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 حيدر حب اهلل

ـ مً اإلصالح إىل التنرتغ، أّ اإلصالح بني اجلٔل األّل ّاألدٔال  4

 ــــــ ٘الالسك

ـٸ;     ى إفب ْٗٔعع١   ٫ تتٛقععـ َوععإل٠ اٱُعع٬غ ٚايٓٗععّٛ عٓععـ سعع ٕٸ ا٭َعع١ حبادعع١ يعٝع ٭

ـٸٜات نعبإل٠   ،ٚاسـ٠، ٚإْٸُا إفب هًو١ً َتتايٝع١ َٔع ايٓٗٔعات; ؾاىبٌعه٬ت نعجإل٠       .ٚايتشع

َٚٔ ًـ٠ ُعٛب١ ذبكٝل َٓذن اهتجٓا٥ٞ ؼبٌِ إٔ ذبكچل سلن١ ايٓٗٔع١ ٚاٱُع٬غ    ،ٖٚٓا

ا  بعض اىبٓذنات ايهبإل٠، ؾتؼ٢ٌ َٔ مٚاهلا ٚؾكعـإ ٖعقا اىبٓذعن َعلٸ٠ أػعل٣، ؾتٔعع        ثكًٗع

 ًب ايٛقت عٝٓ٘. ٖٚقا أَلٷ طبٝعٞ َٚڀًٛبٷ .ًب اسبؿاَب عًٝ٘

ِٸ اسبؿاَب ع٢ً َا أڂ ٔٸ ايقٟ ؼبٌِ إٔ تػلم سلن١ اٱ٬ُغ ًب ٖ ظبعن، ؾتٓوع٢   يه

ٌ فيععو إفب سععـب، بعٌع قععـ تٔععشٸٞ بععبعض َععا ناْععت تلٜععـ ذبكٝكع٘ع   إنُععاٍ اىبوععإل٠ أٚ ت٪دٿعع

ـٸ اسبلنعع   ىبِععًش١ َععا ذبكډعع   ٦اڄ ربعع ٦اڄ ؾٌعٝع ـٸَٝعع١ل ستعع٢ اٯٕ، ًٚعٝع ٚتتعڀعٌع اىبوععإل٠   ،١ ايتك

ٚسٝعح توعإل ايعـْٝا َوعلع١ڄ      .لظبعن ٚذبكډع  ايتها١ًَٝ عبٛ ا٭َاّ، ؾتكـ اسبلن١ عٓـ َعا أڂ 

ـٸ، ٚإفا ٚانبت٘ع ُْبعلت         تعٛؿ سلن١ اٱ٬ُغ ٚنأْٸٗعا سلنع١ تكًٝـٜع١ ٫ تٛانعب اىبوعتذ

اْعت  إيٝ٘ بعـب ايلٜب١، ؾِٝبض ٓش١ٝڄ هلا، نُا ناْت ٖٞ ٓشٝٸ١ ىبٔ هعبكٗا، ٚبععـ إٔ ن  

 توتِلؾ َٔ َبًِ ايوابكـب غـت كباكي َا ٌٜب٘ سلنتِٗ دباٙ اٯػلٜٔ.

٫هُٝا اييت ذبكچعل إظبعامات ًَُٛهع١ مبهٔع     ٖٚٓا ٜهُٔ َكتٌ سلنات اي١ٔٗٓ، 

اسبؿععاَب عًٝٗععا، ؾُٝععا اىبڀًععٛب ايوعععٞ عبععٛ تععٛامٕ ًب اسبؿععاَب عًعع٢ اىبٓذععن ٚايوعععٞ ٱظبععام  

 اىبنٜـ.

تٓڀًعل اسبلنعات ايهعرب٣ ًب اٱُع٬غ     ٚتتذًچ٢ ُعٛك دـٜعـ٠ هلعقٙ اىبعٔع١ً عٓعـَا      
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إل، ؾٝٗعععبٸ ازبٝععٌع ا   ب عًٝعع٘ع ُعععؿات ايتٔعععش١ٝ ٚايؿعععـا٤   ٭ٍٚ، ايعععقٟ تػًععع ٚايٓٗعععّٛ ٚايتػععٝع

ـٸٟ ٚاٱبا٤ ٚ... ٘  ،ٚايٌذاع١ ٚايتش ـٸّ ايهجإل تبعاڄ ىبعڀٝات٘ ٚإَهاْاتع ٚقعـ ؼبكچعل بععض     .ؾٝك

ٞ    ،اىبٓذعععنات، يهععٔع ٚقبذعععلٸؿ ذبككٗعععا    ٤ ازبٝععٌع ايجعععاْ ٌٓعععاٍب ٜبعععـأ اي ،أٚ قبذعععلؿ صبععٞع

ٞٸ ٞٸ ،اىبًِش ٚتت٢ً٬ ساي١ ايِـم، ؾٝأػعق ازبٌٝع اي٬سعل قبِعاؿك٠      ،ٚايتَٛبٝـ ايٌؼِ

٫ تعبٸل بايـق١ عٔ ايـٜٓاَٝع١ اىبڀًٛبع١،    ،دٗٛؿ غإلٙ، ٌٜٚلع قبُاكه١ َـاكا٠ ًَِشٝٸ١ ما٥ؿ١

 ـ قبؿاِٖٝ.ٚإلبا ذبٟٛ إؾلاطاڄ ٫ ٓلٚك٠ ؾٝ٘; ؾ٬ ْلٜـ ٜأهاڄ ٫ٚ إسباطاڄ ًب ايڀلٜل ٜػًډ

 ،ٜٓبػٞ اسبقك َٔ ًعبه١ ايع٬قعات ازبـٜعـ٠ ايعيت تبٓٝٗعا اسبلنع١ ايٓأٖع١       نُا 

ا، ؾعاشبٛف عًع٢            ٛٸٍ تعـكػبٝاڄ إفب ػٝعٍٛب َتٌعابه١ ذباُعل اسبلنع١ ْؿوٗع ٚاييت قعـ تتشع

قععـ  ،ٚذبكٝععل َٓذععنات ،٠ قبٛاقععع ْؿععٛف١ ايع٥٬كٝٸعع١، ايععيت توععُض ًب ايعععاؿ ػوععاك٠ ايٌععبه

   ٚ ِ ٚاىببععاؿ٨  ٖٚٓععا َعٔع ائععلٚكٟ إٔ تععـكي    .اىبؿععاِٖٜٝؿٔعٞع إفب ايتٔععش١ٝ  ًُعع١ َعٔع ايكعٝع

٠; ؾكـ ذبكچل ًعبهات ايع٬قعات ٖعقٙ ايهعجإل َٔع      اىبِاحل ٚاىبؿاهـ بُٓبل٠ ًا١ًَ ٖقٙ اىبلٸ

ـٸٟ ع٢ً اسبايع١ ايٓأٖع١  أ ،ايٓتا٥ر ٚاىبٓذنات ازبـٜـ٠ يتهعٕٛ هباٜع١ڄ هلعا     ;ٚ ذبٍٛ ؿٕٚ ايتع

ًبهات ايع٬قات ٖعقٙ   ٚؿكعاڄ، يهٔ َٔ ائلٚكٟ ًب ايٛقت عٝٓ٘ عـّ ا٫هتػلام ًب بٓا٤

ـٸ. ـٸّ ايكِٝ ٚاىبباؿ٨ ايعًٝا قلابـب ع٢ً َقحبٗا ايقٟ ٫ ػب  قبا ٜك

يٸ مثعع١ تٛيٝؿعع١ مبهعٔع أػععقٖا َعٔع نبععع هٝاهععيت   ; اٱَععاّ عًعٞعٚ ضبُععـ ايعٓع

ٞٸ  بعٔع أبعٞع طايععب عبٸععلت ععٔع داْععب ايلغبعع١ ًب   ؾوٝاهعع١ اسبععنّ ٚاىببـ٥ٝعع١ ايععيت ذبًچعع٢ بٗععا عًعع

ِ أ  نععإ اىبٗععِ اسبؿععاَب عًعع٢ اىبؿٗععّٛ  ٬قععات ٚاٱكٓععا٤ات.َععاّ ًععبه١ ايعاسبؿعاَب عًعع٢ ايكعٝع

أنجععل َعٔع تععأَـب أنععرب قععـك يبهعٔع يع٘ع َعٔع ازبُععاٖإل، ؾُٝععا ٚدععـْا عٓععـ كهععٍٛ اهلل ًب    

ـ     ٛٸك٠ هٝاهعع١ اْؿتاسٝعع١ توععع٢ قبٓڀععل ايتٛيٝعع يًشِععٍٛ عًعع٢ نوععب اىب٪ٜععـٜٔ    ;اىبـٜٓعع١ اىبٓعع

ٕٸ ١ ب٘ع أَعاّ سذعِ اىبِعاحل ايٛاؾعـ٠.     بايتٔعش١ٝ قبعا ٫ تٔعلٸ ايتٔعشٝ     ٗذـب ع      إ ازبُعع بعـب اىبٓع

ـٸؿ٠ ٚؾعل ا٫دتٗعاؿ ايه٬َٞع ٚايؿكٗٞع            ٚايقٟ قـ ػبـ ي٘ع أتبعاع اىبعقاٖب ا٭ػعل٣ لبعافز َتعع

أبٞ بهل بٔ أبٞ قشاؾ١ ٚعُل بٔ اشبڀاب ع قـ ٜٛؾل يٓعا    ، َجٌ ًؼِٝٸيت اشبًٝؿتـبعٓـِٖ

ـ     ؾوش١ دٝٸ ـٸؿ أؿٚاك ايعٌُع ٓعُٔ ٖعـف ٚاسع ٝٸ     ،ـ٠ ًب تعع ـٸ تععبإل ايوع ل ـ ضبُعـ بعاق  عًع٢ سع

 ايِـك.

ٟٸ     ـٸ ايلاؿٜهايٝع١ اي٬عك٬ْٝٸع١ ًب ايعٌُع ايٓٗٔعٛ ٞٸ  ْعِ، عبٔ ٓ ، يهٓٸٓعا  ٚاٱُع٬س

ؾع٬ بعـ َٔع     .أٜٔاڄ ْعاكّ اىبـاكا٠ ايؿاكغ١ اىبُٕٔٛ، ٚاييت تؿلٸؽ اىبٌلٚع َٔ َعٓعاٙ ٚضبتعٛاٙ  
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ـٸؿ اىبٓٗر ا٭هًِ ًب ايتعاٌَ َع ايٛاقع.  تٛامٕ ؽبٔع يڀبٝع١ اىبتػٝٸلات يٝش

ـ  ٚٸاؿ          َٚع ا٭هـ ايٌع ِ أْٸ٘ع بعات ؼبعاٍٚ تػٝٝعب أؾهعاك ك ٜـ ؾكعـ ٫سُبٓعا عًع٢ بعٔٗع

ٕٸ بععض َكع٫ٛتِٗ ُٚعلػاتِٗ مل تتشكچعل، ؾع٬          سلنت٘ اٱ٬ُسٝٸ ِ; ٭ْٸ٘ع ٌٜععل بعأ ١ أْؿوٗع

ٞ      ،ٜلٜـ إٔ ٜڀايځب بتشكٝكٗا; ؾٝوع٢ يتػٝٝبٗا  ;ٚإبـا٤ ايِٛك ايعيت تتٓاهعب َعع ٚٓعع٘ اسبعاي

ِ  ،ٖٚععقٙ َعٔع أعُبععِ اىبعٔعع٬ت .ت٬ؾٝععاڄ يٲسععلاز سٝععح ِٜععبض قععاؿ٠ َوععإل٠ اٱُعع٬غ أْؿوعٗع

 ي َٔ داْب نباعاتِٗ ٚتٝاكاتِٗ ًب ازبٌٝ ايجاْٞ ٚايجايح.ٓشاٜا ايتػٝٝب اىبُاكٳ
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َباٖل٠ أػل٣ َٔ ايُبٛاٖل ايوًب١ٝ اييت ٚادٗتٗا أغًب سلنعات ايٓٗعّٛ ٚاٱُع٬غ    

ٞٸ ٞ; ؾبُذععلٸؿ إٔ ِٜععبض هلععا َبٗٛكٖععا تبععـأ   ٖعٞع َبععاٖل٠ ايتٌععُبچٞ ايععـاػً  ًب ايعععامل اٱهعع٬َ

ا اْتكعاؿات      با٫ْكواّ ايوًيٸ ا ٚتوعؼل; ٚتٓتكعـ بعٔٗع ، ٚتتشٛٸٍ إفب نباعات تٗنأ َٔ بعٔٗع

ٌٸ  ؾلٜل إٔ ٜنعِ يٓؿو٘ ذبكٝل اىبٓذنات ؿٕٚ غإلٙ. ٫فع١، ٚؼباٍٚ ن

إْٓععا ظبععـ ٖععقٙ ايُبععاٖل٠ تتٛاُعٌع َٜٛععاڄ بعععـ آػععل; ؾعع٬ تععل٣ بععـب ٖععقٙ ايتٝععاكات ٚبععـب     

ّ ٚتِعؿ١ٝ اسبوعابات، ا٭َعل    ت اي١ٔٗٓ ٚاٱ٬ُغ ًب نجإل َٔ ا٭سٝإ هع٣ٛ ايتٌعلفٴ  كدا٫

 ايقٟ ٫ ٜوتؿٝـ َٓ٘ ه٣ٛ ايتٝاكات ايلاغب١ ًب ايتشؿِب ٚايتجبٌٝب ٚاىبلاٚس١ ٚايرتْٸض.

١ ايهعرب٣  م ايـاػًٞ ٌْٗـ غٝاب ساي١ ا٭عُاٍ ازبُاعٝٸع ًٚب ؿاػٌ هٝام ساي١ ايتُنټ

١ إُعع٬سٝٸ ١.ٍ ايؿلؿٜٸععاىبتهاًَعع١; ٚهلععقا َبٗععلت ا٭عُععا  ٌٸ ًؼِعٝع ١ ُععاكت هلععا أعُاهلععا ؾهعع

ُٸ١ ُٸ١ ٚأٌْڀتٗا اشبا ِ       بٝٓٗعا.  سكٝكعٞڎ  ؿٕٚ ايكٝاّ بتٓوٝلڈ ،اشبا ٖٚعقا َعا هعاعـ عًع٢ تعُٝع

ٞٸ    ،اتَٓڀععل ايٌؼِععاْٝٸ  ٌٸ تٝععاك إُعع٬س ٜععقٚب ًب ًععؼّ، ٜٚٓؿعٞع مسعع١    حبٝععح ُععاك نعع

ٞٸايٓٗٔععٜٛٸ بععـٍ إٔ  ،إفب أًععؼآَْوععٛباڄ  ١ ٚاٱُعع٬غ ععٔع غععإلٙ، ُٚععاك ايؿهععل اٱُعع٬س

 ٜٓوبٛا ِٖ أْؿوِٗ إفب ٖقا ايؿهل ايهبإل.

ٕٸ سلنعععات ٖٚععٞع أأعتكعععـ أْٸٗعععا عًععع٢ قعععـك َععٔع ا٭ُٖٝععع١،  ٖٓعععا إفب ْكڀععع١ٺٚهأًعععإل 

ٟٸ َعا بٝٓٗعا، ٚيٝوعت     ٚايجكاًب يٝوعت فات يعٕٛ ٚاسعـ، بٌع تتبعأٜ أسٝاْعاڄ ًب       اٱ٬ُغ ايؿهل

ٔٸ .ٚآض ٢ بُٓبل بعٔٗا بعٔاڄ، ٖٚقا أَلٷستٸ ،نًٗا سكچاڄ ٕٸ ايؿلٜل اىبٛغٌع   يه ايقٟ ظبـٙ أ

ًب ايٓكـ مبعاكي تكنمبعاڄ ٚاهعتؼؿاؾاڄ  ٗعٛؿ ؾلقعا٤ اٱُع٬غ اٯػعلٜٔ، ؾُٝعا ٜوعع٢ ايؿلٜعل           

ٌٸ عٓعـَا   .ؾٝتعاٌَع َع٘ع قبٓڀعل ايتٝعاكات ايتكًٝـٜع١      ،إٜػا٫ڄ إفب ايكڀٝع١ َع ايؿلٜل اٯػعل  ا٭ق
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ٟٸ ٕٸ ظبععـ سايعع١ڄ َعٔع ٖععقا ايٓععٛع ؾُعٔع ائععلٚك ٞٸ إٔ ٌْعععل بععاشبڀل; ٭ ٫  ٖععقا اىبٓڀععل اٱقِععا٥

١ توعع٢ يٲُع٬غ ًب ؿا٥عل٠    ؾٓشٔ ظبـ تٝاكات ؾهلٜٸ .١ َتعا١ْٚـ ساي١ڄ نباعٝٸمبهٔ إٔ ٜٛيڍ

ٚظبـ تٝاكات أػعل٣ توعع٢ يٲُع٬غ ععرب      ;١ ايوٝاه١١ٝ إفب ازبُاعٝٸإػلاز ايـٜٔ َٔ ايؿلؿٜٸ

عتعرب إُع٬غ اىبؿعلؿات    ظبعـ ؾلٜكعاڄ ٜ   .إػلاز ايـٜٔ َٔ ازبُاع١ٝ ايوٝاه١ٝ إفب اسباي١ ايؿلؿ١ٜ

ٕٸ     ،أٚ ٖعقا اىبًعـ ايه٬َٞع أٚ فاى    ،نٗقٙ ايؿت٣ٛ أٚ تًعو  ،ازبن١ٝ٥ ٖعٛ غاٜع١ اىبڀًعٛب، ٚأ

،     ;ب٘ تتشكچل ا٭ٖـاف اىبٌٓٛؿ٠ ٗر نًچ٘ع ؾُٝا ظبـ ؾلٜكاڄ آػل ٜتشلٸى ًب إطاك إًعهايٝٸ١ اىبٓع

ٗر ايتععٛيٝؿٞ  ؾكع٘ع ايُٓبلٜعع١          :َجعٌع ٗر ايتذن٦ٜعٞع ايععقٟ ٜلٜععـ كؾععع اىبعٓع ( بععاىبٓٗر  اهععتبـاٍ اىبعٓع

ٟٸ ١ عكعِ  ٚؾلٜل ثايح ٜتؼڀچ٢ اىبٓٗر إفب إًعهايٝٸ  ;١ات ايؿهلٜٸاىبوكځٌب ع٢ً ازبن٥ٝٸ اىبكاُـ

ٕٸ :١، َجعٌعاىبؿلٚٓععات ايكبًٝٸعع ٚٸٍ، ٚإٔ ايكععٛاْـب علؾٝعع١ ؿْٜٝٛعع١  أ  ،يٲهعع٬ّ ُْبععاّ سٝععا٠ َعٔع ا٭

ٞپ .ٚيٝوععت إهلٝعع١ أػلٜٚعع١ َٸععا  ٖععقا ايتبععأٜ طبٝععع ـٸ ايلَعٞع ٚايكععقف، أ عٓععـَا  َععا ؿاّ ٫ ٜبًععؼ سعع

ٞ   ،ٜبًػع٘ع يععإلاٙ ربلٜبععاڄ يًععـٜٔ، أٚ هععًب   ،عععرب هععًب ايؿلٜععل ا٭ٍٚ ُععؿ١ اٱُعع٬غ ععٔع ايجععاْ

ٚٸ   ُٸعع      ،ٍايجاْٞ ُؿ١ اٱُع٬غ عٔع ا٭ ٕٸ َوعاس١     ،يعإلاٙ صبعلٸؿ ؾهعل تكًٝعـٟ ًَ ؾٗعقا َعٓعاٙ أ

ٞٸ هٛف تتكًچّ، ٚهٝتشٛٸٍ اٱ٬ُغ َٔ ٌَلٚع نبإل ي٘ع أِْعاكٙ ٚتٝاكات٘ع     ايٛعٞ اٱ٬ُس

ل ًب ايكععاؿك٠ عًعع٢  كغععِ اػت٬ؾٗععا، إفب ٌَععلٚع َعٔع اىبٌععاكٜع ايؿهلٜعع١       ،َععا بٝٓٗععا  ايتٓوعٝع

ٖٚععقا َععا ٜتڀًچععب ع ًب ايٓڀععام ايؿهععلٟ ٚايجكععاًب عًعع٢ ا٭قعٌع ع ايوعععٞ           ازبـٜععـ٠ ايهععجإل٠.

اىبؼتًؿ١ ٖقٙ، َع سلٸ نٌ ؾلٜلڈ َٓٗا ًب إبـا٤ كأٜ٘ اشباْ ْٚكعـ آكا٤  تكلٜب بـب ايتٝاكات ًي

 ايبك١ٝ.
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ٕٸ غععلم ايعـٜععـ َعٔع َجكډ       ؿعٞع ٖٚٓععاى ٌَععه١ً يعًچٗععا َعٔع أعكععـ اىبٌععه٬ت، ٖٚعٞع أ

ايعقٟ ٖعٛ اىبؿٌِع ًب     ،اٱ٬ُغ ًب ازباْب ايٓؼبٟٛ ٜػٝٸب سٔٛكِٖ ًب ايٛهٌب ازبُاٖإلٟ

ٟٸ سذٸع           ٕٸ ايتٓعنٸٙ عٔع ايتٛاٌُع َعع ايكاععـ٠ ازبُاٖإلٜع١ ع ٭ إل ايهعرب٣. إ ١ َٔع  سلنات ايتػٝع

ُٸِْٛٗ ع تتشعلى ا٭ٚٓعاع            .اسبذعر ع ٫ ؽبعـّ َوعإل٠ ايلقٞع ٚاٱُع٬غ        ؾبايعاَع١ ع نُعا ٜوع

ٚٳايعا١َ، َٚٔ ايِعب ع٢ً اىبجكډ ٌٸ ٜعٍٝ  ٗٸعل ْؿو٘ع ًٜٚعٔع غعإلٙ     ،ِ ايٓؼبع١ ٖٵـ إفا َب إٔ  ،ٜٚڀ

 ل.ؼبـخ تػٝإلاڄ ٜٴقنځ

ٕٸ اٱ٬ُغ ؼبتاز إفب َـاػ١ً ٌب ا٫    ،ٖقا ٜعين أ دتُعاعٞ  ٚيٝى إفب دبعافٺ عٔع اطٝع
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، ا٭َععل ايععقٟ ٫ ٜكععـ عٓععـ سععـٚؿ ا٫كتبععاٍب اىبععاؿٸ       ٟٸ ٟٸبڀبكاتع٘ع ـٸاٙ إفب   ،ازبوععـ ٚإلبععا ٜتععع

ٞٸ إْٸعا  » :، ؾايتٛاٌُ َع ايكاعـ٠ ازبُاٖإل١ٜ ٜوعتـعٞ ػڀابعاڄ ٜتٓاهعب َعٗعا    ا٫كتباٍب اشبڀاب

ِ َعاًععل ا٭ْبٝععا٤ أڂ ; ٚاُْبععل: نٓععن 23: 1 ايهععاًب  «َلْععا إٔ ْهًچععِ ايٓععاي عًعع٢ قععـك عكععٛهل

ٕٸ اىبڀًعٛب ػڀعابٷ   242: 10ٍ ايعُا ى ؾكعٌب ػڀابعاڄ     ،ٜتٓاهعب َعع ٖع٪٤٫    (، ٖٚقا ٜععين أ ٚيٝع

ٕٸ ٖععقا ٜوععتـعٞ عععـّ ايتٓععنٸٙ ععٔع يػعع١ اىبٓععرب ٚاشبڀابعع١ ٚاٱععع٬ّ اىبل٥عٞع ٚاىبوععُٛع       .غببٜٛععاڄ إ

ٞٸ   ٚٚاىبكل٤ٚ بأيٛاْ٘،  ٍ ًب أبعلاز     ،ٜوتـعٞ اسرتاّ ٖقا ايٓٛع َٔع ازبٗعـ اٱُع٬س بعـٍ ايعٝع

ٝٸعع ٍ    ،تؿععع١١ َل١ عادٝٸععطبًُ ٕٸ ٖععقا    ،ْاطشعع١ يوععشاب ايععِٖٛ ٚاشبٝععا ضبًچكعع١ ؾععٛم ا٭كّ. إ

ٍ ؾٝع٘ع ايؿهععل           ٜوععتـعٞ أٜٔععاڄ ػڀابععاڄ ٚاقعٝععاڄ ٬َٜععى ُٖععّٛ اجملتُععع اسبععايٞ ايععقٟ ٜععٝع

ٞٸ ، ٚيٝى اجملتُع ايعقٟ هعٛف ٜعأتٞ بععـ قعلٕٚ، أٚ صبتُعع آػعل ٫ سادع١ ؾٝ٘ع إفب          اٱ٬ُس

ٞٸ  .ٖقا ايؿهل اٱ٬ُس

١ َعععع ايڀبكعععات اىبؼتًؿععع١ يتكعععـٜل يًتذعععاكب ايتٛاُعععًٝٸَععٔع ٖٓعععا ُْٓبعععل بععععـب ايلٓعععا ٚا

ٞٸ  ٚأطعلغ ٖٓعا إًعهايٝٸ١ اىبلدعع ايعـٜينٸ      .يًُذتُع ٍ َؿٗعّٛ اسبآعل      ،ايتٛاُعً ايعقٟ ٫ ٜعٝع

ٌٸ ٟٸ ،١كغِ اٌْػا٫ت اىبلدعٝٸ ،ًب ايواس١ ايػا٥ب، بٌ ُٜب  .ٚكغِ ُّٖٛ اٱ٬ُغ ايؿهل

 ُـ هلل ع:ٌ يقيو بتذلبتـب ع َع ٚدٛؿ دباكب عـٜـ٠ دٝـ٠ ٚاسبٚأَجٿ

ؾُع اٌْػا٫ت٘  .ايوٝـ ايٌٗٝـ ضبُـ ُاؿم ايِـك : دبلب١ اىبلدع ايـٜينٸا٭ٚفب

ٞٸ     ،١ايؿهلٜٸ ٕٸ هععٝ٘ اٱُع٬س ، إ٫ أ  ٚضبا٫ٚت٘ اٱ٬ُس١ٝ ُٓٔ ايٓڀام ايقٟ ذبعلٸى ؾٝ٘ع

ٖٓععاى  .ًب إطععاك اىبوععُٛغ ٓععُٔ َبلٚؾع٘ع اينَهاْٝعع١  ،نععإ عًعع٢ ُعع١ً بازبُععاٖإل َباًععل٠ڄ 

٢ اىبِععًض ايععـٜين ععٔع ُٖععّٛ اىبعلؾعع١  ٫ ٜتؼًچعع .١ ؾكٗٗععاٚيًشٝععا٠ ايَٝٛٝٸعع ٗععاِٜععبض يًعٌععا٥ل ؾكٗ

٘  »ٚايؿك٘ ٚا٫دتٗاؿ ًب  ٌٸ ع ًب ايٛقعت عٝٓ٘ع ع ععا٬َڄ يلؾعع َوعت٣ٛ           «َٔع ٚكا٤ ايؿكع ٚغعإلٙ، ُٜٚبع

 ايٛعٞ باىبكـاك اىبُهٔ.

ـ ضبُععـ سوععـب ؾٔعٌع اهللايع٬چ : دبلبعع١ اىبلدععع ايععـٜينٸايجاْٝعع١  .سؿُبع٘ع اهلل َعع١ ايوعٝع

ؿٕٚ إٔ تػٝععب أبععـاڄ ععٔع  ،ذلبعع١ هعععت ىب٬َوعع١ قٔععاٜا ايؿهععل ٚا٫دتٗععاؿ َعٔع دٗعع١ٺ  ؾٗععقٙ ايت

 .يتشـخ تػٝإلاڄ ًَُٛهاڄ ًب ايٛعٞ اٱه٬َٞ ايععاّ ًب ايبًعـإ اٱهع١َٝ٬    ;ازبٛاْب ايتٛا١ًُٝ

ٕٸ ٖقٙ ايتذلب١  تهاؿ تهٕٛ ا٭بلم ًب هٝام دباكب اىبلدع١ٝ اسبآل٠ بٌعهٌ َباًعل   بٌ إ

ٌ اىبهًچؿعـب، تتعابع قٔعاٜاِٖ     أٚ ًب٘ َباًل ًب أبوٌب ت ٌٸ ٌَعه٬تِٗ، ٚتكًچّع    ؿاُٝع ٚذبع

ِٗ، يتهعٕٛ      اىبواؾ١ ازبػلاؾ١ٝ  ١ ٚايتٛاُع١ًٝ بٝٓٗعا ٚبٝٓع لٸ ألبٛفدعاڄ ؼبتعق٣ عًع٢    حبع ٚايٓؿوٝع
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 ايِعٝـ بايقات.ٖقا 

ٌڈ   ٕٸ سٔٛك َؿهچل َٚلدع ؿٜين ٚؾكٝ٘ع بٌعه ٚتٛاُعً٘   ،ًب ٚهعا٥ٌ اٱعع٬ّ   ْاًعٌبٺ  إ

ٞٸيتشٜٛعٌع ؾهععلٙ اٱُعع٬    ;َععع ازبُععاٖإل   مبجعٌع ايتذلبعع١ ا٭ُعععب ًب عًُٝعع١      ،إفب ٚاقععع  س

ٞٸ   ،ٖععٕٛ ععٔع فيععو  لٜٓععا ٜتٓنٻؿٝٓععا َٚؿهڍ، ؾُٝععا ظبععـ ايهععجإل َعٔع َجكډ   اٱُعع٬غ ا٫دتُععاع

ِٸ١ يتكع  ِ.ٜٚعٝبٕٛ ع٢ً ايٓاي عًُٗ ٕٸ ازبًٛي ع٢ً اىبٓ ٕٸ ازبعايى    ٛإ ِٜ ٖعقا أٚ فاى ٫ ٜععين أ

ٍ هلععقٙ ا ٜععـعٛ إفب اسععرتاّ َتبععاؿٳ يبچعع ،عًعع٢ ايًعععب بععايهل٠ يععٛ نععإ ًب اىبٛقععع اٯػععل   قععاؿكٷ

ا أٜٔععاڄ ؾعععٛم ايٓكعععـ ًب   ؼٳبٵؿٕٚ إٔ تٴعع  ،ازبٗععٛؿ نًچٗعععا  ى سكٗعععا، ٚؿٕٚ إٔ دبعععٌع ٖعٞع ْؿوععٗع

 ايؿهل ٚاىبُاكه١ ٚايٛعٞ.

 

 ع ٜتبع ع

 



 

 

 

ّ٘ٔ  الكشاءٗ امليظ

ّٓ٘ العلناء األبشاس ّّلٕ لإلطالو ) إعادٗ قشاءٗ ىعش الفَه األ

(الؼٔعٕ ألصل اإلمام٘

(0)

 

 

 ريَىخ يحسٍ َكِدد. انشي

 انهاشًي حسٍ عهيترجًة: 

 

ٛٸؿت قلٸا٤ٖا ،«ِْْٛ َعاُل٠»تؿتض صبًچ١  ايباب ٖعقٙ   ،نُا ع

ـٸ آػل هاػ ـٸّ      ٔ اىبل٠ ع٢ً ًَ ـٸؿ ؾٝع٘ ٚدٗعات ايُٓبعل; ٖٚعٞ تكع تتع

اٱٜلاْٝـب  ُْٔبلٜات ٚطلٚسات طبتًؿ١ يبعض ايباسجـب ٚاىبؿهلٜ

ٛٳـٹايٌٝؽ ضبؤ نځؿ.  :َجٌ ،سٍٛ اٱَا١َ ؿ. عبـ ايهلِٜ  ٚ ،كٜ

ِٸ ،هعععلَٚ وًوععع١ً نتابعععات ْكـٜععع١ دعععاؿٸ٠ بتلؾعععل ٖعععقٙ اٯكا٤  ثععع

تعلٸٓت هلا ًب اطاؾٌ ايع١ًُٝ. ٌٜاك إفب إٔ ؿكاه١ أػل٣ طوعٔ  

نـٜٛك نٓٸا قـ ٌْلْاٖا ًب ايعـؿ ايعاًل، ٚقـ تعلٸٓعت بععض   

  ايتشلٜل( .اىبكا٫ت ًب ٖقا اطٛك يٓكـٖا أٜٔاڄ

 

ٌ٘  ــــــ تْطئ

ٞٸ يٲه٬ّ. ٚايو٪اٍ ايقٟ ٜڀلغ  إٕ اٱَا١َ ٖٞ ِٸ ًب ايؿِٗ ايٌٝع ا٭ٌُ ا٭ٖ

ْؿو٘ ٖٓا ٖٛ: ٌٖ نإ ايٌٝع١ ع٢ً ايـٚاّ ٜؿهڍلٕٚ ًب ٖقا ا٭ٌُ نُا ٜؿهڍلٕٚ 

ٛټٍ طٛاٍ ايكلٕٚ ٚا٭عِاك، ٫ٚ هٝٻُا  ٛټك ٚايتش سايٝاڄ، أّ إٔ ٖقا ا٭ٌُ قـ تعلٻّ يًتڀ

 ػ٬ٍ ايكلٕٚ اشبُو١ ا٭ٚفب؟
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ٛټٍ ازباؿٸ ًب أٌُ اٱَا١َ إٕ ايؿلٓٝٸ١  اييت ٜكّٛ عًٝٗا ٖقا ايتشكٝل ٖٛ ايتش

ػ٬ٍ ايكلٕٚ ايج٬ث١  َٔ ايكلٕ ايجايح إفب ايكلٕ اشباَى اهلذلٜٸـب(، قبع٢ٓ أْ٘ قـ 

ٟٸ يٲَا١َ. ٚإٕ ٖقا ايؿِٗ ع٢ً  ِٷ ؾٛم بٌل ٟٸ ايجاْٞ ؾٗ تبًٛك َٓق بـا١ٜ ايكلٕ اهلذل

ُٸ١ ٚعًُا٤ ايٌٝع١ ا٭بلاك، ٚيهٓ٘ ٚاٌُ سٝات٘ ع٢ً ٝ٘ َٔ قٹبٳٌ ا٭ؿڃقٙ ْٚٳبٵايلغِ َٔ ْٳ ٥

ًهٌ قلا٠٤ٺ َلدٛس١ ٚك١ٜ٩ٺ َٓبٛف٠. ٚقـ ماؿ ٌْاٍب اىبعتكـٜٔ بٗقا ايؿِٗ ًب َلس١ً 

ٍڈ ساؿٸ َع ايؿِٗ ايػايب اىبتُجٿٌ بايكلا٠٤ ايبٌل١ٜ  ُٸ١، حبٝح نإ ٜـػٌ ًب دـا ٝٵب١ ا٭٥ غځ

 يٲَا١َ.

، ٚكغِ تلادع ٖقٙ ايكلا٠٤ َا ؾٛم ايبٌل١ٜ ع ًٚب ايكلْـب ايجايح ٚايلابع اهلذلٜٸـب

ٝٸاك ايػايب ع اىبوتكلٸ ًب َـ١ٜٓ قِ ع، أػق  ٚاييت اتٸؼقت َٔ ايهٛؾ١ َكلٸاڄ هلا ع ع٢ً ٜـ ايت

ٟٸ يؿِٗ اٱَا١َ ع َٓق أٚاػل ايكلٕ ايلابع ٚبـا١ٜ ايكلٕ اشباَى اهلذلٜٸـب،  ا٫دباٙ ايبٌل

ٝٸ١ يًؿِٗ ؾٛ ٟٸ يٲَا١َ ًب بػـاؿ ع ٜٓشول َٚٔ ػ٬ٍ إعاؿ٠ ايِٝاغ١ ايعكً م ايبٌل

ٟٸ  ٛٻٍ ايؿِٗ ؾٛم ايبٌل ٟٸ اشباَى ؾتش بايتـكٜر، ستٸ٢ نإ َٓتِـ ايكلٕ اهلذل

ٝٸاڄ. ٟٸ عًُ ٝٸ١ يًتٌٝټع، ٚمتٸ إيػا٤ فيو ا٫دباٙ ايبٌل  يٲَا١َ إفب ايل١ٜ٩ ا٭ًُ

ٟٸ ًڃٓا ٤ًٞٷ َٔ اىب٪يډؿات اىبوتكًچ١ يًعًُا٤ اىبعتكـٜٔ بايؿِٗ ايبٌل ِٹ يٲَا١َ  مل ٜ

تكلٜباڄ. ٚإٕ نبٝع اىبِاؿك ايٌٝع١ٝ اىبتٛؾڍل٠ يـٜٓا سايٝاڄ قـ نڂتبٳتٵ بأق٬ّ اىبعتكـٜٔ 

ٟٸ بـب َـاكي  ٟٸ ع ايعكا٥ـ ـٳ إٔ آثاك فيو ايٓناع ايؿهل ٝٵ ٟٸ يٲَا١َ. بٳ بايؿِٗ ٚكا٤ ايبٌل

ٚٸٍ، قـ متٸ ْكًٗا ًب تٔاعٝـ آثاك  ايهٛؾ١ ٚقِ، ٚنقيو بعض آكا٤ فيو ايؿِٗ ا٭

 َِٛٗ ايؿهلٜٸـب.ػِ

ٜٴٔاف إفب فيو إَها١ْٝ ايعجٛك ع٢ً ايهجإل َٔ آكا٤ ايتٝاكٜٔ ًب ايهتب 

ٝٸ١ ٚايه٬َٝٸ١ ٚايؿكٗٝٸ١ يتًو اىبلس١ً أٜٔاڄ.  ايلداي

ٟٸ يٲَا١َ ًب إطاك ايعـٜـ َٔ ا٭ساؿٜح  نُا تتٛؾډل آكا٤ اىب٪َٓـب با٫دباٙ ايبٌل

ٝٸ١ أٜٔاڄ.  ًب ايهتب ايلٚا٥

ـٳ إٔ ؿكاهتٗا إٕ ٖقٙ اىبٓك٫ٛت سٝ ٝٵ اؿٜٸ١څ أسٝاْاڄ، ًٚب ايػايب ْاقـ٠څ َٚوتٌه١ً. بٳ

ٚٸ٫ڄتجبت  ٚٸيٞ يًٌٝع١ عٔ اٱَا١َ ؽبتًـ اػت٬ؾاڄ نبإلاڄ عٔ ؾِٗ ايٌٝع١ أ : إٔ ايؿِٗ ا٭

ٚٸٍ نإ َٛدٛؿاڄ ستٸ٢ ايكلٕ اشباَى ع ٚثاْٝاڄهلا ًب ا٭يؿٝٸ١ ا٭ػإل٠.  : إٔ فيو ايؿِٗ ا٭

ٞٸ.٫ٚ هٝٻُا ًب ايكلْـب اي  جايح ٚايلابع ع بُٛؿ٘ ايكلا٠٤ ايػايب١ ًب ايتؿهإل ايٌٝع
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ٟٸ  ٍڈ ؾإٕ ٖقا ايؿِٗ ايٌٝعٞ اىبؼتًـ يٲَا١َ ٫ مبهٔ إْهاكٙ بأ ٟٸ سا ٚع٢ً أ

ِٸ عًُا٤ ايتٌٝټع ع٢ً ٚد٘ اشبِْٛ ع ناْت  ٘ٺ َٔ ايٛدٛٙ، قبع٢ٓ إٔ ايٌٝع١ ع ٚأٖ ٚد

لٜٸ١ يٲَا١َ، ع٢ً َا هٝأتٞ يـِٜٗ ًب ايكلْـب ايجايح ٚايلابع اهلذلٜٸـب قلا٠٤څ بٌ

 تؿًِٝ٘.

ٟٸ ًب ايكلٕٚ ا٭ٚفب بُٛؿ٘  ٟٸ ٚا٫عتكاؿ ِٸ ايتعبإل عٔ ايٓناع ايؿهل غايباڄ َا ٜت

ٌٵٜٛٸ١ ٚا٭ػباكٜٸـب َٔ  ْناعاڄ بـب اىبتهًڍُـب ٚا٭ُٛيٝٸـب َٔ د١ٗٺ ٚأُشاب اسبـٜح ٚاسبځ

 د١ٗٺ أػل٣.

َټٌ ٚ ايتـبټل. ٚتٛدـ هلقا ايٓناع ٖٚقا صبلٻؿ داْب َٔ ٖقا ايٓناع ازبـٜل بايتأ

 أبعاؿٷ أػل٣، قًډُا متٸ توًٌٝب اي٤ٛٔ عًٝٗا.

طلٜك١ ؾِٗ »إٕ ضبٛك ايٓناع بـب َـكه١ قِ َٚـكه١ ايهٛؾ١ ٜتًؼٻّ ًب 

ٟٸ ايجايح تتًؼٻّ ًب «اٱَا١َ . ٚباىبٓاهب١ ؾإٕ أؿٚات نًتا اىبـكهتـب ًب ايكلٕ اهلذل

ُٸ١ َٔ أٌٖ ايبٝ ت. ؾذُاع١څ تٓكٌ ا٭ساؿٜح ًب ايؿٔا٥ٌ ؾٛم ايلٚاٜات اىبأثٛك٠ عٔ ا٭٥

ايبٌل١ٜ، ٚنباع١څ أػل٣ تٓهل ٚثاق١ ُٚشٸ١ تًو ا٭ساؿٜح. ٚايقٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بايِؿات 

ُٸٕٛ اىبٓهلٜٔ ٚايٓاقـٜٔ هلِ بع  ُٸ١ ٜو ِٿل٠»ؾٛم ايبٌل١ٜ يٮ٥ ع قبع٢ٓ ايتكِإل ًب  «اىبك

ُٸ ُٸ١ ع، ٚاىبٓتكـٕٚ ٜو ٕٛ ايڀا٥ؿ١ ا٭ػل٣ بع َعلؾ١ اسبكٛم ٚا٭بعاؿ ايٛدٛؿ١ٜ يٮ٥

ٛٿ١ٓ» ُٸ١ َٔ أٌٖ ايبٝت ع. «اىبؿ ٝٸ١ إفب فٚات ا٭٥  ع أٟ ايكا٥ًٕٛ بتؿٜٛض ا٭َٛك ايلبٛب

ٞٸ  ٛٳهٳڀ ٝٸ١ سٍٛ اشبٌبچ اىبعتـٍ ٚاي ٚقـ كبجٻٌ ايو٪اٍ ازباؿٸ ًب تًو اىبلس١ً اينَٓ

ُٸ١.  بٌإٔ ُؿات ا٭٥

 ًب بًٛك٠ ايؿهل إٕ اىبتهًڍُـب ايٌٝع١ ًب بػـاؿ ع ٚايقٜٔ هلِ ايؿٌٔ ايهبإل

ٚاهلٜٛٸ١ ايٌٝع١ٝ بعـِٖ ع عُـٚا إفب إ٬ُغ بعض أْٛاع ايتڀلټف يـ٣ ايهٛؾٝٸـب اىبتٻُٗـب 

ـٿثـب ًب َـكه١ قِ. ٚأَوهٛا بٓبض  بايتؿٜٛض، ًٚٓٸٛا سلباڄ ٫ ٖٛاؿ٠ ؾٝٗا ع٢ً اط

ٌبچ ايؿهل ايٌٝعٞ; اهتٓاؿاڄ إفب دٗٛؿِٖ ايع١ًُٝ ازبـٜل٠ بايجٓا٤، بُٛؿِٗ يبجٿًـب شب

ٌٻبٳ٘ ايهبإل بـب َـكه١ بػـاؿ َٚـكه١  ا٫عتـاٍ ايٌٝعٞ، ٚفيو ع٢ً ايلغِ َٔ اي

ـٸ ا٭ؿ٢ْ، ؾِٗ ٜتُا ٛٵٕ َعِٗ ًب ايهجإل َٔ ا٭بعاؿ ايهٛؾ١ ًب صباٍ اٱَا١َ ًب اسب ٖٳ

ُٸ١.  ؾٛم ايبٌلٜٸ١ يٮ٥
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ٛٸ  ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، ؾإٕ ايؿل١ٝٓ ايجا١ْٝ هلقا ايتشكٝل عباك٠څ عٔ إٔ تٝاك ايػٴًڂ

ـٸ٠ٺ ع عُـ َٓق ايِٓـ  ٚٸيـب َٔ قٹبٳٌ ا٭١ُ٥ بٌ ٚايتؿٜٛض ع ايقٟ متٸ ْبقٙ ًب ايكلْـب ا٭

ٛٸ ٚايتؿٜٛض  ٟٸ ايجاْٞ إفب إ٬ُغ ْؿو٘. َٚٔ ػ٬ٍ دبٓټب ايػٴًڂ ايجاْٞ َٔ ايكلٕ اهلذل

ٞٸ،  ُٸ١( أػق ٖقا ايتٝاك ٜـػٌ بايتـكٜر إفب اىبقٖب ايٌٝع ٞٸ يٮ٥ اىبتڀلٿف  ايؿِٗ ايلبٛب

ٟٸ بايؿٔا٥ٌ ؾٛم ايبٌلٜٸ١، ستٸ٢ أُبض ٖقا ايتٝاك اىبوتًِض ًب إطا ك ا٫كتكا٤ ا٫عتكاؿ

ٝٸاك اىبوٝڀل باىبڀًل ع٢ً  ٟٸ اشباَى ٖٛ ايت ٛٸ ٚايتؿٜٛض اىبعتـٍ( ًب ايكلٕ اهلذل  ايػٴًڂ

ٝٸاكاڄ َوتك٬ڋ عٔ  ٛٿ١ٓ ت ـٵ اىبؿ ٞٸ، قبع٢ٓ أْ٘ َٓق ٖقا ايكلٕ ؾِاعـاڄ مل ٜٳعٴ ايؿهل ايٌٝع

ٞٸ; سٝح أُبض يبتنداڄ ايتٌٝټع، ب ٝٸاك ٖٛ اىبُجٿٌ ايلمسٞ يًؿهل ايٌٝع ٌ أٓش٢ ٖقا ايت

ٞٸ  بٓٛع٘ غإل اىبتڀلٿف بڀبٝع١ اسباٍ(.  َٚكلْٚاڄ با٫دباٙ ايتؿٜٛٔ

ٔڈ َا غڂًڂ ـٸ ًب مَ  يًِب اىبقٖب. ٚيٛ ٛٸاڄ ٚتؿٜٛٔاڄ أٓش٢ ايّٝٛ يبجٿ٬ڄإٕ َا نإ ٜٴعٳ

ِٸ  أطًكٓا ع٢ً ٖقا ايتڀٛټك َِڀًض ا٫هتشاي١ ع أٟ اهتشاي١ ػِا٥ّ َقٖبٺ َا ًب أٖ

ٛټك ع َٔ ٚد١ٗ ُْبلڈ أػل٣  ُٿٞ ٖقا ايتڀ ـټ فيو ػڀأڄ؟ ٚكٴبٳُا هٴ أُٛي٘ ا٫عتكاؿ١ٜ ع ٌٖ هٝٴعٳ

ٟٸ. ٟٸ اطٛك ٞٸ ىبقٖبٺ ًب أًُ٘ ا٫عتكاؿ  ع تها٬َڄ، ْٚعين بقيو اىبواك ايتهاًَ

أَهٔ ايكٍٛ: إٕ  ٚيٛ أػقْا أٌُ اٱَا١َ بُٓبل ا٫عتباك ًب ا٭يؿٝٸ١ ا٭ػإل٠

ٟٸ  ٝٸات٘، ٫ٚ مبهٔ تكـِٜ أ ُٸ١ هٛف تهٕٛ َٔ بـب فات اشبِا٥ّ ؾٛم ايبٌلٜٸ١ يٮ٥

ّٸ. ٚأَا إفا ُْبځلٵْا إفب ايتٌٝټع َٔ ما١ٜٚ َواكٙ ايتهٜٛينٸ ع ٫ٚ  قلا٠٤ٺ أػل٣ عٔ ٖقا ايٓ

هٝٻُا َٔ ما١ٜٚ تعايِٝ ايكلٕٚ اشبُو١ ا٭ٚفب ع ؾ٬ مبهٔ اسبـٜح عٔ صبلٻؿ إَهإ 

لا٠٤ أػل٣ عٔ اٱَا١َ ؾشٳوٵب، بٌ هٛف مبهٔ اسبـٜح عٔ ذبكڊل ٖقٙ ايكلا٠٤ ق

 ٚيٝى صبلٻؿ إَهاْٗا ؾكٌب(، ٚؾٛم فيو ػبب اسبـٜح عٔ قلْـب َٔ غځًځب١ ٖقا ايتٝاك 

 ع٢ً اجملا٫ت ايؿهلٜٸ١ ايٌٝعٝٸ١ أٜٔاڄ.

ٍڈ ؾإٕ ٖقٙ ايكلا٠٤ اىبؼتًؿ١ عٔ ايتٌٝټع كبجٿٌ ٚاقعٝٸ١ڄ تاكؽب ٟٸ سا ١ٝ، بػضٸ ٚع٢ً أ

ٞٸ اثين عٌل قځلٵْاڄ ع بٌإٔ اٱَا١َ.  ايُٓبل عٔ نٝؿ١ٝ تؿهإلْا ايلأٖ ع بعـ َٔ

 ٚمبهٔ طلغ ا٭ه١ً٦ ايتاي١ٝ بٌإٔ ٖقٙ ايكلا٠٤ ايٌٝعٝٸ١ اىبٓوٝٸ١ عٔ اٱَا١َ:

ِٸ بٝإ اٱَا١َ ًب ٖقٙ ايكلا٠٤؟ َٚا ٖٞ ػِا٥ِٗا؟1  ع نٝـ ٜت

ٝٸ١ ٚايٓبٜٛٸ١ ٚاي2 ٝٸ١ اييت تكّٛ عًٝٗا ٖقٙ ايكلا٠٤؟ع َا ٖٞ اىبوتٓـات ايكلآْ  عكً

ُٸ١ ًب ا٭هاي إفب ايتعلٜـ بأْؿوِٗ ع٢ً ٖقٙ ايٌان١ً؟3  ع ٌٖ عُـ ا٭٥
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ُٸ١؟4  ع َا ٖٞ ػِا٥ّ اٱَا١َ َٔ ٚد١ٗ ُْبل ا٭٥

ٚٸٍ أٚ 5 ُٸ١ َٔ ايڀلام ا٭ ع َا ٖٛ ايؿِٗ ايقٟ نإ مبتًه٘ أُشابٴ ا٭٥

ُٸ١   بٌلٜٸ١ڄ أٚ ؾٛم بٌلٜٸ١ٺ؟سٛاكٜټِٖٛ عِٓٗ؟ ٌٖٚ ناْت ُْبلتِٗ إفب ا٭٥

ـٿثـب ٚاىبؿوٿلٜٔ ٚاىبتهًڍُـب ٚايؿكٗا٤ ع 6 ِٸ َٔ اط ٔٵ ِٖ عًُا٤ ايٌٝع١ ع ا٭ع َٳ ع 

ُٸ١؟  ايقٜٔ ناْٛا ٜ٪َٕٓٛ بٗقٙ ايكلا٠٤ ايبٌلٜٸ١ عٔ ا٭٥

ًڃٓا 7 ِٹ ع ع٢ً ايلغِ َٔ ٍُٚٛ آثاك عًُا٤ ايكلا٠٤ اىبٓاؾو١ إفب عِلْا ىبافا مل ٜ

ـٺ َٔ آثاك َع ٟٸ ٚاس ُٸ١؟أ  اُلِٜٗ َٔ اىبعتكـٜٔ بايكلا٠٤ ايبٌلٜٸ١ يِؿات ا٭٥

ٞٸ أّ ٫؟8 ٌڈ طبٝع ٝٸاك اىبٓاؾى ُـؾ١ڄ ٚبٌه  ع ٌٖ نإ عـّ ٍُٚٛ َ٪يډؿات ايت

 ع َا ٖٞ ا٭هباب ٚايعٹًځٌ اييت أؿٻتٵ إفب آُش٬ٍ ايكلا٠٤ ايبٌلٜٸ١ عٔ اٱَا١َ؟9

ٟپ َٔ ٖاتـب ايكلا٤تـب عٔ اٱَا١َ ذبُب٢ 10 ٝٸ١ ع ٚبايتايٞ أ بتأٜٝـ اىبِاؿك ايـٜٓ

ُٸ١  اىبعترب٠، َٚٔ بٝٓٗا: ايكلإٓ ايهلِٜ، ٚهٴٓٸ١ ايٓيٸ، ٚايعكٌ، ٚايتعايِٝ اىبعترب٠ يٮ٥

 أْؿوِٗ؟ ٌٖ ٖٞ ايكلا٠٤ ايبٌلٜٸ١ أٚ ايكلا٠٤ ؾٛم ايبٌلٜٸ١؟

ٕٵ ناْت  ـٿ١َ، ٚإ َٸ١ اىبتك ٫ تتهؿډٌ ٖقٙ اىبكاي١ باٱداب١ عٔ نبٝع ا٭ه١ً٦ اهلا

ٕٵ اٱداب١ عٔ نب ٞٸ ايٌاغٌ يهاتب ٖقٙ ايوڀٛك، إ ٝع ٖقٙ ا٭ه١ً٦ كبجٿٌ ايٌػٌ ايتشكٝك

ًا٤ اهلل. ٚؾ٬ٔڄ عٔ فيو ٫ تتٛػٻ٢ ٖقٙ اىبكاي١ اٱداب١ عٔ ايو٪اٍ ا٭ػإل ٚاشبڀإل، 

ـٺ ًب غا١ٜ ايتٛآع، مبهٔ إنباي٘ بٗقٙ  ٚإلبا توع٢ نؼڀ٠ٛٺ كبٗٝـٜٸ١ إفب بٝإ قِ

عٔ اٱَا١َ َٛدٛؿ٠ڄ ًب ايكلٕٚ ا٭ٚفب، ٚقـ َجٻًځتٵ ناْت ايكلا٠٤ ايبٌلٜٸ١ »ايعباك٠: 

ـٸ ا٭ؿ٢ْ ٞٸ ع٢ً َـ٣ قلْـب َٔ اينَٔ ًب اسب  .«ايؿهل ايٌٝع

ٚهٛف ْوع٢ ًب ٖقٙ اىبكاي١ ع اييت كبجٿٌ دن٤اڄ كبٗٝـٜٸاڄ َٔ ذبكٝلڈ ٚاهع ع إفب 

 اٱداب١ عٔ ا٭ه١ً٦ ايتاي١ٝ بايتشـٜـ:

ٚٸٍ ُٸ١ : َا ٖٞ ايٌٛاٖـ ٚايكلا٥ٔ ايو٪اٍ ا٭ اىبٛثٛق١ عٔ ايكلا٠٤ ايبٌلٜٸ١ عٔ ا٭٥

 ًب ايهتب ايٌٝعٝٸ١ اىبعترب٠؟

ِٸ َٔ اىبتهًڍُـب ٚايؿكٗا٤ ايو٪اٍ ايجاْٞ ٔٵ ِٖ بايتشـٜـ ايعًُا٤ ايٌٝع١ ع ا٭ع َٳ  :

ُٸ١ ع ايقٜٔ ناْت يـٜٗ ـٿثـب ٚاىبؿوٿلٜٔ، ٫ٚ هٝٻُا َٔ أُشاب ا٭٥ َجٌ ٖقٙ  ِٚاط

ُٸ١؟  ايكلا٠٤ عٔ ا٭٥

 : َا ٖٞ ػِا٥ّ اٱَا١َ ًب ٖقٙ ايكلا٠٤ ايٌٝعٝٸ١؟يجايحايو٪اٍ ا
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ٞٸ، إفب كؾع  ٞٸ ع ذبًًٝ ّڈ تُٛٝؿ ٚهٛف ْوع٢ ًب ٖقٙ اىبكاي١، َٔ ػ٬ٍ عل

ٞٸ. ّٸ ًب تاكٜؽ ايؿهل ايٌٝع ٝٸاكڈ ٖا  ايوتاك عٔ ت

ّڈ هٛف ْوع٢، َٔ  َٚٔ ػ٬ٍ إماي١ غباك ايٓوٝإ اىبرتانِ ع٢ً َـ٣ أيـ عا

 ٠، يًتكًٌٝ َٔ غلاب١ ٖقٙ ايكلا٠٤ إفب سـڎ َا.ػ٬ٍ تكـِٜ ايٌٛاٖـ اىبعترب

ٛٵٕ إفب كاقِ ٖقٙ  ـٸ ٜـ ايعٳ ٚبايُٓبل إفب ُعٛب١ ايڀلٜل ْلدٛ َٔ ايكاك٨ ايبِإل َ

 ايوڀٛك، َٔ ػ٬ٍ اىبكرتسات ٚا٫ْتكاؿات اىبؿٝـ٠.

 

ّٖ لإلمام0٘  ــــــ ـ الؼْاٍذ ّالكشائً علٙ االجتاِ البؼش

بٌٝ اىبجاٍ ع بقنل ث٬ث١ ًٛاٖـ ُلؼب١ هٛف ْهتؿٞ ًب ٖقا اجملاٍ ع ٚع٢ً ه

َٸ١ عٔ أنجل عًُا٤ ايٌٝع١ اعتباكاڄ،  ٞپ، ٚأسـِٖٚٚآش١ ٖٚا : أُٛيٞ، ٚايجاْٞ: كداي

٘ٷ. ٚنإ ٖ٪٤٫ ايج٬ث١ ٜعٌٕٝٛ ع ع٢ً ايتٛايٞ ع ًب ايكلٕٚ ايلابع ٚايجايح ٚا٭ػإل : ؾكٝ

ٟپ َٔ ٖ٪٤٫ ايعً ُا٤ ايج٬ث١ َعتكـاڄ عٌل ٚايجاْٞ عٌل ٚايعاًل اهلذلٜٸ١. مل ٜهٔ أ

ٌڈ َِٓـ ًب ذبكٝكاتِٗ  ُٸ١، ٚيهِٓٗ أقلټٚا بٌه ٟٸ ًب ُؿات ا٭٥ با٫دباٙ ايبٌل

ٟٸ يًٌٝع١ اىبعتكـٜٔ بٗقا ا٫تٸذاٙ اىبقنٛك ًب ايكلٕٚ ا٭ٚفب،  ايعًُٝٸ١ باسبٔٛك ايكٛ

ٞٸ ًب تًو اسبكب١ اين١َٝٓ. إٕ ٖقٙ ايٌٛاٖـ يٝوت  بُٛؿِٗ يبجٿًـب يًؿهل ايٌٝع

ٚ َٗذٛك٠ڄ; ٚفيو يٓكًٗا َٔ قٹبٳٌ ايعًُا٤ اي٬سكـب، ستٸ٢ أٓشت َٛكؿاڄ صبٗٛي١ڄ أ

َٸ١. ٚهٛف  ِٸ ا٫ٖتُاّ ٚا٫يتؿات إفب يٛامَٗا ا٫عتكاؿٜٸ١ اهلا ٕٵ نإ قًډُا ٜت ي٬هتٓاؿ، ٚإ

 ْبـأ بقنل ايٌٛاٖـ َٔ ايعًُا٤ اىبتأػٿلٜٔ:

 

ّّل  ــــــ الؼاٍذ األ

ـٸ ع ٖٚٛ َٔ تأيٝـ ايع٬چ١َ ايٌٝؽ  «ايلداٍ ِ تٓكٝض اىبكاٍ ًب َعلؾ٘ عً»نتاب  ٜٴعٳ

ٖع( ع َٔ أنجل اىبٛهٛعات ايلداي١ٝ ايٌٝع١ٝ تؿ٬ِٝڄ; 1351عبـ اهلل اىباَكاْٞ  اىبتٛؾچ٢ 

ِٸ َٔ  سٝح ؼبتٟٛ ع٢ً أسٛاٍ نبٝع ايلداٍ َٛكؿ ايبشح ًب ايلٚاٜات ايٌٝعٝٸ١ ع ا٭ع

ُٸ١، ٚكٚا٠ اسبـٜح ستٸ٢ ا ٟٸُشاب١ ايٓيٸ ا٭نلّ، ٚأُشاب ا٭٥ . (2 يكلٕ ايلابع اهلذل

ٝٸ١. ٚقـ نتب ًب ايؿا٥ـ٠  ـٸ١َ ايتؿ١ًِٝٝ هلقا ايهتاب بايكٛاعـ ايلداي ّٸ اىبك ٚربت

َٸاڄ سٍٛ اتٸٗاّ بعض كٚا٠ اسبـٜح َٔ قٹبٳٌ  ـٸ١َ حبجاڄ ٖا اشباَو١ ٚايعٌلٜٔ َٔ ٖقٙ اىبك
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ٍڈ ًب أنج ُٻٌ إفب ْتٝذ١ٺ َؿاؿٖا: إٕ ٖقا ا٫تٸٗاّ غإل َكبٛ ل بعض ا٭ُشاب، ٚتٛ

ُٸُٚاف ا٭أ  ات اىبقٖب ًبايّٝٛ َٔ ٓلٚكٜٸ ـټعٳنجل َا ٜٴأ إٕ»اىبتٻُٗـب; إف  نإ  ^٥١

 .(3 «ٛٸًڂايكٍٛ ب٘ َعـٚؿاڄ ًب ايعٗـ ايوابل َٔ ايػٴ

ٛٸ، إفب ٖقٙ ايكاعـ٠ ًب َا ٫  ٜوتٓـ اىباَكاْٞ، ُٓٔ ذبكٝك٘ بٌإٔ اىبتٻُٗـب بايػٴًڂ

ٌٸ ٌڈ َوتك ٌٸ عٔ عٌلٜٔ َٛكؿاڄ بٌه بٿ٘ إفب ا٫ػت٬ف ازبځقٵكٟ يًٌاػّ ، ٜٚٓ(4 ٜك

ٟٸ يًٌٝع١ ًب اىبآٞ ٚاسبآل، ًٚب بعض ا٭ؾلاؿ ٜعُـ، َٔ ػ٬ٍ فنل بعض  ا٫عتكاؿ

ُٸ١ اىبؼايؿ١ يًعاؿ٠ ع، إفب ايتعلٜـ بٗقا ايٓٛع َٔ ا٭َٛك  َٛاكؿ ا٫تٗاّ ع ؾٔا٥ٌ ا٭٥

 . (5 عِلْابُٛؿٗا َٔ ايبـٜٗٝٸات ٚائلٚكٜٸات ٚا٫عتكاؿات ازباك١ٜ يًتٌٝټع ًب 

ـټ ايٓكاٍب  ًب َا ٜتعًډل بٗقٙ ايكاعـ٠ ع اييت ٜ٪نڍـ عًٝٗا اطكڍل اىباَكاْٞ ع تٴعٳ

 ايتاي١ٝ دـٜل٠ڄ باىب٬سُب١:

ٚٸ٫ڄ ع بكل١ٜٓ تاكٜؽ ُـٚك ا٫تٸٗاّ  «هايـ اينَإ»أٚ  «ايعٗـ ايوابل»: إٕ اىبلاؿ َٔ أ

ٟٸ اشباَى ٍڈ َٓتِـ ايكلٕ اهلذل ٛٸ ع ٖٛ ًب أبعـ سا  .(6 بايػٴًڂ

ٌڈ ثاْٝاڄ ٛٸ بٌه ٛٸ ؾإٕ اىبلاؿ َٔ ايػٴًڂ : بايُٓبل إفب اىبوتٓـات اىبقنٛك٠ يت١ُٗ ايػٴًڂ

ُٸ١، ٖٚٞ بڀبٝع١ اسباٍ ٫ تٌٌُ اشبًل ٚايتـبإل  ؿقٝل ٖٛ ايِؿات ؾٛم ايبٌلٜٸ١ يٮ٥

ٞٸ ًب ايتهٜٛٔ ٚايتٌلٜع، ٚإلبا تٌٌُ صبلٻؿ ايؿٔا٥ٌ اشباكق١  ٚايتِلټف ا٫هتك٬ي

ٛٸاڄ ٚتؿٜٛٔاڄ يًعاؿ٠ ٚايتؿٜٛٔ ٝٵٓاٙ غڂًڂ ٌٻ  أٟ َا أمسٳ ات اييت ذبٌِ نًڊٗا بإفٕ اهلل عنٻ ٚد

ـټٕٚ َٔ  ٛٸ ٚايتؿٜٛض اىبتڀلٿف ناْٛا ٜٴعٳ غإل َتڀلٿف(. َٚٔ ايٛآض إٔ اىبعتكـٜٔ بايػٴًڂ

 قٹبٳٌ اىبوًُـب قاطب١ڄ ػاكدـب عٔ اٱه٬ّ.

ٟٸثايجاڄ ٟٸ ٚعُٝل بـب  : ًب ايكلٕٚ اشبُو١ ا٭ٚفب نإ ٖٓاى اػت٬فٷ ُْبل دٳقٵك

ـٸ ايقٟ نإ َع٘ بعض ا٭ُشاب ٜتٸُٕٗٛ  ا٭ُشاب ٚايعًُا٤ بٌإٔ ُؿاتٺ، إفب اسب

ٗٳُٕٛ طبؿتض اهلا٤ص َٔ اىبعتكـٜٔ  ٛٸ ٚايتؿٜٛض. ٚبعباك٠ٺ أػل٣: نإ اىبتٻ ايبعض اٯػل بايػٴًڂ

ُٸ١، ٚنإ  ىبجٌ ٖقٙ  لٜٔهٹٓٵَٔ اىبڂ اهلا٤ص هولُٕٛ طبٗڇاىبتٻبايؿٔا٥ٌ ؾٛم ايبٌلٜٸ١ يٮ٥

 ايٌ٪ٕٚ.

ٍٸ عباك٠: كابعاڄ ٜٴ»: نُا تـ ات اىبقٖب ًب ايّٝٛ َٔ ٓلٚكٜٸ ـټعٳإٕ أنجل َا 

ُٸ  ٞٸ ًب ا٭يؿٝٸ١ ا٭ػإل٠; ؾإٕ  «^١أُٚاف ا٭٥ ع٢ً غځًځب١ ٖقٙ ايل١ٜ٩ ع٢ً ايؿهل ايٌٝع

ٚٵك «ٛٸًڂنإ ايكٍٛ ب٘ َعـٚؿاڄ ًب ايعٗـ ايوابل َٔ ايػٴ» ايعباك٠ اىبكاب١ً هلا: ـٳ ٍٸ ب ٖا ع٢ً تـ
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ٟٸ يِؿات  ُٸ١، ٚغځًځب١ ا٫دباٙ ايبٌل كبجٌٝ ايتؿهإل اىبٓهل يًؿٔا٥ٌ ؾٛم ايبٌلٜٸ١ يٮ٥

ٞٸ  ُٸ١، نإ ايؿهل ايٌٝع ٝٵب١ ا٭٥ ُٸ١ ًب ايكلٕٚ ا٭ٚفب. ٚط١ًٝ قلْـب، بعـ بـا١ٜ غځ ا٭٥

ِٸ ايتعلٜـ بايتؿهإل  ايػايب ٚاىبُٗٝٔ ٖٛ ايُٓبل٠ ايبٌلٜٸ١ إفب اٱَا١َ، ستٸ٢ نإ ٜت

ٞٸ  َٔ ػ٬ٍ ٖقا ا٫دباٙ. ايٌٝع

ٍڈ داؿٸ. ػاَواڄ ٛټ : يكـ تعلٻٓت ٓلٚكٜات اىبقٖب طٛاٍ ٖقٙ ايوٓٛات ا٭يـ يتش

إٕ ايتػٝإل ايقٟ سـخ ًب ا٭َٛك ايؿلع١ٝ ٚايع١ًُٝ مل ٜهٔ ٖٝٿٓاڄ، بٌ نإ ًب صباٍ 

ـټ َٔ  ٝٸ١ ٚا٫عتكاؿ١ٜ، ٚفيو ُٓٔ تًو اجملُٛع١ َٔ ا٭َٛك اييت تٴعٳ ا٭حباخ ا٭ًُ

ٟٸ ٚاسـ أٚ ٓلٚكٜٸـب اثٓـب، بٌ «كٜات اىبقٖبٓلٚ» أنجل »، ٚيٝى َٔ صبلٸؿ ٓلٚك

. ٚهٛف ٌْإل ًب ٖقٙ اىبكاي١ ع ٫سكاڄ ع إفب ؾٗلهتٺ بٗقٙ ائلٚكٜات «ٓلٚكٜٸات اىبقٖب

ٜٵٔ ايٌٝعٝٸـب. ٝٸاكٳ ُٸ١ اىبؼتٳًځـ سٛهلا بـب ايت  يًُقٖب ًب صباٍ ُؿات ا٭٥

ـٸاڄ، إٔ بعض ٓلٚكٜات اىبقٖب ٜوتٓتر َٔ ٖقٙ ايكاعـ٠، اييت توتـعٞ اي عرب٠ د

ـٸ ًب َلس١ًٺ ٚسكب١ٺ م١َٝٓ  ٛټٍ ع٢ً َلٸ اينَٔ. ؾإٕ بعض َا نإ ٜٴعٳ تتعلٻّ يًتػٝإل ٚايتش

ـٸ ًب َلس١ًٺ أػل٣ غإل ٓلٚكٟڎ ؾشٳوٵب، بٌ ٜكع ًب ايڀلف  َٔ ٓلٚكٜات اىبقٖب ٫ ٜٴعٳ

ٓٵهځل َٴ ـټ قبٝشاڄ ٚ ٛٸاڄ. ٚايعهى ُشٝضٷ اىبكابٌ، قبع٢ٓ إٔ ا٫عتكاؿ ب٘ هٛف ٜٴعٳ اڄ ٚغڂًڂ

 أٜٔاڄ.

ـٸ َٔ ٓلٚكٜات اىبقٖب ٜٴجبت إٔ  ٛټٍ ايتاكؽبٞ ًب بعض َا نإ ٜٴعٳ إٕ ٖقا ايتش

ـٸ َٔ فاتٝٸات اىبقٖب، بٌ ٖٛ َٔ ُٓع ايعًُا٤  ـٻ َٔ ٓلٚكٜات اىبقٖب ٫ ٜٴعٳ ٌٸ َا عٴ ن

ٟٸ، ٚيٝى َ ٓبجكاڄ اىبتهًڍُـب أٚ َٔ ؾكٗا٤ فيو اىبقٖب، ايكا٥ِ ع٢ً ايؿِٗ ايبٌل

ٞٸ; إف يٛ نإ ا٭َل نقيو يٛدب  ٞٸ ٚػنا١ْ ايعًِ اٱهل بائلٚك٠ َٔ ْؿى ايعًِ ايلبٛب

ٛټٍ ٚايتػٝإل؟!  إٔ ْتوا٤ٍ: َٔ أٜٔ ذبكډل ٖقا ايتش

٫ مبهٔ تؿوإل ٖقٙ ا٫هتشاي١ ًب ٓلٚكٜات اىبقٖب َٔ ػ٬ٍ ا٫هتٓاؿ 

ٞٸ عً«ق١ٝٔ ايبـا٤»اىبتهلٿك إفب  ٟٸ. ، ٚإٓؿا٤ ُبػ١ ايكٔا٤ اٱهل ٢ ٖقا اىبِڀًض ايبٌل

ٍڈ ؾإٕ ٓلٚكٜات اىبقٖب ٖقٙ ناْت ٖٞ اىب٬ى ٚاىبعٝاك ًب ايبكا٤ أٚ  ٟٸ سا ٚع٢ً أ

ِٸ بٛاهڀتٗا تكِٝٝ ا٫كتـاؿ اىبقٖيٸ. ٚإٕ ايل١ٜ٩ ايتاكؽب١ٝ يقيو  اشبلٚز َٔ اىبقٖب، ٜٚت

اؿاڄ إفب تجبت إٔ ٖٓاى ايهجإل َٔ اىبؼايؿـب ؾهلٜٸاڄ قـ اتټُٗٛا باشبلٚز َٔ اىبقٖب اهتٓ
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ـٸ ًب عِلڈ آػل َٔ  َجٌ ٖقٙ ائلٚكٜٸات، ًب سـب إٔ فات ٖقٙ ايعكا٥ـ اىبٓبٛف٠ هٛف تٴعٳ

 ِاك.با٭  ٚيٞأؾاعتربٚا ٜا ًُب اىبقٖب; 

ٝٸاك اىبعتكـ بايٌ٪ٕٚ ايبٌلٜٸ١ هاؿهاڄ : إٕ اطكڍل اىباَكاْٞ ْؿو٘ ٫ ٜلتٔٞ ايت

ُٸ١، ٚإلبا ٜٓتُٞ إفب ايتٝٸاك اىبعتكـ بايؿٔا٥ٌ  ـٳ أْ٘، َٔ يٮ٥ ٝٵ ُٸ١; بٳ ؾٛم ايبٌلٜٸ١ يٮ٥

ٟٸ َٚعتكـ  ٝٸاكڈ قٛ ـٿ١َ، ٜ٪ٜٿـ ايكٍٛ بٛدٛؿ ت ػ٬ٍ ايتأنٝـ ع٢ً ايكاعـ٠ ايلداي١ٝ اىبتك

ُٸ١، ًب ايكلٕٚ ا٭ٚفب، بـب ا٭ُشاب ٚعًُا٤ ايٌٝع١.  بايٌ٪ٕٚ ايبٌلٜٸ١ يٮ٥

 

  ــــــ الؼاٍذ الجاىٕ

 اىبتٛؾچ٢  «ايٛسٝـ ايبٗبٗاْٞ» ٜعترب ضبُـ باقل بٔ ضبُـ أنٌُ ع اىبعلٚف بع

ٟٸ. ٖٚٛ َ٪هٿى اىبـكه١ 1205 ٖع( ع َٔ أنرب عًُا٤ ايٌٝع١ ًب ايكلٕ ايجاْٞ عٌل اهلذل

ـٸاڄ يوٝڀل٠ اىبـكه١  ا٭ُٛي١ٝ اىبتأػٿل٠، ٚاييت ٚٓعٳتٵ  ٗٛؿٙ ايع١ًُٝ اىب١ٝٓٔ س

ٞٸ يـ٣ ا٭ػباكٜٸ١، اييت اهتُلٻتٵ ع٢ً َـ٣ قلْـب َٔ اينَٔ، ع٢ً مسا٤ ايتؿهإل ا يؿكٗ

ايؿٛا٥ـ »ايٌٝع١. ٚقـ ُٓٻـ ايٛسٝـ ايبٗبٗاْٞ نتابـب ًب عًِ ايلداٍ، ُٖٚا: 

 .«ايتعًٝك١ ع٢ً َٓٗر اىبكاٍ»; ٚ«ايلداي١ٝ

َٸ١،  ٚقـ أًاك ايٛسٝـ ايبٗبٗاْٞ ًب ن٬ ٖقٜٔ ايهتابـب ايلدايٝـب إفب ْكڀ١ٺ ٖا

ُا هٝٻ٫ٚ  ع َٔ ايكـَا٤ ٕ نجإلاڄإٔ ايُباٖل إ»ٖٚٞ ْكڀ١څ َ٪ثٿل٠څ ًب حبجٓا، سٝح قاٍ: 

ُٿ ُٸناْٛا ٜعتكـٕٚ يٮ ع ايػٔا٥لٟابٔ ـب َِٓٗ ٚٝايك ُٸ ١ َٓني١ڄ٥ ١ َٔ ايلؾع١ ػا

َٚا ناْٛا  ،ب ادتٗاؿِٖ ٚكأِٜٗوٳحبځ ،١ٓ َٔ ايع١ُِ ٚايهُاٍَعٝٸ َٚلتب١ڄ ،ٚازب٬ي١

ـٸػبٛٿ ـٸ ،ٟ عٓٗامٕٚ ايتع ـٸٚناْٛا ٜع ٢ ستٸ ،ب َعتكـِٖوٵسٳ ،اڄٛٸًڂٚغڂ ٟ اكتؿاعاڄٕٚ ايتع

َڀًل  اُا دعًٛبٳبٌ كٴ ،اڄٛٸًڂغڂ ص|طٚعٔ ايٓيٸ ٛ عِٓٗٗٵايوٻ ْٞؿ :َجٌ ادعًٛطقـمباڄص ِْٗ أ

أٚ اىببايػ١ ًب  ع، نُا هٓقنلع اػتًـ ؾٝ٘  ٟأٚ ايتؿٜٛض ايق ،ايتؿٜٛض إيِٝٗ

د٬هلِ إِْٗ ٚأغلام ًب ًأٚ اٱ ،َعذناتِٗ ْٚكٌ ايعذا٥ب َٔ ػٛاكم ايعاؿات عِٓٗ

ٚفنل عًُِٗ قبهْٓٛات  ،هلِ َبٗاك نجإل قـك٠ٺإٚ ،َٔ ايٓكا٥ّ ٚتٓنِٜٗٗ عٔ نجإلڈ

ٕ ايػ٠٬ ناْٛا طبتؿـب ًب أُا هٝٻ٫ٚ  ،١ُ ب٘ٗٵيًتټ أٚ َٛكثاڄ ،اكتؿاعاڄ ،كّايوُا٤ ٚا٭

ٕ ايكـَا٤ ناْٛا طبتًؿـب ًب أ ٚبازب١ًُ( ايُباٖل  .َـيوـب ،طبًٛطـب بِٗ ،ايٌٝع١
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أٚ  ٛاڄًڂغڂٚ ،أٚ نؿلاڄ عٓـ بعِٔٗ ؾاهـاڄ ٤ٞٷُا نإ ًبٳؾلٴ ;ٜٔاڄأ١ ُٛيٝٸاىبوا٥ٌ ا٭

٫ ٖقا  ٚأ ،ا ػبب اعتكاؿٙػل يبچآٚنإ عٓـ  ،أٚ غإل فيو أٚ تٌبٝٗاڄ أٚ درباڄ تؿٜٛٔاڄ

 .(7 «٫ٚ فاى

ٔٵ تأػٻل عٓ٘ َٔ  َٳ إٕ ٖقٙ ايعباك٠ اييت فنلٖا ايٛسٝـ، ٚاييت اهتٓـ إيٝٗا 

قٝٿ١ُ ًب حبجٓا، ٚفيو ع٢ً ايٓشٛ  ، ذبتٟٛ ع٢ً ْكاٍبٺ(8 ايعًُا٤ بُٛؿٗا َب٢ٓٶ يًُوأي١

 ايتايٞ:

ٚٸ٫ڄ ٟٸ( أ : إٕ ايكـَا٤  أٟ عًُا٤ ايٌٝع١ ستٸ٢ َٓتِـ ايكلٕ اشباَى اهلذل

ٚٵْٗا  ٌڈ طبتًـ. إٕ ايٌ٪ٕٚ اييت نإ ايكـَا٤ ٜلٳ ناْٛا ٜؿهڍلٕٚ بٌإٔ ا٭١ُ٥ بٌه

ٔٵ دا٤ بعـِٖ، حبٝح إِْٗ طايكـَا َٳ ٤ص ناْٛا يٮ١ُ٥ أؿ٢ْ َٔ ايٌ٪ٕٚ اييت أػق ٜلاٖا 

ٛٸاڄ.  ٜعتربٕٚ ا٫عتكاؿ ؾٛم ايقٟ ٜعتكـْٚ٘ اكتؿاعاڄ ًب اىبقٖب ٚغڂًڂ

ـٿَٕٛ ع ناْٛا َٔ ثاْٝاڄ : إٕ اىبُجٿًـب يًتٌٝټع ًب ايكلٕٚ ا٭ٚفب ع ْٚعين بِٗ اىبتك

ُٸ١. إٕ ايهجإل َٔ ايٌ٪ٕٚ  ٔڈ ًب بٝإ أُٚاف ا٭٥ ايقٜٔ ٫ ػبٝنٕٚ ايتذاٚم عٔ سـڎ َعٝٻ

ـٿَـب.  ؾٛم ايبٌل١ٜ َٛكؿ ـٸ اىبلهّٛ َٔ قٹبٳٌ اىبتك ُٸ١ تتذاٚم اسب ايبشح بايٓوب١ إفب ا٭٥

 ٚقـ ناْت ٖقٙ ايل١ٜ٩ ٖٞ ايل١ٜ٩ ايػايب١ ًب فيو ايعِل.

ـٴ ثايجاڄ ٌٸ ع ٚأهب ٌڈ َوتك : نإ ٌَاٜؽٴ قِ ع ايقٜٔ هٓعٌُ ع٢ً ايتعلٜـ بِٗ بٌه

ٖع( ع َٔ بـب ايٓاقـٜٔ 450 اىبتٛؾچ٢  «ابٔ ايػٔا٥لٟ»بٔ اسبوـب ايبػـاؿٟ ع اىبعلٚف بع 

ُٸ١ بِؿاتٺ ٝٸاك تُٛٝـ ا٭٥  ؾٛم بٌلٜٸ١. يت

ُٸ١ ًب تكلٜل ايٛسٝـ ايبٗبٗاْٞ عباك٠څ كابعاڄ : إٕ ضباٚك ا٫ػت٬ف ًب ُؿات ا٭٥

ُٸ١، ٚاىبعذنات، ٚا٭َٛك اىبؼايؿ١  ٗٵٛ، ٚتؿٜٛض ا٭َٛك إفب ا٭٥ عٔ: إَهإ ُـٚك ايوٻ

ُٸ١، ٚتٓنِٜٗٗ ع ٔ ايهجإل َٔ ايٓٛاقّ، ٚعًِ ايػٝب، ٚقـك٠ يًعاؿ٠، ًٚإٔ َٚلتب١ ا٭٥

ـٿ١َ. ُٸ١ ايؿٌِ اىبٌرتى بـب نبٝع اطاٚك اىبتك ُٸ١. ٚكبجٿٌ ايٌ٪ٕٚ ؾٛم ايبٌلٜٸ١ يٮ٥  ا٭٥

: إٕ ُؿ١ ايع١ُِ ًب تكلٜل ايٛسٝـ ايبٗبٗاْٞ ٫ تٓـكز ُٓٔ ايِؿات ػاَواڄ

ُٸ١; ؾكـ كأ٣ َلتب١ڄ ْامي١ڄ َٔ ايع١ُِ بُٛؿٗا د ن٤اڄ َٔ َعتكـات ا٫ػت٬ؾٝٸ١ يٮ٥

ـٿَـب. ؾٌٗ ايع١ُِ َكٛي١څ ٌَهڍه١ ٚفات َلاتب، أّ أْٗا أَلٷ َتٛاط٧ ٚؿا٥ل بـب  اىبتك

ُٸ١ َعَِٛـب أّ ٫(؟. ٚنُا هٝٳلڇؿٴ  ٚٵٕ ا٭٥ ايٓؿٞ ٚاٱثبات  ٚبايتايٞ ؾإِْٗ إَا ناْٛا ٜلٳ
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٥ب١ڄ، ًب بٝإ ايٌاٖـ ايجايح ؾإٕ ٖقٙ ايٓكڀ١ َٔ تكلٜل ايٛسٝـ ايبٗبٗاْٞ ٫ تبـٚ ُا

 ٚإٕ ا٫ػت٬ف بـب ا٭ُشاب ٫ ٌٌُٜ ايِؿ١ اىبقنٛك٠ أٜٔاڄ.

ـٿَـب ًب َوا٥ٌ ا٭ٍُٛ ا٫عتكاؿٜٸ١ ٫ ٜكبٌ هاؿهاڄ : إٕ اػت٬ف كأٟ اىبتك

ٛٸ ٚايتؿٜٛض َٔ بـب اطاٚك ا٫ػت٬ؾٝٸ١ ًب ا٭ٍُٛ  اٱْهاك، ٚقـ نإ حبح ايػٴًڂ

ٔٵ ٜعت َٳ ـٿَـب  ٌڈ داؿٸ. ٫ٚ ا٫عتكاؿ١ٜ، سٝح نإ ٖٓاى بـب اىبتك كـ أٚ ٜٓهل فيو بٌه

ـٿَٕٛ، ٚنإ ٜؿهڍل طبكاڄ ىبٓٗر  ؽبؿ٢ إٔ ايٛسٝـ ايبٗبٗاْٞ مل ٜهٔ ٜ٪ٜٿـ َا عًٝ٘ اىبتك

ُٸ١.  ٌَٗٛك ايٌٝع١ ًب ا٭يؿٝٸ١ ا٭ػإل٠ ًب صباٍ ُؿات ا٭٥

 

 ــــــ الؼاٍذ الجالح

ـټ ايٌٝؽ  ٞٸ  مٜٜٔٴعٳ ٖع ع 911ٛيٛؿ  اىب «جاْٞايٌٗٝـ اي» عب فٚعلاىب، ايـٜٔ بٔ عً

ٟٸ، ٚأسـ ايؿكٗا٤ 965اىبتٛؾچ٢  ٖع(، َٔ أنابل عًُا٤ ايٌٝع١ ًب ايكلٕ ايعاًل اهلذل

; «ه٬ّع اٱ٥ؾٗاّ ًب ًلغ ًلاَوايو ا٭»ايٌٝع١ ايعٌل٠ ايهباك. ٜٚٴعترب نتاباٙ: 

ِٸ نتب ايٌٝع١ ًب ايؿك٘ «١ايـٌَكٝ ١ًب ًلغ ايًُع ١ايبٗٝ ١ايلٚٓ»ٚ ، َٔ أٖ

ٞٸ، َٚٔ اىب ٓاٖر ايـكاه١ٝ ًب اسبٛمات ايع١ًُٝ. نُا إٔ يًٌٗٝـ ايجاْٞ كهاي١ڄ ا٫هتـ٫ي

، ٚاييت ٜعٛؿ تاكٜؽ نتابتٗا إفب «مبإ ٚايهؿلاٱ ١سكٝك»أٚ  «مبإل اٱ٥سكا»بعٓٛإ 

ٖع. ٚقـ ناْت ٖقٙ ايلهاي١ َٔ َِاؿك حباك ا٭ْٛاك، يًع٬چ١َ اجملًوٞ، 954عاّ 

ٜٔاڄ. َٚٔ بـب ا٭حباخ ازبـٜل٠ بايكلا٠٤ أ (9 َٚٛٓع اٖتُاّ ٚاهتٓاؿ ايوٝـ حبل ايعًّٛ

ًب ٖقٙ ايلهاي١ ايكٝٿ١ُ اىببشح ايجايح َٔ ػاكب١ ايهتاب، ًب بٝإ اىبعاكف اييت ٜتشكډل 

ٛٸ٠ص ه٪ا٫ڄ، َع اٱداب١ عٓ٘، سٝح  بٗا اٱمبإ. ٚقـ أثاك ًب ْٗا١ٜ ا٭ٌُ ايجايح طأٟ ايٓب

ٚطٗاكت٘ ٚػتُ٘ ا٭ْبٝا٤، قبع٢ٓ ٫  ٌٖٚ ٜعترب ًب ذبكڊل اٱمبإ ايتِـٜل بعُِت٘»قاٍ: 

ٛٸات ًٚلا٥ڀٗا؟ ُٜبٗل َٔ ن٬ّ بعض ايعًُا٤  ْيٸ بعـٙ، ٚغإل فيو َٔ أسهاّ ايٓب

ُٳٌ ا٫نتؿا٤ قبا  ٔٵ دٌٗ ٦ًٝاڄ َٔ فيو ػلز عٔ اٱمبإ، ٜٚٴشتٳ َٳ فيو; سٝح فنل إٔ 

 .«فنلْاٙ َٔ ايتِـٜل إنبا٫ڄ

، ٖٚٛ ا٫نتؿا٤ بايتِـٜل ٜبـٚ إٔ ايٌٗٝـ ايجاْٞ مبٌٝ إفب ازبٛاب ا٭ػإل

ٞٸ بعٓٛإ ًلا٥ٌب اٱمبإ. ٞٸ، ٚعـّ ينّٚ ايتِـٜل ايتؿًِٝ  اٱنباي
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ِٸ عُـ إفب بٝإ ا٭ٌُ ايلابع ايقٟ ٜتشكډل ب٘ اٱمبإ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  ا٭ٌُ »ث

. ٖٚقا ا٭ٌُ اعتربٳتٵ٘ ًب ذبكڊل اٱمبإ ^عٌل ايلابع: ايتِـٜل بإَا١َ طا٭١ُ٥ص ا٫ثين

اطكچ١ اٱَاَٝٸ١، ستٸ٢ أْ٘ َٔ ٓلٚكٜات َقٖبِٗ، ؿٕٚ غإلِٖ َٔ اىبؼايؿـب، ايڀا٥ؿ١ 

 ؾإْ٘ عٓـِٖ َٔ ايؿلٚع.

ُٸ١ڄ ٜٗـٕٚ باسبلٸ، ٚٚدٛب ا٫ْكٝاؿ  ٜٵب أْ٘ ٜٴٌتٳلٳٍب ايتِـٜل بهِْٛٗ أ٥ ِٸ إْ٘ ٫ كٳ ث

إيِٝٗ ًب أٚاَلِٖ ْٚٛاِٖٝٗ; إف ايػلّ َٔ اسبهِ بإَاَتِٗ فيو، ؾًٛ مل ٜتشكډل 

ُٸ١ڄ. أَا ايتِـٜل بهِْٛٗ َعَِٛـب ايتِـٜل  بقيو مل ٜتشكډل ايتِـٜل بهِْٛٗ أ٥

ٝٸ١. ٝٸ١ ٚايٓكً ٗٻلٜٔ عٔ ايلٿدٵى ؾكـ ؿيډتٵ عًٝ٘ ا٭ؿيچ١ ايعكً  َڀ

ٚطثاْٝاڄص: ايتِـٜل بهِْٛٗ َُِٓٛاڄ عًِٝٗ َٔ اهلل تعافب ٚكهٛي٘. ٚطثايجاڄ: 

يٌلٜع١ َٔ أَٛك َعاًِٗ ايتِـٜلص أِْٗ ساؾُبٕٛ يًٌلع، عاىبٕٛ قبا ؾٝ٘ ٬ُغ أٌٖ ا

ٔٵ ٫ ٜٓڀل عٔ  ُٻ ٛٵٙ ع ٟڈ ٚادتٗاؿٺ، بٌ عٔ ٜكـبڈ تًكډ َٚعاؿِٖ، ٚإٔ عًُِٗ يٝى عٔ كأ

ِڈ ػبإل،  ـٵهٝٸ١، أٚ بعٔ٘ يـْٞ َٔ يـٕ سهٝ ـٺ، بأْؿىڈ قٜٛٸ١ قڂ اهل٣ٛ، ػٳًځؿاڄ عٔ هٳًځ

ـٻثٕٛ»ٚغإل فيو يبچا ٜؿٝـ ايٝكـب. نُا ٚكؿ ًب اسبـٜح عِٓٗ أِْٗ  ـ طع٢ً أس «ضب

ـٿثِٗ  ُٝع َا ؼبتادٕٛ أٚ ٜلدع إيِٝٗ ؾٝ٘; أٚ أِْٗ  َٳًځوڅ ؼب ايتؿوإلٜٔص، أٟ: َعِٗ 

 ؼبٌِ هلِ ْٳهڃتٷ ًب ايكًٛب بقيو، ع٢ً أسـ ايتؿوإلٜٔ يًشـٜح.

ّڈ َِٓٗ، ٚإ٫چ يواػت ا٭كّ  ٛٸ ايعِل عٔ إَا ٚطكابعاڄ: ايتِـٜلص أْ٘ ٫ ِٜضٸ ػً

ِٸ بتُاَِٗ، ٫ٚ تِضٸ ٟٸ  بأًٖٗا، ٚإٔ ايـْٝا تت اينٜاؿ٠ عًِٝٗ. ٚطايتِـٜلص إٔ ػاكبِٗ اىبٗـ

ٞپ إفب إٔ ٜأفٕ اهلل تعافب ي٘ ٚيػإلٙ. ٚأؿع١ٝ ايؿلق١ اطكچ١ ايٓاد١ٝ  ُاسب اينَإ، ٚأْ٘ س

 نجإل٠څ. ×بايؿلز بُبٗٛكٙ

ؾٌٗ ٜعترب طايتِـٜل ايتؿًِٝٞ با٭َٛك اىبقنٛك٠ص ًب ذبكڊل اٱمبإ أّ ٜهؿٞ 

 ًب ازب١ًُ؟اعتكاؿ إَاَتِٗ ٚٚدٛب طاعتِٗ 

ٚٸٍ:  ٛٸ٠ طايٛد٘ ا٭ طًب ازبٛاب عٔ ٖقا ايو٪اٍص ايٛدٗإ ايوابكإ ًب طأٌُص ايٓب

ينّٚ ا٫عتكاؿ ايتؿًِٝٞ; ٚايٛد٘ ايجاْٞ: نؿا١ٜ ايتِـٜل اٱنبايٞص. ٚمبهٔ تلدٝض 

ٍٸ ع٢ً نبٝع َا فنلْاٙ، ػُِٛاڄ  ٍٸ ع٢ً ثبٛت إَاَتِٗ ؿ ٚٸٍ بإٔ ايقٟ ؿ طايٛد٘ص ا٭

يعكٌ ٚايٓكٌ. طَٚٔ ْاس١ٝٺ أػل٣ص يٝى بعٝـاڄ ا٫نتؿا٤ با٭ػإل طايٛد٘ ايع١ُِ; يجبٛتٗا با

ُٸ١ َٔ  ^ايجاْٞ: ايتِـٜل اٱنبايٞص، ع٢ً َا ُٜبٗل َٔ ساٍ ايلٚا٠ ٚاىبعاُلٜٔ يٮ٥
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ص َا ^ًٝعتِٗ ًب أساؿٜجِٗ; ؾإٕ نجإلاڄ َِٓٗ طَٔ ايلٚا٠ ٚايٌٝع١ اىبعاُلٜٔ يٮ١ُ٥

بٌ ناْٛا ٜعتكـٕٚ أِْٗ عًُا٤ أبلاك، ٜعلف ناْٛا ٜعتكـٕٚ عُِتِٗ; شبؿا٥ٗا عًِٝٗ، 

ٝٳلِٖ ٚأساؿٜجِٗ ٔٵ تتبٻع هٹ َٳ . ًٚب نتاب أبٞ عُلٚ طضبُـ بٔ عُل بٔ عبـ ^فيو 

ٌٸٞ ع  َٴڀڃًٹعٳ١څ ع٢ً فيو، َع إٔ اىبعًّٛ َٔ هإلتِٗ &ايعنٜنص ايه َع ٖ٪٤٫  ^ع نب١ًڅ 

 .(10 «أِْٗ ناْٛا سانُـب بإمباِْٗ، بٌ عـايتِٗ

٠ ايڀ١ًٜٛ َٔ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ع نبإل ؾكٗا٤ ايٌٝع١ ًب ايكلٕ طبكاڄ هلقٙ ايعباك

ِٸ عُـ  ـٸ ايتِـٜل بإَا١َ ا٭١ُ٥ ا٫ثين عٌل أ٬ُڄ كابعاڄ يٲمبإ. ث ٟٸ ع ع ايعاًل اهلذل

ّٸ، ٖٚٛ:  ٍڈ ٖا ـټ ايتِـٜل ايتؿًِٝٞ بايع١ُِ، ٚايعًِ غإل »بعـ فيو إفب طلغ ه٪ا ٌٖ ٜٴعٳ

ُٸ١ ّٸ اٱهلٞ ع٢ً ا٭٥ ، ٚغٝب١ اٱَاّ ايجاْٞ عٌل، ًلطاڄ ًب ذبكڊل اىبهتوب، ٚايٓ

 .«اٱمبإ، أّ ٜهؿٞ ايتِـٜل اٱنبايٞ بإَاَتِٗ ٚٚدٛب إطاعتِٗ؟

ٌڈ  إٕ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ع ع٢ً َأيٛف عاؿت٘ ع ٫ ػبٝب عٔ ٖقا ايو٪اٍ بٌه

َٳ ً٘ إفب ايكٍٛ ٝٵُلٜض، ٚإلبا ٜهتؿٞ باٱًاك٠ إفب دٛابـب ضبتًُـب، ٫ٚ ؽبؿٞ 

ٚٸٍ ٜعٛؿ إفب تهاؾ٪ أٌُ اٱَا١َ ٚأؿي١  بازبٛاب ايجاْٞ. ٖٚٛ ٜل٣ إٔ تلدٝض ايٛد٘ ا٭

ٚٸٍ ٖٛ ٚدٛب ا٫عتكاؿ ايتؿًِٝٞ  ُؿات اٱَاّ، ٫ٚ هٝٻُا ايع١ُِ. ٚساٌُ ايٛد٘ ا٭

ّٸ اٱهلٞ، ٚايعًِ ايًـْٞ يٮ١ُ٥، ٚغٝب١ إَاّ  بأكبع١ أَٛك، ٖٚٞ: ايع١ُِ، ٚايٓ

ٜبعـ ا٫نتؿا٤ با٫عتكاؿ اٱنبايٞ  ، ًب اعتباك ايٌؼّ َٔ ايٌٝع١. نُا ٫×ايعِل

َٔ ٚد١ٗ ُْبل ايٌٗٝـ ايجاْٞ، أٟ إٕ ٫مّ ايتٌٝټع ٖٛ ا٫عتكاؿ بأٌُ اٱَا١َ ٚا٫عتكاؿ 

بٛدٛب ايتٻبٳعٝٸ١ يٮ١ُ٥، ٚأَا ا٫عتكاؿ بايتؿاٌُٝ ٚازبن٥ٝات اىبقنٛك٠، ٫ٚ هٝٻُا 

ُٸ١، ؾًٝى ٓلٚكٜٸاڄ. ٚمبهٔ يًٌؼّ اىبوًِ ا ٞٸ إٔ ٜعتكـ بإٔ ا٫عتكاؿ بع١ُِ ا٭٥ يٌٝع

ٝٵب.  ا٭١ُ٥ عًُا٤ أبلاك عـٍٚ أتكٝا٤، ٚيٝوٛا َعَِٛـب ٚعاىبـب بايػٳ

ِٸ اىبٓكٍٛ عٔ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ٖٛ ا٫هتـ٫ٍ ايقٟ ٜكُٝ٘ ع٢ً ايٛد٘  إٕ ايكوِ ا٭ٖ

ّٸ َٔ ايٌٗٝـ ايجاْٞ نُا ًٜٞ: إٕ ايهجإل َٔ ايٌٝع١  ايجاْٞ. ٚػ١ُ٬ڂ ٖقا ايتكلٜل اهلا

ُٸ١ايلٚا٠ ٭ساؿٜح  ، مل ٜهْٛٛا ^، ٚايهجإل َٔ ايٌٝع١ اىبعاُلٜٔ يٮ١ُ٥^ا٭٥

ٚٵِْٗ عًُا٤ أبلاك ُٸ١، بٌ ٜلٳ ُٸ١اڄٜعتكـٕٚ بع١ُِ ا٭٥ ٚٵكِٖ مل  ^، ٫ أنجل. ٚا٭٥ ـٳ ب

ٚٵِْٗ عـ٫ٚڄ أٜٔاڄ، قبع٢ٓ إٔ عـّ  ٜعتربٚا ٖ٪٤٫ ايٌٝع١ صبلٻؿ َ٪َٓـب، ٚإلبا ناْٛا ٜلٳ
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ُٸ١ ٫ ٌٜهڍٌ ه بباڄ يًؼلٚز َٔ ايتٌٝټع، ٫ٚ ٜ٪ؿٸٟ إفب ايؿول ا٫عتكاؿ بع١ُِ ا٭٥

 ٚاشبلٚز َٔ ايعـاي١.

ٌٸٞ  ٚقـ فنل ايٌٗٝـ ايجاْٞ َوتٓـاڄ يتكلٜلٙ ٖقا أٜٔاڄ. إٕ نتاب كداٍ ايه

 أسـ ايهتب ا٭كبع١ ًب عًِ كداٍ ايٌٝع١( قـ قلٻك ؾِٗ نبعڈ نجإل َٔ ايلٚا٠ 

ُٸ١ ًب عـّ اعتكاؿِٖ بعِ ـٿثـب ٚاىبعاُلٜٔ يٮ٥ ُتِٗ. إٕ ايٌٗٝـ ايجاْٞ، ع٢ً ٚاط

ُٸ١ ٌٸٞ ًب ؾِٗ ايلٚا٠ ٚاىبعاُلٜٔ يٮ٥ ، إ٫چ أْ٘ ٜعنٚ ^ايلغِ َٔ تأٜٝـٙ يتكلٜل ايه

إفب ػؿا٤ أَل ايع١ُِ عًِٝٗ. ٚبعباك٠ٺ أػل٣: إٕ  ^عـّ اعتكاؿِٖ بع١ُِ ا٭١ُ٥

ُٸ١، ٚيهٓٸ٘ ًب ايٛقت ْؿو٘ ٫ ؼبهِ عً ٢ ايٌٗٝـ ايجاْٞ ْؿو٘ َٔ ايكا٥ًـب بع١ُِ ا٭٥

ُٸ١ باشبلٚز َٔ ايتٌٝټع. ٔٵ ٜٓهل ع١ُِ ا٭٥  َٳ

ـټ ايٓكاٍب ايتاي١ٝ ًب عباك٠ ايٌٗٝـ ايجاْٞ دـٜل٠ڄ  &ًٚب َا ٜتعًډل ببشجٓا تٴعٳ

 بايقنل:

ٚٸ٫ڄ ٚٸ٫ڄ: إٕ تكلٜل ايٌٗٝـ ايجاْٞ زبن٥ٝات ٚتؿاٌُٝ أٌُ اٱَا١َ ٖٛ: أ : إٕ أ

: إٕ ا٭١ُ٥ دبب ثاْٝاڄٚاٱَا١َ َٔ ٓلٚكٜات اىبقٖب ٚأُٛي٘، ٚيٝوت َٔ ايؿلٚع. 

: إِْٗ َِٓٛبٕٛ َٔ قٹبٳٌ اهلل ٚكهٛي٘ ٚكابعاڄ: إٕ ا٭١ُ٥ َعَِٕٛٛ. ٚثايجاڄطاعتِٗ. 

ٌٸ َا ٚػاَواڄباٱَا١َ.  : إِْٗ مبتًهٕٛ عًُاڄ يـْٝاڄ غإل َهتٳوٳبٺ، ٚمبهِٓٗ ايعًِ به

ٝٵب(.  ٕڈ ؽبًٛ َٔ سٔٛك ٚهاؿهاڄٜلٜـٕٚ ايعًِ ب٘  عًِ ايػٳ ا٭١ُ٥. : ٫ مبهٔ تِٛټك مَا

ٞپ ٚهابعاڄ ٚأػإلاڄ ٟٸ ُاسب ايعِل ٚاينَإ، س : إٕ اٱَاّ ا٭ػإل ٖٛ اٱَاّ اىبٗـ

 ٚغا٥بٷ، ٚهٛف ُٜبٗل بإفٕ اهلل هبشاْ٘ ٚتعافب.

إٕ ٖقا ايتكلٜل تكلٜلٷ ُاؿم ٚأَـب عٔ ايؿِٗ اىبتٻؿل عًٝ٘ َٔ قٹبٳٌ ايٌٝع١ ًب 

 ا٭يؿٝٸ١ ا٭ػإل٠.

إفا نإ َعتكـاڄ باٱَا١َ، ٜٚل٣ ٚدٛب : ٜل٣ ايٌٗٝـ ايجاْٞ إٔ ايٌؼّ ثاْٝاڄ

ّٸ اٱهلٞ  ُٸ١ ْٚٛاِٖٝٗ، ؿٕٚ اٱمبإ  ن٥ٝاتٺ، َٔ قبٌٝ: ايع١ُِ ٚايٓ ايتٻبٳع١ٝ ٭ٚاَل ا٭٥

ٞٸ...، ؾ٬ ٜبعـ إٔ ٜهٕٛ إمباْ٘ ٚتٌٝټع٘ ثابتاڄ. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، مبهٔ  ٚايعًِ ايًـْ

تُاٖٞ ًب تـٜټٓ٘ َع تـٜټٔ ا٭١ُ٥ يًٌؼّ إٔ ٜهٕٛ ًٝعٝٸاڄ، َٚعتكـاڄ باٱَا١َ، قبع٢ٓ اي

ُٸت٘. ٚع٢ً ٖقا  ٟٸ، ٫ٚ ٜ٪َٔ بايِؿات ؾٛم ايبٌلٜٸ١ ٭٥ ٞٸ ٚايُٓبل ع٢ً اىبوت٣ٛ ايعًُ

ّٸ اٱهلٞ بٌإٔ  ا٭هاي، ؾإٕ ا٫عتكاؿ بايع١ُِ ٚايعًِ ايًـْٞ ٚغإل اىبهتوب ٚايٓ
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ٝٸات ايتٌٝټع; ٚفيو يعـّ اهتبعاؿ ايتٌٝټع ٚاٱمب ُٸ١ ئ ٜهٕٛ َٔ فات إ ايـٜينٸ ا٭٥

ٔٵ ٫ ٜ٪َٔ بٗقٙ ا٭َٛك. َٳ  بايٓوب١ إفب 

: طبكاڄ يتكلٜل ايٌٗٝـ ايجاْٞ ؾإٕ ايهجإل َٔ أُشاب ا٭١ُ٥، ٚكٚا٠ ثايجاڄ

ُٸ١، ناْٛا َٔ ػ٬ٍ ْؿٞ ا٭بعاؿ ؾٛم ايبٌلٜٸ١ عٔ  اسبـٜح، ٚايٌٝع١ اىبعاُلٜٔ يٮ٥

ُٸ١ ع ٫ٚ هٝٻُا ايع١ُِ َٓٗا ع ٜعتربٕٚ إٔ ا٭١ُ٥  . إٕ عـّ ا٫عتكاؿ «أبلاكعًُا٤ »ا٭٥

ُٸ١ ٫ ٬ٜمّ ا٫عتكاؿ بِـٚك اىبع١ِٝ أٚ اشبڀأ عِٓٗ، ٚإلبا قبع٢ٓ عـّ  بع١ُِ ا٭٥

ُٸ١ كبٝٿنِٖ ٚدبعًِٗ طبتًؿـب عٔ هٛاِٖ َٔ أؾلاؿ ايبٌل. ٚإ٫چ  ا٫تٸِاف بڀبٝع١ٺ ػا

ٌٴ َٔ ٚدٛؿ أًؼاْ أتكٝا٤، عًُٛا ع٢ً تٗقٜب أْؿوِٗ، ٚمل  ؾإٕ ايتاكٜؽ مل ٜٳؼٵ

ٛٵا عُلِٖ ًب تڀٗإل ٜلته ٔٳ ٟٸ َع١ِٝٺ حبلٸ اهلل تعافب، طٛاٍ سٝاتِٗ، ٚأَ بٛا أ

 أْؿوِٗ، ع٢ً ايلغِ َٔ عـّ عُِتِٗ باىبع٢ٓ اىبِڀًض.

ُٸ١ ٚكٚا٠ اسبـٜح َٔ ايٌٝع١ اىبعاُلٜٔ كابعاڄ : إٕ ايهجإل َٔ أُشاب ا٭٥

ٚٵٕ ُٸ١، َٔ ايقٜٔ ناْٛا ٜعتربِْٚٗ َٔ ايعًُا٤ ا٭بلاك، مل ٜهْٛٛا ٜلٳ ُٸ١  يٮ٥ يعًِ ا٭٥

ٚٵِْٗ َجٌ ها٥ل  ٌَٓأڄ َِٚـكاڄ طبتًؿاڄ عٔ عًِ ها٥ل ايعًُا٤ اٯػلٜٔ، بٌ ناْٛا ٜلٳ

ايعًُا٤، إلبا ؼبهُٕٛ ع٢ً أهاي ايلأٟ ٚا٫دتٗاؿ ٚا٫هتٓباٍب، قبع٢ٓ إٔ عًُِٗ 

ٌڈ َڀًلڈ أٚ  ٝٵب، بٌه َهتٳوٳبٷ ٚيٝى عًُاڄ يـْٝاڄ أٚ ٖب١ڄ أٚ أِْٗ َڀډًعٕٛ ع٢ً ايػٳ

ـٺ، أٟ   تٓنٍ عًِٝٗ ايعًّٛ ايـ١ٜٝٓ بٛاهڀ١ اىب٥٬ه١، أٚ تٴًڃكځ٢ ًب قًٛبِٗ.َكٝٸ

ُٸ١، ٜٚٓكًٕٛ ايعًّٛ ايـ١ٜٝٓ عِٓٗ ػاَواڄ : إٕ ايقٜٔ ناْٛا ٜعٌٕٝٛ ًب عِل ا٭٥

إفب اىبلس١ً ايتاي١ٝ هلِ، بٌ ٚؾٛم فيو ْايٛا ًلف ُشبتِٗ، ٚتعًډُٛا ايعًّٛ َِٓٗ 

ا٭ٚا٥ٌ ناْٛا ٜعتربٕٚ إٔ ا٭١ُ٥ عًُا٤  َباًل٠ڄ، ْكٍٛ: إٕ ايهجإل َٔ ٖ٪٤٫ ايٌٝع١

أبلاك، ٫ أنجل. ٚبعباك٠ٺ أػل٣: إِْٗ ناْٛا ٜقٖبٕٛ إفب اتٸِاف اٱَا١َ بايِؿات 

ايبٌلٜٸ١، ٫ بايِؿات ؾٛم ايبٌل١ٜ. إٕ ٖقا ايِٓـ َٔ ايٌٝع١، ِٖٚ عـؿٷ نبإل َٔ 

ُٸ١ اٯػلٜٔ عٔ ايٌٝع١ ا٭ٚا٥ٌ، إلبا اعتٓكٛا ايتٌٝټع ٭ِْٗ ٚدـٚا قلا٠٤ عًٞڎ ٚا٭ ٥

ٟٸ ع ايكلا٠٤ ا٭تكٔ ٚا٭كدض َٔ بـب ايكلا٤ات  ٟٸ ٖٞ ع ع٢ً اىبوت٣ٛ ايُٓبل اٱه٬ّ ايٓبٛ

ُٸ١ أه٠ٛڄ ٚقـ٠ٚڄ يتُجٌٝ  اٱه٬َٝٸ١ اىبؼتًؿ١ ا٭ػل٣. َٚٔاؾاڄ إفب فيو ٚدـٚا ًب ا٭٥

كًٝـاڄ اٱه٬ّ اسبكٝكٞ. َٚٔ ايٛآض إٔ اىبٛاد١ٗ َع ايعًُا٤ ا٭بلاك يٝوت تعبټـٜٸ١ڄ ٚت

أع٢ُ، بٌ ٖٞ َٛاد١ٗڅ ٚاع١ٝڅ ٚباسج١څ ٚضبكچك١. مبهٔ َٓاق١ٌ ايعامل اىبتٸكٞ ٚاْتكاؿٙ، 
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ٚمبهٓو إٔ توأي٘، ٚإفا أقٓعو دٛاب٘ ٚقبًت٘ َٓ٘ أَهٓو ايعٌُ ب٘. إٕ ٖقا ايِٓـ 

ُٸتِٗ أعًِ ٚأؾٌٔ َٔ اٯػلٜٔ، إ٫چ أِْٗ مل  َٔ ايٌٝع١، كغِ أِْٗ ناْٛا ٜعتربٕٚ أ٥

ٛٵٕ ٚٵا  ٜهْٛٛا ٜتأهٻ ـٳ بِٗ ٜٚتبعِْٛٗ بُٛؿِٗ مبتًهٕٛ ً٪ْٚاڄ ؾٛم بٌلٜٸ١، بٌ إلبا اقت

 بِٗ ٚاتٻبعِٖٛ; ٭ِْٗ ٚدـِٖٚ ع٢ً اسبلٸ، ُْبلٜٸاڄ ٚع٬ُڄ. ٖقٙ ٖٞ ُٛك٠ ايتٌٝټع ا٭ٍٚ.

ٌٸٞ. ٚهٛف  ـٿّ ٖٛ نتاب ايه ٜقنل ايٌٗٝـ ايجاْٞ إٔ َِـك ا٫هتـ٫ٍ اىبتك

ٌٸ. إ ٌڈ َوتك ٌٸٞ ع ايقٟ ٌُٚ إيٝٓا َٓ٘ َا ْتعلٻّ إفب ٖقا ايهتاب بٌه ٕ نتاب ايه

اػتِلٙ ايٌٝؽ ايڀٛهٞ ع َٔ أؾٌٔ اىبِاؿك يًٛقٛف ع٢ً ؾِٗ ايٌٝع١ ا٭ٚا٥ٌ ٚأُشاب 

ـٸ ايهٌٞ ْؿو٘ ُٓٔ ايقٜٔ ٜكٛيٕٛ بٗقا ايؿِٗ  ُٸتِٗ. أؾ٬ مبهٔ ع ُٸ١ عٔ أ٥ ا٭٥

 ايبٌلٟ يٲَا١َ؟

ٚٸيـب،  هٛا٤ باعتباك ايكا٥ٌ َٔ ايٛآض إٔ ايٌاٖـ ايجايح أق٣ٛ َٔ ايٌاٖـٜٔ ا٭

 أٚ اعتباك فنل اىبوتٓـات ًب بٝإ ٚد٘ ا٫عتباك بـب ازبن٥ٝات.

 

 ــــــ تبْٓب ّتكشٓش الشؤٓ٘ الؼٔعٔ٘ يف دلال اإلمام٘

ـٿ١َ مبهٔ تبٜٛب ٚتكلٜل ايل١ٜ٩ ايٌٝع١ٝ ًب  ٚاٯٕ بايُٓبل إفب َؿاؿ ايكلا٥ٔ اىبتك

ؿتإ سٍٛ ا٭ٌُ اطٛكٟ يٲَا١َ صباٍ اٱَا١َ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ٖٓاى ُْبلٜتإ طبتً

 عٓـ ايٌٝع١:

 

ّٓ٘  ـ0  ــــــ «العلناء األبشاس»ىعش

يكـ ناْت ٖقٙ ايُٓبل١ٜ ٖٞ ايُٓبل١ٜ ايػايب١ بـب ايٌٝع١ ستٸ٢ أٚاػل ايكلٕ ايلابع 

ٟٸ أٜٔاڄ.  ٟٸ. ٖٚٓاى َوتٓـات عٔ اىبعتكـٜٔ بٗا ستٸ٢ أٚاهٌب ايكلٕ اشباَى اهلذل اهلذل

ٞٸ ػ٬ٍ ايكلْـب ايجايح ٚايلابع اهلذلٜٸـب. ٚقـ هاك ٚقـ َجٻًت ٖقٙ ايل١ٜ٩ ا يؿهل ايٌٝع

ُٸ١، ستٸ٢ ًب  ع٢ً ٖقا ايتؿهإل ايهجإل َٔ اسبٛاكٜٸـب ٚايلٚا٠ ٚايٌٝع١ اىبعاُلٜٔ يٮ٥

ُٸ١. يكـ فٖبٳتٵ ٖقٙ ازبُاع١ َٔ ايٌٝع١ إفب اعتباك ا٭١ُ٥ َٔ أٌٖ بٝت  َلس١ً سٔٛك ا٭٥

ٞٸ، ٚاعتربٚا ؾٛم ازبُٝع، بُٛؿِٗ قاؿ٠ڄ ي |ايٓيٸ ٞٸ ٚايعًُ ًـٜٔ ع٢ً اىبوت٣ٛ ايعًُ

ٟٸ ٖٞ ايكلا٠٤ ا٭نجل  ُٸ١ عٔ اٱه٬ّ ايٓبٛ ـٸٚا قلا٠٤ ا٭٥ طاعتِٗ ٚادب١ڄ عًِٝٗ، ٚع
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ـٸ قلباڄ َٔ إه٬ّ كهٍٛ اهلل ،ٚاقعٝٸ١ڄ  |. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، ٜهٕٛ ايٓيٸ|ٚا٭ً

 ؿ٠ ا٭بلاك.قـ ؿعا اىبوًُـب إفب ٚدٛب ايتٻبٳعٝٸ١ ٚا٫ْكٝاؿ هل٪٤٫ ايكا

ُٸ١ بايٓيٸ ا٭نلّ ٚٸ٫ڄأبـاڄ; ٚفيو  |طبكاڄ هلقٙ ايُٓبل١ٜ ٫ مبهٔ َكاك١ْ ا٭٥ : أ

: إْ٘ قـ تًكچ٢ ٚثاْٝاڄَِٓٛبٷ َٔ قٹبٳٌ اهلل هبشاْ٘ ٚتعافب.  |٭ٕ ايٓيٸ ا٭نلّ

ٛٳسٵٞ» ِٸ ٚثايجاڄبايعًِ ايًـْٞ ٚغإل اىبهتٳوٳب.  «اي ٛٳسٵٞ اٱهلٞ ٚايوٓٸ١ ايٓب١ٜٛ ٜت : إٕ اي

َٳًځه١ ايع١ُِ.ا  سبؿاَب عًُٝٗا َٔ قٹبٳٌ اهلل بٛاهڀ١ 

 ٚع٢ً أهاي ٖقٙ ايُٓبل١ٜ:

ٚٸ٫ڄ ٚٸٍ أ ُٸ١ إفب ايٓاي َٔ قٹبٳٌ اٱَاّ ايوابل. ًٚب َٛكؿ اٱَاّ ا٭ : متٸ ايتعلٜـ با٭٥

ُٸ١ |متٸ ايتعلٜـ ب٘ َٔ قٹبٳٌ ايٓيٸ ا٭نلّ ِٸ تعٝـب ا٭٥ . ٚبعباك٠ٺ أنجل ؾٓٸ١ٝ: نإ ٜت

ّٸ َٔ قٹبٳٌ اٱَاّ ايوابل ع أٚ َٔ قٹبٳٌ ايٓيٸ ا٭نلّبايُٛٝٸ١ أٚ اي ًب َٛكؿ اٱَاّ  |ٓ

ٞٸ  ع، َٚٔ ػ٬ٍ اػتباك ٚاَتشإ عًُا٤ ايٌٝع١. ×عً

ـٸ عًِ ثاْٝاڄ ٝٵب  ٜٚٴعٳ ِٷ بايػٳ ٞٸ أٚ عً ِٷ يـْ ٞٸ أٚ عً ِٷ غإل انتواب ُٸ١ عً : يٝى يـ٣ ا٭٥

ٟٸ، ٚايعًِ ايًـْٞ ٜوتعٌُ ٝٵب بًشاَب َواست٘ ؾٛم بٌل بًشاَب ٦ٌَٓ٘ غإل  ايػٳ

ـٺ َِٓٗ ع٢ً  ٌٸ ٚاس ِڈ ٚاسـ(، بٌ ؼبٌِ ن اىبهتٳوٳب، ٚإ٫چ ؾه٬ُٖا ٌٜإل إفب عً

ايتعايِٝ ٚاىبعاكف ايـ١ٜٝٓ بأهًٛبٺ َهتٳوٳب َٔ اٱَاّ ايوابل، ٚع٢ً ا٭سهاّ 

ٕٵ  ايٌلع١ٝ بايلأٟ ٚا٫دتٗاؿ ٚا٫هتٓباٍب، ِٖٚ عل١ٓڅ يًؼڀأ، َجٌ ها٥ل ايٓاي، ٚإ

ٌٸ عل١ٓڄ ي  ًؼڀأ َِٓٗ. ناْٛا أق

ُٸ١ َٔ أنجل ايٓاي تٗقٜباڄ ٚطٗلاڄ; بًشاَب ايبٴعٵـ عٔ ثايجاڄ : ع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ا٭٥

. ٚيقا ٫ مبهٔ |اىبعاُٞ، إ٫چ إٔ ايع١ُِ ًب بين آؿّ َٓشِل٠څ ًب ًؼّ ايٓيٸ

ُٸ١ َٔ ط١ٓٝٺ ٚدٹبٹًچ١ٺ طبتًؿ١ عٔ ها٥ل ايٓاي، حبٝح ػبتٓبٕٛ اىبعاُٞ  اعتباك ا٭٥

ٟٸ ٚايقْٛب بأهًٛبٺ  ٌڈ بٌل ٟٸ، بٌ إِْٗ ٜبتعـٕٚ عٔ ايقْٛب بٌه ْٸ ٚؾٛم بٌل ػا

ـٸ ايقٟ ٜعتربٕٚ َع٘ َٔ ا٭بلاك.  َٚتعاكف، إفب اسب

ِٸ  ُٸ١، ٜٚت ِٸ إْهاك نبٝع أْٛاع ايِؿات ؾٛم ايبٌل١ٜ يٮ٥ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، ٜت

. َٚٔ ايٛآض أْ٘ َع إْهاك ايؿٔا٥ٌ ؾٛم ايبٌلٜٸ١ «ايعًُا٤ ا٭بلاك»ايتعبإل عِٓٗ بع 

ٟٸ ًب اٱَا١َ، ٜهٕٛ هبب اعتٓام ايتٌٝټع ع بايكٝاي إفب  ُٸ١، ٚايكٍٛ با٫دباٙ ايبٌل يٮ٥

ها٥ل اىبقاٖب اٱه١َٝ٬ ع كدشإ ٖقٙ ايكلا٠٤ يٲه٬ّ ع٢ً ها٥ل ايكلا٤ات اٱه٬َٝٸ١ 

 ا٭ػل٣، ٚيٝى ا٫هتٓاؿ إفب طبٝعتِٗ ؾٛم ايبٌلٜٸ١.



 

 

 

 

 

 هـ 0340ـ  م 0202اخلامسة ــ العدد التاسع عشر  ــ صيف السنة ــ  نصوص معاصرة

 

ٛٳسٵٞ اٱهلٞ ًب ايًؿِب «٠ٛأٌُ ػتِ ايٓب»إٕ ُْبلٜٸ١ ايعًُا٤ ا٭بلاك تـعِ  ، ٚتعترب اي

ٕٵ ناْت تعترب ا٫كتباٍب بـب اهلل |ٚاىبع٢ٓ ٚايٛاقع قـ اػتتِ قبشُـ بٔ عبـ اهلل ، ٚإ

ٚاٱْوإ َڀًكاڄ، ٚإٔ ايتكلټب إفب اهلل ع ٚتٳبٳعاڄ يقيو اتٸواع ايُبلؾٝٸ١ ايعًُٝٸ١ ٚاكتكا٤ 

ـٿٜٔ. إ٫چ أْٗا تلؾض  ايكـك٠ ايعًُٝٸ١ يٲْوإ اىبكلٻب ع يبهٓاڄ بايٓوب١ إفب نبٝع اىبوتع

ٟٸ باهلل، ػاكز ًؼّ ايٓيٸ. ِٵل ْٸ، ٚا٫كتباٍب اسبځ  نبٝع أْٛاع اسبلٸ اٱهلٞ ٸاشبا

ُٸ١ أٌٖ ايبٝت  أٟ ايعًُا٤ ا٭بلاك( عٔ ها٥ل عًُا٤ ايـٜٔ إلبا  إٕ اػت٬ف أ٥

ٜهُٔ ًب سذِ َٚكـاك ايعًِ، ٚؿكد١ تٗقٜب ايٓؿى، ٚقلبِٗ َٔ اسبلٸ تعافب. ٜقٖب 

ٟٸ يٲَا١َ ٖٛ ا٫دباٙ ايٛسٝـ اىبٓوذِ  أتباع ٖقٙ ايُٓبلٜٸ١ إفب ا٫عتكاؿ بإٔ ا٫دباٙ ايبٌل

ُٸ١  َع ائٛابٌب ايكلآ١ْٝ، ٚاىبعاٜإل اىبعترب٠ ًب ايوٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١، ٚايلٚاٜات اٱنباعٝٸ١ ٭٥

ٝٸ١، ٚاسبكا٥ل ايتاكؽبٝٸ١.^أٌٖ ايبٝت  ، ٚا٭ٍُٛ ايعكً

 

ّٓ٘  ـ0  ــــــ «األئّن٘ املعصْمٌْ»ىعش

ُٸ١ اىبعَِٕٛٛ»إٕ ُْبل١ٜ  ٖٞ ايُٓبل١ٜ اييت نإ هلا أتباع َٓق عِل سٔٛك  «ا٭٥

ُٸ١ اىبتأػٿلٜٔ، ستٸ٢ كبهډٓٳتٵ ًب عِل  ُٸ١، ٚماؿ عـؿ أتباع ٖقٙ ايُٓبل١ٜ ًب عِل ا٭٥ ا٭٥

ٕٵ مل تهٔ ٖٞ  ـٿٟ، ٚإ ٌڈ د ٟٸ يٲَا١َ بٌه ٝٵب١ ا٭١ُ٥ َٔ َٓاؾو١ ُْبلٜٸ١ ايؿِٗ ايبٌل غځ

ٟٸ. ٚيهٓٗا أػقت ايل١ٜ٩ ايػ ٞٸ ستٸ٢ أٚاػل ايكلٕ ايلابع اهلذل ايب١ ًب اجملتُع ايٌٝع

ٟٸ اشباَى ٚإفب َٜٛٓا ٖقا، إفب  كبجٿٌ ايل١ٜ٩ ايؿهل١ٜ ايٌٝع١ٝ َٓق بـا١ٜ ايكلٕ اهلذل

ٝٸ١ ًب  ـټ َع٘ ٖقٙ ايل١ٜ٩ ًب ا٭يؿٝٸ١ ا٭ػإل٠ ٖٞ ايل١ٜ٩ ائلٚكٜٸ١ ٚايقات ـٸ ايقٟ تٴعٳ اسب

 اىبقٖب. 

ٝٸاڄ. إٕ  طبكاڄ هلقٙ ايُٓبل١ٜ ٜهٕٛ ا٫ػت٬ف بـب ا٭١ُ٥ ٚعًُا٤ ايـٜٔ اػت٬ؾاڄ فات

ُٸ١ قـ ػٴًٹكڂٛا َٔ ط١ٓٝٺ طبتًؿ١، ِٖٚ ًب ايِؿات ٚايؿٔا٥ٌ َجٌ ايٓيٸ، َع ؾاكم إٔ  ا٭٥

ُٸ١ ؾ٬ ٜتُتٻعٕٛ قبجٌ ٖقٙ اىبٖٛب١، كغِ  |ايٓيٸ ٛٳسٵٞ ايلهايٞ، أَا ا٭٥ ٜٓنٍ عًٝ٘ اي

ـٻث ٗٳُٕٛ ٚضب ًڃ َٴ ُٸاڄ َع اهلل أِْٗ  ٕٛ أٜٔاڄ  أٟ إٕ يـِٜٗ اكتباطاڄ َعٜٓٛٸاڄ ٚكٚسٝٸاڄ ػا

اىبوًُـب بايتٻبٳعٝٸ١ ايٌلعٝٸ١  |هبشاْ٘ ٚتعافب(. ٚأهاهاڄ َٔ غإل اىبُهٔ إٔ ٜأَل ايٓيٸ

ُٸ١ َٔ أٌٖ ايبٝت ٝٸ١ كبٝٿنِٖ َٔ اٯػلٜٔ. ^يٮ٥  ؿٕٚ إٔ تهٕٛ يـِٜٗ ؾٔا٥ٌ فات

 ُبل١ٜ عباك٠څ عٔ:إٕ ػِا٥ّ اٱَا١َ ع٢ً أهاي ٖقٙ ايٓ
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ٚٸ٫ڄ ٕ إٌ اهلل باٱَا١َ، ٚبٳَِٓٛبٕٛ َٔ قٹع  |َجٌ ايٓيٸع : إٕ أ١ُ٥ اهلـ٣ ِٖ أ

ّٸ |ايٓي ا٭نلّ . ٚعًٝ٘ ؾإٕ ا٭١ُ٥ قـ بٝٸٔ ٖقا ايِٓب يًُوًُـب ًب إطاك ايٓ

ّٸبٳَِٓٛبٕٛ َٔ قٹ ايٓبٟٛ، ٚإٕ اىبوًُـب ايقٜٔ ربڀٛا ٖقا ا٭َل اٱهلٞ  ٌ اهلل بايٓ

 ٓبٟٛ قـ اعبلؾٛا عٔ ايِلاٍب اىبوتكِٝ.ٚايـهتٛك اي

ٞٸ غإل اىبهتٳوٳب، ِٖٚ ثاْٝاڄ ُٸ١ اهلـ٣ عاىبٕٛ ع َجٌ ايٓيٸ ع بايعًِ ايًـْ : إٕ أ٥

ٞٸ  ٝٵب اٱهل ٝٵب بإفٕ اهلل  َٔ ايٛآض إٔ َواس١ ٖقا ايعًِ أٓٝل َٔ عًِ ايػٳ ٜعًُٕٛ ايػٳ

ُٸ١ يٝى َٔ طلٜل ايلأٟ ٚا٫دتٗاؿ. ٚإٕ ع ًُِٗ ًب صباٍ َعاكف اىبڀًل(. إٕ عًِ ا٭٥

ٌٸ َا ٜلتبٌب بأهٛتِٗ ٚقـٚتِٗ يٰػلٜٔ ٫ ٜكبٌ اشبڀأ.  ايـٜٔ ٚن

، َعَِٕٛٛ َٔ ا٭ػڀا٤ ٚايقْٛب |: إٕ أ١ُ٥ اهلـ٣ ِٖ، َجٌ ايٓيٸثايجاڄ

ٔٻٌ ب٘ ع٢ً  ٞٸ ٜتؿ ٌٷ إهل ٔټ ٗٵٛاڄ(. ٚإٕ ايع١ُِ تؿ ُٵـاڄ ٚهٳ َڀًكاڄ  َٔ ايهبا٥ل ٚايِػا٥ل، عٳ

 أمس٢ بهجإلڈ َٔ تٗقٜب ايٓؿى، ٚطٗاك٠ أكٚاغ ا٭ٚيٝا٤.اىبٓتذبـب َٔ عباؿٙ، ٖٚٞ 

ُٸ١ ع طبكاڄ يُٓبل١ٜ  ُٸ١ اىبعَِٕٛٛ»إٕ ؾٔا٥ٌ ا٭٥ ع ؾٔا٥ٌ ؾٛم بٌل١ٜ، َجٌ  «ا٭٥

ٔټ٬ڄ َٔ قٹبٳٌ اهلل هبشاْ٘ ٚتعافب |ؾٔا٥ٌ ايلهٍٛ ا٭نلّ ; سٝح متٸ تؿٜٛٔٗا تؿ

ُٸ١ ـٵه٘. إٕ ا٭٥ ، |اىبعَِٛـب ِٖ، َجٌ ايٓيٸ ع٢ً ٖ٪٤٫ ايعباؿ اىبكلٻبـب َٔ سُبإل٠ قڂ

ٞٸ. ٝٵض اٱهل  ٚهڀا٤ ًب ايؿځ

ٚإٕ إْهاك ٖقٙ ايؿٔا٥ٌ ؾٛم ايبٌل١ٜ َٔ قٹبٳٌ بعض ايٌٝع١ ًب ايكلٕٚ ا٭ٚفب 

ُٸ١.  نإ ْا٦ًاڄ َٔ قِٛكِٖ أٚ تكِإلِٖ ًب إؿكاى ايعُب١ُ ايٛدٛؿ١ٜ يٮ٥

ُٿ١ُڅ هلا، ٚإٕ ايـٜٔ َٔ ؿٕٚ اٱَ ٛٸ٠، َٚت ّٷ. ٚإٕ إٕ اٱَا١َ اهتُلاكٷ يًٓب ا١َ ْاق

ٞٸ. ٚع٢ً ايلغِ َٔ ػتِ َباٖل  ٛٳسٵٞ اٱهل ا٭١ُ٥ اىبعَِٛـب َؿوٿلٕٚ ًٚلٸاغٷ َعَِٕٛٛ يً

ٛٸ٠ بلسٌٝ ايٓيٸ ٛٸ٠ ع أٟ اي١ٜ٫ٛ ع ٜوتُل إفب آػل اينَإ، ٚإٕ |ايٓب ، إ٫چ إٔ باطٔ ايٓب

 يػا٥ب.ا٭كّ توٝؽ بأًٖٗا ؿٕٚ إعُاٍ ٖقٙ اي١ٜ٫ٛ َٔ قٹبٳٌ اٱَاّ اسبآل أٚ اسبذٸ١ ا

ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، ؾإْ٘ َٔ ؿٕٚ ا٫عتكاؿ بأٌُ اٱَا١َ ا٭ٌُٝ يًُعَِٛـب ٫ 

مبهٔ ايٍُٛٛ إفب ايوعاؿ٠ ٚايؿ٬غ ٚازبٓٸ١. إٕ ػإل ايـْٝا ٚاٯػل٠ ٜهُٔ ًب ايتٻبٳعٝٸ١ 

ُٸ١ ا٭طٗاك  .^اىبځشٵ١ٔ يٮٚاَل ٚايٓٛاٖٞ ايِاؿك٠ عٔ ا٭٥

ٌڈ غإل ٖقا ٚيٝى يٲَا١َ َٔ ٚد١ٗ ُْبل أتباع ٖقٙ ايُٓبل ِٻ ٜٸ١ َٔ َع٢ٓٶ ضب

ـٸ  قٚكٖا ًب ايكلإٓ ايهلِٜ ٚايوٓٸ١  اىبع٢ٓ. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، ؾإٕ اٱَا١َ كبت
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ُٸ١ اىبعَِٛـب ع٢ً ٖقٙ  ^ايٓبٜٛٸ١ ٚايعكٌ، ٖٚٓاى ايهجإل َٔ ايلٚاٜات اىبأثٛك٠ عٔ ا٭٥

ـٸت اٱَا١َ  ايٌٛاػّ ايج٬ث١ يٲَا١َ، حبٝح ٫ ٜبك٢ ٖٓاى أؿ٢ْ ًوڎ ؾٝٗا، ٚيقيو عٴ

 بٗقٙ اشبِا٥ّ ايج٬ث١ َٔ ٓلٚكٜات اىبقٖب.

 

 ّ٘ٓ  ــــــ «العلناء األبشاس»العلناء الكائلٌْ بيعش

ٔٵ ِٖ ايعًُا٤  َٳ سإ ايٛقت اٯٕ يٲداب١ عٔ ايو٪اٍ ايجاْٞ، ٖٚٛ ايو٪اٍ ايكا٥ٌ: 

ـٿثـب أٚ اىبؿوٿلٜٔ ع، ٫ٚ هٝٻُ ا َِٓٗ ايٌٝع١ ع هٛا٤ َٔ اىبتهًڍُـب أٚ ايؿكٗا٤ أٚ اط

أٟ إِْٗ ناْٛا  ،أُشاب ا٭١ُ٥، ايقٜٔ ناْٛا ٜقٖبٕٛ إفب ٖقٙ ايكلا٠٤ يٲَا١َ

ـټٕٚ َٔ ايكا٥ًـب بايل١ٜ٩ ايبٌل١ٜ  ٜ٪َٕٓٛ بُٓبل١ٜ ايعًُا٤ ا٭بلاك، ٫ أنجل، ٚناْٛا ٜٴعٳ

 ايڀبٝعٝٸ١ كباَاڄ ٭َل اٱَا١َ؟

٠ با٫سرتاّ ع ٚع٢ً ايلغِ َٔ أْ٘ َع هٝڀل٠ ُْبلٜٸ١  ا٭١ُ٥ اىبعَِٕٛٛ( ع ازبـٜل

ًب ا٭عٛاّ ا٭يـ ا٭ػإل٠، ٚآُش٬ٍ ُْبلٜٸ١ ايعًُا٤ ا٭بلاك، مل تتٛؾډل ايلعا١ٜ ازباؿٸ٠ 

ـٻؿ عٔ  ٌڈ ضب سبؿِب تلاخ ٖقٙ ايڀا٥ؿ١ َٔ عًُا٤ ايٌٝع١، إ٫چ أْ٘ مبهٔ اسبـٜح بٌه

٠ٚ بعض ايعًُا٤ ايكا٥ًـب بٗقٙ ايُٓبل١ٜ، ِٖٚ َٔ ايعًُا٤ ايقٜٔ عاًٛا بـب ايٌٝع١ ًب فٳكٵ

اقتـاكِٖ اىبقٖيٸ. ٚهٛف ٌْلع ًب ايتعلٜـ بايٛدٛٙ ٚايٌؼِٝات ايباكم٠ يُٓبلٜٸ١ 

ـٿَـب:  ايعًُا٤ ا٭بلاك ع٢ً ايتٛايٞ، َٔ اىبتأػٿلٜٔ إفب اىبتك

 

 ــــــ ـ ابً الػطائش0ٖ

، َٔ عًُا٤ «ابٔ ايػٔا٥لٟ»أهبـ بٔ اسبوـب بٔ عبـ اهلل ايبػـاؿٟ، اىبعلٚف بع 

ٟٸ. ِٹ ايكلٕ اشباَى اهلذل َٔ ا٭عُاٍ اييت ػًډؿٗا ه٣ٛ نتاب٘ ايِػإل بعٓٛإ: ٓا ًڃمل ٜ

، ىب٪يڍؿ٘: «سٌ اٱًهاٍ»، ٚايقٟ متٸ ْكً٘ بايهاٌَ ًب نتاب «ائعؿا٤»أٚ  «ايلداٍ»

، يًع٬ډ١َ اسبًچٞ «ػ١ُ٬ ا٭قٛاٍ»ٖع(; ًٚب نتاب 673أهبـ بٔ طاٚٚي  اىبتٛؾچ٢ 

ـٻٙ اطكڍل ايهًب726 اىبتٛؾچ٢  ، َٔ عٕٝٛ (11 «مسا٤ اىبكاٍ»اهٞ، ًب نتاب٘ ٖع(. ٚقـ ع

صبُع »ايٌٝع١ ٚا٭د٬چ٤ ٚٚدٛٙ ٚعُبُا٤ ا٭ُشاب. ٚقـ ُٚؿ٘ اطكڍل ايكٗبا٥ٞ، ًب 

 ، بايعامل ايعاكف ازبًٌٝ ايهبإل ًب ايڀا٥ؿ١.(12 «ايلداٍ
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إٕ َٔ بـب اشبِا٥ّ اىبرتتٿب١ ع٢ً اٯكا٤ ايلداي١ٝ ٫بٔ ايػٔا٥لٟ ْوب١ ايهجإل 

ُٸ١، ٚبايتايٞ َٔ كٚا٠ اسبـ ٛٸ ٚا٫كتؿاع ًب اىبقٖب أٚ ا٫كتؿاع ًب سلٸ ا٭٥ ٜح إفب ايػٴًڂ

ايتٛدټ٘ إفب تٔعٝـ ٖ٪٤٫ ايلٚا٠. ٜٚبـٚ إٔ ٖقا ايتٔعٝـ ٚدلغ ايلٚا٠ ٫ ٜوتٓـ إفب 

ْٸ، قبع٢ٓ أْ٘ نإ ؽبٔع  ايٌٗاؿ٠ ٚايوُاع، ٚإلبا ٜكّٛ ع٢ً أهايڈ َٔ ادتٗاؿٙ اشبا

ٌٸ ٚڈ إفب ايبشح ٚايٓكاَ، ؾإفا ٚدـ ضبت٣ٛ ايلٚاٜات ع  َؿب ايلٚاٜات اىبٓكٛي١ عٔ ن كا

ـٸ اىبوُٛغ ب٘ عكا٥ـٜٸاڄ، أٚ نإ  بايُٓبل إفب َباْٝ٘ ع ٌَت٬ُڄ ع٢ً اشبلٚز عٔ اسب

ٛٸ ًب سلٸ ا٭١ُ٥، ْوب ايلاٟٚ إفب ائعـ ٚايهقب  ٌَت٬ُڄ ع٢ً ا٫كتؿاع أٚ ايػٴًڂ

ـٿ١َ يًٛسٝـ ايبٗبٗاْٞ ًلغ ايل١ٜ٩ ا٫عتكاؿٜٸ١  ٚاػت٬م اسبـٜح. ٚقـ متٸ ًب ايعباك٠ اىبتك

ُٸ١ ْٚوب١ ايلٚا٠ ايقٜٔ ناْٛا ٜتذاٚمٕٚ  ُٸ١ ىبٌاٜؽ قِ ٚابٔ ايػٔا٥لٟ ًب َٛكؿ ا٭٥ اشبا

ٛٸ ٚائعـ ٚايهقب. ٚبڀبٝع١ اسباٍ، ؾإٕ اٯكا٤  ـٸ إفب ا٫كتؿاع ًب اىبقٖب ٚايػٴًڂ ٖقا اسب

ئلٚك٠، ٚإٕ بعض ايلداي١ٝ ىبٌاٜؽ قِ ٚابٔ ايػٔا٥لٟ ٫ تتڀابل ؾُٝا بٝٓٗا با

ُٸٝـب قـ متٸ ْكٔٗا َٔ قٹبٳٌ ابٔ ايػٔا٥لٟ  .(13 تٔعٝؿات ايك

ـټ َٔ ايٓاس١ٝ ايلداي١ٝ ًب غا١ٜ  ٍڈ ؾإٕ تٛثٝكات ابٔ ايػٔا٥لٟ تٴعٳ ٟٸ سا ٚع٢ً أ

ٌٵ إيٝٓا، يٮهـ ايٌـٜـ. ٚكغِ تٛقڊـ  «اىبُـٚسٕٛ»ا٫عتباك، كغِ إٔ نتاب٘  ِٹ مل ٜ

ٝٵـ إٔ ايلأٟ ايع٬چ١َ اسبًچٞ ًب ايهجإل َٔ ايل ٚا٠; بوبب اعتُاؿٙ ع٢ً تٔعٝؿات٘، بٳ

اىبٌٗٛك بعـ ايع٬چ١َ ٖٛ عـّ ا٫عتٓا٤ بتٔعٝؿات ابٔ ايػٔا٥لٟ. َٚٓق عِل ايع٬چ١َ 

اجملًوٞ متٸ اتٗاّ ابٔ ايػٔا٥لٟ بايتولټع ًب دلغ ٚتٔعٝـ نباك عًُا٤ اسبـٜح. 

ع ع٢ً ايهجإل َٔ آكا٥٘  ٚبايُٓبل إفب اعتُاؿ ايٓذاًٞ ع مٌَٝ ابٔ ايػٔا٥لٟ ًب ايـكاه١

ايلداي١ٝ ٫ مبهٔ اتٸٗاَ٘ بكًچ١ ايتـقٝل ٚايتولټع ًب ايلأٟ، بٌ ٖٛ َٔ أنابل ايٓاقـٜٔ 

 ًب عًِ ايلداٍ، ٚأؾًِٔٗ ٚأٚسـِٖ ًب ؿقچ١ ايُٓبل.

ايٛد٘ ايجاْٞ اىبقنٛك يعـّ ا٫عتٓا٤ بتٔعٝؿات ابٔ ايػٔا٥لٟ ٖٛ إٔ تٛثٝكات٘ 

ٌٗٛؿ ٚايوُاع َٔ اىبٌاٜؽ ٚايجكات، ٚإلبا توتٓـ إفب ٚتٔعٝؿات٘ ٫ توتٓـ إفب اسبىٸ ٚاي

ـٵي ٚا٫هتٓباٍب ٚقلا٠٤ ضبت٣ٛ ايلٚاٜات ٚاسبهِ بٌإٔ ايلاٟٚ ع٢ً أهاي َؿب  اسبځ

 .(14 ايلٚا١ٜ

يهتاب ابٔ ايػٔا٥لٟ، ٚبػضٸ ايُٓبل  (15 ٚبػضٸ ايُٓبل عٔ اىبٛاؾكـب ٚاىبؼايؿـب

اكز َٛٓٛع حبجٓا ع، ؾإٕ ايقٟ عٔ قبٍٛ أٚ ْكـ آكا٥٘ ايلداي١ٝ ع اييت ٖٞ ًب ا٭هاي ػ
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ِٸ تأٜٝـٙ  ٜبـٚ َٔ تٔاعٝـ ٖقا ايٓكـ ٚاٱثبات بٌإٔ ابٔ ايػٔا٥لٟ ْؿو٘، ٜٚت

ٟٸ ٫بٔ ايػٔا٥لٟ  بايهاٌَ َٔ ػ٬ٍ ايلدٛع اىبباًل إفب نتاب٘، ٖٛ إٔ ايلأٟ ا٫عتكاؿ

ٟٸ اشباَى.  ُٸ١ ؽبتًـ نجإلاڄ عٔ ايلأٟ ايقٟ نإ َوٝڀلاڄ بعـ ايكلٕ اهلذل  سٍٛ ا٭٥

ٚٸٍ،  ـٻّ فنلٖا ًب ايٌاٖـ ا٭ ٚطبكاڄ يتشكٝكات اطكڍل اىباَكاْٞ، اييت تك

ٝٸاڄ َٔ  ـٸ ساي ُٸ١ ٜٴعٳ مبهٔ ايكٍٛ: إٕ َا اعتربٙ ابٔ ايػٔا٥لٟ غڂًڂٛاڄ ٚاكتؿاعاڄ ًب سلٸ ا٭٥

ـٸ قٍٛ  ٓلٚكٜات َقٖب ايٌٝع١ ًب عِلْا. ٚبعباك٠ٺ أػل٣: إٕ ابٔ ايػٔا٥لٟ ع ع٢ً س

ـٳ أْ٘ نإ ٜبـٟ «ؾٝ٘ ساَٝاڄ ،ًب ؿٜٓ٘ نإ غٝٛكاڄ»ع  (16 اطكڍل ايهًباهٞ ٝٵ ، بٳ

ُٸ١، ٚنإ ٜل٣ ًب ْوب١ ايٌ٪ٕٚ ؾٛم  ُٸ١ ًب َا ٜتعًډل بلعا١ٜ ًإٔ ا٭٥ سواه١ٝڄ ػا

ايبٌل١ٜ إيِٝٗ، َٔ قبٌٝ: عًِ ايػٝب، ٚايك٣ٛ اشباكق١ يًعاؿ٠، ٚاىبعادن، ٚتؿٜٛض 

ـٸ ا٫عت ـاٍ اىبقٖيٸ، َٚ٪ؿٸٜاڄ إفب ا٫كتؿاع ا٭َٛك ايتٌلٜع١ٝ ٚايته١ٜٝٓٛ، ػلٚداڄ عٔ س

ٛٸ ًب اىبقٖب. ٚنإ يقيو ٜل٣ ْؿو٘ َهًډؿاڄ ًلعاڄ بايٛقٛف ٓـ ٖقا ايتڀلټف  أٚ ايػٴًڂ

ٛٸ. ٚع٢ً ايلغِ َٔ عـّ إَهإ اسبـٜح بـقچ١ٺ سٍٛ  ـٸ اىبوُٛغ ب٘ ًب ا٫عتـاٍ »ٚايػٴًڂ اسب

ُٸ١ ابات ابٔ ايػٔا٥لٟ ; بوبب عـّ ٍُٚٛ أنجل آثاك ٚنت«اىبقٖيٸ بٌإٔ ُؿات ا٭٥

ٌٸ ثك١ٺ أسـ ايٓاقـٜٔ ا٭ًـا٤ يٓوب١ ايٌ٪ٕٚ ؾٛم ايبٌلٜٸ١  إيٝٓا، ؾإْ٘ مبهٔ اعتباكٙ به

ٟٸ ًب َؿّٗٛ اٱَا١َ يـ٣  ُٸ١، َٚٔ أنجل ايعًُا٤ غإل٠ڄ بـب ايكا٥ًـب با٫دباٙ ايبٌل إفب ا٭٥

َټٌ ًب  اٯكا٤ ا٫دتٗاؿ١ٜ ايٌٝع١، أٚ ُْبل١ٜ  ايعًُا٤ ا٭بلاك(. إٕ قلا٠٤ ٖقا ايهتاب ٚايتأ

ُٸ١ ع سٝح أًاك سبڂوٵٔ  ُٸ١ سٍٛ ا٭٥ ٫بٔ ايػٔا٥لٟ ايكا١ُ٥ ع٢ً ك٩ٜت٘ ا٫عتكاؿ١ٜ اشبا

 اسبِبچ إفب ٖقٙ اىبباْٞ باػتِاكڈ ع تلؾع نبٝع أْٛاع اٱبٗاّ ٚايػُّٛ ًب ٖقا اجملاٍ.

 

ْٔذ اإلطهايف0  ــــــ ـ ابً اجُلَي

ٞٸأ  اىبٛيٛؿ  «ههاًبٱـ اٝٵٓٳازبڂ ابٔ»ع ب فٚعلاىبهاتب، ايهبـ أبٔ   ضبُـ ،بٛ عً

ٖع(، َٔ نباك اىبتهًڍُـب ٚايؿكٗا٤ ايٌٝع١ ًب ايكلٕ 377ٖع ع اىبتٛؾچ٢ قبٌ 300قبٌ 

ٟٸ ايلابع. ي٘ ايعـٜـ َٔ اىب٪يډؿات، َٚٔ بٝٓٗا:   ،«ع١سهاّ ايٌلٜ٭ ١تٗقٜب ايٌٝع»اهلذل

ُٸ  هبـٟ ًباىبؼتِل ا٭»ٚ . ٚناْت ٖقٙ «٠سهاّ ايعرت٭ ٠ايِٓل»ٚ ،«ـٟايؿك٘ اط

ًڃٓا ٤ًٞٷ َٓٗا.  ِٹ ٔٵ يٮهـ ايٌـٜـ مل ٜ ٚٸٍ، ٚيه ايهتب َٛدٛؿ٠ڄ إفب عِل ايٌٗٝـ ا٭

ٝٵـ  ٓٳ ، ٚنإ َٓق فيو اسبـب َٛكؿ اْتكاؿ ايٌٝؽ آكا٥٘ ًب ؿاڄَتؿلٿ عاىباڄيكـ نإ ابٔ ازبڂ
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ٝٵـ ٓٳ  ايِـٚم، ٚايٌٝؽ اىبؿٝـ، ٚايوٝـ اىبلت٢ٔ. ٜٚعٛؿ طلغ اىبـكه١ ايؿك١ٝٗ ٫بٔ ازبڂ

ٟٸ، سٝح سُبٝٳتٵ آكا٩ٙ با٫ٖتُاّ ًب آثاك ابٔ إؿكٜى اسبًچٞ،  إفب ايكلٕ ايواؿي اهلذل

ٝٸإ  ٝٵـ ٖٓاى كأٜإ َبٓا٥ ٓٳ ٚٸٍ. َٚٔ اٯكا٤ اىبؼتًؿ١ ٫بٔ ازبڂ ٚايع٬چ١َ اسبًچٞ، ٚايٌٗٝـ ا٭

: ًب أٍُٛ ا٫عتكاؿات. أَا كأٜ٘ ٚاٯػل: ًب أٍُٛ ايؿك٘; أسـُٖادـٜلإ بايقنل: 

أٍُٛ ايؿك٘ ؾٗٛ ايكٍٛ بايكٝاي ًب ايؿك٘; ٚكأٜ٘ اىبؼتًـ ًب ا٭حباخ اىبؼايـ ًب 

ُٸ١. ْٸ سٍٛ عًِ ا٭٥  ا٫عتكاؿ١ٜ ٖٛ كأٜ٘ اشبا

، ُٓٔ إًاكت٘ إفب إسـ٣ كها٥ٌ «اىبوا٥ٌ ايول١ٜٚ»قاٍ ايٌٝؽ اىبؿٝـ ًب كهاي١ 

ٝٵـ، ٖٚٞ باهِ  ٓٳ ٝٵـدعٌ ًب ٖقٙ ايلهاي١  »: «اىبوا٥ٌ اىبِل١ٜ»ابٔ ازبڂ ٔٴ ازبڂٓٳ ا٭ػباك  اب

ُٸ١ص ٔٸ ،أبٛاباڄ طايٛاكؿ٠ عٔ ا٭٥ ٖقا طا٫ػت٬ف ًب  كؿٻٚ ،ًب َعاْٝٗا أْٗا طبتًؿ١څ َٚب

ُٸايلٚاٜاتص   .(17 «بايلأٟ ١إفب قٍٛ ا٭٥

ٝٵـ، ٚقاٍ بإَهإ ازبُع  ٓٳ ٚقـ فٖب ايٌٝؽ اىبؿٝـ إفب ايكٍٛ ببڀ٬ٕ كأٟ ابٔ ازبڂ

ُٸ١بـب تًو ا٭ػباك، حبٝح ٫ ٜبك٢ ٖٓاى اػت٬فٷ; يهٞ ْٓو  ^ب٘ إفب قٍٛ ا٭٥

 بايلأٟ.

ُٸ١  يكـ فٖب ايوٝـ اىبلت٢ٔ ًب ا٫ْتِاك إفب إٔ أسـ اٯكا٤ ايؿك١ٝٗ اشبا

باٱَا١َٝ ٖٛ دٛام سهِ ا٭١ُ٥ ٚسهچاَِٗ طبُٛؿِٗ َٔ ايكٔا٠ص ع٢ً أهاي عًُِٗ 

ٝٵـ، ؾكاٍ:  ٓٳ فٖب ابٔ » ُٝع اسبكٛم ٚاسبـٚؿ. ٚأًاك إفب اػت٬ف كأٟ ابٔ ازبڂ

ٝٵـ، ُٓٔ  ٓٳ تِلؼب٘ باىبؼايؿ١ ًب ٖقٙ اىبوأي١، إفب ا٫عتكاؿ بإٔ اسبانِ ٫ ػبٛم ازبڂ

 .«ي٘ ايعٌُ بعًُ٘ ًب أٟڎ َٔ اسبكٛم ٚاسبـٚؿ

ٝٵـ ٜكّٛ ع٢ً ْٛعڈ َٔ ايلأٟ  ٓٳ ٚقـ فٖب ايوٝـ اىبلت٢ٔ إفب ايكٍٛ بإٔ كأٟ ابٔ ازبڂ

وأي١ ع٢ً يكـ ٚقؿڃتٴ ًب ٖقٙ اىب»ٚا٫دتٗاؿ، ٚقاّ بلؾٔ٘ ٚكؿٿٙ، ٚقاٍ ًب بٝإ ػڀ٦٘: 

ٝٵـ; إف يٝى يـٜ٘ ًب ٖقا اىبٛكؿ ؿ٫ي١ ٫ٚ ؿكا١ٜ، طٚع٢ً ايلغِ  ٓٳ ّڈ غإل ضبكډلڈ ٫بٔ ازبڂ ن٬

َٔ فيوص ؾإْ٘ ٜٴؿلٿم بـب عًِ ايٓيٸ  ًُٛات اهلل عًٝ٘( ب٤ٌٞٺ ٚبـب عًِ ػًؿا٥٘ 

ٚسهچاَِٗ. ٖٚقا غإلٴ ُشٝضڈ; ٭ٕ ايعًِ باىبعًَٛات بـب طبتًـ ايعًُا٤ ٫ مبهٔ إٔ 

 .«طبتًؿاڄٜهٕٛ 

ٝٸ |ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، يٛ إٔ ايٓيٸ ُٖا، قـ ٤، أٚ ػًؿا×اڄأٚ اٱَاّ عً

ًاٖـٚا ٚقٛع َا ٜوتٛدب اسبـٚؿ ايٌلع١ٝ َٔ ازبلا٥ِ ؾإٕ عًُِٗ هٛف ؼبُب٢ 

 با٫عتباك.
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ٝٵـ ع٢ً بڀ٬ٕ اسبهِ بايعًِ طًب غإل  ٓٳ ِٸ ْكٌ ايوٝـ اىبلت٢ٔ اهتـ٫ٍ ابٔ ازبڂ ث

ٍٸ ع٢ً بڀ٬ٕ اسبهِ بايعًِ بإٔ »ايٓيٸص ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  ٚدـتٴ٘ طأٟ ابٔ ازبٓٝـص ٜوتـ

ٜكٍٛ: ٚدـتٴ اهلل تعافب قـ أٚدب يًُ٪َٓـب ؾُٝا بِٝٓٗ سكٛقاڄ، أبڀًٗا ؾُٝا بِٝٓٗ ٚبـب 

ـٸٜٔ، ناىبٛاكٜح ٚاىبٓانش١ ٚأنٌ ايقبا٥ض. ٚٚدـْا اهلل تعافب طَٔ  ايهؿچاك ٚاىبلت

ٔٵ نإ |ْاس١ٝٺ أػل٣ص قـ أطًع ْبٝٻ٘ َٳ ٜٴبڀٔ ايهؿل ٜٚٴُبٗل اٱه٬ّ، ٚنإ  ع٢ً 

ٜعًُ٘، ٚمل ٜبٝٿٔ أسٛاهلِ زبُٝع اىب٪َٓـب، ؾُٝتٓعٛا َٔ َٓانشتِٗ ٚأنٌ فبا٥شِٗ. 

ُٸ١ ٚاسبهچاّ بًشاَب اىبٌٓأ، ٚبايتايٞ  |طإفٕ ٖٓاى اػت٬فٷ بـب عًِ ايٓيٸ ٚعًِ ا٭٥

 .(18 «بًشاَب اٯثاك ايؿكٗٝٸ١ اىبرتتٿب١ ع٢ً ٖقٜٔ ايعًُـبص

 ٚدٛؿ ايؿلم اىبوتٓـ إفب ع ـ ٖقاٝٵٓٳايوٝـ اىبلت٢ٔ اهتـ٫ٍ ابٔ ازبڂعترب اٚقـ 

ؾٗٛ َٔ د١ٗٺ ٫ ٜكبٌ بإٔ اهلل قـ  ;تاّڎ إلٳغ اهتـ٫٫ڄبـب عًِ ايٓيٸ ٚعًِ ها٥ل اىب٪َٓـب ع 

أطًع ْبٝٻ٘ ع٢ً ْؿام اىبٓاؾكـب; َٚٔ د١ٗٺ أػل٣ ؾإٕ إبڀاٍ سكٛمڈ، َٔ قبٌٝ: دٛام 

ٔٵ ايٓهاغ ٚاٱكخ ٚأنٌ ايقبا َٳ ٔٵ أَبٗل نؿلٙ ٚكؿٻت٘، ؿٕٚ  ّٸ قبٳ ٥ض، إلبا ؽبت

 .(19 أبڀٓٗا

إٕ ايقٟ عبٌِ عًٝ٘ َٔ اْتكاؿ ٖقٜٔ اىبتهًڍُـب ٚايؿكٝٗـب ايٌٝعٝٸـب ايهبإلٜٔ 

ٝٵـ َا ًٜٞ: ٓٳ  ع ايٌٝؽ اىبؿٝـ ٚايوٝـ اىبلت٢ٔ ع يًل١ٜ٩ ايه١َٝ٬ ٫بٔ ازبڂ

ٚٸ٫ڄ ُٸ١ أ ٝٵـ قـ اعترب ن٬ّ ا٭٥ ٓٳ هلِ. ٚإٕ ايلأٟ أٚ ايُٓبل أٚ  «اڄكأٜ»: إٕ ابٔ ازبڂ

ا٫دتٗاؿ ٚا٫هتٓباٍب أَلٷ َهتٳوٳبٷ، ًٚب َا ٜتعًډل با٭هايٝب اىبتعاكؾ١ يهوب ايعًِ 

 ايبٌلٟ ٫ ٜهٕٛ استُاٍ ٚقٛع اشبڀأ َٓتؿٝاڄ.

ُٸ١ َٓبجلٷ عٔ  ايعًِ »إٕ ٖقا ايلأٟ ٜكع ًب َكابٌ ايقٜٔ قايٛا بإٔ ن٬ّ ا٭٥

اهلل، ٚاعتربٚا ٚقٛع اشبڀأ ؾٝ٘ يبتٓعاڄ، ٚقايٛا يقيو  ، ٚاىبٖٛٛب هلِ َٔ قٹبٳٌ«ايًـْٞ

ُٸ١.  بع١ُِ ا٭٥

 إٕ ايلأٟ ِٜـك عٔ ايعامل; ًب سـب إٔ ايعًِ ايًـْٞ َٓشِلٷ باىبعِّٛ.

ُٸ١  ٝٵـ ٜل٣ إٔ اػت٬ف كٚاٜات ا٭٥ ٓٳ ٚطبكاڄ ىبا ْوب٘ ايٌٝؽ اىبؿٝـ ؾإٕ ابٔ ازبڂ

ٝٵـ ٫ ٜ٪َٔ  ْا٧ًٷ عٔ قٛهلِ بايلأٟ، ٚبعباك٠ٺ أػل٣  طبكاڄ هلقٙ ٓٳ ايٓوب١(: إٕ ابٔ ازبڂ

ُٸ١، ٚاَت٬نِٗ ايعًِ ايًـْٞ، ٚنإ ٜلاِٖ َٔ   . «ايعًُا٤ ا٭بلاك»بع١ُِ ا٭٥
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ٝٵـ ٜؿلٿم بـب عًِ ايٓيٸثاْٝاڄ ٓٳ ٚعًِ  |: طبكاڄ يتكلٜل ايوٝـ اىبلت٢ٔ ؾإٕ ابٔ ازبڂ

ُٸ١(; ؾإٕ ايٓيٸ ا٭نلّ ٜعًِ ببعض ايب ٔٵ ؾِٝٗ ا٭٥ ٛاطٔ ٚايػٝٛب بإفٕ ها٥ل اىب٪َٓـب  قبٳ

ُٸ :َِٗٚٓاىب٪َٓـب  اهلل، ٚأَا ها٥ل   .ؾ٬ مبتًهٕٛ َجٌ ٖقا ايعًِ ١(ا٭٥

ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، ؾإْ٘ ع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ايٓيٸ مبهٓ٘ ا٫هتٓاؿ إفب عًُ٘ ًب 

َوٓـ ايكٔا٤، إ٫چ إٔ ها٥ل اىبوًُـب  َِٚٓٗ: ا٭١ُ٥( ٫ ٜوتڀٝعٕٛ ا٫هتٓاؿ إفب عًِ 

كٔا٤، ٚتكتِل أسهاَِٗ ًب ايعٌُ ع٢ً أهاي ايوٝاقات ايكآٞ ًب َوٓـ اي

ٜٵُإ(.  ايكٔا٥ٝٸ١ اىبتعاكؾ١  َٔ قبٌٝ: ا٫هتٓاؿ إفب ًٗاؿ٠ ايٌٗٛؿ ٚا٭ځ

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايقٟ ٜعتكـ بٛدٛؿ ٖقا ا٫ػت٬ف ٫ ٜ٪َٔ بٛدٛؿ ايعًِ ايًـْٞ يـ٣ 

ُٸ١.  ا٭٥

ـٻثايجاڄ ٝٵـ ع ٚاييت تك ٓٳ ّ فنل َجايـب باكمٜٔ َٓٗا ع : طبكاڄ يٰكا٤ اىبٓكٛي١ عٔ ابٔ ازبڂ

ٟٸ  ؾإْ٘ ع٢ً ايلغِ َٔ نْٛ٘ أسـ نباك اىبتهًڍُـب ٚايؿكٗا٤ ايٌٝع١ ًب ايكلٕ اهلذل

ٟٸ ًب َا ٜتعًډل قبوأي١ اٱَا١َ، ٚمل ٜهٔ  ايلابع، إ٫چ أْ٘ نإ ٜٓشٛ عبٛ ا٫دباٙ ايبٌل

ٝٵـ ع ٜ٪َٔ بايٌ٪ٕٚ ؾٛم ايبٌل١ٜ يٮ١ُ٥، أٟ إْ٘ بٓا٤ٶ ع٢ً اٯكا٤ ايه٬َٝٸ١  ٓٳ ٫بٔ ازبڂ

ٟٷ ٜلت٪ْٚ٘» ُٸ١ كأ ّٴ ا٭٥ ع مل تهٔ ا٭ُٚاف، اييت ٖٞ َٔ قبٌٝ: ايعًِ ايًـْٞ، ٫ٚ  «ن٬

ٟٸ.  هٝٻُا ايع١ُِ َٓٗا ع َٔ يٛامّ اٱَا١َ ايٌٝعٝٸ١ ًب ايكلٕ ايلابع اهلذل

ٟٸ كابعاڄ اٱَا١َ ع٢ً أهاي اىبب٢ٓ ايه٬َٞ ايكا٥ٌ بإٔ  ًب: إٕ ا٫دباٙ ايبٌل

ُٸ» ٟٷن٬ّ ا٭٥ ، َٚا ٜرتتٻب ع٢ً فيو َٔ ايًٛامّ ا٫عتكاؿٜٸ١ ع قبع٢ٓ عـّ «ْٚ٘٪ٜلت ١ كأ

ٟٸ ايلابع بُٛؿ٘ َٔ  اٱمبإ بايع١ُِ ٚايعًِ ايًـْٞ ع، نإ َتعاكؾاڄ ًب ايكلٕ اهلذل

ٔٵ نإ ٜكٍٛ بٗا ٫ ٜتعلٻّ إفب ايٓكـ ٚايتذلٜض، ٫ٚ  َٳ يٛامّ اٱَا١َ ايٌٝعٝٸ١، حبٝح إٕ 

ِٸ ايتعلٜـ ب٘ نأسـ أنرب عًُا٤ ايتٌٝټع ًب عِلٙ، ٜٴتٻِٗ با٫كتـاؿ اىب قٖي، بٌ ٜٚت

ٝٸاڄ ٚثكاؾٝٸاڄ ٚادتُاعٝٸاڄ أٜٔاڄ.  ِٸ تهلمب٘ ؿٜٓ  ـ٠ٝإٔ أُشاب َجٌ ٖقٙ ايعك ٓعمبٖٚقا ٫ ٜٚت

ـٸ ٕٓٛتعلٻٜبـأٚا   .ٜٔاٯػل ع٫ٝ١ْتكاؿ عًُا٤ ايٌ ٠ عكٛؿٺبعـ ع

ٞٸ َٚا إفب فيو َٔ ا٭َٛك ْٚتوا٤ٍ ٖٓا، ْٚكٍٛ: يٛ ناْت ايع١ُِ ٚايعًِ ايًـ ْ

ـٸ  ـٸ ع ًب اسب ٟٸ َٔ ٓلٚكٜات َقٖب ايتٌٝټع، أٚ تٴعٳ ـټ ًب ايكلٕ ايلابع اهلذل ا٭ػل٣ تٴعٳ

ٝٵـ ايقٟ ٜٓهل  ٓٳ ُټٌ آكا٤ ابٔ ازبڂ ِٸ تكبټٌ ٚذب ا٭ؿ٢ْ ع َٔ َعامل اىبقٖب، نٝـ نإ ٜت

ِٸ تهلمب٘ ٚدبًًٝ  ٘ أٜٔاڄ؟ٖقٙ ائلٚكٜٸات، بٌ ٫ ٜٴهتٳؿځ٢ بقيو، ٚإلبا ٜت
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ٟٸ قـ ًٗـ اْتكا٫ڄ  ٍٸ ٖقا ع٢ً إٔ ايتٌٝټع ًب سٛايٞ ايكلٕ اشباَى اهلذل أ٫ ٜـ

 ؟«ذبٛټ٫ڄ ًب اشبڀاب اىبُٗٝٔ ًب صباٍ اٱَا١َ»ٚ

إٕ ٖقٙ ايٓكڀ١ ا٭ػإل٠ مل تػٹبٵ عٔ ايُٓبل٠ ايـقٝك١ يًع٬چ١َ ايوٝـ ضبُـ َٗـٟ 

ٝٵـ ًب نتاب٘ ٖع(. ؾكـ علٻ1212 اىبتٛؾچ٢  «حبل ايعًّٛ»ايڀباطبا٥ٞ  ٓٳ ايؿٛا٥ـ »ف بابٔ ازبڂ

 ١،ٚأؾآٌ قـَا٤ اٱَاَٝ ١،ٚأعاَبِ ايؿلق ١،َٔ أعٝإ ايڀا٥ؿ»بكٛي٘:  «ايلداي١ٝ

. (20 «ِٗ ُْبلاڄٚأؿقچ ،ٚأسوِٓٗ ذبلٜلاڄ ،ٚأنجلِٖ تِٓٝؿاڄ ،ٚأنجلِٖ عًُاڄ ٚؾكٗاڄ ٚأؿباڄ

يو، مل مبتٓعٛا ثِ ْكٌ عٓ٘ قٛي٘ بايكٝاي، ٚأٓاف قا٬٥ڄ: إٕ عًُا٤ْا، ع٢ً ايلغِ َٔ ف

 عٔ تهلمب٘ ٚإد٬ي٘ ٚايجٓا٤ عًٝ٘.

ّٸ، ٜكٍٛ ؾٝ٘: إٕ اىبٓع َٔ ايكٍٛ  ٍڈ ٖا ثِ عُـ طايوٝـ حبل ايعًّٛص إفب طلغ ه٪ا

ُٸ١  ـٸ َٔ ٓلٚكٜات َقٖب اٱَا١َٝ، ٚإٕ ايلٚاٜات اىبأثٛك٠ ًب فيو عٔ ا٭٥ بايكٝاي ٜٴعٳ

ـٸ اىبؼايـ يقيو ػاكداڄ عٔ اىبقٖب،  ٫ٚ ٜٴعت٢ٓ به٬َ٘، بٌ ٫ ِٜضٸ َتٛاتل٠څ; ٚعًٝ٘ ٜٴعٳ

ُٸ١ ٜكٛيٕٛ  ـٳ إٔ َا ٖٛ أهٛأ َٔ ايكٍٛ بايكٝاي ْوب١ ايكٍٛ إيٝ٘ بإٔ ا٭٥ ٝٵ تٛثٝك٘. بٳ

 بايلأٟ، ع٢ً َا سهاٙ عٓ٘ ايٌٝؽ اىبؿٝـ.

ّٷ ٚقبٝض; إف نٝـ  ٜل٣ ايوٝـ حبل ايعًّٛ إٔ ٖقا طايلأٟ ايه٬َٞص َلؾٛ

ُٸ١ ٚعـّ دبٜٛن ُـٚك اشبڀأ عِٓٗ،  ^مبهٔ ازبُع بٝٓ٘ ٚبـب ايكٍٛ بع١ُِ ا٭٥

 ع٢ً َا ٖٛ ٚآضٷ َٔ طَعاملص اىبقٖب؟!

 إٕ ٖقا ايلأٟ طايه٬َٞص مل ٌٜتٗل عٓ٘، إ٫چ إٔ قٛي٘ بايكٝاي َعلٚفٷ.

ِٸ استٌُ ايوٝـ حبل ايعًّٛ إٔ ٜهٕٛ اىبلاؿ َٔ ايكٝاي ايقٟ ٜكٍٛ ب٘ ابٔ  ث

ٝٵـ ٖٛ ايكٝاي غإل اىبُٓٛع  َٔ قبٌٝ: ايكٝاي َِْٓٛ اي ٓٳ عًچ١، أٚ تٓكٝض اىبٓاٍب ازبڂ

 ايكڀعٞ(.

ـ ٫ ػبلٟ ٕ ٖقا ايتهًڊإ»ٚيهٓ٘ ٫ ٜلتٔٞ ٖقا ا٫ستُاٍ، ٜٚوتڀلؿ قا٬٥ڄ: 

هلقا ايٌٝؽ  تٵٚايُباٖل أْ٘ قـ ميډ .اىبؿٝـ طايٌٝؽص ػل٣ اييت ْوبٗا إيًٝ٘ب َكايت٘ ا٭

ٝٵـص ِاىبعُبډ ٓٳ ّٷ طابٔ ازبڂ ُٸ١ ناْٛا ٜكٛي ًب ٖقا اىبٛٓع قـ ، ٚؿعاٙ ٕٛ بايلأٟصطايكٍٛ بإٔ ا٭٥

ُٸػباك ايٛاكؿ٠ عٔ ا٭اػت٬ف ا٭ ٘ٴ. ٦١فب ايكٍٛ بٗقٙ اىبكاي١ ايلؿٜإ ^٥١ ًب ازبُع  ٚايٛد

ُشاب ع٢ً د٬يت٘ َٚٛا٫ت٘ ٚعـّ قڀع ايع١ُِ ؿام ا٭َٔ اتٸ عبـب فيو ٚبـب َا ْلاٙ 

ـٸفب إَل ؾٝ٘ يعـّ بًٛؽ ا٭ ;هبً٘ ع٢ً ايٌب١ٗ اطت١ًُ ًب فيو ايٛقت عبِٝٓٗ ٚبٝٓ٘   س
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ؾهِ َٔ  ;ٚقاتم١َٓ ٚا٭باػت٬ف ا٭ ٚػؿا٤ٶ ٕ اىبوا٥ٌ قـ ربتًـ ٚٓٛساڄإؾ ;ائلٚك٠

 ;١ؿيچٚٓٝاع ا٭ ;ـ ايعٗـعٵيبٴ ;عٓـ ايكـَا٤ قـ اعرتاٙ اشبؿا٤ ًب مَآْا َباٖلڈ دًٞڎ أَلڈ

١ ؿيچبادتُاع ا٭ ;ًب فيو اينَإ قـ انتو٢ ثٛب ايٛٓٛغ ٚازب٤٬ ػؿٞڎ ٤ٞٺٚنِ َٔ ً

ـٻٚٸايِـك ا٭اىبٓتٌل٠ ًب  ٚيعٌ أَل ايكٝاي  .لنباع عًٝ٘ ًب اينَإ اىبتأػٿؿ اٱٍ، أٚ دب

ُٸفب ا٭إٚأَا إهٓاؿ ايكٍٛ بايلأٟ  ...َٔ ٖقا ايكبٌٝ ؾ٬ مبتٓع إٔ ٜهٕٛ نقيو ًب  ^٥١

ـٿ  .«ّايعِل اىبتك

ِٸ ْكٌ ايوٝـ حبل ايعًّٛ; يتأٜٝـ ن٬َ٘، عباك٠ڄ عٔ ايٌٗٝـ ايجاْٞ  كهاي١  ًبث

ـٿٙ سكا٥ل اٱمب ـٻّ اسبـٜح َٓا عٓٗا بايتؿٌِٝ ًب ايٌاٖـ ايجايح ع، عٔ د إ ع ٚاييت تك

ططبڀٍٛبص، إٔ مبإ ٚايهؿل نتاب اٱ ايوٝـ عبـ ايهلِٜ ايڀباطبا٥ٞ ايربٚدلؿٟ ًب

ُٸ١ٌٝعايٚ ٠لٚااي ٌٸدٴ ُْبل٠ ِْٗ عًُا٤ أبلاك، َع عـّ إيِٝٗ ع٢ً أ ١ اىبعاُلٜٔ يٮ٥

ُٸ١ اعتكاؿِٖ ايع١ُِ ؾِٝٗ، ٚإٔ ١ ٖ٪٤٫ ؼبهُٕٛ بإمبإ ٚعـايٛا َع فيو ناْ ا٭٥

ِٸ أٓاف قا٬٥ڄ:  سٍٛ ا٫دباٙ  ٘ طأٟ ن٬ّ ايٌٗٝـ ايجاْٞن٬َإٕ »ايلٚا٠ ٚايٌٝع١. ث

ٟٸ يـ٣ ايٌٝع١ ًب َوأي١ اٱَا١َص ٕٵ ايبٌل ٔٵنإ َڀًكاڄ ٚإ ػبب تٓنًٜ٘ ع٢ً تًو  ، يه

ـٸ ائلٚك٠ص، طعـّ ايبًٛؽ إفباييت ؼبتٌُ ؾٝٗا فاى  طايكلٕٚ ا٭ٚفبص، ِاكعا٭ ؿٕٚ َا  س

ٟٸ اشباَى ؾِاعـاڄص; م١َٓبعـٖا َٔ ا٭ ـٸٕ ا٭إؾ طَٔ ايكلٕ اهلذل  َل قـ بًؼ ؾٝٗا س

 .(21 «اڄائلٚك٠ قڀع

َٸ١ ًب َا ٜتعًډل قبٛكؿ  إٕ ك١ٜ٩ ايع٬چ١َ ايوٝـ حبل ايعًّٛ ذبتٟٛ ع٢ً ْكاٍب ٖا

 حبجٓا:

ٝٸ١ ع َٚٓٗا: ا٭حباخ ا٫عتكاؿ١ٜ ع رب1 تًـ َٔ سٝح ايٛٓٛغ ع إٕ اىبوا٥ٌ ايـٜٓ

ٚاشبؿا٤ باػت٬ف ا٭م١َٓ. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، ؾإٕ ؾِٗ اىب٪َٓـب يٮَٛك ٜتؿاٚت بـب 

ٟٸ اىبقٖب ٚايكٍٛ  مَاْـب طبتًؿـب. ٚمبهٔ هلقا ا٫ػت٬ف إٔ ٜهٕٛ بـب ٓلٚك

خب٬ؾ٘. ٖٚقٙ ايعباك٠ ا٭ػإل٠ تتكبٻٌ ذبٛټٍ اىبعلؾ١ ايـٜٓٝٸ١ أٚ اهتشاي١ ا٫عتكاؿات 

 ١.اىبقٖبٝٸ

َٸ١ َٔ نب١ً َِاؿٜل ذبٛټٍ اىبعلؾ١ اىبقٖب١ٝ، قبع٢ٓ إٔ 2 ع إٕ َوأي١ اٱَا١َ اهلا

ٓٳتٵ  ٟٸ قـ تعلٸ ػِا٥ّ اٱَا١َ ؾُٝا قبٌ ٚبعـ ايِٓـ ايجاْٞ َٔ ايكلٕ اشباَى اهلذل

ـٸ أَٛكٷ َٔ قبٌٝ: ايع١ُِ ٚايعًِ  ٛټٍ. ًٚب ٖقا اىبٓعڀـ اىبقنٛك ٫ تٴعٳ يًتػٝإل ٚايتش
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ـٸ ٫سكاڄ َٔ ٓلٚكٜٸات ايًـْٞ َٔ ػِا٥ّ ا ٱَا١َ، ًب سـب أػقت ٖقٙ ا٭َٛك تٴعٳ

 َقٖب ايتٌٝټع، َٚٔ ػِا٥ّ اٱَا١َ يـ٣ ايٌٝع١.

ٛټٍ ْا٦ًاڄ عٔ ػؿا٤ اىبوأي١ ًب 3 ع يكـ فٖب ايوٝـ حبل ايعًّٛ إفب اعتباك ٖقا ايتش

ٗا ايكلٕٚ ا٭ٚفب ٚٚٓٛسٗا ًب ايعِٛك اىبتأػٿل٠، َٚبٗٛك ايٌب١ٗ ًب فيو اينَإ ٚبًٛغ

ُٸ١.  ـٸ ائلٚك٠ بعـ فيو. إٕ ٖقا ايبٝإ ٜكّٛ ع٢ً اؾرتاّ ُؿاتٺ ؾٛم بٌل١ٜ يٮ٥ إفب س

ـٻّ اىبعتكـ باىبب٢ٓ اٯػل تٛدٝٗاڄ آػل هلقٙ ا٫هتشاي١. نُا اًتٌُ ن٬ّ حبل  ٚكٴبٳُا ق

٘ٺ آػل، سٝح قاٍ:  ٚٸادتُاع ا٭ؿيچ»ايعًّٛ ع٢ً تٛدٝ ـټ١ اىبٓتٌل٠ ًب ايِـك ا٭ ؿ ٍ، أٚ دب

. ٚيٛ اعتربْا ادتُاع ا٭ؿيچ١ ايٌا٥ع١ ًب ايكلٕٚ ا٭ٚفب َٔ «لع عًٝ٘ ًب اينَإ اىبتأػٿاٱنبا

ٟٸ ىبوأي١ اٱَا١َ نإ َٔ بـب ٖقٙ ا٭ؿيچ١ اىبٓتٌل٠  بـب أهباب ٚعًٌ ايتٛدټ٘ ايبٌل

ُٸتِٗ، ًب َكابٌ  سٔٛك ا٭١ُ٥ أْؿوِٗ، ٚإَهإ ايتٛاٌُ اىبباًل َٔ قٹبٳٌ ايٌٝع١ بأ٥

ٝٵب١; سٝح ًاع ُعٛب١ ٖقا ا٫كت ُٸ١ اىبتأػٿلٜٔ، ٫ٚ هٝٻُا ًب عِل ايػٳ باٍب ًب عِل ا٭٥

ٌڈ أنرب. ٟٸ بٌه  ٖقا ا٫تٸذاٙ ؾٛم ايبٌل

ٟٸ ًب َا ٜتعًډل قبوأي١ 4 ٝٵـ، ع٢ً ايلغِ َٔ فٖاب٘ إفب ا٫دباٙ ايبٌل ٓٳ ع إٕ ابٔ ازبڂ

٬َٞ ايكا٥ٌ بإٔ اٱَا١َ; أٟ ا٫عتكاؿ بُٓبل١ٜ  ايعًُا٤ ا٭بلاك(، أٚ ا٫عتكاؿ باىبب٢ٓ ايه

ُٸ١ كأِٜٗ» ، اىب٬مّ يًكٍٛ بعـّ ا٫عتكاؿ بعُِتِٗ، ٚعـّ ايكٍٛ بعًُِٗ «ن٬ّ ا٭٥

ايًـْٞ، نإ ٜعٍٝ ًب عِلٙ ضباطاڄ قبٓت٢ٗ اٱد٬ٍ ٚايتهلِٜ بـب ايٌٝع١. ٖٚقا 

ُٸ١، ٖٚٛ عِل  ٍٸ ع٢ً تٓاغِ َعتكـٙ َٚعتكـ ايٌٝع١ ًب تًو اىبلس١ً ٚعِل سٔٛك ا٭٥ ٜـ

لٟ ًب َوأي١ اٱَا١َ، ٚاْتٌاك ُْبل١ٜ  ايعًُا٤ ا٭بلاك(، ٚفيو كغِ ُٚـ ا٫دباٙ ايبٌ

ُٸ١ ع٢ً ايٌٝع١.  ايوٝـ حبل ايعًّٛ ٖقٙ اىبلس١ً اينَٓٝٸ١ قبلس١ً ػؿا٤ ُؿات ا٭٥

 اىبتٛؾچ٢  «اطكڍل ايهاَبُٞ»ٚقـ فٖب ايٌٝؽ أهـ اهلل بٔ إمساعٌٝ، اىبعلٚف بع 

ٟٸ( ع ٖٚٛ ُاسب نتاب ًب ايعكـ ايلابع َٔ ايكلٕ ايجايح عٌل اهل ع، ًب  «اىبكباي»ذل

ع ُٓٔ ُٚـ ايعًُا٤ ايٌٝع١  «نتاب نٌـ ايكٓاع عٔ ٚدٛٙ سذٿ١ٝ اٱنباع»نتاب 

ٝٵـ َٔ قـا٢َ ايؿكٗا٤، ٚأُشاب اٱَا١َٝ اىبؼٔلَـب،  ٓٳ اىبؼتًؿـب ع، إفب اعتباك ابٔ ازبڂ

ٝٵبٳتـب. ٚبعـ ْكً٘ يه٬ّ ايٌٝؽ اىبؿٝـ بٌإٔ ْٸ ٫بٔ  ايقٜٔ أؿكنٛا نًتا ايػٳ ايلأٟ اشبا

ٝٵـ نتابـب آػلٜٔ أٜٔاڄ،  ٓٳ ُٸ١ كأِٜٗص قاٍ بإٔ ٫بٔ ازبڂ ُٸ١ طن٬ّ ا٭٥ ٝٵـ سٍٛ ا٭٥ ٓٳ ازبڂ

إَبٗاك َا »; ٚاٯػل: «ًب أَل ايكٝاي ١يباي ع٢ً أغُاك ايٌٝعنٌـ ايتُٜٛ٘ ٚاٱ»ُٖٚا: 



 

 

 

 

 

 هـ 0340ـ  م 0202اخلامسة ــ العدد التاسع عشر ــ صيف السنة ــ  نصوص معاصرة

 

ُٸ ا٫دتٗاؿ  آٝيإٌُٚ . يٛ «١ ايعرت٠ ًب أَل ا٫دتٗاؿهلٸٙ أٌٖ ايعٓاؿ َٔ ايلٚا١ٜ عٔ أ٥

ُٸن ٟايق ٝٵـ ع ؾلٴبٳُا ن ٘ٝإي ٕٚإل١ٌٜ إ ا٭٥ ٓٳ ًب كٚاز  إ ي٘ تأثإلٷع نُا أؿكن٘ ابٔ ازبڂ

ٕٵ نإ ايو٪اٍ عٔ عـّ ٍُٚٛ نتب  ١ٜٸٚاْتٌاك ايُٓبل٠ ايبٌل إفب َوأي١ اٱَا١َ، ٚإ

َټٌ. ٍٷ ًب ضبًڍ٘، ٜٚـعٛ إفب ايتأ ٞٸ ايهبإل ٖٛ ه٪ا  ٖقا ايعامل ايٌٝع

 

لؼٔع٘ يف الكشٌ اهلذشٖ الجالح ّالصفات فْم البؼشٓ٘ ـ املتهلِّنٌْ ا4

 ــــــ لألئّن٘

ٟٸ ًب  ٌٖ مبهٔ اعتباك ابٔ قٹبٳ١ ايلامٟ ٚايٓٛخبتٝٸـب َٔ ايكا٥ًـب با٫دباٙ ايبٌل

 َا ٜتعًډل قبوأي١ اٱَا١َ؟

 يكـ أداب ايـنتٛك اىبـكهٞ ايڀباطبا٥ٞ عٔ ٖقا ايو٪اٍ باٱػباب.

 ٝل يتكِٝٝ ٖقٙ اٱداب١ َٓ٘.ٚقـ عكـْا ٖقا ايكوِ َٔ ايتشك

ِٿِـب  ـٸ ا٭هتاف ايـنتٛك ايوٝـ سوـب اىبـكهٞ ايڀباطبا٥ٞ َٔ اىبتؼ ٜٴعٳ

٫ٚ هٝٻُا ًب ايكلٕٚ ا٭ٚفب. ٚقـ ُـك ي٘ ستٸ٢  ،١ٝعٝايـكاهات ايٌايعاىبٝٸـب ًب صباٍ 

اٯٕ ًب ٖقا ايٌإٔ ث٬ث١ نتب بايًػ١ اٱظبًٝن١ٜ. ٚقـ تٴلنبځتٵ بأنبعٗا إفب ايًػ١ 

ُټٗا مل ؼبٌِ ع٢ً إدام٠ ايٌٓل ًب ا ٕٵ نإ أٖ يؿاكه١ٝ َٔ قٹبٳٌ اىب٪يڍـ ايؿآٌ، ٚإ

ـٸ»إٜلإ. ٖٚقٙ اىب٪يډؿات ايج٬ث١ عباك٠څ عٔ:   ٝات ٚنتابٟ بل ؾك٘ ًٝع٘، نًڍإ  ََ٘ك

ٛٸ َهتب ؿك ؾلآٜـ تهاٌَ،»ّص(; 1989ٖٚع.َ ط1368 عاّ  (22 «ًٓاهٞ  ك ُْبلٟ بل تڀ

َإلاخ َهتٛب »ّص(; 1995ٖٚع.َ ط1374  (23 «قلٕ غبوتـبع ؿك ه٘ َباْٞ ؾهلٟ تٌٝټ

ـٸ نبٝع 2004ٖع.َ ط1383 ايكوِ ا٭ٍٚ /  (24 «م ه٘ قلٕ غبوتـب ٖذلٟأًٝع٘  ّص(. تٴعٳ

ٞٸ ١ٝعٝايـكاهات ايٌٖقٙ ايهتب ايج٬ث١ َٔ اىبِاؿك ًب صباٍ  ، ٚلبٛفداڄ يًعٌُ اىبٓٗذ

ٞٸ ايعُٝل. ٚإٕ ايرتنب١ ايؿاكهٝٸ١ يًهتاب ايجاْ ٞ ع ع٢ً ايلغِ َٔ اْتٌاكٖا ػاكز ٚايعًُ

، ٚقـ ػٝٻِ ٖقا اٱًهاٍ ع٢ً ايهجإل َٔ «َٔ بعض اىب٬سُبات»إٜلإ ع ناْت تعاْٞ 

ايٓتا٥ر ا٫هرتاتٝذ١ٝ يًهتاب، ٚاهتـع٢ ايهجإل َٔ اسبقف ٚايتعـ٬ٜت ٚاٱٓاؾات 

ّٸ ا٭ًُٞ َٔ ايهتاب، ٚإٕ اشبّٛ ًب فيو ؼبتاز إفب َكاي١ٺ أػل٣.  ًب ايٓ

ع ٖٚٛ نتابٷ قٝٿِ ع قـ متٻ تأيٝؿ٘ ًب  (25 «َهتب ؿك ؾلآٜـ تهاٌَ»إٕ نتاب 

ـٻؿ  ا٭هاي يًتعلٜـ بأسٛاٍ ٚآثاك ابٔ قٹبٳ١. ٚقـ اًتٌُ ًب ًَشكات٘ ع٢ً تِشٝض صب
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َٸت٘ ٫  يًلها٥ٌ اييت ػًډؿٗا ابٔ قٹبٳ١، ًٚب اسبكٝك١ مبهٔ ايكٍٛ: إٕ ٖقا ايهتاب بل

ـٸ١َڄ ع٢ً ايتعلٜـ باٯ كا٤ ايه١َٝ٬ ٫بٔ قٹبٳ١ ايلامٟ. ٚع٢ً ايلغِ َٔ ٜعـٚ إٔ ٜهٕٛ َك

ٞٸ زبعٌ »اًتٗاك ابٔ قٹبٳ١ ًب اسبٛمات ايع١ًُٝ ايٌٝع١ٝ بلأٜ٘ ًب ايكٍٛ بع  ا٫َتٓاع ايعكً

ـٸ َٔ اىبتهًڍُـب ايباكمٜٔ  «اسبذٿ١ٝ ٭ػباك اٯساؿ ًب عًِ أٍُٛ ايؿك٘، ؾإْٸ٘ ؾٛم فيو ٜٴعٳ

 ا٥ٌ ايكلٕ ايلابع اهلذلٜٸـب.يـ٣ ايٌٝع١ ًب أٚاػل ايكلٕ ايجايح ٚأٚ

ٚٸٍ ذبكٝلڈ ي٘ إفب تكلٜل آكا٤ ابٔ قٹبٳ١  يكـ عُـ ايـنتٛك اىبـكهٞ ايڀباطبا٥ٞ ًب أ

إٕ بعض ا٭ُشاب ناْٛا »ايلامٟ ٚايٓٛخبتٝٸـب بٌإٔ اٱَا١َ نُا ًٜٞ، باػتِاكڈ: 

ٚٵٕ يٮ١ُ٥ ْٛعاڄ َٔ اىبلدع١ٝ ايع١ًُٝ، ٜٚعتربِْٚٗ عًُا٤ أبلاكاڄ، ٜٚٓهلٕٚ أ ٕ تهٕٛ ٜلٳ

هلِ ُؿات ؾٛم بٌلٜٸ١ٺ، َٔ قبٌٝ: ايع١ُِ. ٖٚقا ٖٛ ايلأٟ ايقٟ ؿاؾع عٓ٘ بعض 

اىبتهًڍُـب ايٌٝع١ ًب اىبلاسٌ اين١َٝٓ اي٬سك١ أٜٔاڄ، َٚٔ بِٝٓٗ: أبٛ دعؿل ضبُـ بٔ 

قٹبٳ١ ايلامٟ، ٖٚٛ َٔ نباك ايعًُا٤ ٚاىبتهًڍُـب ايٌٝع١، ٚقـ سُبٞ باسرتاّ ٚتهلِٜ 

ٟٸ ايلابع ع ٚنإ ك٥ٝى ٚنبإل ايٌٝع١ ًب عِلٙ، ٚقـ ناْت ايٌٝع١ ًب ايكلٕ اهل ذل

ُٸ١ صبلٸؿ عًُا٤ أبلاك  آكا٩ٙ َٛٓع اٖتُاّ ٚاهتٓاؿ ايعًُا٤ ايٌٝع١ بعـٙ ع. نإ ٜل٣ ا٭٥

ٝٵب. َٚٔ ايعذٝب  ٚعباؿٺ ُاسبـب، ٚعًُا٤ بايكلإٓ ايهلِٜ، ٚنإ ٜٓهل عًُِٗ بايػٳ

ٟٸ نإ ع ع٢ً ايلغِ َٔ فيو  ٞٸ إٔ َواكٙ ا٫عتكاؿ ع َٛكؿ تكـٜل ٚتكِٝٝ اجملتُع ايعًُ

ٟٷ ٌَاب٘ هلقا ايلأٟ  ـٿثـب ًب قِ كأ ٞٸ ًب تًو اىبلس١ً اين١َٝٓ. ٚقـ نإ يبعض اط ايٌٝع

ُٸ١. ٜٚبـٚ إٔ ايٓٛخبتٝٸـب ناْٛا نقيو أٜٔاڄ  .(26 «ًب سلٸ ا٭٥

يكـ فنډل ايـنتٛك اىبـكهٞ ايڀباطبا٥ٞ، ًب ًلس٘ يٰكا٤ ايه١َٝ٬ ٫بٔ قٹبٳ١ 

ّٸ اىبتٛاتل َٔ قٹبٳٌ اٱَاّ ايلا مٟ، بإٔ ايٌٝع١ قـ قايٛا بلأٜ٘ ًب اٱَا١َ، َٔ ينّٚ ايٓ

ٚٸٍ(:  |ايوابل  َٚٔ قٹبٳٌ ايٓيٸ ُٸ١ ا٭طٗاك ع ػ٬ؾاڄ ىبا نإ »بٌإٔ اٱَاّ ا٭ إٕ ا٭٥

ٜكٛي٘ ايػٴ٠٬ ع ناْٛا صبلٻؿ عًُا٤ باكمٜٔ، ٚأتكٝا٤، ٚعاكؾـب بايٌلٜع١، ٚغإل َڀډًعـب 

ٔٵ اعتكـ بإٔ َا ه٣ٛ ع٢ً ايػٳ َٳ ٌٸ  ِٸات اهلل هبشاْ٘ ٚتعافب. ٚإٕ ن ٝٵب; ٭ٕ ٖقا َٔ طبت

ٝٵب ؾٗٛ ٌَلىڅ  .«اهلل ٜعًِ ايػٳ

ُٸ١ َٚو٪ٚيٝٸتِٗ ا٭١ًُٝ ع بُٛؿِٗ َٔ ايعًُا٤  ٚٵك ا٭٥ ٜل٣ ابٔ قٹبٳ١ ايلامٟ إٔ ؿٳ

ٔ ًب تؿوإل ا٭بلاك ٚاىبؿوٿلٜٔ اىبعتربٜٔ يًكلإٓ ايهلِٜ ٚايوٓٸ١ ايٓب١ٜٛ ايٌلٜؿ١ ع تهُ

ايٌلٜع١، ٚبٝإ ا٭سهاّ اٱهل١ٝ. إٕ َلاؿ ابٔ قٹبٳ١ ايلامٟ إٔ ٖٓاى ًب ايكلإٓ ايهلِٜ 
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ُٸ١ ا٭طٗاك َا ٜهؿٞ َٔ ايكٛاعـ ٚا٭ٍُٛ ايعا١َ  ًٚب تعايِٝ ايٓيٸ ا٭نلّ ٚا٭٥

ٚازباَع١ اييت تٌٌُ ناؾچ١ سٛا٥ر ايبٌل، ٚنبٝع اىبٛاكؿ صبٗٛي١ اسبهِ، ٚايهًڍ١ٝ 

 .(27 ٜعٌُ ع٢ً بٝإ ٚإٜٔاغ أسهاَٗاٚازبن١ٝ٥، ٚ

ُٸ١ قا٬٥ڄ:  إٕ ابٔ قٹبٳ١... مل »ٚقـ ُلٻغ بٌإٔ كأٟ ابٔ قٹبٳ١ ايلامٟ سٍٛ ُؿات ا٭٥

ٓٵهٹل إَها١ْٝ إٔ ٜٴُبٗل اهلل هبشاْ٘ ٚتعافب اىبعذن٠ ع٢ً ٜـ اٱَاّ، كغِ أْ٘  ٜهٔ ٜٴ

ٛٿ١ٓ، َٔ قبٌٝ: ا٫عتكاؿ بعًِ ا ٚٵكٙ نإ ٜلؿٸ ها٥ل عكا٥ـ اىبؿ ـٳ ٌٸ ب ٝٵب، أٚ ٚدٛؿ ن يػٳ

 .(28 «ُؿ١ٺ ؾٛم بٌلٜٸ١ ًب اٱَاّ

ـٿ١َ إداباتٴ ابٔ قٹبٳ١ ايلامٟ ع٢ً ًبٗات أبٞ مٜـ  ٞٸ يًٓوب١ اىبتك إٕ اىبوتٓـ ا٭ًُ

ٟٸ، ٚاييت متٸ تكلٜلٖا َٔ قٹبٳٌ ايٌٝؽ ايِـٚم نُا ًٜٞ:  ١ إلبا َاَٝٸإٕ اػت٬ف اٱ»ايعًٛ

ًب ايٛقت بعـ ايٛقت، ٚاينَإ بعـ اينَإ،  ،أْؿوِٗ ؾِٝٗ وٛاابـب ؿيډٌ نقٸبٳَٔ قٹ ٖٛ

ّٷ ٚكغِ إٔ .٢ عُبِ ايب٤٬ستٸ مل إ٫چ أِْٗ ، ُٓإلڈٚه١َ٬  ٚادتٗاؿٺ عڈكٳٚٳ أٌٖ أه٬ؾِٗ قٛ

أسوٓٛا ب٘  لاڄبٳٜلٟٚ ػٳ َوتٛكاڄ ا كد٬ڄٚٵؾهاْٛا إفا كأځ ;نٝٚكبٝ ٜهْٛٛا أُشاب ُْبلڈ

ٔٸ ُٸ ايُب ُٸٛٵنجل ٖقا َٚبٗل ًهځ اٚقبًٛٙ، ؾً بإٔ ٜأػقٚا  ^١ُ٥ؾأَلِٖ ا٭ ،ِتٗا إفب أ٥

ٌ بٳَٔ قٹ ٫ ،ًِٗبٳا ع٢ً عاؿتِٗ، ؾهإ اشبٝا١ْ َٔ قٹٚٵؾًِ ٜؿعًٛا ٚدلٳ ،قبا ػبُع عًٝ٘

ٌٸ َاّ أٜٔاڄٚاٱ .أ٥ُتِٗ طاػت٬ٍب ايلٚاٜات  ٜٚتكٴ ٖقٙ ايتؼايٌٝب اييت مل ٜكـ ع٢ً ن

ـٷبٝٵٜعًِ ايػٳ ٫ طأٟ اٱَاّص ْ٘٭ اىبعترب٠ بتًو اييت متٸ اػت٬قٗاص;  ،ُاحل ، ٚإلبا ٖٛ عب

 . (29 «إيٝ٘ ٢ٜٓٗ ١، ٜٚعًِ َٔ أػباك ًٝعت٘ َاٜعًِ ايهتاب ٚايوٓٸ

يكـ فٖب اطكڍل ايهاَبُٞ إفب ايكٍٛ بإٔ ْكٌ ايٌٝؽ ايِـٚم يًعباكات 

ٌٵعٹل بكبٛهلا َٔ قٹبٳً٘ ـٿ١َ، ؿٕٚ كؿٿٖا، ٜٴ  .(30 اىبتك

ـٸاڄ اعتباك ايٌٝؽ ايِـٚم ع ٖٚٛ ايكا٥ٌ  ٔٵ َٔ ايِعب د ُٸ١ص: ٚيه طًب ُٚـ ا٭٥

ع َتُاٖٝاڄ َع  (31 «ٌيځٚاينٻ أِْٗ َعَِٕٛٛ َٔ اشبڀإٚ ،ٝ٘سٵٚٳ١ ٚتلانب ،عًُ٘ ١بٝٵِْٗ عٳإ»

ُٸ١، ًٚب َٛٓٛع اعتباكِٖ صبلٸؿ عباؿ  ٝٵب عٔ ا٭٥ ابٔ قٹبٳ١ ًب َوأي١ ْؿٞ عًِ ايػٳ

 ُاسبـب، ٚعًُا٤ أبلاك بايهتاب ٚايوٓٸ١.

باطبا٥ٞ يلأٟ ابٔ قٹبٳ١ بٌإٔ اٱَا١َ غإلٴ إٕ تكلٜل ا٭هتاف ايـنتٛك اىبـكٸهٞ ايڀ

ُٸ١; ؾكـ ُلٻغ ابٔ  تاّڎ; سٝح مل ُٜٓبل ؾٝ٘ إفب ايكوِ اٯػل َٔ ك٩ٜت٘ بٌإٔ ع١ُِ ا٭٥

يعًِ  داَعاڄ ٜهٕٛ إ٫چ ١ َٔ ايعرت٠ ٫ٕ اسبذٸإ»قٹبٳ١ ايلامٟ ًب فات ٖقٙ ايلهاي١ بكٛي٘: 

 .(32 «ع٢ً ايهتاب ٓاڄُٳَ٪تٳ َعَِٛاڄ ،ايـٜٔ
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 فيو إٔ ابٔ قٹبٳ١ ايلامٟ قـ قاٍ، ُٓٔ إدابت٘ عٔ ًبٗات اىبعتني١ ٜٴٔاف إفب

ٚٸ٫ڄ: ػببص»سٍٛ ًلا٥ٌب اٱَا١َ:   ،ٜـ ؾٛم ٜـٙ ٫ٚ ،إٔ ٜهٕٛ إفا أَل ا٥تُل بڀاعت٘ طأ

 .يٝشهِ باسبلٸ ;دًٗٛا، ٚعاؿ٫ڄ ِ ايٓاي َايٝعًڍ ;ٚإٔ ٜهٕٛ عاىباڄ ،ٜػًٌب ٫ٚ ،ٜوٗٛ ٫ٚ

َٳ ّٸَٔ أ ـٻبٴ ٖقا سهُ٘ ؾ٬ ٔٵٚ َٳ ،ّ ايػٝٛبع٬چ طاهللص عًٝ٘ ٕ ٜٓ ٟ ٜ٪ؿٸ ٔٵع٢ً يوإ 

ٞٸ بٌأْ٘ص; فيو عٓ٘ ّپ إهل إف نإ يٝى ًب َباٖل  طٜعين: إٔ ٜٴعٵًځٔ َٔ قٹبٳٌ اٱَاّ ايوابل ْ

ٍٸ ػًكت٘ َا  .(33 «ع٢ً عُِت٘ ٜـ

ٚبايُٓبل إفب صبُٛع آكا٤ ابٔ قٹبٳ١ مبهٔ تًؼّٝ اطاٚك ا٭١ًُٝ يل٩ٜت٘ بٌإٔ 

 :اٱَا١َ نُا ًٜٞ

ـٷ ُاحل، ٚعاملٷ بايهتاب ٚايوٓٸ١.1  ع إٕ اٱَاّ عب

ٝٵب.2  ع إٕ اٱَاّ غإلٴ َڀډًعڈ ع٢ً ايػٳ

ْٷ عًٝ٘ ع٢ً يوإ 3 ع إٕ اٱَاّ َِٓٛبٷ َٔ قٹبٳٌ اهلل هبشاْ٘ ٚتعافب، َِٚٓٛ

 اٱَاّ ايوابل أٚ ايٓيٸ.

ٗٵٛ ٚايػٳًځٌب.4 ّٷ َٔ ايوٻ  ع إٕ اٱَاّ َعِٛ

كٝل ايـنتٛك اىبـكهٞ ايڀباطبا٥ٞ حبلڎ ٖٛ إٕ ايقٟ متٸ ايتأنٝـ عًٝ٘ ًب ذب

ِٸ تكلٜلُٖا  ٚٸٍ ٚايجايح ؾًِ ٜت ُٸ١(; أَا اطٛكإ ا٭ ٝٵب عٔ ا٭٥ اطٛك ايجاْٞ  ْؿٞ عًِ ايػٳ

ُٸ١  ٌڈ ناٌَ، أٟ إٕ ابٔ قٹبٳ١ ايلامٟ مل ٜهٔ ٜعترب ا٭٥ عباؿٺ ُاسبـب،  «صبلٸؿ»بٌه

ّٸ َٔ قٹبٳٌ ع٬چّ ايػٝٛب(، ٚايع١ُِ  ٚإلبا نإ ع بايُٓبل إفب ُـك اطٛك ايجايح  ايٓ

ُٸ١ أنجل َٔ صبلٸؿ عباؿٺ ُاسبـب ٚعًُا٤ أبلاك. ٚيقيو ؾإْ٘   اطٛك ايلابع( ع ٜعترب ا٭٥

ُٸ١ عباؿاڄ ُاسبـب ع َٔ ٚد١ٗ ُْبل ابٔ قٹبٳ١ ع إ٫چ أِْٗ مل  ع٢ً ايلغِ َٔ نٕٛ ا٭٥

ـٸ اىبتعاكف: َعَِٛـب  ٜهْٛٛا صبلٸؿ عباؿ ُاسبـب ٚعًُا٤، بٌ ناْٛا ؾٛم اسب

ّٸ اىبتٛاتل، إ٫چ  َُِٚٓٛاڄ عًِٝٗ َٔ قٹبٳٌ اهلل. ؾع٢ً ايلغِ َٔ دٛؿ٠ تكلٜلٙ يٛدٛب ايٓ

ٟٸ  ّٸ َٔ قٹبٳٌ اهلل هبشاْ٘ ٚتعافب. َٚٔاؾاڄ إفب فيو مل ٜٳلڇؿٵ أ أْ٘ غؿٌ عٔ ينّٚ ايٓ

 سـٜحٺ ًب ن٬َ٘ عٔ ٚدٛب ايع١ُِ ًب كأٟ ابٔ قٹبٳ١ ايلامٟ.

باك ابٔ قٹبٳ١ ايلامٟ َٔ نب١ً ايكا٥ًـب بإٔ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، ٫ مبهٔ اعت

ُٸ١، َٔ قبٌٝ» ُٸ١ صبلٻؿ عًُا٤ أبلاك ٚأتكٝا٤، ٚأْ٘ ٜٓهل ايِؿات ؾٛم ايبٌل١ٜ يٮ٥  :ا٭٥

 .«ايع١ُِ
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ٜٴٔاف إفب فيو: إْ٘ ٫ مبهٔ ايكبٍٛ باهتٓتاز ايـنتٛك اىبـكٸهٞ ايڀباطبا٥ٞ، 

ـٸ٠ٺ»ايكا٥ٌ بإٔ  ٓٵهٹلاڄ بٌ َٴ ٟٸ ُؿ١ٺ ؾٛم بٌلٜٸ١ ًب اٱَاّ ابٔ قٹبٳ١ ايلامٟ نإ   .«يٛدٛؿ أ

ٜٵٔ ا٭ػإلٜٔ  ينّٚ  ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ابٔ قٹبٳ١ ايلامٟ، بٛاهڀ١ قٛي٘ باطٛكٳ

ّٸ اٱهلٞ، ٚينّٚ ايع١ُِ(، نإ َٔ اىب٪َٓـب بٗاتـب ايِؿتـب ؾٛم ايبٌلٜٸتـب  ايٓ

ٝٵ ُٸ١، كغِ فٖاب٘ ًب َا ٜتعًډل با٫طچ٬ع ع٢ً ايػٳ ٟٸ ًب بايٓوب١ إفب ا٭٥ ب إفب ا٫دباٙ ايبٌل

 اٱَا١َ.

ٚباٱٓاؾ١ إفب فيو ؾإٕ اٱًاك٠ إفب ايعبـ ايِاحل إلبا مبجٿٌ داْباڄ َٔ اسبكٝك١، 

 ٫ كباَٗا.

ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، ٫ مبهٔ اعتباك ابٔ قٹبٳ١ َٔ ايكا٥ًـب بُٓبل١ٜ ايعًُا٤ 

ٛٸ٠ ُْب ل١ٜ  ايعًُا٤ ا٭بلاك( ا٭بلاك، كغِ إٔ ايلها٥ٌ اييت تلنٗا ابٔ قٹبٳ١ ايلامٟ تجبت ق

ُٸ١  ٟٸ، ٖٚٞ ايُٓبل١ٜ اييت ناْت ًب َٛاد١ٗ ُْبل١ٜ  ا٭٥ ًب ايكلٕ ايلابع اهلذل

ٛٸ٠.  اىبعَِٕٛٛ(، اٯػق٠ ًب ا٫ًتـاؿ ٚايك

ٚأَا ًب َٛكؿ ايٓٛخبتٝٸـب ؾكـ قاٍ ايـنتٛك اىبـكهٞ ايڀباطبا٥ٞ، ًب ْٗا١ٜ 

ـٿّ:  ، أٟ نأْٸِٗ «إفب ٖقا ايلأٟ أٜٔاڄ ٜبـٚ إٔ ايٓٛخبتٝٸـب ناْٛا ٜقٖبٕٛ»ايتكلٜل اىبتك

ٝٵب، نُا ناْٛا ٜٓهلٕٚ ٚدٛؿ ايِؿات ؾٛم  ُٸ١ بايػٳ ناْٛا ٜٓهلٕٚ عًِ ا٭٥

ُٸ١ بايع١ُِ.   ايبٌل١ٜ، َٔ قبٌٝ: اتٸِاف ا٭٥

يكـ فنل ايـنتٛك اىبـكهٞ ايڀباطبا٥ٞ ًب ذبكٝك٘ ا٭ػإل  اىبقٖب ًب َواكٙ 

ٞٸ( ٌڈ أنرب، سٝح ايل١ٜ٩ ايه١َٝ٬ يًٓٛخبتٝٸـب ًب (34 ايتهاًَ  َوأي١ اٱَا١َ بتؿِٝ

ـٿَـب َٔ ايٌٝع١، َٔ أَجاٍ: ايٓٛخبتـب، ًب ٖقٙ »قاٍ:  يكـ عُـ بعض اىبتهًڍُـب اىبتك

اىبوأي١ طَوأي١ عًِ اٱَاّ بأَٛكڈ ٫ ١ًُ َباًل٠ أٚ غإل َباًل٠ هلا بأسهاّ ايٌلعص إفب 

ٛٿ١ٓ. ٚنقيو ًب ٖقٙ اىبوأي١ اىبتعًڍك١ بإٔ ًلا ٝٸ١، ٚيٝوت ؿعِ كأٟ اىبؿ ٥ٌب اٱَا١َ فات

ـٳ إٔ ٖ٪٤٫ اىبتهًڍُـب ًب َا ٜتعًډل باىبوا٥ٌ ا٭ػل٣، َٔ قبٌٝ: قـك٠  ٝٵ انتواب١ٝ. بٳ

ٛٳسٵٞ، ٚمساع ُٛت اىب٥٬ه١، ٚأُٛات اينا٥لٜٔ  ُٸ١ ع٢ً ادرتاغ اىبعادن، ٚتًكچٞ اي ا٭٥

ٝٵب، ق ـٻه١ بعـ ٚؾاتِٗ، ٚعًُِٗ بأسٛاٍ ًٝعتِٗ، ٚعًِ ايػٳ ـ ػايؿٛا كأٟ ىبلاقـِٖ اىبك

ٛٿ١ٓ  .«اىبؿ
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، «أٚا٥ٌ اىبكا٫ت»إٕ َِـك اىبـكٸهٞ ايڀباطبا٥ٞ ًب ن٬ ايتكلٜلٜٔ ٖٛ نتاب 

ـټ ايٓٛخبتٝٸـب ع بٓا٤ٶ ع٢ً َا ْكً٘ ايٌٝؽ اىبؿٝـ ًب أٚا٥ٌ  يًٌٝؽ اىبؿٝـ. ٫ٚ مبهٔ عٳ

ُٸ١ باي ٓٵهٹلٜٔ يعًِ ا٭٥ ُٸ١، أٚ اىبڂ ٓٵهٹلٜٔ يع١ُِ ا٭٥  ػٝب; ٚفيو:اىبكا٫ت ع ًب عـاؿ اىبڂ

ٚٸ٫ڄ ٛٿ١ٓ ع َٔ ايكا٥ًـب بٛدٛب أ : ٭ٕ ايٌٝؽ اىبؿٝـ ٜٴعلٿف ايٓٛخبتٝٸـب ع َجٌ اىبؿ

ُٸ١  ُٝع ايِٓاعات ٚايًػات، عك٬ڄ ٚقٝاهاڄ ، ٖٚقا َٔ يٛامّ ايعًِ (35 َعلؾ١ ا٭٥

ٝٵب.  ايًـْٞ، ًٚعب١ َٔ عًِ ايػٳ

ُٸ١ بائُا٥ل : ًب ايباب اسباؿٟ ٚا٭كبعـب، ًب َعلّ اسبـٜح عٔ عًِ اثاْٝاڄ ٭٥

ٌٵ ٦ًٝاڄ عٔ ايٓٛخبتٝٸـب. ٝٵب، مل ٜٓكڂ ُٸ١ يًػٳ  ٚايها٥ٓات، ٚإط٬م ايكٍٛ بعًِ ا٭٥

ـٻخ ايٌٝؽ اىبؿٝـ عٔ طلٜك١ أسهاّ  (36 : ًب ايباب ايتاهع ٚايج٬ثـبثايجاڄ ٜتش

ُٸ١، ٌٖٚ إٔ أسهاَِٗ ْاَبل٠څ إفب باطٔ ا٭َٛك أٚ َباٖلٖا؟ ٚيهٓٸٓا مل ْعجل ٖٓاى  ا٭٥

 ٔ ايٓٛخبتٝٸـب مبهٔ ا٫ط٦ُٓإ إفب ْوبت٘ إيِٝٗ.ع٢ً ٤ًٞٺ ع

ّٸ ع٢ً (37 : ًب تكلٜلٙ ًب ايباب ايجأَ ٚايج٬ثـبكابعاڄ ، ٜل٣ ايٓٛخبتٝٸٕٛ إٔ ايٓ

ُٸ١ أْؿوِٗ.  ّٸ ع٢ً ا٭٥ ّٷ، َجٌ ايٓ ُٸ١ ٫م  أًؼاْ ٠٫ٚ ا٭٥

ٜبـٚ إٔ ايـنتٛك اىبـكٸهٞ ايڀباطبا٥ٞ مل ٜهٔ َِٝباڄ نجإلاڄ ًب تكلٜلٙ ٯكا٤ 

 ٛخبتٝٸـب اىبقنٛك٠ ًب أٚا٥ٌ اىبكا٫ت، يًٌٝؽ اىبؿٝـ.ايٓ

َٚٔ ْاس١ٝٺ أػل٣ ؾإْ٘ بػضٸ ايُٓبل عٔ أٚا٥ٌ اىبكا٫ت، يًٌٝؽ اىبؿٝـ، ٖٓاى 

َِاؿك أػل٣ أٜٔاڄ ٫هتؼلاز آكا٤ ايٓٛخبتٝـب، َٚٓٗا: ايلقع١ اىبتبكڍ١ٝ َٔ نتاب 

ِٸ عًُا٤ ا٭هل٠ ٖع( ع 311، ٭بٞ هٌٗ ايٓٛخبيت  اىبتٛؾچ٢ «ايتٓبٝ٘ ًب اٱَا١َ» ٖٚٛ َٔ أٖ

ٝٸ١ ع،  ايقٟ ٚكؿ ًب ْٗا١ٜ ًَشكات نتاب اىبـكٸهٞ ايڀباطبا٥ٞ(.  ايٓٛخبت

ٚقـ فنل أبٛ هٌٗ ًب ٖقٙ ايلقع١ ايعباكتـب اٯتٝتـب ُلاس١ڄ  ايعباك٠ ا٭ٚفب ًب 

 إطاك ا٫ستذاز َع اشبِِ; ٚايعباك٠ ايجا١ْٝ ًب َكاّ بٝإ آكا٥٘(:

ّڈ ـٻ٫ بٴ»ع 1 ٕڈ ١،بايهتاب ٚايوٓٸ عاملڈ ،عًٝ٘ َِْٓٛ َٔ إَا ٫  ،عًُٝٗا َأَٛ

 .«٫ٚ ٜػًٌب ؾُٝٗا ،ٜٓواُٖا

 .(38 «ـ ايهقبُټ٫ٚ تع ،٫ٚ ايٓوٝإ ،ٌبًځَٔ فيو ايػٳ ٫ ػبٛم عًِٝٗ ًب ٤ًٞٺ»ع 2

إفب اسبؤ بٔ َٛه٢ ايٓٛخبيت ؾكـ ٚكؿ  «ؾٹلٳم ايٌٝع١»ٚيٛ ُشٻتٵ ْوب١ نتاب 

ٚٸٍ يؿلق١ ايتٌٝټع قٛهل ُٸ١، ٚعًُِٗ  ُٝع َا ؼبتاز ًب ايُٛـ ا٭ ِ بٌلٍب ع١ُِ ا٭٥
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إيٝ٘ ايٓاي، ايٌاٌَ زبُٝع اىبٓاؾع ٚاىبٔاكٸ، ايـ١ٜٝٓ ٚايـ١ْٜٛٝ، ٚنبٝع ايعًّٛ ازب١ًًٝ 

ـٸ ا٭ؿ٢ْ َٔ ايعًِ ايًـْٞ( ٝٵب، أٚ اسب  .(39 ٚايـقٝك١  ٖٚٞ ايعباك٠ ا٭ػإل٠ يعًِ ايػٳ

َٛكؿ  «ؾٹلٳم ايٌٝع١»اب ٚبڀبٝع١ اسباٍ ؾإٕ عباي إقباٍ اٯًتٝاْٞ ٜل٣ إٔ نت

، يًٓٛخبيت، أٟ هعـ بٔ عبـ اهلل «اىبكا٫ت ٚايؿٹلٳم اىبعاُل٠»ايبشح ٖٛ فات٘ نتاب 

 .(40 ا٭ًعلٟ

، (41  ٚطبكاڄ يتكلٜل ايع٬چ١َ اسبًچٞ، ًب نتاب أْٛاك اىبًهٛت ًب ًلغ ايٝاقٛت

، ٜل٣ أبٛ إهشام إبلاِٖٝ ايٓٛخبيت ُاسب نتاب ايٝاقٛت ٚدٛب ايع١ُِ ًب اٱَاّ

ٟپ َٔ أسهاّ ايٌلٜع١.   ٫ٚ مبهٔ إٔ ؽبؿ٢ عًٝ٘ أ

ٓٵهٹلٜٔ  َٴ ـٿ١َ ٫ مبهٔ اعتباك ايٓٛخبتٝٸـب  بايُٓبل إفب صبُٛع ايٛثا٥ل اىبتك

ٝٵب، أٚ ايع١ُِ. ُٸ١، َٚٔ بٝٓٗا: ايعًِ بايػٳ  يًِؿات ؾٛم ايبٌل١ٜ يٮ٥

ٚايوٝـ إٕ ايٓٛخبتٝٸـب أقلب إفب اىبتهًڍُـب ًب بػـاؿ، َٔ أَجاٍ: ايٌٝؽ اىبؿٝـ 

اىبلت٢ٔ، َِٓٗ إفب ايكا٥ًـب بُٓبل١ٜ  ايعًُا٤ ا٭بلاك(، َٔ أَجاٍ: ابٔ ازبٓٝـ 

ُٸ١.  ٚاىبعاُلٜٔ يٮ٥

ٚبايتايٞ ؾإٕ تكلٜل ا٭هتاف اىبـكهٞ ايڀباطبا٥ٞ عٔ كأٟ ابٔ قٹبٳ١ ايلامٟ 

َٸاڄ. ُٸ١ يٝى تا  ٚايٓٛخبتٝٸـب ًب إْهاك ُؿات ا٭٥

 

 ــــــ ـ مؼآخ قه3

ٚٸٍ. ٚقـ ناْت  تعٛؿ دقٚك ايتٌٝټع ٟٸ ا٭ ًب َـ١ٜٓ قِ إفب أٚاػل ايكلٕ اهلذل

ٞٸ  ِٸ ؾٝٗا ٖٞ ا٭هل٠ ا٭ًعلٜٸ١. ٚناْت َـ١ٜٓ قِ ٖٞ اىبعكٌ ايعًُ ا٭هل٠ ايٌٝعٝٸ١ ا٭ٖ

ٚٵكاڄ ضبٛكٜٸاڄ ًب اسبؿاَب  ِٸ يًتٌٝټع ًب ايكلْـب ايجايح ٚايلابع اهلذلٜٸـب. ٚقـ يعبٳتٵ ؿٳ ا٭ٖ

ُٸ١ َٔ ٞٸ يٮ٥ أٌٖ بٝت ايٓيٸ، ٚا٫هتكا١َ ع٢ً ايڀلٜك١ ا٫ثين عٌلٜٸ١.  ع٢ً ايرتاخ ايعًُ

ـٸ َلنناڄ ٫ْتٌاك ايتٌعټبات اىبقٖب١ٝ  ٚإفا ناْت َـ١ٜٓ ايهٛؾ١  ٚبعـٖا بػـاؿ( تٴعٳ

ٛٸ، ؾكـ نإ ىبـ١ٜٓ قِ َٛقعٷ َلَٛمٷ َٔ سٝح  يًٌٝع١، ٫ٚ هٝٻُا ذبٛټهلا إفب ب٪ك٠ يًػٴًڂ

ٝٸ١. َٚٔ فيو، ع٢ً هبٌٝ اىبجاٍ: قًډُا ظبـ بـب ايو١َ٬ َٔ ايٓاسٝتـب ايـٜٓٝٸ١ ٚاىبقٖ ب

ٔٵ ٜٓتُٞ إفب ا٫دباٖات ايٛاقؿ١ٝ ٚايؿڀش١ٝ ٚأَجاهلُا َٳ  .(42 عًُا٤ قِ 
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يكـ نإ تلنٝن اسبٛم٠ ايع١ًُٝ ًب قِ ِٜٓبٸ ع٢ً ا٫ٖتُاّ بعًِ اسبـٜح، 

ٚقـ ناْت ايعًّٛ اٱه٬َٝٸ١ ا٭ػل٣، َٔ ايؿك٘ ٚايه٬ّ ٚايتؿوإل ع ٖٚٞ كبٔٞ 

ٝٸ١ ع توتٓـ بأنبعٗا إفب ؾرتت  .«عًِ اسبـٜح»ٗا ازبٓٝٓ

ِٸ ايعًُا٤ ًب سٛم٠ قِ،  ُٸ١ َٔ أٖ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي، نإ كٚا٠ أساؿٜح ا٭٥

ُٸٞ». ٚقـ تهلٻك ايتعبإل بًؿِب «ٌَاٜؽ قِ»ٚنإ ٜٴڀڃًځل عًِٝٗ عٓٛإ  ًب كداٍ  «ايك

ؽ قِ ًب َٛامٜٔ ايٓذاًٞ ٭نجل َٔ وبو١٦ُ َلٸ٠. ٚقـ أؿٸ٣ ايتُاٖٞ ايػايب بـب ٌَاٜ

ْٸ ىبٌاٜؽ قِ بعٓٛإ  ُٸٝـب»عًِ اسبـٜح إفب ايتعبإل عٔ ا٫دباٙ اشبا  أٜٔاڄ. «ايك

ٚنإ َٔ يٛامّ اْتٌاك عًِ اسبـٜح ًب قِ ا٫ستٝاٍب ٚايـقچ١ ايعًُٝٸ١ ًب ْكٌ 

ٜٵٔ:  ـٴٕٚ سواهٝٸ١ڄ بايػ١ڄ ًب ضبٛكٳ : أسـُٖاا٭ساؿٜح. ًٚب ٖقا اجملاٍ نإ ٌَاٜؽ قِ ٜٴبٵ

ٚا١ٜ عٔ اجملاٌٖٝ، ٚايتـقٝل ًب ساٍ ايلاٟٚ، ٚا٫ط٦ُٓإ َٔ اعتباك هٓـ دبٓټب ايل

: اىبٛاد١ٗ ايكٜٛٸ١ يٮؾهاك اىبٓشلؾ١، ٫ٚ هٝٻُا َٓٗا ٚاٯػلايلٚا١ٜ ًب ْوبتٗا إفب اٱَاّ; 

ٛٸ.  ايػٴًڂ

ـٻؿٕٚ ًب  ٜٵٔ َٔ ا٭١ُ٥، ٚناْٛا ٜتٌ ُٸٕٝٛ قـ تعًډُٛا ٖقٜٔ ا٭َلٳ ٚقـ نإ ايك

 ابڀتـب.كعا١ٜ ٖاتـب ائ

ٜٵٓو ايكلْـب اعتباكاڄ عًُٝٸاڄ نبإلاڄ،  ٞٸ قـ َٓض سٛم٠ قِ ًب فٳ ـټؿ ايعًُ إٕ ٖقا ايتٌ

ـٸ ايقٟ سامٳتٵ َع٘ ًب بـا١ٜ غٝب١ اٱَاّ ايجاْٞ عٌل اىبلدعٝٸ١ ايع١ًُٝ يًتٌٝټع َٔ  إفب اسب

ٝٸ١.  ايٓاس١ٝ ايعًُ

ـٸ٠ٺ ًب َٛاد١ٗ أ ؾهاك ٚع٢ً اىبوت٣ٛ ا٫عتكاؿٟ نإ ٌَاٜؽ قِ ٜكؿٕٛ بٌ

ٚٵٕ إٔ ايلٚاٜات  ُٸ١. ٚناْٛا ٜلٳ ايتؿٜٛض، ْٚوب١ نبٝع ايِؿات ؾٛم ايبٌلٜٸ١ إفب ا٭٥

ُٸ١، كٚاٜاتٷ غإلٴ َعترب٠ٺ، ٚإٔ  اىبٌت١ًُ ع٢ً ٖقا ايٓٛع َٔ ايِؿات، ٚإهٓاؿٖا إفب ا٭٥

 كٚاتٗا غإلٴ دـٜلٜٔ با٫عتُاؿ ٚايجك١.

ٟٸ ايجايح أهبـ بٔ ضبُ ـ بٔ عٝو٢ َٚٔ أبلم ٌَاٜؽ قِ ًب ايكلٕ اهلذل

ٟٸ ايلابع ضبُـ بٔ اسبؤ بٔ أهبـ بٔ ايٛيٝـ  اىبتٛؾچ٢  ٟٸ; ًٚب ايكلٕ اهلذل ا٭ًعل

ـٸ 343 ٛٿ١ٓ ًب ايكلٕ اهلذلٟ ايجايح إفب اسب ٖع(. ٚقـ بًػت َٛاد١ٗ ٌَاٜؽ قِ َع اىبؿ

ٟٸايقٟ متٸ َع٘ ع ًب عِل  ٌٸ عٔ أكبع١ٺ  أهبـ بٔ ضبُـ بٔ عٝو٢ ا٭ًعل ع طلؿ َا ٫ ٜك

ٓٸاعـب، ِٖٚ: َٔ ايلٚا٠ ا  هٌٗىبتٻُٗـب بايػٴًڂٛ أٚ ايتؿٜٛض أٚ ايلٚا١ٜ عٔ اجملاٌٖٝ أٚ ايٛ
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ٞٸ  ضبُـ ١ٓٝٵُٳبٛ هٴٚأ ;بٔ مٜاؿ  ٞٸايبلاِٖٝ إبٔ   بٔ عً اهلل  بٔ عبـ وـب ٚاسب ;ِإلًباي كلً

ـٿخ  اهٔ.اطُاسب  ،ربقٞايبٔ ػايـ   بٔ ضبُـ  هبـأٚ ;كلٿاط ٖقا، ٚقـ أڂعٝـ اط

 . (43 ِ، بعـ ا٫عتقاك َٓ٘، ٚكؾع ه٤ٛ ايتؿاِٖ اسباٌُا٭ػإل إفب ق

إٕ ايٌٛاٖـ ايج٬ث١ ايٛاكؿ٠ ًب ُـك اىبكاي١ قاب١ًڅ يًتڀبٝل بأنبعٗا ع٢ً ٌَاٜؽ 

قِ. ٚبعباك٠ٺ أػل٣: إٕ ٌَاٜؽ قِ ناْٛا ٜٓهلٕٚ ْوب١ ايِؿات ؾٛم ايبٌل١ٜ إفب 

ُٸ١، ٚناْٛا َٔ ايكا٥ًـب با٫دباٙ ايبٌلٟ ًب َا ٜتعًډل ب اٱَا١َ، ٚناْٛا ع٢ً َـ٣ ا٭٥

ٞٸ. ـٸٕٚ َٔ اىبُجٿًـب ايلمسٝٸـب يًُذتُع ايٌٝع  قلْـب تكلٜباڄ ٜٴعٳ

ٛٸاڄ ًب سلٸ ا٭١ُ٥ أُبض ايّٝٛ  ًٚب ٤ٛٓ ذبكٝل اىباَكاْٞ ؾإٕ َا ناْٛا ٜعتربْٚ٘ غڂًڂ

ٞٸ ًب َا ٜتعًډل بِؿات  ـٸ َٔ ٓلٚكٜات اىبقٖب ايٌٝع ٟٸ اشباَى( ٜٴعٳ  سٛايٞ ايكلٕ اهلذل

ُٸ  ١.ا٭٥

ٚٵٕ ًأْاڄ َٚٓني١ڄ  ٚبايُٓبل إفب ذبكٝل ايٛسٝـ ايبٗبٗاْٞ ؾكـ نإ ٌَاٜؽ قِ ٜلٳ

ٛٸاڄ  ـٸ غڂًڂ ُٸ١، حبځوٳب ادتٗاؿِٖ، ٚناْٛا ٜعتربٕٚ ايتذاٚم عٔ فيو اسب ُٸ١ يٮ٥ ػا

ٝٵب،  ٚٵٕ إٔ ايتؿٜٛض، ٚػلم ايعاؿ٠، ٚاىبعذن٠، ٚعًِ ايػٳ ٚاكتؿاعاڄ ًب اىبقٖب. ٚناْٛا ٜلٳ

ٛٸ.ٚاىببايػ١ ًب ًإٔ ا٭ ُٸ١، ٜ٪ؿٸٟ إفب ايػٴًڂ ٥ 

ٌٸٞ،  إٕ ايلدٛع إفب ايهتب ايلداي١ٝ، َٔ قبٌٝ: كداٍ ايٓذاًٞ، أٚ كداٍ ايه

ُٸٝـب، ٌٜإل إفب  ٚإسِا٤ ايلٚا٠ ايقٜٔ متٸ اتٸٗاَِٗ ٚتوكٝڀِٗ َٔ قٹبٳٌ ٌَاٜؽ قِ أٚ ايك

ع ا٫ػت٬ف ايهبإل ًب َباِْٝٗ ايه٬َٝٸ١ ٚا٫عتكاؿٜٸ١ عٔ ا٫عتكاؿات ايلمسٝٸ١ يًتٌٝټ

ٟٸ اشباَى.  بعـ ايكلٕ اهلذل

ٛٸ اييت متٸ ذبـٜـٖا َٔ قٹبٳٌ ٌَاٜؽ قِ إْهاك  إٕ َٔ بـب ػِا٥ّ ايتؿٜٛض ٚايػٴًڂ

ٗٵٛ ايٓيٸ; ؾكـ ك٣ٚ ايٌٝؽ ايِـٚم ع ٖٚٛ َتؼلٿزٷ َٔ سٛم٠ قِ ع عٔ أهتافٙ ابٔ ايٛيٝـ  هٳ

ٚٸ»قٛي٘:  ػباك ايٛاكؿ٠ ًب ا٭ لؿٸٚيٛ دام إٔ ت، |ٛ عٔ ايٓيٸٗٵْؿٞ ايوٻ ٛٸًڂًب ايػٴ ٍ ؿكد١ٺأ

ٍٴًٚب كؿٸ .ػباكنبٝع ا٭ ٖقا اىبع٢ٓ زبام إٔ تلؿٸ ـٿ ٖا إبڀا  .(44 «ٜٔ ٚايٌلٜع١اي

ٛٿ»نُا بٝٻٔ ايٌٝؽ ايِـٚم َعتكـٙ ًب ٖقا ايٌإٔ بكٛي٘:   ع ١ٓإٕ ايػ٠٬ ٚاىبؿ

 ًب اي٠٬ِ زبام إٔايٓيٸ ٜٚكٛيٕٛ: يٛ دام إٔ ٜوٗٛ ، ٛ ايٓيٸٗٵٜٓهلٕٚ هٳع  يعِٓٗ اهلل

 .(45 «نُا إٔ ايتبًٝؼ عًٝ٘ ؾل١ٜٔڅ ،ٕ اي٠٬ِ عًٝ٘ ؾل١ٜٔڅ٭ ;ٜوٗٛ ًب ايتبًٝؼ
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سٛاٍ نبٝع ا٭ إ٫چ إٔ ايٌٝؽ ايِـٚم ٫ ٜلتٔٞ ٖقٙ اىب٬م١َ، ٜٚكٍٛ: ًب

إ٫چ إٔ يًٓيٸ سا٫تٺ  َا ٜكع ع٢ً غإلٙ، ٜكع ع٢ً ايٓيٸ بٝٓ٘ ٚبـب ها٥ل ايٓاي اىبٌرتن١

ُٸ١ڄ ب٘، ٛٸ :ٖٞٚ ػا ٚؾٝٗا ٫ ٜعلّ عًٝ٘ َا ٜعلّ ع٢ً ها٥ل ا٭ؾلاؿ ًب ٝؼ، ٚايتبً ;٠ايٓب

ٗٵٛ اٯػلٜٔ، قا٬٥ڄ: إٕ  ٗٵٛ ايٓيٸ ٚهٳ ِٸ بٝٻٔ بعـ فيو ا٫ػت٬ف بـب هٳ اسبا٫ت ايعاؿٜٸ١. ث

ٗٵٛ ايٓي إلبا ٖٛ ًب اسبكٝك١ إهٗا٤ٷ ي٘ َٔ قٹبٳٌ اهلل ُٸ ؿًب تًو اىبٛاك هٳ يٓاي ايٝعًِ  ;١ڄػا

ٛ َت٢ ٗٵٛٙ سهِ ايوٻٗٵٚيٝعًِ ايٓاي بوٳ ;ؿْٚ٘ َعبٛؿاڄ اڄق كبٸؼتٻؾ٬ ٜٴ ;طبًٛم أْ٘ بٌلٷ

ٗٵٛ ها٥ل ايبٌلٚ ،اٛٵٗٳهٳ  .(46 ُٕٔ ايٌٝڀاؾ أَا هٳ

ٛٿ١ٓ، َٔ ٚد١ٗ ُْبل ايٌٝؽ ايِـٚم، إٓاؾ١  إٕ ايع١َ٬ ا٭ػل٣ ع٢ً اىبؿ

ٛٿاىب إٕ»ايٌٗاؿ٠ ايجايج١ ًب ا٭فإ، سٝح قاٍ ًب فيو:  قـ ٚٓعٛا ع يعِٓٗ اهلل  ع ١ٓؿ

ـٷ فإ ٚماؿٚا ًب ا٭ ،اكاڄأػب ٍٴ ضبُ ـٺ ٚآ قـ ٚٓعٛا ًب بعض كٚاٜاتِٗ (، ١ٚايربٜٸ ػإلٴ ضبُ

ٝٸ  ٞټ اڄأًٗـ إٔ عً  .«(اهلل ٚي

ِٸ أٓاف ايٌٝؽ ايِـٚم قا٬٥ڄ:  ًٳ»ث ٝٸ وډ٫  ٞټ اڄًب إٔ عً ٚأْ٘ أَإل اىب٪َٓـب  ،اهلل ٚي

ٔٵ١، ٚايربٜٸ ػإلٴع ًُٛات اهلل عًِٝٗ ع ٘ ٚآيځ ٚإٔ ضبُـاڄ ،اڄسكچ يٝى فيو ًب أٌُ  يه

ٝٴ ;فيو تٴٚإلبا فنلٵ .فإا٭ ُٕٗٛ بايتؿٜٛض، اىبتٻ طًب َؿب ا٭فإص اينٜاؿ٠ ف بٗقٙلٳعٵي

 .(47 «وٕٛ أْؿوِٗ ًب نبًتٓااىبـيڍ

ٛٿ١ٓ َٔ ايهؿچاك، أًاك ًب كهاي١  ـٻ ايٌٝؽ ايِـٚم ايػٴ٠٬ ٚاىبؿ ٚبعـ إٔ عٳ

َٸ١، سٝح قاٍ:  ٛٿاىب ع١َ٬ڂ»ا٫عتكاؿ إفب ْكڀ١ٺ ٖا ِٗ ٌَاٜؽ ١ٓ ٚايػ٠٬ ٚأُٓاؾِٗ ْوبتٴؿ

 .(48 «قِ ٚعًُا٤ِٖ إفب ايكٍٛ بايتكِإل

ُٸ١،  ـټ ايٌٝؽ ايِـٚم بٓؿو٘ َٔ نب١ً اىبعتكـٜٔ بايِؿات ؾٛم ايبٌلٜٸ١ يٮ٥ ٜٴعٳ

ّٸ اٱهلٞ، ٚاىبعذن٠، َٚا إفب فيو ، (49 َٚٔ فيو: قٛي٘ بايع١ُِ، ٚايعًِ ايًـْٞ، ٚايٓ

ٞٸ ايوا٥ـ َٓق ايكلٕ اشباَى  كغِ اػت٬ؾ٘ ًب بعض ايٓكاٍب عٔ ايتؿهإل ايٌٝع

ٟٸ. ٚقـ ٚكؿ فنل بعض ٖقٙ ا٫ػت٬ؾات ًب كهاي١ تِشٝض ا٫عتكاؿ، يتًُٝقٙ  اهلذل

 ايعامل ايٌٝؽ اىبؿٝـ.

إٕ ايػٳلٳّ َٔ بٝإ ايٓكاٍب ايوابك١ ٖٛ ايعجٛك ع٢ً ًاػّ ايتؿٜٛض ًب ايكلٕ 

ٟٸ ايلابع، ٚايتعلټف تٳبٳعاڄ يقيو ع٢ً تؿهإل ٌَ ِٸ ايٓاقـٜٔ اهلذل اٜؽ قِ، بُٛؿِٗ َٔ أٖ

ٛٿ١ٓ.  يًُؿ
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ٚبايُٓبل إفب تكلٜل ايٌٝؽ ايِـٚم مبهٔ ايكٍٛ بإٔ ا٫عتكاؿات ايج٬ث١ ايتاي١ٝ 

 ناْت ها٥ـ٠ڄ ًب قِ ع٢ً َـ٣ ايكلْـب ايجايح ٚايلابع اهلذلٜٸـب:

ٚٸ٫ڄ ٗٵٛ ايٓيٸ ْٚوٝاْ٘ ًب ػاكز صباٍ ايتبًٝؼ أ : إٕ ايٌٝع١ ناْٛا ػبٝنٕٚ هٳ

ٛٸ ٚٵفب. ٖٚقا ؾلعٷ َٔ ا٫تٸذاٙ ٚايٓب ُٸ١ بڀلٜلڈ أځ ٠. ٚعًٝ٘ ؾإِْٗ ػبٝنٕٚ فيو بايٓوب١ إفب ا٭٥

ٟٸ ًب َوأي١ اٱَا١َ.  ايبٌل

: إٕ ايٌٗاؿ٠ ايجايج١ ًب ا٭فإ ٚاٱقا١َ مل تهٔ ًا٥ع١ڄ بـب ايٌٝع١ ًب ٖقٙ ثاْٝاڄ

ٛٸ.  اىبلس١ً، بٌ ناْٛا ٜٓوبٕٛ قا٥ًٗا إفب ايتؿٜٛض ٚايػٴًڂ

ٔٵ : يكـ ناثايجاڄ َٳ ٌٸ  ٛٿ١ٓ. إٕ ن ٌڈ َباًل َع ؾهل اىبؿ ٕ ؾهل ٌَاٜؽ قِ ًب تكاب

ُٸ١، ٜٚلؾض ػڀډِٗ ًب ا٫عتـاٍ اىبقٖيٸ، ٜٚل٣  ٜتٻِٗ ٌَاٜؽ قِ بايتكِإل ًب سلٸ ا٭٥

ٛٿ١ٓ. ُٿٕٝٛ، هٛف ٜهٕٛ َٔ اىبؿ ُٸ١ َا ٫ ٜلاٙ ايك  يٮ٥

ـٸ َٔ ٚد١ٗ ْ ٛٿ١ٓ ٌَٚاٜؽ قِ ع ايقٟ نإ ٜٴعٳ ُبل ايڀلف اىبكابٌ إٕ ايٓناع بـب اىبؿ

ِٿل٠ ع نإ ٜعبٿل عٔ ك٩ٜتـب طبتًؿتـب بايهاٌَ بٌإٔ ُؿات  ْناعاڄ بـب ايٌٝع١ ٚاىبك

ُٸ١، بُٝٓا نإ ٌَاٜؽ  ٛٿ١ٓ ناْٛا ٜكٛيٕٛ بايِؿات ؾٛم ايبٌل١ٜ يٮ٥ ُٸ١; ؾإٕ اىبؿ ا٭٥

 قِ ٜقٖبٕٛ إفب إْهاك َجٌ ٖقٙ ايِؿات.

ٞٸ طايعكًٞص ع ع بوبب ا٫دباٙ اينإ إٕ ايٌٝؽ اىبؿٝـ، ايقٟ  اىبٓٗر ٜلؾض ه٬َ

ـٿثـب ًب قِ، نإ ع ًب اْتكاؿٙ يلأٟ أهتافٙ ايٌٝؽ ايِـٚم ع  ٟٸ يًُش ٚاىبواك ا٭ػباك

ٗٵٛ ايٓيٸ، ٜٚلاٙ َوتٓـاڄ إفب كٚا١ٜ ايٓاُبـب  ٜل٣ ًب كهاي١ٺ َوتكًچ١ بڀ٬ٕ اؿٸعا٤ هٳ

ٛٿ١ٓ بُٛؿِٗ ُٓؿاڄ َٔ اي(50 ٚاىبكًڍـ٠ ػٴ٠٬، إ٫چ أْ٘ ٜل٣ . ٚع٢ً ايلغِ َٔ تعلٜؿ٘ اىبؿ

ُٸ١ طبًٛقـب ٚساؿثـب،  ٛٿ١ٓ ع َٔ ْاس١ٝٺ ع ٜعتربٕٚ ا٭٥ اػت٬ؾِٗ َع ها٥ل ايػٴ٠٬ ًب إٔ اىبؿ

ٛٻّ  ُٸ١، ٚأْ٘ قـ ؾ ٜٚ٪َٕٓٛ َٔ ْاس١ٝٺ أػل٣ بإٔ اهلل قـ ػًكِٗ َٔ ط١ٓٝٺ ٚطبٝع١ٺ ػا

ٛٻّ إيِٝٗ ً٪ٕٚ  ٌٸ اشبًل ٚايلمم إيِٝٗ، ٚيقيو ؾإٕ اهلل هبشاْ٘ ٚتعافب قـ ؾ ايعامل ٚن

 .(51 َا ٜلتبٌب ب٘

يكـ فٖب ايٌٝؽ اىبؿٝـ إفب كؾض كأٟ أهتافٙ ايٌٝؽ ايِـٚم، ايكا٥ٌ بٓوب١ 

ٔٵ اتٻِٗ ٌَاٜؽ قِ بايتكِإل ًب سلٸ ا٭١ُ٥. ٜل٣ ايٌٝؽ اىبؿٝـ إٔ  َٳ ٌٸ  ايتؿٜٛض إفب ن

ُٸ١ سكٝك١ڄ، ٚإٔ ايػايٞ ٖٛ ايقٟ ٜتٻِٗ  ِٿلٕٚ ًب سلٸ ا٭٥ بعض ٌَاٜؽ ٚعًُا٤ قِ َك

ٗٳِ َٔ أٖايٞ قِ أٚ غإلِٖ.اط  كڍـب بايتكِإل، هٛا٤ أنإ اىبتٻ
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ٚٸ»ٜل٣ ايٌٝؽ اىبؿٝـ إٔ قٍٛ ابٔ ايٛيٝـ:  ٛ عٔ ٗٵٛٸ ْؿٞ ايوٻًڂًب ايػٴ ٍ ؿكد١ٺأ

ِٸ عُـ ايٌٝؽ اىبؿٝـ إفب تكـِٜ  «ٚاٱَاّ |ايٓيٸ َٔ اىبِاؿٜل ايباكم٠ يًتكِإل. ث

ـٵْا نباع١ڄ ٚكؿٚا إيٝٓا َٔ قِ »ٛي٘: ايتكلٜل ا٭نجل ُلاس١ڄ سٍٛ آكا٤ ٌَاٜؽ قِ، بك ٚدٳ

ُٸ١ عٔ َلاتبِٗ، ٜٚعتكـٕٚ أِْٗ طأٟ  ٓٵنڇيٕٛ ا٭٥ ـٿٜٔ، ٜٚٴ ِٿلٕٚ تكِإلاڄ َباٖلاڄ ًب اي ٜك

ٔٵ  َٳ ٜٵٓا  ٝٸ١ ستٸ٢ ٜٓهت ًب قًٛبِٗ. ٚكأځ ُٸ١ص ناْٛا ٫ ٜعلؾٕٛ نجإلاڄ َٔ ا٭سهاّ ايـٜٓ ا٭٥

ُٸ١ص ناْٛا ًٜتذ٦ٕٛ ًب سهِ  ـٻعٕٛ ٜكٍٛ: إِْٗ طأٟ ا٭٥ ايٌلٜع١ إفب ايلأٟ ٚايُبٕٓٛ. ٜٚ

 .(52 «َع فيو أِْٗ َٔ ايعًُا٤. ٖٚقا ٖٛ ايتكِإل ايقٟ ٫ ًب١ٗ ؾٝ٘

ـټ بعِٔٗ  ٚطبكاڄ يتكلٜل ايٌٝؽ اىبؿٝـ ؾإٕ ٌَاٜؽ قِ ع ايقٜٔ، َٔ ٚد١ٗ ُْبلٙ، ٜٴعٳ

ِٿلٜٔ سكچاڄ ع ٜتٸِؿٕٛ بايِؿات ا٫عتكاؿ١ٜ ايتاي١ٝ: ـٸ ا٭ؿ٢ْ نباع١ڄ َٔ اىبك  ًب اسب

ٚٸ٫ڄ ُٸ١، َجٌ ها٥ل  «ايعًِ ايًـْٞ»: إِْٗ ناْٛا ٜٓهلٕٚ أ ٚٵٕ إٔ ا٭٥ ُٸ١. ؾِٗ ٜلٳ يٮ٥

ٞٸ»عًُا٤ ايـٜٔ، بٌ َجٌ نبٝع ايٓاي، ٫ مبتًهٕٛ ه٣ٛ  ٟٸ «ايعًِ ا٫نتواب . ٚع٢ً أ

ٍڈ ؾإِْٗ ٫ ؽبتًؿٕٛ ًب ذبٌِٝ اىبوا٥ٌ ايـ١ٜٝٓ عٔ ها٥ل عًُا٤ ايـٜٔ; قبع٢ٓ أِْٗ  سا

ا٭سهاّ ايٌلعٝٸ١، َٔ طلٜل ا٫دتٗاؿ ٚا٫هتٓباٍب ٚإعاؿ٠ ايؿلٚع  َجًِٗ ًب ايعجٛك ع٢ً

إفب ا٭ٍُٛ. ؾإفا نإ عًُا٤ ايـٜٔ ػبتٗـٕٚ ًب ذبٌِٝ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ َٔ طلٜل 

ٚٵكِٖ فات ٖقا ايڀلٜل أٜٔاڄ. ٚبعباك٠ٺ  ـٳ ُٸ١ ٜوًهٕٛ ب ايلأٟ ٚايُبٕٓٛ اىبعترب٠ ؾإٕ ا٭٥

ُٸ١  ّٸ ُٚٚٝٸ١ ايٓيٸ ا٭نلّ، ٚإِْٗ أ«عًُا٤ أبلاك»أػل٣: إٕ ا٭٥ ُٸ١څ بٓ ، ٚإِْٗ ٫ |٥

 ؽبتًؿٕٛ ًب فٚاتِٗ ٚطبٝعتِٗ عٔ ها٥ل أؾلاؿ ايبٌل.

ُٸ١ َٔ ثاْٝاڄ : يكـ فٖبٳتٵ نباع١څ أػل٣ َٔ ٌَاٜؽ قِ إفب إْهاك ايعًِ ايًـْٞ يٮ٥

ُٸ١ ػبًٕٗٛ ايهجإل َٔ ايعًّٛ ايٌلعٝٸ١ قبٌ إيكا٤ ايعًِ ًب قًٛبِٗ.  ما١ٜٚٺ أػل٣; ؾإٕ ا٭٥

ٞٸ، أٚ بٛاهڀ١ اىب٥٬ه١، أٚ َٔ ؿٕٚ ٚمب ِٸ َٔ طلٜل اٱهلاّ اٱهل هٔ هلقا اٱيكا٤ إٔ ٜت

ـٳ إٔ ُٓا٥لِٖ قبٌ اٱيكا٤ ػاي١ٝڅ ع َجٌ  ٝٵ ٚاهڀ١ٺ، أٚ َٔ ػ٬ٍ ايتشٌِٝ ايبٌلٟ، بٳ

 ها٥ل ايبٌل ع َٔ اىبعاكف ٚايعًّٛ اىبٌٓٛؿ٠.

ٗٵٛ ايٓيٸ ٚاثايجاڄ ٓٵهٹل هٳ ٔٵ ٜٴ َٳ ٛٸ إفب  ٱَاّ ٜٴعبٿل عٔ ايل١ٜ٩ ايبٌل١ٜ : إٕ ْوب١ ايػٴًڂ

ٓٵهٹلٜٔ يًِؿات ؾٛم ايبٌل١ٜ يٮ١ُ٥،  ًٳوډ ًب إٔ ٌَاٜؽ قِ ناْٛا َٔ اىبڂ يًُوأي١. ٫ 

ُٸ١،  ٗټـ ٚاٱػ٬ْ ايـٜينٸ يٮ٥ ٔٵ مل ٜهٔ يـِٜٗ ًب ايٛقت ْؿو٘ أؿ٢ْ تلؿټؿٺ ًب ايتع ٚيه

ُٸ١ َؿرتٓٛ ٚا٫يتناّ ايٌلعٞ بتعايُِٝٗ ايـ١ٜٝٓ. ٚبعباك٠ٺ أػل٣: إِْٗ ناْ ٚٵٕ إٔ ا٭٥ ٛا ٜلٳ
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ٚٵٕ ٖقٙ  ايڀاع١، ٚإٔ اتٸباعِٗ ٚادبٷ; حبهِ ُٚٝٸ١ ايٓيٸ، إ٫چ أِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜلٳ

ِٻِٗ اهلل ب٘ ؿٕٚ هٛاِٖ َٔ  ِڈ ػٳ ايُٛٝٸ١ َٓبجك١ڄ عٔ دبًچ١ٺ أٚ طبٝع١ٺ طبتًؿ١، أٚ عً

ُٸ١ إفب ايكٍٛ بإٔ ٖق ٙ ايع١ُِ ايبٌل. ًب سـب فٖب ايٌٝؽ اىبؿٝـ ًب َوأي١ ع١ُِ ا٭٥

. ٚقـ كأ٣ إٔ ها٥ل عًُا٤ اٱَاَٝٸ١ ٜٛاؾكْٛ٘ ايلأٟ ًب ٖقا ايٌإٔ، |َجٌ ع١ُِ ايٓيٸ

ػ٬ف  ع٢ً هلا تأ٬ٜٚتٷ بُباٖل كٚاٜاتٺ ٛاكتعًډباهتجٓا٤ بعض ا٭ًؼاْ ايك٥٬ٌ، ايقٜٔ 

 .(53 ايؿاهـ َٔ ٖقا ايباب َِٗبٓٸ

ـٻعڇ إٕ ايٌٝؽ اىبؿٝـ ع ػ٬ؾاڄ يوا٥ل اىبوا٥ٌ ا٭ػل٣ ًب أٚا٥ٌ اىب كا٫ت ع مل ٜٳ

ٝٵـ  ٓٳ ًٳوڎ ًَتؿتاڄ إفب آكا٤ ابٔ ازبڂ اٱنباع ًب ٖقٙ اىبوأي١. ٜٴٔاف إفب فيو أْ٘ نإ ب٬ 

ٚأهتافٙ ًب ٖقا ايٌإٔ. ٚنقيو يٛ ايتؿځتٵٓا إفب تكلٜل ايٌٗٝـ ايجاْٞ بٌإٔ كأٟ أنجل 

ٚٸٍ َٔ ايكلٕ ايجايح اهلذلٜٸـب، ًب عـّ ا٫عتكاؿ  ايٌٝع١ ًب ايكلٕ ايجاْٞ ٚايِٓـ ا٭

ٓٵهٹلٜٔ يًع١ُِ يٝوٛا قًچ١ڄ ًب ايٌٝع١. ُٸ١، ؾوٛف ظبـ إٔ اىبڂ  بع١ُِ ا٭٥

ٍڈ ؾإٕ ٖ٪٤٫ ا٭ًؼاْ ايٓاؿكٕٚ ٚايٌافٸٕٚ ع َٔ ٚد١ٗ ُْبل ايٌٝؽ  ٟٸ سا ٚع٢ً أ

 اىبؿٝـ ع ٫ مبهٔ إٔ ٜهْٛٛا ػاكدـب عٔ ؿا٥ل٠ ٌَاٜؽ قِ.

ُٸ١ إٕ ايٌٝؽ اىبؿٝـ ًب َا ٜتعًډل قبوأي١ عًِ ايكآٞ، َٚا  إفا نإ ا٭٥

. (54 ؼبهُٕٛ بايُباٖل أٚ بايباطٔ، تعلٻّ يقنل ث٬ث١ أقٛاٍ، ؿٕٚ اٱًاك٠ إفب قا٥ًٝٗا

ُٸ١ سهُاڄ َباٖلٜٸاڄ.  ٚحبځوٳب ايكاعـ٠ ؾإٕ ٌَاٜؽ قِ ػبب إٔ ٜعتربٚا أسهاّ ا٭٥

ُٸ١ بباطٔ ا٭ؾلاؿ يبهٓاڄ، إ٫چ أْ٘ ٜل٣  ٕٵ نإ ٜل٣ عًِ ا٭٥ ٚإٕ ايٌٝؽ اىبؿٝـ، ٚإ

ٝٵب َٓشِلٷ ًب اهلل هبشاْ٘ ٚتعافب، ٜٚٓوب إهٓاؿ َجٌ ٖقا ايعًِ ايػٝيٸ إٔ عًِ ا يػٳ

ٛٿ١ٓ ُٸ١ إفب اىبؿ ُٸ١ (55 يٮ٥ ٚٵكِٖ ٜ٪َٕٓٛ بعًِ ا٭٥ ـٳ ًٳوډ ًب إٔ ٌَاٜؽ قِ مل ٜهْٛٛا ب  ٫ٚ .

ٝٵب.  يًػٳ

ًٚب اجملُٛع مبهٔ اعتباك ٌَاٜؽ قِ بنعا١َ أهبـ بٔ ضبُـ بٔ عٝو٢ 

ٟٸ، ًب ايكلْـب ايجا ٓٵهٹل ا٭ًعل ٟٸ ايػايب اىبڂ يح ٚايلابع اهلذلٜٸـب، َٔ ا٫دباٙ ايؿهل

ُٸ١ عًُا٤ أبلاكاڄ،  ُٸ١ بايِؿات ؾٛم ايبٌل١ٜ; ٚأِْٗ ناْٛا ٜعتربٕٚ ا٭٥ ٫تٸِاف ا٭٥

ٝٸ١ڄ، ٜٚٓهلٕٚ عًُِٗ ايًـْٞ، ٫ٚ ٜ٪َٕٓٛ بأَٛكڈ َٔ قبٌٝ: عًِ  َٳِٗ انتواب ٚٵٕ عًٛ ٜٚلٳ

ُٸ١، ٚيٝى ٖٓاى ؿي ٝٵب َٚعذنات ا٭٥ ُٸ١ أٜٔاڄ.ايػٳ ٌٷ ع٢ً اعتكاؿِٖ بع١ُِ ا٭٥ ٝ 
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 ــــــ اليتٔذ٘

يكـ متٸ ًب ٖقٙ اىبكاي١ حبح ايؿهل ايٌٝعٞ ايـا٥ل سٍٛ ضبٛك اٱَا١َ، َٓق 

ايكلٕ ايجايح إفب َٓتِـ ايكلٕ اشباَى اهلذلٜٸـب. ؾؿٞ ٖقٜٔ ايكلْـب ناْت 

ٝٵ١ُٓ  َٓق ايِٓـ ايجاْٞ َٔ ايكلٕ ايجايح إفب أٚاػل اي ٗٳ كلٕ ايلابع ايؿهل٠ اىبڂ

ٞٸ،  ٟٸ اشباَى( ًب اجملتُع ايٌٝع اهلذلٜٸـب(، ٚايل١ٜ٩ ايوا٥ـ٠  َٓق أٚا٥ٌ ايكلٕ اهلذل

ٟٸ ًب َا ٜتعًډل قبوأي١ اٱَا١َ.  عباك٠ڄ عٔ ا٫دباٙ ايبٌل

ُٸ١، َٔ قبٌٝ: ايعًِ ايًـْٞ، ٚايع١ُِ، ٚايِٓب  ٚإٕ ايِؿات ايبٌلٜٸ١ يٮ٥

ّٸ َٔ قٹبٳٌ اٱَا ٞٸ  ؿٕٚ ايٓ ّٸ اٱهل ـټ َٔ ايِؿات ٚايٓ ّ ايوابل أٚ ايٓيٸ(، مل تهٔ تٴعٳ

ٛٸ. ِٸ أٜٔاڄ إْهاكٴٖا َٔ قٹبٳٌ عًُا٤ ايٌٝع١ بُٛؿٗا َٔ ايػٴًڂ ُٸ١، بٌ نإ ٜت  اي٬م١َ يٮ٥

ّٸ ُٚٚٝٸ١  ًٚب تًو ايؿرت٠ نإ ايٌٝع١، ع٢ً ايلغِ َٔ إيناّ أْؿوِٗ بايٓ

ُٸ١ َٔ ايعًُا٤ |ايٓيٸ ُٸ١، ٜعتربٕٚ ا٭٥ ٟٸ  بإطاع١ تعايِٝ ا٭٥ ٚٵٕ هلِ أ ا٭بلاك، ٫ٚ ٜلٳ

 ُؿ١ٺ َٔ ايِؿات ؾٛم ايبٌل١ٜ.

ـټ  ُٸ١ ٌْٚل ايِؿات ؾٛم ايبٌل١ٜ ٜٴعٳ ًٚب ٖقٜٔ ايكلْـب نإ تٔؼِٝ ؾٔا٥ٌ ا٭٥

ٞٸ. َٚع ْٛعڈ َٔ ايتعـٌٜ  ٛٿ١ٓ، ايقٟ أػق بايتـكٜر مبجٿٌ ايؿهل ايٌٝع مثل٠ڄ يتؿهإل اىبؿ

ٟٸ ؾِ ٞٸ يًتٌٝټع.ايه٬َٞ ذبٛٻٍ َٓق ايكلٕ اشباَى اهلذل  اعـاڄ إفب ايتؿهإل ايلمس

ٝٵـ ٌَٚاٜؽٴ قِ ع َِٚٓٗ: أهبـ بٔ ضبُـ بٔ عٝو٢  ٓٳ ٔٴ ازبڂ ٔٴ ايػٔا٥لٟ ٚاب ٜٴعتٳبٳل اب

ٔٴ قٹبٳ١ إفب سـڎ َا َٔ أبلم ايكا٥ًـب بُٓبل١ٜ  ايعًُا٤ ا٭بلاك(. ٟٸ ع ٚاب  ا٭ًعل

ٚٵٕ إٔ ا ُٸ١ اىبعَِٕٛٛ( ٜلٳ يعًُا٤ اىبقنٛكٜٔ ٚإٕ ايكا٥ًـب بايُٓبل١ٜ اىبٓاؾو١  ا٭٥

ـٿثـب ًب َـكه١ قِ بُٛؿِٗ  آْؿاڄ ٜقٖبٕٛ إفب ايكٍٛ بآكا٤ ْاؿك٠ٺ ًٚافٸ٠، ٚعلٻؾٛا باط

 َؿتكلٜٔ إفب ايـكا١ٜ اي٬م١َ. 

ـټ ًب ا٭يؿٝٸ١ ا٭ػإل٠ كأٜاڄ ًافٸاڄ ْٚاؿكاڄ،  ًٳوډ ًب إٔ ُْبلٜٸ١  ايعًُا٤ ا٭بلاك( تٴعٳ  ٫

ٔٸ ٖقٙ ايُٓبل١ٜ ناْت كبجٿٌ ايتؿه ٞٸ ًب ايكلٕٚ اهلذلٜٸ١ ا٭كبع١ ا٭ٚفب.ٚيه  إل ايٌٝع

 إٕ تكِٝٝ ؿكا١ٜ ٌَاٜؽ قِ ًب حبح اٱَا١َ ٜعٛؿ إفب َتبٓٻٝات ٚؾلٓٝٸات اىبكٝٿِ

ٌڈ  .ناٌَ بٌه

ُٸ١ اىبعَِٕٛٛ( بُٛؿٗا ٖٜٛٸ١ڄ ًٝعٝٸ١ تـٜٔ بايؿٌٔ  ٍڈ ؾإٕ ُْبل١ٜ  ا٭٥ ٟٸ سا ٚع٢ً أ

 إفب َـكه١ بػـاؿ.
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ِٸ ايكا٥ًـب بٓ ٟٸ ًب إٕ ايتعلٜـ بأٖ ُبل١ٜ  ايعًُا٤ ا٭بلاك(، ٚا٫دباٙ ايبٌل

ًٹلٜٔ، ٚذبًٌٝ آكا٥ِٗ  ُٸ١، ٚكٚاتِٗ اىببا اٱَا١َ، بـب اسبٛاكٜٸـب َٔ أُشاب ا٭٥

ايه٬َٝٸ١ ًب َوأي١ اٱَا١َ، ٚاٱداب١ عٔ ايو٪اٍ ايجايح  ػِا٥ّ اٱَا١َ ًب ايكلا٠٤ 

ٕٵ ًا اىبٓوٝٸ١(، هٛف ٜأتٞ بٝاْ٘ ًب ايكوِ ايجاْٞ َٔ ٖقٙ اىبكاي١ ٚآػل اهلل تعافب. ٤ إ

 .ـبايعاىب ٕ اسبُـ هلل كبٸأؿعٛاْا 

 

 ــــــ املصادس ّاملشادع

 ُاؿم آٍ حبل ضبُـ :، تِشٝض١ايٌٝع  ملٳٓٛخبيت، ؾٹاي ٢بٔ َٛه  ؤع اسب1

  ٖع.1355، ٓذـ١، اياسبٝـكٜ ١ايعًّٛ، اىبڀبع

ُٸٞ( ِـٚمايٌٝؽ ع اي2 ٞٸ بٔ بابٜٛ٘ ايك  ٝض:ِش، ا٫عتكاؿات، ت ضبُـ بٔ عً

 ٖع.1413قِ،  ازبن٤ اشباَى، اىبؿٝـ، ايٌٝؽ َِٓٻؿات ايوٝـ، عبـ عِاّ

ُٸٞ( ِـٚمايٌٝؽ ع اي3 ٞٸ بٔ بابٜٛ٘ ايك ٚكباّ  ايـٜٔ  ، نُاٍ ضبُـ بٔ عً

ٖع.َ 1363قِ،  ايػؿچاكٟ، َ٪هٸو١ ايٌٓل اٱه٬َٞ، أنرب عًٞ ٝض:، تِشايٓع١ُ

 ّص.1984ط

ٞٸ بٔ بابٜٛ٘ ِـٚمايٌٝؽ ع اي4 ُٸٞ(  ضبُـ بٔ عً َٳايك ايؿكٝ٘،   ٫ ؼبٔلٙ ٔٵ، 

 ٖع.1392َهتب١ ايِـٚم، طٗلإ،  ايػؿچاكٟ، أنرب عًٞ ٝل:ٚ تعً ٝضتِش

 ٝـ ضبُـ كٓاواي :وـب(، ايلداٍ، ذبكٝلاسببٔ   هبـأػٔا٥لٟ  اي  ابٔع 5

 .1380قِ،  ازب٬يٞ، ؿاك اسبـٜح، اسبوٝين

 اينظباْٞ، ا٭ِْاكٟ إبلاِٖٝ ايٌٝؽ ٝل:اىبكا٫ت ، ذبك ٚا٥ٌ أؿٝـ، اىبٌٝؽ ع اي6

 ٖع.1413اىبؿٝـ، ازبن٤ ايلابع، قِ،  ايٌٝؽ َِٓٻؿات

 ايٌٝؽ َِٓٻؿات ، سوـب ٝل:ا٫عتكاؿ، ذبك ؿٝـ، تِشٝض اىبٌٝؽ ع اي7

 ٖع.1413اىبؿٝـ، ازبن٤ اشباَى، قِ، 

 َِٓٻؿات ظبـ، َٗـٟ ايٌٝؽ تِشٝض: ،ٛ ايٓيٸٗٵؿٝـ، عـّ هٳاىبٌٝؽ ع اي8

 ٖع.1413ن٤ ايعاًل، قِ، اىبؿٝـ، ازب ايٌٝؽ

 َِٓٻؿات اسبُٝـ، عبـ ُا٥ب ٝل:، ذبك١ايولٜٚ  ؿٝـ، اىبوا٥ٌاىبٌٝؽ ع اي9

 ٖع.1413اىبؿٝـ، ازبن٤ ايوابع، قِ،  ايٌٝؽ
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 َٛه٢ ايوٝـ ذبكٝل: ايلداٍ، ايٓذاًٞ، ٞهبـ بٔ عًأايعباي ع أبٛ 10

 ٖع.1407قِ،  اينظباْٞ، َ٪هٸو١ ايٌٓل اٱه٬َٞ، ايٌبإلٟ

، ٓذـاىبڀبع١ اسبٝـك١ٜ، اي، ا٫ْتِاك، ٢  عًِ اهلـ٣(لتٔاىبوٝـ ع اي11

 ٖع.1391

 كداٍ  ايلداٍ َعلؾ٘ اػتٝاك ٞ،ڀٛهايدعؿل ضبُـ بٔ اسبؤ ع أبٛ 12

ٌٸٞ ٟ، ١٦ٖٝ ٛهٛاىبايؿٌٔ أبٛ  ٚايوٝـ اىبٝبـٟ ؾآٌ تكٞ ضبُـ ذبكٝل: ،(ايه

 .1382طٗلإ،  ايڀباع١ ٚايٌٓل بٛماك٠ ايجكاؾ١ ٚاٱكًاؿ اٱه٬َٞ،

 ظبُٞ ضبُـ ٝل:ايٝاقٛت، ذبك  اىبًهٛت ًب ًلغ  ْٛاكأٞ، ًچاسب ١َع٬چع اي13

 ّص.1984ٖع.َ ط1363قِ،  ، اْتٌاكات بٝـاك،2اينظباْٞ، ٍب

 ّ.1961، ٓذـايايلداٍ،   قٛاٍ ًب عًِا٭  ٞ، ػ٬ًُ٘چاسب ١َع٬چع اي14

ٞٸ  بٔ ايـٜٔ   جاْٞ  مٜٔايٌٗٝـ ع اي15 ٝـ َٗـٟ واي :مبإ، ذبكٝلاٱ  سكا٥ل (،عً

 ٖع.1409، قِ ، َهتب١ اىبلعٌٞ ايٓذؿٞ،×َڀبع١: هٝـ ايٌٗـا٤ ٞ،٥كدا

، ١ايلدايٝ  نٌُ(، ايؿٛا٥ـأبٔ ضبُـ   بٗبٗاْٞ  ضبُـ باقلايٛسٝـ ع اي16

 ٝٸ١(.رتْٚهيإ ١ْوؼ  ^ايبٝت أٌٖ َهتب١

 َٓٗر اىبكاٍ ٢ عً ١نٌُ(، ايتعًٝكأبٔ ضبُـ   بٗبٗاْٞ  ضبُـ باقلايٛسٝـ ع اي17

 ٝٸ١(.رتْٚهيإ ١ْوؼ  ^ايبٝت أٌٖ َهتب١، اٱهرتآباؿٟ( عًٞ بٔ ضبُـ إلماُيً 

ايؿٛا٥ـ  ،(ايڀباطبا٥ٞ َلت٢ٔ بٔ َٟٗـ ايعًّٛ  ضبُـ وٝـ حبلع اي18

، طٗلإ، ×َهتب١ ايِاؿم حبل ايعًّٛ، ٚسوـب ضبُـ ُاؿم تِشٝض: ايلداي١ٝ، 

 ّص.1984ٖع.َ ط1363

،  ايلداٍ أسٛاٍ  ًب كاٍاىب َٓت٢ٗ  اسبا٥لٟ، ٌٝمساعإبٔ  عًٞ ضبُـ بٛع أ19

 ٖع.1416قِ،  ٱسٝا٤ ايرتاخ، ^ذبكٝل ٌْٚل: َ٪هٸو١ آٍ ايبٝت

 ٖع.1317ايڀبع١ اسبذل١ٜ،  هاَبُٞ، نٌـ ايكٓاع،اياهلل   هـأٌٝؽ ع اي20

ايڀبع١ ايلداٍ،   ١اَكاْٞ، تٓكٝض اىبكاٍ ًب َعلؾاىباهلل  ٌٝؽ عبـع اي21

 ٖع.1350، ٓذـاسبذل١ٜ، اي

 ايلداٍ،  عًِ  ًب اىبكاٍ  مسا٤ ايهًباهٞ، ضبُـ سؤ بٔ ِٝبلاٖإضبُـ ع 22

 قِ.
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 ٖع.1384إُؿٗإ،  ايلداٍ،  صبُع ، اهلل عٓاٜت ايـٜٔ نٞمع 23

 إلٚت.، ب١ايٌٝع  تِاْٝـ إفب ١ڀٗلاْٞ، ايقكٜعاي  اغٌٝؽ آع اي24

، ٌَٓٛكات َـ١ٜٓ 4ٍبكداٍ اسبـٜح،   ٞ، َعذ٥ِٛاشبايكاهِ أبٛ وٝـ ع اي25

 ٖع.1409إلٚت، بايعًِ، 

ٝٸ١(، ػاْـإ ٝاْٞ،ًتاٯقباٍ إعباي ع 26 ، طٗلإ، 3ٍب ْٛخبيت  ا٭هل٠ ايٓٛخبت

 ّص.1978ٖع.َ ط1357

سٛم٠ قِ  إؿاك٠ن نايلداٍ، َل  ٝات ًب عًِوبشاْٞ، نًڍايٌٝؽ دعؿل ع اي27

 ّص.1987ٖع.َ ط1366، قِ ايع١ًُٝ،

ٝاْ٘  اىبقاٖب َ هـٙ ؿك إه٬َٞ ٟتبٗا ٚؾلق٘ ٖاه، َؼيَْٛاؿ ًٜؿلؿٚع 28

 ايعتب١و١ َ٪هٸ قامسٞ، دٛاؿ تلنب١: ٚايؿٹلٳم اٱه١َٝ٬ ًب ايعِٛك ايٛهڀ٢(،

ـٻه١ايلٜٓٛٸ  ّص.1996ٖع.َ ط1375، ٌَٗـ، يًبشٛخ اٱه١َٝ٬ ١ اىبك

ـٸ٥ڀباطباايهٞ ـكٸاىبوٝـ سوـب ع اي29 ٝات ٟ بل ؾك٘ ًٝع٘، نًڍإ  َ٘ٞ، َك

ـٸ١َ ًب ايؿك٘ ايٌٝعٞ، اىبؿ ًٓاهٞ  نتابٚ َٸ١ ٚايببًٝٛغلاؾٝا( َك  ١:، تلنباِٖٝ ايعا

ـٻه١ايلٜٓٛٸ ايعتب١و١ َ٪هٸ ،لتهضبُـ آُـ ؾ ، ٌَٗـ، يًبشٛخ اٱه١َٝ٬ ١ اىبك

 ّص.1989ٖع.َ ط1368

30- Hossein Modarressi, Crisis and Consolidation in the 

Formative Period of Shi’ite Islam (Abu Ja’far ibn Qiba al-Razi and 

His Contribution to Imamite Shi’te Thought), 1993, The Darwin 

Press, Inc., Princeton, New Jersey, U.S.A. 

بل  ٟٞ، َهتب ؿك ؾلآٜـ تهاٌَ، ُْبل٥ڀباطباايهٞ ـكٸاىبوٝـ سوـب ع اي31

ٛټ ٞٸ، ُْبل٠  ع ؿك ه٘ قلٕ غبوتـبك َباْٞ ؾهلٟ تٌٝټتڀ  اىبقٖب ًب َواكٙ ايتهاًَ

ٛټك ا٭هى ٞٸ ًب ايكلٕٚ ايج٬ث١ ا٭ٚفب( سٍٛ تڀ ٖاًِ  ١:، تلنبايؿهلٜٸ١ يًُقٖب ايٌٝع

 ّص.1995ٖع.َ ط1374ع آَلٜها،  ْٝٛدلهٞ ، َ٪هٸو١ ؿاكٜٚٔ يًٌٓل،2، ٍب

 قلٕ ه٘ أم ًٝع٘ َهتٛب إلاخٞ، ٥َڀباطباايهٞ ـكٸاىبوٝـ سوـب ع اي32

ايكوِ   اهلذلٜٸ١(،ٖذلٟ  ايرتاخ اىبهتٛب يًٌٝع١ ًب ايكلٕٚ ايج٬ث١ ا٭ٚفب غبوتـب
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ٚٸٍ، ِٿ١ِ بتاكٜؽ  ٚكهٍٛ قلا٥ٞ ايوٝـ عًٞ تلنب١: ا٭ دعؿلٜإ، اىبهتب١ اىبتؼ

 .ّص2004ٖع.َ ط1383قِ،  اٱه٬ّ ٚإٜلإ،

 

 

 انهىايش
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 اإلمام٘ يف الفهش الؼٔعٕ 

 ذلظً نذْٓسالؼٔخ ىعشٓات ىكذ 

 

 هبايكاَيانگعهي رباَي انشيخ 

 ترجًة: انسيد حسٍ يطر
 

ّْساتُ ــــــ تمكْال  نذْٓس ّتص

ُٸعع١ ايععيت ًععػًت اٖتُععاّ اىبععقاٖب ٚاىبؿهععلٜٔ     إٕ اٱَاَعع١ َعٔع اىبوععا٥ٌ اٱهعع١َٝ٬ اىبٗ

ع١ اٱَاَٝع١        ،اىبوًُـب ـٸؿ ايٌٝع يٲَاَع١ أٖعـاؾاڄ   ؾأٚهعٖٛا ٚأًبعٖٛا حبجعاڄ ٚذبكٝكعاڄ. ٚقعـ سع

ٞ قبٝععت بوععببٗا اٱَاَعع١ ٚكهععا٫ت ٚضباٚك،.سُب ع ٝععنت َٚ ،ٛقعٝعع١ َلَٛقعع١ ًب ايؿهععل ايٌعٝع

 قاٖب تعل٣ اٱَاَع١ ٚادبعاڄ ؾكٗٝعاڄ    ؾإٕ ناْت ٖعقٙ اىبع   ٌٝع َٔ اىبقاٖب اٱه١َٝ٬ ا٭ػل٣.ايت

ـ عٓـ ايٌٝع١ َٔ أٍُٛ ايـٜٔ. إٕ إقا١َ اسبـٚؿ ٚا٭سهاّ اٱه١َٝ٬ ٚإقلاك ا٭َٔ عٻؾإْٗا تٴ

ٌْٚل ايعـاي١ ٚايـؾاع عٔ ايهٝإ اٱه٬َٞ ٚاىبوًُـب َٔ أِٖ َٚبا٥ـ اٱَا١َ َٚو٪ٚيٝات 

ٚ       ا ع١ ٜٓؿععلؿ ١. إ٫ إٔ ايٌعٝع ع١ ٚأٖعٌع ايوعٓع ٕ ًب إٓععاؾ١ أَععٛك  ٱَععاّ، ٚعًعع٢ فيععو إنبععاع ايٌعٝع

ٖٚٞ: بٝإ اىبعاكف ٚا٭سهاّ اٱه١َٝ٬، ٚائُا١ْ ايؿهل١ٜ ٚاىبعٜٓٛع١ ًب ا٭ُعٍٛ    أػل٣،

     ٚ بعـٜٗٞ إٔ ٖعقا   َٔع اي ٚايؿلٚع اٱه١َٝ٬، بٌ ٜلٕٚ فيو َٔع أٖعِ ضبعاٚك اٱَاَع١ ٚؾًوعؿتٗا. 

نععإ اٱَععاّ ٜتُتععع بعًععِ ناَعٌع باىبعععاكف ٚا٭سهععاّ اٱهعع١َٝ٬، ٚإٔ       يعٔع ٜتشكععل إ٫ إفا  

ٜهٕٛ َعِعَٛاڄ بايعِع١ُ ايعًُٝع١ ٚايعًُٝع١. َٚٔع دٗع١ أػعل٣ ؾعإٕ ايعِع١ُ ٚايعًعِ ايهاٌَع            

١ ٚايباطٓٝعع١ ايععيت ٫ مبهعٔع يوععا٥ل ايٓععاي إٔ    ٜتعلؾععٛا عًٝٗععا بايٌععلٜع١ َعٔع ايِععؿات ايٓؿوعٝع

ّٸ ايٌلعٞ َٚٔ ٖٓا نإ تعٝـب اٱَاّ بايڀلم اىبتاس١. اىبتؿلع عًع٢ ايِٓعب    ،َٓشِلاڄ بايٓ

 اٱهلٞ.
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ٕٸ أٖعععِ ضبعععاٚك ا  ٔ ٚعًٝعع٘ع ؾعععإ عٞ عبعععاك٠ عععع ايعًعععِ ايهاَععٌع  ٱَاَععع١ ًب ايؿهعععل ايٌععٝع

ّٸ      ، ٚايععٓع با٭سهععاّ ٚاىبععععاكف اٱهعع١َٝ٬، ٚايعِععع١ُ ايعًُٝعع١ ٚايعًُٝععع١، ٚايِٓععب اٱهلععٞع

.   لاؿ اىبٓٔعٜٛٔ ذبع  ٜٔاف إفب فيو أؾ١ًٝٔ اٱَاّ ع٢ً هعا٥ل ا٭ؾع   .ايٌلعٞ ت ٫ٜٚت٘ع ٚإَاَت٘ع

ـٸ ًلٍب ايهُاٍ أٚ ايًنّٚ. ٚقـ  اكتٔاٖا بعض اىبتهًُـب َٔ غإل ايٌٝع١ بعـ تكٝٝـٖا حب

 إعاؿ٠ قعلا٠٤   :ؼبٌُ عٓٛإ ،18ْ ،َٔ ُشٝؿ١  ًلم( 713 ، ًب ايعـؿقلأْا َكا٫ڄ

)١ٝٓ ؿععع٢ ؾٝع٘ع ناتبع٘ع إٔ اٱَاَعع١ قععـ ػٔعععت إفب تػععإلات ا، اٱَاَعع١ ًب ٓعع٤ٛ ايجععٛك٠ اسبوعٝع

ععلف ًب  َا ٜتعًعل بِعؿات اٱَعاّ ٚضبعاٚك اٱَاَع١، قعا٬٥ڄ: إٕ اٱَعاّ نعإ ٜٴ         ٝع١ ًبعٓـ ايٌ

ـب ايجايعح  ا ًب ايكعلْ ـب ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ بِؿات ربتًـ عٔ ايِعؿات ايعيت أػعق ٜٴععلف بٗع     ايكلْ

ى هعع٣ٛ ايعُعٌع بععايكلإٓ، ـبـُٖا. ؾايععقٟ نععإ هععا٥ـاڄ ًب ايكععلْ ٚايلابععع َٚععا بععع   ا٭ٚيععـب يعٝع

ٚإقا١َ ايـٜٔ، ٚعكٌع ايـكاٜع١ ًب قبعاٍ عكٌع ايلٚاٜع١،       ،ٚتٗقٜب ايٓؿى ،ٚإقا١َ اسبل ٚايعـٍ

  ٞ ّ ايٌععلعٞ ،ٚا٭ؾٔعع١ًٝ ايعًُٝعع١، ٚمل ٜهعٔع ٖٓععاى أٟ نعع٬ّ سععٍٛ ايِٓععب اٱهلعع  ،ٚايعٓع

ٕ ٖقٙ ا٭ُٚاف ا٭كبعع١ إلبعا   ، نأُٚاف يٲَاّ ٚضباٚك اٱَا١َ. ٚإٚعًِ ايػٝب ،ٚايع١ُِ

ع١ ًب ايكعلٕ ايجايعح      ٚايلابعع، ثعِ اعتعربت بايتعـكٜر ًب ععـاؿ      طلست َٔ قبٌ َتهًُٞع ايٌٝع

 يتِبض َٔ بـٜٗٝات َٚوًُات اىبقٖب. ،ضباٚك اٱَا١َ ايٌٝع١ٝ

 إفب ث٬خ كٚاٜات: ،ٱثبات ٖقٙ ايـع٣ٛ ;ٚقـ اهتٓـ

ايعيت قاهلعا ًب    ،ًب اشبڀب١ ايجايجع١ َٔع ْٗعر ايب٬غع١     نًُات اٱَاّ عًٞ ا٭ٚفب:

ي  اهتذابت٘ يبٝ أَعا ٚايعقٟ ؾًعل اسببٸع١ ٚبعلأ      »سٝعح قعاٍ:    ،ع١ ايٓاي ي٘ بُٛؿ٘ ػًٝؿع١ يًٓع

ايٓوٸ١ُ، ي٫ٛ سٔٛك اسبآل، ٚقٝاّ اسبذ١ بٛدٛؿ ايٓاُعل، َٚعا أػعق اهلل عًع٢ ايعًُعا٤ إٔ      

 ، ٚىبا قبٌع اشب٬ؾع١.  «١ َبامل ٫ٚ هػب َُبًّٛ، ٭يكٝت سبًٗا ع٢ً غاكبٗا٫ ٜكاكٸٚا ع٢ً نٹُبچ

ٛٸؽ     ؾايععقٟ طلسع٘ع اٱَععاّ بٌععإٔ اٱَاَعع١ ًب ٖععقٙ ايهًُععات أَععلإ:        عععـّ ٚدععٛؿ عععقك ٜوعع

َ  ٛؿ َع ٚدٛؿ ايٓاُل;ايوهٛت ٚايكع ـب َٚو٪ٚي١ٝ عًُا٤ ايـٜٔ ًب ايـؾاع عٔ سكٛم اىبُبًعٛ

ٜععلٸف ْؿو٘ع ٖٓعا    ٞ إٔ أَعإل اىبع٪َٓـب  ؾاىبوأي١ اىب١ُٗ ٖع  ٚاىبوتٔعؿـب َٚكاكع١ ايُباىبـب.

 بُٛؿ٘ عاىباڄ ؿٜٓٝاڄ، ٚيٝى َعَِٛاڄ َِٓٛباڄ َٔ قبٌ اهلل تباكى ٚتعافب.

ّ نًُععات اٱَععاّ اسبوععـب ١: ايجاْٝعع ٚيعُععلٟ َععا  »سٝععح قععاٍ:   ،ًب تعلٜععـ اٱَععا

اٱَاّ إ٫ ايعاٌَ بايهتعاب، ٚاٯػعق بايكوعٌب، ٚايعـا٥ٔ بعاسبل، ٚاسبعابى ْؿو٘ع عًع٢ فات         

 ُٕٛ يٲَاّ.ؾؿٞ ٖقٙ ايهًُات ٫ أثل يٮُٚاف ا٭كبع١ اييت ٚٓعٗا اىبتهًڍ .«اهلل
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ٚقـ بٴٝٸٓت ؾٝ٘ ؾًوؿ١  ،ّ اسبوـبٚاٱَان٬ّ كٟٚ عٔ اٱَاّ عًٞايجايج١:  

ِٗ ًب     ،اٱَاَع١ ٚاسبهَٛعع١  : إُعع٬غ أَععٛك ايٓعاي، ٚايععـؾاع ععٔع اىبُبًعَٛـب ٚتععٛؾإل أَعٓع ٖٚٞع

ٛ    ٚإَبٗاك َعامل ايـٜٔ ،َٛاد١ٗ ايُباىبـب ىبععامل َٔع   يٓعلٟ ا »: ، ٚإقاَع١ اسبعـٚؿ ايٌعلع١ٝ، ٖٚع

 .«١ً َٔ سـٚؿىب٬ؿى; ؾٝأَٔ اىبُبًّٛ َٔ عباؿى، ٚتكاّ اىبعڀ ؿٜٓو، ُْٚبٗل اي٬ِغ ًب

اٱَا١َ اىبتٛؾل٠ ًب أٌٖع  طبكاڄ هلقٙ ا٭ساؿٜح ايٛاكؿ٠ ًب بٝإ أُٚاف اٱَاّ ٚضباٚك ٚ

اٱَا١َ بٗقٙ اشبِعا٥ّ ٚايِعؿات ايه٬َٝع١    ع١ ا٭ٚا٥ٌ اٱَاّ ٚؾكـ علف ايٌٝايبٝت

ّٸ ايٌلعٞ،، ٖٚٞ: ا٭كبع١  .ٚايع١ُِ، ٚعًِ ايػٝب ايِٓب اٱهلٞ، ٚايٓ

ٱَاَعع١ ْتععا٥ر َُٗعع١ ًب ايتأهعٞع باٱَععاّ; إف بٓععا٤ٶ عًعع٢ ايؿٗععِ    إٕ هلععقٜٔ ايؿُٗععـب ععٔع ا 

ٛٿ  ،ا٭ٍٚ ػـٚ    ايعقٟ تهعع ايتأهٞع باٱَععاّ يبهٓععاڄ  ٕ ؾٝ٘ع أُٚععاف اٱَعاّ أُٚععاؾاڄ بٌعل١ٜ، هعٝع

ٕ ا٭ُٚعاف  ١ ٚاىبٌعاب١ٗ بعـب اٱَعاّ ٚاىبعأَّٛ. ٚإ    يتٛقـ ايتأهٞ ع٢ً اىبواغب بٌهٌ ناٌَ;

ِ، ّ عًٞع ٚاٱَععاّ اسبوعـب  ساؿٜعح ايععٛاكؿ٠ عٔع اٱَععا  اىبعقنٛك٠ ًب ٖععقٙ ا٭  قابًعع١ يًتعُعٝع

ٚمبهٔ يٰػلٜٔ إٔ ٜتِؿٛا بٗعا; إ٫ إٔ ايِعؿات ايعيت فنلٖعا اىبتهًُعٕٛ يٲَعاّ ذبتعٟٛ        

ع٢ً دٗات َٝتاؾٝنٜك١ٝ ٚقـه١ٝ ٫ مبهٔع يٰػعلٜٔ بًٛغٗعا، ٚعًٝ٘ع نٝعـ مبهٔع اعتبعاك        

 اٱَاّ قـ٠ٚ ٚأه٠ٛ سو١ٓ مبهٔ ايتأهٞ بٗا؟

 

 ــــــ قشاءٗ ىكذٓ٘ يف مكْالت نذْٓس

 ـ ٍل ٓؼرتط الؼٔع٘ عله اإلماو بالَػٔب؟! ــــــ0

ـب بٗعععقا ايبشعععح ٖعععِ ايعععقٜٔ تٌعععهٌ َ٪يؿعععاتِٗ   إٕ أٖعععِ اىبعععتهًُـب اٱَاَٝععع١ اىبعٓععٝع

ايه١َٝ٬ ايعكا٥ـ ايلمس١ٝ يًٌٝع١ اٱَا١َٝ طٛاٍ ايؿرت٠ َٔ ايكعلٕ ايلابعع إفب ايكعلٕ ايتاهعع     

 ٛ ،      يًٗذل٠، ِٖٚ: ايٌٝؽ اىبؿٝـ، ٚايٌٝؽ ايڀٛهٞ، ٚأبع ايِع٬غ اسبًعي، ٚاطكعل ايڀٛهٞع

، ٖٚع٪٤٫  .ٚابٔ َٝجِ ايبشلاْٞ، ٚهـٜـ ايـٜٔ اسبُِٞ، ٚايع١َ٬ اسبًٞ، ٚايؿآٌ اىبكعـاؿ 

ِٗ عًع٢       ٚإ ِٗ، ٚيهٓع ٕ مل ٜلقٛا إفب ايع١ُِ، ٚقـ تعلٓت بعض آكا٥ِٗ يٓكعـ َٔع تعأػل عٓع

يػٝعب َٔع ًعلٍٚب    باايعُّٛ مبجًٕٛ ن٬ّ ايٌٝع١ اٱَا١َٝ. ٚمل ٜكٌ أسـ َِٓٗ إٔ عًعِ اٱَعاّ   

 كؾٔٛا فيو ُلاس١.إَاَت٘، بٌ 

ع١ ًب بععاب عًععِ اٱَععاّ ٖععٛ ٚدععٛب إٔ      إٕ َععا ٚكؿ ًب ايِٓععْٛ ايه٬َٝعع١ يععـ٣ ايٌعٝع

ؿكاى نُعا ػبعب إٔ ٜتُتعع بعإ     .ؾعًٝعاڄ ٚنعا٬َڄ  ٜهٕٛ اٱَاّ عاىباڄ با٭سهاّ ايٌلع١ٝ عًُعاڄ  
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١. نُععا إٔ ٖعع٪٤٫ اىبعع     تهًُـب مل ٜععلٚا نععافٺ باىبِععاحل ٚاىبؿاهععـ ٚأهععى اٱؿاك٠ ايوٝاهعٝع

ٓلٚك٠ إٔ ٜعًِ اٱَاّ َِڀًشات طبتًـ ايؿٕٓٛ ٚاسبٹلف. ٚن٬َٓا طبععاڄ ًب ًعلط١ٝ عًعِ    

ى عًُع٘ع ايععٛاقعٞ بٗععا. ٖٚٓععاى َعٔع اىبععتهًُـب َعٔع كأ٣ ًب ًععلط١ٝ     اٱَععاّ بٗععقٙ ا٭َععٛك، ٚيعٝع

ٝٸٔ    ٚع١ُِ اٱَاّ َعا ٜػعين عٔع ايتععلّ إفب ايعًعِ بُٛعؿ٘ َٔع ًعلا٥ٌب اٱَاَع١.           َٔع ٖٓعا ٜتعع

إٔ ٜعأتٞ بعـيٌٝ عًع٢ ؿععٛاٙ إٔ اىبعتهًُـب اٱَاَٝع١        تب َكاٍ  إععاؿ٠ قعلا٠٤ اٱَاَع١(   ناع٢ً 

 ٜقٖبٕٛ إفب ٚدٛب اتِاف اٱَاّ بعًِ ايػٝب.

 

ٌٗ ػٔعٔ٘ مً الكشٌ األّل ــــــ0  ـ ىعشٓ٘ ىصب اإلماو عكٔذ

ّ ايٌعلعٞ ًب َوعأي١ اٱَاَع١    إٕ عكٝـ٠ ايٌٝع١ بٛدعٛب ايِٓعب اٱهلع    يٝوعت   ٞ ٚايٓع

ع َٓعق        ىبتهًڍَٔ اػرتاعات ا ُـب َٔ اٱَا١َٝ ًب ايكلٕ ايجعاْٞ ٚايلابعع، بٌع ٖٞع عكٝعـ٠ ايتٌٝع

ايعرباٖـب ايعيت تجبعت     َٚٔع أٚٓعض   ستـّ اشبع٬ف بعـب اىبوعًُـب بٌعأْٗا.    سٝح ا ،ا٭ٜاّ ا٭ٚفب

ًعاك٠ َٔع   ، بإعٌل ُشابٝاڄ َٔ نباك اىبٗادلٜٔ ٚا٭ِْاك ع٢ً أبٞ بهعل  فيو استذاز اثين

سٝح أنـٚا عًع٢ َوعأي١    ٓي ًٚب سٌـ َٔ اىبوًُـب،وذـ ايًب َ ،أَإل اىب٪َٓـب ُٚٚٝت٘

ّ    ِْب أَإل اىب٪َٓـب ي ا٭نعل ٖعقا ٜٚععـ سعـٜح ايػعـٜل ٚسعـٜح        يٲَا١َ َٔع قبٌع ايٓع

٭٥ُع١  ٚاييت اهتـٍ بٗا أَإل اىبع٪َٓـب ٚهعا٥ل ا   ،١ َٔ أِٖ ايِْٓٛ ع٢ً إَا١َ عًٞاىبٓني

ع١ ًب ايكععلْـب ا٭ٍٚ ٚايجعع  ،َعٔع أٖعٌع ايبٝععت  اْٞ َٚععا بعععـُٖا َعٔع ايكععلٕٚ  ٚنععقيو ايٌعٝع

ايتاي١ٝ، سٝح استر أَإل اىب٪َٓـب حبـٜح ايػـٜل ٚاىبٓني١ ٚغإلُٖا َٔ ا٭ساؿٜح ًب ايٌعٛك٣  

ٕ َٓاَبل٠ ٌٖعاّ بٔع اسبهعِ    أايوـاه١ٝ اييت ًهًٗا اشبًٝؿ١ ايجاْٞ ٫ػتٝاك ػًٝؿت٘. نُا 

 ًب غاٜعع١ ٓععلٚك٠ إٔ ٜهععٕٛ اٱَععاّ َِٓععٛباڄ َعٔع قبعٌع اهللبٝععـ اىبعتنيعٞع سععٍٛ َععع عُععلٚ بعٔع ع

 . َٔ اٱَاّ ايِاؿم ل٠ٌٖاّ بأْ٘ قـ تعًِ أهى ٖقٙ اىبٓاَبايٌٗل٠، ٚقـ ُلغ 

َعٔع  ،عًعع٢ ٓععلٚك٠ إٔ ٜتُتععع اٱَععاّ بِععؿات ػاُعع١ ٚقععـ اهععتـٍ اٱَععاّ ايلٓععا 

َبعاٖل  قٙ ايِعؿات يٝوعت ًب   ٚقبعا إٔ ٖع   ، ٚايعًِ ايهاٌَ بأسهعاّ ايٌعلٜع١.  ايع١ُِ :قبٌٝ

ّٸ َٔع قبٌع كهعٛي٘. نُعا       ؾٝعلؾٗا ايٓاي، ٚدب إٔ ٜهٕٛ ،اشبًك١ فيو بِٓب َٔ اهلل ْٚع

ض          ِلاهتٓـ إَاّ ايع ـب اٱَعاّ ٖعٛ إٔ ٜتِعـ٣ يٲَاَع١ كدٌع ًَِع إفب إٔ ايػاٜع١ َٔع تعٝع

٘  ٜ٪َٔ َٔ اعبلاؾ٘ ٚدٛكٙ، ٚقبا أ تععٝٸٔ إٔ ٜهعٕٛ ِْعب٘ َٔع قبٌع       ٕ ايٓاي ٫ ٜوععِٗ َعلؾتع

 اهلل تباكى ٚتعافب، ٚبقيو أبڀٌ ُْبل١ٜ ا٫ْتؼاب ًب اٱَا١َ.  
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 ــــــ ^ـ ىعشٓ٘ العصن٘ يف نلنات الكشآٌ ّأٍل البٔت4

عًع٢ ٓعلٚك٠ ٚدعٛؿ    ىبل١ٜٚ عٔ ا٭١ُ٥ َٔ أٌٖع ايبٝعت  أنـت ايلٚاٜات ايهجإل٠ ا

ٞ  .إَعاّ َعِععّٛ ًب ا٭َعع١ اٱهعع١َٝ٬  ٕ مل تععقنل َِععڀًض ايعِعع١ُ ُععلاس١، إ٫ إٔ ، ٚإٖٚع

ي    نُعا ًب  َُْٚٔٛٗا ٜ٪نـ ع٢ً َؿّٗٛ ايعِع١ُ،  ضبتٛاٖا ايعيت   ،َوعأي١ عِع١ُ ايٓع

ٕ  ;ٜتؿعل بٌععأْٗا اىبوععًُٕٛ ًب ازبًُعع١  َععع إٔ اىبِععڀًض غععإل ٚاكؿ ًب  ،اهععتٓاؿاڄ إفب آٜعات ايكععلآ

١. ٚعًٝع٘ع ؾععإ     ايكععلإٓ ٕ اىبڀععلٚغ بٌععإٔ ايعِعع١ُ ًب ايٓبعع٠ٛ   أٜٔععاڄ، ٚمل ٜهعٔع ًععا٥عاڄ ًب ايوعٓع

ى َؿَٗٛٗعا َِٚعڀًشٗا، ٖٚعٛ َٔعُٕٛ َتٔعاؾل       ،ٚاٱَا١َ ٖٛ سكٝكتٗا  ،بٌع َٚتعٛاتل   ،ٚيٝع

ٔ   ،ا٭كّ َٔ سذ١ َٔ أٌٖ بٝت ايٓيػًٛ َؿاؿٙ عـّ  ؼبعٍٛ ؿٕٚ   ،عامل بأسهعاّ ايعـٜ

. ٚقعععـ أنعععـ أَعععإل   ذبلٜعععـ ازبعععاًٖـب أٚ اىبعاْعععـٜٔ، ٚبعع٘ع ٜعععتِ ايتُٝٝعععن بعععـب اسبعععل ٚايباطععٌع

ٚاىبلدعٝععع١ ايعًُٝععع١ ٭ٖععٌع  ًب َعععٛاطٔ نعععجإل٠ َععٔع ْٗعععر ايب٬غعع١ عًععع٢ اٱَاَععع١ اىبعع٪َٓـب 

ٍ    ،ىبعلؾتِٗ باسبل ;ايبٝت ِٗ; ٚإٔ ايوععاؿ٠ ٚايٓذعا٠      ٚععـّ تڀعلٸم ائع٬ ٚا٫عبعلاف إيٝع

  ّ َِععاؿٜل ، ٚإٔ ا٭ْبٝععا٤ ٚا٭٥ُعع١ًب اتبععاعِٗ. نُععا ُععلٸغ اٱَععاّ ايلٓععا بعِعع١ُ اٱَععا

ِٵ            يكٛي٘ تععافب:   ُٳعا يځهڂع ـٳ٣ ؾځ ٗٵع ٟٳ إڇ٫ أځٕ ٜٴ ـٿ ٗڇع َٻعٔ ٫ ٜٳ ـٹٟ إڇيځع٢ اسبځعلٿ أځسٳعلټ أځٕ ٜٴتٻبٳععٳ أځ ٗٵع ُٳعٔ ٜٳ أځؾځ

ٕٳ ُٴٛ ـٳ تٳشٵهڂ ٝٵ إلبا » ٚع١ُِ اٱَاّ. قاٍ اٱَاّاٯ١ٜ َٔ ا٭ؿي١ ع٢ً أؾ١ًٝٔ  ٖٚقٙ .نځ

٫ ٚقعـ اهعتـٍ اٱَعاّ بكٛي٘ع تععافب:       .«عِِ اهلل ايٓي ٚاٱَعاّ يٝعتِ ب٘ع اسبذع١ عًع٢ ايٓعاي      

ُٹـبٳ ـٹٟ ايُبډايٹ ٗٵ ٍٴ عٳ ٓٳا ع٢ً ٚدٛب ع١ُِ اٱَعاّ، ٚععـّ دعـاك٠ غعإلٙ ًب ايتِعـٟ ىبِٓعب        ٜٳ

 اٱَا١َ.  

أځطٹٝعٴعٛاڃ اهللځ  هتـٍ بٗا اىبتهًُٕٛ ع٢ً ع١ُِ ا٭١ُ٥ قٛي٘ تععافب:  َٔ اٯٜات اييت اٚ

ِٵ  َٹععٓهڂ َٵععلڇ  ٚٵيٹععٞ ا٭ځ ٚٳأڂ ٍٳ  بععأَإل اىبعع٪َٓـب  عبععاك٠  أٚيعٞع ا٭َععل(ٚقععـ ؾوٸععلت  .ٚٳأځطٹٝعٴععٛاڃ ايلٻهٴععٛ

ٍ     .ٚا٭١ُ٥ َٔ فكٜٸت٘ ٌٸ ٖقٙ ا٭ؿي١ ٚايٌعٛاٖـ نٝعـ مبهٔع ايكعٛ إٕ ايعِع١ُ  » :َٚع ٚدٛؿ ن

بتهلٖعا اىبتهًُعٕٛ   ٚايجاْٞ نٌعلٍب ًب اٱَاَع١، ٚإلبعا ا    ايكلٕ ا٭ٍٚ مل تهٔ َعلٚؾ١ ًب

 ؟!  «َٔ ايٌٝع١ ًب ايكلٕ ايجايح ٚايلابع

 

 ـ تعّذد ّأٍذاف اإلمام٘ ــــــ 3

ٚتععلبٝتِٗ َعٜٓٛععاڄ، ٚايععـؾاع ععٔع     ،إٕ إَبٗععاك َعععامل ايععـٜٔ، ٚإُعع٬غ َعٌٝعع١ ايٓععاي    

ٔ  ،اىبُبًععَٛـب ٍ  ،ٚإقععلاك ا٭َعع أَععإل اىبعع٪َٓـب ٚاٱَععاّ    ًُععاتايععيت بٝٓععت ًب ن  ،ٌْٚععل ايعععـ
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ّ     اسبوـب ٚهعا٥ل ا٭٥ُع١ اىبعِعَٛـب    ٫ تٓؿٞع   أ٫ٚڄ: ،نأٖعـاف يٲَاَع١ ٚٚادبعات اٱَعا

ٝعععن بعععـب اسبعععلٸ ٝٚايتُ ،نبٝعععإ اىبععععاكف ٚا٭سهعععاّ اٱهععع١َٝ٬ ،هعععا٥ل ا٭ٖعععـاف ا٭ػعععل٣

ع١ مل ٜػؿ  : إ. ٚثاْٝعاڄ ٚايباطٌ، نُا بٴٝٸٔ فيو ًب أساؿٜجِٗ ا٭ػل٣ ًعٛا ٖعقٙ   ٕ اىبعتهًُـب ايٌٝع

ع١      ١ أٖعٌعٚايَٛبععا٥ـ ٚا٭ٖععـاف، ٚيهعٔع ىبععا ناْععت ٖععقٙ اىبوععا٥ٌ َٛٓععع اتؿععام ايٌعٝع  ايوعٓع

 ـٕٚ عًٝ٘.ٜٚ٪نڍ ،ناْٛا ٜلَٕٛ إفب بٝإ َا ٜعـ َٔ طبتِات ايؿهل ايٌٝعٞ

ٕٸ  ٞ     نُا أ سٝعح قعاٍ:    ،ًب اشبڀبع١ ايٌكٌعك١ٝ  َا ٜؿٗعِ َٔع نًُعات اٱَعاّ عًع

ّ    ٫ ٜكاكٚا عًع ٕ َٚا أػق اهلل ع٢ً ايعًُا٤ أ» ، ٖعٛ أْ٘ع ٚاسعـ    «٢ نُبع١ َبعامل ٫ٚ هعػب َُبًعٛ

َٔ عًُا٤ اىبوًُـب، ٚإٔ نبٝع ايعًُا٤ اىبوعًُـب َوع٪ٚيٕٛ َٚڀعايبٕٛ قبكاكعع١ ايُبًعِ، ؿٕٚ      

إٔ تـٍ عًع٢ َوعاٚا٠ عًُ٘ع َعع عًعّٛ اٯػعلٜٔ َٔع ايٓاسٝع١ ايهُٝع١ ٚايهٝؿٝع١، أٚ إٔ عًُ٘ع            

 ٟ ٫ ٜعًععِ اسبكععا٥ل  أٚ أْع٘ع٢ بععايعًِ ايًععـْٞ، ، ٫ٚ ؼبُبععباىبعععاكف ٚا٭سهععاّ اٱهعع١َٝ٬ عععاؿ

ٕٸ نُا ٖٛ َٛدٛؿ  ،نًُات اٱَاّ ًب اىبٛاطٔ ا٭ػل٣ تـٍ ع٢ً ػ٬ف فيو ايػٝب١ٝ. نُا أ

إْو تل٣ َا أك٣، ٚتوعُع  » ٭َإل اىب٪َٓـبا ايٓياييت قاٍ ؾٝٗ ،ًب اشبڀب١ ايكاُع١

ي    ،َا أمسع ـب:      .«ٚيهٓعو يوعت بٓع ْ  إٓعاؾ١ إفب أْٗعا ذبتعٟٛ عًع٢ َعٓٝع َعا  أ ; ٚععاّ. ػعا

 ٚأَا ايعاّ ؾٌٌُٝ نبٝع عًُا٤ اىبوًُـب. ;ٝكتِل ع٢ً ا٭١ُ٥ َٔ أٌٖ ايبٝتاشباْ ؾ

ٕٸ  ّ ايٌععلعٞ    نُععا أ ٚايعِعع١ُ ًب نعع٬ّ اٱَععاّ   عععـّ ٚدععٛؿ ايِٓععب اٱهلعٞع ٚايعٓع

ٔ ٜععل٣ ٓععلٚك٠ اتِععاف ٫ ٜععـٍ عًعع٢ أْع٘ع مل ٜهعع ايععٛاكؿ يبٝععإ أُٚععاف اٱَععاّاسبوععـب

ؾكعـ ُعـع اٱَعاّ بتًعو      بٝعإ نبٝعع ُعؿات اٱَعاّ.    ٔ ًب َكعاّ  ٕ اٱَاّ مل ٜهع اٱَاّ بٗا; ٭

ـب اٱَعاّ           ايهًُات ًب َبعلٚف نعإ أنجعل ايٓعاي ٜعقٖبٕٛ إفب إٔ ايڀلٜعل ايٛسٝعـ إفب تعٝع

أٚ ٜععرب   ،ٖٛ ا٫ْتؼاب ٚايبٝع١، ٚنإ اٱَاّ اسبوـب ٜوًو ًب إثبات اٱَا١َ طلٜك١ دـيٝع١ 

 ، ايڀلٜععل ْؿوع٘ع ًب نُععا هععًو اٱَععاّ أَععإل اىبعع٪َٓـب  عٓع٘ع بازبععـاٍ بععاييت ٖعٞع أسوعٔع

 استذاد٘ ع٢ً َعا١ٜٚ ٚأتباع٘.

 

 ـ التأطٕ باملعصْو ّاػرتاط املؼابَ٘ بني اإلماو ّاملأمْو ــــــ 5

ع( ًب  دععا٤ ًب يكععـ ّ  َكععاٍ  إعععاؿ٠ قععلا٠٤ ايتٌعٝع إٕ »: سٝععح قععاٍ ،بععاب ايتأهعٞع باٱَععا

ؾعإفا بًػٓعا    ا٭ه٠ٛ إلبا تهٕٛ َعكٛي١ إفا ناْت ٖٓاى هٓؼ١ٝ ٌَٚاب١ٗ بـب اٱَاّ ٚاىبأَّٛ،

       ِ ـٸاڄ ٜؿععٛم اىبوععت٣ٛ ايبٌععلٟ هععرتتؿع ُععؿ١ ايتأهعٞع بٗعع . ٫ٚ ًععو ًب إٔ «بِععؿات ا٭٥ُعع١ سعع
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 .يًوٓؼ١ٝ ٚاىبٌاب١ٗ بـب اٱَاّ ٚاىبأَّٛ ؿٚكاڄ َِإلٜاڄ ًب ذبكٝعل أٖعـاف اٱَاَع١ ٚتلبٝع١ ا٭َع١     

هع١،  ٚمل ٜبعح أؾلاؿاڄ َٔ اىب٥٬ ،َٚٔ ٖٓا نإ اهلل ِٜڀؿٞ أْبٝا٤ٙ َٔ بـب أؾلاؿ ايبٌل١ٜ

ٓٳاٙٴ كٳدٴ٬ڄقاٍ تعافب:  َٳًځهاڄ يډذٳعٳًڃ ٓٳاٙٴ  ٛٵ دٳعٳًڃ ٕٳ ٚٳيځ َٻا ٜٳًڃبٹوٴٛ ٗڇِ  ٝٵ ٚأَا إٔ ايتأهٞ ٫  .ٚٳيځًځبٳوٵٓٳا عٳًځ

           ٌ ٫ٚ َٔع   ،ٜهٕٛ إ٫ إفا أَهٔع يًُعأَّٛ إٔ ٜبًعؼ ؿكدع١ اٱَعاّ ؾًعِ ٜكعِ عًٝ٘ع ؿيٌٝع َٔع ايعكع

ٌ   .يٛس٫ٚٞ َٔ ا ،ايتذلب١ إٕ ا٭ؿيع١ ايكڀعٝع١ عًع٢ ػع٬ف     بٌع   .ؾٗٛ صبلؿ ؿع٣ٛ َٔع ؿٕٚ ؿيٝع

غ أَإل اىب٪َٓـب بأْ٘ ٫ ٜلّٚ تهًٝـ ايٌٝع١ َعا ٫ ٜكعـكٕٚ َٔع بًعٛؽ ؿكدت٘ع ًب      ؾكـ ُلٽ فيو.

ِٗ إٔ ٜبعقيٛا هععِٝٗ      ،«أ٫ ٚإْهِ ٫ تكـكٕٚ ع٢ً فيعو »سٝح قاٍ:  ،ايهُاٍ ٚإلبعا أكاؿ َٓع

ٚيهٔ أعٝٓعْٛٞ بعٛكع ٚادتٗعاؿ    » :٫ٚ ٜأيٛا دٗـاڄ ًب اػتٝاك ايتك٣ٛ ٚايؿك٘ ٚاجملاٖـ٠ ٚايوـاؿ

ٚ      ،. ٚسُٝٓا ٜكٍٛ اٱَاّ ايوذاؿ«ٚعؿ١ ٚهـاؿ ـ ايٓعاي ًب عباؿت٘ع ٚمٖعـٙ،  اُعؿاڄ  ٖٚعٛ هٝع

ؾٌٗع مبهٔع إٔ ْتٛقعع َٔع      «؟!ٜك٣ٛ ع٢ً عباؿ٠ عًٞع بٔع أبٞع طايعب     ٔٵَٳ»: عباؿ٠ أَإل اىب٪َٓـب

 اٯػلٜٔ إٔ ٜبًػٛا ؿكد١ أَإل اىب٪َٓـب ًب ايهُاٍ؟

قـ علٸف ْؿو٘ ًب َٛٓع آػل بأْ٘  ،«يهِ ًبٸ أه٠ٛ»ايقٟ قاٍ:  ،إٕ اٱَاّ اسبوـب

ٛٸ٠، ِٖٚ ايقٟ ػًل اهلل ا٭ؾ٬ى َٔ أدًِٗ  أٚ بٛاهڀتِٗ( ؼتُٗا    ،َٔ أٌٖ بٝت ايٓب ٚأْ٘ع هٝع

ِ، سٝععح قععاٍ:   ِ »بٛاهععڀتِٗ أٚ ٭دًعٗع ٖٚعٌع مبهعٔع ايكععٍٛ بععإٔ ٖععقٙ   .«بٓععا ؾععتض اهلل ٚبٓععا ػععت

ِ    ايعيت فنلٖعا اٱَعاّ ًب استذاد٘ع عًعع     ،اشبِِٝع١   ،٢ سعانِ اىبـٜٓع١ َٚعلٚإ بٔع اسبهعع

ُـب        ي ٚإَعاّ اىبوًع ٞ ، ايًقٜٔ أكاؿا َٓ٘ ايبٝعع١ يٝنٜعـ بُٛعؿ٘ ػًٝؿع١ ايٓع َٔع ُعؿات ايبٌعل     ٖع

   إٔ ٜتِؿٛا بٗا؟ا٫عتٝاؿ١ٜ اييت مبهٔ يٰػلٜٔ 

ـٺ َعٔع أؾععلاؿ ا٭َعع١ اٱهعع١َٝ٬ إٔ    ٚقععـ ُععلغ أَععإل اىبعع٪َٓـب  بأْع٘ع ٫ مبهعٔع ٭سعع

ـ   ٫ ٜكاي بآٍ ضبُـ»ح قاٍ: بأٌٖ بٝت ايٓي، سْٝؿو٘ ى ٜكٝ يعٛ  ٚ .«َٔ ٖعقٙ ا٭َع١ أسع

٘     نإ كبهٔع اٱْوعإ َٔع بًعٛؽ َلتبع١ ا      يِعـم ا٭َعل    ٱَاَع١ ًعلطاڄ ًب إَهعإ ايتأهٞع بع

َعٔع ايععتُهٔ َعٔع بًععٛؽ َلتبعع١ ايٓبعع٠ٛ.     ٚعًٝع٘ع ٫ بععـ يًٓععاي  ي.ْؿوع٘ع ًب َوععأي١ ايتأهعٞع بععايٓ  

ٕ قٛي٘ع تععافب   ڀع٬ٕ اىبًعنّٚ. ٚإ  مّ ؿيٌٝ َٓڀكٞع عًع٢ ب  ٕ بڀ٬ٕ اي٫ٚ٬ًو ًب بڀ٬ٕ فيو. ٚإ

ِٵ سٝععح قععاٍ:  ،سهاٜعع١ ععٔع ْبٝع٘ع َٿععجٵًڂهڂ ٌٳععلٷ  ْٳععا بٳ ُٳععا أځ ٌٵ إڇْٻ إلبععا ٖععٛ ًب داْععب ا٫قتععـا٤   قڂعع

مبهٓٓعا إٔ ْكعٍٛ   ٚ .سٝح ٫ مبهٔ بًعٛؽ َجٌع ٖعقٙ اىبلتبع١     ،ٚايتأهٞ، ؿٕٚ ايٛسٞ ٚايٌلٜع١

ُـب ًب إثبات ايِعؿات ايعيت   بايٓوب١ إفب اٱَا١َ، ؾ٬ ٜلؿ إًهاٍ ع٢ً اىبتهًڍ اي٤ٌٞ ْؿو٘

 ٚايعًِ ايًـْٞ. ،ايع١ُِ :َجٌ ،تؿٛم اىبوت٣ٛ ايبٌلٟ يٲَاّ
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 التفْٓض يف الفهش الؼٔعٕ ــــــ

    )١ٝٓ ، اىبڀبعٛع  أَا ايكوِ ايجاْٞ َٔ َكاٍ  إعاؿ٠ قلا٠٤ اٱَاَع١ ًب ٓع٤ٛ ايجعٛك٠ اسبوٝع

ععلّ  ؾكعـ ت  ،18ٖعع َ،ْ  1384/إهعؿٓـ/ 14، بتعاكٜؽ  ُعشٝؿ١  ًعلم(   َٔ 714ًب ايعـؿ 

عٞ ع   .ىبٓاقٌعع١ ايتؿععٜٛض ًب ايؿهععل ايٌعٝع ٚساُعٌع ايهعع٬ّ ؾٝع٘ع إٔ ايػًععٛ قععـ َبٗععل ًب ايتٌعٝع

ِٗ فٖبععٛا إفب إٔ اهلل تعععافب قععـ    هعٔع ٖٓععاى َعٔع فٖععب إفب تأيٝع٘ع ا٭٥ُعع١،   ٚمل ٜ ،أ٫ٚڄ ٚيهعٓع

ٛٸّ إيِٝٗ ػًل ايعامل ٚأكمام ايٓ ٚقعـ ٚاد٘ع ايتؿعٜٛض     اي ٚتـبإل ايهٕٛ ٚايـٜٔ ٚايٌلٜع١.ؾ

ٕ ، ٚإأَا ها٥ل َٛاكؿ ايػًعٛ ؾإْٗعا   رب َلؾٛٓاڄ.ٚاعتٴ ،ا٭١ُ٥ ٚعًُا٤ ايٌٝع١ ًب اشبًل اعرتاّ

ع١، ٚيهعٔع ٖٓععاى َعٔع ايعًُععا٤ َعٔع هععع٢ إفب             ٚادٗععت اعرتآععات عععـؿ َعٔع ايعًُععا٤ ايٌعٝع

     ٞ ع ستعع٢ أُععبشت َعٔع بـٜٗٝاتع٘ع     ،تٛدٝٗٗععا، ٚٚدععـت طلٜكٗععا بايتععـكٜر إفب ايؿهععل ايٌعٝع

 ُات٘.َٚوًډ

ٚقعاٍ:   ، ٖعقا اىبكعاٍ بعع  ايتؿعٜٛض ا٫عتعـايٞ(     ٚقـ ععلٸف ٖعقا ايٓعٛع َٔع ايتؿعٜٛض ًب     

ع١ ًب ايكععلْـب ايجايععح ٚايلابععع ٚادع٘ع        عٓععـَا متٸ ايتعععلٸّ هلععقا ايبشععح َعٔع قبعٌع عًُععا٤ ايٌعٝع

ِٿ ،طبايؿ١ َٔ قبٌ ًٝع١ قِ ـٸٚا َٔ  اىبك ـٸ ايٌٝؽ ايِعـٚم توع١ُٝ عًُعا٤    ست٢ عٴ ل٠(. ٚقـ ع

ِٿع  ًٿع  قِ بع  اىبك ؽ اىبؿٝعـ ععاكّ ٖعقٙ     ١لات عًع٢ ايػًعٛ ًب ا٭٥ُع   ل٠( َٔع اىب٪ ، إ٫ إٔ ايٌٝع

 ايل١ٜ٩.

٤ اٯػععل ايععقٟ دعا٤ ًب ٖععقا اىبكععاّ سعٍٛ     إٔ ايعٛسٞ قععـ ؾكععـ ؿٚكٙ   ٖععقٙ اىبوععأي١ٚايٌٞع

ٌُب ايؿهعععلٟ ٜعععقٖب إفب إٔ َعععا متٸ تؿٜٛٔعع٘ع     ايعععل٥ٝى ًب ايتؿعععٜٛض اىبعتعععـٍ; ٭ٕ ٖعععقا ايععٓع

ٛٸّ يٮ٥ُع١  ًٓيي ب يٮ٥ُع١    أٜٔع َٔ أَل ايـٜٔ قـ ؾع ًب اڄ، ًب سعـب أْ٘ع ٫ ِْٝع

هٕٛ ٚدعٛؿٙ ٚعـَ٘ع هعٛا٤. ثعِ طلسعت        ايٛسٞ ايتٌلٜعٞ. ٚعًٝ٘ هٝؿكـ ايٛسٞ تأثإلٙ، ٚهٝع

ٍ َععا ٜتعًععل بايؿكٗععا٤ ٚسععـٚؿ اػتٝععاك ايؿكٝع٘ع ًب عِععل ايػٝبعع١، ٚقٝعٌع باْتكععا   ٖععقٙ ايؿهععل٠ ًب

ٚعًعِ   ،إ٫ أْ٘ ٫ ٜتُتع خبِا٥ّ ايع١ُِ ،إفب ايؿكٝ٘نبٝع ٬ُسٝات اٱَاّ اىبعِّٛ

 ايػٝب.  

عٞ، أٟ ايتؿٜٛٔعٞع         ا٭َععل ا٭ ٚ ػععإل إٔ بِععُات ٖععقٜٔ ايٓععٛعـب َعٔع ايععتؿهإل ايٌعٝع

ٌ ؾؿٞ أؿع١ٝ ايتٌٝع ا٭ٌُٝ ٖٓاى تٛنڊع  اْعهوت ًب ا٭ؿع١ٝ ايٌٝع١ٝ أٜٔاڄ.قـ  ،ٚا٭ٌُٝ

ٞ   ،نُا ٖٛ اسباٍ بايٓوب١ إفب ؿعا٤ نٌُٝ ،َباًل ع٢ً اهلل ٚاىبٓادعا٠   ،ٚأبٞ هبعن٠ ايجُعاي

ع ايتؿٜٛٔعٞع ايتٛهټععًب ، ٚأؿعٝعع١ ايِععشٝؿ١ ايوععذاؿ١ٜ;ايٌععبا١ْٝ  ٌٸ ًب أؿعٝعع١ ايتٌعٝع ٌ  سععـب سعع
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 ،ٌنُا ٖٛ ا٭َل بايٓوعب١ إفب ؿععا٤ ايتٛهټع    ٌ ع٢ً فات ايباكٟ تعافب،ٚايٌؿاع١ ضبٌ ايتٛنڊ

 ٚؿعا٤ ايؿلز. ،ٚايٓـب١

 

 مطالع٘ ىكذٓ٘ يف مظأل٘ التفْٓض ــــــ

، ْٚوععبِٖٛ إفب ايٌععلى  ايػًععٛ ٚايػعع٠٬ بٌععـ٠  ععع يكععـ عععاكّ أ٥ُعع١ أٖعٌع ايبٝععت    1

:    يهؿل، ٚإٚا أعع أيٖٛٝع١    ٕ ع٬َات ايػًٛ نُا ٚكؿت ًب كٚاٜات أٌٖ ايبٝعت عًع٢ ايٓشعٛ اٯتٞع

عبٛؿ١ٜ أٚ اشبايك١ٝ أٚ ايلامق١ٝ; ى ايٓي أٚ اٱَاّ َع اهلل ًب اىبااًرتايٓي أٚ أسـ ا٭١ُ٥; ب ع  

ي أٚ اٱَعاّ;  سًٍٛ اهلل ًب ز ع   ع ْبع٠ٛ    ؿ ع ايعًعِ بايػٝعب ؿٕٚ ٚسٞع أٚ إهلعاّ َٔع اهلل; ٖعع        فات ايٓع

ِ    تٓاهعؽ أكٚاغ ا٭٥ُع١ ٚسًعٍٛ أكا   ا٭١ُ٥ بأنبعِٗ أٚ أسعـِٖ; ٚعع    ِ ًب أدوعاؿ بعٔٗع ٚغ بعٔٗع

 .ا٤ عٔ طاع١ اهلل قبعلؾ١ ا٭١ُ٥ا٫هتػٓ اٯػل; مع

سععـ َعٔع ٖععقٙ  إٕ ا٫عتكععاؿ بهعٌع ٚا»قععاٍ ايع٬َعع١ اجملًوعٞع بعععـ فنععل ٖععقٙ اىبععٛاكؿ:   

٭ؿيع١ ايعكًٝع١   نُعا تعـٍ عًع٢ فيعو ا    َٛك ٜ٪ؿٟ إفب اٱسباؿ ٚايهؿل ٚاشبلٚز عٔع ايعـٜٔ،   ا٭

ٚإفا كأٜت ًب بعض ايلٚاٜات َا ِٜٖٛ أسـ أقوعاّ ايػًعٛ ؾ٬بعـ َٔع تأًٜٚ٘ع       ٚاٯٜات ٚايلٚاٜات.

 .«بكـك اٱَهإ، ٚإ٫ ؾٗٛ َٔ َؿرتٜات ايػ٠٬

ٕڈايبٝتهتعٌُ ايتؿٜٛض ًب كٚاٜات أٌٖ ع ا2 ا َٔع أقوعاّ      ًب َعا طبتًؿع١، بعٔٗع

ى ؾٝع٘ع أٜعع باطًعع١ٖعٞع ٚ ،ايػًععٛ ٚايٌععلى ي ععٔع ايػًععٛ، ٚيعٝع ا اٯػععل أدعٓع ١ ًععا٥ب١ َعٔع ، ٚبعٔعٗع

ا٫يتؿععات إفب اىبعٓعع٢  ٚؿٕٚ ،ٚعًٝع٘ع ٫ ِٜععض قبععٍٛ أٚ كؾععض ايتؿععٜٛض بععاىبڀًل ايٌعلى ٚايػًععٛ. 

 ٭ٕ ًب فيو ْٛعاڄ َٔ اىبػايڀ١. اىبلاؿ َٓ٘;

ي    ، إًب ايتٌلٜع ّهٛا٤ أنإ ًب ايتهٜٛٔ أ ،إٕ ايتؿٜٛض فا نإ حبٝعح ٜجبعت يًٓع

، ؾٗعٛ َٔع ايٌعلى    بٛب١ٝ اهلل ايته١ٜٝٓٛ ٚايتٌعلٜع١ٝ ًب كأٚ ّ تأثإلاڄ َوتك٬ڄ ًب اشبًل أٚ اٱَا

. نُعا إفا أ   ٌ       ٖٚٛ باطٌع ـٷ يٮ٥ُع١ ًعأْاڄ تٌعلٜعٝاڄ ؾٗعٛ باطع ستع٢ إفا ْوعب فيعو إفب     ،ثبعت أسع

   ٘ ; ٚفيععو ىبٓاؾاتعع ٚأَععا إفا نععإ ًب غععإل ٖععقٙ اىبعععاْٞ      َععع اشباكبٝعع١.  ايععٛسٞ ٚاٱهلععاّ اٱهلعٞع

أدٌع ٚدعٛؿ إْوعإ    ٛ اعتكـ ًب ايتهٜٛٔ إٔ اهلل قـ ػًعل ايععامل ٚايٓعاي َٔع     اىبتكـ١َ نُا ي

ي   ٕ بإَهعاِْٗ بعإفٕ اهلل   ، ٚأْ٘ع بعربنتِٗ ٜعلمم ايٓعاي، ٚأ    ٚا٭٥ُع١ ناٌَ َجٌع ايٓع

       ٛ ٦ت٘ ادععرتاغ اىبعععادن ٚاشبععٛاكم، مل ٜهعٔع فيععو َعٔع أقوععاّ ايػًعع ـٸٙ  ٌَٚعٝع ، ٫ٚ مبهعٔع ععع

 ،ؿيٌٝ عكًٞع أٚ ًعلعٞ َعتعرب   اد١ إفب إثبات نٌ ٚاسـ َٓٗا حب ٕ نإًلناڄ ٚنؿلاڄ، ٚإ
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 نٞ ٫ ٜهٕٛ َٔ أقواّ ايهقب ٚا٫ؾرتا٤ ًب ايـٜٔ.

ٕٸ اهلل ععن    »ًب كؾض ايتؿٜٛض ايباطٌ ًب ايتهٜٛٔ: قاٍ اٱَاّ ايلٓا َٔع مععِ أ

  ٘ ٛٸّ أَععل اشبًععل ٚايععلمم إفب سذذعع ؾكععـ قععاٍ بععايتؿٜٛض، ٚايكا٥عٌع بععايتؿٜٛض   ٚدعٌع ؾعع

 .«ٌَلى

ٛٸّ يٮ٥ُع١      بڀع٬ٕ ايتؿعٜٛض،   إفبنُا فٖب إَاّ ايعِل قبعٓع٢ إٔ اهلل قعـ ؾع

٦اڄ ًب    ٚايلمم، إ٫ أْ٘ ُشٸض ا٫عتكعاؿ بعأ  أَل اشبًل  َعا ٜتعًعل    ٕ يٮ٥ُع١ إٔ ٜڀًبعٛا َٔع اهلل ًٝع

 .بوبب نلاَتِٗ عًٝ٘ ;ٚإٔ اهلل ٜوتذٝب هلِ ،باشبًل ٚايلمم

 ع يًتؿٜٛض ايباطٌ أقواّ عـٜـ٠، ٖٚٞ:3

َ  تؿععٜٛض ا٭ؾععاٍ ا٫ػتٝاكٜعع١ إفب  أعع  ا، قبعٓع٢ إٔ ٖععقٙ ا٭ؾععاٍ ٫ تهععٕٛ  تعًكعع١  ؾاعًعٗع

ـب، ٚأ   ـ٠ ٱكاؿ٠ ٚإلبعععا ٖععٞع َوعععتٓ   ،ٕ ٫ ؿٚك ٱكاؿ٠ اهلل ًب ذبككٗعععايًكٔعععا٤ ٚايكعععـك اٱهلععٝع

 ٖٚقا ٖٛ اعتكاؿ ايكـك١ٜ ٚاىبعتني١.   اٱْوإ ٚقـكت٘ ٫ غإل.

تؿععٜٛض اسبعع٬ٍ ٚاسبععلاّ َعٔع ا٭ؾعععاٍ إفب اػتٝععاك ايٓععاي ٚإكاؿتٗععِ، نُععا ٖععٛ      ب ع   

 قٖب اٱباسٝـب.َ

ّ     ز ع     ي ٚاٱَععا ؿٕٚ اهععتٓاؿ إفب ايععٛسٞ ٚاٱهلععاّ    ،تؿععٜٛض اسبعع٬ٍ ٚاسبععلاّ إفب ايعٓع

 اٱهلٞ.

ي أٚ اٱَععاّ أٚ أٟ     ؿ ع    تؿععٜٛض أَععل اشبًععل ٚايتععـبإل ايعععاّ أٚ اشبععاْ يًعععامل إفب ايعٓع

 نا٥ٔ آػل.

   ع ٚيًتؿٜٛض ايِشٝض أقواّ عـٜـ٠ أٜٔاڄ، ٖٚٞ: 4

 ٕٚ إْهاك ُْباّ ا٭هباب ٚاىبوببات.ؿ ،تؿٜٛض ا٭َٛك إفب اهلل أع

ا٭ْبٝععا٤ أٚ ا٭٥ُعع١ أٚ  تؿععٜٛض ذبكععل بعععض اسبععٛاؿخ ٚا٭َععٛك إفب ايععـعا٤ ٚطًععب  ب ع   

 َٚٔ ٖقا ايباب ايتٛهٌ ٚايٌؿاع١. ايِاسبـب.

ي     ـٸ٠   ،ٚأٖعٌع ايبٝععتز ع تؿععٜٛض ايتٌععلٜع إفب ايعٓع قبعٓعع٢ إٔ إكؿاتٗععِ عًچعع١ َععع

، إ٫ إٔ َِععـك ايتٌعلٜع ًب    : ذبِعٌع يععـ٣ اسبكٝكعع١ ْععابع َٔع إكاؿ٠ اهلل. َععج٬ڄ يًتٌعلٜع اٱهلعٞع

ؾٝعٌُ اهلل عًع٢ ذبكٝعل    ،إكاؿ٠ بتشٌٜٛ ايكب١ً َٔ بٝت اىبكـي إفب ايهعب١ اىبٌلؾ١ايٓي

ؾعلّ  »َٚٔ ٖقا ايكبٌٝ اىبعٛاكؿ ايعيت ٜعبٸعل عٓٗعا ًب ايلٚاٜعات بعع        ، ٌٜٚلع ذبٌٜٛ ايكب١ً.إكاؿت٘

 .«ايٓي
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ٚ    ؿ ع     ِ ٚتؿععٜٛض أَععل ٖـاٜعع١ ٚقٝععاؿ٠  ي ٚاٱَععاّ;    تعًعٝع  تلبٝعع١ ايٓععاي يتععـبإل ٚعععنّ ايعٓع

ش١          ىبعععلؾتِٗ ازبٝععـ٠ قبِععاحل َٚؿاهععـ ايٓععاي، ٫ٚ ؽبتععاكٕٚ إ٫ َععا ؾٝع٘ع كٓععا اهلل َِٚعًع

 ايٓاي.

ّ   ٖعع ع تؿعٜٛض بٝععإ اىبععاكف ٚا٭       ي ٚاٱَعا يتٓاهععب  ;سهعاّ ايـٜٓٝعع١ إفب تٌعؼّٝ ايعٓع

 قاب١ًٝ ا٭ؾلاؿ َٚكتٔٝات اىبهإ ٚاينَإ.

ا٭ْؿاٍ ٚاشبُى ٚا٭َٛاٍ اييت ؼبٌِ عًٝٗا ايٓي ٚاٱَاّ  تؿٜٛض نٝؿ١ٝ تكوِٝ ٚ ع 

 ٚؾل َا ٜلاٙ َٔ اىبًِش١ بـب أؾلاؿ اجملتُع. 

مبهٔع اسبهعِ بٌعإٔ كٚاٜعات      ىبعاْٞ ايِعشٝش١ ٚايباطًع١ يًتؿعٜٛض   با٫يتؿات إفب اٚ

ٛٿ ،ؾايلٚاٜعععات ايعععيت اعتعععربت ايتؿعععٜٛض ًعععلناڄ    .ايتؿعععٜٛض ٚقايعععت  ،ٓععع١ ٌَعععلنـب ٚاىبؿ

ْت ْاَبل٠ إفب ا٭قوعاّ ايباطًع١ َٔع ايتؿعٜٛض، ٚأَعا ايلٚاٜعات ايعيت أثبتعت         ببڀ٬ْ٘، إلبا نا

 .  ايتؿٜٛض يًٓي أٚ اٱَاّ ؾٗٞ ْاَبل٠ إفب اىبعاْٞ ايِشٝش١ َٔ ايتؿٜٛض

ايباطًع١  ٚيٝى ٖٓاى ػ٬ف بـب اىبتهًُـب َٔ اٱَاَٝع١ سعٍٛ اىبععاْٞ ايِعشٝش١      ع5  

ًع١، نُعا ٜعقٖب ازبُٝعع إفب ُعش١      َٔ ايتؿٜٛض، ؾازبُٝع ٜلؾض ايتؿٜٛض قبعاْٝ٘ع ايباط 

ـٸ ايٌٝؽ ايِـٚم ّ تععلٻ  ايػ٠٬ ٚاىبؿ١ٓٛ ناؾلٜٔ ٌَٚعلنـب  اىبعاْٞ ايِشٝش١. ٚسٝح ع

ِ اع١ فٖبت إفب إْهعاك َعٛت ا٭٥ُع١   يقنل نب اؿتٗ ٚقعـ   ،سٝعا٤ ، ٚقايعت بعأِْٗ أ  أٚ ًٗع

ي ٚا٭٥ُع١ أَعل     ٛٸّ إفب ايٓع اشبًعل   اًتب٘ أَلِٖ ع٢ً ايٓاي، أٚ أِْٗ فٖبٛا إفب إٔ اهلل قـ ؾع

ي اسٛا بععإٔ ٚقععـ ُععلٻ ،ٚايععلمم ِٴ سٝععح قععاٍ:  ،هلل قععـ ؾععّٛ أَععل ؿٜٓع٘ع إفب ايعٓع َٳععا آتٳععانڂ ٚٳ

ٗٴٛا  ٘ٴ ؾځععاْتٳ ٓٵعع ِٵ عٳ ٗٳععانڂ َٳععا ْٳ ٚٳ ٍٴ ؾځؼٴععقٴٚٙٴ  ا قععـ ؾععّٛ ٖععقا ا٭َععل إفب ا٭٥ُعع١ نُعع ،ايلٻهٴععٛ

ٛ  ،بكل١ٜٓ ٖقٙ اٯ١ٜ ايعيت اهعتٓـٚا إيٝٗعا    ;. ًب سـب إٔ اىبلاؿ َٔ ايتؿٜٛضأٜٔاڄ ايتؿعٜٛض   ٖع

 ًب بٝإ ايٌلٜع١ إفب ايٓاي قبا ٜٓاهب ايٌلا٥ٌب ٚايُبلٚف.  

ْ٘ع عٸعـ ْوعب١ عًُعا٤ قعِ إفب ايتكِعإل       قٟ ٚكؿ ًب ن٬ّ ايٌٝؽ ايِـٚم ٖٛ أٚا٭َل اي

ًب ٓععُٔ ٌَععاٜؽ قععِ ٚعًُععا٥ِٗ   إًب سععل ا٭٥ُعع١ َعٔع ع٬َععات ايػعع٠٬ ٚاىبؿٛٓعع١; سٝععح نعع  

ؽ ايِعـٚم   ٖٚٛ أهتاف ، َجٌ: ضبُـ بٔ اسبؤ بٔ ايٛيٝـ،أًؼاْ ٕٚ ػبٝعن  ٛانعاْ ، ايٌٝع

ي  ّ هٗٛ ايٓع ؽ اىبؿٝعـ:     ×ٚاٱَعا ؾعإٕ ُعشٸت ٖعقٙ اسبهاٜع١ عٓ٘ع ؾٗعٛ       ». ٚقعـ قعاٍ ايٌٝع

ِٸععل; إف ٜكععّٛ ا٫عتكععاؿ اي  ي ٚاٱَععاّ.   َك ٛ ايعٓع ٚأٓععاف: ٚقععـ ٚدععـْا   ِععشٝض عًعع٢ عععـّ هعٗع

 ٕ ِٗ َعٔع ٜكععٍٛ بععأ ِٸععلٕٚ تكِععإلاڄ َبععاٖلاڄ ًب ايععـٜٔ، ٚكأٜٓععا َعٓع  نباععع١ ٚكؿٚا إيٝٓععا َعٔع قععِ ٜك
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٘  .ا٭١ُ٥ ًَتذ٦ٕٛ ًب سهِ ايٌلٜع١ إفب ايلأٟ ٚايُبٕٓٛ  .ٖٚقا ٖٛ ايتكِإل ايقٟ ٫ ًب١ٗ ؾٝع

ٛٸ١ٓ  .«ٚعًٝ٘ ٫ ٜٓبػٞ اعتباك َٔ ٜقٖب إفب تكِإل ٌَاٜؽ قِ ًب سلٸ ا٭١ُ٥ َٔ اىبؿ

ـٸ  ع١ مل ٜهٔع    ػا َٛكؿٚعًٝ٘ ؾإٕ َا ع ت٬ف بـب ٌَاٜؽ قِ ٚغإلِٖ َٔ ايعًُعا٤ ايٌٝع

ايتؿعٜٛض   إععاؿ٠ قعلا٠٤ اٱَاَع١( َٔع ع٥٬عِ       ًٍب َكعا تؿعٜٛض اىبعقنٛك٠   َٔ َععاْٞ اي  ٚاسـاڄ

َوعأي١   ًبع٢ ُاسب اىبكاٍ طبايؿ١ ٌَاٜؽ قِ ي٘، ٚإلبا ا٫ػعت٬ف نعإ   ؿٸاىبعتـٍ، ايقٟ ا

 ٚعـّ دٛام فيو، ٚبٝإ نٝؿ١ٝ ٚسـٚؿ عًِ اٱَاّ. دٛام هٗٛ ايٓي ٚاٱَاّ

ٛٸّ إفب ايٓي ع6  ٛٸّ إفب ا٭٥ُع       إٕ ايلٚاٜات اييت تؿٝـ إٔ َا ؾ ١ َٔع أَعل ايعـٜٔ قعـ ؾع

أٜٔععاڄ ٫ كبععٌب هلععا قبععا يع٘ع ؿػعٌع ًب ايععٛسٞ ايتٌععلٜعٞ. ٚإلبععا ٖعٞع تٌععٌُ  َعٔع أٖعٌع ايبٝععت

٘  اىبععٛا ي ٚآيعع ٚمتٸ تأٜٝععـٖا بٛاهععڀ١ ايععٛسٞ ايتٌععلٜعٞ، أٚ    ،كؿ ايععيت تتعًععل بٗععا إكاؿ٠ ايعٓع

ي(    ٌ       .اىبٛاكؿ اييت عبٸل عٓٗا بعع  ؾعلّ ايٓع : ايتؿعٜٛض ًب  نُعا تٌعٌُ َعٛاكؿ أػعل٣، َٔع قبٝع

ي     نٝؿ١ٝ بٝإ أسهعاّ ايٌعلٜع١ يًٓعاي. ؾ    عٔع طلٜعل   كعـ ُٚعًت تًعو ا٭سهعاّ إفب ايٓع

 .ايععٛسٞ، ٚقععاّ ٖععٛ بإِٜععاهلا إفب اٱَععاّ اىبعِععّٛ، ايععقٟ ٜكععّٛ بععـٚكٙ ببٝاْٗععا ٚؾكععاڄ يًُِععاحل 

ٖٚقا ايٓٛع َٔ ايتؿٜٛض بـب ايٓي ٚاٱَاّ، ٫ٚ ؿػٌ يًٛسٞ ايتٌلٜعٞ ًب ٖقا اجملعاٍ. ٚعًٝ٘ع   

ٖټ يٝى ٟ        ٖٓاى َٔ ؿاعڈ يتٛ ٚإلبعا   .ِ إٔ ٖعقا ايٓعٛع َٔع ايلٚاٜعات ؼبعٍٛ ؿٕٚ تعأثإل ايعٛسٞ ايٓبعٛ

ٕ بععأ َٚعٔع ٖععقا ايكبٝعٌع ايتععِٖٛ ايكا٥عٌع َعٔع ايتوععلٸع ٚعععـّ ايـقعع١ ًب ايبشععح. ٌْععأ ٖععقا ايتععِٖٛ

ُـب ٚؾكٗععا٤ اٱَاَٝعع١ سٝععح فٖبععٛا إفب اْتكععاٍ نبٝععع ُعع٬سٝات اٱَععاّ إفب ايؿكٝع٘ع       اىبععتهًڍ

ًب عِل ايػٝب١ قـ دلؿٚا ع١ُِ اٱَاّ ٚعًُ٘ بايػٝب َٔ َعٓعاٙ ٚضبتعٛاٙ;    ازباَع يًٌلا٥ٌب

 قٟ ٫ ؿٚك ؾٝع٘ع يًعِع١ُ ٚعًععِ ايػٝععب. ٭ْٗعِ أثبتععٛا يًؿكٝ٘ع فيععو ايٓععٛع َٔع اػتٝععاكات اٱَعاّ ايعع    

ع١ مل     ١ً إٔ اىبععتهًُـب ٚؾكٗععا٤ ايٌعٝع ي    ٚاسبِعٝع إفب ٜكٛيععٛا بتؿععٜٛض نبٝععع ًعع٪ٕٚ ايعٓع

ّ  كٛيععٛا بتؿععٜٛض نبٝععع  ٚمل ٜ اٱَععاّ ، ٚمل ٜتذععاًٖٛا ؿٚك  ًعع٪ٕٚ اٱَععا إفب ايؿكٝع٘ع

 ٚعًِ اٱَاّ بايػٝب. ،٫ٚ ؿٚك ايع١ُِ ،ايٛسٞ ايٓبٟٛ

 

 ــــــ ؟اىظذاو أو تيافش ،التٍْنل ّالتّْطل

ؾاٱْوعإ اىبع٪َٔ    ١ َٓاؾا٠ بـب ايتٛنٌ ٚايتٛهٌ.يٝى ٖٓاى ًب ايتؿهإل اٱه٬َٞ أٜ

  ٛ قععت ْؿوع٘ع ٜتٛهعٌع قبؼتًععـ ايٛهععا٥ٌب   َتٛنعٌع عًعع٢ اهلل ًب نبٝععع أَععٛكٙ ًٚعع٪ْٚ٘، ًٚب اي

ٚأٖعٌع ٕ سكٝكعع١ ايتٛهعٌع بععايٓيايتهٜٛٓٝع١ ٚايتٌععلٜع١ٝ اىبٛاؾكعع١ سبهععِ ايعكعٌع ٚايٌعلع. إ  
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، ٖٚععٛ ؿكي تعًُع٘ع  بٗعع٫ِ تعععـٚ سكٝكعع١ ايععـعا٤ ٚا٫هععتػؿاك ٚايٌععؿاع١    ايبٝععت ا٭طٗععاك 

 ٚمل ؽبايؿ٘ إ٫ ايٖٛاب١ٝ. ،ٚقاَت هإل٠ اىبتٌلع١ عًٝ٘ ،اىبوًُٕٛ َٔ ايكلإٓ

٫بتععاؿ عٔع اٱؾعلاٍب    ا٫عتعـاٍ ٚا ٥ّ ايعيت كبٝٸعن َـكهع١ أٌٖع ايبٝعت     اشبِأَ 

ْو يرت٣ ايعكٌ ٚايٛسٞ ٚايتعكٌ ٚايتعبـ ٚايتٛنٌ ٚايتٛهٌع توعإل بأنبعٗعا عًع٢     ٚايتؿلٌٜب. ٚإ

ا بعٔعاڄ    ،ٚتإل٠ َتٓاغ١ُ ًب ٖقٙ اىبـكه١ يتهعٕٛ قبذُٛعٗعا ُْباَعاڄ ؾهلٜعاڄ      ،ٜهٌُع بعٔٗع

عٔع   هلل اىبوتكِٝ. ٚػبب قلا٠٤ ا٭ؿع١ٝ ٚاينٜاكات ايعٛاكؿ٠ ٌَٚه٬ڄ ُلاٍب ا ،ٚعًُٝاڄ َعتـ٫ڄ

ٔ  .ا٠٤ ا٫ْتكا٥ٝعع١ًب ٚسععـ٠ َٓتُبُعع١، ٫ٚ بععـ َعٔع دبٓععب ايكععل     أ٥ُعع١ أٖعٌع ايبٝععت    ٚمبهعع

ٛڈ َٔ ا٭ عبعا٤. ؾكعـ تهعلكت    ٌَاٖـ٠ ايتٛنٌ ٚايتٛهٌ دٓباڄ إفب دٓب ًب نبٝع ا٭ؿع١ٝ بٓش

ـٺ   ي     ٚأٌٖع بٝت٘ع ًب أنجعل أؿعٝع١ ايِعشٝؿ١       اي٠٬ِ عًع٢ ضبُع ايوعذاؿ١ٜ، ٚنعإ فنعل ايٓع

ٗـ ايڀلٜل أَاّ ا٫كتبعاٍب  ٕ ا٫يتؿات إيِٝٗ مب. ٚإٚأٌٖ بٝت٘ سًك١ ايٌُٛ بـب اشبايل ٚاىبؼًٛم

 ،ٕ اٱَاّ ايوذاؿ ٜوأٍ اهلل ًب ايـعا٤ ايجايعح عٌعل َٔع ايِعشٝؿ١ ايوعذاؿ١ٜ     باهلل تعافب. ٚإ

 ٘ ، سٝعح ٜكع       ،بعـ اي٠٬ِ ع٢ً ضبُـ ٚآيع ِ هعبباڄ يكٔعا٤ سادت٘ع ٌ فيعو  عع ٚاد»ٍٛ: إٔ ػبعًٗع

 .«ٚهبباڄ يٓذاغ طًبيت ،عْٛاڄ يٞ

ٌ َٚٔ د١ٗ أػل٣ إفا ؿقكٓا ًب ا٭ؿ ٫تٔعشت يٓعا ٖعقٙ     ع١ٝ اىبعلٚؾ١ خب١ُِٝٛ ايتٛهع

ؾعإ ؿععا٤ ايتٛهٌع     ٌ ع٢ً اهلل تعافب.ٖٚٞ أْٗا تعٛؿ ًب كٚسٗا ٚأهاهٗا إفب ايتٛنڊ ،اسبكٝك١

ٚأَا ًب ؿعا٤ ايؿعلز   ٚايڀًب َٓ٘. تٔلع إيٝ٘ٚؽبتتِ باي ،ٜؿتتض باىبوأي١ َٔ اهلل تعافبعع َج٬ڄ عع 

ى ٖ إٔ َٔععُٕٛ ٖععقا ايععـعا٤ قععـ ٚكؿ  َٔععاؾاڄ إفب ٓععاى َعٔع سكٝكعع١ٺ غععإل ايڀًععب َعٔع اهلل.ؾًعٝع

 ًب ايِشٝؿ١ ايوذاؿ١ٜ.جل ًب ؿعا٤ علؾ١ يٲَاّ ايوذاؿٌٝ أنبتؿِ

ٚاْتٗعاز   ،ٞ ا٭سهعاّ اىبوعبك١  ٚتبٓٸع  ،إٕ ٖقٙ اىب٬سُبعات تجبعت إٔ ايتوعلٸع ًب ايبشعح    

ٚآؾات ايٓكـ  ،ٚعـّ ايتتبع ٚايـق١ اي٬م١َ، تعـ َٔ آؾات ايبشح ايـٜين ،ڀلٜك١ ا٫ْتكا١ٝ٥اي

ٕ  إٔ ٜبعععـ عٓععا ًععبض ٖععقٙ اٯؾععات، ٚأٚاٱُعع٬غ ًب صبععاٍ اىبعلؾعع١ ايـٜٓٝعع١. ْوععأٍ اهلل تعععافب

   ٘ ا ًب ػـَعع١ اٱهعع٬ّ  ، ٚأػبععٌع أقٛايٓععا ٚنتاباتٓععا ٚأؾهاكْععا ٚأؾعايٓععا ًب َلٓععات ٕ ػبعًعٗع

   ٚاٱْوا١ْٝ.
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 العكالىٔ٘ العذال٘  اإلمام٘

 ذلظً نذْٓس سْل اإلمام٘ الؼٔخىكذ أقْال 

 

ذبيح اهلل إسًاعيهيأ. 

 انسيد حسٍ انهاشًيترجًة: 
 

 متَٔذ ــــــ

ع;  ٫ًو ًب إٔ  اٱَاَ ا ئع ٜهعٕٛ ٖٓعاى َعقٖب     إف ي٫ٖٛع  ١( َٔ أِٖ يبٝعنات ايتٌٝع

ع.  قنل أُٖٝعع١ ا   امسع٘ع ايتٌعٝع ع١ٝ، يبععا      َٚعٔع ٖٓععا هعٓع ٱَاَعع١ َعٔع ٚدٗعع١ ُْبععل ايجكاؾعع١ ايٌعٝع

ّ   ٜعهععى اىببععاْٞ اطهُعع١ ٚايلا   ي ا٭نععل ؾهُععا دععا٤ ًب   .هععؼ١ ًب بععاب ػ٬ؾعع١ ايعٓع

ع١ ؾععإٕ َوععأي١ اٱَاَعع١ ذبُبعع ايهتععب ايه٬َٝعع١ اىبؼتًؿعع١ يًُععتهًڍ ؿى ا٭ؿيعع١ ُـب ايٌعٝع ٢ بعٓع

 ;كى ٚتععععافب قبعٓععع٢ إٔ اهلل تبعععا  ،ايعكًٝععع١ اىبتكٓععع١ ايعععيت تجبعععت َٛٓعععٛع  ايٓبععع٠ٛ ٚايلهعععاي١(      

٫ ٜرتى ايٓاي ؿٕٚ إٜٔاغ طلٜعل ايوععاؿ٠ هلعِ، ٚيعقيو ئع ٜرتنٗعِ ؿٕٚ ٖـاٜع١         ،سبهُت٘

َٚٔ ٖٓا ٜڀًعل عًع٢ اٱَعاّ اهعِ      لمسٕٛ هبٌ ايتهاٌَ ٚبًٛؽ اىبكاُـ.إهل١ٝ تتُجٌ ًب ٖـا٠ ٜ

 اسبذٸ١; ٭ْ٘ ٜٔع أَاّ ايٓاي طلٜكاڄ ٚضبذٸ١ ٫سب١. 

ٚتتٛاٌُ بإَا١َ ا٭ٚيٝعا٤   ،٠ٛ ا٭ْبٝا٤ ٚكهايتِٗإٕ هعاؿ٠ اجملتُعات اٱْوا١ْٝ تبـأ بٓب

 ،تتُجععٌع ًب ايعِععع١ُ  ،َجععٌع أهعععى ايلهعععاي١ ٚايٓبععع٠ٛ   ،ٚإٕ أٖعععِ ًعععلا٥ٌب اٱَاَععع١  ٝـب.اٱهلععع

ٞ   ،ٚايعًِ ايهاٌَ  أعِ َٔ ايعًّٛ ايػٝبٝع١ ٚايعًعّٛ ايعاؿٜع١(    ،ٚاٱعذام إ٫ إٔ  .ٚايِٓعب اٱهلع

ي   ٘     َٔعاؾاڄ إفب  ،ؾلم اٱَاّ عٔ ايٓي ٜهُٔع ًب إٔ ايٓع  ،َوعأي١ اٱَاَع١ ٚاينعاَع١ ًب سٝاتع

ؼبٌُ أٜٔاڄ أعبا٤ ايلهاي١ ٚاهت٬ّ ايٛسٞ ٚإب٬ؽ ايٌلٜع١، ًب سـب إٔ اٱَاّ يٝوت ي٘ع َجٌع   

١، ؾع٬ ٜٓعنٍ عًٝ٘ع ايعٛسٞ ايلهعايٞ، ٚإلبعا ٜتشٌُع ؾكعٌب أعبعا٤ ًعلغ ٚبٝعإ              ٖقٙ اشبُِٛٝع

اڄ إفب ٓعلٚك٠ أُعٌع  َٔععاؾ ،ٚقععـ دعا٤ ًب ؾًوععؿ١ اٱَاَع١   تععايِٝ ايععٛسٞ بع٬ مٜععاؿ٠ أٚ ْكِٝع١.   
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أْٗعا تهُٔع ًب َلدعٝت٘ع ايـٜٓٝع١ يٌعلغ       ،قٝاؿ٠ اجملتُع اييت تڀبل عًٝٗا نبٝع ايٓشٌ ٚاىبًٌ

ّٷ   ٌٴ  َا مل تتٗٝأ يًٓي ؾل١ُ ًلس٘، ؾ٬بـ إٔ ٜتهؿٌ ببٝاْٗعا ًعؼ ي  َجع ّٷ  ،ايٓع َٔع   َعِعٛ

ّٷ ي  اشبڀأ، َـعٛ ـَٗا يًٓعاي  يٝكع  ;بايعًّٛ ايػٝب١ٝ ٚسكا٥ل اىبعاكف اٱهل١ٝ اييت ٚكثٗا عٔ ايٓع

ي بوععبب ادتٗععاؿات ايعكعٌع ايبٌععلٟ   بعع٬ مٜععاؿ٠ أٚ ْكِٝعع١، نعٞع ٫ ٌٜععاب ايععـٜٔ ٚتعععايِٝ ايعٓع

ع١ٝ َعٓع٢     َٚٔاؾاڄ إفب فيعو ؾعإ  ايقٟ ٫ ؽبًٛ َٔ اشبڀأ ٚايٓوٝإ.  ٕ يٲَاَع١ ًب ايجكاؾع١ ايٌٝع

ٖٚععٛ عِٓععل  اي٫ٜٛعع١( ايععيت تهُعٔع ًب ُععًب اٱَاَعع١، ٖٚععٛ َععا ٜعععرب عٓع٘ع ًب       ،أعُععل ٚأؿم

أسٝاْعاڄ بعع  ٚيٞع اهلل، ٚسذع١ اهلل، ٚععـب اهلل، َٚعا إفب فيعو(، قبعٓع٢ أْ٘ع ٫ بعـ إٔ            ايلٚاٜات

ٚضبٝڀععاڄ  ،ٜهععٕٛ ٖٓععاى ًب نعٌع عِععل إْوععإ ناَعٌع ؼبُعٌع اىبعٜٓٛعع١ ايهاًَعع١ يٲْوععا١ْٝ 

ايُبعاٖل َٓٗعا ٚايبعاطٔ; يٝعتُهٔ      ،بهٌ ٤ًٞٺ ٚنٌ َهإ ٚنبٝع ً٪ٕٚ اسبٝا٠ اٱْوا١ْٝ

يٌٓٝع اسبٝعا٠    ;٢ً اٱِٜاٍ إفب اىبكِـ ٖٚـاٜع١ ايٓعاي عًُٝعاڄ   ٚتتٛؾل ؾٝ٘ ايكـك٠ ع ،َٔ اهلـا١ٜ

١ ٚايلهعاي١: إٕ  اٱهل١ٝ ايڀٝب١ زبُٝع أؾلاؿ اٱْوا١ْٝ. َٚٔ ٖٓا قٌٝ ًب بٝعإ ايؿعلم بعـب اٱَاَع    

ايعيت ٖٞع َٚبٝؿع١ نٌع ْعي ٚكهعٍٛ، بٌع         ،ُعلف إكا٠٤ ايڀلٜعل ٚاهلـاٜع١    دٖٛل اٱَا١َ يٝى

  ٞ ِعاهلِ  ْعٛع ٫ٜٚع١ عًع٢ تِعلؾات ايٓعاي ٚإٜ      ٚنٌ َ٪َٔ سلّٜ ع٢ً ظبا٠ ايبٌل١ٜ، بٌع ٖع

٫ »ٚع٢ً أهعايڈ َٔع ٖعقٙ  اي٫ٜٛع١ ايباطٓٝع١( قٌٝع بٌعإٔ اٱَعاّ:          إفب ايهُاٍ اٱهلٞ اىبٌٓٛؿ.

 .«ربًٛ ا٭كّ َٔ سذ١ ٚإ٫ يواػت بأًٖٗا

 

 مكْالت ذلظً نذْٓس سْل اإلمام٘ ّالعكائذ الؼٔعٔ٘ ــــــ

ـٸَٓاٙ يٲَاَعع١ َعٔعٚ ض ايععقٟ قعع عٚ َععع ٖععقا ايتٛٓعٝع ْعععٛؿ إفب اىبٛٓععٛع  دٗعع١ ُْبععل ايتٌعٝع

ٖٚٛ أْ٘ع ًب نٌع سعـب ُٜبٗعل َٔع ٖٓعا ٖٚٓعاى َٔع ٜتشعـخ عٔع اٱَاَع١             ،ايقٟ ْلّٚ َعازبت٘

ع ٚاٱَاَع١            ع يٲَاَع١، بٌع ٚتٓؿٞع ايتٌٝع ٚايكٝاؿ٠ عٓـ ايٌٝع١ بعأَٛك ٫ تٓوعذِ َعع ؾٗعِ ايتٌٝع

٘    ايكا١ُ٥ ع٢ً  ؽ ضبؤع نعـٜٛك قبٓاهعب١ أٜعا      ايع١ُِ. َٚٔ فيعو َعا قعاّ بع  ،ّ عاًعٛكا٤ ايٌٝع

كعت عٓٗعا أؾهعاكٙ، سٝعح فنعل ًب      ٚأٖـ٣ إفب هاَعٝ٘ َڀايب يبا داؿت ب٘ع قلؼبت٘ع ٚتؿتٻ  

 ٕ ١ٝٓ(   :ضبآععل٠ ذبععت عٓععٛا ٚايععيت ْكًععت ًب  ، إعععاؿ٠ قععلا٠٤ اٱَاَعع١ ًب ٓعع٤ٛ ايجععٛك٠ اسبوعٝع

ـب  ،18، 714ْع 713ُشٝؿ١ ًلم، ايعـؿ:  / 14عع 13 بتعاكٜؽ  ،ايِاؿك٠ ًب ّٜٛ ا٭سـ ٚا٫ثٓع

٫ٚ مبهٔ غعض ايڀعلف عٓٗعا َٔع ايٓاسٝع١       ،حبٛثاڄ دـٜل٠ باىب٬سُب١ ،َٖع 1384 /هؿٓـإ

ٚاييت ًهًت ضبعٛك   ،نـٜٛك يٌٝؽايع١ًُٝ ٚا٫عتكاؿ١ٜ. ٖٚٓا هٓقنل بعٔاڄ َٔ نًُات ا
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 يٓبـب ُشتٗا َٔ هكُٗا. ;أقٛاي٘، ثِ ْتعلّ هلا بايٓكـ ٚايتشكٝل

ؽؾبععععـ أ ٬ڄ عععٔع ا ٙ اطآعععل٠نعععـٜٛك ًب ٖعععق ٕ فنعععل ايٌععٝع اىبعلؾٝععع١ ىبوعععا٥ٌ ذبًععٝع

 ٚقاٍ:   ،تعلّ إفب اىبوأي١ اطٛك١ٜ، ٜعين أٌُ اٱَا١َ يٲه٬ّ اسبوٝين

ٍ      »ع 1 إل عًع٢ طعٛ ،     إٕ َٔ اىبؿعاِٖٝ ايعيت ػٔععت يًتػٝع  ايتعاكٜؽ َؿٗعّٛ  اٱَاَع١(. أدٌع

 .«نإ اسبوـب إَاَاڄ

َععا َعٓعع٢ اٱَععاّ؟ نٝععـ عععلٸف اٱَععاّ اسبوععـب ْؿوع٘ع ًب ػڀابع٘ع ٭ٖعٌع َهچعع١      » ععع2

 ٚ ٓٗععا اسبوععـب بعٔع   نععلب٤٬؟ نععِ تبعععـ اىبوععاؾ١ بععـب اٱَاَعع١ ايععيت بٝٸ      ٚايبِععل٠ ٚايهٛؾعع١ 

١ ٚايِٓععْٛ ايـٜٓٝعع١ اىبعتععرب٠ َعٔع ٚاٱَاَعع١ ايععيت مبهعٔع ٬َسُبتٗععا ًب ْٗععر ايب٬غعععًعٞع

؟ إْ٘ع  َٔ د١ٗ أػل٣ اٱَا١َ اييت ٜبًؼ هلا بعض ايٓاطكـب ايلمسٝـب ًب اطاؾٌ اىبقٖب١ٝٚ د١ٗ

ؿّٗٛ اٱَا١َ َٔ ايكعلٕ ا٭ٍٚ إفب َٜٛٓعا ٖعقا إفب    نايبعـ بـب ايوُا٤ ٚا٭كّ. ؾكـ تعلّ َ

إبلام ٚتٔؼِٝ ًب بعض أبعاؿٙ، بُٝٓا تعلٓعت أبععاؿ أػعل٣ إفب ايتؼؿٝعـ ٚائععـ. ٚإٕ َعا       

متٸ تٔؼُٝ٘ ٖٛ ْٛع َٔ ايتكعـٜى ًب صبعاٍ اٱَاَع١، ًب سعـب ٫ ٌْعاٖـ يعقيو أؿْع٢ أثعل ًب         

 . «ايكلٕٚ ا٭ٚفب

ل كَٔعإ اىببعاكى إٔ      فنلْعا »نُا قاٍ ًب تٛٓٝض ٖقٙ اىبوأي١:  ًب ضبآعلات ًٗع

ع َٔع هعا٥ل ايكعلا٤ات           ٔايتٌٝع عباك٠ ع قلا٠٤ ع١ًٜٛ عٔع اٱهع٬ّ ايٓبعٟٛ. ٚايعقٟ مبٝعن ايتٌٝع

ٟ ا َعٔع ايكععلا٤ات  جععل عك٬ْٝعع١ ٚأنجععل عععـ٫ڄ ٚعلؾاْععاڄ  أن ٱهعع١َٝ٬ ا٭ػععل٣ إٔ ايؿٗععِ ايعًععٛ

ىبُٝععنات ايج٬ثعع١ ًب  يععٛ أػععقْا ٖععقٙ ا  »ٚقععاٍ ًب اهععتٓتاد٘ َعٔع اىبڀايععب اىبتكـَعع١:     .«ا٭ػععل٣

ع، ٖٞع ايعيت تٌٓعل          ،عِلْا اسبآل يٛدـْا إٔ اٱَاَع١  ايعيت كبجٌع ايعلنٔ ا٭هعاي يًتٌٝع

           ٞ . إٕ َعا ٜعتِ ايتأنٝعـ عًٝ٘ع ًب اطاؾٌع ايـٜٓٝع١ ٖعٛ ازباْعب اىبٝتععاؾٝنٜك ٚٸز ي٘ع ًب  ايتعكٌع ٚتعل

ٗ    ا٭َٛك اييت دبعٌ َٔ اىبوتشٌٝ عًع٢ اٯ  ا٭١ُ٥، أٟ ِ، ٚػبعًع ِػعلٜٔ إٔ ٜهْٛعٛا َجًٗع

 .«ٔ ها٥ل ايٓايًب طبٝعتِٗ يبتامٜٔ ع

أٚ إفا  ،إٕ ٖععقا ايٓععٛع َعٔع اىبوععا٥ٌ إَععا مل ٜهعٔع َٛدععٛؿاڄ ًب ايكععلٕ ا٭ٍٚ ٚايجععاْٞ» ععع3

ـ عًٝ٘ع اٱَعاّ عًٞع ٚايِٓعْٛ اىبعتعرب٠ اىبٓكٛيع١       ؾُعا ٜ٪نڍع   .نإ َٛدٛؿاڄ ؾٗٛ ًب غا١ٜ ايٓـك٠

ؾٔعع١ًٝ ايعًُٝعع١ ٚايبِععإل٠ َٚععا ٜ٪نععـٕٚ عًٝع٘ع ٖععٛ ْععٛع َعٔع ا٭ .ععٔع ا٭٥ُعع١ ٖععٛ بٝععإ بٌععلٜتِٗ

 .«ٚايتٗقٜب ٚطٗاك٠ ايٓؿى ٚعكٌ ايـكا١ٜ ًب قباٍ عكٌ ايلٚا١ٜ

ٌ    » ع4 َٔع ٖعٛ   : مل أدـ ًب َٛٓع إٔ اٱَاّ اسبوـب قـ أداب عٔع ايوع٪اٍ اىبٗعِ ايكا٥ع
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اٱَاّ ٖٛ اىبِٓٛب َٔ اهلل، اٱَاّ ٖٛ اىبِْٓٛ َٔ قبٌع كهعٍٛ اهلل، اٱَعاّ    بكٛي٘:  اٱَاّ؟

ع اىبعععلٚف ٖٚععقٙ ٖعٞع ايِععؿات ايععيت تٌععهٌ اىبلبٻعع  اّ ٖععٛ ايعععامل بايػٝععب.عِععّٛ، اٱَععٖععٛ اىب

ّٸ   ،ٖٚٞ: ايع١ُِ ،عٓـْا باٱَا١َ ًب عًِ ايه٬ّ َٔع  ٚعًِ ايػٝب، ٚايِٓب اٱهلٞ، ٚايٓع

ٓق ايكلٕ ايجايح ٚايلابع ؾُعا  ؿْٚٗا َُْٛا ٜلؿٿٖٚٞ ايِؿات ا٭كبع اييت أػق َتهًڍ قبٌ ايٓي.

ٚمل تِـك ٖقٙ اىبؿعاِٖٝ عًع٢ يوعإ     ٔ أػقت با٫تواع ٚايتٔؼِ.بٗا اينَٚنًُا تكـّ  بعـ.

 . «ا٭١ُ٥ ًب ايكلٕٚ ا٭ٚفب إ٫ ْاؿكاڄ

ؽ نععـٜٛك   نُععا ٌ » ٜععـعٞ ايٌعٝع ع١ ا٭ٚا٥عع ٕ   ،إٔ ايٌعٝع ٚأبعٞع فك،  ،َعٔع أَجععاٍ: هععًُا

        ِ ، َٚايععو ا٭ًععرت، ٚأبعٞع بِععإل، ٚمكاك٠، ٚضبُععـ بعٔع َوعًع  ،ٚاىبكععـاؿ، ٚعُععاك، ٚنُٝعٌع

 .«١َُٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايقٟ فنلٙ اىبتهًڍٚغإلِٖ، مل ٜعلؾٛا اٱَا

٘  ععععع5 ؽ نععععـٜٛك ًب َٛٓععععع آػععععل َعععٔع ن٬َعععع ، بٌععععإٔ نًُعععع١ اٱَععععاّ قععععاٍ ايٌعععٝع

إٕ ا٭هع٠ٛ إلبعا تتشكعل إفا نعإ ٖٓعاى بعـب       » :«ٚيهعِ ًبٸ أهع٠ٛ  »سٝح قعاٍ:   ،اسبوـب

ؼ١ٝ ًب إَهعإ بًعٛؽ اىبعأَّٛ         ؼ١ٝ، ٚتهُٔع ٖعقٙ ايوٓع اٱَاّ ٚاىبأَّٛ ْٛع َٔ اىبٌاب١ٗ ٚايوٓع

٘  .«اٱَاّ َلتب١ َعقعٓاڄ بِعش١ َؿعاِٖٝ ايعِع١ُ ٚعًعِ ايػٝعب يٲَعاّ:         ،ثِ قاٍ ًب ُٓٔ حبجع

ٚإلبععا ايععقٟ أكٜععـ قٛيع٘ع ٖععٛ إٔ َاٖٝعع١ اٱَاَعع١ ًب   ٕ ٖععقٙ اىبؿععاِٖٝ باطًعع٫،١ أكٜععـ إٔ أقععٍٛ إ»

٦اڄ آػعل َػعاٜلاڄ    أٍٚ ا٭َعل ٖعٛ ايكعلإٓ ٚايعـايع١      ؾُعا نعإ ًب   ىبعا ٖٞع اٯٕ.   بـاٜتٗا ناْت ًٝع

 .«ٚتٗقٜب ايٓؿى، ثِ ذبٍٛ بايتـكٜر إفب ايِٓب ٚايّٓ ٚايع١ُِ ٚعًِ ايػٝبباع اسبل تٸٚا

ٞ    ٚق ع6 يكعـ ععلٸف اٱَعاّ عًٞع ْؿو٘ع      »باشب٬ؾع١:  اٍ بٌإٔ تربٜعل قبعٍٛ اٱَعاّ عًع

ٞ   يٰػعلٜٔ إٔ ٜهْٛعٛا عًُعا٤ أٜٔعاڄ.    بُٛؿ٘ عاىبعاڄ، ٚمبهٔع    بوعبب ٬َمَت٘ع    ;إٕ اٱَعاّ عًع

ي ٘  ،يًعٓع ـ  ،ٚتٗقٜبع٘ع يٓؿوعع أُععٍٛ ايععـٜٔ ٚاىبعععاكف اىبقٖبٝعع١ ًب ْؿوع٘ع    ٚكبهٓع٘ع َعٔع دبوعٝع

ؾًٝى ايبشح ًب ْؿٞ ٚإثبات َلاتب عًعِ عًٞع ٚآٍ    ػلٜٔ.أنجل َٔ غإلٙ، نإ أعًِ َٔ اٯ

عًٞ، ٚإلبا ايبشح ًب ًلط١ٝ عًِ ايػٝب ٚعـَٗا. ٚع٢ً نٌ ساٍ ؾإٕ أٌُ عًُ٘ يًػٝعب ٫  

 .«ٌٜهٌ ضبٛك حبجٞ، ٚإلبا ضبٛك حبجٞ ٖٛ ًلطٝت٘ ًب ذبكل اٱَا١َ

ؽ  عععع7  ٗعععِ ٚذبًٝععٌع اٱَاَععع١نعععـٜٛك ًب بٝعععإ ٖعععقا ايؿ ًٚب ْٗاٜععع١ ن٬َعع٘ع قعععاٍ ايٌععٝع

ـ      »َوتٓتذاڄ:  إل نعبإل ًب     اشب١ُ٬ ٖٞ أْ٘ع َٓعق ايكعلٕ ا٭ٍٚ إفب ايكعلٕ ايلابعع قع سٌِع تػٝع

ٚيٮهعـ ايٌعـٜـ ؾعإٕ أنجعل ايهتعب ايعيت بعـب أٜعـٜٓا أٚ نبٝعٗعا تععٛؿ إفب            َعامل َعقٖبٓا. 

إل، سٝعع    ٤ٷ َهتععٛب َعٔع ايكععلٕ ا٭ٍٚ    ؾععرت٠ َععا بعععـ سِععٍٛ ٖععقا ايتػعٝع ح مل ِٜعٌع إيٝٓععا ًعٞع
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 .«ٚايجاْٞ

ايعععقٟ ٜعتُعععـ عًععع٢ ايِعععؿات    ،ا ُعععٛك٠ ؿٜٓٓعععا اىبعاُعععل يعععٛ أْٓعععا قاكْٸععع »ثعععِ أٓعععاف:  

ع١ اىبٝ ؼـب َٔع ا٭ؿعٝع١ ٚاينٜعاكات:        تاؾٝنٜك١ٝ يٮ١ُ٥، بأؿع١ٝ ايٌٝع  يٛدعـْا ٖٓعاى ْعٛعـب ٚهٓع

ع ايكعـِٜ(; ٚا   ايعتؿهإل ا٭ٍٚ   ٜعٛؿ إفب ايوٓؽ ا٭ٍٚ: ؽ ايجعاْٞ: ٜععٛؿ إفب   ايتٌٝع ايعتؿهإل   يوٓع

ٛٸ١ٓ اىبعتـٍ(.  ايجاْٞ  تٌٝع اىبؿ

، ٚؿععععا٤ أبعععٞع هبعععن٠، ٚأؿعٝعععع١ ايِععععشٝؿ١      ؽ ا٭ٍٚ ًب ؿععععا٤ نُٝعععٌع ٜٚتُجععٌع ايوعععٓع

ايوذاؿ١ٜ، ٚاىبٓادعا٠ ايٌععبا١ْٝ، ٚؿععا٤ علؾع١، سٝعح ٫ ظبعـ ًب ٖعقٙ ا٭ؿعٝع١ ستع٢ نًُع١           

    ٛ اتِعاٍ َباًعل بعاهلل تععافب.      ٚاسـ٠ ًب ايتٛهٌ ٚايتٛنٌ ع٢ً غإل اهلل، ؾهٌع َعا ٖٓعاى ٖع

 .«ٚاييت ْوع٢ إيٝٗا ٌْٚٓـٖا ،ٖٚقٙ ٖٞ ايِٛك٠ ا٭١ًُٝ يًتٌٝع ٚاٱَا١َ

ٚفنعل إٔ   .نـٜٛك إفب تكوِٝ طبتًـ ا٭ؿع١ٝ ٚاينٜاكات إفب قوعُـب  ع عُـ ايٌٝؽ8

دعلا٤ َكاكْع١   ىبعلؾع١ ٖعقٜٔ ايٓعٛعـب مبهٔع إ    »ٚقاٍ:  .اػت٬ؾٗا ؿيٌٝ ع٢ً ٚدٛؿ ؾُٗـب يًـٜٔ

مبهٔ اىبكاك١ْ بـب ؿعا٤ ايتٛهٌ ٚؿعا٤ نٌُٝ، ٚبـب ؿععا٤ ايؿعلز ٚؿععا٤ أبٞع      :ج٬ڄؾُ ا.بُٝٓٗ

 .«ٚعٓـٖا ٜتبـب يٓا ٚدٛؿ ك٩ٜتـب عٔ ايـٜٔ ن٠، ٚبـب ؿعا٤ ايٓـب١ ٚؿعا٤ علؾ١.هب

ؽ نععـٜٛك سععـٚؿٙ أنجععل َعٔع فيععو     ععع9 امسشععٛا يعٞع  »سٝععح قععاٍ:   ،بعٌع ربڀعع٢ ايٌعٝع

ع كبٝٿعع   ع.َعٔع ايتٌععٝ ْٚععٛعـب  ،بععايكٍٛ: إٕ ٖٓععاى َععقٖبـب عٓععـْا   ـ  ؾٗٓععاى تٌعٝع نٙ ػڀبعع١ هعٝع

ع آػعل    ، ٚؿععا٤ علؾع١ يٲَعاّ اسبوعـب;    ايٌٗـا٤ ًب ّٜٛ عاًٛكا٤، ٚػڀب ْٗر ايب٬غ١ ٚتٌٝع

ٜٚهؿعٞع إٔ ظبععلٟ َكاكْعع١ بععـب ٖععقٜٔ   ٌ.مبٝٸععنٙ ايتٛهٸعٌع ٚايٌععؿاع١ با٭٥ُعع١ بععـ٫ڄ َعٔع ايتٛنڊعع  

ـٸؿ َِإل ايتٌٝټ ٕ ْؿهو بـب ٖعقٜٔ  ؾٝذب أ ع ا٭ٍٚ.ايٓٛعـب َٔ ايتٌٝع يٌِٓ إفب ْتٝذ١ ذب

 .«عـب يٓتابع ايڀلٜك١ اييت أؿٸت إفب تبـٌٜ أسـُٖا باٯػلايتٌٝټ

 

 ىكذ مكْالت نذْٓس ــــــ

ؽ نعـٜٛك       َٚٔع   ، ٚقعـ ْكًٓاٖعا بًؿُبٗعا.   إٕ ٖقٙ اىبڀايعب تٌعهٌ ضبعٛك ػڀعاب ايٌٝع

 ٖٓا هٓبـأ باٱداب١ عٓٗا نبٝعاڄ باػتِاك:

 

 مفَْو اإلمام٘ للتػٔري؟! ـــــــ أًٓ تعّشض 0

ا َع٢ٓ قٛيهِ: إٕ َؿّٗٛ اٱَا١َ قـ تعلّ إفب تػٝإل ًـٜـ؟ ؾأٟ ًإٔ َٔ ًع٪ٕٚ  َ
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ٓٗعا كهعٍٛ اهلل َٓعق إٔ ُعـع بايلهعاي١ ًب      اٱَا١َ قـ ػٔع هلقا ايتػٝإل؟ ٌٖ اٱَا١َ ايعيت بٝٻ 

٫ٚ  ،سـٜح اٱْقاك ٚاىبٓني١ َٚا نإ ًب غـٜل ػِ، أٚ ايلٚاٜات اىبأثٛك٠ عٔع ا٭٥ُع١ ا٭طٗعاك   

ع١ ٜع ١  ،تكععـٕٚ بٗععاماٍ ايٌعٝع تٌععهٌ اطععاٚك اىبُٝععن٠   ،ٚذبتععٟٛ عًعع٢ أكبععع١ عٓاُععل أهاهعٝع

ٞ ىبقٖب ايتٌٝع َٔ غإلٙ ڀًكع١  َٔع نبٝعع ايعقْٛب ٚا٭ػڀعا٤(; ب ع عًعِ        ايعِع١ُ اىب  أعع  :، ٖٚع

ٝعع ٖعقٙ ايعٓاُعل فات    ٚنب .تِلٜض ايٓي ا٭نلّ ايػٝب; ز ع ايِٓب ٚايتعٝـب اٱهلٞ; ؿ ع  

ٚفنعلٚا   كنعإ ا٭كبعع١.  هلعقٙ ا٭ ععع  قـمباڄ ٚسعـٜجاڄ  عع عُباّ ٚقـ تعلّ ايعًُا٤ اي دقٚك قلآ١ْٝ.

ؾإفا نإ  َع فنل ايٌٛاٖـ ٚا٭ؿي١ اىبتك١ٓ. ٚؿاؾعٛا عٔ َباْٞ اٱَا١َ. ايهجإل َٔ ايبشٛخ

ّ مل        ب ٚايٓع اىبلاؿ َٔ ايتػٝإل ًب َؿّٗٛ اٱَا١َ إٔ ايعِع١ُ ٚاٱعذعام ٚعًعِ ايػٝعب ٚايتِٓٝع

َعل، ثعِ أقشُعت ؾٝٗعا، نُعا مت ايتِعلٜض ب٘ع ًب        تهٔ َڀلٚسع١ ًب أٌُع اٱَاَع١ بعاؿ٨ ا٭    

ايهعجإل٠ اىبعأثٛك٠   نـٜٛك، ؾٗٛ ن٬ّ طبايـ يًكلإٓ ايهلِٜ ٚا٭ساؿٜعح   ايٌٝؽ ضبآل٠

ّ ِْٚعب اٱَاَع١ َتذعقك٠ ًب        ; إف إعٔ أٌٖع ايبٝعت   ١ يًعِع١ُ أٚ ايٓع ٕ اىبوعأي١ ا٭هاهٝع

١ عًع٢ إٔ آٜع١ ايعتڀٗإل ايعٛاكؿ٠      ًب هعٛك٠ ا٭سعناب    ايكلإٓ ايهلِٜ، سٝح ٜتؿل ايٌٝع١ ٚايوٓع

طبتِعع١ بأٖعٌع ايبٝععت، ٫ٚ ٜؿٗععِ َٓٗععا هعع٣ٛ ايعِعع١ُ ايٌععا١ًَ َعٔع اشبڀععأ. نُععا مل ٜهعٔع    

ـ   سعٍٛ ِْعب اٱَعا   ععع  َٓق ايبـا١ٜ ٚإفب َٜٛٓا ٖعقا  عع ٖٓاى أٟ اػت٬ف بـب ايٌٝع١  ّ، بٌع تٌٗع

ٞ بإٔ ايٓي ا٭نلّ قـ ُلغ ًب غعـٜل ػعِ باشب٬ؾع١ ي    ِْْٛ أٌٖ ايو١ٓ بعأَل اهلل  عًع

ين ،«ايػععـٜل»ـ مت بٝععإ نبٝععع فيععو ًب نتععاب  تعععافب. ٚقعع ًٞ  ،يًع٬َعع١ ا٭َعٝع بٌععهٌ تؿِعٝع

إل ًب َؿٗعععّٛ اٱَاَععع١ هععع٣ٛ ايتٌعععهٝو ًب  ِ با٭ؿيععع١ ٚايعععرباٖـب.َعععـعٻ ٚعًٝعع٘ع ٫ ٜععععين ايتػععٝع

 بـٜٗٝات أٍُٛ اٱَا١َ.  

 

 اإلمام٘ ّفكًا ملكْالت نذْٓس!! ــــــ بجٔ٘ـ ع0

٘ إ ٕ    ٚ ،ْ٘ ًب ضبآعلت  ايعِع١ُ، ٚعًعِ    :ا٭كبعع١ اىبعقنٛك٠   بعـ٫ڄ َٔع اعتُعاؿ ا٭كنعا

ب(   ّ، ٚايتِٓعٝع ع َعٔع هععا٥ل اىبععقاٖب      »ٜكععٍٛ:  ،ايػٝععب، ٚايعٓع إٕ اطععاٚك ايععيت كبٝٸععن ايتٌعٝع

يٲهعع٬ّ أنجععل عك٬ْٝعع١، ٚأنجععل ، تتُجعٌع ًب إٔ ؾٗععِ اٱَععاّ عًعٞعا٭ػععل٣ أَععٛك ث٬ثعع١

اٱَاَعع١ إٕ َؿٗععّٛ »ثععِ قععاٍ:   .«َعٔع ايكععلا٤ات اٱهعع١َٝ٬ ا٭ػععل٣    ،عععـ٫ڄ، ٚأنجععل علؾاْععاڄ  

، إ٫ إٔ َععا ٜععتِ ايتأنٝععـ عًٝع٘ع ًب        ٌ ٜكععّٛ عًعع٢ ايععـع٠ٛ إفب ايتعكعٌع ع ا٭ُعٝع ًٚععهٌ ايتٌعٝع

َ  «ا٭١ُ٥اطاؾٌ ايـ١ٜٝٓ ٖٛ ايِؿات اىبٝتاؾٝنٜك١ٝ ًب  اَع١  . ٚعًٝ٘ ْتوعا٤ٍ: إفا ناْعت اٱ
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ّ   نعـٜٛك ؾُعا ٖٞع اسبادع١ إفب ايعِع١ُ ٚا      ع٢ً ايٓشٛ ايقٟ ٜلمس٘ ايٌٝؽ ـب ٚايتِٓٝع يتعٝع

ٖٚعٞع ْععٛع َعٔع تكععـٜى    ،ْع٘ع بٓؿوع٘ع ٜكععٍٛ: إٕ ٖععقٙ ايِععؿات َٝتاؾٝنٜكٝعع١    إف إ ٚعًععِ ايػٝععب؟ 

٤ٺ َٔع ا٭ؾٔع١ًٝ! ٚعًٝ٘ع      ا٭١ُ٥، ًب سـب إٔ ا٭١ُ٥ ٫ ؽبتًؿٕٛ عٔ غإلِٖ ه٣ٛ أِْٗ ع٢ً ًٞع

;    ٫ مبهعٔع إثبععات اسب  إف َععا ؿاَععت اٱَاَعع١ َؿَٗٛععاڄ     ذٝعع١ يهعع٬ّ اٱَععاّ ٫ٚ دبععب طاعتع٘ع

ى َٝتاؾٝنٜكٝععاڄ  إهلٝععاڄ(بٌعلٜاڄ  ٚعًٝع٘ع ٫ ٜهععٕٛ  ٜععٛؿ ٖٓععاى ؾععلم بععـب اٱَعاّ ٚغععإلٙ.   ٫ ،، ٚيعٝع

    ٔ أؾع٬ ٜععـ    ٚا٫هعتٓاؿ إفب قٛي٘ع ٚؾعً٘ع ٚتكلٜعلٙ؟     ،ٖٓاى ؿيٌٝ ع٢ً دعً٘ع ٬َنعاڄ ىبعلؾع١ ايعـٜ

 ٚا٫هتشاي١ ًب أٌُ اىبقٖب؟! ٖقا ايه٬ّ ٖٛ ايتػٝإل

 

 ــــــ ـ معيٙ بؼشٓ٘ اإلمام٘ ّمفَْو التأط4ٕ

ؽ نعععـٜٛك ٖعععب ف ععععـّ اعتبعععاك اىبوعععا٥ٌ اطٛكٜععع١ ًب اٱَاَععع١   ًب ن٬َعع٘ع إفب ايٌععٝع

مت ايتأنٝعـ ًب ايكعلٕٚ   »ٚقاٍ:  ، ايع١ُِ ٚعًِ ايػٝب َٚا إفب فيو( َٔ ايكلٕ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ

ٚعكٌع   ،ٚايبِعإل٠، ٚايتٗعقٜب   ،ٚإثبات ْعٛع َٔع ا٭ؾٔع١ًٝ ايعًُٝع١     ،ا٭ٚفب ع٢ً بٌل١ٜ ا٭١ُ٥

 . «ايـكا١ٜ

ٝعا٤ ايعيت ُعلٸغ بٗعا ايكعلإٓ ايهعلِٜ،       ٕ بٌعل١ٜ ا٭٥ُع١ ٖٞع نبٌعل١ٜ ا٭ْب    ٚازبٛاب: إ

ٖٚقٙ ايبٌل١ٜ ٫ تتٓعاؾ٢ َعع ايعِع١ُ ٚاٱعذعام ٚعًعِ ايػٝعب؟ ؾٗعِ َعع بٌعلٜتِٗ مل ٜهْٛعٛا           

ـٹٟ إڇيځع٢ اسبځعلٿ أځسٳعلټ أځٕ      بٌلاڄ عاؿٜـب، ٚإ٫ ىبا اهتشكٛا َكاّ اٱَا١َ، قاٍ تعافب:  ٗٵع ُٳعٔ ٜٳ أځؾځ

ـٳ   ٗٵعع ٟٳ إڇ٫ أځٕ ٜٴ ـٿ ٗڇعع َٻععٔ ٫ ٜٳ ٛ   .٣ٜٴتٻبٳعععٳ أځ م ايبٌععل ايعععاؿٟ ظبععـ اٱَععاّ   ٚهلععقا ازباْععب ايععقٟ ٜؿعع

 ، ٚقٛيع٘ع«٫ ٜكععاي بٓععا أٖعٌع ايبٝععت أسععـ َعٔع ايٓععاي    »ٜكععٍٛ ًب ْٗععر ايب٬غعع١:  عًعٞع

 .«هًْٛٞ قبٌ إٔ تؿكـْٚٞ»

نعٞع  ،ؾععلاؿاڄ عععاؿٜـب أإٕ ايتأهعٞع با٭٥ُعع١ ا٭طٗععاك ٫ ٜعععين بائععلٚك٠ إٔ ٜهْٛععٛا      

ايعيت ٖٞع َٔع     ،ٛؿ إفب عِعُتِٗ ٚعًُٗعِ بايػٝعب   مبهٔ ايتأهٞ بِٗ، ؾإٕ ايتأهٞ بٗعِ ٫ ٜعع  

ؽ  ٫ٚ مبهٔ يػإلِٖ إٔ ٜهٕٛ نقيو  ٖٚٞع اىبػايڀع١ ايعيت اكتهبٗع     ،ػُِٛٝاتِٗ ا ايٌٝع

سٝعح   ،ٚايكٝعاّ بايَٛبعا٥ـ ايـٜٓٝع١    ،ٕ ايتأهٞ إلبعا ٖعٛ ًب ايتهعايٝـ اٱهلٝع١    نـٜٛك(، بٌ إ

ٔ ًب ايٛقعت ْؿو٘ع   مبهٔ يٮ١ُ٥ إٔ ٜهْٛٛا ًب فيو َجا٫ڄ ؼبتقٟ ب٘ نبٝعع اىبع٪َٓـب. ٚيهع   

 َٛاڄ ٚعاىباڄ بايػٝعب َٚعا إفب فيعو;   ٫ مبهٔ يٲَاّ إٔ ٜهٕٛ أه٠ٛ يػإلٙ ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ َعِ

ؾبُعا إٔ اٱَعاّ    يعِع١ُ ٚعًعِ ايػٝعب.   ٚفيو يعـّ ُٓإ ُش١ ايڀلٜعل ٚهع١َ٬ اهلـاٜع١ إ٫ با   
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،    ، ٚقبععا أَعِععّٛ َعٔع ايععقْب ٚاشبڀععأ  ْع٘ع ٜتُتععع بعًععِ ايػٝععب، ٫ ٜتڀععلم ايٌععو إفب ٖـاٜتع٘ع

تباع٘ع ٚا٫َتجعاٍ   يتـٜٔ، ٚإ٫ مل ٜهٔ ٖٓعاى َعٓع٢ ٫  ٝهٕٛ ن٬َ٘ ٚؾعً٘ أه٠ٛ يًـٜٔ ٚاٚه

ٖٿ .٭ٚاَلٙ نايعِع١ُ ٚا٫ػتٝعاك    ،٬ت ايكٝاؿ٠ٚيهٔ َٔ ما١ٜٚ أػل٣ سٝح ٜتُتع ا٭١ُ٥ قب٪

 ٫ مبهٔ ايكٝاي ٚاىبكاك١ْ بِٝٓٗ ٚبـب غإلِٖ.   ٫ٚ مبهٔ يٰػلٜٔ بًٛغٗا،اٱهلٞ، 

 

اإلمام٘ األسبع يف اليصْص  عذو ّدْد  فهشٗـ  3

 ــــــ !!الذٓئ٘

       : ؽ نععـٜٛك ًب َٛٓععع آػععل َعٔع ن٬َع٘ع  أعجععل عًعع٢ نعع٬ّ يٲَععاّ    مل»قععاٍ ايٌعٝع

ٔ  اسبوـب ّ   ايعِع١ُ ٚعًعِ ايػٝعب     ٜتشـخ ؾٝ٘ع عع ّٸ عًع٢ اٱَعا ٞ   ٚايٓع ب اٱهلع  .«ٚايتِٓٝع

ـ، ٚمل ٕ ايجايععح ؾُععا بعععٚاؿععع٢ إٔ ٖععقٙ ا٭كنععإ ايه٬َٝعع١ اىبعلٚؾعع١ إلبععا َبٗععلت ًب ايكععل

 ًب ايكلْـب ا٭ٚيـب.  أثلٷ ٜهٔ هلا

ِْٛ ايـ١ٜٝٓ! ٫ ْتِعٛك إٔ  ًع ع٢ً ايٖٓٚٛ اىبڀډ ،ٖٚقا ايه٬ّ عذٝب َٔ َجً٘ سكاڄ

إٕ َٔ ي٘ أؿ٢ْ َعلؾع١ ًب عكا٥عـ   ٍ َجٌ ٖقا ايه٬ّ عٔ دٌٗ أٚ غؿ١ً; إف نـٜٛك ٜكٛ ايٌٝؽ

ٞ ُْبعل٠ ٚاسعـ٠ عًع٢    ٜعًِ إٔ ٖقا ايه٬ّ ٫ أهعاي ي٘ع َٔع ايِعش١. ٜٚهؿٞع إٔ ًْكع       ع١ايٌٝ

اٯٜات ٚايلٚاٜات ايهعجإل٠ ايعٛاكؿ٠ ًب َٓنيع١ اٱَاَع١ ايعُبُٝع١ ٚازبًًٝع١; يٝتٔعض إٔ ا٫عتكعاؿ         

قعـ ٓعلب  عقٚكٙ ًب     ععع  قبٌ إٔ ُٜبٗعل ًب آكا٤ اىبعتهًُـب  عع ٚعًِ ايػٝب ٚايتعٝـب ٚايتِّٓٝ 

١ ٚأَجاهلعا،  ٚبعـ ثبٛت آ١ٜ ايتڀٗإل ٚاي١ٜ٫ٛ ٚاٱَاَع  .اىبعَِٛـب أعُام نتاب اهلل ٚه١ٓ

ٚاييت أٓشت ضبعٛكاڄ ٭قعٛاٍ    ،ٚايلٚاٜات ايهجإل٠ اىبأثٛك٠ عٔ ا٭١ُ٥ ًب بٝإ اي١ٜ٫ٛ ٚاٱَا١َ

ع١       ،اىبتهًُـب ايٌٝع١ ٫ٚ تناٍ، ٫ ٜبك٢ أؿ٢ْ ًو ًب إٔ َؿٗعّٛ اٱَاَع١ اىبتذعقك عٓعـ ايٌٝع

ٟٛ(. ٚعًٝ٘ع  ٫ ٜتعـ٣ ا٭كنإ ا٭كبع١  ايع١ُِ، ٚعًِ ايػٝب، ٚايّٓ اٱهلٞ، ٚاٱع٬ٕ ايٓبع 

، ٚمل إٕ ايعٓاُععل ا٭كبععع١ ًب بععاب اٱَاَعع١ قععـ َبٗععلت ًب ايكععلٕٚ ايتايٝعع١»٫ َعٓع٢ ٭ٕ ٜكععاٍ:  

اّ إٔ ايؿلُعع١ قععـ تععٛؾلت يٲَعع ٓاؾلٓععٚ . ٚإفا دباٚمْععا فيععو«تهعٔع َٛدععٛؿ٠ ًب بـاٜعع١ ا٭َععل

ٕ    بٝعا ياسبوـب ١، ؾعإ ٬ڄ عًع٢ ا٫عتكعاؿ   ٖعقا ٫ ٌٜعهٌ ؿيعٝ    ٕ اٱَاَع١ ًٚعلٚطٗا ا٭هاهٝع

ٕ   اٱَا١َ.ببٌل١ٜ  َ   ،ؾٌٗ ؽبتًـ ا٭٥ُع١ اٯػعلٚ ّ ايبعاقل ٚايِعاؿم إفب اٱَعا    ـبٚػاُع١ اٱَعا

ؾٝعععع ًٚعع٪ْٚٗا اٱهلٝععع١  ًب بٝعععإ َكععاّ اٱَاَعع١ ايل  ، ايعوععهلٟ، ٚستعع٢ اٱَعععاّ اسبذعع١   

ُٸعا قايعع  ايعُبُٝع١  ـ    !؟٘ اٱَعاّ اسبوعـب  ع ايععيت  ،أ٫ تهؿعٞع نٌع ٖعقٙ ايلٚاٜععات ٚايٌعٛاٖ
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ـٸ ايتععٛاتل  ض َكععا  ،دبعاٚمت سعع ـٸ ٖععقا   ًب تٛٓٝع ّ اٱَاَعع١ ايٌعاَؽ ٚايكٝععاؿ٠ اىبعِعع١َٛ؟ أؾع٬ ٜععع

ٚدبعا٬ٖڄ يًشكعا٥ل ايٓاُعع١     ،يٓعٛك ايٌعُى   ايتٌهٝو ًب بـٜٗٝات َوعا٥ٌ اٱَاَع١ إْهعاكاڄ   

 ٚاي٬سب١؟!

 

 ــــــ نذْٓس بني التأّطٕ ّاملؼابَ٘ ـ 5

ًب َٛٓع آػعل َٔع ن٬َ٘ع إفب إٔ ايتأهٞع باٱَعاّ ًٜعنّ َٓ٘ع        ايٌٝؽ نـٜٛك ٜٚقٖب 

ٔ   ٕ ٖٓعععاى َوعععاغب١ بٝٓعع٘ع ٚبعععـب اٯػعععلٜٔ.  تهعععٛإٔ  ; ٚعًٝعع٘ع ػبعععب إٔ ٜهعععٕٛ َجععٌع اٯػعععلٜ

ٖٚقا إلبا ٜهٕٛ إفا اعتربْاِٖ ععـ٫ٚڄ، ٚأْٗعِ ٫ ػبعاْبٕٛ اسبعل،      يٝتُهٓٛا َٔ ايتأهٞ ب٘.

ٌ ايتأهٞع بٗعِ   ؿٕٚ اعتباكِٖ َعَِٛـب عاىبـب بايػٝب َِٚٓٛبـب َٔ قبٌ اهلل، سٝح ٜوتشٝ

   َٔ ٖقٙ ازبٗات.

ؾبُععا أْٗععِ ٖععـا٠ ٚسؿُبعع١   إٕ سٝجٝععات ا٭٥ُعع١ ا٭طٗععاك طبتًؿعع١. ٕ قًٓععا: ٚنُععا تكععـّ أ

ي ٚؿععِ إهلٞع      ٚػبعب إٔ   ،يًـٜٔ َٚبٕٝٓٛ يًٌلٜع١ ػبب اتِعاؾِٗ بايعِع١ُ   ٜتُتععٛا بعًعِ غٝع

ِ             ػاْ; ُهٔ ايٛثعٛم قبعا ٜبًػعٕٛ. َٚٔع ٖعقا ايبععـ ٫ مبهٔع يٰػعلٜٔ إٔ ٜهْٛعٛا َجًٗع يٝع

بععاؿاڄ أػعل٣ ٜهعٕٛ اٱَعاّ     ٝع١. ٚيهٔع ٖٓعاى أ   بِٗ َٔ ٖقٙ ايٓاس ؾ٬ مبهٔ ايتأهٞ ،قڀعاڄ

ؿععـب، ٚبععقيو ٜهععٕٛ أهعع٠ٛ يًٓععاي. ٚعًٝع٘ع ؾععإٕ اىبناٜععا ايعًُٝعع١    ؿععاڄ نوععا٥ل اىبهًډؾٝٗععا َهًډ

ت إيٝٓعا ععرب هعإلتِٗ أٚ ا٭ؿعٝع١ ٚايعكا٥عـ ٚا٭ػع٬م         ،ٚايع١ًُٝ ؾٝٗعا ايهعجإل َٔع     ،ايعيت ًُٚع

ٔ هعًُإ ٚأبٞع فك ٚاىبكعـاؿ ٚعُعاك     ايـكٚي ٚايعرب ٭ُشاب ايـٜٔ ٚايعًِ ٚاٱمبإ. ٚابتـا٤ٶ َع 

 ٞ ـا٤ ٚاجملاٖععـٜٔ ايععقٜٔ بًػععٛا قُعع١ ايتهاَعٌع اٱْوععاْ ؾععإٕ  إفب آ٫ف ايعًُععا٤ ٚايعععـٍٚ ٚايٌعٗع

ِٗ.   ،نإ بوبب تأهِٝٗ ٚاَتجاهلِ ٭ٌٖ بٝت ايع١ُِ ٚايڀٗاك٠ تهاًَِٗ ٚاْتٗاهلِ َٔ َعٝٓع

كٛيعع١ ا٫هععتشكاقات ايععيت ٖعٞع َعٔع َ ،ٚعًٝع٘ع ٫ ٜٓبػعٞع اشبًععٌب بععـب َكَٛععات اٱَاَعع١ ٚايكٝععاؿ٠ 

 ٘ ايعععيت ٖععٞع َععٔع َكٛيععع١ ايتهًٝعععـ ٚأؿا٤   ،ايؿلؿٜععع١ يٲَعععاّ، ٚبعععـب هعععإل٠ اٱَعععاّ ٚهعععًٛنٝت

ٛن١ٝ ٚاٱمباْٝع١ َٔع سٝعا٠ اٱَعاّ،          ايٛادبات. ٚايتأهٞ باٱَاّ إلبعا ٜهعٕٛ ًب اسبٝجٝع١ ايوًع

ٌ    اٱأَا ايكٝاؿ٠ ٚاهلـا١ٜ ؾتعٛؿ إفب سٝج١ٝ ايع١ُِ  ي. ٚعًع٢ نع سعاٍ   هل١ٝ ٚايعًِ ايًعـْٞ ٚايػٝع

ؽ  ؾإْٓع  بعـ٫ڄ َعٔع ايتٌعهٝو ًب اىبوعا٥ٌ ايه٬َٝع١ ايعُٝكع١ ٚاىبتعًكعع١       ،نعـٜٛك  ا ِْٓعض ايٌٝع

ُبإلات   ِٗ اىبوا٥ٌ ايـ١ٜٝٓ بٌعهٌ ُعشٝض، ٚأ  باٱَا١َ، إٔ ِٜلف دٗـٙ ًب ؾ ٕ ٜتذٓعب ايتٓع

 ٚأؿ٢ْ َٔ كعا١ٜ ايتك٣ٛ ايع١ًُٝ. ،ع١ ٚغإل ايِا٥ب١، ؾإٕ فيو أقلب إفب ايتعكٌاىبتولٿ
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ٌّ علـ ٍل جيْص ال 6  ًا عامٌل نالعلناء؟! ــــــٔكْل بأ

ؽ  ا ٕ اٱَعاّ عًٞع قعـ ععلف ْؿو٘ع      أ»نعـٜٛك ًب َٛٓعع آػعل َٔع ن٬َ٘ع       ؿعع٢ ايٌٝع

ي        عاىباڄ مبهٔ يٰػلٜٔ إٔ ٜهْٛٛا عًُا٤ َجً٘. غا١ٜ ا٭َعل أْ٘ع بوعبب نجعل٠ صبايوعت٘ يًٓع

        ٞ ى ًب ْؿٞع ٚإثبعات َلاتعب عًعِ عًٞع ٚآٍ عًع ، ٚإلبعا  أُبض أعًِ َٔ غإلٙ. إ٫ إٔ ايبشعح يٝع

 .«ايبشح ًب ًلط١ٝ عًِ ايػٝب ًب اٱَا١َ ٚعـّ ًلطٝت٘

 :ٚازبٛاب عٔ فيو

ب٘ َٔع ايعًعِ           ؿع٣ٛ أ أ٫ٚڄ: ٕ اٱَعاّ عًٞع مل ٜهٔع إ٫ عاىبعاڄ عاؿٜعاڄ، ٚكقبعا نعإ ِْٝع

 ،أبٞع ٖلٜعل٠   :َجٌ ،أنجل َٔ غإلٙ، ٚمبهٔ يٰػلٜٔ إٔ ٜهْٛٛا َجً٘، قـ اؿعاٖا آػلٕٚ

ٔ سٝععح قععاٍ: إْع٘ع سؿععِب آ٫ف ا٭ساؿ   ّ  ٜععح ععع ي ا٭نععل ًب ٖٚعٞع يبععا ٜوععتٓـ إيٝع٘ع    .ايعٓع

ٕ ُشٝض ايبؼعاكٟ ُٚعشٝض َوعًِ ٚغإلُٖعا َٔع ا٭َجًع١       ايهتب اىبعتُـ٠ عٓـ أٌٖ ايو١ٓ. ٚإ

 ايباكم٠ ع٢ً كٚا١ٜ أساؿٜح أَجاٍ أبٞ ٖلٜل٠ ايـٚهٞ.

سٝح قاٍ  ،عٔ كهٍٛ اهللإٕ ٖقا ايه٬ّ ٫ ٜٓوذِ َع اسبـٜح اىبعلٚف  ثاْٝاڄ:

ٚفيعو ٭ٕ ٖعقا اسبعـٜح ٜؿٝعـ بٝعإ عًعّٛ نبچع١         ;«ـٜٓع١ ايعًعِ ٚعًٞع بابٗعا    أْا َ» عٔ عًٞ

ٞپ ّٷ ٚغإل َتٓا١ٖٝ ٫ ٜٓاهلا إ٫ ٚي ـٿ  ايٌٝؽ ٕ ن٬ّ أنُا  .َعِٛ ّ ٜتٓعاؾ٢ ٚقعٍٛ   نعـٜٛك اىبتكع

 .«هًْٛٞ قبٌ إٔ تؿكـْٚٞ»اٱَاّ عًٞ ْؿو٘: 

ى ايهع٬ّ ًب كبهڊع    ثايجاڄ: ٝع١ ايعيت بًػٗعا    ايعًُٔ اٯػعلٜٔ َٔع ايُٛعٍٛ إفب اىبلتبع١     يٝع

إف  ّ ًب اىبكاكْعع١ بععـب عًعٞع ٚاٯػععلٜٔ. ٖٚععٛ نعع٬ّ اعتبععاطٞ; ٚإلبععا ايهعع٬ اٱَععاّ عًعٞع

:       مبهٔ اىبكاكْع١ بعـب اٱَعاّ ٚغعإلٙ     نٝـ ي ا٭نعلّ قعاٍ ًب سك٘ع عًٞع َعع   »ٚاسبعاٍ إٔ ايٓع

ٚاسبعل َعع    ،عًٞ َعع اسبعل  »، ٚ«قبٓني١ ايهعب١ ًب اهلـا١ٜ»ْ٘ ٚأ ،«ٚايكلإٓ َع عًٞ ،ايكلإٓ

٘     ، ٚإٔ سبٸ٘ع ٚبػٔ٘ع ع٬َع١ اٱ   «ٜـٚك َع٘ سٝجُا ؿاك ،عًٞ ي يع  ٜعا » :مبعإ ٚايٓؿعام، ٚقعٍٛ ايٓع

ٞ   ،هًُو هًُٞ ،عًٞ َٚٔع ٖٓعا اهعتـٍ اشبٛادع١ ِْعإل ايعـٜٔ ايڀٛهٞع ًب         .«ٚسلبعو سلبع

 ٚساكبٛٙ.ت نؿل ٚؾول ايقٜٔ ػايؿٛا عًٝاڄع٢ً إثبا «ايتذلٜـ»

، ٫ٚ    ًب اٱَا١َ إٕ َا ٜكاٍ َٔ ايتٌهٝو ًب ًلط١ٝ عًِ ايػٝب كابعاڄ: نع٬ّ باطٌع

ع١ ًب بععاب اٱَاَعع١. ٜٓوعذِ َععع ا٭ُععٍٛ اىبتؿععل عًٝٗععا بععـب  ؾاٱَاَعع١ ايععيت ٜتشععـخ عٓٗععا  ايٌعٝع

ٌ    ;ايٌٝع١ ٖٞ ٖـا١ٜ ايٓاي عبٛ ايوعاؿ٠ اىبڀًكع١  اسبكٝكٞع ٚايػاٜع١ َٔع     بػٝع١ ذبكٝعل ايتهاَع

تعععٕٛ بإساطعع١ ٜتُٚ ايكٝععاؿ٠ أًععؼاْ َعِععَٕٛٛ، ٫ٚ ٜتععأت٢ فيععو إ٫ إفا تععٛفب ػًععل اٱْوععإ.
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إٕ عًعععّٛ ا٭ٚيعععـب  َٚععٔع ٖٓعععا قعععاٍ اٱَعععاّ ايِعععاؿم ٜٚعًُعععٕٛ  ُٝعععع ا٭َعععٛك.  ،مشٛيٝععع١

ٕ ٜعًععِ اٱَععاّ نبٝععع َععا   عِععّٛ، ٚإ اسبهُعع١ اٱهلٝعع١ تكٔعٞع بععأ   ٚاٯػععلٜٔ عٓععـ اٱَععاّ اىب 

 ؼبتاد٘ ايٓاي.

، ٚاسبعاٍ إٔ عًعِ اٯػعل    ٚعًٝ٘ ٌٖ مبهٔ َكاك١ْ اٯػلٜٔ بعًٞ ٜٔ باىبكاكْع١  ٚآي٘ع

 ٚآي٘ ٖٛ َٔ قبٌٝ قٝاي اىبعـّٚ باي٬َتٓاٖٞ.  ٜعًُ٘ عًٞ إفب َا

 

ّْل يف ال مكْل٘ـ بطالٌ  7  ــــــ ائذ الؼٔعٔ٘عكالتش

إٕ َعععا فٖبعععتِ إيٝعع٘ع ًب ن٬َهعععِ َععٔع ا٫ؿععععا٤ حبعععـٚخ اهعععتشاي١ دعععاؿٸ٠ ًب َععععامل  

ا٫هعتشاي١ ًب َوعا٥ٌ   ٜض عبعاكتهِ ععع   طبكعاڄ يِعل   ععع  اىبقٖب، َٚلاؿنِ َٔع ٖعقٙ ا٫هعتشاي١   

ـب اٱهلعٞع ًب اٱَاَعع١، ٚفيععو َٓععق ايكععلٕ ا٭ٍٚ إفب        ،١ايعِععُ ّ ٚايتععٝع ٚعًععِ ايػٝععب، ٚايعٓع

 طبتًـ ا٭بعاؿ:   عٔ ايِش١ ًب ؾٗٛ عاكڈ ايكلٕ ايلابع،

١ سعٍٛ اٱَاَع١ َٚٛقعٗعا       أ٫ٚڄ:  إٕ َوأي١ ايع١ُِ ٚعًِ ايػٝب ٚنٌع اىبوعا٥ٌ ا٭هاهٝع

ع١ ايعًُعٞع ٚايجكععا  َٔععاؾاڄ إفب ا٭ؿيعع١ ايٓكًٝعع١    ،قععـ قاَععت عًٝٗععا ا٭ؿيعع١ ايعكًٝعع١    ًب عٓععـ ايٌعٝع

، يبعا ٫ ٜوععٓا فنعلٙ ٖٓعا كعاٜع١      ٚا٭١ُ٥ ا٭طٗعاك يلٚاٜات اىبأثٛك٠ عٔ كهٍٛ اهللٚا

 ي٬ػتِاك.

ْكععٍٛ: إٕ   ٕ ايجايععح ٚايلابععع ؾإْٓععا  ٕ ٖععقٙ ايبشععٛخ تعععٛؿ إفب ايكععل   يععٛ هععًُٓا أ ثاْٝععاڄ: 

عععع عًعع٢  ١ ايعكًٝعع١ َٔععاؾاڄ إفب ا٭ؿيعع عععع تكععّٛ  تهًُـب ًب بععاب اٱَاَعع١ ًٚععلٚطٗا  ؿكاهععات اىبعع 

: بِععا٥ل ايععـكدات  ًب  ،ظبععـ إٔ نتبععاڄ :َعٔع بععاب اىبجععاٍ .أساؿٜعح اىبعِععَٛـب  َعٔع قبٝعٌع

(، ايلابعععايكععلٕ ايجايععح(، ٚاىبكٓععع ًب اٱَاَعع١  ايكععلٕ اشبععاَى(، ٚأُععٍٛ ايهععاًب  ايكععلٕ     

ٚنٌـ اىبلاؿ ًٚلغ ايتذلٜـ  ايكلٕ ايوعابع(، ٚايڀلا٥عـ  ايكعلٕ ايوعابع(، ٚإثبعات اهلعـا٠       

 ،ٚأَجاهلعا  ،ايقػإل٠  ايكلٕ ايلابع(، ٚايػعـٜل  ايكعلٕ ايلابعع عٌعل(    ٕٚ اسباؿٟ عٌل(،  ايكل

ٜٚوتٓـ إيٝٗا نُِاؿك يًبشٛخ  ،اىبأثٛك٠ عٔ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاكَؿع١ُ قبؼتًـ ا٭ساؿٜح 

إف نٝعـ مبهٔع ي٘ع إٔ ٜػًعل عٝٓٝ٘ع عٔع        َٔ ٖٓا ٌٜٓأ تعذبٓعا; اٱَا١َ. ٚ :َٚٓٗا ،ايه١َٝ٬

٫ٚ  ،ٙ قبجٌع ٖعقٙ ايهًُعات ايعيت تؿتكعل إفب ايٛدٗع١ ايعًُٝع١ ٚايعكًٝع١        ٛٸٜتؿع ، ٚاسبكا٥ل ايجابت١

 ؟!تٓوذِ َع ا٫عتكاؿات ايٌٝع١ٝ
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طَاو اليكذ إىل  دُٔأدعٔتَه، ملارا تْ مً  ^ـ أٍل البٔت 8

 األدعٔ٘؟! ــــــ

ؽ ٝع٘ع يٲَاَعع١ اىبوععتٓـ٠ إفب ا٭ؾٔعع١ًٝ ايعكًٝعع١ َعٔع ػعع٬ٍ تبٓٸ ،نععـٜٛك يكععـ عُععـ ايٌعٝع

ـب(،       بعع ،ٚايعًُٝعع١ ـ٫ڄ َعٔع اهععتٓاؿٖا إفب  ايعِعع١ُ(، ٚ اٱعذععام(، ٚ عًععِ ايػٝععب(، ٚ ايتععٝع

ٚتٌُٛع َٔع ػع٬ٍ فيعو      كٚ ايتِّٓٝ(، إفب تكوِٝ ا٭ؿع١ٝ اىبأثٛك٠ عٔع ا٭٥ُع١ ا٭طٗعا   

 إفب ٚدٛؿ ْٛعـب َٔ ايتٌٝع: 

ايتٌٝع ايقٟ ٜجبت َٔ ػع٬ٍ ؿععا٤ نٌُٝع ٚأبٞع هبعن٠ ٚايِعشٝؿ١ ايوعذاؿ١ٜ َٚعا          ع1

 .ًاب٘ فيو

 ايتٌٝع ايقٟ ٜٓبجل َٔ ؿعا٤ ايتٛهٌ ٚؿعا٤ ايؿلز.  ع2

ٝټ   ع ا٭ٍٚ تٌععع ٝټ   ٜٚ٪نعععـ عًععع٢ إٔ ايتٌععٝع ع ايجعععاْٞ تٌععع ع ع بٌعععلٟ، ًب سعععـب إٔ ايتٌععٝع

 َٝتاؾٝنٜكٞ.

 :  اٱًها٫ت أٜٔاڄ، َٚٓٗا ٜٚلؿ ع٢ً ٖقا ايه٬ّ ايهجإل َٔ

، ٌٜٞع  ايلدايٞ َٔاؾاڄ إفب إهٓاؿٖا ،إٕ نبٝع ا٭ؿع١ٝ اىبأثٛك٠ عٔ أٌٖ ايبٝت ا٭ٍٚ:

ِٸٗا َٚتٓٗا ّ      .بِعش١ اْتوعابٗا إفب تًعو ايعقٚات اىبكـهع١      ْ ى بٛهعع غعإل اٱَعاّ اىبعِعٛ  ،ٚيٝع

ايععقٟ ٖععٛ سذعع١ اهلل ٚٚيعٞع اهلل ا٭عُبععِ، إٔ ٜؿععٛٙ قبجعٌع ٖععقٙ ايهًُععات ايعلؾاْٝعع١ ايوععا١َٝ      

ؾٗعٌع مبهعٔع يػععإل اىبعِععّٛ ايعععامل  ُٝععع سكععا٥ل ايٛدععٛؿ إٔ ِٜععـع قبجعٌع   .ٚا٭ؿبٝعع١ ايلاقٝعع١

اكف اشبايِعع١ ايععٛاكؿ٠ ًب ْٗععر ايب٬غعع١ ٚايِععشٝؿ١ ايوععذاؿ١ٜ ٚؿعععا٤ أبعٞع هبععن٠   ايعًععّٛ ٚاىبععع

 ٌ ؟ ٖٚعٌع ٚدععـ ًععؼّ َجعع اٱَععاّ عًعٞع أٚ اٱَععاّ ايوععذاؿ ٜعع٪ؿٟ عبععاؿ٠ كهععٍٛ   ٚؿعععا٤ نُٝعٌع

كععلإٓ َٚبععاٖلٙ ٚباطٓع٘ع َجعٌع ٖٚعٌع مبهعٔع يٌععؼّ إٔ ٜععـعٞ َعلؾعع١ نبٝععع عًععّٛ اي  اهلل

اٱَععاّ اسبوععـب ًب صبعععاٍ   ت ٖٚعٌع ٖٓععاى َععٔع مبهٓع٘ع إٔ ٜععأتٞ قبجعٌع نًُعععا      ؟ا٭٥ُعع١ 

ٖٚعٌع مبهٔع يععـعا٤ علؾع١ ايععقٟ ْڀعل بع٘ع فيعو اٱَععاّ إٔ ِٜعـك ععٔع غعإل َِععـكٙ        ايعلؾعإ؟ 

 ايػٝي؟ إفب غإل فيو َٔ ايتوا٫٩ت ايهجإل٠.

ْ٘ ٜؿٌِ ا٭ؿعٝع١ ايعيت ذبتعٟٛ عًع٢ ايتٛهٌع ٚايٌعؿاع١ َٚعـغ ا٭٥ُع١ ٚايجٓعا٤          إ ايجاْٞ:

  ٌ ڀِٗ ًب سعع ِٗ ٚتٛهعٝع ٚ   عًعٝع ٌ   اىبعٜٓٛعع١ٌَععانٌ اسبٝععا٠ اىباؿٜعع١  ع ا٭ُعٝع بوععبب  ;ععٔع ايتٌعٝع

ٚفيو  . ًب سـب إٔ ٖقا ن٬ّ باطٌ أٜٔاڄ;اؾٝنٜكٞ ٚتكـٜى ا٭١ُ٥ ا٭طٗاكاطت٣ٛ اىبٝت

إٕ ايتٛهٌ ٚا٫هتٌؿاع با٭ٚيٝا٤ اىبعَِٛـب ٚاىبكلبـب َٔ عباؿ اهلل ٫ كبعٌب ي٘ع بايٌعلى     أ٫ٚڄ:
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ض     ٚفيعو ٭ٕ ٖعقٙ ايٛدعٛؿات اىبك    ٛسٝـ(;ٚايػًٛ، بٌ ٖٛ عـب  ايت ـهع١ تعتعرب ٚهعا٥ٌب ًب ايؿٝع

اٱهلٞ، سٝح قٔعت اسبهُع١ اٱهلٝع١ بكٝعاّ ععامل ايٛدعٛؿ عًع٢ ُْبعاّ ا٭هعباب ٚاىبوعببات.           

ِ اسبٝعا٠، َٚعع      ;إْٓا ظبـ ايوشب ٚايلٜاغ ٚايٌُى ٚايكُل دبلٟ باْتُباّ :ؾُج٬ڄ يػاٜع١ تُٓبٝع

ـٸ تٓعِ نبٝع اىبؼًٛقات ـ. ٖٚهعقا  ًتٛسٝع بٗقٙ ا٭هباب َٓاؾٝاڄ ي ،اٱْوإ :َٚٓٗا ،فيو ٫ ٜع

أَععٛكاڄ َجعٌع اسبٝععا٠ ٚاىبععٛت ٫ تٓععاًب     اىب٥٬هعع١ ايععقٜٔ ٜتٛيععٕٛ عععع  بِععلٜض ايكععلإٓ ايهععلِٜ عععع    

ع١ إفا اعتربْا إٔ أٚيٝا٤ اهلل مباكهٕٛ ؿٚك ايٌؿا لبا ٜتشكلإٕ ايٌلى ٚايػًٛ إ ثاْٝاڄ: ايتٛسٝـ.

ا قًٓعا إٔ تعأثإلِٖ   ٚأَعا إف  هلعِ ايتعأثإل با٭ُعاي١ ٚايعقات;     ٕٚايتٛهٌ عًع٢ عبعٛ ا٫هعتك٬ٍ، ٚأ   

ـٸٙ َٔ ايٌلى;ٚ ،طٛيٞ ٕ ٖٛ ؾعٌ اهلل. ٚإ ٭ٕ ؾعًِٗ س٦ٓٝقٺ إلبا ٜتِ بإفٕ اهلل، ؾ٬ مبهٔ ع

َعٔع ٖععقا  يت ُععـكت ععٔع ا٭ْبٝععا٤ ٚا٭ٚيٝععا٤  نبٝععع اىبعععادن ٚايتِععلؾات ايتهٜٛٓٝعع١ ايعع   

شِٗ ٖعقٙ ايكعـك٠ ًب إطعاك ٖـاٜع١ اي        ايكبٌٝ، أٟ إ فب ٓعاي إ ٕ اهلل تعافب ٖعٛ ايعقٟ أفٕ هلعِ َٚٓع

اييت ُلغ بٗا ايكلإٓ ايهلِٜ. ٚعًٝ٘ع ؾذُٝعع ا٭ؿعٝع١     ،يًُٛت٢اسبل، نإسٝا٤ عٝو٢

هٛا٤ٷ أناْت َٔ َكٛي١ ايتٛهٌع ٚايٌعؿاع١ أٚ   ، ات اىبأثٛك٠ عٔ أٌٖ بٝت ايع١ُِٚاينٜاك

ا ُعععشٝش١ َٚٓڀكٝععع١غإلُٖعععا َععٔع اىبٔعععاَـب ٕ اٱًعععهاٍ ايعععقٟ أٚكؿ قبٓاؾاتٗعععا ٚإ .، نًععٗع

ٖٚعٞع باطًعع١ ٫ٚ أهععاي هلععا َعٔع  ،ؾهععاك ايٖٛابٝعع١ ازباًٖٝع١ يًتٛسٝعـ ٚايتٛنعٌع ْاًعع٧ ععٔع ا٭ 

ِٸش١.  اي

قعـ أكًعـْٚا أٜٔعاڄ     ـْٚا إفب طعلٜكِٗ َٔع ػع٬ٍ ا٭ؿعٝع١    إٕ ا٭١ُ٥ ايقٜٔ أكً: ايجايح

نٜعاك٠ ازباَعع١ ايهعبإل٠،    اي :َٚٓٗعا  ،إفب ١ٜٖٛ اٱَا١َ ٚسكٝكتٗا َٔ ػ٬ٍ طبتًعـ اينٜعاكات  

هٔ ا٭ػق ببعض نًُات أٌٖع  ت. ٚعًٝ٘ ٌٖ مبٚغإلٖا َٔ اينٜاكا ،ٚآٍ ٜاهـب، ٚأَـب اهلل

ؽ     ؾإ ٚبقيو ؟!ػل٣ًب اٱَا١َ ٚتلى ايهًُات ا٭ايبٝت ٕ ايتؿهٝو ايعقٟ قعاّ ب٘ع ايٌٝع

ٍٸ  ٕ ناْععت ٖٓععاى اهععتشاي١ ؾإلبععا ٖعٞع ًب أؾهععاك   . ٚإنععـٜٛك ٫ ٜكععّٛ إ٫ عًعع٢ تؿهععإل ٖعع

تٌعهٝو  ايعيت ٜععين اي   ،نـٜٛك، ٚيٝوعت ًب سكعا٥ل اىبعقٖب ايٓاُعع١     ٍ ايٌٝؽٚعكا٥ـ أَجا

 ؾٝٗا تٌهٝهاڄ ًب ايبـٜٗٝات ايلٜا١ٝٓ ٚايؿًوؿ١ٝ ٚاىبٓڀك١ٝ.

ض َباْٝٗععا إفب ؾلُعع١ أػععل٣   ٚ ْٚهتؿعٞع بٗععقا  ،ْععرتى اسبععـٜح سععٍٛ اٱَاَعع١ ٚتٛٓعٝع

 اىبكـاك َٔ بٝإ َقٖب اٱَا١َ.  

عٔع َؿٗعّٛ اٱَاَع١ ايعُٝعل ًب ثكاؾع١       ًٚب اشبتاّ يهٞ لبٓض ايكاك٨ تِٜٛلاڄ إنبايٝاڄ

 «أَعايٞ ايِعـٚم  »ًب ػاكبع١ نتعاب    اڄَعقنٛك عٔع اٱَعاّ ايلٓعا   سعـٜجاڄ   ايٌٝع١ ْقنل
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;     1 ٞ:ايتع٢ً ايٓشٛ اي ِٸ ايعـٜٔ ٜٚهتٌُع ٌٸ َٔع إٔ ٜعـكنٗا ايٓعاي     اٱَاَع١  عع  2ع باٱَاَع١ ٜعت أدع

ٌ اٱَا١َ َكع 3بعكٛهلِ;  ّٸ ب٘ اهلل إبلاِٖٝ اشبًٝع ٜٓعاٍ اٱَاَع١ إ٫   ٫ عع  4بععـ ايٓبع٠ٛ;   اّ ػ

; 6تٝععاك مسععاٟٚ; ععع اٱَاَعع١ أَععل إهلعٞع ٚاػ5َعِععّٛ;  ععع 7ععع اٱَععاّ أَععـب اهلل ٚسذتع٘ع عًعع٢ ػًكع٘ع

٘    عع  8اّ َعِّٛ َٔ نبٝعع ايعقْٛب ٚايعٝعٛب;    اٱَ ، ٫ٚ ٌٜعابٗ٘ أسعـ َٔع    اٱَعاّ ؾلٜعـ َٔع ْٛعع

 ،ُْٚبعاّ اىبوعًُـب   ،اٱَاّ مَاّ ايـٜٔ ع10ّ ٖٛ ايقٟ ٜعًِ س٬ٍ اهلل ٚسلاَ٘; اٱَاع 9اشبًل; 

 ٚعن٠ اىب٪َٓـب. ،٬ُٚغ ايـْٝا

 



 

 

 

 ع اإلمام٘ يف اإلطالومْق
 ذلظً نذْٓس لؼٔخأطشّسات اىكذ 

 
هيحًد صدر زادأ. 

 ترجًة: انسيد حسٍ يطر

 

 مكّذم٘ ــــــ

إؿكاى ايعبعاكات ٚاىبؿعاِٖٝ    ؿٗعِ ايِعشٝض يًُععاكف ايـٜٓٝع١    إٕ َٔ بـب أِٖ َكَٛعات اي 

ايعيت  اىبوتع١ًُ ًب فيو ايـٜٔ بٌهًٗا ايِشٝض، قبع٢ٓ إٔ ٜعـكى ايؿعلؿ اىبععاْٞ ايِعشٝش١     

: ايتٛسٝعـ، ايٓبع٠ٛ، ٚاشباكبٝع١، ٚاٱَاَع١، ٚاشب٬ؾع١،        تعرب عٔ أٍُٛ فيو ايـٜٔ، َٔ قبٌٝع

يبا ٜوتتبع ٖـا١ٜ ايؿلؿ إفب اسبكٝك١ ٚايٛاقعٝع١ ايعيت أْعنٍ اهلل تععافب      ،ٚاي١ُٝٛ، ٚعبٛ فيو

 ايهتب َٔ أدًٗا.

 ؾًٔ تهٕٛ ْتٝذتٗا غإل تؿِٗ تًو ايعباكات بٌهًٗا ايِشٝض،ٚبعهى فيو يٛ مل 

 اي٬ٔي١ ٚائٝاع.

ؽ نعـٜٛك إفب ععـّ ؾٗعِ أُعٍٛ          إٕ عـّ اٱؿكاى ايِعشٝض ىبؿٗعّٛ اٱَاَع١ أؿ٣ بايٌٝع

ع ًعع١ ًب اٱَاَعع١ ٚاي٫ٜٛعع١، ا٭َععل ايععقٟ ؿعععاٙ إفب إثاكتٗععا ًب ضبآععل٠  ٚاىبتُجٿ ،ٚأكنععإ ايتٌعٝع

١ٝٓ اٱكًععاؿ ٖععع،1427ّ َعٔع عععاّ أيكاٖعا ًب اطععلٻ   اٱَاَعع١ ًب ٓعع٤ٛ  :ذبععت عٓععٛإ ،ًب سوعٝع

 يجٛك٠ اسبو١ٝٓٝ(، ْٚوب ؾٝٗا ايٌٝع١ إفب ايػًٛ.ا

َٚٔع ٖٓعا ٚدعـت َٔع      ٌ ايعيت ٜٓتكعـٖا عاكٜع١ عٔع اسبكٝكع١.     ؾُٗ٘ع يًُوعا٥   ٚقـ ٚدعـتٴ 

ٞٻ ؽ ضبؤع نعـٜٛك ًب        ايٛادب عً إٔ أؿاؾع عٔ َها١ْ أٌٖ ايبٝعت، ٚتهعقٜب أقعٛاٍ ايٌٝع

 ٚإثبات ػ٬ؾٗا. ،ؾٝٗااىبوا٥ٌ اييت متٸ حبجٗا، ٚتٓبٝ٘ ايعامل ايٌٝعٞ إفب ا٭ػڀا٤ اييت ٚقع 
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 نٔف ميهً مظاّاٗ علٕ بظائش العلناء؟! ــــــ

ؽ نعـٜٛك، ثعِ أدٝعب عٓٗعا      ًٚب ععلٸف  إٕ عًٝعاڄ ». ٜكعٍٛ:  َا ٜأتٞ أْكٌ عباك٠ يًٌٝع

ـ ُععشب ْؿوع٘ع بُٛععؿ٘ عاىبععاڄ، ٚمبهعٔع يٰػععلٜٔ إٔ ٜهْٛععٛا عًُععا٤ أٜٔععاڄ، إ٫ إٔ عًٝععاڄ قعع   

َٔع غعإلٙ، ؾهعإ يناَعاڄ إٔ ٜعًعِ       ٞ بتٗعقٜب ْؿوٞع أنجعل   ايٓي أنجل َٔع غعإلٙ، ٚقعـ سُبع    

، ٚإلبعا ايبشعح ًب أْ٘ع      أنجل َٔ غإلٙ، ؾًٝى ايبشح ًب ْؿٞ أٚ إثبات َلاتب عًٞ ٚآٍ عًٞع

 .«ٌٖ ٌٜرتٍب ًب اٱَاّ إٔ ٜعًِ ايػٝب أٚ ٫ ٌٜرتٍب فيو؟

ي   تهُعٔع ًب إِٜعععاٍ ايٓععـا٤ اٱهلععٞع إفب ايٓعععاي،   ٚازبععٛاب: ناْعععت كهععاي١ ايععٓع

ُِٗ ٟ  ،ٚتعًعٝع ِٗ، قععاٍ تعععافب:   َعٔع ػعع٬ٍ ايهتععاب ايععق ٖٴِ بٹهٹتٳععابٺ  أكهعٌع إيعٝع ٓٳععا ـٵ دٹ٦ٵ ٚٳيځكځعع

ٕٳ   ٓٴعٛ َٹ ّڈ ٜٴ٪ٵ ٛٵ ُٳ١ڄ يڍكځع ٚٳكٳسٵ ـٶ٣  ٖٴ ِڈ  ٓٳاٙٴ عٳًځ٢ عٹًڃ ًڃ ِٻ إٕ ؾٗعِ نٌع نتعاب عًُٞع      .(52 ا٭ععلاف:  ؾځ

، ٕٸ أٜععع١ ؼبتعععاز إفب َعًعععِ طبعععتّ بعع٘ع يؿُٗعع٘ع ؿٕٚ ضباٚيععع١  ععععاكف بلَعععٛمٙ َِٚعععڀًشات٘، ٚإ

ع١ ايٛقععت ٚاٱػؿععام ٚائعع٬ٍ. ٚقععـ اػتععاك٫ ٜٓعع ا٫هععتعا١ْ بععقيو اىبعًععِ اهلل  تر َٓٗععا إ٫ َٔعٝع

ُاڄ يقيو ايهتاب ايعًُٞ ايقٟ أْني٘ َٔ عٓعـٙ،  بُٛؿ٘ َعًڍهبشاْ٘ ٚتعافب ًؼّ ايٓي

ِٵقاٍ تعافب:  ٗڇ ٝٵ ٍٳ إڇيځ َٳا ْٴنٿ ٔٳ يٹًٓٻايڇ  ٝٿ ٝٵوځ ايقٿنڃلٳ يٹتٴبٳ ٚعًٝ٘ ٫بـ يؿِٗ  .(44 ايٓشٌ: ٚٳأځْنٳيڃٓٳا إڇيځ

، أ٫ ٖٚععٛ ُع٘ع اشبععاْىبوعا٥ٌ ايعًُٝعع١ ايععٛاكؿ٠ ًب ٖععقا ايهتععاب ايوعُاٟٚ َعٔع ايتُوععو قبعًڍ  ا

 ٚتعًِ َا ٜكٛي٘ ًب بٝإ فيو ايهتاب.   ،كهٍٛ اهلل

أّ ٫ بععـ َعٔع َلاسعٌع  ا٥ٌ ايعًُٝعع١ ًب َلسًعع١ ٚاسععـ٠،ثععِ ْكععٍٛ: ٖعٌع مبهعٔع تعًععِ اىبوعع

 َتعـؿ٠ ٚربِّٝ ؾرت٠ م١َٝٓ يهٌ َلس١ً؟

ٖعٌع مبهٓع٘ع تعًععِ ناؾعع١ ايعًععّٛ ايڀبٝعع١ ًب َلسًعع١ ٚاسععـ٠     ؾايععقٟ ٜععلّٚ تعًععِ ايڀععب 

آػعل ًب ؾعلع    فهعتا  ايڀب، حبٝح ٫ ٜهعٕٛ حبادع١ إفب أ  ؼبٔل ؾٝٗا ؿكي أهتاف ًب ،ؾكٌب

 طبٸٞ آػل؟ 

ٖٿ َٔ اي ً٘ع يؿٗعِ اىبوعا٥ٌ ايڀبٝع١ ايعيت      بـٜٗٞ أْ٘ ٫ بـ ي٘ َٔ قڀع َكـَات كبٗٝـٜع١ ت٪

ٕ َٔ أهباب ايٓذاغ إٔ ؼبٔل قاع١ ايعـكٚي  ؼباٍٚ ا٭هتاف تبٝٝٓٗا ي٘، ٚبعـ تأًٖ٘ يقيو ؾإ

بٌهٌ َتٛاٌُ، ٚإٔ ٜوتُع ىبا ٜكٛي٘ع ا٭هعتاف بـقع١، ٚإٔ ؼبؿعِب اىبعًَٛعات ايعيت ٌٜعلسٗا        

 ا٭هتاف، ٚإ٫ نإ إػؿاق٘ قڀعٝاڄ.

ًب تعًِٝ ايكعلإٓ ايهعلِٜ ٚإبع٬ؽ كهعاي١ اهلل إفب ايٓعاي ًب سٝات٘ع       ٌٖ نإ ايٓي

  تعافب يٝهٕٛ عْٛاڄ ٚكؿ٤اڄ ي٘ ًب ٖقا ا٭َل اشبڀإل؟ٚسٝـاڄ، أٚ نإ ٖٓاى َٔ اػتاكٙ اهلل
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ٝ٘ع  ٚايعقٟ ٜكعٍٛ ؾ   ،ؿل عًٝ٘ َٔع قبٌع ايؿعلٜكـب   اىبتٻ ،َٔ ػ٬ٍ ايتـبل ًب سـٜح اىبٓني١

، أْععت َععين قبٓنيعع١ ٖععاكٕٚ َعٔع َٛهعع٢»: كهععٍٛ اهلل ٚبعععـ  ،«إ٫ أْع٘ع ٫ ْععي بعععـٟ ،ٜععا عًعٞع

َعٔع غبععاك عًعع٢ ٌَععاكن١ اٱَععاّ   ٫ ٜبكعع٢ ٖٓععاى ،تععـبل ًب ًععإٔ َٚكععاّ ٖععاكٕٚ َعٔع َٛهعع٢ اي

ٓٻ ،ًب ١َُٗ ايلهاي١يًٓيعًٞ ِٴ ايهٹتٳعابٳ  ش١ ًب قٛي٘ تعافب: اىبٛ ٗٴ ُٴ ٜٴعٳًڍ ٚٳ ِٵ  ٗڇ ٜٴنٳنڍٝ

ُٳ١ځ  .ٚٳاسبٹهڃ

ٌٵكبٸ٘ قا٬٥ڄ: ٍ َٛه٢يكـ هأ ٖٵًٹٞ  ٚٳادٵعٳ ٔٵ أځ َٿ ٚٳمڇٜلاڄ  ٕٳ أځػٹٞ  يٹٞ  ـٴؿٵ ٖٳاكٴٚ ًٵ ا

٘ٹ أځمٵكڇٟ  ٘ٴ  بٹ ًٵلڇنڃ َٵلڇٟ ٚٳأځ ٞٵ ْٴوٳبٿشٳوځ نځجٹإلاڄ  ؾٹٞ أځ إڇْٻوځ نڂٓتٳ  ٚٳْٳقٵنڂلٳىځ نځجٹإلاڄ  نځ

ِٹإلاڄ  َٴٛهٳ٢  بٹٓٳا بٳ ـٵ أڂٚتٹٝتٳ هٴ٪ٵيځوځ ٜٳا  ٍٳ قځ َٳلٻ٠ڄ أڂػٵلٳ٣ قځا ٝٵوځ  ٓٻا عٳًځ ٓٳ َٳ ـٵ   .(37ع  29 ط٘: ٚٳيځكځ

ا٭َععل  إٔ ػبععٌع أػععاٙ ٖععاكٕٚ ًععلٜهاڄ ًب أَععلٙ، ٚنععإ ٖععقا   يكععـ أكاؿ َٛهعع٢ 

أُبض ٖعاكٕٚ  بعـ إٔ اهتذاب اهلل يلغب١ َٛه٢ٚ ب٬ؽ كهاي١ اهلل إفب ايٓاي.عباك٠ عٔ إ

ٌعععاكن١ إفب اٱػععع٬ٍ بلهعععاي١   ؿٕٚ إٔ تععع٪ؿٟ ٖعععقٙ اىب  ،ًعععلٜهاڄ ىبٛهععع٢ ًب أَعععل ايلهعععاي١  

 َٛه٢

ي عاىبعععاڄ          إٕ َعٔع يععٛامّ اىبٌععاكن١ ًب أَععل ايلهعععاي١ ٚإب٬غٗععا إٔ ٜهععٕٛ ًععلٜو ايعٓع

، ٚإ٫ مل تهعٔع ٖٓععاى َعٔع  قبٛٓععٛع ايلهععاي١، ٚأ ي ْؿوع٘ع ٕ ٜهععٕٛ عًُع٘ع قبوععت٣ٛ عًععِ ايعٓع

 ؾا٥ـ٠ ًب ٌَاكنت٘، ؾٓكٍٛ: َا ٖٞ َِاؿك َعلؾ١ ٖقا ايٌلٜو؟

 ٚقعـ عًُعتِ َٛٓععٞ َٔع كهعٍٛ اهلل     »سٝح قاٍ: يكـ ًلغ فيو اٱَاّ عًٞ

ُٸين إفب ُععـكٙ،     بايكلابعع١ ايكلٜبعع١، ٚاىبٓنيعع١ اشبِِٝعع١، ٚٓعععين ًب سذععلٙ ٚأْععا ٚيععـ، ٜٔعع

،     ٜٚهٓ ِٸ ًٜكُٓٝ٘ع ٤ ثع ُٸين علؾ٘، ٚنإ مبٔعؼ ايٌٞع ؿين ًب ؾلاً٘، ٚمبوين دوـٙ، ٌٜٚ

َٔ يعـٕ نعإ ؾڀُٝعاڄ    ڀ١ً ًب ؾعٌ، ٚيكـ قلٕ اهلل بَ٘ٚا ٚدـ يٞ نقب١ ًب قٍٛ، ٫ٚ ػ

 ٚ  ضباهٔع أػع٬م ايععامل، يًٝ٘ع ْٚٗعاكٙ،     أعُبِ ًَوٺ َٔ ٥٬َهت٘ ٜوًو ب٘ طلٜل اىبهعاكّ، 

ٌ أثعل   تٸع٘ع ا ٚيكـ نٓعت أتب  ّڈ َٔع أػ٬ق٘ع عًُعاڄ، ٜٚعأَلْٞ           بعاع ايؿِٝع ٌٸ ٜعٛ ، ٜلؾعع يٞع نع َٸ٘ع أ

١ٺ حبعلا٤   ٌٸ هٓع ٚمل ػبُعع بٝعتٷ    ، ؾعأكاٙ ٫ٚ ٜعلاٙ غعإلٟ،   با٫قتـا٤ ب٘. ٚيكـ نإ ػباٚك ًب ن

ـٷ ٜٛ ، ٚأْعععا ثايجُٗعععا، أك٣ ْعععٛك ايعععٛسٞ  ٚػـػبععع٦َ١عععقٺ ًب اٱهععع٬ّ غعععإل كهعععٍٛ اهلل ٚاسععع

ٛٸ٠. ٚيكـ مسعت كٚايلهاي١، ٚ ِٸ كٜض ايٓب ٘    ١ْ ايٌٝڀاأً : ٜعا  ؾكًعت  ;ٕ سعـب ْعنٍ ايعٛسٞ عًٝع

، إْعو توعُع َعا أمسعع،       كهٍٛ اهلل، َا ٖقٙ ايل١ْ؟ ؾكاٍ: ٖقا ايٌٝڀإ قـ آٜى َٔ عباؿت٘ع

 .«ٚتل٣ َا أك٣، إ٫ أْو يوت بٓي، ٚيهٓو يٛمٜل، ٚإْو يع٢ً ػإل..
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ٕٳ  : ٚؾكاڄ يكٛي٘ع تععافب  ٚ ٗٻعلٴٚ ٘ٴ إڇ٫ اىبڂڀځ ُٳوټع ٕ     ٫ ٜٳ ٜتُتعع   ػبعب ًب َٔع ٜتشٌُع ايكعلإٓ أ

٘    ٞ ا٭َل اىبٌرتى بـب كهٍٛ اهللبڀٗاك٠ فات١ٝ; ٖٚ  ،ٚا٭١ُ٥ اىبعِعَٛـب َٔع أٌٖع بٝتع

ٗڇععإلاڄ     قععاٍ تعععافب:   ِٵ تٳڀڃ ٗٿععلٳنڂ ٚٳٜٴڀځ ٝٵععتٹ  ٌٳ ايبٳ ٖٵعع ِٴ ايععلٿدٵىٳ أځ ٖٹبٳ عٳععٓهڂ ٝٴععقٵ ـٴ اهللڂ يٹ ُٳععا ٜٴلڇٜعع إڇْٻ

 .(33 ا٭سناب: 

٠٬ِ اي١َٝٛٝ إ٫ بٗا يعـيٌٝ عًع٢   إٕ اػتِاْ ايٓي ٚأٌٖ بٝت٘ ب٠٬ِ ٚاسـ٠ ٫ تتِ اي

ٚايتُتععع باىبناٜععا ائععلٚك١ٜ ًب عًُٝعع١     ،ٌَععاكن١ أٖعٌع ايبٝععت يلهععٍٛ اهلل ًب أَععل ايلهععاي١    

 . يتٌلٜع ايقٟ كبتع ب٘ كهٍٛ اهللتنن١ٝ ٚتعًِٝ ا٭١َ ٚإقا١َ ا

ْٗعِ  ِٝ ايكعلإٓ ٚاعبِعاك تؿوعإلٙ بٗعِ، ٚأ    ٚيتقنإل ايٓاي باػتِاْ أٌٖ ايبٝت بتعً

 ّ ِ ايٓععاي ٚتڀبٝععل ايٌععلٜع١      ٜتُتعععٕٛ خبِععا٥ ِ ًب تننٝعع١ ٚتعًعٝع ْٗععِ ٜتُتعععٕٛ  ، ٚأت٪ًٖعٗع

ٛٳؿٻ٠ځ     غإل ايٓب٠ٛ، قاٍ تعافب: نًچٗا خبِا٥ّ كهٍٛ اهلل  ٘ٹ أځدٵعلاڄ إڇ٫ اىبځع ٝٵع ِٵ عٳًځ قڂٌ ٫ أځهٵعأځيڂهڂ

 .(234 ايٌٛك٣: ؾٹٞ ايكڂلٵبٳ٢

ٌٵ إڇٕ فب: َععا ٖععٛ اىبععلاؿ َعٔع اىبععٛؿ٠ ًب ايكلبعع٢؟ ؿععع٠ٛ ا٭َعع١ إفب إطععاعتِٗ، قععاٍ تعععا   قڂعع

ِٴ اهللڂ ٕٳ اهللځ ؾځعععاتٻبٹعٴْٛٹٞ ٜٴشٵبٹعععبٵهڂ ِٵ تٴشٹبټعععٛ ٖٚععٞع إطاعععع١ ُعععلٸغ اهلل  .(31 آٍ عُعععلإ: نڂٓعععتٴ

 ٘ ِٵ   : بٛدٛبٗا ًب قٛيع َٹعٓهڂ َٵعلڇ  ٚٵيٹعٞ ا٭ځ ٚٳأڂ ٍٳ  ٚٳأځطٹٝعٴٛاڃ ايلٻهٴٛ ٓٴٛاڃ أځطٹٝعٴٛاڃ اهللځ  َٳ ٔٳ آ ٗٳا ايډقٹٜ ٜٳا أځٜټ

َٚٛاُع١ً   ،اهلل ْؿو٘ ٖعقٙ اىبٌعاكن١ يعًٞع ًب أَعل ايلهعاي١     ٚقـ أنـ كهٍٛ  .(59 ايٓوا٤: 

 ِ :   ،ايتنن١ٝ ٚايتعًٝع ٌ   »بكٛي٘ع ٌ    ،أْعا ُعاسب ايتٓنٜع ، َٚٛاُع١ً تڀبٝعل   «ٚأْعت ُعاسب ايتأٜٚع

ٞ   «ؾٗعقا عًٞع َع٫ٛٙ    َٔ نٓت َع٫ٛٙ »سٝح قاٍ:  ،ايٌلٜع١ ٖٞع  . إفاڄ ؾاي٫ٜٛع١ ايجابتع١ يعًع

ٚٵيځعع٢ سٝععح قععاٍ:  ،اكى ٚتعععافبَعٔع قبعٌع اهلل تبععـب اي٫ٜٛعع١ ايجابتعع١ يلهععٍٛ اهللععع ٞټ أځ ايٓٻبٹعع

ِٵ  ٗڇ ٔٵ أځْؿڂوٹع َٹ َٹٓٹـبٳ  ٖٚعقٙ اىبٌعاكن١ ًب اي٫ٜٛع١ ٚايلهعاي١ ٖٞع ايعيت أؿت        .(6 ا٭سعناب:  بٹاىبڂ٪ٵ

 إفب إكباّ ايـٜٔ ٚإنُاٍ ايٓع١ُ. 

ازبـٜـ ًب َلسًع١ ٚاسعـ٠ بٌعهٌ    مل ٜهٔ باٱَهإ تڀبٝل ٖقا ايُٓباّ ايتٌلٜعٞ 

ٔڇ     ٖقا ايُٓباّ اشبًٛؿ ٚعـّ ايعبڀ٬ٕ:  ٚنإ َٔ ػِا٥ّ  ناٌَ. ٝٵ َٹعٔ بٳع ٌٴ  ٘ٹ ايبٳاطٹع ٫ ٜٳأڃتٹٝع

٘ٹ  ٔٵ ػٳًڃؿٹع َٹ ٚٳ٫  ٘ٹ  ٜٵ ـٳ ِٸعًت:  ٜٳ ِ ا٭َعِ           ،(42 ؾ ستع٢ تبًعؼ ا٭َع١ َلسًع١ تعتُهٔ َعٗعا َٔع تعًٝع

 ا٭ػل٣ ٚا٭دٝاٍ ايكاؿ١َ.  

ّ  َٚعٔع نب  : ايعًععِ، ٚايعِعع١ُ، ٚاي٫ٜٛعع١، ايععيت ٖعٞع َعٔع ًععلٍٚب      ًعع١ تًععو اشبِععا٥

ٚإٕ َٛاُعع١ً تڀبٝععل ُْبععاّ ايٌععلٜع١، ٚٚدععٛؿ َجعٌع ٖعع٪٤٫   تننٝعع١ ا٭َعع١ ٚتعًُٝٗععا.اهععتُلاك١ٜ 
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َٳعا      َٔ يٛامّ إنُعاٍ ايلهعاي١ ٚإكبعاّ ايٌعلٜع١، قعاٍ تععافب:        ،ا٭ؾلاؿ ٍٴ بٳًڍعؼٵ  ٗٳعا ايلٻهٴعٛ ٜٳعا أځٜټ

ٚٳاهللڂ ٜٳعٵ ٘ٴ  ُٳا بٳًډػٵتٳ كڇهٳايځتٳ ٌٵ ؾځ ِٵ تٳؿڃعٳ ٚٳإڇٕ يډ َٹٔ كٻبٿوځ  ٝٵوځ  ٍٳ إڇيځ ـٹٟ أڂْنڇ ٗٵ ٕٻ اهللځ ٫ ٜٳ ٔٳ ايٓٻايڇ إڇ َٹ ُٴوځ  ِٹ

ٔٳ ّٳ ايهځاؾٹلڇٜ ٛٵ  .(67 اىبا٥ـ٠: ايكځ

١ بٌععؼّ تتععٛؾل ؾٝع٘ع ٚعًٝع٘ع نععإ َعٔع ائععلٚكٟ ٱكبععاّ إبعع٬ؽ ايلهععاي١ تعلٜععـ ا٭َعع 

ِ    ،ٜٚهٕٛ ٚادب اٱطاع١ بُٛعؿ٘ ػًٝؿع١ ي٘ع ًب اي٫ٜٛع١     ،ػِا٥ّ ايٓيٸ ٚاعبِعاك تعًٝع

 .«َٔ نٓت ٫َٛٙ ؾٗقا عًٞ ٫َٛٙ»ُباّ ايٌلٜع١: نذن٤ َٔ ٌَلٚع ْ ،عًّٛ ايٛسٞ ب٘

 ٍ ؿععل عًٝع٘ع بععـب نبٝععع  بٗععقٙ اىبوعع٪ٚي١ٝ ًب سععـٜح َتٻَٚعٔع ٖٓععا ؾكععـ ُععـع ايلهععٛ

هِ ايعجكًـب   »سٝعح قععاٍ:   ،اىبوعًُـب  َعا إٕ كبوععهتِ   ،ٚعرتتعٞع ;نتعاب اهلل  :إْٞع تعاكى ؾعٝع

 .«ِ ًب أؿٜاِْٗأٌٖ بٝيت أَإ ٭َيت عٔ ٬ٓيتٗ». ًٚب سـٜح آػل: «بُٗا ئ تًٔٛا أبـاڄ

أَععإ يٮَعع١ اٱهعع١َٝ٬ َعٔع     ايكلإٓ ايهععلِٜ ٚايعععرت٠ ايڀععاٖل٠   ؾايتُوععو بعع  إفاڄ

ٔڈ ؿٕٚ مَٔ. اي٬ٍٔ ٚائٝاع.  ٖٚقا ايتُوو غإل ضبـٚؿ بنَ

:    ;ايقٟ ٖٛ أَعل اهلل تبعاكى ٚتععافب    ،ٚبعـ أَل ايلهٍٛ َٳعا ٜٳٓڀٹعلٴ   حبهعِ قٛي٘ع ٚٳ

ٛٳ٣  ٔڇ اهلځ ٞٷ ٜٴعٛسٳ    عٳ ٚٳسٵع ٛٳ إڇ٫  ٖٴع ٕٵ  ذِ:  ٢إڇ باعٓعا ٌَٚعاٜعتٓا ٭ٌٖع    تٸٌٖع ٜهعٕٛ ا   ،(4ع   3 ايٓع

  ٗ ٚ    ِايبٝت بوعبب أعًُٝعت ٞ     أّ بوعبب اشب٬ؾع١ ٚاي٫ٜٛع١؟ إٕ  ٫ٜع١ اٱَعاّ أَعإل اىبع٪َٓـب عًع

يټ  سٝعح أڂ  ،ٚإَاَت٘ ُٚٚاٜت٘ ناْت َٔ ا٭َٛك ايجابت١ ي٘ع ًب مَٔع هعابل    بإب٬غٗعا إفب   َعل ايٓع

ايلهعٍٛ   ٓاُب اىبقنٛك٠ غعإل قابًع١ يًتڀبٝعل ًب سٝعا٠    ايٓاي ًب سٝات٘، إ٫ إٔ أٜٸاڄ َٔ ٖقٙ اىب

اؿ٠ ايجايجع١ سكٝكع١ َٔع        فيو يٛدٛؿ ا٭ٌُٝ ًب َوعلغ اسبٝعا٠.  ٚ ;ا٭نلّ ٚعًٝ٘ع ؾعإٕ ايٌٗع

٘ٴ أٍُٛ ايـٜٔ; يكٛي٘ تعافب:  ُٳا بٳًډػٵتٳ كڇهٳعايځتٳ ٌٵ ؾځ ِٵ تٳؿڃعٳ ٚغعإل قابًع١    ،ٚيهٓٗعا بعايك٠ٛ   ،ٚٳإڇٕ يډ

 . هٍٛ اهللٗا ًب ا٭فإ ًب عٗـ كٱؿكاد

 

 ّإمامتُ ــــــف٘ علٕخالسظاطٔ٘ العشب جتاِ 

ٞ     يكـ نإ يًعلب سواه١ٝ عذٝبع١ ًب  ٚمل ٜهْٛعٛا   ،َعا ٜتعًعل باهعتؼ٬ف عًع

ٕ  يٝكبًٖٛععا. ٌٸ ٖععقا ايٛاقععع اٱععع٬ ٌ ًب َبعع ععٔع ٫ٜٚتع٘ع ٚػ٬ؾتع٘ع َعٔع قبعٌع   ٚمل ٜهعٔع َعٔع ايوعٗع

ٚٳاهللڂ  ٚٳإڇٕ يډٖٚقا َا مبهٔ إؿكان٘ َٔ هٝام قٛي٘ تعافب:  ايٓي. ٘ٴ  ُٳا بٳًډػٵتٳ كڇهٳعايځتٳ ٌٵ ؾځ ِٵ تٳؿڃعٳ

ٔٳ ايٓٻايڇ َٹ ُٴوځ  ِٹ   .ٜٳعٵ

ـ اٱعع٬ٕ عٔع   ٚعًٝ٘ مبهٓٓا إٔ ْـكى ايتبعات اييت نإ َٔع ايڀبٝعٞع إٔ تُبٗعل بعع    
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   ٕ عٓٗا ه٣ٛ اشبٛف َٔ ٖقٙ ايتبعات.إفب تأػإل اٱع٬ ٚمل ٜـعٴ ،ػ٬ؾ١ ٚإَا١َ عًٞ

ِٗ   إ»َٔ ٖٓا ؾكـ ٚكؿ ًب اسبـٜح: ٚ ٍٸ أَتو َٔع ٚيٝع ٕ اهلل تباكى ٚتعافب ٜأَلى إٔ تـ

اَِٗ ٚسذٸٗععِ. قععا        ٍ: ؾكععاٍ كهععٍٛ  عًعع٢ َجعٌع َععا ؿيًععتِٗ عًٝع٘ع َعٔع ُعع٬تِٗ ٚمنععاتِٗ ُٚعٝع

ـٺ  ا١ًٖٝ، ؾأْنٍ اهلل:  اهلل َٹٔ كٻبٿوځ أَيت سـٜجٛ عٗ ٝٵوځ  ٍٳ إڇيځ َٳا أڂْنڇ ٍٴ بٳًڍؼٵ  ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜٳا أځٜټ

ُٳ ٌٵ ؾځ ِٵ تٳؿڃعٳ ٔٳ ايٓٻايڇٚٳإڇٕ يډ َٹ ُٴوځ  ِٹ ٚٳاهللڂ ٜٳعٵ ٘ٴ  ، ٚاهلل ، تؿوإلٖا: أرب٢ٌ ايٓعاي ا بٳًډػٵتٳ كڇهٳايځتٳ

 ،ؾلؾعٗععا ،ؾأػععق بٝععـ عًعٞع بعٔع أبعٞع طايععب ،ٜعِععُو َعٔع ايٓععاي، ؾكععاّ كهععٍٛ اهلل

 .«ؾكاٍ: َٔ نٓت ٫َٛٙ ؾعًٞ ٫َٛٙ...

ٟ  قعاٍ ايعلبٸ تبعاكى ٚتععافب: ا    »ًٚب سـٜح آػل:  بهعلاَيت  ؾعأػربِٖ   ،ْعنٍ إفب عبعاؿ

ٚ أٚ ،إٜاى ٚ  أْٞ مل أبعح ْبٝٸاڄ إ٫ دعًت ي٘ ٚمٜعلاڄ،  ٕ عًٝعاڄ ٚمٜعلى; ؾٗعبٌب كهعٍٛ     أْعو كهعٛيٞ 

٤ ،اهلل ـٺ  ;نلاٖٝعع١ إٔ ٜتُٗععٛٙ ;ؾهععلٙ إٔ ؼبععـخ ايٓععاي بٌعٞع ٭ْٗععِ نععاْٛا سععـٜجٞ عٗعع

َٳعا     ، ست٢ ٢َٔ يقيو هت١ أٜاّ، ؾأْنٍ اهلل تبعاكى ٚتععافب:   بازبا١ًٖٝ ؾځًځعٳًډعوځ تٳعاكڇىڅ بٳعٵعضٳ 

ٓٳع  ٚٳ ٝٵوځ  ـٵكٴىځ  اٜٴٛسٳ٢ إڇيځ ُٳع ٘ٹ  ستع٢ نعإ ٜعّٛ ايجعأَ،      ،، ؾاستٌُع فيعو كهعٍٛ اهلل   ٥ٹلٷ بٹع

ُٳعا  ؾأْنٍ اهلل تباكى ٚتعافب عًٝ٘:  ٌٵ ؾځ ِٵ تٳؿڃعٳ ٚٳإڇٕ يډ َٹٔ كٻبٿوځ  ٝٵوځ  ٍٳ إڇيځ َٳا أڂْنڇ ٍٴ بٳًڍؼٵ  ٗٳا ايلٻهٴٛ ٜٳا أځٜټ

ٔٳ ا َٹ ُٴوځ  ِٹ ٚٳاهللڂ ٜٳعٵ ٘ٴ  ـٷ بععـ ٚعٝعـ، أَٔعـب      ، ؾكعاٍ كهعٍٛ اهلل  يٓٻايڇبٳًډػٵتٳ كڇهٳايځتٳ تٗـٜع

ٞٸ َٔع إٔ ٜععاقبين ايعكٛبع١ اىبٛدعع١       أَل اهلل عن ٚدٌ، ؾإٕ ٜتُْٗٛٞ ٜٚهقبْٛٞ ؾٗٛ أٖٕٛ عًع

: ٜعا كهعٍٛ اهلل،        ِ دربًب ايـْٝا ٚاٯػل٠. قاٍ: ٚهًډ ٥ٌٝ ع٢ً عًٞع بعإَل٠ اىبع٪َٓـب، ؾكعاٍ عًٞع

٥ٌٝع أتعاْٞ َٔع قبٌع كبٞع بتِعـٜل       عًٞ، ٖقا درب ، ٫ٚ أسىٸ ايل١ٜ٩، ؾكاٍ: ٜاأمسع ايه٬ّ

 .«َا ٚعـْٞ

ـ عًعع    ٚ ٢ اقععرتإ اٱععع٬ٕ ععٔع ػ٬ؾعع١   إلبععا فنلْععا ٖععاتـب ايععلٚاٜتـب نُٓععٛفز ٌٜعٗع

ـٚا ساؿثع١      ست٢ كأٜٓا ًب٫ٜٚٚت٘ بِعٛبات نبچ١ آْقاى. عًٞ َا بعـ إٔ أٚي٦عو ايعقٜٔ ًٗع

 ِ ُـب بًعؼ ٦َع١         ،اٱع٬ٕ ًب غـٜل ػع أيعـ ْوع١ُ، بٌع ٚبعاكنٛا     ٚهعٌب سٌعـ غؿعإل َٔع اىبوًع

ٞ »يعًٞ بعباكات َٔ قبٌٝ:  ٘       ،«بؽ بؽ يو ٜا عًع ي ٚقبٌٝع ٚؾاتع ، سُٝٓعا  قعـ بعاؿكٚا ًب سٝعا٠ ايٓع

ـ  إٕ ايلدٌع يٝٗذعل، ٚسوعبٓا نتعاب     »كعايٛا:  ؾ ،يٝهتعب هلعِ نتابعاڄ    طًب َِٓٗ ؿٚا٠ ٚنتع

اڄ ًب هع  باوٗا اييت اكذبٌ ؾٝٗا كهٍٛ اهللٚقاَٛا ًب اي١ًًٝ ْؿ ;«اهلل كٝؿ١ بعين  يتآَل هٝاهٝع

٘ كهععٍٛ لٚا ادبععاٙ اشب٬ؾعع١ ععٔع َوععاكٖا ايععقٟ كمسعع ؾػٝٻعع ،ٚاْكًبععٛا عًعع٢ ايٌععلع١ٝ هععاعـ٠،

 دًٝى بٝت٘، َ٪ثلاڄ ايوهٛت يلبع قلٕ َٔ اينَٔ.اهلل، ٚأُبض اٱَاّ عًٞ
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   ّ ي ا٭نععل ٞ  ٚبعععـ إٔ اكذبعٌع ايعٓع ٚإَاَتع٘ع َعٔع ايكعع٠ٛ إفب   ػلدععت ٫ٜٚعع١ عًعع

، ؿٕٚ سادعع١ إفب ي إععع٬ٕ دـٜععـ، طبكععاڄ ايؿععٌع َعٔع نٓععت َعع٫ٛٙ ؾٗععقا عًعٞع  » يكععٍٛ ايعٓع

اؿ٠ اٱهع٬ّ   ،«٫َٛٙ ٚأدعنا٤ ا٭فإ ٚاٱقاَع١،    ،ؾهاْت ايٌٗاؿ٠ يعًٞ باي١ٜ٫ٛ َٔ أدنا٤ ًٗع

ٚاْتكاهلعا َٔع أٌٖع ايبٝعت إفب غإلٖعِ، سعاٍ ؿٕٚ َبٗعٛك         ،إ٫ إٔ ا٫عبلاف عٔ َوإل اشب٬ؾ١

 ، نُا اهتشاٍ تِـٜ٘ يًؼ٬ؾ١.ٚايٌٗاؿ٠ ي٘ بقيو ،١ٜ٫ٚ عًٞ

 

 أٍل الظي٘ ــــــ مً مصادس ػاٍذ

دٗععامٙ ٚغوععً٘; ؾكععاٍ ايعبععاي  ٚبعععض بععين ٖاًععِ ٌَععتػًٕٛ بإعععـاؿنععإ عًعٞع»

ِٸ كهعٍٛ     يعًٞ عع ُٖٚا ًب ايـاك عع: اَـؿ ٜـى أباٜعو، ِٸ كهٍٛ اهلل باٜع ابٔع عع ؾٝكٍٛ ايٓاي: ع

ٚٳٜڀُع ٜا ع، ؾ٬ ؽبتًـ عًٝو ااهلل ِ ِٸ ؾٝٗا طعاَعٷ غعإلٟ؟! قعا   ثٓإ، ؾكاٍ ي٘: أ ؾًعِ   .ٍ: هعتعً

، ٚإٔ عُععل دععا٤ بععأبٞ بهععل    ا٭ػبععاك بععإٔ ا٭ِْععاك أقعععـت هعععـاڄ  ًٜبجععا إٔ دا٤تُٗععا   يتباٜعع٘ع

 .«َٔ تؿلٜڀ٘ ًب أَل ايبٝع١ ٚتكاعـٙ عٓٗاايبٝع١، ؾٓـّ عًٞب، ٚهبل ا٭ِْاك ؾباٜع٘

ؾعٛاهلل َعا نعإ ٜٴًكع٢ ًب     »ًب بٝإ ٖقا ا٫عبلاف قٛي٘: ٚقـ ٚكؿ عٔ اٱَاّ عًٞ

، ٫ٚ أْٗعِ         كٚعٞ ٫ٚ ٕٸ ايعلب تنعر ٖعقا ا٭َعل َٔع بععـٙ عٔع أٌٖع بٝت٘ع ٓععٛٙ  مب ؽبڀل ببايٞ أ

 .«عين َٔ بعـٙ

اؿ٠      ،اييت ٜقعٔ بٗا أٌٖ ايو١ٓ ،ٚبعـ ٖقٙ اىب٪َلا٠ بات َٔ غعإل اىبُهٔع إقعلاك ايٌٗع

 ; ىبؼايؿتٗا يًوٝاه١ ايكا١ُ٥.«أًٗـ إٔ عًٝاڄ ٚيٞ اهلل»باي١ٜ٫ٛ بايكٍٛ: 

ـٹ ٚ اؿ٠ ايجايجعع١، بعٌع  يػاُععبٕٛاسبهععاّ ا مل ٜهتع هعععٛا إفب طُععى قبٓععع إَبٗععاك ايٌعٗع

ستعع٢ غععـا بٝععإ ؾٔععا٥ٌ اٱَععاّ عًعٞع ًب عٗععـ ٖععقٙ     ،َعععامل ايػععـٜل بهعٌع ايوععبٌ اىبُهٓعع١  

ٞ  ٓشعع١ ٚطبايؿعع١ يًكععإْٛ، بعٌع    اسبهَٛععات دٴ ٚيعٓع٘ع عًعع٢ اىبٓععابل ًٚب    ×أُععبض هععبٸ عًعع

بٔع اسبـٜعـ اىبعتنيٞع    ١، ٚدن٤اڄ َٔ ػڀعب ازبُعع١. ٚقعـ دعا٤ ًب ًعلغ ا     اىبٛاعِب ٚاشبڀب هٴٓٸ

ٌ   »: يٓٗر ايب٬غ١ ن٬ّ بٗقا ايٌإٔ ٌڈ أقلٸ ي٘ع أععـا٩ٙ بايؿٔع ِٗ   ،َٚا أقٍٛ ًب كد ٚمل مبهٓع

دشـ َٓاقب٘، ٫ٚ نتُإ ؾًٔ٘، ؾكـ عًُت أْ٘ اهتٛفب بٓٛ أَٝع١ عًع٢ هعًڀإ اٱهع٬ّ ًب     

، ٚٚٓععع         ٌٸ سًٝعع١ ًب إطؿععا٤ ْععٛكٙ، ٚايتشععلٜض عًٝع٘ع ًععلم ا٭كّ ٚغلبٗععا، ٚادتٗععـٚا بهعع

، بٌع سبوعِٖٛ ٚقتًعِٖٛ،            اىبعا ، ٚيعٓعٛٙ عًع٢ نبٝعع اىبٓعابل، ٚتٛععـٚا َاؿسٝ٘ع ٜب ٚاىبجايعب ي٘ع

ـٷ  َٚٓعٛا َٔ كٚا١ٜ سـٜح ٜتُٔٔ ي٘ ؾ١ًٝٔ أٚ ٜلؾع ي٘ع فنعلاڄ، ستع٢ سُبعلٚا إٔ ٜٴ     ُٸ٢ أسع  وع
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، ٚنًُعا        بامس٘، ؾُا ماؿٙ فيو إ٫ كؾع١ ٚمسٛٸاڄ; ٚنإ ناىبوعو نًُعا هعرت اْتٌعل علؾ٘ع

٫ تورت بايلاغ، ٚن٤ٛٔ ايٓٗاك إٕ سذبت عٓ٘ ععـب ٚاسعـ٠   نتِ تٔٛٸع ٌْلٙ; ٚنايٌُى 

 .«أؿكنت٘ عٕٝٛ نجإل٠

ـ ساؿثع   ،يٓؿرتّ إٔ ًععباڄ صبعاٚكاڄ يًشذعام قعـ آَٔع باٱهع٬ّ ًب تًعو ايؿعرت٠        ٚ  ١ًٚٗع

ُٔ عًع٢ اسبذعام      ،ايػعـٜل  ٟٸ اسبعايتـب نععإ   ،ُٚعاؿف إٔ مل ؽبٔععع يًوعًڀإ ايعقٟ ٖعٝع ؾععأ

اؿ٠ باي٫ٜٛعع١  ًَنَععاڄ بٗععا: ـ إٔ عًٝععاڄ ٚيعٞع »أّ إَبٗاكٖععا ٚايكععٍٛ بععع  ;يعًعٞعنتُععإ ايٌعٗع أًعٗع

   ؟«اهلل

ـْا اعبعلاف اشب٬ؾع١          ،ؾٌٗ ٜبك٢ يٓا سٝعح ُْبلْعا إفب سعـٜح ايػعـٜل حبٝاؿٜع١، ًٚٗع

، ٌٖع ٜبكع٢ يٓعا         عٔ أُشابٗا اسبكٝكٝـب، ٚمل ْعٴ ـ ْعٍٝ تًعو ايؿعرت٠ َٔع ايهبعت ايوٝاهٞع

 ١ٜ ٚاٱَا١َ؟!باي٫ٛبٛدٛب أؿا٤ ايٌٗاؿ٠ يٲَاّ عًٞأٟ صباٍ يًتٌهٝو 

ٕ ٖععقا ا٫عبععلاف ايوٝاهعٞع ًب ٚاقععع اسبهَٛعع١ اٱهعع١َٝ٬ غععإل قابعٌع    بعععـ ايعًععِ بععأ 

ٞ    يًتكِٜٛ، َٚبٗٛك ايٓناعات ًب ايؿرت٠ اين١َٝٓ ايك  مل ،ِإل٠ اييت سهعِ ؾٝٗعا اٱَعاّ عًع

 .«أًٗـ إٔ عًٝاڄ ٚيٞ اهلل»بٛدٛب إؿػاٍ نب١ً ؼبهِ ا٭١ُ٥

ٕٸ ايتُوو بأٌٖ ايبٝت يٝى ٭عًُٝتِٗ ًب ا٭َٛك،  ،ي١ُٝٛ ايٓي طبكاڄ ;ٚعًٝ٘ ؾإ

ّٸ عًٝ٘ َٔ قبٌ كهٍٛ اهللٚإلبا ٖٛ َِٓب إَا١َ ١ٜ٫ٚٚ َٔ قبٌ اهلل ْعِ، ا٭عًُٝع١   ، ْ

ٕٸ أسل ايٓاي بٗقا ا٭َعل  » َاّ عًٞقاٍ اٱؾكـ َٔ يٛامّ اي١ٜ٫ٛ ٚاٱَا١َ،  أٜٗا ايٓاي، إ

 .«أقٛاِٖ عًٝ٘، ٚأعًُِٗ بأَل اهلل ؾٝ٘

١ ايُٓبعاّ ايتٌعلٜعٞ ًب ؾعرت٠    ١َ تعين تٛؾل ػِعا٥ّ يعـ٣ اٱَعاّ ت٪ًٖ٘ع ٱقاَع     إٕ اٱَا

ً٘ ًب ايكععلإٓ ايهععلِٜ.  ٖٚععٛ ُْبععاّ َٛدععٛؿ َعٝٓعع١. ٚعًٝع٘ع ٫ بععـ يٲَععاّ َعٔع إٔ    ُٝععع تؿاُعٝع

ًٚب ٖقٙ اشب١ُِٝٛ ٫ ٌٜاكى أٌٖع ايبٝعت أسعـ َٔع      .ُٝع ػِا٥ّ كهٍٛ اهللٜتُتع  

، ٚعلؾعا٩ٙ      »  ًعأِْٗ: ايبٌل ست٢ أعًِ عًُا٥ِٗ. َٚٔ ٖٓعا قٌٝع ًب   ٛٸاّ اهلل عًع٢ ػًك٘ع ا٭٥ُع١ قع

عًعع٢ عبععاؿٙ، ٫ٚ ٜععـػٌ ازبٓعع١ إ٫ َعٔع عععلؾِٗ ٚعلؾععٛٙ، ٫ٚ ٜععـػٌ ايٓععاك إ٫ َعٔع أْهععلِٖ        

 .«ٚأْهلٚٙ

ٝٸ  ،سٝعا٤ ٚازبُعاؿات  ًل تعين نبٝعع ايها٥ٓعات َٔع ا٭   ٚن١ًُ اشب ٗا ٚمساٜٚٗعا،  أكٓع

ِٗ. أ    ى بإَهآْععا إٔ ْععـكى َعٔع ٖععقٙ   ٚايعبععاؿ تعععين ايعكعع٤٬ َعٔع ايٓععاي ٚفٟٚ ا٭يبععاب َعٓع يعٝع

ايهًُات إٔ ايوعاؿ٠ ٚايٌكا٤ كٖٔ قبعلؾ١ اٱَاّ ٚإْهاكٙ؟ ؾٌٗ ٖقٙ اشب١ِِٝ ْا١٦ً َٔع  
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 ا٭ع١ًُٝ أّ َٔ اي١ٜ٫ٛ؟

 !  ؟ٌٖ انتؿ٢ اٱَاّ ًب تعلٜـ ْؿو٘ يًٓاي بأعًُٝت٘، ٚمل ٜتشـخ عٔ إَاَت٘ أبـاڄ

 لبافز َٔ ْٗر ايب٬غ١: َا ًٜٞ ًب

 .  «٫ َا هبچٌ َٔ أَل كبٸ٘يٝى ع٢ً اٱَاّ إ»

إْعٞع قععـ بججععت يهععِ اىبععٛاعِب ايععيت ٚعععِب ا٭ْبٝععا٤ بٗععا أيبٗععِ، ٚأؿٜععت   أٜٗععا ايٓععاي،»

ا٤ إفب َٔع بععـِٖ، ٚأؿبعتهِ بوعٛطٞ; ؾًعِ توعتكُٝٛا، ٚسعـٚتهِ           إيٝهِ َعا أؿٸت ا٭ُٚٝع

أتتٛقععٕٛ إَاَعاڄ غعإلٟ ٜڀعأ بهعِ ايڀلٜعل، ٜٚلًعـنِ         باينٚادل ؾًِ توتٛهعكٛا. هلل أْعتِ،  

 .  «بٌٝ؟!ايو

ٍ قاٍ: ٜا أَعإل اىبع٪َٓـب، ٖعقا أْعت ًب ػٌع١ْٛ ًَبوعو ٚدٌعٛب١ َأنًعو        »  ؟! قعا

ِ بٔععٳؿ١       ـٸكٚا أْؿوٗع ٚؼبو، إْٞ يوت نأْت، إٕ اهلل تعافب ؾلّ ع٢ً أ٥ُع١ ايععـٍ إٔ ٜكع

 .«ايٓاي، نٞ ٫ ٜتبٝؼ بايؿكإل ؾكلٙ

 .«أَا بعـ، ؾكـ دعٌ اهلل هبشاْ٘ يٞ عًٝهِ سكاڄ ب١ٜ٫ٛ أَلنِ»

«  ٘ ، أ٫ ٚإٕ إَعاَهِ قعـ       ،أ٫ ٚإٕ يهٌ َأَّٛ إَاَاڄ ٜكتعـٟ بع ٤ بٓعٛك عًُ٘ع ٜٚوتٔٞع

٘، أ٫ ٚإْهعِ ٫ تكعـكٕٚ عًع٢ فيعو، ٚيهٔع        انتؿ٢ َٔ ؿْٝاٙ بڀُلٜ٘، َٚٔ طعُ٘ بكلُٝع

ٚأْعا َٔع كهعٍٛ اهلل نائع٤ٛ َٔع ائع٤ٛ، ٚايعقكاع         ،أعْٝٓٛٞ بٛكعڈ ٚادتٗاؿ ٚعؿع١ ٚهعـاؿ...  

يعلب ع٢ً قتعايٞ ىبعا ٚيٝعت عٓٗعا، ٚيعٛ أَهٓعت ايؿعلْ َٔع         يٛ تُباٖلت ا ،َٔ ايعٔـ. ٚاهلل

كقابٗععا يوععاكعت إيٝٗععا، ٚهععأدٗـ ًب إٔ أطٗععل ا٭كّ َعٔع ٖععقا ايٌععؼّ ايعهععٛي طٜعععين    

ـٳ ،َعا١ٜٚص ٚازبوِ اىبلنٛي  .«ك٠ َٔ بـب سبٸ اسبِٝـست٢ ربلز اىبځ

ـٸ١َ َٔ ْٗعر ايب٬غع١،    :   ٚأ٫ تهؿٞ ٖقٙ ايُٓافز اىبتك ى عًع٢ اٱ  »ػاُع١ قٛي٘ع َعاّ  يٝع

:   ،«إ٫ َا هبچٌ َٔ أَل كب٘ ِ        »ٚقٛي٘ع إٕ اهلل تععافب ؾعلّ عًع٢ أ٥ُع١ ايععـٍ إٔ ٜكعـكٚا أْؿوٗع

:  ، «بٔعؿ١ ايٓاي.. : ،«٘..ؿع٢ َٔع ؿْٝعاٙ بڀُلٜع    إٕ إَعاَهِ قعـ انت  »ٚقٛي٘ع أتتٛقععٕٛ  » ٚقٛي٘ع

،    » ٚقٛي٘:،«إَاَاڄ غإلٟ ٜڀأ بهِ ايڀلٜل، ٜٚلًـنِ ايوبٌٝ؟ ٛٸاّ اهلل عًع٢ ػًك٘ع ا٭١ُ٥ قع

: ، «ًعع٢ عبععاؿٙ، ٫ٚ ٜععـػٌ ازبٓعع١ إ٫ َعٔع عععلؾِٗ ٚعلؾععٛٙ..  ٚعلؾععا٩ٙ ع ؾكععـ دععٌع اهلل »ٚقٛيع٘ع

ؽ  «هبشاْ٘ يٞ عًٝهِ سكاڄ ب١ٜ٫ٛ أَلنِ سٝعح   ،نعـٜٛك  ، ؿي٬ٝڄ ع٢ً بڀ٬ٕ َعناعِ ايٌٝع

ٕٸ اٱَععاّ اسبوععـب  إْععين مل أكٳ ًب َِععـك»ٜكععٍٛ:  قععـ أدععاب ععٔع ايوعع٪اٍ  َعٔع اىبِععاؿك أ
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 : : َعٔع ٖععٛ اٱَععاّ؟ بكٛيع٘ع ٖععٛ اىبِٓععٛب َعٔع اهلل، اٱَععاّ ٖععٛ اىبِٓععٛب َعٔع قبعٌع   اٱَععاّايكا٥عٌع

 .ىبعِّٛ، اٱَاّ ٖٛ ايعامل بايػٝبكهٍٛ اهلل، اٱَاّ ٖٛ ا

 

 ؟! ــــــ^ملارا إىهاس مكامات األئن٘

ـ   ك ععنـٜٛايٌٝؽ ٕ ٜٓهل ًؼّ َجٌ أإْ٘ ىبٔ ايػلٜب  عٞ ايٛسٝع ، ًٚب اجملتُع ايٌٝع

ع١ ععع  ثٓاٚأ ِٗ دٗعاكاڄ، ثعِ ٜكعٍٛ:       ،٭٥ُع١ عِع١ُ ا  ٤ ضبآل٠ سٍٛ أسـ ا٭١ُ٥ ايٌٝع ّٸ عًٝع ٚايٓع

: ٌٖع ايعًعِ بايػٝعب ًعلٍب ًب         » ، ٚإٕ َعا ْلٜعـ قٛي٘ع يٝى ايػلّ ْؿٞ أٚ إثبات َلاتب آٍ عًٞع

 .«ذبكل اٱَا١َ أّ ٫؟

 ٞ ؽًب إثبععات بڀععأ٫ تهؿعٞع نًُعع١ اٱَععاّ عًعع سٝععح  ،نععـٜٛك ٬ٕ َكايعع١ ايٌعٝع

ّ ْؿو٘ع عاىبعاڄ، ٚمبهٔع يػعإلٙ إٔ     يكعـ ؿععا اٱَعا   » ، ؾكاٍ:قاكٕ عًِ اٱَاّ عًٞ بعًِ اٯػلٜٔ

 ؟!«ٜهٕٛ عاىباڄ أٜٔاڄ

عًُ٘ع إ٫ ٖعٛ، َٔع    عًعِ طبعنٕٚ َهٓعٕٛ ٫ ٜ    إٕ هلل عًُعـب: » ٚعٔ أبٞع عبعـ اهلل  

 .«ُ٘ ٥٬َهت٘ ٚكهً٘ ٚأْبٝا٥٘، ؾٓشٔ ْعًُ٘ٚعًِ عًډ فيو ٜهٕٛ ايبـا٤;

٘   ،ٚعٔ اٱَاّ ضبُـ بٔع عًٞع ايبعاقل    ا ْنيعت ٖعقٙ   ىبع »، قعاٍ:  ، عٔع دعـٙ   عٔع أبٝع

َٴععبٹـبڈ :اٯٜعع١ عًعع٢ كهععٍٛ اهلل ّڈ  َٳععا ٓٳاٙٴ ؾٹععٞ إڇ ٝٵ ِٳعع ٞٵ٤ٺ أسٵ ًٳعع ٌٻ  قععاّ أبععٛ بهععل ٚعُععل ععٔع  ٚٳنڂعع

ٛ قا٫: ؾٗ كهٍٛ اهلل، ٖٛ ايتٛكا٠؟ قاٍ: ٫، قا٫: ؾٗٛ اٱظبٌٝ؟ قاٍ: ٫، ٜا، ؾكا٫: صبًوُٗا

يععقٟ ؾكععاٍ كهععٍٛ اهلل؟ ٖععٛ ٖععقا، إْع٘ع اٱَععاّ ا  ايكععلإٓ؟ قععاٍ: ٫، ؾأقبعٌع أَععإل اىبعع٪َٓـب 

   ٤ ٖٚٞع   ،إفب غعإل فيعو َٔع ٖعقٙ ايلٚاٜعات      . «أس٢ِ اهلل تباكى ٚتعافب ؾٝ٘ عًعِ نٌع ًٞع

 نجإل٠.

كعع٘ع اٱْوعععإ اْهٌعععؿت يعع٘ع ػِعععا٥ّ عععٔع ايُٓبعععاّ بععععـ ايتكعععـّ ايعًُععٞع ايعععقٟ سكډٚ

ٚقعـ   ،مبهٔ يًُػٝبات إٔ تعـكى بايٛهعا٥ٌ ايعًُٝع١    إفاڄ .١ عًٝ٘ايهْٛٞ بعـ إٔ ناْت ػاؾٝ

 ذبكل فيو.

ايعيت دعا٤    ،َٚعا ؿاك بُٝٓٗعا َٔع اسبكعا٥ل     ،يٓي هًُٝإ ًَٚه١ هعبأ َٚٔ فيو ق١ِ ا

ٌٳ   فنلٖا ًب ايكلإٓ ايهلِٜ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:  ٗٳا قځبٵع ًٹع ِٵ ٜٳأڃتٹٝٓٹٞ بٹعٳلٵ ٗٳا اىبځٮ أځٜټهڂ ٍٳ ٜٳا أځٜټ قځا

ُٹـبٳ  َٴوٵًٹ ٌٳ أځٕ تٳكڂ أځٕ ٜٳأڃتٴْٛٹٞ  ٘ٹ قځبٵ ٔٿ أځْٳا آتٹٝوځ بٹ ٔٳ ازبٹ َٿ ٍٳ عٹؿڃلٜتٷ  ٘ٹ  قځا ٝٵع ٚٳإڇْٿٞ عٳًځ َٹوځ  َٻكځا َٹٔ  ّٳ  ٛ

َٹـبٷ  ٟپ أځ ٛڇ َٹ يځكځ ِٷ  ٙٴ عٹًڃ ـٳ ٍٳ ايډقٹٟ عٹٓ ُٻعا   قځا ٝٵوځ طځلٵؾڂعوځ ؾځًځ ـٻ إڇيځ ٌٳ أځٕ ٜٳلٵتٳ ٘ٹ قځبٵ ٔٳ ايهٹتٳابٹ أځْٳا آتٹٝوځ بٹ

ّٵ أځ      ًٵعهڂلٴ أځ ٛٳْٹٞ أځأځ ٝٳبٵًڂع ٌڇ كٳبٿعٞ يٹ ٔٵع َٹعٔ ؾځ ٖٳقٳا  ٍٳ  ٙٴ قځا ـٳ َٴوٵتٳكٹلٸاڄ عٹٓ ُٳعا     كٳآٙٴ  ًٳعهځلٳ ؾځإڇْٻ َٳعٔ  ٚٳ نڃؿڂعلٴ 
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ِٷ ٞپ نځلڇٜ ٕٻ كٳبٿٞ غځٓٹ َٳٔ نځؿځلٳ ؾځإڇ ٚٳ ٘ٹ  ٌٵهڂلٴ يٹٓٳؿڃوٹ هٝـ أَهٔ ٯُعـ بٔع   ؾ .(40 ايٌُٓ: ٜٳ

ُٝإ         لٜٔ قبعٌع إٔ ٜلتععـ يوعًع ى َعٔع َوععاؾ١ تكععـك َوععإلتٗا بٌعٗع بلػٝععا إٔ ٜععأتٞ بعععلَ بًكعٝع

١ ذبعٍٛ اىبعاؿ٠ إفب طاقع١    ٚؾلٓعٝ  ،طلؾ٘؟ مبهٔ تؿوعإل فيعو ٚؾكعاڄ ىبعڀٝعات ايعًعِ اسبعـٜح      

ٔ ًب عٗـ هًُٝإ إ٫ َٔ ا٭َٛك اىبػٝبع١ ايعيت ٫ مبهٔع بًٛغٗعا     ٚبايعهى، ٚيهٓٗا مل تهڂ

 .إ٫ بٛاهڀ١ ايعًِ بايػٝب

ٞٵ٤ٺ      دعا٤ ًب ُٚعـ ايكعلإٓ قٛي٘ع تععافب:      ٚقـ  ًٳع َٹعٔ  ٓٳعا ؾٹعٞ ايهٹتٳعابٹ  ٚىبعا   .َٻعا ؾځلٻطڃ

ي   نإ ايكلإٓ قڀعٞ ايوٓـ  ٚآي٘ع عًعِ  ُٝعع َعا ٚكؿ ًب ايكعلإٓ      ؾ٬ بـ إٔ ٜهٕٛ عٓعـ ايٓع

أقعـك َٓ٘ع    ،ايقٟ نإ  عٓـٙ عًِ ايهتاب( ،قٝاهاڄ بآُـ بٔ بلػٝا، ٚإِْٗايهلِٜ

 ع٢ً عًِ ايػٝب قبلاتب. 

٤ تڀًبْٛعع٘ع إ٫ ٖعععٛ ًب ايكعععلإٓ، ؾُععٔع أكاؿ فيعععو » قعععاٍ اٱَعععاّ عًععٞع َعععا َععٔع ًععٞع

 .«ؾًٝوأيين

هِ قبؼلد٘ع َٚٛزب٘ع ٚنبٝعع    يعٛ ًع٦ت إٔ أػعرب نٌع كدٌع َعٓ       ،ٚاهلل»ٚقاٍ أٜٔعاڄ:  

 .«ٔ أػاف إٔ تهؿلٚا ًبٸ بلهٍٛ اهللًأْ٘ يؿعًت، ٚيه

ْٛٞ قبٌع إٔ تؿكعـْٚٞ، ؾٮْعا بڀعلم ايوعُا٤ أعًعِ َعين          أٜٗا ايٓعاي، »ٚقاٍ أٜٔاڄ:  هًع

 .«بڀلم ا٭كّ...

٣ اهعتشاي١  ايعيت تعل   ،قاٍ اٱَاّ ٖقٙ ايهًُات ًب ٚقعت هعاؿت ؾٝ٘ع ٦ٖٝع١ بڀًُٝعٛي     

ٚ ٢ أڂْهعل إٔ ٜهعٕٛ َععلاز كهعٍٛ اهلل    اػرتام ا٭ؾ٬ى، ست مل تهٔع ٦ٖٝع١   دوعُاْٝاڄ، 

قـ ذبـخ اٱَاّ عٔ أَٛك غٝب١ٝ، إ٫ إٔ عًِ اٱَعاّ ٜكعّٛ عًع٢     نٛبلْٝل قـ َبٗلت بعـ. إفاڄ

 عاىباڄ باىبػٝبات.كا٥ل قلآ١ْٝ، ٚبقيو نإ اٱَاّس

٘ » ٚقععاٍ اٱَععاّ عًعٞع ٛٸاّ اهلل عًعع٢ ػًكعع ٛٸاّ ٖٓععا نبعع«إلبععا ا٭٥ُعع١ قعع ٝٸِ. ٚايكعع  ،ع قعع

قبع٢ٓ ايٛايٞ ٚاىبـبٸل. ٚاىبلاؿ َٔ اشبًل نٌ َا ٜٓڀبل عًٝ٘ع عٓعٛإ اىبؼًعٛم. ؾٌٗع مبهٔع إٔ      

 ٜهٕٛ ٖٓاى تـبإل ١ٜ٫ٚٚ ع٢ً اىبؼًٛقات ؿٕٚ عًِ قبهْٓٛاتٗا؟!

ؽ أكدععٛ إٔ ٫ ًَٝععت عًعع٢ اٱَععاّ  نععـٜٛك إفب إٔ ٖععقٙ ا٭ساؿٜععح إلبععا أڂ    ٜععقٖب ايٌعٝع

ٛٸ١ٓ، أٚ إٔ ايٌٝع١عًٞ ٛٸ َٔ قبٌ اىبؿ إف  ؿٖٛعا ٚأقشُٖٛعا ًب ْٗعر ايب٬غع١;    ١ٓ قـ أيډاىبؿ

ْٚعرتى اسبهعِ إفب    ع إٔ ٜتبٓع٢ َجٌع ٖعقا ايهع٬ّ.    ٫ ٜبعـ َٔ ًؼّ ػباٖل بإْهاك ايتٌٝټ

ايكاك٨ ايهلِٜ
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انهىايش
                                                 

 



 

 

 

 

 اإلمام٘ ّالْالٓ٘ ُيف فَن نذْٓسىكذ 

 

عهي أكبر عانًياٌأ. 

 ترجًة: انسيد حسٍ انهاشًي

 

 ــــــ مذ

١ٝٓ اٱكًعاؿ   ،يكـ تعلّ ايٌٝؽ ضبؤ نـٜٛك قبٌ أٜاّ   ًٚب  ،َٚٔ ع٢ً َٓرب سوٝع

ٞ  يٝا ٚأًعاك إفب َوعأي١ دعـٜل٠     .يجعٛك٠ اٱَعاّ اسبوعـب    ،يٞ ًٗاؿ٠ اٱَاّ اسبوـب بٔع عًع

نععإ ٜععرتى ا٭َععٛك إفب   إٕ اسبوععـب»ٚتععـعٛ إفب ا٭هععـ. ؾكععـ اؿععع٢ قععا٬٥ڄ:     ،بايٓكععـ

٘ ايٓاي، ٚبعـ٫ڄ َٔع ايتعع    نعإ ٜعتُعـ عًع٢ بٝعإ َناٜعاٙ       َِٓعٛباڄ َٔع قبٌع اهلل    لّ إفب نْٛع

 .«ايٌؼ١ِٝ..

مل ٜعقنل َٜٛعاڄ   إٕ اسبوعـب »سٝعح قعاٍ:    ،ٚقـ أًاك إفب ٖقٙ ايٓكڀ١ بِعلاس١  

 .«أْ٘ َِٓٛب َٔ قبٌ اهلل تعافب

ٓـ٠ ٚاىبلٜٚعع١ ععٔع اٱَععاّ كدعععت إفب صبُععٛع ا٭ساؿٜععح اىبوعع ٚبعععـ إٔ قععلأت نًُاتع٘ع 

ٲَا١َ َٔ قبٌع اهلل تععافب. إ٫ إٔ   ٌٜإل ًب بعٔٗا إفب ِْب٘ يغ ٚؾٛدـت٘ ِٜلٿ ،اسبوـب

ـٸعٞ ؾٝ٘ع إٔ         ايقٟ أثاك ؿٌٖيت ٖٞ اىبػايڀ١ ايٛآش١ اييت ٜعُعـ إيٝٗعا، ؾؿٞع ايٛقعت ايعقٟ ٜع

ـٸعڇ  (   أْع٘ع َِٓععٛب َعٔع قبعٌع اهلل أبععـاڄ  اٱَععاّ اسبوععـب مل ٜعع ٜتعععلّ إفب َوععأي١  ٫ٜٚعع١ ايؿكٝع٘ع

ـٸ »بعععايكٍٛ:  ا ٜكؿعععٕٛ أَعععاّ كٚاٜعععات أٖععٌع   إلبععع َععٔع قبععٌع اهلل عٕٛ ِْعععب ايؿكٝعع٘ع  إٕ ايعععقٜٔ ٜععع

 .«ايبٝت

إٕ ٖععقٙ اىبػايڀعع١ إلبععا تتوععِ بعععـّ ايٛاقعٝعع١، سععـب ٜععقٖب ًب إٓععؿا٤ ايٌععلع١ٝ عًعع٢   

ٜكععّٛ عًعع٢ كٓععا  إٕ َعع٬ى اٱَاَعع١»ٜٚكععٍٛ:  ،أقٛايع٘ع َعٔع ػعع٬ٍ إؿػععاٍ  ايٓععاي( ًب َٓاقٌععت٘

 .«ايٓاي ٌَٚٛكتِٗ
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ٌ أك٣ َٔع ايٛادعب إٔ    ٚ   ١ ضبهُع١ ٱثبعات بڀع٬ٕ    أقعـّ أؿيع  كغِ نٌ ٖقٙ ايتؿاُٝع

ؽ نععـٜٛك، عععرب ايتععاكٜؽ; ؾععإٕ ايععقٜٔ  ـاڄ عًعع٢ َُبًَٛٝعع١ أٖعٌع ايبٝععت َ٪نڍعع َععناعِ ايٌعٝع

ـٻٜتقكٻ  عٝاتِٗ يٝوٛا ق٥٬ٌ.عٕٛ بِٗ ًب ٖقا ايعِل ٱثبات َ

 

 ــــــنلنات اإلماو احلظنينذْٓس ّأ ـ 

ـا٤ تععـٍ عًعع٢ سكٝكعع١ ِْععب     ـ ايٌعٗع  تِععلؼباڄ ِٗ َعٔع قبعٌع اهللإٕ بعععض نًُععات هعٝع

 ٞ:ايتاٱًاك٠ إفب بعٔٗا ع٢ً ايٓشٛ اي ٚمبهٔ ٚتًُٝشاڄ.

ًب ػڀب١ بًٝػ١ أيكاٖا ًب صبًى ٓعِ َعاٜٚع١ ٚسٌعـاڄ َٔع     ع قاٍ اٱَاّ اسبوـب1

قٜٔ دعًٓععا ، ايعععبعٔع سععنب اهلل ايػععايبٕٛ، ٚعععرت٠ ْبٝع٘ع ا٭قلبععٕٛ، ٚأسععـ ايععجكًـب  »ايٌععاَٝـب: 

ٌٸ  ،كهٍٛ اهلل ثاْٞ نتاب اهلل ٤ًٞ، ٫ ٜأتٝ٘ ايباطٌع َٔع بعـب ٜـٜ٘ع ٫ٚ َٔع      ؾٝ٘ تؿٌِٝ يه

ٛٸٍ عًٝٓعا ًب تؿوعإلٙ..   إف ناْعت بڀاعع١ اهلل    ; ؾعإٕ طاعتٓعا َؿلٚٓع١;   ؾأطٝعْٛعا  ،ػًؿ٘، ٚاىبع

ِٵٚكهٛي٘ َكل١ْٚ، قاٍ اهلل تعافب:  َٹٓهڂ َٵلڇ  ٚٵيٹٞ ا٭ځ ٚٳأڂ ٍٳ  ٚٳأځطٹٝعٴٛاڃ ايلٻهٴٛ  .«أځطٹٝعٴٛاڃ اهللځ 

ا٤،    »ٝ٘ع ِْعلا١ْٝ تعـع٢ أّ هعًِٝ:     ٚقـ أداب عٔ ه٪اٍ أيكت٘ع عً ع 2 أْعا ُٚٞع ا٭ُٚٝع

ٞټ   ٚأْا أبٛ ايتوع١ ا٭١ُ٥ اهلاؿ١ٜ، ٚأْا ُٚٞ أػٞ  ، ٚأػٞع ُٚع ٞ    اسبؤع ، ٚعًع أبٞع عًٞع

ٞټ  .دـٟ كهٍٛ اهلل ُٚ

ـ  َ٪نڍ ،ايٛيٝـ بٔ عتب١ع ٚقـ ػاطب اٱَاّ اسبوـب3  ،ـاڄ ي٘ طبايؿت٘ يبٝعع١ ٜنٜع

بٓعا ؾعتض    ايلهاي١، ٚطبتًـ اىب٥٬ه١، َٚٗعبٌب ايلهبع١،   إْا أٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ، َٚعـٕ»قا٬٥ڄ: 

 .«اهلل ٚبٓا ػتِ

ـٸٙسـب ػلز اسبوـب قاُ ع4 ايو٬ّ عًٝعو  »ؾكاٍ:  ،ـاڄ نلب٤٬ تٛدٸ٘ إفب قرب د

ؿت٘ع  ٚايجكٌ ايقٟ ػًډ ،ٚهبڀو ،بٔ ؾاط١ُ، ؾلػو ٚابٔ ؾلػتواٜا كهٍٛ اهلل، أْا اسبوـب 

 .«ًب أَتو

5  ٍ َععا بعععـ، ؾععإٕ اهلل اُععڀؿ٢   أ»نتابع٘ع ٭ٖعٌع ايبِععل٠:   ًب َٛآععع َعٔع   ععع ٚقععـ قععا

..ضبُععـاڄ ٛٸتع٘ع ، ٚأنلَع٘ع بٓب ا٤عًعع٢ ػًكع٘ع ، ٚأسععلٸ ، ٚنٓععا أًٖع٘ع ٚأٚيٝععا٤ٙ ٚأُٚعٝع ٙ ٚٚكثتع٘ع

 .«ايٓاي قبكاَ٘ ًب ايٓاي، ؾاهتأثل عًٝٓا قَٛٓا بقيو..

 أٌْـ أبٝاتاڄ هباه١ٝ قاٍ ؾٝٗا:   ،ٖٚٛ ٜٔلب ًب ا٭عـا٤ ،ًٚب سبُبات٘ ا٭ػإل٠ع 6 

 ٚعبعععععٔع هععععععلاز اهلل ًب ا٭كّ ْنٖععععععلٴ   ٟ كهعععععٍٛ اهلل أنعععععلّ َععععٔع َٔععععع٢    ٚدعععععـ
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ـ      ٚؾاطُعععععع١  أَعععععٞع  ابٓعععععع١  ايڀٗععععععل أهبعععععع

 نتعععععععععاب اهلل  أْعععععععععنٍ ُعععععععععاَتاڄ  ٚؾٝٓعععععععععا

   ِ  ٚعبععععععٔع أَعععععععإ اهلل ًب  اشبًعععععععل نًععععععٗع

 ٚعبعععععععٔع ٠٫ٚ اسبععععععععّٛ ْوععععععععكٞ ضببٓععععععععا 
 

 ٚعُعععٞع  ٜععععـع٢  فا ازبٓععععاسـب  دعؿععععلٴ

 ٚؾٝٓععععععععا اهلععععععععـ٣ ٚايععععععععٛسٞ ٜععععععععقنلٴ 

 ًب ا٭ْعععععععععاّ ٚظبٗعععععععععلٴ بٗعععععععععقا ْوعععععععععلټ

ثلٴ   ّ يًوععكٞ  نعٛع بهععأي ٚفاى اسبعٛع
 

ٛ َتؿهعلٷ َػُعّٛ،   ٖٚع  ،قاٍ: ؿػًت ع٢ً كهعٍٛ اهلل ع عٔ اسبوـب بٔ ع7ًٞ

ٞ  ،ؾكًععت: ٜععا كهععٍٛ اهلل، َععا يعٞع أكاى َتؿهععلاڄ؟ ؾكععاٍ: ٜععا بععينٸ   ٕٸ ايععلٚغ ا٭َععـب قععـ أتععاْ  ،إ

ٛٸ ٜٚكععٍٛ يععو: إْععو ،ؾكععاٍ: ٜععا كهععٍٛ اهلل، ايعًعٞع ا٭عًعع٢ ٜكععل٩ى ايوعع٬ّ ت ْب تععو، قععـ قٔعٝع

ٛٸ٠ عٓعـ عًٞع بٔع أبٞع      ؾادعٌ ا٫ ٚاهتهًُت أٜاَو، هِ ا٭نرب َٚإلاخ ايعًِ ٚآثاك عًِ ايٓبع

ؾُٔ مبًعو ٖعقا ا٭َعل بععـى؟ قعاٍ:       ،ؾكًت: ٜا كهٍٛ اهلل ، قاٍ اٱَاّ اسبوـبطايب..

ِٸ كبًه٘ع أْعت ٚتوعع١          ، ثع أبٛى عًٞ بٔ أبٞ طايب أػٞ ٚػًٝؿيت، ٚمبًعو بععـ عًٞع اسبؤع

 .«َٔ ًُبو..

ٕ ٖقٙ اىبٛاكؿ، باٱٓاؾ١ إفب عٌلات ا٭ساؿٜح ٚايلٚاٜات اىبتعٛاتل٠ ا٭ػعل٣، تعـٍ    إ  

ْ٘ع َِٓعٛب يٲَاَع١ َٔع قبٌع      سبوـب قـ أثبعت قبعا ٫ ٜكبٌع ايٌعو أ    بأنبعٗا ع٢ً إٔ اٱَاّ ا

ٖٛ ايٓي اىببععٛخ َٔع قبٌع اهلل    ٚ ،َلاكاڄ: إْ٘ ُٚٞ ايٓي ا٭نلّ اهلل تعافب; ٭ْ٘ قـ قاٍ

 ١َ.هلـا١ٜ ٚقٝاؿ٠ ا٭

ؿع٣ٛ ايٌٝؽ نعـٜٛك باطًع١    تهٕٛ اىبٛثٛق١َٚع ٚدٛؿ نٌ ٖقٙ ايٌٛاٖـ اىبعترب٠ ٚ  

ؽ نعـٜٛك إفب    َٚلؾ١ٓٛ. ٚيهٔ ٜبك٢ ايتوا٩ٍ َاث٬ڄ أَاَٞ: َا ٖٛ ايوبب ايقٟ ٜـعٛ ايٌٝع

إْهععاك أَععل عًعع٢ ٖععقٙ ايـكدعع١ َعٔع ايٛٓععٛغ؟! ٖعٌع ٜوععع٢ بععقيو إفب ربڀ٦عع١ أٚي٦ععو ايععقٜٔ       

ا٫هتؿاؿ٠ َٔ اهِ اٱَعاّ   ٤ٞ، نُا قٌٝ؟ أٚ ٜلٜـ إٔ ٜٴوِٓٝب١ٜٝقٖبٕٛ إفب ١ٜ٫ٚ ايؿكٗا٤ ايت

يػلّ ايرتٜٚر ٭ؾهاكٙ؟ ٚطبعاڄ ٫ أكّٚ ًب  ;ُٓٔ تٌٜٛ٘ ايُٓبل١ٜ اىبتكـ١َ ،اسبوـب اشبايـ

ؽ نعـٜٛك; ٭ٕ         ،ٖقا اىبكاٍ اٱها٠٤ إفب ًؼّ أٚ إيكعا٤ أسهعاّ َوعبك١ سعٍٛ نع٬ّ ايٌٝع

ٕ ٖععقا ايتوععا٩ٍ ٜعتععرب ، ٚيهعٔع َععع فيععو ؾععإ، ٜٚٓععاقض ايٓبعٌعٖععقا ٜتٓععاؾ٢ ٚايٌععإٔ اٱْوععاْٞ

 إٜلاؿاڄ َٚأػقاڄ نبإلاڄ ًب صباٍ ْكـ ايقٜٔ ٜقٖبٕٛ إفب َجٌ ٖقٙ ايـع٣ٛ.

 

 الفكَاء ّاملػالط٘ الْاضش٘ ــــــ صبى ب ـ

ؽ   إٔ اسبوععـب مل ٜعععلٸف »نععـٜٛك ٜوععع٢ َعٔع ٚكا٤ اؿعا٥ع٘ع ٖععقا إفب إثبععات    إٕ ايٌعٝع
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ٖب ايعبعض إفب نعٕٛ ايؿكٗعا٤ َِٓعٛبـب     ْؿو٘ ع٢ً أْ٘ َِٓٛب َٔع قبٌع اهلل، ؾهٝعـ ٜعق    

إٕ ايبشععح سععٍٛ ٖععقٙ ٚبععقيو ٜععتِ ايتٌععهٝو ب٫ٜٛعع١ ايؿكٗععا٤ ايِٓععب١ٝ.   .«َعٔع قبعٌع اهلل تعععافب

 ٞ:اىبكاٍ، ٚيهٔ ػبب ايتقنإل قبا ًٜ عٔ َٛٓٛع ٖقا اىبوأي١ ػاكزٷ

ب٘ َٔع قبٌع اهلل.   إٕ اٱَاّ اسبوـب أ٫ٚڄ:   ٚقعـ تكعـّ فنعل     قـ أنـ ع٢ً تِٓٝع

 ٢ً فيو.بعض ا٭ؿي١ ع

ا دعـ٫ڄ إٔ ا٭٥ُع١ مل ِٜعلٿ      ثاْٝاڄ:   سٛا باْتِعابِٗ، إ٫ إٔ ٖعقا ٫ ٌٜعهٌ    يعٛ اؾرتٓٓع

٭ٕ نٌع ًعؼّ ؼبٌُع عكع٬ڄ      ًب ٚاقع ا٭َعل َٔع قبٌع اهلل تععافب;    ؿي٬ٝڄ ع٢ً عـّ اْتِابِٗ 

اىبعععأثٛك٠ إٔ ا٭٥ُععع١ اىبعِعععَٛـب هعععًُٝاڄ ٜعععـكى َععٔع ػععع٬ٍ ايتتبعععع ًب اٯٜعععات ٚايلٚاٜعععات 

نُعا نعإ ايكعلإٓ ِٜعلغ بهعٕٛ       .َٔ قبٌع اهلل تععافب  ١ ايٓي ا٭نلَِّٓٛبٕٛ شب٬ؾ

َٳاَعاڄ    : سٝح قاٍ ،َِٓٛباڄ َٔ قبٌ اهلل تعافبإبلاِٖٝ  ايبكعل٠:  إڇْٿعٞ دٳاعٹًڂعوځ يٹًٓٻعايڇ إڇ

124). 

نُعا قعاٍ اٱَعاّ    .ا ٖعٛ اَتعـاؿ ي٫ٜٛع١ كهعٍٛ اهلل    إٕ اْتِعاب ايؿكٗعا٤ إلبع    ثايجاڄ:  

ؾإٕ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ع يٝوعت    ;١ٜ ايؿكٝ٘ ٖٞ ١ٜ٫ٚ كهٍٛ اهللإٕ ٫ٚ»بٗقا ايٌإٔ: اشبُٝين

ٍ «٦ًٝاڄ أٚدـٙ صبًى اشبعربا٤  ّ     إٕ»ًب َٛٓعع آػعل:    . ٚقعا ي ا٭نعل اي٫ٜٛع١ ايجابتع١ يًٓع

 .  «ثابت١ يًؿكٝ٘ أٜٔاڄ  إقا١َ اسبهِ ٚايتٓؿٝق ٚاٱؿاك٠ًبٚاٱَاّ

    ّ ـب      اْ.، ؿٕٚ اشبع ٚاىبلاؿ َٔ ايِٓب ٖٓا ٖٛ ايِٓعب ايععا ٚايِٓعب ايععاّ ٜععين تعٝع

ؿٕٚ اػتِاْ بٌعؼّ   ،يٲؾتا٤ ٚايكٔا٤ ٚايكٝاؿ٠ ازباَع يًٌلا٥ٌب اىبكلك٠ ًب ايؿك٘ايؿكٝ٘ 

 .َعـب أٚ عِل َعًّٛ أٚ َِلڈ َعٗٛؿ

 عُعل بٔع    ا اىبـع٢ بايـيٌٝ ايعكًٞ ٚايٓكًٞ. أَا ايـيٌٝ ايٓكًٞع ؾٗعٛ َكبٛيع١   ٜٚجبت ٖق  

َا ايعـيٌٝ ايعكًٞع ؾٝعتِ    . ٚأكٗا٤ َٔ قبٌ إَاّ ايعِلـ ع٢ً ِْب ايؿاييت ت٪نڍ ،سُٓب١ً(

 عرب قاعـ٠ اسبه١ُ ٚقاعـ٠ ايًڀـ.

ينٚ ،ٚبععقيو ؾععإٕ اعتكععاؿ بعععض ايؿكٗععا٤   ِْععب بٔععلٚك٠  ،ػاُعع١ اٱَععاّ اشبُعٝع

اڄ ٚفيعو ٭ْٗعِ ٜعلٕٚ ٫ٜٚع١ ايؿكٝ٘ع اهعتُلاك       ;ٜوتٓـ إفب أؿي١ قلآ١ْٝ ٚكٚا١ٝ٥ ايؿكٝ٘ َٔ قبٌ اهلل

ّٸ ايكلإٓ ايهلِٜ.اىب ،ي١ٜ٫ٛ كهٍٛ اهلل  ِٓٛب َٔ قبٌ اهلل تعافب بِلٜض ْ

ْين ؾعإ  ِعاك إفب ؿٚك ايٓعاي ًب ٖعقا اجملعاٍ.    ًٚب اشبتاّ َٔ ائعلٚكٟ إٔ ٌْعإل باػت    

ٯكا٤ ايٓعاي، إ٫ إٔ  أفٖب إفب ْؿى َا فٖب إيٝ٘ ايٌٝؽ نـٜٛك َٔ اسرتاّ أٌٖع ايبٝعت  
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; ٚفيعو ٭ٕ ٌَعلٚعٝتِٗ إلبعا    ٖقا ٫ ٜعين اعبِعاك ٌَعلٚع١ٝ ٫ٜٚع١ أٌٖع ايبٝعت بعآكا٤ ايٓعاي       

ٖٞ َٔ قبٌ اهلل تعافب، ٚأَا ؿٚك ايٓاي ؾٗٛ ػًل ا٭ك١ٝٓ ىبُاكه١ اٱَاّ َو٪ٚيٝت٘ ايلباْٝع١.  

ٜكّٛ ع٢ً اىبٌلٚع١ٝ اييت ًُٚت إيٝ٘ع  يٝ٘ اٱَاّ اسبوـبٚعًٝ٘ ؾإٕ اىبعٝاك ايقٟ ٜوتٓـ إ

ا عًععع٢ ا٭كّ بٌعععلٍب  ٕ ؿٚك ا٭َععع١ ًب ٚفيعععو ٭ قبعععٍٛ ا٭َععع١;َععٔع قبععٌع اهلل، ٚايعععيت مباكهععٗع

هٛا٤ٷ ًب أٌُ ايـٜٔ أٚ ايٓبع٠ٛ أٚ   ،ايتؿهإل اٱه٬َٞ ًب َكاّ اٱثبات ٚايتشكل ؿٚك ضبٛكٟ

 اٱَا١َ أٚ ايِٓب اشباْ، ؾُا َبٓو ب١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘ع ايعيت ٖٞع َٔع ايِٓعب ايععاّ، ؾا٭َع١ إفا       

ي أٓععشت َٗذعٛك٠.     ٕ ٕ نععاٖٚهعقا ا٭َعل بايٓوععب١ إفب اٱَاَع١، ستع٢ ٚإ     مل تكبٌع ْبع٠ٛ ايٓع

ٞ    فيو اٱ ٫ بعـ َٔع ؾٌِع َكعاّ ايجبعٛت       إفاڄ بٔع أبٞع طايعب    َاّ حبذعِ أَعإل اىبع٪َٓـب عًع

 ٚاىبٌلٚع١ٝ ٚا٭سك١ٝ عٔ َكاّ اٱثبات ٚايكبٍٛ ٚذبكل ايكـك٠ ع٢ً اىبوت٣ٛ اشباكدٞ.

 

 

انهىايش
                                                 

 



 

 

 

 

 ّْ  صاحلٕ اليذف آبادٖ ّالػل

  عامٌل مَذْس ّىٍكاٌد سصٔف

 

 فاضم انًيبديانشيخ 

 جًة: انسيد حسٍ عهي يطر انهاشًيتر
 

. ٚإإ ؽ ُععاسبٞ ايٓذععـ آبععاؿٟ ٜععل٣ آؾعع١ ايعكعٌع ًب ٕ اٱهعع٬ّ ٜكععّٛ عًعع٢ ايعكعٌع  ٕ ايٌعٝع

ٌ      ايػًٛ.  ٚايوعكٍٛب ًب ًعباى ايػًعٛ ٚايعِعب١ٝ.     ٚإٕ ايعقٚبإ ًب ًعؼّ ٜع٪ؿٟ إفب تعڀٌٝع ايعكع

 ٖٚٛ أَل ًا٥ع ًب ايعامل ايجايح.

ِٿّ  ـ    ايعيت  َ٪هوع١ اٱفاعع١ ٚايتًؿعن٠   ىبافا ٫ رب ٚيعٛ ِْعـ     تعـاك قبٝناْٝع١ ٖعقا ايبًع

! ؾُا ٖٛ ايعقْب ايعقٟ دٓعاٙ؟ إفا ناْعت     ؟هاع١ يعلّ أؾهاك ايٌٝؽ ُاسبٞ ايٓذـ آباؿٟ

 سٛا بقيو ست٢ ٫ ٜهجل ايٓاي َٔ اكتهاب َجٌ ٖقٙ ايقْٛب.اسبل١ٜ ايؿهل١ٜ فْباڄ ؾِلٿ

ؽ ايٓذععـ آبععاؿٟ   سععـٜح نععإ  ـ بٌععإٔ ا٭ساؿٜععح     ايٌعٝع  ،ٜععـٚك سععٍٛ ُععش١ ايوعٓع

: َٚٓٗعا  ،ايـ٫يٞ عٔع ا٭هعايٝب ايٓكـٜع١ ايوعابك١، ٚيهٔع توعٛؿ سايٝعاڄ ْكعٛؿ أػعل٣         ٚايبشح 

ّٸ  .ايٓكـ ايتڀبٝكٞ ىبع٢ٓ ايٓ

ـ    ًععهاٍ ًب سلَعع١ تععٛيٞ اىبععلأ٠ َِٓععب ايكٔععا٠ ًب اٱهعع٬ّ،    ٫ إ  َعٔع سٝععح ايوعٓع

َعـ٣ تڀبٝكٗعا ًب اجملتُعع     ٚايبشح ايـ٫يٞ، ٚيهٔ ٜٓبػٞ ًب ْكـٖا إٔ ْأػق بُٓبل ا٫عتباك

٫  ا، ؾععإفا مل ٜٓؿععع ًب تًبٝتٗععاإف ٜٓبػعٞع ًب ايععـٜٔ إٔ ًٜععي سادعع١ اسبٝععا٠ َٚتڀًباتٗعع  اىبعاُععل;

 ٜهٕٛ ْاؾعاڄ إ٫ ًب اي١ًًٝ ا٭ٚفب َٔ ايكرب.

ـٷٚ إٔ ٖعقا ٫ ِٜعـم    ُشٝض ًب عِلٙ، إ٫ َٔ اىبُهٔ إٔ ٜهٕٛ يهٌ ٤ًٞٺ تعلٜ

ايتشعٍٛ ٚايتڀعٛك    آػعق٠ ًب  ،َٚٔ بٝٓٗا اىبؿعاِٖٝ ايٌعلع١ٝ   ،ٕ اىبؿاِٖٝٚإ ًب ايعِل اسبآل. 

 ٚايتهاٌَ.
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   ِ ايعكٌع ٚايٓكعـ اىبٔعُْٛٞ بُٛعؿ٘      مبهٔ تڀبٝل َا فنلٚٙ ابٔ ػًعـٕٚ َٔع ذبهٝع

 ًب ايِٓععْٛ ايـٜٓٝعع١ أٜٔععاڄ، َٔععاؾاڄ إفب ٚدععٛب إثبععات ُععش١ٚاسععـاڄ َعٔع ا٭هععايٝب ايٓكـٜعع١ 

ٚغ ٚعًٝ٘ إفا تعاكٓت كٚاٜع١ َعع ك   ايلٚاٜات بعلٓٗا ع٢ً كٚغ ايكلإٓ. ٚكٚغ ايكلإٓ ٖٞ ايعـٍ.

إفا نعإ َٔع ايععـٍ اعتبعاك ؿٜع١ اىبعلأ٠ ِْعـ ؿٜع١          :َج٬ڄ يكلإٓ ٚدب ٓلبٗا بعلّ ازبـاك.ا

ٔڈ ؾٝذعب ًب ايعِعل اسبآعل قٝعاي ٖعقا اىبٛٓعٛع عًع٢ أهعايڈ َٔع ايعـايع١            َعا  ايلدٌ ًب مَ

 ايلا١ٖٓ.  

ٜعل٣ إٔ ايعـٜٔ ايعقٟ بأٜعـٜٓا     ٚإٕ ايٌٝؽ ايٓذـ آباؿٟ  .ايعـاي١ َؿّٗٛ علًب َٚتػإل ٕٸإ

ـ  »ٕ نتعاب  غ دعاؿٸ٠. ٚإ ١ إفب عًُٝع١ إُع٬  ٚحباد ،َعٝٛب ٝـ داٜٚع أٍٚ َ٪يعـ عًُٞع ًب    «ًٗع

 ٖقا ا٫دباٙ.

ٟ  يكـ اهتعلّ ايٌٝؽ   ايهتعاب َوعأي١ اسبهَٛع١ اٱهع١َٝ٬.     ًب ٖعقا  ايٓذعـ آبعاؿ

ٚٚدـ إٔ اسبهَٛع١ ايعيت ٜلاٖعا اٱهع٬ّ ٖٞع ايعيت تكعّٛ عًع٢ آكا٤ ايٓعاي، أٟ إٕ اسبعانِ           

فا نععإ َععـعَٛاڄ بععآكا٤ ايٌعععب، ٚقععاٍ ًب ٖععقا  ايععـٜين إلبععا ؼبععل يع٘ع تٌععهٌٝ اسبهَٛعع١ إ 

هععتػاثات اإلبععا هععع٢ إفب إقاَعع١ اسبهععِ عٓععـَا أزبأتع٘ع   ٕ اٱَععاّ اسبوععـبايهتععاب: إ

 َٔ ػ٬ٍ ايهتب ايهجإل٠ اييت أكهًٖٛا إيٝ٘.   ،اىبوًُـب

ؽ  كهعا٥ٌ  ًـنتٛك ًلٜعيت ٚايٌٝؽ اىبڀٗلٟ ٚي  سعٍٛ نتعاب   ايٓذعـ آبعاؿٟ   إفب ايٌٝع

 ،ٕ ناْا ؽبايؿإ ايهعجإل َٔع َوعا٥ٌ ٖعقا ايهتعاب     ، ٚإايعًُـب إٕ ٖقٜٔ. ٚ«ًٗٝـ داٜٚـ»

 إ٫ أُْٗا قـ ْاقٌاٙ بع١ًُٝ.

ٚقعـ   َا ٜتعًل بايعًِ. ع٢ً عامل ايـٜٔ إٔ ٫ ؼبِل ْؿو٘ ؿاػٌ اشبڀٍٛب اسبُلا٤ ًب

ؽ  َعٔع ٖععقٙ ايٓاسٝعع١ ابعٔع إؿكٜععى عِععلٙ، ؾكععـ نععإ ابعٔع إؿكٜععى   ايٓذععـ آبععاؿٟنععإ ايٌعٝع

ٕڈ َٔ اينَٔ َٔ دباٚم اشبڀعٍٛب اسبُعلا٤ ايعيت أسٝڀعت بٗعا      ٔ بعـ قاسبًٞ أٍٚ عامل كبهډ ل

ـٸّ ايعكٌ بُٛؿ٘ ٚاسـاڄ َٔ َِاؿك ايتشكٝل.  آكا٤ ٚأؾهاك ايٌٝؽ ايڀٛهٞ، ٚق

 



 

 

ّٔات  البشح العلنٕ إػهال

 ّاىتكاداتُنذْٓس أفهاس دْل٘ يف 
 

سعيد أحًدياٌ .د

 : انسيد حسٍ يطرترجًة
 

 مكّذم٘ ـــــــ

َٛٓٛعاڄ ذبت عٓعٛإ:  إععاؿ٠ قعلا٠٤ اٱَاَع١ ًب ٓع٤ٛ ايجعٛك٠        استٛت ُشٝؿ١  ًلم(

)١ٝٓ ؽ  ٚايعععقٟ ٖعععٛ ًب  ،اسبوععٝع نعععـٜٛك ًب يًٝععع١  ا٭هعععاي َٛٓعععٛع ضبآعععل٠ أيكاٖعععا ايٌععٝع

عاًٛكا٤، ٚقـ نإ ايعٓٛإ ٚاىبٛٓٛع ا٭هاي هلقٙ اطآل٠ ٖٛ ا٫ٖتُاّ قبؿعاِٖٝ ايعـٜٔ   

ين.    اٱُع٬غ ايتعلف عًٝٗا، ٚاسبلن١ عبٛ  ٱعاؿ٠ اطلٸؾ١; بٝعـ   ًب َوعإل اٱُع٬غ اسبوٝع

ٚايعقٟ   .إٔ ايقٟ دب٢ً أنجل ٖٛ توًٌٝب ا٭ٓٛا٤ ع٢ً اٱَا١َ بُٛعؿٗا َٔع اىبوعا٥ٌ اطلٸؾع١    

 ُٖا: ،مبهٔ اٱًاك٠ إيٝ٘ بُٛؿ٘ َٔ ضباٚك ايبشح اييت ٜٓبػٞ ايتأٌَ سٛهلا عٓٛاْإ

ـ عًععع٢ ٖعععقا ٝعععًب ٖعععقا اشبڀعععاب ٖعععٛ ايتأن  ازبعععاؿ٠ اهلاَععع١ اىبوعععا٥ٌ ٣سعععـإٕ إ عععع1 

ـ َتععـٜٓـب عًعع٢ ٚتععإل٠ ٚاسععـ٠ َعٔع ا٫ٖتُععاّ بايععـٜٔ        أٚ ،٫عبععلافا ٕ تععاكٜؽ ايتععـٜٔ مل ٌٜعٗع

، ًب ست٢ أُٝبت بايتٔؼِ ٚايتؼ١ُ ،ٝت باٖتُاّ اىبتـٜٓـببعاؿ ايـٜٔ سُبَٚوا٥ً٘. ؾبعض أ

 ؾأُابٗا ائُٛك ٚاشبٛك. ،اىبوا٥ٌ ا٭ػل٣ إ٫ بٓوب١ ١ًٝ٦ٓ َٔ ا٫ٖتُاّ سـب مل ذبِبځ

ِ   أي١ إفب آؾع١ ػڀعإل٠ سعقٻ   ٜعٛؿ أهعاي ٖعقٙ اىبوع      سٝعح قعاٍ:    ،ك َٓٗعا ايكعلإٓ ايهعلٜ

ٕٳ بٹععبٳعٵضڈ   ٚٳتٳهڃؿڂععلٴٚ ٕٳ بٹععبٳعٵضڇ ايهٹتٳععابٹ  ٓٴععٛ َٹ غاٜعع١ ا٭َععل إٔ اٱِْععاف ًب َجعٌع ٖععقا    .أځؾځتٴ٪ٵ

اىبٛٓٛع إٔ ٜهٕٛ اىبتهًِ ْؿو٘ ٖٛ اىبباؿك إفب كهِ أبعاؿ ايتـٜٔ. ؾُج٬ڄ: ٫بعـ َٔع ايتعـقٝل    

ع١ اييت ٚكؿ فنلٖا ًب ايكلإٓ َعلاكاڄ ٚبِعلاس١، سٝعح أنعـ عًع٢      ًب َؿّٗٛ اي١ٜ٫ٛ ٚاٱطا

ِ، ٚاٯٜعات ايعيت تتشعـخ عٔع َعاًَع١           ،ٚدٛب إطاع١ ايلهٍٛ ٚأْ٘ع أٚفب بعاىب٪َٓـب َٔع أْؿوٗع
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َععا إٔ ْعع٪َٔ بٗععقٙ اىبؿععاِٖٝ    بكوعع٠ٛ َعٔع قبعٌع اسبهَٛعع١ ايـٜٓٝعع١، ؾإ    ايهععاؾلٜٔ ٚعكععٛبتِٗ  

 ُبل٠ ٚاسـ٠. بأنبعٗا، أٚ ْقكٖا بأنبعٗا، ؾُٓٓبل إفب ازبُٝع بٓ

 

 بني التهْٓئات ّالتؼشٓعٔات ــــــالشبط نذْٓس ّ

إٔ َا متٸ ايرتنٝن عًٝ٘ ًب َوأي١ اٱَاَع١ ْعٛع تكعـٜى مل ٜهٔع     ايٌٝؽ نـٜٛك ٜل٣ 

ع َٔع هعا٥ل ايكعلا٤ات           ـٸ٠ ًب ُـك اٱهع٬ّ، ٚقعاٍ: إٕ ايٛد٘ع ايعقٟ مبٝعن ايتٌٝع ع٢ً تًو ايٌ

أنجعععل عك٬ْٝععع١ ٚعـايععع١ قعععلا٠٤ عًععٞع، تتُجععٌع ًب إٔ اٱهععع١َٝ٬ ٜتذًععع٢ ًب أَعععٛك ث٬ثععع١

 ٚعلؾا١ْٝ.

 ًب ا٭٥ُع١،  ١إٕ َا ٜعتِ ايتأنٝعـ عًٝ٘ع ًب اطاؾٌع ايـٜٓٝع١ ٖعٛ ايٓعٛاسٞ اىبٝتاؾٝنٜكٝع          

ٚط١ٓٝ غإل طبٝع١ يبا ٜ٪ؿٟ إفب عذن اٯػلٜٔ عٔ إٔ ٜهْٛٛا َجًِٗ; ٭ِْٗ ػًكٛا َٔ طبٝع١ 

ٚإفا نعإ َٛدعٛؿاڄ    ٍٚ ٚايجعاْٞ. ي٘ع ٚدعٛؿ ًب ايكعلٕ ا٭    ٖٚقا َا مل ٜهٔ ٚط١ٓٝ ها٥ل ايٓاي.

ٛٸ٠ اييت ًٗـٖا ايعامل ايٌٝعٞ ًب َا بعـ. ٚإٕ نًُات اٱَاّ عًٞع ٚهعا٥ل    ؾًِ ٜهٔ بٗقٙ ايك

 ا٭١ُ٥ ت٪نـ ع٢ً بٌلٜتِٗ.

أْا ٚعًٞ َٔع ًعذل٠ ٚاسعـ٠، ٚهعا٥ل ايٓعاي َٔع ًعذل        »قٛي٘: ٚكؿ عٔ ايٓي ٚيكـ

ا. يوعا  ٕ اٱَاّ ٜٴعترب َلنن ايٛدٛؿ، ٚيع٫ٛٙ أ. نُا «ًت٢ ٖٚعقا ايهع٬ّ    ػت ا٭كّ بأًٖٗع

يٝى َبايػ١ أٚ ًعلاڄ، ٚإلبا ٖٛ أساؿٜعح ٚكؿت عًع٢ يوعإ ا٭٥ُع١ ايعقٜٔ نعاْٛا ٜعٌٝعٕٛ ًب        

 ايكلٕ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ.  

ؽ نععـٜٛك      ًب َٛٓععع آػععل: إْع٘ع مل ٜعجععل عًعع٢ َععٛكؿ قععاٍ ؾٝع٘ع اٱَعععاّ          ٚقععاٍ ايٌعٝع

هلل، اٱَعاّ ٖعٛ اىبِٓعْٛ    اٱَعاّ ٖعٛ اىبِٓعٛب َٔع ا    »(: ، ًب دٛاب  َٔ ٖعٛ اٱَعاّ؟  اىبعِّٛ

 .«َٔ قبٌ كهٍٛ اهلل، اٱَاّ ٖٛ اىبعِّٛ، اٱَاّ ٖٛ ايعامل

َٳعا      ًعإٔ ايػعـٜل:   ًب سٝح ٜكٍٛ  ،ٚنأْ٘ ْوٞ قٍٛ اهلل تعافب ٍٴ بٳًڍعؼٵ  ٗٳعا ايلٻهٴعٛ ٜٳعا أځٜټ

٘ٴ ُٳا بٳًډػٵتٳ كڇهٳايځتٳ ٌٵ ؾځ ِٵ تٳؿڃعٳ ٚٳإڇٕ يډ َٹٔ كٻبٿوځ  ٝٵوځ  ٍٳ إڇيځ ٚدٛب ِْب اٱَاّ َٔ قبٌ  ايـاٍ ع٢ً، أڂْنڇ

ياهلل تعععافب، نُععا ٜععـ أٜٔععاڄ. ٚنأْع٘ع مل ٜعجععل عًعع٢ ٍ عًعع٢ ٓععلٚك٠ ِْععب٘ َعٔع قبعٌع ايعٓع

ـٸؿ ؾٝ٘ع أمسعا٤ ا٭٥ُع١ ؾعلؿاڄ ؾعلؿاڄ      عٔ ايٓي سـٜح دابل بٔ عبـ اهلل ا٭ِْاكٟ  ،ايقٟ ٜعع

 .بايتُوو بٗ٪٤٫ ا٭١ُ٥ ٚأْ٘ ٫ هبٌٝ إفب ايٓذا٠ إ٫چ

ؽ نععـٜٛك ًڀععاڄٜبععـٚ ٚآععشاڄ إٔ ٖٓععاى ػ   بععـب اىبباسععح ايتهٜٛٓٝعع١  ًب نعع٬ّ ايٌعٝع
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ٚايتٌلٜع١ٝ، ٚعـّ تـقٝل ًب أٍُٛ اٱَاَع١ ٚؾلٚعٗعا. ؾع٬ بعـ َٔع بٝعإ ايعـيٌٝ عًع٢ ٚدعٛب          

ع١ٝ نعـيٌٝ عًع٢ ٓعلٚك٠         ،ٖٚٛ إَا عكًٞ قا١َ اٱَاّ.إ أنـت عًٝ٘ع ا٭ؿيع١ ايه٬َٝع١ ايٌٝع

  ٚ عٓعععـٖا ٫ بعععـ َععٔع اْتكعععاٍ نبٝعععع اهععتُلاك ايٓبععع٠ٛ ٱؿاك٠ اجملتُعععع ٚؾكعععاڄ  يكاععععـ٠ ايًڀععـ، 

ي إفب اٱَععاّ َ  ،ُعع٬سٝات ايعٓع ي تٓشِععل بععإب٬ؽ  هعع٣ٛ ايععٛسٞ; بعٌع إفا ناْععت  وعع٪ٚي١ٝ ايعٓع

ايعيت تتُجٌع    ،أٚ ا٭ؿي١ ايٓكًٝع١  تهُٔ ًب بٝإ فيو ايٛسٞ ٚتڀبٝك٘; ؾإٕ َٚبٝؿ١ اٱَاّ ايٛسٞ

ي ًب إثبععات َوععأي١ اٱَاَعع١. ٚعًٝع٘ع ٫ بععـ َعٔع ايُٓبععل بـقعع١ إفب    ٖععقٙ ايِٓععْٛ بأساؿٜععح ايعٓع

ـ  ايٓبٜٛعع١، ؾععإفا ناْععت ٖععقٙ  ٚٸ ايل٩ٜعع١ تعتععرب َعٔع ايتكععـٜى ايٌععـٜ ٖععقا  زؾٝبععـٚ إٔ أٍٚ َعٔع ك

 .  ٖٛ ايٓي ايتكـٜى

ا بٌعع٪ْٚ٘ اٱْوععا١ْٝ ٚأَععا ُععؿات اٱَععاّ ايععيت تؿععٛم ايڀبٝععع١ ايبٌععل١ٜ ؾعع٬ كبععٌب هلعع      

ععع  ًب نْٛ٘ع ٜأنٌع ايڀععاّ ٚمبٌٞع ًب ا٭هعٛام، ًب سعـب أْ٘ع        ا٭ػل٣، أٟ إْ٘ نعايٓي 

ي نُععا عععرب ٚايوععبب ًب ٚدععٛؿ هععا٥ل  ،َعٔع ايٓاسٝعع١ ايتهٜٛٓٝعع١ أٍٚ طبًععٛم عععع ْؿوع٘عايعٓع

ي   اىبؼًٛقعات ا٭ػعل٣. ٚقعـ ٚك    ١ إٔ ايٓع ٞ  ؿ ًب َِعاؿك أٌٖع ايوعٓع أْعت َععين  » قعاٍ يعًع

ي  ٚعًٝ٘ع ٜبعـٚ إٔ ٖعقا ايتكعـٜى نعإ َع       .«قبٓني١ كأهٞ َٔ دوـٟ قبٌع إٔ   ،ٔ قبٌع ايٓع

ٚايقٟ  ،اسبـٜح اىبتٛاتل ـٸسايقٟ ٖٛ ًب  ،ايهوا٤ ِٜـك عٔ اىبتٌلعـب. ٚنقيو سـٜح

، سٝععح ٜكععٍٛ:     ي ٚأٖعٌع بٝتع٘ع ـٴ اهللڂ ٜٓتٗعٞع بآٜعع١ ُععلؼب١ ايـ٫يعع١ عًعع٢ عِعع١ُ ايعٓع ُٳععا ٜٴلڇٜعع إڇْٻ

ٗڇإلاڄ ِٵ تٳڀڃ ٗٿلٳنڂ ٚٳٜٴڀځ ٝٵتٹ  ٌٳ ايبٳ ٖٵ ِٴ ايلٿدٵىٳ أځ ٖٹبٳ عٳٓهڂ ٝٴقٵ   .يٹ

١ُ٥ ٖٛ ْعٛع أؾٔع١ًٝ ًب ايعٌُع    َٔ إٔ َا أنـ عًٝ٘ ا٭ ٚأَا َا قاي٘ ايٌٝؽ نـٜٛك،  

ـ         ٚايبِإل٠ ٚايتٗقٜب ٚطٗاك٠ ايٓؿى ٚعكٌع ايـكاٜع١ ًب قبعاٍ عكٌع ايلٚاٜع١، ؿٕٚ إٔ ْعٗعـ هٝع

ـا٤ أٚ اٱَععاّ عًعٞع ٚهععا٥ل ا٭٥ُعع١ قععـ اهععتٓـٚا إفب ايٓععٛاسٞ اىب     ٝتاؾٝنٜكٝعع١ ًب ايتعلٜععـ  ايٌعٗع

ِ، ؾ  ،اسبوععـبٚػڀععب اٱَععاّ   ،ايلدععٛع إفب ْٗععر ايب٬غعع١   كؿٸٙ ْٚكٔع٘عٝهؿعٞع ًب بأْؿوعٗع

 ٚغإلٖا َٔ اىبِاؿك ايـ١ٜٝٓ اىبعترب٠. ،ٚأؿع١ٝ ايِشٝؿ١ ايوذاؿ١ٜ

ض ا٭٥ُعع١ أؾٔعع١ًٝ ْوععب١ٝ عًعع٢ اٯػععلٜٔ، ٚإلبععا     إٕ َعا ٚكؿ ًب اىبِععاؿك ايـٜٓٝعع١ ٫ مبعٓع

ؾٗٓععاى  كاكْعع١.ٚبععقيو ٫ ٜبكعع٢ ٖٓععاى صبععاٍ يًُ ت أْٗععِ ٌَٓععأ َِٚععـك زبُٝععع ايؿٔععا٥ٌ. ٜجبعع

 ِـك ايعًِ اىبع٪ؿٟ إفب َعلؾع١ اهلل.  أْؿوِٗ بهِْٛٗ َ أنجل َٔ ١٦َ كٚا١ٜ ِٜـ ؾٝٗا ا٭١ُ٥

ٜعت  قٛي٘ع ًب ْٗعر ايب٬غع١ ٚقعـ هعأي٘ فعًعب ايُٝعاْٞ: ٌٖع كأ        ٪َٓـبنُا ٚكؿ عٔ أَإل اىبع 

ٍ   أؾأعبـ َا ٫ كبو ٜا أَإل اىب٪َٓـب؟ ؾكاٍ ٫ تعلاٙ    أك٣؟! ؾكاٍ: ٚنٝعـ تعلاٙ؟ ؾكعا
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ٕ عًععِ اٱَععاّ ٜبًععؼ . أٟ إمبععإايعٝععٕٛ قبٌععاٖـ٠ ايعٝععإ، ٚيهعٔع تـكنع٘ع ايكًععٛب حبكععا٥ل اٱ 

عٔع هعا٥ل ا٭٥ُع١ ًب كٚاٜععات    نُعا ٚكؿ   ٛك تهعٕٛ قبٓنيع١ اىبٌعاٖـ٠ ٚايعٝعإ.    َلتبع١ َٔع ايُبٗع   

ٚٴسٿبٓا عٴل»قٛهلِ:  َتعـؿ٠  .«ـ...ف اهلل ٚبٓا 

ًعو ًب إٔ ٖٓعاى تكـٜوعاڄ ًب ازبٛاْعب ايتهٜٛٓٝع١، ٚنعٕٛ اٱَعاّ        ٜٓبػٞع  ٚعًٝ٘ع ٫    

، ايعيت بًػعت ًب   َهعإ. نُعا ثبعت ًب مٜعاك٠ أَعـب اهلل     اىبعِّٛ ٖٛ َلنعن ٚقڀعب ععامل اٱ   

 ٕ عباك٠  أَـب اهلل( تـٍ ع٢ً ع١ُِ اٱَاّ ٚعًُ٘.  أ ،ايتٛاتل ـٸايٛثاق١ س

 

 ٕ الظلْنٔ٘ ــــــسئص الْدْدٓ٘ ّاليْاخلصااإلماو بني ا

ؾًِ ٜهٔ اٱَاّ ًب َِٓب اٱَا١َ يُٝتعام   َا ٜتعًل  ٛاْب اسبٝا٠ ايبٌل١ٜ ٚأَا ًب  

ٚفيعو نٞع ٜجبعت اٱَعاّ إٔ َوعأي١ اسبهَٛع١        ، هٛا٤ ًب اسبكٛم أٚ اىبٛقع;٥ل ايٓائَ ها

ٌ  ،ايـٜٓٝعع١ َوععأي١ إْوععا١ْٝ  عًععِ ستعع٢ َعٔع ؿٕٚ ا٫هععتؿاؿ٠ َعٔع   ،ٚمبهعٔع إؿاكتٗععا بعععـٍ ٚعكعع

إفب ا٫يتناّ بٗقٙ ايوٝاه١، ستع٢ ٫ ٜكعٍٛ اىبوعتٓإلٕٚ بععـّ     ايػٝب. ٚقـ عُـ اٱَاّ عًٞ

 ّ ا.   ًب إ إَهإ ايتأهٞ بوًٛى اٱَعا ٚإٕ َعا ٖعٛ نعا٥ٔ ًب سعٛم٠      قاَع١ اسبهَٛع١ ٚتأهٝوٗع

نـٜٛك، ذبعٍٛ ًب   ، ٚأًهٌ عًٝ٘ ايٌٝؽايتكـٜى ًب ايه٬ّ ايٌٝعٞ ًب صباٍ ايتهٜٛٔ

صبعععاٍ ايتٌعععلٜع إفب َوتُوعععو ٱثبعععات ععععـّ ا٫هعععتعا١ْ بوعععًٛنٝات ا٭٥ُععع١ ًب ا٭سعععـاخ    

اسبُك٢ ٚاىبتٓعٛكٜٔ اىبػعلٚكٜٔ    إف مبهٔ يًُتـٜٓـب يًػا١ٜ; َٔلپؾاشبڀل ا٭ٍٚ  إفاڄايوٝاه١ٝ. 

ؾٛا ايـٜٔ بٌهٌ ٜتؿل ٜٚٓوذِ َع َتبٓٝاتِٗ ايؿهل١ٜ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ هًٛنٝات اٱَعاّ  إٔ ٜعلٿ

; سٝععح إ  ا٫دتُاعٝعع١ ٚاي ١ ٚغععإل اشباُعع١ قابًعع١ يًتأهعٞع ٌٸ  وٝاهعٝع ٕ اٱَععاّ مل ٜهعٔع ٜععلّٚ سعع

ِ سه     إفاڄاىبوا٥ٌ َٔع ػع٬ٍ عًعِ ايػٝعب ٚايعِع١ُ.        ٓٝع١. َٛع١ ؿٜ مبهٔع يػعإل اىبعِعّٛ إٔ ٜكٝع

اڄ باٱَعاّ   نُا مبهٔ يػإل اىبعِّٛ إٔ ٜجٛك ٜٚٓٗض َٔ أدٌ إقا١َ اسبه١َٛ ايـٜٓٝع١  ; تأهٝع

ٔ  أٚ ٜععلنٔ إفب ايِععًض  ;اسبوععـب ع اٱَععاّ اسبوعع ٚمبهٓع٘ع إٔ ٜكتعٌع   ;، نُععا ُعٓع

ع اٱَعا    ّ أَعإل اىبع٪َٓـب ًب سعلب ايٓٗعلٚإ;    أكبع١ عٌل أيـ كدٌ ًب سلب ٚاسـ٠، نُا ُٓع

ع    فيو ايلدٌ ايعقٟ نعإ ٜعجإل ايؿعؿب ٜٚعنكع ايٌعبٗات،       نُا مبهٓ٘ إبعاؿ ْٚؿٞ نُعا ُٓع

إ٫ إٔ ٖعقا ٫ ٜععين إٔ اٱَعاّ َٔع      عٌ اٱَعاّ قابٌع يًتأهٞع ٚاطانعا٠.    ٭ٕ ؾ ;اٱَاّ عًٞ

١ نوععا٥ل اي  ١ ٚإهلٝعع١. ايٓاسٝعع١ ايتهٜٛٓٝعع١ ٚاشبُِٛعٝع ؾاٱَععاّ  ٓععاي، ؾاٱَععاّ سكٝكعع١ قـهعٝع

٢ً ؾٝ٘ عًِ اهلل، نُا فنل فيو اٱَاّ يٝى أعًِ َٔ غإلٙ ؾشوب، ٚإلبا قًب٘ َٛٓع ٜتذ
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ٛا، نُعا قععاٍ  ٕ اٱَععاّ إَعاّ ًعا٤ ايٓعاي أٚ أبٳع    ْٗعر ايب٬غع١. ؾاٱَاَع١ ٖبع١ إهلٝع١. ٚإ     ْؿو٘ع ًب  

ى   .«اسبؤ ٚاسبوـب إَاَإ قاَا أٚ قعـا» ايٓي صبعلؿ َعِعّٛ، ٚإلبعا ٖعٛ     ؾاٱَاّ يٝع

ُبعاٖل إفب ايبعاطٔ، ٖٚٞع َٔع     ٚايع١ُِ ٫ تجبت َٔ ؿٕٚ ايعًِ بايػٝب ٚدباٚم اي عـب ايع١ُِ.

: ؾكـ ٚكؿ ًب كٚا١ٜ َعترب٠ قٛهلِيٛامّ ايعًِ ايهاٌَ، ٚيٝوت َٔ يٛامّ ايعًِ ا٭نٌُ، 

 .«ٜكاي بٓا أسـ ٫»

ٛن١ٝ يٲَععاّ. ؾُعٔع         إفاڄ   ٫ بععـ َعٔع ايؿِعٌع بععـب ايٓععٛاسٞ ايٛدٛؿٜعع١ ٚايٓععٛاسٞ ايوعًع

ي       ; ٓيبٌع ٖعٛ ايع    ،ايٓاس١ٝ ايٛدٛؿ١ٜ ٜععـ اٱَعاّ ًعأْاڄ َٔع ًع٪ٕٚ ايٓع ٚأَعا َٔع ايٓاسٝع١      ْؿو٘ع

       ١ إل ًب سكععٛقِٗ ٚٚادبععاتِٗ ايوٝاهعٝع ايوععًٛن١ٝ ؾكععـ أنععـ ا٭٥ُعع١ عًعع٢ عععـّ إسععـاخ تػعٝع

ٚا٫دتُاعٝعع١. ؾكععـ نععإ اٱَععاّ عًعٞع ٜتِععلف ٜٚتؼععق اىبٛاقععـ ٚايكععلاكات بُٛععؿ٘ َوععًُاڄ      

يٝجبعت إَهعإ ايتأهٞع ايعـٜين      هعِ ٚأَجعاٍ فيعو;   اسب أْ٘ع مل ٜهٔع يٝؼڀع٧   كغِ ٫ٚڄ، َو٪

  اجملاؿ٫ت ا٫دتُاع١ٝ ٚايوٝاه١ٝ.ًب ِبأؾعاهل

ٚمبهٔ إثبات فيعو   ٫ط٬قات اىبٛدٛؿ٠ ًب نًُات ايٌٝؽ نـٜٛك غإل ٚاقع١ٝ.إٕ ا  

 بٌلٍب إٔ تهٕٛ ًا١ًَ ٚغإل اْتكا١ٝ٥. ،َٔ ػ٬ٍ ايلدٛع إفب ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ

 ىبععا ،ٚؿقععل ًب ؾًوععؿ١ اٱَاَعع١   ،تعُععل ًب ايِٓععْٛ ايـٜٓٝعع١ اىبعتععرب٠  يععٛ أْع٘ع  ٜٚبععـٚ  

َعا نعإ َٓٗعا    ػاُع١  ٚ ،إفب ايٛقٛع ًب اىبػايڀات، ٚاهلبٍٛب قبوت٣ٛ ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓٓڀل ا

 بتعلٜـ اٱَاّ; يٝتِ بٝإ َؿّٗٛ َٚٛقع عًِ اٱَاّ ٚعُِت٘ بٌهٌ أٚٓض ٚأؿم. طبتِاڄ

 



 

 

 
 

 التعذدٓ٘ الذٓئ٘

  ىكذ ّسّل

 

 رضائي يحًد يحًدد. 

 عهي آل دهر انجسائري ترجًة:

 

 ــــــ مكذم٘

 .َٔ اىبوا٥ٌ اىب١ُٗ ًب ؾًوؿ١ ايـٜٔ ٚايبشح ايـٜين حبح ايتعـؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ ايّٝٛ ٜعترب

ش١ٝ ،َععا ع بععـٜٔ اٱهعع٬ّ    فب سععـڎإ عبعٔع عًعع٢ َعلؾعع١ ع     ،ٚؿٜعٔع بععٛفا ،ايٝٗٛؿٜعع١ ،اىبوعٝع

ٖعٌع زبُٝعع ا٭ؿٜععإ ْؿعى اسبكاْٝعع١    :هاهٞع ًب ٖععقا اىبٛٓعٛع  ا٭ٚايوعع٪اٍ . ٚغإلٖعا  ،ٚاهلٓعـٚ 

اڄ َٔع  أّ إٔ يهٌع َٓٗعا سُبچع    ،ايبك١ٝ باط١ً ٚغعإل َٓذٝع١  ٚ  َٚٓرڈ أّ إٔ أسـٖا سلپ ،ٚاشب٬ْ

ض ايتعـؿٜع١ ايـٜٓٝع١ تعقنل ًب ايععاؿ٠        ؟ٚيٝى ٭ٟ َٓٗعا اسبعل اىبڀًعل    ،اسبكٝك١ ٚ ٭دٌع تٛٓٝع

ايعععيت  ،ٚايتعـؿٜععع١ ;اىبعععقٖب ايٌعععُٛيٞ ;اىبعععقٖب اسبِعععلٟ :ٖععٞع ،َعععـاكي ؾهلٜععع١ ثععع٬خ

هاهٞع هلعقٙ اىبكايع١    ا٭٭ٕ اهلعـف   ;يهٞ ٜتعبـب ضبٌع ايتعـؿٜع١ ايـٜٓٝع١     ;هٓعلٓٗا باػتِاك

   .ْكـ ايتعـؿ١ٜ ايـ١ٜٖٝٓٛ ؿكاه١ ٚ

 

 ــــــــExclusivismاالجتاِ احلصشٖ  ـ أ

أَععا هععا٥ل  ،ٖععٛ ايععقٟ ٜتُتععع باسبكاْٝعع١ ايتاَعع١ اڄٚاسععـ اڄٜععل٣ ا٫دبععاٙ اسبِععلٟ إٔ ؿٜٓعع

ب َعٔع اسبكاْٝعع١ إ٫ أْ  ٖٚهععقا ؾععإٕ  .ڀًكععاڄيٝوععت سكععاڄ َ ٗععاا٭ؿٜععإ ؾٗعٞع ٚإٕ نععإ هلععا ِْعٝع

هلععقا  اسبكٝكعٞعتٓشِععل ًب ا٫تبععاع  ،ًب ازبٓعع١ اٱهلٝعع١ ل ايوعععاؿ٠ اشبايععـ٠أٟ تععٛؾڊ ،اشبعع٬ْ

تعتكععـ بٓذععا٠ بعععض  ،ناٱهعع٬ّ ،دبععاٙ اسبِععلٟا٫ايععـٜٔ. ٫ٚ ًععو إٔ بعععض ا٭ؿٜععإ فات 

ـٸ     إٕ نعع٬ڋ .ؿٜععإ ا٭ػععل٣ بٌععلٍٚب َعٝٓعع١   ا٭ تبععاعأ ش١ٝ ٚاٱهعع٬ّ تعع عٞ َعٔع ايٝٗٛؿٜعع١ ٚاىبوعٝع

ا سِععل اسبكاْٝعع١يٓ شٝـب  .ؿوعٗع ٚقععـ  .ٜعتععرب ٖععقٙ اىبوععأي١ َعٔع اىبوععًُات ٚنععإ أنجععل اىبوعٝع
                                                 

  



 

 

 

 

 

 هـ 0340ـ  م 0202اخلامسة ــ العدد التاسع عشر ــ صيف السنة ــ  نصوص معاصرة

 

( بِلاس١ أْ٘ ٫ مبهٔ ٭ٟ ؾلؿ ايتُتعع  1438ع1435ع٬ٕ ؾًٛكاْى  إأنـت ايهٓٝو١ ًب 

عقٸ ،إفا مل ٜهععٔع تابععععاڄ يًهٓٝوععع١  ازبٓععع١ باسبٝعععا٠ اشبايعععـ٠ ًب  ِٗٚهععٝع إ٫ إفا  ،بٕٛ ًب دععٓع

ـ ٚ .ايتشكٛا بايهٓٝوع١  ٞ   ايقا ٖع ٓععـ   قع شٝـب    تٛد٘ع ًب ايعِعل اسبعاي ، ٚ غعـا أنجعل اىبوٝع

 .ٜعتكـٕٚ بٓذا٠ أتباع ا٭ؿٜإ ا٭ػل٣

أْ٘ع ٜتُتعع باسبكاْٝع١ اىبڀًكع١      ،باعتباكٙ أنٌُ ا٭ؿٜإ اٱهل١ٝ ٚػاكبٗا ;ٜٚل٣ اٱه٬ّ

٘   ٚاشبعع٬ْ ـ   ٜٚعًعٔع  ،، ٜٚعععرتف با٭ؿٜععإ ايععيت هععبكت ٜٚععقنل  .أْٗععا قععـ تعلٓععت يًتشلٜعع

ٜٚعًٔع إٔ َٔع نعإ     ،عا٤ؿٸا٫نـيٌٝ ع٢ً ٖقا  ،تباكٙ َعذنت٘ اشبايـ٠اٱه٬ّ ايكلإٓ، باع

ُٻ :َجٌ ٖقا ايكلإٓ ،بٌ آ١ٜ ،بوٛك٠ ًاناڄ ًب فيو ؾًٝأتٹ َٿ ٜٵبٺ  ِٵ ؾٹٞ كٳ ا ْٳنٻيڃٓٳا عٳًځ٢ ٚٳإڇٕ نڂٓتٴ

ْٳا ؾځاڃ ـٹ ٘ٹعٳبٵ َٿجٵًٹ َٿٔ  فب إِعلاس١  بٜٚـعٛ ايكلإٓ ًب آ١ٜ أػعل٣ ايٓعاي    .(23 ايبكل٠:  تٴٛاڃ بٹوٴٛكٳ٠ٺ 

ي   ;ايتؿهإل ٚايتعُل ًب ْؿى ايكلإٓ ٚأْ٘ع يعٛ نعإ َٔع عٓعـ غعإل اهلل        ،يتُٝٝن َعـعٝات ايٓع

٘ٹ  :يٛدـٚا ؾٝ٘ اػت٬ؾاڄ نجإلاڄ ـٴٚا ؾٹٝ ٛٳدٳ ٘ٹ يځ ٝٵلڇ ايًډ ـٹ غځ ٓٵ ٔٵ عٹ َٹ ٕٳ  ٛٵ نځا ٚٳيځ ٕٳ  ٕٳ ايڃكڂلٵآ ـٳبٻلٴٚ أځؾځ٬ ٜٳتٳ

ٓٴ ،(82 ايٓوا٤:  اػٵتٹ٬ؾاڄ نځجٹإلاڄ َٳ ٕٵ آ ٚٵاؾځإڇ ـٳ ٖٵتٳ ـٹ ا ٘ٹ ؾځكځ ِٵ بٹ ٓٵتٴ َٳ َٳا آ ٌڇ  ُٹجٵ  .(137 ايبكل٠:  ٛا بٹ

ْوععإ ًب ٖهععقا إ٫ إٔ اٱ ،عبِععاك اسبععل عٓععـٖااٚكقبععا اؿعععت نعٌع َعٔع ا٭ؿٜععإ اىبتٓٛععع١  

ٛ  ،دباٙ اسبِلَٟبلٚف ٫بـ إٔ ٜؿشّ عٔ أؿي١ ا٭ؿٜإ فات ا٫ هعا٥ٌ ٚاىبعٛامٜٔ   ٜٚكٝٸُٗعا باي

 ٜكععٍٛ ايكععلإٓ ايهععلِٜ ًب ٖععقا:  .قعع٣ٛ ٚا٭نجععل إتكاْععاڄ اسبذعع١ ا٭ ٕ ؽبتععاكأٚعًٝع٘ع  ،اىبتاسعع١

ٌٿععلٵ عٹبٳععاؿٹ ٘ٴ  ؾځبٳ ٓٳ ٕٳ أځسٵوٳعع ٝٳتٻبٹعٴععٛ ٍٳ ؾځ ٛٵ ٕٳ ايڃكځعع ُٹعٴٛ ٔٳ ٜٳوٵععتٳ ٜٚكععٍٛ ًب آٜعع١  ،(18ععع 17اينَععل:   ايډععقٹٜ

ُٳاؿٹقٹـبٳ :ػل٣أ ِٵ  ٓٵتٴ ٕٵ نڂ ِٵ إڇ ٖٳاْٳهڂ ٖٳاتٴٛا بٴلٵ ٌٵ   .(111ايبكل٠:   قڂ

ايقٟ طلس٘ع بععض اىبؿهعلٜٔ    ٚ ،دباٙ اسبِلٟ ًب ا٭ؿٜإاٱًهاٍ اٯػل ع٢ً ا٫ 

تبععاع ؿٜعٔع ٕ ايٓععادـب ٖععِ أإأٟ  ،ْهععاك ايلهبعع١ اٱهلٝعع١ايػععلبٝـب، إٔ ٖععقا ايتٛدع٘ع ًٜععٛغ َٓع٘ع إ

ٔ  قايعع ،تبععاع ا٭ؿٜععإ ا٭ػععل٣  ، ؿٕٚ أػععاْ عقبٕٛ ًب  ٜٔ ٫ ٜعتكععـٕٚ بٗععقا ايععـٜ ، ؾععإِْٗ هعٝع

، ب ايباقـبٜٚعقٿ ،عـ٠ َٔ ايبٌل ؾهٝـ ٜعكٌ إٔ ٜٓذٞ فيو اٱي٘ ايلهبٔ ايلسِٝ اٯػل٠،

 ؟  دِٗٓػايـٜٔ ًب  ،نجل١ِٜٖٚ ا٭

، َٔع ٚدٗع١ ُْبعل اٱهع٬ّ     :ٖعقا اٱًعهاٍ مبهٔع ايكعٍٛ باػتِعاك      ًٚب اٱداب١ عٔ

٤ ؾإ ،ايقٟ ٜل٣ أْ٘ ايـٜٔ اسبكٝكٞ ايٛسٝـٚ ُٳتٹعٞ  ﴿ :ٕ كهب١ اهلل تعافب ٚهعت نٌ ًٞع ٚٳكٳسٵ

ٞٵ٤ٺ    ًٳع ٌٻ  ى  ،(156ا٭ععلاف:    ﴾ٚٳهٹععٳتٵ نڂع ٕٸ  ;نُعا ٜعـع٢ َٔع تععقٜب أنجعل ايٓععاي      ٚيٝع ٭

ِٗ،   ٤٫ٖٛ َٔ ٚدٗع١ ُْبعل اٱهع٬ّ َوتٔععؿٕٛ ؾهلٜعاڄ      ٚ إلبعا ؼبعل    ، ٚ مل تعتِ اسبذع١ عًٝع
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     ِ ٗ ِڈ.     ٕٚ ِعلټ َٚعع فيعو ٜٴ   ،ايعقاب عًع٢ ايعقٜٔ كبعت اسبذع١ عًٝع  عًع٢ ػڀع٦ِٗ عٓعاؿاڄ ٚ عٔع عًع

َٴعٳقٿبٹـبٳ سٳتٻ٢ ْٳبٵ: ٜكٍٛ ايكلإٓ ًب ٖقا اجملاٍ َٳا نڂٓٻا    .(15 : اٱهلا٤ عٳحٳ كٳهٴ٫ٛڄٚٳ

إفا ٫سُبععتِ ٖععقٙ  :ٖعٌع ايهتععابٝـ اىبڀٗععلٟ سععٍٛ ٚدععٛؿ َعع٪َٓـب بععـب أ ٜٚكععٍٛ ايٌعٗع 

تلْٚ٘ ٖٛ إْوعإ ؾاهعـ   ؾٌٗ إٔ نٌ قوٝى  ،فب قلاِٖ َٚـِْٗٚفٖبتِ إ ،ؾ١اىبوٝش١ٝ اطلٻ

ٚنعِ   ،ْٜتُتعٕٛ بإمبإ ٚتك٣ٛ ٚإػ٬ ١٦ َِٓٗ ْايٷٚهٝٸ٧؟ ٚاهلل إٕ هبعـب أٚ مثاْـب ًب اىب

ض َٚععلِٜ إ  ِٿعع ،فب ايتكعع٣ٛ ٚاٱػعع٬َْعٔع ايٓععاي اٖتععـٚا باهععِ اىبوعٝع  ،لٜٖٔٚعع٪٤٫ يٝوععٛا َك

  .ٚقواٚهتِٗ هٝـػًٕٛ ازب١ٓ أٜٔاڄ ،ٚهٝـػًٕٛ ازب١ٓ

أَعا   ،ٚعًٝ٘ ؾُٔ ٚد١ٗ ُْبعل اٱهع٬ّ تٓشِعل اسبكاْٝع١ اىبڀًكع١ ٚاشبع٬ْ باٱهع٬ّ       

هعٔع ايكععٍٛ بِععش١ ناؾعع١    إ٫ أْع٘ع ٫ مب ،ا٭ؿٜععإ ا٭ػععل٣ ؾععإٕ بعععض عكا٥ععـٖا ُععشٝش١     

ٕ ٚنقيو ؾإٕ أنجل أتباع ٖقٙ ا٭ؿٜعإ قعـ    .بوبب سٍِٛ ايتشلٜـ ؾٝٗا ;تعايُٝٗا  ٜهْٛعٛ

  .بوبب عـّ كباّ اسبذ١ عًِٝٗ ;َٔ أٌٖ ازب١ٓ

 

 ـــــــ Inclusivismجتاِ الؼنْلٕب ـ اال

٘ إ٫  ،هٕٛ اشب٬ْ ٭تباعٖ٘ٛ اسبل، ٜٚبعٝٓ٘  اڄدباٙ ايٌُٛيٞ إٔ ؿٜٓاىبلاؿ با٫ ععع   أْع

ٕ أتبعاع ا٭ؿٜعإ   بٌع إ  ،ٓشِعل بايعـٜٔ اسبعل   ٫ ٜٜل٣ إٔ اشبع٬ْ  عع دباٙ اسبِلٟ ٚػ٬ؾاڄ ي٬

نعإ َٓڀًعل ٖعقٙ     ٚايوعاؿ٠ ا٭بـٜع١ ًب ازبٓع١. ٚىبعا   هتب هلِ اشب٬ْ ا٭ػل٣ مبهٔ إٔ ٜ

ش١ٝ. ٚٚؾكعاڄ            شٞ ؾعإٕ أَجًتٗعا أٜٔعاڄ َعأػٛف٠ َٔع اىبوٝع هلعقٙ   ايل١ٜ٩ ايؿهلٜع١ ٖعٛ ايععامل اىبوٝع

ؾإٕ ايـٜا١ْ اىبوٝش١ٝ ذبُب٢ باسبكا١ْٝ ٚاشب٬ْ، إ٫ إٔ ا٭ًعؼاْ ايعقٜٔ    ايٌُٛي١ٝايل١ٜ٩ 

مبهٔع إٔ تٓعاهلِ    ،ٜٔاڄ، ٚ سهَٛت٘ أمل ٜوُعٛا ست٢ باهِ عٝو٢ بٔ َلِٜ َٚٛت٘ تٔش١ٝ

شـب   إ :اي٬ٖعٛتٞ ايهعاثٛيٝهٞ اىبععلٚف    ،ٚبتعبإل نعاكٍ كاْعل   .ايوعاؿ٠ ا٭بـ١ٜ ٕ غعإل اىبوٝع

ٖات قبع٫ٛڄ بعـب   ادبٚا٫دباٙ ايٌُٛيٞ ٖٛ أًٗل ا٫.اجملٗٛيـبمبهٔ توُٝتِٗ باىبوٝشٝـب 

شٝـب ٚمعُعا٤ ايهٓٝوع١. ٚي٬   اي٬ ٞ  ٖٛتٝـب اىبوٝع سِعل اسبكاْٝع١ بايعـٜٔ     َٝعن٠  دبعاٙ ايٌعُٛي

شٞ َعٔع دٗعع١   شٝـب    ٚدبٓععب تًععو ايٓتٝذعع١ غععإل اىبكبٛيعع١     ،اىبوعٝع ، ٖٚعٞع إٔ نبٝععع غععإل اىبوعٝع

ِ، إ٫ إٔ ٖعقا ا٫   ٔ ك٩ٜع١ ٚاقعٝع١ يًتعـؿٜع١ ايـٜٓٝع١. ٚإفا ايتعنّ      دبعاٙ عبعاك٠ عع   هٝعقبٕٛ ًب دٗٓع

ِٗقٙ ايل٩ٜعع١ أتبععاع نعٌع ؿٜعٔع بايٓوععب١ إ    بٗعع ٕ   ٚ ،فب ؿٜعٓع َوععًُـب   اعتععربٚا أتبععاع هععا٥ل ا٭ؿٜععا

ـ  ٖهقا، ٚأٚ بٛفٜـب صبٗٛيـب ،صبٗٛيـب ؟ أٟ تععابإل ُعشٝش١ڄ  اهعتعًُٛا   ، ؾٌٗ ٜهْٛعٕٛ قع
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وع١ُٝ ٓعلب َٔع اٱٖاْع١     تباع ا٭ؿٜإ ا٭ػل٣ بٗهقا توع١ُٝ؟ ٜٚبعـٚ إٔ ٖعقٙ ايت   ٌٖ ٜل٢ٓ أ

ِٗ ايععـٜٔ اسبععل٭تبععاع ا٭ؿٜععإ ا٭ػععل٣. ٜٚوععتڀٝع أ إٔ أتبععاع ، ٚتبععاع نعٌع ؿٜعٔع إٔ ٜعتععربٚا ؿٜعٓع

تؿوعإلاڄ ُعشٝشاڄ   رب ٖقٙ ايل١ٜ٩ تيهٔ ٌٖ تع .ٜٔا٭ؿٜإ ا٭ػل٣ ِٖ أتباع صبٗٛيٕٛ يقيو ايـ

ت ٖععقٙ أيٝوعع ؟ٖعٌع إٔ ٖععقٙ ايل٩ٜعع١ َوععتٓـ٠ افب أُععٍٛ َعلؾٝعع١ ُععشٝش١  ٚ؟ يًتعـؿٜعع١ ايـٜٓٝعع١

فب َعلؾع١ ُعشٝش١   إ، بأْ٘ع ٫ طلٜعل يٓعا    ايل١ٜ٩ َب١ٝٓ عًع٢ ُْبعل٠ غعإل ٚاقعٝع١ ًب بعاب اىبعلؾع١      

دبعاٙ ايٌعُٛيٞ يعٛ طبعل عًع٢ ناؾع١ ا٭ؿٜعإ ؾع٬ بعـ إٔ          يًعامل اشباكدٞ؟ ٚايعقٟ ٜبعـٚ إٔ ا٫  

ى يٓععا طلٜععل يهٌععـ اسبكععا٥ل اشباكدٝعع١  ،تهععٕٛ ايُٓبععل٠ اىبعلؾٝعع١ غععإل ٚاقعٝعع١  .أٟ أْع٘ع يعٝع

ِ  ٔ ايٌُٛي١ٝ ايـ١ٜٝٓ ٫ اىبـاؾعـب عٜبـٚ إٔ يهٔ  ؾعإفا نعإ    .ٜكبًٕٛ بٗهقا َبٓع٢ يُٓبعلٜتٗ

ؾُٝهٓٓعا ايتععلف عًع٢ ٖعقٙ      اشبعاكز ايؿلؿ ٜعتكـ ًب َوأي١ اىبعلؾ١ بٛدعٛؿ أَعٛك سكٝكٝع١ ًب    

ٚتٛدـ َعاٜإل يتُٝٝعن اىبعلؾع١ ايِعشٝش١ َٔع      ،ا٭َٛك ايٛاقع١ٝ قبكـاك قاب١ًٝ قٛاْا اٱؿكان١ٝ

١ٝ هععاك١ٜ كبععٍٛ بٗهععقا أُععٍٛ ٖعٌع مبهعٔع اعتبععاك ايل٩ٜعع١ ايٌععُٛي   عًعع٢ ٓعع٤ٛ ايايوععك١ُٝ. ٚ

ِ  ، ٚكبهچٓٸ؟ إفا اهتڀعٓا ايتعلف ع٢ً ايعامل اشباكدٞٚداك١ٜ ًب نبٝع ا٭ؿٜإ  ا َٔع اسبهع

.  ؿٸبإٔ اٯٕ ْٗعاك، إفاڄ ٫ مبهٔع ايكبعٍٛ با    ٚعًٝ٘ع ؾاىبوعا٥ٌ اىبعلؾٝع١ يًعـٜٔ ذبُبع٢       ععا٤ ػ٬ؾ٘ع

ٝاْاڄ زبُٝع ا٭ؿٜإ تهٕٛ ُعشٝش١. اىبڀايعب ايوعابك١    ٫ إٔ اىبوا٥ٌ اىبتعاك١ٓ أس ،باسبكا١ْٝ

ُهٔ   ًب ٖقا ا٫دباٙ ايٌُٛيٞ. أَا حبح اشب٬ْ ناْت كبجٌ ازباْب اىبعلًب ي٬ دبعاٙ ؾٝع

ا٥ل ا٭ؿٜعإ ا٭ػعل٣ َٔع ايٓعادـب ًب     أتبعاع هع   ٘ مبهٔ اعتباك، إ٫ أْايكٍٛ حبكا١ْٝ ؿٜٔ بعٝٓ٘

اىبعلؾٝع١ ٜٛدعـ ؿٜٔع ٚاسعـ عًع٢      يٓاسٝع١  فب أْ٘ع َٔع ا  َبلٚف َعٝٓع١. يهٔع ٫بعـ َٔع ا٫يتؿعات إ     

ٕ      دباٙ اياسبل، أٟ إٔ ا٫ ، ٫ عًع٢ نبٝعع ا٭ؿٜعا . ٚإفا ٌُٛيٞ مبهٔ تڀبٝك٘ عًع٢ ؿٜٔع بعٝٓ٘ع

ٜل٣ نٌ ؿٜٔع  سٝح ، اڄ َٔ ايتعـؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓوٓٛاد٘ ْٛعؾ ا٭ؿٜإ ايعٌُ بٗهقا َٓٗر أكاؿت

ٝعع  هٕٛ نبو اسبايع١ هعت  ًٚب تًع . بعاع بكٝع١ ا٭ؿٜعإ أٌٖع ظبعا٠ أٜٔعاڄ      ت، ٚإٔ ٸ أْؿو٘ عًع٢ سعل  

. أَعا إفا  ايٌُٛيٞ ٜٓتٗٞ بايتعـؿ١ٜ ايـٜٓٝع١ دباٙ ا٭ؿٜإ َتوا١ٜٚ ًب اسبكا١ْٝ، يبا ٜعين إٔ ا٫

٘    ناْت اي قا ايعـٜٔ َٔع   ؾش٦ٓٝعق ٺ ٫بعـ إٔ ٜعتُهٔ ٖع     ٌُٛي١ٝ تِـم عًع٢ ؿٜٔع ػعاكدٞ بعٝٓع

  ٘ ٚ     ،، أٟ إٔ ٜكعـّ أؿيع١ َكٓعع١   إثبات سكاْٝع١ َعاكؾع .   ٕ بًشعاَب حبٝعح ًٜعنّ بٗعا اٯػعل عك٥٬ٞع

  .ػبب قبٌ نٌ ٤ًٞ إٔ ْبشح عٔ ُش١ ٚهكِ تًو اىبعاكف ٚبٓا٤ ع٢ً فيو

 

 Religious pluralismالتعذدٓ٘ الذٓئ٘  ز ـ

عتبعاك نبٝعع   ايتعـؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ ٖٞ ُْبل١ٜ ذباٍٚ ايبشح عٔ طبعلز سبكاْٝع١ ٚ ظبعا٠ ٚا   
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تِععٜٛل َكبععٍٛ هلععقٙ  عٞ أْٗععا ٚدععـت ٖععقا اىبؼععلز ٚتُٛععًت إفب ٚتععـ ا٭ؿٜععإ ًب ٚقععت ٚاسععـ.

ٟ قلا٤ات طبتًؿ١ يًُعقٖب  تٛدـ  .اىبوأي١ ـټؿ ٚعبٔع ْكتِعل ًب حبجٓعا عًع٢ ُْبلٜع١ دعٕٛ        .ايتعع

 .اىبٓاؿٟ بايتعـؿ١ٜ ًب ايعِل اسبآل ،ٖٝو

  :ًب ُٛك طبتًؿ١ٖٝو ٕ ٛٚمبهٔ إٔ تتذ٢ً تعـؿ١ٜ د

شٝـب إٔ ٜتعاَعٌع اىب أسععـ َعععاْٞ ايتعـؿٜعع١ ايـٜٓٝعع١ ععع1 شٕٝٛ بتوععاَض َععع غععإل اىبوعٝع  .وعٝع

 Normative  «تعـؿٜعععع١ ؿٜٓٝعععع١ َعٝاكٜعععع١  »ٜٚكععععاٍ هلععععقٙ ايتعـؿٜعععع١ ايـٜٓٝعععع١ ًب ا٫ُععععڀ٬غ   

religious pluralism)،  ٚتعـؿ١ٜ ؿ١ٜٝٓ أػ٬ق١ٝ»أ». 

ْ    ع ايٛد٘ ايجاْٞ يتعـؿ١ٜ دٕٛ 2ٖ ؾعًع٢ ٓع٤ٛ تًعو    . ٝو ايـٜٓٝع١ ٜتعًعل بتعـؿٜع١ اشبع٬

ٕ    ايُٓبلٜعع١ شٞ ٜٓععاٍ    ، أٟ(Salvationاشبعع٬ْ   ٜٓععاٍ نبٝععع أتبععاع ا٭ؿٜععا ٕٸ اىبوعٝع نُععا أ

٬ْ اشبعع ؿٜععإ ا٭ػعل٣ أٜٔعاڄ إٔ ٜٓععايٛا فيعو   اشبع٬ْ بايعٝوع١ٜٛ نععقيو ٜوعتڀٝع أتبعاع ا٭    

ـاڄ َٓاهعباڄ يًتعـؿٜع١ ا٭ػ٬قٝع١،    ٫ًٚو إٔ ٸ ايتعـؿ١ٜ ًب اشب٬ْ تًِض إٔ تهٕٛ هٓ .أٜٔاڄ

ٕٸ أتباع هعا٥ل ا٭ؿٜعإ ٜٓعايٕٛ اشبع٬ْ أٜٔعاڄ ؾا٭ؾٌٔع أ      ؾ ٕ ٜععاًَِٖٛ  إفا اعتكـ اىبوٝشٕٝٛ أ

  .بتواَض ٚعڀـ

ؿععات ا٭ٚفب زبععٕٛ ٖٝععو ًب َٛٓععٛع ايتعـؿٜعع١ ايـٜٓٝعع١ ترتنععن عًعع٢   يكععـ ناْععت اىب٪يډ

ل٠ تلنعنت  إ٫ إٔ نتابات٘ اىبتأػٿ ،ايتعـؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚايتعـؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ ًب اشب٬ْ

  .ٖٚٛ ايتعـؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ اىبعلؾ١ٝ ،ع٢ً ٚد٘ آػل َٔ ايتعـؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ

 ،دعٕٛ ٖٝعو ٜعلتبٌب بايتعـؿٜع١ ايـٜٓٝع١ اىبعلؾٝع١      عٓعـ  د٘ ايجايح يًتعـؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ ع اي3ٛ

ٕٸٚع .أٚ ايتعـؿ١ٜ ًب اسبكا١ْٝ ـٻ ٢ً ٤ٛٓ ٖقٙ ايل١ٜ٩ ؾإ عٝات ا٭ؿٜإ اىبؼتًؿ١ تتُتعع بٌعهٌ   َ

ٚڈ َٔ اسبكا١ْٝ    .ٚعبٔ ْلنن ٖٓا ع٢ً ٖقا ايٓٛع َٔ ايتعـؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ .َتوا

 

 ــــــمكاسبات ىكذٓ٘ 

٘  »ًب ُْبلٜع١   «ناْعت »سُب١ آكا٤ قب٬ ٤ ًب فاتع ٤ نُع  »ٚ «ايٌٞع سعٍٛ   «ا ٜبعـٚ يٓعا  ايٌٞع

 ٞ ٘   ;ٚٚقعٛع دعإ ٖٝعو ًب ايتٓعاقض أٜٔعاڄ      ،ٜتبعٝٻٔ ٚقٛع٘ع ًب ايتٓعاقض    ايٛاقع اشبعاكد  .تبععاڄ يع

ًبشععح ععٔع يًعععاك عععـّ قابًٝعع١ ايعكعٌع ايُٓبععلٟ   ؾًوععؿت٘ ايٓكـٜعع١ ذبععت   «ناْععت»ؾكععـ طععلغ 

ٜؿرتٕٓٛ قعـك٠   ايقٜٔ ناْٛا ،٤ عًُا٤ َا بعـ ايڀبٝع١ؿعاػ٬ؾاڄ ٫ اىبٛدٛؿات غإل اسبو١ٝ،

ٕٸ تلنٝعب     .فب أهلاك اسبكٝك١ اىبڀًك١إايعكٌ ع٢ً ايٍُٛٛ  ٚقـ نإ اهتـ٫ي٘ ع٢ً فيعو بعأ
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ا٤    ،ايقٖٔ ايبٌلٟ حبٝح ٫ ٜتُهٔ إط٬قاڄ َٔ ايعٌُ ػاكز اجملاٍ اسبوٞ أٚ َبعاٖل ا٭ًٝع

ايعُعٌع ًب صبععاٍ  ايععقٖٔ ٜوععتڀٝع  اإلبععٚ ،ٚا٫هععتـ٫ٍ عًٝٗععا  ،ٚايتؿهععل ؾٝٗععا  ،ٓععَٛٔ( ايؿٹ

أٟ ايعععامل  ،فب عععامل ايتذلبع١ إٜعتكععـ أٜٔعاڄ أْٸع٘ع باٱٓعاؾ١    «ناْعت »ٚنععإ  .ايتذلبع١ ٫ غعإل  

ٕٸ ٖٓاى عاىباڄ آػلاڄ ٖٛ عامل اي٤ٌٞ ًب فات٘  ايٓټع  ،ايُباٖل ٖٚعٛ َوعترت ػًعـ ايععامل      ،َٛٔ(ؾإ

َ     ايُباٖل  ٤ ٕٸ نٌع ًٞع ٤ أ ٌ   .ٛدعٛؿ ًب اسبكٝكع١  . ازباْب ايٓعَٛين يهٌع ًٞع شٔ ْتعاَع َعع   ؾٓع

ِ  .ًب ايٛاقعٖقٙ ايتؿاس١ نٝـ ٖٞ  ٫ ،َباٖل ايتؿاس١ َج٬ڄ ٕٸ  عبٔع ْوعتڀٝع إٔ ْعـكى    ،ْعع أ

٘ إٔ ٚ ،آػل ٦اڄكا٤ هبل٠ ايتؿاغ ًٝٚ ٤ ًب ْؿو٘ع عًع١      ،ٖقا ايًٕٛ ا٭هبل َلتبٌب بع ٚفيعو ايٌٞع

٘    فب َبعاٖل ايتؿاسع١  إْٸ٘ باٱٓعاؾ١  إ :ٚإْٓا ْوتڀٝع ايكٍٛ .يًُبٛاٖل ٤ ًب فاتع ٖٚعقا   ،ٜٛدعـ ًٞع

; ٭ٕ ٸ اىبكع٫ٛت ايقٖٓٝع١   اي٤ٌٞ أبعـاڄ  بقيويهٔ ٖقا ٫ ٜعين َعلؾتٓا  .ايًٕٛ ا٭هبل َتعًل ب٘

أٟ ا٭َعٛك اىبهاْٝع١    ،أٟ ا٭َٛك ايتذلٜبٝع١  ،إلبا ِٜض اهتعُاهلا ًب صباٍ ايُبٛاٖل ؾشوب

٤ ًب فات٘ع   إاسبعٛاي ععادن٠ عٔع    ٚىبعا ناْعت    ،ٚاينَا١ْٝ ؾع٬ مبهٓٓعا إٔ ْتععلف    ؿكاى ايٌٞع

٘    ٤ًٞ َٓ٘ع٢ً  ٤ ًب ْؿوع ، ؾع٬  «ناْعت »تكعاؿ  ًب اع ،. ٚىبا ناْت اسبكٝك١ اىبڀًكع١ ٖٞع ًٞع

 ٖٚقا ٜعين أْٓا يوٓا قاؿكٜٔ ع٢ً ؿكى ايٛاقع. .ي٤ٌٞفب َعلؾ١ فيو اإمبهٓٓا إٔ ْتٌُٛ 

 ،ٚاي٤ٌٞ نُا ٜبعـٚ يٓعا   ،سٍٛ اي٤ٌٞ ًب فات٘ «ناْت»ٚيهٔ عٓـَا ْـكي ُْبل١ٜ 

٘  ْععل٣ تٓاقٔععاڄ ٚآععشاڄ ًب   ،بـقعع١ ٚتأَعٌع ٤ ًب ْؿوعع إف نٝععـ ٜهععٕٛ   ;ن٬َع٘ع سععٍٛ ايٌعٞع

ٕٸ «ناْت»ٚنقيو نإ  ؟٤ًٞ أْٓا ٫ ْعلف عٓ٘ أٟ إ٫ اي٤ٌٞ َٛدٛؿاڄ  اي٤ٌٞ ًب  ٜعتكـ أ

. ٖعقا ا٭هعاي ٫بعـ إٔ ٜهعٕٛ َٛدعٛؿاڄ     ٚعًع٢   .ْؿو٘ ٖٛ ايع١ً يًُبٛاٖل ٚا٭ساهٝى اشبا١ُ

ٖ   إٕ اي٤ٌٞ ًب ْؿو٘  ايَٓٛٔ( َٛدٛؿٷ :ؾعٓـَا ْكٍٛ ٕٸ .قا ْعٛع َٔع اىبعلؾع١   ٗع ؾ لٚعًع١ يًُبعٛا  ٚإ

ٍ  «ناْعت »ٍٛ ايَٓٛٔ ٜتعاكّ َعع اعتكعاؿ   اهتعُاٍ َؿّٗٛ ايٛدٛؿ ٚايع١ً س  ; إف ٜعتعرب اهعتعُا

  .ًب ا٭ًٝا٤ اسبو١ٝ اىبك٫ٛت ايؿا١ُٖ َٓشِلاڄ

ٕٸ  ٍ اٱ ٚاسبكٝكع١ أ عًعع٢ عًُعا٤ َعا بععـ ايڀبٝعع١ ايوععابكـب      «ناْعت »عايل٥ٝوٞع يع   ًعها

١   َعٛكؿ اىبٛدعٛؿات ٚاسبكعا٥ل َعا     اهتعًُٛا َؿّٗٛ ايٛدٛؿ ػڀعأڄ ًب أْٸِٗ  . ٚكا٤ ايتذلبع١ اسبوٝع

ًب اسبكعا٥ل غعإل    «ايعًع١  »ٚ «ايٛدٛؿ »ْؿو٘ قـ اهتعٌُ أٜٔاڄ َكٛييت  «ناْت»ٚاٯٕ ٌْاٖـ 

 .ٚعًٝ٘ ؾكـ ْكض ؾًوؿت٘ ايٓكـ١ٜ .ي٤ٌٞ ًب فات٘  اسبكا٥ل اي١َٝٓٛٓ(ٖٚٞ سكٝك١ ا ،اسبو١ٝ

 ّ ٤ ًب فا   ؾُبٗل بٓا٤ٶ ع٢ً َا تكعـ ٕٸ ؾعلّ ايٌٞع ٘ أ ّٷ      ،تع ٤ نُعا ٜبعـٚ يٓعا، ؾعل  ٚايٌٞع

ؿى ؾًوعؿ١    َٚٓاقضٷ ،غإل ُشٝض . ٚىبعا نعإ اىببٓع٢ ايؿًوعؿٞ يًتعـؿٜع١ ايـٜٓٝع١       «ناْعت »يٓع
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ٛاد٘  ٚاي٤ٌٞ نُا ٜبـٚ يٓا ،سٍٛ اي٤ٌٞ ًب فات٘ «ناْت»ٖٝو ٖٛ ُْبل١ٜ  دٕٛعٓـ  ، ؾوٝع

 .ْؿى ايتٓاقض ٚعـّ ا٫ْوذاّ

ٕٸٜٛكٍٛ د ٤ ًب      ٕ ٖٝو: إ ٘ ٖٓعاى سكٝكع١ َڀًكع١ ٖٞع ايٌٞع ٚنٌع   .تُبٗعل يًٓعاي   ، فاتع

ٜؿُٕٗٛ تًو اسبكٝك١ اىبڀًك١ عًع٢ ٓع٤ٛ ثكعاؾتِٗ،     ،أتباع نٌ ؿٜٔ :ٚا٭ؾٌٔ إٔ ْكٍٛ ،ؿٜٔ

. ؾإفا ُعضٻ  ٘ يتًو اسبكٝك١ اىبڀًك١ ًب فاتٗايهٔ ٫ ٜٓبػٞ ٭ٟ ؿٜٔ إٔ ٜٓوب َؿَٗٛ٘ ٚعكٝـت

٤    ع٢ً اسبكٝك١ اىبڀًك١، ،«ايٛدٛؿ»ست٢  ،ن٬ّ ٖٝو ٫ مبهٓٓا هبٌ أٟ َؿّٗٛ ؾعأٟ ًٞع

إٔ ْععـكى َؿٗععّٛ اسبكٝكعع١ اىبڀًكعع١ دٝععـاڄ يهعٞع   ـٸ٫ بٴععمبهعٔع ؾلٓع٘ع َوععًُاڄ؟ ٚعًعع٢ ا٭قعٌع  

ّ ٜٛادْٗٛٗعععإ ايٓعععاي إ :ْكعععٍٛ ٺ َععٔع َؿعععاِٖٝ ايعععقٖٔ   . ٚإفا مل ْعععتُهٔ َععٔع ْوعععب١ أٟ َؿٗعععٛ

٦اڄ ؾٌعٝ    اٱْواْٞ ي٘ ؾهٝـ ْؿرتّ أْ٘ َٛدٛؿ ٕٸ اعتكاؿْا ايعـٜين ٜكعرتب ًٝع اڄ َٔع  ٦؟ ٚهلقا ؾإ

ٗ  ِٜٚعبض  ،عـّ ا٫عتكاؿ هٕٛ       إ، أٟ باٱسبعاؿ  اڄًعبٝ ْٓعا ًب قبعاٍ ٖهعقا سكٝكع١ َتعايٝع١ هٓع

 .٫ٚ ْوتڀٝع إٔ ْٓوب هلا ست٢ ايٛدٛؿ ٚ ايعـّ ، ٫أؿكٜـب(

  ٛ َععاڄ َعٔع اىبؿععاِٖٝ اٱْوععا١ْٝ عًٝع٘ع ؾًُععافا    ٖٚهععقا ؾإْٓععا إفا اهععتڀعٓا إٔ عبُعٌع َؿٗ

ٚ  ٫ٚ  ،ْكتِل ع٢ً فيو اىبؿّٗٛ ؟  فا ُعـم أسعـ   إعًٝ٘ع ؾع  ْوتڀٝع هبٌ اىبؿاِٖٝ ا٭ػعل٣ عًٝ٘ع

ٕٸ اىبؿعاِٖٝ ا٭ػعل٣ هتِعـم      اٱْوا١ْٝ ع٢ً اسبكٝكع١ اىبڀًكع١   اىبؿاِٖٝ . ٚإفا ناْعت  أٜٔعاڄ ؾعإ

  ِ ٌ  وعععُععاؿق١ عًععع٢ تًععو اسبكٝكعع١ اىبڀًكعع١ ؾ     بعععض اىبؿععاٖٝ  .تتُٝن اىبؿععاِٖٝ ا٭ػععل٣ بايتكابععع

  ٘ ٕٸ ٖععقٙ اىبؿععاِٖٝ هععتكرتب َعٔع ؿٜعٔع بعٝٓعع ٔ إؿٕٚ ؿٜعٔع آػععل، أٟ  ،ٚاسباُعٌع أ  ْٓععا إفا قًٓععا ععع

وعٛف ئع ِٜعض    ؾ ؾع١ ٚكسُٝع١  ٚك٩ِٚع١  ْٗا َٛدٛؿ٠ ٚعاىب١ ٚقعاؿك٠ ٚ َتٌؼٿ إ :اسبكٝك١ اىبتعاي١ٝ

ؿعاِٖٝ اشباُع١   ٚتهعٕٛ ٖعقٙ اىب   ،اىبؿاِٖٝ اىبكاب١ً هلقٙ اىبؿاِٖٝ ع٢ً اسبكٝك١ اىبڀًكع١  إط٬م

. ٚعًٝع٘ع ؾايتعـؿٜعع١ إَععا إٔ تٓتٗعٞع    ،َلتبڀعع١ بععـٜٔ بعٝٓع٘ع فب إٚهلععقا ايوععبب ؾععاسبل يععـٜٔ بعٝٓع٘ع

ٟٻ َؿّٗٛ َٔ اىبؿاِٖٝ اٱْوا١ْٝ ع٢ً اسبكٝكع١   ;ك١ٜاي٬أؿ ٭ٕ ٖٝو ٜعتكـ أْ٘ ٫ مبهٔ هبٌ أ

٘   فب ايكبٍٛ حبإأٚ  ;اىبتعاي١ٝ عبٌُع بععض اىبؿعاِٖٝ عًع٢      ٕٓعا إفا اهعتڀعٓا أ  ْ; ٭كاْٝع١ ؿٜٔع بعٝٓع

ٚبايٓتٝذع١ تهعٕٛ ٖعقٙ     ،٬م اىبؿاِٖٝ اىبكاب١ً غإل ُعشٝض طإكٝك١ اىبڀًك١ ؾوٛف ٜهٕٛ اسب

   .لٜب١ َٔ ؿٜٔ بعٝٓ٘اىبؿاِٖٝ ق

 

 ـــــالتعذدٓ٘ الذٓئ٘ ّالتذشب٘ الذٓئ٘ 

ٚايتذلبع١   .ايتذلبع١ ايـٜٓٝع١  نُا اتٔض ػع٬ٍ ايبشعح ع عًع٢      توتٓـ ايتعـؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ ع
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٘   ٜٚتٌُٛ ايؿعلؿ بععـ اىبٛادٗع١ َعع اٱي٘ع ع       .ايـ١ٜٝٓ تعين اىبٛاد١ٗ َع اٱي٘ فب إ عع  ٚحبوعب ثكاؾتع

 .ي١ٖٝٛتؿوإلڈ ػاْ عٔ ا٭

إفا نععإ أُعٌع ايتذلبعع١ ايـٜٓٝعع١ بٗععقا ايٓشععٛ ؾعع٬ بععـ ًب    :ٍ ايععقٟ ٜڀععلغ اٯٕٚايوعع٪ا

شٞ تجبععت . إفا ناْععت ايتذلبعع١ ايـٜٓٝعع١ يًؿعع كعع١ َعٔع ايكبععٍٛ بايعكا٥ععـ اىبتٓاقٔعع١ اسبكٝ لؿ اىبوعٝع

ض  تبعاع  إٔٸ ؾعإ  إفاڄِ تجبعت ٚدعٛؿ إي٘ع اىبوعًُـب  اهلل(،     ، ٚايتذلبع١ ايـٜٓٝع١ يًُوعً   ٚدٛؿ إي٘ اىبوٝع

 .ٚؾكاڄ يجكاؾتِٗ اشبا١ُ تٕٛ اٱي٘نٌ ؿٜٔ ٜجب

 ،َعا بٝٓٗعا   ٚىبا ناْت َعڀٝات ايتذاكب ايـ١ٜٝٓ يًُتـٜٓـب بأؿٜعإ طبتًؿع١ تتؿعاٚت ًب   

ٜعتكعـ   ؾعلؿٷ  :َعج٬ڄ  .ٔ إٔ تِعض ٖعقٙ ايتععايِٝ اىبؼتًؿع١    ؾ٬ مبهع  ،بٌ تتٓاقض ًب بعض اىبٛاكؿ

ـب ايتٛسٝعـ  ، ؾٌٗ ِٜعض ازبُعع بع   آػل ٜعتكـ بتٛسٝـ اهلل ٚؾلؿٷ ،بايتجًٝح ًب عكٝـت٘ عٔ اهلل

ْ٘ َٔ اطاٍ َٔ ايٓاس١ٝ اىبٓڀك١ٝ ايكٍٛ بِعش١  إأٚ أْ٘ َتٌؼّ ٚغإل َتٌؼّ؟  ،ٚايتجًٝح

أْهل بعض اىبٓتكعـٜٔ اعتبعاك   ٚهلقا  .٭ٕ ٫مّ فيو ادتُاع اىبتٓاقٔات ;اتنٌ ٖقٙ ايتؿوإل

 .ٌُ ايتذلب١ ايـ١ٜٝٓ نُٓبعڈ يًُعلؾ١أ

فيعو ٫بعـ َٔع ايكعٍٛ      ٔٛاب عًب ازب؟ مبهٔ إْهاك أٌُ ايتذلب١ ايـ١ٜٝٓ يهٔ ٌٖ

، يهٔع قبعٍٛ ايتذلبع١    نأسعـ َِعاؿك اىبعلؾع١    أٌُع ايتذلبع١ ايـٜٓٝع١    مبهٔ قبٍٛ :إنبا٫ڄ

أٚ ايكبعٍٛ با٭ؾهعاك    ،ايـ١ٜٝٓ أٚ ايعلؾا١ْٝ أٚ ايل١ٜ٩ ايكًب١ٝ ٫ ٜعين ايكبعٍٛ بايتعـؿٜع١ ايـٜٓٝع١   

فيعو ْٓهعل ايتعـؿٜع١     ؾُٝهٓٓا ايكبعٍٛ بأٌُع ايتذلبع١ ايـٜٓٝع١ َٚعع      .ٚايعكا٥ـ غإل اىبٓوذ١ُ

   .ايـ١ٜٝٓ

 

 ــــــعً اهلل  اعشض احلل املياطب للتفظريات 

   :فب ْكڀتـبإًب ْكـ ٖقا اٱًهاٍ َٔ ا٫يتؿات ٫بـ 

ٕٸ ايتذلب١ ايـ١ٜٝٓ َِـك يًُعلؾ١ نايتذلب١ اسبو١ٝ ا٭ٚفب:  .إ

اٍ ًب نُععا ٖععٛ اسبعع ،مبهعٔع تربٜععل اٯكا٤ اىبتعاكٓعع١ سععٍٛ ايتذلبعع١ ايـٜٓٝعع١  ايجاْٝعع١:

 اٯكا٤ اىبتعاك١ٓ ًب ايتذلب١ اسبو١ٝ. 

١ أٚ علؾاْٝع١    ،ٜل٣ بعض اىبؿهلٜٔ أْٓا ػبب إٔ ْعترب ايتذلب١ٚ  ،هٛا٤ ناْعت سوٝع

ا،    ٕإ٫ أ ،ُاؿق١ َٚعترب٠ ٕ ايتذعاكب ُعشٝش١ َعا    إ أٟٜهٕٛ يـٜٓا ؿيٌٝ َكبٍٛ عًع٢ ْكٔٗع

  .ؿاّ مل ٜجبت ػڀ٪ٖا
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(    طًل عًٝ٘ هٜٛٔ بإلأؾإفا مل ْكبٌ با٭ٌُ ايقٟ   Principle)ٕ  أٌُع سؤع ايُبٔع

of credulity) ١ أٚ    ١ًٔ تهٕٛ يـٜٓا ا٭ؿي١ ايهاؾ١ٝ ٱثبات ُـم ٚاعتباك أٜع ؾ دبلبع١ سوٝع

 .ئ ٜهٕٛ أَآَا إ٫ ايٌو اٱؾلاطٞٚ ،ؿ١ٜٝٓ

ٌ  ايٌو اٱٚ  ٘ ؾعإٕ أٌُع ا٫عتُعاؿ عًع٢ ايتذلبع١     ٚعًٝع  .ؾلاطٞ غإل َكبٍٛ َٔع أٟ عاقع

٭ٕ ايٓعاي يعٛ مل ٜعتُعـٚا عًع٢      ;ٛدـ ؿيٌٝ ع٢ً اشبع٬ف بٌل َا مل ٜأٌُ ٜوتعًُ٘ ناؾ١ اي

ٚايعًعّٛ   ا،ٚازبػلاؾٝع  ،نايتعاكٜؽ  ،دباكب اٯػلٜٔ ىبا ناْت يـٜٓا ايّٝٛ ايهجإل َٔ ايعًّٛ

ٕٸ نبٝععع ٖععقٙ ايعًععّٛ تهٛٻ ;ايٓكًٝعع١ ا٭ػععل٣ ٕ  ْععت٭ . ٚعًٝع٘ع با٫عتُععاؿ عًعع٢ َععا دلٸبع٘ع اٯػععلٚ

ظبلبٗعا   ُعش١ دبلبع١  فا نإ ٖٓعاى ًعو ًب   ٚإ .ؾايبٌل نًِٗ ٜعتُـٕٚ ايتذلب١ ًب سٝاتِٗ

ا. إفاڄ عبعٔع ٚىبععا نععإ ايعِٓععل اىبٌععرتى بععـب ايتذلبعع١   . ْجبععت ايتذلبعع١ بتذلبعع١ أػععل٣  بأْؿوعٓع

ؾع٬ تؿعاٚت َٔع ٖعقٙ ازبٗع١       ،، ٚأٌُ ايتذلب١ َوعًډُاڄ ١ٝ ٚايتذلب١ ايـ١ٜٝٓ ٖٛ اىبٌاٖـ٠اسبو

   .يتذلب١ اسبو١ٝ ٚايتذلب١ ايـ١ٜٝٓبـب ا

 .ثِ ظبٝب عًٝٗا ،ات اييت تقنل ًب ٖقا اجملاٍٚاٯٕ ْڀلغ بعض ايٌبٗ

ـٸاععع١  أعع  ٓتابٓا  ًب بعععض ا٭سٝععإٜععل٣ بعععض اىبؿهععلٜٔ إٔ ايتذلبعع١ ىبععا ناْععت ػ ؾوعٝع

 ايٌو ًب نٌ دبلب١ ؿ١ٜٝٓ أٚ سوٝٸ١. 

ٕٸ ايتذلب١ :مبهٔ اٱداب١ عٔ فيو بايكٍٛٚ ـٸ  ،إ اعع١ ًب  ٚإٕ ناْت غإل ُعشٝش١ ٚػ

ٕ يهٔ ٫ ٜ ،بعض اىبٛاكؿ ـٸ نع  ِض ايكٍٛ بعأ  .ت اىببٓٝع١ عًع٢ ايتذعاكب غعإل ُعشٝش١     عٝاٌ اىبع

ٚإفا ًعععههٓا ًب نععٌع اىبعععـعٝات اىببٓٝععع١ عًععع٢ ايتذلبععع١ ؾععع٬ هعععبٌٝ أَآَعععا هععع٣ٛ ايٌعععو   

 .  ايقٟ ٫ ٜلتٔٝ٘ عا١َ ايٓاي ،ؾلاطٞاٱ

ثبعععات ُعععش١ أٚ هعععكِ ايتذعععاكب  ٜعععـعٞ ايعععبعض ٚدعععٛؿ اػتبعععاكات عًُٝععع١ نعععجإل٠ ٱ  

   .ٓوب١ يًتذاكب ايعلؾا١ْٝاكات باي، يهٔ ٫ تٛدـ ٖهقا اػتباسبوٝٸ١

ٚإٔ اىبعٝعاك   ،ٖٚقا اٱًهاٍ َبين ع٢ً ؾلّ إٔ اىبِـك ايٛسٝـ يًُعلؾ١ ٖٛ اسبعىٸ 

       ٞ َٓبعع   ٚدعٛؿ غعاؾًـب عٔع    ،ايٛسٝـ ٱثبات ُعش١ ٚهعكِ ا٫ػتبعاكات ايعًُٝع١ ٖعٛ َعٝعاك سوع

َ   .ٖععٛ ايتذلبعع١ ايعلؾاْٝعع١ ٚ ،غععإل اسبععى َعععلًب آػععل   ِععاؿك ٚنُععا ٫ ؼبععل يًعععاكف سِععل 

 .ؾعلاطٝـب ٝـب اٱ، نعقيو ٫ ؼبعل ٖهعقا اؿععا٤ َٔع قبٌع اسبوٸع       يتذلبع١ ايعلؾاْٝع١  اىبعلؾ١ با

١  ،ٚايعلؾاْٝعع١ أٜٔععاڄ ،ٚعًٝ٘ع ؾايتذلبعع١ ايـٜٓٝعع١   .طلٜععل يًُعلؾعع١ ايبٌععل١ٜ ،نايتذلبع١ اسبوعٝع

ٚ   َُٓٗععا َع ٚيهععٌڎ ٕٸ طلٜععل ايعلؾععإ أٚ ايتذلبعع١     إفاٝاكٖععا اشبععاْ ٱثبععات ايِععش١.  قبًٓععا أ
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اٱدابع١ اىبٓاهعب١ عٔع ٖعقا     ٚ ،ععا٤ات اىبتعاكٓع١  ؿٸسٌع ا٫  أَهٔ طلم اىبعلؾ١أسـ ٖٛ ايـ١ٜٝٓ 

 .اٱًهاٍ

ُبعاٖل سعٍٛ اٱي٘ع َٓوعذ١ُ ًب ايٛاقعع.      ٚهلقا مبهٔ اعتبعاك ايتذعاكب اىبتعاكٓع١ ًب اي   

ّڈ  ُهٔ يٌععؼ ٞ  أؾعٝع ٫ٚ  .ٜٚٛادٗع٘ع آػععل باهععِ اىبُٝععت   ،ٕ ٜٛادع٘ع اهلل ًب َُبٗععل اهععِ اطٝعع

ٞڈ ;ًهاٍ ًب فيوإ ا٭ُٚاف  عًٝ٘ ِٜض ازبُع بـب ايهجإل َٔٚ .يبٝتٚ ٭ٕ اهلل تعافب ضب

 .اىبتعاك١ٓ ًب سك٘ تعافب

ٕٸ َعٝععاك      ٚافا ناْععت بعععض ا٭ُٚععاف غععإل اىبٓوععذ١ُ ًب سكع٘ع ٫ مبهعٔع نبعٗععا ؾععإ

ٚايكٛاعععـ ايعكًٝعع١  ْبٝععا٤ ٚاىبعِععَٛـب ُععش١ ٚهععكِ ايتذععاكب ايعلؾاْٝعع١ ٖععٛ دبععاكب ا٭    

ٚ ، ؾايتذععاكب ايعيت ايجابتع١  ـب ٚاىبعععاٜإل ايعكًٝعع١  ا٭ تهععٕٛ َٛاؾكعع١ يتذعاكب ا٭ْبٝععا٤  ٚيٝععا٤ اٱهلٝع

تعلف عًعع٢ آكا٤ ايعلؾععا٤ اىبوععًُـب ًب َوععأي١ ٚإ٫ ؾعع٬ تكبعٌع ،ؼبهععِ بِععشتٗا ٚقبٛهلععا . ٚهعٓع

٤ٺ َٔع    ،غإل اىبٓوعذ١ُ  ٚنقيو تُٛٝؿات٘ ،دبلب١ اىبٛاد١ٗ َع٘ٚ ،ٌَاٖـ٠ اسبل تعافب بٌٞع

 .ا٫ػتِاك

ِٗ ٜ   بٜعتكععـ علؾععا٤ اىبوععًُـب    ٕٸ  إَهععإ ٌَععاٖـ٠ اسبععل هععبشاْ٘، يهعٓع عتكععـٕٚ بععأ

ٍٷ   إايُٛععٍٛ  ٔٸ اٱْوععإ ٜوععتڀٝع إٔ ٜتعععلف عًٝٗععا بععايعًِ     ٚ ،فب نٓع٘ع فاتع٘ع تعععافب ضبععا يهعع

  ٞ ٚأمسا٥ع٘ع ُٚععؿات٘  ٖٚععقا ًب اسبكٝكعع١ عًععِ بتعٝٓععات اسبععل      .اسبٔععٛكٟ أٚ ايعًععِ اسبِععٛي

ٞ      ،٭ٕ فات اسبعل غعإل َتٓاٖٝع١    ;ٚأؾعاي٘ دٌ ٚعع٬   .َٚٔع اىبوعتشٌٝ إساطع١ اىبٛدعٛؿ اىبتٓعاٖ

ف ايهعبإل ُعـك ايعـٜٔ ايكْٛعٟٛ ايوعبب ًب ععـّ اٱساطع١ ايعًُٝع١ يًُٛدعٛؿات          ٜلدع ايعاكٚ

ٍ  ،باسبل تعافب ٖٛ عـّ ايتٓاهب بـب غإل اىبتٓعاٖٞ  اسبعل تععافب( ٚاىبتٓعاٖٞ  اىبعـكڇى(      : ؾٝكعٛ

ٓعا٢ٖ  ، ععـّ اىبٓاهعب١ بعـب َعا ٫ ٜت    أٟ تععقك اٱساطع١ قبعلؾع١ اسبعل     ،ايوبب ا٭قع٣ٛ ًب فيعو  

 .  ٚبـب اىبتٓاٖٞ

   :فب بعٔٗاإٌْإل  ،ًب ٖقا اىبٛٓٛع عـ٠ كٚاٜاتٚتٛدـ 

 .  ٚقـ أػڀاٙ َٔ انتٓٗ٘ عٔ اٱَاّ ايلٓا

ِ      ٚعٔ أَإل اىب٪َٓـب عًٞ ٜٓاي٘ع غعْٛ    ٫ٚ ،ؾتبعاكى اهلل ايعقٟ ٫ ٜبًػ٘ع بععـ اهلُع

 .  ايؿڀٔ

ٚاىبُهٔع ٖعٛ    ،بٓا٤ٶ ع٢ً فيو ؾعإٕ ٌَعاٖـ٠ اسبعل تععافب ًب َلتبع١ ايعقات َوعتش١ًٝ       ٚ

 َ ٕٸ أمسععا٤ اسبععل تععافب ُٚععؿات٘ َععٮت   :. ٚبعبععاك٠ أػعل٣ لتبعع١ ا٭مسعا٤ ٚايِععؿات َعلؾت٘ع ًب  إ
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بأمسا٥ععو ايععيت  » :ًب ؿعععا٤ نُٝعٌعاك٠ أَععإل اىبعع٪َٓـبٖٚععقا َععا ت٪ٜععـٙ عبعع  ،نعٌع ايعععامل

٘ٴ اهللٹ  ِٻ ٚد٘ اهلل ٗٓا ؾجٳٚهلقا ؾأُٜٓا تٛدٻ .«َٮت أكنإ نٌ ٤ًٞ ٚٳدٵع ِٻ  ٛٳيڊٛاڃ ؾځعجٳ ُٳا تٴ ٓٳ ٜٵ  ؾځأځ

  .(115 : ايبكل٠

ّ إ ،حبوب ْٛع ا٭مسا٤ اييت تتذ٢ً ؾٝٗعا  ;ِ اىبُباٖلٚتكوٻ فب بععض  إٌعل  ٓٴٚي .فب أقوعا

   :يؿِٗ أؾٌٔ يٮمسا٤ ;ٖقٙ ايتكوُٝات

 

اجلنالٔ٘ ّاجلاللٔ٘ ّٔ٘ ىل الزاتإتكظٔه األمساء ّالصفات اإلهلٔ٘ ـ 0

 ــــــ ّالهنالٔ٘

، ؿععلؿاي، ٛاسععـاي، سععـا٭، اهلل :َجعٌع ،ِععؿات ايععيت ربععتّ بععقات اسبععل تعععافب  ايأععع 

  .ٚاييت تو٢ُ بِؿات ايقات ،ايُِـ

ٍ  ع 1 :ٖٚٞ ع٢ً ث٬ث١ أقواّ ،ايِؿات اييت ٫ ربتّ بقات٘ تعافب ب ع    ;ُعؿات ازبُعا

 .ُؿات ايهُاٍ ع3 ;ُؿات ازب٬ٍ ع2

 ;نايلهبع١  ،فب ايػعإل إايِعؿات ايعيت توعتًنّ إِٜعاٍ ايٓؿعع      ٗٞ ؾُؿات ازبُاٍ أَا 

 .; ٚغإلٖاايلامق١ٝٚ; ايًڀـٚ

 ،ل تععافب ايعُبُع١ ٚايهربٜعا٤ ٚاجملعـ ًٚعإٔ اسبع     ٗٞ عباك٠ عٔع  ؾُؿات ازب٬ٍ َا ٚأ

ُعؿات   :ُْبعإل  ،فب ػؿا٥٘ ٚ تعايٝ٘ع عٔع اشبًعل   إٚت٪ؿٟ  ،اييت ذبهٞ ًـ٠ َبٗٛك اسبل تعافب

 ...ٚ ;ٚايكٗل ;ايعن٠

ٞ  ،نايلبٛب١ٝ ،ُؿات ايهُاٍٚأَا  ٍ     ؾٗع ُٔع سٝعح   ؾ .تٌعرتى بعـب ازبُعاٍ ٚازبع٬

 .  فب نباي٘إ َٚٔ سٝح كبٛب١ٝ ايعامل تٌإل ،ل تعافبفب د٬ٍ اسبإايكـك٠ تٌإل 

 

 ــــــ ظَْس األمساء يف معاٍش احلطشات اخلنع ـ0

 :فب هت١ َلاتبإِ بعض ايعلؾا٤ َُباٖل اسبل تعافب ٚقـ قوٸ

بوعًب نبٝعع    ،ٚكبجٌع ٚدعٛؿ اسبعل تبعاكى ٚتععافب بٓشعٛ  بٌعلٍب ٫(        .١ ا٭سـ١ٜبَلتأع 

 .  تو٢ُ ايػٝب ا٭ٍٚ ٚايتعـب ا٭ٍٚ ييتٚا ،مسا٤ ٚايِؿاتا٫عتباكات ٚا٭

َعع ثبعٛت نبٝعع ا٫عتبعاكات ٚا٭مسعا٤       ،ٖٚٞ ٚدعٛؿ اسبعل تععافب    .َلتب١ ايٛاسـ١ٜ ب ع 

 .  ايجاْٞ ٚايتعـب ايجاْٞ ٚاي٬ٖٛت ٚاييت تو٢ُ ايػٝب ،بٓشٛ  بٌلٍب ٤ًٞ(
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ٖٚعٞع َبٗععٛك اسبكععا٥ل اٱهلٝعع١ ٚا٭مسععا٤ ايتٓنٜٗٝعع١ بٓشععٛ       .َلتبعع١ ا٭كٚاغ اجملععلؿ٠ ز ع     

ٖٚععقٙ اىبلتبعع١ تٌععتٌُ عًعع٢     .يععيت توعع٢ُ ايعكععٍٛ ٚازبععربٚت أٜٔععاڄ   ٚا ،لؿات ٚايبوععا٥ٌباجملعع

 ايٓؿٛي ايٓاطك١ ٚايؿًه١ٝ باُڀ٬غ اسبهُا٤. 

ٌ  ؿ ع   ا٤          .َلتب١ اىبجعاٍ اىبٓؿِع ٖٚٞع َلتبع١ َبٗعٛك ا٭مسعا٤ ٚاسبكعا٥ل اٱهلٝع١ بٓشعٛ ا٭ًٝع

ض   أْٗعا غعإل   ايٌهٌ، إ٫ :َٔ قبٌٝ ،اجمللؿ٠ ٚايًڀٝؿ١ باٯثاك اىباؿ١ٜ  ، قابًع١ يًتذن٥ع١ ٚايتبعٝع

  .ٚاييت تو٢ُ اىبجاٍ ٚاشبٝاٍ اىبٓؿٌِ ٚاىبًهٛت أٜٔاڄ

ٛ     .َلتبع١ ععامل ا٭دوعاّ أٚ ايٓاهعٛت     ٖعع ع   ا٤   ٚتتع ،كٖٚٞع أْعنٍ َلاتعب ايُبٗع ًعل با٭ًٝع

 .  اىبلنب١ فات ا٭بعاؿ، ايكاب١ً يًتذن١٥ ٚايتبعٝض

ٌ   ٚ ع    ٕٸ نٌع   آػعل:  ٚبتععبإل  .بعـب اىبلاتعب ايوعابك١    ٖٚٞع ا٭متٸ  .َلتبع١ اٱْوعإ ايهاَع إ

 .  ل تٓاَبل ُؿ١ َٔ ُؿات فيو اٱْوإُؿ١ اهِ َٔ أمسا٤ اسب

يععقا تِععبض اسبٔععلات   ٚ ،علؾععا٤ َلتبعع١ ا٭سـٜعع١ َعٔع اسبٔععلات    ٚمل ٜعتععرب بعععض اي 

 .  وبى

 

 ــــــتكابل األمساء اإلهلٔ٘ 

ٕٸ ا٭مسعا٤ َتؿاٚتع١ ًب  إإٓعاؾ١   ،ٜعتكـ بععض ايعلؾعا٤   ٕٸ بٝٓٗعا تنا َعا بٝٓٗعا   فب أ  اڄهبع ، أ

ٕٸ ايتؼاُعِ  ١َٛ ًب اىبٮ ا٭عًع٢ بعـب ا٭مسعا٤   ، بُٝٓا ٜل٣ آػلٕٚ أْ٘ ٫ ْناع ٫ٚ ػِاڄأٜٔ ; ٭

 .  ٚىبا مل تهٔ ٖٓاى َاؿ٠ ؾ٬ ْناع أٜٔاڄ ،ٌٜٓأ َٔ اىباؿ٠

ٕٸ ايتؼاُِ ًب عامل اىباؿ٠ ٖٛ تكابٌ ا٭مسا٤ اسبوع عع نايكِٝلٟ  ععٜٚل٣ آػلٕٚ   ٢ٓ أ

ٕٸ عامل اشباكز يٝ ;اٱهل١ٝ  ٜهٔع ٖٓعاى تكابٌع ًب فيعو     ؾًعٛ مل  ،دبًٞع ايععامل ا٭عًع٢    ى إ٫چ٭

ٕٸ َُبععاٖل ا٭مسععا٤ ٚايِععؿات    .مل ٜٛدععـ رباُععِ ًب ٖععقا ايعععامل أٜٔععاڄ   ايعععامل ٚعًٝع٘ع ؾععإ

ٕٸ ،مبهٔ اعتباكٖا َٛاد١ٗ اهلل ٌَٚاٖـت٘ ا    إعامل اىبًو ٚاىبعاؿ٠   ٚإ فب ععامل اىبًهعٛت نًٗع

   .صبايٞ ٭مسا٤ ُٚؿات اسبل تعافب

هلٝعع١ حبوععب  ًب ٖععقٙ ايععـْٝا َعلؾعع١ بععاهلل ٚهععع١ ا٭مسععا٤ ٚايِععؿات اٱ      يهعٌع ؾععلؿ  

ٕٸ فيو اىبتِٛٻاهتعـاؿٙ َٚبلؾ١ٝ ٚدٛؿٙ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٜبعاؿك   .ك ٖٛ اٱي٘ ٚاىبعبٛؿ، ُٜٚبٔ أ

اٱْوعإ ايعقٟ ٜععلف اهلل با٭مسعا٤ ايتٓنٜٗٝع١ ٜٓهعل اٱي٘ع         :ؾُعج٬ڄ  .كؿٸٙأٚ  قبٛي٘ػتٝاكٙ ٚافب إ

ٕٸ ايععقٟ عععلف اهلل بامسع٘ع ايػؿععاك ٜٓ  .ا٤ ايتٌععب١ٟٝٗٝ عٴععلٿف يع٘ع با٭مسععايععق هععل دبًعٞع نُععا أ
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ٛؿ أٚ ايتذلبعع١ ٚعًٝع٘ع ؾايٓكڀعع١ ايععيت ػبععب ا٫ .اسبععل تعععافب باهععِ ايكٗععاك يتؿععات إيٝٗععا ًب ايٌعٗع

ٕٸ      ٔٸ بعأ ايعلؾا١ْٝ إٔ ايقات اٱهل١ٝ اىبكـه١ إفا دبًت باهِ َٔ ا٭مسا٤ ؾ٬ ٜٓبػٞع يًععاكف ايُبع

ٜٚوتڀٝع  .إٕ يتذًٞ اهلل تعافب َُباٖل نجإل٠ .٫هِ ٚتًو ايِؿ١اهلل تعافب ضبـٚؿ ًب ٖقا ا

وععب ؿكدتع٘ع ايٛدٛؿٜعع١ فب َلتبعع١ َعٔع أمسععا٤ ُٚععؿات اسبععل تعععافب حب إنعٌع إْوععإ ايُٛععٍٛ 

 ٘ ٚعًع٢   .ٖعٛ اٱْوعإ ايهاٌَع ٫ غعإل     اڄُعشٝش  اڄتِعٛك  مبتًعو ٟ ٚاىبٛدعٛؿ ايعق   .َٚلتب١ تٗقٜبع

 ٚ دبلبعع١ اٱْوععإ ايهاَعٌع أٚ ا٭ْبٝععا٤ ناؾعع١ ايبٌععل تأٜٝععـ ٌَععاٖـاتِٗ قبكاكْتٗععا قبٌععاٖـ٠ 

ٕٸ َعٝععاك ُعععش١ ا٭٥ُعع١ اىبعِعععَٛـب ٚ ٖـات ٌَعععاٖـات ايعععاكؾـب ٖعععٛ ٌَعععا  . ٚاسبكٝكععع١ أ

 . ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥ اىبعَِٛـب

 تعافب عٓـ ايعاكؾـب اىبؼتًؿـب َبٗٛك اهلل ،ل يًتعـؿ١ٜ ايـ١ٜٖٝٓٝو، اىبُٓبڍ ٕٜٛٚٓوب د

 .(Nomenonفب ععامل ايٛاقعع    إتععافب  ٚفات ايبعاكٟ   ،(Phenomenonفب عامل ايُبعاٖل   إ

ٕٸ ع٢ً ا ٍ  ،فب ايٛاقعع إيعاكف إٔ ٫ ٜٓوعب تِعٛكٙ عٔع اهلل    ٖٚٛ ٜعتكـ أ ٕٸ اهلل ٖهعقا   :ٜٚكعٛ إ

، فب ايٛاقعع إيهٌع ععاكف إٔ ٜٓوعب ُٚعؿ٘ هلل     َعع أْٸ٘ع ٚؾكعاڄ هلعقا ايتشًٌٝع ِٜعض       ، ًب ايٛاقع

ٕٸ ُٚعععؿ٘ سبكٝكععع١ اهلل ايتاَععع١ ٫ تُبٗعععل ًب   ك نبٝعععع ا٭مسعععا٤ إطعععايهععٔع ٫بعععـ َععٔع ا٫ْتبعععاٙ أ

، فب ايٛاقعع إـب ٚسعـِٖ إٔ ٜٓوعبٛا أُٚعاؾِٗ هلل    ٚإلبا ؼبل يٮْبٝا٤ اٱهلٝ، ٚايِؿات اٱهل١ٝ

  َُبٗعلاڄ( َٔع دًعٛات    ًُا ناْٛا ًب َلتب١ ٚدٛؿ١ٜ ؿْٝا ؾكعـ أؿكنعٛا دًع٠ٛ   ؾأَا ها٥ل ايٓاي 

ٕٸ ب إٔ ٫ ربايـ اىبٛامٜٔ ايعك١ًٝ ٖٚقا بٌلٍب ، َُباٖل( اهلل تعافب ععض ا٭ُٚعاف   . ٚعًٝ٘ ؾعإ

٘   إتكاب١ً مبهٔع ًب اسبكٝكع١ ْوعبتٗا    اٱهل١ٝ اىبتعاك١ٓ ٚاىب . ٚكقبعا نعإ   فب امسعـب َٔع أمسا٥ع

اهلل تععافب،  ُٖٚعا ًب اسبكٝكع١ قعـ ًعاٖـا      ،يٌؼِـب ُٚؿـب َتؿعاٚتـب َٚتكعابًـب عٔع اهلل   

ٕٸ ُٚإفب يتؿات فب ايٛاقع، يهٔ ٜٓبػٞ ا٫إٚمبهُٓٗا إٔ ٜٓوبا ُٚؿُٗا  ؿُٗا يٝى ُٚؿاڄ أ

٫بععـ َعٔع عععلّ بعععض ا٭ُٚععاف غععإل اىبٓوععذ١ُ ٚاىبتكابًعع١ عًعع٢      ٚطبعععاڄ .٬ڄ هلل تعععافبنععاَ

ٕٸ طلؾاڄ َٔ ٖقٙ ا٭ُٚاف ايُٖٛٝ ;ايعكٌ ٚعًٝ٘ع ؾٝذعب إٔ    .١ ٫ ٜٓوذِ َعع اىبعٛامٜٔ ايعكًٝع١   ٭

ٕٸ أٌُع  أنُعا   .٭ْ٘ ٜوتًنّ أُٚعاؾاڄ غعإل َتٛاؾكع١ عٔع اهلل     ;٫ ٜٓهل بلٖإ ايتذلب١ ايـ١ٜٝٓ

 ص أُٚاؾاڄ غإل َتٛاؾك١ سباؿث١ َع١ٓٝ.  ١ مل تٓهل ٭ْٗا تكـّ طأسٝاْاڄايتذلب١ اسبوٝ

 

 ــــــػَْد اهلل ّسؤٓتُ يف ميعاس الكشآٌ ّاألسادٓح 

ٕٸ اهلل تععععافب ٜٴعععل٣ بععععـب ايكًعععب        ٜؿٗعععِ َععٔع ايكعععلإٓ ايهعععلِٜ ٚايلٚاٜعععات ايٌعععلٜؿ١ أ
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ٞ  ; ايبِإل٠( ٫ غإل إٕ  .زبوعُا١ْٝ ؾع٬ مبهٔع ك٩ٜت٘ع بعايعـب ا     ،٭ْ٘ يٝى  وِ ٫ٚ دوعُاْ

ـٿ     ،ٌَاٖـ٠ اسبل تعافب أؾٌٔ بلٖإ ع٢ً ٚدٛؿ اهلل . ٜكـبٚايقٟ ؼبعل توعُٝت٘ بربٖعإ ايِع

ؿى اىبٌعاٖـ٠ َلتبع١ ٚؿكدع١ ؾهعقيو ٜهعٕٛ دبًٞع ُعؿات اهلل تععافب            ٚىبا نإ يٛدعٛؿ ايٓع

ُبٔ أْٸ٘ع اهلل    ،مساڄ ٚاسـاڄ َٔ ا٭مسا٤ اٱهلٝع١ اٚأسٝاْاڄ ٌٜاٖـ اٱْوإ  .مسا٥٘ َتؿاٚتاڄأٚ ٫ ؾٝع

ٚنجععل٠ . ٚأسٝاْععاڄ ٜعع٪ؿٟ ايتعًععل باىباؿٜععات ٚا٭َععٛك ايـْٜٝٛعع١    ٜٚٓهععل اىبلاتععب ا٭ػععل٣  ،غععإلٙ

. هع٦ٌ اٱَعاّ        سلَعا ٚ ،فب نعـٚك٠ ًب ايكًعب  إاىبعاُٞ  ؿى َٔع ٌَعاٖـ٠ ازبُعاٍ اٱهلٞع ٕ ايٓع

ّ   ايلٓععا ٕٸ ا» ىبععافا استذععب اهلل ععٔع ايعبععاؿ؟ ؾأدععاب اٱَععا ٫ستذععاب ععٔع اشبًععل  إ

 .«...يهجل٠ فْٛبِٗ

ٝٵعوځ    ، ؾكاٍ:إٔ ٜل٣ اهللـَا هأٍ ايٓي َٛه٢ٚعٓ نعإ   ،كٳبٿ أځكڇْٹعٞ أځُْبڂعلٵ إڇيځ

ُٻعا        ازبٛاب:  ٛٵفٳ تٳلٳاْٹعٞ ؾځًځ ٘ٴ ؾځوٳع َٳهځاْٳع ٕڇ اهٵعتٳكځلٻ  ٌڇ ؾځعإڇ ٔڇ اُْبڂلٵ إڇيځ٢ ازبځبٳع ٚٳيځهٹ ٍٳ يځٔ تٳلٳاْٹٞ  قځا

ُٳعٹ ٚٳػٳلٻ َٛهٳ٢  ٘ٴ ؿٳنچاڄ  ٌڇ دٳعٳًځ ٘ٴ يٹًڃذٳبٳ ٍٴ  تٳذٳًډ٢ كٳبټ ٚٻ ٚٳأځْٳعاڃ أځ ٝٵوځ  ٍٳ هٴبٵشٳاْٳوځ تٴبٵتٴ إڇيځ ُٻا أځؾځامٳ قځا كاڄ ؾځًځ

َٹٓٹـبٳ  .اىبڂ٪ٵ

ٍ  إَهإ ُْٚبلاڄ يًلٚاٜات ايـاي١ ع٢ً  ٕٸ اىبكِعٛؿ   :ٌَاٖـ٠ اسبل تعافب مبهٔع ايكعٛ إ

ٚاٯٕ ْععلّ بععض ايلٚاٜعات     .ؿات٫ ًب َكاّ ا٭مسا٤ ٚايِ ،بعـّ ايل١ٜ٩ ٖٛ ًب َكاّ ايقات

   :اىبٌاٖـ٠ ايكًب١ٝإَهإ  ايـاي١ ع٢ً

: أػربْٞع عٔع اهلل ععنٻ       :قاٍأبٞ عبـ اهلل ايِاؿمعٔ  ،ع ك٣ٚ أبٛ بِإل1 قًعت ي٘ع

ٌٻ قعاٍ:   ؟ؾكًعت: َتع٢   ،ْعِ، ٚقـ كأٚٙ قبٌ ّٜٛ ايكٝاَع١  ٜلاٙ اىب٪َٕٓٛ ّٜٛ ايكٝا١َ؟ قاٍ: ٌٖ ٚد

ِٵ قځايڂٛاڃ بٳًځ٢ سـب قاٍ هلِ: ِٻ ههت هاع١، ث ،أځيځوٵتٳ بٹلٳبٿهڂ ٕٻ اىبع٪َٓـب ي ِ قعاٍ:  ث إلْٚ٘ع  ٚإ

     ٘ دٴعًععت  :ًب ايععـْٝا قبعٌع ٜععّٛ ايكٝاَعع١، أيوععت تععلاٙ ًب ٚقتععو ٖععقا؟ قععاٍ أبععٛ بِععإل: ؾكًععت يعع

ـٿخ بٗقا عٓو؟ ؾكعاٍ: ؾ  ،ؾـاى ـٻ  إؾأس ٘ ْعو إفا سع ؾعأْهلٙ َٓهعل داٌٖع قبعٓع٢ َعا       ،ثت بع

ٕٸ فيو تٌبٝ٘ ،تكٛي٘ ـٻك أ ِٸ ق ععافب اهلل  ت ،وعت ايل٩ٜع١ بايكًعب نايل٩ٜع١ بعايعـب     ٚيٝ ،نؿعل  ،ث

 .عُا ِٜؿ٘ اىبٌبٿٕٗٛ ٚاىبًشـٕٚ

: َعا نٓعت أعبعـ كبٸعاڄ       غًب أَإلٳ اىب٪َٓـبٚعٓـَا هأٍ فع 2 ٌٖ كأٜت كبو؟ أداب٘ع

٘  .مل أكٙ ٍ   :ٚعٓععـَا هععأي ؟ قععا  ،٫ تـكنع٘ع ايعٝععٕٛ ًب ٌَععاٖـ٠ ا٭بِععاك    نٝععـ كأٜتع٘ع

 .  يهٔ كأت٘ ايكًٛب حبكا٥ل اٱمبإ

ـ   ،بعاسبل ععلف اسبعل   ايٓي أْ٘ قاٍ: ٜٔاڄ عٔ ُشـ إؿكٜى ْٚكٌ أع 3  ٟٚبعايٓٛك اٖتع
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عًع٢   ٫ ؼبتاز ًب ايـ٫يع١  ،...، ٚب٤ٛٔ ايٓاك ك٩ٜت ايٓاكفب ايٓٛك، ٚبايٌُى أبِلت ايٌُىإ

 .اي٤ٌٞ اىبٓإل قبا ٖٛ ؿْٚ٘

فب َعلؾ١ إ،ٟ عٔ اٱَاّ اسبوـباىبلٚ ،ٚنقيو تٌإل بعض ؾكلات ؿعا٤ علؾ١

  ٘ أٜهععٕٛ  ؟!وععتـٍ عًٝعو قبعا ٖععٛ ًب ٚدعٛؿٙ َؿتكععل إيٝعو    نٝعـ ٜ »ؾٝكععٍٛ:  ،اهلل تععافب بقاتع

تعاز إفب ؿيٌٝع   ذبَت٢ غبعت ستع٢    ؟!يػإلى َٔ ايُبٗٛك َا يٝى يو ست٢ ٜهٕٛ ٖٛ اىبُبٗل يو

تعلاى عًٝٗعا    عُٝعت ععـب ٫   ؟!َت٢ بعـت ست٢ تهٕٛ اٯثعاك ايعيت تٌُٛع إيٝعو    ٚ ؟!ٜـٍ عًٝو

   .«ؿك١ عبـ مل دبعٌ ي٘ َٔ سبو ِْٝباڄٚػولت ُ ،كقٝباڄ

٤ أَبٗععل َعٔع اهلل تعععافب  اىبععقنٛك يًُعِععَٛـب  َعٔع ايهعع٬ّ ؾُٝبٗععل   ،إٔ ٫ ًعٞع

ٛؿ يًعقٜٔ     .ٚعًٝ٘ع ؾ٬بعـ إٔ ٜععلف اهلل بعاهلل     .ِٜبض ؿي٬ٝڄ َٚجبتاڄ يٛدعٛؿ اهلل  يهٞ ٖٚعٛ ٌَٗع

   ٘ ٜـكنع٘ع فٚٚ اىبلاتععب ايٛدٛؿٜعع١ ايهاًَعع١ بعععـب    ٚ ،هلععِ ا٫هععتعـاؿ ٚايكابًٝعع١ عًعع٢ ٌَععاٖـت

كـب ِ  ١حبٝععح ٫ تڀععلأ أٜعع   ،ايعٝع َععا » طايععبقععاٍ أَععإل اىبعع٪َٓـب عًعٞع بعٔع أبعٞع      .ًععب١ٗ هلعع

 .  «ًههت ًب اسبل َق أكٜت٘

ؼبتُعٌع ايرتؿٜععـ ًب َتعًععل ك٩ٜععتِٗ  ايععقٜٔ  ،ٚػبععب عًعع٢ فٟٚ اىبلاتععب ايٛدٛؿٜعع١ ايععـْٝا 

ٌ    إٔ مبشٿ ،دبلبتِٗ ايـٜٓٝع١ ٚ ، ؾعإفا ناْعت َٛاؾكع١ يًُعٛامٜٔ     ِعٛا ٌَعاٖـاتِٗ قبٝعنإ ايعكع

 .عتعربت ََٖٛٛعات ػبعب إْهاكٖعا    اٮُعٍٛ ايعكًٝع١   ي ٚإفا ناْعت طبايؿع١   ،ايعك١ًٝ أڂػق بٗا

ٚايڀلٜل اٯػل ٱثبعات ُعش١ اىبٌعاٖـات ايكًبٝع١ أٚ ايتذعاكب ايـٜٓٝع١ ٖعٛ عبعاك٠ عٔع َكاكْع١           

ـٻ  .ٌاٖـات اىبعَِٛـبؾ١ أٚ َه١ ايكڀع١ٝ ٚغإل اطلٻتًو اىبٌاٖـات بايِْٓٛ اىبك

 

 ّاطتيتاز ــــــ ص٘خال

 ٍ ٕٸ ٖٓعاى ث٬ثع١ ادب   :مبهٔ ايكعٛ ـ   إ ٝٿٔ ايتعـؿٜع١ اي ٟ   اٖعات تبع  ،ٜٓٝع١: ا٫دبعاٙ اسبِعل

ـ  ٕٸ تعععايِٝ ؿٜعٔع ٚاسعع ٚ طبعععاڄ ٫ ٜعععين  .ٖعٞع اسبععل ،ٖٚععٛ اٱهعع٬ّ ًب اعتكاؿْععا ،ٚايععقٟ ٜعععين أ

ٌ  ،ا٭ؿٜإ ا٭ػل٣ يٝوٛا بأٌٖ ظبا٠نٕٛ ايـٜٔ اٱه٬َٞ سكاڄ إٔ نبٝع أتباع  كقبعا ؿػٌع    بع

  .يعـّ كباّ اسبذ١ عًِٝٗ ،نجإل َٔ ايٓاي ازب١ٓ

ٕٸ ايتعـؿ١ٜ ايـٜٚ  أػل٣: ٚبعباك٠ .ُشٝض ١ٝٓ يٝوت قا١ُ٥ ع٢ً َب٢ٓٶ ؾًوؿٞڎنقيو ؾإ

   .ٖقا اىبب٢ٓ ٜٓكض ْؿو٘إٕ 

 .َِعـكاڄ يًُعلؾع١   يـٜٓٝع١ ٚ ايعلؾاْٝع١  ايتذلبع١ ا  ٘ مبهٔ اعتباكٚتبـب ػ٬ٍ ايبشح أْ
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تعأ٬ٜٚت  ناي ،ٚمبهٔ أٜٔاڄ تربٜل ايتأ٬ٜٚت اىبؼتًؿ١ ٚاىبتٓاق١ٔ أسٝاْعاڄ عٔع ايعقات اٱهلٝع١    

 .١ٝاىبتؿاٚت١ يًتذلب١ ايـٜٓ

سٍٛ اىبٌعاٖـ٠ ٚايتذلبع١   ًٚب اشبتاّ علٓٓا ك١ٜ٩ ايكلإٓ ايهلِٜ ٚايلٚاٜات ايٌلٜؿ١ 

 .ايعلؾا١ْٝ
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 سشن٘ التذذٓذ الفهشٖ يف إٓشاٌ

 قشاءٗ دذٓذٗ

 

 شًس اهلل يريجيانشيخ 

 ترجًة: صانح انبدراوي
 

 ــــــ متَٔذ

اٯٕ، عًع٢ أهعاي ا٭ؿٚاك    ٚستع٢ عاُل ًب إٜعلإ، َٓعق ايبعـ٤    بلمت ق١ٝٔ ايؿهل اىب

بُٓبعل   آػعق٠ڄ ايتاكؽب١ٝ َٚا١ٖٝ ايل١ٜ٩ يًشٔاك٠ ايػلب١ٝ ٚطبٝعتٗا أٚ ايجكاؾع١ ايـٜٓٝع١ ٚاطًٝع١،    

هعٛا٤ ايػلبٝع١ َٓٗعا     ،ا٫عتباك ايتڀٛكات ايوٝاه١ٝ ع ا٫دتُاع١ٝ يًُذتُع بأًهاهلا اىبؼتًؿع١  

 ١ٜٝٓ.  ٚايـأأٚ ايٛط١ٝٓ أٚ ايٝواك١ٜ 

١ اىبٓاهععب١ يٌٓععاٍب ايبععاسجـب     ٚ مبهعٔع ٱعععاؿ٠ قععلا٠٤ ٖععقٙ ا٭سععـاخ إٔ كبٗععـ ا٭كٓعٝع

فيععو إٔ ا٫طعع٬ع عًعع٢ ا٭سععـاخ ايؿاعًعع١ ًب ايوععاس١    ;ا٫دتُععاعٝـب ٚاىبؿهععلٜٔ ًب اجملتُععع 

نبإل٠ با٭سـاخ  بٓوب١لتبٌب ٜ ،ا٫دتُاع١ٝ، أٚ ؾِٗ ا٭ك١ٝٓ اىبٓاهب١ يًٌٓاطات اىبوتكب١ًٝ

ٚيعٛ   عع ٖقٙ اىبكاي١ توع٢ إفب إٔ تهٕٛ هلا ُْبل٠ أػل٣ٚكلٕ ا٭ػإل ًب إٜلإ. اييت بلمت ًب اي

 يك١ٝٔ ايؿهل اىبعاُل ًب إٜلإ.  عع َٛدن٠ 

ٟ ٚمبجعٌع  ٗر ايتؿوععإل     ،ايتذـٜععـ ايؿهععل نٓتععاز غلبعٞع ْٚتٝذعع١ َتُؼٔعع١ ععٔع َعٓع

إ اٱْواْٞ يًبٌل عبٛ ايعامل ٚاٱْوإ، ك١ٜ٩ ؾهل١ٜ تلَٞ إفب إعڀا٤ تؿوإل دـٜعـ يٲْوع  

ٖقٙ ايل١ٜ٩ ٚيٝـ٠ عِل ايتٜٓٛل ٚاْتِاك ايؿ٬هؿ١ ع٢ً نٓٝو١ ايكلٕٚ ٚٚايٌ٪ٕٚ اٱْوا١ْٝ. 

ٖٚٛ ايعِل ايقٜٔ ناْت ؾٝ٘ ايؿل١ٝٓ اىبوبك١ يؿ٬هؿت٘ تكّٛ ع٢ً أهعاي قعـك٠    ،ايٛهڀ٢

 ٘  .ؿٕٚ اسبادعع١ يًععٛسٞ ايوععُاَٟٚعٔع  ،ايعكعٌع ايبٌععلٟ عًعع٢ سعٌع اىبوععا٥ٌ اٱْوععا١ْٝ َٚتڀًباتعع

اٱْوععإ قععاؿك عًعع٢ إٔ مبٗععـ طلٜععل ايوعععاؿ٠ ٚايلقعٞع يٓؿوع٘ع ٚ٭ؾععلاؿ ايٓععٛع   ٕإ :ٚبتعععبإل آػععل
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  ٞ ؿٕٚ إٔ ٜهعٕٛ حبادع١ هلـاٜع١ ايوعُا٤ ٚتععايِٝ ايعٛسٞ        ،ايبٌلٟ با٫هتؿاؿ٠ َٔ عكً٘ع ايعقات

٭ٕ ايعكٌ ايبٌلٟ قاؿك ع٢ً إٔ ٜٛؾل يٲْوعإ سٝعا٠ هععٝـ٠ با٫هعتؿاؿ٠ َٔع       ;ًب ٖقا ايڀلٜل

  ٚ ٗٿعع  ،ؽبععرتم أهععلاك ايهععٕٛ ٚاٱْوععإ ٚنُٓٗٗععا    ايتذلبعع١ ٚايعًععّٛ ايتذلٜبٝعع١،  ـ هععبٌ  ٚمب

ع٢ً نٌع ؾعلؿ إٔ ٜهعٕٛ عًع٢ ايعـٚاّ      » ٚاىبؿهلٜٔ َٔ أَجاي٘:  «ناْت»اهلـا١ٜ. ٚع٢ً كأٟ 

     ّ ٖٚعقا ا٭هعًٛب ٖعٛ ا٭هعًٛب ايٛسٝعـ ايكعاؿك        .سلاڄ ًب دبٓٝعـ ْؿو٘ع يًعٌُع ازبُعاٖإلٟ ايععا

ٗر ؿٜعين    ع٢ً تڀٜٛل ايتٜٓٛل بـب بين ايبٌل... ٚاي٤ٌٞ اىبُٓٛع  َٔ ا٭هاي ٖٛ ايتٛاؾل عًع٢ َٓع

أْعا أععلف ايٛد٘ع     .ثابت ٫ ؼبل ؾٝ٘ ٭ٟ ًؼّ إٔ ٜؿتض ايڀلٜل أَاّ ايتٌهٝو ؾٝ٘ ع١ْٝ٬

، اسبكٝكعٞع يًتٓععٜٛل ًب ا٭َععٛك ايـٜٓٝعع١، أٟ ػععلٚز اٱْوععإ َعٔع َلسًعع١ ا٭ؾعععاٍ ايڀؿٛيٝعع١      

 .«أنجل َٔ أٟ ًؼّ آػل

ٟ ٕ ايٌؼّ اىبجكڋٚبٓا٤ ع٢ً فيو ؾإ ٜعٌُع بٌعهٌ َٗعين ضبعرتف ًب ػًعل       ـ ٖٛ ايعق

 ٛ ٭ٍٚ َععل٠  َِععڀًض اىبجكععـاهععتؼـّ م ٚتأيٝؿٗععا ٌْٚععلٖا. ٚقععـ  ايعًععِ ايُٓبععلٟ ٚاٯكا٤ ٚايلَعع

١ ضبانُعع ١  «ؿكٜؿععٛي»١ بٌععهٌ ٚاهععع ًب قٔعٝع اهععتؼـّ ٖععقا قععـ . 1894ًّٚب ؾلْوععا هعٓع

١ ا٫عععرتاّ عًعع٢  اىبِععڀًض بٗععـف اٱًععاك٠ ٭ُععشاب ا٭قعع٬ّ ايععقٜٔ نععاْٛا ٜٛدٿ   ٗععٕٛ قٔعٝع

 . ١ اطان١َُوأي

٦اڄ  ٕ ايتٜٓٛل ٚبٓا٤ ع٢ً فيو ؾإ ض اىبٓوعذِ     َٔ ايٓاس١ٝ ايُٓبل١ٜ ٫ ٜععـ ًٝع هع٣ٛ ايتٛٓٝع

ٚاىبٓٔبٌب يٰكا٤ ايعك١ًٝ ايعيت أػٔععت نبٝعع َلانعن ايعًعّٛ ايڀبٝعٝع١ ٚا٭ػ٬قٝع١ ٚغإلٖعا         

 يوٝڀلتٗا ايؿهل١ٜ ًب إطاك ايل١ٜ٩ ايه١ْٝٛ يعِل ايتٜٓٛل.  

ٕٸ   ٚايل١ٜ٩ ايه١ْٝٛ يًتٜٓٛل عباك٠ عٔ:  اشبِا٥ّ ٚايؿلٚع ايؿهل١ٜإ

 أُاي١ ايعكٌ ٚايؿِٗ ايبٌلٟ أَاّ ايٛسٞ اٱهلٞ. ع1

 ص. أ ايتڀٛك طٚاىبلاؿ ايتڀٛك اىباؿَٟبـ ع2

 ا٭هًٛب ايتذلٜي.   ع3

 .  (ايتؿوإل ايلٜآٞ ٚايهُٞ يًڀبٝع١َبٗٛك اىبؿّٗٛ ازبـٜـ يًڀبٝع١   ع4

ًب إٜععلإ نععإ َٓععق ايبععـ٤  إٔ ايتٓععٜٛل  فيععو إٔ ايتٓععٜٛل ًب إٜععلإ يع٘ع قِعع١ أػععل٣; إ٫ 

ايتعًععل بععبعض اٯؿاب ٚايؿععلٚع ايععيت دععا٤ت َعٔع ايػععلب ٚأػععقت َهععإ أسهععاّ     عبععاك٠ ععٔع

ايٌلٜع١، ٫ٚ ٜقنلٕٚ ٦ًٝاڄ عٔ ايـٜٔ عاؿ٠، ٚنإٔ ايتٜٓٛل ٜععين صبعلؿ ايتععلف ٚا٫طع٬ع     

ا   ،ع٢ً بعض اٯكا٤ ٚايعكا٥ـ ٚايكٛاعـ ٚٓٛابٌب ايعٌُ ايوٝاهٞ أٚ إثباتٗعا  أٚ يػلّ ؿسٔٗع
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 .  ؾكٌب

ـ عًعٞع اشبععا٦َٓٞ إفباٱهعع١َٝ٬ ًب إٜععلإ  ايجععٛك٠ ٚقععـ أًععاك قا٥ععـ إٔ ٫ٚؿ٠ ٖععقٙ  ايوعٝع

ٚيعـ  »داَع١ طٗلإ: ًب إف قاٍ مساست٘ ًب ػڀبت٘  هل٠ ايػلب١ٝ ًب إٜلإ دا٤ت َل١ٜٔ،ايؿ

فّ ٚععـّ  ٚايوبب ٜهُٔ ًب أْ٘ع باٱٓعاؾ١ ىبعلّ ايٌعڀٌب ٚايتٌعل      ايتٜٓٛل ًب ب٬ؿْا َلٜٔاڄ;

ٚسادت٘ إفب َٔ ػبُع٘ ٜٚأػق بٝـٙ، ؾكـ ػٴعتِ   ،ًب طبٝع١ ايتٜٓٛل ٫تنإ ايه٬َٞ اىبٛدٛؿا

ض َٓعق ايبـاٜعع١، َٚبٓعٛا إٔ نعٌع َععا مت        عًع٢ دبٗعع١ ايتٓعٜٛل عٓععـْا خبعتِ ايتكًٝععـ ا٭عُع٢ ايكبعٝع

ٜهعٔع َُٓبچُععاڄ بععأٟ   ٕ ايتٓععٜٛل عٓععـْا مللب ػبععب إٔ مبععلك عٓععـْا أٜٔععاڄ. أٟ إ كبلٜععلٙ ًب ايػعع

ٚناْعت تًعو ٖٞع بًٝعع١     أػعقٚا ُٜٓبعلٕٚ إفب َكًعـٜٔ طبععتًؿـب.   ٭ْٗععِ  ٍ;ًعهٌ َٔع ا٭ًعها   

 .  «اٯٕ ، ٚاييت َامايت َوتُل٠ ست٢ايتٜٓٛل ايهرب٣ عٓـْا

ْععقٖب ُعٛب اىبا٥عع١ ععاّ ا٭ػععإل٠ َٔع تععاكٜؽ إٜعلإ با٫هععتؿاؿ٠ َعٔع      ٚبععـ ٖععقٙ اىبكـَع١  

١ ايتٓععٜٛل ايععيت ؿػًعع   ;ايٛثععا٥ل ٚايٌععٛاٖـ ايتاكؽبٝعع١  ت إٜععلإ ذبععت يهعٞع ْكععّٛ بـكاهعع١ قٔعٝع

  كي ا٭دٝاٍ اىبتعـؿ٠ هلقٙ ايك١ٝٔ.ْٚـ ،عٓٛإ اىبتٓٛكٜٔ ؾهلٜاڄ

 

 قطآا التيْٓش ّتٔاساتُ ــــــ

ّْسٌّ املتأّثشٌّ بالػشب0  ــــــ ـ املتي

دـٜـ٠ ايُبٗعٛك ع هعٛا٤    ت ايؿهل١ٜ قبوت٣ٛ ايُباٖل٠ إٔ بًٛك٠ ايُٓبلٜا يبا ٫ًو ؾٝ٘

ناْت ٚهتبك٢ تتعأثل بٌعهٌ َباًعل     جاٍ فيو ع هٝاه١ٝ أٚ قا١ْْٝٛ ٚأَ أناْت ادتُاع١ٝ أٚ

بٌع ِٜٚعـم ٖعقا     ٚبعايتش٫ٛت ايعيت ذبعـخ ًب اجملتُعع.    أٚ غإل َباًل بعايُبلٚف ا٫دتُاعٝع١   

ٚبٌاك٠ عِل ايتٜٓٛل  ،إٔ ايتٜٓٛل ؾهل٠ غلب١ٝ ؾهاك ايـػ١ًٝ نقيو. ٚكغِبٌإٔ ا٭ ا٭َل

 يهٞ ٜـػٌ إفب إٜلإ.  يػلب ا٭كّ، إ٫ أْ٘ ؼبتاز يب١٦ٝ ادتُاع١ٝ َٓاهب١ َٚبلٚف ػا١ُ 

أسععـ ايعٛاَعٌع اىبُٗعع١ دععـاڄ ًب تععٛؾإل ايٛهععٌب       إٕ ربًععـ اجملتُععع مبهعٔع إٔ ِٜععبض   

   ٚ تعلٓععت إٜععلإ بعععـ ايعِععل   قععـ اىبٓاهععب يععـػٍٛ ا٭ؾهععاك ايععيت تععـعٞ ايتڀععٛك ٚايتُٓٝعع١. 

; بوعبب بععض   يًلنٛؿ ايٛآض ٚايتؼًـ ايؿآض ٛكات اىبًُٛه١ يتًو اسبكب١ٚايتڀ ايِؿٟٛ

ٚؿػعٍٛ ايعٓاُعل ائععٝؿ١ ٚايهوعٛي١ ٚاىبتًُكع١ ًب ْؿعى        ،نمب١ أَاّ كٚهٝااهل ؾإٕ .ايعٛاٌَ

ايكعـك٠ عًع٢    إفب ازبٗام اسبانِ، أسايت إٜلإ إفب بًـ َتؼًـ حبٝح مل ٜععـ مبًعو  ايٛقت 

اؿت٘. ًٚب فيععو ايٛقععت اطا ١ ايععب٬ٍب   ؾُبعع١ عًعع٢ هعٝع أؿ٣ هععؿل ا٭َععلا٤ ٚفكاكٟ اىبًععٛى ٚساًعٝع
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ٍ   ،يػلبإفب ا ايكاداكٟ ايُبعاٖلٟ ٚاسبٔعاك٠ اىبتڀعٛك٠ يتًعو ايعـٜاك ٚدربٚتٗعا،        ٚك٩ٜع١ ازبع٬

ِٗ ٚبٗتععٛا ىبععا ؾٝٗععا َعٔع ايعُععاك٠، ًٚعععلٚا بائععع١ ٚايعذععن أَععاّ اىبـْٝعع١     ،إفب إٔ ٜؿكععـٚا ٚععٝع

ًب ايتبعٝع١ ايهاًَعع١ ؿٕٚ قٝععـ أٚ   ـ ٖععٛاسبـٜجع١، ٚكأٚا إٔ طلٜععل اشبعع٬ْ جملعتُعِٗ اىبتؼًڍعع  

اطع٬ع اٱٜعلاْٝـب عًع٢ اسبٔعاك٠ ايػلبٝع١      »ٜكٍٛ ايوٝـ اسبا٥لٟ بٗعقا ايِعـؿ:    ًلٍب يًػلب.

ٚايلغبععع١ ايٌعععـٜـ٠ ًب اقتبعععاي ايتهٓٛيٛدٝعععا ايػلبٝععع١  ،ايكادعععاكًٟعععاٙ  عًععٞع ؾعععتضًب عٗعععـ 

ٞ   ;َٚععـْٝتٗا ا   ،ُْبععلاڄ يتؼًععـ اجملتُععع اٱٜلاْعع ػًععل كغبعع١   ،ٚاهلنمبعع١ ًب اسبععلبـب َععع كٚهعٝع

 ٍ يًلغبععع١ ًب  داضبععع١ ًب تكًٝعععـ ايػعععلب يعععـ٣ ا٭ؾعععلاؿ ايعععقٜٔ نعععاْٛا ٜكؿعععٕٛ ًب ايِعععـ ا٭ٚ

ّ  ا٫كتبععاٍب بععايػلب.   ، ٚاسبادعع١ اسبٔععاك٠ اىبـْٝعع١ ازبـٜععـ٠  إٕ ايٌعععٛك بععايعذن ٚائععع١ أَععا

 .  نإ ٜٔاعـ َٔ ٖقٙ ايلغب١ ،ظبامات ايع١ًُٝيًتهٓٛيٛدٝا ٚاٱ

١ ا٭ٚفب يًتٓععٜٛل ًب إٜععلإ ٚايععيت ناْععت َباؿ٥ٗععا ٚغاٜاتٗععا َعٔع ْتععاز اػععت٬ٍب   ،ايكٔعٝع

أْ٘ع مل ٜهٔع ًب إٜعلإ ؾًٝوعٛفٷ ٫ٚ     تؼًـ َع اىبـ١ْٝ ايػلب١ٝ، اجملتُع اٱٜلاْٞ ايتكًٝـٟ ٚاىب

ـٷ، ، تٸٔ ػ٬ٍ ايُٓعٛفز ايعقٟ عجعلت عًٝ٘ع ٫    َ ،بٌ هعت ْاق نلهعٍٛ يًعِعل اسبعـٜح     باع٘ع

يتٛقِب إٜلإ َٔ ساي١ ايوبات ايتاكؽبٞ ٚايلنٛؿ اىبؼِٝ عًٝٗا. ٚاػتاك ٖقا ازبٌٝ ًب ػِٔ 

 ؿٸٖعا بٌعهٌ ناٌَع أٚ اْتكعا٥ٞ،     ا٭ػق بٗا أٚ كاىبٛاد١ٗ َع اىبـ١ْٝ ازبـٜـ٠، ٚايرتؿؿ َا بـب

 ;يهاٌَ ٚايتعاّ باىبـْٝع١ ايػلبٝع١، َٔع ؿٕٚ أٟ تعـػٌ أٚ تِعلف إٜلاْٞع ؾٝٗعا        طلٜل ا٭ػق ا

َععع ايل٩ٜعع١ غععإل  ع ٚأٓععؿ٢ ٖععقا ا٫هععتـ٫ٍ       .بععـع٣ٛ إٔ اسبٔععاك٠ ايػلبٝعع١ ٫ تكبعٌع ايتذن٥عع١  

ايٓادبع١   ،ك ٚايعكا٥عـ ازبـٜعـ٠ يًػعلب   اىبٌلٚع١ٝ ع٢ً ا٭ؾهعا ع  ، بٌ اىبكل١ْٚ با٫ْبٗاكايٓاقـ٠

ٗٻع    ـ ايوعبٌٝ أَعاّ ربلٜعب    عٔ عِل ايتٜٓٛل، ٚاهتوًِ ؿٕٚ قٝـ أٚ ًلٍب يًجكاؾع١ ايػلبٝع١، َٚ

 ايجكاؾ١ ٚايتكايٝـ اٱٜلا١ْٝ.  

 

 ــــــاملريصا أبْ احلظً الؼرياصٖ  مع

          ٟ ١ اىبعإلما أبعٛ اسبؤع ايٌعإلام  ،يعلّ ٖعقٙ اسبكٝكع١ اىبعلٸ٠ ٜهؿٞع إٔ ْكعلأ ًؼِٝع

   ٕ ايٛثا٥ل اىبتبك١ٝ َٔ فيو ايعِل.قٟ نإ َٔ اىبباؿكٜٔ ًب ٖقٙ ايك١ٝٔ، َٔ يوااي

ّٷ قًٌٝ ايٌإٔ ٚأدٓيپ أنجل َٔ اىبإلما أبعٛ اسبؤع   » ٫ ٜٛدـ بـب كداٍ ايب٬ٍب ًؼ

ْع٘ع ٫ مبهعٔع ايعجععٛك نععقيو عًعع٢ ًععؼّ : إْع٘ع َعٔع اىبِٓععـ ايكععٍٛ: إٚػبععب إٔ ْكععٍٛ ػععإ.

٘ إ ٖعقا ايلدٌع َٔع ائعع١ ٚايعـْا٠٤ ًب نبٝع      أدـك َٓ٘ هلقٙ اىبٓني١ ايٛٓٝع١. ٚنع   ع َعا٬َتع
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 ،ٕ أٟ ًؼّ َٔ أبٓا٤ دًـت٘ مل ٜكرتب َٓ٘ َا اهتڀاع إفب فيعو هعب٬ٝڄ  ، حبٝح إَع ايٓاي

ٚعاؿات٘ ايؿاهعك١   ،ٜتذٓبٕٛ َعاًَت٘ َٚعاًلت٘. ا٭ػ٬م ايلف١ًٜ اييت نإ ٜتوِ بٗاناْٛا ٚ

ٚقعـ ٌُٚع ب٘ع ايعُعل      ،إفب ٚقتٓا اسبآلأٜاّ ًباب٘، َاماٍ ؼبتؿِب بٗا ع٢ً َا ناْت عًٝ٘ 

ٕ نبٝعع كدعاٍ ايعب٬ٍب    ، حبٝعح عٓعـَا ٜعقنل اهعِ فيعو ايٌعؼّ ؾعإ       إفب َٓتِـ ايڀلٜعل 

ى ايوععًڀ١  ٖاْعع١ ٚامش٦ععنام. ٖٚععٛ ابعٔع أػععت اسبععاز إبععلاِٖٝ ن٬ْععرت، َ٪هٿعع        بإٜقنلْٚع٘ع 

سبعاز  ٚفٖب إفب اهلٓـ بعـ َـ٠ َٔ َكتٌع ا  .«ػإ مْـ عًٞ يڀـ»ع يع٢ً أثل ػٝاْت٘  ايكاداك١ٜ

ٛات عًعٞع ؾععتضإبععلاِٖٝ عًعع٢ ٜععـ  َٚعٔع ثععِ عععاؿ بععـعِ َعٔع  ،ًععاٙ، ٚبكعٞع ٖٓععاى ىبععـ٠ ثعع٬خ هعٓع

ٚعٗـ إيٝ٘ حبكٝب١ ٚماك٠ اشباكد١ٝ. ٚفٖب ثا١ْٝ إفب  .يِٝبض ًب مَل٠ ٚمكا٤ ايب٬ٍب ;اٱْهًٝن

 عاَاڄ َٔع سِعٛي٘ عًع٢ َِٓعب ايعٛماك٠ ع       14أٟ قبٌ ع  1814ٚأِْ عاّ  ،ايوؿاك٠ ايربٜڀا١ْٝ

ِٻ ،طؿٌ اىباهْٛٞأِْ إفب ا  .  «كاتباڄ ًٗلٜاڄ َكـاكٙ أيـ كٚبٝٸ١ َـ٣ اسبٝا٠ي٘ ِٛا ٚػ

ـ َعـؿ    اىبعإلما أبعٛ اسبؤع    »سعٍٛ ؾعرت٠ ًعباب ٖعقا ايٌعؼّ قعا٬٥ڄ:        كٚنتب ايوٝع

ٌٝ عا٥ًع١ َٓشڀع١ َٚتـاعٝع١         ٔ    ،ايٌإلامٟ بٔع ضبُعـ ععـب اهلل ا٭ُعؿٗاْٞ هًع  أقاَعت ؾعرت٠ َع

سايت٘ اىبع١ٌٝٝ ٚطبٝع١ ايعٌُ ايقٟ مباكه٘ع ًب   تٚناْ اينَٔ ًب ًإلام ٚأػل٣ ًب أُؿٗإ.

      ٘ إ ًعاباڄ ًَٝشعاڄ   ٚقعـ نع   ،ًباب٘ ٚٓٝع١ يًػاٜع١، قبعٓع٢ إٔ أهعلت٘ تلنت٘ع ًب عٓؿعٛإ ًعباب

إف  ;ٚناْت هٛق٘ كا٥ذ١ ًب تًو ا٭ٜاّ يـ٣ ٚدٛٙ اىبـ١ٜٓ ٜؿعٌ َا ٌٜا٤. ٚسٝـاڄ سؤ ايٛد٘،

 .  «تنٜٸٔ بنٜٓتٜٗٔٚ ،نإ أبٛ اسبؤ ػإ ٜلقّ هلِ قب٬بى ايٓوا٤

 ٍ ٔ     ْ٘ع ػبعب إٔ ٫ ْ  : إَٚٔ ايبـٜٗٞ ايكعٛ هع٣ٛ ايِعباب١    تٛقعع َٔع أَجعاٍ ٖع٪٤٫ اىبتٓعٛكٜ

اسبععٛك » لى قًبع٘ع ًب غععلب ا٭كّ كٖٝٓعع١ يععـ٣   ٚايػلاَٝععات. نُععا ٜعععرتف ٖععٛ أٜٔععاڄ أْع٘ع تعع     

هلععقٙ ازبُاععع١.  «أَععانٔ اىبععلغ ٚايتؿععلز»ٚ  «سؿعع٬ت ايععلقّ» ٜععقٖب يعععٚنععإ  ،«اىبععـي٬ت

ٛ ٚاىبععلغ ٚايتذوععى  عععاّ ِْٚععـ َعٔع إقاَتع٘ع ًب إ ػعع٬ٍ َععـ٠ ٚ  ،ْهًععرتا مل ٜكععِ هعع٣ٛ بايًعٗع

َ  سًك١ ع٤٬ُ ا٫هتعُاك ايربٜڀاْٞ. عٔ اْتُا٥٘ إفب ؾ٬ٔڄ  ٚذبؿ١ هؿلٙ أْ٘ اعترب عكٌ اىبععا

٘ ع ٖقا ا٫قتباي ٜ٪ؿٟ  ٜٚٚوتشل إٔ ٜٴكتبى.  ،قـ بًؼ َوت٣ٛ ايهُاٍ «اٱ»  ع  سوب كأٜع

ٌب اىب إفب نُععا ٖععٛ سكع٘ع بأٜععـٜٓا ًب أقعٌع ؾععرت٠      «عكعٌع اىبعععاؿ »تُجعٌع بععع   إٔ لبوععو كأي اشبعٝع

ـٸّ سهُا٤ ايػلب ٚعك٩٬ٙ  .  «عكٌ اىبعاؿ» ع٢ً «عكٌ اىبعاَ» يبه١ٓ. ٚهلقا ايوبب ق

 

 ــــــش بالػشب ف متأثٌِّ، أبشص مجكَّملهه  

ايهلَاْٞ  ٕ، آػْٛـ ماؿٙ، َإلما آقا ػاطايبٛفَجٌ:  ،ٜٛدـ ًب ٖقٙ ايك١ٝٔ أؾلاؿ
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، إ٫ إٔ ًَهِ ػعإ ٜععـ أبعلمِٖ، بٌع عًع٢ كأٟ ايعبعض ٖعٛ أبعٛ سلنع١ ايتٓعٜٛل ًب           ِهلٚأَجا

ٚبععـ إٔ أْٗع٢ ؿكاهعت٘ ا٫بتـا٥ٝع١ ٚاىبتٛهعڀ١       ،ؾكـ أَٔع٢ ؾعرت٠ طؿٛيت٘ع ًب ؾلْوعا     .إٜلإ

ٗر   ٕ   «آغٛهعت ناْعت  »ٚا٫ط٬ع ع٢ً َٓع ٝٿ  ،ععاؿ إفب إٜعلا ٔ َرتنبعاڄ ًب ٚماك٠ اشباكدٝع١،   ٚعع

 أهى أٍٚ ضبؿٌ َاهْٛٞ.   (1896ّٖع َ  1275ًٚب عاّ 

ٚتبًععععٛك ايتٛدععع٘ع ايوٝاهعععٞع ٚا٫دتُععععاعٞ عبععععٛ ايػععععلب بٌٓععععاطات ًَهععععِ ػععععإ        

اييت ناْت توتٓـ ع٢ً َبـأ ايتوًِٝ ؿٕٚ قٝـ أٚ ًعلٍب يًُـْٝع١ ازبـٜعـ٠ ًب     ،ٚأؾهاكٙ

ٍ  نبٝع ا٭بعاؿ اسبٝات١ٝ ٚأكناْٗا.  ـ ًب نتعاب   ٚكغِ إٔ تكٞع ماؿ٠ قعا ْعين  إ طٛؾعاْٞ:  مْع

ل ؾهع »ـ نتعاب  كَا١ْ ا٫هتو٬ّ يًشٔاك٠ ايػلبٝع١ بهٌع دعلأ٠، إ٫ إٔ َ٪يڍع     أٍٚ َٔ أيك٢

ٜعتكـ أْ٘ ػبب اعتباك ًَهِ ػعإ أٍٚ َٔع أُٚع٢     «آماؿٟ َٚكـَ٘ ْٗٔت ٌَلٚطٝت إٜلإ

 .  عًٓاڄ بأػق اسبٔاك٠ ايػلب١ٝ بـٕٚ أٟ تـػٌ أٚ تعـ٬ٜت إٜلا١ْٝ عًٝٗا

اعات يًُٓعٛفز ايعقٟ      ايعقٜٔ ؼبتعادٕٛ ًب   ،إٔ اٱٜلاْٝـب ٜل٣ ًَهِ ػإ نبٝعع ايِٓع

; ٭ْ٘ تٛدـ ًب أٌُ اسبٔعاك٠ ايػلبٝع١ بععض ا٭ُعٍٛ     ٚبٝـبـٚا ا٭ٚكٜكتـٕٚ ب٘، ػبب إٔ ٜكًڍ

عبٔع ْتِعٛك إٔ ؿكدع١ تڀعٛكِٖ بعقيو      » ٜكعٍٛ:  اه١ٝ اييت تكٛؿ يًتڀٛك ٚايلقٞ.ٚايكٛاعـ ا٭ه

اعاتِٗ ؾكعععٌب، ًب سعععـب إٔ أهعععاي تڀعععٛكِٖ دبًععع٢ ًب        ٗر اىبكعععـاك ايعععقٟ ْعععلاٙ ًب ُععٓع اىبععٓع

ًب  ٚب١ٝ ًب اىبعاٌَع ٚاىبععاؿٕ ؾكعـ تڀعٛكت    ٚاسبٔاك٠. ٚبايكـك ايقٟ تڀٛكت ؾٝ٘ ايٌعٛب ا٭ٚك

ٕ طلٜعل اشبع٬ْ   أنجل قب٦ات اىبلات... طٚبٓا٤ ع٢ً فيعوص ؾعإ  َوأي١ ػ٬ْ اٱْوإ ٚذبلكٙ 

 .«ٜٓشِل ًب فات ايڀلٜل اييت ًٝـٚا يٓا َٔ ػ٬هلا عًّٛ ايـْٝا ه١ًٗ ٚآش١

ٚقاٍ بإٔ عًَٛٗا ٖٞع   ،ايقٟ نإ َتأثلاڄ دـاڄ باىبـ١ْٝ ايػلب١ٝ ،ٜ٪نـ ًَهِ ػإٚ

ػبب إٔ ٫ ْبـأ َٔع ايِعؿل ًب اىبٝعـإ     يًعكٌ ايبٌلٟ ست٢ َٜٛ٘ فاى، أْ٘ نُا أؾٌٔ هٓـ

ظبامات ايع١ًُٝ ٚاىبٓتذات ايِٓاع١ٝ يًػلب، ؾؿٞع  ٞ، بٌ ػبب إٔ ْوتؿٝـ َٔ اٱايتهٓٛيٛد

اؿ١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ ُْٚباّ إؿاك٠ ايـٚيع١ ٚهٔع ايكعٛاْـب ًب    ايؿًوؿ١ ايوٝاه١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتِ

 .  َٔ دباكبِٗ ٜٔاڄ ٫بـ َٔ تكًٝـ ايػلب ٚا٫هتؿاؿ٠اجملتُع أ

٘   ب ػا٫ٕٚ ٜل٢ٓ ًَهِ  ٫ٚ  ،ا٫قتباي َٔ ايػلب ٚتكًٝـٙ ع٢ً اىبوعت٣ٛ ايوعڀشٞ يع

، بععٌع ٜعععل٣ أْعع٘ع ػبعععب عًععع٢ إٜعععلإ ؾشوعععب ٜٓعععاؿٟ بتكًٝعععـ َـْٝتعع٘ع َُٚبعععاٖلٙ ايتهٓٛيٛدٝععع١

، ٚإٔ ٫ ٜهتؿعٛا    ؿٕٚ أٟ تـػٌ أٚ تِلٸف، َٔ اٱٜلاْٝـب ا٭ػق بجكاؾت٘ ٚعًَٛ٘ ٚبٓٝت٘ٚ ؾٝ٘ع

ٌ    بايتكًٝـ ، عًعّٛ   »ٜكعٍٛ بٗعقا ايٌعإٔ:    فيعو ؾكعٌب.    ًب ربڀٌٝب اىبـٕ ٚبٓا٥ٗعا َٚعا ًعان أدٌع
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ـ يعكعٌع اٱْوععإ، ٚيهعٔع ػبععب إٔ ٫ ْهععٕٛ بٗععقا اىبوععت٣ٛ َعٔع   ٬ؿٖععقٙ ايععب ٖعٞع أؾٔعٌع هعٓع

عتكـ إٔ اسبٍِٛ ع٢ً ٖقٙ ايعًّٛ إلبا ٜتِ َٔع ػع٬ٍ ايتؿعلز عًع٢     اسبُاق١ ٚايوقاد١ ست٢ ْ

 .«ًٛاكع يٓـٕ

ٕٸ  ٕ   ٚاىبإلما ماؿ٠، آػْٛـ :َٝن٠ ًَهِ ػإ عٔ باقٞ أقلاْ٘، َجٌإ تتُجٌع ًب   ،آقعا ػعا

 ع ٚعًعع٢ ايعهععى َعٔع ايػععلبٝـب ع    ٭ٕ اٱٜععلاْٝـب     ا٤ ؿٜععين;أْع٘ع نععإ ٜعععرب ععٔع أؾهععاكٙ بػڀعع 

ِ       مبتًهٕٛ ايهجإل َٔع كدعاٍ ايعـٜ     ،ٔ ايعقٟ ٜتُتععٕٛ حبٔعٛك ؿا٥عِ ًب نبٝعع ًع٪ٕٚ سٝعاتٗ

يععقا نععإ َعٔع ايبععـٜٗٞ إٔ ػبععـ   ـ نععبإل ًب سعٌع قٔععاٜاِٖ ا٫دتُاعٝعع١. ٜٚوععاُٖٕٛ إفب سعع

 . نععإ ًَهععِ ػععإ ٜوععع٢ يًرتٜٚععر يًتعععايِٝ  َٚعٔع ٖٓععاتكًٝععـ ايػععلب ٚثكاؾتع٘ع ب٦ٝعع١ َٓاهععب١ يع٘ع

ٕ   ايػلب١ٝ ـ   ٚثكاؾتٗا ٚتػًٝؿٗا قبوٛغ ايعـٜٔ، ٚنعا ٘    ،اؿٙم ٜٓتكعـ آػْٛع أٚ  ،ايعقٟ نعإ قلٜٓع

 ايعـٜٔ ٚايتععايِٝ ايـٜٓٝع١ ع٬ْٝع١،     ىبافا ٜقٖب إفب ضباكبع١  :َٔ َلٜـٜ٘ يٛ ُض ايتعبإل، ٜٚكٍٛ

ٚ    ع٢ً ايلغِ َٔع أْ٘ع ٜعل٣ إٔ أيعـ أعع      ِ ايعب٬ؿ ٚإععـاؿ ا٭َع١  ايڀلٜكع١  كِٖ عًع٢  ذبعلټ ـا٤ تُٓبٝع

ٕ ٖٓع ع: سوعب قٛي٘ع    ع . ٚيهٔع   ٖعِ ًعلؼب١ ايعًُعا٤ ٚمعُعا٤ ايتعِعب      ايػلب١ٝ ى   ،ا إٜعلا ٚيٝع

ـ     ، ؾايعًُعا٤ اجملتٗع ا. يعقا     ٚايػلب يٝٓؿق أٟ ًؼّ نٌ َا ؼبًعٛ ي٘ع ٕ ٜوعًؼٕٛ دًعٛؿ ك٩ٚهٓع

      ٔ اؿ٠  »يٝكعٍٛ:   ،نإ ٜوع٢ إفب إٔ ػبعٌ أقٛاي٘ َٓوعذ١ُ َعع َعا ٜلٜعـٙ اجملتٗعـٕٚ ٚايعـٜ هٝع

ٛٿ     إف  ؽ;ايٛمٜل، ٖقٙ ا٭قٛاٍ أُبشت قـمب١ َٓق َـ٠. ٫ تعتِٗ اجملتٗعـٜٔ اىبوعانـب ؿٕٚ َوع

، ثعِ َٔع    ٜٚناٍ ٜٛدـ اٯٕ ًب إٜلإ َٔ بـب اجملتٗـٜٔ َٔ ٜعـكى َعا ٜعٓٝ٘ع ايُٓبعاّ ا٭ٚك    َا  بٞع

عٓعـَا اربعق قعلاكاڄ    ؾ ٚبٞع ٖٞع ػع٬ف ايٌعلٜع١ ٚاٱهع٬ّ،     أٜٔ ؾُٗعٛا إٔ قٛاععـ ايُٓبعاّ ا٭ٚك   

ؿٜٛإ اىبايٝع١ يًـٚيع١ َٔع ْؿكعاتِٗ َعافا نعإ كأٟ اجملتٗعـٜٔ ًب        بٔلٚك٠ إٔ ٜكًٌ ايعإًَٛ ًب 

 .  فيو

ـ٤ ٜكععٍٛ ًب َٛٓععع آػععل: ٖعٌع إٔ ٖععـف ا٭ْبٝععا٤ َعٔع دٗععٛؿِٖ ايععيت بععقيٖٛا َٓععق بعع      ٚ

. إْ٘ع ٜوعع٢ إفب إٔ   ؟آػل غإل ٚٓع قإْٛ يًشٔاك٠ ٚاىبـْٝع١  اشبًٝك١ ٚإفب مَآْا ٖقا ٤ًٞٷ

ععايِٝ اٱهع١َٝ٬. ٚنُجعاٍ    ٜڀبل ايبعض َٔ تعايِٝ ايتٜٓٛل ايؿهلٟ ًب ايػعلب َعع بععض ايت   

 ،ل١ٜ مبهٔ إٔ تتڀابل َع ا٭َل باىبعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ اىبٓهعل ٜل٣ إٔ ٓلٚك٠ اسب ع٢ً فيو:

ـب قاْْٛعاڄ ٫ مبهٔع        ٜٚكٍٛ: انتٌـ اسبهُا٤ ا٭داْب بعـ دٗعـ ؿاّ ععـ٠ آ٫ف َٔع ايوٓع

،     ١ يػ١ نإايتعبإل عٓ٘ ًب إٜلإ بأٜ . ا٭هاي ًب كقٞ بين آؿّ ٜهُٔع ًب ٖعقا اسبعل ا٭ميٞع

١، سلٜع١  ؾهعاكٙ َٚعتكـات٘ع بهٌع سلٜع    لاڄ ًب ايتععبإل عٔع أ  ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ نٌ ًؼّ طبٝٻع 
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; إف إ    ايبعض َٔ عك٥٬ٓعا غٝٻع   ايه٬ّ ٚايكًِ ٚغإلٖا. ٕ أٟ لٚا َعٓع٢ اسبلٜع١ بٌعهٌ ناٌَع

عًع٢ يوعاِْٗ. ْععِ، عُعّٛ      أهبل مل ٜكٌ بٛدٛب إٔ ْعڀٞ اسبل١ٜ يًٓاي يٝكٛيٛا نٌ َا ٜلؿٴ

ٜع١، ٚيهٔع   باسبل ٫ ٜڀعايبٕٛ هع٣ٛ   ،ٚبوبب َا مبتًهْٛ٘ َٔع كقٞع َٚـْٝع١    ;طٛا٥ـ ايػلب

ى اسبلٜعع١ ايؿٛٓعع١ٜٛ. ؟ اسبلٜعع١ ايكاْْٛٝعع١ أٟ ْععٛع َعٔع اسبلٜعع١  ـ  ، ٚيعٝع خ ًب ٖععقا عٓععـَا ْتشعع

ٕ    اىبٛٓٛع َع عًُا٤ ايػعلب  ايعقٜٔ يعـِٜٗ َعًَٛعات أٚٓعض بهعجإل       ،ٜكعٍٛ ا٭هعاتق٠ اىبعلٚؾعٛ

: إٕ ايوعععبب ًب اسبٝعععـ ايعععقٟ تعٌٝعع٘ع ايٌععععٛب  تًعععو ايعععيت يعععـٜٓا عععٔع أُعععٍٛ اٱهععع٬ّ َععٔع 

ٝٻاٱهعع١َٝ٬ ٜهُعٔع ًب أْ عٛا قٛاعععـ اٱهعع٬ّ ايعُبُٝعع١. سلٜعع١ ايهعع٬ّ ٚايبٝععإ ايععيت   ٗععِ ٓعع

ٞ  تعت ٚأٚدبٖٛعا عًع٢    ،تٗعا أ٥ُع١ اٱهع٬ّ   ثبٻ ربٖا نٌ ايٌعٛب اىبتشٔل٠ أهاي ايُٓبعاّ ايععاىب

ٟټ     ،ُٖا: ا٭َل باىبعلٚف ،بهًُتـب ًاًَتـب داَعتـب ،نٌ ايٓاي  ٚايٓٗٞع عٔع اىبٓهعل. ؾعأ

 ؟  ٝإ بٌهٌ ُلٜض ٚٚآض أنجل َٔ ٖقال عٔ سل ايه٬ّ ٚايبقإْٛ سهَٛٞ عبٻ

، بععـّ  أٟ ايعًُا٤ ا٭ع٬ّ ،ُٝٓاٜتعلّ يٓا ٚىبعًڍ ؿت ًب ا٭َل أْ٘ ًب ٖقٙ اىبڀابك١اىبًٚ

ٚنععإٔ اجملتٗععـٜٔ ايػععلبٝـب ا٭داْععب   .ُععـب ايػععلبٝـب ٚا٭داْععب أؾٗععِ َٓععا ٚاعتععرب اىبعًڍ ايؿٗععِ.

ا بتڀبٝععل لبععٛفز َٓع٘ع ًب  ًب ايععـاػٌ، ٚقععاَٖٛععِ ؾُٗععٛا اٱهعع٬ّ بٌععهٌ أؾٔعٌع َعٔع ايععقٜٔ   

 ايػلب.  

تعععـ بععلأٟ اىبععجكؿـب اىبتععأثلٜٔ   نبٝععع اىبُبععاٖل ايتكًٝـٜعع١ ٚايـٜٓٝعع١ ٕ ٚعًعع٢ أٜعع١ سععاٍ ؾععإ 

.بععا ؾإَععا إٔ تٛٓععع داْبععاڄ، أٚ إٔ كبععاكي بٌععهٌ ػععاْ  يػلب َاْعععاڄ أَععاّ ايتهاَعٌع ٚايلقعٞع

ـٜٔ ًٚؼِٞ. نُا سٌِ ٖقا ا٭َل بعٝٓ٘ ًب ايػلب، قبع٢ٓ أِْٗ ٚٓععٛا َوعأي١ إماسع١ ايع    

ِ.ُٚعع٫ٛڄ إفب اٱسبععاؿ َٚعععاؿا٠ ايععـٜٔ ،عٔع ايوععاس١  اڄ يعًُعٗع ٚأُععبشت ْتٝذعع١  ، عٓٛاْععاڄ ك٥ٝوعٝع

   ٞ ،  ٕ ايععـٜ: إدٗععٛؿِٖ تًععو عًعع٢ ايٓشععٛ ايتععاي ٚنععإ اىبجكؿععٕٛ   ٔ ٖععٛ أَععل ًؼِعٞع ٚؿاػًعٞع

ِ  ٕ بايػلب ٜوعٕٛ يتلٚاىبتأثٿ أْٗعِ أطًكعٛا ًب ايُبعاٖل     ڀبٝل ٖقا ايُٓٛفز ًب إٜلإ أٜٔعاڄ، كغع

ٕ  ; بـٚاؾع ْؿع١ٝ ًَِٚش١ٝ.كات إه١َٝ٬أيؿاَباڄ ٚعبا ْٗعِ نعاْٛا   : إٚحبوب تعبإل ًَهِ ػعا

ض ٚبٓععا٤ عًعع٢ ا٫عتكععاؿ ايِععشٝ   ١ إفب ايٌعععب اٱٜلاْعٞع بػڀععا٤ ؿٜععين.  ٜكععـَٕٛ ايتعععايِٝ ايػلبٝعع 

ِ ْع٘ع بوععبب إؾععلاٍب اىبعع ؾإ يًععبعض تكًٝععـِٖ ايوععڀشٞ ػععتِ  جكؿـب اىبتععأثلٜٔ بععايػلب ٚتؿععلٜڀٗ

 ِعشٝض يجكاؾع١ اجملتُعع ايـٜٓٝع١،    ِْٗ يعٛعِٝٗ ٚؾُٗٗعِ اي  ٚايُباٖلٟ يًشٔاك٠ ايػلب١ٝ، ٚؾكعـا 

ٕ ايُٛععؿ١ ايععيت أدامٖٚععا  بأمَعع١ اهلٜٛعع١ َٚععلّ ايتكًٝععـ اطععض، حبٝععح إ  عًعع٢ ٖععقا ازبٝعٌع  

توعببت ًب اىبنٜعـ َٔع ا٫بتععاؿ عٔع       ،ٚا٫ْعتام َٔ ايٛٓع اىبٛدعٛؿ  ،ىبعازب١ ايتؼًـ اسباٌُ
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ٕ تبعٝعتِٗ اىبتٓاَٝع١ يجكاؾع١ ايػعلب     أ ٚاىب٬سعِب  اهل١ٜٛ ٚايٌؼ١ِٝ اٱه١َٝ٬ ٚايٛط١ٝٓ يًٌععب. 

ـب ًب اجملتُعع، ٚمل          ٚدٗٛؿِٖ اسبجٝجع١ ًب ٖعقا اىبوعاك مل تععات ايتؼًعـ ٚايلنعٛؿ اسباًُع

 .  ربًل سلن١ ادتُاع١ٝ ع ثٛك١ٜ ذبُب٢ ب٤ٌٞ َٔ اسرتاّ ايٓاي ٚتأٜٝـِٖ

 

 ــــــاملجكفٌْ الٔظاسٌْٓ ـ 0

ؾعععرت٠ تٛادعععـ ايعُعععاٍ ٚايهوعععب١  ٜععععٛؿ تعععاكٜؽ ا٫ًعععرتان١ٝ ٚايٝوعععاك١ٜ ًب إٜعععلإ إفب  

ا.   ،اٱٜلاْٝـب ًب َـٕ ايكٛقام اىبؼتًؿ١ ٚتأثلِٖ باىب٪هوات ا٫ًرتان١ٝ ايـمبكلاط١ٝ يلٚهٝع

إ٫ إٔ ايٌٓاطات اسبنب١ٝ ٚتُٓبُٝات ايٝواكٜـب بعـأت بٌعهٌ َتعنأَ َعع ايجعٛك٠ ايـهعتٛك١ٜ       

ٛ     ،ٌْٚاٍب ايـمبكلاطٝـب ا٫ًرتانٝـب هلقٙ ايؿرت٠ عٝـب ًب عٗعـ  ٚاهعتُلت َعع ٌْعاٍب ايٌٝع

. ٚبععـأ تععلؿؿ اٱٜععلاْٝـب عًعع٢ َععـٕ  اڄًؼِعع 53كٓععا ػععإ ٚاجملُٛععع١ اىبعلٚؾعع١ قبذُٛععع١ ايععع  

إ عـؿِٖ ًب تناٜـ نٌ عاّ، حبٝعح إْ٘ع َٓعق    ٚن ،ايكٛقام َٓق أٚاػل ايكلٕ ايتاهع عٌل

ٜٛاڄ 1890ّع   1880 ٖع َ 1269إفب عاّ  1259عاّ  ٕ  ( نإ ٜٓتكٌ هٓع أيعـ إٜلاْٞع َٔع     ث٬ثعٛ

ڀكيت دًؿعا ٚػعـا     ايٓكڀ١ اسب ٔ ـٚؿٜع١ ًب َٓع بادبعاٙ ايكٛقعام. ٚباستوعاب ا٭ؾعلاؿ ايعقٜٔ       آؾعلٜ

أيععـ ًععؼّ   ٦َعع١سععٛايٞ  دععٛام هععؿل ٜلتؿععع ٖععقا ايعععـؿ يِٝعٌع إفب   ٜعععربٕٚ اسبععـٚؿ بععـٕٚ  

آ٫ف إٜلاْٞع   ايكعلٕ ايعٌعلٜٔ نعإ ٜعٌُع سعٛايٞ عٌعل٠       . ٜكٍٛ نولٟٚ: ًب أٚا٥ٌأٜٔاڄ

 .  ١ُ بانٛ ؾكٌبًب ضب١ً ايِابٛظبٞ ٚبا٫ ػاْٞ ًب ايعاُ

ٚػاُع١ ًب بعانٛ ٚطٌعكٓـ،     ،ٖ٪٤٫ ا٭ؾلاؿ ايقٜٔ نعاْٛا ٜعًُعٕٛ ًب َعـٕ ايكٛقعام    

إف نعاْٛا   ١ْٝ، نُا ٖعٛ اسبعاٍ ًب َعـِْٗ;   ناْٛا ٜعٌٕٝٛ ًب َبلٚف ه١٦ٝ يًػا١ٜ ٚغإل إْوا

ّ  ٌٜٗـٕٚ ٚقٛع ايؿذا٥ع ٚ ا    هعاعـ  . سا٫ت ايُبًِ ا٫هعتبـاؿ١ٜ يًشهعا اْعـ٫ع ايجعٛك٠ ًب كٚهٝع

َٚا كاؾكٗا َٔ ًعاكات ا٫ًرتانٝـب ايعيت تٓعاؿٟ بايعـايع١ ٚضباكبع١      ،1905ّعاّ  ايكِٝل١ٜ

دلٸ ايعُاٍ إفب داْعب ا٭سعناب ايٝوعاك١ٜ ًب ايٓٔعاٍ ا٫دتُعاعٞ. ٚيهٔع ٫ بعـ        ع٢ً ايُبًِ، 

ٔ عًعع٢ أهععاي  ٕ إقبععاهلِ عًعع٢ ا٭ؾهععاك ايٝوععاك١ٜ ٚا٫ًععرتان١ٝ مل ٜهعع    : إَعٔع ايكععٍٛ ٖٓععا  

أهاي ؾكـإ ايعـٍ ٚايُبًِ ايقٟ ناْٛا ٜعإْٛ َٓ٘ ع٢ً بٌ ع٢ً  اٱمبإ بُٓبل١ٜ َاكنى،

ٝٸ   َبٗعععلت  1917ّإفب ععععاّ  1905ّـب ٚاسبهعععَٛٝـب. ٚبعععـب ا٭ععععٛاّ   أٜعععـٟ اسبهعععاّ اطًععع

ًٚب أٚا٥عٌع عععاّ   ٝعع١ ًب ايكٛقععام عًعع٢ أٜععـٟ اىبوععًُـب.   اسبلنععات ا٫ًععرتان١ٝ ع ايـمبكلاط     

ـ    1905ّ ِ مبكلاطٞ ايلٚهعٞع َُٓبُععع١ ػاُعع١ با  أهععى اسبععنب ا٫ًعععرتانٞ ايعع  «ُٖعععت» هعع
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ى ٖعقٙ اىبُٓبُع١ اشبڀع٠ٛ      يكعـ  نٌعب١ َٓبجك١ عٔ فيعو اسبعنب ًب آفكباػبعإ.     ًعهٌ تأهٝع

ٕ كٛقعام، حبٝعح إ  ا٭ٚفب ع٢ً طلٜل تأهٝى اسبنب ا٫ًرتانٞ ايـمبكلاطٞ اٱٜلاْٞ ًب اي

اسبععنب ا٫ًععرتانٞ ايععـمبكلاطٞ اٱٜلاْعٞع تأهععى ًب ايكٛقععام بكٝععاؿ٠ ْلمبععاْٛف بعععـ َععلٚك 

ٚؾعتض ععـ٠ ًععب ضبًٝع١ ًب أنجعل َعـٕ        ،ًب بعانٛ  «ُٖعت »َُٓبُع١  عاّ ٚاسـ ع٢ً تأهٝى 

 .  ٜلٚإ ٚغبذٛإ: تؿًٝى ٚإَٚٓٗا ،ٖقٙ اىبٓڀك١

 1905ّٕ اجملاٖـٜٔ ًب تربٜن مت تُٓبُِٝٗ ًب عاّ إؾ ٚسوب َا قاي٘ ايوٝـ نولٟٚ

ٛ ايتعابع َباًعل٠ يًذٓع١ بعانٛ;     أٜٔاڄ ذبعت قٝعاؿ٠ عًع    يهٞع ٜوعاُٖٛا ًب َوعأي١ ثعٛك٠      ٞ َوٝع

 .  ٔ ٚاىبٓآًـب ًب آفكباػبإاجملاٖـٜ

ٛع١ٝ ًب أنتععٛبل عععاّ  تععأثلت اىبععـٕ اٱٜلاْٝعع١ ايٌععُاي١ٝ  1917ّٚباْتِععاك ايجععٛك٠ ايٌعٝع

ٕ اْت هلِ ٍَٝٛ ٜواك١ٜ بٗقٙ ايجٛك٠. ٕ ايقٜٔ نؿٛٚاىبجكډ  ،نُا إٔ ا٭ٚٓاع اىبٔڀلب١ ًب إٜعلا

 ٕ ٬ٕ ٚآفكباػبعععا  يعععٲٌَٚعععاعل ايععععـا٤  ،ٚخباُععع١ سعععـٚخ ايجعععٛكات اطًٝععع١ ًب نععٝع

 .  ًب تٛهٝع فيو هاعـ نجإلاڄ ،ٚايكِٝل١ٜ

 

 ــــــ سضب تْدٗ: سمض الجكاف٘ الٔظاسٓ٘

ٚاسعت٬ٍ أنجعل َٓعاطل ايعب٬ؿ َٔع قبٌع        ّ،1941بوكٍٛب كٓا ػإ ًب أنتٛبل عاّ 

١ ٚا٫دتُاعٝعع١. ؾُعٔع    اسبًؿععا٤، تععٛؾلت أدععٛا٤ َٚبععلٚف دـٜععـ٠ ىبُاكهعع١ ايٌٓععاطات ايوٝاهعٝع

َٚٔع   تهعٕٛ قعاؿك٠ عًع٢ تٗـ٥ع١ ا٫ٓعڀلابات;     يجعٛك٠ ادتُاعٝع١    د١ٗ نعإ اجملتُعع َتعڀٌعاڄ   

ى ع باْٗٝععاك اهععتبـاؿ اسبععانِ    ع دٗع١ أػععل٣  قاَععت      ايعـٜععـ َعٔع ا٭سععناب ٚاجملععاَٝع بتأهعٝع

ا٭سععناب ٚاىبُٓبُععات ٚيباكهعع١ ايٌٓععاطات ا٫دتُاعٝعع١ عًعع٢ ػًؿٝعع١ ايتٓععاؾى يًُٛععٍٛ إفب        

ٌب َٔع       . ًٚب َجٌ ٖقٙ ايُبلٚف قاّ اىبجكؿٕٛ ايٝواكٜٕٛاسبهِ ى سعنب تعٛؿ٠ خبًٝع بتأهٝع

١ ع      ،ٚبِععٛك٠ هعع١ًُٝ ٚقاْْٛٝعع١ ،ايٌٓععاطات ايعًٓٝعع١ ٚايوععل١ٜ عًعع٢ أهععاي ايعكٝععـ٠ اىباكنوعٝع

تعأ٬َتٞ ؿكبعاكٙ    »نتعاب  َا ٜتعًعل باشبًٝع١ ا٭ٚفب سبعنب تعٛؿ٠ ٜكعٍٛ َ٪يعـ        . ًٚبايًٝٓٝٓٝٸ١

قبٌع نبعع   ( َٔ 1941ّٖع َ  1320اٱٜلاْٞ عاّ  تأهى سنب تٛؿ٠ :«إٜلإ لٟ ؿكؿهكًٚٓ

     ١ ـب ٚاىبتععاطؿـب َعع اىباكنوٝع ف، ، ٚبكٝعاؿ٠ سٝعـك عًٞع أ   َٔ اىبجكؿـب اٱٜعلاْٝـب اىباكنوٝع

ٚقبعا   اتٞ.ٚبعأَٛاٍ سهَٛع١ ا٫ذبعاؿ ايوعٛؾٝ     ،ت١ٝاٚعٓاُل َٔ ٚناي١ ا٫هتؼباكات ايوعٛؾٝ 

١   ٜـل ايٌعب اٱٜلاْٞع ٚاهعتٝا٥٘ َٔع اٱ   إٔ ايلٚي نإ َڀًعـب ع٢ً تقَ ٜٛيٛدٝع١ اىباكنوٝع
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ْعع٘ع تٌعععهٌٝ ، ٚمل ٜوعععُٛا سعععنب تعععٛؿ٠ عًععع٢ أعًععع٢ اطاؾُبععع١ عًععع٢ ايُبعععاٖل ؾكعععـ أقعععـَٛا

ُٝإ َعإلما          ،َاكنوٞ، بٌ ع٢ً أهاي أْ٘ع مبجٌع دبٗع١ ٚطٓٝع١ ؿمبكلاطٝع١. ٚمت اْتؼعاب هًع

ٚٸدـب يًجكاؾ١ ايػلب١ٝ ًب إٜلإ يًُععاكف ًب سهَٛع١ كٓعا     ٚٚمٜعلاڄ  ،ايقٟ نإ َٔ أٚا٥ٌ اىبل

 .  ك٥ٝواڄ يًشنب ،ػإ

ٜعتععربٕٚ  مل ٜهْٛععٛا ٠٠ ايٝوععاكٜـب سبععنب تععٛؿ إٔ اىبععجكؿـب ٚايكععاؿٚازبععـٜل بايععقنل 

ِٻعع  َٓ ِ ـٜٕٓٛ صبععلؿ بعٌع إْٗععِ نععاْٛا ٜٴعع    ٣ٛ ا٭دٓبٝعع١ ٚتععابعـب هلععِ،   َعٔع قبعٌع ايكعع  بـبأْؿوعٗع

، ٜٚٓععععاؿٕٚ باسبهَٛعععع١ ٜٚڀًكععععٕٛ ايٌعععععاكات ايٛطٓٝعععع١ ،ا٫عتُععععاؿ عًعععع٢ ايكعععع٣ٛ ا٭دٓبٝعععع١ 

١ ايعععقنل٣ ٚايععقٟ ٌْععل قبٓاهععب    ،ٚدععا٤ ًب بٝععإ ايًذٓعع١ اىبلننٜععع١ يًشععنب     ايـمبكلاطٝعع١. 

 ؿعا٫ت ايٛطٓٝع١ اٱٜلاْٝع١ ا٭ػعإل٠.    ٕ اسبنب ٖٛ ايعقٟ أقعاّ ا٫ست  اشباَو١ يتأهٝى اسبنب: إ

قاّ بتشٌٜٛ ٖعقا ايٝعّٛ    ٕ(َٗلأنرب أعٝاؿْا اسبٔاك١ٜ ايكـمب١  َٚٔ ػ٬ٍ إسٝا٤ أسـ 

   .ايعُبِٝ يٲٜلاْٝـب ٚاشبولٜٚـب ايكـَا٤ إفب عٝـ يًذُاٖإل اىبُب١ًَٛ

ـٹ ٖقا اسبنب ًب ًعاكات٘ بٗقا اىبكـاك، بٌ قبا أْ٘ نإ ٜلٜـ إٔ ٜهوب  ٚمل ٜهت

 ٔ ٔ     ا٭عٔععا٤ َعع نععإ ؼبععاٍٚ إٔ ٫ ٜهٌععـ ععٔع ٚدٗع٘ع      بععـب أؾععلاؿ ايٌعععب اىبوععًِ اىبتععـٜ

ٛع١ٝ ٚاىباؿٜع١.     ْ٘ع نعإ ؼبعاٍٚ ا٫ب   أ ايٝواكٟ ًب تعاطٝ٘ َع ايـٜٔ. ست٢  تععاؿ عٔع عٓعٛإ ايٌٝع

. ٚٓعُٔ إطعاك هٝاهع١    بعأٟ إدعلا٤ عًعين َععاؿٟ يًُعقٖب     ٚمل ٜكِ بأٟ ٌْعاٍب إع٬َٞع أٚ   

ـٸَت      ،ايتُباٖل بعـّ ايتعاكّ َع اىبقٖب ٚبٗـف اسبٍِٛ ع٢ً ؿععِ ازبُعاٖإل اىبوع١ًُ، قع

ا٭ق١ًٝ ًب اجملًى ايلابع عٌل َٔ ْٛاب اسبنب ٌَلٚع قإْٛ طاكب١ اىبٌلٚبات ايهشٛيٝع١  

  ّ ٟ     ٚاهتعُاٍ ايرتٜعام. ًٚب أٜعا ضبآعلات سعٍٛ ثعٛك٠     سعنب تعٛؿ٠   ضبعلّ ناْعت تًكع٢ ًب ْعاؿ

ٞ ٖٚ ،( ايكا٥ـ كٖرب. ٚسٍٛ ه٪اٍ عٔ َقٖب اسبنب دبٝب ُشٝؿ١ اٱَاّ اسبوـب

َوعًُٕٛ   أنجلٜع١ أؾعلاؿ اسبعنب   »عًع٢ ايٓشعٛ ايتعايٞ:     ،ايِشٝؿ١ ايٓاطك١ بًوإ سعنب تعٛؿ٠  

ٚئع  ٜٚهٕٓٛ اسرتاَاڄ َٚٛؿ٠ ػاُتـب دبعاٙ ايٌعلٜع١ اطُـٜع١ ايػعلا٤،      ،َٚٔ أبٓا٤ اىبوًُـب

ٜوًهٛا أٟ طلٜل ٜتٓاؾ٢ َع ٖقا ايـٜٔ، ٚئ ٜكبًٛا أٟ ٖـف ٜتعاكّ َع٘. ايٓعاي ٜؿُٗعٕٛ   

ا٤ ايعـٜٔ ٚأعٛاْ٘ع ٚأِْعاكٙ، ٖٚعقٙ اىب٬بوعات ٚايعتِٗ غعإل           ـ ٓٝع دٝـاڄ ٖقٙ اشبـع١ َٔ ايوٝع

ا١َ   ؿ٠ايٛاكؿ٠ ٓـ سنب تٛ ٚنعإ   ،ٖٞ عباك٠ عٔ ْٛع َٔ ازبـٍ ايوٝاهٞ ايبعٝـ عٔع ايٌٗع

ّ     سبلٸبعا ٚفيو إٔ نٌع َٔع نعإ ٜٓعاؿٟ      ;َتبعاڄ َٓق ايكـّ ٜٚعتِٗ   ،ِٜعبض ٖعـؾاڄ يكع٣ٛ ا٫تٗعا

 .  «باكتهاب٘ اىبؼايؿات ايـ١ٜٝٓ
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ل عٔع ْؿو٘ع بايبٝعإ ٚايبٓعإ     نإ ٖقا اسبعنب ٜوعع٢ ًب ايبععـ ايوٝاهٞع أٜٔعاڄ يٝعبٿع      

ٜٚعًٔ أْ٘ ٌٜرتٍب َبـأ اطاؾُب١ ع٢ً اىبِعاحل ايٛطٓٝع١    ،بأْ٘ ؼبب ايٛطٔ ٜٚٓاٖض ا٭دٓي

ٚايعلٚي(. ٚدعا٤ ًب ْؿعى تًعو      ايع٬قعات َعع ؿٍٚ ايػعلب ٚايٌعلم  اٱ     إ ًب إقاَع١ ٱٜعل 

ًب أٟ ّٜٛ ٌْعل ؾٝ٘ إٔ داكتٓعا ايٌعُاي١ٝ تلٜعـ إٔ تؿعلّ َِعاسبٗا ا٫هعتعُاك١ٜ        ايِشٝؿ١:

ا ايوٝاهٞع عًع٢   ؿعلّ ُْباَٗع  ٓعا، أٚ تٗعـف إفب إٔ ت  ع٢ً ايعهى َٔع إكاؿت  ،عًٝٓا ًب إٜلإ

 .  ٖقا اىبٓٗر بهٌ ق٠ٛ ا، ؾإْٓا هٓشاكبِٔ إٜلإ إفب أكإٓٝٗ تًعبٓا بايك٠ٛ، أٚ تلٜـ أ

ٖ  ١ٜوععًو أٜعع ٚ نععإ سععنب تععٛؿ٠  .إل ٚايٌعععبطلٜععل يبهٓعع١ يهعٞع ٜهوععب ازبُععا

عٔع طلٜعل ايجٛكٜع١     ٚأػعل٣ عٔع طلٜعل ايٛطٓٝع١ ٚسعب ايعٛطٔ; ٚثايجع١        ؾتاك٠ عٔع طلٜعل ايعـٜٔ;   

ْ٘ع ايٛسٝعـ   ; يًتععبإل عٔع أ  ًُٝع١ ٚايٛقٛف إفب داْب ايعـاي١، ٚاهعتؼـاّ ا٭يؿعاَب ٚايعبعاكات ايع   

يٝهوعب ًعلؼب١ ايٌعباب اىبجكعـ ايعـاكي. نُعا        ;ايقٟ مبتًو ايتؿهإل ايعًُٞع ؿٕٚ غعإلٙ  

ابعع١. ؾكععـ طععايبٛا يًعُععاٍ ػِعّع يهعٌع ؾ٦عع١ ًٚععلؼب١ ػاُعع١ بععلاَر إع٬َٝعع١ ًٚعععاكات دقٸ 

 ٞ ، َٚٓعععع تٌعععػٌٝ بكعععإْٛ سعععـٜح، ٚؿؾعععع أدعععٛك َٓاهعععب١، ٚايتعععأَـب، ٚايوعععهٔ اسبهعععَٛ

ٚبٝعٗعا بٌعهٌ َٓاهعب عًع٢      ،ٚاىبًهٝع١  ،بتٛمٜع ا٭كآٞ اسبهَٛٝع١  سـبا٭طؿاٍ; ٚيًؿ٬

١  يؿ٬سععـب، ٚإيػععا٤ ايُٓبععاّ اٱقڀععاعٞ; ٚيًؿ٦ععات ا٭ػععل٣   ا ٚاىبوععاعـات  ،بععاسبكٛم ايوٝاهعٝع

 .  ٚتكًٌٝ ائلا٥ب ،اىباؿ١ٜ، ٚايو١َ٬ اىب١ٝٓٗ

ـٻ ٔ ْع٘ع ٬َفٖععِ ايٛسٝععـ ايععقٟ مبهععّ سععنب تععٛؿ٠ ْؿوع٘ع يًذُععاٖإل ٚاىبععجكؿـب عًعع٢ أقعع

  ٘ ، ٚإع٬َ٘ع ايٌعاٌَ عًع٢ نعٌع    َٔع ػع٬ٍ كؾع٘ع يًٌعععاكات اىبتٓٛعع١ اشباؿعع١      ،ا٫عتُعاؿ عًٝع

ثإل ًب ٕ ا٭دععٛا٤ ايٓانبعع١ بعععـ ا٫ْكعع٬ب عًعع٢ ايٌععاٙ مل تهعٔع قًًٝعع١ ايتععأ     ا٭ُعععـ٠. نُععا أ 

عععاؿت »ٖععقا اشبِععْٛ نتععب عبععـ اهلل بلٖععإ ٜكععٍٛ:    تڀععٜٛل أٖععـاف ٖععقا اسبععنب. ًٚب   

ٞ ا٭دععٛا٤ ًب إٜععلإ بعععـ مٚاٍ ايٌعع    ا ايڀبٝععع قبجابعع١ اىبكععل   . ٚأُععبض سععنب تععٛؿ٠  اٙ إفب تٓؿوعٗع

اؿات. نُعا          ـب ٚاىبعتعًُـب ٚأُعشاب ايٌٗع ايٛسٝـ يًتٜٓٛل ايؿهعلٟ ًب ايعب٬ؿ أَعاّ ايوٝاهٝع

ٚدعععـت ثكاؾععع١ ايهعععجإل َععٔع َِعععڀًشات ايوٝاهععع١ ٚعًعععِ ا٫دتُعععاع ٚايؿًوعععؿ١ ٚا٫قتِعععاؿ    

، ٚؿػًت أفٖعإ  ڀ١ سنب تٛؿ٠ ايٓاي ٭ٍٚ َل٠ بٛاهٚاىبـاكي ايؿهل١ٜ اىبؼتًؿ١ طلٜكٗا بـب

ـٸت هلا صباَٝع َٔ ايٌباب ٚايعُاٍ  .  «نبع َٔ اٱٜلاْٝـب بٌهٌ ضببٛى، ٚاٌْ

طبكعع١ ايعُععاٍ ٚنبععاٖإل ايٌعععب »: ٝـ سععٍٛ ٖععقا اىبٛٓععٛعنُععا نتععب هبٝععـ نبٌعع

ـٸٚا نقيو يٌعا ْ٘ع اىبعـاؾع عٔع سكعٛم     بأ كاتِٗ اىبڀايب١ بايعـاي١; ٭ٕ ٖقا اسبعنب عٴعلف  اٌْ
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ٚا٫ْتُا٤ ايٛاهع يًُعجكؿـب يًشعنب دعا٤ ْتٝذع١      ، َٚڀايبت٘ بايعـاي١.ب َٝٛي٘بوب ;ايهاؿسـب

 .  «هلقٙ اىبٍٝٛ

ٔ   ٔذٝر اٱع٬َٞع ٚايوٝاهٞع سبعنب تعٛؿ٠    إ٫ إٔ ٖقا اي إػؿعا٤ ٚدٗ٘ع    مل ٜعتُهٔ َع

 ايععقٟ كُععلٚاْڀ٬قععاڄ َعٔع إٔ اي ْٗاٜعع١. اسبكٝكعٞع يععـ٣ اىبؿهععلٜٔ ٚنبععاٖإل ايٌعععب إفب َععا ٫  

ٛع١ٝ،    ؿٝاڄ أبـاڄ ؾكـ اْهٌـ اكتباٍب سنب تٛؿ٠ئ ٜبك٢ طب ػِٝذبت اي ٚتبعٝت٘ يًذعاك٠ ايٌٝع

١ ًب َوععععاعـ٠ ايععععـمبكلاطٝـب اىبڀععععايبـب با٫هععععتك٬ٍ ًب       عًعععع٢ ػًؿٝعععع١ تكًباتععع٘ع ايوٝاهعععٝع

ٚتٛؾإل ايػڀا٤ اٱع٬َٞع   ،تٞاذباؿ ايوٛؾٝآفكباػبإ، َٚواْـ٠ َٓض اَتٝام ْؿٌب ايٌُاٍ ي٬

ٍ ا٭هبعل إفب داْعب      ٚازبٗـ ايوٝاهٞ هلقا اىبٌلٚع ؿاػٌ اجمل ، ٚٚقعٛف ازبٝع ًى ٚػاكد٘ع

ٚعًع٢ أهعاي فيعو ػوعل ٖعقا اسبعنب قاعـت٘ع         لات اييت قعاّ بٗعا اسبعنب ًب طٗعلإ.    ايتُباٖ

 ازبُاٖإل١ٜ، ٚاقتِل ع٢ً عـؿ َٔ ايكٝاؿات ٚاىبعتاًـب ع٢ً اسبه١َٛ ايلٚه١ٝ.  

عًع٢ إػؿعا٤ ٚدٗ٘ع اسبكٝكٞع      ٠ايول ًب ععـّ قعـك٠ سعنب تعٛؿ    قـ مبهٔ ايعجٛك ع٢ً ٚ

ًب قعلاكات اىبع٪كبل ايعـٚيٞ ايجايعح ايعقٟ عكعـ ًب        هتاك ايٛط١ٝٓ ٚسعب ايعٛطٔ ٚايعـايع١   ـ ػً

ٛع١ٝ ًب    ّ;1921عععاّ  إف دععا٤ ٚؾكععاڄ يتًععو ايكععلاكات إٔ ا٭هععاي ًب تُٓبُٝععات ا٭سععناب ايٌعٝع

ٛع١ٝ ايعاىبٝع١، ٚإٔ تٓؿعق        أْ٘ع  ايعامل ٚنٌ ا٭سناب ا٭ػل٣  ػبعب إٔ تعتِ ذبعت إًعلاف ايٌٝع

ٛع١ٝ ايعا ٛع١ٝ، ٚعًعع٢ نعٌع عٔععٛ ًب   قععلاكات ايٌعٝع ىبٝعع١ ٚتٛدٝٗاتٗععا َعٔع قبعٌع ا٭سععناب ايٌعٝع

   .اىبلاسٌ اىبتكـ١َ يًشنب إٔ ٌٜعل باىبو٪ٚي١ٝ دباٙ أعـا٤ ايٌٝٛع١ٝ ايعاىب١ٝ

 

ٌّْٔ ّاملجكفٌْ ـ 4  ــــــ الْطئٌْالكْم

، ٜععين  Nation ٚLismاىبتهٕٛ َٔ اْعـَاز اىبِعڀًشـب    ،«ْاهْٝٛايٝوِ»َِڀًض 

عبععاك٠ ععٔع ؾهععل٠ بععلمت ًب عععامل ايوٝاهعع١، تٗععـف إفب كؾععض     ٝعع١. ٖٚععٛا٫هععتك٬ٍ ٚايٛطٓ

١ ايٓانبعع١ ععٔع ايٛكاثعع١، ٚاسبكععٛم اٱهلٝعع١ ڀل٠ ايوٝاهعٝع ٤ ٚايكععٛاْـب ايڀبٝعٝعع١، ٚاجملعٞع ،ايوعٝع

فاى ايععقٟ ٜؿهععل ًب اىبِععاحل    ىبععلاؿ بايٌعععب ٖٓععا  ٚا بععلأٟ ا٭َعع١ ٚايٌعععب نبععـٌٜ عٓٗععا.    

اىبِعاحل ايٛطٓٝع١. َٚٔع ايٓاسٝع١ ايتاكؽبٝع١      ٜٚكـ بٛد٘ نٌ َا ٜتٓاؾ٢ ٜٚتكاطع َعع   ،ايٛط١ٝٓ

ـ ٜعٛؿ تاكٜؽ َبٗٛك ٖقٙ ايُٓبل١ٜ إفب عِل ايٓٗٔع١  إل       . ٚبعع ١ بعـأ َوعاك تػٝع ايجعٛك٠ ايؿلْوٝع

إفب  ،ايععقٜٔ أماسععٛا اٱقڀععاعٝـب ٚايععـٜٔ ععٔع اجملتُععع     ،اسبهععِ ٚايوععًڀ١ َعٔع ايوعع٬طـب   

ـٜح يًٛطٓٝعع١ ٗععّٛ اسبعع سهععِ ايٌعععب. ٚبإؿػععاهلِ ًعععاكات اسبلٜعع١ ٚسهععِ ايٌعععب ًب اىبؿ   
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ِٻ ،بٝـبُٚٛا ا٭ٚكٜهٕٛ ايجٛاك ايؿلْوٕٝٛ قـ عًډ ٚايـمبكلاط١ٝ  ،هعا٥ل ا٭َعِ ا٭ػعل٣    َٚٔ ث

 .  ٖقٙ اىبؿاِٖٝ

بٝع١  ٚتعٛؿ ايؿهل٠ ايٛط١ٝٓ ًب إٜلإ إفب تعلٸف اٱٜلاْٝـب ع٢ً ا٭ؾهاك ايػلب١ٝ ٚا٭ٚك

ٚٸزأٚ ك اىبععععجكؿـب اىبتععععأثلٜٔ بععععايػلبازبـٜععععـ٠. ٚمبهعععٔع اعتبععععا يؿهععععل٠ اسبهععععِ  ٍ َعععٔع ك

ّ     اْٛا ِٜلٕٚ ع٢ً ٭ِْٗ ن ازبُاٖإلٟ;  ،إٔ ْهٕٛ غلبٝـب َٔ ايعلأي ستع٢ أوبّع ايكعـ

 ِ .     ;ْٚؿهععل َجًعٗع إسععـ٣ ألبععاٍب ايععتؿهإل ايػلبعٞع   إٕ يٓٓكععق ايععب٬ؿ َعٔع ايؿتععٛك ايععقٟ تعاْٝع٘ع

ٕ ًَهعععِ ػعععإ : إتهُععٔع ًب ايعععتؿهإل ايعععٛطين ٚازبُعععاٖإلٟ. َٚععٔع ٖٓعععا ٫ بعععـ َععٔع ايكعععٍٛ

ٍ  ٚقـب ًب ٖقا ايٌُٓب َٔ ايتؿهإل. َٚلاؾكٛٙ ِٖ َٔ ايوبا إلما آقعا ػعإ   ٕ اىبع : إمبهٔع ايكعٛ

ُٸٌ َو٪ ايقٟ  ،ٚي١ٝ كؾع يٛا٤ ٖقٙ ايُٓبل١ٜ أنجل َٔ اٯػلٜٔ. ٖٚقا ايٌؼّايهلَاْٞ ذب

 ،ٚاٱقبعاٍ عًع٢ ايجكاؾع١ ايكـمبع١     ،نإ ٜل٣ إٔ إسٝا٤ ا٭١َ ٜتِ ًب َبٌ ايتؼًٞع عٔع اٱهع٬ّ   

عًعع٢ اٯؿاب ٚايتكايٝععـ اٱٜلاْٝعع١ قبعٌع اٱهعع٬ّ       ٚخباُعع١ ايـٜاْعع١ اينكاؿًععت١ٝ، نععإ ٜععجين     

إفب إعڀعا٤ ُعٛك٠   ع  أٚاُل تاكؽب١ٝ َع اىبآٞ ايوشٝل َٔ ػ٬ٍ إػباؿع ٜٚوع٢   ،ٚمبتـسٗا

ٚتلابٗعا أغًع٢ َٔع ايعقٖب      ،ْوِٝ ايعٓعرب  ١ عٔ ايٛط١ٝٓ ٚاٱٜلا١ْٝ، ٜٚل٣ سـٚؿ إٜلإكَٚاْوٝ

 .  ٌ يٖ٘ا ٫ َجٝ، ٖٚٛا٤ايٓاَبلٜٔ ٚكٜآٗا تولٸ ،ٚاجملٖٛلات

إٔ اىبعععإلما آقعععا ػعععإ مل ٜهععٔع ايبعععاؿ٨ بايُٓبلٜععع١ ايكَٛٝععع١ ًب إٜعععلإ، إ٫ أْعع٘ع     ٚكغعععِ

قَٛٝع١ اىبعإلما آقعا ػعإ      يٌؼّ ايقٟ أًُٚٗا إفب سـ اٱؾلاٍب. ٚسوب تعبإل ايوٝـ طعربٟ: ا

َٚٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ مبهٔ اعتباك ُْبلٜت٘ ٖٞع ا٭هعاي ًب    .«ايٌٛؾ١ٝٓٝ» اْٞ اكتبڀت بعايهلَ

ـٸ َبٗٛك ق١َٝٛ كٓا  . ًاٙ ايٌآٌٖا١ٖٝ ٚاىبُٓبچل سبهُ٘ اىبوتب

ٕٸ  ٞ  اىبٝن٠ اييت كبٝن ايٛط١ٝٓ اٱٜلا١ْٝ إ إٔ ايٛطٓٝع١   ٚاٯقا ػا١ْٝ عٔ ايٛط١ٝٓ ايػلبٝع١ ٖع

           ٔ  ًب ايػلب مل تٓشـك إفب اسبعلب ايعُٝعا٤ ٓعـ ايعـٜٔ، عًع٢ ايعلغِ يبعا ٖعٛ عًٝ٘ع َٔع ايتبعاٜ

ش١ٝ ايتكًٝـٜع١  اعت ،ٚنايٕٛ ،يٛثل :َجٌ ،ٕ أؾلاؿاڄايقاتٞ َع ايـٜا١ْ ا٭١ًُٝ، بٌ إ  ربٚا اىبوٝع

اىبععجكؿـب ايععٛطٓٝـب ًب إٜععلإ  َعٔع َؿععلؿات اهلٜٛعع١ ايكَٛٝعع١ ٚؾكععاڄ يًتؿوععإل اٱْوععاْٞ، ٚيهعٔع    

كؾععض نبٝععع اٯؿاب ٚايعععاؿات اٱهعع١َٝ٬ ٚايعععٛؿ٠ إفب اٯؿاب ٚايعععاؿات ايكَٛٝعع١      فٖبععٛا إفب

 .  ٚأػقٚا مبتـسٕٛ ايـٜٔ اينكاؿًيت ،يؿرت٠ َا قبٌ اٱه٬ّ

ٟٸ ٜكععٍٛ ؿٜعٔع  آقععا ػععإ ايععقٟ هععع٢ ًب ٖععقا ا٭َععل أنجععل َعٔع اٯػععلٜٔ: ٫ أعتكععـ إٔ أ

. ٚعًع٢ ايعهعى َٔع ؿٜٔع     اٯٕ ٱٜعلاْٝـب أنجعل َٔع ؿٜٔع مكاؿًعت ستع٢      اْوذِ َع طبعع ا 
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١مكاؿًعت ؾععإ   ،اىبڀبععٛعـب عًعع٢ ايوععلق١ ،ٕ ايععـٜٔ اٱهعع٬َٞ نععإ ٜٓاهععب ايكبا٥عٌع ايٛسٌعٝع

ٕ  ايععقٜٔ مل ٜهعٔع أَععاَِٗ هععبٌٝ آػععل  ٍ هعع٣ٛ ايوععًب ٚايٓٗععب، ٚمل ٜهْٛععٛا ٜوععًهٛ  يًععٝع

 .  ٚتٌٝع بِٝٓٗ طبتًـ ُٛك ايؿشٌا٤ ٚايُبًِ ،طلٜل ايؿشٌا٤ ٚايتٗٛك غإل طلٜكاڄ

ٕٸ  ٞ   ،َٝن٠ ايؿهل٠ ايك١َٝٛ ايكـمب١ يبعض اىبجكؿـبإ  ،َجٌ: ًَهِ ػعإ، ٚايهلَعاْ

ـ  ، ٠ًٚٚععاٙ ماؿ ،ٚطععايبٛف ،ماؿ٠ ٚآػْٛععـ ّ ا٫ٖتُععاّ دعع٬ٍ ايععـٜٔ َععإلما ايكادععاكٟ، ٖععٛ ععع

إعاؿ٠ إسٝا٤ اسبٔاك٠ اٱٜلا١ْٝ ايكـمبع١ قبٌع اٱهع٬ّ ًب    ت كبيكـ بٌ َعاؿات٘ أٜٔاڄ.  ،بايـٜٔ

ٖقا اٱطاك، ٚبقيت ا٭دٗن٠ اٱع١َٝ٬ سبه١َٛ كٓا ػإ دٗٛؿاڄ ٚاهع١ ع٢ً ٖقا ايڀلٜعل.  

١ كـمبع نُا أقبٌ ايلٚا٥ٕٝٛ ٚايهتٸاب ع٢ً إبلام ٬ََض ايجكاؾ١ ايكـمب١ ٚإسٝعا٤ ا٭هعاطإل اي  

ايععقٟ اعتععرب إعععاؿ٠ إسٝععا٤ سلنععات  ،ُععاؿم ٖععـاٜت :أَجععاٍ ٱٜععلإ ًب كٚاٜععاتِٗ ايٌععٛؾ١ٝٓٝ،

ٟ  كأه٠ٛ، ٚ َٕٗل قبٓنيع١ ايٛادبعات ايٛطٓٝع١. ٚاعتعرب ٖعـاٜت إٔ       ،ٚ ْعٛكٚم  ،ًٓب٘ هعٛك

ؿػًعت إيٝٗعا َٔع ايجكاؾعات      ١ اىبٛدٛؿ٠ ًب ايجكاؾ١ اٱٜلاْٝع١ اشبلاؾات ٚايعاؿات ٚايتكايٝـ ايو٦ٝ

 .  ٚتٛطـت ؿعا٥ُٗا ًب إٜلإ بعـ غنٚ ايعلب هلا ،ل٣ا٭ػ

ايعقٟ نعإ ٜكعٍٛ:     ،ٕ ٖقٙ ايل١ٜ٩ ٖٞ اَتـاؿ يٌُٓب تؿهإل آقا ػاْٞؾإٚنُا تلٕٚ 

اىب٬بعى اٱٜلاْٝع١ ايناٖٝع١ بايجٝعاب ايعلٜٔع١ ٚايعبعا٤ات غعإل اي٥٬كع١،          بٸـيتبـػٍٛ اٱه٬ّ ت

 .  تنٔ ًب ايبٝٛلڇٚتٴ ،ٚاْنٚت ايٓوا٤ ػًـ أهتاك اسبذاب

ٕٸ  ٚيًؼِععععا٥ّ  ،ٚ٭هععععباب تاكؽبٝعععع١ ;ٖععععقٙ ايكَٛٝعععع١ ايتاكؽبٝعععع١ ايكـمبعععع١ تػععععإلت إ

. ًٚب إفب ايكَٛٝع١ اىبٓأٖع١ يٮداْعب   ّ، 1941ست٬ٍ إٜلإ ًب أنتٛبل عاّ ا٫دتُاع١ٝ ٫

ٖقا ايٛقت ايقٟ أمٜض ؾٝ٘ كٓا ػإ عٔ ايوعًڀ١، ٚمل ٜهٔع ايٌعاٙ ازبـٜعـ ايٌعاب مبتًعو       

١ اىبٓاهععب١ يُبٗععٛك ا٭سععناب    ايكعع٠ٛ ايهاؾٝعع١ عًعع٢ ػًععل ا   ١، تٗٝععأت ا٭كٓعٝع ٭مَععات ايوٝاهعٝع

ٚاجملاَٝع ايٛط١ٝٓ ايك١َٝٛ اىبٓا١ٖٔ يٮداْب ع٢ً ػًؿ١ٝ است٬ٍ إٜعلإ َٔع قبٌع اسبًؿعا٤. ًب     

عًعع٢ ايععلغِ َعٔع أْع٘ع ُععـك ععٔع ا٭ؾهععاك     ّ بععلم سععنب تععٛؿ٠ بٌعععاكات٘ ايٛطٓٝعع١    1943عععاّ 

١  ععٔع َععتؼًؿـب يهعٞع ٫ ٜبكعع٢ اٱ. ٚ(ٚؿػعٌع اىبٝععـإ يًشؿععاَب عًعع٢ َِععاسبٗا ،ايلٚهعٝع

ِ ايعتٝعععل   ٚيهععٞع ٜهعععٕٛ هلعععِ ؿٚكاڄ ؾععععا٫ڄ ًب   ،أٟ ايعععلٚي ،كنعععب ايتٓعععاؾى َعععع َٓاؾوععٗع

أطًكٛا هعلاس٘ َٔع َٓؿعاٙ    ؾع  دـٚا إٔ ايوٝـ ٓٝا٤ بٝـم دٝـ،ايتش٫ٛت ازباك١ٜ ًب إٜلإ، ٚ

 .  ٚنًؿٛٙ بتٌهٌٝ اسبنب ،ًب ؾًوڀـب

ٔ ايأهى  ٔ   اڄايعقٟ اْتؼعب ْا٥بع    ،وٝـ ٓٝا٤ ايعـٜ َـٜٓع١ ٜعنؿ بعـعِ َٔع      ًب اجملًعى عع
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 . «ايلعـ» ، ُٚشٝؿ١«سنب اٱكاؿ٠ ايٛط١ٝٓ» 1944، ًب ُٝـ عاّ اٱ

ٚبكٞع مبعاكي    ّ،1947آػل ؿػٌ َٝـإ ايعٌُع ايوٝاهٞع ععاّ     سنبٷ «ٜلاْٝوتإٕ »

 ّ.1951ايكَٛٝعع١ إفب عععاّ  اٛيٛدٜٜٝععـباٱ «ًَععت إٜععلإ»ٌْععاط٘ ايوٝاهعٞع ٓععُٔ إطععاك سععنب  

٭سععناب ٖٓععاى أسععناب أػععل٣ تأهوععت َعٔع قبعٌع بعععض ا٭ؾععلاؿ ايععقٜٔ نععاْٛا      ٚغععإل ٖععقٙ ا 

ٚإٔ  ّ،1941ٜلٜـٕٚ إٔ ؼبًِٛا ع٢ً َٛط٧ قـّ هلِ ًب ا٭ٚٓاع ازبـٜـ٠ ايٓانب١ بعـ ععاّ  

١ َعٔع ػعع٬ٍ ايعُعٌع اسب    ، َجعٌع سععنب  ٜتُٛععًٛا بايتععايٞ إفب ذبكٝععل َِععاسبِٗ ايٌؼِعٝع نبعٞع

ٕ  ايٓا٥عب عٔع    ،َٔ قبٌ عًٞع ؿًعيت   ،(عـايت  ايعـاي١ ـ ععاّ    ،َـٜٓع١ طٗعلا  ّ;1942ًب ُٝع

 . 1946ًّب سنٜلإ عاّ  ،َٔ قبٌ قٛاّ ،ٚاسبنب ايـمبكلاطٞ

 

 ــــــٓشاٌ إظَْس اجلبَ٘ الْطئ٘ يف 

ٚا٭ٖعِ َٔع فيعو نً٘ع اْتٌعاك       ّ،1947إفب ععاّ   1945ّا٭سـاخ ايوٝاه١ٝ يٮعٛاّ 

أَلٜهعععا  ٚإفب داْعععب فيعععو ا٫ػعععت٬ف اسباُععٌع ًب ٚدٗعععات ايُٓبعععل بعععـب  ،اسبعععلب ايبعععاكؿ٠

    ٕٛ ا إفب إٔ ٜعٌُع ايوٝاهٝع ٚبلٜڀاْٝا بٌإٔ بعض ايوٝاهات اىبتبع١ ًب اىبٓڀك١، أؿت قبذًُٗع

اىبوععتكًٕٛ ٚايٛطٓٝععٕٛ ًب إٜععلإ إفب ا٫هععتؿاؿ٠ ايكِعع٣ٛ َعٔع ٖععقٙ ا٭ٚٓععاع بادبععاٙ ذبكٝععل        

تٞ إ هٝاه١ ؿعِ ايؿهل٠ ايٛطٓٝع١ ًب ايبًعـإ اجملعاٚك٠ ي٬ذبعاؿ ايوعٛؾٝ     إ ا٭ٖـاف ايٛط١ٝٓ.

 ،اييت أثاكت اٖتُاّ اي٫ٜٛات اىبتشـ٠، ٖٝعأ ا٭دعٛا٤ اىبٓاهعب١ يُبٗعٛك اىبعـ ايعٛطين       ،نٖاٚتعنٜ

ِٻ ـب ٚاىبُٓبچعلٜٔ     يكـتٌهٌٝ ازبب١ٗ ايٛط١ٝٓ ًب إٜلإ.  َٚٔ ث ًذع ايتكاكب ايٓوعي يًوٝاهٝع

ا٭َلٜهٝـب يبـ٤ اسبلن١ ازبُاٖإلٜع١ ًب إٜعلإ ايعٛطٓٝـب اٱٜعلاْٝـب عًع٢ إػبعاؿ ايُبعلٚف        

 .  ١ُ٥٬ ٚايبـ٤ بايتشلى ايٛطينايـٚي١ٝ اىب

ٟٻ  َٚٔ ازب ؿٕٚ ْعٛع َٔع أْعٛاع ايعـعِ َٔع       ـٜل بايقنل إٔ اي٫ٜٛات اىبتشـ٠ ئع تكعـّ أ

ٙ سكٝكعع١ ٚآععش١ ٫ ٜهتُٗععا ا٭َلٜهٝععٕٛ   ٖٚععق ٭ػععق بُٓبععل ا٫عتبععاك ٓععُإ َِععاسبٗا.   ا

ايجاْٝع١  َٓق اسبلب ايعاىبٝع١   بٗقا اشبِْٛ: يكـ هعٝٓا بهٌ دـڎ أْؿوِٗ. ٜكٍٛ ؿٜو تٌٝين

 .  يًـؾاع عٔ أَٓٓا َِٚاسبٓا اىبٌرتن١ ;اٯٕ إفب َواعـ٠ أُـقا٥ٓا ٚسًؿا٥ٓا ٚست٢

نعإ ا٫ٖتُععاّ   احل ا٭َلٜهٝعع١ عًع٢ ايٓشعٛ ايتعايٞ:   اىبعلاؿ َٔع اىبِع    «كٚبعـب »ٜٚٛٓعض  

   ِ ىبِعًش١ ايٌعلنات ايٓؿڀٝع١     ;بايٓؿٌب ًب ؾرتات اسبلب ايعاىب١ٝ ٜعجإل ا٭َعلٜهٝـب ٜٚعلاٚؿٖ

بوبب كغبعتِٗ ًب ا٫بتععاؿ عٔع هٝاهع١      ;ِٗ مل ٜـػًٛا إٜلإ بٌهٌ دـٟهلقا ايبًـ، ٚيهٓ
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 .  ايتٓاؾى َع بلٜڀاْٝا

ٞ      ،عٓـَا أعًٓت ازبب١ٗ ايٛط١ٝٓ عٔ اْبجاقٗا  ،َوعتٓـ٠ ًب فيعو عًع٢ ايعـعِ اشبعاكد

ـ نٌ ، حبٌٚ٭ٖـاف َتعـؿ٠ ;ٚخبا١ُ اي٫ٜٛات اىبتشـ٠، قاَت ايٓؼب ٚايلَٛم ايوٝاه١ٝ

ٚقاَٛا بـعُٗا ٚتكٜٛتٗعا َٔع    ،ي٬ُْٔاّ إيٝٗا ;ناب ٚايتذُعات اىبؼتًؿ١إَهاْٝاتِٗ ًب ا٭س

١ ٚا٫دتُاعٝعع١.   هلٝععاكإ»بنعاَعع١  «ٜععلإسععنب إ»ٚفٖععب ػعع٬ٍ ايٌٓععاطات اٱع٬َٝعع١ ٚايوٝاهعٝع

اؿات  ،ؿـبايععقٟ نععإ ٜٔععِ صبُٛععع١ َعٔع اىبععجكډ  ،«ُععاحل ٚايؿٓععاْـب ايهبععاك، ٚهبًعع١ ايٌعٗع

ـب  ٚايِعشؿٝـب  ،ٚأهاتق٠ ازباَعات ،ايػلب١ٝ ٛعٝـب      ،ٚاٱع٬َٝع ٚطًبع١ ازباَععات غعإل ايٌٝع

ٌ  ،َٔ فٟٚ ايٓنع١ ايٝواك١ٜ، ٚأسناب أػل٣ ٕ مهبعت   :َٔ قبٝع إٜعلإ  ايهعاؿسـب(،    نٌعا

ٞ   َععلؿّآماؿٟ  نبعٝععتٜلاْٝوععت، ٕ إ ، ٚصبُععع (إٜععلإ  نبعٝعع١ اسبلٜعع١ يًٌعععب اٱٜلاْعع

 .  ١ٗ١ٝ ايٛطٓ(، فٖبٛا ي٬ُْٔاّ إفب ازببَوًُاْإ صباٖـ  دبُع اىبوًُـب اجملاٖـٜٔ

فات تٛدٗعات ٚطٓٝع١ غعإل اهعتعُاك١ٜ ًب      تع٢ً ايعلغِ َٔع إٔ ازببٗع١ ايٛطٓٝع١ ناْع     ٚ

َبععاٖل اسبععاٍ، إ٫ أْٗععا مل تعُعٌع إط٬قععاڄ عًعع٢ َٛادٗعع١ اىبُبععاٖل ايـاػًٝعع١ يًتبعٝعع١ ٚايعٓاُععل    

ٞ  ايتابع١ يٮداْب. ٚبٓا٤ٶ ع ايعقٟ نعإ َٔع أعٔعا٤ سعنب نعاؿسٞ         ع٢ً َا قاي٘ ػًٌٝ َعايه

ٚتتوعِ   ،ايٛطٓٝع١ ع ناْعت ازببٗع١ ايٛطٓٝع١ َعتـيع١ ًب هٝاهعتٗا       ذبت يٛا٤ ٜٓٔٛٔ ٚاىب ،ٜلإإ

ٔ   ،باىبل١ْٚ ٚايتواٌٖ ايعقٜٔ نعإ    ،ٚعاك١ٜ عٔ اسبنّ َع اٱقڀاعٝـب ٚايلأمسعايٝـب اىبتٓؿعقٜ

 .  أغًبِٗ َتعاْٚاڄ َع ايك٣ٛ ا٭دٓب١ٝ

 ايتعاٌَ َعٗعِ ع   ؾكـإ اىبِـاق١ٝ ًبٚ ،ا٫ٖتُاّ بعًُا٤ ايـٜٔ ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ أؿ٣ عـّ

ٚتٓعٛع ا٭طٝعاف    ىبِـاق١ٝ َٚٓا١ٖٔ ايٛدٛؿ ا٭دٓي ع، ِٖٚ ايقٜٔ تعاْٚٛا َعِٗ ع٢ً أهاي ا

إفب عـّ كبهٔ اىبجكؿـب ايعٛطٓٝـب ًب   ،ٚؾكـإ اٱهرتاتٝذ١ٝ ايٛآش١ ،اىبؼتًؿ١ ًب ازبب١ٗ

ٟ، ٚإٔ ٖهقا إطاك يًذب١ٗ ايٛطٓٝع١ َٔع أؿا٤ كهعايتِٗ اىبتُجًع١ باهت٦ِعاٍ ايٓؿعٛف ا٫هعتعُاك       

ٜٚعععٛؿٚا إفب  ،( ايكععـِٜ َععل٠ أػععل٣يٞ ذبععت ْؿععٛف ايُٓبععاّ ايٌآٌٖععاٖٞ  اىبًهعٞعٜكعععٛا بايتععا

 ٚمل تععع٪ؿٿ ُععع٤٬ ايكععع٣ٛ ا٫هععتعُاك١ٜ ُٖٚٝٓعععتِٗ. فات اسبًكعع١ اىبؿلغععع١ يٓؿعععٛف ايلأمسععايٝـب ٚع  

ِٖ ًععو ايععـا٥ل٠ ؾشوععب، بعٌع ؾكععـٚا أُععـقا٤   هٝاهععاتِٗ اشباط٦عع١ إفب عععـّ إػععلادِٗ َعٔع ت  

 ٚبايتايٞ فٖب بلٜكِٗ ٚبلٜل أؾهاكِٖ َٔ أٚهاٍب اجملتُع اٱٜلاْٞ. .اسبلِٜـب أٜٔاڄ
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ٚبععـ   ،ًب اجملتُعع ع ايعيت تبٓاٖعا كٓعا ػعإ      ع بععـ عكعـٜٔ َٔع هٝاهع١ ضباكبع١ ايعـٜٔ        
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(، ععاؿ ا٫ٖتُعاّ بايعـٜٔ َعل٠ أػعل٣      اْٗٝاك ايُٓباّ اىبوتبـ يلٓا ػإ تاكٜؽّ  1941أنتٛبل 

ى باعتبععاكٙ عععا٬َڄ   ،ٌ ا٭سععناب ٚايتذُعععات ا٭ػععل٣ َعٔع قبعع  َعٔع لاڄ َٚاْعععاڄ َعع٪ػٿ ٚيهعٔع يعٝع

(، بٌ قبجاب١ عاٌَ ضبلٸى َٚ٪ثل بادباٙ تؿعٌٝع اجملتُعع ٚبعج٘ع    ك  سوب اعتكاؿ اىبجكؿـبتڀٛټاي

ؿـب اجملعـؿٜٔ  َٔ دـٜـ، ٚػلز َٔ ساي١ ا٫ْنٚا٤ ٚا٫ْهؿا٤ اييت سًِت ي٘ ع٢ً أٜـٟ اىبعجكډ 

١ ٚا٫دتُاعٝع١. ٖعقٙ ايععٛؿ٠ إفب         ،ُباّ ايوعابل اىبلتبڀـب بايٓ ب اسبٝعا٠ ايوٝاهٝع ٚععاؿ إفب ًُع

اٱَععاّ  :َعٔع أَجععاٍ ،ايععـٜٔ دععا٤ت عًعع٢ ػًؿٝعع١ ايكععـك٠ ا٫دتُاعٝعع١ ايعُبُٝعع١ يًععـٜٔ ٚاىبتععـٜٓـب

يؿهلٟ اىبعقنٛك٠ إفب  ٍُٚٛ أسـاخ ايتذـٜـ ٚايتٜٓٛل اٚ ،ٚايع١َ٬ ايڀباطبا٥ٞ ،اشبُٝين

ـ طلٜعل َوععـٚؿ٠ إ  ١ تٓوعب يًُععجكؿـب ايععقٜٔ   َعٔع ازبع ٚٛيٛدٝاڄ. ٜٜع ـٜل بايععقنل إٔ ٖعقٙ ايكٔعٝع

ِ َٔع اٱطعاك ايؿهعلٟ اسبوٞع           ،ؼبًُٕٛ ايِعؿ١ ايـٜٓٝع١   ٚايعقٜٔ عًُعٛا عًع٢ ذبلٜعل أْؿوٗع

، أٚ ايعًُٞع  هعٛا إفب إعاؿ٠ تلَِٝ ايـٜٔ ًب إطاك ايتؿهإل ايعكًٞع اطعض   َٚٔ ٖٓاٚايعكًٞ. 

لٚا نعقيو ًب ٖعقا   ٚتأػٻ ،تكًٝـ أٜٔاڄأِْٗ هًهٛا ًب ٖقا اىبٓش٢ طلٜل اي ايتذلٜي، كغِ

ٛات   ،فيعو إٔ َعا ٌٜعب٘ ٖعقا ا٭َعل قعـ سعـخ ًب بًعـإ إهع١َٝ٬ أػعل٣          ٚ ;اىبواك يعـ٠ هٓع

ْ  ،نُِععععل ٚهععععٛكٜا ٚاهلٓععععـ  ،أَجععععاٍ: ضبُععععـ عبععععـٙ ،ٚنععععإ ٖٓععععاى بعععععض ا٭ًععععؼا

ٌُب   يبډ ،ٚإقباٍ اي٬ٖٛكٟ ،ٚهٝـ أهبـ ػإ ،ٚكًٝـ كٓا ،ٚايهٛاني ٔ ْاؿٚا بٗعقٙ ايٓع

١ تٴتعابع بِعٛك٠ أنعرب َٔع قبٌع ا      ؾكـ  ٚع٢ً أ١ٜ ساٍتؿهإل. َٔ اي يعقٜٔ ٫  أػقت ٖقٙ ايكٔٝع

ٖٚعقا ا٭َعل ععرب عٔع ْؿو٘ع دٝعـاڄ عٓعـ ؿكاهع١ ايكٔعاٜا َٔع قبٌع             ٜتُتعٕٛ بعُل ؾًوؿٞ ٫مّ.

 أٚي٦و ا٭ًؼاْ. 

 

 ــــــ أعنال التيْٓش الذٓين

بشح ًب ٖعقا ازبعن٤ َٔع اىبكايع١        اٚك أٌْعڀ١  بعٔعاڄ َٔع ضبع    عع  ع ٚبٌعهٌ طبتِعل  ٚهٓع

  ١ ايعععيت مبهعٔع إٔ ْوععُٝٗا ْٛععععاڄ َعٔع اىبٓشعع٢ ايتذـٜعععـٟ أٚ اىبععقٖب ايعععـٜين       ،ٖععقٙ ايكٔعٝع

  .ايتذـٜـٟ

 

 ــــــفٕ اجلٔل الظابل ىكذ مجكَّ ـأ 

اتٝع١  ؾلُع١ َ٪  ( تعٛؾلت 1943ّكبعٛم   19َ  ٖعع  1322َعلؿاؿ   28إفب َا قبٌع اْكع٬ب   

 ;ادبعاٙ كقٞع اجملتُعع ٚتڀعٛكٙ    زبُٝع اىبقاٖب ايؿهل١ٜ ازبـٜـ٠ يًعربٚم ٚايُبٗعٛك، ٌْٚعڀٛا ب   
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ِٗ فيعو.    ٚايتُوو ب ،بايتؼًٞ عٔ ايـٜٔ ٚٚٓع٘ داْباڄ  ٚمل ٜعأتٹ  ايتعايِٝ اىبوعتٛكؿ٠ َعا أَهٓع

ٚضباكبع١ ايتععايِٝ ايـٜٓٝع١.     ،ه٣ٛ ايرتٜٚر يًؿهعل ايػلبٞع ٌْٚعلٙ    ،ٖقا اىبٓٗر بٓتٝذ١ تقنل

ؿهعلٟ ًب إٜعلإ،   ٓكعـ ايتعاكٜؽ ايوعابل يًتٓعٜٛل اي    ي وأي١ ايتذـٜـ ًب ايؿهعل ايعـٜين  ٚعٓت َ

ـٸّ ٫       ،ٚايُٓععافز اىبڀلٚسعع١  ْٚتا٥ذٗععا ايؿهلٜعع١ اىبتُؼٔعع١ عٓٗععا، ٚقايععت بععإٔ ايُٓععٛفز اىبكعع

ٜكععٍٛ ايععـنتٛك عًعٞع ًععلٜعيت ًب ٖععقا  تُععع اٱٜلاْعٞع ٖٜٚٛتع٘ع ايتاكؽبٝعع١.ٜتٓاهععب ٚثكاؾعع١ اجمل

 َعا ٜتعًعل بكٔعاٜا    بػض ايُٓبل عٔ ُش١ أ١ٜ َكٛي١ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٚأسكٝتٗعا ًب »ايِـؿ: 

ٖٓاى عاٌَع آػعل ػبعب إٔ ٜأػعقٙ اىبجكعـ بُٓبعل ا٫عتبعاك ٜٚـكه٘ع بـقع١، ٚفيعو ٖعٛ             اجملتُع

طلٚسع١ ًب ٖعقا   طعلغ تًعو ا٭  أٚ ا٭طلٚسع١، أٟ إٔ ٜعل٣ ٌٖع إٔ تٛقٝعت      دػلاؾ١ٝ تًو اىبكٛيع١ 

 .  «؟اينَهإ ُشٝض أّ ٫

ـٿ يكـ ٚ ـٿ   ع ؿٕٚ ايعـٜٕٓٝٛ   أقبٌ اجملع ِ ٯكا٤ اجملع قبعٛهلِ  ٚ، ؿٜٔ غعإل ايعـٜٓٝـب  بععـ كؾٔٗع

ٔ   ععع اكّ ا٭هاهعٞع بععـب ايوععٓٸ١ ٚاسبـاثعع١ يًُكـَعع١ ايكا٥ًعع١ بعععـّ ٚدععٛؿ ايتععع  إل ايوعٓع عًعع٢ تػعٝع

 .  ٚأطًكٛا ًعاكات ايعٛؿ٠ إفب ايقات ٚعِل اي١ٔٗٓ ٚايربٚتوتاْت١ٝ اٱه١َٝ٬ ،ٚتٓكٝتٗا

ـ قاؿكاڄ عًع٢ إٔ ِٜعبض ٖاؿٜعاڄ    مل ٜهٔ ايوًـ اىبجكډ ؿـب ايـٜٓٝـبسوب اعتكاؿ اىبجكٚ

;   َٚلًععـاڄ ًُٛهعع١ مل ٜهرتثععٛا يًشكععا٥ل اىب أ٫ٚڄ: ٭ْٗععِ ًٜٝععل بازبُععاٖإل نُععا ػبععب ٜٚٓبػعٞع

ٚاُْٗهععٛا بڀععلغ   ،اْؿِععًٛا ععٔع نبععاٖإل ايٌعععب    ٚثاْٝععاڄ: يًُذتُععع ٚاىب٪هوععات ايـٜٓٝعع١.  

ٟپ. ٚبـ٫ڄ َٔ ا٫هعتعا١ْ باىب٪هٻوعات  ٚأهً أْؿوِٗ، قبع٢ٓ أْ٘ مل ٜهٔ يـِٜٗ يػ١څ  ٛبٷ نباٖإل

ًب ذبلٜععو ازبُععاٖإل، نععاْٛا ٜوععتعٕٝٓٛ    ،هعع٬ّ اىبتععٛؾل٠ بععايك٠ٛ ، ٚإَهاْٝععات اٱايـٜٓٝعع١

اىبوععتٜٛات َعٔع ايٌٓععاطات ٚايععل٣٩  ٖععقٙتعلٓععت . ٚقععـ با٭هععاطإل ايٌععا٥ع١ قبعٌع اٱهعع٬ّ

 ؿـب ايـٜٓٝـب. يًٓكـ ايعًُٞ ٚايعًُٞ َٔ قبٌ اىبجكډ

 

 ــــــىكذ الفهش الذٓين ّسدال الذًٓ  ـب  

١ تت ايععقٜٔ ع ٜٕٓٝٛ    اىبجكؿععٕٛ ايععـنععإ  ُجعٌع ًب إسٝععا٤ ؿٜعٔع  ٜععلٕٚ إٔ كهععايتِٗ ا٭هاهعٝع

ٜلٕٚ إٔ ٖقا ايعٌُع ٜوعتًنّ ْكعـ اٯكا٤ ايتكًٝـٜع١ ٭٥ُع١ ايعـٜٔ ٚاىبعقٖب ًب         ع اجملتُع َٚقٖب٘

ٚٓعع٘ اىبٛدعٛؿ ؾعع٬ڄ نُ٪هوع١ ٚثكاؾع١ ٚقعاؿ٠       ٗٛا عبٛ ْكعـ ايعـٜٔ ًب   َٔ ٖٓا تٛدٻٚاجملتُع. 

مل ٜهٔ بٛهع اىبؿٗعّٛ ايتكًٝعـٟ ٚاىبتعـاٍٚ يًعـٜٔ      ايـٜٓٝـب . ٚسوب اعتكاؿ اىبجكؿـبتكًٝـٜـب

ٚػبعععب إٔ ٜعععتِ إػلادعع٘ع َععٔع ا٭طعععل    ،إٔ ٜتعععٛا٤ّ َعععع اٯكا٤ ازبـٜعععـ٠ ٚاسبـٜجععع١ َٚٓذناتٗعععا  
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يكـ نعإ  ايتكًٝـ١ٜ. ػبب إعاؿ٠ قلا٠٤ َؿاِٖٝ ايـٜٔ ايوابك١ َٔ َِاؿكٙ ا٭ٚفب ٚدبـٜـٖا. 

ِ عٝا إفب تًُٝع ايٛد٘ ايتكًٝـٟ يًعـٜٔ بايتععايٝ  ٚه ،أٍٚ َٔ اٖتِ بٗقا ا٭َل عيتًٚلٜ ٕبامك

٫ ْتشععـخ ععٔع ايععـٜٔ ايععقٟ نععإ   »ايعًُٝعع١. ٜكععٍٛ ايععـنتٛك ًععلٜعيت ًب ٖععقا اشبِععْٛ:   

ٚؼبهععِ ًب اجملتُععع، بعٌع ْتشععـخ ععٔع ايععـٜٔ ايععقٟ ثععاك أْبٝععا٩ٙ ٱمايعع١      ،َڀبكععاڄ ًب ايوععابل

 .  «ا٭ًهاٍ اىبؼتًؿ١ يـٜٔ ايٌلى

ٕٸ ٕٜععل٣ بععامك ٚ   ،َعٔع َععٛاؿ ايبٓععا٤   ـٜٓـب عٓععـْا مبهعٔع تٌععبٝٗٗا بتععٌڎ  سايعع١ اىبتعع  أ

اىبرتانِ بعٔٗا ع٢ً ايبعض اٯػعل، ؾٗٞع نبٝعٗعا دٝعـ٠ َٚلغٛبع١، إ٫ إٔ عِٓعل ايرتابعٌب        

ِ ُعشٝض إفب    ،ٖٚٞع غعإل َلتبع١ ٚؾكعاڄ شباكطع١ َعٝٓع١       ،َعا بٝٓٗعا   ًب ٚا٫ْوذاّ َؿكعٛؿ  ٚتُٓبٝع

 .  ٚمل تٌهٌ بٝتاڄ أٚ بٓا١ٜ َٓتُب١ُ ،داْب بعٔٗا ايبعض

ٗععاڄ يلدععاٍ ايععـٜٔ ايتكًٝععـٜـب نععإ َٛدٻػععل يٓكععـ اىبععجكؿـب ايععـٜٓٝـب يًععـٜٔ  اطععٛك اٯ

ٚعًُا٤ اسبٛم٠ ايع١ًُٝ ٚاىبلدع١ٝ ايـ١ٜٝٓ بٌهٌ أهاهٞ. ؾِٗ ٫ ٜعتربٕٚ كداٍ ايـٜٔ َلادع 

اهععتًٗاَاڄ َعٔع تعععايِٝ  ;ٚنععاْٛا ٜوعععٕٛ إفب إٔ ػبعًععٛا ايععـٜٔ ًب َتٓععاٍٚ ازبُٝععع  ،ًب تؿوععإلٙ

َعتععربٜٔ َبٗععٛك طبكعع١ َعٔع كدععاٍ ايععـٜٔ توعع٢ُ بععامسِٗ ٜعع٪ؿٟ إفب كبلنععن           َععاكتٔ يععٛثل، 

 .  ٚمبجٌ َكـ١َ يًتشذل ايـٜين ،ا٭ؾهاك ٚا٭عُاٍ ايـ١ٜٝٓ

اّ  عًُععا٤ ٚتٛادعـِٖ ًب بعع٬ٍب ايوعع٬طـب تعععإٚ بعععض اييكعـ نععإ   هععبباڄ يتٛدٝع٘ع هعٗع

  ِ ِ اْتكاؿ اىبجكؿـب ايعـٜٓٝـب عبعٖٛ َٔع  ٚ ٔ ٚايتعـٜٔ. دبعاٙ ايعـٜ   اْتٗعامٜـب ٚػعاط٦ـب   ، ٚاعتبعاكٖ

ٟٸ َععـ٣ مبهعٔع إٔ تٓڀبععل ٖععقٙ اٯكا٤ ٚا٫ْتكععاؿات َععع سكٝكعع١ كدععاٍ ايععـٜٔ         ايٛآععض إفب أ

ـ  ع ايجعٛكات ايهعبإل٠      تؾٌٗ سعـث ٚاىب٪هو١ ايـ١ٜٝٓ.  إلات ازبقكٜع١   ايعيت أؿت إفب إسع اخ ايتػٝع

،  ًب ايعِععل اسبععايٜٞٛدععـ ععٔع طلٜععل آػععل غعإل اىب٪هوعع١ ايـٜٓٝعع١؟   ًب اجملتُعع ع     عًعع٢ ا٭قعٌع

ـٷ         ٚبـ٤اڄ ُِٗ أنبعع، ًعاٖ ين، ايعقٟ ٜعتعرب معٝع  َٔ اىبإلما ايٌإلامٟ ُٚع٫ٛڄ إفب اٱَعاّ اشبُٝع

ٞپ ٔ       س ٍ طبكع١ كدعاٍ ايعـٜ ايعقٜٔ ٖعِ قبٓنيع١     ،ع٢ً إٔ اىبجكؿـب ايـٜٓٝـب نعاْٛا بِعـؿ تُٗٝع

٭ْٗعِ   ا٫ْتكعاؿات; ٚإيػا٤ ؿٚكِٖ ًب اجملتُع، بعـ ٖقٙ اىبٛدع١ َٔع    ،ايٛهڀا٤ بـب اهلل ٚايٓاي

إل سكٝكعع١ ايععـٜٔ ٚدععٖٛلٙ   ًب ٚ ،ٓاؾوععـب هلععِٜعتععربِْٚٗ َ ٚدععٛؿِٖ مل ٜهعٔع بإَهععاِْٗ تػعٝع

 بتؿوإلاتِٗ ايرتَٛؿٜٓاَٝه١ٝ ٚايتاكؽب١ٝ.  

 

 ــــــاحلذٓج٘  العلْواالطتفادٗ مً  ـز 

ٚع٢ً ايعهى َٔ ايقٜٔ أعًٓعٛا عٔع اهتوع٬َِٗ ايهاٌَع      ،اىبجكؿٕٛ ايـٜٕٓٝٛمل ٜلٳ 
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ا٭َععلٜٔ، ٚهعععٛا إفب  ٚدععٛؿ أٟ تبععأٜ بععـب ٖععقٜٔ سبـٜجعع١ ٚربًععٛا ععٔع هععٓٸتِٗ،أَععاّ اىبـْٝعع١ ا

ٍٛ ٚايكع  ،ّ ٚايتٛاؾعل بعـب اىبؿعاِٖٝ ٚاىبٓذعنات ايعًُٝع١ ازبـٜعـ٠ ٚايتععايِٝ ايـٜٓٝع١        إػباؿ ايتٛا٩

َٔ اىبٓذنات ايعًُٝع١ اسبـٜجع١ ٫ٚ    بأُْٗا ٫ ٜوتػٓٝإ عٔ بعُٔٗا، حبٝح ٫ مبهٔ ايتٗلب

ام  ٓٸ١. ايٍُٛٛ باجملتُع إفب اسباي١ اىبجايٝع١ بعـٕٚ ايوع    مبهٔع اعتبعاك اىبٗٓعـي     ًٚب ٖعقا ايوٝع

َٔ ٓعُٔ اىببعاؿكٜٔ ايعقٜٔ     ١ ايرتَٛؿٜٓاَٝه١ٝ ًب ؾلْوا ع ع اىبتؼلز َٔ اهلٓـهٕ  َٗـٟ بامك

ٔٸل اٱْوإ ٚتڀٛكٙ إلبعا ؼبٌِع ًب    ات ًب ٖقا ايوٝام. ٖٚٛقاَٛا ببعض اشبڀٛ ٜل٣ إٔ ذب

عًععّٛ ايتذلٜبٝعع١ يًُـْٝعع١ ازبـٜععـ٠ إٔ تڀععٛك ايٚ ايوععإل قبععٛاما٠ طلٜععل ا٭ْبٝععا٤ ٚعًعع٢ اَتععـاؿٙ،

ـ          ٜٔ اٱهع٬َٞ  ٚهإلٖا ايتهعاًَٞ يٝوعت ًب سايع١ تٔعاؿ ٚتععاكّ َعع ا٭ٖعـاف ايوعا١َٝ يًع

٘ ٚايكععلإٓ ايهععلِٜ ايًععقٜ  َعع١ باٱَهععإ إػبععاؿ اىبٛا٤ ٔ ٜٔععُٓإ هعععاؿ٠ ايبٌععل١ٜ، ٜٚعتكععـ أْعع

٤ بايعـيٌٝ عًع٢ إعذعام ايكع      لإٓ َٔع  بُٝٓٗا. نُا نإ هشابٞ ٜعتكـ أٜٔاڄ أْ٘ مبهٔ اجملٞع

 .  ايُٓبلٜات ايع١ًُٝ، أٚ ايكٍٛ بِش١ ُْبلٜات ايتهاٌَ عٔ طلٜل ايكلإٓ

تٓڀًععل َعٔع   ،ّ، ًب إثبععات أٚ ؿعععِ ٖععقا ايتععٛا٩  يكععـ ناْععت ٖععٛادى ٖعع٪٤٫ اىبععجكؿـب  

ايقٜٔ دعًعٛا ايعًعِ َكابٌع ايعـٜٔ      ،كؿٞ ا٭دٝاٍ ايوابك١ َٔ اىبتأثلٜٔ بايػلبذباًٞ ػڀأ َجٻ

 ًب ق١ٝٔ اي١ٔٗٓ ايػلب١ٝ.  

ايرتابٌب بـب ايعًِ ٚايـٜٔ ٚتٓاغُُٗا إفب إػبعاؿ َعقٖب دـٜعـ َكابٌع اىب٪ٜعـٜٔ       ٜ٪ؿٿمل 

يًػععلب ٚاىبتععأثلٜٔ بع٘ع أٚ اىبعاكٓععـب يع٘ع ؾشوععب، بعٌع نععإ بإَهاْع٘ع ا٫ْتكععاٍ إفب َعازبعع١        

ُٛك٠ ًَتن١َ يٲْوإ ايقٟ نعإ ؾعاع٬ڄ ًب   ع ٜعهى َٔ د١ٗ  ع ; ٭ْ٘  اىبآٞ بولع١ أنرب

٫ ًٜكٞع   عاقبت٘ َٚآٍ أَلٙ، َٚٔع دٗع١ أػعل٣    ايتـػٌ ًب ً٪َٕٚواك اسبلن١ ا٫دتُاع١ٝ ٚ

ٜع١ ايتكًٝـٜع١. ٚباٱٓعاؾ١ إفب فيعو     قبو٪ٚي١ٝ اهلل تعافب عٔ نبٝع ا٭َٛك بٓا٤ ع٢ً أهاي ايل٩

ٚا٫هعععتؿاؿ٠ َععٔع ايعٓعععاٜٚٔ  ،َٚععٔع ػععع٬ٍ تأهٝوعع٘ع يًُ٪هوعععات ا٫دتُاعٝععع١  ،ٕ اٱْوعععإؾعععإ

١.    لٜع١، ٫ ػبعٌع اىبِعا   نايـمبكلاط١ٝ ٚاسب ،اسبـٜج١  حل ايعاَع١ ٓعش١ٝ ىبِعاسب٘ ايٌؼِٝع

َؿّٗٛ ايٛط١ٝٓ ع٢ً أهعاي أْ٘ع َٓؿٌِع عٔع اىبعقٖب، عًع٢ ايعهعى َٔع ك٩ٜع١          إفب  مل ُٜٓبل

اىبجكؿـب اىبتأثلٜٔ بايػلب، بٌ نإ ٜتِ ايتأنٝـ ًب تٛٓٝش٘ ع٢ً ٓلٚك٠ تڀعُٝ٘ بايٛطٓٝع١  

مبهٔع  ٚػعل.  ٫ٚ ًٜػٞع أسعـُٖا اٯ   ،َعا بُٝٓٗعا   يهٞ ٌٜإل إفب عـّ ٚدٛؿ ايتٔاؿ ًب ;أٜٔاڄ

َع ايعٛاطـ ٚاىبٌاعل ٚا٭عُعاٍ اشباُع١ ايعيت تٛدبٗعا ايعكٝعـ٠       ،يًـٜٔ ٚاىبقٖب إٔ ٌٜهٌ

 .  ناڄ يًٛط١ٝٓ َٚواْـاڄ هلا، ٚكبٓشٗا ػِا٥ّ يبتام٠ماڄ ٚضبلٿعا٬َڄ َعنٿ ،ايـ١ٜٝٓ
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ٌ  ،ٚايعـنتٛك عًٞع ًعلٜعيت إٔ بععض اىبُٓبُعات      ٕاىبٗٓـي َٗعـٟ بعامك  اعترب  : َجع

ناْت توع٢ يًُباؿك٠ بادبعاٙ إسٝعا٤ ايوعٓٸ١ با٫هعتؿاؿ٠ َٔع       ،ٚغإلٖا ،ًلػ َُٓب١ُ صباٖـٟ

َٔع ايٛآعض ٖٓعا أْٓعا ُْبلْعا إفب ا٫هعتؿاؿ٠ َٔع ايتععايِٝ ايعًُٝع١ ًب تؿوعإل           ٚايتععايِٝ ايعًُٝع١.   

١ داكٜعع١     ٕ ٖععقا ا٭هععًٛب نععإ َٛدععٛؿاڄ قبعٌع    ، ٚإ٫ ؾععإايتعععايِٝ ايـٜٓٝعع١ عًعع٢ ًععهٌ قٔعٝع

;   ٕا ٌٜإل بامكٚا٭سـاخ اييت بلمت. نُٕ بامك إف ٜكعٍٛ:   ْؿو٘ إفب ساي١ َٔ ٖعقا ايكبٌٝع

ٚايعقٟ نعإ َٔع ابتهعاك      ،تعلؾت ع٢ً تؿوإل ايكلإٓ ٭ٍٚ َل٠ ًب ايِعـ ايلابعع اىبتٛهعٌب   »

 اسبـاث١ ًٜٚؿت ا٭ُْبعاك إٔ اىبعإلما  اىبإلما أبٛ اسبؤ ػإ ؾلٚغٞ. ٚاي٤ٌٞ ايقٟ نإ ٜتوِ ب

َٔ ػ٬ٍ تبٝـب سكٝكتٗعا ٚأسكٝتٗعا بٓعا٤ عًع٢      ؾلٚغٞ نإ ٜكّٛ بتؿِٗٝ آٜات ايكلإٓ ٚإثباتٗا

 .  «ؾ٬ٔڄ عٔ تلنبتٗا بٌهٌ بوٌٝب ،أهاي ايُٓبلٜات ايع١ًُٝ ٚايتاكؽب١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

 

 ــــــ ّالذّس االدتناعٕ تذذٓذ الذٓينال ـد 

ٚاْڀ٬قعاڄ َٔع إٔ إسٝعا٤ ايعـٜٔ ٜع٪ؿٟ إفب ٚعٞع اجملتُعع         ،ٚؾكاڄ ىبا ٜلاٙ اىبجكعـ ايعـٜين   

ي، ؾعإ   ٓاع٘ ٚايوعٞ يًتؼًّ َٔ ٚاْتباٖ٘ ٭ٚ ٕ أؿْع٢ قعـكڈ َٔع    ا٫هتبـاؿ ٚا٫هعت٤٬ٝ ا٭دٓع

هععٕٛ اجملتُععع  ي ;بععقٍ ازبٗععـ ًب ٖععقا اشبِععْٛ مبهعٔع إٔ تهععٕٛ يع٘ع تععأثإلات نععبإل٠      

ٚثكاؾععع١ ايٓعععاي ؿٜٓٝععع١. ٚمبهععٔع يًعععـٜٔ اٱهععع٬َٞ إٔ ٜتشعععٍٛ إفب أقععع٣ٛ قععع٠ٛ  اڄؿٜٓٝععع اڄصبتُعععع

 ًب إمبإ ايٓاي ٚقًٛبِٗ.   ىبا مبتًه٘ َٔ ْؿٛف ،ادتُاع١ٝ ٚاع١ٝ َٚبـع١

عٞ حبعععـ فاتعع٘ع َعععقٖب َٓعععاٖض      » ٜكعععٍٛ ايعععـنتٛك عًععٞع ًعععلٜعيت:    اىبعععقٖب ايٌععٝع

ٚنبٝعععع ٖعععقٙ اىبٓذعععنات ا٫دتُاعٝععع١    ٚبإَهاْعع٘ع إٔ ٜنيعععنٍ قِعععٛك ايُبعععاىبـب.   ،ي٬هعععتبـاؿ

 .  «ٚبتػٝإل أهًٛب ايؿِٗ ايتكًٝـٟ يًـٜٔ ،ٌَلٚط١ بإسٝا٥٘

 ،َٔع قُع١ ازببٌع إفب قععل ا٭ٚؿٜع١      إٔ اٱهع٬ّ نذعٖٛل٠ تعـسلدت   » ٕٜعتكعـ بعامك  

ـ  ،ٚهبًت ًب طلٜكٗا ايهجإل َٔع ايڀعـب ٚا٭سذعاك    َا ٌُٚع قعاع ايعٛاؿٟ أُعبض َكٝعـاڄ      ٚعٓع

; ستع٢      ٖٚعـؾٓا ٜتُجٌع ًب إمايع١ ٖعق     قبذُٛع١ َٔ ايٌٛا٥ب. ٙ ايٌعٛا٥ب ٚاشبلاؾعات ايعايكع١ ب٘ع

 .  «ٌِْ إفب فيو ازبٖٛل. ٖٚقا ٖٛ إسٝا٤ ايـٜٔ بعٝٓ٘

٫ٚ بعـ َٔع ٬َسُبع١     .ٝا٤ ايـٜٔ ؼبتاز حبـ فات٘ع إفب طلٜكع١ َعٝٓع١   َٚٔ ايبـٜٗٞ إٔ إس

ؿعٕٛ ايعـٜٕٓٝٛ ًب إسٝعا٤ اٱهع٬ّ. ٜتشعـخ ايعـنتٛك       ا٭هًٛب ٚايڀلٜك١ اييت ٜوتؼـَٗا اىبجكډ

بٗععـف ؾٗععِ اٱهعع٬ّ َٚعلؾتع٘ع   »ؾٝكععٍٛ:  ،ًععلٜعيت ععٔع أهععًٛب٘ َٚٓٗذع٘ع ًب عًُٝعع١ اٱسٝععا٤   
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ٚ    اهععتؿـتٴ بععا يـكاهعع١ بعععض ايعًععّٛ اٱْوععا١ْٝ،    ٚكَعٔع بعععض ايِٓععْٛ ايععيت توععتؼـّ ًب أ

ٚتتُجعٌع ًب َعلؾعع١  ،طلٜكعع١ مبهعٔع اهععتؼـاَٗا بٌععإٔ أٟ َععقٖب َعٔع اىبععقاٖب   ٚاهععتٓبڀتٴ

، َٚكاكْتٗععا َععع ايٛدععٛٙ اىبٌععاب١ٗ هلععا ًب اىبععقاٖب ا٭ػععل٣   ،وبوعع١ ٚدععٛٙ بععاكم٠ ٭ٟ َععقٖب 

 : ي، قبعٓعع٢ اىب٪هٿعع  ععع2ععع اهلل أٚ اٯهلعع1.١ٖٚعٞع ي ٚاىبؼعع  3ى. ايعٓع ععع 4اطبـب. ععع ًععهٌ َبٗععٛك ايعٓع

 .  ايٓؼب١ َٔ أؾلاؿ اىبقٖب ع5ايهتاب. 

ٖٚٛ َعا عًٝ٘ع    ،َٔ ايٛآض َـ٣ ايتبأٜ اىبٛدٛؿ بـب ؾِٗ ايـٜٔ بُٓبل٠ ؿ١ٜٝٓ هڀش١ٝٚ

ع١ ٚ ،ؿٕٛ ايـٜٕٓٝٛاىبجكډ  ;ا٭هًٛب اىبعُل ايقٟ توإل عًٝ٘ اسبٛمات ايع١ًُٝ ٚكداٍ ايـٜٔ ايٌٝع

يت تٛيـت عٔ اٯػل. ؾأسعـُٖا ٜلعع٢ صبُٛعع١    ايٓتٝذ١ اييت ػلز بٗا ا٭ٍٚ ٚايٓتٝذ١ اي ٚبـب

ٟ   قت ؿَعاؽ َؿهڍع  ايؿلقإ اييت َنٻ ٚاٯػعل ٜلبٞع أبٓعا٤ٶ َٔع طعلام سوعـب        ;ل َٔع طعلام اىبڀٗعل

ِ يجُاْٝع١       ؾُٗٝـ٠، ايقٟ ٜتشٌُ أعبا٤ ايـؾاع اىبوتُٝت عٔع أكٚاغ ايٓعاي ٚأَعٛاهلِ ٚأعلآٗع

 ٚؽبلز َلؾٛع ايلأي َٔ َٝـإ ايعًِ ٚايعٌُ.   ،أعٛاّ

ايقٜٔ بعلمٚا بععـ اْٗٝعاك     ،ايـٜينايؿهلٟ كداٍ سلن١ ايتذـٜـ  ؾإٕأ١ٜ ساٍ ٚع٢ً 

ِ ايعـٜٔ بؿٗعِ          اهتبـاؿ ايٌاٙ كٓا ػإ ع٢ً ًعهٌ َبعاٖل٠ ؾهلٜع١، هععٛا إفب إععاؿ٠ تُٓبٝع

ٚإٔ ٫ تهٕٛ كؿٚؿ أؾعاهلِ اْؿعاي١ٝ أَاّ اىبـ١ْٝ ازبـٜـ٠ َٚٓذناتٗا، عًع٢ ايعلغِ    ،دـٜـ ي٘

 ل.  َٔ سٍِٛ ٖقا ا٭َل عٓـ ايتڀبٝ

 

 ــــــمالسع٘ 

ٍ    :وأٍٜٴ قـ ٟ   :أٜٔ تأتٞ َها١ْ عًُعا٤ ايتذـٜعـ ايؿهلٟ،نأَجعا ٝـ اىبڀٗعل  ،ايٌٗع

 ىبافا مل تقنلٚا ٦ًٝاڄ عِٓٗ ٚعٔ ٌْاطاتِٗ؟  ًٚب َوأي١ ايتذـٜـ ايؿهلٟ ٖقٙ؟ 

ٍ  عٔٚيٲداب١  ٕ ايتذـٜعـ ايؿهعلٟ أٚ اىبعقٖب ايعكًٞع اىبععلٚف      إ :فيو ٫بـ َٔ ايكعٛ

ٖٚقٙ ايُباٖل٠ تكعّٛ عًع٢ أهعاي ا٫عتُعاؿ عًع٢ ايعكٌع        .عِل ايتٜٓٛلَباٖل٠ غلب١ٝ ْٚتاز  ٖٛ

ايععقاتٞ باعتبععاكٙ ايعاَعٌع ايٛسٝععـ ًب سعٌع اىبٌععانٌ ايععيت تعععاْٞ َٓٗععا ايبٌععل١ٜ. َٚعٔع ايٛآععض    

ٜٗتُٕٛ قبٌ نٌ ٤ًٞ بايٛسٞ ٚايتعايِٝ ايعيت   ،نايٌٗٝـ اىبڀٗلٟ ،ازبًٞ إٔ بعض ايعًُا٤

ٌ    ٜأتٞ بٗا ايٛسٞ. ٚيهٔ ٖقا ٫ ٜعين بڀبٝع ٌ  ;١ اسباٍ أْٗعِ ٫ ٜععإلٕٚ أُٖٝع١ يًعكع  ع  ٭ٕ ايعكع

. ٚبتععبإل آػعل    ع سوب َا ٜلاٙ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤   ٕ ايعًُعا٤  إ :عباك٠ عٔ ًلع َٔ ايـاػٌ حبعـ فات٘ع

ٔ  ًب ايٛاعـب َٔ فٟٚ ائُإل ايٛقاؿ ٜبقيٕٛ َا  ًٚب ٖعقا ايؿٗعِ ٜهعٕٛ     .ٚهعِٗ ًب ؾٗعِ ايعـٜ
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ض ايعـٜٔ. ًب       يعاًَٞ ايعكٌ ٚايٓكٌ ؿٚكاڄ أهاهٝاڄ. ٜٚوتؿاؿ َُٓٗعا ًب اسبكٝكع١ نعأؿٚات يتٛٓٝع

     ٕ ٜٚوععٕٛ ٱػبعاؿ ْعٛع َٔع      ،سـب إٔ اىبجكؿـب ايـٜٓٝـب ٜعتعربٕٚ ايعكٌع ٚايعـٜٔ أَعلإ َوعتك٬

 ،نعععاىبڀٗلٟ ،َععٔع ٖٓعععا نٝعععـ مبهععٔع إٔ ُْٓبعععل يًعًُعععا٤ اسبلِٜعععـب ٚايتٓاهعععب بُٝٓٗعععا. 

ايعيت بعـب أٜعـٜٓا هععت      ْٚٔعِٗ ُٓٔ ٖقا ايكايعب؟ اىبكايع١   ،كؿـب ايـٜٓٝـباىبجٻ نُٓبلتٓا إفب

   ٕ ى ايتذـٜعـ ايؿهعلٟ قبعٓعاٙ      ،ٱعاؿ٠ قلا٠٤ ق١ٝٔ ايتذـٜـ ٚايتٓعٜٛل ايؿهعلٟ ًب إٜعلا ٚيٝع

 يهٞ ٜٗتِ بٗا نبٝع ايقٜٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً تٛع١ٝ اجملتُع ٚتجكٝؿ٘.   ;ايًػٟٛ

 

 ــــــو خلتامظو ا

 ًب اشبتاّ ٫بـ َٔ ا٫يتؿات إفب بعض اىب٬سُبات:ٚ

ى َععلاؿ  أ٫ٚڄ: ٟٸ ،ٙ اىبكايعع١ناتععب ٖععق  يعٝع ـ  ٫ٚ أ إٔ ٜػُععض ايعًُععا٤   ،ضبكععل َِٓعع

   ِ ِٗ ععٔع ايعععامل َعٔع سععٛهل ِ ٚصبتُعععاتِٗ، ٫ٚ    ،ٚايبععاسجٕٛ أعٝعٓع ٜٚٴشبوععٛا ًب ْڀععام أْؿوعٗع

   ِ هعٛا٤ ًب ايعـاػٌ    ،ٜهٕٛ هلِ أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ايتعاٌَ ايؿهلٟ َع دإلاْٗعِ ٚأؾعلاؿ ْعٛعٗ

 ،ؾهاك ٚايُٓبلٜات ازبـٜـ٠أٟ َؿهل إٔ ٜتعاٌَ حبقك َع ا٭ع٢ً  ٚيهٔ ػببأٚ اشباكز. 

ٝٸِ       ،ٚخبا١ُ اٯكا٤ اييت يٝوت َٔ هٓؽ آكا٥٘ع ٚأؾهعاكٙ   ٚأسٝاْعاڄ تتبعأٜ ٚتتكعاطع َعٗعا، ٜٚكع

ٕٸ ًٚٚب سايعع١ ايتٔععاؿ ٜبتعععـ عٓٗععا.   ،تعايُٝع٘ع اىبععجكؿـب اٱٜععلاْٝـب اىبعععلٚؾـب   يبععا ٜ٪هععـ يع٘ع أ

 غعلب ا٭كّ  اًعرتٚا َعا نعإ ِٜعاؽ ًب    قعـ  ٚ ،باىبتٓٛكٜٔ ؾهلٜاڄ بعٝـٕٚ عٔ ٖعقٙ اسبكٝكع١  

 ايعٕٝٛ.   َػُِٖٔٛٚ  ،بأكٚاسِٗ

إٔ ٜوعع٢ إفب َعلؾع١    ،ٚقبٌ إٔ ٜٛاد٘ ُْبلٜات اٯػلٜٔ ،أٟ َؿهل ػبب ع٢ً :ثاْٝاڄ

ٜٚكععـ عًعع٢ ْكععاٍب ٓعععؿٗا     ،دٝععـاڄ ،أؾهععاكٙ ايٛطٓٝعع١ ٚايـٜٓٝعع١   :بعبععاك٠ أػععل٣ ٚ ،ُْبلٜاتع٘ع

ِٻ ٔ     ٚقٛتٗا، َٚٔ ث ٝع١ ٚايوعًب١ٝ   ٜٚتشعـخ عٔع ايٓعٛاسٞ اٱػباب    ،ٜتٛد٘ع ُعٛب أؾهعاك اٯػعلٜ

ٕ ؾعإ ؾٝٗا. ٚاىب٪هـ أْ٘ إٕ مل ْكٌ إٔ نبٝع اىبجكؿـب مل ٜٓذشٛا ًب ؾِٗ ثكاؾتِٗ ُْٚبلٜعاتِٗ،  

ِ ٜكعععٕٛ ًب َوععتٓكع      .أغًععبِٗ نععاْٛا نععقيو  ٚعععـّ ؾُٗٗععِ ايععـقٝل يجكععاؾتِٗ ايػٓٝعع١ دعًعٗع

 ٫سُبٓا ٖقٙ اسبكٝك١ دٝـاڄ ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١. قـ ا٫ْبٗاك ٚايـ١ٌٖ أَاّ أؾهاك ايػلب ٚ

ِ       يجععاڄ:ثا ٚيععٛ اهععتجٓٝٓا   .ػبععب إٔ ْبشععح ًب ايععـاؾع يععـ٣ اىبععجكؿـب اٱٜععلاْٝـب ٖٚععـؾٗ

ٕ ا٭دٝعاٍ ا٭ػعل٣ مل ٜهٔع يعـِٜٗ أٟ ٖعـف آػعل هع٣ٛ ػـَع١         ؾإاجملُٛع١ أٚازبٌٝ ايلابع 

ي،  ُا إٔ أغًععععبِٗ  يبچعععع ٚا٭دعععٓع َٚعععٔع اىبوععععتؼـَـب  ،ًب أسٔععععإ ايػععععلب تلعععععلعٔ ٫هعععٝع
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ل١ٜ َٔع ايعـٍٚ ايػلبٝع١، نُعا      ٭ؾهاكِٖ، ٚايهجإل َِٓٗ ٜوعتًُٕٛ كٚاتعب    ٕ أمسعا٥ِٗ  أًٗع

ستع٢ إٔ َكعـاك ايلٚاتعب ايعيت ٜوعتًُْٛٗا َعقنٛك٠        ،ٚعٓاِٜٚٓٗ ت٬سِب ًب ايٛثعا٥ل اىبٛدعٛؿ٠  

 ٖٞ ا٭ػل٣ ؾٝٗا.  

صبتُععع َعٔع اجملتُعععات بعععض ا٭ؾععلاؿ ايععقٜٔ مبًٝععٕٛ يًُذععٕٛ   نعٌعٜٛدععـ ًب   كابعععاڄ:

ِ اسبٝٛاْٝع١. َٚٔع ايبعـٜٗٞ إٔ ِٜعبض     ٚايٓؿى ا٭َاك٠ بايو٤ٛ، ٜٚوتوًُٕٛ يلغباتِٗ ًٚٗٛاتٗ

ؾُا بايو بـٜٔ نايـٜٔ اٱه٬َٞ َٚقٖب أٌٖع   ،ايـٜٔ سا٬٥ڄ نبإلاڄ أَاّ طًباتِٗ اىبولؾ١

ٟ      ،ٕ أؾلاؿاڄإ. ايبٝت  ،ناىبإلما آقا ػإ ايهلَاْٞ، ٚاىبعإلما أبعٛ اسبؤع ػعإ ايٌعإلام

ٍ  ٔ ناْٛا َػلَـب بقٚات يبډ ،ٚأَجاهلِ ،ٚاىبإلما ؼب٢ٝ ؿٚيت آباؿٟ ٚأمقع١   ،اسبؤع ٚازبُعا

      ٕ ـ ًب إٜعلا اغ١ ٖعقا اىبٌٗع ٚهععٛا إفب إػعلاز أمقع١     ،باكٜى ٚيٓـٕ، ناْٛا بِعـؿ إععاؿ٠ ُٝع

ٚنعإ َٔع ائعلٚكٟ     .ْؿعى تًعو ايٌعان١ً   عًع٢  طٗلإ ًٚإلام ٚنلَإ ٚغإلٖا َٔ اىبـٕ 

ٜوععٕٛ إفب ذبكٝعل أٖعـاؾِٗ ٓعُٔ      ٚيعقيو نعاْٛا   .أٜٔعاڄ تعٛؾإل ايجكاؾع١ اي٬مَع١ هلعقا ا٭َعل      

 ؿٕٛ.  سلن١ ايتٜٓٛل ايؿهلٟ، ٚأطًكٛا ُلػات إ٬ُغ اجملتُع ع٢ً اعتباك أِْٗ َجكډ إطاك

ا ايعـٜٔ       إ ػاَواڄ: ٕ أٟ َٓٗر أٚ َواك ٫ ؼبٌُ تًو ايكُٝع١ ايعًٝعا يًعكٌع نُعا ؼبًُٗع

١ً ىبععقٖب أٖعٌع   ،اٱهعع٬َٞ ، ٚإفب اىبوععت٣ٛ ايععقٟ ٜعتععربٙ ايبٝععتٚخباُعع١ ايجكاؾعع١ ا٭ُعٝع

ٚػبعععٌع ايعكععٌع قبٓنيععع١ َععع٬ى  ،ايكعععلإٓ ايِعععاَت بايعكععٌعايلهعععٍٛ ايبعععاطين. ؾٗعععٛ ٜوعععتٓڀل 

فيعو إٔ ايعكٌع ٜعـكى ًب ايهعجإل      ايٛسٝعـ;  ا٭عُاٍ. إ٫ أْ٘ ٫ ٜعترب ٖقا ايعكٌع عاٌَع ايتڀعٛك   

أْ٘ حبادع١ يًتععايِٝ ايوعُا١ٜٚ، ٚإٔ تًعو ايتععايِٝ ٖٞع ايعيت كبٓش٘ع ا٭يعل ٚايلًعـ.            اىبٛاكؿَٔ 

يتعععايِٝ ايوعُا١ٜٚ حبذع١ ا٫هععتؿاؿ٠ َٔع ايعكعٌع    ٚبٓعا٤ عًع٢ فيععو ٫ ٜٓبػٞع ايتؼًٞع ععٔع ايٓكٌع ٚا     

  ٞ ١ بڀڂعععِ ايتٓععٜٛل    ،ٚعكععـ اٯَععاٍ عًعع٢ َٓذععنات ايعكعٌع ايعًُعع ٚايتٛدع٘ع عبععٛ ايتعععايِٝ ا٭كٓعٝع

 ٞ ٚا٭َععل اىبوععًچِ بع٘ع إٔ ا٫هععتؿاؿ٠ َعٔع ايتعععايِٝ   .ايؿهععلٟ ٚا٫بتعععاؿ ععٔع تعععايِٝ اسبععل ٚايععٛس

ٌ ٫ ٖٚععٛ طأ ،ايوععُا١ٜٚ ٜٓڀععٟٛ عًعع٢ َٓٗذٓععا ٚطلٜكتٓععا اىبجًعع٢    ٕ أٟ ٚإ .لٜععل ا٫دتٗععاؿ ايؿاععع

 عًُا٤ ايـٜٔ.إفب ؿٕٚ ايلدٛع َٔ ٙ ٫ مبهٔ إٔ توتؿٝـ َٔ تعايُٝ٘ تكلأنتاب 
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 احلْصٗ العلنٔ٘ ّالعلْو العكلٔ٘

 العالق٘ ّاإلػهالٔات

 

انفياضي غالو رضا حىار يع: انشيخ

 عهي آل دهر انجسائريترجًة:

 

تعلاّ بعععض ا٭ؾهععاك ىبععجكؿـب  اهعع« ِْععْٛ َعاُععل٠»ذبععاٍٚ صبًچعع١ 

َععا ٜتعًچععل بععاسبٛم٠ ايعًُٝعع١   ٚعًُععا٤ ؿٜععٔ ْاًععڀـب ًب ايعًععّٛ ايعكًٝعع١ ًب  

َٸعع١ ًب اطاؾععٌ ايعًُٝعع١ ًب   ;ٚايـكاهععات ايعكًٝعع١ نْٛعع٘ َععٔ اطععاٚك اهلا

 .  ايتشلٜل(اىب٪هٸو١ ايـ١ٜٝٓ، ٚايقٟ َا ماٍ ٌٜٗـ دـ٫ڄ ْٚكاًاڄ

 

 ٔ٘ ــــــتكْٓه الذساطات العكلٔ٘ يف احلْصٗ العلن

     ؾلُع١ اسبعٛاك ؾعإٕ أٍٚ هع٪اٍ      َٓشٓعا ُٓٔ تكـِٜ ايٌعهل يوعُاستهِ عًع٢

ٜڀلغ ٖٛ: نٝـ تكٝٸُٕٛ ساي١ ايعًّٛ ايعك١ًٝ ًب اسبٛم٠ ايعًُٝع١؟ ٖٚعٌ نعإ ؾٝٗعا ايتڀعٛك      

 اىبڀًٛب أّ ٫؟

   ِ٫بععـ َعٔع فنععل َكـَعع١ سععٍٛ ٓععلٚك٠ ٚدععٛؿ اىبباسععح ايؿًوععؿ١ٝ ٚايه٬َٝعع١، ثعع

لؾٕٛ ؾإٕ أهعاي ٚدعٛؿ اسبعٛمات ايعًُٝع١ ٖعٛ اٯٜع١ اىبباكنع١        ظبٝب ع٢ً ه٪ايهِ. نُا تع

ِٵ إڇفٳا كٳدٳعٴٛ ٗٴ َٳ ٛٵ ٝٴٓقٹكٴٚاڃ قځ ٚٳيٹ ٔڇ  ـٿٜ ٗٴٛاڃ ؾٹٞ اي ٝٳتٳؿځكډ ِٵ طځآ٥ٹؿځ١څ يڍ ٗٴ ٓٵ َٿ ٌٿ ؾٹلٵقځ١ٺ  َٹٔ نڂ ٛٵ٫ ْٳؿځلٳ  ِٵ ؾځًځ ٗڇ ٝٵ اڃ إڇيځ

ٕٳ ِٵ ٜٳشٵقٳكٴٚ ٗٴ ٛؿ نباعع١ ٜتعٗعـٕٚ بايتؿك٘ع    (، أٟ ٫بـ ًب نٌ عِعل َٔع ٚدع   122 ايتٛب١:  يځعٳًډ

  ،١ ًب ايـٜٔ. ٚايتؿك٘ ٖٛ ايؿِٗ ايعُٝل يًـٜٔ. َٚٔ ايٛآض دـاڄ إٔ يًـٜٔ ث٬ث١ ضباٚك أهاهٝع

 ٖٞ: أٍُٛ ايـٜٔ; ٚا٭ػ٬م; ٚؾلٚع ايـٜٔ.
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ٚيعقا ظبعـ كٚاٜع١ ُعشٝش١،      .ؾإْٗا أهاي ايـٜٔ« أٍُٛ ايـٜٔ»ٚنُا ُٜبٗل َٔ اهِ 

يًُلسععّٛ اٯػْٛععـ اشبلاهععاْٞ، تكععٍٛ: ، «ُععٍٛنؿاٜعع١ ا٭»ٚكؿت ًب نتعب َٛثٛقعع١، َٓٗععا:  

أنبٸ٘ع اهلل  »، يهٓ٘ع نعإ َٓهعلاڄ ىبوعأي١ ٚاسعـ٠، ٖٚٞع اٱَاَع١،        «يٛ إٔ أسـاڄ قاّ ؿٖل...»

... ٢ يععٛ نععإ َعتكععـاڄ باىببععـأ ٚاىبعععاؿ، ٚنععإ اعتكععاؿٙ بُٗععا اعتكععاؿاڄ   تٸععس، أٟ «عًعع٢ َٓؼلٜع٘ع

. ٚبٓعا٤ٶ عًع٢     ُشٝشاڄ، إ٫ أْ٘ ًب َوعأي١ اٱَاَع١ نعإ َٓشعلف ايعكٝعـ٠، ؾع       ٬ قُٝع١ ٭عُاي٘ع

فيو ؾُٔ أكاؿ ايٍُٛٛ إفب مثل٠ ًب ؾلٚع ايـٜٔ ؾُٔ ايٛآض دـاڄ إْ٘ ٫بـ إٔ تهعٕٛ أُعٍٛ   

ؿٜٓ٘ ٚأهاي اعتكاؿٙ َتكٓاڄ. ٚيقيو ؾٌإٔ اسبٛمات ايع١ًُٝ ا٫ٖتُعاّ بأُعٍٛ ايعـٜٔ ٚحبجٗعا،     

ٜٔاڄ. ؾُعج٬ڄ: دبعـ   ناٖتُاَٗا ٚحبجٗا ًب ؾلٚع ايـٜٔ. ٚتٛدـ كٚاٜات نجإل٠ سٍٛ ا٭ػ٬م أ

، بٌع  «٫ تُٓبلٚا إفب نجعل٠ ُع٬ت٘ ُٚعَٛ٘، ٫ٚ تُٓبعلٚا إفب طعٍٛ كنعٛع ايلدٌع ٚهعذٛؿٙ        »

; ٭ْع٘ع كقبععا ٜهععٕٛ قععـ اعتععاؿ عًعع٢ تًععو    ؟ُععاؿم أّ ٫ ْ٘ٸععأ٘ بايعٗععـ، ٖٚعٌع  ٥ععاُْبععلٚا إفب ٚؾا

«. اسبوعـ ٜأنٌع اٱمبعإ نُعا تأنٌع ايٓعاك اسبڀعب       »ايعباؿات. ٚدا٤ ًب بعض ايلٚاٜات إٔ 

إفا ناْعت َٚبٝؿع١ اسبعٛمات ٌَٚعلٚعٝتٗا ايتؿك٘ع ًب ايعـٜٔ ؾع٬ ٜٓبػٞع سِعل ايعـٜٔ           ٚعًٝ٘ ؾع 

بايؿكع٘ع ٚا٭ُععٍٛ اىبتععـاٍٚ، بعٌع ٫بععـ َعٔع ايبشععح سععٍٛ اىبوععا٥ٌ ايؿًوععؿ١ٝ ٚايه٬َٝعع١، ايععيت  

١ٝ; ٚتععـؾع ايٌععبٗات عٓٗععا. ٚقععـ ناْععت ٖععقٙ ايكٔععاٜا َتـاٚيعع١ ًب         ت٪هععى يعكا٥ععـْا ا٭ُعًع

نُا تبـب فيو َٔ َڀايع١ تاكٜؽ اسبٛمات أٜٔاڄ. ؾتذـ  اسبٛمات ايع١ًُٝ ع٢ً طٍٛ ايتاكٜؽ،

ـ اىبلتٔع٢ ع َعج٬ڄ ع ٜٴٌعاك إيٝ٘ع ًب اجملعاٍ ايؿكٗٞع ٚا٭ُعٛيٞ بِعؿت٘ ؾكٝٗعاڄ ؾشع٬ڄ، ٚإفا               ايوٝع

٫سُبتع٘ع بهععٕٛ َؿهععلاڄ ٚعاكؾععاڄ باٱهعع٬ّ ؾٗععٛ ُععاسب كأٟ ُْٚبععل ًب اىبوععا٥ٌ ايعكا٥ـٜعع١       

ؽ    أٜٔاڄ، ؾٗٛ َٔ نبعاك ايؿكٗعا٤، ٚنعقيو َٔع نبعاك اىبع       تهًُـب. نعقيو اسبعاٍ ًب ايٌٝع

 ، ١ ًب ايهعع٬ّ   ٚايڀٛهعٞع ; ٭ٕ هلعع٪٤٫ نتبععاڄ أهاهعٝع نُععا إٔ هلععِ نتععب   ،ايع٬َعع١ اسبًعٞع

أهاه١ٝ ًب ايؿك٘. ٚنقيو ٖٛ ساٍ اشبٛاد١ ِْإل ايـٜٔ ايڀٛهٞ ٚغإلِٖ. ؾعايعًّٛ ايعكًٝع١   

 .ناْت بٗقٙ اىبٓني١

   ٕ ١ َععٔع ايعًعععّٛ ايعكًٝععع١، نعععإٔ ٜهعععٛ بععععض  يهععٔع ؿا٥ُعععاڄ ناْعععت ٖٓعععاى سواهععٝع

ا ػبلٟ ًب تًو ايعًعّٛ، أٚ مل ٜهْٛعٛا ٜعلؾعٕٛ يػع١ تًعو ايعًعّٛ،       ا٭ًؼاْ ع٢ً غإل ب١ٓٝ قب

ٜٚوُعٕٛ عٔ َوا٥ٌ تًعو ايعًعّٛ َٔع بعٝعـ، ٚعًع٢ ٓع٤ٛ َعا ؾُٗعٛٙ َٔع ايهتعب، ٜٚؿوعلٕٚ            

٦ٕٛ ايُبٔع بٗعا. َعج٬ڄ: َٔع اىبوعا٥ٌ             أيؿاَبٗا سلؾٝاڄ ٚحبوعب اىبعٓع٢ ايًػعٟٛ. يعقيو نعاْٛا ٜوٝع

وؿ١ قاعـ٠ ايوٓؼ١ٝ بـب ايع١ً ٚاىبعًٍٛ، يهٔ ايعقٜٔ ٫ َعلؾع١ هلعِ بايؿًوعؿ١     ايكڀع١ٝ ًب ايؿً



 

 

 

 

 هـ 0340ـ  م 0202اخلامسة ــ العدد التاسع عشر ــ صيف السنة ــ  نصوص معاصرة

 

ؼ١ٝ تععين اىبٌعاب١ٗ، ثعِ ٜوعتٓتذٕٛ إٔ اىبٌعاب١ٗ تتععاكّ َعع اٯٜع١ ايٌعلٜؿ١            ٜعتكـٕٚ إٔ ايوٓع

ٞٵ٤ٷ ًٳ ٘ٹ  ُٹجٵًٹ ٝٵىٳ نځ ، ٚإٔ ايؿًوؿ١ تتعاكّ َع ايعلؾإ. إفاڄ ػبب إٔ ٫ تـػٌ ايؿًوؿ١ إفب يځ

ؼ١ٝ. يهٓ٘ع عٓعـَا ٜؿوعل       ١ٝ٤٢. ٚنٌ ٖقا ْاًاسبٛمات ايعًُ َٔ عـّ ايؿِٗ ايِعشٝض يًوٓع

ؼ١ٝ ١  َٓاهععب١( ًب ايعًعع١، ٚبوععببٗا ٌْععأ َٓع٘ع  فيععو        ،ايوعٓع قبعٓعع٢ ٓععلٚك٠ ٚدععٛؿ ػُِٛعٝع

ٚيٝى ْؿى َع٢ٓ اىبٌاب١ٗ. ٚبٓا٤ ع٢ً فيو اىبعٓع٢   ،اىبعًٍٛ اشباْ، ٖٚقا ٖٛ َع٢ٓ ايوٓؼ١ٝ

ب ايؿًوؿ١ٝ ؾ٬ِڄ ذبت عٓعٛإ: إٕ اهلل تععافب   ٚ٭ٕ ًب أغًب ايهت ،ايقٟ ٜقنلٙ ايؿ٬هؿ١

٘ٹ   ٫ ٌٜاكن٘ ٤ًٞ ًب أٟ َع٢ٓ َٔ اىبعاْٞ، ؾإٕ ٖقا ٖٛ َع٢ٓ اٯٜع١ ايٌعلٜؿ١    ُٹجٵًٹع ٝٵىٳ نځ يځع

ٞٵ٤ٷ ؾًوععؿ١ٝ، ٚببٝععإ عكًعٞع ٚاهععتـ٫يٞ، ٫ٚ ٜڀلسع٘ع َجعٌع اٯٜعع١       ١، يهٓع٘ع ٜڀلسع٘ع بًػعع  ًٳعع

اعتباك ايكلإٓ ن٬َاڄ إهلٝعاڄ; ٭ٕ هع٪اي٘   تعبـ; ٭ْ٘ سٝٓٗا مل ٜتٌُٛ إفب  ٘ايكلآ١ْٝ، ٜٚكٍٛ: إْٸ

ى  »ا٭هاهٞ ٖٛ عٔ ٚدٛؿ اهلل تعافب، ْٚلٜـ إٔ ْعلف اهلل بإسـ٣ ُؿات٘ ايوًب١ٝ، ٖٚٞ  يٝع

. ٚايعقٜٔ ػعايؿٛا تًعو ايعًعّٛ أٚقؿعٛا        «نُجً٘ ٤ًٞ ، ؾ٬بـ إٔ ْجبت ضبت٣ٛ اٯ١ٜ ببٝعإ عكًٞع

ٕٸ نتععلبععٛ ٖععقٙ ايعًععّٛ ٚتڀٛكٖععا ًب اسبععٛم٠ ايعًُٝعع١ باىبوععت٣ٛ اىبڀًعع   ب اٛب. ٚإفا ٫سُبععتِ ؾععإ

، يهععٔع نتعععاب «اطآعععلات»ٚ ،«تٗعععقٜب ا٭ُعععٍٛ»نتعععاب أُعععٛيٞ، ٚنعععقا  « اىبععععامل»

ٛٻ   « اىبعععامل» ٫ مبهعٔع َعع٘ع   ك إفب سععـڎأُععبض َُٗعع٬ڄ تكلٜبععاڄ ًب اسبععٛمات; ٭ٕ ٖععقا ايعًععِ تڀعع

 ايـؾاع عٔ تًو ايُٓبلٜعات. ٚإفا نٓعا ْعتكعـ إٔ ايعكٌع ٫بعـ إٔ ٜؿهعل حبلٜع١ ًب ايعًعّٛ، ٫ٚ        

، ٜٚهعٕٛ اٱْوعإ            هُٝا ًب ايعًّٛ ايعكًٝع١، ٫ٚبعـ َٔع اسعرتاّ ْتعا٥ر فيعو ايعتؿهإل ٚايتعكٌع

ٚٸز ٖععقٙ ايعًععّٛ     ّ ايعكًعٞع ٭ؾهععاك اٯػععلٜٔ، إفاڄ ٫بععـ إٔ ْععل ؿا٥ُععاڄ ًب َكععاّ ايٓكععـ ٚايتُشعٝع

ـب           ايعك١ًٝ، ٚتهٕٛ سًكات تًو ايعًّٛ ع نايؿك٘ ٚا٭ُعٍٛ ع ًب سلنع١ ؿا٥ُع١; َٔع أدٌع تبٝع

ـٳتٳإ َٔ ٜلٜـ إٔ ٜؿِٗ اٯ١ٜ ايٌلٜؿ١ عكا٥ـْا; ٭ ٗٳ١څ إڇ٫ اهللڂ يځؿځوٳ ُٳا آيٹ ٗڇ ٕٳ ؾٹٝ ٛٵ نځا ٫بـ إٔ  يځ

قـك٠ ع٢ً ايتشًٌٝ يًُوا٥ٌ ايعك١ًٝ، ٫ٚبـ إٔ ٜهٕٛ قـ عٳعلٳف َباْٝٗعا. ؾهُعا     ٘تهٕٛ يـٜ

، ٜٚكعاٍ: إٕ َٔع ٜلٜعـ إٔ ِٜعبض ؾكٝٗعاڄ ٫            :ٜكاٍ إٕ عًِ ا٭ُعٍٛ ٓعلٚكٟ يـاكهع١ عًعِ ايؿك٘ع

هٓع٘ع إٔ ٜوععتٓبٌب َعٔع اٯٜععات ٚايلٚاٜععات بععـٕٚ ا٭ؿٚات ايؿكٗٝعع١ ٚا٭ُععٛي١ٝ، ٚإٕ اىبوععًو    مب

ا٭ػباكٟ ْٛع َٔ ازبٗاي١ ًب ايؿك٘، نقيو ٫ مبهٔ ًب اىبوا٥ٌ ا٫عتكاؿ١ٜ ا٫هتٓباٍب َٔع  

اٯٜععات ٚايلٚاٜععات َباًععل٠، ٫ٚبععـ َعٔع اىبعلؾعع١ بععاىبٓڀل ٚايؿًوععؿ١، ُْبععإل: اسبادعع١ إفب عًععِ      

أٟ إٕ َٔ ٜلٜـ اهتٓباٍب ايعكا٥ـ ٚتبٝٝٓٗا َٔع اٯٜعات    .خ ايؿك١ٝٗ  ايؿلع١ٝ(ا٭ٍُٛ ًب ا٭حبا

ايكلآ١ْٝ ؾإْ٘ َٔڀل ع عع٠ٚ٬ عًع٢ َعلؾت٘ع بأُعٍٛ ايؿك٘ع ٚباىبباسعح ايعيت تعلتبٌب بايهتعاب           
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: َباسععح َعٔع ا٭يؿععاَب، ٚسذٝعع١ ػععرب ايٛاسععـ، ٚسذٝعع١ ايُبععاٖل، أٚ َباسععح        ١، َجعٌع ٚايوعٓع

، ٚإٔ ٜهعٕٛ َعاٖلاڄ ًب       ايتعاؿٍ ٚايرتادٝض ع إٔ ٜتعٛؾل عًع٢ قا    بًٝع١ ايتشًٌٝع ٚايعتؿهإل ايعكًٞع

ع١ ٜكلكْٚٗعا ًب اىبآٞع          اىبٓڀل; يهٞ ٜتُهٔ َٔ تكلٜعل اىبوعا٥ٌ نُعا نعإ عُبُعا٤ ايٌٝع

، ٚٚدععـت َ٪يډؿاتع٘ع َهاْععاڄ ًب           ٝـ َلتٔعع٢ اىبڀٗععلٟ َٓنيتع٘ع ٚاسبآععل. ٚإلبععا نععإ يًٌعٗع

بٝإ عكًٞع ٚافٺ، حبٝعح   اسبٛم٠، شب١ُِٝٛ ايٌٗٝـ اىبڀٗلٟ ًب تٛٓٝض اىبوا٥ٌ ايعكٝـ١ٜ ب

. ٚبٓعا٤ٶ عًع٢ فيعو ؾأٌُع ٓعلٚك٠          ٘إٕ ايٌؼّ عٓـَا ٜوتُع ي٘ ٜعتكـ أْع  ٌٜعلغ َعا ًب ْؿو٘ع

 ٖقٙ ايعًّٛ َٔ ايٛٓٛغ حبٝح ٫ تـع صبا٫ڄ يًٌو ٚايٌب١ٗ عٓـ نٌ بِإل.  

 

 يف إسٔاء العلْو العكلٔ٘ ــــــ دّس اإلماو ا

ًب إٜلإ، ٚبربن١ إٔ قا٥ـ تًو ايجٛك٠ يهٔ أقٍٛ يهِ: إْ٘ بؿٌٔ ايجٛك٠ اٱه١َٝ٬ 

، ايقٟ نإ ٜتُتع بٛعٞ ٚبِإل٠ ٫ ُْبعإل هلعا، ٚؾٔع٬ڄ َٔع     ًؼّ َجٌ اٱَاّ اشبُٝين

ِټ اٚأْ ع   نْٛ٘ أهتافاڄ َاٖلاڄ ًب ايعًّٛ ايعك١ًٝ نإ َلدشاڄ هلا أٜٔاڄ ًب ٖقا ايؿلع  ِٞيتؼ

فنعل ايؿك٘ع ٚا٭ُعٍٛ ٚمل     ايعًُٞ نٓت أؿقڍل ًب نًُات٘ ٚػڀابات٘، ٫ٚ أتقنل أْ٘ع َٜٛعاڄ  

ـ اشبعا٦َٓٞ، ايعقٟ عٓعـَا ايتكٝٓعا ب٘ع ٓعُٔ ايًذٓع١            ع،  ٜقنل ايؿًوؿ١ ٚبربنع١ ايكا٥عـ ايوٝع

ايعًٝا يًشٛم٠ قاٍ: نًُا نإ ايوٝـ ايبًٛٗلٟ ٜكعـّ تكلٜعلٙ عٔع عٌُع اسبعٛم٠ ٚأؿقعل ؾٝ٘ع        

ْعا  نٓت أدـ ايوٝـ ايبًٛٗلٟ ٜتهًِ عٔ ايؿًوؿ١ ًب ايلتبع١ اشباَوع١ ٚايواؿهع١; ٚيعقا ؾأ    

 اىبلدع ي٘. ٖٞ أُٚٞ بتك١ٜٛ ٖقا ايؿلع ايعًُٞ ًب اسبٛم٠، حبٝح تِبض اسبٛم٠ 

 

ّْس الذساطات العكلٔ٘ يف احلْصات العلنٔ٘ ــــــ  تط

 تڀٛكت اسبٛمات ايع١ًُٝ ًب ٖقا ايؿلع ايعًُٞ تڀٛكاڄ َٓاهباڄ أّ ٫؟ ٌٖ 

          ْعت عًٝ٘ع قبٌع    بؿٌٔ اهلل تععافب ْععِ; ٭ْٓعا عٓعـَا ْكعاكٕ اسبايع١ ايٝعّٛ َعع َعا نا

ايجٛك٠ ا٫ه١َٝ٬ ظبـ إٔ ٖٓاى تكـَاڄ دٝـاڄ، أٟ إٕ ايهجإل َٔ اسبٛمات تـكٿي ٖقٙ ايعًّٛ. 

ين       ٚقـ متٻ تٌهٌٝ َلنن ربِِٞ ًب اسبٛم٠. ٚإٕ ٚدعٛؿ َجٌع َ٪هوع١ اٱَعاّ اشبُٝع

ًٿل ع٢ً تكـّ ٚآضڈ يهٓٓا ْعتكـ إٔ ٖقا أقٌ َٔع ايڀُعٛغ، ٚإٕ نعإ     .يًتعًِٝ ٚايتشكٝل ٜ٪

ٚاسعـ٠ تهؿٞع تًععو   « كهععاي١ عًُٝع١ »قع١ دٝعـ٠ ٚدعـٜل٠ بايجٓععا٤، يهٔع ٫بعـ إٔ ْعٞع إٔ       اْڀ٬

ع١ ًب صبععاٍ ايعُعٌع ايؿكٗعٞع بُٝٓععا تٓكوععِ ايٌععبٗات إفب أْععٛاع ٚأقوععاّ ٚتڀععلغ ًععبٗات      ايٌعٝع
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دـٜـ٠ أٜٔاڄ، ٚع٢ً أهاي تًو ايٌبٗات تعلّ أه١ً٦ دـٜـ٠ يٓؿى اىبتـٜٓـب، ٖٚٞ ذبتعاز  

ٜٚٛدعـ   .ًى ٚتوتُع إفب ًب١ٗ ٚإًهاٍ اٯػل، ثِ دبٝب٘إفب دًوات ًؿا١ٖٝ، ٜعين إٔ دب

َٔ ٜكَٕٛٛ بقيو، هٛا٤ َٔ اسبٛم٠ أٚ ػاكدٗا. ٖٓاى َٔ ٜأتٞ َٔ أطعلاف إٜعلإ إفب َـٜٓع١    

قِ; يهٞ ػبـ دٛاباڄ عٔ ه٪اي٘، ٚكؾع اٱبٗاّ عٓ٘. ٚعًٝ٘ع ٫بعـ إٔ تهعٕٛ يعـٜٓا ًب اسبعٛم٠      

يع١ أٚ نتعاب دعٛاب عٔع هع٪اٍ َعا ؾكعـ        طاقات َـكب١ ٜلدعع إيٝٗعا ايٓعاي. ٚإفا نعإ ًب َكا    

ٜٓبجل َُٓٗا ه٪اٍ دـٜـ. ٚإفا سعاٍٚ ايععـٚ إػبعاؿ ثػعل٠ ًب ٖعقٙ ا٭َع١ ؾإلبعا ٜعـػٌ َٔع ٖعقا           

عكٝععـ٠، ًٚب ايٛقععت ايععقٟ ٜڀععلغ ًععبٗات٘ سععٍٛ ا٭سهععاّ    ايايڀلٜععل، ٜٚڀععلغ ًععبٗات٘ عًعع٢   

 نقيو ٜڀلغ ًبٗات٘ سٍٛ ؾًوؿ١ ا٭سهاّ، ٜٚنينٍ ا٭فٖإ.  

 

 ٔنٔ٘ أماو العكلٔات يف املعاٍذ الذٓئ٘ ـــــــمؼانل ميَذٔ٘ ّتعل

 َا ٖٞ اىبٌانٌ ٚايٓٛاقّ ًب اىبٓاٖر ٚايهتب ايـكاه١ٝ اىبٛدٛؿ٠؟ 

       ٚ١ ًب أٟ َلنععن تعًُٝعٞع ٚدععٛؿ صبُٛععع١ يتععـ ٔ اىبتععٕٛ ٜأسععـ ا٭ُععٍٛ ا٭هاهعٝع

١، ٚبِععٛك٠ ؿا٥ُعع١، ٜعععين أْع٘ع ٫ مبهعٔع إٔ ِْعٌع ًب ٚقععت َععا إفب ايكععٍٛ بععإٔ اىبتععٕٛ   ايـكاهعٝع

١ ناًَعع١، ٫ٚ ذبتععاز إفب دبـٜععـ، بعٌع ٜعع٪ؿٟ طععلغ أهعع١ً٦ دـٜععـ٠ إفب اسبادعع١ إفب       ايـ كاهعٝع

١. ٚعًٝع٘ع عٓععـَا تهععٕٛ اسبععٛم٠ ٌْععڀ١ ًب ٖععقا ازباْععب         إُعع٬غ ٚتهُٝعٌع اىبتععٕٛ ايـكاهعٝع

        ٌ ـٸّ أدٛبعع١ دـٜععـ٠، أٚ تڀععلغ أهعع١ً٦ دـٜععـ٠، أٚ ٜجبععت إٔ بعععض اىبوععا٥ ٫  ؾايٓتٝذعع١ إٔ تكعع

ٌ    ٓلٚك٠ هلا، ؾُٔ اي٬مّ سقؾٗا َٔع ا  ٗر، أٚ إٔ ٖٓعاى بععض اىبوعا٥ ايعيت مل تڀعلغ ستع٢     ىبٓع

اٯٕ ٖٚٓاى ًعٛك باسباد١ إفب طلسٗا، أٚ ٜؿتض هلعا ؾٌِع أٚ بعاب دـٜعـ. عٓعـَا ت٬سُبعٕٛ       

ايؿكع٘ع ٚا٭ُععٍٛ دبـْٚع٘ع قععـ تػععإل، ٚمل ٜبععل ثابتععاڄ، ؾأْععا ًب أُععٍٛ ايؿكع٘ع نٓععت قععـ ؿكهععت  

، «اىبهاهععب»ٚ« لهععا٥ٌاي»ثععِ  ،«ايكععٛاْـب»، ٚؿكهععت بعععـٙ نتععاب  «َعععامل ايععـٜٔ»نتععاب 

٫ ٜععـكي ايٝععّٛ، ٚأػععقت َهاْع٘ع نتععب أػععل٣، ٚفٖععب نتععاب     « اىبعععامل»يهعٔع نتععاب  

، بـ٫ڄ عٓ٘. ٖٚقٙ ايتػٝإلات ناْت ًب ايؿًوعؿ١ أٜٔعاڄ. ٚبٓعا٤    «أٍُٛ ايؿك٘»، ٚدا٤ «ايكٛاْـب»

ع٢ً فيو ؾ٬ ْبًؼ ايتهاٌَ ًب أٟ ٚقعت; ٭ٕ ايعًعّٛ تتهاٌَع قبعلٚك ا٭ٜعاّ. ٖٚعقا ٜوعتـعٞ        

ـٸٍ ع٢ً ايـٚاّ. إٔ تت  ػإل اىبتٕٛ ايـكاه١ٝ ٚتع

 

 عياصش اصدٍاس العلْو العكلٔ٘ يف املؤّطظ٘ الذٓئ٘ ــــــ

 َا ٖٞ ايعٛاٌَ اىب٪ثل٠ ًب امؿٖاك ايعًّٛ ايعك١ًٝ ًب اسبٛم٠؟ 
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  ين ـ ايكا٥عععـ  أسعععـ ايعٛاَععٌع ٖعععٛ ايتٌعععذٝع ايعععقٟ أبعععـاٙ اٱَعععاّ اشبُععٝع ٚايوععٝع

ب٘ ايًذ١ٓ ايعًٝعا اىبٌعلؾ١ عًع٢ اسبعٛم٠; يتُٓٝع١ ٚتٛدٝ٘ع       اشبا٦َٓٞ، ٚفيو ايربْاَر ايقٟ قاَت 

ٖععقٙ ايعًععّٛ; ٭ٕ َعٔع ٜلٜععـ ؿكاهعع١ ايؿكع٘ع ٚأُععٛي٘ إفا مل ٜععـكي ايؿًوععؿ١ ؾوععٛف يعٔع ٜهععٕٛ  

ؿكي أُٛي٘ دٝـاڄ. ٚعٓـَا ت٬سُبٕٛ أهاتق٠ ا٭ٍُٛ دبـٕٚ ا٭هتاف ايٓادض ٚاىبتُهٔ َٔع  

يعكًٝعع١. ٖٚهععقا ًب ايعًععّٛ ا٭ػععل٣، بٝععإ آكا٥ع٘ع ا٭ُععٛي١ٝ ٖععٛ ا٭هععتاف اىبععتُهٔ ًب ايعًععّٛ ا

َجٌ: عًعّٛ ايتؿوعإل، ٚعًعِ اسبعـٜح، ٚغإلٖعا. ٚبعبعاك٠ أػعل٣: إٕ ايعًعّٛ ايعكًٝع١ قبجابع١ ا٭ّ           

ٞٵ  ، يًع٬َعععع١ «ْٗاٜعععع١ اسبهُعععع١»ٚ« بـاٜعععع١ اسبهُعععع١»ٚا٭هععععاي يوععععا٥ل ايعًععععّٛ. إٕ نتععععابٳ

ٚٿْا ع٢ً َوت٣ٛ اىبعاكف ايعا١َ يهاؾ١ ا٭قوعاّ ايعًُٝع١.   ،ايڀباطبا٥ٞ ـٸ َٔع      ؿٴ ٚبععـ فيعو ٫بٴع

، با٫ٓععاؾ١ إفب إفب ؿكاهعع١   ِٻعٌع ؿكاهعع١ اىبعععاكف ًب نعٌع ؾععلع عًُعٞع قبععا ٜٓاهععب٘، ٚبٓشععٛ َؿ

: عًععّٛ اسبععـٜح،         «ايٓٗاٜعع١»ٚ «ايبـاٜعع١» . ٫ٚ ؾععلم ًب فيععو بععـب هععا٥ل ايؿععلٚع ايعًُٝعع١، َجعٌع

ب ٚا٫قتِاؿ، ٚاسبكٛم، ٚعًِ ايٓؿى اٱه٬َٞ، ٚعًِ ا٫دتُاع اٱه٬َٞ، ٚ...، ايعيت ػبع  

إٔ ٜهٕٛ يٮحباخ ايعك١ًٝ ػٌبڌ ؾٝٗا. ٖٚقا َعا ؼبتعاز إفب بلصبع١ َتهاًَع١ يهٌع اسبعٛم٠،       

١ يهٌع ٚاسععـ َعٔع ايؿععلٚع ايعًُٝع١ ًب اسبععٛم٠،     تععـكٜب ا٭هععاتق٠ ٚبععـ إعععـاؿ اىبتععٕٛ ايـكاهعٝع

 ايقٜٔ مبهِٓٗ تـكٜى ٖقٙ اىبٛاؿ. 

 

 اآلٌ ــــــ ستٙة جزملناات احلْصّٓ٘ خلطوعذو نفآ٘ ا

 ڀٛات اييت قاَت بٗا اسبٛم٠ ًب صباٍ ايؿًوؿ١ اىبكاك١ْ َكبٛي١؟ٌٖ إٔ اشب 

  ا ؾٝ٘ ايهؿا١ٜ. ٫ تٛدـ ا٭ك١ٝٓ يقيو، ؾ٬ٔڄ عٔ أْ٘ع ٫ ٜٛدعـ   قبيٝوت َكبٛي١

. ٚإفا أكؿْعا تعأَـب تًعو اسبادعات      ٚإٔ ٌِْع   ،ايعـؿ ايهاًب َٔ اىبتكـَـب هلقا ايؿلع ايعًُٞع

ا٤ ائعلٚك    ،إفب اىبوت٣ٛ اىبڀًعٛب  . ؾُٔع       ؾعأٍٚ ا٭ًٝع ١ٜ يعقيو ايكابًٝعات اىبوعتعـ٠ هلعقا ايعٌُع

ِ. ٚيععقا ؾإلبععا        ٜلٜععـ ايععـػٍٛ إفب ٖععقا اجملععاٍ ٫بععـ إٔ ٜٴكععٝٻِ، ٜٚععـػٌ بعععـ ايٓذععاغ ًب ايتكٝعٝع

   ، مبهعٔع ايكٝععاّ بععقيو عٓععـَا ٜهععٕٛ يععـٜٓا عععـؿ نععافٺ َعٔع اىبتكععـَـب هلععقا ايؿععلع ايعًُعٞع

ى يعـٜٓا ًب اسبعٛم٠ ايڀاقعات          ى نعقيو يٮهعـ. يٝع ايهاؾٝع١ يًتعـكٜب، أٚ   يهٔ ا٭َعل يٝع

ٌٵ: يٝى يـٜٓا ايعـؿ ايهاًب َٔ اىبتكـَـب; بوبب ايُبعلٚف اىبؼتًؿع١ اىبٛدعٛؿ٠ ًب اسبعٛم٠;      ؾكڂ

ٚيعقيو ؾعإٕ ايهعجإل َعٔع ايڀُٛسعات مل تٓؿعق. ٚعًع٢ اىبوعع٪ٚيـب ٚاىبتعٛيـب يٌع٪ٕٚ اسبععٛم٠ إٔ         

ِ،  ٜعكـٚا اطآلات ٱكًاؿ ايڀ٬ب ٚتٛدِٝٗٗ. ٖٚقا ٫ ٜععين إٔ ؼبٔعل ايڀع٬ب بأْ    ؿوٗع
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بعٌع ٫بععـ َعٔع اٱعععـاؿ، ٚؿععع٠ٛ ايڀعع٬ب، ٚإٔ ؼبٔععل ا٭هععاتق٠ ٚأُععشاب ا٫ػتِععاْ ًب        

ايؿععلٚع ايعًُٝعع١; يٝعلٿؾععٛا تًععو ايؿععلٚع يًڀعع٬ب; يهعٞع ٫ ٜبكعع٢ ايڀايععب كٖٓععاڄ ىبوععُٛعات٘           

ايٓاقِعع١ سععٍٛ ايؿععلٚع ايعًُٝعع١. ؾًٝععأتٹ أُععشاب ا٫ػتِععاْ، ٚيتعكععـ ايٓععـٚات. ٚإفا نععإ    

ـٺ ن٬ّٷ ٜوتشل ايڀ لغ ؾًٝڀلس٘. ٚاسبكٝك١ ق١ً ٖهقا أًؼاْ. ٫ٚبـ َٔ ٚدٛؿ َٔ ىبؼاي

ٝٻٔ ي٘ع سكٝكع١ ايؿعلٚع      ايٜٓكـ ن٬َِٗ، ٜٚٛٓض اىبوأي١; يهٞ ٜهٕٛ ايڀ ، ٚتٴبع ب ع٢ً ٚعٞع

ٖٚعٌع أْٗععا توععتشل ايـاكهعع١ أّ ٫؟ ٚأَجععاٍ فيععو َعٔع      ؟َٚععا ٖعٞع َععٛاطٔ اهععتعُاهلا   ،ايعًُٝعع١

 اىبوا٥ٌ اييت ٜٓبػٞ إٔ تڀلغ ٚتٓاقٍ.  

ين، ايعيت تٔعِ     ٖٚٓاى َ٪هوا ت تهؿډًت بٗقٙ اىب١ُٗ، َٚٓٗا: َ٪هو١ اٱَعاّ اشبُٝع

أقوععاَاڄ ؾًوععؿ١ٝ ْادشعع١. ٚيععـٜٓا ًب ايؿًوععؿ١ اىبكاكْعع١ طعع٬بٷ اًععتػًٛا ًب ٖععقا اجملععاٍ، ٚهلععِ    

 . ٤ايكاب١ًٝ ع٢ً ذبًٌٝ َٚٓاق١ٌ ا٭ؾهاك اىبٓشلؾ١ يٮعـا

 

 مصري العكلٔات يف املعاٍذ الذٓئ٘ ــــــ

 ٱبـاع ٚايتُٓبإل ًب ايعًّٛ ايعك١ًٝ ًب اسبٛم٠؟ ٌٖٚ سـخ َجعٌ  إفب أٟ سـ ٌُٚ ا

 فيو أّ ٫؟

       ْؿى َا ٜٛدـ ًب اسبًكات ايـكاه١ٝ ايعًٝا ًب ايؿك٘ع ٚأُعٍٛ ايؿك٘ع َٛدعٛؿ أٜٔعاڄ

ًب ايؿًوؿ١، يهٔ بأعـاؿ أقٌ. إٕ عـؿ اسبًكات ايؿك١ٝٗ ٚا٭ُٛي١ٝ أنجل، ٚعـؿ ايڀع٬ب  

،   اىبٌععاكنـب ؾٝٗععا أنجععل أٜٔععاڄ، ٚيهعٔع ًب    َجعٌع ٖععقٙ ا٭حبععاخ ٜهععٕٛ اىبٌععرتنٕٛ أقعٌع

ٚاسبًكات نقيو ق١ًًٝ، يهٔع فيعو طبٝعٞع دعـاڄ، ؾعٓعـَا ٜهعلي نباعع١ دٗعـِٖ عًع٢          

كض.           ٕٛ إفب أؾهعاك دـٜعـ٠، ٚتٓكعـ ا٭ؾهعاك ايكـمبع١ ٚتٓع ؾلع عًُٞ ُٜبٗعل اٱبعـاع، ًِٜٚع

 ع  َٚٔ ايڀبٝعٞ إٔ ٜ٪ؿٟ ت٬قض ا٭ؾهاك إفب ْٔر أؾهعاك دـٜعـ٠. ٚعبٔع يعـٜٓا ع بؿٌٔع اهلل      

أًؼاْ ٜڀلسعٕٛ أؾهعاكاڄ َٚوعا٥ٌ دـٜعـ٠. َعج٬ڄ: مل ٜهٔع يعـٜٓا ًب َعا هعبل ؾعلع عًُٞع            

، أَعا اٯٕ ؾًعـٜٓا أهعاتق٠ دٝعـٕٚ ًب ٖعقا ايؿعلع، ُٚعـكت َ٪يډؿعات         «ُْبلٜع١ اىبعلؾع١  »بعٓٛإ 

دٝععـ٠ ًب ٖععقا اجملععاٍ. َٚععج٬ڄ: ًب ؾًوععؿ١ ايعًععِ، أٚ ؾًوععؿ١ ايعًععّٛ ا٫دتُاعٝعع١، أٚ ؾًوععؿ١         

ـټ ايهعٛاؿك; أٚ ٜٛدعـ ؾٝٗعا بايؿعٌع       ايتاكٜؽ، ٚايؿً وؿات اىبٔاؾ١ ا٭ػل٣، ؾإٕ اسبٛم٠ إَعا تٴعٹع

. ٖٚعقٙ اىبوعا٥ٌ تكعرتٕ باٱبعـاع.         ِټٕٛ ًب ٖقٙ ايؿلٚع، ٚهلِ ايكاب١ًٝ عًع٢ ايٓكعـ ٚايتشًٌٝع طبت

 ٚنُا قًتٴ هابكاڄ ؾإٕ ايؿا١ًُ نبإل٠ بـب َا ٖٛ َٛدٛؿ َٚا ْڀُض إيٝ٘.  



 

 

 
 

 

 ت الفلظفٔ٘احلْصٗ العلنٔ٘ ّالذساطا

 ّاآلمال ،الْاقع، الذّس

 

 حىار يع: د. انشيخ أحًد عابدي

 يرترجًة: عهي آل دهر انجسائ

 

 تْصٔف املؼَذ العكلٕ يف احلْصات الذٓئ٘ ــــــ

   َع ًهلْا ٚتكـٜلْا ٱتاستهِ ٖقٙ ايؿل١ُ، ؾإْهِ ًٚب إطاك اىبوا٥ٌ ايعيت

وعٝـ ايكا٥عـ عًعٞ اشبعا٦َٓٞ نٓعتِ قعـ       طلست ًب يكا٤ أهاتق٠ اسبٛم٠ ايع١ًُٝ ًب قِ َع اي

ّ ايعك١ًٝ ًب  ٕ ساي١ ايعًٛ ـ تكٝٸُٛ ٘ يهِ: نٝ ِ بعض ا٭َٛك، ٚهلقا ؾأٍٚ ه٪اٍ ْٛدٗ طلست

 اسبٛم٠ ايع١ًُٝ؟ َٚا ٖٛ َكـاك ايتڀٛك اسباٌُ ًب ٖقا اجملاٍ؟

           أَا ًب َا ؽبعتّ بأُٖٝع١ ٚٓعلٚك٠ ايعًعّٛ ايعكًٝع١ ًب اسبعٛم٠ ايعًُٝع١ ًب قعِ ؾكعـ

ع١ٝ ع ٚػ٬ؾعاڄ يًشعٛمات ا٭ػعل٣ ع       عٓـ اي فنلتٴ وٝـ ايكا٥ـ إٔ أِٖ ػِا٥ّ اسبٛمات ايٌٝع

. ؾُععع اسرتآَععا يًعًععّٛ ايٓكًٝعع١ ؾععإٕ ايتؿهععل ايعكًعٞع نععإ اىبٝععن٠ ايـا٥ُعع١   ٖععٛ ا٫دبععاٙ ايعكًعٞع

ٕٸ َٔ ْعلؾِٗ َٔ ؾ٬هؿ١ ايٌٝع١ ٚعلؾا٥ِٗ ِٖ أتباع َـكه١ ايبٝت  .يًٌٝع١، ٚيقا ؾإ

ٕٸ ْكڀ١ ق٠ٛ اسبٛمات  . ٚقعـ تلنعت يٓعا َ٪يؿعات        ٚعًٝ٘ ؾإ ايٌٝع١ٝ ٖعٛ ا٫دبعاٙ ايعكًٞع

ٚايؿًوعؿ١، ٚايعلؾعإ، ٚا٭ػع٬م، ٚايوعإل      ،ٚايه٬ّ ،نجإل٠ ًب ايعًّٛ ايعك١ًٝ، ناىبٓڀل

 ٚايوًٛى، ٚاسبه١ُ ايع١ًُٝ.

٫ٚ تٓشِععععل ايعًععععّٛ ايعكًٝعععع١ بععععايعًّٛ اىبععععقنٛك٠، بعععٌع تٌععععٌُ صبععععا٫ت أػععععل٣،       

  ٚ : ؾًوععؿ١ اسبكععٛم،  ؾًوععؿ١ ايؿعٔع  ؾًوععؿ١ ازبُععاٍ(، ٚؾًوععؿ١   نايؿًوععؿات اىبٔععاؾ١، َجعٌع

اىبععقٖب قعع٠ٛ ي١ ٖعٞع ْكڀعع١  أايوٝاهعع١، ٚؾًوععؿ١ ا٭ػعع٬م، ٚؾًوععؿ١ ايعًععِ أٜٔععاڄ. ٖٚععقٙ اىبوعع    

                                                 

 

  



 

 

 

 

 

 هـ 0340ـ  م 0202اخلامسة ــ العدد التاسع عشر  ــ صيف السنة ــ  نصوص معاصرة

 

ايٌٝعٞ. ٚعًع٢ أٜع١ سعاٍ ؾعإٕ ايهعجإل َٔع عُبُا٥ٓعا نعاْٛا ؾ٬هعؿ١، ًب ْؿعى ايٛقعت ايعقٟ             

ين  ،نعععاْٛا ؾٝعع٘ع ؾكٗعععا٤  ٚنعععقيو نعععإ ايع٬َععع١   ،ٚعًععع٢ كأي ٖععع٪٤٫ اٱَعععاّ اشبُععٝع

 باطبا٥ٞ.  ايڀ

ٕٸ أع٬َاڄ، أَجاٍ: ُـك ايـٜٔ ايٌإلامٟ، ايقٟ نإ ؾًٝوٛؾاڄ َتبٗلاڄ، نإ  ٚيقا ؾإ

ضبعـثاڄ باكععاڄ ٚصبتٗعـاڄ بهٌع َعٓع٢ ايهًُع١. ٖٚعقا َعا ٜتذًع٢ ًب ًعلس٘ ٭ُعٍٛ ايهععاًب;            

ٕٸ يـٜعع٘ع نتبعععاڄ ًب ايؿكعع٘ع          ؽ اٱًعععلام ٖعععٛ ؾًٝوعععٛف إًعععلاقٞ، ًٚب ْؿعععى ايٛقعععت ؾعععإ ًٚععٝع

بايٓوب١ إفب اطكل ايـاَاؿ. ٚع٢ً أ١ٜ سعاٍ ؾعإٕ نبعاك ايعًُعا٤ ًب     ٚنقا اسباٍ  ;ا٫هتـ٫يٞ

اسبععٛم٠ ايعًُٝعع١، ناشبٛادعع١ ِْععإل ايععـٜٔ ايڀٛهعٞع ٚغععإلٙ، نععاْٛا دععاَعـب يًعًععّٛ. ٚقععـ      

 ناْت ٖقٙ ْكڀ١ ق٠ٛ ايٌٝع١ ًب طٍٛ ايتاكٜؽ. 

ؿ١ٝ ًإفب اىبٛادٗع١ َعع بععض ايٓنععات ا٭ًععل١ٜ ٚايوع       عبٔع حبادع١   ًٚب ايٛقت اسبايٞ

ٍ هإل ايُبععاٖلٟ ٚازبُععٛؿ ايؿهععلٟ ٚايتكععـي ايُبععاٖلٟ، ٚفيععو ٜتشكععل       ٚايععتؿ  َعٔع ػعع٬

. ٚبٓععا٤ٶ عًعع٢ فيععو إفا ناْععت َٚبٝؿعع١ عًُععا٤ ايععـٜٔ اىبٛادٗعع١ َععع اشبلاؾععات          ا٫دبععاٙ ايعكًعٞع

٭هاطإل ؾإٕ ُاسب ايٓنع١ ايعك١ًٝ ٖٛ َٔ ٜوتڀٝع َٛاد١ٗ اشبلاؾات، أَا ايـيٌٝ ايٓكًٞع  ٚا

 ك١.ٚسـٙ ؾ٬ مبٝٿن اشبلاؾ١ عٔ اسبكٝ

يكـ فنلت ٖقٙ ايهًُات يًتأنٝـ ع٢ً أ١ُٖٝ ٚٓعلٚك٠ ا٫ًعتػاٍ بعايعًّٛ ايعكًٝع١.     

ؾععإٕ تِععٛكٟ أْع٘ع نُععا ٜبشععح ًب     ايٝععّٛ أَععا ععٔع َٓنيعع١ ايعًععّٛ ايعكًٝعع١ ًب اسبععٛم٠ ايعًُٝعع١    

َٚلتبع١   ;َلتبع١ عًٝعا   :ايؿًوؿ١ عٔ ايتٌهٝو ًب ايٛدٛؿ، ؾعإٕ اىبٛدعٛؿ اىبٌعهو ي٘ع َلاتعب     

ٕٸ ٖععقٙ ايعًععّٛ ًب  هععؿ٢ً، إفا أكؿْععا إٔ ْععبـب  َٓنيعع١ ايعًععّٛ ايعكًٝعع١ ًب اسبععٛم٠ ٫بععـ إٔ ْكععٍٛ: إ

ٞٵ  « بـا١ٜ اسبهُع١ »اسبٛم٠ ًب ُٛك٠ ٌَهڍه١ أٜٔاڄ. ٜعين إفا نٓت تل٣ إٔ ؿكاه١ نتابٳ

ٖعٞع ؿكاهعع١ يًؿًوععؿ١ ًب اسبععٛم٠ ؾٝكععاٍ: إٕ ٖٓععاى ايهععجإل َعٔع طعع٬ب       « ْٗاٜعع١ اسبهُعع١ »ٚ

ٕٸ ٖقٜٔ ايهتعابـب ًب اسبكٝكع١   ٫ ٜبًػعإ إٔ ٜهْٛعا ؾٗلهعاڄ ٭حبعاخ ايؿًوعؿ١;       ايؿًوؿ١. إ٫ أ

 َعلؾع١  ععين ؾاسبكٝك١ إٔ ايؿًوؿ١ ت .«ْوإ ْؿوَ٘علؾ١ اٱ»٭ٕ ايكـَا٤ علٸؾٛا ايؿًوؿ١ بأْٗا 

ٕٸ نتابٞ  ؿى  «ايٓٗا١ٜ»ٚ «ايبـا١ٜ»ايٓؿى، ٚاسباٍ أ ؾعإفا   .يٝى ؾُٝٗا أٟ حبح عٔ َعلؾ١ ايٓع

ٚايععـْٝا َعٔع ايؿًوععؿ١، ْكععٍٛ: إٕ َٓنيعع١    اعتربْععا تًععو ايهتععب ؾًوععؿ١، ٖٚعٞع اىبلتبعع١ ا٭ٚيٝعع١   

: ا٭هععؿاك،          ايؿًوععؿ١ دٝععـ٠ دععـاڄ ًب اسبععٛم٠. أَععا إفا اعتربْععا ايؿًوععؿ١ ؿكاهعع١ نتععب، َجعٌع

ٚاسبهُعع١ اىبتعايٝعع١، ٚايكبوععات، ؾععإٕ ؿكاهعع١ ٖهععقا َتععٕٛ ؾًوععؿ١ٝ َتكٓعع١ قًًٝعع١ دععـاڄ ًب       
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ـ اٱ   قاسبٛم٠. ٚإفا أكؿْا تؿوإل ايؿًوؿ١ بعايٓشٛ ايع   ا ايوٝع ين  ٟ نعإ ٜـكٿهٗع ، َعاّ اشبُٝع

ى  (اىبلاسٌع ايعايٝع١ ًب ؿكاهع١ ايؿًوعؿ١     ٚايقٟ نإ ًب اسبكٝكع١ ؿكي ػعاكز ايؿًوعؿ١     ، ٚيٝع

     ،١ ؿكاه١ ىبؿب ػاْ، أٚ ايوٝـ اٯًتٝاْٞ، ايقٟ نإ ٜعـكي ايؿًوعؿ١ ًب اىبـكهع١ ايؿٝٔٝع

ٚمل ٜلتبٌب حبج٘ بأٟ َؿب أ٬ُڄ، إفا اعتربْا فيو ٖعٛ َعٓع٢ ايؿًوعؿ١ ؾ٬بعـ إٔ ْكعٍٛ: إْ٘ع ٫       

 ؿكي ؾًوؿ١ ًب اسبٛم٠.  ٟټٜٛدـ أ

ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ٫بـ إٔ ٬ْسِب ايؿًوؿ١ ٚايعًّٛ ايعك١ًٝ بِٛك٠ تٌعهٝه١ٝ. َٚلتبتٗعا   

ايـْٝا هلا ًب اسبٛم٠ طٝـ ٚاهع، يهٔ َوعتٜٛاتٗا ايعًٝعا قًًٝع١ دعـاڄ. ٫ٚبعـ َٔع ايبشعح عٔع         

ٚنععإ  .ًب َٓٗعا ٖٚعقٙ ًب اسبكٝكعع١ ْكڀع١ قع٠ٛ اسبعٛم٠ ايعًُٝعع١، ٫ٚ ٜٓبػٞع إٔ توع       .يعقيو  سعٌڎ 

ايوٝـ ايكا٥ـ قـ أنچـ ًب يكا٥ٓا َع٘ ع٢ً ٓلٚك٠ ا٫ستؿاَب بهٕٛ اسبٛم٠ ايع١ًُٝ ًب َـٜٓع١  

قعععِ ٖععٞع اىبلدعععع ٚاىبلنعععن يًؿًوعععؿ١، أٟ إٕ ايٓعععاي ٫بعععـ إٔ ٌٜععععلٚا بعععأِْٗ إفا أكاؿٚا تعًعععِ  

ـٸٚا ايل  ا ًب قععِ   سععايؿًوععؿ١ ؾ٬بععـ إٔ ٌٜعع اٍ إفب َـٜٓعع١ قععِ، ٚإٔ ٜـكهععٛا ايؿًوععؿ١ عٓععـ أًٖعٗع

ٍڈ ًب   اىبكـه١. ٚهلقا ؾإٕ َهإ ؾ٬هؿ١، أَجاٍ: ايؿًٝٛهـ ايهبإل كؾٝعٞ ايكنٜٚين ػعا

ٌٸ  ايؿًوعؿ١ َٓنيعع١ أؾٔعٌع ًب اسبععٛم٠ ايعًُٝعع١. ٖٚٓععاى   اسبعٛم٠ ايعًُٝعع١. ٖٚٓععاى ٓععلٚك٠ إٔ ذبتعع

: ايهععجإل َعٔع اىب٪هوععات ايتابععع١ يًشععٛم٠، أٚ ايؿععلٚع        ػڀععٛات بععـأت ًب ٖععقا اجملععاٍ، َجعٌع

، ببٓشٛ َكتٔع  ،ًّٛ ايعك١ًٝ اىبٛدٛؿ٠ ًب اسبٛم٠، ٚاييت تـكي ايؿًوؿ١ايع١ًُٝ اىبؼت١ِ بايع

ـٸ ايتعلف ع٢ً أ ـٜات ايؿًوؿ١. أٟ  ْٓا إفا حبجٓا عُٔ ٜبشح بعُل ٚؼبًٌ إإ٫چ إٔ ٖقٙ ًب س

ا. ٚإفا أكاؿ ًععؼّ إٔ ٜٓٚٓععاقٍ ؾٗععقا ع يٮهععـ ع ْععاؿك. ٫ٚبععـ إٔ ْكععٍٛ: إْع٘ع ٫ تعِععب يععـٜ          

، أٟ إْ٘ع ٫ تعِعب يعـٜٓا يًؿًوعؿ١. أَعا إفا أكاؿ       ٜعاكّ ايؿًوؿ١ ؾ٬ اعرتاّ يعـٜ  ٓا، ْٚتكبً٘ع

٦اڄ ؿٕٚ إٔ ٜؿُٗع٘ع ؾٗععقا ػڀععأڅ ًب اسبكٝكعع١. ٜكععٍٛ اىبعع٬ ٖععاؿٟ ايوععبنٚاكٟ ًب   ؾععلؿ إٔ ٜٓكععـ ًعٝع

( أهععلاك اسبهععِ:  ( ٖعٞع ؾٗععِ نعع٬ّ اٯػععلٜٔ، ٫ كؾٔع٘ع»نتابع٘ع  ايؿاكهعٞع «. اىبٗععاك٠  ايؿعٔع

ـب اىبباسععح    ٚيٮهععـ ؾإْٓععا ٌْععاٖـ بعععض َعٔع ٜٓتكععـ ايؿًوععؿ١ ٫   قععـك٠ يع٘ع عًعع٢ ؿكاهعع١ ٚتبعٝع

أععـا٤  ايٓعاي  »ايؿًوؿ١ٝ. ٖٚقا ًب اسبكٝك١ َٔلپ دـاڄ، ٖٚٛ طبايـ يًـٜٔ; ٭ٕ ايـٜٔ ٜكعٍٛ:  

ٚعًٝع٘ع ؾًععٛ ؾٗععِ ًععؼّ ايؿًوععؿ١ ْٚكععـٖا ؾعع٬ إًععهاٍ ًب فيععو. ؾُععج٬ڄ: نتععب  «. َععا دًٗععٛا

ـاڄ يًؿًوعؿ١، أٚ  ، ٖٚٛ َٔ اىبلادع بعـ ايوٝـ اشبع٥ٛٞ، ْكع  ايوٝـ عبـ ا٭ع٢ً ايوبنٚاكٟ

، ٚنععإ دٗععـاڄ عًُٝععاڄ قٝٸُععاڄ; ٭ْع٘ع ؿكي ايؿًوععؿ١     ْكععـاڄ عًعع٢ ًععلغ اىبُٓبَٛعع١ ٫ إًععهاٍ ؾٝع٘ع

ـٷ ؿٕٚ ؿكاهتٗا ؾٗقا ػڀأڅ  ايؿًوؿ١ځ ٚؾُٗٗا، ثِ اْتكـٖا، ٖٚقا ٫ ػًٌ ؾٝ٘، أَا افا اْتكـ أس
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ا إ٫ أْ٘ع ٜكعّٛ ًب اسبكٝكع١ برتنبع١       أسعـ اىبتعٕٛ   نبإلٷ. ٚايبعض قـ ٜـكي ايؿًوؿ١ أٚ ٜـكٿهٗع

ِ أسٝاْعاڄ ٜعـكي ا٭هعؿاك يهٓ٘ع ٜرتدعِ اىبعؿب. ٖٚعقا ًب اسبكٝكع١           ايؿًوؿ١ٝ. َج٬ڄ: دبـ بعٔٗع

 يٝى ؿكاه١ يًؿًوؿ١. 

ٓٿععض اىبععلاؿ َعٔع   ٚعًٝع٘ع ؾععإفا اهععتڀاع ًععؼّ إٔ ٜػًععل ايهتععاب، ثععِ ؼبًعٌع اىبععؿب، ٜٚٛ

بعايتؿهإل  اىبٛٓٛع ايؿًوؿٞ; أٚ ٜوتڀٝع إٔ ٜؿهڍل تؿهإلاڄ عُٝكاڄ، ؾٗقا َا ِٜعض توعُٝت٘   

َا. ٚاسبكٝك١ إٔ ٖٓاى ؾعايٝات قـ بعـأت ًب   ايؿًوؿٞ. ٖٚقٙ اىبوأي١ ق١ًًٝ ًب اسبٛم٠ إفب سـڎ

اسبٛم٠، إ٫ أْٗا ق١ًًٝ، كغِ ٚدٛؿ أك١ٝٓ ٫هتعـاؿات نجإل٠ ًب اسبٛم٠، ٭ْٞع أتعقنل أْ٘ع    

ـٷ يًؿِْٛ، ٚقـ تٛدـ بعض ضباؾُبات ايعب٬ؿ   ًب بعض ا٭ٚقات مل ٜهٔ ٖٓاى ًلغ ٷٚاس

هععٕٛ ؾٝٗععا نتععاب أهععؿاك ٚاسععـ، يهعٔع ًب َـٜٓعع١ قععِ تٛدععـ ايهععجإل َعٔع اىبِععاؿك            ٫ ٜ

ا، باٱٓععاؾ١ إفب اىبهتبععات ايؿًوععؿ١ٝ ايعـٜععـ٠ اىبٓتٌععل٠ ًب ٖععقٙ        ٜٴايؿًوععؿ١ٝ، ٚ ڀبععع بعٔعٗع

١ َٓاهعب١ يًتأٌَع ايعكًٞع ٚايبشعح ايؿًوعؿٞ، يهٓٗعا يٝوعت            اىبـ١ٜٓ. ٚع٢ً أٜع١ سعاٍ ؾا٭كٓٝع

 ؿًوؿ١.باىبوت٣ٛ ايقٟ ػبب إٔ تهٕٛ عًٝ٘ اي

 

 نٔف تضدٍش العكلٔات يف احلْصٗ العلنٔ٘؟ ـــــــ

 َا ٖٞ ايعٛاٌَ اىب٪ثل٠ ًب امؿٖاك ايؿًوؿ١ ٚاْتٌاكٖا ًب اسبٛم٠ ايع١ًُٝ؟ 

 هعاڄ  ٚايعاٌَ ا٭ٍٚ ٚايٓكڀ١ ا٭هاه١ٝ ٖٞ أْٓا ْعترب ايؿًوؿ١ ٚايه٬ّ ٚايعلؾإ ؿك

ه٬ّ َكـ١َ يًؿًوعؿ١، ٚايؿًوعؿ١   ثا١ْٜٛ ٚغإل أهاه١ٝ; ٭ٕ اىبٓڀل َكـ١َ يعًِ ايه٬ّ، ٚاي

َكـ١َ يًعلؾإ، ٚايعلؾإ أٜٔاڄ َكـ١َ يتٗقٜب ايٓؿى ٚيًوإل ٚايوًٛى. ٚهلقا ؾإْٓا ٫ ْعتعرب  

. ؾايٓكڀع١     ع ًب أ١ٜ ساٍ ع تٗقٜب ايٓؿى ٚا٭ػ٬م أٚ ايوإل ٚايوًٛى أَلاڄ  ثاْٜٛاڄ ٚغعإل أهاهٞع

ْٜٛع١، باىبكاكْع١ َعع ايعًعّٛ ا٭ػعل٣،      اىب١ُٗ ٖٓا إٔ ْعترب ٖقٙ ايعًّٛ عًَٛاڄ أهاه١ٝ، ٚيٝوت ثا

٫ٚ ْكِععل ايؿًوععؿ١ عًعع٢ أُععاي١ ايٛدععٛؿ ٚايتٌععهٝو، أٚ ا٫ًععرتاى اىبعٓععٟٛ يًٛدععٛؿ; ٭ٕ        

ِٷ دـاڄ.   ايتؿهإل ايعكًٞ ٚايتؿهإل ا٫هتـ٫يٞ ٚنٕٛ ايباسح فا ْنع١ عك١ًٝ أَلٷ َٗ

ٖععِ ايعاَعٌع ايجععاْٞ إٔ ٬ْسععِب َعٔع ٖععِ ايععقٜٔ عًُععٛا عًعع٢ امؿٖععاك ايؿًوععؿ١، ؾٗعع٪٤٫     

ٚايٌٗٝـ اىبڀٗلٟ، ٚقعـ نعاْٛا ع ًب      ،ٚايع١َ٬ ايڀباطبا٥ٞ ،أع٬ّ، أَجاٍ: اٱَاّ اشبُٝين

إفا أكؿْا ايرتٜٚر يًعًّٛ ايعكًٝع١ ًب عِعلْا    ٚعًٝ٘اسبكٝك١ ع ًب ق١ُ ا٭ػ٬م ٚتٗقٜب ايٓؿى،  

ؽ ا٭ِْعاكٟ ايٌعإلامٟ، ايعقٟ      اسبآل ؾ٬بـ إٔ ٜتِـ٣ يتـكٜى ايؿًوؿ١ أع٬ّٷ َجٌ: ايٌٝع
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ًب اسبكٝك١ إْواْاڄ عُبُٝا ٚٚكعاڄ. ٚسٝٓقاى تأػعق ايؿًوعؿ١ َهاْتٗعا اسبكٝكع١. أَعا إفا       مبجٌ

مل ٜٛدـ ايؿلؿ اىبٓاهب هلقٙ اىب١ُٗ، أٚ مل ٜهٔ يـٜ٘ دٓاسا ايعكٌ ايُٓبلٟ ٚايعكٌع ايعًُٞع ع    

هٕٛ ٖععقا َعٔع أنعرب ايعٛاَعٌع اىببعٹععـ٠ يًڀع٬ب        تنُعا   ٘ ايؿًوعؿ١ ع، ؾوٝع ؿكاهعع١ ععٔع كتٔعٝع

 ايؿًوؿ١. 

اٯػل ٫مؿٖاك ايؿًوعؿ١ ٖعٛ إٔ ٜؿٗعِ َـكٿهعٛ ايؿًوعؿ١ أحباثٗعا دٝعـاڄ، أٟ إٔ         ٚايعاٌَ

ٜهععٕٛ اىبععـكي قععـ اهععتٛعب ايؿًوععؿ١ سكععاڄ ٚؾُٗٗععا دٝععـاڄ، ٫ إٔ ٜت٬عععب با٫ُععڀ٬سات.   

ًب ؿكي ٚقعاٍ ا٭هعتاف    إفا نٓعتٳ »ٚأٓلب يهِ َجا٫ڄ: يكعـ نعإ اىبعـكي ا٭ؾػعاْٞ ٜكعٍٛ:      

إٔ ٜهلٿكٙ، ؾإفا نلٻكٙ ٚمل تؿُٗ٘ع اطًعب َٓ٘ع تهعلاكٙ      ٦ًٝاڄ ٚمل تؿُٗ٘ ؾاطًب َٔ ا٭هتاف

«. ىبل٠ ثايج١، ؾإفا بٝٻٓ٘ ىبل٠ ثاْٝع١ ٚمل تؿُٗ٘ع قٌع ٭هعتافى: إْعو أٜٔعاڄ مل تؿٗعِ اىببشعح دٝعـاڄ         

ـٸ إٔ ٜهعٕٛ    .ٖٚقا ايه٬ّ َٔ اىبـكي كامڈ هعتاف ايؿًوعؿ١ ٖهعقا، أٟ إْعو إفا كأٜعت      أ٫ٚبٴع

ٚمل تؿُٗع٘ع ؾٗععقا ٜععـٍ إٔ ا٭هععتاف ْؿوع٘ع مل ٜؿٗععِ  ا٭هععتاف بععٝٸٔ ٚنععلك اىببشععح ثعع٬خ َععلات  

 اىبوأي١. 

ؾايؿًٝوٛف ٖٛ ايؿلؿ ايقٟ ؾِٗ اىبباسح سكاڄ، ٚبعـ اهتٝعابٗا قاّ بتـكٜوٗا، يهٔع  

ٓؿلٕٚ َعٔع           إفا أكاؿ تععـكٜى ا٭حبععاخ ايؿًوععؿ١ٝ َعٔع مل ٜؿُٗٗععا ؾععإٕ ايٓععاي ٚايـاكهععـب هعٝع

 ايؿًوؿ١. 

 َٔع ايڀع٬ب ٜعلٕٚ أْٗعِ إلبعا ٜـكهعٕٛ       ٚايعاٌَ اٯػل اىب٪ثل ًب ٖقا ايباب إٔ ايهجإل

أٚ ٜعلٕٚ إٔ   ;ايؿًوؿ١ ٭ْٗعا َكـَع١ يًعلؾعإ، ٚاسبعاٍ إٔ ؿكي ايعلؾعإ ًب اسبعٛم٠ قًٌٝع دعـاڄ        

   ِ ٗ ٖٚعقا أَعل ٫ ًٜٝعل بعاسبٛم٠      ،بعض ا٭ؾلاؿ ٜ٪فٕٚ ايؿ٬هؿ١ ٜٚهؿعلِْٚٗ ٜٚتذاهعلٕٚ عًٝع

لاؿ َتشلكٕٚ. ٚاسبلٜع١  ٚط٬ب ايعًّٛ ايـ١ٜٝٓ; ؾؿٞ ٖقٙ اسبٛمات نإ ٖٓاى ع٢ً ايـٚاّ أؾ

ايؿهلٜعع١ بععـب طعع٬ب ايعًععّٛ ايـٜٓٝعع١ ًٚب اسبععٛمات ايعًُٝعع١ ٫ تٛدععـ ًب أٟ َهععإ آػععل.          

    ّ ي ا٭نعل ًب  ٚؼبتٌُ إٔ ٜهٕٛ ابٔ ن١ُْٛ ٜٗٛؿٜاڄ، ٚقـ نتب عـ٠ َ٪يؿعات ٓعـ ايٓع

 ٖقٙ اسبٛمات. 

. يهع   ٔ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً فيو إفا أكاؿ ًؼّ إٔ ٜ٪يڍـ نتاباڄ ؾًٝهتب، ٫ٚ اعرتاّ عًٝ٘ع

إٕ ٖعقا  «. سٝعا٠ ايعًعِ بايٓكعـ ٚايعلؿ    »٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜتذاهل ع٢ً ايعـٜٔ، ٚعًع٢ ا٭ًعؼاْ; ٭ٕ    

اجملععاٍ َعٔع سلٜعع١ ايؿهععل اىبٛدععٛؿ ًب اسبععٛمات ايعًُٝعع١ ٫ ٜٛدععـ ستعع٢ ًب ازباَعععات. ٚأْععا       

ٕٚ عًع٢ طعلغ أؾهعاكِٖ، أٚ طباعع١ نتعبِٗ;      ٩أعلف اٯٕ بعض أهعاتق٠ ازباَععات ٫ ػبعل   
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َعات، ٚيقا ٜأتٞ ٖع٪٤٫ ا٭ؾعلاؿ إفب اسبعٛم٠ يٝڀلسعٛا أؾهعاكِٖ،      ٭ِْٗ هٝؿًِٕٛ َٔ ازبا

أٟ إٕ اسبٛم٠ هلا ايكاب١ًٝ ايهبإل٠ ع٢ً اهتٝعاب ن٬َِٗ. ٚهع١ ايِـك ٖقٙ ٓعلٚك١ٜ دعـاڄ   

 يًشٛم٠. يهٔ ايبعض ع يٮهـ ع ٜٔعٸـ ْكاٍب ايك٠ٛ ٖقٙ ٜٚوشكٗا.  

 

 ت التذذٓذ ـــــــّميا ٘العلْو العكلٔ

 يعًععّٛ ايعكًٝعع١ ٖععٌ ا٫عتُععاؿ ا٭نععرب عًعع٢ اىبلادععع ٚاىبِععاؿك    بايٓوععب١ ىبِععاؿك ا

 ايكـمب١ أّ إٔ ٖٓاى دبـٜـاڄ ٚتُٓبإلاڄ قـ سٌِ ًب ايعًّٛ ايعك١ًٝ؟

       عبعٔع َوععًُٕٛ، ْٚلٜععـ ايـكاهعع١ ًب اجملععا٫ت اٱهعع١َٝ٬ ٚايتشكٝععل ؾٝٗععا. ٖٚععقا

ٗر َٓٗذععاڄ  ُٸعٔع ٜلٜععـ ؿكاهعع١ اهلٓـهعع١ أٚ َعٔع ٜعٓع ـٜٔ(. ؾايععقٟ عًُاْٝععاڄ  بعٝععـاڄ ععٔع ايعع ؽبتًععـ ع

٤ دـٜعـ. يهٔع   ٜٞكٍٛ: إْ٘ ٫ ع٬قع١ ي٘ع بايعـٜٔ ٜعأتٞ َٔع ايبـاٜع١ ٜٚكعٍٛ: إْٞع أحبعح عٔع ًع           

ايؿلّ أْٓا َوًُٕٛ، ٚيـٜٓا ؿٜٓٓا، ٚإفا أكؿْعا إٔ ْعتهًِ عٔع ؿٜٓٓعا ؾ٬بعـ إٔ ْڀًعع عًع٢ َعا         

١ َٔععت، ٜعععين إٔ ْعععلف بـقعع١ َععا قايعع  1400دععل٣ ػعع٬ٍ  ْٚلادععع  ،ايكععلإٓ، ٚتؿوععإلٙ ٘هعٓع

 ه١ٓ َٔ تاكٜؽ اٱه٬ّ.  1400ُا٤ ػ٬ٍ نًُات ايعً

ٜععـ ًب ايعًععّٛ ايعكًٝعع١ ايتذـٜععـ َعٔع ؿٕٚ    ـٚبٓععا٤ عًعع٢ فيععو إفا نععإ اىبكِععٛؿ بايتذ   

ا٫يتؿععععات إفب تععععاكٜؽ اٱهعععع٬ّ ٚايؿهععععل اٱهعععع٬َٞ، َعععٔع اٯٜععععات ٚايلٚاٜععععات ٚأساؿٜععععح     

ـ    ،اىبعَِٛـب ٔٵ ٜلٜعـ دب َٳع ٜعـاڄ  ؾٗقا ايتذـٜـ ٫ ق١ُٝ ي٘، ٚعـَ٘ أؾٌٔ َٔ ٚدٛؿٙ. أَعا 

ى َتاسععاڄ      فا قُٝعع١ ؾ٬بععـ إٔ ٜتعععلف عًعع٢ ايععرتاخ. ٚاسبكٝكعع١ إٔ ايتذـٜععـ ًب ٖععقا اجملععاٍ يعٝع

ٓا ؽ اٱًععلام ،يهعٌع أسععـ، ٚإلبععا ٜكععّٛ بع٘ع أَجععاٍ ابعٔع هعٝع ٚايع٬َعع١  ،ُٚععـك اىبتععأهلـب ،ًٚعٝع

ى ٓععلٚكٜاڄ ًب ايٛقععت ايععلأٖ. ٚا٭َععل اىبٗععِ إٔ    ايڀباطبععا٥ٞ. ٚايٛاقععع إٔ ْؿععى ا٫بتهععاك  يعٝع

ِٗ مل         هٻى هلا عًُا٤ٖٓاى َوا٥ٌ أ لٚكؿٟ، يهٓع ٓا، ٚايوٗع : ُعـك اىبتعأهلـب، ٚابٔع هٝع َجٌع

ِٿًٛا ايه٬ّ ؾٝٗا، ؾعًٝٓا ايكٝاّ بتؿًِٝٗا ٚتبٝٝٓٗا.    ٜؿ

ِٿععٌع ايهععع٬ّ ًب ايؿًوعععؿ١    أٓعععلب يهعععِ َعععج٬ڄ: ٫سُبعععٛا إٔ ُعععـك اىبتعععأهلـب مل ٜؿ

١ َٚعا ٜتعًعل بعا٭ػ٬م ٚاىبوعا      ٥ٌ ا٭ػ٬قٝع١، ٌٖع   ايوٝاه١ٝ. ٚبػض ايُٓبل عٔ ايعًّٛ ايوٝاهٝع

ٓٸععض ُععـك    ١ عًعع٢ أهععاي اسبهُعع١ اىبتعايٝعع١ أّ ٫؟ يكععـ ٚ ْوععتڀٝع إٔ ْڀععلغ ؾًوععؿ١ هٝاهعٝع

١، َٚععا ٖعٞع أُععٛهلا      َٚععا ٖعٞع   ؟اىبتععأهلـب َبععاْٞ ٖععقٙ اىبوععا٥ٌ، أَععا ْؿععى ايؿًوععؿ١ ايوٝاهعٝع
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 ؾٗقا َا مل ٜتعلّ ي٘.   ؟َباْٝٗا

 

 ملارا أٍنلت الفلظف٘ يف احلْصٗ العلنٔ٘؟ ــــــ

 ًُٖععت ايؿًوععؿ١ ايعًُٝعع١ ًب اسبععٛم٠؟ َٚععا ٖععٛ اىبڀًععٛب يتكٜٛعع١ اسبهُعع١     ىبععافا أ

 ايع١ًُٝ؟

   أَا سٍٛ ايعًّٛ اييت تبشح سٍٛ تٗقٜب ايٓؿى ؾأسـٖا اسبه١ُ ايع١ًُٝ، ٖٚٞع

ا٭ػ٬م، ٚاٯػل ٖٛ ايعلؾإ، هٛا٤ ايعلؾإ ايعًُٞ أّ ايعلؾإ ايُٓبعلٟ; ٚاٯػعل ٖعٛ ايوعإل     

عٛا     ٚايوًٛى. ٚع٢ً هبٌٝ اىبجاٍ: عٓـَا ٜ ، ٫ٚ تٔٝع هِ بِع٠٬ ايًٌٝع كٍٛ أهتاف يڀًبت٘: عًٝع

ى ؿكي     أٚقاتهِ، ٚيٝهٔ يهِ بلْاَرٷ َُٓبِ، ٚاؾعًٛا نقا، ٫ٚ تؿعًٛا نعقا، ؾٗعقا يٝع

أػ٬م. ٖقٙ َٛاعِب ٚإكًعاؿات. ٫ٚبعـ إٔ لبٝعن بُٝٓٗعا. ؾاىبٛعُبع١ ٚاٱكًعاؿ أَعل سؤع دعـاڄ          

ل٣ ٖعٞع حبععح ا٭ػعع٬م  َٚڀًععٛب، ٚنعٌع إْوععإ ؼبتععاز إفب اىبٛعُبعع١، يهعٔع اىبوععأي١ ا٭ػعع    

ؿكي أػعع٬م، كغععِ إٔ عععـؿ ايڀعع٬ب مل ٜهعٔع    300ٚاسبهُعع١ ايعًُٝعع١. نععإ ًب ايٓذععـ  

إٔ ٜهعٕٛ ًب نٌع ؿكي اثٓعإ أٚ     ضؿكي ؾُٔع اىبعلدٻ   300بتًو ايهجل٠، ؾعإفا نعإ ٖٓعاى    

ـب، ٜٚعُعٌع َعٗععِ،    ث٬ثعع١ طعع٬ب، أٟ إٔ ٜهععٕٛ يٮهععتاف طايبععإ أٚ ث٬ثعع١ طعع٬ب ػُِٛعٝع

بٗقا ايٓشٛ ؾإْ٘ هٝهٕٛ َؿٝـاڄ ًب اسبكٝك١، ٚؼبٌِع اىبعتعًڍِ َٓ٘ع     ؾإفا نإ ؿكي ا٭ػ٬م

 ع٢ً مثل٠. إٔ ٜؿِٗ اىبتعًڍِ أٜٔ تبـأ ا٭ػ٬م، ٚأٜٔ تٓتٗٞ، ؾٗقا ٖٛ بائبٌب دٗـ ؾًوؿٞ. 

ٚإفا ٫سُبععتِ ؾععإٕ ايععقٜٔ ؿكهععٛا ا٭ػعع٬م أٚ نتبععٛا ؾٝٗععا عًعع٢ اَتععـاؿ ايتععاكٜؽ ٖععِ       

ين ع َععج٬ڄ ع نععإ        أهععتاف أػعع٬م، ٚنععإ ؾًٝوععٛؾاڄ أٜٔععاڄ; ٚايع٬َعع١ ؾ٬هععؿ١. اٱَععاّ اشبُعٝع

ايڀباطبا٥ٞ نإ أهتاف أػ٬م، ٚنإ ؾًٝوٛؾاڄ; ٚنقيو اشبٛاد١ ِْإل ايعـٜٔ ايڀٛهٞع   

نتب ًب ا٭ػ٬م، ٖٚٛ ؾًٝوٛف; ٚابٔع َوعهٜٛ٘ َٔع نبعاك عًُعا٤ ا٭ػع٬م، ٚنعإ َٔع         

أٟ إْهععِ إفا  ،إ  ايٛايععـ ٚايٛيععـ( ناْععا ؾًٝوععٛؾـبنبععاك ؾ٬هععؿ١ عِععلٙ أٜٔععاڄ; ٚايٓلاقٝٸعع

ِ   ٫سُبتِ أنعرب أهعاتق٠ ا٭ػع٬م ٚاىبع٪يؿـب ًب ا٭ػع٬م      نعاْٛا ؾ٬هعؿ١; ؾإْٗعا     دبعـٕٚ أْٗع

 ذبتاز إفب ؾهل َٓوذِ. ٖٚقٙ ْكڀ١ ١َُٗ. 

٫ٚسُبٛا إٔ ايهتب ا٭ػ٬ق١ٝ ع٢ً اَتـاؿ ايتعاكٜؽ ٖٞع نتعب أؿبٝع١. َٚٓٗعا ع َعج٬ڄ ع:         

« ٟ ٞ      « ٕ هععـ نُٝٝعاٟ  »; َٚٓٗعا:  أٜٔعاڄ  طايلٚٓع١ص، ؾٗعٛ نتعاب أؿبٞع ٚنتعاب أػ٬قع

; َٚٓٗععا:  ، «هعععاؿت ، ؾٗععٛ نتععاب أػعع٬م ٚنععقيو نتععاب أؿبعٞع نتععاب ا٭ػعع٬م »يًػنايعٞع
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١،           «ايٓاُل١ٜ ، يًؼٛاد١ ِْعإل ايعـٜٔ، ؾٗعٛ نعقيو. نٌع فيعو ٭ٕ َٔع ناْعت يػت٘ع ؾاكهٝع

شاڄ ٚبًٝػععاڄ، ٚإفا أكاؿ إٔ ٜهتععب أٚ ٜععتهًِ        ٜٚلٜععـ إٔ ٜععتهًِ بٗععا، ؾ٬بععـ إٔ ٜهععٕٛ ؾِعٝع

١ أٚ ايعلبٝع١، دٝعـ٠ ٫ مبهٔع إٔ       بايعلب١ٝ ؾهقي ، هعٛا٤ ًب ايؿاكهٝع و، ٚإفا مل تهٔ يػت٘ع

ًب قُعع١  ِٜععبض أهععتافاڄ ًب ا٭ػعع٬م. ٚايوععبب ًب نععٕٛ ايكععلإٓ ايهععلِٜ ٚأٖعٌع ايبٝععت      

. ؾُٔع ٜلٜعـ تٗعقٜب ايٓؿعٛي ٫ ٜوعتڀٝع ايتعأثإل ًب       ٖٛ ٖعقٙ اىبوعأي١ أٜٔعاڄ    ايؿِاس١ ٚايب٬غ١

. إفاڄ ٫بـ إٔ ٜهٕٛ ايقٜٔ يعـِٜٗ أؾهعاك ؾًوعؿ١ٝ    اٯػل إفا مل ٜهٔ ن٬َ٘ ؾِٝشاڄ ٚبًٝػاڄ

ؽ اىبٌععهٝين، ايععقٟ  :ا٤ ٚبًػععا٤، ٚإٔ تهععٕٛ يػععتِٗ ا٭ؿبٝعع١ َتٝٓعع١، َجعٌعشؾِعع اىبلسععّٛ ايٌعٝع

نإ ٜتشـخ بؿِاس١ ٚب٬غ١. ٖٚهقا أؾلاؿ ِٜعًشٕٛ أهعاتق٠ أػع٬م. ٚنعقيو ٖعٛ سعاٍ       

تعب اشبٛادع١ عبعـ اهلل    اىبإلما دٛاؿ اىبًهٞ ايتربٜنٟ. ٚنقيو ٖٛ أبٛ هعٝـ أبٛ اشبإل، ٚن

ؿى        ا٭ِْعاكٟ، ؾعإٕ نتععبِٗ نتعب أؿبٝعع١ ٚنتعب أػ٬قٝعع١ أٜٔعاڄ. إفاڄ إفا أكؿْععا يتٗعقٜب ايعٓع

، إٔ توعتعٝـ َهاْتٗعا ًب اسبعٛم٠          ٛى، أٚ اسبهُع١ ايعًُٝع١ ٚايعلؾعإ ايعًُٞع ٚايوإل ٚايوًع

ايع١ًُٝ ؾ٬بـ إٔ ٜتِعـ٣ هلعا أهعاتق٠ ؾِعشا٤ ٚبًػعا٤، ٚؾ٬هعؿ١ َعتكـب، ٚإٔ تهعٕٛ ٖٓعاى          

 ٚي أػ٬م ػ١ُِٝٛ. ؿك

 

 ىْاقص يف املياٍر التعلٔنٔ٘ العكلٔ٘ ــــــــ

       َععا ٖععٞ َٝععنات ْٚععٛاقّ اىبتععٕٛ ايـكهعع١ٝ ًب صبععاٍ ايعًععّٛ ايعكًٝعع١ ًب اسبععٛم٠

 بلأٜهِ؟

  ٞناْا ٓلٚكٜـب.   «ايٓٗا١ٜ»ٚ «ايبـا١ٜ»إٕ نتاب 

   ٞ يڀععع٬ب َـكهععع١  سكعععاْٞ( قبععٌع ايجعععٛك٠.      ٚقعععـ نتبُٗعععا ايع٬َععع١ ايڀباطبعععا٥

اف أُْٗععا نتابععإ دٝععـإ َٚؿٝععـإ دععـاڄ. يهعٔع ٖٓععاى ٓععلٚك٠ تكتٔعٞع إٔ دبععـؿ      ٚاٱِْعع

; ٚيعقا ؾعإٕ   «ًلغ اىبُٓبَٛع١ »ًب ىبا ٖٞ ْكـ  «ايبـا١ٜ»ٖهقا َ٪يؿات. َج٬ڄ: بعض اىبٛآع ًب 

٫ مبهعٔع إٔ  ،«ًععلغ اىبُٓبَٛعع١»ؿٕٚ اطعع٬ع عًعع٢  «ايبـاٜعع١»ايڀايععب اىببتععـ٨، ايععقٟ ٜععـكي  

يؿًوععؿ١ يهعٞع ٜؿوٿععل ايكععلإٓ تؿوععإلاڄ ؾًوععؿٝاڄ، أٚ ٜؿٗععِ  . ٚنععقا َعٔع ٜععـكي ا«ايبـاٜعع١»ٜؿٗععِ 

ايلٚاٜات ؾُٗاڄ ؾًوؿٝاڄ، أٚ ٜأٚهلا تأ٬ٜٚڄ علؾاْٝعاڄ، سٝعح تعل٣ ايع٬َع١ ايڀباطبعا٥ٞ قعـ تعٗعـ        

٘   «ايٓٗا١ٜ»ٚ «ايبـا١ٜ»ًب  إٔ ٜٓٔعر   إٔ ٫ ٜقنل ست٢ ن١ًُ قلآ١ْٝ ٚاسـ٠. ٚنعإ غلٓع

ْ َتععـٜٕٓٛ، ؾعٓععـَا ٜٴوععتـٍ يع٘ع بآٜعع١  ايڀعع٬ب عكًٝععاڄ ؾكععٌب; ٭ٕ طعع٬ب اسبععٛم٠ ٖععِ أًععؼا  
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قلآ١ْٝ ؾإْ٘ ٜٴوًچِ ٜٚكبٌ بـٕٚ ْكاَ. ٖٚقا اهلـف َٔ ايع١َ٬ ايڀباطبا٥ٞ نعإ ٖعـؾاڄ قٝٸُعاڄ    

ِ ايڀايععب ؾُٗععاڄ ؾًوععؿٝاڄ يًكععلإٓ ٚاسبععـٜح أٚ ايعلؾععإ. ٚهلععقا ؾععإْٞ     هععاَٝاڄ(، يهٓع٘ع ٫ ٜعًڍعع 

ٓلٚكٟ دـاڄ; ٭ٕ ايڀايعب إفا   ، ٖٚٛ أَل«ًلغ اىبُٓب١َٛ»أعتكـ إٔ ع٢ً ايڀ٬ب إٔ ٜـكهٛا 

ؾإْ٘ ع باٱٓاؾ١ إفب تك١ٜٛ يػت٘ ا٭ؿب١ٝ ع هٝؿِٗ ايؿًوعؿ١ دٝعـاڄ، ؾٔع٬ڄ       «ًلغ اىبُٓب١َٛ»ؿكي 

ٌٸ ا١ٝ٥ ٚاٱًلاق١ٝ بُٝٓعا ٫ ٜٛدعـ   عٔ أْٗا ذبٟٛ باٱٓاؾ١ إفب اسبه١ُ اىبتعاي١ٝ اسبه١ُ اىب

ٖٓعاى َباسعح    «لغ اىبُٓبَٛع١ ًع »سه١ُ إًلام ٚؾًوؿ١ ٌَعا١ٝ٥. ًٚب   «ايٓٗا١ٜ»ٚ «ايبـا١ٜ»ًب 

ًب ًععلغ »علؾععإ إط٬قععاڄ. ٚ «ايٓٗاٜعع١»ٚ «ايبـاٜعع١»علؾاْٝعع١ نععجإل٠ أٜٔععاڄ، بُٝٓععا ٫ ٜٛدععـ ًب   

دبـ حبح ا٭ػ٬م ٚاىبعاؿ، ٚأحباخ ايڀبٝعٝات، ٚاىبٓڀل َٚعلؾ١ ايٓؿى، ٚحبعح   «اىبُٓب١َٛ

ٟټ     اٱطع٬م. ٚهلعقا    عًع٢  «ايبـاٜع١ »َٓٗعا ًب   ايؿًهٝات، ٚأَجاهلا َٔع ا٭حبعاخ ايعيت ٫ ٜٛدعـ أ

ٜؿٗععِ إٔ دٝععـ٠ يععـكي اسبععٛم٠ ٚاَتشاْاتٗععا، أَععا َعٔع ٜلٜععـ  «ايٓٗاٜعع١»ٚ «ايبـاٜعع١»ؾععإْٞ أك٣ إٔ 

 . «ًلغ اىبُٓب١َٛ»ايؿًوؿ١ ؾ٬بـ إٔ ٜـكي 

ٚاشب١ُ٬ أْ٘ ٫بـ َٔ تـٜٚٔ َتٕٛ ؿكاه١ٝ دـٜـ٠، يهٔ َعا مل تهتعب تًعو اىبتعٕٛ     

ب إٔ ٫ ٜٴوعا٤ ايُبٔع بٗعا، يهٔع ٫ َعؿب      ازبـٜـ٠ ؾإٕ ٖقٙ اىبتعٕٛ اىبٛدعٛؿ٠ دٝعـ٠ دعـاڄ، ٚػبع     

َٓٗا َٓنٻٙٷ عٔ ايٓكِإ، ٚيٝوت ٖٞ اهلـف ايٓٗعا٥ٞ، ٫ٚبعـ َٔع تعـٜٚٔ َتعٕٛ دـٜعـ٠. ٚعًع٢        

أ١ٜ ساٍ ؾإٕ قًِ نتاب ايـكي ؽبتًعـ نعجإلاڄ عٔع قًعِ نتعاب اىبڀايعع١، َٚتع٢ َعا نڂتعب          

ٌٔع َٔع تًعو    أؾٌٔ َٔ ٖقٙ ؾ٬بـ َٔ ؿكاه١ ا٭ؾٌٔ. ٚاسبكٝكع١ أْ٘ع يٝوعت ٖٓعاى َتعٕٛ أؾ     

 اىبٛدٛؿ٠ سايٝاڄ. 

 

 تشّىح الفلظف٘ يف احلْاضش العلنٔ٘ ـــــــ

    ًٌب َا ٜتعًل بايؿًوؿ١ اىبكاك١ْ ٌٖ تكـَت اسبٛم٠ ػڀٛات ًب ٖقا اجملعاٍ؟ ٖٚع

 إٔ تكـَٗا َكبٍٛ أّ ٫؟

     ِ ـٸّ. ْعع  ،ايؿًوؿ١ اىبكاك١ْ ًب اسبٛم٠ ٚبُٛؿٗا ؿكهاڄ ٓعُٔ ؿكٚي اسبعٛم٠ مل تتكع

ِ بعض اىب٪هوات ٜٴٛدـ ؾٝٗا قوِ ايؿًوؿ١ اىبكاك١ْ، إ٫ أْٗا بٔع ٚسعـات  تٛدـ ًب َـ١ٜٓ ق

يعععـكي ايؿًوعععؿ١ اىبكاكْععع١، ٖٚععٞع قًًٝععع١ دعععـاڄ. ٚطبععععاڄ تٛدعععـ ًب ايػعععلب ايؿًوعععؿ١ ايٛدٛؿٜععع١    

تععنّ( ٚايؿًوععؿ١ ايتشًًٝٝعع١. ٚايتعععلف عًعع٢ ٖععقٙ ايؿًوععؿات أَععلٷ َؿٝععـ دععـاڄ.  ٚايقكا٥عٝعع١  

ٔ كعاٍب ايكع٠ٛ ًب ايؿًوعؿ١ اٱهع١َٝ٬.     ٚتتٔض ىبٔع ٜعـكي تًعو ايؿًوعؿات ْ     يٮهعـ ؾإْٓعا    يهع
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 ملع٢ً اط٬ع إٔ بعض اىب٪هوات ًب قِ تعـكٿي ا٭ؿٜعإ ايعايٝع١ أٚ ايؿًوعؿ١ ايػلبٝع١ يڀع٬ب       

ٕٸ َععٔع مل ٜعععـكي ايهععع٬ّ اٱهععع٬َٞ      ـٴ. َٚععٔع ايڀبٝعععٞع أ ٜـكهعععٛا ايؿًوعععؿ١ اٱهععع١َٝ٬ بعععع

هع١ ايعلؾعإ ايبعٛفٟ، ؾعإٕ ٓعلكٙ      ٚايؿًوؿ١ اٱه١َٝ٬ ٚايعلؾعإ اٱهع٬َٞ، ٜٚكعـّ عًع٢ ؿكا    

١ اىبكاكْع١ أٚ ايؿًوعؿ١ ايػلبٝع١    ؿوع ؿًعًٝ٘ أنجل َٔ ْؿع٘. ْعِ، ٜٓتؿع َٔ ايعلؾإ ايبعٛفٟ أٚ اي 

. ٚإفا نععإ ٜععتكٔ نتععاب ايٌععؿا٤، ثععِ ًععلع ًب          ٔٵ ؿكي نتععاب ا٭هععؿاك دٝععـاڄ، ٚؾُٗع٘ع َٳعع

ايع١ًُٝ. ٚايهتعب   ايؿًوؿ١ اىبكاك١ْ، ؾوٝهٕٛ ع٬ُڄ َكاكْاڄ َٚؿٝـاڄ، ٖٚٛ َكبٍٛ ًب اجملاَع

١ اىبكاك١ْ نعجإل٠ ٚاسبُعـ هلل، ٚفات مشعٍٛ، ٚؾٝٗعا باكقع١      ًوؿاييت ؿْٚت ًب اسبٛم٠ سٍٛ ايؿ

 أٌَ ىبوتكبٌ ماٖل، إٕ ًا٤ اهلل تعافب. 

 .ٌْهلنِ ع٢ً إتاس١ ايؿل١ُ هلقا اسبٛاك 

 



 

 

 

 
 العكالىٔ٘ اإلطالمٔ٘ ّالعكل احلذٓح

  حنْ عالق٘ أفطل

 

  پارساَيا حًيد انشيخ د.

 ترجًة: عهي آل دهر انجسائري

 

 ٔ٘ ــــــطالمالعلْو العكالىٔ٘ يف احلطاسٗ اإل

    َٟععا ٖععٞ ػِععا٥ّ ايعك٬ْٝعع١ ٚايعًععّٛ ايعكًٝعع١ ًب ايتُععـٕ اٱهعع٬َٞ؟ َٚععا ايععق

 مبٝنٖا عٔ غإلٖا؟ 

    َٕٞٸ اىبٛكٚخ ايعكًٞ ًب ايععامل اٱهع٬ إٕ أِٖ َا مبٝن ايعًّٛ ايعك١ًٝ ًب اٱه٬ّ أ

، ١ ايععيت تتععٛؾل عًٝٗععا ايعك٬ْٝعع١ ًب ايجكاؾعع١ اٱهعع١َٝ٬ تعتععرب ٫    ٫ َجٝعٌع يع٘ع ٚبٗععقٙ اشبُِٛعٝع

ُْبإل هلا. ٚأقِـ بعك١ْٝ٬ ايجكاؾ١ ٚايتُـٕ اهلٜٛع١ ايجكاؾٝع١ يًعًعّٛ ايعكًٝع١. أسٝاْعاڄ ٜبشعح عٔع        

. ٚعًع٢         «أٍٚ َا ػًل اهلل»سكٝك١ ايعكٌ ٖٚٛ  ، ٚايعقٟ هبً٘ع ايعبعض ستع٢ عًع٢ َعا ٚكا٤ ايعكٌع

، ٜععين إٔ ْؿعى أَعل             أ١ٜ سعاٍ ؾعإٕ ٚا   سعـ٠ َٔع َلاتعب ْؿعى ا٭َعل يًشكعا٥ل ٖٞع ْؿعى ايعكٌع

اسبكا٥ل َٛدٛؿ ؾٝ٘، ٖٚٛ َٔ سكٝك١ ايعٛامل. ٚبعباك٠ أػل٣: عٓـَا تُبٗعل اسبكعا٥ل ٚتتذًع٢    

ٚٸٍ َلاتبٗا ٖٛ ايعكٌ بقات٘.    ؾإٕ أ

ٕٸ ايعكععٌع   ٚايعكععٌع ًب َلتبععع١ ْنٚيعع٘ع ُٜبٗعععل بٌعععهٌ ايعكععٌع ايبٌعععلٟ. ٚبعبعععاك٠ أػعععل٣: إ

ْ ٜهتوععب ايؿع ٜٚععـػٌ  ،ًٝعع١ بايعكعٌع ايبٌععلٟ، ثععِ ٜععـػٌ اجملععاٍ ايجكععاًب بٛاهععڀ١ ا٭ًععؼا

ُْباّ ايتعًِٝ ٚايتعًچِ ٚايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. ٚعٓـَا اؿعع٢ أكوبٝعـي أْٸ٘ع أؿكى سكٝكع١ ؾكعـ ؿػٌع       

     ،ِ ِ ٚايععتعًچِ، ًٚععػٌ سٝععناڄ َعٔع ايجكاؾعع١ ٚايتعًعٝع ًب اىبلسًعع١ ايتايٝعع١ إفب َٝععـإ ايتععاكٜؽ ٚايتعًعٝع

   . . ٚمبهٔع          ٚأمثل يعٛامّ كبـْ٘ع ٚتتشكعل يًشٔعاكات قبعا ٜٓاهعب قابًٝتٗعا ؾلُع١ َبٗعٛك ايعكٌع
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أسٝاْاڄ إٔ ٫ دبـ طلٜكاڄ يًُبٗٛك ٚايربٚم. ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾإٕ ايعكٌ َبٗعل ًب ايععامل اٱهع٬َٞ    

ٚايجكاؾ١ ٚاسبٔاك٠ اٱه١َٝ٬; بوبب قاب١ًٝ اٱه٬ّ أنجل َٔ نٌع ايجكاؾعات ٚاسبٔعاكات    

 ا٭ػل٣.  

١َٝ; بوععبب اىبٝععن٠ اىبؼتِعع١ بايععـٜٔ اٱهعع٬َٞ، اىبععإلاخ   يكععـ استععٛت ايجكاؾعع١ اٱهعع٬ 

ٕٸ ازباْب ايعكًٞ يًجكاؾعات ايبٌعل١ٜ قعـ دعقبٗا اٱهع٬ّ       أٟايعكًٞ يًجكاؾات ايوابك١ عًٝ٘،  إ

إيٝ٘ ٚاستٔٓٗا، ٖٚٝأ ايؿل١ُ يُٖٓٛا ٚتڀٛكٖا، ٚمل ٜقٖب اىبوًُٕٛ بادباٙ ا٭هعاطإل عٓعـ   

اىبوعًُٕٛ   تلنبتٗا ًب ايجكاؾ١ اٱه١َٝ٬، بٌ اًعتلٸ  اىبٛاد١ٗ َع ايجكاؾ١ ايْٝٛا١ْٝ، ٚمل تـػٌ

ـ   :ايعٓاُل ايعك١ًٝ َٓق ايبـا١ٜ. ٜكٍٛ ًٝؽ اٱًلام ًب ٖقا اجملاٍ ٌ ػناْت ٖٓاى طا٥ؿع١ تع

اهِ ايْٝٛعاْٝـب ًب صبعاٍ ايعك٬ْٝع١; بوعبب اْبٗعاكِٖ ب٘ع ًب ايبـاٜع١، يهٔع مل          ٘نٌ َا عًٝ

     ٞ ، ٚسِععًت تٓكٝعع١ يععقيو اىبكععـاك َعٔع     تععـػٌ أٟ َعٔع تًععو ايرتنبععات إفب ايتععاكٜؽ اٱهعع٬َ

ازباْب ايعك٬ْٞ ايقٟ ناْت ي٘ دقابٝت٘ اشبا١ُ ًب ايجكاؾع١ اٱهع١َٝ٬. ٚايٓكڀع١ ازبعـٜل٠     

 ًب ايجكاؾ١ ايْٝٛا١ْٝ.  ٛكٟ با٫ٖتُاّ إٔ ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ نإ ٖٛ ايعِٓل اط

 ٚقـ علٸّ هكلاٍب بتذلع٘ نأي ايوِ فٖٓٝع١ ًعباب اجملتُعع ٚايجكاؾع١ ايػايٝع١ إفب     

ٖنٸ٠ٺ عٓٝؿ١ َٔ ػ٬ٍ تٛدٗ٘ ايعك٬ْٞ، يهٔع فيعو مل ؼبعـخ ًب ايجكاؾع١ اٱهع١َٝ٬; بوعبب       

ا٭دٛا٤ اىبع١ٓٝ. ٚأػق ايعِٓل ايعكًٞ، ٚأًُٖت ها٥ل ايعٓاُل. ٚقـ ٫سُبٓا ًب ثكاؾتٓعا هععٞ   

ٌٸ اىبع٬ٔت ايؿًوعؿ١ٝ. ٚمل ٜهٔع نع٬ّ أكهعڀٛ أٚ أؾ٬طعٕٛ َُٗعاڄ بايٓوعب١         ايؿاكابٞ إفب س

،    ي٘. ٚا٭َل  اىبِٗ بايٓوب١ ي٘ إٔ ٜهتٌـ اسبكٝك١، نازبٗـ ايقٟ قاّ ب٘ سبٌع َوعأي١ اىبجٌع

ٓا َٚعع٬ ُععـكا أٜٔععاڄ، أٟ إٕ      ٚايععيت ناْععت ٖععادى هععكلاٍب ٚأكهععڀٛ ٚأؾ٬طععٕٛ ٚابعٔع هعٝع

 ؿكاه١ ايُبٛاٖل اىبٛدٛؿ٠ ٚنٌـ اسبكٝك١ نإ غاٜتِٗ ا٭هاه١ٝ.  

 

 بني العكالىٔ٘ اإلطالمٔ٘ ّعكالىٔ٘ العصش احلذٓح ـــــــ

 َاٖٞ ايع٬ق١ بـب ايعك١ْٝ٬ ًب اٱه٬ّ ٚايعك١ْٝ٬ ًب ايعِل اسبـٜح؟ 

          ٙ٫بععـ َعٔع ٬َسُبعع١ يبٝععنات ايعك٬ْٝعع١ ايععيت لبععت ًب ايجكاؾعع١ اٱهعع١َٝ٬. ؾٗععق

ايعك٬ْٝعع١ تكععع ًب َكابعٌع ايعك٬ْٝعع١ اسبـٜجعع١. إٕ َٝععن٠ ايعك٬ْٝعع١ اسبـٜجعع١ أْٗععا بععـأت بايتٝععاك      

ىبؿَٗٛٝعع١ ٚإطعع٬م فيععو ايعكعٌع اىبؿٗععَٛٞ ايععقٟ ٜؿععتض بععاب  ايكععَٛٞ ٚبٓععٛع َعٔع اىبعلؾعع١ ايعكًٝعع١ ا 

اٱْهاك ع٢ً اىبعاكف َا ٚكا٤ ايعك١ًٝ ٚايٌٗٛؿ١ٜ ٚايٛسٝا١ْٝ، بُٝٓعا تتٓعنٍ ايعك٬ْٝع١ اسبـٜجع١     
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ًب َععا بعععـ إفب سععـ ايعًععّٛ ايٛٓععع١ٝ ٚايعك٬ْٝعع١ ا٭ؿاتٝعع١. ٚمبهعٔع ٬َسُبعع١ قُعع١ ايعك٬ْٝعع١      

ْٵعت(. ٚبعـ٫ڄ َٔع تعلؾٗعا عًع٢       ايك١َٝٛ عٓـ  ٖٝػٌ(. ٚقـ أٚنٌع ؿؾٔع ٖعقٙ اي    عك٬ْٝع١ إفب  نا

ايتٜٓٛل ايقٟ سٛهلا أُبشت حباد١ إفب ايتٜٓٛل. َٚا نإ كَناڄ يًتٜٓٛل اسبعـٜح بايٓوعب١ إفب   

عامل ايٛدٛؿ أُبض حباد١ إفب إٔ ٜكع ذبت ايتٜٓٛل. ٚمل تهٔ تًعو ايعك٬ْٝع١ هع٣ٛ سذعاب     

 ٕ بٌهٌ ٚآض. ايٛٓع١ٝ، ٚايقٟ ٌٜاٖـ اٯَٚبٗل بِٛك٠ ايعك١ْٝ٬ ا٭ؿا٠ 

 َ ٛؿ١ٜ  ٗععإٕ أٖععِ َٝععن٠ ًب ايعك٬ْٝعع١ اٱهعع١َٝ٬ اٖتُا ا باىبعلؾعع١ َععا ٚكا٤ ايعكًٝعع١ ٚايٌعٗع

ٚايٛسٝا١ْٝ. ٚؾُٝا ٜعترب ا٫ٖتُاّ بايٌٗٛؿ ايلَٚاْو١ٝ ًب ايعامل اسبعـٜح تٝعاكاڄ ٓعـ اسبـاثع١     

هٔع إٔ  بٌ مب ،ٚٓـ ايتٜٓٛل ٫ ٜهٕٛ ا٫ٖتُاّ بايٌٗٛؿ ًب ايعامل اٱه٬َٞ َعاكٓاڄ يًعكٌ

تذ٘ عبعٛ              ٜٓذوِ َع ايعك٬ْٝع١ أٜٔعاڄ، بٌع إْ٘ع حبادع١ إفب فيعو ا٫ْوعذاّ ايعقٟ يعٛ ؾكعـٙ هٝع

ٛؿٟ اسبععـٜح،   ٛؿ اىبتٓععنٍ ٚاشبًذععات ايٌعععٛك١ٜ. ٚتًععو ٌَععه١ً ٜٛادٗٗععا ا٫دبععاٙ ايٌعٗع ايٌعٗع

 حبٝح يٛ نبع ايٌٗٛؿ َع ايعك١ْٝ٬ يواق٘ فيو ايٌٗٛؿ عبٛ ايتعايٞ طٚايلقٞص.  

بـب ايعك١ْٝ٬ ٚايؿٔا٤ات اىبتعاي١ٝ َٔ اىبعلؾ١ َٛٓع اٖتُعاّ  ٚقـ نإ ٖقا ا٫كتباٍب 

ٛؿ ع يًٓكعٌع    ع ًب ايعععامل اٱڈهعع٬َٞ. ْٚتٝذعع١ فيععو ٚدععٛؿ َٓنيعع١ كؾٝععع١      إفب دٓععب ايععٛسٞ ٚايٌعٗع

  بِؿت٘ ِْاڄ( إفب دٓب ايعكٌ ًب َتٓاٍٚ اىبؿهڍلٜٔ ٚايعك٤٬.  

بايعٌُع أسٝاْعاڄ،   ٚتهعٕٛ ٖعقٙ ايعك٬ْٝع١ ع بًشعاَب اىبٛٓعٛعات ايعيت تبعتٗعا ع َلتبڀع١              

ؾتو٢ُ  ايعكٌ ايعًُٞ(، ٚتكع ًب إطاك ايٛدٛؿ أسٝاْاڄ أػل٣، ؾٝڀًل عًٝٗا  ايعكٌ ايُٓبعلٟ(.  

إٕ َوععتٜٛات ايعكعٌع ايُٓبععلٟ، هععٛا٤ ًب أبعععاؿٙ اىبٝتاَٝنٜكٝعع١ أٚ أبعععاؿٙ ايڀبٝعٝعع١ ايؿٝنٜا٥ٝعع١        

١، تػععـٚ َعٔع َٛٓععٛعات٘; بوععبب َعٝتٗععا يًععٛسٞ، أٚ ُْبععلاڄ ٭ػععقٙ با٫عتبععاك       . يععقا ٚايلٜآعٝع

ؾايعًّٛ ايٓك١ًٝ امؿٖلت ٚتڀٛكت نجإلاڄ ًب أدٛا٤ ٖقٙ ايعك١ْٝ٬  ايعكٌ ا٫هعتٓباطٞ(، ايعيت   

ّ، ٚقعـ َعٮت داْبعاڄ َُٗعاڄ دعـاڄ ًب ايععامل              َٛٓٛعٗا ايٓكٌع ٚتڀبٝعل ؾٗعِ َعٓع٢ ايٓكٌع ٚايٓع

اٱه٬َٞ. ٚمبهٔ تڀٜٛل ازبٛاْب ا٭ػل٣ إفب أٚهع َٔ فيعو، ٚايعيت مبهٔع ايعجعٛك عًع٢      

ّ( ٖعٛ      غإل ايعامل اٱ دقٚكٖا ًب ٛٸٕ قبعٝع١ ايٓكٌع  ايٓع ه٬َٞ أٜٔاڄ. ٖٚقا ايكوِ ايقٟ تهع

. ٚإٕ يًعكعٌع ا٫هععتٓباطٞ ًب صبععاٍ ايعكعٌع ايُٓبععلٟ       ٚكا٤ طععٛك ايعكعٌع ايُٓبععلٟ ٚايعكعٌع ايعًُعٞع

ٚايعًُٞ َٝنات٘، باٱٓاؾ١ إفب ا٫ػت٬ؾات اييت ؾٝ٘، ٖٚٞ مس١ ايعك١ْٝ٬ ايعيت ٬ْسُبٗعا ًب   

ٙ ايعك٬ْٝع١ تتُتعع بهُٝعع١ ٚنٝؿٝع١ يبتعام٠. ٚدعن٤ نعبإل َٔع ٖععقٙ        أٚهعاطٓا اسبٛمٜٚع١. ٖٚعق   

. ٚتكععع ا٭بعععاؿ     ايعك٬ْٝعع١، ٖٚعٞع ايعكعٌع ا٫هععتٓباطٞ، ٖععٛ ايععلا٥ر ٚايٌٓععٌب ًب اجملععاٍ ايؿكٗعٞع
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، ٚتتبًعٛك ًب ايهع٬ّ ٚايؿًوعؿ١          ا٭ػل٣ يًعكٌ ايُٓبلٟ ٚايعكٌع ايعًُٞع ػعاكز اجملعاٍ ايؿكٗٞع

ايعك٬ْٝعع١ ًب َتٓععاٍٚ سٛماتٓععا أٜٔععاڄ، نععايعًّٛ    ٚايعلؾععإ ايُٓبععلٟ، ٚا٭بعععاؿ ا٭ػععل٣ هلععقٙ    

 ايع١ًُٝ، ٚايعًّٛ ايلٜا١ٝٓ، َٚوتٜٛاتٗا ايٓامي١  اهلابڀ١( اييت هلا دقٚك تاكؽب١ٝ. 

 

 العكالىٔ٘ اإلطالمٔ٘ يف الجكاف٘ العام٘ ــــــ

 َبٗلت ايعك١ْٝ٬ اٱه١َٝ٬ ًب صباٍ ايجكاؾ١ ايعا١َ؟ ٌٖ 

    ٚايعتعًِ، يهٔع ٭دنا٥ٗعا اىبُٗع١      اٍ ًب صبع يٝى هلا فيعو اسبٔعٛك ايؿعٸع ِ اٍ ايتعًٝع

ل. ٖٚعقٙ ايعك٬ْٝع١ تتُتعع بكع٠ٛ ػاُع١; بًشعاَب       اىبلتبڀ١ حبٝعا٠ صبتُعٓعا ٚثكاؾتٓعا سٔعٛك َع٪ثٿ     

ٕٸ اتواعٗا ايجكاًب ٜعين اكتباٍب ٖقٙ ايعك١ْٝ٬ ًب ايُبلٚف ٚاينَإ  تاكؽبٞ ٚسباَب دػلاًب. إ

ٌب ايعععاباسبعايٝٸـب   ىبٞ َععع اسبعٛم٠ ٚايجكاؾعع١ ايعاَعع١ ع ايععيت هلععا     ازبٛاْععب اىبؼتًؿعع١ يًشٝععا٠ ٚاطعٝع

دقٚكٖا ايتاكؽب١ٝ ع اكتباطاڄ ؾعٸا٫ڄ. ؾؿٞ ايجكاؾ١ ايعا١َ ُٜٓبچِ ايٓاي هًٛنِٗ قبا ٜتٓاهعب َعع    

أدٛا٤ ايؿكاٖع١. ٫ٚعتكعاؿاتِٗ سعٍٛ ايععامل ٚاٱْوعإ دعقٚك ًب ايهع٬ّ ٚايؿًوعؿ١ ٚايعلؾعإ.          

ا ٜؿُٗععٕٛ ايكععلإٓ ٚاسبععـٜح دٝععـاڄ،    ٜعععلف أبٓععا٤ ًعععبٓا  سععاؾِب( ٚ  ٫َْٛععا( دٝععـاڄ، نُعع     

  ، ٓٿععشٕٛ اىبوععا٥ٌ ايؿًوععؿ١ٝ يًكٔععا٤ ٚايكععـك اٱهلعٞع ٜٚأْوععٕٛ بُٗععا، ٜٚعتربْٚٗععا َرتابڀعع١. ٜٚٛ

، حبٝععح ٜٓوععذِ َععع   ، عًعع٢ تكععـٜل اٱْوععإ ٚإكاؿتع٘ع َٚوعع٪ٚيٝت٘ ٚتهًٝؿع٘ع ٚايلٓعٛإ اٱهلعٞع

ي   ايتكـٜل اٱهلٞ. ٚتعترب ٖقٙ اىبوا٥ٌ ًب ثكاؾتٓا َٔع لبعافز ٖعقٙ ايعك٬ْ    ـټ كٚغ ايٓع  ٝع١. ٚتٴعع

أٍٚ َا ػًعل اهلل، ٚأٌٖع بٝعت ايعِع١ُ ٚايڀٗعاك٠ ػ٬ُع١ ٖعقٙ ايعك٬ْٝع١. ٚهلعقا تعلتبٌب ٖعقٙ            

ايعك١ْٝ٬ اكتباطاڄ ٚهٝعاڄ َع ايجكاؾ١ ايعا١َ. يهٔ ٚدـ َٓاؾوٕٛ هلعا ًب ٖعقا اجملعاٍ، قبعٓع٢     

عًُٝٞع ايتكًٝعـٟ   إٔ ايُٓباّ ايتعًُٝٞ اسبـٜح قعـ اتوعع إفب دٓعب ايعك٬ْٝع١، ٚأَعا ايُٓبعاّ ايت      

 ت٘ؾكـ بوٌب ْؿٛفٙ إفب صبا٫ت سٝاتٓا ًب ايكلٕ ا٭ػإل ع قبعٛاما٠ ا٫قتِعاؿ ٚايوٝاهع١ ع بِعؿ      

       . َٓاؾواڄ يًعك١ْٝ٬ ًب ايعامل اٱه٬َٞ، ٚهٝڀل عًع٢ َوعاسات ٚاهعع١ َٔع ايُٓبعاّ ايتعًُٝٞع

ًب ٚقععـ ٚٓعععت عك٬ْٝتٓععا ايـٜٓٝعع١، كغععِ اْتٌععاكٖا ًب ايجكاؾعع١ ايعاَعع١ ٚعُكٗععا ايتععاكؽبٞ،       

َٛاد١ٗ دـ١ٜ َع ايعك١ْٝ٬ اسبـٜج١. ٚاسبكٝكع١ إٔ بععض صبعا٫ت عًَٛٓعا ايعًُٝع١ ٚاسبٛمٜٚع١       

ٚايـ١ٜٝٓ يٝى هلا أٟ سٔٛك ع٢ً اٱط٬م، ٚقعـ تٌعهًت تبععاڄ يًعك٬ْٝع١ اسبـٜجع١، ٚؿػًعت       

ا. ٚقععـ توعععببت تًععو اىبوععأي١ بعععبعض ايكٝععٛؿ يًعك٬ْٝععع١         بعععض صبا٫تٗععا ا٭ػعععل٣ ًب علٓعٗع

 رتٕ ببعض اىبٌانٌ، كغِ نْٛٗا ؾلُاڄ دٝـ٠.اسبٛم١ٜٚ، ٚاييت تك
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 العالق٘ بني العكالىٔات ــــــ

 نٝـ ناْت ايع٬ق١ بـب ايعك١ْٝ٬ اٱه١َٝ٬ اسبٛم١ٜٚ ٚايعك١ْٝ٬ اسبـٜج١؟ 

   ايعك١ْٝ٬ ًب اسبٛم٠ ايع١ًُٝ ق١ٜٛ ٚعُٝك١ بًشاَب دقٚكٖا ايتاكؽب١ٝ. ٖٚهقا ٖٞع

ق١ قبذاٍ ايجكاؾ١ ؾإْٓا لبًو تاكؽبعاڄ ثكاؾٝعاڄ سعاؾ٬ڄ.    أٜٔاڄ بًشاَب اىبٛكٚخ ايتاكؽبٞ. ًٚب ايع٬

أعُععععام  ًبٚإٕ ازبػلاؾٝعععا ايجكاؾٝعععع١ ايؿعًٝعععع١، كغععععِ سٔعععٛكٖا اىبُتععععام ًب ايجكاؾعععع١ ايعاَعععع١   

َٚوععتٜٛات دٝععـ٠، تٛادع٘ع ذبععـٜات نععبإل٠ َعٔع داْععب ايعك٬ْٝعع١ اسبـٜجعع١، ايععيت ؿػًععت إفب   

ايتشـٜات إٔ عك٬ْٝتٓا اسبٛم١ٜٚ مل داْب ايجكاؾ١ ٚاسبٔاك٠ ايػلب١ٝ. ٚايوبب ايل٥ٝوٞ هلقٙ 

تتععٛؾل هلععا ؾلُععع١ اسبععٛاك. ٚقعععـ أثععلت ايعك٬ْٝعع١ اسبـٜجععع١ ذبععت َبععٌع قععـكتٗا ايعوعععهل١ٜ        

١ ٚا٫قتِععاؿ١ٜ عًع٢ ثكاؾتٓععا. ٚبعبععاك٠ أػعل٣: إٕ إسععـ٣ ػِعا٥ّ اسبـاثعع١ أْٗععا مل      ٚايوٝاهٝع

لؾتٗععا تتشععاٚك عًعع٢ اٱطعع٬م َععع ايؿٔععا٤ات اشباكدٝعع١ سععٛاكاڄ ُْبلٜععاڄ عُٝكععاڄ، ٚناْععت َع       

١، ٚنععععإ اكتهامٖععععا عًعععع٢ ايكععععـك٠    باشبععععاكز تٓبععععع ؿا٥ُععععاڄ َعععٔع ؿٚاعڈ اقتِععععاؿ١ٜ ٚهٝاهعععٝع

ايعوهل١ٜ، ٚناْت اسبٔاكات ًب نجإل َٔع ا٭ٚقعات عٓعـَا ٜعـػٌ أؾلاؿٖعا إفب ايبًعـإ       

ا٭ػل٣ ؾعإِْٗ ٜأػعقٕٚ سعل بععـ اىبوعاؾ١ عٔع َلانعن بًعـاِْٗ، ٚإفا ؾعلّ أْٗعِ فٖبعٛا إفب            

هٓاِٖ ؾُٔع ايبعـٜٗٞ أْٗعِ نعاْٛا ٜأػعقٕٚ سعل كؿا٠٤       أَانٔ ؽبتًـ طكوٗا عٔ ضبٌع هع  

ايڀكى. ٚفنلت يهِ فيو يتعًُٛا إٔ ؿكاه١ ايجكاؾات غإل ايػلب١ٝ بايٓوب١ يًُؿهعلٜٔ ًب  

ايعامل اسبـٜح تعترب ؿكاه١ يًجكاؾات ايكـمب١. ٫ٚ ٜل٣ عًُا٩ِٖ ايقٜٔ ناْٛا ٜـكهٕٛ تًعو  

   ِ  عًعِ ا٭قعٛاّ(; ٭ْٗعِ ٜعتعربٕٚ عًعِ       اسبكٍٛ أْٗا عًِ ادتُاع، بٌ ناْٛا ٜڀًكعٕٛ عًٝٗعا اهع

ا٭قٛاّ ؽبتّ بايعًِ ايقٟ ٜـكي ًب ايبًـإ اىبتكـ١َ ٚاسبـٜجع١. ٚبعبعاك٠ أػعل٣: ؾكعـ نعإ      

ٜععين ايبًعـإ ايعيت مل تٓتكٌع ستع٢       ؿكاه١ أقٛاّ َا قبٌ ايتعاكٜؽ، ا٭ٍٚ: يعًِ ا٭قٛاّ تعلٜؿإ: 

عًعِ ا٭قعٛاّ   ايجعاْٞ:  اْب ايِٓاع١ٝ; اٯٕ إفب طٛك ايتكـّ ٚايعك١ْٝ٬، ٚبكٝت َتأػل٠ ًب ازبٛ

ٖٚععٛ ؿاكهعع١ ايبًععـإ غععإل ايػلبٝعع١. ٜٚعهععى ٖععقإ ايتعلٜؿععإ عًُععـب ًب        بًشععاَب دػععلاًب، 

اسبكٝك١. ٚبقيو ٜڀلأ ع٢ً ايباسح ايٌو ًب تعلٜـ عًعِ ا٭قعٛاّ. ٚإسعـ٣ ػِعا٥ّ ايععامل      

     ٛ ٍ ًب اسبكٝكع١: إٕ  اىبعاُل إٔ ٖقٙ اجملتُعات كبجٌ ايبكاٜعا ايتاكؽبٝع١ اىبتعأػٿل٠. ٚمبهٔع ايكع

عًععِ ا٭قععٛاّ ٜٴعععلٿف بأْع٘ع ؿكاهعع١ ايبًععـإ اىبتععأػٿل٠، ٚغععإل اىبتڀععٛك٠، َعٔع ؿٕٚ إٔ ٜوععُع يتًععو    

ايبًععـإ حبععل اسبععٛاك، ٚإلبععا ػبعًْٛٗععا َٛٓععٛعاڄ ىبڀايعععاتِٗ، ٜعععين ٜعتععربٕٚ َعلؾعع١ تًععو           

ايعب  ػٛ ايايجكاؾات َٛٓٛعاڄ يًعًِ، ٖٚقا ٖٛ ازبٛٸ ايػايب ع٢ً ا٫هتٌلام ٚاىبوتٌلقـب. ازب
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ع٢ً ا٫هتٌلام ٚعًِ ا٭قعٛاّ إٔ اىبؿهڍعلٜٔ ًب ايػعلب ٫ ٌٜععلٕٚ باسبادع١ إفب ايتشعاٚك َعع        

ايجكاؾات ٚاسبٔاكات ا٭ػعل٣، ٚنعإ ؿػعٍٛ ايجكاؾعات اسبـٜجع١ إفب ايبًعـإ غعإل ايػلبٝع١،         

 ٞ ، أٟ إٕ ايععقٜٔ نععاْٛا ػبًبععٕٛ تًععو ا٭ؾهععاك إفب     ،َٚٓٗععا: صبتُعٓععا اٱٜلاْعع بٗععقا ايتٛدع٘ع

مل ٜأتٛا بٗا يًُباسج١ ٚاسبٛاك. ًٚب ايع٬قات ا٫قتِاؿ١ٜ ٚايوٝاه١ٝ ناْعت ايعـٚاؾع    ايـاػٌ

 ا٫قتِاؿ١ٜ ٖٞ ا٭ٌُ، ٚاييت ٚيچـت ْٛعاڄ َٔ اٱعذاب بٗقٙ اىبوأي١. 

 طلأ تػٝإل ع٢ً ايتعاٌَ َع ايعك١ْٝ٬ اسبـٜج١؟ ٌٖ 

        ٕٵ طعلأ عًٝٗعا ْعٛعٷ َٔع ايٌع ـ٠ ٚائععـ،  ًب كأٜٞ ؾإٕ ايكڀٝع١ ٫ مايعت قا٥ُع١، ٚإ

١. ؾعا٭ؾلاؿ ايعقٜٔ فٖبعٛا َٔع بًعـْا عبعٛ اجملتُعع            ٕٸ ايتٛد٘ ايعاّ مل ٜعتػإل بِعٛك٠ أهاهٝع إ٫چ أ

اسبـٜح ٚدعـٚا ايعك٬ْٝع١ َعڀډًع١ ًب باطٓٗعا. ٚقعـ ؿػًعٛا يؿٗعِ ايعك٬ْٝع١ ًب ايػعلب َعع أؾعل            

ا٫ْتبعاٙ   ايتهٓٛيٛدٝا، يهِٓٗ ٜقعٕٓٛ بعـّ ٚدٛؿ عك١ْٝ٬ ًب طٝٸاتٗا ايعُٝك١. ٫ٚ ماٍ ععـّ 

إفب ٖٜٛعع١ ايعك٬ْٝعع١ اسبـٜجعع١ ًب ايػععلب، ٚاكتباطٗععا باىبوععتٜٛات ايتايٝعع١ ستعع٢ ايتهٓٛيٛدٝععا،  

ـب ٚايجكععاؾٝـب، ايععقٜٔ ٌْععأٚا ًب أدععٛا٤ ايتعععايِٝ     سآععل٠ڄ بِععٛك٠ ٚاهععع١ بععـب َععـكا٥ٓا ايعًُعٝع

ِ ايعععايٞ إفب ٚماك٠ ايعًععّٛ ٚا٭حبععاخ           إل اهععِ ٚماك٠ ايتعًعٝع اسبـٜجعع١. ٚأسععـ ًععٛاٖـ فيععو تػعٝع

َٓٗعا. ٚاىبكِعٛؿ با٭حبعاخ ٖٓعا ا٭حبعاخ ايعيت ٖٞع         «ايجكاؾ١»ٚايتهٓٛيٛدٝا، أٟ إِْٗ سقؾٛا 

ـ ايتهٓٛيٛدٝعا، ا٭َعل ايعقٟ نعإ ًب تاكؽبٓعا اىبعاُعل، ٚسعـخ بععـ عكعـٜٔ َٔع             َٔ ُٓع

ِ ايععععايٞ، ٜععععين ًب    ايجعععٛك٠ اٱهععع١َٝ٬. ٚمبهععٔع ٬َسُبععع١ فيعععو ًب ا٭بععععاؿ ايعُٝكععع١ يًتعًععٝع

ٚبعباك٠ أػل٣: إٕ عـّ ا٫يتؿات إفب اىبوتٜٛات ايُٓبلٜع١ يًُعلؾع١    ا٭حباخ َٚلانن ا٭حباخ.

اسبـٜج١ ًب ا٭بعاؿ ايبشج١ٝ َٛدٛؿ يعـٜٓا  ـٜع١، ٚقعـ نعإ أسعـ اىبعـكا٤ ىبلنعن حبجٞع قعـ          

هععؼل ًب َكابًعع١ يعع٘ع ًب أَلٜهععا َعٔع ععععـّ ا٫ٖتُععاّ ايُٓبععلٟ ٚايعُٝعععل با٭بعععاؿ ايعك٬ْٝععع١        

ـٸ عًُعاڄ ًب إٜعلإ، أٟ إْ٘ع اًعته٢ َٔع تًعو ايُبعاٖل٠        جملتُعٓا، ٚقاٍ: إٕ غإل اٱهلٝات ٫ ٜٴعع 

 بٓٛع َٔ ايتٌٜٗٛ، ٖٚٛ ًب اسبكٝك١ قـ هؼل ٖٓاى قبوأي١ ْعرتّ عًٝٗا عبٔ ٖٓا.

ايٝاڄ. ٖٚقا ايتٛد٘ َٛدٛؿ عٓـ ايعقٜٔ ٜتِعـٕٚ ٱؿاك٠   سٖقا ٖٛ ازبٛ ايػايب ٚاىبٛدٛؿ 

شٔ قعععـ أؿػًٓعععا اىبلانعععن ايعًُٝععع١ ًب صبتُعٓعععا، ٫ٚ ؽبعععتّ بؿعععرت٠ َعٝٓععع١  ؿاك ايؿٓعععٛ ٕ(. ؾععٓع

اىبوتٜٛات ايع١ًُٝ يًعًِ اسبـٜح، يهٔ بعـ عكـ ايعٌلٜٓات، سٝعح قِعـْا دًعب عًعَِٛٗ     

١. ٚبعبععاك٠ أػععل٣: إْٓععا           اٱْوععا١ْٝ، أٟ ٫سُبٓععا تًععو ايعًععّٛ بُٓبععل٠ تهٓٛيٛدٝعع١ ٚربِِعٝع

ؿى ٚعًعِ ا٫دتُعاع ٚايعًعّٛ ا٫دتُاعٝع١ ايعيت عٓعـِٖ بُٓبعل٠ عًُٝع١. ٚؿػًعت            ٫سُبٓا عًِ ايٓع
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ِٗ ايؿًوععؿ١ٝ َتععأػٿل٠ دععـاڄ، ٚنًُععا ترتدععِ أحبععاخ ؾإْٗععا تكععع ًب ايعععاؿ٠ إفب دٓعععب          أحبععاث 

ـٸٜع١ قعـ ؿػًعت ٚاْتٌعلت َٔع قبٌع سعنب         ايٌٓاطات ايوٝاه١ٝ. ؾهاْت أٍٚ َٛد١ ؾًوؿ١ٝ د

١ قب٬َععض ؾًوععؿ١ٝ ىبوععتٜٛات ايعًععّٛ اٱْوععا١ْٝ ٚبأبعععاؿ      تععٛؿ٠، سٝععح ؿػعٌع ٖٝػعٌع ٚاىباكنوعٝع

١، إ٫چ إٔ ُعععٛكتٗا ؾًوعععؿ١ٝ. ٚقعععـ دعععا٤ت ايُٓبلٜعععات اىباك ١ أٜٔعععاڄ  عععقٸابٝتٗا ايوٝاهععٝع نوععٝع

ٗر     ٍڈ ًب اىبٓع ا٭ناؿمب١ٝ بـأت بعـ وبوـب ه١ٓ َٔ اىبٛاد١ٗ َع ايعامل اسبـٜح برتنبع١ َكعا

، ٚايععقٟ طبععع   «. ؾلٚغعٞع»يععـٜهاكت َعٔع قبعٌع  ٚاعتععرب فيععو ايهتععاب َععع َكـَتع٘ع ًَٚشكاتع٘ع

أٍٚ ٚآػل َلدع يتعاكٜؽ   ،ٛؿ، ٚإفب سـٚؿ أكبع١ ٚوبو١ عك«ٚهإل اسبه١ُ ًب أٚك»بعٓٛإ 

ايؿًوؿ١ عٓـْا. ًٚب ايعكـٜٔ ا٭ػإلٜٔ بـأت ٌْاطات ٚاهع١. ٚايٓتٝذ١ إٔ ايعامل اسبـٜح مل 

             ١ ، ٚإلبععا أثبععت سٔععٛكٙ ععٔع طلٜععل ايًععٛامّ ايوٝاهعٝع ٜععـػٌ بٜٗٛتع٘ع ٚايوعع٪اٍ ععٔع َاٖٝتع٘ع

.  ٚا٫قتِاؿ١ٜ ٚايعوهل١ٜ، ٚعـّ ٚدٛؿ ايؿل١ُ ايهاؾ١ٝ يًشٛاك ًب ثكاؾتٓا بًشاَب عك ٬ْٞع

َٚٔ د١ٗ أػل٣ ؾعإٕ أؾعلاؿاڄ َٓعا عًع٢ َوعت٣ٛ اىبعـكا٤ ٚادٗعٛا ايػعلب، ٫ٚسُبعٛا تٛدٗعاتِٗ،           

ٛٻكٚا أْع٘ع ٫بععـ يًذُٝععع َعٔع ايوععإل عبععٛ ايتذـٜععـ       ؾٛقعععٛا ًب ايتػععلب ٚايتذـٜععـ، حبٝععح تِعع

 بُٓٛفد٘ ايػلبٞ.  

ٜكععٍٛ بعععض ا٭ؾععلاؿ َعٔع ا٭دٝععاٍ ا٭ػععإل٠ هلععقا ا٫دبععاٙ: إْع٘ع ػبععب إٔ ٜهععٕٛ عُععل       

تٓععا سععـٜجاڄ. ٚإٕ ايعك٬ْٝعع١ غععإل يبهٓعع١ ًب ايعععامل اٱهعع٬َٞ بٛدععٛؿ ايجكاؾعع١ ايـٜٓٝعع١     عك٬ْٝ

ٚايٛسٝا١ْٝ. ٖٚقا اىبكـاك اىبٛدٛؿ َٔ عك٬ْٝتٓعا إلبعا ٖعٛ بوعبب هعڀٛع أٚ اْعهعاي ايجكاؾع١        

ايػلب١ٝ ًب ايكلْـب ايجايح ٚايلابع. ٚايعك٬ْٝع١ ايٝعّٛ ًب بععض َوعتٜٛاتٗا آًٜع١ يًعنٚاٍ. ٚبعبعاك٠        

ٕ ٖ٪٤٫ ايقٜٔ ُٜٓبلٕٚ إفب ايعًِ ُْبل٠ تهٓٛيٛد١ٝ ٜعتكـٕٚ إٔ ايعًّٛ ايع١ًُٝ ٌْعأت  أػل٣: إ

 ًب ٤ٛٓ عك١ْٝ٬ عًُا١ْٝ سـٜج١، حبٝح اْؿًِت عٔ ايعك١ْٝ٬ ايـ١ٜٝٓ ٚايتاكؽب١ٝ.  

 

 الفالطف٘ اإلطالمٔني ّالعكالىٔ٘ احملذث٘ ــــــ

  ًب َكابعٌ ايعك٬ْٝع١    ىبافا ٫ ٌْاٖـ كؿ ايؿعٌ اىبٓاهب َٔ ايؿ٬هؿ١ اٱهع٬َٝـب

 اسبـٜج١؟

    يكـ نإ َؿهڍلْٚا ٚؾ٬هؿتٓا ٚؾكٗا٩ْا ٜلٕٚ إبعاؿِٖ عٔ ايوعاس١، ٚاعبوعلٚا

إفب ٖاٍَ ايُٓباّ ايتعًُٝٞ اسبـٜح عٓـَا ؿػٌ ايُٓباّ ايعًُٞ اسبعـٜح ايعقٟ دعٌع ناؾع١     

هٌ ايعك١ْٝ٬ ايتاكؽب١ٝ ع٢ً ٖاٍَ ايُٓباّ ايتعًُٝٞ اسبـٜح، إ٫ إٔ بك١ٝ ايُٓباّ نعإ بٌع  
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. ٫ٚبععـ َعٔع َعلؾعع١   ٟٸسععـٜح، ٚمل ًٜشععِب أ تعاَعٌع بععـب تًععو اجملُٛععع١ ٚبععـب ايُٓبععاّ ايتعًُٝعٞع

ٛٻكٚا َوعتٜٛات طبتًؿع١ عٓعـ         اىبو٪ٍٚ عٔ فيو؟ ًٚب أٚفب اىبٛادٗات نعإ َؿهڍلْٚعا قعـ ُع

ايؿك٘ع ٜتعـػٌ بًػع١    ١ َعع ايعك٬ْٝع١ اسبـٜجع١، ًٚب اىبوعتٜٛات اىبعٝاكٜع١ ٚايكُٝٝع١ نعإ        ٗع اىبٛاد

أٟ إْع٘ع نععإ ٜعععـب إٔ ٖععقا سععلاّ أٚ سعع٬ٍ، ًٚب َوععت٣ٛ أعُععل تععـػٻٌ        ثبععات، ايٓؿعٞع ٚاٱ

ايه٬ّ ٚايؿًوؿ١، ٚمل ٜهٔ ٖٓاى سٛاك َٔ ازباْب اٯػل. ٫ٚ ًو أْٓا مل ْتعاٌَ  ـٜع١  

أٜٔاڄ. أَا َا ٖٞ ا٭هعباب ا٫دتُاعٝع١ يعقيو؟ َٚعا ٖٞع ايعٛاٌَع ٚايعٓاُعل اىبع٪ثل٠؟ ؾٗعقا َعا           

ِ ع قبٌع اىبٌعلٚط١     «سبهِبـا٥ع ا»ػبب ؿكاهت٘. ٚظبـ إٔ  نعإ أٍٚ   ع،  ، ٯقا عًٞع اسبهٝع

بلمت عك٬ْٝتٓا ًب ٖقٙ اىبٛاد١ٗ ايجكاؾٝع١ ٚاسبٔعاك١ٜ    .ـبتَٛاد١ٗ عُٝك١ بـب ٖاتـب ايعك٬ْٝ

نٓٗٔعع١ ادتُاعٝعع١ عُبُٝعع١ يًتعاَعٌع اىبعع٪ثل بِععؿتٗا سلنعع١ تٌٓععـ ايعـايعع١. ٚيععٛ عًُععت تًععو  

ا بٌعهٌ سلنع١ تٌٓعـ ايعـايع١       ا     ًع عُ. ٚيعٛ  اجملُٛع١ َعع بعٔٗع ت تًعو اجملُٛعع١ َعع بعٔٗع

يٌٓععڀت َوععتٜٛات ٖععقٙ ايعك٬ْٝعع١، ٚيععٛ بععـأت اىبوععتٜٛات      بٌععهٌ سلنعع١ تٌٓععـ ايعـايعع١  

ايؿًوؿ١ٝ ٚايه١َٝ٬ سٛاكاڄ بقيو ايتٓوٝل يٌاٖـْا سلن١ سٝع١ َٚع٪ثل٠ ًب اىبٌعلٚط١. يكعـ     

ؾعلؿٷ   ػولت ايعك١ْٝ٬ اىبعٝاك١ٜ ع٢ً َوت٣ٛ اٱؿاك٠ ا٫دتُاعٝع١ ًب ايجعٛك٠ اىبٌعلٚط١، ًٚععل    

ايقٟ قٌ ُْبإلٙ ًب ايتُٓبإل ع كغِ طاقت٘ ايهبإل٠ ًب ؾعرت٠ ايٌعباب     ،َ٪ثٿل، ناىبإلما ايٓا٥ٝين

ٚاعبِعل َلنعن تًعو ايعك٬ْٝع١ ًب ايٓذعـ بعاسبٛاك ايعـاػًٞ، إ٫ أْ٘ع          .ع، بٓٛع َٔ اٱسبعاٍب 

ٌٸ ُْبإلٙ بكٞ أٜٔعاڄ بعٝعـاڄ عٔع ايجكاؾع١ ٚاىبوعا٥ٌ ا٫دتُاعٝع١، ٚإٕ ًعٖٛـت         ٚبٌٓاٍب ؿاػًٞ ق

ٚضبُـ سوعـب   ،ٚٓٝا٤ ايـٜٔ ايعلاقٞ ،ٛاكات نجإل٠ ًب أٍُٛ ايؿك٘ أٜاّ اىبإلما ايٓا٥ٝينس

ٌب اشبععاكدٞ، ٚناْععت َعع٪ثٿل٠ ًب   ا٭ُععؿٗاْٞ، إ٫ إٔ ايعك٬ْٝعع١ بكٝععت ؿٕٚ اتِععاٍ َععع اطعٝع

ٚؾكـت ا٭بععاؿ ايؿًوعؿ١ٝ ٚايه٬َٝع١ ٚايعلؾاْٝع١ ؾلُعتٗا ًب اسبعٛاك        .صباٍ اسبٝا٠ اشبا١ُ

٫دتُاع١ٝ، ٚإٕ ناْت َتٛؾل٠ ع٢ً قـكات ؾا٥ك١، ست٢ إٔ ايعقػا٥ل ايعًُٝع١   بًشاَب اٱؿاك٠ ا

ين: ايعععاكف ايٌععاٙ     .يتًععو ايؿععرت٠ ٫ مايععت ؾعٸايعع١ َٚعع٪ثٸل٠   ٚقععـ اهععتڀاع أهععاتق٠ اٱَععاّ اشبُعٝع

آباؿٟ، ٚايع١َ٬ كؾٝعٞ ايكنٜٚين، ًب ايُبلٚف اىب١ُ٥٬ ًب فيو ايٛقت إٔ ٜكـَٛا ٚاسعـ٠ َٔع   

ايععامل اٱهع٬َٞ. ٚناْعت ًب نٌعڎ َٓٗعا قابًٝع١ يًشعٛاك ايعُٝعل.          أْٔر اسبعٛمات ايعكًٝع١ ًب  

ٚأْا أًإل ٖٓا إفب بعِٔٗ. ٚتٓـكز بعض ٖقٙ ايعًّٛ ًب صبُٛع١  اىبعكعٍٛ ٚاىبٓكعٍٛ(، ٚأػعل٣    

. نععإ ايعًععِ اسبععـٜح، ٚستعع٢  لاعبوععلت داْبععاڄ; يتش مبٗععا، ْٚٛقٌععت ػععاكز ايُٓبععاّ ايعًُعٞع

ڀل٠  ايعكععـ ايجعععاْٞ َععٔع ايكعععلٕ ايعٌعععلٜٔ، ٜعععين إفب   ْٗاٜععع١ ؾعععرت٠ كٓعععاػإ، َهلٿهعععاڄ يًوععٝع
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١ عًععع٢ ٖعععقٙ ايعك٬ْٝععع١; ٭ٕ ايهعععجإل َععٔع اىبوعععا٥ٌ ا٫دتُاعٝععع١ قعععـ     ايعوعععهل١ٜ ٚايوٝاهععٝع

شُتِٗ. َٚٔ ايعكـ ايجايح ؾُا بعـ ؿػًت ايؿًوؿ١ اسبـٜج١ ٖٚانبعت ايعك٬ْٝع١ ايـٜٓٝع١ ًب    ؾأ

ٛع١ٝ أٍٚ ألبعععاٍب ايعك٬ْٝععع١ اسب   ـٜجععع١ ايعععيت ًعععهًٗا ايه٬َععٞع ٚايؿًوعععؿٞ. ٚناْعععت ايٌععٝع

 ُاكعت ع إفب داْب بعـٖا ايوٝاهٞ ع َٔ هٛاسٌ حبل قنٜٚٔ  اشبنك( إفب ًٛاكع طٗلإ.  

١، َٝعععـإ اسبعععٛاك ًب صبعععاٍ     ٚقعععـ ؿػًعععت تًعععو ايؿًوعععؿ١; قبوعععاْـ٠ ٚأؿٚات هٝاهععٝع

ايعك٬ْٝعع١ ايؿًوععؿ١ٝ ٚايه٬َٝعع١. ٚبععـ٫ڄ َعٔع قٝععاّ ايڀبكعع١ ايعًُٝعع١ ًب صبتُعٓععا بلُععـ ٖععقٙ      

وععتٜٛات ؾكععـ أؿػًععت ايعًععِ اسبععـٜح بعععـ عععـ٠ تلنبععات إفب ثكاؾعع١    ايعك٬ْٝعع١ عًعع٢ أعًعع٢ اىب 

صبتُعٓا ًب َا ٚكا٤ ايتهٓٛيٛدٝا ٚا٫قتِعاؿ ٚايوٝاهع١ ٚايكعـك٠ ايعوعهل١ٜ. ٚنعإ ٖٓعاى       

      ١ ل ايوعاؿي هٓع ٦اڄ، ٚبععـ ايٌٗع ادباٙ ًب قِ ىبٓاق١ٌ ٚسٛاك ٜتابع ًب ٖقا اىبوت٣ٛ. ٦ًٝٚاڄ ؾٌٝع

١ٝ أٜٔاڄ ُٓٔ تًو اجملُٛع١ ايعيت طلسعت   ّص ساُلت قِ ؿكٚهِٗ ايلمس1941ٖع َ ط1320

داْباڄ ذبت عٓٛإ اىبعكٍٛ ٚاىبٓكٍٛ. ٜكٍٛ اٱَاّ اشبُٝين سٍٛ تًو ايؿعرت٠: نٓٸعا ْعقٖب قبٌع     

طًععٛع ايٌععُى يًُڀايععع١ إفب بوععاتـب هععا٫ك١ٜ، ثععِ ْلدععع، ٜعععين إٔ ٖهععقا ؿكٚي ناْععت     

ـ ايربٚدعلؿٟ سِعًت ؾوعش١، حبٝعح ا       ٤ ايوٝع هعتڀاع َٔع   َٛدٛؿ٠ ًب اسبٛم٠، ثِ بعـ صبٞع

، ٜٚععتُهٔ َعٔع     ػعع٬ٍ قٓععٛات ا٫كتبععاٍب ايععيت مبًهٗععا َععع ايجكاؾعع١ ايعاَعع١ إٔ ؼبؿععِب قـكتع٘ع

إػبععاؿ غڀععا٤ ًب تًععو ا٭دععٛا٤، ٚعًعع٢ ٖععاٍَ ايؿكع٘ع تڀععلغ ايعك٬ْٝعع١ اىبعٝاكٜعع١ ٚا٫كتباطٝعع١       

ًب َوعععتٜٛات أػعععل٣ هلعععقٙ ايعك٬ْٝععع١، أٟ ايؿًوعععؿ١ ٚايهععع٬ّ، ٜٴذعععاب عععٔع         ٚيٲهععع٬ّ،  

اك تًععو اىبلسًعع١ أُععٍٛ ايؿًوععؿ١ ٚاىبععقٖب ايععٛاقعٞ. ٚقععـ نتععب  اٱًععها٫ت. ٚنععإ َعٔع مثعع

تؿوإل اىبٝنإ ًب ٖقٙ ا٭دٛا٤ أٜٔاڄ. ٚتٌاٖـ ايّٝٛ سٔٛكاڄ ٫ بأي ب٘ع َٔع ٖعقٙ ايعك٬ْٝع١ ًب     

اٱداب١ عٔ اىبوا٥ٌ ا٫عتكاؿ١ٜ ًب تؿوإل اىبٝنإ. ٖٚقٙ ع١َ٬ يتعاٍٜ ايعكٌ ٚايعٛسٞ ًب ٖعقٙ   

  َٔ ٖقٙ ا٭دٛب١. ايجكاؾ١، أٟ إْ٘ أٚدـ ُٚاؽ ايهجإل

 

 سْاس العكالىٔات يف اجملتنع اإلٓشاىٕ ــــــ

    ٖٓاى سٛاك ٚتؿاعٌ بـب ايعك١ْٝ٬ اٱه١َٝ٬ ع اسبٛم١ٜٚ ٚايتٝاكات ايؿهل١ٜ ٌٖ

 ا٭ػل٣ ًب اجملتُع اٱٜلاْٞ؟

          ُِٻعٍع َعٔع اىبعلؾعع١ ٚايعًعع بععايلغِ َعٔع ايٓٗٔعع١ ًب ايٛاقععع ايجكععاًب ؾععإٕ ازبععن٤ اىبٗ

ٚقعـ عهوعٛا ايعك٬ْٝع١ اسبـٜجع١ اىبتـْٝع١ قبلاتعب،        .مل ٜؿتض بعاب اسبعٛاك  اسبـٜح ًب إٜلإ 
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ٚٿإ٫ إٔ أُععععشابٗا مل ٜععععـػًٛا ًب اسبعععع ٕ أُععععٍٛ ايؿًوععععؿ١ مل ٌٜععععلع أٟ َعععٔع  ٛاك. عٓععععـَا ؿ

ـٸ٠ وبوع١           ٟٿ سعٛاك َعع فيعو ايهتعاب، ٚىبع ١ ٚغإلٖعِ ًب أ اىباكنوٝـب َٚؿهڍعلٟ اىباكنوٝع

ٛؿ ؾلؿ ٚاسـ، بٌع نعإ ايع٬َع١ ايڀباطبعا٥ٞ     عكٛؿ. مل تهٔ دٗٛؿ ايع١َ٬ ايڀباطبا٥ٞ دٗ

      ٟ ِ إهلٞع قٌُ٘ع إ ٚايؿآٌع   ،ٖٛ ايعاكف ايٌاٙ آباؿٟ، ٚايع٬َع١ كؾٝعٞع ايكعنٜٚين، ٚاسبهٝع

ايتْٛٞ، َعع َٝعن٠ أْ٘ع ؿػٌع ٖعقا اىبععرتى. ٚقعـ نعإ ًب اسبكٝكع١ ايًوعإ ايٓعاطل باهعِ تًعو              

وعات ٚايًكعا٤ات ًب ٖعقا    ايجكاؾ١ ٚاسبٔاك٠ ًب اىبٛاد١ٗ ٚاسبٛاك. ٚقعـ عكعـ ايهعجإل َٔع ازبً    

اىبٔععُاك. ٚقععـ قععاٍ أسععـ ايععقٜٔ ٜعتععربٕٚ َعٔع عًُععا٥ِٗ َٚتٓععٛكِٜٗ يًع٬َعع١ ايڀباطبععا٥ٞ: إٕ        

يػا٥ٗععا. ٚعٓععـَا مسععع  إسهَٛعع١ ايٌععاٙ تٌعععل بععاشبڀل َعٔع ٖععقٙ ايًكععا٤ات، ٚأَععلٚا بٛدععٛب    

      ، ٟٸ ٌْععاٍب هٝاهعٞع ايع٬َعع١ ايڀباطبععا٥ٞ فيععو ايهعع٬ّ تععأثٻل دععـاڄ، ٚقععاٍ: إْٓععا ٫ لبععاكي أ

افا ْعڀڍٌ ازبًو١؟! ٜكٍٛ فيو ايٌؼّ: إٕ ايع١َ٬ تعأثٻل دعـاڄ، ًٚععلت َٔع ن٬َ٘ع إٔ      ؾًُ

أحباثععاڄ دبًععب َعٔع ازباْععب اٯػععل، ٚتڀععلغ ًب ٖععقٙ ايًكععا٤ات بٗععـف اسبععٛاك. ٜٚتشععـخ ععٔع      

ٌ      ٙـٝنتأتٛآع ايع١َ٬، ٚ ٚنعإ   .أْ٘ يػلّ اٱداب١ ٫بـ َٔع ايعقٖاب ٚمسعاع تًعو اىبوعا٥

ٌٜرتى ًب تًو ايًكعا٤ات اىبؼتًؿع١، ٜٚوعتُع يه٬َٗعِ، ٚػبٝعب       ايع١َ٬ ايڀباطبا٥ٞ بٓؿو٘

ع١ ًب اٱهع٬ّ  »عٓٗا بعك١ْٝ٬. ٚناْت مثل٠ تًو ازبٗعٛؿ نتعب:    اىبٝعنإ ًب تؿوعإل   »، «ايٌٝع

ٞ  »، «ايكععلإٓ ًب تًععو « اىبٝععنإ»، ٚغإلٖععا. ٚنععإ تععأيٝـ   «أُععٍٛ ايؿًوععؿ١ ٚاىبععقٖب ايععٛاقع

ٚد١ٗ ُْبل ايكلإٓ ٜعين أْ٘ ٜوُع ايوع٪اٍ َٔع   ايرب١ٖ ايتاكؽب١ٝ يٲداب١ عٔ أه١ً٦ ايعِل َٔ 

ايعامل اىبعاُل، ٚػبٝب عٓ٘ َٔ َُٓباك قلآْٞ. ٚيٮهـ ؾإْٓا ٫ ٬ْسِب اسبعٛاك ازبعـٟ َٔع    

ٛڈ َا ًب َكـ١َ نتاب  ًلٜعت ؿك آٜٝٓ٘ع  »ايڀلف اٯػل. ٚقـ نٓتٴ فنلتٴ تًو اىبع١ًٔ بٓش

 ؿكٚي ايعكعـ ا٭ػعإل أٜٔعاڄ.    طايٌلٜع١ ًب َلآ٠ اىبعلؾع١ص. ٚتٛدعـ َجٌع ٖعقٙ اىبوعأي١ ًب     « َعلؾت

ؽ دعٛاؿٟ آًَٞع ًب       ؾعٓـَا َبٗلت تٝاكات سـٜج١ ىبؿاِٖٝ تاكؽب١ٝ ٚسٔاك١ٜ أدعاب عٓٗعا ايٌٝع

ْؿى ايٛقت. ٚنإ ا٭ػق ٚايعلؿ ًب ا٭دٛبع١ ٜنٜعـ َٔع غٓاٖعا، ٖٚعٛ ًب اسبكٝكع١ ػبٝعب عٔع          

ات ؾًعِ  تًو اىبوا٥ٌ بًػ١ اسبهُع١ ايِعٛكا١ٝ٥ بل٩ٜع١ دـٜعـ٠. أَعا ايعقٜٔ أطًكعٛا تًعو ايهًُع         

ػبًوععٛا يًتشععاٚك َععع فيععو ايهتععاب. َٚعٔع ايٛآععض إٔ ؿػععٍٛ ا٭ؾهععاك ٜكععع عًعع٢ ٖععاٍَ          

١، ٚيعٛ نعإ غعإل فيعو يًعنّ إٔ            ١. ٚهلعٛادى ايهعجإلٜٔ دعقٚك هٝاهٝع اىبُاسهات ايوٝاهٝع

. ٚعًع٢      تهٕٛ اهلٛادى ًب ايـكد١ ا٭ٚفب ُْبل١ٜ ٚعك١ًٝ، ٫ٚ ُٜٓبل إيٝٗعا قبُٓبعاكٙ ايوٝاهٞع

١َٝ ًب اسبعٛمات ايعًُٝع١ تٛاد٘ع َٓاؾوعاڄ سكٝكٝعاڄ، حبٝعح إٕ ٖعقا        أ١ٜ ساٍ ؾايعك٬ْٝع١ اٱهع٬  
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اىبٓاؾى ٫ ٜٛاد٘ َٔ َٛٓع عك٬ْٞ، ٚإلبعا ٜوعتعـب ًب ايػايعب بعايًٛامّ ايجكاؾٝع١ ٚايتاكؽبٝع١       

ًب تًععو اىبٛادٗعع١. ٚايوععبٌٝ ازبععـٟ ٖععٛ ٚدععٛب إمايعع١ فيععو اسبذععاب، ٚإٔ تععأتٞ ايعك٬ْٝعع١          

١ اسبٛاك. ٚأتٛقډع إٔ تع٪ؿٟ تًعو اىبوعأي١ إفب ْٗٔع١     اسبـٜج١ بقاتٗا ٖٜٚٛتٗا، نٞ تتٛؾل ؾلُ

 سكٝك١ ًب ايعك١ْٝ٬ اٱه١َٝ٬.  

 

 ات باجتاِ العالق٘ بني العكالىٔ٘ اإلطالمٔ٘ ّالػشبٔ٘ ــــــ

 َا ايقٟ ػبب ؾعً٘ يؿتض باب اسبٛاك بـب ايعك١ْٝ٬ اٱه١َٝ٬ اسبٛم١ٜٚ .ٚأػإلاڄ ..

 اىبعلؾ١ٝ ًب بًـْا َٔ د١ٗ أػل٣؟ ٚايعك١ْٝ٬ اسبـٜج١ َٔ د١ٗ، ٚايتٝاكات

   أًعل إٔ اسبٛم٠ ايع١ًُٝ ؾُٗت تًو ايٓكڀ١، ؾًقيو تتابع ٖقا اىبٌلٚع. ٫ٚ ػعٛف

ًب اسبٛم٠ ايع١ًُٝ إٔ تـػٌ َباًل٠ َعرتى ا٭ؾهاك اسبـٜج١. ٫ٚبعـ َٔع ؿؾعع سذعاب ايًػع١،      

ه١َٝ٬ تععاْٞ نُعاڄ   ُٓبلٟ ايعُٝل. إ٫ إٔ ايعك١ْٝ٬ اٱايْٚكٌ ايِْٓٛ ايتكًٝـ١ٜ إفب اسبٛاك 

ٚنٝؿععاڄ بًشععاَب ايكابًٝعع١. ٚ٭دعٌع ايععـػٍٛ ًب ٖععقا اجملععاٍ ٫بععـ َعٔع إػبععاؿ ايكابًٝعع١ اىبٓاهععب١.      

 اسبٛمات ايع١ًُٝ دن٤ َٔ ٖقٙ ايجكاؾ١ ٚايتاكٜؽ ٚاسبٔاك٠. 

١ َع ايتاكٜؽ ٚاسبٔاك٠ اسبـٜج١ اييت ٌْڀت ٗٚايتاكٜؽ ٚاسبٔاك٠ اٱه١َٝ٬ ًب َٛاد

يو ٫بعـ َٔع ا٫هعتجُاك، ٜععين ٫بعـ َٔع تٛدٝ٘ع ا٫هعتعـاؿات         ؾٮدٌ ف .اٯٕ بٌهٌ هٝاهٞ

ًب اجملتُععععع إفب  ااٱْوععععا١ْٝ إفب ٖععععقا ازباْععععب. ٫ٚ مبهعععٔع إٔ ْٛدٿععع٘ع ا٫هععععتعـاؿات ايعًٝعععع 

ًٝعع١ اسبـٜجعع١، ثععِ ْٓتُبععل إٔ ذبعٌع اىبوععا٥ٌ    ُا٭ٚىببٝععات ايعًُٝعع١ ػععاكز ايبًععـ، ٚإفب ايعًععّٛ ايع   

ڀٗا حبادع١ إفب      ايُٓبل١ٜ ايعُٝك١ بوٗٛي١. إٕ ايٍُٛٛ بٗقٙ ا ٭بععاؿ ايُٓبلٜع١ إفب ايؿعًٝع١ ٚتٌٓٝع

١ ٚثكاؾٝع١. ٚإفا مل تهٔع اسبلنع١ ايجكاؾٝع١ ٚايوٝاهعات         ثلٚات إْوا١ْٝ ٚاقتِعاؿ١ٜ ٚهٝاهٝع

ايجكاؾ١ٝ عبٛ تًو اىبوأي١; ُْبلاڄ يهٕٛ اسبذعِ ا٭هاهٞع يًُٓبعاّ ايتعًُٝٞع ٜكعع عًع٢ ٖعاٍَ        

اٱْوعا١ْٝ يًُذتُعع. ٫ٚبعـ َٔع      ايُٓباّ ازبـٜـ، ؾإْ٘ هٝتوًٌب ع٢ً اٱَهاْعات ا٫قتِعاؿ١ٜ  

ى َٔع    .إػباؿ تًو ايؿل١ُ ع٢ً اىبوت٣ٛ ايجكاًب، ٚؼبٌِ ايتعاٌَ اي٬مّ َع تًو اىبوأي١ ٚيٝع

ِ اسبعععـٜح، ٚتبكععع٢ ا٫هعععتعـاؿات   ٝض إٔ تػڀچععع٢ ايِعععش اٱؿاك٠ ايتعًُٝٝععع١ ٚايكابًٝعععات يًتعًععٝع

١ ٚايععععـٚاؾع ايؿلؿٜعععع١ يًُذععععاٍ اسبععععٛمٟٚ ٚايععععـٜين. إفا ناْععععت إؿاك٠ ا    يكابًٝععععات ايٌؼِعععٝع

ٚا٫هتعـاؿات اىبٛدٛؿ٠ عبٛ ايجكاؾع١ اسبـٜجع١، حبٝعح إٕ ايكابًٝعات ايؿلؿٜع١ ؾكعٌب تٌٓعٌب ًب        

صباٍ اسبٛاك، ؾإْٗا هتٛاد٘ أٓلاكاڄ دـ١ٜ. ٚيقا ػبعب ستُعاڄ ا٫ٖتُعاّ بايڀاقعات اٱْوعا١ْٝ.     



 

 

 

 

 املكاّم٘ يف ػعش اجلضائش احلذٓح

 

  د. يحًد عهي آذرشب.أ

  

 ــــــ مكذم٘

 ;ععاؿ٠ أْٗعا هبٌع ايوع٬غ، ٚايهؿعاغ اىبوعًض      « اىبكاَٚع١ »فب ايقٖٔ َٔع نًُع١   ٜتباؿك إ

ٔٸ اڄؿؾاععع اىبكاَٚعع١ هلععا َعٓعع٢ أٚهععع َعٔع فيععو. إْٗععا هععلٜإ كٚغ اسبٝععا٠ ًب   ععٔع ايهلاَعع١. يهعع

َٚعع َُبعاٖل    َعا ٜتٓعاؾ٢ َعع ٖعقٙ اسبٝعا٠،     ٚازبوـ اسبٞ بڀبٝعت٘ َكعاّٚ، ٜكعاّٚ نٌع     ا٭١َ.

 ٚتڀٛٸك ٚاهتك٬ٍ ١ٜٖٛٚ.اسبٝا٠ اٱْوا١ْٝ َٔ لبٛٸ ٚتهاٌَ 

 عنُا ًب ها٥ل أكدا٤ ايعامل اٱهع٬َٞ بععـ عِعل ايػعنٚ ا٫هعتعُاكٟ        عًٚب ازبنا٥ل  

ُٸعت عٛاٌَ نجإل٠ يًكٔا٤ ع٢ً نٌ َا مبتٸ إفب سٝا٠ ا٭١َ ب١ًِ ؾكـ تعلٸٓعت يتعـَإل    .دب

.    ثكاًب اهتٗـف ًؼ١ِٝ اٱْوإ ازبنا٥لٟ ٖٜٚٛت٘ ٚ  نلاَت٘ عًع٢ ٜعـ ا٫هعتعُاك ايؿلْوٞع

ناْت اشبڀ١ ايتـَإل١ٜ ٚاهع١ َـكٚهع١ َـعَٛع١ با٭هعًش١ ٚازبٝعَٛ ٚايعبڀٍ ٚايتڀُٝعع       ٚ

ٚاْتِعلت   ١.ٚايتشُٝل ٚاشبـاع ٚاىبهل، يهٓٸٗا ٚادٗت َا ٜكاّٚ ٖعقا ايتعـَإل ٖٚعقٙ اٱَاتع    

 اىبكا١َٚ بؿٌٔ ايٛعٞ ازبـٜـ ايقٟ نبع بـب ا٭ُاي١ ٚاىبعاُل٠.

ل َعٔع َُبععاٖل اىبكاَٚعع١، ٚإؾععلام هعع٣ٛ َُبٗعع لب ايتشلٜععل ًب ازبنا٥ععل مل تهعٔعسععإفاڄ 

ىبكا١َٚ ثكاؾ١ٝ اْبجكت َٔ إمبإ اٱْوإ ازبنا٥علٟ حبكچ٘ع ًب اسبٝعا٠ اسبعلٸ٠ ايهلمبع١، ٖٚعٛ       

 إمبإ ٜوتُـ دقٚكٙ َٔ ايـٜٔ اىببـب.
 

 ــــــ معاٍش اهلذو الجكايف االطتعناسٖ

 ــــــاإلرالل  ـ 0

نعٌع سلنعع١ تهاًَٝعع١ ًب ٚكا٤ ٖٚعٞع  َٛععات اسبٝععا٠ اٱْوععا١ْٝ ٖعٞع ايعععنٸ٠. ٕ أٖععِ َكإ

٢ فيعو ٖٝػٌع ًب تؿوعإلٙ    ٚتبٓٸع  .«ايجُٝعٛي »نُعا فٖعب إفب فيعو أؾ٬طعٕٛ، ٚمساٖعا       ايتاكٜؽ.
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ٚيعقيو ؾعإٕ    .«ْٗاٜع١ ايتعاكٜؽ ٚاٱْوعإ ا٭ػعإل    »ٚأقاّ عًٝٗعا ؾٛنٜٛاَعا ؾهلت٘ع ًب     يًتاكٜؽ.

 نٌ اىبًِشـب ًب ايتاكٜؽ ادبٗٛا إفب غلي ايعنٸ٠ ًب ْؿٛي ًعٛبِٗ ٚايـؾاع عٓٗا.

اٱف٫ٍ ٚا٫هعتؼؿاف   ذ٘ع قع٣ٛ إَاتع١ ايٌععٛب ٚإباؿتٗعا إفب عًُٝع١      َٚٔ ايڀبٝعٞع إٔ تتٻ 

٘ٴَععاكي فيععو ؾلعععٕٛ:  بكُٝعع١ ايٓععاي. ؾكععـ َٳعع ٛٵ ـٻ قځ ٚمبععاكي فيععو نعٌع ؾلاعٓعع١  ،ؾځاهٵععتٳؼٳ

 .ٖقٙ ايعًُٝع١ بٌعهٌ ٚاهعع    لا٫هتعُاك ايؿلْوٞ ًب ازبنا٥قـ َاكي اىبعاُلٜٔ. ٚٚايتاكٜؽ 

ٖٚععٛ ضبععٛك ٖععاّ َعٔع اطععاٚك ايععيت كنععنت  هععتٗا١ْ بايكععـكات ايقاتٝعع٫.١ٍ: ا٫َٚعٔع ُععٛك اٱف

ُٳل.ٚٚكا٫هتعُاك١ٜ ا٭عًٝٗا اشبڀ١  ٚايّٓ ايتايٞ ؾٝ٘ أنجعل   ب١ٝ ًب تعاًَٗا َع ايٌلم اىبوتع

، ثععِ ٖععٛ أٜٔعع أ٫ٚڄ:ؾٗععٛ  َعٔع ؿ٫يعع١، ِٸععب  اڄٜوععتٗـب بايكععـكات ايقاتٝعع١ يًعلبعٞع ؼبععاٍٚ إثععاك٠ تع

ٞپ اڄماعُ ،علقٞ بـب ايعلب ٚاٱٜلاْٝـب ، اڄٚيٝى علبٝٸ إٔ اٱْتاز اسبٔاكٟ ًب ا٭ْـيى ؾاكه

 .ًاكنت ؾٝ٘ نٌ قَٛٝات ايـا٥ل٠ اسبٔعاك١ٜ اٱهع١َٝ٬   ،بُٝٓا ٖٛ إْتاز سٔاكٟ إه٬َٞ

 :(Raoul Bergotٚهلقا ايّٓ ُْبا٥ل نجإل٠ ذبعٛى عًع٢ ْؿعى اىبٓعٛاٍ. ٜكعٍٛ كاٍٚٚ بلغعٛ        

. ؾكِعل    تٌُٛ َٜٛاڄ إفب تهٜٛٔ َـْٝايعلبٞ ٫ ٜٓتُٞ إفب ايٌعٛب ايٓب١ٗٝ، َٚا » ١ ػاُع١ ب٘ع

ٕ ٜوعهٕٓٛ إ٫ ًب ػُٝع١ أٚ ًب نعٛؾ، ٚإ   ٭ٕ ايععلب ٫   ;اڄاسبُلا٤ بلٚا٥ع٘ يٝى إظباماڄ علبٝٸع 

١.     سٔععاك٠ ا٭ْععـيى   ِٗ ٖعٞع سٔععاك٠ ؾاكهعٝع َٚععا إٕ اْتِععل اٱهعع٬ّ عًعع٢     ايععيت تٓوععب إيعٝع

إٕ ايعلبعٞع ًب  :اينكاؿًععت١ٝ ستعع٢ اعبڀععت بعع٬ؿ ؾععاكي. ٚايهاتععب ْؿوع٘ع ٖععٛ َعٔع ايكععا٥ًـب        

ـ        ٟٚ ؾٗعٛ ًب ُْبعلٙ   ازبنا٥ل غام، َٗـّ، َتعٛسٍ، ٜوعتشل استكعاك نٌع َتشٔعل. ٚأَعا ايبع

٫ْتُا٥٘ع إفب ًععب ُٖذٞع ايڀبعاع، ٖعـاّ يهٌع سٔعاك٠ ٜٓعنٍ ؾٝٗعا أٚ           ًٚلاهع١;  اڄأًـ عٓؿ

كت٘ع يًلقٞع ايبٌعلٟ.    ٜتؿاعٌ َعٗا. ؾكـ ق٢ٔ عًع٢ ُعلٚغ اسبٔعاك٠ ايلَٚاْٝع١ ٚنٌع َعا سكډ      

 .«هچل با٫ْـَاز ٫ ٜتعـ٣ ْڀام ا٭س٬ّ ايڀٛبا١ٜٚٚيقيو ؾهٌ َٔ ٜؿ

٫ ٜعلف إ٫ »، ٖٚٛ «َتؼًـ ٚػاٌَ»ٚبٌإٔ ازبنا٥لٟ بايقات ؾٗٛ ًب كأٟ اىبوتعُل: 

 .«ؾٝڀٝعٓا ،٫ٚ ٜٓشين إ٫چ أَاَ٘، ٜٚـكى أْٓا أفن٢ َٓ٘، ؾًُٓبٗل ي٘ أْٓا ا٭ق٣ٛ ،ايوٝـ

 

 ــــــإبادٗ اإلسخ الجكايف  ـ 0

َعٔع تععلاخ طبڀععٍٛب َٚعٔع فانععل٠ تاكؽبٝعع١ ٚعععاؿات ٚتكايٝععـ        ،يجكععاًباٱكخ امبجعٌع 

َٚٔ أدٌ إْعناٍ ٓعلب١ بٗعقٙ اهلٜٛع١ عُعـ اىبوعتعُل ايؿلْوٞع         َٔ ١ٜٖٛ ايٌعب. ، داْباڄٚط١ٝٓ

ا. ٚايٛثععا٥ل      ايـايعع١ عًعع٢ يباكهعع١    إفب ْٗععب اىبؼڀٛطععات ايعلبٝعع١ ًب ازبنا٥ععل ٚإتعع٬ف بعٔعٗع
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ـب يععقيو اؿ٠ َععٛكٜى ؾععا :َٓٗععا ،نععجإل٠ ايؿلْوعٝع ايلسايعع١  ،(Maurice wagnerغٓل  ًعٗع

ٛات ايععقٟ أقععاّ ًب ازبنا٥ععل َععـ٠ طًٜٛعع١ بعععـ است٬هلععا بوععتٸ  ،ا٭ىبععاْٞ ًب نتابع٘ع  ، ٚقععاٍهعٓع

َٔ اىبؼڀٛطات ايٓؿٝوع١   نبإلاڄ دٓٛؿ ؾلْوا قـ أتًؿٛا عـؿاڄ«: »كس٬ت ًب ٫ٜٚات ازبنا٥ل»

ڀٝٓ زبنا٥لٜععٕٛ َعٔع ٖععقٙ ىبععافا ؼبععلّ ا ١. ٚتوععا٤ٍ:ايععيت عجععلٚا عًٝٗععا ًب ؿاك ابعٔع عٝوعع٢ بكوعٓع

ًل قععـ ٫قععت       اىبؼڀٛطععات ايععيت تععنٚؿِٖ باىبعلؾعع١؟ ثععِ فنععل إٔ نتععب ايٌععاعل ا٭ىبععاْٞ ًعٝع

 .«اىبِإل ْؿو٘ ع٢ً ٜـ ايؿلْوٝـب اطاكبـب

ايقانل٠ ايتاكؽب١ٝ  ٚمث١ ٚثٝك١ ع٢ً غا١ٜ َٔ ا٭١ُٖٝ تبـب ضبا٫ٚت اىبوتعُل يڀُى

ٚٻ    يٌعب ازبنا٥عل.  ١ ايعيت ؿ عٔع ازبنا٥عل تعقنل إٔ تعاكٜؽ ٖعقا ايبًعـ        ْْٛٗعا ؾايهتعب ايـكاهٝع

، ! ٚذباٍٚ إٔ تؿٌِ ازبنا٥ل عٔ ايـا٥ل٠ اسبٔعاك١ٜ ايعلبٝع١ اٱهع١َٝ٬   1830ّٜبـأ َٔ ه١ٓ 

   . ـٸ٣ عععامل َػلبعٞع ٖععٛ عبععـاهلل نٓععٕٛ هلععقٙ        ٚععٔع اْتُا٥ع٘ع إفب اىبػععلب ايعلبعٞع ٚيععقيو تِعع

ٞ  »ؾأيـ نتاباڄ ذبعت عٓعٛإ:    ،اطا٫ٚت إععاؿ٠ ايجكع١ ٚايٌععٛك    ضبعا٫ٚڄ ؾٝ٘ع    ،«ايٓبعٛؽ اىبػلبع

       ١ ١ ُعاؿكت٘ هٓع . ٚعًع٢ أثعل فيعو    1938ّبا٫ْتُا٤ إفب ازبنا٥علٜـب، يهٔع ايوعًڀات ايؿلْوٝع

      : إْ٘ع نتعاب أؿب   » نتب ضبُـ َهٞ ايٓاُلٟ ًب دلٜعـ٠ ايٛسعـ٠ اىبػلبٝع١ َكعا٫ڄ دعا٤ ؾٝ٘ع

َٚلبٝعع١ ايٌععلم،  ٚيهعٔع ؾلْوععا، سبٝبع١ اٱهعع٬ّ ُٚععـٜك١ ايععلب   ٜعتعن باٱهعع٬ّ ٚايعلبٝع١،  

كععٍٛ ٜٚكععٍٛ ؿعاتٗععا اىبٓععاسٝى، ٓععام ُععـكٖا ٚاْهٌععـ هععلٖا ٚاؾتٔععض أَلٖععا،    نُععا ت

يتععاكٜؽ، ًٚب مٚاٜععا اىبآعٞع  ٚأُععبشت ٫ تڀٝععل إٔ تععل٣ يًُػاكبعع١ ٚدععٛؿاڄ ستعع٢ ًب ُععؿشات ا   

ِٗ ْٗا٥ٝعاڄ      ايبعٝـ. ستع٢ ٫   ،ٚهٝاهاتٗا ايّٝٛ تعٌُ َا ًب اىبوتڀاع يكڀعع ُع١ً اىبػاكبع١ قبآٝع

ٕ ي٘ أدـاؿاڄ أعنا٤ عًُا٤، ٚست٢ ٜ٪َٔ إمباْاڄ سامَاڄ بٔععؿ٘  ٜعلف اىبػلبٞ اىبوتعبـ ايبا٥ى أ

ٚسكاكت٘. َٚا ؿاَت ؾلْوا تلَٞ إفب ٖقا ايػلّ ؾًٔ ٜوعٗا َڀًكاڄ إٔ توعُض بعلٚاز نتعاب    

« ٞ ١، إٔ اىبػعععلب ا٭قِععع٢     ; ٭ٕ َعٓععع٢ فيعععو، «ايٓبعععٛؽ اىبػلبععع ًب َٓڀعععل ايوٝاهععع١ ايؿلْوععٝع

ٚاٱه٬ّ، تًو ايعًُٝع١ ايعيت تلنعت    هٝٛاٌُ هإلٙ ايلٚسٞ ٚايؿهلٟ ُٓٔ ؿا٥ل٠ ايعلٚب١ 

ى ٚاٱ ايؿلْوٝـب ههاك٣ سٝعاك٣، ٖٚعقا ٜعلقٌع عًُٝع١      ؿَعاز ٚايتؿعلْى. ٜعا ؾلْوعا،     ايتذٓع

، نُعا ٓعٝٸعتٹ عًع٢ اىب٪يڍع         ،اڄَٓعتٹ نتاب ـ مثعل٠ دٗعاؿٙ   ٚٓٝٸعتٹ عًع٢ اىبػاكبع١ يعق٠ َڀايعت٘ع

      َ ٞ أنبعع َعل٠   ايؿهلٟ، ٚأسبكتٹ ب٘ ػواك٠ َاؿٜع١، ٚيهٓعوٹ أقُعتٹ اسبذع١ يًععامل اٱهع٬

 .«ًُٝب١ٝ ًعٛا٤ ٓـ ايعلٚب١ ٚاٱه٬ّ اڄأػل٣ ع٢ً أْوٹ أعًٓت سلب



 

 

 

 

 

 هـ 0340ـ  م 0202اخلامسة ــ العدد التاسع عشر ــ صيف السنة ــ  معاصرةنصوص 

 

 ــــــ اطتَذاف التعلٔه ـ4

ِ ًب ازبنا٥ععل ػبععلٟ غايبعع  ًب اىبوععادـ ٚاينٚاٜععا عًعع٢ ٜععـ ايعًُععا٤. ٚكأ٣  اڄنععإ ايتعًعٝع

١ ًب ْؿععى ازبنا٥ععلٟ،     ِ ٜلنععن اهلٜٛعع١ ٜٚلهٸععؽ ايٌؼِعٝع اىبوععتعُل ايؿلْوعٞع إٔ ٖععقا ايتعًعٝع

١    ست٢ مل ٜبعلٳ  ،اغ ٜػًل اىبـاكي ايٛاسـ٠ بعـ ا٭ػل٣ؾل هع٣ٛ ثع٬خ    1890ًّب ازبنا٥عل هٓع

 ؾكٌب. اڄتًُٝق 14ز َٓٗا ًب ْؿى ايو١ٓ َـاكي، ٚربلٻ

    ٞ ـب بٗععقا ايتؼلٜععب ايتعًُٝعع إٕ ؾلْوععا قععـ دعًععت   »ؾكععاٍ:  ،ٚاعععرتف أسععـ ايؿلْوعٝع

 .«بٌ ا٫ست٬ٍق اڄَوت٣ٛ تعًِٝ اىبٛاطٓـب أؿ٢ْ بهجإل َٔ اىبوت٣ٛ ايقٟ نإ قا٥ُ

ٚمدٗععِ ًب ايوععذٕٛ عٓععـ ضبععاٚيتِٗ ؾععتض َععـاكي       ،ٚٓععٝٸل اىبوععتعُل عًعع٢ ايعًُععا٤   

 ست٢ ًب ايِشلا٤ ازبنا٥ل١ٜ. ،علب١ٝ
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ٕٛ ًب ازبنا٥عل        ٗا ايؿلْوٝع مل ٚ ٖٞع ضباكبع١ ايًػع١ ايعلبٝعع١.    إٕ أبٌعع سعلب ثكاؾٝع١ ًٓع

ـٸ      ع٢ً ايعلب١ٝ با ٖقٙ اسبلب ٌٜٓٛا عتباكٖا يػ١ ق١َٝٛ ؾكٌب، بٌع باعتباكٖعا يػع١ سٔعاك١ٜ تٌع

 ازبنا٥ل بـا٥ل٠ اسبٔاك٠ اٱه١َٝ٬ ٚقبآٝٗا ٚتلاثٗا اسبٔاكٟ.

     ١  ٚععاؿ إفب ايكعاٖل٠ يٝكعٍٛ:    ،ازبنا٥عل  1893ّماك ايٌاعل اىبِعلٟ أهبعـ ًعٛقٞ هٓع

١ . ؾكععـ عٗععـتٴ َوٸععاغ ا٭سقٜعع اڄغععإل أْٗععا قععـ َوععؼت َوععؼ  ،٫ٚ عٝععب ؾٝٗععا  أٟ ازبنا٥ععل( »

 .«ٜوتٓهـ ايٓڀل بايعلب١ٝ. ٚإفا ػاطبت٘ بٗا ٫ ػبٝبو إ٫ بايؿلْو١ٝ

١   ٚىبععا ماك أسععـ ايِععش   ٞ   1901ّاؾٝـب اىبِععلٜـب ازبنا٥ععل هعٓع  ،كاعع٘ع ٚٓعععٗا ايعًُعع

ٖٴذععلت كبععٛع ايعًععِ، ٚػلدععت ؿٚك ايهتععب، »كععاٍ: ؾٚتكٗكععل ايًػعع١ ايعلبٝعع١ ايؿِععش٢ ؾٝٗععا، 

تٴععـكي َعععامل ايًػعع١ ايعلبٝعع١ ايؿِععش٢،  يًذٗعٌع ٚازبٗعع٤٬، ٚنععاؿت   اڄُٚععاكت ايععـٜاك َلتععع 

بعٌع أُععبشت ايًػعع١ ايؿلْوععا١ٜٚ ٖعٞع يػعع١       ايًػعع١ ايعاَٝعع١ ايهًُععات ا٭دٓبٝعع١،    ٚتڀلقععت إفب

 ِ ٌ  ،ايتؼاطب ًب ايعٛاُع ٕ  :َجع ڀ١ٓٝ  ،ٚازبنا٥عل  ،ٖٚعلا ثعِ قعاٍ:    ،«ٚغإلٖعا  ،ٚعٓابع١  ،ٚقوٓع

ـ  إٕ ساي١ ايتع» ١٦ دع اىبٓعٛاٍ سبًعت    ٚيعٛ اهعتُل اسبعاٍ عًع٢ ٖعقا      .اڄًِٝ ًب ايكڀل ازبنا٥لٟ هٝع

ايًػ١ ايؿلْو١ٝ ضبٌ ايعلبٝع١ ًب نبٝعع اىبععا٬َت، بٌع كقبعا تٓعـكي ايعلبٝع١ بعاىبل٠ َعع َٔٞع           

٫ٚ تعععـع ا٭ٖعععايٞ ٜ٪يؿعععٕٛ ازبُعٝعععات يؿعععتض    ،ؾععع٬ اسبهَٛععع١ توعععع٢ ًب سؿُبٗعععا   ،ايعععنَٔ

 .«اىبـاكي
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 ;ايرببعل  :ػٝتـب َت٬هبعتـب، ُٖعا  عاًتا ًب نٓـ اٱه٬ّ َتآ ،ازبنا٥ل قَٛٝتإًب 

 «.ا٭َامٜل»أٚ « ا٭َامٜؼ»اڄ ٚايعلب. ٜٚو٢ُ ايرببل أٜٔ

ٛٸك ايعععلب ًب ازبنا٥عل    سعاٍٚ ا٫هعتعُاك ايؿ   أْٗعِ طعاك٥ٕٛ عًع٢ هععهإ    لْوٞع إٔ ِٜع

اْتعناع ايرببعل َٔع     اڄثعِ سعاٍٚ أٜٔع    ، ٚبعقيو ٜؿٌِع بُٝٓٗعا.   ايب٬ؿ ا٭ُعًٝـب  ٜٚكِعـ ايرببعل(   

ٖععا بايهتابعع١ ٚايٌٓععل. ٤لْوععا. ثععِ سععاٚيٛا تكٜٛعع١ ايًػعع١ ايرببلٜعع١ ٚإسٝايٝٔععُِٗ إفب ؾ ;اٱهعع٬ّ

ٜٚلدعْٛٗعا إفب   ،سـب كاسٛا ٜبشجٕٛ ًب أُعٍٛ ايرببعل   ،ٚاًرتى اىبوتٌلقٕٛ ًب ٖقٙ ايع١ًُٝ

 ب١ٝ.ٚأٍُٛ أٚك

ذات ايرببلٜع١.  َٚٔ ضبا٫ٚت ايؿلْوٝـب أِْٗ أق نُعا أيؿعٛا ًب    ـَٛا ع٢ً نتاب١ ايًٗع

ٖععقا ؾٔعع٬ڄ ععٔع ضباٚيعع١ إبعععاؿ ايرببععل ععٔع ايًػعع١    ٜعع١ حبععلٚف ٫تٝٓٝعع١. اب ايًػعع١ ايرببلتععاكٜؽ آؿ

 .اڄ١ ب٬ؿ ايكبا٥ٌ ْٗا٥ٝوٳْٳلٵيؿځ ;ايعلب١ٝ، ثِ عٔ ايًػ١ ايرببل١ٜ ْؿوٗا
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عُععـت ؾلْوععا إفب   ،أٚ اي٥٬ٝهٝعع١  ،أٚ ايعٳًُاْٝعع١ ،باهععِ ؾِعٌع ايععـٜٔ ععٔع ايـٚيعع١    

 ضبُـ ايعبـ آٍ ػًٝؿع١ نا٥ل، ست٢ قاٍ ايٌاعل ازبنا٥لٟ ايتعـٟ ع٢ً سل١َ اىبوادـ ًب ازب

ّ( ؽباطب ؾلْوا:1979ع1904 
   

ٗععععععععععـْاى قڂععععععععـَاڄ ؿٚيعععععع١ ٥٫هٝعععععع١    ع
 

 ؾهٝـ سلَت اىبوًُـب اىبوعادـا  
 

ٱؿاك٠ اىبوادـ ٚاٱًلاف ع٢ً ايَٛبا٥ـ ايـٜٓٝع١!! ثعِ    اڄٚعـب اطتًٕٛ َو٪٫ٚڄ ؾلْوٝ

 ابتًعٛا أٚقاف اىبوًُـب.

ٚؾِععٌع ايعععـٜٔ عععٔع اسبهَٛععع١ َبعععـأ  »بلاُٖٝععٞع ًب فيعععو: ايبٌعععإل اٱ ٜكعععٍٛ ضبُعععـ

 ٞ ؾُعا   ٓوعب١ إفب ؿٜٔع اٱهع٬ّ ًب ازبنا٥عل.    ٚيهٓ٘ع َٔع أنعقب اىببعاؿ٨ باي     ،نبٗٛكٟ ؾلْوع

مايععت اٱؿاك٠ ازبنا٥لٜعع١ ًب نبٝععع عٗٛؿٖععا َتُوععه١ قبععا أٚكثٗععا ا٫هععتعُاك َعٔع َوععادـْا    

، ٫ٚ تبعايٞ حبكعٛم       طبٝعٝع١ ٫ٚ قببعاؿ٨ نبٗٛكٜع١ ٫ٚ     أنجل ٚأًـ َٔع كبوعو اىبتعـٜٔ بـٜٓ٘ع

قبؿاكقععات ؿٜٓٝعع١ ٫ٚ بعٛاطععـ إْوععا١ْٝ. ٫ٚ هععبب هلععقا إ٫ اٱَعععإ ًب ايتوععًٌب ٚا٫ستهععاك،  

 .«ٚاهتٔعاف اىبوًُـب ٚاستكاكِٖ
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ٚٚدعـ   نٌ َباٖل٠ تبععـ اٱهع٬ّ عٔع اسبٝعا٠.    عٌُ ا٫هتعُاك ايؿلْوٞ ع٢ً تٌذٝع 

 ايڀلم ايِٛؾ١ٝ ػإل َعـب ي٘ ع٢ً ذبكٝل ٖقا اهلـف. ًب بعض كداٍ

بـٚك ٖاّ ًب ٌْل اٱه٬ّ ٚاطاؾُبع١ عًع٢   ايڀلم ايِٛؾ١ٝ ًب اىبػلب ايعلبٞ ْٗٔت 

ٔٸ بععض    ايتعايِٝ اٱهع١َٝ٬ ٚايتُوعو بعايكلإٓ ٚايوعٓٸ١ ٚضباكبع١ ا٫هعتعُا       ك ٚا٫سعت٬ٍ، يهع

١ ٚسععٛاؾن أْاْٝعع١ ٚأؾهععاك    اڄَععـؾٛع كداهلععا عُععـ،  إفب ٌْععل ثكاؾعع١   ،بايٝعع١ بأطُععاع ًؼِعٝع

ايتشذٸععل ٚايلدعٝعع١، ؾأعععاْٛا اطععتًـب ٚهععاْـِٖٚ ععٔع طلٜععل ٌْععل أؾهععاك ازبععرب ٚايتؼععـٜل  

ٛؾ ايڀععلم ايِععٛؾ١ٝ ًعععاك:        ـ »ايععـٜين ٚا٫هتوعع٬ّ. ٚكؾععع بعععض ًعٝع ، أٟ «اعتكععـ ٫ٚ تٓتكعع

مبإ ٚاػٔع ٚاهتوًِ. ٚكاغ بعِٔٗ ٜٛمع نتب ايوشل اييت تتٓبعأ ببكعا٤ ؾلْوعا    انتـ باٱ

 .زبنا٥ل!!ًب ا

 

 ــــــالتيصري  ـ8

ناْعععت اٱكهعععايٝات ايتبٌعععإل١ٜ يتِٓعععإل ازبنا٥عععلٜـب َععٔع أبعععلم َبعععٛاٖل ا٫سعععت٬ٍ        

. ٚمل ٜهعٔع ايععـاؾع ًب فيععو ؿٜٓٝعع  ، أٟ إٕ اهلععـف نععإ اڄبكععـك َععا نععإ سٔععاكٜ  اڄايؿلْوعٞع

ـٸ تٛغچٌ اىبٌلٚع اسبٔعاكٟ ايػلبٞع ًب ايععامل    اڄسٔاكٜ اڄضباكب١ اٱه٬ّ باعتباكٙ ٌَلٚع ِٜ 

ش١ٝ   »; اٱه٬َٞ. ٚيقيو نلك قاؿ٠ ا٫ست٬ٍ ايؿلْوٞ بأِْٗ هٝشتًٕٛ ازبنا٥ل يؿا٥عـ٠ اىبوٝع

 .«ًُٝـب ٚتِٓإلِٖ..يٌٓل اىبـ١ْٝ بـب ايوهإ ا٭»ل١ُ ٚأِْٗ هٝٓتٗنٕٚ ايؿ ،«اڄنبٝع

ٕٸ  ( 1892ّعععع1828ؾٝذعععلٟ  ًععع١ تِٓعععإل ازبنا٥عععل ايهاكؿٜٓعععاٍ ٫   أبعععلم ٚدعع٘ع ًب هب إ

«Charles Martial Lavigerie»، ْض ًب أؾلٜكٝعععاٖٚعععٛ َ٪هعععى كٖبا  ٝععع١ اٯبعععا٤ ايبععٝع

ايٌُاي١ٝ ٚايٛهڀ٢، ٚنعاْٛا أَعؿب ؿعاَع١ يًٛدعٛؿ ايؿلْوٞع بعـب ايكبا٥ٌع ايرببلٜع١. ٚناْعت          

 بـب ايرببل. اڄضبا٫ٚت ايتبٌإل أنجل ٌْاط

ض ا٭ؿٜععل٠ ٚاىبٝععامت ٚاىبععـاكي اىبٗٓٝعع١، ٚأهوععٛا نبعٝعع١ ايهٌععاؾ١       أٌْععأ اٯبععا٤ ايبعٝع

 ًُهٛا ا٭كآٞ ايٌاهع١، ٚأقاَٛا ؾٝٗا قل٣ بأمسا٤ َوٝش١ٝ.ايهاثٛيٝه١ٝ، ٚاهت

 

 ـــــ معاٍش مكاّم٘ الػضّ الجكايف

ازبنا٥علٜـب. َٚٔع   « سٝعا٠ »ع عٛاٌَ اهلـّ ايجكعاًب اىبعقنٛك٠ إٔ تكٔٞع عًع٢     مل توتڀ
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 طبٝع١ اسبٝا٠ إٔ تكاّٚ ايػنٚ اشباكدٞ. َٚٔ َُباٖل ٖقٙ اىبكا١َٚ:

 

 ـــــالجْسات املظلش٘  ـ0

بًعؼ  ٚقعـ   (.1883ّعع 1808ؿك ازبنا٥علٟ   ثعٛك٠ ا٭َعإل عبعـايكا    ي ٖقٙ ايجٛكاتٚع٢ً كأ

يت    ، ٚبوعععٌب هعععًڀاْ٘ عًععع٢ ِْعععـ ازبنا٥عععل، ٚباٜععع٘ع       1839ّٚ 1838فك٠ٚ قٛتعع٘ع بعععـب هععٓع

اذبعععاؿ اىبًععع١ اطُـٜععع١ ٚايكٝعععاّ  »ازبنا٥لٜعععٕٛ، ٚأعًععٔع ًب ػڀبععع١ ايبٝعععع١ إٔ غاٜتعع٘ع ايكِععع٣ٛ  

١ٚاهععتُل دٗععاؿٙ وبععى عٌعع  .«بايٌعععا٥ل ا٭هبـٜعع١ اْتٗعع٢ باهتوعع٬َ٘ أَععاّ  ، ٚقععـل٠ هعٓع

١      ،ايك٠ٛ ايعوهل١ٜ ايؿلْو١ٝ. ثِ ناْعت ثعٛكات ازبُعٝعات ايـٜٓٝع١     ايعيت تٛاُعًت ستع٢ هٓع

1874ّ  ١ اْڀًكععت سلنعع١ ايتشلٜععل ايهععرب٣ بكٝععاؿ٠ دبٗعع١ ايتشلٜععل ايععٛطين  1954ّ. ًٚب هٓع

 ، ١ ٚايكُععع ايٛسٌعٞع ١ ايؿلْوعٝع ٚاتوععع  ازبنا٥ععلٟ، ٚاهععتُلت ايجععٛك٠ كغععِ اىبٓععاٚكات ايوٝاهعٝع

ا ايوٝاهععٞع ٚعًُٝاتٗعععا اسبلبٝعع١   ستععع٢ آعععڀلت ؾلْوععا إفب ايرتادعععع أَعععاّ ائعععػٌب   ،عًُعٗع

   ١ تع١ يًذُٗٛكٜع١ ازبنا٥لٜع١.    تٌعهٌٝ اسبهَٛع١ اىب٪قډ   1958ّازبنا٥لٟ ٚايعاىبٞ، ؾعأڂعًٔ هٓع

 ٚنإ فيو َكـ١َ ٫هتك٬ٍ ازبنا٥ل.

 

 ـــــاليَط٘ الجكافٔ٘  ـ0

ِٸ َٔ ايجٛكات اىبوًش١;ٚنا  ، ٚهعبٌ ضباكبتٗعا أُععب;   ٕ آثاكٖعا أعُعل  ٭ ٕ ؿٚكٖا أٖ

 ٚنٌ تػٝإل سكٝكٞ ٜبـأ ب٘.«. اٱْوإ»ٚ٭ْٗا توتٗـف اطٛك ا٭هاي ًب ايتػٝإل ٖٚٛ 

 نبعٝعع١ ايعًُععا٤ اىبوععًُـب ازبنا٥ععلٜـب، ايععيت نععرب ًب ٖععقٙ ايٓٗٔعع١  ْٗععض بايععـٚك ا٭

 ١ٓ1940ّ هعتٗا بععـ ٚؾات٘ع هع    ّ، ثِ تٛفب ك٥ا1931ه١ٓ  ايٌٝؽ عبـاسبُٝـ بٔ باؿٜىأهوٗا 

ايوٝـ نباٍ ايـٜٔ ب١ٔٗٓ  ٚقـ تأثٸل أعٔا٤ ٖقٙ اسبلن١ ايٌٝؽ ضبُـ ايبٌإل اٱبلاُٖٝٞ.

ِ،   اڄ. ٚاعتربت ًب باؿ٨ ا٭َل ع٬ُڄ َلسًٝا٭ؾػاْٞ ٚتًُٝقٙ ضبُـ عبـٙ ًب ايتٛع١ٝ ٚايتعًٝع

ى     ثِ َا ا٫ستؿعاَب   إٔ َبعاؿ٨ اٱهع٬ّ تؿعلّ ٖٞع أٜٔعاڄ      يبح إٔ أعًٓعت بععـ َلسًع١ ايتأهٝع

ٚػاطعب ابٔع بعاؿٜى ًععب ازبنا٥عل       ، َٚٔع ثعِ ا٫ْؿِعاٍ عٔع ؾلْوعا.     يٌؼ١ِٝ ازبنا٥ل١ٜبا

 كاٍ:ؾ ،إٜاٙ بعلٚبت٘ ٚإه٬َ٘ اڄَقنل

 أًععععععععب ازبنا٥عععععععل كٚسععععععٞع ايؿعععععععـا   
 

ا    ْعععععععععٗع ٜعععععععٔع أكنا ًعععععععععع٢ ايـ  بٓٝعععععععت ع

 ١ىبععععععععا ؾٝععععععععو َعععععععٔع عععععععععن٠ علبٝعععععععع    

ٜعععععععع ْعععععععت هعععع٬َاڄ عًعععع٢ ايبٌل  ١ؾهعععا
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ٌ  نبع١ٝ ايعًُا٤، ٚباٚذبٍٛ ادباٙ  بايتععاٍٜ َعع ايػعلبٝـب     يتـكٜر، َٔ اٱُع٬غ ايكا٥ع

يعٛ ٚدعـت عٌعل٠    : »1940ّه١ٓ  ٓكٌ عٔ يوإ ابٔ باؿٜى قٛي٘إفب ايلؾض ٚايتُٗٝـ يًجٛك٠. ؾ

ٕٻ . ٚنإ ٜلؿؿ ًععاك  «َٔ عك٤٬ ا٭١َ ازبنا٥ل١ٜ ٜٛاؾكْٛين ع٢ً إع٬ٕ ايجٛك٠ ٭عًٓتٗا إڇ

ّڈ سٳتٻ٢  ٛٵ َٳا بٹكځ ٝٿلٴ  ٘ٳ ٫ځ ٜٴػٳ ِٵايًچ ٗڇ ْٵؿڂوٹ َٳا بٹأځ  .ٜٴػٳٝٿلٴٚاڃ 

ايعععقٜٔ اعتعععربِٖ ابععٔع بعععاؿٜى ٚكثععع١ ا٭ْبٝعععا٤،  ،ٚؿعُعععت نبعٝععع١ ايعًُعععا٤ ؿٚكٳ ايعًُعععا٤

 .ٚساًَٞ ٌَعٌ ايعًِ ٚا٬ُ٫غ

اٱهع٬ّ  »ٚنإ ًععاكٖا   .ٚٓع ايكإْٛ ا٭هاهٞ زبُع١ٝ ايعًُا٤ ايبٌإل اٱبلاُٖٝٞ

 .«ٚازبنا٥ل ٚطٓٓا ،ٚايعلٚب١ يػتٓا ،ؿٜٓٓا

ِ »ٚنإ َٔ ًعاكاتٗا:  .طايبت نبع١ٝ ايعًُا٤ بتڀٜٛل ايتعًِٝ ٫ٚ  ،٫ َوذـ ب٬ تعًٝع

١٦َ ٚوبوـب َـكه١ ٜتعًِ ؾٝٗا َا ٜكعاكب  ؾأٌْأت ػ٬ٍ ث٬خ هٓٛات  .«إه٬ّ ب٬ تعًِٝ

ًب  اڄـ٠ أؾلاؿ ايٌعب سٛايٞ توعـب َوذـاشبُوـب أيـ تًُٝق. نُا ًٝـت قباهلا ٚقبواْ

 ١ٓ ٚاسـ٠.ػ٬ٍ ه ايكل٣ ايهرب٣

 

 ــــــ الؼعش يف طاس٘ املكاّم٘

ٕٸ نععٌع ضبعععاٚك اهلعععـّ ايجكعععاًب ًب ازبنا٥عععل ادبٗعععت إفب ؾِععٌع       اتٔعععض يبعععا هعععبل أ

َٚٔ ٖٓا ؾعإٕ   ؿا٥ل٠ اسبٔاك٠ اٱه١َٝ٬ ايعلب١ٝ.ازبنا٥لٜـب عٔ ؿِٜٓٗ َٚآِٝٗ اسبٔاكٟ ٚ

بايععـٜٔ لٜـب ادبٗععت عبععٛ تٛثٝععل ُعع١ً ازبنا٥عع ،هععٛا٤ ايعوععهل١ٜ َٓٗععا أٚ ايجكاؾٝعع١ ،اىبكاَٚعع١

 .  ُا٤ٶٚاْت اڄٚباسبٔاك٠ اٱه١َٝ٬ تلاث

َٚععٔع ايڀبٝعععٞع إٔ ٜهعععٕٛ ايٌععععل ازبنا٥عععلٟ اىبكعععاّٚ ٜتذعع٘ع ٖعععقا ا٫دبعععاٙ ايعععـٜين        

 اسبٔاكٟ، ٚإٔ ٜوتٓٗض اىبٌاعل سبلن١ٺ عبٛ ايـؾاع عٔ اهل١ٜٛ ٚايٌؼ١ِٝ ٚايهلا١َ.

 

 ــــــ مهافش٘ البذع

ٟ  تٓاٍٚ ايٌعل ازبنا٥لٟ بـا١ٜ عٛاٌَ ايتؼًچـ ًب ٚكأ٣ أْٗعا ايبعـع    ،اجملتُع ازبنا٥عل

اييت اْتٌلت ًب ازبنا٥ل ع٢ً ٜـ بعض أُشاب اينٚاٜا، ٚأْٗعا ا٫عبعلاف عٔع ْٗعر اٱهع٬ّ      

 اىبٛيٛؿ بٔع اىبٖٛعٛب  يًٌاعل ضبُـ  ،«اىبِٓؿ١»أًٗل قِٝـ٠ ًب ٖقا اىبٛٓٛع ٖٞ ٚٚتعايُٝ٘. 

عٗعا ٜعـٍ عًع٢ اىبعلاك٠     َٚڀً ع ازبنا٥عل ًب َڀًعع ايكعلٕ ايعٌعلٜٔ.    اييت تِـ ٚاقع  ،(؟؟ع1866 
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 اييت أسى بٗا ايٌاعل َٔ ربًـ اجملتُع. ٜكٍٛ:

 ُععععععععععٛؿ ا٭هعععععععععؿًـب بعععععععع٘ع ؿٴٖٝٓعععععععععا   

َععععععععٛاز بععععععععشل ايًډٗعععععععٛ َٓٻععععععا   َعععععععععت أ  ك
 

ٖٴععععععععععـٜٓا     ٭ْععععععععععا يًُعععععععععععاكف َععععععععععا 

ٝعععععععععٓٳا   َعع٬مَ ُعععععععععععٛك  ْعععععععععاهاڄ يًؼ  أ
 

 ٜٚل٣ إٔ ا٫بتعاؿ عٔ نتاب اهلل ٖٛ هبب نٌ ًكا٤:

 اْعععععععععععِ إْععععععععععا ًععععععععععكٝٓا إف هٴععععععععععكٝٓ   

ٝعععععععععل  ٓعععععععععاؿٜٓا ايهتععععععاب يهععععععععٌع ػ ٜ 
 

 نعععع٪ٚي ازبٗعععٌع يهعععٔع َععععا كٴٜٚٓععععا    

ا؟!    ٝععععععععٓع ٓعععععععا يعقيعععععععو هاَع  ؾٗعععععٌع ن
 

ٜٚل٣ إٔ اٱه٬ّ ٜتعاكّ َع اسبايع١ اىبٛدعٛؿ٠ ًب بع٬ؿٙ َٔع دٌٗع ٚابتععاؿ عٔع اىبٓعاؾع         

 ٝكٍٛ:ؾ ،اسبكٝك١ٝ ي١َ٬

بعا  ٚثِ بل١ٜ٩ سٔاك١ٜ ٜتشـخ عٔ َلانن ايعًِ ًب تاكٜؽ اٱه٬ّ، َٚعا اهعتؿاؿت أٚك  

 َٔ عًِ اىبوًُـب أثٓا٤ اسبلٚب ايًِٝب١ٝ:

ٗر اٱ  ـ٠ بأْٗععا كمسععت اىبعٓع  ُعع٬سٞ بل٩ٜعع١ إهعع١َٝ٬.ْٚوععتڀٝع إٔ ِْععـ ٖععقٙ ايكِعٝع

ؽ عبعععـايكٚ ٌ ًب يعععقيو سُبٝعععت باٖتُعععاّ ايـاكهعععـب، ؾٌعععلسٗا ايٌععٝع اؿك اىبٝذعععاٟٚ بايتؿِععٝع

 .«ايًُع ًب ُْبِ ايبـع»نتاب٘: 

ايععقٟ ٜتٓععاٍٚ ايكٔععاٜا   ،ّ(1930 ععع 1886  عُععل بعٔع قععـٚك ٚبعععـ ضبُععـ اىبٛيععٛؿ ًْكعع٢  

، ٜبععح نٌع فيعو ًب           ا٫دتُاع١ٝ َٚا ٌٜٛبٗا َٔع ا٫بتععاؿ عٔع ايعـٜٔ ٚا٫هعتٗتاك بأسهاَ٘ع

ب أَت٘ بكٛي٘:ؽباط« ؿَع١ ع٢ً اىب١ً»ْػ١ُ ًذ١ٝ، نُا ْل٣ ًب قِٝـت٘ 
   

 أنٝعععععـ ايًٝعععععايٞ بايوعععععكٍٛب ؿٖاٖعععععا   
 

 أّ اجملععـ َعٔع هعع٤ٛ ايؿعععاٍ ق٬ٖععا؟  
 

ثِ ٜوتعلّ ا٭هباب اييت أؿت إفب ٖقا ايوكٍٛب، ٜٚل٣ أْٗا ا٫بتععاؿ عٔع ايٌعلٜع١،    

  أ٫ ٜعععععععا قعععععععّٛ َعععععععا اٱهععععععع٬ّ ٖعععععععقا  

   ِ   أتععععععععع٢ اٱهععععععععع٬ّ ٜأَلْعععععععععا بعًععععععععع

ْعععععععععا ٚأػععععععععععل٣ ٚنبعععععععع بٝععععععع   ٝعععا  ٔع ؿْ
 

  ٚؿٜععععععععععععععععععععٔع اهلل كب ايعاىبٝٓعععععععععععععععععععععا 

  ٚهعععععععععإل ًب اىبٓعععععععععاؾع َعععععععععا سٝٝٓعععععععععا

ٓعععععععععا   ٝعع ٝعععععععععل اىبلهً  تـبععععععععل قععععععععععٍٛ ػ
 

 هععععععًٛا ععععععٔع عًُٗععععععِ بػععععععـاؿ ًععععععلقاڄ 

 ؾاهععععععععاڄ ٚقععععععععاٖل٠ خبعععععععععاك٣   هععععععععًٛا  

ًععععٛا سععععلب ايِععًٝب ؾهععِ أؾععاؿت        ه
 

  ٚقلطبعععععععععععع١ ٚأػععععععععععععق ايٛاؾععععععععععععـٜٓا   

  ٚبِعععععل٠، تبِعععععلٚا اسبعععععل ايٝكٝٓعععععا   

ًعععععععّٛ ايوعععععععايؿٝٓا  َععععععٔع ع   هعععععععٛانِ 
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 ٝكٍٛ:ؾ ،ٜٚـعٛ ًب اشباكب١ إفب ايتُوو بكِٝ اٱه٬ّ ٚبِٝا١ْ عن٠ اىبوًُـب

ُٸع٘ع ي٬هععتٝكاَب ٚا٫هععتٓٗاّ ٚايععـع٠ٛ إفب   ْٚععل٣ بععـب ًعععلا٤ ازبنا٥ععل َعٔع ٜهععلي ٖ

ـت٘ ذبععت عٓععٛإ: 1956 ععع 1899  ضبُععـ هعععٝـ اينٖععلاٟٚ :َجعٌع ،ايتشععلى ٜٚععض »ّ( ًب قِعٝع

 «:ازبنا٥ل

ُٜٚبٗععل إٔ اسبععٛاؿخ ايععيت َععلٸت عًعع٢ ازبنا٥ععل أهلبععت ٌَععاعل ٖععقا ايٌععاعل، ؾععلاغ       

 ٜوتػلب َٔ عـّ تأثل أبٓا٤ ًعب٘ بٗقٙ اهلنات:

ب    َٚجً٘  ـ٠ ذبعت عٓعٛإ:     1929عع  1869  ضبُعـ بٔع أبٞع ًٓع أؾٝكعٛا  »ّ( ٜكعٍٛ ًب قِٝع

 «:بين عُٞ

فنلْا إٔ ايڀلم ايِٛؾ١ٝ ازبنا٥ل١ٜ نعإ هلعا َٛاقعـ ٖاَع١ ًب ٌْعل ايعًعِ ٚسؿعِب        

ٛ     اڄاهل١ٜٛ َٚكاكع١ اىبوتعُل، يهٔ نجإل ؿ َٓٗا أُٝب قبا أُٝب ب٘ اجملتُعع عاَع١ َٔع نبع

ا عععا٬َڄ ع  ٚيععقيو ادبع٘ع  ًعع٢ ايتؼًععـ ٚتجبٝععت أقععـاّ اىبوععتعُل. ٚاعبڀععاٍب، بعٌع أُععبض بعٔعٗع

ّ   ،اٱُعع٬سٕٝٛ تبجع٘ع َعٔع   إفب ايتٓـٜععـ بٗععقٙ ايڀععلم َٚهاؾشعع١ َععا     ،َٚعٗععِ ايٌعععل اىبكععاٚ

ّ( ذبعت  1960عع  1889  ايڀٝعب ايعكعي  َٚٔ أِٖ ايكِا٥ـ ًب ٖقا اجملاٍ َا أٌْعـٙ   ػلاؾات.

ٜبـب ايٌاعل ؾٝٗا َا ؼبوٸ٘ َٔ َلاك٠ ايتؼًـ، ٜٚبـأٖا بلثعا٤  ٚ .«إفب ايـٜٔ اشبايّ»عٓٛإ: 

ٜٚكٍٛ: ،ايـٜٔ
  

 

هِ نتعععععاب اهلل ٫ ماٍ ْاطكععععع    اڄٚؾععععٝع

 عععاًـنعععععععِ إٔ ٫ تهعععععععْٛٛا أفيععععععع١  ٜٓ
 

  نُععا نععإ ًب عٗععـ اهلععـ٣ حبذاٖععا 

ٖععععععا    ـٸا٤ ٓععـ بػعٞع ععععـا   ٚنْٛععٛا أًعع
 

  إ يعععععٞع َعععععٔع سادعععععع١ َٚععععععلاؿ َانعععععع

    ِ ع ايٓعععاي َععٔع ْعععّٛ ٚيععععع   ٖبعععععت نبععععٝع
 

  ٟ كِب أَعععععععععععععيت ٚبععععععععععععع٬ؿ   إ٫ تععععععععععععٝع

 ؿتعععععنٍ ازبنا٥ععل ؾععععٞع يعععععقٜق كقععا     
 

  ٖععععععععععععععقٟ ازبنا٥ععععععععععععععل أٜكُبععععععععععععععت  

ٔ  ٚأك٣ ازب  نا٥عععععل ًب نبعععععٛؿ مل ٜهععععع

   َعععععععا يًذعععععععنا٥ل ٫ ذبععععععلٸى هععععانٓاڄ    
 

  ستعععع٢ ازبُععععاؿ ؾهععععإ غععععإل نبععععاؿ   

  َٜٛعععععععععععععاڄ قبعٗعععععععععععععٛؿ ٫ٚ َعتعععععععععععععاؿ  
 

ٖعععععععععا بعبععععععاؿٹ؟   ًععععععععِ ٜهعععععععععٔع أبٓا٩  أؾ
 

  أؾٝكععععٛا بععععين عُعععٞع بلقعععٞع اىبٌععععاكف   

ٖعععععب ا٭عععع٬ّ ٚايعًعععِ بٝٓهععععِ   ؾكعععععـ ف
 

ـٸٚا بانتوععاب اىبعععاكفٹ     ـٸٚا ٚنعع   ٚدعع

ـ   ُععععععل ٚػايععععع ٌٸ غ  ٚمل ٜبععل إ٫چ نعع
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 ــــــ الذعْٗ إىل الجْسٗ

إفا ناْت َهاؾش١ عٛاٌَ ائعـ ٚا٫كربا٤ ٚا٫عبڀعاٍب كبجٌع اىبلسًع١ ا٭ٚفب َٔع     

ًعل اىبكا١َٚ ًب ازبنا٥ل ؾإٕ ايـع٠ٛ إفب ايجٛك٠ ٖٛ اىبلس١ً ايتاي١ٝ، اييت ٜل٣ ؾٝٗعا ازبنا٥علٟ   

أؿكى ًب ٖقٙ أْ٘ قاؿك إٔ ؼبكل ايِٓل ع٢ً ٖقٙ ايعٛاٌَ بايهؿاغ ٓـ ا٫هتعُاك، ٚنأْ٘ 

 ًٚب هٝڀلت٘ ع٢ً َكـكات٘. ،اىبلس١ً إٔ اىبٌه١ً ا٭هاه١ٝ تهُٔ ًب ذبلك إكاؿت٘

عٔع ؾهعل٠ إٔ ازبنا٥عل ٜٓبػٞع إٔ تهعٕٛ       اڄَعـاؾع  ،(؟؟ّعع 1933  ُاحل ػباًع١ ٜكٍٛ 

 يًذنا٥لٜـب، ٫ ٫هتػ٬ٍ ايڀاَعـب:

ٜٚبعحٸ   ،إفب ازبٗعاؿ  «اهلل أنرب»ًب قِٝـت٘ ( 1988ّ ع 1932  ٜٚـعٛ ُاحل اشبلًب

 ا٭ٌَ ًب ايٓؿٛي بايِٓل اسبتُٞ:

ٔٸ: ،ايٓوا٤ ازبنا٥لٜات ضبُـ عٝـ ٜوتٓٗضٚ ؾٝكٍٛ ع٢ً يواْٗ
   

١ڂ ًب ٖععععععععقٟ ايععععععععب٬ؿ   َاتععععععععت ايوعععععععٓع

 ٌ   ٚؾٌععععععععععععععا ؿا٤ اعتكععععععععععععععاؿ باطعععععععععععععع

٘ٹ ٝععؼٹعععععععععع ٖععععععععععٛا٤ ً ٌٸ  ـٳ ايهعععععععععع   عٳبٳعععععععععع
 

ٌٴ هععععععاؿ   ِٴ ٚهععععععاؿ ازبٗعععععع   قڂبٹععععععلٳ ايعًعععععع

ٍٛ ايكڀععععععل طععععععلاڄ ٚايٓذععععععاؿ   ًب هعععععٗع
 

ٌٸ ا٫عتكعععععاؿ  ًععععععععٛا َٚبععععععع ـٸٙ، ٓ  دعععع
 

  دٓاتٓععععا نعععٞع تٓعُععععٛا كغععععـاڄ  مل تععععنٙٴ

 مل دبعععععععلڇ أْٗاكْعععععععا بعععععععاشبإل ؿاؾكععععععع١ 

  اڄ٫ اْؿذعععععلت ُعععشلا٩ْا فٖبعععنععععع٬ ٚ
 

ٖٳعععععععلٴ        ْٚٓععععععجين عبعععععٔع ٫ دععععععينٷ ٫ٚ مٳ

  يهععععٞع ٜعهچلٳٖعععععا َوعععععتعُلٷ قځعععععقٹكٴ   
 

َععععع ايػؿععععل     ّ عًٝٗععا ايڀا  يهععٞ ؼبععععٛع
 

  ػعععععععٍٛقعععععععـ دعععععععا٤ ِْعععععععل اهلل ٜعععععععا ؿٜ

  ٘ ٌٸ د٬يعععععععع   ٚايععععععععٛاسـ ايععععععلهبٔ دعععععععع
 

  ٌ ى ٜؿٝععععععـى ايتععععععـدٝ   أقِععععععل ؾًعععععٝع

   ٌ ٝعععع َععععٔع ُععـقٛا ازبٗععاؿ نؿ  بٓذععاغ 
 

 

لتٓا اشبڀععععععٛب ستعععععع٢ َبٗلْععععععا     ُعععععٗع

  نعععععععِ غعععععععـْٚا إفب دعععععععلٜض طعععععععلٜض  

ـٺ   ٝـ صبٝععععععععع  ٚسْٓٛعععععععععا عًععععععععع٢ ًععععععععٗع

 ْ ُععععععععا َعععععععٔع ايل  اڄعكعععععٛؿ ٚاربعععععععقْا 
 

  ٟ   بعععععععايبڀ٫ٛت ًب نؿعععععععاغ ا٭ععععععععاؿ

  ؾأهعععععععععععْٛا دلاسعععععععععع٘ع بائعععععععععععُاؿٹ  

 ػعععععععٌب تاكؽبعععععع٘ع بعععععععأمن٢ َعععععععـاؿٹ   

ًععععععععع٢   ا٭نبععععععاؿٹٚاْتڀكٓععععا بععععع٘ع ع
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ٚباهِ ايجا٥لٜٔ ٜٗـؿ ُاحل ػبا١ً ؾلْوا اىبعتـ١ٜ، ؾٝكٍٛ:
  

 

 

 ــــــ التّْدُ العشّبٕ

 نا٥عل عٔع ؿا٥عل٠ اسبٔعاك٠ اٱهع١َٝ٬.     فنلْا إٔ اىبوتعُل ايؿلْوٞ سعاٍٚ ؾٌِع ازب  

ٚنإ يبا ؾعً٘ اهتٗـاف ايًػ١ ايعلب١ٝ عٔ طلٜل تٌعذٝع ايرببلٜع١  ا٭َامٜكٝع١( ًب ايبـاٜع١،     

١ ًب ايعب٬ؿ. َٔع ٖٓعا نعإ اٱعع٬ٕ          َاهتٗـف ست٢ ا٭ثِ بعـٖا  ٌٸ ايًػع١ ايؿلْوٝع امٜكٝع١ يٝشع

ام اىبكاَٚع١ يًشؿعاَب عًع٢ اهلٜٛع١ ٚايعرتاخ ٚا٫ْ        تُعا٤. عٔ ا٫ْتُا٤ ايعلبٞ يًذنا٥ل ٜٓـكز ًب هٝع

ِٸعب قعَٛٞ عِٓعلٟ.   ؾايعلٚب١ ًب ازبنا٥ل قا١ُ٥ ع٢ً أهاي سٔاكٟ ٫ ٌٜعٛبٗا   يعقيو ٫   تع

. ٜكعٍٛ ُعاحل   اڄازبنا٥ل ٖٛ تٛدٸ٘ع ايععلب ٚا٭َعامٜل َعع    ْوتبعـ إٔ ٜهٕٛ ايتٛدٸ٘ ايعلٚبٞ ًب 

اشبلًب:
  

١ يػع١ ازبنا٥علٜـب ًب   ْٳوٳع إفب ؾځلٵ« يٛث١ ايعذعِ.. غنتٓعا  »ٚ« غآت بٝاْا»ٌٜٚإل ًب عباك٠ 

 عِل ا٫هتعُاك.

٭ْٗا يػ١ ايكلإٓ ٚايرتاخ: ;إفب تعًچِ ايؿِش٢ ،ضبُـ بًعٝـٖٛ ٚ ،ٜٚـعٛ ًاعل آػل
  

 

ـٸ ٖٓا َٔ ٚقؿ١ عٓـ ايڀعاب  ؾٗعقٙ ايًػع١ قعـ ػلدعت َٔع إطاكٖعا        ع اسبٔعاكٟ يًػع١ ايعلبٝع١.   ٫ٚب

ـٸ  ٚأُعععبشت يػععع١ ايعععـٜٔ ازب ،ايكعععَٛٞ بععععـ اٱهععع٬ّ ـٜعععـ ٚيػععع١ اسبٔعععاك٠ اٱهععع١َٝ٬. ٫ٚبععع

  هٓٔععععععلَٗا إفب ٜععععععّٛ ايكٝععععععا  اڄقوععععععُ

ٗععععععععب اىبعععععععاَع ماسؿٝععععععع  ٌعععععععععل بايً   هٓ
 

  تععععععٛبٞ داثٝعععععع١َعععععع١ ٜععععععا ؾلْوععععععا أٚ ت 

ًعععٞع عٓععا ايًٝايععععٞع ايـادٓعع١   ععٔع ؾتٓذ
 

 

، ٚايعلٚبعععععععع١ غععععععععقٸت   عععععععععلب عبعععععععٔع

 ٖعععععٞع نععععععايٓبع ؿاؾععععععل ًب اسبٓاٜععععععا    

   يٛثععععععع١ ايعذعععععععِ إٕ غنتٓعععععععا ؾبعععععععأيٴ    
 

َعععععععععععا٤ ٚإْٸعععععععععععا    عٳعععععععععلٳبٴ ايٝععععععععّٛ بايععـ
 

  بٗٛاٖععععععععععععععا علٚقٓععععععععععععععا ٚؿَاْععععععععععععععا  

  إٕ تهعععٔع ًب ايًوععععإ غآععععت بٝاْععععا

 ايعععععععععلبٹ ؾٝٓععععععععا بٝاْععععععع٘ع ٫ ٜٴععععععععـا٢ْ  

ْعععععع   ـٺ ؿَععععاڄ ٚيوا اعععععععلب ؾععععععٞع غعععععع
 

  أْعععععععععتِ ػ٥٬ؿٓعععععععععا عًععععععععع٢ َإلاثٓعععععععععا  

ِ ؾتـاكهعععٛا ايكعععلإٓ ؾٗععع     ٛ ٖعععـ٣ يهععع

ٗععععععععا    ُعععععععٛا ؾِشعععععع٢ ايًػععععععات ؾإْ   ٚتعً
 

 

   ٞ   ٚتلاثٓععععععععععا ايعلبعععععععععٞع ٚاٱهعععععععععع٬َ

 ّ   ًٚععععععؿا٤ أْؿوععععععهِ َعععععٔع ا٭هععععععكا

ًععععععععععع١ٜٛ ا٭هععععععععععععلاك ٚا٭ْػعععععععععععا  ّع
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       ٟ ، ٫ إٔ ٜ٪نعـٚا عًع٢   يًشلِٜـب عًع٢ َوعتكبٌ ايعلبٝع١ إٔ ٜٗتُعٛا بععإبلام ٚدٗٗعا اسبٔعاك

بـب إفب ؿا٥عل٠ اسبٔعاك٠   ٭ٕ ايتٛدٸ٘ اسبٔاكٟ يًعلب١ٝ ػبعًٗا يػ١ نٌ اىبٓتو طابعٗا ايكَٛٞ;

٪ؿٟ إفب كؿٚؿ ؾعٌع ايكَٛٝعات   أَا إفا قـَٓاٖا باعتباكٖعا يػع١ قَٛٝع١ ؾعإٕ فيعو هعٝ       اٱه١َٝ٬.

ا٭ػل٣، ٚإفب ضباٚي١ ايكَٛٝات ا٭ػعل٣ ًب ؿا٥لتٓعا اسبٔعاك١ٜ إٔ تلدعع إفب يػاتٗعا ايكـمبع١       

ٌٸ َٛد١ ا٭َامٜك١ٝ ا٭ػإل٠ ًب ازبنا٥ل دا٤ت ُٓٔ كؿٚؿ ا٭ؾعاٍ ٖقٙ.  أٚ هلذاتٗا اط١ًٝ. ٚيع

ُعا٤ إفب  ُعا ٜععين ا٫ْت  ٚن٬ٖ ،طابع ا٫ْتُا٤ إفب ايٌعلم  اڄٜأػق ا٫ْتُا٤ ايعلبٞ أسٝاْ

 ّ(1930 ععع 1886  عُععل بعٔع قععـٚكٜوععتٓٗض ايٌععاعل ازبنا٥ععلٟ   ؿا٥ععل٠ اسبٔععاك٠ اٱهعع١َٝ٬.

ٝكٍٛ:، ؾايٌلم ٚنأْ٘ دن٤ َٓ٘ َٚٔ آ٫َ٘ ٚآَاي٘
   

ٚؼبععقٸك ايٌععاعل ايٌععلم َعٔع ػععـاع ايػععلب َٚڀاَعع٘ع ايععيت ٜػڀٝٗععا بأٖععـاف ايتُععـٕ،  

 :، ؾٝكٍٛبُٝٓا ٖٛ  ايػلب( كٓع َٔ يځبٳٔ اسبٔاك٠ اٱه١َٝ٬

   

 ــــــ تكْٓه الؼعش اجلضائشٖ املكاّو

 َٔ ازبٛاْب ايتاي١ٝ: اڄاْڀ٬ق ت٘يٌعل اىبكا١َٚ ًب ازبنا٥ل أُٖٝ

ٛٸع 1 نا٥علٟ ٚإبععاؿٙ عٔع أُعايت٘     تهايبت عًٝ٘ َبلٚف إَات١ ايٌعب ازب إْ٘ ٜأتٞ ًب د

ٔٸ إٔ ًعععب   . ٫ٚ أَبعع اِْععبٸت ؾٝع٘ع دٗععٛؿ اىبوععتعُل     َعٔع ايٌعععٛب ايعلبٝعع١ ٚاٱهعع١َٝ٬    اڄٚتلاثع٘ع

َٔع ٖٓعا ؾعإٕ َكاَٚت٘ع هلعا َعـيٍٛ       ٚيًكٔا٤ ع٢ً ٖٜٛت٘ع نٌععب ازبنا٥عل.     اڄٚثكاؾٝ اڄعوهلٜ

ا١ْ ا٭  َعع١ َعٔع ايتؿهععو ٚا٫عبعع٬ٍ ًب أُعععب  ػععاْ، ٚتععبـب َععـ٣ قععـك٠ اٱهعع٬ّ عًعع٢ ُعٝع

 ايُبلٚف ٚأعكـٖا.

ٛدٸ٘ع ايجكعاًب ٚا٫هعتٓٗاّ ايعوعهلٟ،     إٕ ًعل اىبكا١َٚ ًب ازبنا٥عل نبعع بعـب ايت   ع 2

 ٞ   ٜعععا ًعععلم ٖععٌع ٖعععقٟ اىبِعععا٥ب تٓذًععع

ٓععععع٢      ٜعععععا ًعععلقځٓا ستععع٢ َتععععع٢ ظبعععين اىب
 

 

ٌڇ       أٚ ٜٓتٗععععٞع ايػًٝعععععإ َععععٔع فا اىبلدعععععع

ٓععععع٢ ٓعععععٛإ َععا  أّ فٟ اىب  مل ْعُعٌع ع
 

 

  اڄإٕ نعععإ سكچعععو ًب اسبكٝكععع١ ٓعععا٥ع   

  ٟ هِ َڀععاَع ايػععلب ايععق   ُععايت عًعٝع

ٕڈ    ـٸ   إٕ نععععإ أٖعععٌع ايػععععلب أٖعععٌع كبعععع
 

ُععععععع   ى ايت َععععععُايوٺ يعععٝع  ـٕ باػتععععع٬ي 
 

ع إفٕ سكعععععٛم اىبػؿععععٌع    ؾهُعععععا تٔععععٝع

  ٌ   أكٓعععععععت٘ يععععععؾب ايرتقچعععععٞع ا٭نُعععععع

   ٌ   ؾٗععععععععِ ايجعايععععععععب هععععععععبٸكاڄ بتشٝٸعععععععع

  ٌ ُٸعععععع ٗعععععععات َععععا إٕ فاى ؿأب ايهڂ ٖٝ 
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ـٸ٣ يعتڀٗإل اجملتُعع َٔع نٌع عٛا٥عل        أ ٟ إْ٘ دوٸـ َؿّٗٛ اىبكا١َٚ قبعٓاٖا ايٌاٌَ. ؾكعـ تِع

   ٟ ، ٚؿعععا إفب َكَٛععات ايتشععلى اسبٔععاك ٚاشبععلٚز َعٔع ايععقاتٝات   نععايعنٸ٠ ٚايعًععِ   ،تكـَع٘ع

عل عِل اي١ٔٗٓ ًب ايب٬ؿ ًب َوتٛاٙ إفب ً ائٝك١ ٚاىبِاحل اٯ١ْٝ ايتاؾ١ٗ. غإل أْ٘ مل ٜلمٳ

ًب ٌَععععاعلٙ  اڄا ٜعععععٛؿ فيععععو إفب إٔ ايٌععععاعل ازبنا٥ععععلٟ مل ٜهعععٔع َوععععتػلقٚكقبعععع ايعلبٝعععع١.

ا أْ٘ع  كقبع ٌ٘ع يٝشًچعل ًب ععامل اشبٝعاٍ، أٚ     ايلَٚاْو١ٝ، ٚمل ٜلتؿع عٔ ايٛاقع اىب٪مل ايعقٟ ٜعٝ 

 أكاؿ إٔ ؽباطب ايٌعب ازبنا٥لٟ بأٚٓض يػ١ ٚأبوڀٗا.

ٍٚ َعٔع ايكععلٕ ايعٌععلٜٔ ادبع٘ع إفب  أغًععب ايٌعععل ازبنا٥ععلٟ ًب ايِٓععـ ا٭ ٚايٛاقععع إٔ 

ٚعًعع٢  ،ػـَع١ قٔععاٜا ايٌعععب َٚعازبعع١ ٌَععانً٘ َٚٛادٗع١ ايتشععـٜات ايععيت تٛادع٘ع ازبنا٥ععل  

 ًب ادباٙ ػـ١َ ايٌعب:كأهٗا ا٫ست٬ٍ. ٜـعٛ ايٌاعل ازبنا٥لٟ إفب تَٛبٝـ ايٌعل 

 إف ٜكٍٛ: ;ّ( ًب ْجلٙ ًٚعلٙ بٗقا ايتٛد1929٘ ع 1906  كَٔإ هبٛؿِٜٚلغ 

ؿى، ٫ٚ َعٔع ايععقٜٔ ٜتًععقفٕٚ ٚيوععت َعٔع ايععقٜٔ ٜهتبععٕٛ يًتوعع١ًٝ أٚ » ايرتٜٚععر ععٔع ايعٓع

إْ٘ نتب، بٌع   :بايعباكات اىبُٓك١ ايلقٝك١، ٚيهين أنتب ٭ؾٝـ ٚأهتؿٝـ، أنتب ٫ يٝكاٍ

 .«ٓاڄ٦ُ، ٚأؿٜت َا عًٝو، ؾهٔ َڀيٝكٍٛ يٞ ُٓإلٟ: إْو قُت بٛادبو

ًب أًعاكٙ: ٜكٍٛ ٚ
  

 

ٖٚعٛ ًععل نعإ ي٘ع      ًب اىبلس١ً اييت هبكت ا٫هعتك٬ٍ.  ٖٛ ايػايب إفاڄ ؾايٌعل اىبكاّٚ

 ىبا تبٓٸاٙ َٔ اٖتُاّ بكٔاٜا ايٌعب ٚيػ١ ايٌعب. ;ا٭ثل اهلاّ ًب َعلن١ ايتشلٜل

  ٟ   ٚاػعععـّ بٌععععلى ًععععبو اسبعععلٸ ايعععق

  ٚاػتععععععل يٌعععععععلى أسوعععٔع ا٭يؿععععاَب ٫
 

 

  َٴندٳعععععععت بڀٝٓتعععععع٘ع ؿٹَعععععععا ا٭ععععععععلامڇ   

ُبِ هعع٣ٛ ًب اجملععـ أْع    عت ايعلام تعٓع
 

 

  ًب ايٓعععععاي قعععععّٛ يععععٔع ٜبعععععايٛا إٕ أتعععععٛا 

 ُ ٓٚ ِ ٖععععِٚٓعععععٛا ايهعع٬ّ يٓؿوعٗع   إل
 

 

ض بٓعععععععععا٤     بػلٜعععععععععب يؿعععععععععِب أٚ قبععععععععٝع

ٝععععععععععععا٫٤  ْععععععععععاّ نعبععععععععععععل٠ عً  يٮ
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 حلذٓحاإلطالو ّالعله ا

 

 سيد حسيٍ َصراند. 

 أساية انساعدي َقهه عٍ اإلَجهيسية:
 

 إػهالٔ٘ العالق٘ بني اإلطالو ّالعله احلذٓح ـــــــ

. إ سوععاي دععـاڄ َٛٓععٛعٷ هعع٬ّ ٚع٬قتع٘ع بععايعًِ اسبععـٜحا٫ ْع٘ع ِٜٚعععب ايتعاَعٌع َعع٘ع

٭ٖعـاف   ْٗا َٛآٝع ػڀإل٠ أٚ فكا٥عإ :اييت قـ ْكٍٛ عٓٗا ،نبك١ٝ اىبٛآٝع يٝى َٛٓٛعاڄ

ى َٛٓععٛعاڄ  ;َعٝٓعع١ اڄ ٭ْع٘ع يعٝع ى َٛٓععٛعاڄ . ٚؿعْٛععا ْكععٍٛ: إ هٝاهعٝع ـ  ْع٘ع يعٝع  ،ٱثععاك٠ ايعٛاطعع

نا٭هعع١ً٦ ايععيت تٓععاقٍ ًب َـكٜععـظ أٚ اىبأهععا٠ ايعُبُٝعع١ يهٌععُإل  أٚ ا٭َععانٔ ا٭ػععل٣ظ         

عًع٢   ;  ٭ْ٘ ٜع٪ثل ععع بٌعهٌ أٚ بعآػل ععع     ٚيهٔ َع نٌ ٖقا ؾٗٛ َٛٓٛع َٔ ا٭١ُٖٝ قبهإ

 ه٬َٞ أنبع.َوتكبٌ ايعامل ا٫

ٖععِ ٚهعع٬ّ ٚايعًععِ. سكٝكٝعع١ بععـب اٱٌَععه١ً  تٛدععـ ٜعتكععـ ايهععجإل َعٔع ايٓععاي أْع٘ع ٫

ِ  هع٬ّ َٓعق بـاٜات٘ع ًعذٻ    ٚاٱ ظاڄٕ ايعًِ ٜبك٢ عًُع َُٗا ٜهٔ َٔ أَل ؾإ»ٜكٛيٕٛ:   ع عًع٢ ايعتعً

شٔ ػبعب أ     .ٚاىبعلؾ١ظ نُا ٜڀًل عًٝ٘ يؿُبع١  ايعًعِ( ًب ايًػع١ ايعلبٝع١     ٕ ٌْعذع  ٚبٓعا٤ٶ عًٝ٘ع ؾٓع

   «.٫ تٛدـ ٌَه١ً ٜٔ ٖٞ اىبٌه١ً؟. إفاڄ أِايعً

يبًـإ اٱه١َٝ٬ َٓعق إٔ ٜبعـأ   ٭ْ٘ ًب ايعـٜـ َٔ ا يهٔ ًب اسبكٝك١ ٖٓاى ٌَه١ً;

ّ عًععع٢ أ طؿعععاٍ بعععتعًِ قعععإْٛ ٫ؾًٛعععإل  ا٭ ٕ اىبعععا٤ ٜتهعععٕٛ َععٔع ا٭ٚنوعععذـب   ، ايعععقٟ ٜععٓع

ٔ أؿا٤ ا٭عُعاٍ  ٜتٛقؿٕٛ ع ،فب بٝٛتِٗٚقبذلؿ إٔ ٜلدع ٖ٪٤٫ ًب فيو اىبوا٤ إٚاهلٝـكٚدـب ظ 

ـ ععع بڀلٜكع١ أ    ًب ٚ ايعباؿ١ٜ. ٖعقا   بعأػل٣ ععع  ٚ ايٛاقع ٫تٛدـ ؿٚي١ ًب ايعامل اٱهع٬َٞ إ٫ ٚتٌٗع

ٕٸ ـب يًعًّٛ ايػلب١ٝ ع٢ً ُْباَٗا اٱٜـٜٛيٛدٞ، ٚع٢ً عبٛ َتٛامڈ;ايتأثإل ع٢ً ًبابٗا ايـاكه  ٭
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ل٠ ٚايوعُع١ظ ٚبايـكدع١ ايجاْٝع١         : َٔع  عًع٢ ايكع٠ٛظ ٚثايجعاڄ   ايعًِ ٜعتُعـ بايـكدع١ ا٭ٚفب عًع٢ ايٌٗع

تُجًعع١ هعع٬َٞ بععـٕٚ ايعًععِ. تًععو اىبٌععانٌ اىب  سعٌع اىبٌععانٌ اسبكٝكٝعع١ يًُذتُععع اٱ  ايِعععب

ُْبُع١  َٔ ا٭ُْب١ُ ايجٛك١ٜ إفب ا٭ ُْب١ُ ايوٝاه١ٝظ ٚع٢ً طٍٛ اشبٌب بـ٤اڄبأْٛاع اشبًؿٝات ٚا٭

ؾعإٕ نبٝعع   فب ا٭ُْبُع١ ا٫هعتبـاؿ١ٜظ   هَٛعات فات ايـمبكلاطٝع١ ازبن٥ٝع١ إ   َٚٔ اسب اىبًه١ٝظ

. أْعا أك٣ أ    طا١ً٥ ع٢ً ًع  ُْب١ُ تِلف أَٛا٫ڄٖقٙ ا٭ َٔع   اڄٕ نعجإل بابٗا يـكاهع١ ايعًعِ ايػلبٞع

  ّ ِ    ، َٚععٔع ػعععع٬ٍ َكعععاب٬تٞ َعٗعععِ،   اىبوعععًُـب ايٝعععٛ ٚ ، أٜتًكعععٕٛ ايععععـعِ اىبعععايٞ َععٔع آبععععا٥ٗ

،  ايععيت تٗععـف بائععبٌب إفب إكدععاع ايعًععِ ايػلبعٞع إفب  ٚ َعٔع بعععض ازباَعععات، أسهَٛععاتِٗ

ٔ   ٞ. هلععقاايعععامل اٱهعع٬َ شٔ ْتعاَعٌع َععع َٛٓععٛع ٜعتععرب َعع ١ ًب ايعععامل   ؾعٓع ع ايل٥ٝوعٝع اىبٛآعٝع

ععض ايعكًٝعات اىبُٗع١ ًب    ه٬َٞ. ًٚب ايعٌلٜٔ ه١ٓ ا٭ػإل٠ بـأ ٖقا اىبٛٓٛع ٜجإل اٖتُاّ باٱ

تًؿ١ هلقٙ اىبع١ًٔ. َٔ أدٌ فيو ؾإْين أكٜـ ععع  ؾتٛدٗت يـكاه١ ا٭بعاؿ اىبؼ ،ه٬َٞايعامل اٱ

٤ بٌععلغ   إٔ أبععـأ أ٫ٚڄ  بٝععإ ٚدٗعع١ ُْبععلٟ اشباُعع١ عععع  ل أنجععل ًبقبعٌع ايتعُعع ٚقبعٌع نعٌع ًعٞع

قبكـاك َا ٜتٌِع   ه٬َٞ ايّٝٛظ ٚهأبٝٓٗاٚتِٓٝـ ث٬خ قٔاٜا ك٥ٝو١ٝ َٛدٛؿ٠ ًب ايعامل اٱ

 ه٬ّ ٚايعًِ اسبـٜح: بايع٬ق١ بـب اٱ

 

ًّٓ ــــــ  العله ّالتذ

ـ تًععو ايُٓبلٜعع١ ايععيت ٜهلٿ   ا٭ٚفب:  َعٔع ٕ نععجإلاڄنععـ أَعٔع ايٓععاي. أْععا َتأ   ؿٷكٖععا ععع

ُٸتىبعععاْٞ ايؿًوععؿ١ٝ ايععيت ٜ  مل تععتض هلععِ ايؿلُعع١ ايهاؾٝعع١ يـكاهعع١ ا    اىبوععًُـب ِ ٓٗا عععلؾٗٔعع

ىبت١ُٓٔ ًب ؾًوعؿ١  يـكاه١ اىبعاْٞ ا ٜٔاڄ، ٚمل تتض هلِ ايؿل١ُ أه٬ّ، ايقٟ ٖٛ اٱايتكًٝـٟ

٣ ، ٚ اْععب ٖععقٙ ايـكاهعع١ أؿٸ  َععاـٚا َعٔع إٔ أسععـنِ إفا ؿكي عًُععاڄ   تأنډعع .ايعًععّٛ ايػلبٝعع١ 

١ عًعع٢ ٌَععهً ١ٜعع، ؾععإٕ فيععو ٫ ٌٜععهٌ أ  سهععاّ ايٌععلع١ٝ ُعع٬ت٘ ٚػٌععع هلل ٚاَتجعٌع ا٭  

ٕ نعجإل َٔع   فٖعا قا ايٛٓع ًب سـ فات٘ يٝى دـٜـاڄ. إْ٘ع َلتهعن َٚػعلٚي ًب أ   ط٬م. ٖٚاٱ

ْ٘ ايٛٓعع  . إٚبايتايٞ ؾٗٛ ٜعٛؿ تاكؽبٝاڄ ،ه٬َٞ ػ٬ٍ ايكلٕ اىبِٓلّازبُاعات ًب ايعامل اٱ

 ،ٚمسع٢ ْؿو٘ع  ا٭ؾػعاْٞ(    ،فب َِعل ، ايعقٟ ٖعادل إ  ايـٜٔ ا٭ؾػاْٞم نباٍ ايقٟ نإ ٜ٪كٿ

ايقٟ نإ ٖٛ ايؿًٝوعٛف   ل٣ تًو ايٌؼ١ِٝ ايباكم٠ اىبتؿلؿ٠،أٚ با٭س ،فيو اىبًِض ايٌٗإل

١ اطٓهع١، فيعو ايٛسعـٟٚ ايعقٟ ؿععا        ايباكم ًب ايكلٕ ايتاهع عٌعل  ١ ايوٝاهٝع ، ٚايٌؼِٝع

سعـ بائعبٌب سكٝكع١    اشب٬ؾع١. مل ٜعـكى أ  ْٚآٌع ٓعـ ُْبعاّ     ،هع١َٝ٬ إفب ٚسـ٠ ايبًـإ اٱ
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ل ٚاىبتشٌُع  بايتأنٝعـ نعإ ايٌعؼّ اىبع٪ثٿ    ُبلٜات٘ ايوٝاه١ٝ نُا ػبب. ٚيهٓ٘ع  َٛاقؿ٘ ْٚ

يًُو٪ٚي١ٝ َباًل٠ ًب ايكعلٕ ايتاهعع عٌعلظ ٚ بِعٛك٠ غعإل َباًعل٠ عٔع طلٜعل تًُٝعقٙ ضبُعـ           

يت تِعاؿف  ظ ٚايع 1890ّٚ 1880، اييت سـثت ًب ه١ٓ ٬ُسات ًب َِلـع٢  اٱىبا ٜٴ ،عبـٙ

نعإ   ٚفب هلعقا ايكعلٕ  ايتاهعع عٌعل(    بعع عٌعل اهلذعلٟ.  ٚػع٬ٍ ايعكعٛؿ ا٭     بـا١ٜ ايكعلٕ ايلا 

ـ      ٚنعقيو َٔع    ،نباٍ ايـٜٔ ؼبُب٢ باٖتُاّ ٚاهع َٔ قبٌع قع٣ٛ ايًٝعربايٝـب اىبٝٸعايـب يًتذـٜع

ػٛإ اىبوعًُـب ًب َِعل. ٚنعإ نبعاٍ ايعـٜٔ َعع       ، نشلن١ اٱقبٌ َٔ ِٖ ٓـ ايًٝرباي١ٝ

ُٸع    ايعًِ ايػلبٞ،ب فيو َٗتُاڄ فب اٖتُاَ٘ع  بعبعض اىبوعا٥ٌ اسبـٜجع١. باٱٓعاؾ١ إ     اڄؾكعـ نعإ ًَ

 ٕ َٓاق١ٌ ًؼ١ِٝ نباٍ ايـٜٔ ٚاسبعـٜح سٛهلعا َٗعِ دعـاڄ    إ .إسٝا٤ ايعامل اٱه٬َٞببعح ٚ

ِ ٚايكعٟٛ. ٚإ     غإل ٖعٛ   ٕ ايعًِ ٫يؿِٗ َا أكٜـ قٛي٘. ناْت ك٩ٜت٘ أ ع ايػعلب ايعُبٝع ٕ ايعقٟ ُٓع

ايوٝڀل٠ ع٢ً ايعامل ا٫ه٬َٞ ٖٛ اَت٬ن٘ هلقٙ ايكع٠ٛ  ايعًعِ(.   ايول ًب كبهٔ ايػلب َٔ 

 ػبابٝع١ دعـاڄ  ظ إفاڄ ؾ٬بعـ إٔ تهعٕٛ ٖٓعاى ُعؿ١ إ    ٜٔاڄ، ٖٚٛ ٚاقع أ٭ٕ فيو َوُٛغ ب٘ ُْٚبلاڄ

ض ايكع٠ٛ. ٖعقا ٖعٛ ازبعن٤ ا٭ٍٚ      ٭ ايعًِ ًب سـ فات٘ ٤ًٞ دٝـ ٚضبُٛؿ;ؾ ٖقا ايعًِ.ًب  ْ٘ مبٓع

ٕٸ ٖقا ايعًِ إ ؾٗٛ َٔ بلٖاْ٘. أَا ازبن٤ ايجاْٞ فب َٔ ايعامل اٱهع٬َٞ إ ٌُ ًب ا٭لبا اْتكٌ أ

ب اَععت٬ى ايػععلب يًعًععِ. ٚبايتععايٞ   هعع٬َٞ ٖععٛ ايععقٟ هععبٻ  ٖععقا ؾععايعًِ اٱ  عًعع٢ . ٚبٓععا٤ٶايػععلب

ٕ لب١ٝ. يقا ؾايٛادب عًع٢ اىبوعًُـب أ  ٚقع ْؿو٘ ذبت اهل١ُٓٝ ايػؾايعامل اٱه٬َٞ ٖٛ ايقٟ أ

   ِ ِ  رتدعٛا أ، ستع٢ ٜوع  ٜورتؿٚا ٖعقا ايعًعِ ٭ْؿوٗع ٗ عٛا صبعاؿ َآٝع سٔعاك٠ عُبُٝع١    ، ِٜٚٓع

   ١ ايل٩ٜعع١ اٱنبايٝعع١ ايععيت قععـَٗا نبععاٍ ايععـٜٔ    ٚ بععا٭سل٣ ، أٚقٜٛعع١. ٖععقا ٖععٛ دععٖٛل ايكٔعٝع

 ْٞ يبٝإ اىبعاؿي١ بـب ايعًِ اٱه٬َٞ ٚايعًِ ايػلبٞ.  ؾػاا٭

َعا   فب سعـڎ إكداع ايوبب ًب ق٠ٛ ايػلب إفب ق٠ٛ ايعًِ. ٖٚقا ايه٬ّ ُعشٝض إ  ايجا١ْٝ:

 .يهٔ يٝى كباَاڄٚ

لبعا ٖعٛ َٔع اىبوعًُـبظ     إ ٕ ٖقا ايعًِ ايقٟ انتوب٘ ايػعلب ٖقٙ ايل١ٜ٩ تعتكـ أ ايجايج١:

ععع قعاك٠    ٜڀعايبٕٛ حبكٗعِ ايعقٟ اهعتٛيت عًٝ٘ع ععع بڀلٜكع١ َعا        لبعا  ٫ أنجل ٫ٚ أقٌظ ؾاىبوعًُٕٛ إ 

 كداع َا ٖٛ هلِ ًب اسبكٝك١.أػل٣ظ ٚاىبوًُٕٛ ٫ ٜلٜـٕٚ ه٣ٛ إ

ا٫هع٬َٞظ ٚعًع٢ ايكع٣ٛ    ييت نإ هلا تأثإل عُبِٝ ع٢ً ايعامل ٖقٙ ٖٞ ٚد١ٗ ايُٓبل ا 

ٖٞع   ٕ ْعل٣ َعا  ًب ايععامل ا٫هع٬َٞ ؾإْ٘ع َٔع اىبٗعِ أ      ٚيهٞ ْـكى َا ػبلٟ سايٝعاڄ  ايًٝرباي١ٝ.

 ايٓتا٥ر اىبرتتب١ ع٢ً ٚد١ٗ ايُٓبل ٖقٙ.
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 تٔاسات املعشف٘ يف العامل اإلطالمٕ ــــــ

ٚ إًٚب اسبكٝكعع١  فب ايڀعع٬ب ٚايبععاسجـب ٚايعًُععا٤   ٭ٚفب إ٘ ػڀععابٞ بايـكدعع١ ا دٿععْٸععين أ

ْا َتأنـ َٔ ٚدٛؿ بعض ا٭ػٝاك ٖٓا ٚأاىبوًُـبظ ايقٜٔ ٜٗتُٕٛ قبٓاق١ٌ اىبٌانٌ ايعا١ًٝ٥. 

; ىبعلؾع١ اىبٌعانٌ   ػعل٣ ِٖظ يبٔ ٜٗتُعٕٛ بؿٗعِ اسبٔعاكات ا٭   ًب ايػلب َٔ اىبوٝشٝـب ٚغإل

ٔ هاه١ٝ ا٭ انٌ ايـاػًٝع١ يًععامل   باىبٌع  ن٬َٞع َععينٸ   ايها١َٓ ٚكا٤ ٖقا ا٫ػت٬ف. ٚيهع

 ;ِٗ ٭ٕ ٖعععقٙ  اٱهععع٬َٞظ ٚبكعععـك َعععا ٜتعًعععل ا٭َعععل قبوعععأي١  ايعًعععِ(. ٚيعععقيو ؾأْعععا أعتعععقك َععٓع

.         ١اطآل٠ ع٢ً أٜ ٚأٚؿ إٔ ساٍ يٝوت ضبآعل٠ َٓٗذٝع١ عٔع تعاكٜؽ ايعًعِ ًب ايكعلٕ اىبآٞع

 ع عٌعل. ايًٝربايٝعٕٛ ًب  طلٚسع١ نبعاٍ ايعـٜٔ ًب ايكعلٕ ايتاهع     أتابع اسبـٜح سعٍٛ َعا دعل٣ ٭   

ٔ ايعامل اٱ ٞ ثع٬خ صبُٛععات َُٗع١ ًب ايععامل اٱ     ه٬َٞ ِٖ ٚاسـ٠ َع ، ايعيت َبٗعلت   هع٬َ

ِٗ ايٝعّٛ      ٌعل. ٚاجملُٛعع١ ايجاْٝع١: ٖعِ أ    فب ايٛدٛؿ ًب ايكعلٕ ايتاهعع ع  إ ٚي٦عو ايعقٜٔ ٜڀًعل عًٝع

٘  ، ٖقا اىبِعڀًض ايعقٟ ٫ أ  َِڀًض  ا٭ُٛيٕٝٛ( اجملُٛعع١  ٚ ;ٚيهٓ٘ع ًعا٥ع دعـاڄ    ،كغعب ؾٝع

عتكععـٕٚ بٓععٛع َعٔع ايععٛسٞ ٚايتععـػٌ  ٜٚقٜٔ ٜعتكععـٕٚ بٓععٛع َعٔع اىبٗـٜٚعع١ظ  ٚي٦ععو ايعع: ٖععِ أايجايجعع١

اجملُٛع١ ا٭نجل أ١ُٖٝ بايٓوب١ اتـب اجملُٛعتـب ًب ايٛقت اسبايٞ; إف تڀلم هلأئ ٚ اٱهلٞ.

طلٚسعع١ ايععيت قععـَٗا  ربايٝععٕٛ. تبٓعع٢ ايتذـٜععـٜٕٛ ٖععقٙ ا٭ يٓععا ٭ػععقٖا بعععـب ا٫عتبععاك ٖعٞع ايًٝ 

َٔع ايعك٬ْٝع١    فب ْعٛع ـ اىبآٝـب هبًٛا ايلا١ٜ يًعـع٠ٛ إ ايِٓنباٍ ايـٜٔظ ًٚب ػ٬ٍ ايكلٕ ٚ

ٜع١ بعـب ايعًعِ اسبعـٜح     ٖقٙ اىبعاؿيع١ ايعاؿ َع  ّ كباَاڄ، ايقٟ هٝت٤٬ه٬ًَٞب ؿاػٌ ايعامل اٱ

َٔ ؿع٠ٛ اٱهع٬ّ إفب اىبعلؾع١  ايعًعِ(. ٚيهٔع َعا ًٜؿعت ايُٓبعل إٔ         اْڀ٬قاڄ ;ه٬َٞٚايعًِ اٱ

١  عععع َٞ هعع٬ايٓتٝذعع١ ناْععت إٔ ايعععامل اٱ ٫ ععععع مل ٜٓععتر إًٚب ػعع٬ٍ ؾععرت٠ اىب٦عع١ ٚاشبُوععـب هعٓع

ِ    دـاڄ ق٬ًٝڄ عـؿاڄ ٬ڄ  ٚععـؿاڄ  ،َٔع َع٪كػٞ ايعًع ْعتر  أْ٘ع أ آػعل َٔع ؾ٬هعؿ١ ايعًعِ. ُعشٝض       قًٝع

ِٿ  ِ َتؼ ٚؿكهععٛا ًب  ،ٕ دععـاڄِععٕٛ ٫َعععٛصبُٛععع١ نععبإل٠ َعٔع ايعًُععا٤ ٚاىبٗٓـهععـبظ ٚبعٔعٗع

ِ  اڄٚ َ٪كػ، أك٥ٝوٝاڄ ؾًٝوٛؾاڄ مل ٜٓتر ظ ٚيهٓ٘ عًُٝاڄأكق٢ اىبعاٖـ ايع١ًُٝ ستع٢ ايعكعٛؿ    ،يًعًع

رتى اسبععـٜح ععٔع ٖععقٙ اىبٌععه١ً  ٚاىبتععأػل٠.  ٚ٭ْٗععا يٝوععت َلتبڀعع١   ;٭ْٗععا ٫ تعٓٝٓععا اٯٕ ;يعٓع

ًع٢  سعٍٛ تعأثإل ايعًعِ ع    ًب ايػلب نعإ َتُشعٛكاڄ   قبٛٓٛعٓاظ ٚنٌ ازبـٍ ايقٟ نإ ؿا٥لاڄ

ؿاك اسبععـٜح ٚقععـ ٛع َعٔع اىبعلؾعع١؟ ٖععٛ اىبكِععٛؿ َعٔع ٖععقا ايٓعع َععاايععـٜٔظ ٚعًعع٢ ؾًوععؿ١ ايعًععِظ ٚ

بععض ا٫هعتجٓا٤ات. ؾكعـ     ناْت ٖٓعاى ٚه٬َٞ. اىبوا٥ٌ ًب ُْباّ ايتعًِٝ اٱسٍٛ ٖقٙ  تكلٜباڄ

ٚ  فب ايٌُٚ نُاٍ أتعاتٛكى إ  ا      وعًڀ١ ًب تلنٝعا،   ;كغعِ نٌع أًعهاٍ ايكوع٠ٛ ايعيت َاكهٗع
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٘ ؾعًع  لنٝا َٔ ا٫ْكلاّ. نًٓعا ٜععلف َعا ايعقٟ     ْ٘ سؿِب ت، إ٫ أحبهِ نْٛ٘ عوهلٜاڄ

٤ قعاّ ب٘ع           يٲه٬ّ ًب تلنٝا، يهٓ٘ نإ مبًعو ُْبعل٠ سعاؿ٠ظ ٚك٩ٜع١ ٚاثكع١ يٮَعٛك. أٍٚ ًٞع

ٗض نـٚيعع١ عِععل١ٜ  عًُاْٝعع١( ؾ٬بععإفا أكاؿت إٔ تلنٝععا : إٖععٛ ايكععٍٛ ٕ تععـكي ـ هلععا إٔ تعٓع

اكتٔ َلٜهٞع ايلاسٌع دعٛكز هع    تاكٜؽ ايعًّٛ ايػلب١ٝ. ٚسـب أطًل ايعامل َٚ٪كؾ ايعًعِ ا٭ ٚتتبع 

ًب تاكٜؽ ايعًِظٚنعإ ايربْعاَر ا٭ٍٚ َٔع    بلْاصب٘ يٌٓٝ ًٗاؿ٠ ايـنتٛكاٙ  ؿًب داَع١ ٖاكؾاك

َلٜهعا ًب  ؽ ايعًعِ ٖٓعاى ًب أ  كهاٍ أٍٚ طايعب يـكاهع١ تعاكٜ   ْٛع٘ ًب ايب٬ؿظ هاكع أتاتٛكى بإ

داَع١ ٖاكؾاكؿ. أٍٚ ًؼّ هذٌ ًب داَع١ ٖاكؾاكؿ يٌٓٝ ًٗاؿ٠ ايـنتٛكاٙ ًب تعاكٜؽ ايعًعِ   

 تلاى.ظ ٖٚٛ عُٝـ َ٪كػٞ ايعًِ ا٭ٜناٍ سٝاڄ ْ٘ ٫ًٞ. إظ ٖٚٛ آٜـٜٔ ها٥نإ تلنٝاڄ

كعع٣ٛ ايتذـٜـٜعع١ ًب ؿاػعٌع ايععععامل    يكععـ نععإ ٖٓععاى اهععتجٓا٤ات بٌعععهٌ عععاّ ًب اي     

ؿًوعؿ١ٝ َٓٗعا ٚايـٜٓٝع١ظ ٚاعتكعـٚا إٔ     ًُٖت ٚتػاؾًت ْتعا٥ر ايعًعّٛ ايػلبٝع١ظ اي   اييت أه٬َٞ ٚاٱ

ٝش١ٝ. اعتكـ ٖ٪٤٫ بٛدٛؿ ػًٌ َعا  ؾٌٔ بهجإل َٔ اىبواٱه٬ّ بإَهاْ٘ إٔ ٜعات اىبوأي١ أ

ٚيقيو اْٗاكت ذبت ٓػٍٛب ايعًِ اسبـٜح ٚايعك١ًٝ ازبـٜـ٠ ًب ايكلٕ ايتاهعع   ،ًب اىبوٝش١ٝ

ٕ بععض اىبؿهعلٜٔ ايػعلبٝـب تعابع ٖعقا      ًٚب ايٛاقع ؾعإ  ه٬ّ.إٔ ٜكع يٲ عٌلظ ٖٚقا ٫ مبهٔ

ش١ٝ ٚيٮؿٜععإ ٖععٛ   سععـ أًععـ ايؿ٬هعع إٕ أا٫دبععاٙ ايؿهععلٟ.   كْوععت كٜٓععإ  أؿ١ َعععاؿا٠ يًُوعٝع

وعؿ١ٝ يؿلْوعا ًب   ععلف بعع  ازبعـ( يًعكًٝع١ ايؿً    ايقٟ نعإ ٜٴ  ، ايكلٕ ايتاهع عٌل ًب ؾلْوا(

ـ    تكًٝعـٜاڄ  يـ نتاباڄايكلٕ ايتاهع عٌل. يكـ أ ٕ ًب ، ٚايعقٟ أعٝعـت طباعت٘ع اٯ   عٔع ابٔع كًع

نلك ؾٝ٘ع ْؿعى اىبوعا٥ٌ. ٜعل٣ كٜٓعإ إٔ ابٔع كًعـ مبجٌع ايعكًٝع١          ه١ٓظ ٚايقٟ  140ؾلْوا بعـ 

هع٬َٞ ايعلبٞع ٚعًعِ اي٬ٖعٛت ايػلبٞع      يت أؿت إفب ايعًِ اسبـٜح. ٖٛ ٜعتكـ إٔ ايؿهل اٱاي

ٕ ٖٓعاى  ِ اسبعـٜح. يعقا ؾعإ   َعاّ ْٗعّٛ ايعًع   أ مبعج٬ٕ عا٥كعاڄ    ايًقٜٔ مل ٜؿُُٗٗا( ناْا ؿا٥ُاڄ

ِ    اڄْٛععع  اڄ، بعععـب اىبؿهعععلٜٔ ؾًوععؿٝ  اڄٚاذبعععاؿ ،َععٔع ايتكععاكب ايٓؿوععٞع ٚايهعع٬ّ غعععإل اطهعع

فب هععؿ١ ايػععلب. ٖٚععقا اىبٛٓععٛع ؼبتععاز إ ؿٜععإ َعٔع ؾ٬ٔ ٚبععـب َعععاؿٟ ا٭اٱهعع٬َٝـب اىبتشععلكٜ

ى َٛٓعٛعٞ     ;ٕاٙ اٯربڀچع . يقا امسشعٛا يٞع إٔ أ  ايهجإل َٔ ايـكاه١ ايتش١ًًٝٝ ٫سكاڄ ٭ْ٘ع يٝع

.  ٚاهعتُل ٖعقا ا٫دبعاٙ       ، يهٔع نعإ ػبعب عًٝٓعا أ    هاهٞا٭ ڀ١ عٓ٘ع ، ٕ ْأػعق ؾهعل٠ بوٝع

فب بعٌع بعععض اىبلانععن ايععيت تلهعٌع ايٓععاي إٔ قهعع٬َٞ َععًب ايعععامل اٱ ػععق ٜٓتٌععل تععـكػبٝاڄٚأ

ٜععلإ  داَععع١ : ؿاك ايؿٓععٕٛ ًب إَٚٔع ٖععقٙ اىبلانععن  .سٝععح َ٪هوععات ايعًععِ اسبععـٜح ،ايػعلب 

ِ بٓذععاب ايبانوععتاْٞ، ًب إبٓذععاب( ىبًععو ؾعع٪اؿ ا٭ٍٚ( ًب ايكععاٖل٠ظ ٚ داَععع١ ٚ داَععع١ ا ;قًعٝع
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٦اڄ  ، ٚغإلٖا.هڀٓبٍٛ(إ ٦اڄ  ًٚٝع ععامل اٱهع٬َٞ. ًب   قٙ ايُٓبلٜع١ يتٌعٌُ نبٝعع اي   هعلت ٖع   ؾٌٝع

ٚ أ فاع١ ايكاٖل٠ هعتذـٕٚ ٚاسعـاڄ  ايلاؿٜٛ ع٢ً إ ٌػٿًٕٛ، عٓـَا تٜاّظ ًٚب نٌ وبٝىٖقٙ ا٭

   ٔ ٛكٜ ٕ      ،اثٓـب َٔع اطآعلٜٔ اىبٌٗع ٚيبٔع ٜتُتععٕٛ    ،ٚيبٔع ٖعِ ًب ايٛقعع  َوعًُٕٛ َٚ٪َٓعٛ

ٞ ٚاهلعـف ا٭  .١ٝ ايٓاي ٖٓاى ًب َِلقبشبٛب ٕ َٔع كهعاي١ ٖع٪٤٫ ٖعٛ ايتأنٝعـ عًع٢ أ       هاهع

ٌ أٚ ايتؿهعل  ؾٗٞع ؾهعل أٚ َعلؾع١     آٜع١ َؿعلؿ٠ ًب ايكعلإٓ ايهعلِٜ تتعاٌَع َعع ايتٛنڊع        نٌ

ل َعٔع ْاسٝعع١ عًُٝعع١. ٖٚععقٙ ضباٚيعع١    ٜععات تؿوٻعع إْوععا١ْٝ أٚ كُععـ عًُعٞع أٚ ٌَععاٖـ٠. ٖععقٙ اٯ   

ا ٕ. ٖٚعق ّ َٔ ػ٬ٍ ؿعِ ايعًعِ يًعٛسٞ اٱهع٬َٞ َٔع ػع٬ٍ ْؿعى ايكعلآ       ه٬يًشؿاَب ع٢ً اٱ

اٱهعع٬َٞ ٖععقٙ ا٭ٜععاّ. يععقا ؾاىبوععًِ ٜعتكععـ أْع٘ع ٫ تٛدععـ ًب    اىبٛقععـ سآععل بكعع٠ٛ ًب ايعععامل  

َععل.  َععا ٜتعًععل بععايعًّٛ اسبـٜجعع١. أَععا اٯٕ ؾكععـ اْعهععى ا٭        هعع٬ّ ٌَععه١ً سكٝكٝعع١ ًب  اٱ

طلٚسات ايًٝربايٝـب اىبب١ٝٓ ع٢ً ايتكًٌٝع  عاكٓٛا أ ه٬َٞيعًُا٤ ٚكداٍ ايـٜٔ ًب ايعامل اٱؾا

١   ،تٓاَٞ اىب٪هوات ايػلب١ٖٝٛ يو نقٚ ، نُا كأٜٓا ًب تلنٝا.َٔ ًإٔ ايٌلٜع١ ايوٝاهٝع

 .ّْٗٛ ؾهل٠ ايكَٛٝع١ اسبـٜجع١   ٜٔاڄنقيو ٖٛ أٚ ، ًب ايعامل اٱه٬َٞ.َٓٗا ٚا٫قتِاؿ١ٜ

 ٕ.  ٚأْا ئ أتعلّ زبُٝع ٖقٙ اىبوا٥ٌ اٯ

 

٘ يف العامل عتطّشف سدال الذًٓ ّاللٔربالٔني ّمؼَذ الكطٔ

 اإلطالمٕ ــــــ

 :ايعععقٜٔ ٜكعععاٍ هلعععِ ،هععع٬َٞاٍ ايعععـٜٔ ًب ايععععامل اٱكدعععٕ َٚععٔع اىبؿاكقعععات ايعذٝبععع١ أ

ـ  نا٬َڄ امؿكٚا ٚتلؾعٛا عٔ ايعًِ اسبـٜح تلؾعاڄ ، قـ ايعًُا٤( ٖعقا ا٫ْكوعاّ ًب    . ٚيعقا دبع

ح سععٍٛ ايٓتععا٥ر ايؿًوععؿ١ٝ   ايععقٜٔ ٜلؾٔععٕٛ ايبشعع  ؿاػعٌع ايعععامل اٱهعع٬َٞ بععـب ايًٝععربايٝـب،   

هٝـب ايتكًٝعـٜـب.  ٬ٝهايعًُا٤ ايهٞ ظٚايعامل اٱه٬َ فبٚايـ١ٜٝٓ نُـػٌ يًعًّٛ ايػلب١ٝ إ

ٕ ٫ ٜععلف اىبٛقعـ بٌعإٔ    ، ؾرت٣ إٔ ازبُٝع اٯه٬َٞ بٗقا ا٫ْكواّٖٚهقا تأثل ايعامل اٱ

ًب اسبٝا٠  نبإلاڄ ؾلاغاڄٖقا ا٭َل تلى  ٖٓاى بعض ا٫هتجٓا٤ات. ٚقـ طبعاڄٚايعًّٛ اسبـٜج١. 

ٜٚعتكعـ  ٚ بعآػل.  ٞ َٔ فيو بٌعهٌ أ ؾلؿ َوًِ ٜعاْنٌ إٕ ٚيقا ؾ .ه١َٝ٬ايجكاؾ١ٝ يٮ١َ اٱ

أ ٖعٛ  ٕ اشبڀع ٞ ٫ أعتكعـ أ ٕ هبب ٖقا نً٘ ٖٛ ػڀأ كداٍ ايـٜٔ. ٚيهٓٸع نجإل َٔ ايٓاي أ

تًععو ايكعع٠ٛ   ايععيت كب ،ػڀععأ ايوععًڀات اسبانُعع١   ٜٔععاڄ ػڀععأ كدععاٍ ايععـٜٔ ؾكععٌبظ بعٌع ٖععٛ أ     

 ٔ ١.  ٖٚعٞع ًب اسبكٝكٝعع١ َعع ب ٖععقا. ٖٚعع٪٤٫ ٖععِ َعٔع هععبٻ  ،كدععاٍ ايععـٜٔ ا٫قتِععاؿ١ٜ ٚايوٝاهعٝع
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هع١َٝ٬  ُعا نعإ ايعًعِ ٜٓتٌعل ًب ايعب٬ؿ اٱ     بٖٝٓٚعٛ أْ٘ع    ب إٔ ْٔٝـ ٖقا ايعاٌَ ايجايحٚػب

اىبٓڀكعع١ ايعلبٝعع١ عًعع٢ ٚدع٘ع ايتشـٜععـ عععع سلنعع١ تِععشٝش١ٝ ًب اٱهعع٬َٞ عععع َبٗععلت ًب ايعععامل 

مسٝعت باهعِ اسبلنع١    ٚاكتعبٌب اهعِ ٖعقٙ اسبلنع١ قبشُعـ بٔع عبعـ ايٖٛعابظ         ٚقعـ   َتنَت١.

ٕ َعا هعبب   ايعلبٝع١ ايوععٛؿ١ٜظ ًٚب اسبكٝكع١ ؾعإ    ًب اىبًُهع١   دعـاڄ ايٖٛاب١ٝظ ٖٚٞ ٫ تعناٍ قٜٛع١   

ٚدقٚك ٖعقٙ اسبلنع١ يبتعـ٠ إفب ايكعلٕ     . 1927 ع  1926ٛ اذباؿ ظبـ ٚاسبذام ًب ْٗٛٓٗا ٖ

اينَٔ ايقٟ عاَ ؾٝ٘ ٖقا ايلدٌظ ٚبععـ فيعو اْتٌعل ؾهعلٙ ًب َِعل ٚهعٛكٜا.        ظايجأَ عٌل

ًب بعععض ا٭َععانٔ ا٭ػععل٣ظ ٖٚععقٙ  ًب اهلٓععـ ٚ ٚعًعع٢ عبععٛ يباثعٌع َبٗععلت اسبلنعع١ ايوععًؿ١ٝ 

ٞ  أكاؿت تؿوععإل اٱ ٜٔععاڄأ ٌب  ، ٚأهعع٬ّ بٓشععٛ َٓڀكعع ًب َكابعٌع ايتأَعٌع   ،هععًٛب عك٬ْعٞع بوعٝع

ٌ اىبُٓب١َٛ ايتكًٝـ١ٜ يًؿًوؿ١ اٱه١َٝ٬. ٖٚاتإ اسبلنتعإ ُٖعا أنجعل    ًٚب َكاب ،ايؿًوؿٞ

اٱمبععاْٞ  ُبععاّػبععاؿ ٖععقا ا٫ُععڀـاّ بععـب ايعًععِ َعٔع دٗعع١ ٚايٓ ، ٚتععأثإلاڄ ًب إمعادععاڄا٭هععباب إ

ٕ عًُعا٤ ايٖٛابٝع١ ًب   ُْٚبل٠ اٱه٬ّ ايؿًوؿ١ٝ يًهٕٛ َٔ د١ٗ أػعل٣. َٚٔع اىبًؿعت ي٬ْتبعاٙ أ    

ٚ اٖتُععاّ بايتكٓٝعع١ ، أٟ تٛدع٘ع عبععٛ ايعًععِ اسبععـٜح يكععلٕ ايتاهععع عٌععل عاكٓععٛا بايهاَعٌع أ ا

َٔ أؾٌٔ ايرباَر ايرتبٜٛع١   اڄٕ ايوعٛؿ١ٜ ايّٝٛ كبتًو ٚاسـٚطبعا ؾإاسبـٜج١  ايتهٓٛيٛدٝا(. 

ًب  ؾٗٓعاى َلانعن تعًُٝٝع١ كاقٝع١ ٚكا٥عع١ دعـاڄ       ِ ٚايتك١ٝٓ اسبـٜجع١ ًب ايععامل اٱهع٬َٞ،   يًعً

اهع عٌعل ٚقعـ نعجإل    ايت ؾؿٞ ايكلٕ .ٚيهٓ٘ ذبٍٛ دـٜـ كباَاڄ ،ػل٣ايُبٗلإ ٚأَانٔ أ

ِٗ ايٌععٛاؾع أٚ يٝـب ٚعًُععا٤ اىبوععًُـب ايتكًٝععـٜـباٚدع٘ع ايًٝععربَعٔع ايٓععاي ٖٓععاى ًب  ، هععٛا٤ َعٓع

ٖعقٙ  َعا    فب سعـڎ ٖع٪٤٫ إٔ ايعًعِ اسبعـٜح ٖعٛ َِعـك قًعل إ      ِٖظ ؾكعـ ًععل   ٚ غإلٕٝٛ أيهاىبا

 اىبعاك١ٓ ناْت َربك٠(.

 ،ٜعاّ ٖٓعاى بععض ايٓعاي    . ؾؿٞع ٖعقٙ ا٭  َعل كباَعاڄ  أَا ًب مَآْا ٖقا ؾكـ اْعهعى ا٭ 

١ٝ يًعًععِ اسبععـٜحظ  ٔ ؼبُعٌع ْؿععى اشبًؿٝعع١ظ ٫ٚ ٜتشلنععٕٛ عبععٛ ؿكاهعع١ ايٓتععا٥ر ايؿًوععؿ     يبډعع

  ِ ِٗ ٜوععإٚٚ أْؿوعٗع ِ  با٭ ٚيهعٓع ظ ؾععايعً اسبععـٜح ٖععٛ  ايعًععِ( ًب ايععرتاخ     ؾػععاْٞ ٚحبلنتع٘ع

.   ،ه٬َٞظ ٚيقا ؿعْٛا ْتٛاٌُ َع٘اٱ ٘ يعو  ٟ تتبعتٴع ٖٚعقا ايٛٓعع ايعق    ٫ٚ ْتٔاٜل َٔع ْتا٥ذ٘ع

ًب ايععامل اٱهع٬َٞ    دعـاڄ  اڄٚسٝٸع  اڄ٭ْ٘ع ٫ٜعناٍ ْاًعڀ    ;ٖعٛ ٚٓعع َٗعِ دعـاڄ     ،ع٢ً ْڀام ٚاهعع 

ّ يععامل اٱهع٬َٞ ٖعقٙ ا٭   ىبٛقـ اٯػعل ايوعا٥ـ ًب ا  اٜٚاّ. ٖقٙ ا٭ َٔع  ٚايعقٟ ٜتبٓعاٙ ععـؿ     ،ٜعا

هعع٬ّ ٫ تٌععهٌ ٛادٗعع١ بععـب ايعًععِ اسبععـٜح ٚبععـب اٱٕ اىباىبؿهععلٜٔ اىبُٗععـب ٚايبععاكمٜٔظ ٖععٛ أ

هٌع اىبٌعانٌ ايعيت هعببٗا ايعًعِ اسبعـٜح       ؾ. ، ٚيهٓٗا ٌَه١ً أػ٬ق١ٌَٝه١ً ؾهل١ٜ
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اع١ ايكٓابٌع ايقكٜع١     ،ع٢ً طعٍٛ اشبعٌب   فب ػًعل  ، إايٓعاي  ايعيت هعكڀت عًع٢ ك٩ٚي    ،َٔع ُٓع

ِ  ،ايتهٓٛيٛدٝا ر ايؿ     َعلٚكاڄ  ،اييت اهعتعبـتٗ ظ  ٖعقا   حبعلٚب ايٓذعّٛ ا٭ػعإل٠ ًب اشبًٝع اكهٞع

ٕ ؼـاّ اشبعاط٧ يًعًعِ اسبعـٜح. ٚػبعب أ    لبا هعبب٘ ا٫هعت  ، ٚإنً٘ يٝى ػڀأ ايعًِ اسبـٜح

ظ يهٞع  ٚعٔ اهتعُاي٘ ًب ايػعلب   ،ػ٬ق١ٝ اييت ػلز َٓٗاْعنٍ ايعًِ اسبـٜح عٔ ايٓتا٥ر ا٭

 747سعـ طعا٥ل٠ َٔع ْعٛع بٜٛٓعؼ      ا يٛ اًرت٣ أنُ ٓكً٘ ْٚوتعًُ٘ ًب َُٓب١َٛ أػ٬ق١ٝ أػل٣،ْ

ا إَععٔع نايؿٛكْٝعععا ٚنتعععب عًٝٗعععا ، ُٚعععبػٗا بِعععبػ١ دـٜعععـ٠ ،فب َِعععل، ٚبععععـ فيعععو ْكًععٗع

ٛؿ٠ ًٚعا٥ع١ ًب  ْٗا هتهٕٛ طا٥ل٠ َِعل١ٜ. ٖعقٙ ايل٩ٜع١ َٛدع    ؾإ ، اشبڀٍٛب ازب١ٜٛ اىبِل١ٜ(

وعت ًب  ايعيت تأهٻ  ،هع١َٝ٬ ازبـٜعـ٠  َٔ ازباَعات اٱ ايعـٜـ َٔ ا٭َانٔ، ؾٗٓاى ايهجإل

هععع١َٝ٬ ًب ، ٚازباَعععع١ اٱهععع١َٝ٬ ًب َايٝنٜعععا ، نازباَعععع١ اٱهععع٬َٞأكدعععا٤ ايععععامل اٱ 

ًعع٢ ٖععقٙ ٚداَععع١ أّ ايكععل٣ ًب َهعع١ظ نعٌع ٖععقٙ ازباَعععات ذبععاٍٚ ايتأنٝععـ ع  ،بانوععتإ

هع١َٝ٬  ب ا٭ػع٬م اٱ اَععات ايوععٛؿ١ٜ ٜعتعًِ ايڀع٬    ًب نٌع ازب  ايل١ٜ٩. ٚع٢ً هعبٌٝ اىبجعاٍ:  

عًُٕٛ عًع٢ ؿَع     ًب أِْٗ إ أ٬َڄ ر ٖعقٙ ايعًعّٛ َعع    فا بـأٚا بـكاه١ ايعًِ اسبعـٜح ٚاهلٓـهع١ هٝع

 ػ٬ق١ٝ.  ٖقٙ اىبُٓب١َٛ ا٭

 

 العله احلذٓح ّالكشاءٗ الفلظفٔ٘ للعامل ــــــ

فب اطععٛك ايجايععح َعٔع ايُٓبلٜعع١. ٖٚععقا اىبٛٓععٛع َٚٓععق مَعٔع طٜٛعٌع مل        ٚاٯٕ ُٚععًٓا إ

َٔع   نعبإلاڄ  ػإل٠  ْاٍ ععـؿاڄ ، إ٫ َٔ قبًٓاظ ٚيهٓ٘ ًب ايعٌلٜٔ ه١ٓ ا٭ٌ عًُٜٞٓاقٍ بٌه

اُع١ سعٍٛ ايععامل. ؾعايعًِ ٫     ٕ ايعًعِ اسبعـٜح ي٘ع ك٩ٜت٘ع اشب    عًع٢ أ ا٭تباع. ّٜٚٓ ٖقا اطعٛك  

ات    ،ٕ ٜٛدـ َٔ ايؿلاؽ. ؾايعًِ ْٗض ًب َبٌ َبلٚف ػا١ُ ًب ايػلبمبهٔ أ ٚذبعت ؾلٓٝع

، ايعععيت ٖععٞع M,F,V,Aٕ تعععقنل كععع١. ؾأْعععت قبذعععلؿ أ وعععؿ١ٝ َعٝٓععع١ سعععٍٛ طبٝعععع١ اسبكٝ ؾً

ى       ُٓبعل إ ْعو ربتعاك اي  َ٪ًلات ايؿٝنٜعا٤ ايتكًٝـٜع١ظ ؾإ   فب سكٝكع١ َٔع ػع٬ٍ َوعأي١ َعٝٓع١. ؾًٝع

ُْبلٜعع١ ٚ تًععو اىبٓٔععـ٠. ٖععقٙ َؿععاِٖٝ َٛدععٛؿ ػععاكدٞ نععقيو ايهلهعٞع أ ٖٓععاى نتًعع١ ٫ٚ

ن ٚايؿعلاؽ ايعقٟ   هاي دبلٜـ اىبؿاِٖٝ ايُٓبل١ٜ سٍٛ اسبٌْٝأت ًب ايكلٕ ايوابع عٌل ع٢ً أ

ٌععلٜٔ أٚ ًٚب ايع تڀععٛكت ٖععقٙ ايُٓبلٜععات عًعع٢ ٜععـ ْٝععٛتٔ.    ٚقععـ  .تٌععهً٘ اىبععاؿ٠ ٚاسبلنعع١  

١ ا٭ػععإل٠ أ   ِ  ايعج٬ثـب هٓع ِ   ،ثبعت ؾ٬هعؿ١ ايعًعع إٔ ، قبعا ٫ ٜكبٌع ايٌععو   ٚنعقيو َ٪كػعٛ ايعًعع

ى قُٝعع١ صباْٝعع١ إ  ايعًععِ اسبععـٜح يع٘ع ك٩ٜتع٘ع ايهْٛ  ى عًُععاڄ ط٬قععاڄٝعع١ اشباُعع١. ؾٗععٛ يعٝع  ظ ٚيعٝع
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ى ي٘ع أ  َعا َٔع اسبكٝكع١ اشباكدٝع١     ٛعاڄٜوتٗـف َٛٓ عع١ اىبٛٓعٛع ايعقٟ    ع٬قع١ بڀبٝ  ١ٜع ، ٚيٝع

 ١ كبت ؿكاهتٗا ًب ايععامل اشبعاكدٞ.  ْ٘ ٜعتُـ ع٢ً ؾلٓٝات ٭ُٓاف َعٜٝٓـكه٘ ايڀايب.  إ

ػعل٣ظ  ًب أَعٛك َعٝٓع١ظ ٚظباسعات ٓع١ًٝ٦ ًب أَعٛك أ      بعاٖلاڄ  ٚقـ سككت ٖعقٙ ايـكاهعات ظباسعاڄ   

ٕ ؽبعربى  ٱْوإ. ؾايعًِ اسبـٜح ٜعتُهٔ بٓذعاغ َٔع أ   ٚفيو سوب ايعًِ ايقٟ ٜبشح عٓ٘ ا

يت ٖقٙ ايٛكقع١ إفب  ٚيهٔ ىبافا ذبٛٻ ،بايٛمٕ ٚايرتنٝب ايهُٝٝا٥ٞ يٛكق١ ايِٓٛبل اسبُلا٤

ٌ بٌعلغ ازبعٛاب عٔع    ط٬قعاڄ. ايعًعِ اسبعـٜح تهؿډع    ؟ ؾٗعقا ٫ ع٬قع١ ي٘ع بعايعًِ إ    هبلايًٕٛ ا٭

ًب قوععِ ايؿٝنٜععا٤  فا نٓععت طايبععاڄٚإ ؟(.ٚيهٓع٘ع ٫ ًععإٔ يع٘ع بععازبٛاب ععٔع  ىبععافا   ،(؟ نٝععـ

ؼربى ا٭هععتافَععا ٖعٞع قعع٠ٛ ازبافبٝعع١؟ ؾ :هععتافى ٖععقا ايوعع٪اٍت أهععأيٚ ػ١ ايعًُٝعع١  وعٝع بايِعٝع

كٍٛ يعو   ٖٞع طبٝعع١ ٚسكٝكع١ ٖعقٙ ايكع٠ٛ؟       يهٔع َعا  يًذافب١ٝظ ٚ ٕ ٖعقا اىبٛٓعٛع   ا٭هعتاف: إ هٝع

٘  ٕ ايعًععِ ْععادض ًب  ٝى َعٔع اػتِععاْ ايؿٝنٜععا٤. ؾايٓتٝذعع١ أ   يعع ٜععرتى  صبععا٫ت َعٝٓعع١ظ ٚيهٓعع

، ٚيهٔع  عٔع هعإلتٞ ايقاتٝع١    ذبعـخ نعجإلاڄ  . أْا أنلٙ إٔ أػل٣ َٔ اسبكٝك١ داْباڄَُباٖل أ

١   ; ٭ْٗععا تععلتبٌب قبٛٓععٛعٓا اسبععايٞ.   ْكعٌع يهععِ ٖععقٙ ايٛاقععع١   تـب إٔ أكٜععـ ًب ؿقٝكعع أ ًب هعٓع

ايؿًٝوعععٛف  ىؿكي ايؿٝنٜعععا٤ نععإ ٖٓعععا ًب داَعععع١ ٖععاكؾٛكؿ أ  سُٝٓععا نٓعععت طايبععاڄ   1950ّ

ٛك ايلا ت ًب  َعٗععـ ٚنععإ ًٜكعٞع هًوعع١ َعٔع اطآععلا ،سعٌع بإلتلاْععـ كهعٌعايربٜڀععاْٞ اىبٌعٗع

: إ  ْوع٢ أبعـاڄ  ، ٫ٚ أًاكنت ًب تًو اطآعلات ٚقـ  َاهاتٌٛهتى يًتك١ٝٓ(.  ٕ ايعًعِ  قٛي٘ع

ًوعٛف بععض   عڀع٢ ٖعقا ايؿٝ  ١ ع٬قع١ بانتٌعاف طبٝعع١ ايٛاقعع. ٚقعـ أ     اسبـٜح يٝى يـٜ٘ أٜ

ٕ ايٓعّٛ ًب تًعو ايًًٝع١. ٚاعتكعـت أ     ٔكبهٔع َع  اىبربكات ٚاسبذر. ٚسـب كدعت إفب ايبٝت مل أ

اسبهَٛع١ اٱٜلاْٝع١   ٫ٚ ٭ٕ  ،ٖٛ نعْٛٞ غٓٝعاڄ   اهاتٌٛهتى يًتك١ٝٓ( يٝى َعٗـ َ صب٦ٝٞ يع

سعـ ؾ٬هعؿ١ ايٝعّٛ    ٭تعًِ طبٝع١ ايٛاقع. ٖٚٓعا نعإ أ   ٖٓاإفب تٝت ، ٚإلبا أدربتين ع٢ً فيوأ

ٛات ايتايٝع١  ًٚب اي .نعٕٛ ؾٝنٜا٥ٝعاڄ  ٗٛكٜٔ. ٖقا ٖٛ َعا غٝٸعل طلٜكٞع ًب إٔ أ   اىبٌ ، باٱٓعاؾ١  وٓع

ات ايععيت نععإ ػبععب عًعٞع ا٫ًععرتاى ؾٝٗععا  فب سِعّع ايؿٝنٜععا٤ ٚايلٜاإ هعع١ بععـأت ًب ؿكا ٓعٝع

قا ٖعععٛ ايوعععبب ًب  َعٗعععـ َاهاتٌٛهعععتى يًتكٓٝععع١( ًٚب داَعععع١ ٖاكؾعععاكؿ. ٖععع   ؾًوعععؿ١ ايعًعععِ

ِ اسبكٝكعٞع ايععقٟ قععاؿْٞ إ  ، ًٚب ايٓٗاٜعع١ إفب ايؿًوععؿ١ اٱهعع١َٝ٬ يًعًععِ  فب ؿكاهعع١ ؾًوععؿ١ ايعًعع

١ ا٭     ه٬ّ(ُبل٠ اٱه١َٝ٬ يًهٕٛ  نٛمَٛيٛدٝا اٱٚايٓ ػعإل٠  ظ ٚايعقٟ ْعقكت ي٘ع ايعج٬ثـب هٓع

نتٌعـ َعا َعٓع٢ ايٛد٘ع اٯػعل يًُٓبعل إفب       َٔ عُلٟ. ٖقٙ اسباؿث١ غإلت طلٜكٞ ٭ساٍٚ ٚا

ٞ  :  عًِ إهع٬َٞ( ؾعإْين أقِعـ أ   ُػت ايتعبإل ٚقًت طبٝع١ ا٭ًٝا٤. ٚأْا سـب ى  ْ٘ع سع ، ٚيٝع
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ٓٝات عٓععـَا ٌْععلت نتععابٞ:   ًب اشب صبععلؿ ٚاقععع تععاكؽبٞ.   Introduction to theُوعٝع

History of Science )   ٚ هع٬َٞ بُٛعؿ٘   يعت َعازبع١ ايعًعِ اٱ   َكـ١َ ًب تاكٜؽ ايعًعِ( سا

ى ؾِع٬ڄ   ،فب ايڀبٝع١ًب ايُٓبل إ َوتك٬ڄ ػڀاڄ . ٚنع٬ّ        ٚيٝع َٔع ؾِعٍٛ تعاكٜؽ ايعًعِ ايػلبٞع

ٔٻ يٞ فيو ي٫ٛ ايـعِ ازبل٤ٟ َٔ  نٗقا ايه٬ّ ٜٛاد٘ َعاك١ٓ ًـٜـ٠ ًب ايػلب. ٚمل ٜتو

ـ ٖععاًَؿب دٝععب  إل ًب داَععع١ ٖاكؾععاكؿ   ،ايوعٝع ٕ إهعع٬ّ ٚ، اىبٗععتِ باٱايعععامل ايربٜڀععاْٞ ايٌعٗع

ٍ ؾ٬ أسـ ٜوُض يٞ  علٸف نُوتٌلمظ ٚاٱنإ ٜٴ  به٬ّ نٗقا. ًب فيو ايٛقت نإ قعٛ

ـټٜٴ ِٖ: إٕ ايعًِ اٱه٬َٞ ٖٛ ػٌب َوتكٌ ًب ايُٓبل إفب ايٛاقعأسـ  ٜهٔع َٔع   ظ ٚملنؿعلاڄ  ع

ٚنتعب ايهعجإل سعٍٛ ٖعقٙ      ،ُٚاك باٱَهإ فيو ،َٛكٔ اٯٕ تػإلت ا٭ٚيه ايوٌٗ فيو.

اييت نٓت أؾتعتض بٗعا    ،اىبٛآٝع. ناْت ٖقٙ ٖٞ ٚد١ٗ ايُٓبل ايجايج١ َع َكـَتٗا اىبتٛآع١

َٔع ايعـعِ ٚايتأٜٝعـ ًب     اڄنتي اييت نتبتٗعا ًب ايعٌعلٜٓٝات َٔع عُعلٟظ ٖٚٞع ٫قعت نعجإل       

ـ َٔع ايُٓبلٜع١ قعا٥ِ عًع٢ ٖعقٙ ايؿهعل٠       ايعامل اٱه٬َ ٍ   ،ٞ. ٖٚقا اىبٌٗع : إٕ ايعًعِ  ايعيت تكعٛ

، نُععا إٔ أٟ عًععِ إهعع٬َٞ َععلتبٌب باسبٔععاك٠     اسبٔععاك٠ ايػلبٝعع١ ب ايػلبعٞع َععلتبٌب بٌععـ٠  

٘   اٱ لبععا ٜٓععتر ٜٚهععٕٛ  ايقاتٝعع١ ٚؾعايٝتع٘ع اشباُعع١ظ ؾٗععٛ إ   هعع١َٝ٬. ٖٚععٛ نععأٟ عًععِ يع٘ع قُٝتعع

بٌعلٍب  ٚيهٔع   ،ايعًِ عٔع سٔعاك٠ أػعل٣   ٕ تأػق ٖقا ١ سٔاك٠ تلٜـ أيبهٔ اسبٍِٛ ٭ٜ

بٗعا. ٚأؾٌٔع    يٝهعٕٛ طبتِعاڄ   ;نٙ عٔع تًعو اسبٔعاك٠ ا٭ٚفب   ٕ تؿِعً٘ ٚكبٝٿع  إٔ تتُهٔ َٔع أ 

ا    َجاٍ يقيو تعاٌَ اىبوًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ َع ايعًِ ايْٝٛاْٞ ،  ٚنقيو َا ؾعًت٘ أٚكٚبعا سعـب ؿػًٗع

ٞ  ،ه٬َٞايعًِ اٱ ٞ ايعًعِ اٱ ، ٚيهٓ٘ع ًب اسبكٝكع١   ايقٟ ٜو٢ُ عاؿ٠ بايعًِ ايعلبع ف ; إهع٬َ

فا ؾعٌع اىبوعًُٕٛ ًب   ؾُعا  َا ا٭تلاى ٚاهلٓٛؿ، فب سـڎ، ٚإٚنقيو ايؿلي ،ًاكى ؾٝ٘ ايعلب

ع َع  ،فب ايًػ١ ايعلب١ٝ، ٚتلنبت٘ إباسبٍِٛ ع٢ً ايعًِ ايْٝٛاْٞ ٜهتؿٛاِْٗ مل ٖقٙ اسباي١؟ إ

ل ًب سععلِٜ ايؿ  ت٘ ايْٝٛاْٝعع١. إْع٘ع ذبععٍٛ بايهاَعٌع إفب دععن٤ َِٓعٗع هععل اسبؿععاَب عًعع٢ ًؼِعٝع

ٟٻاٱهعع٬َٞ. ؾؿعٞع ايٛاقععع إ   هِ إًععؼّ  ٕ أ يعًُععا٤ اىبوععًُـب  افا ؿكي بعُععل ِْععْٛ  َعٓع

، هٝذـ أْ٘ع ٜتعاٌَع َعع    ٟ عامل َٔ عًُا٤ ا٭ْـيى، أٚ أٚ ابٔ هٝٓا، أنايبإلْٚٞ ،ايهباك

ٌب إهعع٬َٞ، ى ضبٝڀععاڄ ضبعٝع َوععا٥ٌ َعٝٓعع١ كقبععا أػععقت ععٔع  ٕ ٖٓععاى . ُععشٝض أْٜٛاْٝععاڄ ٚيعٝع

ٚيهٔع َٔع سٝعح     ،قًٝعـي ػاُع١ أػعقت عٔع عٓاُعل إ    ، أٚ ٖٓعاى ُٚعؿات   كهعڀٛ أعُاٍ أ

ٌ ع ؾإاجملُٛ عُبعِ أثعل ًب   ًب ؿاػٌع ايُٓبلٜع١ اٱهع١َٝ٬. إٕ أ    َٓعـَر َٚٓعـىڌ   ٕ ايعًِ بايهاَع

هٞع عُعل اشبٝعاّ. عٓعـَا     عًِ ازبرب ًب ايعِل ايوابل يًٓٗٔع١ نعإ َٔع قبٌع ايٌعاعل ايؿاك     
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بايًػع١   ؾوعتـْٚٗا  اؿيع١ َعا  عع ٚأْت بايڀبع إفا ًلعت قبڀايع١ ُٝػ١ ػاُع١ أٚ َع  ْكلأ نتاب٘

ايتأثإل ايقٟ ذبـث٘ ؾٝعو نبٝعع    ١ سٔاك٠ أػل٣ عع ؾإ١ٜٕ أٚ تٓكًٗا إفب أًٝنٜاي١ِٝٓٝ أٚ اٱْه

هع٬َٞ.  ، ٖٚٛ اطٌٝب اٱفب ضبٌٝب ثكاًب ًاٌٍَ ايهتاب ػبعًو تٌعل بأْو تٓتُٞ إؾِٛ

َ ا َا ؾعً٘ع ًب تعاًَ٘ع َعع ايعًعِ اٱ    ٚعـب ٖق ١     هع٬  ؟1040ٚ 1030ٞ. ؾؿٞع َـٜٓع١ طًٝڀًع١  هٓع

ٚايعيت أسععـثت تػعإلات عًُٝعع١    ،فب اي٬تٝٓٝعع١ايعلبٝع١ إ سُٝٓعا بعـأت تلنبعع١ ايهتعب َعٔع ايًػع١     

اَى عٌععل ظ ٚعععاٚؿت َععل٠ ثاْٝع١ ًب ايكععلٕ اشبعع ًب ايػععلب  ػعع٬ٍ ايكععلٕ ايجعاْٞ عٌععل سكٝكٝع١  

فب ايهتعععب ترتدعععِ ببوعععاط١ َععٔع ايعلبٝععع١ إ ناْعععت ٖعععقٙ ٚايوعععاؿي عٌعععل ٚايوعععابع عٌعععل،

٘     فب سـڎا٭ٚفب ناْت تٌب٘ إ . بعض ايعكٛؿاي٬ت١ٝٓٝ هع٬َٞظ  ايععامل اٱ  نعبإل َعا نعإ عًٝع

    .١ ٓا ايكُٝع١ ًب ايڀعب      َ٪يډ :ؾُعج٬ڄ  بٌ ناْت ٖٞ عٝٓٗعا ًب ايعكعٛؿ ايكًًٝع١ اىبآٝع ؿعات ابٔع هٝع

 ،ٚيهٔ ًب فيعو اسبعـب ٫ أسعـ نعإ ٜعتكٔ ايًػع١ ايعلبٝع١        ،ْٗا علب١ٝكلأ نُا يٛ أناْت تٴ

 ،ت١ٝٓٝ. كقبا مل تهٔ تًو ايرتنبات باىبوت٣ٛ اىبڀًعٛب يقيو ناْت ٖقٙ ايهتب بايًػ١ اي٬

ٌ     ٚيهٓٗا ناْت َٛدٛؿ٠. مل مبلٸ ستع٢ كبهٔع ايػعلب َٔع      ظإ٫ قعلٕ ٚاسعـظ ٫ أنجعل ٫ٚ أقع

ِٸ بًعـإ  يكا٤ اطآلات ًب طبتًعـ اي ك ؿا٥ُاڄ أثٓا٤ إنلٿب٘. ٚأْا أ اڄدعٌ ٖقا ايعًِ عًُاڄ طبت

ِ ثٓعععا٤ سعععـٜجٞ َعععع ايٓعععاي ًب ٚما  ، ٚأهععع١َٝ٬اٱ ، ٚنعععقيو َعععع نععٌع  كات ايرتبٝععع١ ٚايتعًععٝع

ْٓا : إٕ ايوبب ًب أأقٍٛ هلِ ظٚايلَن َِٗ دـاڄ ظاىبو٪ٚيـبظ أنلك ٖقا ايه٬ّ بٌهٌ كَنٟ

ـٸ اٙ إهع٬َٞ تبٓٸع  ٢ ايعًعِ اٱ تبٓٸع  ْوتڀٝع إٔ ْؿعٌ نُا ؾعٌ ايػلب ٖٛ إٔ ايػلب سـب ٫  فب سع

.     ،ٚيهٓ٘ع مل ٜأػعق ايعُاَع١    ،ػق ست٢ ٬َبى عًُعا٤ اىبوعًُـب  أْ٘ أ ٚمل ٜٔععٗا عًع٢ كأه٘ع

ٚكٚبعا عًع٢ ايكًٓوع٠ٛ ايعيت نعاْٛا ٜٔععْٛٗا       ايكلٕٚ ايٛهڀ٢ سعاؾِب ا٭هعاقؿ١ ًب أ  ؾشت٢ ًب 

ٟٸ  أْٓا ايّٝٛ ًب ايعـٜـ َٔ ازباَعات اٱه١َٝ٬ أ ؾٛم ك٩ٚهِٗ. بُٝٓا تل٣ ازبعاَعٞ   ػعقْا ايعن

ڀل   ايكبع١ َٔ ايػلب. عبٔ ٫ ْوتڀٝع أٚ ت ٕ ْؿهل نٌؼ١ِٝ َوتك١ً عٔ اٯػعل. يكعـ هٝع

عًع٢ ًعهٌ    طعلغ اىبٛٓعٛع سايٝعاڄ   ، ٚدعًتٓا َٔ طبتِاتٗا. أْعا أ عًٝٓا ٖقٙ ايجكاؾ١ بايهاٌَ

١إ ٚايععقٟ ٖععٛ َوععتُل  ،فب ْععٛع َعازبتٓععا يٮَععٛك، ٚيهٓع٘ع ًب اسبكٝكعع١ ٜلَععن إًععاك٠ قِِعٝع

أػعق ايػعلب    ٚايجا١ْٝ: ;ػق اىبوًُـب يًعًِ ايْٝٛاْٞأ ا٭ٚفب:ػبابٝتإ: . يـٜٓا إفاڄ سايتإ إسايٝاڄ

. ؾؿعٞع نًتععا اسبععايتـب  ٚػععقٙ َعٔع قبعٌع ايػععلب ا٭ٚك ، َٚعٔع ثععِ أهعع٬َٞٝين يًعًععِ اٱاي٬تعع بعٞع

ِ    ٜٔعاڄ ، ٚيهٔع نعإ ٖٓعاى أ   كهاٍت ٖٓاى ؾرت٠ َٔ ايٓكٌ ٚاٱناْ ٚؾعرت٠   ،ؾعرت٠ َٔع اهلٔع

ى  ٜٔاڄ. ايلؾض أ ٚايقٟ ٜعين ؿا٥ُاڄ ،ٚؾرت٠ َٔ ايـَر ًب ع١ًُٝ ايتهاٌَ ،َٔ ا٫هتٝعاب يٝع
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ـ   بعـاڄ ٖٓعاى عًعِ أ   . ؾٗععٛ ٜٔعاڄ َر ًب ؿاػٌع سٔعاك٠ َعا بعـٕٚ إٔ ٜعلؾض بعٔ٘ع أ      مبهٔع إٔ ٜٓع

شٔ إ    شٔ     فا نٓعا ْأنٌع ؾكعٌب   ٌٜب٘ ازبوعِ ايبٌعلٟ. ؾٓع ٤، ؾٓع ، ٚازبوعِ ٫ ٜعلؾض أٟ ًٞع

.  بعععض ايػععقا٤ ػبععب أ  ُٛت بعععـ أٜععاّ ق٥٬عٌع مبتِع٘ع ازبوععِظ ٚايععبعض اٯػععل ػبععب إٔ   ٕهعٓع

ٚأٚدعـت   ،دشع١ دعـاڄ  اييت ٖٞ ْا ،َٚافا عٔ اسباي١ ايٝابا١ْٝ :سـنِٜلؾٔ٘. كقبا ٜتوا٤ٍ أ

 ٖقٙ ايٓتٝذ١ ايعيت تعتهًِ عٓٗعا؟    ٚيهٓٓا مل ْلٳ ،ػلٙ، إفب آٚغوا٫ت سـٜج١ ،ٌٞبٝتٛتوَٝ

ٕ ، ٚٚينٜٔ نإ بٛفٜاڄ ًٚب ْؿعى ايٛقعت    ،ايعقٟ ععاَ ًب ْؿعى ايكعلٕٚ ايكلٜبع١      ،ًٓتٛ ايٝابعا

ظ كبععت تلنبتع٘ع إ   نععإ ايعًععِ غلبٝععاڄ   ٕ ايٝابععإ هععتعٌُ   ، ؾٗعٌع أفب ايًػعع١ ايٝاباْٝعع١  بايهاَعٌع

 اٯٕ.  ٢ ذبٌٜٛ ٖقا ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا إفب ٤ًٞ ٜاباْٞ؟ مل ْوُع بقيو ستٸ٢ـكػبٝاڄ عًت

 ،فب ؾعرت٠ َعٔع ايرتنبعع١ ؾععإٕ نبٝععع اسبعا٫ت ايتاكؽبٝعع١ تٌععإل إ َععا ْعًعِ   ٚيهٔع سوععب 

ٕ مبهٔع أ  ٚبؿٌٔ ٖقا ايتهاٌَ ٜتِ طلؿ ا٭دنا٤ اييت ٫ ،تًتٗا ؾرت٠ َٔ اهلِٔ ٚايتهاٌَ

يعيت ٫ تٓوعذِ َعع ايل٩ٜع١ اشباُع١ بععامل َععـبظ ٖٚعٛ بائعبٌب َعا           تكبٌ حباٍ َٔ ا٭سٛاٍظ ٚا

ٞ ٗتِ بعبعض اىبُبعاٖل يًعًعِ اٱ   ؾعً٘ ايػلب اي٬تٝين. ايػلب اي٬تٝين مل ٜ ڀل   ،هع٬َ ٚمل توٝع

  .١ ٚنععقيو مل ٜهعٔع بعععض اىبوععًُـب َٗتُععاڄ عًٝ٘ع ٖععقٙ اىبُبععاٖلظ ٚمل ٜعتربٖععا قٔععاٜا ك٥ٝوعٝع

ڀل ٚمل تٓتٌععععل ًب ايععععب٬ؿ ٚايععععيت  ،لبععععاٍب اىبٛدععععٛؿ٠ ًب ايعًععععِ ايْٝٛععععاْٞبععععبعض ا٭ مل توعععٝع

ٕ نبٝعع  ٚاسبكٝك١ أ َٔ ايٓاس١ٝ ايتاكؽب١ٝ. ٜٔا ساي١ مبهٔ اعتباكٖا ؿي٬ٝڄاٱه١َٝ٬. ٖقٙ أ

هِ ايٝعّٛ مل تٓعتر نعجإلاڄ       ًب ايععامل اٱهع٬َٞ. نعإ     اىبٌاكٜع ايؿهل١ٜ ايعيت طلسعت عًٝع

٥ن٠ ْٛبٌ ًب ايؿٝنٜعا٤ظ  اىبوًِ ايٛسٝـ ايقٟ سٌِ ع٢ً دا ،نعبـ ايو٬ّ ،ًؼآْٖاى أ

٤ هعع٣ٛ أ»: َععافا دععل٣ يٲهعع٬ّ؟ ؾأدععاب:  ٚايععقٟ هعع٦ٴٌ فات َععل٠  ًب  ْٓععا بععقيٓا دٗععٛؿاڄ ٫ ًعٞع

ايٝؿٛكْٝععا يًتكٓٝعع١ ًٚب ايهًٝعع١  ُععؿٗإ ٚقلطبعع١ ؾهاْععت ْتٝذعع١ ٖععقٙ ازبٗععٛؿ ًب َعٗععـ ن   أ

 ْ٘ اْتكاٍ دػلاًب َٔ َهإ َاظ ٫ أنجل ٫ٚ أقٌ.إ«. َرباطٛك١ٜ ًب يٓـٕاٱ

ٌب هلقا اىبٛقـظ ايعقٟ ٖعٛ ًب اسبكٝكع١ ُعـ٣ ىبعا طلس٘ع نبعاٍ ايعـٜٔ         ٚع٢ً طٍٛ اشب

ـ  آػععلظ اْڀ٬قععاڄ ٚيهعٔع بععنٟڎ، ٜٚهععلكٙ ايٝععّٛ ؾٝنٜععا٥ٞ نععبإل، ا٭ؾػععاْٞ َعٔع سلنعع١ ايوعٝع

ايععيت ت٪نععـ عًعع٢ ايبٴعععـ   ، ايُٓبلٜعع١ ازبُايٝعع١( بععع نبععاٍ ايععـٜٔظ ٚايععيت توعع٢ُ ًب ا 

 ٞ إل َٓؿِعٌع ععٔع ٕ ايعًععِ اسبععـٜح غعع قعٌع أا٭ٚايععيت تععـكى عًعع٢   ،ا٭ػ٬قعٞع يًعًععِ اٱهعع٬َ

ٞ   ٓٗا١ٜ يتشًُٖٛا بعإػ٬ْ َعع   يٝهِ ًب ايايك١ُٝظ ٚاييت ًُٚت إ  .آػعلٜٔ ًب ايععامل اٱهع٬َ

تًو اسبلن١ اييت أْتذت ايّٝٛ َ٪هو١ ٚاسـ٠ ٖٞ  داَعع١ عًٞع دعاك اٱهع١َٝ٬( ًب اهلٓعـظ      
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ٚنُعا تهًُعت عٔع    ١ٜ. ٖقٙ ازباَع١ اييت توع٢ يًتعاٌَ َعع ٖعقا اىبٛٓعٛع  بأهعايٝب عِعل     

ٖٓعاى ععـ٠    ٖقٙ ايڀلم ايج٬خ َٔ ايتؿهإل سٍٛ ايع٬ق١ بـب اٱه٬ّ ٚايعًِ اسبـٜح أٜٔاڄ

 ٞ ٞٸ أَبعٛاٖل َُٗعع١ دبععلٟ ًب ايعععامل اٱهعع٬َ قبعٌع إٔ أبععـأ ًب  ٕ أبٝٸٓٗععا أ٫ٚڄ، ٚايععيت ػبععب عًعع

 ذبًًٝٗا.   

ايػلب١ٝ عًع٢   َباٖل٠ ْؿٛف ق١ٜٛ دـاڄ، ٖٚٞ ايتـؾل اىبوتُل يًعًِ ٚايتك١ٝٓ ٖٚٞ ا٭ٚفب:

. ؾؿعٞع نعٌع ؿٚيعع١  فب ؿكدعع١، ٚاهععتػلاق٘ هلععقٙ ايععـٍٚ إايععـٍٚ اٱهعع١َٝ٬ ا٫هععتٝعاب ايهاَعٌع

ٚ ٚآعش  اڄٝع إه١َٝ٬ دبـ إٔ ٖٓاى تبٓٸ ٙ ايتهٓٛيٛدٝعا ايػعلبٝـبظ َُٗعا نعإ ُْبعاّ ٖعق      اڄ يًعًعِ 

ف قعـ  إ اؿ١ٜ، َُٚٗا نإ َٛقؿٗا بايٓوب١ إفب ايػلب;قتِايـٚي١، َُٚٗا ناْت هٝاهتٗا ا٫

ُل ق١ٝٔ َا، ٚهٛا٤ ناْت ٖعقٙ ايـٚيع١ َٔع اىب٪ٜعـٜٔ بايهاٌَع يًػعلب أٚ ناْعت يبٔع         تٓا

ُبِ اىبُبعع   ٙ اسبكٝكعع١ تِععـم عًععع٢ نعٌع ايععععامل    ٖٚعععق اٖلات ًب ايٌعععٛاكع تٓـٜععـاڄ بععايػلب.  تعٓع

ٔ اٱ اىبرتتبع١  ٚتبشعح ايٓتعا٥ر    ،ه٬َٞ. ٖٓاى بعض ايل٣٩ ٚا٭ؾهاك تڀلغ ًب بعض ا٭َعان

ٌٖع ٜعتِ ٖعقا ايٓكٌع يًتكٓٝع١ ٚايعًعِ ايػلبٞع         ض ا٭هع١ً٦: وعأٍ بعع  ٕ ْع٢ً ٖقا. ٖٚٓعا ؼبعل يٓعا أ   

يڀلٜكعع١ غععإل ْادشعع١ ؾععأٜٔ  فا ناْععت ا٫ ٜععتِ ْكًع٘ع بڀلٜكعع١ غععإل ْادشعع١؟ ٚإ كعع١؟ أبڀلٜكعع١ َٛؾډ

١ َُٚٗع١ دعـاڄ. أ     فا نإ ٖٓعاى ػًٌع ؾًُعافا ٚدع    اشبًٌ؟ ٚإ ١ ك٥ٝوٝع ْعا يوعت ٖٓعا    ـ؟ ٖعقٙ قٔٝع

 ا٭هاهٞ ايقٟ أتعاٌَ َع٘ ايّٝٛ. ؾٗقا يٝى َٛٓٛعٞ ،٭عات َوأي١ اْتكاٍ ايعًِ بلَتٗا

َعٔع َععـيٍٛ ايعًععِ اٱهعع٬َٞ    ١ ايتـكػبٝعع١ ايععيت تبععقٍ يـكاهعع١ نععٌڎ   اطاٚيعع ايجاْٝعع١:

ِ سعـب    ٚتاكؽب٘. ًٚب َا ؽبچ  ّ ٖقا اجملاٍ أْا أعتكـ إٔ ع٢ً اىبوًُـب إٔ ؽبذًعٛا َٔع أْؿوٗع

 ٜتشـثٕٛ عٔ ٖقا اىبٛٓٛع بؿتٛك ٚػذٌ.

هِ بعععض ا٭َجًعع١. ٜبًععؼ اي  ؿعععْٛٞ أ ٝععّٛ عععـؿ اىبوععًُـب ًب ايعععامل قلابعع١ اىبًٝععاك    عڀعٝع

شٞ،  ٚاي ،َوًِ. أَا ًب أٚا٥ٌ ايكلٕ ايجاْٞ َٔ تاكٜؽ اٱه٬ّ قٟ ِٜاؿف ايكلٕ ايجأَ اىبوٝع

ـٸك عـؿ اىبوًُـب ًب فيو ايٛقت سٛايٞ  ِ   30 عع  20كقبا ٜك ٫ تٛدعـ  ٕ ناْعت  ، ٚإًَٝعٕٛ َوعً

ٕ ايععـؿ نعإ   ١َٝ ايٛاهعع١ إ٫ أ رباطٛكٜع١ اٱهع٬  ٤َات ؿقٝك١. ٚع٢ً ايلغِ َٔ تًعو اٱ سِاإ

كقبععا تهععٕٛ ٖععقٙ ايـكاهععات طبڀ٦عع١ظ ٚيهعٔع     يًـكاهععات اٱسِععا١ٝ٥.  بٗععقٙ اسبععـٚؿ ٚؾكععاڄ 

 عـؿ اىبوًُـب نإ أقٌ بهجإل َٔ عـؿِٖ ايّٝٛ.   إٔ ـ اىب٪نډ

ـٻ    ١ اطع إل٠ َٔع ايهتعب. ٖعقا باٱٓعاؾ١     ت تلنبع١ نُٝع١ نعب   كبډع ؿ٠ظ ًب تًو اىب٦ع١ هٓع

ؿٞ ؾُا قـ تلدِ َٔ ايؿهل ايْٝٛاْٞ ايعًُٞع ٚايؿًوع   ٥ع١ يتًو ايهتب.طبعاڄ إفب ايٓٛع١ٝ ايلا
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ُـب صبعتُعـب َٔع         ظبام ٜععاؿٍ  ا٭هاهٞ ًب تًو اىب١٦ ه١ٓ ٖٛ إ ععع ايٝعّٛ ععع نٌع إظبعامات اىبوًع

ه١َٝ٬. ٖٚقا أَل غإل قابٌ يًتِـٜل. ٫ أذبعـخ عٔع ْٛعٝع١ تًعو ايرتنبعات      نٌ ايبًـإ اٱ

ٕ تًعو ايرتنبعات اىببهعل٠ عٔع ايًػع١ ايْٝٛاْٝع١ دعًعت َٔع         إاييت ناْت ْٛع١ٝ عاي١ٝ دـاڄظ بٌع  

 بُٝٓا عبٔ ايّٝٛ ْل٣ ْٛعٝع١ كؿ٦ٜع١ دعـاڄ    ،ه١ٓ 700ايًػ١ ايعلب١ٝ أِٖ يػ١ ع١ًُٝ ًب ايعامل ىبـ٠ 

ه١َٝ٬ اىبعاُل٠ظ ٖٚٞ ًب نجإل َٔ ا٭سٛاٍ َعتُـ٠ ع٢ً ايؿِٗ َٔ ايرتنبات إفب ايًػات اٱ

 اي٬تٝين يًعلب١ٝ ايتكًٝـ١ٜ.

 هٓٓا ايبـ٤ بازبٗٛؿ ايجكاؾ١ٝ َٔ اٯٕ.عتكـ بأْ٘ مبأشبتاّ أْا ًٚب ا

 ًععبٝاڄ  ٚايعقٟ ٬ٜقٞع تلسٝبعاڄ    ،إٔ ْبـأ قبا ٜڀًعل عًٝ٘ع ايعبعض اهعِ  أهع١ًُ اىبعلؾع١(      

ٓٝات َٚععا    ٖعقٙ ا٭ٜعاّ، ٚايععقٟ نٓعت أًعلت إ     ٚاهععاڄ  يٝ٘ع ًب نتابععاتٞ اىبتٛآعع١ ًب اشبُوٝع

ايععقٟ اغتٝعٌع قبعٌع  ،مساعٝعٌع ايؿععاكٚقٌٞ إًب ا٭طلٚسعع١ ايععيت نتبٗععا ايلاسعع بعععـٖا، َٚعٔع ثععِ

 .عاَـب ًب ؾ٬ٝؿًٜؿٝا

تٓععاقٍ اٯٕ ًب  ،ٚمساٖععا  أهعع١ًُ اىبعلؾعع١(  ،ٖععقٙ ا٭طلٚسعع١ ايِععػإل٠ ايععيت نتبٗععا  

ٚ    اىب فب ْتعا٥ر  هعٛف تع٪ؿٟ إ  ٖٞع  ٪كبلات ٚايٓـٚات ايرتب١ٜٛ ًب نٌع أعبعا٤ ايععامل اٱهع٬َٞ، 

 طٝب١.

     ٛ يٝع١  ابعؼ ٚاىبٖٛعٛبـب َٔع أؾعلاؿ ازبا    ٖٚقا ٜتڀًب ايهعجإل َٔع ازبٗعـ اىبٌعرتى بعـب ايٓ

ِٗ إٔ ٜتعًُعٛا      اٱه١َٝ٬، ايقٜٔ ػبب عًِٝٗ إٔ ٜتعًُٛا ايعًِ ايػلبٞ بتعُل. نُعا ػبعب عًٝع

هععلِٜ، ٕ ٜععـكنٛا ايلهععاي١ ايهٛمَٛيٛدٝعع١ يًكععلإٓ اي ، ٚأهعع٬َٞ بعُععل أٜٔععاڄ ايؿهععل اٱ

ِٗ ًب ْؿعى ايٛقعت أ   ٚ  ٚيٝى ؾكٌب كهايت٘ ا٭ػ٬ق١ٝ. اسبامَع١ ىبٛاُع١ً   ٕ ٜتشًعٛا بعاٱكاؿ٠   عًٝع

 ٖقا ايڀلٜل.  

 َٚٔ اىبُٗات ايِعب١. ،ْٗا ١َُٗ عُب١ُٝ دـاڄإ

هع٬ّ  ، إ٫ إفا تٓعامٍ اٱ هع٬ّ هعتبك٢ ٌَعه١ً قا٥ُع١    إٕ ٌَه١ً ععنٍ ايعًعِ عٔع اٱ   

 عٔ اؿعا٥٘ بأْ٘ ايوبٌٝ ايٌاٌَ يكٝاؿ٠ اسبٝا٠.

ايٓا ، بٌ ٚست٢ أعُفا نإ ا٭َل نقيو ؾٝذب عًٝٓا ايتٛقـ عٔ أعُايٓا ايعباؿ١ٜٚإ

 .ا اي١َٝٛٝٚأؾهاكْا اييت توٝڀل عًٝٓا ًب سٝاتٓ

ظ   ٕ عباؾِب عًع٢ ٖعقا   ٚيهٔ ا٭َل يٝى نقيو. ؾٓشٔ ػبب عًٝٓا أ اىببعـأ اىبتهاٌَع

 .ٕ ت٪ػق بُٓبل ا٫عتباكٖٚقٙ ْكڀ١ ػبب أ
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 نؼاف بالذساطات املكاسى٘ 
 بني الكشآٌ ّالتْساٗ ّاإلجنٔل 

 الكظه الجاىٕ

 

 عسكرياند. حسيٍ شريف 

 

 ــــــ: معذضات املظٔح يف اإلجنٔل ّالكشآٌ الذساط٘ الجاىٔ٘ عؼشٗ

 ـ ٍْٓ٘ البشح ــــــ0

 .ضبُـ عبـ ايلهبٔ عّٛاىب٪يـ:  «.َعذنات اىبوٝض ًب اٱظبٌٝ ٚايكلإٓ»عٓٛاْ٘: 

 .1990ّايڀبع١ ا٭ٚفب، تاكٜؽ ايٌٓل:  ؿاك ايبٌإل، ايكاٖل٠.ايٓاًل: 

 

 ـ ٍذف البشح ــــــ0

 ف ايباسح ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ َا ًٜٞ:اهتٗـ

ٔٸٌ ع٢ً اىبوٝض1 قبعذنات، ٚأفٕ هلا إٔ دبلٟ ع٢ً ٜـٜ٘;  ع إثبات إٔ اهلل قـ تؿ

 يتهٕٛ ؿي٬ٝڄ ع٢ً عُب١ُ اهلل ٚسـٙ، ُٚش١ نْٛ٘ َله٬ڄ َٔ قبٌ اهلل.

ٕٻ ٖقٙ اىبعذنات ؿيٌٝ ا٭ي١ٖٝٛ، ٚإٔ ٖقا ايُبٔع َعا   2 ٔٻ أ ع بٝإ ايتِٛك اشباط٤٢ ىبٔ َب

 ٫ ؿيٌٝ ع٢ً ايعذن ًب إؿكاى اسبكٝك١.ٖٛ إ

ع إدلا٤ َكاك١ْ بـب اىبعذنات ًب اٱظبٌٝ ًٚب ايكلإٓ ايهعلِٜ، ٚبٝعإ أٚد٘ع ايتٛاؾعل     3

 ٚا٫ػت٬ف بُٝٓٗا.

 ع بٝإ اىبٛقـ اٱه٬َٞ ىبعذنات ايلهٌ.4

 

 ـ ميَر البشح ــــــ4

    ٗ ر اىبكعاكٕ،  اعتُـ ايباسح ًب ٖقٙ ايـكاه١ ع٢ً َٓٗر ايتشًٌٝع ايُٛعؿٞ، ٚعًع٢ اىبٓع
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ٚاىبٓٗر ا٫هعتكلا٥ٞ; ٚفيعو يـكاهع١ ايِٓعْٛ، ٚذبًٌٝع ا٭ؾهعاك َٚكاكْتٗعا، ٚتڀبٝكٗعا َعع          

ٛب ايباسعح ًب ٖعقٙ ايـكاهع١ سٛاكٜٸعاڄ ٚدعـ٫ڄ         بعٔٗا، ثِ بٝإ ايٓتا٥ر اسبا١ًُ، ؾهعإ أهًع

 اهتـ٫يٝاڄ ًب إٓ ٚاسـ.

 

 ـ إطاس البشح ــــــ 3

 ڀٌب ايتايٞ:عازبت ٖقٙ ايـكاه١ َٛٓٛع ايبشح ٚؾكاڄ يًُؼ

ِ،        ؿكاه١ ايهتب اىبكـه١: ِ ٚغعإل اىبوًع ىبعافا مل   ؿكاهع١ ايهتعب اىبكـهع١ بعـب اىبوًع

َعذععنات  اىبػايڀععات ًب ا٫هععتـ٫ٍ ٚاٱقٓععاع;  ايكععلإٓ بتشلٜععـ ايهتععب اىبكـهعع١؟،    ِٜععلغ 

ض ٚايڀبٝععع١ ًب ايٓبعع٠ٛ:   ،   أ٫ٚڄ: اىبوعٝع ٍ  ثاْٝععاڄ: عُعٌع اٱيع٘ع ض:   ;عُعٌع ايلهععٛ  أ٫ٚڄ: أعُععاٍ اىبوعٝع

ض ًب   ;اىبعذععنات ثايجععاڄ: ،ًَهعع١ اهلـاٜعع١ ٚايلهبعع١   ثاْٝععاڄ: ـاٜعع١،ُعع٬س١ٝ اهل َعذععنات اىبوعٝع

،  ايبٌعاك٠ بٝشٝع٢   ًب اٱظبٌٝع ٚايكعلإٓ،   ٬َٝؿ اىبوٝض ،كبٗٝـ اٱظبٌٝ:  ًب اٱظبٌٝع

ِ   ايؿلم بـب ايبٌعاكتـب،  ًب ايكلإٓ، ايبٌاك٠ بٝش٢ٝ ،  أ٫ٚڄ: :ايبٌعاك٠ ىبعلٜ  ًب اٱظبٌٝع

كأٟ  ،اىب٥٬هع١ ٜعًٓعٕٛ ػعرب ايع٫ٛؿ٠ يًلععا٠      ًب اٱظبٌٝ: أ٫ٚڄ: ٬ٝؿ:هاع١ اىب ًب ايكلإٓ; ثاْٝاڄ:

سبُب١ اىب٬ٝؿ ًب ايكعلإٓ   ثاْٝاڄ: تعكٝب ع٢ً ايكتاٍ، يًبابا ًٓٛؿ٠ ًب ايو٬ّ ًب تعايِٝ اىبوٝض،

 ثايجعاڄ:  ا٭َعلاّ ايعكًٝع١،   ثاْٝعاڄ:  ا٭َلاّ ازبًـٜع١،  أ٫ٚڄ: َعذن٠ ايٌؿا٤: َٛام١ْ، ايهلِٜ،

إسٝعا٤   َعذعنات ًب ايڀبٝعع١،   َعذعنات يًكعاؿ٠،   أَعلاّ ايعٝعٕٛ،   كابعاڄ: ١ٝ،ا٭َلاّ ايعِب

ض،   َبٗٛك اىبوٝض ْٚنٚي٘ ًب ايكلإٓ ٚاٱظبٌٝ، اىبٛت٢، ْبع٠٤ٛ   تعًٝل عاّ ع٢ً ق١ِ َبٗعٛك اىبوٝع

 َعذنات ًب ايكلإٓ غؿٌ عٓٗا نڂتٸاب ا٭ْادٌٝ. ،اىبوٝض قبشُـ

 

 ـ اليتائر احلاصل٘ ــــــ5

قٙ ايـكاهع١ إفب إٔ اىبعذعنات ٖٞع ؿععا٥ِ ايلهعا٫ت، ايعيت       ع أًاك ايهاتب ػ٬ٍ ٖع 1

ـٸ٣ ا٫ْبٝا٤ بٗا ايٓاي; نٞع ٜتبٝٓعٛا عذعنِٖ َعع قعـك٠ اهلل تععافب، ٜٚعـكنٛا أْٗعِ عبٝعـ           ذب

 هلل ايٛاسـ ايكٗاك.

ِ ايلهععا٫ت ايوععُا١ٜٚ إفب عِععلٜٔ; ٚفيععو يبٝععإ ػِععا٥ّ    2 ععع قععاّ ايهاتععب بتكوعٝع

 ايلهٌ ؾ٢ نٌ عِل، ُٖٚا:

ٌٴ إفب        ٜت ايعِععل ا٭ٍٚ: ٍٳ ٜٴلهٳعع ٕٻ ايلٳهٴععٛ ُٝععن بتعععـؿ ايلٴهعٌع ٚنجععلتِٗ، ؾٓذععـ ؾٝع٘ع أ
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٘ٴ كهعع٫ٛڄ آػععل; يٝعٔععـٙ ًب كهععايت٘:       ٌٳ اهللڂ َععع ، ٚكقبععا أځكهعع ٔڇ   قَٛع٘ع ٝٵ ٓٳعع ِٴ اثٵ ٗڇ ٝٵ ًڃٓا إڇيځعع إڇفٵ أځكٵهٳعع

ٖٴُا ؾځعٳنٻمٵْا بٹجايٹح (. ٚنقيو ظبـ فيعو ًب كهعاي١ َٛهع٢ ٖٚعاكٕٚ، ًٚب     14 ٜى:  ؾځهځقٻبٴٛ

 ابٔ َلِٜ. بٔ منلٜا َٚع٘ عٝو٢ ٚدٛؿ ؼب٢ٝ

ٚقـ اقتٔت سه١ُ اهلل تعافب إٔ ٜهٕٛ دٖٛل ايلهعا٫ت ًب ايعِعل ا٭ٍٚ قا٥ُعاڄ     

 ع٢ً اٱعذام اسبوٞ ٚاىبعذنات اىباؿ١ٜ.

ض عٝوع٢    ٤ اىبوٝع ابٔع َعلِٜ، عبعـ اهلل ٚكهعٛي٘، طعلاماڄ       ٚقـ ػٴتِ ايعِل ا٭ٍٚ قبذٞع

َٓڀك٘ ًب اىبٗـ إعذاماڄ، ٚتٓٛعت صبعا٫ت  ؾلٜـاڄ ًب عامل ايٓب٠ٛ، ؾكـ نإ َٛيـٙ إعذاماڄ ٚ

 اٱعذام ًب سٝات٘ ست٢ َبٓٸ٘ بعض ايػاؾًـب إهلاڄ ْنٍ إفب ا٭كّ.

ـ     ايعِل ايجاْٞ: ، سٝعح دعا٤   ٖٚٛ ايعِل ايقٟ ْعٌٝ٘، ٚايعقٟ بعـأ بلهعاي١ ضبُع

ـٸَٗا ْععي ٚاسععـ، َعًٓععاڄ ايٛسـاْٝعع١ ًب أدًعع٢ َعاْٝٗععا      إفب ايٓععاي نبٝعععاڄ بلهععاي١ ٚاسععـ٠، ٜكعع

 اٖلٖا.ٚأعُبِ َُب

ٚاقتٔت سه١ُ اهلل تعافب إٔ ٜكّٛ ع٢ً اٱعذعام ايؿهعلٟ ايعقٟ ؽباطعب ايبٌعل       

ِٗ ًَهع١ ايعتؿهإل، ٚعِٓعل ايٛدعـإ، ٚؿٚاؾعع          قبؼتًـ دٛاْب اسبهُع١; إف ؽباطعب ؾٝع

 اٱبـاع، ٚطبتًـ اىبٍٝٛ، عٔ طلٜل ايكلإٓ ايهلِٜ.

شلٜعـ، ٚمل  ع بٝٻٔ ايباسح ػ٬ٍ ؿكاهت٘ إٔ ايهتب ايوعُا١ٜٚ ايوعابك١ تعلٓعت يًت   3

ٗٻـ حبؿِب ايكلإٓ ايهلِٜ َٔ ايتشلٜـ.  ٜتعٗـ اهللڂ حبؿُبٗا نُا تع

ُاڄ َٔع             ٔٵ أععاؿ نتابتٗعا ٚسٝعاڄ ًَٗع َٳع ؾايتٛكا٠ ٓاعت ٚأڂسلقتٵ، ثعِ معُعٛا أْٸ٘ع دعا٤ 

ِٸعاڄ ٜٛٓعض يٓعا فيعو، نُعا        ايلٚغ ايكـي. ٖٚقا كأٟ ٫ هٓـ ي٘ َٔ عكٌ أٚ ْكٌ، ؾ٬ ظبعـ ْ

نتبٗا َل٠ أػل٣ بعايٛسٞ ع نُعا ٜنعُعٕٛ ع يهعإ ٖعٛ         إٔ ايعكٌ ٜلؾٔ٘; إف يٛ دا٤ ًؼّ

ِٻ إْٗععا سععـب ٓععاعت ٓععاع َعٗععا إمبععإ ا٭دٝععاٍ ايععيت دععا٤ت قبعٌع إٔ ٜعععاؿ    ُعاسب ايلهععاي١. ثعع

ٍٷ دـٜـ بهتاب دـٜـ.  تـٜٚٓٗا، ؾاقت٢ٔ ا٭َل إٔ ٜأتٞ كهٛ

ض قبعـ٠             ٕٸ نتابت٘ع بعـأت بععـ اىبوٝع أَا اٱظبٌٝ ؾعأَلٙ أعذعب َٔع أَعل ايتعٛكا٠; إف إ

عاّ. ٚقـ تعـؿ ناتبٛ كٚاٜعات اٱظبٌٝع نعجإلاڄ، إفب     100عاَاڄ إفب أنجل َٔ  30ٚغ بـب ترتا

 ّ.325إٔ اػتاكت ايهٓٝو١ بعض ٖقٙ ايهتابات بعـ أنجل َٔ ث٬ث١ قلٕٚ، أٟ ه١ٓ 

ٝٸٔ اىبٛقععـ ايِععلٜض يًكععلإٓ ايهععلِٜ َعٔع َعذععنات       4 ععع ٚقععـ كبهعٔع ايهاتععب إٔ ٜبعع

ض  ـ اىبوعٝع َٴ٪ٳٜٸععـاڄ    ،ايوعٝع يلهععا٫ت ايلهعٌع ايوععابكـب، ٚقععـ عععلّ      سٝععح دععا٤ ايكععلإٓ 
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ض ؾكععـ سععـؿ ايكععلإٓ إطععاك كهععايت٘        ـ اىبوعٝع يًلهععا٫ت ايوععابك١ قبٛٓععٛع١ٝ، ٚبايٓوععب١ يًوعٝع

 نايتايٞ:

٘ٴ ن١ًُڅ َٔ اهلل ٚكٚغ َٓ٘.  أع إْٸ

: نٔع           ٘ٴ دعً٘ نآؿّ، ػًك٘ َٔ غإل أب نُعا ػًعل آؿّ َٔع تعلاب، ثعِ قعاٍ ي٘ع ب ع إْ

 ؾٝهٕٛ.

ٕٸ عٝو٢ ٍٷ، مل ز ع إ ـٷ ٚكهٛ ـٸ ايلهاي١ كغِ إْعاّ اهلل عًٝ٘.عب   ٜتذاٚم س

ض          بإنبععاٍ غععإل طبعٌعڎ    ؿ ع إٕ ايكععلإٓ ايهععلِٜ قععـ ذبععـخ ععٔع َعذععنات اىبوعٝع

 .بعُبُتٗا اٱقٓاع١ٝ

ٖععع ع إٕ ايكععلإٓ ايهععلِٜ قععـ فنععل نبًعع١ َعٔع اىبعذععنات، َٓٗععا َععا ٚكؿ فنععلٙ ًب           

         ٕ ٍټ عًعع٢ َٛٓععٛع١ٝ ايكععلآ . ٖٚععقا ٜععـ ، َٚٓٗععا َععا مل ٜععلؿ فنععلٙ ؾٝع٘ع ايهععلِٜ ًب  اٱظبٝعٌع

 اهتكِا٥٘ ىبعذنات ايوٝـ اىبوٝض

ض   ، ٚكؾعض ْوعبت٘ إفب   ٚ ع إٕ ايكلإٓ نإ ُلؼباڄ ًب كؾض اينعِ بأي١ٖٝٛ اىبوٝع

 .اهلل بػإل كهاي١، إفب داْب ايتِلٜض قبعذنات ايوٝـ اىبوٝض

، ٚمعُعٛا  م ع إٕ ايبعض قـ ًٓچٛا ٚتاٖٛا عٓـ ٌَاٖـتِٗ َعذنات ايوٝـ اىبوٝض 

 ٔٷ هلل.أْٸ٘ إي٘، أٚ اب

ّٔذ املظٔحالذساط٘ الجالج٘ عؼشٗ يف الكشآٌ  ×: قشاءٗ سْل الظ

ــــــ الهشٓه

 ـ ٍْٓ٘ البشح ــــــ 0

ٍ ايوٝـ اىبوٝض»عٓٛاْ٘:   اطاَٞ بـٜع  اىب٪يـ:«. ًب ايكلإٓ ايهلِٜ قلا٠٤ سٛ

 ّ.2001ايڀبع١ ا٭ٚفب،  تاكٜؽ ايٌٓل: ؿاك اسباؾِب، ؿٌَل. ايٓاًل: هًٝٛب.

 

 شح ـــــــ ٍذف الب 0

 اهتٗـف ايهاتب ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ َا ًٜٞ:

 ع ايهٌـ عٔ ٚاقع ايٝٗٛؿ َٔ ايٓاس١ٝ ايتاكؽب١ٝ، ٚبٝإ اعبلاؾاتِٗ ايؿهل١ٜ. 1

 ع بٝإ قِّ أْبٝا٤ بين إهلا٥ٌٝ ًب ايكلإٓ ايهلِٜ.2
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 ًب ايكلإٓ ايهلِٜ. ع بٝإ هإل٠ ايوٝـ اىبوٝض 3

 

 ـ ميَر البشح ــــــ 4

ٗر اىبكععاكٕ. ٚكبٝععن أهععًٛب٘   اعتُععـ ايباسععح ػعع٬  ٗر ايٛثععا٥كٞ ٚاىبعٓع ٍ ؿكاهععت٘ عًعع٢ اىبعٓع

٤ آػعل، ٚابتععـ ْٛععاڄ          ٟٸ ًٞع عٔع ايكٝعاّ    َعا بولؿ اسبٛاؿخ ايتاكؽبٝع١ ٚايكِّع أنجعل َٔع أ

 بايتش٬ًٝت ايع١ًُٝ أٚ اهتؼـاّ أهًٛب ازبـٍ ا٫هتـ٫يٞ ًب ايبشح.

 

 ـ إطاس البشح ــــــ 3

يتايٝعع١: طعع١ َععٛدن٠ َعٔع ايتععاكٜؽ، ايؿععلم بععـب   دععا٤ت ؿكاهعع١ ايباسععح ٚؾكععاڄ يًعٓععاٜٚٔ ا 

ايٝٗٛؿٟ ٚاٱهلا٥ًٝٞ، ٫ ع٬ق١ بـب ايعربٜـب ٚايٝٗٛؿ، ْـا٤ َٔع ايكعلإٓ ايهعلِٜ، ٚثٝكع١ َٔع      

ايؿاتٝهإ، ايكِع١ َٚعٓاٖعا ا٭ؿبٞع ًب ايكعلإٓ ايهعلِٜ، ايكِع١ ًب ايكعلإٓ ايهعلِٜ، بٓعٛ          

ض    إهععلا٥ٌٝ، ـ  ٚع بعععـ ػععلٚز بععين إهععلا٥ٌٝ َعٔع بعع٬ؿ َِععل، اىبوعٝع ، ْوععب ايوعٝع ا٥ًتع٘ع

اىبوٝض: ًذلتا ْوب اىبوٝض، ٫ٚؿ٠ ايوٝـ اىبوٝض، ا٫قرتاع ع٢ً َٔ ٜهؿٌ َعلِٜ، اىبٓعقٚك٠   

: ايعلٚغ،  َلِٜ ًب نؿاي١ ايهأٖ منلٜا، منلٜا ٚابٓ٘ ؼب٢ٝ، ايوٝـ اىبوٝض عٝوع٢ 

ض عٝوعع٢    ـ َععلِٜ ايعععقكا٤ يًُوعٝع ـْا عٝوعع٢ ٫ٚؿ٠ ايوعٝع ، اهععتُلاك بععين  ، ْبعع٠ٛ هعٝع

ِ،  إهلا٥ٌٝ ًب عـاٚ اٱهعؼلٜٛطٞ   ٜٗعٛفا تِٗ، َعاْـ٠ بين إهلا٥ٌٝ ٭ْبٝا٥ِٗ ٚتعقٜبِٗ ٚقتًٗع

ـْا   ،ًب طًععععب اشبععععا٥ٔ ٜٗععععٛفا اٱهععععؼلٜٛطٞ ،اشبععععا٥ٔ آكا٤ نبٗععععٛك ايعًُععععا٤ ًب كؾععععع هعععٝع

ض، ٚقؿعع١    ،، ايعععٛؿ٠ يكِعع١ ايِععًب: قععلاك ايِععًب  عٝوعع٢ ـ اىبوعٝع ضباؿثعع١: تعععايِٝ ايوعٝع

 ُػإل٠.

 

 ـ ىتائر البشح ــــــ 5

ب ًب ؿكاهت٘ إًاك٠ڄ هلٜع١ إفب ٚاقعع ايٝٗعٛؿ تاكؽبٝعاڄ، ٚإفب ايؿعلم بعـب      ع أًاك ايهات1

 ايٝٗٛؿٟ ٚاٱهلا٥ًٝٞ ٚايعربٟ.

 ع بٝٻٔ بٌهٌ إنبايٞ بعض قِّ أْبٝا٤ بين إهلا٥ٌٝ.2

ـٸخ عٔ هإل٠ ايوٝـ اىبوٝض ٚتعايُٝ٘ ًب ٤ٛٓ ايكلإٓ ايهلِٜ.3  ع ذب
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 ـ تكٔٔه إمجالٕ للبشح ــــــ 6

ه١ ٚدـتٴ أْٸٗا مل ذبكل ا٭ٖـاف اىبڀًٛب١، ؾكُعتٴ بتكُٝٝٗعا   بعـ َڀايعيت ٖقٙ ايـكا

 ٚؾكاڄ ىبا ًٜٞ:

 ع ٖقٙ ايـكاه١ مل توتٓـ إفب َٓٗر عًُٞ ضبـؿ ٚٚآض.1

ع ٜعتُـ أهًٛب ايباسح ع٢ً ايوعلؿ ايتعاكؽبٞ ٚايكِِٞع أنجعل َٔع اعتُعاؿٙ عًع٢        2

 َٓٗر اىبكاك١ْ ٚا٫هتـ٫ٍ ٚايتڀبٝل.

 عُٝك١.ع ؽبًٛ ايبشح َٔ ذب٬ًٝت ع١ًُٝ 3

 .ع اعتُـ ايباسح ع٢ً آكا٤ غإل َٛثك١ تٛثٝكاڄ عًُٝاڄ4

 ع أهًٛب٘ ا٭ؿبٞ ٓعٝـ دـاڄ، َع نجل٠ ا٭ػڀا٤ اٱ١ٝ٥٬َ ٚا٭ؿب١ٝ.5

 

 ــــــ : الكشآٌ ّاملظٔشٔ٘ يف املٔضاٌالذساط٘ الشابع٘ عؼشٗ

 ـ ٍْٓ٘ البشح ــــــ 0

ايععـاك  ايٓاًععل: ُععلإ.أهبععـ ع اىب٪يععـ: «.ايكععلإٓ ٚاىبوععٝش١ٝ ًب اىبٝععنإ»عٓٛاْعع٘:  

صبًچعـ   ععـؿ اجملًعـات:   ّ.1995ٖعع ع  1416ايڀبعع١ ا٭ٚفب،   تاكٜؽ ايٌٓعل:  اٱه١َٝ٬، بعإلٚت. 

 ُؿش١. 617ٚاسـ، 

 

 ـ ٍذف البشح ــــــ 0

ٕٸ َعٔع أٖععِ ا٭ٖععـاف ايععيت ؿؾعععت ايهاتععب إفب ايكٝععاّ بٗععقٙ ايـكاهعع١ ٖععٛ ايععلؿ عًعع٢    إ

ش١ٝ »نتععاب  ، َٚعٔع ا٭هععباب ايععيت ؿعععت    «ـاؿسعع ٠ٜٛهععـ ؿكٸ»، يًُ٪يععـ «ايكععلإٓ ٚاىبوعٝع

 ايهاتب يًكٝاّ بٗقا ايلؿ َا ًٜٞ:

 ع ايـؾاع عٔ ايكلإٓ ايهلِٜ، ٚكؿ ايٌبٗات اييت تجاك ٓـٙ.1

ش١ٝ »ع َٓاق١ٌ آكا٤ ٜٛهـ ؿكٸٙ سـاؿ ًب نتاب٘ 2 ، ٚإثبعات ععـّ ُعش١    «ايكلإٓ ٚاىبوٝع

 َا فٖب إيٝ٘، ٚكؿٸ اؿٸعا٤ات٘ ايباط١ً، َٚٓٗا:

ٕٸ ايكلإٓ ؿع٠ٛ ْ  ِلا١ْٝ، ٚإٕ َا دا٤ ًب ايكلإٓ ٜجبت ُش١ فيو.أ ع إ

ٕٸ ايكلإٓ تلنب١ يًهتب ايوابك١ ًب ا٭كّ، ٚيٝى كهاي١ َٔ ايوُا٤.  ب ع إ

ـ      يٸ ضبُعع ٕٸ ايعٓع ى ْبٝععاڄ َلهعع٬ڄ َعٔع قبعٌع اهلل، بعٌع إْٸع٘ع ُععاسب ايبـععع١        غ ع إ يعٝع
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 ازبـٜـ٠ ٚايـٜٔ ازبـٜـ اىبتُجٿٌ بايكلإٓ.

ٕٸ ٖٓعاى آٜعات َكشُعات ًب هعٛك ػعا       كز مَٔع تٓنٌٜع ٖعقٙ ايوعٛك. ٚنعقيو ٖٓعاى       ؿ ع إ

إقشاّ ٫هِ ايِٓاك٣ ًب آٜعات هعبع، سٝعح ٜععٛؿ فيعو إفب مَٔع َٔع ايتعـٜٚٔ َٚبعلٚف ايؿعتض           

 اٱه٬َٞ يـٜاك اىبوٝش١ٝ. ٚبايتايٞ ؾٗٓاى ذبلٜـ ًب ايكلإٓ.

اؿ٠            ٕٸ قلٸا٤ ايكلإٓ ٚأتباع٘ َٓعق أكبعع١ عٌعل قلْعاڄ نعاْٛا ٓعش١ٝ تنٜٚعل ؾٝ٘ع ًٚٗع ٖع ع إ

٘ ٚتـٜٚٓ٘، ٚإٕ اسبكٝك١ ايـ١ٜٝٓ هٛف تبك٢ ؾلٜو١ ازبعـاٍ اىبلٜعل إفب إٔ ٜععلف    مٚك ًب نبع

 أٌٖ ايكلإٓ إٔ طلٜل اشب٬ْ ايٛسٝـ ٖٛ ايِٓلا١ْٝ اييت ؿعا إيٝٗا ْبِٝٗ ايعُبِٝ.

ش١ٝ، بعٌع َٛدٗعع١ إفب              ٚ ع إٕ ايععتهؿإلات ايععٛاكؿ٠ ًب ايكععلإٓ غععإل َٛدٗعع١ إفب اىبوعٝع

 اىبوٝشٞ، َٚڀلٚؿ٠ َٔ ايهٓٝو١. ، ٖٚٞ نباع١ َاكق١ َٔ ايـٜٔ«ايٝعكٛب١ٝ»

 

 ـ ميَر البشح ـــــ 4

ٕٸ ؿى      إ َٓٗر ايبشح ًب ٖقٙ ايـكاه١ ٖٛ ٌَاب٘ ىبٓٗر ايبشعح ًب ايـكاهع١ ايتاهعع١ يٓع

ٗر             اىب٪يڍـ. َٚٔ ٖٓعا ؾعإٕ طبٝعع١ ايبشعح ًب ٖعقٙ ايـكاهع١ اقتٔعت ععـ٠ َٓعاٖر، أُٖٗعا: اىبٓع

ٗر ا٫هعتـ٫ٍ     ايتشًًٝٞ، ٚاىبٓٗر ايٛثا٥كٞ، ٚاىبٓٗر اىبكاكٕ، ٚنقي ٗر ا٫هعتكلا٥ٞ َٚٓع و اىبٓع

ايعكًٞ. ٚنإ أهًٛب ايباسح نقيو أهعًٛباڄ دعـيٝاڄ ٚاهعتـ٫يٝاڄ، سٝعح هعع٢ إفب َٓاقٌع١       

آكا٤ ٜٛهـ ؿكٸٙ سـاؿ ًب ٓع٤ٛ ايٓكعـ ايعًُٞع ٚايتعاكؽبٞ اىببعتين عًع٢ ايكعلا٠٤ ايعًُٝع١ اىبتأْٝع١          

يًُؿععلؿات ايتاكؽبٝعع١ ٚايًػٜٛعع١  ايـقٝكعع١ ٚايبعٝععـ٠ ععٔع ا٫ْؿعععاٍ ٚايعاطؿعع١، ًب اهععتكلا٤ ؿقٝععل   

َتٸنْعاڄ، ُْٚبلت٘ع مشٛيٝع١     َٛٓعٛعٝٸاڄ  عٓعـ اىبوعًُـب، ؾذعا٤ ْكعـٙ     َلادعٗا اىبٛثٸكع١ ٚايؿك١ٝٗ ًب 

 قـك اٱَهإ.

 

 ـ إطاس البشح ــــــ 3

ش١ٝ  »قبا إٔ ٖقٙ ايـكاه١ ٖٞ أهاهعاڄ ؿكاهع١ ْكـٜع١ يهتعاب      يٝٛهعـ  « ايكعلإٓ ٚاىبوٝع

إ فنعل ْؿعى ايعٓعاٜٚٔ ايعيت فنلٖعا ٜٛهعـ ؿك٠       ؿكٸ٠ سـاؿ ؾكـ ساٍٚ ايباسح أهبعـ عُعل  

سـاؿ ًب نتاب٘; ٭دٌع ؿكاهعتٗا َٚٓاقٌعتٗا ْٚكعـٖا ْكعـاڄ عًُٝعاڄ ٚاهعتـ٫يٝاڄ. َٚٔع ٖٓعا ؾكعـ           

ٌٸ ؾٌِع َٔع ٖعقٙ ايؿِعٍٛ                    دعا٤ ٖعقا ايبشعح ع بععـ فنعل ايتُٗٝعـ ع ًب توعع١ ؾِعٍٛ، ٚنع

ٔ ايل٥ٝو١ٝ ؾكعٌب،  ايتوع١ ٜتُٔٔ أحباثاڄ َٚٓاقٌات َتعـؿ٠، ٚهٓهتؿٞ ٖٓا بقنل ايعٓاٜٚ
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:ٖٞٚ 

ايؿِعٌ  ايكلإٓ ًب سٛاكَع بعين إهعلا٥ٌٝ ع ٜٗعٛؿاڄ ِْٚعاك٣;       ايؿٌِ ا٭ٍٚ: ايتُٗٝـ;  

ش١ٝ ٓعش١ٝ    ايؿِعٌ ايجايعح:  إقشاّ اهِ ايِٓاك٣ ؾ٢ غإل َٛٓع٘ َٔع ايكعلإٓ;    ايجاْٞ: اىبوٝع

ٌٝع  ايكعلإٓ ٜٓتوعب اْتوعاباڄ َڀًكعاڄ إفب اٱظب     ايؿٌِ ايلابعع:  ًب ايكلإٓ;« أٌٖ ايهتاب»تعبإل 

ٕ   ايؿٌِ اشبعاَى:  ٚأًٖ٘ ًب أ١َ ٚاسـ٠; ِ    يًٝٗعٛؿ  دعـاٍ ايكعلآ ض ٚأَ٘ع َعلٜ ايؿِعٌ  ; ًب اىبوٝع

;      ايواؿي: ض ٚأَ٘ع تٌعلٜع ايكتعاٍ حبعل     ايؿِعٌ ايوعابع:   دـاٍ ايكعلإٓ يٛؾعـ ظبعلإ ًب اىبوٝع

شٝـب ايعععلب ًب تبععٛى  ايتٛبعع١:  ض ًب  ايؿِععٌ ايجععأَ: (;35ع     30اىبوعٝع ـ اىبوعٝع ١ ايوعٝع ًؼِعٝع

 ٌٖ َٔ تجًٝح ًب ايكلإٓ؟ يتاهع:ايؿٌِ ا ايكلإٓ;

 

 ـ سصٔل٘ الذساط٘ ــــــ 5

 إٕ أِٖ ايٓتا٥ر اييت أًاكت إيٝٗا ٖقٙ ايـكاه١ ٖٞ:

ع كبهٔ ايباسح أهبـ عُلإ ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاهع١ ايٓكـٜع١ إٔ ٜجبعت بڀع٬ٕ نبٝعع      1

 ًب ٤ٛٓ اىبٓٗر ايعًُٞ ٚايتاكؽبٞ ايـقٝل.« ٜٛهـ ؿك٠ سـاؿ»اؿعا٤ات 

ٔٳ ايباسح ب2ٛ ٓٛغ ضبا٫ٚت اسبـاؿ ذبلٜـ َعاْٞ َٚكاُعـ اٯٜعات ايهلمبع١،    ع بٝٻ

;   ،ٚنقيو ضبا٫ٚت٘ ذبٜٛل أساؿٜح ايٓي ٚنٝـ أْٸ٘ قاّ بتنٜٝـ ٚقا٥ع ايتاكٜؽ ٚثٛابت٘ع

ِ اٱهعع١َٝ٬، ٚؾكععاڄ ىبععا    ٌب َعٔع ٖععقا ايرتانععِ اسبكععٛؿ ثٛبععاڄ دـٜععـاڄ يًؿهععل ٚايكعٝع يهعٞع ؽبعٝع

 ٜلت٦ٝ٘، ٚؿعُاڄ ٭ؾهاكٙ ٚعكا٥ـٙ ايباط١ً.

هٔ ايباسح نقيو إٔ ٜعبٸـب ايتٓاقٔعات اىبٛدعٛؿ٠ ًب نتعاب اسبعـاؿ، ٚععـّ       ع كب3

ايؿِٗ ايِشٝض يٰٜات، ٚنقيو ايتشٜٛل ٚاىبػايڀات اييت قعاّ بٗعا اسبعـاؿ، ٚفيعو ًب ٓع٤ٛ      

 ا٭ؿي١ ٚايرباٖـب ايكاطع١.

ا٫عبععلاف بععايّٓ ععٔع »ٚ« ايًعبعع١ ايؿهلٜعع١»عع اهععتڀاع ايباسععح أٜٔععاڄ إٔ ٜهتٌععـ  4

ٛب ائععبابٞ ع غععإل        «ايتهًععـَعٓععاٙ بععايهجإل َعٔع   ، حبٝععح أَبٗععل ايٛدع٘ع اسبكٝكعٞع يٮهعًع

ًب ؿكاهععت٘، يبععا ٜبعععـ ايهتععاب ععٔع   « ٜٛهععـ ؿك٠ سععـاؿ»ايٛآععض ٚاىبععبِٗ ع ايععقٟ اعتُععـٙ      

 ايِؿ١ ايع١ًُٝ ٚاىبٓٗر اىبٛٓٛعٞ.

عًعع٢ ؾكععلات َعٔع تؿاهععإل اىبؿوععلٜٔ  « اسبععـاؿ»ععع بععـبٸ ايهاتععب بـقعع١ نٝععـ اعتُععـ  5

يعععلامٟ(. ٚانتٌعععـ ًب أنجعععل َعععا اؿععععاٙ ًب ْكًعع٘ع َععٔع ٖعععقٙ    ازب٬يعععـب( ٚ ايبٝٔعععاٟٚ( ٚ ا
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ايتؿاهإل، أْٸٗا ػاي١ٝ كباَاڄ يبچا فنل، أٚ أْٗا طبايؿ١ ىبا ٖٛ َٛدعٛؿ، أٚ أْٸ٘ع سٛٸكٖعا سوعب     

 َا ٜلت٦ٝ٘ ٚمبٌٝ إيٝ٘.

ٕٸ اٱه٬ّ ؿٜٔ َوتكٌ مل ٜٓؿٌِع عٔع ا٭ؿٜعإ ايوعابك١. نُعا      6 ع أًاك ايهاتب إفب أ

ذِ َععع ا٭ُععٍٛ ا٫عتكاؿٜعع١ ايِععشٝش١. ٚنععقيو ٫ ًٜتكعٞع َععع  أْٸع٘ع ٜععلؾض ايبععـع َٚععا ٫ ٜٓوعع

 اىبوٝش١ٝ ًب أؾهاكٖا ايعكٝـ١ٜ اييت ٜعتربٖا نؿلاڄ ٫٬ٓٚڄ.

عععع أنډعععـ ايهاتعععب إٔ اٱهععع٬ّ ٜعععـعٛ اىبوعععًُـب إفب ايهًُععع١ ايوعععٛا٤ َعععع ا٭ؿٜعععإ   7

 ايوُا١ٜٚ ا٭ػل٣ ًب اشبڀٍٛب ايعا١َ يًعكٝـ٠ ٚايتشلى عبٛ ايًكا٤.

شٞ سادع١څ عًع٢ َوعت٣ٛ ايٛاقعع         ع نُا أنډـ ايها8 ٕٸ اسبعٛاك اٱهع٬َٞ ع اىبوٝع تب أ

ا ايؿلٜكعإ، ٚنعقيو ًب َٛادٗع١       اٱْواْٞ نً٘، ًب َٛاد١ٗ ايتشـٜات اىباؿ١ٜ ايعيت ٜلؾٔٗع

 ا٫هتهباك ايعاىبٞ ايقٟ ؼباكب ايـٜٔ نً٘.

، ٚنٝعـ  «ٜٛهعـ ؿكٸ٠ سعـاؿ  »ع ٚأػإلاڄ كبهٔ ايباسح إٔ ٜهٌـ ايكٓاع عٔ ٚد٘ 9

ِ، ؾٝكعـّ ٜٚع٪ػل،     ساٍٚ اسبـاؿ ػ ٬ٍ نتاب٘ إٔ ٜبًؼ غاٜت٘، َتقكعاڄ بآٟ ايعقنل اسبهٝع

 ٚؼبلٸف، ٜٚػايٌب، ٚػبتن٨، ٜٚؿرتٟ ع٢ً ايقنل، ٚع٢ً ايتاكٜؽ، ٚع٢ً ٖٝهٌ اٱهٓاؿ.

 

: املظٔشٔ٘ بني التْسٔذ ّالتجلٔح ّمْقف مظ٘ عؼشٗالذساط٘ ا

 ــــــ اإلطالو ميَا

 ـ ٍْٓ٘ البشح ــــــ 0

ايـنتٛك  اىب٪يـ: .«١ٝ بـب ايتٛسٝـ ٚايتجًٝح َٚٛقـ اٱه٬ّ َٓٗااىبوٝش»عٓٛاْ٘:  

ٖع 1422ايڀبع١ ا٭ٚفب،  تاكٜؽ ايٌٓل: َهتب١ ايعبٝهإ، ايلٜاّ. ايٓاًل: عبـ اىبٓعِ ؾ٪اؿ.

ٖقا ايبشح ًب ا٭ٌُ كهاي١ َادوعتإل تكعـّ بٗعا ايباسعح إفب      تٛٓٝشات إٓاؾ١ٝ: ّ.2002ع 

ٍٛب، ٚقعـ أًعلف       قوِ ايعكٝـ٠ ٚايؿًوؿ١ ًب ن١ًٝ أٍُٛ ايـٜٔ ًب داَع١ ا٭مٖل ع ؾعلع أهٝع

ى داَععع١   «نبٝعٌع ضبُععـ أبععٛ ايعٴعع٬  »عًٝٗععا ا٭هععتاف ايععـنتٛك   ، أهععتاف ايعكٝععـ٠ ْٚا٥ععب ك٥عٝع

ٍٛب، ْٚاقٌع٘ع ا٭هععتاف ايععـنتٛك      ِ   »ا٭مٖععل ًب أهعٝع ، أهععتاف  «ضبُععـ مشععى ايععـٜٔ إبععلاٖٝ

عِ ضبُععٛؿ»ايعكٝععـ٠ ًب نًٝعع١ أُععٍٛ ايععـٜٔ، ٚا٭هععتاف  ى «ًعععبإ ايععـنتٛك عبععـ اىبعٓع ، ك٥عٝع

 «.يبتام»قوِ ايعكٝـ٠ ًب ن١ًٝ أٍُٛ ايـٜٔ ًب أهٍٝٛب، ْٚاٍ ايبشح تكـٜل 
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 ـ ٍذف البشح ــــــ 0

 اهتٗـف ايباسح ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ َا ًٜٞ:

 ع إثبات إٔ ؿع٠ٛ اىبوٝض ناْت ت٪نـ ع٢ً تٛسٝـ اٱي٘.1

ض،    2 ـٸت عًع٢   ع إثبات بڀ٬ٕ اؿعا٤ اىبوٝش١ٝ اسباي١ٝ، اييت قعلكت أيٖٛٝع١ اىبوٝع ٚأنع

ـٸقٛا ب٘. ٕٻ اىبوٝض ْاؿ٣ بقيو، ٚإٔ اسبٛاكٜٸـب قـ ُ  تجًٝح اٱي٘، بأ

ع إثبات إٔ ايـكاه١ ايتاكؽب١ٝ نؿ١ًٝ بهٌـ ايٓكاب عٔع مٜعـ ٖعقا ا٫ؿٸععا٤، ٚأْ٘ع      3

 قٍٛ باطٌ َٚلؿٚؿ، ٚاىبوٝض َٓ٘ بلا٤.

ٌٻ َععا كأٜتٴع٘ع بأؿيعع١    4 َٴععـعٸُاڄ نعع ْكًٝعع١  ععع إَبٗععاك اسبععل ٚإبععلام اسبكٝكعع١ أُٜٓععا ناْععت، 

 ٚعك١ًٝ، ٚمل أْضٴ َٓش٢ ايتعِب يًُبـأ أٚ ا٫ْتِاك يًُقٖب.

 

 ـ ميَر البشح ــــــ 4

اعتُعععـ ايباسعععح ًب ٖعععقٙ ايـكاهععع١ ا٭ناؿمبٝععع١ عًععع٢ ععععـ٠ َٓعععاٖر، ٚفيعععو سوعععب   

ٗر ا٫هعتكلا٥ٞ       ٗر ايتشًًٝٞع ٚاىبٓع َتڀًبات ايـكاه١ ٚايبشح، ؾاهتعإ باىبٓٗر ايُٛعؿٞ ٚاىبٓع

ٗر ايٓكعـٟ، ٚفيعو يـكاهع١ ايِٓعْٛ ٚاهعتؼلاز        ٚاىبٓٗر ايٛثا٥كٞ ٚايتعاكؽب  ٞ، ٚنعقٸيو اىبٓع

ِٻ ايتٌُٛع إفب ايٓتعا٥ر اىبڀًٛبع١، ؾهعإ            ا ْٚكعـٖا عًُٝعاڄ ٚتاكؽبٝعاڄ، َٚٔع ثع ا٭ؾهاك ٚذبًًٝٗع

 أهًٛب ايباسح أهًٛباڄ دـيٝاڄ اهتـ٫يٝاڄ عًُٝاڄ ًب إٓ ٚاسـ.

 

 ـ إطاس البشح ــــــ 3

    ٞ ، ٚ٭ُٖٝع١ ٖعقٙ ايـكاهع١ هعأفنل بععض      دا٤ت ٖقٙ ايـكاهع١ ٚؾكعاڄ يًُؼڀعٌب ايتعاي

 ايتٛٓٝشات اي٬م١َ يًعٓاٜٚٔ اىبقنٛك٠ ُٓٔ إطاك ايبشح نُا ًٜٞ:

ٌٜععإل ايهاتععب ًب اىبكـَعع١ إفب هععبب اػتٝععاكٙ هلععقا ايبشععح، ٚنععقيو إفب   اىبكـَعع١: 

 َٓٗر ايبشح ايقٟ اعتُـٙ ًب ٖقٙ ايـكاه١.

ش١ٝ  سعععاٍٚ ايهاتعععب إٔ ٜبعععٝٸٔ ًب كبٗٝعععـ ايبشعععح تعلٜؿعععاڄ     ايتُٗٝعععـ:  َعععٛدناڄ يًُوععٝع

ش١ٝ اىبنٜؿعع١   ايِععشٝش١ ايععيت ٜكلٖععا اٱهعع٬ّ، ٚنٌععـ ايٓكععاب ععٔع ايؿععلم بٝٓٗععا ٚبععـب اىبوعٝع

   ايكا١ُ٥ ع٢ً ايجايٛخ اىبٓبٛف.

 ، ٚؾٝ٘ ث٬ث١ ؾٍِٛ:١ًَ عٝو٢ ايباب ا٭ٍٚ:
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. سٝعح ٜ٪نعـ ايباسعح ًب ٖعقا ايؿٌِع عًع٢ إٔ       ًب ٬َٝؿ عٝوع٢  ايؿٌِ ا٭ٍٚ:

نـيٌٝ ع٢ً أي١ٖٝٛ اىبوٝض، ٚنقيو ٫ مبهٔ ْبعق عكٝعـ٠    ٖقا اىب٬ٝؿ ٫ مبهٔ إٔ ٜتؼق

ؿععع٠ٛ عٝوعع٢ إفب  ايؿِععٌ ايجععاْٞ: .ايتٛسٝععـ ايِععشٝش١ ايععيت ْععاؿ٣ بٗععا ْععي اهلل عٝوعع٢  

ـٸ عًع٢       ، ٚأنع ايتٛسٝـ. ٚقـ ؿكي ايهاتب ٖقٙ ايـع٠ٛ َٔ ػ٬ٍ ِْعْٛ ايتعٛكا٠ ٚاٱظبٌٝع

 ِ ـ  ايؿِعٌ ايجايعح:   .ُش١ ٖقٙ ايـع٠ٛ َٔ ػ٬ٍ ايكلإٓ ايهعلٜ ض.    عكٝع ٠ ايتٛسٝعـ بععـ اىبوٝع

 ٚقـ قوٸُ٘ إفب أكبع١ َباسح:

ش١ٝ بعععـ        اىببشععح ا٭ٍٚ:  ٚذبععـخ ؾٝع٘ع ععٔع ا٫ٓععڀٗاؿات ٚأثلٖععا ًب ايعكٝععـ٠ اىبوعٝع

ش١ٝ، ٚنٝعـ نعإ هلعا أثعل عًع٢ َعتٓكٞع            ل أْعٛاع ا٫ٓعڀٗاؿات ًب اىبوٝع اىبوٝض، ٚبٝٸٔ أًٗع

 عكٝـ٠ ايتٛسٝـ بعـ اىبوٝض.

ٔ ايؿًوععؿ١ ٚأثلٖعا عًعع٢ عكٝعـ٠ ايتٛسٝععـ،   ٚذبععـخ ؾٝ٘ع ايهاتععب عع   اىببشعح ايجعاْٞ:   

ٕٸ اىبوٝش١ٝ سُٝٓا ايتكت بايؿًوؿ١ كبؼٔت عُٓٗا عكٝـ٠ ٚث١ٝٓ تلتـٟ ثٛب اىبوٝض. ٔٳ أ  ٚبٝٸ

ٜٚتشـخ ايهاتب ؾٝ٘ عٔ  بٛيى( َٚٛقؿ٘ َٔ عكٝـ٠ ايتٛسٝـ ايعيت   اىببشح ايجايح: 

ـ     ـٸ أعع ش١ٝ،  دا٤ بٗا اىبوٝض، ٚقـ نٌـ ايٓكاب عٔ ٖقا ايلدٌ ايقٟ نعإ َٔع أيع ا٤ اىبوٝع

ٔٻ ي٘ فيو أَوعو   ٚنإ ؿا٥ُاڄ ٚأبـاڄ مبوو قبعٛي٘ يٝشڀِ اىبوٝش١ٝ َٔ اشباكز، ٚىبا مل ٜتو

، ٚبوععبب     قبعٛي٘ع يهعٞع ؼبڀُٗععا ؿاػًٝععاڄ، ٚنعإ يع٘ع َععا أكاؿ، ٚسكععل َعا نععإ ٜٗععـف إيٝع٘ع

 ؾهلٙ ٚيـت ًب اىبوٝش١ٝ ؾلم َتعـؿ٠ ذبتٔٔ ٖقا ايؿهل.

ش١ٝ قبٌع       ٚذبـخ ؾٝ٘ ايهاتب عٔ  اىببشح ايلابع:  عكٝعـ٠ ايتٛسٝعـ بعـب ايؿعلم اىبوٝع

ش١ٝ، ٚقعـ    325صبُع ْٝك١ٝ ه١ٓ  ٕٸ ؾلق١ اىبٛسٿـٜٔ ناْت َٔ أنرب ايؿعلم اىبوٝع ّ، ٚأنډـ أ

ـٸت بؿهلٖا يًؿلم ايبٛيو١ٝ.    تِ

ش١ٝ، ٚؾٝع٘ع ث٬ثعع١ ؾِععٍٛ:     ايبععاب ايجععاْٞ:  ـٸخ  ايؿِععٌ ا٭ٍٚ: ايتجًٝععح ًب اىبوعٝع ٚذبعع

يكعٍٛ بايتٛسٝعـ ٚإثبعات َكٛيع١ ايتجًٝعح. ٚقعـ اًعتٌُ        ايهاتب ؾٝ٘ عٔ اجملاَع اىبوٝش١ٝ بـب ا

ّ، ٚنٝـ مت إقعلاك  325ٚأًاك ؾٝ٘ إفب صبُع ْٝك١ٝ ه١ٓ  اىببشح ا٭ٍٚ:ع٢ً أكبع١ َباسح: 

شٝـب َٔع قعلاك ا٭يٖٛٝع١، ٚنٝعـ        اىببشح ايجاْٞ:أي١ٖٝٛ اىبوٝض.  بٝٸٔ َٛقـ اىبٛسعـٜٔ اىبوٝع

ٔٵ آَٔع بأيٖٛٝع١ ا    َٳع ض. إٔ ٖ٪٤٫ قـ ْاُبٛا ايعـا٤ يهٌ  بعٝٸٔ نٝعـ مت    اىببشعح ايجايعح:   ىبوٝع

ت قٛاععـ       381إقلاك أي١ٖٝٛ  ايلٚغ ايكـي( ه١ٓ  ّ، سٝعح انتًُعت ايِعٛك٠ ايجايجع١، ٚأكهٝع

١         اىببشح ايلابع:ايجايٛت.  ض ٚايعلٚغ ايكعـي هٓع ع   325تعلٸّ ىبٓاقٌع١ ايكعا٥ًـب بأيٖٛٝع١ اىبوٝع
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ش381١ٝ ًب ٖعععقا  يؿِعععٌ ايجعععاْٞ:ا .ّ، ٚتؿٓٝعععـ آكا٥ٗعععِ، ٚا٫ْتِعععاك ٯكا٤ اىبٛسعععـٜٔ ًب اىبوععٝع

ش١ٝ،    ايؿِععٌع سعععاٍٚ ايهاتعععب إٔ ٜبشعععح عععٔع اىبٓعععابع ٚاىبِعععاؿك ايٝكٝٓٝععع١ يًجعععايٛخ ًب اىبوععٝع

يٝتُهٔ َٔ اٱداب١ عٔ ٖقا ايو٪اٍ: ٌٖ إٔ ٖقٙ اىبٓابع ٖٞ ا٭ْادٌٝ أّ ايتعٛكا٠ أّ ايٌععٛب   

ٌ ايجايح:ايٛث١ٝٓ ايكـمب١؟  ا ٜلاٙ ذبـخ ايهاتب عٔ ايجايٛخ ًب اىبوٝش١ٝ اسباي١ٝ نُ ايؿِ

   أُشاب٘، ثِ ْاقٌٗا ٚؾٓٸـٖا ٚأثبت بڀ٬ْٗا.

 ايؿٌِ ا٭ٍٚ: ؾٍِٛ:ٚاًتٌُ ع٢ً ث٬ث١  اىبوٝش١ٝ بعـ تكلٜل ايتجًٝح. ايباب ايجايح:

        ١ ّ إفب 381ذبـخ عٔ اْكواّ ايهٓٝو١ سٍٛ ؾِٗ ايجعايٛخ، َٚعا تلتعب عًع٢ فيعو، َٓعق هٓع

ٌ ايجاْٞ: .1571ّه١ٓ  ّ، ٚأثلٖا ع٢ً 1571ٜين ه١ٓ ٚؾٝ٘ ذبـخ عٔ ثٛك٠ اٱ٬ُغ ايـ ايؿِ

ش١ٝ، ثععِ أًععاك إفب ؿٚك ايربٚتوععتاْت َٚععٛقؿِٗ َعٔع عكٝععـ٠ ايجععايٛخ    .عكٝععـ٠ ايجععايٛخ ًب اىبوعٝع

،    ايؿٌِ ايجايح: أًاك إفب ؾهل٠ ايتٛسٝـ ًب ايعِل اسبـٜح، َٚٛقـ ايعًِ اسبعـٜح َٓ٘ع

ض  ثِ أًاك أٜٔاڄ إفب ا٫دباٖات ايؿهل١ٜ اسبـٜجع١ ايعيت تعـعٛ إفب تكعٜٛض ٚكؿٸ ؾهعل      ٠ اىبوٝع

 اٱي٘، ٚايعٛؿ٠ باىبوٝش١ٝ َل٠ أػل٣ إفب َقٖب اىبٛسـٜٔ.

 

 ـ أٍه اليتائر احلاصل٘ ــــــ 5

ش١ٝ ايِعععشٝش١، ٚايعععيت ْعععاؿ٣ بٗعععا ْعععي اهلل 1 عععع إٕ ايعععـع٠ٛ ايعععيت قاَعععت عًٝٗعععا اىبوععٝع

ٕٸ ٖٓاى ُِْٛعاڄ ٚؾعإل٠ ًب ايتعٛكا٠    عٝو٢ ٌٸ ٚع٬(، ٚإ ، مل تهٔ إ٫چ إفب تٛسٝـ اٱي٘  د

 ت٪نـ ع٢ً ُش١ فيو. ا٭ْادٌٝٚ

ض       2 ع إٕ ايكٍٛ بإٔ ٬َٝؿ اىبوٝض بػإل أب مبهٔع إٔ ٜتؼعق نعـيٌٝ عًع٢ أيٖٛٝع١ اىبوٝع

ٍٷ باطٌ َٚلؿٚؿ، ٫ٚ هبٌٝ إفب إثبات ُشت٘.  قٛ

ٕٸ اىبوٝش١ٝ اهتُلت ؾرت٠ َٔ اينَإ عكب اىبوٝض3 تعـٜٔ بايتٛسٝعـ اشبعايّ،     ع إ

 اىبوٝش١ٝ. ٚمل تعلف عكٝـ٠ ايجايٛخ إ٫چ عٔ طلٜل بٛيى ٚاجملاَع

ش١ٝ ٖعٛ ايـكاهع١ اىبتأْٝع١ يتعاكٜؽ      4 ٕٸ اىبؿتاغ اسبكٝكٞ ىبعلؾ١ عكٝـ٠ ايجايٛخ ًب اىبوٝع ع إ

 اجملاَع اىبوٝش١ٝ.

ٕٸ ا٫ؿعا٤ بإٔ عكٝـ٠ ايجايٛخ هلا أؿيع١ ثابتع١ ُٚعشٝش١ ًب ايتعٛكا٠ ٚا٭ْادٌٝع اؿععا٤       5 ع إ

 فيو. نافب َٚلؾّٛ، ٚايرتنبات اسبـٜج١ اييت قاّ بٗا اىبوٝشٕٝٛ قـ أثبتت

6        ١ ڀإ اجملعاَع هٓع ٕٸ ايِٓاك٣ بععـ إٔ قعلٸكٚا ايجعايٛخ ايعٛثين بوًع ّ، ٚسعاٚيٛا  381ع إ
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 ؾُٗ٘ بٗقٙ ايڀلٜك١، ٌْأ بِٝٓٗ اشب٬ف َٔ فيو ايتاكٜؽ إفب َٜٛٓا ٖقا.

ٕٸ اىبوٝض7 مل ٜٴكڃٌ ًب سٝات٘ أْٸ٘ إي٘ َٔ ؿٕٚ اهلل، ٚمل ٜٴوُع عٔ سٛاكٜٝ٘ع أْٗعِ    ع إ

ش١ٝ اىبجًجع١ إفب         فيو، ٚإلبا نإ ٖ اؿٸعٛاقـ  قا َٔع اػعرتاع بعٛيى ايعٛثين، ايعقٟ كقچت٘ع اىبوٝع

 ؿكد١ كهٍٛ.

ع إٕ ايبشح ًب ا٭ْادٌٝ أثبت عـّ فنل ا٭قاِْٝ ُلاس١، ٚبٝٸٔ إٔ عٝو٢ ْي اهلل 8

ٛٸ٠      ٛٸت٘ هلل، اييت ْوبتٗا ا٭ْادٌٝ إيٝ٘، إٕ ثبتت ُشتٗا ؾٗٞع يٝوعت هع٣ٛ بٓع ٚكهٛي٘، ٚإٔ بٴٓ

 ات اهلل بايه١ًٝ، ٖٚٞ َٔ قبٌٝ: ايؿكلا٤ عٝاٍ اهلل.صبام١ٜ، تتُٔٔ ايكلب َٔ دٓب

ش١ٝ قعععا٥ِ    9 ـٸت ٖعععقٙ ايـكاهععع١ إٔ ايِعععلاع بعععـب ايتٛسٝعععـ ٚايتجًٝعععح ًب اىبوععٝع عععع أنععع

شٝـب أؾععلاؿ أٚ نباعععات           ض إفب ايٝععّٛ ٜٛدععـ بععـب اىبوعٝع َٚوععتُل، ٚأْع٘ع َٓععق إٔ َبٗععل اىبوعٝع

ض أْ٘ع صبعلؿ    تٛسٝـ١ٜ تلؾض ايجايٛخ كؾٔاڄ تاَاڄ، ٚت٪َٔ باهلل ايٛاسـ ا٭سعـ، ٚتع   ٪َٔ باىبوٝع

ٌٻ ػًععٌب بععـب اهلل       ، ٜٚععلؾض ٖع٪٤٫ اىبٛسٿععـٕٚ نع إْوعإ طبًععٛم أنلَ٘ع اهلل بايعڀععا٤ اٱهلٞع

 ٚاىبوٝض، نُا ٜلؾٕٔٛ نٌ سـٜح عٔ أي١ٖٝٛ اىبوٝض.

ععع ٚتٌععإل ٖععقٙ ايـكاهعع١ إفب ٖععقٙ اسبكٝكعع١، ٖٚعٞع أْٸع٘ع إفا ٚدععـت اسبلٜعع١ ايـٜٓٝعع١       10

ُبٗل اىبٛسعععـٕٚ َععٔع بعععـب    ٚاػتؿعععت َُبعععاٖل اسبهعععِ ا٫هعععتبـاؿٟ ٚايوعععًڀا    ٕ ازبعععا٥ل هععٝع

 اىبوٝشٝـب.

شٝـب، ايععقٜٔ ٜٓهععلٕٚ ايجععايٛخ      11 ععع أنچععـت ٖععقٙ ايـكاهعع١ نععقيو عًعع٢ إٔ اىبوعٝع

ش١ٝ ايعيت     ٚأي١ٖٝٛ اىبوٝض، ٜٚعتٓكٕٛ َقٖب ايتٛسٝـ ًب اىبوٝش١ٝ، ِٖ أقلب ايڀٛا٥عـ اىبوٝع

ِٗ، ٖٚٓععاى ًععٛاٖـ    ١ ًب ع ٚػاُعع    نععجإل٠تكبعٌع عكٝععـ٠ اٱهعع٬ّ اشبايِعع١ إفا علٓععت عًعٝع

 ايعِل اسبـٜح ع تجبت فيو، َٚٓٗا:

ـ     ٘   »أ ع ايوٝع ٛ أتعـب ؿٜٓٝع ١     «َوٝع ـ ّ، ٚقعـ  1927، ايعقٟ أعًٔع إهع٬َ٘ هٓع نتابعاڄ   أيچع

 : ، سٝععح عكععـ ؾٝع٘ع َٛامْعع١ بععـب اٱيع٘ع ًب  «أًععع١ ػاُعع١ بٓععٛك اٱهعع٬ّ»سععٍٛ اٱهعع٬ّ عٓٛاْع٘ع

 .اىبوٝش١ٝ ٚاٱي٘ ًب اٱه٬ّ

ـ٠ أَلٜهٝع١ َٔع أٌُع ٜٗعٛؿٟ،       ، ٚ«َعلِٜ نبًٝع١  »ب ع ايهاتبع١ ا٭َلٜهٝع١      ٖٞع هٝع

 «.اٱه٬ّ ًب َٛاد١ٗ أٌٖ ايهتاب»ٚقـ اعتٓكت اٱه٬ّ ؿٜٓاڄ هلا، ٚنتب نتاباڄ عٓٛاْ٘: 

ز ع ا٭هتاف ضبُـ صبـٟ َلدإ، ايقٟ عاَ ًب َِعل، ي٘ع َ٪يؿعات عـٜعـ٠، َٓٗعا:       

؟  »ٚ« اهلل ٚاسععـ أّ ثععايٛخ؟ » ض إْوععإ أّ إيع٘ع :  «اىبوعٝع ض ٚيععـتٴ ٭عبععـ اىب  ، سٝععح ٜكععٍٛ ؾٝع٘ع وعٝع
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ٚ٭كؾعع٘ع إهلععاڄ ؾععٛم اٯهلعع١، ؾًُععا ًععببت، ؾبشجععتٴ ععٔع اسبكٝكعع١، ْٚكچبععت، ؾعلؾععت، ْٚععاؿاْٞ    

       ، ـٹ بٞع اىبوٝض: ٜا عبـ اهلل، أْا بٌلٷ َجًو، ؾ٬ تٌلى باشبعايل ٚتعبعـ اىبؼًعٛم، ٚيهٔع اقتع

أباْا ٚإهلٓعا هبعـى ٚهعبشاْو كب ايععاىبـب، إٜعاى ْعبعـ       »ٚاعبـٙ َعٞ، ٚؿعٓا ْبتٌٗ ي٘ هٜٛاڄ: 

، ؾآَٓت باهلل، ُٚعـقت  «ْوتعـب، ٜا عبـ اهلل، أْا ٚأْت ٚباقٞ ايٓاي عبٝـ ايلهبٔ ٚإٜاى

   .اىبوٝض، ٚنؿلت باٯهل١ اىبِٓٛع١

 

دساط٘  ،ٌآ: التأثري املظٔشٕ يف تفظري الكشالذساط٘ الظادط٘ عؼشٗ

 ــــــ حتلٔلٔ٘ مكاسى٘

 ـ ٍْٓ٘ البشح ــــــ 0

 اىب٪يععـ: «ؿكاهعع١ ذبًًٝعع١ َكاكْعع١ ،لإٓايتععأثإل اىبوععٝشٞ ؾعع٢ تؿوععإل ايكعع »عٓٛاْعع٘:  

ايڀبععع١ ا٭ٚفب،  تععاكٜؽ ايٌٓععل: ؿاك ايڀًٝععع١، بععإلٚت. ايٓاًععل: ايععـنتٛك َِععڀؿ٢ بٖٛٓععـٟ.

، أًعلف  «أطلٚس١ ؿنتعٛكاٙ ؿٚيع١  »ٖقٙ ايـكاه١ ٖٞ ًب ايٛاقع  تٛٓٝشات إٓاؾ١ٝ:. 2004ّ

ـٸَت إفب داَعع١ اسبؤع ايجعاْٞ         اطُـٜع١ ًب  عًٝٗا ايـنتٛك ضبُعـ ا٭َعـب اٱمسعاعًٝٞ، قڂع

ايعكا٥ععـ ايِٓععلا١ْٝ ٚعًععِ ايتؿوععإل اٱهعع٬َٞ: ؿكاهعع١ »ٚنععإ عٓٛاْٗععا  ّ،2000اىبػععلب عععاّ 

 «.ذب١ًًٝ َكاك١ْ

 

 ـ ٍذف البشح ــــــ 0

 اهتٗـف ايباسح ًب ٖقٙ ايـكاه١ عـ٠ أٖـاف، َٓٗا:

ععع إثبععات إٔ نععجإلاڄ َعٔع اىبعععاْٞ غععإل ايكلآْٝعع١ ٚكؿت ًب ايِٓععْٛ ايتؿوععإل١ٜ، ٖٚعٞع    1

 ٔ ايهتب ايٝٗٛؿ١ٜ ٚايِٓلا١ْٝ، ناٱهلا٥ًٝٝات ٚايِٓلاْٝات.َأػٛف٠ َ

ععع ضباٚيعع١ تِععشٝض بعععض اىبؿععاِٖٝ ٚايتِععٛكات اشباط٦عع١ اىبلتبڀعع١ بٗععقا اىبٛٓععٛع،      2

 َٚٓٗا:

ٕٸ عكا٥ـْا اٱه١َٝ٬ اىبتـاٚي١ ًب نتب ايرتاخ ُاؾ١ٝ ْك١ٝ ٫ تٌٛبٗا ًا٥ب١.  أ ع إ

  َ كـاكٖا قًٌٝ، ٚقـ تٛفب عًُا٩ْا ب ع إٕ ػڀل اٱهلا٥ًٝٝات ٚايِٓلاْٝات ضبـٚؿ، ٚ

 كُـٙ ٚبٝاْ٘.

ع ايهٌـ عٔ اشبًٌ اىبٓٗذٞ اىبٛدٛؿ ًب عًِ ايتؿوإل، ٚايقٟ نعإ هعبباڄ ًب ٚكٚؿ   3
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 ايعكا٥ـ اىبوٝش١ٝ إفب ايجكاؾ١ اٱه١َٝ٬.

ٟٸ سعـ اهعتڀاع      4 ع اٱداب١ عٔ ايو٪اٍ اطٛكٟ ايقٟ تجإلٙ ٖعقٙ ايـكاهع١، ٖٚعٛ: إفب أ

 ؟يكاك٨ ع٢ً ايتعاٌَ ازبٝـ َع ايّٓ ايكلآْٞإٔ ٜعـب ا« عًِ ايتؿوإل»

 

 ـ ميَر البشح ــــــ 4

اعتُـ ايباسح ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ ا٭ناؿمب١ٝ عًع٢ ععـ٠ َٓعاٖر عًُٝع١، سوعب َعا       

ٗر      ا، ؾاهعععتعإ ايباسععح بعععاىبٓٗر ايتشًًٝعٞع ايُٛعععؿٞ، ٚاىبععٓع اقتٔععت٘ طبٝعععع١ ايـكاهعع١ ْؿوععٗع

ؾذعا٤ أهعًٛب٘ دعـيٝاڄ اهعتـ٫يٝاڄ ًب إطعاك      ...، ٚاىبٓٗر اىبكاكٕ ٚ ،ٚاىبٓٗر ا٫هتكلا٥ٞ ،ايٛثا٥كٞ

 عًُٞ أناؿمبٞ.

 

 ـ إطاس البشح ــــــ 3

َكـَات ًب  اىبكـ١َ. ايباب ا٭ٍٚ:عات ايباسح ٖقٙ ايـكاه١ ٚؾكاڄ يًُؼڀٌب ايتايٞ: 

:  ايؿِععٌ ا٭ٍٚ: أُععٍٛ ايتؿوععإل: ععع ايتؿوععإل بععـب اىبعٓعع٢ ايكلآْعٞع ٚاىبعٓعع٢   1ايتؿوععإل ٚايتأٜٚعٌع

ايؿِعٌ   عع أٓعلب ايٓوعؽ.   2 عع أؿيع١ ايكعلإٓ;   1ايٓوعؽ:   ايؿٌِ ايجعاْٞ:  تأٌٜٚ.ع اي2 ا٫ُڀ٬سٞ;

 ايباب ايجعاْٞ: . ػ١ُ٬ ايباب ا٭ٍٚ. : تؿوإل ايِشاب١ايؿٌِ ايلابع ايتؿوإل ايٓبٟٛ. ايجايح:

عع ا٭قعاِْٝ   1 ا٭يٖٛٝع١:  ايؿٌِ ا٭ٍٚ: ا٭ي١ٖٝٛ ٚايٓب٠ٛ، ؿكاه١ تڀبٝك١ٝ ع٢ً ايعكا٥ـ اىبوٝش١ٝ:

.     ايؿِعٌ ايجعاْٞ:   ع ايعلٚغ.   3ُع١;  عع ايهً 2ايج٬ث١;  ض بعـب ايكعلإٓ ٚا٭ْادٌٝع ايؿِعٌ   ٫ٚؿ٠ اىبوٝع

 اىبععاؿ:  ايباب ايجايح: ػ١ُ٬ ايباب ايجاْٞ. ٚؾا٠ اىبوٝض. ايؿٌِ ايلابع: ْب٠ٛ اىبوٝض. ايجايح:

٘ٹع 1 اىبوٝض اىبٓتُبل: ايؿٌِ ايجاْٞ: أًلاٍب ايواع١. ايؿٌِ ا٭ٍٚ: ٛٵتٹ َٳ ٌٳ  ٘ٹ قځبٵ ٔٻ بٹ ٓٳ َٹ ٝٴ٪ٵ ع 2 ;يځ

ِٷ يڍًوٻاعٳ١ٹ ٘ٴ يځعٹًڃ ـٸداٍ: ايؿٌِ ايجايح:. ٚٳإڇْٻ عععع 3ععع ؿدععايٕٛ;   2  ع آٜات قبٌ ايواع١;1 اىبوٝض اي

. طًٛع ايٌُى َٔع َػلبٗعا   ايؿٌِ اشباَى: ٜأدٛز َٚأدٛز. ايؿٌِ ايلابع: ا٭عٛك ايـداٍ.

 ؾٗلي اىبِاؿك ٚاىبلادع. تلادِ بعض ا٭ع٬ّ.

 

 ـ ىتائر البشح ــــــ 5

 ايٓتا٥ر اييت أًاكت إيٝٗا ٖقٙ ايـكاه١ َا ًٜٞ: َٔ أِٖ

ع إٕ ايرتاخ ايعلبٞ اٱه٬َٞ َعا ماٍ ؼبتعاز إفب نعجإل َٔع ازبٗعٛؿ َٔع أدٌع تٓكٝت٘ع         1
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يبا ًاب٘ َٔ أؾهاك َٚعتكـات غلٜب١ عٓ٘، ٚبٝإ َِاؿكٖا ًب ايجكاؾ١ ايعاىبٝع١. ٚإٕ اعتُعاؿ   

٬ٕ بتشكٝعععل ٖعععقٙ ايت  اق٘ نؿععٝع ّ ايكلآْععٞع ٚا٫يتعععناّ بوععٝع ٕٸ ًب ايكعععلإٓ َععٔع  ايععٓع ٓكٝععع١. بععٌع إ

١ سبوعٔع ايتعاَعٌع َععع ايهتععاب        اطععـؿات اىبٓٗذٝعع١ َععا ِٜععًض إٔ ٜهععٕٛ ايكاعععـ٠ ا٭هاهعٝع

ِ َٔع اشبًعٌب ايععقٟ تكعع ؾٝ٘ع ا٭َعِ بععـب             اجملٝعـ، ٚايٌٓٗع َٔع َعٝٓ٘ع ايِععاًب، ٚذبِعـب اىبوًع

 ايلباْٞ ٚاىبكـي ٚايبٌل٣ ايٓوي اىبلتبٌب حبـٚؿ اينَإ ٚاىبهإ ٚايجكاؾ١ ٚا٭سٛاٍ.

ٕٸ ٖٓعععاى سادععع١ َاهععع١ ٱععععاؿ٠ ايُٓبعععل ًب ايلٚاٜعععات ايتؿوعععإل١ٜ، 2 ـٸ ايباسعععح أ عععع أنععع

ـاڄ، ٚتعلى ٚإبععاؿ َعا ٖعٛ هعكِٝ; ٚفيعو ٭ٕ              ِٝ َتٓعاڄ ٚهٓع ٚؾشِٗا بـق١، ٚا٭ػعق قبعا ٖعٛ هًع

ـٸي ٚايٛٓع ٚا٫ػت٬م.  أنجل ٖقٙ ايلٚاٜات تعلٓت يً

 َٓعاٖر تؿوعإل   ع أًاك ايباسح ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ إفب ٓعلٚك٠ ؾعتض آؾعام دـٜعـ٠ ًب    3

ايكلإٓ، ٚنقيو ايتأنٝـ ع٢ً تؿوإل ايكلإٓ بايكلإٓ، سٝعح ٜكعٍٛ ايباسعح بٗعقا ايِعـؿ:      

ٚيٝى َٔ ػٝاك أَاّ اىبوًُـب يًؼلٚز َٔ ِٖٚٓٗ اىبهٌٛف، ٚاهتعاؿ٠ ؿٚكِٖ اىبٌٓعٛؿ، إ٫چ  »

بععايلدٛع إفب نتععاب اهلل، ٚايٓٗعٌع َٓع٘ع سبعٌع اىبٌععانٌ ايٛاقععع١، ٚدبععاٚم ايعٛا٥ععل ايتاكؽبٝعع١    

 «.دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ اىباْع١ َٔ ايتشلك ٚايتكـّٚا٫

َٚبين إٔ تؿوإل ايكلإٓ بايكلإٓ، ٚضباٚي١ ايتؼًّ َٔ كٚاهب ايتاكٜؽ »ٜٚكٍٛ أٜٔاڄ: 

٬ٕ بإعععاؿ٠ ايكععاطل٠ إفب هععهچتٗا; ٱنُععاٍ     ٚايجكاؾعع١ ايععيت كاْععت عًعع٢ ايعكعٌع اىبوععًِ، نؿعٝع

 «.اىب١ُٗ ايتاكؽب١ٝ اييت ع٢ً ٖقٙ ا٭١َ ايكٝاّ بٗا

ـ ايباسح ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ أْٸ٘ عًع٢ ايعلغِ َٔع ازبٗعٛؿ ازببعاك٠ ايعيت قعاّ        ع ٜ٪نڍ4

ى ايِععلغ ايٌععاَؽ يعًععِ          ُٕٛ عًعع٢ َععل ايعِععٛك، ٚايععيت اْتٗععت إفب تأهعٝع بٗععا ايعًُععا٤ اىبوعًع

ـب     ٕٸ ايوعع٪اٍ َععاماٍ َڀلٚسعاڄ ععٔع ؿٚك ٖععقا ايعًععِ ًب َوعاعـ٠ ايٓععاي عًعع٢ تبعٝع ايتؿوعإل، إ٫ أ

َعععاْٞ أػععل٣ غععإل قلآْٝعع١ َععأػٛف٠ ععٔع ايٝٗععٛؿ ٚايِٓععاك٣      اىبعععاْٞ ايكلآْٝعع١، بعٌع ًٚب كبلٜععل  

ٚغإلٖععِ إفب ايععرتاخ ايعلبعٞع ٚاٱهعع٬َٞ; ٚفيععو ٭ْٸع٘ع ٜعتكععـ إٔ َععا ٜٛدععـ ًب نتععب ايتؿوععإل   

ٚايرتاخ َٔ عكا٥ـ َٚؿاِٖٝ ٚأؾهاك َٓشلؾ١ َعأػٛف٠ َٔع اٱهعلا٥ًٝٝات مل ٜهٔع هعبب٘ َعا       

ؿاِٖٝ ؾكٌب، ٚإلبا ٜلدعع ٚبٌعهٌ   كاز ًب اجملتُع اٱه٬َٞ َٔ ٖقٙ ايعكا٥ـ ٚا٭ؾهاك ٚاىب

أهاهٞ إفب ايعًّٛ اٱه١َٝ٬ ْؿوٗا، ٚع٢ً كأهٗا عًعِ ايتؿوعإل، سٝعح هعاُٖت بكٛاععـٖا      

ٚأُٛهلا َٚٓاٖذٗا َِٚعاؿكٖا ٚكدا٫تٗعا ًب كٚاٜع١ ٖعقٙ ا٭ػبعاك ٚايرتٜٚعر هلعا، ٚتننٝتٗعا،         

ّٓ ايكلآْٞع  ٚتكـٜوٗا، ٚكؾعٗا إفب ؿكد١ ايّٓ ايٓامٍ َٔع ايوعُا٤، بٌع إفب ؿكدع١ تعأطإل ايع      
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 ْؿو٘، ؾ٬ ٜؿِٗ إ٫چ ًب ٥ٛٓٗا.

 

 ــــــ ْدُب: الشطْل ّالَْٔد ّدًَا الذساط٘ الظابع٘ عؼشٗ

 ـ ٍْٓ٘ البشح ــــــ 0

ايعـنتٛك هععـ اىبلُعؿٞ، أهعتاف      اىب٪يعـ:  «.ايلهٍٛ ٚايٝٗٛؿ ٚدٗاڄ بٛد٘»عٓٛاْ٘:  

، نًٝعع١ ايٌععلٜع١ ٚايـكاهععات اٱهعع١َٝ٬، داَععع١ ايهٜٛععت.          يٓاًععل: ا اسبععـٜح ٚعًَٛع٘ع

ايڀبععع١ ايجاْٝعع١،   تععاكٜؽ ايٌٓععل:  َ٪هوعع١ ايلٸٜععإ، بععإلٚت; َٚهتبعع١ ابعٔع نععجإل، ايهٜٛععت.    

ُعؿش١، ايجعاْٞ: َٔع ُعؿش١      485أكبعع صبًعـات، ا٭ٍٚ:    عـؿ اجملًعـات:  ّ.2002ٖع ع  1423

، ايلابععع: َعٔع ُععؿش١   1411إفب ُععؿش١  985، ايجايععح: َعٔع ُععؿش١   982إفب ُععؿش١  489

 .1927إفب ُؿش١  1417

 

 ف البشح ـــــــ ٍذ 0

 ساٍٚ ايباسح ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ ذبكٝل عـ٠ أٖـاف، أُٖٗا:

ع ْكـ ايٝٗٛؿ ٚايؿهل ايٝٗٛؿٟ َٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ ايتاكٜؽ ايٝٗٛؿٟ، َوتـ٫ڄ عًع٢ فيعو   1

 بايكلإٓ ٚاسبـٜح  سوب َِاؿك اسبـٜح عٓـ أٌٖ ايو١ٓ(.

 ايلهٍٛ. َٔ ايٝٗٛؿ، َٚٛقـ ايٝٗٛؿ َٔ ع بٝإ سكٝك١ ايٝٗٛؿ، َٚٛقـ ايله2ٍٛ

 

 ـ ميَر البشح ــــــ 4

      ، ٗر ايتشًًٝٞع ٗر ايٛثعا٥كٞ ٚايتعاكؽبٞ، ٚاىبٓع اعتُـ ايباسح ًب ٖقٙ ايـكاه١ ع٢ً اىبٓع

ٚاىبٓٗر اىبكاكٕ، ٚاىبٓٗر ا٫هتكلا٥ٞ. ٚنإ أهًٛب٘ ًب ايبشعح دعـيٝاڄ اهعتـ٫يٝاڄ، ٚمبٌٝع إفب     

 اسبٛاك ٚاىبٓاَبل٠ أسٝاْاڄ.

 

 ـ إطاس البشح ــــــ3

ٖقٙ ايـكاه١ اىبڀٛي١ ػ٬ٍ عٌل٠ أبٛاب، ٚنٌ باب َٔ ٖعقٙ ا٭بعٛاب   عات ايباسح 

أهعڀٛك٠  ايباب ا٭ٍٚ:  ٜتُٔٔ أحباثاڄ َتعـؿ٠، ٚهٓهتؿٞ ٖٓا بقنل عٓاٜٚٔ ا٭بٛاب ؾكٌب:
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َٛقعـ ايٝٗعٛؿ َٔع    ايبعاب ايجايعح:   َؿرتٜعات ايؿهعل ايٝٗعٛؿٟ.    ايباب ايجعاْٞ:   ايٛطٔ ايٝٗٛؿٟ.

ايتعآَل ايٝٗعٛؿٟ   ايباب اشباَى:  ايڀبٝع١ ايٝٗٛؿ١ٜ. ؾواؿايباب ايلابع:  .ايلهاي١ ٚايلهٍٛ

ايكٔعا٤  ايباب ايوابع:  ايٝٗٛؿ ٚاشبٝا١ْ عرب تاكؽبِٗ. ايباب ايواؿي: .ع٢ً سٝا٠ ايلهٍٛ

ب ايبعا  ضبان١ُ ايٝٗٛؿ ٚؿٚكِٖ ًب اعبڀعاٍب ا٭ػع٬م.  ايباب ايجأَ: . ع٢ً ايٝٗٛؿ عوهلٜاڄ

امل ايِٓععل عًعع٢ ايٝٗععٛؿ ًب ايعِععل   َععع ايبععاب ايعاًععل:  ٖععقا ٖععٛ اشبڀععل ايٝٗععٛؿٟ.  ايتاهععع: 

 اسبآل.

 

 ـ سصٔل٘ الذساط٘ ــــــ5

ـٸّ     1 ١، ٚقع ع حبح ايهاتب ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ تاكٜؽ ايٝٗٛؿ ًب ٓع٤ٛ ايهتعاب ٚايوٓع

ٌٸ َا ٜلتبٌب بِٗ. ِٸ٬ڄ يه  علٓاڄ ذب٬ًٝڄ َؿ

ععع بععٝٸٔ ايهاتعععب مسععات ايٝٗعععٛؿ، ٚؾهععلِٖ، ٚاىبعععاكى اشباُععع١ بٗععِ، ٚععععـا٤ِٖ       2

 هلِ. ، ٚنٝؿ١ٝ َٛاد١ٗ ايلهٍِٛٗ اسبلب ع٢ً ايلهٍٛ، ٚإع٬ْيًلهٍٛ

3     ٍ َعٔع إسبععاٍب َعع٪اَلات ايٝٗععٛؿ     ععع أًععاك ايهاتععب إفب نٝؿٝعع١ كبهعٔع ايلهععٛ

 ٚايكٔا٤ عًِٝٗ.

ـٻّ ايهاتب علٓعاڄ ْكعـٜاڄ يًؿهعل ايٝٗعٛؿٟ َٔع ػع٬ٍ ؿكاهعت٘ يًتعاكٜؽ ايٝٗعٛؿٟ;          4 ع ق

 َوتـ٫ڄ ع٢ً فيو بايكلإٓ ٚاسبـٜح.

قٙ ايـكاه١ اىبوًُـب قبعامل اشبڀل ايٝٗعٛؿٟ، ٚأيكع٢ ائع٤ٛ    ع ْبٻ٘ ايهاتب ػ٬ٍ 5ٖ

 ع٢ً ْب٠٤ٛ ايِٓل يًُ٪َٓـب.

ععع سععاٍٚ ايهاتععب ػعع٬ٍ ٖععقٙ ايـكاهعع١ أٜٔععاڄ إٔ ٜٛدع٘ع ػڀابع٘ع يًهتٸععاب اىبوععًُـب     6

 ٚاىب٪َٓـب; ٭دٌ ايٛعٞ ٚا٫هتبِاك بٗقٙ اسبكا٥ل.

َععا ٜتعًععل  ععع مل ًٜتععنّ ايهاتععب ػعع٬ٍ ؿكاهععت٘ اشبععٌب ايععنَين ٭سععـاخ ايوععإل٠ ًب       7

 بايٝٗٛؿ.

ع قاّ ايباسعح قبشاكبع١ أؾهعاك اىبوٌعلقـب ٚاىبوعتػلبـب ٚكؿ ًعبٗاتِٗ، نُعا ؿععا         8

، ٚإٔ َعڀٝعات ايكعلإٓ تعًعٛ       ٖ٪٤٫ إفب إٔ ُٜٓبلٚا إفب ايكلإٓ ايهلِٜ نُٓٗر ي٘ع ػِا٥ِ٘ع
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ع٢ً ايُبلٚف ايلا١ٖٓ مَاْاڄ َٚهاْاڄ ع غإل ضبـؿ٠ بنَإ َٚهإ ع، ٚإٔ ُٜٓبلٚا نعقيو إفب    

 يٓب١ٜٛ نٛسـ٠ ع١ٜٛٔ َتها١ًَ.ايوإل٠ ا

 

 ــــــ : اإلجنٔل يف الكشآٌ ـ دسّغ قشآىٔ٘الذساط٘ الجامي٘ عؼشٗ

 ـ ٍْٓ٘ البشح ــــــ0

 ايٓاًععل: ٜٛهععـ ؿك٠ سععـاؿ.اىب٪يععـ:  «.ا٫ظبٝععٌ ًب ايكععلإٓ ع ؿكٚي قلآْٝعع١   »عٓٛاْعع٘: 

١، يبٓععإ.  صبًچععـ  ـات:عععـؿ اجملًعع ّ.1982ايڀبععع١ ايجاْٝعع١،  تععاكٜؽ ايٌٓععل: اىبهتبعع١ ايبٛيٝوعٝع

 ُؿش١. 428ٚاسـ، 

 

 ـ ٍذف البشح ــــــ0

ٜٛهعـ ؿك٠ سعـاؿ ع     إٕ ايباعح ع٢ً تأيٝـ ٖقٙ ايـكاهات ٜععٛؿ ع سوعب كأٟ ايكعى    

 ىبا ًٜٞ:ٜعٛؿ 

١ً ا٭هعععتاف  يعععع اهعععتذاب١ڄ 1 ؽ ٌَعععاٜؽ ا٭مٖعععل ايٌعععلٜـ ؾٔععٝع ًعععـع٠ٛ ايعععيت ٚدٗٗعععا ًععٝع

ٛؾ اىبِععلٟ ايوععابل ايععـنتٛك   ى صبًععى ايٌعٝع ، ٚك٥عٝع ...،  َِععڀؿ٢ اىبلاغعٞع سوععـب ٖٝهعٌع

سٝح ناْت ٖقٙ ايـكٚي ع٢ً ًهٌ َكا٫ت ًب ايبـا١ٜ، ثِ تڀٛكت إفب نتاب اتٸوعع إفب  

 .، ٖٚقا ٖٛ ايهتاب ا٭ٍٚ َٓٗا«ايـكٚي ايكلآ١ْٝ»ٖقٙ 

ع ايكٝاّ بايبشح ايعًُٞ ايٓنٜ٘، أ٬َڄ بايُٛعٍٛ إفب سعل ايكعلإٓ، سٝعح ٫ ْبػٞع ؾٝ٘ع       2

 .تبٌإلاڄ، ٫ٚ ْكِـ َٓ٘ دـ٫ڄ عكُٝاڄ

 

 ـ ميَر البشح ّأطلْب الهاتب ــــــ4

ٗر    اعتُـ ايباسح ًب ٖقٙ ايـكاه١ ع٢ً َٓٗر ايتشًٌٝ ايُٛؿٞ يًِْٓٛ، ٚعًع٢ اىبٓع

ا٫هتـ٫يٞ، ؾكاّ بعلّ ا٭ؾهاك ٚؿكاهتٗا ٚذبًًٝٗا، ثِ اشبلٚز ببعض ايٓتعا٥ر، ٚإُعـاك   

 ٘ ايكلآْٝعع١  بعععض ا٭سهععاّ ايععيت ت٪ٜععـ تِععٛكات٘ ايقٖٓٝعع١ اىبوععبك١. ؾاسبععـاؿ ًب نعٌع ؿكاهععات

، ِٜٚععـك   ٚٿٍ ايكععلإٓ بلأٜع٘ع ؼبعاٍٚ اهععتٓڀام ايكععلإٓ قبععا مل ٜٓڀععل بع٘ع ايكععلإٓ، بعٌع ٜؿوٸععل ٜٚعع٪

، ؾٗععٛ بععـ٫ڄ َعٔع إٔ ٜهٌععـ ععٔع َكاُععـ   ا٭سهععاّ اهععتٓاؿاڄ إفب ؾُٗع٘ع ٚادتٗععاؿٙ ايٌؼِعٞع

ُٸعٌع اٯٜععات بعععض اىبعععاْٞ ٚاىبؿععاِٖٝ ايباطًعع١، ايععيت ٫    اٯٜععات ايكلآْٝعع١ َٚلاؿٖععا اسبكٝكعٞع ٜٴش
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ؿٗععّٛ تًعو اٯٜععات ٫ٚ قبكاُعـٖا، إٓععاؾ١ إفب أْٸ٘ع مل ًٜتععنّ داْعب ا٭َاْعع١ ًب ْكعٌع     تعلتبٌب قب 

. ٚقععـ اتٸوععِ أهععًٛب   ّ ايكلآْعٞع ًب نتابع٘ع ععع ايتؿوععإل 1 :ًب ايبشععح قبععا ًٜعٞع« اسبععـاؿ»ايعٓع

ععع تكڀٝععع ايِٓععْٛ،  4 ععع اتبععاع اىبتٌععاب٘، ٚإغؿععاٍ اطهععِ.  3 ععع اىبٝعٌع ٚاتبععاع اهلعع٣ٛ. 2 بععايلأٟ.

ام   ععع ذبلٜععـ ايهًععِ ععٔع  6 ععع إُععـاك ا٭سهععاّ ازبناؾٝعع١. 5 ًب ايتؿوععإل.ٚإغؿععاٍ َبععـأ ايوعٝع

.   7 َٛآع٘. ٛټٍ ع٢ً ايكلإٓ، ْٚؿٝ٘ سبكعا٥ل ثابتع١ ؾٝ٘ع عع ايتعاٌَع ايوعڀشٞ َعع اىبؿعاِٖٝ      8 ع ايتك

ععع ايتٗاؾععت ٚايتٓععاقض ًب ا٭سهععاّ  10 ععع غٝععاب اىبٛٓععٛع١ٝ بععـب ايتٜٗٛعٌع ٚايتٗععٜٛٔ. 9 ايكلآْٝعع١.

 ٚا٭قٛاٍ.

 

 ـ إطاس البشح ــــــ3

بعععـ فنععل ايتكععـِٜ ايعععاّ، ٚاىبِععاؿك،   دععا٤ت ٖععقٙ ايـكاهعع١ ٚؾكععاڄ يًُؼڀععٌب ايتععايٞ: 

 ُْبلٜععع١ ايكعععلإٓ ًب ا٭ؿٜعععإ،  ايكعععلإٓ ٚايهتعععاب، ايكوعععِ ا٭ٍٚ: َٚكـَععع١ ايهتعععاب ا٭ٍٚ،

ـ بايِععش١    ٖعٌع ْوععؽ ايكععلإٓ اٱظبٝعٌع ٚايتععٛكا٠؟،    ايتٛسٝععـ ايكلآْعٞع نتععابٞ،   ايكععلإٓ ٌٜعٗع

  ، ـٸي،     ٌٖع ٜكعٍٛ ا   يًهتاب اىبٛدعٛؿ ًب مَاْ٘ع تعقٌٜٝ   يكعلإٓ ايهعلِٜ بتشلٜعـ ايهتعاب اىبكع

 قُٝعع١ اٱظبٝعٌع ًب ايكععلإٓ،   قُٝعع١ ايهتععاب ًب ايكععلإٓ،   عًعع٢ اهععتشاي١ ذبلٜععـ ايهتععاب،   

ض ًب ايكععلإٓ: ايكوععِ ايجععاْٞ: َٛقعـ ايكععلإٓ َعٔع أٖعٌع ايهتععاب.   ازبععن٤ ا٭ٍٚ: َععلِٜ أّ اىبوعٝع

ازبن٤  وٝض ًب ايكلإٓ:اىب ايكوِ ايجايح: ذبًٌٝ ايِْٓٛ. ازبن٤ ايجاْٞ: ايِْٓٛ ايكلآ١ْٝ،

ض،   ا٭ٍٚ: ض،     ازبعن٤ ايجعاْٞ:   ايِْٓٛ ايكلآْٝع١ ًب اىبوٝع  ذبًٌٝع ايِٓعْٛ ايكلآْٝع١ ًب اىبوٝع

ٔ   َلِٜ آ١ٜڅ ًب َٛيعـٙ، ًب سـاثت٘ع ًب كهعايت٘،    عٝو٢ ابٔ ، ًب     عٝوع٢ ابع َعلِٜ آٜع١ ًب آػلت٘ع

ٔ  ٜععّٛ ايععـٜٔ،  :  عٝوعع٢ ابعع ض ًب ايكععل  ايبشععح ا٭ٍٚ: َععلِٜ آٜعع١ ًب ًؼِع٘ع  إٓ،أيٖٛٝعع١ اىبوعٝع

ض ًب ايكععلإٓ، ايبشععح ايجايععح: ايتجًٝععح ًب ايكععلإٓ، ايبشععح ايجععاْٞ: ١  أيكععاب اىبوعٝع ًؼِعٝع

 اىبوٝض ًب ايكلإٓ.

 

 ـ أٍه اليتائر ــــــ5

سععاٍٚ ايهاتععب ػعع٬ٍ ؿكاهععت٘ ٖععقٙ إٔ ٜجبععت بعععض ايٓتععا٥ر ايععيت تعععرب ععٔع تِععٛكات٘   

ب٘، ٚقبا ؽبعايـ  ايق١ٖٝٓ ايوابك١، ٚنُا فنلْا ؾٗٛ ؼباٍٚ اهتٓڀام ايكلإٓ قبا مل ٜٓڀل 

ا سوععب ؾُٗع٘ع ٚادتٗععاؿٙ        َكاُععـ اٯٜععات ايكلآْٝعع١، ؾٝكععّٛ بتؿوععإل اٯٜععات ايكلآْٝعع١ ٚتأًٜٚعٗع
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ا َعا ٖٞع إ٫چ َػايڀعات ٚكبٜٛ٘ع ٚتٌعٜٛ٘ يًشكعا٥ل         ايٌؼِٞ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايٓتا٥ر اييت علٓٗع

ي          ـټ دبعاٚماڄ عًع٢ قـاهع١ ايكعلإٓ ٚقـاهع١ ايٓع  ازبًٝٸ١ ٚايٛآش١. ٚنٌ َا علٓ٘ع اسبعـاؿ ٜٴعٳع

 َٚٔ أِٖ ايٓتا٥ر اييت أًاك إيٝٗا َا ًٜٞ: ا٭نلّ

ٕٸ ايكععلإٓ أقععلٻ ا٭ؿٜععإ ايوععابك١، ٚإٕ ايتٛسٝععـ ايكلآْعٞع ًب سكٝكتع٘ع َٓوععٛب إفب       1 ععع إ

 ايهتاب ايقٟ قبً٘ ع ايتٛكا٠ ٚاٱظبٌٝ ع، أٟ إْٸ٘ ًب ؿعٛت٘ نإ ٜٗتـٟ بايهتاب اىبكـي.

ٕٸ سذ١ ضبُـ2 ، ٚفيعو ب    ع إ تِعلٜض ايكعلإٓ ايهعلِٜ    ٖٞ ًٗاؿ٠ أٌٖ ايهتعاب ي٘ع

(; ٭ٕ ايهتععاب أُعع٬ڄ ٖععٛ ايععقٟ ْععنٍ عًعع٢ ايٝٗععٛؿ ٚايِٓععاك٣، ٚضبُععـ   176ٚ 114 ا٭ْعععاّ: 

ْكًع٘ع بًوععإ علبعٞع َععبـب، ٚقععـ اتِعٌع ضبُععـ بأٖعٌع ايهتععاب، ٚقععـ ؿكي ايهتععاب، ْٚكعٌع    

 .ايكلإٓ عٔ ايهتاب، ؾايهتاب ٚأٌٖ ايهتاب مبجًٕٛ اىبلدعٝٸ١ بايٓوب١ يًٓي ضبُـ

ٕٸ ايعععـع٠ٛ 3 ًٗا، ًب َِعععـكٖا       عععع إ اٱهععع١َٝ٬ نتابٝععع١ ًب نبٝعععع أدنا٥ٗعععا ٚتؿاُععٝع

 َٚٛٓٛعٗا، ًٚب طلٜكتٗا ٚقِِٗا ٚدـهلا.

ع إٕ ايكلإٓ ٜ٪نـ ع٢ً اهتشاي١ ْوؼ٘ يًهتاب، ٚنقيو اهتشاي١ ْوؽ اٱهع٬ّ  4

 يـٜٔ اٱظبٌٝ ٚايتٛكا٠، ٚإٕ ايٓوؽ بـب ايٌلا٥ع ٫ أهاي ي٘ ًب ايكلإٓ ايهلِٜ.

١ ايهتاب ع ايتٛكا٠ ٚاٱظبٌٝ ع، ٚؼبهعِ باهعتشاي١ ذبلٜعـ      ع إٕ ايكلإٓ ٌٜٗـ بِش5

ايهتععاب. نُععا إٔ ايكععلإٓ ايهععلِٜ ٫ ٜعتععرب أٖعٌع ايهتععاب ٌَععلنـب أٚ نععاؾلٜٔ، بعٌع        

 ٔ ي ايعلبعٞع ٖععٛ  َوعًُـب َٚٛسٿععـٜ « اهلل نتععاب». ٚإٕ توعع١ُٝ  ايهتععاب اىبكععـي( مَٔع ايعٓع

 .«ن٬ّ اهلل»ٚ

ض ٖعٞع6 آٜعع١څ ًب اُععڀؿا٥ٗا، ًٚب ٬َٝؿٖععا، ًٚب  ععع إٕ ايكععلإٓ ٜ٪نععـ إٔ َععلِٜ أّ اىبوعٝع

 اػت٥٬ٗا ًب اهلٝهٌ، ًٚب ٫ٚؿتٗا اىبوٝض، ًٚب طٗاكتٗا ٚقـاهتٗا، ًٚب ًؼِٝتٗا.

ض       ض، مبتعنز ًب اُعڀؿا٤ اىبوٝع ٚإٕ اُڀؿا٤ َلِٜ يًُعذن٠ ايهعرب٣، أٟ ٫ٚؿ٠ اىبوٝع

 .  «آ١ٜ ٚاسـ٠ يًعاىبـب»يلهايت٘ ايعُب٢ُ، ؾٗٞ َع ابٓٗا: 

ٔ    ع إٕ ايكعلإٓ ٜعتعرب  7 ض عٝوع٢ ابع ، ًٚب       ٜوعٛع اىبوٝع َعلِٜ آٜع١ ًب َٛيعـٙ، ًٚب سـاثت٘ع

ا،          ، ًٚب اكتؿاععع٘ع سٝٸعععاڄ إفب ايوعععُا٤، ًٚب ٜعععّٛ ايعععـٜٔ، ًٚب سٝاتعع٘ع نًععٗع كهعععايت٘ ٚآػلتعع٘ع

 ًٚؼِٝت٘ ايؿقٸ٠.

َٔ هٛك٠ اىب٪َٕٓٛ َـهٛهع١ ًب ايكعلإٓ; ٭ْٸ٘ع ٫ دعـاٍ      54ع ٜعتكـ ايهاتب إٔ اٯ١ٜ 8

ـٳ زبـاٍ َع ايهتابٝـب ُٵ ٚٳ  ايقٜٔ ؾلٻقٛا ؿِٜٓٗ نتباڄ طبتًؿ١. ٫ٚ 
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ٛٸ٠ عٝو٢ ًب اٱظبٌٝ يٝوعت تٓاهع١ًٝ، ٚيٝوعت َعٜٓٛع١،     9 ع ٜ٪نڍـ ايهاتب ع٢ً إٔ بٓ

       ٫ ، ٛٸ٠ كٚس١ٝ ضب١ٔ َٔ ٫ٚؿ٠ عك١ًٝ ضبٔع١. ؾعاي٫ٛؿ٠ كٚسٝع١ َٔع دعٖٛل اهلل ٚؾٝ٘ع بٌ ٖٞ بٓ

توًوٌع ايعكًٞع   ، ٚاي«٫ٚؿ٠»ٌٜاكن٘ ؾٝٗا أسـ. ٚاٱظبٌٝع ٜوعُٞ ايتؿاعٌع ازبعٖٛلٟ اٱهلٞع      

ٛٸ٠»اٱهلٞ   اهلل ٖٛ ن١ًُ اهلل. ؾه١ًُ اهلل ٖٛ ابٔ اهلل، ٚابٔ«. بٓ

ٕٸ ا٭ي١ٖٝٛ اييت ٜٓؿٝٗا ايكلإٓ عٔ اىبوٝض يٝوت با٭يٖٛٝع١ ايعيت   10 ع ٜٚ٪نـ ايباسح أ

ٛٸ٠ٜجبتٗا اٱظبٌٝ ي٘، ٚإٔ  اييت ٜوٓـٖا اٱظبٌٝ إفب اىبوٝض يٝوعت نعاييت ٜٓؿٝٗعا ايكعلإٓ      ايبٓ

 عٓ٘.

شٞ ايعقٟ   ع ِٜٚلٿ11 غ أٜٔاڄ بكٛي٘: إٕ ايتجًٝح ايقٟ ٜٓهلٙ ايكلإٓ غإلٴ ايتجًٝح اىبوٝع

شٕٝٛ            ٌپ َعٔع اٱظبٝعٌع ٚايكععلإٓ ٜكِععـ غععإل َععا ٜعٓٝع٘ع اٯػععل، ٚاىبوعٝع ، ؾهعع ٜٴعًچُع٘ع اٱظبٝعٌع

 ٜعتكـٕٚ غإل َا ٜٓهلٙ اىبوًُٕٛ.

ض ٖٞع أقعلب إفب     12 ع ٜٚ٪نڍـ ايهاتب أٜٔاڄ إٔ ا٭يكاب اييت ِٜـ بٗا ايكعلإٓ اىبوٝع

ٛٸٜع١ ٚإهلٝع١، ٖٚٞع تٌعٌُ        ض إفب بٓ ض اهلل »اشبايل َٓٗا إفب اىبؼًٛم. ِٜٚٓٸـ أيكعاب اىبوٝع « َوٝع

 «.اهلل كٚغ»ٚ« اهلل ن١ًُ»ٚ

ٛٸٕ َععٔع         13 َٴهععع ـٸعٞ ايهاتعععب إٔ ايتجًٝعععح َٛدعععٛؿٷ ًب ايكعععلإٓ، ٖٚعععٛ  « اهلل»عععع ٜٚععع

 «.ايلٚغ»ٚ« ايه١ًُ»ٚ

ٛٸ٠   14 ٕٸ ايٓٸي ايعلبٞ مل ٜععرتف ببٓع ض; ٭ْ٘ع مل ٜعلؾٗعا    ع ٜٚقنل ايهاتب أٜٔاڄ أ اىبوٝع

 سلٻ َعلؾتٗا.

اؿ٠ ايكعلإٓ يٲظبٌٝع ٜعل٣      15 ٕٸ َٔ ٜڀچًع بإػ٬ْ عًع٢ ًٗع ع ٚأػإلاڄ ٜ٪نڍـ ايهاتب أ

ًب ايكلإٓ َـػ٬ڄ إفب اٱظبٌٝ. ؾايكلإٓ ٜعرتف بإٔ اٱظبٌٝع ٖعٛ أمسع٢ ايهتعب اىبڂٓنيع١، ٚإٔ      

ابٔع َعلِٜ،    ُٚـ ب٘ عٝو٢اىبوٝض ٖٛ أؾٌٔ ا٭ْبٝا٤ ٚاىبلهًـب. ٚايكلإٓ ٫ ِٜـ أسـاڄ قبا 

 ٫ٚ ًٜكڍب أسـاڄ قبا يكډب ب٘ اىبوٝض.

 

 ــــــ إعذاص الكشآٌ ّالهتاب:: ىعه الكشآٌ الذساط٘ التاطع٘ عؼشٗ

 ـ ٍْٓ٘ البشح ــــــ0

ٕ  »عٓٛاْ٘:  ٜٛهعـ ؿكٸ٠ سعـاؿ.    ايكٹعىٸ  اىب٪يعـ:  «.ُْبِ ايكلإٓ ٚايهتاب: إعذعام ايكعلآ

١، يب    ايٓاًل:  208صبًډعـ ٚاسعـ،    ععـؿ اجملًعـات:   ٓعإ ع بعإلٚت ع    ٌَٓعٛكات اىبهتبع١ ايبٛيٝوٝع
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ٕٸ ٖقا ايهتعاب ٖعٛ ٚاسعـ َٔع هًوع١ً ايهتعب        تٛٓٝشات إٓاؾ١ٝ: ُؿش١. فنلْا هابكاڄ أ

: «ؿكٚي قلآْٝعع١»ايععيت ُععـكت ذبععت عٓععٛإ   ععع اٱظبٝعٌع ًب 1 ، ٚمشًععت ٖععقٙ ايععـكٚي َععا ًٜعٞع

يهتعاب ايجعاْٞ: أطعٛاك    ا ايهتاب ا٭ٍٚ: ب١٦ٝ ايكلإٓ ايهتاب١ٝ، ع ايكلإٓ ٚايهتاب:2 ايكلإٓ;

ايهتعاب ايجعاْٞ:    ايهتاب ا٭ٍٚ: إعذام ايكعلإٓ،  ع ُْبِ ايكلإٓ ٚايهتاب:3 ايـع٠ٛ ايكلآ١ْٝ;

ًب هععبٌٝ اسبععٛاك اٱهعع٬َٞ » ٚيًُ٪يڍععـ أٜٔععاڄ نتععب ُععـكت ذبععت عٓععٛإ: َعذععن٠ ايكععلإٓ.

 ;«١ِْعلاْٝ »عع ايكعلإٓ ؿعع٠ٛ    2 ع َـػٌ إفب اسبٛاك اٱه٬َٞ;1 ، ٚقـ مشًت َا ًٜٞ:«اىبوٝشٞ

ض ٚضبُعـ ًب ععلف ايكعلإٓ;     5 ع أهلاك ايكلإٓ;4 ع ايكلإٓ ٚاىبوٝش١ٝ;3 ضبُعـ   هعإل٠ عع  6 عع اىبوٝع

 ٚهلٸٙ.

ع ايـؾاع عٔ اىبوٝش١ٝ: ًب إظبٌٝ َتع٢،  1 مشًت:« ؿكاهات إظب١ًٝٝ»ٚيًُ٪يـ نقيو 

;       2 ٚحبوب َلقى; : حبوعب يٛقعا، ًٚب هعؿل أعُعاٍ ايلهٌع ش١ٝ ًب اٱظبٌٝع عع  3 ع تاكٜؽ اىبوٝع

عع ُعٛؾ١ٝ   4 ايهتاب ايجاْٞ: كهعا٥ٌ بعٛيى;   ايهتاب ا٭ٍٚ: ايلهٍٛ بٛيى، ١:ؾًوؿ١ اىبوٝشٝ

عع  5 ايهتعاب ايجعاْٞ: ًب هعؿل ايل٩ٜعا;     ايهتعاب ا٭ٍٚ: ًب اٱظبٌٝع حبوعب ٜٛسٓعا،     اىبوٝش١ٝ:

ٌ »ع 6 اىبوٝض ًب اٱظبٌٝ; ض ٚهعلٸٙ;    7 بعٛيى; « إظبٝع عع ايعـؾاع   9 ع ؿكٚي إظبًٝٝع١;   8 عع هعإل٠ اىبوٝع

 تعايُٝٗا.عٔ اىبوٝش١ٝ َٔ تاكؽبٗا ٚ

 

 ـ ٍذف البشح ــــــ 0

     ، ؼباٍٚ ايباسح ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١; ٚاهتٓاؿاڄ إفب آكا٥٘ع ٚؾُٗ٘ع ٚادتٗعاؿٙ ايٌؼِٞع

 ع يٝى اٱعذام َٝن٠ ايكلإٓ ٚسـٙ، بٌ ٖٛ َٝن٠ ايتٛكا٠ ٚاٱظبٌٝ َٔ قبٌ.  1إثبات َا ًٜٞ: 

ٞٸ ايكٝعّٛ أ      2 ـ ٜٚ٪نڍعـ فيعو، ؾهُعا إٔ اسبع ْعنٍ ايكعلإٓ   ع إٕ ايكلإٓ َا دا٤ إ٫چ يٌٝٗع

 نقيو أْنٍ ايتٛكا٠ ٚاٱظبٌٝ.  

، حبوب َا دا٤ ًب ايكعلإٓ ايهعلِٜ، تععين ايتعٛكا٠ ٚاٱظبٌٝع      «ايؿلقإ»ع إٕ ن١ًُ 3

ؾكـ أْنٍ ايؿلقإ نً٘، يٝؿعلم  « ايتٛكا٠ ٚاٱظبٌٝ ٚايكلإٓ»ٚايكلإٓ، أٟ إٕ اهلل عٓـَا أْنٍ 

 نً٘. « ايؿلقإ»بـب اسبل ٚايباطٌ، نُا إٔ اٱعذام ايبٝاْٞ َٝن٠ 

، أَعا اٱعذعام ًب اٱظبٌٝع         4 ع إٕ اٱعذام ايكلآْٞ دعا٤ ًب ايبٝعإ ٚؾع٢ ايكعٍٛ ازبٌُٝع

ؾكععـ دععا٤ ًب ايكععٍٛ اٱهلعٞع اىبعذٹععن ٚايعُعٌع اٱهلعٞع اىبعذٹععن، ع أٟ إٕ اٱعذععام ًب اٱظبٝعٌع مل       
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ـٹ باٱعذام ايبٝاْٞ ٚايب٬غٞ ٚسـٙ ع نُا ٖٛ ًب ايكلإٓ ع، بٌ مشٌ اٱعذام ًب ايعٌُع     ٜهت

 ٞ أٜٔاڄ. اٱهل

 

 ّقف٘ تأمل ــــــ

ٜبععـٚ إٔ ايهاتععب ػعع٬ٍ ٖععقٙ ايـكاهعع١ ؼبععاٍٚ إٔ ٜجبععت بعععض ايتِععٛكات ايقٖٓٝعع١       

١ً اىبوععبك١، ٚايععيت فنععلت ًب ٖععـف ايبشععح، ٚفيععو     يبهٓعع١، ؾٓذععـٙ ػعع٬ٍ   بهعٌع ٚهعٝع

ايبشح ٚايـكاه١ ٜت٬عب با٭يؿاَب ٚاىبِڀًشات، ؾٝعلّ اىبؿاِٖٝ اىبػًٛط١، ٜٚؿوٿل اٯٜات 

، ٚأسٝاْعاڄ ٜكعّٛ بتكڀٝعع ٚدبن٥ع١ آكا٤ ايعًُعا٤، أٟ       ايكلآ١ْٝ سو ب ؾُٗ٘ ٚاهتٝعاب٘ ايٌؼِٞع

، ٚإثبعات تِعٛكات٘        إْ٘ ٜوتٌٗـ بآكا٤ ايعًُا٤ بٌهٌ ْاقّ، نٌ فيو َٔع أدٌع ؿععِ آكا٥٘ع

ٌٻ     ١، ؾٗععٛ بعٝععـ نعع ايقٖٓٝعع١ اىبوععبك١، ٚبايتععايٞ ا٫ْتِععاك يـٜٓع٘ع َٚقٖبع٘ع ٚعكٝـتع٘ع ايٌؼِعٝع

 اىبٓٗر ايعًُٞ ًب ايـكاه١ ٚايبشح.   ايبعـ عٔ ا٭هًٛب اسبٝاؿٟ َٚباؿ٨

 

 ميَر البشح ـــــــ 4

اعتُـ ايباسح ًب ٖقٙ ايـكاه١ ع٢ً َٓٗر ايتشًٌٝ ايُٛؿٞ، ؾكعاّ بععلّ ا٭ؾهعاك    

ُټٌ إفب بعض ايٓتا٥ر اشبا١ُ بايبشح.   ِٸ ايتٛ  ٚؿكاهتٗا ُٚٚؿٗا ٚذبًًٝٗا، َٚٔ ثٳ

 مبهٔع ا٫عتُعاؿ عًٝٗعا    أَا ايٓتا٥ر ايت٢ علٓٗا ايباسعح ؾٗٞع تبعـٚ غعإل ؿقٝكع١، ٫ٚ     

 َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٚايعك١ًٝ ع نُا أًلْا إفب فيو هابكاڄ ع; ٚفيو يعـ٠ أهباب:

ٛب عًُٞع ؿقٝعل ٚبٌعهٌ َٛٓعٛعٞ َعا بعـب          1 ع مل ٜكِ ايباسح بـكاهع١ َكاكْع١ بأهًع

 «. ايهتاب اىبكـي»ٚ« ايكلإٓ ايهلِٜ»

اڄ ع، بٌع نعجإلاڄ َعا     ع مل ٜٓكٌ بـق١ ٚبٌهٌ ناٌَ آكا٤ ايعًُا٤ ع نُا فنلْا هعابك  2

 ٜٴكڀڍع ايِْٓٛ، أٚ ٜعلٓٗا علٓاڄ ْاقِاڄ.  

ّ ع غايباڄ َا ٜكّٛ بإُـاك ا٭سهاّ َعتُـاڄ ع٢ً ؾُٗ٘ ٚادتٗاؿٙ اشباْ أَاّ 3 ، ايٓع

 ؿٕٚ ا٭ػق بايلأٟ ايعًُٞ ايـقٝل ايكا٥ِ ع٢ً ا٭ؿي١ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ اىبعترب٠.  

جإلاڄ َا ٜبعـٚ أْٸ٘ع َٓشعام إفب َقٖب٘ع     ع مل ًٜتنّ با٭هًٛب اسبٝاؿٟ ًب ايبشح، بٌ ن4

 ٚعكٝـت٘.  
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 ـ إطاس البشح ــــــ 3

 دا٤ ايبشح بِٛكت٘ اٱنباي١ٝ ٚؾكاڄ يًُؼڀٌب ايتايٞ:

ايؿِععٌ  تعاكٜؽ ايهع٬ّ ًب إعذععام ايكعلإٓ;    ايؿِععٌ ا٭ٍٚ:ٖعقا بٝععإ يًٓعاي،    تٛط٦ع١: 

ايكعلإٓ ًب ُْبُ٘ع   إعذعام   ايؿٓعٕٛ ازبًُٝع١،   هعًِ اٱعذعام اىبڀًعل:    اٱعذام ايبٝعاْٞ ًب  ايجاْٞ:

 ; : بععايًؿِب أّ بععاىبع٢ٓ؟;   نٝؿٝعع١ ايععٛسٞ ايؿِععٌ ايجايععح:ٚبٝاْع٘ع يػعع١  ايؿِععٌ ايلابععع:ايكلآْعٞع

تعأيٝـ   ايؿِعٌ اشبعاَى:  ايكعلإٓ ٚيػع١ ايٌععل ازبعاًٖٞ;      يػع١  يػ١ قعلٍٜ ٚيػع١ ظبعـ،   ايكلإٓ: 

  :  ;عًععِ اىبٓاهععب١: ايععلٚابٌب يرتتٝععب اٯٟ ًب ايوععٛك٠   ْععنٍٚ ايكععلإٓ َٓذٸُععاڄ، ايكععلإٓ ًب تٓنًٜع٘ع

ٚؾٝ٘ع حبعٛخ:    َـكهع١ ؼبٝع٢ ايـٌَعكٞ ٚصبعام ايكعلإٓ،      ًب بٝعإ ايكعلإٓ:   ايؿِعٌ ايوعاؿي:  

ٚدععٛٙ اشبڀععاب ًب ايكععلإٓ، اجملععام ًب ايكععلإٓ، ايتٌععبٝ٘ ًب ايكععلإٓ، ا٫هععتعاك٠ ًب ايكععلإٓ،    

ايهٓاٜعع١ ٚايتعععلٜض ًب ايكععلإٓ، اسبِععل ٚا٫ػتِععاْ ًب ايكععلإٓ، اٱػبععام ٚاٱطٓععاب ًب      

;   ايكلإٓ، اشبرب ٚاٱٌْا٤ ًب ايبعـٜع   :ايؿِعٌ ايوعابع    ايكلإٓ، إعذام ايكعلإٓ ًب بٝاْ٘ع ايعلبٞع

أْٛاعع٘ع َا٥عع١ ْٚٝععـ، َٛاقععـ أُععشاب اٱعذععام َعٔع ايبععـٜع، ٖعٌع َعٔع إعذععام ًب    ًب ايكععلإٓ:

؟  اطهععِ  ايؿِععٌ ايتاهععع:  اٱعذععام ًب ُْبععِ ايكععلإٓ;  ايؿِععٌ ايجععأَ:  ; ايتععٛكا٠ ٚاٱظبٝعٌع

ٚ ايؿِعٌ ايعاًعل:    ٚاىبتٌاب٘ َٔ ايكلإٓ; ايؿِعٌ اسبعاؿٟ عٌعل:     اىبٓوعٛؾ ًب ايكعلإٓ;  ايٓاهعؽ 

ٞ عٌل:  ايكلإٓ;غلٜب  ٌ ايجاْ ٌ ايجايح عٌل:  أهايٝب ُْبِ ايكلإٓ ٚؾْٓٛ٘;ايؿِ َا ٖٛ ايؿِ

اٱعذام َعا بعـب اٱظبٌٝع ٚايكعلإٓ، ٚقعـ اًعتًُت عًع٢ َعا          ػاكب٘ ايهتاب:إعذام ايكلإٓ؟; 

: ٕ أ٫ٚڄ:  ًٜععٞع ٖعععقا ايتشعععـٟ بُٗعععا عٓعععـ   أثعععلثاْٝعععاڄ: ، ايتشعععـٟ باٱعذعععام ًب اٱظبٝععٌع ٚايكعععلآ

أقعٛاٍ ا٭هعتاف ايعكچعاؿ ًب إعذعام     كابععاڄ:   اٱعذام با٭قٛاٍ ٚا٭عُاٍ ؾُٝٗا، ثايجاڄ: ايواَعـب،

 نًچ٘ َعذن.« ايؿلقإ» ػاَواڄ: اٱظبٌٝ،

 

 ـ اليتائر ــــــ 5

إيٝٗا سوب تِٛكات ايباسح ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ َا  اٱًاك٠ َٔ ايٓتا٥ر اييت مبهٔ

:ًٜٞ 

اؿ٠ ايكعلإٓ ع ٖٞع          عع إٕ ايتع  1 ٕ »ٛكا٠ ٚاٱظبٌٝع ٚايكعلإٓ ع حبوعب ًٗع ، ٚايؿلقعإ  «ايؿلقعا

ٞٸ  ايكٝععّٛ، ؾاٱعذععام قععا٥ِ َععا بععـب ايتععٛكا٠ ٚايكععلإٓ، َٚععا بععـب    نًچع٘ع َعذععن; ٭ْٸع٘ع تٓنٜعٌع اسبعع

 اٱظبٌٝ ٚايكلإٓ.
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ع يكـ ٚقع ايتشـٟ باٱعذام ًب اٱظبٌٝ ٚايكلإٓ، ٚيهٔ ايععرب٠ ًب َعـ٣ تعأثإل ٖعقا     2

كؿ ايؿعٌ عًٝ٘ عٓـ ايٌععب، ؾهعإ دعٛاب ايٌععب عًع٢ ايكعلإٓ ًب َهع١:        ايتشـٟ، َٚـ٣ 

ٕٵ ٖقا إڇ٫چ هٹشٵلٷ ٜٴ٪ٵثٳلٴ  ٌٳلڇ إڇ ٍٴ ايڃبٳ ٛٵ ٕٵ ٖقا إڇ٫چ قځ ـٸثل:  إڇ  (.25ع  24 اىب

ض، سٝععح نععإ ٜعًچععِ ًب اجملععاَع ٚازبُٝععع            أَععا دععٛاب ايٌعععب عًعع٢ نعع٬ّ اىبوعٝع

،      ٌٜٝـٕٚ قبذـٙ، ٚناْٛا نبٝعاڄ ٌٜٗـٕٚ ي٘، ٜٚعذبع  ٕٛ بعايه٬ّ اىبعذعن اشبعاكز َٔع ؾٝ٘ع

ى ٖععقا ابعٔع ٜٛهععـ؟»ٚنععاْٛا ٜكٛيععٕٛ:  ٚٳيعٝع ِٸ ؿػعٌع ازبُععع ٚأػععق »(، 22ع     14: 4 يٛقععا: « أځ ثعع

 .(21: 1 َلقى:  «ٜعًِ، ؾبٗتٛا َٔ تعًُٝ٘; ٭ْ٘ نإ ٜعًِ نُٔ ي٘ هًڀإ، ٫ نايهتب١

ْٗععا نبٝعععاڄ  ايتععٛكا٠ ٚاٱظبٝعٌع ٚايكععلإٓ ٭  ععع يكععـ ٚقععع اٱعذععام ايبٝععاْٞ ٚايب٬غعٞع ًب   3

 ٕ ـٸ قٍٛ ايكعلآ ، ٚيهٔع َعا بعـب إعذعام ايكعلإٓ ٚإعذعام اٱظبٌٝع ؾعاكم          ايؿلقإ(، ع٢ً س

، أٟ ًب ايبٝعإ ٚايب٬غع١      دٖٛلٟ. يكـ أنبع ايكّٛ عًع٢ إٔ إعذعام ايكعلإٓ ًب    ايكعٍٛ ازبٌُٝع

ايكععٍٛ  ؾكععٌب، ٚإعذععام اٱظبٝعٌع قععا٥ِ ًب هععشل ايبٝععإ ٚهععلٸ اىبعذععنات ايٌععا١ًَ َعععاڄ، أٟ ًب   

 ٞ اىبعذن ٚايعٌُ اٱهلٞ اىبعذن.اٱهل

 

 ــــــ : الكشآٌ دعْٗ ىصشاىٔ٘الذساط٘ العؼشٌّ

 ـ ٍْٓ٘ البشح ــــــ 0

 ايٓاًععل:. ايكٹععىٸ ٜٛهععـ ؿكٸ٠ سععـاؿ اىب٪يععـ:. «ايكععلإٓ ؿععع٠ٛ ِْععلاْٝٸ١»عٓٛاْعع٘: 

١، يبٓعإ ع بعإلٚت       ت:ععـؿ اجملًعـا   ّ.1986ايڀبعع١ ايجاْٝع١،    تعاكٜؽ ايٌٓعل:  . اىبهتبع١ ايبٛيٝوٝع

 ُؿش١. 745صبًډـ ٚاسـ، 

 

 ـ ٍذف البشح ــــــ 0

 ٜوتٗـف ايباسح ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ ذبكٝل َا ًٜٞ:

ِ  »عع إثبعات إٔ   1 ًب نبٝعع َعا دعا٤ ب٘ع َعٔع     « ؿعع٠ٛ ِْعلا١ْٝ  »َعا ٖعٛ إ٫چ   « ايكعلإٓ ايهعلٜ

« اهلل نًُع١ »، ًٚب «ايلٚغ»ٚغإلٙ، ٚػا١ُ عكٝـ٠ ايكلإٓ ًب  أػ٬ق١ٝعكا٥ـ ٚأسهاّ ٚقِٝ 

َٸ٘ َلِٜ. ؾٗٞع دبًٝعات تجبعت ِْعلا١ْٝ     «كـيكٚغ اي»ٚ ٌٸ َا ٜلتبٌب بايوٝـ اىبوٝض ٚأ ، ًٚب ن

 ايكلإٓ، ٚإٔ ٖقٙ ايِٓلا١ْٝ اييت ٜقنلٖا ايكلإٓ ٖٞ غإل اىبوٝش١ٝ.

أػڀأٚا ًب ؾٗعِ ايكعلإٓ ٚؾٗعِ اٱهع٬ّ     »ع إثبات إٔ اىبوًُـب طٛاٍ قلٕٚ عـٜـ٠ قـ 2 
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ِ  »ؾُٗاڄ ُشٝشاڄ. ٚععـّ ايؿٗعِ ايِعشٝض ٖعقا أؿٸ٣ إفب      اىبتعٛاتل َعا بعـب اٱهع٬ّ     « هع٤ٛ ايتؿعاٖ

 ٚاىبوٝش١ٝ. ٚنإ فيو ٌٜهٌ َِـك ايِلاع ا٭يِٝ ٚا٭ثِٝ بُٝٓٗا عرب ايتاكٜؽ.

ٕٻ 3 دبُع بـب اٱه٬ّ ٚاىبوٝش١ٝ ًب أٌُع  « اسبكٝك١ ايكلآ١ْٝ»ع ؼباٍٚ ايهاتب بٝإ أ

ٕ »ٚاسععـ ٖععٛ  ِ اىبؿععاِٖٝ تكُٝٝععاڄ  «ِْععلا١ْٝ ضبُععـ ٚايكععلآ ُععشٝشاڄ،  ، َٚعٔع ثععِ ايوعععٞ يتكٝعٝع

ش١ٝ; يُٝجٌع    « سٛاك أػٟٛ دـٜـ»ٚذبوـب اي٬ِت ا٭ػ١ٜٛ يؿتض  طًٝعع١  »بـب اٱهع٬ّ ٚاىبوٝع

 َٔ اٱػا٤ ا٭ٌُٝ ٚاي٤٫ٛ ايٓبٌٝ ست٢ أَـ طٌٜٛ.« عٗـ دـٜـ

 

 ـ ميَر البشح ــــــ 4

اعتُـ ايهاتب ًب ٖقٙ ايـكاه١ ع٢ً اىبٓٗر ايتعاكؽبٞ ٚا٫هعتكلا٥ٞ، ٚنعقيو عًع٢     

ٗر ذبًٝعٌع ايِٓععٛ ْ ايكلآْٝعع١; ٱثبععات آكا٥ع٘ع ٚأؾهععاكٙ، ؾكععاّ بـكاهعع١ ايٛقععا٥ع ايتاكؽبٝعع١   َعٓع

ٚذبًٌٝ ا٭ؾهاك ٚعلّ ايٓتا٥ر، َعتُـاڄ ًب نٌ فيو ع٢ً أهًٛب ازبـٍ ا٫هتـ٫يٞ، إ٫چ 

ٕٻ َٓٗر ايباسح ٚأهًٛب٘ ًب ايبشح مل ٜهٔ قا٥ُعاڄ عًع٢ أهعى َٚبعاؿ٨ عًُٝع١، بٌع أنجعل         أ

اؿات٘ ٚاهععتٓتادات٘ توععتٓـ عًعع٢ ؾ ، يععقا دععا٤ت أنجععل ْتععا٥ر اهتٌعٗع ُٗع٘ع ٚادتٗععاؿٙ ايٌؼِعٞع

ؿكاهات٘ َٓشام٠ ٚبعٝـ٠ عٔ اىبٛٓٛع١ٝ ٚاسبٝاؿ١ٜ، ؾ٬ مبهٔ ا٫عتُعاؿ عًٝٗعا أٚ ا٫ط٦ُٓعإ    

 بٗا.  

 

 ـ إطاس البشح ــــــ 3

 هلٸ كبٗٝـ: ٖقا ب٬ؽ ايٓاي; دا٤ ايبشح بِٛكت٘ اٱنباي١ٝ ٚؾكاڄ يًُؼڀٌب ايتايٞ:

 ايبشح ايجاْٞ: أْٛاك ناًؿ١ َٔ اٱظبٌٝ ٚايكلإٓ، ٭ٍٚ:ايبشح ا ًب ايكلإٓ:« ايِٓاك٣»

أْٛاك قلآ١ْٝ ٖاؿ١ٜ،  ايبشح ايجايح: ،«ايِٓلا١ْٝ»١ًُ ايكلب٢ بـب اٱه٬ّ ٚاىبوٝش١ٝ عرب 

 ًب َِاؿك ايٛسٞ اٱظبًٝٞ:« ايِٓاك٣» ايؿٌِ ا٭ٍٚ: ٚايـع٠ٛ ايكلآ١ْٝ;« ايِٓلا١ْٝ»َا بـب 

اْكواّ أتباع ٜوٛع ًب ا٫هِ  ايبشح ايجاْٞ: وٝض،ٜوٛع ايٓاُلٟ، ٜٚوٛع اىب ايبشح ا٭ٍٚ:

اْكواّ أٌٖ اٱظبٌٝ ًب ايعكٝـ٠ إفب ه١ٓ  ايبشح ايجايح: ،«َوٝشٝـب»ٚ« ِْاك٣»إفب 

ًب « ايِٓاك٣» ايؿٌِ ايجاْٞ: ;«ايعٗـ ازبـٜـ»ًب « ًٝع١ ايِٓاك٣» ايبشح ايلابع: ،ًٚٝع١

 ،«ايِٓاك٣»َٛدن تاكٜؽ  بشح ا٭ٍٚ:اي ،«عٗـ ايؿرت٠»ًب « ايِٓاك٣»تاكٜؽ  تٛط١٦: ايتاكٜؽ:
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; اٱظبٌٝ «ايِٓاك٣»إظبٌٝ  ايبشح ايجايح: إفب اسبذام،« ايِٓاك٣»ٖذل٠  ايبشح ايجاْٞ:

أهًٛب  ايبشح اشباَى: ،«ايِٓاك٣»عًِ ايه٬ّ عٓـ  ايبشح ايلابع: حبوب ايعرباْٝـب،

ايٌلٜع١  ايبشح ايوابع: ،«ايِٓاك٣»عكٝـ٠  ايبشح ايواؿي: ،«ايِٓاك٣»ايـع٠ٛ عٓـ 

: ًب َه١ ٚاسبذام قبٌ اٱه٬ّ« ايِٓلا١ْٝ» ايؿٌِ ايجايح: ;«ايِٓاك٣»ٚايِٛؾ١ٝ عٓـ 

ايـع٠ٛ  ايبشح ا٭ٍٚ: ًب دنٜل٠ ايعلب قبٌ اٱه٬ّ،« ايِٓلا١ْٝ»اىبوٝش١ٝ ٚ تٛط١٦:

ًب َه١ « ايِٓلا١ْٝ» ايبشح ايجاْٞ:اٱظب١ًٝٝ ًب اسبذام َٔ ٚسٞ ايكلإٓ ٚايتاكٜؽ، 

َٔ ٚسٞ « ايِٓلا١ْٝ»ضبُـ ع٢ً ؿكب  ايبشح ايجايح: م َٔ ٚسٞ ايوإل٠،ٚاىبـ١ٜٓ ٚاسبذا

ؾٝ٘، َٔ ٚسٞ اسبـٜح « ايِٓاك٣»َبعح ضبُـ، ٚؿٚك أ١ُ٥  ايبشح ايلابع: ايوإل٠،

، بٔ ْٛؾٌ ًب ضبُـ ٚايكلإٓ َٔ ٚسٞ اسبـٜح أثل ايكٹىٸ ٚكق١ ايبشح اشباَى: ٚايوإل٠،

ّٸ ايكلإٓ ْؿو٘;« يِٓلا١ْٝا»اْتواب ايـع٠ٛ ايكلآ١ْٝ إفب  ايبشح ايواؿي: ايؿٌِ  بٓ

 ايبشح ا٭ٍٚ: اىبباؿ٤٣ ايكلآ١ْٝ يؿِٗ َا تٌاب٘ َٔ ايكلإٓ، كبٗٝـ: ايٛثا٥ل ايكلآ١ْٝ: ايلابع:

ايٛثا٥ل اىبه١ٝ يكٝاّ  ايبشح ايجاْٞ: ،«ايِٓاك٣»ايٛثا٥ل اىبه١ٝ ٫ُْٔاّ ضبُـ إفب 

ِټل»٥ل ايكلآ١ْٝ اىبـ١ْٝ ايٛثا ايبشح ايجايح: َع ضبُـ بايـع٠ٛ ايكلآ١ْٝ،« ايِٓاك٣» « يتٓ

 ايؿٌِ اشباَى: ;«ايِٓاك٣»ايٛثا٥ل ايكلآ١ْٝ اىبـ١ٜٓ ٱه٬ّ  ايبشح ايلابع: ضبُـ ٚؿعٛت٘،

عٝٓٗا، « ايِٓلا١ْٝ»ايـع٠ٛ ايكلآ١ْٝ ٖٞ  تٛط١٦: ايكلإٓ:« ِْلا١ْٝ»ايـ٥٫ٌ اسبوإ ع٢ً 

ايكلإٓ ًب َبٛاٖلٙ « ١ِْٝلاْ» ايبشح ايجاْٞ:، ايكلإٓ ًب ؿعٛت٘« ِْلا١ْٝ» ايبشح ا٭ٍٚ:

ايكلإٓ ًب « ِْلا١ْٝ» ايبشح ايلابع: ِْلا١ْٝڄ ايكلإٓ ًب أهايٝب٘، ايبشح ايجايح: ايباكم٠،

َؿادآت  ايؿٌِ ايواؿي: ايكلإٓ ًب عكٝـت٘;« ِْلا١ْٝ» ايبشح اشباَى: ُٝؼ اٱمبإ،

ايِٓاك٣  ايبشح ا٭ٍٚ: غإل اىبوٝش١ٝ،« ايِٓلا١ْٝ» تٛط١٦: تاكؽب١ٝ سٍٛ ايـع٠ٛ ايكلآ١ْٝ:

ضبُـ قبٌ َبعج٘ ًٚب « ِْلا١ْٝ» ايبشح ايجاْٞ: إهلا٥ٌٝ ًب َه١ ٚاسبذام، َٔ بين

ايٓتا٥ر اسبامس١ َٔ ايٛاقع  ايؿٌِ ايوابع: ايكلإٓ;« ِْلا١ْٝ» ايبشح ايجايح: ؿعٛت٘،

َِاؿك  ايبشح ا٭ٍٚ: ايُباٖل٠ ايهرب٣ ًب ايكلإٓ أْ٘ قلٜب ٚبعٝـ َعاڄ...، تٛط١٦: ايكلآْٞ:

ًب  ايبشح ايجايح: ،«ِْلا١ْٝ»ايكلإٓ ؿع٠ٛ  ايبشح ايجاْٞ: ُْبل اٱمبإ ٚايعًِ، اٱه٬ّ ًب

« ِْلا١ْٝ» ايبشح ايلابع: علف ايكلإٓ ٫ ِٜض إه٬ّ بـٕٚ إمبإ باىبوٝض ٚااٱظبٌٝ،

ايكٍٛ ايؿٌِ  ػاكب١ ايهتاب: ايكلإٓ ٖٞ ١ًُ ايٌُٛ ايهٝا١ْٝ بـب اٱه٬ّ ٚاىبوٝش١ٝ;
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 .ٌٗاؿ٠ هلل ٚيًُوٝض ع٢ً سلف ٚاسـ، ع٢ً ػ٬ف ًب ايتأٌٜٚبـب اٱه٬ّ ٚاىبوٝش١ٝ، اي

 

 ـ ىتائر البشح ــــــ5

إٕ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٌُٛ إيٝٗا ايباسح ع سوب ؾُٗ٘ ايٌؼِٞ يًشعٛاؿخ ايتاكؽبٝع١    

ٚادتٗاؿٙ اشباْ أَاّ ايِْٓٛ ايكلآ١ْٝ، ايٛآش١ ًب بٝاْٗعا ٚازبًٝع١ ًب سكا٥كٗعا ع ٖٞع َعا       

:ًٜٞ 

ٕٸ ايٓتٝذع١ اسبامسع١ ايعيت تُبٗعل َٔع ذبًٌٝع ايٛثعا٥ل ايكلآْٝع١         ع سوب كأٟ ايباسح ؾ1 إ

ٕٸ   «.ايكلإٓ ؿع٠ٛ ِْلا١ْٝ»اييت ؿكهٓاٖا َٚٔ ايـ٥٫ٌ اسبوإ ٖٛ أ

ٕٸ َِـك اشبڀأ ًب ؾِٗ سكٝك١ ايعـع٠ٛ ايكلآْٝع١ ٜكعّٛ عًع٢ هع٤ٛ ؾٗعِ يػع١ ايكعلإٓ         2 ع إ

 «.إهلا٥ٌٝ بين»ٚاهِ « ايِٓاك٣»ٚاُڀ٬سٗا ًب اهِ 

ض         ؾباسح ع سوب اعتكاؿ اي3 ٕٸ ععلف ايكعلإٓ أْٸ٘ع ٫ ِٜعض إهع٬ّ بعـٕٚ إمبعإ باىبوٝع إ

 ٚاٱظبٌٝ.

ٕٸ 4 ش١ٝ،   « ِْعععلا١ْٝ ايكعععلإٓ»عععع إ ٖععٞع ُععع١ً ايُٛععٌع ايهٝاْٝععع١ بعععـب اٱهععع٬ّ ٚاىبوععٝع

 بـب ايٝٗٛؿ١ٜ ٚاىبوٝش١ٝ.« أ١َ ٚهٌب»عٝٓٗا، ًب « ايِٓلا١ْٝ»ؾاٱه٬ّ ايكلآْٞ ٖٛ 

ض   5 ٕٸ أتباع اىبوٝض َٓق َ٪كبل ُعشاب١ اىبوٝع ٬َٝؿٜع١( اؾرتقعٛا   49ًب أٚكًعًِٝ ععاّ    ع إ

ـب ايعقٜٔ انتؿعٛا بٌعلع اٱظبٌٝع ٚإَاَع١ كهٌع         «ًٝع١»ٚ« ه١ٓ»إفب  ، ؾاىبوٝشٕٝٛ َٔع ا٭يبٝع

ِٗ ٖععِ    ض عًعٝع ش١ٝ ايوععٓٸ١ٝ »اىبوعٝع ٝٸعٛا     « ايِٓععاك٣»، أَععا «اىبوعٝع َعٔع بععين إهععلا٥ٌٝ ايععقٜٔ تٌعع

ٝٸعٛا ٭ٌٖع بٝعت اىب    ض ع أ٫ٚؿ عُ٘ع ع،     يًتٛكا٠، ؾأقاَٛا أسهاَٗا َع أسهاّ اٱظبٌٝ، ٚتٌع وٝع

،   « ايِٓلا١ْٝ»ؾِٗ  ايٌٝع١، ٖٚقٙ ايِٓلا١ْٝ ٖٞ اييت تبٓاٖا ايكلإٓ باهِ اٱهع٬ّ ًب ؿعٛت٘ع

 «.ِْلا١ْٝ»ؾهإ ايكلإٓ ؿع٠ٛ 

ٕٸ اٱه٬ّ ايكلآْٞ ٖٛ 6 ش١ٝ  اٱه٬ّٓوب١ عٝٓٗا، ؾ« ايِٓلا١ْٝ»ع إ ٓوعب١  ن إفب اىبوٝع

 ايٌٝع١ إفب ايو١ٓ، ؾُٗا ؾلعإ ٭ٌُ ٚاسـ.

ش١ٝ ٚسعـ٠      ٖٚقا َ ا ػبًٗ٘ أٚ ٜتذاًٖ٘ اىبوًُٕٛ ٚاىبوٝشٕٝٛ. ؾُعا بعـب اٱهع٬ّ ٚاىبوٝع

ض:   ٘ٴ     ؿ١ٜٝٓ ضبٛكٖا اٱمبإ باىبوٝع ٓٵع َٿ ٚٳكٴٚغٷ  ِٳ  ٜٳ َٳعلٵ ٖٳعا إڇيځع٢  ٘ٴ أيكځا ُٳتٴع (. إفاڄ 170 ايٓوعا٤:   نځًٹ

، َُٚٗعا اػتًعـ اشبچڀعإ ًب تڀٛكُٖعا، ؾُعا بععـب            ٕٵ اػتًعـ ايتأٌٜٚع سعلف اٱمبعإ ٚاسعـ، ٚإ
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 «.ِْلا١ْٝ ايكلإٓ»٬ّ ٚاىبوٝش١ٝ أٌُ داَعٷ ٖٛ اٱه

ٕٸ ايهاتب ٜ٪نـ َا ًٜٞ:7  ع إٓاؾ١ إفب َا هبل ؾإ

 ٖٞ ضبٛك اسبٛاك بـب اٱه٬ّ.« ِْلا١ْٝ ايكلإٓ»أع 

ب ع بـب اٱه٬ّ ٚاىبوٝش١ٝ ايٌٗاؿ٠ هلل ٚيًُوٝض ع٢ً سلف ٚاسـ، ٚتأٌٜٚ طبتًعـ،   

ٕٸ ايٌٗاؿ٠ ايٛاسـ٠ ازباَع١ بـب اٱه٬ّ ٚاىب ٘ »وٝش١ٝ ٖٞ: ٚإ ُٳعا  إ٫چ اهلل، ٚ أًٗـ إٔ ٫ إيع إڇْٻ

٘ٴ ٓٵ َٹ ِٳ ٚكٴٚغٷ  ٜٳ َٳلٵ ٘ٴ أځيڃكاٖا إڇفب  ُٳتٴ ٘ٹ ٚنځًٹ ٍٴ ايًچ ِٳ كٳهٴٛ ٜٳ َٳلٵ ٔٴ  ُٳوٹٝضٴ عٹٝوٳ٢ ابٵ  («.170 ايٓوا٤:  ايڃ

 

 لهاتب ّميَذُ يف البشح ــــــمع اـ ّقف٘ تأمل 6

سععـاؿ أْٸع٘ع ٜلٜععـ قٛيبعع١   ععع أنععـ ايبععاسجٕٛ َعٔع ػعع٬ٍ ؿكاهععتِٗ يهتععب ٜٛهععـ ؿك٠     1

ش١ٝ،  اٱهعع٬ّ ًب ِْععلا١ْٝ ٫ ٜعععرتف بِعع٬سٝتٗا أُعع٬ڄ، ٚإلبععا ٜعتربٖععا بـععع١ هععبكت اىبوعٝع

ش١ٝ ايتجًٝعح ٚايؿعـا٤ قعـ قٔعت عًٝٗعا قٔعا٤ٶ َربَعاڄ، ٚسوعب             ٓٳع٬هلا، ٜٚعل٣ إٔ َوٝع ٚثبت 

ٕٸ اىبوٝش١ٝ تُٓبل إفب ايِٓعلا١ْٝ عًع٢ أْٗعا َػايڀع١ ٚػًعٌب ٚؾٛٓع٢، ٚإٕ اٱهع٬ّ         ْوعؼ١  »ؾإ

إفب َعا  « ا٫كتكعا٤ »عٔ ايِٓلا١ْٝ اىبٓشلؾ١ اييت اْكلٓعت، يعقا ٫ بعـ يًُوعًُـب َٔع      « َتأػل٠

 ٜـعٛ إيٝ٘ اسبـاؿ ٚأَجاي٘.

ى اٱهع٬ّ ٖعٛ      أَا اسبكا٥ل ايتاكؽب١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايعك١ًٝ ؾكـ أثبتتٵ ػ٬ف فيعو، ؾًٝع

 ايِٓلا١ْٝ، ٚيٝى اٱه٬ّ ٖٛ اىبوٝش١ٝ أبـاڄ.

،إ٫چ إٔ طعابع      ع ؼباٍٚ اسبـاؿ إٔ ُٜبٗل ْؿو2 ٞپ ًب حبٛث٘ع ٞپ َٚٛٓعٛع ٘ ٚنأْ٘ع َٓڀكع

ُـب ٜبععـٚ دًٝٸععاڄ َعٔع ػعع٬ٍ ذب٬ًٝتع٘ع اىبػًٛطعع١           ايعععـا٤ ٚايتشاَعٌع عًعع٢ اٱهعع٬ّ ٚعًعع٢ اىبوعًع

ـٸٚا يٓكعـ نتاباتع٘ع             ٚاهعتٓتادات٘ اشباط٦ع١، نُعا أثبعت فيعو نعجإل َٔع ايبعاسجـب ايعقٜٔ تِع

ـ ضبُعـ سوعـب ؾٌٔع      اهلل، ٚا٭هعتاف أهبعـ عُعلإ،    ْكـاڄ عًُٝاڄ َٚٛٓٛعٝاڄ، أَجاٍ: ايوٝع

 ٚايـنتٛك عبـ ايلهبٔ بـٟٚ، ٚايـنتٛك هاَٞ عِا١ُ، ٚغإلِٖ.

ع ظبـ اسبـاؿ ػ٬ٍ أهًٛب٘ ًب ايبشح ؽبڀٌب ُِِٜٚ ٖٚٛ ٜٗعـف إفب غاٜع١ ؼبعاٍٚ    3

ـٿّ، ٚؼبععلٸف، ٜٚػععايٌب، ٚػبععنٸ٤٣، ٜٚكڀععع           ِ، ؾٝكعع بًٛغٗععا َتععقكٿعاڄ بععآٟ ايععقنل اسبهعٝع

اؿ، نُعا أْٸ٘ع ؼبعاٍٚ إٔ       ايٌٛاٖـ، ٜٚؿرتٟ ع٢ً ايكلإٓ، ٚ ع٢ً ايتاكٜؽ، ٚعًع٢ أُعٍٛ اٱهٓع

ٔٵ دعا٩ٚا بعععـ أنجعل َعٔع قعلٕ َعٔع          َٳعع ـٿّ أْادٌٝع  ، ٖٚعٛ ٜكعع ػبعٌع نتاب٘ع َٓععرب ؿعاٜع١ يعكٝـتع٘ع

 غٝاب ايوٝـ اىبوٝض.
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 ــــــ : الكشآٌ لٔع دعْٗ ىصشاىٔ٘الذساط٘ احلادٓ٘ ّالعؼشٌّ

 ـ ٍْٓ٘ البشح ــــــ0

 ايٓاًعل:  ايعـنتٛك هعاَٞ عِاُع١.    اىب٪يعـ:  «.١ٝايكلإٓ يٝى ؿع٠ٛ ِْعلاْ »عٓٛاْ٘: 

صبًډععـ  عععـؿ اجملًععـات: ّ.2003ايڀبععع١ ا٭ٚفب،  تععاكٜؽ ايٌٓععل: ؿاكايٛثعا٥ل، ؿٌَععل ع هعٛك١ٜ.     

 ُؿش١. 204ٚاسـ، 

 

 ـ ٍذف البشح ــــــ0

 اهتٗـف ايباسح ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ َا ًٜٞ:

 «.قى ْٚي»ٚ ;«ايكلإٓ ؿع٠ٛ ِْلا١ْٝ»ع ايلؿ ع٢ً نتابٞ اسبـاؿ ٚاسبلٜلٟ: 1

ٗر ايعًُععٞع ًب حبٛثُٗعععا،      2 عععع إثبعععات إٔ اسبلٜعععلٟ ٚاسبعععـاؿ مل ًٜتنَعععا بأُعععٍٛ اىبععٓع

ؾڀلٜكتُٗا ًب ايبشح ٫ تتِـ باىبٛٓٛع١ٝ أٚ اسبٝاؿ أٚ ايعـٍ، ٚنقيو إثبات ععـّ تعٛؾل   

سؤ اي١ٝٓ يـُٜٗا، ٚأُْٗا ٫ ٜبشجإ عٔ اسبكٝك١، ٚإلبا ٜلٜـإ إثبات ٚدٗات ُْبل َتشٝعن٠  

 اڄ، تٗـؿ اي٥ٛاّ، ٚتجإل ايؿلق١ ٚايتٓاسل بـب ايـٜاْتـب.ٚضبـٚؿ٠ هًؿ

ٞ   »عع ايعـع٠ٛ إفب اسبعٛاك    3 شٞ ع اٱهع٬َ ايٓنٜ٘ع ايكعا٥ِ عًع٢ ايتؿعاِٖٝ ٚاطبع١،      « اىبوٝع

ٌٸ َا ٜ٪ؿٟ إفب طلٜل اي٥ٛاّ ٚايٛؾام، ًٚذب ايعـٚا٠ ٚايتٌلفّ.  ٚايتعاٍٜ ايوًُٞ، ٚإفب ن

 

 ـ ميَر البشح ــــــ4

ايـكاه١ ع٢ً اىبٓٗر ايتشًًٝٞ، ٚاىبٓٗر ايتعاكؽبٞ، ٚايٛثعا٥كٞ،   اعتُـ ايباسح ًب ٖقٙ 

ا; ٚفيععو يًهٌعععـ ععٔع ا٭ػڀعععا٤        ٗر ا٫هععتكلا٥ٞ; يتتبعععع اسبععٛاؿخ ايتاكؽبٝععع١ ٚذبًًٝعٗع ٚاىبعٓع

ٚاىبػايڀات اييت دا٤ بُٗا اسبـاؿ ٚاسبلٜلٟ، ٚبٝإ اسبكعا٥ل َٔع ػع٬ٍ َِعاؿكٖا ا٭ُع١ًٝ.      

ا; ٫   هععتؼلاز ا٭ؾهععاك ايِععشٝش١، ٚإعععاؿ٠  نُععا قععاّ ايباسععح بـكاهعع١ ايِٓععْٛ ٚذبًًٝعٗع

بٓا٥ٗععا; يًتُٛعٌع إفب ايٓتععا٥ر اىبڀًٛبعع١، ؾهععإ أهععًٛب٘ ًب ايبشععح أهععًٛباڄ دععـيٝاڄ اهععتـ٫يٝاڄ،   

 ٜوتٓـ إفب ا٭ؿي١ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ ًب ٤ٛٓ ا٭هى ٚاىبٓاٖر ايع١ًُٝ.

 

 ـ إطاس البشح ــــــ3

ا ايهتعععاب؟، َعععا ىبععٔع ٖعععق اىبكـَععع١: دعععا٤ت ٖعععقٙ ايـكاهععع١ ٚؾكعععاڄ يًُؼڀعععٌب ايتعععايٞ: 
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،     ا٭سٛاٍ ايوا٥ـ٠ ًب اسبذام قبٌ اٱه٬ّ، ٚكق١ ازبن٤ ا٭ٍٚ:ايِٓلا١ْٝ؟  : ؿٜاْت٘ع بٔع ْٛؾٌع

ِْلاْٝت٘، ٚكق١ ا٭بْٝٛٞ ايِٓلاْٞ اىبتؼٓح اىبتشٓـ، ٚكق١ ك٥ٝى ايِٓاك٣، ؾتعٛك ايعٛسٞ،   

، أكقععاّ قلآْٝعع١، اٱظبٝعٌع ائععا٥ع ًب ك    َععاٍ ٚكقعع١ ٜتٓبععأ بٓبعع٠ٛ ضبُععـ، ٚكقعع١ َرتدععِ اٱظبٝعٌع

ـ     ـ َهع١، ٚكقع١ ؼبععـؿ          َهع١، ٚكقع١ ٜعنٚز ضبُع َٔع ػـػبع١، ٚكقع١ ايعنعِٝ، ٚكقع١ هٝع

، ًععلؼب١ ِْععلا١ْٝ طاغٝعع١ ًب َهعع١، اسبععـاؿ ٚهععٛك٠ ائععش٢، ٚكقعع١   ضبُععـ ػًٝؿعع١ يع٘ع

ي ٚػـػبعع١ ايٓبٝٸعع١، ايٛثٓٝعع١ ًب ُععًب عا٥ًعع١ ضبُععـ، َهعع١ ايٛثٓٝعع١ أّ اىب٪َٓعع١ اىبٛسٿععـ٠؟،   ايعٓع

تؿلقععات َعٔع نتععابٞ اسبلٜععلٟ ٚاسبععـاؿ: اسبلٜععلٟ  َ ذبلٜععـ ايععٛسٞ، ػًعع٠ٛ ُٚععّٛ ٚتعبععـ; 

، ازبُٝعع    اىبتٛآع ايرب٤ٟ، قـك٠ اشبايل ٚقـك٠ اٱْوإ، إعاؿ٠ اٱه٬ّ إفب إبلاِٖٝ اشبًٌٝع

عًعع٢ ٓعع٬ٍ ا٭كفيععٕٛ، ا٫عرتاؾععات بٓذععاغ ضبُععـ، ايكععى ايععل٥ٝى ٚايكععى اىبعععإٚ، ٚسععـ٠     

، ٚسعععـ٠ اٱهععع٬ّ ٚايِٓعععلا١ْٝ، ازبٌعععع عبعععٛ اىبػععع   ٜكعععلأ  امن، ضبُعععـايكعععلإٓ ٚاٱظبٝععٌع

ٜٚهتععب، تعُٝععـ ضبُععـ ًٚععلغ ُععـكٙ، ا٫هععتع٤٬ ايِٓععلاْٞ عًعع٢ ايعععلب، ْٗٔعع١ ايعععلب    

ايؿعٛاكم   ازبن٤ ايجعاْٞ:  بٔ هاعـ٠ ِْلاْٞ، بـب ايٝٗٛؿ ٚايِٓعلا١ْٝ;  ِْلا١ْٝ، قلآْإ، قى

اييت تؿٌِ ايكلإٓ عٔ اٱظبٌٝ، ايؿٛاكم ايعيت تؿٌِع ايكعلإٓ عٔع ايتعٛكا٠، أقعٛاٍ َؿهعلٜٔ        

شٝـب،  ْعععٛغ ايوعععهلإ ٚنٓععععإ ايعععرب٤ٟ، إبعععلاِٖٝ ٚهعععاك٠ ٚؾلععععٕٛ، اىبِعععلٜٕٛ ًب   َوععٝع

، ؿَٜٛٸع١              ، ًععب إهعلا٥ٌٝ ٜنْٞع ، ابٓتعا يعٍٛب ذبُع٬ٕ َٓ٘ع ايتٛكا٠، ٜٗٛفا ٜنْٞع َعع أكًَع١ ابٓ٘ع

َٛهععع٢ ايتًُعععٛؿٟ، َٛهععع٢، ؾعععتض أكؼبعععا، ا٭َعععل بإبعععاؿ٠ هعععت١ ًععععٛب، اْتكعععاّ ٜعكعععٛب َععٔع   

ؿ ٜنْٞ بنٚدع١  ٚابٔ ايٓي ٜػتِب أػت٘، ؿاٚ بٔ هبٛؿ، سبِ ازبج١ ٜٴباع يػإل ايٝٗٛؿ، ًهِٝ

 اشباكب١، اىبِاؿك ٚاىبلادع. أٚكٜا ٜٚلهً٘ إفب اىبٛت، ىبافا ٖقٙ اىبكتڀؿات َٔ ايتٛكا٠؟;

 

 ـ ىتائر البشح ــــــ5

 َٔ أِٖ ايٓتا٥ر اييت أًاك إيٝٗا ايهاتب ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ َا ًٜٞ:

ٕٸ اسبلٜلٟ ٚاسبـاؿ بـآ ؿكاهتُٝٗا َٔ َٓڀًل 1 ٟٸ.ع إ  غإل سٝاؿ

ع ٜتِـ َٓٗذُٗعا باسبكعـ ٚايتٓعاقض، ؾُٗعا ٜبشجعإ عٔع ايجػعلات ٚاهلٓعات يًتٗعـِٜ          2

ٛب ًب ايهتابع١ ٜع٪ؿٟ إفب طلٜعل ٜعجإل ايكًعل            ٚإثاك٠ ايٓعلات ايڀا٥ؿٝع١. ٚقعـ اعتُعـا عًع٢ أهًع

ش١ٝ ٚاٱهع١َٝ٬. ٖٚعقا ؽبعايـ            ٚائػ١ٓٝ، ٜٚنٜعـ كقعع١ ا٫ػعت٬ف بعـب أتبعاع ايعـٜاْتـب اىبوٝع

يقٟ كؾع٘ اسبـاؿ ٚاسبلٜلٟ بأُْٗا ٜهتبإ ًب هبٌٝ اسبٛاك اىبوٝشٞ ع اٱه٬َٞ،  ايٌعاك ا



 

 

 

 

 

 هـ 0340ـ  م 0202التاسع عشر ــ صيف  اخلامسة ــ العددالسنة ــ  نصوص معاصرة

 

ٚايتععععلټف عًععع٢ اسبكعععا٥ل، ٚنٌعععـ ايكٛاهعععِ اىبٌعععرتن١، ٚا٫بتععععاؿ عععٔع إثعععاك٠ ايٓععععلات      

ـٸعٝإ.  ايڀا٥ؿ١ٝ، ٚإػباؿ هبٌ ايٛؾام ٚاي٥ٛاّ بـب اىب٪َٓـب، نُا ٜ

ٕٸ اٱه٬ّ ؽبتًـ َع اىبو3 ٝش١ٝ ًب أنجل َٔ ْكڀ١ ٫ٖٛت١ٝ، ع بٝٻٔ ايباسح نقيو أ

 نُا أڂًإل إفب فيو ػ٬ٍ ايبشح.

ٕٸ   4 ـٻ ايباسععح أ ٞ    »عع ٚأػععإلاڄ أنع شٞ ع اٱهعع٬َ ـٸ إٔ ٜٴكععاّ  « اسبعٛاك اىبوعٝع اىبڀًعٛب ٫ بعع

ٗٴِ ٚؾكاڄ ىبا دا٤ ًب اٯ١ٜ ايهلمب١:  ٚٳدٳاؿٹيڃ ٛٵعٹُبځ١ٹ اسبځوٳٓٳ١ٹ  ٚٳاىبځ ُٳ١ٹ  ٌڇ كٳبٿوځ بٹاسبٹهڃ اؿٵعٴ إڇيٹ٢ هٳبٹٝ

ٔٳبٹا ـٹٜ ٗٵتٳ ِٴ بٹاىبڂ ٛٳ أځعٵًځ ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ٌٻ عٳٔ هٳبٹًٝٹ ٓٳ ُٳٔ  ِٴ بٹ ٛٳ أځعٵًځ ٖٴ ٕٻ كٳبٻوځ  ٔٴ إڇ ٞٳ أځسٵوٳ ٖٹ  (،135 ايٓشٌ:  يډتٹٞ 

٢. ٖٚععقا  ا٭ٍٚ:سٝععح إٕ ٖععقٙ اٯٜعع١ ت٪نععـ عًعع٢ أَععلٜٔ ًععـٜـٟ ا٭ُٖٝعع١:   ازبععـاٍ باسبوعٓع

ى َٔع طعلف ٚاسعـ ؾكعٌب;      ـ  ايجعاْٞ:  َڀًٛب َٔ طلًب ازبـاٍ، ٚيٝع ٕٸ إُع اك أسهعاّ عًع٢   إ

ُـب عًع٢ ا٭كّ، نُعا أًعاكت إفب فيعو اٯٜعع١             ى َٔع ٚادبعات اىبوًع أتبعاع ؿٜاْعات أػعل٣ يٝع

ٔٳ      ايهلمب١ ْؿوٗا:  ـٹٜ ٗٵتٳع ِٴ بٹاىبڂ ٛٳ أځعٵًځع ٖٴع ٚٳ ٘ٹ  ٌٻ عٳعٔ هٳعبٹًٝٹ ٓٳع ُٳٔ  ِٴ بٹ ٛٳ أځعٵًځ ٖٴ ٕٻ كٳبٻوځ  َٚٔع ٖٓعا    .إڇ

 تؿلق١ ٚا٫ْنٚا٫.٤بـ َٔ ايوعٞ إفب تلهٝؽ اي٥ٛاّ، ًٚذب ضبا٫ٚت ايعـا٤ ٚاي

ـــــ ىرتىتاإلالؼبه٘ العيهبْتٔ٘ الذساطات املكاسى٘ علٙ 

 ـــــ منارز مً الذساطات  :أّاًل

ٚهأًإل ٖٓا إفب بعض ايـكاهات اىبٓتؼب١، ٚبأهعًٛب طبتِعل; ٚفيعو ٭دٌع ايتععلټف      

 ٚا٫ط٬ع ع٢ً ٖقٙ ايـكاهات قـك اٱَهإ.

 

 ــــــ ط٘ عيذ الَْٔد، عشض ّىكذ: األطفاس املكذّىلالذساط٘ األ

 ـ ٍْٓ٘ الذساط٘ ــــــ0

  اىبٛقع: .غإل َقنٛك اىب٪يـ: «.ا٭هؿاك اىبكـه١ عٓـ ايٝٗٛؿ، علّ ْٚكـ»عٓٛاْٗا: 

http://www.ebnmaryam. cam  holy asfar  two.htm

 .13 عـؿ ايِؿشات:

 

 ـ ٍذف البشح ــــــ0

ٚبٝععإ سكٝكتٗععا َعٔع سٝععح ايٌععهٌ      ععع ايتعلٜععـ با٭هععؿاك اىبكـهعع١ عٓععـ ايٝٗععٛؿ،      1
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 ع إدلا٤ ؿكاه١ ْكـ١ٜ يتكِٝٝ ٖقٙ ا٭هؿاك ٚؾكاڄ يًشكا٥ل ايتاكؽب١ٝ ٚايـ2.١ٜٝٓ ٚاطت٣ٛ;

 

 ـ ميَر البشح ّأطلْب الباسح ــــــ4

ٗر ايُٛعؿٞ،    اعتُـ ايباسح ًب ٖقٙ ايـكاه١ ع٢ً اىبٓٗر ايتاكؽبٞ، ٚايٛثا٥كٞ، ٚاىبٓع

 ح دـيٝاڄ اهتـ٫يٝاڄ ٚعًُٝاڄ ًب إٓ ٚاسـ.ٚنإ أهًٛب ايباس .ٚاىبٓٗر اىبكاكٕ

 

 ـ إطاس البشح ــــــ3

١ ايتايٝع١:     ايتعلٜعـ با٭هعؿاك اىبكـهع١    اىبڀًعب ا٭ٍٚ:   تُٔٔ ايبشعح ايعٓعاٜٚٔ ايل٥ٝوٝع

ايكوعِ   ايتعٛكا٠، ايكوعِ ا٭ٍٚ:   علّ َعٛدن طتٜٛعات ا٭هعؿاك:    اىبڀًب ايجاْٞ: عٓـ ايٝٗٛؿ;

عع  2 عع أهعؿاك ا٭ْبٝعا٤ ا٭ٍٚ  اىبتكعـَـب(،    1قوعُـب ُٖعا:   أهعؿاك ا٭ْبٝعا٤، ٚتٓكوعِ إفب    ايجاْٞ: 

 أهععؿاك ايهتععب  أٚ نتععب اسبهُعع١(; ايكوععِ ايجايععح: أهععؿاك ا٭ْبٝععا٤ ا٭ػععل  اىبتععأػلٜٔ(،

ـٻهع١      1 ْكعـ ايتعٛكا٠ اطلٻؾع١ َٚعا ٜتبعٗعا َٔع أهعؿاك،        اىبڀًب ايجايعح:  ـ نتعبِٗ اىبك عع ْكعـ هٓع

ٚبٝإ َا ؾٝ٘ع َٔع َعٛاطٔ ايتشلٜعـ ٚايتبعـٌٜ       ع ْكـ اىبؿب،2 ٚعـّ ُش١ ْوبتٗا إفب أْبٝا٥ِٗ،

ـٻهع١ عٓعـ ايٝٗعٛؿ: ايتًُعٛؿ:         اىبڀًب ايلابعع:  ٚاشبڀأ; ايتعلٜعـ   ايكوعِ ايجعاْٞ َٔع ا٭هعؿاك اىبك

ا( ٚ ازبُععاكا(: ايًػععٟٛ ٚا٫ُععڀ٬سٞ يًتًُععٛؿ، ا،1 أقوععاّ ايتًُععٛؿ:  اىبٌعٓع ععع 2 ععع أقوععاّ اىبٌعٓع

ْكعـ ايتًُعٛؿ،    اىبڀًعب اشبعاَى:   ايٝٗعٛؿ; طبعات ايتًُٛؿ، َٓني١ ايتًُٛؿ عٓـ  أقواّ ازبُاك،

بععض َبعاؿ٤٣ ايتًُعٛؿ ٚتعايُٝ٘ع      ايڀٛا٥ـ ٚايؿلم ايٝٗٛؿ١ٜ اىبٓهل٠ يًتًُعٛؿ،  سكٝك١ ايتًُٛؿ،

 ايؿاهـ٠.

 

 ـ تكٔٔه البشح ــــــ5

كبهٔ ايباسح ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ إٔ ٜؿٞع بأٖعـاف ايبشعح. ٚكبٝعن ايباسعح بوعع١        

 ٚعًُٝاڄ ًب نٌ ذب٬ًٝت٘ ْٚكـٙ ٚاهتٓتادات٘. اط٬ع٘ ٚقـكت٘ ايع١ًُٝ، ؾهإ َٛٓٛعٝاڄ

 

 ــــــ املظٔح يف الكشآٌ : الذساط٘ الجاىٔ٘

 ـ ٍْٓ٘ الذساط٘ ــــــ0

  اىبٛقع: إههٓـك دـٜـ. اىب٪يـ: «.ًؼ١ِٝ اىبوٝض ًب ايكلإٓ»عٓٛاْٗا: 

http//:www. arabicbibile. com/ arabic/ a jesus. htm  
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 .A4ُؿشات  7 عـؿ ايِؿشات:

 

 ـ ٍذف البشح ــــــ0

ش١ٝ ٚؾُٗعع٘ع          ؼبعععاٍٚ ايباسعععح ػععع٬ٍ ٖعععقٙ ايـكاهععع١، ٚاهعععتٓاؿاڄ إفب عكٝـتعع٘ع اىبوععٝع

 ايٌؼِٞ، بٝإ َا ًٜٞ:

ش١ٝ ًب ٓع٤ٛ اٯٜعات اىبهٝع١ ٚاىبـْٝع١، ٚبٝعإ أهعباب          1 ع ؾهل٠ ايكعلإٓ يًعكا٥عـ اىبوٝع

  ;١ ٘       2 ا٫ػت٬ف ًب اىبؿعاِٖٝ ا٭هاهٝع ٛٸتع ض َٚعذنات٘ع ٚبٓ ٝٸ١ اىبوٝع عع  3 ًب ايكعلإٓ;  ع بٝعإ ًؼِع

ض ٚأيٖٛٝتع٘ع ًب ٓعع٤ٛ      ٛٸ٠ اىبوعٝع ايععلؿ عًعع٢ ايتِععٛكات اٱهعع١َٝ٬ اشباط٦عع١ بايٓوععب١ يؿهععل٠ بٓعع

 ايكلإٓ ٚايهتاب اىبكـي.

 

 ـ ميَر الباسح ــــــ4

ٗر ا٫هعععتكلا٥ٞ،   ٗر ايتشًًٝععٞع يًِٓعععْٛ، ٚاىبععٓع سعععاٍٚ ايباسعععح إٔ ٜعتُعععـ عًععع٢ اىبععٓع

ٞٸ.ٚاىبكاكٕ، ؾكاّ بـكاه١ ا٭ؾهاك ٚذبًًٝٗا ْٚكـٖا ٚ  ؾكاڄ يعكٝـت٘ ٚؾُٗ٘ ٚادتٗاؿٙ ايٌؼِ

 

 ـ إطاس البشح ــــــ3

ض ًب اٱهع٬ّ;   1تٓاٍٚ ايباسعح ٖعقا اىبٛٓعٛع ٚؾكعاڄ يًعٓعاٜٚٔ ايتايٝع١:       عع َٝعنات   2 عع اىبوٝع

ٛٸ٠ اىبوٝض ًب ايكلإٓ;4 ع َعذنات اىبوٝض ًب ايكلإٓ;3 اىبوٝض ًب ايكلإٓ; ض    5 ع بٓ عع ٫ٖعٛت اىبوٝع

 ًب اٱه٬ّ.

 

 ــــــ تكٔٔه البشح ـ5

. ٚمل ٜلادععع ايباسععح اىبِععاؿك       مل ٜهعٔع ايباسععح ًب ٖععقٙ ايـكاهعع١ سٝاؿٜععاڄ ًب حبجع٘ع

ٚاىبلادععع اىبعتععرب٠ يععـ٣ اىبوععًُـب. ٚمل ٜوععتؿـ َعٔع آكا٤ ايعًُععا٤ ٚأٖعٌع ايؿعٔع ًب َععا علٓع٘ع َعٔع   

، ٜٚععـعِ عكٝـتع٘ع    أؾهععاك َٚٓاقٌععات. ٚقععاّ بتؿوععإل اٯٜععات ايكلآْٝعع١ تؿوععإلاڄ ٜتؿععل َععع آكا٥ع٘ع

ش١ٝ. َٚععٔع ٖٓعععا دعععا٤ت اهعععتٓتادات٘ ًب ٖعععقٙ ايـكاهععع١ ٓععععٝؿ١ َٚتشٝعععن٠، ٫ٚ مبهععٔع  اىبوععٝع

 ا٫عتُاؿ عًٝٗا عًُٝاڄ.



 

 

 

 

 هـ 0340ـ  م 0202اخلامسة ــ العدد التاسع عشر ــ صيف السنة ــ  نصوص معاصرة

 

يا، دساط٘ مكاسى٘ يف ضْء ساملظٔح عظب ْٓ الٍْت: الذساط٘ الجالج٘

 ــــــ املظٔشٔ٘ ّاإلطالو

 ـ ٍْٓ٘ الذساط٘ ــــــ0

 «.ه٬ّؿكاه١ َكاك١ْ ًب ٤ٛٓ اىبوٝش١ٝ ٚاٱ ،٫ٖٛت اىبوٝض حبوب ٜٛسٓا»عٓٛاْٗا: 

 اىبٛقع: غإل َقنٛك. اىب٪يـ:

http//:www.arabicbible.com/arabic/a ع bible.htm

 .A4ُؿش١  156 عـؿ ايِؿشات: 

 

 ـ ٍذف البشح ــــــ0

ٝٸ١( ًب   ؼباٍٚ ايباسح ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ إٔ ٜجبت ُش١ اىبعتكـات اىبوٝش١ٝ  ايبٛيوع

ًب ايكععلإٓ ايهععلِٜ ٚبعععض    ٓعع٤ٛ ًععلغ ٚتؿوععإل  إظبٝعٌع ٜٛسٓععا(، َٚكاكْعع١ فيععو قبععا دععا٤       

 اىبِاؿك اٱه١َٝ٬; ٭دٌ إثبات ٚتأٜٝـ تًو اىبعتكـات.

 

 ـ ميَر البشح ــــــ4

ٗر اىبكعاكٕ. ٚمبٝعٌع        ٗر ايتشًًٝٞع ايُٛععؿٞ، ٚعًع٢ اىبعٓع اعتُعـت ٖعقٙ ايـكاهعع١ عًع٢ اىبعٓع

 أهًٛب ايباسح ًب ٖقٙ ايـكاه١ إفب ازبـٍ ا٫هتـ٫يٞ، ٚإفب اسبٛاك ٚاىبٓاَبل٠.

 

 شح ـــــــ إطاس الب3

تٓاٚيعععت ٖعععقٙ ايـكاهععع١ اٱُعععشاغ ا٭ٍٚ إفب اٱُعععشاغ اسبعععاؿٟ عٌعععل َععٔع  إظبٝععٌع     

 باىبؿاِٖٝ اٱه١َٝ٬ ٚآٟ ايكلإٓ ايهلِٜ. َكاك١ْڄٜٛسٓا(، ًلساڄ ٚتؿ٬ِٝڄ ٚتڀبٝكاڄ ٚ

 

 ـ تكٔٔه البشح ــــــ5

ٛب اسبٝععاؿٟ ًب ايبشععح، بعٌع ناْععت             ٖععقٙ ايـكاهعع١ ع نوععابكتٗا ع مل تًتععنّ ا٭هعًع

ثبات ٚتأٜٝـ ُش١ ايعكا٥ـ اىبوٝش١ٝ اىبٛانب١ ٯكا٤ بعٛيى، ٚقاَعت بتؿوعإل اٯٜعات     َٓشام٠ ٱ

 ايكلآ١ْٝ تؿوإلاڄ ٜتٓاهب َع اىبؿاِٖٝ ٚايتِٛكات اىبوٝش١ٝ.
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 ــــــ : حتشٓف الهتاب املكّذغالذساط٘ الشابع٘

 ـ ٍْٓ٘ الذساط٘ ـــــ0

 اىبٛقع:. غإل َقنٛك اىب٪يـ:. «ذبلٜـ ايهتاب اىبكـي»عٓٛاْٗا: 

http//:www.arabicbible.com/a ع jesus.htm 

 .A4 ١ُؿش 17 عـؿ ايِؿشات:

 

 ـ ٍذف البشح ــــــ0

ؼباٍٚ ايباسح َٔ ػ٬ٍ ا٭ؿي١ ايٓك١ًٝ ٚايعك١ًٝ إثبات إٔ ايهتاب اىبكـي ٖٛ ن٬ّ 

اهلل اىبعععٛس٢ يًبٌعععل، ٚنعععقيو إثبعععات ععععـّ ذبلٜعععـ ايهتعععاب، ٚنعععقيو اٱدابععع١ عععٔع        

ٖ  1 ايتوعا٫٩ت ايتايٝع١:   ؟   2 ٓعاى إظبٌٝع ٚاسعـ أّ أكبعع١؟    عع ٌٖع  عع نٝعـ   3 عع أمل ؼبعلٻف اٱظبٌٝع

 ٜ٪َٔ اىبوًُٕٛ بإظبٌٝ بلْابا إٕ ناْٛا ٫ ٜ٪َٕٓٛ إ٫چ بإظبٌٝ عٝو٢؟

 

 ـ ميَر الباسح ــــــ4

ٗر اىبكعععاكٕ،       ٗر ايتشًًٝعٞع ايُٛعععؿٞ، ٚاىبعٓع اعتُععـ ايباسعععح ػعع٬ٍ ؿكاهعععت٘ عًعع٢ اىبععٓع

يكلآْٝععع١; ٱثبعععات آكا٥عع٘ع اهعععتٓاؿاڄ إفب ؾُٗعع٘ع  ٚا٫هعععتكلا٥ٞ، ٚا٫هعععتـ٫يٞ. ٚاهعععتعإ با٭ؿيععع١ ا 

 ٚادتٗاؿٙ ايٌؼِٞ. ؾهإ أهًٛب٘ اهتـ٫يٝاڄ دـيٝاڄ.

 

 ـ إطاس البشح ــــــ3

ايؿِعٌ   اىبكـَع١; ايكوعِ ا٭ٍٚ:   تٓاٍٚ ايباسعح ٖعقٙ ايـكاهع١ ٚؾكعاڄ يًُؼڀعٌب ايتعايٞ:      

ايؿٌِ ايجاْٞ:  ايعٗـ ازبـٜـ،ثاْٝاڄ: ايعٗـ ايكـِٜ، أ٫ٚڄ:  ضبتٜٛات ايهتاب اىبكـي;ا٭ٍٚ: 

آٜات َٔ ايهتعاب اىبكعـي   أ٫ٚڄ:  ٚسٞ ايهتاب اىبكـي، أؿي١ َٔ ايهتاب اىبكـي ٚايكلإٓ:

عع ٌٖع   1: ا٫عرتآعات عًع٢ ايهتعاب اىبكعـي    ايكوعِ ايجعاْٞ:    ايكعلإٓ ايهعلِٜ;  ثاْٝاڄ:  ْؿو٘،

ّ    ايباب ا٭ٍٚ: ع أمل ؼبلٻف اٱظبٌٝ؟ 2 ٜٛدـ إظبٌٝ ٚاسـ أّ أكبع١؟  ٌٖع ٜٛدعـ إظبٌٝع ٚاسعـ أ

نٝعـ ٜ٪َٓعٕٛ   ايؿِعٌ ايجعاْٞ:    َؿّٗٛ ايٛسٞ ًب اىبوٝش١ٝ ٚاٱه٬ّ،ايؿٌِ ا٭ٍٚ:  أكبع١؟:

اٱظبٌٝع ٚبٌعا٥لٙ ا٭كبعع١،    ايؿٌِ ايجايعح:  بإظبٌٝ بلْابا بُٝٓا ٫ ٜ٪َٕٓٛ إ٫ بإظبٌٝ عٝو٢؟ 
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عع َعٓع٢ ذبلٜعـ ا٭سعلف     2 عع ا٭ؿيع١ عًع٢ ٚدعٛؿ ايكلآْعات ايوعبع١،      1 ايكعلإٓ ْٚوعؼ٘ ايوعبع١:   

 ععـّ ذبلٜعـ ايهتعاب اىبكعـي:    ايبعاب ايجعاْٞ:    سعلم ايكلآْعات ايوعت١ ا٭ػعل٣،    ع 3 ايوبع١،

ايؿٌِ ايجعاْٞ:   َؿّٗٛ اٯٜات ايكلآ١ْٝ اييت تٛسٞ بتشلٜـ ايهتاب اىبكـي،ايؿٌِ ا٭ٍٚ: 

   ، اؿ٠ ايهتععاب اىبكعععـي يعععـّ ذبلٜؿعع٘ع اؿ٠ ايكعععلإٓ يعععـّ ذبلٜعععـ   ايؿِععٌ ايجايعععح:   ًعٗع ًعٗع

ي ضبُعـ  ٖٚعٛ ايعلأٟ ايعقٟ ٜٓعاؿٟ ب٘ع        ٌٖع سعـخ ايتشلٜعـ قبٌع مَٔع       ،ايهتاب اىبكـي ايٓع

ًٗاؿ٠ اىبٓڀل ع٢ً عـّ ذبلٜـ  ايؿٌِ ايلابع: سـٚخ ايتشلٜـ بعـ مَٔ ضبُـ، ايبعض(،

ًب أٜٸع١ يػع١   ثايجعاڄ:  ، َٔ ايقٟ قاّ بايتشلٜـ؟ثاْٝاڄ: ، أٜٔ متٻ ايتشلٜـ؟أ٫ٚڄ:  ايهتاب اىبكـي:

ايؿِعٌ  لٜـ ايهتاب اىبكعـي،  عًِ اٯثاك بعـّ ذب ًٗاؿ٠ايؿٌِ اشباَى:  متٻ ايتشلٜـ؟،

ًَؼّ عٔ ُش١ ايهتاب  عًُا٤ اٱه٬ّ بعـّ ذبلٜـ ايهتاب اىبكـي، ًٗاؿ٠ ايواؿي:

 اىبكـي ٚعـّ ذبلٜؿ٘.

 

 ـ اليتائر احلاصل٘ ــــــ5

 سوب كأٟ ايباسح ؾإْٸ٘ كبهٔ ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ إٔ ٌِٜ إفب َا ًٜٞ:

ٖٻِ، ٚايقٟ تٛسٞ ب٘ع بععض اٯٜعا   1 ت ايكلآْٝع١، ْعاترٷ عٔع هع٤ٛ ؾٗعِ      ع إٕ ايتشلٜـ اىبتٛ

 ٖقٙ اٯٜات ؾُٗاڄ ُشٝشاڄ.

ٌٷ.2  ع إٕ اؿعا٤ ذبلٜـ ايهتاب اىبكـي قبٌ مَٔ ايٓي ضبُـ ٚبعـٙ باط

اؿ٠ اىبٓڀعل، ٚعًعِ اٯثعاك، ٚأقعٛاٍ عًُعا٤          3 ع ثبت عـّ ذبلٜعـ ايهتعاب اىبكعـي بٌٗع

 اىبوًُـب.

 

 ـ تكٔٔه إمجالٕ للذساط٘ ــــــ6

ٟٸ ٚد٘ع َٔع ايٛدعٛٙ ا٫عتُعاؿ عًٝٗعا;       إٕ ايٓتا٥ر اييت تٌُٛ إيٝ ٗا ايباسح ٫ مبهٔ بعأ

   ٤ ٚفيو ٭ٕ َٓٗذ١ٝ ايبشح ػلدت عٔ ا٭هًٛب اسبٝاؿٟ، ٚاتٸوُت با٫عبٝام١ٜ، ٚؾٝٗعا ًٞع

ٞٸ. ٚايهاتعب         َٔ اشبًٌب ٚاىبػايڀات; ٚفيو ٫عتُعاؿٙ عًع٢ ؾُٗ٘ع اشبعاْ ٚادتٗعاؿٙ ايٌؼِع

اؿ باٯٜعات ايكلآْٝع١ ٚتؿوعإلٖا ٚؾكعاڄ ي      ش١ٝ،     ؼباٍٚ ا٫هتٌٗع ٛٸكات٘ ايقٖٓٝع١ ٚعكا٥عـٙ اىبوٝع تِع

 ؿٕٚ ايلدٛع إفب اىبِاؿك ٚاىبلادع اىبعترب٠ ًب ايـكاهات ايكلآ١ْٝ ٚايتؿوإل١ٜ.
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 ــــــ شاىٔ٘ يف التفظري اإلطالمٕص: العكائذ اليمظ٘الذساط٘ ا

 ـ ٍْٓ٘ الذساط٘ ــــــ0

يـنتٛك َِڀؿ٢ ا اىب٪يـ:. «ايعكا٥ـ ايِٓلا١ْٝ ًب ايتؿوإل اٱه٬َٞ»عٓٛاْٗا: 

  َٛقع ايٌٗاب يٲع٬ّ ع ايعكا٥ـ ايِٓلا١ْٝ ًب ايتؿوإل اٱه٬َٞ: اىبٛقع: بٖٛٓـٟ.

http://www. chihab. net  quran ع n. php

 .A4ُؿش١  23 عـؿ ايِؿشات: 

 

 ـ ٍذف الذساط٘ ــــــ0

ٖععقا ايبشععح ضباٚيعع١ دععاؿٸ٠ َعٔع ايباسععح يًهٌععـ ععٔع ايععـػٌٝ َعٔع اٱهععلا٥ًٝٝات        

ٌ ايهتععاب ًب نتععب ايتؿوععإل. ٚؼبععاٍٚ ايباسععح ػعع٬ٍ ؿكاهععت٘ اٱدابعع١ ععٔع       ٚثكاؾععات أٖعع 

إفب أٟ سـ اهتڀاع عًِ ايتؿوإل إٔ ٜعـب ايكعاك٤٣ عًع٢   » ايو٪اٍ اطٛكٟ هلقا ايبشح، ٖٚٛ:

إٔ َا ٜٛدـ ًب نتب ايتؿوإل ٚايرتاخ »، ٜٚعتكـ ايباسح «ايتعاٌَ ازبٝـ َع ايّٓ ايكلآْٞ؟

، َأػٛف٠ َٔ اٱهلا٥ًٝٝات، مل ٜهٔ هعبب٘ َعا كاز ًب   َٔ عكا٥ـ َٚؿاِٖٝ ٚأؾهاك َٓشلؾ١

اجملتُععع اٱهعع٬َٞ َعٔع ٖععقٙ ايعكا٥ععـ ٚا٭ؾهععاك ٚاىبؿععاِٖٝ ؾكععٌب، ٚإلبععا ٜلدععع ٚبٌععهٌ         

أهاهٞ إفب ايعًّٛ اٱه١َٝ٬ ْؿوٗا، ٚعًع٢ كأه٘ع عًعِ ايتؿوعإل، سٝعح هعاُٖت بكٛاععـٖا        

  ٚ ايرتٜٚعر هلعا، ٚتننٝتٗعا،    ٚأُٛهلا َٚٓاٖذٗا َِٚاؿكٖا ٚكدا٫تٗا ًب كٚا١ٜ ٖعقٙ ا٭ػبعاك، 

ّ ايكلآْٞع         ٚتكـٜوٗا، ٚكؾعٗا إفب ؿكد١ ايّٓ ايٓامٍ َٔع ايوعُا٤، بٌع إفب ؿكدع١ تعأطإل ايٓع

 .«ْؿو٘، ؾ٬ ٜؿِٗ إ٫ ًب ٥ٛٓٗا

 

 ـ ميَر البشح ــــــ4

ٗر عًُعٞع ٚؾععل َتڀًبععات ٖععقا      اعتُععـ ايباسععح ًب ٖععقٙ ايـكاهعع١ عًعع٢ أنجععل َعٔع َعٓع

، ٚاىبٓٗر اىبكاكٕ، ٚاىبٓٗر ا٫هتكلا٥ٞ، ٚا٫هعتـ٫يٞ.  ايبشح، َٓٗا: اىبٓٗر ايتشًًٝٞ ايُٛؿٞ

          ّ ٜٚتٸوِ أهًٛب ايباسح  علأ٠ نعبإل٠ عًع٢ ْكعـ ايِٓعْٛ، ٚاٖتُعاّ َتناٜعـ بوع١َ٬ ايٓع

، ٚقعـ تهْٛعت يعـ٣ ايباسعح آكا٤ دـٜعـ٠         ايكلآْٞ يبا ٜلاٙ ايباسح ػڀأ ًب ايؿٗعِ ٚايتأٌٜٚع

اهععتٛعب َعععاْٞ تًععو   ًب ؾٗععِ ِْععْٛ ايكععلإٓ ايهععلِٜ، حبٝععح دعًتع٘ع ٜععتهًِ ٚنأْع٘ع        

ايِْٓٛ، ٚتهٌؿت ي٘ أهلاكٖا ٚػباٜاٖا، ٚقـ علّ آكا٤ٙ اييت تٌُٛ إيٝٗا، ٚقاّ بٓكعـ  

 ٚتؿٓٝـ نٌ َا ؽبايـ فيو.
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 ـ إطاس البشح ــــــ3

َكعـَات   ايباب ا٭ٍٚ: قوِ ايباسح ٖقٙ ايـكاه١ إفب أكبع١ أبٛاب، ٖٚٞ نُا ًٜٞ: 

 ايبععاب ايلابععع: اىبعععاؿ، ايبععاب ايجايععح: ٓبعع٠ٛ،ا٭يٖٛٝعع١ ٚاي ايبععاب ايجععاْٞ: ًب أُععٍٛ ايتؿوععإل،

 ايكٔا٤ ٚايكـك ٚاسبه١ُ ٚايتعًٌٝ.

 

 ـ ىتائر الذساط٘ ــــــ5

 َٔ ايٓتا٥ر اييت أًاك إيٝٗا ايباسح ػ٬ٍ ٖقٙ ايـكاه١ َا ًٜٞ:

، ٚأْ٘ع     1 ع ٜ٪نـ ايباسح ًب َٛآع نجإل٠ إٔ ايبٝإ ايكلآْٞ قعا٥ِ بٓؿو٘ع َٚهتٌُع

ٟٸ  أسـ، ٚإٔ نٌ َا ٜؿعً٘ ايٓعاي ٖعٛ انتٌعاف دعٛاٖل ٚعذا٥عب      ٫ ؼبتاز إفب إٓاؾ١ َٔ أ

 فيو ايبٝإ، ٖٚٞ َوأي١ مل ٜكٌ خب٬ؾٗا اىبؿوٿلٕٚ ٫ٚ غإلِٖ َٔ اىبوًُـب.

: قوعِ ٫       2 ع ٜ٪نـ ايباسح ع٢ً بڀ٬ٕ ايكٍٛ بإٔ ايكعلإٓ ايهعلِٜ عًع٢ أكبعع١ أٚد٘ع

ِٴ إ٫چ بايبٝعإ ايٓ  بعٟٛ; ٚقوعِ ٜعًُ٘ع ايعًُعا٤; ٚقوعِ      ٜعًُ٘ إ٫ اهلل هبشاْ٘ ٚتعافب; ٚقوِ ٫ ٜٴعٵًځ

با٭هععاي إفب »ٜعًُع٘ع عاَعع١ ايٓععاي يبعٔع ٜعلؾععٕٛ ايًػعع١ ايعلبٝعع١; ٚفيععو ٭ٕ ٖععقا ايكععٍٛ ٜلدععع   

 «.ايبٝإ ايكلآْٞ اعتكاؿ ايٓكّ ًب

ٚايتشـٜـ ٚاىبٓع ايقٟ مباكه٘ ايبعض ع٢ً ايتعاٌَ اىبباًل « اسبځذٵلٴ»ع اْتكـ ايباسح 3

َٳعٔع ؽبعع   ٌٸ  ، ُٚٚععـ نعع ّ ايكلآْعٞع ايـ َععا ٖععٛ َععأيٛف َعٔع آكا٤ ًب نتععب ايتؿوععإل   َععع ايعٓع

 با٫بتـاع ٚايكٍٛ بػإل عًِ ٚطبايؿ١ َا عًٝ٘ ايعًُا٤ ٚغإل فيو. 

عًُٝعع١ »ععع ٜععـعٛ ايباسععح إفب ا٫ٖتُععاّ بتؿوععإل ايكععلإٓ بععايكلإٓ; إف إْع٘ع ع َععع نْٛع٘ع      4

تع١  ادتٗاؿ١ٜ قاب١ً يًِٛاب ٚاشبڀأ ع مبتام عٔ غإلٙ َٔ ايعًُٝعات ايتؿوعإل١ٜ بهعٕٛ َاؿت٘ع ثاب     

 «.َٔ سٝح ٚكٚؿٖا، ؾ٬ ذبتاز إفب حبح ًب ايِش١ ٚائعـ

ٕٸ َع٢ٓ   5 ٘ٴ إڇ٫ اهللڂع ٜعتكـ ايباسح أ ٚڇًٜځ ِٴ تٳأڃ َٳا ٜٳعٵًځ ى   ٚٳ ٫ ٜعًعِ ٚقٛع٘ع ٚعاقبت٘ع    »يٝع

، أٟ إٕ ايباسععح ؽبًعّع إفب تععبين ايكععٍٛ بععإٔ ايكععلإٓ نًچع٘ع ضبهععِ، قبعٓعع٢  «إ٫چ اهلل تعععافب

   ٘ عبعاكات أٚ أيؿعاَب ٫ ٜعًعِ َعٓاٖعا إ٫ اهلل تععافب، نُعا أْٸ٘ع         َعًّٛ اىبع٢ٓ، ٚأْ٘ع ٫ ٜٛدعـ ؾٝع

ٕڈ ؽبتّ بٗا ايلاهعؼٕٛ ًب ايعًعِ، بٌع نٌع َعا ًب ايكعلإٓ مبهٔع إٔ ٜؿُٗ٘ع          يٝى ٖٓاى َعا

 نٌ ايٓاي.  

 ع ٜلدٿض ايباسح كأٟ ايكا٥ًـب بعـّ ٚقٛع ايٓوؽ ًب ايكلإٓ ايهلِٜ.6

7    ٟ يًكععلإٓ ٚايتؿوععإل باسبععـٜح   ععع أنډععـ ايباسععح إٔ ٖٓععاى ؾلقععاڄ بععـب ايتؿوععإل ايٓبععٛ
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ايٓبععٟٛ، ٚبععٝٸٔ إٔ ايتؿوععإل باسبععـٜح ايٓبععٟٛ ٖععٛ ؾععٌع ايععلاٟٚ ٚادتٗععاؿٙ، ٫ٚ ٜهععٕٛ َعٓععاٙ      

  ٍ قِعـ بعقيو اسبعـٜح تؿوعإل تًعو اٯٜع١. ٜٚعل٣ ايباسعح أٜٔععاڄ إٔ          بائعلٚك٠ إٔ ايلهعٛ

ّ ايكلآْعٞع عًُٝعع١ ادتٗاؿٜعع١ َعكډععـ٠          ، عًُٝعع١ ايتعاَعٌع َععع ا٭ساؿٜععح ايٓبٜٛعع١ ًب تؿوععإل ايعٓع

ام ايكلآْٞع َٔع دٗع١، ٚإؿكاى اىبلَع٢       َٚعل١ٓ يًؼڀأ ٚايِٛاب، ٚذبتاز إفب ذبهِٝ ايوٝع

 اسبـٜجٞ َٔ د١ٗ أػل٣.

ـ ًب نتععب اسبعـٜح ذبعت عٓععٛإ         8 عع اهعتٓاؿاڄ إفب َععا هعبل ٜعل٣ ايباسععح إٔ َعا ُٓع

باٯٜعات، بٌع إْٗعا نعجإلاڄ َعا تؿعلّ        َعا ٖٞ صبلؿ لبافز ٚأَج١ً هلا ع٬ق١ « نتاب ايتؿوإل»

٘ غعينٸ عٔع          ع٢ً تًو  ّ ايكلآْٞع ًب أًُع اٯٜات َعاْٞ آػعل٣ ٫ ع٬قع١ يٰٜعات بٗعا، ٚإٔ ايٓع

َٚٔ ٖٓا ؾٗٛ ٜوتـٍ ع٢ً كؾض نٕٛ ايوٓٸ١ َبٝٸ١ٓ ًٚاكس١ يًكعلإٓ بٛدعٛؿ نعجإل َٔع      بٝاْٗا.

 ا٭ساؿٜح ائعٝؿ١ ٚاىبٓهل٠ ٚاىبٛٓٛع١ ٚاٱهلا٥ًٝٝات ٚاشبلاؾات.

١ ايجايجع١ َٔع َِعاؿك ايتؿوعإل; ٚفيعو      ع ٜٓتكـ ايباسح دعٌ أقعٛاٍ ايِعشاب١ ًب اىبلتبع   9

ٕٻ ايِعشابٞ ع نػعإلٙ َٔع ايبٌعل ع َععلٻّ يًؼڀعأ ًب ادتٗعاؿٙ ًب               يكًچع١ تًعو اىبلٜٚعات. نُعا أ

قٍٛ ايِشابٞ ٫ صباٍ ي٬دتٗاؿ »تؿوإل ايِْٓٛ ايكلآ١ْٝ. ٜٚلؿٸ ايباسح كأٟ َٔ ٜكٍٛ بإٔ 

ي  لأٟ نعإ قعـ ًعهٌ    ، سٝعح ٜعل٣ إٔ ٖعقا ايع    «ؾٝ٘، ٚأْٸ٘ ٜأػق سهِ اىبلؾٛع إفب ايٓع

َـػ٬ڄ ػڀإلاڄ ؿػًت َٓ٘ ايعكا٥عـ اٱهعلا١ًٝٝ٥ ٚايِٓعلا١ْٝ إفب َلٜٚٸعات ايِعشاب١; ٚفيعو ٭ٕ       

ي           ٚسعـٙ، ٚإْٸُعا نعاْٛا ٜعلٕٚٚ عٔع      ايِعشاب١ ع سوعب كأٜ٘ع ع مل ٜهْٛعٛا ٜعلٕٚٚ عٔع ايٓع

ٕٸ ايِععشاب١ اىبهجععلٜٔ َعٔع ايلاٜٚعع١ مل ػبُعععٛا َلٜٚٸععاتِٗ إ٫چ بعععـ ٚؾععا٠         ِ ايععبعض، ٚإ بعٔعٗع

ُٳ١ أٖعٌع ايهتععاب َٚعٔع تجكډععـ     ٓيايعع َٴوععًٹ ، نُععا نععاْٛا ٜععلٕٚٚ ععٔع نبععاك ايتععابعـب، ٚ

 بجكاؾتِٗ.
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http: //www. arabicbible.com.

 ُؿشات(. 8  «َافا ٜكٍٛ ايهتاب اىبكـي عٔ ايٓي ضبُـ كهٍٛ اٱه٬ّ؟»ع  7

http: //www.the arabic christian ministry.htm.

 ُؿشات(. 8  «؟ٌٖ ٜٴعكٌ إٔ مبٛت اىبوٝض ًَِٛباڄ»ع  8

http: //www.arabicbible. com a jesus.htm.

 (.١ُؿش 20 « ذبلٜـ ايهتاب اىبكـي: ق١ُٝ ايهتاب ٚاٱظبٌٝ ًب ُْبل ايكلإٓ»ع 9

http: //www.arabicbible.com.

 ايج٬ثعع١ ٖععٛ ايتٛسٝععـ ايهتععابٞ; ايععـٜٔ ايٛاسععـ ًب ٜٚٔ ايتايٝعع١:ٚ ٌٜععتٌُ عًعع٢ ايعٓععا 

 اٱظبٝعٌع ٖععٛ نعع٬ّ اهلل عًعع٢ يوععإ نًُعع١ اهلل;    ايتٛسٝععـ ايهتععابٞ اىبٓععنٍ ٖععٛ اٱهعع٬ّ;  

شٝـب;      ;      اٱظبٌٝ ٖـ٣ َٚٛعُبع١ يًُوعًُـب، نُعا ٖعٛ يًُوٝع ض ًب ععلف ايكعلإٓ ْؿو٘ع اىبوٝع

؟ٖعٌع َعٔع ذبلٜععـ ًب ايهتععاب ٚاٱظب  ػاكبعع١ ايٓبعع٠ٛ ٚايهتععاب; اؿ٠ ايكععلإٓ بِععش١   ٝعٌع ًعٗع

 .ايهتاب اىبكـي

  ُؿش١ ٚاسـ٠(. «ًب ايتٛكا٠« اهلل ابٔ»عكٝـ٠ »ع  10

 ُؿش١(. 13  ، ْاًـ سٓا«اهلل ٚاسـ ًب ث٬ث١ أقاِْٝ»ع  11

http://www.arabicbible.com/arabic/a god/islam.htm.

 ُؿشات(. 3  ، ٜٛهـ قوڀ١«٫ٖٛت ايلٚغ ايكـي ٚعًُ٘»ع  12

http://www. arabicbible aspirit. htm.

  ُؿشتإ(. يوٛك٠ ايؿاذب١ ٞع تؿوإل َوٝش« اٖـْا ايِلاٍب اىبوتكِٝ»ع  13

http://www. arabicbible. com arabic a ع salvation. htm.

 ُؿش١(. 14  «ايلؿ ع٢ً ت١ُٗ ايتشلٜـ»ع  14

http://www. arabicbible. com arabic a ع bible. htm.

 «.هتاب اىبكـياي سكٝك١»ع  15

http://www. ebnmaraym. com truth ع of ع bible. htm.
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، ايـنتٛك ٜٛهـ عڀ١ٝ  ْ٪َٔ باهلل، ْٚع٪َٔ بعإٔ ايهتعاب    «ايهتاب اىبكـي»ع    16

 .اىبكـي ٖٛ ن١ًُ اهلل، ُٚـم يكِّ ايهتاب اىبكـي، ٚأْٗا سكٝك١ ٚيٝوت ػٝا٫ڄ،...(

http://www. copticchurch. org/arabicarticles bible. htm.

اؿ٠ تؿععلؿ    «اهععتشاي١ ذبلٜععـ ايهتععاب اىبكععـي  »ععع 17 ِ،  ًعٗع ، يًععـنتٛك عععاؿٍ سًعٝع

 ايهتاب اىبكـي، ًب ٚسـت٘، ُٚـم قِِ٘، ٚأْٗا سكٝك١ ٚيٝى ػٝا٫ڄ...(.

 ِٜاؿم ايكلإٓ ع٢ً َا دا٤ ًب ايتٛكا٠ ٚاٱظبٌٝع  « كأٟ ايكلإٓ بايهتاب اىبكـي»ع 18

اب اىبكععـي ٚقععع عًٝع٘ع ايتشلٜععـ، تأنٝععـ     ًب أنجععل َعٔع َٛٓععع ٚآٜعع١، ؾهععل٠ إٔ ايهتعع     

 يًُوًُـب ع٢ً سكٝك١ اهتشاي١ ذبٜٛل ٚتػٝإل فيو ايهتاب...(.

http://www. thegrace. org/a ع quran1. htm.

٘  »ععع 19  إثبععات سكٝكعع١ ٚسعٞع ايهتععاب  « ايهتععاب اىبكععـي ؼبُعٌع ًب فاتع٘ع ؿ٫يعع١ ٚسٝعع

 اىبكـي...(.

http://www.baytaallah.com insp11. htm.

شٞ ٚإيع٘ع ايهتععاب اىبكععـي اسبعٞع اىببععاكى      »ععع 20 أَٗععات ايهتععب  » ،«اٱمبععإ اىبوعٝع

 «اٱه١َٝ٬ ٚسكٝك١ نبع ايكلإٓ ايعجُاْٞ

http://www. geocities.com about christianity.htm.

 «.؟ٌٖ تٓبأ ايهتاب اىبكـي عٔ ْيٸ آػل»ع 21

http://www. islameyat. com  arabic  derasat  hal tanba2. htm.

 أُـكت اهل١٦ٝ ايهٗٓٛت١ٝ ًب ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝهٝع١  « ٖب١ ايهتاب اىبكـي»ع 22

 غإل ُشٝش١.« ايهتاب اىبكـي»ايلَٚا١ْٝ ٚثٝك١ تع١ًُٝٝ تؿٝـ إٔ بعض أدنا٤ 

http://www. alarabiya. net/articles/ 2005/10/05/17432. htm.

 «َافا ٜكٍٛ ايهتاب اىبكـي عٔ ضبُـ؟»ع 23

http: //www. arabchurch. com/forums/show thread.

http://www.arabic. islamic web.com/christianity /muhammad ععع 

deadat.htm.2.html.

ٚٴيععـت ايتععٛكا٠؟ َععا ايععقٟ تعععلّ يع٘ع ايهتععاب اىبكععـي ًب تاكؽبع٘ع ا٭ٍٚ؟       »ععع 24 َتعع٢ 

١، ايعيت   ايػُّٛ ًب تاكٜؽ ايهتاب اىبكـي مل ٜٴجٹلٵٙ اىبوعًُٕٛ،... ذبكٝعل ايِٓعْٛ اىبكـهع    
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 كبجٌ سكٝك١ ايعٗـٜٔ...(.

http://www. tawdeeh. com/naqd ع nasrania/weladt. htm.

ٞ ايت»ععع  25 ش نايهتعععاب اىبكعععـي ايٝٗعععٛؿٟ،  ٓعععاقض ًب إٔ ايهتعععاب اىبكعععـي اىبوعٝع

 «.ن٬ُٖا أػق ع٢ً أْ٘ سكٝك١

http://www.arabiyat.com/forums/show thread?= 8 threadid.htm.

 «إٓ ًب اهِ ٚايـ َلِٜ نُا ٜنعِ اىبتؼلٿُٕٛ؟ٌٖ أػڀأ ايكل»ع 26

http://www. tafsir. net/ ads/adlink. php? adid = 6.htm.

http://www. tafsir. org/index. php? do = maqalat.htm.

 «.ًبٗات اىبوتٌلقـب سٍٛ نبع ايكلإٓ»ع 27

http://www. tafsir. net/vb/show thread. php? t = 53q. htm.  

 

 

هىايشان
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 دْٓاٌ اإلماو علٕ

 ُ ّػشّسُ ّتشمجاتُئكدساط٘ يف سكٔكتُ ّّثا

 

 انشيخ يهدي يهريسي

 ترجًة: انشيخ كاظى خهف

 

 مكذم٘ ــــــ

 نعايٓي  َكاّ ايع١ُِ ٚاٱَا١َ؟ ٌٖٚ ا٭١ُ٥ عع ٌٖ ٜتٓاهب إٌْاؿ ايٌعل 1َ

ًب بـاٜع١ ؿكاهع١ ؿٜعٛإ     َٓعٛا َٔ إٌْاؿ ايٌعل؟ ٖقا ٖعٛ ايوع٪اٍ ا٭ٍٚ ايعقٟ ػبعب إٔ ٜڀعلغ     

. ٚاىبهإ ايقٟ ػبب إٔ ٜبشعح ؾٝ٘ع ٖعقا ايوع٪اٍ ٖعٛ عًعِ ايهع٬ّ. ٖٚٓعا         أَإل اىب٪َٓـب

 ٌْععإل إًععاك٠ صبًُعع١ إفب أْع٘ع ٫ ٜٛدععـ ؿيٝعٌع عكًعٞع ٫ٚ ْكًعٞع عًعع٢ إٔ ا٭٥ُعع١ اىبعِععَٛـب    

نععاْٛا ؼبععقٿكٕٚ َعٔع إٌْععاؿ ايٌعععل، ٚاتؿععام ٚدٗععات ايُٓبععل ًب تكلٜععل أًعععاكِٖ ؿيٝعٌع عًعع٢      

 .ِٖ ي٘إٌْاؿ

2    ٞ ؟ ٖٚعٌع ٜٛدععـ ًب َِععاؿك اسبععـٜح   ععع ٖعٌع ٖٓععاى ًعععل َٓكععٍٛ ععٔع اٱَععاّ عًعع

ٚايتععاكٜؽ َععا ٜٓبعع٧ ععٔع فيععو؟ دععٛاب ٖععقا ايوعع٪اٍ نععقيو ع سوععب َععا اتؿععل عًٝع٘ع اىبعع٪كػـب      

َٔع   اڄٚأُشاب ايُٓبل ع ٖٛ اٱػباب. ٚقـ فنل نجإل َٔ ا٭ؿبا٤ ٚاىب٪كػـب ٚاطـثـب أًعاك 

 اهتٗا بايتؿٌِٝ ًب ايٓكڀ١ ايجايج١. ، ٚاييت هٓكّٛ بـكاٱَاّ ُْبِ

ًاعلاڄ; نُا نإ ػڀٝباڄ ٚطًٝل ايًوإ، ٚمبتًعو َٔع    ع ٌٖ نإ اٱَاّ ع3ًٞ

ٖقا ايو٪اٍ اهتُلاك يًو٪اٍ ايوعابل; أٟ ٌٖع إٔ ععـؿ     ايؿٔا٤ ٚايهُا٫ت اي٤ٌٞ ايهجإل؟

ٚ        ا٭ًعاك اييت قاهلا اٱَاّ َٔع  تٌِ إفب اسبعـ ايعقٟ مبهٔع إٔ ٜڀًعل عًٝ٘ع أْ٘ع ًعاعل؟ 

 ايٛآض أْ٘ ٫ ٜڀًل ع٢ً ًؼّ اهِ ًاعل قبذلؿ أْ٘ أٌْـ عـ٠ أبٝات َٔ ايٌعل.  
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اٱداب١ عٔ ٖقا ايو٪اٍ يٝوت ه١ًٗ; ٚفيو يٛدعٛؿ اػعت٬ف نعبإل ًب آكا٤ اىبع٪كػـب     

. ؾؿ١٦ ٫ ٜٓوبٕٛ إيٝ٘ أنجل َٔ بٝتـب، ٚؾ١٦ أػعل٣  ٚاطككـب ًب عـؿ أًعاك اٱَاّ عًٞ

 ؿ٠ ًب ايـٜٛإ. تٓوب إيٝ٘ نٌ ا٭ًعاك اىبٛدٛ

 ٚبُٓبل٠ ٚاسـ٠ ًا١ًَ ٌِْ إفب َٓشٝـب، ُٖٚا:  

عًعع٢ اٱَععاّ غععإل ُععشٝض; ٚفيععو إٔ عععـؿ « ًععاعل»أععع إٕ ايععبعض ٜععل٣ إٔ إطعع٬م يكععب 

« ًعاعل »إٔ إط٬م يكعب  بأًعاكٙ قًٌٝ، ٫ٚ ٌِٜ إفب ايعـؿ اىبڀًٛب. ٚطبعاڄ ٖٓاى ؾ١٦ تِلغ 

 ن إٔ ٜكًڍً٘.  ٫ ٜنٜـ َٔ َكاَ٘ ٦ًٝاڄ، بٌ َٔ ازبا٥ ع٢ً اٱَاّ

ؾُعٔع ايععقٜٔ نععاْٛا ٜٓوععبٕٛ بٝععتـب َعٔع ايٌعععل ؾكععٌب إفب اٱَععاّ ٜععْٛى بعٔع سبٝععب            

ٞ     ، ٚأبٛ عجُإ بهل بٔ ضبُـ اىبامْٞايٓشٟٛ ، ، ٚضبُعـ بٔع عُعلإ ناتعب اىبلمبعاْ

 .  ، ٚهٝـ عًٞ ػإ ايهبإل، ٚايؿإلٚم آباؿٟٚاينٌَؼلٟ

ٌٹععلٵ  أػععل٣ عًعع٢ ايبٝععتـب  أَععا ٜععاقٛت اسبُععٟٛ ؾكععـ أٓععاف وبوعع١ أبٝععات        . ٚمل ٜٴ

اىب٪كػٕٛ، َجٌ: ايٝعكٛبٞ، ٚايوعٛؿٟ، ٚابٔ قتب١ٝ، ٚايڀربٟ، ًب نتعبِٗ إفب أًععاك اٱَعاّ    

 . ٖٚقا ؿيٌٝ ع٢ً قًتٗا. عًٞ

 ّ قعاٍ ايٌععي: نعإ أبعٛ بهعل ٚعُعل       «. ًاعل»ع٢ً أْ٘  ب ع ٜعلف ايبعض اٱَا

 ٞ ِ   ٚعجُإ ٌٜٓـٕٚ ايٌعل، ٚنإ عًع ٗ : أبعٛ       . ٚأًععل َٓع نعقيو ٜكعٍٛ ابٔع عبعـ كب٘ع

ـٟ عٔع هععٝـ     .نإ أًعل َُٓٗا بهل ٚعُل ناْا ًاعلٜٔ، ٚعًٞ ٜٚٓكٌ ايكًكٌٓع

 .أًععل َُٓٗعا   بٔ اىبوٝب إٔ أبا بهل ٚعُل ناْا ؼبوٓإ قٍٛ ايٌعل، ٚيهٔ عًٝاڄ

، ٚايٌعبًٓذٞ  ٖعع( 654، ٚهبٌب بٔ ازبٛمٟ  ٖع(652ٚعٕٓٛ ضبُـ بٔ طًش١ ايٌاؾعٞ  

بابـب: أسـُٖا: َٓجٛك; ٚاٯػل: َُٓبعّٛ.   ، ًب نتبِٗ ٭ساؿٜح اٱَاّ عًٞع(1298ٖ 

ِٻّع ايكآٞع ايكٔعاعٞ دعن٤اڄ َٔع نتاب٘ع           ٚقـ ْوبٛا ي٘ أًععاكاڄ نعجإل٠. ٚنعقيو ػ

ٕٸ      ٭ًععاك ا٭َعإل   ػ٬ُع١ ايهع٬ّ ٖٞع إٔ    ». ٜٚكعٍٛ أسعـ اطككعـب ًب ٖعقا اىبكڀعع: إ

ٕ تٌِ أبٝات٘ ع نُا ٜكاٍ ع إفب َا١٥ ٚبٝتـب َٔع    أنجل َٔ بٝتـب، ٚمبهٔ أأٌْـ  اٱَاّ

هع٠ًٛ  »ايٌعل، اييت ُِٓٗ أبٛ اسبؤ عًٞ بٔ أهبـ ايؿٓذهعلؿٟ ايٌٓٝعابٛكٟ إفب نتاب٘ع    

 .  «تاز ا٭ًعاك»أٚ  «ايٌٝع١

   ٞ ًب دعن٤ٜٔ: ازبعن٤    بعـ ٖقٙ اىبكـ١َ ْـكي ا٭حباخ اىبلتبڀ١ بعـٜٛإ اٱَعاّ عًع

 يجاْٞ: َا ذبتٟٛ عًٝ٘ ا٭ًعاك.  ا٭ٍٚ: عًِ َعلؾ١ ايهتب; ٚازبن٤ ا
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 عله معشف٘ الهتب ــــــدْٓاٌ اإلماو علٕ ّ

ِ، ٚعًعِ َعلؾع١ ايهتعب،          ؽبتّ ٖقا ايكوِ بـكاهع١ تعاكٜؽ نبعع ا٭ًععاك، ٚايتكٝٝع

 ٚعًِ َعلؾ١ اىبؼڀٛطات. 

 

 مجع األػعاس ــــــ تاس

اٱَعاّ   يٝى ٖٓاى َٔ ًو ًب إٔ ٖقٙ ا٭ًعاك ع ع٢ً ؾلّ ُشتٗا ع مل ٜكِ بتعـٜٚٓٗا   

، بٌ قاّ َلٜـٚٙ  ُعٗا ٚنتابتٗعا، َعع أْ٘ع ًب نعجإل َٔع ايعـٚاٜٚٔ ٫ ٜٛدعـ اهعِ         عًٞ

   ّ . ٚبٓعا٤ عًع٢ ايٌعٛاٖـ اىبڀلٚسع١     زباَع فيو ايٌعل. ٖٚهقا ٜتبـب إٔ ْاَبُ٘ع ٖعٛ اٱَعا

 ؾإٕ ازباَعـب يتًو ا٭ًعاك ِٖ: 

عٓع٘ع  ٖععع(. ٜٚكعع322ٍٛععع أٍٚ ًععؼّ قععاّ  ُععع ا٭ًعععاك ٖععٛ عبععـ ايعنٜععن ازبًععٛؿٟ    1

ـ أَعإل اىبع٪َٓـب          ، نتعاب  ايٓذاًٞ: ي٘ نتعب قعـ فنلٖعا ايٓعاي، َٓٗعا نتعاب: َوٓع

، نتعاب  ، نتاب كها٥ٌ عًٞ، نتاب قٔا٤ عًٞ، نتاب ًعلٙػڀب٘

 .، نتاب ايـعا٤ عَٓ٘ٛاعُب٘

 ّ . ٫ٚ ٜٚل٣ ُاسب ايقكٜع١ إٔ نتاب ازبًٛؿٟ ٖٛ أقـّ ؿٜٛإ َٓوٛب يٲَعا

ٟټ  ٕ.  أثل هلقا ايـٜٛا ٜٛدـ أ

عععع ازبعععاَع ايجعععاْٞ يتًعععو ا٭ًععععاك ٖعععٛ أبعععٛ اسبوععٔع عًععٞع بععٔع أهبعععـ ايؿٓذهعععلؿٟ   2

. ٚقـ نبعع ع   «ه٠ًٛ ايٌٝع١»أٚ  «تاز ا٭ًعاك»ٖع(. ٜٚڀًل ع٢ً ؿٜٛاْ٘ 521أٚ  513ايٌٓٝابٛكٟ  

ًب ٖقا ايعـٜٛإ ع سوعب قعٍٛ ايهٝعـكٟ ع َعا٥يت بٝعت َٔع ايٌععل. ٖٚعقا ايعـٜٛإ أٍٚ َلدعع               

  ٔ ٍ  » ٜأػق ب٘ ايهٝعـكٟ ًب تعـٜٚ ـ    «أْعٛاك ايعكعٛ ٜٚٛدعـ ي٘ع ْوعؽ     ، َعع أْ٘ع مل ٜڀبعع بعع

 ػڀ١ٝ َتعـؿ٠، ٚهٓقنلٖا ًب قوِ عًِ َعلؾ١ اىبؼڀٛطات. 

ٚٿٕ بٛاهعڀ١ أسعـ ا٭عع٬ّ، ٜٚكعٍٛ عٓ٘ع ُعاسب أْعٛاك            3 ع ؿٜعٛإ أَعإل اىبع٪َٓـب ايعقٟ ؿ

ايعكٍٛ: إْ٘ أنرب َٔع ؿٜعٛإ ايؿٓذهعلؿٟ. ٚقعـ نبعع قوعُاڄ َٔع أًععاك نتعاب ضبُعـ بٔع            

. ٜٚعترب ٖعقا ايعـٜٛإ ثعاْٞ َلدعع يهتعاب      ٖع(، ُاسب نتاب هإل٠ ايٓي151شام  إه

 . ٫ٚ ٜٛدـ أ١ٜ َع١ًَٛ أػل٣ عٓ٘. أْٛاك ايعكٍٛ

ع ٜعترب ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب، ايقٟ قاّ  ُع٘ع ٖبع١ بٔع عًٞع بٔع ضبُعـ بٔع ايٌعذلٟ         4

 .  ٖع(، ثايح َلدع يهتاب أْٛاك ايعك543ٍٛ 
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ع٘ ضبُـ بٔ سوـب بٔ سؤ ايبٝٗكٞع ايهٝعـكٟ ايٌٓٝعابٛكٟ    ع اسبـٜك١ ا٭ْٝك١ نب5

ٖع(، ايقٟ ٜكٍٛ ؾٝ٘: ٖقا ايـٜٛإ غبب١ يبا نبع ًب ؿٜعٛإ ايؿٓذهعلؿٟ ٚؿٜعٛإ آػعل     548 

ش١. ُٜٚبعٔع َ٪يڍعع ٭َععإل اىبعع٪َٓـب ١  ًب ا٭ؿب ٚايِٓعٝع ـ ايقكٜععع١ أْع٘ع كأ٣ ْوععؼ١ َٓع٘ع ًب هعٓع

 ا ايـٜٛإ َٔ أثل.. ٚنقيو ٫ ٜٛدـ هلقٖع ًب َهتب١ اشبٛاْواك807ٟ

. ٖٚٛ ؿٜٛإ َؿٌِ يًهٝـكٟ. ٚقـ نبعع  ع أْٛاك ايعكٍٛ ًب أًعاك ُٚٞ ايله6ٍٛ

ا٭ًعاك ًب ؿٜٛاْ٘ سوب أيـ با٤ ايًػ١، ٚفنل نجإلاڄ َٔ اىبلادعع ايعيت ناْعت َٛدعٛؿ٠ ًب     

اسبُععععـ هلل ايععععقٟ ؿاْععععت يعنتععع٘ع ازببععععابل٠، ». ًٚب بـاٜعععع١ ٖععععقا ايععععـٜٛإ قععععاٍ: ا٭ًعععععاك

«. ٖععقا َععا أنععـ٣ إيٝع٘ع نععـٟ...»، ًٚب ْٗاٜتع٘ع قععاٍ: «عُبُتع٘ع ا٭ناهععل٠...ٚتٔعٔعععت ؿٕٚ 

ٜٚعل٣ تلتٝعب   »ايڀٗلاْٞ أْ٘ قـ كأ٣ إسـ٣ ايٓوؽ َٔ أْٛاك ايعكٍٛ،  ٜٚعتكـ ايٌٝؽ آقا بنك

، سٝععح إْع٘ع ٫ تٛدععـ أهععاْٝـ ٚأًعععاك نععجإل٠ ًب     ايععـٜٛإ اىببڀععٛع ٭َععإل اىبعع٪َٓـب قلٜبععاڄ َٓع٘ع

ٛ ايععـٜٛإ ك إَععاَٞ ًب َكـَعع١ تلنبعع١ أْععٛاك ايعكععٍٛ عًعع٢ ٖععقا    . ٚنععقيو ٜ٪نععـ ايععـنت

 .  اىبٛٓٛع

      ١ ـٸّ ايـنتٛك أبٛ ايكاهِ إَاَٞ تلنبع١ ناًَع١ هلعقا ايعـٜٛإ ًب هٓع ٖعع َ،  1373ق

ٚقـ قاَت بٌٓلٙ اْتٌاكات أهٛٙ ًب طٗعلإ. ٜٚعتعرب ٖعقا ايهتعاب أنٌُع ؿٜعٛإ متٸ ٌْعلٙ،        

 با٤ ايًػ١. قڀع١ ًعل١ٜ، ٚقـ مت تلتٝب٘ ع٢ً أيـ  506ٌٜٚتٌُ ع٢ً 

ع ايـٜٛإ ايقٟ نبع٘ ٬َ قاهِ عًٞع بٔع ضبُعـ تكٞع اشبٛاْوعاكٟ. ٚؽبتًعـ تلتٝب٘ع        7

 .  عٔ ايـٜٛإ ايقٟ قـ طبع َلتباڄ ٌَٚؿعاڄ بأهاْٝـ بعض ايٌعاك

ٖع(، ناتعب كؼباْع١ ا٭ؿب، ٖعقا    1373ع نبع ايٌٝؽ ضبُـ عًٞ اىبـكي ػٝاباْٞ  8

ّٸ دًـٙ ايجعاْٞ َٔع اٱَعاّ ايوعذاؿ    ايـٜٛإ. ٚقـ ٌْأ ُٓٔ ؿٜٛإ اىبعَِٛـب، اي  قٟ ػ

ي إفب اٱَععاّ اسبوععـب  إفب ُععاسب ايعِععل . . ٚأَععا دًععـٙ ا٭ٍٚ ؾٝبتععـ٨ بأًعععاك ايعٓع

 ٚيهٔ مل ٜتِ ٌْلٙ.  

ٖعع(،  1330. ٚقـ قاّ  ُع٘ ايوٝـ ضبؤع ا٭َعـب ايععاًَٞ     ع ؿٜٛإ اٱَاّ ع9ًٞ

ّ  . ٖٚقا ايهتاب ٜعترب َكتڀؿات َٔ أًعاك«أعٝإ ايٌٝع١»ناتب  . ٚقعـ مت ٌْعلٙ   اٱَعا

 ُؿش١.  149ٖع، ًب 1366ًب ؿٌَل عاّ 

ععع ؿٜععٛإ اٱَععاّ عًعٞع بعٔع أبعٞع طايععب، ذبكٝععل: َلنععن ايبٝععإ ايعًُعٞع ًب ايكععاٖل٠.    10

ع: ازبٗععاؿ، سوعٔع اشبًععل، ايؿؼععل بععايٓؿى،          ٚؼبتععٟٛ ٖععقا ايهتععاب عًعع٢ وبوعع١ َٛآعٝع
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 اىبٓادا٠ ٚايـعا٤، ٚاسبح ع٢ً ايعٌُ ٚطًب ايلمم. 

قععـ مت نبعٗععا بڀععلم  إٔ ٖععقٙ ا٭ًعععاك اىبٓوععٛب١ يٲَععاّ عًعٞع ٚػ٬ُعع١ ايهعع٬ّ

طبتًؿعع١، ٚبٛاهععڀ١ أؾععلاؿ عـٜععـٜٔ، عععرب عععـ٠ قععلٕٚ، ٚايععـٜٛإ ايععقٟ ٜععتِ تـاٚيع٘ع اٯٕ ٖععٛ     

ؽ آقعا بعنك       ٞ نتاب أْٛاك ايعكٍٛ يًهٝـكٟ، ايعقٟ ٜ٪نعـ عًٝ٘ع ايٌٝع . ٚطبعل  ايڀٗلاْع

 ًٛاٖـ هلقٙ ايـع٣ٛ:قٍٛ ا٭هتاف سوٝين د٬يٞ ؾإْ٘ باٱَهإ إقا١َ ث٬ث١ 

ععع ايععـٜٛإ اىبٛدععٛؿ ٚأْععٛاك ايعكععٍٛ يععـُٜٗا ْؿععى ايرتتٝععب، ٚن٬ُٖععا َععلتبـب عًعع٢     1

 سلٚف ايًػ١ َٔ ا٭يـ إفب ايٝا٤.  

ععع عععـؿ ا٭ًعععاك ًب نععٌڎ َُٓٗععا َتكععاكب تكلٜبععاڄ. ٚا٫ػععت٬ف ايٛآععض ٖععٛ إٔ أْععٛاك     2

 يُٝٗا.  ايعكٍٛ ؼبتٟٛ ع٢ً اشبڀب١ ٚاشباكب١، ٚايـٜٛإ اىبتـاٍٚ ٜؿتكل إ

3  ِ ايعـٜٛإ اىبتعـاٍٚ اهتكِعا٤ ًب سعـٚؿ اىبٝوعٛك، ًٚب َعٛاكؿ أػعل٣ مل         ع أهعًٛب ُْبع

ٜأػقٚا بعـب ا٫عتباك ايب٬غ١ ٚايؿِاس١ أٚ ايوٓـ ٚايـ٫ي١. ٖٚعقا َعا قڀعع ب٘ع ايهٝعـكٟ ًب      

 .  َكـ١َ أْٛاك ايعكٍٛ

 

 ــــــ مطالع٘ تكْمئ٘

     ٚ  ، ايععـٚاٜٚٔ اىبتـاٚيعع١، ٚايععيت مت   قععـ مت ستعع٢ اٯٕ تكععـِٜ تكععاكٜل ععٔع َععا متٸ نبعع٘ع

، ستع٢              ـ ٫ٚ ؿيٌٝع ى ي٘ع هٓع ٌْلٖا. ٚنُا فنلْعا َٔع قبٌع ؾعإٕ اىبٛدعٛؿ بعـب أٜعـٜٓا اٯٕ يٝع

 ٜهٕٛ باٱَهإ تكُٝٝ٘ ْٚكـٙ.  

ى ي٘ع قُٝع١ ستع٢ ٜتٔعض           ، يٝع يٝى َٔ ًو ًب إٔ ًععل اىبعِعّٛ، نأقٛاي٘ع ٚأعُاي٘ع

اؿ ٚاىبع    ـاكى دبعٌع طلٜعل َجٌع ٖعقٙ     َـ٣ ُش١ اْتواب٘ ي٘ ُٚـٚكٙ َٓ٘. ٚايِعشٝض إٔ ا٭هٓع

ِ. ٚهلععقا ؾععإٕ اٯكا٤ ًب ا٭ًعععاك        ٌ. نُععا إٔ سععقؾٗا ٜوععبب ُعععٛب١ ًب ايتكٝعٝع اىبكاكْععات هعٗع

 اىبتـاٚي١ طبتًؿ١. 

ععع ٜكععٍٛ ا٭هععتاف سوعٔع سوعٔع ماؿٙ آًَعٞع ًب ْكععـٙ: ٚدععـت أنجععل أًعععاك ايععـٜٛإ         1

ٚ   اىبٓوٛب يٮَإل اىبِعاؿك ًب  يـ٣ اٯػلٜٔ، ٚقـ أتٝت بٗا نبٝعٗا، َع فنعل ا٭هعاْٝـ 

(. ٚنعجإل َٔع أًععاك ايعـٜٛإ َعا ٖٞع إ٫ كٚاٜعات        315ع   306، 1ْته١ًُ َٓٗعاز ايرباعع١  ز  

، ٚمت ُْبُٗععا ععٔع طلٜععل أًععؼاْ آػععلٜٔ، ٚ٭ٕ اىبٔععُٕٛ نععإ َعٔع  َلٜٚعع١ ععٔع ا٭َععإل

...     »ؾكـ ْوبت ٖقٙ ا٭ًعاك يٲَاّ، َجٌ: أبٝات  ا٭َإل ، «ٜا سعاك ُٖعـإ َٔع مبعت ٜلْٞع
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ؽ           اييت ُْبُٗا ايوٝـ اسب ُعإلٟ َٔع نع٬ّ ا٭َعإل سبعاكخ اهلُعـاْٞ. ٚأٌُع اشبعرب ْكً٘ع ايٌٝع

قاٍ نبٌٝ بٔ ُاحل: أٌْعـْٞ أبعٛ   »اىبؿٝـ ًب اجملًى ا٭ٍٚ َٔ أَايٝ٘، ٚبعـ ْكٌ اشبرب قاٍ: 

ـ اسبُععإلٟ...  ٚنععجإل َعٔع تًععو ا٭ًعععاك اىبٛدععٛؿ٠ ًب ايععـٜٛإ ٖعٞع ًب ا٭ُعٌع     «. ٖاًععِ ايوعٝع

 ّ ، ٚقعععـ مت ُْبُٗعععا ْٚوعععبتٗا  سبوعععـبيوعععبڀٝ٘ اسبوععٔع ٚا ِْعععا٥ض ُٚٚعععاٜا اٱَعععا

. ٚباٱٓاؾ١ إفب فيو ؾإٕ أهًٛب ا٭ًعاك َٔ سٝح ايب٬غع١ ٚايؿِعاس١ طبتًعـ،    يٮَإل

... َبععاٖلاڄ     : ػڀبع٘ع ٚكهععا٥ً٘ ٚسهُع٘ع ْٚٗذع٘ع ، َجعٌع ٚػبععب  .ٚٓعععٝـ بايٓوععب١ يوععا٥ل أقٛايع٘ع

  ّ ا ععٔع اٱَعا ١ أبڀععاٍ ايعععلب ًب  ايكعٍٛ: إٕ ا٭كادٝععن ايععيت مت ْكًعٗع ُععشٝش١ سٝععح إٕ هعٓع

كبت ْوعبت٘   «عًٞ بٔ أبٞ طايب ايكإلٚاْٞ»ًعاك أٝـإ اسبلب ناْت نقيو. ٚنجإل َٔ َ

 .  يٲَاّ; يٛدٛؿ تٌاب٘ بُٝٓٗا ًب ا٫هِ

َٔ عًٞع  « ؿٚا٩ى ؾٝو...»ع ٜكٍٛ ا٭هتاف ايوٝـ د٬ٍ ايـٜٔ اٯًتٝاْٞ: ٖقٙ ا٭بٝات 2

اشبڀعأ ًب ْوعب١ ٖعقٙ      بٔ أبٞ طايب ايكلٚاْٞ. ٚتٌاب٘ اٱمسعـب هعبٻب يهعجإل َٔع اطكڍكعـب     

  ّ : ْوععب١ اىبٓادععا٠      ١ٚأسٝاْععاڄ تععتِ ايٓوععب   .ا٭بٝععات ٚغإلٖععا يٲَععا َعٔع ؿٕٚ فيععو ايتٌععاب٘، َجعٌع

  ، ؽ عبععاي ايكُعٞع اىبُٓبَٛعع١، يٓاُععل ػوععلٚ ايكباؿٜععاْٞ، اىبععقنٛك٠ ًب َؿععاتٝض ازبٓععإ يًٌعٝع

ٞپ ، بُٝٓا ن٬ّٴ عًٞڎ ن٬ّٷيًُٛٞ  .  عً

ٟ قاَت بٌٓلٙ َهتب١ اٱمبإ ًب ايكعاٖل٠،  ، ايقع ًب َكـ١َ ؿٜٛإ اٱَاّ ع3ًٞ

 :أٚكؿٚا عٌل٠ أػڀا٤ ًب ْوب١ ٖقا ايـٜٛإ يٲَاّ عًٞ

، ٚذبوعب  «حبعل ايلدعن  »أع تٛدـ ًب ايـٜٛإ أًعاك َهٛٻ١ْ َٔع بٝعت ٚاسعـ قًٝعت ًب     

 َٔ ا٭ًعاك ايوٛق١ٝ، ٫ٚ مبهٔ إٔ ٜڀًل عًٝٗا ًعل; ٭ٕ ايٌعل ٜأتٞ َٔ قلؼب١ إهل١ٝ.  

يت فنعلت ًب ايعـٜٛإ ًب َعـغ ايكبا٥ٌع ٫ تتٓاهعب َعع أػع٬م اٱَعاّ         ب ع ا٭ًععاك ايع   

   ٞ قعٍٛ ايٌععل ؾإْ٘ع هعٛف ٜهعٕٛ ماػعلاڄ باىبععاْٞ ايـٜٓٝع١          ٚطبع٘. أَعا إفا أكاؿ اٱَعاّ عًع

 .وب يٲَاّٚاٱْوا١ْٝ ايعاي١ٝ. ٚايقٟ أَبٓ٘ إٔ ٖقا ايٌعل مت ُْبُ٘ َٔ قبٌ ايكبا٥ٌ ْٚٴ

 .ٚايب٬غ١، يبا ٫ ٜتٓاهب َع اٱَاّز ع تؿتكل ٖقٙ ا٭ًعاك إفب ايؿِاس١ 

ؿع ٜٛدـ ًب بعض ا٭ًعاك كٚغ اىبؿاػل٠ ايٌؼ١ِٝ، نكتٌع عُعلٚ بٔع عبعـ ٚؿٸ. ٖٚعقا      

 . ٫ ٜتٓاهب َع أػ٬م اٱَاّ

ٖع ع نجإل َٔ ا٭ًعاك مت تباؿهلعا بعـب اٱَعاّ ٚعُعلٚ بٔع ايععاْ َٚعاٜٚع١، ٚنعإٔ مل          

 ٜهٔ يـِٜٗ ٤ًٞ آػل غإل تباؿٍ ايٌعل بِٝٓٗ.  
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. ٖٚعقٙ ا٭ًععاك   ٞع تٛدعـ ًب ايعـٜٛإ أًععاك ُْبُٗعا كدٌع كأ٣ ًب اىبٓعاّ أْ٘ع قعـ تعٛؾچ         ٚ   

 .َٓوٛب١ يؿاط١ُ اينٖلا٤

ّٳ  ًب ساي١ اْؿعاٍ.   مع تِٛٿك نجإلٷ َٔ ا٭ًعاك اٱَا

 .غ ع ؼبتٟٛ ع٢ً أًعاك ًب فّ ايٓوا٤، َع أْ٘ ٚكؿ َـغٷ ًب ػـػب١ ٚؾاط١ُ

اسبه١ُ ٚايعكٌ، َع أْٗا قـ ْوبت يلدٌع   ٍب ع بعض َٔ تًو ا٭ًعاك ٜؿتكل إفب كٚغ 

 سهِٝ ٚعاقٌ.  

 عل١ٝٓٚ ٚٚم١ْٝ. نُا َبٗل إػلاي ُْبِ ايكٛاًب.   ٤ٟ ع ًب ا٫ًعاك أػڀا

ٔ   »ع قاٍ ابٔع ٌٖعاّ، بععـ ْكٌع ا٭بٝعات اىبٛدعٛؿ٠ ًب ايعـٜٛإ اىبٓوعٛب:         4  قاهلعا كدٌع َع

مل أكٳ أسعـاڄ  ٚ ،فنل يٞع بععض أٌٖع ايعًعِ بايٌععل      اىبوًُـب غإل عًٞ بٔ أبٞ طايب، سوبُا

 .  «َِٓٗ ٜعلؾٗا يعًٞ

أتعنعِ أْعو دعلّ    »ع ْكٌ ايوٝـ عًٞ ػإ اىبـْٞ ًب ًلغ ايِشٝؿ١ ايوذاؿ١ٜ ايٌعل 5

ِ  . يهٔ اىب٬ ُاحل ػًؼايٞ«قٌٝ»، اىبٓوٛب ًب ايـٜٛإ، بٌهٌ «ُػإل... ، ٚسهٝع

َٓـب، ، ًب ًلغ قِٝـ٠ َعإل ؾٓـكهعهٞ، ْكع٬ ٖعقا ايٌععل عٔع أَعإل اىبع٪        عباي ؿاكابٞ

 «. قاٍ أَإل اىب٪َٓـب»سٝح قا٫: 

ّٻ ازبًععـ ايجععاْٞ عٌععل َعٔع ْٗععر   6 ععع ٜكععٍٛ ا٭هععتاف ضبُععـ بععاقل اطُععٛؿٟ، ايععقٟ ػعع

اؿ ٚاىبعععـاكى: ايوععععاؿ٠ ٭ًععععاك ا٭َعععإل ا٭ًععععاك ايعععيت مت إٌْعععاؿٖا »، ٚنبعععع ؾٝعع٘ع ا٭هععٓع

ًععاك  . ٚنعإ دٗعـٟ ًب ٖعقا ايهتعاب ٖعٛ إٔ أفنعل ا٭      ٚإبـاعٗا َٔ قبٌ ا٭َإل ق١ًًٝ دعـاڄ 

ـٖا أٜٔععاڄ           ، أٚ ايععيت كبجعٌع بكٛهلععا ع، ٚأفنععل هعٓع ايععيت مسعععت َعٔع اٱَععاّ ع إَععا ععٔع طلٜكع٘ع

َِٚععاؿكٖا. ٚعٓععـَا ِٜعٌع ٖععقا ايهتععاب إٕ ًععا٤ اهلل ٭ٖعٌع ايؿعٔع َعٔع اطكڍكععـب ٜكًڍعٌع َعٔع        

٤ آػعل ٖعٛ أْ٘ع هٝتٔعض ٌٖع إٔ       ٌَانٌ ا٭ًعاك اييت كبت ْوبتٗا ٭َإل اىبع٪َٓـب  . ًٚٞع

 ٖ . بعععض ا٭بٝععات    ا٭ًعععاك قععـ مت إٌْععاؿ ا َعٔع قبعٌع ا٭َععإل، أٚ كبجٸعٌع بٗععا نٌععاٖـ ًب أقٛايع٘ع

ِ اىبوعتُع أبٝعات قاهلعا ايٌععلا٤، ؾتُجٌع بٗعا اٱَعاّ إَعا َعع فنعل            أٌْـٖا اٱَاّ ; يتؿٗٝع

ل٠ ايٌعاعل ا٭ُعًٞ، أٚ إٔ ظبعـ عبٔع َِعـكٙ        اهِ ايٌاعل أٚ اٱًاك٠ إفب كاٟٚ ايبٝت; يٌٗع

 اىبتكـ١َ، ٚٚٓعٓا هلا عٓٛاْاڄ.  َٔ ايِْٓٛ ٚايـٚاٜٚٔ ايكـمب١ ًب ايعِٛك 

ٚإفب داْب ٖقا تٛدـ أبٝات ُْبُٗا ا٭َإل بٓؿو٘. ًٚب اىبآٞ أػق ايبعض نٌ ٖعقٙ  

 .  ا٭ًعاك، ٚؿصبٗا َع بعٔٗا، ْٚوبٗا يٮَإل
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، ٚنتعب  ع فنل ايع١َ٬ اجملًوٞ نتاب ايـٜٛإ ًب عُٛؿ َِاؿك حباك ا٭ْٛاك7

ٛك، ٚنعجإل َٔع ا٭ًععاك          ًب تكُٝٝ٘: ٚنتاب ايـٜٛإ اْتواب٘ إ ٛات اهلل عًٝ٘ع ع ٌَٗع يٝ٘ع ع ًُع

    ٚ ا، ٜٚوعتؿاؿ َٔع       ٜاىبقنٛك٠ ؾٝ٘ع َلٜٚع١ ًب هعا٥ل ايهتعب،  ٌعهٌ اسبهعِ بِعشتٗا نًٗع

ـٸ             َعامل ابٔ ًٗلآًٛب أْ٘ع تعأيٝـ عًٞع بٔع أهبعـ ا٭ؿٜعب ايٌٓٝعابٛكٟ َٔع عًُا٥ٓعا، ٚقعـ عع

 .  ايٓذاًٞ َٔ نتب عبـ ايعنٜن بٔ ؼب٢ٝ ازبًٛؿٟ نتاب ًعل عًٞ

ش١ ٚاىبٛعُبع١، ٫     8 ع ٜعتكـ ايبعض َٔ فٟٚ اشبرب٠ إٔ ٖقا ايعـٜٛإ، نهتعب ايِٓٝع

ع٘. ٚيهٔع نبٝعع تًعو           ؼبتاز إفب ٚثٝك١ تٛثك٘; ٭ْ٘ع ٫ ؼبتعاز إفب َلدعع ٜؿعيت بِعش١ َٛآٝع

 .  ايٛثا٥ل يٮًعاك دبعً٘ َٛثٻكاڄ ٚضبهُاڄ أنجل

ـٸ9 عكعٍٛ تكعـمباڄ َٛمْٚعاڄ    ايعـنتٛك أبعٛ ايكاهعِ إَعاَٞ ًب َكـَع١ تلنبع١ أْعٛاك اي        ّع ق

: عًع٢ أٜع١ سعاٍ، ُعشٝضٷ إٔ ا٭َعإل          نعإ ٌٜٓعـ    ٚذب٬ًٝڄ داَعاڄ هلعقا ايعـٜٛإ ٜكعٍٛ ؾٝ٘ع

ايٌعل، ٚنإ بٓؿو٘ ؾِٝشاڄ، ٚنإ ْاقـاڄ يًٌعل. ٚناْت فك٠ٚ ن٬َ٘ ًب ْٗر ايب٬غع١.  

ٛك   ـ   ، ٚقـ سٴهڍِ اٱَاّ ًب أؾ١ًٝٔ ًعل أَل٨ ايكٝى، ايٌاعل ازبعاًٖٞ اىبٌٗع ٚقعـ ًٗع

بٓؿو٘ ع٢ً ٖعقا ايهع٬ّ، ٚيهٔع ايٌععل ٚايٌعاعل، َعع نٌع أؿٚاكٙ اٱع٬َٝع١، ٚا٭ُٖٝع١          

ي  نعإ ٜعجين عًع٢ ايٌععل ازبٝعـ،       اييت ناْت ي٘ ًب سلٚب بـا١ٜ اٱه٬ّ، َٚع إٔ ايٓع

ٚقـ أث٢ٓ ع٢ً بعض ايٌعلا٤، قـ ػول يْٛ٘ ازباًٖٞ بععـ ْعنٍٚ ايكعلإٓ ايهعلِٜ، ٚإًعلام      

١ُٝ ست٢ ٜهٕٛ ساؾناڄ يٲَاّ نٞ ٌٜٓـ ايٌعل بايِٛك٠ اييت آٜات٘ ايوُا١ٜٚ، ٚمل ٜعـ ي٘ ق

ًب َِععاف ايٌعععلا٤   تُبٗععل ًعععلٙ نٓجععلٙ ًب ْٗععر ايب٬غعع١، حبٝععح ٜٔععع فيععو ا٭َععإل     

، ُعاسب فيعو ايعـٜٛإ، ٚفيعو اىبكعاّ ًب         ّايعُبا ـ ايلٓٞع ًب ا٭ؿب ايعلبٞ. ٚهلقا ؾإٕ ايوٝع

، ٚدععاَع ْٗععر ايب٬غعع١، ٚناتععب ػِععا٥ّ اٱَععاّ،     َٚعٔع كؾععع عًععِ ؾِععاس١   ا٭ؿب ايعلبعٞع

          ّ  اٱَعاّ ًب َكعاّ عًعِ ايهع٬ّ ًب ايكعلٕ ايلابععع، قعـ ًعشق ُٖت٘ع ًب نبعع ؿٜعٛإ اٱَععا

     : ػِعا٥ّ أَعإل   »نُا اٖتِ  ُع ْجلٙ، َٚع فيو ؾؿٞ ْٗر ايب٬غع١، ٚآثعاكٙ ا٭ػعل٣، َجٌع

ٖقٙ اىب٬سُب١ َع ٬َسُبات أػل٣، نأقٛاٍ  .، ك٣ٚ َكاطع َٔ ًعل عًٞ«اىب٪َٓـب

هعٝـ بٔ اىبوٝب، سٝح بٝٻٔ إٔ اٱَعاّ مل ٜعوڂ غلٜبعاڄ عٔع ايٌععل ًب َٓاهعبات        ايبعض، َجٌ:

ّ       ايقٟػا١ُ، باٱٓاؾ١ إفب  قعـ   نإ ٜلدبً٘ع ًب َٝعـإ اسبعلب، تعـيٓا عًع٢ إٔ اٱَعا

 .  ُْبِ بعض ايكِا٥ـ، ٖٚقا َا نإ هبباڄ ك٥ٝواڄ يهتاب١ ؿٜٛإ اٱَاّ

بعععـب ا٫عتبععاك َهاْعع١ ٚمبهعٔع هبعٌع ًعععل ٖععقا ايععـٜٛإ عًعع٢ عععـ٠ طععلم، آػععقٜٔ   
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ع ٖقٙ ايڀلٜك١ ٜٴكڀع بٗا إٔ ٖقا ايٌععل َٔع ُْبعِ    1ايلٚا٠ ٚايُٓبِ ٚاىبعاْٞ ٚاسبٛاؾن ايٌعل١ٜ: 

اٱَاّ، ٚفيو َجٌ: ايلدن ٚايكِا٥ـ اىبٛدعٛؿ٠ ًب اىبِعاؿك اىبعتعرب٠، ٚاىبهعلك٠، ٚايعيت تٌِع       

ٌ       2إفب سـ ايتٛاتل.  ّ   ع إٕ ايكعا٥ًـب هلعقٙ ايكِعا٥ـ أًعؼاْ آػعلٕٚ، ٚإلبعا كبجع  بٗعا اٱَعا

ّ     3َوتٌٗـاڄ بٗا.  ، ع ٖقٙ ايڀلٜك١ تٛٓض إٔ ايًؿِب نإ َٔع ايٌععلا٤ ٚاىبعٓع٢ َٔع اٱَعا

ى ٖٓعاى َٔع      ٚبٗقا اىبع٢ٓ ٜهٕٛ ايٌعلا٤ قـ ُْبُٛا ن٬ّ اٱَاّ ًعلاڄ. ًٚب ٖقٙ اسبايع١ يٝع

ع ايٌعل اىبُٓبعّٛ ٜعهعى ُعٛك٠ عٔع ٚاقعع١ أٚ ساؿثع١       4ؾلم بـب ن٬ّ اٱَاّ ُْٚبِ ايٌعلا٤. 

ع ُٛٻك ضببٸٛ اٱَاّ َٚلٜـٚٙ يوإ ساٍ اٱَاّ عٔع طلٜعل ايٌععل.    5. ًب سٝا٠ اٱَاّ َلٻت

عع قععـ ٓععِ فيععو ايععـٜٛإ ايلدععن ايععقٟ أٌْععـٙ دٛابععاڄ عًعع٢ ا٭ًعععاك، ٚكدععن ا٭عععـا٤ ٚدععٛاب   6

 هلِ.  اٱَاّ

ع ٜقنل ا٭هتاف نٝٛإ مسٝعٞ هت١ أؿي١ ٜبـب َٔ ػ٬هلا ايٌهٛى اييت تٔعـ 10

 :  َاّْوب١ ايـٜٛإ يٲ

١. ٚمل تهٔع      أ ع تٛدـ ًب ايـٜٛإ نًُات أدٓب١ٝ، ع٢ً اشبِْٛ َٔ ايًػع١ ايؿاكهٝع

 تًو ايًػ١ َٛدٛؿ٠ ًب ُـك اٱه٬ّ، ٫ٚ ًب مَٔ اشبًؿا٤ ايلاًـٜٔ.  

ب ع ٜٛدـ سهِ ٚأَجاٍ إٜلا١ْٝ ٚكَٚا١ْٝ ْٜٚٛا١ْٝ. ٚقـ تعلٻؾت عًٝٗا ايٌععٛب ايعلبٝع١    

 اڄ بعـ ايجٛك٠ ا٭ؿب١ٝ ًب ايعِل ايعباهٞ.  بعـ اػت٬طِٗ َع ٖقٙ ا٭قٛاّ، ٚػُِٛ

ٛب تععلٻف           ٛب ؾًوعؿٞ. ٖٚعقا ا٭هًع ز ع قوُت اىبٛآٝع ًب بععض ايكِعا٥ـ طبعل أهًع

 ايؿًوؿ١ بـب اىبوًُـب.  تعًٝ٘ ايعلب بعـ ايكلٕ ايجاْٞ ٚبعـَا َبٗل

ؿ ع ٜٛدعـ ًب ايعـٜٛإ أبٝعات تٌعإل إفب أهعلاك اسبعلٚف، ايعيت مل تهٔع َٛدعٛؿ٠ بعـب            

. ٚقـ ُلغ ابٔ ػًعـٕٚ إٔ عًعِ أهعلاك اسبعلٚف اْتٌعل بععـ       ِل اٱَاّ عًٞايعلب ًب ع

 .  ايِـك ا٭ٍٚ

ٖعع ع ؼبتعٟٛ ٖععقا ايععـٜٛإ عًعع٢ أيػعام، َععع أْع٘ع مل تهعٔع ٖٓعاى أيػععام ًب عِععل أَععإل        

 . اىب٪َٓـب

ٚع أغًب أبٝات ٖقا ايـٜٛإ ٫ تٌِع َٔع ايٓاسٝع١ ا٭ؿبٝع١ إفب َوعت٣ٛ ؾِعاس١ ٚب٬غع١        

 .  اٱَاّ

 

 ــــــ عله دساط٘ الهتب املطبْعٌ٘ ّالذْٓا

; «اىبعؿب »ٜكوٻِ َا اكتبٌب بايـٜٛإ ٚمل ٌِٜ ست٢ اٯٕ إفب ايڀباع١ إفب قوُـب، ُٖا: 
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ٜٚكاٍ: إٕ نبٝعع ايعـٚاٜٚٔ اىبٛدعٛؿ٠، ٚايعيت مت طبعٗعا، ُْبُعت بڀلٜكع١        «. ايرتنب١ ٚايٌلغ»ٚ

اػت٬ؾٗا نعبإل َعا   أيـ با٤ ايًػ١; ٚيهٔ ٜٛدـ ٖٓاى اػت٬ف ًب اسبذِ ٚعـؿ ايكِا٥ـ، ٚ

ـ٠ إفب  190بععـب  ـ٠ ٚ 355قِعٝع ـ٠ ٚ 374قِعٝع ِ ٚاسععـ َعٔع  455قِعٝع ـ٠، ٚقععـ مت تُٓبعٝع قِعٝع

 ٖقٙ ايـٚاٜٚٔ ؾكٌب سوب اىبٛٓٛع ايقٟ قـ فنل ًب ايكوِ ايوابل. 

 

 ــــــ ـ املنت0

عع ؿٜععٛإ اٱَعاّ عًعٞع بعٔع أبٞع طايععب، نبعع ٚتلتٝععب: عبععـ ايعنٜعن ايهععلّ، َ٪هوعع١      1

١      355ُعؿش١، ٜٔعِ    112ّ، 1988/ٖع1049ايهتب ايجكاؾ١ٝ،  ـ٠ ًععل١ٜ، َعع ساًٝع قِٝع

ٚٸي٘:  طبتِل٠ يتٛٓٝض ا٭بٝات ايٌعل١ٜ.    ٚأ

 ٚآػلٙ: 

١   ٚايڀبع١ اسبذل١ٜ ػاي١ٝ َٔ ايرتقِٝ ٚاىبٛاُؿات، إلب ض ًب اسباًٝع ا ايٌلغ ٚايتٛٓٝع

 ٖٚٛ ع٢ً تلتٝب ا٭يـ با٤. ٚأٚي٘:  

 ٚآػلٙ: 

ُعؿش١، ؼبتعٟٛ    112 ،ع ؿٜٛإ اٱَاّ عًٞ، َ٪هو١ ا٭عًُٞع يًُڀبٛععات، بعإلٚت   2

 ٝـ٠ ًعل١ٜ.  قِ 355ع٢ً 

ٚايبـا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ َع اسبا١ًٝ ًب ايتٛٓٝض نُا ٖٛ اسبعاٍ ًب كقعِ ٚاسعـ. ًٚب ايٛاقعع     

 مت ٌْل ْؿى ٖقٙ ايٓوؼ١ َع تٓٔٝـ ًب ايڀباع١ ازبـٜـ٠. 

ععع ؿٜععٛإ أَععإل اىبعع٪َٓـب عًعٞع بعٔع أبعٞع طايععب، ًععلغ ٚتكععـِٜ: عُععل ؾععاكٚم ايڀبععاع،        3

 قِٝـ٠ ًعل١ٜ.  374ش١ ؼبتٟٛ ع٢ً ُؿ ،240ًلن١ ؿاك ا٭كقِ بٔ أبٞ ا٭كقِ، بإلٚت، 

ع ؿٜٛإ اٱَاّ عًٞ بٔ أبٞع طايعب، ًعلغ: ايعـنتٛك ٜٛهعـ ؾلسعات، ؿاك ايهتعاب        4

 ايٓعععععاي َععععٔع دٗععععع١ ايتُجعععععاٍ أنؿعععععا٤ 
 

 

  أبعععععععععععععععععععععِٖٛ آؿّ ٚا٭ّ سعععععععععععععععععععععٛا٤ 
 

 

 ٚيهٓٸعععععععععععععععا إفا َتٓععععععععععععععععا بعجٓععععععععععععععععا 
 

٤ٺ   ٌٿ ًععععٞع   ْٚٴوعععععأٍ بععععععـ فا عععععٔع نععععع
 

 

 ايٓعععععاي َععععٔع دٗععععع١ ايتُجعععععاٍ أنؿعععععا٤ 
 

 

  أبعععععععععععععععععععععِٖٛ آؿّ ٚا٭ّ سعععععععععععععععععععععٛا٤ 
 

 

 ٫ٚ دبععععععععنع إفا َععععععععا ْععععععععاب ػڀععععععععب  
 

 

  ؾهععععععععِ اهلل َعععععععٔع يڀععععععععـ ػؿعععععععٞع 
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 قِٝـ٠ ًعل١ٜ.   190ُؿش١، ؼبتٟٛ ع٢ً  166ّ، 1911ٖع/1411ايعلبٞ، بإلٚت، 

مت طبعاڄ ع٢ً أهعاي ْوعؼتـب: ا٭ٚفب: طباعع١     ٗا٤ نُا ًب كقِ ٚاسـ.ٚا٫بتـا٤ ٚا٫ْت

ّ(. ًٚب اٯػل أسبل ب٘ ًلساڄ ٭سعٛاٍ  1908ع(; ٚايجا١ْٝ: طباع١ ب٫ٛم ايكاٖل٠  1308ٖإٜلإ  

 ٞ َعٔع نتععاب تععاكٜؽ اٱهعع٬ّ، يًععقٖي، ٚؼبتععٟٛ عًعع٢ سٛاًعٞع ًب ايٌععلغ       اٱَععاّ عًعع

 ٚايتٛٓٝض.  

، َهتبع١ اٱمبعإ، َِعل،     5  121ع ؿٜٛإ اٱَاّ عًٞ، ذبكٝل: َلنن ايبٝإ ايعًُٞع

 ُؿش١، َع اسبٛاًٞ. 

ـ  ٜٛإ ُْبُعععت ايكِعععا٥ـ سوعععب اىبٛٓعععٛعات، ٚقوعععُت عًععع٢ وبوععع١     ًٚب ٖعععقا ايععع

ع،  ٞ: ازبٗععاؿ، سوعٔع اشبًععل، ايؿؼععل بععايٓؿى، اىبٓادععا٠ ٚايععـعا٤، ٚاسبععح عًعع٢     ٖععَٛآعٝع

 ايعٌُ، ٚطًب ايلمم. 

ُٔ،  ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب6 ، ؼبتعٟٛ     151ٖعع،  1310، طباع١ ايٝع ُعؿش١، كقعٞع

 ٛاًٞ. قِٝـ٠ ًعل١ٜ، َع تٛٓٝض بعض ايهًُات ًب اسب 455ع٢ً 

 ٚأٚي٘: ايٓاي َٔ د١ٗ ايتُجاٍ أنؿا٤; ٚآػلٙ: ٚنِ هلل َٔ يڀـ ػؿٞ. 

 .  ُؿش١ 144ٖع، 1300ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب، طبع١ سذل١ٜ، ايُٝٔ 7

 .  ُؿش١ 76ٓـب، طبع١ سذل١ٜ، َِل، َ٪ع ؿٜٛإ أَإل اىب8

 ّ.1311ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب، اىبڀبع١ ايع١ًُٝ، ايكاٖل٠، 9

ـٟ، طباعع١:           ع ؿٜعٛإ  10 ، ايٓاًعل: ضبُعـ ٌَٗع أَعإل اىبع٪َٓـب، بكًعِ: عًٞع بٔع سؤع

 ُؿش١.  138َِٓع اسباز عباي عًٞ، 

ين،         11 ٖعع،  1277ع ؿٜٛإ أَعإل اىبع٪َٓـب، َ٪هٿعى ايڀبعع: اسبعاز ضبُعـ كٓعا اسبوٝع

 ُؿش١.  144

ٜهعاْٞ، َ٪هٿعى ايڀبعع: َع٬ كٓعا      ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب، بكًِ: أبٛ ايكاهعِ ا 12

 ُؿش١.  139ٖع، 1280ٖع 1271ٚعًٞ  أ٫ٚؿ عًٞ أنرب ػٛاْواكٟ(،  ٚضبُـ

ع أْٛاك ايعكٍٛ َٔ أًعاك ُٚٞ ايلهٍٛ، يكڀب ايـٜٔ ضبُـ بٔ اسبوعـب ايبٝٗكٞع   13

ٖع(، ؿكاه١ ٚذبكٝعل: ناٌَع هعًُٝإ ازببعٛكٟ، ؿاك اطذع١ ايبٝٔعا٤ ٚؿاك       576ايهٝـكٟ  

 .  1999ّٖع 1419ايلهٍٛ ا٭نلّ، بإلٚت، 
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 ــــــ ؼشحالمج٘ ّرتالـ 0

: َِعڀؿ٢           ع ؿٜٛا1ٕ ، قعـّ ي٘ع أَإل اىب٪َٓـب، َٔع ُْبعِ عبعـ اسبؤع ا٭ًععلٟ ايكُٞع

 ُؿش١، ؾاكهٞ. 176ٖع َ، 1269مَاْٞ، اْتٌاكات كهاي١ اٱه٬ّ، قِ 

، يكڀععب ايععـٜٔ أبعٞع اسبوعٔع ضبُععـ بعٔع اسبوععـب بعٔع اسبوعٔع      2 ععع ؿٜععٛإ اٱَععاّ عًعٞع

َكـَعع١ ٚاهلذععلٟ(، تِععشٝض ٚتلنبعع١    ايبٝٗكعٞع ايٌٓٝععابٛكٟ ايهٝععـٚكٟ  ايكععلٕ ايوععاؿي    

 506ُعؿش١،   720ٖعع َ،  1373ٚإٓاؾات: أبٛ ايكاهِ إَاَٞ، اْتٌعاكات أهع٠ٛ، طٗعلإ،    

 قِٝـ٠ ًعل١ٜ.  

 ي٘: ايٓاي َٔ د١ٗ ايتُجاٍ أنؿا٤.ٚأٚ

 ٞعععععُٛعععععـ ايععععـ ٚيعععُعععع١ أسععع٬يععععه   ل سكاڄ ععاك أٌٖ ايقنععلٙ: ٚبا٭طٗععٚآػ

، تلنب١: َِڀؿ٢ مَاْٞ، اْتٌاكات كهاي١ اٱه٬ّ، قعِ  اىب٪َٓـبع ؿٜٛإ أَإل 3

 ُؿش١. 509ٖع َ، 1362

 ٚأٚي٘: ايٓاي َٔ د١ٗ ايتُجاٍ أنؿا٤; ٚآػلٙ: ٫ٚ دبنع إفا َا ْاب ػڀب...

، اىبهتبععع١ اٱهععع١َٝ٬، عععع ؿٜعععٛإ اٱَعععاّ عًععٞع4 ، تلنبععع١: ضبُعععـ دعععٛاؿ ظبؿععٞع

 ايّٓ ايعلبٞ. ُؿش١  كقعٞ( َع 127ٖع، 1348طٗلإ، تلدِ ًب عاّ 

، َععع تلنبعع١ بايًػعع١ اي٬تٝٓٝعع١، اىبوتٌععلم نععٟٛ بععلي، ععع ؿٜععٛإ أَععإل اىبعع٪َٓـب5

 .  ُؿش١ 195ّ، 1745يٝـٕ 

 .  ٖع1284ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب، طبع١ سذل١ٜ، َع ًلغ بايؿاكهٞ، 6

 ،ٖعع 1251 ،، َع ًلغ ا٭يؿعاَب بعايرتنٞ، بع٫ٛم ايكعاٖل٠    ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب7

 ُؿش١.  72

ع ًلغ ؿٜٛإ َٓوٛب ٭َإل اىب٪َٓـب عًٞ بٔ أبٞ طايب، يًكآٞ نُعاٍ ايعـٜٔ َعإل    8

ـ    ٖعع(، قعـّ ي٘ع ُٚعشٻ    909سوـب بٔع َععـب ايعـٜٔ َٝبعـٟ ٜعنؿٟ        ش٘: سؤع كهبعاْٞ ٚايوٝع

 .  ٖع 1379َإبلاِٖٝ أًو ًإلٜٔ، َلنن ٌْل اىبإلاخ اىبهتٛب، طٗلإ، 

9   ٞ ،  ، َععع تلنبعع١ اىبُٓبَٛعع١ بًػعع   ععع ؿٜععٛإ اٱَععاّ عًعع ١ ا٭كؿٚ إٜععِ أٟ، نلاتٌعٞع

1976ّ  . 

 

 ــــــ اتطعله دساط٘ االذْٓاٌ ّ

ًب ٖععقا ايكوععِ ٜععتِ ايتعععلف عًعع٢ ايٓوععؽ اشبڀٝعع١ اىبٛدععٛؿ٠ َعٔع ايععـٜٛإ، ٚنععقيو      
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 تلنبتٗا، ٚتًؼِٝٗا، ٚايٌلغ ايتابع هلا.

 

 ـ املنت ــــــ0

ع(، َهتبع١  ٖع 513أٚ  512ع ه٠ًٛ ايٌٝع١، ٭بٞ اسبؤع ايؿٓذهعلؿٟ ايٌٓٝعابٛكٟ     1

(; َهتبععع١ َـكهععع١ هبٗوعععا٫ك طٗعععلإ    108، 2ْ ؾٗلهعععت، ز 4/7019اجملًعععى، كقعععِ  

 (.844، 5ْ(; َهتب١ داَع١ طٗلإ  ؾٗلهت، ز447، 2ْ ؾٗلهت، ز

ٖعع(، اىبهتبع١ ا٭ًٖٝع١، كقعِ     549ع أْٛاك ايعكٍٛ، طُـ سوـب ايبٝٗكٞ ايهٝـكٟ  2

١   908، اشبٌب ْوؽ، 1629/4 ١  ؾٗلهعت، ز  ٖع، ا٭ٚكام، َع تلنبع١ اسباًٝع ، 10بايؿاكهٝع

، 1ٖععع  ؾٗلهععت، ز 807، اشبععٌب ْوععؽ،  160(; َهتبعع١ ؾآعٌع ػٛاْوععاكٟ، كقععِ    191ْ

، اشبعٌب ْوعؽ، ضبُعـ تكٞع بٔع َع٬       2056(; َهتب١ اىبـكه١ ايؿ١ٝٔٝ ًب قعِ، كقعِ   120ْ

 .  (24، 1ُْؿش١  ؾٗلهت، ز 120ٖع، 12350عًٞ بٔ آقا ضبُـ ًٗإلماؿٟ، 

، اشبععٌب 1774َهتبعع١ ايوععًڀ١ٓ ًب طٗععلإ، كقععِ  ععع ؿٜععٛإ أًعععاك أَععإل اىبعع٪َٓـب،   3

 (.546هڀل  ايؿٗلهت، ؿٜين، ْ 12ُؿش١،  247ْوتعًٝل، 

١، َهتبع١ ايوعًڀ١ٓ، كقعِ       4 ، 514ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب، َع ايرتنبع١ بايًػع١ ايؿاكهٝع

 (. 542هڀل  ايؿٗلهت، ؿٜين، ْ 12ُؿش١،  151اشبٌب ْوتعًٝل، قـ هكٌب آػلٖا، 

ٖععع،  909، اشبععٌب ْوععؽ،  1764َهتبعع١ ايوععًڀ١ٓ، كقععِ    ععع ؿٜععٛإ أَععإل اىبعع٪َٓـب،   5

 (. 548هڀل  ايؿٗلهت، ؿٜين، 11ُْؿش١، 226

ڀ١ٓ، كقعِ        عع ؿٜعٛإ أَعإل اىبع٪َٓـب    6 ١، َهتبع١ ايوًع ، َعع ايرتنبع١ بايًػع١ ايؿاكهٝع

هعڀل   9ُؿش١، 238ٖع، 1030، اشبٌب ْوؽ ْٚوتعًٝل، عًٞ بٔ ضبُـ ايًٌٛرتٟ، 1744

 (.445 ايؿٗلهت، ؿٜين، ْ

 ٜٛإ به١ًُ: اسبُـ هلل ايقٟ ؿاْت يعنت٘ ازببابل٠.  ٜٚبـأ ايـ

ڀ١ٓ،        ع ؿٜٛإ أَعإل اىبع٪َٓـب  7 ، َعع فنعل ايعلٚا٠ ْٚعاقًٞ ايكِعا٥ـ، َهتبع١ ايوًع

 (.552هڀل  ايؿٗلهت، ؿٜٔ، ْ 12ُؿش١،  210، اشبٌب ْوؽ، 1737كقِ 

 ٜٚبـأ ايـٜٛإ به١ًُ: اسبُـ هلل ايقٟ ؿاْت يعنت٘ ازببابل٠.

، اشبعٌب ْوعؽ    1673ـب، َهتب١ آٜع١ اهلل اىبلعٌٞع ًب قعِ، كقعِ     ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓ  8

 (.170، 26ْْٚوتعًٝل، أبٛ ايكاهِ بٔ سوـب عًٞ ًلٜـ ايكنٜٚين  ؾٗلهت، ز
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، كقعِ    9 ، إفب اسبعلف ٫ّ،  2/1673ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب، َهتب١ آٜع١ اهلل اىبلعٌٞع

، ًععععبإ   5هعععت، زُعععؿش١  ؾٗل 144، 1264اشبعععٌب ْوعععتعًٝل، أبعععٛ ايكاهعععِ ضبُعععـ تكععٞع

ْ70.) 

ٛٻك، كقعِ    ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب10 ، َِع ، اشبعٌب  341، َهتب١ آ١ٜ اهلل اىبلعٌٞع

 (.302، 1ُْؿش١  ؾٗلهت، َِٛٻك، ز 112ْوتعًٝل، 

، قڀعع  4/2424، َهتب١ اىبوذـ ا٭عُبعِ ًب قعِ، كقعِ    ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب11

 (.557 ؾٗلهت، ْ« َعًِ ع َلقِ»ًؼيت 

، ٚؼبتعٟٛ عًع٢   1341، َهتبع١ اىبوعذـ ا٭عُبعِ، كقعِ     ع ؿٜٛإ أَإل اىبع٪َٓـب 12

 (.183ٖع، َلقِ  ؾٗلهت، 1253ْقِٝـ٠ ايربؿ٠، َع تلنب١ قِٝـ٠ ايؿلمؿم، 

، َع تلنبت٘ بايًػ١ ايؿاكه١ٝ، َهتب١ اىبوذـ ا٭عُبِ، ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب13

 (.183ٖع، قڀع ٚمٜلٟ  ؾٗلهت، 1226ْ، 3717كقِ

ٖعع، قڀعع   1254، 1863ب١ اىبوذـ ا٭عُبِ، كقِ ، َهتع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب14

 (.183ٚمٜلٟ  ؾٗلهت، ْ

، قڀعع كقعٞع   1/654، َهتبع١ اىبوعذـ ا٭عُبعِ، كقعِ     ع ؿٜعٛإ أَعإل اىبع٪َٓـب   15

 (.466 ؾٗلهت، ْ

، ْععاقّ، 1/2797، َهتبعع١ اىبوععذـ ا٭عُبععِ، كقععِ  ععع ؿٜععٛإ أَععإل اىبعع٪َٓـب 16

 (.588قڀع كقعٞ  ؾٗلهت، ْ

ٞ ععععع ايععععـٜٛإ اىبٓوععععٛب إفب   17 ، َهتبعععع١ سععععلّ سٔععععل٠ ؾاطُعععع١    اٱَععععاّ عًعععع

، 2ُعؿش١  ؾٗلهعت، ز   36اهلذعلٟ،   13، اشبٌب ْوؽ، ايكعلٕ  2/690، كقِ اىبع١َِٛ

ْ331.) 

 صبًعع١ ْععٛك   140، َهتبعع١ ايڀبوعٞع اسبععا٥لٟ، كقععِ   ععع ؿٜععٛإ أَععإل اىبعع٪َٓـب  18

 (. 105، 14ْايعًِ، كقِ 

، 24/97 ٜهعععاْٞ، كقعععِ، َهتبععع١ آٜععع١ اهلل اعععع ؿٜعععٛإ أَعععإل اىبععع٪َٓـب 19

 ُؿش١.  54ٖع، 1225

، ايكعلٕ  7/2397ٜهعاْٞ، كقعِ   ، َهتبع١ آٜع١ اهلل ا  ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب20

 (.245، 3ْاهلذلٟ  ؾٗلهت، ز 11
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 272، 729، 733ٜهعاْٞ، كقعِ   ، َهتب١ آٜع١ اهلل ا ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب21

 (.277، 52ٚ  53 صب١ً ْٛك ايعًِ، كقِ 

، عًعٞع 36/94ٜهععاْٞ، كقععِ ، َهتبعع١ آٜعع١ اهلل اـبععع ؿٜععٛإ أَععإل اىبعع22َٓ٪

 ُؿش١.  57ٖع، 280أُػل، 

 ُؿش١. 36ٖع، 1241، كٓا قًٞ، 33/100، كقِ ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب23

، عبعـ اهلل  15/88ٜهاْٞ، كقعِ  ، َهتب١ آ١ٜ اهلل اع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب24

 ُؿشات.  6ٖع، 1252ايڀا٥ٞ، 

=  3/744ٜهعععاْٞ، كقعععِ ، َهتبععع١ آٜععع١ اهلل اـبعععع ؿٜعععٛإ أَعععإل اىبععع25َٓ٪

 (.37، 3ْٖع  ؾٗلهت، ز1255، 24/97

ع   20/81=  569ٞ، كقعِ   ْٜهعا ، َهتب١ آٜع١ اهلل ا ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب26

 ٖع.1264، ضبُـ هاٚدٞ، 82

، ايكعلٕ  36/159ٜهعاْٞ، كقعِ   ، َهتبع١ آٜع١ اهلل ا  ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب27

 .  ُؿش١ 75 اهلذلٟ، 12

 ؾٗلهت اىبهتبعات   ع ؿٜٛإ بـاٜع ايبٝإ، ٜٓوب ٖقا ايـٜٛإ إفب اٱَاّ عًٞ  28

 (.99، 1ْايبانوتا١ْٝ، ز

 

 ب ـ الرتمج٘ ّالؼشح ــــــ

، َهتبعع١ داَععع١ طٗععلإ، كقععِ    1  71، 4411ععع ايٌععلغ ايؿاكهعٞع يععـٜٛإ اٱَععاّ عًعٞع

 (.3376، 13ُْؿش١  ؾٗلهت، ز

، 4251بُٓبِ ْٚجل ؾاكهٞ، َهتب١ داَع١ طٗعلإ، كقعِ    ع ًلغ ؿٜٛإ اٱَاّ عًٞ،2

 (.3222، 13ُْؿش١  ؾٗلهت، ز 84ايكلٕ ايلابع عٌل اهلذلٟ، 

ُبِ اىبٌٓععـ ًععٛقٞ ايبػععـاؿٟ  َعٔع أععع٬ّ ايكععلٕ     3 ععع تلنبعع١ ؿٜععٛإ أَععإل اىبعع٪َٓـب، بعٓع

١، َٓعنٟٚ، ز    549، 9ْ، ز١ايتاهع ايكُلٟ(، ايقكٜع ، 4; ؾٗلهت ايٓوعؽ اشبڀٝع١ ايؿاكهٝع

(; َهتب١ آٜع١ اهلل  168، 25ْ ؾٗلهت اجملًى، ز 7106هتب١ اجملًى، كقِ ; 2722َْ

١  ؾٗلهععت، ز    67ٖععع، 1279، 18/147ٜهععاْٞ، كقععِ  ا ، 1ُععؿش١، بايًػعع١ ايؿاكهعٝع

ْ98.) 
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ين،       4 ١(، إبععلاِٖٝ أَعٝع ععع ُْبععِ ازبععٛاٖل أٚ ًععلغ ؿٜععٛإ اٱَععاّ عًعٞع  بايًػعع١ ايؿاكهعٝع

 (. 1195، 9ْ ؾٗلهت، ز 2457َهتب١ داَع١ طٗلإ، كقِ 

، ىبإل تكٞ ايـٜٔ ضبُـ ايهاًاْٞ، تلنبع١  ع تلنب١ َُٓب١َٛ ؿٜٛإ اٱَاّ ع5ًٞ

 (.127، 38ْ ؾٗلهت، ز 14098َا١٥ بٝت َٔ اىبُٓب١َٛ، َهتب١ اجملًى، كقِ 

ين، َهتبع١ اجملًعى، كقعِ        6 ع ًلغ ؿٜٛإ اٱَاّ عًٞ، سبوعـب بٔع إمساعٌٝع اسبوٝع

; 10/206 َهتب١ اجملًى، كقعِ  (; ٚصبُٛع١ ايڀباطبا٥ٞ ًب361، 3ْ ؾٗلهت، ز 1114

، بايًػ١ ايؿاكه١ٝ 1089كدب  27َهتب١ اي٬دٛكؿٟ ًب قِ، ػٌب ْوتعًٝل، ايٌٝؽ ضبُـ، 

 (.115 ايتعلف ع٢ً عـ٠ ْوؽ ػڀ١ٝ، ْ

7    ٞ ، ايٓعاَبِ غعإل َععلٚف، َهتبع١ اجملًعى،      ع تلنب١ َُٓبَٛع١ ؿٜعٛإ اٱَعاّ عًع

 (.160، 9ُْؿش١  ؾٗلهت، ز 492، 2198كقِ 

أَعإل اىبع٪َٓـب، ىبعإل سوعـب بٔع َععـب ايعـٜٔ َٝبعـٟ، َهتبع١ آٜع١ اهلل           ع ًلغ ؿٜٛإ   8

، ايكعلٕ اسبعاؿٟ عٌعل اهلذعلٟ،        6854اىبلعٌٞ، كقعِ   ُعؿشات،   410، ػعٌب ْوعؽ نبٌٝع

١  ؾٗلهعت، ز   ،86/34ٜهعاْٞ، كقعِ   (; َهتبع١ آٜع١ اهلل ا  211، 22ْبايًػ١ ايؿاكهٝع

١; َهتبععع١ آٜععع١ اهلل ا  210ٖعععع، 1047 ، كقعععِ ُعععؿشات، بايًػععع١ ايؿاكهععٝع ، 1/9411ىبلعٌععٞع

١  ؾٗلهعت، ز    987هكڀت بـاٜت٘، اشبٌب ْوؽ، أهبـ بابا، ُعؿل   ، 24ٖعع، بايًػع١ ايؿاكهٝع

 438، ايكعلٕ ايجعاْٞ عٌعل اهلذعلٟ،     151/25ٜهاْٞ، كقِ (; َهتب١ آ١ٜ اهلل ا182ْ

، اشبٌب ْوعؽ، ٚأبٝعات اىبعؿب    7417ُؿش١، بايًػ١ ايؿاكه١ٝ; َهتب١ آ١ٜ اهلل اىبلعٌٞ، كقِ 

ِ، ايوععبت، نتبعت بعع  ٛٸ 15اشبٌب ايجًععح، ضبُععـ َُبؿععل بعٔع ضبُععـ اسبهعٝع ٖععع، 1080 ٍاًعع

١  ؾٗلهعت، ز   171 ٜهعاْٞ،  (; َهتبع١ آٜع١ اهلل ا  231، 19ُْؿش١، بايًػ١ ايؿاكهٝع

ُععؿش١، بايًػعع١ ايعلبٝعع١; َهتبعع١ آٜعع١ اهلل   399، ايكععلٕ اسبععاؿٟ عٌععل اهلذععلٟ، 26/5كقععِ 

ـ ازبعاسِب ايهاتعب، ِْعـ كبٝعع     ، اشبٌب ْوتعًٝل، أهبعـ بٔع ضبُع   9350اىبلعٌٞ، كقِ 

١  ؾٗلهععت، ز   218ٖععع، 918ايجعاْٞ   (; َهتبع١ آٜعع١ اهلل  143، 24ُْعؿش١، بايًػعع١ ايؿاكهٝع

، كقععِ  ، ؾاقععـ ػڀبعع١ ايهتععاب ٚبـاٜعع١ ايهتععاب، اشبععٌب ْوععتعًٝل، ٚا٭بٝععات  216اىبلعٌعٞع

١   176ا٭ُععع١ًٝ خبعععٌب ايٓوعععؽ، ايكعععلٕ ايجايعععح عٌعععل اهلذعععلٟ،     ُعععؿش١، بايًػععع١ ايؿاكهععٝع

، كقعِ    16ْ ،16 ؾٗلهت، ز ،    3997(; َهتب١ آٜع١ اهلل اىبلعٌٞع ، اشبعٌب ْوعتعًٝل نبٌٝع

١     1054ٖعع،   264ٚايعباكات ايعلب١ٝ نتبعت خبعٌب ايٓوعؽ، كَٔعإ      ُعؿش١، بايًػع١ ايؿاكهٝع
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، كقعععِ 372، 10ْ ؾٗلهعععت، ز ، دًعععـٜٔ ًب 9603ع      9602(; َهتبععع١ آٜععع١ اهلل اىبلعٌععٞع

 414لٕ ايعاًععل اهلذععلٟ، ْوععؼ١ ٚاسععـ٠، سٝععح مت دبًٝععـٙ  ععن٥ـب، اشبععٌب ْوععتعًٝل، ايكعع 

١  ؾٗلهععت، ز   ٜهععاْٞ، كقععِ  (; َهتبعع١ آٜعع١ اهلل ا 4، 25ُْععؿش١، بايًػعع١ ايؿاكهعٝع

ُؿش١، بايًػ١ ايعلب١ٝ; َهتب١ اىبوذـ ا٭عُبعِ، كقعِ    54، ايكلٕ ايعاًل اهلذلٟ، 177/1

(; َهتب١ 534ايكلٕ اسباؿٟ عٌل اهلذلٟ، ٚمٜلٟ، بايًػ١ ايؿاكه١ٝ  ؾٗلهت، ْ،2000

، كقععِ  آٜعع١ اهلل  ،     9499اىبلعٌعٞع ، دععا٤ ًب اىبكـَعع١ هععبع ؾاذبععات، اشبععٌب ْوععتعًٝل نبٝعٌع

(; َهتب١ آ١ٜ اهلل 254، 42ُْؿش١، بايًػ١ ايؿاكه١ٝ  ؾٗلهت، ز 127ٖع، 1035أهبـ، 

، كقععِ  ٖععع، 952، ػععٌب ايٓوععؽ، ضبُععٛؿ بعٔع ضبُععـ ايوععبنٚاكٟ، فٟ ايكعععـ٠  9036اىبلعٌعٞع

١  ؾٗلهعت، ز   402 اىبهتبع١ ايلٓع١ٜٛ ًب قعِ، بايًػع١      (;193، 23ُْؿش١، بايًػ١ ايؿاكهٝع

، 1900ٜهاْٞ، كقِ (; َهتب١ آ١ٜ اهلل ا62ايعلب١ٝ  ايتعلف ع٢ً عـ٠ ْوؽ ػڀ١ٝ، ْ

١  ؾٗلهععت، ز  عقڀعع ، كقععِ  101، 3ْػٌععيت، بايًػعع١ ايؿاكهعٝع (; َهتبعع١ آٜعع١ اهلل اىبلعٌعٞع

 (. 215، 14ُْؿش١، بايًػ١ ايؿاكه١ٝ  ؾٗلهت، ز 236، اشبٌب ْوؽ، 5431

ايوععبع١ َكـَعع١ يٌععلغ ؿٜععٛإ أَععإل اىبعع٪َٓـب، يًُٝبععـٟ، َهتبعع١ اىبوععذـ   ععع ايؿععٛاتض 9

١  ؾٗلهععت،      63ٖععع، 909، 2336ا٭عُبععِ، كقععِ   ُععؿش١، ايكڀععع ػٌععيت، بايًػعع١ ايؿاكهعٝع

ْ384 .) 

ـٟ، َهتبع١ آٜع١ اهلل           10 ع تلنبع١ أًععاك أَعإل اىبع٪َٓـب، طُعـ سعاؾِب كٓعٟٛ ٌَٗع

 37ٕ ايجايععح عٌععل اهلذععلٟ، ، ضبُععـ بععاقل أُععؿٗاْٞ، ايكععل157/21ٜهععاْٞ، كقععِ ا

 (.29، 2ُْؿش١  ؾٗلهت، ز

، طُععـ ُععاحل بعٔع أهبععـ، َهتبعع١ آٜعع١ اهلل ععع تلنبعع١ قِععا٥ـ أَععإل اىبعع٪َٓـب11

ُعععؿش١، بعععايًػتـب ايعلبٝععع١   52ٖعععع، 1057، ضبُعععـ أَعععـب، 1/165ٜهعععاْٞ، كقعععِ ا

 ٚايؿاكه١ٝ.  

ماؿٙ، ، يوعععـ ايععـٜٔ هععًُٝإ ٚصبٝععـ َوععتكِٝ    ععع ًععلغ ؿٜععٛإ أَععإل اىبعع٪َٓـب   12

،    1278، ػعٌب ايٓوعؽ،   515َهتب١ اسبذت١ٝ ًب قعِ، كقعِ    ُعؿش١،   2200ٖعع، قڀعع كسًٞع

 (. 98بايًػ١ ايرتن١ٝ  ؾٗلهت، ْ

، طُعـ عًٞع  اىبًكعب باىبعـاغ(، َهتبع١      ع ًلغ ٚتلنبع١ ؿٜعٛإ أَعإل اىبع٪َٓـب    13

١، كقععِ    237، اشبععٌب ْوععتعًٝل، بٗععا٤ ايععـٜٔ ضبُععـ بعٔع أبعٞع ضبُععـ،    634اىبـكهعع١ ايؿٝٔعٝع
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 (.75، 2ْايًػتـب ايرتن١ٝ ٚايؿاكه١ٝ  ؾٗلهت، زُؿش١، ب

، كقعِ    14 ع ًلغ ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب، ايٌاكغ غإل َعلٚف، َهتب١ آٜع١ اهلل اىبلعٌٞع

١  ؾٗلهععت،    128ٖععع، 1057كبٝععع ايجععاْٞ   7، ػععٌب ايٓوععؽ،  8577 ُععؿش١، بايًػعع١ ايؿاكهعٝع

 (.153، 22ْز

يٌاكغ غإل َععلٚف، َهتبع١   ع ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب، َع تلنب١ بايًػ١ ايؿاكه١ٝ، ٚا15

ُعؿش١  ؾٗلهعت،    81، اشبٌب ْوؽ، ايكعلٕ ايجعاْٞ عٌعل اهلذعلٟ،     7114هبٗوا٫ك، كقِ 

 (.516، 6ْز

16   ّ ين، صبًععع١ َعٗعععـ     عععع ًعععلغ ؿٜعععٛإ اٱَعععا ، ٱمساعٝععٌع بععٔع ايٓذؿععٞع اسبوععٝع

 .266 ، 13ْ; ايقكٜع١، ز255، 4ْاىبؼڀٛطات ايعلب١ٝ، ز

17  ٞ لٟ  ، ٭هبععـ ػعععإ ٚنٝععع ععع ًعععلغ ؿٜععٛإ اٱَعععاّ عًععع ٌ ايلعاٜععا ايًعععٛا٤ بًٛععٗع

 . 385، 3ْٖع(، َٛهٛع١ َ٪يؿٞ اٱَا١َٝ، ز1315 

ـ ضبُععـ َٗععـٟ اىبٛهععٟٛ ايتٓهععابين،        18 ععع ايتشلٜععل ًب ًععلغ ؿٜععٛإ ا٭َععإل، يًوعٝع

 .266، 12ْ; ٚ ز376، 3ْايقكٜع١، ز

 

 ــــــ ملنتخبز ـ ا

ْٞ، ٜهعا ، طُـ َلْـٟ، َهتب١ آ١ٜ اهلل اع َٓتؼب ؿٜٛإ أَإل اىب٪َٓـب1

 ُؿش١، بايًػ١ ايعلب١ٝ.   18ٖع، 1238، ضبُـ َلْـٟ، 117/14كقِ 

  

 ــــــ العلْٓ٘ ذلتْٓات الكصائذ

ع َٚؿعاِٖٝ ايكِعا٥ـ عًع٢ ٖعقا        ٝـ َٛآٝع ًب ؿكاه١ إنباي١ٝ يًكِا٥ـ مبهٓٓا تِٓع

 ايٓشٛ: 

عع اىبٓادعا٠;   4ع اٯػل٠ ٚاسبٝعا٠ بععـ اىبعٛت;    3ع ايتٛسٝـ َٚعلؾ١ اهلل; 2ع َٓني١ اٱْوإ; 1

عع  10عع ا٭كادٝعن;   9عع ايتعلٜعـ باٱَعاّ;    8ع ايُٛعاٜا;  7ع اىبـا٥ض ٚاىبلاثٞ; 6ع اىبوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ; 5

 َٛآٝع طبتًؿ١. 

 

 ـ ميضل٘ اإلىظاٌ ــــــ0

ٝـ اٱْوعععإ ًب اسبٝعععا٠، تعلٜعععـ اٱْوعععإ  ِ اٱْوعععا١ْٝ، تِععٓع َٓنيععع١ اٱْوعععإ، ايكععٝع



 

 

 

 

 

 هـ 0340ـ  م 0202اخلامسة ــ العدد التاسع عشر ــ صيف السنة ــ  نصوص معاصرة

 

ٍ قِٝـ٠ ًب ايـٜٛإ تعتهًِ  ايهاٌَ ٚايؿآٌ، ٌٜهٌ دن٤اڄ آػل َٔ قِا٥ـ ايـٜٛإ. ٚأٚ

١. ٜٚععرب       عٔ اىبواٚا٠ بـب ايٓاي، ٚتعلف ايؿ١ًٝٔ ٚقِٝ ايٓاي سوعب ايعًعِ ٚا٭ػع٬م اسبوٓع

ـ٠  ، عٔ اٱْوإ  لّ ُػإل َػُٛك ؿاػٌ عامل نبإل219ًب ايكِـ٠   240. ًٚب ايكِٝع

، ٜععتهًِ ععٔع 23، 19، 542، 79َعٔع ايكِععا٥ـ ٜعععلف ايٓععاي ايهععاًَـب. ًٚب ٖععقا ازبععن٤  

، 192، 285يعكٌ ٚايؿهل; ٚفيعو أْ٘ع ٜعقنل ايعًعِ ٚازبٌٗع نعجإلاڄ ًب ايكِعا٥ـ، أَجعاٍ:         ا

104 ،85 ،23 ،10 ،2. 

 

 ـ التْسٔذ ّمعشف٘ اهلل ــــــ0

تأػعق  ايتٛسٝـ، َٚعلؾ١ اهلل، ٚإسِا٤ ايِؿات اٱهل١ٝ، ٚؾلٚع َٚتعًكعات ايتٛسٝعـ،   

(; 281اىبػؿعععل٠ اٱهلٝععع١   (;150ٚ 280ُٚعععـ اهلل  يبچعععا اػعععتّ بعع٘ع ايعععـٜٛإ، سٝعععناڄ ٚاهععععاڄ 

(; 106ٚ 307(; ايتٛنٌع   111(; فنعل اهلل   131(; اىبـؿ اٱهلٞع   271ٚ 294ايتكـٜل اٱهلٞ  

(. 315ًهل ايٓع١ُ  (; 283(; يًلمم  286(; ايلٓا بكٔا٤ اهلل  271ٚ 322ايٝأي َٔ اهلل  

 . ٚنٌ ٖقٙ ايكِا٥ـ تعـ أدنا٤ َٔ اىبؿاِٖٝ ايعاي١ٝ ًب ٖقا ايكوِ َٔ ايـٜٛإ

 

 ّاحلٔاٗ بعذ املْت ـــــــ خرةـ اآل4

نجإل٠ ذبهٞ عٔع اٯػعل٠ ٚاسبٝعا٠ بععـ اىبعٛت، نُعا       ٜتُٔٔ ايـٜٛإ ع٢ً قِا٥ـ 

، ٚ.... 32، 38، 45، 93، 118، 119، 145، 148، 218، 262، 272، 299ًب ايكِععا٥ـ: 

ِععا٥ـ ٖٚعٞع تٌععإل إفب قععلب اىبععٛت ٚا٫هععتعـاؿ يًعبععٛك َعٔع ٖععقٙ ايععـْٝا. ًٚب اىبكابعٌع تععقنل ق 

، 305، 311، 313، 314، 316نععجإل٠ فّ ايععـْٝا ٚتعًععل ايًكععب بٗععا، َٚعٔع ٖععقٙ ايكِععا٥ـ:    

292 ،282 ،270 ،185 ،179 ،175 ،174 ،169 ،168 ،90 ،88 ،75 ،15 ،14. 

 

 ـ املياداٗ ــــــ3

، 424اىبٓادععا٠ ٚعععلّ اسبادعع١ هلل كبجعٌع قوععُاڄ َعٔع ايععـٜٛإ، نُععا ًب ايكِععا٥ـ:       

ٜعا   :. ٖٚقٙ ايكِعا٥ـ تبعـأ بعع   9، 17، 44، 78، 177، 253، 259، 261، 269، 420، 423

ٚتِٔ ٖقٙ ايكِا٥ـ َٓادعا٠ َع٪ثل٠، سٝعح     ....ٜا هاَع ايـعا٤، يبٝو يبٝو، ٚكب، ٜا إهلٞ، 

ؿى ٚاشبڀاٜعا       هبشاْ٘ ٚتكـه٘ كبذـ اهلل  ٛٿك٠ ٓععـ ايٓع بِؿات٘ ازب٬يٝع١ ٚازبُايٝع١، َِع
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 ًب اسبٔل٠ اٱهل١ٝ.  

 

 ــــقٔ٘ ــخالـ املظائل األ5

ِ ٚايرتبٝعع١، نتُععإ ايوععل، آؿاب         اىبوععا٥ٌ ا٭ػ٬قٝعع١، اىبعاًععل٠ َععع ايٓععاي، ايتعًعٝع

اىبِاؿق١، ا٭ػ٠ٛ، ايِشب١ ٚاجملايو١، كبجٌ َواس١ ٚاهع١ َٔع ايعـٜٛإ. َٚجعاٍ عًع٢ فيعو:      

(، ا٭ػععععع٠ٛ ٚايِعععععـاق١ 48، 66، 79، 80، 82، 96، 125، 312، 320ا٭ؿب ٚا٭ػععععع٬م  

(، 383(، اجملايوععععععععع١  3، 86، 108، 128، 129، 132، 134، 163، 252، 291، 308 

، 247، 267(، ايِرب  269  ع(، ايتٛا242ٓ(، ا٫عتـاٍ  20(، اىبـاكا٠  110نتِ ايول  

، 249، 321(، ايكٓاععععععععععععععع١  27، 77، 109، 166، 167، 182، 183، 189، 203، 196

(، 33، 249، 321ا٫َتٓاع عٔ اشبِاٍ ايق١َُٝ، أَجاٍ: اسبعلْ ٚاشبوع١    (. ٚنقيو 33

 (.39(، اسب١ًٝ ٚاشبـٜع١  250(، أف١ٜ اٯػلٜٔ  275ايبؼٌ  

 

 ـ املذائح ّاملشاثٕ ــــــ6

تٌتٌُ بعض ايكِعا٥ـ عًع٢ َٔعاَـب ًععل١ٜ ًب اىبعـٜض ٚايلثعا٤. ٜٚٛدعـ َعـٜض ٚاسعـ          

ٛٸك ايلهعععٍٛ ٚقعععـ ٚقعععـ ٜعععتهًِ عععٔع اٱَعععـاؿات اٱهلٝععع١، ٚفٍ      ؽبعععتّ بعععايٓي  ، ِٜٚععع

ـ٠ ايهععاؾلٜٔ ٚعععن٠ اىبعع٪َٓـب  ا   ًب كثععا٤  11، 92، 552(. ٚقععـ دععا٤ت ايكِععا٥ـ   353يكِعٝع

ـتـب       ٚدنع اٱَاّ كهٍٛ اهلل ّٻ ايكِٝع ي، ٚقعـ ػع ،    37ٚ  41بععـ ايٓع يلثعا٤ مٚدت٘ع

ـتـب  ـ٠  149ٚ  347ٚايكِعٝع  يلثععا٤ ػـػبعع١ مٚدعع١ كهععٍٛ اهلل  347يلثععا٤ ٚايععـٙ، ٚايكِعٝع

 ٚأٍٚ اَلأ٠ أقاَت اي٠٬ِ. 

 

 ـ الْصآا ــــــ7

عبعاك٠ عٔع    221. ٚايكِٝـ٠ ايكِا٥ـ ُٚاٜا ٫بٓٝ٘ اسبؤ ٚاسبوـبكبجٿٌ بعض 

١ يٲَعععاّ اسبوععٔع ٘ ؾٝٗعععا بڀًعععب ُٚععٝع ايعًعععِ ٚازبعععٛؿ ٚاينٖعععـ ٚايتشًععٞع ، سٝعععح ُٜٛععٝع

( اٱَعععععععاّ 40، 18، 47، 130، 178، 435ُٜٚٛععععععٞع ًب ايكِعععععععا٥ـ   بعععععععا٭ػ٬م ٚا٭ؿب. 

ّ اسبوععـب ِععبػ١ ، ٚتِععڀبؼ ب. ٚذبهعٞع ٖععقٙ ايُٛععاٜا ععٔع دععن٤ َعٔع دبععاكب اٱَععا

 ايتـبل، ٚتقنل اىبوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ. 
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 ـ التعشٓف باإلماو ــــــ8

َٚععا قععاّ بع٘ع ٱععع٤٬  سوععب٘ ْٚوععب٘ ٚهععابكت٘ ًب اٱهعع٬ّ،  ايتعلٜععـ باٱَععاّ، ٚإَبٗععاك 

صبـ ٚعُب١ُ اٱه٬ّ، ًٚذاعت٘ ٚبوعايت٘ ًب َٝعـإ اسبعلب، ٚعًُ٘ع ٚأػ٬ق٘ع ايلهباْٝع١،       

، 226، 235، 242، 255ايكِعععا٥ـ: ٚ...، ٌٜعععهٌ دعععن٤اڄ يبعععا ٜٔعععُ٘ ايعععـٜٛإ، نُعععا ًب 

215 ،158 ،137 ،122 ،116 ،115 ،105 ،67 ،62 ،61 ،60. 

 

 ـ األسادٔض ــــــ9

تٌععهڍٌ ا٭ًعععاك ٚا٭كادٝععن ايععيت نععإ ٜكٛهلععا ًب َٝععاؿٜٔ ايكتععاٍ، ٚعٓععـَا ٜٛادع٘ع       

، 142، 144، 237، 356، 363دن٤اڄ َٔع ايعـٜٛإ. غعن٠ٚ أسعـ      أبڀاٍ دَٝٛ اىبٌلنـب، 

، 557(، ب٦ل فات ايعًعِ   12، 71، 294(، غن٠ٚ بـك  49، 355سلب اشبٓـم  (، 70، 141

، 398، 507، 525، 539سععععلب ُعععععؿـب   (، 51، 58، 184، 302(، سععععلب ػٝعععععرب   503

(، ايٓٗعععلٚإ 147، 151، 363، 439، 571(، سعععلب ازبُععٌع   53، 97، 214، 357، 397

عُعل بٔع َععـٟ نعلب     (، 277، 143(، ٚنقيو َٛادٗت٘ يعُعلٚ بٔع عبعـ ٚؿٸ     440، 482 

(، 278(، غڀلٜععـ بعٔع دوععِ  59(، سععاكخ َععٛفب َعاٜٚع١   52(، كبٝعع بعٔع أبعٞع سكٝعل    265 

(. َٚٔ ايڀبٝعٞع أْ٘ع مبهٓٓعا اعتبعاك     73، 206(، َلسب ايٝٗٛؿٟ  72، 212ٜاهل ايٝٗٛؿٟ  

(، ٚايكِعا٥ـ  243، 289ٚايلهعاي١ إفب َعاٜٚع١    (، 241ايلهاي١ اييت بعجٗا يعُلٚ بٔ ايعاْ  

ِ بٔع دبًع١     تع (، ٚايكِا٥ـ ايعيت قًٝعت ًب ق  ١139 بابٔ ًَذِ  اىبتعًك (، ٚنععب  264ٌ سهٝع

(، َٚععـغ 202(، ٚيععّٛ قععلٍٜ   153ٛسٝععـ  (، ٚؿععع٠ٛ هعععـ بعٔع هعع١ًُ يًت   276بعٔع أًععلف   

 (، ٜعـ َٔ ا٭كادٝن. 277ايهٛؾ١  

 

 ـ مْاضٔع متيْع٘ ــــــ02

، 29ٚايكـك  ايكٔا٤ (، 5ٚٝع َتٓٛع١ أػل٣، َجٌ: أٜاّ ا٭هبٛع  ععععٓاى َٛآععععٖٚ

(، ٚايػ٢ٓ ٚايؿكل 4عٞ ٚايعٌُ  عععع(، ٚايو146(، ٚايٌباب  171(، ٚنرب ايؤ  127، 63

(، ٚاينَٔ 26، 103، 231ـ٠  عععلز بعـ ايٌععع(، ٚايؿ28، 31، 172، 176، 178، 181 

، 229(، ٚايوعععؿل  30، 40، 91 ،154، 156، 167، 216، 220، 258، 273، 288 

 ًب ايـٜٛإ، سٝح إْ٘ َٔ ازبا٥ن إؿكادٗا ًب أسـ اىبٛآٝع ايعا١َ. أؿكدت (، 132
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