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البطاقة وشروط النشر
 ــ ٝٸ١ تع٢ٓ ــ ؾكط  ْؿٛف َعاؾس٠، ف١ً ؾؿً

ٞٸ. ٞٸ إىل ايكاز٨ ايعسب ٟٸ اٱض٬َ  برتمج١ ايٓتاز ايؿهس

 تسسٸب اجمل١ًٓ مبطاُٖات ايباسجني يف فا٫ت

ٞٸ املعاؾس، ٚايتازٜخ، ٚا٭دب،  ايؿهس اٱض٬َ

ٚايرتاخ، َٚسادعات ايهتب، ٚاملٓاقػات.

 ٜػرتط يف املاد٠ املسض١ً إٔ تًتصّ بأؾٍٛ ايبشح

ايعًُٞ ع٢ً كتًـ املطتٜٛات: املٓٗر، املٓٗذٝٸ١، 

ايتٛثٝل، ٚإٔ ٫ تهٕٛ قد ْػست أٚ أزضًت يًٓػس يف 

ٝٸ١ أخس٣. نتاب أٚ دٚزٜٸ١ عسب

 ؽكع املاد٠ املسض١ً ملسادع١ ١٦ٖٝ ايتشسٜس، ٫ٚ

د إىل ؾاسبٗا، ْػست أّ مل تٓػس.تعا

 ٚيًُذ١ًٓ سلٸ إعاد٠ ْػس املٛاد املٓػٛز٠ َٓؿؿ١ًّ أ

قُٔ نتاب.

 َا تٓػسٙ اجمل١ًٓ ٫ ٜعبِّس بايكسٚز٠ عٔ ٚد١ٗ

ْعسٖا.
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 /2ممف العدد: اإلمامة واملهدوية بني اخلامتية والدميقزاطية/
 

 ّىقدٍا اإلشكالٔ٘ خلفٔات رصد، ّالدميقراطٔ٘ املَدّٓ٘

 11َطس سطٔ: تسمج١     ؾٓا٥ٞ ايكاضِ أبٛ. د

 شرّش للدكتْر مّْجَ٘ تصاؤالت، ّالغٔب٘ ّاخلامتٔ٘ اإلمام٘

 03َطس سطٔ: تسمج١     ز بُٗٔ ضعٝد قُد ايػٝخ. د

 أمنْذجًا ّاخلامتٔ٘ اإلمام٘، املعرفٔ٘ الفلصف٘ يف اليظرٓات ّاشتدعاءات شرّش

 44اهلامشٞ سطٔ ايطٝد: تسمج١      قُد دازٜٛؽ. أ

 شرّش مغالطات كشف، ّالغٔب٘ ّاخلامتٔ٘ اإلمام٘ بني مقاربات

 48اهلامشٞ سطٔ ايطٝد: تسمج١     شادٙ ؾدز قُد. أ

 ّوزاملأ الفَه جتّلٔات، ّالدميقراطٔ٘ الدًٓ ّقراءٗ شرّش

 76َطس سطٔ: تسمج١     زقا٥ٞ سطٔ. د

 شرّش الكرٓه عبد الدكتْر مع ىقدٓ٘ كلن٘، ّخطاب عتاٌب

 88َطس عًٞ سطٔ: تسمج١     زقا٥ٞ َطعٛد. د

 ّاملَدّٓ٘ ّاإلمام٘ اخلامتٔ٘ بني للجنع حماّل٘، االعتقادٖ الفَه بياء

 134اهلامشٞ َطس سطٔ ايطٝد: تسمج١     ضٛزلٞ سطني .أ



 

 ّاألشعرٓ٘ االعتسال بني شرّش. د

 116مشٞاهلا سطٔ: تسمج١      قُد دازٜٛؽ. أ

 شرّش الدكتْر ّخلط٘ ّالدميقراطٔ٘ املَدّٓ٘

 183َطس سطٔ ايطٝد: تسمج١     داَٞ َٗدٟ. أ

 االلتباشات ّرفع املفأٍه  يف مطالع٘، ّاإلمام٘ ،اليبْٗ ،الدًٓ

 185اهلامشٞ َطس سطٔ ايطٝد: تسمج١     غؿازشادٙ ضعٝد. أ

 دراصات

 احلدٓح إىل ٕالقرآى التفصري حاج٘ مسعن٘ تفئد، بالقرآٌ القرآٌ تفصري

 143غ٬ب ْعري٠: تسمج١      ايطباطبا٥ٞ اؿطٝين َؿطؿ٢ ايطٝد

  دٓين ـ اخلارج احلقل مع العالق٘ بياءات، اإلشالمٕ الفقُ

 159اؾصا٥سٟ دٖس آٍ عًٞ: تسمج١     ٫زهاْٞ ؾادم ايػٝخ

ّٓ٘،، الدًٓ فلصف٘ عله إىل مدخل  ّاملْضْعات ،االىتناء اهلْ

 175اؾصا٥سٟ دٖس آٍ عًٞ: تسمج١     زقا٥ٞ قُد قُد. د

ّْىات رصد، إٓراٌ يف املعاصر التقلٔدٖ االجتاِ  ّاملنارش٘ العقل ّىقد ّاخلضائط املك

 193ايبدزاٟٚ ؾاحل: تسمج١     ٙخطسٚ اؿطني عبد ايػٝخ. د

 خطر اإلشالو علٙ العامل، حقٔق٘ أو زٓف؟

 845ـإ     تسمج١: قُد عبد ايسشامَٗدٟ باشزد. 

 الكرٓه الكتاب ضْء يف ىقدٓ٘ قراءٗ، اإلىصاٌ شدضٔ٘ حْل غربٔ٘ اتىظرٓ

 858ٛي تٛسٝد أنرب عًٞ. أ / شادٙ قاقٞ ناظِ. د / ُٖابادٟ ٖٚابٞ د٬ٍ. أ

 

 قزاءات
 أمنْذجًا«  الْصٔ٘ إثبات» كتاب، الشٔعٕ الفكر يف اإلمام٘ مصأل٘ مضادر

 878غ٬ب ْعري٠: تسمج١      خسَٞ َؿطؿ٢. أ
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 ــــــ ؟اإلْطإإؾالح ايدٜٔ أّ إؾالح ـ 11

َٸـ١، ٖٚـٛ: َـٔـ ايـرٟ ٜؿــرت         ِٸ دـدّا ٜتعًٓـل بككــاٜا اٱْطـإ ٚايــدٜٔ عا ض مثٸـ١ ضـ٪اٍ َٗــ

ٚٸٍ يٲؾـ٬ن: اٱْطـإ ثـِ ايـدٜٔ أّ          ا٫غتػاٍ عًٝ٘ أ٫ّٚ: ايدٜٔ أّ اٱْطـإ  َـا ٖـٛ اؿكٌـ ا٭

ايؿٗــِ ايــدٜين ثــِ اٱْطــإ  مبعٓــ٢ َـٔـ أٜـٔـ ْبــدأ َػــٛاز ايتذدٜــد: َـٔـ ايــداخٌ، َـٔـ ؼًٝـٌـ   

ايٓؿٛف ٚطسٜك١ ايتعاٌَ َعٗا; يٓػٝٸس عرب ذيو سٝاتٓا ٚتتذدٸد ٚتتكدٸّ، أّ َٔـ اــازز، مبـا    

ِٸ بعـد           ٜؿً ٛٸز أدٗصتٓـا املعسؾٝـ١، ٚوطٸٔـ َطـتٜٛاتٓا ايعًُٝـ١، ثـ ض ٚعٝٓا ايعـاّ ٚثكاؾتٓـا، ٜٚطـ

إؾ٬ن ذٚاتٓا ْأتٞ يكسا٠٤ ايدٜٔ ْٚؿٛؾ٘، ا٭َس ايرٟ ٜطـُض بـ٫ٛد٠ ؾٗـّٛ ضـ١ًُٝ ٚؾـاؿ١      

 َٚتطٛٸز٠ تًكا٥ٝٸّا 

ــ١                  ـ٘ـ قؿــصات ْٛعٝ ــازٜخ شَــين يٲْطــإ ـ ايؿــسد أٚ اؾُاعــ١ ـ ٫ ؼؿـٌـ ؾٝ ــاى ت ٖٓ

٫ت نرب٣ تعٝد تهٜٛٔ ا٫دتُاع اٱْطاْٞ، ٫ٚ ؼـدخ شسصسـ١ يف ايكٛاعـد ايس٥ٝطـ١     ٚؼٛٸ

٤ٷ َــا ٜػــب٘ سايــ١ ايسنــٛد ستــ٢ ٫ تــس٣ اؿسنــ١      ايــي ٜكــّٛ عًٝٗــا ٖــرا ا٫دتُــاع. إْٸـ٘ـ غـٞـ

ٛٸ٫ّ، إْٸٗــا نشسنــ١ ايطشـٔـ أٚ ْــاعٛز٠ املــا٤ ايــي تــدٚز دٕٚ إٔ تتكــدٸّ،    املٛدــٛد٠ داخًـ٘ـ ؼــ

ــاى ٖـٞـ      سسنــ١ تعــٛد إىل ْكطــ١ اي  ــداٜات ٖٓ ـٌـ ايب ــ١، ب ــ١ يتطــري َٓٗــا فــدٻدّا إىل ايٓٗاٜ بداٜ

ايٓٗاٜات عٝٓٗا، يٝظ ٖٓاى ؾسم، ٚايٓاتر عٔـ ٖـرٙ اؿسنـ١ طشٔـ ٚتـرٜٚب ٚتؿتٝـت يهٌـ        

 ق٣ٛ اٱبداع ٚا٫ْط٬م.

ا غـه٬ّ     يٝظ ٖٓاى ضهٕٛ يف اؿٝا٠ اٱْطا١ْٝ، يهٔ ٖٓا تؿبض اؿسنـ١ ْؿطٗـ

   ٕ ٕٸ        َٔ أغهاٍ ايطـهٕٛ، ٫ٚ ٜػـعس اٱْطـا ري ٚقـع أٚ تطـٜٛس سايـ١; ٭ أْٸ٘ـ عادـ١ إىل تػٝـ

ــٛ          ــ٢ ي ــا، ست ــ١ ٫ تكــدٸّ ؾٝٗ ـ٘ـ دا٥سٜ ٕٸ سسنت ـ٘ـ إىل أ غــعٛزٙ باؿسنــ١ ٜطــهسٙ دٕٚ إٔ ٜٓتب
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ناْت ايدا٥س٠ أؾكٌ ا٭غهاٍ اهلٓدض١ٝ عٓد قدَا٤ ايؿ٬ضؿ١. إْٸ٘ ايِٖٛ ايكاز ٖـرٙ املـسٸ٠   

         ٌ ٦ّا َـا، يهٓٸ٘ـ ٫ ٜؿعـ ٟٸ         ايـرٟ ٜـٛسٞ يٲْطـإ أْٸ٘ـ ٜؿعٌـ غٝـ يف اؿكٝكـ١ ـ بٗـرا اؿطـاب ـ أ

 غ٤ٞ.

ــا سؿـٌـ يف عؿــٛز ايعــ٬ّ              ــا٠ ٚضــهْٛٝٸتٗا ـ نُ ــٛع َـٔـ زنــٛد اؿٝ يف ٖــرا ايٓ

ظ َٔـ       ا٭ٚزٚب١ٝ ٚقسٕٚ ا٫مطاط اٱض١َٝ٬ ـ ٫ ميهٔ ايػعٛز باؿادـ١ إىل اٱؾـ٬ن. ٚيٝـ

ٞٸ ٚا٫دت     ٟٸ ٚايطٝاضـ ٞٸ  ؼٓكل ي٘ ض٣ٛ باـسٚز َٔ ٖرا ايٛقع، َٚٔ ٖـرا املٓـاا ايؿهـس ُـاع

ٟٸ ٚ... ؾًـٔـ ٜـتُٓهٔ اٱْطـإ َـٔـ اٱسطـاع بكـسٚزت٘ َــاداّ داخٌـ ٖــرا         ٚايجكـايفٸ ٚا٫قتؿـاد

ٔٸ ْؿطـ٘ـ        ع از ايــدٚغُا٥ٞ املػًــل; إذ ـ نُــا قًــت ـ ضـٝـ ، أٚ نُــا ٜطــ٢ُ: ايطـٝـ املسبٸــع املكؿـٌـ

َتشسٸنـّا. ٚئـ ٜكـدز عًـ٢ ز٩ٜـ١ ضـهٕٛ سسنت٘ـ ـ إٕ ؾـضٸ ايتعـبري ـ ضـ٣ٛ بـايٓعس إىل ٖـرٙ               

ــ١        اؿسنــ١ ٖٚــرا ا  ــدٚز يف سًكــ١ َؿسغــ١، سًك ـ٘ـ ٜ عسف أْٸ ــاى ضـٝـ ــ٢. ٖٓ يتُٛقــع َـٔـ ا٭عً

ـ٘ـ أنجــس اضــتبدادّا، ٚسًكــ١ اْتكــاٍ َـٔـ املــ  إىل        ا٫ْتكــاٍ َـٔـ ضــًطإ َطــتبدٸ إىل آخــس َجً

ـ إىل تعًٝكــ١ ايػــسن أٚ   ـ، َٚـٔـ ثــِ غــسٚن ايتًمـٝـ ١ إىل ايتًمـٝـ ١ إىل غــسن اؿاغـٝـ اؿاغـٝـ

 اؿُكٝات إىل شزاع١ ا٭زش ٚ.. ساغ١ٝ ايتعًٝل..، ٚسًك١ ا٫ْتكاٍ َٔ شزاع١

ــد يف          ــٛع عـٔـ قــسٚز٠ اٱؾــ٬ن ٚايتذدٜ ــاا َـٔـ ٖــرا ايٓ ـٌـ إٔ ْطــأٍ يف َٓ ــا، ٚقب ٖٓ

ايؿهس ايدٜين، ٚقبٌ إٔ ْكٓع أسدّا مبطٛٸغات اؿسن١ ايتذدٜد١ٜ..، َٔ ا٭ؾكٌ إٔ نسز 

ٖــ٪٤٫ َـٔـ سٝــاتِٗ ايسانــد٠ ايهاضــد٠ ٖــرٙ إىل سٝــا٠ أخــس٣، ٜكــدزٕٚ َـٔـ خ٬هلــا ـ ٚيــٛ         

)        يًشعـ  ، َٚع٘ـ عًُـا٤      535ات ـ عًـ٢ ز٩ٜـ١ سٝـاتِٗ ا٭ٚىل..، ٚنُـا قـاٍ ايػصايٞـ ٖــ( َٔـ قبٌـ

ٔٵ تطـا٢َ يـري٣     يا٭خ٬م اٱض٬َٕٝٛ: ئ ٜكدز ع٢ً ؾِٗ ير٠ ايعسؾإ ٚا َٳـ ًكا٤ باهلل تعـاىل إ٫ٓ 

ظ       تؿا١ٖ يرٸ٠ ايطًط١ ٚاملاٍ ٚ..، متاَّا نايطؿٌ ايؿػري ئ ٜعـسف يـر٠ ايطـًط١ ٚاملـاٍ ٚاؾٓـ

دزى      ٚ.. إ٫ غ سٚد٘ عٔ سدٸ ايطؿٛي١، ٚدخٛي٘ عامل املساٖكـ١ ٚايػـباب ٚايٓكـر، ٖٓـاى ضٝـ

ٌٸ تًو املعازى ايكاض١ٝ ايي نإ ىٛقٗا يف يعب٘ ٚهلٛٙ َع أؾدقا٥٘ مل تهٔ ضـ٣ٛ   ٕٸ ن أ

 سؿ١ٓ َٔ تؿاٖات ٚضماؾات نإ ٜعٓٸٗا غ٦ّٝا َا، ٚمل تهٔ بػ٤ٞ.

ٕٸ اؿٝا٠ ايسانـد٠ ـ ٖٚٞـ سٝـا٠ قـد ت      ا     َٔ ٖٓا، ْعتكد أ هـٕٛ فتُعٝـ١ّ، ٚقـد تعٝػٗـ

ا أؾـساد ـ ٫ ميهٔـ إؾـ٬سٗا باٱقٓـاع ايؿهـسٟ           غسو١ ٚاسد٠ يف اجملتُعـات، ٚقـد ٜعٝػٗـ

ٚايجكايف املباغـس، بٌـ بـاـطٛات ايعًُٝـ١ ايـي تكـع ٖـ٪٤٫ ايٓـاع يف ٚاقـع آخـس. ٚقـد أتعـب             
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      ِ يف إقٓــاع بعـ  اٱؾـ٬سٝني ٚايتذدٜــدٜٸني املطـتٓرئٜ يف عاملٓــا ايعسبٞـ ٚاٱضــ٬َٞ أْؿطٗـ

ٕٸ ايعكـٌـ ايــرٟ ٜتًكــ٢ خطــابِٗ ٖــٛ  املطــًُني بكــسٚز٠ اٱؾــ٬ن ٚايتذدٜــد، ٚمل ٜٓتبٗــٛا إىل أ

ٕٸ ٖـرا ايعكٌـ ئـ ٜـتُٓهٔ ـ ظـدٸ                 اعٝٸ١، ٚأ ٞٸ ـ َـج٬ّ ـ ؾُٝـا خطـابِٗ ٚيٝـد سٝـا٠ ؾٓـ عكٌ شزاعـ

       ِ ، ٚإ٫ ؾًٔـ ٜؿٗـ اعٝٸّا بٓؿط٘ـ  ٚسكٝك١ ـ إٔ ٜعٞ َع٢ٓ ٖرا اـطاب اؾدٜد إ٫ٓ بـإٔ ٜؿـبض ؾٓـ

ظ اؾُاعـات ٚايػـعٛب ـ ايـرٜٔ اَتـاشٚا ؾؿُٗـٛا. ٚإذا ظًٓـت             اٱؾ٬ن إ٫ٓ أٚي٦و ا٭ؾـساد ـ ٚيٝـ

ٕٸ نبٓـا يف      َػازٜع اٱؾ٬ن ٚايتذدٜد تعٝؼ َع ا٭ؾساد ٚايٓمب ؾًٔ ٜهتـب هلـا ايٓذـان; ٭

ُٹٗـا ْكـد    َٴعٵذٳ ٗټس َٓ٘، ٜٚهجس يف  نجري َٔ ا٭سٝإ نب كًُٝٸ١، ػٝد يعٔ اجملتُع ٚايتط

 خس، بدٍ ْكد ايرات، ؾهٝـ ضٝطري اجملتُع َعٗا س٦ٓٝرٺ !اٯ

ٟٸ ٜتـصأَ َـع ايعؿـس           ٞٸ ػدٜـد ٚع٢ً ٖرا ا٭ضـاع مٔـ عادـ١ إىل خطـاب إؾـ٬س

ايرٟ ٜعٝػ٘ ايعكٌ املطًِ ايّٝٛ. ٚعٓدَا أقٍٛ: ايعكٌ املطـًِ ايٝـّٛ ؾأْـا أسـدٸد شَٓ٘ـ ايطبٝعٞـ       

ٞٸ ٚايجكــايفٸ ٚاملعــس ٟٸ، ٫ٚ أســدٸد شَٓـ٘ـ املٓــاخ يفٸ. ٖٚٓــا َهُـٔـ اـطــس: إٔ أقــدٸّ خطــاب املــادٸ

; ٚاٱضـ٬َٞ. ؾمطـاب َـا        ايػسب ايّٝٛ يًُطًُني َع ؾازم شَينٸ أضاع بـني ايعكًـني: ايػسبٞـ

ِٸ ٖكــُ٘ ببطـــاط١ يف فتُعــات عسبٝٸـــ١ مل تـــدخٌ إىل اٯٕ      بعــد اؿداثـــ١ يف ايػــسب يــٔـ ٜـــت

ا... ســسمٷ يًُساسـٌـ أدٸ٣ إىل ســسم َػــازٜع اٱؾــ٬ن، َٚـٔـ   ثــِ إىل اقــطسازْا اؿداثــ١ ْؿطـٗـ

ٞٸ ٚعبـدٙ            ايّٝٛ ـ بعد أنجس َٔ قسٕ ْٚؿــ عًـ٢ سطٔـ ايعطـاز ٚزؾاعـ١ ايطٗطـاٟٚ ٚا٭ؾػـاْ

َٸـ١.         ٚقطٔ ا٭َني ـ يتربٜس غسع١ٝ اٱؾ٬ن ٚايتذدٜد، بعـد ؾػٌـ أنجـس َٔـ َػـسٚع يف ا٭

ٕٸ َػه١ً ايهجري َٔ َؿٓهسٜٓا َٚجٖكؿٝٓا أْٸِٗ اْتكدٚا كاطب١ امل٪ضٸط١ ايدٜٓٝٸـ١ ايتكً  ٝدٜٸـ١  إ

ــّا يف       د ايؿــدز، يهــٓٸِٗ ٚقعــٛا داخـٌـ فتُعــاتِٗ أسٝاْ ٭َــِ قــد َاتــت، نُــا ٜعبٸــس ايطـٝـ

 كاطب١ أَِ مل تٛيد بعد.

ٕٸ َػسٚع اٱؾ٬ن ٜٓطًل َٔ ايجكاؾ١ ايد١ٜٝٓ ٚسدٖا. ٚبعـ    يف ٖرا ايطٝام ٫ لد أ

ٚٵا ؾٝ٘ـ سـ٬٘ ٚسٝـدّا ملعكـ٬           ت عاملٓـا  أٚي٦و ايرٜٔ أطًكـٛا خطـاب ػدٜـد ايؿهـس ايـدٜين يـريٳ

اٱض٬َٞ ؾٓهسٚا ٖرٙ املسٸ٠ بطسٜك١ قدمي١ ًَٚػ١َٛ َعّا; قدميـ١ ٭ْٸٗـِ َـا شايـٛا ٜٓعـسٕٚ إىل      

ايؿهس ايدٜين يف َٛقع٘ ايرٟ نإ وتًٓ٘ يف ايكسٕٚ اهلذسٜٸ١ ا٭ٚىل; ًَٚػ١َٛ ٭ْٗـِ ٜكـسٸٕٚ   

ٕٸ ايــرٜٔ تس      ــا ايٝــّٛ ٖــٛ ايؿهــس ايــدٜينٸ، َتٓاضــني أ نــٛا بــإٔ ايطــبب ايٛسٝــد يرتادــع سايٓ

٦ّا ٜتبــاٖٕٛ ب٘ـ عًــ٢ ايتٝــازات        ايؿهـس ايــدٜينٸ َٔـ ايتٝــازات ا٭خـس٣ مل ٜكــدٸَٛا ٖـِ أٜكــّا غٝـ
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ظ            ٕٸ إؾـ٬ن ايؿهـس ايـدٜينٸ يٝـ اٱض٬َٝٸ١، ٚيـٛ أْٸٗـِ ؾٓهـسٚا يف عؿـسْا اؿاقـس يعسؾـٛا أ

. ؾطسٜكــ١     َٸــ١، بـٌـ يف ايؿهــس ايــدٜينٸ ْؿطـ٘ـ ضــ٣ٛ قــًع َـٔـ أقــ٬ع خازطــ١ اٱؾــ٬ن يف ا٭

 ٌ َٸــ١        ايتذدٜـد ايــداخ ـ دٜٓٝٸـ١ غــهٌ َٔـ أغــهاٍ ايتذدٜـد، ٫ ٜهؿـٞـ يٛسـدٙ يًٓٗــٛض با٭

ايّٝٛ، ٚإْٸُا ٫بدٸ يف عؿسْا ايسأٖ َٔ ايتذدٜـد اــازز ـ دٜـينٸ أٜكـّا، أٟ ػدٜـد أدٗصتٓـا        

ــ١     ــ١ ٚا٫دتُاعٝٸـ ــادٜٸ١ ٚايجكاؾٝٸـ ٝٸ١ ٚا٫قتؿـ ــ ــاعٓا ايطٝاضـ ــس٣ ٚأٚقـ ــ١ ا٭خـ ــا املعسؾٝٸـ َٚٓعَٛاتٓـ

، بٌـ    ٚايتُٜٓٛٸ١ ٚايعًُٝٸ١ ٚاؾ اَعٝٸ١ ٚغريٖا. ؾًٝظ َٔ ايكسٚزٟ إٔ تعاجل أَساض اؾًـد َٓ٘ـ

 قد تعاجل َٔ َهإ آخس، ناملعد٠.

          ٌ ٞٸ; سٝـح ٜـ٪ثِّس نـ إذّا ٖٓاى ع٬ق١ دديٝٸ١ بـني اٱؾـ٬ن ايـدٜينٸ ٚاٱؾـ٬ن اٱْطـاْ

. ٖٚٓــا سؿـٌـ ٖٚــِ ايتذدٜــد، عٓــدَا      ٌ  َُٓٗــا اٯخــس ًٜٚشكـ٘ـ َُٓٗــا يف اٯخــس، ٜٚطــبل نــ

ٌٷ يٛســدٙ          أٚقعٓــا ايكط ٕٸ إؾــ٬ن ايؿكـ٘ـ أٚ ايهــ٬ّ نؿٝــ ٝعــ١ بــني ٖــرٜٔ املطــازٜٔ، ٚنــأ

 بإؾ٬ن سايٓا!

 

 ــــــ اإلؾالح بني ايداخٌ ـ دٜين ٚاخلازج ـ دٜينـ 11

تعتُــد بعــ  ا٫ػاٖــات اٱؾــ٬سٝٸ١ عًــ٢ اٱؾــ٬ن ايــداخٌ ـ دٜــينٸ، ؾُٝــا تــرٖب         

ـ   ٝ ٕٸ اٱؾـ٬ن ٌٖـ هـب إٔ     مجاع١ أخس٣ إىل اٱؾ٬ن اـازز ـ دٜينٸ. ْٚكؿد بٗرا ايتؿٓـ أ

ا أّ ٫بــدٸ إٔ ٜطــبك٘ إؾــ٬ن آخــس يف   ٜهــٕٛ َـٔـ خــ٬ٍ ايٓؿــٛف ٚاملٓعَٛــات ايدٜٓٝٸــ١ ْؿطـٗـ

 املٓعَٛات ايعكًٝٸ١ ايي ٜكّٛ عًٝٗا ؾِٗ ايدٜٔ 

ٔٸ َـا ْسٜـد ايتأنٝـد عًٝ٘ـ          أغسْا قبٌ قًٌٝ إىل قسٚز٠ اٱؾ٬ن اــازز ـ دٜـينٸ، يهـ

ٕٸ إسد٣ ْكاط ا٫ْط٬م ٜؿرتض ٞٸ ايطابل ع٢ً ايدٜٔ،  ٖٓا ٖٛ أ إٔ تهٕٛ َٔ ايٛعٞ ايؿًطؿ

: ؾًطــؿ١ املعسؾــ١ )اٱٜبطــتُٛيٛدٝا(; ٚؾًطــؿ١ ايٛدــٛد )أْطٛيٛدٝــا(.   مبــا ٜطــتٛعب٘ َـٔـ ؾسعـٞـ

ـٸ بايرنس ٖٓا ؾًطؿ١ املعسؾ١، ضٛا٤ يف ذيو دزاضـ١ املعسؾـ١ بٛؾـؿٗا دزاضـ١ّ يٮٚٸيٝـات       ٚأخ

  ٗ ٝٸ١ املٓـ ر، ٚأُٖٝـ١ ا٫غـتػاٍ عًـ٢ َٛقـٛع ْكـد      أّ يًُعازف ايجا١ْٜٛ، ٖٚرا َا ٜؿتض ع٢ً قكـ

َٸــ١، اعتُــادّا عًــ٢ عٓؿــس      ، ٖٚــٛ أَــس أغؿًتـ٘ـ ايهــجري َـٔـ سسنــات اٱؾــ٬ن يف ا٭ ايعكـٌـ

ــ١      َٸ ٕٸ ؾــ٬ن ســاٍ ٖــرٙ ا٭ ــ١ اعتكــد بــأ َٸ ٕٸ بعــ  اٱؾــ٬سٝني يف ا٭ شٔ ْعــسف أ اٱسٝــا٤. ؾـٓـ

ــس         ــاد، ٚا٭َ : اؾٗ ـٌـ ــسا٥  املطــتبعد٠، َج ــ١ ٚايؿ ــاِٖٝ ايػا٥ب ــا٤ املؿ ــاملعسٚف، ٜهــٕٛ بإسٝ ب
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ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس، ٚغري ذيو، ٚمل ٜٓعس إىل إغهايٝٸ١ ضـ٤ٛ ؾُٗٓـا هلـرٙ ايؿـسا٥ ، ا٭َـس      

ايرٟ ٜطتدعٞ إؾ٬سّا يف ايؿِٗ قبٌ ايػسٚع يف إسٝا٤ ٖرٙ ايؿسا٥ ، ستـ٢ ٫ ْكـّٛ بإسٝـا٤    

َٸ١، بدٍ إٔ تؿًش٘.  ؾسا٥  ذات ؾٛز َؿَٗٛٝٸ١ ٚتازىٝٸ١ قد ؽسٸب ساٍ ا٭

ٞٸ َٔـ اٱؾـ٬ن         َٔ ٖٓا ٜهٕٛ اٱؾ٬ ٞٸ أضـبل عًـ٢ املطـت٣ٛ ايعًُـ ن املعـسيفٸ ايؿًطـؿ

ٟٸ. ٚنريو إؾ٬ن ؾًطؿ١ ايٛدٛد ٚعًـِ ايهـ٬ّ أضـبل َٔـ إؾـ٬ن ايؿك٘ـ        ٞٸ ايٛدٛد ايؿًطؿ

ٚعًّٛ ايػسٜع١. ٚإؾ٬ن أؾٍٛ ا٫دتٗاد أضـبل َٔـ إؾـ٬ن بعـ  ا٫دتٗـادات ٚايؿتـا٣ٚ ٖٓـا        

ِٸ ددٸّا، دٕٚ إٔ ٜ ٕٸ ٖرا ايرتتٝب َٗ ًػٞ ؾشٸ١ أيٛإ اٱؾ٬ن نًٓٗـا. ٚقـد تعسٸقـت    ٖٚٓاى... إ

 يف َٓاضبات أخس هلرا املٛقٛع ؾ٬ أطٌٝ.

ٞٸ، ايــرٟ ٜؿــرتض إٔ        ٞٸ اٱضــ٬َ ٕٸ ايعكـٌـ ايؿًطــؿ ـ٘ـ ٖــٛ أ ــد اٱغــاز٠ إيٝ ٔٸ َــا أزٜ يهــ

ٝٸ١ أٚ َرٖبٝٸـ١ أٚ غـري    ٜهٕٛ ضابكّا ع٢ً ايعكٌ ايدٜينٸ، مبا ميجٌِّ َٔ َٓعَٛات تػسٜعٝٸ١ أٚ ًَٓ

ٞٸ يف إطاز اْتُـا٤ات َػًٛطـ١ ٚغـري ؾـشٝش١.     ذيو، قد أدخٌ ٖ ٛ ْؿط٘ يف َٓاخٓا غري ايؿشٸ

ــ١          ــات ايدٜٓٝٸ ــ٢ املعطٝ ــاٙ أْٸٗــا ضــابك١ عً ــّٛ ٚأباٖــا ؾٗــرا َعٓ ّٸ ايعً ــدَا تهــٕٛ ايؿًطــؿ١ أ ؾعٓ

ًٝٸ١ ٭ٖـٌـ ا٭دٜــإ ٚاملًـٌـ ٚاملــراٖب. َٚـٔـ ايطبٝعـٞـ يف ســاٍ نٗــرٙ إٔ ٜهــٕٛ ايعكـٌـ      ايتؿؿـٝـ

ٜٵ٘ـ ايٛدـٛد    ٞٸ ٖـرا ببٴعدٳ ٟٸ ٚاملعـسيفٸ عكـ٬ّ َتعايٝـّا عًـ٢ َجٌـ ٖـرٙ ا٫ْتُـا٤ات يف َطـري٠         ايؿًطؿ

ا يف املسسًــ١ اي٬سكــ١، ايــي تعبٸــس عـٔـ     ، دٕٚ إٔ ًْصَـ٘ـ بايٛؾــٍٛ إىل عهطـٗـ عجـ٘ـ ٚؼًًٝـ٘ـ

ٓٳـ١ ايؿًطـؿ١ ٚأضـًُتٗا َٚـرٖبتٗا       ٓٳ ٜٵ ِٸ دٳ َسس١ً ايٓتا٥ر ٚاٯزا٤. ٚيف ساٍ َٔ ٖرا ايٓٛع عٓدَا ٜـت

ظ          ؾٗرا ٜعين يٝٸـّا يعٓكٗـا، ٚت   ـٸ. ؾًٝـ ظ تٛؾٝكـّا بـني ايعكٌـ ٚايٓـ ا ٚإخكـاعّا، ٚيٝـ طٜٛعـّا يعكًٗـ

ايتٛؾٝل املرنٛز مبذسٸد إٔ نسز بٓتا٥ر تتٛاؾل ؾٝٗا ايػسٜع١ َع اؿكٝك١ َٚـع ايطسٜكـ١ ٚيـٛ    

ع٢ً سطاب ض١َ٬ املٓٗر، ؾٗرا ا٭َس قـد ؾعً٘ـ املعتصيـ١ َٔـ قبٌـ ٚؾكـّا يٓعسٜٸـاتِٗ يف اجملـاش         

ظ بــاملؿمس٠ يً ، ٚيـٝـ ؿًطــؿ١ ايؿــدزا٥ٝٸ١، ٚإْٸُــا املٗــِ إٔ تهــٕٛ عًُٝــ١ ايتٛؾٝــل ٖــرٙ ٚايتأٜٚـٌـ

ٞٸ، أٚ تطٜٛــع يــد٫٫ت ايٓؿــٛف     عؿٜٛٸــ١ ٚاضــتدعا٤ٶ تًكا٥ٝــّا، دٕٚ ؾــسض عًــ٢ ايعكـٌـ ايؿًطــؿ

ٛد ايبــاطٔ عٓــد ايعــازف ٚايؿــٛيفٸ. ٖٓــا ٜهــٕٛ ايتٛؾٝــل   ايدٜٓٝـ١، أٚ تٛدٝـ٘ـ يف اي٬ٚعـٞـ يػـٗـ

دازع ايؿًطــؿٝٸ١ املتــأخِّس٠، ٚؾــاز مبجابــ١ َٓطــذُّا َــع سذــِ ايػــعاز ايــرٟ أطًكتـ٘ـ بعــ  املــ 

ـٸ       ـٓـ ــ١، ايــي قــد ٜػــٓهو ؾٝٗــا عًــ٢ َطــت٣ٛ قــدزتٗا عًــ٢ املكازبــ١ بــني اي اؿكٝكــ١ ايكطعٝٸ

 ٚايعكٌ َٔ خ٬ٍ احملاؾع١ ع٢ً ٖٜٛٸتُٗا ٚنْٝٓٛتُٗا َعّا.
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ٞٸ ايــرٟ تعتُــدٙ بعــ  سسنــات اٱؾــ٬ن يف فتُعاتٓــا ايٝــّٛ     ٕٸ اٱلــاش ايؿــدزا٥ إ

ّا، ٜطتشلٸ ايدزع ٚايتكدٜس، ٚنإ تػٝٝب٘ ٭ضباب قَٛٝٸ١ أٚ َرٖبٝٸ١ ظًُـّا  نإ نبريّا ددٸ

ٞٸ ايرٟ أغسْا إيٝ٘، َٔ سٝح قدزت٘ـ   نبريّا، يهٓٸ٘ َا شاٍ عاد١ َاضٸ١ إىل ا٫ختباز املٓٗذ

ع٢ً اؿؿاظ ع٢ً ٖٜٛٸ١ ايٓؿٛف ٚد٫٫تٗا يف أؾكٗا ايكا٥ِ هلا. ٚهلرا ؾًدٜٓا ؼٓؿغ ع٢ً غـري  

ِ ايٓؿٛف َٔـ قبٌـ بعـ  زدـا٫ت ٖـرٙ املدزضـ١. ٚ ٌٝـ إىل خٝـاز تبٓٸٞـ          طسٜك١ َٔ طسم ؾٗ

ا يف َسسًــ١ ذاتٗــا           ـٸ ٚايكًــب ـ َتشــسِّز٠ َـٔـ بعكـٗـ َؿــاؿ١ ػعـٌـ ايج٬ثــ١ ـ أٟ ايعكـٌـ ٚايـٓـ

ا، ٚقــادز٠ يف املسسًــ١ اي٬سكــ١ عًــ٢ ايتٛؾٝــل ايــرٟ وــاؾغ عًٝٗــا ٚعًــ٢ اضــتك٬هلا،      ٚعًُـٗـ

ِٸ متصٜل د٫٫ت ايٓؿٛف عذٸ ٕٸ       عٝح ٫ ٜت ١ املعاْٞ ايباطٓٝٸـ١ ٚدٗـاش ايرتَٝـص ايـرٟ ٜكـاٍ بـأ

ٕٸ ٖـرٙ           ِٸ إضـكاط ايـد٫٫ت ايًػٜٛـ١ عذٸـ١ أ ايكسإٓ ايهسِٜ ـ َج٬ّ ـ قد بٴين عًٝ٘، نُـا ٫ ٜـت

ٞٸ، َٚٔـ ثـِ ؾٝٓبػٞـ            ايٓطم١ ايكسآ١ْٝ ايي بني أٜـدٜٓا ٖٞـ ايػـهٌ ا٭دْـ٢ يتذًٓٞـ ايعًـِ اٱهلـ

،    ايرٖاب خًـ ْطم١ أزؾع ق١ُّٝ ميهٔ إٔ  ٌٸ عًٝٗا يف عامل املجاٍ أٚ يف عـامل أزقـ٢ َٓ٘ـ ْط

ٕٸ ٖــرٙ ايطــسم ستــ٢ يــٛ ناْــت ؾــشٝش١ يف ســدٸ ذاتٗــا ٫ ؼٓكــل َؿٗــّٛ     . إ ٖٚــٛ عــامل ايعكـٌـ

ٌٸ طسف يف َطت٣ٛ ذات٘، ٫ ت٬غٝ٘ أَاّ اٯخس. ؾٗـرٙ   ٕٸ املؿاؿ١ تعين بكا٤ ن املؿاؿ١; ٭

 َؿازع١ ٚؾسع، ٚيٝطت َؿاؿ١ّ ٚؾًشّا.

أٚدٸ َٔ خـ٬ٍ ٖـرٙ امل٬سعـات ايٓكدٜٸـ١ املتٛاقـع١ عًـ٢ بعـ  ايـس٣٩         نٓتٴ  ٚأخريّا،

اٱؾ٬سٝٸ١ إٔ ْطاِٖ يف ْكد ايرات ْكدّا ٖاد٥ّا َٚٛقٛعٝٸّا، ٫ٚ ْسٜد دًـدٖا بكـدز َـا ْسٜـد     

، ٚيف طسٜكــ٘ـ    ٞٸ، ايـــرٟ ْطـــأٍ اهلل تعـــاىل إٔ ٜٛٓؾكٓـــا يًُصٜـــد ؾٝــ٘ـ د ٚعٝٓـــا اٱؾـــ٬س تسغــٝـ

ٞ  قدٜس.  ضبشاْ٘، إْٸ٘ ٚي

َٳ﴿ ٌٵ  ٚٵ ؾٹـٞ   ُق ٖٴـدٶ٣ َأ ِٵ َيعٳ٢ًَ  ٚٵ ٔإٜٻاُن ْٻا َأ ٚٳٔإ ٌٔ اهلُل  ٚٳاَ٭زٵٔض ُق ٚٳاتٹ  ُٳا ٔٳ ايطٻ ِّ ٔ ٜٳسٵشٴُقُهِ 

َټبٹنٕي  ٍٕ  (.84)ضبأ:  ﴾قٳ٬

  



 

 
 املٗد١ٜٚ ٚايدميكساط١ٝ

 زؾد خًفٝات اإلغهاي١ٝ ْٚكدٖا
 

 أتى القاسم فىائً د.

 ترجمح: حسه مطر

 

 َكّد١َ ــــــ

ٕٸ تبٜٛب املط ١،     إ ا٥ٌ ٚتؿٓٝؿٗا عطب أٚيٜٛتٗا، ٚؼدٜـد املطـا٥ٌ ا٭ؾـ١ًٝ ٚا٭ضاضٝـ

ٌٸ املطـا٥ٌ ايٛاقعـ١ يف ايدزدـ١ ا٭ٚىل     َٔـ   ،ٚؾؿًٗا عٔ املطا٥ٌ ايؿسع١ٝ، ٚإعطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ ؿـ

ٕٸ ايعكـٌـ ٜأَسْــا يف َكــاّ ايتشكٝــل ٚايبشــح ٚايتٓكٝــب إٔ          ٚادبــات اٱْطــإ ايعك٥٬ٝــ١. أٟ إ

ٚيريو عًٝٓـا قبٌـ اــٛض يف َطـأي١ َٔـ املطـا٥ٌ        ٚأٚيٜٛتٗا.املطا٥ٌ عطب أُٖٝتٗا  ـْؿِّ

َٔـ خـ٬ٍ    ،إٔ مسش أٚيٜٛتٗا ٚأُٖٝتٗا، ٚإٔ ْربز اْتكا٤ْا هلا ٚتكدميٗا بايبشـح عًـ٢ غريٖـا   

ٕٸ   ،إثبات أْٗا يف ايٛقت ايسأٖ أِٖ َٔ غريٖا ؾ٬ ٜٛدد َا ٜكاٖٝٗا يف ا٭ٚي١ٜٛ ٚا٭ُٖٝـ١. إ

١ تًــو املطــا٥ٌ ايــي عًٓ املــساد َـٔـ املطــا٥ٌ ا٭ؾــ١ًٝ ٚا٭ضا  ٌٸ ضـٝـ املطــا٥ٌ ايؿسعٝــ١  ٗــا ٜــتِ ســ

ــّا.  ١ زادشــّا َـٔـ       ا٭خــس٣ تًكا٥ٝ َـٔـ ٖٓــا نــإ اـــٛض يف ٖــرٙ املطــا٥ٌ ا٭ؾــ١ًٝ ٚا٭ضاضـٝـ

 ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ ٚاملٓطك١ٝ.

ٕٸ ٖـرٙ اؿكٝكــ١ مل ت٪خـر بٓعــس ا٫عتبـاز يف َــٛزد ايطـ٪ا     ٚأ ٍ عـٔـ ايٓطـب١ بــني  عتكـد أ

ٕٸ ايطــ٪ا  ٚيــر املٗدٜٚــ١ ٚايدميكساطٝــ١. ٍ عـٔـ يو ضٝٓؿــبٸ دٗــدٟ يف ٖــرٙ املكايــ١ عًــ٢ بٝــإ أ

ٕٸ ايٓطب١ بني املٗد١ٜٚ ٚايدميكساط١ٝ ض٪اٍ ؾسعٞ. ٌٸ ٚعًٝ٘ ؾإ ا٭ْطـب يـريو ٜتٛقــ عًـ٢      اؿ

ـ٘ـ ٖــرا ايطــ٪اٍ.         ٞ ٚا٭ضاضـٞـ ايــرٟ ٜتؿــسٸع عٓ ــ١ عـٔـ ايطــ٪اٍ ا٭ؾـًـ ــ٢ اٱداب ــٛز عً ٚيف ايعج

ض ٖــرٙ  ٙ املطــأي١ٕٛ يـٞـ َٛقـــ خــاف بػــإٔ ٖــر قبـٌـ إٔ ٜهــ اؿكٝكــ١ أْـ٘ـ أضــع٢ إىل تٛقـٝـ

ؾ٬بـد َٔـ ايبشــح عٔـ دــرٚزٙ     إذا نـإ ٖٓـاى ْــصاع يف ٖـرا اـؿــٛف   ْـ٘ـ ايٓكطـ١، ٖٚٞـ أ  
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 ٚأؾٛي٘ ايي بدأ َٓٗا.

ٕٸ ــ )املٗدٜٚـ١( يف   هب عًٝٓا ايتٓب٘ هلا أٍٚ َطأي١ إ َـا مٔـ    ٖٓا ٖٛ أْ٘ ٫ َٛقٛع١ٝ ي

  ٞ ، ؾٗـ ّ عـدّ اْطــذا  نـإ ٖٓـاى   ام ملؿٗـّٛ أٚضــع. ٚإذا ضـ٣ٛ َؿـد   يف اؿكٝكــ١ يٝطـت  ؾٝ٘ـ

ّ  ٚتٓــاغِ بــني )املٗدٜٚــ١( ٚ)ايدميكساطٝــ١( ٕٸ ذيــو ٜعــٛد يف سكٝكتـ٘ـ إىل عــد ا٫ْطــذاّ بــني  ؾــإ

َٳـ    )اٱَا١َ( ٚ)ايدميكساط١ٝ(. عـدّ ايتٓـاغِ بـني املٗدٜٚـ١     ٜـرٖب إىل   ٔٵٚعًٝ٘ إذا نـإ ٖٓـاى 

اط١ٝ. ٚإذا نإ كسعدّ ايتٓاغِ بني اٱَا١َ ٚايدمي ؾٗٛ يف اؿكٝك١ ٜرٖب إىل ٚايدميكساط١ٝ

ِٗ يف ايدزدـ١ ا٭ٚىل إٔ ٜجبتـٛا    ؾ ٖب إىل اْطـذاّ املٗدٜٚـ١ َـع ايدميكساطٝـ١    ٖٓاى َٔـ ٜـر   عًٝـ

ّا قٌ ايٓـصاع اؿكٝكٞـ ٖـٛ يف )ايٓطـب١     كساط١ٝ. إذغِ ٚا٫ْطذاّ بني اٱَا١َ ٚايدميٖرا ايتٓا

 كساط١ٝ(.يف )ايٓطب١ بني املٗد١ٜٚ ٚايدمي كساط١ٝ(، ٚيٝظبني اٱَا١َ ٚايدمي

ؾُـسدٸ   ى عـدّ اْطـذاّ بـني اٱَاَـ١ ٚايدميكساطٝـ١     إْ٘ـ إذا نـإ ٖٓـا    :طأي١ ايجاْٝـ١ امل

أٟ إٕ عًـِ   ّ ٚايدميكساطٝـ١، ذيو ٫ ٜعٛد إىل عدّ ا٫ْطذاّ بني املكاّ ايعًُٞ ٚاملعٟٓٛ يٲَا

ــع         ــاؾ٢ َـ ــاىل ٫ ٜتٓـ ــاهلل تعـ ــاف بـ ـ٘ـ اــ ــ١ ٚازتباطـ ـ٘ـ املعٜٓٛـ ــُت٘ َٚستبتـ ــب ٚعؿـ ــاّ يًػٝـ اٱَـ

تٓافٺ ٚعدّ اْطذاّ ؾٗـٛ يف ايتبعـات ٚاٯثـاز )اؿكٛقٝـ١(      إذا نإ ٖٓاى . ٚإ اايدميكساط١ٝ

ٛ ٚ)ايطٝاض١ٝ( ايي ٜستِّ أٟ إذا نـإ ٖٓـاى    ٜـ١، بٗا بع  ايػٝع١ ع٢ً َكاّ َٚٓصي١ اٱَـاّ املعٓ

١( تعــازض بــني )ؾإ ــا ٖــٛ  ض بــني ؾهــس٠ اٱَاَــ١ ٚايدميكساطٝــ١ َـٔـ تعــاز اي٫ٜٛــ١ ايطٝاضـٝـ

كساطٝـ١. ٚبعبـاز٠ أخـس٣: يـٛ     اي١ٜ٫ٛ املعٜٓٛـ١( يٲَـاّ ٚايدمي  ني )كساط١ٝ، ٚيٝظ بيٲَاّ ٚايدمي

ٕٸ غمؿّا زأ٣ يٮ١ُ٥ أنـرب املكاَـات ايعًُٝـ١ ٚايـدزدات املعٜٓٛـ١، ٚذٖـب يف ايٛقـت ْؿط٘ـ          أ

ٚ   ضا٥س ايٓاع يف اؿكـٛم ٚايؿـ٬سٝات  إىل املطاٚا٠ بني ا٭١ُ٥ ٚ ١ ٚا٫دتُاعٝـ١،  إٔ ايطٝاضٝـ

  ٔ ظ يٮ٥ُــ١ بطــبب َــا ٜتُتعــٕٛ بـ٘ـ َــ ـٜـ  يـٝـ  ١ سكــٛم ٚؾــ٬سٝاتا٭ؾكــ١ًٝ ايعًُٝــ١ ٚاملعٜٓٛــ١ أ

ك  عًـ٢ اٯخـسٜٔ،        ظ هلـِ سـل ايٓـ ؾعٓـدٖا ئـ   ضٝاض١ٝ خاؾ١ شا٥د٠ ع٢ً ضا٥س ايٓاع، ٚيٝـ

 كساط١ٝ.ٜهٕٛ ٖٓاى أٟ تعازض أٚ تٓافٺ بني اٱَا١َ ٚايدمي

ٕٸ ا٫عتكــاد بايتؿــاٚت بــني َكــاّ ايـٓـ  املعٓــٟٛ    ا٭ٍٚ: كــض  ــا تكــدّ عــدٸ٠ أَــٛز:  ٜت إ

ّ اٱَاّ ئ ٜػري َٔ ْتٝذ١ عجٓا; ٭ْ٘ إذا ناْت ٖٓـاى َػـه١ً يف ٖـرٙ ايٓاسٝـ١ ؾإْٗـا      َٚكا

ع١     تٓػأ َٔ سكٛم ٚؾ٬سٝات اٱَاّ، ٫ٜٚٚت٘ ايطٝاض١ٝ اـاؾ١. ٜٚرٖب ايهـجري َٔـ ايػٝـ

ع١ ٜسثـٕٛ مجٝـع    ٕٸ أ٥ُـ١  ايٓاس١ٝ بني ايٓ  ٚاٱَـاّ، أٟ إ  إىل عدّ ٚدٛد أٟ ؾسم َٔ ٖرٙ ايػٝـ
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يٓ  ايطٝاض١ٝ، ضٛا٤ يف ذيو املساتب املعٜٓٛـ١ أٚ بعـ  دٛاْبٗـا. ٚبتعـبري     ا سكٛم ٚؾ٬سٝات

١، ؾـايٓ  ايـرٟ ٜتُتـع مبٓؿـب       آخس: ٖٓـاى اغـرتاى بـني ايٓـ  ٚاٱَـاّ يف ا      ٱَاَـ١ ايطٝاضٝـ

 ملٓؿب اٱَا١َ أٜكّا. ٚاددٷ ايٓب٠ٛ

ـ٘ـ ْؿـٌـ إىل ٖــرٙ ايٓتٝذــ١    ٖ  ٚعًٝ ـٞـ أْـ٘ـ إذا نــإ  ــني اٱَاَــ١     ، ٖٚ ــافٺ ب ـٔـ تٓ ــاى َ ٓ

ــايف َٛدــٛد  ٚايدمي ــرا ايتٓ ــ١ ؾٗ ــاى      كساطٝ ـٔـ تهــٕٛ ٖٓ ــ١، ٚي ــ٠ٛ ٚايدميكساطٝ ــني ايٓب  أٜكــّا ب

ــع يف      ــصاع ٜكـ ٕٸ ايٓـ ــّا. إ ــا أٜكـ ــ١ يف عجٓـ ــٛع١ٝ( يٲَاَـ ــ٬سٝات  )َٛقـ ــٛم ٚايؿـ ٕٸ اؿكـ ـٌـ أ  ٖـ

أّ ٫  ٚئ ٜهـٕٛ   ايدميكساط١َٝع  ١ايطٝاض١ٝ اـاؾ١ ٭ٚيٝا٤ اهلل )ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥( َٓطذُ

ايبشح. ٚئـ ْـدخٌ يف    ١أٟ تأثري ع٢ً ْتٝذ ١ُ٥ ايػٝع١ ٜٛس٢ إيِٝٗ أّ ٫ٕٸ أيًتطا٩ٍ ايكا٥ٌ بأ

ِٗ أٜكـاّ   ،زأٟ اٱَاّ اـُٝين يف ذيو :َٚٓٗا ،تؿاؾٌٝ ذيو  .سٝح قاٍ بإٔ ا٭١ُ٥ ٜٛس٢ إيٝـ

ِٗ زغـِ أْٗـِ يٝطـٛا َٔـ         َٚٔ ٖرٙ ايٓاس١ٝ ٫ ؾسم عٓدٙ بني اٱَاّ ٚايٓ ، ؾا٭٥ُـ١ ٜـٛس٢ إيٝـ

 ،إ ٜٗبط عًِٝٗ نُـا نـإ ٜٓـصٍ عًـ٢ غريٖـِ َٔـ ايؿـاؿني       ا٭ْبٝا٤، ٚيهٔ درب٥ٌٝ ن

 ايطٝد٠ َسِٜ ايعرزا٤. :َٔ قبٌٝ

 

 ــــــحّل ايتػسٜع بايٓطب١ ألٌٖ ايبٝت

ـ ؾـإٕ ايتػـسٜع ٜطًـل عًـ٢       طبكّا يًسأٟ ايتكًٝدٟ ٚايطـا٥د  ـ  َا ٜتعًل عل ايتػسٜع ٚيف

ٕٸ سل ايتػسٜع َٔ كتؿات اهلل تعـاىل، ؾشتـ٢    ا٭ٍٚ: َعٓٝني:   ٫ وـل ي٘ـ ايتػـسٜع،    ايـٓ إ

ايٓاس١ٝ بـني ايٓـ     ع٢ً إب٬ؽ تػسٜع اهلل إىل ايٓاع. ٚعًٝ٘ ٫ ؾسم َٔ ٖرٙ دٚزٙ ٜكتؿس ٚإ ا

 ّ ع١ َعٓـ٢ آخـس يًتػـسٜع، ٖٚـٛ بٗـرا املعٓـ٢              ايجاْٞ:. ٚاٱَـا ٖٓـاى َٔـ ٚدٗـ١ ْعـس بعـ  ايػٝـ

     ٕ ٕٸ ايــرٜٔ ٜ٪َٓــٛ ب٫ٜٛــ١ ايؿكٝـ٘ـ   ٜػــرتى ؾٝـ٘ـ ايـٓـ  ٚاٱَــاّ، ؾٝهــٕٛ هلُــا ســل ايتػــسٜع. ٚإ

ــ ــس٠ ٖــرا املعٓــ٢ َـٔـ ايتػــسٜع    عٕٜٛٛضِّ ـ٘ـ أٜكــاّ  ٚميٓشْٛٗــا ،دا٥ ـ٘ـ ســل   ،يًؿكٝ ؾٝهــٕٛ يًؿكٝ

ٕٸ ؿــل ا    ا٭ٚىل: يتػـسٜع يف املعٓــ٢ ايجــاْٞ َــستبتني: ايتػـسٜع ايجابــت يًـٓـ  ٚاٱَـاّ املعؿــّٛ. إ

متٸ تػـسٜعٗا  ٚتتُجٌـ يف تعطٌٝـ ا٭سهـاّ ا٭ٚيٝـ١ ٚايجاْٜٛـ١ ايـي        ،َٔ ايجا١ْٝ ٖٚٞ أد٢ْ َستب١ّ

ع سـل إؾـداز ا٭سهـاّ ٚايتػـسٜعات اؿهَٛٝـ١. ٚسٝـح تتُتـ        ٚايجاْٝـ١: َٔ قبٌ اهلل تعـاىل.  

ؾًٔـ ٜهـٕٛ بٝٓٗـا ٚبـني ا٭سهـاّ اٱهلٝـ١ ا٭ٚيٝـ١ ٚايجاْٜٛـ١          ٖرٙ ا٭سهاّ بإَكا٤ اهلل تعاىل

ٕٸ ســل   بــ١ عًٝٗــا. ٚعًــ٢ أٜــ١  أٟ ؾــسم َـٔـ ْاسٝــ١ اٯثــاز ٚاـؿــا٥ـ اؿكٛقٝــ١ املرتتِّ    ســاٍ ؾــإ
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١ ايجابتـ١ يًٓـ  ٚاٱَـاّ،      ايجاْٞ دص٤ َٔـ اؿكـٛم ٚايؿـ٬سٝات   تػسٜع بٗرا املع٢ٓ اي ايطٝاضٝـ

ٟٸ ؾسم يف ٖرٙ ايٓاس١ٝ بني ايٓ  ٚاٱَاّ.  ٫ٚ ٜٛدد أ

 

 فهس ايطين ــــــايإىل ضسا١ٜ إغهاي١ٝ املٗد١ٜٚ ٚايدميكساط١ٝ 

ٞ        ايٓتٝذ١ ايجا١ْٝٚ شات ايطـابك١ ٖـ ٕٸ ٖـرا   ايي ميهٔـ اؿؿـٍٛ عًٝٗـا َٔـ ايتٛقٝـ أ

 ٗ ـٌـ   اٱغــهاٍ ٫ ىــتـ بامل ع١ٝ، ب ع ٚايعكا٥ــد ايػـٝـ ١ ايــرٜٔ   دٜٚــ١ ٚايتػـٝـ ٖٓــاى بعــ  ايطـٓـ

ِٗ إٔ ٜبشجــٛا عـٔـ كــسز َـٔـ ٖــرا اٱغــهاٍ; ٜٛادٗــٕٛ ٖــرا اٱغــهاٍ أٜكــّا،  ٭ْٗــِ  ٚعًـٝـ

ٕ ؾسقـّا  ٚٵٜرٖبٕٛ أٜكّا إىل اْتكاٍ خؿـا٥ـ ايٓـ  بعـد زسًٝ٘ـ إىل اـًؿـا٤ َٔـ بعـدٙ، ٫ٚ ٜـسٳ        

نعدّ  إٕ عدّ اْطذاّ املٗد١ٜٚ َع ايدميكساط١١ٝ بني ايٓ  ٚخًؿا٥٘. ٚعًٝ٘ ؾَٔ ٖرٙ ايٓاسٝ

 ا٫ْطذاّ بني ايٓب٠ٛ ٚاـ٬ؾ١، ٚيٝظ ٖٓاى َٔ ٖرٙ ايٓاس١ٝ أٟ ؾسم بني ايػٝع١ ٚايط١ٓ.

ٕٸ ايٓصاع بػإٔ  ٝذ١ ايجايج١ٚايٓت ٫  عدّ اْطذاّ املٗد١ٜٚ َـع اـامتٝـ١  اْطذاّ أٚ ٖٞ أ

ٛ  زبط ي٘ بـايٓصاع  . ؾـإذا نـإ ٖٓـاى    اْطـذاّ املٗدٜٚـ١ َـع ايدميكساطٝـ١    اّ أٚ عـدّ  اْطـذ ٍ سـ

يهْٛ٘ـ ٚاقعـّا بـني اعتكـادٜٔ      ٘ ْاترٷ َٔ داخٌ ايـدٜٔ; ؾإْ ّ اْطذاّ بني املٗد١ٜٚ ٚاـامت١ٝعد

ٔ  ْاترٷ يف سكٝكت٘ كساط١ٝيف سني إٔ عدّ ا٫ْطذاّ َع ايدميدٜٓٝني.  يٛقٛع٘ـ   ;َٔ خازز ايـدٜ

٘    املؿاٖ بني بع  املعتكدات ايد١ٜٝٓ ٚبع  . ٚنُـا زأٜٓـا   ِٝ اـازد١ عٔـ دا٥ـس٠ ايـدٜٔ ٚفايـ

ٕٸ ايــتؿهري ايــدٜين ـٸ باملٗدٜٚــ١، بـٌـ إٕ  ايــرٟ ٫ ٜبــدٚ َٓطــذُّا َــع ايدميؾــإ كساطٝــ١ ٫ ىــت

ــرٟ    ــ١ ٚايدمي  عــدّ ا٫ْطــذاّ اي ــني املٗدٜٚ ــني   ٜبــدٚ ظــاٖسّا ب ــ١ َٛدــٛد ب ــ١كساطٝ  ايدميكساطٝ

ٚ َاَــ١، ٚبــني ايدميٚاٱ ٛٸ٠ أٜكــّا.  ٕٸ سـٌـ َػــه١ً ايتٓــايف بــني املٗدٜٚــ١   كساطٝــ١ ٚايٓبــ عًٝـ٘ـ ؾــإ

كساطٝـ١، ضـٛا٤   دّ ا٫ْطذاّ بني اـامت١ٝ ٚايدميٚاـامت١ٝ ئ ٜطاعد ع٢ً سٌ املعازق١ ٚع

أنإ ٖرا اؿٌ َٔ طسٜل إْهاز املٗد١ٜٚ أٚ أٟ طسٜل آخس. ٚيـريو ٜتعـٝٸٔ عًـ٢ َٔـ ٜٓهـس      

١ ا ٝاتزض ايكــا٥ِ بــني اؿكــٛم ٚايؿــ٬ساملٗدٜٚــ١ إٔ ٜعُـٌـ عًــ٢ سـٌـ ايتعــا ـاؾــ١ ايطٝاضـٝـ

ٕٸ ايٓـصاع اؿكٝكٞـ ٜ    .(1)كساط١ٝبايٓ  ٚخًؿا٥٘ ٚبني ايدمي كـع يف  ٚبريو ميهٔ يٓا إٔ ْـدعٞ أ

ــ١(.     ــ٠ٛ ٚايدميكساطٝ ــني ايٓب ٛٸ٠  )ايٓطــب١ ب ــ ٕٸ يًٓب ــإ ــّا ؾ ــ١  ،ٚطبع ــا يٲَاَ ٟ  ،نُ ــٛ ــدٜٔ: َعٓ ; بع

ّ عد ٚضٝاضٞ. ٚإذا نإ ٖٓاى َـ   ؾإ ـا ٜكـع بـني ايبعـد ايطٝ     ّ اْطـذا ٔ اؿكـٛم  اضٞـ يًٓبـ٠ٛ 

 .ٚايؿ٬سٝات اـاؾ١ بايٓ  ٚبني ايدميكساط١ٝ
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ٞٸ ق ، ٫ٚ زبط ي٘ـ باملػـانٌ   ٚ ٕٸ ٖرا ايٓصاع يٝظ ض٣ٛ ْصاع يؿع قد ٜكٍٛ قا٥ٌ: إ

ع١ٝ; ٭ْٓــا سايٝـاّ    ٚايـي ٖـٞـ َـٛزد ابـت٤٬    ،ايسآٖـ١  ْكـٍٛ غــتِ   اجملتُعــات اٱضـ١َٝ٬ أٚ ايػٝـ

ٛٸ٠ ؼ أدـٛا٤ عؿـس ا      َٔـ دٗـ١   ايٓب ٕٸ ا٭َـس     يػٝبـ١. ٚي ، َٚٔـ دٗـ١ أخـس٣ ْعٝـ هٔـ َٔـ ايٛاقـض أ

ظ نــريو; ٕٸ ايــرٜٔ ٜــرٖبٕٛ بعــد زسٝـٌـ ايـٓـ  إىل ايكــٍٛ بٓعسٜــ١ اـ٬ؾــ١، ٚنــريو    يـٝـ ٭

ايــرٟ ٜــدعٞ خ٬ؾــ١ ايؿكٗــا٤ يف عؿــس ايػٝبــ١ ْٚٝــابتِٗ َـٔـ قبـٌـ ؾــاسب ايعؿــس ٚايصَــإ،      

    ٛ ١ إىل ا٭٥ُــ١ )أٚ اـًؿــا٤( بعـــ     م ٚؾـــ٬سٝاتٜ٪َٓــٕٛ باْتكــاٍ مجٝــع سكــ د ايـٓـ  ايطٝاضـٝـ

يًؿكٗـا٤ يف   إىل ثبٛت ٖرٙ اؿكٛم ٚايؿـ٬سٝات  زسًٝ٘، ٖٚٓاى َٔ ٖرٙ اؾُاع١ َٔ ٜرٖب

ــذاّ        ــدّ اْطـ ــاى عـ ــإ ٖٓـ ـ٘ـ إذا نـ ــّا. ٚعًٝـ ــ١ أٜكـ ــس ايػٝبـ ــني    عؿـ ٛٸ٠ ٚبـ ــ ــ١ ٚايٓبـ ــني اٱَاَـ بـ

ٕٸ سٌـ عـدّ ايتٓـاغ          ٜ٪ثِّ ٘ؾإْ ايدميكساط١ٝ ِ س عًـ٢ ٚاقعٓـا ايـسأٖ بػـهٌ َباغـس، ٚيـريو ؾـإ

 يٓا بأ١ُٖٝ قؿ٣ٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ. ٢ بايٓطب١ٚا٫ْطذاّ وع

 ١ٝ:ايتست٢ اٯٕ إىل ايٓتا٥ر ايتٛؾًٓا  ٚقد

ْـ  عدّ اْطذاّ بني املٗدٜٚـ١ ٚايدميكساطٝـ١   إذا نإ ٖٓاىـ 1 ٌ   ٘ؾإ إىل  ٜعـٛد يف ا٭ؾـ

 كساط١ٝ.ايتٓايف بني اٱَا١َ ٚايدمي

ـ٬ؾــ١ ٗــا َٛدــٛد٠ بــني اؾإْٸ ميكساطٝــ١إذا ناْــت ٖٓــاى َٓاؾــا٠ بــني اٱَاَــ١ ٚايدـــ 8

 كساط١ٝ أٜكّا.ٚايدمي

ٕٸ ٖرٙ املٓاؾا٠  ايدميكساط١ٝإذا ناْت ٖٓاى َٓاؾا٠ بني اٱَا١َ ٚ ضتهٕٛ َٛدٛد٠ ؾإ

ٛٸ٠ ٚايدمي ظ بــني َستبــ١ اي٫ٜٛــ١     بــني ايٓبــ ٕٸ عــدّ ا٫ْطــذاّ املبشــٛخ ٖٓــا يـٝـ كساطٝــ١ أٜكــّا. ٚإ

ــني    ــ١ يًػــمـ ٚب ـٌـ بــني اي٫ٛ ايدميكساطٝــ١املعٜٓٛ ــٛم ٚاي  ، ب ١ )اؿك ــ١ ايطٝاضـٝـ  ؿــ٬سٝاتٜ

ٕٸ عـدّ  كساط١ٝ. ٓاؾب ٚاملكاَات املع١ٜٛٓ( ٚايدميايطٝاض١ٝ اـاؾ١ ايي ترتتب ع٢ً تًو امل ٚإ

 كساط١ٝ ٫ زبط ي٘ بعدّ اْطذاّ املٗد١ٜٚ َع اـامت١ٝ.يدميَع ااْطذاّ املٗد١ٜٚ 

 

 َدٜات اإلغهاي١ٝ ــــــ

ٕٸ سكـــٛم ايــٓـ   تبـــاٙ هلـــاايـــي ٜـــتعني عًٝٓـــا ا٫ْاملطـــأي١ ا٭خـــس٣   ٚؾـــ٬سٝاتٖ٘ــٞـ أ

١ إذا مل تهـٔـ َٓطـذ١ُ َــع ايدميكساطٝـ١ ؾــإٕ ذيــو   ايطٝ َطـأي١ بٓا٥ٝــ١ ْاغـ١٦ عـٔـ عــدّ    اضٝـ

اْطذاّ أنجس ػرزّا ٚعُكّا، ٖٚـٛ عبـاز٠ عٔـ عـدّ ا٫ْطـذاّ بـني )سـلٸ ايطاعـ١( هلل تعـاىل          
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ٕٸ ايرٜٔ ٜجبتٛ ،(. ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو ٚاقضايدميكساط١ٝٚ)  ٕ تًـو اؿكـٛم ٚايؿـ٬سٝات   ٖٚٛ أ

ٚبتبع٘ يٲَاّ ٚاـًٝؿ١، ٚبتبعِٗ يًٛيٞ ايؿكٝ٘ يف عؿس ايػٝب١، إ ا ٜجبتْٛٗـا   ،ٓ اـاؾ١ يً

;   هلِ با٫ضتٓاد إىل سل ايطاع١ ٕٸ      هلل تبازى ٚتعاىل ٚإزادت٘ـ ٚسهُ٘ـ ٕٸ ٖـ٪٤٫ ٫ ٜكٛيـٕٛ بـأ ؾـإ

ٕٸ عًٝٓـا إٔ ْطٝـع   إهلٝـّا، ٚأ ايٓ  قد سؿٌ ع٢ً ٖرٙ ا٫َتٝاشات َٔ عٓدٙ، بٌ ٜسٕٚ هلا َٓػـأ  

ٛٸايٓ   ٕٸ اهلل أَسْا بريو، ٚقد ؾ ، ْٚؿـب٘ يف ٖـرا   إيٝ٘ َجٌ ٖرٙ اؿكٛم ٚايؿ٬سٝات ض٭

ايطاع١ عًِٝٗ، ِٖٚ َهًؿٕٛ ػاٖ٘  ٭ٕ ي٘ سلٸ ;ع٢ً ايٓاع  ٚادب١املٓؿب. ٚإٕ إطاع١ اهلل

 ضبشاْ٘ ٚتعاىل.

ٕٸ بع  عًُا٤ ايدٜٔ ايرٜٔ ٜدعٕٛ عـدّ اْطـذاّ اٱ   ٜـرٖبٕٛ   ضـ٬ّ َـع ايدميكساطٝـ١   إ

ٕٸ   اٱضـ٬ّ ٚايدميكساطٝـ١; سٝـح   ٖرا َٔ خـ٬ٍ ايتُطـو بتعسٜــ عٔـ      يف ادعا٥ِٗ ٜكٛيـٕٛ: إ

ِ زأٟ ايٓـاع، ٚعٓـد ٚقـٛع       ايدميكساط١ٝاٱض٬ّ ٜعين سهِ اهلل، ٚ ايتعـازض  تعـين ؼهٝـ

ٜـ  بني سهِ اهلل ٚسهِ ايٓاع ٚعًٝ٘ـ ٜهـٕٛ    ١ َػـسٚع١ٝ. ئ ٜهٕٛ ٖٓاى ؿهِ ايٓاع أ

 كساط١ٝ ٚاٱض٬ّ.  ٖٓاى تعازض بني ايدمي

ٕٸ َؿــدز املػــه١ً ٜهُـٔـ يف إطــاز ســل ايطاعــ١ هلل تعــاىل، ؾــإٕ نــإ ســل        ّا إذ إ

ٕٸ ايـرٜٔ ٜـرٖب   ؾعٓـدٖا ٜتٓـاؾ٢ ٖـرا اؿـل َـع ايدميكساطٝـ١.       ّاَطًكـ  ّاايطاع١ هلل سك ٕٛ إىل ٚإ

 كساط١ٝ.ا اْطذاّ سل ايطاع١ هلل َع ايدميكساط١ٝ عًِٝٗ إٔ ٜجبتٛاْطذاّ املٗد١ٜٚ َع ايدمي

ٕٸ     ريَٚٔ املٓاضب ٖٓا إٔ ْػ يسا٥ذـ١  َٔـ ا٭ضـايٝب ا   إىل ْكطـ١ قـ١ُٝٓ َُٚٗـ١، ٖٚٞـ أ

ــد ايدمي      ــ١ ٚســلٸ ايطاعــ١ هلل تكٝٝ ــني ايدميكساطٝ ــاغِ ب ــ١ عــدٚد املباســات   ٱهــاد ايتٓ كساطٝ

ايػــسع١ٝ. ؾؿـٞـ ٖــرا ايــسأٟ ٜؿــرتض اٱطــ٬م يف ســل ايطاعــ١ هلل تعــاىل، ٚيف ايٛقــت ْؿطـ٘ـ     

ــا سهــِ ًَــ       ــي ٫ ٜهــٕٛ هلل ؾٝٗ ــٛازد اي ـ٘ـ يف امل ــدٸع٢ أْ ـ٘ـ   ٜ ٦ّا أٚ وسٸَ صّ، ٚمل ٜٛدــب غـٝـ

ٜهٕٛ ايٓـاع أسـسازّا يف ايعٌُـ طبكـّا     ١ ؿلٸ ايطاع١ ي٘، ٚعًِٝٗ، ؾإْ٘ ئ تهٕٛ ٖٓاى ؾعًٝ

  ِ ــذ ــ١. ٜٚٓطـ ــ١ ٚاؾُاعٝـ ــِ ايؿسدٜـ ــري  ٱزادتٗـ ــرا ايتؿطـ ـٌـ ٖـ ــع    َجـ ــاىل َـ ــ١ هلل تعـ ــل ايطاعـ ؿـ

املٗـِ ٖـٛ أْ٘ـ    كساط١ٝ املكٝٸد٠ ٚاملػسٚط١ بأسهاّ ايػسع )املػسٚط١ املػسٚع١(. ٚيهٔ ايدمي

  ٚ ٛيٞ ايؿكٝ٘ـ أٚ اؿـانِ   ايـ بؿعٌ إْهاز أٚ قبٍٛ اؿكٛم ايطٝاض١ٝ اـاؾ١ بـايٓ  ٚاٱَـاّ )

ٕٸ يًٓـ  سـل      ايػسعٞ( تتطع أٚ تكٝل زقع١ املباسات ايػسع١ٝ. ؾإذا نإ ٖٓاى َٔ ٜـ٪َٔ بـأ

ل دا٥ـس٠ املباسـات            ايٓك ، ٚتكـدِٜ سهـِ ايٓـ  عًـ٢ أسهـاّ ٚإزاد٠ ايٓـاع، ؾعٓـدٖا تكٝـ
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٫  ،َكؿــٛز٠ عًــ٢ َــٛازد قــدٚد٠  ايدميكساطٝــ١ٚبتبعٗــا تػــدٚ ســدٚد َػــسٚع١ٝ   ،١ايػــسعٝ

٘   أس أٜــ١تهــٕٛ هلل ٚايـٓـ  ؾٝٗــا   َــاّ يٲ هــاّ إيصاَٝــ١. َٚـٔـ ٜجبــت سكــٛم ايـٓـ  ٚؾــ٬سٝات

 ٘ ــ ــٛيٞ ايؿكٝــ ــسع١ٝ    ٚايــ ــات ايػــ ــاس١ املباســ ــٕٛ َطــ ــدٙ، تهــ ــسٚع١ٝ عٓــ ــع١ َػــ ــا ضــ  ٚبتبعٗــ

ايدٜٓٝـ١   ايدميكساطٝـ١ كـسا٠٤ ايطـا٥د٠ عٔـ    ٖٚـرٙ ٖٞـ اي   ، أقٝل َٔ ذيو بهجري.كساط١ٝايدمي

 يف أٚطآْا.

ٕٸ ايدمي  كساطٝــ١ املكٝٸــد٠ با٭سهــاّ  ٝــ١ تعــين ايدميكساطٝــ١ ايدٜٓطبكــّا هلــرٙ ايس٩ٜــ١ ؾــإ

 ٚ ٕٸ ايدمي   ايؿك١ٝٗ ٚزأٟ ايٛيٞ ايؿكٝ٘ ٚتؿـٜٛب٘  ٓٝـ١ عبـاز٠   كساطٝـ١ ايدٜ تٓؿٝـرٙ. ٚبعبـاز٠ أخـس٣: إ

ِٸ كساط١ٝ يف إطاز ا٭سهاّ ايػسع١ٝ، غسعٔ ايدمي َٔـ   ٜط١ إٔ ْعترب ا٭سهاّ ايػسع١ٝ أعـ

 اؿهِ ا٭ٚيٞ ٚايجاْٟٛ ٚاؿهَٛٞ.

ــاى ايهــجري  ــرٜٔ ٫   ٕٖٚٚٓ ـٔـ اي ــ١    َ ـ٘ـ املطًك ــ١ ايؿكٝ ــٕٛ ب٫ٜٛ ــٜ٪َٓ ـٌـ ٖــرا  وًُ ٕٛ َج

ٕٸ ايؿـازم ايٛسٝـد    كساطايتعسٜـ عٔ ايدمي بـني ٖـرٜٔ ايؿـسٜكني ٜهُٔـ يف ضـع١      ١ٝ ايدٜٓٝـ١. ٚإ

ٚ   ١ٝ ايدمي، َٚطاس١ َػسٚعسدٚد املباسات ايػسع١ٝ ٫ ٜستكٞـ  كساط١ٝ َٔـ ايٓاسٝـ١ ايدٜٓٝـ١. 

٢ آزا٤ ايٓــاع. ؾؿـٞـ زأٟ ٖــ٪٤٫ تكــدّ ا٭سهـاّ اؿهَٛٝــ١ يًــٛيٞ ايؿكٝـ٘ـ عًـ  ايؿسٜـل ا٭خــري  

َكٝـد٠ با٭سهـاّ اٱهلٝـ١ ا٭ٚيٝـ١     ـ    ضـٛا٤ أناْـت َٔـ بـاب اي٫ٜٛـ١ أٚ ايٛنايـ١       ـ   اؿهَٛـ١ 

ٕٸ املط٪ٚيني يف ايدٚي١ إ ا ول هلِ اؿ ظ    ٚايجا١ْٜٛ، ٚإ هِ يف إطاز ا٭سهـاّ اٱهلٝـ١، ٚيٝـ

ري ٖــرا اٱطــاز، ٚإذ آَٓــا بأؾـٌـ َػــ   سٚع١ٝ اؿهــِ اؿهــَٛٞ ؾٗــٛ هلــِ ســل ْكــ  أٚ تػـٝـ

 ٚادب ا٫تباع إذا نإ َٓطذُّا َع ا٭سهاّ اٱهل١ٝ ا٭ٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ.

ستــ٢ اٯٕ نــإ عجٓــا ٜــدٚز ســٍٛ َؿٗــّٛ )املٗدٜٚــ١(. ٚقــد ضــعٝٓا إىل إٔ ْجبــت عــدّ   

ٛٸ٠ يف ٖرا ايبشح، ٚإذا نإ ٖٓـاى َٔـ ْـصاع ؾإ ـا ٖـٛ يف      َٛقٛع١ٝ املٗ د١ٜٚ ٚاٱَا١َ ٚايٓب

ٚٸ٫ّ  نإ ٖٓاى  سدٚد سلٸ ايطاع١ هلل تعاىل، ٚأْ٘ إذا ٚبايـرات بـني )سـل     عدّ اْطـذاّ ؾٗـٛ أ

كساط١ٝ(، ٚإٕ ضا٥س ايٓصاعات ا٭خس٣ َتؿسٸع١ عٔ ٖرا ايٓصاع. ٚيـريو إذا أزدْـا   اهلل( ٚ)ايدمي

ض يف ايٓطـب١  بد٫ّ َٔ اـٛ ،ؾعًٝٓا ،َٚعاؾ١ ايدا٤ درزّٜا ،ي١ ا٭ضاض١ٝإٔ نٛض يف املطأ

كساطٝـ١، ٚبعبـاز٠ أخـس٣:    اجل ايتعازض بني سلٸ اهلل ٚايدميكساط١ٝ، إٔ ْعبني املٗد١ٜٚ ٚايدمي

كساط١ٝ(، أٚ إٔ ْجبت عـدّ ٚدـٛد أٟ   عازض بني )ايجٝٛقساط١ٝ( ٚ)ايدميعًٝٓا أ٫ّٚ إٔ ْعاجل ايت

 ملكٛيتني إط٬قّا.تٓافٺ بني ٖاتني ا
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 َفّٗٛ ايدميكساط١ٝ ٚأؾٛهلا، إغهاي١ٝ اجلُع بني ايدميكساط١ٝ ٚحّل اهلل ــــــ

ٕٸ طــسف كساطٝــ١. َٚـٔـ ٚدٗــ١ ْعــسٟ ؾــإ  ٯٕ ؾؿــاعدّا نــٛض يف َؿٗــّٛ ايدمي َٚـٔـ ا

ظ ٖــٛ )ايدمي ٌ بـــ )سكــٛم املتُجِّــ ،كساطٝــ١ٖــٛ َبٓــ٢ ايدميكساطٝــ١( أٜكــّا، بـٌـ ايٓــصاع ٖٓــا يـٝـ

ٕٸ ااٱْطـــإ ني اؿهـــاّ،   :أ٫ّٚكساطٝـــ١ تٓػـــأ يدمي(. إ ــّاَــٔـ ســـلٸ ايٓـــاع يف تعــٝـ َــٔـ  :ٚثاْٝـ

بـني سكـٛم اهلل ٚبـني    املؿادق١ ع٢ً ايكٛاْني. ٚعًٝ٘ إذا نإ ٖٓاى عـدّ اْطـذاّ ؾٗـٛ ٚاقـع     

ٕ      إذا أخرْا َٛقؿـّا ٚاقـشّا ٚؾـسوّا يف   سكٛم اٱْطإ. ٚ  َـا ٜتعًـل عـل اهلل ٚسكـٛم اٱْطـا

ٕٸ ضا٥س ايٓصاعات ايؿسع١ٝ ض  ٗا تباعّا ٚتًكا٥ّٝا.ٝتِ سًٓؾإ

ٕٸؿٓا ايؿًطؿ١ ايدمييٛ تؿشٻٚ أق٣ٛ ايتربٜـسات   كساط١ٝ ضٓؿٌ إىل سكٛم اٱْطإ. أٟ إ

ٕٸ  ،ٚأنجسٖــا إقٓاعــّا ،كساطٝــ١املٛدــٛد٠ يًدمي َـٔـ يــٛاشّ ٚتبعــات  ايدميكساطٝــ١ٖــٛ ايكــٍٛ بــأ

ٕٸ  طــاس١ ؼؿـٌـ َـٔـ خــ٬ٍ تطبٝــل سكــٛم اٱْطــإ عًــ٢ اي   ايدميكساطٝــ١سكــٛم اٱْطــإ. ٚإ

ايطٝاض١ٝ، َٚٔـ سـل تكسٜـس املؿـري ٜٓػـأ اؿـل يف ايتؿـُِٝ ٚاٱزاد٠، ٚسـل ايرتغـض، ٚسـل           

ــ١  با٫ْتمــا ني، ٚاؿسٜ ــٛاطٓني  ،ٚاملطــاٚا٠ ،، ٚســل ايتكـٓـ ــع اي ،ٚاضــتك٬ٍ امل طــًطات ٚتٛشٜ

١ ايكا٥ًـ١ بـإٔ املطـاس١ ايعاَـ١ ًَـو        ٚايك٣ٛ ايطٝاض١ٝ بػهٌ عادٍ.  ٚتكّٛ ع٢ً ٖـرٙ ايؿسقٝـ

قـسٚز٠ إٔ تـداز ايطٝاضـ١ طبكـّا ٯزا٤ املـٛاطٓني ٚزقـاِٖ. َٚٔـ ٖـرٙ          طٓنيَػاع ؾُٝع املٛا

كساطٝـ١ َٔـ سكـٛم    ; يًتٛؾٝـل بـني ايـدٜٔ ٚايدميكساطٝـ١، ػسٜـد ايدمي     ايصا١ٜٚ إذا أزاد ايبع 

٦ّا َٔـ            اٱْطإ، أٚ تكٝٝد سكـٛم اٱْطـإ با٭سهـاّ ايدٜٓٝـ١، ؾـإِْٗ يف ايٛاقـع ئـ ٜبكـٛا غٝـ

 كساط٦.١ّٝا َٔ ايدميْطإ، ٚئ ٜبكٛا غٝسكٛم اٱ

ني ٚإداز٠ اجملتُـع   ّا إذ ايٓصاع ا٭ضاضٞ ٜهُٔ يف نٝؿ١ٝ اؾُع بني سل اهلل يف ايتكٓـ

  ّ َٔـ دٗـ١ أخـس٣، ٚبـني سـل ايٓـاع يف        ٚطسٜك١ اؿهِ َٔ د١ٗ، ٚتعٝني أٚ ْؿـب اؿهـا

:     ٖــات ــاز٠ عـٔـ ني يف ؾًطــؿ١ ايطٝاضــ١ عب ٕٸ ايطــ٪ايني ا٭ضاضـٝـ ــِ ؾــإ  ني املطــأيتني  ٚنُــا ْعً

ٕٸ ب إٔ وهــِ  ٜكــٍٛ امل٪َٓــٕٛ بايدمي إٔ مهــِ  َٚـٔـ ايــرٟ هــ نٝـــ هــب  كساطٝــ١: إ

هـب ؼدٜـد غـهٌ      ٜدخٌ يف سكٛم ايٓاع ٚؾ٬سٝاتِٗ، أٟاٱداب١ عٔ ٖرٜٔ ايتطا٩يني

ٕٸ َػـسٚع١ٝ      اؿه١َٛ ٚغمـ اؿانِ َٔ خ٬ٍ ايسدٛع إىل أؾـٛات ايٓـاع ٚآزا٥ٗـِ، ٚإ

. َٚـٔـ ْاسٝــ١ أخــس٣ ٜكــٍٛ  ْؿٝــّا ٚإثباتــّا، ٚســدٚثّا ٚبكــا٤ٶ، اؿهَٛــ١ تتٛقـــ عًــ٢ آزا٤ ايٓــاع

ٕٸ اٱداب١ عٔـ ايطـ٪ايني املتكـدَني     امل٪َٕٓٛ بٛدٛد اهلل ٚثبٛت سلٸ ايطاع١ ي٘ ع٢ً اٱط٬م: إ
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ٔ  داخٌ يف ؾ٬سٝات اهلل ٚسكٛق٘ )ايجٝٛقساط١ٝ(، ٚيًهػــ عٔـ إدابت٘ـ ٫بـد     اضـتٓطام   َـ

ٕٸ َػسٚع١ٝ اؿه١َٛ تتٛق ،ايٓؿٛف ايد١ٜٝٓ ـ ع٢ً ايتٓؿٝب َٔ قبٌـ  دٕٚ آزا٤ ايٓاع، ٚإ

َُٗـّا إذا نـإ   َ٘ َٔ قبٌ اؿانِ ايرٟ ْؿب٘. ٜٚهـٕٛ زقـا ايٓـاع    ٚتطبٝل أسها ،اهلل

ٚيف ؾٛز٠ ايتعازض بني ، ّا َٔ قبًَ٘ٓؿٛبنإ اؿانِ ٚ، َٓطذُّا َع زقا ايبازٟ تعاىل

ؾإَـا إٔ ٜهـٕٛ اؿـل ا٭ٍٚ     سل اـايل، ٚاؿانِ املٓؿٛب َٔ قبً٘، ٚبني سكٛم اٱْطإ

 ّ، أٚ ٫ ٜهٕٛ يًشل ايجاْٞ ٚدٛد أؾ٬ّ. املكدٻٖٛ 

ٕٸ ايتعازض ا٭ضاع ٚاملبٓا٥ٞ ٜكٛ ّ بني )سل اهلل( ٚ)سكٛم اٱْطإ(. ٚيٛ أْٓـا  ٚعًٝ٘ ؾإ

ؾــإٕ ضــا٥س ايٓصاعــات ٚايتعازقــات   ايتعــازضؾــشٝض َٚكٓــع هلــرا  سٌٍــّ اضــتطعٓا ايعجــٛز عًــ٢

بد٫ّ َٔ إٔ ْتطا٤ٍ عُـا إذا ناْـت    ،وايبٓا١ٝ٥ ضٝتِ سًٗا تًكا٥ّٝا ٚع٢ً ايٓشٛ املطًٛب. ٚيري

 تتعـازض  ٓا إٔ ْتطا٤ٍ عُا إذا ناْت سكٛم اٱْطإٝ، عًايدميكساط١ٝاملٗد١ٜٚ تتعازض َع 

ٕٸ ضـــ٪ايٓا ا٭ؾـــًٞ ٖـــٛ: َـــع سكـــٛم اهلل  ٚبعبـــاز٠ أخـــس٣ ك  سكـــٛم : إ ٖــٌـ وـــل هلل إٔ ٜــٓـ

ك  سكــٛم اٱْطــإ نــإ بإ  ;(8)اٱْطــإ  َهاْـ٘ـ إٔ ؾــإذا نــإ هلل ناَـٌـ اؿــل يف إٔ ٜـٓـ

ميٓض َجٌ ٖرا اؿل يًٓ  ٚاٱَاّ املعؿّٛ، ٚبتبعِٗ إىل ايٛيٞ ايؿكٝ٘; ٚأَـا إذا مل ٜهٔـ هلل   

َجٌ ٖرا اؿل مل ٜهٔ ي٘ تؿٜٛ  َجٌ ٖـرا اؿـل يػـريٙ َٔـ بـاب أٚىل. ٚبعبـاز٠ أخـس٣: ٌٖـ         

ول هلل إٔ ٜكع أسهاَـّا تتٓـاؾ٢ ٚسكـٛم اٱْطـإ  ٌٖٚـ وـل هلل إٔ ٜؿـسٸم بـني عبـادٙ َٔـ           

ب،          ْاس ِ عًـ٢ بعـ  َٔـ خـ٬ٍ ايتٓؿٝـ ط بعكٗـ ١، ؾٝطًـ ١ٝ اؿكٛم ٚايؿـ٬سٝات ايطٝاضٝـ

ِ  ٌٖٚـ ميهٔـ اعتبـاز عًـِ ايػٝـب         ٚوهُِٗ ع٢ً َؿا٥سِٖ ٚأْؿطِٗ ٚأَـٛاهلِ ٚأعساقٗـ

١ أخ٬قٝـــاّ   ،ٚايعؿـــ١ُ يًــٓـ  ٚاٱَـــاّ، أٚ ؾكاٖـــ١ ٚعدايـــ١ ايؿكٗـــا٤، َــٔـ ايٛســـدات ايكٝاضــٝـ

ٜـس َجٌـ ٖـرا ايتُٝٝـص ٚاحملابـا٠  ٌٖٚـ ميهٔـ هلل        ؾُٝهٔ َٔ ْاس١ٝ ا٭خ٬م ا٫دتُاعٝـ١ ترب 

َٔ خ٬ٍ ْؿب غمـ بٛؾؿ٘ إَاَّا أٚ ٚيّٝا ؾكّٝٗا إٔ ٜتذاٌٖ ايكـٛابط ا٭خ٬قٝـ١، ٚعًـ٢    

 زأضٗا أؾٌ ايعداي١ 

ٕٸ هلرا ايٓصاع تازٜخ طٌٜٛ ددّا، زغـِ أْٗـا ناْـت تطـسن      ٚاملطأي١ املًؿت١ ي٬ْتباٙ ٖٞ أ

ٕٸ ايٓصاع سٍٛ ْطب١ سكـٛم اٱْطـإ إىل سكـٛم اهلل     يف املاقٞ بؿٝؼ ٚعٓاٜٚٔ أخس٣. ؾاؿلټ أ

ػ١ ددٜــد٠ ٚعؿــس١ٜ عـٔـ ايٓــصاع بػــإٔ نــٕٛ اؿطـٔـ ٚايكــبض عكًٝــّا أٚ غــسعّٝا، سٝــح       ؾـٝـ

استــدّ اـــ٬ف بــني ا٭غــاعس٠ ٚاملعتصيــ١ ســٍٛ َــا إذا نــإ اؿطـٔـ ٚايكــبض عكًٝــّا أٚ دٜٓٝــّا    
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مٛض ؾٝـ٘ـ ٜكـع سـٍٛ َــا إذا ناْـت س       كــٛم اٱْطـإ )طبٝعٝــ١(  ٚغـسعّٝا. ٚاــ٬ف ايــرٟ ضٓـ

ٚ)عكًٝـــ١( أٚ )غـــسع١ٝ( ٚ)ْكًٝـــ١(  إذا ناْـــت سكـــٛم اٱْطـــإ )غـــسع١ٝ( ٚدـــب انتػـــاف  

ــا إذا ناْـــت     ــ١; ٚإَـ ( ٚايٓؿـــٛف ايدٜٓٝـ ـٌـ ـٔـ خـــ٬ٍ ايسدـــٛع إىل )ايٓكـ ــا َـ ســـدٚدٖا ٚثػٛزٖـ

ني ايٓطـب١         . ٖٓـاى يف ؼدٜـد ٚتعٝـ )طبٝع١ٝ( ٚؾطس١ٜ نإ ايطسٜل إىل انتػـاؾٗا ٖـٛ ايعكٌـ

;  ا٭ٍٚ:طــإ ٚســل اهلل اػاٖــإ ؾهسٜــإ:  بــني سكــٛم اٱْ ا٫ػــاٙ  ٚايجــاْٞ:ا٫ػــاٙ ايٓكًـٞـ

ــ١ يف        ٕٸ ايٓكًٝ ــ١، أٟ إ ـٞـ ٖــٛ يف اؿكٝكــ١ ْؿــظ اػــاٙ ا٭ؾــٛي١ٝ ايدٜٓٝ . ٚا٫ػــاٙ ايٓكً ـٞـ ايعكً

ا٭خ٬م ٚايؿك٘ ٚاملعسؾ١ ت٪دٟ َٓطكّٝا إىل ا٭ؾٛي١ٝ يف ايطٝاض١. ؾٗـ٪٤٫; ٚبطـبب َٔـ ٚدـٛد     

ـ سكـٛم اٱْطـإ َٔـ قبٌـ اهلل، ٜـرٖبٕٛ          أدي١ ْك١ًٝ تـدٍ يف ظ  اٖسٖـا عًـ٢ ْكـ  أٚ ؽؿٝـ

، ٜٚكٛيـٕٛ        ٟٸ سلٸ بػـ ٸ ايٓعـس عٔـ سهـِ اهلل ٚإزادت٘ـ ٕٸ اٱْطإ يٝظ ي٘ أ٫ّٚ ٚبايرات أ إىل أ

بٛدٛد ؾسم بني سكٛم اٱْطـإ يف ايػـسب ٚسكـٛم اٱْطـإ يف اٱضـ٬ّ، ٚإْٓـا ًْتـصّ عكـٛم         

ــازض ٚا٭سهــاّ اٱضــ٬     ــا مل تتع ــ١    اٱْطــإ َ ظ يٲْطــإ يف اؿاي ـٝـ ١َٝ. ٚيف زأٟ ٖــ٪٤٫ ي

ٕٸ مجٝـع اؿكـٛم          ٟٸ سـل، ٚإ ايطبٝع١ٝ ٚايؿطس١ٜ، أٟ بػ  ايٓعـس عٔـ اـًـل ٚقبٌـ ايػـسع، أ

ٕٸ اهلل، َٚٔـ خـ٬ٍ ا٭سهـاّ        ٚقع١ٝ ٚاعتباز١ٜ. ٚإْٓا سُٝٓا ْسادع ايٓؿـٛف ايدٜٓٝـ١ لـد أ

َاّ ٚايٓاع ايعادٜني، ٚبني ايؿكٝ٘ـ  ايي ٚقعٗا، قد ؾسٸم بني ايٓ  ٚايٓاع ايعادٜني، ٚبني اٱ

عٞ ٚايطــين، ٚبــني ايسدـٌـ ٚاملــسأ٠، َـٔـ         ِ ٚايهــاؾس، ٚبــني ايػـٝـ ، ٚبــني املطـًـ ٚغــري ايؿكٝـ٘ـ

ايٓاس١ٝ اؿكٛق١ٝ، ٜٚكطِِّ ايٓاع إىل َٛاطٓني َٔـ ايدزدـ١ ا٭ٚىل ٚايجاْٝـ١ ٚايجايجـ١ ٚايسابعـ١،      

ٕٸ ٖـرٙ ايؿـٛاز       م اؿكٛقٝـ١ َٓطـذ١ُ َـع زٚن    ٚيهٔ ملا نإ اهلل عـاد٫ّ ؾعًٝٓـا إٔ ْطـتٓتر بـأ

 ايعداي١ اٱهل١ٝ.

ٕٸ اهلل تبــازى          ــرت٠ ايسآٖــ١ ٚاملعاؾــس٠ ٜكٛيــٕٛ: إ ٕٸ أْؿــاز ٚأتبــاع ٖــرٙ ايس٩ٜــ١ يف ايؿ إ

ٕٸ إطاعـ١ اؿهَٛـ١ ايدٜٓٝـ١ ٖٞـ عـني إطاعـ١ اهلل،         ٚتعاىل خًل اٱْطإ يًعباد٠ ٚايطاعـ١، ٚإ

ٟٸ سـل يف قبـاٍ اهلل تعـاىل، ٚأْٓـا فـسٸ       د َهًؿـني، نـريو ٖـٛ غـأْٓا     ٚنُا أْ٘ يٝظ يٓـا أ

ٕٸ أِٖ َطتٓد ٱْهاز سكٛم اٱْطـإ عٓـد ٖـ٪٤٫     ػاٙ اؿه١َٛ ايد١ٜٝٓ. ٚخ٬ؾ١ ايكٍٛ: إ

 ٖٛ عدّ اْطذاّ ٖرٙ اؿكٛم َع ا٭دي١ ايٓك١ًٝ ايي تعٌُ ع٢ً بٝإ ا٭سهاّ ايػسٜع١.

ٕٸ ٖــرٙ اؿكـــٛم       ٕٸ يٲْطــإ سكٛقـــّا مبــا ٖــٛ إْطـــإ، ٚإ  أَــا ايعك٬ْٝــٕٛ ؾٝكٛيـــٕٛ: إ

)ايطبٝع١ٝ( ايؿطس١ٜ ٚايعك١ًٝ، ٚايـي تطـبل اؿكـٛم ايدٜٓٝـ١، يٝطـت اعتبازٜـ١، ٫ٚ غـسع١ٝ،        
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ٕٸ خًل اهلل يٲْطإ ٖٛ ٚثٝك١ اعرتاف َٔ قبٌ اهلل بٗرٙ اؿكٛم، ٚعًٝ٘ ؾإٕ اـايل ْؿط٘ـ   ٚإ

ا ظًـِ، ٚإٕ اتؿـاف اهلل بايعدايـ١        ٕٸ يف ْككٗـ ٫ ولٸ ي٘ ْك  أٚ ؽؿٝـ ٖـرٙ اؿكـٛم; ٭

إٔ ًٜشل ايعباد َٓ٘ سٝـ أٚ ظًـِ. ٚعًٝ٘ـ إذا أزدْـا إٔ لُـع بـني سـل اهلل ٚسكـٛم        وٍٛ دٕٚ 

، ٚعًٝٓـا إٔ ْؿٗـِ سـل اهلل بػـهٌ ٜٓطـذِ َـع          اٱْطإ عًٝٓا إٔ ْٛؾل بني سـل اهلل ٚعدايت٘ـ

ٕٸ إْهـــاز سكــٛم اٱْطـــإ ايؿطسٜـــ١ ٚايطبٝعٝــ١ ٜؿـــسؽ ٚؾــــ ايعدايــ١ اٱهلٝـــ١ َــٔـ      . إ عدايتـ٘ـ

ٟٸ ؾـسم   ىا سكٛم اٱْطإ ايؿطس١ٜ ٚايطبٝع١ٝ ؾًٔ ٜهـٕٛ ٖٓـا  قتٛاٖا، أٟ إْٓا إذا أْهسْ أ

 بني ايعدٍ ٚايعًِ، ٚضٝهٕٛ ايعدٍ ٚايعًِ يف سل اهلل تعاىل ضايب١ باْتؿا٤ املٛقٛع.

ٟٸ إْطإ ابتدا٤ٶ، ٚيهٓ٘ ٫ ٜطـتطٝع خًـل إْطـإ     طبعّا ميهٔ هلل تعاىل إٔ ٫ ىًل أ

ٕٸ سكــٛم اٱْطــإ دــص٤    ِٸ هــسٸدٙ عـٔـ إْطــاْٝت٘. ٚإ ٫ ٜتذــصأ َـٔـ ٖٜٛتـ٘ـ اٱْطــا١ْٝ، ٚغــسط   ثــ

ٕٸ سسَإ اٱْطإ َٔ سكٛق٘ ايؿطس١ٜ ٚايطبٝع١ٝ اعتـدا٤ عًـ٢    قسٚزٟ يبكا٥٘ ع٢ً إْطاْٝت٘. إ

ٕٸ        ضاست٘ اٱْطا١ْٝ، ٚػاٌٖ يهساَت٘، ٚزؾـع يًشـٛادص ايؿاؾـ١ً بـني اٱْطـإ ٚاؿٝـٛإ. ٚإ

      ٛ ٕ ٚايطعـِ ٚايسا٥شـ١، ٚئـ    اٱْطإ فسٸدّا عٔ سكٛق٘ اٱْطـا١ْٝ َؿٗـّٛ َـبِٗ فـسد عٔـ ايًـ

ٕٸ تـدٜټٔ اٱْطـإ ايؿاقـد         ا٤ ٚضـا٥س اؿٝٛاْـات. ٚإ ٜهٕٛ ٖٓاى أٟ ؾسم بٝٓ٘ ٚبني ضـا٥س ا٭غٝـ

 يًشكٛم ايؿطس١ٜ ٚايطبٝع١ٝ ٜؿتكس إىل أ١ٜ ق١ُٝ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ. 

ٕٸ  َٚكاؾّا إىل ذيو ميهٓٓا إٔ ْطأٍ: َا ٖٞ طبٝع١ سل اهلل ع٢ً عبادٙ  ٫ غو يف أ

ٕٸ اهلل تعـاىل ٫ ميهٓ٘ـ إٔ        ٖرا اؿ ل ٫ ميهٔـ إٔ ٜهـٕٛ ٚقـعّٝا أٚ اعتبازٜـّا أٚ غـسعّٝا; ٭

ب ٖـرا اؿـل           ٜكع يٓؿط٘ َجٌ ٖرا اؿـل عٔـ طسٜـل ايتػـسٜع، ٚإ٫ نـإ بإَهاْ٘ـ إٔ ٜطًـ

ٕٸ غـسع١ٝ ٖـرا اؿـل تـ٪دٟ إىل ايتطًطٌـ يف َكـاّ ا٫َتجـاٍ، ٚبايتـايٞ إىل           عٔ ْؿط٘. نُـا أ

ٕٸ      ْؿٞ مجٝع اؿكٛم ٚايتهايٝ ع١ إىل أ ـ ايػسع١ٝ. نُا ٜـرٖب بعـ  املـتهًُني َٔـ ايػٝـ

 غسع١ٝ اؿطٔ ٚايكبض ت٪دٟ إىل ايٓؿٞ ايهاٌَ يًشطٔ ٚايكبض.

ٕٸ سل ايطاعـ١ هلل هـب إٔ ٜهـٕٛ سكـّا طبٝعٝـّا، ميهٔـ إدزان٘ـ َٔـ قبٌـ           ٚعًٝ٘ ؾإ

ايعكٌ. ٚيهٔ إذا نإ ا٭َس نريو ميهٓٓا ا٫دعا٤ بإٔ اؿكـٛم ايطبٝعٝـ١ غـري َٓشؿـس٠     

ٕٸ ايعكـٌـ ايــرٟ ٜــدزى اؿــل ايطبٝعـٞـ ٱطاعــ١ اهلل ٜطــتطٝع إٔ ٜــدزى      عــ ل إطاعــ١ اهلل، ٚأ

ٕٸ هلل َجٌ ٖرا اؿل ع٢ً عبـادٙ   ٕٸ ذيو ايعكٌ ايرٟ ٜكٍٛ: إ سكٛم اٱْطإ ايطبٝع١ٝ أٜكّا، ٚأ

ٕٸ يٲْطإ مبا ٖٛ إْطإ َجٌ ٖرٙ اؿكٛم.  ٜكٍٛ: إ
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   ٚ ٕٸ ايرٜٔ ٜٓهسٕٚ ٚدـٛد سكـٛم ؾطسٜـ١  طبٝعٝـ١ يٲْطـإ، ٜٚكٛيـٕٛ:    ٚبعباز٠ أخس٣: إ

ٕٸ سكٛقـ٘ـ بأمجعٗــا     ظ يٲْطــإ أٟ ســل طبٝعـٞـ أٚ ؾطــسٟ، بـٌـ ٖــٛ َهًـــ ؾشطــب، ٚإ يـٝـ

ــع          ِٗ ادعــا٤ نــٕٛ مجٝ ـٔـ ايتهــايٝـ ايػــسع١ٝ، ٫ ميهـٓـ ــصع َ ــ١، ٚإ ــا تٓت يٝطــت طبٝعٝ

ـٌـ ٚدــٛد           ــاى يف ا٭ق ــإٔ ٖٓ ــاف هلــِ َـٔـ ا٫دعــا٤ ب ـٌـ ٫ َٓ ــ١، ب ايتهــايٝـ ٚقــع١ٝ ٚاعتبازٜ

ٕٸ ٖـرا ايتهًٝــ     يتهًٝـ ؾطسٟ ٚطبٝ عٞ، ٖٚٛ عباز٠ عٔ ٚدٛب إطاع١ ا٭ٚاَـس اٱهلٝـ١. ٚإ

ايؿطسٟ ٚايطبٝعٞ ٖـٛ ايـديٌٝ ايـرٟ ٜـربز ايـدؾع ٚاؿـح إىل ايعٌُـ بايتهـايٝـ )ايػـسع١ٝ(.          

ٕٸ ٖرا ايتهًٝـ ايؿطسٟ ٚايطبٝعٞ َتٓاظس يًشل ايطبٝعٞ هلل ٚقا٥ِ عًٝ٘. ٚيهٔ ايطـ٪اٍ   ٚإ

٤ ٜكــّٛ ٖــرا اؿــل ٚايت   ٟٸ غـٞـ هًٝـــ ايطبٝعـٞـ  َٚــا ٖــٛ ايطسٜــل إىل َعسؾتُٗــا   ٖــٛ: عًــ٢ أ

ٚإدزانُٗا  ٚمٓلا نإ ٖرا اؿل ٚذيو ايتهًٝـ طبٝعٝني ئـ ٜهـٕٛ باٱَهـإ نُْٛٗـا     

ٕٸ إدزانُٗــا َـٔـ طسٜــل ايٓكـٌـ ٜٛادـ٘ـ   ، ٚإ ْاغــ٦ني عـٔـ اٱزاد٠ ايتػــسٜع١ٝ هلل تعــاىل ٚسهُـ٘ـ

 قرٚزّا أٜكّا.

ٕٸ ٖرا اؿل ٚايتهًٝـ ط بٝعٝـإ، ٚأخ٬قٝـإ، ٚضـابكإ    ٚيريو هب عًٝٓا ايكٍٛ بأ

. ٚيهٔـ ايطـ٪اٍ ٖـٛ: َـا ٖـٛ          ع٢ً ايدٜٔ، َٚكدَإ ع٢ً ايؿك٘، ٜٚدزنإ َٔـ طسٜـل ايعكٌـ

ايؿــازم بــني ٖــرا اؿــل ٚايتهًٝـــ ايطبٝعـٞـ ايــرٟ ميٝصُٖــا عـٔـ ضــا٥س اؿكــٛم ٚايٛادبــات   

ـ ايطبٝع١ٝ . ٚإذا نٓا قبٌ ايسدٛع إىل ايػسٜع١، ٚدزاض١ ا٭دي١ ايٓك١ًٝ، ٚاـٛض يف نػـ 

ٔ بتٛظٝـــ ايعكـٌـ املطــتكٌ عـٔـ ايػــسع;   ٜٔ َٚــأَٛزٜاؿكــٛم ٚايٛادبــات ايػــسع١ٝ، َكــطس  

، ؾًُـاذا ٫ ْطـتطٝع أٚ      يًتعسف ع٢ً سل اهلل ايطبٝعٞ ع٢ً عبادٙ، ٚٚادبِٗ ايطبٝعٞـ ػاٖ٘ـ

و ذات ايطسٜـل يًتعـسف عًـ٢ سكـٛم اٱْطـإ ايطبٝعٝـ١، ٚانتػـاؾٗا           ٫ هب عًٝٓا إٔ ْطًـ

ــأ   ــد ايت ــل عكــٛم اٱْطــإ     ٚملــاذا هــب إٔ ْكٝ ــ١ ٚايؿًطــؿ١ٝ يف َــا ٜتعً ٬َت ٚايبشــٛخ ايعكًٝ

 با٭دي١ ايٓك١ًٝ ا٭قعـ، ٚنؿؿٗا بٗا   

ٕٸ ا٭ؾٌ ايعاّ ايرٟ عًٝٓا اٱذعإ ي٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ٝ٥٬ ٖٛ قسٚز٠ قٝـاّ اؿكـٛم    إ

ٚايتهايٝـ ايػسع١ٝ ٚا٫عتباز١ٜ ع٢ً اؿكٛم ٚايتهايٝـ ايعك١ًٝ، ٚؼؿٌـ عًـ٢ اعتبازٖـا    

سعٝتٗا َٔ قبٌ اؿكٛم ٚايتهايٝـ ايطبٝع١ٝ ٚايعكًٝـ١. ٚيـريو ٫ ميهٓٗـا ْكـ  َبٓاٖـا      ٚغ

ات ٚا٭ضـظ    ٕٸ اؿكٛم ٚايتهايٝـ ايؿطس١ٜ ٚايطبٝع١ٝ ٚاسد٠ َٔ ايؿسقٝـ ٚإطازٖا. ٚعًٝ٘ ؾإ

ٕٸ ْؿٞـ أٚ إْهـاز اؿكـٛم ايؿطسٜـ١            ، ٚيٝطـت ٚاسـد٠ َٔـ َطـا٥ً٘. نُـا أ ايؿًطؿ١ٝ يف ايؿك٘ـ
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١، ٚيٝطت ْعس١ٜ ؾك١ٝٗ. ٚيريو ٫ ميهٔ َٔ خ٬ٍ ايتُطو با٭ديـ١  ٚايطبٝع١ٝ ْعس١ٜ ؾًطؿٝ

ـ أٚ       ايٓك١ًٝ، ايي تدٍ ـ عطب ايعاٖس، ٚعطب ايد٫ي١ ا٫يتصا١َٝ ـ عًـ٢ ْكـ  أٚ ؽؿٝـ

إْهاز سكٛم اٱْطإ، تربٜس َجٌ ٖرٙ ايٓعس١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿًطـؿ١ٝ. بٌـ عًـ٢ ايعهـظ َٔـ      

عكًٝــ١، ايــي تــربز ا٫عتكــاد بــاؿكٛم ايؿطسٜــ١    اي ١ذيــو هــب َـٔـ خــ٬ٍ ا٫ضــتٓاد إىل ا٭ديــ   

ٚايطبٝع١ٝ، إٔ ْسؾع ايٝد عٔ تًو ا٭دي١ ٚايعٛاٖس ايٓك١ًٝ. ٚيف ايٛاقع ميهٔ ا٫دعا٤; بطبب 

ٕٸ ا٭ديـ١ ايٓكًٝـ١ املمايؿـ١      ٚدٛد ا٭دي١ ايعك١ًٝ ايٓاٖك١ يؿاحل اؿكٛم ايؿطس١ٜ ٚايطبٝعٝـ١، أ

تؿكد ايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ املطتٓد٠ إىل ٖـرٙ ا٭ديـ١   ضتؿكد سذٝٸتٗا ٚاعتبازٖا املعسيف. ٖٚهرا ض

 اعتبازٖا أٜكّا; يكٝاَٗا ع٢ً ايؿشـ ٚايتشكٝل ايٓاقؿني.

ــٛم اٱْطــإ           ــرٜٔ ٜٓهــسٕٚ سك ٕٸ اي ــا أٜكــّا إقــاؾ١ ٖــرٙ ايٓكطــ١، ٖٚـٞـ أ ٚهــدز بٓ

ايؿطس١ٜ ٫ ٜٓهسٕٚ سكٛم اٱْطإ، بٌ ٜٓهسٕٚ تطـاٟٚ ا٭ؾـساد يف ايتُتـع بٗـرٙ اؿكـٛم،      

ٕٸ َػـهًتِٗ تهُٔـ يف      أٟ إِْٗ ىا يؿٕٛ ايتٛشٜع ايعادٍ ؿكٛم اٱْطـإ، ٚبعبـاز٠ أخـس٣: إ

ِٗ ٜـربزٕٚ    ايعداي١ يف ايتٛشٜع; إذ ٜسٜدٕٚ ٭ْؿطِٗ سؿ١ شا٥د٠ ع٢ً سؿـ اٯخسٜٔ، ٚيهٓـ

ٕٸ اهلل تعـاىل ٖـٛ          ذيو عُدّا أٚ ضّٗٛا ؼت غطـا٤ َٔـ ايتُطـو بايتعـايِٝ ايدٜٓٝـ١، ٜٚعٗـسٕٚ أ

ػه١ً ايي ْعاْٞ َٓٗا ػاٙ ايهجري َٔ اجملتُعات ايدٜٓٝـ١; إذ  ايرٟ أَس بريو. ٖٚرٙ ٖٞ امل

ٛٸز       ِٸ تربٜس ْك  سكٛم اٱْطإ يف ٖرٙ اجملتُعات َٔـ خـ٬ٍ ا٫ضـتٓاد إىل سـلٸ اهلل. ٚأتؿـ ٜت

ٕٸ ٖــرا أنــرب ظًــِ يف ســل اهلل تعــاىل; إذ ٜٓطــب اٱْطــإ  ازضــات٘ ايعاملــ١ عــل   ّا أ غمؿـٝـ

 ضا٥س ايٓاع إىل اهلل تعاىل.

ٓـا ٖٓـا إٔ ْػـري إىل بعـ  املطـا٥ٌ ايـي قـد تـ٪دٟ إىل ضـ٤ٛ يف ايتؿـاِٖ. إْٓـا            ٚهدز ب

سُٝٓا ْتشدخ عٔ اؿكٛم ايؿطس١ٜ ٚايطبٝع١ٝ يٲْطإ ٫ ْسّٚ إٔ مدٸد هلل تهًٝؿ٘، ٚإ ـا  

ـ٘ـ        ــاس١ قدزتـ ــد َطـ ــ٢ ؼدٜـ ـٌـ عًـ ــإ ٜعُـ ـ٘ـ يٲْطـ ــ٬ٍ خًكـ ـٔـ خـ ٕٸ اهلل َـ ــٛ أ ــا ٖـ ــدٻع٢ ٖٓـ املـ

  ٟ ني، أ ـ٘ـ يف ايتكـٓـ ـ٘ـ إٔ ٜساعـٞـ سكــٛم       ٚؾــ٬سٝات٘ ٚسكٛق ــ١ اهلل تكتكـٞـ بعــد خًك ٕٸ عداي إ

ات٘        ــّا ٜٚتذاٖـٌـ َكتكـٝـ ــل نا٥ٓ ــ١. ؾــ٬ ميهـٔـ هلل تعــاىل إٔ ىً ــ١ ٚايطبٝعٝ اٱْطــإ ايؿطسٜ

ــل اٱْطــإ ايٛادــد يًشكــٛم           ــاز بــني خً ــازٟ تعــاىل إٔ ىت ــ١. ٜطــتطٝع ايب ــ١ ٚايطبٝعٝ ايؿطسٜ

تطٝع إٔ ىتــاز بــني خًــل ايطبٝعٝــ١ ٚايؿطسٜــ١ ٚعــدّ خًــل َجـٌـ ٖــرا اٱْطــإ، ٚيهٓـ٘ـ ٫ ٜطــ 

اٱْطـإ ايٛادــد يًشكــٛم ايطبٝعٝــ١ ٚايؿطسٜــ١ ٚخًــل اٱْطـإ غــري ايٛادــد ملجـٌـ ٖــرٙ اؿكــٛم   
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ٕٸ اٱْطــإ ايؿاقــد هلــرٙ اؿكــٛم إ ــا ٖــٛ ؾاقــد ؿكٝكــ١ اٱْطــا١ْٝ.         ــ١; ٭ ــ١ ٚايؿطسٜ ايطبٝعٝ

، ٚإٕ سكٛق٘ـ ايؿطسٜـ١ ٚايطبٝعٝـ١ ا         ٕٸ نساَـ١ اٱْطـإ ذاتٝـ١ ي٘ـ يـي ؼهٞـ   ٚبتعبري ايـدٜٔ: إ

 عٔ َكاَ٘ َٚٓصيت٘ ا٭خ٬ق١ٝ اـاؾ١ تٓتر َٔ نساَت٘.

ٕٸ ايتأنٝد ع٢ً سكٛم اٱْطإ ايؿطسٜـ١ ٚايطبٝعٝـ١ ٫ ٜعـين ْؿٞـ      َٚكاؾّا إىل ذيو ؾإ

ايتهايٝـ ايد١ٜٝٓ أٚ ػاٌٖ أُٖٝتٗا، ٚإ ا ٜهُٔ نٌ ُٖٓـا يف ا٭ضـًٛب ايؿـشٝض يؿٗـِ     

ٕٸ ؾُٗٓا  َٚعسؾتٓا يًتهايٝـ ايد١ٜٝٓ َستبط ١٦َ بامل٦ـ١  ايػسٜع١ َٚعسؾ١ ايتهايٝـ ايد١ٜٝٓ. ٚإ

ٕٸ ز٩ٜتٓــا  بؿُٗٓــا ؿــل اهلل، ْٚطــب١ ٖــرا اؿــل إىل سكــٛم اٱْطــإ ايؿطسٜــ١ ٚايطبٝعٝــ١، أٟ إ

ايؿًطؿ١ٝ يف باب َطاس١ سل اهلل ايطبٝعٞ، ْٚطبت٘ إىل سكٛم اٱْطإ ايؿطس١ٜ ٚايطبٝعٝـ١،  

، ٚتؿطـريْا يًٓؿـٛف املبٝٓـ١    َ٪ثس٠ بػهٌ ناٌَ يف ؾُٗٓا ٚإدزانٓا يٮسهـاّ ايػـسع١ٝ  

ٕٸ ٖـرا ايتـأثري ساضـِ َٚؿـريٟ. ٚيف اؿكٝكـ١ ميهٔـ ايكـٍٛ بأْ٘ـ ْـٛع َٔـ            هلرٙ ا٭سهاّ. ٚإ

 ايجٛز٠ ايهٛبسْٝك١ٝ يف ايؿك٘.

ٛٸزٜٔ ايـدٜٓٝني         ٜٚؿدف إٔ ٫ تهٕٛ ٖرٙ املطأي١ َٔـ املطـا٥ٌ ايـي أثازٖـا بعـ  املتٓـ

ثس بايػسب، ٚبريو ٜتِ ايتػٜٛؼ ع٢ً أؾٌـ  يف عؿسْا يتجاز سٍٛ قا٥ًٗا شٚبع١ ا٫غرتاب ٚايتأ

املطأي١، ؾكد نإ ٖرا ايتطا٩ٍ َطسٚسّا ستـ٢ َٔـ قبٌـ املـتهًُني ايتكًٝـدٜني. ؾكـد ذٖـب        

ض عًــ٢ اهلل تعــاىل، ٚذٖــب      ايهــجري َـٔـ عًُا٥ٓــا املــتهًُني قــدميّا إىل اضــتشاي١ ؾعـٌـ ايكبـٝـ

ٕٸ اهلل    ٕٵ نـإ بٛضـع٘ َٔـ    ايهجري َِٓٗ إىل اضتشاي١ ايتهًٝـ مبا ٫ ٜطـام. ٖٚـرا ٜعـين أ  ٚإ

ٕٸ ؾكـا٥ً٘ ا٭خ٬قٝـ١ ؼـٍٛ دٕٚ ؾـدٚز َجٌـ           ض، إ٫ أ ايٓاس١ٝ ايتهٜٛٓٝـ١ إٔ ٜكـّٛ بعٌُـ ايكبٝـ

ني، ٚإٕ قـبض       ٕٸ ؾؿات اهلل ا٭خ٬ق١ٝ ؼدٸ َٔـ قدزت٘ـ ٚسك٘ـ يف ايتكٓـ ٖرٙ ا٭ؾعاٍ عٓ٘، أٟ إ

ٕٸ اهلل        تعـاىل يف  ايتهًٝـ مبا ٫ ٜطام ٜعـين إٔ عًـ٢ ا٭سهـاّ ايػـسع١ٝ أطـسّا أخ٬قٝـ١، ٚإ

ٛٸض يػـريٙ سـل         َكاّ ٚقع ٚدعٌ ا٭سهاّ ايػسع١ٝ ٫ ٜعُد إىل ْكـ  ٖـرٙ ا٭طـس، ٚئـ ٜؿـ

ني ٫ تٓشؿـس بـايتهًٝـ مبـا ٫ ٜطـام،       ٕٸ أخ٬م ايتػسٜع ٚايتكٓـ ْككٗا. إ٫ إٔ ن٬َٓا يف أ

ٕٸ مجٝع ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ، مبا يف ذيو اؿكٛم ايؿطس١ٜ ٚايطبٝع١ٝ، َكدٸ١َ ع٢ً ايتػـسٜع   بٌ إ

 يتكٓني.ٚا

ٝع اؿكــٛم.     ظ ايعًــِ ضــ٣ٛ تكـٝـ ٕٸ َـٔـ بــني ا٭عُــاٍ ايكبٝشــ١ ٖــٛ ظًــِ ايعبــاد، ٚيـٝـ إ

ٕٸ يٲْطإ سكٛقّا طبٝع١ٝ ٚؾطس١ٜ بأديـ١ َتٝٓـ١ َٚكٓعـ١ نـإ ْكـ  ٖـرٙ        ٚعًٝ٘ إذا مت إثبات أ
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، أٚ تػـسٜع          اؿكٛم َٔ قبٌـ اهلل قبٝشـّا، ٚإٕ اتؿـاف اهلل بايعـدٍ وـٍٛ دٕٚ إٔ ٜكـّٛ بعٌُـ

ب غــمـ يف َٓؿــب، ٜهــٕٛ ضــببّا يف ْكــ  ســل َـٔـ سكــٛم عبــد َـٔـ      سهــِ، أٚ تٓؿـٝـ

ٕٸ إطــاز أسهــاّ ايــدٜٔ ا٫دتُاعٝــ١ ٖــٛ       عبــادٙ. املــدع٢ ٖــٛ إٔ يًػــسٜع١ إطــازّا أخ٬قٝــّا، ٚإ

ــد إٔ ْؿٗــِ        ــا ْسٜ ـ٘ـ إذا نٓ ــ١. ٚعًٝ )سكــٛم اٱْطــإ(، ايــرٟ ٖــٛ أضــاع ا٭خــ٬م ا٫دتُاعٝ

ٓـ     ا هلـرٙ ا٭سهـاّ مبـٛاشٜٔ سكـٛم     ا٭سهاّ ايد١ٜٝٓ بػهٌ ؾشٝض تعـٝٸٔ عًٝٓـا إٔ ْـصٕ ؾُٗ

ٕٸ سـلٸ طاعت٘ـ َػـسٚط               . ٚإ ظ بأضـبل ٚأٚضـع َٔـ سـل طاعت٘ـ ٕٸ سـل تػـسٜع اهلل يٝـ اٱْطـإ. إ

باْطذاّ أسهاّ اهلل ٚتػسٜعات٘ َع ايكِٝ ا٭خ٬قٝـ١. ٚملـا نـإ ا٭َـس نـريو ٚدـب عًٝٓـا        

ــس ْكــ  س        ــ١. ٫ٚ ميهـٔـ تربٜ ــايكِٝ ا٭خ٬قٝ ــا ٭سهــاّ ٚأٚاَــس اهلل ب ظ ؾُٗٓ كــٛم إٔ ْكـٝـ

ٕٸ َجٌـ ٖـرا ايعُـٌـ َٔـ أضـٛأ  ـاذز ضـ٤ٛ اضـتػ٬ٍ ايــدٜٔ،            اٱْطـإ با٫ضـتٓاد إىل سـلٸ اهلل. إ

 ٚإضا٠٤ اضتمداّ املكدٸضات ايد١ٜٝٓ.

 

 َطؤٚي١ٝ ايتٛفٝل بني حّل اهلل ٚحكٛم اإلْطإ ــــــ

ٕٸ أِٖ َطأي١ تٛادٗٓا مٔـ املطـًُني يف ايٛقـت ايـسأٖ يف َـا ٜتعًـل        ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾإ

ايع١ًُٝ، ٜٚتعٝٸٔ عًٝٓا ايـتؿهري ٚايتشكٝـل بػـأْٗا، ٖٞـ َطـأي١ ايتٛؾٝـل بـني سـل          باؿه١ُ

ــ١         ــ١ إىل ْعسٜ ــ١. ٚمـٔـ يف ٖــرا اٱطــاز عادــ١ َاضٸ ــ١ ٚايؿطسٜ اهلل ٚسكــٛم اٱْطــإ ايطبٝعٝ

ٕٸ ٖــرٙ ايٓعسٜــ١ ٫ ميهـٔـ انتػــاؾٗا ٚايٛؾــٍٛ إيٝٗــا ٚإثباتٗــا إ٫ َـٔـ    ٚاقــش١ َٚٓكشــ١، ٚإ

ٞٸ َطــتك     ٕٸ ايتشكٝــل اؿــسٸ      خــ٬ٍ ؼكٝــل ســسٸ ٚعكًــ ٌٸ، ٚتٛظٝـــ أضــًٛبٺ ؾًطــؿٞ. ٚطبعــّا إ

١ ايدٜٓٝــ١      ، ٚا٫ضــتٓاد إىل ا٭ضــًٛب ايؿًطــؿٞ، ٫ ٜٓــايف ايسدــٛع إىل ايطـٓـ ٚاملطــتكٌ ٚايعكًـٞـ

   ١ ٚغري ايد١ٜٝٓ، ٚتٛظٝـ ايٓكاط اٱهاب١ٝ املٛدٛد٠ يف آثاز املتكدٸَني، إ٫ إٔ إعاد٠ بٓـا٤ ايطٓـ

ض ايٓكًٝـات عًـ٢        عك٥٬ّٝا غ٤ٞ آخس َػاٜس يٲميإ ا يتعبـدٟ ٚايتكًٝـد ا٭عُـ٢، َٚػـاٜس يرتدٝـ

 ايعكًٝات، َٚػاٜس ٱيػا٤ دٚز ايعكٌ يف قباٍ ايٓكٌ.

ــ٢         ــل، ٚتؿــسٸ عً ٕٸ ســلٸ اهلل َطً ــ٢ أ ــ٢ اٯٕ ت٪نــد عً ــت ست ــ١ ناْ تٓا ايدٜٓٝ ٕٸ ضـٓـ إ

ِٸ تعسٜــ اٱْطـإ بأْ٘ـ     تهًٝـ ايعباد يف قباي٘، ٚقد ذٖبت يف ذيو بعٝدّا. ٚيف ٖرٙ ايط١ٓ ٜت

ِٸ تعسٜؿ٘ـ يٓـا يف      س ٕٸ اٱي٘ـ ايـرٟ ٜـت ٕٸ َٛقٛع عًِ ايؿك٘ ٖٛ ؾعٌ املهًٖؿني. إ ٝٛإ َهًٖـ، ٚإ

ٞٸ ٜتُتـع عـل َطًـل يف املايهٝـ١، ٚوـل        ٖرٙ ايط١ٓ عباز٠ عٔ دنتاتٛز َطتبدٸ، أٚ َؿـًش
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ــ )سكـٛم اٱْطـإ ايطبٝعٝـ١       ظ ي ي٘ إٔ ميازع مجٝع َا وًٛ ي٘ َٔ ايتؿسؾات يف عبادٙ، ٚيٝـ

ٕٸ إزادت٘ إَـا دصاؾٝـ١ أٚ أْٗـا بأمجعٗـا تابعـ١      ٚايؿطس١ٜ(  أٟ قٌ َٔ اٱعساب يف سطابات٘، ٚإ

ملؿًش١ ايٓعاّ. ٚإٕ اؿهاّ ايرٜٔ ٜٓؿٸبِٗ ٜٚطتمًؿِٗ يف ايطُاٚات ٚا٭زض، ٜٚتؿـسؾٕٛ  

ات أٜكـاّ     ٕٸ إزادتٗـِ إَـا   يف َؿا٥س ايٓاع بايٓٝاب١ عٓ٘، ٜتُتعٕٛ مبجٌـ ٖـرٙ اـؿٛؾٝـ ، أٟ إ

ظ هلـا      إٔ تهٕٛ دصاؾ١ٝ أٚ تا ٕٸ سكٛم اٱْطـإ ايطبٝعٝـ١ ٚايؿطسٜـ١ يٝـ بع١ ملؿًش١ ايٓعاّ، ٚإ

ٕٸ         ٟٸ َٛقع َٔ اٱعساب يف قسازاتِٗ، ٫ٚ ٜٓبػٞـ إٔ ٜهـٕٛ هلـا َجٌـ ٖـرا املٛقـع. ٚٚاقـض أ أ

ايٓعاّ ايطٝاضٞ ايدميكساطٞ ئ ٜتُم  عٔ َجٌ ٖرا ايتؿٜٛس ايرٟ ٜسمس٘ـ ايـدٜٔ يًبـازٟ    

ٕٸ َجٌ ٖرٙ املعسؾ١ ايدٜٓٝ ١ ئ تٓطذِ َع ايدميكساط١ٝ بأ١ٜ سـاٍ َٔـ ا٭سـٛاٍ، ٚئـ     تعاىل، ٚإ

 ميهٔ اؾُع بُٝٓٗا أبدّا، بٌ ميهٔ هلا إٔ تطتكِٝ َع ا٫ضتبداد ايدٜين.

ــ١          ِ ا٭خ٬قٝ ــ٢ ايكـٝـ ــ١ تكــّٛ عً ــ١ ٚايؿطسٜ ــإٔ سكــٛم اٱْطــإ ايطبٝعٝ ــا ب ٚأَــا إذا قًٓ

ٕٸ قدز٠ اهلل ٚإزادت٘ تابع١ يًكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ، ؾعًٝٓـا   ٕٸ ايتهـايٝـ ايـي    ا٭ضاض١ٝ، ٚأ إٔ ْكبٌـ أ

ٕٸ      ٜكعٗا اهلل ع٢ً عاتل ٖرا اٱْطإ ٚناًٖ٘ ضٛف تهٕٛ َٓطـذ١ُ َـع ٖـرٙ اؿكـٛم، ٚأ

، ٚأْٓــا ضٓتٛؾـٌـ    عدايــ١ اهلل ضــتشٍٛ دٕٚ ْكــ  ٖــرٙ اؿكــٛم ايؿطسٜــ١ ٚايطبٝعٝــ١ َـٔـ قبًـ٘ـ

بدٚزْا إىل ؾِٗ ؾـشٝض يتًـو ايتهـايٝـ ؾُٝـا إذا نـإ ؾُٗٓـا يًٓؿـٛف املبٝٸٓـ١ يٮسهـاّ          

ٕٸ ٖـرٙ اؿكـٛم          اي ا مبـٛاشٜٔ سكـٛم اٱْطـإ ايطبٝعٝـ١ ٚايؿطسٜـ١. ٚإ ػسع١ٝ قا٥ُّا عًـ٢ قٝاضٗـ

ــٛع إىل       ــ٢ ايسدـ ــّا عًـ ــؿٗا َتٛقؿـ ــٕٛ نػـ ــ٢ ٜهـ ــسع١ٝ، ستـ ــ١ ٚغـ ــع١ٝ أٚ اعتبازٜـ يٝطـــت ٚقـ

ايٓؿٛف ايد١ٜٝٓ، ٚتهٕٛ سذٝٸتٗا َٚػسٚعٝتٗا َتٛقؿ١ ع٢ً إَكا٥ٗا ٚاملؿادق١ عًٝٗـا َٔـ   

 قبٌ ايػازع أٚ سانِ ايػسع.

ًٝ٘ إذا ناْت ايدميكساط١ٝ تٓػأ عٔ سكٛم اٱْطإ، ٚإذا ناْت سكٛم اٱْطـإ  ٚع

ــ٢ اؿكــٛم          ــ١ َكدَــ١ عً ــ١ ٚايطبٝعٝ ــت اؿكــٛم ايؿطسٜ ــ١ ٚطبٝعٝــ١، ٚإذا ناْ ــّا ؾطسٜ سكٛق

ــ١ ٚاٱضــ٬ّ، ؾؿـٌـ        ــني ايدميكساطٝ ــل ب ــات ايػــسع١ٝ، مل ٜهـٔـ باٱَهــإ; يًتٛؾٝ ٚايٛادب

باْطـذاَٗا َــع ا٭سهــاّ ايؿكٗٝـ١. ٖٚــرا ٖــٛ    ايدميكساطٝـ١ عـٔـ قُٝٗـا، ٚتكٝٝــد َػــسٚعٝتٗا  

ٗر ايــرٟ ٜٴع  ــايـٓـ ــدٜٔ;      بٻ ــربض اٱضــ٬َٞ يًدميكساطٝــ١(; إذ ٜــرٖب بعــ  عًُــا٤ اي ــ )اي ـ٘ـ بـ س عٓ

    ِ ــ١، إىل تكطـٝـ ــ١يًتٛؾٝــل بــني اٱضــ٬ّ ٚايدميكساطٝ ــ١   ايدميكساطٝ إىل قطــُني: ايدميكساطٝ

ٕٸ ايدميكس  ِٸ ٜــدعٕٛ بــأ اطٝــ١ ا٭ضــًٛب١ٝ َٓطــذ١ُ َــع ا٭ضــًٛب١ٝ; ٚايدميكساطٝــ١ ا٭خ٬قٝــ١، ثــ
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اٱضــ٬ّ، خ٬ؾــّا يًدميكساطٝــ١ ا٭خ٬قٝــ١، ؾإْٗــا ٫ تٓطــذِ َــع اٱضــ٬ّ. َٚــساد ٖــ٪٤٫ َـٔـ  

ايدميكساط١ٝ ا٭ضًٛب١ٝ طب٬ّ ؾازغّا ميهٔ يٓا إٔ  ٮٙ با٭سهاّ ايؿك١ٝٗ، ٚميهٔـ ي٘ـ إٔ   

ِ اٱضـــ  ١ ٖـــ٪٤٫ ٖــٞـ عـــدّ اْطـــذاّ ايكــٝـ ٕٸ ؾسقــٝـ ١َٝ٬ ـ     هتُـــع َـــع ا٫ضـــتبداد ايـــدٜين. إ

ٚميهٓهِ ايكٍٛ: ا٭سهاّ اٱض١َٝ٬ ـ َع ايكِٝ ايًٝرباي١ٝ. ٚيرا ؾإِْٗ ٜطتٓتذٕٛ َٔ ذيـو   

ٕٸ اٱض٬ّ ٫ ٜٓطـذِ َـع ايًٝربايٝـ١  ايدميكساطٝـ١، أٚ      ا٭خ٬قٝـ١ نُـا وًـٛ      ايدميكساطٝـ١ أ

ٔٵ إذا أَهٔ ؾؿٌ  ايدميكساط١ٝ عٔ ايًٝرباي١ٝ ؾعٓدٖا ميهٔ إٔ ػتُـع   هلِ تطُٝتٗا. ٚيه

 ع اٱض٬ّ.َ

ـٌـ    ــتشاي١ ؾؿـ ــدزنٕٛ اضـ ــ٪٤٫ ٫ ٜـ ٕٸ ٖـ ــ١إ ــٛم    ايدميكساطٝـ ــ١ عكـ ــا املتُجًـ ـٔـ قُٝٗـ عـ

ٕٸ  اـايٝـــ١ َــٔـ سكـــٛم اٱْطـــإ قابًـــ١ يًذُـــع َـــع ا٫ضـــتبداد         ايدميكساطٝـــ١ اٱْطـــإ، ٚأ

ــب٘       ـٞـ غـ ـٌـ ٖـ ــ١، بـ ــٕٛ دميكساطٝـ ــا إٔ تهـ ـٔـ هلـ ــريو ٫ ميهـ ١، ٚيـ ـٝـ ــ١ ٚايؿاغـ ٚايدنتاتٛزٜـ

ِ ا٭خ٬قٝــ١. دميكساطٝــ١ أٚ َطــ٢ُ ايدميكساطٝــ١، أ ٚ أْٗــا يف ا٭قـٌـ ؾاقــد٠ ٭ٟ ْــٛع َـٔـ ايكـٝـ

ٖٚٞ ع٢ً أ١ٜ ساٍ بكاع١ شا٥ؿ١ َٚػػٛغ١، اهلدف َٓٗا ا٫ستٝاٍ ع٢ً ايبطـطا٤ َٔـ ايٓـاع;    

ٕٸ ايدميكساطٝـ١ ميهٔـ هلـا إٔ ػتُـع        ايدميكساطٝـ١ بػ١ٝ سسَاِْٗ َٔـ   ١ً. إ اؿكٝكٝـ١ ٚا٭ؾٝـ

ٔ   َع ايدٜٔ، ٚيهٓٗا ٫ ػتُـع َـع ا٫ضـتبداد ايـدٜين      ٚيـريو ٫   ،ٚايكـسا٠٤ ا٫ضـتبداد١ٜ يًـدٜ

ٕٸ ٖـ٪٤٫ قبٌـ        ميهٔ تطٜٛؼ ا٫ضتبداد ايدٜين بٛقع ٫سكـ١ ايـدٜين أٚ اٱضـ٬َٞ يف آخـسٙ. إ

ــسٚا إىل  ــ١إٔ ٜٓعـ ــٛع     ايدميكساطٝـ ــ١ دٕٚ ٚقـ ــدز٠، ٚاؿًٝٛيـ ــ٢ ايكـ طس٠ عًـ ـٝـ ــؿٗا أدا٠ يًطـ بٛؾـ

  ٛ ١ً يًتٛشٜــع ايعــادٍ ٚايطــًُٞ يًطــًط١، ٜٓعــسٕٚ إيٝٗــا ب ؾــؿٗا ؾهــس٠ غسبٝــ١  ايؿطــاد، ٚٚضـٝـ

طس٠ عًٝٗـا َٔـ خـ٬ٍ ايـدٜٔ ٚا٭سهـاّ ايدٜٓٝـ١.         تٗدف إىل غصْٚا ثكاؾّٝا، ٚيريو هب ايطٝـ

ٕٸ ٖ٪٤٫ ٜٓعسٕٚ إىل ْك  سكٛم اٱْطإ بٛؾؿٗا َطأي١ ٖٝٸٓـ١ ٫ تطـتدعٞ إٔ مـسم زَٚـا      إ

 َٔ أدًٗا، أٚ أْٗا ؾك١ً ؾأز ٫ ٜٓبػٞ يٓا إٔ ْتذاٌٖ ق١ُٝ بٝدز ايكُض َٔ أدًٗا.

 

ٌّ ــــــتٓٛ  ٜع ايدميكساط١ٝ ُٚضُبٌ احل

ــاؾّا إىل ذيــــو إ ــا:   َٚكــ ــ١ إىل قطــــُني، ُٖــ ِ ايدميكساطٝــ ـٝـ ــتطعٓا تكطــ ــا إذا اضــ ْٓــ

ٚايدميكساطٝــ١ ا٭ضــًٛب١ٝ، أٚ ايدميكساطٝــ١ ايدٜٓٝــ١; ٚايدميكساطٝــ١  ;ايدميكساطٝــ١ ا٭خ٬قٝــ١

ِ ا٫ضـتبداد إىل ٖـرٜٔ ايكطـُني أٜكـّا. ٚيف        ٖـرٙ ايؿـٛز٠   غري ايد١ٜٝٓ، أَهٓٓا أٜكـّا تكطٝـ
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ٛبٞ، ٚإٕ ا٫ضـتبداد          ٌٖ ميهٔ يٓـا إٔ ْكـٍٛ: إٕ ا٫ضـتبداد ا٭خ٬قٞـ غـري ا٫ضـتبداد ا٭ضًـ

ا٭ضًٛبٞ َٓطذِ َع اٱض٬ّ  ٌٖٚـ ميهٓٓـا ايـرٖاب إىل اعتبـاز سهـِ ا٫ضـتبداد ايـدٜين        

غري سهِ ا٫ضتبداد غري ايدٜين  ٌٖٚـ يـد٣ ٖـ٪٤٫ يف ا٭ضـاع ْعسٜـ١ ٚاقـش١ َٖٚٓكشـ١ يف        

ــاب ا٫ضــت  ـ٘ـ        ب ظ ي ـٝـ ــدٜين ي ــّٛ ا٫ضــتبداد اي ٕٸ َؿٗ ، أٚ أ ـ٘ـ ــ١ دْٚ ــدٜين، ٚطــسم اؿًٝٛي بداد اي

تِٗ ٚكـايؿتِٗ يًدميكساطٝـ١      َؿدام عٓدِٖ  ٌٖٚ ضا٤يٛا أْؿطِٗ عُا إذا ناْـت سطاضٝـ

ْاغ١٦ عٔ غريتٗـِ ٚيٝـتِٗ ايدٜٓٝـ١ أّ أْٗـا ْتـاز اؾرتاقـاتِٗ        ١ا٭خ٬ق١ٝ ٚايكِٝ ايدميكساطٝ

ا٫ضـتبداد ايـدٜين، ٚقا٥ُـ١ عًـ٢ ؾٗـِ خـاط٧ ؿـدٚد سـل اهلل         املطبك١ يف َػسٚع١ٝ ٚأسكٝـ١  

 ْٚطبت٘ إىل سكٛم اٱْطإ ايؿطس١ٜ ٚايطبٝع١ٝ 

ٕٸ ٖرا ا٭ضـًٛب قـا٥ِ عًـ٢ اؾرتاقـات أخ٬قٝـ١ خاؾـ١        ٕٸ ايدميكساط١ٝ أضًٛب، إ٫ أ إ

ٕٸ ؾؿٌـ ايدميكساطٝـ١ عٔـ         متٝصٙ عٔ ضا٥س ا٭ضايٝب اٱداز١ٜ ا٭خـس٣ يف اجملتُـع. ٚيـريو ؾـإ

ٛٸَا ٚ      َك ٕٸ ايتٛؾٝـل بـني ايـدٜٔ  زٖٔـ   ايدميكساطٝـ١ تٗا ٚعٓاؾسٖا ا٭خ٬ق١ٝ ئـ هـدٟ ْؿعـّا. ٚإ

ـٸ عـٔـ ايٓصعــ١ ا٭خبازٜــ١ ٚايٓكًٝــ١ ايٛاثكــ١ ٚا٭ؾــٛي١ٝ، ٚقبــٍٛ اعتبــاز ٚسذٝٸــ١ ايعٓــٕٛ    بــايه

ايعك١ًٝ ٚايتذسب١ٝ. ٚإ٫ ؾؿٞ غري ٖرٙ ايؿٛز٠ لـد ايؿـدم ٜؿـسض عًٝٓـا ايهــ عٔـ خـداع        

ٕٸ اٱضـ٬ّ ٫ ٜٓطـذِ َــع    اٯخـسٜٔ ٚخـداع أْؿطــٓ   ٚسكــٛم  ايدميكساطٝـ١ ا، ْٚكـٍٛ بؿــساس١: إ

ــٛم          ــ١ ٚسك ــرٟ ٫ ٜٓطــذِ َــع ايدميكساطٝ ظ ٖــٛ اي ـٝـ ٕٸ اٱضــ٬ّ ي ــع أ ٔٸ ايٛاق اٱْطــإ. ٚيهــ

اٱْطــإ، ٚإ ــا ايــرٟ ٫ ٜٓطــذِ َــع ايدميكساطٝــ١ ٚسكــٛم اٱْطــإ ٖــٛ ايتؿطــري ٚايكــسا٠٤       

ٓــٕٛ ايٓكًٝــ١، ٚتكــدميٗا عًـ٢ َــا ٖــٛ أقــ٣ٛ  اٱضـ١َٝ٬ ايكا٥ُــ١ عًــ٢ اؿذٝــ١ ا٫مؿـاز١ٜ يًع  

 َٓٗا َٔ ايعٕٓٛ ايعك١ًٝ ٚايتذسب١ٝ.

ٕٸ أْؿاز ٖرٙ ايكسا٠٤ ٜتبٓـٕٛ َٔـ    ٕٸ ٖرٙ ايكسا٠٤ ايد١ٜٝٓ َع١ًًٖ، ٚيٝطت َطتدي١، أٟ إ إ

ِٸ ٜطـعٕٛ إىل      ايبدا١ٜ; ٭ضباب ضٝاض١ٝ ٚاقتؿاد١ٜ، ْعس١ٜ خاؾ١ يف باب ؾًطـؿ١ اؿكـٛم، ثـ

ٞٸ عٓل ايٓؿٛف ايد١ٜٝٓ  يتٓطذِ َع ٖرٙ ايٓعس١ٜ، ٜٚؿطـسٕٚ تًـو ايٓؿـٛف بػـهٌ ٜـربِّز      ي

ٕٸ ٖـــ٪٤٫ بـــد٫ّ َــٔـ إٔ ٜبـــدأٚا عـــجِٗ    تًـــو ايٓعسٜـــ١ َــٔـ ايٓاسٝـــ١ ايدٜٓٝـــ١. ٚبعبـــاز٠ أخـــس٣: إ

ٚؼكٝكِٗ َٔ دزاض١ َطاس١ سل اهلل، ْٚطب١ ذيو إىل سكـٛم اٱْطـإ ايؿطسٜـ١ ٚايطبٝعٝـ١،     

ِٸ بٝــإ ٚتؿطــري ايٓؿــٛف ايدٜٓٝــ١ يف قــ٤ٛ   ايٓتــا٥ر اؿاؾــ١ً َـٔـ خــ٬ٍ ٖــرا ايبشــح  َٚـٔـ ثــ

ٚايتشكٝــل، لــدِٖ ٜسبطــٕٛ اؿؿــإ خًـــ ايعسبــ١، ؾٝــرٖبٕٛ إىل ايٓؿــٛف ايدٜٓٝــ١ أ٫ّٚ،  
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ٚواٚيٕٛ إٔ ٜطتٓبطٛا َٓٗـا ْعسٜـ١ يف بـاب ؾًطـؿ١ اؿكـٛم، تطـتطٝع تػطٝـ١ ايعـٛاٖس غـري          

ٗــِ املٓطــذ١ُ َــع سكــٛم اٱْطــإ. ٚيهـٔـ ميهـٔـ ايكــٍٛ بٛقــٛن: إْـ٘ـ َـٔـ غــري املُهـٔـ ؾ     

ايٓؿـٛف ايدٜٓٝـ١ ٚتؿطـريٖا َٔـ دٕٚ اؾــرتاض ْعسٜـ١ خاؾـ١ يف بـاب سـل اهلل، ْٚطــبت٘ إىل         

ٕٸ ايٓعسٜــ١ غــري املٖٓكشــ١ أٚ املطــتدٓي١ ايــي ػــٍٛ يف أذٖــإ ٖــ٪٤٫ يف ٖــرا   سكــٛم اٱْطــإ. ٚإ

ٕٸ سكٛق٘ـ         ٕٸ اٱْطـإ ؾاقـد يًشكـٛم ايطبٝعٝـ١ ٚايؿطسٜـ١، ٚأ ٕٸ سل اهلل َطًـل، ٚأ اجملاٍ ٖٞ أ

ؾسؾ١، ٖٚٞ تتًمـ يف َـا ٚزد يف ايٓؿـٛف ايدٜٓٝـ١، أٟ ٫بـد َٔـ ايتعـسٸف عًٝٗـا         اعتباز١ٜ

َٔ خ٬ٍ ايسدٛع إىل ايتهايٝـ ايػسع١ٝ. ٚنُا تكدّ إٔ ذنست ؾـإٕ قبـٍٛ ٖـرٙ ايٓعسٜـ١     

ظ َطــتد٫٘   ـٝـ ـٌـ ٚي ،       َعًٖ ـٞـ ــل اؿــسٸ ٚايعك٬ْ ــد ٚايتشكٝ ــ٢ ايٓك ــّا عً ظ قا٥ُ ـٝـ . ٚإٕ اختٝازٖــا ي

 ٚدزاض١ ا٭دي١ املٛدٛد٠ يؿاؿٗا أٚ قدٖا. َٚكازْتٗا بايٓعسٜات ا٭خس٣،
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 اإلَا١َ ٚاخلامت١ٝ ٚايػٝب١ 
 تطاؤالت َّٛج١ٗ يًدنتٛز ضسٚؽ 

 

ىرپالطٍخ محمد سعٍد تهمه  د.

 ترجمح: حسه مطر

 

 ـــــــ متٗٝد

أغهسنِ ع٢ً ايتٛقٝشات املؿؿـ١ً ايـي    أ٫ّٚ: ،ؾدٜكٞ ايعصٜص ايدنتٛز ضسٚؽ

ٍٛ املطا٥ٌ َٛزد ايبشح، ٚأغهس اهلل ايـرٟ أتـان يٓـا َٔـ خـ٬ٍ ٖـرا اؿـٛاز        تؿكًتِ بٗا س

ايـٛدٸٟ إٔ ْبشـح يف بعـ  املطــا٥ٌ ايدٜٓٝـ١ ٚايه٬َٝـ١. ٚطبعـّا ؾكــد ناْـت ٖٓـاى تػــعٸبات         

ٕٸ هلـا أدْـ٢ ؾـ١ً        نجري٠ سٍٛ ايطٝاض١ ٚايٓٛاٜا ٚايدٚاؾع ايي اتُٗتُْٛٞ بٗـا  ـا ٫ أتؿـٛز أ

١     أ ٚثاّْٝا:ببشجٓا ايه٬َٞ.  ْا ع٢ً ثك١ َٔ إٔ خًط ايهـ٬ّ يف ايطٝاضـ١ ٚاملطـا٥ٌ ايطٝاضٝـ

ايسآٖـــ١ با٭ؾـــٍٛ ا٫عتكادٜـــ١ ايعسٜكـــ١ وـــٍٛ دٕٚ ؾٗـــِ املطـــأيتني ؾُٗـــّا ؾـــشٝشّا. ٚيـــريو   

       ،١ ــا ايػمؿـٝـ ــ٢ ايٓٛاٜ ــ١، ٚأتــسى اؿهــِ عً ــ١ ٚاي٫ٜٛ ضأقؿــس ايبشــح يف َطــأي١ اـامتٝ

 ا ا٭َٛز، إْ٘ عًِٝ برات ايؿدٚز.ٚاٱخ٬ف يف ايعٌُ، إىل اهلل ايبؿري ٚايعامل غؿاٜ

 

 اخلامت١ٝ ٚايٛال١ٜ ــــــ

ٕٸ     1 ـــ ٫ غــو يف نــٕٛ ايـٓـ  ا٭نــسّ ٚزضــٍٛ اٱضــ٬ّ ٖــٛ خــامت ا٭ْبٝــا٤، مبعٓــ٢ أ

ٛٸات قد ختُت غامت ٚدـٛدٙ ايػـسٜـ. َٚعٓـ٢ ذيـو أْ٘ـ مل ٜعـد باٱَهـإ ْـصٍٚ          ضًط١ً ايٓب

َٳ    ــ٢  ـٔـ ٜتذًٓ ــو ايــٛسٞ  عًــِ ددٜــد َـٔـ ايطــُا٤ إىل ا٭زض ٚايٓــاع، ٚي ٟٸ ؾــسد َـٔـ أؾــساد  ٭ًَ

عٓـد غطٌـ ايٓـ      ×اٱْطا١ْٝ، ٖٚٛ َا ؾـسٸن ب٘ـ اٱَـاّ أَـري املـ٪َٓني عًٞـ بٔـ أبـ٢ طايـب         

، يكـد اْكطـع مبٛتـو َـا مل ٜٓكطـع         »، إذ قاٍ َتشطٸسّا َٚتأملّا: ‘ا٭نسّ َٸٞـ بـأبٞ أْـتٳ ٚأ
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ٛٸ٠ ٚا٭ْبا٤ ٚأخباز ايطُا٤ ٕٛ ٖٓاى دٜٔ ددٜـد  . ٖٚرا ٜعين أْ٘ ئ ٜه(1)«مبٛت غريى َٔ ايٓب

ٕٸ دٜٔ اٱضـ٬ّ ٜعًـٛ    ٚنتاب ددٜد ٚغسٜع١ ددٜد٠، ٚإٔ ايٓ ٸ ا٭نسّ ٖٛ خامت ا٭ْبٝا٤، ٚأ

ٌٸ َـٔـ ٜٓهــس َجـٌـ ٖــرا ا٭َــس ٜعتــرب    ٕٸ نــ عًــ٢ مجٝــع ا٭دٜــإ. َٚـٔـ ٚدٗــ١ ْعــس املطــًُني ؾــإ

 خازدّا عٔ دا٥س٠ املطًُني.

ات، ضـٛا٤ يف عؿــس ا   8 ٭ْبٝــا٤ أّ بعــد ــ ٫ أتؿــٛز أْــو تٓهـس ٚدــٛد بعــ  ايػمؿـٝـ

عؿـس ا٭ْبٝـا٤، ٖ ٔـ سـاش عًَٛـّا ٫ ميهٔـ يٰخـسٜٔ اؿؿـٍٛ عًٝٗـا يف ايعـاد٠ َٔـ ايطـسم             

ِٸ اؿؿٍٛ عًٝٗا َٔ َؿدز ٚاسـد، ٫ٚ تـدٚز عًـ٢ قـٛز ٚاسـد.       ٕٸ ٖرٙ ايعًّٛ ٫ ٜت ايعاد١ٜ.  إ

اد٠ َٚٔ بني أبسش ٖـرٙ ايعًـّٛ ميهٓٓـا إٔ ْػـري إىل ايتذـازب ايعسؾاْٝـ١، ايـي ؼؿٌـ يف ايعـ         

ُٸٌ املػامٸ، ٚ ازض١ ايسٜاقات، ٚاٱعساض عٔ ا٭َٛز ايؿا١ْٝ، ٚاٱقباٍ ع٢ً  عٔ طسٜل ؼ

ايعامل ايباقٞ. ٚبعباز٠ أخس٣، ٚيف أؾكٌ ايؿٛز: إْٗا ؼؿٌ عٔ طسٜـل أخـر أٚاَـس ا٭ْبٝـا٤     

ٌ يف نتـابهِ       ظد١ٜ، ٚاضتًٗاّ ايعرب َٔ نًُاتِٗ ٚأؾعاهلِ، ٖٚـٛ َـا ذنسمتـٛٙ بايتؿؿٝـ

 .«١ ايٓب١ٜٛبطط ايتذسب»

يكد ذنس ايكسإٓ ايهسِٜ أغماؾّا، ٚعبٸس عِٓٗ بأِْٗ )أٚيٛا ايعًِ(، ٚ)ايـرٜٔ أٚتـٛا   

ٔٳ ُأٚتٴـٛا    ﴿ايعًِ(، ايرٜٔ ميتاشٕٚ عٔ ضا٥س امل٪َٓني يف ايدْٝا ٚاٯخس٠. قاٍ تعـاىل:   ٜٳـسٳ٣ اٖيـرٹٜ ٚٳ

ٗٵـدٹٟ إٔ   ٜٳ ٚٳ ٛٳ اَؿـلٻ  ٖٴ َٹٔ زٻبَِّو  ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي ِٳ اٖيرٹٟ ُأْٔص ُٹٝـدٹ    ايعٹًِ  ،(6)ضـبأ:  ﴾َيـ٢ ؾٹـسٳاطٹ ايعٳٔصٜـٔص اَؿ

ــا    ﴿ٚقــاٍ أٜكــّا:  َٳ ٚٳ ِٳ  ــ ــٛا ايعٹًِ ٔٳ ُأٚتٴ ــرٹٜ ــدٴٚٔز اٖي ــٞ ؾٴ ــاتٷ ؾٹ ِّٓٳ ــاتٷ بٳ ٛٳ آٜٳ ــ ٖٴ ٌٵ  ــ ــا ٔإ٫ٓ  بٳ ٓٳ ــدٴ بٹَٜٳاتٹ  ٜٳذٵشٳ

ٕٳ ُٴٛ  .(49)ايعٓهبٛت:  ﴾ايٖعايٹ

ٚبـني َكـاّ   َُٚٗا بًؼ ٖرا ايعًِ َٔ ايعع١ُ ٚاـطس عٓد اهلل تبازى ٚتعـاىل ؾـإٕ بٝٓ٘ـ    

ٕٸ           ٛٸ٠ بّْٛا غاضـعّا، ٖٚـٛ كتًــ عٓٗـا متـاّ ا٫خـت٬ف. ٚنُـا ٚزد يف بعـ  أقـٛايهِ: إ ايٓب

ٕٸ ؾـسف َػـاٖد٠ املًـو أٚ َـا ٚزا٤ سذـب        ْؿظ ايتذسب١ ايد١ٜٝٓ ٫ ػعٌ َٔ اٱْطإ ْبٝـّا. ٚإ

ٛٸ٠، ؾكد ظٗس املًو ملسِٜ ايعرزا٤ ، ٚيهٔـ  ×، ٚأٖـد٣ إيٝٗـا عٝطـ٢   ÷ايػٝب ٫ ٜأتٞ بايٓب

 .(8)مل هعٌ َٔ ايطٝد٠ َسِٜ ْب١ٖٝرا 

0             ١ ـ قـد ٜبًـؼ ٖـرا ايعًـِ عٓـد غـمـ دزدـ١ وطـب٘ اؾاٌٖـ َعٗـا َٓتطـبّا إىل ضًطًـ

           ، ٖټِ باطٌـ ظ إ٫ تـٛ ا٭ْبٝا٤، ٚإٔ ايٛسٞ ٜٓصٍ عًٝ٘ـ نُـا ٜٓـصٍ عًـ٢ ا٭ْبٝـا٤. ٖٚـرا طبعـّا يٝـ

     ٚ اقعـ١ يف  ْٚاغ٧ عٔ اؾٌٗ مبٛازد ايٛسٞ َٚؿادز عًّٛ ايبػـس. ٚقـد ْكٌـ ايػـسٜـ ايسقٞـ 
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أخـرب ؾٝٗـا عٔـ بعـ  املػٝٸبـات،       خطبـ١  ×خطب اٱَاّ أَري املـ٪َٓني »ْٗر ايب٬غ١، ؾكاٍ: 

ٚقـاٍ  ، ×ؾكشو اٱَاّ ،ؾكاٍ ي٘ بع  أؾشاب٘: يكد أعطٝت ٜا أَري امل٪َٓني عًِ ايػٝب

ِٷ َٔـ ذٟ عًـِ،               ظ ٖـٛ بعًـِ غٝـب، ٚإ ـا ٖـٛ تعًٗـ يًسدٌ، ٚنإ نًبٝـّا: ٜـا أخـا نًـب، يٝـ

ِٴ ايطٻـاعٳ١ٹ ﴿عًِ ايطاع١، َٚا عدٸدٙ اهلل ضبشاْ٘ بكٛي٘:  ٚإ ا عًِ ايػٝب ٕٻ اهلَل عٹٓدٳٙٴ عٹًِ ، ﴾ٔإ

      ، ، ؾعًُٖٓٝ٘ـ ِٷ عًُ٘ـ اهلل ْبٝٸ٘ـ ؾٗرا عًِ ايػٝب ايرٟ ٫ ٜعًُ٘ أسد إ٫ اهلل، َٚا ض٣ٛ ذيـو ؾعًـ

ِٸ عًٝ٘ دٛامٞ  .(0)«ٚدعا يٞ بإٔ ٜعٝ٘ ؾدزٟ، ٚتكط

ايسٚاٜـــات املعتـــرب٠ ايـــٛازد٠ عــٔـ ايــٓـ   ٖٚـــرا املؿٗـــّٛ بطبٝعـــ١ اؿـــاٍ َـــدعّٛ مب٦ـــات

 ، تؿسوّا ٚتًُٝشّا.^ٚأٌٖ بٝت٘ ايهساّ ‘ا٭نسّ

ــتعًِ          4 ِ ٚاي ـٝـ ــ١ يًتعً ــا٤ قابً ــ١ يٮْبٝ ــّٛ ايعاٖسٜ ٕٸ ايعً ـ٘ـ نُــا أ ــ ٜتكــض  ــا تكــدّ أْ ـ

إىل عًَِٛٗ ايباط١ٝٓ، سٝح نـاْٛا ٜتُتعـٕٛ بايهؿـا٠٤ ٚايطٗـس      ١ؾهريو ٖٛ اؿاٍ بايٓطب

ِ      اي٬شّ، ؾإْٗا قاب١ً ي ِ ٚايـتعًِ ىتًــ عٔـ ايتعًٝـ ٕٸ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًٝـ ًتعًِٝ أٜكّا. ٚطبعّا إ

٤ ايـرٟ ٜدعْٛ٘ـ يف             ٚايتعًِ ايرٟ اعتـاد عًٝ٘ـ ايٓـاع اخت٬ؾـّا نًٝـّا ٚدـرزّٜا. ٖٚـرا ٖـٛ ايػٞـ

١ عٔـ اٱَــاّ            ع١ ٚايطٓـ ــ )ايٛؾـا١ٜ( أٚ )ايٛزاثـ١(. ٚقــد ز٣ٚ احملـدثٕٛ َٔـ ايػٝـ أنٌُـ ؾـٛزٙ ب

ٌٸ بـاب ٜؿـتض أيــ           »ٍ: أْ٘ـ قـا   ×أَري املـ٪َٓني  عًُـين زضـٍٛ اهلل أيــ بـاب َٔـ ايعًـِ، ٚنـ

 .(4)«باب

ُني املعتـرب٠ ـ           ٕٸ ا٫ْتكاٍ ايهاٌَ هلرٙ ايعًّٛ، ايي ؼككـت ـ بٓـا٤ عًـ٢ زٚاٜـات املطًـ إ

ؾشطب، ٚدعًت َٓ٘ بعد ايٓ  )باب عًِ ايٓـ (،   ×بايٓطب١ إىل اٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب

سٙ، نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓطب١ يكٍٛ ٚؾعٌـ ٚتكسٜـس ايٓـ . َٚٔـ     هعٌ اؿذ١ٝ يكٛي٘ ٚؾعً٘ ٚتكسٜ

٘  ‘ٖٓا عُد ايٓ  ا٭نسّ بـايكسإٓ،   ^إىل قسٕ أؾشاب ٖرا ايعًِ َٔ عرتت٘ ٚأٌٖ بٝتـ

هِ ايـجكًني: نتـاب اهلل; ٚعرتتٞـ      »ٚدعًِٗ عد٫ّ ي٘ يف ٖدا١ٜ ا٭١َ، إذ ٜكٍٛ:  إْٞ تـازى ؾٝـ

 .«أٌٖ بٝي

َـ   5 ٔ ٖـرٙ ايكٓـا٠، ٫ٚ تكبٌـ أٜـ١ دعـ٣ٛ ٜكـٍٛ       ـ َٔ املُهٔ إٔ تسؾ  أٟ سـدٜح ميـس 

هِ، ٚأْـتِ أسـساز يف ذيـو. ٚيهٓٓـا ْعتُـد طسقٓـا يف            بٗا أ١ُ٥ ايػٝع١. ٖٚـرا أَـس ٜسدـع إيٝـ

ٕٸ ايكٍٛ مب ٓاؾـا٠ ٖـرا   إثبات اؿذ١ٝ يكٍٛ ايٓ ، ٚأضايٝب َٓاقػ١ ايسٚاٜات املأثٛز٠ عٓ٘. إ٫ أ

أٚ ديٌٝ عكًٞ أٚ ْكًٞ، ٚإ ا ٜكـّٛ عًـ٢   ٫ ٜطتكِٝ َع أٟ َٓطل  ايعًِ ٚاي١ٜ٫ٛ ٚخامت١ٝ ايٓ 
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ٕٸ ايٓـاع إَـا إٔ وؿـًٛا    »تعسٜـ قد ؾٓعتُٛٙ أْتِ. ؾكـد ذنـسمت يف إثبـات ٖـرا ايتٓـاق        أ

ٕٸ عًـِ ايٓـ  َٔـ ايكطـِ ا٭ٍٚ.       ع٢ً َعًَٛاتِٗ َباغس٠ أٚ بٛاضط١ ا٫دتٗاد ٚا٫نتطـاب، ٚإ

      ٚ عًـِ ايٓـ  َٔـ ايكطـِ ا٭ٍٚ.     ٚإٕ ٖرا ايعًـِ املباغـس إَـا إٔ ٜهـٕٛ َكسْٚـّا بايعؿـ١ُ أٚ ٫، 

ٚإٕ عًِ ايٓ  املباغس املكسٕٚ بايعؿ١ُ إَا إٔ تجبت سذٝت٘ ع٢ً اٯخـسٜٔ أّ ٫، ٚعًـِ ايٓـ     

 .«َٔ ايكطِ ا٭ٍٚ

ؾًــِ ٜتكــض يـٞـ سكٝكــ١ َــا إذا نٓـــتِ قــد ذنــسمت ٖــرٙ ايهًُــات بٛؾــؿٗا أديـــ١           

هِ أ    ؿٛا هلــرٙ بسٖاْٝــ١، أٚ بٛؾــؿٗا مجــ٬ّ خطابٝــ١ ٚإْػــا١ٝ٥ ٚأدبٝــ١. ٚطبعــّا ميهـٓـ ٕ تكـٝـ

ٕٸ ايٓاع إَا إٔ ٜٛظِّؿـٛا عًـَِٛٗ يف طسٜـل     ايؿٗسض١ ايهجري َٔ ايػكٛم ا٭خس٣، َٔ قبٌٝ: إ

ــ٪دٟ إىل         ــِ إَــا إٔ ٜ ــِ ايـٓـ  َـٔـ ايكطــِ ا٭ٍٚ. ٚإٕ ٖــرا ايعً اـــري أٚ يف طسٜــل ايػــسٸ، ٚعً

ِٸ دسا.  اهلدا١ٜ أٚ ايك٬ٍ، ٚعًِ ايٓ  َٔ ايكطِ ا٭ٍٚ، ًٖٚ

ٕٸ عًــِ ، ٫ غــو يف أ ايـٓـ  ٖــٛ َـٔـ ايكطــِ ا٭ٍٚ يف مجٝــع ا٭َجًــ١ ايج٬ثــ١ ايــي    أدـٌـ

ٕٸ عًـِ غـري           ذنسمتٖٛا، ٚاملجايني ايًـرٜٔ ذنستٴُٗـا، ٚيهٔـ نٝــ ميهٔـ يـو إٔ تجبـت أ

ِّ ايكــسإٓ أزبــع ؾ٦ــات َـٔـ إٔ ٜهــٕٛ نــريو يف مجٝــع ايػــسٚط  أ ا٭ْبٝــا٤ ٫ ميهـٔـ مل ٜٴطــ

ِٗ بـايعًِ ٚاؿهُـ١ َٔـ عٓـدٙ       ا٭ْبٝا٤ ٚايؿدٜكني ٚايػٗدا٤ ٚايؿـاؿني، ايـرٜٔ أْعـِ ع    ًٝـ

َيطٵٓا ْدعٛ اهلل عػس َسٸات َّٜٛٝا يف ا٭قٌ إٔ ٜٗدٜٓا ايؿـساط املطـتكِٝ ايـرٟ أْعـِ ب٘ـ عًـ٢       َأ

ـٔـ        ــِ ذٟ ايكــسْني، ٚآؾـــ ب ــس عً ِٗ  نٝـــ تؿطٸ ٖــرٙ ايؿ٦ــات، دٕٚ إٔ ْؿــسٸم بــني أســدٺ َـٓـ

ٕٚ إٔ ٜهْٛـٛا  بسخٝا، ٚايؿدٜك١ َسِٜ ايعرزا٤، ايرٜٔ ٚزد ذنـسِٖ يف ايكـسإٓ ايهـسِٜ، د   

ــا٤، إ٫ٓ  ـٞـ      إٔ  َـٔـ ا٭ْبٝ ٗٸُــني  ٚأضاضــّا َــا ٖــٛ اٱغــهاٍ ايعكً ــٛا َـٔـ احملــدٸثني ٚاملؿ ٜهْٛ

        ٘ ِ اهلل بؿكًـ ٚايٓكًٞ ٚايدٜين يف إٔ ْكٍٛ عؿٍٛ ؾ٦ـ١ َٔـ ايعبـاد ايؿـاؿني، ايـرٜٔ خؿٸٗـ

، ٫ ميهٔـ اؿؿـٍٛ عًٝٗـا يف ايعـاد٠     |ٚإْعاَ٘، ع٢ً عًّٛ َباغـس٠، أٚ َٔـ قبٌـ ايٓـ     

ٌ  ضــأٍ بسٜــد بـٔـ َعاٜٚــ١ اٱَــاَني ايبــاقس ٚايؿــادم    َـٔـ طسٜــ : َــا ’ل ا٫دتٗــاد ٚايتشؿـٝـ

  ٍ ؾــاسب َٛضــ٢، ٚذٚ ايكــسْني، ناْــا  »: ×َٓــصيتهِ  َٚـٔـ تػــبٕٗٛ ٓ ـٔـ َكــ٢  ؾكــا

 .(5)«عاملني، ٚمل ٜهْٛا ْبٝني
 

 حج١ٝ قٍٛ اإلَاّ ٚبٓا٤ات املرٖب ايػٝعٞ ــــــ

ٕٸ َطــأي١ اٱَاَــ١ ٚسذٝٸــ١ قــٍٛ اٱَــاّ ٚؾعًـ٘ـ تػــهِّ  ٝٸع. إ ٌ سذــس ايصاٜٚــ١ يف بٓــا٤ ايتػــ
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ٖٚرٙ اؿذ١ٝ ْاغ١٦ عٔ ايعًِ ايتاّ، َٚٓبعج١ َٔ ايٝكني، مبشت٣ٛ ايدٜٔ. ٖٚٛ عًِ ٫ وؿٌـ  

َٔ خ٬ٍ ا٫دتٗاد، ٫ٚ ٜػٛب٘ غو أٚ ظٔ أٚ سدع، ٚيريو ٜهـٕٛ ؾـاسب٘ َسدعـّا ْٗا٥ٝـّا     

ٌٸ َا ٜؿض إط٬م ؾؿ١ ايدٜٔ عًٝ٘. ٚبعباز٠ أخس٣: َا ٜهٕٛ سذٸ١  يف ذيـو ايـدٜٔ. ٫ٚ   يف ن

ٕٸ أ١ُ٥ ايػٝع١ ناْٛا ٜتُتعٕٛ بٗرٙ املٓصي١ ٖٚـرٙ ايدزدـ١ ايطـا١َٝ. ٚبعـدٖا      ىؿ٢ ع٢ً أسد أ

ــاز بــني تهــرٜب اٱَــاّ دعؿــس بـٔـ قُــد        ؾــإٕ ايــرٜٔ ٜطــتُعٕٛ إىل نًُــاتهِ ٖــِ باـٝ

ايرٟ ٜدعٞ ٖرا املكـاّ يٓؿط٘ـ عاملـّا عـل، أٚ ٜهـربٛا نـ٬ّ ايـدنتٛز عبـد          ×ايؿادم

ٛٸزات يف إْهــاز ٖــرٙ املٓصيــ١، ٜٚعتربٖــا  ايهــسِٜ ضــس ٚؽ، ايــرٟ ٜٓطًــل َـٔـ ايعٓــٕٛ ٚايتؿــ

ٛٸ٠ ٚاـامت١ٝ:  ٕٸ اؿذ١ٝ َطا١ٜٚ َٚطاٚق١ يًٓب ٔٵ    ﴿َٓاقك١ يًمامت١ٝ، ٜٚؿرتض أ َٹـ ٘ٹ  ٗٴـِ بٹـ َٳا َي

ٝٵ٦ّا ٔٳ اَؿلِّ غٳ َٹ ٔٻ ٫ ٜٴػٵٓٹٞ  ٕٻ ايٖع ٚٳٔإ ٔٻ  ٕٳ ٔإ٫ٓ ايٖع ِٕ ٔإٕ ٜٳتٻبٹعٴٛ  .(88)ايٓذِ:  ﴾عٹًِ

 

 حج١ٝ قٍٛ ايٓيب ْٚعس١ٜ بطط ايتجسب١ ايٓب١ٜٛ ــــــ

ـــ ؼــدثتِ عـٔـ سذٝــ١ قــٍٛ ايـٓـ ، ٚأنــدمت عًٝٗــا بػــدٸ٠، ٚيهٓٓــا مل ْعًــِ َــا ٖــٛ  6

املػــص٣ َـٔـ ذيــو. ؾٗـٌـ تسٜــدٕٚ َٓـ٘ـ إثبــات سذٝٸــ١ قــٍٛ ايـٓـ  سكٝكــ١، أّ أْهــِ تسٜــدٕٚ َٓـ٘ـ  

٬ّ يف         ع١  زمبـا يـٛ عجٓـا قًٝـ آزا٥هـِ ايـي ذنسمتٖٛـا يف     فسٸد ْؿٞ سذٝـ١ قـٍٛ أ٥ُـ١ ايػٝـ

، أَهٓٓـا اٱدابـ١ عٔـ       «بطط ايتذسب١ ايٓب١ٜٛ»نتابهِ  ، ايرٟ ْؿـشتُْٛٞ بإعـاد٠ قسا٤ت٘ـ

 ٖرا ايتطا٩ٍ.

ٕٸ يًدٜٔ ـ َٔ ٚد١ٗ ْعسنِ ـ عًـ٢    أ٫ّٚ: مبعٓـ٢ إٔ   ايـدٚاّ تطًٗـع مـٛ اؿـدٸ ا٭دْـ٢،      إ

، دٕٚ اؿــدٸ نـٌـ َــا ٜــتِ طسسـ٘ـ َـٔـ تعــايِٝ يف ايــدٜٔ ؾإ ــا ٜــساد َٓـ٘ـ ســدٙ ا٭دْــ٢   » ٚا٭قـٌـ

ا٭نجس املُهٔ. ٖٚرا ٫ ٜؿدم يف سكٌ ايؿك٘ ؾكط، بٌ قد ؼـدخ ايـدٜٔ يف فـاٍ ايعًـِ     

ٚا٭خ٬م ٚايكِٝ ايؿسد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚستـ٢ املعتكـدات ايػـا١ًَ ٭ؾـٍٛ ايـدٜٔ، َٔـ املعـاد        

قٍٛ ايٓ   . ٚعًٝ٘ ؾإٕ سذ١ٝ(6)«ٚايكٝا١َ ٚايطعاد٠ ٚايػكا٤ يف اٯخس٠، يف اؿدٸ ا٭د٢ْ أٜكّا

 تهٕٛ دا٥ُّا يف ٖرا اؿدٸ ا٭د٢ْ، ٫ٚبد ملا ؾٛقٗا َٔ ايسدٛع إىل َؿادز أخس٣.  

ٕٸ ٖــرا املكــداز َـٔـ اؿــدٸ ا٭دْــ٢ يـ٘ـ ذات ٚدــٖٛس، ٚيـ٘ـ      ثاْٝــّا: قــد ذٖبــتِ أٜكــّا إىل أ

٤ ايــرٟ ميهـٔـ تعسٜؿـ٘ـ ٚايٛؾــٍٛ إىل   ظ بايػـٞـ ٕٸ ذات ٚدــٖٛس ايــدٜٔ يـٝـ ات أٜكــّا. ٚإ عسقـٝـ

ٕٸ ايتٛؾٌ إىل ايعسقٝات أنجـس مثـس٠ َٔـ ايبشـح يف ايـراتٝات. إ٫      نٓٗ٘ بطٗٛي١. ٚيري و ؾإ
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ٕٸ يًعسقٝات فسٸد أؾاي١ ق١ًٝ َٚسسًٝـ١، ٚيٝطـت أؾـاي١ عاملٝـ١ ٚتازىٝـ١      ٕٸ   (7)أ . ٚيـريو ؾـإ

ظ ٭ٚي٦ـو             ، ٚيٝـ ات إ ـا تكتؿـس سذٝت٘ـ عًـ٢ شَاْ٘ـ َٚهاْ٘ـ َا قاي٘ ايٓـ  يف بـاب ايعسقٝـ

عٓ٘. نُا أْٓا إذا أزدْـا ْكٌـ ايـراتٞ َٔـ َهـإ إىل       ايرٜٔ ناْٛا ٜعٝػٕٛ يف أَه١ٓ بعٝد٠

آخــس ؾعًٝٓــا إٔ ْكــّٛ بعًُٝــ١ غــب١ٗٝ بعًُٝــ١ ايرتمجــ١، أٟ ٫بــد إٔ ًْــبظ تًــو ايــرات ثٛبــّا            

 .(8)عؿسّٜا، ٚإ٫ أد٣ ذيو إىل ْك  ايػسض ٚتكٝٝع ايرات

يٝظ ايدٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْعسنِ عباز٠ عٔـ ضًطـ١ً َٔـ املعـازف ايجابتـ١ ٚايكـٛاْني        ثايجّا:

ايساند٠ ايي ْصيت ع٢ً ايٓـ  مجًـ١ ٚاسـد٠، بٌـ ٖـٛ سـٛاز تـدزهٞ بـني ايطـُا٤ ٚا٭زض،          

ــ١    ــ١ ايتازىٝ ــ١ ايطًٜٛ ــ١ ايٓبٜٛ ــد٠،     (9)ٚعــني ايتذسب ــ١ ددٜ ـٞـ نػــٛف دٜٓٝ . ٚقــد نــإ يًػصاي

ٚنريو املٛيٟٛ، ٚقٝٞ ايدٜٔ، ٚايطٗسٚزدٟ، ٚؾدز ايدٜٔ ايػـرياشٟ، ٚايؿمـس ايـساشٟ،    

، ٚمل ٜهْٛــٛا فــسد غــازسني. ٖٚــرا ٖــٛ َهُـٔـ    نيٚغريٖــِ. ؾكــد نــإ ٖــ٪٤٫ ناغــؿ  

ؾــشٝشّا ؾهــريو  «سطــبٓا نتــاب اهلل». ٚعًــ٢ ســدٸ تعــبرينِ: إذا مل ٜهـٔـ  (13)ععُــتِٗ

ــ١   »ا٭َــس بايٓطــب١ إىل   ــ١ ايٓبٜٛ ـٓـ  ٚايتذسب ــساز اي ــدٜٔ إٔ  ». (11)«سطــبٓا َع إٕ ٫شّ إنُــاٍ اي

١ ايـٓـ    ١ً ٚعؿــاز٠ |ٜهــٕٛ ٖٓــاى تهاَـٌـ يف غمؿـٝـ ٕٸ ايــدٜٔ ٖــٛ سؿـٝـ ـ٘ـ  ; إذ إ ػازب

ـٓـ      ــ١ اي ــّا، ٚيف عؿــس غٝب ــ١. ٚسايٝ ــ١ ٚاؾُاعٝ ـٓـ      ،|ايؿسدٜ ـٔـ بطــط ػــازب اي ــد َ ٫ب

 .(18)«ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ، ٚإثسا٤ ايدٜٔ، ٚدعً٘ أنجس غ٢ٓٶ َٚكُّْٛا

ــّا        ـ٘ـ ٚؾك ــ١، ؾإْ ــاؾ٢ ٚاـامتٝ ا ايطــسف عـٔـ إٔ ٖــرا ايهــ٬ّ بٓؿطـ٘ـ ٜتٓ ٚإذا أغُكـٓـ

ٕٸ أقٛاٍ ايٓ  ْاظس٠ إىل اؿدٸ ا٭د٢ْ َٔـ  يٓعسٜاتهِ، ايي َسٸ داْب َٓٗا; إذ ترٖبٕٛ  إىل أ

ٌٸ غ٤ٞ، ٚيف ذيو اؿدٸ ا٭د٢ْ ٫ ميهٔ يًراتٝات ٚاؾٛاٖس إٔ تٓؿؿٌـ عٔـ ا٭عـساض،     ن

ٛٸز َطـتُس بؿعٌـ ايتذـازب          ٚا٭عساض يٝظ هلا أ١ٜ أؾـاي١ عاملٝـ١ ٚتازىٝـ١، ٚإٔ ايـدٜٔ يف تطـ

هِ َٔـ نـ٬ّ ايٓـ        املطتشدث١ يًعسؾا٤ ٚاملتدٜٓني، ولٸ يٓا إٔ ْتطا٥ٌ: َ ا ٖـٛ اؿذٸـ١ عًٝـ

ٟٸ َٛزد َٔـ املـٛازد  ؾـإذا تعـازض قـٍٛ ايٓـ  يف َـا ٜتعًـل مبعسؾـ١ اهلل َـع            يف عؿسْا، ٚيف أ

قــٍٛ عــازف َـٔـ عسؾــا٤ عؿــسْا ٚثكاؾتٓــا ٚتازىٓــا ؾــأٟ قــٍٛ ٜهــٕٛ ٖــٛ املكــدٸّ عٓــدنِ      

يػــسبٝني ٚنٝــ ٜهـٕٛ ايػــإٔ إذا نـإ ايتعـازض بــني قـٍٛ ايٓـ  ٚقــٍٛ أسـد املـتهًُِّني ا        

بعد ايٓـ   »اؾدد يف ايكإْٛ، ٚا٭خ٬م، ٚايطٝاض١، ٚسكٛم اٱْطإ  ؾشٝض أْهِ قًتِ: 

ؿظ ْطـب١ قطـع ايٓـ  ٜٚكٝٓ٘ـ           ٟٸ غـمـ بٓـ ئ ٜهٕٛ قطع ٜٚكني ٚػسب١ ٚؾٗـِ ايـدٜٔ يـد٣ أ
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، ٚيهٔـ بعـد   «ٚػسبت٘ ٚؾُٗ٘ ايدٜين، ٚئ ترتتب عًٝ٘ ْؿظ اٯثاز املرتتبـ١ عًـ٢ قطـع ايٓـ     

عـٔـ قطــع ايـٓـ  ٜٚكٝٓـ٘ـ ٚػسبتـ٘ـ ٚؾُٗـ٘ـ ايــدٜين، با٫يتؿــات إىل املكــدَات     ؾؿـٌـ ا٭عــساض

اٯْؿــ١، ؾإْـ٘ـ يـٔـ تهــٕٛ ٖــرٙ ايعبــاز٠ إ٫ فاًَــ١ دٛؾــا٤، ٚاســرتاّ غــهًٞ يطــاس١ ايــدٜٔ،  

 ٚيٝطت ض٣ٛ دؾع دخٌ قتٌُ.

ٕٸ ايرٟ تٓهسْٚ٘ ع٢ً اي٫ٜٛـ١ باضـِ امؿـاز اؿذٝـ١ بكـٍٛ ايٓـ  قـد ضـبل          ٚعًٝ٘ ؾإ

 قتٛاٙ بأْؿطهِ، ٚدعًتُٛٙ ٖبا٤ٶ َٓجٛزّا. ٚإٔ أؾسغتُٛٙ َٔ

 

 ــــــ ‘اخلامت١ٝ َٚسجع١ٝ اإلْطإ بعد ايسضٍٛ

ٕٸ َٔ مج١ً ْٹعٳـِ اـامتٝـ١ أْ٘ـ بعـد زسٌٝـ خـامت ايسضٌـ ٜٛنٌـ اٱْطـإ يف          »ـ قًتٴِ: 7 إ

ٔٵ ٜأخـر بٝـدٙ              َٳـ ، ٚئـ ٜعـٛد عادـ١ إىل  ٤، ٚخاؾـ١ يف ؾٗـِ ايـدٜٔ، إىل ْؿط٘ـ ؾِٗ نٌـ غٞـ

، ٚئـ     يٝدٓي٘ ع٢ً ايطسٜ ل، ٚئ ٜهٕٛ طؿ٬ّ وتاز إىل َٔ ٜعًُ٘ نٝؿ١ٝ املػٞـ عًـ٢ قدَٝ٘ـ

ٟٸ ْدا٤ مساٟٚ ٜؿشِّض ي٘ ض٤ٛ ؾُٗ٘  .«ٜكسع مسع٘ أ

يطت أدزٟ َا ٖٞـ ايٓعُـ١ يف ضـ٤ٛ ايؿٗـِ ايـي دعـتهِ إىل ايتأنٝـد عًٝٗـا ظـرٍ،          

ٖـرٙ  ٚتعتربْٚٗا ٖب١ اـامت١ٝ، َٚا ٖٛ اـًٌ يف ايؿٗـِ ايؿـشٝض، ستـ٢ تطتٛسػـٛا َٓ٘ـ إىل      

ٕٸ             ٛٸ٠، ٚتعتربْٚ٘ـ َٔـ ا٭ديـ١ عًـ٢ بطـ٬ٕ اٱَاَـ١. إ ايدزد١، ٚتعتربْٚ٘ـ َٔـ ْـٛاقـ عؿـس ايٓبـ

ايتربٜس ايٛسٝد ايرٟ ٜتبادز إىل ذٖٓٓا ايكاؾس ٖٛ أْهـِ تطـعٕٛ َٔـ خـ٬ٍ ذيـو إىل نطـس       

غٛن١ ؾ١٦ خاؾٸ١ قد تعترب ْؿطٗا َتٛي١ٝ ع٢ً ايدٜٔ، ٚأْٗا املٝصإ يف ؼدٜـد ايؿـشٝض َٔـ    

ٚقد أشَعتِ ٖٓا ضدٸ ايتٝاز املا٥ٞ َٔ َؿـدزٙ، ٚإٔ تكـع    . ا ٜٴٓطب إىل ايدٜٔ غري ايؿشٝض

ٕٸ عـ٬ز اؿٛادـب ٫ ٜتٖٛقــ             ٌٸ أسـد بعـد ايٓـ ، َٚـا عًُـت أ ختُّا ٜٴبطٌ ؾِٗ ايـدٜٔ َٔـ نـ

عًــ٢ مسـٌـ ايعٝــٕٛ; أٚ زمبــا أزدتٳ يف ذيــو تكًٝــد بعــ  املــتهًُني ايػــسبٝني َـٔـ ايٓؿــاز٣       

ٔ ْؿط٘، بعد إٔ عُدمت إىل أْط١ٓ املعسؾ١ ايدٜٓٝـ١. ٖٚـٛ أَـس قـد     اؾدد، ٚايكٍٛ ببػس١ٜ ايدٜ

 .«بطط ايتذسب١ ايٓب١ٜٛ»ؾسٸستِ ب٘ يف نتابهِ 

يكد عُدمت يف إثبات َدعانِ إىل تكطِٝ تازٜخ ايبػـس١ٜ إىل َسسًـ١ ايٓبـ٠ٛ; َٚسسًـ١     

ني نـإ ٜٛدـد           اـامت١ٝ، عٝح ٜؿِٗ ايطـاَع أْ٘ـ طـٛاٍ َساسٌـ ايٓبـ٠ٛ املُتـد٠ ٯ٫ف ايطٓـ

أْبٝــا٤ عًــ٢ املؿرتقــات ٚقازعــات ايطسٜــل ٜعًُــٕٛ عًــ٢ تٛدٝـ٘ـ ايعــامل ٚاؾاٖـٌـ ٖٚداٜتـ٘ـ إىل    
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ايطسٜل ايؿـشٝض، ضـٛا٤ يف إٜـسإ أٚ ايؿـني أٚ دـصز ايـٛام ٚام، ٜٚعًُِّ٘ـ ايـدٜٔ نُـا ٜـتعًِٖ           

، ٜٚعًُ٘ـ ايتؿطـري ايؿـشٝض يًـدٜٔ. َـع أْهـِ           ايؿ  ايرٟ وبٛ نٝـ ميػٞـ عًـ٢ قدَٝ٘ـ

ٕٸ ا٭َــس مل  ٜهـٔـ عًــ٢ ٖــرٙ ايػــان١ً. ؾكــد نــإ نـٌـ ْــ  ٜعٗــس بعــد ؾــرت٠ َـٔـ  تعًُــٕٛ أ

. ٖٚـٛ          ايسضٌ، ثِ ٜٓكطِ ايٓاع بعدٙ إىل ؾـسم َٚـراٖب، ٚوؿٌـ تـداؾع بـني اؿـل ٚايباطٌـ

ني. ٚعـــ٠ٚ٬ عًـــ٢ ذيـــو  ٤ ايـــرٟ سؿــٌـ بعـــد خـــامت ايٓبــٝـ ٟټؾـــايػــٞـ اضـــتطاع تؿـــشٝض  ْـــ ٍّ أ

بأٜـدِٜٗ إىل ايطسٜـل ايؿـشٝض  ٌٖـ     خـر  طايت أتباع ا٭ْبٝا٤ ايطابكني، ٚا٭ا٫مساؾات ايي 

شات ايٓـ  قُـد          ايٝٗـٛد   |اضتطاع املطٝض تؿـشٝض ؾٗـِ ايٝٗـٛد يًـدٜٔ  ٌٖٚـ ْؿعـت ؾٝـ

ِ ايـرٟ ٚقـعتُٛٙ       ٕٸ ايتكطٝـ ٚايٓؿاز٣ غ٦ّٝا  ٌٖٚ اضتطاع ٖداٜتِٗ إىل ايؿـساط املطـتكِٝ  إ

ــازٜخ اٱْطــا١ْٝ إىل    ــاٍ اي٬ٖــٛزٟ يت ــ١   :أْــتِ ٚإقب ــ١ اـامتٝ ٛٸ٠; َٚسسً ــ ــ١ ايٓب ، ٚذنــسمت َسسً

ا، أغـب٘ َـا ٜهـٕٛ مبكطٛعـ١ غـعس١ٜ ٚخٝايٝـ١ ٫ زبـط هلـا بـايٛاقع،            يهٌ َسس١ً خؿا٥ؿٗـ

 ٖٚٞ َطتُدٸ٠ َٔ ايتطٛٸزات اؿاؾ١ً يف عؿس ايتٜٓٛس ايػسبٞ ٫ أنجس.

ــازٜخ ٚايكــسإٓ          ـ٘ـ َـٔـ ايت ع١، ٜٚطــتدٍ ي ــد ايػـٝـ ـ٘ـ أؾـٌـ اٱَاَــ١ ايكــِٜٛ عٓ ٕٸ َــا ٜكٛي إ

ٓـ       ١ ايػـسٜؿ١، ٖـٛ أْ٘ـ نـإ ٖ ٛٸ٠ َٚـا بعـدٖا،       ايهسِٜ ٚايطٓـ اى عًـ٢ ايـدٚاّ، يف عؿـس ايٓبـ

ِٗ بؿٗـِ دٜٔـ ا٭ْبٝـا٤،          أؾساد َٔ ايؿدٜكني ٚايػٗدا٤ ٚايؿـاؿني، َٔـ ايـرٜٔ أْعـِ اهلل عًٝـ

ــ٬٦ تبطـٌـ سذــر اهلل           ــا٤; ي ــ٢ زضــاي١ ا٭ْبٝ ــازّا عً ــّا َٚعٝ ــاع، َٚٝصاْ ــ٢ ايٓ ــ١ عً ِ سذٸ ـٗـ ٚدعً

ــدٜٔ ايؿــشٝض ٚايؿٗــِ ايؿــ     ، ٚيٝــتُهٔ ايبــاسجٕٛ عـٔـ اي ِٗ،  ٚبٝٸٓاتـ٘ـ ـٝـ ا٥ب َـٔـ ا٫عتُــاد عً

 ٚاضتًٗاّ اؿكا٥ل َِٓٗ.

 

 ايػٝع١ بني اخلامت١ٝ َٚفّٗٛ ايػٝب١ ــــــ

يكد عُد ايػٝع١ َٔ خ٬ٍ طسسِٗ ْعس١ٜ )ايػٝب١( إىل تأخري اـامت١ٝ إىل »ـ ٚقًتِ: 8

ٕٸ اٯثاز املرتتب١ ع٢ً ايػٝب١ َتؿسع١ عٔ اـامت١ٝ أٜكّا  .«قسْني ْٚؿـ ايكسٕ، ٚإ٫ ؾإ

ٕٸ اٯثــاز ايــي زتٻبتُٖٛــا، ٚزتٻبٗــا قــبًهِ إقبــاٍ اي٬ٖــٛزٟ، عًــ٢ اـامتٝــ١ مل   إ أ٫ّٚ:

تًشغ بتاتّا يف ؾًطؿ١ ٚع١ً ايػٝب١. ؾػٝاب اؿذ١ ٫ ٖٛ ْع١ُ هب إٔ ْػهس اهلل عًٝٗـا، ٫ٚ  

ٖٞ بسن١ ٜطتطٝع امل٪َٕٓٛ َٔ خ٬هلا تؿًٝض ض٤ٛ ؾُِٗٗ يًدٜٔ. ٚأَـا ضـبب ٚقـٛع ايؿـرتات     

ٕٵ نٓـا ْطـتطٝع        يف عؿس ا٭ْبٝا٤، ٚ ، ٚإ ايػٝب١ يف عؿس اؿذـر، ؾٗـٛ ضـسٸ ٫ ْـدزى نٓٗ٘ـ
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ٕٸ ايـٓـ  ا٭نــسّ ٕٸ َــا ْعًُـ٘ـ ٖــٛ أ قــد بٴعــح بعــد ؾــرت٠ َـٔـ  |ايــتهٗٔ ٚاؿــدع بػــأْ٘. إ

، قــاٍ تعــاىل:  ٔٳ    ﴿ايسضـٌـ ــ ِّ ِٵ عٳًَــ٢ َؾتٵــسٳ٠ٺ  ٔٴ َيُهــ ِّ ٓٳا ٜٴبٳــ ِٵ زٳضٴــُٛي ٌٳ ايهٹتٳــابٹ َقــدٵ دٳــا٤ُن ــ ٖٵ ــا َأ ٜٳ

ٌٔ ٕٸ خامت اؿذـر ضـٛف ٜـأتٞ بعـد َسسًـ١ َٔـ ايػٝبـ١، ٚزمبـا نـإ           ،(19: )املا٥د٠﴾ايسټضٴ ٚإ

ا خـــامت اؿذـــر باملكازْـــ١ َـــع ضـــا٥س    ذيـــو ٜعـــٛد إىل طبٝعـــ١ ايسضـــاي١، ٚايػاٜـــ١ ايـــي وًُــٗـ

 ايؿدٸٜكني يف ٖرٙ ا٭١َ.

ٚأَا َا أغسمت ي٘ َٔـ ايكـسْني ْٚؿــ ايكـسٕ ؾكـد ناْـت ٖٞـ َـدٸ٠ قـسٚز١ٜ يبطـط           

ّ   ْٚػس ايعًّٛ ايٓب١ٜٛ. يكد قٝطـّا ٚقاَٛضـّا َٔـ املعـازف. ٫ٚ غـٓو       |نإ ايٓـ  ا٭نـس

ني    ُٸـ١ تبٝـ يف أْ٘ مل ٜتُهٔ َٔ بٝإ مجٝع تًو املعازف إ٫ ع٢ً مٛ اٱمجاٍ. ٚقد ٚقعت َٗ

       ، ٚتؿطري ٚتٛقٝض تًو املعازف بػهٌ ؾشٝض عًـ٢ عـاتل يـا٠ ايـدٜٔ ٚاملطـتشؿعني عًٝ٘ـ

٬ٝت٘. ٚقد عُد ٖ٪٤٫ اؿؿع١، زغِ نٌ ٚايرٜٔ ناْٛا بٓع١ُ اهلل ع٢ً عًِ بدقا٥ك٘ ٚتؿؿ

 ايكٝٛد ٚايؿعٛبات، َٔ تؿؿٌٝ ٖرٙ املعازف بعصّ ٚإزاد٠ طٛاٍ قسْني ْٚؿـ ايكسٕ.

ع١، ٚسٴـسّ َٓ٘ـ غـري      »ٚقد قًتِ:  َا ٖٛ اؾدٜد ايرٟ ساؾغ عًٝ٘ ٖ٪٤٫ اؿؿعـ١ يًػٝـ

 .«ايػٝع١ 

ٕٸ دٚز ا٭١ُ٥ يف اؿؿاظ ع٢ً ايدٜٔ ٚؾٝاْت٘ يٝظ با٭َس ا أ٫ّٚ: يرٟ ىؿ٢ ع٢ً أسدٺ إ

ٕٸ تــأثري تعــايِٝ ا٭٥ُــ١ يف أؾــٍٛ ايعكا٥ــد ٚايبشــٛخ اؿطاضــ١ يف ايتٛسٝــد،           ع١. إ َـٔـ ايػـٝـ

ٛٸ٠، ٚايــدؾاع عـٔـ ســسِٜ ا٭ْبٝــا٤      ــ ، ^ٚأمســا٤ اهلل تعــاىل ٚؾــؿات٘، ٚنــريو يف عــح ايٓب

ــرٟ ميهـٔـ         ٤ اي ظ بايػـٞـ ــدؾاع عٓٗــا، يـٝـ ١ً، ٚاي ــايِٝ ايػــسٜع١ ا٭ؾـٝـ ٚنــريو يف ْػــس تع

إٔ اعرتف ب٘ ايعدٚ قبٌ ايؿدٜل. ٜٚهؿٞ يف ذيو إٔ تًكٛا ْعس٠ ع٢ً َـا قاي٘ـ   إْهازٙ، بعد 

ا٭٥ُـ١ ا٭طٗـاز يف بــاب تٛسٝـد اهلل ٚؾــؿات٘، ٚقـازْٛا ذيـو مبــا عٓـد اٯخــسٜٔ، يتكؿـٛا عًــ٢        

           ،١ ع١ ٚايطٓـ ظ سـٍٛ ايػٝـ ٕٸ ايهـ٬ّ ٖٓـا يٝـ سكٝك١ ا٭َس ٚؾـدم ٖـرا املـدٻع٢. َكـاؾّا إىل أ

ـايــد ايــرٟ تسنـ٘ـ ٖــ٪٤٫ ايععــاّ عًــ٢ مجٝــع أمــا٤ ايعــامل    ٚإ ــا ايهــ٬ّ ســٍٛ ايتــأثري ا 

اٱض٬َٞ. َٚٔ أبسش املؿادٜل ع٢ً ذيو ٖٛ ايدزى ايعُٝل ٚاملعسؾ١ ايعسؾا١ْٝ عٔ ايدٜٔ ايـي  

ــاز        ــت٬ٍٗ ايعطـ ـٔـ اضـ ــٛا٤. ٚمل ٜهـ ــ٢ ايطـ ١ عًـ ـٓـ ع١ ٚايطـ ـٝـ ـٔـ ايػـ ــ١ َـ ــ٬ب اؿكٝكـ ــرٻت طـ غـ

ـ٘ـ   ــا٤ »ايٓٝػــابٛزٟ نتاب ــربى   ×س ايؿــادمباضــِ اٱَــاّ دعؿــ  «تــرنس٠ ا٭ٚيٝ ــاب ايت َـٔـ ب

ُٸٔ أَسّا اعتباطٝـّا، ٚىتُ٘ـ أٜكـّا باضـِ اٱَـاّ قُـد ايبـاقس        ظ َٔـ     ×ٚايتٝ . نُـا أْ٘ـ يٝـ
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ا٫عتباطٞ إٔ تبًؼ مجٝع ايط٬ضٌـ ايؿـٛؾ١ٝ ـ باضـتجٓا٤ ايٓكػـبٓد١ٜ، ٚيـريو قؿٸـ١ َطـتك١ً ـ         

   ّ ْــت . ٚقـد نا ×َٔـ طسٜــل اٱَـاّ أَـري املــ٪َٓني    |بطسقٗـا ايسٚسٝـ١ إىل ايـٓـ  ا٭نـس

مجٝــع ض٬ضـٌـ َــدازع ايعسؾــإ اٱضــ٬َٞ َـٔـ أتبــاع ٚطــ٬ب ايعًــّٛ يف َدزضــ١ أٖـٌـ بٝــت     

ٖـــ(، ٚايــرٟ ٚؾــؿ٘ اؾٓٝــد ايبػــدادٟ بـــ )َؿتــان  168). ؾكــد أخــر إبــساِٖٝ ا٭دٖــِ^ايـٓـ 

ــادم     ــس ايؿـ ــاّ دعؿـ ـٔـ اٱَـ ــ١ عـ ــ١(، املعسؾـ ــّٛ ايعسؾاْٝـ ـٔـ   ×ايعًـ ٌ بـ ـٝـ ــإ ايؿكـ ــا نـ . نُـ

ين ٚايبمـازٟ، َٔـ       ٖـ(، ٚايرٟ ٖـٛ َٔـ ايٓـٛادز اي   187)عٝاض عذٝبـ١، ايـرٟ ز٣ٚ عٓ٘ـ ايهًٝـ

ٞ ×ط٬ب ٚزٚا٠ عًّٛ اٱَاّ دعؿس ايؿادم ٕٸ يػكٝل ايبًمـ ٖــ( َساضـ٬ت نـجري٠    174). ٚإ

ِٗ. ٚإٕ       ^َع أٌٖ ايبٝت . ٚقد اقطست٘ ايعسٚف ايؿـعب١ إىل نتُـإ أمسـا٤ َٔـ ٜـسٟٚ عٓـ

  ِ ٌٸ َػــاٜخ ا   ×قؿــت٘ َــع اٱَــاّ َٛضــ٢ ايهــاظ ٕٸ دــ ٛز٠. ٜكــاٍ: إ يؿــٛؾ١ٝ َعسٚؾــ١ َٚػـٗـ

ّٸ ايطــسم ايؿــٛؾ١ٝ،     ٕٸ ايطسٜكــ١ املعسٚؾٝــ١ ٖـٞـ أ ، ٚقــايٛا بــأ ٜٓتطــبٕٛ إىل َعــسٚف ايهسخـٞـ

املكسٸبني. َٚٔـ طسٜـل ٖـ٪٤٫ اْتػـس ايعسؾـإ       ×َٚعسٚف ٖرا ٖٛ َٔ أؾشاب اٱَاّ ايسقا

  :ٌُ ٕٸ تعـايِٝ   »يف عامل ايتطٓټٔ، ٚاضتكا٤ بٓٛزٙ ط٬ب اؿكٝك١. قاٍ أ ازٟ غٝـ ٫ غـٓو يف أ

ٌٕ غـري قطـٛع يف مجٝـع شٚاٜـا         دعؿس ايؿا ه٘ قـد تطـسٸبت بػـه دم ٚغريٙ َٔ أتباع َطًـ

َٔـ أَجـاٍ:    ،سٝا٠ املطًُني ايعسؾا١ْٝ، ست٢ بسشت يف ايٓعسٜات ايعسؾا١ْٝ يًعدٜد َٔ ايعسؾـا٤ 

. (10)«ٖــ( 809)ٖــ(، ٚاؿـازخ احملاضـ    856ٖــ(، ٚباٜصٜـد ايبطـطاَٞ)   880)ذٚ ايٕٓٛ املؿسٟ

ٕٸ اؿازخ احمل اض  ٖٛ ايعازف ايرٟ نإ ي٘ أنرب ايتأثري عًـ٢ قُـد   ٚغين  عٔ ايرنس أ

ٕٸ ايعسؾإ ٚايتػٝع نإ َٓر ايبدا١ٜ َستبطـّا ببعك٘ـ يف ايعـامل     ايػصايٞ. ٚقد اضتٓتر غٌُٝ أ

ــات        ــات ايعسؾاْٝــ١ َـٔـ تعــايِٝ ٚزٚاٜ اٱضــ٬َٞ. ٚزمبــا نــإ ٖــرا ٖــٛ ايطــس يف قــسب ايٓعسٜ

: أمســا٤ اهلل   ع١، ٚخاؾــ١ يف َؿــاِٖٝ َـٔـ قبٝـٌـ ٚؾــؿات٘، ٚاي٫ٜٛــ١ ايباطٓٝــ١، ٚايعػــل، ايػـٝـ

ٕٸ اٱَــاّ ايؿــادم  ٌُ أٜكــّا: إ . ٚقــاٍ غـٝـ ٖــٛ أٍٚ غــمـ يف  ×ٚاٱزغــاد املعٓــٟٛ ٚايسٚسـٞـ

اٱضــ٬ّ ؼــدخ عـٔـ ايعػــل، ٚقــد ضــبل يف ذيــو ستــ٢ زابعــ١ ايعدٜٚــ١. ٚيف ذيــو ميهٓٓــا إٔ  

٤    سـبٸ اهلل ْـازٷ ٫ ميـسٸ   »إذ ٜكٍٛ:  ،×ْطترنس اؿدٜح املسٟٚ عٔ أَري امل٪َٓني عًـ٢ غٞـ

ٌُٝ   (14)«إ٫ أسسق٘ . ٚقازْٛا ذيو بٓاز ايعػل ايي ٜتشدخ عٓٗا املٛيٟٛ. ٚطبعّا ؾكد اضـتٓد غٝـ

يف ٖــــرا اـؿــــٛف إىل َعًَٛــــات ٚأدبٝــــات ْاقؿــــ١، ٚمل ٬ٜســــغ َٓادــــا٠ اٱَــــاّ شٜـــٔـ   

:    ×ايعابدٜٔ ني،        »ايعسؾا١ْٝ، َٔ قبٌٝـ قٛي٘ـ ِ ادعًٓـا ٖ ٔـ دأبٗـِ ا٫زتٝـان إيٝـو ٚاؿٓـ ايًٗـ
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 .«ايصؾس٠ ٚا٭ْنيٚدٖسِٖ 

نتـاب اهلل عـص   »يف ؾِٗ ايكسإٓ; إذ ٜكـٍٛ:   ×ٚقد ْكٌ غٌُٝ تعايِٝ اٱَاّ ايؿادم

ا٤: عًــ٢ ايعبــاز٠، ٚاٱغــاز٠، ٚايًطــا٥ـ، ٚاؿكــا٥ل. ؾايعبــاز٠ يًعــٛاّ،      ٚدـٌـ عًــ٢ أزبعــ١ أغـٝـ

ٕٸ ٖـرٙ ايتعـايِٝ قـد     «ٚاٱغاز٠ يًمٛاف، ٚايًطا٥ـ يٮٚيٝا٤، ٚاؿكا٥ل يٮْبٝـا٤  . ٚذٖـب إىل أ

  ِ . ٚعًـ٢ أٜـ١ سـاٍ ؾـإٕ     (15)أهلُت ايعسؾا٤ يف تٓعِٝ َساتب َٚٓاشٍ ا٭ٚيٝا٤ َٚكاَـاتِٗ ٚأسـٛاهل

. ٚقـد             ايه٬ّ يف ٖرا ايبـاب ٚغـريٙ َٔـ أبـٛاب ايعًـّٛ ا٭خـس٣ يف ٖـرا ايػـإٔ نـجري ٚطٌٜٛـ

 ذنست ٖرا ايٓصز ايٝطري ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، ٚميهٓو إٔ تكٝظ ع٢ً ذيو.

 

 ــــايػٝع١ ٚاملٓجسات ايتازخي١ٝ ــ

ٔٵ   »ٚد٘ ايػٝع١ ثا١ْٝ، ٚقًتِ: يف ـ ٚيكد ؾسختِ 9 َٳـ ٛز٠، ٚ َا ٖٞ غمؿٝاتهِ املػٗـ

ِٖ عًُا٩نِ ايبازشٕٚ  ؾإذا نإ ٖٓاى نباز املؿطسٜٔ ٚايعسؾـا٤ ٚاملـتهًُني ٚاملـداؾعني    

ع١ َـدٜٓني هلـِ يف ٖـرٙ اجملـا٫ت      . «عٔ ايدٜٔ ؾإ ا بسشٚا َٔ بني غري ايػٝع١، بٌ نإ ايػٝـ

س٠      يطت أدزٟ َا ٖٛ تعسٜؿهِ ملؿسد٠ )نباز(! إذا نإ َسادنِ َٔـ ذيـو املكبٛيٝـ١ ٚايػٗـ

١ عًــ٢ مــٛ أنــرب; ٭ْٗــِ ٜهتبــٕٛ ٭نجــس َـٔـ مثــاْني بامل٦ــ١ َـٔـ     ؾكــد متتــع بـ٘ـ عًُــا٤ ايطـٓـ

املطًُني. ٚإذا نإ َسادنِ ايٓؿٛف ٚايهتب امل٪يؿ١ ؾُا ٖٞ طسٜكتهِ يف املكاز١ْ بني 

تًؿـ١  َٚٔـ بـاب املجـاٍ: نٝــ تكـازْٕٛ بـني ايتبٝـإ         ايٓؿني ايًرٜٔ ٜتبعإ َؿادز َٚباْٞ ك

يًطٛضٞ ٚداَع ايبٝإ يًطربٟ، أٚ بني فُع ايبٝإ يًطربضٞ ٚتؿطـري ايكـسإٓ ٫بٔـ نـجري،     

 ٚنٝـ تسدشٕٛ بعكٗا ع٢ً اٯخس  أّٜا نإ اؾٛاب عًٝهِ إٔ ٫ تػؿًٛا َطأيتني:

ع١ قبــٌـ ايعٗـــد ايؿـــؿٟٛ نـــاْٛا أقًٝـــ١، ٚنـــإ نــٌـ    ا٭ٚىل: ٕٸ ايػــٝـ َـــا ٜكٛيْٛــ٘ـ إ

ٜٚهتبْٛ٘ ع٢ً َسٸ ايعؿٛز ـ باضتجٓا٤ ؾرت٠ ٚدٝص٠ يف عؿس آٍ بٜٛ٘ـ ـ ىكـع يًكـػٛط ٚاملٓـع       

ِ ٚايتـدزٜظ ٚايهتابـ١ بهاٌَـ اؿسٜـ١         ٚاملؿادز٠. ٚؾسم نبري بني َٔ نـإ ميـازع ايتعًٝـ

ٚيف ٚقــض ايٓٗــاز ٚبــني ذيــو ايــرٟ نــإ ٜكــطس إىل  ازضــ١ ٖــرا اؿــل ايطبٝعـٞـ بطــسٸ١ٜ      

د بعـد ذيـو          قؿ٣ٛ ٚسرز غدٜ د، ٚىؿٞـ ْتاد٘ـ ايؿهـسٟ يف ايطـسادٜب ٚتـسع املٝـاٙ، يٝػٗـ

تًـــ مجٝــع َــا نتبـ٘ـ بؿعـٌـ ايسطٛبــ١ ٚايتٝــازات املا٥ٝــ١. ٚعًــ٢ ايــسغِ  َـٔـ ذيــو، َٚــا َــسٸ بـ٘ـ   

ايػٝع١ َٔ ؾرتات عؿٝب١، ؾكد أسؿ٢ ايػٝخ اؿسٸ ايعاًَٞ يف ايكسْني ا٭ٚيني، ٚيف عؿـس  
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. ٖٚــرا يف ؾــرت٠ ناْــت  (16)ٚا٥ـٞـ ٚســدٜجٞ ؾكــط ا٭٥ُــ١، ضــت١ آ٫ف ٚضــتُا١٥ أيـــ نتــاب ز  

هِ إيكـا٤     نتاب١ اؿدٜح يف ْؿؿٗا تكسٜبّا قسٻ١َ َٔ قبٌ ايدٚي١، ٜٚعاقب عًٝٗـا. ٜٚهؿٝـ

ْعــس٠ ٚاســد٠ عًــ٢ َػــاٖري عًــّٛ ايهــ٬ّ ٚايتؿطــري ٚايكــسا٠٤ ٚايؿكـ٘ـ ٚاؿــدٜح ٚايؿًطــؿ١      

خـسٜٔ. ٜٚهؿٞـ إٔ تـرنسٚا    ٚايتازٜخ يتدزنٛا َٛقع ا٭ق١ًٝ ايػٝع١ٝ ؾٝ٘، ٚتكازْٛٙ بٓتـاز اٯ 

ــ٢           ــ٠ٚ٬ يًكــسإٓ عً ـٔـ قــسا٠٤ ٚت ــرب أتك ُني، ٚتعت ــع املطـًـ ــّٛ مجٝ ــٛٙ ايٝ ٕٸ ايكــسإٓ ايهــسِٜ ٜتً أ

اٱط٬م قسا٠٤ سؿـ بٔ ضًُٝإ ايبصاش، عٔ عاؾِ بٔ أبٞ ايٓذٛد، عٔـ أبٞـ عبـد ايـسئ     

      ٞ اؾـدٜس  . ٚ×ايطټًُٞ ـ ِٖٚ مجٝعّا َٔ نباز عًُا٤ ايػٝع١ ـ عٔ ٫َْٛـا أَـري املـ٪َٓني عًـ

   ، ، ٫ٚ ٜكبًـــٕٛ زٚاٜتــ٘ـ ١ ٜتُٗـــٕٛ سؿــــ يف َرٖبــ٘ـ بامل٬سعـــ١ إٔ احملـــدِّثني َــٔـ أٖــٌـ ايطــٓـ

ــ٢        ــٕٛ ايكــسإٓ عً ِٗ َــع ذيــو ٜتً ــ١(، ٚيهـٓـ َٴٓهــس اؿــدٜح(، ٚ)َــرتٚى ايسٚاٜ ُټْٛ٘: ) ٜٚطــ

ع١       ت٬ٚت٘ ٚزٚاٜت٘، َعتربٜٔ إٜاٖا َٔ أتكٔ ايسٚاٜات ٚايكـسا٤ات. ٚطبعـّا ٫ تكتؿـس خدَـ١ ايػٝـ

; إذ قـاّ       يًكسإٓ ع٢ً ٖرا اؿدٸ، بٌ ترٖب إىل أبعد َٔ ذيو يتػـٌُ إعـساب ايكـسإٓ ٚتٓكٝط٘ـ

: أبــٛ ا٭ضـــٛد ايــد٩يٞ، ٚاـًٝــٌـ بـٔـ أيـــد         ع١، َجــٌـ بــريو ْؿــس َــٔـ َػــاٖري عًُـــا٤ ايػـٝـ

 ٚأضتاذ عًِ ايٓشٛ ب٬ َٓاشع. ،ايؿساٖٝدٟ، ٚاقع عًِ ايعٳسٚض

ُٞـ ٚا٭دبٞـ يًتًــ    إْهِ تتشدثٕٛ ٚؼهُـٕٛ عًـ٢ قـّٛ تعـسٸض تـساثِٗ ايعً      ايجا١ْٝ:

ــات        ٚاؿــسم ٚايٓٗــب َــسازّا عــرب ايتــازٜخ. ؾبعــد ضــكٛط دٚيــ١ آٍ بٜٛـ٘ـ متٸ ســسم ثــ٬خ َهتب

ع١ يف بػــداد، ؾــأسسم تــساخ عًُـٞـ قــمِ مل ٜهـٔـ باٱَهــإ تعٜٛكـ٘ـ أٚ           ععُــ٢ يًػـٝـ

. ٖٚــرٙ امل : هتدازنـ٘ـ َهتبــ١ غــاٖبٛز بـٔـ أزدغــري، ٚشٜــس بٗــا٤ ايدٚيــ١،    ا٭ٚىل:تبــات ٖـٞـ

د املستكـ٢          ٚايجا١ْٝ:يعًِ(. املعسٚؾ١ بـ )داز ا َهتبـ١ أبٞـ أيـد ايٓكٝـب املٛضـٟٛ، ٚايـد ايطٝـ

ِٸ أنجـس َٔـ مثـاْني أيــ            عًِ اهلد٣، ٚايػسٜـ ايسقٞـ َ٪يِّــ ْٗـر ايب٬غـ١، ٚناْـت تكـ

د املستكــ٢.       ــت ؼــت إغــساف ايطـٝـ ــري، ٚناْ ــد أث ــ١:فً خ ايطٛضـٞـ    ٚايجايج ــ١ ايػـٝـ َهتب

ٚقد تًـ ؾٝٗا ْطـخ ؾسٜـد٠ َٔـ ا٭ؾـٍٛ     ايٓؿٝط١، ايي ناْت َؿدزٙ يف نتاب١ ايؿٗسضت. 

 ايػٝع١ٝ املعسٚؾ١ با٭ؾٍٛ ا٭زبعُا١٥، ٚإىل ا٭بد.

ٛٸنِ.يف ـ ٚؾسختِ 13 ٕٸ )ايصٜاز٠ اؾاَع١( ٖٞ غاٖد غً  ٚد٘ ايػٝع١ َسٸ٠ أخس٣: إ

، يف غٗس ؾـسٚزدٜٔ  «اي١ٜ٫ٛ ايباط١ٝٓ ٚاي١ٜ٫ٛ ايطٝاض١ٝ»ٚقد قًتٴِ أْؿطهِ يف عح 

ٕٸ ايعسؾ1077عاّ  ٕٸ     ٖـ ؽ: إ ٕٸ عسؾا٤ املطـًُني نـاْٛا ٜعتكـدٕٚ بـأ إ ٖٛ عًِ اي١ٜ٫ٛ. ٚقًتِ: إ
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ٕٸ        |ايٓ  ا٭نسّ ع١ إىل أ . ٜٚـرٖب ايػٝـ ٚيٞ اهلل ا٭ععِ، ٚنـإ ٖـٛ اٱْطـإ ايهاٌَـ

ٞ   |ٖرا ايٓٛع َٔ اي٫ٜٛـ١ قـد اْتكٌـ َٔـ ايٓـ       ٕٸ عسؾـا٤ أٌٖـ    ×إىل اٱَـاّ عًـ ٚأ٫ٚدٙ. ٚإ

ٕٵ ناْٛا ٫ ٜرٖبٕٛ ٖرا املرٖ ب، ٚيهِٓٗ ٜعتكدٕٚ يف ايٛقت ْؿط٘ـ بتُتـع أقطـاب    ايط١ٓ ٚإ

 .(17)«َٚػاٜخ ايؿٛؾ١ٝ باي١ٜ٫ٛ اٱهل١ٝ، ٚأِْٗ ي١ً ٖرٙ اي١ٜ٫ٛ يف ٖرا ايعامل

ٕٸ اٱْطـإ ايهاٌَـ ـ بٓـا٤ٶ عًـ٢ ْعسٜـ١ ايعسؾـا٤ ـ َعٗـس ؾُٝـع أمسـا٤ اهلل.              »ٚقًـتٴِ:   إ

يهـٕٛ اؾـاَع(، ٜٚـسٕٚ ي٘ـ     ٚهلرا ايطبب ٜعتربْٚ٘ )َعٗـس اضـِ اهلل اؾـاَع(، أٚ ٜٴطـُْٛ٘ )ا    

( َــسآ٠ نــبري٠ تعهــظ مجٝــع ا٭ْــٛاز       ٕٸ )اٱْطــإ ايهاَـٌـ أزؾــع املساتــب ٚأمســ٢ املٓــاشٍ. إ

. ٖٚـٛ أنـرب  جٌـ         اٱهل١ٝ. ٖٚٛ ايػمـ ايرٟ ٜرٖب ايعسؾا٤ إىل قٝاّ مجٝـع ٖـرا ايعـامل ب٘ـ

، أٚ وـــدِّ      ُٸٛا غمؿـــّا بعٝٓـ٘ـ دٚا ٚخًٝؿــ١ هلل يف ٖــرا ايعـــامل، ٚنــإ ايعسؾـــا٤، دٕٚ إٔ ٜطــ

ٕٸ ٖـرا    َؿداقّا َعٝٸّٓا، ٜرٖبٕٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓعس١ٜ إىل قسٚز٠ ٚدٛد َجٌ ٖرا ايػـمـ، ٚأ

 .(18)«ايػمـ ٖٛ ٚيٞ اهلل ا٭ععِ

( ٚ)قـسب ايؿـسا٥ (:         ِٸ قًتٴِ يف بٝـإ ايؿـسم بـني )قـسب ايٓٛاؾٌـ يف أسـدُٖا ٜهـٕٛ   »ث

 «.اهلل ٜدْا، ٚيف اٯخس ْػدٚ مٔ ٜد اهلل
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 اضتدعا٤ات ايٓعسٜات يف ايفًطف١ املعسف١ٝضسٚؽ ٚ
 اإلَا١َ ٚاخلامت١ٝ أمنٛذجًا

 

ىرپدارٌىش محمد أ. 

 ترجمح: السٍد حسه الهاضمً

 

 َكّد١َ ــــــ

ٕٸ َٛاقؿ٘ـ ٫ ؽًـٛ      ٕٸ أٍٚ ْكط١ هب عًٝٓا إٔ ْكٝؿٗا إىل ذٌٜ نًُات ضـسٚؽ ٖـٛ أ إ

 إ.َٔ تٛدٸٗات ضٝاض١ٝ يف ْكد ايتٝاز اؿهَٛٞ ايػايب يف إٜس

ــ١        إْــين أتؿــل َــع ايــدنتٛز ضــسٚؽ يف عــدّ إَهــإ اضــتمساز أؾــٍٛ ايدميكساطٝ

ٕٸ ٖــرٙ ايعًُٝــ١ َطــتش١ًٝ ناضــتشاي١ اضــتمساز ايكٛاعــد      ١ َـٔـ اٱضــ٬ّ، مبعٓــ٢ أ ا٭ضاضـٝـ

ض        ـٓـ ــسٚز٠ َـ ــٍٛ بكـ ــتطٝع إٔ أقـ ــين ٫ أضـ ــو أْـ ـٔـ ذيـ ــد َـ ــب. ٚأقؿـ ــِ ايطـ ـٔـ عًـ ــ١ َـ ايؿٝصٜا٥ٝـ

ٝـح ٫ تٓطـذِ َـع غـهٌ اٱضـ٬ّ ٚؾـًب٘       ايدميكساط١ٝ غأّْا َٚٓصي١ َطـتك١ً ٚٚاقـش١، ع  

ٕٸ ا٫بتعـاد عٔـ     ٚغأْ٘. ٖٚرا َا قاي٘ ايدنتٛز ضسٚؽ ْؿط٘ بػهٌ آخس، ٚنسزٙ َـسازّا. ٚإ

ٚاٱضـ٬ّ يف َعـسض    ايدميكساطٝـ١ َٔـ   املع٢ٓ ايطابل ٜبدٚ يٞ غسٜبـّا إىل سـدٸ َـا; ؾـإٕ نـ٬٘     

َـع ٖـرا ايكٝـد،    ايتؿطري ٚايتػٝري، ٚميهٔـ ؾٗـِ نٌـ َُٓٗـا بأغـهاٍ ٚأضـايٝب كتًؿـ١،        

َطًكـ١، ٫ٚ   ايدميكساطٝـ١ ٖٚٛ أْ٘ ٫ ميهٔ ختِ أسهاَُٗا غـامت ايكطعٝـ١ ٚايجبـات. ؾـ٬     

اّ اٱضـ٬ّ نـ٬ّ   أسهاّ اٱض٬ّ ا٫دتُاع١ٝ نريو، ٚطبعـّا ٖٓـاى يف َـا ٜتعًـل بأسهـ     

 ٚازد ايدخٍٛ يف تؿاؾًٝ٘.طٌٜٛ ٚعسٜ  يطت يف 
 

 ـــيإلَاّ؟! ـــ ‘ٌٖ ٜجبت ايػٝع١ حكًا َٓصي١ ايٓيب

ع١ ٭٥ُـتِٗ ٖـٞـ َٓصيــ١    .قـاٍ ايــدنتٛز ضـسٚؽ:   ٕٸ املستبــ١ ٚاملٓصيـ١ ايــي ميٓشٗـا ايػـٝـ ..إ

ٕٸ َؿٗـــّٛ     ٛي١، أٟ إ ايــٓـ  َٚستبتــ٘ـ إىل ســـدٸ بعٝـــد. ٖٚـــرٙ َطـــأي١ ٫ ميهــٔـ ػاٚشٖـــا بطــٗـ
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ع١ وـلٸ هلـِ ايتػـسٜع، يف       ٕٸ أ٥ُـ١ ايػٝـ اـامت١ٝ يف ايتػٝع َؿّٗٛ ًٌَٗٗ ٚؾكؿاض; ٚذيو ٭

ٕٸ ٖرا اؿل   .«َٓشؿس بايٓ سني أ

ٕٸ ٖرٙ ايعباز٠ َٔ ايعبازات ايي ؼتٟٛ ع٢ً ايهجري َٔ ايتشاٌَ. ٚأقٍٛ باختؿـاز،   إ

ٕٸ ٖـرا ا٫دعـا٤     َٔ دٕٚ إؾداز أٟ سهِ إهابٞ أٚ ضً  عل غمـ ايدنتٛز ضـسٚؽ: إ

 ٖٛ ايرٟ تدعٝ٘ ايٖٛاب١ٝ ٚايط١ٓ بػهٌ عاّ قدٸ ايػٝع١، أٚ ايسٚاؾ  ع٢ً سدٸ تعبريِٖ.

ع١ بػــهٌ عــاّ، ظُٝــع طــٛا٥ؿِٗ   ٫ أعــسف َؿــدز ّا ن٬َٝــّا ٚاعتكادٜــّا يــد٣ ايػـٝـ

َٚراٖبِٗ، ٜجبت يٲَـاّ سـل )ايتػـسٜع( بـاملع٢ٓ ايٛاقـض ايـرٟ ٜدعٝ٘ـ ضـسٚؽ، ستـ٢ ؾسقـ١           

اٱمساع١ًٝٝ ايباط١ٝٓ، ٚيٝبلٳ ذنس املؿادز إىل َٛقع آخس. يكـد مت ؼدٜـد ٚظٝؿـ١ ايٓـ  يف     

ٜـد٠ ؾإْ٘ـ ٜٓطـخ ايػـسٜع١ ايـي ضـبكت٘، ٜٚؿـتض        ايدٜٔ بٛقٛن. ؾعٓدَا ٜـأتٞ ايٓـ  بػـسٜع١ دد   

ع١ يف أزقــ٢ املطــتٜٛات ٚايطــطٛن ايتؿطــري١ٜ ملكــاّ   ٕٸ ايػـٝـ بابــّا ددٜــدّا يف ا٭دٚاز ايػــسع١ٝ. ٚإ

ني(، ٜٚــرٖبٕٛ إىل اعتبــاز أٖـٌـ بٝتـ٘ـ            ٛٸ٠ ٜكــعٕٛ ايـٓـ  يف َستبــ١ ايػــازع ٚ)خــامت ايٓبـٝـ ايٓبــ

ــسٜٔ، بـٌـ ٚ)زاضــمني يف اي    (، دٕٚ إٔ  ٚاملعؿــَٛني َـٔـ أ٥ُــتِٗ َؿطِّ عًــِ(، ٚ)أؾــشاب تأٜٚـٌـ

ٕٸ ٚظٝؿــ١       ني. ٚطبعــّا ؾــإ ٜهْٛــٛا َػــسِّعني، أٚ أؾــشاب غــسٜع١ ْاضــم١ يػــسٜع١ خــامت ايٓبـٝـ

ــس بــاطين ؽتًـــ بطبٝعــ١ اؿــاٍ عـٔـ ٚظٝؿــ١ ايـٓـ  بٛؾــؿ٘       اٱَــاّ نؿــاسب تأٜٚـٌـ َٚؿطِّ

ٕٸ ايػٝع١ هعًٕٛ أ٥ُتِٗ يف ْؿظ َستب١ ايٓ  يٝطت باؾدٜد ٠، بٌ َػسٸعّا. نُا إٔ دع٣ٛ أ

١ عـرب ايكـسٕٚ املٓؿـس١َ،           ع١ َٔـ ايطٓـ ٖٓاى َا ٖٛ أغدٸ َٔ ذيو  ـا ناي٘ـ املمـايؿٕٛ يًػٝـ

١ٝ عٔـ ؾـِ           ٚعًٝ٘ مل ٜأتٹ ضسٚؽ بػ٤ٞ ددٜد يف ٖـرا ايبـاب ضـ٣ٛ ؾـدٚز ٖـرٙ ايسٚاٜـ١ ايطٓـ

ٗبط بإضـ٬َٓا يف     ٕٸ ضًٛى ٖرا ايٓٗر ٖٚرا ا٭ضًٛب ايتؿطـريٟ ضٝـ غٝعٞ. ٚخ٬ؾ١ ايكٍٛ: إ

ط َـٔـ تعــايِٝ ابـٔـ عسبـٞـ    َكــاّ ايتذسبــ١ ايع ًٝــا إىل ْــٛع َـٔـ ايعسؾــإ ايــرٚقٞ، ايــرٟ ٖــٛ خًـٝـ

 ٚاملٛيٟٛ ٚعسؾا٤ ايػٝع١ ٚايط١ٓ.

ؿظ ايكـدز     ٚقد نإ ايدنتٛز ضسٚؽ أَّٝٓا يف ْكٌ ن٬ّ ايػصايٞ َٔ أْٓا ْتُتٻـع بٓـ

ٕٸ ن٬َ٘ـ ٫ ٜـ٪دٟ إىل اعتبـاز ايع٬َـ١            َٔ اٯد١َٝ ايي نـإ ٜتُتـع بٗـا أبـٛ سٓٝؿـ١. ٚطبعـّا إ

باٍ اي٬ٖٛزٟ خامت ايعك٤٬. ٜٚبدٚ أْ٘ـ مل ٜـدٸع َجٌـ ٖـرا ا٫دعـا٤. قـاٍ ايـدنتٛز ضـسٚؽ ـ          إق

ٕٸ ختِ ايٓب٠ٛ ٜعـين عـدّ استهـاز غـمـ يهـ٬ّ ايٓـ . ٚاؾـٛاب:         تبعّا ٱقباٍ اي٬ٖٛزٟ: إ

ٕٸ      ٕٸ ٖرا ايتعبري َبأٜ يعكا٥د ايػٝع١ بػهٌ ؾسٜض، نُا ٖـٛ َبـأٜ يطـًٛى املطـًُني; ٭ إ
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ظ ٖٓـاى َٔـ قـسٚز٠           ايرٟ وتهـس ايـد   ظ َٔـ ايكـسٚزٟ إٔ ٜأخـر داْـب ايٓـ ، ٚيٝـ ٜٔ يٝـ

ظ ٖٓـاى َٔـ ايعسؾـا٤ ٚايؿـٛؾٝني َٔـ غـري           ع١. أيٝـ ٌٸ ٖرٙ املدعٝات ع٢ً عـاتل ايػٝـ ٱيكا٤ ن

ّا ٫      ٔٵ ميٓض ايػٝخ ٚايٛيٞ َٓصي١ َٚها١ْ ؾٛم َها١ْ ايعكٌـ َٚٓصيت٘ـ  ؾأْـا غمؿٝـ َٳ ايػٝع١ 

ٕٸ ْـاز ٖـرٙ امل٬َـ١ ضتٓػـب بأذٜـاٍ إقبـاٍ         أز٣ ؾسقّا بني ايػٝع١ ٚايط١ٓ َٔ ٖـرٙ اي  ٓاسٝـ١. بٌـ إ

 اي٬ٖٛزٟ ٚايدنتٛز ضسٚؽ ْؿطُٝٗا.

 

١ّٓٝ يف ايدٜٔ؟! ــــــ  ٌٖ تكف ايعكال١ْٝ ايّٓكاد٠ عٓد حدٚد َع

ٚأَا يف َا ٜتعًل ببشح ايتشسٸز ٚاـامت١ٝ ؾؿٞ ن٬ّ ايدنتٛز ضسٚؽ، ايـرٟ قاي٘ـ   

ـًـ   ٛزٟ بػــإٔ اـامتٝــ١  قبـٌـ أضــبٛع أٚ أضــبٛعني، عٓــدَا زضــا اؿــدٜح ع ٢ ز٩ٜــ١ إقبــاٍ ايًـٗـ

ٚؼـــسز ايٓـــاع، ضـــأيت ايـــدنتٛز ضـــسٚؽ: َـــا ٖـــٛ اؿـــدٸ ايـــرٟ ٜكــــ عٓـــدٙ ٖـــرا ايعكــٌـ   

ظ  »ا٫ضتكسا٥ٞ ٚايٓٓكاد يد٣ ايٓـاع يف قبـاٍ ايـدٜٔ  ؾأدـاب ايـدنتٛز ضـسٚؽ بؿـساس١:         يٝـ

 «.ٖٓاى أٟ سدٸ ٜكـ عٓدٙ

ــاى أدْــ٢ غــو يف        ظ ٖٓ ـ٘ـ َٚـٔـ ٚدٗــ١ ْعــسٟ يـٝـ ٗر  ٚأقــٍٛ باختؿــاز: إْ ـٓـ ٕٸ ٖــرا اي أ

عٓـدَا ٜكـٍٛ ايكـسإٓ إذا نـإ ٖٓـاى      »ٚقـاٍ ايـدنتٛز ضـسٚؽ:     .ضٝتمط٢ ست٢ ايٓ  ْؿط٘

ٕٸ ٖـرا ؼـدٍّ َٔـ ايكـسإٓ، ٚعًٝ٘ـ ؾـإذا                َٔ ٜطـتطٝع إٔ ٜـأتٞ بطـٛز٠ أٚ آٜـ١ َٔـ َجٌـ ايكـسإٓ ؾـإ

ٕٸ             ٛٸق٘ـ عًـ٢ ايكـسإٓ، إ٫ أ ، ْٚكبٌـ تؿ رعٔ ي٘ـ اضتطاع غـمـ إٔ ٜـأتٞ مبجٌـ ايكـسإٓ ؾإْٓـا ضٓـ

 .«ٜتشٖكل ست٢ اٯٕ ٖرا مل

ٖٚٓاى أٜكّا إغهاٍ أنرب ع٢ً ٖرا ايهـ٬ّ، ٚذيـو أْ٘ـ َٔـ ميًـو َعٝـاز ؼدٜـد        

َا إذا ناْت ٖرٙ ايطٛز٠ أٚ اٯٜـ١ أزقـ٢ أٚ مبطـت٣ٛ ٖـرٙ ايطـٛز٠ أٚ اٯٜـ١ ايكسآْٝـ١  ٌٖـ ٖـٛ          

ٕٸ ٬َنـات ايــدٜٔ ٖٚٝبتـ٘ـ ُٖٚٝٓتـ٘ـ ٚأديتـ٘ـ ناْــت َـٔـ    ٤ آخــس غــري ايكــسإٓ ٚايــدٜٔ  يــٛ أ غٞـ

ٝــح تكٓــع مجٝــع ايعكــ٤٬ بايــدٜٔ ٚايتــدٜٸٔ ملــا بكـٞـ عًــ٢ ا٭زض أســد إ٫ ٚنــإ     ايٛقــٛن ع

ٕٸ يًـدٜٔ ٚيٝـّا ٖـٛ بايٓطـب١        .َطًُّا إْين أز٣ ايدٜٔ يف اٱميإ ٚايتطًِٝ ػاٙ إغـازات٘. ٚطبعـّا إ

ٕٸ دٜـين ٖـٛ دٜٔـ ذيـو              يٞ إَاّ ذيو ايدٜٔ. ٚأْا ئـ أتكـدٸّ عًـ٢ ٖـرا اٱَـاّ خطـ٠ٛ ٚاسـد٠، ؾـإ

، دٕٚ غـريٙ،     اٱَاّ ٫ غري. ٚيٛ أْين نٓت أعٝؼ يف عؿس اٱَاّ عًٞ يهإ دٜين ٖـٛ دٜٓ٘ـ

     ، ين إٔ أْتطـب ي٘ـ ْٵتٳ ظُٝع أسهاَ٘ ايطٝاض١ٝ. ٚيٛ أْين ذٖبت إىل غري زأٜ٘ ملـا أَهٓـ َٚيدٹ
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 ٚأتؿٛز أْين ؼدثت ست٢ اٯٕ بػهٌ ؾسٜض ٚٚاقض. .َٔ غٝعت٘ أْينٚأدٻعٞ 

 

 عالقتٗا بٓعس١ٜ اإلَا١َ ٚاخلامت١ٝ ــــــْعسٜتا ايكبض ٚايبطط ٚايتجسب١ ايٓب١ٜٛ ٚ

 كًب ايٓاب  يٓعس١ٜ ايـدنتٛز ضـسٚؽ   ائ ُٜهأقٝـ غ٦ّٝا آخس ٖٚٛ أْ٘ باعتكادٟ 

ــات        ــ١ عًــ٢ ْعسٜ ٕٸ َـٔـ ايتبعــات املرتتب ــ١. إ يف ايكــب  ٚايبطــط، ٚستــ٢ بطــط ايتذسبــ١ ايٓبٜٛ

دـٛد; نٞـ   ايدنتٛز ضسٚؽ ٖٛ أْ٘ ًٜصّ َٓٗا إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ع٢ً ايدٚاّ إَاّ ساقـس َٚٛ 

ات ايصَاْٝـ١. ٚإٕ املهـإ اــايٞ يـريو اٱَـاّ اؿاقـس         ٜبني ايدٜٔ ٜٚؿطِّسٙ عطب املكتكٝـ

ٚاملٛدٛد ـ يف عكٝد٠ ايػٝع١ ا٫ثين عػس١ٜ ـ نأْ٘ ميـٮ بٓعسٜـات ايـدنتٛز ضـسٚؽ ـ ٚزمبـا         

ايكـب  ٚايبطـط   »ميٮٖا بٓؿط٘ ـ. ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ عُـّٛ َـدعٝات ايـدنتٛز ضـسٚؽ يف      

ٛي١           «ايٓب١ٜٛ يف ايتذسب١ تـسٚقين، نُـا أْٗـا ت٪ِّٜـد َعتكـداتٞ ايدٜٓٝـ١ ٚايكًبٝـ١، ٫ أتؿـٛز ضٗـ

ــو اٯخــسٕٚ قــابًٝي ٚضــع١        ٖكــِ تبعاتٗــا ٚاضــتٝعابٗا بايٓطــب١ إىل اٯخــسٜٔ. ؾًسمبــا ٫ ميتً

شات    ـ تٛقٝـ ظسؾٝي، ؾهٝـ ٜهٕٛ ايػإٔ  ٜتعٝٸٔ ع٢ً ايدنتٛز ضسٚؽ قطعّا إٔ ٜكٝـ

ٝٸع.     ددٜد٠ ع٢ً ن٬َ٘، ؾإٕ ذيو ايه ٬ّ َٔ ٚد١ٗ ْعسٟ يٝظ ي٘ َعٓـ٢ ضـ٣ٛ ْطــ ايتػـ

ًك٢ ٖـرا ايبـدٌٜ يف تؿـٛزٙ        ؾُا ٖٛ ايبدٌٜ ايرٟ ٜكرتس٘ ايدنتٛز ضـسٚؽ  ٚإىل أٟ سـدٸ ضٝـ

 قب٫ّٛ ٚتسسٝبّا 

ــي ٜكــدَٗا ايــدنتٛز        ــ١ اـاؾــ١ اي ــٛع ايدميكساطٝ ٕٸ ْ ٔٵ قــاٍ: إ ــ َٳ ايهًُــ١ ا٭خــري٠: 

ع١ يف اٱَاَـ١ ٖٞـ نع       ١  زمبـا أَهـ     ضـسٚؽ يف قبـاٍ ْعسٜـ١ ايػٝـ ٔ هلــرا بـ١ آَايٓـا ايطٝاضٝـ

ٕٸ ٖـرٙ   كِّايٓٛع َٔ ايدميكساط١ٝ إٔ ٜ ٖٳـبٵ أ ل اـٓام ع٢ً ايطًط١ ايسا١ٖٓ يف إٜسإ، ٚيهٔ 

هٕٛ تهًٝؿٓــا يف املطــتكبٌ َــع ٖــرٙ ايدميكساطٝــ١ ايــي            ط١ قــد شايــت ؾهٝـــ ضـٝـ ايطـًـ

 اضتٗدؾت ـ نُا ٜكٍٛ ايدنتٛز ضسٚؽ ْؿط٘ ـ ؾدز ايتػٝع !

 

  



 

 

 

 
 بني اإلَا١َ ٚاخلامت١ٝ ٚايػٝب١  َكازبات

 نػف َػايطات ضسٚؽ

 

محمد صدر زادي أ.

 ترجمح: السٍد حسه الهاضمً

 

 ضسٚؽ يف تٓايف اإلَا١َ ٚاخلامت١ٝ ـــــــ َكٛي١ 1

ٕٸ ايعباز٠ اٯت١ٝ َكتطؿ١ َٔ ن٬ّ يًدنتٛز ضسٚؽ َٓػٛز ع٢ً غبه١ اٱْرتْـت،   إ

 بػ١ٝ ؼًًٝ٘ ٚاٱداب١ عٓ٘. ;طٛز ٜٓكً٘ٚقد ٚدٗ٘ إىل ايػٝع١. ٖٚا ٖٛ زاقِ ٖرٙ ايط

نٝـ ميهٔ إٔ ٜأتٞ بعد خامت ا٭ْبٝا٤ أغماف ٜتشـدٸثٕٛ با٫ضـتٓاد إىل   » ضسٚؽ:

١ ايٓبٜٛــ١، ٚيف ايٛقــت ْؿطـ٘ـ       ظ هلــا غــاٖد َـٔـ ايكــسإٓ ٚايطـٓـ ٛد بأسادٜــح يـٝـ ايــٛسٞ ٚايػـٗـ

ت هلــِ تهــٕٛ تعــايُِٝٗ ٚتػــسٜعاتِٗ ٚإهــابِٗ ٚؼــسميِٗ يف زتبــ١ ايــٛسٞ ايٓبــٟٛ، ٚإٔ تجبــ    

ٟٸ خًٌـ يف َؿٗـّٛ اـامتٝـ١       عؿ١ُ ايٓ  ٚسذ١ٝ ضٓت٘، َٚع ذيو ٫ ودخ َٔ دسٸا٤ ذيـو أ

ؾُا ٖٛ ايػ٤ٞ ايرٟ تٓؿٝ٘ اـامت١ٝ ٚؼٍٛ دْٚ٘  َٚا ٖٛ املطـتشٌٝ ٚقٛع٘ـ ٚؼكك٘ـ عهـِ     

 .«اـامت١ٝ 

 

 َطايع١ ْكد١ٜ يف زؤ١ٜ ضسٚؽ ــــــ

ُِٗ َـا   يف إب٬ؽ ايٓدا٤ ا |ـ تتًمـ زضاي١ ايٓ  ا٭نس1ّ ٱهلٞ إىل ايٓاع، ٚتعًٝـ

ٓٳاٙٴ عٳًَـ٢      ﴿ْصٍ إيِٝٗ بٛاضطت٘ ع٢ً غهٌ نتاب. قاٍ تعـاىل:   ًِ ٖٴِ بٹهٹتٳـابٺ َؾؿٻـ ٓٳـا ٚٳَيَكـدٵ دٹ٦ٵ

ٕٳ  ــٛ ٓٴ َٹ ّٕ ٜٴ٪ٵ ٛٵ ــ ــ١ّ يَِّك ُٳ ٚٳزٳسٵ ٖٴــدٶ٣   ِٕ ــ ٌٸ نتــاب عًُـٞـ وتــاز إىل َعًــِ خــبري بسَــٛشٙ   ﴾عٹًِ ٕٸ نــ . ٚإ

 ايع١ًُٝ.
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اؿدٜح املتؿل عًٝ٘ بني املطًُني، املعسٚف عدٜح ـ َٔ خ٬ٍ ايتدقٝل ٚايتدبٸس يف 8

ــ١، ٚاملــسٟٚ عـٔـ زضــٍٛ اهلل   ـ٘ـ قــاٍ:  |املٓصي ــ١ ٖــازٕٚ َـٔـ     »، أْ ، أْــت َــين مبٓصي ـٞـ ــا عً ٜ

  ٟ ــد ـ٘ـ ٫ ْــ  بع ــاّ ٖــازٕٚ ْٚطــبت٘ إىل َٛضــ٢     ،«َٛضــ٢، إ٫ أْ ــدبٸس يف غــإٔ َٚك  ،×ٚايت

   ٞ إىل ايٓـاع،   يف إبـ٬ؽ ايسضـاي١ اٱهلٝـ١    |َـع زضـٍٛ اهلل   ×تهٕٛ غـسان١ اٱَـاّ عًـ

 ٚيف تصنٝتِٗ ٚتعًُِٝٗ ايعًّٛ ايكسآ١ْٝ، أَسّا َػٗٛدّا ٚٚاقشّا ع٢ً مٛ ناٌَ.

ٕٸ ايــ٬شّ َـٔـ ايػــسان١ يف أَــس ايسضــاي١ ٚإب٬غٗــا إٔ ٜهــٕٛ غــسٜو ايـٓـ  عاملــّا 0 ـــ إ

٦ّا ذا ْؿــع يف إبــ٬ؽ    مبٛقـٛع ايسضــاي١ َجـٌـ ايـٓـ  ضــٛا٤ بطــٛا٤، ٚإ٫ ئـ ٜطــتطٝع إٔ ٜؿعـٌـ غـٝـ

 ايسضاي١.

ّا يف إثبــات ٖــرٙ اؿكٝكــ١ يًٓــاع، مبعٓــ٢ بٝــإ ٖــرٙ         |دــدٸ ايـٓـ  ٚقــد  غمؿـٝـ

ٛٸ٠ ٚتبًٝـؼ ايسضـاي١، ٚاملطـ٪ٚي١ٝ     ×ايػسان١ ايكا١ُ٥ بٝٓ٘ ٚبني اٱَاّ عًٞ يف خؿا٥ـ ايٓب

       : ـٌـ ـٔـ قبٝ ــح، َ ـٔـ ا٭سادٜ ــا، يف ايهــجري َ ِ ا٭َــ١ ٚتصنٝتٗ ـٝـ ــا ؾــاسب  »يف َٛاؾــ١ً تعً أْ

ٔٵ نٓـت   »يف تطبٝل ْعاّ ايتػسٜع، إذ ٜكٍٛ:  ٚا٫ضتُساز ،«ايتٓصٌٜ، ٚأْت ؾاسب ايتأٌٜٚ َٳـ

ٞ   «َـ٫ٛٙ ؾٗــرا عًٞـ َــ٫ٛٙ   ٕٸ اي٫ٜٛـ١ ايجابتــ١ يٲَـاّ عًــ ٖٞـ ذات اي٫ٜٛــ١ ايجابتــ١   ×. ٚعًٝ٘ـ ؾــإ

ٔٵ ﴿َــٔـ قبــٌـ اهلل تبـــازى ٚتعـــاىل:  |يػـــمـ ايــٓـ  ا٭نـــسّ َٹـــ َٹٓٹنيٳ  ٚٵَيـــ٢ بٹـــامُل٪ٵ ٞټ َأ ايٓٻبٹـــ

ِٵ ٔٗ  .﴾َأُْؿطٹ

َٵـٔس   ٜٳا َأ﴿ـ ٚؾكّا يكٛي٘ تعاىل: 4 ٚٵيٹـٞ اَ٭ ٚٳُأ ٍٳ  ٚٳَأطٹٝعٴِٛا ايسٻضٴٛ ٓٴِٛا َأطٹٝعٴِٛا اهلَل  َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ

ِٵ ، ٚأٚدبــت طاعتـ٘ـ عًــ٢ ايٓــاع، ٚدــب إٔ |ؾــإٕ نـٌـ ؾــؿ١ ثبتــت يسضــٍٛ اهلل ﴾َٹــُٓه

ِٸ تًــو ايؿــؿات: ايعًــِ، ٚايعؿــ١ُ، ٚاي٫ٜٛــ١،   تجبــت ٭ٚيـٞـ ا٭َــس; يٛدــٛب طــاعتِٗ. َٚـٔـ أٖــ

ِ ا٭َـ١ ٚتصنٝتٗـا، ٚاضـتُساز تطبٝـل ْعـاّ ايتػـسٜع.         ؾإْٗا تعدٸ غسطّا قسٚز ١ تعًٝـ ّٜا ملٛاؾًـ

ٕٸ ٚدــٛد َجـٌـ ٖــ٪٤٫ ا٭ؾــساد، نُعًُــني يف ايٓعــاّ ايتػــسٜعٞ، ٫شّ يتهُٝـٌـ اـامتٝــ١،  ٚإ

ٚٳٔإٕ يٖـ ﴿ٚمتا١َٝ ْعاّ ايتػسٜع، ٫ أْ٘ ْاق  ي٘:  َٹٔ زٻبَِّو  ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي َٳا ُأْٔص ٍٴ بٳِّؼٵ  ٗٳا ايسٻضٴٛ ٜټ ِٵ ٜٳا َأ

ٔٳ ّٳ ايَهاؾٹٔسٜ ٛٵ ٗٵدٹٟ ايَك ٕٻ اهلَل ٫َ ٜٳ ٔٳ ايٓٻأع ٔإ َٹ ُٴَو  ٚٳاهلُل ٜٳعٵؿٹ ٘ٴ  ُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔزضٳاَيتٳ ٌٵ َؾ . ٚعًٝ٘ـ  ﴾تٳِؿعٳ

ات      ؿظ خؿٛؾٝـ ٕٸ ٫شّ إمتاّ إب٬ؽ ايسضاي١ اٱهل١ٝ ٖٛ تعسٜـ ا٭١َ ع٢ً غـمـ ٜتُتـع بٓـ ؾإ

      ٍ ٕٸ ٖـرا ايتعسٜــ   |اهلل ايٓ  ٚؾؿات٘، ٚإٔ ٜهـٕٛ يـريو ٚادـب ايطاعـ١، َجٌـ زضـٛ . ٚإ

، ٫ أْٗـا  |َٛدب ٱنُاٍ ايدٜٔ، ٚإمتاّ املط٪ٚي١ٝ املًكا٠ ع٢ً عاتل غـمـ زضـٍٛ اهلل  



 

 

 هـ 2543ـ  م 3122السادسة ــ العدد الثاني والعشرون ــ ربيع السهة ــ  نصوص معاصرة

 

 ْاقك١ ْٚاؾ١ٝ يًمامت١ٝ.

، ايـرٟ ٖـٛ أَـس اهلل تعـاىل;     |ٜهٕٛ ايسدٛع إىل أٌٖ ايبٝت بـأَس زضـٍٛ اهلل   ٌؾٗ

ٛٳ٣ ﴿عهِ قٛي٘ تعاىل:  ٔٔ اهَلـ َٳا ٜٳٓطٹلٴ عٳ ٛٳ ٔإ٫ٓ *  ٚٳ ٖٴـ ٕٵ  ٞٷ ٜٴـٛسٳ٢  ٔإ ٚٳسٵـ ، ْككـّا يًمامتٝـ١ أٚ   ﴾ 

 اضتُسازّا ٚتعصٜصّا هلا !

ٕٸ تطبٝــل ايٓعــاّ عًُٝــ١ تدزهٝــ١، َؿــشٛب١ برتبٝــ١ ايٓــاع عًــ٢ َساعــا٠ أضــظ       5 ــ إ ـ

ُِٗ َــا متٸ تػــسٜع٘ هلــِ يف ذيــو ايٓعــاّ، ٚدعــٛتِٗ إىل      ٚٸْــ١، أٟ تــصنٝتِٗ ٚتعًـٝـ ايٓعــاّ املد

    ٛ اْني، ملـا يف ذيـو َٔـ قـُإ تكـدّ اـًــ       ايتُطٸو بايعٌُ ع٢ً طبـل تًـو ايتػـسٜعات ٚايكـ

 ع٢ً أ١َ ايطًـ.

يٓؿط٘، غـري   ×ـ ٌٖ املساد َٔ )تبًٝؼ ايسضا٫ت(، ايي ٜٓطبٗا املٛىل أَري امل٪َٓني6

ِ   |ايسضــا٫ت ايــي أَــس غــمـ زضــٍٛ اهلل بتبًٝػٗــا ! ٖـٌـ نــإ اهلــدف َـٔـ ٖــرا ايتعًـٝـ

، أٚ ٖـٛ فـسٸد   |بٌـ زضـٍٛ اهلل  ٚاٱب٬ؽ ٖٛ تطبٝل بسْاَر َجٌ: أدا٤ تبًٝؼ ايسضا٫ت َٔ ق

ِ، دٕٚ    بٝإ يهٝؿ١ٝ إب٬ؽ ايسضا٫ت، دٕٚ اٱذٕ يف ا٫ضتؿاد٠ َٓٗا ! إذا نإ جملـسٸد ايتعًٝـ

ا٫ضتؿاد٠ ٚاٱذٕ يف ايعٌُ ٚايتٛظٝـ، أٟ َٔ دٕٚ إذٕ يف تبًٝؼ ايسضا٫ت، إذّا ٜهـٕٛ عًُـّا   

ٕٸ َكاّ زضٍٛ اهلل ٌٸ َٔـ إٔ    ×أَـري املـ٪َٓني  َٚكاّ املٛىل  |عبجّٝا ٫ ؾا٥د٠ َٓ٘، إ٫ أ أدـ

ٕٵ نـإ ذيـو ايعًـِ         . ٚإ ٜهْٛا قد بادزا إىل تعًِٝ عًِ غري َؿٝـد، ٫ٚ ميهٔـ ا٫ضـتؿاد٠ َٓ٘ـ

بايكٝـاّ ب٘ـ َٔـ قبٌـ اهلل      |ٖٛ اضتُساز يرات ْٗر ايتصن١ٝ ٚايتعًِٝ ايرٟ ُأَـس زضـٍٛ اهلل  

ٚٳاؿٹ﴿تبــازى ٚتعــاىل; إذ قــاٍ:  ِٴ ايهٹتٳــابٳ  ٗٴــ ُٴ ٜٴعٳِّ ٚٳ ِٵ  ٔٗ ُٳــ١َٜٴــصٳنِّٝ ٜهــٕٛ ٫شّ ذيــو  ، إذّا﴾ِه

 إمتاّ ايسضاي١ ٚاـامت١ٝ، ٚيٝظ ْككٗا ٚإبطاهلا.

 

 تػسٜح عًُٞ ملع٢ٓ اخلامت١ٝ ــــــ

ــاذا تعــين           7 ـٔـ ا٭خطــا٤. َ ــٛع َ ــد أد٣ إىل ٖــرا ايٓ ــ١ ق ــ٢ اـامتٝ ــِ َعٓ ٕٸ عــدّ ؾٗ ــ إ ـ

ــدٜٚٔ ْعــاّ ايتػــسٜعات يف ْعــاّ تػــسٜعٞ ســدٜح امسـ٘ـ اٱضــ٬ّ           ــ١ ت ــ١  تعــين ْٗاٜ اـامتٝ

ِٸ إب٬غ٘ عرب إزضـاٍ ايسضٌـ    ٌٸ ْعاّ تػسٜعٞ ٜت ٕٸ ن بٛؾؿ٘ آخس ا٭ْع١ُ ايتػسٜع١ٝ. ٚسٝح إ

ٚإْــصاٍ ايهتــب ؾــإٕ ايسضــٍٛ ايــرٟ بعــح ٱبــ٬ؽ ايٓعــاّ ايتػــسٜعٞ ا٭خــري َـٔـ طسٜــل ٚسـٞـ    

ايطُا٤ ٚايكسإٓ ايهسِٜ ضٝهٕٛ ٖٛ آخس ايسضٌ، ٚنتاب٘ آخـس ايهتـب ايطـُا١ٜٚ املٓصيـ١.     
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إىل اعتباز اـامت١ٝ اْكطاعّا يتطبٝل ايٓعـاّ ايتػـسٜعٞ، يف سـني    يكد ذٖب ايتؿٛٸز بطسٚؽ 

ٕٸ ايٓعاّ اٱض٬َٞ، ايرٟ ٖٛ خـامت ا٭دٜـإ، ٚايـدٜٔ ايعـاٖس عًـ٢ مجٝـع ا٭دٜـإ، ٚايـرٟ          أ

ٖٛ يًٓاع مجٝعّا، ٚايدٜٔ اـايد ايرٟ هٝب عٔ مجٝع َتطًبات اٱْطإ يف مجٝـع َساسٌـ   

    ٚ ، ٚإىل ٜـّٛ       اؿٝا٠، ٫ بـدٸ إٔ ٜتـٛؾس عًـ٢ بسْـاَر  َػـسٚع ؾـاحل يًتطبٝـل يف مجٝـع املساسٌـ

 ايكٝا١َ.

مٔـ ايػــعاز  »ــ َـا ٖـٛ ايطسٜــل يًٛؾـٍٛ إىل تعًـِ عًـّٛ ايــٛسٞ ايطـُاٟٚ َٚعازؾ٘ـ          8

ٚا٭ؾشاب، ٚاـص١ْ ٚا٭بٛاب، ٫ٚ ت٪ت٢ ايبٝٛت إ٫ َٔ أبٛابٗا، ؾُٔ أتاٖـا َٔـ غـري أبٛابٗـا     

٤ تطًبْٛ٘ـ إ٫ ٖٚـٛ يف ا     »ٚ ،«مسٞ ضـازقاّ  . ؾًـٛ  «يكـسإٓ، ؾُٔـ أزاد ذيـو ؾًٝطـأيين    َـا َٔـ غٞـ

، ٚأدـاب عٓٗـا مبـا أٚدع٘ـ     |عٔ َطأي١ مل ٜطـأٍ عٓٗـا زضـٍٛ اهلل    ×ضأيٓا اٱَاّ عًٞ

ُِّّا هلا !  زضٍٛ اهلل َٔ ايعًّٛ، ؾٌٗ ٜهٕٛ دٛاب٘ ْاقكّا يًمامت١ٝ أٚ َت

ٕٸ ايطسٜل ايٛسٝد يًٛؾٍٛ إىل عًّٛ َٚعازف ٚسٞ ايطُا٤ ايٓاشٍ ع٢ً زضـٍٛ   ٚعًٝ٘ ؾإ

 .^َٓشؿس بأٌٖ بٝت٘ |اهلل

 إذّا ضتهٕٛ اٱداب١ عٔ ايط٪ايني ايتايٝني نُا ًٜٞ:

٤ ايـرٟ تٓؿٝ٘ـ اـامتٝـ١ ٚؼـٍٛ دْٚ٘ـ  َٚـا ٖـٛ املطـتشٌٝ            ايط٪اٍ ا٭ٍٚ: َا ٖٛ ايػٞـ

 ٚقٛع٘ ٚؼكك٘ عهِ اـامت١ٝ 

اد٠ ْعـاّ تػــسٜعٞ آخـس غــري اٱضـ٬ّ، ٚاضــتشاي١ قٝــاّ أٟ      اؾـٛاب:  ْؿـٞـ تـدٜٚٔ ٚضـٝـ

٘ٴ﴿عاّ اٱض٬َٞ. قاٍ تعاىل: ْعاّ غري ايٓ ٓٵ َٹ ٌٳ  ّٔ دٹّٜٓا َؾًَٔ ٜٴِكبٳ ٝٵسٳ أٱضٵ٬َ َٳٔ ٜٳبٵتٳٔؼ َغ  .﴾ٚٳ

َــا ٖــٛ ايؿــسم بــني ٚدــٛد ٚعــدّ ٖــرٙ اـامتٝــ١، ايــي تعطـٞـ مجٝــع    ايطــ٪اٍ ايجــاْٞ:

 غ٪ٕٚ ايٓب٠ٛ يػري ايٓ  

ٕٸ ٚدٛدٖــا ٜعــين اجملــ  اؾــٛاب: ٤ٞ با٫يتؿــات إىل َــا تكــدّ َـٔـ َعٓــ٢ اـامتٝــ١ ثبــت أ

ٕٸ عدَٗا ٜعين عدّ ٚدٛد َجٌ ٖرا ايٓعاّ ايتػسٜعٞ اؾدٜد.  بٓعاّ تػسٜعٞ ددٜد، ٚأ

 

٠ّٛ عٓد ايػٝع١، قسا٠٤ ْكد١ٜ ــــــ1  ـ َكٛي١ ضسٚؽ يف اضتُساز ايٓب

ٌٸ         » ضسٚؽ: ١ ايٓبٜٛـ١ ئـ وـ ع١ غـازسني َٚؿطِّـسٜٔ يًكـسإٓ ٚايطٓـ ٕٸ اعتباز أ١ُ٥ ايػٝـ إ

ري َٔ نًُات ٚأسهـاّ ا٭٥ُـ١ ددٜـد٠ َٚطـتشدث١     ٖرٙ ايعكد٠ املطتعؿ١ٝ; ٚذيو ٭ٕ ايهج
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ٟٸ إزدــاع  ظ ؾٝٗــا أ ظ إىل اي٫ أثــس هلــا يف ايٓؿــٛف املتكدٸَــ١، ٚيـٝـ ١ ايٓبٜٛــ١، ٚيـٝـ كــسإٓ ٚايطـٓـ

ؾٝٗــا أدْــ٢ إغــاز٠ تعًٝكٝــ١ ٚبٝاْٝــ١، إ٫ إذا تؿــسؾٓا ٚتٛضــعٓا يف َعٓــ٢ )ايػــسن ٚايبٝــإ( ســدٸّا  

ُٸ١ ا ٛٸ٠، ٚئ تهٕٛ َٗ ٭١ُ٥ َٓشؿـس٠ بايػـسن ٚايتؿطـري، بٌـ ٖٞـ      ٜؿكٞ بٓا إىل ايٛسٞ ٚايٓب

ع١، ٚأضطـٛا ٱَاَـ١ غـري َتٓاغُـ١ َـع         اضتُساز يًٓب٠ٛ، ٖٚٛ ايٓٗر ايرٟ ضاز عًٝ٘ غـ٠٬ ايػٝـ

 .«اـامت١ٝ

ٕٸ ايدع٣ٛ ايي ٫ تكّٛ ع٢ً َطتٓد ٚديٌٝ تط٢ُ نربّا ٚاؾرتا٤ٶ.1  ـ أقٍٛ: إ

ــت       ـٌـ أٖـٌـ ايبٝ ٕٸ ايكــٍٛ بعــدّ إزدــاع ا٭سهــاّ ايؿــادز٠ َـٔـ قب ــاب إ ^ٚإ ىل ايهت

ٚايط١ٓ، ٚإْهاز ذيو مبجٌ ٖرا ا٭ضًٛب ايكاطع، دٕٚ ذنس َجاٍ ٚاسد عًـ٢ ذيـو، يـديٌٝ    

ع٢ً ابت٤٬ قا٥ً٘ بايع٢ُ يف بؿريت٘، ايرٟ قد ٜعٗس ع٢ً ايؿـسد بعـد ػـاٚش اؿـدٚد اٱهلٝـ١;      

ٔٳ    ﴿إذ ٜكٍٛ تعاىل:  ِ   . عًٝٓـا إٔ ْهـٕٛ أسـسازّا،   ﴾َنرٳيٹَو ْٳِطبٳـعٴ عٳًَـ٢ ُقًـٛبٹ امُلعٵتٳـدٹٜ ٚإٔ ْكٝـ

ن٬َٓا ع٢ً اؿكا٥ل ٚا٭دي١، ثِ ْطسسٗا نُـدٻع٢. إْٓـا ْطايـب ؾـاسب املكـاٍ بـإٔ ٜـأتٞ        

١ ايٓبٜٛــ١،   ^بأَجًــ١ َـٔـ نــ٬ّ أٖـٌـ ايبٝــت ظ ؾٝٗــا إسايــ١ إىل ايكــسإٓ ايهــسِٜ أٚ ايطـٓـ يـٝـ

نُا ٜدٸعٞ; يٝمسز ادعا٩ٙ عٔ دا٥س٠ ايهرب ٚا٫ؾرتا٤، ٜٚهٕٛ ددٜسّا بإْؿام ايٛقت عًـ٢  

 ؾشت٘ ٚضكُ٘. ايتشكٝل يف

ٕٸ ايٓب٠ٛ تعين يٌ ايٓ  يٓعاّ تػسٜعٞ. ٖٚٛ نعًِ أؾكٌـ َٔـ   8 ـ ٚأقٝـ إىل ذيو أ

      ِ ٕٸ تطبٝل ٖـرا ايٓعـاّ زٖٔـ بايتصنٝـ١ ٚايتعًٝـ َٸ١ َٔ ا٭َِ. ٚإ ٌٸ أ ضا٥س ايعًّٛ املتداٚي١ يف ن

َُٗـ١   يف مجٝع ا٭َِ. ٖٚٛ أَسٷ ٜٛاد٘ ايهجري َٔ ايطدٚد ٚاملٛاْـع ٚزدٚد ا٭ؾعـاٍ ايـي تعكِّـد    

ٕٸ تطبٝل ٖـرا   ،ا٭ْبٝا٤ بٌ ٚػعًٗا َطتش١ًٝ أسٝاّْا، نُا سؿٌ ذيو بايٓطب١ إىل أ١َ ْٛن. إ

ايٓعاّ ع٢ً ايػعٛب ٜتٛقـ ع٢ً تعًِٝ ايٓاع عرب َساسٌ َتدزٸد١، ٚبايتايٞ ؾٗـٛ عادـ١ إىل   

  ٞ  َدٸ٠ ش١َٝٓ ط١ًٜٛ. ٚعًٝ٘ ؾؿٞ تطبٝل ْعاّ ايتػسٜع تهٕٛ َط٪ٚي١ٝ أٚؾٝا٤ ا٭ْبٝا٤ َٔـ أٚيـ

ِ ا٭َــ١ َــا دــا٤ يف ايٓعــاّ ايتػــسٜعٞ َـٔـ   ايعــصّ ٖـٞـ ذات َطــ٪ٚي١ٝ ا٭ْبٝــا٤ يف تصنٝــ١ ٚتعًـٝـ

 تعايِٝ هلداٜتِٗ، دٕٚ إٔ ودخ ذيو خ٬ًّ يف أَس زضاي١ ا٭ْبٝا٤ َٔ أٚيٞ ايعصّ.

 

 خؿا٥ـ ايٓيب يإلَاّ ــــــ ثبٛتـ َكٛي١ ضسٚؽ يف 3

ٕٸ ايٓــاع إَــا إٔ وؿــًٛا عًــ٢ َعًَٛــاتِٗ َباغــ» ضــسٚؽ: س٠، أٚ بٛاضــط١ ا٫دتٗــاد إ
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ٕٸ عًِ ايٓ  َٔ ايكطِ ا٭ٍٚ. ٚإٕ ٖرا ايعًـِ املباغـس إَـا إٔ ٜهـٕٛ َكسْٚـّا       ٚا٫نتطاب، ٚإ

بايعؿ١ُ أٚ ٫، ٚعًِ ايٓ  َٔ ايكطِ ا٭ٍٚ. ٚإٕ عًِ ايٓ  املباغـس املكـسٕٚ بايعؿـ١ُ إَـا إٔ     

ع١   تجبــت سذٝتـ٘ـ عًــ٢ اٯخــسٜٔ; أٚ ٫. ٚعًــِ ايـٓـ  َـٔـ ايكطــِ ا٭ٍٚ. ٖٚٓــا     ٜكــّٛ غــ٠٬ ايػـٝـ

بإثبات مجٝع ٖرٙ املساتب ايج٬خ ٭٥ُتِٗ، غـاؾًني عٔـ إٔ َجٌـ ٖـرا ا٫عتكـاد ٫ ٜٓطـذِ َـع        

 .«اـامت١ٝ

ع١ بإثبـات مجٝـع ٖـرٙ        »ــ يف اٱدابـ١ عٔـ ٖـرٙ ايعبـاز٠ ايكا٥ًـ١:       1 ٖٚٓـا ٜكـّٛ غـ٠٬ ايػٝـ

َـ   «املساتب ايج٬خ ٭٥ُتِٗ ٔ ايػـمـ  ْكٍٛ: ٌٖ ميهٔ يؿؿ١ أخس٣ غري ايعؿ١ُ إٔ ػعٌـ 

ٚادــب ايطاعــ١ عًــ٢ اٯخــسٜٔ ! يــ٫ٛ ايعؿــ١ُ مل ٜــأَٔ ايػــمـ َـٔـ اقــرتاف ايــرْٛب، ٚإٕ    

١ اــايل    »ٚدٛب ايطاع١ يػري املعؿّٛ غـري قابٌـ يًتشكـل; إذ     ٕٸ «٫ طاعـ١ ملمًـٛم يف َعؿٝـ . إ

ٕٸ ؾدٚز أَس ٚاسـد   |ايٓ  ا٭نسّ إ ا غدا ٚادب ايطاع١ بأَس اهلل يهْٛ٘ َعؿَّٛا. إ

ِٗ. قـاٍ        |١ ايٓ  ا٭نسّبػإٔ ٚدٛب طاع ٚأٚيٞ ا٭َس وهٞ عٔـ ٚدـٛد ايعؿـ١ُ ؾٝـ

ِٵ﴿تعاىل:  َٹُٓه َٵٔس  ٚٵيٹٞ اَ٭ ٚٳُأ ٍٳ  ٚٳَأطٹٝعٴِٛا ايسٻضٴٛ . ٚعًٝ٘ لد أْؿطٓا يف غ٢ٓٶ عٔ ﴾َأطٹٝعٴِٛا اهلَل 

أّ ٫   ^إٔ ْطأٍ ايدنتٛز ضسٚؽ: ٌٖ ٜ٪َٔ باْطبام عٓٛإ أٚيٞ ا٭َـس عًـ٢ أٌٖـ ايبٝـت    

ــاٍ هـــ   ــ١ سـ ــ٢ أٜـ ـٓـ       ٚعًـ ــٛد ايـ ــس بٛدـ ــ١ُ ٫ تٓشؿـ ٕٸ ايعؿـ ــأ ـٔـ بـ ــدنتٛز إٔ ٜعًـ ــ٢ ايـ ب عًـ

ٕٸ مجٝع اـؿا٥ـ ٚايؿؿات املتٛؾس٠ يف ايٓ  ا٭نسّ|ا٭نسّ ، ايي أٚدبـت  |. إ

;    |ؾ٠٬ اهلل ٚمجٝع ٥٬َهت٘ ع٢ً ايٓ  ، ٚتبعّا يريو ٜأَس اهلل املـ٪َٓني بايؿـ٠٬ عًٝ٘ـ

ٕٳ﴿إذ ٜكٍٛ:  ٘ٴ ٜٴؿٳًٗٛ َٳ٥٬َٹَهتٳ ٚٳ ٕٻ اهلَل  ُٴٛا           ٔإ ٚٳضٳـًِّ ٘ٹ  ٝٵـ ٓٴـٛا ؾٳـًٗٛا عٳًَ َٳ ٔٳ آ ٗٳـا اٖيـرٹٜ ٜټ ِّٞ ٜٳـا َأ عٳًَـ٢ ايٓٻبٹـ

ايؿــ٠٬ عًــ٢ ايـٓـ  ٚآيـ٘ـ َعــّا، ٚعــدّ ايؿــساؽ َـٔـ   َــع ا٭خــر بعــني ا٫عتبــاز يــصّٚ، ﴾تٳطٵــًٹُّٝا

ؿظ         ــع ا٭٥ُــ١ بـٓـ ، يــديٌٝ ٚاقــض عًــ٢ متتټ ــ٢ ايـٓـ  ٚآيـ٘ـ ــ١ إ٫ بعــد ايؿــ٠٬ عً ايؿــ٠٬ ايَٝٛٝ

١ أٜكــّا، ؾكـــد قـــاٍ    |يـٓـ  ا٭نـــسّ خؿــا٥ـ ٚؾـــؿات ا  . ٖٚـــٛ َــا ٜكـــسٸ بـ٘ـ أٖــٌـ ايطــٓـ

ٛٳدٻ٠َ ؾٹٞ ايُكسٵبٳ٢﴿ايٓٝطابٛزٟ يف تؿطريٙ عٓد قٛي٘ تعاىل:  ٘ٹ َأدٵسّا ٔإ٫ٓ امَل ٝٵ ِٵ عٳًَ : ﴾ُقٌ ٫ٓ َأضٵَأُيُه

ٌٸ ؾ٠٬»  .«نؿ٢ غسؾّا ٯٍ ايسضٍٛ ٚؾمسّا ختِ ايتػٗد برنسِٖ، ٚايؿ٠٬ عًِٝٗ يف ن

ــ بعــد اٱميــإ  8  ــٛؾس ايعؿــ١ُ يف أٖـٌـ ايبٝــت  ـ ٫ ميهـٔـ تطــسم ايهــرب إىل   ^بت

مٔ غذس٠ ايٓب٠ٛ، ٚقط ايسضـاي١، ٚكتًــ   »: ×ضاستِٗ. قاٍ اٱَاّ أَري امل٪َٓني عًٞ

امل٥٬هـــ١، َٚعـــادٕ ايعًـــِ، ٜٚٓـــابٝع اؿهـــِ، ْاؾـــسْا ٚقبٸٓـــا ٜٓتعـــس ايسيـــ١، ٚعـــدْٚا  
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يف أَس تبًٝـؼ   | ا٭نسَّع ايٓ  ^. ٫ٚشّ إغساى أٌٖ ايبٝت«َٚبػكٓا ٜٓتعس ايطط٠ٛ

َٔـ ايؿـؿات ايـي ت٪ًٖ٘ـ يتبًٝـؼ       |ايسضا٫ت إٔ ٜتٖٛؾسٚا ع٢ً ْؿظ َا ٜتُتع ب٘ زضٍٛ اهلل

 .|ايسضاي١، دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أد٢ْ َطاع غامتٝت٘

ٕٸ اـامت١ٝ ٫ تعين اْكطاع أْٛاز اهلدا١ٜ اٱهل١ٝ، َٚػسٚع تصن١ٝ ا٭١َ ٚتعًُٝٗـا،  0 ـ إ

، ٚعـدّ إْـصاٍ تػـسٜع ددٜـد       ٚعدّ تطبٝل ايٓعاّ ايتػ سٜعٞ، ٚإ ا ٜعين عدّ إزضـاٍ ايسضٌـ

ِٸ     غــري اٱضــ٬ّ. ٜٚهؿـٞـ يف ايٛؾــٍٛ إىل ٖــرٙ اؿكٝكــ١ ايتــدبٸس يف َعٓــ٢ اـامتٝــ١، َٚـٔـ ثــ

ايتـــدقٝل يف ســـدٜح املٓصيـــ١ املتؿـــل عًٝــ٘ـ َــٔـ قبــٌـ مجٝـــع املطـــًُني. إذا آَٓـــا بعؿـــ١ُ أٖــٌـ  

ٕٸ ٫شّ قــٍٛ اٱَـاّ أَـري املــ٪َٓني    ^ايبٝـت  ِٸ زٜــض    »: ×ؾـإ أز٣ ْـٛز ايـٛسٞ ٚايسضــاي١، ٚأغـ

ٛٸ٠ ٖــٛ ايعًــِ بعًــّٛ  ،«إْــو تطــُع َــا أمســع، ٚتــس٣ َــا أز٣... »: |ٚقــٍٛ زضــٍٛ اهلل ،«ايٓبــ

ِ ايـٓـ ،        ـٝـ ايــٛسٞ ايــي ْصيــت عًــ٢ ايـٓـ  ا٭نــسّ با٭ؾــاي١، ٚقــد تعًُٗــا اٱَــاّ تبعــّا يتعً

 ٚاختؿاؾ٘ إٜاٙ بتعًُٗا.

 

 ــــــٚتفٓٝد ، تعًٝل ‘عد ايٓيبـ َكٛي١ ضسٚؽ يف ْكد األحهاّ ايؿادز٠ ب4

ــٛز ٚدــٛد خــري ايبػــس مل تهـٔـ ٖــرٙ ا٭سهــاّ      » ضــسٚؽ: َــا داّ ايهــٕٛ َػــعٸّا بٓ

  ّ ٌٵ إىل ايٓاع َٔ قبً٘، سٝح مل ٜسد هلا ذنس َٔ قبٌ ايٓـ  ا٭نـس ; |ظاٖس٠، ٚمل تؿٹ

إذ مل ٜهٔـ املـٛزد ابت٥٬ٝٸــّا يف عٗـدٙ، ٚأَــا بعـد زسًٝ٘ـ ٚاْكطــاع ايـٛسٞ اٱهلـٞـ ؾـ٬ ميهـٔـ        

يًشهِ ايػسعٞ إٔ ٜطتذد، ؾهٝـ ميهٔ تٛدٝ٘ َجٌ ٖرٙ ا٭سهاّ ايػسع١ٝ  َٚـا ٖـٛ   

 .«ايطسٜل إىل ايعًِ بٗا 

ٕٸ ايكــسإٓ ايهــسِٜ نتــاب ٜػــتٌُ عًــ٢ مجٝــع ايعًــّٛ ايــي ٜتٛقـــ عًٝٗــا ْعــاّ     1 ـــ إ

ٕٸ ٫شّ اـًٛد إٔ ٜػتٌُ ٖرا ايهتاب ع٢ً نٌ َا وتاز إيٝ٘ـ اٱْطـإ،    ايتػسٜع اـايد. ٚإ

انٔ يف ايبادٜــ١ يف عؿــس ْــصٍٚ ايكــسإٓ، أٚ املتشكِّــس يف ايعــامل املعاؾــس، ٚآخــس  ضــٛا٤ ايطــ

ــٔ  ﴿إْطــإ عًــ٢ ٚدـ٘ـ ا٭زض. ٖٚــرا َــا ٜــدٍ عًٝـ٘ـ قٛيـ٘ـ تعــاىل:     َٹ ــا ؾٹــٞ ايهٹتٳــابٹ  َــا َؾسٻِطٓٳ

ٞٵ٤ٺ َټـبٹنيٕ ٚ﴿ٚقٛي٘ تعـاىل:   ،﴾غٳ ٚٳ٫َ ٜٳابٹٕظ ٔإ٫ٓ ؾٹٞ نٹتٳابٺ  . ٚيف َـا ٜتعًـل بايسٚاٜـات    ﴾٫َ زٳِطبٺ 

٤ تطًبْٛ٘ـ     »إذ ٜكـٍٛ:   ×ْهتؿٞ برنس َجايني َسٜٚني عٔ اٱَاّ أَري امل٪َٓني َـا َٔـ غٞـ
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. ؾٗـٌـ املماطــب بٗــرا ايهــ٬ّ ٖــٛ خؿــٛف «إ٫ ٖٚــٛ يف ايكــسإٓ، ؾُـٔـ أزاد ذيــو ؾًٝطــأيين

املطًُني يف ؾدز اٱض٬ّ، أّ ٖٛ خطاب ؾُٝع ايٓاع إىل ّٜٛ ايكٝا١َ  ؾُا أنجـس َطـا٥ٌ   

ــ عـدّ سًـٍٛ ايٛقـت     1ؾتض َػايٝكٗـا إىل ايٝـّٛ; ٭سـد ا٭ديـ١ ايتايٝـ١:      ايكسإٓ ايهسِٜ ايي ٜتِ 

ّ 8املٓاضب يتطبٝل ٖرا اؾص٤ َٔ ايٓعاّ.  ٌٸ َـا     #ـ غٝاب اٱَاّ املعؿـٛ ، ٖٚـٛ ايعـامل بهـ

يف ايكسإٓ ايهسِٜ. ٚهلرا ايطبب متٸ ايتأنٝد َٔ قبٌ ا٭١ُ٥ ع٢ً عدّ دعٌ ايدٜٔ َٛقـٛعّا  

 طأي١ ٫ٚ تهٕٛ عًَٛٓا ايكسآ١ْٝ ناؾ١ٝ يٲداب١ عٓٗا.يًطٝاض١; إذ َٔ املُهٔ إٔ تطسن َ

ٚن٬ املٛقٛعني بٝإ ؿكٝكـ١ ٚزد ذنسٖـا يف ايكـسإٓ ايهـسِٜ، ٚيهٔـ سٝـح مل       

ِٸ بٝاْٗا:  ٔٵ شَإ تطبٝكٗا مل ٜت ٔٵ َأِقَطأز ﴿وٹ َٹ ِٵ َإٔ تٳُٓؿرٴٚا  ٕٔ اضٵتٳَطعٵتٴ ٚٳأٱْظٔ ٔإ  ِّ َٳعٵػٳسٳ اؾٹ ٜٳا 

ٚٳاَ٭زٵٔض ٚٳاتٹ  ُٳا ــ ٕٕ   ايطٻـ ًَِطا ــ ٕٳ ٔإ٫ٓ بٹطٴـ ــرٴٚ ــرٴٚا ٫َ تٳُٓؿـ ــا   ﴿ ،﴾َؾاُْؿـ ْٻـ ٚٳٔإ ــدٺ  ٜٵـ ــا بٹَأ ٖٳـ ٓٳا ٝٵ ٓٳ ُٳا٤ بٳ ــ ٚٳايطٻـ

ٕٳ ُٴٛضٹــعٴٛ ٚسٝــح ســإ ٚقــت بٝاْٗــا ٖـٌـ ٜهــٕٛ ٖــرا ايبٝــإ بــاط٬ّ; ٭ْهــِ تــرٖبٕٛ يف    ،﴾َي

   ٞ ، ايـرٟ  ×تؿطري اـامت١ٝ إىل اْتٗا٤ عؿس ايتػسٜع ! يكد نإ ٫َْٛا أَـري املـ٪َٓني عًـ

َطًعّا ع٢ً ايـٛسٞ، ٚنـإ تبعـّا يـريو عاملـّا مبكـاَني        ،|سذس ايٓ  ا٭نسّ تسب٢ يف

، ٖٚــٛ عًـِ ٫ ىـتـ بــصَٔ          ايكـسإٓ ايهـسِٜ، َٚـا أزادٙ اهلل تبــازى ٚتعـاىل بػـهٌ ناٌَـ

ايــٛسٞ. ٚبسسٝـٌـ ايـٓـ  ا٭نــسّ ٫ ٜتٛقـــ َػــسٚع اهلداٜــ١ ْٚعــاّ ايتػــسٜع، ٚإ ــا ٜبكــ٢ َــا   

ــل    ــد متٸ تطبٝ ــت ايطــُا٤ ٚا٭زض. ؾك ـٓـ     بكٝ ــا٠ اي ـ٘ـ يف سٝ ــل  |َساسـٌـ َٓ ، ٚقــد متٸ تطبٝ

ِٸ تبعّا ملٛادٗـ١ أؾـساد اجملتُـع     َساسٌ أخس٣ بعد زسًٝ٘. ٚقد ذنسْا إٔ ٖرا ايتطبٝل نإ ٜت

يًُطــا٥ٌ املطــتشدث١، ٚبٝــإ اٱدابــات عـٔـ ٖــرٙ املطــا٥ٌ طبكــّا يًٓعــاّ اؾدٜــد، دٕٚ سادــ١  

ٕٸ    ايػـسط ايٛسٝـد يبٝاْٗـا ٖـٛ ايعًـِ       يٓصٍٚ ٚسٞ ددٜد; يهْٛ٘ َبٝٸٓـّا يف ايكـسإٓ ايهـسِٜ. ٚإ

         ٞ يف سٝـا٠   ×باملعازف ايـٛازد٠ يف ٖـرا ايهتـاب ايطـُاٟٚ، ٖٚـٛ ايـرٟ تـٖٛؾس يف اٱَـاّ عًـ

 َٔ بعدٙ. ^ٚأٚزث٘ ا٭١ُ٥ ،|ايٓ 

ٕٸ ايؿــسم ايٛسٝـد بــني زضــٍٛ اهلل  8 ٞ  |ــ إ ٜهُٔـ يف نــٕٛ ايـٓـ    ×ٚاٱَـاّ عًــ

. ٖٚـٛ      سني ٫ ٜهٕٛ اٱَاّ إ٫ٓا٭نسّ سا٬َّ ٚعاملّا بايٛسٞ ٚايٓعاّ ايتػسٜعٞ، يف عاملـّا ب٘ـ

ب اٱَـاّ عًٞـ إَاَـّا عًـ٢          َا ٜدٍ عًٝ٘ ن٬ّ زضٍٛ اهلل يف خطبت٘ ٜـّٛ ايػـدٜس، عٓـد تٓؿٝـ

ٕٸ عًــّٛ  «َــا َـٔـ عًــِ إ٫ ٚقــد عًُتـ٘ـ عًٝــّا، ٖٚــٛ اٱَــاّ املــبني   »ايٓــاع، إذ ٜكــٍٛ:  . ٚعًٝـ٘ـ ؾــإ

ٝٵـَو اي  ﴿َٚعازف ايكسإٓ ايهـسِٜ، ايـرٟ    ٓٳـا عٳًَ ٞٵ٤ٺ    ٳْٳصٻِي ِّ غٳـ ٝٳاْـّا يُِّهـ قـد سؿٌـ    ،﴾هٹتٳـابٳ تٹبٵ
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 بػهٌ ناٌَ ٚغري َٓكٛف. ×عًٝٗا اٱَاّ عًٞ

ٞٵ٤ٺ﴿ـ ٌٖ املساد َٔ نٕٛ ايكسإٓ ايهسِٜ 0 ِّ غٳ ٝٳاّْا يُِّه ٖٛ اقتؿـازٙ عًـ٢ بٝـإ     ﴾تٹبٵ

ا٭َــٛز ٚاملطــا٥ٌ اـاؾــ١ بعؿــس ْــصٍٚ ايكــسإٓ ايهــسِٜ، أّ أْـ٘ـ بٝــإ ـًــٛدٙ ٚبكا٥ـ٘ـ نتابــّا 

ِ ا٭َـ١ ٫ ٜتٛقــ عًـ٢ سٝـا٠      ؾُٝع ا٭ ٕٸ تطبٝل ْعاّ ايتػسٜع ٚتعًٝـ ش١َٓ ٚايعؿٛز ! ٚعًٝ٘ ؾإ

ايٓ ، أٚ ْصٍٚ ٚسٞ ددٜد، بٌ ٜهؿٞ ايعًـِ مبكـُٕٛ املعـازف ايكسآْٝـ١ ايـٛازد٠ يف ايكـسإٓ       

. َٚٔـ ٖٓـا نـإ تأنٝـد     ^ايهسِٜ، َع ايعؿ١ُ، ُٖٚا غسطإ َتشككإ يف أٌٖ ايبٝـت 

 ّ ُ   |ايٓ  ا٭نـس ; إذ ^طـو بـايجكًني، املتُـجًني بـايكسإٓ ٚأٌٖـ ايبٝـت      عًـ٢ ٚدـٛب ايت

إْٞ تازى ؾٝهِ ايجكًني، َا إٕ متطهتِ بُٗا ئ تكًٓٛا بعـدٟ: نتـاب اهلل; ٚأٌٖـ    »ٜكٍٛ: 

 .«بٝي

ٝٸع اـاؾٸــــ١ بأٖـــٌـ ايبٝــــت  ـــــ4 ؾٗـــٞـ  ^ٚأَــــا اٱَاَــــ١ ٚاي٫ٜٛــــ١ يف َدزضــــ١ ايتػــــ

يف تعسٜــ اٱَاَـ١:    ‘نايسضاي١، ٫ تهٕٛ إ٫ باؾطؿا٤ َٔ اهلل تعـاىل. قـاٍ زضـٍٛ اهلل   

ُٸٞ اٱَاّ إَاَّا ٭ْ٘ قد٠ٚ يًٓاع، َٓؿٛب َٔـ قبٌـ اهلل تعـاىل ذنـسٙ، َؿـرتض ايطاعـ١       » ضٴ

. ؾاٱَـاّ ٖـٛ غـمـ َٓؿـٛب َٔـ قبٌـ اهلل يٲَاَـ١، ٚنْٛ٘ـ َؿـرتض ايطاعـ١           «ع٢ً ايعبـاد 

 يف إَاَـ١  ×ٜكتكٞ ؼًٓٝ٘ بايعؿ١ُ، ٚإ٫ مل تهٔـ اٱَاَـ١ َتشكِّكـ١. ٚز٣ٚ اٱَـاّ ايسقـا     

ٕٸ اٱَا١َ ٫ تهٕٛ بؿعٌ َٓ٘ يف ْؿط٘، ٫ٚ بؿعٌـ َٔـ ايٓـاع ؾٝ٘ـ     »: ×املٛىل أَري امل٪َٓني إ

    ٞ ، نُـا  ×اختٝاز أٚ تؿكٌٝ أٚ غري ذيو، إ ا تهٕٛ بؿعٌ َٔ اهلل عـص ٚدٌـ ؾٝ٘ـ يف عًـ

َٳاَـاّ    ﴿: ×قاٍ ٱبساِٖٝ ٜٳـا  ﴿: ×، ٚنُـا قـاٍ عـص ٚدٌـ يـداٚٚد     ﴾ٔإِّـٞ دٳاعٹًُـَو يٹًٓٻـأع ٔإ

ْٻ ٚٴٚدٴ ٔإ ٓٳاَى خٳًٹَٝؿ١ّ ؾٹٞ اَ٭زٵٔضدٳا  ؾاٱَاّ إ ا ٜهٕٛ إَاَّا َٔ قبٌ اهلل باختٝازٙ إٜـاٙ،  .﴾ا دٳعٳًِ

ٕٸ ا٭٥ُــ١ َـٔـ قــسٜؼ، غسضــٛا يف ٖــرا ايــبطٔ َـٔـ ٖاغــِ، ٫ تؿــًض يطــٛاِٖ، ٫ٚ تؿــًض   »ٚ إ

ٌِّ َٔ أَس زبٸ٘»ٚ ،«اي٠٫ٛ َٔ غريِٖ  .«يٝظ ع٢ً اٱَاّ إ٫ َا سٴ

ٕٸ ٫شّ ؼكل اي١ٜ٫ٛ 5 املطًك١ املدٸعا٠ ٖٛ ايعؿ١ُ. ٖٚٞ ؾؿ١ ٚخؿٛؾ١ٝ َٓشؿـس٠  ـ إ

ــت  ٕٸ       ^بأٖـٌـ ايبٝ ــا: إ ــدعٝاتِٗ. قًٓ ــإ َٚ ـٌـ ايعسؾ ــدٜٔ ٚشز ضــًٛى أٖ ـٌـ اي ـٞـ ؼُٝ . ٫ٚ ٜٓبػ

ــ٢ اٱضــ٬ّ، ْٚطــمٗا          ــإ ايطــابك١ عً ــع ايتػــسٜعات ٚا٭دٜ ــا٤ مجٝ ــ١ تعــين خــتِ ٚإْٗ اـامتٝ

اْكطــاع يًؿــ١ً بــني اهلل  بهتــاب مســاٟٚ أخــري ٖــٛ ايكــسإٓ ايهــسِٜ، دٕٚ إٔ ٜهــٕٛ ٖٓــاى 

تعاىل ٚعبادٙ. ؾؿٞ ٖرا ايٓعاّ ايتػـسٜعٞ اؾدٜـد تطـتُس ٖداٜـ١ ناؾـ١ ايٓـاع َٔـ قبٌـ اهلل         
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ٗٴدٳ٣﴿تعاىل:  ٓٳا َيًِ ٝٵ ٕٻ عٳًَ ٖٴدٶ٣﴿ٚ ،﴾ٔإ ٚٵا  ٖٵتٳدٳ ٔٳ ا دٕٚ اؿاد١ إىل ٚضاط١ َٔ  ،﴾ٜٳٔصٜدٴ اهلُل اٖيرٹٜ

َٻــا ﴿ ا٤:زضــٍٛ أٚ ْــ  ٭خــر ٖــرٙ اهلداٜــ١ عًــ٢ غــهٌ ٚسـٞـ َـٔـ ايطــُ ٌٳ ٔإ ٓٳاٙٴ ايطٻــبٹٝ ٜٵ ٖٳــدٳ ْٻــا  ٔإ

َٻا َنُؿٛزّا ٚٳٔإ ٖٳا﴿ٚ ،﴾غٳانٹسّا  ٛٳا ٚٳتٳِك ٖٳا  ٗٳا ُؾذٴٛزٳ ُٳ ٖٚٛ إهلاّ َباغس دٕٚ ٚضـاط١ َٔـ    ،﴾َؾاهَل

ٕٸ ايطري ع٢ً ايؿساط املطتكِٝ، ٚايتُتع ظُٝع ايٓعِ ٚاٯ٤٫ اٱهل١ٝ; إذ ٜكـٍٛ   ْ  أٚ زضٍٛ. إ

ٝٵُه﴿تعاىل:  ٚٳبٳاطٹٓٳ١ّٚٳَأضٵبٳؼٳ عٳًَ ٖٹسٳ٠ّ  ٘ٴ َظا ُٳ زٖٔ باَتجاٍ مجٝع أسهـاّ ْعـاّ ايتػـسٜع     ،﴾ِٵ ْٹعٳ

ٚٸٕ يف ايكسإٓ ايهسِٜ. قاٍ تعاىل:  ٚٳ٫َ تٳتٻبٹعٴِٛا﴿ايٓاشٍ ٚاملد ِٵ  ِّٔ زٻبُِّه ٝٵُهِ  ٍٳ ٔإَي َٳا ُأْٔص  اتٻبٹعٴِٛا 

ٝٳا٤ َقًٹ٬ّٝ ٚٵيٹ ٘ٹ َأ ٕٳ َٹٔ دٴْٚٹ  .﴾َٻا تٳرٳٖنسٴٚ

 

 ايػٝب١ ٚتأخري اخلامت١ٝ، زّد ْٚكد ــــــ ـ َكٛي١ ضسٚؽ يف5

ع١ َـٔـ خــ٬ٍ طــسسِٗ ْعسٜــ١ ايػٝبــ١ عُــدٚا إىل تــأخري اـامتٝــ١     » ضــسٚؽ: ٕٸ ايػـٝـ إ

ٕٸ ذات اٯثــاز املرتتبــ١ عًــ٢ ايػٝبــ١ َتؿسعــ١ عـٔـ اـامتٝــ١ أٜكــّا، َــع   يكــسْني ْٚؿـــ، ٚإ٫ ؾــإ

ٕٸ باٱَهإ ايعجٛز ع٢ً تربٜـس عكًٞـ َكبـٍٛ ـامتٝـ١ ايسضـٍٛ ا      يراتٝـ١، خ٬ؾـّا يًػٝبـ١    ؾازم أ

 .«ايعسق١ٝ ٚاملؿاد١٦ ٚغري املتٛقع١ يٲَاّ املٓتعس

ٕٸ اـامتٝـ١  1 ٕٸ ٖرٙ ايعباز٠ تٓطٟٛ أٜكّا ع٢ً ْؿظ ايؿِٗ اـاط٧ ملع٢ٓ اـامت١ٝ. إ ـ إ

، وتــٟٛ عًــ٢    ٤ بــَخس ْعــاّ تػــسٜعٞ يًبػــس، ٖٚــٛ ْعــاّ تػــسٜعٞ تــاّ ٚناَـٌـ تعــين اجملـٞـ

ٕٸ تطٛز ايبػس املتؿـاعد  دضتٛز غاٌَ َٚٓاضب يًٓاع، ٚهب ا يعٌُ ب٘ إىل قٝاّ ّٜٛ ايدٜٔ. إ

قد اقتك٢ عدّ تطبٝل ايٓعاّ يف َسس١ً ٚاسد٠، ٖٚٞ عؿس ْـصٍٚ ايتػـسٜع، أٟ شَٔـ ْـصٍٚ     

 ايكسإٓ ايهسِٜ.

ــّا         8 ــل ٖــرا ايٓعــاّ بػــهٌ ناَـٌـ َطابك ــا٤ تطبٝ ــاّ بأعب ــرٟ ٜطــتطٝع ايكٝ ــ َـٔـ اي ـ

، َٔـ ايعؿـ١ُ،   |س عًٝ٘ـ زضـٍٛ اهلل  يًتػسٜع املٓصٍ  إْ٘ غمؿ١ٝ تتٛؾس ع٢ً ْؿظ َا تٖٛؾ

ِٻ  ﴿ٚايعًِ ايهاٌَ مبشت٣ٛ ايكسإٓ ايهسِٜ، ٖٚـٛ عًـِ ٫ ٜٓاي٘ـ إ٫ َٔـ اختـازٙ اهلل يـريو:        ثٴـ

ٔٵ عٹبٳادٹْٳا َٹ ٓٳا  ٝٵ ٔٳ اؾٵَطَؿ ٚٵزٳثٵٓٳا ايهٹتٳابٳ اٖيرٹٜ َع ايتُتع باي١ٜ٫ٛ املطًك١ ع٢ً مجٝع ايٓـاع;   ،﴾َأ

; إذ بػٝـ١ ايـتُهٔ َـٔـ تطبٝـل ايٓعــاّ ٚايـدؾ     ٤ أبعــد َٔـ عكــٍٛ ايسدـاٍ َـٔـ     »اع عٓـ٘ـ ظ غٞـ يٝـ

 ٕ  هٓـّا أمل ٜهٔـ    |. يـٛ نـإ تطبٝـل ٖـرا ايٓعـاّ يف عؿـس زضـٍٛ اهلل       «تؿطري ايكـسآ

تــأخريٙ ٚسسَــإ ايبػــس١ٜ َـٔـ ذيــو ايٓعــاّ ايهاَـٌـ ظًُــّا يًعبــاد ! ٚيــٛ متٸ بٝــإ قــإْٛ َـٔـ      
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َـ   |قٛاْني ذيو ايٓعاّ ـ مل ٜهٔـ قـد متٸ بٝاْ٘ـ يف عؿـس زضـٍٛ اهلل       ٔ قبٌـ أسـد ا٭٥ُـ١    ـ 

ٕٸ  ^َٔ أٌٖ ايبٝت ، َع نْٛ٘ َبطٛط ايٝد، ؾريو يعدّ تٛؾس ايعسٚف امل١ُ٥٬ يبٝاْ٘; ؾـإ

ٍٸ عًٝٗـا قـٍٛ      ^أٌٖ ايبٝت مل ٜعُدٚا أبدّا إىل قٍٛ غ٤ٞ َٔ عٓد أْؿطِٗ. ٖٚرٙ سكٝكـ١ ٜـد

َـا َٔـ أَـس ىتًــ ؾٝ٘ـ اثٓـإ إ٫ ٚي٘ـ أؾٌـ يف نتـاب اهلل، يهٔـ ٫           »: ×اٱَاّ ايؿـادم 

إْــا يــٛ نٓــا مــدٸثهِ بسأٜٓــا  »، ٚن٬َـ٘ـ ايؿــسٜض اٯخــس; إذ ٜكــٍٛ:  «٘ عكــٍٛ ايسدــاٍتبًػــ

 |ٖٚٛاْــا يهٓــا َـٔـ اهلــايهني، ٚيهٓــا مــدثهِ بأسادٜــح ْهٓصٖــا عـٔـ زضــٍٛ اهلل 

٫ غـو  ». ٌٖ َٔ املُهٔ ٭ٚي٦و ايرٜٔ ٚؾؿتِٗ بكٛيو: «نُا ٜهٓص ٖ٪٤٫ ذٖبِٗ ٚٚزقِٗ

ــاّ  «يف دــ٬ٍ غــأِْٗ ٫ٚ خــ٬ف   ــٛا خ٬ؾ ــل ايٓعــاّ بػــهٌ      إٔ ٜعًُ ــٕٛ ! ٖٚـٌـ تطبٝ ــا ٜكٛي مل

، ايــرٟ ٜكتكـٞـ ٖداٜــ١ ايٓــاع مــٛ ايهُــاٍ، ٜعــدٸ ْككــّا يًمامتٝــ١    تتُُٝــّا هلــا !  أٚناَـٌـ

ٕٸ ايؿٛا٥د املرتتب١ ع٢ً ايػٝب١، َٔ بًـٛؽ ايبػـس١ٜ، ٚبايتـايٞ تـٛؾس املٓـاا يتطبٝـل ْعـاّ         ٚعًٝ٘ ؾإ

ِّ ُّا هلا، ٚيٝظ ْاقكّا َٚبط٬ّ هلـا  ايتػسٜع بػهٌ ناٌَ ٚتاّ، َٔ مج١ً آثاز اـامت١ٝ َٚت

 بتاتّا.

 

٠ّٛ ٚايعكٌ ٚعالق١ ايتخّسز!! ــــــ6  ـ ايٓب

(، ايـرٟ اعتربت٘ـ       » ضسٚؽ: ٕٸ )ؼسٜس ايعكٌ اٱْطـاْٞ( ٚ)إٜهـاٍ اٱْطـإ إىل ْؿط٘ـ إ

ٛٸزمت  ٕٸ ايعكـٌـ نــإ سبٝطــّا يف قؿـــ ايدٜاْــ١، نُــا تؿــ َـٔـ بسنــات اـامتٝــ١، ٫ ٜعــين أ

ٕٸ ا٭ْبٝـا٤ نـا   ْٛا أعـدا٤ ايتعكٌـ ٚايـتؿهري، ٚأْ٘ـ باْتٗـا٤ عٗـد ايٓبـٛات ٜبـدأ عـسع          ذيو، ٚأ

              ،٤ ٕٸ ايٓـاع بعـد ٚؾـا٠ ايٓـ  ٚخـامت ايسضٌـ قـد تٴـٔسى هلـِ ؾٗـِ نٌـ غٞـ اؿسٜات. بٌ َعٓـاٙ أ

ِٗ ٜــدٷ َـٔـ ايطــُا٤; يٝتعهــصٚا    ٚخاؾــ١ ؾٗــِ ايــدٜٔ، ٚمل تعــد ٖٓــاى َـٔـ سادــ١ ٭ٕ متــدٸ إيـٝـ

ــدٜٔ، َٚـٔـ اٯٕ ؾؿــاعدّا يــ    ــدا٤ َـٔـ ايطــُا٤، ٚتؿطــري    عًٝٗــا يف ؾٗــِ اي ٔ ٜكــسع أمســاعِٗ ْ

 .«ؾشٝض ْٚٗا٥ٞ يًدٜٔ; يٝعؿُِٗ َٔ ض٤ٛ ايؿِٗ

ـٔـ ٜٛنـٌـ إىل ْؿطـ٘ـ أبــدّا، ضــٛا٤ قبـٌـ بعجــ١ زضــٍٛ اهلل     1 ٕٸ اٱْطــإ مل ٚي ــ إ ّ أ |ـ

ٕٸ اهلل           ٕٸ ايرٟ أٚدب َجٌـ ٖـرا ايـسأٟ ايباطٌـ ٖـٛ اـطـأ يف ؾٗـِ َعٓـ٢ اـامتٝـ١. إ بعدٖا. ٚإ

ُٝٓت٘ َٚايهٝت٘ ع٢ً ْعاّ ايٛدٛد ست٢ ٜهٕٛ اٱْطإ بـدعّا َٔـ   تعاىل مل ٜكطع ضًطت٘ ٖٚ

. قــاٍ تعـاىل:      ٕٴ َإٔ ٜٴتٵــسٳَى ﴿ايها٥ٓـات، ٜٚهــٕٛ قـد أٚنـٌـ إيٝـ٘ـ أَـس ْؿطـ٘ـ َأٜٳشٵطٳــبٴ أٱْطٳــا
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ٕٵ .﴾ضٴدٶ٣ نإ كتازّا يف ايكٝاّ بؿعٌ ايػ٤ٞ ٚقدٙ أٚ تسن٘، ٚيهٔ ذيـو ٫   ؾاٱْطإ ٚإ

ٗٳا     ﴿ ٕٛ إ٫ بإذٕ اهلل تبازى ٚتعـاىل: ٜه ُٳـ١ّ عٳًَـ٢ ُأؾٴـٛيٹ ٖٳـا َقا٥ٹ ُٴٛ ٚٵ تٳسٳِنتٴ ِّٔ يِّٝٓٳ١ٺ َأ َٳا َقَطعٵتٴِ 

ٕٔ اهللٹ ٕٸ ايٓاع بعد ٚؾـا٠ ايٓـ  ٚخـامت ايسضٌـ قـد تـسى هلـِ ؾٗـِ         »٢ يهِ ايكٍٛ: ؾأْٸ .﴾َؾبٹٔإذٵ إ

ٔ نٌ غ٤ٞ ساٌَـ زضـاي١ يًٓـاع     | ! يكـد نـإ غـمـ زضـٍٛ اهلل    «، ٚخاؾ١ ؾِٗ ايـدٜ

٤ ْعاّ تػسٜعٞ ددٜد، ٚإب٬غ٘ يًٓاع يف عؿسٙ َباغس٠، ٚملٔـ ٜـأتٞ   يبٓا ;َٔ قبٌ اهلل تعاىل

ــدٙ بٛاضــط١   ــاٍ اي٬سكــ١      .َـٔـ بع ــح ٖــرٙ ايرتنــ١ يٮدٝ ــٛ َــأَٛز بتٛزٜ ـــ مبـٔـ   ،ؾٗ ٚايتعسٜ

ي نطـؿ١ٓٝ ْـٛن، َٔـ زنبٗـا لـا       »; إذ قاٍ: ٜطتطٝع بٝاْٗا هلِ ، َٚٔـ تسنٗـا   َجٌ أٌٖـ بٝـ

١. ٖٚــٛ ســ ،«غــسم ع١ ٚايطـٓـ ٖٓــاى ايهــجري َـٔـ ٖــرٙ ا٭سادٜــح  ٚ دٜح َتؿــل عًٝـ٘ـ بــني ايػـٝـ

 ايػسٜؿ١.

ٌٸ غ٤ٞمت إٜهاٍ يٛ  ـ8 ٚخاؾ١ يف أَـس ايـدٜٔ، مل ٜهٔـ     ،ايٓاع إىل أْؿطِٗ يف ن

ٌٸ ٖرٙ ا٭ٚاَس ٚايٓٛاٖٞ، ٚايٛعد ٚايٛعٝد، ٚأَس ايٓاع بٛدـٛب اتبـاع   ٖٓاى َربِّ ز يتػسٜع ن

َٳـا أُ  ﴿٠ يف ايكـسإٓ ايهـسِٜ، قـاٍ تعـاىل:     ايتعـايِٝ ايـٛازد   ٚٳ٫َ     اتٻبٹعٴـِٛا  ِٵ  ِّـٔ زٻبُِّهـ ٝٵُهِ  ٍٳ ٔإَيـ ْـٔص

ٝٳـا٤ َقًٹـ٬ّٝ     تٳتٻبٹعٴِٛا ٚٵيٹ ٘ٹ َأ ٕٳ   َٹـٔ دٴْٚٹـ َٴطٵـتٳكٹُّٝا    وأن ﴿ٚقـاٍ أٜكـّا:    ،﴾َٻـا تٳـرٳٖنسٴٚ ٖٳـرٳا ؾٹـسٳاطٹٞ 

٘ٹ َيعٳًٖ ٚٳؾٻاُنِ بٹ ِٵ  ٘ٹ ذٳيٹُه ِٵ عٳٔ ضٳبٹًٝٹ ٌٳ َؾتٳَؿسٻمٳ بٹُه ٚٳ٫َ تٳتٻبٹعٴِٛا ايطټبٴ ٕٳ  َؾاتٻبٹعٴٛٙٴ  ِٵ تٳتٻُكـٛ ٌٖـ   .﴾ُهـ

نٞـ ٜعًُٗـِ    ;قادزّا ع٢ً ايتٛادد عٓد مجٝـع املطـًُني يف عؿـسٙ    |نإ ايٓ  ا٭نسّ

ــدٜٔ اٱضــ٬َٞ ٚاســ    ــسدات اي ــ٢ تػــعسٚا  َؿ ـ٘ـ   د٠ ٚاســد٠  ست ــد زسًٝ ـٌـ ٖــرٙ اؿادــ١  مببع : ج

َٴــرٳنِّسٷ  ﴿ ــا َأْــتٳ  ُٳ ْٻ ٝٵطٹٕس *َؾــرٳنِّسٵ ٔإ ُٴؿٳــ ِٗٔ بٹ ٝٵ ــ ٕٸ اهلداٜــ١ إ ــا ﴾ٖيطٵــتٳ عٳًَ تهــٕٛ َـٔـ اهلل . إ

ّ     ،ضـبشاْ٘ ٚتعـاىل   ٓٳــا ﴿: أٚ اٱَـاّ ظطـدٙ   |دٕٚ سادـ١ إىل سكـٛز ايٓـ  ا٭نـس ٝٵ ٕٻ عٳًَ ٔإ

ٗٴدٳ٣ ًِ ٜـ      ﴾َي ٕٸ ٚدـٛد ايٓـ  أٚ اٱَـاّ إ ـا ٖـٛ يػا ِ. قـاٍ تعـاىل:     ، ٚإ ٔٳ  ﴿١ ايرتبٝـ١ ٚايتعًٝـ ٕٻ اٖيـرٹٜ ٔإ

ِٵ بٹٔإميٳ ٗٴ ِٵ زٳبټ ٔٗ ٗٵدٹٜ ُٹًُِٛا ايؿٻايٹشٳاتٹ ٜٳ ٚٳعٳ ٓٴِٛا  َٳ ِٵآ ٔٗ ٕٸ اهلدا١ٜ ايطُا١ٜٚ ٫ ميهٔ هلـا   .﴾اْٹ ٚعًٝ٘ ؾإ

ب       ٕٸ اؿؿٍٛ عًٝٗا َٓـٛط بـإزاد٠ اٱْطـإ، ٚيـٛ أؾٝـ إٔ تٓكطع، ؾٗٞ يف تٛاؾٌ َطتُس، ٚإ

ٕٳ  ﴿: يطــبب َـٔـ ا٭ضــباب بعُــ٢ ايكًــب   ;اٱْطــإ ــٛ ُٴ ِٵ ٫َ ٜٳعٵًَ ــ ٗٴ ِٵ َؾ ٔٗ ــٛبٹ ــ٢ ُقًُ ــعٳ اهلُل عٳًَ  ،﴾ٚٳَطبٳ

ٗٴــ  ﴿ٚ ِٵ َؾ ٔٗ ــٛبٹ ــ٢ ُقًُ ــعٳ عٳًَ ٕٳٚٳُطبٹ ــٛ ٗٴ ــ١      ،﴾ِٵ ٫َ ٜٳِؿَك ــٛاز اهلداٜ ــاى أَـٌـ ٭ٕ تٓؿــر أْ ـٔـ ٜهــٕٛ ٖٓ ي

ّ   ،ايطُا١ٜٚ يف قًب ٖ٪٤٫ ايٓاع ّ   |ست٢ َع ٚدٛد ايٓـ  ا٭نـس : ×أٚ اٱَـاّ املعؿـٛ

َٳٔ ٜٳػٳا٤﴿ ٗٵدٹٟ  ٔٻ اهلَل ٜٳ ٚٳَيهٹ ٔٵ َأسٵبٳبٵتٳ  َٳ ٗٵدٹٟ   .﴾ٔإْٻَو ٫َ تٳ
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ـَـ » ضــسٚؽ: ٔ ايطــُا٤، ٚتؿطــري ؾــشٝض َـٔـ اٯٕ ؾؿــاعدّا يـٔـ ٜكــسع أمســاعِٗ ْــدا٤ 

ٗر  ْٚٗــا٥ٞ يًــدٜٔ; يٝعؿــُِٗ َـٔـ ضــ٤ٛ ايؿٗــِ... ٚإٕ أضــًٛب ايتــدٜٔ َٓــر اٯٕ ؾؿــاعدّا، نـٓـ

يًشٝا٠، ميس يف طسٜك٘ إىل ايتهاٌَـ ٚا٫ضـتكا١َ عـرب ايؿـداَات ٚايٓصاعـات، دٕٚ ايتـدخٌ       

١ اـٝٸـس٠ ٚاؿـسٸ٠ يف     ؾُٗٗـا   ايػٝ  َٔ سني ٯخس، بٌ َٔ خ٬ٍ تٓاشع ٚتعإٚ ايعكـٍٛ ا٭زقٝـ

 .«ْٚكدٖا ٚتؿطريٖا يًدٜٔ، ٚاملتشسِّز٠ َٔ قٝٛد ايتكًٝد

ٕٸ ايتــدٜٔ غـٞـ ٤ آخــس، قــاٍ تعــاىل: إ ُٴٛا ُقــٌ ٫ٓ ﴿٤ ٚاٱميــإ غـٞـ ٕٵ َأضٵــًَ ٝٵــَو َأ ٕٳ عٳًَ ٓټــٛ ُٴ ٜٳ

ٕٔ ِٵ يٹٔٲميٳا ٖٳدٳاُن ٕٵ  ِٵ َأ ٝٵُه ٔټ عٳًَ ُٴ ٌٔ اهلُل ٜٳ ِ بٳ َٳُه ٞٻ ٔإضٵ٬َ ُٴٓټٛا عٳًَ ٔ بدٜٔ َٔ احملتٌُ إٔ أدٜ .﴾تٳ

ٔ  ،أٚ ايبكـس  ،عباد٠ ايعذٌ ئـ أنـٕٛ َػـ٫ُّٛ    أٚ ايٛدـٛد، إ٫ أْـين يف ٖـرٙ اؿايـ١      ،أٚ ايـٛث

٫ ٜػتؿــس، ٚبــريو زإ عًــ٢  ٚازتهبــت ذْبــّا ،٭ْــين قــد دعًــت هلل غــسٜهّا يًٗداٜــ١ اٱهلٝــ١;

ٕٳ﴿قً :  ٗٴٛ ِٵ ٫َ ٜٳِؿَك ٗٴ ِٵ َؾ ٔٗ ايطـُا١ٜٚ إىل قًـ    ْٛاز اهلدا١ٜ ٚسٝح ٫ َٓؿر ٭ .﴾ُطبٹعٳ عٳ٢ًَ ُقًُٛبٹ

َٳــ   ؾإْـ٘ـ يـٔـ ٜهــٕٛ ٖٓــاى   ٖــٛ عًــ٢ غــانًي.  ٔٵأثــس يٲميــإ اؿكٝكـٞـ ٚايــٛزع ٚايتكــ٣ٛ يف 

ين يــٛ اْتُٝــت إىل ايٓعــاّ ايتػــسٜعٞ ايــر أنــٕٛ قــد  ٟ أْصيـ٘ـ اهلل تعــاىل هلداٜــ١ ايٓــاعٚيهـٓـ

ِٵ ﴿، ٚبٗـرا اٱميـإ ضـأنٕٛ َٗتـدّٜا:     عسٸقت ْؿطٞ يططٛع أْـٛاز اهلداٜـ١ ايطـُا١ٜٚ    ٔٗ ٗٵـدٹٜ  ٜٳ

ِٵ  ٔٗ ِٵ بٹٔإميٳــاْٹ ٗٴـ ايــي ٫ تػــٌُ إ٫ املــ٪َٓني بــاهلل  ،ْٚتٝذــ١ يًُٗٝٓــ١ اٱهلٝــ١ ٚاي٫ٜٛـ١ ايسباْٝــ١  .﴾زٳبټ

ٌٸ َــا ضــٛاٙ  ،تعــاىل ، ٚيـٔـ تػًــل دْٚـٞـ ا٭بــٛاب:  يـٔـ أبكــ٢ أضــري ايعًُــات  ،دٕٚ املــ٪َٓني بهــ

ــ٢ ايٓټــ   ﴿ ــاتٹ ٔإَي ُٳ ٔٳ ايٗعًُ ــ ِّ ٗٴِ  ــٔسدٴ ــِٛا ٜٴمٵ ٓٴ َٳ ٔٳ آ ــرٹٜ ٞټ اٖي ــ ٚٳيٹ ٌٸ ســاٍ    إذّا .﴾ٛٴٔزاهلُل  اهلداٜــ١ عًــ٢ نــ

ٛٳ اهُلــدٳ٣ٳ ﴿: َٓشؿــس٠ باهلداٜــ١ ايطــُا١ٜٚ ايٓاشيــ١ َـٔـ قبـٌـ اهلل تعــاىل   ــ ٖٴ ــدٳ٣ اهللٹ  ٖٴ ٕٻ  ٚإذا  .﴾ٔإ

طإ ٚإ     ،ٚتؿـٛزْاٙ ٖداٜـ١ّ   ،ًٓا إىل أَـس َٔـ طسٜـل آخـس    تٛؾٻ ٤٬َات٘ـ  ؾٗـٛ َٔـ تطـ٬ٜٛت ايػٝـ

كني:    ـٝـ ــ٢ مــٛ اؾــصّ ٚاي ِٵ  ﴿عً ــ ٗٴ ٍٳ َي ٛٻ ــ ٕٴ ضٳ ٝٵَطا ــ ِٵ  ايػٻ ــ ٗٴ ــ٢ َي َٵًَ ـٓـ    ﴾ٚٳَأ ـٌـ اي ـ٘ـ ؾــإٕ زسٝ . ٚعًٝ

ــ١  |ا٭نــسّ ــ١ ايطــُا١ٜٚ،  ٚاـامتٝ ٕٸ املــ٪َٓني بٗــرا ايٓعــاّ    ٫ تعــين اْكطــاع اهلداٜ ـٌـ إ ب

ِ     ،ضًٝتشكٕٛ بايؿاؿني ،اٱض٬ّب ، املتُجٌايتػسٜعٞ اؾدٜد  ،َٔـ خـ٬ٍ تصنٝـ١ أْؿطٗـ

ٚٳ ﴿ٚزا٤ ايعٌُ ايؿاحل، قاٍ تعاىل: ٚايطعٞ  ٓٴـٛا  َٳ ٔٳ آ ِٵ ؾٹـٞ     ٚٳاٖيرٹٜ ٗٴ ٓٻ ٓٴـدٵخٹًَ ُٹًُـٛا ايؿٻـايٹشٳاتٹ َي عٳ

 .﴾ايؿٻايٹشٹنيٳ

ع١ بــدأٚا  ازضــ١ ٖــرٙ اؿسٜــ١ عًــ٢ مــٛ َباغــس دٕٚ تــدخٌ َـٔـ    »: ضــسٚؽ ٕٸ ايػـٝـ إ

 .«ايطُا٤ َٓر بدا١ٜ عؿس غٝب١ اٱَاّ املٗدٟ
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ٌٸ دع٣ٛ ٫ تطتٓد إىل غاٖد أٚ ديٌٝ أٚ ضٓد تعدٸ ت١ُٗ ٚاؾرتا٤، ؾُا ٖٛ ايطـبب   ٕٸ ن إ

ٌٸ ٖرٙ ايبطاط١ !ايرٟ ٜ  دعٛ ايدنتٛز ضسٚؽ إىل اتٗاّ ايػٝع١ ٚا٫ؾرتا٤ عًِٝٗ به

ٕٸ ايػٝع١ ِٖ أتبـاع أٌٖـ ايبٝـت    ٚايطـا٥سٕٚ عًـ٢ ْٗذٗـِ ٚتعـايُِٝٗ، ؾٌٗـ ٖٓـاى        ^إ

ٕٸ أٌٖـ ايبٝـت   غاٖد يدٜهِ َٔ ن٬ّ أٌٖ ايبٝت ع٢ً ٖرٙ ايؿس١ٜ ٚايت١ُٗ ! ز  قـد  ^غـِ أ

َٚٔـ ذيـو   َؿدز آخـس غـري ايكـسإٓ ايهـسِٜ،      ع٢ً عدّ ايسدٛع إىلَسازّا ٚتهسازّا أندٚا 

ذنـسٙ اهلل  ٫ تتذـاٚش يف ايتٛسٝـد َـا    »ٚ ،«ب اهلد٣ يف غري ايكـسإٓ أقـً٘ اهلل  َٔ طً»قٛهلِ: 

. ؾُٔ ٖٛ ايػٝعٞ ايرٟ زؾ  تدخٌ ايطُا٤ املباغس َٓر غٝب١ اٱَاّ «تعاىل يف نتاب٘ ؾتًٗو

 اٍ.  ْسدٛ إٔ ْطُع َٓهِ اٱداب١ عٔ ٖرا ايط٪#ٗدٟ املٓتعسامل

عٞ   »ضسٚؽ:  ٕٸ ايهـ٬ّ ايػٝـ ٕٸ ختِ ايٓب٠ٛ عباز٠ عٔ َؿّٗٛ قٝٸِ ٚثس، ٚإ أدزى دٝدّا أ

مل ٜطسق٘ ست٢ اٯٕ بػـهٌ ؾـشٝض َٚٓؿــ; ملـا ؾٝ٘ـ َٔـ ا٭يػـاّ ٚاملٛاْـع، ٚمل ٜٛؾِّ٘ـ سك٘ـ           

د بٗــا، ٚيف املكابـٌـ تهًٖـــ          ات٘ ٚؾكــا٥ً٘، ٚمل ٜػـٗـ بايبشــح ٚايتشكٝــل، ٚمل ٜــدزى سطـٓـ

ــإ تؿطــري    ــ٢       ٚتؿًطـــ يف بٝ ني َعٓ ـٝـ ـ٘ـ ٚدٕٚ تب ــو، ٚســاٍ دْٚ ــل يف ذي ــ١، ٚأخؿ ــس ايػٝب ٚتربٜ

 .«اـامت١ٝ، ٚنأْ٘ ٜعترب اٱميإ باـامت١ٝ ض١٦ٝ هب ا٫ضتػؿاز ٚايتهؿري عٓٗا

ٕٸ َع٢ٓ اـامت١ٝ ٖٛ َا تكدٻ يٝشٌُـ   ;ّ َٔ أْٗا تعين إزضاٍ زضٍٛ َٔ قبٌ اهلل تعـاىل إ

اّ ايتػسٜعٞ خايـدّا، ٚئـ ٜـأتٞ أٟ ْعـاّ     يًٓاع آخس ا٭ْع١ُ ايتػسٜع١ٝ، ٚملا نإ ٖرا ايٓع

ٕٸ ْؿـظ عٓـٛإ       ٔٵتػسٜعٞ بعدٙ، ٜهٕٛ إزضاٍ ايسضٌـ قـد خـتِ مبٳـ     يٌـ ذيـو ايتػـسٜع. إ٫ أ

أمل  غــسنا٤ ايـٓـ  يف َٛقــٛع اـامتٝــ١. اـامتٝــ١ ٫ ٜعــين سسَــإ ايٓــاع َـٔـ اٱؾــاد٠ َـٔـ   

ــاخس ايــ          ــّٛ ايؿ ـٔـ ٖــرا املؿٗ ـٞـ َ ــاٍ إٔ ٫ ٜهتؿ ـٔـ ا٭دــدز بؿــاسب املك رٟ أٚدــدٙ ٜهـٔـ َ

َا ٖٛ املاْع ايرٟ أٚدـدٙ   ذسٸد ا٫دعا٤، ٚإٔ ٜعٗس عٓ٘ غ٤ٞٷ يُٝهٔ ايتدبٸس ؾٝ٘ يًمامت١ٝ مب

ٕٸ ٖرٙ املطأي١ ٫ ؽتًـ عٔ ايعػل ٚايتٛيٗـ  ٘ ايػٝع١ يف طسٜل ا٫ْتؿاع باـامت١ٝ ! ٫ غٓو يف أ

ٛ   ايرٟ اخرتع٘ عسؾا٤ ايؿٛؾ١ٝ ٭ْؿطِٗ، ؾعبدٚا ٚثّٓا با٫بتعـاد   د،، ٚأطًكٛا عًٝ٘ـ اضـِ ايٛدـ

ٚأَجـايهِ باـامتٝـ١،    ،ؾٝػػٌ ايعسؾا٤ بايعػل ،أٟ سؿ١ً طسب ٜكُٝٗا ايػٝطإ ،عٔ اهلل

ِٵ﴿قاٍ تعاىل:  ٗٴ َٵ٢ًَ َي ٚٳَأ ِٵ  ٗٴ ٍٳ َي ٛٻ ٕٴ ضٳ ٝٵَطا ٚٳٔإذٳا ذٴنِّسٴٚا ٫ ﴿ست٢ ٫ تعٛد تٓؿع ايرنس٣:  ﴾،ايػٻ

ٕٳ  .﴾ٜٳرٵُنسٴٚ
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 ـــــ اإلَا١َ ْٚعس١ٜ ايراتٞ ٚايعسضٞ يف ايدٜٔ ــ7

ٕٸ َا ٜػهٌ »ضسٚؽ:  ٖٛ غمـ ايٓ  ٚتعايُٝ٘ـ ايكٝٸُـ١، ٚأَـا    ٘ ٚذاتٝٸيدٜٔ دٖٛس اإ

ايبـاقٞ ؾُُٗـا ناْـت ؾـبػت٘ ايتازىٝـ١ ٚغـري اؾٖٛسٜـ١ ؾٗـٛ عسقٞـ ٚضـطشٞ، أٟ ٚاقعــ١           

ــدخٌ يف ْطــام           ـ٘ـ ٫ ٜ ــريو ؾإْ ــ٢ مــٛ آخــس، ٚي ٚسهــِ نــإ َـٔـ املُهـٔـ إٔ ٜهــٕٛ عً

 .«اٱمياْٝات

ــ إْـ٘ـ1 ّ  ـ ظ داَعــ١ يتــدزٜظ   ْؿطـ٘ـ ٚتعايُٝـ٘ـ ا٭ٚىل |َـٔـ ايـٓـ  ا٭نــس مت تأضـٝـ

 ايـدْٝا  |ايعًُٝـ١. ٚبعـد إٔ ؾـازم زضـٍٛ اهلل    نتاب باضِ ايكسإٓ ايهسِٜ يف تًو اؿٛش٠ 

ِ ٚايـتعًٗ     ٕٸ ٫ٜٚـ١   ٌٖ هب إقؿاٍ تًو اؿٛش٠ ايع١ًُٝ اٱهل١ٝ، أٚ هـب َٛاؾـ١ً ايتعًٝـ ِ ؾٝٗـا  إ

َٚٓٗذـ٘ـ يف  ،عًُٝـٞـ ايٓــاشٍؼهـٞـ عـٔـ عًُـ٘ـ ايهاَـٌـ بٗــرا ايهتــاب ايت  |زضــٍٛ اهلل

ٌٸ َا وتادٕٛ إيٝ٘ـ َٔـ املعًِّـ    َٸ١ ٚتصنٝتٗا. ٌٖ سؿٌ ايٓاع ع٢ً ن ِ ٚايهتـاب يف  تعًِٝ ا٭

ٌٸ َا دا٤ يف ٖـرا ايهتـا  |سٝا٠ ايٓ  ا٭نسّ ب َٔـ    ٌٖٚ ؽسٸز اؾُٝع ٚاضتٛعبٛا ن

َټــٚٳ﴿ايعًــّٛ ٚاملعــازف ايطــُا١ٜٚ:  ٚٳ٫َ ٜٳــابٹٕظ ٔإ٫ٓ ؾٹــٞ نٹتٳــابٺ  ِّ ﴿ٚ ،﴾بٹنٕي٫َ زٳِطــبٺ  ٝٳاْــّا يُِّهــ تٹبٵ

ٞٵ٤ٺ ــ ٕٸ ٚدــٛب ٚدــٛد َعًِّــ       ،﴾غٳ ــٛا أَــس تعًُٝـ٘ـ يٰخــسٜٔ  إ ــٛا َـٔـ إٔ ٜتٛي ِ هلــرا ٖٚـٌـ متهٓ

ٞٵ٤ٺ﴿ نــإ ايهتــاب ايطــُاٟٚ ايــرٟ ِّ غٳــ ٝٳاْــّا يُِّهــ ، ٚعًٝـ٘ـ ٫ أَــس ٫ ميهـٔـ إْهــازٙ ﴾تٹبٵ

يٝ٘ـ ايكـسإٓ ْؿط٘ـ    إ ِ يًكسإٓ ايهسِٜ. ٖٚرا َـا أغـاز  ميهٔ يًٓاع إٔ ٜطتػٓٛا عٔ ٚدٛد َعِّ

٘ٴ       ﴿يف قٛي٘ تعاىل:  ُٳـا بٳًٖػٵـتٳ ٔزضٳـاَيتٳ ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳـ ٚٳٔإٕ ٖيـ َٹٔ زٻبِّـَو  ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي َٳا ُأْٔص ٍٴ بٳِّؼٵ  ٗٳا ايسٻضٴٛ ٜټ ٜٳا َأ

ٔٳ ايٓٻأع َٹ ُٴَو  ٚنؿـ٢ ٖـرا املٛقـٛع أُٖٝـ١ إٔ ٜعـدٸ عـدّ تبًٝػ٘ـ َطـاٚقّا يعـدّ           .﴾ٚٳاهلُل ٜٳعٵؿٹ

ٛٸ٠ ٚز و أسٝاْـّا يف ؾـد  . ؾإذا نٓت تػٸـ |ي١ غمـ عذِ ايٓ  ا٭نسّعدّ زضاٚ ،ايٓب

يتكــ عًـ٢ سكٝكـ١     ;ؾُا عًٝو إ٫ إٔ تسادع نتـاب ايػـدٜس   ×آ١ٜ غسٜؿ١ بػإٔ اٱَاّ عًٞ

 ايٛاقع١ َٔ يطإ أٌٖ ايط١ٓ.

ــ8  ــاي١  ــ ــ١ ايسضـ ٕٸ بداٜـ ِ      ،إ ـٝـ ــ١ يتعًـ ــ١ إهلٝـ ــ١ ٚداَعـ ــ١ عًُٝـ ــان َ٪ضطـ ــين اؾتتـ ــي تعـ ايـ

ّ ٓــ٢ امبع يٝطــتاٱْطــا١ْٝ،  ، ستــ٢ ًٜــصّ َـٔـ زسٝـٌـ  |ختصاهلــا يف غــمـ ايـٓـ  ا٭نــس

ن٬، ؾكد مت اٱع٬ٕ عٔـ بكـا٤ بـاب     ضط١ ايع١ًُٝ اٱهل١ٝ بٛد٘ ايعامل.ايٓ  إغ٬م تًو امل٪

 ٔ ُــني َـٔـ خــ٬ٍ ايتعسٜـــ بأمســا٤ املعِّ ،ٖــرٙ امل٪ضطــ١ ايعًُٝــ١ اٱهلٝــ١ َؿتٛســّا إىل ٜــّٛ ايــدٜ

ٛٻ ِٖ ٚأمســـــا٥ِٗ سؿـــــسّٜا; إذ ٜكـــــٍٛ ايــــٓـ  املدزضـــــ١ بعـــــدد يني بايتـــــدزٜظ يف ٖـــــرٙاملمـــــ
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ي  ;نتاب اهلل :إْٞ تازى ؾٝهِ ايجكًني»: |ا٭نسّ َـا إٕ متطـهتِ    ،ٚعرتتٞ أٌٖ بٝـ

. ٚهب ايٛقٛف ط٬ّٜٛ عٓد ن١ًُ )أبدّا( ايٛازد٠ يف ٖرا اؿدٜح «ٛا بعدٟ أبدّابُٗا ئ تكًٓ

 ايٓبٟٛ ايػسٜـ.

ٕٸ ايٓـصاع ايـرٟ ٜـدٚز سـٍٛ ايػٝبـ١، ايـي ـ        » ضـسٚؽ:  ع١ ـ مل ٜهٔـ     إ عطـب زأٟ ايػٝـ

باٱَهإ إٔ ؼـدخ يف ظـسٚف تازىٝـ١ أخـس٣، ٚإَـاّ نـإ ميهٓ٘ـ إٔ ٫ ٜػٝـب، ٜٚبكـ٢          

يريسٌ عٓدَا وني أدً٘ ايطبٝعٞ، ٜٚأتٞ بعدٙ إَاّ آخس، يٝظ ي٘ـ أدْـ٢ تـأثري عًـ٢ ايتـدٜٔ،      

 .«٫ٚ ٜصٜد أٚ ٜٓكـ َٔ إميإ ايػمـ، ٫ٚ ٜتٛقـ عًٝ٘ إض٬ّ ايػمـ ٚعدَ٘

ِٸ ايبشـح عٔـ أضـباب ظٗـٛزٙ             ٫بدٸ ـ1 ِٸ ٜـت أ٫ّٚ َٔ ايتعـسف عًـ٢ َعٓـ٢ ايتـدٜٔ، َٚٔـ ثـ

، أٜٸـ      ٕٸ ايتـدٜٔ ٜعـين َعسؾـ١ اٱي٘ـ ٛٸزٙ       ٚشٚاي٘ ٚقعؿ٘ ٚقٛت٘. إ ّا نـإ ذيـو اٱي٘ـ ايـرٟ قـد ٜتؿـ

ٔ يف ايكسإٓ ايهـسِٜ  أٚ )اهلل( املبٝٻ أٚ ؾُّٓا أٚ ٚدٛدّا َٚا إىل ذيو، عذ٬ّ أٚ بكس٠ ،اٱْطإ

. يكــد نــإ إزضــاٍ ايسضـٌـبٗـرا ايًؿــغ ا  ام ايتعسٜـــ باٱيـ٘ـ  ،ٚإْــصاٍ ايهتــب ،ؾًٝـٌـ يف ضـٝـ

ٕٸ ايبشح عٔـ اٱي٘ـ غسٜـص٠ َٛدعـ١ يف دبًـ١       ،اؿكٝكٞ َٔ خ٬ٍ تصن١ٝ اٱْطا١ْٝ ٚتعًُٝٗا. إ

طبكـّا   ،عُد اٱْطإ إىل ؾٓع إهل٘ـ بٝـدٙ   بع ٖرٙ ايػسٜص٠ بتعايِٝ ا٭ْبٝا٤اٱْطإ، ؾإذا مل تػ

ني   ٗــا.يًجكاؾــ١ ايــي تسعــسع ؾٝ  ٕٸ إغــساف املعًُــني اٱهلـٝـ ــ٢   ،ٚعًٝـ٘ـ ؾــإ ٫ٜٚٚــتِٗ املطــتُس٠ عً

ٞ  أَسٷ ،و بٗاٚايتُطټ ،ٚتسبٝتِٗ ع٢ً قسٚز٠ ٚٚدٛب اتباعِٗ يتعايُِٝٗ ،ايٓاع ٫ ٜكبٌـ   قطع

ٚٚقعـــت يف  ،ٚازتـــدٸت عــٔـ عبـــاد٠ اٱيــ٘ـ اؿكٝكــٞـ ،املـــسا٤ ٚاؾـــدٍ، ٚإ٫ اْتهطـــت ا٭َـــِ

 ص ٚدٌ.سكٝ  عباد٠ ا٭ٚثإ ٚايػسى باهلل ع

ٚاٱغـساف عًـ٢ عكٝـد٠     ،نٝـ ميهٔ اؿؿـاظ عًـ٢ ا٫زتبـاط بـني ايٓـ  ٚا٭َـ١       ـ8

ٚايعــٛد٠ إىل  ،عًــ٢ أعكــابِٗ |ٕ عــدّ ْهــٛف ايٓــاع بعــد زسٝـٌـ ايـٓـ   ٚقــُا ،ايٓــاع

 ِ ِٵ      ﴿: َعتكدات أضـ٬ؾٗ ِٵ عٳًَـ٢ َأعٵَكـابٹُه ٌٳ اَْكًَبٵـتٴ ٚٵ ُقتٹـ َٻـاتٳ َأ   إ ـا ٜهـٕٛ ذيـو َٔـ     ﴾َأَؾـٔإٕ 

ِٸ اختٝازِٖ َٔ قبٌـ اهلل تعـاىل  خ٬ٍ ٚدٛد َعًُ ٚايتعسٜــ بٗـِ    ،ني هلرا ايكسإٓ ايهسِٜ، ٜت

  ّ ـٓـ  ا٭نــس ــا٤، َٚٛاؾــ١ً        ،بٛاضــط١ اي ـٌـ اهلل ٚخــامت ا٭ْبٝ ـٔـ قب بٛؾــؿ٘ آخــس املسضــًني َ

تسبٝـــ١ ا٭َـــ١ عًـــ٢ ٚدـــٛب ايتُطـــو بٗـــ٪٤٫ املعًُـــني املٓتمـــبني، ٚتعًـــِ    :َٚٓٗـــا ،ايتصنٝـــ١

 ِ يهـِْٛٗ املؿـدز ايٛسٝـد ايـرٟ ميهٔـ ايٛثـٛم ب٘ـ         ،ٚاضتٝعاب ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ طـسٜكٗ

 يكُإ عدّ ا٫مساف ٚاملٌٝ ٚايصيٌ.
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َٳـ     ـ0 َٳـ    ٔٵَاذا ٜعين ايٓصاع بػإٔ ايػٝبـ١  ايٓـصاع بـني  ٕٸ ايػٝبـ١ َطـأي١ َتٻ   ٔٵَٚـع  ؿـل    ؾـإ

١. أمل ٜهٔـ باٱَهـإ تطبٝـل        َٴذُع عًٝٗا، ٚقد اعرتف بٗا ايهجري َٔ عًُـا٤ أٌٖـ ايطٓـ ٚ

بٛؾــؿ٘ ختــاّ ا٭ْعُــ١ ايتػــسٜع١ٝ دٕٚ  |ايـٓـ  ا٭نــسّرٟ دــا٤ بـ٘ـ ايٓعــاّ ايتػــسٜعٞ ايــ

ٕٸ اخت٬ف َطتٜٛات ايبػس يف كتًــ املساسٌـ ٚايعؿـٛز ٚتـدزٸز      اؿاد١ إىل ٖرا ايتأخري ! إ

 ٘ ــ١ أعًــ٢   ،اٱْطــإ يف سٝاتــ ــ١ إىل َسسً ـ٘ـ َـٔـ َسسً ٘ ٚازتكا٥ ــ٢ أضــ٬ؾ ٛٸقـ٘ـ عً يف ٖــرا  ، ٚتؿ

ٕٸ ادتٝاش املساسٌ ٚاضـتٝعاب ايـدزٚع ؾٝٗـا   ايػإٔ أَس ًَشٛظ ٚظاٖس ٫ ىؿ٢ ع٢ً ايعٝا  ;ٕ. إ

.     ،بػ١ٝ ايتُهٔ َٔ ؾِٗ ايدزٚع ٚاملٓاٖر املكسز٠ يف املطتٜٛات ايعًٝا أَـس ٫ ميهٔـ ادتٓاب٘ـ

عِ بٗـا سايٝـاّ      غـصٚٙ   :َٚٓٗـا  ،ٖٚرا ٖٛ ايطبب يف تأخري ٚؾٍٛ اٱْطإ إىل اؿكـاز٠ ايـي ٜٓـ

 يًؿكا٤.

4 ّ كـٞـ مبطــت٣ٛ عــسب اؾاًٖٝــ١ يف  إٔ ٜست |ـــ ٖـٌـ نــإ بإَهــإ ايـٓـ  ا٭نــس

ــسأٖ     ٖٚـٌـ نــإ املطــت٣ٛ ايؿهــسٟ يٲْطــإ     !عؿــسٙ إىل َطــت٣ٛ اٱْطــإ املتشكــس اي

 َ  ! ٖٚـٌـ |طــتٛاٙ ايؿهــسٟ عٓــد زسٝـٌـ زضــٍٛ اهلل ايعسبـٞـ يف بداٜــ١ ايسضــاي١ ٖــٛ ْؿــظ 

نإ باٱَهإ بٝـإ اٯٜـات ايـي ْصيـت يف أٚاخـس اؿكبـ١ املدْٝـ١ يف بداٜـ١ اؿكبـ١ املهٝـ١           

 !َج٬ّ 

َٻـا    ﴿: قٛي٘ـ تعـاىل:   ٌٖٚ نإ باٱَهإ بٝإ َدايٌٝ آٜات َٔ قبٌٝ ـ5 ٚٳضٳـمٻسٳ َيُهـِ 

ٕٳ ٜٳتٳَؿٖهسٴٚ  ّٕ ٛٵ ٕٻ ؾٹٞ ذٳيٹوَ ٯٜٳاتٺ ٖيَك ٘ٴ ٔإ ٓٵ ِّ ُٹٝعاّ  َٳا ؾٹٞ اَ٭زٵضٔ دٳ ٚٳ ٚٳاتٹ  ُٳا اهلُل اٖيرٹٟ ﴿ٚ ،﴾ؾٹٞ ايطٻ

ٗٳا ْٳ ٚٵ ُٳدٺ تٳسٳ ٝٵٔس عٳ ٚٳاتٹ بٹػٳ ُٳا ٕٳ     ﴿ٚ ،﴾زٳَؾعٳ ايطٻ ُٴٛضٹـعٴٛ ْٻـا َي ٚٳٔإ ٜٵـدٺ  ٖٳـا بٹَأ ٓٳا ٝٵ ٓٳ ُٳا٤ بٳ يف عؿـس   ،﴾ٚٳايطٻـ

ٕٸ اٱْطـإ يف عؿـس     ْصٚهلا ! ٌٖٚ ٖٓاى َٔ اعرتاض ع٢ً تأخري بٝاْٗا إىل ايعؿس ايـسأٖ  إ

ْصٍٚ ٖرٙ اٯٜات مل ٜهٔ يٝؿِٗ َع٢ٓ ٖرٙ اٯٜات إ٫ بعـد َطـري٠ تعًُٝٝـ١ متتـد ٭نجـس َٔـ       

ــس آٜــات ايكــس    ١. َٚــا أنج إٓ ايهــسِٜ ايــي تٓطــٟٛ عًــ٢ ايهــجري َـٔـ أضــساز ٖــرا     أيـــ ضـٓـ

 ٕ ٞٵ٤ٺ      ﴿: ايهـٛ َٹـٔ غٳـ ٖٚٞـ أضـساز ٫ ؽطـس ببـاٍ ستـ٢ اٱْطـإ        .﴾َٻـا َؾسٻِطٓٳـا ؾٹـٞ ايهٹتٳـابٹ 

ــمـ ٜتُتـــ     ـٌـ غـ ـٔـ قبـ ــا َـ ــو بٝاْٗـ ــس، ٫ٚشّ ذيـ ـٓـ    املعاؾـ ــؿات ايـ ــا٥ـ ٚؾـ ؿظ خؿـ ـٓـ ع بـ

اضــب ايــرٟ ٜطــاعدٙ ٚازتكــا٤ اٱْطــإ إىل املطــت٣ٛ املٓ ،ٚايعؿــ١ُ ،َـٔـ ايعًــِ |ا٭نــسّ

 َٚا إىل ذيو. ،ع٢ً ؾِٗ ٖرٙ ا٭َٛز

ٕٸ َؿاد قٛي٘ تعاىل:  ٚٳزٳقٹٝتٴ ﴿إ ُٳتٹٞ  ِٵ ْٹعٵ ٝٵُه ُٵتٴ عٳًَ ُٳ ٚٳَأتٵ ِٵ  ِٵ دٹٜٓٳُه ُٳًِتٴ َيُه ّٳ َأِن ٛٵ ٝٳ اي
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ّٳ دٹّٜٓا ِٴ أٱضٵ٬ نُاٍ بايك٠ٛ، ٚإٕ بًٛؽ ٖرا ايهُاٍ َسس١ً ايؿع١ًٝ زٖٔ بتطبٝل ٖـرا   ﴾َيُه

ـُـ ايٓعــاّ تطبٝكــّا نــ ٕٸ ٫شّ خــتِ ٖــرا ايٓعــاّ ؾُٝــع ا٭ْع ١ ايتػــسٜع١ٝ، ٫ٚشّ قٛيـ٘ـ ا٬َّ. ٚإ

٘ٹ اي٫﴿تعاىل:  ٚٳ٫ ٜٳِأتٹٝ ٘ٹ  ٜٵ ٔٔ ٜٳدٳ ٝٵ َٹٔ بٳ ٌٴ  ٘ٹ بٳاطٹ ٔٵ خٳًِؿٹـ َٹ نْٛ٘ـ تاَـّا ٚنـا٬َّ، عٝـح َُٗـا       ،﴾ 

٘ بًـــؼ ا ــازت ـ٘ـ ٚتطـــٛزٙ ٚسكـ ــّا ٱداز٠   ٱْطـــإ يف تكدٸَـ ــاّ ايتػـــسٜعٞ ناؾٝـ نـــإ ذيـــو ايٓعـ

 سط تطبٝك٘ بػهٌ ناٌَ ٚغري َٓكٛف.بػ ،اجملتُع

ع١        ـ6 ٥ـد َكتبطـ١ َٔـ    ٌٖـ ٖٞـ عكا  ٚ  َٔـ أٜٔـ تـأتٞ املطايـب املٓطـٛب١ إىل عكا٥ـد ايػٝـ

د عًـ٢ ؾـدم     ;املؿـدز  ًُاذا مل تـأتٛا مبجـاٍ ٚاسـد َٔـ ذيـو       ؾ^َدزض١ أٌٖ ايبٝت يٝػٗـ

 ٌ ٕٸ ٖــرا ايهــ٬ّ َـٔـ قبٝــ ٕٸ اهلل تعــاىل نــإ ميهٓـ٘ـ إٔ ٜطــهٔ   :َكــايهِ !! إ إٔ ٜكــاٍ: إ

ٕٸ عامل اـًل  ،ٝع اـًل يف عامل َا بعد ٖرا ايعاملمج دٕٚ إٔ ىًل ٖرا ايهٕٛ. ٚعًٝ٘ ؾإ

ايرٟ نإ ميهٔ إٔ ٫ ٜهٕٛ، ٫ٚ ىٛض اٱْطإ ؾٝ٘ ػسب١ املـٛت ٚاؿٝـا٠، ٫ ميهٔـ    

         ٌ ٕٸ بإَهـإ   ،ي٘ إٔ ٜهٕٛ غـاٖدّا عًـ٢ ؾـ٬ن أٚ عـدّ ؾـ٬ن غـمـ يف عـامل اٯخـس٠. أدـ إ

ٞٵ٤ٺ َقدٹٜسٷ﴿: ٜػا٤اهلل عص ٚدٌ إٔ ٜؿعٌ َا  ِّ غٳ ٘ٴ عٳ٢ًَ ُن ْٻ ٚيهٔ يهٞ ْدزى ضسٸ أؾعاٍ  .﴾ٔإ

.     اهلل ايسب ٚزمبـا نـإ ايطـبب يف ذيـو ٜعـٛد إىل اضـتشاي١        ٛب١ٝ عًٝٓـا ايرتبـع عًـ٢ عـسؽ اٱي٘ـ

ضــه٢ٓ اٱْطــإ يف عــامل اٯخــس٠ دٕٚ خــٛض ايتذسبــ١ يف ٖــرٙ اؿٝــا٠ ايــدْٝا. ٚقــد ثبــت يف  

ل إىل ايتعسف عًـ٢ ذات  أْ٘ نُا ٫ ٜهٕٛ يٓا طسٜ ^تدٜٔ اٱض٬َٞ َٚرٖب أٌٖ ايبٝاي

:   نريو  اهلل تعاىل إىل َعسؾتـو  ٚمل ػعٌـ يًمًـل طسٜكـّا    »يٝظ يٓا طسٜل إىل َعسؾـ١ أؾعاي٘ـ

ايـي ٚزثـت    ،سؾـا٤ ٚ)ايؿـٛؾ١ٝ(  ع. ٚيهٔـ بايٓطـب١ إىل ؾ٦ـ١ امسٗـا اي    «إ٫ بايعذص عٔـ َعسؾتـو  

، سٝـح ٜكٛيـٕٛ:   إىل دزدـ١ ا٭يٖٛٝـ١  سٝح ميهٔ ايٛؾٍٛ  ،تسن١ ايجكاؾ١ اٱٜسا١ْٝ ايكدمي١

ٕٸ   ،«ؾضٸ ي٘ ايتأي٘» ميهٔ ايٛؾٍٛ إىل ٖرا ايٓٛع َٔ املعازف َٔ خ٬ٍ ايؿٓـا٤ يف ذات اهلل. إ

ــت    ٚدــ ـٔـ أ٥ُــ١ أٖـٌـ ايبٝ ــ١ ٚدــٛد زضــٍٛ    يف َــرٖب ا ^ٛد نـٌـ ٚاســد َ ٝٸع ٖــٛ مبٓصي يتػــ

 .«، إ٫ أِْٗ يٝطٛا بأْبٝا٤|ا٭١ُ٥ مبٓصي١ زضٍٛ اهلل»يف سٝات٘:  |اهلل

ٕٸ اٱَا١َ تعين إمتاّ ايـ  ـ8 دٜٔ ٚإنُـاٍ ايٓعُـ١ ْٚعـاّ ايتػـسٜع; إذ ٜكـٍٛ تعـاىل:       مبا أ

٘ٴ ﴿ ُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔزضٳـاَيتٳ ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳ ٔ     ،﴾ٚٳٔإٕ ٖي ٘ ٚيٝطـت َٔـ أعساق٘ـ ٚتٛابعـ     ،ؾٗٞـ َٔـ ذاتٝـات ايـدٜ

ٕٸ زسٌٝ زضٍٛ اهلل ٌٸ غ٤ٞ |ايتازى١ٝ. إ أساطت بٓا ايعًُـات   إذا ؾطٸس مبع٢ٓ اْكطاع ن

ٌٸ اؾٗـات; إذ إ َٔ  بـط تؿطـري ٚبٝـإ اٯٜـات ايكسآْٝـ١ بٛدـٛدٙ مل ٜعـد        ٕٸ ايػـمـ ايـرٟ زٴ  ن
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ٕٸ ْطب١ َا بٝٸٓ٘ ايٓ  ا٭نسَّٛدٛدّا.  ٕ    |ٚإ ٚؾكـّا ملـا وتاد٘ـ عـسب      ، ـا وتٜٛ٘ـ ايكـسآ

ع١    ط. ٚيهـٔـ ايػـٝـ ٚعًــ٢ أضــاع َـٔـ   ،اؾاًٖٝــ١، مل ٜهـٔـ إ٫ نٓطــب١ ايكطــس٠ إىل احملـٝـ

١ ٠ املتٻا٭سادٜح ٚايسٚاٜات ايهجري َٚٔـ بٝٓٗـا سـدٜح املٓصيـ١      ،ؿل عًٝٗا بِٝٓٗ ٚبني أٌٖ ايطٓـ

ٟ   إ٫  ،ٜا عًٞ، أْت َين مبٓصي١ ٖازٕٚ َٔ َٛضـ٢ »ايكا٥ٌ:  ٕٸ   ،«أْ٘ـ ٫ ْـ  بعـد ٜـرٖبٕٛ إىل أ

; ×ٙ إىل اٱَـاّ عًٞـ بٔـ أبٞـ طايـب     قد تسى بٝإ عًّٛ ايٛسٞ َٔ بعـد  |ايٓ  ا٭نسّ

َـي َـا ىتًؿـٕٛ ؾٝ٘ـ َٔـ بعـدٟ، ٚتكـّٛ ؾٝ٘ـ َكـاَٞ،          ٜا عًٞ، أْت ايرٟ تبٝٸٔ ٭»إذ قاٍ ي٘: 

ع١ مل    «ٚطاعتو طـاعي، ٚطـاعي طاعـ١ اهلل    قٛيو قٛيٞ، ٚأَسى أَسٟ، ٕٸ ايػٝـ . ٚعًٝ٘ـ ؾـإ

ٌٸ غ٤ٞ بعـد زسٌٝـ زضـٍٛ اهلل    ٜؿتكسٚا زضـٍٛ اهلل   بإذعـاِْٗ ٭َـس   ;، بٌـ ٚاؾـًٛا  |إىل ن

ّ   ^ٚأ٫ٚدٙ ×ب١ٜ٫ٛ اٱَاّ عًٞ ِ أْ  يف تصنٝـ١  |، َطـري٠ ايٓـ  ا٭نـس ِ  ٚتعًٝـ ؿطٗـ

 .^بٗدٟ أٌٖ ايبٝت

ٕٸ ْؿظ ا٫عتكاد بٛدٛد ٚيٞ ٚإَاّ َػسف ع٢ً ـ0 مجٝع ا٭َٛز، نُا نـإ زضـٍٛ    إ

املبٝٸٓـ١ يف   يف سٝات٘، عٓؿس َِٗ يف اٱبكا٤ ع٢ً س١ٜٛٝ ايعًـّٛ ٚاملعـازف اٱضـ١َٝ٬    |اهلل

ٌ  ، ٚعاٌَ زدع َٔ اْك٬ب ا٭١َ ع٢ً أعكابٗا، ٚعباد٠ أغٝا٤^َدزض١ أٌٖ ايبٝت  :َٔ قبٝـ

ٕٸ اي١ٜ٫ٛ اـاؾ١ بأٌٖ ايبٝـت مل ٜهٔـ باٱَهـإ     عذٌ ايطاَسٟ، َٚا إىل ذيو. َع ؾازم أ

ِٗ يف ؾــدز اٱضــ٬ّ  ٕٸ     ;ؾؿــًٗا عـٓـ ا، ٚأَــا سايٝــّا ؾــإ إذ مل ٜهـٔـ ٖٓــاى َـٔـ ٜطُــع يف ًْٝـٗـ

ؾؿًٗا عِٓٗ بؿعٌ ايتكدّ ايؿهسٟ ٜبـدٚ أٜطـس َٔـ ايطـابل. ٚبٗـرٙ ايس٩ٜـ١ تػـدٚ ٫ٜٚـ١ ايـٛيٞ          

 كّا.ع٢ً مجٝع ا٭َٛز ٚناؾ١ ايٓاع ٚضًٛنٝاتِٗ أَسّا قٖكٚإغساؾ٘ 

 

 ـ ؾفات األ١ُ٥ ــــــ8

هسٸْا ايه٬ّ إىل تطا٩ٍ عٔ مس١ ٚؾـؿ١ يـا٠ عًـِ ايٓـ  ٚاملطـتشؿعني      »ضسٚؽ: 

ع١، ٚاعتـربمت اٱَاَـ١ يـريو ٚادبـ١، ٚاعتـربمت            ع٢ً ايػسٜع١، ٖٚـٛ َـا أعطٝتُـٛٙ ٭٥ُـ١ ايػٝـ

ملعاؾس، ٚيريو ذٖبتِ إىل سذٝـ١ سكـٛزٙ ايػا٥ـب. ٫ غـو ٫ٚ     اٱَاّ ايػا٥ب ٖٛ املطتشؿغ ا

 .«ن٬ّ يف ععِ غإٔ ٖ٪٤٫ ايععُا٤

;      ا ،٫ ٜتدخًٕٛ أبـدّا يف أَـس ايتػـسٜع    ِٗإْ ـ1  يـرٟ ٜسْٚ٘ـ َٔـ كتؿـات اهلل عـص ٚدٌـ

ٕٸ ٖــرا ايتــدخٌ ٖــٛ غــسى ؾــسٜض   ٭٥ُــتِٗ املعؿــَٛني َكاَــّا  ٚذْــب ٫ ٜػتؿــس، ٚإذا زأٚا   ،٭
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بإب٬غٗــا إىل  |بٝـ٘ـ ٓٛســ١ هلــِ ٚثابتــ١ َـٔـ قبـٌـ اهلل تعــاىل، ٚأَــس ْ   ؾٗـٞـ َٓصيــ١  َٚٓصيــ١

 ايٓاع.

ــ8 ــ١         ـ ــ١ يًكــٍٛ بعــدّ ايػــو يف ععــِ غــأِْٗ ٚد٬ي ــاز ايجابت ــ٢ َـٔـ اٯث ٕٸ اؿــدٸ ا٭دْ إ

ٖٛ بعدِٖ عٔ ايكٍٛ مبـا ىـايـ اؿكٝكـ١ ٚايٛاقـع. ٚيـريو ؾإْٓـا يف        ،نُا تكٛيٕٛ ،قدزِٖ

ٕٸ»: ×َـاّ ايسقـا  هتؿٞـ مبـا دـا٤ عٔـ اٱ    بٝإ ٖـرا املكـاّ ْ   مل ٜكـب   اهلل تبـازى ٚتعـاىل    إ

ٔ  |ْبٝـ٘ـ ٤   ،ستــ٢ أنُـٌـ يـ٘ـ ايــدٜ ٌٸ غـٞـ ٌ نــ ٝٸٔ ؾٝـ٘ـ  ،ٚأْــصٍ عًٝـ٘ـ ايكــسإٓ ؾٝـ٘ـ تؿؿـٝـ بــ

:      اؿ٬ٍ ٚاؿساّ ٚاؿدٚد ٚا٭ َٻـا  ﴿سهاّ، ٚمجٝع َا وتاز إيٝ٘ـ نُـ٬ّ، ؾكـاٍ عـص ٚدٌـ

ٞٵ٤ٺ  َٹــٔ غٳــ ّٳ ﴿: | آخــس عُــسٙ، ٚيفٚأْــصٍ يف سذٸــ١ ايــٛداع ،﴾َؾسٻِطٓٳــا ؾٹــٞ ايهٹتٳــابٹ  ٛٵ ــ ٝٳ اي

ّٳ دٹّٜٓا ِٴ أٱضٵ٬ ٚٳزٳقٹٝتٴ َيُه  ٞ ُٳتٹ ِٵ ْٹعٵ ٝٵُه ُٵتٴ عٳًَ ُٳ ٚٳَأتٵ ِٵ  ِٵ دٹٜٓٳُه ُٳًِتٴ َيُه ٚأَس اٱَا١َ  ،﴾َأِن

ِٗ، ٚأٚقـــض هلـــِ ضـــبًِٝٗ،  |يف متـــاّ ايـــدٜٔ، ٚمل ميـــٔ  َٸتــ٘ـ َعـــامل دٜــٓـ ٝٸٔ ٭ ستـــ٢ بـــ

٦ّا ؼتـاز إيٝ٘ـ       عًُـّا ٚإَا  ×٢ قؿـد اؿـلٸ، ٚأقـاّ هلـِ عًٝـاّ     ٚتـسنِٗ عًـ   َـّا، َٚـا تـسى غٝـ

ٕٸ اهلل عص ٚدٌ مل  َٸ١ إ٫ بٝٸٓ٘. ؾُٔ شعِ أ ، َٚٔـ     ٜٴهٌُ دٜٓ٘ا٭ ؾكد زدٸ نتاب اهلل عـص ٚدٌـ

ا َٔـ ا٭َـ١،      زدٸ نتاب اهلل تعاىل ؾٗٛ نـاؾس. ٌٖـ ٜعس   ؾٝذـٛش ؾٝٗـا    ؾـٕٛ قـدز اٱَاَـ١ ٚقًٗـ

ٌٸ ٕٸ اٱَا١َ أد أَٓع داْبّا ٚأبعد غـٛزّا َٔـ إٔ   قدزّا ٚأععِ غأّْا ٚأع٢ً َهاّْا ٚ اختٝازِٖ ! إ

ـٸ اهلل      ٕٸ اٱَاَـ١ خـ ٜبًػٗا ايٓاع بعكٛهلِ، أٚ ٜٓايٖٛا بَزا٥ِٗ، أٚ ٜكُٝٛا إَاَـّا باختٝـازِٖ. إ

 ٌ ٛٸ٠، ٚاـًــ١ َستبــ١ ثايجــ١،    ×بٗــا إبــساِٖٝ اـًٝــ ١ً غــسٸؾ٘ بٗــا ٚأغــاد بٗــا   بعــد ايٓبــ ٚؾكـٝـ

َٳاَّا﴿ذنسٙ، ؾكاٍ عص ٚدٌ:  َٹـٔ  ﴿ضسٚزّا بٗـا:   ×، ؾكاٍ اـًٌٝ﴾ٔإِّٞ دٳاعٹًَُو يٹًٓٻأع ٔإ ٚٳ

ٌٸ: ؾ  ﴾ذٴزِّٜٻتٹٞ ُٹنيٳ ﴿كاٍ اهلل عص ٚد ٗٵدٹٟ ايٖعـايٹ ٍٴ عٳ ٓٳا ٌٸ       ،﴾٫ ٜٳ ؾأبطًـت ٖـرٙ اٯٜـ١ إَاَـ١ نـ

ٌ        إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚؾازت يف ايؿؿٛظامل  ِٸ أنسَ٘ـ اهلل عـص ٚدٌـ بـإٔ دعٌـ ذزٜٸت٘ـ أٖـ  ٠، ثـ

ٓٳا َي﴿ايؿؿ٠ٛ ٚايطٗاز٠، ؾكاٍ عص ٚدٌ:  ٖٳبٵ ٚٳ ٚٳُن٬٘ٚٳ ٜٳعٵُكٛبٳ ْٳاؾٹ١ًَّ  ٚٳ ٓٳا ؾٳـايٹشٹنيٳ   ٘ٴ ٔإضٵشٳلٳ  دٳعٳًِ

ٚٳٔإٜتٳـا٤ ايصٻ    * ّٳ ايؿٻـ٠٬ٹ  ٚٳٔإَقـا ٝٵسٳاتٹ  ـَ ٌٳ ا ِٵ ؾٹعٵ ٔٗ ٝٵ ٓٳا ٔإَي ٝٵ ٚٵسٳ ٚٳَأ َٵٔسْٳا  ٕٳ بٹَأ ٗٵدٴٚ ُٻ١ّ ٜٳ ِٵ َأ٥ٹ ٖٴ ٓٳا َنـا٠ٹ  ٚٳدٳعٳًِ

ٔٳ ٓٳا عٳابٹدٹٜ ، ستـ٢ ٚزثٗـا   قسْـّا ؾكسْـاّ   ،ٔ بعـ  ، ؾًِ ٜـصٍ يف ذزٜت٘ـ ٜسثٗـا بعـ  عـ     ﴾ٚٳَناْٴٛا َي

ٔٳ  ﴿ؾكاٍ اهلل عص ٚدٌ:  ،|ايٓ  ٚٳاٖيـرٹٜ ٞټ  ٖٳرٳا ايٓٻبٹ ٚٳ ٔٳ اتٻبٳعٴٛٙٴ  ِٳ َيًٖرٹٜ ٖٹٝ ٚٵَي٢ ايٓٻأع بٹٔإبٵسٳا ٕٻ َأ ٔإ

َٹٓٹنيٳ ٞټ امُل٪ٵ ٚٳيٹ ٚٳاهلُل  ٓٴِٛا  َٳ عًٝـّا بـأَس اهلل عـص ٚدٌـ عًـ٢       |ؾهاْت ي٘ خاؾ١، ؾكًدٖا ﴾،آ

رٜٔ آتـاِٖ اهلل ايعًـِ ٚاٱميـإ:     عص ٚدٌ، ؾؿازت يف ذزٜت٘ ا٭ؾؿٝا٤ ايـ زضِ َا ؾسقٗا اهلل
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ّٔ ايبٳعٵحٹ﴿ ٛٵ ِٵ ؾٹٞ نٹتٳابٹ اهللٹ ٔإَي٢ ٜٳ ٕٳ َيَكدٵ َيبٹجٵتٴ ٚٳأٱميٳا ِٳ  ٔٳ ُأٚتٴٛا ايعٹًِ ٍٳ اٖيرٹٜ ؾٗٞ يف ٚيـد   ،﴾ٚٳَقا

 ؾُـٔـ أٜـٔـ ىتــاز ٖــ٪٤٫    ، |، إذ ٫ ْــ  بعــد قُــد   خاؾٸــ١ إىل ٜــّٛ ايكٝاَــ١    ×عًـٞـ

 .«اؾٗاٍ 

ٕٸ اٱَاَــ١ ٫ »: ×أَــري املــ٪َٓني يف بٝــإ إَاَــ١ املــٛىل  ×ـــ ٚقــاٍ اٱَــاّ ايسقــا 0 إ

    ٘ ٌ أٚ غـري ذيـو، إ ـا       ،تهٕٛ بؿعٌ َٓ٘ يف ْؿط٘، ٫ٚ بؿعٌـ َٔـ ايٓـاع ؾٝـ اختٝـاز أٚ تؿكٝـ

َٳاَـاّ ﴿: ×عص ٚدٌ ؾٝ٘، نُا قاٍ ٱبساِٖٝ ٜهٕٛ بؿعٌ َٔ اهلل  ،﴾ٔإِّٞ دٳاعٹًَُو يٹًٓٻأع ٔإ

ٓٳـاَى خٳًٹَٝؿـ١ّ ؾٹـٞ اَ٭زٵضٔ    ﴿: ×ٚدا قاٍ عص ٚدٌ يداٚٚنُ ْٻـا دٳعٳًِ ٚٴٚدٴ ٔإ ؾاٱَـاّ إ ـا    .﴾ٜٳا دٳا

املسٜٚـ١   َٚـا إىل ذيـو َٔـ ا٭سادٜـح ايهـجري٠      .«َٔ قبٌ اهلل تعاىل باختٝازٙ إٜـاٙ ٜهٕٛ إَاَّا 

ِٗ:    ^عـٔـ ا٭٥ُــ١ املعؿــَٛني   ــت عـٓـ ــرٜٔ قً ِ   »اي ـ٘ـ ٫ غــو ٫ٚ نــ٬ّ يف ععــِ غــأْٗ . «إْ

٘ٹ َأدٵـسّا ٔإ٫ٓ     ﴿اد َٔ )ايكسب٢( يف قٛي٘ تعاىل: ٌ ا٭١ُ٥ عٔ املسضٴ٦ ٚنًُا ٝٵـ ِٵ عٳًَ ُقـٌ ٫ٓ َأضٵـَأُيُه

ٛٳدٻ٠َ ؾٹٞ ايُكسٵبٳ٢ ٛ  ﴾امَل ٕ. ٚميهٔـ ايٛقـٛف عًـ٢ ٖـرا ايٓـٛع      نإ دٛابِٗ: ِٖ ا٭١ُ٥ املعؿـَٛ

ٚبــاب  ، بــاب )نتــاب اٱَاَــ١(،«عــاز ا٭ْــٛاز»ٜــات املتــٛاتس٠ بــايسدٛع إىل نتــاب  َـٔـ ايسٚا

ُقـٌ  ﴿يف قٛي٘ تعـاىل:   ×املسٟٚ عٔ اٱَاّ قُد ايباقس)اٯٍ ٚايعرت٠(، ايي ْهتؿٞ َٓٗا ب

ٛٳدٻ٠َ ؾٹٞ ايُكسٵبٳ٢ ٘ٹ َأدٵسّا ٔإ٫ٓ امَل ٝٵ ِٵ عٳًَ  .قاٍ: ِٖ ا٭١ُ٥ ،﴾٫ٓ َأضٵَأُيُه

يف ٖــرا اـؿــٛف. أعــٛد  ^ٚاٜـات ايــٛازد٠ بػــإٔ أٖـٌـ ايبٝـت  َٚــا أنجــس ايس ــ 4    

َٔـ ععـِ    ^١ٝ ايـي ادعٝتُٖٛـا ٭ٌٖـ ايبٝـت    ٕٸ اؿد ا٭د٢ْ َٔ اـؿٛؾٚأنسز ايكٍٛ: إ

ايػإٔ ٖٛ إٔ ٫ ٜؿدز َِٓٗ َٔ ايه٬ّ َا ىايـ اؿكٝك١ ٚايٛاقع. ٚعًٝ٘ـ ؾـإٕ أٌٖـ ايبٝـت     

ــاب   ــِ ايهت :   ايٛادــدٜٔ يعً ـ٘ـ ــاٍ اهلل عٓ ــرٟ ق ــ﴿، اي ٞٵ٤ٺ   َ ــ ــٔ غٳ َٹ ــابٹ  ــٞ ايهٹتٳ ــا ؾٹ  ﴾،ا َؾسٻِطٓٳ

ـ بإَهاِْٗ تطبٝل ايٓعاّ ايتػسٜعٞ  أدٚازٙ، ٖٚـرا   ٚؾكّا هلرا ايعًِ ٚتكدّ اٱْطإ يف كتًـ

٘  إْ٘ يٝظ»ٖٛ َع٢ٓ اٱَا١َ:  ع١ مل ٜٓتمبـٛا      ،«ع٢ً اٱَاّ إ٫ َا ٓيٌ َٔ زبٸـ ٕٸ ايػٝـ ٚعًٝ٘ـ ؾـإ

ِ;   إَاَــّا ٚساؾعــاّ  ــّا ٭ْؿطـٗـ ــدٜٔ، ٚإَاَــّا غا٥ب ــٛع َـٔـ ا٭َــٛز َـٔـ اختؿــاف      يً ٕٸ ٖــرا ايٓ ٭

ٝـ امل٪ضِّ ٘ َٔـ ايػـسى احملـ . ؾـإذا نـإ ٖٓـاى َٔـ ٜػـو يف         ظ يٓعاّ ايتػسٜع، ٚايتدخٌ ؾ

٫ غـو ٫ٚ  »، ٚؾدم ن٬َِٗ، ٚقـد ذنـست أْ٘ـ    ^اهلل ٚاْطباقٗا ع٢ً أٌٖ ايبٝتأٚاَس 

ِٸ ٜعٝـد        «ِ غإٔ ٖـ٪٤٫ ايععُـا٤  ن٬ّ يف عع ، ؾعًٝ٘ـ إٔ ٜػـو أ٫ّٚ يف ععـِ غـأِْٗ، َٚٔـ ثـ

ِٴ ﴿: ، سٝــح ٜكــٍٛايٓعــس يف ٚدــٛب أٚ عــدّ ٚدــٛب طاعــ١ أَــس اهلل تبــازى ٚتعــاىل  َٳــا آتٳــاُن
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ٍٴ َؾمٴرٴٚٙٴ ٛٳدٻ٠َ ؾٹٞ ايُكسٵبٳ٢﴿ٚ ،﴾ايسٻضٴٛ ٘ٹ َأدٵسّا ٔإ٫ٓ امَل ٝٵ ِٵ عٳًَ ٔٳ  ﴿ٚ ،﴾ُقٌ ٫ٓ َأضٵَأُيُه ٗٳا اٖيـرٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٞٵ٤ٺ َؾسٴدټٚٙٴ ِٵ ؾٹٞ غٳ ِٵ َؾٔإٕ تٳٓٳاشٳعٵتٴ َٹُٓه َٵسٔ  ٞ اَ٭ ٚٵيٹ ٚٳُأ ٍٳ  ٚٳَأطٹٝعٴٛاِ ايسٻضٴٛ ٓٴٛاِ َأطٹٝعٴِٛا اهلَل  َٳ ٔإَي٢ اهللٹ  آ

٬ّٜٔٚ ٔٴ تٳِأ ٚٳَأسٵطٳ ٝٵسٷ  ّٔ اٯخٹٔس ذٳيٹَو خٳ ٛٵ ٝٳ ٚٳاي ٕٳ بٹاهللٹ  ٓٴٛ َٹ ِٵ تٴ٪ٵ ٍٔ ٔإٕ ُنٓتٴ تٴِٛا ايبٴٝٴٛتٳ اٚٳ﴿ٚ ،﴾ٚٳايسٻضٴٛ

ٗٳا ٛٳابٹ ٔٵ َأبٵ  .﴾َٹ

 

 َاذا قّدّ األ١ُ٥ يًػٝع١؟! ــــــــ 9

ٕٸ ايٓعــس٠ ايباسجـ١ ٚايؿاسؿــ١ ؼتـاز إىل ضــابل ػسبـ١ ؾــا   » ضـسٚؽ:  دق١، ٚعًٝـ٘ـ إ٫ أ

ع١، َٔـ              ٤ ايـرٟ اسـتؿغ ب٘ـ ٖـ٪٤٫ اؿؿعـ١، ٚخؿٸـٛا ب٘ـ ايػٝـ ٫بد إٔ تبٝٓٛا يٓا َـا ٖـٛ ايػٞـ

 .«أَٛز ٜؿتكس إيٝٗا ضا٥س املطًُني !

ض     ـ1 ٕٸ ايٓعس٠ ايؿاسؿ١ تػو يف ددٸ ايٓـ  ٚدٗـدٙ يف َٓـ ٕٸ طسن ٖرا ايط٪اٍ ٜجبت أ إ

 املطًُني َا سٴسّ َٓ٘ ضا٥س ا٭َِ!

إذ يف سؿٛي٘ ٚٚقٛع٘ـ   ايهٕٛ َا ىايـ ايٓعاّ ايتهٜٛين; َٔ املطتشٌٝ إٔ ٜكع يف

ٕٸ اٱْطإ كتاز يف ؾعٌ أٚ تـسى َـا ٜٓطبـل     ايؿطاد ٚايؿٓا٤. ٚأَا بايٓطب١ يًٓعاّ ايتػسٜعٞ ؾإ

ظ ٖٓــاى إنــساٙ ٚإدبــاز       اٍ بايٓطــب١ إىل ايٓعــاّ   نُــا ٖــٛ اؿــ    ،عًــ٢ ٖــرا ايٓعــاّ، ٚيـٝـ

ٕٸ ايتُـسد عًــ٢ قـٛاْني ٖــرا ايٓعــاّ    ﴾،ٔٔ ٔإِنــسٳاٙٳ ؾٹـٞ ايــدِّٜ ٫﴿ايتهـٜٛين. قــاٍ تعـاىل:    زغــِ أ

د هلـا ايكـٛاْني ايٛقـع١ٝ يف        ٜ٪دٟ إىل ايؿطاد ٚاهل٬ى ايتدزهٞ يٲْطإ. ٖٚـرٙ سكٝكـ١ تػٗـ

ٕ   ايعامل املعاؾس ٚاملتشكس، ؾهًُا نإ أؾسا نـإ ذيـو    د اجملتُع أنجـس اسرتاَـّا يًكـاْٛ

 اجملتُع أنجس تطٛزّا ٚتكدَّا َٔ اجملتُعات ا٭خس٣.

ِ. ٫ٚ أ  ٕٸ ا٫ْتؿاع باٱض٬ّ زٖٔ بايتصن١ٝ ٚاٱميإ اؿإ ـ8 ثـس  اؾٌ إثس ايرتبٝـ١ ٚايتعًٝـ

ٕٸ سؿــٍٛ   ٭ٟ ٚاســدٺ َـٔـ ٖــرٜٔ ا٭َــسٜٔ يف أٟ فتُــع َـٔـ اجملتُعــات اٱضــ١َٝ٬ ايسآٖــ١. إ

اٱميإ إ ا ٜهٕٛ إثس ايتعسٸف ع٢ً املعطٝات اٱضـ١َٝ٬، ٫ٚ ٜهـٕٛ اٱميـإ َجُـسّا إ٫ إذا     

ٌ ايؿاحل. ؾٌٗ ميهٔ ايعجٛز ع٢ً ؾ١٦ ٜتٛؾس ؾٝٗا ٖرإ ايػـسطإ املت٬شَـإ يف   اقرتٕ بايعُ

ُٹًُِٛا ايؿٻـايٹشٳاتٹ  ﴿اٱض١َٝ٬ ايسا١ٖٓ ! قاٍ تعاىل: ٚاسد َٔ اجملتُعات  ٚٳعٳ ٓٴِٛا  َٳ ٔٳ آ َٻا اٖيرٹٜ َؾَأ

ٔٳ اضٵـتٳٓهَ  َٻا اٖيرٹٜ ٚٳَأ ٘ٹ  ِّٔ َؾكٵًٹ ٖٴِ  ٜٳصٜدٴ ٚٳ ِٵ  ٖٴ ِٵ ُأدٴٛزٳ ٔٗ ٛٳؾِّٝ ٝٴ ٝٴعٳـ  َؾ ٚٳاضٵـتٳِهبٳسٴِٚا َؾ ِٵ عٳـرٳابّا  ُؿِٛا  ٗٴ رِّبٴ

ٚٳ٫ ــَأيُٝــّا  ٗٴ ٕٳ َي ــدٴٚ ٚٳ٫ ٜٳذٹ ــّا  ٝٸ ٚٳيٹ ٕٔ اهللٹ  ــٔ دٴٚ ِّ ٛٸٕ ٖــاتني ايؿ٦ــتنيَـٔـ  َـٔـ أٍّٟ .﴾ ْٳؿٹــريّاِ   تتهــ
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ــ 1اجملتُعــات اٱضــ١َٝ٬:   ــايٹشٳاتٹ   ﴿ـ ــِٛا ايؿٻ ُٹًُ ٚٳعٳ ــِٛا  ٓٴ َٳ ٔٳ آ ــرٹٜ ــا اٖي َٻ ــ8ٚ ﴾؛َؾَأ ٔٳ  ﴿ ـ ــرٹٜ ــا اٖي َٻ ٚٳَأ

ــتٳِهبٳسٴِٚا ٚٳاضٵ ــتٳَٓهُؿِٛا  ٖـٌـ ميهـٔـ ايعجــٛز عًــ٢ أثــس َـٔـ ايؿ٦ــ١ ا٭ٚىل يف اجملتُعــات    ٚ  ﴾اضٵ

يكـسإٓ ايهـسِٜ ْـٛزّا، قـاٍ تعـاىل:      اٱض١َٝ٬ ! ٫ ميهٔ ملـجًهِ إٔ ٜػـو يف اعتبـاز آٜـات ا    

َټـبٹنيٷ  ﴿ ٚٳنٹتٳـابٷ  ٔٳ اهللٹ ْٴٛزٷ  ِّ ٦ٛا        ،﴾دٳا٤ُنِ  ٚيهٔـ ٌٖـ ميهٔـ ؾُٝـع ايٓـاع إٔ ٜطتكٝـ

ٕٸ غـسط   يف ناؾ١ ايٓاع ع٢ً ٚتـري٠ ٚاسـد٠   ايٓٛز ع٢ً سدٸ ضٛا٤  ٌٖٚ ٜ٪ثس ٖرا ايٓٛز  بٗرا إ

٘      ،ا٫ْتؿاع باٱض٬ّ ٖٛ اٱميإ طبـل قـٛاْني   ، ٚايعٌُـ  عًـ٢ أضـاع اضـتٝعاب عًَٛ٘ـ َٚعازؾـ

 ايٓعاّ ايتػسٜعٞ.

َا ٖٛ ضـبب ايتمًــ يف ايعًـّٛ ايتذسٜبٝـ١ املعاؾـس٠  إْ٘ـ ايكؿـٛز يف تعًـِ ٚاضـتٝعاب          

 ّ ذات ايؿ١ً بٗرا ايؿسع ايعًُٞ.ايعًٛ

عـدّ تعًـِ ٚاضـتٝعاب َؿـسدات     إْ٘ـ  َا ٖٛ ضبب عدّ اْتؿاع املطـًُني بٓعُـ١ اٱضـ٬ّ     

 ٚعدّ أخرٖا َٔ َعاْٗا َٚؿادزٖا املٛثٛق١. ،ايٛسٞ اٱض٬َٞ

ع١ َـٔـ غريٖــِ; ٖٚــرٙ اؿكٝكــ١ ـــ0 ٌٸ  أنجــس ؾــدقّا عًــ٢ ايػـٝـ ٚذيــو يعــدّ اختتــاّ نــ

ٝا٤، ٚإ ا نإ َٔ املؿـرتض إٔ ٜتٛاؾٌـ املػـسٚع اٱضـ٬َٞ     غ٤ٞ عٓدِٖ بسسٌٝ خامت ا٭ْب

ٕٸ ايطٝاضــ١ َٓــر  ^بٝــتيف اهلداٜــ١ َـٔـ خــ٬ٍ ايتُطــو بــايكسإٓ ايهــسِٜ ٚأٖـٌـ اي   ، زغــِ أ

ايؿدز ا٭ٍٚ يٲض٬ّ قد سٛيت سه١َٛ ايكسإٓ إىل ًَو ٚضًطإ، نُا عبٸـس اٱَـاّ أَـري    

املطــًُٕٛ ا٭َــس َـٔـ بعــدٙ،  تٓــاشع  ×ؾًُــا َكــ٢»، قــا٬ّ٥: عـٔـ ٖــرٙ املسسًــ١ ×املــ٪َٓني

 |ايعـسب تـصعر ٖـرا ا٭َـس َٔـ بعـدٙ       ٕٸؾٛاهلل َا نإ ًٜك٢ يف زٚعٞـ ٫ٚ ىطـس ببـايٞ أ   

يف أدا٤  ^. َٚـع ذيـو مل ٜكؿٸـس أٌٖـ ايبٝـت     «عٔ أٌٖ بٝت٘، ٫ٚ أِْٗ َٓعـٛٙ عـين َٔـ بعـدٙ!    

ِ ٚتعًُٝٗــا مبكــداز   ،ٚتصنٝــ١ ا٭َــ١  ،َطــ٪ٚيٝاتِٗ يف َٛاؾــ١ً تبًٝــؼ ايسضــاي١    َــا تطــُض هلــ

١ ٚاملؿعُـ١ بايعٓـا٤    ايعسٚف ايكاٖس٠ بريو. ايـي عـا٢ْ َٓٗـا أ٥ُـ١      ،ٚقد ناْت اؿٝا٠ ايكاضٝـ

ِ  ،أٌٖ ايبٝت ادٖ ُټ   ،إىل سدٸ ضذِٓٗ َٚطازدتِٗ ٚاضتػٗـ ِ هلـرٙ املطـ٪ٚي١ٝ.    َٔـ تبعـات ؼ ًٗـ

ع١ قــد متطــهٛا بأٖـٌـ ايبٝــت ع١ ٚعًُــا٤ ايػـٝـ ٕٸ ايػـٝـ ِٗ تعــايِٝ ايــٛسٞ،  ،يــٛ أ ٚاضــتًُٗٛا َـٓـ

٤ ايــرٟ اســتؿغ بـ٘ـ ٖــ٪٤٫ اؿؿعــ١ »قــع يًتــدقٝل ٚايتطــا٩ٍ: إ ٖٓــاى َٛيهــ  ،َــا ٖــٛ ايػـٞـ

يهٔ َـع عـدّ ايتُطـو بأٌٖـ     ، ٚ«َٛز ٜؿتكس إيٝٗا ضا٥س املطًُني !َٔ أ ،ٚخؿٸٛا ب٘ ايػٝع١

ٚايًذ٤ٛ إىل ثكاؾ١ ا٭داْب ٚسكاز٠ ايػـسب، ٌٖـ ٜبكـ٢ ٖٓـاى َٛقـع يطـسن َجٌـ         ،^ايبٝت
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ظ ؿـــٛش٠ عًُٝـــ١ ٚاضـــتُست دٗٛدٖـــا ايتعًُٝٝـــ١  ،أٚ داَعـــ١ ٖـــرا ايتطـــا٩ٍ ! يـــٛ مت ايتأضــٝـ

ٛات ــِ ؾٝٗــا أذنــ٢       ،يطـٓـ ٚغــٖٛد ؾٝٗــا ْػــاط ًَشــٛظ يف تٛظٝـــ أؾكـٌـ ا٭ضــاتر٠، ٚتعً

ِ، عٓـدٖا ميهٔـ ايتطـا٩ٍ عٔـ ْطـب١           ايط٬ب ٚأنجسِٖ ْػـاطّا يف ا٫ْهبـاب عًـ٢ ايتعًٝـ

ٚأَـا َٔـ دٕٚ ذيـو     ٗـا َٚهتطـباتٗا،  ٚاؿـدٜح عٔـ َعطٝات   ،لان ٖـرٙ امل٪ضطـ١ ايتعًُٝٝـ١   

ؾ٬ ميهٔ يٓا إٔ ْطأٍ عٔـ ايٓتـا٥ر ٚاملهتطـبات. ٖٚهـرا ٖـٛ اؿهـِ بايٓطـب١ يٲضـ٬ّ         

 ٚايتػٝع.

ــ4 ٝٸع     ــ ــ ــ٢ ايتػـ ــسف عًـ ٤ إٔ ْتعـ ـٞـ ـٌـ غـ ـٌـ نـ ــا قبـ ــب عًٝٓـ ـٌـ  هـ ــرٖب أٖـ ــ٢ َـ ، مبعٓـ

عٞ، ٚأضـباب ايـدخٍٛ يف           ،^ايبٝت عّٝا أٚ غـري غٝـ ٚايػـسٚط اي٬شَـ١ يهـٕٛ اٱْطـإ غٝـ

ِٸ ميهٔ يٓ ا إٔ لسٟ َكاز١ْ بني ٖـاتني املدزضـتني. قـاٍ أ٥ُـ١     ايتػٝع أٚ اـسٚز َٓ٘، َٚٔ ث

ٕ اي ع١ املعؿــَٛٛ ع١:  ^ػـٝـ ــا،    » يف ٚؾـــ ايػـٝـ ــا، اٯخــرٕٚ بكٛيٓ عتٓا املطــًُٕٓٛ ٭َسْ غـٝـ

ظ َٓـا    املمايؿٕٛ ٭عد ٚعًٝ٘ـ إذا ؾكـد غـمـ ٚاسـدّا َٔـ       «.ا٥ٓا، ؾُٔ مل ٜهٔـ نـريو ؾًٝـ

ٝٸع. إذاّ    ٖرٙ ايؿؿات نإ املبٝٸٓـ١ يف   عـازف اٱضـ١َٝ٬  ؾـإٕ ايعًـّٛ ٚامل   خازدّا عٔـ دا٥ـس٠ ايتػـ

َٳ ^َدزض١ أٌٖ ايبٝت تٛؾست ؾٝ٘ ٖرٙ ايػـسٚط ٚاملٛاؾـؿات    ٔٵإ ا ميهٔ تطبٝكٗا ع٢ً 

 بأمجعٗا.

إذا نـإ َطـتٓدّا    بٝـإ آٜـات ايكـسإٓ ايهـسِٜ تؿطـرياّ     إ ا ميهٔ اعتباز تؿطري ٚ ـ5

ظ  »، ؾكد دا٤ عِٓٗ أِْٗ قايٛا: ^ٚتعايِٝ أٌٖ ايبٝت إىل زٚاٜات ٚأقٛاٍ ٤ أبعـد  يٝـ َٔـ   غٞـ

 ٕ ع١ إذا مل تهــ   .«عكــٍٛ ايسدــاٍ َـٔـ تؿطــري ايكــسآ ١ ٚايػـٝـ ٔ ٚعًٝـ٘ـ ؾــإٕ تؿاضــري عًُــا٤ ايطـٓـ

ؾإْٗـا ئـ تبعـد عٔـ ايتؿطـري بـايسأٟ، َٚٔـ نـإ نـريو           ^َكتبط١ َٔ تعايِٝ أٌٖ ايبٝت

 .«نتاب اهلل ؾكد نؿسَٔ ؾطٸس بسأٜ٘ آ١ٜ َٔ »: ×; عهِ قٍٛ اٱَاّؾٗٛ ناؾس

ٕٸ ٚؾؿو يًعسؾا٤ ٚاملت ا١ْ ايـدٜٔ يف قٛيـو:     هًُني بأِْٗ َٔ ايكـ إ إذا »ا٥ُني عًـ٢ ؾٝـ

عـٔـ عــدّ ايؿٗــِ  ســاىٺ «ٚاملــتهًُني ٚاملــداؾعني عـٔـ ايــدٜٔ نــإ أنــرب املؿطــسٜٔ ٚايعسؾــا٤

ٝٸ   ــ ــدٜٔ اٱضــ٬َٞ املب ــت  ايؿــشٝض يً ـٌـ أٖـٌـ ايبٝ ــ٢ ٚدـ٘ـ    ;^ٔ َـٔـ قب ٗر ايعسؾــا٤ عً ٭ٕ َـٓـ

ّٸ ٕٸ سهِ ايع اـؿٛف يف تٓاق  تا َـا   ايـرٜٔ تبذٸشـتِ بٗـِ يف    ،سؾا٤َع اٱض٬ّ. ٚعًٝ٘ ؾإ

ٕٸ ايعسؾـإ ٖـٛ تًـو       ،ٜتعًل باٱض٬ّ ٖٛ سهِ عبد٠ ايبكس ٚايػُظ ٚايكُس َٚـا إىل ذيـو. ٚإ

 ع٬ق١ باٱض٬ّ. ١ايجكاؾ١ اٱٜسا١ْٝ ايبا٥د٠ ايي يٝظ هلا أٜ
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ــ6 ــاعِٗ َـٔـ   ^اعــ١ طاملــا ســرز أ٥ُــ١ أٖـٌـ ايبٝــت   ٚأَــا أٖـٌـ ايهــ٬ّ ؾٗــِ مج   ـ أتب

ِ إٜــاى ٚأؾــش»فايطــتِٗ:  ؾــإِْٗ تسنــٛا َــا أَــسٚا   ;اب ايهــ٬ّ ٚاـؿــَٛات ٚفايطـٗـ

    ٘ ، ٚتهًؿـــٛا َـــا مل ٜــــ٪َسٚا بعًُـــ ٕٸ ايهــــ٬ّ      ،بعًُــ٘ـ ستـــ٢ تهًؿـــٛا عًــــِ ايطـــُا٤.. ؾـــإ

ٔ  ٚاـؿَٛات تؿطد اي١ٝٓ ُـٕٛ ٜعًُـٕٛ يف ايـدؾاع عٔـ     ؾايعسؾـا٤ ٚاملتهِّ  . إذّا«، ٚمتشـل ايـدٜ

ٛٻ  ادعـا٤ اٱضـ٬ّ.  ّ، َُٗا بـايػٛا يف  ع٬ق١ باٱض٬ ١دِٜٓٗ، ٚيٝظ هلِ أٜ ٍ عًـ٢ ايطاعـ١   ؾـاملع

 ٚقد تهٕٛ ايعبٛد١ٜ يًبكس ٚايعذٌ ٚايػُظ ٚايكُس ٚايٛدٛد َٚا إىل ذيو. ٚايعبٛد١ٜ.

ٕٸ اٱضــ٬ّ ٜــس٣  ـــ7 ٕٸ أضــاع ايــدٜٔ ٖــٛ َعسؾــ١ املعبــٛد.إ أٍٚ »: ×عًـٞـقــاٍ اٱَــاّ  أ

ٕٸ إزضاٍ ايسضٌ ٚإْصاٍ ايهتب إ ا نإ يػا١ٜ ٖدا١ٜ اٱ«ايدٜٔ َعسؾت٘ ْطإ إىل َعبـٛدٙ  . ٚإ

. ؾٗـٌـ مت اؿــدٜح عـٔـ َاٖٝــ١ املعبــٛد ايــرٟ عسؾـ٘ـ اٱضــ٬ّ  ٖٚـٌـ أذٕ يًُطــًُني       اؿكٝكـٞـ

ــ ــا تٛؾــ      ب ٕٸ َ ـ٘ـ ؾــإ ــرات ! ٚعًٝ ٟ   ايتؿهري ٚايتشــدخ عـٔـ اي ــا٤ باضــِ املعبــٛد، أ  ٌ إيٝـ٘ـ ايعسؾ

ؾهـإ ايـرٟ تٛؾـًٛا     ،دٕٚ َساعا٠ غسط ٚادب ا٫تبـاع  ،ايٛدٛد، إ ا ٖٛ اختٝاز أض٬ؾِٗ

ٕٸ َعبٛدِٖ ٖٛ غري املعبٛد ايـرٟ دعـت إيٝ٘ـ     ،ٕٚ ديٌٝإيٝ٘ َٔ د ٚمل ٜٓصٍ ب٘ ضًطإ. ٚعًٝ٘ ؾإ

ٕٸ عدّ ايتُطو بأٌٖ ايبٝتايتعايِٝ اٱض٬َٝ ع١ با٫ضـِ عٔـ زبكـ١       ^١. إ أخسز عسؾـا٤ ايػٝـ

ٕٸ اـكٛع حملٝٞ ايدٜٔ إ ا ٜعٛد ضبب٘ إىل اْتُا٤ اي اٱض٬ّ ٚايتػٝع. عسؾا٤ إىل تكايٝـد َـا   ٚإ

ٚاعتبازٖـا   ،هب عدّ ؼٌُٝ اٱض٬ّ أخطا٤ ٚضًٛنٝات ٖ٪٤٫ املٓشسؾـ١  . إذّاقبٌ اٱض٬ّ

 َعٝازّا َٚكٝاضّا يًشهِ ع٢ً إلاشات َدزض١ ايتػٝٸع.

اْتٗا ٜعـٛد        » ضسٚؽ: إذا نإ تؿطري ا٭٥ُـ١ يًػـسٜع١ ٚغـسسٗا ٚبٝاْٗـا ٚسؿعٗـا ٚؾٝـ

ٚأَا إذا نـإ ٜعـٛد    إىل ظاٖس ايػسٜع١ ؾٗرا يٝظ ي٘ نبري ٚشٕ يف َٝصإ ايتازٜخ ٚايتذسب١،

إىل اي١ٜ٫ٛ ايباط١ٝٓ ؾٗٛ غ٤ٞ آخس، ٫ ميهٔ تؿطريٙ إ٫ يف قـ٤ٛ )بطـط ايتذسبـ١ ايٓبٜٛـ١(،     

، طبكـّا يطـعت٘     ؾُٝهٔ يهٌ ؾسد َٔ أؾساد اٱْطا١ْٝ، ٚايطايهني يف طسٜل ايكسب اٱهلٞـ

 .«ٚظسؾٝت٘، إٔ ٜػرتف َٔ ٚزدٙ، ٌٜٚٓٗ َٔ َعٝٓ٘

ٕٸ نؿــ١ ايػــسى ناْــت عًــ٢   تــازٜخ ٚايتذسبــ١ى ٚاملٝــصإ ٖــٛ ايإذا نــإ املــ٬ ـــ1 ؾــإ

ٌٷ    ﴿ايدٚاّ أزدض َٔ عباد٠ اهلل ٚايتٛسٝد، قاٍ تعـاىل:   ٘ٴ ٔإ٫ٓ َقًٹٝـ َٳعٳـ ٔٳ  َٳـ َٳـا آ َٳـا  َقًٹـ٬ّٝ ﴿ٚ ،﴾ٚٳ  

ٕٳ ٓٴٛ َٹ ِٵ﴿ٚ ،﴾تٴ٪ٵ ٖٴ َٻا  ٌٷ  ٚٳَقًٹٝ ُٹًُٛا ايؿٻايٹشٳاتٹ  ٚٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٚإذا نـإ ٖٓـاى ْـصز َٔـ      .﴾ٔإ٫ٓ اٖيرٹٜ

ِٵ بٹـاهللٹ ٔإ٫ٓ     ﴿أنجسِٖ َػٛب بايػسى، قـاٍ تعـاىل:   ٕٸ إميإ ؾإ املٛسدٜٔ ٖٴ ٔٴ َأِنجٳـسٴ َٹ َٳـا ٜٴـ٪ٵ ٚٳ
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ٕٳ َټػٵٔسُنٛ ٖٴِ   .﴾ٚٳ

ٕٸ ٖرا ايٓصز ايكًٌٝ ايرٟ بًؼ َستب١ ايؿ٬ن، ِٖ ايـرٜٔ أضـًُٛا قٝـادِٖ هلل تعـاىل،      ،ٚإ

 املٛثٛق١.َٔ خ٬ٍ تعًِ َعازف ايٛسٞ َٔ املؿادز  ،ْٚايٛا َعسؾ١ ْطب١ٝ بأْؿطِٗ ٚخايكِٗ

سٚع ا٭دٜـإ  ؾٌٗ ٜعٛد ايطبب يف ذيو إىل قؿٛز يف َػـ  ـ إذا ناْت ٖرٙ ايؿ١٦ ق8١ًًٝ

ايطبب يف ذيو ٖٛ تٓهس اٱْطإ يًتعًِٝ ٚايتصن١ٝ ٚايعٌُـ عًـ٢    يف ايتصن١ٝ ٚايتعًِٝ أٚ إٔ

ب ايطــايهني َـٔـ ايكــسب  ٖـٌـ ٖــٛ       ايكــسب َـٔـ عذـٌـ  طبــل ايكــٛاْني اٱهلٝــ١ ! َــا ٖــٛ ْؿـٝـ

اّ، أٚايطـاَسٟ، أٚ ا٭  ٕٸ ايعــازف ايـرٟ هٗـٌـ ْػــاط دطــدٙ    ؾـٓـ ٖــٛ اهلل ضـبشاْ٘ ٚتعــاىل  إ

طإ ايٓـّٛ، ٚأذ٣ ايبعـٛض ٚايـرباب،         ٚٚظا٥ؿ٘ اؿ١ٜٛٝ، ٫ٚ ٜطتطٝع إٔ ٜـدؾع عٔـ ْؿط٘ـ ضًـ

٦ّا بايكٝـــاع إىل عُـــس ايهــٕٛ، ٜطـــٛق٘ ايػـــسٚز إىل      ٫ٚ ميهـٔـ يــ٘ـ إٔ ٜعــدٸ َـــدٸ٠ عُـــسٙ غـٝـ

ؾضٸ ي٘ـ  »، ٜٚٴبٝض يًذُٝع إٔ ٜسؾعٛا غعاز دٕٚ اهللب ْؿط٘ ٚاٯخسٜٔ إهلّا َٔ ؾٝٓؿِّ ،ايك٬ٍ

ٍ   «٘ايتأٗيــ ظ ضــ٣ٛ ٖٚــِ ٚخٝــا ٕٸ ايعــامل ٚايعــاملني يـٝـ ٛٸز أ ٖٚــرا ٖــٛ تــساخ اؿكــاز٠    ،، ٜٚتؿــ

ٕٸ إشاسـ١ مجٝـع ا٭دٜـإ     أد٢ْ ؾ١ً بتعايِٝ ايٛسٞ ايطـُاٟٚ.  ايي يٝظ هلا ،اٱٜسا١ْٝ ايكدمي١ إ

ػــعٛز ايبــاطين باملًُٛنٝــ١ ٚايعبٛدٜــ١،   ٚاملــراٖب مبذسؾــ١ اٱْهــاز يــديٌٝ عًــ٢ إضــكاط اي   

ٕٸ اعتباز ايتازٜخ َعٝـازّا يف ؾـش١ ايعكا٥ـد ٚضـكُٗا      مبا إسطاع اٱْطإ بهْٛ٘ ٖٛ اهلل.ٚز إ

 وهٞ عٔ ساي١ ايتٓهس ٚاهلسٚب َٔ سكٝك١ ايعبٛد١ٜ ٚاملًُٛن١ٝ. 

 

 ـ ٌٖ ميهٔ ايتخؿٝـ يف احلضاز٠ اإلضال١َٝ؟ ــــــ11

٠ إضــ١َٝ٬ ؾعٓــدٖا ضــتهٕٛ ٖــرٙ اؿكــاز٠  إذا ناْــت اؿكــاز٠ سكــاز» ضــسٚؽ:

ٕٸ اٱضــ٬ّ ٖــٛ ايــرٟ َٓشٗــا امسٗــا، ْٚؿــخ ؾٝٗــا زٚسٗــا. ٫ٚ   دّا يٲضــ٬ّ، ٚإ بأمجعٗــا ػطـٝـ

ميهٔ ايًذ٤ٛ إىل احملاؾؿ١ يف ٖرا اجملـاٍ، ؾٓعـدٸ قاضٔـ تًـو اؿكـاز٠ َٔـ اٱضـ٬ّ،        

 .«اٱض٬ّْٚرٖب يف ايٛقت ْؿط٘ إىل اعتباز َطا٥ٚٗا ْتاز َ٪اَس٠ قاّ بٗا أعدا٤ 

ــ1 ــ١ٺ َتشكِّــ   ـ َٸ ــّٛ    ٖـٌـ عجــسمت عًــ٢ أ س٠ باؿكــاز٠ اٱضــ١َٝ٬ ايكا٥ُــ١ عًــ٢ أضــظ عً

تِ عًـ٢ َعسؾـ١ مبـٛازد ٖـرٙ ايـدعا٣ٚ  ٌٖٚـ تعـسؾتِ            ٕٸ ايدعا٣ٚ نـجري٠. ٌٖـ سؿًـ ايٛسٞ ! إ

ع٢ً َد٣ اْطبـام تًـو ايـدعا٣ٚ أٚ عـدّ اْطباقٗـا عًـ٢ َـٛزد ا٫دعـا٤، نٞـ تتُهٓـٛا َٔـ            

ٕٸ ايتازٜخاؿهِ عًٝٗا بايؿش١ ٚايط ٌٖـ ناْـت سهَٛـات     ٖـٛ اؿهـِ عٓـدنِ.    كِ ! إ
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ٕٸ اٱدابـ١     بين أ١َٝ ٚبين ايعباع قا١ُ٥ ع٢ً أضاع عًّٛ ايٛسٞ ٚايٓعاّ اٱضـ٬َٞ ! ٚطبعـّا إ

ايؿــشٝش١ عـٔـ ٖــرا ايطــ٪اٍ تتٛقـــ عًــ٢ َعسؾــ١ عًــّٛ ايــٛسٞ ٚسكٝكــ١ ايٓعــاّ اٱضــ٬َٞ،   

دّا إٔ تــرنسٚا أٜكــّا بعــ  نــإ َـٔـ املٓاضــب دــٚقــد ٚضــًٛن١ٝ بــين أَٝــ١ ٚبــين ايعبــاع.  

 سادنِ َٔ )بطط ايتذسب١ ايٓب١ٜٛ(.ايعبازات ايي تؿسن مب

ــِ هلــِ   ،غــإٔ ايتــازٜخ إىل ضــاس١ ايٓــاع  يكــد زَٝــتِ بهــس٠ اؿهــِ يف    ايــرٜٔ ٫ عً

 ٌ ع٢ً طبل َػسٚع ايٓعاّ ايتػسٜعٞ.مبعطٝات ٚسٞ اٱض٬ّ، ٫ٚ ٜبدٚ عًِٝٗ أثس َٔ ايعُ

ٔ     َا ٜتعًل  ببٝإ َٛازد َٔ يف ـ8 ٕٸ اهلل تعـاىل وـرزْا َـ ايتعـدٟ   ْعاّ ايتػسٜع لـد أ

ٖٳـا  ﴿ع٢ً ٖرا ايٓعاّ ايتػسٜعٞ; إذ ٜكٍٛ:  تٹًِـَو سٴـدٴٚدٴ اهللٹ   ﴿ٚ ،﴾تٹًَِو سٴدٴٚدٴ اهللٹ َؾـ٬ تٳِكسٳبٴٛ

ٖٳاَؾ٬ ٕٳ ﴿ٚ ،﴾ تٳِكسٳبٴٛ ُٴٛ ِٴ ايٖعـايٹ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٚ   ﴿ٚ ،﴾َٳٔ ٜٳتٳعٳدٻ سٴدٴٚدٳ اهللٹ َؾُأ َٳـٔ ٜٳتٳعٳـدٻ سٴـدٴ دٳ اهللٹ ٚٳ

٘ٴ ِٳ ْٳِؿطٳ ايـرٟ ٜـ٪دٟ إىل ظًـِ تعـٛد آثـازٙ       ،ؾُع عدّ َساعـا٠ سـدٚد ْعـاّ ايتػـسٜع     .﴾َؾَكدٵ َظًَ

ٚوهـِ عًٝ٘ـ بعـدّ     ،ٚتبعات٘ ايط١٦ٝ ع٢ً ايؿسد ٚاجملتُع، ٌٖ ٜٴعص٣ ذيو إىل ْعاّ ايتػـسٜع 

ايٓعـاّ  إىل ايتعـسف عًـ٢ سـدٚد     عٳطٵـ مل ٜٳ ــ 1 اٱْطإ ٚاجملتُع ْؿط٘ ايـرٟ:  إىل ، أٚايهؿا٠٤

ــو ايٓعــاّ;     ايتػــسٜعٞ، ــتُهٔ َـٔـ َساعــا٠ ذي ــِ ٜ ــرٟ مل ٜساعٹــ  ؾً ـ٘ـ   أٚ اي ــ٢ بعــد َعسؾت ٘ ست

ِٸ ضـسٸ يف بًـٛؽ اؿكـا٥ل.      ! يكد عسٸف اٱضـ٬ّ املعسؾـ١   بػهٌ ْط ٸ قـاٍ اٱَـاّ    بٛؾـؿٗا أٖـ

. ؾٌٗـ تـأخس ايٛؾـٍٛ    «إ٫ ٚأْت ؼتاز ؾٝٗـا إىل املعسؾـ١  َا َٔ سسن١  ،ٜا نٌُٝ»: ×عًٞ

ــٛاْني  ــ١ ق ٔ إىل سكٝك ــايٞ   ْعــاّ ايتهــٜٛ ــٛد  ٚبايت ــت  ٖـٌـ ٜع ـٔـ غــصٚ ا٭دــساّ   عــدّ اي ُهٔ َ

إىل تــأخس اٱْطــإ يف ايتعــسٸف عًــ٢ سكــا٥ل   ايتهــٜٛٔ، أٚإىل عــدّ نُــاٍ ْعــاّ  ايطــُا١ٜٚ

 ايتهٜٛٔ !

ــ0 ــٛؽ      ـ ٕٸ عًــّٛ ايــٛسٞ يف اٱضــ٬ّ قــد أخــربت ا٭َــ١ اٱضــ١َٝ٬ عكٝكــ١ إَهــإ بً إ

ِٵ  ﴿ٖرا ا٭َس يٝمطـس بايبـاٍ; إذ قـاٍ تعـاىل:      ٟ مل ٜهٔيف ايٛقت اير ،ا٭دساّ ايطُا١ٜٚ َأَيـ

َٳا ؾٹٞ اَ٭زٵٔض ٚٳ ٚٳاتٹ  ُٳا َٻا ؾٹٞ ايطٻ ٕٻ اهلَل ضٳمٻسٳ َيُهِ  ٚٵا َأ ٕٸ ا٭َـ١ اٱضـ٬    .﴾تٳسٳ ١َٝ ضـعت  ؾًـٛ أ

ــب هلــِ ايٛؾــٍٛ إىل غــصٚ ايؿكــا٤ ٚايت   ُهإىل ايٛؾــٍٛ ٖــرٙ اؿكــا٥ل ي   ــا٥ل   ت ــ٢ سك عــسف عً

تعايِٝ اٱض١َٝ٬ ايي ْصٍ بٗا ٚسٞ ايطُا٤ ٖٞـ ايطـبب   ؾٌٗ ناْت اي ايتهٜٛٔ قبٌ غريِٖ.

٫ضـتؿاد٠  يف ؽًـ ا٭١َ اٱض١َٝ٬ عٔ ضا٥س ا٭َِ يف بًٛؽ سكا٥ل ايتهٜٛٔ، ٚؽًؿِٗ عٔ ا

ٚعدّ أخـرِٖ ٖـرٙ    ،عُاٍ املطًُنيٜعٛد إىل أ ايطبب يف ذيو َٔ أضساز ْعاّ اـًل، أٚ إٔ
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 َجٌـ ٖـرٙ   ٬ّ ! ٌٖ ٜٓبػٞ تسى اؿهـِ يف اؿكا٥ل ظد١ٜ، ٚاْػػاهلِ بجكاؾات َا قبٌ اٱض

ِٸ           ا٭َٛز إىل ايتازٜخ أٚ هب أ٫ّٚ إٔ ْتعـسٸف إىل عًـّٛ اٱضـ٬ّ ايـي دـا٤ بٗـا ايـٛسٞ، َٚٔـ ثـ

َٚــد٣ اْطــذاَٗا َــع تعــايِٝ اٱضــ٬ّ  هــب   ،دزاضــ١ ضــًٛن١ٝ ٚ ازضــ١ ا٭َــ١ اٱضــ١َٝ٬ 

ف عًـ٢ تعـايِٝ اٱضـ٬ّ َٔـ     عـسټ إٔ ْعُد أ٫ّٚ إىل ايت ،يًتعسف ع٢ً اؿكاز٠ اٱض١َٝ٬ ;عًٝٓا

ا بدقٓـ   ،َؿادزٖا املٛثٛق١ ِٸ عًٝٓـا ايٓعـس يف ضـًٛنٝات ايػـعٛب       ٚدزاضتٗا ٚؼًًٝٗـ ١، َٚٔـ ثـ

يًتأنــد َـٔـ َطابكتٗــا أٚ عــدّ َطابكتٗــا ٚاْطــذاَٗا َــع تعــايِٝ اٱضــ٬ّ ٚٚسـٞـ       ;املطــ١ًُ

 ايطُا٤.

ــ4 ِ ايتــازٜخ يف َجـٌـ ٖــرٙ ا٭َــٛز وهـٞـ يف ٚا     ـ ٕٸ ا٫قتؿــاز عًــ٢ ؼهـٝـ قعـ٘ـ عـٔـ  إ

ْـ      ٚاعتبـاز  ايتٗسٸب َٔ اؿكا٥ل، َـا   ٚيف .َٔـ ا٭َـٛز ايطـًب١ٝ    ٘تعسٜــ ايٓـاع بـاجملٍٗٛ عًـ٢ أ

صَتِ بػسط املعسؾـ١ يبًـٛؽ   ايرٟ أتعبهِ ٚآملهِ نجريّا، يٛ أْهِ ايت ،ٜتعًل بعٓٛإ اي١ٜ٫ٛ

ْـ  اؿكا٥ل ٜـ      ٘ أَـس عسؾـاْٞ ٫ زبـط ي٘ـ باٱضـ٬ّ;     ٭دزنتِ أ ١ إذ ٫ ٚدـٛد هلـرا ايٓـٛع َٔـ اي٫ٛ

اع ايٓـاع يٮدٜـإ ايطـُا١ٜٚ،         ٕٸ َا ٜجبت٘ ايتازٜخ ٚايعًـِ َٔـ عـدّ اْؿٝـ دٕٚ غسط ايعؿ١ُ. ٚإ

  ِ َٛزٚثٗــا ٖــٛ ضــعٞ تًــو ا٭َــِ يًشؿــاظ عًــ٢    ،ٚعــدّ تطبٝــل ا٭ْعُــ١ ايتػــسٜع١ٝ بــني ا٭َــ

ى ٚتعــاىل يف قهــِ نتابـ٘ـ ايهــسِٜ: ٚيف ذيــو ٜكــٍٛ اهلل تبــاز ايجكـايف ٚتكايٝــد ا٭ضــ٬ف. 

ٓٳعٳ ايٓٻ﴿ َٳ َٳا  ٚٻيٹـنيٳ أَ   ٚٳ ٓٻ١ُ اَ٭ ِٵ ضٴـ ٗٴ ٝٳ ِٵ ٔإ٫ٓ َإٔ تٳـِأتٹ ٗٴ ٚٳٜٳطٵتٳػٵؿٹسٴٚا زٳبٻ ِٴ اهُلدٳ٣  ٖٴ ٓٴٛا ٔإذٵ دٳا٤ َٹ ٚٵ اعٳ َإٔ ٜٴ٪ٵ

ِٴ ايعٳرٳابٴ ُقبٴ٬ّ ٗٴ ٝٳ ٛٸ٠ عٝـح نـإ ٜطـتُس ستـ٢ بعـد        .﴾ٜٳِأتٹ ٕٸ تأثري ٖرا ايعاٌَ نإ َٔ ايكـ ٚإ

ٔ ا٭ٚيـني ٚتـساخ ا٭ضـ٬ف عًـ٢ أْ٘ـ       إذ ٜـتِ إظٗـا   يتعاٖس بايدخٍٛ يف ايدٜٔ ايطُاٟٚ;ا ز ضٓـ

َٔ مج١ً َا دعا إيٝ٘ ذيـو ايـدٜٔ ايطـُاٟٚ، نُـا ٖـٛ اؿـاٍ بايٓطـب١ إىل َٛقـٛع ايعسؾـإ          

 )ايتؿٛٸف( يف ا٭١َ اٱض١َٝ٬.

ًٖـ   ْهتؿٞ بٗرا املكـداز يف ٚ رتى       َـا ٜتع ل مبطـأي١ اـامتٝـ١، ٚأَـا املطـا٥ٌ ا٭خـس٣ ؾٓـ

 اٱداب١ عٓٗا إىل ؾسؾ١ أخس٣.

 

 

  



 

 

 

 ضسٚؽ ٚقسا٠٤ ايدٜٔ ٚايدميكساط١ٝ 
 ّٚشجتًّٝات ايفِٗ املأ

 

د. حسه رضائً

 ترجمح: حسه مطر
 

 ـ َدخٌ ــــــ1    

ٛٸزٜٔ ايٓاغطني يف تًو ايبشٛخ طاملٓاظسات يف بداٜـ١   ٕٸ َٔ بني املتٓ ٜكّٛ تؿٛزٟ ع٢ً أ

ٌٸ َُٓٗا خؿا٥ؿ٘ ايؿهس١ٜ ٚايعًُٝـ١ اـاؾـ١، ٚميهٔـ     ٌٸ  ايجٛز٠ص ٖٓاى غمؿإ يه يهـ

د أبـٛ اؿطٔـ بـين        ٚاسد َُٓٗا إٔ ٜهٕٛ ي٘ ضِٗ نبري يف إعاد٠ ٖرا اؿـٛاز، ُٖٚـا: ايطٝـ

ٚقد ناْا َٔ بني ط٥٬ع تًو املٓاظسات، ٫ٚ تصاٍ  ؾدز، ٚايدنتٛز عبد ايهسِٜ ضسٚؽ.

ُا.  آزا٩ِٖ ترتدد بػـإٔ ايطـ٪اٍ عٔـ اٱضـ٬ّ ٚإٜـسإ       َٚٔـ أدٌـ    ،َٔـ ٖٓـا   ٚع٬قتُٗـا ببعكٗـ

د ضـسٚؽ يف        ايبد٤ بٗرا اؿٛاز  د بـين ؾـدز إٔ ٜٓتكـد املكـاٍ ا٭خـري يًطٝـ َـا   طًبت َٔ ايطٝـ

ع ٚاملٗدٜٚـ١ ٚاي٫ٜٛـ١،   ٜ ٚبعـد أخـر ٚزدٸ بعـح باْتكادات٘ـ يف ٖـرا       .ؾاضـتذاب يـريو   تعًل بايتػٝـ

، ايػإٔ. ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ َكاٍ ايطٝد ضسٚؽ ٖٛ إداب١ عٔ ْكد َٔ قبٌ ايطٝد بُٗٔـ  

ُا     ٚيهٔ ايٓكد نإ ٜؿبض أنجس مشٛي١ٝ ِٸ نـ٬ املكـايني إىل بعكٗـ ظُٝـع َـا    ،يٛ مت قـ

ٛٸع املطـا٥ٌ املـرنٛز٠    ٚيهٔ با٫ي َٔ اٱثازات ايتازى١ٝ ٚايه١َٝ٬.ؾُٝٗا  ٕٸ   تؿـات إىل تٓـ ؾـإ

ًٞ يف ٖـــرا  ٫ ٜطـــع اجملـــاٍ يًتطـــسٸم إيٝــ٘ـ ،ْكـــدٖا بػـــهٌ دـــاَع وتـــاز إىل عـــح تؿؿــٝـ

ٕٸ املطايــب اي ٔ ٝــ١ ايتاملمتؿــس. إ ٚقــد متٸ تــدٜٚٓٗا  ٚايدميكساطٝــ١. عبــاز٠ عـٔـ أضــ١ً٦ ســٍٛ ايــدٜ

ٗر أؾكـّا ددٜـدّا يف      ;بايتٓطٝل َع ايطٝد بين ؾدز يتعُِٝ ايؿا٥د٠، ع٢ً أٌَ إٔ ٜؿتض ٖـرا ايٓـ

 َٓاا ايتٜٓٛس اٱٜساْٞ.
 

 ـ فك٘ ضٝاد٠ ايكإْٛ ٚدٚي١ احلكٛم ــــــ1

د ضـسٚؽ   اد٠ ايكـإْٛ ٚقٛزٜـ١ اؿكـٛم.    يف َكاي٘ـ بـ   مل ٜؿؿٌ ايطٝـ َٚٔـ ٖـرٙ    ني ضٝـ
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بأْ٘ ٜس٣ ايؿك٘ـ ٜٓـصع   ؾٗٛ َٔ د١ٗ ٜكٍٛ  تٓاق  يف ن٬َ٘ سٍٛ ايؿك٘ ايسأٖ;١ٜ ٖٓاى ايصاٚ

ٛٸد   إىل ايتهًٝـ; ٕٸ ايؿك٘ ٜكّٛ ع٢ً ْعاّ ٜتُشٛز سٍٛ ايكإْٛ، ٜٚعـ َٚٔ د١ٗ أخس٣ ٜكٍٛ بأ

ٕ   امل اد٠ ايكــاْٛ اد٠ ايكــإْٛ    ٚسٝـح إْ٘ـ ٜعتـرب يــبٸ ايدمي    .طـًُني عًـ٢ ضٝـ كساطٝـ١ َتُـج٬ّ يف ضٝـ

ٜـ  اد٠ ايؿك٘ـ ٚايدمي    س٣ ؾإْ٘ ٫  ١      ايػـسا بـني ضٝـ ٕٸ املػـه١ً ا٭ضاضٝـ كساطٝـ١ ٚاضـعّا دـدّا. إ٫ أ

ٕٸ ايؿكـ٘ـ إذا نــإ ٜــدٚز ســٍٛ قٛزٜــ١ ايتهًٝـــ ٕٸ ايكــإْٛ  ،تهُـٔـ يف أ ٖٚــٛ نــريو، ؾــإ

ـ    ٛٸدِٖ عًٝ٘ قإْٛ َػـتٌُ عًـ٢ ايتهًٝـ ٛٸد ايٓاع أٚ ضٝع ٟٸ سـلٸ َٔـ      ،ايرٟ ع ٚفـسٸد عٔـ أ

اد٠اؿكــٛم. َٚـٔـ دٗــ١ أخــس٣ ؾــإٕ       ٕٸ  ايكــإْٛ يٝطــت ٖـٞـ يــبٸ ايدميكساطٝــ١ دا٥ُـــّا;      ضــٝـ ٭

ٕٸ (1)ايدنتاتٛز١ٜ قد تهٕٛ  طّا َٔ أ اط ضٝاد٠ ايكإْٛ كساطٝـ١ اؿكٝكٝـ١   ايدٚي١ ايدمي. إ

١ً يبٝــإ اؿــل، ٚتبعــّا يًشــل          ٕٸ ايكــإْٛ ٚضـٝـ ــ١ ايــي تــدٚز ســٍٛ قــٛز اؿكــٛم. إ ٖـٞـ ايدٚي

ٕ ٚض١ًٝ املػتٌُ عًٝ٘ ٜٓػد ايطٝاد٠، ٚيهٔ ميهٓ٘ إٔ ٜهٕٛ   يبٝإ ايباطٌ أٜكّا. ٚملا نـا

 ٌ د عبــدٟ قــد ٚقعــ  :أغــماف َـٔـ قبٝــ ٖټ ٛاايطـٝـ اد٠ؾسٜطــ١ تــٛ ٕٸ ضـٝـ ،   ِ أ ايكــإْٛ ٖـٞـ اؿـٌـ

د  خــامتٞ إىل ايتأنٝــد نــجريّا عًــ٢ )ٚدــٛب َأضطــ١ ايكــإْٛ(، لــد ايٛقــت  ٜٚــرٖب ايطـٝـ

دٜح عٔـ  َ٪اتّٝا يًدع٠ٛ إىل ايتشسز َٔ املٓطل ايؿٛزٟ يف ايؿهس ٚايبٝإ، ٚاـٛض يف اؿ

ــ٢ إعــاد٠ ؾــٝ        ـٌـ عً ــات اٱضــ١َٝ٬ تعُ ٕٸ اجملتُع ــٛ أ ــاّ. ٚي ــاق  ٚاٱبٗ اغ١ ا٫ضــتبداد يف ايتٓ

٘      ٜعـٛد  ايطبب يف ذيو   ازضتٗا يًدميكساط١ٝ ؾإٕ ٕٸ ايـدٜٔ قـد أؾـبض غسٜبـّا عٔـ ْؿطـ  ;إىل أ

ٚقد انتًُت ٖرٙ ايػسبـ١ يف   ، ٚؼٛٸي٘ إىل بٝإ ايكدز٠.بؿعٌ ايتػٝري اؿاؾٌ يف بٝإ اؿس١ٜ

ايـرٟ ٜعتـرب َٔـ َٛزٚثـات ايطـًط١ ايؿًطـؿ١ٝ        ،ٚطبكـّا ٭ؾٌـ ايجٜٓٛـ١    ،يؿك٘ املتـأْني. َٔـ ٖٓـا   ا

، ؾكـد عُـد ايؿكٗـا٤ إىل ؾؿٌـ ايتهًٝــ عٔـ         ايكدمي١ يًكدز٠ ايػسب١ٝ ع٢ً ايتؿهري ايؿكٗٞـ

اؿــل، ٚدعـٌـ ايتهًٝـــ َعسٚؾــّا يًكــإْٛ، ٚأخــر بتعٜٛــد اجملتُعــات املطــ١ًُ عًــ٢ قــإْٛ      

  وتٟٛ إ٫ ع٢ً ايتهايٝـ ٚايٛادبات.  ٫ٚ ،عٔ اؿكٛم أدٓ ٸ

كساطٝـ١ إذا اضـتطعٓا إٔ لعٌـ ايؿك٘ـ     ْـتُهٔ َٔـ تكسٜـب ايؿك٘ـ إىل ايدمي     ٚعًٝ٘ إ ا

كساطٝــ١، ٚإٔ ْعتــرب ايكــإْٛ بٝاْــّا  دميٜٓــصع إىل اؿكــٛم، ٚإٔ لعـٌـ قٛزٜــ١ اؿكــٛم يــبٸ اي  

د     ،غـسٜط١ إٔ ْتشـسز َٔـ ثٓا٥ٝـ١ ايتهًٝــ ٚاؿـل       ،يًشل ضـسٚؽ إهـاد   ايـرٟ وـاٍٚ ايطٝـ

ٌٸ  ٕٸ ٖـرٙ ا٫شدٚادٝـ١   ;ايتٛاشٕ بُٝٓٗا َٔ خ٬ٍ تصزٜل دٚا٤ اؿل يف دطد ايؿك٘ املعتـ ايـي   ،٭

تعرب عٔ ايجٓا١ٝ٥ بٛؾؿٗا ا٭ؾٌ يف اهلدا١ٜ، تهٕٛ ٖٞ ايطبب يف بكا٤ بٝإ اهلداٜـ١ عًـ٢ َـا    
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ٕٸ ايكـسٚز٠ ض    تككٞـ بتكـدِٜ   ٖٛ عًٝ٘ بٝاّْا يًكدز٠. ٚنًُا نإ بٝإ اهلدا١ٜ بٝاّْا يًكـدز٠ ؾـإ

ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ايؿك٘ ٖـٛ ايكـإْٛ ايـرٟ ٜـدٚز      ، ٚػعً٘ سانُّا عًٝٗا.ايتهًٝـ ع٢ً اؿل

سـٍٛ قـٛز ايتهًٝــ، ٜٚـ٪دٟ إىل ظٗـٛز ايتطـسف يف اضـتعُاٍ ايعٓــ. ٖٚٓـا أٚدٸ ايتـرنري           

كساطٝــ١ يف اجملتُعــات ايػسبٝــ١ سايٝــّا ٖــٛ أْٗــا  ا٭ضــباب ايــي أدت إىل ؾطــاد ايدميبــإٔ أســد 

َـا   ٚخاؾـ١ يف  ،ٚاعتربت٘ مبٓصي١ َكُٕٛ ايتكٓني اؾدٜد ،يتهًٝـ بد٬ّٜ عٔ اؿلدعًت ا

ٚعًـ٢ اـؿـٛف بعـد تعصٜـص املٝـٍٛ       ١ با٭داْـب، ٜتعًل بايكٛاْني ا٭١َٝٓ أٚ ايكسازات اـاؾٸـ 

 ٞ ٛات ا٭خــري٠ يف ايعــامل ايػسبــ ٚٚقــعٗا يًكــٛاْني ايــي تعــسٸض اؿسٜــات   ،املتطسؾــ١ يف ايطـٓـ

ٖٚٞـ قـٛاْني تـدٚز بأمجعٗـا سـٍٛ قـٛز        ، َٚهاؾش١ اٱزٖـاب، ا٭َٔعذٸ١ تٛؾري  ;يًمطس

ٕٸ ايتشسټ. (8)ايتهًٝـ ز َٔ زبك١ ثٓا١ٝ٥ اؿل ٚايتهًٝـ أقش٢ أنجس قسٚز٠ ع٢ً املطت٣ٛ إ

ٟٸ ٚقت أْ٘ ٫ ميهٔ اـسٚز َٔـ ٖـرٙ ايجٓا٥ٝـ١ َٔـ      َك٢. َٚٔ ايبدٜٗٞ ايعًُٞ ٚايعًُٞ َٔ أ

ٕٸ اؿـٌـ ب  ٌٸ  خــ٬ٍ ايعُـٌـ بٛؾــؿ١ ايجٜٓٛــ١. إ ؾعًٝٓــا  ٚاقــض. ايٓطــب١ يٓــا مـٔـ املطــًُٕٛ يف ا٭قــ

ٛٸ٠.   ;ايعٛد٠ إىل ايتٛسٝد يٓدزى إٔ ايتهًٝـ خازز ْطام اؿل ٜعين ايباطٌ ٚضٝاد٠ َٓطل ايكـ

 ٘ ٕٸ تهًٝؿــ٘ـ ٖـــٛ ايعُــٌـ عكٛقـــ ٌٸ نـــا٥ٔ ٜتُتـــع عكـــٛم ذاتٝـــ١، ٚإ ٕٸ نـــ ٚزعاٜـــ١ سكـــٛم  ،إ

 اٯخسٜٔ.

 

 ـ إدزاى اإلَا١َ ــــــ3

ٕٸ نــ٬٘ د َـٔـ إ د بُٗـٔـ    ايطـٝـ عٓــدَا ٜتعسقــإ ملٛقــٛع   ضــسٚؽ َٚٓتكــدٙ ايطـٝـ

ٕٸ قٛيٓــا:  اٱ ٕٸ  «َــا ٖـٞـ اٱَاَــ١ »َاَــ١ ٚاي٫ٜٛــ١ ٜػؿــ٬ٕ عـٔـ احملتــ٣ٛ. إ عبــاز٠ اضــتؿٗا١َٝ، ٚإ

عباز٠ اضتؿٗا١َٝ أخس٣. إذا أؾبض ايػًـٛ يف إٜـسإ    «ِٖ املجاٍ ايهاٌَ يف اٱَا١َ  َٔ»قٛيٓا: 

، ٚإذا نــإ اٱَــاّ ايؿــادم س ٚاملٚغــدا أَــسّا طبٝعٝــّا يف اؿاقــ  ،عــاد٠ قًكــّا َـٔـ  ×اقـٞـ

ؾهـإ يـريو ٜؿـسٸ عًـ٢ تػـذٝع       ،اْتكاٍ عد٣ٚ عباد٠ ا٭غماف َٔ املطٝش١ٝ إىل اٱض٬ّ

ايٓــاع عًــ٢  ازضــ١ اْتكــاد ا٭٥ُــ١، ؾُــا ذيــو إ٫ ٭ْـ٘ـ نــإ ٜــدزى اـطــٛز٠ ايعكًٝــ١ ايــي   

        ٟ ٗر ضـت٪د اد٠ ٖـرا ايٓـ ٕٸ ضٝـ إىل ايػؿًـ١ عٔـ اٱَاَـ١     ٜػٝعٗا املٓطـل ايؿـٛزٟ، ٚنـإ ٜعًـِ أ

ِ     ،١ٝــاؿكٝك ١. ؾــإذا عــدْا إىل ايكــسإٓ ايهــسٜ ٌٸ اٱَاَــ١ يف دٜـٔـ ايػمؿـٝـ  ،ٚبــريو تكــُش

 ٘ ذد اٱَاَـ١ َٓطـذ١ُ      ،ٚطًبٓا دٛاب ض٪ايٓا َٓـ ٌٸ ا٫ْطـذاّ َـع ايدمي   ؾإْٓـا ضٓـ كساطٝـ١  نـ
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 ،ايكا١ُ٥ ع٢ً أؾٌ املػازن١، ٚعٓـدٖا ضٓؿـاب بايـرٍٖٛ َٔـ غـدٸ٠ غسابتٗـا عٔـ سكٝكتٗـا        

١  ٚسؿس ايـرٟ ٜعـدٸ    ،ٖا يف عباد٠ ا٭غماف عٓد ايػٝع١، ٚقٛز١ٜ ايطًطإ عٓد أٌٖـ ايطٓـ

ِ   ،إْٓا يٛ ؾهسْا قسآْٝـاّ  ّا سام بايُٓاذز ايها١ًَ يٲَا١َ.ظًُّا نبري دزى   ،ٚبعكٌـ ضـًٝ ضٓـ

ٕٸ نٌ إْطإ ي٘ قاب١ًٝ ايكٝاد٠. ٚنًُا قـاّ ايٓـاع بتطبٝـل ٖـرٙ ايكابًٝـات      ٚؾكـّا يًشكـٛم،    ،أ

ٌٸ ٚاسد ع٢ً أضاع َٔ أؾٌ ايعدٍ ٚاحملبٸـ١،   ،َِٓٗ ١ٜ٫ٚ ع٢ً بعكِٗ ايبع  ضتهٕٛ يه

اد٠ ايكـ٠ٛ عًــ٢            ٚبـريو تتشكـل ٫ٜٚـ١ )مجٗـٛز ايٓــاع(. ٚعًٝ٘ـ نًُـا ناْـت اي٫ٜٛــ١ تعـين ضٝـ

. إذاّ اٯخــسٜٔ نــإ َؿَٗٛٗــا كايؿــّا يٲَاَــ١    يف نـٌـ دٚيــ١  ٚاي٫ٜٛــ١ يف املؿــطًض ايكسآْـٞـ

ٕٸ    غٝع١ٝ تتًمـ ؾٝٗا اٱَا١َ يف َٓض ايطً ط١ املطًك١ يػمـ ٚاسد عًـ٢ مجٝـع ايػـعب، ٚأ

د سٝٓٗـا أَـسّا         ٖرا ايػمـ ضًُٝو اؿل يف ؼدٜد َؿـري َطـتكبٌ ا٭دٝـاٍ، ؾإْٓـا ضٓػٗـ

كايؿّا يٲَا١َ. ٫ٚ ميهٔ إ٫ يًعكٌ ايٛاقع يف أضس املٓطل ايؿـٛزٟ إٔ ٜكـشٞ بـاملع٢ٓ َٔـ     

ٔٸ  ٔ ـ نُـا سؿٌـ بايٓطـب١ يًطـٝ      أدٌ ايػهٌ ٚايؿٛز٠، ٜٚرٖب ب٘ ايعـ إىل أْ٘ـ   ـ  د بُٗـ

 َاداَت ٖرٙ ايدٚي١ قد َٓشت ْؿطٗا ؾؿ١ ايتػٝٸع ؾعًٝٓا إٔ ْدعُٗا ْٚداؾع عٓٗا.

 

 ـ اإلميإ ٚايتكًٝد ــــــ4    

ٟ    أْـا »قاٍ ايطٝد ضسٚؽ:  . إذا نـإ ا٫عـرتاض يف َجٌـ    «٫ أعـازض اٱميـإ ايتكًٝـد

      ٕ إىل ايؿؿٌـ بـني اؿكـٛم     ــ  نُـا أضـًؿت  ـ    ٖـرٙ املـٛازد عُـ٬ّ ؾـشٝشّا، ٫ٚ ٜـ٪دٟ باٱْطـا

ظ        ٝ٘ ا٫عرتاض ع٢ً َجٌ ٖـرا اٱميـإ.  ٚايٛادبات، ؾعً ٚيهٔـ ٜٓبػٞـ ايكـٍٛ بـإٔ ايعـسف يٝـ

د )بــايؿتض(. د )بايهطــس( ٚاملكًٖــظــسف املعازقــ١، ٚإ ــا ٖــٛ ظــسف ايتشــرٜس يهـٌـ َـٔـ املكًِّــ 

ـًٖـ  ٕٸ ايٛقــت ٜطــتدعٞ ايعــٛد٠ إىل ايتٛسٝــد، ٚإٔ ٜكــ   ؾٝٓبػـٞـ ؼــرٜس املك ــأ ع ســدّا د )بــايؿتض( ب

يًؿؿٌ بني ايؿك٘ـ ٚسكـٛم اٱْطـإ، ٚإٔ ٜكـع ْٗاٜـ١ يجٓا٥ٝـ١ اؿكـٛم ٚايٛادبـات. ٖٚـٛ َـا مل           

ــ١. ٜٚٓبػـٞـ        خ املٓتعــسٟ يف اؾًُ ع١ إ٫ ايػـٝـ ـ٘ـ يـ٘ـ يف اٯْٚــ١ ا٭خــري٠ َـٔـ بــني ؾكٗــا٤ ايػـٝـ ٜتٓبٸ

، د )بايهطـس( بــإٔ وـسِّ  ؼـرٜس املكًِّــ  ، ٚإٔ ٜتعـسف إىل سكٛقـ٘ـ ٚأْ٘ـ بعــد ايتعــسٸف إىل   ز عكًـ٘ـ

إٔ ٜس٣ ايتهًٝــ يف ايعٌُـ    ٫ ٜعٛد عاد١ إىل ايتكًٝد. ٚعًٝ٘ ،ايي ٖٞ َٔ ذاتٝات٘ ،سكٛق٘

 عكٛق٘.
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 ـ إطالم َؿطًح ايعًُا١ْٝ ــــــ5

ٕٸ إضسا٥ٌٝ مل تعد تأخر ايٓصعـ١ إىل املٛعـٛد ظدٜـ١، ٫ٚ تطـع٢      ٜرٖب ايهاتب إىل أ

ٕٸ ايطـ٪اٍ ٖـٛ:    ادع عٔ سؿغ ٚدعِ اؿه١َٛ ايعًُا١ْٝ قٝدرتإىل ؼكٝكٗا، ٫ٚ ت أ ١ً. إ٫ أ

ٖٚٞ تدعٛ إىل تٜٗٛد اجملتُع ٚايدٚيـ١  نٝــ    ،نٝـ ميهٔ اعتباز دٚي١ إضسا٥ٌٝ عًُا١ْٝ

ٖٚـٞـ تٓعــس إىل عــسب إضــسا٥ٌٝ بٛؾــؿِٗ َــٛاطٓني َـٔـ ايدزدــ١      ،ميهـٔـ ايكــٍٛ بعًُاْٝتٗــا 

 ،ٖٚٞـ تؿـسط يف ايػًـٛ ٚاعتبـاز ايٝٗـٛد )غـعب اهلل املمتـاز(        ،ايجا١ْٝ  نٝـ تهـٕٛ عًُاْٝـ١  

( إىل ا٫عرتاض  ٚنٝـ ميهٔ ايكٍٛ بعًُاْٝتٗا عٓدَا ػـد  ٍٛػدٜٚتبًؼ بريو سدّا ٜدعٛ )

ايعٓؿس١ٜ قا١ُ٥ ست٢ بني ايٝٗٛد ايكادَني َٔ ايػسب ٚايٝٗٛد ايكادَني َٔـ ايػـسم  ٚإىل غـري    

 ذيو َٔ أْٛاع ايتُٝٝص ايعسقٞ ٚايؿؿٌ ايعٓؿسٟ.

ٕٸ زؾع اٱبٗاّ  يسأٖ ٚغسسٗا بٛقٛن أَـس قـسٚزٟ;  ت اعٔ ايعًُا١ْٝ يف ايٛق ٚعًٝ٘ ؾإ

 ١ٝ:ايت٦ٔ املطًُني َٔ ْاس١ٝ املماطس اي٭ْ٘ ٜطُ

ٕٸ ٖ٪٤٫ قد  كّٛ ب٘ أَجاٍ ايػٝخ َؿبان ايٝصدٟ;ٖٚٛ َا ٜ ،خطٛز٠ )خداع ايعا١َ( أـ ٭

ا هًْٗٛ٘ ٚض١ًٝ ٱخاؾـ١ ايٓـاع، ٜٚطـتعًُٕٛ املػايطـات يتشـرٜس ايٓـاع َٔـ عـٛد٠         اؽرٚا ٓ 

 ١ً بـ )ض٬ي١ ايبًٟٗٛ(.  املتُجِّ ،د١ٝ٠ املتذدِّاضتبداد باضِ ايعًُاْ

 ،ايـرٟ وـرز َٓ٘ـ عًُـا٤ ا٫دتُـاع      ،خطس قٝاّ ا٫ضـتبداد ؼـت غطـا٤ ايعًُاْٝـ١     ب ـ 

املتُجٌـ   ،بػ١ٝ اؿًٝٛي١ دٕٚ اـطـس ايهـبري   ;بػهٌ َطتُس. ٚعًٝ٘ ،)أ٫ٕ تٛزٕ( :َٔ أَجاٍ

هـدز بٓـا   ، ٚإبكا٥٘ـ يف ايعبٛدٜـ١،   إٚاؽاذٖا ذزٜع١ يتػٝري اٱْط ،باضتمداّ ايدٚي١ يًعًُا١ْٝ

 ب اٱبٗاّ عٓد اؿدٜح عٔ ايعًُا١ْٝ.ػٓټ

د ضــسٚؽ عٓـدَا قــاٍ:     ٕٸ احملــاؾعني اؾــدد يف »ٚأَـا املطــأي١ ا٭خــري٠ ؾٗٞـ إٔ ايطـٝـ إ

ض اي٫ٜٛــات املتشــد٠ ٜــرٖبٕٛ أٜكــّا ؾاضــتعٌُ  ،قــد خاْـ٘ـ ايتعــبري «إىل اْتعــاز ًَهــٛت املطـٝـ

 َٔ ا٭ؾٛيٝني ا٭َسٜهٝني.عباز٠ احملاؾعني اؾدد بد٫ّ 
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 ٚخطاب عتاٌب
 ن١ًُ ْكد١ٜ َع ايدنتٛز عبد ايهسِٜ ضسٚؽ

 

مسعىد رضائًد. 

 ترجمح: حسه علً مطر

 

 ضسٚؽ ٚأضًٛب ايٓكد ٚايتخًٌٝ ــــــ

 ...بعد ايتش١ٝ ٚايط٬ّ، ايدنتٛز عبد ايهسِٜ ضسٚؽ

ٔ قُد ضـعٝ  ػٝخإثس اؿٛاز املتبادٍ بٝٓهِ ٚبني اي  عكٝـب نًُـتهِ    ،د بُٗـ

 ٚ ٞٸ إٔ      ،ايدميكساطٝـ١ ايي أيكٝتُٖٛا يف داَع١ ايطٛزبٕٛ سٍٛ اٱضـ٬ّ  زأٜـت َٔـ ايـ٬شّ عًـ

أذنس بع  املطا٥ٌ بػإٔ ا٭َٛز ايي أبدٜتُٖٛا يف تًو ايه١ًُ. ٚطبعّا ؾـإٕ يهـِ أعٛاَـّا    

ٌٸ         ا قًتُـٛٙ  َـ  ٚأْتِ َُٓٗهـٕٛ بايبشـح ٚايؿشــ ٚايتشكٝـل، ٚإذا أزدْـا إٔ ْٓكـد ْٚػـسن نـ

ٱَهـإ  ا ، ْكتؿـس قـدز  يهٞ ٫ ْـصعذهِ نـجرياّ   ;ٚنتبتُٛٙ ؾإٕ ذيو ضٝطٍٛ، ٚيهٔ

س يف َطــاس١ ايبشــح ٫ تعــين  املطــا٥ٌ ايــي أثسمتٖٛــا َــ٪خسّا، ٚإٕ نــإ ٖــرا ايكؿــ    عًــ٢ 

ظ بايعٌُـ اهلـٝٸٔ، ٫ بطـبب       تبطٝط٘; ٚذيو ٭ٕ ْكد ٚتٛقٝض ٚغسن َا تكٛيْٛ٘ ٚتهتبْٛ٘ـ يٝـ

ٕٸ املطا٥ٌ املطسٚس١ ت ٔ    عكد ؾِٗ ايكاز٨ ٚايٓاقـد أ ثـسا٤ ٚقـ٠ٛ يف احملتـ٣ٛ،     ; ملـا تػـتٌُ عًٝ٘ـ َـ

بٌ ٭ْهِ تؿبٸٕٛ نًُاتهِ يف قايب ٚأضًٛب خاف. ٚبعبـاز٠ أخـس٣: يهٞـ ٜؿٗـِ ايكـاز٨      

هٕٛ َػًٛبـّا          ٛبهِ ايبٝـاْٞ، ٚإ٫ ؾإْ٘ـ ضٝـ نًُاتهِ ايدقٝك١ عًٝ٘ـ أ٫ّٚ إٔ ٜعتـاد عًـ٢ أضًـ

 أَاّ ٖرا ا٭ضًٛب.

ٕٸ َٔ بني خؿـا٥ـ ٖـر   ا ا٭ضـًٛب املٗـاز٠ يف خًـط املؿـاِٖٝ ايؿـشٝش١ ٚاـاط٦ـ١،       إ

َٚٔ ثِ ا٫ضتٓتاز )غري املٓطكٞ( َٓٗا. ٚيف اؿكٝك١ إٕ اسرتاؾهِ يف تٛظٝـ ايؿٕٓٛ ا٭دبٝـ١  

ٔٸ املػايطــ١، ٜكــؿٞ عًـــ٢          يبٝــإ املطــا٥ٌ ايه٬َٝــ١ ٚايؿًطــؿ١ٝ، ٚنـــريو تــٛظٝؿهِ يؿــ
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ـ        ـ بٝـ قـا٥عّا يف خكـِ    ،َٔـ أَـسٙ   ْؿٛؾهِ ْٛعـّا َٔـ ايتعكٝـد، هعٌـ ايكـاز٨ يف سٝـ

ٚايٓتــا٥ر املٓطكٝــ١ ٚغــري املٓطكٝــ١، ٚبايتــايٞ ٜؿـٌـ َـٔـ   ،شيــ١ املؿــاِٖٝ املتكــادٸ٠ ٚاملتٓاقكــ١

هِ إٔ تػؿـسٚا يٞـ            . ٚأزدـٛ َٓـ خ٬ٍ ٖـدٟ أدبٝـاتهِ إىل ذات ايٓكطـ١ ايـي متٸ ؼدٜـدٖا ي٘ـ

١ ذيـو بكـا٤   تعبريٟ ايرٟ ٚؾؿت ؾٝ٘ أضًٛبهِ بـ )خًط املؿـاِٖٝ ٚإبٗاَٗـا(، ٚاعتـربت ْتٝذـ    

بعباز٠ أخـس٣ هـب ايكـٍٛ: إْهـِ َٔـ خـ٬ٍ       ٚن٬َهِ ايعُٝل َبُّٗا بايٓطب١ إىل ايكاز٨. 

تٛظٝـ ٖرا ا٭ضًٛب ميهٓهِ عٓد ايًـصّٚ اتٗـاّ كـاطبهِ بطـ٤ٛ ايؿٗـِ أٚ عـدّ ايؿٗـِ.        

ٛٸعـ١     ،ٚيف اؿكٝك١ إْهِ ٚستـ٢ املتٓاقكـ١، ٫    ،َٚٔ خ٬ٍ تٛظٝــ ايعبـازات ٚاملؿـاِٖٝ املتٓ

ٌٸ ٚاسد َٔ ٖرٙ املؿـاِٖٝ  تدخًٕٛ أبد ٕٸ ن ّا يف َطاس١ ذات َدخٌ ٚكسز ٚاسد ؾكط، بٌ إ

مبجابــ١ ْؿــل وتــٟٛ عًــ٢ عــد٠ طــسم َتػــعٸب١ أَــاّ ايــداخٌ ٚاـــازز، ستــ٢ إذا متٸ غًــل أســد  

 املتبك١ٝ. صايؿسٚع أَهٔ ا٫ْطٝاب مبس١ْٚ َٔ خ٬ٍ ايؿسٚع ٚايدٖايٝ

ٚ ٍ د     إ: َٔ باب املجـا ْٚبٗتُـٛٙ إىل   ،بُٗٔـ   ْهـِ ذنـسمت يف دـٛابهِ عًـ٢ ايطٝـ

أمل ٜهٔ َٔ ا٭ددز بهِ يٓكد ذيـو ايهـ٬ّ   »; إذ قًتِ ي٘: قسٚز٠ ايتدقٝل يف ن٬َهِ

ايرٟ اَتدٸ يتطـعني دقٝكـ١، ٚعـدّ ا٫نتؿـا٤      ـ،بازٜظ  يف  ـ إٔ تسادعٛا خطابٞ يف ايطٛزبٕٛ

ٛٸ    ١ ايٓاقؿ١ ايي أعدٸٖا اؾاَعٕٝٛ;باـ٬ؾ ٠، ٚإٔ يٝػدٚ ْكدنِ أنجس َتاْـ١ ٚزؾـا١ْ ٚقـ

. ٚطبعّا أْا أٜكّا مل أمتهٔـ َٔـ اؿؿـٍٛ عًـ٢ ْــ      «ٜهٕٛ مبٓذ٢ َٔ ا٭خطا٤ احملت١ًُ 

زغــِ تطًعـٞـ إىل ذيــو، ٚيهـٔـ يف ا٭قـٌـ لــد  ،تًــو ايهًُــ١ ايــي أيكٝتُٖٛــا يف ايطــٛزبٕٛ

خ     ٚايي  ،اٱداب١ املهتٛب١ ٔ  تؿكـًتِ بٗـا يف ايـسد عًـ٢ ايػٝـ ظ     ،بُٗـ َاثًـ١ أَآَـا، ٚيٝـ

هِ َٚٔـ     ،أْٗا ؾادز٠ عٓهِ. ٚقد قُت بإدسا٤ َكاز١ْ عًٝٗـا ٖٓاى َٔ غو يف  ٚأطًـب َٓـ

يٝكؿــٛا عًــ٢ َــد٣ ايؿــسم املٛدــٛد بــني تًــو )اـ٬ؾــ١   ;ايكــسا٤ ايهــساّ إدــسا٤ ذات املكازْــ١

َٔ ايٓاس١ٝ املك١ُْٝٛ. ٚنريو ايٓاقؿ١ ايي قاّ بٗا اؾاَعٕٝٛ( َٚا دا٤ يف َ  دٛابهِ 

٦ّا، بعـــد إٔ ٜكـــسأ  ايـــرٟ قـــسأ تًـــو )اـ٬ؾـــ١ ايٓاقؿـــ  يـــري٣ ١ يًذـــاَعٝني( ٚؾٗـــِ َٓٗـــا غــٝـ

 ٜبك٢ ع٢ً ساي٘  ا٭ٍٚ أٌٖٚ ضٝتػري ؾُٗ٘  ،تٛقٝشاتهِ ايسؾ١ٓٝ

ٕٸ املػــه١ً         ٕٸ اٱغــهاٍ ٫ ٜهُـٔـ يف )خ٬ؾــ١ اؾــاَعٝني ايٓاقؿــ١(. إ ٚعًٝـ٘ـ ؾــإ

ٛب ايـرٟ ٜـرتى يهـِ عًـ٢ ايـدٚاّ عـدٸ٠ َٓاؾـر يًمـسٚز عٓـد              تهُٔ يف  تٛظٝــ ذيـو ا٭ضًـ

ِ  ايكــسٚز٠. ٖٚــٛ   ه ــرٟ ميهـٓـ ٌ     ،ا٭َــس اي ــ ـٌـ   :َـٔـ خــ٬ٍ طــسن َطــا٥ٌ َـٔـ قبٝ قــعـ ْك
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تٓتكًــٛا بعــد ذيــو إىل َٛقـــ  ، أٚ عــدّ ؾٗــِ املماطــب، إٔ أٚ ضــ٤ٛ ؾٗــِ ايطــاَع ،أقــٛايهِ

ٚاملعٓـ٢ ٖـٛ    ،تـتػري ؾٝ٘ـ ا٭يؿـاظ    ،آخس، يتعٝدٚا ؾكٌ ْؿظ ايهًُات ايطـابك١ بجـٛب ددٜـد   

 املع٢ٓ.

ـ    ؾـ١ ايـي ألصٖـا اؾـاَعٕٝٛ. ؾُٔـ      ٬امسض يٞ بإعطا٤ َجٌ آخـس، ٫ٚ غـإٔ يٞـ با

ٜدٜٛيٛدٝـــ١ إىل َـــا تطـــُٝ٘    ايٛاقـــض يف ْؿـــهِ املهتـــٛب أْـــو تٓتُــٞـ َــٔـ ايٓاسٝـــ١ اٱ      

ع أّ ٫.     ، ٚيهٔ مل ٜتكض َا إذا نٓت ٫ تصاٍ ايدميكساط١ٝب ع٢ً َا نٓـت عًٝ٘ـ َٔـ ايتػٝـ

ٟٸ َٛقع»إْين ع٢ً ٜكني َٔ دٛابهِ; إذ إْهِ ضتكٛيٕٛ:  َٔ ن٬َٞـ ذنـست أْـين     يف أ

عّٝايطــ ـ أْــو يطــت   . ٖٚــرٙ ٖـٞـ اؿكٝكــ١;«ت غـٝـ ٟٸ َٛقــع َـٔـ ذيــو ايـٓـ إذ مل ٜٴــرنس يف أ

عّٝا بؿــساس١. بـٌـ أنجــس َــا   عّٝا  »قٝـٌـ بػــهٌ ؾــسٜض يف اؿــد ا٭نجــس:    غـٝـ إْـٞـ يطــت غـٝـ

ٕ  .«غايٝــّا ـ املــرنٛز، َٚـٔـ خــ٬ٍ تٛظٝـــ ايؿٓــٛ ايهتابٝــ١،  ٚيهـٔـ يف مجٝــع َــٛاطٔ ايـٓـ

ٛٸز    ،٠ ايجاْٜٛـ١ ىل ايككـاٜا بـايٓعس  ٚبتربٜس أْهِ تٓعسٕٚ إ ٖٚـٛ أْهـِ    ،ت٪نـدٕٚ ٖـرا ايتؿـ

ٚنأْهِ ٫ تسٜدٕٚ اـٛض يف ايٓعس٠ َٔ ايدزدـ١   ،باقٕٛ ع٢ً اٱض٬ّ ٚايتػٝع ٚاملٗد١ٜٚ

 ا٭ٚىل.

عّٝا       يطت أزَٞ أبدّا إىل إقا١َ ق ؼ عٔـ َعتكـدنِ، ؾطـٛا٤ نٓـت غٝـ ه١ُ يًتؿتٝـ

عّٝا ؾـريو   ٟ    ـ  أّ مل تعد غٝـ . ٚإ ـا  هِ بػـهٌ نا َطـأي١ ؽؿٸـ   ـ  َٔـ ٚدٗـ١ ْعـس ٜـدٚز   ٌَـ

ِ     ن٬َٞ يف ٖرا اٱطاز ايـي ٜطػـ٢ عًٝٗـا     ،سٍٛ ايتعسٸف عًـ٢ ْـٛع نتابـاتهِ ٚعـٛثه

٤ بػـهٌ ٚاقـض. ٖٚـرا ايػُـٛض        ايػُٛض ٚاٱبٗاّ، ٚنأْهِ تتعُدٕٚ عدّ بٝـإ أٟ غٞـ

ٜ٪دٟ إىل بكـا٤ ايٓتـا٥ر ايٓٗا٥ٝـ١ عًـ٢ ساهلـا َٔـ اـؿـا٤. ؾـإٕ نٓـت سكـّا عًـ٢ َـا تدعٝ٘ـ َٔـ               

هِ      ايدميكساطٝـ١ )ايع٬ق١ بني اٱض٬ّ ٚايٓعس إىل قك١ٝ  ( بـايٓعس٠ َٔـ ايدزدـ١ ايجاْٝـ١ ؾعًٝـ

ِّ       َساعــا٠ أؾـٌـ اؿٝــاد يف   ًهِ َــا ٜتعًــل بٗــاتني املكــٛيتني، يف ســني إٔ نتابتــو تبــ ٔ َـٝـ

ٕٸ أخـــرنِ أضـــظ  ايدميكساطٝـــ١ٚامٝـــاشنِ ايٛاقـــض إىل  ـ٘ـ ؾـــإ ــ١. ٚعًٝـ ايـــي  ايدميكساطٝـ

ِٸ ضــعٝهِ إىل تطبٝــل اٱ  ،تٓػــدْٚٗا أؾــ٬ّ عتــرب ْعــس٠ َـٔـ  ، ٜضــ٬ّ عًٝٗــا َُٗــا ناْــت ثــ

عًـ٢ سطـاب    ايدميكساطٝـ١ تكـدّ   ،ايدزد١ ايجا١ْٝ إىل فُٛع املطأي١، بٌ ٖٞ ْعـس٠ َ٪دؾـ١  

دعا٤ ا٫ْط٬م يف ايبشح َٔ خـ٬ٍ ايٓعـس٠ َٔـ ايدزدـ١ ايجاْٝـ١ ٫      اٚفسٸد  اٱض٬ّ ٚايتػٝٸع.

 ٜٴػٝٸس َٔ ايٛاقع غ٦ّٝا.
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ادنِ بهتـاب    ٚيف يهاتب٘ـ   ،«إعـاد٠ ايؿهـس ايـدٜين يف اٱضـ٬ّ    »َا ٜتعًل باضتػٗـ

ٕٸ ن٬ّ إقباٍ ٫بد »ِ عًٝ٘ بايجٓا٤ ٚاملدٜض، ٚذنسمت أطسٜت ، ايرٟايع١َ٬ إقباٍ اي٬ٖٛزٟ أ

ؾـ٬   ،لدنِ تعُدٕٚ إىل ايتع١ُٝ ٚاٱبٗاّ ؾإْٓا ،«ٱؾػا٤ إيٝ٘ َٔ خ٬ٍ َطاَع ايعكٌَٔ ا

ًٕٛ ْعسٜات إقباٍ اي٬ٖـٛزٟ   كبٌٖ ت٨ َا ٖٞ ْطبتهِ إىل ٖرا ايهتاب  ٚتٛقشٕٛ يًكاز

ٕٸ عًـ٢ ايكـاز٨ ايتعاٌَـ َعٗــا بٛؾـؿٗا بـد٬ّٜ عٔـ آزا٥هــِ         ٌٖٚـ أ  ادنِ بٗـا ٜعــين أ ٕ اضتػٗـ

ـ ٚٚأؾهــازنِ   ا اٯخــس  ٚا ا ٚتٓهــسٕٚ بعكـٗـ ٬ؾــ١ َــا ٖــٛ تهًٝـــ  ٖـٌـ تكبًــٕٛ بعكـٗـ

  ٘ ٟ    ايكــاز٨ َــع إقبــاٍ َٚعهــِ  ٖٚـٌـ أْــ  ،إذا اْتكــد غــمـ ْكًهــِ أقــٛاٍ إقبــاٍ اي٬ٖــٛز

َٚــا غــأْٞ بــَزا٤ إقبــاٍ، زدــا٤ٶ أعٝــدٚا نتابــ١    »، يـٔـ ٜهــٕٛ دــٛابهِ:  ِ ٚشزٖــاًهــٖٚي

  «ىل عٓٛإ املسسّٛ إقباٍ اي٬ٖٛزٟٚابعجٛا بٗا إ ،زضا٥ًهِ

، ٚيــريو تطػــ٢ «املٛيــٟٛ»ـ َجــاٍ آخــس: اؾُٝــع ٜعــسف َــد٣ ٖٝــاَهِ ٚتعًكهــِ بــ  ٚ

خ      أغعازٙ ع٢ً َكا٫تهِ ٚنًُـاتهِ. ٖٚـرٙ   إىل  بُٗٔـ   اؿكٝكـ١ ٖٞـ ايـي دعـت ايػٝـ

١ ٚاي١ٜ٫ٛ ايـي تسْٚٗـا   َٚطايبتهِ بإٔ تعطٛا ٭١ُ٥ ايػٝع١ يف ا٭قٌ ْؿظ املٓصي ،ؼرٜسنِ

قًـتِ بـأْين أغٌـ عًـ٢ أ٥ُـ١      »ٚقد نإ دٛابهِ عٔ ذيـو قـٛيهِ:   َٛيٟٛ ايسَٚٞ. ٭َجاٍ 

ع١ ستــ٢ باي٫ٜٛــ١ ايــي أَٓشٗــا ا ٞ. يٮضـــ ايػــدٜد ؾــإٕ ٖــرا ملٛيــٟٛ دــ٬ٍ ايــدٜٔ ايسَٚــيػـٝـ

ين  ٌ ٚأٟ َٛقــع آخــس،املٛقــع، بــ ١، ٚيهـٓـ ظ َٓاضــبّا يًتعــسٸض إىل املعتكــدات ايػمؿـٝـ يـٝـ

ٛٸ٠ أٟ غـمـ آخـس بعـد ايٓـ       |َكطس إىل ايكٍٛ بأْين يطت غٝعّٝا غايّٝا، ٫ٚ أقٍٛ بٓب

َٛيٟٛ د٬ٍ ايدٜٔ ايسَٚٞ أٚ غريٙ. ٚإذا ػاٚشْا ذيـو  ، ضٛا٤ أنإ أّٜا نإ ذيو ايػمـ

ٛٸز بًـٛؽ َكـاّ اي     ٕٸ باٱَهـإ تؿـ كـسب َٔـ اهلل ٭ٟ غـمـ نـإ، ٚيطـت أزٜـد َٔـ دٚاّ        ؾإ

 .«ذسب١ ايٓب١ٜٛ( غ٦ّٝا آخس غري ذيواي١ٜ٫ٛ املع١ٜٛٓ ٚ)بطط ايت

ًُـ١ ؾكـط ٖٓـاى تٓـاق  ٚإبٗـاّ نـبري; سٝـح ت٪نـدٕٚ         ؾؿٞ ٖـرا املكطـع ٖٚـرٙ اؾ   

ٕٸ   أ٫ّٚ ظ َٓاضـــباّ  ٖــرا املٛقـــع، بـٌـ ٚأٟ َٛقـــع آخــس،   »عًــ٢ أ يًتعــسٸض إىل املعتكـــدات   يـٝـ

ٍ       ،«ايػمؿ١ٝ ، يف طـسن  ٫ٚ يف أٟ َكـاٍ آخـس   ،ؾـإذا نٓـتِ سكـّا مل ؽٛقـٛا يف ٖـرا املكـا

 ١ ِ   عكا٥ــدنِ ايػمؿـٝـ ه ٛات املتُادٜــ١   ؾُــاذا ْطــُٞ َــا ؾــدز عـٓـ َـٔـ  طــٛاٍ ٖــرٙ ايطـٓـ

إْهــِ ٚإٕ ذنــسمت بعــ  اٱٜكــاسات،  ٚثاْٝــّا:ؿــات ٚقاقــسات ٚنًُــات  َكــا٫ت َٚ٪ٖي

شهِ   ايٓٗا١ٜ مل ػٝبٛا عٔ ض٪اٍ ايػٝخ بُٗٔ ٚيهٓهِ يف ٕٸ عدّ َٓـ غـ٪ٕٚ ايٓـ    . ٚإ
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          ِ ٕٸ اؾُٝـع َٔـ ٚدٗـ١ ْعـسن ـ   ٭ٟ غمـ، ٚأَا َـا ٚزا٤ ذيـو ؾٗـٛ َبـان يًذُٝـع، ٚطبعـّا إ

َٔ ٚدٗـ١   ـ  ضيٝطٛا ع٢ً دزد١ ٚاسد٠، ن٬ّ عاّ ٫ ٜٛقِّ ٚنريو َٔ ٚد١ٗ ْعس اٯخسٜٔ ـ 

ٚ   َا ٖٞ ايٓطب١ بني َٛق ـ  ْعسنِ ٌ ع ٚغ٪ٕٚ أ١ُ٥ ايػٝع١ ٚبـني َٛقـع َٛيـٟٛ   نـإ   سكـاّ  ٖـ

خ ٖٓاى  ٚأْهـِ تسدشـٕٛ    ،بػـهٌ ؾـسٜض   بُٗٔـ   قرٚز يف إٔ ػٝبٛا عٔ غب١ٗ ايػٝـ

آخس  دٕٚ إٔ تكُسٚا املٛقٛع  ّايهِ زأٜ َٚٛقع ١ٜ٫ٚٚ أ١ُ٥ ايػٝع١ ع٢ً َٛيٟٛ، أٚ إٔ غإٔ

 يف طٝات َٔ ا٭يؿاظ ٚايعبازات املب١ُٗ ٚايػاَك١.

ُدْٚ٘ يف ْػـس  بٝاْٞ ايرٟ تعتص ع٢ً بٝإ أضًٛبهِ ايست٢ اٯٕ ٜسنِّ نإ ن٬َٞ

اغ١ ايهـ٬ّ يف إطـاز ٖايـ١          أؾهازنِ َٚعتكداتهِ، ٛب ايـرٟ ميهٔـ ؾٝ٘ـ ؾٝـ أٟ ا٭ضًـ

أٚ تٛظٝـــ ايؿٓــٕٛ ا٭دبٝــ١ ٚ)غــري املٓطكٝــ١( ايــي تطــاعد ايػــمـ عًــ٢ قــٍٛ      ،َـٔـ اٱبٗــاّ

٤ ٚعــدّ قٛيـ٘ـ يف إٓ ٚاســد، ٖٚـٞـ طسٜكــ١ وتــاز اٱْطــإ يف ايتٛؾـٌـ إيٝٗــا إىل تبشټــ     س ايػـٞـ

ـ ٚ ازض١ ط١ًٜٛ. َٚٔ خ٬ٍ تٛظٝـ ٖرا ا٭ضًٛب ميهٔ يف َكاّ ا٫ستذاز ع٢ً ؿټٚؽ

بـٌـ ٚستــ٢ عــدّ ايؿٗــِ.  ،أٚ ضــ٤ٛ ايؿٗــِ ،نـٌـ غــمـ اتٗاَـ٘ـ بتٛظٝـــ ايٓؿــٛف ايكــعٝؿ١ 

ــٛاطٔ ا٭خــ    ــّا يف بعــ  امل ـٔـ اٱ    ٚطبع ــرنس ضًطــ١ً َ ــٛز  س٣ ميهـٔـ إغــػاي٘ ب بٗاَــات ٚا٭َ

 ٚيٝظ هلا آخس.ٚتسن٘ يف دٚا١َ هلا أٍٚ  ،ايػاَك١ ا٭خس٣

 

 ـ حتدٜد َفَٗٛٞ اإلضالّ ٚايدميكساط١ٝ ٚفل األؾٍٛ املعسف١ٝ ايٓكد١ٜ ــــــ1

ٕٸ  املطأي١ ا٭ٚىل: يهٞـ ْـتُهٔ بعـد ذيـو      سٜؿٗـا أ٫ّٚ; َؿسد٠ هـب تع  ايدميكساط١ٝإ

ٚخاؾـ١   ٚبني املٛقٛعات ٚاملطا٥ٌ ا٭خس٣، ايي ْسٜدٖا ايدميكساط١ٝق١ بني َٔ تكِٝٝ ايع٬

ايكــب  ٚايبطــط »يو يف ايهــجري َـٔـ عــٛثهِ يف نتــاب  إذ تعسقــتِ يــر ;بايٓطــب١ يهــِ

ٔ   »، ٚنـريو  «ايٓعسٟ يف ايػـسٜع١  هِ ا٫يتؿـات إىل     ،«ايكـسا٤ات املمتًؿـ١ يًـدٜ ؾهـإ عًٝـ

بــايكب  ٚايبطــط ايٓعــسٟ يف ٖــرٙ املطــأي١ أنجــس َـٔـ غرينــِ. ؾــإذا نــإ ميهـٔـ ايكــٍٛ   

طـــٛاٍ  ايدميكساطٝـــ١سٟ يف نـــإ َــٔـ ا٭ٚىل زعاٜـــ١ ذيـــو ايكـــب  ٚايبطـــط ايٓعـــ ايػــسٜع١ 

ِٸ ٫بد َٔ أخر ايكسا٤ات املمتًؿ١ ٚايُٓاذز املتعـدد٠ يًدميٛقساطٝـ١ يف كتًــ     ايتازٜخ، َٚٔ ث

ٕٸ    ٫ٚ ٜطاهلــا  ،دــٖٛس٠ ثابتــ١ ٫ تــتػري  ايدميكساطٝــ١املــٛاطٔ بٓعــس ا٫عتبــاز. ٚأَــا إذا قًــتِ بــأ

٤ٞ ذاتـ٘ـ بايٓطــب١ إىل ٫ٚ تتشُـٌـ ايكــسا٤ات املتعــدد٠، ؾ٬بــد َـٔـ قــٍٛ ايػــ  ،ايكــب  ٚايبطــط
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هِ ،ايــدٜٔ ٚايػــسٜع١ ٖــرا اـؿــٛف. ٚعًٝـ٘ـ  إعــاد٠ ايٓعــس يف آزا٥هــِ ايطــابك١ يف    ٚعًـٝـ

َـا ٜتعًـل بـايكب  ٚايبطـط      با٫يتؿات إىل آزا٥هِ ايي ذنسمتٖٛا ؾإْٓا ْٛاد٘ َطأيتني يف

ط١ ســٍٛ اٱضــ٬ّ ٫ ميهـٔـ هلــا إٔ         ـٌـ ٖــرٙ ايبشــٛخ ايعاَــ١ ٚايبطـٝـ ــساش َج ٕٸ إب ايٓعــسٟ، ٚإ

 ناغؿ١ عٔ اؿكٝك١ أبدّا. تهٕٛ

ٚيهـٔـ ٖٓــاى َطــأي١ أٖــِ ٚأنجــس دعــ٠ٛ إىل ايتأَـٌـ  ــا تكــدّ. ؾشتــ٢ َــع ؾــسض        

٫ طبكــّا يتعــايُٝهِ املتكدَــ١ دٜٔ( ؾإْـ٘ـ ٚاٱضــ٬ّ )ايــ ايدميكساطٝــ١تكــدميهِ تعسٜؿــّا عـٔـ 

سذ١ٝ ع٢ً اٯخسٜٔ. ٚيتٛقٝض ٖرٙ املطأي١ أدد ْؿطٞـ   ميهٔ إٔ ٜهٕٛ يريو ايتعسٜـ أ١ٜ

ٔ   »ز٠ ٚمجًـ١ يهـِ ذنسمتٖٛـا يف َكايـ١     ضتعاز٠ عبـا َكطسّا ٫ ات ايـدٜ إذ  ;«خـدَات ٚسطٓـ

ٕٸ اهلل ٜتذًـ٢ يهـٌـ         »تكٛيـٕٛ:   ٛٸز عٔـ اهلل تعــاىل، ٚنُـا ٜكـٍٛ ايعسؾـا٤: إ يهٌـ غـمـ تؿـ

ٔ   غمـ بٓشٛ َٔ ا٭ما٤. ٚمجٝع ٖرٙ ا . ؾـإذا نـإ   «يتذًٝات قرت١َ، ٚقـد ؾـششٗا ايـدٜ

عٝــح ٜهـٕٛ إدزاى نـٌـ   ،١ اهلل تعـاىل أؾٌـ ايتٛسٝـد عًــ٢ قُـ١ مجٝــع املـدزنات َٚعسؾــ    

غـمـ عٔـ اهلل قرتَـّا ٚؾـشٝشّا، أَهٔـ ايكـٍٛ َٔـ طسٜـل أٚىل بؿـش١ ٚاسـرتاّ َعسؾـ١            

. ٚعٓــدٖا ضٓشؿـٌـ عًــ٢ قــسا٤ات َتعــدد٠ عـٔـ   ٚإدزاى نـٌـ غــمـ عـٔـ أٚاَــس اهلل ْٚٛاٖٝـ٘ـ

ِ. ٚعًٝـ٘ـ يهــِ ناَـٌـ اؿــل يف   َــا ٜتعًــل بسابطــ١ اٱضــ٬ّ   اٱضــ٬ّ بعــدد املطــًُني أْؿطـٗـ

ٚع٬قـــ١ ذيـــو اٱضـــ٬ّ اــــاف بــــ  ،بايتشـــدٸخ عــٔـ )إضـــ٬َهِ اــــاف( دميكساطٝـــ١ايٚ

)دميــٛقساطٝتهِ اـاؾــ١(، ٚيـٔـ هٝــص يهــِ أٟ غــمـ آخــس إٔ تتشــدثٛا عـٔـ ع٬قــ١          

عا١َ ٚأنجس مشٛي١ٝ هب ايكٍٛ:  إض٬َ٘ اـاف بدميٛقساطٝت٘ اـاؾ١. ٚعًٝ٘ ؾؿٞ ْعس٠

ٕٸ أقٛاٍ ٚطب آثـاز أٟ غـمـ عٔـ اٱضـ٬ّ إ ـا تُٗ٘ـ ٖـٛ        كّا ٱطازنِ ايتشًًٝٞ عٔ ايدٜٔ ؾإ

ٕٸ ذيو اٱض٬ّ ٚايتػٝٸع ايرٟ ؼدثتِ نـجريّا   :دٕٚ غريٙ. ٚبعباز٠  أخس٣: يٛ أْين قًت يهِ إ

ظ ٖـٛ   ايدميكساطٝـ١ َٚٔـ بٝٓٗـا    ،يف ٚؾـ ازتباط٘ـ ْٚطـبت٘ إىل ضـا٥س املكـ٫ٛت ا٭خـس٣      ، يٝـ

 ٫ٚ تػٝعٞ، ؾعٓدٖا َاذا ضٝهٕٛ دٛابهِ ! ،إض٬َٞ

ٕٸ نـ  ٚبٗرا ايػه ٜٓطــ أضـظ مجٝـع     ٌ َـا قًتُـٛٙ ٚنتبتُـٛٙ ضـابكاّ    ٌ ت٬سعـٕٛ أ

ــت    ٚاضــتد٫٫تهِ. ٚ نًُــاتهِ أٚ أؾــٍٛ ٚقٛاعــد   ،َــا دَــتِ مل تًتصَــٛا بإطــاز عــاّ ٚثاب

 ايدميكساطٝـ١ قدد٠ باضِ اٱض٬ّ أٚ ايتػٝع، ضٝهٕٛ سـدٜجهِ عٔـ اٱضـ٬ّ ٚازتباط٘ـ ب    

ع  إذ أٟ إضــ٬ّ تتشــدثٛ َٔـ غــري أضــاع;  ٟٸ تػـٝـ ٖـٌـ ٖــٛ إضــ٬َهِ، أٚ إضــ٬َٞ ٕ عٓـ٘ـ  ٚأ



 

 

 هـ 2543ـ  م 3122السادسة ــ العدد الثاني والعشرون ــ ربيع السهة ــ  نصوص معاصرة

 

َــا ٜتعًــل  طبكــّا يــسأٜهِ يفسٚ  ٚامســض يـٞـ إٔ أقٛهلــا بؿــساس١:  عُــ أٚ إضــ٬ّ شٜــد أٚ ،أْــا

ؾهٌ َا ٖٛ َٛدـٛد ضًطـ١ً َٔـ     إٔ ْعجس ع٢ً غ٤ٞ باضِ اٱض٬ّ،بايدٜٔ ٫ ميهٓٓا أؾ٬ّ 

ــرب     ــا تعتـ ــّا ؾإْٗـ ١، ٚطبعـ ـٝـ ــ٬م ايػمؿـ ــًٛنٝات ٚا٭خـ ــاز ٚاٯداب ٚايطـ ــدات ٚا٭ؾهـ  املعتكـ

 بأمجعٗا قرت١َ ٚؾشٝش١.

ــ٬ّ      ــ١ بــــني اٱضــ ــح يف ايع٬قــ ــا إٔ تــــرتى ايبشــ ــأي١ ؾإَــ ــرٙ املطــ ــات إىل ٖــ ٚبا٫يتؿــ

ٟٸ  إذ ٫ ٜتكض ٭َجايٞ عٓدَا تتشـدثٕٛ يف إطـازنِ ايتشًًٝٞـ عٔـ اٱ     ،ايدميكساط١ٝٚ ضـ٬ّ أ

ٚإذا نٓــتِ َؿــسٸٜٔ عًــ٢ اـــٛض يف ٖــرا ايٓــٛع َـٔـ ايبشــٛخ    إضــ٬ّ ٖــٛ ايــرٟ تكؿــدْٚ٘; 

ٕٸ يٲضـ٬ّ أطـس     ؾعًٝهِ إٔ ظ ا٭َـس بـإٔ         ّاتـرعٓٛا بـأ ٚقـٛابط عاَـ١ ٚقٛاعـد قـدد٠، ؾًٝـ

ضـ٬ّ. ؾـإٕ   ٖٚٛ َع ذيو ؾشٝض َٔ ٚد١ٗ ْعس اٱ ،ٜهٕٛ يهٌ إْطإ ؾُٗ٘ اـاف يًدٜٔ

إٔ تبــادز قبـٌـ اـــٛض يف عــح ايع٬قــ١ بــني اٱضــ٬ّ        اخــرتت ايػــل ايجــاْٞ تعــٝٸٔ عًٝــو    

ّا يتؿشٝض ٚؽؿـ ٚقت ،ايطابك١ و ٚعٛثوإٔ ػسٟ َسادع١ ؾُٝع أعُاي ايدميكساط١ٝٚ

 غُاز ايبشح ؾٝ٘. ِ تٓتكٌ إىل ايبشح يف َا ٜسٚم يو إٔ ؽٛض، َٚٔ ثَٛاقؿو ٚآزا٥و

 

 ـ ايفك٘ اإلضالَٞ بني احلّل ٚايتهًٝف ــــــ1

ــا إذ ّ   ٚأَ ــا ــا ٖــرا ايبشــح ايع ــا       ا ػاٚشْ ــ١ َ ــا َـٔـ مجً ٕٸ أٍٚ َطــأي١ تًؿــت اْتبآٖ ــإ ؾ

ٕٸ ٖٞـ   املطـأي١ ٖٚـرٙ   ؿكاز٠ اٱض١َٝ٬،ٛز١ٜ ايؿك٘ يف انتبتُٛٙ ٖٛ تأنٝدنِ ع٢ً ق أ

ـ٘ـ ايتهًٝؿٝــ١، ٚأْـ٘ـ ٫ ٜتُتــع بٓــصٚع إىل اؿكــٛم،      » قــعـ ايٓعــاّ ايؿكٗـٞـ ٜهُـٔـ يف ْصعت

ٚيريو ٫بد َٔ تصزٜـل دٚا٤ اؿـل ايٓـادع يف دطـد ايتهًٝــ املٝـت، نٞـ ٜطـتعٝد عاؾٝت٘ـ          

ٕ ايرـ ْٚػاط٘ ايدميكساطٞ، ٜٚػدٚ ثٛب ايعداي١ املعاؾس٠    ـ  ٟ ٜدٚز سٍٛ قٛز سكٛم اٱْطـا

 .«ب ٚاملٓاضب بني اؿكٛم ٚايٛادباتَٓاضبّا ملكاض٘، ٜٚكاّ ايتٛاشٕ املطًٛ

    ِ عٝـح ٜـٛسٞ    ،يكد متٸ ايتؿهٝو ٚايؿؿٌ بني اؿل ٚايتهًٝــ َٔـ ٚدٗـ١ ْعـسن

ٜـ  ٕٸ بـني اؿكـٛم ٚايٛادبـات ؾـ١ً ٚازتبـاط      ١ عًكـ١ بُٝٓٗـا، يف سـني أ   ٚنأْ٘ ٫ تٛدد ٖٓاى أ

ِٗ َـٔـ       هٔـ ؾؿـِ عـساٙ، ؾـاؿكٛم ٚايؿــ٬سٝات    ٚثٝـل ٫ مي  ايـي ػعٌـ يًٓـاع تؿـسض عًٝـ

  ٘ ــ  ،ايٓاسٝـــ١ ايتًكا٥ٝـــ١ بعـــ  ايٛادبـــات ٚاملطـــ٪ٚيٝات، ٖٚهـــرا ايعهـــظ. ٚيـــريو يف ايؿكـ

آسـاد ايٓـاع بٓطـب١     ٜـتِ اؿـدٜح عٔـ ايٛادبـات ٚسكـٛم      ،ٚنريو اؿكٛم املدْٝـ١ يف بًـدْا  
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ٕٸ ايع٬ق١ بني اؿكٛم ٚ ٚاسد٠. ٚيف ا٭ضاع ايٛادبـات، ٚبعبـاز٠ أخـس٣: ٫ٚد٠ نٌـ َُٓٗـا      ؾإ

ٚيـ٘ـ تــازٜخ طٜٛـٌـ يف أزٚقــ١ املؿهــسٜٔ املطــًُني.    ،عــح طٜٛـٌـ ٚعــسٜ   ،َـٔـ زســِ اٯخــس 

ــٛع َـٔـ ايبشــٛخ    يف اجملُٛعــات  ،ٚنــريو ايكــٛاْني ايٛقــع١ٝ  ،ٚميهـٔـ َػــاٖد٠ ٖــرا ايٓ

يًشكـٛم  اؿكٛق١ٝ يف ايبًدإ ا٭خس٣. ٚيهٔ ٜبدٚ إٔ تأنٝدنِ ع٢ً اي٬سك١ ايي تسْٚٗـا  

سٝح تكٍٛ: ايٓصع١ ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٓصع١ اؿكٛق١ٝ. ٚزمبا ئ ْؿٌـ إىل ْتٝذـ١ َٔـ     ،ٚايٛادبات

خــ٬ٍ عجٓــا هلــرٙ املؿــسدات، ٚيــريو َـٔـ ا٭ؾكـٌـ يٓــا ٚيهــِ إٔ نــٛض يف ايٛقــع ايكــا٥ِ    

يًُذتُعات ٚاؿكازات، يٓس٣ ٌٖ ايدٍٚ ايي تتُتع بايٓػاط ايدميكساطٞ ٜتُتع املٛاطٓـٕٛ  

م ؾكط ٚؾكط، بُٝٓا ٜسشن املٛاطٕٓٛ يف بًدْا ؼت ٚطأ٠ ايتهايٝـ ٚايٛادبـات  ؾٝٗا باؿكٛ

يًعجٛز ع٢ً دٛاب ٖرا ايط٪اٍ ٜهؿٞـ إٔ  ٚ ، دٕٚ إٔ ٜتُتعٛا بػ٤ٞ َٔ اؿكٛم ؾكط ٚؾكط

ــدإ          ــ٢ عــاتل ايػــعٛب يف ايبً ْكــع فُٛعــ١ ايكــٛاْني ٚايكــٛابط ٚايكٛاعــد املٛقــٛع١ عً

ــدْا    ــا يف بً ــ١ إىل داْــب َج٬ٝتٗ ــو      ايػسبٝ ــ٢ تً ـٔـ ٜتُــسٸد عً ــات ايــي قــسزت مل ٬سغ ايعكٛب يـٓـ

ايكـٛاْني ٚايكٛاعــد ٚايتهــايٝـ يف تًــو ايبًــدإ، ٚنٝــ ٖــٛ ايٛقــع يف بًــدْا. ٚطبعــّا ؾأْــا   

يٝظ عٓدٟ أٟ اعرتاض ع٢ً ايٓعِ ٚا٫ْكباط ٚايػدٸ٠ يف تطبٝل ايكٛاْني، ٚإ ا أضـتعسض  

٬ّ   ،ٖرٙ املطـا٥ٌ يهٞـ ْٓـصٍ َٔـ أبسادٓـا ايرٖٓٝـ١       ؼ قًٝـ ٞ    ْٚعٝـ  ;يف ايٛاقـع ٚايعـامل اــازد

يٓذـــسٟ َكازْـــ١ بـــني املطـــا٥ٌ املطسٚســـ١. إٕ اؿكٝكـــ١ ٖــٞـ إٔ ايبًـــدإ ايـــي تتُتـــع بٓػـــاط   

ــ١( بــأَٛاز ٖــادز٠ َـٔـ اؿكــٛم، ٚأْٗــِ         دميكساطـٞـ مل ٜــأتٹ هلــا ايٓعــاّ )ذٚ ايٓصعــ١ اؿكٛقٝ

ِ  ٢ نادٕٚ إٔ هدٚا عً ،ٜطبشٕٛ َٓر َطًع ايؿذس إىل ْٗا١ٜ ايًٌٝ يف عس َٔ اؿكٛم ًٖٗـ

 ،بطــبب قٝــاّ ْعــاّ )ذٟ ْصعــ١ تهًٝؿٝــ١( ٚ ;يف ب٬دْــاأَــا ٚ ذزٸ٠ َـٔـ ايتهــايٝـ ٚايٛادبــات. 

ـ     ٖٚـِ ٜتشطـسٕٚ ٜٚتعطػـٕٛ إىل قطـس٠ ٚاسـد٠       ،ٜسشن املٛاطٕٓٛ عٓـدْا ؼـت ثكٌـ ايتهـايٝ

ٕٛ بٗا ظُأِٖ. ٚطبعـّا ؾـإٕ إغـازتهِ إىل )قٛزٜـ١ سكـٛم اٱْطـإ(       َٔ قطسات اؿكٛم ٜبًٓ

ٕٸ َـسادنِ ٖـٛ        ميهٓٗا إٔ تٛقِّ ض َسادنِ اؾٖٛسٟ َٔـ بٝـإ ٖـرٙ املطـأي١. يف اؿكٝكـ١ إ

ؾعًٝٓـا   ايطـا٥د ٚايػـا٥ع   ايدميكساطٝـ١ أْٓا إذا أزدْا إٔ ْتشٛٸٍ إىل فتُع )دميكساطٞ( مبع٢ٓ 

 ِٵإٔ نكع ملا ٜعرتف ب٘ زمسّٝا يف ٖرا ايٓٛع َٔ اجملتُعات ؼت سكٛم اٱْطإ، َٚا مل ُْك

ــٛإ )    ـٔـ ْطــتشل عٓ ــريو ي ــٛم( ب ــصٚع إىل اؿك ـٔـ )ايٓصعــ١       ،ايٓ ـ٘ـ َ ــا مـٔـ عًٝ ــ٢ َ ْٚعـٌـ عً

َُٗــا بــريٓا َـٔـ اؾٗــٛد اؾــاد٠ يف ايــب٬د يكــُإ سكــٛم آســاد أبٓــا٤ ايػــعب     ،ايتهًٝؿٝــ١(
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 ٚاجملتُع.

َا ٖٛ ايداعٞ إىل تعكٝد ايبشح إىل ٖـرٙ ايدزدـ١  َٚـا ٖٞـ اؿادـ١ إىل إداز٠ ايًكُـ١       

ٕٸ   باغس٠  ، دٕٚ ٚقعٗا يف أؾٛاِٖٗ َسٍٛ ز٩ٚع كاطبٝو ! إ َا ٖهرا تٛزد ٜا ضـعد اٱبٌـ

ــا ذٚٚ ْصعــ    ظ يف أْٓ ـٝـ ــو    أضــاع ايبشــح ي ــ١; ٚذي ــا ذٚ ْصعــ١ سكٛقٝ ــ١ ٚغريْ أْهــِ ١ تهًٝؿٝ

ٕٸ ايـتؿهري ؾُٝٗـا ئـ ٜـ٪دٟ      تعًُٕٛ إٔ ن٬٘ َٔ اؿكٛم ٚايٛادبات ٚدٗإ يع١ًُ ٚاسد٠، ٚإ

ٕٸ َػــهًتهِ تهُـٔـ يف بٝــإ ايؿــازم بــني )اؿــل(  ىلإ ٕٸ  غــري ٖــرٙ ايٓتٝذــ١. إ ٚ)اؿــل(، ٚإ

ًهِ إىل أٟ ْـٛع َٔـ ايٓصعـ١      تأنٝدنِ ع٢ً )سكٛم اٱْطإ( باملع٢ٓ ايػسبٞ طبعّا ٜجبت َٝـ

اؿكٛق١ٝ ترٖبٕٛ. ٖٚرا طبعّا َٛقٛع قابٌ يًبشح ٚايٓكاؽ، ٚميهٔ يٓا إٔ ْبشج٘ بػهٌ 

 ٚاضع َٚطتكٌ.

 

٠ّٛ َٚكاّ اإلَا١َ ــــــ3  ـ بني َكاّ ايٓب

بــ٠ٛ ٫ بــأع بـ٘ـ َـٔـ نتابــاتهِ ٖــٛ َٛقــٛع ايٓ   املٛقــٛع اٯخــس ايــرٟ غــػٌ سٝــصاّ  ٚ

ٕٸ اـامتٝـ١ نُـا أؾُٗٗـا تكتكٞـ إٔ ٫ ٜهـٕٛ بعـد       »ٚاٱَا١َ ٚاي١ٜ٫ٛ ٚاـامت١ٝ; إذ تكٍٛ:  إ

ٛٸ٠ ٚاعتبــاز نًُتـ٘ـ إىل َستبـ١ ٚدزدــ١ نًُــ١ ايـٓـ ،   ٫ٚ ٜهــٕٛ يه٬َـ٘ـ  ايٓـ  َـٔـ تؿـٌـ قــ

 .«ْؿظ سذ١ٝ ن٬َ٘

١. ؾُا ٖٛ َسادنِ َٔ )نـ٬ّ ايٓـ (،   ٖٚٓا يف بدا١ٜ ايبشح ٫ بد َٔ تٛقٝض َطأي

  ) ٕٸ َــا دــس٣ عًــ٢ يطــإ ايـٓـ  ا٭نــسّ   ٚٚ)سذٝــ١ قٛيـ٘ـ ض ذيــو أ طــٛاٍ سٝاتـ٘ـ  |تٛقـٝـ

ـٖـ  ٚ ،) ظ )نــ٬ّ ايـٓـ (;ايػــسٜؿ١ عًــ٢ قطــُني: قطــِ َٓـ٘ـ )ٚسـٞـ إهلـٞـ  ٛ بطبٝعــ١ اؿــاٍ يـٝـ

. ٚايكطــِ اٯخــس ٖــٛ ايهًُــات ايــي ميهـٔـ تطــُٝت   ٖٚٓــاى طبعــّا  ٗا أقــٛاٍ ايـٓـ  ٚأسادٜجـ٘ـ

ٞ  ا ٖٚـٛ املٛدـٛد    ،خت٬ف نبري ٚبٕٛ غاضع بني ٖرٜٔ ايكطُني. ؾُا نإ َٔ ايـٛسٞ اٱهلـ

 ِ ظ َٓ٘ـ مجًـ١        ،سايّٝا يف َتٓاٚيٓا بني ايدؾتني، ٖٚٛ ايكسإٓ ايهـسٜ ايـرٟ ٫ ْػـو يف أْ٘ـ يٝـ

ُٹنيٳ ﴿، يسضٍٛ اهلل: بٌ ٫ٚ سسف ٚاسد ،ٚاسد٠ أٚ ن١ًُ ٚاسد٠ ِّٔ زٻبِّ ايعٳـاَي ٌٷ  ٛٵ   *  تٳٓٔصٜ ٚٳَيـ

ٌٔ تٳ ٜٔٚ ٓٳا بٳعٵ ٳ اَ٭َقا ٝٵ ٍٳ عٳًَ ٛٻ ُٹنٔي   َ٭ *َك ٝٳ ٘ٴ بٹـاي ٓٵـ َٹ ْٳا  ٛٳتٹنيٳ     *خٳرٵ ٘ٴ ايـ ٓٵـ َٹ ٓٳـا  ِٻ َيَكَطعٵ ـ   40)اؿاقـ١:   ﴾ثٴـ

46). 

هِ إٔ تٛقِّــ  ايٓـ (  إٕ نــإ َــسادنِ ٖــٛ  شٛا َــا ٖـٛ َــسادنِ َـٔـ )نــ٬ّ  ؾعًٝـ
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ٌ ستـ٢ نًُـات   ٚسدٖا ٖٞ ايي ٫ تداْٝ٘، ب ^ؾًٝطت نًُات ا٭١ُ٥ املعؿَٛني ايكسإٓ

ٕٸ َا عبٸـسمت عٓ٘ـ    |ْؿظ ايٓ  ا٭نسّ ٫ تسق٢ إىل دزد١ ايكسإٓ ايهسِٜ. ٚيف اؿكٝك١ إ

ايرٟ ٫ ٜسقـ٢ إيٝ٘ـ نـ٬ّ أٟ عبـد َٔـ عبـادٙ.        ،بـ )ن٬ّ ايٓ ( ٖٛ يف ايٛاقع )ن٬ّ اهلل(

ٍ  يهِ: َـٔـ ٖــٛ ايــرٟ ادعــ٢ َجـٌـ ٖــرا ا٫  ٚعًٝـ٘ـ هــب إٔ ْطــأ  إٕ  :دعــا٤  َٚـٔـ ذا ايــرٟ قــا

ُتِ ١ُ ايػٝع١ ٚايٓ  ا٭نسّ يف زتب١ )ايٛسٞ اٱهلٞ ٚاٯٜات ايكسآ١ْٝ( ست٢ ػػٻـ نًُات أ٥

ٌٸ ٖرا ايعٓا٤ َٔ أدٌ ايعجـٛز عًـ٢ كـسز ؾعٌـ      ٛٸ٠ ٚاـامت١ٝ، ٚبريتِ ن عٓا٤ ايدؾاع عٔ ايٓب

 .ستب١، ٫ٚ تسق٢ إىل سذ١ٝ نًُات٘ !نًُات ا٭١ُ٥ دٕٚ ن٬ّ ايٓ  َ

ِٸ ضـشبتِ ايهـ٬ّ إىل أؾٌـ َكـاّ      ٛٸ٠، ٚذٖبـتِ إىل عـدّ َطـاٚا٠     َٚث ا٭٥ُـ١   ستبـ١ ايٓبـ

ٛٸ٠        ١ ايـي متٝـص َكـاّ ايٓبـ يًٓ  ا٭نسّ يف ايستب١. ٚض٪ايٞ يف ٖرا املكاّ: َا ٖٞ اـؿٛؾٝـ

سٝـح   ،َٔ أدا٤ ا٭َا١ْ ،بكٞ ع٢ً َا نإ عًٝ٘ قبٌ ايٓب٠ٛ |ؾًٛ ؾسقٓا إٔ ايٓ  قُد

٘    ٚغري ذيو َٔ ايؿؿات ا٭خ٬ق١ٝ ،عسف بـ )قُد ا٭َني(  ،ايؿسد١ٜ ايبـازش٠ إىل آخـس سٝاتـ

   ٘ ؼ بــني أبٓــا٤ فتُعــ ١    ،وــدٸثِٗ بايهًُــات اؿهُٝــ١   ،ٜعـٝـ ٜٚععٗــِ بــاملٛاعغ اؿطـٓـ

َع اضتذُاع٘ يهٌ اـؿاٍ ٚايهُا٫ت املع١ٜٛٓ ٚايسٚس١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚا٭خ٬قٝـ١،   ،ٚايبًٝػ١

ٕٸ ا      عٌـ  يـرٟ ه ٚيهٓ٘ ؾكط ٚؾكط ٫ ٜٛس٢ إيٝ٘، ؾٌٗ نٓا ْ٪َٔ ب٘ـ بٛؾـؿ٘ ْبٝـّا  ٚعًٝ٘ـ ؾـإ

ْـ هلرا  ي٘ اهلل تعاىل َٔ ايػمـ ْبّٝا ٖٛ اختٝاز ٞ  ٍٚصاملٓؿب ٚ ـ مبعٓـ٢ ايـٛسٞ ايٓبـٟٛ      ايـٛس

    ٘ ع١ ٭٥ُــتِٗ َـٔـ ايؿكــا٥ٌ  اــاف ـ عًٝــ هِ ايطــ٪اٍ: زغــِ َــا ٜــساٙ ايػـٝـ . ٖٚٓــا أنــسز عًٝـ

ٛٸ٠(       ِ  ـ  مبعٓاٖـا ايـدقٝل   ـ  ٚايهُـا٫ت َتـ٢ ادعـٛا هلـِ َكـاّ )ايٓبـ ستـ٢ ٜطـتبدٸ بهـِ     ،٭٥ُـتٗ

ُٸسٚاػــاٙ َطــأي١ اـامتٝــ١ ايكًــل عـٔـ ضــٛاعدنِ يتؿــشٝض ٚتكــِٜٛ ٖــرٙ املػــه١ً   ، ٚتػــ

عٝاّ   ٚ ــسدّا غـٝـ ــ٢ اٯٕ ؾ ــتِ ست ع١    ،ٖـٌـ مسع ٛٸاّ ايػـٝـ ـٔـ عــ ــ٢ ٚإٕ نــإ َ ِٸ   ،ست ــدعٛ إىل قــ ٜ

ٌٸ ٖـرٙ        ٭طٗاز إىل ايكـسإٓ ايهـسِٜ  ٖٝٗـات،   نًُات ا٭١ُ٥ ا ٚعًٝ٘ـ َـا ٖـٛ ايـداعٞ إىل نـ

ْٗـِ  ، ٚأّا بـايٓ  ٚنأِْٗ ٜجبتٕٛ ٭٥ُتِٗ غأّْا خاؾٸ ،ٝع١ا٫تٗاَات ايي تٓٗايٕٛ بٗا ع٢ً ايػ

ٌٖـ نـإ   »يٓـ  )مبعٓـ٢ آٜـات ايكـسإٓ ايهـسِٜ( ! ايتؿتـٛا:       ٜسٕٚ ن٬َِٗ يف َستب١ ن٬ّ ا

ٌٸ ض٪اٍ ;ا٭١ُ٥ ٚناْٛا ٜكس٩ْٚٗا  أٜٔـ سؿٌـ    ،ٜسدعٕٛ إىل نًُات ايٓ  ،يٲداب١ عٔ ن

ٕٸ  ٌٖٚ ناْٛا ٜؿهِّ ذيو  ِٸ هٝبـٕٛ، أٚ أ ع١ ـ      ا٭دٛبـ١  سٕٚ َٚٔ ثـ ساقـس٠   ـ نُـا ٜكـٍٛ ايػٝـ

َـٔـ دٕٚ إٔ تهــٕٛ ٖٓــاى سادــ١ إىل ا٫دتٗــاد ٚإعُــاٍ ايؿهــس ٚايسٜٚــ١ ٚايتشكٝــل   ،عٓــدِٖ
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ٕٸ َا ناْٛا ٜكٛيْٛ٘ـ ٫ ٜكبٌـ اـطـأ    ٚعـني نـ٬ّ    ،٭ْ٘ـ إهلـاّ َٔـ اهلل    ;ٚايتشًٌٝ، ٚيريو ؾإ

ٓـ  ئ  اض عًٝ٘  ؾإٕ قًتِ بايػل ايجا٫ْٚٞ ميهٔ ا٫عرت ،ايٓ  اى ؾـسم بـني ايٓـ     ٜهـٕٛ ٖ

 .«يًمامت١ٝ ض٣ٛ َؿّٗٛ ْاقـ ٚباٖت ٚعٓدٖا ٌٖ ٜبك٢  ٚاٱَاّ،

ٛٸ٠ أٟ غمـ آخس بعـد ايٓـ   ٫ أ»أمل تكٛيٛا أْؿطهِ:  أٜـّا نـإ ذيـو     |قٍٛ بٓب

ــإ ايػـــمـ ٕٸ   ، ضـــٛا٤ أنـ ــإ ــا ذيـــو ؾـ َٛيـــٟٛ دـــ٬ٍ ايـــدٜٔ ايسَٚــٞـ أٚ غـــريٙ. ٚإذا ػاٚشْـ

ٕ  َكاّ ايكسب َٔ اهلل ٭ باٱَهإ تؿٛٸز بًٛؽ ٚنـريو أقـؿتِ يف املكطـع     .«ٟ غـمـ نـا

ٛٸ٠. ٚميهٔـ بعـد ذيـو إٔ      ،ٖٛ إٔ ٫ ْبًؼ بِٗ َستب١ ا٭ي١ٖٝٛ لٸؾإٕ اؿ»يٞ: ايتا ٫ٚ َستب١ ايٓبـ

ٜـ      يف  ْتؿٛز ّا دـدّا، إذاّ   .«١ َستبـ١ أخـس٣  سكِٗ ٚسـل غريٖـِ َٔـ ايطـايهني بًـٛؽ أ أٜٔـ   سطٓـ

يػــمـ َـٔـ قبـٌـ اهلل إىل تهُٔـ املػــه١ً  إذا ناْــت يــٛاشّ ٚغــ٪ٕٚ ايٓبـ٠ٛ ٖـٞـ اْتمــاب ا  

َـ  ٱهلٞـ عًٝ٘ـ ؾ  ٖرا املٓؿب ْٚصٍٚ ايـٛسٞ ا  ع١ ٭٥ُـتِٗ أبـدّا;    ٗـرا  ٚإذا نـإ   ا ٫ تدعٝ٘ـ ايػٝـ

ميهــٔـ بعـــد ذيـــو إٔ ْتؿـــٛز عكٗـــِ ٚســـل غريٖـــِ َــٔـ  »، َــٔـ أْــ٘ـ ا٭َـــس نُـــا تكٛيـــٕٛ

ٛٻ     ،«١ َستب١ أخـس٣ ايطايهني بًٛؽ أٜ ع١ ٭٥ُـتِٗ َجٌـ ٖـرٙ     ؾُـا ٖـٛ اٱغـهاٍ إذا تؿـ ز ايػٝـ

، ي١ ايي تهٕٛ َعٗا نًُاتِٗ غسسّا ٚتؿطريّا يًٛسٞ اٱهلٞ، ٚاعتبازِٖ  اذز يًٗداٜـ١ املٓص

 .ِٗ ٚطبكـّا ملـا ذنسمتـٛٙ أْـتِ أٟ إغـهاٍ ٜرتتـب عًـ٢ قـٍٛ          ٚعدّ تطسم اـطأ ٚايطٗٛ عًٝـ

ّ  اي ع١ غ٬ؾــ١ أ٥ُــتِٗ يًـٓـ  ا٭نــس ٟټ   ،|ػـٝـ  ٚإٔ ايطــًط١ ٚاؿهــِ ســل ثابــت هلــِ  ؾــأ

عبـد  ٭١ُ٥ ع٢ً قدّ املطاٚا٠ َع غإٔ )ْب٠ٛ( ايٓـ  قُـد بٔـ    َٛقع َٔ ٖرٙ ايعكٝد٠ هعٌ ا

  |اهلل

ـٌـ هــب        ع١، ب ـ٘ـ يف عكا٥ــد ايػـٝـ ٕٸ اٱغــهاٍ ايــرٟ ذنسمتــٛٙ ٫ هــب ايبشــح عٓ إ

ٕٸ املػـه١ً تٓػـأ َٔـ أْهـِ ؼـدثتِ          ٍ ايبشح عٓ٘ يف َا قُتِ ب٘ َٔ خًـط يًبشـٛخ. ؾـإ  سـٛ

ٖٛ قـا٥ِ عًـ٢ ز٩ٜـتهِ ٚ ـط      ٚطبعّا مل ٜهٔ ذيو يػؿ١ً  أٚ َطاق١، بٌ ،)ن٬ّ ايٓ (

ٕٸ َسادنِ َٔ )ن٬ّ ايٓ ( ٖـٛ مجٝـع ايهًُـات     ـ  نُا تكدّ ـ  تؿهرينِ. يف اؿكٝك١ إ

ٛٻ يف سـني   ١ ايي تٓتُٞ إىل َا بعـد ايسضـاي١،  تًو اؿكب يف ٚخاؾ١ ،ٙ بٗا طٛاٍ سٝات٘ايي تؿ

        ُ ( ٚ)نـ٬ّ غـمـ ايٓـ (. نُـا نـإ دٜـدٕ املطًـ ني يف هب ايتؿسٜل بني )ايٛسٞ اٱهلٞـ

٘ ٖـٛ ن٬َ٘ـ أّ أْ٘ـ    ؾدز اٱض٬ّ ع٢ً ض٪اٍ ايٓ  ع٢ً ايدٚاّ عُا إذا َا نإ ايرٟ ٜكٛيـ 

ٚبـني نًُـات     ايٛسٞ اٱهلٞ ٚاٯٜـات ايكسآْٝـ١  ٚعًٝ٘ ؾعٓدَا ٫ تؿسٸقٕٛ بني َٔ ٚسٞ ايطُا٤.
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هِ تٛدٝ٘ـ ٖـرا اٱغـهاٍ       غمـ ايٓ ، ٚتسْٚٗا بأمجعٗا َٔ ضٓخ ٚاسد، عٓـدٖا ميهٓـ

ٛيٕٛ هلِ: نٝـ ػعًٕٛ نـ٬ّ أ٥ُـتهِ َٔـ ْـٛع نـ٬ّ ايٓـ  ا٭نـسّ         ٚتك ،ع٢ً ايػٝع١

ع١ ٜــرٖبٕٛ إىل املطــاٚق١       بــني نــ٬ّ ا٭٥ُــ١ ٚايكــسإٓ     ٚيف ٖــرٙ املػايطــ١ تٛســٕٛ بــإٔ ايػـٝـ

ٕٸ خامت١ٝ ايٓ  يف عكا٥د ايػٝع١ كدٚغ١ ١ًًَٗٗٚ! ايهسِٜ،  ثِ تطتٓتذٕٛ َٔ ذيو أ

َـس٠ أخـس٣.    «بطـط ايتذسبـ١ ايٓبٜٛـ١   »إىل َطايعـ١ َكايـ١    يكد دعٛمت ايػٝخ بُٗٔـ  

يٝتكض ضبب تأنٝدنِ يف املكاٍ املهتـٛب   ;ٚأْا يف أغد ايػٛم يكسا٠٤ ٖرٙ املكاي١ َعهِ

يطـإ ايٓـ     ٫ٚ٢ تتعسقٕٛ يـ )ايٛسٞ اٱهلٞ( ايرٟ دس٣ عً ،بني أٜدٜٓا ع٢ً )ن٬ّ ايٓ (

 .|ا٭نسّ

 

 ـ ٌٖ ٜؤَٔ ضسٚؽ باملٗد١ٜٚ؟! ــــــ4

ٟ    ايٞ ٚأَا عـجهِ ايتـ   ًـ     #ؾٝـدٚز سـٍٛ اٱَـاّ املٗـد يف تِ َٚطـأي١ املٗدٜٚـ١. ٚقـد ق

خ  بدا١ٜ ٖرا اي ٕٸ ٚدـٛد اٱَـاّ املٗـدٟ سكٝكـ١. ؾٌٗـ يـو       » :بُٗٔـ   بشـح يًػٝـ إٔ  ذنـسمت أ

ٕٸ املٗدٟ يٝظ سكٝك١ تديين ع٢ً َٛقع َٔ َكايٞ قًت ؾٝ٘  .«: إ

   ٘ ٕٸ َا تكٛيْٛ٘ سل ٚؾشٝض، ؾًٝظ ٖٓاى َٛقع َٔ َكـايهِ تكٛيـٕٛ ؾٝـ ظ  : إْ٘ـ  إ يٝـ

ٟٸ َٛقع َٔ خ٬ؾ١ اؾاَعٝني ايكـعٝؿ١  سكٝك١ ، ٚيهٔ ٌٖ ميهٓهِ إٔ تكٛيٛا يٓا: يف أ

ٕٸ   ذنسمت ؾٝ٘ بؿساس١ أْ٘ سكٝك١ ،هِ املهتٛب ٚاملتكٔٚنريو ْؿٸ ،ٚايٓاقؿ١ ٚاقعـ١  إ

٤ ٚعـدّ    ٖرٙ ٖٞ ايطسٜكـ١ ايـي ذنـست يهـِ أْ٘ـ ميهٔـ َٔـ خـ٬ٍ اضـتعُاهلا           قـٍٛ ايػٞـ

 .قٛي٘ يف ٚقت ٚاسد

ــتِ:  ٕٸ» قً ــد عــدّ اؿهــِ يف بــاب ايعكا٥ــد      إ ُٸ ٜساعـٞـ يف ٖــرا املٛقــع ٚيف غــريٙ ٜتع

يٓتا٥ر ايتازى١ٝ املرتتبـ١  اـاؾ١ يًػٝع١ ٚغري ايػٝع١، ٚإ ا ٜهتؿٞ ببٝإ ايسبط املٓطكٞ ٚا

 .«عًٝٗا

ٕٸ إذ ميهٔـ َٔـ خـ٬ٍ مجٝـع ؾكـسات ٖـرا        ٖرا ايه٬ّ ٫ أضـاع ي٘ـ َٔـ ايؿـش١;     إ

ـ املهتـٛب   ٌ    ،ايٓـ ايعجـٛز عًـ٢ ايعدٜـد َٔـ      ،َٔـ أعُـايهِ ا٭خـس٣    ٚنـريو ايهـِ اهلا٥ـ

ٕٸ ٖــرا        ع١. ٚيــريو ؾــإ ع١ ٚغــري ايػـٝـ ا٭سهــاّ بػــإٔ ايعكا٥ــد اـاؾــ١ ٚغــري اـاؾــ١ يًػـٝـ

ٔ ا٫عـرتاف ٚاٱقـساز ايؿـسٜض بعكٝـدتهِ سـٍٛ اٱَـاّ       ايه٬ّ إ ا ٜكع يف ضٝام ايتٓؿٌ َ
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نٝد ع٢ً ٖرٙ ايس١ٜ٩ يف اؿكٝك١ إْهِ َٔ خ٬ٍ بٝإ ٖرٙ املطأي١، ٚنريو ايتأٚاملٗدٟ. 

ٌ  ،ايجاْٜٛــ١ ـٌـ     ،ٚايٓعــس٠ ايتعددٜــ١ إىل املطــا٥ ١ عٝــح يــٛ ضٴــ٦ًتِ قب تطــعٕٛ إىل إعــداد أزقـٝـ

    )١ ــ١ ايطٝاضـٝـ ــٛزد )قؿــ١ املٗدٜٚ ــسأٟ يف َ ــاز اي ـٔـ      ،إظٗ ــصعُهِ ايهــجري َ ــي تطــتتبع ب اي

هِ إٔ تــرنسٚا يٓــا زأٜهــِ ايػمؿـٞـ ســٍٛ اٱ    َــاّ املٗــدٟ ايتبعــات ايطــًب١ٝ: ٖـٌـ ميهـٓـ

ظ ايطسٜـل ايؿـشٝض      ٜهٕٛ ٚاملٗد١ٜٚ  يدٜهِ طسٜل إىل عدّ اٱداب١ عٔ ٖرا ايطـ٪اٍ. أيٝـ

قبـٌـ أٚ بعــد ْكــدنِ بػــإٔ )املٗدٜٚــ١   ،ٚا٭ضــًٛب ايعًُـٞـ ٚاملٓطكـٞـ ٚايؿــشٝض إٔ تتؿكــًٛا 

ببٝإ زأٜهِ ايؿشٝض ٚاملكبٍٛ ٚاملكٓع بػـإٔ املٗدٜٚـ١  أمل ٜهٔـ َٔـ ا٭ؾكٌـ       ،ايطٝاض١ٝ(

ّا، ٚإذا      ٖٚٞ أْٓا إ ،إٔ تٛقشٛا ٖرٙ ايٓكط١ ذا مل ْػأ ا٫ضـتؿاد٠ َٔـ ْعسٜـ١ املٗدٜٚـ١ ضٝاضٝـ

   ٚ ــ١  ــني املٗدٜٚ ــل ب ــا ايتٛؾٝ ــ١زَٓ ٌٸ     ايدميكساطٝ ــ١ يف ظــ ِ أضاضــّا يًدميٛقساطٝ ـٝـ ــا إٔ ْك ، ٚأزدْ

ــ١، ٚإذا مل ْٴـــ  ــسز(  ٔساملٗدٜٚـ ــاز ايؿـ ـــ )اْتعـ ــسٜعي    ،د تٛظٝـ ـٞـ غـ ع عًـ ـٓـ ــا ؾـ ــ٬سّا نُـ ، ضـ

ــ )ا٫عــرتاض(، ٚبايتـايٞ إذا مل ْػــأ ا٫   إ ٜـ   ٜـدٜٛيٛدّٝا ي ْعــس٠  ١بـت٤٬ بهـٌـ َـا ٖــامجتُٛٙ، ؾأ

 أ٫ّٚ هِ ايتـايٞ إىل اؿـدٜح  اٖا يًُٗد١ٜٚ  ٚأْا بـدٚزٟ آٌَـ إٔ تبـادزٚا يف َكـاي    هب إٔ ْتبٓٸ

 ٚثاّْٝا: املٗدٟ بايٓطب١ يهِ سكٝك١ أّ ٫; بػهٌ ٚاقض ٚؾسٜض عُا إذا نإ ٚدٛد اٱَاّ

ٚنٝــ ضـتهٕٛ    ايػٝبـ١  ٛادب عًـ٢ املطـًُني يف عؿـس    ؾُا ٖٛ اي إذا نإ يٛدٛدٙ سكٝك١

  #خؿٛؾ١ٝ سه١َٛ اٱَاّ املٗدٟ

. ٚؾكّا يًكٛاعـد  إٕ إغازتهِ إىل َٓع١ُ املٗد١ٜٚ اؿذت١ٝ تطتدعٞ تٛقٝشّا قسٚزّٜا

  ٕ ٬ّ يٮداْـب     هـب إٔ تطـُِّٛا بــأ ٚنــإ  ،ايٓعـاّ ايبًٗــٟٛ ايػآٖػـاٖٞ نــإ ْعاَـّا عُـٝـ

ّ اٱضــ٬ّ ٚشٚاٍ ايجكاؾــ١ ٚيف قــ٤ٛ إزادتٗــِ ايكا٥ُــ١ عًــ٢ ٖــد ،ٜطــري عًــ٢ ْٗذٗــِ ايطٝاضـٞـ

ًٛنٞ يف اجملتُـع،  ٚنريو إغاع١ ْٚػس أْٛاع ايؿطاد ا٭خ٬قٞـ ٚايطـ   ،ايد١ٜٝٓ عٔ ايب٬د

ــتِ:     ــ١  أ زمبــا نــإ ا٭ؾــض إٔ ْعــدٸ  »َٚـٔـ دٗــ١ أخــس٣ ؾكــد قً ــاع املٗدٜٚ ــ١ يف أَــس  تب اؿذتٝ

ٜٚٛاؾــًٕٛ  ،ٜٓطــذُٕٛ َــع مجٝــع اؿهَٛــات   ،ْعــصايٝني ٚغــري عــاًَني ايطٝاضــ١ أؾــسادّا ا 

ٕ َع ٘     اغِٗ ست٢ وني آخس ايصَـا ـ   «، ؾٝعٗـس املٗـدٟ املٛعـٛد َٔـ غٝبتـ ٖـرٙ   . ٚأْـا ٖٓـا أقٝـ

١       ،املطأي١ إىل نًُتهِ ٕٸ ٖرٙ املٓع١ُ قد ايتصَـت عـدّ ايتـدخٌ يف ا٭َـٛز ايطٝاضٝـ ٖٚٞ أ

 إٔ ٫ ٜتدخًٛا يف ايطٝاض١ أبدّا.ببٛؾؿ٘ أؾ٬ّ هلا، ٚناْت تطايب أعكا٤ٖا 

 ّ ني   »; إذ تكٛيـٕٛ:  فـسٸد َـا ذنسمتـٛٙ    عًـ٢  ؾٌٗ مؿٌ َٔ فُٛع َا تكـد ستـ٢ دٓـ
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ٕٸ ٖــرا ٖــٛ اؿــد ا٭نجــس َـٔـ  .«ٛيــد َـٔـ زســِ ٖــرا ا٫ْهؿــا٤ ايطٝاضـٞـيـٔـ ٜ ايدميكساطٝــ١ إ

ٚيهٓ٘ ٫ ميجٌـ اؿكٝكـ١ ناًَـ١.    ايًطـ ايرٟ ميهٔ إٔ وؿٌ عًٝ٘ أتباعهِ ايكدا٢َ، 

ايٓتٝذــ١  ؾٗـٌـَٚؿطــدّا ظُٝـع َــا يًهًُـ١ َـٔـ َعٓـ٢    سـني ٜهــٕٛ اؿـانِ ْعاَــّا ؾاضـدّا    ٚ

ايرٟ ٜعترب تسٚهـّا يٓـٛع    ،ًذًٛع ٚتسى ا٭َٛز نُا ٖٞ، ع٢ً أٌَ ايعٗٛزايع١ٝٓٝ ٚايع١ًُٝ ي

َٔ ايهطٌ ايطٝاضٞ املؿسط، ض٣ٛ متٗٝد ا٭زق١ٝ يٓػس ايؿطاد ٚايعًـِ  ٚأضاضـّا أ٫ ٜعـد    

َٔـ ايطبٝعٞـ يف   ٚذيو تػذٝعّا يًٓعاّ ايؿاضد ٚايعامل ايرٟ ٜسؾع َٔ ٚتري٠ ظًُ٘ـ ٚؾطـادٙ !   

از ايـــتؿهري ايـــرٟ ؼًُــ٘ـ َٓعُـــ١ اؿذتٝـــ١ إٔ ٜهـــٕٛ ايعُــٌـ املطـــتشب يف َجــٌـ ٖـــرٙ إطـــ

ٍ     ايعسٚف بايٓطب١ يًػٝع١ ٚاملطًُني اهلل تبـازى ٚتعـاىل    ٖٛ إٔ ٜسؾعـٛا أٜـدِٜٗ بايـدعا٤ ٚضـ٪ا

 يف عؿس ميٮ ؾٝ٘ ايعًِ ٚاؾٛز مجٝع ايعامل. ،ٌ يف ظٗٛز اٱَاّإٔ ٜعذِّ

ٕٸ اْتكاد ٛ إىل املٓع١ُ نـإ اْتكـادّا ملػـسٚع تٓعُٝٞـ ٜـدع      طبعّا عًٝٓا ايترنري ٖٓا بأ

ٚنريو سسف ٖرا املػسٚع دٗٛد املطًُني ٚطاقـاتِٗ إىل   ايطهٛت ع٢ً ظًِ ْعاّ اؾٛز.

قـد ْعـاّ ايبًٗـٟٛ     أَٛز ٖاَػ١ٝ، ا٭َس ايرٟ ٜـ٪دٟ إىل اـًٌـ يف ايتٝـاز املٓاقٌـ ٚاجملاٖـد     

ٕٸ ايػـــعب اٱٜساْـٞـ ضـــاز عًـــ٢ ْٗــر ٖـــر    ايعُٝـٌـ ٚايعـــامل.  ا املػــسٚع ايـــرٟ ٜـــدعٛ إىل  ؾًــٛ أ

يتمبٸطـٛا يف ظـ٬ّ اؾـٛز ٚايدنتاتٛزٜـ١     ، بٌـ  ايدميكساطٝـ١ ؾـإِْٗ ئـ ٜؿـًٛا إىل     ايطهٛت

ٚقـد نـإ ٖـرا     ريّا آخس يًُٗد١ٜٚ ٚاْتعاز ايؿـسز. ٚايؿطاد ٚايتبع١ٝ ٚايعُاي١. ٚقد غٗدْا تؿط

اع، ٜٚــس٣ َهاؾشــ   ١ ايتؿطــري ميجـٌـ نتًــ١ ٚاســد٠ َـٔـ اؿسنــ١ قــد ايعًــِ ٚاؾــٛز ٚايكـٝـ

ٕٸ ايسنـٕٛ إىل ظٌـ          ايدنتاتٛز١ٜ ٚايؿطاد عني ايتُٗٝد يعٗـٛز املٗـدٟ. َٚٔـ ٖـرٙ ايصاٜٚـ١ ؾـإ

ٞ    ،ايطهٛت ع٢ً اْتػاز ايؿطاد يف إٜسإ ٚايعامل ٫ ٜكـع يف إطـاز    ،ٚعـدّ ايٓػـاط ايطٝاضـ

 ايتؿهري املٗدٟٚ ا٭ؾٌٝ، بٌ ٜعترب عني ايتعإٚ َع ايدنتاتٛز١ٜ. 

 

 ١ٝ ٚاحلسٜات ـــــــ بني املٗد١ٜٚ ٚقض١ٝ ايدميكساط5

:  ٫ أزّٚ ٖٓا إٔ أدٝب عٔ عبازاتهِ امل ُٸك١ يف ٖرٙ املكٛي١، َٔ قبٌٝـ َـ »ٓ ١ ضـكـ  إقا

ا٭ضــًٛب »، ٚ«ايكــدز٠ َـٔـ أنُــاّ املٗدٜٚــ١ ىــسز ذزاع »، ٚ«ايطٝاضــ١ عًــ٢ أعُــد٠ ايػــسٜع١ 

ع ا٭ضــًش١ اٱٜدٜٛيٛدٝــ١املــ املٗدٜٚــ١ »ريو ٫ أز٣ ايبشــح ايتــازىٞ بػــإٔ . ٚنــ«اٖس يف ؾـٓـ

١ايط ٚيهـٔـ ملــا ناْــت غــاٜتهِ َـٔـ تستٝــب ٖــرٙ ايؿــػس٣     َتٓاضــبّا ٖٚــرٙ املكايــ١،  «ٝاضـٝـ
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اضـٞـ املٗــدٟٚ(  ٚايهــرب٣ إٔ تؿــًٛا إىل ايكــٍٛ بعــدّ ٚدــٛد ْطــب١ ٚؾــ١ً بــني )ا٫ػــاٙ ايطٝ    

عِ ايــدمي  ْين ضــأدخٌ َباغــس٠ يف ؾــًب   كساطٞ ايــرٟ ٜدغــدؽ َػــاعس اٱْطــإ( ؾــإ    ٚ)ايـٓـ

ِ    ع٢ً ايسغِ َٔ أْ٘ ٫ مي املٛقٛع، ؾأقٍٛ: َـا   عًـ٢  هٔ يٓـا إٔ ْعجـس يف مجًـ١ َهتٛبـاته

ـًـ    ــ١ ٚؾطــاد ايٓعــاّ ايػآٖػــاٖٞ ايبٗ ِ ٜؿــسن بدنتاتٛزٜ  ٟٛ، إ٫ أْــين أضــتبعد كــايؿته

ين        ،اعتباز ذيو ايٓعاّ دنتاتٛزّٜا. َٚٔ د١ٗ أخـس٣ ذنـسمت ؾـساس١ إٔ ز٩ٜـ١ اٱَـاّ اـُٝـ

ريو ٛاؾـ١ً يـ  ، ٚتهٜٛٔ سسن١ دٗاد١ٜ َتبػإٔ املٗد١ٜٚ ،ٚنريو ايدنتٛز عًٞ غسٜعي

أد٣ يف ايٓٗا١ٜ إىل ضكٛط٘ ٚاْٗٝازٙ. ٚعًٝ٘ ؾكد لشت ٖـرٙ ايس٩ٜـ١ يف    ،ايٓعاّ ايدنتاتٛزٟ

ٌٸ ٔ  ٚاضتطاعت إٔ تصٜض ضدٸّا َٓٝعّا ٚعكب١ نأدا٤ ،ا٭ق ٞ    َـ يٝـتُهٔ   ;طسٜـل ايػـعب اٱٜساْـ

١. ؾٌٗـ نـإ ٖـرا إلـاشّا ضـطشّٝا ميهٔـ           ،ايدميكساطٝـ١ َٔ ؼكٝل  ٌْٚٝـ سكٛق٘ـ ايطٝاضٝـ

١ً قـد      ايتػاق ٞ عٓ٘ يف َطأي١ ايت١ُٝٓ ايطٝاض١ٝ يف ايب٬د  ٚعًٝ٘ ؾـإٕ ْعسٜـ١ املٗدٜٚـ١ ا٭ؾٝـ

ظ ْعـاّ      متهٓت ست٢ اٯٕ َٔ تكدِٜ خد١َ نبري٠ ٚد١ًًٝ يًػعب اٱٜساْٞ. ٚأَـا بعـد تأضٝـ

ايتُٓٝـ١   ٠غٗدْا سٛادخ نبري٠ يف َطـري  ؾكد اؾُٗٛز١ٜ اٱض١َٝ٬ ؼت قٝاد٠ ايٛيٞ ايؿكٝ٘

ين. ٚأْـا أضـأيهِ         ايطٝاض١ٝ يًب٬د،  ٖٚرا عطب ايدقـ١ نـإ ٜعـٛد إىل ز٩ٜـ١ اٱَـاّ اـُٝـ

سٳ ذٵـــٖـــرا ايطـــ٪اٍ: با٫يتؿـــات إىل اؿُـــاع ايـــرٟ نـــإ َٛدـــٛدّا يف بداٜـــ١ ايجـــٛز٠ يـــٛ مل تٴ 

    ِ ٫ ٌٖـ نـإ ايٓـاع ٜعرتقـٕٛ عًـ٢ ذيـو         اْتمابات ٚاضتؿتا٤ يتشدٜـد ْـٛع ايٓعـاّ اؿـان

ٕٸ اٱَاّ اـُٝين دعٌـ تجبٝـت ْعـاّ     ،إىل عًُ٘ـ ٚاسرتاَ٘ـ يـدٚز ايٓـاع     ; ٚبايٓعسبايطبع. إ٫ أ

اؾس اؾٗــٛد يف تــدٜٚٔ ًــ٢ زأٟ ايٓــاع ٚإزادتٗــِ. نُــا إٔ تكــاؾُٗٛزٜــ١ اٱضــ١َٝ٬ قا٥ُــّا ع

٫ختٝاز ز٥ٝظ اؾُٗٛز١ٜ، ٚنريو اْتمابات فًظ ايػٛز٣  ;ايدضتٛز، ٚإقا١َ ا٫ْتمابات

عِ ٚايكــ      ــ٢ ايـٓـ ــب٬د عً ــاع   اٱضــ٬َٞ، ٚايطــعٞ إىل ٚقــع أَــٛز اي ــ٢ زأٟ ايٓ إْٛ ايكــا٥ِ عً

ٟٸ غمـ إٔ ٜٓهسٖا. أؾ٬ تعد ٖرٙ ا٭َٛز  ٚإزادتِٗ، َٔ املطا٥ٌ ا٭خس٣ ايي ٫ ميهٔ ٭

يف ايـب٬د  أؾتٓهـسٕٚ بايتـايٞ     ايدميكساطٝـ١ خطٛات يف طسٜل ؼكٝـل   ـ  ع٢ً سدٸ تعبرينِـ 

ــٛع َـٔـ اؾٗــٛد َٚــا تطــُْٛ٘ ب      ــ١ٚدــٛد ْطــب١ بــني ٖــرا ايٓ ــا ٫ٚ أٟ   ٚطبعــّا ٫ ايدميكساطٝ أْ

غمـ آخس ٜٓهس ٚدٛد بع  َٛاطٔ ايكعـ ايي غـٖٛدت طـٛاٍ ٖـرٙ ا٭عـٛاّ اـُطـ١      

ين يف       ٚايعػسٜٔ َٔ َطري٠ ايجٛز٠، ايي ناْت هلا بطبٝعـ١ اؿـاٍ أضـبابٗا اـاؾـ١، ٚيهٓـ

ايٛقـت ْؿط٘ـ أدعـٛ إىل اٱْؿـاف. ٚبطبٝعـ١ اؿـاٍ ؾأْـا ٫ أٚاؾـل عًـ٢ بعـ  ايتعـبريات ايــي            
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هِ يف املــٛ ازد املمتًؿــ١، ٚيهـٔـ يــٛ أدسٜٓــا َكازْــ١ بــني َــا سؿـٌـ قبـٌـ  طــ١   ؾــدزت عـٓـ

١   ،َٚا سؿٌ بعد ٖرا ايعاّ ٖـ.ؽ، 57قبٌ عاّ  ،ٚعػسٜٔ ض١ٓ  ،طٛاٍ  ط١ ٚعػـسٜٔ ضٓـ

١(   ٌٗ ضٓؿٌ إىل ْتٝذ١ َؿادٖـا عـدّ ٚدـٛد زبـط بـني )ا     ؾبػهٌ َٓؿـ،  ملٗدٜٚـ١ ايطٝاضٝـ

ْت املطاؾ١ َٔ إي٘ املًـٛى إىل  كساطٞ ايرٟ ٜدغدؽ َػاعس اٱْطإ(  ٌٖٚ ناٚ)ايٓعِ ايدمي

  أْـا  ايدميكساطٝـ١ ٫ٚ زبـط هلـا ب   ،خادّ املطتكعؿني ٚايبا٥طني َطاؾ١ قؿري٠، ٫ٚ ق١ُٝ هلـا 

ــ١ ٚغــاق١ ٚعطــري٠، ٚأْٗــا ضــت٪دٟ إىل َطــتكبٌ       ٕٸ تًــو املطــاؾ١ ناْــت طًٜٛ ّا أز٣ أ غمؿـٝـ

٘  أنجس عطا٤ٶ، ٚعًٝٓا إٔ ٫ ْٓط٢ إٔ ٖرٙ اٱلاشات إ ا ٖٞ ْتاز ْعسٜـ١ ٫ٚ  ايـي   ،ٜـ١ ايؿكٝـ

 قاٍ بٗا اٱَاّ اـُٝين.

ــرٟ        ــتد٫يهِ ايـ ــٛ اضـ ــ١ ٖـ ــٛٙ إىل ايؿهاٖـ ــا نتبتُـ ــ٢ َـ ــإ أدعـ ــا نـ ـٔـ زمبـ ٚيهـ

ٚ)ايٓعِ ايـدميكساطٞ ايـرٟ    ١ بني )املٗد١ٜٚ ايطٝاض١ٝ(ذنسمتٛٙ َباغس٠ بعد بٝإ عدّ ايؿً

ِ  ;ٜدغدؽ َػاعس اٱْطإ( ٕٸ َـا ٜكـّٛ ب٘ـ عـامل     »، ؾكـد قًـتِ:   َٔ أدٌ إثبات ز٩ٜـته ايـدٜٔ  إ

َـٔـ ايتٛضٸـٌـ بــايس٣٩، ٜٚــس٣ إٔ اْتؿــاز سهَٛــ١ أيــدٟ لــاد نــإ بؿكـٌـ دعــا٤ اٱَــاّ     

ايــرٜٔ نــاْٛا ٜـسٕٚ اٱَــاّ عًـٞـ   ،نُــا ٖــٛ ا٭َـس يف عٗــد اؿهَٛــات ايؿـؿ١ٜٛ  ، املٓتعـس 

 ٟ ٝؿ٘ إ٫ يف خاْــ١ ا٫ضــتجُاز  يف َٓاَــاتِٗ ساَٝــّا ْٚاؾــسّا هلــِ، ٚاٱَـاّ املٗــد ٫ ميهـٔـ تؿـٓـ

ٟ   ع١ املٗد١ٜٚ إىل اؿانِ بجُٔ غـظ ٚبٝع ايبكا ،ايطٝاضٞ ٝٸع ايؿـؿٛ . أٚ «، ٚايرتٜٚـر يًتػـ

ٍ  »قٛيهِ:  يًٝكٞـ نٌـ    ;ٚقد استؿسٚا سايّٝا ب٦سٜٔ يف مجهسإ، ٚاسد يًٓطا٤ ٚآخـس يًسدـا

َـ         ِ عًـ٢ اْؿـساد، عًـ٢ إٔ ٜـدؾع َبًـؼ َكـدازٙ  ا٥ي تَٛـإ  ٚاسد َٔ ٖرٜٔ اؾٓطني عسا٥كٗـ

ٌٸ عسٜك١. نٌ ٖرا ٜكع ع٢ً َسأ٣ َٚطُع عٔ ٛٸاب ؾاسب ايصَإ ن ، ٚايرٜٔ ضـ٦ُٛا  َٔ ْ

. دًطٛا يف قِ ٜػكٕٛ ايطسف عٔ ٖرا ايػسى املتًـبظ مبطـٛن ايتكـ٣ٛ   ، َٚٔ ايعًِ ب٬ عٌُ

    ٕ ــا ــا إذا نـ ــدزٟ َـ ــٛا: ٫ ْـ ــِ قٛيـ ــا٥ل ثـ ــرٙ اؿكـ ــسٚا إىل ٖـ ـٞـ أٚ   اْعـ ــا إٔ ْبهـ ٝٸٔ عًٝٓـ ــ ٜتعـ

 .«ْكشو !

٤ َٔـ ٖـرٙ    ٌٖ ميهٓهِ إٔ تكٛيٛا يٓا: أٟ ؾع٢ً ؾسض ؾش١ مجٝع َا قًتُٛٙ،  غٞـ

ا    ايدميكساط١ٜٝتعازض ٚايدع٠ٛ إىل  زا٭َٛ ٚايٓعِ ايرٟ ٜداعب َػاعس اٱْطإ  ؾًـٛ ؾسقٓـ

ني، ٚاٯخـس ٜػـاٖد املٓاَـات، ٜٚعُـد         ٛى اجملًطٝـ ٕٸ غمؿّا نإ ي٘ تؿطري خاف عٔـ ضًـ أ

ــش١        ــت٬ٍ ؾـ ــو إىل اعـ ــ٪دٟ ذيـ ـٌـ ٜـ ــا، ؾٗـ ــس بعٝٓٗـ ِ يف ب٦ـ ـٗـ ــا٤ عسا٥كـ ــاع إىل إيكـ بعـــ  ايٓـ
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ا أٜكـــّايف ايـــب ايدميكساطٝـــ١ ٕٸ عـــددّا َــٔـ ايٓـــاع ٜطـــعٕٛ إىل  ٬د. ٚإذا اؾرتقــٓـ ايهطـــب »أ

ــجُٔ غــظ َـٔـ ايطٝاضــ١ اؿانُــ١      ،ايطٝاضـٞـ ــ١ ب ــع بكــاع١ املٗدٜٚ ٝٸع ٚإغــا ،ٚبٝ ع١ ايتػــ

ٖـــرٙ ايؿـــػس٣ ٚايهـــرب٣ عـــدّ ٚدـــٛد أٟ أثـــس  ، ؾٗــٌـ ْطـــتطٝع إٔ ْطـــتٓتر َــٔـ «ايؿـــؿٟٛ

ــٛز٠ اٱضـــ١َٝ٬ ! إْـــين  يًدمي ــاز ايجـ ــا٤   كساطٝـــ١ يف بًـــدْا بعـــد اْتؿـ أضـــأيهِ ٚمجٝـــع ايعًُـ

املمتؿني يف عًِ ايطٝاض١: ٌٖ ٖرا ٖٛ أضًٛب ايتشكٝل ايعًُٞ ٚاملٓطكٞ يف قٝـاع َطـت٣ٛ   

را يٛ قًتِ َج٬ّ: ناْت ٖٓاى اْتٗانـات غـري قاْْٛٝـ١ يف ا٫ْتمابـات ايـي        سبٻايدميكساط١ٝ

ٛ    ؾاش بٗا أيدٟ لاد. ٚسبٻ ٕٸ ا٫ْتمابـات يف إٜـسإ غـه١ًٝ ٚؾـ ز١ٜ ٚؾازغـ١ َٔـ   را يٛ قًتِ: إ

ني ايطـًطات اؿانُـ١،    احملت٣ٛ. ٚسبٻ ٕٸ ايػعب اٱٜساْٞ يٝظ ي٘ أٟ دٚز يف تعٝـ را يٛ قًتِ: إ

ٚعػسات ايعبازات ا٭خس٣ ايي ٜتِ تهسازٖا ع٢ً َداز ايطٓٛات ْٚطُعٗا. ٚعٓدٖا ٜهـٕٛ  

د ٢ يـدٜٓا بعـ  ٖٓاى فاٍ يًبشح ٚا٭خر ٚايـسد ٚا٫ضـتد٫ٍ ٚاحملادٸـ١. ٚيهٔـ َـا ايـرٟ ٜتبكٓـ       

ٕٸ اٱْطإ يٝبك٢ يف سري٠، ٫ٚ ٜدزٟ ٌٖ عًٝ٘ إٔ ٜكشو أٚ ٜبهٞ!  ٖرا ايه٬ّ  إ

 

 ـ ضسٚؽ ٚضٝاض١ ايهٌٝ مبهٝايني ــــــ6

ٌٖ تعًُٕٛ أٜٔ ٖٛ َهُٔ املػه١ً يف عـجهِ ٖـرا  إْٗـا تهُٔـ يف أْهـِ عٓـد       

١(    ،َكـازْتهِ بـني ْعـاّ اؾُٗٛزٜــ١ اٱضـ١َٝ٬      ،أٚ عًـ٢ ســدٸ تعـبرينِ )املٗدٜٚـ١ ايطٝاضـٝـ

عِ ايــرٟ ٜــداعب َػــاعس ايدميكساطٝــ١ٚبــني ) ،ٚأَجــاٍ ذيــو ،ٚ)ايطٝاضــ١ املٗدٜٚــ١( ( أٚ )ايـٓـ

اٱْطإ( قد اْتٗذـت ضٝاضـ١ ايهٌٝـ مبهٝـايني ٚاشدٚادٝـ١ املعـاٜري. ؾشُٝٓـا تتشـدثٕٛ عٔـ          

ــّا غايٝــّا،    ايدميكساطٝــ١ ــ١   ٚغــكٛقٗا ٚعبازاتٗــا املمتًؿــ١ متجًــٕٛ دميكساطٝ ٜسضــِ ؾــٛز٠ ٚزدٜ

ٟٸ عٝب أٚ ْكـ، ٫ٚ تكدَٕٛ هلا  ٛذدّا خازدّٝا ٚاسدّا، يف سـني  ذ١ٖٝٓ ٚخٝاي١ٝ عا ز١ٜ َٔ أ

١( ٚعبازاتٗـا املػـاب١ٗ    أْهِ عٓدَا تتشدثٕٛ عٔ )املٗدٚ ٱثبـات ٚدٗـ١    ;جٕٛتتػـبٻ  ٜـ١ ايطٝاضٝـ

، ست٢ يٛ نإ َٓاَات ٜساٖا غمـ، أٚ ب٦س قؿـٛز٠ يف مجهـسإ.   ١بهٌ قػٸ ،ْعسنِ

ــا٤ ع  ــدٜٓ ؾــإذا نــإ ايبٓ ــ٢ إٔ ٜهــٕٛ ي ً ٞ ؾُــا ٖــٛ َعٓــ٢ اٱغــاز٠ إىل    ا عــح ْعــسٟ ٚعًُــ

ـَـ   ٥ي تَٛــإ، ٚإذا نــإ ايبٓــا٤ عًــ٢ ضــشب ايبشــح عًــ٢    اايعــسا٥  ايــي تهًـــ قُٝتٗــا 

ؾٓسدٛ َٓهِ إٔ تتؿكًٛا ٚترنسٚا يٓا  ات اـازد١ٝ املٛدٛد٠ يف اجملتُعاملؿادٜل ٚاؾص٥ٝ

ــ )  دّا يًُذتُع ايرٟ تٓتؿس يَ٘ؿداقّا ٚاسدّا ٚقدٻ كساطٞ( أٜكـّا،  ايعـدٍ ايـدمي  ، ٚاملتُجٌـ ب
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 ؾٛز٠ َتها١ًَ تطاعدْا يف ايٛؾٍٛ إىل َكازب١ ع١ًُٝ أؾكٌ.ست٢ مؿٌ ع٢ً 

       ِ ٕ أَا إذا قًتِ: سٝح ٜٛدـد يف مجهـسإ ب٦ـس ًٜكٞـ ايٓـاع ؾٝٗـا بعسا٥كٗـ  ، ٜٚـدؾعٛ

)ايطٝاضــ١   ز أٟ اعــرتاض عًــ٢ ٖــرٙ املطــأي١، إذاّ   ٥ي تَٛــإ، دٕٚ إٔ ٜؿــد اذيــو َــ دـٌـ ٭

 .ايدميكساط١ٝؾ١ً ب إٔ تهٕٛ هلا أ١ٜملٗد١ٜٚ( ٫ ميهٔ ا

ظ         ، بٌـ ٚستـ٢ ز٥ٝـ ٚأقٍٛ بدٚزٟ: سٝح تطٛد قـسا٠٤ ايؿٓذـإ يف اجملتُـع ا٭َسٜهٞـ

، إذاّ  اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ضـ٣ٛ   ايدميكساطٝـ١ يٝطـت   يدٜ٘ زدٌ خاف ٜكسأ ي٘ طايع٘ـ

َـ ٖٛا٤ يف غبو. ٚ ٕٸ ايبشـح  عٓدٖا ئ ٜػدٚ عجٓا ض٣ٛ َػايطات ٫ تٓؿع إ٫ يف خداع ايعا ١. إ

 ،ي٘ـ َـٛاشٜٔ ٚقـٛابط َٔـ ْـٛع آخـس       ،ٚخاؾ١ بـني اؾـاَعٝني ٚاملـجكؿني    ،ايعًُٞ ٚايتشكٝكٞ

 ْؿب أعٝٓهِ ع٢ً ايدٚاّ. اأزدٛ إٔ ػعًٖٛ

  ٌ ٕٸ ن٬َهِ بػـإٔ إضـسا٥ٝ ٚا٭ضـباب ايـي تـدعٛ املـٛاطٓني ا٭َـسٜهٝني       ،نُا أ

ٔ إىل ايٓعــس إيٝٗــا بٛؾــؿٗا دٚيــ١ دمي  ظ أقـٌـ إقــشانّا َــ إذا ». تكٛيــٕٛ: ضــابك٘ كساطٝــ١، يـٝـ

ؾريو بطبب أْٗا مل تعد تتعاٌَ  ٜهٝني سه١َٛ دميكساط١ٝناْت إضسا٥ٌٝ يف أعني ا٭َس

َع تًو ايٓصع١ ا٫ْتعاز١ٜ ظد١ٜ، ٫ٚ تعدٸ ايعدٸ٠ هلا، ٫ٚ تتٛا٢ْ عٔ اؿؿـاظ ٚتـٛؾري اؿُاٜـ١    

ٍ     يًشه١َٛ ايعًُا١ْٝ. ٖٚهرا ا٭َـس باي  ذا نـإ  ؾـإ  «.ٓطـب١ إىل إٜـسإ بػـهٌ َٔـ ا٭غـها

ٛ  ا٭َــس نــريو بٛؾــؿٓا دٚيــ١ دميكساطٝــ١  إذا   ٕؾًُــاذا ٫ ٜٓعــس إيٝٓــا املٛاطٓــٕٛ ا٭َسٜهٝــ

ــتِ: ٭ٕ ايٓصعــ١ إىل اْتعــاز املٛعــٛد ٚايطٝا    ٕ    قً ـٞـ ايطــا٥د٠ يف إٜــسا ؾهٝـــ  ضــ١ املٗدٜٚــ١ ٖ

 ػٝصٕٚ ٭ْؿطهِ عكد ٖرٙ املكازب١ ٚاملكاز١ْ بني إٜسإ ٚإضسا٥ٌٝ !

ظ عُـسٚ أٚ    ٕٸ ايرٟ ضكط يف إ»َٚٔ د١ٗ أخس٣، ٚنُا ٜكاٍ:  ايب٦س ٖٛ ٜٛضــ، ٚيٝـ

١ ايع٬قــات بـــني اي٫ٜٛــات املتشــد٠ ا٭َسٜهٝــ١ ٚإضــسا٥ٌٝ، ٚد        ،«شٜــد  ١ ٝـــطاكسميؾــإٕ قكـٝـ

ـَـ      ُني يف ايبٝــت ا٭بـٝـ ، ىتًـــ دــرزّٜا َــع  ا١ٜٓ يف عــني املكـٝـ ي١ ٫ ا قًتُــٛٙ. ؾاملطــأ ايؿـٗـ

ٕٸ  ٌ قــا٥ِ أٚ غـري قــا٥ِ، ٝـّا يف إضـسا٥ٝ  تهُٔـ يف إٔ ايبشـح ســٍٛ ايٓصعـ١ إىل املٛعــٛد ساي    أٚ أ

ا١ٜٓ أقــاَٛا دٚيــ١ دٜٓٝــ١ ذات ْصعــ١ إىل املٛعــٛد    ــ١. يف   ايؿـٗـ ، أٚ أْٗــِ ضــًهٛا طسٜــل ايعًُاْٝ

ٕٸ ٖــرٙ املطــأي١ إضــرتاتٝذ١ٝ قبـٌـ إٔ تهــٕٛ إ ٜدٜٛيٛدٝــ١، ٖٚـٞـ َستبطــ١ بايطٝاضــ١ اؿكٝكــ١ إ

ـٖـ      ط ملطــتكبٌ  را ايعــامل. ا٭َسٜهٝــ١ ايعاَــ١ يف ايعــامل املعاؾــس، َٚــا تكــّٛ بـ٘ـ َـٔـ ايتمطـٝـ

شّا يًٛاقــشات، ٚإٕ نــإ   ٚأتؿــٛز إٔ إطايــ١ ايهــ٬ّ يف ٖــرا ايػــإٔ يـٔـ ٜهــٕٛ إ٫ تٛقـٝـ
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 ٖرا املكداز َٔ ايه٬ّ مل ٜهٔ بدٚزٙ غري تٛقٝض يًٛاقشات.

 

٠ّٛ ــــــ7  ـ إعاد٠ فِٗ َطأي١ ختِ ايٓب

 قد تكدّ ٚأغسْا إىل ٖـرٙ ٍٛ )اـامت١ٝ(. ٚتاّ ٖرٙ املكاي١ بايبشح سامسشٛا يٓا يف خ

ــ١       ;املطــأي١ ملٓاضــب١ اقتكــت ذيــو، ٚيهـٔـ با٫يتؿــات إىل املطــا٥ٌ ايــي ذنسمتٖٛــا يف ْٗاٜ

ٕٸ َــا ذنسمتــٛٙ يف ٖــرا        ــرٟ نتبتُــٛٙ ٜبكــ٢ ايبشــح يف ٖــرا املٛقــٛع َؿتٛســّا. إ ـ اي  ايـٓـ

يًع١َ٬ إقبـاٍ   ،«اٱض٬ّإعاد٠ ؾٝاغ١ ايؿهس ايدٜين يف »املٛقع ٜعٛد يف غايب٘ إىل نتاب 

ـٸ ٖـــرا ايهتـــاب  ٓا يف بداٜـــ١ ايهـــ٬ّزٟ. ٚنُـــا أضـــًؿاي٬ٖـــٛ ٕٸ إغـــازاتهِ إىل ْـــ  ،ؾـــإ

 يػــسض إبكــا٤ ايبــاب َؿتٛســّا أَــاَهِ; إ ــا ناْــت  ،َتُٖٛا سٛهلــاٚاٱٜكــاسات ايــي قــدٸ

يٝبك٢ بـاب طـٛاز٨ يًمـسٚز َٔـ خ٬ي٘ـ عٓـد ايكـسٚز٠، ٚإيكـا٤ املطـ٪ٚي١ٝ ناًَـ١ عًـ٢ عـاتل             

ٝـ  ; إذ ٘. ٚيـريو ٜبكـ٢ اٱْطـإ يف سـري٠    إقباٍ اي٬ٖٛزٟ، ٚيريو تعُدٕٚ إىل إساي١ اٱداب١ عً

 طسٜـل  َا إذا نإ عًٝ٘ تٛدٝ٘ ايٓكد إيٝهِ أٚ إىل إقباٍ اي٬ٖٛزٟ. ٚيهٔ سٝـح ٫  ٫ًِ ٜع

ُ  »يٓــا يًٛؾــٍٛ إىل إقبــاٍ، ٚسٝــح ذنــسمت أْـ٘ـ       اع إىل نًُــات إقبــاٍ  ٜتعــٝٸٔ عًٝٓــا ا٫ضــت

 ٌ ــ ــاَع ايعكـ ــرا اي     ،«مبطـ ــا٤ يف ٖـ ــا دـ ــربت َـ ــّا إذا اعتـ ــٕٛ كط٦ـ ـٌـ إٔ ٫ أنـ ــٛ  آَـ ام ٖـ ـٝـ طـ

 َعتكدنِ.

ٌ ايـرٟ مل ٜعـد ٖٓـاى َٔـ قٝـٛد عًـ٢       قـ بعح ا٭ْبٝا٤ ٜعـين ؼسٜـس ايعكـ   إٕ تٛ» ِ:قًتٴ

ِٸ قًـتِ يف    «.يؿهس١ٜ، ٚمل ٜعد ايدٜٔ ض٣ٛ َؿـدز َٔـ َؿـادزٙ املعسؾٝـ١ ٫ أنجـس     سدٚدٙ ا ثـ

ض ذيــو:   ٕٸ أٖـٌـ ايطــُا٤ تسنــٛا إداز٠ أ »تٛقـٝـ ــٛ ٚقــعٓا ٖــرا   «.َــٛز ايــدْٝا ٭ٖـٌـ ا٭زض إ ؾً

:   ايهــ٬ّ  ـٌـ ــب ن٬َهــِ ايكا٥ ٟ     »إىل داْ ـٞـ مســاٚ ــأ اْتعــاز ٚي ـٔـ اـطـ يٝهــٕٛ  ;عــاد َ

َهٓٓــا ايكــٍٛ: إْهــِ ٫ تٓهــسٕٚ نــٕٛ  . أ«ددٜــدّا يًُعسؾــ١ ٚبٓــا٤ تؿهــري ددٜــد َؿــدزّا 

ايـدٜٔ ٖـٛ املؿـدز ايٛسٝــد يطـعاد٠ اٱْطـإ ٚؼسٜــسٙ َٔـ مجٝـع قٝــٛد اؾٗايـ١ ؾشطـب، بـٌـ          

ٛٸ٠ ٜتشسز ايٓاع َٔ أعبـا٤   َٚٔ ٖٓا ٖبٕٛ نريو أْ٘ ٜجكٌ ناٌٖ اٱْطإ.ٚتر ؾبعد ختِ ايٓب

ٖرا ايدٜٔ ٚقٝٛدٙ، ٚعًِٝٗ إٔ ورزٚا َٔ اٯٕ ؾؿاعدّا َٔ ا٫بت٤٬ ٚايعٛد٠ إىل قٝـٛد ايـدٜٔ   

 يًـدٜٔ ٚايٓبـ٠ٛ   ايي ؼسز َٓٗا بؿكٌ اـامت١ٝ. ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايؿِٗ ٖـٛ ؾٗـِ َػًـٛط َٚعـٛزٸ    

ٕٸ اـامت١ٝ تعين ختِ اي ٚاـامت١ٝ قطعّا; ٛٸ٠ٚذيو ٭  ، ٚيٝظ ختِ ايدٜا١ْ.ٓب
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ٕٸ ايد»قد تطتدزى قا٬ّ٥: إْين ذنست   «.ٜٔ َؿدز َٔ َؿادز اٱهلاّ ٫ غريأ

ٚيهٔ ست٢ ٖرا ٫ وٌ ايعكـد٠ املٛدـٛد٠ يف  ـط تؿهرينـِ، ايـرٟ ٫ وتـٟٛ يف       

ٚتكــادٸّا بــني  ي١ ٖـٞـ أْهــِ أٚدــدمت تٓاقكــّاري َعٓــ٢ خــتِ ايدٜاْــ١. ؾُهُـٔـ املطــأؾــًب٘ غــ

، َٚٔـ ٖٓـا         (;)ايعكٌ( ٚ)ايدٜٔ ٕٸ اغتعاٍ در٠ٚ ايٓبـ٠ٛ ٜعـين خؿـٛت بسٜـل ايعكٌـ إذ ذٖبتِ إىل أ

ٛٸ٠ عٓــدنِ ٜعــين  بداٜــ١ ؼسٜــس ايعكـٌـ اٱْطــاْٞ;» ـ    نُــا ؾــسستِ بــريو ـ    نــإ خــتِ ايٓبــ

 .«، َطتك٦ّٝا بٓٛز عكً٘يٝتُهٔ اٱْطإ بعد ذيو َٔ ايتكدّ إىل ا٭َاّ

ُٸد١ٜ ايدقٝل ٖٛ خًـٛد ا  ٕٸ َع٢ٓ ختِ ايٓب٠ٛ احمل ٕٸ ايبشـح      إ يـدٜٔ اٱضـ٬َٞ. ٚطبعـّا ؾـإ

ظ يًشكـاز٠ ايبػـس١ٜ    ، يف ايع٬ق١ بني ايعكٌ ٚايدٜٔ، ٚنريو دٚز ٚؾاع١ًٝ ايدٜٔ يف ايتأضٝـ

ٛٸ٠ أٚ يف عؿس اـامتٝـ١،  ضٛا٤ يف ٫ٚ ميهٔـ اضـتٝعاب٘ يف ٖـرٙ     ،َتػـعب ٚدقٝـل   عؿس ايٓب

ٕٸ ايتؿطري ايرٟ تكدَْٛ٘ يًدٜٔ،  ِٸ إٜهـاٍ ايعكٌـ    املكاي١ املمتؿس٠. ٚيهٔ ٫ غو يف أ َٚٔ ثـ

 ايبػسٟ يف عؿس َا بعد اٱع٬ٕ عٔ اـامت١ٝ، ٫ ٜٓتر عٓ٘ ض٣ٛ اْكطاع يٓٛز ايدٜٔ.

٫ٚبد َٔ إقاؾ١ ٖرٙ املطأي١ أٜكّا، ٖٚٞ أْٞ مل أْدٖؼ عٓد قسا٤تٞـ هلـرا ايهـ٬ّ    

هِ أبــ إذا مل ْكـٌـ أْهــِ ٫  «بطــط ايتذسبــ١ ايٓبٜٛــ١»دّا; ٭ْهــِ يف نتــابهِ ايؿــادز َـٓـ

ٔ ت٪َٕٓٛ أض ْـ   ،اضّا باغتعاٍ در٠ٚ ايـدٜ ، |صٍٚ ايـٛسٞ اٱهلٞـ عًـ٢ ايٓـ  قُـد     مبعٓـ٢ 

ُٸكــ١    َـٔـ خــ٬ٍ  ،ؾــإْهِ يف ا٭قـٌـ تطــٛقْٛٗا يف إطــاز َـٔـ ايهًُــات ايب٬غٝــ١ ٚا٭دبٝــ١ املٓ

ــع(      ــاٜس٠ يًشكٝكــ١ ٚايٛاق ـــ )ايككــاٜا ايػــسط١ٝ املػ ــصٍٚ ايــٛسٞ( إىل     ،تٛظٝ ٛٸٍ )ْ ــ٢ ٜتشــ ست

ٛټ )تؿاعد ايٛسٞ(، ٫ٚ ٜبك٢ َٔ ايدٜٔ  ١(.  ض٣ٛ بع  )ايتؿـ ٬ت ايػمؿٝـ َٔـ  ٚ زات ٚايتمٝـ

ٛٸزات ٚايت اي ــ ــرٙ ايتؿـ ٕٸ ٖـ ـٞـ أ ــد   طبٝعـ ــ٢ ايــٓـ  قُـ ــسّا عًـ ــت سهـ ٬ت يٝطـ ـٌـ |مــٝـ ، بـ

ا.     ٌٸ غــمـ آخــس إٔ ميازضـٗـ ــ١(    باضــتطاع١ نــ ــريو تتشــٍٛ )ايتذسبــ١ ايٓبٜٛ ايــي ٖـٞـ   ،ٚب

ــد٠     ــ١ خاؾــ١ ٚؾسٜ ــا مـٔـ املطــًُٕٛ ػسب ــ١   ،باعتكادْ ًًَٗٗ ١ ــ١ غمؿـٝـ ٚميهـٔـ  ،إىل ػسب

ــ )     ب ايتذسبـ١  ططٗا ع٢ً مجٝع أؾساد اٱْطا١ْٝ. ٚطبعّا عٓدَا تهٕٛ ٖٓـاى َجٌـ ٖـرٙ ايس٩ٜـ١ ي

، إذا طايعٓـا غـمـ بٗـرا ايتعسٜــ يًـدٜٔ يف ايعؿـس اؿاقـس        بٷتعذټـ  ايٓب١ٜٛ( ٫ ٜبك٢ ٖٓاى

ٕٸ ايدٜٔ َؿدز َٔ َؿاد»ٜٚكٍٛ:  إذا مت ايبشـح   أْ٘ . ٖٚهرا ٫ غو«زٙ اٱهلا١َٝ ٫ أنجسإ

٬ّ يف ضــ٣ٛ  ـ    نُــا أضــًؿٓا ـ    ًـٔـ ٜبكــ٢ َـٔـ ايــدٜٔؾ زد )ايــدٜٔ( يف ْعــستهِ ايدٜٓٝــ١َــٛ قًـٝـ

ٗٞ بدَٜٔ ايفُٛع١ َٔ ا٭ؾهاز ٚايتؿٛٸزات ايػمؿ١ٝ ايي تطًكٕٛ عًٝٗا تط١ُٝ ايدٜٔ. ٚ
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ٕٸ ٖرا ايػ٤ٞ ٜهؿٝ٘ إٔ ٜهٕٛ َؿدزّا َٔ َؿادز اٱهلاّ  ايبػسٟ ٫ غري. أ

يف تؿٛزٟ إٕ َعٝـاز ايػـسع١ٝ   »ٍٛ: ايطبٝعٞ ددّا إٔ تك ٔيف ٖرا اٱطاز ايؿهسٟ َٚ

ٝٸع أٚ اٱضـ٬ّ   ٖٛ ايعداي١ ظ ايتػـ هِ إٔ تكٛيـٛا يٓـا: َٔـ أٜٔـ تأخـر         «، ٚيٝـ . ٚيهٔـ أزدـٛ َٓـ

 ٌ ؿظ           تأخـرٙ  َع٢ٓ ايعداي١  ٖـ َٔـ ٚاقـع اٱْطـإ ٚقـُريٙ  ؾـإذا دـا٤ ايـس٥ٝظ ا٭َسٜهٞـ بٓـ

زٙ َٔـ  طبكـّا يًُعٓـ٢ ايـرٟ ٜكدَ٘ـ ٖـٛ ٚأْؿـا       ،ٖرٙ ايدع٣ٛ، ٚأسسم ا٭زض ؼـت ضـهاْٗا  

هٝـــ ٜهــٕٛ دــٛابهِ ٭َجــاٍ    ٚايؿ٬ضــؿ١ ملعٓــ٢ ايعدايــ١، ؾ  اؾــاَعٝني ٚا٭نــادميٝني  

ٖـ٪٤٫  ٚنٝـــ تجبتـٕٛ إٔ تعــسٜؿهِ يًعدايـ١ ٖــٛ أزدــض َٔـ تعــسٜؿِٗ  إذا نـإ املــ٬ى ٖــٛ      

ٕٸ يـدِٜٗ       ،ايجسثس٠ ايه١َٝ٬ ٚؼػٝد ا٭يؿاظ ٚايعبازات ا٭نادميٝـ١ ٚايؿًطـؿ١ٝ املُٓكـ١، ؾـإ

ٕٸ ايعدايـ١ تعـين إيكـا٤ ايكٓابٌـ ايٜٓٛٚـ١       بإشا٤ نٌ نتاب أٖي ؿتُٛٙ عػسات ايهتب ايي تجبـت أ

ٕٸ ايعدايــ١ تعــين ســسم ؾٝتٓــاّ عًــ٢    ُٚايرزٜــ١ عًــ٢ املــٛاطٓني يف ٖريٚغــٝ   ا ْٚانــاشانٞ، ٚأ

ا، ٚ ٌ إٔ أًٖـٗـ ا١ٜٓ ايػــاَ ٌٸ َــا وًــٛ هلــِ عــلٸ ايػــعب   ;ايعدايــ١ تعــين دعــِ ايؿـٗـ يٝؿعًــٛا نــ

ٕٸ ايعدايــ١ ٖـٞـ »ٚتٗذــري قطــسٟ، ٚبهًُــ١ ٚاســد٠: رٜب َـٔـ قتـٌـ ٚسؿــاز ٚتعــ ،ايؿًطــطٝين إ

طستٗا ا٫ضــتهباز١ٜ عًــ٢ ايعــامل  نـٌـ َــا َـٔـ غــأْ٘ إٔ ٜعــصش ايــدٚز ايسٜــادٟ ٭َسٜهــا ٚضـٝـ

 .«املعاؾس

ٕٸ نٕٛ ايعداي١ ٚنريو  ،يطت أزّٚ تبطٝط َطأي١ )ايعداي١( اـطري٠ ٚاؿطاض١. إ

َـ     َطـأي١ دٜٓٝـ١ أٚ تتذـاٚش ايـد     ،املؿاِٖٝ ا٭خس٣ ايكسٜب١ َٓٗا  ٔا٥س٠ ايدٜٓٝـ١ قـد أثـاز ايهـجري 

ـٞـ َـٔـ خــ٬ٍ َــا ذنــستٴ         ــت أزَ ــدَّا سٛهلــا. ٚإ ــا نٓ إىل  ايبشــٛخ، ٫ٚ شاٍ ايبشــح قت

ٝٸع ٚاٱضــ٬ّ يف عًُٝــ١ بٝــإ      ٕٸ إشاســ١ ايتػــ ط ٖــرٙ املطــأي١ أٜكــّا. إ ســجهِ عًــ٢ عــدّ تبطـٝـ

ا ٚأبعادٖــا ،ٚطــسن فــسٸد ايعدايــ١ ،املــ٬ى ملػــسٚع١ٝ ْعــاّ ظ دٕٚ بٝــإ خؿا٥ؿـٗـ ؾٝـ٘ـ ، يـٝـ

ٝٸٔ إعــ٤٬ يػــإٔ ايعدايــ١; يـٔـ  تًــو اـؿــا٥ـ ٚا٭بعــاد بػــهٌ ٚاقــض  ٚذيــو ٭ْٓــا َــا مل ْبــ

،    ٜهــٕٛ باٱَهــا  ـ٘ـ ــسّٚ اؿــدٜح عٓ ــا ْ ــ٢ َ ــس     ٕ ايتعــسف عً هٕٛ فــسد ؼسٜ ٚإ ــا ضـٝـ

 عذٸ١ ايتػبٸح ٚايتُطو بايعداي١ ٫ أنجس. ;ٚؽًـ َٔ قٝٛد اٱض٬ّ ،يًٓؿظ

ٕٸ قٛيهِ: ، مساس١ ايدنتٛز ضسٚؽ ٕٸ َ»إ ا نتبت٘ إ ا نإ بطـبب غريتٞـ عًـ٢    إ

ٚخاؾ١ يف عؿـسْا ٖـرا، ٚيطـت     ،ايدٜٔ، ٚ٭عاجل ب٘ اؿا٫ت املسق١ٝ ايي أؾابت عكٛيٓا

أزدٛ يف ٖرا ايطسٜل امل٤ًٞ باملمـاطس َٓؿـبّا أٚ َهطـبّا، ٚإ ـا أْـا يف ايٛاقـع قـد قـشٝت         
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ُاض١ ٚايصٖد نإ َٔ اؿساز٠ ٚاؿ «ٕ س  يًشكٝك١ أْطاْٞ نٌ سبٸ آخسظُٝع ذيو. ؾإ

َٚٓٗـا زضـايتهِ    ،ٚسـجهِ اٯخـسٜٔ يف سكٌـ ايطٝاضـ١     ،عٝح أْطاْٞ مجٝع ْػاطاتهِ

د قُــد خــامتٞ ١ يف ايــب٬د، ٚنــريو    ;إىل ايطـٝـ بػٝــ١ تػــذٝع٘ عًــ٢ إثــاز٠ ايؿتٓــ١ ايطٝاضـٝـ

دعؿـسٟ. ٚيهٔـ َـا ايـرٟ ميهٔـ ؾعً٘ـ عٓـدَا         ضعٝهِ ايعكِٝ يف إثاز٠ ايع١َ٬ قُد تكٞ

ــسأ ْؿٸــ  ـٔـ ا٭ٍٚ إأق ــ١ ب    هِ َ ــ٬ أز٣ غــري يٛعــ١ املطايب ــ١ىل ا٭خــري ؾ ، ٚايطــعٞ ايدميكساطٝ

 ٘  !ايػسبٝـ١   ايدميكساطٝـ١ نٞـ ميهٔـ إيباض٘ـ ثـٛب      ;اؿجٝح يتكطٝع أطساف ايدٜٔ ٚأٚؾـاي

  ٚ ايـرٟ ٚعــدمت يف بداٜــ١ زضــايتهِ   ،املتــصأَ ايدميكساطٝــ١إذا ناْـت طسٜكــ١ ْٚٗــر ايتـدٜٸٔ 

  ٍ ٞٸ ايكـٛ ٕٸ عٓـا٤نِ نـإ   ببٝاْ٘ ٚإظٗازٙ، ؾعًـ ٚذيـو ٭ٕ ٖٓـاى ايهـجري     َٔـ دٕٚ دـد٣ٚ;  : إ

ؿظ   ٔ ضــبكهِ يف ايكــسٕٚ ا٭خــري٠ قــدٖ ــ نتــب ايهــجري َـٔـ ايهتــب يف ٖــرا ايػــإٔ ٚبـٓـ

شٞ. ٚيــريو مل       تهـٔـ نتابــاتهِ ضــ٣ٛ تهــسازّا  ــ٬٘    ايٓٝــ١، ٚخاؾــ١ يف ايعــامل املطـٝـ

َٳ ٚٸا١َ ٖـرا ايتهـساز   ٔٵيه٬ّ   ،ضبكهِ. ٚعًٝ٘ ٜٓبػٞ بهِ ػٓٝب قسٸا٤نِ ايتمبٸط يف د

 ٚتؿهسٚا بػهٌ تبكٕٛ َع٘ ع٢ً غ٤ٞ َٔ اٱض٬ّ.

 ايهجري َٔ ٚقتهِ. ، ٚأخرّ اعترازٟ عٔ إطاي١ ايه٬ّٚيف اـتاّ أقدٸ

 

  



 

 

 

 بٓا٤ ايفِٗ االعتكادٟ
 حماٚي١ يًجُع بني اخلامت١ٝ ٚاإلَا١َ ٚاملٗد١ٜٚ

 

حسٍه سىروجًأ. 

 ترجمح: السٍد حسه مطر الهاضمً

 

 َكّد١َ ــــــ

خ أثـاز اي يكد  ٘ ا٭خـري٠ يف بـازٜظ،   ايـدنتٛز عبـد ايهـسِٜ ضـسٚؽ يف قاقـست      ػٝـ

ــٛإ:   ٝٸع ٚؼــدٜات  »ؼــت عٓ ــ١ايتػــ ــّٛ      «ايدميكساطٝ ــام َؿٗ إغــها٫ّ ســٍٛ خؿــٛف اْطب

ٖٚـٛ إغـهاٍ    َـس ايـرٟ اضـتدع٢ زدٚد أؾعـاٍ نـجري٠.     ا٭ ٱَا١َ ٚاملٗد١ٜٚ عًـ٢ خـتِ ايٓبـ٠ٛ.   ا

ٜٚتكض َٔ خ٬ٍ ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥  امت١ٝ.اـٜكّٛ ع٢ً آزا٤ إقباٍ اي٬ٖٛزٟ يف تؿطريٙ ملطأي١ 

ــتًمـ يف     ـ٘ـ ٜ ُٸ ٕٸ ٖ ــا أ ــي تٛؾـٌـ إيٝٗ ــ١اي ٞ   ،ايدميكساطٝ ــٛس ـٔـ اي ــتمًـ َ ـٔـ   ،ٚاي ــس َ أنج

ٕٸ ْؿــظ ٖــرٙ ا٭ٚيٝــ١ يف ســدٸ ذاتٗــا  اـامتٝــ١ ٚبــني اٱَاَــ١ ٚاملٗدٜٚــ١.اْػــػاي٘ بــاؾُع بــني  ٚإ

ٱغـهاٍ يف خؿـٛف   َٛقع تأٌَ ٚؼكٝل. ٚيهٓٓا ْـسّٚ ٖٓـا إٔ ْجبـت َـا إذا نـإ ٖـرا ا      

 ٫. بني اٱَا١َ ٚاـامت١ٝ ٚازدّا أٚ عدّ ا٫ْطذاّ

 

 ْعسٜتإ يف ايعالق١ بني ايعكٌ ٚايٛحٞ ــــــ

ٔٷ ٌٸ ٖرا ايتعازض زٖ ٕٸ س ٛٸ٠ ْؿطٗا ٜبدٚ أ ٚايٓطب١ بني ايعكٌـ   ،بايتدقٝل يف ؾًطؿ١ ايٓب

يـي تػـهٌ   ٖٚٞـ ا  ا٭ٚىل: يف خؿـٛف ايٓطـب١ بـني ايعكٌـ ٚايـٛسٞ:     ٚايٛسٞ. ٖٚٓاى ز٩ٜتإ 

   ّ ٕٸ ايٓطـب    ،أضاضّا يطـسن اٱغـهاٍ املتكـد ١ بـني ايعكٌـ ٚايـٛسٞ ْطـب١ تباديٝـ١. ؾُٗـا       تكـٍٛ بـأ

ُٗا.  ،    أَــسإ َتعازقــإ يف ْؿطـٝـ ٚيــريو نــإ ايــٛسٞ يف َسسًــ١ ٖــٛ اؿــانِ دٕٚ ايعكـٌـ

ٚيهـٔـ ايعكـٌـ آخــر بــايُٓٛ ايتــدزهٞ ستــ٢ ٜؿـٌـ إىل دزدــ١ ٜكــع ؾٝٗــا ســدٸّا هلُٝٓــ١ ايــٛسٞ    
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بٓشٛ  ٚسٝح تهٕٛ اٱَا١َ ٕ اـامت١ٝ إع٬ّْا يٓٗا١ٜ ايٛسٞ.ا املب٢ٓ تهٛٚضٝادت٘. ٚع٢ً ٖر

 ٫ ميهٔ قبٛهلا عاٍ َٔ ا٭سٛاٍ. َا اضتُسازّا هل١ُٓٝ ايٛسٞ

ٕٸ ايٓطب١ بني ايعكٌ ٚايٛسٞ ٖٞ ْطـب١ املـت٬شَني  ٖٚٞ  ايجا١ْٝ: ؾأسـدُٖا ٫شّ   ،تس٣ أ

ِّٚاٯخس ًَصّٚ، ؾُٗا يٝطا َتعازقإ، بٌ َ٪ِّ ُا. ٚيف ٖـرٙ ايس٩ٜـ١ ايـي      دإ َٚت ُـإ يبعكٗـ

 عكـٌـ سذــ١ باطٓــ١، ٚايــٛسٞ سذــ١ ظــاٖس٠.  تٓطــذِ َعٗــا عُــد٠ ايٓؿــٛف ايدٜٓٝــ١ ٜهــٕٛ اي 

ٕٸ ايـٛسٞ ىاطـب ايعكٌـ بايدزدـ١       ٕٸ ايتدٜٔ ٖٛ غػٌ اٱْطإ ايعاقٌ ٚاملؿهـس، ٚإ ٚأضاضّا ؾإ

ِٴ اٯٜٳـاتٹ    ﴿ا٭ٚىل، ٚيف ذيو ٜكٍٛ تعـاىل:   ٔٴ اهلُل َيُهـ ِّ ٕ  َنرٳيٹَو ٜٴبٳـ ِٵ تٳعٵكٹًُـٛ )ايبكـس٠:   ﴾َيعٳًُٖهـ

ٕٳ  ﴿ٚقاٍ أٜكّا:  ،(848 ِٵ تٳعٵكٹًُـٛ ٝٸّا ٖيعٳًُٖهـ ٓٳاٙٴ ُقسٵآّْا عٳسٳبٹ ْٻا َأْصٳِي ٫ٚ ٜتُـسد عًـ٢    .(8)ٜٛضــ:   ﴾ٔإ

  ٍ إ٫ ايــرٜٔ ٜتبعــٕٛ اٯبــا٤ ٚا٭دــداد تبعٝــ١   (1)سكــا٥ل ايــٛسٞ ايــي قــسع اهلل بٗــا أمســاع ايعكــٛ

 .  (4)أٚ ضٓٔ اؾا١ًٖٝ، (0)، أٚ نباز ايكّٛ(8)عُٝا٤

مل ٜهٔ ايٓـاع قـد بًػـٛا َسسًـ١      اإذ ،سٝح َسس١ً ضٝاد٠ ايٛسٞ ،يف ايس١ٜ٩ ا٭ٚىلٚ

ٝٸِ ٚٚيـٞـ أَــس باضــِ ايـٓـ ، ٚيهـٔـ سٝــح ٜػــدٚ ايعكـٌـ      ايٓكــر ايؿهــسٟ ؾٗــِ عادــ١ إىل قــ

ٕٸ  ، ئـ تعـٛد ٖٓـاى َٔـ سادـ١.     متهٔ ايٓاع َٔ إدزاى اؿكا٥ل بأْؿطِٗقد ٚ ،َهت٬ُّ ٚإ

ٛٸ٠ ٚست٢ يف  ،ايس١ٜ٩ ؾؿٞ مجٝع ايعؿٛز ٖرٙ ٚأَا يف ;(5)ّا ي١ٜ٫ٛ ا٭غمافٜكع سدٸ ختِ ايٓب

نإ ٖٓاى عك٤٬ ٜطتُعٕٛ إىل أقٛاٍ ا٭ْبٝـا٤، بٌـ نـإ ا٭ْبٝـا٤      ،عؿس ا٭ْبٝا٤ ايطابكني

ِ ٜعسقــٕٛ نًُــاتِٗ ٚدعــٛتِٗ يف قايــب َـٔـ ا٭ديــ١ ٚايــرباٖني ايعكًٝــ١    ، ٜٚطــايبٕٛ (6)أْؿطـٗـ

ِ     املعازقني هلِ مبـا عٓـد   ٚطبعـّا عًـ٢ أضـاع ٖـرٙ      .(7)ِٖ َٔـ ا٭ديـ١ ٚايـرباٖني عًـ٢ كـايؿتٗ

ٛٸ٠.  ايس١ٜ٩ ٫بد َٔ إٜكان َع٢ٓ ختِ ايٓب

َـا ٜتعًـل باْطـذاّ خـتِ      ايـدنتٛز ضـسٚؽ يف   ايرٟ ٜـرنسٙ ٕٸ اٱغهاٍ ٚاؿكٝك١ أ

ٛٸ٠ ُـ   ،َع اٱَا١َ ٚاملٗد١ٜٚ ٚازد ع٢ً َب٢ٓ ايس١ٜ٩ ا٭ٚىل ايٓب د٠ ايي ٖٞ ز٩ٜت٘، ٜٚبدٚ أْٗـا ايع

يف آزا٥٘ يف فاٍ املعسؾ١ ايد١ٜٝٓ، َٔ قبٌٝ: اؿدٸ ا٭دْـ٢ َٔـ ايـدٜٔ، ٚايعًُاْٝـ١، ٚايتعددٜـ١      

إ٫ َطأي١ ٚاسـد٠ َُٗـ١ تبـدٚ يٞـ أْٗـا       لٳؾًِ تبٵ َٚا إىل ذيو. ،ايد١ٜٝٓ، ٚبطط ايتذسب١ ايٓب١ٜٛ

ٚمل تأخر ْؿٝبٗا َٔ ايبٝإ ٚايتؿطري يف خؿٛف أؾهاز ضسٚؽ، ٖٚٞ ددٚا٥ٝـ١   ،أًُٖت

ا٥٘ ٖٛ إٔ ايتدٜٔ أَس غري دٜٸٔ يف عؿس اـامت١ٝ. ٚايرٟ اضتٓبطت٘ غمؿّٝا َٔ فُٛع آزايت

 . ظ َٔـ ايكــسٚزٟ إٔ ٜهــٕٛ ك  عك٥٬ٞـ ٛ  ايؿـّا يًعك٬ْٝــ١. ٚطبعــّا يـٝـ ٍ بــإٔ َٚـٔـ ا٭ؾكٌـ ايكــ
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ظ يـ٘ـ أٜــ ،ؾٗــٛ تــابع حملــ  ايــرٚم ايػمؿـٞـ ٚايبــاطين ايتــدٜٔ َطــأي١ ذٚم ٫ أنجــس،  ١ ٚيـٝـ

ب أٟ ريو يٝطـت ٖٓـاى َٔـ قـسٚز٠ يًتـدٜٔ، ٚإٕ نـإ ٫ ٜرتتٻـ       ٚيـ  َٛقـٛع١ٝ عًـ٢ اٱطـ٬م.   

١ ٫ تهُٔـ يف اؾُـع          قسز ع٢ً َٔ ٜتبٓاٙ، ا٭َـس ايـرٟ ٜجبـت بـدٚزٙ إٔ َػـهًت٘ ا٭ضاضٝـ

بٛؾـؿٗا ٚاسـد٠ َٔـ ايعٓاؾـس     ، بني اٱَا١َ ٚختِ ايٓب٠ٛ، ٚإ ا تهُٔ يف اؾُع بني اٱَا١َ

 .١ٝايدميكساطٚبني  ١ْ هلرا ايتدٜٔ ايرٚقٞ،املهِّ

ٕٸ ؾسف اخت٬ف تًو ايس١ٜ٩ عٔ ٖرٙ ايس١ٜ٩ ٫ ميهٓ٘ سٌـ ايتعـازض املـرنٛز.     إ٫ أ

، ٚإَهـإ  ٚإ ا ْطتطٝع اٱداب١ عٔـ ٖـرا ايتعـازض َٓطكٝـّا إذا أثبتٓـا ؾـشٸ١ ايس٩ٜـ١ ايجاْٝـ١        

ٖٚـرا َـا    لٝب عٔ ايتعازض املتكـدّ َٓطكٝـّا.  ٚعٓدٖا ميهٔ ع٢ً أضاضٗا إٔ  ايدؾاع عٓٗا.

 ْٟٓٛ اـٛض ؾٝ٘.

ٕٸ املٓطل ايرٟ ْطتٓبط٘ َٔ ايٓؿـٛف ايدٜٓ  ٛٸ٠ ٚايتـدٜٸٔ.     إ ٕٸ  ٝـ١ وهـِ بكـسٚز٠ ايٓبـ ٚإ

أٚ ٫ ٜـ٪َٔ بٗـا    .ٖرٙ ايكسٚز٠ ْاغ١٦ َٔ ْٛع َعسؾتٓا اٱهل١ٝ، ٫ٚ ٜٓهس إدزاى املعسؾ١ اٱهل١ٝ

ٛٸ٠  إذا  كــّا هلــرا املٓطــل ؾإْٓــا . طب(8)إ٫ عًــ٢ مــٛ ضــطشٞ ٚقػــسٟ ضــ٣ٛ ايــرٜٔ ٜٓهــسٕٚ ايٓبــ

ٚإْ٘ـ ملٔـ ايعبـح إٔ     ٓدزى إٔ اهلل ٫ ٜكـّٛ بؿعٌـ عبجـّا.   ا ضـ ْٸـ باؿهُـ١ ٚايسيـ١ ؾإ   عسؾٓا اهلل

ىل َٓــصٙ عـٔـ ذيــو قطعــّا. ؾاٱْطــإ ٚاهلل تعــا إ يُٝٝتـ٘ـ بعــد َــدٸ٠ ٜٚٓتٗـٞـ ا٭َــس،ىًــل اٱْطــ

شع٢ عٝــا٠ خايــد٠. ٕٸ غاٜــ١ اٱ ضـٝـ ىل مجٝــع ايٛؾــٍٛ إْطــإ ٖـٞـ ايٛؾــٍٛ إىل اهلل تعــاىل ٚٚإ

ٕٸ اهلل َٛدــٛد َطًــل ٫ٚ َتٓــ(9)طًــلايهُــا٫ت ٚايهُــاٍ امل ، ؾُـٔـ ايطبٝعـٞـ إٔ تهــٕٛ اٙٺ. إ

ٕٸ ايعكـٌـ اٱْطــاْٞ ٜــدزى أْـ٘ـ ٫ ٜطــتطٝع ٚؾكــّا يًشطــابات   ايػاٜــ١ ٫ َتٓاٖٝــ١. ٚٚاقــض أٜكــّا أ

ٚإ ا ايطسٜل  ، إٔ ٜكطع ٖرٙ املطاؾ١ اي٬قدٚد٠،َٚا ميًه٘ َٔ عُس قدٚد ،ا٫عتٝاد١ٜ

ٞٸ  ٛ  ايٛسٝــد يطــ يٝــتُهٔ َـٔـ طـٞـ املطــري    تعا١ْ بايطــبٌ غــري املتعازؾــ١; ا٫ضــ ٖــرا املطــري ٖــ

   ٞ ، ٜٚكـع ٖـرا ايطـبٌٝ غـري املتعـازف،      اي٬قدٚد يف َد٠ قدٚد٠، ٚيـريو ٜٓـصٍ اهلل ايـٛس

ٛٸ٠ طسٜــل ايتذسبــ١ ٚا٫ضــتد٫ٍ ايعــادٟ،  أٟ غــري يف تؿــسف اٱْطــإ. ٚبٗــرا املعٓــ٢ تػــدٚ ايٓبــ

 .(13)أَسّا قسٚزّٜا

ٞٸ املطـري.     ٢ اٱْطإ إٔ ٜتعسٸف ايطسٜـل يف ايعباز٠ املتكدٸ١َ ٜتعٝٸٔ عً ; يٝـتُهٔ َٔـ طـ

ظ َتشهِّ ،ِايـٓـ ٸ َعًِّــ إذّا ُــّا، ٚإذا متٸ إثبــات عؿــ١ُ ايـٓـ ، ٚإذا نــإ وــلٸ يًـٓـ  إٔ  ٚيـٝـ

ٛٸ٠ ٖٞـ َسسًـ١ ايـتشهِ، ٚإ ـا ستـ٢ يف ٖـرٙ             ٕٸ َسسًـ١ ايٓبـ ٜهٕٛ َػـسعّا، ؾٗـرا ٫ ٜعـين أ
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ٕٸ ٖـرٙ ايطـبٌ هـب إٔ تؿٌـ      يًٓ ;ٌ ٖٛ ايرٟ ٜجبت أؾٌ ايعؿ١ُ املسس١ً لد ايعك ٚذيو ٭

 نُا ٖٛ ساٍ ا٭ؾساد ـ  ٕ اجملتُع اٱْطاْٞطإ بػهٌ ناٌَ ٚدقٝل ددّا. ٚسٝح إإىل اٱْ

ري ايــدزٚع ٚاملعِّ  دزاى بايتــدزٜرٜطــٟٛ َساتــب اٱ ـــ ُــني بػــهٌ ؾــإٕ ٖٓــاى قــسٚز٠ إىل تػـٝـ

ٝد         ٍ  َطٗـسٟ: نايتًُٝـر ايـرٟ ٜبـد    تـدزهٞ ـ ٚنُـا ٜعبٸـس ا٭ضـتاذ ايػٗـ  ،أ َٔـ ايؿــ ا٭ٚ

١ ـ   يٝتكــدّ ٜٚتــدزز يف ايطــطٛن ٚاملطــتٜٛات ايعًٝــا ١ بعــد ضـٓـ ستــ٢ ٜؿـٌـ إىل َسسًــ١ َـٔـ  ، ضـٓـ

 ِّ ٖٚـرٙ املسسًـ١ ٖٞـ َسسًـ١ خـتِ       اٜـ١ دؾعـ١ ٚاسـد٠.   ً٘ـ ٫ضـتٝعاب بسْـاَر اهلد   ايبًٛؽ ايعكًٞـ ت٪

ٛٸ٠. ٕٸ ٖرا ايه٬ّ ايبطٝط ايٓب ٖـ ، ايرٟ وعإ٫ أ ٛزٟ ٢ بكبٍٛ ايدنتٛز ضسٚؽ ٚإقباٍ اي٬

ــ١         ـ٘ـ ٜؿـٌـ إىل َسسً ــٛؽ ايعكـٌـ اٱْطــاْٞ أْ ــاز٠ ْعــين ببً إمجــا٫ّ، عادــ١ إىل تعــبري دقٝــل. ؾت

ٞٸ ايطسٜــل إىل ايهُــاٍ ;ٜطــتػين َعٗــا ٌٸ    ،يطــ عـٔـ اهلداٜــ١، ٜٚػــدٚ بإَهاْـ٘ـ إٔ ٜــدزى نــ

ٛٸ٠     غ٤ٞ بٓؿط٘. ٖٚرا ٖٛ املعٓـ٢ ايـرٟ ٜـرٖب إيٝ٘ـ ايـدنتٛز ضـسٚؽ يف       . َـا ٜتعًـل غـتِ ايٓبـ

. ٖٚــٛٚقــد ذنــسٙ يف كتًــ خ ايــي ،ْؿــظ ْعسٜــ١ إقبــاٍ اي٬ٖــٛزٟ ـ نتبـ٘ـ  عــرب عٓٗــا ايػـٝـ

ٛٸ٠ ،َطٗسٟ غتِ ايدٜٔايػٗٝد َستك٢  . ؾطبكّا ي٬ضـتد٫٫ت املتكدَـ١ ٫   (11)ٚيٝظ ختِ ايٓب

ىل طسٜـل ايٛؾـٍٛ إ  يـو ٭ٕ املعكـ١ً ٚاملطـأي١ ا٭ٚىل ـ أٟ      ٚذ هـٕٛ ٖـرا ايهـ٬ّ ؾـشٝشّا;    ٜ

ت قا٥ُـ١ عًـ٢ ساهلـا، ٫ٚ ميهٔـ يًعكٌـ ا٫عتٝـادٟ       ٫ شاي غا١ٜ غري قدٚد٠ يف شَٔ قدٚد ـ 

ٌٸ ٖرٙ ايكك١ٝ يٛسدٙ أبدّا. ٚٚؾكـّا هلـرا ايـديٌٝ ٜبكـ٢ ايـٛسٞ ٚاملػـسٚع اٱهلٞـ قـسٚزّٜا          إٔ و

ٕٸ (18)ع٢ً ايدٚاّ بًٛؽ ايعكٌ ايبػسٟ مبع٢ٓ إٔ اٱْطإ ميهٓ٘ إٔ ٜطتٛعب َػسٚع اهلدا١ٜ . إ

ز أٚ تهـٕٛ ٖٓـاى سادـ١ إىل ٚسٞـ ددٜـد،      َٔ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ عاد١ إىل ايتدزټ ،َسٸ٠ ٚاسد٠

٫ أْـ٘ـ يـٔـ تهــٕٛ ٖٓــاى سادــ١ إىل قتــ٣ٛ اهلداٜــ١ ايــي ٚؾــًتٓا َـٔـ طسٜــل ايــٛسٞ. ؾعــدّ       

 اؿاد١ إىل ػدٜد ايٛسٞ غ٤ٞ ٚعدّ اؿاد١ إىل أؾٌ ايٛسٞ غ٤ٞ آخس.

 

٠ّٛ ـــــ  ٚعٞ اإلَا١َ يف ظٌ فًطف١ ايعكٌ ٚايٓب

ٛٸ  ٠ أٚ ػدٜـدٖا، دٕٚ إٔ ٜطـتًصّ َٔـ ذيـو خـتِ      إىل ٖٓا متٸ سٌ ايتعازض بني ختِ ايٓبـ

 عح ايتعازض ايعـاٖسٟ َـع اٱَاَـ١ ـ ايـرٟ ٖـٛ أؾٌـ قٌـ ايبشـح ـ          ايدٜٔ. ٚيهٔ ٫ ٜصاٍ 

ٕٸ ايتـدقٝل يف ٖـرا املعٓـ٢ َٔـ بًـٛؽ ايعكٌـ ايبػـسٟ ميهٓ٘ـ إثبـات عـدّ ٖـرا               . إ٫ أ عًـ٢ ساي٘ـ

ـْـ  رنس إغــها٫ّ ايتعــازض أٜكــّا. ٚيهـٞـ ٜتكــض ٖــرا اؾاْــب َـٔـ ايبشــح َـٔـ ا٭ؾكـٌـ إٔ 
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ايؿ٬ضؿ١ اٱغسٜل قبٌـ   أٚ ايٓاع يف عؿس ٕٸ أعساب اؾا١ًٖٝ يف عؿس ايٓ ٖٚٛ ٌٖ أ ،آخس

ٝـ  ذيو بكسٕٚ از يف قٝـاع بًـٛؽ   ناْٛا قد ٚؾًٛا إىل َسس١ً ايبًٛؽ ايعكًٞ  ٚأضاضّا َا ٖٛ املع

َٔـ   ،َا قاي٘ إقباٍ اي٬ٖٛزٟ إٔ ُّٝا  ٌٖٚيٝظ ٖرا ايه٬ّ ن٬َّا ؼٗهايعكٌ ايبػسٟ  أ

ٖٞ َسس١ً ايعكٌ ا٫ضتكسا٥ٞ يًبػس، قـد ؼكـل يف تًـو املسسًـ١ ايصَٓٝـ١      ٕٸ َسس١ً اـامت١ٝ أ

 .(10)عٛد إىل ايكسٕ ايطابع عػس ي٬ًُٝد أّ أْ٘ ٜ

ٕٸ   ٚيــٛ ؾٗــِ ذيــو املعٝــاز  ٖٓــاى َعٝــازّا يبًــٛؽ ايعكـٌـ ايبػــسٟ.يـٛ دقكٓــا دٝــدّا يٛدــدْا أ

ٕٸ اٱَاَـ١ ٫ ؽـايـ بًـٛؽ ا      .       بػهٌ ؾـشٝض يٛدـدْا أ ، بٌـ ٖٞـ يف ا٭ضـاع َٔـ يٛاشَ٘ـ يعكٌـ

ٛٸ٠. ؾكد نإ ٖٓاى إىل ٚيهٞ ٜتكض ذيو املعٝاز عًٝٓا ايسدٛع َسٸ٠ أخس٣  عؿس ػدٜد ايٓب

ٚأْبٝــا٤ يًتبًٝــؼ. ٚايؿ٦ــ١ ا٭ٚىل تــأتٞ بػــسا٥ع    ْٛعــإ َـٔـ ا٭ْبٝــا٤ يف ايتــازٜخ: أْبٝــا٤ يًتػــسٜع;  

ات   ايصَـإ، ٚعـدّ بًـٛؽ ايبػـس١ٜ     ددٜد٠، ٚتٓػأ عُد٠ ْػاطاتِٗ َٔ د١ٗ ايتػٝري يف َكتكٝـ

ٚايؿ١٦ ايجا١ْٝ تعٌُ ع٢ً تطبٝـل ذيـو املػـسٚع عًـ٢      ٫ضتٝعاب َػسٚع ناٌَ َٔ د١ٗ أخس٣;

َٔ خ٬ٍ ا٫ضتعا١ْ بايٛسٞ َا داَـت ضـاز١ٜ املؿعـٍٛ، ٚنـريو      ،املطا٥ٌ ٚا٭ٚقاع ايطا٥د٠

ٗـاز  تٛقٝض خطأ ايتشسٜؿات ايي طايت أؾٌـ املػـسٚع )ايٓؿـٛف املكدٸضـ١(، َٔـ خـ٬ٍ إظ      

 ايٓـ ا٭ؾٌٝ.

ٚعٓـدَا   بًٛؽ ايعكٌـ ايبػـسٟ نـإ يف َـٛزدٜٔ.    يٛ دقكٓا ايٓعس ؾطٛف ْدزى إٔ عدّ 

 ٌ ٚاْكطاع ايٛسٞ اؾدٜد َؿَّٗٛا.ٜٓتؿٞ املٛزدإ ٜهٕٛ إَهإ عسض َػسٚع ناَ

ىل امؿـاز  ًُٛزد ا٭ٍٚ َٔ ايتشسٜـ يف ايهتب ايطـُا١ٜٚ إ ٜٚعٛد ايطبب ا٭ضاضٞ ي

ٌ امؿــاز ايعًــِ، عًــ٢ ؾ٦ــ١ خاؾــ١ َـٔـ اجملتُــع، ٖٚـٞـ طبكــ١   قــسا٠٤ ايٓؿــٛف املكدضــ١، بــ 

سٝــح نــإ ٖــ٪٤٫ ٜعُــدٕٚ إىل ؼسٜـــ ايٓؿــٛف يؿــاؿِٗ، ٜٚبكــ٢    ا٭سبــاز ٚايسٖبــإ،

ًٗـ         ٛٸ٠ ٜبًـؼ تع ِ ايٓـاع ٚسؿعٗـِ يًٓؿـٛف    عا١َ ايٓاع يف غؿًـ١ َٔـ ذيـو. ٚيف َسسًـ١ خـتِ ايٓبـ

 َٔ أْٛاع ايتشسٜـ.املكدض١ َسس١ً ٫ ميهٔ َعٗا يطبك١ خاؾ١ إٔ تكّٛ بأٟ ْٛع 

ٚ ٞ إَهــإ اْطبـــام املػـــسٚع ايعـــاّ عًــ٢ ســـٛادخ ايعؿـــس بػـــهٌ    ٖـــٛ املــٛزد ايجـــاْ

ٛا إىل بًـٛغِٗ ايعكًٞـ مل ٜتُهٓـٛا َٔـ ا٫ْطبـام            ناٌَ، ؾشٝـح مل ٜهٔـ ايٓـاع قـد ٚؾًـ

ِ اهلل ٚنـــاْٛا يـــريو ىتًؿـــٕٛ. ٚيـــريو ناْـــت ٖٓـــاى سادـــ١ إىل إٔ ٜعًِّـــ  ،بػـــهٌ دقٝـــل

ػــٕٛ. يؿــشٝض َـٔـ طسٜــل ايــٛسٞ، ٖٚــ٪٤٫ ٖــِ ا٭ْبٝــا٤ املبِّفُٛعــ١ خاؾــ١ طــسم ا٫ْطبــام ا
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ٕٸ أْبٝا٤ ايتبًٝؼ ناْٛا َٔـ خـ٬ٍ ا٫ضـتعا١ْ بـايٛسٞ اؾدٜـد ٜتُهٓـٕٛ َٔـ تطبٝـل         ٚايٛاقع أ

 َكاَني ايهتاب املكدع ٚغسٜعتِٗ ع٢ً سٛادخ َٚطا٥ٌ عؿسِٖ.

ٛٸ٠ اْتكًت َط٪ٚي١ٝ تطبٝل املػسٚع ايعاّ عًـ٢ سـٛادخ ا  ٚ يعؿـس إىل  يف َسس١ً ختِ ايٓب

ُا بِٝٓٗ  ؾإذا ظٗس بعـد ذيـو غـمـ، ٚيـٛ     ايعًُا٤. ٚيهٔ َا ٖٛ ايعٌُ يٛ اختًـ ايعًُا٤ ؾٝ

ٞ   ع٢ً تعًِ ا ٌُباضِ اٱَاّ، ٜع  نـإ ذيـو ٖـٛ ايٓـ ٸ     ٫ْطباقات ايؿشٝش١ َٔـ طسٜـل ايـٛس

ايتبًٝػٞ. ٖٚٓا َهُٔ املطأي١ املُٗـ١ ايـي تػـهٌ أضـاع َؿٗـّٛ بًـٛؽ عكٌـ اٱْطـإ، ٖٚـٛ          

ظ ت٬ّ مجٝع قت٣ٛ ايـٛسٞ َٔـ ايٓـ ،    أٚ فُٛع١ َٔ ايٓاع تطتطٝع اض ظٗٛز إْطإ  ٚيٝـ

ٚاضـتٝعابٗا بعكـٛهلِ، َٔـ دٕٚ إٔ ٜهْٛـٛا يف سادـ١       َٔ طسٜل امل٥٬ه١ نُـا ٖٞـ ايعـاد٠،   

ــاّ إىل ٚســٞـ ددٜـــد.  ٫ْطبـــام نــٌـ سادثـــ١ ددٜـــد٠  ــ١  عًـــ٢ املػـــسٚع ايعـ  ٖٚـــ٪٤٫ ٖـــِ ا٭٥ُـ

ٕٸ املطأي١ ايي ٖٞ يف غا١ٜ ا^املعؿَٕٛٛ ٕٸ عًُٗـِ    ^َا ٜتعًل با٭١ُ٥ ٭١ُٖٝ يف. إ ٖٞـ أ

ني نــاْٛا   ّ عًــ٢ عًُٗــِ بايػٝــب، دٕٚ ايعهــظ، بــايكسإٓ َكــدٻ ٕٸ ا٭ْبٝــا٤ ايتبًٝػـٝـ يف ســني أ

ًٕٛ َٔ طسٜل ايٛسٞ )عًِ ايػٝب اؾدٜد( إىل ؾٗـِ نتـابِٗ املكـدع بػـهٌ ؾـشٝض.      ٜتٛؾٻ

اؿؿٍٛ عًـ٢ مجٝـع َعـازف     ِٓٗ َٔميهِّ (14)ؼ إدزانِٗ ايعكًٞ َكدازّاٚا٭١ُ٥ ِٖ ايرٜٔ بً

ٕٸ      ؾٻٛعؿسِٖ، ٜٚت ايٛسٞ َٔ ْ ٸ ًٕٛ إىل َعسؾ١ ايػٝب َٔـ خـ٬ٍ عًُٗـِ بـريو ايهتـاب. إ

د ن٬  د ن٬َـ٘ـ إىل ًَــو ايــٛسٞ، ٚأَــا اٱَــاّ ؾإْـ٘ـ ٜطـٓـ َـ٘ـ إىل ايـٓـ  ايـٓـ  ايتبًٝػـٞـ ٜطـٓـ

 ٔ اـطأ.َ يف اضتٓادٙ ٖرا َعؿّٛ ٖٛٚايكسإٓ، ٚ

ٕٸ ايه٬ّ نإ سٍٛ بػسٟ، ٚيٝظ بًٛؽ عكٌـ بكـع١   بًٛؽ ايعكٌ اي قد ٜػهٌ ٖٓا بأ

 أغماف.

 ٛاب دديٞ، ٚظٛاب آخس عكًٞ دقٝل.ٚميهٔ اٱداب١ عٔ ذيو ظ

ْٓطـب  أَا اؾٛاب اؾديٞ ؾٗٛ أْ٘ نًُا قاّ غمـ أٚ غمؿإ بعٌُـ َعـني ؾإْٓـا    

يكـد بًػـت اٱْطـا١ْٝ َسسًـ١ َتكدَـ١      »٬ّ: َٔ ذيو أْٓا ْكٍٛ َـج ٚ ذيو ايعٌُ إىل مجٝع ايٓاع.

يف ســـني مل ٜؿــٌـ إىل ايكُـــس ضـــ٣ٛ بكـــع١  ،«ٓتٗـــا َــٔـ ايٛؾـــٍٛ إىل ايكُـــسايعًـــِ َٖه َــٔـ

 أغماف.

   ٞ ــ ــ١ ا٭دم ؾٗ ــ١ ايعكًٝ ــا اٱداب ــ١     ٚأَ ــ١ ٖـٞـ َسسً ــٍٛ: مبــا إٔ املسسً ـٌـ   إٔ ْك ــٛؽ ايعك بً

ٕٸ . ٚاؿكٝكـ١ أ ^ؾـإٕ إدزاى املعـازف ٫ ٜٓشؿـس با٭٥ُـ١ املعؿـَٛني      ايبػسٟ يؿِٗ املعـازف 
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ٖٞـ َطـاعد٠ ايٓـاع يًٛؾـٍٛ إىل ٖـرا       ،بٛؾـؿِٗ أ٥ُـ١   ،١ًٝا٭ؾـ  ^إسد٣ ٚظا٥ـ ا٭٥ُـ١ 

، َـٔـ خــ٬     ـٞـ ــٛؽ ايؿهــسٟ ٚايعكً ــدٜٔ. ٚنُــا  ايبً ــ١ اجملتٗ ــا ٍ تسبٝ ـ٘ـ  ضــابكّا ذنسْ َـٔـ ؾإْ

غـري   ـ  نُـا نـإ يف ا٭َـِ ايطـابك١    َٔـ ايٓـاع بؿٗـِ َعـازف ايـدٜٔ،       ايطبٝعٞ إٔ ٜبدأ عددٷ

ٍٷ ـ  ا٭ْبٝا٤ ايتبًٝػٝني ٕٸ  سبـاز ٚايسٖبـإ.  َٔـ ا٭  زدا يف َسسًـ١   ^َُٗـ١ ا٭٥ُـ١ املعؿـَٛني   ٚإ

  ّ ٛٸ٠ ٫ تهُٔ يف بٝإ آسـاد ا٭سهـا ٚاضـتمسادٗا َٔـ ايٓؿـٛف املكدٸضـ١، بٌـ       ،َا بعد ايٓب

ٕٸ َُٗتِٗ ا٭ضاع تهُٔ يف بٝإ أضايٝب ؾٗـِ ايٓؿـٛف املكدٸضـ١    أٟ  ،(15)أٚ تؿـشٝشٗا  ،إ

        ٔ ٜٔ، ٜٚٛاد٘ـ  ٜٚبـدإٔٚ ؾٗـِ ايـد    ،٫بد َٔـ إٔ تـأتٞ َسسًـ١ ٜعٗـس ؾٝٗـا ايهـجري َٔـ اجملتٗـدٜ

تعــددّا يف ا٭قــٛاٍ، ٚطبعــّا ٫بــد هلــِ َـٔـ  ـ    نُــا يف عؿــس ا٭ْبٝــا٤ ايطــابكنيـ ضــا٥س ايٓــاع    

ٕٸ ايكبض ٚاؿطٔـ  ايسدٛع إىل َعؿّٛ ٜبِّ ٔ هلِ ا٭ضايٝب ايؿشٝش١ َٔ اـاط١٦، َٔ قبٌٝ: إ

، ٚنـــريو ا٫ضتشطـــإ،ايػـــسعٞ خطـــأ، ٚ يف ســـني إٔ تؿطـــري ايكـــسإٓ  إٕ ايكٝـــاع باطــٌـ

 ض، ٚبريو ٜتِ بٝإ سدٚد ايؿشٝض َٔ اـطأ.بايكسإٓ ؾشٝ

ــاّ »ا٭سادٜــــح ايــــي تكــــٍٛ يف َكــــُْٛٗا:  ٚيــــريو ؾكــــد ٚزدت ايهــــجري َـــٔـ   اٱَــ

ٕٸ اٱَاّ َٔ سٝح نْٛ٘ إَاَّا ٖـٛ غـري عـامل ايـدٜٔ،     «، ٜ٪ت٢ ٫ٚ ٜأتٞب١عنايه ، مبع٢ٓ أ

 ّ بٛؾــؿ٘  ؾعًُــا٤ ايــدٜٔ َٛظؿــٕٛ بــايتبًٝؼ، بـٌـ ٚستــ٢ ايــرٖاب إىل ايٓــاع، يف ســني إٔ اٱَــا

ـ٘ـ ذيــو، بـٌـ عًــ٢ ايعًُــا٤     ظ َـٔـ َُٗت إٔ  ،يهـٞـ وؿــًٛا عًــ٢ ايؿٗــِ ايؿــشٝض   ;إَاَــّا يـٝـ

 .(16)ٱَاّ، ٚإٔ ٜعًُٛا ع٢ً تؿشٝض أضايٝبِٗ اىلإٜٛاؾًٛا ايسدٛع 

ٕٸ َسس١ً سكٛز اٱَاّ يف اجملتُـع  بػٝـ١ سٌـ َعكـ٬ت ؾٗـِ      ;َٚٔ خ٬ٍ ذيو ٜتكض أ

ِ طـسم ايؿٗـِ        ميهٔ هلا إٔ تهٕٛ َسس١ً قدٚد٠، أٟ بامل ،ايدٜٔ كـداز ايـرٟ ٜـتِ ؾٝ٘ـ تعًٝـ

ٕٸ ^ايؿشٝض يًدٜٔ، ٜٚتِ إمجـا٫ّ ْكـد ا٭ضـايٝب اـاط٦ـ١ ٚتؿـشٝشٗا َٔـ قبٌـ ا٭٥ُـ١         . ٚإ

ِ نــاْٛا ٜؿــسٸٕٚ عًــ٢ ٖــرا ا٭َــس.  ا٭٥ُــ١ أْ ٚيــريو نــاْٛا ٜعًُــٕٛ عًــ٢ تسبٝــ١ بعــ     ؿطـٗـ

ري َكتؿس عًـ٢  ايه٬ّ غاٱؾتا٤. ٖٚرا ِْٚٗ باؾًٛع يف املطادد ٚٚناْٛا ٜأَس ،ايت٬َٝر

سٝـح عُـد ا٭٥ُـ١ إىل تسبٝـ١ ٚإعـداد ايعًُـا٤ يف        ،ٜػـٌُ ايعكا٥ـد ٚايهـ٬ّ أٜكـاّ    ايؿك٘، بٌ 

أٟ يف مجٝــع قــاٚز ٚنــريو يف بعــد ا٭خــ٬م ٚايعسؾــإ،   ٖــرٙ اؿكــٍٛ ٚا٫ختؿاؾــات، 

 .ٱض٬ّ ٚأبعادٙ ايج٬ث١: ايعكا٥د; ٚا٭خ٬م; ٚا٭سهاّا

ٕٸ بًــٛؽ ايعكـٌـ ايبػــسٟٚ ايــرٟ ٜعتــرب ايعاَـٌـ ٚايطــبب يف اختتــاّ  ،خ٬ؾــ١ ايهــ٬ّ: إ
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ٔٷ ،َسس١ً ايٓبٛات  بج٬ث١ أَٛز: زٖ

ٞ          ـ1 ، ٚدٛد إْطـإ أٚ فُٛعـ١ َٔـ ايٓـاع ٜطـتطٝعٕٛ اضـتٝعاب مجٝـع َعـازف ايـٛس

 ، ٜٚٓكًٕٛ ٖرا ايؿِٗ إىل اٯخسٜٔ.ٚأخرٖا عٔ ايٓ  َسٸ٠ ٚاسد٠، ٫ عٔ طسٜل ايٛسٞ إيِٝٗ

َٔـ خـ٬ٍ ايـتعًِ     ،رٜٔ وؿـًٕٛ تـدزهٝاّ  ٚدـٛد إْطـإ أٚ فُٛعـ١ َٔـ ايٓـاع ايـ       ـ8

 ٚتطبٝل ايٛسٞ ع٢ً املطا٥ٌ اؾص١ٝ٥. ،ع٢ً قاب١ًٝ ايتؿطري ،ع٢ً ٜد ٖ٪٤٫ املعًُني

 ؾٝا١ْ أؾٌ ايهتاب َٔ ايتشسٜـ. ـ0

ٕٸ ٚدٛد اٱَ ٛٸ٠ٚبريو ٜتكض أ ، بٌ ٖٛ َٔـ يٛاشَٗـا. َٚٔـ بـاب     اّ ٫ ٜتٓاؾ٢ َع ختِ ايٓب

ٕ    َطــو اـ ـ٘ـ زمبــا نــا ــاّ ْػــري إىل أْ ــ٢ نــ٬ّ  ت ــجكًني     َعٓ ـٓـ  ا٭نــسّ يف ســدٜح اي اي

ــجكًني   »املعــسٚف:  هِ اي ــازى ؾـٝـ ـٞـ ت ــاب اهلل :إْ ي  نت ـٝـ ـٞـ أٖـٌـ ب ــِ ٖــرا    «; ٚعرتت ٕٸ ؾٗ ٖــٛ أ

قد أساطٛا عًُّا نا٬َّ ٚؾشٝشّا، َٔـ خـ٬ٍ ايعؿـ١ُ; يهٞـ      ُنياملػسٚع عاد١ إىل َعِّ

ُِٗ يٓـــا ٜػـــدٚ باضـــتطاعتٓا ٜكَٛــٛا بتعًُٝٓـــا إٜاٖـــا. ٚطبعـــّا بعـــد  ط ؾُٗـــّا بٗـــرا  تعًــٝـ إٔ مــٝـ

 .(17)املػسٚع

 
 ــــــ اإلَا١َ ٚايػٝب١

با٫ضتؿاد٠ َٔ فُٛع َا تكدّ ميهٓٓا اٱداب١ عٔ إغـهاٍ آخـس ذنـسٙ ايـدنتٛز     

ل بعـــدّ اْطـــذاّ اٱَاَـــ١ َـــع غٝبـــ١ ؾـــاسب ايعؿـــس َـــا ٜتعًٖـــ ضـــسٚؽ يف عٛثــ٘ـ ايتايٝـــ١ يف

َـ  ت ايػٝبـ١ خ٬ؾ١ اٱغهاٍ: إْ٘ بعـد تكبٌـ   ٚأٜكّا.  (18)#ٚايصَإ ١ َٔـ قتٛاٖـا   ؿـسؽ اٱَا

ـ    ع٢ً املطت٣ٛ ايعًُٞ; طـأ يف ؾٗـِ   ٭ْ٘ إذا ناْت اٱَا١َ يًشًٝٛيـ١ دٕٚ ٚقـٛع اٱْطـإ يف ا

١ بعـد زسٌٝـ ايٓـ          ايدٜٔ بعد زسٌٝ ايٓ  ٕٸ مجٝع املػـانٌ ايـي ٚادٗٗـا أٌٖـ ايطٓـ  |ؾإ

ع١ بعــد غٝبــ١ آخــس ا٭٥ُــ١. ؾــإذا ناْــت اؿهُــ١ َـٔـ اٱَاَــ١ ٖـٞـ عؿــ١ُ     ٛادٗٗا ايػـٝـ  ضـٝـ

ؾٝذب عدّ سؿٍٛ ايػٝب١ أؾـ٬ّ، ؾـإذا    يف اـطأ يف ؾِٗ ايدٜٔ بعد ايٓ ايرٖٔ َٔ ايٛقٛع 

 سؿًت ايػٝب١ ٜؿِٗ َٔ ذيو عدّ قسٚزتٗا َٔ زأع.

ٚ     ١ ٕٸ ٚظٝؿـ١ اٱَـاّ ا٭ضاضٝـ با٫يتؿات إىل َا تكدّ ميهٔ اٱداب١ عٔ ٖرٙ ايػب١ٗ بـأ

ِ ا٭ضـايٝب ايؿـشٝش١ يؿٗـِ          ظ بايكـسٚز٠    َٔ سٝـح ؾٗـِ ايـدٜٔ تهُٔـ يف تعًٝـ ايـدٜٔ، ٚيٝـ

 ٔ . ٚإذا نـإ نـريو ؾعٓـدٖا ميهٔـ ملسسًـ١ سكـٛز اٱَـاّ يف        (19)تعًِٝ مجٝع قت٣ٛ ايـدٜ
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ــع ـٌـ املػـــ   ;اجملتُـ ـٌـ سـ ـٔـ أدـ ــدٜٔ، َـ ــِ ايـ ــاّ ؾٗـ ــ١ أَـ ــري٠   انٌ املاثًـ ــ١ قؿـ ــٕٛ َسسًـ إٔ تهـ

ِ ا٭ضـايٝب ايؿـشٝش١ يف ؾٗـِ ايـدٜٔ، ٚتعـسٜ         (83)ٚقدٚد٠ ، أٟ باملكداز ايرٟ ٜتطـع يتعًٝـ

ِٸ ٫ تهــٕٛ ايػٝبــ١ مبعٓــ٢     ^ـاط٦ــ١ يٓكــد ا٭٥ُــ١ ا٭ضــايٝب ا عًــ٢ مــٛ اٱمجــاٍ. َٚـٔـ ثــ

ٕٸ ايػٝب١ ميهٔ إٔ ؼؿٌ يف ٚقت متٸ ؾٝ٘  أ٫ّٚ:ٚذيو  إٜهاٍ ايٓاع إىل أْؿطِٗ ٚإُٖاهلِ; إ

ٌ،     تجبٝت عَُٛٝـات ا٭ضـايٝب ايؿـشٝش١ يؿٗـِ ايـدٜ      ايـرٟ  ٔ يف إطـاز َعسؾـ١ اٱضـ٬ّ ا٭ؾٝـ

ٔ  ب ٚقاَٛا ع٢ً أضاض٘ ،قبً٘ ا٭١ُ٥ ٕٸ َٔـ مجًـ١    ٚثاْٝـّا: . ٛقع ايتعايِٝ ايؿشٝش١ يؿٗـِ ايـدٜ إ

ًٗا     ،املٗاّ ايي ٜكطًع بٗا اٱَاّ ُٸـ١    ،٫ٚ ٜطعٓا يف ٖـرٙ ايعذايـ١ اــٛض يف تؿاؾٝـ ٖٞـ َٗ

يف  ستـ٢ ، اي١ٜ٫ٛ املع١ٜٛٓ، ايرٟ تعترب َٔـ أٖـِ ايؿٛا٥ـد ايٛدٛدٜـ١ يٲَـاّ يف مجٝـع ا٭عؿـاز       

طتؿٝدٚا َٔ ٚدٛد اٱَاّ نُـا ٜطـتؿاد َٔـ ايػـُظ     ، ٚميهٔ يًٓاع ؾٝٗا إٔ ٜعؿس ايػٝب١

ٚطبعـّا ؾـإٕ ٖـرٙ اي٫ٜٛـ١ املعٜٓٛـ١ يٝطـت ْـاظس٠ إىل إٜؿـاٍ املٓـاؾع ايؿسدٜـ١            إذا سذبٗا ايػُاّ.

ستـ٢ باٱغـساف ايعـاّ عًـ٢      ،ا٭بعاد ا٫دتُاع١ٝ َٔ ْاسٝـ١  يف ؾشطب، بٌ إٕ اٱَاّ ٜكطًع

ــدٜٔ يف اجملتُــع    ــدٜٔ ٚايت ــاز اي ــا   ;تٝ ـ٘ـ تع ــل قٛي ٘ٴ     ﴿ىل: يتشكٝ ــ ــا َي ْٻ ٚٳٔإ ــرِِّنسٳ  ــا اي ٓٳ ٔٴ ْٳصٻِي ــ ــا ْٳشٵ ْٻ ٔإ

ٕٳ ِ. َٚـٔـ ٖــرٙ ايٓاسٝــ١ ٜتكــض .(81) (9)اؿذــس:  ﴾َيشٳــاؾٹُعٛ ع١ مل ٜٛنًــٛا إىل أْؿطـٗـ  إٔ ايػـٝـ

إْـا  »، إذ ٜكـٍٛ:  يف تٛقٝع ي٘ بػهٌ ؾـسٜض # ٖٚرا َا أند عًٝ٘ ؾاسب ايعؿس ٚايصَإ

 .(88)«ًني ملساعاتهِ، ٫ٚ ْاضني يرنسنِغري َُٗ

ٕٸ عجٓا ٜدٚز سٍٛ قسٚز٠ سكٛز اٱَـاّ يف عًُٝـ١   بس يًُسٸ٠ ايجا١ْٝ يف اـتاّ ْرنِّٚ أ

ظ بٝــإ مجٝــع ا٭َــٛز ايــي تجبــت قــسٚز٠    |ٝــإ ايــدٜٔ بعــد زسٝـٌـ ايـٓـ  اـــامت  ب ، ٚيـٝـ

اٱَــاّ، ٚإ٫ ؾــإٕ ٚدــٛد اٱَــاّ ميهـٔـ إٔ ٜهــٕٛ قــسٚزّٜا َـٔـ ْــاسٝتني أخــسٜني يف اؿــد      

ْٚاسٝـ١   ٛا٥ـدٖا إغـاز٠ عـابس٠;   املعٜٓٛـ١، ايـي أغـسْا إىل بعـ  ؾ    ا٭د٢ْ، ُٖٚا: ْاس١ٝ اي٫ٜٛـ١  

اؿه١َٛ ٚاهلدا١ٜ ايعاٖسٜـ١ ؾُٝـع ايٓـاع، ٖٚٞـ َػـسٚط١ طبعـّا بتـٛؾس ايػـسٚط ٚإعـداد          

.      ا٭زق١ٝ يكبٍٛ ايٓاع، ٜٚبدٚ أْٗا َٔ أٖـِ ايؿًطـؿات امل    رتتبـ١ عًـ٢ ظٗـٛز اٱَـاّ بعـد غٝبت٘ـ

ٕٸ ايتؿؿٌٝ يف ٖاتني ايٓاسٝتني وتاز إ  ىل َكاٍ آخس.ٚإ
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 األغعس١ٜٚالعتصاٍ اد. ضسٚؽ بني 
 

ىرپدارٌىش محمد أ. 

 ترجمح: حسه الهاضمً 

 

ٕٸ إدابــ١ ايــدنتٛز  خ بُٗـٔـ  إ ٖـٞـ تهــساز يًكؿــ١  ضــسٚؽ ايجاْٝــ١ عـٔـ ْكــد ايػـٝـ

ٕ َٔ ٚدٗـ١ ْعـسٟ   ٚ .َٓ٘ َسازّا املتكد١َ املػـسٚع ايـرٟ ٜتكـدٸّ ب٘ـ ايـدنتٛز ضـسٚؽ ٜػًـب         ؾـإ

 ْب٘ ايطٝاضٞ ع٢ً داْب٘ ايعًُٞ ٚاملعسيف.دا

ٝـ      ِ.   إذا نـإ ايتٓـٜٛس ايـدٜين ٜعــين فـسٸد تٛد ٕٸ  ٘ ايٓكـد إىل ايؿكـ٘ـ ؾٗـٛ ْػـاط عكـٝـ ٚإ

ع أقـش٢       ِٸ َٓاقػـت٘ َٔـ      ـ    نُـا ٜبـدٚ   ـ   ٚد٘ـ ايتعـازض بـني اـامتٝـ١ ٚايتػٝـ أبـسش َٔـ إٔ تـت

ض ٖــرٙ املطــأي١    ٕٸ َــساد ايــدنتٛ ٖٚـٞـ ،ايصاٜٚــ١ ايتازىٝــ١. ٚعًٝٓــا يف ٖــرٙ ايعذايــ١ تٛقـٝـ ز أ

ٟ  ضسٚؽ َٔ )ايتػٝع( ٖٛ ايتػٝع ا٫ثـين  ٕ ٜـستبط َؿـريٙ بايطٝاضـ١    ايـرٟ ؾـادف أ   ،عػـس

ٕٸ ْعس١ٜ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٖٞ اؾاْـب ا٭بـسش َٔـ ٖـرٙ ايٓعسٜـ١. ٚمبعـصٍ عٔـ ٖـرا          اؿه١َٝٛ. ٚإ

 ١ٝ:ايتْكد ايدنتٛز ضسٚؽ يًتػٝع َتّٝٓا; ٚذيو يٮدي١ اي ٘ ؾإْين ٫ أز٣نًٓ

ٛٸ٠ مبكــساض اٱَاَــ١. َٚـٔـ يكــد ؼــدخ ــ  1 ايــدنتٛز ضــسٚؽ عـٔـ تكطٝــع أٚؾــاٍ ايٓبــ

خــ٬ٍ ايٓعــس إىل املطــأي١ َـٔـ ٖــرٙ ايصاٜٚــ١ ٜبــدٚ إٔ ايطا٥ؿــ١ ايٛسٝــد٠ ايــي مل تكطــع أٚؾــاٍ  

ٛٸ٠ عًــ٢ ٖــرٙ ايػــان١ً ٖــِ غايبٝــ١ أٖـٌـ ايطــٓٸ   ٝٸٔ عًــ٢ ايــدنتٛز  ايٓبــ ١ يف ايعــامل. ٚعًٝـ٘ـ ٜتعــ

ٝٸع.  ع إذا نــإ املــساد ٖــٛ فــسٸد ؼدٜــضــسٚؽ إٔ ٜكــدٸّ تعسٜؿــّا ددٜــدّا يًتػــ د ٚتــريٌٝ ايتػـٝـ

ٝٸع   ايطٝاضــٞـ املعاؾـــس ٚدـــب اقتؿـــاز اؿـــدٜح بؿـــساس١ ٚٚقـــٛن عًـــ٢ تـــريٌٝ ٖـــرا ايتػـــ

         . ِٸ تٛظٝـ َػسط اؾساسـ١ َٔـ طـسف ٚاسـد عًـ٢ نٝـإ ايتػـٝٸع بأمجع٘ـ اـاف، ٫ إٔ ٜت

ات٘ ايطٝاضــ             ع عًــ٢ طــٍٛ ايتــازٜخ ٖــٛ ٖــرا ايــرٟ ْــساٙ ظُٝــع َكتكـٝـ ١ٝ يكــد نــإ ايتػـٝـ

ٝٸع    ــ ــد ايتػـ ــ٢ ْكـ ــا٤ عًـ ــإ ايبٓـ ــ١. إذا نـ ـٌـ    ،ٚا٫دتُاعٝـ ٛٸ٠ يف ايعـ ــ ــع ايٓبـ ــتٓاد إىل ٚقـ با٫ضـ
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ٚاهلاَؼ، ؾٝذب ع٢ً ايكاعـد٠ عـدّ ايتٛقــ عًـ٢ ايٛاقـع ايـسأٖ، ٫ٚبـد َٔـ ايعـٛد٠ خطـ٠ٛ           

 ْؿٌ إىل ايبدا١ٜ ا٭ٚىل يًتػٝع. خط٠ٛ ست٢

ــا   ــــ 8 ع١ يف تـ ع١ ٚغـــري ايػــٝـ ــاٍ ايـــدنتٛز ضـــسٚؽ يف بٝـــإ َٛقـــع ايػــٝـ زٜخ ايـــدٜٔ قـ

هًُني ٚاملــداؾعني عـٔـ سٜٔ ٚايعسؾــا٤ ٚاملــتإذا نــإ ٖٓــاى ايهبــاز َـٔـ املؿطِّــ  » ٚتؿطــريات٘:

 .«ا بسشٚا َٔ ا٭ٚضاط غري ايػٝع١ٝؾإ  سؿٕٛ ايدٜٔ

ـ َٔـ عـدّ     قطعـاّ  ـ  ؾإْ٘ ٫ ىًٛ ؾإٕ ٖرا ايه٬ّ إذا مل ٜهٔ باط٬ّ َٔ ٚد١ٗ ْعسٟ

ٕٸ ايـدنتٛز ضـسٚؽ ْؿط٘ـ ٜـدز      ايعدٍ ٚاٱْؿاف; ى أنجـس َٔـ غـريٙ إٔ يـٛا٤ اؿسنـات      ؾـإ

ع١ بــاملع٢ٓ ا٭عــِ.    ا أدخًٓــا دٚز املعتصيــ١ يف ٚإذ ٚاملــدازع ايعكًٝــ١ يف اٱضــ٬ّ قــد يًـ٘ـ ايػـٝـ

ــاب ع       اؿطـ ـٝـ ــس يف تٛضـ ــاطُٝني يف َؿـ ــؿا٤ ٚايؿـ ــٛإ ايؿـ ــا٤ دٚز إخـ ـٔـ إيػـ ــتُهٔ َـ ـٔـ ْـ ؾًـ

ِ إ٫ إذا نــإ يًُؿطِّــ داؾع عـٔـ سٝــاض ِ أٚ املــس ٚايعــازف ٚاملــتهِّاؿسنــات ايعكًٝــ١، ايًـٗـ

 اٱض٬ّ تعسٜـ آخس ٫ ٜعسؾ٘ غري ايدنتٛز ضسٚؽ.

ع١ َك   »تٛز ضسٚؽ عٓدَا ٜكٍٛ: َا ٖٛ َطتٓد ايدنـ 0 ٕٸ آزا٤ ايػٝـ دَـ١  يٝظ ا٭َـس بـأ

  «ٚأق٣ٛ باملطًل َٔ آزا٤ غريِٖ

  ٌ ـٞـ  ، ايــرٟ بــسش يف  ؾٗـٌـ ٜطــتٓد يف ذيــو إىل ايتــازٜخ ا٭غــعسٟ ايطٜٛــ َٛيــٟٛ ٚايػصاي

ٍ      ،َٔ ايدنتٛز ضـسٚؽ بػهٌ خاف  أيٝظ عذٝبّا   ،ايـرٟ ٜـدعٞ ػدٜـد ػسبـ١ ا٫عتـصا

! ٫ أزّٚ َٔـ ٖـرا ايهـ٬ّ    َٛيـٟٛ أٚ ايػصايٞـ   ؾٗـِ ايـدٜٔ يف    إٔ ٜس٣ َسادٙ َٚجاي٘ـ ايبـازش يف  

ٕ أقٝؿ٘ ٚأزّٚ ايٛؾـٍٛ إيٝ٘ـ ٖـٛ    ٚإ ا ايرٟ أزٜد أ ، أٚ تػٜٛ٘ مسع١ ايػصايٞ،َٛيٟٛؽط١٦ 

َـٔـ خــ٬ٍ  ،ْــساٙ ٜطــًو ضــًٛى ا٭غــاعس٠ زدا٤ ا٫عتــصاٍ أْـ٘ـ بُٝٓــا ًٜــبظ ايــدنتٛز ضــسٚؽ

ع١  ٕٸ غــري ايػـٝـ ايــرٜٔ ٜــرنسِٖ ايــدنتٛز  ،تهــسازٙ ٫دعــا٤اتِٗ. ٚطبعــّا عًٝٓــا إٔ ٫ ْػؿـٌـ أ

ٔ      ،ضسٚؽ إذا  نإ هلِ ايطِٗ ا٭ٚؾس يف تطٜٛس ايٓعـاّ ايؿكٗٞـ يف ايعـامل اٱضـ٬َٞ. ٚيهـ

ع١ ُــا ٖــٛ عــد ؾ اضــتجٓٝٓا ايػصايـٞـ ايــدنتٛز ضــسٚؽ    ٜػــريد املٓتكــدٜٔ يًؿكـ٘ـ َـٔـ غــري ايػـٝـ

ظ هلـ      ، ٚايؿمس ايساشٟ ،بٛقٛن إىل ابٔ عسبٞ ا ذنـس دقٝـل   ٦َٚـات ايُٓـاذز ا٭خـس٣ ايـي يٝـ

ٞ   ، ٚيهٔ عًٝٓا ٚٚاقض يف ايبني ْؿط٘ـ عٓـدَا ٜتذـاٚش َكٛيـ١      إٔ ٫ ْٓط٢ أٜكـّا إٔ ابٔـ عسبـ

 ايٓكطـ١ ايـي   ٜٚؿٌ إىل سدٚد ايتأٌٜٚ، ٜهـٕٛ يف اؿكٝكـ١ ٚايٛاقـع قـد ٚؾٌـ إىل      ،ايتؿطري

ٞ   ايػٝع١ إيٝٗا،ضبك٘  ٚاـكـٛع   ،ؾهٝـ ميهٔ ايكٍٛ بتؿٜٛب ٚإداش٠ تأ٬ٜٚت ابٔـ عسبـ
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ا ٚإبعادٖـا ؼـت ذزٜعـ١         ع١ ْعٌُـ عًـ٢ زؾكٗـ ملا ٜكٍٛ، ٚيهٔ عٓدَا ْؿٌ إىل تأ٬ٜٚت ايػٝـ

ٛٸ  ٚايتطسٸف ! ايػً

ٔ       ــ  4 ٕٸ سذـس ايصاٜٚـ١ ٫دعـا٤ات ضـسٚؽ يف ٖـرٙ ايبشـٛخ ٜهُـ يف  ـ  نُـا ذنسْـا   ـ  إ

ؿرتض دــد   . ؾًـٓـ ع١ قــد ٚظؿــٛا    ،٫ّ ؾــش١ نــ٬ّ ايــدنتٛز ضــسٚؽ  ْكــد ايؿكـ٘ـ ٕٸ ايػـٝـ َـٔـ أ

ٛٸ٠، ٚعًٝٓا َٔ اٯٕ ؾؿاعدّا إٔ ْتم٢ً عٔ ٖـرا ايطـًٛى    اٱَا١َ َكساقّا يتكطٝع أٚؾاٍ ايٓب

  ٚ ع١ َـٔـ غريٖــِ  إذا   اــاط٧، ؾُــا ٖـٞـ ٚظٝؿتٓـا بعــد ذيــو   ٤ ايــرٟ ميٝٸـص ايػـٝـ َــا ٖـٛ ايػـٞـ

بــني ٫ٜٚــ١ عًـٞـ ٫ٜٚٚــ١ ابـٔـ  ما ٖــٛ ايؿــسؾُــ  سؿــس اي٫ٜٛــ١ باي٫ٜٛــ١ ايباطٓٝــ١نــإ ايبشــح يف

اي١ٜ٫ٛ ايـي تتذًـ٢ يف ايطٝاضـ١.     ٓايف إٔ َساد ايدنتٛز ضسٚؽ َٔ اي١ٜ٫ٛ ٖ عسبٞ  ٫ غٓو

ٌٻ ٌ ؾٌٗـ تٛؾٻـ   بطبٝعـ١ اؿـاٍ إ٫ يف َؿـدام ٚاسـد.     ٖرا ايٓٛع َٔـ اي٫ٜٛـ١ يف ايعـامل    ٚمل ٜتذ

 ٛ ؾٗــِ أنجــس ؾــشٸ١ َـٔـ ايؿٗــِ  ٛدإىل ٚدــ ،ٖٚــٛ ايكا٥ـٌـ بايتعددٜــ١ ايدٜٓٝــ١ ،ضــسٚؽ زايـدنت

ٚ مبع٢ٓ نٕٛ غري ايػٝع١ أنجس ٚؾا٤ٶ بؿِٗ اٱض٬ّ ٚؾِٗ اـامت اٯخس، ع١   ٌٖـ  ١ٝ َٔ ايػٝـ

ظ ٜٓبػـٞـ   با٫يٜٚٓطــذِ ٖــرا ايهــ٬ّ َــع ا٫عتكــاد بايتعددٜــ١      تؿــات إىل ٖــرا ايهــ٬ّ أيـٝـ

ٝـ ًـدنتٛز ضـسٚؽ إعـاد٠ ايـتؿهري يف ْعسٜـ١ ايتعددٜـ١ ٚبطـط ايتذسبـ١ ايٓبٜٛـ١ أٚ إٔ ٜكــ         ي

 إيٝٗا اضتدزانّا 

ٕٸ ْؿـــ ضــطٛزٙ       َـٔـ ٚدٗــ١ ْعــسٟ إٕ يــبٸ نًُــات ايــدنتٛز ضــسٚؽ ٜهُـٔـ يف أ

ٕٵ    ناْــت غــهاٜات ايــدنتٛز   عبــاز٠ عـٔـ إدابــات عاطؿٝــ١ تٓطــل بايعتــاب ٚايػــه٣ٛ، ٚإ

 ضسٚؽ تطتشل إٔ تًك٢ أذّْا ؾاغ١ٝ، بٌ ٖٞ غايبّا يف قًٗا.

ٌٸـ 5 ان هساز دٛابّا ٖٞ أْ٘ بعـد اتكـ  ٖرا ايت املطأي١ ا٭خري٠ ايي مل أدد هلا بعد ن

ٕٸ ٫ٜٚـ١ زضـٍٛ اهلل        َطأي١ ايػٝع١ ي١ً املكساض ْؿٌ إىل غـمـ خـامت ا٭ْبٝـا٤. ؾؿـشٝض أ

ٕٸ غـسٜع١ خـامت       ا٭ْبٝـا٤ قـد ختُـت غـتِ ايٓبـٛات،     مل تعد ١ٜ٫ٚ قا١ُ٥ َٚٛدـٛد٠، ٚؾـشٝض أ

قسْـّا   ٚيهٔ نٝـ ٜهٕٛ ايتعاٌَ ٚايتٛؾٝل بني غسٜع١ َك٢ عًٝٗا أنجـس َٔـ أزبعـ١ عػـس    

عّٝا ٜكطِّــ         د غـٝـ ٕٸ ا٭َــظ نــإ ٜػـٗـ ــٛ أ ٛٸزٙ  ؾً ٛٸٍ ٚاملتطــازع يف تطــ ــامل املتشــ ع أٚؾــاٍ ٚايع

ٌٸ َطــًِ ٜعُـٌـ ع       امتٝــ١ مبكــساض اٱَاَــ١   اـ د ايٝــّٛ نــ ًــ٢ تعطٝـٌـ اـامتٝــ١    ؾإْٓــا ْػـٗـ

َٔـ ػـاٚش ستــ٢ غـمـ ايـٓـ      َٚــع ٖـرٙ املكـدَات ٫ أدــد َاْعـّا عكًٝــاّ    مبكساق٘ـ اــاف.  

٫ ٜـ٪ثس نـجريّا    ـ  ٚؾكـّا هلـرٙ ايس٩ٜـ١    ـ  ٕ ٚدٛد ايٓ  ا٭نسّ ٚعدّ ٚدـٛدٙ ٚأضاضّا ؾإ ا٭نسّ.
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ٌٸ ٕٸ اؿـدٜح    يف ؾاع١ًٝ عًِ ا٭خ٬م املطتكٌ عٔ ايؿك٘، أٚ ايعكٌ املطتك عٔ ايدٜٔ. ٚعًٝ٘ ؾـإ

ض ؾدز َٔ قُد أّ عٝط٢ أّ َٛض٢، ؾإْٓا يف ايتايٞ مٔ ايرٜٔ ْٛقِّـ ضٛا٤  ،عٔ اـامت١ٝ

ٕٸ ايعكـٌـ عٓــدَا ٜطــتػين   ٚتعسٜؿٓــا اـــاف. َعٓــ٢ اـامتٝــ١ َـٔـ خــ٬ٍ   خ٬ؾــ١ ايهــ٬ّ: إ

ٌٸ  ئـ تػــدٚ ي٘ـ سادـ١ بــايٓ ، ٜٚهـٕٛ ايعكٌـ بٓشــٛ َٔـ ا٭مـا٤ ٖــٛ ؾـاسب ايــٛسٞ،          ٜٚطـتك

ٌٸ   ٘   يٓعٛد بعد ذيو إىل َا نٓا ؾٝ٘ َٔ دٚا١َ ايدٚز ايباطٌ. إٕ ايعكٌـ املطـتك  ٚاملطـتػين بٓؿطـ

 ْ  آخس يف ثٛبٺ ددٜد. ٖٛ

ٕٸ َسا د ايدنتٛز ضسٚؽ َٔ تأنٝدٙ ع٢ً ايؿٗـِ ايؿـشٝض يًمامتٝـ١ ٖـٛ     إْين أدزى أ

ٟٸ    ــس ـٌـ ايبػـ ــا٤ دٚز ايعكـ ــدّ إيػـ ــاّ اٱداز٠      عـ ــاى يف َكـ ــٕٛ ٖٓـ ــٍٛ اهلل، ٚإٔ ٫ ٜهـ ــد زضـ بعـ

ٕٸ ٖـرا اؾٗـد ٜطـتشل ايتكـدٜس      ٫ٚ غـوٓ  ١ٝ ٚا٫دتُاعٝـ١ غـمـ ؾـٛم إٔ ٜٴطـأٍ.    ايطٝاض يف أ

ٕٸ طسن املطأي١ بٗرا اي ػهٌ ٚا٭ضًٛب ٜطـاعد عًـ٢ بًـٛؽ ايػاٜـ١     ٚايجٓا٤. ٚيهٓين ٫ أتؿٛز أ

اٱَـاّ )ايػا٥ـب   ٚاهلدف. ؾإذا ناْت ٖٓاى ٬َش١َ بني ايػٝع١ ٚإيػا٤ دٚز ايعكٌ املطتكٌ عٔـ  

ام إيػـا٤ ايعكٌـ َٔـ خـ٬ٍ ايتُطـو            أٚ اؿاقس(، ؾ ُٔ ٚدٗـ١ ْعـسٟ ميهٔـ عًـ٢ ٖـرا ايطٝـ

ٕٸ َٔ أِٖ ايٛادبـات ايـي ٜتعـٝٸٔ عًـ٢ ايـدنتٛز ضـس       ٚؽ إٔ ىـٛض ؾٝٗـا   باـامت١ٝ أٜكّا. ٚإ

ع(. ٚأَـا نـ٬ّ           ٛٸ٠( ٚ)اٱَاَـ١( ٚ)ايتػٝـ بٛقٛن ٖٛ إٔ ٜكدّ تعسٜؿـّا دقٝكـّا ٚٚاقـشّا عٔـ )ايٓبـ

ايطٝاض١ٝ( ؾـ٬ ٜطـعٓا ايتطـسم إيٝ٘ـ يف ٖـرا      اي١ٜ٫ٛ )ٚ (ايدنتٛز ضسٚؽ يف )اي١ٜ٫ٛ ايباط١ٝٓ

 ٘ ع١      ايبشح ع٢ً مٛ ٜؿٞ عكـ ع١ يف ايعـامل ٫ ميهٔـ اختـصاهلِ بػٝـ ٕٸ ايػٝـ ٕ  . نُـا أ  ،إٜـسا

. ؾــإذا ع١ اعتكــادّا  ٚدــدْا  ٛذدــّا ٚاســدّا تعتكــد ؾٝـ٘ـ ايكــا٥ًني ب٫ٜٛــ١ ايؿكٝـ٘ـ مجاعــ١ َـٔـ ايػـٝـ

ايـدنتٛز ضـسٚؽ إىل إيػـا٤    ست٢ يف اؿد ايرٟ ٜ٪دٟ َٔ ٚد١ٗ ْعـس  ١ٜ إَاَِٗ، زاضمّا ب٫ٛ

ٗـرا  ايي ٜ٪نـد عًٝٗـا ايـدنتٛز ضـسٚؽ، ؾ     َٚع ذيو ٫ ْؿٌ إىل ايٓتا٥ر ايطٝٸ١٦ اـامت١ٝ،

ٌٸ ٜعين  ١ عٔ ايؿك٘.ٚا٭خ٬م املطتكًٓ إَهإ اؾُع بني ٖرا ايتػٝع ٚبني ايعكٌ املطتك

 

  



 

 

 

 
 ٚخًط١ ايدنتٛز ضسٚؽ ايدميكساط١ٝاملٗد١ٜٚ ٚ

 

مهدي جامًأ. 

 ترجمح: السٍد حسه مطر

 

ُٸٛا بكٛاْني ايػسٜع١ ٚقـٛابطٗا عًـ٢ مجٝـع    » قاٍ ضسٚؽ: ـ1 ٕٸ ع٢ً املطًُني إٔ ٜٗت إ

ّ ا٭ؾــعد٠ ٚكتًـــ ا ، ٚعٓــد ا٭نـٌـ ٚايػــسب  جملــا٫ت، أثٓــا٤ ايعُـٌـ ٚايساســ١، ٚيف اؿُــا

 .«ٚضا٥س ا٭َٛز

ــد:اي ٕٸ ايٝٗــٛد ٜػــهِّ      ٓك ـٌـ إ ــ٢ املطــًُني، ب ٕٸ ٖــرا ا٭َــس ٫ ٜكتؿــس عً ٕٛ  ٛذدـ٘ـ ًإ

ظ ٚقـع اهلٓـدٚع ٚايصزد     ٕٸ     غـتٕٝٛ بأؾكٌـ سـا٫ّ   ا٭نرب َٚجاي٘ ا٭بـسش. ٚيٝـ َٔـ غريٖـِ. بٌـ إ

٫ٜات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ قد أعذصٚا مجٝع املطًُني ٚاهلٓـدٚع  املطٝشٝني اٱلًٝٝني يف ايٛ

 َٔ ٖرٙ ايٓاس١ٝ.

ٝٸع عــ    ٖٓــاى » قــاٍ ضــسٚؽ:  ـــ8 ــإ ز٥ٝطــإ ميٝٸــصإ ايتػــ ٚميٓشاْـ٘ـ  ،ٔ غــريَٙؿَٗٛ

ــٛؾس ع  ١ ٫ ٜت ٛٸ٠.    خؿٛؾـٝـ ــ ــو ايػــدٸ٠ ٚايك ٔ بتً ــا ايتطـٓـ ــّٛ    ٚأٍٚ  ًٝٗ ــَٛني ٖــٛ َؿٗ ــو املؿٗ ذٜٓ

 .«اي١ٜ٫ٛ

١ ّ ؼدٜــد ايتهًٝـــ ٚايٛظٝؿــ١ ايػــسع١ٝ ػــاٙ ضــٓ  أدزى َؿٗــٛ يطــتٴ ْكــد َٚطــأي١:

ع١ٝ. ٚيف     عُسٖا أنجس َٔ أزبع١ عػس قسّْا، إ٫ إذا نإ ٜعتكد با٫ْط٬ا عٔـ ايعكا٥ـد ايػٝـ

ٞ  ٖرٙ ايؿٛز٠ ئ ٜبك٢ ٖٓاى ٕٸ املطأي١ ضـتمتًـ، ٫ٚ ميهٔـ ايٓؿـض مبجٌـ ٖـرا      ، أٟ إغٝع

ِٸ إْ٘ نٝـ ٜؿٗـِ اـامتٝـ١ ستـ٢ ٜعتـرب      ايػ٤ٞ، ؾاٱَا١َ ٚايػٝع١ ٫ ٜٓؿهإ عٔ بعكُٗا. ث

  ٌٖٚـ ٖـٛ َـا    ايدميكساطٝـ١ ٌٖ ٜعـين  ٚاٱَا١َ ٖاد١َ هلا  َٚا ٖٛ َؿّٗٛ ١ٜ٫ٚ مجٝع ا٭ؾساد  

  ٔ ٟ  نإ ٜدعٛ إيٝ٘ بين ؾدز َٔ تعُِٝ َؿّٗٛ اٱَاَـ١  َٚـ ٍ  ايـر ٕٸ اـ٬ؾـ١ عٓـد أٌٖـ     :قـا إ

١ يٝطــت ٚزاثٝــ١  ٛع َـٔـ ايٓعــاّ ؿــاظ ْــ اهلــا نـٌـ غــمـ  يف ْعــاّ اٱَاَــ١ مت  ٫ٚ ٜٓ ،ايطـٓـ
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املًهٞ ايٛزاثٞ نإ ضا٥دّا يف مجٝع ا٭ْع١ُ املعسٚؾ١ يف ايعامل قبٌ اؾُٗٛزٜـ١ املعاؾـس٠.   

ٕٸ عح )اٱمجاع( ٜبك٢ أَٓٝـ١ ستـ٢ يف اؿكـاز٠ املعاؾـس٠ ايـي أثـريت ؾٝٗـا َطـأي١ سكـٛم           إ

٫ ٚعًٝ٘ـ   أ٠ ايرٟ ٜٛاد٘ ايهجري َٔـ املػـانٌ.  ايطٛد ٚايٓعاّ ايعٓؿسٟ، ٚقكاٜا سكٛم املس

تصاٍ اي١ٜ٫ٛ اؾُاع١ٝ سًُّا بعٝد املٓاٍ. َٔ أٜٔ ٜبدأ ايدنتٛز ضسٚؽ اْط٬قت٘ ستـ٢ ٜطًـب   

 اي١ٜ٫ٛ اؾُاع١ٝ يف ؾدز اٱض٬ّ َٔ ايػٝع١.

ظ   »قاٍ ضسٚؽ:  ـ0 ٕٸ َا ٜكٛي٘ اٱَاّ ايؿادم ٚغريٙ َٔ ا٭٥ُـ١ يٝـ ٜرٖب ايػٝع١ إىل أ

  َ . ٜٚتعــإًَٛ  عـ٘ـ نُــا ٜتعــإًَٛ َــع أقــٛاٍ ايـٓـ   زأٜــّا ؾكٗٝــّا، بـٌـ ٖــٛ عــني اؿهــِ اٱهلـٞـ

إ٫ أْٗـِ ٫ ٜكٛيـٕٛ بعؿـُت٘،     ا بايػٛا يف اسرتاَِٗ ٭بٞ سٓٝؿـ١ ٚايكسإٓ.. أَا أٌٖ ايط١ٓ ؾُُٗ

 .«ٜسْٚ٘ سا٬َّ ي١ٜ٫ًٛ اٱهل١ٝ.. ٫ٚ

٫ أدزٟ ضــبب ؾــ٤ٛ ا٭ضــتاذ ضــسٚؽ إىل ديٝـٌـ عًــ٢ ٖــرٙ ايدزدــ١ َـٔـ   ْكــد َٚٓطــل: 

ِٗ،    ايكعـ. ؾٗٛ ٜكٍٛ: مبا إٔ ايػٝع١ ٫ ٜعرتقٕٛ ع٢ً اٱَاّ ٫ ميهٔ إٔ ٜتطٛز ايٓكـد بٝٓـ

. ٖــرا يف ســني إٔ   ;يف ســني ٜعــد ايػصايـٞـ ْاقــدّا ٚفتٗــدّا ٭ْـ٘ـ ٜعتــرب أبــا سٓٝؿــ١ غمؿــّا َجًـ٘ـ

ٕٸ عؿـ١ُ اٱَـاّ ٫ زبـط هلـا مبطـأي١            قٝاع اٱَاّ ع٢ً أبٞ سٓٝؿـ١ قٝـاع َـع ايؿـازم. نُـا أ

ــ٠ٛ ايٓكــد ٚا٫عــرتاض. َـٔـ خــ٬ٍ ٖــرا ايكٝــ       ٕٸ   تطــٜٛس ق اع ٫ ْؿـٌـ إ٫ إىل ْتٝذــ١ َؿادٖــا أ

ع١، ٚأْٗـا          ٛٸزّا ٚتكـدَّا َٔـ اؿـٛشات ايعًُٝـ١ ايػٝـ اؿٛشات ايد١ٜٝٓ عٓد أٌٖ ايط١ٓ أنجـس تطـ

ع١  ،ؽًــٛ َـٔـ َعكــ١ً اي٫ٜٛــ١  ـ بــايهجري َـٔـ     َـٔـ ٚدٗــ١ ْعــس ضــسٚؽ  ـ    ايــي تطــببت يًػـٝـ

 !ؾٌٗ ٖرٙ ٖٞ اؿكٝك١  املػانٌ،

ٍٕ،يدٜٓا يف إٜسإ تػٝٸ» ـ ٜكٍٛ ضسٚؽ:4 ٖٚـٛ َـا نـإ ايـدنتٛز عًٞـ غـسٜعي        ع غا

ع ايؿؿٟٛ، ٚؾهـس أخبـازٟ ٜؿـطًض عًٝ٘ـ عٓـٛإ ا٫دتٗـاد، ٚيهٔـ اؿكٝكـ١         ٜدعٛٙ بايتػٝټ

 .«د يف اؿٛش٠ ايع١ًُٝ ض٣ٛ ايتكًٝدٖٞ أْٓا ٫ ْػاٖ

ٕٸ ايـدنتٛز             تٜٓٛـ٘:  ١. ؾـإ ع١ ٚايطٓـ ٖٓـا ْػـاٖد أٜكـّا إٔ املطـأي١ أٚضـع ٚأعـِ َٔـ ايػٝـ

ٌٸ  ضسٚؽ ٜس٣ ايتكًٝد ق دٜٔـ َُٗـا نـإ غـهً٘      ؿٛزّا باٱض٬ّ ايػٝعٞ، يف سـني إٔ نـ

أّ ؾكٗـا٤ أّ سـٛازٜني أّ    ، ضـٛا٤ نـاْٛا أ٥ُـ١   ٚيْٛ٘ إ ا ٜكّٛ ع٢ً ايتكًٝد ٚمساع زأٟ ايعًُا٤

 َٚا إىل ذيو. ،ساخاَات

ٕٸ خ٬ؾــ١ نـ٬ّ إقبــاٍ اي٬ٖـٛزٟ يف  » ٜكــٍٛ ضـسٚؽ:  ــ 5 َــا ٜتعًـل بإسٝــا٤ ايؿهــس   إ
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ٛٸ٠ ٜعـٛد إىل ظٗـٛز ايعكٌـ ا٫ضـتكسا٥ٞ عٓـد ايٓـاع.          ايدٜين يف اٱضـ٬ّ ٖـٛ أ   ٕٸ ضـبب خـتِ ايٓبـ

ٕ بًػـٛا  ظٗٛز ا٭ْبٝا٤ قسٚزّٜا، ٚيهٔ َا إؾشت٢ َا قبٌ ظٗٛز ٖرا ايعكٌ ا٫ضتكسا٥ٞ نإ 

ذز٠ٚ ايعكٌ ؾإِْٗ قد اضتػٓٛا عٔـ سكـٛز ا٭ْبٝـا٤... ٚيف اؾـص٤ ا٭خـري َٔـ ايؿؿٌـ اــاَظ         

إقبـاٍ اي٬ٖـٛزٟ يف ٖـرا املٛقـع َٔـ نتاب٘ـ عٔـ ابٔـ          تـبظ ػري إقبـاٍ إىل املٗدٜٚـ١. ٚقـد اق   ٜٴ

ِٸ قاّ بسدٸٖا، ٚإذا نـإ َٔـ املؿـرتض     خًدٕٚ ْكً٘ ؾُٝع ايسٚاٜات املتعًك١ باٱَاّ ايػا٥ب، ث

 ٟ  .«امت١ٜٝتُتع بٓؿظ ؾ٬سٝات ايٓ  ؾإْٓا ضٓشسّ َٔ َٓاؾع اـ إٔ ٜأتٞ َٗد

ْٞ يف ٖرا ايباب. ٚيهٔـ ٖٓـاى   أْا ٫ أدخٌ يف ايبشح املكُٛ ْكد ا٭ضًٛب املعسيف:

 َطأيتإ َٔ ْاس١ٝ ا٭ضًٛب املعسيف:

ٕٸ ايــدنتٛز ضــسٚؽ        ا٭ٚىل: ــدٚ أ ــرٟ ٜب ــاز، ٚاي ـٞـ ٖــٛ املعٝ ــا نــ٬ّ ايػصاي إذا اعتربْ

ٕٸ ايػصايٞ ساي٘ ساٍ أبٞ سٓٝؿ١;نجري ايتعًل ب٘، ؾعًٝٓا ايكٍٛ  ؾـإٕ اضـتٓد يف ن٬َ٘ـ إىل     بأ

ٕٸ إقبـاٍ َجٌـ مجٝـع       ايكسإٓ ٚايٓ  أخرْا ب٘، ٚأَا إذا نإ  . إ ٌٸ َٓ٘ـ شٔ يف سـ َٔ عٓدٜات٘ ؾٓـ

ٌ َٔ َطت٣ٛ ايدٜٔ مبكداز تٛظٝؿ٘ يعكً٘ َٚا أٚتٞ َٔ ايـرنا٤ ايعـاّ   ايعك٬ْٝني ا٭قشان ٜكِّ

ٌٸ عكٌـ ٜكـّٛ عًـ٢     ٚايطا٥د يف َسسًت٘، دا٬ّٖ إٔ يٝظ ٖٓاى يف ا٭ضاع عكٌ قـضٸ  ٕٸ نـ ، ٚأ

ِ ٚاملعتكـدات ايـي ؼـدِّ     ٌ أضظ َٔ ايكٝـ ٦ٓا ذيـو أّ أبٝٓـا. ٖـرا َكـاؾّا إىل غـرٚذ      غـ  ،د ايعكـ

ٛٸ٠ ُـٕٛ ٚتـازٜخ   ٚكايؿت٘ ي٬ضتٓباط ايعـاّ ايـرٟ عًٝ٘ـ املتهِّ    ،اضتد٫ي٘ بػإٔ اـامت١ٝ ٚايٓب

 ايؿهس ايدٜين.

يٝظ َٔ املُهٔ إٔ ْطًب َٔ ايػٝعٞ ٚاملطًِ ايتمًٞ عٔ عكا٥ـدٙ   ايجا١ْٝ ٚايس٥ٝط١:

ٕٸ ايدنتٛز ضسٚؽ ٜـسّٚ  ايدميكساط١١ٝ ض١ٓ يٝعتٓل ْعُ 1433ايي َك٢ عًٝٗا أنجس َٔ  . إ

ــٍٛ َـٔـ خــ٬ٍ ٖــرا ايهــ٬ّ    ِ    ايك ــإْٗ ــ١ ؾ ــ١ ٚاملٗدٜٚ ع١ َتُطــهني باي٫ٜٛ ــا داّ ايػـٝـ ـٔـ  : َ ي

ٚايي ٖٞـ   ،، ٚئ ٜتٛؾًٛا إىل ايؿسد١ٜ ايٓاقد٠ ٚاملعرتق١ ٚاملطتك١ًايدميكساط١ٜٝتٛؾٸًٛا إىل 

غــريٙ أْـ٘ـ ٫ ميهـٔـ ْكــد أٜكــّا. ٚعًٝـ٘ـ ؾإْـ٘ـ ٜــدزى أنجــس َـٔـ  ايدميكساطٝــ١َـٔـ َطــتًصَات 

ِٸ عـرب سؿـس         ٕٸ طسٜـل ايٓكـد ٫ ٜـت ايدٜٔ ٚايعكا٥د بٓشٛ أنجس دنتاتٛز١ٜ ٚتعطؿّا َٔـ ذيـو. إ

ٌٸ     ايـٓـ  بعػــسٜٔ ســدٜجّا، ٚطُــظ اٱَاَــ١، ٚإْهــاز املٗــدٟ، ٚدعـٌـ ايعكـٌـ دا٥ــسّا َــداز نــ

ٕٸ طسٜل ايٓكد بإٔ ْجبت أْ٘ يٛ ٔ  ؾ ٫ إدسا٤ ٖرٙ اؾساسات املطتش١ًٝغ٤ٞ. إ إٔ  هٝــ ميهـ

ٕٸ ايجـٛز٠ ايؿهسٜـ١    ٜتط٢ٓ يٓا ايتكدّ ٚيٛ ـط٠ٛ ٚاسد٠ إىل ا٭َاّ. هب عًٝهِ ايتؿدٜل بأ
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 ضٝاضّٝا أّ دّٜٓٝا أّ غري دٜين. ضٛا٤ نإ ،ٚايعٌُ ايسادٜهايٞ ٖٛ أَس َطتشٌٝ

يجـٛز٠  بعد ازتؿاع ايكش٢. ٚأَـا َـازنظ ٚا   مساس١ ايدنتٛز ضسٚؽ يكد اضتٝكعتٳ

 ؾكد بًٝت ععاَُٗا َٓر عكٛد.

 

 ظالَتو يٝطت ديٝاًل ع٢ً ؾدقو ــــــ ،د. ضسٚؽ

ظ       . ٚيـٝـ إْــين أذٖــب إىل أْـ٘ـ ٜطــري عًــ٢ خــ٬ف ا٫ػــاٙ ايتــازىٞ ايــرٟ ٜطــتٓد إيٝـ٘ـ

ٛٸعـ١       ٌٸ ٖـرٙ ايؿـسم املمتًؿـ١ ٚاملتٓ باٱَهإ اؿًٝٛي١ دٕٚ ٖرٙ اـ٬ؾات، ٚإ٫ ملا غٗدْا نـ

ــازٜخ اٱضــ٬ّ  ــازٜخ يف ت ـٌـ يف ت ٕٸ    ، ب ــإ ا٭خــس٣. إ ٔ ضــا٥س ا٭دٜ ــدٜ ٛٸز   ـ     أؾـٌـ اي ــّا يتؿــ خ٬ؾ

ٚإٜؿـاهلا إىل أؾٌـ ٚاسـد     ،٫ ٜتذ٢ً يف زؾع ا٫خت٬ف بني ايؿسم ايد١ٜٝٓ ـ  ايدنتٛز ضسٚؽ

ٕٸ ٖـرٙ ايعكٝـد٠ ايـي        ٕٸ ٖرٙ ايعٛد٠ إىل ا٭ؾٌ أَس َطـتشٌٝ املٓـاٍ ٚايتشكـل. إ َػرتى بٝٓٗا. إ

ىٝـ١ أٚ َجايٝـ١   ٖٞـ غـري تاز   ـ٫ٚ تٓشؿـس بايـدٜٔ ؾكـط      ـظٗـست عًـ٢ ؾـٛز تازىٝـ١ كتًؿـ١       

ٕٸ ْكـد ْػـاط ٚ ـٍٛ            باملسٸ٠. يٝظ ضسٚؽ ٚسـدٙ ايـرٟ ٜطـتطٝع تٛظٝــ ايتـازٜخ ؾكـط، بٌـ إ

أغـماف َـٔـ أَجايـ٘ـ ٜطــتٓد إىل ٖــرا ايتــازٜخ ايـرٟ ٜــسّٚ ا٫ٖتُــاّ بـ٘ـ ٚأخــرٙ بٓعــس ا٫عتبــاز   

 أٜكّا.

  ٔ ٕٸ عامل ا٭دٜإ ٜدٚز سٍٛ ٖرٙ ايػسٚز إذا نإ ٖٓـاى َـ ٕٸ ٖـرا ٖـٛ سدٜج٘ـ    طغـس   إ إ

إ ايــدنتٛز ضــسٚؽ ٚإذا نــ .صت ٖٓــا إىل ؼــٜٛسٙ إىل عــامل ايــدٜٔايعــامل ايــرٟ عُــد بػــإٔ

ني َـٔـ ايٓاسٝــ١ ايعكا٥دٜــ١، ٚسػــسِٖ يف        ٜــدخٌ يف ايطٝاضــ١،  ٚايرتبـــ بعــٛزات ايطٝاضـٝـ

ا. ٚإ٫ٓ   ـ    ايصا١ٜٚ، ؾٝشطٔ ب٘ إٔ ٫ ٜؿبٸ داّ غكب٘ ع٢ً ايعكا٥د ايدٜٓٝـ١ ْؿطٗـ ؾإْ٘ـ ضٝكٝـ

ٕٸ ا٭ؾهــاز اٱؾــ٬س١ٝ ايــي تكــّٛ عًــ٢   خ٬ؾــّا ددٜــدّا إىل اـ٬ؾــات ا  ملتكدَــ١ ٫ أنجــس. إ

 َٚٔ ايبعٝد إٔ تؿكٞ إىل اٱؾ٬ن. ،ا٫خت٬ف ٫ ٜسد٢ َٓٗا خريّا

ٕٸ ايدنتٛز ضسٚؽ ا٭َس  ٍ  نأْ٘ـ  قد ظٗس َ٪خسّا ع١ً ايؿكا١ٖ، ٚاٯخس ٖٛ أ  قـد ْـا

 دـٛاش تكًٝـد   إْـين أذٖـب إىل  » ؾإْ٘ ٜؿي بؿساس١ ٜٚكـٍٛ:  دزد١ ا٫دتٗاد دٕٚ إٔ ْعًِ بريو،

ٟٸ ٚاســد َـٔـ ايؿكٗــا٤ ع١، ؾٝذــٛش تكًٝــد ايؿكٝـ٘ـ     ،أ ع١ أٚ َـٔـ غــري ايػـٝـ ضــٛا٤ نــإ َـٔـ ايػـٝـ

أٟ يف ايكػسٜات ٚايعسقٝات املطًٛب١ يًػـازع   ػٝعٞ يف ا٭َٛز ايػسع١ٝ ٚايؿك١ٝٗ،ايطين ٚاي

 ثاّْٝا ٚبايعسض.
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ٜٔ ؾٌٗ ؼٛٸٍ ايدنتٛز ضسٚؽ َٔ ْاقد َػؿل َٚؿًض دٜين إىل ٚاسد َٔ زداٍ ايـد 

ج٘ـ يف ايٓؿـٛف ايسٚا٥ٝـ١ ٚايٓكًٝـ١ أّ     ٚأؾشاب ايؿت٣ٛ  ٌٖٚـ تٛؾٌـ إىل ٖـرٙ ايٓتٝذـ١ إثـس ع     

 سف عٓ٘ ست٢ اٯٕ ا عٴسّا ٜدعٞ غ٦ّٝا أنجس ٓ ٌٖ أخر َ٪خٻإثس دزاض١ عك١ًٝ  ٚ

ٚبايتــايٞ ٜؿــتض ايــدنتٛز ضــسٚؽ ؾؿــ٬ّ غــا٬َّ َٚطــتٛعبّا يف غــسن إضــا٠٤ ايٓعــاّ       

. اٱض٬َ َـ   ٞ يف سك٘ـ ٕٸ  ٔ      ٚطبعـّا إ إذا نـإ   ا ٜكٛي٘ـ يف ٖـرا ايػـإٔ دـدٜس با٫ضـتُاع، ٚيهـ

ٜهــٕٛ قــد ؾــأ إىل َػايطــ١  «َــا دَــت َعًَٛــّا ؾــإْين عًــ٢ ســل »َــسادٙ َـٔـ ذيــو إٔ ٜكــٍٛ: 

      ٔ ٜٓتكـدِٖ يف دٗـاش    نبري٠ َٚؿكٛس١. ؾؿٞ ا٭ٚقـاع ايسآٖـ١ ميهٔـ إٔ ٜهـٕٛ ٖـٛ ٚايـرٜ

ــ٢ خطــأ; ٭ٕ نــ٬٘   ّٸ   ايطــًط١ عً ــر ــدٜٔ ذزٜعــ١ ي ًط١ أٚ َــدسٗا. ٚهــدز  ايطــ َُٓٗــا ٜتمــر اي

ٕٸ ٖـرا    د٫ي١ٝ بـايتعًِ ٚاضـتدزاز ايعٛاطــ;   بايدنتٛز ضـسٚؽ عـدّ خًـط ايبشـٛخ ا٫ضـت      ؾـإ

 ايٓٗر ٫ ٜعصش اضتد٫ي٘.

 

  



 

 

 

 
 ٚاإلَا١َ ،ايٓب٠ٛ ،ايدٜٔ

 َطايع١ يف تفهٝو املفاِٖٝ ٚزفع االيتباضات
 

سعٍد غفارزادي أ.

 ترجمح: السٍد حسه مطر الهاضمً

 

 َكد١َ ــــــ

١ احملرتَـ١ قـد سػـست           ٕٸ ٖـرٙ ايػمؿٝـ ٕٸ ايرٟ أثاز دٖػـي يف ٖـرٙ ايهًُـ١ ٖـٛ أ إ

ٝٸك١ )   ع١ٝ(، ٚذيــو يف أدْــ٢ َطــتٜٛاتٗا،  أمســ٢ َعــازف ايٛدــٛد يف ســدٚد داخًٝــ١ قــ َـٔـ غـٝـ

١ إىل خًـط َباسـح َٔـ         : زَٞ ايسضا٥ٌ يف ايب٦س ايهـرا٥ٞ. قبٌٝ ٚقـد عُـدت ٖـرٙ ايػمؿٝـ

ٱَاَـ١، ٚايعؿـ١ُ، ٚاـامتٝـ١، ٚاملٗدٜٚـ١، بػـهٌ      قبٌٝ: ايسضاي١، ٚايٛؾا١ٜ، ٚاي٫ٜٛـ١، ٚا 

 إىل اضتٓتادات َعٝٸ١ٓ. تًَٔ ا٭غهاٍ، ٚتٛؾٻ

ـٞـ ضــأقدّ إىل ايكــاز٨ ايهــسِٜ َــا يف ســٛشتٞ َـٔـ ؾٗــِ ٖــرٙ ايبشــٛخ يف         ٚيف َــا ًٜ

عبازات كتؿس٠ قدز اٱَهإ، زمبا ضاعدت يف ع٬ز ٖرا اـًط، ٚزمبـا أَهٔـ هلـا إٔ    

ِّ ع١، ٚقُٓـا بعـد          ِ غ٦ّٝا ق٬ًّٝ َٔ َعـا تس زف ايٛدـٛد ايـي دعًٓاٖـا َٔـ مجًـ١ َعتكـدات ايػٝـ

ًٖـ         مبٗامجتٗا باضـِ ايتذدٜـد،  ذيو  ل ٚيهٞـ تهـٕٛ ع٬دـّا يتعصٜـص إميـإ غـباب ايـٛطٔ املع

ٌٸ غ٤ٞ.بػعس٠، ٜٚطع٢ إىل ايتػبټ  ح بهٌ ذزٜع١ يٝٓهس ن

 

 ـــــــ ايسضاي١ 1

ــ1 ٕٸ اهلل تبــ     ـ ــاْٞ، ٚأ ٕٸ ايسضــاي١ َٓؿــب زب ــّا أ ــِ ٜكٝٓ ـ٘ـ   ْعً ــاز بعًُ ازى ٚتعــاىل قــد اخت

 ٚسهُت٘ زدا٫ّ ٱب٬ؽ زضا٫ت٘.

ٕٸ اٯَس إذا نإ عاملّا ٚسهُّٝا تعٝٸٔ عًٝ٘ ٱلاش امل١ُٗ ع٢ً أسطٔـ   ـ8 ْٚعًِ أٜكّا أ
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ٚدـ٘ـ إٔ ىتــاز غمؿــّا ٜتــٛؾس عًــ٢ خؿــا٥ـ تتٓاضــب ٚاملُٗــ١ ايــي أزضـٌـ يًكٝــاّ بأعبا٥ٗــا.   

ٚدب عًٝٓا اختٝاز طبٝب َدٜس َٚـدبٸس هلـرا    ايطب١ٝ إٔ نتاز عُٝدّا يًذاَع١ إذا أزدْا :ؾُج٬ّ

َٸـ     هٔـ يٓـا إٔ نتـاز هلـرٙ     ٞ هلـرٙ املُٗـ١، بٌـ ٫ مي   املٓؿب، ٫ٚ ميهٓٓـا إٔ ْـأتٞ بػـمـ أ

ٕٸ َجٌـ ٖـرٙ ايؿـؿات أَـٛز انتطـاب١ٝ. ْٚعًـِ أٜكـّا         امل١ُٗ خبريّا يف اهلٓدض١ اٱيهرت١ْٝٚ. ٚإ

ٌ  أْـ٘ـ نًُـــا  ٕ تهـــٕٛ خؿـــا٥ـ ٚؾـــؿات ٚدــب أ  ناْـــت املطــ٪ٚي١ٝ أنـــرب ٚأٖـــِ ٚأمشـــ

ِٸ ـٸ ٖـرا املٓؿـب     ٚنؿا٤ات ذيو ايػمـ بدٚزٖا أٖ ٕٸ ايط٪اٍ املِٗ: ٌٖ ىـت ٚأمشٌ. إ٫ أ

  ِٗ ٫. ؾــإذا نــإ املٓؿــب انتطــابّٝا أَهـٔـ يهـٌـ   ٚاؾــٛاب: بػــمـ أٚ أغــماف بعٝـٓـ

ٕٸ ٖٓـــاى اخت٬ؾـــّا نـــبريّا بـــني ايٓـــاع يف غـــمـ إٔ ٜتطـــٓٻ ُ٘. ٚيهــٔـ عًٝٓـــا إٔ ٫ ْٓطـــ٢ أ

ٌٸ    قابًٝاتِٗ ي هطب ٖرا املكاّ. ؾؿٞ ايٛقت ايرٟ تؿتض ؾٝ٘ اجملا٫ت ٚايؿـسف يف ايـب٬د يهـ

ْٓـا ٫ لـد عًـ٢ ايؿـعٝد ايعًُٞـ إ٫      عًـ٢ املساتـب ايعًُٝـ١ ٚايطبٝـ١، ؾإ    غمـ يف ايٛؾـٍٛ ٭ 

ظ ذيـو إ٫ َكـاّ اٱْطـا١ْٝ       ْطب١ ق١ًًٝ َٔ أؾساد ايػعب ٜؿًٕٛ إىل ٖرٙ املساتب ايعًُٝـ١. ٚيٝـ

، ٫ٚ     ايــرٟ أٚدعـ٘ـ اهلل يف ا  ــريو إٔ ٜهــٕٛ خًٝؿــ١ اهلل يف أزقـ٘ـ ٛٸ٠ ؾاضــتشل ب ــايك ٱْطــإ ب

 ميهٔ هلِ بًٛؽ ذيو ٚايٛؾٍٛ إىل َسس١ً ايؿع١ًٝ إ٫ ظدِٖ ٚضعِٝٗ.

ِ ٜٓتمـب يسضـايت٘ يف ٖداٜـ١      ـ0 ٕٸ اهلل ايعًِٝ ٚاؿهٝـ با٫يتؿات إىل ايؿكس٠ ايطابك١ ؾإ

 ْطـا١ْٝ، ٚعًـ٢ اـؿـٛف   ايٓاع َٔ بـني أٚي٦ـو ايـرٜٔ ٜتُتعـٕٛ بـأع٢ً ٚأمسـ٢ ايؿكـا٥ٌ اٱ       

ٓٳاىَ ٔإ٫ٓ َناٖؾ١ّ يًِّٓٻأع﴿آخسِٖ ٚخامتِٗ. قاٍ تعاىل:  َٳا َأزٵضٳًِ ِٳ ﴿ٚ ﴾ٚٳ ٚٳخٳاتٳ ٍٳ اهللٹ  ٚٳَيهٹٔ زٻضٴٛ

ّ    مل ٜعٝٸٔ ؾرت٠ ٚ .﴾ايٓٻبٹِّنيٳ َـع عًُ٘ـ املطًـل بٗـرٙ     ، |ش١َٝٓ قـدد٠ يسضـاي١ ايٓـ  ا٭نـس

ٕٸ ناؾــ١ ايٓــاع يف سٝــاتِٗ طــٛا   ،اؿكٝكــ١ ٛادٕٗٛ َطــا٥ٌ   ٖٚـٞـ أ ٍ ايتــازٜخ بعــد ايـٓـ  ضـٝـ

َعكــد٠ َُٚٗــ١ يًػاٜــ١. ٚهــب إٔ ٜهــٕٛ ذيــو ايعًــِ باملطــت٣ٛ ايــرٟ ٫ ٜسقــ٢ إيٝـ٘ـ أٟ إْطــإ   

ٕٸ ٖــرا املطــت٣ٛ     آخــس، ٚإ٫ نــإ ذيــو اٱْطــإ اٯخــس أٚىل با٫قــط٬ع بتًــو املطــ٪ٚي١ٝ. ٚإ

ٕٸ ؽ  ـ ٖـرا ايًؿـغ   ايعًُٞ ٖٛ ايرٟ ٜعبٸس عٓ٘ يف املؿطًض ايدٜين بـ )اي٫ٜٛـ١(. إ خ٬ؾـّا   ـ  ؿٝـ

ٟٳ( ـ    يًؿٗــِ املتبــادز إىل ا٭ذٖــإ ٍٳ  ٚٳ  .بطــبب َؿَٗٛـ٘ـ املػــتل َـٔـ )  ، مبعٓــ٢ ايكــسب ايهاَـٌـ

ٞٸ     ٌٸ زضــٍٛ ٖــٛ ٚيــ ٕٸ نــ ٕٸ أضــاع ايسضــاي١ ٖٞـ اي٫ٜٛــ١، ٚيهـٔـ عًٝٓــا إٔ ٫ ْٓطـ٢ أ ٚعًٝ٘ـ ؾــإ

إىل َكاّ أٜكّا. ٚيهٔ ميهٓٓا إٔ ْدزى بٛقٛن أْ٘ َٔ املُهٔ ددٸّا إٔ ٜؿٌ بع  ايٓاع 

ٕٸ ٖــ٪٤٫ ا٭ٚيٝــا٤ نًُــا اتؿــل إٔ عاؾــسٚا ْبٝــّا    . ٚإ اي٫ٜٛــ١ ٫ٚ ٜهْٛــٕٛ َـٔـ ا٭ْبٝــا٤ ٚايسضـٌـ

ْ٘ نًُا تسأع طبٝـب داَعـ١ طبٝـ١    : إناْٛا يف طاع١ ذيو ايٓ  بػهٌ َطًل. َٚجاٍ ذيو



 

 هـ 2543ـ  م 3122السادسة ــ العدد الثاني والعشرون ــ ربيع السهة ــ  نصوص معاصرة

 

 ٚإٕ ناْٛا يف ْؿظ َطتٛاٙ ايعًُٞ. ،َٔ قبٌ ايٛشاز٠ املع١ٝٓ خكع ضا٥س ا٭طبا٤ يس٥اضت٘

  

 ــــــ ايٛؾا١ٜ ـ1

ٕٸ نٌ ٚاسد َٔ ا٭ْبٝا٤ َٔ أٚيٞ ايعصّ ـ1 نـإ   ـ  أؾـشاب ايسضـا٫ت ايعاملٝـ١    ـ  ْعًِ أ

ا٤ يهٌـ ٚاسـد َٔـ أٚي٦ـو ا٭ْبٝـا٤         اثـين عػـس    ^ي٘ أٚؾٝا٤، ٚنإ فُـٛع عـدد ا٭ٚؾٝـ

ّا. تعــاىل  ، إذ قــاٍ’َــا ٜتعًــل مبٛضــ٢ ٚعٝطــ٢  ٚقــد ؾــسٸن ايكــسإٓ ايهــسِٜ بــريو يف  ٚؾـٝـ

ٞٵ عٳػٳــسٳ  ﴿َٛضــ٢:  بايٓطــب١ إىل ايـٓـ  ٓٳــ ِٴ اثٵ ٗٴ ــٓ َٹ ٓٳــا  ٚٳبٳعٳجٵ ٌٳ  َٹٝجٳــامٳ بٳٓٹــٞ ٔإضٵــسٳآ٥ٹٝ ٚٳَيَكــدٵ َأخٳــرٳ اهلُل 

ٕٸ عدد اؿٛازٜني أْؿاز عٝط٢ املطٝض نإ اثين عػـس أٜكـّا. ٚيف  ﴾ْٳكٹٝبّا َـا   . ْٚعًِ أٜكّا أ

ٕٸ عدد أٚؾٝا٥٘ ا٫ثين عػـس ٚاقـض دـدّا. ٚيهٔـ ايطـ٪اٍ: َـا        |ٜتعًل بايٓ  ا٭نسّ ؾإ

ٌٸ َـا ْـصٍ عًٝ٘ـ َٔـ            ٖ ٞ ايكسٚز٠ إىل ذيو  ؾإذا نإ نٌـ ْـ  قـد أبًـؼ أَت٘ـ يف سٝات٘ـ نـ

ِٗ نتـاب اهلل نـا٬َّ غـري َٓكـٛف، ؾُـا ٖٞـ            اهلل تعاىل دٕٚ شٜـاد٠ أٚ ْكؿـإ، ٚخًــ ؾٝـ

َـ    ٔ أدٌـ تؿـٜٛ  ايطـًط١    اؿاد١ إىل تعٝني عدد َٔ ا٭ٚيٝا٤ نأٚؾٝا٤ ي٘  ٌٖ نـإ ذيـو 

 اب أخس٣ نإ ذيو ٭ضب ٚاؿهِ إيِٝٗ أٚ

ٕٸ نٌ ْ  قد ،ٚاملمايـ ٚامل٪َٔ ٚايهاؾس ; بػٗاد٠ املٛاؾلْعًِ ٜكّٝٓا عُـد َـا داّ    أ

َٔ ٖٓا نإ ايٓاع ٜطأيْٛ٘ عٔـ نٌـ َـا ىطـس ببـاهلِ      ٚإىل بٝإ دٜٓ٘ بػهٌ ناٌَ.  سٝٸّا

ٕٸ املـٛاؾكني ٚاملـ٪َٓني مل ٜهٔـ      ،ٚؾكّا يًُكتكٝات ايص١َٝٓ ٜٚعدٕٚ إدابت٘ سذٸ١ عًِٝٗ. ؾًـٛ أ

ٕٸ املمايؿني مل ٜكبًٛا ذيـو ملـا خـايؿٛٙ. ٚيهٔـ مبذـسٸد إٔ      يدٜٗ ِ ٜكني بريو ملا زادعٛٙ، ٚيٛ أ

أٚ هــب إٔ ٜهــٕٛ ٖــٛ  ،وتــدّ اـــ٬ف يف َـٔـ ٖــٛ اؿذــ١ ٛع ايٓــاعٜػٝـب ايـٓـ  عـٔـ مجــ 

،           يف غٝاب ايٓ . ٚيف ،١اؿذٸ َـا ٜتعًـل بـايٓ  َٛضـ٢ ٜعًـِ اؾُٝـع قؿـ١ ايطـاَسٟ ٚعذً٘ـ

ـ عًِٝٗ أخـاٙ ٖـازٕٚ،   اضتمًٝٸب عٔ قَٛ٘ ٭زبعني َّٜٛا ؾكط تػإٔ ٜ ×ؾشٝح أزاد َٛض٢

َٴٛضٳ٢ َ٭﴿قاٍ تعاىل:  ٍٳ  َٹٞٚٳَقا ٛٵ ٕٳ اخٵًُِؿٓٹٞ ؾٹٞ َق ٖٳازٴٚ ٘ٹ  ٌٴ ٜٳا ... خٹٝ َٹٔ َقبٵ ٕٴ  ٖٳازٴٚ ِٵ  ٗٴ ٍٳ َي ٚٳَيَكدٵ َقا

ٚٳَأطٹٝعٴ  ٞ ٔٴ َؾاتٻبٹعٴْٛٹ ُٳ ِٴ ايسٻسٵ ٕٻ زٳبٻُه ٚٳٔإ ٘ٹ  ِ بٹ ُٳا ُؾتٹٓتٴ ْٻ ّٔ ٔإ ٛٵ َٵٔسَٟق ٕٸ ايتدقٝ﴾ٛا َأ ل يف ٖرٙ ايعباز٠ . ٚإ

ٕٸ ٖازٕٚا٭خري٠ ٜديٓا ع ا أَس َٛض٢ ٚأطٝعـٛٙ،  مل ٜكٌ: اتبعٛ ×٢ً ايهجري َٔ ايؿٛا٥د، ؾإ

َٵٔسٟ﴿ٚإ ا قـاٍ:   ٚٳَأطٹٝعٴٛا َأ عين إٔ ٖـازٕٚ قـد دـا٤         .﴾َؾاتٻبٹعٴْٛٹٞ  ٚمل ٜهٔـ ٖـرا ايهـ٬ّ يٝـ

ــد٠ غــري ايػــسٜع١ ايــي ْصيــت عًــ٢ ايـٓـ      ٕٸ ا٭سهــاّ ايٛاقــش١   بػــسٜع١ ددٜ ـٌـ إ  َٛضــ٢، ب
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َٳـ      ×ملٛض٢ ذا ايـرٟ ٜطـتطٝع إٔ ٜهـٕٛ ٖـٛ املجـاٍ       ٔٵناْت َٛدـٛد٠ بـني ايٓـاع، ٚيهٔـ 

ٚا٭ضــ٠ٛ يف بٝــإ ٖــرٙ ا٭سهــاّ يف غٝبتـ٘ـ  ْٚعًــِ أٜكــّا أْـ٘ـ عًــ٢ ايــسغِ َـٔـ ٚدــٛد ٖــازٕٚ     

  ٘ ا١ْ ا٭َـ١ َٔـ ا٫مـساف،        ،ايٛؾٞ بـني قَٛـ  ،ٟظٗـس ايطـاَس  ؾكـد  ٚدٗـٛدٙ املبرٚيـ١ يف ؾٝـ

        ٔ ٌٸ ايـدٜ  ،ٚيهٓ٘ َع ذيو مل ٜٓهس ٚدٛد اهلل، ٚإ ـا عـسٸف عٔـ ْؿط٘ـ بٛؾـؿ٘  ـج٬ّ يهـ

ــّا هلــ      ــاع بٛؾــؿ٘ إهل ــدٸّ ايعذـٌـ إىل ايٓ ـ٘ـ إذا نــإ ا٭ْبٝــا٤    ٚق . ٚعًٝ ـ٘ـ  ِ، ٚدعــاِٖ إىل طاعت

ٔ    ٜعسٸؾٕٛ ايٓاع بأٚؾٝا٤ هلِ َٔ ب ِٗ، أٚ ٭ْ٘ـ      عـدِٖ ؾـإٕ ذيـو مل ٜهـ يتؿـٜٛ  ايطـًط١ إيٝـ

  ٘ ٕٸ ٖـرا ا٭َـس ٖـٛ ايؿـُاّ ايٛسٝـد يكـُإ            ٜسٜد إٔ وـابٞ قَٛـ ، بٌـ ٭ ٚعػـريت٘ ٚأٌٖـ بٝت٘ـ

ِ.       ،ست٢ ٚإٕ نإ ذيو عًـ٢ خـ٬ف زغبـ١ ايٓـاع     ،ٚسد٠ ا٭١َ ٚعـدّ بـرٍ ايطاعـ١ َٔـ قبًٗـ

َٳــ  ظ ٖٓــاى  ٖــٛ أعًــِ َـٔـ ا٭ْبٝــا٤ مبـٔـ ٖــٛ أٚىل مبٓؿــب اي٫ٜٛــ١   ٔٵَٚـٔـ املعًــّٛ طبعــّا أْـ٘ـ يـٝـ

ٕٸ        ٚايٛؾا١ٜ; إذ يٝظ ٖٓاى َٔـ ٜعـسف خؿـا٥ـ ٚد    ِٗ. ٚيـريو ؾـإ قـا٥ل ايـدٜٔ ايـرٟ ْـصٍ عًٝـ

عبـاز٠ عٔـ إظٗـاز ايـدٜٔ يكـُإ بكا٥٘ـ        ـمبعصٍ عُا ٖٛ َسنٛش يف ا٭ذٖإ ايعا١َ   ـايٛؾا١ٜ  

ٛا ٭ْؿطِٗ، إ٫ إذا أسطٸـ  أٚ سه١َٛ مل ٜكٌ بٗا ا٭ْبٝا٤ٚاضتُسازٙ، ٚيٝطت تؿٜٛكّا يطًط١ 

 إٔ ذيو َط٪ٚي١ٝ ادتُاع١ٝ ًَكا٠ ع٢ً عاتكِٗ.

ِ ٜكــّٛ دا٥    ٚيف ايٛقــت  ـٝـ ٕٸ أَــس ايرتبٝــ١ ٚايتعً ــّا أٜكــّا أ ــِ ٜكٝٓ ُــّا ٚأبــدّا عًــ٢  ْؿطـ٘ـ ْعً

ٚسدٙ ؾًٛ نإ ايهتاب  ; ٚاملعًِ.، ُٖٚا: ايهتاب٣خساُٖا عٔ ا٭سدزنٝصتني ٫ غ٢ٓ ٱ

ف ملا ناْـت ٖٓـاى َٔـ قـسٚز٠ يتتشٌُـ اؿهَٛـات تبعـات اٯ٫        ناؾّٝا يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

ِ    ؾًٛ نإ املعًـِ ي  ،ٖٚهرا ايعهظ ;امل٪يؿ١ َٔ املعًُني يف ايعامل ٛسـدٙ ناؾٝـّا يف ايتعًٝـ

إْؿــام ا٭َــٛاٍ ايطا٥ًــ١ عًــ٢ َـٔـ سادــ١ يتهًٝـــ َٝصاْٝــ١ ايدٚيــ١ ب ملــا ناْــت ٖٓــاى ٚايرتبٝــ١

 ١.ٝطباع١ ايهتب ٚاملٓاٖر ايدزاض

اّ    ــا ؾؿــ٬ّ دزاضـٝـ ــا دخًٓ ـٝـ  ،يــٛ أْٓ ــا ايطــ٬ب ؾ ــّا ٘ٚأعطٝٓ  ،ٜٚؿُٗــٛٙ ،يٝكــسأٚٙ ;نتاب

 ٘ ــٛا مبكــاَٝٓ ــو      ٜٚعًُ ــا٥ر كتًؿــ١ َٚتعــدد٠ بعــدد ايت٬َٝــر يف ذي ــ٢ ْت ــا ضٓشؿـٌـ عً ، ؾإْٓ

ٚبايتايٞ ئ ؼؿد ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ َٔ ذيـو  طبكّا يؿُٗ٘. ايؿؿٌ، ٚضٝعٌُ نٌ طايب 

ؾإْٗـا يٝطـت اضـتجٓا٤     ;ٓك  ٭غساقٗا. ٖٚهرا ا٭َس بايٓطـب١ إىل ايهتـب ايطـُا١ٜٚ   ايغري 

ٕٸ ايٓاع ِٖ ايٓاعَٔ تًو ايكاعد٠ ٌٸ        .; ٭ ْـ ،   ٚقـد زأٜٓـا ظٗـٛز اــ٬ف مبذـسٸد زسٌٝـ نـ

ؾهإ اؾُٝع ٜـس٣ ْؿط٘ـ ٖـٛ املجـاٍ يبٝـإ ذيـو ايـدٜٔ عـراؾريٙ، ؾشؿٌـ ايـرٟ سؿٌـ يف            
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 ايتازٜخ. َٚٔ ٖٓا ٚيدت املراٖب، ٚإ٫ ؾؿٞ بدا١ٜ اٱض٬ّ مل ٜهٔ ٖٓاى َرٖب.

 

 اإلَا١َ ــــــ ـ3

ٕٸ اٱَا١َ تعين ايصعا١َ ٚايكٝاد٠، ٚ تطتعٌُ يف َع٢ٓ خاف َٚعٓـ٢ عـاّ.   نُا ْعًِ ؾإ

ستـ٢ ٚيـٛ نـإ يف     ،يف نٌ أَـس باتباع٘ ٚيف املع٢ٓ ايعاّ ٜكّٛ نٌ غمـ بإقٓاع اٯخسٜٔ 

ــاتٴ ﴿ملعٓــ٢. ٚيف ذيــو قــاٍ اهلل تعــاىل:  طسٜــل ايػــس، ؾٝهــٕٛ إَاَــّا بٗــرا ا  ٓٳ َٹ ٚٳامُل٪ٵ ٕٳ  ــٛ ٓٴ َٹ امُل٪ٵ

ٚٳ ٕٳ بٹــامَلعٵسٴٚفٹ  َٴسٴٚ ٝٳــا٤ بٳعٵــٕ  ٜٳــِأ ٚٵيٹ ِٵ َأ ٗٴ ٔٔ امُلَٓهــٔسبٳعٵكٴــ ٕٳ عٳــ ٛٵ ــ ٗٳ ٓٵ ٢ اـــاف ؾٗــِ . ٚأَــا بــاملعٓ﴾ٜٳ

ٕ   |أٚؾٝا٤ ايٓ  ا٭نسّ  ـنُـا أٚقـشت ضـًؿّا      ـباعتبـاز أْٗـِ     ؛^ٚا٭٥ُـ١ املعؿـَٛٛ

ُٸــ َبِّ ؾكــد نــاْٛا ٜعتــربٕٚ   ا قايـ٘ـ اٯخــسٕٚ يف سكٗــِٓــٕٛ يػــسٜع١ خــامت ا٭ْبٝــا٤. ٚمبعــصٍ ع

عٓـدَا ْسادـع   . ٚ‘٢ ايٓـ  ا٭نـسّ  فسٸد َؿطسٜٔ يدٜٔ اهلل ٚنتاب٘ ايرٟ ْـصٍ عًـ  أْؿطِٗ 

ِ      ;بع  ايسٚاٜات املأثٛز٠ عِٓٗ لد أِْٗ ٜكٛيـٕٛ يف   ،يدؾع بعـ  ايـتِٗ احملتًُـ١ عٔـ أْؿطٗـ

عـٔـ  ،عـٔـ أَــري املــ٪َٓني ،عـٔـ دــدٟ... ،عـٔـ أبٝـ٘ـ ،دــٛابِٗ عـٔـ بعــ  املطــا٥ٌ: مسعــت أبـٞـ

ٗـا، ٚيهٔـ إسـد٣    املكـاّ يبشج  عٴطٳِ َا ٫ ٜٳَهَٔ اؿٹ ، عٔ اهلل. ٚيف ٖراعٔ درب٥ٌٝ ،ايٓ 

اؿهِ ٖٛ أِْٗ ٜسٜدٕٚ إٔ ٜجبتٛا يًٓاع أِْٗ ٫ ٜكٛيٕٛ غ٦ّٝا َٔ عٓد أْؿطِٗ. ٚأسٝاّْا لـد  

ّ   ،َٕٛ املكـدَات ؾٝكـدِّ  ،بع  ايـسٚا٠ ٜـرٖبٕٛ إىل أَـٛز خاط٦ـ١     ، بعـد ذيـو   ×يٝطـأٍ اٱَـا

هًتـو  قٛيو يف ٖرٙ املطـأي١  ؾهـإ اٱَـاّ هٝب٘ـ قـا٬ّ٥: ث      َٛا ٖ ،بٔ زضٍٛ اهللقا٬ّ٥: ٜا 

 .‘ٔ َا ٚزثٓاٙ عٔ زضٍٛ اهللأَو، إْٓا ٫ ْكٍٛ غ٦ّٝا َٔ عٓدْا، ٚإ ا ْبِّ

إ ـا ٖـٛ يف اؿكٝكـ١     ع١ يف اٱدابـ١ عٔـ أضـ١ً٦ ايطـا٥ًني    إذٕ َا نإ ٜكٛي٘ أ١ُ٥ ايػٝ

ٕٸ َـا قاي٘ـ         ظ اضـتُسازّا يًـٛسٞ ْٚككـّا يًمامتٝـ١. ٚإ بٝإ ٚغسن يًدٜٔ ع٢ً مٛ َا تكدّ، ٚيٝـ

ٕٸ ضـدٸ بـاب   ضًٛى ايػٝع١ يف ْكٌ ايسٚاٜات عٔ أ٥ُتِٗ قـد أؾكـ٢ إىل    ايدنتٛز ضسٚؽ َٔ أ

ــاد ٜــدعٛ إىل ايعذــب;   ــ١ عـٔـ ايتطــا٩ٍ        ا٫دتٗ ِ نــاْٛا ٜكٛيــٕٛ يف اٱداب ٕٸ ا٭٥ُــ١ أْؿطـٗـ ٭

سادٜـح املسٜٚـ١ عٔـ ايٓـ      ايكا٥ٌ: َا ٖٛ اؿهِ إذا مل لد يف املطأي١ ْؿّا َٔـ ايكـسإٓ ٚا٭  

ٕٸ اؿحٸ .«هِ إٔ تؿسٸعٛاٚعًٝ ،عًٝٓا إيكا٤ ا٭ؾٍٛ»ٚعٓهِ :  ٚايتػذٝع ٚايرتغٝب عًـ٢   ؾإ

َــع  ،أسهــاّ املطــا٥ٌ ٚاؿــٛادخ ايٛاقعــ١ طــٛاٍ ايتــازٜخ  ًــ٢ايؿشـــ ٚايتشكٝــل يف ايعجــٛز ع

 ِ ايـرٟ نــاْٛا ٜسْٚـ٘ـ عًــ٢ ايــدٚاّ املؿــدز   ،َساعـا٠ ا٭ؾــٍٛ املؿــسٸن بٗــا يف ايكــسإٓ ايهــسٜ
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. ٚنــ ٚاقــضٷ ،ايــس٥ٝظ يــدٜٔ اهلل ٜكٛيــٕٛ دا٥ُــّا:  ^اْٛاَـٔـ ٖــرا ايهــ٬ّ بػــهٌ ناَـٌـ

 ،ٚإٕ مل ٜٛاؾك٘ـ ؾٗـٛ شخـسف    ا;ؾإٕ ٚاؾك٘ ؾٗٛ َٓٸـ  ;أعسقٛا َا بًػهِ عٓا ع٢ً نتاب اهلل»

 .«ًِ٘ٚإْٓا مل ُْك

ٕٸ    ع١ ٜعتكــدٕٚ أ ٕٸ ايػـٝـ يكــد ذٖــب ايــدنتٛز ضــسٚؽ يف بعــ  نًُاتـ٘ـ إىل ايكــٍٛ بــأ

ٗٸُنيأ٥ُتِٗ ناْٛا قدٻ  خا١ْ ايػًٛ.، ٚأدزد٘ يف َعتربّا ذيو أَسّا خاط٦ّا ،ثني َٚؿ

ٗٸُـني ٚقـدٸثني          ا َؿ  ،ٚيف ٖرا اـؿٛف عًٝٓـا ايكـٍٛ: إْٓـا يـٛ دقكٓـا يٛدـدْا أْؿطٓـ

ِ. ؾــإذا مل تهـٔـ ايسٚاٜــات ي   ضــٛا٤  تكٓعٓــا نٓــا َـٔـ أؾــشاب اؾٓــ١ أّ َـٔـ أؾــشاب اؾشـٝـ

ؾكـد   َٔـ ايؿـاؿني ٚايطـاؿني.    ٚضأذنس َٛزدّا ٚاسدّا يهٌٍّ ؾًٓسدع إىل ايكسإٓ ايهسِٜ.

ــاىل يف  ــاٍ تعـ ِ  َـــا ٜ قـ ــشاب اؾشــٝـ ــل بأؾـ ِٵ    ﴿: تعًـ ٔٗ ٝٳـــ٥َٹ ٚٵيٹ ٕٳ ٔإَيـــ٢ َأ ٝٴٛسٴـــٛ ٝٳاطٹنيٳ َي ٕٻ ايػٻـــ ٚٳٔإ

ِٵ َٴٛا      ﴿َا ٜتعًل بأؾشاب اؾٓـ١:   . ٚقاٍ يف﴾يٹٝٴذٳادٹُيُٛن ِٻ اضٵـتٳَكا ٔٳ َقـاُيٛا زٳبټٓٳـا اهلُل ثٴـ ٕٻ اٖيـرٹٜ ٔإ

ِٴ امَل ٔٗ ٝٵ ٍٴ عٳًَ ٚٳ٬٫تٳتٳٓٳصٻ ٚٳأَ ٥ٹَه١ُ َأ٫ٓ تٳمٳاُؾٛا  ٕٳ      تٳشٵصٳْٴـٛا  ِٵ تٴٛعٳـدٴٚ ٕٸ ﴾بٵػٹـسٴٚا بٹاَؾٓٻـ١ٹ اٖيتٹـٞ ُنٓـتٴ . ٚإ

اطني ٚايهؿـاز ؾشطـ   يايكسإٓ ٫ ٜطـتعٌُ نًُـ١ ايـٛسٞ     بايٓطـب١ إىل   ب، بٌـ ٜٚطـتعًُٗا  ًػٝـ

ّٸ َٛضــ٢. ٚطبعــّا مـٔـ ْــ٪َٔ مجٝعــاّ   ،ايٓشـٌـ ِٗ، إ٫ إٔ    ٚإىل أ ٕٸ ا٭ْبٝــا٤ نــإ ٜــٛس٢ إيـٝـ بــأ

ٕٸ ايـٛسٞ سكٝكـ١      يٝٓكطع  ;سكٝك١ ايٛسٞ ٫ تٓشؿس بسضاي١ ايسضٌ ايٛسٞ غـتِ ا٭ْبٝـا٤. بٌـ إ

ٕٸ ايعامل ٜٴـ  «حأضساز ايبع»٩ٖا. ٚنُا ذنست يف نتابٞ ا٭خري ٫ ميهٔ إيػا داز بأزبعـ١  ؾإ

ِ ٚإبــ٬ؽ ايسضــا٫ت     ،أزنــإ : زنـٔـ ايتعًـٝـ ، ٚامسـ٘ـ ٚأزبعــ١ َـٔـ امل٥٬هــ١ املكــسبني، ٖٚـٞـ

. ـٌـ ـٔـ ق       درب٥ٝ ــسنٔ مبكــداز ضــعت٘. َ ـٔـ ٖــرا اي ٌٸ غــمـ ٜطــتؿٝد َ ٕٸ نــ ـٌـٚإ ـٌـ  :بٝ إٔ تعُ

ـٔـ          ــد َـ ـٌـ ٚاسـ ــّٛ نـ ـــ، ؾٝكـ ــ١ اهلٛاتـ ــسٚع خدَـ ــ٢ إداز٠ َػـ ــاتـ عًـ ــد ٚاهلـ ــ١ ايربٜـ َ٪ضطـ

      ٌ اْاتـ٘ـ يف كتًـــ  عطــب سادتـ٘ـ ٚإَه  املطــتًٗهني با٫ضــتؿاد٠ َـٔـ ٖــرٙ اـدَــ١ نــ

َٳ اى َٔ ٜطتعًُ٘ يف ا٭يؿ١ ٚاحملب١;ؾٗٓ املكاؾد ٚايػاٜات; ٜٛظؿ٘ يف طسٜل ايـبػ    ٔٵٖٚٓاى 

ٕٸ َا ٜ كّٛ ب٘ ايػٝاطني َٔ ايٛسٞ ٱغٛا٤ أتباعِٗ، َٚا تكـّٛ ب٘ـ امل٥٬هـ١ َٔـ     ٚايهسا١ٖٝ. إ

نً٘ـ ٜـتِ يف إطـاز ْعـاّ ايـٛسٞ. ٚيـٛ أْٓـا دقكٓـا يف أسٛايٓـا يٛدـدْا            ،تأٜٝد ٚبػـاز٠ املـ٪َٓني  

ٕٸ عـامل   ٚقابًٝاتٓـا قطـّا يتًـو اٱ    أْؿطٓا ع٢ً ايدٚاّ مبا ٜتٓاضـب  ايهـٕٛ   ؾاقـات; ٚذيـو ٭

ـ٘ـ َـٔـ قبـٌـ اهلل   ٕٸ أؾـٌـ إبــ٬ؽ       ،ٖــٛ زبٸ ايعــاملني  ايــرٟ ،ٚإدازت . ٚعًٝـ٘ـ ؾــإ ـٌـ ايتعطٝـٌـ ٫ ٜكب

. ايسضــا٫ت ٚا ِ ٫ ٜكبـٌـ ايتعطٝـٌـ طاْٞ َطــتُس   يتصنٝــ١ ٚايتعًـٝـ ٚإٕ ايــٛسٞ ايسيــاْٞ ٚايػـٝـ
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ٕٸ ٖرٙ اٱ  ٚؾكّا ملا تكتكٝ٘ اؿهُـ١  ـ  ؾاقاتَٚتٛاؾٌ ؾُٝع أؾساد اٱْطا١ْٝ. ْٚعًِ أٜكّا أ

ــ ١ نـٌـ غــمـ، ؾهًُــا نــإ ا   ـ يػــمـ أطٗــس نــإ أقــسب َستبــ١ َـٔـ   تتٓاضــب ْٚؿطـٝـ

 ايٛسٞ، ٚضٝشؿٌ ع٢ً إؾاقات أنجس ؾدقّا ٚطٗسّا.

ٕٸ أؾٌ ايسضاي١ ٚأضاضٗا ٜكّٛ ع٢ً   اي٫ٜٛـ١. ذنست يف ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ ٖرا املكاٍ أ

، ٚقـد أبًـؼ ذيـو ايـٛسٞ بسضـايت٘. ٚيـريو ؾكـد مت          ٕٸ ايٓ  قد اضتشل ايٛسٞ ب٫ٜٛت٘ـ ٚعًٝ٘ ؾإ

ّ    إْـصاٍ ايكـسإٓ ايهاٌَـ مجًـ     ـٸ ع   ،‘١ ٚاسـد٠ عًـ٢ ايٓـ  ا٭نـس ًـ٢ ذيـو ايكــسإٓ   ٚقـد ْـ

دؾعـ١ ٚاسـد٠، نُـا يف    ع٢ً نٌـ ٖـرٙ ايسضـاي١     أٚ أْ٘ سؿٌ يف ايٛاقع ْؿط٘ بًؿغ اٱْصاٍ;

ٔٳ﴿قٛي٘ تعاىل:  َٴٓرٹٔزٜ َټبٳازٳَن١ٺ ٔإْٻا ُنٓٻا  ٝٵ١ًَٺ  ٓٳاٙٴ ؾٹٞ َي ْٻا َأْصٳِي ٓٳاٙٴ ؾٹـٞ  ﴿، ٚقٛي٘ تعاىل: ﴾ٔإ ْٻا َأْصٳِي ٔإ

ٝٵ ٕٴ      ﴿، ٚقٛي٘ـ تعـاىل:   ﴾١ًَٹ ايَكدٵٔزَي ٘ٹ ايُكـسٵآ ٍٳ ؾٹٝـ ٟٳ ُأْـٔص ٕٳ اٖيـرٹ َٳكٳـا ٗٵسٴ زٳ ٚبعـد ذيـو عـٛايٞ     ،﴾غٳـ

س س زدــب ،عػــس٠ أغـٗـ بــإب٬ؽ ايسضــاي١ بكٛيـ٘ـ تعــاىل:  ، أَــسأٟ يف ايطــابع ٚايعػــسٜٔ َـٔـ غـٗـ

ط  ٞ: ٜأتٝ٘ ايٓدا٤ ٚا٭َس بإٔ ٜؿتض بٛابـ١ ٖـرا   ايت; أٚ نُا أؾٛزٙ ع٢ً ايٓشٛ اي﴾اِقسٳِأ﴿ احملٝـ

ٓض اٯخــسٜٔ ؾسؾــ١ إٔ ميــٚعًــ٢ طبــل ا٭َــس َٚكتكــ٢ اؿهُــ١، ٚ ،اهلــادز عًــ٢ مــٛ ســرز

ٝٵَو ٚٳ٫﴿قاٍ تعـاىل:   ا٫ضتؿاد٠ َٔ ٖرا ايؿٝ  ا٭ععِ، ٌٔ َإٔ ٜٴِككٳ٢ ٔإَي َٹٔ َقبٵ  ٕٔ ٌٵ بٹايُكسٵآ  تٳعٵذٳ

ٚٳُقٌ زٻبِّ ٔشدٵْٹٞ عٹًُِّا ٘ٴ  ٝٴ ظ ا٭َـس   . إذّا﴾ٚٳسٵ أْ٘ـ قـد سـدخ اْكطـاع     ـ   نُـا ٜتؿـٛزٙ ايـبع     ـ  يٝـ

ِٴ  ﴿تعــين اـامتٝــ١ اْكطــاع ايــٛسٞ أٜكــّا، قــاٍ تعــاىل:    ٫ٚ يًــٛسٞ. ٝٵُه ــ ٍٳ ٔإَي ــصٳ ْٳ ــرٹٟ َأ ٛٳ اٖي ــ ٖٴ ٚٳ

ٓٳصٻ َٴ ٘ٴ  ْٻ ٕٳ َأ ُٴٛ ِٴ ايهٹتٳابٳ ٜٳعٵًَ ٖٴ ٓٳا ٝٵ ٔٳ آتٳ ٚٳاٖيرٹٜ َٴَؿؿٻ٬ّ  ِّٔ زٻبَِّو بٹاَؿلِّ َؾ٬ايهٹتٳابٳ  ٔٳ ٍٷ  َٹ ٔٻ   تٳُهْٛٳ

ٔٳ ُٵتٳٔسٜ ٕٸ          ،﴾امُل ٛٸ٠ ايسضـٍٛ. ٚإ ُٸـ١ اٱْطـا١ْٝ عًـ٢ ْبـ سٝح ٜطتػٗد أٚي٦و ايـرٜٔ ٜكؿـٕٛ عًـ٢ ق

ٚتطـتُس يج٬ثـ١ ٚعػـسٜٔ     ،اٯٜات ايٛازد٠ يف ٖرا املكُٕٛ نجري٠. عٓـدَا تبـدأ دٚز٠ تعًُٝٝـ١   

ٚتػتٌُ ع٢ً مجٝع َا وتاد٘ اٱْطإ يف ٖداٜت٘ ٚضعادت٘ يف ايـدْٝا ٚاٯخـس٠، ٜٚـبني     ،ض١ٓ

ٞٵ٤ٺ﴿قٛي٘ تعاىل: : ذيو بَٜات َٔ قبٌٝ ِّ غٳ ٝٳاّْا يُِّه ٚٳ٫ ﴿ٚقٛي٘ تعاىل:  ،﴾تٹبٵ  ٜٳـابٹٕظ  ٚٳ٫ زٳِطـبٺ 

َټبٹنٕي بعد ْٗاٜـ١ ٖـرٙ ايـدٚز٠ َٔـ      ‘ايٓ  ا٭نسّ . ؾُٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜعُد﴾ٔإ٫ٓ ؾٹٞ نٹتٳابٺ 

  ِ ــ ــسٸز يف غـــدٜس خـ ــ١ سؿًـــ١ ؽـ ِ إىل إقاَـ ــ١ ٚايتعًــٝـ ـٔـ ٕ، ٚأايتصنٝـ ــاي١   ٜعًـ ــاّ ايسضـ ـٔـ إمتـ عـ

ُٳتٹـٞ      ﴿ٜكٍٛ تعاىل:  إذ ،ّٝاٚإنُاهلا زمس ِٵ ْٹعٵ ٝٵُه ُٵـتٴ عٳًَـ ُٳ ٚٳَأتٵ ِٵ  ٓٳُه ِٵ دٹٜـ ُٳًِتٴ َيُهـ ّٳ َأِن ٛٵ ٝٳ اي

ِٴ  ٛٸ٠ ايـٓـ  ا٭نــسّ﴾ّٳ دٹٜٓــّاأٱضٵــ٬ٚٳزٳقٹــٝتٴ َيُهــ ٕٸ ايــٛسٞ مل ٜبــدأ بٓبــ ٛٸ٠  ٫ٚ١ أٜــ ،‘. إ ْبــ

 ٚإىل ا٭بد. ،ست٢ ٜٓكطع بسسٌٝ ايٓ  ،أخس٣
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 ٔ ٌ َاٖٝــ١  ؾـٔـ ـ    عًــ٢ يطــإ ا  ٚقــد دــا٤ يف ضــٛز٠ اؾــ ٫ٚ ْسٜــد ايــدخٍٛ يف تؿاؾـٝـ

ٗٳـا     ﴿ٜساد إٜؿاهلا َٔ خـ٬ٍ ٖـرٙ ايطـٛز٠ ـ:     َٚا ٖٞ ايسضاي١ ايي  ،اؾٔ ٓٵ َٹ ْٻـا ُنٓٻـا ْٳِكعٴـدٴ  ٚٳَأ

ٗٳابّا زٻؾٳـداّ     ٘ٴ غٹـ ٕٳ ٜٳذٹـدٵ َيـ ُٹٔع اٯ ُٳٔ ٜٳطٵتٳ ُٵٔع َؾ  ـا ٜـدٍ عًـ٢ أْٗـِ نـاْٛا قبٌـ        ،﴾َٳَكاعٹدٳ يٹًطٻ

ٕ سـٞـ ا٭ْبٝــا٤ ايطــابكني، ٚيهـٔـ سٝــح إ    ٜطــتُعٕٛ إىل ٚ ‘سّايــٛسٞ إىل ايـٓـ  ا٭نــ  

ع ذيـو  از إْصاي٘ ع٢ً ايٓ  ا٭نسّ ع٢ً أ١ُٖٝ نبري٠ سٌٝـ بـني اؾٔـ ٚمسـ    ايٛسٞ ايرٟ تكسٻ

 ٚمتٸ ِْٗٝٗ عٔ ا٫ضتُاع إيٝ٘ بػدٸ٠. ،ايٛسٞ

 

 ــــــ ـ ايعؿ4١ُ

َـ َا ٜتع يف ٕٸ املعؿـَٛني  ًل مبطأي١ ايعؿ١ُ ٜتؿٛز ايػايب  ع١ أ عبـاز٠ عٔـ    ^ٔ ايػٝـ

ني ايـدٜٔ    ;ْؿٛع قدض١ٝ قد ٖبطت َٔ املٮ ا٭ع٢ً َٚستب١ املًهٛت إىل عامل ايٓاضـٛت  يتبٝـ

ٞ  أْٗــِ ٚظٝؿــ١ أخــس٣، ٚ ١اـــامت أٚ أٜــ ، بعــد إلــاش َٗــاَِٗ ٜعــٛدٕٚ إىل دــٛاز ايكــسب اٱهلــ

َعؿ١ٝ، بٌـ إْٗـا    ١ٕٸ ٖرٙ ا٭ْؿظ املكدض١ مل تستهب أٜٜٚؿعدٕٚ إىل املًهٛت ا٭ع٢ً، ٚأ

١ مل تهٔ  ٕٸ ذاتٗـِ قـد خًكـت عٝـح ٫ ٜطـتطٝعٕٛ َعٗـا        ،يتطتطٝع إٔ تستهب املعؿٝـ أٚ أ

 اقرتاف ايرْٛب ٚاٯثاّ.

  ِ ًـ   ْػـري يف ٚ ،ٚطبعّا ٖٓاى عد٠ إغها٫ت تسد ع٢ً ٖـرا ايؿٗـ ٞ إىل بعـ  َٓٗـا   َـا ٜ

 بػهٌ كتؿس ددّا:

يٝظ ٖٓاى غ٤ٞ أٚ ْؿظ أٚ نا٥ٔ  يف عامل ايٛدٛد ٜأتٞ َٔ ا٭عًـ٢ إىل ا٭ضـؿٌ،    ـأ

ٌٸ غ٤ٞ َٔ دٕٚ اضتجٓا٤ هب إٔ ٜؿعد َٔ ا٭ضؿٌ إىل ا٭ع٢ً.ب  ٌ ن

 .٭ٟ ضبب َٔـ ا٭ضـباب، ضـتهٕٛ َهسٖـ١     ;إذا مل تطتطع ْؿظ َكازب١ ايرْب ـ   ب

٭ْ٘ ئـ ٜطـتشل عًٝ٘ـ أدـسّا      رْب إذا نإ اٱْطإ َهسّٖا عًٝ٘;٫ٚ خري يف عدّ اقرتاف اي

 ٫ٚ عكٛب١.

ٕٸ هلل َػـازٜ    ـ  ز ٕٸ ٫شّ ٖـرا ايـسأٟ أ ع َتعـدد٠ يف ْعـاّ اـًـل، ٚأْ٘ـ قـد زؾـد نٌـ        إ

ٕٸ هلل        ا، يف سـني أ طبك١ َٔ ايطبكات اٱْطا١ْٝ يػا١ٜ غري ايي خًـل ضـا٥س ايطبكـات َٔـ أدًٗـ

 ايٛاسد خًل ٚاسد.

ٟٸ   ٚبريو ٫ ْسٜد ايتٛؾټـ  ؿـ١ُ، ٚإ ـا ايـرٟ ْسٜـد     َعٓـ٢ٶ يًع  ٌ إىل ايكـٍٛ بعـدّ ٚدـٛد أ
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 ٞ:ايتقٛي٘ ٖٛ اي

ٕٸ ٚدٛد اٱْطإ يف ٖـ 1 َٔـ   ايتًٛخ بـبع  ا٭َـٛز،   را ايعامل ضٝعسق٘ ٫ قاي١ إىلإ

ٚنٌـ ٚاسـد َٔـ ٖـرٙ      ٚايتعاٌَ َع كتًـ أْـٛاع ايٓـاع.   قبٌٝ: ا٭نٌ ٚايّٓٛ ٚايصٚاز ٚاملٛت

ا٭َٛز ميهٓ٘ دؾع املس٤ مٛ ازتهاب ا٭خطا٤. َٚٔ د١ٗ أخس٣ مل ٜطايب اٱْطإ يف ٖـرا  

كـسٸب بٗـا إىل اهلل. ٚبـريو ٜـٛؾس غـسٚط ازتكا٥٘ـ       ، ٚيهٔـ َـع ايت  ايعامل إ٫ ايكٝاّ بٗرٙ ا٭َٛز

 ب َٔـ اهلل; ٚعًٝ٘ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ بٗرٙ ا٭َٛز عباد٠ إذا نـإ بكؿـد ايتكـسټ    ٚمسٛٸٙ.

 ٚيف غري ٖرٙ ايؿٛز٠ ٫ تهٕٛ غري املعاؾٞ ٚاٯثاّ.

ٕٸ ايعٌُ ايـرٟ ٜـساد ب٘ـ ٚد٘ـ اهلل ٜـ٪دٟ إىل ايؿـ٬ن،       ـ8 يف سـني تـ٪دٟ املعاؾٞـ إىل     إ

ٔٔ    ﴿ٚيريو لـد اهلل تعـاىل ٜكـٍٛ يف قهـِ نتاب٘ـ ايهـسِٜ:        ايؿطاد. ٗٳـ٢ عٳـ ٓٵ ٕٻ ايؿٻـ٠َ٬ تٳ ٔإ

ٚٳامُلَٓهٔس  .﴾ايَؿشٵػٳا٤ 

ؿظ اقتكـا٤ ايؿطـاد ؾإْٗـا ضتعاغـس أْؿطـّا تـدؾعٗا عًـ٢ ايـدٚاّ             ـ0 عٓـدَا ٜهـٕٛ يًٓـ

 مٛ أْٛاع ايرْٛب ٚاٯثاّ.

ُـ     ـ ع٢ً ايعهظ  ا ضبل4 ٌ ايؿـاحل ؽًـل يف   ؾإٕ ا٫ضـتُساز ٚا٫ضـتكا١َ عًـ٢ ايع

 ايٓؿظ اقتكا٤ ؾعٌ اـري.

ٕٸ املٛاظب١ ع٢ً نٌ ٚاسد َٔ ٖرٙ اؿا٫ت تدؾع ايٓؿظ مٛ ؾعٌ اـري أٚ ايػس  ـ5 إ

 أنجس ؾأنجس، ٚتٛدد يف ايٓؿظ ًَهات اـري أٚ ايػس.

ٕٸ اٱْطـإ عسقـ١ ٱهلاَـات اــري     ـ ي6  ٚايػـس عًـ٢ ايـدٚاّ، قـاٍ     كد أخربْا ايكسإٓ بـأ

ٍٔ َقعٹٝدٷٔإذٵ ٜٳ﴿تعاىل:  ُٳا ٔٔ ايػِّ ٚٳعٳ ُٹنئ  ٝٳ ٔٔ اي ٕٔ عٳ ٝٳا ٕٵ﴾تٳًَٖك٢ امُلتٳًَكِّ ٕٸ ٖرٙ اٱهلاَات ٚإ مل تهٔ  . ٚإ

ب اٱْطـإ اختٝـازٙ، ٚيهٓٗـا تػـهٌ عـا٬َّ َطـاعدّا عًـ٢ ؾعٌـ              ٖٞ ايعًـ١ ايتاَـ١ ايـي تطًـ

 اـري أٚ ايػس.

ــ7 ؿظ َـٔـ خــ٬ٍ َجابستٗــا عًــ٢ ؾعـٌـ اـــري    ـ ٕٸ ايـٓـ ، بايػــس ٚقطــع أٟ ازتبــاط هلــا  ،إ

ٕٸ  ا َٓاعــ١ ٚسؿــا١ْ تػًــل َعٗــا مجٝــع َٓاؾــر ايــرْٛب. ٖٚــرٙ ٖـٞـ ايعؿــ١ُ;  مًل يٓؿطـٗـضــت ٭

ِٴ( ِٳ ٜٳعٵؿٹ  مبع٢ٓ املٓع ٚاؿؿغ. ،ايعؿ١ُ َأخٛذ٠ َٔ َاد٠ )عٳؿٳ

ٚدب إٔ ٜهٕٛ ايٛؾٍٛ إيٝٗـا   ذا ناْت ايعؿ١ُ أَسّا انتطابّٝا ـ ٖٚٞ نريو ـ  إ ـ8

ٌٸ غمـ، ٚيهٓٗا ضتبك٢ َٔ ايطٌٗ املُتٓع. ؾايعؿ١ُ ض١ًٗ َٔ سٝح املطـًو،   َتاسّا يه
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      ٌ ُٳ   ٚ تٓع١ َٔـ سٝـح ايطـايو إيٝٗـا. َٔـ قبٝـ ٖٳ ٬ٜـا، ؾـايطسٜل إيٝٗـا َؿتـٛن     : بًـٛؽ قُـ١ دبٌـ 

 ٚيهٔ ٫ ٜبًؼ ذيو إ٫ ايكًٌٝ ايكًٌٝ. ،يًذُٝع

ُٸــ١  ــ 9 ٕٸ ايٛؾــٍٛ إىل ٖـرٙ ايك ظ َطًكــّا،أَــس ْطـ    ـ   نطــا٥س ايكُــِ ـ   إ أٟ ٫  ، ٚيـٝـ

بٌـ ٫بـد يًٛؾـٍٛ إىل تًـو ايكُـ١ َٔـ        اع َباغـس٠ ٚايٛقـٛف عًـ٢ ايكُـ١،    ايكـ  ميهٔ ايكؿص َٔ

ل أنجـس ٚاد٘ـ عٓـا٤ َٚػـك١ أنـرب. ٚخ٬ؾـّا           املطري إيٝٗا خط٠ٛ خط٠ٛ، ٚنًُـا تكـدّ املتطًـ

ٛټ ــا٤ عًــ  يتؿــ ٕٸ ايبك ــإ ــا.   زْا ؾ ـٔـ بًٛغٗ ــ١     ٢ ايكُــ١ أؾــعب بهــجري َ ٚهلــرا ايطــبب نــإ ا٭٥ُ

١    ;كـسعٕٛ إىل اهلل باضـتُساز  ٜتٚ ،ٜساقبٕٛ سـا٫تِٗ يٌٝـ ْٗـاز    ^املعؿَٕٛٛ بطـبب اـػٝـ

    ٛ ُٸ١ مٛ اهلا١ٜٚ، ٚقد ؾٛز يٓا ايكـسإٓ  ـاذز َٔـ ضـك ط َجٌـ ٖـ٪٤٫   َٔ ايطكٛط َٔ تًو ايك

ّ     ا٭غماف عرب ايتـازٜخ.   ،ٜكـع ٚدٗ٘ـ ايػـسٜـ عًـ٢ ايـرتاب      ‘ٚقـد نـإ ايٓـ  ا٭نـس

إْو إٕ ٚنًـتين  ّا، إهلٞ ٫ تهًين إىل ْؿطٞ طسؾ١ عني أبد»، ٖٚٛ ٜكٍٛ: َتكسعّا َٚٓتشبّا

أٚ َٔـ ؾٔـ ايتُجٌٝـ     ،. ٚمل تهٔ ٖـرٙ ايهًُـات فـسٸد فـا٬َت داؾـ١     «إىل ْؿطٞ ًٖهت

ٞٸ  ورزْٚٗا أغد اؿرز. ^، بٌ ٖٞ سكٝك١ َسعب١ نإ املعؿَٕٛٛايػهً

ا٤ َكـاّ ايعؿـ١ُ ٜٓتمبـٕٛ ملٓؿـب اٱَاَـ١.      عٓدَا ـ 13 ٕٸ   ٚ ٜبًؼ ا٭ٚؾٝـ بعبـاز٠ أخـس٣: إ

ٌٸ ٚؾٞ هب إٔ ٜهٕٛ َعؿَّٛا، ٚ ٌٸ     ن ظ َٔـ ايكـسٚزٟ إٔ ٜهـٕٛ نـ ّٕ  يهٔ يٝـ  َعؿـٛ

ّا أٚ إَاَــّا. ٖٚٓــا قــد  نٝـــ متٸ ؼدٜــد اثــين عػــس   ٜتبــادز إىل ايــرٖٔ ضــ٪اٍ ٜكــٍٛ: إذاّ  ٚؾـٝـ

بأمسا٥ِٗ ٚؾؿاتِٗ، ٚقـد ْـاٍ ٖـ٪٤٫ َكـاّ ايعؿـ١ُ ٚاٱَاَـ١  هـب         ‘ٚؾّٝا يسضٍٛ اهلل

ٕٸ ٖرا ايه٬ّ عباز٠ عٔ إخباز غٝ  هسٟ عًـ٢ يطـإ ايٓـ     ايؿـادم ا٭َـني بعًـِ     ايكٍٛ: إ

ٕٳ  ﴿ٕٚ قابا٠ َٓ٘ ٭سد، قاٍ تعاىل: د ،اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل َٴـٛ َټِهسٳ ٌٵ عٹبٳادٷ  ٘ٴ   *بٳ ٫ ٜٳطٵـبٹُكْٛٳ

ٕٳ ُٳًُٛ َٵٔسٙٹ ٜٳعٵ ٖٴِ بٹَأ ٚٳ  ٍٔ ٛٵ ِٵ﴿ٚقاٍ تعاىل: ، ﴾بٹايَك ٗٴ َٳا خٳًَِؿ ٚٳ ِٵ  ٔٗ ٜٵدٹٜ ٔٳ َأ ٝٵ َٳا بٳ ِٴ  ٕٳ ﴿، ٚ﴾ٜٳعٵًَ ٫ ٜٳػٵَؿعٴٛ

ٔٔ ازٵ ُٳ ٕٳٔإ٫ٓ يٹ َٴػٵؿٹُكٛ ٘ٹ  ٝٳتٹ ٔٵ خٳػٵ ِّ ٖٴِ  ٚٳ ٘ٹ ﴿، ٚ﴾تٳكٳ٢  ٘ٹ َؾرٳيٹَو ْٳذٵٔصٜ ِّٔ دٴْٚٹ ٘ٷ  ِٵ ٔإِّٞ ٔإَي ٗٴ ٓٵ َٹ ٌٵ  َٳٔ ٜٳُك

ُٹنيٳ     ِٳ َنـرٳيٹَو ْٳذٵـٔصٟ ايٖعـايٹ ٓٻ ٗٳـ . ٚيـٛ أْٓـا دقكٓـا يف ٖـرٙ ا٭خبـاز ايػٝبٝـ١ يٛدـدْا أْٗـا قــد         ﴾دٳ

 اٱخباز عٓ٘.ؼككت بأمجعٗا، ٚمل ٜتشكل أٟ َٓٗا ع٢ً خ٬ف َا مت 

 ٥ٛ٘ ع٢ً َا ْسٜـد بٝاْ٘ـ بعـٕٛ اهلل،   يًسبط بني املطا٥ٌ بػهٌ ًٜكٞ بك ٖٚٓا ٫بد يٓا;

 َٔ اٱغاز٠ إىل سًكتني َؿكٛدتني ُٖا يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ.
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 ــــــ ـ َا ٖٛ ايدٜٔ؟5

ــدْا  ٕٸ بًـ ـٔـ أ ــسغِ َـ ــٛز٠  ،عًـــ٢ ايـ ــاز ايجـ ــ١ بعـــد اْتؿـ ــٛخ   ،ٚخاؾـ ــس ايبشـ د أنجـ ـٗـ غـ

َـا ٜتعًـل بـا٭َٛز املستبطـ١ بايـدٜٔ، ٚأَـا        ابٝـ١ ْؿٝـّا أٚ إثباتـّا يف   ١ ٚايهتٝـ ٚايتشكٝكات اـطاب

ِٸ ايتعـــسض يــ٘ـ ستـــ٢ اٯٕ عطـــبايـــرٟ  ِٸ بٝاْــ٘ـ ،عًُــٞـ مل ٜـــت .  ،ٚمل ٜـــت ؾٗـــٛ ايـــدٜٔ ْؿطــ٘ـ

ٕٸ ايــدٜٔ عبــاز٠ عـٔـ فُــٛع َــا ْــصٍ َـٔـ قبـٌـ اهلل تعــاىل اـــايل              ؾــاملسنٛش يف ا٭ذٖــإ أ

ٕٸ ٖـرا ايتعسٜــ       ; ايٓـاع إب٬غ٘ـ إىل ب ; يٝكَٛٛاٚاؿهِٝ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ بػٝـ١ ٖـداٜتِٗ. ٚطبعـّا إ

خ ٚيهٓ٘ يٝظ ناؾّٝا. ٚقد أدت عدّ نؿاٜـ١ ٖـرا ايتعسٜــ طـٛاٍ ايتـازٜ      ،ؾشٝض ٚقسٚزٟ

إذ تجاز عًـ٢ ايـدٚاّ تطـا٫٩ت مل وؿٌـ املطـتؿِٗ َٓٗـا عًـ٢         إىل اؽاذ ايرٖٔ َٛقؿّا ضًبّٝا;

 أدٛب١ َكٓع١، َٔ قبٌٝ:

إب٬غٗـا يًٓـاع بػـهٌ    ٚمتٸ  ،ناْـت َؿٝـد٠ يًػاٜـ١   ٚ ،إذا مت إب٬ؽ أسهاّ )دٜٓٝـ١(  أـ

 ٖٞ َٓاضبتٗا َع ْؿظ اٱْطإ. دٝٸد، ؾُا

ُ      ب ـ  ٕٸ ٖرٙ ا٭سهاّ ايـي ْـصٍ آخسٖـا قبٌـ أيــ ٚأزبع ١  اإ ٚأبًػـت يًٓـاع يف    ،٥ـ١ ضٓـ

ذيو ايعؿس، إ ا ناْت يف قٝط وٌُ ثكاؾ١ ٚيػ١ ٚتكايٝد ادتُاع١ٝ كتًؿ١ متاَّا، ؾُـا  

 ٓا ٚيػتٓا ٚعاداتٓا ٚسكازتٓا ٖٛ ازتباطٗا بجكاؾت

 ،َٓــر ذيــو ايٛقــت ٚستــ٢ َٜٛٓــا ٖــرا ســدثت تطــٛزات يف طــسم اؿٝــا٠ ٚأدٚاتٗــا    ز ـ   

ــا٫ت    ـٌـ ٚا٫تؿـ ـٌـ ٚايٓكـ ــا٥ط اؿُـ ــا، ٚٚضـ ــو    ،ٚايتهٓٛيٛدٝـ ــ٪ثس يف تًـ ـٔـ إٔ تـ ــي ميهـ ايـ

 ا٭سهاّ، ؾُا ٖٛ ْٛع ايتٓاغِ بني َاقٝٗا ٚساقسٖا 

اٯٕ َسسًــ١ اعتــرب ايعــامل ايــرٟ بًــؼ ستــ٢  ،دا٫زتبــاط ٚا٫ؼــاد ايعــاملٞ املتصاٜــ دـــ َــع

كسٜـ١ ايكبـٍٛ بتطبٝـل ٖـرٙ     نٝــ ميهٔـ ؾُٝـع ضـهإ ٖـرٙ اي      ،ٚاسـد٠  قس١ٜ عاملٝـ١  نً٘

 ا٭سهاّ 

 إىل غري ذيو َٔ ايتطا٫٩ت ايهجري٠.

 ٞ:ايتٔ شا١ٜٚ أخس٣، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايٚيهٔ ميهٔ ايٓعس إىل ايدٜٔ َ

ٕٸ ايدٜٔ يػ١ّ ـ1  ٜعين اؾصا٤. إ

ٕٸ ـ8  ضٛا٤ أنإ سطّٓا أّ ض٦ّٝا. ،اؾصا٤ ٜعين زدٸ ايؿعٌ ع٢ً نٌ عٌُ إ

ــ0 ٟٸ غــمـ إٔ ٜٓهــسٙ، ٚإٕ ٖــرا       ـ ٕٸ عــامل ايٛدــٛد قهــّٛ يٓعــاّ ٫ ميهـٔـ ٭ إ
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ٌٸ غ٤ٞ ؾٝ٘.  ايٓعاّ َطٝطس ع٢ً ن

 َا ٖٛ ايٓعاّ  ٌٖٚ ٖٛ غ٤ٞ آخس غري ا٭ؾعاٍ ٚزدٚد ا٭ؾعاٍ  ـ4

ِٗ     ـ5 َٔـ قبٌـ اهلل تعـاىل يؿـغ ايـدٜٔ  ٭ْ٘ـ نـإ        ملاذا أطًل ا٭ْبٝا٤ ع٢ً َـا ْـصٍ عًٝـ

ٕٸ مجٝع ا٭ْبٝا٤ ايرٟ يٌـ   ،ٚخاؾ١ خامتِٗ ،بٝاّْا دقٝكّا يسدٚد ا٭ؾعاٍ يف عامل ايٛدٛد. ؾإ

٤ ددٜـد غـري         أنجس ا٭دٜإ مشٛي١ٝ َٔ ْاس١ٝ ا٭سهـاّ ٚاملعـازف ٚا٭خـ٬م، مل ٜـأتٛا بػٞـ

ٕٸ يهـٌـ ؾعـٌـ زدٸ ؾعـٌـ يف ايــدْٝا ٚاٯ ٌٸ ْــ  ْؿطـ٘ـ ٚ خــس٠.إبــ٬ؽ ايٓــاع أ يــريو ؾكــد عــسٸف نــ

بٛؾؿ٘ بػريّا ْٚرٜسّا، ؾٗٛ )بػري( با٭ؾعاٍ ٚزدٚد ا٭ؾعاٍ اؿط١ٓ، ٚ)ْـرٜس( با٭ؾعـاٍ ٚزدٚد   

 ا٭ؾعاٍ ايط١٦ٝ.

إذا مل ٜهٔ ايدٜٔ فسد ا٭سهاّ ايٓاشيـ١ َٔـ قبٌـ اهلل تعـاىل،      ـ بٓا٤ٶ ع٢ً َا تكد6ّ

ت املتكدَــ١، ٫ٚ ٜهــٕٛ ايــدٜٔ  ٚنــإ بٝاْــّا يٓعــاّ ايهــٕٛ، ؾعٓــدٖا تــصٍٚ نـٌـ ايتطــا٫٩   

ِٵ    ﴿ٖٛ بٝإ يٓؿطٝاتٓا، قاٍ تعـاىل:   ، بٌْؿطٓا ؾكطَٓاضبّا ٭ ٝٵُه ٓٳـا ٔإَيـ ٘ٹ   َيَكـدٵ َأْصٳِي نٹتٳابـّا ؾٹٝـ

ِٵ َأَؾــ٬  ٕٳذٹِنــسٴُن ــٛ ات اؿٝــا٠    .﴾ تٳعٵكٹًُ ــس ايصَــإ َٚكتكـٝـ ٚتػــري  ،ٚيــريو ؾإْـ٘ـ ٫ ٜــتػري بتػٝٸ

ٕٸ ايٓعــاّ ٫ ا٭َهٓــ١ ٚايًػــات ٚايجكاؾــات; ٓٻ١َ اهللٹ اٖيتٹــٞ َقــدٵ ﴿اٍ تعــاىل: ٜكبـٌـ ايتػٝٸــس، قــ ٭ ضٴــ

ٚٳَئ  ٌٴ  َٹٔ َقبٵ  .﴾تٳذٹدٳ يٹطٴٓٻ١ٹ اهللٹ تٳبٵدٹ٬ّٜخٳًَتٵ 

 

 ــــــ ؟ أٚ َا ٖٛ اإلْطإ؟َٔ ٖٛ اإلْطإ ـ6

ٕٸ َـٔـ أٖــِ املطــا٥ٌ ايــي ميهـٔـ يٓــا إٔ ْعتربٖــا ٌٸ مجٝــع  ـ    بهـٌـ ثكــ١ ـ    إ َؿتاســّا ؿــ

.    بٌ ٚنٌ عـامل ايٛدـٛد   ،ٕاملطا٥ٌ املتعًك١ باٱْطا ٚيـريو ؾإْٓـا    ، ٖـٛ َعسؾـ١ اٱْطـإ ْؿط٘ـ

 ْكٍٛ:

ٛع٘ َــا ٜتــٛؾس عًٝـ٘ـ َـٔـ ْكـــ ٚنُــاٍ، إ٫ إذا نــإ   ـــ1 ض َؿـٓـ ٌٸ ؾــاْع ميـٓـ ٕٸ نــ إ

مبذـسد إيكـا٥ِٗ ْعـس٠ عًـ٢ عٌُـ       ،عادصّا أٚ غ٬ّٝ. َٚٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايكاعد٠ ٜتعسٸف اــربا٤ 

٘  ؿٛؾٝات ؾاسب ذيو ايعٌُ،إىل اضِ ٚخ ،يٛس١ يًسضِ َج٬ّ :َٔ قبٌٝ ،ؾين  َٚا ٜتُتع بـ

ٕٵ َٔ ؾؿات ؾ١ٝٓ ٚأخ٬ق١ٝ،  مل ٜهْٛٛا ٜعسؾْٛ٘ غمؿّٝا. ٚإ

ٕٸ نٌ ؾاْع ٜبتػٞ ٖدؾّا َٔ ٚزا٤ ؾٓع٘، ٚإ٫ نإ ذيو ايؿٓع عبجّا. ـ8  إ

ٕٸ غاٜـ١ نٌـ ؾـاْع ـ نايسضـاّ َـج٬ّ ـ        ــ 0 ز ٚػًٞـ ذاتـ٘ َٔـ         إ ع٘ ٖٛـ ظٗٛـ َٔـ ؾٓـ
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 خ٬ٍ ؾٓع٘.

ٕٸ ؼكـل تًـو ايػا   ـ4 هٕٛ كؿكـّا ٚؾاغـ٬ّ يف         إ ٕٸ ذيـو ايؿـاْع ضٝـ ، ٚإ٫ ؾـإ ٜـ١ ستُٞـ

 َػسٚع ؾٓع٘.

ــد  ٕٸ َـٔـ بــني مجٝــع      «أضــساز ايبعــح »أٚقــشت يف نتــاب  يك )زاشٖــاٟ زضــتاخٝص( أ

ــ١ إىل         ،املمًٛقــات ــٛؽ اهلداٜ ــٛم َـٔـ بً ــتُهٔ نـٌـ كً ا، ٫ ٜ ايــي خًكــت يف طــٍٛ بعكـٗـ

٘   ايؿساط املطتكِٝ إ٫ عٓدَا ٜبًؼ َسس١ً اٱْطا١ْٝ، ٚعٓد  ،ٖا ٜتُهٔ َٔـ املطـري إىل خايكـ

ٚنًُا تكـدّ يف ذيـو ايؿـساط ؼككـت ايػاٜـ١ ٚايكـسب َٔـ اهلل         اـًل. ٚؼكٝل َكؿدٙ َٔ

 ٜهٔـ أٟ ٚاسـد َٔـ    املطًل ٚايػا١ٜ َٔ اـًل. ٚمل ست٢ ٜؿٌ إىل ايهُاٍ ،ع٢ً مٛ أنرب

:   قاٍ اهلل تبازى ؾكد ;غري اٱْطإ ،سّا ع٢ً ايػُٛي١ٝ اي٬ش١َاملمًٛقات َتٛؾِّ ٚتعاىل يف سك٘ـ

ٗٳا﴿ ُٳا٤ٳ ُنًٖ ّٳ اَ٭ضٵ ِٳ آدٳ  ٚدعً٘ خًٝؿ١ ي٘ ع٢ً أزق٘. ،ٚأٚدع٘ مجٝع آثازٙ ،﴾ٚٳعٳًٖ

ٕٸ اٱْطـإ ٖـٛ    دٜٔ عباز٠ عٔ بٝإ ايٓعـاّ ايهـْٛٞ.  ايؾ إذّا ايتذًٞـ ايهاٌَـ يًػاٜـ١    ٚإ

ٗ    ٖٚرا ايػ٤ٞ َٛدٛد يف مجٝع ايٓـاع بـايك٠ٛ  َٔ اـًل.  ِ ، ٚيهٔـ ٫ ٜتٛؾٌـ إىل ايؿعًٝـ١ َٓـ

 .ض٣ٛ ايٓصز ايكًٌٝ

ٖٚٛ: َا ٖٞ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بني اٱْطإ ٚايدٜٔ  عٓدَا ْكـسأ   ،ٖٚٓا ٜسد ٖرا ايط٪اٍ

ٔٔ سٳٓٹٝؿـّا ؾٹِطـسٳ٠َ اهللٹ اٖيتٹـٞ       ﴿اهلل تعـاىل ٜكـٍٛ يف ضـٛز٠ ايـسّٚ:     ايكسإٓ لد  ٗٳـَو يٹًـدِّٜ ٚٳدٵ ِٵ  َؾـَأقٹ

ٌٳ يٹمٳًِٔل اهللٹ  ٗٳا ٫ تٳبٵدٹٜ ٝٵ ٕٳ     َؾَطسٳ ايٓٻاعٳ عٳًَ ُٴـٛ ٔٻ َأِنجٳـسٳ ايٓٻـأع ٫ ٜٳعٵًَ ٚٳَيهٹـ ِٴ  ِّ ٔٴ ايَكـ . ﴾ذٳيٹَو ايدِّٜ

ٕٸ )ايدٜٔ(ٚب )اٱْطإ( عباز٠ عٔ َجًـح   ٚ اهلل(ْٚعاّ ايعامل )ؾطس٠  ػ٤ٞ َٔ ايتدقٝل ْدزى أ

ٝٻ   ،َتطــاٟٚ ا٭قـــ٬ع  . ٚإذا تعـــ ري ؾٝـ٘ـ ٟٸ تبـــدٌٜ أٚ تػــٝـ ٛٸز أ ٔ عًٝٓـــا غـــسن ٫ ميهــٔـ إٔ ْتؿــ

ٕٸ ايـدٜٔ  تؿاؾٌٝ ذيو املجًح ؾط ٕٸ ايؿطس٠ اٱهل١ٝ تػهٌ قاعد٠ يريو املجًح، ٚإ ٛف ْكٍٛ: إ

. َٚٔـ ٖٓـا قـاٍ            بٝاْ٘ ٚتؿطريٙ، ٚأَا اٱْطـإ ؾٗـٛ َعٗـسٙ اجملطِّـد ؾُٝـع أغـهاي٘ ٚأما٥٘ـ

 يف غعس َٓطٛب ي٘: ×اٱَاّ عًٞ
 

 أتــــــــصعِ أْــــــــو دــــــــسّ ؾــــــــػري 

  ٟ  ٚأْـــــت ايهتــــــاب املـــــبني ايــــــر
 

 ٚؾٝــــو اْطــــ٣ٛ ايعــــامل ا٭نــــرب    

 املكـــــــــــُسبأسسؾــــــــــ٘ـ ٜعٗـــــــــــس 
 

 

 ــــــ ـ َا ٖٛ ايػسع؟7

    ِ ٚأَا املطأي١ ا٭خس٣ ؾٗٞ تػسٜع ايدٜٔ. يٝظ َٔ املُهٔ ٚيٝظ َٔـ ايكـسٚزٟ تعًٝـ
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َسس١ً َٔ َساسٌ ايتازٜخ، ضـٛا٤ يٮَـِ    ١يف أٜ ـايرٟ ٜػهٌ ايدٜٔ   ـمجٝع ايٓعاّ ايهْٛٞ  

ا ٜتٓاضـب َٚكـداز   مبـ  ،املتمًؿ١ أٚ املتكدٸ١َ. ٚإ ا ٜـتِ يف نٌـ َسسًـ١ َٔـ املساسٌـ ايتازىٝـ١      

يٝػسٸع يًٓاع َٔ ايدٜٔ املكداز ايكسٚزٟ ٱؾ٬ن سٝاتِٗ مبـا   ;إزضاٍ ْ  ،ايتمًـ ٚايتكدّ

ٚٳاٖيـرٹٟ          ﴿أخساِٖ. قاٍ تعاىل: ٜٓؿعِٗ يف دْٝاِٖ ٚ ٘ٹ ْٴٛسـّا  ٚٳؾٻـ٢ بٹـ َٳـا   ٔٔ ٔٳ ايـدِّٜ َِّـ غٳـسٳعٳ َيُهـِ 

ٚٳ ِٳ  ٖٹٝ ٘ٹ ٔإبٵسٳا ٓٳا بٹ ٝٵ ٚٳؾٻ َٳا  ٚٳ ٝٵوَ  ٓٳا ٔإَي ٝٵ ٚٵسٳ ٚٳعٹَٝأ ٚٳ٫َٴٛضٳ٢  ٔٳ  ُٴٛا ايدِّٜ ٕٵ َأقٹٝ ٘ٹطٳ٢ َأ . ٚقد ﴾ تٳتٳَؿسٻُقٛا ؾٹٝ

       ّ ايـرٜٔ نـاْٛا ٜبعجـٕٛ يٝـأتٛا      ،نإ ٖرا ايتػسٜع كتؿٸـّا بهٌـ ْـ  َٔـ أْبٝـا٤ أٚيٞـ ايعـص

 مبسس١ً ددٜد٠ َٔ ايتعًُٝات ايكسٚز١ٜ يسقٞ ايٓاع ٖٚداٜتِٗ ٚتؿشٝض َطريتِٗ.

٦و ايـرٜٔ  طا٤ٍ: أ٫ ٜبعد عٔ اٱْؿاف إٔ ْعترب أٚيبا٫يتؿات إىل َا تكدّ عًٝٓا إٔ ْتٚ

ٛٸزٖا   بًػٛا ظدٸِٖ ٚضعِٝٗ ؾأؾـبشٛا َعٗـسّا ؾُٝـع اٯثـاز      ،أع٢ً املساتب ايي ميهٔـ تؿـ

ٌٸ ٚدــٛدِٖ،  ٚا٭مســا٤ اٱهلٝــ١، ؾؿــازٚا عــني ايــدٜٔ،   عــادصٜٔ عـٔـ غــسن   ٚاضــتٛعبٛٙ بهــ

أمل ٜعسٸؾِٗ ايٓ  ا٭نـسّ  أٚ ايكٍٛ بعدّ اضتشكاقِٗ يريو   ‘ٚتؿطري َا قاي٘ زضٍٛ اهلل

ـ٘ـ َـٔـ عٓــد اهلل عــص ٚدـٌـ  أَ        ــع َــا دــا٤ ب ــاٍ ايــدٜٔ ٚمجٝ ــبٛؾــؿِٗ َج ٝظ قــٍٛ اهلل تعــاىل:  َي

ــرِِّنسٔ ﴿ ٌٳ ايـ ــ ٖٵـ ــَأُيِٛا َأ ِٵ ٫ َؾاضٵـ ــتٴ ٕٳٔإٕ ُنٓـ ــٛ ُٴـ ــامل،  ﴾ تٳعٵًَ ــّا يف ايعـ ــتٛزّا ثابتـ ــ١  دضـ ٕٸ ا٭٥ُـ أٚ أ

ُٳـــ  رٙ املساســٌـ مجٝـــع ٖـــذا ايـــرٟ اضـــتٛعب  ٔٵاملعؿــَٛني مل ٜهْٛـــٛا َــٔـ أٖــٌـ ايـــرنس  ؾ

   ٔ سؿًــ١ ؽــسٸز  ٖٚـٌـ ادٸعــ٢ غريٖــِ ٖــرا    ايتعًُٝٝــ١ هلــرا ايــدٜٔ، أٚ أْـ٘ـ مل ٜهـٔـ هلــرا ايــدٜ

ٞ »: ٚقاٍ ،املكاّ ٕٸ ايتـازٜخ قـد ٚثـل ٖـرٙ اؿكـا٥ل بػـهٌ ناٌَـ        «ضًْٛٞ قبٌ إٔ تؿكـدْٚ   إ

ؾـشتٗا. ٚميهٔـ ايٛقـٛف عًـ٢ ٖـرٙ      يبـاسجني يف  كـني ٚا و أسد َٔ احملكِّٚمل ٜػهِّ ،ٚأَني

َـا   ا٥ل َٔ خ٬ٍ ايسدٛع إىل َؿادز كتًـ ايؿسم اٱض١َٝ٬. نٝـ ٜهٕٛ ايعٌُ يفاؿك

َٳـ  !ٜتعًل بايعًّٛ ايتذسٜب١ٝ  أ٫ ٜتِ ايتٛؾٸٌ إىل دٛاب نٌ َطـأي١ َٔـ ذٟٚ ا٫ختؿـاف      ٔٵٚ

ظ ٖــِ ايــرٜٔ أمتــٛا دزاضــ١ مجٝــع َــا ٜتعًــل بتًــو       ٖــِ ذٚٚ ا٫ختؿــاف يف تًــو ايعًــّٛ  أيـٝـ

ٗٸـس٠.    تً! ٖٚهرا ٖٛ غإٔ ايعًّٛ  و ا٭ْٛاز ايي ناْت يف ا٭ؾ٬ب ايػـاك١ ٚا٭زسـاّ املط

َا قاي٘ـ ايػصايٞـ بػـإٔ أبٞـ سٓٝؿـ١ ـ        ٖٚٛ، ٚمٔ زداٍ ـ  ؾإذا أزاد غمـ إٔ ٜكٍٛ: ِٖ زداٍ

 ٚيف ذيو ؾًٝتٓاؾظ املتٓاؾطٕٛ. ،ؾعًٝٓا ايتعًٝل ع٢ً ذيو بايكٍٛ: ايطسٜل َؿتٛن أَاّ اؾُٝع

ــني ايطــايه   ٚ ــاى ب ٕٸ ٖٓ ــتعِّاؿكٝكــ١ ٖـٞـ أ ــّا.  ني ٚامل ٕٸ  :٫ ْكــٍُٛٚني اخت٬ؾــّا َاٖٜٛ إ

ٍ   ايطـايهني مل ٜتعًٖ  ٕٸ أغًـب املـتعًُني   :ُـٛا، ٚيهٓٓـا ْكـٛ ِ     ـ   إ  ـ   زغـِ اسرتآَـا ٚاعتصاشْـا بٗـ
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 يٝطٛا َٔ ايطايهني.

ــدنتٛز ضــسٚؽ    ـ٘ـ   ،ٖٚــٛ ا٭ضــتاذ احملــرتّ   ،يكــد زَــ٢ اي ــع ثكً ٕٸ ٫شّ ٱظُٝ ــات أ ثب

ٕٸ  ايسضاي١ تكّٛ ع٢ً اي١ٜ٫ٛ، أَا ايٛسٞ ؾٗـٛ   :أْٓا قًٓااـامت١ٝ ٖٛ اْكطاع ايٛسٞ. يف سني  إ

أؾـٌـ ثابــت ٚدــاز يف ايعــامل عًــ٢ ايــدٚاّ، ٚيهـٔـ نـٌـ ٚاســد َٓــا وؿـٌـ عًــ٢ غــعاع َٓـ٘ـ    

ٕٸ       دزى بٛقـٛن أ مبكداز اضتشكاق٘ ٚددازت٘. ٚيٛ أْٓا أيكٝٓا ْعس٠ ع٢ً ضـٛز٠ ايكـدز ؾإْٓـا ضٓـ

ٝٵ١ًَٹ ايَكدٵٔز﴿اىل: يطٛز٠ تؿسٸن بعدّ اْكطاع ايٛسٞ; إذ ٜكٍٛ تعٖرٙ ا ٓٳاٙٴ ؾٹٞ َي ْٻا َأْصٳِي بؿٝػ١  ،﴾ٔإ

ِٸ  ٌٸ غــمـ مبكــداز ضــعت٘: املاقـٞـ ٚاٱْــصاٍ.. ٚسايٝــّا ٜــت ٍٴ امَل﴿ايتٓصٜـٌـ عًــ٢ نــ ٥ٹَهــ١ُ ٬تٳٓٳــصٻ

َٵٕس ِّ َأ ِّٔ ُن  ِٔٗ ٕٔ زٳبِّ ٗٳا بٹٔإذٵ  بؿٝػ١ اؿاٍ ٚايتٓصٌٜ.  ﴾ٚٳايسټٚنٴ ؾٹٝ

إذ  ;عبـاز٠ أخـس٣ أثازٖـا ايـدنتٛز ضـسٚؽ     ٖٚٓا أدد ْؿطٞ َكطسّا إىل اـٛض يف 

ْك٬ّ عٔـ   ،قاٍ يف داْب َٔ ن٬َ٘ ملػسقٕٛ ا٫ضتؿاد٠ َٓٗا، ٚذيو سنيوتٌُ إٔ ٜط٤ٞ ا

ضـ٣ٛ ضـبع١ عػـس سـدٜجّا. ؾكـد       ‘أبٞ سٓٝؿـ١: إْ٘ـ مل ٜجبـت عٓـدٙ َٔـ أسادٜـح زضـٍٛ اهلل       

       ٚ ٜـ١ عٔـ ا٭٥ُـ١    ٜكع ٖرا ايهـ٬ّ ع٬َـ١ اضـتؿٗاّ يف أذٖـإ ايـرٜٔ مل ىـربٚا ايسٚاٜـات املس

ٔٵ       ^املعؿَٛني ٕٸ َٛقٛع ايسٚاٜات عـح طٌٜٛـ ٫ ٜتطـع اجملـاٍ إىل عج٘ـ ٖٓـا. ٚيهـ  يف . إ

َا ٜتعًل به٬ّ أبٞ سٓٝؿـ١ ٜٓبػٞـ ايكـٍٛ: نٝــ ميهٔـ يعاقٌـ َٓؿــ إٔ ٜكبٌـ َجٌـ ٖـرا           

ٚايرٟ اَتدٸ ٭زبعني  ،أْ٘ َٔ ايٛاقض أْٓا إذا ػاٚشْا عُس ايٓ  قبٌ ايٓب٠ٛ; ٚذيو ايه٬ّ !

١ ٘ ضـٓـ ٕٸ ايــرٟ ٫ ٜكبـٌـ ايػــو أْـ٘ـ يف َــدٸ٠ ْبٛتــ ١ ، ايبايػــ١ ث٬ثــّا، ؾــإ يف َهــ١  ،ٚعػــسٜٔ ضـٓـ

ِ يٌٝـ ْٗـاز    ،قد ؾشب ايهجري َٔـ ايؿـاؿني ٚايطـاؿني    ،ٚاملد١ٜٓ ٚيف كتًــ   ،ٚدايطٗـ

ٕٸ ٖـرٙ ٖٞـ َُٗت٘ـ ايـي      ُٗـِ ٜٚٓؿـشِٗ;  ٖٚـٛ ٜعِّ  ،يف ا٭ؾسان ٚا٭تـسان  ،اؿا٫ت ٚا٭دٛا٤ ٭

ٛ   إب٬غٗا. ؾإذا أَس ب ٕٸ ايٓـ  نـإ طـٛاٍ ٖـرٙ        ٝؿـ١ ٚدـب عًٝٓـا   سٓ قبًٓا مبـا قاي٘ـ أبـ ايكـٍٛ بـأ

ٛٸٙ بػري ايكسإٓ ايهسِٜ;ٚمل ٜٓبظ ببٓت غؿ١ ،املد٠ ضانتّا ٕٸ نٌـ َـا      ، ٚمل ٜتؿ أٚ ايكـٍٛ بـأ

قاي٘ ايٓـ  ا٭نـسّ قـد تعـسض يتشسٜــ َٔـ قبٌـ أؾـشاب٘ ا٭خٝـاز ٚأٌٖـ بٝت٘ـ ا٭بـساز! ؾٌٗـ              

٘ َٔـ اـْٛـ١ ! ٚيهٔـ يف ايٛقـت ْؿط٘ـ ٫ ميهٔـ يٓـا        نإ مجٝع أؾـشاب ايٓـ  ٚأٌٖـ بٝتـ    

 ٘ : ايكٍٛ بإٔ مجٝع َا ٚزدْا عٔ ايٓ  ا٭نسّ نإ ؾشٝشّا ١٦َ بامل١٦، ؾكد قاٍ ايٓ  ْؿطـ

ٞٸ»  .«ايهرابٕٛ نجس عً

ـٌـ ٚعــسٜ     ٚأَــا يف ــ١ ؾــايه٬ّ طٜٛ ــل باملٗدٜٚ طــع ٫ٚ ْــس٣ ٖــرا املكــاٍ ٜتٻ  ،َــا ٜتعً

 خس٣.يًمٛض ؾٝ٘، ؾعًٝٓا إٔ ْرتن٘ يؿسؾ١ أ



 

 

 تفطري ايكسإٓ بايكسإٓ 
 إىل احلدٜح ٞتفٓٝد َصع١ُ حاج١ ايتفطري ايكسآْ

 

 مصطفى الحسٍىً الطثاطثائًالسٍد 

 وظٍرج غالب  :ترجمح

 

 ــــــ َكّد١َ

 أخـرت ُٔ تًو اجملـايظ  ؾ .املٓاظساتٚ باملباسجاتاٱض١َٝ٬ َٓر ايبد٤ اقرتْت ايعًّٛ 

ٌ ٚ اٱبـداع اف ا٫ضـتُساز يف  ذٟٚ ا٫ختؿـ ٚ زْٚكٗا ٚاضتطاع ايعًُا٤ ستـ٢ ابتهـس    ،ايتهاَـ

ٟ  :أَجــاٍ ،مجــع َـٔـ ايعًُــا٤  ٚقــد  ،«عًــِ املٓــاظس٠» ـَــا ٜعــسف بــ  ،مشــظ ايــدٜٔ ايطــُسقٓد

 .«املٓاظس٠ آداب»ٚ «ايبشح آداب»ايسضا٥ٌ ؼت عٓٛإ ٚ نتبت ؾٝ٘ ايعدٜد َٔ ايهتب

يف عًـّٛ   ٭ٚىلاايـرٟ هـد دـرٚزٙ     ،عٔ عًِ املٓطـل  ٚعًِ املٓاظس٠ عًِ َطتكٌ متاَّا

 .أزضطٛايؿًٝطٛف  ْ٘ َٔ ابتهازأ إىل اٱغاز٠متت ٚ ،ايْٝٛإ

ــاظس٠ ٫  ــِ املٓ ــادٍ   يف عً ـٌـ ٫بــد َـٔـ   ،ؾشطــب اٯزا٤َٓاقػــ١ ٚ ا٭ؾهــازٜهؿـٞـ تب ب

ايــي هــب عًــ٢ نـٌـ َـٔـ دخـٌـ بــاب عًــِ املٓــاظس٠     ا٭خــ٬مٚ اٯدابفُٛعــ١ َـٔـ  ٠َساعــا

 ا٭خــ٬مٚ اٯدابد ايػصايـٞـ يف بعــ  تًــو ساَــأبــٛ ٚقــد نتــب  .ا٫يتــصاّ بٗــا ايتــصاّ املًهــ١

تعٗـس ايكـاي١    أ٫ٕ ٜؿسم بـني   ،١ٜهٕٛ يف طًب اؿل نٓاغد قآي إٔع٢ً املٓاظس » :قا٬ّ٥

٘   أع٢ً ٜدٙ   عسٸؾ٘ـ اـطـأ   إذاٜػـهسٙ  ٚ ،٫ خؿـُاّ  ٜـس٣ زؾٝك٘ـ َعٝٓـاّ   ٚ ،ٚ ع٢ً ٜـد َٔـ ٜعاْٚـ

  .(1)«ظٗس ي٘ اؿلٸأٚ

ٛ ٕ ٜتطِ أعٓا١ٜ زبا١ْٝ ٚ هلٞإْ٘ يًطـ ٚإ  يف َباسجـاتِٗ ايدٜٓٝـ١ بتًـو اٯداب    ٕاملتبـاسج

ٚنًٓـا أٌَـ يف إٔ تػـٌُ تًـو ايعٓاٜـ١ اٱهلٝـ١ مجٝـع         .املباسجـ١ ٚ ٜتشًٛا س١ًٝ أخـ٬م املٓـاظس٠  ٚ

 .٫ تؿسقِٗٚ ،املٓاظسٜٔٚ املتباسجني
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قساب عبادتٓا أغـماف يٝطـٛا   ٚ إٔ ٜكتشِ فايظ عًُٓا ّايهٔ  ا ٜ٪ضـ ي٘ ددٸ

 يٝعـازض ٖـرا  ، املٓـاظس٠ ٚ آيٝـات ايبشـح  عًـ٢  هلِ ا٫طـ٬ع   ٔٵ٫ ٖ ٚ ،َٔ املدعٜٛٔ هلا َطبكّا

 .ٜسَٞ أؾهازٙ َٔ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ هلا َطتٓد أٚ ديٌٝٚ ،ذاىٚ

َـدٜس َدزضـ١    َٔ بني ٖ٪٤٫ ا٭غماف املـتطؿًني عًـ٢ فـايظ ايعًـِ بـدٕٚ َعسؾـ١      ٚ

ٝـ  أ٫ّٚ بأْ٘عسف ْؿط٘  ٚنـإ   ،١ٜدع٢ دٛادٟ، ايرٟ تبٝٓت بعد عد٠ دًطات ٖٜٛت٘ اؿكٝك

تٓهـست باضـِ آخـس،     ،×اٱَاّ اؾـٛاد  خؿٛؾّاٚ ،َٔ أ١ُ٥ ايػٝع١ ٕ يٞ َٛقؿّا٭»عرزٙ 

 !!  «ؾداقتٓاٚ يف تكٝٝع ع٬قتٓا ٚأزدٛ إٔ ٫ ٜهٕٛ ٖرا ضببّا

ْ٘ـ مل  أٚنٝــ   ،يٝـات املٓـاظس٠  َب يكد تبني إىل أٟ قدز نـإ ٖـرا ايػـمـ دـا٬ّٖ    

د تهٝـٞـ )دــٛادٟ( عًــ٢ نتابــ١  أخــريّا ٚ .أخ٬قٗــاٚ ايتصَــٛا بَدابٗــا ٔٵٜهـٔـ ٖ ــ عُـٌـ ايطـٝـ

ــا     ٚ ،نساضــ١ ـ٘ـ ســني قًٓ ــا عًٝ ــا اؾرتٜٓ ــا أْٓ ــا بتُٗتٓ ــا   إ :اؾتتشٗ ـ٘ـ نــإ ٜطايبٓ  َٓاقػــت٘يف ْ

 (8)«٫ تأتْٛٞ بديٌٝ َٔ ايهتاببإٔ َٓاظست٘ ٚ

أَاّ ٚ ٚيعً٘ قد ْطٞ إٔ تًو اؾ١ًُ ناْت غعازٙ ايرٟ ٚقـ ب٘ أَآَا يف أٍٚ دًط١

إىل عٌُـ عـٛاّ    ٓديًٝ٘ ع٢ً غسع١ٝ بع  املطـا٥ٌ نـإ ٜطـت   ْ٘ يتطعِٝ دأٚنٝـ  ،اؿكٛز

ِ   ايٓاع يف نٌٍّ د ٚقـ ، أْـا ٚاسـد َٔـ عـٛاّ     عاملـاّ  أْـا يطـت إْطـاْاّ   » :ٚنـإ ٜـسدد   ،َٔ َػٗـ

ِ      ٩َٔـ بـأ  أْا أ، ٕٚؾ٬ تأتْٛٞ مبا ذنس يف ايكسآ ،ايٓاع  ٕ أٟ عٌُـ قـاّ ب٘ـ أٖـايٞ َـدٜٓي قـ

ـٸٚ د يف َــا ىــ ِٗ عـٔـ ايؿــ٠٬ ستُــّا َػـٗـ ٖٚــِ ٜكًــدٕٚ  ،×اٱَــاّ ايسقــا قــد ٚؾـٌـ إيـٝـ

 .«إَاَِٗ

ٚضـعٓا  يف مل ٜهٔ ٚ ،ٕ ايٛقت آْراى نإ ٚقت ا٫ضتُاع إىل خطب١ اؾُع١أٚزغِ 

١ٚ ٕآَـٔـ ايكــست٪خــر إ٫ أْٓــا أخربْــاٙ إٔ ا٭سهــاّ   ،زد سذتـ٘ـٚ َٓاظستـ٘ـ ظ َـٔـ  ،ايطـٓـ ٚيـٝـ

ْ٘ـ قـد   . ٚمبـا أ ٓاع١ ست٢ ْأخر عِٓٗ دٜٓؾا٭ٖايٞ يٝطٛا َٔ املتػسِّ .أٖايٞ ٖرٙ املد١ٜٓ ٚغريٖا

ِ   إتبني إٔ عٛاّ ايٓاع يٝطت هلِ دزا١ٜ با٭َٛز ايػسع١ٝ ؾ ٚمل  ،ٕ ايؿكٗـا٤ ٫ ٜعتـربٕٚ سذٝـتٗ

١ ٚ ،ٕآٜدزدِٖٛ قُٔ َباْٞ ا٫ضـتٓباط ا٭زبعـ١ )ايكـس    ٌ ٚ ،ايطٓـ ٚأخربْـاٙ   اٱمجـاع(. ٚ ،ايعكـ

ٓاٙ ي٘ـ  نإ َا ْكً يف ايكك١ٝ َٛزد ايٓصاع )َا ٜؿض عًٝ٘ ايطذٛد( ×اٱَاّ ايسقا إٔ زأٟ

ًـ    إٚنُـا تـبني َٔـ اؾتتاسٝـ١ نساضـت٘ ؾ      .يًُشكل اؿًٞ «املعترب»َٔ نتاب  ٞ ْ٘ـ إَـا قـد ابت

   ; إ، ؾٓطـٞـ نـٌـ َــا بٝٓــاٙ يـ٘ـ ايهــرب عًٝـ٘ـ َـٔـ بــاب  ٚ ٚإَــا إٔ تُٗتـ٘ـ يٓــا بــا٫ؾرتا٤ بايٓطـٝـ
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 .مل ٜهٔ َٔ ايصاٖدٜٔ يف تُٗتٓا با٫ؾرتا٤ٚ ،ؾأْهس َكٛيتٓا ،«ػاٌٖ ايعازف»

 ،ايبشـح ٚ ؾُٝكٞـ يف ايٓكـاؽ   ،إٔ ٜطسن بكاعت٘ َعٓا ّٓاْ٘ مل ٜهٔ  هأٜٚعٗس 

٘     يرا َطـتٓدات  ٚ زأٜ٘ـ بأديـ١ َٔـ ايهتـب     ٢ٚقـد اضـتدٍ عًـ    .عُـد إىل ايهتابـ١ يٝـبني َطـأيت

لـد إٔ اضـتد٫٫ت٘ بٗـرا ايٓشـٛ     ٚ .اضتشطـآْا ٚ ٖٚـٛ عٌُـ يف سـد ذات٘ـ َـٛزد قبٛيٓـا       ،س٣أخ

ـ٘ـ زداّ ٚ ملٓاقػــت٘ تؿــتض فــا٫ّ  ــسد عًٝ ــّا اي َــا ىـــ َٛقــٛع طــسم ؾٗــِ     يف ، خؿٛؾــّاعًُٝ

٭ْـ٘ـ ٜتٛقـــ عًــ٢ أٍٚ ا٭ديــ١ ايػــسع١ٝ ايــي تطــتٓبط َٓٗــا أعُــاٍ  ;ؾٗــٛ َبشــح ٖــاّ .ٕايكــسآ

َٳـ  ٚ .املهًـ هلـِ ع٬قـ١ باملٛقـٛع ناْـت نتابتٓـا هلـرٙ        ٔٵبطًب َٔ ايعدٜد َٔ ا٭ؾـدقا٤ ٚ

ٕ آيكـس ؾعـاٖس ا  ،ست٢ ْبني إٔ ؾِٗ ن٬ّ اهلل  هٔ بدٕٚ ايسدٛع إىل ا٭سادٜح ;ايسضاي١

ٝٻ تعسض إىل ايػــبٗات ايــي طسسٗــا ذاى ا٭ا  .ٔ عًُــا٤ ا٭ؾــٍٛسذــ١ نُــا بــ نُــا أْٓــا ضـٓـ

 .«دٛادٟ،تهٝٞ»احملرتّ 

ّ  ٤،ٚمٔ يف ايبد ٕ     ،نُا يف اـتـا إىل ٚ ،ْتٛد٘ـ إىل اهلل ذٟ اؾـ٬ٍ يف طًـب ايعـٛ

 .٫ ق٠ٛ إ٫ باهلل ايعًٞ ايععِٝٚ ٫ سٍٛٚ ،ايؿاق١ٚ ايػين َددْا ٜد اؿاد١

 

 ــــــ ٕآ حٍٛ فِٗ ايكسنياألؾٛيٝٚ نيخبازٜجدٍ األ

    ٞ ا٫ػاٖـات ايتؿطـري١ٜ:   ٚ َٓر ايكدِٜ بسش ايعًُا٤ يف اػـاٖني كـتًؿني بًشـاظ املبـاْ

ٚقـد نـإ هلـِ سكـٛز      «اؿػـ١ٜٛ » بــ ٚايرٜٔ اغتٗسٚا يف َدزض١ ايط١ٓ  ،«خبازٜنيا٭»اػاٙ 

ع١     ،ٚاضع ٔ     ،نُا نـإ هلـِ يف ٚضـط ايػٝـ ت يف نٌـ َـ ٕ  ٫ٚشاٍ هلـِ ؾٝـ ٔ ٚ إٜـسا ; ايبشـسٜ

   .سٜٗاععُا٤ ؾكٗا٥ٗا َٚؿهِّٚ ٚقد بسش بِٝٓٗ ؾطاس١ً عًُا٤ ا٭١َ ،«ا٭ؾٛيٝني»ٚاػاٙ 

ـ٘ـ ا٭   ٚأ ــا ٜعــسف ب ــح دٕٚ غريٖــا   ٖــِ َ ــ٢ ا٭سادٜ ــازٜٕٛ اعتُــادِٖ عً ــ٢ عٴــ  ،خب  دٻست

ْ٘ ٫ ٜهٕٛ إ٫ َٔـ  إٕ ؾآأَا ؾِٗ ايكس ،َٛز ايدٜٔأٚ اؿدٜح ا٭ؾٌ ا٭ٍٚ يف َعسؾ١ اٱض٬ّ

 ،نرب عًُا٤ ا٭خبازٜنيأسد أ ،ٚقد خـ ايع١َ٬ اؿس ايعاًَٞ .ايسٚاٜاتٚ ا٭سادٜح خ٬ٍ

ؾؿٌـ يف ا٫ضـتد٫ٍ عًـ٢    »عْٓٛ٘ بعٓٛإ طٌٜٛـ عـسٜ     «ايؿٛا٥د ايطٛض١ٝ» يف نتاب٘ ؾؿ٬ّ

خ اؿـس ايعـاًَٞ    ٜٚـس٣   .(0)«...ٕآعدّ دٛاش اضتٓباط ا٭سهاّ ايٓعس١ٜ َٔـ ظـٛاٖس ايكـس    ايػٝـ

ٖ يف ٖرا ايؿؿٌ   ;ٕ ٫ ميهٔـ إٔ ٜطـتدٍ ب٘ـ يف َـا ىــ ا٭سهـاّ ايٓعسٜـ١       س ايكـسآ إٔ ظـا

 ،ىل ا٭سادٜـح ايـي ؾطـست اٯٜـات ايكسآْٝـ١     إٕ غري  هٔ َا مل ٜٓعس إٓ ؾِٗ ايكسذيو ٭ٚ
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ــاّ   ــايكس أَــاّ َـٔـ أ  ؾــايطسٜل َطــدٚد نًٝ ــا٤ ب ا٭سادٜــح ٖـٞـ  ، ٕٚآؿٗــِ ايكــس يٕ آزاد ا٫نتؿ

  .ايطبٌٝ ايٛسٝد يريو

خ ٜٛضــ اي  ٚ ٞ نريو لد ايػٝـ ايـرٟ ي٘ـ بـاع عـسٜ  بـني أؾـشاب ا٫ػـاٙ         ،بشساْـ

ٍ  « اؿدا٥ل ايٓاقس٠»ؾؿٞ نتاب٘  .ا٭خبازٟ ِٗ َٔـ َٓـع ؾِٗـ غـ٤ٞ َٓـ٘ )أٟ       » :نتـب ٜكـٛ ؾُٓـ

  (4)«إ٫ بتؿطري َٔ أؾشاب ايعؿ١ُ، ﴾دسٳأ اهلُل ٛٳٖٴ ٌٵُق﴿ :ست٢ َجٌ قٛي٘ ،ٕ( َطًكّاآَٔ ايكس

   ٞ ــاْ ــد ايبٗبٗ خ ٚسٝ ــِ ا٭ؾــٛيٝني يف ســٛش٠    نــرب َـٔـ زؾــع  أ ،ٚقــد اضــتػسب ايػـٝـ عً

ِ     اعتربٙ سا٬َّٚ ،ا٭خبازٜني ذاىقٍٛ  ،غسفايٓذـ ا٭ ايهجري َٔ ايتٓـاق  ملٝـصإ تعاًَٗـ

ق٘ـ  ذيـو يف تعسټ ٚ ،«ايؿٛا٥ـد اؿا٥سٜـ١  »ٚعرب عٔ تٓاقكِٗ ايعذٝب يف نتاب٘ـ   .َع ا٭سادٜح

ٍ   ،ٕآملبشح سذٝـ١ ايكـس   ِٗ ْ٘ـ َـا مل ٜهٔـ سـدٜج    أ نـجرياّ  ٖـِ ؾـسٸسٛا َهـسزاّ   » :سٝـح قـا

ْ٘ـ  إٚ ،بـداّ إٔ آْـا ٫ ْكـٍٛ خـ٬ف ايكـس    إٚ ،ْ٘ شخـسف إٚ ٕ ؾاقسبٛٙ ع٢ً اؿا٥ط!آيًكس َٛاؾكّا

 (5)«ٕ ؾ٬ تعًُٛا ب٘آَٔ ايكس َا مل ػدٚا يًشدٜح غاٖدّا

٫ ٜـسٕٚ   ^إذا نـإ ا٭٥ُـ١   :ؾايع١َ٬ ايبٗبٗاْٞ ىًـ إىل ٖـرٙ ايٓتٝذـ١ املٓطكٝـ١    

عـسض  بطًبـ١ ايعًـِ   ٚ ٜـح ؾهٝــ ٜٛؾـٕٛ ايٓـاع    ٫ بايسدٛع إىل ا٭سادإ ٕ  هّٓاؾِٗ ايكسآ

ٚنٝــ ٜطًبـٕٛ َٔـ ايٓـاع اٱتٝـإ       ! ٕ يٝعًُـٛا ؾـشٝشٗا َٔـ ضـكُٝٗا    آا٭سادٜح ع٢ً ايكـس 

ٕ ؾٗـٛ  إٓ، ؾأٟ سدٜح ؾكد ايػاٖد عًـ٢ ؾـشت٘ َٔـ ايكـس    آبايػاٖد ع٢ً ا٭سادٜح َٔ ايكس

٫ ٚ ،ٕ ؾٗــٛ نــريو ضــكِٝآٚأٟ ســدٜح خــايـ ايكــس ،يٝكــسب بـ٘ـ عــسض اؿــا٥طٚ ،ضــكِٝ

 ! هٛش ايعٌُ ب٘ َطًكّا

تطـًطِٗ  ٚ يكد ناْت اضتد٫٫ت ايع١َ٬ ايبٗبٗاْٞ ٖٞ ايي ادتجت ق٬ع ا٭خبازٜني

ـ   ٘    .ع٢ً سـٛش٠ ايٓذـ ْٗذ٘ـ ايعدٜـد َٔـ ايعًُـا٤ ا٭عـ٬ّ ايـرٜٔ ْاقػـٛا آزا٤        ٚ ٚقـد تـابع طسٜكـ

ــازٜني ــا بػــهٌ قــاطع  ٚ ا٭خب ٞ     ،زدٚا عًٝٗ ــ ــس ايٓذؿ خ دعؿ ِٗ ايػـٝـ ـٓـ ـٔـ بٝ املًكــب  ،ٚلــد َ

اؿـل  »ـا٭خبازٜني عْٓٛٗـا بـ   ٤زاآزد ٚ ؾكد نتب زضاي١ ٚاقش١ يف ْكد ،«ناغـ ايػطا٤»ـب

  ٔ ِٗ بايطـطشٝني      ،«ؽط٦ـ١ ا٭خبـازٜني  ٚ املبني يف تؿـٜٛب اجملتٗـدٜ . سٝـح سهـِ ؾٝٗـا عًٝـ

ِ آيكد عح بػـهٌ َٛضـع قابًٝـ١ ايكـس     نُـا عٌُـ عًـ٢     ،ٕ سذـ١ إٔ ظـاٖس ايكـسآ  ٚ ،ٕ يًؿٗـ

ٕ آبني ايٓكاط ايي أٚزدٖا يف ا٫ضـتد٫ٍ عًـ٢ قابًٝـ١ ايكـس    َٚٔ  .ايسد ع٢ً غبٗات ا٭خبازٜني

  :ىل اؿدٜحإيًؿِٗ دٕٚ اؿاد١ 
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ــٛ  ٚ ‘ا٭نــسّ ايـٓـ  إىلَـٔـ اؾـٔـ اضــتُع   ٕ إٔ ْؿــسّاذنــس ايكــسآ يكــد  ـــ1 ٖــٛ ٜتً

ٕ َـٔـ َؿــاِٖٝ ٛ إيٝـ٘ـ ايكــسآَــا ٜــدعٚ ؾاضــتٛعب ذاى ايٓؿــس َـٔـ اؾـٔـ َعــاْٞ اٯٜــات ،ٕايكــسآ

 .بـــايٓ  اؾدٜـــدٚ ٕآِٖ إىل اٱميـــإ بـــايكسٛىل قَٛــ٘ـ يٝـــدعؾشُــٌـ َـــا ؾُٗــ٘ـ إ ،...ايتٛسٝـــد

َٔ دٕٚ  ،ؾٔإىل ايًؿِٗ بايٓطب١  ٕ قاب٬ّآنٝـ غدا ايكس :ٍ ايػٝخ ناغـ ايػطا٤٤ؾٝتطا

ٕ آْـصٍ ايكــس إٔ ٚقـد  آبُٝٓـا اٱْطــإ ٫ ميهٓ٘ـ ؾٗـِ ايكــس    ،سادــ١ يًشـدٜح ٕ تهـٕٛ ٖٓـاى   أ

ٕٕطٳًٹبٹ اٙٴٓٳِيصٳْٵا َأْٻإ﴿ :بًطاْ٘    ٕ هلدا١ٜ اٱْطا١ْٝآؾٛم نٌ ٖرا إ ا بعح ايكسٚ .﴾نٕيبٹَٴ ٍّٞبٹسٳعٳ ا

ذا إ :ٍ فـدداّ ٤بٌ ٜتطـا  ،٫ٚ ٜكـ اضتد٫ٍ ناغـ ايػطا٤ عٓد ٖرٙ ايٓكط١ ؾكط ـ8

ِ ٚ ،ايٓؿـاز٣ ٚ ٕ قـد دخٌـ يف سـٛاز َـع ايٝٗـٛد     آنإ ايكـس   ،ىل اٱضـ٬ّ ٚدعـاِٖ إ  ،سـادذٗ

ٞ أهٝــ ٭سـد َٓـا    ؾ ،ٕآىل ا٫عتكاد بهٌ َـا دـا٤ ب٘ـ ايكـس    إٚ ٍ ٚ ٕ ٜـأت ٕ غـري  إٓ ايكـس إ :ٜكـٛ

 ٫ ٜؿض َٓ٘ ا٫ستذاز عًِٝٗ   ٚ ،يو ؾدعٛاٙ َٓاقك١ يًػسضإذا نإ نرؾ .قابٌ يًؿِٗ

٘ إٓ إعذــاش ايكــس  إ ـــ0 ٘ ٚ ٕ ٜهُـٔـ يف ب٬غتــ ٘  ، ٚن٬ُٖــا ٜــستبط ؾؿــاست  ،مبعاْٝــ

، ؾا٭يؿـاظ إ ـا   سطٔ ْعـِ عبازات٘ـ عٝـح ٜؿـبض َعٓـاٙ ٚاقـشاّ      ٚ مجاهلاٚ ؾط٬ض١ أيؿاظ٘

خبـاز غـري قابًـ١ يؿٗـِ ايبػـس      ٓكـِ إيٝٗـا ا٭  إذا ناْت تًـو املعـاْٞ بـدٕٚ إٔ ت   ٚ .عاْٞؽدّ امل

 .باط٬ّٚ ٕ ٜؿبض يػّٛاإٓ ايكٍٛ بإعذاش ايكسإؾ

 ٕ عًـ٢ ز٩ٚع املٓـابس  آنـإ ٜتًـٛ َـا ٜٓـصٍ عًٝ٘ـ َٔـ ايكـس        ‘ٕ ايٓـ  أ»يف سدٜح  ـ4

   (6)«س هلِٕ ٜؿطِّأع٢ً عا١َ ايٓاع َٔ دٕٚ ٚ

ــ 5 خ ناغـــ ايػ ـ ّ آ٫ مثــس٠ يٓــصٍٚ ايكــس ٚ» :طــا٤ٜكــٍٛ ايػـٝـ ٕ ٭ ;ٕ يف بٝــإ ا٭سهــا

ّ    أٜـ١ َٓ٘ـ تكتكٞـ    آيف تؿطري نٌـ   ×ىل اٱَاّاؿاد١ إ يـٛ  ٚ ،×خـر اؿهـِ َٔـ اٱَـا

ٜػٓعٕٛ ب٘ـ غاٜـ١   ٚ ،نإ اؿاٍ نريو يهإ َٔ أععِ َا ٜعٝب٘ أزباب املًٌ ع٢ً املطًُني

 (7)«ع نتب اهللْ٘ كايـ ؾُٝأٚ ،٫ ٜٓتؿع ب٘ٚ ِْٗ ٫ ٜؿِٗإٓ قسأٚ ،ايتػٓٝع

َـاَٝني قـد أقـعؿت    بـاقٞ عًُـا٤ ا٭ؾـٍٛ اٱ   ٚ ٕ اضتد٫٫ت ايػٝخ ناغــ ايػطـا٤  إ

ع١ اٱَاَٝـ١        ٚ ،دب١ٗ ا٭خبازٜني  ،سهُت عًٝٗـا بـايرتادع َٔـ دا٥ـس٠ ايٓؿـٛذ يف أٚضـاط ايػٝـ

ٞ     : إْٓا ٫ ْطتطٝع ايكٍٛا٫ أ  ْٓـا ٫شيٓـا  إسٝـح   ،ٕ درٚز ا٭خبـازٜني قـد ادتجـت بػـهٌ ْٗـا٥

ع١عًــيؿهــس ا٭خبــازٜني  اؿاقــس لــد تــأثريّا يٛقــتستــ٢ ا ، ٚإٕ ٢ بعــ  ا٭ؾــساد َـٔـ ايػـٝـ

ٕ يف غٝـاب املعؿـّٛ غـري    ، يهٔ اعتكاداتِٗ بإٔ ايكـسآ خبازٜنيتباع ا٭سٕٛ باناْٛا ٫ ٜؿسِّ
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ٟ    ، ٕ، ٚإٔ ٫ أسـد وـل ي٘ـ تؿطـري ايكـسآ     قابٌ يًؿِٗ اْتٗـادِٗ  ٚ ،ديٌٝـ عًـ٢ تـٛدِٗٗ ا٭خبـاز

   (8)يدعٛات أض٬ؾِٗ

 

 ــــــ خبازٟىل َطازحات األإعٛد٠ 

َٳ «تهٝٞ، دٛادٟ»إٕ ؾدٜكٓا احملرتّ ايطٝد  ٜػازنْٛ٘ املٓٗر ٜؿهسٕٚ بعك١ًٝ  ٔٵٚ

 .ٜكٛيٕٛ بعكٝد٠ ا٭ؾٛيٝنيٚ ا٭خبازٜني

٘  ٕ ٜبـٝٸ نإ ع٢ً ايٓـ  أ » :نتب ايطٝد تهٝٞ بٝاْ٘ـ َؿٗـّٛ اٯٜـات    ٚ ٔ يًٓـاع بًطـاْ

   (9)«ايكسآ١ْٝ َٚعاْٝٗا

ـ٘ـ اهلل قس آكــسٕ ايأٖٚـٞـ دعــ٣ٛ تؿــسن بــ   ــّاإٓ ايــرٟ دعً ــّا ْ ّ  َبٝٓ ٫ تؿٗــِ ٚ غــري َؿٗــٛ

٘ أٚ ،َعاْٝ٘ ٘  ٚ ٕ ايٓ  ٖٛ ايرٟ ٜبٝٓـ ا       .ٜؿطـس َعاْٝـ  ،ٖٚٞـ دعـ٣ٛ ؼٌُـ يف ذاتٗـا َـا ٜٓاقكٗـ

عًُا٤ ا٫ػاٙ ا٭ؾٛيٞ ايرٟ ٜكٍٛ بأْ٘ ٜعتكد ٚ ىل كايؿتٗا ٯزا٤ نباز املؿطسٜٔإباٱقاؾ١ 

يف نتاب٘ ، سٟ ايػٝع١ اٱَا١ََٝٔ نباز َؿطِّ ايرٟ ٜعترب ،ايػٝخ ايطٛضٞنتب  .مبرٖب٘

ٝٵـٔس اهللٹ   ﴿ :ذٌٜ تؿطري اٯ١ٜ ايػسٜؿ١يف  ،«ايتبٝإ» ٔٵ عٹٓـدٹ َغ َٹ ٕٳ  ٛٵ َنا ٚٳَي ٕٳ  ٕٳ ايُكسٵآ َأَؾ٬ ٜٳتٳدٳبٻسٴٚ

٘ٹ اخٵتٹ٬ؾّا َنجٹريّا ٛٳدٳدٴِٚا ؾٹٝ عًـ٢   :سدٖاأ :١ٜ تدٍ ع٢ً أزبع١ أغٝا٤ٖرٙ اٯ» :(88: )ايٓطا٤ ﴾َي

ٔ ٚ تكًٝــدبطــ٬ٕ اي ذيــو ٫ ٚ ،دعــا إىل ايتــدبسٚ ْـ٘ـ ســح٭ ;ؾــش١ ا٫ضــتد٫ٍ يف أؾــٍٛ ايــدٜ

َٳــ  :ٚايجــاْٞ، ايٓعـس ٚ ٜهـٕٛ إ٫ بــايؿهس  ٕ ٫ ٜؿٗــِ إٔ ايكــسآشعـِ   ٔٵٜــدٍ عًــ٢ ؾطـاد َــرٖب 

سٙ يٝعًُـٛا  عًـ٢ تـدبټ   ْ٘ـ تعـاىل سـحٸ   ٭ ;س٠اجملبِّٚ ي٘ َٔ اؿػ١ٜٛ ‘٫ بتؿطري ايسضٍٛإَعٓاٙ 

   (13)«ب٘

خ ايطربضٞـ َكتؿٝـاّ    «فُع ايبٝإ»١ٜ قُٔ تؿطريٙ ٚيف ذٌٜ ْؿظ اٯ أثـس   نتب ايػٝـ

 بطـ٬ٕ ايتكًٝـد   :َٓٗـا  ،ٖٚرٙ اٯ١ٜ تكُٓت ايد٫ي١ ع٢ً َعإ نـجري٠ » :ؾكاٍ ايػٝخ ايطٛضٞ

 :َٚٓٗـا  ،يـو عًـ٢ ذ  سـحٻ ٚ ايتـدبس ٚ ْ٘ دعـا اىل ايتؿهـس  ; ٭ؾٍٛ ايدٜٔأؾش١ ا٫ضتد٫ٍ يف ٚ

َٳ ٍ  إَعٓـاٙ  ٕ ٫ ٜؿِٗ إٓ ايكسشعِ أ ٔٵؾطاد قٍٛ  ِ ٚ َٔـ اؿػـ١ٜٛ   ‘٫ بتؿطـري ايسضـٛ ; غريٖـ

   (11)«ع٢ً تدبسٙ يٝعسؾٛٙ ْ٘ سحٸ٭

د قُـد سطــني ايطباطبـا٥ٞ نــ٬٘     ٞ   ٚأٜـد ايع٬َـ١ ايطـٝـ خ ايطٛضـ خ ٚ َٔـ ايػـٝـ ايػـٝـ

ٕ  ـا ٜٓاي٘ـ   إٓ ايكـس أ :٫ّٚأٜـ١  ٚقـد تـبني َٔـ اٯ    :غد ع٢ً زأُٜٗا بكٛي٘ يف املٝصإٚ ،ايطربضٞ
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   (18)«س بعكٗا بعكّإ اٯٜات ايكسآ١ْٝ ٜؿطِّأ :ٚثاّْٝا ;ايؿِٗ ايعادٟ

َٳ د تهٝٞـ عًـ٢ قٛيٓـا    أاضتديًٓا بَزا٥ِٗ  ٔٵؾتبني َٔ خ٬ٍ نٌ   إٕ :ٕ اعرتاض ايطٝـ

ا ؾشطـب    قـاّ مل ٜهٔـ اعرتا  ٕ قابٌ يًؿِٗآايكس اعـرتاض عًـ٢    بٌـ ٖـٛ قـُٓاّ    ،عًـ٢ غمؿٓـ

ٞ كايؿ١ ؾسو١ ملباْٞ ا٫ػـ ٚ ،آزا٤ نباز عًُا٤ ايػٝع١ اٱَا١َٝٚ أقٛاٍ ايـرٟ   ،اٙ ا٭ؾـٛي

 َكًدٜ٘!!ٚ تباع٘أْ٘ َٔ أعٞ ٜدٸ

 

 ــــــ خبازٜنياألخر ببعض َػايطات األ

ٕ تهــٕٛ أؾكــد ٜؿــادف  ،بكــ٠ٛ ٜــسدٸٚ ا ٫ ٜكبـٌـٓ ــدا٥ُــّا َػايطــات اـؿــِ  يٝطــت

 .ٜ٪خرٕٚ ب٘ دي٬ّٝٚ ،َػايطات املمايـ سذ١ عًِٝٗ

َـٔـ املعؿــّٛ يتؿطــري  ْـ٘ـ ٫بــدأٚ ،ٕ غــري قابـٌـ يًؿٗــِإٓ ايكــسأؾــسغِ شعــِ ا٭خبــازٜني 

ِ َـدؾٛعني إىل ا٫ضـتد٫ٍ عًـ٢ سكاْٝـ١ قـٛهلِ         ،ؾِٗ ظاٖسٙٚ ٕآايكس إ٫ أِْٗ هـدٕٚ أْؿطٗـ

ؾهٝـــ ؾُٗــٛا َعٓــ٢ تًــو اٯٜــات ٫ٚ  ،بــبع  اٯٜــات ايــي مل تــدٍ ا٭سادٜــح عًــ٢ َعٓاٖــا

 ! سدٜح ٜعٗس َعٓاٖا

٫ ميهٔ ٕ آايكس إٔؾًهٞ ٜجبت  .ٚقد ٚقع يف ْؿظ ايتٓاق  ؾدٜكٓا ايطٝد تهٝٞ

ٝٵـَو ايـرِِّنسٳ    ﴿ :ن٬ّ املعؿـّٛ اضـتدٍ باٯٜـ١ ايكسآْٝـ١    ٚ ؾُٗ٘ إ٫ قُٔ ا٭سادٜح ٓٳـا ٔإَي ٚٳَأْصٳِي

ٕٳ ِٵ ٜٳتٳَؿٖهسٴٚ ٗٴ ٚٳَيعٳًٖ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٍٳ ٔإَي َٳا ْٴصِّ ٔٳ يٹًٓٻأع  ِّ ، ٚمل تهٔـ ٖـرٙ املـس٠ ايٛسٝـد٠     .(44: )ايٓشٌ ﴾يٹتٴبٳ

ؿظ اٯ س َـٔـ دٕٚ إٔ ٜسؾــل اٯٜــ١ عــدٜح ٜؿطِّــ ،ٜــ١ َــسات عدٜــد٠بـٌـ يكــد نــسز اضــتد٫ي٘ بـٓـ

٘    ٚ ،َعٓاٖا ٖٚٞـ طسٜكـ١    ،بٌـ انتؿـ٢ بـرنس اٯٜـ١     ،ٜسدع ظـاٖس خطابٗـا اىل إثبـات غسقـ

َٳٚ ؽايـ َبٓاٙ  ْ٘ـ يبٝـإ َعٓـ٢ اٯٜـ١     ٭نجـس عذبـّا أ  ٚا .ٜكتؿٞ أثسِٖ َٔ ا٭خبـازٜني  ٔٵَب٢ٓ 

ابٔـ نـجري   ٚ ،ٟقُد بٔ دسٜس ايطـرب ٚ ،ايساغب ا٭ؾؿٗاْٞ :ذٖب إىل أقٛاٍ أغماف َجٌ

 تٜـا ٕ ٜـبني َعـاْٞ اٯ  أ ‘نـسّ ٚدب ع٢ً ايٓـ  ا٭ » :ٕ عكٝدت٘ ٖٞأايدَػكٞ،ع٢ً زغِ 

   (10)«َعٓاٙٚ سٖا بًؿعٜ٘ؿطٸٚ

ايطـسم ايعًُٝـ١ يف بٝـإ    إسـد٣  ٕ إ» :ٚنإ عرز ايطٝد تهٝٞ يف ٖرا ايتٓاق  قٛي٘

 (14)«ِٜٗ  بَزا٤ املمايؿنيأَكاز١ْ زٚ ٌٖ اـرب٠أؾش١ ايسأٟ يًُمايـ عسق٘ ع٢ً 

ٞ إ٘ ٚ ايطــ٪اٍ املٛدٻــ   د تهٝــ ٞ  عـــدٸ٫ ٜٴأ :ىل ايطــٝـ خ ايطٛضـــ ٞ ٚ ايػـٝـ خ ايطربضـــ  ايػـٝـ
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َعــسؾتِٗ بــا٭َس ؾًُــاذا ٚ ذا نــإ ٜكــٍٛ غــربتِٗإٚ ايع٬َــ١ ايطباطبــا٥ٞ َـٔـ ذٟٚ اـــرب٠ ٚ

ٕ قابـٌـ يًؿٗــِ  دٕٚ إٓ ايكــسأَتؿكــٕٛ عًــ٢  ٜكــٍٛ بعهــظ َــرٖبِٗ، ؾٗــِ مجٝعــاّ  ٚ ىــايؿِٗ

 ٕ !آ١ٜ َٔ ايكسآتديٛا بأنجس َٔ ٚقد اض ،ساد١ إىل اؿدٜح

 

ِِ﴿ :خالف حٍٛ َع٢ٓ اآل١ٜ ايػسٜف١ ِٗ ِٝ ٍَ ِإَي ُْصِّ ََا  َّاِع  َٔ ِيً ِّٝ  ــــــ ﴾ِيُتَب

د تهٝٞـ عًـ٢ طـٍٛ           يكد ناْت اٯ١ٜ قٝـد ايـدزع قطـ١ َُٗـ١ يف اضـتد٫٫ت ايطٝـ

ّ   إٕ غري قابٌـ يًؿٗـِ   آٚذيو ٱثبات نٕٛ ايكس ،نتابات٘ ٘ ٚزد ْـ أزغـِ   ،٫ َٔـ طسٜـل املعؿـٛ

 :ٝإيف اٯ١ٜ َعٓ

ِٵ   ﴿ :قٛي٘ تعاىلايػسض َٔ ٕ إ ا٭ٍٚ: ٔٗ ٝٵ ٍٳ ٔإَيـ َٳـا ْٴـصِّ ٔٳ يٹًٓٻأع  ِّ ني ٚظٝؿـ١ ايٓـ      ﴾يٹتٴبٳ تبٝـ

 .تٛقٝض َعاْٞ اٯٜات ايكسآ١ْٝٚ يف أْٗا تؿطري

  ،عًين ؾُٝع ايٓاعٚ ٕ بػهٌ ٚاقضآتبًٝؼ ايكسٚ أدا٤ ‘ٕ ٚظٝؿ١ ايٓ إ  ايجاْٞ:

ٍٔ ٔإ٫ٓ ايـبٳ٬ؽٴ امُلـبٹنيٴ    ﴿ :١ٜذيو بعد إٔ ناْت اٯٚ َٳا عٳًَـ٢ ايسٻضٴـٛ قـد سؿـست    (54: )ايٓـٛز  ﴾ٚٳ

 .ؾكط يف اٱب٬ؽ ‘ٚظٝؿ١ ايٓ  ا٭نسّ

بُٝٓـا   ،سد َٔ ايعًُا٤ قد قاٍ باملع٢ٓ ايجاْٞإٔ ٜهٕٛ أٚقد اضتػسب ايطٝد تهٝٞ  

نبـاز عًُـا٤   نُـا تبٓـاٙ ايعدٜـد َٔـ     ، (15)ْ٘ قٍٛ ايعدٜد َٔ عًُا٤ ايط١ٓ يف نتبِٗأايجابت 

ع١ د املستكــ٢ املعــسٚف بعًــِ اهلــد٣  .ايػـٝـ ىل إايرزٜعــ١ »ذيــو يف نتابـ٘ـ ٚ ،ؾكــد ذنــسٙ ايطـٝـ

َٸـاّ    ،ا٭دا٤ٚ بايبٝإ ايتبًٝؼ اإٕ املساد ٖآٖ» :سني قاٍ ،«أؾٍٛ ايػٝع١  ست٢ ٜهـٕٛ ايكـٍٛ عا

   (16)«يف مجٝع املٓصٸٍ

ض ٌٵمل ُْكــٚ ،ا٭دا٤ٚ اٱبــ٬ؽ «يتــبني» ـٕ املــساد بــ: إأَــا قٛيٓــا ؾكــد  ،ايتؿطــريٚ بايتٛقـٝـ

د عًــِ اهلــد٣ بػــهٌ بــني سٝــح  أ  مبعٓــ٢ ا٭دا٤ «يتــبني»أَــا ملــاذا قًٓــا إٔ  » :قــاٍ دــاب ايطـٝـ

ض  ٚ ،ايتبًٝؼٚ  ،ٕنٌـ ايكـسآ   «يتـبني »ايتؿطـري  ؾديًٝ٘ـ إٔ َتعًـل    ٚ مل ْكٌ بأْٗا مبعٓـ٢ ايتٛقٝـ

   ِ ٗ ّ    ،يتبني يًٓاع َـا ْـصٍ إيٝـ ُٓـا  ٝب ،ٕآس نٌـ ايكـس  قـد ؾطٻـ   ‘ٚمل ٜجبـت إٔ ايٓـ  ا٭نـس

 (17)«اٙ يًٓاعأدٸٚ ٕآؼ نٌ ايكسْ٘ قد بًٖأ ايجابت َطًكّا

 ٍ  ،يهٔ ايطٝد تهٝٞ زد ٖرا ايسأٟ بػهٌ ٜطؿس ع٢ً ق١ً بكاعت٘ يف عًِ ا٭ؾـٛ

دا٤ تؿطريٙ يٰٜات يف ا٭سادٜـح  ٚ ،دا٤ت مبع٢ٓ ايتبٝني بػهٌ عاّ «يتبني»إٕ اٯ١ٜ  :ؾكاٍ
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 (18)يٝمؿـ ذيو ايعُّٛ

٫ ٚ َطـتٗذٔ،  «نجـس ؽؿٝـ ا٭»ٕ أؾٍٛ تس٣ يف عًِ ا٭ ٕ ايكاعد٠أغؿٌ قد ؾٗٛ 

  ٘ ــ١ ٫ ‘نــسّٕ ضــري٠ ايـٓـ  ا٭ أنُــا  .تعــاىلٚ ٜتٓاضــب ٖــرا ٚنــ٬ّ اهلل ضــبشاْ  ايعًُٝ

س نٌـ  ٕ ٜبني مبع٢ٓ ٜؿطِّأب ‘َس اهلل تعاىل ْبٝ٘إٔ ٜأؾٌٗ ٜكبٌ  ،ٖرا ايتمؿٝـٚ تتٛاؾل

 ٕ !آبُٝٓا ٖٛ قد قاّ بتؿطري بع  ايكس ،ٕ يًٓاعآايكس

١ٜ يهـإ  نسّ يًعُّٛ ايرٟ قايت ب٘ اٯنإ ٖٓاى ؽؿٝـ َٔ طسف ايٓ  ا٭ٚيٛ

ـ ا٭قـٌـ» :ٕ ْكــٍٛأٚىل أ ظٗــس أٚ سقــد ؾطٻــ ‘نــسّٕ ٜهــٕٛ ايـٓـ  ا٭مبعٓــ٢ أ ،«ؽؿـٝـ

ٌ ٭نجــس ايٚ ٜـٔـ ٖــٛ ٖــرا ايتؿطــريأٚيهـٔـ  .٫ ايكًٝـٌـإ ٚمل ٜبــلٳ ،ٕآَعٓــ٢ أنجــس ايكــس تؿؿـٝـ

١ ٜـدعٕٛ ذيـو   ٚ ،ايتؿطـري  ٕ يـدِٜٗ ٖـرا  أؾ٬ ايػٝع١ ٜكٛيٕٛ بـ   !ٕآايكس ٕ أظٔـ أ ٫ٚ  ،٫ ايطٓـ

ٜـدٜٓا تؿطـري َٔـ ٖـرا     ٫ ٜٛدد يف أ» أْ٘ يف نتابات٘ ذنسؾكد  ،ايطٝد تهٝٞ ي٘ عًِ بريو

 .(19)«ٖٚٛ قٍٛ ٚاقض ٚؾاؾٌ ،ايٓٛع

د تهٝـٞـ يف نتابـ٘ـ   ني اٯ» املــساد َـٔـٕ إٔ ايكــٍٛ بــأيكــد ادعــ٢ ايطـٝـ  دا٤ا٭ «ٜــاتتبـٝـ

ٖـ أ ،ٚقد ناْت غؿًت٘ ،ايعسب يػ١ٚ ٫ ٜتٓاضب ب٬ؽ ايٛاقضٱاٚ ٖدٜـ١ ضـاقٗا    ،رٙٚ قٌ شيت٘ 

 تًطؿ٘ بٓا.ٚ ٘يٝٗا ي٫ٛ عطؿَا نٓا ْتٛد٘ إ ،يٝٓاإ

 ،«يطـإ ايعــسب »ابٔـ َٓعــٛز يف  ذنــس نُـا   ،َـٔـ َؿـدز ٚاســد « نيتبـٝ »ٚ« بٝــإ» ـؾـ 

د تهٝٞـ قـد ذنـس ٖـٛ      ٚ ،«املٓذـد »ٚدا٤ت نريو يف  ،«ؾشان ايًػ١»ٚاؾٖٛسٟ يف  ايطٝـ

ٍ   ،عٓٝنيَ «تبٝني» ـْؿط٘ ي ض       » :سٝح نتـب ٜكـٛ ايبٝـإ يف نتـب ايًػـ١ ٜهـٕٛ مبعٓـ٢ تٛقٝـ

ٔ  ،ٚقــد ٜهــٕٛ نــريو مبعٓــ٢ ا٭دا٤ ؾكــط  ،تؿطــريٙٚ املعٓــ٢  :نُــا دــا٤ يف ضــٛز٠ ايــسي

ٕٳاٱْطٳ لٳًَخٳ﴿ ٕٳٝٳايبٳ ٘ٴُٳًٖعٳ * ا  (83)﴾ا

ني»يهـٔـ ْٓبـ٘ـ ؾــدٜكٓا إىل إٔ  ني «تبـٝـ  ؾكــد تهــٕٛ مبعٓــ٢ ايتؿطــري ;هلــا ْؿــظ املعٓـٝـ

ٕ »ٕ أبًشـاظ   ،اٱبـ٬ؽ ٚ نُـا تهـٕٛ مبعٓـ٢ ا٭دا٤    ;ملع٢ٓإظٗاز اٚ ني »ٚ «بٝـا  َٔـ َؿـدز   «تبٝـ

زَـٞـ باؾٗـٌـ ٚٚضــِ ٚ ٖاْــ١إنـٌـ َــا ؾــدز َـٔـ ؾــدٜكٓا َـٔـ   ؾٝؿــبض غسٜبــّا ،َٚعٓــ٢ ٚاســد

٘     ٚ بايت١ُٗ يٓا َٳـ   ٚؾعـ٬ّ  ،ملٔـ نـإ غـازنٓا اؾًـٛع َعـ ٍ  ٔٵؾـدم  َٳـ   :قـا عـسف   ٔٵزسـِ اهلل 

 .مل ٜتعدٸ سدٸٙٚ قدزٙ

ا أ ع١   ٚيــٛ اؾرتقـٓـ ني»ٕ أؾــرنسْا  ،ْٓــا قًٓــا غــ٬ف َــا قــاٍ بـ٘ـ أزبــاب ايؿـٓـ ٫  «تبـٝـ
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ٚٚدب ع٢ً  ،ٕ ايهسِٜ َبِٗإٓ ايكسأ٭يصَٓا قبٍٛ  ،«ايتٛقٝضٚ ايتؿطري»ؼٌُ ض٣ٛ َع٢ٓ 

 ّ ش٘ ٚ تؿطــريٙ ‘ايسضـٍٛ ا٭نــس ٖٚــٛ ادعــا٤ ىــايـ ايهـجري َـٔـ اٯٜــات ايكسآْٝــ١   ،تٛقٝـ

 :ؾكد قاٍ تعاىل ،ؿط٘س ْؿط٘ بٕٓ قد ؾطٻإٔ ايكسآايي تؿسن ب ،ْؿطٗا

ٕٳ﴿ـ  ّٕ ٜٴٛقٹٓٴٛ ٛٵ ٓٻا اٯٜٳاتٹ يٹَك ٝٻ  .(118: )ايبكس٠﴾َقدٵ بٳ

ٕٳ﴿ـ  ِٵ تٳتٳَؿٖهسٴٚ ِٴ اٯٜٳاتٹ َيعٳًُٖه ٔٴ اهلُل َيُه  .(866: )ايبكس٠ ﴾َنرٳيٹَو ٜٴبِّ

ٕٳ﴿ـ  ٗٵتٳدٴٚ ِٵ تٳ ٘ٹ َيعٳًُٖه ِٵ آٜٳاتٹ ٔٴ اهلُل َيُه ِّ  .(130ٕ: ٍ عُساآ) ﴾َنرٳيٹَو ٜٴبٳ

ٕٳ﴿ـ  ِٵ تٳعٵكٹًُٛ ِٴ اٯٜٳاتٹ ٔإٕ ُنٓتٴ ٓٻا َيُه ٝٻ  .(118: )آٍ عُسإ ﴾َقدٵ بٳ

ِٷ﴿ـ  ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ ِّ غٳ ٚٳاهلُل بٹُه ِٵ َإٔ تٳكٹًِٗٛا  ٔٴ اهلُل َيُه ِّ  .(176: )ايٓطا٤ ﴾ٜٴبٳ

ِٷ﴿ـ  ِٷ سٳهٹٝ ٚٳاهلُل عٳًٹٝ ِٴ اٯٜٳاتٹ  ٔٴ اهلُل َيُه ِّ  .(18: )ايٓٛز ﴾ٜٴبٳ

ٔٴ﴿ـ  ِّ ِٷ َنرٳيٹَو ٜٴبٳ ِٷ سٳهٹٝ ٚٳاهلُل عٳًٹٝ ِٴ اٯٜٳاتٹ   .(58: ايٓٛز) ﴾اهلُل َيُه

ِٵ تٳعٵكٹًُٕٛ﴿ـ  ِٴ اٯٜٳاتٹ َيعٳًُٖه ٔٴ اهلُل َيُه ِّ  .(61 :)ايٓٛز ﴾َنرٳيٹَو ٜٴبٳ

ِٴ اٯٜٳاتٹ﴿ـ  ٗٴ ٔٴ َي ِّ ـٳ ْٴبٳ ٝٵ  .(75 :)املا٥د٠ ﴾اُْعسٵ َن

ِٵ﴿ـ  ٘ٹ َيعٳًُٖه ِٵ آٜٳاتٹ ٔٴ اهلُل َيُه ِّ ٕٳ َنرٳيٹَو ٜٴبٳ  .(89: )املا٥د٠ ﴾تٳػٵُهسٴٚ

ٛ  .ٚاٯٜات َجًٗا نجري٠ ٫ ْطتطٝع ضسدٖا نًٗا يف ٖرا املكاّ د ٖـرٙ اٯٜـات   ؾُع ٚدـ

ٕٸ ايي تتشدخ عٔ  ٕ ايٓـ   إ  :يـٛ قًٓـا   ،س َساد خطاب٘ بٓؿط٘ؾطٻٚ ،ٔ ْؿط٘ بٓؿطٕ٘ بٝٻايكسآأ

 .يًشاؾٌ قاّ بتؿطريٙ يهإ ؾعٌ ايٓ  ؼؿ٬ّٝ ‘ا٭نسّ

ٍ  ،ٕآس ف٬ُت ايكـس إ ا ؾطٻ ‘ٕ ايٓ  ا٭نسّإ١ سٝح ٚيعٌ ٖٓاى سهُ  :أَجـا

ُٴِٛا ايؿٻ٠َ٬﴿ عٔـ   بعٝدّاٚ نإ غاَكّا ٤ْ٘ قاّ بتؿطري غٞأٚيٝظ  ،﴾آتٴِٛا ايصٻَنا٠َ﴿ٚ﴾ َأقٹٝ

 ٔٵَٹـ  ٌٵٗٳـ َؾ ٔسِنيًـرٹ  ٕٳآسٵا ايكُـ ْٳسٵطٻـ ٜٳ دٵكَـ َيٚٳ﴿ :ز أزبـع َـسات  ٕ ٖٚـٛ ٜهـسِّ  آمل تطـُع يًكـس  أايؿِٗ. 

 .(43ـ 08ـ  88 ـ 17: ايكُس) ﴾سٵنٹدٻَٴ

ٌ »ت٢ يف اٯ١ٜ ع٢ً ٚشٕ أقد  «تبٝني»ْ٘ زغِ نٕٛ يؿغ إ :خ٬ؾ١ ايكٍٛٚ إ٫ إٔ   «تؿعٝـ

   .«ٜعٗس ،ظٗس»يػ١  ٖٚٛ ٜعين ،«بإ ٜبني»َؿدزٖا ايًػٟٛ 

ش٘  إٚ ،دا٤ا٭ٚ ب٬ؽَا عٔ طسٜل اٱإظٗاز اـطاب ٜهٕٛ ٚإ ٚيف  .تؿطـريٙ ٚ َـا بتٛقٝـ

ني  «تبني»تت ؾٝ٘ أايطٝام ايداخًٞ يًمطاب ايرٟ  ن٬ املٛزدٜٔ ٫بد َٔ تتبع  يٝعًِ أٟ املعٓٝـ

 «ٔتبـِّ »َـا ىــ    ٍٚ يفٜٓا ؾكـد اختـاز بعـ  عًُـا٤ املدزضـتني املعٓـ٢ ا٭      أٚنُا ز .املساد ٖٛ
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ٞ  (،44: ضــٛز٠ ايٓشـٌـ)ايــٛازد٠ يف  د تهٝـٞـ املعٓــ٢ ايجــاْ بًشــاظ ٚ ْ٘ــإ٫ أ ،بُٝٓــا اختــاز ايطـٝـ

ــ١  ــب ٚ ايكــسا٥ٔ ايداخًٝ ــ١ ت ــساد بــ أني اـازدٝ ــ» ـٕ امل ــ٢ ا٭ٍٚ «ِّٔٝتب إذا أقــؿٓا  خؿٛؾــّا ،املعٓ

تٳاهللٹ َيَكـدٵ  ﴿ :ؾكد قاٍ تعاىل ،ؾكد ٚزد ْؿظ ايًؿغ يف ْؿظ ايطٛز٠ ،ايطٝام اـازدٞ ي١ٰٜ

ٚٳَي ّٳ  ٛٵ ٝٳ ِٴ اي ٗٴ ٝټ ٚٳيٹ ٛٳ  ٗٴ ِٵ َؾ ٗٴ ُٳاَي ٕٴ َأعٵ ٝٵَطا ِٴ ايػٻ ٗٴ ٔٳ َي ِّٔ َقبٵًٹَو َؾصٳٜٻ  ِٕ َٳ ٓٳا ٔإَي٢ ُأ ِٷ    َأزٵضٳًِ ِٵ عٳـرٳابٷ َأيٹـٝ  *ٗٴـ

ٓٴـ          َٹ ّٕ ٜٴ٪ٵ ٛٵ ُٳـ١ّ يَِّكـ ٚٳزٳسٵ ٖٴـدٶ٣  ٚٳ ٘ٹ  ِٴ اٖيـرٹٟ اخٵتٳًَُؿـِٛا ؾٹٝـ ٗٴـ ٔٳ َي ِّٝ ٝٵَو ايهٹتٳابٳ ٔإ٫ٓ يٹتٴبٳـ َٳا َأْصٳِيٓٳا عٳًَ ٕٳٚٳ ٛ﴾ 

 (.64ـ  60: يٓشٌ)ا

ٍ ؾكد بٝٓت اٯٜـ١ أ  ٘     أَـس بـ  أقـد   ‘ٕ ايسضـٛ ٕ ٜتًـٛ  أبـ  ،ٕ ٜـبني يٮَـ١ َـا اختًؿـت ؾٝـ

ِٗ اٯٜـــات ٕ ايــٓـ  أل ٜػـــري إىل ٚ خـــرب َٛثٻـــأ٫ٚ ٜٛدـــد َؿـــدز  ،ايـــي اختًؿـــٛا سٛهلـــا عًــٝـ

 .ٜات ايي تدٚز سٛهلا خ٬ؾات ا٭١َتٛقٝض اٯٚ قد عٌُ ع٢ً تؿطري ‘ا٭نسّ

 

 ــــــ ايتفطري اإلزغادٟ

   .تأضٝط١ٝٚ ;َكا١ٝ٥إ :ىلإسهاّ ؾٍٛ ا٭قطِ عًُا٤ ا٭

ٗا  ٚ ،يعكـ٤٬ يٝٗـا ا ٌ إؾاٱَكا١ٝ٥ ٖٞ تًو ا٭سهاّ ايي تٛؾٻ  ،قبشٗـا ٚ ٚدـدٚا سطٓـ

 ،قــبض اـٝاْــ١ ٚ ،دا٤ ا٭َاْــ١، نشطـٔـ أىل ايػــسعِ هلــا إدزانٗــإٕ ٜطــتٓدٚا يف أَـٔـ دٕٚ 

 .َكاٖاأٚ ِٖ عًٝٗاقسٻأٚ ؾذا٤ ايػازع

١  َــا ا٭أٚ ٗا  ٗـٞـ ا٭سهــاّ ايــي مل ٜتٛؾـٌـ ايعكـٌـ إ    ؾسهــاّ ايتأضٝطـٝـ أٚ ىل سطـٓـ

 .ىل ذيوإَا ٚ ،اؿرٚ ،ا٠ايصنٚ ،ايؿّٛٚ ،نايؿ٠٬ ،٫ بٛاضط١ ايػسعقبشٗا إ

ــسآ   ٚ ــ١ ايك ــٛاْني يف َعسؾ ـٓـ     .ٕػــسٟ ْؿــظ ايك ــد اىل اي ــات اجملُــ٬ت عٗ  ‘ؾاٯٜ

ًٗا ٚٳآتٴــٛا ايصٻَنــا٠َ﴿ :ؾكٛيـ٘ـ تعــاىل .تؿطــريٖا يًٓــاعٚ تؿؿـٝـ ُٴــٛا ايؿٻــ٠َ٬   ،١ فًُــ١آٜــ ﴾ٚٳَأقٹٝ

 ،شَاْٗـا ٚ ،غـهٌ إقاَـ١ ايؿـ٠٬    ؾع٬ّٚ ٔ ق٫ّٛؾٗٛ ايرٟ ٜبِّ، ‘تؿؿًٝٗا يف عٗد٠ ايٓ ٚ

ش١ ٚ ٜـ١ ظـاٖس٠  ُذ٬ُت َُٗـا ناْـت َعـاْٞ أيؿـاظ اٯ    ٕ ٜأتٞ بتؿؿٌٝ يًٝظ ٭سد أٚي . ؾؿٝـ

ظ نـٌـ ايكــسآ  غــري بتؿطــري بعــ  اٯٜــات   ‘نــسّٚإذا قــاّ ايـٓـ  ا٭ .ٕ فُــ٬ّيهـٔـ يـٝـ

٫ إٚ ،يؿاظٗـا أبٝـإ  ٚ ىل مـٛ دزى َعاْٝٗـا  إؾٗـاّ   ا ٖٛ َٔ بـاب إزغـاد ا٭  إؾتؿطريٙ  اجمل١ًُ

ٛٳدٳـدٴِٚا   ٬َأَؾ﴿ :قٛي٘ تعاىلايػسض َٔ  ٖٛ ُاؾ ٝٵـٔس اهللٹ َي ٔٵ عٹٓدٹ َغ َٹ ٕٳ  ٛٵ َنا ٚٳَي ٕٳ  ٕٳ ايُكسٵآ  ٜٳتٳدٳبٻسٴٚ

٘ٹ اخٵتٹ٬ؾّا َنجٹريّا  (.88)ايٓطا٤: ﴾ ؾٹٝ
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٘ إٚ ٕ ؾسع ؾُٗ٘آتٓاق  يف ايكسٚ ؾإدزاى عدّ تٛادد تعازض ؾـاملطًٛب   ،دزاى َعاْٝـ

ــسآ   ٫ّٚأ ــدبس يف نـٌـ ايك ــدّ ٚدــٛد أٟ    ايت ــ٢ ٜكطــع بع ــاق ، أاخــت٬ف ٕ ست ــو  ٚٚ تٓ ــد ذي بع

 ^٥ُـ١ ا٭ٚ ‘َا قاّ ب٘ ايٓ ٚ ،ىل ا٭سادٜحإدٕٚ ايسدٛع  ٕإٓ ٜؿِٗ نٌ ايكسأٜطتطٝع 

ٟ     ـازد١ عٔ دا٥س٠ اجمل٬ُت إ ا ٖٜٛات أَ تؿطري يبع  اٯ  ،َٔـ بـاب ايتؿطـري اٱزغـاد

َٚٔـ نٌـ    ملا طًبٛا َٓايٛ نإ غري ٖرا ٚ ،ىل ْؿظ املع٢ٓإؾايعكٌ ايطًِٝ ٜطتطٝع ايتٛؾٌ 

٘ أؾُــا ٚاؾكـ٘ـ   ،ٕإٓ ٜعــسض ا٭سادٜــح عًــ٢ ايكــس  َطــًِ عاقـٌـ أ  ــ َــا اختًـــ َعـ٘ـ  ٚ ،خــرٚا ب

 .ْأٚا عٓ٘ٚ عسقٛاأ

 ٞ ٍ   ،ٚيف ٖرا ايطٝام ْرنس قٍٛ ؾدٜكٓا ايطٝد تهٝـ يتؿطـري   ْ٘ـ طبكـاّ  إ» :سٝـح قـا

ٕ املساد بًؿغ ايعًِ ايـرٟ دـا٤ يف   إؾ ،ملا ؾُٗ٘ أٚا٥ٌ ا٭ؾشاب خ٬ؾّاٚ، ‘نسّايٓ  ا٭

ّ    ، ؾايعًِ يف اٯْعاّ يٝظ نٌ َؿادٜل ايعًَِٔ ضٛز٠ ا٭ ١ٜ88 اٯ ظ ٜـساد ب٘ـ ايعُـٛ  ،١ٜ يٝـ

  (81)«ٖٛ ايػسىٚ ،يهٔ مت ؽؿٝؿ٘ عٝح عسف بأْ٘ ظًِ خافٚ

ام بٝٓـت    ٚ ١ٜٕ اٯٚ اؾٛاب ٖٛ أ ٫ وتـاز  ٚ ،ٕ املـساد بـايعًِ ايػـسى   أَٔ خـ٬ٍ ايطٝـ

ِ إ ؾاٯ١ٜ ناْـت قـُٔ قادذـ١    .ىل ؽؿٝـإدزاى ٖرا املع٢ٓ إ ٘  ×بـساٖٝ ، ٚهلـرا  يكَٛـ

ٖـٛ ايػـسى    :ٜـ١ قاٍ يف َع٢ٓ اٯ )زقٞ اهلل عٓ٘(ٕ ضًُإ ايؿازضٞأ»يف تؿطري ايطربٟ  ْكسأ

ٚنـرا   ;«بػـسى »ْ٘ـ  بأ «بعًِ»ؾكد ؾطس  ،بٞ بهسأاملع٢ٓ زٟٚ عٔ ٖرا ْؿظ ٚ. «باهلل تعاىل

ٞٸأٚ ،ابٔ عباعٚ ،قاٍ سرٜؿ١ املعٓـ٢  ٕ ٜٓكٌ أٟ ٚاسد َٔ ٖـ٪٤٫ ذاى  ، دٕٚ أ(88)«بٔ نعب ب

 .يٝ٘إٚ ٜٓطبٛٙ ، أ‘عٔ زضٍٛ اهلل

كٛا ؾشاب٘ ايـرٜٔ مل ٜـدقِّ  أ١ يبع  قد ؾطس َع٢ٓ ايعًِ يف اٯٜ ‘ذا نإ ايٓ ؾإ

٫ ميهٔـ ؾٗـِ   ٚ ،ٜـ١ غـري ٚاقـش١   ٕ اٯأؾٗـرا ٫ ٜعٓـ٢    ،ْ٘ ايػسىأىل إزغدِٖ أٚ ،يف َعٓاٙ

 .َكا٥ٞ(إ) ا ٖٛ تؿطري إزغادٟ إ ‘ؾتؿطري ايٓ  ،ٕ ايػسى ٖٛ املساد بايعًِ ٖٓاأ

٘  إ ـا ٖـٛ إ  يًعًـِ بايػـسى    ‘ٕ تؿطـري ايٓـ   أ إىل ٫ٚبد َٔ اٱغـاز٠   ‘زغـاد َٓـ

ِٷ﴿خس٣ آ١ٜ أؾكد دا٤ يف  ،ٕإىل تؿطري ايكسإٓ بايكسآ ِٷ عٳعٹٝ ٕٻ ايػِّسٵىَ َيُعًِ (، 10: )يكُإ ﴾ٔإ

ٟ   .يٝ٘إمل ٜتٛؾٌ ٚ زغاد ايرٟ غاب عٔ ايطٝد تهٝٞٚيعً٘ اٱ ىل َـا  إٔ ْػـري إ بٓـا ٖٓـا    ٚسـس

ٕ  أ ــصا ــا٥ٞ يف َكدَــ١ املٝ ٞ » :ٚزدٙ ايع٬َــ١ ايطباطب ــ ــ٢ َــا يف   ،ٕآٜؿـــ ايكــس  ×قــاٍ عً عً

ِ  .«ٜػٗد بعك٘ ع٢ً بع ٚ ،ٜٓطل بعك٘ ببع » :ايٓٗر ايؿـساط  ٚ ٖرا ٖٛ ايطسٜل املطـتكٝ
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ٟٸ    (80)«ٖدات٘ٚ ٕآُٛ ايكسايرٟ ضًه٘ َعِّ ايطٛ

ٕ آايكــسىل تؿطــري إٖــِ اٯخــسٕٚ قــد أزغــدْٚا  ^ٖـٌـ ايبٝــتع٬َــ١ أؾشطــب قــٍٛ اي

٘ ٚ ٕآبايكس  خايػـٝ ٚعطـب قـٍٛ   إٓ. ؾكـد قـايٛا بعـسض ا٭سادٜـح عًـ٢ ايكـس       ،ؾُٗ٘ َٔ خ٬يـ

ٜعًـِ   غـ٬ف َؿٗـّٛ نـ٬ّ ٫    ،َتٓـاّ ٚ ٕ ن٬ّ ايػازع ايكطعٞ ضٓدّاايكسآ»ٚسٝد ايبٗبٗاْٞ 

  (84)«ْ٘ يٝظ َٔ املعؿّٛ أؾ٬ّأٚ ،٫ستُاٍ نْٛ٘ ن٬ّ ايساٟٚ ;ْ٘ َ  ن٬ّ ايػازعأ

د تهٝـٞـ ٖــٛ يف ايــٛعٞ ايتــ  ٚ ؿاؾـٌـ بٝٓٓــاا٫خــت٬ف اإٕ  اّ ؿذــِ َعٓــ٢ بــني ايطـٝـ

 ٚمل ٜؿـسم بـني تؿطـري اجملُـ٬ت     ،ٕ ا٭سادٜـح ايٓبٜٛـ١ يف سهـِ ٚاسـد    ا٭يؿاظ، ؾٗٛ ٜـس٣ أ 

نـسّ  س ؾٝٗـا ايٓـ  ا٭  عـدا ا٭سادٜـح ايـي ؾطٻـ    َـا   ْعتربٖـا ـ    بُٝٓـا  ،بـني تؿطـري َـا ضـٛاٖا    ٚ

ٟ   ـ ف٬ُت اٯٜات   ٌټ ٚ ،َٔ بـاب ايتؿطـري اٱزغـاد عًـ٢ ايٛؾـٍٛ إىل ْؿـظ     قـادزٷ  بٍّذٟ يُـ  نـ

 .املع٢ٓ

 

 ــــــ ٕإطالي١ ع٢ً بعض ايٓكاط ايدقٝك١ يف ايكسآ

ِ  إٔ ايكـسآ ض٬ؾٓا ايكٍٛ بأمٔ ْٛاؾل  ٕ      ،ٕ قابٌـ يًؿٗـ ٌ ٚاقـض املعـاْٞ، تبٝـا  ؾٗـٛ ضٗـ

   :خرب ٖٛ عٔ ْؿط٘أنُا  ،بٝإ، ْٛز َبنيٚ

ٗٳ﴿ ٕٳ يٹًرِِّنٔس َؾ َټدٻنٹٕسٚٳَيَكدٵ ٜٳطٻسٵْٳا ايُكسٵآ َٹٔ   ;(43ـ 08ـ  88ـ  17: )ايكُس ﴾ٌٵ 

ٞٵ٤ٺ﴿ ِّ غٳ ٝٳاّْا يُِّه ٝٵَو ايهٹتٳابٳ تٹبٵ ٓٳا عٳًَ ْٳصٻِي  ;(89: )ايٓشٌ﴾ ٚٳ

ُٴتٻكٹنيٳ﴿ ٛٵعٹَع١ْ يًِِّ َٳ ٚٳ ٖٴدٶ٣  ٚٳ ٕٷ يًِّٓٻأع  ٝٳا  ;(108: ٍ عُسإآ) ﴾ٖٳرٳا بٳ

ِّٔ زٻ﴿ ٕٷ  ٖٳا ٗٳا ايٓٻاعٴ َقدٵ دٳا٤ُنِ بٴسٵ ٜټ َټبٹّٝٓاٜٳا َأ ِٵ ْٴٛزّا  ٝٵُه ٓٳا ٔإَي ٚٳَأْصٳِي ِٵ  ايٓطـا٤:  ) ﴾بُِّه

174). 

ع٢ً ؾـعٝد   ٕٵإ ،ٕ اَتٝاشات َتٓٛع١إٓ يًكسإؾ «تبٝٝٓ٘» تٝطريٙ يًؿِٗٚ ىل داْب بٝاْ٘ٚإ

ٞ   ؾـعٝد  ٚ عًـ٢  أ ،ا٫ضـتعُا٫ت ايًػٜٛـ١    بٝاْـ٘ـٚ ٖٚـرٙ ا٫َتٝـاشات تت٬قـ٢   . طـسم عـسض املعـاْ

د تهٝـٞـ ايبتــ١ايــرٟ مل ٜكبًــ ٤ٖٚــٛ ايػـٞـ .تبٝٝٓـ٘ـٚ ري بـٌـ ضــع٢ إ ،٘ ايطـٝـ ٓــا يٝجبــت بىل ايتػـٗـ

نيســني أ يف ،ٕ غــري قابـٌـ يًؿٗــِإٓ ايكــسأاعتكــادٙ ايــٛاٖٞ بــ تٝطــري ايؿٗــِ َــع ٚ ٕ تٛادــد ايتبـٝـ

ٞ  ٚ ا٫َتٝاشات بٌـ ستـ٢    ؾشطـب،  اـؿٛؾٝات ايب٬غ١ٝ يٝطت َكتؿس٠ ع٢ً ايهـ٬ّ اٱهلـ

ٕ    ؾـساد يف سٝـاتِٗ قـد ٜ   ايه٬ّ ايعـادٟ ايـرٟ ٜتٛاؾٌـ ب٘ـ ا٭     ْـت  ، ؾأساعـ٢ ؾٝ٘ـ ْؿـظ ايكـاْٛ
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ٌ » :ســني تكــٍٛ يػــمـ ي نــ د يكــد شازْـٞـ ايبازســ١ يف بـٝـ ٕ إؾــ «سطــنيٚ ٔ سطـٔـَٜـٔـ ايطـٝـ

٘  ٓـاّ ضٝهٕٛ بِّٚ ،ئ ًٜك٢ ؾعٛب١ يف ؾِٗ ٖرا اـطاببطبٝع١ اؿاٍ املماطب  يهٔـ   ،يدٜـ

٬ّ  إ ْٓــا اضــتعًُٓا ْهــات ػعـٌـ  أؾطــتذد  َبٝٓــّا ذا دقكٓــا يف ٖــرا اـطــاب ايــرٟ ظٗــس ضـٗـ

ٖـرا ايتكـدِٜ    ،ؾكد مت تكدِٜ اضِ سطٔ عًـ٢ اضـِ سطـني    :يه٬ّ وٌُ بع  ا٫َتٝاشاتا

ٚ أ ،غـسف َٔـ سطـني ٫عتبـازات    إٔ ٜهـٕٛ سطٔـ   أايػسف نـ  ٘ايرٟ ْهٕٛ قد زاعٝٓا ؾٝ

ٔٸ خـس٣  أٚ زاعٝٓا ؾٝ٘ اعتبازات أ ،نرب َٔ سطنيأنًُٝٗا ؾشطٔ  ْهٕٛ قد زاعٝٓا ؾٝ٘ ض

قــسا٠٤ مجٝــع ا٫عتبــازات ٚ ىل َصٜــد تؿهــسإتــاز ٚقــد و ،يٝٗــا املماطــب ْؿطـ٘ـإقــد ٜتٛؾـٌـ 

 خري.ايتأٚ ىل ضبب ايتكدِٜإيًمًٛف 

خكاع ايه٬ّ ٫عتبازات قد تهٕٛ َطتع١ًُ يف ا٫ضـتعُا٫ت ايًػٜٛـ١ ايعادٜـ١    إؾٌٗ 

٬ّ ٚ ٕ ػعٌ ايه٬ّ ايرٟ بـدا يٓـا َبٝٓـاّ   أْٗا أَٔ غ ٕ أّ أؾـعب ايؿٗـِ   ٚ دّاَعكٖـ  ن٬َـاّ  ضٗـ

 تبٝٝٓ٘ !ٚ اؿؿاظ ع٢ً بٝإ ايه٬ّ َٔ ّاتًو ا٫عتبازات يٝطت َاْع

ات٘ يف ٚ تبٝٝٓـ٘ـ ٜتٛاؾــل َــع اَتٝاشاتـ٘ـ ايب٬غٝــ١ ٚ ٕإٓ بٝــإ ايكــسإ :مـٔـ ْكــٍٛ خؿٛؾـٝـ

ٞ إٖرٙ ا٫َتٝاشات ميهٔ ايٛؾٍٛ ٚ .ايبٝإٚ ايؿؿاس١ نُـا   ،بايتـدبٸس ٚ يٝٗا بػهٌ تـدزه

ٍأْٓــا ٫  ًــو أ ٓكٛيــ١ عـٔـ ايـٓـ  ٕ ٖــرٙ ا٫َتٝــاشات ٚزدت ؾكــط يف ا٭سادٜــح امل إ :ٕ ْكـٛـ

َنيأ ‘ا٭نــسّ دٙ آبـٌـ ٖـٞـ َـٔـ ا٭ضــساز ايــي ؼؿــغ يًكــس   ،^ٚ عـٔـ املعؿـٛـ ٕ خًـٛـ

ٍ:  ×َــري املـ٪َٓني أٚيف ٖـرا ايؿـدد لـد     ٚعاملٝتـ٘.  ٘  » ٜكٛـ ٫ تٓككـٞـ ٚ ،٫ تؿٓـ٢ عذا٥بـ

   (85)«غسا٥ب٘

   ٞ د تهٝـ َـٔـ  ؾــ٬ ْسٜــد َصٜــدّا ،ٚمٔـ ٫ لــد َـٔـ سادــ١ يـرنس َــا طعٓٓــا بـ٘ـ ايطـٝـ

 تعًكـاّ ٚ ٕآيًكـس  ىل تكـدِٜ َـا ٜصٜـدِٖ ؾُٗـاّ    إ ٢بٌـ ْطـع   ،قسا٤ْـا ا٭عـصا٤  تهدٜس ا٭دٛا٤ ع٢ً 

ـ  .اَتٝاشاتـ٘ـ ايًػٜٛــ١ٚ بعذا٥بـ٘ـ ايب٬غٝــ١ غــكٝل  «بٓٝــاَني»ســني اتٗــِ  ،×ؾؿـٞـ ضــٛز٠ ٜٛضــ

ِ  إٜٛضـ بايطسق١ تؿاِٖ  ٗ  ،بـاِٖ مبـا ٚقـع   خـاِٖ ايهـبري يٝمـرب أ   أزضـًٛا أ ٚ ،خٛت٘ ؾُٝـا بٝٓـ

ٕٻ   ﴿ :ٛاؾكـد قـاي   ،بػـهٌ عذٝـب   ×ـسٚا عُـا اتٗـِ ب٘ـ غـكٝل ٜٛضـ     ٚيهِٓٗ عبٻ ٜٳـا َأبٳاْٳـا ٔإ

بُٝٓـا ملـا نـاْٛا يف سادـ١      ،ٕ أخاْـا قـد ضـسم   : إؾِٗ مل ٜكٛيـٛا  ،(81: )ٜٛضـ ﴾ابٵٓٳَو ضٳسٳمٳ

خـس َـع ْؿـظ    آضـًٛب  أتٛضًٛا ب ،َاَِٗ ض٣ٛ إسكاز بٓٝاَني َعِٗأٚمل ٜهٔ  ،ىل ايهٌٝإ

ٌٴ َؾَأزٵضٹـ   ﴿ :ايػمـ ٝٵـ ٓٻـا ايَه َٹ ٓٹعٳ  َٴ ٌٵ   ٜٳا َأبٳاْٳا  َٳعٳٓٳـا َأخٳاْٳـا ْٳِهتٳـ ـ  ﴾...ٌٵ  يٝعٗـس   ،(60 :)ٜٛضـ
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ٟٸإٕ آايكس نِ ناْت َٓؿعتِٗ ايػمؿ١ٝ ٚ ،خ٠ٛ ٜٛضـ َستبطني باملادٜاتإقدز نإ  ىل أ

  .ب٠ٛأٚ ع٬ق١ أخ٠ٛ أع٬ق١  ١َكد١َ ع٢ً أٜ

ــس      ــ١ يف ايك ــب ايب٬غٝ ـٞـ اىل اؾٛاْ د تهٝ ـٌـ أضــسازاّ  ٚإٓ، يكــد ْعــس ايطـٝـ  زآٖــا ؼُ

ٖـرٙ اؾٓبـ١ ايب٬غٝـ١    ٚ تٝطري ؾُٗ٘ـ يًٓـاع ٜتٓـاق    ٚ ٕآضٗٛي١ ؾِٗ ايكسٕ أ، ؾاعتكد نجري٠

ىل َـا  َٔـ إزداع٘ـ إ   ٖٚٓـا ٫ لـد َؿـساّ    .عـدّ ايؿـٛاب  ٚ ٜٓـا باـطـأ  ؾشهِ ع٢ً زأ ،ٕيًكسآ

ظ بــني » :سٝــح قــاٍ ،دىل بـ٘ـ ايع٬َــ١ ايطباطبــا٥ٞ يف املٝــصإأ  ١ٖٚـٞـ بكــعٕ )آٜــات ايكــسآيـٝـ

 ،عٝــح ٜــتشري ايــرٖٔ يف ؾٗــِ َعٓاٖــا  ،َؿَٗٛٗــاتعكٝــد يف ٚ غــ٬مإٚاســد٠ ذات  (ٜــ١آ٫ف آ

ٛٸ  ٚ ،ؾؿـض ايهــ٬ّ نٝــ ٖٚــٛ أ   ،ايتعكٝــدٚ غـ٬م ايهـ٬ّ عـٔـ اٱ  َٔـ غــسط ايؿؿـاس١ خًــ

يف غاٜـ١ ايٛقـٛن َٔـ دٗـ١      ،ٜات املٓطٛخ١، ناٯٕإٔ اٯٜات املعٗٛد٠ َٔ َتػاب٘ ايكسآست٢ 

 (86)«...املؿّٗٛ

ـ نُـا أَٚأْـا يف   ٫شّ ذيو  ٚ» :ٚأقاف ؾاسب املٝصإ يف ْكدٙ يبع  ايتؿاضري قا٬ّ٥

تبٝـإ  ٚ ،ْـٛز َـبني  ٚ ،ْ٘ ٖـد٣ يًعـاملني  إٔ ٜهٕٛ ايكسإٓ ايرٟ ٜعسف ْؿط٘ بأ ـ  ٚا٥ٌ ايه٬ّأ

 يٝ٘ـ ! ٚ مبـاذا ٜٗـد٣ إ   َا غأْ٘ !ٚ ؾُا ٖرا ايػري ،بػريٙ َبّٝٓاٚ ،يٝ٘ بػريٙإ َٗدّٜا ٤،يهٌ غٞ

(87)«...٬فاغتد اـٚ قد اختًـٚ ذا اختًـ ؾٝ٘ !إاملسدع ٚ َٚا ٖٛ املًذأ

ٛي١ ٚ ٕآايع٬َــ١ ايطباطبــا٥ٞ ٚقــٛن ايكــس  يف ْؿــظ ايٛقــت ايــرٟ بــني ٚ أتــ٢ ؾُٗـ٘ـ ضـٗـ

ّ بسٚا١ٜ عٔ ايٓ  ا٭ ٘ أ ‘نـس ٍ  ْـ ِ      إؾـ » :قـا هِ ايؿـ  نكطـع ايًٌٝـ املعًـ  ذا ايتبطـت عًٝـ

   (88)«...٫ تب٢ً غسا٥ب٘ٚ ،٫ ؼؿ٢ عذا٥ب٘ ...،ٕؾعًٝهِ بايكسآ

 ٕ ٞ يكــسآقابًٝــ١ ؾٗــِ اٚ ؾايع٬َــ١ ٜ٪نــد عًــ٢ بٝــا ٖٚــٛ  ،ٕ َــع ٚدــٛد اؾاْــب ايب٬غــ

ٞ       ،دميَٛت٘ٚ اؾاْب ايرٟ وؿغ ي٘ إعذاشٙ د تهٝـ  ٔٵَٳـ ٚ ٖٚٞـ ايٓكطـ١ ايـي أْهسٖـا ايطٝـ

 .ٟٜػازنْٛ٘ ايسأ

 

 ايكسإٓ بني ايتال٠ٚ ٚايتدّبس ــــــ

ِ ربـ ٚ ٕ دٓب١ ب٬غ١ٝ تطتدعٞ َٓا سطٔ ايتـدبس َسازّا إىل إٔ يًكسآ غسْاأ ؾٗٞـ   .ٍ ايؿٗـ

 َـٔـ بــني ٖــرٙ ايٓكــاط ايعذٝبــ١ ٚ .بايتــدبس ؾكــطٚ ٗــا بػــهٌ تــدزهْٞكــاط تهتػـــ َعاْٝ

 ،«َــا٤ بكــدز»زاد اؿــدٜح عـٔـ ْــصٍٚ ايػٝــح اضــتعٌُ عبــاز٠ أْـ٘ـ نًُــا إٔ ايسا٥عــ١ يف ايكــسآٚ
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ٝٵتّا﴿ :نُا يف قٛي٘ تعاىل َٻ ٘ٹ بٳًِدٳ٠ّ  َٳا٤ بٹَكدٳٕز َؾَأْػٳسٵْٳا بٹ ُٳا٤  ٔٳ ايطٻ َٹ ٍٳ  ْٳصٻ  ٟ : )ايصخسف ﴾...ٚٳاٖيرٹ

َٳا٤ بٹَكدٳزٕ َؾَأضٵَهٓٻاٙٴ ؾٹٞ اَ٭زٵٔض﴿ :نريو قٛي٘ تعاىلٚ ;(11 ُٳا٤  ٔٳ ايطٻ َٹ : )امل٪َٕٓٛ ﴾ٚٳَأْصٳِيٓٳا 

18). 

ٕ أٚايـرٟ ٫ ميهٔـ    ،«سطب اؿادـ١ »مبع٢ٓ  «بكدز» :س ايكدَا٤ قٛي٘ تعاىلؾطٻٚقد 

   ٌ ٫ّٛ ٚ َطـاز ايػصٜـس٠ ايـي تطــبب ؾٝاقـاْات    ٖطــٍٛ ا٭ٚ ٜهـٕٛ يف سـا٫ت ايطٝـ  ،دازؾــ١ ضٝـ

ا ٚ ايطـُا٤  نُا ٫ ٜهـٕٛ يف سايـ١ غـضٸ    ٖٚـٛ تؿطـري َٓاضـب بًشـاظ ايٛقـت، سٝـح        ،قبكٗـ

 .ٚسطب نٌ َٓطك١ ،َطاز ايعاد١ٜا٭ يٛسغ ؾٝ٘

ٕ َكــداز ا٭َطــاز ايــي ؼتادٗــا  أ»ٜعــين  «بكــدز»ٕ أىل إيهـٔـ عًُــا٤ ايٝــّٛ تٛؾــًٛا  

ض بػـهٌ  زبٌـ استٝـاز ا٭   ،ْ٘ ٫ ٜستبط مبٓطك١ دٕٚ أخـس٣ أمبع٢ٓ  ،«ثابتٚ زض قددا٭

ْـا  ٩غـسْا إىل أْٗـا َٔـ ايٓكـاط ايـي تٛؾٌـ إيٝٗـا عًُا       أٚقـد   .املٓاطل عٔبػ  ايٓعس  ،نًٞ

١ ذا أَطــست ايطــُا٤ إؾــ ،سـدٜجاّ  ٬ّطــٛاٍ ايطـٓـ خــس٣ أثــِ أَطــست يف َٓطكــ١  ،يف َٓطكــ١ قًـٝـ

ٕ سادـ١ ا٭زض  ; ٭ْ٘ وؿٌ ايتٛاشٕ بايٓطب١ يًكدز ايرٟ ؼتاد٘ـ ا٭زض إؾ ،بػهٌ أنجس

ٍ ٚ ،ب قٛيٓـا ٚنُا عاد٠ ايطٝد تهٝٞـ ؾكـد نـرٻ    .ثابت١ٚ دد٠)نٛنب ا٭زض( ق ٕ إ :قـا

 .(89)قازٸٚ ٕ املكداز ايرٟ ؼتاد٘ ا٭زض ثابتأ٫ تٛسٞ ب «بكدز َعًّٛ»ٚ «بكدز»  :قٛي٘ تعاىل

َا ىـ املطس ذٖب إىل ا٫ضـتد٫ٍ عًٝٗـا َٔـ طسٜـل      ٕ يفٚيهٞ ٜجبت َعذص٠ ايكسآ

ٝٳـرٻٖنسٴٚا  ٚٳَيَكدٵ ؾٳـ ﴿ :ؾٗٛ ٜس٣ إٔ قٛي٘ تعاىل ،آخس ِٵ يٹ ٗٴ ٓٳ ٝٵـ ٕ  ﴾سٻِؾٓٳاٙٴ بٳ أداز ٜعـين   (53: )ايؿسقـا

ِ  أ ،«أدزْـا »مبعٓـ٢   «ؾـسٸؾٓا »س ؾؿطٻ ،بِٝٓٗ املطس ست٢ ٜعتربٚا ٗ ٚٸاز٠ عًٝـ ا د ٚيهٞـ   ،ٟ دعًٗـ

 .(03)ٜصٜد َٔ ق٠ٛ اضتد٫ي٘ اضتشكس زٚا١ٜ ايهايف

ٚٸازاّ    :يهٔ ايط٪اٍ ٌٷ   ٌٖـ دعٌـ املطـس د ِٗ ديٝـ ٭َطـاز يف  ٕ َكـداز ا أعًـ٢   نـافٺ  عًٝـ

ّ اضـتمداّ  أؾـض  أَطـاز  از ا٭ثبـات َكـد  ٱ «بكـدز »ٌٖٚـ اضـتمداّ عبـاز٠      َعنيٚ ايط١ٓ ثابت

زض نٌـ  َـا ىــ ايػٝـح ايـرٟ تتًكـاٙ ا٭      يتني يفأ٫ٚبد َٔ ٬َسع١ َطـ   «ؾسٸؾٓا» عباز٠

 ١ ١ ناًَــ١   ٚ ٕ تعــسف َٓطكـ١ اؾؿــاف أميهٔـ   :ضٓـ ٚتعـسف َٓطكــ١   ،اْعـداّ املطـس طًٝــ١ ضٓـ

١ أ  ،ي١ طبٝعٝـ١ أؾٗٞـ َطـ   ،ٖطـٍٛ ا٭َطـاز ستـ٢ متتًـ٧ ٖٚادٖـا ٚٚدٜاْٗـا       خس٣ يف ْؿظ ايطٓـ

ـ يف املٓطكــ١ املُطــس٠أٚ ٕ َــا ْكـــ يف املٓطكــ١ اؾاؾــ١ شٜــدإعٝــح  يٝؿــبض اجملُــٛع  ،قـٝـ

١   ا٭ ٘ايجابت ايرٟ ؼتادٚ املكداز املعني ٖٚـرا َـا تجبت٘ـ نـريو زٚاٜـ١       ،زض خـ٬ٍ نٌـ ضٓـ
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ؾسف عِٓٗ َا نـإ قـدٸز   » :سٝح تكٍٛ ايسٚا١ٜ ،ٜ٘أزاد ا٫ضتد٫ٍ بٗا ع٢ً زأايهايف ايي 

ِ إهلِ َٔ املطس يف تًو ايط١ٓ  ٬سغ   .«ىل غريٖـ ايـي تعـين   ٚ ،«قـدز »ٕ ايسٚاٜـ١ اضـتعًُت   أؾٝـ

 ،ىل دٗــ١إْـ٘ـ ؾــسؾٗا َـٔـ دٗــ١ أايــي تعــين  «ؾــسف»نُــا اضــتعًُت  ،املكــداز املعــني ايكــازٸ

 ،«ؾـسٸؾٓا » ـٕ ٜكبٌـ ا٫ضـتد٫ٍ بـ   أٞ إىل ٜٝدؾع بايطٝد ته ٫ٚ أز٣ ضببّا ،ٖٓاىٚ يتٗطٌ ٖٓا

٬ّ «قــدز» بـــ ٫ٚ ٜكبـٌـ عـٔـ ٚعـٞـ ســني ٚ ٚيعـٌـ أقــٛاٍ ا٭ٚا٥ـٌـ ناْــت عـٔـ َعسؾــ١ ي١ أيًُطــ ديـٝـ

ــِ  » :قــايٛا ظ املٗ ـٝـ ـٌـ اؿــدٜح أي ـٌـ ا٭ٖــِ   ،ٕ تٓك ــِ اؿــدٜح أب ــدزٟ   ٚ ،ٕ تؿٗ ــت ت ـ٘ـ ٚأْ تسٜٚ

 «.زعات٘ قًٌٝٚ ،زٚا٠ اؿدٜح نجري: ×ؾكد قاٍ اٱَاّ عًٞ ،ٚتؿِٗ َعٓاٙ ،قتٛاٙ
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 ايفك٘ اإلضالَٞ
 بٓا٤ات ايعالق١ َع احلكٌ اخلازج ـ دٜين 

 

 صادق الرٌجاوًالطٍخ 

 ترجمح: علً آل دهر الجسائري

 

 َكد١َ ــــــ

، نـ٬ّ  «اقـرتان »املـٛقس٠، ٚؼـت عٓـٛإ    « ْكـد ْٚعـس  »ْػس يف ايعدد ا٭ٍٚ َٔ ف١ً 

ٍ ىــ  يؿك٤٬ ٚقككٞ اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ ٚاؾاَعـ١ يف َـا      ا٫دتٗـاد، ٚازتبـاط ؼـٍٛ     أؾـٛ

. ٚقـد أخـرت ٖـرٙ          ايعًّٛ با٫دتٗاد، ٚنٝؿ١ٝ إَكا٤ بٓا٤ ايعكـ٤٬، َٚطـا٥ٌ َٔـ ٖـرا ايكبٌٝـ

اؿٛازات سذُّا َُّٗا َٔ اجمل١ً ٚتكُٓت ْكاطّا ؾػري٠ ٚددٜس٠ با٫ٖتُاّ. ٚيف ْؿظ ايٛقـت  

ــ١، ٚايتازى     ــ١، ٚايتشًًٝٝ ــّا بعــ  اهلؿــٛات املٓطكٝ ــا أسٝاْ ــ١. ٫ٚ ٜتٻطــع   يٛسعــت ؾٝٗ ــ١، ايبِّٓ ٝ

اجملاٍ يٓكد ٚدزاض١ نٌ ٖرٙ اجملُٛع١; ٭ٕ تٓكٝض نٌ ٚاسـد٠ َٔـ ا٭ؾهـاز ايـي طسسـت      

عاد١ إىل املصٜد َٔ ايتأٌَ ٚايٓكد ٚايدزاض١. ٚايـرٟ بـني ٜـدٜو ٖـٛ دزاضـ١ ْكدٜـ١ كتؿـس٠        

ــ٢       ــرنٛز٠ يف تًــو املكايــ١، أمتٓ ــبع  اٯزا٤ ٚاملكرتســات امل ــ٢ تطــٜٛس ٖــ   ي رٙ إٔ تطــاعد عً

ا٭عــاخ ٚتبٝــإ ســدٚدٖا. ٚاٱغــهاٍ ا٭ضاضـٞـ ايــٛازد عًــ٢ نـٌـ تًــو املكايــ١، ٫ٚبــد َـٔـ    

اٱغاز٠ إيٝ٘ قبٌ ايتعسض يًُٛازد اـاؾ١، ٖٛ عدّ ايٛقٛن ٚاٱمجاٍ يف ايط٪اٍ، ٚأسٝاْـّا  

ــني          ـ٘ـ ا٫غــرتاى ب يف اؾــٛاب. ٚيف بعــ  ا٭ضــ١ً٦ نــإ إمجــاٍ ايطــ٪اٍ إىل ســدٍّ اْتؿــ٢ َع

 هٝبــا عـٔـ َٛقــٛع ٚاســد. ٚعًــ٢ ضــبٌٝ املجــاٍ: ســدخ ذيــو يف َطــأي١ دــٛابني، أٟ إُْٗــا مل

 تأثري ايصَإ ٚاملهإ يف ا٭سهاّ ايػسع١ٝ، ٚايرٟ ٜتكض بكًٌٝ َٔ ايتأٌَ.  
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 ـ االضتٓباط ايفكٗٞ ٚايٓعسٜات غري ايد١ٜٝٓ ـــــ1

ـٞـ ايع٬قــ١ بــني ايٓعسٜــات     »نــإ ايطــ٪اٍ ا٭ٍٚ ايــرٟ طــسن يف ا٫قــرتان ٖــٛ       َــا ٖ

يه١َٝ٬ ٚايع١ًُٝ ٚبني اضـتٓباط ا٭سهـاّ ايؿكٗٝـ١  َٚـا ٖٞـ ايعًـّٛ ايكـسٚز١ٜ        ايؿًطؿ١ٝ ٚا

ٌ  َِٓٗ أغـاز إىل داْـب َٔـ    ٚقد أدٝب عٓ٘  .«ي٬دتٗاد  َٔ قبٌ املػازنني يف اؿٛاز. ٚن

ا َػًٛطــ١ دــدّا. ؾكــد قــاٍ ايــدنتٛز     دٛبــاملطــأي١. ٚبؿــٛز٠ عاَــ١ ؾــإٕ ا٭   ــ١، ٚبعكـٗـ ١ فًُ

إذا نإ املكؿٛد ٌٖ إٔ يتًو ايعًّٛ ازتباط َباغس بعًِ ...»نسدٞ يف اٱداب١ عٔ ايط٪اٍ: 

ــِ ا٭ؾــٍٛ، ٚنٝؿٝــ١           ـ٘ـ بــدٕٚ عً ــاؾٛاب: نــ٬، ٭ْ ــِ ا٭ؾــٍٛ  ؾ ، نازتبــاط عً ـ٘ـ ايؿك

 .(1)اضتٓباط ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ، ٫ ميهٔ ا٫ضتٓباط، أَا تًو ايعًّٛ ؾًٝطت نريو

ظ نازتبـاط    ٚايرٟ ٜٴؿِٗ َٔ اؾٛاب املـرنٛز إٔ ازتبـاط ايعًـّٛ ا٭خـس٣ بايؿ     ك٘ـ يٝـ

، أَــا عًــِ ا٭ؾــٍٛ ؾًـ٘ـ ازتبــاط َباغــس، يهٓـ٘ـ ٫ ٜــبني بايتــايٞ ٖـٌـ إٔ   عًــِ ا٭ؾــٍٛ بايؿكـ٘ـ

. ٚإذا نــإ           يًعًــّٛ ا٭خــس٣ ازتبــاط َباغــس َــع ايؿكـ٘ـ أّ ٫، إ٫ إٔ ْأخــر َؿٗــّٛ ن٬َـ٘ـ

اؾٛاب باٱثبات ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١ ٜؿبض ن٬َ٘ ايجاْٞ ب٬ َع٢ٓ، سٝح قاٍ: إْ٘ بدٕٚ ٖرٙ 

ّٛ ميهٔ ا٫ضتٓباط ايؿكٗٞ; ٭ٕ ا٫زتباط غري املباغس ٖٛ بايٓتٝذ١ ْٛع تٛقـ ٚاضـتٓاد،  ايعً

 ٚيرا ٫ ٜتشكل يدٜٓا اضتٓباط ؾكٗٞ ؾشٝض بدٕٚ تٓكٝض تًو املباْٞ.  

ِ ا٫زتبـاط إىل َباغـس ٚغـري َباغـس، ٚإٕ نـإ َؿٝـدّا يف           ٚبٓا٤ ع٢ً ذيـو ؾـإٕ تكطٝـ

٘  أؾٌ ايبشح سٍٛ ٚدـٛد ازتبـاط،    َعسؾ١ ْٛع املكدَات، يهٔ يٝظ ي٘ تأثري يف ٫  نُـا أْـ

 ميهٔ ا٫دتٗاد ايؿشٝض بدٕٚ تٓكٝض تًو املكدَات.  

     : ـ٘ـ ـٔـ مل ٜهـٔـ    ...»ٚقــد ذنــس يف َكطــع آخــس َـٔـ ن٬َ ٚإذا نــإ املكؿــٛد إٔ َ

َعتكـدّا بعكا٥ــد ؾـشٝش١ َبٓٝــ١ عًــ٢ َطـا٥ٌ كتًؿــ١، ٚيف عًــّٛ كتًؿـ١، َٚٓٗــا: ايؿًطــؿ١،     

ايؿشٝض  ؾاؾٛاب: ْعِ، بٌ إْ٘ ٜؿًض إٔ ٜهـٕٛ سذـ١    ٚايه٬ّ ٌٖ ٜتُهٔ َٔ ا٫دتٗاد

ؿظ املطــتٓبط، بػــسط إٔ ٜهــٕٛ ادتٗــادٙ َبٓٝــّا عًــ٢ ايكٛاعــد ايؿــشٝش١ ي٬ضــتٓباط،     يـٓـ

١، ٜٚساعـٞـ قٛاعــد اـــاف ٚايعــاّ،   نــإٔ ٜطــتؿٝد َـٔـ ايٓؿــٛف ٚظــٛاٖس ايهتــاب ٚايطـٓـ

ات املعتـرب٠، ٜٚطـتعٌُ   ٚاملطًل ٚاملكٝد، ٚاملؿّٗٛ ٚاملٓطٛم، ٚغريٖا، ٜٚعٌُ با٭ؾٍٛ ٚا٭َـاز 

دتٗـاد اجملتٗـد يف ايؿـسض املتكـدّ سذـ١      ٛقع٘. ٚإذا نإ املكؿٛد ٌٖـ إٔ ا َٓٗا يف َ ن٬٘

ع٢ً ايػري أّ ٫  ؾاؾٛاب: إْ٘ـ ملـا ناْـت ايعدايـ١ غـسطّا يف َسدـع ايتكًٝـد ؾـ٬ ٜؿـض ٯخـس           
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َـا; ٭ْٓـا إذا   . ٖٚـرا ايهـ٬ّ ٜبـدٚ غسٜبـّا إىل سـدٍّ      (8)«تكًٝدٙ، أٚ ىتـازٙ يًككـا٤ ٚاؿهـِ...   

قبًٓا ا٫زتباط غري املباغس بني ا٫ضـتٓباط ايؿكٗٞـ ٚاملبـاد٨ ايؿًطـؿ١ٝ ٚايه٬َٝـ١ ؾـ٬ ٜعكٌـ        

ض تًـو املبـاد٨.      ٚايطـبٌٝ ايٛسٝـد يًكا٥ٌـ    إٔ ْدعٞ أْ٘ ٜهٕٛ يدٜٓا ادتٗاد ؾشٝض بـدٕٚ تٓكٝـ

اطـّا  بـني ايؿك٘ـ ٚاملعـازف ايؿًطـؿ١ٝ ٚايه٬َٝـ١، ٚإٕ نـإ ازتب      املتكدّ ٖٛ ْؿٞ نٌ ازتباط 

 غري َباغس، يهٔ ٌٖ ميهٔ ذيو 

ــس:     ـ٘ـ اٯخـ ــو ن٬َـ ـٔـ ذيـ ــسف َـ ــتٓباط    »ٚا٭ظـ ــد ا٫ضـ ــ٢ قٛاعـ ــ٢ عًـ ــسط إٔ ٜٴبٓـ بػـ

ايؿشٝش١. ٚاؿكٝك١، إٔ قٛز ايبشح ٖٛ قٛاعد ا٫ضتٓباط ايؿـشٝش١ تًـو; ؾُٔـ ٜـس٣ إٔ     

يف َطــأي١ تٓــايف ايٛدــٛب ٚاؿسَــ١ ٫ ٜؿــض ن٬َـ٘ـ َــا مل   «ا٭سهــاّ بأضــسٖا َتكــادات

، ٚنٝؿ١ٝ ؼكل ايتكاد بـني ا٭سهـاّ، أٟ إٕ ن٬َ٘ـ    «اؿهِ»ٛد َٔ َا١ٖٝ ٜٓكض املكؿ

هٕٛ اضـتٓباطّا           ضٝهٕٛ ب٬ ديٌٝ ٫ٚ سذـ١. ٚيـرا ؾا٫ضـتٓباط ايـرٟ ٜكـّٛ عًـ٢ أضاض٘ـ ضٝـ

 باط٬ّ. 

ٔٵ ٜس٣ إٔ  َٳ ٌ  ـ  «دايؿسد املسدٻ»ٖٚهرا  . ؾهًُـا  (0)َٚٔ ٚد١ٗ ْعس ؾًطؿ١ٝ ـ تؿٛز باطـ

ػ١  ، ، ٚايــرٟ ٜبــدٚ َبــد٥ّٝا «دايؿــسد املــسدٻ»طــسن ايــرتدد بــني ؾــسدٜٔ بؿـٝـ غــري ؾــشٝض يف زأٜـ٘ـ

ؾطٝهٕٛ ا٫ضتٓباط املبين عًٝ٘ غري ؾشٝض أٜكّا. ؾُج٬ّ: يف ايٛدٛب ايتمٝريٟ ٫ ميهٓ٘ـ  

ؾهـ٬ّ آخـس(،    «ُٖاسـد أ»د )أَا اؾاَع املبِٗ بٓشٛ ايؿسد املسدٻ «ٚدٛب أسد ٖرٜٔ»ايكٍٛ: 

 ٜؿطِّس اٱنساٙ بايؿسد املسدٻد، ٖٚهرا.   ٫ ميهٔ إٔ «ٚاٱنساٙ ع٢ً أسد ا٭َسٜٔ»

يف مجٝـع املـٛازد ؼتـاز إىل َكدَـ١ ن٬َٝـ١ أٚ ؾًطـؿ١ٝ، َٚـا مل        ؾاملطأي١ ا٭ؾـٛي١ٝ  

ـٞـ إٔ ٜهــٕٛ ا٫ضــتٓباط      ــو املكدَــ١ ؾُـٔـ ايطبٝع كض تً ـٓـ ــو املطــأي١    ت ــ٢ تً ـٞـ املــبين عً ايؿكٗ

ــاّ، إ٫    ــدع٢ إٔ املطــأي١ ا٭ؾــٛي١ٝ ٫  ا٭ؾــٛي١ٝ اضــتٓباطّا غــري ت ــ١ َكدَــ١    إٔ ٜٴ ــاز إىل أٜ ؼت

 ؾًطؿ١ٝ أٚ ن١َٝ٬، ٖٚٛ شعِ ىايـ ايٛاقع. 

بأؾـٌـ ا٫زتبــاط يف اؾًُـ١. ٚأظـٔـ إٔ أغًــب ايؿكٗــا٤ ٚاحملككــني  ٚاملعكـٍٛ ٖــٛ ايكبــٍٛ  

 . (4)ؾساس١ أٚ ازتهاشّا ـ بٗرا املكداز َٔ ا٫زتباط اؾص٥ٞا٭ؾٛيٝني قا٥ًٕٛ ـ 

 ا٫يتؿات اىل ْكطتني:  ٚعٓد ايكبٍٛ بٗرا ا٫زتباط يف اؾ١ًُ ٫بد َٔ

ني َاٖٝـــ١ إ ا٭ٚىل: ـ غايبـــّا ـ يف ايعًـــّٛ      ٜطـــسن       «ا٫زتبـــاط يف اؾًُـــ١»ٕ عـــح تعــٝـ

، ٚا٭ؾـٍٛ.    ؾ٬بـد يًؿكٝ٘ـ إٔ ٜـبني إٔ َكدَات٘ـ ا٭ؾـٛي١ٝ َبٓٝـ١ عًـ٢ أٍّٟ        اـاؾ١، نايؿك٘ـ
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، َـٔـ املبــاد٨ ايؿًطــؿ١ٝ ٚايه٬َٝــ١. ٚايعـٔـ أْٓــا ٬ْســغ ايعًــّٛ بٓعــس٠ َـٔـ ايدزدــ١ ايجاْٝــ١     

، ٫ «َتؿــسز»ٚتازىٝــ١ )ْعــس٠ َعسؾٝــ١(، ْٚهتػـــ ع٬قاتٗــا، ؾتهــٕٛ ْعستٓــا ٖٓــا ْعــس٠  

، ايــرٟ تهــسز ذنــسٙ يف َهتٛبــات ايــدنتٛز ضــسٚؽ، ٖٚــرا ظـٔـ خــاط٧   «٫عــب»ْعــس٠ 

٫ ميهٓٗـا إٔ تـبني يٓـا ٌٖـ إٔ عًـِ ا٭ؾـٍٛ ٜتٛقــ ـ سٓكـّا ـ عًـ٢               «املتؿـسز »دـدّا; ٭ٕ ْعـس٠   

٫  ٚايرٟ ٜعٗس يٓا يف تًو ايٓعس٠ ٖٛ ضًٛى ايعًُا٤، ٚاؿـد  املباد٨ ايؿًطؿ١ٝ ايه١َٝ٬ أّ 

ا٭نجــس  ــا ْؿُٗـ٘ـ ٖــٛ إٔ عاملــّا اضــتٓد يف ؾُٗـ٘ـ ا٭ؾــٛيٞ إىل بعــ  املبــاد٨ ايؿًطــؿ١ٝ           

أْ٘ ٌٖ ٜٛدد ـ سكّا ـ ٖهرا اضتٓاد يًؿِٗ ا٭ؾـٛيٞ عًـ٢ املبـاد٨ ايؿًطـؿ١ٝ       ٚايه١َٝ٬، أَا 

ٌ أخــس «تؿاعًٝــ١»أّ ٫  ؾٗــرا وتــاز إىل عــٛخ  عًُــا٤  ٣، أٟ ٫بــد َـٔـ دخــٍٛ املعسنــ١، َجــ

 ٚإثبات ٖهرا اضتٓاد أٚ زؾك٘.  ،ا٭ؾٍٛ

إٕ أطسٚس١ ا٫زتباط يف اؾ١ًُ يف َكابٌـ أطسٚسـ١ ا٫زتبـاط ايهًٞـ املـدعا٠       ايجا١ْٝ:

يف ْعسٜـــ١ ايكـــب  ٚايبطـــط، ٚايـــي تـــدعٞ إٔ نــٌـ املعـــازف ايؿكٗٝـــ١ ٚا٭ؾـــٛي١ٝ ٚغريٖـــا 

ري    إح َستبط١ بهٌ املعازف ايبػس١ٜ، عٝ ٟٸ تعبري يف املعسؾـ١ ايؿكٗٝـ١ إىل تػٝـ ْ٘ أ٫ّٚ: ٜ٪دٟ أ

ٕٸ أٟ    ــّا: إ ري يف    يف املعــازف غــري ايدٜٓٝــ١; ٚثاْٝ ــ١ ٜــ٪دٟ إىل ايتػـٝـ ري يف املعــازف غــري ايدٜٓٝ تػـٝـ

 .  (5)املعسؾ١ ايؿك١ٝٗ، أٚ املعسؾ١ ايد١ٜٝٓ بؿٛز٠ عا١َ

ايــي ذنــست  ٖٚــرٙ ا٭طسٚســ١ تبــدٚ غــري َعكٛيــ١ بٗــرٙ ايطــع١. ٖٚــرٙ ايٓعسٜــ١ ٖـٞـ      

ا يف نتــابٞ     .«املعسؾــ١ ايدٜٓٝــ١»ايــرباٖني املؿؿــ١ً يف ْكــدٖا، ٚعسقــت املــٛازد ايــي تٓككـٗـ

إٕ املعازقــني مل ٜــأتٛا ستــ٢ بٓؿـــ َــٛزد » :غُــاض تــاّإٚيٮضـــ إٕ ضــسٚؽ ٜكــٍٛ دا٥ُــّا ب

٭دزى بكًٌٝ َٔ ايتأٌَ َٛازد ايٓك  تًو. ْعـِ، مل  ، ٚيٛ مل ٜهٔ ذيو «ْك  هلرٙ ايٓعس١ٜ

: إْ٘ـ       ٜتُهٔ امل عازقٕٛ َٔ اٱتٝإ مبٛازد ْك  ـ ٚيٝظ عًِٝٗ إٔ ٜأتٛا بٗا ـ يًُـدع٢ ايكا٥ٌـ

٫ ٜٛدــد ؾٗــِ ؾكٗـٞـ ٚتؿطــريٟ بــدٕٚ سهــِ قبًـٞـ )َؿــسٚض(. ٖٚــرا ا٫دعــا٤، ايــرٟ ٜػــتب٘  

ؾإٕ ؾٗـِ ْــ   دا٥ُّا َع ا٫دعا٤ ا٭ٍٚ يف نًُات ايدنتٛز ضسٚؽ، ادعا٤ ؾشٝض. ٚبايتايٞ 

ت ذيو ايٓـ ٚقٛاعـدٙ ايٓشٜٛـ١، ٚاضـتعُاٍ ايكٛاعـد ايعك٥٬ٝـ١      َا عاد١ إىل املعسؾ١ مبؿسدا

سٍٛ ْطب١ املعاْٞ يًُتهًِِّ، ٚغريٖا. ٚمل ٜعرتض أسـد عًـ٢ َجٌـ تًـو ا٭ضـظ ايـي ٜتٛقــ        

ـ، ٚإ ـا ٜٓػـأ اٱغـهاٍ َٔـ ا٫غـتباٙ بـني ٖـرا ا٫دعـا٤ ايؿـشٝض ٚا٫دعـا٤             عًٝٗا ؾِٗ ايٓـ

ٗٝـ١ بهٌـ املعـازف ايبػـس١ٜ، َٚٝهاْٝهٝـ١      ايؿكا٭ٍٚ. ؾُا ٖٛ غري َعكٍٛ ازتباط ايككـاٜا  
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َٔ ذيو ادعـا٤ ؾـاسب ْعسٜـ١ ايكـب      ٚا٭عذب ؼٛهلا غري ايؿشٝش١ يف ايكب  ٚايبطط. 

ِٗ ايهاتـب ـ ٜعتكـدٕٚ إٔ أٟ ْــ ميهٔـ         ٕٸ عا١َ عًُا٤ ايدٜٔ ـ َٚٓـ ٚايبطط، ايرٟ ٜكٍٛ: إ

    ٞ ــ ـٔـ ايتعسٜؿـ ــاؾ١ إىل ايًشـ ــسٚض(. َٚػـــهًت٘، باٱقـ ــبل )َؿـ ــِ َطـ ــدٕٚ أٟ سهـ ـ٘ـ بـ  ؾُٗـ

ِ،       ٚايدعا٥ٞ  يف ن٬َ٘، أْ٘ ـ ظاٖسّا ـ مل ٜٴًٔل ْعس٠ ع٢ً َهتٛبـات ايؿكٗـا٤ ٚنٝؿٝـ١ عًُٗـ

، ٜٚؿـسِّسٕٛ      إؾ ٕ ٖ٪٤٫ احملككني ٜرعٕٓٛ با٭ؾٌ املتكـدّ ازتهـاشّا، ٜٚطـتعًُْٛ٘ يف فاي٘ـ

يف نجري َٔ ؼكٝكـاتِٗ ا٭ؾـٛي١ٝ، ٚخؿٛؾـّا يف عـح ا٫دتٗـاد ٚايتكًٝـد، بتٛٗقــ ايؿٗـِ         

 ع  املعًَٛات خازز ايٓـ. ايؿكٗٞ ع٢ً ب

ِ     ٜكــٍٛ ضــسٚؽ: ٗ  :إْـ٘ـ بربنــ١ أعاثـ٘ـ يف ايكــب  ٚايبطــط أؾــام عًُــا٤ ايــدٜٔ ـ َٚـٓـ

ــٛا   ايهاتـــب ــتِٗ، ٚاعرتؾـ ـٔـ غؿًـ ــ َـ ــ١    »ــ ــاّ ايكبًٝـ ــ٢ بعـــ  ا٭سهـ ـ عًـ ــِ ايــٓـ بتٛقــــ ؾٗـ

)املؿسٚقات( خازز ايٓـ. ٫ٚ أدزٟ إٕ نإ ٖٓاى عاقٌ ٜـدعٞ إٔ ؾـاسب ايٛاؾٝـ١ اضـتؿاد     

١: إٕ ا٫ضــتٓباط ايؿكٗـٞـ عادــ١ إىل    َـٔـ أعــاخ ايكــب    ٚايبطــط يٝكــٍٛ قبـٌـ أزبعُا٥ــ١ ضـٓـ

املعسؾ١ باملؿسدات، ٚايؿسف، ٚايٓشٛ، ٚاملٓطل، ٚغريٖا. ؾـإذا نـإ َـدٸع٢ ْعسٜـ١ ايكـب       

، ٫ٚ إىل نٌـ ٖـرا ايكـذٝر، ٫ٚبـد       ٚايبطط ٖٛ ذيو ا٭َس ايٛاقض ؾًٝظ عاد١ إىل ديٌٝـ

ٚقت اٯخسٜٔ، ٚمت يٓؿط٘ ادعا٤ٶ نـبريّا; ٭ٕ َـا   إٔ ْكٍٛ ي٘: إْ٘ أٖدز عُسٙ عبجّا، ٚأتًـ 

 قاي٘ مل ٜٓهسٙ أسد. 

ٔٸ اٱْؿاف إٔ املطأي١ يٝطت نريو. ٖٚرا ايتباع َٚػايط١، ٚ٭دٌ تربٜـس ذيـو    يه

 ا٫دعا٤ ايهبري ا٭ٍٚ، ايرٟ ٫ ديٌٝ عًٝ٘، ٚامل٪دٸٟ إىل ْتا٥ر غري َعكٛي١.  

. ؾكــد نــ    بٚقــد ا ٤ عـٔـ عجٓــا ا٭ضاضـٞـ إ ايهــ٬ّ عـٔـ قــسٚز٠  تعــدْا بعــ  ايػـٞـ

ايكبٍٛ بأطسٚس١ ا٫زتباط يف اؾ١ًُ، أٟ إٕ بعـ  املعـازف ايؿكٗٝـ١ تـستبط بػـهٌ َباغـس       

أٚ غري َباغس باملعازف ايؿًطؿ١ٝ ٚايه١َٝ٬، ٫ٚشّ ذيو ا٫زتبـاط إٔ ا٫ضـتٓباط ايؿكٗٞـ ٫    

ض تًـو املبـاْ        ؿظ  ٜؿض بدٕٚ تٓكٝض تًو املباْٞ، أَا َطـأي١ سذٝـ١ زأٟ ايؿكٝ٘ـ بـدٕٚ تٓكٝـ ٞ يٓـ

٘ ايؿكٝ٘ ؾٗٞ َطأي١ أخـس٣ ٚتـدٚز َـداز     ٌ املكـدَات أّ ٫. نُـا إٔ    َكؿِّـ  نْٛـ سّا يف ؼؿٝـ

ٚعًــ٢ أٜــ١ ســاٍ ؾايــرٟ ٜبــدٚ إٔ  .ؾـش١ زدــٛع اٯخــسٜٔ إىل ذيــو ايؿكٝـ٘ـ أٜكــّا َطــأي١ أخــس٣ 

. ؾايــرٟ ىطــ٧ يف اضــتٓباط٘ «ايعدايــ١»املطــأي١ ٫ تــدٚز َــداز  ، نُــا قــاٍ ا٭ضــتاذ نسدـٞـ

ٌ املكــدَات. ٚيــرا ؾــإٕ ؾــش١   ايؿكٗـٞـ ٫ ىــسز َــ ٔ ايعدايــ١ إذا مل ٜهـٔـ َكؿٸــسّا يف ؼؿـٝـ
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زدٛع اٯخسٜٔ إىل ٖرا اجملتٗد ٚعدَٗا تدٚز َـداز ْهـات أخـس٣. ٚأضاضـّا َٔـ ايعذٝـب إٔ       

 يف ٖرا املٛقٛع يف ن٬ّ ا٭ضتاذ نسدٞ.  «ايعداي١»تطسن َطأي١ 

 

 ٌ ايتداخٌ ــــــضازتباط ايفك٘ ٚايبخح ايفًطفٞ، َعـ 1

د نــاظِ اؿــا٥سٟ يف اٱدابــ١ عـٔـ ايطــ٪اٍ ا٭ٍٚ: إذا نــإ  يكــد قــ اٍ ا٭ضــتاذ ايطـٝـ

٘ ٚايه٬ّ ػع٬ٕ زأٟ ايؿكٝ٘ إهلّٝا، ٚتٛضعإ َٔ ز٩ٜاملكؿٛد إٔ ايؿًطؿ١  ،   تـ ، ؾٗـرا سطٔـ

هلٝــ١ ملــا ٚزا٤ ايطبٝعــ١. ٚإ٫ ؾٗــرا ايؿكٝـ٘ـ ضــٛف يـٔـ إٚيـ٘ـ تــأثري، ٫ٚبــد إٔ ٜهــٕٛ يًؿكٝـ٘ـ ز٩ٜــ١ 

ق١ُٝ; ٭ٕ ايؿًطؿ١ تجبت يٓا إٔ ٖرا ايعامل سًك١ َٔـ بـني سًكـات     ٜهٕٛ ؾكّٝٗا، ٚيٝظ يؿتٛاٙ

ٜعسؾٗـا عـامل ايـدٜٔ، أَـا إذا أزٜـد املـصز بـني املطـا٥ٌ ايؿًطـؿ١ٝ          أخس٣. ٖٚرٙ َطا٥ٌ ٫بـد إٔ  

ؾٗـرا ٫ ميهٔـ    ،ٚايع١ًُٝ َـع عًـِ ا٭ؾـٍٛ، ٜٚكـدٸّ يٓـا عًـِ أؾـٍٛ َتكـمِ ـ نُـا ٜكـاٍ ـ            

 .  (6)«ايكبٍٛ ب٘...

ـ٘ـ ـ تؿــشض اعتكــادات            ٚايــرٟ ٜبــدٚ َـٔـ ٖــر   ـ إٔ ايؿًطــؿ١ ٚايهــ٬ّ ـ يف زأٜ ا ايـٓـ

ــاهلل        ـ٘ـ إذا مل ٜهـٔـ َعتكــدّا ب ــ١ مبكــداز إٔ ايؿكٝ ــ٣ٛ ايؿكٗٝ ـ٘ـ ٚايؿت ــا بايؿك ، ٚازتباطٗ ايؿكٝـ٘ـ

 ٚايسضٍٛ ٚايكٝا١َ ؾإٕ ؾكٗ٘ ب٬ َع٢ٓ ٫ٚ ديٌٝ.  

ٞٷ ْٖٚهرا دـٛاب ٖـٛ يف اؿكٝكـ١     ; ٭ٕ      ؿـ ايبشـح  يع٬قـ١ ايؿًطـؿ١ ٚايهـ٬ّ بايؿك٘ـ

، ٫ عٔـ نـٕٛ          عٔ تـ  أثري ايٓعسٜـات ايؿًطـؿ١ٝ ٚايه٬َٝـ١ ٚايعًُٝـ١ عًـ٢ ا٫ضـتٓباط ايؿكٗٞـ

 سٍٛ َعسؾ١ ايؿكٝ٘ باهلل.  ٫ ايؿكٝ٘ َعتكدّا باهلل، ٚ

ؾؿٞ ع٬ق١ ا٫ضتٓباط ايؿكٗٞ بايؿًطـؿ١ ٚايهـ٬ّ بؿـٛز٠ َطًكـ١ ٫ ميهٔـ ايـدؾاع       

، نُـــا   ٌ أعٓـ٘ـ ٔ ايكبـــٍٛ ٚتٛدـــد غـــٛاٖد نــجري٠ عًـــ٢ ذيـــو. ؾ٬بــد َـــ   .ٚقـــشٓا بايتؿؿـٝـ

 بأطسٚس١ ا٫زتباط يف اؾ١ًُ. 

 

 ، َاذا ٜٓتعس ايبػس َٔ ايدٜٔ؟ ـــــــ فِٗ ايدٜٔ ٚايتٛقع َٔ ايد3ٜٔ

ٜ٪ند ايػٝخ غبطرتٟ يف خطاب٘ ع٢ً ْكطـ١، ٖٚٞـ إٔ ايؿكٝ٘ـ قبٌـ أٟ ادتٗـاد ٫بـد       

ٖٚـٛ إٔ   ،٭ٕ ٖٓاى أؾٌ َطـًِٖ يف عًـِ ايتؿطـري    ;ٚفاي٘ ،إٔ ٜعني سدٚد ايسدٛع إىل ايدٜٔ

ـ ؾًطــؿّٝا أٚ تازىٝــّا أٚ            ١ ـ، ضــٛا٤ نــإ ايـٓـ ؾٗــِ أٟ ْـــ ـ ٫ٚ ىــتـ بايهتــاب ٚايطـٓـ
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ـ،    إسكٛقّٝا أٚ غري ذيو، إ ا ٜتشكل  ذا تبني يًُتًكٞ ابتدا٤ٶ تٛٗقع٘ َٔ ايسدـٛع إىل ذيـو ايٓـ

ـ   َكُٕٛ ذيو ايٓـ إمجا٫ّ. ٚبدٕٚ ٖـرا املٛقـٛع يف ايس٩ٜـ١    ٚ ؾعًـ٢   .٫ ٜتٝطـس أٟ ؾٗـِ يًٓـ

 .  (7)«ض ملاذا ٜسدع إىل ايهتاب ٚايط١ٓقِّايؿكٝ٘ إٔ ٜٛ

ٚنإ ايدنتٛز ضسٚؽ أٜكـّا ـ قبٌـ ذيـو ـ ٜ٪نـد عًـ٢ ٖـرٙ ايٓكطـ١ يف َكا٫ت٘ـ يف           

ايكـــب  ٚايبطـــط. ٚيهــٔـ ٖــٌـ إٔ ايهـــ٬ّ املتكـــدّ بٗـــرا ايٓشـــٛ اٱمجـــايٞ املـــبِٗ َـــربز !   

ؾٌـ  ٚايعسٜـ إٔ ايػٝخ غبطرتٟ قد قاٍ بأضًٛب دعـا٥ٞ: إٕ ٖـرٙ ايٓكطـ١ املـرنٛز٠ ٖٞـ أ     

ِٵ دي٬ّٝ ٫ٚ بسٖاّْا ع٢ً ذيو.   َطًِٖ يف عًِ ايتؿطري، ٚمل ٜٴكٹ

ؾٌٗ إٔ ٚقٛن املتٛقع َٔ ايٓـ ٖٛ ايرٟ ميٓهٓٓا َٔ ؾُٗ٘، ٚبدٕٚ ذيـو ايٛقـٛن ٫   

ِ.          ٜتٝطس أٟ ؾِٗ يًٓـ   ك  هلـرا املـدع٢ بٗـرا ايتعُٝـ أظٔ إٔ ٖٓـاى ايهـجري َٔـ َـٛازد ايٓـ

ا إٔ غمؿــّا أزاد أخــر نتـاب َـٔـ أســ   د زؾــٛف َهتبـ١ َبعجــس٠ بــدٕٚ أٜــ١ ضــابك١  ؾًـٛ ؾسقـٓـ

ظ يدٜ٘ـ أٟ تٛقــع َعـني َـٔـ     ; ٭ْـ٘ـذٖٓٝـ١  ـ، أٚ ميهـٔـ إٔ ٫ وٌُـ أٟ تٛقــع   غـمـ يـٝـ ايٓـ

، ؾٌٗـ   ع٢ً ا٭قٌ، ٚعٓدَا ٜؿتض ايهتاب هدٙ نتابّا ؾًطؿّٝا َٔـ تسمجـ١ أزضـطٛ     َٚ٪يؿات٘ـ

ف َٔـ  إٔ أَسّا نٗرا أَس غري  هٔ  ٌٖٚ إٔ ٖـرا ايػـمـ ملـا مل ٜهٔـ يدٜ٘ـ تٛقـع خـا       

ايٓـ ٫ ميهٓ٘ ؾٗـِ ٖـرا ايهتـاب ايـرٟ ٜرتدـِ ٭زضـطٛ ٜٚـرنس َ٪ٖيؿات٘ـ ٭ْ٘ـ مل ٜهٔـ           

 ٚيرا ٫ ميهٓ٘ ؾِٗ غ٤ٞ َٔ ايٓـ  ،َٛقٛع ايهتاب إمجا٫ّٜعسف َٔ ايبدا١ٜ 

ـ  بـٌـ ميهـٔـ ايرتقـٞـ بــايؿ سض إىل أنجــس َـٔـ ذيــو، بــإٔ ْؿــسض إٔ تٛقعٓــا َـٔـ ايـٓـ

ـ      نإ تٛقعّا خاؾّا، ْؿسض أْٓا تٓاٚيٓا نتابّا يؿًٝطٛف، َٚٔ ايطبٝعٞـ إٔ ْتٛقـع َٔـ ايٓـ

خ٬ؾّا يتٛقعٓا متاَّا ـ ٚددْاٙ نتاب قؿـ١ أٚ زٚاٜـ١، أ٫    ـ إٔ ٜٓاقؼ َطأي١ ؾًطؿ١ٝ، ٚيهٔ  

 ميهٔ تؿٛز ذيو 

ظ اؿهــِ يف ذيــو ؾــعب يف اعتكــادٟ. نـٌـ غــمـ ٜعــسف إٔ ٖهــرا ؾــسض     يـٝـ

ـ أَـسّا َعٝٓـّا،        ـ وتـٟٛ     هٔ، ٜعين َٔ املُهٔ إٔ ٜتٛقـع اٱْطـإ َٔـ ايٓـ يهٔـ ايٓـ

ع٢ً إَٔٛز كايؿ١ يتٛقع٘ متاَّا. ٚأسٝاّْا زمبا تهٕٛ أعاخ ايهتاب ع٢ً خـ٬ف تٛقع٘ـ إىل   

 سد ايتعذب ٚايدٖػ١. 

 ادعا٤ ب٬ ديٌٝ.   «بدٕٚ تٛقع َطبل َٔ ايٓـ ٫ ميهٔ ؾِٗ ايٓـ»إذّا ادعا٤ أْ٘ 

   ١ ٦ّا  ٚيف خؿٛف ايهتاب ٚايط١ٓ َج٬ّ: نإ تٛقعو إٔ ػد يف ايهتـاب ٚايطٓـ غٝـ
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٦ّا سـٍٛ املٛقـٛع،            ١ ٫ ػـد غٝـ َٔ ايطاق١ ايرزٜـ١، يهٔـ عٓـدَا تبشـح يف ايهتـاب ٚايطٓـ

ٖٚرا قتٌُ ددّا، ٚعًٝ٘ ؾإٕ تٛقعـو زمبـا نـإ يف ا٫ػـاٙ املمـايـ يًُعٓـ٢ ٚايؿٗـِ ايـرٟ         

تطتؿٝدٙ َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ. ٚعهظ ٖرا ؾادم أٜكّا، ؾسمبا نإ تٛقعـو أْ٘ـ ٫ ٜٛدـد    

ٜٔ يف ايهتاب ٚايط١ٓ يهٔ عٓدَا تسدع إىل تًـو ايٓؿـٛف ػـد    َطًب سٍٛ عامل ايتهٛ

ُٳا٤    ﴿َـج٬ّ: ٜتشـدخ ايكـسإٓ عٓـد طٞـ ايطـُاٚات        .ؾٝٗا أعاثّا َٔ ٖرا ايٓـٛع  ٟٛٔ ايطٻـ ّٳ ْٳِطـ ٛٵ ٜٳـ

ِّ يٹًُِهتٴبٹ ِّ ايطِّذٹ ِّزٳتٵ   ﴿، أٚ سٍٛ ظـ٬ّ ايػـُظ ٚايٓذـّٛ    ﴾َنَط ُٵظٴ ُنـ ٚٳٔإذٳا  ٔإذٳا ايػٻـ

ّٴ اَْهدٳزٳ  .مل تهٔ تتٛقعٗا ع٢ً ذيو ؾؿٞ ْؿٛف ايهتاب ٚايط١ٓ أعاخٷٚبٓا٤ٶ  .﴾تٵايٓټذٴٛ

٫ ميهٔ ايؿِٗ يًٓـ بدٕٚ إٔ ٜهٕٛ »نٌ ٖرٙ ا٭َٛز  ه١ٓ، ْٚاقك١ يًُدع٢ ايكا٥ٌ: 

 .«ٖٓاى تٛقع َعني َٓ٘

ٚايطس يف نٌ ذيو إٔ أيؿاظ ايٓـ َٚعاْٝ٘ يٝطت تابع١ بايه١ًٝ يًتؿٛزات ايرٖٓٝـ١  

ين. تــستبط َــدايٌٝ ا٭يؿــاظ إىل ســدٍّ َــا بايتٛاؾكــات    يًكــاز٨، بـٌـ هلــا ٚدٛ  دٖــا املطــتكٌ ٚايعـٝـ

ــ١ ٖــرٙ ايتٛاؾكــات، ٖٚــرٙ           ــ٢ َعسؾ ـ ٜتٛقـــ عً ــِ ايـٓـ ــني أؾــساد اجملتُــع، ٚؾٗ ٚا٭ٚقــاع ب

ـ أنجـس    ايتٛاؾكات يٝطت غمؿ١ٝ، ٫ٚ ؾسد١ٜ، بٌ ٖٞ ع١ٝٓٝ ٚعا١َ. ٫ٚ متاز يف ؾِٗ ايٓـ

يف ايٛاقـع يٝطـت ٖٞـ املطـأي١ ايـي      ًِ نُا ٖـٛ  َٔ ذيو، أٟ إٕ َعسؾ١ املساد اؾدٟ يًُته

تػػٌ بايٓا َٓر ايبدا١ٜ، إ ا املِٗ بايٓطب١ يٓا ٖٛ املديٍٛ ٚاملـساد ايعـاّ، ٚي٘ـ عٝٓٝـ١، ٚب٘ـ ٜـتِ       

١ ٫ ٜٗــدف إ٫   إىل ا٫ستذــاز بــني املــتهًِ ٚاملماطــب. ؾايؿكٝـ٘ـ ايــرٟ ٜسادــع ايهتــاب ٚايطـٓـ

١،     اؿؿٛ ين عـاّ يًهتـاب ٚايطٓـ ٜـتِ ا٫ستذـاز بـني املـٛىل ٚعبـادٙ. ٚإذا      ٚب٘ـ  ٍ ع٢ً ؾِٗ عٝـ

ــد   ِ ٜسٜ ين   أَهـٔـ إثبــات إٔ املــٛىل اؿهـٝـ ؾٗــرا أَــس تبعـٞـ   قطعــّا ٖــرا املعٓــ٢ ايعــاّ ٚايعـٝـ

 .  سَٚتأخِّ

خ غبطـرتٟ عًـ٢ َـدعاٙ.         ٚ ا تكدّ ٜتكض بط٬ٕ نجري َٔ ايٓتـا٥ر ايـي زتبٗـا ايػٝـ

ِّ ٙ إىل عباز٠ تبدٚ َتٓاقكـ١  ٚضٓٓاقؼ يف املكطع ايتايٞ بع  ٖرٙ ايٓتا٥ر، يهٔ قبٌ ذيو ْٓ

١ أُْٗـا    بسدٛع٘ـ  ٚطبعـّا زمبـا أدزى ايؿكٝ٘ـ    »َع ن٬َ٘ املتكدّ، ؾٝكٍٛ:  إىل ايهتـاب ٚايطٓـ

٘     ٕهٝبإ عٔ أض١ً٦ مل ؽطس يف ذٖٔ ايؿكٝ٘ أٚ ٜؿششا نٌـ   .ا٭ضـ١ً٦ ايـي طسسٗـا ايؿكٝـ

 .  (8)«ذيو  هٔ

ُٝٓا أْـتِ تعتكـدٕٚ   ٚايط٪اٍ ٖٓا نٝـ ٜتكُٔ ايٓـ َبشجّا مل ىطس بباٍ ايؿكٝ٘، ب



 

 هـ 2543ـ  م 3122السادسة ــ العدد الثاني والعشرون ــ ربيع السهة ــ  نصوص معاصرة

 

أْ٘ بدٕٚ ايتٛقع املعني َٔ ايٓـ ٫ ٜتٝطٻس أٟ ؾِٗ ي٘، ؾ٬بد ـ بايتـايٞ ـ إٔ تعتكـدٚا أْ٘ـ بـدٕٚ       

ــرا        ـ، نُــا ؾــسستِ بــريو. ٚي ـ ٫ ميهـٔـ ؾٗــِ ايـٓـ ـ٘ـ ملباســح ايـٓـ  نٝـــتؿــٛز ايؿكٝ

يف اعرتؾتِ يف ٖرٙ ايعباز٠ ايجا١ْٝ أْ٘ ميهٔ إٔ ْعجس ع٢ً َطًـب مل ٜهٔـ ـ عًـ٢ اٱطـ٬م ـ        

ــ٢         ـ بــدٕٚ تٛقـــ عً ظ ٖــرا ضــ٣ٛ ا٫عــرتاف بإَهــإ ؼكــل ؾٗــِ يًـٓـ ذٖـٔـ ايؿكٝـ٘ـ ! أيـٝـ

 تؿٛزات ايؿكٝ٘ ٚتٛقعات٘ ايطابك١   

يًه٬ّ املتكدّ ٜطسن ايػٝخ غبطرتٟ َطأي١ ايدٚز اهلسَٓٛطٝكٞ. َٚٔـ   اضتهُا٫ّٚ

دٕٚ أٟ اضـــتد٫ٍ ٜهـــسز َـــدعاٙ ايعـــسٜ ، ٜٚعتـــربٙ أؾـــ٬ّ َطـــًُّٓا. ٚيًـــدٚز اهلسَٓـــٛطٝكٞ   

ـ،       ،ؿــٜٛسات كتًؿــ١ ت ــٛع َـٔـ ايٓطــب١ٝ يف ؾٗــِ ايـٓـ ٜٚعٗــس َـٔـ بعــ  ٖــرٙ ايتؿــٜٛسات ْ

ٖٚٓـاى إغــهاي١ٝ يف أؾٌـ تؿــٛزٖا، ؾكـ٬ّ عـٔـ ايتؿـدٜل أٚ اٱْهــاز. ٚهلـرا َــا مل ٜكــدٸّ      

باٱقـاؾ١   ،ايػٝخ غبطرتٟ تؿٜٛسّا ٚاقـشّا يًـدٚز ؾـ٬ ميهٓ٘ـ إٔ ٜ٪ضـظ عًٝ٘ـ عجـّا آخـس        

ـ. ؾهــٕٛ املؿطــس ٜؿٗــِ     إىل إٔ ايــدٚز اهلسَٓــٛطٝكٞ ٫ ع٬قــ١  َباغــس٠ يـ٘ـ بــايتٛقع َـٔـ ايـٓـ

٘ »ايٓـ عطب  . ٜٚتؿـل اؾُٝـع عًـ٢ إٔ    «اٱَهاْـات »٫ ٜتكـض َٓ٘ـ طبٝعـ١ تًـو      «إَهاْاتـ

َٔ املعازف قسٚز١ٜ يؿِٗ ايٓـ، ٫ٚ ٜٓهس أسد ٖـرٙ ايهًٝـ١. ٚايبشـح أضاضـّا      ّآٖاى ْٛع

ـ، ْٚـٛع اٱَهاْـات ايـي ٫       بـد إٔ ٜتـٛؾس عًٝٗـا املؿطِّـس.     يف ْٛع املكدَات اي٬شَـ١ يؿٗـِ ايٓـ

خ ايػبطــرتٟ ٜــدعٞ إٔ   ـ»ٚايػٝـ إســد٣ ٖــرٙ املكــدَات، ٚمل ٜكــِ أٟ ديٝـٌـ  «ايتٛقــع َـٔـ ايـٓـ

 ددٸ١ٜ ع٢ً ايؿٝػ١ ايه١ًٝ هلرا املدع٢.  ّاع٢ً ذيو. ٚنُا ٫سعٓا ؾإٕ ٖٓاى ْكٛق

 

 أْٛاع ايتّٛقع اإلْطاْٞ َٔ ايدٜٔ ــــــ

خ   إ ْـٛعني َٔـ       غبطـرتٟ بعـد ذيـو ْـٛعني َٔـ ا     ٜبشح ايػٝـ يتٛقـع َٔـ ايـدٜٔ ٜكتكٝـ

ن٬َ٘ـ إٔ أسـد أْـٛاع ايتٛقـع َٔـ ايـدٜٔ أْ٘ـ ٜػطٞـ نٌـ سسنـات           اؿٝا٠ املع١ٓٝ. ًَٚمــ  

ٌ سهـِ نٌـ ؾعٌـ َٔـ املهًــ، ضـٛا٤ نـإ           ٚضهٓات امل٪َٓني، ٜٚطع٢ ايؿكٝ٘ـ يتشؿٝـ

بؿٛز٠ خاؾ١ أّ بؿٛز٠ عا١َ. ٚتؿبض سٝـا٠ اجملتُـع ايـرٟ ٜٓعـس إىل ايـدٜٔ بٗهـرا طسٜكـ١        

خاؾ١، هب ع٢ً أؾساد ٖهرا فتُع إٔ ٫ ٜكدَٛا ع٢ً غ٤ٞ إ٫ إٔ ٜهـٕٛ قـد ٚزد    سٝا٠

١ بؿــٛز٠ عاَــ١ أٚ خاؾــ١  ٚإذا نــإ يؿكٝـ٘ـ ٖهــرا زأٟ ٫ » ،عٓـ٘ـ عــح يف ايهتــاب ٚايطـٓـ

   ٕ إىل ايعًــّٛ ٚايتذسبــ١   ٜٴشٝـٌـ اؾــص٤ ا٭نــرب َـٔـ أؾعــاٍ ايٓــاع        ميهٓـ٘ـ يف َكــاّ ايعُـٌـ أ
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٭ؾعــاٍ املتعًكــ١ بايطــري ايطبٝعـٞـ يًشٝــا٠   ٘، ٖٚـٞـ اايبػــس١ٜ، ٚىسدٗــا َـٔـ دا٥ــس٠ عًــِ ايؿكــ  

١ ؾٛقـت ا٭َـس يف ٖـرٙ       اٱْطا١ْٝ ٚايتُـدٕ ايبػـسٟ، َٔـ سٝـح      إٕ نًٝـات ايهتـاب ٚايطٓـ

ٝ٘ إٔ ٜطسن داْبّا ا٫ضتؿاد٠ َٔ ايعًِ ٚايتذسب١ كٚع٢ً ٖهرا ؾ املطا٥ٌ إىل ايٓاع أْؿطِٗ...

 ٛسٞ )ايهتاب ٚايط١ٓ ٚدٚزُٖا(.ايبػس١ٜ باملس٠، يهٞ ٜهٕٛ ٚؾّٝا يس٩ٜت٘ سٍٛ سكٝك١ اي

ٖٛ إٔ ٜتـدخٌ يف اجملـا٫ت ايهًٝـ١ دـدّا، ٚأعطـ٢ ا٫ختٝـاز       ٚايتٛقع اٯخس َٔ ايدٜٔ 

. ؾؿٞـ         . ٚاجملـاٍ ٖٓـا يعكٌـ اٱْطـإ ْؿط٘ـ يٲْطإ يف ايهجري َٔ املطا٥ٌ يهٞ ٜكسز بٓؿط٘ـ

ظ يـ٘ـ دٚز آخــس. َــج      ٖــرا اجملــاٍ إذا  :٬ّٜتهؿـٌـ ايــٛسٞ بٝــإ ايكٛاعــد ايكُٝٝــ١ ايعاَــ١، ٚيـٝـ

ِٗ إٔ          ِٗ ٖــرا ايكــساز، ٚميهـٓـ ٛٸض إيـٝـ أزادت مجاعــ١ ايٛؾــٍٛ إىل ايتُٓٝــ١ ا٫قتؿــاد١ٜ ؾــ

ؾ٬بـد إٔ ٜسدعـٛا إىل   إذا أزادٚا ايكٝـاّ بـريو   أْٗـِ  ٜتمرٚٙ أٚ إٔ ٫ ٜتمـرٚٙ. َٚـا ٖـٛ َٛدـٛد     

(، ٫ٚ ٜستهبـٛا سساَـّا يف ايتُٓٝـ١           ١ يهٞـ ٜعسؾـٛا املٓـاٖٞ اٱهلٝـ١ )املعاؾٞـ ايهتاب ٚايطٓـ

١ يف ايتُٓٝـــــ١ ا٫قتؿــــــاد١ٜ بٝـــــإ احملسَــــــات     ا٫ق تؿـــــاد١ٜ، أٟ إٕ دٚز ايهتـــــاب ٚايطـــــٓـ

 ٚاملهسٖٚـــات، ٫ بٝـــإ ايٛادبـــات ٚاملطـــتشبات. ٚاملطـــأي١ املُٗـــ١ ٖٓـــا إٔ ٖـــاتني ايٓعـــستني  

ــ١   ن٬َٝـــــ١ ٚؾًطـــــؿ١ٝ... ٚتتـــــدخٌ   ٛٸٕ ٖـــــرٙ ايٓعـــــس٠ ايه٬َٝـــ ــ ــا٥ٌ أخـــــس٣ يف تهـــ َطـــ

 .  (9)«ٚايؿًطؿ١ٝ...

ٟ. ٚنُا ٖـٛ ٚاقـض ؾٗـٛ ٜـداؾع عٔـ ايٓـٛع ايجـاْٞ        ٖرٙ خ٬ؾ١ ن٬ّ ايػٝخ غبطرت

ٜسٙ يًـدٜٔ. باٱقـاؾ١ إىل ذنـسٙ    َٛٔ ايتٛقع َٔ ايدٜٔ. ٚأز٣ إٔ ٖٓاى أخطا٤ نـبري٠ يف تؿـ  

 ٚغري ايدقٝل: ٖكضايهجري َٔ ايه٬ّ غري املٓ

َـــٔـ ايطبٝعـــٞـ دــــدّا إٔ ٜهــــٕٛ يًــــدٜٔ زأٟ ســــٍٛ نـــٌـ سسنــــات اٱْطــــإ   أ٫ّٚ:

بٓشـــٛ ايعُـــّٛ; ٭ٕ اهلـــدف ا٭ضاضــٞـ يًـــدٜٔ إٜؿـــاٍ ٚضـــهٓات٘، إَـــا بٓشـــٛ اـؿـــٛف أٚ 

إىل اٱْطإ إىل نُاي٘ ايٓٗا٥ٞ. ٚملا ناْت سسنات٘ ٚضهٓات٘ ميهٔ إٔ ت٪ثس يف ٚؾـٛي٘  

باٱقاؾ١ إىل ذيـو ٜتكـض   ُٚٔ ايطبٝعٞ ددّا إٔ ٜهٕٛ يًدٜٔ زأٟ يف ٖرا اجملاٍ. ؾيهُاٍ ا

ـٜـ   ١ إٔ يًــدٜٔ زأ ايع٬قــات ا٫دتُاعٝــ١،  يف فــاٍ ّاَـٔـ ايسدــٛع إىل ْؿــٛف ايهتــاب ٚايطـٓـ

ٚايع٬قات ا٭ضس١ٜ، ٚايع٬قات ا٫قتؿاد١ٜ، ٚاؿكٛم اؾصا٥ٝـ١، ٚأَجاهلـا. ٚقـد ذنـست يف     

 .ايكسإٓ ـ أسٝاّْا ـ سدٚد ٚاقش١ هلرٙ ا٭١َ

ٚقد ؼدثت بايتؿؿٌٝ يف ٖرا ايػإٔ يف َٛقع آخـس بـإٔ ا٭ديـ١ ايدٜٓٝـ١ ٚا٭ديـ١ غـري       



 

 هـ 2543ـ  م 3122السادسة ــ العدد الثاني والعشرون ــ ربيع السهة ــ  نصوص معاصرة

 

 ا ٖهرا اقتكا٤ ع٢ً ا٭قٌ. ٗيًدٜٔ، أٚ ؾٝ «ٚدايطع١ يف اؿد»ايد١ٜٝٓ تبني ْٛعّا َٔ 

ظ َٔـ ايكـسٚزٟ      ١ يٝـ ٚايٓكط١ ا٭ِٖ أْ٘ ٭دٌ ايؿشـ عٔ َطأي١ يف ايهتاب ٚايطٓـ

١، ٜٚهؿٞـ ا٫ستُـاٍ       إٔ ْعًِ َطبكّا  إٔ سهِ ٖهرا َطـأي١ َـرنٛز يف ايهتـاب ٚايطٓـ

ــإٕ          . ٚنُــا ٜكــاٍ يف ا٫ؾــط٬ن اؿــٛشٟٚ: ؾ ـ٘ـ ـ٘ـ عٓ ـٞـ يًشهــِ نـٞـ ٜبشــح ايؿكٝ ايعك٥٬

ٔ قبٌ ايؿشــ عٔـ َطـأي١ إٔ    ٖكٝصٷ. ْعِ، َٔ ٜت٫ستُاٍ ايعك٥٬ٞ يًشهِ قبٌ ايؿشـ َٓذِّا

١ ؾُــٔـ ايطبٝعــٞـ إٔ ٫ تٓكـــدن يف ْؿطــ٘ـ ايسغبـــ١   سهُٗـــا غـــري َٛدـــٛد يف ايهتـــاب ٚايطــٓـ

 يًؿشـ، يهٔ ايعاٖس إٔ ٖهرا ٜكني ٫ وؿٌ إ٫ عٔ طسٜل ايٛسٞ ٚاٱهلاّ.  

ؿكٝـ٘ـ عـٔـ ايــدٜٔ إٔ يـ٘ـ زأٜــّا يف ناؾــ١ أؾعـــاٍ       ٞ ايإذا نــإ تًٓكــ  »ادټعـٞـ أْـ٘ـ    ثاْٝــّا: 

. ٖٚـرا ا٫دعـا٤   «املهًؿني ؾ٬بد س٦ٓٝرٺ إٔ ٜطسن داْبّا ا٫ضتؿاد٠ َٔ ايعًِ ٚايتذسب١ ايبػس١ٜ

، ستـ٢ ٜٛدـد هلـا    تعٝني أسهاّ املهًؿنيٜجري ايعذب، ؾٌٗ إٔ غإٔ ايعًِ ٚايتذسب١ ايبػس١ٜ 

ٚ إىل بدٌٜ عٓد ايسدٛع  ايتذسبـ١ ايبػـس١ٜ تتعًـل سطـب ايكٛاعـد      ايهتاب ٚايط١ٓ ! ؾإٕ ايعًـِ 

بعــامل ايتهــٜٛٔ بايع٬قــات ايتهٜٛٓٝــ١ يًعــامل. ايعًــِ ٜكــس َــا ايــرٟ هــب إٔ ْؿعـٌـ َـٔـ أدـٌـ   

 ٜـ١ ايت١ُٝٓ، أَا َا ٖٞ قِٝ ٖرٙ ايت١ُٝٓ ٚعدَٗا ؾ٬ ٜعٝٓٗا ايعًِ. ايعًِ ٫ ىربْا أْ٘ مبساعا٠ أ

ِ بٛاضــط١     ِ ؼؿـٌـ ايتُٓٝــ١، ٚإ ــا تتكــض ٖهــرا قـٝـ  ،ٚبــايتٛاؾل َــع ا٭خــ٬م  ايــدٜٔ،قـٝـ

َٚـا هـب َٚـا ٫    ؾايعًِ ميهٔ إٔ ٜعني َطاز ايع٬قات ا٫قتؿاد١ٜ، يهٓ٘ ٫ ٜٓػ٧ قُٝٗـا  

 هب ؾٝٗا.

ْعِ، إذا أثبت ايعًِ قسٚز٠ أٚ اضتشاي١ ؾعٌ ٜكع َتعًكـّا ؿهـِ ؾش٦ٓٝـرٺ ىـسز ذيـو      

ظ غـأّْا دا٥ُٝـّا يًعًـِ. إذ      ،ايؿعٌ َٔ َطاز َا هب َٚا ٫ هب ّا ؾُٔـ املعكـٍٛ   يهٔ ٖـرا يٝـ

سـاٍ ناؾـ١ ؾكٗـا٤ ا٭عؿـاز ـ إٔ يهٌـ ؾعٌـ َٔـ         ٖـٛ  ددّا ٚاملتؿٛز إٔ ٜعتكد ايؿكٝ٘ـ ـ نُـا    

يف ايهتاب ٚايط١ٓ، ٚيهِٓٗ يف ْؿظ ايٛقت ٜطتؿٝدٕٚ َٔ ايعًّٛ  ّاأؾعاٍ املهًؿني سهُ

 ايتذسٜب١ٝ يف سدٚدٖا اـاؾ١. 

١ إٔ ايـدٜٔ َـج٬ّ    َٔ أٜٔ اضتٓبط ايػٝخ غبطرتٟ َٔ ايهتاب ٚايمل ٜتكض ثايجّا:  طٓـ

ظ ؾٝـ٘ـ أٟ   ،٫ غــري «ْــٛاٙٺ»يف فــاٍ ايتُٓٝــ١ ا٫قتؿــاد١ٜ يدٜـ٘ـ   ٚٚظٝؿــ١ ضــًب١ٝ ؾشطــب، ٚيـٝـ

ــاتٞ. ٚبتعــبريٙ: ؾــإٕ   «ٚدــٛب» ــإ    »إثب ــ١ ا٫قتؿــاد١ٜ بٝ ١ يف َطــأي١ ايتُٓٝ ــاب ٚايطـٓـ دٚز ايهت

 .«احملسَات ٚاملهسٖٚات، ٫ بٝإ ايٛادبات ٚاملطتشبات
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ِٵ٫ٚٳ﴿ نُا ؾٝٗايهٔ ايهتاب ٚايط١ٓ  ٖٴ ٝٳا٤ ٚٳٔشْٴـِٛا  ﴿ؾإٕ ؾٝٗا  ﴾ تٳبٵمٳطٴِٛا ايٓٻاعٳ َأغٵ

ِٔ ــتٳكٹٝ ــَطأع امُلطٵ ٌٔ ٫ٚٳ﴿، ٚنُــا ٜكــٍٛ ﴾بٹايكٹطٵ ــ ٓٳُهِ بٹايبٳاطٹ ــ ٝٵ ٛٳاَيُهِ بٳ ــ َٵ ٜكــٍٛ  ﴾ تٳــِأُنًُِٛا َأ

ّٳ ايسِّبٳا﴿أٜكّا:  ٚٳسٳسٻ ٝٵعٳ  ٌٻ اهلُل ايبٳ  . ﴾َأسٳ

سٝــإ زمبـا تهــٕٛ َتعًــل ايٛدــٛب.  يف نــجري َـٔـ ا٭ «ايـرتٚى »َكـاؾّا إىل ذيــو ؾــإٕ  

ـ٘ـ ؾا٫دعــا٤ باختؿــاف          ــرتٚى. ٚعًٝ َــج٬ّ: ٚدــٛب ايؿــّٛ ٖــٛ يف ا٭ضــاع إهــاب بعــ  اي

    ١  ـ  ٚيـٛ يف اجملـا٫ت ا٫دتُاعٝـ١ ٚا٫قتؿـاد١ٜ ٚدٛاْبٗـا اؿكٛقٝـ١      ـ َكـاَني ايهتـاب ٚايطٓـ

، ٫ أْ٘ـ        ،يٝظ ي٘ َربز خاؾ١ احملسَاتب سكٝكـ١  ٚأغب٘ َا ٜهـٕٛ بٓـٛع َٔـ ايتـِٖٛ ٚايتمٌٝـ

 َطتؿاد٠ َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ.  
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ا٭خطا٤ ايي تًشغ عاد٠ يف نـ٬ّ  ٜعترب ايتباع املؿّٗٛ ٚاملؿدام ٚاسدّا َٔ أنجس 

ٔٸياملتشدثني ٚايهتٸاب،   ايعًِ ٚايؿكٌ غري َتٛقع إىل سدٍّ َا. ٚقٛع٘ يف ن٬ّ أٌٖ  ه

ؾِٗ ايعسف ٚسذٝت٘ َطـأي١ إٔ ؾٗـِ ايعـسف     ٚقد طسن ا٭ضتاذ نسدٞ عٓد عج٘ عٔ

إٔ ٫ سادـ١     ثـِ أقـاف  «ايعـسف يف أٟ عؿـس  »أٚ  «ؾِٗ عـسف عؿـس ايتػـسٜع   »ٌٖ ٜساد َٓ٘ 

ا بــايكٍٛ: إْـ٘ـ َــا ؾُٗـ٘ـ ايعــسف يف عؿــس ايت    ػــسٜع; ٭ٕ ايػــازع املكــدع قــاٍ:  يٓشــسز أْؿطـٓـ

ٝٵــعٳ﴿ ٌٻ اهلُل ايبٳ ٗـٞـ  كــا٠ َـٔـ ؾعًــ٢ َعاًَــ١  «بٝــع»ؾؿـٞـ نـٌـ عؿــس أطًكــت نًُــ١  ،﴾َأسٳــ

ـ٘ـ     ــل عًٝ يف ا٭شَٓــ١ املمتًؿــ١. ٚاـ٬ؾــ١ إٔ   «بٝــع»ايػــازع. ٚيــرا ميهـٔـ إٔ ىتًـــ َــا ٜطً

ٝٵعٳ﴿املكؿٛد َٔ  ٌٻ اهلُل ايبٳ  ٖٛ َا ٜطُٝ٘ ايعسف بٝعّا يف نٌ شَإ.  ﴾َأسٳ

. ؾُعــاْٞ ا٭يؿــاظ    ايتبـاع املؿٗــّٛ باملؿــدام ٚاقــض دــدّا يف نـ٬ّ ا٭ضــتاذ نسدـٞـ

شَٓــ١. ٚعًٝ٘ـ ؾُـٔـ غـري املعكــٍٛ إٔ ْكـٍٛ: إٕ نـٌـ املعـاْٞ املمتًؿــ١     زمبـا ؽتًـــ بـاخت٬ف ا٭  

كاطبٝ٘ ؾإْ٘ أزاد ناْت َكؿٛد٠ يًػازع َٔ يؿغ ٚاسد. ٚايػازع عٓدَا نإ ٜتهًِ َع 

َعاْٞ ا٭يؿاظ يف شَإ اـطاب. إذّا استُاٍ ا٭ضـتاذ نسدٞـ بـإٔ نٌـ َعٓـ٢ ٜطًـل ايًؿـغ        

 اٍ ٫ ٚد٘ ي٘ أبدّا. عًٝ٘ يف أٟ عؿس ٜهٕٛ َسادّا طيًػازعص استُ

يهٔ يف ْؿظ ايٛقت ٫ ٜطتٓتر َٔ ٖرا ايه٬ّ إٔ إَكا٤ ايػازع ىتـ بـايبٝع يف  

ٌ َعـاْٞ ا٭يؿـاظ، يهٔـ زمبـا       عؿس ايتػسٜع. ؾٓشٔ ْسدع إىل عسف عؿس ايتػسٜع يتشؿٝـ
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ٜهٕٛ ايػازع قد بٝٻٔ قك١ٝ سكٝك١ٝ سٍٛ ايبٝع بٛاضط١ َعاْٞ عؿس ايتػسٜع. ٚعًٝ٘ ؾهٌـ  

:      إٝ٘ َع٢ٓ ايبٝـع شَـإ ايػـازع ٜهـٕٛ َـٛزد      َا ٜؿدم عً َكـا٤ ايػـازع ٚيـٛ يف شَآْـا، َجٌـ

ٝٵعٳ﴿ ٌٻ اهلُل ايبٳ ٫ ٜطـتًصّ إٔ ٜهـٕٛ َؿـدام ذيـو      ٚأخر املع٢ٓ َٔ عسف شَإ ايػازع، ﴾َأسٳ

 املع٢ٓ َٓشؿسّا مبؿادٜل شَإ ايتػسٜع. 

، «عـني بعـٛض  متًٝـو  »يف شَـإ ايػـازع    «ايبٝـع »ٚيٛ ؾسقٓا أْٓا ٚدـدْا إٔ املـساد َٔـ    

َٛزد إَكا٤، ٜٚػٌُ ستـ٢ املؿـادٜل    «عني بعٛضمتًٝو »ؾش٦ٓٝر ٜهٕٛ نٌ َؿدام َٔ 

از إٔ قٛي٘ـ  ٗعضتايي مل تهٔ َٛدٛد٠ يف شَإ ايػازع. ٚنُا قًٓا ؾإٕ ٖرا املطًب ْتٝذ١ ا

ٝٵعٳ﴿ ٌٻ اهلُل ايبٳ يف ؾٛز٠ قك١ٝ سكٝك١ٝ َٔ ْاس١ٝ املٛقٛع، ٚيٝظ قك١ٝ خازد١ٝ. ٚطبعّا  ﴾َأسٳ

َعـا٬َت شَـإ ايػـازع.     يف خؿـٛف ٖٓاى بع  ايؿكٗا٤ ايـرٜٔ وؿـسٕٚ املعـا٬َت     نإ

إٔ يؿغ ايبٝـع ٌٖـ نـإ    خت٬ف يٝظ يف ٖٚدؾٓا ٖٓا تٛقٝض ْكط١ أخس٣، ٖٚٞ إٔ َٓػأ ا٫

َعٓــاٙ يف شَآْــا ْؿــظ َعٓــاٙ يف عؿــس ايتػــسٜع أّ ٫  بـٌـ إٕ َٓػــأ ا٫خــت٬ف يف اضــتعٗاز     

١ اؿكٝكٝــ١ أّ ٫  ٚإ٫ ؾــ٬ غــب١ٗ يف إٔ َعٓــ٢  نٝؿٝــ١ دعـٌـ ايػــازع، ٖٚـٌـ أْـ٘ـ بٓشــٛ   ايككـٝـ

ايبٝــع إذا نــإ يف شَآْــا ىتًـــ عـٔـ َعٓــاٙ يف عؿــس ايتػــسٜع ؾ٬بــد َـٔـ ا٭خــر مبعٓــاٙ يف  

 شَإ ايػازع، ٚيؿِٗ ن٬ّ َتهًِ َا ٫بد َٔ أخر شَإ تهًُ٘ ٚكاطبٝ٘ بعني ا٫عتباز.  

 «َـا٤ »بٌـ ايهـ٬ّ يف يؿعـ١    ٚايرٟ وع٢ مبا١ٖٝ سكٛقٝـ١،   ،بايبٝع ٖٚرا ٫ ىتـ 

نريو. ؾإذا ٚزد ٖرا ايًؿغ يف ن٬ّ ايػازع، َجٌ: اغطـً٘ باملـا٤، ؾـ٬ غـو إٔ املـساد َٔـ       

ذيـو املعٓـ٢ ايـرٟ نـإ يف شَـإ ايػـازع، أَـا َؿـداق٘ ؾـ٬ ىـتـ مبؿـادٜل             «املا٤»يؿغ 

ـ  % ؾـ٬ هـب   83شَإ ايػازع، ؾًٛ ؾسقٓا إٔ َا٤ شَإ ايػازع نـإ ًَش٘ـ     عًٝٓـا إٔ ْكٝـ

ذيـو املكـداز َـٔـ املًـض إىل املــا٤ يٓشؿٌـ أٚؾــاف َؿـدام املــا٤ يف شَـإ ايػــازع. ٜهؿٞـ َــا        

; ٫َتجــاٍ ا٭َــس املــرنٛز، إ٫ إٔ تؿٗــِ أٚؾــاف ٚغــسٚط أخــس٣   «َــا٤»ٜؿــدم عًٝـ٘ـ َؿٗــّٛ  

خ غبطـرتٟ ـ ايـرٟ مل ٜكبٌـ             بايكسا٥ٔ اؿاي١ٝ أٚ املكايٝـ١. ٖٚـرا َٛقـٛع آخـس. ٚقـد ٚقـع ايػٝـ

إؾـساط آخـس، ٚادعـ٢    يف ؿاظ مبسٚز ايـصَٔ ـ يف دـٛاب ا٭ضـتاذ نسدٞـ      عدّ تػري َعاْٞ ا٭ي

ٝٵـعٳ  ﴿يف  «بٝـع »أْ٘ ع٢ً أضاع َباْٞ ايًػٜٛني ٫بـد إٔ ٜهـٕٛ املـساد َٔـ يؿـغ       ٌٻ اهلُل ايبٳ  ﴾َأسٳـ

ٕٸ      «ايًػـٜٛني »خؿٛف بٝٛع شَإ ايتػسٜع. ٜٚٓكٌ عٔ قـٍٛ    إٔ ايًػـ١ َطـأي١ تازىٝـ١، مبعٓـ٢ أ

از٠ ٚعؿس إ ا تستبط مبـا ٜٛدـد يف ذيـو اؿكـاز٠ ٚذيـو      يف نٌ فتُع ٚيهٌ سكايًػ١ 
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ر ايًػــٟٛ» ٫ ميهـٔـ اعتبــازايعؿــس ٚاجملتُــع. ٚيــرا  ؿكــاز٠ َــا ْــاظسّا إىل سكــاز٠  «ايٓطـٝـ

٤ ايــرٟ تطــشب َعاْٝٗــا َُٗــا اضــتطعٓا... ٚاٯٕ إذا ايتؿتٓــا إىل  أخــس٣. ٚايًػــات يٝطــت بايػـٞـ

ـٌـ إٔ    ــد إٔ ْكبـ ــب١ٗ ٫بـ ــو ايػـ ٌٻ اهلُل ايبٳ﴿تًـ ــ ــعٳَأسٳـ ــٌُ ﴾ٝٵـ ــسإٓ    تػـ ــصٍٚ ايكـ ــإ ْـ ــع يف شَـ ايبٝـ

ٜٚبدٚ إٔ يف َا ذنسٙ ايػٝخ غبطرتٟ يف ن٬َ٘ـ املتكـدّ أعاثـّا َتعـدد٠ َٚتداخًـ١      

ٕٸ  ايًػ١ يف نٌـ فتُـع ٚعؿـس تـستبط مبـا ٜٛدـد يف تًـو اؿكـاز٠         »َع بعكٗا. ؾا٫دعا٤ بأ

٭يؿــاظ ؽــتـ بــريو    انــ٬ّ َــبِٗ يًػاٜــ١. ؾٗـٌـ املكؿــٛد إٔ َعــاْٞ        «ٚايعؿــس ٚاجملتُــع  

فتُــع ٚعؿــس آخــس أّ إٔ اجملتُــع، عٝــح إٕ املعٓــ٢ ٜــتػري َـٔـ ذيــو اجملتُــع ٚايعؿــس إىل   

ٓـ    ٫ ٜجبـت َـدع٢    ٢املؿادٜل نريو  إذا نإ املكؿٛد ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ ؾشت٢ يـٛ ضـًُٓا املب

ايـي  ٚاملؿـدام; يٝشؿٌـ عًـ٢ ايٓتٝذـ١     بـني املؿٗـّٛ   ايػٝخ غبطرتٟ. ٖٚٛ يف اؿكٝكـ١ خًـط   

نإ ي٘ َع٢ٓ يف عؿس ايتػـسٜع، ٚي٘ـ َعٓـ٢ آخـس يف      «ايبٝع»ٖا. ٚإ٫ يٛ ؾسقٓا إٔ يؿغ ٜسٜد

ــس    ــ٪دٟ إىل سؿـ ــرا ٫ ٜـ ــسْا، ؾٗـ ــ٢  »عؿـ ــادٜل َعٓـ ــسٜع َؿـ ــس ايتػـ ــسٜع  «عؿـ ــإ ايتػـ  .بصَـ

ا إٔ يؿــغ  ، ٚتػــري «متًٝــو عــني بعــٛض»يف شَــإ ايتػــسٜع نــإ  «بٝــع»ٚنُجــاٍ: يــٛ ؾسقـٓـ

متًٝـو  »َعٓـ٢ اٱدـاز٠، أٟ    «ايبٝع»بض املساد َٔ يؿغ ٚأؾ ،َع٢ٓ ٖرا ايًؿغ يف شَآْا متاَّا

، ٖٚــٛ َعٓــ٢ شَــإ ايتػــسٜع،  «متًٝــو طعــنيص بعــٛض»ؾٗــرا ٫ ٜطــتدعٞ إٔ ، «املٓؿعــ١ بعــٛض

ٝٵـعٳ  ﴿تٓشؿس َؿادٜك٘ بريو ايصَإ. ٚعٓدَا ٜكٍٛ ايػـازع:   ٌٻ اهلُل ايبٳ ؾاملكؿـٛد ـ ٚؾكـّا     ﴾َأسٳـ

، ٚنًُـا ٚدـد َؿـدام هلـرا ايتًُٝـو       قد أ «متًٝو عني بعٛض»ملع٢ٓ ذيو ايصَٔ ـ إٔ   َكٞـ

ظ ي٘ـ    «املؿـادٜل اؿايٝـ١  »عًـ٢   «َعٓـ٢ شَـإ ايتػـسٜع   »ؾٗٛ  ك٢ٶ أٜكّا. ؾُطأي١ تطبٝـل   يٝـ

خ            ـٔـ ايػـٝـ ــرا ؾهـٌـ ٖــرا اٱؾــساز َ ــإ. ٚي ــاظ مبــسٚز ايصَ ــاْٞ ا٭يؿ ــتػري َع ــ١ ب ــ٢ ع٬ق أدْ

 غبطرتٟ ع٢ً تػري َعاْٞ ا٭يؿاظ مبسٚز ايصَإ دٗد ب٬ طا٥ٌ. 

خ غبطــرتٟ يف َٛقــع آخــس: إٕ   ٚقــد قــاٍ ا  ظ يف اضــتعُاٍ ا٭يؿــاظ.   »يػـٝـ ــصاع يـٝـ ايٓ

. ٚاتكـض اٯٕ إٔ تػـري َعـاْٞ    «ا٭يؿاظ تطتعٌُ، يهٔ َعاْٞ ا٭يؿاظ ؽتًــ َٔـ شَٔـ ٯخـس    

ا٭يؿــاظ ٫ ع٬قــ١ يــ٘ـ بػــٍُٛ َعٓـــ٢ شَــإ ايتػـــسٜع بايٓطــب١ يًُؿـــادٜل اؿايٝــ١. َٚـــدع٢       

 ؾع عٓ٘ ايػٝخ غبطرتٟ بػد٠. اايرٟ ٜدقككٝٓا ٖٛ ا٭َس ايجاْٞ، ٫ ا٭َس ا٭ٍٚ، 

خ غبطــرتٟ اٱْهــاز ايػسٜــب يٮضــتاذ       ٚا٭عذــب َـٔـ اٱؾــساز بــ٬ طا٥ـٌـ َـٔـ ايػـٝـ

، ايــرٟ ادعــ٢ إٔ   َعــاْٞ ا٭يؿــاظ ٫ ؽتًـــ، ٚإ ــا ؽتًـــ قٝٛدٖــا. ايكٝــٛد ايــي    »نسدـٞـ
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 .  (11)«ت٪خر ؾٝٗا ؽتًـ يف ا٭ش١َٓ املمتًؿ١، يهٔ َاٖٝتٗا اؿكٛق١ٝ ٫ تتػري

ٕٸ  ا٭يؿاظ قد ٜتػري َعٓاٖا مبسٚز ايصَٔ، ٚقـد ٜتبـدٸٍ إىل ايكـد، ٖٚـرا استُـاٍ ٫      ؾإ

ٕٵ ،ميهٔ زؾك٘ مل ٜكع. ٚا٫دعا٤ بإٔ أؾٌ املع٢ٓ ٜبكـ٢ ثابتـّا، ٚتـتػري قٝـٛدٙ، ادعـا٤ بـ٬        ٚإ

 ديٌٝ أٜكّا.  

أٜكّا. ٖٚـٛ ٫بـد إٔ    «تػٝٸس َعاْٞ ا٭يؿاظ»ْعِ، اؿاؾٌ أْ٘ ٫ ٜٛدد ديٌٝ ع٢ً ن١ًٝ 

ـ          ٜٴكبٌ  . ثـِ ٜكٝـ بٓشٛ ايكك١ٝ اؾص١ٝ٥، ٖٚـرا املكـداز نـافٺ يـسد نـ٬ّ ا٭ضـتاذ نسدٞـ

 : خ غبطـــرتٟ بـــإٔ  «٫ٚ تـــتػري َاٖٝتٗـــا اؿكٛقٝـــ١»ا٭ضـــتاذ نسدــٞـ . ٚأغـــهٌ عًٝــ٘ـ ايػــٝـ

ــ١   «املاٖٝــــ١»ايؿــــشٝض إٔ ٫ ٜطــــتعٌُ اؾــــط٬ن  » يف ا٭عــــاخ ايًػٜٛــــ١; ط٭ٕص عــــح املاٖٝــ

 .  (18)«ٚعٛازقٗا َٔ ا٭عاخ ايؿًطؿ١ٝ

خ غبطــرتٟ بٗــرٙ اؿــدٚد. ؾهــٕٛ املاٖٝــ١            :أ٫ّٚ ظ ٚاقــشّا َـٔـ أٜـٔـ دــا٤ ايػـٝـ يـٝـ

ٚعٛازقٗا ؽتـ بايؿًطؿ١ ؾكط ن٬ّ غسٜب. إذا ذنست خٛاف املـا٤ يف ايهُٝٝـا٤ ؾًٔـ    

٤ ذا     تهــٕٛ يًُــا٤ َاٖٝــ١ قطعــّا; ٭ٕ ايهُٝٝــا٤ يٝطــت ؾًطــؿ١! َــا ٖـٞـ ع٬قــ١ نــٕٛ ايػـٞـ

َـ     ٔ ذيـو إٔ ٫ ٜٛدـد ٖٓـاى َؿـدام يف شَآْـا      َا١ٖٝ أٚ غري ذٟ َاٖٝـ١ بايؿًطـؿ١ ! ٫ٚ ًٜـصّ 

 ملع٢ٓ شَإ ايػازع. ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ َساد ا٭ضتاذ نسدٞ ٖهرا غ٤ٞ.  

ٚقد اغـتب٘ ـ يف ْعـسٟ ـ ٖـرا ايبشـح ايهـربٟٚ َـع بعـ  ا٭عـاخ ايؿـػس١ٜٚ أٜكـّا             

ــغ       ــج٬ّ: ٖـٌـ إٔ يؿ خ غبطــرتٟ. َ ــد ايػـٝـ ــح تػــٌُ ايٝــد        «ٜــد»عٓ ــ٢ عٝ ـٔـ ضــع١ املعٓ هلــا َ

ــ١ هلل ــب إٔ ٫ ٜك   املًهٛتٝـ ــػسٟٚ، ٚهـ ــح ؾـ ــرا عـ ــاىل أّ ٫  ٖـ ـٞـ    تعـ ــح ايهًـ ــِ بايبشـ شـ

يف شَٔـ ايػـازع ٜتكـُٔ نـرا      «ايبٝـع »ٚيف يؿغ ايبٝع زمبا ادعٞ إٔ يؿغ ايهربٟٚ املتكدّ. 

      . ، ٚتـستبط بايبشـح ايؿكٗٞـ خؿٛؾ١ٝ أٚ ٫ ٜتكُٓٗا. ٖرٙ نًٗا أدٓب١ٝ عٔ ايبشـح ايؿعًٞـ

إ ي٘ َع٢ٓ يف شَـإ ايػـازع، َٚؿـادٜل ٖـرا     ن «ايبٝع»ايبشح ٖٛ إٔ يؿغ َٚا ٜستبط بٗرا 

ــ١        ــ٢ َؿــادٜك٘ َطــأي١ تهٜٛٓٝ املعٓــ٢ ٫ تٓشؿــس بصَــإ ايػــازع. إٕ اْطبــام َعٓــ٢ ايبٝــع عً

 قٗس١ٜ، ٚيٝطت با٫ختٝاز ٚسطب ايسغب١، يهٞ ْكؿسٖا ع٢ً فاٍ َعني.  

 

 

الهىامص
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 فًطف١ ايدٜٔ َدخٌ إىل عًِ
 ٚاملٛضٛعات ،اهل١ّٜٛ، االْتُا٤

 

 رضائً مدحمد محمد. 

 ترجمح: علً آل دهر الجسائري

 

 َكّد١َ ــــــ

ٚإٔ َطــا٥ًٗا ّا ٚاقــش ّايــرٖٔ يف أٍٚ ًٖٚــ١ إٔ يؿًطــؿ١ ايــدٜٔ تعسٜؿــ  إىل ازمبــا ٜطــبل 

ايعًّٛ ا٭خس٣. يهٔـ عٓـد    ٕٔ ؾًطؿ١ ايدٜٔ عًِ َطتكٌ َٚتُاٜص عإَتُاٜص٠. ٚبعباز٠ أخس٣: 

ؿٗـا وٛط٘ـ اٱغـهاٍ َٚـجري يًذـدٍ. ٚبايتـايٞ       ٌَ يف َعٓـ٢ ؾًطـؿ١ ايـدٜٔ ٜتكـض إٔ تعسٜ    أايت

ؾإٕ َطا٥ً٘ أٜكّا يٝطت َع١ٓٝ تبعّا يًتعسٜـ. إٕ ايهتب ايـي تٓػـس يف ايػـسب ؼـت عٓـاٜٚٔ      

ٔ »، أٚ «ؾًطؿ١ ايدٜٔ» :َٔ قبٌٝ ؿـّا  ٜ، وـاٍٚ نٌـ َٓٗـا إٔ ٜكـدّ تعس    «َدخٌ إىل ؾًطؿ١ ايـدٜ

ِ ؾًطـؿ١ ايـد         ٜٔ تؿهـريّا ؾًطـؿّٝا، أٚ تعُكـّا    يؿًطؿ١ ايـدٜٔ. ٚعًـ٢ ضـبٌٝ املجـاٍ: اعتـرب بعكٗـ

ؾهسٜــّا ؾًطــؿّٝا، أٚ تعُكــّا ؾهسٜــّا ســٍٛ ايــدٜٔ، ٚاعــرتف آخــسٕٚ بؿــعٛب١ تعسٜـــ ؾًطــؿ١    

 .بع  َطا٥ٌ ؾًطؿ١ ايدٜٔ دٕٚ إٔ ٜبٝٓٛا تعسٜؿٗا جٛاايدٜٔ، ٚع

 

 ــــــ فًطف١ ايدٜٔتعسٜف اإلغهاي١ٝ يف 

ــدٜٔ. ٚبايتــايٞ      ني إاٱغــهاٍ  سٸلــاأَــا ملــاذا اٱغــهاٍ يف تعسٜـــ ؾًطــؿ١ اي ىل تعـٝـ

ٕٸ تعسٜــ ؾًطـؿ١ ايـدٜٔ َتؿـسع عـ        تعسٜــ   َٔطا٥ًٗا، ؾأؾبشت َجازّا يٲغـهاٍ ٚاؾـدٍ  إ

ا تٓــٛع ٚاخــت٬ف نــبري. ٚبعبــاز٠ أخــس٣: هلُــا عــسض ُــايؿًطــؿ١ ٚتعسٜـــ ايــدٜٔ، ٚيف تعسٜؿٗ

عــسٜ ، عٝــح ٜؿــعب بٝــإ تعسٜـــ دقٝــل هلُــا أٜكــّا. نــريو اٱغــهاٍ يف ايع٬قــ١ بــني 

يــدٜٔ، ستــ٢ إٔ اٯزا٤ ٚايٓعسٜــات َتعازقــ١ يف ٖــرا ايػــإٔ، عٝــح ٜعتكــد َجـٌـ    ايؿًطــؿ١ ٚا
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ـ ايؿًٝطٛف ايدا ازنٞ، َٚ٪ضِّظ ايٛدٛدٜـ١ ـ إٔ ايـدٜٔ ٫ وتـاز إىل ايعكٌـ      ازد  نري نذ

، أٟ إٔ ايعكٌـ ٚايـدٜٔ   أَـسٷ غـري َـربٻز    يف إثبات َدعٝات٘، ٚإٕ قاٚي١ إدخاٍ املك٫ٛت ايعك١ًٝ

ٌ    َتكــادإ، ٚإٔ اٱميــإ   ٌ إ ــا ٜعٗــس سٝــح ٜٓتٗـٞـ ايعكــ ٜٚــس٣ آخــسٕٚ،   (1)ايــدٜين ا٭ؾـٝـ

شني ـ       ٜنٛ٭أَجاٍ: تَٛا ا إٔ ايعكٌـ ٚايـدٜٔ    ين ـ ٖٚٛ َٔـ نبـاز املـتهًُني ٚايؿ٬ضـؿ١ املطٝـ

ش١ٝ، ٫ٚ ٜتؿـٛز     طَٓطذُإ بؿـٛز٠ تاَـ١ تكسٜبـّا. ٚاعتـرب أؾهـاز أزضـ       ٛ َٓطـذ١ُ َـع املطٝـ

. (8)اث٘ ايؿًطؿ١ٝ ٚأٖداف أعاث٘ ايه٬َٝـ١ إط٬قّا إٔ ٜسؾد أسد أٟ تٗاؾت بني أٖداف أع

عرياتِٗ ايؿًطــؿ١ٝ ٚاســد٠     ٖٚـٌـ ميهٓٗــا  ؾًــٛ ٫سعٓــا ٖــرٜٔ ايؿًٝطــٛؾني ٖـٌـ ضــتهٕٛ تـٓـ

ــتؿهري       َاعتبــاز  طــا٥ٌ ٚاســد٠ يؿًطــؿ١ ايــدٜٔ  ٚأضاضــّا ٖـٌـ تٛدــد ْكــاط َػــرتن١ بــني اي

 ا َعّا.ُايؿًطؿٞ هلرٜٔ ايؿًٝطٛؾني  ٚأٟ تعسٜـ يًؿًطؿ١ ميهٔ إٔ ٜػًُٗ

 

 ــــــ تعسٜف ايفًطف١ ـ1

إٕ تعسٜـ ايؿًطؿ١ ؾعب ددّا َٚجري يًذدٍ. ٚٱثبات ذيو ضٓعسض ايتعسٜــ ايًؿعٞـ   

 يًؿًطؿ١، ثِ تعسٜؿٗا ا٫ؾط٬سٞ.

 

 ــــــ ايتعسٜف ايًفعٞأ ـ 

ايؿًطؿ١ َسنب َٔ نًُتني ْٜٛاْٝتني )ؾًٝٛ( ٚ)ضٛؾٝا(. ٚتعين قبـ١ اؿهُـ١، أٚ   

 قب١ ايعًِ.

 

 ــــــ ٞاملع٢ٓ االؾطالحب ـ 

ِٗ ي٘ـ ز٩ٜت٘ـ اـاؾـ١.          اختًؿت آزا٤ ايؿ٬ضؿ١ يف تعسٜــ ايؿًطـؿ١; ٭ٕ نٌـ ٚاسـد َٓـ

ٖٚرا ا٭َس ٜ٪دٟ إىل اخت٬ف َاٖٝـ١ ايؿًطـؿ١ َٔـ ٚدٗـ١ ْعـسِٖ. ٚملـا مل ٜهٔـ ٖـرا ايعًـِ ـ           

ؾًٝطٛف ٜعسِّف ايؿًطـؿ١ بٓشـٛ    ٌَٚتُٝص٠ ؾإٕ ن ١ع٢ً خ٬ف ايعًّٛ ا٭خس٣ ـ ي٘ سدٚد َعٝٓ 

 (0)س٩ٜت٘ ايؿًطؿ١َٝعني، ٚؾكّا ي

ؼ كتًؿـ١;        ٚخ٬ٍ تازٜخ ايؿًطؿ١ لد ايؿ٬ضؿ١ ٜعـربٕٚ عٔـ آزا٥ٗـِ ايؿًطـؿ١ٝ يف ؾٝـ

ؾبعكِٗ ٜطسن ايؿًطؿ١ يف إطاز ايؿًطؿ١ ايطبٝع١ٝ، ايـدٜٔ، ايطٝاضـ١، ا٭خـ٬م، ٚايككـاٜا     
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 ٍ ايؿًطـؿ١   ٞخَـ٪زِّ  أسـد  ا٫دتُاع١ٝ، ٚغريٖا. ٚهلرا ؾإٕ نٌ ٖرٙ ايؿٝؼ تعترب تؿًطؿّا. ٜكـٛ

٬ْســغ ـ خــ٬ٍ تــازٜخ ايؿًطــؿ١ ـ بعــ  ايؿ٬ضــؿ١ ٜعتــربٕٚ َـٔـ ايعًُــا٤;           يف ٖــرا املكــُاز:

( : : ايؿ٬ضــؿ١ ٛضــت نأغٛٚآخــسٜٔ، َجـٌـ ْــت(، َـٔـ املؿــًشني ا٫دتُــاعٝني،ٚآخسٜٔ، َجـٌـ

ٕٚ يٮَــس ، نــاْٛا ٜتؿــدٸ نيايــسٚاقٝني، نــاْٛا َـٔـ َعًُـٞـ ا٭خــ٬م; ٚغريٖــِ نــايهًبٝ   

: دٜهـازت أٚ ناْـت، نـاْٛا ؾكـط زدـاٍ       ٚايٓٗٞ سٍٛ ضًٛى أبٓا٤ شَاِْٗ; ٚب عكِٗ، َجٌـ

         : ، إٔ ٜـ٪ثسٚا  ريٛيتؾـ ؾهس، ٚانتؿـٛا بطـسن أؾهـازِٖ ايٓعسٜـ١. بُٝٓـا سـاٍٚ آخـسٕٚ، َجٌـ

ٚنإ ايؿهس ايؿًطؿٞ يف بع  ا٭سٝإ بؿـٛز٠ تأٌَـ خـايـ     .بؿٛز٠ َباغس٠ يف املُازض١

        ٘ ٚ   يف ايـرات، ٚظٗـس أسٝاْـّا بػـهٌ اْؿؿـاٍ ايؿـسد عٔـ ذاتـ ٍٕ.  ٚاػاٖ٘ـ مـٛ  ٚمل  دـٛد َتعـا

ات        ٜهٔ ٖرا ا٫خت٬ف ْاغ٦ّا َٔ اخت٬ف طبا٥ع ا٭ؾـساد ؾشطـب، بٌـ إْ٘ـ َعًـٍٛ يًُكتكٝـ

 ا٫دتُاع١ٝ يف نٌ عؿس أٜكّا.

ؾكـــد نـــإ لبـــا٤ ايـــسّٚ ٜبشجـــٕٛ عــٔـ أؾـــساد ٜتُهٓـــٕٛ َــٔـ إزغـــادِٖ إىل طسٜـــل  

ــاب   ١ٝ ات يف ايكــسٕ ايجايــح عػــس ٜطُشــٕٛ إٔ تؿــبض املعــازف ايؿًطــؿ     ٛايؿــٛاب. ٚنــإ ايب

ؾاَع١ بازٜظ أدا٠ّ يتك١ٜٛ املعتكدات املطٝش١ٝ. أَا أؾشاب املٛضٛع١، ايرٜٔ ناْٛا ٜعًُـٕٛ  

ع٢ً إْٗا٤ سهِ ٚتطًط ايكٛات ايطابك١، ؾهاْٛا ٜإًَٔٛ َٔـ ايؿًطـؿ١ أَـٛزّا أخـس٣. ٚهلـرا      

 ايطبب نإ ايؿًٝطٛف ْاقدّا أسٝاّْا، ٚذا فاٍ عكًٞ خاف أسٝاّْا أخس٣.

ت ايؿًطؿ١ بؿٛز ٚأما٤ َتعدد٠. ٚميهٔ اعتباز نٌـ ٖـرٙ   ؾكد ظٗس ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو

ل بـني   تَٛا ا٭نٜٛين. ؾُج٬ّ: تب٢ٓ «ؾًطؿ١»ا٫ػاٖات  ، ايؿًٝطٛف املطٝشٞ ايبازش، ايتٓطٝـ

ش١ٝ ٚؾًطــؿ١ أزضــطٛ، ٚقــ  شٞ بًػــ١ ايؿًطــؿ١ ا٭ دٸاملطـٝـ زضــط١ٝ، ؾػــدا تؿطــري  ّ ايــدٜٔ املطـٝـ

شٞ، يف اؿكٝكـ    ١ مـّٛا َٔـ ايٓعـس٠ ايؿًطـؿ١ٝ، بٓـا٤ٶ عًـ٢       املطٝش١ٝ، أٚ با٭سس٣ ايـدٜٔ املطٝـ

. ٚيف َجـٌـ ٖــرٙ اؿــا٫ت ٫ ميهـٔـ ؾؿـٌـ ايــدٜٔ عـٔـ ايؿًطــؿ١، ستــ٢  تَٛــا ا٭نــٜٛينقــسا٠٤ 

شٞ بٓؿطـ٘ـ مــّٛا َـٔـ      ٜطــأٍ عـٔـ ْــٛع ايع٬قــ١ بــني ايــدٜٔ ٚايؿًطــؿ١، بـٌـ أؾــبض ايــدٜٔ املطـٝـ

 ايؿًطؿ١، ٚايتأٌَ يف َباْٞ ذيو ايدٜٔ تأٌَ يف املباْٞ ايؿًطؿ١ٝ.

يف ايؿهس ايػسقٞ، ٫ٚضُٝا اهلٓدٟ، ؾتٛدد ع٬ق١ ٚطٝد٠ بني ايدٜٔ ٚايؿًطـؿ١  أَا 

(، عٝح ٜتعرز ايتؿهٝو بني ٖرٙ ايج٬ث١، ٚمتٝٝص سـدٚد نٌٍـّ َٓٗـا يف    فٚايعسؾإ )ايتؿٛ

ايؿهس اهلٓدٟ. يكد اؽرت املراٖب ايؿهس١ٜ اهلٓد١ٜ ـ َاعـدا سـا٫ت ْـادز٠ ـ ؾـبػ١ دٜٓٝـ١،        
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يبٛذٟ ـ ؼٍٛ إىل دٜاْـ١. ٖٚـرا بايكـبط خـ٬ف ملطـري٠ ايؿهـس        ست٢ إٔ بعكٗا ـ ناملرٖب ا 

ــإ       ــ١ يف ايْٝٛــ ــا٥ٌ ايدٜٓٝــ ــبت املطــ ــد انتطــ إ: يكــ ـٓـ ــٍٛ زادا نسٜػــ ــا ٜكــ ــاْٞ، نُــ ايْٝٛــ

ــرب        ــد، ٚتعت ــ١ يف اهلٓ ــديت ايؿًطــؿ١ إىل دٜاْ ــا تب ات ؾًطــؿ١ٝ، بُٝٓ  «ا٭ٜاْٝــح دات»خؿٛؾـٝـ

بـاز٠ أخـس٣: إٕ ايؿًطـؿ١ يٝطـت     ْؿٛؾّا د١ٜٝٓ، نُا أْٗا َٔـ أقـدّ ايتـأ٬َت ايؿًطـؿ١ٝ. ٚبع    

فُٛعــ١ َـٔـ ا٭عــاخ ايٓعسٜــ١، ٱغــباع ســظ ايتأَـٌـ ٚايبشــح عـٔـ ايبػــس، بـٌـ إْٗــا دٗــٛد   

 .(4)ؾهس١ٜ تدخٌ يف َطري٠ لا٠ ايبػس١ٜ

ا ـ تعتـرب َـرٖبّا ؾًطـؿّٝا. ٚزمبـا                 ٚبٓـا٤ عًـ٢ ذيـو ؾاؿاؾٌـ إٔ بعـ  ا٭دٜـإ ـ بٓؿطٗـ

ا أَــٛز عسقــٝ     ـٗـ ؼ املمتًؿــ١ نً ــو ايؿـٝـ ــ٢ ا٭ضاضـٞـ    ٜكــٍٛ: إٕ تً ــٛ ســرؾت ٜبكــ٢ املعٓ ١، ٚي

ٖٳٔيًؿًطــؿ١، ٖٚــٛ ايؿهــس املــ ـٝـ  رب . ١ايــرٟ ٜٓكــد ايــرات، ٜٚعتُــد يف ايتربٜــس عًــ٢ ا٭ديــ١ ايعكً

تـازٜخ ايعكٌـ    «ناْـت »ٚميهٔ تط١ُٝ تازٜخ ٖهرا ؾهـس تـازٜخ ايؿًطـؿ١، أٚ نُـا مسٸـاٙ      

طــؿ١ ٖـٞـ اـــايـ; ٭ٕ ايعكـٌـ اـــايـ ٖــٛ ايــرٟ ىطــط يًُــراٖب ايؿًطــؿ١ٝ. ٚعًٝـ٘ـ ؾايؿً 

ـٔـ   يايؿهـــس اــــا ـ، ٚضـــعٞ اٱْطـــإ يًؿٗـــِ، دٕٚ إٔ تهـــٕٛ  هلـــا أغـــساض أخـــس٣. يهـ

ٕٸ تــازٜخ ايؿًطــؿ١ إذا نــإ تازىــّا يًعكـٌـ اـــا  أٚ  ـياٱغــهاٍ ايــرٟ ٜٛادٗـ٘ـ ٖــرا اؿـٌـ أ

ـٞـ      احملــ  ٛد ايعكً ُّا ي٬عتكــاد ٚايػـٗـ )ؾكــط( ؾ٬بــد إٔ ؼــرف املــراٖب ايــي أعطــت ضـٗـ

عتكادات ايؿًطؿ١ٝ. زٜخ، بُٝٓا تعترب ٖهرا َراٖب َٔ أِٖ ا٫ٚاملٛادٝد ايكًب١ٝ َٔ ٖرا ايتا

ــا َعٓــ٢ قــدٚدّا دــدّا           ــا ٖــرا تؿطــريّا يًؿًطــؿ١ ْهــٕٛ قــد اعتربْ ــا اعتربْ ــ٢ ؾــسض أْٓ ٚعً

ــ١         ػّا كتًؿ ــي اؽــرت ؾـٝـ ــات اي ــّا بايتكًب ــِ إٕ يًؿًطــؿ١ تازىــّا ٦ًَٝ ــد إٔ  ،يًؿًطــؿ١. ث ٫ٚ ب

ٝـ ربٖا نًٗا ؾًطؿ١، ٫ إٔ ْتعاٌَ باْعت ١. ٚقـد ضـاز )متـإ( يف تـازٜخ ؾًطـؿت٘ عًـ٢ ٖـرا        ْتكا٥

ــازٜخ         ؿّا يًؿًطــؿ١ َعٓــ٢ َعٝٓــّا عٓــد نتابــ١ ت املٓــٛاٍ. ؾإْـ٘ـ ٜعتكــد أْـ٘ـ ٜٓبػـٞـ إٔ ٫ مــدد ضـًـ

ايؿًطؿ١، ْٚبين ذيو ايتازٜخ ع٢ً ٖـرا املعٓـ٢ املعـني، بٌـ ٫بـد إٔ ْبـِّٝٔ إٔ ايؿًطـؿ١ تهْٛـت         

     ِ بكــٛاْني ايطبٝعــ١ ٚقــٛاْني ا٫ختٝـــاز     بايتــدزٜر، ٚقــا٫ٚت ايعكـٌـ اٱْطــاْٞ ٱْكـــاز ايعًــ

بٓا َٓٗـا يف          . (5)اٱْطاْٞ ٓا ايككـاٜا ايؿًطـؿ١ٝ عٔـ عٛاٌَـ ظٗٛزٖـا ؾكـد ضًـ ٖٚهرا إذا ؾؿًـ

اؿكٝك١ اؿٝا٠ ٚاؿ١ٜٛٝ، ٚذٖبٓا بد٫يتٗا ع٢ً َعٓاٖا اـاف، ٚاضتبديٓاٖا بؿهس داَـد.  

ي ٜػـهٌ ٖـرا   يـ جملُٛعـ١ ا ٫ٚ ٜتٝطس ؾِٗ ايؿهس ايؿًطؿٞ إ٫ٓ با٫يتؿات إىل َٓاضبات٘ َـع ا 

املؿّٗٛ أسد دٛاْبٗا. ؾع٢ً ضبٌٝ املجاٍ: ٖٓاى اخت٬ف بني ايؿ٬ضؿ١ يف بٝإ دص٦ٜات ايكـٍٛ  
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ؿظ عٓـد ضـكساط مبعٓـ٢ إٔ اٱْطـإ ىتـرب         .«اعـسف ْؿطـو  »ايؿًطؿٞ املػٗٛز:  ؾُعسؾـ١ ايٓـ

ؿظ   آزا٤ٙ اـاؾ١، ٜٚكُٝٗا بٛاضط١ اؾدٍ ايعكًٞ; أَا ايكدٜظ أغططني ؾٝعتـرب َعسؾـ١   ايٓـ

ا;          يف زأٟ ٚأدا٠ يًٛؾــٍٛ إىل َعسؾــ١ اهلل عـٔـ طسٜــل تؿــٛز ايتجًٝــح ايــرٟ لــدٙ يف ْؿٛضـٓـ

ناْت ٖٞ َع٢ٓ تكِٝٝ قـ٣ٛ ايعكٌـ املعسؾٝـ١،     ددٜهازت ٜعين إٔ نترب ضبٌٝ ايٛؾٍٛ; ٚعٓ

ؿظ َـع     ;َٚد٣ قدزتٗا ع٢ً املعسؾ١ ايٝك١ٝٓٝ ٚيف ا٭باْٝػادات اهلٓد١ٜ تعين املعسؾ١ بٛسـد٠ ايٓـ

يهًٞـ يًعــامل. ٚبٓـا٤ عًــ٢ ذيـو نٝـــ ْـتُهٔ َـٔـ ايٛؾـٍٛ إىل َعٓــ٢ ٖـرا ايكــٍٛ       ا٭ؾٌـ ا 

 .(6)ايؿًطؿٞ بؿسف ايٓعس عٔ  ٗدات٘ ٚايػاٜات ايي اضتعٌُ يتشكٝكٗا

ٕٸ ْػاطاتٗا ايعك١ًٝ ٫ تتمـر َٓٗذـّا    ٚنريو ؾإٕ املراٖب ايؿًطؿ١ٝ كتًؿ١ إىل سد أ

ٗر ايؿًطـؿ١ ٖـٛ ايـدٜايهتٝو، زغـِ      ؾُـج٬ّ: ٜعتكـد أؾ٬طـٕٛ ٖٚٝػٌـ إٔ      .ٚاسدّا َٚتػابّٗا َٓـ

ٝتهٓػتأٜ ايهػــ املـبِٗ;   ؾ اخت٬ؾِٗ يف َاٖٝت٘; أَا َٓٗر بسدطٕٛ ؾٗٛ ايػٗٛد; ٜٚعترب

أخـس٣ ؾـإٕ ٖٝـّٛ    ضـسٍ ٖـٛ ايٛؾــ ايعـاٖس. َٚٔـ دٗـ١       أَا غًٝٝو ؾرياٙ ايٛقـٛن; ٚعٓـد ٖٛ  

ــاٖر ايبشــح ايتذــسٜ ; بُٝٓــا ٜــس٣     نــإ ٜعتكــد بكــسٚز٠ ا  ــاع ايؿًٝطــٛف ملٓ ٕٸ ضــبٝٓإتب ٛشا أ

 .(7)ايؿًٝطٛف ٫بد إٔ ٜٓكاد إىل املٓٗر اهلٓدٟ

أَا يف دا٥س٠ ايؿهس ايعكًٞ يف اٱض٬ّ ؾٝعتكد ابٔ ضٝٓا إٔ ايؿًطؿ١ ٫بد إٔ تطـتعني  

ٗر           ٗر ا٫ضـتد٫يٞ، ٚاملٓـ خ اٱغـسام َٔـ املٓـ باملٓٗر ا٫ضتد٫يٞ ٚايربٖـاْٞ; بُٝٓـا اضـتؿاد غٝـ

ــس٣    ؿظ; ٜٚ ٛدٟ ٚتؿــؿ١ٝ ايـٓـ ــ١ قــسٚز٠   اؿاملــ٬ ؾــدزا يف ايػـٗـ ــني   هُــ١ املتعايٝ ــل ب ايتٛؾٝ

ايهػـ ايعسؾاْٞ ٚايعكا٥د ايد١ٜٝٓ ٚا٫ضـتد٫ٍ ايعكًٞـ َٚـا ٜهػــ باٱغـسام. ٚبٓـا٤ عًـ٢        

٫ســغ ايؿًطــؿ١ ايطبٝعٝــ١ يف ايْٝٛــإ ايكدميــ١،   .ذيــو ؾــإٕ املٓــاٖر يف ايؿًطــؿ١ َتعــدد٠ دــداّ 

ــ١ايؿٝجاغٛز ــْٛ  ؿ، ايطٜـ ــطٛ، ا٭ؾ٬طـ ــٕٛ، أزضـ ــكساط، أؾ٬طـ ــطا٥ٝني، ضـ ــدثني، طـ ٝني احملـ

ني، ايتذـــسٜبٝني   ايـــسٚاقٝني، أؾـــشاب َدزضـــ١ ايكـــسٕ ايجايـــح عػـــس أٚ ايؿ٬ضـــؿ١ املدزضــٝـ

ــايٝني ا٭ملــإ، ايــرزٜني اؾــدد،      ٜايرب ني ايكــازٜني أٚ مجاعــ١ نــازتصٜٔ، املج ـٝـ طــاْٝني، ايعكً

 املٓاطكــ١، أتبــاع  نيني، ايٛقــعٝ ٜٝني، ايٛدــٛدات ايعــاٖس ني اؾــدد، املازنطــٝ نيايهــاْتٝ

ا بػـهٌ      ايتشًٌٝ  ايًػٟٛ، ؾإٕ َا١ٖٝ ايؿًطؿ١ تتؿاٚت يف ٖرٙ املـراٖب ايؿًطـؿ١ٝ عٔـ بعكٗـ

نـبري. ٚايٝـّٛ ـ نُـا يف ايطـابل ـ تتُجٌـ ايؿًطـؿ١ ايطبٝعٝـ١،َجٌ: ايؿٝصٜـا٤، ٚعًـّٛ ا٭سٝـا٤               

ٕٸ ايؿًطــؿ١ أسٝاْــّا تطــتعٌُ مبعٓـ٢ عــاّ دــدّا، ٚأسٝاْــّا مبعٓــ٢ خــاف دــدّا،   .أٜكـاّ  ٚعًٝـ٘ـ ؾــإ
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سٜبّا، يهٔ املع٢ٓ ايرٟ ميهٔـ ايتٛاؾـل عًٝ٘ـ يًؿًطـؿ١ ٖـٛ إٔ ْكـٍٛ:       عٝح ٜعادٍ املٓطل تك

إٕ ايؿًطؿ١ ْػاط عكًٞ، ٚست٢ ايؿ٬ضؿ١ ايرٜٔ ٜسَٕٛ ايتأنٝد ع٢ً عٓاؾس غري عك١ًٝ يف 

ٗر أضــًٛب ٚاســد; ؾٝطــتعٕٝٓٛ    ظ هلــرا املـٓـ . ٚيـٝـ ٗر عكًـٞـ تؿًطــؿِٗ ؾــإِْٗ ٜكَٛــٕٛ بــريو مبـٓـ

ٛدٟ;   ّٚا ا٫ضتكسا٥ٞ; ٚأسٝاّْا ايتُجًٝٞ; أسٝاْٚ أسٝاّْا مبٓٗر ا٫ضتد٫ٍ ايكٝاضٞ; أسٝاْـّا أيػٗـ

ٚأسٝاّْا اهلٓدضٞ، ٚغريٖا. ٚنريو ؾإٕ ذيو ايٓػاط ايعكًٞ ٫ ٜتِ دصاؾّا، بٌ يٲداب١ عٔـ  

ؼ  أٚ بعبــاز٠        : َــا ٖــٛ اٱْطــإ  ٚملــاذا ْعـٝـ ـٌـ ١ ايــي ٜٛادٗٗــا اٱْطــإ، َج ا٭ضــ١ً٦ ا٭ضاضـٝـ

خـس  آ ّااٱْطـإ خـايل ْؿط٘ـ أّ إٔ ٖٓـاى َعبـٛد      ٕأيػاٜـ١ َٔـ سٝـا٠ اٱْطـإ  ٌٖٚـ      اأخس٣: َـا  

خًك٘ـ  ٚنٝـــ ٚدـد ايعــامل  ٖٚـٌـ إٔ ايعٓاؾـس املهْٛــ١ يًعــامل عٓؿـس أّ عٓاؾــس نــجري٠      

ٌٖٚ إٔ ايٛدٛد َٓشؿس بعامل املاد٠ أّ تٛدد عٛامل أخس٣ غري َاد١ٜ أٜكّا  ٌٖٚ إٔ نطـب  

       ٗ ٛب ا  َٚـا ٖٞـ ا٭عُـاٍ    املعسؾ١ اؿكٝك١ٝ  هٔـ يٲْطـإ  يف سايـ١ اٱَهـإ ؾُـا ٖـٛ أضًـ

 اؿط١ٓ  َٚا ٖٞ ا٭عُاٍ ايط١٦ٝ  ٚبػهٌ أضاضٞ َا ٖٛ َعٝاز اؿطٔ ٚايكبض 

ــ١       َٚعٓــد ـٞـ إٔ ٜكــدٸّ إداب ـ٘ـ وــاٍٚ بٓػــاط٘ ايعكً ا ٜٛادـ٘ـ اٱْطــإ ٖــرٙ ا٭ضــ١ً٦ ؾإْ

١. ٚهلــرا تتهــٕٛ املــراٖب ايؿًطــؿ١ٝ املمتًؿــ١. ٜٚطــع٢ نـٌـ       َٓاضــب١ هلــرٙ ا٭ضــ١ً٦ ا٭ضاضـٝـ

١. ؾُــج٬ّ: ٜكــٍٛ ناْــت        ضــأؾًٝطــٛف إٔ هٝــب ب  ًٛب٘ اـــاف عـٔـ ٖــرٙ ا٭ضــ١ً٦ ا٭ضاضـٝـ

ايؿًٝطٛف ا٭ملاْٞ ايهبري يف اٱداب١ عٔ ايط٪اٍ ايكا٥ٌ: ملاذا ٜتؿًطـ اٱْطإ  إٕ اٱْطإ 

، أٚ ىتــاز ا٭ٖــداف ايٓٗا٥ٝــ١ عـٔـ طسٜــل   ٜتؿًطـــ يهـٞـ ٜؿـٌـ إىل ا٭ٖــداف ايٓٗا٥ٝــ١ يًعكـٌـ

 ؿًطؿ١ أزبع١ أَٛز:ايؿًطؿ١. ٜٚعترب ايككاٜا ايٓٗا١ٝ٥ يف اي

 .يرٟ ميهٔ إٔ أعسف  )َا بعد ايطبٝع١(اـ َا  1

 .يرٟ هب إٔ أؾعٌ  )ا٭خ٬م(اـ َا  8

 .مباذا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ يٓا أٌَ  )ايدٜٔ( ـ 0

 .ـ َا ٖٛ اٱْطإ  )عًِ اٱْطإ( 4

ٜكــٍٛ ناْــت: إٕ ا٭ضــ١ً٦ ايج٬ثــ١ ا٭ٚىل ميهـٔـ إزداعٗــا إىل ايطــ٪اٍ ايسابــع. ٚيف        

ٕٸ ٖــدف ايؿًطــؿ١ ايٓٗــا٥ٞ ٖــٛ إٔ    اؿكٝكــ١ ؾــإ ٕ ايؿًطــؿ١ تتشــٍٛ إىل عًــِ اٱْطــإ. ٚهلــرا ؾــإ

. أؾكٌـ َٛقـٛعات َـا بعـد ايطبٝعـ١ ٖـٛ ايـرات اٱْطـا١ْٝ. ٫ٚ           اٱْطإ هب إٔ ٜعسف ْؿط٘ـ

ؼ ؾٝـ٘ـ          : َـا ٖــٛ ايعـامل ايــرٟ ٜعٝـ غـو إٔ َعسؾـ١ َاٖٝــ١ اٱْطـإ تطــتًصّ أضـ١ً٦ أخــس٣، َجٌـ
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يـرٟ ميهٔـ َعسؾت٘ـ عٔـ     اهٔ إٔ ٜهٕٛ يٞـ أٌَـ  أٚ َـا    اٱْطإ  َٔ ٖٛ ايؿسد  ٚمباذا مي

اهلل  ٖٚرٙ املطا٥ٌ تكٛدْا إىل َعسؾ١ ايعامل َٚعسؾ١ ايٓؿظ َٚعسؾ١ اهلل، ٫ٚ ٜـس٣ ناْـت إٔ   

ٱْطإ ٜـدزى أْ٘ـ مبٓصيـ١    اٖرٙ املطا٥ٌ تتعًل بايعكٌ ايٓعسٟ، بٌ إْٗا َطا٥ٌ ايعكٌ ايعًُٞ. ؾ

ظ ٖـرا عٔـ طسٜـل ا٫ضـتد٫ٍ،        ، ٚيٝـ بٌـ مبعسؾـ١ َباغـس٠ عٔـ طسٜـل ايبداٖـ١،       ؾسد أخ٬قٞـ

يهٔ َا ٖٞ ا٭َٛز ايـي ػعٌـ َٔـ اٱْطـإ )َٛدـٛدّا( أخ٬قٝـّا  ٜكـٍٛ ناْـت: إْٗـا عبـاز٠           

. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايؿًطـؿ١ عٓـد ناْـت تتهـٕٛ يف     (8)خًٛد ايٓؿظ; ٚٚدٛد اهلل ;عٔ: اٱزاد٠ اؿس٠

 ق٤ٛ اٱداب١ عٔ ايط٪اٍ عٔ َا١ٖٝ اٱْطإ.

ايؿًطؿ١ٝ ؾإٕ ايدٜٔ ٜس٣ أْٸ٘ـ قـادز عًـ٢ اٱدابـ١ املٓاضـب١ عٔـ        ٚإىل دٓب تًو املراٖب

. ٚيف ْؿـظ ايٛقـت ؾـإٕ بعـ  ا٭دٜـإ          تًو ا٭ض١ً٦. ٜٚكبٌ بع  ايٓاع ايـدٜٔ بٛاضـط١ ايتعكٌـ

عًــ٢ اضــتد٫٫ت عكًٝــ١. ٚبٓــا٤ عًــ٢ ذيــو  ٝٸــ١َبٓأدٛبتٗــا عكًٝــ١ بٓشــٛ تــاّ، أٚ  إَــا إٔ تهــٕٛ

ٞٸميهـٔـ ايكــٍٛ: إٕ ا٭دٜــإ أٜكــّا أَــس عك٬  ظ  ْــ ، ٜكــدِّّ ا٭دٛبــ١ عـٔـ ٖــرٙ ايتطــا٫٩ت. ٚيـٝـ

 .ٖٓاى ؾسم َاٖٟٛ بني املراٖب ايؿًطؿ١ٝ ا٭خس٣ يف اٱداب١ ٚايتربٜس

ٚنُا قًٓا ضابكّا ؾإٕ بع  ا٭دٜإ ٖٞ براتٗا ْػاط عكًٞ ٚؾًطؿٞ. ٚهلـرا ٫ ٜٛدـد   

ط تؿــاٚت بــني املــتهًِ ايــرٟ ٜــداؾع عك٬ْٝــّا عـٔـ ايــدٜٔ ٚبــني ايؿًٝطــٛف، َـٔـ سٝــح ايٓػــا  

، ٚٚدـد إٔ ايـدٜٔ قـسٚزٟ      ٖٛ ايعكًٞ; ٭ٕ املتهًِ أٜكّا تٛؾٌ إىل ايدٜٔ بعد ْػاط عكًٞـ

١. ٚيــرا ميهـٔـ ا٫ضــتٓتاز بػــهٌ عــاّ إٔ ايتعسٜـــ ا٫ؾــط٬سٞ      يتربٜــس ساداتـ٘ـ ا٭ضاضـٝـ

 .يًؿًطؿ١ ي٘ َع٢ٓ عاّ ميهٔ إٔ ٜػٌُ ايدٜٔ أٜكّا

 

 ــــــ تعسٜف ايدٜٔـ 1

ؿًطؿ١ ـ َػهٌ ددّا َٚـجري يًذـدٍ. ٜٚـ٪ثِّس طـسن      إٕ تعسٜـ ايدٜٔ أٜكّا ـ نتعسٜـ اي 

تعسٜؿـات َتعــدد٠ يًــدٜٔ َٔـ قبـٌـ ايبــاسجني ايـدٜٓٝني إىل عــدّ إَهاْٝــ١ تكـدِٜ تعسٜـــ دقٝــل     

 ٚداَع يًدٜٔ. ٚيهٞ ٜتكض ايبشح ْػري إىل بع  ايتعسٜؿات:

عتكــاد بإيـ٘ـ ضــسَدٟ، ٜعــين بــإٔ اؿهُــ١ ٚاٱزاد٠   دُٝــص َــازتٝٓٛ: ايــدٜٔ ٖــٛ ا٫  ـــ1

 هِ ايعامل، اٱي٘ ايرٟ تسبط٘ بايبػس ع٬قات أخ٬ق١ٝ.اٱهل١ٝ ؼ

ا٤ ػًٝـات يكـادز ٫ تٓاي٘ـ          ضبٓطـس اـ ٖسبـست  8 : ايـدٜٔ ٖـٛ ايتؿـدٜل بـإٔ ناؾـ١ ا٭غٝـ
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 َدازنٓا )ٚزا٤ َعسؾتٓا(.

ـ سٞ ؾسٜصٚ: أْـا أؾٗـِ ايـدٜٔ عًـ٢ أْ٘ـ مـٛ َٔـ ا٫ضـتُاي١ ٚا٫ضرتقـا٤ يًكـ٣ٛ ايـي            0

 ٝطس ع٢ً ضري ايطبٝع١ ٚاؿٝا٠ اٱْطا١ْٝ.تؿٛم اٱْطإ، ٚا٫عتكاد بأْٗا تط

ف بساديٞ: ايدٜٔ قاٚي١ يبٝإ سكٝك١ اـري ايهاٌَ )املطًل( عٔـ طسٜـل ا٭بعـاد    أـ 4

 ايٛدٛد١ٜ يٲْطإ.

 ـ َاتٝٛ آزْٛيد: ايدٜٔ ٖٛ أخ٬قٝات تطاَت ٚاْبعجت ٚتهجست بؿكٌ ا٭ساضٝظ.5

ع٢ً اٱميـإ بايتعـاٜؼ   ـ َو تانازت: ايدٜٔ ٖٛ اؿُاع ٚاٱسطاع ايرٟ ٜطتٓد   6

 بٝٓٓا ٚبني ايعامل.

 ـ ضٞ بٞ تاٌٜ: ايدٜٔ ساي١ أٚ قايب خايـ أٚ قسّ يًسٚن هعًٗا تكٝٸ١. 7

ـ إدٚازد نــاٜسد: دٜـٔـ ايؿــسد ٖــٛ ظٗــٛز تًكٝـ٘ـ ايٓٗــا٥ٞ عـٔـ ايعــامل، ٚساؾـٌـ مجــع      8

 َع٢ٓ ٚبؿريت٘ ايها١ًَ با٭َٛز.

ظ ٚ أعُــاٍ ٚػــازب       9 ِ دُٝــص: ايــدٜٔ ٖــٛ أساضـٝـ ا٭ؾــساد عـٔـ ايٛســد٠ ســني  ـ ًٜٚـٝـ

 .(9)نٌ َا ٖٛ إهلٞ ٞهدٕٚ أْؿطِٗ تطُ

ـــ  بسضــْٛص: ايــدٜٔ ٖــٛ فُٛعــ١ َـٔـ ا٫عتكــادات ٚا٭عُــاٍ ٚايػــعا٥س ٚامل٪ضطــات   13

 ايد١ٜٝٓ ايي أضٻطٗا أؾساد ايبػس يف اجملتُعات املمتًؿ١.

 ـــ زٜٓــاا: فُٛعــ١ َـٔـ ا٭ٚاَــس ٚايٓــٛاٖٞ ايــي متٓــع ايتعــسض اؿــس ي٬ضــتعدادات  11

 اٱْطا١ْٝ.

 .(13)ضبٓطس: ايدٜٔ ٖٛ دٛاب اٱْطإ يًٓدا٤ اٱهلٞاـ ٖسبست 18

 .(11)ـ َٔ ٚد١ٗ ْعس اٱض٬ّ ؾإٕ ايدٜٔ ٜعين ايتطًِٝ َكابٌ ا٭ٚاَس اٱهل10١ٝ

ٚاؿاؾٌ َٔ ٖرٙ ايتعازٜـ املمتًؿ١ إٔ ايدٜٔ يٝظ ي٘ َع٢ٓ ٚاسد ٜهٕٛ َكب٫ّٛ َٔـ  

 اؾُٝع.

ٜـ ـ غري ايتعسٜـ اٱضـ٬َٞ ـ أْٗـا زٓنـصت عًـ٢       ٚاٱغهاٍ ا٭ضاضٞ يف ٖرٙ ايتعاز

 هلِ دٖٛس ايدٜٔ. بعد ٚاسد يًدٜٔ، أٚ ع٢ً غ٤ٞ ٜبدٚ

ٚهلرا سـاٍٚ بعـ  ايبـاسجني     ا ٫ ميهٔ طسن تعسٜـ داَع يًدٜٔ.ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو زمب

ٜٚكٛيٛا: نًُا ٚددت ٖرٙ ايػٛاخـ بػهٌ أٚؾـس يف   ،ايدٜٓٝني إٔ ٜبٝٓٛا غٛاخـ ايدٜٔ
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 عُاٍ َؿطًض ايدٜٔ ؾٝ٘ ظصّ أنجس.َٛزد َا أَهٔ اضت

 :نايتايٞ ،تطع١ غٛاخـ يًدٜٔ ،«ايدٜٔ»ؼت عٓٛإ  ،ٜٚطسن آيطتٕٛ يف َكايت٘

 ـ ا٫عتكاد بٛدٛدات َا ٚزا٤ ايطبٝع١ )اٯهل١(.1

 ـ ايتؿهٝو بني ا٭غٝا٤ املكدض١ ٚغري املكدض١.8

 ـ ا٭عُاٍ ٚاملٓاضو ايي تطتٓد إىل ا٭َٛز املكدض١.0

 ٓاى قإْٛ أخ٬قٞ ٜعتكد بأْ٘ َ٪ٜد َٔ داْب اٯهل١.ـ إٔ ٜهٕٛ 4ٖ

5   ١ اٱسطـاع   ،ايػـعٛز بايسَصٜـ١ ٚايطـس١ٜ    ،ـ ا٭ساضٝظ ايي هلا َٝـص٠ دٜٓٝـ١ )اـػٝـ

ِ   ،ايي تبدٚ يف قكس ا٭َٛز املكدض١ ،باملعؿ١ٝ ٚايعباد٠(  ،ٚؼؿٌ خ٬ٍ ايكٝـاّ باملساضٝـ

 ٚتتعًل بايتؿٛز عٔ اٯهل١.

 ا٫زتباط باٯهل١. ـ ايدعا٤ ٚغريٙ َٔ أغها6ٍ

ــ ايس٩ٜــ١ ايهْٛٝــ١ 7 ٘     ،ـ ــ ــ١ ايؿــسد ؾٝ ـٞـ َٚٓصي  ،أٚ ايتؿــٛز ايتــاّ عـٔـ ايعــامل بٓشــٛ نً

 ٚاٱغاز٠ إىل َا١ٖٝ َٓصي١ ايؿسد ؾٝ٘. ،يًػا١ٜ ايػا١ًَ يًعامل ّاٜٚػٌُ ٖرا ايتؿٛز تػمٝؿ

 َبين ع٢ً ايس١ٜ٩ ايه١ْٝٛ. ،ـ ْعاّ َتهاٌَ ـ إىل سدٍّ َا ـ سٍٛ سٝا٠ ايؿسد8

 ادتُاع١ٝ اتؿًت أٚاَسِٖ ايطابك١ َع بع . ـ فُٛع9١

. يهٔـ        ٜكٍٛ آيطتٕٛ: عٓدَا ٜتٛؾس املكداز اي٬شّ َٔ ٖـرٙ املُٝـصات ٜٛدـد يـدٜٓا دٜٔـ

 ٖرٙ املُٝصات ٫ ؼٌ املػه١ً.

ـ    أ٫ّٚ: ــبع  إســد٣ ٖــرٙ     .يٛدــٛد تؿطــريات كتًؿــ١ هلــرٙ ايػــٛاخ ــرب اي ٚزمبــا اعت

١ بٝٓٗــا. ؾُــج٬ّ:    ــا ٜــ٪دٟ إىل ،املُٝــصات أؾــ٬ّ ٚا٭خــس٣ ؾسعــاّ  سؿــٍٛ اخت٬ؾــات أضاضـٝـ

 تعسٜـ غ٬ٜس َاؾس يًدٜٔ ىتًـ عٔ تعسٜـ ناْت.

 .ٚايي ٫ تتٛاؾس ع٢ً أٍّٟ َٔـ تًـو املُٝـصات    ،تطسن ع٢ً ايدٚاّ تعازٜـ ددٜد٠ ٚثاّْٝا:

ؾُج٬ّ: اقرتن بعكِٗ اعتباز ايعًِ دٜٔ ايكسْني ايتاضع عػس ٚايعػـسٜٔ. ٚستـ٢ يف ٖـرٙ ا٭ٜـاّ     

 ٗ ٔ   ٜكــٍٛ بعكــ ـٔـ ايكــسٕ اؿــادٟ ٚايعػــسٜ ٛع١ٝ   ،ِ: إٕ ايؿًطــؿ١ ٖـٞـ دٜ ـٌـ إٕ ايػـٝـ ايٓصعــ١ ٚب

اٱْطــا١ْٝ أدٜــإ أٜكــّا. ٚبــد٫ّ َـٔـ تعسٜـــ ايــدٜٔ ٜػــري ايباســح ايػسبـٞـ ايهــبري يف ا٭دٜــإ     

 ٖٚٞ ـ باختؿاز ـ عباز٠ عٔ: ،ْٝٓٝإ مسازت إىل ضت١ أبعاد ٚأٚد٘ يًدٜٔ

طـاز َٓاضـو ٚعبـادات خاؾـ١. ؾـإٕ يهٌـ       ـ ايبعد ايعبادٟ: تعٗس ا٭دٜإ ْؿطٗا يف إ1
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. ٖٚـرا ايعبـادات هلـا َعٓـ٢ بـاطين       ٚتػـري إىل اعتكـادات    ،ٚاسد َٔ ا٭دٜإ َسامس٘ ٚعبادات٘ـ

 ايؿسد.

ـ ايبعد ا٭ضطٛزٟ: ايؿك٘ أضطٛز٠ تعين ايكؿ١ يف ا٭ؾٌ. ٚعًٝ٘ ؾايبعـد ا٭ضـطٛزٟ   8

ايدٜٓٝـ١ ؾإْٓـا عًـ٢    ٫ ٜعين إٔ َكُْٛٗا نـاذب. ٚعٓـدَا ْطـتعٌُ ا٭ضـطٛز٠ سـٍٛ ايعـاٖس٠       

ضــٛا٤  ،ٚوتــٟٛ نـٌـ دٜـٔـ ـ يف ايعــاد٠ ـ عًــ٢ أســداخ        .اؿٝــاد َـٔـ سٝــح ؾــدقٗا ٚنــربٗا

 ٚترنس ٖرٙ اؿٛادخ يف قايب ايكؿ١. ،ازتبطت َباغس٠ باهلل أٚ مل تستبط

0    ٟ ــد ـٔـ ْعاَـ٘ـ ايعكٝ ــدٟ: يهـٌـ دٜ ــ ايبعــد ايعكٝ ــ٢ مبذُٛعــ١ قكــاٜا    ،ـ ــرٟ ٜتذً ٚاي

ٚأٜكــّا َؿــري  ،ٚع٬قتـ٘ـ بايعــامل ٚاٱْطــإ ،ؾعايـ٘ـٚأ ،ٚؾــؿات٘ ،)تؿــٛزات( ســٍٛ ذات اهلل

 اٱْطإ. ٚيٝظ َٔ ايطٌٗ ايؿؿٌ بني ايبعد ا٭ضطٛزٟ يًدٜٔ ٚبعدٙ ايعكٝدٟ.

ــ٢ فُٛعــ١ َـٔـ ا٭ؾــٍٛ                  4 ــب ـ عً ـٔـ ـ يف ايػاي ــٛؾس نـٌـ دٜ : ٜت ـٞـ ــد ا٭خ٬ق ــ ايبع ـ

س٣ أْٗـا َػـرتن١ يف اي     هـجري  ا٭خ٬ق١ٝ. ٚيٛ ٫سعٓا ا٭ؾٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ يهاؾ١ ا٭دٜـإ ضٓـ

َـٔـ ٖــرٙ ا٭ؾــٍٛ. ٚا٭ؾــٍٛ ا٭خ٬قٝــ١ يًــدٜٔ أٚ ايػــسٜع١ اؿانُــ١ ٖـٞـ املٛدٗــ١ يًطــًٛى    

 ا٫دتُاعٞ يريو اجملتُع.

َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٫ ٜعٝؼ ناؾ١ ا٭ؾساد دا٥ُّا ٚؾكّا يٮؾٍٛ ٚاملعاٜري ايي ٜعٗسْٚٗـا.  

تباع ذيو ايـدٜٔ.  ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو ٫بد َٔ ايتُٝٝص بني ا٭ؾٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ يدٜٔ َا ٚبني ضًٛى أ

ش١ٝ      ــ١ يًُطـٝـ ــ١ يًٓــاع َـٔـ ايتعــايِٝ ا٭خ٬قٝ يهـٔـ ايهــجري َـٔـ   ،ؾُــج٬ّ: ٜعتــرب أؾـٌـ احملب

 املطٝشٝني ٚدٚهلِ ٫ تعٌُ بٗهرا أؾٌ أخ٬قٞ.

بٌـ   ،ـ ايبعد ا٫دتُاعٞ: يٝطت ا٭دٜإ ٚاملراٖب فُٛعـ١ َٔـ ا٫عتكـادات ؾشطـب    5

دتُاعٞ يًدٜٔ ٜتعني إىل سـدٍّ َـا عٔـ    إٕ هلا َٓعَٛات أٚ َ٪ضطات ادتُاع١ٝ. ٖٚرا ايبعد ا٫

 طسٜل ا٭ٖداف ايد١ٜٝٓ ٚا٫عتكاد١ٜ.

: َٔ ايؿعب تبني ا٭بعاد ا٭خس٣ يًدٜٔ بدٕٚ ٬َسعـ١ ٖـرا ايبعـد.    ـ ايبعد ايتذسٜ 6

)ٖرا ايبعد ـ نايسٚن ٚايٓؿظ ـ َٔ ا٭بعاد ا٭خس٣ يًدٜٔ; ٭ٕ املتدٜٔ ميازع بٓؿط٘ ايتذسبـ١    

 ايد١ٜٝٓ(.

٘ َعتكدّا أْ٘ ضٝذٝب٘. ٚهلرا ايطبب ؾايدٜٔ ايؿسدٟ ٜتكُٔ بايكسٚز٠ ٜدعٛ املطٝض زبٸ

أٟ ذيو ايبعد ايرٟ هدٙ ايؿسد نتذسب١ عٔ عامل ايػٝـب )َـا    ،أَسّا ْطُٝ٘ ايبعد ايتذسٜ 
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١. ْٚعـسّا ٭ُٖٝـ١ ٖـرا       ٚزا٤ ايطبٝع١(. ٚقد ٚؾٌ ا٭ْبٝا٤ أْؿطِٗ إىل ايٓب٠ٛ يف ػسبـ١ غمؿٝـ

١ ٚايٓصعــ١ اٱْطــا١ْٝ دٜٓــّا; ٭ْـ٘ـ ٫ فــاٍ ؾٝٗــا  ايبعــد يف ا٭دٜــإ ٫ ميهـٔـ ا عتبــاز املازنطـٝـ

ٚزمبا قـاّ ايؿًٝطـٛف   . (18)أٚ أٌَ يًٓذا٠ ؾٝٗا ،ٚيٝظ ٖٓاى ازتباط باهلل ،يتذسب١ عامل ايػٝب

ٚتؿـد٣ يتربٜسٖـا عكًٝـّا. ؾؿٞـ سايـ١       ،بدزاض١ ٚؼًٌٝ نٌ ٚاسد َٔ ٖرٙ ا٭بعـاد عًـ٢ سـد٠   

  ؾًطؿ١ ايدٜٔ.قٝاَ٘ بريو تدخٌ مجٝع تًو املطا٥ٌ يف

املطأي١ امل١ُٗ ٚامل٪ثٸس٠ يف ايبشح عٔ ايدٜٔ ٖٞ ٌٖـ إٔ بـني ٖـرٙ ا٭بعـاد تكـدّ ٚتـأخس       

أٟ ٫ ٜٛدد تكـدّ ٚتـأخس    ،ٜٚ٪ثس بعكٗا ع٢ً بع  ،ع٢ً بعكٗا أّ ؼهُٗا ٚسد٠ عك١ٜٛ

بٌ إْٗا تتطا٣ٚ يف ا٭١ُٖٝ  ؾإذا نـإ بـني تًـو ا٭بعـاد تكـدٸّ ٚتـأخس زتـ          ،بني تًو ا٭بعاد

. ٚهلــرا ٜطــع٢ ؾ٬ضــؿ١ ايــدٜٔ        ٜ ـ٘ـ ّا ٚبكٝــ١ ا٭بعــاد تابعــ١ ي هــٕٛ أســد ا٭بعــاد قــٛزّا أضاضـٝـ

 بػهٌ ز٥ٝطٞ يًبشح عٔ ايبعد ا٭ضاضٞ يًدٜٔ.

ٔ      غـ٬ٜسَاخس  ؾُـج٬ّ: ٜعتكـد    ٚناؾـ١   ،إٔ ايبعـد ايتذـسٜ  يًـدٜٔ ٖـٛ ا٭ؾٌـ يف ايـدٜ

ٚعًٝ٘ ؾإْ٘ ٫بد إٔ تؿطٻـس  تابع١ يريو ايبعد ايتذسٜ .  ،ست٢ ايبعد ايتعًُٝٞ ،ا٭بعاد ا٭خس٣

ٕٸ ايبعـد ا٭خ٬قٞـ يًـدٜٔ ٖـٛ            ; بُٝٓـا ٜـس٣ )ناْـت( أ ناؾ١ ا٭بعاد يف قـ٤ٛ ايبعـد ا٭ضاضٞـ

.        ،احملٛز ا٭ضاضٞ ٚناؾ١ ا٭بعاد ا٭خس٣ ٫بد إٔ تؿٗـِ ٚتؿطٻـس عًـ٢ قـ٤ٛ ايبعـد ا٭خ٬قٞـ

َجٌـ دطـد    ،١أَا إذا نإ ايباسح ايدٜين ٜعتكد إٔ ناؾ١ أبعاد ايدٜٔ تسبطٗا ٚسد٠ عكٜٛ

ؾ٬بـد إٔ ت٬سـغ ناؾـ١ أبعـاد      ،٫ٚ ميهٔ تكـدِٜ أسـد ا٭بعـاد عًـ٢ غـريٙ      ،ايها٥ٔ اؿٞ

ايدٜٔ بايتطاٟٚ. يهٔ ؾ٬ضؿ١ ايدٜٔ ٜ٪نِّدٕٚ بػهٌ أضاضٞـ عًـ٢ بعـد ايتعـايِٝ ايدٜٓٝـ١.      

 ٚزمبا ٜعص٣ ذيو يٮضباب ايتاي١ٝ:

 يتعايُٝٞ يًدٜٔ.ـ إٕ ايعٌُ ٚايػإٔ اؿسيف يًؿ٬ضؿ١ ٜكتكٞ إٔ ٜدزضٛا ايبعد ا1

ـ إٕ بك١ٝ أبعـاد ايـدٜٔ تستهـص عًـ٢ ايبعـد ايتعـايُٝٞ ٚايعكٝـدٟ يًـدٜٔ. ٜٚستهـص أٟ          8

ِ ايـرٟ ٜـ٪دٟ َٓاضـو            بعد دٜين يف ايٓٗاٜـ١ عًـ٢ تربٜـس ا٫عتكـاد أٚ ا٫عتكـادات. ؾُـج٬ّ: املطًـ

ٞ  ،اؿر ٗ       ،أٚ املطٝشٞ ايرٟ ٜرٖب إىل ايعػا٤ ايسبـاْ ِ إذا ضـ٦ًٛا عٔـ تربٜـس ذيـو ايعٌُـ ؾـإْ

ٚعٓدَا تهٕٛ تًـو ا٫عتكـادات    ،يف ايٓٗا١ٜ ضٝؿًٕٛ إىل فُٛع١ َٔ ا٫عتكادات ٚايتعايِٝ

 َربٻز٠ ٜطٌٗ قبٍٛ تًو ا٭عُاٍ.

ــت عـٔـ ضــبب تكــدميُٗا يًبعــد ايتذــسٜ  ٚايبعــد    خٚستــ٢ إذا ضــ٦ٌ غــ٬ٜسَا  ْٵ س ٚنا
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بعـد  ٖٚٞـ اي  ،ا٭خ٬قٞ يًدٜٔ عًـ٢ ضـا٥س ا٭بعـاد ؾـ٬ غـو أُْٗـا ميًهـإ ا٭ديـ١ عًـ٢ ذيـو          

ايتعـايُٝٞ يًــدٜٔ. ٖٚــرا ـ طبعــّا ـ ٫ ٜٓؿـٞـ إٔ ؾًٝطـٛف ايــدٜٔ يـٔـ ٜبشـح ناؾــ١ أبعــاد ايــدٜٔ          

بػهٌ َطتكٌ. ٚنريو ؾإٕ ؾ٬ضؿ١ ايدٜٔ ٫ ٜٗتُٕٛ بهٌـ ا٫عتكـادات ٚايتعـايِٝ ايدٜٓٝـ١     

ٚايــرٟ ٜهــٕٛ ٚاضــعّا دــدّا. إٕ   ،اـاؾــ١ أٜكــّا; ٭ْـ٘ـ ضٝػــٌُ سذُــّا نــبريّا َـٔـ ايبشــح   

ز املطتطاع ـ ع٢ً املطا٥ٌ املػـرتن١ بـني ا٭دٜـإ; يهٞـ تػـٌُ فـا٫ّ        اٖتُاَِٗ ٜٓؿب ـ قد 

ٕٵ نإ ايبشح سٍٛ ايعٛاٖس ايد١ٜٝٓ ا٭خس٣ ٜكع أٜكّا يف َٝدإ عٌُ  ،أٚضع َٔ ا٭دٜإ ٚإ

ٟٻ  ،ؾًٝطــٛف ايــدٜٔ. ٫ٚ غــو أْـ٘ـ ميهـٔـ إٔ تهــٕٛ يــدٜٓا ؾًطــؿات ٭دٜــإ بعٝٓٗــا      أٟ إٕ أ

ٕٸ يــدٜٓا ؾًطــؿات دٜـٔـ َـرٖب ؾًطــؿٞ ميهـٔـ إٔ ٜبشــح عـٔـ ايــدٜٔ ع  كًٝــّا. ٚهلــرا ايطــبب ؾــإ

 بعدد املراٖب ايؿًطؿ١ٝ.

 

 ــــــ تعسٜف فًطف١ ايدٜٔـ 3

إىل ْطـع٢   ،ٚاٱغـهاي١ٝ ؾُٝٗـا   ،تعسٜـ ايدٜٔٚ ،ْٚعسّا ملا تكدّ يف تعسٜـ ايؿًطؿ١

يف ضـبٌٝ َعكٛيٝـ١    ٜطـع٢  إٕ ؾًطؿ١ ايدٜٔ عٌُ عك٬ْٞ تكدِٜ تعسٜـ َٓاضب يؿًطؿ١ ايدٜٔ.

ٚ    ،هْٛات أٚ ايتعايِٝ ا٭ضاض١ٝ يًدٜٔ )دٜٔ خـاف أٚ عـاّ(  ٚتربٜس امل  ٚاْطـذاَٗا َـع بعـ  أ

 ٚتكُٝٝٗا ْكدّٜا. يف ْؿطٗا

ٌٖٚـ ٖـٛ دٜٔـ بعٝٓ٘ـ      ،َٔ ا٭ؾكٌ يف ؾًطؿ١ ايدٜٔ إٔ ٜبٝٻٔ يف ايبدا١ٜ املكؿٛد بايدٜٔ

. ٚستـ٢       ٜ ٖرٙ ا٭َٛز نيأّ املػرتى بني ا٭دٜإ ; ٭ٕ تبٝ ٛقـض سٝجٝـ١ ايبشـح بػـهٌ أؾكٌـ

ّ     ،ايدٜٔ مبعٓاٙ ايعاّ ٫بد إٔ ٜتُٝص قدز املطتطاع   بإٔ َا ٖٛ املكؿٛد َٔـ ايـدٜٔ مبعٓـاٙ ايعـا

ني         ٚع٢ً ؾًٝطٛف ايدٜٔ أٜكّا إٔ ٜسدـع إىل املـتهًُني يؿٗـِ بعـ  ايتعـايِٝ ايدٜٓٝـ١; ٭ٕ تعٝـ

    ٌ ؾعًـ٢ ضـبٌٝ املجـاٍ: ٫بـد يًـرٜٔ       .قسا٠٤ ٖ٪٤٫ اـاؾ١ يًدٜٔ تٛقض أؾـل ايبشـح بٓشـٛ أؾكـ

ٟٻ ؾِٗ ٚقسا٠٤ َٔ قـسا٤ات ايؿـسم   ٜبشجٛ ٕ يف ؾًطؿ١ ايدٜٔ اٱض٬َٞ إٔ ٜبٝٓٛا بػهٌ دقٝل أ

ٛټز املػــب١ِّٗ ٚاجملطِّــ١ُ عـٔـ اهلل عـٔـ   ،ايه٬َٝــ١ ٜعتُــدٕٚ ؾُــج٬ّ: بــني املطــًُني ىتًـــ تؿــ

  ٌ ني ٖـرٙ املطـأي١ ٜطـاعد نـجريّا يف فـاٍ        ،تؿٛز َتهًُٞ ايػٝع١ بػـهٌ ناَـ ٚإٕ تعٝـ

 ايبشح ٚسدٚدٙ.

ٕٸ املؿهـسٜٔ ايــرٜٔ ٜبشجـٕٛ يف َعكٛيٝــ١      ؾـإذا قب  ًٓـا ٖهــرا تعسٜــ يؿًطــؿ١ ايـدٜٔ ؾــإ
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  ٔ ــدٜ ١ يً ــات ا٭ضاضـٝـ ــس املهْٛ ــا  ،ٚتربٜ ني    ،ٚا٫ضــتد٫ٍ عًٝٗ ـٝـ ــرٜٔ وــاٚيٕٛ تب ٚنــريو اي

أٚ املؿهــسٜٔ ايــرٜٔ ٜــ٪ثسٕٚ عــدّ َعكٛيٝــ١ ٚتربٜــس بعــ  أٚ  ،ا٫ْطــذاّ بــني ايتعــايِٝ ايدٜٓٝــ١

  ٔ ِ     ٚإٔ  ،مجٝع ايككاٜا ا٭ؾـ١ًٝ يًـدٜ أٚ املؿهـسٜٔ ايـرٜٔ    ،ٖٓـاى عـدّ اْطـذاّ بـني ايتعـايٝ

  ٔ ِ      ،ٜكُٕٝٛ ٖـ٪٤٫ املؿهـسٜ ٚيف ايٓٗاٜـ١ إَـا إٔ    ،ٜٚبٝٓـٕٛ ْكـاط ايكـ٠ٛ ٚايكـعـ يف ْعسٜـاتٗ

نـٌـ ٖــ٪٤٫ ٜـدخًٕٛ يف شَــس٠ ؾ٬ضــؿ١   ،ْعسٜــ١ أخـس٣  اأٚ ٜكــدَٛ ،ٜ٪ٜـدٚا إســد٣ ايٓعسٜـات  

ُٸ٢ً ق٤ٛ ٖرا ايتعسٜـ ايدٜٔ. إذّا ٚع ؾًٝطٛف ايـدٜٔ ايـرٟ ٜتؿـد٣ يتربٜـس      بني ّا٫ تؿاٚت َٗ

ايككــاٜا ايدٜٓٝــ١ ٚا٫ْطــذاّ بٝٓٗــا ٚبــني املــتهًِ; ٭ٕ املــتهًُني أٜكــّا ٜعًُــٕٛ عًــ٢ تربٜــس    

ٚإظٗاز اْطذاَٗا أٜكّا. ٚعًٝ٘ ؾـإٕ نٌـ تأٌَـ عكًٞـ سـٍٛ ايـدٜٔ        ،ايتعايِٝ ا٭ضاض١ٝ يًدٜٔ

. ٚعٓد٥ـرٺ تتكـض أٜكـّا     ٜٓتٗٞ إىل إثبات ٚتك١ٜٛ ايككاٜا ايد١ٜٝٓ أٚ ْؿٝٗا ضٝهٕٛ ؾًطـؿ١   دٜٔـ

أٟ إٕ نــٌـ ا٭عـــاخ ٚايدزاضـــات ايعكًٝـــ١; يػـــسض إثبـــات أٚ ْؿــٞـ  ،َطـــا٥ٌ ؾًطـــؿ١ ايـــدٜٔ

ضتهٕٛ َٔ َطا٥ٌ ؾًطؿ١ ايدٜٔ. َٚٔ اؾـدٜس بايـرنس ٖٓـا أْ٘ـ ميهٔـ       ،َهْٛات ايدٜٔ

ٚبعــدد  ،ايتؿًطـــ يف بــاب ايــدٜٔ بأٜــ١ ْصعــ١ ؾًطــؿ١ٝ. ٚيف ايٓتٝذــ١ ؾبعــدد املــدازع ايؿًطــؿ١ٝ 

تٛدد يدٜٓا ؾًطؿات د١ٜٝٓ. ٚايتعسٜـ ايرٟ قـدٻَٓاٙ يؿًطـؿ١ ايـدٜٔ     ،ٜؿات املمتًؿ١ يًدٜٔايتعس

ٜػــٌُ نـٌـ تؿًطـــ ســٍٛ ايــدٜٔ. َٚـٔـ املٓاضــب ٖٓــا اٱغــاز٠ إىل ْعسٜــات بعــ  املؿهــسٜٔ  

 ب عًٝٗا بايٓكد ٚايتشُٝـ:عكِّْثِ  ،ٚايؿ٬ضؿ١ ايدٜٓٝني سٍٛ تعسٜـ ؾًطؿ١ ايدٜٔ

ٱداب١ عٔ ايط٪اٍ عٔ َا١ٖٝ ؾًطـؿ١ ايـدٜٔ: َٔـ ايؿـعب     ـ ٜكٍٛ )بسأٜ دٜٜٛظ( يف ا1

 ٔ ٔ       ،ايكٍٛ بايدق١ َا ٖٞ ؾًطؿ١ ايـدٜ يهٔـ ملـا    ،ٚزمبـا عسٸؾٗـا ايـبع  بايتؿًطــ سـٍٛ ايـدٜ

ٕٸ اٱغهاي١ٝ تبك٢ يف ٖرا ايتعسٜـ.  نإ ٖٓاى اخت٬ف سٍٛ طبٝع١ ايدٜٔ ٚايؿًطؿ١ ؾإ

ٛاد       ْكد ٚؼًٝـٌ:  ٘ ؾـعٛب١ يف ؼدٜـد   إذا مل ْـتُهٔ َٔـ تعسٜــ ؾًطـؿ١ ايـدٜٔ ؾطٓـ

إذا مل ٜٛدـد   ،َطا٥ًٗا أٜكّا; ٭ْ٘ ع٢ً أٟ أضاع ْبشح عٔ َطأي١ يف نتاب ؾًطؿ١ ايدٜٔ

 ٬َى ؾإٕ ؼدٜد َطا٥ٌ ؾًطؿ١ ايدٜٔ ضٝهٕٛ دصاؾّا.

 ؾًطؿ١ ايدٜٔ بأْ٘ تأٌَ ؾًطؿٞ سٍٛ ايدٜٔ. ؼـ عسٸف دإ 8ٖٝ

ٜٔ ؾــإٕ ٖــرا ٚايــد ملــا نــإ ٖٓــاى اخــت٬ف نــبري يف طبٝعــ١ ايؿًطــؿ١  ْكــد ٚؼًٝــٌ:

ٛاد٘ إغــهاي١ٝ    .َـٔـ اٱغــهاٍ أٜكــاّ  ايتعسٜـــ ٫ ىًــٛ ٕٸ ؼدٜــد َطــا٥ًٗا ضـٝـ ٚبايتــايٞ ؾــإ

أٜكّا. ٚيٛ ضأيٓا دإ ٖٝو: أٟ ْٛع َٔ ايتأٌَ ٖـٛ ايتأٌَـ ايؿًطـؿٞ  َٚـا ٖٞـ املُٝـصات ايـي        
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هب إٔ تتٛؾس يف ايدٜٔ يهٞـ ْعتـربٙ دٜٓـّا  ؾـإذا نـإ املكؿـٛد ٖـٛ املعٓـ٢ ايـسا٥ر يًؿًطـؿ١           

ٚزمبـا ٫ ٜٛدـد بٝٓٗـا أٟ     ،دٜٔ ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١ ضـتدخٌ أؾهـاز َٚطـا٥ٌ َتٓاقكـ١ دـداّ     ٚاي

 ٚد٘ اغرتاى يف ؾًطؿ١ ايدٜٔ.

هٕٛ    0 ـ ٜكٍٛ آْ٘ غٛزدٕ ٌْٚٝ نري ٚأدْٚٝو تات: إٕ نٌ تعسٜـ يؿًطـؿ١ ايـدٜٔ ضٝـ

َجازّا يًٓكاؽ ٚاؾدٍ. ٚؾًطؿ١ ايدٜٔ املعاؾـس٠ تعـين ؼًٌٝـ بعـ  عٓاؾـس َٚؿـاِٖٝ ا٭دٜـإ        

 ػهٌ خاف ايػسب١ٝ.ٚب

ــ           ْكد ٚؼًٌٝ: ٖٓاى إبٗاَـات يف تعسٜــ ٖـ٪٤٫ يؿًطـؿ١ ايـدٜٔ. ؾُـا ٖـٛ َكؿـٛدِٖ ب

ـٌـ» ــ١  »ٚ «ؼًٝ ــاِٖٝ ايدٜٓٝ ــا ٜطــتعٌُ يف ايؿًطــؿ١      «ايعٓاؾــس ٚاملؿ ـٌـ َ   ٖـٌـ ٜكؿــدٕٚ بايتشًٝ

ــ٢ ايتؿًطـــ.           ــاّ َعٓ ـٌـ عـٔـ إبٗ ـٌـ ٫ ٜك ــاّ ايتشًٝ ــإٕ إبٗ ــ٢ٶ آخــس  ؾ ــ١ أٚ ٜكؿــدٕٚ َعٓ ايتشًًٝٝ

ِ    ٚنريو عٓاؾ ؾُـا ٖـٛ املكؿـٛد بايـدٜٔ  َٚـا ٖـٛ تعسٜؿ٘ـ          ،س َٚؿـاِٖٝ ا٭دٜـإ تعـبري َـبٗ

ــبني        ــد إٔ ت ١ ايــي ٫ب ٟٻ َؿٗــّٛ أٚ املؿــاِٖٝ ايس٥ٝطـٝـ ٖٚـٌـ املكؿــٛد َـٔـ ايعٓاؾــس ٚاملؿــاِٖٝ أ

 بػهٌ دقٝل 

 

 ــــــ اضتٓتاج

ظٗــس يف ا٭عــاخ ايــي طسســت يف ٖــرٙ املكايــ١ إٔ تعسٜـــ ؾًطــؿ١ ايــدٜٔ ؾــعب دــدّا  

 َٚػهٌ.

ٚ   ٔ يهـٞـ تتُٝــص  ،قــد ســاٍٚ نـٌـ َـٔـ ؾ٬ضــؿ١ ايــدٜٔ إٔ ٜكــدّ تعسٜؿــّا يؿًطــؿ١ ايــدٜ

 َطا٥ًٗا أٜكّا.

ا     ٚقًٓــا نــريو: إٕ   ،يهـٔـ تعــسٜؿِٗ ٚادـ٘ـ إبٗاَــات عدٜــد٠. ٚقــد أغــسْا إىل بعكـٗـ

تعسٜـ ؾًطؿ١ ايدٜٔ َتؿسع عٔ تعسٜــ ايؿًطـؿ١ ٚتعسٜــ ايـدٜٔ. ٚملـا نـإ تعسٜؿُٗـا ٜٛاد٘ـ         

١ ؾـــإٕ ٖـــرٙ اٱ غـــهاي١ٝ تطـــسٟ إىل تعسٜــــ ؾًطـــؿ١ ايـــدٜٔ. ٜٚبـــدٚ إٔ  إغـــهايٝات أضاضــٝـ

ايتعسٜـ ايرٟ اقرتسٓاٙ يؿًطؿ١ ايدٜٔ ٜٛاد٘ـ بأقٌـ اٱغـها٫ت عٓـد املكازْـ١ َـع ايتعسٜؿـات        

 ا٭خس٣.
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 االجتاٙ ايتكًٝدٟ املعاؾس يف إٜسإ
ّْٛات ٚاخلؿا٥ـ ْٚكد ايعكٌ ٚاملُازض١  زؾد امله

 

 يعثد الحسٍه خسروپىاد. الطٍخ 

 صالح الثدراوي  :ترجمح

 

 ايتٝاز ايتكًٝدٟ ــــــأ ـ 

ض خؿـا٥ـ ٚعٓـاٜٚٔ           ع٢ً زَـٛش َكـ٫ٛت ا٭عـاخ ٚايدزاضـات ايدٜٓٝـ١ ايكٝـاّ بتٛقٝـ

٤ َٔـ ٖـرا ايكبٌٝـ ستـ٢ اٯٕ.           َك٫ٛت ِٗ بايتؿؿٌٝ. ٚيهٔ  ـا ٜ٪ضــ ي٘ـ أْ٘ـ مل وـدخ غٞـ

اخ ايدٜٓٝـ١ املعاؾـس٠   ت ٚا٭عـ أؾبض اؿدٜح عٔ خؿا٥ـ ٚتؿاؾٌٝ ايدزاضا ٚهلرا ايطبب

عـاخ  ; ٚاضـتٓادّا يًدزاضـات ٚأ  ٚبهٌـ أَاْـ١   ،. ٚضٛف أضـع٢ يف إٜسإ أَسّا يف غا١ٜ ايؿعٛب١

 .ٜسإايد١ٜٝٓ املعاؾس٠ يف إإىل تبٝني خؿا٥ـ ايبع  َٔ ا٫ػاٖات  ،ايتٝازات ايؿهس١ٜ

 

 املؤضط١ ايد١ٜٝٓ ـــــــ 1

ٜـ   ٜستبط ا٫ػاٙ ايدٜين ايتكًٝدٟ بامل٪ضطـ١ ايدٜٓٝـ١    . ٫ٚ ١ َ٪ضطـ١ أخـس٣  أنجـس َٔـ أ

 ١ ٚا٫ػاٙ ايتكًٝـدٟ يف املعٓـ٢،  تعين ٖرٙ اؾ١ًُ ٚدٛد ايرتادف ٚايتػاب٘ بني امل٪ضط١ ايدٜٓٝ

ُا ايــبع  بًشــاظ املؿــدام;  ٚيهـٔـ ٜٓطبــل نـٌـ َـٔـ ٖــرٜٔ ايعٓــٛاْني ع  إذ ٜتطــِ ًــ٢ بعكـٗـ

ـَـ   ح ميهـٔـ عٝــ ٔ َبــاد٨ ايتٝــاز ايعكًـٞـ اٱضــ٬َٞ، ايتٝــاز ايتكًٝــدٟ بأْـ٘ـ وُـٌـ ايهــجري 

يف ظٌ ٖـرٙ   مت إؾ٬س٘ ٚإنُاي٘قد ٚ ،ٚيٝد ايتٝاز ايتكًٝدٟ تباز ايتٝاز ايعكًٞ اٱض٬َٞاع

١ ايٛقــٛف عًــ٢ املــساد بهًُــ١   ضــات املُٗــ١ ســٍٛ امل٪ضطــ١ ايدٜٓٝــ١ ســد٣ ايدزاَٚـٔـ إ .ايككـٝـ
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ٍ  .. ٚميهـٔـ ايكٝــاّ بٗــرا ا٭َــس َـٔـ عــد٠ شٚاٜــا  «ايسٚســاْٞ» ٝؿات تــأتٞ بــايطٛ ، بعــ  ايتؿـٓـ

  .ٚايبع  اٯخس ٜٛدد بٝٓٗا تداخٌ ،عسض بعكٗا ايبع س يف ٚايبع  اٯخ

 

 ٚاضتدداَٗا ــــــ ايسٚحاَْٞا١ٖٝ ن١ًُ ـ 1

« ٞ ٞ  َؿــطًض  «ايسٚســاْ ضــني ٚاجملتٗــدٜٔ َٚسادـــع   ٜطًــل عًــ٢ غــسو١ املدزِّ    ؾازضــ

ؾكــ٬ّ عـٔـ ايطٝـــ ايهــبري ايــرٟ ٜكــِ أنجــس َـٔـ ضــتني أيؿــّا َـٔـ طــ٬ب ايعًــّٛ     ،ايتكًٝــد

ٞ  ». (1)كدَات ٚايططٛن ٚايبشح اـاززايد١ٜٝٓ ملساسٌ امل ٔ   «ٚنًُـ١ ايسٚسـاْ ( )أٟ زدٌـ ايـدٜ

ــ٢ طــ٬      ــل عً ــأخس أطً ــٛإ َت ــاز٠ عـٔـ عٓ ــ١ اٱضــ١َٝ٬ يف ســدٚد ايكــسْني    عب ــّٛ ايدٜٓٝ ب ايعً

ٔ    ٕٜٛعسؾ ٛاٚناْ ا٭خرئٜ، . ، ٚغـري ذيـو  ٚاٯخْٛـد  ،: عـامل ايـدٜٔ، ٚاملـ٬ٓ   قبٌـ ذيـو بعٓـاٜٚ

ِ ايدٜٓٝـ١       ٜٚتُجٌ ايدٚز ايػمؿٞـ أٚ ايـراتٞ يًس   ني ٚإزغـاد ٚإبـ٬ؽ ايتعـايِٝ ٚايكٝـ  ;ٚسـاْٞ بتبٝـ

  ُ ٔ بٗــدف تطبٝــل ايــدٜٔ عًــ٢ أزض ايٛاقــع يًػــسا٥ض املمتًؿــ١ يً ايػــبٗات  ذتُــع ٚاٱدابــ١ عــ

َٔـ   ،ٚيٝات املمتًؿـ١ ٭دٚاز ا٫دتُاعٝـ١ يًسٚسـاْٞ يف ايتؿـدٟ يتشٌُـ املطـ٪     اتتُجٸٌ ٚ .ايد١ٜٝٓ

 ري٠ ٚايهبري٠، ٚايككـا٤، ٚعكـ١ٜٛ ايربملـإ،   ا٥س ايتٓؿٝر١ٜ ايؿػٚايدٚ : قٝاد٠ اؿهِ،قبٌٝ

 ِ ِ ،ش١ ٚايػــسط١ٚايكــٛات املطــً ،ٚاؾاَعــات ،ٚمتجٝـٌـ ايكا٥ــد يف ايرتبٝــ١ ٚايتعًـٝـ يف  ٚايتعًـٝـ

 ،ٚإَا١َ املطـذد ٚقٛاؾٌـ اؿـر ٚايصٜـاز٠     ٚايجا١ْٜٛ ٚاؾاَعات،املدازع ا٫بتدا١ٝ٥ ٚاملتٛضط١ 

ب ايعًـّٛ ايدٜٓٝـ١ ٚايسٚسـاْٝني أ٫    ٚهب عًـ٢ طـ٬   .َهاتب ايصٚاز ٚايط٬م ٚغريٖاز٥اض١ ٚ

ٚهب عًِٝٗ إٔ ٜكَٛٛا دا٥ُّا  ،ٜٓطٛا دٚزِٖ ايػمؿٞ عٓد تٛاددِٖ يف املٛاقع ا٫دتُاع١ٝ

ضٛا٤ يف ز٥اضـ١   ،بأدا٤ ايٛادبات ايرات١ٝ يًسٚساْٞ بهٌ ٚعٞ ٚتٛاقع يف أٟ َٓؿب ناْٛا

ِ يف املدزضــ١   أّ يف كا٥ــد يف إسـد٣ امل٪ضطــات متجٌٝـ اي ّ يف يف ايربملــإ أ ّاؾُٗٛزٜـ١ أ  ايتعًٝـ

ني َٓــاٖر ايــدٜٔ ٚايــدؾاع عٓٗــا  ٞ ايكٝــاّ ٚاؾاَعــ١، ٖٚــ . ٜٚهــٕٛ تٛادــد ايسٚســاْٞ يف  بتبـٝـ

ّا َـ٪ثِّسّا عًـ٢ امل٪ضطـات    امل٪ضطات اؿه١َٝٛ ٚادبـّا بػـسط إٔ ميـازع ؾٝ٘ـ ايسٚسـاْٞ دٚز     

ظ إٔ تػــري   ،اؿهَٛٝــ١  أخ٬قٝــ١ ايسٚســاْٞ ٚيباضـ٘ـ ايــدٜين.    امل٪ضطــات اؿهَٛٝــ١    ٚيـٝـ

ؾــؿٛف ايكــٛات املطــًش١ أٚ ايٛضــط اؾــاَعٞ نُُجـٌـ يًــٛيٞ  ؾعٓـدَا ٜتٛادــد ايسٚســاْٞ يف 

ؼ      ْ٘ـ  ،٭أٚ إدازٜـّا ْاؾـرّا يف اؾاَع١   ،ايؿكٝ٘ عًٝ٘ إٔ ٫ ٜعتـرب ْؿط٘ـ قـابطّا نـبريّا يف اؾٝـ

رٚب يف بٛتضٝٓطـــ٢ يف ٖـــرٙ اؿايـــ١ دٚزٙ ٚٚادبــ٘ـ ايؿعًــٞـ ٚايػمؿــٞـ كـــ١ امل٪ضطـــ١ ، ٚضــٝـ
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اش لـ ت٬غ٢. ٖرا ايكسز ايـرٟ ؼـدثٓا عٓ٘ـ ٫ ىًــ ايعذـص يف إ     ، ٜٚايعطهس١ٜ ٚاؾاَع١ٝ

بــٌـ ٜعطــٞـ يًٓـــاع اْطباعـــّا ضـــًبّٝا عــٔـ سكٝكـــ١ دٚز   ايـــدٚز ايػمؿــٞـ يًسٚســـاْٞ ؾشطـــب،

 .ػب١ٗ سٍٛ ايتعايِٝ ايد١ٜٝٓ ْؿطٗاًل ايىأٟ  ،ايسٚساْٞ

ٕ ايتعسف ايطسٜع ع٢ً زدٌ ايـدٜٔ َٔـ قبٌـ ايٓـاع عادـ١ إىل َعٗـس خـاف َسَـٛش         إ

ٟٸؾهُــا أ .بًبــاع زدـٌـ ايــدٜٔ ٌٜتُجٻــ ; يتطبٝــل َـٔـ امل٬بــظ خــافٸ ٕ ايكــابط عادــ١ إىل ش

ٟٸ ايكإْٛ ٚاضتتباب ا٭َٔ، ؾإ ٘   ٕ زدٌ ايدٜٔ عاد١ ٖٛ اٯخـس إىل ش ٱغـاع١ سايـ١    ;خـاف بـ

يف ٚبٗــدف ايٛقــٛف  ;ٚبــايٓعس ٭ُٖٝــ١ ٖــرٙ املطــأي١ .ا٫ضــتكساز املعٓــٟٛ ٚايــدٜين يــد٣ ايٓــاع

 أؾـدز زقـا غـاٙ بًٗـٟٛ أَـساّ      ،ٚاضت٦ؿـاهلا  ،٫دتُاع١ٝ يسدٌ ايدٜٔٚد٘ ا٭دٚاز ايجكاؾ١ٝ ٚا

عبـاز٠ عٔـ َ٪ضطـ١ ٜكـّٛ ط٬بٗـا بايدزاضـ١        إذّا ؾامل٪ضطـ١ ايدٜٓٝـ١   .بعدّ ازتدا٤ ايـصٟ ايـدٜين  

ٚبعـد ازتـدا٤ امل٬بـظ ايدٜٓٝـ١ اـاؾـ١       ،(ظ ٚايتٗرٜب يف َدازضٗا ايد١ٜٝٓ )اؿٛشاتٚايتدزٜ

لاش ايتطبٝل ايعٝين يًـدٜٔ عًـ٢ أزض   ; بٗدف إِ ٚٚععِٗبِٗ ٜكَٕٛٛ بتبًٝؼ ايٓاع ٚإزغادٖ

ٚي١ٝ ا٫طـ٬ع عًـ٢   ِ ٜتشٌُـ َطـ٪  ٚيهٔ ا٭َس املطًِٓ ب٘ بطبٝع١ اؿـاٍ إٔ نٌـ َطـً    .ايٛاقع

عري املتمؿِّـ  يكٝـاّ بتبًٝػٗـا ٚإٜؿـاهلا إىل اٯخـسٜٔ; إ٫ أ    ٚا ،تعايِٝ ايدٜٔ ٚغاؾـ١   ،ـٕ ايتٓـ

ؿـني ٚعًُـا٤   ٚي١ٝ املتمؿِّاؾس٠، ٖٛ َٔ َط٪ؿٛف ايد١ٜٝٓ بايتطٛزات املععٓد اؾطداّ ايٓ

سٚاٜـات. ٚعًـ٢   ٖٚرٙ اؿكٝك١ تطتؿاد أٜكّا َٔ آٜـات ايكـسإٓ ايهـسِٜ ٚاي    .ايدٜٔ ٚايسٚساْٝني

ٝٳٓؿٹــسٴِٚا ﴿: يتؿــات إىل اٯٜــ١ ايهسميــ١ ايتايٝــ١ميهـٔـ ا٫ ضــبٌٝ املجــاٍ: ٕٳ يٹ ٓٴــٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ اِي َٳــا َنــا ٚٳ

ِّ ؾٹسٵ َٹٔ ُن ٛٵ٫َ ْٳَؿسٳ  ِٵ ٔإذٳا زٳدٳعٴـِٛا   َنَٖؾ١ّ َؾًَ ٗٴ َٳ ٛٵ ٝٴٓرٹزٴِٚا َقـ ٚٳيٹ  ٔٔ ٗٴِٛا ؾٹٞ ايدِّٜ ٝٳتٳَؿٖك ِٵ َط٥َٹَؿ١ْ يِّ ٗٴ ٓٵ ِّ َق١ٺ 

ٕٳ ِٵ ٜٳشٵرٳزٴٚ ٗٴ ِٵ َيعٳًٖ ٔٗ ٝٵ  .(188 :)ايتٛب١ ﴾ٔإَي

 ١ ؾـازدعٛا ؾٝٗـا إىل زٚا٠ سـدٜجٓا;   أَـا اؿـٛادخ ايٛاقعـ   »: #اٱَاّ املٗدٟنُا قاٍ 

  ِ ه ِٗ ٚأْـا سذـ١ اهلل   ،ؾـإِْٗ سذـي عًـٝـ ابــ١ ٚقـد ٚزد ٖـرا اؿــدٜح يف َعـسض إد    .(8)«عًـٝـ

ـ  عًــ٢ َطــا٥ٌ إضــشام #إَــاّ ايعؿــس  بـٔـ ٜعكــٛب. ٜٚــبني اٱَــاّ يف ٖــرا اؿــدٜح ايػــسٜ

ع١ بـايسدٛع      ايد١ٜٝٓ املطتذد٠ يف عؿس ايػٝب١،ٚي١ٝ ايػٝع١ ػاٙ املطا٥ٌ َط٪ ؾٗـٛ ٜـأَس ايػٝـ

يػـسض ؾٗـِ    ا٤ ٚعًُا٤ ايدٜٔ;ؿ١ ٚايؿكِٖٗٚ ايػمؿٝات ايد١ٜٝٓ املتمؿِّ ،إىل زٚا٠ اؿدٜح

ٕ ٖــرٙ ايػــسو١ َتمؿؿــ١ يف ٚضــا٥س املطــا٥ٌ ا٫دتُاعٝــ١ ا٭خــس٣; ٭ا٭سهــاّ ايػــسع١ٝ 

٘    ^يرٜٔ ٜؿُٕٗٛ أسادٜح أٌٖ ايبٝتِٖٚ ا ،ايدٜٔ َٚٔ ذٟٚ اـرب٠ ؾٝ٘  ،عًـ٢ أسطٔـ ٚدـ
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٘  ٚاحمل ،ٜٚعسؾٕٛ ايعاّ َٓٗـا ٚاــاف   ٌ   ،هـِ ٚاملتػـاب ظ َـسادٙ  . ٚٚايؿـشٝض ٚايباطـ  ×يٝـ

ظ  ذيــو أ; ايــرٜٔ ٜٓكًــٕٛ ايسٚاٜــ١ بــدٕٚ ؾُٗٗــا  أٚي٦ــو  «ٚا٠ ســدٜجٓاز»َـٔـ  ٕ ٖــ٪٤٫ ا٭ؾــساد يـٝـ

يؿكٗـا٤   اىلإٕ ايسدـٛع  َٚٔـ ٖٓـا ؾـإ    .٥ٌ ايؿكٗٝـ١ ٚايدٜٓٝـ١  بٛضعِٗ سٌ ايعكد ايـي تٛاد٘ـ املطـا   

ظ أَـسّا َطـتشبّا،    ٚاملتمؿؿني ٞ      ٚعًُا٤ اٱض٬ّ يف عؿس ايػٝبـ١ يٝـ ، بٌـ ٖـٛ ٚادـب غـسع

إٔ ٜهْٛٛا َتطًشني بايعدٜد َٔـ  ٚاَسِٖ. إذّا هب ع٢ً عًُا٤ ايدٜٔ ٫ٚ هٛش عدّ إطاع١ أ

٘  ،ٚعًِ ا٭ؾٍٛ ٭دب،نعًّٛ ا ،ايعًّٛ ٚعًـِ   ،ٚعًـِ اؿـدٜح   ،ٚعًـِ ايتؿطـري   ،ٚعًِ ايؿكـ

ــِ ا٭خــ٬م  ،ايهــ٬ّ ٍ  ،ٚعً ــِ ايسدــا ــ١  ،ٚعً ــِ ايدزاٜ ـٔـ    ، ٚغريٖــا;ٚعً ــٛا َ يهـٞـ ٜتُهٓ

 .  تمؿـ اي٬شّ يف ايعًّٛ اٱض١َٝ٬اؿؿٍٛ ع٢ً اي

ٔ    ٚاملٛقٛع املِٗ   ،ايرٟ هدز ا٫يتؿات إيٝ٘ أْين ٫ أز٣ ايـدٚز ايػمؿٞـ يسدٌـ ايـدٜ

ـ ٚايطبكــ١ ،٫ يف امل٪ضطــ١ ٟٸ ،ٚاملٓصيــ١ ا٫دتُاعٝــ١ ،٫ٚ يف ايؿـٓـ ٟٸ ٚايــص ٞٸ ايسَــص  ،يًسٚســاْ

جٝـ١ ٚايتبًٝػٝـ١ يًشـٛشات ايعًُٝـ١،     ٚنٝؿ١ٝ تأَني ايٓؿكات اٱدازٜـ١ ٚايجكاؾٝـ١ ٚايتعًُٝٝـ١ ٚايبش   

عٌُـ  ٗـا ٖٞـ َٔـ ا٭َـٛز املُٗـ١ ايـي تعـرتض        ٝيإٕ مجٝع ا٭َـٛز ايـي أغـسْا    ٓت أز٣ أٚإٕ ن

ايدٜٓٝـ١  ٕ ايدٚز ايػمؿٞ يًسٚسـاْٞ ٜهُٔـ يف املعسؾـ١    : إَٚٔ ٖٓا هب إٔ ْكٍٛ ايسٚساْٞ.

 أٟ ،ٚســاْٞ ؾــ١ً ٚثٝكــ١ بايٓؿــٛف ايدٜٓٝــ١ٕ ميتًــو ايسٚاَــت٬ى اـــرب٠ يف ايــدٜٔ. ٚهــب أ

١ ايكــسإٓ ٔ  أٟ ،يجكاؾٝــ١ٚايٓؿــٛف ا ،ٚايطـٓـ ٚهــب إٔ تعًــِ  .املــٛزٚخ ايتكًٝــدٟ يعًُــا٤ ايــدٜ

دــا٤ت يتــأَني اؿــد قــد ٚ ،ٕ ايٓؿــٛف ايدٜٓٝــ١ ٖـٞـ أشيٝــ١ ضطــ١ ايدٜٓٝــ١ ٚزدــاٍ ايــدٜٔ أ امل٪

 ،ٚعٓــدَا ٜهــٕٛ دٚز ايــدٜٔ ٖــٛ اهلداٜــ١   ، ٚتٛدٝـ٘ـ ا٭ٚاَــس هلــِ. ا٭قؿــ٢ َـٔـ ٖداٜــ١ ايبػــس 

ٞ اهلدا١ٜ َستبط١ بايٓؿٛف ايد١ٜٝٓ، ؾإٚتهٕٛ ع١ًُٝ   ،ٕ ايدٚز ايػمؿٞ ٚايراتٞ يًسٚسـاْ

اهلداٜــ١ عـٔـ طسٜــل ايٓؿــٛف هــب إٔ ٜهــٕٛ ٖــٛ اٯخــس يف  ،بؿــؿت٘ املتــٛيٞ ٚعــامل ايــدٜٔ

كـٌـ نُؿــدز ٚنــأدا٠ يف َعسؾــ١  ٚاملعــسٚف طبعــّا إٔ عــامل ايــدٜٔ ٜطــتؿٝد َـٔـ  ايع  ايدٜٓٝــ١.

ٚي١ٝ ٪َطـ إٕ  ٚخ٬ؾـ١ ايكـٍٛ:   .ٝت٘ـ ايدٜٓٝـ١  أٚ بديٌٝ سذ ،بديٌٝ اؿذ١ٝ ايرات١ٝ يًعكٌ ايدٜٔ;

 :  زداٍ ايدٜٔ تتُجٌ يف َا ًٜٞ

   .َعسؾ١ ايدٜٔ ٚؾُٗ٘ عٔ طسٜل املؿادز ايد١ٜٝٓ ـ1

   .ٚايدؾاع عٓٗا ،احملاؾع١ ع٢ً املعازف اٱض١َٝ٬ ـ8

 .ٚتبًٝػٗا ،ايرتٜٚر يًُعازف اٱض١َٝ٬ ـ0
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   .املتابع١ ٚايتؿدٟ يًكٝاد٠ يف تٓؿٝر ا٭سهاّ ٚايػعا٥س ايد١ٜٝٓ يف اجملتُع ـ4

يعـدد  ٜٚـتِ ٚقـع ايـرباَر ٚاـطـط      يًسٚساْٞ ٖٞ اؿٛش٠ ايعًُٝـ١.  ١ٝايب١٦ٝ اؿكٝك إٕ

ُ    ملـدٕ اٱٜساْٝـ١  نبري َٔ اؿٛشات ايعًُٝـ١ يف ا  ٝـ١ يف َدٜٓـ١   ، املدعَٛـ١ َٔـ قبٌـ اؿـٛش٠ ايعً

تٗا َٔ قبٌـ َسنـصٜٔ َتؿـسعني عٓٗـا،     ٜٚتِ إداز ،َٔ قبٌ ايػٛز٣ ايعًٝا يًشٛش٠ ايع١ًُٝ ،قِ

ٚبـايسغِ   .َٚسنص إداز٠ اؿٛشات ايع١ًُٝ يًٓطـا٤  ،ؿٛشات ايع١ًُٝ يًسداٍ: َسنص إداز٠ اأٟ

ــ٪  ـٔـ َطـ ــإ   ٚيٝاتٗاَـ ــ١ بـ ــّٛ اٱداز٠ املسنصٜـ ــع١ تكـ ــات  ايٛاضـ ــص ايدزاضـ ــات َٚسنـ داز٠ املعاْٚٝـ

 ،(0)قا٥ــــد ايجــــٛز٠. ٚيًُ٪ضطــــات املستبطــــ١ مبهتــــب ا٭عــــاخ ايجكاؾٝــــ١ يًشــــٛش٠ ايعًُٝــــ١ ٚ

ٚاملسانــــص املستبطــــ١ مبهاتــــب  ،(4)َٛــــ١ٚامل٪ضطــــات املستبطــــ١ مبهتــــب ايكا٥ــــد ٚاؿه

ــ١ املطــتك١ً أٚ غــب٘ املطــتك١ً             ،(5)املسادــع ــ١ ـ ايجكاؾٝ ١ ـ ا٫دتُاعٝ  ،(6)ٚايتٓعُٝــات ايطٝاضـٝـ

 ٪ثس٠ يف اؿٛش٠ ايع١ًُٝ.املٓػاطات ٚاي

  

 تؿٓٝف عًُا٤ ايدٜٔ ــــــ ـ 3

١ ٚإسـد٣ طـسم َعسؾـ    .(7)ميهٔ إٔ تٴعسف ايتٝازات ايد١ٜٝٓ بأغهاٍ ٚأ ـاط َتٓٛعـ١  

ٚايػــهٌ اٯخــس ع٬قــ١ ايسٚســاْٝني     ،ٖـٞـ ع٬قــ١ زدــاٍ ايــدٜٔ باؿداثــ١     أْــٛاع ايتٝــازات 

َـ   ،بايطٝاض١  ِ ٚايػـهٌ ايجايـح    ع اؾُٗٛزٜـ١ اٱضـ١َٝ٬ يف إٜـسإ;   ٜٚتبع٘ ع٬قتِٗ ٚتعاًَٗـ

   .ع٬ق١ ايسٚساْٝني ٚتعاًَِٗ َع دزاض١ ايدٜٔ ٚاملعسؾ١ اٱض١َٝ٬

 

 عًُا٤ ايدٜٔ ٚاحلداث١ ـــــــ 4

 ات:عـ ُٛٔ ٚتعاًَِٗ َع ايعؿس١ْ ٚاؿداث١ تكطُِٗ إىل ث٬خ ف٬ق١ زداٍ ايدٜعإٕ 

ٚفُٛعــ١ اؿــداثٜٛني   ;ايتكًٝــدٜني اؿــداثٜٛني فُٛعــ١ ٚ ;فُٛعــ١ ايتكًٝــدٜني ايؿــسف  

ٖٞـ عـدّ اَـت٬ى     ـاؾـ١ جملُٛعـ١ ايتكًٝـدٜني ايؿـسف    ايع٬َـ١ ايؿازقـ١ ٚاملٝـص٠ ا   ٚ .ايؿسف

 ،ٚتأنٝدِٖ عًـ٢ اؿؿـاظ عًـ٢ املـٛزٚخ ايطـابل      ،اث١املعسؾ١ ايدقٝك١ ٚاملتمؿؿ١ عٔ اؿد

 ات أخس٣:عُٛ فٖرا ا٫ػاٙ إىل قد تػعٸبٚ .ٚاؿ٪ٍٚ دٕٚ تػٝريٙ

ًٝـدٟ ايؿـسف متتـاش بعـدّ ا٫نـرتاخ بعـاٖس٠ اؿداثـ١        فُٛعـ١ َٔـ ا٫ػـاٙ ايتك   ـ 1

ا،  ـٗـ ــا٫٩تٗا ٖٚٛادطــ ــ١     ٚتطــ ــصات اؿداثــ ــ  َٓذــ ـٔـ بعــ ــتؿٝد َــ ــت تطــ ـٌـ ،ٚإ ناْــ : َجــ
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اؿــد رٙ اجملُٛعــ١ َـٔـ زدــاٍ ايــدٜٔ، ٚعًــ٢ ايــسغِ َـٔـ َػــازنتٗا يف     ٖٚــ. ايتهٓٛيٛدٝــا

٫ٚ تـٛيٞ   ،تٗتِ ؾكط باملطا٥ٌ ايتكًٝدٜـ١ عاّ ايطٝاضٞ يف إٜسإ،ا٭د٢ْ َٔ اٱغساف ع٢ً ايٓ

َٝــ١ ٚايؿكٗٝــ١ ٚاؿكٛقٝــ١  ٚبايػــبٗات ايؿًطــؿ١ٝ ٚايه٬ ،بأســداخ ايعــامل املعاؾــس  اٖتُاَــّا

١ ٚا٫دتُاعٝــ١ يف   ْٗــا ٫ تطــسن ْعسٜــ١ َع اؾدٜــد٠. نُــا أ ٝٓــ١ يف َٝــدإ ايككــاٜا ايطٝاضـٝـ

ـ ايعًُـا٤   . ٚٚأنجس اٖتُاَٗا ٜٓؿب ع٢ً اضتك٬ٍ اؿـٛشات ايعًُٝـ١   .ايعامل اٱض٬َٞ ٜؿٓـ

د اـــ٥ٛٞ :َجـٌـ ،كًٝــدٜٕٛ املعاؾــسٕٚا٭ؾــٛيٕٝٛ ايت د سطـٔـ ايكُـٞـ ،ايطـٝـ خ  ،ٚايطـٝـ ٚايػـٝـ

 ٞ ٟ ٚ ،ٚسٝــد اـساضـــاْ خ دــٛاد ايتربٜـــص ا٭خبـــازٜٕٛ ايتكًٝـــدٜٕٛ ، ٚايعًُــا٤  ٚغريٖـــِ ،ايػــٝـ

: ٕاملعاؾـــسٚ د قُـــٛد املٛضـــٟٛ د، َجــٌـ خ امل ،ٖطـــسخٞايطــٝـ ، قـــُٔ ٖـــرٙ اَكـــاْٞٚايػــٝـ

ٕ ايعًُــا٤ ا٭ؾــٛيٝني ايتكًٝــدٜني ٫  ، ٖٚــٛ أٚيهـٔـ َــع ٚدــٛد ٖــرا ايؿــازم بُٝٓٗــا    ايطبكــ١،

٦ّا َـٔـ املػــازن١  ،كايؿــ١ يٓعــاّ اؾُٗٛزٜــ١ اٱضــ١َٝ٬  ١ٜبــدٕٚ أٜــ ٚاؿــد  ،بـٌـ ٜبــدٕٚ غـٝـ

ايــرٜٔ هلــِ  ،خبــازٜني ايتكًٝــدٜنيَـٔـ اٱغــساف أٜكــّا، عًــ٢ ايعهــظ َـٔـ ايعًُــا٤ ا٭ ا٭دْــ٢ 

١ ٚايػــسعٝ      ــ١ ٚا٭ضاضـٝـ ـٔـ ايٓكــد ٚا٫عرتاقــات اؾٖٛسٜ ــ١   ٚدٖٛــّا َ ١ ػــاٙ ْعــاّ اؾُٗٛزٜ

 اٱض١َٝ٬.

َٔ ا٫ػاٙ ايتكًٝدٟ ايؿسف متتاش باَت٬نٗـا اؿـد ا٭دْـ٢ َٔـ ايـٛعٞ      ـ فُٛع١ 8

١    بدٕٚ املعسؾ١ ايهاؾ١ٝ بٗـا. ، ٚيهٔ ٚاٱملاّ باؿداث١ نِٗ ٚاَـت٬  ،ٚبـداؾع املعسؾـ١ ايٓؿطٝـ

إٔ نٌـ  ، ٜٚعتكـدٕٚ  َٚعازقـ١ اؿداثـ١   ،طـايبٛا بايػريٜـ١   يتؿطري خاف عٔ ايدٜٔ ٚسدٚدٙ،

ـ٘ـ ؾــإ     َٛدــٛد يف اؿكــاز٠ اٱْطــا١ْٝ ٖــٛ َــا  ــا٤. ٚعًٝ ـٌـ ا٭ْبٝ ـ٘ـ َـٔـ قب ــ١ قــد مت بٝاْ ٕ اؿداث

ٕ ٖٞـ َٔـ بـدع آخـس ا     ، نايتهٓٛيٛدٝا،ْٚتا٥ذٗا  .ٚظـاٖس٠ شا٥ـد٠ عٔـ َدْٝٸـ١ ا٭ْبٝـا٤      ،يصَـا

٫ٚ  ،بٝٸٔ مجٝع املتطًبـات ايبػـس١ٜ يبٓـا٤ اؿكـاز٠     قد إٔ ايدٜٔ اٱهلٞ ُٛع١ٚتعتكد ٖرٙ اجمل

      ٞ ٜٓبػٞـ ا٫نـرتاخ ملطـأي١ اٱدابـ١     ٫ٚ  ،ساد١ ٭ٟ ْـٛع َٔـ ايعكٌـ ايؿًطـؿٞ ٚا٫ختبـاز ايعًُـ

ــامل املتشكِّــ   عـٔـ ــرٍ  ،ستطــا٫٩ت ايع ــ١ يتطــا٫٩تِٗ، ٚإ أٟ دٗــد ٱهــا أٚ ب ٕ نــاْٛا د إداب

 .ٔ بــاب ايكــسٚز٠ ٚأنـٌـ املٝتــ١َــ ،هٝــصٕٚ ا٫ضــتؿاد٠ َـٔـ بعــ  َٓذــصات اؿداثــ١ ٚاملدْٝــ١ 

ُط َـٔـ ايــتؿهري نــإ يـ٘ـ ايهــجري َـٔـ املسٜــدٜٔ ٚا٭تبــاع يف بداٜــ١ َسسًــ١ دخــٍٛ    ٖٚــرا ايـٓـ

ــدإ اٱضــ١َٝ٬   ــ١ إىل ايبً ــٛز٠ ايدضــتٛز١ٜ   ،اؿداث ــ١ ايج ايعؿــس ٚيهـٔـ ٫ تٛدــد يف   ،َٚسسً

ُط َـٔـ ايــتؿهري    ١ بــازش٠ تــداؾع عـٔـ ٖــرا ايـٓـ ٕ َٚـٔـ اؾــدٜس بايــرنس أ  .(8)ايــسأٖ غمؿـٝـ
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     ٘ ــدٟ ايؿــسف أؾؿــض عـٔـ َعازقــت ٘   ،ا٫ػــاٙ ايتكًٝ ت بعــ  ،  ػــاٙ ٚأعــسب عـٔـ سطاضـٝـ

ٌ   ،َطتًصَات ا٫ػاٖات ايؿهس١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ اؿدٜج١ يف ايعـامل املعاؾـس   از ا٭ؾهـ  :َٔـ قبٝـ

 .دٕٚ ا٫يتؿات إىل أؾٍٛ َٚباْٞ اؿداث١ ،ٚاملازنط١ٝ ٚا٫ػاٙ ايهطسٟٚ، ،ايبٗا١ٝ٥

ٔ زدـــاٍ ايـــدٜٔ ٚع٬قـــتِٗ اجملُٛعـــ١ ايجاْٝـــ١ َـــ ٝـــدٟ اؿـــداثٟٛا٫ػـــاٙ ايتكًميجــٌـ 

ايــرٟ ٜطــتؿٝد َـٔـ املــٛزٚخ ايتكًٝــدٟ ايطــابل يًــدٜٔ اٱضــ٬َٞ ٚايٓؿــٛف    باؿداثــ١، ٖٚــٛ 

ٚيـ٘ـ  ،بــايػسب ٚاؿداثــ١ٚميتًــو أٜكــّا دزدــ١ عايٝــ١ َـٔـ ايــٛعٞ ٚايدزاٜــ١    ،ايدٜٓٝــ١ َـٔـ دٗــ١ 

ٖـِ زدـاٍ    تشكس يف ايػسب. ٚبعباز٠ أخس٣:خ٬ف ْط  َع ايتطا٫٩ت ايي ٜجريٖا ايعامل امل

ٚعًـ٢   ،ًعني ع٢ً ايتعـايِٝ ٚاملـٛزٚخ ايكـدِٜ ٚايعًـّٛ اٱضـ١َٝ٬ ايتكًٝدٜـ١ َٔـ دٗـ١        ايدٜٔ املٖط

١ ٚا٫دتُاعٝـ١   ع٢ً املعـاٖس ايطٝا  اًٛعقد آطٚ  املتشكس َٚٓذصات٘ َٔ د١ٗ أخس٣،ايعامل ضٝـ

ٚبٗـدف اؿـد َٔـ ٖـرا ايكـسز       املرٖب ا٫ضتعُازٟ يًدٍٚ ايعع٢ُ. :َٚٓٗا ،يًعامل املتشكس

طسسـت ْعسٜـ١ ٫ٜٚـ١    ي تعاْٞ َٓٗا ايبًـدإ اٱضـ١َٝ٬،   ٚسٌ َػه١ً ايتمًـ اي ،ا٭ضاضٞ

  ١ ـ٘ـ ايطٝاضـٝـ ــ١ ايؿكٝ ٞ   ٚا٫دتُاعٝ ـٞـ اٱضــ٬َ ــداٍ ايعكً ـٔـ ا٫عت ٖــرٙ مل تهـٔـ ٚ . ٛذدــّا َ

ٔ    اجملُٛ غـري َبايٝـ١    ـ   نُـا ٖـٛ غـإٔ زدـاٍ ايـدٜٔ ايتكًٝـدٜني ايؿـسف       ـ    عـ١ َٔـ زدـاٍ ايـدٜ

ٚاؿؿــٍٛ عًــ٢ اؿذــ١  هــاد ا٭دٛبــ١ هلــا،إ، ٖٚــِ بؿــدد بايتطــا٫٩ت ايــي تجريٖــا املدْٝــ١ 

 ،ٚيٝظ يسداٍ ايدٜٔ ايتكًٝدٜني اؿـداثٜٛني ؾتـا٣ٚ َتػـاب١ٗ إشا٤ اؿداثـ١     .ايد١ٜٝٓ ٚايػسع١ٝ

   ٚفاَٝع أؾػس:ٜٚٓكطُٕٛ يف ذيو إىل ؾسم  .ٚا٫ضتؿاد٠ َٔ ايطٓٸ١

ٟ ـ تس٣ 1 ِٗ ايٓطـ       ،اجملُٛع١ ا٭ٚىل َٔ ا٫ػاٙ ايتكًٝدٟ اؿـداثٛ َٚٔـ خـ٬ٍ ٚعٝـ

ــا  ــا ٜؿـــدز عٓٗـ ــ١ َٚـ ـٔـ اؿداثـ ــا   ، أعـ ــ١ هلـ ــٓٸ١ ٚايـــتؿهري ايتكًٝـــدٟ ٚايٓؿـــٛف ايدٜٓٝـ ٕ ايطـ

ِ يًشكــاز٠ اٱضــ١َٝ٬   ،إَهاْٝــات ٖا٥ًــ١ ٌ بــكا َيفَٚـٔـ املُهـٔـ ايكٝــاّ ببٓــا٤ ؾــسن ععـٝـ

 ،ٕ َعٗـد ايعًـّٛ اٱضـ١َٝ٬   إ .٫ضتعا١ْ مبٓذصات اؿداثـ١ إىل ااملد١ْٝ اؿدٜج١ َٔ دٕٚ ساد١ 

ٞ  بكٝاد٠  خ  ٚإداز٠ َٚتابعـ١  ،ايطٝد َٓري ايـدٜٔ اهلـامش ٟ   ايػٝـ يتشكٝـل ٖـرا    ٜطـع٢  ،َـري بـاقس

، . ٚميتًــو ٖــرا ايؿسٜــل َـٔـ زدــاٍ ايــدٜٔ ْعــس٠ ضــًب١ٝ قكــ١ ػــاٙ اؿداثــ١اهلــدف ٚايس٩ٜــ١

َٸ ،ٝأتٞ بٝــإ ذيــو يف اؿــدٜح ســٍٛ املعٗــدنُــا ضــ ذٗــا مجٝــع ْتا٥تٗــا ٜٚٚعتــرب اؿداثــ١ بس

ٜ٪ند بػد٠ عًـ٢ إعـاد٠ قـسا٠٤ اٱزخ     ،ايؿسٜلٖرا أٟ  ،ٚيهٓ٘ املتُمك١ عٓٗا أَسّا ضًبّٝا.

٘  ،اٱض٬َٞ ايتكًٝدٟ ْ٘ـ ٜـس٣   بٓـا٤ اؿكـاز٠ اٱضـ١َٝ٬ ايٛاعـد٠، مبعٓـ٢ أ     بٗـدف   ;ٚإنُايـ
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ٜٚـس٣   .بٓا٤ سكاز٠ إض١َٝ٬ سدٜج١ بٗرا اٱزخ املٛدٛد بني أٜدٜٓا عدّ إَها١ْٝ ايٛؾٍٛ إىل

ٔ ٖرا  ًٕٛ خطـسّا عًـ٢ اجملتُـع    زدـاٍ ايـدٜٔ ايتكًٝـدٜني ايؿـسف ٜػـهِّ      ايؿسٜل إٔ ايبع  َـ

 ذيو إىل ؼطِٝ اؿكاز٠ اٱض١َٝ٬.ٜٚ٪دٟ  ،املجكؿني ايعًُاْٝني، نُا ٖٛ ساٍ اٱض٬َٞ

ٟ ا٫ػــاٙ ايايؿسٜـل ايجــاْٞ َٔـ   ــ ٜطــع٢  8 إىل تكـدِٜ َػــسٚع يتطبٝــل   تكًٝـدٟ اؿــداثٛ

س ٚا٫دتٓــاب عـٔـ ايعــٛاٖس ايطــًب١ٝ يًشداثــ١ ٚايتــأثټ      ،املٓذــصات اٱهابٝــ١ يًعــامل املتشكــس   

ٚوـرتّ ٖـرا ايؿسٜـل َٔـ      .ٚذيو َٔ خ٬ٍ ايتُٝٝص بني َؿّٗٛ ايػسب َٚؿّٗٛ ايتُدٕ بايػسب،

ٝـ  زداٍ ايدٜٔ ايتكًٝدٜني اؿد عًـ٢  ٜٚ٪نـد عًـ٢ اؿؿـاظ     دٟ،اثٜٛني اٱزخ اٱضـ٬َٞ ايتكً

ٟ  ايٚ ،ٚؾًطؿ١ امل٬ ؾدزا ،ن٬ّ اـٛاد١ ْؿري ايدٜٔ ايطٛضٞ  ،َٔـ دٗـ١   ،ؿك٘ـ اؾـٛاٖس

ٚتتٛؾٌـ إىل اٱدابـ١    ،َٔ د١ٗ أخـس٣ هـب عًـ٢ اؿـٛشات ايعًُٝـ١ إٔ تتطـٛز       نُا ٜس٣ أْ٘

ــ١ املٓاضــب١ يًت  ــامل املتشكــس، ٚأ  ايدٜٓٝ ــ١ ٚايع َ  طــا٫٩ت ايسآٖ ١ٝ ٕ تطــع٢ اجملتُعــات اٱضــ٬

، َٔـ قبٌٝـ   َٔ خ٬ٍ اضتجُاز ايٓتـا٥ر اٱهابٝـ١ يًشداثـ١    ،يًشام بسنب اجملتُعات املتطٛز٠

ع٢ً إٔ ٫ تأخر بايُٓط ايػسبٞ يف َٝادٜٔ ايجكاؾ١ ٚا٫قتؿـاد ٚايطٝاضـ١ بـأٟ     ايتهٓٛيٛدٝا،

 ٍ ٚزا٥ــد ٖــرا  .ٚؼــازب ا٭ضــايٝب ا٫ضــتعُاز١ٜ يًػــسب  ،٫ٚ تتــأثس بـ٘ـ ،غــهٌ َـٔـ ا٭غــها

٘    ، &هري ٖٛ اٱَاّ اـُٝينُط َٔ ايتؿايٓ ات املعاؾـس٠ يـ نايع٬َـ١   ،ٚبعـ  ايػمؿٝـ

 ِ ٝد ايؿـدز يف ايٓذــ ا٭غـسف     ،ايطباطبا٥ٞ يف قـ ٝـ    ،ٚايػٗـ ـ ٚاضـع َٔـ   ٚأٜـدٙ يف ذيـو ط

ين  ٞ  ،&ت٬َــر٠ اٱَــاّ اـُـٝـ د اـــا٦َٓ ٝد  ٚا٭ ،نايطـٝـ ٝد  ،َطٗــسٟضــتاذ ايػـٗـ ٚايػـٗـ

خبٗػــيايــدنتٛز  ـٞـايؾاقـٌـ  ، ٚايػـٝـ خ قُــد  ًٓهساْ خ َعسؾــت ٖــادٟ، ٚايػـٝـ ، ٚايػـٝـ

، ٚايػٝخ َؿبان ايٝصدٟ، ٚايػٝخ دٛادٟ َهازّ ايػرياشٟ دعؿس ضبشاْٞ، ٚايػٝخ ْاؾس

خ ، ٚايػـٝـ ددٓــاتٞ اٯًَـٞـ د ايطٝطــتاْٞ ٜكــدّ ْعسٜــ١   إٕ .، ٚغريٖــِا٭زدبًٝـٞـ ، ٚايطـٝـ ايطـٝـ

١ أخــس٣  ــرٍ أقؿــ٢ َــا     ع٘ يف ا٭َــٛز اؿطــب١ٝ، َـٔـ خــ٬ٍ تٛضټــ   ،ضٝاضـٝـ ـ٘ـ بكــسٚز٠ ب ٚقٛي

ٝٗـا  يإٕ أغـسْا  بطـبب اـؿـا٥ـ ايـي ضـبل أ    ٚيهٔـ   ٖتُاّ بأَٛز املطـًُني، هٔ َٔ ا٫مي

ـٹ  .ْـ٘ـ وتـٌـ َهاْـ٘ـ بــني ؾــؿٛف زدــاٍ ايــدٜٔ ايتكًٝــدٜني اؿــداثٜٛني  ؾإ اٱَــاّ  ٚمل ٜهتــ

ين ــ١    &اـُـٝـ ض املػــسٚع املكتــبظ َـٔـ اؿداث ــ١  ،بتٛقـٝـ اغ١ ايٓعسٜ ٚتعسٜـــ زدــاٍ   ،ٚؾـٝـ

، بٌـ ضـع٢ إىل      ِٓٗ ايرٜٔ أعـرب عـ   ،ايدٜٔ ايتكًٝدٜني ايعؿسٜني با٫ػـاٙ اٱضـ٬َٞ ايعك٥٬ٞـ

ٔ ٚدـ٘ـ بــني مجــع عًــ٢ أسطــٚ ،َــ١ بــني اٱضــ٬ّ أٚ املــٛزٚخ اٱضــ٬َٞ ٚاؿداثــ١إهــاد املٛا٤
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ٛ  اٱضـ١َٝ٬ ٚاؾُٗٛزٜـ١،   ٔ   اْني اٱضـ٬ّ ٚايطـًط١ ايتػـسٜع١ٝ،   ٚقـ َٚؿـًش١   ،ٚايٓـاع ٚايـدٜ

َٚٔـ ثـِ ايتٓؿٝـرٟ تبعـّا      ،ظٗـس ا٫خـت٬ف املعـسيف    &ٚبعد ٚؾا٠ اٱَاّ .ايٓعاّ ٚسكٝك١ ايدٜٔ

ٚ     ،يــريو  .اؿداثــ١ يف سايــ١ ايتــصاسِ ٚايتعــازض بُٝٓٗــا     بــني ت٬َرتـ٘ـ يف أٚيٜٛــ١ اٱضــ٬ّ أ

ذاْٞ يف ٢ٚ أثــس ايربْــاَر ايتُٓــٟٛ يًٚظٗــست ٖــرٙ ا٫خت٬ؾــات عًــ خ ٖــامشٞ زؾطـٓـ ٫ٜتـ٘ـ ػـٝـ

ٛٸ٠ بـني ايتٓ  ايجا١ْٝ يس٥اض١ اؾُٗٛز١ٜ. ٚعٓدَا بـسش  ٱضـ١َٝ٬ أزاد  ُٝـ١ اؿدٜجـ١ ٚايعدايـ١ ا   ت اهلـ

ٞ  ايػٝخ ذاْ ، ٚاؿـد ا٭قؿـ٢   َٚٔـ خـ٬ٍ إعطا٥٘ـ تعسٜؿـّا ددٜـدّا ي٬دتٗـاد       ،ٖامشٞ زؾطٓـ

ٚىسز مبسٚز ايٛقت َٔـ فُٛعـ١ زدـاٍ     ،إٔ ٜطسن  ٛذد٘ اؾدٜد يًشداث١ ؿدٚد ايعكٌ،

خ   .ٙ اؿـداثٟٛ ايؿـسف  ٜٚكرتب َٔ ا٫ػا ،ايدٜٔ ايتكًٝدٜني اؿداثٜٛني ٖـامشٞ   ٚقـاٍ ايػٝـ

ذاْٞ ِ َـٔـ قبـٌـ داَعــ١ املــراٖب    ،يف ًَتكــ٢ ا٫دتٗــاد يف املسسًــ١ ايسآٖــ١  زؾطـٓـ ٚايــرٟ أقـٝـ

يكـد أؾـبض ا٫عتُـاد ٚايًذـ٤ٛ إىل     » ، يف داَع١ طٗـسإ: يف قاع١ ايع١َ٬ ا٭َٝين ،اٱض١َٝ٬

٫ٚ ميهٔـ املـسٚز َـس ايهـساّ عًـ٢       ،ايعكٌ ٚايتعكٌ ايٝـّٛ َٔـ َطـتًصَات ايتؿك٘ـ ٚا٫دتٗـاد     

ــرٟ ٜٛي   ٌ   ا٫ٖتُــاّ اـــاف اي ــ ــسإٓ ايهــسِٜ يًعك ـ٘ـ ايك ــا٬ّ٥ٚؾــس .ٝ ــدٜس   :ن ق ٫ ميهـٔـ إٔ ْ

ني          فتُعّا ٚيف  ،ٜداز ؾع٬ّ باضِ اٱضـ٬ّ بـبع  ايسٚاٜـات ايـي ْكًـت قبٌـ أيــ ٚبكـع١ ضٓـ

ٚيٛ  :ٚقاٍ .ٚبدٕٚ ا٫يتؿات إىل ايعكٌ ٚاملؿاحل ٚاملؿاضد تًو ايعسٚف اـاي١ٝ َٔ ا٫دتٗاد،

ظ َٔـ      ،٫دتٗاد املتمؿـ أٜكّإ ْكبٌ باـ هب أقبًٓا بايؿك٘ املتمؿِّ ٚبٗـرا ايػـهٌ يٝـ

يـٛ ٚاؾكٓـا عًـ٢ ٖـرٜٔ ا٭َـسٜٔ      ٚ .ايكسٚزٟ يًػمـ إٔ ٜكًد غمؿّا ٚاسدّا يف مجٝع ا٭َٛز

ّا  ٚعٓــدَا ْسٜــ .ٕ ْٛاؾــل عًــ٢ ايػــٛز٣ ايؿكٗٝــ١ أٜكــاّ هــب أ د إداز٠ اجملتُــع بأمجعـ٘ـ ضٝاضـٝـ

ا١ْ ايدضـــتٛز املػـــسؾ١ عًـــ٢ اجملًـــظ مجٝـــع ا هـــ ٫ختؿاؾـــات بـــني ب إٔ تكـــِ ؾٓـــ١ ؾــٝـ

ذاْٞ أْٓــا . ٚأٖنــؿــّاٚتعطـٞـ زأٜـّا َتمؿِّ  ،ؾـؿٛؾٗا  ـ ضٓؿـٌـ خـ٬ٍ َسسًــ١ ؽؿټــ  د زؾطٓـ

ٚهب إٔ ٜطتٓد ا٭ضاع يف نٌ ذيـو عًـ٢    ،ا٭قطاّ ايؿك١ٝٗ إىل ايػٛز٣ ايؿك١ٝٗ ٫ قاي١

ـٌـ ــبع   .(9)«ايعك ـ  ٚأنــد اي خ ٜٛضــ ـٌـ ايػـٝـ ــ٢ اؿداثــ١ يف     ،ؾــاْعٞ ، َج ــاظ عً ــ٢ اؿؿ عً

١ اٱضـ١َٝ٬ ٚايتـصاسِ بُٝٓٗـا    ا٫ختٝاز بني اؿ ٛز     ،داث١ ٚايطٓـ  ٚأؾـدز ؾتـا٣ٚ كايؿـ١ يًُػٗـ

، ٚطٝـــ نــبري َـٔـ ت٬َــر٠ يف ســني أؾــس ؾسٜــل آخــس تٓطــذِ َــع سكــٛم اٱْطــإ ايػسبٝــ١،

 ١ٝ.ع٢ً اؿؿاظ ع٢ً ايط١ٓ اٱض٬َ ،دٓي ايٝصدٟ ٚايػٝخَؿبان  نايػٝخ ،&اٱَاّ

إذ عًـ٢ ايـسغِ َٔـ     اؿـداثٜٛني;  اٍ ايدٜٔ ايتكًٝـدٜني ٚميهٔ إعطا٤ تكطِٝ آخس يسد
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ُط إ٫ إْٗــِ ٫ ٜعًُــ َٓــٕٛ بٓعــاّ اؾُٗٛزٜــ١ اٱضــ١َٝ٬إٔ زدــاٍ ايــدٜٔ اؿــداثٜٛني ٜ٪ ٕٛ بـٓـ

١         ٚاسد يف اهلٝهٌ ايطٝاضٞ; ِٗ َػـازن١ َباغـس٠ يف ايبٓٝـ١ ايطٝاضٝـ ؾكد نـإ يؿسٜـل َٓـ

ٚٚقــع  ،١ٚايتٓؿٝرٜــ ، ٚتؿــدٚا يتشُـٌـ َطــ٪ٚي١ٝ املٓاؾــب ايككــا١ٝ٥،يًذُٗٛزٜــ١ اٱضــ١َٝ٬

   .يف سني غازى ؾسٜل آخس َِٓٗ يف ايٓعاّ اؿانِ ع٢ً غهٌ إزغاد ٚإغساف ؾكط ;ايكٛاْني

ٕ سٝـا٠ ايبػـس١ٜ هـب إٔ تـداز عًـ٢ أضـاع ايعكٌـ        ٜٚس٣ ا٫ػاٙ اؿداثٟٛ ايؿـسف أ 

ــ١  ، ٚأاملتُــدٕ ١ ايدٜٓٝ ــاّ    ،ٕ تعــاد قــسا٠٤  ايطـٓـ ــ١ داْب  .ٚتــسنٔ ايهــجري َـٔـ ايتعــايِٝ ايتكًٝدٜ

ٚايتُـسد عًـ٢ َـرٖب َسنصٜـ١      ،اٙ ع٢ً قٛزٜـ١ ايكـسإٓ ٚايعكٌـ املعاؾـس    ٜٚ٪ند ٖرا ا٫ػ

ات .اؿــدٜح خ ؾــاؿٞ  :َجـٌـ ،ٚتٓتطــب هلــرا ا٫ػــاٙ بعــ  ايػمؿـٝـ  ،ٓذـــ آبــادٟايايػـٝـ

   .خ٬ٍ ايعكدٜٔ ا٭خرئٜ ٖامشٞ زؾطٓذاْٞ ايػٝخٚسطب زأٜٞ 

 

 عًُا٤ ايدٜٔ ٚايطٝاض١ ــــــ 5

ٌ  .ٚإهابٝــ١ ;ضــًب١ٝ :١ إىل فُــٛعتنيِ زدــاٍ ايــدٜٔ َـٔـ ايٓاسٝــ١ ايطٝاضــٝ ٜكطٻــ  ٚنــ

ِ إىل  ٟ  :َٓٗا تكبٌ ايتكطٝـ ٟ ايتكًٝـد بٞ ـ ايعؿـسٟ ناٱَـاّ    ايتٝـاز ايـدٜين اٱهـا   ٚ. ; ٚايعؿـس

ايهـجري  ٜـس٣  ٚ .&اٱهابٞ ـ ايتكًٝدٟ نايػٝخ قُد تكٞ بٗذـت   ٙٚا٫ػا ;&اـُٝين

ٞ  ُا أَـٔـ ت٬َــرتٗ ٚهــب عًــ٢ زدــاٍ   ،ٕ ايطٝاضــ١ متجـٌـ داْبــّا نــبريّا َـٔـ ايــدٜٔ اٱضــ٬َ

ٔ       ;ايدٜٔ ٛا بػـهٌ ؾاعٌـ يف   إٔ ٜػـازن  ،باعتبـازِٖ املؿطـسٜٔ ٚايكـا٥ُني عًـ٢ تطبٝـل ايـدٜ

 ١ ٛ     .ا٭َٛز ايطٝاضٝـ ٛ ٕ ـ  ٜٚ٪نِّـد زدـاٍ ايـدٜٔ ايطـًبٝ خ  ٕايتكًٝـدٜ : ايػٝـ ٜعطـٛب ايـدٜٔ    ، َجٌـ

 ٟ ٛ      دٜٛبـاز :  ٕ، ٚزدـاٍ ايـدٜٔ ايطـًبٕٝٛ ـ ايعؿـسٜ ٟ    ، َجٌـ ، ايـدنتٛز َٗـدٟ اؿـا٥سٟ ايٝـصد

ٖـــرٙ  .٫ٚ وبـــرٕٚ َػـــازن١ ايـــدٜٔ ٚزدـــاٍ ايـــدٜٔ يف ايطٝاضـــ١  ،يطٝاضـــ١ ايعسؾٝـــ١عًـــ٢ ا

إَــا عًــ٢  ;اجملُٛعــ١ َـٔـ زدــاٍ ايــدٜٔ ٫ ٜكٛيــٕٛ ظــٛاش ايتــدخٌ يف غــ٪ٕٚ ايدٚيــ١ ٚايطٝاضــ١ 

ٔ      ;أضاع ا٭دي١ ايؿك١ٝٗ ١ زدـاٍ ايـدٜ  :. ٚنُٓـٛذز عًـ٢ ذيـو   (13)أٚ ع٢ً أضـاع قـٛهلِ بكدضٝـ

ٕ َػازن١ ايسٚسـاْٝني يف  ( ٜس٣ أٖـ.ؽ1080)ٗاْٞقُد تكٞ ؾدٜكني ا٭ؾؿ نإ ايػٝخ

ٔ  ايطٝاض١ ٍ ميٗد يتشكل عؿس ايتطاَض يف ايـدٜ ٕ َػـازن١ ايٓطـا٤ يف ايتعـاٖسات    : إ. ٜٚكـٛ

عازض تٓؿٝـر ا٭سهـاّ   قـد . ٚضا٥س غ٪ٕٚ ايجٛز٠ متجٌـ بداٜـ١ ػـس٩ املـسأ٠ ٚعـدّ اضـتشٝا٥ٗا      ٚ

ٚخــسز  .(11)ا٭سهــاّ ا٭ٚيٝــ١  َعتــربّا ذيــو عــا٬َّ يٓطــخ   ،ايجاْٜٛــ١ يف اؾُٗٛزٜــ١ اٱضــ١َٝ٬ 
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دّا ػاٙ َػازن١ زداٍ ايـدٜٔ  ( بس١ٜ٩ أنجس تػدټٖـ.ؽ1019)ايػٝخ ٜعطٛب ايدٜٔ دٜٛبازٟ

ٍ    ،يف ايطٝاضــ١ ٕ ظٗــٛز زدــاٍ ، ٚأَعتــربّا تــدخٌ ايدٚيــ١ يف اؿــٛش٠ ايعًُٝــ١ أَــسّا غــري َكبــٛ

  ّ ــ١ ســسا ــٛات ٚامل٪ضطــات اؿهَٛٝ ٌ ٚقداضــ١ زدــ  ٜٚــ٪دٟ إىل ٖتــو سسَــ١  ،ايــدٜٔ يف ايكٓ

 ،ايرٜٔ ٚقؿـٛا بٛد٘ـ ايجـٛز٠ اٱضـ١َٝ٬     ،أٜٔ ناْت ٖرٙ اجملُٛع١ َٔ زداٍ ايدٜٔ .(18)ايدٜٔ

أٜٔـ نـاْٛا شَٔـ ايٓعـاّ      ٢ ا٭سهاّ ا٭ٚي١ٝ ٚسٝـا٤ ايٓطـا٤،  ِٖٚ ٜدعٕٛ ايتدٜٔ ٚاؿؿاظ عً

ــٟٛ ٟ  املكٝــت ايبًٗ ض ايٓطــا٤ ايعؿــاف      يتطبٝــل ا٭سهــاّ ا٭ٚيٝــ١     ٖـٌـ ضــع٢ بًٗــٛ ٖٚـٌـ َـٓـ

َسانص ايؿشػا٤ ٚاملٓهس ٚأْـٛاع ا٫مساؾـات ا٭خ٬قٝـ١ ٚايتـدخ٬ت      ٌٖ ناْتٚ  ٚاؿٝا٤

ـٜـ  ٪َٔ بـ٘ـ ٖــرا ا٫ضــتعُاز١ٜ يًــدٍٚ ايػسبٝــ١ يف اجملتُــع اٱٜساْـٞـ َٓطــذ١ُّ َــع اٱضــ٬ّ ايــرٟ 

 ٔ ــاٍ ايـــدٜ ـٔـ زدـ ـٌـ أ  ايؿسٜـــل َـ ــ٠ٛ ايــٓـ   ٕٖٚـ ــا٤ يف دعـ ــاطات ايٓطـ ــاّ  |ْػـ ٚثـــٛز٠ اٱَـ

 ،×ري امل٪َٓنيخ٬ٍ ؾرت٠ سهِ أَ ٚتطبٝل ا٭سهاّ ايجا١ْٜٛ ٚاؿه١َٝٛ، ×اؿطني

ط٧ أد٣ إىل إٔ ٜكــ  ٖـرا ايؿٗـِ اــا    إٕ  ، ٚتعطٌٝ ا٭سهاّ ا٭ٚي١ٝاْت٢ٗ إىل تٗتو ايٓطا٤

ين طـــني بًبـــاع ايكداضـــ١ سٜٔ املتًبَِّٛقؿـــّا زاؾكـــّا يسدـــاٍ ايـــدٜٔ املتشذِّـــ &اٱَـــاّ اـُــٝـ

 ٞ ــإ اـــاف ب    ،ٚاٱضــ٬ّ ا٭َسٜهــ ِٗ يف ايبٝ ـ٘ـ َـٓـ ــدٜٔ   ٚإٔ ٜٓػــس غــهٛاٙ ٚيٛعت سدــاٍ اي

 :  كٍٛ يف تٛقٝش٘ هلرا ايكسز ايؿادنٜٚ ،ٚغريٙ َٔ ايبٝاْات ا٭خس٣

ــ 1 ــدْٝا »ـ ـٌـ هلــرٙ اي ــا  ،ايٜٛ ـٌـ يٓ ـٌـ هلــ٪٤٫ ايعًُــا٤ ايؿــاَتني   ،ايٜٛ ـٌـ يًٓذـــ   ،ايٜٛ ايٜٛ

د ايطــانت١.ٚطٗــسإ ايطــانت١ ،ٚقــِ ايطــانت١ ،ايطــانت١ ٖــرا ايؿــُت املُٝــت  ، ٚملػـٗـ

   ٚ ــا  ــ١ ضٝؿــبض ٖــٛ ايطــبب يف إٔ تطــشل ب٬دْ ا ؼــت أسرٜ ضــسا٥ٌٝ بأٜــدٟ ٖــ٪٤٫  إ ْٛاَٝطـٓـ

 .(10)«ايبٗا٥ٝني

ين        ـ 8 د عـازف سطـني اؿطٝـ اد ايطٝـ تطسم اٱَاّ يف زضاي١ ايتعصٜـ١ مبٓاضـب١ اضتػٗـ

 ٔ أنــرب َٝــص٠ يسدــاٍ ايــدٜٔ ٚعًُــا٤ اٱضــ٬ّ   »: ، ٚقــاٍإىل تػــمٝـ اػاٖــات زدــاٍ ايــدٜ

ٔ نـاْٛا دا٥ُـّا ٖـدؾّا    جملاٖـدٜ ني عٔ املتًبطني بًبـاع ايـدٜٔ ٖٞـ إٔ عًُـا٤ اٱضـ٬ّ ا     املًتصَ

اّ ايعـــاملني املطـــ١َُٛ اّ اؿادثـــ ،يطــٗـ ٕ يف ســـني لـــد أ ;١ ٚدٗـــت مـــٛ قًـــٛبِٗٚأٚىل ضــٗـ

         ٌ سٕٛ أٚ ميـد  ،املتًبطني مبطـٛن ايـدٜٔ يف ظٌـ ياٜـ١ طـ٬ب ايـدْٝا ٚشبسدٗـا ٜـدعٕٛ يًباطـ

ٞ  ،اٯٕ أسد ٚعاظ ايط٬طني ٚمل لد ست٢ .ايع١ًُ ٜٚ٪ٜدِْٚٗ ـ  ،أٚ زدٌ دٜٔ ٖٚـاب يف  ٜكـ

املعتـدٟ أٚ أَسٜهـا   تٞ اٚد٘ـ ا٫ؼـاد ايطـٛؾٝ   يف ٚخؿٛؾـّا   ،ٚد٘ ايعًِ ٚايػسى ٚايهؿـس 
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٘  ايعامل١. نُا أ ٜٗـدأ   ،م يًمدَـ١ يف ضـبٌٝ اهلل ٚعبـادٙ   ٜتشـسٸ  ،ْٓا مل لد زدٌ دٜٔ سـسٸ ْصٜـ

ٜٓاٖ  ايهؿس ٚايػسى ستـ٢   ، ٫ٚؿع١ ٚاسد٠ عٔ َطاعد٠ ايؿكسا٤ ع٢ً ايهس٠ ا٭زق١ٝ

ٕ ايػـعٛب اٱضـ١َٝ٬ قـد أدزنـت     . ٚإعازف اؿطٝين َٔـ ٖـرا ايٓـٛع    ٚنإ .ايسَل ا٭خري

دا٤ احملـساب ٚضـا٥س زدـاٍ      .ضبب ٖرٙ اؿادث١ ستُّا ٚملاذا ٜؿبض املطٗسٜٕٛ ٚايبٗػتٕٝٛ ٚغٗـ

 ٕ ِ »ٚ «زاغـب سـسب  »ٚ ،ٚايؿـدزٜٕٛ ٚاؿهُٝٝـٕٛ يف ايعـسام    ،ايدٜٔ ا٭عصا٤ يف إٜـسا  «نـسٜ

ين »ٚ ،ٚأغباِٖٗ يف يبٓإ ٕ ٚأغـبا « عازف اؿطٝـ ٚزدـاٍ ايـدٜٔ املـدزنني     ،ٖ٘ يف بانطـتا

   ٌ ّا يًتــََس  ٜؿــبشٕٛ ٖــدؾ  ،يف مجٝــع ايبًــدإ اٱضــ١َٝ٬   ملعاْــا٠ اٱضــ٬ّ احملُــدٟ ا٭ؾـٝـ

١َٝ ٚبػـهٌ دًٞـ اؿـد    ْ٘ مل ٜتكض بعد يًهجري َٔ ايػـعٛب اٱضـ٬  .. امل٪ضـ أ.ٚا٫غتٝاٍ

ٌاٱضــــ٬ّ »ٚ «اٱضــــ٬ّ ا٭َسٜهـــٞـ»ايؿاؾـــٌـ بــــني  اؿؿــــا٠ ٚإضــــ٬ّ  ،«احملُــــدٟ ا٭ؾـــٝـ

 ،ايبعٝـدٜٔ عٔـ اهلل   ،املتشذـسٜٔ ٚا٭ثسٜـا٤   ،ٚإض٬ّ املتًبطني مبطٛن ايكداضـ١  ،ٚاحملسَٚني

عٸُني  ض اؿكٝكـ١ ايكا٥ًـ١   . ٚإٚاملسؾٗني املٓـ ٕ هتُـع يف َـرٖب ٚاسـد    : إْ٘ـ ٫ ميهٔـ أ  ٕ تٛقٝـ

١ امل    ُٗـ١  ٚيف دٜٔ ٚاسد اػاٖني ؾهسٜني َتكادٜٔ َٚتعازقني ٜعد َٔـ ايٛادبـات ايطٝاضٝـ

يهإ َٔ احملتٌُـ دـدّا إٔ ٜهـٕٛ     ا ا٭َس َٔ قبٌ اؿٛشات ايع١ًُٝلاش ٖرإذ يٛ مت إددّا; 

ين   دْا ايعصٜــص عــازف سطـٝـ ــع ايعًُــا٤ أ   .ا اٯٕبٝٓٓــ ضـٝـ ــٛا عًــ٢ إْكــاذ  َٚـٔـ ٚادــب مجٝ ٕ ٜعًُ

ــسب     ــادٟ ايػــسم ٚايػ ـٔـ أٜ ــص َ َـٔـ خــ٬ٍ ايهػـــ عـٔـ ٖــرٜٔ ا٫ػــاٖني      ،اٱضــ٬ّ ايعصٜ

   .(14)«ايؿهسٜني

ــ0 ــاّ يف   ـ ــإقــاٍ اٱَ ــدٜٔ:    ايبٝ ٛ  » اـــاف بسدــاٍ اي ــابع ــدٜٔ ايت ، ٕ يػريٖــِزدــاٍ اي

ٖٚٓــاى بعــ  ا٭ؾــساد يف  .مل ٚيـٔـ ٜهْٛــٛا قًــ١ ،ٕ، ٚاملتشذــسٕٚ مبطــٛن ايكداضــ١ٚاملتًبطــٛ

     ٌ ٚايٝـّٛ ٖٓـاى بعـ  ا٭ؾـساد      .اؿٛش٠ ايع١ًُٝ ٜعًُٕٛ قـد ايجـٛز٠ ٚاٱضـ٬ّ احملُـدٟ ا٭ؾٝـ

٘ يٝظ هلـِ أٟ  ٚنأْ ،ٓعاّ َٔ درٚزٙ مبعاٚهلِ ٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً اضت٦ؿاٍ ايدٜٔ ٚايجٛز٠ ٚاي

يف اؿٛشات ايع١ًُٝ  ،ٚاملتًبطني مبطٛن ايكداض١ ،ٕ خطس املتشذسٜٔإ .عٌُ آخس ض٣ٛ ذيو

ٖـ٪٤٫ ٖـِ    ؾ١ عني عٔ ٖرٙ ا٭ؾاعٞ املتًْٛـ١. ٚع٢ً طًبتٓا ا٭عصا٤ إٔ ٫ ٜػؿًٛا طس .يٝظ بكًٌٝ

طًبتٓـا ا٭عـصا٤   ب اؿؿـاظ عًـ٢ ٚسـد٠    أ٫ ه .ٚأعدا٤ زضٍٛ اهلل ،أبٛام اٱض٬ّ ا٭َسٜهٞ

ــ٦    ــدَا ٜ ــاعٞ  عٓ ــ٢ امل   أَــاّ ٖــرٙ ا٭ؾ ــل عً ــ١  ظ ا٫ضــتهباز َـٔـ ايككــا٤ املطً ٪ضطــ١ ايدٜٓٝ

طسٜل ايتمٜٛـ  أسدُٖا: ; ٱؿام ا٭ذ٣:اختاز طسٜكني يف ايكسٕ املعاؾس ٚاؿٛشات ايع١ًُٝ
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ٜــد نُــا ٚايتٗد ٚعٓــدَا مل تؿًــض سسبــ١ اٱزعــاب .طسٜــل اـــداع ٚايعُــ٤٬ ٚاٯخــس: ;ٚايكــ٠ٛ

ؾهاْت اؿسن١ ا٭ٚىل ٚا٭ِٖ يف ٖرا ايطسٜل ٖٞـ   .مت ايرتنٝص ع٢ً َٓاؾر ايع٤٬ُ ٜٓبػٞ

ـ ـ إذ سككت ٖرٙ اؿسبـ١    ;زؾع غعاز ؾؿٌ ايدٜٔ عٔ ايطٝاض١ قـدزّا َٔـ ايٓذـان يف     ـ  ٚيٮضـ

ٚإىل املطت٣ٛ ايرٟ نإ ايتدخٌ يف ايػـإٔ ايطٝاضٞـ    ،أٚضاط اؿٛش٠ ايع١ًُٝ ٚزداٍ ايدٜٔ

 إؿام تُٗـ١ ا٫زتبـاط   ٚايدخٍٛ يف َعسن١ ايطٝاضٝني ٜ٪دٟ إىل ،أَسّا دٕٚ غإٔ ايؿكٝ٘ دٸٜع

 .ٕ زداٍ ايدٜٔ اجملاٖـدٜٔ قـد ؼًُـٛا املصٜـد َٔـ ايتذـسٜض َٔـ ايعُـ٤٬        با٭داْب. ٚامل٪ند أ

كٗـا ايػسبـا٤ عًـ٢ زدـاٍ ايـدٜٔ ؾكـط.       ٫ٚ تعٓٛا إٔ تُٗـ١ ا٫زتبـاط ٚا٫ؾـرتا٤ بعـدّ ايتـدٜٔ أطً     

ناْت َٚا تـصاٍ أَكـ٢    غري ايٛاعني ٚايٛاعني املستبطنيٕ قسبات زداٍ ايدٜٔ إذ إإط٬قّا; 

نٓـت تسٜـد ايكـٍٛ بـإٔ ايػـاٙ       ؾؿٞـ بداٜـ١ املٛادٗـات اٱضـ١َٝ٬ إذا     .ٚأنجس إٜـرا٤ٶ َٔـ ايػـري   

ٍ     خا٥ٔ ٞ  ضتطـُع َباغـس٠ َٔـ ٜكـٛ ع املتًبطـني مبطـٛن ايكداضـ١     بعـ  نـإ  ! : إٕ ايػـاٙ غٝـ

٤    ايسدعٕٝٛ ٗ  ٜٚعـرب عٔـ ْؿط٘ـ       يف  ٜهٔـ  ٚمل ،وسٸَـٕٛ نٌـ غٞـ ٚضـع أٟ غـمـ إٔ ٜٓـ

بـدّا  س٠ مل ٜـرقٗا أ ايػؿـ ايي ػسعٗا أبٛنِ ايػٝخ َٔ ٖرٙ اجملُٛع١ املتشذِّإٕ  .أَاَِٗ

  ِ ٚعٓــدَا أؾــبض غــعاز ؾؿـٌـ ايــدٜٔ عـٔـ ايطٝاضــ١ غــا٥عّا      .َـٔـ قــػٛط اٯخــسٜٔ َٚؿــا٥بٗ

ايعبادٜـــ١ ا٭سهـــاّ ٚأؾـــبض ا٫دتٗـــاد يف َٓطـــل اؾٗـــ٤٬ ٜعـــين ا٫ضـــتػسام يف   ،َٚتـــدا٫ّٚ

ــ١، ــدا٥س٠        ٚايؿسدٜ ـٔـ ٖــرٙ اي ــ٢ اـــسٚز َ ـ٘ـ قــادزّا عً َٚـٔـ ٖــرا اؿؿــاز    ،ٚمل ٜهـٔـ ايؿكٝ

َـ       ، ٜٚتدخٌ يف ايطٝاضـ١ ٚايدٚيـ١،  املكسٚب سٛي٘ ع أؾـبشت بـ٬د٠ زدٌـ ايـدٜٔ يف ايتعـاٜؼ 

ٕ زدٌ ايدٜٔ إ ا ٜطـتشل ا٫سـرتاّ ٚايتهـسِٜ عٓـدَا     ٚسطب شعِ ايبع  ؾإ .ايٓاع ؾك١ًٝ

٘     ٜهـٕٛ بًٝـداّ   ايطٝاضٞـ ٚايسٚسـاْٞ اـــبري   ٕ ايعـامل  ، ٚإ٫ ؾــإَٔـ زأضـ٘ـ ستـ٢ أ ــ قدَـ

َٳـ   .ٚنإ ذيو َٔ املطا٥ٌ ايػا٥ع١ يف اؿـٛش٠  .ي٘ َكاّ أؾػس ٚأد٢ْ ايرنٞ ٜطـًو   ٔٵٚنٌـ 

 .ٚايؿًطؿ١ ٚايعسؾـإ إثـِ ٚغـسى    ؾتعًِ ايًػ١ ا٭دٓب١ٝ نؿس، .ّٓاطسٜكّا َعٛدّا ٖٛ ا٭نجس تدٜ

طؿ٢ ؾــػريّا غــسب املــا٤ َـٔـ أســد ا٭بــازٜل يف املدزضــ١    َؿــٚعٓــدَا نــإ ٚيــدٟ املسســّٛ   

 إٔ ٚيٝظ يدٟ أد٢ْ غـو  .ايؿًطؿ١ ايؿٝك١ٝ، ؾكاَٛا بػطٌ ذيو اٱبسٜل; ٭ْٞ نٓت أتعاط٢

٭ؾبض ٚقـع اؿـٛشات ايعًُٝـ١ ٚزدـاٍ ايـدٜٔ نأٚقـاع        ٛ اضتُست اؿاٍ ع٢ً ٖرا املٓٛاٍي

ٔٸ    ،ايهٓٝطــ١ يف ايكــسٕٚ ايٛضــط٢   عًــ٢ املطــًُني ٚزدــاٍ    ٚيهـٔـ اهلل ضــبشاْ٘ ٚتعــاىل َــ

 .(15)«ٚسؿغ نٝإ اؿٛشات ايع١ًُٝ ٚفدٖا اؿكٝكٞ ،ايدٜٔ
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 َ ٝد  هٝني     طٗــسٟٜؿـــ ايػـٗـ ــدٜٔ بايه٬ضـٝـ ُط َـٔـ زدــاٍ اي ـٓـ ، ٜٚكــٍٛ: ٖــرا اي

ٞ  ;زدــاٍ ايــدٜٔ» ظ مبكــدٚزِٖ ا٫ْــدؾاع ٚايتكــدّ نُــا    ،ٚبطــبب تــأثسِٖ بــايُٓط ايعــاَ يـٝـ

َٳ: أ١ًُٚباملع٢ٓ ايؿشٝض يًه ،ٚايطري أَاّ ايسنب ،ٜٓبػٞ  .ٜٗـدٟ ايكاؾًـ١   ٔٵٕ ٜهْٛٛا ِٖ 

ٞ  .يرا ؾِٗ فربٕٚ ع٢ً ايطري خًـ ايكاؾ١ً ٚبهٌـ   ،َٚٝص٠ ايعٛاّ ٖٞ ايتُطو دا٥ُّا باملاقـ

 .(16)«َا اعتادٚا عًٝ٘

،ٖٚٞ: زدــاٍ ٜٚٓكطــِ ايتــدخٌ ايعًُـٞـ يسدــاٍ ايــدٜٔ يف ايطٝاضــ١ إىل ث٬ثــ١ أغــهاٍ

  ٌ ــ ــاؾعٕٛ، َجـ ــدٜٔ احملـ ــد اي: ايـ د أيـ ـٝـ ــازٟاـٛ طـ ٟ ٚ ،اْطـ ــاٖسٚد د ايػـ ـٝـ خ  ،ايطـ ـٝـ ٚايػـ

ٟ   اايطٝد ايهًب :ٕ َجٌٚزداٍ ايدٜٔ املعتديٛ ;ا٭زانٞ د ايػـرياش د  ،ٜهـاْٞ، ٚايطٝـ  ٚايطٝـ

د ، ٚايطـٝـ د امل٬ْٝـٞـ ،ايسٚســاْٞ املسعػـٞـ ايٓذؿـٞـ د سطــني ايكُـٞـٚ ،ٚايطـٝـ د ايطـٝـ ، ٚايطـٝـ

 ٕٛيكد نـإ زدـاٍ ايـدٜٔ احملـاؾع    . ، َجٌ: اٱَاّ اـُٝينٕاـ٥ٛٞ; ٚزداٍ ايدٜٔ ايٓاغطٛ

١ ٚا٭َــس ايــرٟ نــإ ٜػــػًِٗ أنجــس ٖــٛ ايعُـٌـ بأسهــاّ   ،أقـٌـ تــدخ٬ّ يف ا٭َــٛز ايطٝاضـٝـ

ٚ ايسضــا٥ٌ ايعًُٝـــ  ٚايبٝاْـــات  نُجـــاٍ عًــ٢ ذيـــو: نـــإ عــدد ايربقٝـــات  ١ َــٔـ قبـٌـ ايٓـــاع. 

د  ٟ اـٛ ٚايسضا٥ٌ ايؿادز٠ َٔ قبٌ ايطٝـ د  ،اْطـاز خ  ،اٖسٚدٟايػـ  ٚايطٝـ ٞ  ٚايػٝـ  ،ا٭زانـ

ني  ،، طّا داْب ايجٛزٜنيٚايٛقٛف إىل ،قد ايٓعاّ ايبًٟٗٛ  ، عًـ٢ ايتـٛايٞ;  ٚٚاسـد٠  ،ٚاثٓـ

٤ املتكـدَني  ٚايؿـادز٠ عٔـ ا٭دـ٬ٓ    ،د٠ يطا٥س ايعًُا٤ٚعدد ايربقٝات ٚايبٝاْات ٚايسضا٥ٌ امل٪ِّ

ٟ    ٖٞ ساي١ ٚاسد٠ ؾكـط  ،خؿٛف َعازق١ ايٓعاّ ايبًٟٗٛيف  د ايػـاٖسٚد . ، َٔـ قبٌـ ايطٝـ

 ٔ ٚناْــت  ،عًـ٢ إضـكاط اؿهَٛـ١ ايبًٜٗٛـ١      يـد٣ زدـاٍ ايـدٜٔ املعتـديني إؾـسازٷ      ٚمل ٜهـ

ٚايعُـٌـ عًــ٢  ،ٚعًــ٢ ايٓػــاط ايجكــايف ،ت٪نــد ؾكــط عًــ٢ تطبٝــل ايدضــتٛز َـٔـ قبـٌـ ايٓعــاّ

ع زقعــ١ اٱضــ٬ّ د ٚنــإ عــدد ايربقٝــات ٚايبٝاْــات ٚايسضــا٥ٌ ايؿــادز٠ َـٔـ قبـٌـ   .تٛضـٝـ ايطـٝـ

د  ،ٜهاْٞ، ٚايطٝد ايػرياشٟاايهًب ٞ َسعػٞـ   ٚايطٝـ د  ،ايٓذؿـ  ،ٞايسٚسـاْ قُـد   ٚايطٝـ

د د سطــني ايكُـٞـ ،امل٬ْٝـٞـ ٚايطـٝـ د ،ٚايطـٝـ خؿــٛف َعازقــ١ ايٓعــاّ ، يف اـــ٥ٛٞ ٚايطـٝـ

عــدد نــإ ٚ .عًــ٢ ايتــٛايٞ ،55،05،03،84،18،15،18، ٖـٞـ ٚتأٜٝــد ايجــٛزٜني ،ايبًٗــٟٛ

يف  ٚايؿادز٠ َٔ قبٌ ا٭دـ٤٬ املتكـدَني   ،ايربقٝات ٚايبٝاْات ٚايسضا٥ٌ امل٪ٜد٠ يطا٥س ايعًُا٤

ٛ  ،ايبًٗــٟٛخؿــٛف َعازقــ١ ايٓعــاّ    ، عًــ٢  08،10،16،6،13،0،6: ايتــايٞ عًــ٢ ايٓشــ

ين   . ٚٚاؾٌ زدـاٍ ايـدٜٔ ايٓاغـطني   ايتٛايٞ ْكـاهلِ قـد ايٓعـاّ    ، &، بكٝـاد٠ اٱَـاّ اـُٝـ
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١ ٚايدٚيٝـــ١     أٚنـــاْٛا قـــد تٛؾـــًٛا إىل    ،ايبًٗـــٟٛ ٕ مجٝـــع املػـــانٌ ايجكاؾٝـــ١ ٚايطٝاضــٝـ

 . يٓعاّ ايبًٟٗٛ ٚامساؾٗاٚا٫قتؿاد١ٜ إ ا ٖٞ ٚيٝد٠ عدّ نؿا٠٤ اؿهَٛات ايعامل١ ٚا

ؿٝـ١  ٚمل تهٔ َٛاقـ زداٍ ايدٜٔ ٚاسد٠ َٔ اؾُٗٛز١ٜ اٱض١َٝ٬ يف إٜسإ عًـ٢ خً 

١ املمتًؿــ١ ُذُٛعــ١ نــبري٠ َـٔـ املسادــع ٚا٭ضــاتر٠ ٚؾكــ٤٬ اؿــٛش٠  ؾ. ا٫ػاٖــات ايطٝاضـٝـ

ٛع١  َٚطاْد٠ ٖرٙ اجملُ .ايع١ًُٝ ِٖ َٔ امل٪ٜدٜٔ ٚاملطاْدٜٔ ؿه١َٛ اؾُٗٛز١ٜ اٱض١َٝ٬

 ،ٚيني ايؿـــػاز ٚايهبـــازمبعٓـــ٢ َساقبـــ١ أدا٤ اؿهـــاّ ٚاملطـــ٪ يًذُٗٛزٜـــ١ اٱضـــ١َٝ٬ ٖــٞـ

 ِ ــ١ عـٔـ اؿهَٛــ١      ،ٚإعطــا٤ املػــٛز٠ هلــ ــاؾ٢ َــع َبــدأ اضــتك٬ٍ اؿــٛش٠ ايعًُٝ  ،مبــا ٫ ٜتٓ

 .َٚساعا٠ سل ايٓكد قد املُازضـات غـري ايكاْْٛٝـ١ ٚا٭ؾعـاٍ غـري املطابكـ١ يًػـسع يف اجملتُـع        

; ِْٗ ناْٛا غري َبـايني باؾُٗٛزٜـ١ اٱضـ١َٝ٬   ; إَا أس٣ َٔ زداٍ ايدٜٖٔٚٓاى فُٛع١ أخ

٫ ٜ٪ٜـدٕٚ   ـ  دٜٛبازٟ ـ َجٌ ايػٝخِْٗ أٚ ناْٛا َعازقني َٚٓتكدٜٔ هلا. ٖٚرٙ اجملُٛع١ إَا أ

; ٭ضـباب ؾهسٜـ١، أٚ َجٌـ    ٚتـدخٌ ايـدٜٔ ٚاؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ يف ايطٝاضـ١      ،اؿه١َٛ ايدٜٓٝـ١ 

ٟ  ايػٝخ ٔ    ، ٚاْكـاد ف باملتؿـدٜٔ يكٝـاد٠ ايدٚيـ١   ايـرٟ مل ٜعـرت   ،َٓتعـس ْكـد   مبـسٚز ايٛقـت َـ

 ا٭ؾساد إىل ْكد ْعاّ اؿهِ.

 

 عًُا٤ ايدٜٔ ٚاملعسف١ ايد١ٜٝٓ ـــــــ 6

ٖــٛ ْــٛع آخــس َـٔـ املُازضــ١ ايــي قطــُت عًُــا٤   إٕ دزاضــ١ ايــدٜٔ ٚاملعسؾــ١ اٱضــ١َٝ٬

دٜٓٝــ١ يسدــاٍ ايــدٜٔ  ٚيهـٔـ ٫بــد َـٔـ اٱغــاز٠ ٖٓــا إىل إٔ املعسؾــ١ اي    .ايــدٜٔ إىل فُــٛعتني 

ّ ٚا٭بعاد ايؿسد١ٜ ٚا٫دتُاعٝـ١، ٚايدْٜٝٛـ١   ٚقا١ُ٥ ع٢ً ا٭سها ،ايػٝع١ ٖٞ ذات أؾل داَع

ٔ       .ٚاملاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ٚا٭خس١ٜٚ،  .َٚٔ ٖرٙ ايٓاس١ٝ ٫ ٜٛدـد اخـت٬ف دـٖٛسٟ بـني عًُـا٤ ايـدٜ

ِ ٚتأنٝـدِٖ عًـ٢ ا      ٭بعـاد املمتًؿـ١   ٚايؿازم بني زداٍ ايدٜٔ يف املعسؾ١ ايدٜٓٝـ١ ٜعـٛد يتعاًَٗـ

ؾاػـاٙ ايـبع  َٔـ ايعًُـا٤ َٚسادـع اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ ٜكـّٛ عًـ٢ أضـاع تػًٝـب ا٭بعـاد              .يًدٜٔ

ٚقًُــا ٜتشــدثٕٛ عـٔـ ا٭بعــاد ا٫دتُاعٝــ١  ٜــ١ يًــدٜٔ عًــ٢ ا٭بعــاد ا٫دتُاعٝــ١،ايؿسدٜــ١ ٚايعباد

١ يًــدٜٔ ض املطــا٥ٌ  ٚ، ٚايجكاؾٝــ١ ٚايطٝاضـٝـ . كــط)ايسضــاي١ ايعًُٝــ١( ؾٜهتؿــٕٛ بككــاٜا تٛقـٝـ

عًــ٢ ا٭بعــاد  تػــتػٌ فُٛعــ١ أخــس٣ َـٔـ َسادــع ايتكًٝــد ٚعًُــا٤ اؿــٛش٠ ايعًُٝــ١     ناْــت ٚ

. ٚيهٔـ تكطـِ ٖـرٙ    دٜٓٝـّا غـا٬َّ داَعـاّ   قدَٛا يًُذتُع عًُّا ٚقد  ،ا٫دتُاع١ٝ يًدٜٔ أٜكّا
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ــسعٝتني:   اجملُ ــٛعتني ؾـ ــّا إىل فُـ ــ١ أٜكـ ِ  ٛعـ ٗ ـٓـ ــل َـ ـٌـ ،ؾسٜـ ــس  :َجـ خ ْاؾـ ـٝـ ــازّ  ايػـ َهـ

خٚ ،ػـــرياشٟاي خٚ ،ٜهـــاْٞايهًباؾـــايف  ايػــٝـ ـٔـايٚ ،ضـــبشاْٞدعؿـــس  ايػــٝـ د قطـ  طــٝـ

ٌ  ،ٚؾسٜل آخس ;ذٚ اػاٙ ثكايف يف املطا٥ٌ ا٫دتُاع١ٝ ساشٟ،اـ خ  َجـ  ،٪َٔقُـد املـ  : ايػٝـ

 اػاٙ ضٝاضٞ.   ذٚ  ،كُٞايآذزٟ  ايػٝخٚ ،ّ آبادٟسٸاـطاٖسٟ  ٚايػٝخ

 

 ضًبٝات ايتٝاز ايتكًٝدٟ ـــــــ ٚقف١ َع 7

 ضًٛنّا غسٜبّا إىل سدٍّ ٔ بؿدد دزاضت٘ يف ٖرٙ املكاي١م نإ يًتٝاز ايتكًٝدٟ ايرٟ

ُٸٞ يف ا٭ذٖإ ٖـادظ ا٫ٖتُـاّ بـاملٛزٚخ ايطـابل     ،َا َع قك١ٝ اؿداث١ ٚباملباسـح   ،ؾٗٛ ٜٓ

ٜٚكّٛ امل٪ٜدٕٚ هلرا املطـاز أسٝاْـّا    .ايؿك١ٝٗ ٚايه١َٝ٬ ٚايتؿطري١ٜ ٚاؿدٜح يًرٜٔ ضبكِٖٛ

ع تعــٛد  ٛات خًــتبككــا٤ أٚقــاتِٗ يف طــسن َٛاقـٝـ ٜكَٛــٕٛ أسٝاْــّا أخــس٣ ٚيهـٔـ  ،يعــد٠ ضـٓـ

ملطـاز  ا٫ٚ ٜٗـتِ  . ػبٗات ايؿك١ٝٗ أٚ ايه١َٝ٬ أٜكّابع  املطا٥ٌ املطتشدث١ ٚاي باٱداب١ عٔ

 ، أٚ ايطــٓٸ١ ٚايتذدٜــد،يتطــا٫٩ت املجــاز٠ ســٍٛ ع٬قــ١ اٱضــ٬ّ باؿداثــ١ ايتكًٝــدٟ نــجريّا با

ٚ    مبـا يف   ،ٜٚٗتِ ؾكط بـايعًّٛ اٱضـ١َٝ٬ ايتكًٝدٜـ١    ايؿًطـؿ١  ذيـو ايؿك٘ـ ٚايهـ٬ّ ٚا٭خـ٬م 

ــّٛ اٱضــ١َٝ٬  ــ١ ايعً ــاز ايتكًٝــدٟ قــدَٛا     إ٫ أ .ٚبكٝ ــ٢ ايتٝ ات احملطــٛب١ عً ٕ بعــ  ايػمؿـٝـ

ٌ  َٝادٜٔ يف بع َٚاشايٛا ٜكدَٕٛ بع  ايٓعسٜات   :املٛاد١ٗ بني اٱض٬ّ ٚاؿداث١، َٔ قبٝـ

١، غـري أ   ١ املازنطـٝـ عري مل ٜــأتٹ  قكٝـ ُط َـٔـ ايتٓـ ادظ ايرتابــط بــني ٖـ  َٔـ بــاب  ٕ ٖــرا ايٓـ

بٌـ َـٔـ بـاب ايتشطــظ َٔـ املٛقـــ املعـادٟ يًــدٜٔ َٔـ قبـٌـ بعـ  املــدازع        ايـدٜٔ ٚاؿداثــ١، 

١  :َجٌ ،ٚايٓعسٜات  :إىل ،بًشـاظ املـراٖب ٚاملٓـاٖر املمتًؿـ١     ،ِ ٖـرا ايتٝـاز  ٜٚكطٻـ  .املازنطٝـ

نٌـ   تطـع٢ ٚ .ٚايتؿطـريٜني  ;ٚأٌٖـ اؿـدٜح   ;ٚايعسؾـاْٝني  ;ٚايؿًطـؿٝني  ;ايتكًٝدٜني ايؿكٗٝني

ٞ        ،طا٥ؿ١ َٔـ ٖـ٪٤٫   ٗر ايؿكٗٞـ أٚ ايؿًطـؿٞ أٚ ايعسؾـاْٞ أٚ اؿـدٜج يٲدابـ١   ،َٔـ خـ٬ٍ املٓـ

ٛاؾكٕٛ عًـ٢ مجٝـع   ِْٗ ٫ ٜ، إ٫ أببع  ا٭َٛز اـ٬ؾ١ٝ ، ٚايكبٍٛايتطا٫٩ت املطتشدث١ عٔ

ايـرٟ اْبجـل بػـهٌ أضاضٞـ      ،. ٖرا ايتٝازَٓذصات اؿداث١، ٚبٌ ٜٓطذُٕٛ َع ايبع  َٓٗا

 ،اْـــرب٣ يف ايكـــسٕ ا٭خـــري حملازبـــ١ ايتٝـــازات ايهطـــس١ٜٚ      ايدٜٓٝـــ١، ايعًُٝـــ١يف اؿـــٛشات 

كـاد  ٚنـإ ٜٴ  .ٚضٝاضـات اؿهَٛـ١ ايبًٜٗٛـ١    ،ٚايكَٛٝـ١  ،ٚايٖٛاب١ٝ ،ٚايبٗا١ٝ٥ ،ٚاملازنط١ٝ

ٞ  ،ايطٝد أبٛ اؿطٔ ا٭ؾؿٗاْٞ :َٔ قبٌ بع  ايػمؿٝات َجٌ د   ،ٚقُد ايبٗبٗـاْ ٚايطٝـ



 

 

 هـ 2543ـ  م 3122السادسة ــ العدد الثاني والعشرون ــ ربيع السهة ــ  نصوص معاصرة

 

ٞ ٚاؿـاز سطـني ا   ،قُد ٖادٟ امل٬ْٝٞ ٟ    ،يكُـ د سطـني ايربٚدـسد ٕ بعـ   نُـا أ  .ٚايطٝـ

ٕ   ،ٚاؼــاد املطــًُني  ، نُ٪ضطــ١ اٱعــ٬ّ اٱضــ٬َٞ،  امل٪ضطــات  ،ٚمجعٝــ١ أتبــاع ايكــسآ

ٞ   ،ضـ٬ّ إَٚٓع١ُ ؾـدا٥ٝإ   سكـاْٞ  َٚـدازع:   ،َٚ٪ضطـ١ دز زاٙ سـل   ،ٚداز ايتبًٝـؼ اٱضـ٬َ

د ايهًب ٚ ،ٚايسضــاي١ ٌ  ،ٚإؾــداز بعــ  اجملــ٬ت   ٜهــاْٞ،اايطـٝـ  ،بعجــ١ فًــ١ اي  :َـٔـ قبٝــ

ع ،َهتــب إضــ٬ّ  ،ا٫ْتكــاّ سّا يف دعــِ ٚتعصٜــص َٛقؿٗــا  يعبــت دٚزّا َــ٪ثِّقــد  ،َهتــب تػـٝـ

بػــهٌ َــا إىل ٖــرٙ   املدزضــ١ ايتؿهٝهٝــ١ْـ٘ـ ميهـٔـ إٔ ْكــِ تٝــاز  . ٚأز٣ أ(17)ٚؾــُٛدٖا

ؿ١ وعــ٢ بأُٖٝــ١ بايػــ١  ٕ نــإ ٖــادظ تعــازض اٱضــ٬ّ َــع ايعسؾــإ ٚايؿًطــ   ، ٚإايطبكــ١

ٟ ميهٔ تكطِٝ ايتٝـا  يدِٜٗ. إذّا  :إىل اجملـاَٝع ايتايٝـ١   ،بًشـاظ املكازبـات املمتًؿـ١    ،ز ايتكًٝـد

  ٟ ــاز ايؿًطــؿٞ ايتكًٝــد ــاز ايؿكٗـٞـ ايتكًٝــدٟ;  ٚ ;ايتٝ ــاز ٚ ايتٝ ايتٝــاز ٚ ايتكًٝــدٟ; ايعسؾــاْٞايتٝ

ايتٝـاز ايتكًٝـدٟ ايتؿطـريٟ.    ٚ ;(املدزضـ١ ايتؿهٝهٝـ١  )ًٝدٟ املٓاٖ  يًؿًطـؿ١ ٚايعسؾـإ   ايتك

 ٟ ــد ــدٜين ايتكًٝـ ــاز ايـ ــد ايتٝـ ــ١ ايـــ إ ٜٚعـ ــسٚزات ا٫دتُاعٝـ ــد٣ ايكـ ــس سـ ي هـــب إٔ ٫ تٴهطـ

د قا٥ــد ايجــٛز٠  هــب إٔ ٫ ْعُـٌـ »: غــٛنتٗا، ٚيهـٔـ هــب إٔ تٴػــرٸب، ٚسطــب تعــبري ايطـٝـ

إذا بكٝــت امل٪ضطــ١ ايدٜٓٝــ١ ضــامل١... ضــتتِ احملاؾعــ١  ،عًــ٢ نطــس غــٛن١ امل٪ضطــ١ ايدٜٓٝــ١

ٚيـٛ قُٓـا بهطـس     سـدتِٗ; ، ٚٚٚاحملب١ بـني ايٓـاع   ،ٚإميإ ايٓاع ،ٚع٢ً ايجٛز٠ ،ع٢ً ايدٜٔ

 .  (18)«ٚاْؿسط ايعكد ،ْهٕٛ قد قٝعٓا نٌ غ٤ٞ را ايعُاد اؾٖٛسٟغٛن١ ٖ

ٟ يكد مٖت ٘      ،ت دزاض١ ايتٝاز ايدٜين ايتكًٝـد كـ ٚايتكؿـري ؾٝـ  ،ٚتػـمٝـ سـا٫ت ايٓـ

         ِ ٗ ـٓـ ــبع  َ ــاّ اي ــد ق ــازات; ؾك ـــ ايتٝ ـٌـ كتً ــ١ َـٔـ قب ــدٚاؾع ٚأغــساض كتًؿ ــاز  ،ب نايتٝ

ٞ  ،ايهطسٟٚ ٕ   ،َٚٓعُـ١ فاٖـدٟ خًـل    ،تـٛدٙ ٚسـصب   ،ٚاملازنطـ بٓكـد   ،ٚسـصب ايؿسقـا

َٔ ايطـاس١ ا٫دتُاعٝـ١    بٗدف إيػا٤ امل٪ضط١ ايد١ٜٝٓ ;عًُا٤ ايدٜٔ ٚاؿٛشات ايع١ًُٝ ايد١ٜٝٓ

ُٸِ ؾسٜل آخسٚ ٚتُٗٝػٗا. ، بإيػـا٤ امل٪ضطـ١ ايدٜٓٝـ١    ،ٚتٝـاز ا٭سـساز   ،: تٝاز غـسٜعي َجٌ ،ؾ

، مباقٝٗا ايرٟ ٜسبٛ ع٢ً ا٭يــ عـاّ،   يد١ٜٕٝٓ امل٪ضط١ اٚاضتبداٍ ايعامل ايدٜين. ٚأعتكد أ

ٚهب ايكٝاّ دا٥ُّا بتعسٜـ زدـا٫ت   ،٫ٚ ٜٓبػٞ ْطٝإ خدَاتٗا ٚسطٓاتٗا ،ٖا٫ ٜٓبػٞ إيػا٩

خ ايؿــدٚم :، َجـٌـًٓــاع، يٚآثــازِٖ ايعًُٝــ١ ،ٖــرٙ امل٪ضطــ١ ايعسٜكــ١ خ املؿٝــد ،ايػـٝـ  ،ٚايػـٝـ

د املستكــ٢ د ايسقـٞـ ،ٚايطـٝـ خ ايطٛضـٞـ ،ٚايطـٝـ  ،ٚاـٛادــ١ ايطٛضـٞـ ،ٝٓابـٔـ ضــاٚ ،ٚايػـٝـ

ٝدٜٔ  خ ا٭ْؿــازٟ ،ٚايع٬َــ١ اجملًطـٞـ ،ٚاملــ٬ ؾــدزا ،ا٭ٍٚ ٚايجــاْٞٚايػـٗـ ٚاملــريشا  ،ٚايػـٝـ
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ٚايع١َ٬  ،ايربٚدسدٟ ٚايطٝد ،ٚايطٝد عًٞ ايكاقٞ ،امل٬ سطٝٓكًٞ اهلُداْٞٚ ،ايػرياشٟ

ٌ     ايطباطبــا٥ٞ. ــداخ ـَـ  ،ٚهــب ايكٝــاّ بدزاضــ١ امل٪ضطــ١ ايدٜٓٝــ١ َـٔـ اي ٛاطٔ ٚتػــرٜبٗا َـٔـ 

دزاضـ١   ِٸتٚإذا مل تـ  .شات ايعًُٝـ١ َٚهاْتٗـا  َع اؿؿاظ ع٢ً نٝإ اؿٛ ،ايكعـ ٚايكؿٛز

ٌ  داخٌ بؿٛز٠ داد٠ َٚٓع١ُ َٚربف١امل٪ضط١ ايد١ٜٝٓ َٔ اي قٌـ ٖـرٙ    مبـسٚز ايٛقـت   ضـتش

 ٗا يًكٝـاّ بـدٚز امل٪ضطـ١ ايدٜٓٝـ١،    َدعٝـ١ تؿـدٜ   َ٪ضطات ٚتٝازات أخس٣، امل٪ضط١ ايعسٜك١

 .ا ايكدز٠ ع٢ً ايكٝاّ بأدا٤ دٚزٖا ايس٥ٝطٞ ايراتٞ ٚايدٚز ايجاْٟٛ املسسًٞدٕٚ إٔ تهٕٛ يدٜٗ

 ،ؾكـــد متهــٔـ املـــدٸاسٕٛ ٚأٖــٌـ ايـــرنس ٚايؿـــٛؾٕٝٛ يف بانطـــتإ ٚغـــب٘ ايكـــاز٠ اهلٓدٜـــ١ 

َٔـ ايكٝـاّ بـأدا٤ دٚز     ،ؿـ١ ٚغـري ٚاعٝـ١ باملطـا٥ٌ ايدٜٓٝـ١     بؿؿتِٗ ميجًٕٛ غـسا٥ض غـري َتمؿِّ  

َٚٔـ املُهٔـ إٔ    .ٕ وعٛا بايكبٍٛ بني أٚضاط اجملتُـع ٚأ ،ايتبًٝؼ ٚاٱع٬ّ ٚايٛعغ ايدٜين

ــ١ ايكــسز بهــ٬         تٴًشٹــل ْكــاط ايكــعـ ٚايــٖٛٔ ايــي تعــاْٞ َٓٗــا امل٪ضطــ١ ايدٜٓٝــ١ ايتكًٝدٜ

بــايؿِٗ ايؿــشٝض  دٚز ايــراتٞ يًُ٪ضطــ١ ايدٜٓٝــ١ايــٜٚتُجـٌـ  .يــدٚزٜٔ ايــراتٞ ٚا٫دتُــاعٞ هلــا ا

ايكـسز ايـرٟ ًٜشـل بٗـرا ايـدٚز عبـاز٠ عٔـ        ٕ اجملتُع. ٚعًٝ٘ـ ؾـإ  ٚايعٌُ ع٢ً ْػسٙ يف  ،يًدٜٔ

    ٔ .  ايؿٗــِ اـــاط٧ ٚغــري املـــدزٚع يًــدٜ ا٫دتُاعٝـــ١ ا٭دٚاز تــتػري  ٚ ، ٚايرتٜٚــر اــــاط٧ يـ٘ـ

بعـ  َٔـ ضـًبٝات     ٚضٓػري اٯٕ إىل .َكتكٝات٘س ايصَإ ٚمبا ٜتٓاضب ٚتػٝټ يًُ٪ضط١ ايد١ٜٝٓ

   :املٓٗر ايتكًٝدٟ

 

 ضًب١ٝ تأؾٌٝ األدٚاز املسح١ًٝ ـــــــ 8

 َ ؿظ ايــٛتري٠ ايــي ؼــدثٓا ؾٝٗــا عـٔـ  اٖٝــ١ امل٪ضطــ١ ايدٜٓٝــ١ َٚهْٛاتٗــا ؾــإٕ هلــرٙ  بـٓـ

ــ١   ّاآخــس َسسًٝــ ٚ ;َٚتأؾــ٬ّ ّاز٥ٝطـٝـ ّادٚز امل٪ضطــ١ ٘ املسسً ــا تكتكـٝـ ــدٚز   .سطــب َ ـٌـ اي ٜتُج

٘   ،ٚتبٝني َعامل ايدٜٔ ،بتٛدٝ٘ اجملتُع ا٭ؾًٞ يسداٍ ايدٜٔ  ٚتطبٝك٘ـ عٝٓٝـّا يف   ،ٚايتبًٝـؼ بـ

ٚيٝات ايـي متٗـدٖا   ايدٚز املسسًٞ يسداٍ ايدٜٔ بايٛظا٥ـ ٚا٭عُـاٍ ٚاملطـ٪  ٜتُجٌ ٚ اجملتُع;

ــ١   ١ ٚا٫دتُاعٝ ــدٜٔ إىل    .هلــِ ايعــسٚف ايجكاؾٝــ١ ٚايطٝاضـٝـ ٚتٓكطــِ ا٭دٚاز املسسًٝــ١ يسدـٌـ اي

ؿني ـٓـ ــساّ   :ؾـ ــ١ سؿـ ــ٪ٕٚ ايٛادبـ ــًش١  ايػـ ٗا املؿـ ـٝـ ــي تكتكـ ــ٪ٕٚ ايـ ــ٪ٕٚ   .; ٚايػـ ـٌـ ايػـ ٚمتجـ

َـا   ايـي ٫ ميهٔـ يٰخـسٜٔ ايكٝـاّ بٗـا سطـب       ،ٔايٛادبات اـاؾ١ يسدٌ ايـدٜ  ،اؿؿس١ٜ

ٚاي٫ٜٛــ١ يف ا٭َــٛز  ،ٚتــٛيٞ ا٭ٚقــاف ،أَــٛز ايككــا٤ :َـٔـ قبٝـٌـ تٛؾـٞـ بـ٘ـ ايػــسٜع١ ايػــسا٤، 



 

 

 هـ 2543ـ  م 3122السادسة ــ العدد الثاني والعشرون ــ ربيع السهة ــ  نصوص معاصرة

 

ٗا املؿـًش١    أَـا  ٚ ٚايتؿـدٟ يكٝـاد٠ اجملتُـع،    ،طب١ٝاؿ أٚ ايـي تكبٌـ    ،ايػـ٪ٕٚ ايـي تكتكٝـ

ـٞـايبــدٌٜ ٌ  ، ؾٗ ــ ــ١  :َـٔـ قبٝ ــا ٚ ،ز٥اضــ١ اؾُٗٛزٜ ـٌـ ايربمل ــ١ ٚ ،ْٞايتُجٝ ــدزٜظ يف اؾاَع  ،ايت

٘        ٚضا٥س املٓاؾـب اؿهَٛٝـ١ ٚاـاؾـ١     ، ٖٚـرٙ ا٭َـٛز ٜهًــ بٗـا زدٌـ ايـدٜٔ مبـا تكتكٝـ

زدـاٍ ايـدٜٔ بـأدا٤    ٚسُٝٓـا ٜكـّٛ أسـد     .ٚميهٔ يٰخسٜٔ إٔ ٜكَٛٛا بأدا٥ٗـا أٜكـاّ   ،املؿًش١

بـأدا٤  جٌـ  ٜٚتؿٛز إٔ اهلدف اؿكٝكٞ ي٘ ٜتُ ،ْ٘ ٜٓط٢ أسٝاّْا دٚزٙ ا٭ضاضٞايدٚز املسسًٞ ؾإ

: ٚنُجــاٍ عًــ٢ ذيــو .ايــدٚز املسسًـٞـ َـٔـ خــ٬ٍ ايــرٚبإ ايتــاّ يف ذيــو  ،ٚي١ٝ املسسًٝــ١املطــ٪

امل٪ضطات ايجكاؾ١ٝ أٚ ايطٝاض١ٝ  ٚي١ٝ إداز٠ اسد٣ٜتؿٛٻز ايػمـ ايرٟ ٜتؿد٣ يتشٌُ َط٪

ايـبع    ست٢ يٛ أد٣ ذيو إىل الساز ،إداز٠ ذيو املٛقعٖٛ  ،َط٪ٚيٝت٘ ٌٻٕ دٴأٚ ا٫دتُاع١ٝ أ

. ٚقــد تهــٕٛ املطــ٪  إ اع يف خكــِ إدازتـ٘ـ ٚي١ٝ املػــاز إيٝٗــا قــُٔ ٚســد٠ عطــهس١ٜ  ىل ايكـٝـ

١    ؾٝٓمسط زدٌ ايدٜٔ بهٌ قـ٠ٛ يف ايطبكـ١ ايعطـهس١ٜ    ،أسٝاّْا ، ٜٚٴعٗـس ْؿط٘ـ نػمؿٝـ

ايبٓــا٤  ٝٗٞ. نُــا ٜػــهٛٚيف ٖــرٙ اؿايــ١ ٜتمًــ٢ عـٔـ دٚزٙ اٱزغــادٟ ٚايتــٛد   عطــهس١ٜ،

كداْ٘ يًتٓعِٝ ٚاٱغساف املٓاضب ملػازن١ طـ٬ب  َٔ ؾ ًٞ ٚاٱدازٟ يًُ٪ضط١ ايد١ٜٝٓايداخ

ٗر       ،ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ املٓتع١ُ ٚاملدزٚض١ يف املٛاقـع ا٫دتُاعٝـ١   ٚنـريو َٔـ عـدّ اَـت٬ى املٓـ

يف إطـاز عًُٝـ١    ،ٚبٓـا٤ اجملتُـع   ،ٚإقاَـ١ امل٪ضطـات   ،ٚايؿـسد  ،اي٬شّ يهٝؿ١ٝ بٓـا٤ ايهـادز  

َٚٔـ   ،اؿٛشات ايع١ًُٝ ٚامل٪ضطـ١ ايدٜٓٝـ١  ْ٘ ٜتٛدب ع٢ً ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو ؾإ .تٛدٝ٘ ٚاهلدا١ٜاي

عًــ٢  ازضــ١ دٚزٖــا يف اهلداٜــ١ ٚاٱزغــاد   ايعُـٌـ  ،خــ٬ٍ تٛادــدٖا يف امل٪ضطــات املمتًؿــ١ 

ــ١ أخــس٣     ين. َٚـٔـ ْاسٝ ــدٜٔ بػــهٌ عـٝـ ــ١ إٔ تؿهــس     ٚتطبٝــل اي ــ٢ امل٪ضطــ١ ايدٜٓٝ هــب عً

از يف ٚعد ،مبمسز ٜطاعد ع٢ً اؿد َٔ شٚاٍ ايدٚز ايػمؿٞ يسدٌ ايدٜٔ  املٛقـع  ّ ا٫ْؿٗـ

ايدزاضـ١  اتٞ يػمؿ١ٝ زدٌـ ايـدٜٔ بػـهٌ ؾـشٝض ٜهـٕٛ يف      ٕ ؼكٝل ايبعد ايرإ .املسسًٞ

ــ١ ؿظ  ،املتعُك ـٓـ ــرٜب اي ٔ    ،ٚتٗ ــدٜ ــ١ ايػــا١ًَ باي ــ١ اؾاَع ـ٘ـ أٚ   ٚ ،ٚاملعسؾ ظ ؾكــط يف ايؿك ـٝـ ي

ــ َٚٔ اؾدٜس بايرنس أ .ايه٬ّ أٚ ا٭خ٬م  اط٧ يًـدٜٔ َٔـ قبٌـ ايـبع  أسٝاْـاّ     ٕ ايؿِٗ ا

ٟ    َٔ زدٌ ايدٜٔ أَٛزّا غري َعكٛي١. ٚإقعٛا ٜكٛد إىل إٔ ٜتٛ إىل  ٕ عدّ ؼكـل تًـو ا٭َـٛز تـ٪د

د    ،أسـد ا٭غـماف   نإ: ٚنُجاٍ ع٢ً ذيو سؿٍٛ ايدٖػ١ ٚاؿري٠ يدِٜٗ. ٜٚـدع٢ ايطٝـ

و يف   بطبب ضهٓ٘ َٚعٝػت٘  ;َطٗسٟ، ىتًـ َع ا٭ضتاذ ايػٗٝد عاغٛزٟ يف َٓطكـ١ قًٗـ

ٞ    ٖٚٞـ َٓطكـ١ زاقٝـ١، َعتـربّا      ايعاؾ١ُ طٗسإ، د    .ضـًٛى ا٭ضـتاذ غـري إضـ٬َ ٚنـإ ايطٝـ
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، ٕ ايػــمـ ايسٚســاْٞ ٫ ٜٓبػـٞـ إٔ ٜهــٕٛ يـ٘ـ َطــت٣ٛ َعاغـٞـ َتٛضــط   عاغــٛزٟ ٜعتكــد أ

ٕ ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو نإ ٜٛؾٞـ ا٭ضـتاذ َطٗـسٟ بـأ     .ايؿكس ٚايػكا٤ ٕ ٜعٝؼ يف َٓت٢ٗٚهب أ

ٕ، َٓطك١ ؾكـري٠ دٓـٛب ايعاؾـ١ُ طٗـسا    ٖٚٞ  قٌ إقاَت٘ َٔ قًٗو إىل َٓطك١ غٛؽ، ٜٓكٌ

: إ  ٞ ؾهــإ ا٭ضــتاذ َطٗــسٟ ٜكــٍٛ يـ٘ـ ٫ٚ  ،ٕ طبٝعــ١ عًُـٞـ ٖـٞـ يف ايبشــح ٚايتشكٝــل ايعًُــ

ٕ َٚٔـ ٖٓـا أز٣ أ   .ظٌـ ايكٛقـا٤ املٛدـٛد٠ يف َٓطكـ١ غـٛؽ      أضتطٝع ايكٝاّ بـٛاد  ٖـرا يف  

 .خًط بني اؿٝا٠ املرتؾ١ ٚاؿٝـا٠ اهلاد٥ـ١  قد ٚ ،املعسؾ١ ايد١ٜٝٓ يًطٝد عاغٛزٟ ناْت خاط١٦

 ٔ ٤ َـٔـ ايساســ١ ٚاهلــد٤ٚ   ،ٚعا٥ًتـ٘ـ إٔ وٝــٛا سٝــا٠ َتٛضــط١  َٚـٔـ ســل زدـٌـ ايــدٜ ، ؾٝٗــا غـٞـ

  .ٕ ورز َٔ عدّ ا٫لساز مٛ اؿٝا٠ املرتؾ١ ٚاٱضسافٚيهٔ هب أ
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عــدّ ؼدٜــد  يفسعٗــا يف ايتٝــاز ايــدٜين ايتكًٝــدٟ إســد٣ ايطــًبٝات ايــي ٬ْتهُـٔـ 

ايتكًٝـدٟ مبكٛيـ١ أٚ    ٭ْ٘ ٫ ميهٔ تعسٜــ ايتٝـاز ايـدٜين    ;ؾ١ ايد١ٜٝٓ ايتكًٝد١َٜهْٛات املعس

ْ٘ـ ميجٌـ طٝؿـّا ٜطـتُد َطًب٘ـ      ؾٝٓبػٞ إٔ ْٓعس إيٝ٘ عًـ٢ أ ا ايٓعس ٚيهٔ يٛ أَعٓٸ عٓٛإ َعني.

ٕ ٚاؿهُـــا٤ ٛؾايعًُـــا٤ ايؿًطـــؿٝ .ٚؾكـــّا يكٛاعـــد ٚأضـــايٝب كتًؿـــ١ ،َــٔـ املؿـــادز ايدٜٓٝـــ١

ٝـ ٛٚعًُـا٤ ايـدٜٔ ايعسؾـاْٝ    ;شاٜٚـ١ خاؾـ١  ٜتعـإًَٛ َـع ايـدٜٔ َٔـ      ٖـ   ٕٛ ٚايؿكٗ را ٕ تعـاًَٛا َـع 

سـددٚا اػاٖـّا   قـد  ٕ ايؿ٬ضـؿ١ ايـرٜٔ ضـبكٛا املـ٬ ؾـدزا      نُـا أ  .املٛقٛع َٔـ شٚاٜـا أخـس٣   

ٕ املــ٬ ؾــدزا ٚقــع عــد٠ طــسم ملٓٗذـ٘ـ       إ٫ أ ،يًُعسؾــ١ ايدٜٓٝــ١ ايؿًطــؿ١ٝ   أســادٟ اؾاْــب   

يـدٜٔ ٚايػـٛف يف أعاث٘ـ َٔـ خـ٬ٍ اعتُـادِٖ       ؾكاّ ايؿ٬ضؿ١ املػا٩ٕٚ بدزاض١ ا ،ايؿًطؿٞ

 ٟ ٛد ٚايعكـٌـ زنــص ايؿ٬ضــؿ١ اٱغــساقٕٝٛ عًــ٢ ٚ ،ايعكـٌـ نُشــٛز ازتهــاش زنــص ٚ ،ايػـٗـ

  ، إىل املـصز بـني ايعكٌـ    ؾـدز املتـأهلني ايػـرياشٟ    يف سـني بـادز    املتهًُٕٛ ع٢ً ايٓكٌـ ٚايعكٌـ

ع٬َـ١ ايؿازقـ١   ٕ ايٜٚـس٣ بعـ  ايبـاسجني أ    .(19)ٚأضظ اؿه١ُ املتعاي١ٝ ،ٚايهػـ ٚايػسع

ٚايهٓـٛش  ٚعًـ٢ اٯزا٤   ،ا٭ضاض١ٝ يًتٝاز ايتكًٝـدٟ ٖٞـ يف اؾُـٛد عًـ٢ َـا ألـصٙ ا٭ضـ٬ف       

  ،ِٗ ُِّـ       ٚاملٛازٜح ايباقٝـ١ َٓـ يف ْؿـظ ايٛقـت   ٚد; ٜٚطـُٕٛ ٖـرٙ املكٛيـ١ بايتٝـاز ايتكًٝـدٟ ٚاملتذ

بٝــ١  يؿهس ٚايجكاؾــ١ ايػسايع٬َــ١ ايؿازقــ١ يًتٝــاز ايتذدٜــدٟ با٫ْبٗــاز ٚايدٖػــ١ بــا       ٜؿــؿٕٛ

 امل١ُٓٝٗ، ٜٚعتكدٕٚ إٔ ٖرا ايتٝـاز ٜٓعـس ؾكـط إىل َـا ٚزا٤ سـدٚد إٜـسإ ٚايعـامل اٱضـ٬َٞ،        
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٘  إٔ ٚ ٚايعاَـٌـ  .نـٌـ َــا ٜؿـٌـ َـٔـ خــازز ســدٚد ايعــامل اٱضــ٬َٞ ٖــٛ املطًــٛب ٚاملكبــٍٛ يدٜــ

ؾايتٝـاز املتذـدد ٖـٛ     د، ٖـٛ ايتكًٝـد;  ٚاملتذـدِّ  ;ا٫ػاٙ املتذُد :املػرتى بني ٖرٜٔ ا٫ػاٖني

د يٮضـ٬ف  ٚايتٝـاز ايتكًٝـدٟ ٖـٛ املكًِّـ     ٚد ايعـامل اٱضـ٬َٞ ٚزَـٛش ايػـسب;    د ملا ٚزا٤ سدًِّاملك

ٟ د أَـاّ َؿـطًشٞ املتذـدِّ   ٕ املٝـص٠ اـاؾـ١ ملكٛيـ١ اجملـدِّ    ٚاملاقني. إ٫ أ تتُجٌـ يف   د ٚايتكًٝـد

ٛز٠ ايٓكد ٚاٱبـداع يف قُـ١ اٱخـ٬ف ٚايٛؾـا٤ ٚايس٩ٜـ١ ا٫دتٗادٜـ١ ٚايتكُٝٝٝـ١ ٚايٓكدٜـ١ ٚاملتطـ         

ٚايـبع  اٯخـس    .(83)ٚايتعاٌَ ايؿاعٌ َع ايؿهـس ايعـاملٞ املعاؾـس    ،ػاٙ َرياث٘ ايػين ٚايكِٜٛ

 .(81)َٔ ايباسجني بؿدد ٚؾـ ايتٝاز ايتكًٝدٟ ٚتعسٜؿ٘ بأِْٗ بٓا٠ اؿكاز٠

ٚ ـ يف أ    سطــب زأٜـٞـ ـ    ضــًب١ٝ ايتٝــاز املتكــدّتهُـٔـ  دــٛد ْـ٘ـ عًــ٢ ايــسغِ َـٔـ نجــس٠ 

دـٛٙ ا٫خـت٬ف ٚا٫غـرتاى ٭ٟ    ٚٚ ،املهْٛـات ٘ مل ٜتِ تٛقٝض ؾإْ ايتٝازات ايد١ٜٝٓ ايتكًٝد١ٜ

ِ ايـبع     َٓٗا،   ;ٖـرا اـؿـٛف  ; يًتشـاٚز يف  ٚمل هًظ أطساف ايتٝاز ايتكًٝـدٟ َـع بعكٗـ

ِ  أْٗــِ نُــا  وــددٚا َــٛقؿِٗ بػــهٌ دقٝــل ٚٚاقــض،  يهـٞـ ٜكَٛــٕٛ أسٝاْــّا بٓكــد بعكـٗـ

ــبع  ــبع      ،اي ِ اي ــد٫ّ َـٔـ ايتشــاٚز ٚؾٗــِ بعكـٗـ ــدٍ ا٫ػــاٙ    ّاٜٚكــدَٕٛ اػاٖــ  ،ب ضــًبّٝا ب

ميهٔ إٔ ْػري إىل تٝازٟ َهتب ايتؿهٝو ٚايتٝاز ايتكًٝـدٟ   اٱهابٞ. ٚنُجاٍ ع٢ً ذيو

ُٝــإ يطبكــ١ ايتٝــاز ايتكًٝــدٟ إ٫  ٕ نــ٬ ايتٝــازٜٔ ٜٓتؾعًــ٢ ايــسغِ َـٔـ أ  ،يًشهُــ١ املتعايٝــ١

 ٕ ٖــراأ ٚػــدز اٱغــاز٠ إىل  .ٚاملعتكــداتُْٗــا ىتًؿــإ ؾُٝــا بُٝٓٗــا يف ا٭ضــًٛب ٚاملبــاْٞ    أ

ؾأسٝاْــّا تهُـٌـ  املمتًؿــ١ ٫ تكبـٌـ اؾُــع دا٥ُــّا;  ٕ اٯزا٤املطــت٣ٛ َـٔـ ا٫خت٬ؾــات ٫ ٜعــين أ 

 .ٚأسٝاّْا أخس٣ ؽتًـ ؾُٝا بٝٓٗا يف بع  اؾص٥ٝات ;اٯزا٤ املمتًؿ١ بعكٗا ايبع 
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ٚتؿتكـد   ،عاد٠ّ بس١ٜ٩ أساد١ٜ ٚاْتكا٥ٝـ١  زاضات يًتٝاز ايدٜين ايتكًٝدٟا٭عاخ ٚايدتتِ 

ــ١ ايػــا١ًَ   ــ١ اؾاَع ــٕٛ    ،يًس٩ٜ ــت ٫ ٜكَٛ ّ  ٚيف ْؿــظ ايٛق ــٛ ٗر   بدزاضــ١ ايعً اٱضــ١َٝ٬ مبـٓـ

ٕ ٕ اتــازىٞ َٚعــسيف. ٚنُجــاٍ عًــ٢ ذيــو لــد أ   ٜتعــسض  يطــاد٠ ايؿكٗــا٤ ٜٓتعــسٕٚ دا٥ُــّا أ

كَٛــٕٛ باٱدابــ١ َٚـٔـ ثــِ ٜ ،ٜٚٛادٗــٕٛ بعــ  املطــا٥ٌ ،ايٓــاع ٚاملتــدٜٕٓٛ يــبع  ايتطــا٫٩ت 

تجــاز  ، سٝــح ٜٓتعــسٕٚ إٖٔٚهــرا بايٓطــب١ يًُــتهًُني ، باضــتمداّ ايكٛاعــد ايعاَــ١.ٗــاعٓ

ٕ عًُــا٤ نُـا أ  .ٚآْـراى ٜبـادزٕٚ يٲدابـ١ عٓٗـا     ،ه٬َٝـ١ بعـ  ايػـبٗات سـٍٛ املباسـح اي    



 

 هـ 2543ـ  م 3122السادسة ــ العدد الثاني والعشرون ــ ربيع السهة ــ  نصوص معاصرة

 

٫ ٚ ،ٜػـــعسٕٚ با٫زتٝـــان ،ٚبطـــبب عـــدّ ا٫ٖتُـــاّ ايهـــبري باملطـــا٥ٌ ا٭خ٬قٝـــ١  ;ا٭خـــ٬م

يف سـني ٜٓبػٞـ عًـ٢     ،ري َٔ املػانٌ بكـدز َـا ٜٛادٗ٘ـ املتهًُـٕٛ ٚايؿكٗـا٤     ٜٛادٕٗٛ ايهج

ٜٚبـادزٚا بـايطسن ايٛاضـع يًعًـّٛ      ،عًُا٤ ايدٜٔ إٔ هًطٛا عًـ٢ َساؾـد املعسؾـ١ نـاملساقبني    

ٔ   اٱض١َٝ٬ ايعٝـٛب ٚايطـًبٝات احملتًُـ١ قبٌـ ٚقـٛع اؿـٛادخ        ، ٜٚكعٛا اٱدابـات ايٛاؾٝـ١ عـ

ٞ  ٚميٓعٛا سؿٍٛ ا٭ ،ا٫دتُاع١ٝ ٔ  .شَات احملت١ًُ باضتمداّ ا٭ضـًٛب ايٛقـا٥ ; بطـبب  ٚيهـ

ٕ عًُٝــ١ تطــٛز ايعًــّٛ اٱضــ١َٝ٬ ٚزقٝٗــا ٚاشدٖازٖــا تــتِ  عــدّ اَــت٬نِٗ يس٩ٜــ١ داَعــ١، ؾــإ

ِ يف ايعًـّٛ اٱضـ١َٝ٬    ، ٚمل تٴٓذـص أ غطٛات بط١٦ٝ يف أزٚق١ اؿٛشات ايعًُٝـ١   .عُـاٍ ايتٓعٝـ

ٚ ٔ  ، تعـد َٔـ إسـد٣ خؿـا٥ـ ايطـٓٸ١ اٱضـ١َٝ٬      أضـ١ً٦ املتطـا٥ًني   َٔ املعسٚف إٔ اٱداب١ عـ

  ٘ ــ ــد قٛي ــدٜٔ إٔ ٫ ٜٓتعــسٚا تطــا٫٩ت اٯخــسٜٔ      ٖــٛ أ ٚيهـٔـ َــا ْسٜ ــ٢ عًُــا٤ اي ـ٘ـ هــب عً ْ

ــو   يٝباغــسٚا ــد ذي ــ١   ايعُـٌـ بع ـٌـ املعسؾــ١ ايدٜٓٝ ــ٢ تهاَ ــّٛ ايؿكـ٘ـ ٚايهــ٬ّ    ،عً ٚتطــٜٛس عً

 ،اقبـ١ ٚايرتؾـد  ٚيػسض َعاؾ١ ٖـرٙ ايطـًب١ٝ بـادزتٴ بطـسن ْعسٜـ١ املس      .ٚا٭خ٬م ٚاشدٖازٖا

   مبٓٗر تازىٞ َٚٓطكٞ. ،اٱض١َٝ٬ ٚايؿًطؿ١ املكاؾ١ يًعًّٛ

 ٚتكــٍٛ ٖــرٙ ايٓعسٜــ١ .تٛؾـٌـ إىل تطــٜٛس ايعًــّٛ ٚاشدٖازٖــاٚبٓــا٤ عًــ٢ ذيــو ميهـٔـ اي

ض ذيـو أقـٍٛ:   ٚي س١ٜ٩ ايع١ًُٝ ٚايتازى١ٝ يًعًـّٛ. بكسٚز٠ اَت٬ى اي عٓـدَا ٜهـٕٛ أسـد     تٛقٝـ

أ    ساي١ ا٫غتباى ٚايكتـاٍ  املكاتًني يف املٓاطل اؿسب١ٝ يف  خر بٓعـس ا٫عتبـاز   ؾـ٬ غـو أْ٘ـ ضٝـ

ٌ  ،ٜٚتمر قـسازٙ  ،َا وٝط ب٘ قُٔ زقعت٘ ٓعس يٮَـس َٔـ خـ٬ٍ شاٜٚت٘ـ        ،ٜٚكاتـ ٚيهٓ٘ـ ضٝـ

ايعـدٚ   ٕ وهـِ عًـ٢ قـٛات   ، ٫ٚ ٜطتطٝع إٔ ٜس٣ أبعد َٔ ذيو، ٚيٝظ بإَهاْ٘ أاحملدٚد٠

يف سايـ١ َساقبـ١ ٚزؾـد َٔـ بـسز       ٚيهٔـ يـٛ نـإ أسـد املكـاتًني      غري املٛدٛد٠ يف َٛادٗت٘،

٘ َستؿع ٌ     ،ضٝػـاٖد زقعـ١ أٚضـع    ، أٚ َٔ خ٬ٍ ايطا٥س٠، ؾإْـ  ،ٜٚتمـر قـسازات أنـرب ٚأمشـ

ٚنرا اؿاٍ بايٓطب١ يًؿًطـؿات املكـاؾ١ يًعًـّٛ     .ٚميتًو قدز٠ أنرب ع٢ً َعاؾ١ املػانٌ

يكـدز٠ عًـ٢   ؾإْٗـا تعطٞـ يًعًُـا٤ ٖـرٙ ا     ،مبٓٗر ايدزد١ ايجاْٝـ١ ٚايتـازىٞ ٚايسقـابٞ املرتؾـد    

ٛقٝض ٖرا املٛقٛع بػهٌ أٚضـع هـب   ٚيػسض ت .إسداخ تػٝري دٖٛسٟ ٚأضاضٞ يف ايعًّٛ

عبـاز٠ عٔـ    إٕ َؿـطًض ايؿًطـؿ١ املكـاؾ١    .ٕ ْتشدخ باختؿاز عٔ َا١ٖٝ ايؿًطؿات املكاؾ١أ

ًـ    ّ      َػرتى يؿعٞ بـني ؾًطـؿ١ ايع ٖـٛ عًـِ ذٚ    ّٛ ٚؾًطـؿ١ اؿكـا٥ل )غـري ايعًـّٛ(. ؾًطـؿ١ ايعًـٛ

ٞ      ،١ًٝٝ ٚاضع١ يًُاد٠ ايع١ًُٝز١ٜ٩ ٚؾؿ١ٝ ؼً ٗر تـازىٞ َٚعـسيف عًُـ ٌ  ،أٚ ٖٛ عًـِ مبٓـ  :َجـ

ــّٛ ايتطبٝكٝــ١  ،ؾًطــؿ١ املعسؾــ١ ايدٜٓٝــ١   .، ٚغريٖــاٚؾًطــؿ١ ايعًــّٛ ا٫دتُاعٝــ١  ،ٚؾًطــؿ١ ايعً
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١ يًعــٛاٖس اؿكٝكٝــ١ ( ٖــٛ عًــِ ذٚ ز٩ٜــ١ َتعُكــ١ ٚؾــؿ١ٝ عكًٝــٚؾًطــؿ١ اؿكــا٥ل )غــري ايعًــّٛ

ؿظ   ،ٜٔ: ؾًطـؿ١ ايـد  ٚا٫عتباز١ٜ، َجٌ ١(   ٚؾًطـؿ١ ايطٝاضـ١   ،ٚؾًطـؿ١ ايٓـ . )ايؿًطـؿ١ ايطٝاضٝـ

  ٍ ــٛ ض املٛقــٛع أق ــست يف ســايتني; ٕ ايؿًطــؿات املكــاؾ١  : إٚيتٛقـٝـ ــ١   ظٗ ؾايؿًطــؿ١ يف اؿاي

تكـاف   ٚيف اؿايـ١ ايجاْٝـ١   ٚا٫عتبازٜـ١; ا٭ٚىل تكاف يًعٛاٖس ٚاؿكا٥ل اير١ٖٝٓ ٚاـازد١ٝ 

ايؿًطـــؿ١ املكـــاؾ١  .قـــاؾ١ذات ْعـــاّ إيًُعـــازف ٚايعًـــّٛ املٓٗذٝـــ١. ٚنــٌـ فُٛعـــ١ تؿـــبض 

خ عًـّٛ ايدزدـ١ ا٭ٚىل ايـي تكـّٛ بايتشًٌٝـ ايعكًٞـ يًُٛقـٛع           يًعٛاٖس ٚاؿكا٥ل ٖٞ َٔـ ضٓـ

ٝٸٔ ــ١ ؾًطــؿ١ٝ،  أٟ اؿكٝكــ١ اـ ،املعــ ــ١ بس٩ٜ ــ١ أٚ ايرٖٓٝ ـٌـ ازدٝ ــا٠  :َج ٚؾًطــؿ١  ،ؾًطــؿ١ اؿٝ

ؿظ  ،ٚؾًطؿ١ ايرٖٔ ،ايًػ١ ٔ   ،ٚؾًطـؿ١ املعسؾـ١   ،ٚؾًطؿ١ ايٓـ  ،ٚؾًطـؿ١ ايٓبـ٠ٛ   ،ٚؾًطـؿ١ ايـدٜ

 ،ٚاؿهُــ١ املتعايٝــ١ ،ٚغاؾــ١ َــرٖب اؿهُــ١ املػــا١ٝ٥ ،اؿهُــ١ اٱضــ١َٝ٬ؾًطــؿ١ ٚ

ــايتطسم   ـٌـ ،قطــِ َـٔـ ايؿًطــؿات املكــاؾ١ يًعــٛاٖس ٚاؿكــا٥ل   إىل ايــي قاَــت ب ؾًطــؿ١  :َج

ؿظ  ،ٚؾًطــؿ١ املعسؾــ١  ،ايٛدــٛد ـٓـ ٔ  ،ٚؾًطــؿ١ اي ــدٜ ــإ أسهــاّ    ،ٚؾًطــؿ١ اي اْط٬قــّا َـٔـ بٝ

ــ١     .ا ٖــٛ َٛدــٛد ٚعــٛازض املٛدــٛد مبــ   ــ١ خازدٝ ــاز٠ عـٔـ سكٝك ؿظ عب ـٓـ ــ١   ،اي ــ١ سكٝك ٚاملعسؾ

خ ايدزدــ١ ايجاْٝــ١ َـٔـ املعسؾــ١    (88)ذٖٓٝــ١ ، أٟ عًــِ َٓٗذـٞـ  . ايؿًطــؿ١ املكــاؾ١ يًعًــّٛ َـٔـ ضـٓـ

٬ّ   ،إذ ٜتطسم يٛؾــ ايعًـِ املكـاف إيٝ٘ـ ٚؾـؿّا تازىٝـاّ       َٚٓٓعِ;  .عكًٝـّا تأًَٝـاّ   ٚوًً٘ـ ؼًٝـ

ّ  تتٓـاٍٚ ايؿًطـؿات امل   ٚبعباز٠ أخـس٣:  ُ   ا كـاؾ١ يًعًـٛ ذـ١  ٗٓيعًـّٛ ٚاملـدازع ٚا٫ختؿاؾـات امل

ا   بس٩ٜـ١ خازدٝـ١   ٟٸ زأٟ   . ٚ، ٚتـبني أسهاَٗـا ٚعٛازقٗـ ظ هلـا أ خبــاز َـا ٜتعًـل بؿـدم أ    يفيٝـ

ٕ ايؿًطؿات املكاؾ١ يًشكا٥ل تكطِ يف َٚٔ اؾدٜس بايرنس أ. ايعًِ املكاف إيٝ٘ أٚ نربٗا

أٚ َكـاّ   ،ٚفُٛعـ١ ايدزدـ١ ايجاْٝـ١    ;فُٛع١ ايدزد١ ا٭ٚىل :ُٖا ،اؿكٝك١ إىل فُٛعتني

ذـ١ ايـي نًــ هلـا     ٚايٓتٝ .ٚايٓعـس٠ اـازدٝـ١   ;أٚ ايٓعـس٠ املتعُكـ١   ،َٚكاّ ايتشكل ;ايتعسٜـ

ــد أ     ــا ْسٜ ـ٘ـ إذا نٓ ري أض َـٔـ ٖــرا ايهــ٬ّ أْ ــّٛ اٱضــ١َٝ٬ ؾــإ  ٕ وؿـٌـ تػـٝـ ٕ اضـٞـ يف ايعً

 ّ ٘   ، أايؿًطؿات املكاؾ١ إىل ٖرٙ ايعًـٛ ِ   ،ٟ ؾًطـؿ١ عًـِ ايؿكـ ٚؾًطـؿ١   ،اؿكـٛم  ٚؾًطـؿ١ عًـ

ٚؾًطؿ١  ،ٚؾًطؿ١ عًِ اؿدٜح ،ٚؾًطؿ١ عًِ ايتؿطري ،ٚؾًطؿ١ عًِ ايه٬ّ ،عًِ ا٭خ٬م

   .ٕ تدزع ٚتدٕٚأهب  ،ٚغريٖا ،ايعًِ ايدٜين

 

 ايدٜين ايتكًٝدٟ ــــــ ـ ايعكٌ املٓٗجٞ يد٣ االجتاٙ 11

ٓٗر يًعًـّٛ  اف عًـِ املـ  ؾكدإ اختؿ ض١ٝ ي٬ػاٙ ايدٜين ايتكًٝدٟايطًبٝات ا٭ضأَ 
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ّ      اٱضـ١َٝ٬. ٚيهٔـ ػـدز اٱغـاز٠ إىل أ     ٗر ايعًُٞـ ٭ٟ عًـِ َٔـ ايعًـٛ ـ ٚنُـا    ٕ َعسؾـ١ املٓـ

ِ       ضٓتطسم يـريو ٫سكـّا ـ    ًـ    .ٜعـد دـص٤ّا َٔـ ؾًطـؿ١ ذيـو ايعًـ ٗر عًـ٢ أ  ٜٚٴٓعـس ايٝـّٛ يع ْ٘ـ  ِ املٓـ

 ّ ٗر ٚا٭ضــًٛب  ،مبجابــ١ عًــِ َـٔـ ايعًــٛ ٖٚــٛ ٜبشــح ســٍٛ ٖــرا   ،َٚٛقــٛع٘ نــريو ٖــٛ املـٓـ

َا ًٜٞـ بعكـّا    يفْرنس ٚ .ذنست مج١ً َٔ ايتعازٜـ ي٘ َٔ قبٌ بع  ايعًُا٤قد ٚ .املٛقٛع

 :  َٓٗا

ين تكــٍٛ دا٥ــس٠ َعــازف ٖــسٜتر: إــ  1 ٗر َػــتل َـٔـ املؿــطًض اي٬تـٝـ  ،metaٕ عًــِ املـٓـ

ٗر عًـ٢ فُٛعـ١          ١ ايعٌُ.مبع٢ٓ ا٭دا٠ أٚ طسٜك ٚع٢ً ٖـرا ا٭ضـاع ٜطًـل َؿـطًض عًـِ املٓـ

تًو املاد٠ ايـي هلـا ع٬قـ١ بايكٛاعـد ايعاَـ١       ع١ًُٝ َع١ٓٝ،اد٠ َٔ ايكٛاعد ٚا٭ؾٍٛ َٚٓاٖر َ

 .(80)يتهٜٛٔ ايعًِ

اهلدف َٓٗا ايتعُـل يف فـاٍ ايٓتـا٥ر     ،ٖٞ َاد٠ ع١ًُٝ ـ َعسؾ١ املٓٗر أٚ عًِ املٓاٖر8

١ ٚا٭دٚات ايعكًٝـ١    .ايعك١ًٝ يع١ًُٝ ؾهس١ٜ َربف١ ٜٚع٢ٓ ٖرا ايعًِ بإعداد املؿاِٖٝ ا٭ضاضٝـ

 .(84)هلدفطتمدَٗا َٓٗرٷ َا يػسض ايٛؾٍٛ إىل إ ٜايي هب ا

. ٚاملـساد  ٚايي ٜعرب عٓٗا بعًِ املٓـاٖر  ،َعسؾ١ َٓاٖر ايعًّٛ ـ املٝجٛدٚيٛدٝا عباز٠ ع0ٔ

 .(85)دزاض١ ا٭ضايٝب ايع١ًُٝ املٓاضب١ يدزاض١ ايعًّٛ املمتًؿ١ ٚإثباتٗا بريو ايعًِ

ٗر  4  .(86)ؿـ١ يًشؿـٍٛ عًـ٢ املعسؾـ١    عًـِ َطـتكٌ ٜعٓـ٢ بدزاضـ١ املٓـاٖر املمتً      ـ عًـِ املٓـ

ــ٢ ايدزاضــ١ املٓعُــ١ ٚا٭ؾــٛي١ٝ     ــديٌٝ ٚاملسغــد   ،ٜٚــدٍ يف ا٫ضــتمداّ اـــاف عً يٝؿــبض اي

  .يًبشح ايعًُٞ ٚايؿًطؿٞ

ٗر      بعد إٔٚ شٗا، َٔـ ا٭ؾكٌـ أ   ٚتٛ ،مت ضـسد ايتعـازٜـ املتٓٛعـ١ يعًـِ املٓـ ٕ ْٓتكٌـ  قٝـ

 املٓٗر .تعسٜـ ايرٟ اخرتْاٙ يًُٓٗرآخرٜٔ بٓعس ا٫عتباز اي ،املٓتمب يعًِ املٓٗر إىل ايتعسٜـ

ّ  ـ  سطب زأٜٞ ـ املعسؾـ١ ٚعٌُـ أدٚاتٗـا َٚؿـادزٖا.      ٖٛ عباز٠ عٔ اضتمداّ ٚنٝؿ١ٝ اضـتمدا

ٗر ايدزدــ١ ، ُٖــا: عبــاز٠ عـٔـ عًــِ ٜعٓــ٢ بطــسم اؿؿــٍٛ عًــ٢ املعسؾــ١ مبطــتٜٛني   ٚعًــِ املـٓـ

ٗر ا٭ٚىل ـ َعـ     ; ٚايدزد١ ايجا١ْٝ. ٖٚرا ٜعين إٔ عًِ املٓـ ٜبشـح يف أضـًٛب   سيف ٖـٛ عًـِ ٚؾٓـ

 ٟ ، أ : ، َجـٌـا٭ضــًٛب ايــرٟ ٜعــين فُٛعــ١ َـٔـ ا٭دٚات ٚاملؿــادز املعسؾٝــ١    ايبشــح ايعًُـٞـ

ــظٸ ـٌـ ،اؿـ ٛد ،ٚايعكـ ـٗـ ـٌـ ،ٚايػـ ــ١ ،ٚايٓكـ ــازٜخ ،ٚايطبٝعـ ــات    ،ٚايتـ ــع املعًَٛـ ــايٝب مجـ ٚأضـ

ا يٓكـــد  ;( يًـــتؿهري ايؿـــشٝضد ايهًٝـــ١ )ايؿـــٛز١ٜ ٚاملكـــ١ُْٝٛٚنـــريو ايكٛاعـــ ،ٚؼًًٝــٗـ
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ضـتٓتاز  ٚتكّٛ أٜكـّا بدزاضـ١ عًُٝـ١ ا٫ضـتد٫ٍ ٚا٫     ،ٚدزاضتٗا ٚتكُٝٝٗاايٓعسٜات ٚا٭ؾهاز 

ٚ يف عًِ ٚاسد أٚ عد٠ عًّٛ. ٚميهٔ أ ؾـؿٞ ٚتـازىٞ َٚٔـ    ٕ تهٕٛ ٖرٙ ايدزاض١ بػـهٌ 

ِ  ،ْٗــا تٗــتِ بٓتــاز ايعًُــا٤ مبعٓــ٢ أ ايدزدــ١ ايجاْٝــ١،  ،ٚتؿــطاد أضــايٝبِٗ يف اؾُــع ٚايتكٝـٝـ

تبـاع  اذيو بتكدِٜ ايٓؿض ٚاٱزغاد يٰخسٜٔ ب َٚٔ ثِ ميهٔ ايكٝاّ ع٢ً أضاع ،ٚتػمؿٗا

ٗر ايعًُـٞـ يًعًُــا٤ املاقــني  ِ بؿــٛز٠    ،املـٓـ أٚ ايكٝــاّ بايهػـــ عـٔـ أضــايٝب اؾُــع ٚايتكٝـٝـ

ٕ اؾُــع ايطــٛيٞ هلــرٜٔ ا٫ػــاٖني  ٚبطبٝعــ١ اؿــاٍ ؾــإ .ايتأنٝــد عًٝٗــاٚ ،َٓطكٝــ١ ٚٚادبــ١

يتٛؾٌـ إىل ا٭ضــايٝب  ٚا ،٤مبعٓـ٢ ايكٝـاّ بداٜــ١ بتشدٜـد أضـايٝب ايعًُــا     ، هٔـ ٖـٛ اٯخــس  

ٕ َـا قاي٘ـ نٌـ َٔـ ؾًٝطـني      ٚبٓـا٤ عًـ٢ ٖـرا ايكـٍٛ ؾـإ      .دسا٤ ايدزاضـ١ املٓطكٝـ١  ايٛادب١ بعد إ

ٜعـد ؾـشٝشّا إىل    ،(87)ٕ املٝجٛدٚيٛدٝا مبجاب١ َاد٠ ع١ًُٝ َٓتعُـ١ ، َٔ أٚنٛيب ي٘غاي٘ ٚ

ٗر   َـا. ٚيهٔـ َٔـ ا٭ؾكٌـ أ     سـدٍّ  ُـ  ـ بٓـا٤ عًـ٢ ايتعسٜــ املتكـدّ ـ       ٕ ْعتـرب عًـِ املٓـ ٝـ  ّاعً  ّاعًُ

ُا ايـبع      ٚاملٛقـٛع اٯخـس ٜـستبط     .ٜهٕٛ ؾٝ٘ ايٛدٗني ايٛؾؿٞ ٚايكاعـدٟ يف طـٍٛ بعكٗـ

عًِ املٓٗر ٜعد عًُّا َطتك٬ّ أٚ أْ٘ ٜعـد دـص٤ّا َٔـ عًـِ      ٕ، ٌٖٚ أباملها١ْ ايع١ًُٝ يعًِ املٓٗر

ظ املٓطـل ايؿـٛز     ،َٔـ املٓطـل   ّإ عًِ املٓٗر ٜعد دـص٤ أ ؾًٝطني غاي٘   ٜس٣آخس ٟ ٚيهٔـ يٝـ

،  ٚايسٜاقـٞـ ـٌـ املٓطــل ايعًُـٞـ ــٍٛ ، ب ٟ  :ٜكطــُٕٛ املٓطــل إىل  :ٜٚك ٚاملٓطــل  ;املٓطــل ايؿــٛز

 ٞ ــٛد ـٞـ أٚ املٝجٛدٚي ـٞـ َٓطــل ايؿــٛز٠   .ايعًُ ــ١ يًش    ؾؿ ــٛاْني ايعاَ هــِ ٜؿــاز إىل دزاضــ١ ايك

ٕ ٜتبعٗـا  دزاض١ ايكـٛاْني اـاؾـ١ ايـي هـب أ    ٝؿاز إىل ؾأَا يف املٓطل ايعًُٞ  ٚا٫ضتد٫ٍ;

ْكّٛ بـسبط ا٭ؾهـاز    ؾؿٞ ايسٜاقٝات َج٬ّ .٫ت خاؾ١ اؿكٝك١ يف سايًٛؾٍٛ إىل ;ايؿهس

اب ــّٛ باختبازٖــا;  بعكـٗـ ــا٤ ْك ــا٥ل    ; ٚيف ايهُٝٝ ــد ايٛث ــّٛ بٓك ــازٜخ ْك ٫ٚ ْبشــح عـٔـ   .ٚيف ايت

خؿـٛف  بٌ ْطًو طسٜكّا ٚأضًٛبّا َعّٝٓا يف  ،اؿكٝك١ َٔ خ٬ٍ طسٜل ٚاسد أٚ ٚد١ٗ ٚاسد٠

ٖ  ; يبًٛؽ اهلـدف. نٌ ٚاسد٠ َٓٗا ٚعًـِ   ،ٓـا غايبـّا َـا ٜعسٸؾـٕٛ املٓطـل ايعًُٞـ بايدزاضـ١       َٚٔـ 

ٕ ؾًطـؿ١ ايعًـّٛ إذا قًٓـا    إ٫ إٔ اؿل ٖٛ أ .(88)أٚ بعًِ اؿكٝك١ ،َطابك١ ايؿهس َع َٛاقٝع٘

ٞ بتجبٝ ٗ  ؾـإ  ،تٗا مبٓٗر ٚؾؿٞ ٚؼًًٝـ ر ايٛؾـؿٞ ٚا٭ؾـٛيٞ ميهٔـ إٔ ٜٓعـس إيٝ٘ـ      ٕ عًـِ املٓـ

   .(89)ْ٘ دص٤ َٔ ؾًطؿ١ ايعًِع٢ً أ

ٗر ْٓتكـٌـ إىل اٚبعـد إ اتكــ  ٱغــاز٠ إىل ضــًبٝات عًــِ شت إىل ســدٍّ َــا َاٖٝــ١ عًــِ املـٓـ

ٝـ  ٚ اٯٕ َٔـ تبٜٛـب   ٜتُهٔ عًُـا٤ ايعًـّٛ اٱضـ١َٝ٬ ستـ٢    مل  .املٓٗر يًعًّٛ اٱض١َٝ٬ تؿٓـ
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بعًُٝـ١ نطـب املعسؾـ١ ايدٜٓٝـ١ يف إطـاز       مجٝـع ا٭دٚات ٚاملؿـادز ٚايطـسم ٚايكٛاعـد املتعًكـ١     

ٛ  َٓٗذٞ َعـني. ٚزغـِ أ   ٘ ٕ عًـِ أؾـ ُ  ،ٍ ايؿكـ ع ايعًـّٛ ايكسآْٝـ١،    ٚقطـ تـ٪َٔ يٓـا    ّا َٔـ َٛاقٝـ

ّٸ، إ٫ أداْبّا َٔ ٖرا اهلدف ِٸ ٕ اهلدف ايتا    .تأَٝٓ٘ يعًِ َٓٗر ايعًّٛ اٱض١َٝ٬ مل ٜت

، املٓٗر املتبع يف اؿـٛشات ايعًُٝـ١ ايدٜٓٝـ١    ت أؾاب، اييخس٣ يعًِ املٓٗرب١ٝ ا٭ايطًٚ

ٗر ا٫دتٗــاد ٚقٛاعــد عًــِ أؾــٍٛ  ٖــٛ أ ع ايؿكٗٝــ١، يف ســني أ إ َـٓـ ٕ يؿكـ٘ـ قــدٚد٠ باملٛاقـٝـ

ٚا٭خ٬م  اؿكٛم اٱض١َٝ٬، ٚا٫قتؿاد اٱض٬َٞ، :ض١َٝ٬ َجٌاملٝادٜٔ ا٭خس٣ يًعًّٛ اٱ

ٚيعٌـ ايطـًبٝات َٔـ     .عاد١ هلرٙ ايكٛاعد ٚايكٛابط ،ٚست٢ ايه٬ّ اٱض٬َٞ ،اٱض١َٝ٬

ٌٸ    .عًِ أؾٍٛ ايؿك٘ تدٜٚٔ ؾًطؿ١ ْ٘ متٸبطٗٛي١ يٛ أ ٖرا ايٓٛع ناْت ضتٴش

ٗر ٖـٛ أ    ؼ سايـ١ ايسنـٛد َٓـر ؾـرت٠ يٝطـت        ٚايطًب١ٝ ا٭خس٣ يعًـِ املٓـ ٕ ا٫دتٗـاد ٜعٝـ

 اٱضـ٬َٝني يف  كـني نٌ ايتػٝريات ايي طسأت عًٝ٘ ع٢ً ٜـد ايؿكٗـا٤ ٚاحملكِّ   ، زغِبايكؿري٠

ٍ      : إٚيتٛقٝض ذيو ْكٍٛايكسٕٚ ايطابك١.  ٗر ا٫دتٗـاد عبـاز٠ عٔـ زدٸ ايؿـسٚع إىل ا٭ؾـٛ ، ٕ َٓـ

ٌ أٟ هب اؿؿٍٛ عًـ٢ ا٭ؾـٍٛ َٔـ املؿـادز ايكطعٝـ١      ٚتطبٝل ا٭ؾٍٛ ع٢ً ايؿسٚع، : ، َجـ

ــٓٸ١ ،ايكـــسإٓ ـٌـ ،ٚايطـ ــاّ بتطبٝـــل ا٭ؾـــٍٛ عًـــ٢     ،ٚايعكـ ــادٜل هـــب ايكٝـ ــ١ املؿـ ٚبعـــد َعسؾـ

ات  ٚاضــتُد أضـــًٛب ا٫دتٗــاد َٓٗذــ٘ـ َـٔـ خـــ٬ٍ ا٫ضــت     .املؿــادٜل  ؿاد٠ َــٔـ أقــٛاٍ ٚتٛؾــٝـ

:  ٚايسٚاٜات ايٛازد٠ عِٓٗ ،^ا٭١ُ٥ ٍ  عًٝٓـا إ »، َٔ قبٌٝـ ٜـ  يكـا٤ ا٭ؾـٛ هِ ايتؿس  ،«ع، ٚعًٝـ

هِ إٔ ًْكــٞـ ا٭ؾـــٍٛإ ـــا عًٝٓـــا أ أٚ بـــدأ ايعُــٌـ بٗـــرا ا٭ضـــًٛب  ٚ .(03)«ٕ تؿسٸعـــٛا، ٚعًــٝـ

ط َٓــر ايكــسٕٚ ا٭ٚىل يًــدٜٔ اٱضــ٬َٞ َـٔـ قبـٌـ ؾــ    شاب١ ا٭٥ُــ١ ا٫دتٗــادٟ بػــهً٘ ايبطـٝـ

  ِ ٞ بــٞـ ٚأيـــد بـٔـ أ  ،اؿطـٔـ بــٔـ قبــٛب   :َجــٌـ ،^خــ٬ٍ ؾـــرت٠ سٝــاتٗ  ،ْؿــس ايبصْطـــ

ٟ     اؿطني بٔ ضـعٝد ا٭ٖـٛاشٟ،  ٚ ٔ     ،ٚايؿكٌـ بٔـ غـاذإ ايٓٝػـابٛز  .ٜٚـْٛظ بٔـ عبـد ايـسي

ٌ  ،تٓعُٝ٘ ٚتبٜٛب٘ ٚتستٝب٘ َٔ قبٌ بع  احملـدثني  َٚٔ ثِ متٸ خ ايؿـدٚم   :َجـ ٚقُـد   ،ايػٝـ

ٌ  ،ٚبعد ذيو مت انُاي٘ َٔ قبٌـ أؾـشاب ايؿتـا٣ٚ    .بٔ ٜعكٛب ايهًٝين : عًٞـ بٔـ بابٜٛ٘ـ    َجـ

خ املؿٝـــد ،ٚابــٔـ عكٝــٌـ ،ضـــهايفٚاٱ ،ايكُــٞـ د املستكـــ٢.ٚايػــٝـ خ ٚقدٸ ، ٚايطــٝـ َــ٘ـ ايػــٝـ

 ٌ . «اـــ٬ف»ٚٚقــع أضــظ ايؿكـ٘ـ ايتطبٝكـٞـ يف نتــاب   ،ايطٛضـٞـ ايهــبري بػــهٌ َؿؿٸــ

 ايؿك٘ ٚا٭ؾـٍٛ، سداخ تطٛزات أخس٣ يف ضاِٖ غريٙ َٔ اجملتٗدٜٔ بإ بعد ايػٝخ ايطٛضٞٚ

  ٟ خ ا٭ْؿــاز إذ ظٗــس  ، َٚٓ٘ـ إىل ايعؿــس اؿــايٞ; ستـ٢ ٚؾـٌـ ا٭َــس إىل احملكـل ا٭ملعـٞـ ايػـٝـ
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ــبري       ين ايهـ ـٝـ ــاّ اـُـ ــد اٱَـ ــ٢ ٜـ ــد٠ عًـ ــ١ ددٜـ ــاد عًـ ّ  ،ا٫دتٗـ ا ـٓـ ــِ ا٭ؾـ ِ قطـ ـٝـ ، ٚشعـ

ٕ    ، ٕ ادتٗادّا َٔ ٖرا ايٓٛعع٢ً ذيو ؾإ . ٚبٓا٤ٶاملطتكعؿني  ،ايكا٥ِ عًـ٢ أضـاع سٝـا٠ اٱْطـا

١ ٚايعكـٌـ ٚاٱمجــاع   ،ٚاملؿــادز ا٭زبعــ١  ـ٘ـ ْٚؿــب  أٟ ايكــسإٓ ٚايطـٓـ ـ٘ـٛ إ، ٖــٛ ايــرٟ ْعٓٝ  .(01)يٝ

ٝد ايؿــدز ٚبتعـبري  نتــاب اؾــٛاٖس يف » ، ايـرٟ قــاٍ يف غــإٔ ؾكـ٘ـ ؾـاسب اؾــٛاٖس:   ايػـٗـ

ظ غـسسّا ٜبـدأ بايهتـب ا٭زبعـ١        غسن غاٌَ يسٚاٜـات ايهتـب ا٭زبعـ١،    اؿكٝك١ ٚيهٓ٘ـ يٝـ

ـ زٚاٜــات ايهتــ ، ٚإزٚاٜــ١ّ زٚاٜــ١ّ ع اؿٝــا٠: نتــاب ايبٝــع   ــا ٜؿـٓـ  ،ب ا٭زبعــ١ ٚؾكــّا ملٛاقـٝـ

ٌٸ     نتـاب اسٝـا٤ املـٛات، نتـاب ايٓهـان،     نتاب اؾعاي١،  عٓـٛإ َٔـ    ثـِ هُـع ؼـت نـ

 سٜـ١; يٝمـسز بٓع  ;ٕ ؾُٝا بٝٓٗـا زٜٚكا ،ٜٚػسسٗا ٖرٙ ايعٓاٜٚٔ ايسٚاٜات ايي تتؿٌ باملٛقٛع،

ايسٚاٜـ١ ؾكـط بؿـٛز٠ َٓؿـسد٠، إذ َـع ٖـرٙ اؿايـ١ َٔـ         ٭ْ٘ـ ٫ ٜهتؿٞـ بـإٔ ٜؿٗـِ َعٓـ٢ ٖـرٙ       

ٞ، ٚإ ــا ٜؿـٌـ إىل اؿهــِ ايػــسعٞ عـٔـ ع٫ ميهـٔـ إٔ ٜؿـٌـ إىل اؿهــِ ايػــسايؿسدٜــ١ 

بـاب ٚاسـد َٔـ    ٚ ،طسٜل دزاض١ فُٛع١ ايسٚاٜات ايي ؼٌُ َط٪ٚي١ٝ تٛقٝض سهِ ٚاسد

ٜطـتمسز ْعسٜـ١ ٚاسـد٠ تعطـ٢ َٔـ خـ٬ٍ        عٔ طسٜل ٖرٙ ايدزاض١ ايػـا١ًَ ثِ  ،أبٛاب اؿٝا٠

ري ايـرٟ هـب أ    . (08)«٫ َٔ خ٬ٍ زٚا١ٜ ٚاسد٠ ،فُٛع١ َٔ ايسٚاٜات ودث٘ـ  ٕ ٜهُٔـ ايتػٝـ

ــّٛ املعاؾــس٠   ا٫دتٗــاد يف عؿــسْا اؿاقــس  ١ ايعً ٚقًُــا ٜكـــ اجملتٗــدٕٚ   .يف اَــت٬ى ْاؾـٝـ

ــ٢ ايتشــ٫ٛت املٛقــٛع١ٝ ايــي تهتػـــ عـٔـ ط     ــد٠. ٚهلــرا   املعاؾــسٕٚ عً ــّٛ اؾدٜ ــل ايعً سٜ

ؿظ املطــا٥ٌ ايطــابك١ ايطــبب ؾــإ  ،ايطٗــاز٠ :َـٔـ قبٝـٌـ ،ٕ أنجــس ايؿكٗــا٤ ٜٛيــٕٛ اٖتُــاَِٗ بـٓـ

ّ ٚأسهـاّ ا  ،ٚايٓذاض١ ُـا ٜٛيـٕٛ اٖتُـاَِٗ باملطـا٥ٌ ايؿكٗٝـ١      ٚقًٓ ،ٚاؿـر  ،ٚايؿـ٠٬  ،يؿـٛ

، ٚؾك٘ـ  ٚؾك٘ـ ا٫قتؿـاد   ،ٚؾك٘ـ ايتُٓٝـ١   ،ٚؾك٘ـ اؿاضـٛب   ،ؾك٘ ايطب :َٔ قبٌٝ ،املطتشدث١

ْٓـا ْٛاد٘ـ ايٝـّٛ يف فتُعاتٓـا ايهـجري َٔـ املػـانٌ        ، ٚغريٖـا. إ ٚؾك٘ ايجكاؾ١ ،داز٠ ايدٚي١إ

غأْٗا ع٢ً أضـاع  ، ٫ٚ ميهٔ إٔ ْؿدز ايؿتا٣ٚ يف ؿاٍٚسكٛم ا٭ط ،املتعًك١ عكٛم املسأ٠

ع. ٚإ     بدٕٚ املعسؾـ١  ،ايؿتا٣ٚ ايطابك١ ايعًُـا٤ بٛقـع    ِٵٕ مل ٜكُـ ايدقٝكـ١ ٚايعًُٝـ١ بتًـو املٛاقٝـ

ٚاملـٛت   ٕ ٜؿـاب ايؿك٘ـ ا٫دتُـاعٞ بـا٫ْصٚا٤    ؾـ٬ غـو أ   ًٍٛ ايٓادعـ١ هلـرا اـطـس اؾـاد    اؿ

يعٌُ عًـ٢ تطـٜٛس ايؿك٘ـ َٔـ     ٕ ٜبادزٚا إىل اٗا٤ أايعًُٞ خ٬ٍ ؾرت٠ ٚدٝص٠. يرا هب ع٢ً ايؿك

نُـا   ملهتػـؿ١ َٔـ قبٌـ ايعًـّٛ املعاؾـس٠.     خ٬ٍ اضتؿاد٠ عًُٝـ١ ا٫دتٗـاد َٔـ املٛقـٛعات ا    

هــب عًــ٢ املــتهًُني املبــادز٠ إىل سـٌـ املطــا٥ٌ املتعًكــ١ بتعــازض ايعًــِ ٚايــدٜٔ عـٔـ طسٜــل       
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ع ايعًُٝــ١ اؾدٜــد٠ ايعُـٌـ عًــ٢ ٚقــع َبــاد٨ ٔ َــيٝتُهٓــٛا َـٔـ خــ٬ٍ ٖــرا املطــاز  ;املٛاقـٝـ

ظ ايع  ،ْطــا١ْٝٚأضــظ ايعًــّٛ ايطبٝعٝــ١ ٚايعًــّٛ اٱ  ًــّٛ ايطبٝعٝــ١ ٚبايتــايٞ ايتٛؾـٌـ إىل تأضـٝـ

ٞ  ا ايد١ٜٝٓ ٚايعًّٛ اٱْطـا١ْٝ. ٜٓطـب   خ ايطٛضـ ـ ايػـايف  »يف  يػٝـ ١ ايـي     «تًمٝـ ٖـرٙ اـاؾٝـ

١ٝ يهػــ  . ؾكد برٍ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ا٭ؾاقٌ دٗٛدِٖ املكـٓ إىل عًُا٤ ايػٝع١أندْا عًٝٗا 

; ٭ِْٗ نـاْٛا ٜؿـدَٕٛ دا٥ُـّا بايػـبٗات ٚاملطـا٥ٌ      املعاؾس٠ ٚاؾدٜد٠ ٚايٛقٛف عًٝٗاا٭دي١ 

ٚايكٝـاّ نـريو بٓكـدٖا با٭ديـ١      ،ٜٚطعٕٛ يًٛقٛف ع٢ً أقٛاٍ املمـايؿني َٔـ دٗـ١    ،اؾدٜد٠

   .(00)ايك١ٜٛ

يـدٜين  ٚاسد٠ َٔ   ٝصات ايبشـح ا  ٛقٛع اٯخس املتعًل بعًِ املٓٗر أْ٘ ٚزغِ إٔاملإٕ 

 يسٚاٜــــات إىل داْــــب ايكــــسإٓ ايهــــسِٜ،ايتكًٝــــدٟ تتُجـــٌـ يف ا٫ضــــتعا١ْ ٚا٫ضــــتؿاد٠ َـــٔـ ا

٪ٍٚ دٕٚ ٚاؿـ  ،ٜٚطتمدَٕٛ عًِ ايسداٍ ٚايدزا١ٜ يػسض ا٫ضتؿاد٠ َٔ ايسٚاٜـات ايؿـشٝش١  

ــاز املٛقــٛع١، إ٫ أ  ــات   دخــٍٛ ا٭خب ٚاضــتمداّ  ،ٕ ايتكؿــري يف ايتأنــد َـٔـ أضــاْٝد ايسٚاٜ

 ٛع١ يف بعــ  اؿــا٫ت، ميجـٌـ ٚاســدّا َـٔـ ا٭قــساز ا٭خــس٣ يــبع    سٚاٜــات املٛقــبعــ  ٺ اي

ٚٚقــع ايهــجري َـٔـ »: ٜكــٍٛ ايػٗسضــتاْٞ يف ٖــرا اـؿــٛف .ٝــ١ ايتكًٝدٜــ١ا٫ػاٖــات ايدٜٓ

ا   ،عدد٠ يف َطا٥ٌ ايتذطِٝ ٚايتػبٝ٘أسادٜح َت ،ايرٜٔ اعتٓكٛا اٱض٬ّ ،دٛايٝٗ ٖٚٞ نًٗـ

ٛ . نُـا ٜكـٍٛ أ  (04)«َطتُد٠ َٔـ ايتـٛزا٠   ٚعـ٬   ،ايـدع٠ٛ اٱضـ١َٝ٬   ا قٜٛـت غـٛن١  ملـ »زٜـ١:   بـ

ٔ  ، ٚانتطبت قـدز٠ اضـتجٓا١ٝ٥، زأ٣ املمـايؿٕٛ أ   غأْٗا َٛادٗـ١ املطـًُني بـايك٠ٛ     ْ٘ـ ٫ ميهـ

ؾهـإ ذيـو َهـس ايٝٗـٛد ايـرٜٔ تعـاٖسٚا        ،ٚأخرٚا ٜؿهسٕٚ باملهس ٚاـدٜعـ١  ٚاؿسب،

ــام اٱضــ٬ّ  ــل     ،باعتٓ ـٔـ ٖــرا ايطسٜ ــٛا (05)«ؾهــاْٛا ىــدعٕٛ املطــًُني َ ــات . ٚاختًك ايسٚاٜ

ع١ٝاٱضــسا١ًٝٝ٥. ٚ ــا ٜ٪ضـــ يـ٘ـ أ  ،ٕ ٖــرٙ اؿايــ١ ٚدــدت طسٜكٗــا إىل بعــ  ايتؿاضــري ايػـٝـ

ؾكــد ٚزدت يف ٖــرا ايتؿطــري أقــٛاٍ عهسَــ١ ٚفاٖــد   : تؿطــري فُــع ايبٝــإ أٜكــّا، َٚٓٗــا

ٕ ايــرٜٔ نــاْٛا َتــأثِّ ،ٚايكـشاى  ٕ ايعًُــا٤ ايتكًٝــدٜني نــاْٛا . إ٫ أ(06)سٜٔ با٭سبـاز ٚايسٖبــا

 .، ي٬٦ ٜكعٛا يف ٖرا ايكسزُّاسرزٜٔ دا٥

 

 ــــــحمٛز١ٜ ايدٜٔ  َٔحمٛز١ٜ ايفك٘ بداًل 

        ٘ ٫  .َٔ ا٭قساز ايي أؾـابت ا٫ػـاٙ ايـدٜين ايتكًٝـدٟ ا٫ػـاٙ اؿؿـسٟ مـٛ ايؿكـ
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ـٌـ املطــاز ايٛسٝــد مــٛ ؼكٝــل ضــعاد٠ ايبػــس١ٜ ٚنُاهلــا    أغــو يف   ،ٕ ايؿكـ٘ـ اؾعؿــسٟ ميج

  ٟ ــدٜٔ أٖـٌـ  :ٚيهـٔـ ايطــ٪اٍ اؾــٖٛس اٱضــ٬َٞ ايػــاٌَ اـــامت ٜٓشؿــس يف املطــا٥ٌ    ٕ اي

ــ١ ؾكــط   ــادٜٔ ا٭خــس٣ أٜكــاّ   أّ أايؿكٗٝ ــاٍٚ املٝ ـ٘ـ ٜتٓ ـ٘ـ     ْ ـٔـ املطــًِٓ ب هٕٛ  أَ ٕ اؾــٛاب ضـٝـ

ٕ ٖـرا ا٫ػـاٙ   أٚيهٔـ امل٪ضــ    .ٕ اٱض٬ّ هُـع ا٭سهـاّ ٚا٭خـ٬م ٚايعكا٥ـد    أٚ ،بايٓؿٞ

ٕ إعٝـح   ،ضـ١َٝ٬ ا٭خـس٣  اؿؿسٟ مٛ ايؿك٘ أؾبض ضببّا يك١ً ا٫ٖتُاّ بطـا٥س ايعًـّٛ اٱ  

عًِ ا٭ؾٍٛ ـ ايرٟ ٜعد عًِ املٓٗر َٚٓطل ؾٗـِ ايـدٜٔ ٚعًـِ ايعكا٥ـد ٚا٭خـ٬م ٚعًـِ ايؿك٘ـ ـ          

ٍ   ،ْ٘ـ َبــاْٞ ايؿك٘ـ ؾكـط   أمت تكدمي٘ـ عًـ٢ أضــاع    ـ ٕ عًـِ ا٭ؾــٍٛ     : إٚيهـٔـ ٫بـد َـٔـ ايكـٛ

٘    ـ ٚسطب تعبري ايطٝد ايػٗٝد ايؿـدز    يف نُا ْػـأ عًـِ ايؿك٘ـ    ،ْػـأ يف أسكـإ عًـِ ايؿكـ

قبـاٍ عًُـا٤ ايػـسٜع١ عًـ٢     إٚ ،َٚٔـ خـ٬ٍ  ـٛ عًـِ ايؿك٘ـ ٚايـتؿهري       .أسكإ عًِ اؿـدٜح 

 ازض١ ع١ًُٝ ا٫ضتٓباط ٚؾِٗ اؿهِ ايػسعٞ َٔ ايٓؿٛف بايدزد١ ايي أؾبض املٛقــ  

 (ايعٓاؾـس املػـرتن١  )َٔ خ٬ٍ ذيو أخرت اـٝـٛط املػـرتن١    ،ٜتطًبٗا َٔ ايدق١ ٚايعُل

ـ يف ع١ًُٝ ا٫ضـتٓباط تبـدٚ    ٚأخـر املُازضـٕٛ يًعٌُـ ايؿكٗٞـ ٬ٜسعـٕٛ اغـرتاى        ،ٚتٓهػـ

ٚنـإ   ،٫ ميهٔ اضتمساز اؿهِ ايػسعٞ بدْٚٗا ،عًُٝات ا٫ضتٓباط يف عٓاؾس عا١َ

ٞ  إذيــو  ــتؿهري ا٭ؾــٛي ــد اي ــراّْا مبٛي ٜ،  ٍ ــِ ا٭ؾــٛ ــ١ اػاٖــّا    ،ٚعً ــ١ ايؿكٗٝ ٚاػــاٙ ايرٖٓٝ

ــِ ا٭ؾــٍٛ بػــ   . ٜٚعــسِّ(07)أؾــٛيّٝا ٝد ايؿــدز ظــاٖس٠ عً هٌ ٚنــإٔ بــرز٠ ايــتؿهري  ف ايػـٗـ

ٞٸ عًــ٢ َطــت٣ٛ  ’َٓــر أٜــاّ ايؿــادقني  ٚدــدت يــد٣ ايؿكٗــا٤ أؾــشاب ا٭٥ُــ١   ا٭ؾــٛي

ٞٸ  ــ٢ ا٭سهــاّ    ســني أيف  ،(08)تؿهريٖــِ ايؿكٗــ ٕ املباســح ا٭ؾــٛي١ٝ ٫ تكتؿــس ؾا٥ــدتٗا عً

ــ١ ؾكــط  ــ١     ،ايؿكٗٝ ــدتٗا ا٭سهــاّ ا٭خ٬قٝ ــِ ؾا٥ ـٌـ تع ــد أٜكــاّ   ،ب ــ١ ايعكا٥ ــا  .َٚعسؾ ٕ أنُ

 ،ٚنـريو ا٭ؾـٍٛ ايعًُٝــ١  شــح يف أْـٛاع اؿذـر،   ٚنـريو ايب  ،كـ١ بايد٫يـ١  ايكٛاعـد املتعً 

ّ ٖـرٙ  كـدٻ ؾًُـاذا ٫ تٴ  ،يف ايتؿسؾات ا٭خ٬قٝـ١  ؾاع١ًْ، ٚاملباسح املتعًك١ بايتعادٍ ٚايرتادٝض

ٗر ايـدٜين     ٚيهٔـ بـايٓعس    .املباسح بعٓٛإ املٓطل يؿِٗ ايدٜٔ أٚ ا٭ؾٍٛ ٚايكٛاعـد ٚعًـِ املٓـ

ٕ أ٬ غـو يف  ؾـ  ـ  سطب تعبري ايطٝد ايػٗٝد ايؿدز ـ  ساد١ تازى١ٝ دٸعٳؾٍٛ ٜٴٕ عًِ ا٭أإىل 

ٜٚؿـبض َعٝٓـّا يف    ،ِ عًـِ ا٭ؾـٍٛ أنجـس ؾـأنجس    ٕ ٜتكـمٻ أاملتطًبات ايهجري٠ ضـت٪دٟ إىل  

ــ١ املمتًؿــ١  ــادٜٔ ايدٜٓٝ ــ١ ٖتُــاّ بايؿكـ٘ـ يف اؿــٛشات ا٫ٕ أٚيهــين أز٣  .املٝ اؿــد  إىل ايعًُٝ

ٕ ىـٛض يف املٝـادٜٔ املمتًؿـ١    أ٭ْ٘ـ هـب عًـ٢ ايؿك٘ـ      ;دْـ٢ ٜعاْٞ َٔ تٝاز اؿـد ا٭  ا٭قؿ٢
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ٍ  .ٚايــي مل ىكــٗا بعــد  ،يًعــامل املتشكــس ــا ٚؾكــ٘  ;ؾكــ٘ ايجكاؾــ١ :٫ اؿؿــس ،ٚعًــ٢ ضــبٌٝ املج

ٚؼعـ٢ با٭ٚيٜٛـ١ يف    ،ايـي تعـد قـسٚز١ٜ    ،ٚايعػسات َٔـ املٝـادٜٔ ا٭خـس٣    ;ٚؾك٘ ايت١ُٝٓ ;ايطب

شات ايعًُٝـ١ يف َدٜٓـ١ قِـ املكدضـ١      أْٓطـ٢  ٕ ٫ أَٓٗر اؿهِـ اٱضـ٬َٞ. ٚيهٔـ هـب      ٕ اؿٛـ

ات ٚاعـد٠ يف    َٔ إٔ ؽطٛ ٚغريٖا َٔ املدٕ ا٭خس٣ متهٓت بعد اْتؿاز ايجٛز٠ اٱض١َٝ٬ خطٛـ

 طاؾ١ بعٝد٠ يًٛؾٍٛ إىل ايٛقع املطًٛب.املإطاز تطٜٛس ايعًّٛ اٱض١َٝ٬، ٚيهٔ َا تصاٍ 

 

 ــــــايتخجس ٚاالْػالم يف ب١ٝٓ ايعًّٛ اإلضال١َٝ 

ؾساز ع٢ً غـهٌ ايعًـّٛ   َٔ ا٭قساز ا٭خس٣ ي٬ػاٙ ايدٜين ايتكًٝدٟ اؾُٛد ٚاٱٚ

ع٢ً ايسغِ َٔ إثـاز٠ ايهـجري َٔـ ايتطـا٫٩ت يف ايكـسٕ       :ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ .اٱض١َٝ٬ ٚبٓٝتٗا

ٚايعدٜــد َـٔـ غــبٗات املعتكــدات ايدٜٓٝــ١ يف  ،ٚاؿكــٛم اٱضــ١َٝ٬ ،ا٭خــري يف َٝــادٜٔ ايؿكـ٘ـ

ٕٸ ؾ ،عًِ ايه٬ّ ات املطًعـ١     ،كني ٚايؿكٗا٤ ٚاملتهًُني اٱضـ٬َٝني احملكِّإ ٚستـ٢ ايػمؿٝـ

ِ  اٯٕ َؿسٸ ست٢َا شايٛا  ،ع٢ً املباسح ايه١َٝ٬ اؾدٜد٠  .ٜٔ ع٢ً ايتُطو بـايُٓط ايكـدٜ

َػــه١ً ؾكٗٝــ١  بعــ  ا٭سهــاّ ايــي ٫ تعــدٸإىل َٚــا شاٍ ٜــتِ ايتطــسم يف ايسضــا٥ٌ ايعًُٝــ١  

ك٢  ،جري َـٔـ ايتطــا٫٩ت يعُــّٛ املهًؿــني   ٖٚٓــاى ايهــ  .ؿــنيؾُٝــع املهًٖ  ،بػــإٔ املٛضـٝـ

٫ ٜــتِ تٓاٚهلــا يف   ،ؿــاد١ٜ ، ٚا٫قتٚايجكاؾٝــ١ ،ٚا٭سهــاّ ايطبٝــ١  ،ٚايع٬قــات ا٫دتُاعٝــ١ 

ايكـسٕ ا٭ٍٚ إىل  َٔـ  ْٓـا عٓـدَا ْكـّٛ بدزاضـ١ ايؿكٗـا٤ ٚاملـتهًُني       أٚاملًؿت  .ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ

ٕ  ٚعٓـدَا نـإ ٖـ٪٤٫ ايعًُـا٤     .ٓٛعـ١  اطـّا َت أْٗـِ اضـتمدَٛا   أايكسٕ ايطادع لد   ٜكَٛـٛ

ؾًُـاذا   ،ٜطـتمدَٕٛ أ اطـّا َتٓٛعـ١    نـاْٛا  بتأيٝـ ٚتؿٓٝـ ايهتـب ايه٬َٝـ١ ٚايؿكٗٝـ١   

ٚمل  ،اٯٕ ستـ٢ بكٞ ايُٓط ايه٬َٞ املطتمدّ يـد٣ اـٛادـ١ ْؿـري ايـدٜٔ ايطٛضٞـ ثابتـّا       

ِٸ حملككني ايتكًٝـدٜني  أَ ٖٓا هب ع٢ً  .يف إطاز ددٜد ٠طسن املطا٥ٌ ايه١َٝ٬ اؾدٜد ٜت

سطب َـا   ، ٓٗذ١ يٮطس ؿاز إىل ايكٝاّ بع١ًُٝ ؽطٍّٕ ٜٴأْ٘ هب أٚأز٣  .ذيو اٱداب١ عٔ

٘ املتطًبــات املعاؾــس٠  ٘  ٚ .تكتكـٝـ ــ١ ايؿكــ ري ٖٝهًٝ ــدٜات  ،٫بــد َـٔـ تػـٝـ  ،َـٔـ ايطٗــاز٠ إىل اي

ٌٸ   ٚؾكـ٘ـ إداز٠ ،ٚؾكـ٘ـ ايجكاؾــ١ ،ٚؾكـ٘ـ ايطــب ،ؾٝـ٘ـ َباســح ؾكـ٘ـ ايتُٓٝــ١  بايػــهٌ ايــرٟ ؼــ

 ،ٚؾكــ٘ـ ايككـــا٤ ،ٚؾكــ٘ـ املعـــا٬َت ،ٚؾكــ٘ـ ايعبـــادات ،إىل داْـــب ؾكــ٘ـ ايطٗـــازات ،ايدٚيـــ١

متتًه٘ـ   إىل َـا إقـاؾ١  ـ عٝـح تكـِ     ،ٕ تتػري ٖٝه١ًٝ عًِ ا٭خـ٬م أنُا هب  .ٚغريٖا
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 ،َدٜات أخس٣ َٔ ا٭خ٬م ـ،   َٚباد٨ ا٭خ٬م ايتؿٛز١ٜ ٚايتؿدٜك١ٝ ،َٔ َباسح ايؿًطؿ١

 ،ٚا٭خـ٬م ا٫دتُاعٝـ١   ،ٚا٭خـ٬م ا٭ضـس١ٜ   ،ٚا٭خ٬م ايؿسد١ٜ ،ا٭خ٬م ايسبا١ْٝ :َٔ قبٌٝ

ايكا٥ُـ١ عًـ٢     ،ٕ تـتػري اهلٝهًٝـ١ ايكدميـ١ يعًـِ ايهـ٬ّ     هـب أ ٚ .ٚا٭خ٬م ايعًُٝـ١ ٚاملٗٓٝـ١  

ّ َـع ايهـ٬ّ ايكـدِٜ    ٚمبا ٜـت٤٬  ،إىل ٖٝه١ًٝ أنجس مش٫ّٛ ٚضع١  ط١ َباد٨ عكا٥د١ٜ،

  :٠ أدْاٙ يف اهلٝه١ًٝ اؾدٜد٠ٕ ؼٌ املباسح ايٛازدهب أٚ .ٚاؾدٜد

اخت٬ؾ٘ َـع   ،َٛقٛع ايه٬ّ ٚغاٜت٘ ،املا١ٖٝ ،نًٝات عًِ ايه٬ّ املكاي١ ا٭ٚىل:

تعسٜـ ايبشح ايـدٜين   ،ايتعسٜـ اٱمجايٞ يًدٜٔ ٚبٓٝت٘ ،ؾًطؿ١ ايدٜٔ :َجٌ ،ايعًّٛ املػاب١ٗ

 .ٚاختؿاؾات٘

ــ١:   ــ١ ايجاْٝ ــِ ايهــ٬ّ   املكاي ٗر اـــاف بعً ــِ املـٓـ ــ١  ايُٓــاذ) :عً ز ٚا٫ػاٖــات املمتًؿ

 .(ٚأضايٝب ايؿٝاغ١ ايٓؿ١ٝ

 .ٚميهٔ ايكٝاّ بدزاضتٗا ،ٕ تهٕٛ ايسٚاٜات ايد١ٜٝٓ َعكٛي١أ املكاي١ ايجايج١:

ــ١ ايسابعــ١:   ــ١ اهللاملكاي ــساٖني  :َعسؾ ــات ٚدــٛد اهلل إب ٚدزاضــ١ غــبٗاتٗا ايكدميــ١    ،ثب

 :َٚٓٗــا ،اتٝــ١ ٚايؿعًٝــ١ايؿــؿات ايجبٛتٝــ١ ٚايطــًب١ٝ ٚاير  ،ثبــات َساتــب ايتٛسٝــد إ ،ٚاؾدٜــد٠

 .ايعدٍ اٱهلٞ

ٌ   ،ؾًطـؿ١ اـًـل   ،أؾعـاٍ اهلل  :عًِ ايٛدـٛد املكاي١ اـاَط١:  ي١ أَطـ  ،ايٓعـاّ ا٭ؾكـ

 .غب١ٗ ايػس ٚايككا٤ ٚايكدز اٱهلٞ ،اؾرب ٚا٫ختٝاز

ٕ   :عًِ ا٫ْطإ املكاي١ ايطادض١:  ،َطـأي١ اؾـرب ٚا٫ختٝـاز    ،ا٭بعاد ايٛدٛدٜـ١ يٲْطـا

 .ْطإاهلدف َٔ خًل اٱ

ٔ   املكاي١ ايطـابع١:  ٔ      :عًـِ ايـدٜ ٔ  إ ،َـا تأًَ٘ـ ايبػـس١ٜ َٔـ ايـدٜ َؿـدز   ،لـاشات ايـدٜ

 .ؾش١ ا٫ػاٙ اؿؿسٟ أٚ ايهجس٠ ايد١ٜٝٓ ،َا١ٖٝ ايدٜٔ ،ايدٜٔ

سذٝـ١ ايكـسإٓ ٚؾـشت٘     ،ايتذسبـ١ ايدٜٓٝـ١   ،سكٝك١ ايٛسٞ :عًِ ايكسإٓ :املكاي١ ايجا١َٓ

 .غبٗات املعذص٠ ،عذاشٙٚإ

خًــٛد اٱْطــإ ٚغــبٗات  ،املعــاد ،ثبــات عــامل ايــربشاإ :عًــِ ايعاقبــ١ املكايــ١ ايتاضــع١:

 .اـًٛد اؾدٜد٠

 ،قسٚز٠ اٱَاَـ١  ،قسٚز٠ بعج١ ا٭ْبٝا٤ :(ايٓب٠ٛ ٚاٱَا١َ)عًِ اهلدا١ٜ املكاي١ ايعاغس٠: 
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 .َطأي١ املٗد١ٜٚ ١ٜ٫ٚٚ ايؿكٝ٘ ،اٱَا١َ اـاؾ١ ،ايٓب٠ٛ اـاؾ١ ،خؿا٥ـ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥

 ،اٱميـإ ايـدٜين   ،َاٖٝـ١ املعسؾـ١ ايدٜٓٝـ١    :عًِ املعسؾ١ ايدٜٓٝـ١  :٠اد١ٜ عػساملكاي١ اؿ

ايكـسا٤ات   ،اهلسَٓٛطٝكـا  ،تهاٌَـ املعسؾـ١ ايدٜٓٝـ١    ،ثبات ٚتػري املعسؾ١ ايد١ٜٝٓ ،ايًػ١ ايد١ٜٝٓ

 .َٓطل ٚقٛاعد ؾِٗ ايدٜٔ ،املمتًؿ١ يًدٜٔ

 ،ّ يف َٝــادٜٔ اٯزا٤ســدٚد ٚمشٛيٝــ١ اٱضــ٬  أـــ :عًــِ اٱضــ٬ّ :٠املكايــ١ ايجاْٝــ١ عػــس 

 ٍ ٘    ز ـ  ;دـٖٛس اٱضـ٬ّ ٚقػـٛزٙ    ـ  ب ،ٚايسغبات ٚا٭ؾعـا خامتٝـ١   ـ  د ;ثٛابـت اٱضـ٬ّ َٚتػرياتـ

 .اٱض٬ّ

اٱضــ٬ّ ٚايــدْٝا  ـــ1 :َجـٌـ ،ع٬قــ١ اٱضــ٬ّ بــاملك٫ٛت ا٭خــس٣ :٠املكايــ١ ايجايجــ١ عػــس

ٌ  ــــ8 ;)ضه٫ٛزٜطــِ(  ِ  ــــ0 ;اٱضـــ٬ّ ٚايعكــ اٱضـــ٬ّ  ــــ5 ;ايعًـــِ ايــدٜين  ــــ4 ;اٱضـــ٬ّ ٚايعًــ

ــ9 ;اٱضــ٬ّ ٚاؿسٜــ١ ـــ8 ;اٱضــ٬ّ ٚاٱْطــا١ْٝ ـــ7 ;اٱضــ٬ّ ٚايجكاؾــ١ ٚاملدْٝــ١  ـــ6 ;ٚا٭خــ٬م  ـ

اٱضــ٬ّ  ـــ11 ;اٱضــ٬ّ ٚايًٝربايٝــ١ ـــ13 ;اٱضــ٬ّ ٚايدميكساطٝــ١ أٚ سهَٛــ١ ايػــعب ايدٜٓٝــ١

ــ١ ــ 18 ;ٚايسأمسايٝ ــ 10 ;اٱضــ٬ّ ٚاملدْٝــ١ ـ ــ١ املٓشطــ١  ـ ــ14 ;اٱضــ٬ّ ٚاملدْٝ ّ ٚاملــسأ٠ اٱضــ٬ ـ

   .ٚسكٛقٗا

 

 ــــــاإلبٗاّ ٚاإلمجاٍ يف املفاِٖٝ ايد١ٜٝٓ 

َـٔـ أقــساز ايدزاضــ١ ايدٜٓٝــ١ ايتكًٝدٜــ١ اضــتمداّ املؿــطًشات املبُٗــ١ ٚاٱمجايٝــ١         

ِٷ   يف سني إٔ  .ايهجري٠ يف املباسح ايه١َٝ٬ ٚايدزاضات ايد١ٜٝٓ َٔـ عًـّٛ    عًـِ ايهـ٬ّ عًـ

ــ١  ــات ايدٜٓٝـ ٚ ٜٴ ،ايدزاضـ ــتٓباط ايس ــ٢ باضـ ــ١   عٓـ ــادز ايدٜٓٝـ ـٔـ املؿـ ــ١ َـ ــات ايعكا٥دٜـ ــّٛ  ،اٜـ ٜٚكـ

ٚا٭ضـــايٝب املمتًؿـــ١ ي٬ضـــتد٫ٍ  ،ثباتٗـــا بٛاضـــط١ َعٝـــاز املعسؾـــ١ ، ٚإٚغـــسسٗا ،بتٓعُٝٗـــا

ــ١ ــب عــ  ،ٚايربٖٓ ــدٜٓٝني   ٔٚهٝ ــ١      ،غــبٗات املمــايؿني اي ــاٜٚٔ ايدٜٓٝ ــع ايعٓ ــداؾع عـٔـ مجٝ ٜٚ

ني َــٔـ أٖـــِ ٚادبـــات عًـــِ ايهـــ٬ّؾـــإٕ ٚبٓـــا٤ عًـــ٢ ذيـــو   .بػـــهٌ َعكـــٍٛ  املؿـــاِٖٝ تبــٝـ

ٕ ايهــجري َـٔـ املــتهًُني ٚايعًُــا٤ ايتكًٝــدٜني      أذيــو   ;ٚاملؿــطًشات ايدٜٓٝــ١ ٚايه٬َٝــ١  

ٚع٢ً  .ٚمل ٜكَٛٛا بػسن ٚتٛقٝض املؿطًشات ايس٥ٝط١ٝ ملٛاقٝعِٗ ،قؿٸسٚا يف ٚادبِٗ ٖرا

 ٍ ثبـات أٚ ْؿـٞـ اٱَاَــ١ دٕٚ ايكٝــاّ بػــسن املؿــطًض  إأغــاز بعــ  املــتهًُني إىل  :ضـبٌٝ املجــا

ٟ   إُني ايتكًٝـدٜني ب ٚبايسغِ َٔ قٝاّ بعـ  املـتهِّ   .ٚتعسٜؿ٘  ّاأٜٸـ  إٔإ٫  ،عطـا٤ ايتعسٜــ ايًػـٛ
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ِٗ مل ُٜكــ ِّ ِٵَـٓـ ض َك ني ٚتٛقـٝـ  ،ُؿــادز ايه٬َٝــ١ يًؿــسٜكنييًٕ إ :بعبــاز٠ أخــس٣ٚ .َاتٗــابتبـٝـ

ع١ ١ ٚغـٝـ ِٗ َؿٗــّٛ   ;خؿــٛف َاٖٝــ١ اٱَاَــ١ يف َــٛقؿني كــتًؿني  ،ضـٓـ ؾــاعترب ايــبع  َـٓـ

، ٚمل ٜبــادز إىل تعسٜؿـ٘ـ ّا،ٝبــدٜٗ ّااٱَاَــ١ أَــس يف املػــين يف . ؾايكاقـٞـ عبــد اؾبــاز املعتصيـٞـ

ايـرخري٠ يف عًـِ    يفٚ، (43)ٚايطٝد املستك٢ يف ايػـايف يف اٱَاَـ١  ، (09)أبٛاب ايتٛسٝد ٚايعدٍ

زغـاد  َاّ اؿسَني اؾٜٛين يف نتاب اٱإٚ، (48)ٚايػٝخ ايطٛضٞ يف ا٫قتؿاد، (41)ايه٬ّ

ٚؾسٜـل   ;مل ٜعسٸؾـٛا اٱَاَـ١  ، (44)ؿري ايدٜٔ ايطٛضٞ يف ايتذسٜـد ٚاـٛاد١ ْ، (40)يف ايه٬ّ

ِٗ مل ٜتطسٻ ،آخــس بــادز إىل تعسٜـــ اٱَاَــ١ يػٜٛــاّ  ١ٝ ٚايػمؿــ .قــٛا إىل بٝــإ عٓاٜٚٓٗــاٚيهـٓـ

ٚ    ،َطٗسٟػٗٝد ضتاذ ايايٛسٝد٠ ايي قاَت بريو ٖٛ ا٭ ض اٱَاَـ١   تايـرٟ قـاّ بتعسٜــ  ٛقٝـ

   .اٱَا١َ ٚايكٝاد٠ أٟ ،(َاَت ٚزٖربٟإ)ٚعٓاٜٚٓٗا يف نتاب 

 

 ــــــاألضساز ايٓامج١ عٔ ضًٛن١ٝ ايتٝاز ايتكًٝدٟ  

امل٪ضططــ١ ايدٜٓٝــ١ ٖـٞـ َ٪ضطــ١ دٜٓٝــ١ ٚادتُاعٝــ١ ٜكــّٛ ط٬بٗــا ٚأؾسادٖــا بدزاضــ١      

ــ١ ٚاٱضــ١َٝ٬   ــّٛ ايدٜٓٝ ــ١       ،ايعً ــا دزاضــ١ َساسـٌـ املكــدَات ٚايطــطٛن َٚسسً ٜٚٛاؾــًٕٛ ؾٝٗ

ٔ ظ اـاؾٸٜٚتًبطٕٛ بعد َد٠ بامل٬ب .ايبشح اـازز ٚاملعـسٚف بطبٝعـ١ اؿـاٍ     .١ بسداٍ ايـدٜ

ٔ  ٚازتـدا٤ امل٬بـظ اـاؾٸـ    تكد١َ،نُاٍ املساسٌ ايج٬ث١ املإٕ أ ظ   ،١ بسدـاٍ ايـدٜ  إيصاَٝـاّ يٝـ

ٞ  تعـبري   ٕأٚا٭َـس اؾـدٜس با٫ٖتُـاّ ٖـٛ      .ؾُٝع ايطًب١ ٕ مجٝـع ايطًبـ١   أ٫ ٜعـين   ايسٚسـاْ

ُٻ ٞ ٕ عبـاز٠  إبٌـ   ;ٚساْٝـ١ ٚايس بًػٛا املستب١ املع١ٜٛٓقد ُني املع ٖٞـ اضـِ عٳًَـِ أنجـس      ايسٚسـاْ

ٟٸ    ٕ ٜطـٟٛ املكاَـات   أْ٘ـ هـب عًـ٢ ايسٚسـاْٞ     أبـايسغِ َٔـ   ٚ .َٔ نْٛٗا عبـاز٠ ٚؾــ َعٓـٛ

ٟٸ     ،قاؾ١ إىل دزاض١ ايعًّٛ اٱض١َٝ٬ ٚايد١ٜٝٓٚباٱ ،املع١ٜٛٓ  أٚ ايعًّٛ ايـي تطـبل ازتـدا٤ ايـص

ٚبٓـا٤ عًـ٢    .يكٝاّ بٓػس ايدٜٔ ٚاملعـازف اٱضـ١َٝ٬  ؾاملٝص٠ ا٭خس٣ يعًُا٤ ايدٜٔ ٖٞ ا ،ايدٜينٸ

ني    ـ ذيــو هــب عًــ٢ زدـٌـ ايــدٜٔ إٔ ٜهــٕٛ     َٸـــ نــاملجكؿني اؿكٝكـٝـ ١ بعؿــسٙ عًــ٢ دزاٜــ١ تا

ْ٘ أٚمبا  .ٚز١ٜ٩ ْكد١ٜ ٚقٝاد١ٜ ٭ؾساد اجملتُع ،ٜٚتُتع بػعٛز ادتُاعٞ ،ٚفتُع٘ ٚمجاٖريٙ

٫ٚ ٜتـبعِٗ يف   ،َٔ ايعٛاّ أٚ عاَٝـاّ  ٕ ٫ ٜهٕٛأيرا هب  ،ٜٚتعاٌَ َعِٗ ،ٜعٝؼ بني ايٓاع

سِٖ باملمــاطس ٜٚــرنِّ ،ظ زضــايٞ ْبــَٟٛؿ٘ ايٓــاع بــٓٳٕ ٜٛدِّــأبـٌـ هــب  ،ضــًٛن٘ َٚعٝػــت٘

  .أٚضاطِٗ يفٚىًل ايتػٝريات ا٫دتُاع١ٝ  ،خطا٤ ا٫دتُاع١ٝٚا٭
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 .ايتـازٜخ  َت امل٪ضط١ ايد١ٜٝٓ ٚزداٍ ايدٜٔ خدَات نجري٠ يًُذتُـع عًـ٢ َـسٸ   قدٻقد ٚ

ٞ غري املٓؿـ ايتػا ْ٘ َٔإٚ ع١        قـ َٔـ   ّابـد٤  ،عٔـ اــدَات ايـي قـدَٗا أنـابس عًُـا٤ ايػٝـ

  ٞ خ ايطٛضــ د املستكــ٢ ٚايػـٝـ خ املؿٝــد ٚايطـٝـ خ ا٭ْؿــازٟ ٚاٱَــاّ   ،ايػـٝـ ٚٚؾــ٫ّٛ إىل ايػـٝـ

ٔ     ٓع ،اـُٝين ٚيهٔـ مبـا    ،د ايكٝاّ بتبٝني قٝـادتِٗ ايعًُٝـ١ ٚا٫دتُاعٝـ١ يف كتًــ املٝـادٜ

 ،٢ بٗـِ أٜكـاّ  ْٓـا ْتأضٸـ  إؾـدد دزاضـ١ َػـانٌ اجملتُـع ؾ    يف ٥ُـّا  ٕ أٚي٦و ايععاّ نـاْٛا دا أ

بـايسغِ َٔـ    .ات ايطًٛى ايـدٜين يًٛضـط ايعًُـا٥ٞ ايـدٜين املعاؾـس     داْب َٔ ضًبٝٸإىل ْٚػري 

ــّا ؾــاغ١ٝ هلــا      أ ٝد َطٗــسٟ يف ٖــرا اجملــاٍ آذاْ ٕ أأٚ  ،اٯٕ ستــ٢ْـ٘ـ مل ػــد دزاضــات ايػـٗـ

مبجاب١ خٝا١ْ ععُـ٢ يًشـٛش٠    عدٸٝات اؿٛش٠ ٜٴٕ ايتطسم إىل ذنس ضًبأايبع  َا شاٍ ٜعتكد ب

ٚ   ايـرٜٔ قـد ٜتطـًٖ    ،بع  ا٭ؾساد املرتؾـني إٔ يف سني  ،ايع١ًُٝ ٖـِ  ُٕٛ أسٝاْـّا َكايٝـد ا٭َـٛز 

ٟ   ،ٝريات ٚايتطـٛزات اي٬شَـ١ عًـ٢ اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١     غري َطتعدٜٔ أٜكـّا ٱدـسا٤ ايتػـ     ٖـِ ايـر

ظ أٚي٦ــو ايــرٜٔ ٜبــادزٕٚ إىل     ،ًٕٜشكــٕٛ ا٭ذ٣ بــاؿٛش٠ ايعًُٝــ١ ٱَــاّ ايعؿــس ٚايصَــا      ٚيـٝـ

غـإٔ أُٖٝـ١ دزاضـ١ ضـًبٝات     يف  ضـتاذ َطٗـسٟ   ٜكـٍٛ ا٭  .ضاض١ٝ يًشـٛش٠ تٛقٝض ايطًبٝات ا٭

ٜٚٓعسٕٚ يف أضـباب   ،ايرٜٔ تدٚز يف كًٝتِٗ زؾع١ ايدٜٔ اٱض٬َٞ املبني :امل٪ضط١ ايد١ٜٝٓ

ٞٸ ا٫َتٓـاع عٔـ ايـتؿهري     ٫ ٜطتطٝعٕٛ ،املطًُني ٚامطاطِٗ يف املاقٞ ايبعٝد ٚايكسٜب زق

ِٗ ايـتؿهري     أٚ ،ضـ١ أٟ امل٪ضطـ١ ايدٜٓٝـ١ املكدٻ   ،مبٓعَٛتِٗ ايكٝادٜـ١  ٕ ٫ ٜكـعٛا ْؿـب أعٝٓـ

عًُٝـ١   ١ٕ أٜأ٭ٕ ايكدز املطًِٓ ب٘ ٖٛ  ;ٛا ملػانًٗا َٚعك٬تٗإ ٫ ٜتأمٖلأٚ ،ٗا ٚزؾعتٗايف زقٝٸ

 ،ٙ امل٪ضطـ١ ْٗـا ؼؿٌـ بػـهٌ َباغـس َٔـ قبٌـ ٖـر       أؾ٬ن ؼؿٌ يًُطًُني إَا إؾ٬ن ٚ

ل     أأٚ  ;ايي متتًو ايط١ُ ايسمس١ٝ يًكٝاد٠ ايد١ٜٝٓ يًُطًُني ٕ وؿٌ ذيـو َٔـ خـ٬ٍ ايتٓطٝـ

 هابٝات امل٪ضط١ ايد١ٜٝٓإداْب َٔ تعسټق٘ يرنس ٚقُٔ  .(45)َع ٖرٙ امل٪ضط١ ع٢ً ا٭قٌ

ٚنٝؿٝـ١ ازتـصام زدـاٍ     ،ٖـرٙ املٓاضـب١ أٜكـّا إىل ايطـًبٝات املايٝـ١     يف َطٗـسٟ  ضـتاذ  ٜػري ا٭

   .ضًٛبِٗ ايػع أٚ ،ايدٜٔ

ِ ايطــًبٝات ايطــًٛن١ٝ يسدــاٍ ايــدٜٔ إىل قطــُني       ضــًبٝات   :ُٖــا ،ٚميهـٔـ تكطـٝـ

نـ٬  إىل تطـسم عـٍٛ اهلل تعـاىل ٚقٛت٘ـ     أٚضـٛف   .ٚايطـًبٝات ايؿسدٜـ١   ;ايطٝام ايعاّ يًشـٛش٠ 

 :اجملُٛعتني َٔ ايطًبٝات
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 ــــــ ـ فكدإ ايرباَج ايػا1١ًَ

كٝكٝــ١ يًُٓعَٛــ١ ٚايكــا٥ُني عًــ٢ اؿــٛش٠ ايعًُٝــ١ ســد٣ ايطــًبٝات ايطــًٛن١ٝ اؿإٕ إ

ٚاـازطـ١ ايتعًُٝٝـ١    ،ٖٞ عدّ اَت٬ى ايربْاَر ايعًُٞ اؾاَع ايػـاٌَ ٚاملطـتكبًٞ ايطُـٛن   

   .ٚايبشج١ٝ ٚاٱع١َٝ٬ ايػا١ًَ

 :ٚعًــ٢ ضــبٌٝ املجــاٍ .ٚميهـٔـ تٛثٝــل ٖــرا ا٫دعــا٤ ٚتؿــدٜك٘ بــايهجري َـٔـ ايػــٛاٖد 

 ،ضـاتر٠ اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١   إٔ املـبًػني ٜتكـاطسٕٚ عًـ٢    أٝؼ لد عٓدَا وني أٚإ اٱع٬ّ ٚايتبً

أٚ عٓــدَا ٜعــٛدٕٚ َـٔـ أعُــاهلِ  ،دابــات يــبع  ايػــبٗات املجــاز٠إٜٚطــايبٕٛ باؿؿــٍٛ عًــ٢ 

 :َجـٌـ ،ايتبًٝػٝــ١ ٜكَٛــٕٛ بطــسن كتًـــ أْــٛاع ايػــبٗات ســٍٛ تبًٝــؼ ا٭دٜــإ ٚايؿــسم املتٓٛعــ١ 

ش١ٝ بُٝٓـــا هـــب عًـــ٢  .ٚغريٖـــا ،ٚايبٗا٥ٝـــ١ ،ٚايٖٛابٝـــ١ ،ٚايتؿـــٛف ،ٚايصزادغـــت١ٝ ،املطــٝـ

دــسا٤  إٕ هعًــٛا ايطايــب عاملــّا بػــ٪ٕٚ شَاْـ٘ـ َـٔـ خــ٬ٍ       أايكــا٥ُني عًــ٢ اؿــٛش٠ ايعًُٝــ١    

 ،ٕ ٜعًُٛا عًـ٢ تطـٜٛسِٖ ؾهسٜـّا ٚضـًٛنٝاّ    أٚ ،ايتػٝريات اي٬ش١َ يف َٓاٖر اؿٛش٠ ايع١ًُٝ

ؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ بتـدٜٚٔ    ملـاذا ٫ تكـّٛ إداز٠ ا   .ِٗ خطـ٠ٛ بعـد خطـ٠ٛ   ٦تَٔ خ٬ٍ إعـدادِٖ ٚتٓػـ  

  ٞ ٜـتِ تـأَني   ٌٖـ    ٖٓدض١ عًّٛ اؿٛش٠ ايع١ًُٝ مبا ٥٬ِٜ َتطًبات ايعؿس ٚاجملتُـع اٱضـ٬َ

ــاع    ــ١ يًٓ ــات ايدٜٓٝ ــٛؾري املتطًب ـٔـ خــ٬ٍ   ٚت ــدَات ٚايطــطٛن ٚايبشــح    إَ نُــاٍ دزٚع املك

ؾـبشت  أ ْتاز ايعًِ ٚثٛز٠ ايتكٓٝاتإٌٖ تٝكٔ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً اؿٛش٠ ايع١ًُٝ إٔ ع١ًُٝ   اـازز

ل بعكـد ا٫دتُاعـات ٚايٓـدٚات    ٕ ٖـرٙ ايكـسٚزات ئـ تتشكٖـ    أٚ ،قسٚز٠ ًَش١ يًشٛش٠ ايعًُٝـ١ 

ه١ٝ ؾكــــط ريات يف املٝــــادٜٔ ايؿكٗٝــــ١  إٖـــٌـ ٜعتــــربٕٚ   ايؿــــٛز١ٜ ٚايه٬ضـــٝـ دــــسا٤ ايتػـــٝـ

ْٗـِ َـا   أأَسّا قـسٚزّٜا أّ   ،ٚمبا ٜتٓاضب َع َتطًبات ايعؿس ايسأٖ ،ٚايه١َٝ٬ ٚايؿًطؿ١ٝ

لــاشات ايكــسٕٚ ايج٬ثــ١ أٚ  َـٔـ خــ٬ٍ إ ضــ٬َٞ أَني استٝادــات اجملتُــع اٱ شايــٛا ٜسٜــدٕٚ تــ 

ض   أبٌـ   ،يػـا٤ مجٝـع ايعًـّٛ ايطـابك١    إيطت َٔ ايكا٥ًني ب إْين  ا٭زبع١ املاق١ٝ ضـع٢ إىل تٛقٝـ

َٚــا ٬ْسعـ٘ـ َٔـ دخــٍٛ بعـ  ايطــ٬ب إىل اؿــٛش٠    .ضـ٬ف أُٖٝـ١ ٚقــسٚز٠ تطـٜٛس عًــّٛ ا٭  

ٛات ٜؿـابٕٛ        ثِ ،ايع١ًُٝ بهٌ غٛم ٚهلؿ١ ٚآَاٍ عسٜك١ بعد َكٞـ ؾـرت٠ قًًٝـ١ أٚ بكـع ضٓـ

 ،ي٘ ع٬ق١ ٚثٝك١ بعدّ ٚدٛد ايرباَر ٚاـطط املتها١ًَ يًشـٛش٠ ايعًُٝـ١   ،سباطبايٝأع ٚاٱ

ات ايعؿــس   ،ٚعــدّ اَت٬نٗــا يًمازطــ١ املعسؾٝــ١ اؾاَعــ١   ٚيعـٌـ  .ٚمبــا ٜتٓاضــب َــع َكتكـٝـ

١ يً ايــبع  ٜتُطٻــ ١ ٚاملــٛاد ايتمؿؿـٝـ ك   هٕٛ بــايرباَر ايتدزٜطـٝـ شــٛش٠ ايعًُٝــ١ نــسدٸ يـٓـ

ٕ ٖرٙ ا٫دابـ١ تٓطًـل أٜكـّا َٔـ عـدّ اَـت٬نِٗ يس٩ٜـ١ غـا١ًَ داَعـ١          أإ٫  .ايطًب١ٝ املتكد١َ
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ــ١   ــ١  ;ٚخطــ١ اضــرتاتٝذ١ٝ ؾاعً ــرباَر     ،٭ٕ اؿــٛش٠ ايعًُٝ ــاٖر ٚاي ــرٙ املٓ بٛقــعٗا اؿــايٞ ٚبٗ

  ِ ـٝـ   ، ايتعًُٝــ١ ايهــجري٠ َـٔـ سٝــح ايهــ مل  ،١ٚايــي تعــاْٞ بػــد٠ َـٔـ ؾكــدإ ايــرباَر ايعًُ

ٛٸ   تتُهٔ ٔ َٓٗـا  َٔ ؼكٝل اهلدف املطًـٛب ٚاملسدـ َٔـ َعاؾـ١ سـا٫ت اـًٌـ      ، ٚمل تـتُه

نػـــ عُــا ىــتًر يف إٔ أْـٞـ ٫ أزٜــد ٖٓــا أ٫ غــو . ٚاملتطًبــات ايدٜٓٝــ١ ٚاملعٜٓٛــ١ يًُذتُــع

طات ايتٓؿٝرٜـ١ ٚاملايٝـ١ عًـ٢ ايطاقـات ايعًُٝـ١ ٚايؿهسٜـ١         أٚ ،ؾدزٟ ؼدخ عٔ ُٖٝٓـ١ ايطًـ

ٛات عدٜـد٠ يف ايطـاقِ اٱدازٟ يًشـٛش٠ ايعًُٝـ١       ،يًشٛش٠ ايع١ًُٝ ذيـو   ;ٚقد نٓت أعٌُـ يطٓـ

ؼ ايعٓاؾــس ايؿهسٜــ١    أ ٕ َؿــدز مجٝــع آ٫ّ َٚعاْــا٠ نٝــإ اؿــٛش٠ ايعًُٝــ١ ٜعــٛد إىل تُٗـٝـ

ــتعا١ْ ٚا٫عت ٚاملمطِّ ــ١ ٚا٫ضــ ــ١،   طــ ــس ايتٓؿٝرٜــ ــ٢ ايعٓاؾــ ـٞـ عًــ ــاد ايهًٓــ ــ١   ُــ ظ ايعًُٝــ ـٝـ ٚيــ

طأي١ اَـت٬ى عـدد نـبري َٔـ     ملٕ أا٭عصا٤ أٜكّا  ا٤ٚيهٔ هب إٔ ٜعًِ ايكسٸ ;ضرتاتٝذ١ٝٚا٫

ٜـ    ،بع  عًُا٤ اؿٛش٠ ايع١ًُٝعٓد ايطًب١ أ١ُٖٝ نبري٠  زغبـ١ يف ؾكـداِْٗ    ١ٚيٝطـت يـدِٜٗ أ

ــل ؾــ    .ٚخطــازتِٗ ـٔـ ٖــرا املٓطً ــإَٚ ــ١  ِْٗ ٜصدٸ ــص٠ ايتٓؿٝرٜ ــِ يف ا٭دٗ ِٗ  ٜٚتعًٖ ،ٕٛ بٗ ـٓـ ُــٕٛ َ

َــسٚز ايٛقـت ٜؿــبض أٚي٦ــو  َــع ٜر ٚٚبايتـدز  ،نــبري اـطـٛط ايعاَــ١ يًعٌُـ اٱدازٟ إىل ســدٍّ  

ٌٸ ٚيني يف اؿٛش٠ ايع١ًُٝ ناْـت  ٪ٕ أسد املطأترنس ذات ّٜٛ أَٚا شيت  .ايط٬ب َدزا٤ ايع

خؿٛف َسنص ا٭عاخ ٚايدزاضات يف اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ ملدٜٓـ١ قـِ     يف بٗاَات يدٜ٘ بع  اٱ

ٕ أكــض يـٞـ َٚـٔـ ثــِ ات ،قــساز املٛاشْــ١ املايٝــ١ يًُسنــص إْـ٘ـ نــإ ٜــسؾ   إعٝــح  ،املكدضــ١

ٌ   ،ت٬َرت٘ ٚإىل اؿـد ايـرٟ مل ٜسدـع     ،ٛٙقـًٓ أٖـِ ايـرٜٔ    ،ايرٜٔ ميازضٕٛ ١َُٗ َـدٜس ايعـ

ٚيني ٪عطــا٤ املعًَٛــات ايدقٝكــ١ َـٔـ قبـٌـ املطــ  إؾٝـ٘ـ عـٔـ قــ٬يت٘ ٜٚعــٛد إىل زغــدٙ ستــ٢ َــع   

ٌٸ    أ ٜهُٔ ّاإذ .املعٓٝني يف املسنص  ضاع ايطًبٝات املٓٗذ١ٝ يف اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ يف ضـًط١ ايعـ

ؼ عًُـا٤ اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ َٚؿهِّ     ،داز١ٜ ايتٓؿٝر١ٜقطاب اٱٚا٭ ١ً،ٝر اؾٗيًت٬َ  .سٜٗـا ٚتُٗٝـ

ايطـــًب١ٝ ايس٥ٝطـــ١ ٫ تًشـــل ايكـــسز بايربْـــاَر ايتعًُٝــٞـ ٚايتشكٝكــٞـ يًشـــٛش٠ ايعًُٝـــ١    ٖٙٚـــر

ٍ    .س باملصٜد َٔ ا٭قـساز ا٭خـس٣  بٌ تبػِّ ،شطبؾ شازْٞـ قبٌـ    :٫ اؿؿـس  ،ٚعًـ٢ ضـبٌٝ املجـا

بٓــا٤ ايعًُــا٤ يف تًــو املدٜٓــ١ بٓػــس  أٚأخربْـٞـ عـٔـ قٝــاّ أســد  ،٣ املــدٕؾــرت٠ ؾــدٜل َـٔـ إســد

ٕ ابٓ٘ـ نـإ   أٜٚبـدٚ   ،َٓـر ؾـرت٠   ٢ٕ ذيـو ايعـامل َتـٛؾٓ   أيف سـني   ،ب عٔ َٓاضو اؿـر نتِّ

دٜ٘ـ إىل  ٜٚدعٛ َٔـ خـ٬ٍ ذيـو َسٜـدٟ أبٝ٘ـ َٚكِّ      ،ٜٟٓٛ إٔ ٜٓػس َٓاضو اؿر يٛايدٙ بامس٘

 مل ٜهُـٌـ بعــدٴٚ ،ٜــصاٍ طايبــّا يف اؿــٛش٠ ايعًُٝــ١ ٫ ابـٔـ ٖــرا ايعــاملنــإ يف ســني  ،ْؿطـ٘ـ

ٚنـريو   .إىل َسسًـ١ ا٫دتٗـاد   بعـدٴ  ٌٵْ٘ـ مل ٜؿٹـ  أ٫ٚ غـو يف   ،ض٣ٛ َسس١ً دزٚع ايطـطٛن 
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 ٛ ٌټ .ٚايــرٟ وتـاز ٖــٛ اٯخـس إىل فــاٍ آخــس يـرنسٙ    ،ايٛقــع امل٪ضــ يًسٚاتــب  ٖـ ٖــرٙ  نــ

ٌ ٪ ا تعٛد ملطإايطًبٝات ٚغريٖا  ٛ    ،ٚيٞ ايعـ ٚإىل عـدّ ا٫ضـتعا١ْ    ،٥نيٚا٭ؾـساد غـري ايهؿـ

ٚايـبع  اٯخـس ايـي     ،بع  ٖرٙ اٯٖـات ايـي ذنستٗـا   إٕ  .بايعٓاؾس ايهؿ٠٤ٛ ٚاؿه١ُٝ

ٚ  ، قددؾٓتٗا يف أعُام قً  ٌ      أضـبل  ٖٚٞـ يٝطـت    ،ٕ ذنـست َٔـ قبٌـ ايهـجري َٔـ ا٭ؾاقـ

١   ،ٚقد ؼدخ قا٥د ايجٛز٠ املؿدٸ٣. ن٬َّا ددٜدّا  ،1995ّيد٣ شٜازت٘ ملد١ٜٓ قِ املكدض١ ضٓـ

زبـاى ايـرٟ تعـاْٞ َٓ٘ـ     ٚاٱ ،ـ اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ عٔـ زنـب اؿكـاز٠ املعاؾـس٠      عٔ ساي١ ؽًٗ

١ ٚاسـد٠ أٚ   ؽًٗـ  ـ  طبعـاّ ـ ٖٚـٛ مل ٜكؿـد     .ٚعٔ أَٛز أخس٣ ،ايدزٚع يف اؿٛش٠ ايع١ًُٝ ـ ضٓـ

ـ ايـرٟ دعٌـ َٔـ املطـاؾ١ ايـي تؿؿٌـ اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ عٔـ َتطًبـات           بٌ ايتمًٗ ،عد٠ ضٓٛات

ٛات عـدٸ ايعؿس بعٝد٠ ي ٚيٕٛ ٚايكـا٥ُٕٛ عًـ٢ غـ٪ٕٚ    ٪ٚيهٔـ ٫ أدزٟ ملـاذا انتؿـ٢ املطـ     .٠ ضٓـ

د ايكا٥ــد   يف اؿــٛش٠ ايعًُٝــ١ بعكــد بكــع١ ادتُاعــات    ٝٸِ يًطـٝـ  ،خؿــٛف ٖــرا اؿــدٜح ايكــ

 ! ْٚطٛٙ بعد ذيو بأمجع٘

د٠ ٚا٭ْعُـ١  ٕ ؽسز إداز٠ اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ َٔـ سايـ١ ا٭قطـاب املتعـدِّ      أَٚٔ ٖٓا أقرتن ب

ــدد٠ ــٛز ا٫ٚتطــ ،املتع ا ًِ ا٭َ ـٗـ ــٛز       ،ضــرتاتٝذ١ٝ ٭ًٖ ــ١ عـٔـ ا٭َ ــ٣ٛ ايتٓؿٝرٜ ــدٟ ايك ــد أٜ ٚتبع

عًـ٢ مجٝـع َسادـع ايتكًٝـد املبـادز٠ إىل تػـهٌٝ غـٛز٣        : ٚبعبـاز٠ أخـس٣  . ايتٓعري١ٜ ٚايكٝاد١ٜ

ني املُـجًني ايعكـ٤٬    ،اٱداز٠ ٚاؿؿـٍٛ   ،ٚبؿـ٬سٝات ناًَـ١   ،طـني ٚاملمطِّ ،َٔ خ٬ٍ تعٝـ

ط ا٫  ــ١   ،ذٞضـــرتاتٝعًـــ٢ قٛاعـــد ايتمطــٝـ ظ غـــسف ايعًُٝـــات ايؿهسٜـ ـٔـ خـــ٬ٍ تأضــٝـ  ،َـ

ــا٤   ــا٤ ا٭نؿـ ـٔـ ايعًُـ ــتؿاد٠ َـ ــسازات     ،ٚا٫ضـ ــاذ ايكـ ــ٢ اؽـ ــادزٜٔ عًـ ــس٦ٜني ايكـ ــساد اؾـ ٚا٭ؾـ

ٜٚٓكـرٚا اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ َٔـ سايـ١ اـًـط بـني         ،ٚؾؿـًِٗ عٔـ ا٭ؾـساد ايتٓؿٝـرٜني     ،اؿامس١

   .ضرتاتٝذ١ٝايعك١ًٝ ايتٓؿٝر١ٜ ٚايعك١ًٝ ا٫

 

١ّٝ ـــــــ املؤّضط١ ايد1ٜ  ١ٝٓ ٚاألش١َ املاي

ــٛد    ــس٣ تعـ ــًب١ٝ ا٭خـ ــ١   إىل اايطـ ــٛش٠ ايعًُٝـ ــ١ يًشـ ــٛز املايٝـ ــ١  ،٭َـ ــٛٙٚغاؾـ  إىل ايٛدـ

مبـا يف ذيـو أَـٛاٍ     ،ٕ دؾـع ايٛدـٛٙ ايػـسع١ٝ   ؾـإ ا٤ ايهساّ إذ نُا ٖٛ َعًّٛ يًكسٸ ;ايػسع١ٝ

عٌُـ  َٚٔـ ايٛادـب عًـ٢ مجٝـع املهًؿـني اي      ،َٔ ايٛادبات ايػـسع١ٝ  عدټٜٴ ،اـُظ ٚايصنا٠

إىل عطــا٤ ٚدــِٖٛٗ ايػــسع١ٝ ٜهــٕٛ إٚ ،دا٥ِٗ يًؿــ٠٬ ٚايؿــّٛأنــ ،بٗــرا ايٛادــب اٱهلـٞـ
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َٚـٔـ ايكــسٚزٟ ٚدــٛد بسْــاَر  .ْؿكاٖــا يف أبٛابٗــا ايػــسع١ٝإيهـٞـ ٜكَٛــٛا ب ;َسادــع ايتكًٝــد

ٞ َسدـع ايتكًٝـد ٫   ستـ٢ إذا تـٛؾٓ   ،زقابٞ ٚاضع ع٢ً ع١ًُٝ اضت٬ّ ٚتطـًِٝ ا٭َـٛاٍ ايػـسع١ٝ   

٘ اٍ ؼت تؿـسټ تكع أَٛاٍ بٝت امل ت ٔ   أَٔـ   ٚيـٛ ناْـت   ،ف ساغٝـ بٌـ   ،بٓا٥٘ـ ايعًُـا٤ ٚاجملتٗـدٜ

ٞٸ  ْؿاقٗـا يف  إيهٞـ ٜـتِ    ;هب ٚقع مجٝع ايٛدٛٙ ايػسع١ٝ ؼت ضٝطس٠ املسدع ا٭عًِ اؿـ

ـ َٓـ٘ـ ،َٛازدٖــا ايػــسع١ٝ ايصٖــد يف َسادــع ايتكًٝــد سٝــاتِٗ  ٜككـٞـ  .غــساؾ٘إٚب ،ٚبرتخـٝـ

١ ٚاملػـسٚع١ َٔـ ا٭َـٛاٍ ايػـسع١ٝ      ٚميتٓعـٕٛ ستـ٢ َٔـ ا٫ضـتؿا     ،ٚايتك٣ٛ ٚايٛزع د٠ ايػمؿٝـ

قٕٛ يًعراب ا٭خـسٟٚ بطـبب   سمبا ٜتعسٻؾٚيهٔ بعد ايٛؾا٠ إذا مل تهٔ ٖٓاى زقاب١  ،أٜكّا

ْ٘ مل ؼؿٌ أ١ٜ َػـه١ً بعـد ٚؾـا٠    أٚيٛ اؾرتقٓا  .دٕٚ قٛابط ٚاقش١َٔ بني ف املكسٻتؿسټ

َٛاٍ ايػسع١ٝ ٚبٝت املـاٍ نُـا   ا٭ تبك٢ إٔملاذا هب  :َسدع ايتكًٝد ٜبك٢ ايط٪اٍ ٖٓا قا٥ُّا

ٌٖـ ٖـرا ا٭َـس َٔـ أبـٛاب ايتطـاَض       ٚ  ناْت عًٝ٘ـ يف ايبٝـت ايـرٟ زسٌـ َسدع٘ـ عٔـ ايـدْٝا       

َٻأٚا٭َــس املٗــِ اٯخــس ٖــٛ   ٚايتطــاٌٖ ايطــًٛنٞ ٔ َـٔـ ٕ ايٓؿكــات املايٝــ١ يًشــٛش٠ ايعًُٝــ١ تــ٪

ْـ أَٔ ٖٓا هب ٚ ،ايكٓٛات ٚاملؿادز املمتًؿ١ يًُٝصا١ْٝ َٚٔـ   .اَر زقـابٞ ٚاضـع  ٕ تكّٛ ع٢ً بس

وسؾـٕٛ عًـ٢    ،ٚع٢ً َس ايتازٜخ ايػٝعٞ ،ٕ َسادع ايتكًٝد ناْٛا دا٥ُّاأدٜس بايرنس اؾ

ِ يف أبٛابٗــا ايػــسع١ٝأْؿاقٗــا بإٚهٝــصٕٚ  ،ا٭َــٛاٍ ايػــسع١ٝ ٝد َطٗــسٟ تٓــاٍٚ  .ْؿطـٗـ ايػـٗـ

٪ضطــ١ ٕ ايعًــ١ ايس٥ٝطــ١ يعٝــٛب املأٜــس٣ ٖــٛ ٚ .ايطــًبٝات املايٝــ١ يًشــٛش٠ ايعًُٝــ١ بػــهٌ آخــس

    ٞ ٔ     ،ايد١ٜٝٓ َٚػـانًٗا تهُٔـ يف ايٓعـاّ املـاي  :ٚبعبـاز٠ أخـس٣   .ٚطسٜكـ١ ازتـصام زدـاٍ ايـدٜ

ّ       أٜـس٣   ِ اٱَـا بٝات تهُٔـ يف ضٗـ ظ َعٓـ٢ ذيـو       ،ٕ عًـ١ ايعًٌـ ٚزا٤ مجٝـع ايطًـ ـ ٚيهٔـ يٝـ

ٕ تػـسٜع سهـِ نٗـرا ٜٗـدف إىل     أبٌ ٜـس٣   ،ْ٘ ىايـ طبٝع١ ضِٗ اٱَاّ ٚتػسٜع٘ـ أطبعّا  

 ٔ ــدٜ ــ١     ،٤ نًُــ١ اٱضــ٬ّ ٚاعــت٬ ،بكــا٤ اي ــايِٝ ايػــسع١ٝ سهُ ــس ايتع ــد َـٔـ أنج  ّاإذ ،ٜٚع

ٚايـي   ،ٚنٝؿ١ٝ ا٫ضتؿاد٠ َٔ ٖرٙ املاد٠ ،بع يف ايتٓؿٝرؾاملكؿٛد بريو ايطٓٸ١ ٚا٭ضًٛب املتٻ

ــ١  ــ١ ايدٜٓٝـــ١ َ٪ضطـــ١ خاؾـ ــب ،أعطـــت يًُٓعَٛـ ـٔـ املػـــانٌ  شٚأؾـ ت َؿـــدزّا يًهـــجري َـ

   .(46)ٚايعٝٛب

 

١ّٝ املؤّضط١ ايد١ٜٝٓ ـ3  ــــــ ضهْٛ

ٕ أضـًٛب ٚطسٜكـ١ تبًٝـؼ    أإسد٣ ايطًٛنٝات غري اي٥٬ك١ يف ايػ٪ٕٚ ايتبًٝػ١ٝ ٖٞ إٕ 
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 ّ ٚبــد٫ّ َـٔـ ذٖــابِٗ إىل   .ؿــٛش٠ ايعًُٝــ١ إىل اتػــري يــد٣ بعــ  املٓتطــبني    ‘ايـٓـ  ا٭نــس

ــ١   ــ١ ايدٜٓٝ ــادني يًُعسؾ ــادز٠ٚ ،احملت ــ١    املب ــ١ ٚايدٜٓٝ ــ١ املعٜٓٛ ــ٢ غــساز   ،إىل  ازضــ١ ايطباب عً

ٚٸاز ب ستـ٢   ،طبا٤ اؾطُاْٝني يف ايٛقت اؿاقسنا٭ ،ٜبكٕٛ يف أَانِٓٗ ،طب٘طبٝب د

ٚيهـٔـ  .أضــ٦ًتِٗٚهٝبــٕٛ عـٔـ  ،ٕٛ سادــ١ احملتــادنيًٜٚبٸــ ،ٜــسادعِٗ املسقــ٢ يف عٝــاداتِٗ

ِ ٖـرٙ ايطـًب١ٝ     .عح آخس ؾٗرا  نٝـ ضٝتعإًَٛ َع دا٥ِٗ ٚدٚا٥ِٗ ٚيهين ٫ أقٍٛ بتعُٝـ

ٔ ٚقؿـٛا سٝـاتِٗ   ٍ ايـدٜٔ ٚايعًُـا٤ ايسٚسـاْٝني  ٖـ    زدـا بعـ    إذ طاملا غـاٖدتٴ  ;ع٢ً اؾُٝع

٫ٚ ٜطـعٕٛ ٚزا٤ ا٫عتبـازات    ،ؾ٬ ٜتادسٕٚ بايدٜٔ، غادِٖ دّٜٓٝاإزـد١َ ايٓاع ٚتٛدِٝٗٗ ٚ

بـايسغِ َٔـ    ،٫ٚ ٜٗـدؾٕٛ يًُػـازن١ يف اْتمابـات فًـظ ايػـٛز٣ أٚ اــربا٤       ،ا٫دتُاع١ٝ

ــ١   ــاد٠ ٚاملطــ  ٚٚقــٛؾِٗ إىل ،َػــازنتِٗ نــريو يف امل٪ضطــات اؿهَٛٝ ٚيني ٪داْــب ايكٝ

ــاع     ،اؿسٜؿــني ــ١ يًٓ ــدِٜ اـدَ ــدف تك ِٗ ٜتشسنــٕٛ بٗ ــا  ،ٚيهـٓـ ــاع  أنُ ــ١ ايٓ ٕ عاَ

ٍ ٚأْا أضذِّ .خ٬ؾِٗ ٚٚؾا٥ِٗ ْٚٛاٜاِٖإٜدزنٕٛ َد٣  ٔ ايٓـاع  ٕ تـدٜټ إ :ٌ ٖٓا غٗادتٞ ٚأقـٛ

  .َدٜٔ يًمدَات املمًؿ١ ايؿادق١ هلرٙ ايج١ً َٔ زداٍ ايدٜٔ املمًؿني

 

 بٟٛ داخٌ األضس ايعًُا١ْٝ ـــــــ ايُبعد ايرت4

ِٗ َـع      اداْب َٔ ايطًبٝات ايطًٛن١ٝ يسداٍ ٜستبط  يدٜٔ بطبٝعـ١ ضـًٛى ايـبع  َٓـ

عـدّ َعسؾـ١ ايـبع  َٔـ أضـس ايعًُـا٤ مبطـأي١        إىل  ايهجري َٔ ٖرٙ ايطًبٝاتٜعٛد ٚ .عٛا٥ًِٗ

ٌ  ،تسبٝـ١ ا٭بٓــا٤  عًُــا٤ ٚنــريو إىل عــدّ اٖتُــاّ اي ،بــايسغِ َـٔـ ٚدــٛد ايــصٚز ايعـامل ايؿاقــ

ٍ ٤ٚأسٝاْــّا ٜتطــا  ،بٓــا٤ ٖــرٙ ايػــسو١ تسبٝــ١ غــري ٥٫كــ١  أا ٜــ٪دٟ إىل تسبٝــ١ ٓ ــ ،بٗــرا ا٭َــس

ٚأسٝاّْا أخـس٣    ملاذا ٫ تساعٞ أضس٠ أٚ ابٔ ايعامل ايؿ٬ْٞ ا٫يتصاَات ايد١ٜٝٓ املطًٛب١ :ايٓاع

يف  هــاد اؿسقــ١ ٚا٭ملإتـ٪دٟ اؿسنــات غــري اي٥٬كــ١ ايــي تؿـدز عـٔـ ٖــ٪٤٫ ا٭ؾــساد إىل   

إذ ٫ ًٜٝـل ببٓـات ايعًُـا٤ ٚأبٓـا٥ِٗ ايكٝـاّ عسنـات بعٝـد٠ عٔـ َهاْـ١ زدٌـ            ;قًٛب احملـبني 

 ٕ إىل بٓــا٤ ايعًُــا٤ أبعــ  َـٔـ إٔ اْتُــا٤ نُــا  .ايــدٜٔ ٚغــأْ٘ يف فــايظ ا٭ؾــسان أٚ ا٭ســصا

 ،قبٌ ٚبعد قٝاّ ايجـٛز٠ اٱضـ١َٝ٬ املبازنـ١    ،تٝازات ايؿهس١ٜ املٓشسؾ١ ٚاملٓعُات املٓاؾك١اي

ٞ    ميجِّ ايٓـادِ عٔـ ا٫ْػـػاٍ     ،ٌ ضًب١ٝ أخس٣ َٔ ايطًبٝات ايطـًٛن١ٝ هلـرا ايطٝــ ا٫دتُـاع

ِ    ،املؿسط يٰبا٤ ١ ٭بٓـا٥ٗ أبٓـا٤  ٜتعـسض بعـ     .ٚعدّ اٖتُاَِٗ باملتطًبات ايعاطؿٝـ١ ٚايٓؿطٝـ
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ــدٜٓني    ــدٜٔ أٚ بعــ  املت ــٕٛ ،باي٥٬ُــ١عًُــا٤ اي ـٌـ  أبإ إ :ٜٚكٛي ــا ٫ ٜكب ٜؿــطشب أضــست٘   إْٔ

ــا ــ٤ٚأبٓـ ــ١ٙ إىل ا٭َـ ــ١ ايعاَـ ــات ،انٔ ايرتؾٝٗٝـ ــد  ٕ ا٭إٚ ،ناملٓتصٖـ ـٔـ ايعكـ ــإْٛ َـ ــاٍ ٜعـ طؿـ

١ ِٗ غــعٛز بــايٓكـ ،ايٓؿطـٝـ طس عًـٝـ ٖٚــرا ا٭َــس ٖــٛ ايــرٟ ٜــ٪دٟ بايتــايٞ إىل ضــكٛط   .ٜٚطـٝـ

ٚايػـعٛز   ،بد٫ّ َٔ خًل ساي١ ايرتابط ايٛثٝـل َـع ا٭ضـس٠    ،ايطؿٌ يف أسكإ أؾدقا٤ ايط٤ٛ

ؾــاب١ ٚبٗــدف ايــتمًـ َـٔـ اٱ ;َـٔـ زدــاٍ ايــدٜٕٔ بعــ  ا٭ؾــدقا٤ أإ٫  .بؿــداق١ ا٭ب هلــِ

 .عأٚ ٜٓصيٕٛ إىل ايػٛازع َع عٛا٥ًِٗ يًتبكټ ،ِٖ إىل املٓتصٖات٤بٓاأٜؿطشبٕٛ  ،بٗرا ايكسز

ٟٸأٚيهـٔـ َـٔـ أدـٌـ  ِ ايدٜٓٝــ١ٜ ايــدٜينٸ ٕ ٫ ٜــساِٖ أســد بــايص ٜٚــرٖبٕٛ إىل  ،ٓصعــٕٛ ٬َبطـٗـ

ٕ بعـ   أنُا  .عٛا٥ًِٗ مبطاؾ١ َع١ٓٝ ٚ ٜطريٕٚ أَاّأ ،املٓتصٙ أٚ ايطٛم بامل٬بظ ا٫عتٝاد١ٜ

د :أَجــاٍ ،سٜٔزدــاٍ ايــدٜٔ املتشذِّــ  ضــتاذ طٕٛ ايًُــِ عًــ٢ ا٭نــاْٛا ٜتطــٖك ،عاغــٛزٟ ايطـٝـ

أٚ ٜطـهٔ يف َٓطكـ١    ،َطٗسٟ ضٝاز٠ َسضٝدعايػٝخ  ملاذا ٜكٛد :َٔ قبٌٝ قٛهلِ ،َطٗسٟ

ٔ  ٚايتكٝتٴ  قًٗو ٔ  ايهجري َٔ زداٍ ايـدٜ  :زا٤ ٚايتؿـسؾات ٜكٛيـٕٛ يف تربٜـسِٖ هلـرٙ اٯ    ايـرٜ

 ٕ ا٫ٖتُاّ باملػـاعس ايعاطؿٝـ١ املػـسٚع١ يٮضـس٠ ٜعـدٸ     أيف سني  .ٕ ايٓاع ٫ ٜطتطٝػٕٛ ذيوإ

٫ ع٬قـ١   :ٚثاْٝـاّ  أ٫ّٚ.ٖـرا   ،٫ٚ ٜٓبػٞ ا٫يتؿات يٮقاٌٜٚ غـري اجملدٜـ١ يًٓـاع    ،أَسّا قسٚزّٜا

ضتؿاد٠ املػـسٚع١ َٔـ   أٚ ا٫ ،يًٓاع مبطأي١ تٛادد زداٍ ايدٜٔ يف ا٭َانٔ ايرتؾ١ٝٗٝ ايعا١َ

عِ ايدْٜٝٛــ١ ٕ ٖــرٙ ا٭َــانٔ تؿــبض أنجــس ؾــ٬سّا بتٛادــد زدــاٍ ايــدٜٔ    أؾكــ٬ّ عـٔـ  .ايـٓـ

َـٔـ خــ٬ٍ اخــت٬ط  ،املطــا٥ٌ ايدٜٓٝــ١ ٔدابــ١ عــس املٓــاا امل٥٬ــِ يٲأٚ ٜتــٖٛؾ ،ٚاملتــدٜٓني ؾٝٗــا

ذيـو   ٭ٕ ;ٕ ٫ ٜٓؿعٌـ بطـبب ايٓـاع   أهـب عًـ٢ زدٌـ ايـدٜٔ      :ٚثايجـاّ  .عًُا٤ ايـدٜٔ َـع ايٓـاع   

٪دٟ  ٕ ٜبــادز أبـٌـ هــب عًــ٢ زدـٌـ ايــدٜٔ    ،ذاتـ٘ـ إىل بــسٚش قــسز أنجــس خطــٛز٠   ســدٸيف ضـٝـ

٭ٕ نجريّا َٔـ   ;ٕ ٫ ىًط بني ايتكايٝد ٚا٭خ٬مأٚ ،زغاد ايٓاع ٚتٛدِٝٗٗاٍ ٱبػهٌ ؾعٸ

ْٗــا تكايٝــد أٗــا عًـ٢  ٝيإٚيهـٔـ ٜٓعـس   ،ايعـادات ٚايتكايٝــد زمبـا مل تهـٔـ َأيٛؾـ١ يف شَـٔـ َـا    

ٕ ٜٓتب٘ـ هلـرٙ ايتطـٛزات ٚاملـتػريات     أٚهـب عًـ٢ زدٌـ ايـدٜٔ      .يف شَٔـ آخـس   ادتُاع١ٝ َكبٛي١

تطًل اؾباٍ أٚ املطريات ايساد١ً ايـي ٜكـّٛ   إٕ  .س نريو ع٢ً اجملتُعٕ ٜ٪ثِّأٚ ،ا٫دتُاع١ٝ

د قا٥ــد ايجــٛز٠ املؿــد٣ ،بٗــا ايــبع  َـٔـ ايعًُــا٤ يـ٘ـ تــأثري نــبري عًــ٢ دٝـٌـ  ،ٚبــا٭خـ ايطـٝـ

ضــاس١ امل٪ضطــ١   ، ٚبــسٸأت٬ٍ ع٬قــي ايٛثٝكــ١ بايػــباب َـٔـ خــ  ٚقــد عسؾــتٴ ذيــو  .ايػــباب

  .نبري س إىل سدٍّايد١ٜٝٓ َٔ ت١ُٗ ايتشذټ
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 ـ أش١َ األضس ايع١ًُٝ َٚطأي١ ايطًط١ ــــــ5

١ ايعـامل ايـدٜين َٔـ       تعٛد  ايطًب١ٝ ا٭خس٣ يًُ٪ضط١ ايد١ٜٝٓ إىل سايـ١ تكُــ غمؿٝـ

 ٘ ــ ــ١  ;٤بعــ  ايعًُــا ْكــٍٛ: إٕ  ،ض ذيــوٝٚيتٛقــ .قبـٌـ أضــست٘ ٚأبٓا٥  ،ٚ٭ضــباب عًُٝــ١ أٚ إدازٜ

ــ١ خاؾــ١   ــٕٛ مبهاْ ــ١ ٚاـاؾــ١     ،ٜتُتع ــاّ ايعاَ ٔٸ  ،ٜٚؿــبشٕٛ َٛقــع اٖتُ ــراى تعــ  ٚسٝٓ

ٚيــريو ٜبــادزٕٚ بٓٗـٞـ ٖــرا  ،ٕ تهــٕٛ هلــِ ْؿــظ تًــو املهاْــ١أْـ٘ـ هــب أِٖ ٩أضــسِٖ ٚأبٓــا

ِّ ،ٚأَس ذاى ٚبايتـدزٜر   ،ٕ أٜكـاّ ٛٚي٪ِْٗ عًُا٤ َٚطأزٕٚ ٜٚتؿٛٻ ،ؿني غمؿ١ٝ ايعاملَتك

 .ِٖ َكاّ ايعامل ايدٜين يف بع  ا٭َٛز٩كّٛ أضس ايعًُا٤ ٚأبٓات

 

 ـ ايعًُا٤ ٚاملٓابس، َػه١ً خرب٠ ٚاَتٓاع ــــــ6

. املٓـرب ٚايتبًٝــؼ ايــرٟ ميازضـ٘ـ زدـاٍ ايــدٜٔ َٝــدإ آخــس ٜعـاْٞ ايهــجري َـٔـ ايطــًبٝات   

ايـٛعغ   ايتٛادد ايٛاضـع يًطـ٬ب املبتـد٥ني ٚقًًٝٞـ اــرب٠ عًـ٢ َٓـابس        ٚإسد٣ ٖرٙ ايطًبٝات

 ،زغاد ايٓـاع إٚاَتٓاع بع  ايعًُا٤ ايبازشٜٔ عٔ  ،ٚ ازض١ ع١ًُٝ ايتبًٝؼ ايدٜين ،زغادٚاٱ

ٍ ٤ٕ ٖــرٙ ايطــًب١ٝ أخــرت تتكــاإ :ٚيهـٔـ ٫بــد َـٔـ ايكــٍٛ .ٚ ازضــ١ عًُٝــ١ ايتبًٝــؼ ٚايــٛعغ

ٚيهٓٗــا مل  .ٚاتطــاع اؿـٛش٠ ايعًُٝــ١ يف َدٜٓــ١ قــِ املكدضــ١  ،بربنـ١ قٝــاّ ايجــٛز٠ اٱضــ١َٝ٬ 

ًــٛعغ ٚاـطابــ١ يَسادــع ايتكًٝــد بعــ  ٟ عًــ٢ ايــسغِ َـٔـ ٬َسعــ١ تؿــدٸ  ،ؾـٌـ بعــدٴتٴطتأ

 ازتكـا٤ ٜعتـرب ؾٝٗـا بعـ  ايعًُـا٤      ،نُا ت٬سغ سا٫ت يٝطت بايكًًٝـ١  .ٚتبًٝؼ ايدٜٔ اؿٓٝـ

 ِ ٚإؾــداز ايؿتــا٣ٚ  ،قاَــ١ ؾــ٠٬ اؾُاعــ١ إٜٚهتؿــٕٛ ب ،املٓــرب أَــسّا دٕٚ غــأِْٗ َٚهــاْتٗ

ٖٳ   .ؾكط ١           د بعـ ٚأسٝاّْا أخـس٣ ٜٴػـا ؾكـ٤٬ اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ ٖٚـِ َٓػـػًٕٛ طًٝـ١ أٜـاّ ايطٓـ

ٌ  ،٫ٚ ٜبدٕٚ اضتعدادِٖ ملُازض١ ايتبًٝؼ ،بايتدزٜظ ٚايتشكٝل ٚغاؾـ١   ،ست٢ يف أٜاّ ايعطـ

سٳ ـٗـ ــاّ غـ ــإ ٟٵيف أٜـ ــسّ ٚزَكـ ــ ،قـ ــٛعغ   أٜٚٓـ ــايظ ايـ ــازن١ يف فـ ـٔـ املػـ ِ عـ ٕٚ بأْؿطــٗـ

ٕ  بٜعكِّ .برزٜع١ ايتشكٝكات ٚايدزاضات ;ٚاـطاب١ ٚايتبًٝؼ  :ايهجري َٔ ايػباب عًٝٓا ٜٚكٛيـٛ

ظ يـدٜٗا    ،ايـي ٜجريْٚٗـا  ٚايػـبٗات   ،ملاذا ٫ تٗتِ اؿٛش٠ ايع١ًُٝ باملطا٥ٌ ايدٜٓٝـ١ يًػـباب   ٚيٝـ

اف ٚاملـجكٖ    ذـس٠ ملطـت٣ٛ خـاف َٔـ ايطـ٬ب     ٚتطبـل َػـسٚع اهل   ،ؿنيآي١ٝ ٚاقش١ ٫ضتمداّ اـٛـ

  ؾكط
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 ـ ايػٝبٛب١ ايجكاف١ٝ ٚايتٝاز ايتكًٝدٟ ــــــ7

 ضـًب١ّٝ  ،ٚغاؾ١ اٱذاع١ ٚايتًؿصٜٕٛ ،عدّ ا٫ٖتُاّ بايككاٜا ايجكاؾ١ٝ يًب٬دٌ ٜػهِّ

ؾاٱذاعـ١ ٚايتًؿصٜـٕٛ تٓـتر أؾ٬َـّا      .أخس٣ َٔ ضًبٝات اؿٛش٠ ايع١ًُٝ ٚعًُا٤ ايدٜٔ ايتكًٝدٜني

ٚايع٬قـات   ٚتعـسض قكـاٜا ايعػـل ٚاؿـبٸ     ،ٚغريٖا ،ٚتبح أْٛاع املٛضٝك٢ ايػسب١ٝ ،نجري٠

ٚػعٌـ ايػـباب ٜعـإْٛ َٔـ ايهـجري َٔـ املػـانٌ         ،غري َربف١ َٚٓكبط١ ا٭ضس١ٜ بؿٛز٠

ـ َٔـ  ١ يًـتمًٗ ٕ اؿٛش٠ ايعًُٝـ١ ٫ تتمـر أٜـ١ تـدابري عًُٝٸـ     أٚ ا ٜ٪ضـ ي٘  .ايٓؿط١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ

ني بـا٭َس    إ :ٚيٛ قاٍ زدـاٍ اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١    .ٖرٙ ايعاٖس٠ يهٞـ ٜػـسؾٛا عًـ٢     ;ْٗـِ غـري َعٓٝـ

َٳٚ ،ا٭َٛز ايجكاؾ١ٝ يًب٬د ٍ  ،ٍٚ عٓٗـا ٪ٖـٛ َطـ   ٔٵٖٓاى  ظ     أٌٖـ   :ْكـٛ ٕ ايـدؾاع عٔـ ايـدٜٔ يٝـ

 ،ْتادٗـا بعٓـٛإ أؾـ٬ّ دٜٓٝـ١    إٕ ا٭ؾـ٬ّ ايـي ٜـتِ    أٌٖـ  ٚ  َٔ غإٔ اؿٛش٠ ايعًُٝـ١ ٖـٛ اٯخـس   

٘   ،ْ٘ َرْبأّ ايٓ  ا٭نسّ ع٢ً ٚتكدِّ خـتني  ٜٚٓطـبٕٛ اؾُـع بـني ا٭    ،ٚهـاديٕٛ يف عؿـُت

غـساف عًـ٢ ٖـرٙ    ٕ اٱأٌٖـ   ،ايتطا٫٩ت أَاّ املطـًُني  ٜٚجريٕٚ ايهجري َٔ ،اهلل تعاىل يٓ ٸ

ْ٘ـ هـب عًـ٢ ا٭ٚضـاط ايدٜٓٝـ١ زضـِ       أأز٣   ٚي١ٝ اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ أٜكـاّ   ٪ا٭َٛز يٝظ َٔ َطـ 

يٝتُهٓـٛا َٔـ    ;ٕ ٜطٝطسٚا ع٢ً ا٭ٚقـاع ايجكاؾٝـ١ يًـب٬د   أٚ ،اـط١ ايجكاؾ١ٝ ايػا١ًَ يًب٬د

إىل سٝـص ايتطبٝـل َٔـ خـ٬ٍ     ٖرا املػسٚع ز ميهٔ إخساٚ .اؽاذ ا٫دسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ اي٬ش١َ

  .تػهٌٝ ١٦ٖٝ ا٫غساف ع٢ً ايجكاؾ١ ايد١ٜٝٓ يًب٬د

 

 ـ ايفػٌ ٚاالْطخاب ــــــ8

ْٗـِ  أإذ ْـس٣ أسٝاْـّا    ضسع١ تكذس عًُا٤ ايدٜٔ; َٔ ايطًبٝات ايطًٛن١ٝ هلرا ايتٝازٚ

ٖٚـرا ا٭َـس    .ٝـ١ ٜٚبتعدٕٚ عٔ أِٖ املطا٥ٌ ا٫دتُاع ،ٜٓطشبٕٛ داْبّا َع بسٚش أبطط عازض

ٖٻ ١ ايجـٛز٠   اْتٗـت   :ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ .ًنيٖٛ ايرٟ ٜتطبب يف ٚقٛع ا٭َٛز بأٜدٟ غري امل٪ قكٝـ

ٌٕ ،(ٜعــسف بـــ )املػــسٚط١ أٚ َــا ،ايدضــتٛز١ٜ ـٺ بػــه د بعــ  َـٔـ أبطاهلــا ،َ٪ضــ  ،ٚاضتػـٗـ

خ ُط َـٔـ اؿــٛادخ امل٪ضــؿ١ أؾــبض ضــببّا يهـٞـ ٜعبِّــ ٚ .ؾكـٌـ اهلل ايٓــٛزٟ نايػـٝـ س ٖــرا ايـٓـ

خ أٚ ،ري َـٔـ عًُــا٤ ايــدٜٔ عـٔـ عــدّ ازتٝــاسِٗ جملــسد مســاعِٗ اضــِ املػــسٚط١     ايهــج  ايػـٝـ

ّ   ،تٓبٝ٘ـ ا٭َـ١  ايرٟ مجع ايٓطخ املتبكٝـ١ َٔـ نتـاب     ايٓا٥ٝين، ٞ  ٚنـإ املسسـٛ  ايطباطبـا٥

ٛٻ  ٚقـع خـ٬٘   :ز َسازّا ٜٚكٍٜٛهسِّ ا٭سـداخ ايـي ضـبكت اْـد٫ع ايجـٛز٠      أدت  .(47)ٍ غـساباّ ؾتشـ
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   .ٚا٤ ايبع  َٔ عًُا٤ ايدٜٔصبًٟٗٛ ايجاْٞ ٖٞ ا٭خس٣ إىل اْاٱض١َٝ٬ يف عٗد اي

ين  يف ٚدــ٘ـ ا٫ضـــتعُاز  ٚعًـــ٢ ايعهـــظ َــٔـ أغًـــب ايعًُـــا٤ ٚقــــ اٱَـــاّ اـُــٝـ

سبــاط اْطًــل ٖــٛ بهـٌـ ثكــ١ نــإ غــريٙ يف قُـ١ ايٝــأع ٚاٱ  ٚا٫ضـتبداد بهـٌـ قــ٠ٛ، ٚبُٝٓــا 

  .ا٫ْتؿاز ٜسإ إىل َسس١ًإٚأٚؾٌ ايجٛز٠ اٱض١َٝ٬ يف  ،ٍ إىل ا٭َا٩ّٚتؿا

 

 ـ تأثري أبٓا٤ ايعًُا٤ يف آبا٥ِٗ ــــــ9

بٝٸ        تأثټٜػهٌِّ  ب١ٝ أخـس٣ َٔـ ضًـ ٔ  س بعـ  عًُـا٤ ايـدٜٔ بأبٓـا٥ِٗ ضًـ إذ  ;ات زدـاٍ ايـدٜ

ٞ      أســد إٔ أ٬ٜســغ أسٝاْــّا   بطــبب َٝٛيـ٘ـ    ;بٓــا٤ ايعًُــا٤ ٜــ٪ثس ضــًبّا عًــ٢ ا٭ب ايعــامل املتكــ

ٕ ٜهـسز ْؿـظ تًـو    أدٟ بايعامل املتكٞ إىل ٖٚرا ايتأثري ٜ٪ .ايطٝاض١ٝ أٚ ا٫قتؿاد١ٜ اـاؾ١

دٜٔ ٚىًــل بايتــايٞ ايهــجري َـٔـ املػــانٌ يًُكًِّــ    ،ايهًُــات اـاط٦ــ١ يف اجملــايظ ايعاَــ١  

   .ٚايٓاع

 

 ــــــعدّ االٖتُاّ بتطٜٛس احلٛش٠ ايع١ًُٝ ايتٝاز ايتكًٝدٟ ٚ

ــا٠ املعاؾــس٠        ــات اؿٝ ــ١ َتطًب ـــ عـٔـ تًبٝ بٝات ا٫ػــاٙ ايتكًٝــدٟ ايتمً  .َـٔـ أٖــِ ضـًـ

ٚبا٫قاؾ١ إىل دٚزٖا يف ْكٌ املعازف اٱض١َٝ٬ هب ع٢ً اؿٛش٠ ايع١ًُٝ يف ٖرٙ املسس١ً إٔ 

ــد٠  ــت٬     ،تٛانــب ايتطــٛزات اؾدٜ ــّٛ ٚاملعــازف اٱضــ١َٝ٬ مبــا ٜ ــ٢ تطــٜٛس ايعً ّ ٤ٚتعُـٌـ عً

ٕ تـتعًِ ايًػـات   أعًـ٢ اؿـٛشات ايعًُٝـ١    ٚ .ي٬٦ تٛاد٘ ايتُٗٝؼ ٚا٫ْصٚا٤ ;ٚاملتطًبات اؾدٜد٠

ريات   إٚع٢ً ايسغِ َٔـ إٔ َطـأي١    .ايػبٗات بًػ١ ايعؿس ٕٔ ػٝب عأٚ ،ب١ٝا٭دٓ دخـاٍ ايتػٝـ

إ٫  ،سسـت َٔـ قبٌـ بعـ  أضـاطني اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١       ُطقـد  يف املٝادٜٔ املمتًؿ١ يًشٛش٠ ايعًُٝـ١  

ري املطًــٛبشايــت مل ؼكِّــ ْٗــا َــاأ هِ بعكــّا َـٔـ آزا٤ ايعًُــا٤ ٚزدــا٫ت اؿــٛش٠  إٚ .ل ايتػـٝـ يـٝـ

   :ايع١ًُٝ

 

 اقف عًُا١ٝ٥ يف ايتطٜٛس احلٛشٟٚ ايداخًٞ ــــــَٛ
 ،ًػـات ا٭دٓبٝـ١  إىل ايَـا ضـبل    مل تهٔ ٖٓاى سادـ١ يف : اٱَاّ اـُٝينقاٍ ـ 1

ْــ٘ـ هـــب تهـــٕٛ ايًػـــ١ قـــُٔ ايربْـــاَر ايتبًٝػــٞـ أمبعٓـــ٢  ،ذيـــوإىل ٚايٝـــّٛ مــٔـ عادـــ١ 
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  .(48)زدا٤ ايعاملٚايًػات اؿ١ٝ يف ايعامل تًو ايي أنجسٖا غٝٛعّا يف مجٝع أ ،يًُدازع

د عًـٞـ اـــا٦َٓٞ قا٥ــد ايجــٛز٠ اٱضــ١َٝ٬ٚقــاٍ ـــ 8 يـ٘ـ َــع زدــاٍ ايــدٜٔ   يف يكــا٤ٺ ايطـٝـ

ضــأقٛهلا   ،ٖٓــاى ْكطــ١ َُٗــ١ تتعًــل بــٛادبهِ ايتبًٝػـٞـ أٜٗــا ا٭عــصا٤        :ٚايطًبــ١ املــبًٓػني 

ٌ   ،...يهِ ِ ٜ٪نِّـ      ،سكٝك١ ا٭ؾاي١ ٚاٱضـ٬ّ ا٭ؾٝـ د عًٝ٘ـ نٌـ   ايـرٟ نـإ اٱَـاّ ايععٝـ

ٜؿـاٍ ٖـرا املتـاع ـ ايـرٟ ٖـٛ َتـاع أذٖـإ ايٓـاع          إٕ ْعٌُـ عًـ٢   أٖٛ َٔ أدٌـ   ،أنٝدٖرا ايت

ٌٸ أٚ غـؼ   ،َٚتاع ايعكـٍٛ َٚتـاع ايكًـٛب ـ  خايؿـّا إىل املمـاطبني        ،ٚبـدٕٚ أٟ تصٜٚـس   ،دٕٚ غـ

 ٌ ٖٚـرٙ   .ٚخايّٝا َٔ ايٓٛاقـ ٚ ايصٜادات ايي أسدثتٗا أٜدٟ اـا٥ٔ اجملسّ أٚ ايػاؾٌ ٚاؾاٖـ

ٖٵًٹٗا﴿ ;أععِ أَا١ْ إهل١ٝ ِٵ إٔ تٴ٪ٳدٴٚا ا٭َاْاتٹ إىل أ َٴسٴُن ٕٻ اهلل ٜأ ٕ أععِ ٚأْؿظ ٚأبًـؼ  إ .﴾إ

ــ١ ٚاؿكــا٥ل اٱهلٝــ١      ــا إٔ   .ٚأمثـٔـ أَاْــ١ َٓشٗــا اهلل تعــاىل يٓــا ٖـٞـ املعــازف اٱهلٝ ٚهــب عًٝٓ

َٚٔ ثـِ   ،ٚبأقسب َا ميهٔ َٔ ايٛاقع ،ٚبؿٛز٠ ْك١ٝ خايؿ١ ،مؿٌ عًٝٗا بػهٌ أؾٌٝ

َٳ إٔ مبع٢ٓ ;اٱُٖاٍ لَٚٔ املٛاْع يف ٖرا ايطسٜ .ْٛؾًٗا إىل املماطب مسع ن١ًُ  ٔٵنٌ 

ٚٸز يهٌ َا ٜتٛاؾل َـع   ،َا ٜتشدخ بٗا باضِ ايدٜٔ ٚنٌ غمـ غري كتـ ٚغري َطًع ٜس

يٛقــٛع يف ا٭خطــا٤ ٚا٫مساؾــات إىل اإذ ضــت٪ٍٚ  ;ٜٚعــد ذيــو خطــسّا .ٜٚٓطــب٘ يًــدٜٔ ،َصادـ٘ـ

ٜتُجٌـ  ٚ .عًُٝـ١ َٚٔـ ثـِ تٓتٗٞـ بـايهٛازخ ا٫دتُاعٝـ١      ٚإىل املٓصيكات ايؿهسٜـ١ ٚاي  ،ٚايتكًٝد

ِ  ،سبــايتشذټاـطــس ايجــاْٞ   ع املُٗــ١   ،ضــ٤ٛ ايؿٗــ ٚاعتبــاز ا٭َــٛز   ،ٚعــدّ تػــمٝـ املٛاقـٝـ

ٝٸ ِ  .١ايؿــػري٠ أضاضــ ني هــب إٔ ْعجــس عًــ٢ ؾــساط اهلل املطــتكٝ ٖٚــرٙ  .َٚـٔـ بــني ٖــرٜٔ ا٫ثـٓـ

ْـتِ  أَُٚٗـتهِ   ،ٛش٠ ايعًُٝـ١ ْتِ ؾك٤٬ اؿـ أَُٚٗتهِ  ;ْتِ ايػبابأامل١ُٗ ٖٞ َُٗتهِ 

غـساف أضـاطني ايتبًٝـؼ ٚا٭عـ٬ّ َٚسادـع      إٕ ٜتِ ٖرا ا٭َس ؼت أإذ هب  ;ايعًُا٤ ايهساّ

ــ١   ــاز يف اؿــٛشات ايعًُٝ ــدٜٔ ايهب ــدأ ايعُـٌـ بٗــرٙ ا٭َــٛز عُــد اهلل تعــاىل بربنــ١      ;اي إذ ب

ٕٵ ،ايجٛز٠ ٜـ  ،ناْت تطري بٛتا٥س بط١٦ٝ أٚ ضسٜع١ أٚ اعتٝاد١ٜ ٚإ ١ سـاٍ ؾكـد بـدأ    ٚيهٔ ع٢ً أ

ـَـ  ;ٚهــب إٔ تتــابعٛا ذيــو  ،ايعُـٌـ بٗــرٙ ا٭َــٛز  ؿ٘ ايٝــّٛ  ا ٚيهـٔـ   إىل ٖــرٙأزٜــد إٔ أقـٝـ

َٔـ ٚادبـات زدٌـ ايـدٜٔ ايعٌُـ عًـ٢ خًـل سايـ١          :َا ًٜٞ ،ايي يطاملا أندت عًٝٗا ،ايٓكاط

َٹٓنيٳ      ﴿ :ا٫ط٦ُٓإ ٚايطه١ٓٝ يف قًٛب املـ٪َٓني  ٍٳ ايطٸـهٝٓٳ١ يف ُقًـٛبٹ امُلـ٪ ٛٳ آيـرٟ أْـصٳ  .﴾ٖـ

ــ١ ا٫ضــتكساز   ،ه١ٓٝطــاي ــين ساي ــ١ اهلــد٤ٚ  ،تع ٟ   ،ٚساي ٚايٓكطــ١  .اهلــد٤ٚ ايٓؿطـٞـ ٚايؿهــس

ٟ   ،املكاب١ً هلرا ا٫ط٦ُٓإ ٖٞ ساي١ ايتػٓر ايؿهسٟ ٚعـدّ تـٛاشٕ ايؿهـس     ،ٚايكًـل ايؿهـس

ظ يف نٝــــإ ايؿــــسد  ،ٙ إىل أْــــٛاع ايؿػـــٌـ ايػمؿـــٞـٚايــــي ػــــسٸ ،ٚاملػــــاعس ٚا٭ساضـــٝـ
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ايعــامل  ،نٓــتِ ايٝــّٛ عًــ٢ َعسؾــ١ بككــاٜا ايعــامل املتشكــسٚيــٛ  .ٚا٫قــطسابات ا٫دتُاعٝــ١

عٕٛ قٝـاد٠  لـاشات ايعًُٝـ١ املتطـٛز٠ ـ ٚايـرٜٔ ٜـدٻ      بداع ٚايعًِ ٚايؿٓاع١ املتؿٛقـ١ ٚاٱ باٱ امل٤ًٞ

ٕ أنرب املػانٌ ايي ٜعإْٛ َٓٗا ايّٝٛ ٖٞ ؾكدإ أضرتٕٚ  ،با ٚأَسٜها ـ  ٚٚزأأٟ  ،ايعامل

ُٓـا  ساي١ اهلد٤ٚ ٚا٫ط٦ُٓإ ٚايطه١ٓٝ ايـي ٜعِّ  .ه١ٓٝ ٖرٙساي١ ا٫ضتكساز ٚايطُأ١ْٓٝ ٚايط

 .ٖٚٞ غري سايـ١ ايتمـدٜس   ،ٚ ايٓعاعأايكسإٓ ايهسِٜ اٜاٖا ٖٞ غري ساي١ ا٫ضتػسام يف ايّٓٛ 

ْ٘ـ ٜطتأؾٌـ سايـ١ ايتمـدٜس ايؿهـسٟ      إبٌـ   ،ز أسـداّ ْ٘ ٫ ىـدِّ أأ١ُٖٝ ايدٜٔ ايؿشٝض ٖٞ إٕ 

اؿاي١ ؼـت تـأثري ايعٛاٌَـ املمتًؿـ١ بػـهٌ ناٌَـ        ٚايسٚسٞ َٔ ا٭ؾساد ايرٜٔ ٜبتًٕٛ بتًو

ِٚوطِّ ،ٜٚٓــبِٗٗ ،متاَــّا ِ  ،طـٗـ ٗ ٚيهـٔـ يف ْؿــظ ايٛقــت ٜٓكــرِٖ َـٔـ    ;ٜٚعٝــدِٖ إىل ٚعـٝـ

ض اٱ .ايكًـــل ٚايتػـــٜٛؼ ٚاهلـــٛادظ ايؿهسٜـــ١ ْطـــإ سايـــ١ ايطـــه١ٓٝ ايـــدٜٔ ايؿـــشٝض ميــٓـ

     ٌ َـس ايـرٟ ٜعـد ايٝـّٛ َٔـ      ا٭ٚ .ٚايطُأ١ْٓٝ ٚا٫ضتكساز ٚايجكـ١ بـايٓؿظ ٚبـاهلل تعـاىل ٚباملطـتكب

ّٸ  ــا ــ١ ملبِّ قــُٔ املٗ ــااؿتُٝ ــساد        ٖــٛ ػٝٓ ــني أؾ ــ٪َٓني ٚاملمــاطبني ٚب ــني امل ــ١ ب ــح ٖــرٙ اؿاي ب

ــع املػــه١ً ا٭خــس٣ َـٔـ َػــانٌ اؿــٛش٠ ايعًُٝــ١ يف قــِ ٚاؿــٛشات ايعًُٝــ١          .(49)اجملتُ

   ١ ٕ     إذ مبذـسٻ  ;ا٭خس٣ ٖٞـ ايهتـب ايدزاضٝـ  ٕ ايعـامل إ :د إٔ ْتشـدخ عٔـ ٖـرٙ ايهتـب ٜكٛيـٛ

ٚا٭نجـس ثٛزٜـ١    ،ايؿ٬ْٞ ايهبري أٚ زدٌ ايدٜٔ ايؿ٬ْٞ قد دزع ْؿظ ٖـرٙ ايهتـب أٜكـاّ   

ِٗ ٜكٛيــٕٛ ؾٗـٌـ إٔ اٱَــاّ  ،ٚقــد ؾــاز إَاَــّا ،ٕ اٱَــاّ أٜكــّا دزع ْؿــظ ٖــرٙ ايهتــبإ :َـٓـ

ظ ا٭َـس نـريو    ،نـ٬   !تـس٣  َاَّا ٭ْ٘ دزع ٖرٙ ايهتـب ٜـا  إؾاز  يكـد نـإ اٱَـاّ     .يٝـ

ــّا       هــب إٔ .(53)دــٖٛس٠ خاؾــ١  ــ١ قؿــريّا ٚعًُٝ ٜؿــبض ايٓعــاّ ايتعًُٝـٞـ يف اؿــٛش٠ ايعًُٝ

.. ٫ سادـ١  .ٚيطت َٔ ايكا٥ًني ظعٌ ايطًب١ ضطشٝني أٚ بدٕٚ عُل أٚ دـاًٖني أبـداّ   .ٚسدٜجّا

َٚـــا قٝــٌـ َــٔـ قـــسٚز٠ ا٫دتٗـــاد يف مجٝـــع َكـــدَات  .٭ٕ ٜؿـــبض ايؿكٝــ٘ـ فتٗـــدّا يف ا٭دب

ظ بــايكٍٛ ايسؾــني اًٜــصّ ا٫د ،ْعــِ .ا٫دتٗــاد يـٝـ ا٤ ٫ ٚيهـٔـ يف ٖــرٙ ا٭ ;تٗــاد يف بعكـٗـ غـٝـ

تعًٖ  يٛ قًٖ .(51)ًٜصّ ا٫دتٗاد ا٤ أخـس٣      ًٓا ايؿـرت٠ ضٝـ ٚيـٛ قًٓـا    ،ِ ايطايـب خـ٬ٍ ٖـرٙ املـد٠ أغٝـ

ٚنـٌـ َـٔـ ٜسٜــد ايٝــّٛ إٔ ٜهــٕٛ   ،يًػــ١ ا٭دٓبٝــ١إىل إ طايــب ايعًــّٛ ايدٜٓٝــ١ عادــ١ إ :اٯٕ

نٌـ ٖـرا ا٫زتبـاط ايٛثٝـل بـايعًِ هـب إٔ       ْاؾعّا َٚؿٝدّا نُا ٜٓبػٞ يف ٖرا ايعامل املستبط 

يف  ; إذٖٚـرا ؾـشٝض   .٫ ميًو ايطايب ايٛقت ايهايف يـريو  :ضٝكٛيٕٛ ،هٝد ايًػ١ ا٭دٓب١ٝ

ٌٸ  ا اضـتمداّ ايٛقـت  ٚيهٔـ يـٛ أسطـٓٸ    ،ٖرا ايٛقع ٫ ميًو ايطايب ايٛقت ايهـايف ؾعـ٬ّ   ظ

   .(58)َهإ ايطايب ايكٝاّ بتعًِ ايًػ١ ا٭دٓب١ٝإب ؾطٝؿبض 
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ٚ    ٚقــد  د قا٥ــد ايجــٛز٠ يف يكــا٤ يـ٘ـ َــع مجــع َـٔـ ؾكــ٤٬  ضــاتر٠ أؼــدخ مساســ١ ايطـٝـ

عبـاز٠ عٔـ نـا٥ٔ     ،ميتًـو أدـصا٤ َعٝٓـ١    اؿٛش٠ ايع١ًُٝ مبجابـ١ نٌٍـّ   :ٍكاؾ ،اؿٛش٠ ايع١ًُٝ

ٞٸ  ،وٝـا  ،سايـ١ اؾُـٛد ٚايسنـٛد   يف  ٚميـسٸ  ،ٜٚتشسى ٜٚٓػـط  ،ٜٚٓتهظ ،ْ٘ ُٜٓٛأأٟ  .س

سـد٣  إٕ إ :يـٛ قًٓـا   .يٌٝ ذيو ٖٛ تازٜخ اؿٛشات ايع١ًُٝٚد .ْٗا عباز٠ عٔ َٛدٛد سٞإ .ٚميٛت

 ٍ ١ يف ايكـسٕ ايطـابع ـ ناْـت سـٛش٠      اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ يًشًٓـ    :اؿٛشات ايع١ًُٝ ـ ٚع٢ً ضبٌٝ املجا

ٚعٓدَا ذٖب اـٛاد٘ ْؿري ايدٜٔ ايطٛضٞ إىل اؿ١ًٓ نإ ؾٝٗا مجع َٔـ ايعًُـا٤    .َصدٖس٠

ٔ أٚ  طّا ٚعػسٜٔ غمؿّا َٔ نبـاز  عتكد نإ عددِٖ سٛايٞ عػسٜأٚنُا  ،ايهباز

ٚاٯخس ابٔـ ضـعٝد ؾـاسب دـاَع      ،ٚاٯخس ٚايد ايع١َ٬ ،أسدِٖ ٖٛ احملكل اؿًٓٞ ،ايعًُا٤

ِ  ،ايػسا٥ع ـ وٝـ٢ بٔـ ضـعٝد اؿًٓٞـ ـ      ٚايٝـّٛ ٫ ٚدـٛد ؿـٛش٠     .ٖـرٙ ٖٞـ سـٛش٠ اؿًـ١     .ٚغريٖـ

ٚمل ٜهٔـ   .ايبداٜـ١ كـ١ يف  ٕ ناْـت َتأيِّ أٚسٛش٠ ايٓذـ َست بؿـرت٠ َٔـ ايسنـٛد بعـد      .اؿ١ً

ـٷ    ٞ    ٤ٚبعـد ذيـو دـا    ;بـازشٷ  أٚ َعـسٚفٷ  يف سٛش٠ ايٓذــ آْـراى غـم  ،ت٬َـر٠ ٚسٝـد ايبٗبٗـاْ

ـ إىل ٚأعادٚا ا٭يل  ،ٚأَجاهلِ ،ٚناغـ ايػطا٤ ،عس ايعًّٛ :َجٌ ٚبايػـهٌ   ،سٛش٠ ايٓذـ

١     أايرٟ أز٣  ٕ إ .ٕ َا قاَٛا ب٘ ٖٛ ايرٟ َاشاٍ ٜدؾع عٛش٠ ايٓذــ إىل ا٭َـاّ َٓـر َـا٥ي ضٓـ

ٚبعح ؾٝٗا اؿٝـا٠ َٔـ    ،َٗازتِٗ ايؿك١ٝٗ ٚعُل ؾعًِٗ دعٌ اؿٛش٠ تصٖٛ باؿسن١ ٚاؿ١ٜٛٝ

 .ٚسٛش٠ قِ مل تهٔ َٛدـٛد٠  .ست٢ ايٛقت اؿاقسـ عُد اهلل  ـ ١  ٖٚهرا بكٝت سٝٸ ،ددٜد

ٚٸٚبعـد ذيـو ايتـأيٗ    .ناْت عباز٠ عٔـ سـٛش٠ باٖتـ١ ٚغـري َتأيكـ١       إىل ايعٗـد  يٞـ ايـرٟ ٜعـٛد   ل ا٭

ٖٚرا ٖـٛ دٜـدٕ    ،ٚاضتعادت اؿٛش٠ أْؿاضٗا ،ايػٝخ عبد ايهسِٜ اؿا٥سٟا٭ضبل دا٤ 

ّ  .اؿٛش٠ ايع١ًُٝ ٌ     ،٫ تٓعسٚا ملا ٖٞ عًٝ٘ اؿاٍ ايٝـٛ ٤ امس٘ـ املطـتكب ؾُـا ٖٞـ    ،ؾٗٓـاى غٞـ

ِ أدٚٙ ٕ ؼـدِّ أٖرا َـا هـب     طبٝع١ ٖرا ايكادّ إذا بـريت َ٪ضطـ١    .زٕ ْكـسِّ أٚايٝـّٛ هـب    .ْـت

ٟ  ٪عـين املطـ  أٚ ،اؿٛش٠ ايّٝٛ  ،ذا بـريٛا اؾٗـٛد  إ ،ضـاتر٠ ٚايسَـٛش  ٚا٭ ،ٚيني ٚأؾـشاب ايـسأ

ٕ اؿٛش٠ ضتهٕٛ بعد عػـسٜٔ عاَـّا   إؾ ،ٚٚقعٛا اـطط اي٬ش١َ ،سٚا بػهٌ ضًِٝٚؾٖه

ٕ ٖٞـ  ا ٠ َساتب  ٓـ أؾكٌ بعدٸ ٍ  ،ٚايعـسض  ،ٚايعُـل  ،َٔـ سٝـح املطـت٣ٛ    ،عًٝ٘ـ اٯ  ،ٚايطـٛ

بدّا ٌٖ ضتهٕٛ سٛش٠ قـِ يف املطـتكبٌ   أّ ًٝظ َٔ املعًٛؾط اٯٕ إذا مل نطِّٚ .ٚبٓا٤ ايٓؿٛع

ــ١ أّ ٫    ــ١ اؿايٝ ــرٙ ايهٝؿٝ ـٔـ ا٭ؾاقـٌـ ٚاحملكِّ    َٛدــٛد٠ بٗ ــاى َ ــدٜٔ   ٖٓ ــا٤ اؾٝ كــني ٚايعًُ

َٹـ ٗٳؿٴـ كٹٓٵْٴ﴿ٚايؿكٗا٤ ٚايؿ٬ضـؿ١ َٔـ ٜسسًـٕٛ عٔـ اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١        ٕ أهـب  ، ٚ﴾اٗٳـ اؾٹسٳِطَأ ٔٵا 
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ٌٸ ات أخــس٣ قــ ِايؿــس اٚميــٮٚ ،ٜٚتــأيكٛا ،ٖــ٪٤٫ تعٗــس غمؿـٝـ ٕ أٚ ،اؽ ايٓــادِ عـٔـ زسًٝـٗـ

ِ َٛا أنجـس  ـا قـدٻ   ٜكدِّ ٌ       .ّ أضـ٬ؾٗ هٕٛ   ،ٚيـٛ مت ذيـو ْهـٕٛ قـد خططٓـا يًُطـتكب ٚضٝـ

 ٌ ِٸ إٚ .غدْا أؾكـ ٞٸ     ٕ مل ٜـت ط املطـتكبً ِ يف ايٝـّٛ يف اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١     ايكٝـاّ بٗـرا ايتمطٝـ  ،قـ

ٓا ٚ  مـٔـ عًٝٗــا أَــٛز اؿـٛش٠ ايعًُٝــ١ بٗــرٙ ايؿـٛز٠ ايــي   ْــازأدٚ ;بايٛقــع املٛدــٛد ؾعـ٬ّ  زقٝـ

أٚ ضــتهٕٛ يٓــا ســٛش٠ تطــري مــٛ    ،ْؿــبض بــ٬ ســٛش٠  إٔؾػــدّا إَــا  ،ٚاقتٓعٓــا بــريو ،ايٝــّٛ

ٚامل٪ضطــ١ ايدٜٓٝــ١ ٖـٞـ ٚيٝــد٠   .ٔ ايٓــاعٚيٕٛ عـٔـ تــدٜټ... عًُــا٤ ايــدٜٔ ٖــِ املطــ٪ .ا٫مطــاط

 ;ٚي١ٝ٪بٗـرٙ ايهٝؿٝـ١ ْـصٕ املطـ     .ٚي١ٝ بٗرٙ ايس١ٜ٩ٚاْعسٚا إىل املط٪ .اؿٛش٠ ايع١ًُٝ ٚؾٓٝعتٗا

 .َطـأي١ ايس٩ٜـ١ املطـتكب١ًٝ    :ٖـرا أ٫ّٚ  ،ايجكٌٝ ايـرٟ ٜكـع عًـ٢ عاتكٓـا     ٤يهٞ ْعًِ َا١ٖٝ ايعب

١ ا٭خــس٣ٚ ري :ايككـٝـ هِ بتٛدٝـ٘ـ ٚإداز٠ سسنــ١ ايتػـٝـ دات ٚايطــاد٠ أ٫سعــٛا  .عًـٝـ ٜٗــا ايطـٝـ

٘     .ايتػٝري ٫ َٓاف َٓ٘ ،ا٭عصا٤ ١ اهلل يف خًكـ ري ٖـٛ ضٓـ ٞ    .ٚايتػٝـ ري أَـس ستُـ ٚيهٔـ   .. ٚايتػٝـ

ري باػـاٙ ايباطٌـ ٚاـطـأ     ;ايتػٝري با٫ػاٙ ايؿشٝض ٚايطًِٝ :إٝري اػاٖيًتػ ٚهـب   .ٚايتػٝـ

ٖٚرا َٔ ٚادـب ايسَـٛش املـ٪ثس٠ يف     .ٕ ْعٌُ ع٢ً إسداخ ٖرا ايتػٝري با٫ػاٙ ايؿشٝضأعًٝٓا 

ٞ  ،ٚيف َٓٗر ايتعًِٝ ،...اؿٛش٠ ايع١ًُٝ ٍ   ،َٚٓٗر ايبشح ايعًُـ ٚيف ايهتـب   ،ٚأضـًٛب ايكبـٛ

ٌٸ    .نٌ ذيو عاد١ يًتػٝريإذ  ;ايدزاض١ٝ ري ٜعـين نـ ٜٚعـين َٛانبـ١    ،دـسا٤ات ٖـرٙ اٱ  ايتػٝـ

٬ّ  ٕ اؿٛش٠ ايعًُٝـ١ تـأخٻ  أإ٫  .ٚعدّ ايتأخس عٔ ايسنب ،ٚايتكدّ إىل ا٭َاّ ،ايعؿس ست قًٝـ

 ٔ ٞ     ،يف ايرب١ٖ املعاؾس٠ عٔ ايـصَ ٭ٕ  ;٫ٚ تكؿـري ٭سـد َٔـ ٖـرٙ ايٓاسٝـ١      ،ٖٚـرا أَـس طبٝعـ

دعًـت   ،٫ت ايٓامج١ عٔ ٖرٙ ايطاقـ١ ايععُٝـ١ يف اجملتُـع   ع١ ٚتري٠ ايتشٛټٚضس ،ظٗٛز ايجٛز٠

ٌٸ ــأخِّ  نــ ٤ َت ــأخِّ    .سّاغـٞـ ــا َت ــان ايؿهــسٟ يف فتُعٓ ــا أٜكــّا   .س ٖــٛ اٯخــس ا٫ْؿت ٚداَعاتٓ

ري     ;س٠ٚاؿٛش٠ ايعًُٝـ١ أٜكـّا َتـأخِّ    .س٠ عُا هب إٔ تهٕٛ عًَٝ٘تأخِّ أٟ مبـا ٜتٓاضـب ٚايتػٝـ

٘  ٚقــد  ،اؿاؾـٌـ يف فتُعٓــا ِ اؿاؾـٌـ أثــسٙ عًــ٢ مجٝــع دٛاْبــ ري ايععـٝـ  ،تــسى ٖــرا ايتػـٝـ

ري   ٚمٔ َتمِّ ،ٚع٢ً كتًـ املطتٜٛات ٚ٭عُام نبري٠ اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١    .ؿٕٛ عٔـ ٖـرا ايتػٝـ

ٌ     أٚيهٔ ميهٔ  ،س٠ مبكداز قًٌَٝتأخِّ  .ٕ تتدازى ذيـو بايطـسع١ اي٬شَـ١ ٚاؾدٜـ١ يف ايعُـ

٘ ْٚعٌُـ عًـ٢ إدازت٘ـ ٚت    ،ٕ ْكبٌ بايتػٝريأٚهب  ٚهـب عًـ٢ اهل٦ٝـ١ ايعًٝـا إٔ تعطٞـ       ،...ٛدٝٗـ

ٚأٖــِ عُـٌـ يف املساسـٌـ ا٭ٚىل ٚاملساسـٌـ   .أُٖٝــ١ اضــتجٓا١ٝ٥ ملطــأي١ ٚقــع ايطٝاضــات اي٬شَــ١  

ط   ط يف اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١ أبعـاد َتعـدد٠      يٚ .ا٭ؾٛي١ٝ ٖٞ َطـأي١ ايتمطٝـ ا   .عًُٝـ١ ايتمطٝـ أيطٓـ
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ٟٸ ّاسطـٓ  ،ٕ تٓتر ايعًـّٛ ٚتتطـٛز  أْٓا ْسٜد أايكا٥ًني ب ِ  أ ٘        عًـ   َـا ٖـٛ املـساد بتطـٛز عًـِ ايؿكـ

َٚـا ٖـٛ ا٫ػـاٙ ايـرٟ ٜتذ٘ـ ؾـٛب٘         ٕ ٜتطـٛز أَـا َعٓـ٢     َٚا َع٢ٓ تطٛز عًِ ا٭ؾـٍٛ َـج٬ّ  

ايطٝاضات ايـي تٛقـع يف َسنـص ايػـٛز٣      .داب١إٖرٙ نًٗا أض١ً٦ عاد١ إىل   ٖرا ايتطٛز

ط ٚٚقــع ايطٝاضــات هــب إٔ    .ٖــرٙ ا٭ضــ١ً٦  ٔايعًٝــا ػٝــب عــ  تسضــِ أؾكــّا  عًُٝــ١ ايتمطـٝـ

ــ١   ـ٘ـ ٚقــع اـطــ١ املطــتكب١ًٝ      .ٚاقــشّا ملطــتكبٌ اؿــٛش٠ ايعًُٝ ؿظ ايػــهٌ ايــرٟ مت ؾٝ ٚبـٓـ

ِّ ايككاٜا ايب٬د ملد٠ عػسٜٔ ض١ٓ تعايٛ ٖٚـرا   .ايعًُٝـ١  ٠ْٛا خط١ عػس١ٜٝٓ أٚ عػس١ٜ يًشٛشٚد

ّا .ٚادـب ايػــٛز٣ ايعًٝــا يًشــٛش٠ ايعًُٝــ١  لــاش ٖــرا إَتـ٢ تــتُهٔ ايػــٛز٣ ايعًٝــا َـٔـ   ،سطـٓـ

ــا ايٛقــت ايهــايف هلــرا ا٭َــس     عٓــدَا ىؿِّــ   ُـٌـايع  ،ـ ايطــاد٠ ايهــساّ يف ايػــٛز٣ ايعًٝ

  ٛ ٕ ٫ تؿــبض ايعكـــ١ٜٛ يف ايػــٛز٣ ايعًٝــا يًشــٛش٠ ايعًُٝـــ١     أأٟ  ;َتؿــسغني  ٕٚعٓــدَا ٜهْٛــ

٫سعـٛا نٝــ تعٌُـ املٓعَٛـ١      ،سطّٓا .ٚيٝات ا٭ضاض١ٝ٪ٚي١ٝ ؾسع١ٝ إىل داْب املط٪نُط

ط ٚايربفــ١ ؾٝٗــاأٚ َ ،ســد٣ اؾاَعــاتدازٜـ١ ٱ اٱ داز٠ اؿــٛش٠ إ٫ ميهـٔـ   ٓعَٛــ١ ايتمطـٝـ

١ د أٚ   ،ايعًُٝــ١ بهـٌـ ععُتٗــا بؿــٛز٠ ٖاَػـٝـ ضــٛا٤ ناْــت اؿــٛش٠ ايعًُٝــ١ يف قــِ أٚ َػـٗـ

ٕ ميتًهـٛا نـادزّا عًُٝـّا    أهب  :ٚثاّْٝا .ؿٛا ايٛقت ايهايف يريوٕ ىؿِّأهب  .أؾؿٗإ

ٛ يف سٛشتٓا ايعًُٝـ١   تًو ٖرا ايهادز ايعًُٞمٔ ٚؿطٔ اؿغ  .قّٜٛا ددّا ٜتهـٕٛ   ، ٖٚـ

هِ مل ٜتهًُـٛا       ،ُـٛا ٖـرٙ ايًًٝـ١   َٔ ايطاد٠ ايـرٜٔ تهًٖ  ،َٓهِ َٚٔـ آخـسٜٔ نـجرئٜ َٓـ

ٔ ٚيعًٓ ،بعـــد ٖ٪٤٫ايؿكـــ٤٬ ايػـــباب  ٓـــا  ًـــو ايهـــجري َــٔـ ا٭ؾـــساد يف اؿـــٛش٠ ايعًُٝـــ١ َـــ

ــٛزٜٔ ـٔـ امل٪ٖنــ  .املتٓ ــاّ  ٕ ٖــ٪٤٫ ٜػــهِّ أد َٚ ــ١  .ًٕٛ نــادزّا عًُٝــّا ناؾٝ املطــا٥ٌ  َٚـٔـ ْاسٝ

َهـإ ا٫ضـتؿاد٠ َٔـ ٖـ٪٤٫     ٚباٱ ،ٯخـسٜٔ عًـ٢ اٱطـ٬م   إىل ايطٓا عاد١  ؾٓشٔ اؿٛش١ٜٚ

ٖٚـرٙ ا٭َـٛز ٖٞـ     .ٚهـدٸٚا ٚهتٗـدٚا   ،ٚيهٔ ع٢ً ٖرا ايهادز ايعًُٞ إٔ ٜعًُٛا .ايؿك٤٬

ل بتػه٬ٝت اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١   َا ٜتعًٖ ٚيف .لاشٖاإَهإ ايػٛز٣ ايعًٝا إَٔ ا٭عُاٍ ايي ب

ٖٚٞـ َطـأي١ يف غاٜـ١     ،داز٠ اؿـٛش٠ إٖٓـاى إىل داْـب ايػـٛز٣ ايعًٝـا َطـأي١ ٦ٖٝـ١        عُٝٗاٚتٓ

ط ٚايربفـ١ يًشـٛش٠ ايعًُٝـ١ ستُـّا.... َتـ٢ تطـتطٝع           ;ا٭١ُٖٝ إذ ٫بد َٔ ٚدـٛد ؾٓـ١ يًتمطٝـ

ٌٸ ــ ــرٙ اٱ سـ ــ١   غـــهايٝاتٖـ ط ٚايربفـ ـٝـ ــ١ يًتمطـ ــٛزات    ،ؾٓـ ــ٢ تطـ ــ١ عًـ ــ١ ٚاملطًعـ اؿاذقـ

ٕٸ  .ايتمطٝط اؿدٜج١ املٛاقٝع ايي  إٕ أسدطٝط ٚايربف١ ايّٝٛ َٔ ا٭عُاٍ ايع١ًُٝ... ايتمإ

بعـ  َٔـ نًُـات ايطـاد٠     ، ٚايـي ٚزدت يف  َطـأي١ اؿسٜـ١ ايؿهسٜـ١   ٖـٛ   طسسٗاإٔ أهب 



 

 

 هـ 2543ـ  م 3122السادسة ــ العدد الثاني والعشرون ــ ربيع السهة ــ  نصوص معاصرة

 

ِ  .ا٭ؾاقٌ يكـد ناْـت     َـا املػـه١ً يف ذيـو     ملاذا مل تٴعكد َكاعد اؿس١ٜ ايؿهس١ٜ يف قـ

ٚمٔـ   ،َٚـا شايـت نـريو    ،ٜـ١ ايؿهسٜـ١ ايعًُٝـ١   سٛشاتٓا ايع١ًُٝ دا٥ُّا َسنصّا َٚٗـدّا يًشس 

١ ا٭خـس٣ غـري اؿـٛش٠            ،ْؿتمس بريو ٫ٚ ٜٛدـد يـدٜٓا ْعـري ٖـرا ا٭َـس يف ا٭ٚضـاط ايدزاضٝـ

ضـتاذ َٓ٘ـ   ٫ٚ ٜػـِ ا٭  ،ٜٚػـانظ  ،ضـتاذٙ إٔ ٜػهٌ ايتًُٝر أثٓا٤ ايـدزع عًـ٢   أب ،ايع١ًُٝ

ٌٸ   .زا٥ش١ ايعدا٠ٚ أٚ ايػسق١ٝ ضـتاذ يف  ٕ إٔ ٜساعٞـ ا٭ بـدٚ  ،سسٜـ١  ؾرت٣ ايطايب ٜٴػـهٌ بهـ

َــسٷ يف غاٜــ١ أْـ٘ـ إ .٫ٚ ٜٓــصعر ،ط٬قــّاإضــتاذ َـٔـ ذيــو س ا٭ٚيف ْؿــظ ايٛقــت ٫ ٜتكــذٻ .ذيــو

 .(50)ا٭١ُٖٝ

ايهؿاٜـ١   إٔعًـ٢ ايـسغِ َٔـ    ٚ .هـب اختؿـاز ايسضـا٥ٌ ٚايهؿاٜـ١     :بٗذتايػٝخ ـ 0

سضـا٥ٌ  قـٛاٍ اضتؿـشاب اي  أ.. َٚـا مت َٔـ سـرف    .ْٗـا يٝطـت ٚاقـش١   أاختؿست املٛاقٝع إ٫ 

 ٚإ٫ ،ٜـرنس َبشـح ا٫ْطـداد    إٔ ٫ٖٚهرا هب  ;ٚتعازض ا٭سٛاٍ يف ايهؿا١ٜ أَس دٝد

 .(54) ١ إىل َسس١ً ا٫دتٗاد بٗرٙ ايدزاض١ٜٝؿٌ طايب ايعًّٛ ايدٜٓؾُت٢ 

َٔ ايهتب ايدزاض١ٝ املٛدـٛد٠   ّإ أٜٸأبايٓعس إىل  :َهازّ ايػرياشٟايػٝخ ْاؾس ـ 4

ِٸ ٞٸتأيٝؿٗــا بع بــني أٜــدٜٓا مل ٜــت يــرا هــب ايكٝــاّ بتذدٜــد ٚؼــدٜح ٖــرٙ   ٓــٛإ نتــاب دزاضــ

ٞ   إخسادٗاٚ ،ايهتب ايدزاض١ٝ ايهتـب اـاؾـ١   ٕ تهتـب  أهـب  ٚ .بػهٌ نتـاب دزاضـ

ٕ ٖرٙ ايجكاؾ١ َاشايـت َُٗٝٓـ١ عًـ٢    أٚامل٪ضـ  .غساف فُٛع١ َٔ املدزضنيإبيهٌ َسس١ً 

ٚأنجـس   ،ايعبـازات َٔـ سٝـح    ،ٕ ايهتاب إذا نإ أنجـس تعكٝـداّ  ، ٖٚٞ أاؿٛشات ايع١ًُٝ

  .(55)اْػ٬قّا نإ ا٭ع٢ً َٔ سٝح املطت٣ٛ

١  ٜ سد ايعٝٛب املٛدٛد٠ يف اؿٛش٠ ايع١ًُٝأ :ٝصدٟايػٝخ ايـ 5  .تعًل بايهتـب ايدزاضٝـ

ٌ ٚأنجـس دقـ١     ا نًٓ    ;مٔ عاد١ إىل نتـب أضٗـ ؾـ٬ن  إ .ٗـا ٭ٕ ايٛقـت ٫ ٜهؿٞـ يتدزٜطٗـ

يػـٛز٣  إىل اٖـرا ا٭َـس ٜعـٛد      ايكسازٜٔ هب اؽاذ ٖرا ٚأ  ٚي١ٝ َٔ٪ايهتاب ايدزاضٞ َط

   .(56)ايعًٝا

ايتطـٛز ٚايتكـدّ   ايٓعـاّ ايتعًُٝٞـ يًشـٛش٠ ايعًُٝـ١     ٕ وكـل  أهـب   :َعسؾـت  ايػٝخـ 6

ري أضاضٞـ ٚدـٖٛسٟ يف     .اؿاؾٌ يف ايعامل ٚيػسض ؼكٝل ٖرا اهلدف هب إٔ وؿٌ تػٝـ

١ ٚهـب إٔ ٜؿـاز إىل دزاضـ١ مجٝـع ا٭َـٛز اي      ،بسْاَر اؿٛش٠ ايع١ًُٝ ٚإعـاد٠ ايٓعـس    ،دزاضٝـ

ٌٸ  .(57)ضٓتني ؾٝٗا َس٠ ن
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ع ايـي      أ َٔ ايعٝٛب ا٭خس٣ :ٝصدٟايَؿبان  ايػٝخـ   7 ٕ ٖٓـاى ايهـجري َٔـ املٛاقٝـ

املٛقـٛع ٚاحملُـٍٛ    دٵٚيهٔـ اٯٕ مل ٜعٴـ   ،ٗـا ٝيإعادـ١  نـاْٛا  ٚ ،ناْت َتداٚي١ يف شَٔ َا

ــ١ ســـ   .َتـــدا٫ّٚ ع املطسٚســـ١ يف ايهتـــب ايه٬َٝـ ـٔـ املٛاقــٝـ ٍٛ ا٫خـــت٬ف بـــني ايهـــجري َـ

ع  ٖـٞـ ؾا٥ــد٠ قـسا٠٤ بعــ  أٚ َـا   يٝــّٛتٗــا ا٤سـد يف قسا ا٭غـاعس٠ ٚاملعتصيــ١ ٫ سادــ١ ٭  املٛاقـٝـ

  .(58) يف ايٛقت اؿاقس ايٛازد٠ يف طبٝعٝات ايؿًطؿ١

ْ٘ـ ٫بـد   أ ،ٚبعد اْتؿاز ايجٛز٠ اٱضـ١َٝ٬  ، ا ٫ غو ؾٝ٘ اٯٕ :َكتدا٥ٞ ايطٝدـ    8

ري  إَٔ ايكٝـاّ بـ   ْ٘ـ سؿـًت يف   أٚأسـد أضـباب ذيـو     .ات يف اؿـٛشات ايعًُٝـ١  دسا٤ بعـ  ايتػٝـ

ــ١     ــادٜٔ ايعًُٝ ـٔـ ايتطــٛزات يف املٝ ــ١ إٚ ،ايعــامل ايهــجري َ ــ١ املعًَٛــات  ،ٜؿــاٍ املعًَٛ  ،ٚتكٓٝ

دـسا٤  إٕ ايتٛادـد ؾٝٗـا ٜطـتًصّ    إٚ ،ٍ إىل قس١ٜايعامل ؼٛٻ ؾإٕ.. ٚسطب تعبري ايبع  .ٚغريٖا

ريات َـــع  تصآَـــّا ،ٕ تـــتػري أٜكـــّاأشـــٛش٠ ايعًُٝـــ١ ٚيف شَــٔـ نٗـــرا ٫بـــد يً .مجًـــ١ َــٔـ ايتػــٝـ

ريات اؿاؾــ١ً يف اجملتُــع   ٚعًــ٢ اؿــٛش٠   .بــات اؾدٜــد٠ يتــتُهٔ َـٔـ تــأَني املتطًٖ   ;ايتػـٝـ

ٞ    ،ايع١ًُٝ ط يًعـامل اٱضـ٬َ ا  أ ايي ؼٌُ يٛا٤ ايتمطٝـ ريات   ٕ تـٛا٥ِ ْؿطٗـ ضـٛا٤   ،َـع ايتػٝـ

ٞ عـداد ايطاقـات ايبػـس١ٜ أٚ عًـ٢ ؾـعٝد احملتـ٣ٛ ايعً      إع٢ً ؾعٝد  ؾعًـ٢ ؾـعٝد احملتـ٣ٛ     .ُـ

َٔـ   ٕٛهب ع٢ً اؿٛش٠ ايع١ًُٝ إٔ تأخر بٓعس ا٫عتباز ذيو احملت٣ٛ ايرٟ ٜتُهٔ املتمسد

إٕ  .بـٌـ ٚستــ٢ عًــ٢ َطــت٣ٛ ايعــامل  ،س٠ عًــ٢ اجملتُــع اٱضــ٬َٞتــسى بؿــُاتِٗ املــ٪ثِّ خ٬يـ٘ـ

ــا ٖــٛ      ــٛز٠ اٱضــ١َٝ٬ يف ب٬دْ ري   أســداْتؿــاز ايج ـٝـ ــإٕ  .دٚاعـٞـ ٖــرا ايتػ ــٛزس ٖــرٙ َؿذِّ ٠ ايج

ين    ،املبازنـ١  ٔ   ، مساسـ١ اٱَـاّ اـُٝـ ٕ يًتكًٝـد  َٚسدعـاّ  ،نـإ زدٌـ دٜـ ٜكـٍٛ   ، ٚنـا

ــّا: إٕ  ــ١ اٱضــ١َٝ٬    دا٥ُ ــاد٠   ،ٖــرا ايٓعــاّ ٖــٛ ْعــاّ اؾُٗٛزٜ ــدٕٚ أٟ ْكؿــإ أٚ شٜ ــٛ  ،ب ٚي

ٜٚعـسف   ،ضـ١َٝ٬ ٖـرا ايٓعـاّ ٚاقـش١ قٜٛـ١ عًـ٢ َطـت٣ٛ ايعـامل        إٕ أنُـا   .به١ًُ ٚاسـد٠ 

 ١ ّ عًـ٢ أضـاع َـٛاشٜٔ    ٜتطـٛز ٜٚتكـدٻ   إٔ ؾٝذـب  ضـ٬َٝاّ إْعآَـا  إذا نـإ   .بٗرٙ اـؿٛؾٝـ

١   ،اٱض٬ّ ٚيف ٖـرا  . ع٢ً ناؾ١ املطتٜٛات ا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايعطـهس١ٜ ٚايطٝاضٝـ

يهٞـ ٜتؿــسف   ;ؾـساد قـادزٜٔ عًــ٢ ايتؿـدٟ يٛقـع بـساَر َدْٚـ١      إىل أايٓعـاّ ٖٓـاى سادـ١    

ٔ ٖ٪٤٫ ا٭ؾـساد ٖـِ عًُـا    .ايٓعاّ طبكّا يتًو ايرباَر ٚامل٪ضطـ١ ايـي هـب إٔ تعـدٸِٖ      .٤ ايـدٜ

ٚإذا مل  .ٕ تٗـب ملطـاعد٠ اؿهَٛـ١ اٱضـ١َٝ٬    أٚع٢ً اؿٛشات ايعًُٝـ١   .ٖٞ اؿٛش٠ ايع١ًُٝ

 ،عــداد ايــرباَر ا٫قتؿــاد١ٜ ٚاملؿــسؾ١ٝ ٚا٫دتُاعٝــ١ ٚايؿــش١ٝإىل إاؿــٛشات ايعًُٝــ١  زٵتبــادٹ

ِ ٖــرٙ  عٓــد ،ٚغريٖــا ،ٚأخ٬قٝــ١ ايعُـٌـ ايطــ   ،ٚستــ٢ ايعًــّٛ ايطبٝــ١  ٖا ضٝتؿــد٣ يتٓعـٝـ
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َٳـ إايرباَر ٚ هـاد بعـ    إٕ ٜتطـبب ذيـو ب  أَٚٔـ املُهٔـ    ،ٖـِ يٝطـٛا أٖـ٬ّ يـريو     ٔٵعدادٖا 

إذا ناْـــت اؿـــٛش٠ ايعًُٝـــ١ تسٜـــد تًبٝـــ١  .ا٫مساؾـــات يف َطـــاز ْعـــاّ اؿهـــِ اٱضـــ٬َٞ

ٕ تكع اـطط اي٬ش١َ طبكّا يًُتطًبات ٚايتطـٛزات  أٝذب ؾ َتطًبات اؿه١َٛ اٱض١َٝ٬

ظ َـٔـ اي٥٬ــل بعــد اٯٕ إٔ تهتؿـٞـ ب ،ؾــ١ً يف اجملتُــعاؿا عــداد ايهــٛادز ايــي تكــّٛ إٚيـٝـ

ض أسهــاّ ايؿــ٠٬   ــ١ ،ٚا٭سهــاّ ايعبادٜــ١  ،ٚايؿــّٛ ،بتٛقـٝـ بـٌـ  ;يًٓــاع ؾكــط  ،ٚايؿسدٜ

ضـرتاتٝذ١ٝ ٱداز٠  ٌ ٚقـع اـطـط ا٫  ٕ تتؿـد٣ ٚتتهؿٖـ  أطًٛب َٔ اؿٛشات ايع١ًُٝ ايّٝٛ امل

ري ؾــاملساد ٚ .اٱضــ٬َٞايــب٬د عًــ٢ أضــاع َــٛاشٜٔ ايــدٜٔ  َـٔـ ٖٓــا إذا داز اؿــدٜح عـٔـ ايتػـٝـ

ٕ تكـع بسافٗـا مبـا ٜتٓاضـب َـع املتطًبـات اؾدٜـد٠        أْ٘ـ هـب عًـ٢ اؿـٛش٠ ايعًُٝـ١      أبريو 

ٌٸ ،يًعؿس ٟ  .املعك٬ت ٚتٓػط يف س َٚٔـ ا٭َـٛز ايـي ؼعـ٢ با٫ٖتُـاّ       ،ٖٚرا أَس قـسٚز

ٕ بكٝـ١ املسادـع ايععـاّ    إبٌـ   ،ُٖٝتٗاٜٚػعس مبد٣ أ ،طُاس١ قا٥د ايجٛز٠ اٱض١َٝ٬ياـاف 

  .(59)دٕٚ ع٢ً ذيوٜٚ٪نِّ َس،ا٭ اأٜكّا غعسٚا بأ١ُٖٝ ٖر

خ املـــــ 9 تتشــسى يف ايطــابل ٕ اؿــٛشات ايعًُٝــ١ ناْــت أ ــا ٜ٪ضـــ يـ٘ـ  :٪َٔايػـٝـ

ايطــ٬ب ايــرٜٔ ٜـأتٕٛ إىل اؿــٛش٠ ايعًُٝــ١ يًٛؾــٍٛ إىل  ٜطــع٢ ٚ ،باػـاٙ إعــداد ايؿكٝـ٘ـ ؾكـط  

٘ َسسًـ١ ا٫دتٗـاد يف     ،ٕ ٜؿـبشٛا َسادـع يًتكًٝــد  أيٝ٘ـ  إقؿـ٢ َـا نـاْٛا ٜطُشـٕٛ     أٚ ،ايؿكـ

ٟٸ   .ٕ ٜتعًُٛا ايؿك١ ٚعًِ ا٭ؾـٍٛ بٓشـٛ دٝـد   أٖٚدؾِٗ ايٛسٝد  أٜـ١ ٬َسعـ١ عًـ٢     ٚيٝطـت يـد

ٕ أٜــ١ ســاٍ عًــ٢ اٱْطــإ أٚعًــ٢  .ٔ ٖــرا املبــدأ عايٝــّامثِّــأٚ ،َـٔـ سٝــح ا٭ضــاع ،ٖـرا املبــدأ 

٘  ّاٌ دـص٤ تعاىل ٚبا٭سهاّ ايػـسع١ٝ ايـي متجِّـ    ٜؿبض يف ْٗا١ٜ ا٭َس عاملّا بدٜٔ اهلل تكـٍٛ   .َٓـ

ٗٴِ ٵ طا٥ٹَؿـ١ُ    ﴿ :اٯ١ٜ ايهسمي١ َٹـٓ ِّ ؾٹسَقـ١ٺ  ٔٵ ُن َٹ ٕٳ يٹٝٓؿٹسٚا ناٖؾ١ّ َؾ٫ًَٛ ْٳؿسٳ  َٹٓٛ ٕٳ امُل٪ٵ ٚٳَا نا

ٔٔٹ ٗٴٛا يف ايدٜ د عًـ٢  َٚٔ غري ايكسإٓ ايهسِٜ يدٜٓا ايهجري َٔ ايسٚاٜات ايي ت٪نِّ ،﴾يٹٝتٳؿٖك

 ،املعازف ايدٜٓٝـ١  ٢ًع ٬ع نافٺٕ ٜهٕٛ يدٜ٘ آطأٚ ،ِ اٱْطإ يًُطا٥ٌ ايد١ٜٝٓتعًٗ قسٚز٠

ُٛا أسهـاّ  يٛ أقسب أؾشابٞ بايطٛط يٝتعًٖ أٚدٸ :قاٍ يف زٚا١ٜ َاّ ايؿادمٕ اٱأست٢ 

ِٗ ات أٟ ايٛادبـــات ٚاملطـــتشبٸ ،ٕ ا٭سهـــاّ ايؿكٗٝـــ١أد ٚبٓـــا٤ عًـــ٢ ذيـــو َــٔـ امل٪ٖنـــ  .دٜــٓـ

ٔٵ ،ُٗا ي٘ أُٖٝتٕ٘ تعًٗأٚ ،ٖٞ َٔ قُٔ ايدٜٔ ،تٚاملهسٖٚات ٚاحملسَا ـ ا ٜ٪ضٳـ  ٓـ  ٚيه

ا   ،اػاٙ تـدزٜظ ايؿك٘ـ ٚا٭ؾـٍٛ ؾكـط    يف دّا ٕ اٖتُاّ اؿٛشات ايع١ًُٝ نإ قدٻأي٘  ٚيعًٗـ

ْٗـا اٯٕ أؾكٌـ بهـجري  ـا ناْـت      أعًـ٢ ايـسغِ َٔـ     ،اٯٕ َٔ ٖرٙ ايدٚاَـ١  ست٢مل ؽسز 

ٍ أٚع٢ً  .عًٝ٘ يف ايطابل ٕ  ١ٜ سـا أٟ  ،ٕ ايـدٜٔ ٫ ٜعـين ا٭سهـاّ ايؿسعٝـ١    أكـ١ ا٭َـس   سكٝ ؾـإ
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هـب عًـ٢ ايٓـاع     :ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ .بٌ ٜػٌُ مجٝع املعازف ايد١ٜٝٓ ،ايؿك٘ ٚا٭ؾٍٛ ؾكط

ٚغريٖـا   ،ٚايؿؿات ايطـًب١ٝ هلل تعـاىل   ;ايؿؿات ايجبٛت١ٝ :َجٌ ،إٔ ٜعسؾٛا املعازف ايتٛسٝد١ٜ

ٜتعًُـٛا نُـا٫ت أعًـ٢ َٔـ ذيـو هـب        ٕأَهاِْٗ إبٌ يٛ نإ ب ،َٔ املعتكدات ايكسٚز١ٜ

٘ ايـٛازد٠ يف اٯٜـ١ ايهسميـ١    ٚن١ًُ ايتؿٗك ،نٌ ٖرٙ ا٭َٛز ٖٞ َٔ قُٔ ايدٜٔ .ٕ ٜتعًُٛاأ

ٌٸ٘ ٚتعًٗتػٌُ ايتؿٗك يـٛ تأٌَـ    .٫ٚ ىـتـ ذيـو بايؿك٘ـ ٚا٭سهـاّ ايؿسعٝـ١      ،ٖرٙ ا٭َٛز ِ ن

ٍ َٛز ايبازش٠ يفسد ا٭إٔ أاملس٤ ق٬ًّٝ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٜس٣   ، ايكسإٓ ٖٛ ايتٛسٝد يف ا٭ؾعـا

٘  ،زاد٠ اهلل تعاىل ٚبؿعً٘إٕ نٌ غ٤ٞ إ ا ٖٛ بأٚضٝدزى  ٕٳ إ٫   ﴿ :َٚٔ ذيو قٛيـ ٚٳَـا تٳػـا٩ٴٚ

ٕٵ ٜٳػا٤ٳ اهلُل زٳبټ ايعاَيُنيٳ زاد٠ اهلل إٕ نٌ َا تسٜدْٚ٘ـ ٚتػـا٩ْٚ٘ َـستبط بـ    أٚاملساد بريو  ;﴾أ

ٍ   .َٚػ٦ٝت٘ ٞ  ،ٖرٙ ٖٞ َٛاقٝع ايتٛسٝـد يف ا٭ؾعـا يف ٚيـٛ ٚقعـت    .ذات قُٝـ١ عايٝـ١ دـداّ    ٖٚـ

ٌٸ   أٚ ،ْٓا ْكٍٛ باؾربأ اكد ٜتؿٛزٚؾأٜدٟ املبتد٥ني  ٤  ٕ اهلل ٖٛ ايـرٟ ٜؿعٌـ نـ ٫ٚ دٚز  ،غٞـ

ــ٢ اٱطــ٬م  ظ نــريو أإ٫  ،يٲْطــإ عً ــ٠ٛٚنــرا بايٓطــب١ إىل َبشــح   .ٕ ايٛاقــع يـٝـ  ،ايٓب

١ ٫ٜٚـ١ ا٭َـس ايـي    َٚطـأي  .ٖٞ ا٭خس٣ َٔ املباسح ايد١ٜٝٓ ،اٱض٬ّ ٚغاؾ١ نُا٫ت ْ ٸ

ِٵ ﴿ٚقاٍ: ، ‘ا٭نسّ دعًٗا اهلل تعاىل يًٓ ٸ ٗٔٹ ْٵُؿطٹـ ٔٵ أ َٹ ٚٵَي٢ بٹامُل٪ٵَٓٹنيٳ  ٞټ أ َٚٔـ ثـِ    ،﴾ايٓٳبٹ

أيٝطــت َطــأي١ عــدّ تــسى اهلل تعــاىل  .نـٌـ ذيــو َـٔـ ايــدٜٔ ،دعـٌـ ٖــرٙ اي٫ٜٛــ١ يٮ٥ُــ١

ٞٸأٚ ،يًٓاع يف شَٔ ايػٝب١ ظ هلـِ     ;اٱضـ٬ّ  أَس بايػسٚط ايجابت١ يف ْ٘ ٫بد هلِ َٔ ٚي ٭ْ٘ـ يٝـ

ِ إ َٛقـٛع ايبشـح     أيٝطـت َٔـ املباسـح ايدٜٓٝـ١     ،َاّ َعؿّٛ ظاٖس يٝكٛدِٖ ٜٚدٜس غـ٪ْٚٗ

ٕ ٜؿعً٘ـ اٱْطـإ   أَٚطـأي١ َـا هـب     .سد املباسح ايدٜٓٝـ١ املُٗـ١  أ ٖٛ يف غسٚط ايٛيٞ ايؿكٝ٘

ٟټ ،يف سٝات٘ ٘  أٚأٟ ايؿؿات هب  ،٢ بٗإ ٜتشًٓأايؿؿات هب  ٚأ أمل  ،ٕ ٜبعدٖا عٔـ ْؿطـ

ُـ١ املٛدـٛد٠   ٚنـرا ايـدزٚع ايكِّ   ،ٕ تؿطـري اٯٜـات ايػـسٜؿ١   أ! نُا  ذنسٖا يف ايدٜٔ دٵٜٔس

ا َٔـ قـُٔ املباسـح ايدٜٓٝـ١      ،ٚا٭٥ُـ١  ٚضري٠ ايٓـ ٸ  ات ا٭١ُ٥يف نًُ ايـي   ،نًٗـ

   .(63)ُٗا قدز اٱَها٫ٕبد َٔ تعًٗ

ٚيني ايهـساّ  ٪ًُطسد ايتطا٫٩ت امل١ُٗ ايي ْٛدٗٗا يإٔ أٚيهٔ ػدز اٱغاز٠ إىل 

ــ١   ــ١ ٚامل٪ضطــ١ ايدٜٓٝ ري      :يف اؿــٛش٠ ايعًُٝ ــ١ غؿــٛف َطــأي١ تػـٝـ ملــاذا ٜتشــدثٕٛ بًػــ١ مجًٝ

ٛټأإ٫  ،اؿــٛش٠ ايعًُٝــ١ د ايعًُـٞـ هلــرٙ ا٭قــٛإٍ ايطــ٬ب ٫ ٜػــاٖدٕٚ ايتطــ أٜٗــا   ز ٚايتذطـٝـ

 .ٖرا ايتطا٩ٍ َٔ ايطاد٠ ا٭عصا٤ أْؿطِٗ ٔايكسا٤ ايهساّ عًٝهِ أخر اؾٛاب ع
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 خطس اإلضالّ ع٢ً ايعامل، حكٝك١ أّ شٜف؟
 

مهدي تازرگاند. 

 ترجمح: محمد عثد الرزاق

 

 ــــــ َٔ أجٌ احلس١ٜ ٚايعداي١ ٚايت١ُٝٓ ٚاحلب ٚايطالّ

، ٚاملتصآَـ١ َـع ٫ٚد٠ ايجـٛز٠        إٕ َٔ أبسش ا٭سداخ ايي غٗدتٗا ْٗاٜـات ايكـسٕ املاقٞـ

ّ(، ٖـٛ إعـ٬ٕ ـ أٚ شعـِ ـ      1993اد٧ ي٬ؼاد ايطٛؾٝاتٞ)ّ(، ٚا٫م٬ٍ املؿ1979اٱض١َٝ٬)

 خطس اٱض٬ّ ع٢ً ايعامل، َٔ قبٌ ايؿشـ ٚاحملاؾٌ ايػسب١ٝ.

، «إسٝــا٤ ايؿهــس اٱضــ٬َٞ»أٚ  «ايٓٗكــ١»ٚناْــت قــد ظٗــست كــاٚف غــب١ٗٝ َـٔـ  

١; ٚذيـو بعٗـٛز بعـ  اؿسنـات ايتشسزٜـ١ يف مجًـ١          ٚعٛدت٘ إىل ايٛاد١ٗ ايدٚيٝـ١ ٚايطٝاضٝـ

 اٱض١َٝ٬. َٔ ايدٍٚ

ِ يف اؿكـاز٠        يكد بًؼ بايدعا١ٜ ٚا٫تٗاَات إٔ ٜكـاٍ بـإٔ ايدميكساطٝـ١ ٚاؿسٜـ١ ٚايكٝـ

ايػسب١ٝ ـ ايي اضتطاعت اـ٬ف َٔ ايؿاغ١ٝ ٚايػٝٛع١ٝ ـ ٖٞ ايّٝٛ أَاّ تٗدٜد سكٝكٞـ ٖـٛ     

 ٚاؽاذ َٛاقـ ساش١َ. اٱض٬ّ ٚإسٝا٩ٙ َٔ ددٜد. ٚيرا ٫بد يف َٛادٗت٘ َٔ ٚقع سًٍٛ،

ِ املــرنٛز٠، ٚاملطايــب عكــٛم    ٚنــإ  ٜٓبػـٞـ عًــ٢ ايػــسب ايــداعِ أٚ امل٪ضِّــظ يًكـٝـ

١ُ، ايـي عاغـت يف املاقٞـ عؿـٛزّا َٔـ           اٱْطإ، إٔ ٜػذع ٜٚـدعِ سسنـ١ ايػـعٛب املطًـ

ايعًــِ، ٖٚـٞـ ايٝــّٛ يف دٚاَــ١ ا٫قــطٗاد ٚايتعــرٜب تبشــح عـٔـ اضــتك٬هلا ٚسسٜتٗــا بهـٌـ       

 إؾساز ٚعصّ.  

ُٕٛ َٔـ اْتػـاز ًَشـٛظ يف ايعـامل، َٚـا وًُْٛ٘ـ        نُا أْ٘; ْٚعسّا ملا ٜتُتـع ب٘ـ    املطًـ

َٔ إزخ ععِٝ ٚطاقات ٫ ميهٔ إْهازٖا، يٝظ َٔ ؾاحل اجملتُع ايدٚيٞ إٔ ٜسغـب عٔـ   

ــد قــدٻ         ــدٚيٞ. يك ــا٤ اجملتُعــات ايبػــس١ٜ، ٚايتشــاقِٗ بايهٝــإ اي ــ١ يف بٓ ّ َطــاُٖتِٗ ايعادي
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ـ ٖٚـٛ ضــؿس نــبري      «از٠قؿــ١ اؿكـ »اٱضـ٬ّ خــدَات دًًٝـ١ يًػــسب ٚضــا٥س ايبػـس١ٜ. ؾؿـٞـ    

يعــامل أَسٜهـٞـ ـ ْكــسأ إٔ ْٗكــ١ أٚزٚبــا يف ايكــسٕ ايطــادع عػــس، ٚايجــٛز٠ عًــ٢ قــانِ       

ايتؿتٝؼ، ناْت ع٢ً اتؿاٍ ٚتأثس بدٍٚ ايبًكـإ، ٚاتؿـاهلا باملطـًُني ٖ ٔـ دزضـٛا ايكـسإٓ       

ٚتعًُــٛا تؿطــريٙ. نُــا غــهًت اؿــسٚب ايؿــًٝب١ املٓطًــل ٚايــدٚاؾع يًشسنــات ايؿهسٜــ١   

 ات اٱؾ٬س١ٝ يف ايػسب.  ٚايتٝاز

َٚٔ د١ٗ أخس٣ ٜعـرتف املؿهـسٕٚ ٚاملتٓـٛزٕٚ يف ايعـامل اٱضـ٬َٞ بـإٔ ايػـسب أسٝـا         

ــ١، ٚا٫غــرتان١ٝ، ٚنــريو       ــ١، ٚايدميكساطٝ ــ١، ٚايًٝربايٝ ِٗ أؾهــازّا قُٝــ١، نايكَٛٝ ؾـٝـ

 قازب١ ا٫ضتبداد ٚايسأمساي١ٝ ٚاٱَربٜاي١ٝ.

ت غـري اٱْطـا١ْٝ ايـي تٓطـب إىل     ٚيطت ٖٓا بؿدد ايدؾاع، أٚ غذب بع  املُازضـا 

بع  اؿسنات أٚ ايدٍٚ اٱض١َٝ٬. نُـا ٫ أزٜـد اــٛض يف ؾـساع إضـسا٥ٌٝ َـع ايعـسب        

 أٜكّا.

 

 إضالّ أّ َطًُٕٛ؟ ــــــ

َٳ ٜجري ا٫ٖتُاّ ِٖ ايؿـشؿٕٝٛ ٚزدـا٫ت ايطٝاضـ١، ٖ ٔـ ٜؿـِّـ اٱضـ٬ّ        ٔٵٜبدٚ إٔ 

ــس مبطــأي     ــا ُأذنِّ ــّا. ٖٚٓ ــدّا عاملٝ ـٌـ     خطــسّا ٚتٗدٜ ظ بايكــسٚز٠ إٔ ميج ـٝـ ـ٘ـ ي ــ١، ٖٚـٞـ أْ ١ بدٜٗٝ

املطًُٕٛ اٱض٬ّ، َجًُا قد ٫ ٜهٕٛ ايصعُا٤ ايدٜٕٓٝٛ أٚ اؿسنات يف ايـدٍٚ اٱضـ١َٝ٬   

ًٕٛ املطًُني يف تًـو ايـدٍٚ. ؾاملطـأي١ ؽتًــ نـجريّا بـني إٔ ٜكـاٍ:        ـ يف ايٛقت اؿاقس ـ ميجِّ 

تبـاع  أَعاؾـ١ اـطـس ايٓـادِ عٔـ      َعاؾ١ اـطس ايٓـادِ عٔـ َـرٖب أٚ دٜٔـ ٚبـني إٔ ٜكـاٍ:      

 ذيو املرٖب. 

ـٔـ          ـ٘ـ َ ١، يهٓ ٛع١ٝ ٚايؿاغـٝـ ــاٖ  يًػـٝـ ــامل ايٓؿطــاْٞ املٓ ــو ؾــسّٚ(، ايع ٜكــٍٛ )إزٜ

ــدٟ تٛدټٗــات َــازنظ اٱْطــا١ْٝ:     نــجريّا َــا نــإ نــازٍ َــازنظ ٜــسؾ  ْعتـ٘ـ       »َ٪ِّٜ

 .«١، ٜٚكٍٛ: مل ٜدزى ايػٝٛعٕٝٛ ؾهس٠ أضتاذِٖ بػهٌ ؾشٝضٝبايػٝٛع

 ،(1)«عٛد٠ ايدميكساطٝـ١ »نتاب ـ ٜبدٚ أْ٘ َٛثٻل ددّا ـ ؼت عٓٛإ    ٚقد ؾدز َ٪خسّا

يف ٖـرا ايًـبظ ـ    . َٚٔـ امل٪ضــ أْ٘ـ ٚقـع     (M.G.F.Revel) «ّ، ز، ف، زٜؿٌ»يًهاتب ايطٝد 

ُني أَـسّا ٚاسـدّا. سٝـح تطـسم يف ايؿؿٌـ ايجـاْٞ           إٕ مل ْكٌ اـطأ ـ، ٚاعترب اٱضـ٬ّ ٚاملطًـ
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ـ٘ـ إىل املٛقــٛع اؾــدي   ٞ  »ٞ عػــس َـٔـ نتاب ــ١ اٱضــ١َٝ٬ أٚ اٱضــ٬ّ اٱزٖــاب ، «ايدميكساطٝ

ِ  يف ٚأؾدز سهُ٘ ايٓٗا٥ٞ ع٢ً اٱض٬ّ ٖٓا. يف سني نإ ٜٓبػٞ عًٝٓا، ٚمٔ  ؾدد تكٝٝـ

اٱضــ٬ّ ـ أٚ أٟ دٜـٔـ آخــس أٚ َــرٖب ؾهــسٟ ـ ايطــري عــرب قٓــا٠ ٚسٝــد٠، ٖٚـٞـ ايسدــٛع إىل        

ا يف َسسًــ١ اي  تطبٝــل، ٖٚـٌـ ٖـٞـ بعٝٓٗــا  دــٖٛس اٱضــ٬ّ َٚــا وًُـ٘ـ َـٔـ تعــايِٝ، ثــِ ْدزضـٗـ

ؾًٓسدـــع إىل ايكـــسإٓ ايـــرٟ مل وـــسٻف َٓـــر بـــصٚؽ اٱضـــ٬ّ ٚإىل َٜٛٓـــا ٖـــرا، ٚيٓتمـــر َــٔـ    

ٍ  «ايط١ٓ» ِ; ؾكـد أٚؾـ٢ ايكـسإٓ       ‘، أٚ ايطري٠ ايعًُٝـ١ يًسضـٛ ، ٬َنـّا َٚعٝـازّا يف ايتكٝٝـ

 سني ْصٍ بٗرٜٔ املؿدزٜٔ. 

بهًُـ١   «د يًدميكساط١ٝاٱض٬ّ املٗدِّ»ٜبدأ ايطٝد زٜؿٌ قانُت٘ أٚ غهاٜت٘ ع٢ً 

يٲَرباطٛزٜـ١   «املؿي ا٭ععِ»ّ(، َرٜٻ١ً بؿت٣ٛ أٚ سهِ غسعٞ ؾادز عٔ 1765يـ )ؾٛيرت()

ــي ؼهــِ          ــب، اي ــسا٠٤ ايهت طاْٞ يًُطــابع، ٚق ــ١ املكدٻضــ١ قــد ا٫ضــتعُاٍ ايػـٝـ ايعجُاْٝ

ام ذات٘ـ       .اٱْطإ بايًع١ٓ ا٭بد١ٜ ٣ يف أخـس  «عكٝـد٠ أٚ ظـاٖس٠  »نُـا تٓـاٍٚ ايهاتـب يف ايطٝـ

١ هلـا ظُٗٛزٜـ١ إٜـسإ اٱضـ١َٝ٬، ايـي ٖـدزت دّ َ٪يِّــ اٯٜـات               د اٱضـ٬َٞ ـ ٫ ؾًـ املػٗـ

ِ »ايػٝطا١ْٝ ـ ٖٚٞ إٔ املطًُني ايعادٜني أٚ   وٌُـ ـ بػـهٌ عـاّ ـ زدٚد ؾعٌـ        «اٱْطإ املطـً

ُٕٛ وسقـــٕٛ نتابــّا، ٜٚطــايبٕٛ مبٓــع ْػــسٙ، ٚإعـــداّ         غــري َتٛقِّ  عــ١ َٚكًكــ١ دــدّا. ؾاملطـًـ

 .(8)َ٪يؿ٘

هِ إٕ أزدمت اؿكٝكــ١ ؾــ٬   املؿــي ا٭ععــِ َعتــرب٠ ـ عًــ٢ ايــسغِ َـٔـ        «ؾتــ٣ٛ»يهـٓـ

خــ٠ٛ ايككــا٠ ٚا٭٥ُــ١ يف َدٜٓــ١ اؿهــِ إضــطٓبٍٛ أٚ ايــرٟ َٓشـ٘ـ إٜاٖــا اٱ»إطازٖــا ايــدٜين 

س٠ ٚاملــاٍ ؼبعــ  ايــدزاٜٚ ـــ، ٫ٚ ٖـٞـ َػــت١ًُ عًــ٢ قاضــِ َػــرتى َــع   «ايبــاسجني عـٔـ ايػـٗـ

ػاب٘ بني ا٭سهاّ ا٫ْؿؿاي١ٝ اؾدٜد٠ عٓد َطًُٞ . نُا ٫ ٜٛدد أٟ ت‘إض٬ّ قُد

ــ١. ؾًٝطــت زدٚد ايؿؿـٌـ ٖــرٙ إ٫         ــ١ اؿٓك ــايِٝ ايكسآْٝ ــا ٚا٭ضــظ ٚايتع ا ٚأٚزٚب ٛاطـــ عآضـٝـ

ضــِ اهلل ٚايــدٜٔ، ٖٚـٞـ عًــ٢ ايٓكـٝـ  َٓـ٘ـ متاَــّا. ثــِ إٕ ٖــرٙ يٝطــت املــس٠    اغسٜصٜــ١ تؿــدز ب

ملٓطًكـ١ َـٔـ َبـدأ اؿـب ٚايــبػ     ا٭ٚىل يف ايتـازٜخ ايـي تستـدٟ ؾٝٗــا ايسغبـات املتطسؾـ١، ٚا     

 ايراتٞ، يباع ايدٜٔ املكدٻع ٚ)ا٭شيٞ(.

ؼ ايتشــــؾُ ا  ــــٛذز بــــدا٥ٞ عانِ ايتؿتـــٝـ طټــــؿ١ٝ يف ايكــــسٕٚ ايٛضــــط٢ ٖـــٞـ ْؿطـــٗـ

يًُُازضــات ايــي ناْــت تؿــدز باضــِ ايــدٜٔ، ٚإٕ نــإ ذيــو يف ايػــسب أقـٌـ سكــٛزّا بــني  
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 ايكدٜطني، ٖ ٔ ٜدٻعٞ متجٌٝ املطٝض. 

: إْ٘ـ زدٸ٠       أَا بايٓطب١ يٲ زٖاب، ايرٟ بات ٜعدٸ َسادؾـّا يٲضـ٬ّ، ؾًُـاذا ٫ ٜكـاٍ عٓ٘ـ

١  ؾٗــاِٖ ع عٓكُــازٳؾعـٌـ طبٝعٝــ١ َٚػــسٚع١ َـٔـ املطــًُني; ْتٝذــ١ َــا ٜٴ  ٗــِ َـٔـ قُــع ٚٚسػـٝـ

د ايكـ٣ٛ      ٕٛايؿًططٝٓٝ ، ٚقد استٴًٖت أٚطاِْٗ، َٚٓعٛا َٔ نٌ ٚضـا٥ٌ ايـدؾاع، يف سـني ْػٗـ

ايكُع ٚا٫قـطٗاد.  ٚت٪ِّد عني عٔ سكٛم اٱْطإ، تدعِ ايعع٢ُ، ايي تعد ْؿطٗا َٔ املداؾ

 .«إذا سٛؾست ايكٓط١ قسبت ؾاسبٗا»ٖٚٓاى َجٌ إٜساْٞ ٜكٍٛ: 

دسٜـــت اْتمابـــات دميكساطٝــ١، ٚؾـــاشت ؾٝٗـــا  ُأٚنــريو اؿـــاٍ يف اؾصا٥ـــس. ؾشــني   

ــ١ دــا٥س٠         ـٌـ ا٭َــس إىل ؾٓ ــ١، ٚأسٝ ١ ٚاملدْٝ ١ُ، َٓعــٛا َـٔـ سكــٛقِٗ ايطٝاضـٝـ ــ١ املطـًـ ا٭غًبٝ

 ٗا ايػسب، ؾبطػت بِٗ بايكُع ٚاٱعداّ. ٚقع

١ ـ عًـ٢                ٗا ايؿـسب ـ ٚبهٌـ ٚسػٝـ ٚا٭بػـع َٔـ ذيـو نً٘ـ اؿـسب املباغتـ١ ايـي غٓـ

١ ٚاهلسضـو(، ٚنـإ ذيـو هـسٟ       َـسأ٣ َٚطـُع َٔـ ا٭َـِ      عًـ٢ املطًُني ايعصٻٍ يف )ايبٛضٓـ

تــازٜخ ـــ. ؾُــا ٖــٛ دــٛاب ايػــسب ٚسكــازت٘ يً      املتشــد٠ غــري املهرتثــ١ ـ إٕ مل ْكـٌـ امل٪ٜــد٠         

٭ٕ ذيو  ٓـٛع ٚقـسٻّ يف اٱضـ٬ّ ٚايجكاؾـ١      ;ٚا٭خ٬م  ٚيطت ٖٓا يف ؾدد تأٜٝد اٱزٖاب

زت٘ ٚقد سرٻ ،ّ(1988اٱٜسا١ْٝ. ؾكد نإ يٞ غمؿّٝا سٛاز خاف َع ايطٝد اـُٝين ض١ٓ)

ٔٵ اخرتعٗــا         َٳـ ؾٝ٘ـ َـٔـ اضـتمداّ َجـٌـ ٖـرٙ ا٭ضــايٝب. ٚاضـتديًت عًــ٢ ذيـو بــإٔ أعـدا٤ْا ٖــِ 

ٛٸٚأْتذٗا، ٚ ٠ َٓا ١ُٖٓٝٚ. إٕ أ١ُٖٝ ايتؿسٜـل بـني أدا٤ أتبـاع اٱٜـدٜٛيٛدٝا     هلرا ناْٛا أنجس ق

ؿـادز اٱهلٝـ١ َٚـا ؾـٛم     إىل املىــ ايتعـايِٝ املٓطـٛب١     إىل َـا ٚاٱٜدٜٛيٛدٝا ْؿطٗا، بايٓطب١ 

إىل ايبػـس ـ ٚايـي ٖٞـ عادـ١ إىل دقـ١ ٚإسهـاّ يف ايؿٗـِ ٚايتطبٝـل ـ أنـرب َٓٗـا بايٓطـب١                 

ا٭ٍٚ ؼدٜـد َـد٣    ٜدٜٛيٛدٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚايبػـس١ٜ; ٭ْ٘ـ ٫ ميهٔـ يف ايػـلٸ    راٖب ٚاٱامل

ٛى ايؿــادقني ـ َــع ايجٛابــت ٚايكٛاعــد              ٛى ا٭تبــاع ـ مبــا يف ذيــو ضـًـ اْطبــام ٚاْطــذاّ ضـًـ

 ا٭ؾ١ًٝ.  

َٚــع ايتطــًِٝ بــإٔ َــا ميازضـ٘ـ املطــًُٕٛ يف اؿاقــس ٚاملاقـٞـ ٫ ؾــ١ً يـ٘ـ باٱضــ٬ّ      

ٌ تبكــ٢ اؿادــ١ ًَشٸـ   ناًَــ١ ٚؾـشٝش١. ؾٗـٛـ املبــدأ  كــّا إىل َعسؾــ١ اٱضـ٬ّ َعسؾــ١  ١ أٜا٭ؾٝـ

ــ١ يف        ُني أْؿطــِٗ، َٚعسؾــ١ ايػاٜ ــ١ املطـًـ ا٤ َـٔـ ْاسٝ ُني ٚغــاٜتِٗ، ضـٛـ ٛى املطـًـ ٚاملٓتٗــ٢ يف ضـًـ

دا٥ـِ ـ َٔـ     ضًٛنِٗ ٖرا، أٚ َٔ ْاس١ٝ َؿري ايعامل ٚاٱْطإ ايرٟ ٜس٣ ْؿط٘ يف تٗدٜد ٚخطس
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 قبًِٗ ـ.  

ٔ ْػٗد سسن١ د٩ٚب١ يف ايدزاضات اؾاَع١ٝ املمتؿـ١  ٚمَٓر عػسٜٔ عاَّا تكسٜبّا 

مبعسؾ١ اٱض٬ّ يف اي٫ٜٛات املتشد٠، ٫ٚ ضُٝا بعد ظٗـٛز ايجـٛز٠ اٱضـ١َٝ٬ اٱٜساْٝـ١. ٖٚـرا      

٦ّا يف أٚزٚبــا عٓــدَا خطــا ا٭ٚزٚبٝــٕٛ    . ؾاٱضــ٬ّ مل ىطــس غـٝـ َــا ٜــدعٛ إىل ايطــسٚز ٚا٭َـٌـ

، ٚإٕ ناْــت ٖــرٙ ايتذسبــ١ يف بٛانريٖــا تٓطًــل َـٔـ دٚاؾــع  باػــاٙ َعسؾتـ٘ـ ٚإدزاى سكٝكتـ٘ـ

ايعــدا٤، ٚقــا٫ٚت ا٫ضــتٗا١ْ بايــدٜٔ اؾدٜــد، يهـٔـ ضــسعإ َــا ؼــٍٛ داؾــع ا٫ْتكــاّ يف     

، ٚايسغبـ١ يف ايتعسٜــ بؿـاسب ايسضـاي١. ٖٚهـرا        َعسؾ١ سكا٥ل اٱض٬ّ إىل دزاض١ تازى٘ـ

ًرت   ( زأٜـ٘ـ باٱضــ٬ّ، بــدأت زقعــ١ املٓذــربني مــٛ اٱضــ٬ّ با٫ْتػــاز ٚايتٛضــع. ؾكــد غــري )ؾـٝـ

 ٚؾاز )غٛت٘( ٜكٍٛ: إذا نإ ٖرا ٖٛ اٱض٬ّ ؾٌٗ مٔ غري َطًُني !

يكــد تبــٛأت ايدزاضــات ا٫ضتػــساق١ٝ; بــداؾع ايطٝاضــ١ ٚا٫ضــتعُاز ْٚػــس ايدزاضــات    

سٍٛ اٱض٬ّ، َهاْ٘ خاؾ١ يف ثكاؾ١ أٚزٚبا ٚداَعاتٗا. ٚقد غٗدت ايكسٕٚ ا٭خـري٠ مجًـ١   

كــني، ٖ ـٔـ اٖتــد٣ إىل طسٜــل اٱضــ٬ّ، ؾؿــاز  هتٸــاب ٚاحملكَِّـٔـ املطتػــسقني ايبــازشٜٔ ٚاي

 ٜععِِّ تعايُٝ٘، ٜٚطتشطٓٗا، بٌ إٕ بعكِٗ أضًِ بطٛع إزادت٘.  

١ ٚايؿهسٜـ١ ـ بـٛادز         1979يكد أثازت ثٛز٠  ّ يف إٜسإ ـ قبٌـ ظٗـٛز إخؿاقاتٗـا ايطٝاضٝـ

 ٌ يد٣ ايػباب ايػسبٞ يف اـسٚز َٔ ٫ ددٚا١ٝ٥ اؿكاز٠ اؿاي١ٝ. َا٭

 

 فٛبٝا اإلضالّ، حكٝك١ أّ خمّطط؟ ــــــ

ِ اؿاؾٌـ          أْا غمؿّٝا ـ ٚع٢ً ايسغِ َٔـ اعرتاقٞـ عًـ٢ نٝؿٝـ١ ايـتؿهري أٚ ايتكٝٝـ

عٔ َٓاقك١ أعُاٍ ٚأؾهاز املطًُني يٲض٬ّ ـ ٫ أتٛقع إٔ تهٕٛ ؾسق١ٝ )خطس اٱضـ٬ّ(   

ايسعـب َٔـ   »٠ ايٛا١ُٖ فسد َكٛي١ ْعس١ٜ عابس٠ ذات طابع دٜين أٚ إٜدٜٛيٛدٞ، بٌ إٕ ؾهس

ايسعــب »أٚ )ؾٛبٝــا اٱضــ٬ّ( إ ــا ٖـٞـ َـٔـ اخرتاعــات ا٭َــسٜهٝني; يتشـٌـ قـٌـ      «اٱضــ٬ّ

 أٚ )ايؿٛبٝا اؿُسا٤(، ايي ت٬غت ٚتبدٻد بسٜكٗا عكب اْٗٝاز ايػٝٛع١ٝ.   «ا٭يس

١ ٚاقتؿـاد١ٜ ٚعطـهس١ٜ،        بػـعاز نإ ٚزا٤ ايتطبٌٝ  ؾٛبٝـا اٱضـ٬ّ أٖـداف ضٝاضٝـ

ً  َٔـ دٗـ١ أخـس٣ استٝـاز         ٚا٭ِٖ دعِ خطط إضسا٥ٝ ٌ ايتٛضـع١ٝ يف ايـدٍٚ اٱضـ١َٝ٬، ٚيٝـ

ٝع ا٭َسٜهــٞـ املطـــتُس يتذٸـــاز ايطـــ٬ن. يكـــد خًكـــت   إضـــسا٥ٌٝ ٚأَسٜهـــا  ضٝاضـــاتايتؿــٓـ
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املػرتن١ ساي١ َٔ ايسعب ٚاـٛف ٚايعدا٤ يف دٍٚ ايػسب ٚايػسم ػاٙ اٱض٬ّ ٚاملطًُني. 

ــا ٫ ٜٓ ـٞـ إٔ ْٓطـــ بنُـ ام ايطـــ   ٢ػـ ـٝـ ــرا ايطـ ــبيف ٖـ ــني   ام ايتـ ــرانس٠ بـ ــايل يف ايـ ازىٞ ايعـ

 املطٝشٝٝني ٚاملطًُني، ٚايرٟ مل ٜهٔ بدٚاؾع ضٝاض١ٝ أٚ د١ٜٝٓ أٚ سدٚد١ٜ. 

     ٍ  :يٮضـ مل ٜعد ٖٓاى أغماف َٓؿؿٕٛ ذٚٚ قـُا٥س سٝـ١، أٚ أْٗـِ ْـادزٕٚ، أَجـا

ش١ٝ عٔـ ٚدـٛد      »)دزَٓهاّ(، ايرٟ قاٍ:  يكد نػؿت اؿسٚب ايط١ًٜٛ بـني اٱضـ٬ّ ٚاملطٝـ

شٝني    تٓـــاسس ٚخ٬ؾـــات. ٚعًٝٓـــا إٔ ْعـــرتف بأْٗـــا ناْـــت تٓػـــأ يف ايػايـــب َــٔـ قبــٌـ املطــٝـ

ٚيهٔـ   ،. ٚعًٝ٘ ٜٓبػٞ إٔ ْأخر ادعا٤ خطٛز٠ اٱض٬ّ ع٢ً ايعـامل ظُٝـع أبعـادٙ   (0)«أْؿطِٗ

ل اجملــاٍ أز٣ ْؿطـٞـ ًَصَــّا إٔ أزنِّــ  ص يف ٖــرا املكــاٍ عًــ٢ اؾاْــب اٱٜــدٜٛيٛدٞ ْعــسّا يكـٝـ

١ٝ; ٚذيو ٭ٕ اؾٛاْب اٱٜدٜٛيٛد١ٝ ٖٞ املبدأ ٚاملٓطًل يًُٛقٛع، أٚ تبعات٘ ا٫دتُاع١ٝ ايدٜٓ

 يف ؾِٗ ٚدزاض١ اؾٛاْب ا٭خس٣ يهٌ َٛقٛع.  

َٚٔ ٖٓا ضٓتٓاٍٚ يف ايؿؿشات اي٬سك١ اٯزا٤ ٚا٭عُاٍ ايي ناْت ضـببّا يف تأْٝـب   

املطـــًُني ٚإٜـــرا٥ِٗ، ٚضٓطـــًط ايكـــ٤ٛ عًـــ٢ َكازْـــ١ تًـــو ا٭ؾهـــاز َـــع قـــٛاْني اٱضـــ٬ّ   

ٱض٬ّ اؿكٝكٞ. َٚٔ تًو املؿاِٖٝ: استذاش ايسٖا٥ٔ; اٱزٖاب; قتٌـ املستـدٜٔ   ا٭ؾ١ًٝ، أٟ ا

ــسإٓ ٚايطــٓٸ١ احملُدٜــ١ يف           ــ٢ ايك ــتين عً ــسأٟ اٱضــ٬ّ املب عسض ي ــو ضـٓـ ــد ذي ٚايطــبٸابني. ٚبع

ــ١;       : ايدميكساطٝــ١; اؿسٜ خؿــٛف املطــا٥ٌ ايسآٖــ١، ٚاملؿــاِٖٝ املٓطــٛب١ يًػــسب، َـٔـ قبٝـٌـ

 ايت١ُٝٓ; ايتطاَض; ٚغريٖا.  

ٖٚٓا ٫ أز٣ ساد١ إىل ايتـرنري بـإٔ ٖـرا املكـاٍ ىاطـب أٜكـّا أبٓـا٤ دٜـين ا٭عـصا٤،          

، بعٝـــدّا عــٔـ ‘ٚنـــريو أزبـــاب اؿـــل ٚاٱْؿـــاف، ايـــرٜٔ آَٓـــٛا مبـــا أٚســٞـ إىل ايــٓـ  

 ايتذاذبات ايطٝاض١ٝ.  
 

 األعُاٍ ٚاملُازضات اييت اُْتكدت عًٝٗا ايدٍٚ ٚاحلسنات اإلضال١َٝ ــــــ

 ـــــــ احتجاش ايسٖا٥ٔ 1

إٕ َـــا متٸ َــٔـ استذـــاش ملـــٛٓظؿٞ ايطـــؿاز٠ ا٭َسٜهٝـــ١ يف طٗـــسإ يف بـــداٜات ايجـــٛز٠   

ٱضــ٬ّ إىل اـــ ٫ ميــت  ظسؾـ٘ـ ٚشَاْـ٘ـ أٚ ٫َٓاضــبّا يف اٱضــ١َٝ٬ ـ بػــ  ايٓعــس عـٔـ نْٛـ٘ـ    

بؿ١ً، ٫ٚ وٌُ أٟ ٚد٘ غب٘ َع قٛاْني ايكـسإٓ، أٚ َـع ا٭ضـظ ٚاملعـاٜري يف ضـري٠ ايسضـٍٛ       

 ّ ٛٸ٠ ـ عًـ٢ سؿـغ املعاٖـدات املربَـ١، ٚؾـٕٛ           . ؾكـد غـدٻ  ‘ا٭نـس دت تعـايِٝ اٱضـ٬ّ ـ ٚبكـ
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ا٭َاْات. نُا إٔ سٝا٠ ايسضٍٛ ٚا٭١ُ٥ ١٦ًَٝ با٭سداخ ٚاملٛاقـ ايي ْٗٛا ٚاَتٓعـٛا خ٬هلـا   

 َٔ ايًذ٤ٛ إىل ايعٓـ ٚاـداع، أٚ أٟ عٌُ َٓافٺ يًكإْٛ ٚاٱْطا١ْٝ، ست٢ َع أعدا٥ِٗ.

 

 ـ اإلزٖاب ــــــ1

ــّا َكدٻضــّا، ٚدــص٤ّا َـٔـ املٓعَٛــ١      ٫ غــو يف ــ١ ا٭عــدا٤ ٚادب  نــٕٛ اؾٗــاد أٚ قازب

ايؿهسٜـ١ اٱضــ١َٝ٬. يهـٔـ اؾٗــاد ـ ٚخ٬ؾـّا ملــا نــإ عًٝـ٘ـ يف عٗــد اـًؿــا٤ ٚايطــ٬طني      

ـ  بـأَس اؾٗـاد يف ضـبٌٝ اهلل، ٚقـد أٚي٦ـو ايـرٜٔ             ٚضا٥س سهـاّ ايـدٍٚ اٱضـ١َٝ٬ ـ كـت

ِٵ﴿ ؾٗٛ ذٚ طابع دؾـاعٞ قـدٻد. ٚقـد زضـِ يٓـا سـدٚدٙ نتـاب         .(4)(186)ايبكس٠:  ﴾ٜٴَكاتًْٛٳُه

 ٘ . أَـا غـري ذيـو َٔـ ا٭عُـاٍ ؾٗٞـ َسؾٛقـ١ باؾًُـ١، َٔـ            ‘اهلل ٚض١ٓ ْبٝـ عًـ٢ أمت ٚد٘ـ

ٔٸ اؿسب ٚاهلذّٛ; ٚاٱباد٠; ٚايتعرٜب; ٚاٱزٖـاب; ٚايعٓــ; ٚايتعطټــ، ايـي ٜٗـدف       قبٌٝ: غ

سٜٔ، ٚا٫ْتكـاّ، ٚا٭ضـس، ٚايككـا٤ عًـ٢     َٔ ٚزا٥ٗا إىل بطط اهل١ُٓٝ ٚايٓؿـٛذ، ٚأضـ١ًُ اٯخـ   

; إذ ٜعــدٸ عـــا٬َّ يف خًـــل  إىل اٱزٖـــابايهٓؿــاز ٚاملػـــسنني. ٖٚهــرا ٖـــٛ ا٭َـــس بايٓطــب١    

ا٫قطسابات، ٚضًب ا٭َٔ ا٫دتُاعٞ ٚايدٚيٞ، َٚجريّا يًؿتٓـ١، ٚقـد ٚؾـؿٗا ايكـسإٓ: بأْٗـا      

ٔٳ َأغٳدټ﴿ ٌٔ َٹ  (.187)ايبكس٠:  ﴾ايَكتٵ
 

 ًخدٜٔ ٚاملط٦ٝني يًُكدضات ـــــــ إعداّ املستدٜٔ ٚامل3

١ ـ ٜعـدٕٚ املستـدٸ ٚايطـبٸاب ـ  ٖـ              ُا بـني أٌٖـ ايطٓـ  ٔٵٖٓاى ايعدٜد َٔـ ايؿكٗـا٤ ـ ٫ٚ ضٝـ

   ٍ ، أٚ اٱضـ٬ّ ٚتعايُٝ٘ـ ـ َٗـدٚز      ‘أضا٤ بكٛي٘ أٚ ؾعً٘ إىل ايـرات املكدضـ١، أٚ إىل ايسضـٛ

ٚاـًٝؿـ١   ‘َٔ ايسضٍٛ، ٚؾًتٓا َٔ ش، يف سني إٔ يدٜٓا زٚاٜاتٺ نجري٠ايدّ، ٚهب قتً٘

ا٭ٍٚ، سٍٛ املعازى قد املعاْدٜٔ ٚايعؿا٠. ٚايٛاقع إٔ ا٫زتداد آْراى نـإ ٜطًـل عًـ٢ َـا     

ــد، ؾكــد نــإ ٜطــتعٌُ يف املٛادٗــات           ـٔـ املمايؿــ١ ايطــطش١ٝ أٚ تــسى ايتٛسٝ ٖــٛ أنــرب َ

١ ايدٜٓٝــ١ ايهــرب٣ ٚيف يـٌـ ايطــ٬ن بٛدـ٘ـ ا٭َــ١ اٱضــ١َٝ٬ ٖٚـٞـ سدٜجــ١ عٗــد،   ،ايطٝاضـٝـ

ٔٵ ٜٓك  ايعٗٛد بػسض ايتُـسټد ٚايطػٝـإ، ٚإ٫ٓ نٝــ    ٚنإ  َٳ ذيو املؿّٗٛ ٜطًل أٜكّا ع٢ً 

ٟٸ عٓــ آخـس جملـسد كايؿـ١          ميهٔ تؿٛز ايطُان أٚ إؾـداز سهـِ باٱعـداّ أٚ  ازضـ١ أ

ٔٔ ؾٹٞ ٔإِنساٙٳ ٫﴿ٚؾسٜض ايكسإٓ ٜكٍٛ:  ،ايعكٝد٠ ايد١ٜٝٓ  ! ٚقد خاطب (856)ايبكس٠:  ﴾ايدِّٜ
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هسِٜ ٭نجس َٔ َا١٥ َـس٠ بـإٔ زضـايتو غـاٖدٷ َٚبػِّـسٷ ْٚـرٜسٷ يًٓـاع مبـا         ايكسإٓ ايسضٍٛ اي

، ٚيطتٳ أٜټٗا ايسضٍٛ َط٪٫ّٚ أٚ زقٝبّا أٚ َؿتِّػّا يف َعتكـداتِٗ ٚأعُـاهلِ. أَـا    (5)ٜٓؿع آخستِٗ

. ؾُٔـ  (6)َٚؿري ايهؿاز ٚاملٓاؾكني ؾإٕ اهلل ٚسدٙ ؾاسب ايكساز يف ذيـو  إىل عراببايٓطب١ 

  ٕ ١، ٖٚـٛ ع٬قـ١ َباغـس٠ بـني            ٚد١ٗ ْعـس ايكـسآ ٜعتـرب اٱميـإ ٚعدَ٘ـ َٔـ ايككـاٜا ايػمؿٝـ

 .  (7)اـايل ٚعبدٙ َٚا اختازت ْؿط٘

ايكـسإٓ إ٫   أَا بايٓطب١ إىل َٛقٛع ايطبٸ ٚاٱضـا٠٤ يًُكدضـات ٚأ٥ُـ١ ايـدٜٔ ؾًـِ ٜـٛنٔ      

ِ ملػــسنني; ٭ْٗــا قــد تهــٕٛ إىل اقــد َٓــع اٱضــا٠٤  أْٸـ٘ـ، ستــ٢ (8)بايتطــاَض ٚتــسى فايطـٗـ

 ي١. اٗيف إثازتِٗ، ؾٝط٦ٕٝٛ هلل، عدا٤ٶ أٚ د ضببّا

ِٸ اهلا٥ٌ َٔـ ايبٝاْـات ٚايتٗدٜـدات     ١    يفنٝـ ميهٔ تربٜس ٖرا ايه خؿـٛف قكٝـ

َــا عـــا٢ْ يف َهـــ١ ٚاملدٜٓـــ١ َــٔـ اٱدشـــاف  ‘)ضــًُإ زغـــدٟ(، يف ســـني عـــا٢ْ ايــٓـ  

١ قـد         ٚايتذاٚشات، َٚع ذيو نإ وسف دا٥ُـّا عًـ٢ إٔ ٫ ٜبـدٟ َٛقؿـّا أٚ زد٠ ؾعٌـ قاضٝـ

 املط٦ٝني، ع٢ً ايسغِ َٔ ق٠ٛ املطًُني آْراى ْٚؿٛذِٖ !

 

 ـ ايتعاٜؼ ايطًُٞ ٚايدفاع املػسٚع ــــــ4

ظ دٚيــ١ إضــ١َٝ٬  ‘نــإ أٍٚ عُـٌـ قــاّ بـ٘ـ ايسضــٍٛ عكــب دخــٍٛ املدٜٓــ١، ٚتأضـٝـ

ؾٝٗا، ٖٛ ٚقع َعاٖد٠ مجاع١ٝ تطتٓهس ايتعدٸٟ، ٚتٓـ ع٢ً ايتعاٜؼ ايطًُٞ َـع ايكبا٥ٌـ   

 . (9)املكُٝني يف أزض اؿذاش املػسن١ ٚأٌٖ ايهتاب

ٚزد يف ضٛز٠ بسا٠٤ أٚ ايتٛب١، ايي ساٍٚ ايبع  َٔـ خ٬هلـا إيكـا٤ ؾـبػ١ ايعٓــ عًـ٢       

ايتأنٝد عًـ٢ إٔ َطـأي١ إعـ٬ٕ    املتػدِّدٜٔ ًٜذإٔٚ إيٝٗا أٜكّا،  اٱض٬ّ، نُا نإ بع 

أٚ  اؿــسب كتؿــ١ باملػــسنني )أٚ أٖـٌـ ايهتــاب(، ٖ ـٔـ ْهجــٛا أميــاِْٗ َــع املطــًُني،   

ــا٤      ــ٣ٛ عًـــ٢ املـــ٪َٓني ايٛؾـ ــتِِّ َبـــدأ ايتكـ ــازبتِٗ. بُٝٓـــا وـ غـــسعٛا يف إٜـــرا٤ املطـــًُني ٚقـ

بعٗٛدِٖ، ٚػٓټب اهلذّٛ يف نٌ ا٭سٛاٍ. ٚقد ذنست يف ؾكس٠ ضابك١ بإٔ ايـدع٠ٛ إىل اهلل  

ِ، ٫ٚ َٔـ            ٚاٱض٬ّ مل ت٪ضٻـظ عًـ٢ اٱنـساٙ ٚاٱدبـاز أبـدّا، ٫ َٔـ قبٌـ امل٪ضِّطـني أْؿطٗـ

َٳـ   قبٌ أتب ٜكاتٌـ املطـًُني، يهٓ٘ـ ٜطـتدزى أٜكـّا       ٔٵاع اٱض٬ّ. َٚع إٔ ايكسإٓ ٜـأَس مبكاتًـ١ 

 .  (13)بأْ٘ ٫ بأع مبعاغس٠ ايرٜٔ مل ٜكاتًٛا املطًُني، ٫ٚبد َٔ َعاًَتِٗ بعدٍ ٚإسطإ
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ؾٗـٛ بـس٤ٟ متاَـّا َٔـ نٌـ       ،إٕ دٗاد ايكسإٓ ٖٛ ْٛع ٚاقض َٔ أْٛاع ايـدؾاع املػـسٚع  

اٍ. ؾاؾٗاد ايٛادب يف اٱض٬ّ ٖٛ يف سـدٚد ايكؿـاف ؾكـط. عًـ٢ أْ٘ـ      قتتأْٛاع املعادا٠ ٚا٫

 .  (11)ٜٛسٞ نجريّا بايعدٍ، ٚايتعإٚ، ٚايعؿٛ عٔ ايعدٚ أٜكّا

١ ايجآَــ١   «بــسا٠٤»أَــا إعــ٬ٕ  اهلل ٚزضــٛي٘ ؾكــد سؿـٌـ ملــس٠ ٚاســد٠ يف َهــ١ يف ايطـٓـ

 ينٸعـ نـإ امل  . َٚا ناْت دص٤ّا َٔ َٓاضو اؿـرٸ أبـدّا. ٚقـد   ‘يًٗذس٠ ٚع٢ً عٗد ايسضٍٛ

بتًو ايربا٠٤ أٚي٦و ايرٜٔ ْهجٛا عٗٛد ايؿًض َع املطًُني، ٚتََسٚا َع أعـدا٤ اٱضـ٬ّ. ٚمل   

ّٜٛا إع٬ْـــّا يًـــبػ  ٚايهساٖٝـــ١ يف ؾتـــا٣ٚ املـــراٖب   ِ اؿادثـــ١ أٚ تهسازٖـــا ضــٓـ ٜـــٔسدٵ تعُــٝـ

اٱض١َٝ٬ ست٢ ٚقت قسٜب. بٌـ عًـ٢ ايعهـظ َٔـ ذيـو سسؾـت تعـايِٝ اٱضـ٬ّ عًـ٢ ْػـس           

ايتك٣ٛ، ٚاٱسطإ، ٚطًـب اــري، ْٚبـر ا٭سكـاد ٚاٱضـا٠٤ ؾُٝـع ايها٥ٓـات; مبـا         َؿاِٖٝ 

مـــازب ستــ٢ ْككـٞـ عًــ٢ مجٝـــع    »ؾٝٗــا اٱْطــإ ٚاؿٝــٛإ ٚايٓباتـــات. ؾــ٬ أضــاع ملبــدأ       

طإ َٔـ عًــ٢      يف ايكـسإٓ ٚايطـٓٸ   «املطـتهربٜٔ يف ا٭زض  ٛٻٍ أسـدٷ بإشايـ١ ايػٝـ ١. نُـا مل ىــ

 ٚد٘ ايهس٠ ا٭زق١ٝ. 

 

 ٚايؿساعات ايد١ٜٝٓ ــــــ ـ ايتآخ5ٞ

، بـإٔ  (18)«اْٗٝاز اؿكـاز٠ »(، يف َكاٍ ي٘ ؼت عٓٛإ  أ ايربٚؾطٛز )ع. ٖاْتٝٓػتٓبٸ

َا ضٝعكب اْٗٝاز ايػٝٛع١ٝ ٖٛ ايؿداّ بـني اؿكـازات، بـد٫ّ َٔـ اؿـسب ايبـازد٠. ٚزأ٣ إٔ       

ّا يف ذيــو ايؿــداّ; ْعــسّا يهْٛـ٘ـ ٜػــهٌ دــص٤ّا ٖاَــّا يف     ًعب دٚزّا أضاضـٝـ  نـٌـ ايــدٜٔ ضـٝـ

سكاز٠، ٚعٓؿسّا ؾعا٫ّ يف إثـاز٠ ايٓعـسات ٚايتؿسقـ١ ٚاؿـسٚب عًـ٢ َـس ايتـازٜخ. ؾؿـشٝض إٔ         

ايتػتت ٚاـ٬ؾات بني أتباع ا٭ْبٝا٤ ٖٞ ايطبب ٚزا٤ ْػٛب اؿسٚب ٚإزاق١ ايدَا٤ عًـ٢ َـس   

شٝني أٚ ايٝٗـٛد ٚا٭دٜـإ ا٭خـس٣ ـ                ُني أٚ بـني املطٝـ ، (10)ايعؿـٛز ـ ضـٛا٤ َـا نـإ بـني املطًـ

ِ، عًـ٢ عهـظ َـا ٚععـت ب٘ـ             فٷٖٓاى خ٬يهٔ  آخـس أٜكـّا بـني ايـدٜٔ ٚاملتـدٜٓني أْؿطٗـ

 ا٭دٜإ املٛسِّد٠. 

قد تٓب٘ ضسٜعّا يسغبات ايبػس ايػسٜص١ٜ يف ايتؿسقـ١ ٚايتطـًط سـني ؾـبٸ     ايكسإٓ نإ 

شٝني ٚايٝٗـــٛد )أٚ     ـٔـ ا٫ؾـــطداّ باملطــٝـ ـ٘ـ املـــ٪َٓني ٚؼـــرٜسِٖ َـ ـ٘ـ عًـــ٢ تٛدٝـ ٌٻ اٖتُاَـ دٴـــ

ــاب إىل ا٫   ايصزادغــتٝني(. ن ــسإٓ أٖـٌـ ايهت ــا دعــا ايك ــد ٚقــٛز    ُ ــٛا٤ ايتٛسٝ ؼــاد ؼــت ي
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، تــتشهِ   ٫ ايٛسدْٝــ١ املػــرتى، سٝــح ٫ َعبــٛد إ٫ اهلل، ٚإٔ   ٜتمــر أســدٷ أزبابــّا َـٔـ دْٚـ٘ـ

 باختٝازات٘، ضٛا٤ نإ ٖ٪٤٫ ا٭زباب أ١ُ٥ أّ قطاٚض١ أّ أٟ ْٛع آخس َٔ ايطًط١ ايبػس١ٜ.  

ـ ايكسآْـٞـ عًــ٢ سؿــغ اي تــَخٞ ٚبــح زٚن ايتعــإٚ بــني أٖـٌـ اٱميــإ، يكــد أنــد ايـٓـ

ْٚٗــاِٖ عـٔـ إهــاد اـ٬ؾــات، ٚايطــري مبذسٜاتٗــا، ٚأَــسِٖ إٔ ٜرتنٖٛــا يًمــايل اؾبــاز      

ــٛا بعُـٌـ اـــري ٚاٱسطــإ إىل اٯخــسٜٔ، بــد٫ّ َـٔـ ايتؿــاخس      ُٸ ٚقكــا٤ ايٝــّٛ اٯخــس، ٚإٔ ٜٗت

ْطـا١ْٝ، ٚإيػـا٤ نٌـ    . ٚقـد ذٖـب ايكـسإٓ إىل أبعـد َٔـ ٖـرا، ؾٓـاد٣ بايٛسـد٠ اٱ        (14)ٚايؿـساع 

اـ٬ؾات ايدٜٓٝـ١، ٚقـاٍ: إٕ ايٓـاع عٓـد اهلل أَـ١ ٚاسـد٠، عًـ٢ ايـسغِ َٔـ تعـدد ا٭عـسام،            

ٚايكَٛٝات، ٚاملعتكدات، ٚايجكاؾات، ٚايجسٚات; ٚأَـا ايـرٜٔ وـاٚيٕٛ تطـعري ْـاز ا٫خـت٬ف;       

 ي٬ضتؿاد٠ َٓ٘، َٔ بعد َا دا٤تِٗ ايبٝٓات َٔ اهلل ؾأٚي٦و ِٖ ايعاملٕٛ.  

ِ يف بٓــا٤ ا٭خــ٠ٛ ٚايتــَخٞ      ٚنًٓٓــا ٜعًــِ إٔ تطــ١ُٝ ا٭ْبٝــا٤ يًٓــاع بــبين آدّ قــد أضـٗـ

 ايعاملٞ، ٚضبل إع٬ٕ سكٛم اٱْطإ بهجري.  

ــإ املٛسِّــد٠ ناْــت تسغــب يف ايؿــًض ٚايطــ٬ّ       َٚـٔـ ٖٓــا ْطــتٓتر إٔ اٱضــ٬ّ ٚا٭دٜ

ازات، أنجس َٔ زغبتٗا يف إثاز٠ اؿسٚب بني ايػعٛب، أٚ خًل ؾداّ بني ايجكاؾات ٚاؿكـ 

َت يًبػس١ٜ س٫ًّٛ فد١ٜ يف ْػس ايط٬ّ ٚامل٪اخا٠ بني ضا٥س أعسام ايبػـس، غـسٜط١ إٔ   ؾكدٻ

 ْدزنٗا دٝدّا، ْٚعٌُ بٗا دا٥ُّا.

 

 ـ ايدميكساط١ٝ ــــــ7

ـــ  ــا ْؿطِّ ــٛ      سإٕ نٓـ ــٕٛ ٖـ ــعب، ٚإٔ ٜهـ ــ٢ ايػـ ــعب عًـ ــ١ ايػـ ــ١ عهَٛـ ايدميكساطٝـ

غًب١ٝ يف ا٫ْتمابـات أٚ ايػـٛز٣   املتؿدٟ يتطٝري غ٪ْٚ٘، ٚإٔ طسٜك١ ؼكٝل ذيو ٖٛ زأٟ ا٭

املؿتٛس١، ؾٗرا متاَـّا َـا أٚؾـ٢ ب٘ـ ايكـسإٓ ايهـسِٜ يف إداز٠ اؿٝـا٠ ايعاَـ١، ٖٚٞـ ايٓعسٜـ١           

 ا.املطسٚس١ قبٌ ايجٛز٠ ايؿسْط١ٝ ايهرب٣، ٚقبٌ بسملا١ْٝ اؿهِ يف إ

      ّ يف املدٜٓـ١، ٚنـريو يف عٗـد     ‘ٚقد ُطبِّل ٖـرا ايٓعـاّ َٔـ قبٌـ ايسضـٍٛ ا٭نـس

ـٞـاٱَــ ٔ  ×اّ عً ــأَسٙ إٔ     ×ٚاٱَــاّ اؿطــ ــ١ ؽاطــب ايسضــٍٛ، ٚت . ْٚكــسأ يف ايكــسإٓ آٜ

، نُـا تٓاٚيـت آٜـ١ أخـس٣     (15)يـ١ زتِٗ، ٜٚعاًَِٗ بإسطإ ٜٚطتػري أؾشاب٘، ٜٚعؿٛ عٔ شٓي

ٕٸ َٓٗا تٓعِٝ ايػإٔ ايداخًٞ عٔ طسٜل ايػٛز٣  .(16)أطس اجملتُع اٱض٬َٞ، ؾٓؿٻت ع٢ً أ



 

 هـ 2543ـ  م 3122السادسة ــ العدد الثاني والعشرون ــ ربيع السهة ــ  نصوص معاصرة

 

عــ١ ايعُٝــا٤ يًعٓاؾــس املكدٻضــ١ يف ا٭زض، ٚعــدٸ يكــد زؾــ  اٱضــ٬ّ نـٌـ أْــٛاع ايطا

ذيو غسنّا باهلل، ٚذْبّا ٫ ٜػتؿس أبدّا. أَا إذا نإ ا٭َس ع٢ً أزض ايٛاقـع غـري ذيـو، ٚمل    

ٜٓؿب شعُا٤ املطًُني عٔ طسٜل ايػٛز٣ أٚ ايبٝع١، ؾ٬ ٜٓبػٞـ إٔ ًْكٞـ ايًـّٛ عًـ٢ اٱضـ٬ّ      

 ْؿط٘.

 

 ـ ايسفا١ٖٝ ٚايت١ُٝٓ ــــــ8

ؼ، ٚزؾك٘ـ   إٕ َٔ مجً ١ ا٫ْتكادات املٛدٻ١ٗ إىل اٱض٬ّ ٖٛ إُٖاي٘ ايسؾا١ٖٝ يف ايعٝـ

 يًتطٛز املادٟ، ٚايت١ُٝٓ ا٫قتؿاد١ٜ، ٚاملصاٜات ايي دا٤ت بٗا اؿكاز٠ ايػسب١ٝ اؾدٜد٠.

ــاز      ـ٘ـ ٚاســـد، ٚا٫ْتعـ ــإ بإيـ ــا٥س ا٭دٜـــإ املٛسِّـــد٠ اٱميـ ــا اٱضـــ٬ّ ٚضـ يكـــد طًـــب َٓـ

 ١ يف اؿٝا٠ ايدْٝا.  ٝٸْد١ٜ، ٚايتشسز َٔ ايكٝٛد ٚسب املًرات اٯٚا٫ضتعداد ؿٝا٠ اٯخس٠ ا٭ب

ٚأَــا ايــرٟ ْٗــت عٓـ٘ـ ٖــرٙ ا٭دٜــإ ؾٗــٛ إٔ ٜطــتُٝت اٱْطــإ يف مجــع َــاٍ ايــدْٝا،      

ـٸ ايكـسإٓ عًـ٢ إٔ          ؾٝٓط٢ ٚادبات٘، ٚسكٛم اٯخـسٜٔ، ٚإٔ ٫ وٌُـ غاٜـ١ أمسـ٢، سٝـح ٜٓـ

ا٭زض ٚزا٤ املبـاٖر ٚإغـباع اؾطـد.    )د١ٓ اـًد( ٖٞ َٔ ْؿٝب أٚي٦و ايـرٜٔ ٫ ٜطـعٕٛ يف   

 ٘ ؾٗـٛ َـا ميازض٘ـ اٱْطـإ يف ايـدْٝا َـع اٯخـسٜٔ،         ،أَا َا ٜٴٓعس ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚواضب عًٝـ

 .  (17)َٔ إضا٠٤ أٚ إسطإ

ع ايــدْٝا املعكٛيــ١ ٚايطبٝعٝــ١، ايــي أخسدٗــا اهلل يعبــادٙ، مبــا يف ذيــو  تــأَــا بايٓطــب١ مل

َٚٔـ ٖٓـا أٚؾـ٢ اٱضـ٬ّ بايطـعٞ ٚايتـدبري َٔـ         .(18)ايص١ٜٓ ٚاؾُـاٍ، ؾٗٞـ مل ؼـسّ إط٬قـاّ    

 أدٌ سٝا٠ عا١ًٝ٥ نسمي١، تٓعِ بعٝؼ زغٝد، ٚتٛانب سٝا٠ ضا٥س اجملتُع. 

 ٜٚديٓا ا٫شدٖاز يف ايكسٕٚ ا٭ٚىل َٔ سٝا٠ اٱض٬ّ ع٢ً  ط سٝا٠ اٱْطإ املتكد١َ. 
 

 اخلٛف َٔ َاذا؟ ــــــ

٨ ايعصٜـص بأْ٘ـ ٫ تعـازض بـني اٱضـ٬ّ ـ       آٌَ إٔ تٛؾِّس ٖرٙ املكتطؿات قٓاع١ يد٣ ايكاز

: ايدميكساطٝـ١; ٚاؿسٜـ١;           ِ اٱْطـا١ْٝ ايطـا١َٝ، َٔـ قبٌٝـ ايكسآْٞ احملُدٟ ـ ٚاملؿـاِٖٝ ٚايكٝـ

ِ، ؾٗـٛ مل           ٚايتكدټّ; ٚايعداي١; ٚغري ذيو. بٌـ ٜعـد اٱضـ٬ّ ْؿط٘ـ احملؿـص ا٭ضاضٞـ هلـرٙ ايكٝـ

ِ ٚضــاعد يف ؼكٝكٗــا، بـٌـ   ،ٜــداؾع عٓٗــا ؾشطــب إٕ َػــسٚع اٱضــ٬ّ قــد ضــبل  ٚإ ــا أضـٗـ
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 َبادزات ايػسب بهجري.  

نُا دعا اٱض٬ّ املطًُني ٚأٌٖـ ايهتـاب إىل ايٛسـد٠ ٚايتعـإٚ َٔـ أدٌـ ايطـ٬ّ،        

٘ اٱضـ٬ّ يًُطـًُني، ٜٚـدعِٖٛ        إىل ٚاٱسطإ، َٚٓاٖك١ اهل١ُٓٝ ٚايعًِ. أَـا َـا ٫ ٜستكٝـ

سِٜٗ. إْ٘ـ ـطـأ نـبري إٔ    ي٘، ؾٗٛ اـكٛع أَاّ املطتهرب ٚتعدٸٟ ا٭عدا٤ َٚٓاؾ ايتؿدٸٟ

ــد٬ّٜ هلــرٙ املــراٖب يف إهــاد        ١، ٜٚعــدٚٙ َعــاد٫ّ أٚ ب ١ ٚايؿاغـٝـ ٜكــازْٛا اٱضــ٬ّ باملازنطـٝـ

ا٫قطساب ايعاملٞ. ؾٗاتإ ايؿهستإ املٗذٛزتإ قد أضطت إسداُٖا عًـ٢ َبـدأ ايعٓؿـس١ٜ    

ٚتـدعٛ   املكٝت١; ٚا٭خـس٣ عًـ٢ دٜايٝهتٝـ١ زؾـ  ايسضـاي١ ٚقـدٖا. يف سـني ٜـدعٛ اٱضـ٬ّ،         

 ا٭دٜإ املٛسِّد٠، مجٝع ايبػس إىل ا٫ؼاد، ٚا٭خ٠ٛ، ٚا٭َاْٞ اـايد٠ ٚا٭بد١ٜ.

ـٌـ        إذّا َٚــع ٖــرا نًـ٘ـ ٖـٌـ ٜبكــ٢ داؾــع َكبــٍٛ يًمــٛف َـٔـ اٱضــ٬ّ َٚعاداتـ٘ـ َـٔـ قب

ٚاؿــاٍ إٔ اٱضــ٬ّ ٜطــتُد َباد٥ـ٘ـ َـٔـ اؿــل ٚاؿكٝكــ١ ٚاحملبــ١، ؾٝكــدّ ايٛعــٛد       ،ايػــسب

٬ّ ايــدا٥ِ، ٚايتعــإٚ ايعــاملٞ ! أ٫ ٜٓبػـٞـ إٔ ٜٓعــس يـ٘ـ بٛاقعٝــ١   ٚايطــبٌ ايهؿًٝــ١ بعــٛد٠ ايطــ 

 َٚؿداق١ٝ تًٝل بدٚزٙ !

ٚع٢ً طسٜل ؼكٝل ٖرٙ ايطُٛسات أنسِّز َس٠ أخس٣ ٚأضأٍ اؾُٝع: ٌٖـ اٱضـ٬ّ ـ    

ّا عًـ٢ ايعـامل  ٌٖٚـ ٜٗـدف     ـ خطس سكٓـ    ٚؾل َا دا٤ يف ايكسإٓ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚأٌٖ ايبٝت

 سدٸ ذات٘   يف َهاِْٗ، إٔ ٜػهًٛا خطسّا ع٢ً ايعامل املًتٗب املطًُٕٛ ؾع٬ّ، أٚ بإ

ـ٘ـ ٫ ٜٛدــد أســدٷ    ٛٻز أْ ــ١       أتؿــ ــسب َتابع ــ١ّ، إ٫ إذا ســاٍٚ ايػ ــس سكٝك ــرا ا٭َ ــد بٗ ٜعتك

ضٝاضــات٘ ايتٛضــع١ٝ، ٚاهلُٝٓــ١ عًــ٢ ايػــعٛب، ٚنــبض مجــان ايــدٍٚ ايٓاَٝــ١، ٚايتٛاطــ٪ َــع     

اّ ٚايعٓــ، ؾُٔـ ايطبٝعٞـ يف َجٌـ ٖـرٙ      ايؿ١ْٝٛٝٗ; ٱزعاب املطًُني، ٚإدبازِٖ ع٢ً ا٫ْتك

ُٕٛ ٚضــا٥س ايػــعٛب          بشح املطـًـ ايعــسٚف إٔ ا٭َــٛز ضــتتذ٘ إىل اؿــسب ٚاٱزٖــاب، ٚضـٝـ

. إْ٘ـ ي          ني عـ املكطٗد٠ عٔ ٌْٝ اضـتك٬هلِ، ٚاضـتعاد٠ نـساَتِٗ، َُٗـا نًــ ذيـو َٔـ مثٔـ

 ى ايعداي١ ٚاٱْطا١ْٝ.  ترتايعًِ إٔ ت٪در ايؿ  ٚا٭سكاد، ٚ

ُني إىل ايتُطټـو أنجـس باٱميـإ، ايـداعٞ إىل َبـاد٨ ايعـدٍ        ٚيف اـتاّ أدعـٛ امل  طًـ

ٚاٱْطــا١ْٝ، ايــي أٖنــد عًٝٗــا ايكــسإٓ، ٚإٔ ٜعًُــٛا بٗــرٙ ا٭ؾــٍٛ ٚا٭سهــاّ يف فــتُعِٗ   

ــ١ ٚايطــ٬ّ         ، قٛاَـ٘ـ احملب ـٞـ ظ فتُــع دٚي ــ٢ تأضـٝـ ِٗ، ٚإٔ ٜتعــاْٚٛا عً ايٛاســد، ٚؾُٝــا بٝـٓـ

 ٚايتكدټّ ٚا٫شدٖاز.
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 ٜات غسب١ٝ حٍٛ غدؿ١ٝ اإلْطإْعس
 يف ض٤ٛ ايهتاب ايهسِٜ ١قسا٠٤ ْكدٜ 

 

 جالل وهاتً هماتاديأ. 

  د. كاظم قاضً زادي  

 كثر تىحٍد لىأ. علً أ

    

 متٗٝد ــــــ

١ ٚايٓعسٜـات املستبطـ١ بٗـا            ؿظ ايبشـح يف ايػمؿٝـ  .َٔ ايككاٜا اهلاَـ١ يف عًـِ ايٓـ

ؿظ  ا٫ْطــذاّ بــني ايدزاضــات املٓؿؿــ١ً   وكــلٕ َــا إ :ٚميهـٔـ ايكــٍٛ ظــسأ٠  ــِ ايـٓـ  ،يف عً

ٖــٛ تؿطــري ٚؼًٝـٌـ ٖــرٙ املعطٝــات ٚايدزاضــات يف ظـٌـ    ،ٚاقــشني ٜٚعطٝٗــا َعٓــ٢ َٚؿَٗٛــّا

 .بعادٙأْطاْٞ مبذٌُ دز٠ ع٢ً تطٜٛؼ ٚتبٝني ايطًٛى اٱٚقا ،ْعس١ٜ غمؿ١ٜٛ َٓطذ١ُ

، أٚ أِٖ املطا٥ٌ ١ُٗع٢ً ايسغِ َٔ بد١ٜٝٗ ايػمؿ١ٝ بٛؾؿٗا ٚاسد٠ َٔ املطا٥ٌ امل  

ٌ  ،خس٣ؿّٗٛ  يٝظ نػريٙ َٔ املؿاِٖٝ ا٭ٕ ٖرا امليف عًِ ايٓؿظ، ؾإ : ايػسٜـص٠ ٚايطـًٛى   َجـ

ؿظ  ايي تػرتى يف تعسٜـ ٚا، ...ٚاؿٛاؾص ري    سد َكبٍٛ يد٣ قاطب١ عًُـا٤ ايٓـ . ؾكـد طـسأ تػٝـ

 ٛ ــ٢ قــ٤ٛ عًــ٢ َؿٗــ ١ عً ؿظ   ّ ايػمؿـٝـ ــ٢ أ آزا٤ ٚٚدٗــات ْعــس عًُــا٤ ايـٓـ ضــاع ، ٚذيــو عً

 :ت يف ٖرا اجملاٍ َا ًٜٞتطا٫٩اي َٚٔ .ْطباعات املتبا١ٜٓ سٍٛ َا١ٖٝ اٱْطإا٫

    أٚ إٔ ٖٓاى ق٣ٛ أخس٣  تتشهِ بٗا زـ ٌٖ ْكّٛ برتغٝد أعُايٓا بٛعٞ ٚغع1ٛ 

  )ايطبٝع١( أٚ يًتأثري ايب٦ٝٞ )ايرتب١ٝ( ًتأثري ايٛزاثٞـ ٌٖ نكع أنجس ي8

١ اٱ    0 ٦اّ ايعًُٝـ١ أٚ أ املؿـطًشات  ْطـإ َٔـ خـ٬ٍ    ـ ٌٖـ ميهٔـ َعسؾـ١ غمؿٝـ  ٕ غٝـ

                                                 



 

 هـ 2543ـ  م 3122السادسة ــ العدد الثاني والعشرون ــ ربيع السهة ــ  نصوص معاصرة

 

  ، عٝح ٜطتعؿٞ ع٢ً إدزانٓا ايعًُٞ َعسؾ١ مجٝع ا٭بعاد املا١ٜٖٛ يٲْطإٜهُٔ ؾٝٗا

َٔـ   ايعهظأٚ ع٢ً  ايتػٝټس ٚايتشٍٛ باضتُسازيف طٛز ْطا١ْٝ ـ ٌٖ إٔ ايػمؿ١ٝ اٱ4

 ضاض١ٝ ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًػمؿ١ٝ ثابت١ ؾإٕ ايب١ٝٓ ا٭ ذيو

ٕ ت زٖٔ ا٫ٖتُاّ اؾـدٟ  مباٖٝـ١ اٱ  ٖرٙ ايتطا٫٩ داب١ عَٔٔ ايٛاقض إٔ اٱ   ،ْطـا

عتُد دزاضـ١ اْطباعٝـ١ ملاٖٝـ١ اٱ    َٔـ ٖٓـا   ٚيٓعس١ٜ ايػمؿ١ٝ.  ٚاملٛقٛعات ايب١ٜٛٝٓ ْطـإ  ضٓـ

ؿظ  ؿظ ايــدٜ  ،َـٔـ ٚدٗــ١ ْعــس عًُــا٤ ايـٓـ ين، َٚـٔـ ثــِ ْتطــسم إىل ْكــد ْٚكازْٗــا َــع عًــِ ايـٓـ

 .زا٤ عًُا٤ ايٓؿظٚدزاض١ آ

   

 ايٓفظ ٚعًِ ايٓفظ ايدٜين ٚايػدؿ١ٝ ـــــ ـ َفّٗٛ ع1ًِ

 دـرزٷ  ضاضـاّ ٚي٘ـ أ  ،«psychology»ٖٛ تسمج١  ِ ايٓؿظ َٔ َٓعاز عًِ املؿطًشاتعً

 .«psyche» ٚ«logos»: ُٖٚا ،ٜٚتػهٌ َٔ نًُتني ،ْٜٛاْٞ

١سطــب كتًـــ ايرتادــِ اي ـ    ٚىلٚتعــين ايًؿعــ١ ا٭   ؿظ»ٚ ،«ايــسٚن» :ـ    ؿازضـٝـ  ،«ايـٓـ

ــ١; ٚتعــــين ايًؿ«ايــــرٖٔ»ٚ ــ١ ايجاْٝــ ــ١» :عــ  ،«اـطابــــ١»ٚ ،«ايبٝــــإ»ٚ ،«ايتشكٝــــل»ٚ ،«املعسؾــ

 (1)«ايعكٌ»ٚ ،«ايدزاض١»ٚ ،«املٓطل»ٚ

ؿظ ًٜـصّ يف ايبداٜـ١ إ     ْ٘ يٛقع تعسٜـ َؿـطًش بٝد أ   يكـا٤ ْعـس٠ عًـ٢    ٞ عٔـ عًـِ ايٓـ

 تازٜخ ايتشٍٛ املعٟٓٛ ي٘.

ــ   بايؿًطؿ١ يف باد٨ ا٭َس. ٚعسف يف ايًػ١ ايع  تصدّا «عًِ ايٓؿظ»نإ  عًـِ  »سبٝـ١ ب

خرت ايتشكٝكات يف عًـِ  أ». ٚ ايسٚنًل ع٢ً عًِ ٜبشح يف َا١ٖٝ ايٓؿظ أٚنإ ٜط. «ايٓؿظ

ؿظ بعــدّا ؿظ قــدٚد٠  ،ؾًطــؿّٝا ايـٓـ تبــاط بايبعــد ٚعًــ٢ از ،ٚناْــت ايدزاضــات يف عًــِ ايـٓـ

 بعـادٙ سـٍٛ ايرتابـط بـني أ   ٚقًُا نـإ ايبشـح ٜـدٚز     ،ْطإ يف ايػايبايعك٥٬ٞ يػمؿ١ٝ اٱ

ؿظ »ت ؾـبش يف املسسًـ١ اي٬سكـ١ َٔـ ايدزاضـ١ أ    ٚ. (8)«١ ٚايعاطؿ١ٝ ٚاؾط١ُٝا٫دتُاعٝ  ،«ايٓـ

ٌ   ٜكّا. ٚأَٔ ايسٚن بد٫ّ ،َٛقع اٖتُاّ ،«ايرٖٔ»ٚنريو دزاض١  دزاضـ١  »: تعازٜـ َٔـ قبٝـ

 ١ ــا٠      »ٚ ،«اؿــا٫ت ايٓؿطـٝـ ــِ ا٫ضــتكسا٥ٞ يًشٝ ــدقٝل يًٓؿطــاْٝات ٚايعً ــل ٚايٛؾـــ اي ايتشكٝ

١ا١ْٝ ٚدزاضــ١ ايٓػــاطات  ايٓؿطــ ١ ٚظسٚؾٗــا   »ٚ ،(0)«ايٓؿطـٝـ ــِ ايعــٛاٖس ايٓؿطـٝـ ٚايدزاضــ١  عً

يف املسس١ً ايبعد١ٜ اٖـتِ  ٚ .(4)«ايتذسٜب١ٝ  ايباط١ٝٓ )اٱدزانات اؿط١ٝ ٚا٭ؾهاز ٚايسغبات(
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ٞ  ، إقاؾ١ إٜكّاٲْطإ أعًِ ايٓؿظ بايبعد املادٟ ٚايؿٝصٜٛيٛدٞ ي  .ىل اٖتُاَ٘ بايبعـد ايٓؿطـ

ٚقعت تعـازٜـ   ؾكد اؿدٜح عًِ ايٓؿظيف ظٗس  سٜبّٝاػ عًِ ايٓؿظ اؽر غه٬ّ ٚمبا إٔ

 ٚنـإ ٖـرا ايتٛد٘ـ َتـدا٫ّٚ     .متشٛزت سٍٛ دزاضـ١ ايطـًٛنٝات  ٚ، َع ذيو ٓاضبتددٜد٠ ت

ٔ  ٫ٚضُٝا يف أٚاخس ايٓؿـ ا٭ ،بٓشٛ نبري طـاع عًـِ   ثـس ات ، بٝـد أْ٘ـ إ  ٍٚ َٔ ايكـسٕ ايعػـسٜ

١ ٚايرٖٓٝـ١ إ   ّ  ايٓؿظ املعسيف عادت َس٠ أخس٣ ايككاٜا ايٓؿطٝـ ىل داْـب  إ، ىل ٚادٗـ١ ا٫ٖتُـا

 .(5)دزاض١ ايطًٛى

ؿظ ٜبـدٚ إٔ ايتعسٜـــ      عًـ٢ قـ٤ٛ املـتػريات يف ضـ    ٚ    ٛابل ايتعـازٜـ اـاؾـ١ بعًـِ ايٓـ

ٕ عًِ ايٓؿظ عًِ ايدزاض١ ايعًُٝـ١ ملمتًــ دٛاْـب ايطـًٛى ٚاؿـا٫ت      أ»ا٭نجس َٓاضب١ّ ٖٛ 

١ ٚازتباطٗــا ؾُٝــا بٝٓٗــ ٕ ٚؾـــ ايطــًٛى ٚتبٝــإ بــاز أهــب ا٭خــر يف ا٫عت طبعــّاٚ .«اايٓؿطـٝـ

َــٔـ أٖـــداف عًـــِ  ايطـــًٛى  ٚايتٛقعـــات ســـٍٛ ايطـــًٛى  ٚايـــتشهِ بايطـــًٛى  تعتـــرب دـــص٤اّ 

 .(6)ايٓؿظ

ؿظ ايــدٜين    ؿظ   ٜتٓــاٍٚ عًــِ ايـٓـ ، دزاضــ١ ظــاٖس٠ ايتــدٜٔ َـٔـ ٚدٗــ١ ْعــس َعسؾــ١ ايـٓـ

ِ ايتـدٜٔ،  ٚؼًٌٝ ايتدٜٔ  ،زقٝات ٚعٛاٌَ ايتدٜٜٔٚطع٢ إىل ٚؾـ ٚتبٝإ أ ٕ ٚتبٝـا  ، ٚتكٝٝـ

 .آثاز ٚتبعات ايتدٜٔ يف اؿٝا٠ ايؿسد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

ؿظ املعـسيف        ٚيف ٖرا اؾص٤   ٝـ ْعـس٠ عًـِ ايٓـ ىل ايتعـايِٝ  ٚايعـٛاٖس   إميهٔـ تؿٓـ

ؿظ   َٚٔـ ٖٓـا ؾإْ٘ـ عـ٠ٚ٬ عًـ٢ أ      .ايد١ٜٝٓ ٚايتشًٌٝ ايٓؿطٞ املعسيف  يًطًٛى ايدٜين ٕ عًـِ ايٓـ

ضـ١َٝ٬ بطسٜكـ١ ايتشكٝـل ايتذـسٜ      ّ اٱايتٓعري يف مجٝع سكٍٛ ايعًٛ قادز ع٢ً املطاعد٠ يف

ض أسكٝـ١ ايهـجري َٔـ املعـازف اٱضـ١َٝ٬  يف سـدٚد سٝـا٠         ت ٘ميهٓؾإْ٘  يف عًِ ايٓؿظ ٛقٝـ

 .، أٚ تٛؾري ا٭زقٝات ٱعاد٠ ايٓعسْطإاٱ

١ أ   ىل ايكٓـاع  ، ؾإْٗـا تػـري إ  ضـْٛا اي٬تٝٓٝـ١  بسٖٚٚٞـ َػـتك١ َٔـ  يؿـغ      ،َا ايػمؿٝـ

ٖ ا ــا٤ ايتُجٝــٌـِٗ أثيـــرٟ ٜكـــع٘ املُجًـــٕٛ عًـــ٢ ٚدـــٛ ـٔـ ٖـــر   .ٓـ املعٗـــس  ا ايًؿـــغٚاملكؿـــٛد َـ

ٕ  ٚاي ،اـازدٞ ١       ـا ٚ. ٛد٘ ايطاؾس ايرٟ ٜػـاٖدٙ احملٝطـٛ ٖـٛ َؿـطًض عًٝ٘ـ إٔ ايػمؿٝـ

ني   اهلٝه١ًٝ ايجابت١  يًٓعِ اؾط١ُٝ ٚايٓؿط١ٝ يف باطٔ ايػمـ» تػري إىل ، ٖٚٞ تكـّٛ بتعٝـ

١  نًٝــ١ دؾــإنــريو  .(7)«ـؾهــاز ٚضــًٛى ذيــو ايػــمأ ؿظٕ ايػمؿـٝـ ، اَعــ١ ملعسؾــ١ ايـٓـ

ــ  نُا تًشغ ايٛسد٠ يف اهل١ٜٛ .(8)خاؾّا ْطاّْاٖٚٞ ؼدد إ ١ عبـاز٠ عٔـ    اهلٜٛـ١  »، ؾ ايػمؿٝـ
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ٟ        ،ٚ َدا١َٚ ايراتايػعٛز باملجٌ أ ريات يف ايب٦ٝـ١  ٚايُٓـٛ ايؿـسد ٖٚٞـ   ،عًـ٢ ايـسغِ َٔـ ايتػٝـ

 ايـصَٔ  ; يٲسطـاع باهلٜٛـ١ يف  َاٍ ٚايتُٓٝـات املطـتكب١ًٝ يًؿـسد   ٚاٯؼكس ـٛاطس ايػمـ 

ف بني ايػمؿ١ٝ ٚاهل١ٜٛ ٜهُٔ يف إٔ ايػمؿ١ٝ تػسف ع٢ً ٕ ا٫خت٬. نُا أ(9)«اؿاقس

١  يهٔ اهل١ٜٛ ت ا٭َس ايٛاقعٞ ٚايتهٜٛين، َٔـ ٖٓـا   ٚ. طًل ع٢ً  ط اْطباعٓا عٔـ ايػمؿٝـ

هلٜٛــ١  ؾإْٗـا عسقــ١ يًتبعجــس  ؾؿٞـ ْؿــظ ايٛقـت ايــرٟ ًٜشــغ ْـٛع َـٔـ ا٫ْطـذاّ ٚايٛســد٠ يف ا    

 .ٚايتُصم

ـ اٯْؿــ١ ايــرنس، أ قــ٤ٛ ايٓكــاط  عًــ٢ ٚ   ــ ــٛ تعسٜ ١ عـٔـ املٓػــأ غــري    ٟ خً ايػمؿـٝـ

ايتطبٝكٞ، ْطع٢ ٖٓا إىل دزاضـ١ ْعـس٠ ايكـسإٓ نإٜـدٜٛيٛدٝا َٚعسؾـ١ مشٛيٝـ١ يف خؿـٛف        

ٌٸ ايػمؿ١ٝ. ٚهلرا ايػسض يف قٛي٘ـ  ، «غـان١ً »عجٓا بتذص١٥ ٚؼًٌٝـ املؿٗـّٛ ايكسآْٞـ     ْطتٗ

ٌٴ عٳ٢ًَ غٳانٹًَ﴿تعاىل:  ُٳ ٌ  ٜٳعٵ ٌٵ ُن ِٵ َأعٵُق ٘ٹ َؾسٳبټُه ٖٵدٳ٣ ضٳبٹ٬ّٝتٹ ٛٳ َأ ٖٴ ٔٵ  ُٳ ِٴ بٹ  .(84)اٱضسا٤:  ﴾ًَ

ٜطتٓبط َٔ ْـ ٖرٙ اٯٜـ١ ايػـسٜؿ١ إٔ ايكـسإٓ ايهـسِٜ ٜـسد َٓػـأ أعُـاٍ اٱْطـإ          

، ٚتعــين ايٓٝــ١ ٚاـًــل ٚايطــري٠ ٚاؿادــ١ ٚاملتطًــب ٚاملــرٖب ٚايطسٜكــ١ ٚاهل٦ٝــ١   ىل غــانًت٘إ

ٌ   ْأىل ، إقـاؾ١ إ . ٚايػـان١ً ٚايبٓا٤ عُـاٍ ٚايطـًٛى   ، ٚتػـهٌ ايعـاٖس ٚا٭  ٗـا تعـين ايػـه

ٚايداخًٝــ١  إىل ا٭ؾهــاز ٚايعٛاطـــ ٚايٓٝــات ايباطٓٝــ١  ْٗــا تػــري أٜكــاّ ،  ؾإاـــازدٞ يًؿــسد

تػًػ١ً باضتُساز ٚبػهٌ َداّٚ يف أعُـام ايطبكـات ايطـؿ٢ً يٲْطـإ، ٚتػـهٌ       َٚ ،يًؿسد

ــًٛى ٚإدزاى ٚإسطـــاع اٱ  ٗ    ،ْطـــإضـ اق ـٝـ ــا عًـــ٢  طٗـــا ٚضـ ٚمتجــٌـ  ،ا اــــافٚؽتًكٗـ

 .(13)ؿا٥ـ ايبازش٠ ٚايجابت١ ايي هلا إساط١  بؿهس ٚإسطاع ١ْٝٚ ٚضًٛى اٱْطإاـ

 

 ـ خؿا٥ـ اإلْطإ ذٟ ايػدؿ١ٝ املتها١ًَ  َٔ ٚج١ٗ ْعس ايكسإٓ  ــــــ1

، ْطإ ايهاٌَ ٚاهلاد٨ ايطبعخؿا٥ـ اٱ  ايطه١ٓٝ َٔ: ـ ايطه١ٓٝ ٚايطُأ1١ْٓٝ

ٗٴِ بٹـرٹِنٔس      ﴿: (11) قًٛب  امل٪َٓنييف ٟ ايطه١ٓٝ ايي أْصهلا اهللأ ٔټ ُقًُـٛبٴ ُٳـ٦ٹ ٚٳتٳِط ٓٴـِٛا  َٳ ٔٳ آ اٖيـرٹٜ

ٔټ ايُكًُٛبٴ ُٳ٦ٹ (. ٚتعترب ايؿـ٠٬ َٔـ أٖـِ َؿـادٜل ٚزَـٛش      88)ايسعد:  ﴾اهللٹ َأ٫ بٹرٹِنٔس اهللٹ تٳِط

ِٵ ٜٳشٵ   ﴿ :ذيو. َٚٔ خؿا٥ـ أٚيٝا٤ اهلل نُا ٚزد يف ايكسإٓ ٖٴـ ٚٳ٫  ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٛٵفٷ عٳًَـ ٕٳ َؾ٬ خٳـ  ﴾صٳْٴـٛ

 (.69 )املا٥د٠:

ـ  :ـ ثبات ايػمؿ8١ٝ ٌ  اٱ َٔ خؿـا٥ ٕ   ،ْطـإ ايهاَـ ، ٚايـي  نُـا ٚزد  يف ايكـسآ
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تٝذ١ يًتكًبات ايسٚس١ٝ ٚا٫قطساب ْ  ،ْطإ املتشًٞ بٗا َٔ ايتكًب يف ايػمؿ١ٝؼؿٔ اٱ

ــ١ ــات   ٢، عــدّ ا٭ضــ ٚاـازدٝ ــ٢ َــا ؾ ِ      ،عً ع ـٔـ ايـٓـ ــسن مبــا ٖــٛ آت َ ـٞـ َـٔـ   .ٚعــدّ ايؿ ٖٚ

ـ َٔـ ايٓـاع    اـؿا٥ـ احمل ٞ   ُٛد٠ هلـرا ايؿٓـ .  أَـا ثبـات ايؿـ٪اد    (18)، سطـب ايبٝـإ ايكسآْـ

َ  ; ٚايكٍٛ ايجابت نؿؿ١ يٝـد٠ يٲ (10)ايرٟ ٖٛ ٜٓبٛع ا٭ساضٝظ ٚايعٛاطـ ٔ يف ْطـإ املـ٪

 ؾٗٞـ ثـ٬خ  ، (15)ايطـًٛى نٓؿـس َٔـ اهلل يًُـ٪َٓني     ٚايجبات يف ;(14)اؿٝا٠ ايدْٝا ٚيف ا٫خس٠

١ اٱْطــإ، ٚأٚتــاخؿــاٍ َٛؾــٛؾ١ يف ايكــسإٓ ٚقــد دــا٤ ايكــسإٓ عًــ٢ ذنــس  .د تجبــت غمؿـٝـ

ػـذس٠  طٝبـ١   ٘ ذيـو ب ٚغـبٻ  ،ميإ ٚايعٌُ ايؿاحلاٱ َاّ ا٫بت٤٬ات نُهاؾأ٠ ع٢ًايجبات أ

 .(16)تتػري أؾًٗا  ثابت ٚؾسعٗا يف ايطُا٤ ٫

ــٓؿظ  0 ــ ايهساَــ١ ٚعــص٠ اي ــس ايكــسإٓ  عـٔـ ٖــاتني اـؿــ    :ـ ني قــُٔ  ايؿــؿات  تًعبٸ

ــبين آدّ ــا ايـــي ،اؿُٝـــد٠ يـ ـ٘ـ اهلل  بٗـ ــ ،نسٸَـ ــات ٚؾكٻـ ـٔـ املمًٛقـ ــجري َـ ٕ إ .(17)ً٘ عًـــ٢ نـ

ؿظ   هلٝـ١ يف  ٞ ْٚؿمـ١ ايـسٚن اٱ  يٛدـٛد ايعٓؿـس املًهـٛت    ْعـساّ  ;خؿٝؿ١  ايهسا١َ ٚعـص٠ ايٓـ

 ٕ ــل اٱْطــا ــت اٱْطــإ ٜطــتشل خ٬ؾــ١ اهلل يف ا٭زض   (18)خً  ،، ٚايهــدن إىل اهلل(19)، دعً

 .(83)ؾ٬ُقات٘

ِ ع٢ً ذنس )اؿٝا٠ ايطٝبـ١( نُهاؾـأ٠ عًـ٢    هسٜدا٤ ايكسإٓ اي :ـ اؿٝا٠ ايطٝب4١

ثـس ايطاعـ١   ٖرٙ ايؿؿ١ ع٢ً ايتُتـع بـايٓعِ اٱهلٝـ١ ايٓاشيـ١ إ     تطًلٚ .(81)ميإ ٚايعٌُ ايؿاحلاٱ

عِ املادٜــ١ ٚايدْٜٝٛــ١تطًــ ٫ٚ ،هلل ٚا٫ضــتذاب١ يسضــٛي٘ عتــرب ايكــسإٓ ايهــسِٜ  ٜٚ .(88)ل عًــ٢ ايـٓـ

عٓــد زبٗــِ ٜسشقــٕٛ  سٝــا٤أ ضــبٌٝ اهلل ، ٚإٔ ايــرٜٔ قتًــٛا يف(80)ف ٚقتـٌـ اؾطــِ سٝــا٠ايكؿــا

 .(84)بايٓعِ ا٫هل١ٝ

كني ايـــٝكني:  ــــ5 ٚغاٜـــ١  ،ميـــإاٱٖـــٛ أمســـ٢ دزدـــات عطـــب ايكـــسإٓ ايهـــسِٜ ايــٝـ

٘  ، ٜ٪تــاٙايعبٛدٜــ١ إىل  ٟٚاملــ٪دٸ ،ٖــٛ قُــ١ ايتكــ٣ٛ ٚايــٛزع  . ؾــايٝكني(85)بـ٘ـ اٱْطــإ ايعابــد يسبــ

ا٤َٚعسؾــ ْطــإ ؾسقاْــّا، ٚهعـٌـ يٲ(86)ايتبؿــري َٚعسؾــ١ ايــرات  ، عٝــح (87)١ عكــا٥ل ا٭غـٝـ

، ٜٚٓاٍ َكاّ اٱَاَـ١ ٚنُـاٍ   (88)اٚات ٚا٭زضع٢ً ز١ٜ٩ ًَهٛت ايطُ ْطإ قادزّاهعٌ اٱ

 .(89)ايٓؿظ

ِ      ،(تعترب )ض١َ٬ ايسٚن :ايكًب ايطًِٝ ـ6 ، َٔـ اـؿـا٥ـ   َٚٔـ دـا٤ زب٘ـ بكًـب ضـًٝ

ٕ   خــس٣  يًا٭ ١ املتهاًَــ١ يف ْعــس ايكــسآ ــإ اهلل بكًــب  ٚذنــس إٔ إ. (03)ػمؿـٝـ ٖــٛ  ضــًِٝتٝ
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ُٻ .(01)اـؿٝؿ١ ايك١ُٝ ّٜٛ ايكٝا١َ ١     عًـ٢  يًكًـب   ٔ ايكسإٓ تعسٜؿـاّ تك أْ٘ـ ْكطـ١ ثكٌـ غمؿٝـ

ٕ اٱ ؿظ   ْطـا ٚايكــ٠ٛ  ،(00)، ٚايكـ٣ٛ ايعاطؿٝـ١ ٚاملٗٝذـ١ هلـا    (08)، ٚأبعادٖـا ايتـدبس  ٚعك٬ْٝـ١ ايـٓـ

ٚايسيـــ١  ،(05)، نايطـــه١ٓٝخـــس٣. أَـــا اـؿـــا٥ـ ا٭(04)ٚايعًُٝـــ١ يٲْطـــإايطـــًٛن١ٝ 

 .ىل تًو اـؿا٥ـ ايس٥ٝط١ٝ، ؾإْٗا َٓطٛب١ إ(07)، ٚايطٗس(06)أؾ١ٚايس

 َـٔـ اـؿــا٥ـ ٚايؿــؿات ا٭خــس٣ ايــي ؼؿـٌـ يٲْطــإ: ـــ ا٫ْطــذاّ ٚايتكــا7َٔ

٫ يٲي٘ ايٛاسد ايرٟ ٫ إي٘ إٚتٛسٝد ٚدٗتٗا غطس ايعبٛد١ٜ  ،تٛسٝد ايك٣ٛ ايٓؿطا١ْٝ املتعدد٠

كــ٣ٛ ايداعٝــ١  يًمــري ٚايػــس  اي نـٌـ ٚاســد٠ َـٔـ  ٕ. إ(08)ٚتعــاىل عُــا ٜػــسنٕٖٛــٛ ضــبشاْ٘ 

ؿظ ايـــي    ُِّـــ (09)ُٗــا اهلل ؾذٛزٖـــا ٚتكٛاٖــا  هلأاملٛدــٛد٠ يف ايـٓـ  ْطــإ عُـــ٬ّ ٌ اٱتسٜــد إٔ ؼ

ْطـإ ذٚ ايهُـاٍ ايػمؿٞـ    ؾؿٞ ٖرٙ املسس١ً ٫ٜعتـرب اٱ  .مٛ ٖدف َعنيٚتدؾع٘  ،ٚٚادبّا

، (43)تعـاىل و اؿـل  عكـا٤ يف دا٥ـس٠ متًٗـ   ، ٜٚكع مجٝـع ٖـرٙ ا٭  يبؿسٙ ٚمسع٘ ٚؾ٪ادٙ َايهّا

، ٜٚٛد٘ـ مجٝـع ٖـرٙ ا٭عكـا٤  بؿـٛز٠      ْا١ْٝ باتؿاي٘ باملبدأ ايٛاسدد ْؿط٘ َٔ ا٭ْ٘ هسِّبٌ إ

 .(41)سٓٝؿّا ،زضاٚات ٚا٭ٖٚٛ ؾاطس ايطُ ،َٚتكا١َٓ يًرٟ خًك٘ َٓطذ١ُ

بأْٗــا خــري نــجري ٜ٪تٝـ٘ـ اهلل َـٔـ  «اؿهُــ١»: ٜــرنس ايكــسإٓ ايهــسِٜ اؿهُــ١ ـــ8

ٕ اهلل بعـح يف  . ٜٚـرنس ايكـسإٓ أ  (40)٘ َٔـ ؾكٌـ اؿهُـ١   ت٢ اهلل بعـ  زضـً  آٚقد  .(48)ٜػا٤

ني َعِّ ، ستــ٢ ٜٓــايٛا (44)هُــ١ٜعًــِ ايعبــاد ايهتــاب ٚاؿ ،يًشهُــ١  ُــّااملــ٪َٓني خــامت ايٓبـٝـ

   .(45) دزد١ املعسؾ١ ٚايهُاٍىلإ ٚؾ٫ّٛ ،ٜٚععِٗ بٗا ،ْصهلا اهلل عًِٝٗبٗرٙ ايٓع١ُ ايي أ

ــ9 ــاز غــسن ايؿــدز  ـ ؿ   : ميهـٔـ اعتب ـٓـ ظ َـٔـ اـؿــا٥ـ ا٭خــس٣   غــسن ايؿــدز ٚاي

١ ٚايهُـاٍ اٱ   ٞ يٲْطإ ذٟ ايػمؿٝـ ٔٻ   ٚ ،ْطـاْ عًـ٢ بـين ايبػـس نٓـٛز َٔـ       اهلل بٗـا قـد َـ

. إٕ (47)يهُـاٍ ٜػـسن ؾـدزٙ يٲضـ٬ّ    ىل دزدـ١ ا ، َٚٔـ ٜـسد اهلل إٔ ٜٗدٜ٘ـ ٜٚٛؾـً٘ إ    (46)زبِٗ

٘   ×دا٠ ١َُٗ يف ايٓب٠ٛ ٚاهلدا١ٜ ايي طًبٗا َٛض٢غسن ايؿدز ميجٌ أ  ، عٓـدَا قـاٍ:  َٔـ زبـ

ٔٸ بٗا ع٢ً خامت زض85ً٘)ط٘:  ﴾زٳبِّ اغٵسٳنٵ يٹٞ ؾٳدٵٔزٟ﴿  .(48)(، ٚذنسٖا اهلل نٓع١ُ نبري٠ َ

١     : ايتــَيـ بــني ايكًــٛب  خــسٜٔـــ ايتــَيـ َــع اٯ  13 َـٔـ ايؿــؿات ا٭خــس٣ يًػمؿـٝـ

تٝـ١  َٔـ بـني ايؿـؿات ٚاـؿـا٥ـ ايرا     «اٱيؿ١»ٚٚزد ذنس  .اٱْطا١ْٝ ذات ا٭بعاد املتها١ًَ

عِ اٱهلٝـ١ ٚاؿبٌـ      (49)ٚأيـ بـني ايكًـٛب   ،يرات اٱْطا١ْٝايي غسضٗا اهلل يف ا ، ٖٚٞـ َٔـ ايٓـ

قـد ٚزد ذنـس ســب   ٚ .(53)يتؿـسم يؿـ١ ٚايٛسـد٠ ٚعـدّ ا   اٱهلٞـ ايـرٟ ٜـ٪دٟ ا٫عتؿـاّ ب٘ـ إىل اٱ     
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هابٝــ١ يف ايتطــاَض  ، َـٔـ املؿــادٜل اٱ (50)، ٚســب ضــا٥س املــ٪َٓني  (58)، ٚســب اـــري (51)اهلل

   .ٚامل٪ايؿ١ بني ايكًٛب يف ايكسإٓ

 

 عًُا٤ ايٓفظ ــــــ عٓدـ املٛضٛعات األضاض١ٝ يف ْعس١ٜ ايػدؿ١ٝ 3

ــ اؾــرب ٚا٫ختٝــاز 1 اضـٞـ املطــسٚن ســٍٛ اؾــرب ٚا٫ختٝــاز: ٖـٌـ ٜٛدـ٘ـ    ضايطــ٪اٍ ا٭: ـ

َٚا ٖٞـ َطـاس١     مث١ ق٣ٛ أخس٣ ٖٞ ايي تكّٛ بريو ٕاٱْطإ عٔ ٚعٞ ٚغعٛز أعُاي٘ أٚ أ

د ٚتٛدٝـ٘ـ ضــًٛنٝاتِٗ    غــماف ٚدزدــ١ ؼهُٗــِ ٚاختٝــازِٖ يف   ٚســدٚد سسٜــ١ ا٭  تسغـٝـ

    ات أؾهازْا ٚضًٛنٓاٌٖ بٛضعٓا ؼدٜد َطازٚ  اي١َٝٛٝ

ؿظ اؿـدٜح ايـرٟ          ؿظ يف عًـِ ايٓـ يكد أؾبض ٖرا املٛقٛع قـط اٖتُـاّ عًُـا٤ ايٓـ

  ٛ ١. ٜـدزع  ايطـً ؿظ  نٝات ٚايتٛدٗــات ايٓؿطٝـ ىل عــد٠ ؾـسم عًــ٢  عَُٛـّا إ  ٜٓكطــِ عًُـا٤ ايـٓـ

عًــ٢ ضــبٌٝ  .اٱْطــإ كتــازٷ ٚســس  بــإٔ ٜــل ٜــ٪َٔؾٗٓــاى ؾس ;ؾــعٝد َطــأي١ اؾــرب ٚا٫ختٝــاز 

ؿظ ذٟٚ املٓشـ٢ اٱ       َصيـٛ ٚزٚدـسش   : ٜعتكـد املجاٍ ٞ ـ ُٖٚـا َٔـ عًُـا٤ ايٓـ  ْطـإ ٫ ــ إٔ اٱ  ْطـاْ

َجًُـا نـإ   ـ غـعٛز١ٜ    ٜتشهِ بٗا عرب بٛاعح ٫ٚ ،ي١ٓٝ١ أٚ اٯميتًو ؾكط خؿا٥ـ املان

ٖ ١ٜ ٚا٫ختٝازَا باؿس ىل سدٍّٚإ ا ٖٛ نا٥ٔ ٜتُتع إ ـ،ٜكٍٛ ؾسٜٚد   ُـا ؾـإٕ   . ٚسطـب اعتكاد

ٌ أ زادٜـاّ نٌ غـمـ ٜطـتطٝع إٔ ىتـاز إ    ستٝادات٘ـ ٚبسعُـ١ طاقات٘ـ    زقـا٤ ا ضـبٌٝ إىل إ  ؾكـ

ٚ املٓشــ٢ َٚصيــٛ ز٩ٜــ١  ٚاقــش١ ســٍٛ اٱزاد٠ اؿــس٠ ٚاؿتُٝــ١ أ ٕ يسٚدــسش . نُــا أ(54)ايراتٝــ١

ــربٟ ــداؾـ ــاسب اٱ  إ ، ٜٚعتكـ ــإ ؾـ ــ١ ٫إٔ اٱْطـ ـــ  زاد٠ ايطٛعٝـ ــسٕٚ ي ــدد اٯخـ ـ٘ـ وـ ٘ مستـ

١ ــل َــ   .(55)ايػمؿـٝـ ــاى ؾسٜ ــإٔ اٱ  ٖٓ ؿظ ٜعتكــد ب ـٓـ ْطــإ نــا٥ٔ قطــسٟ ٚعــدِٜ   ٔ عًُــا٤ اي

ٜعتكد . ضهٝٓسٚإ ىل ؾسٜٚداٱغاز٠ إَٔ بني ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ميهٔ ٚ .ايطًط١ ٚا٫ختٝاز متاَّا

ِ   ٚ ْؿهس ب٘ؾسٜٚد إٔ نٌ َا ْكّٛ ب٘ أ ٌ َٔـ قبٌـ يف   ، ٖـٛ َطـذٻ  ، بٌ ست٢ َـا ْـساٙ يف اؿًـ

 .يف أضـس غسا٥ـص اؿٝـا٠ ٚاملـٛت     ؾٓشٔ دا٥ُـاّ  .زدع١ عٓٗا ٚغري َس١ٝ٥ ط١ ق٣ٛ ٫عُاقٓا  بٛاضأ

ايتعـــا٬َت املتشككـــ١ قبــٌـ ضــٔـ ثـــس ٝتٓا ٚقـــت ايهـــرب تتهـــٕٛ بػـــهٌ ناَــٌـ إٕ غمؿــ إ

   .(56) نإ هلا ؼهِ قدٚد عٝاتٓاايطٔ اييٖٚٞ  اـاَط١،

ؿظ طسٜكــ١ عُـٌـ  املهــا٥ٔؾــساد نُــا ٜعتكــد إضــهٝٓس بــإٔ ا٭   ٕ ، ٚأٜتؿــسؾٕٛ بـٓـ

 .(57)ضًٛنٓا ٜتشدد بٛاضط١ ق٣ٛ خازد١ٝ، ٚيٝظ ق٣ٛ باط١ٝٓ  ط
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 )ايطبٝع١( نجس يتأثريايط٪اٍ ايرٟ ٜطسن ٖٛ: ٌٖ أْٓا نكع أ :ايطبٝع١ أٚ ايرتب١ٝـ 8

 أٚ ايب١٦ٝ احملٝط١ )ايرتب١ٝ( 

، ٚنـإ ٜعتكـد بـإٔ ايكطـِ ا٭نـرب      ٚضـطٝاّ  اؽر ؾسٜٚد يف ٖرا اـؿٛف َٛقؿّا  

ٕ ; ٭ٚ بٝٛيٛدٝـ١ أٟ إٕ اٱْطإ ٖٛ ع٢ً ا٭نجس ْتاز عٛاٌَ ؾطس١ٜ أ ;١ ذاتٞيًطبٝع١ اٱْطاْٝ

ٕ َساسٌـ  نُا أ .طٝٛيٛدٞضاع ؾٝـ ٖٞ  بٓا٤ ذاتٞ أٚ أق٣ٛ َ٪يـ يًػمؿ١ٝ  ـ ٖٚٞ أايرات  

تٓا    ٕ قطـُاّ ـ اؾٓطٞـ ٖٞـ عًـ٢ ْؿـظ ٖـرا املٓـٛاٍ. ٚزغـِ ذيـو ؾـإ          ْٛـا ايعكًٞـ      َٔـ غمؿٝـ

. يكد أغـاز  (58)َهتطب ْتٝذ١ يُٓط تعاٌَ ٚضًٛى ا٭بٜٛٔ خ٬ٍ املساسٌ ايبدا١ٝ٥ َٔ اؿٝا٠

، ٜٚساُٖا أٖـِ  ْ٘ ٜ٪ند ع٢ً ايطباع ٚايٛزاث١. نُا أتهْٛٗا ب٦ٝتٓا ٕ ٦ٖٝتٓا ٫إىل أ «نًٞ»

نجـس غـطس   ْ٘ـ ٜٓشـٛ عًـ٢ ا٭   ـ ايرتب١ٝ ؾإَا َٛقـ زٚدسش سٍٛ َٛقٛع ايطباع  . أ(59)َٔ ايب١٦ٝ

 اٖتُاَــّا ،ديــس، ٚإتسٵ، ٚأيبٹــَٚصيــٛ ،زَٟــٛ :َجـٌـ ،ٕٚخــسآ أغــمافَجًُــا ٜبــدٟ   .ايطبٝعــ١

يعًُـا٤ ايطـًٛى ا٭ٚا٥ٌـ     تبعـاّ ـ   ضـهٝٓس ٚنريو ٜعتـرب إ  .مبذُٛعي ايعٛاٌَ ايٛزاث١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ

ملـتػريات ايـي   ٕ ا، ٜٚكـٍٛ ظـسأ٠: إ  يًتبآٜات ايؿسدٜـ١  ضاضّٝاأ اخت٬ف ايب١٦ٝ ضببّاـ   ()ٚاتطٕٛ

   .(63)ٜٓتر عٓٗا ضًٛى اٱْطإ تٛدد يف ايب١٦ٝ

ٛ ايتكًــب ٚعــدّ ايتكًــب:   ـــ0 ١ اٱْطــإ يف طــٛز   :ايطــ٪اٍ ا٭ضــاع ٖــ ٖـٌـ إٔ غمؿـٝـ

ْطـاْٞ  ٕ ايُٓـٛ اٱ ; ٭ْ٘ـ ٜعتكـد أ  ٜ٪ند ؾسٜٚد عًـ٢ سايـ١ عـدّ ايتكًـب      ٚ ٫ايتػٝري ٚايتشٍٛ أ

١ ايؿــسد ايبــايؼأ، ٜٚــس٣ ٜكــّٛ عًــ٢ َستهــصات ب٦ٜٝٛــ١ ٖـٞـ َـٔـ ْتــاز كتًـــ أْــٛاع   ٕ غمؿـٝـ

. ٚيد٣ آديس َجٌ ٖرا ا٫عتكاد بأْ٘ ست٢ يـٛ  (61)ضٔ ايطؿٛي١ايتذازب خ٬ٍ املساسٌ ا٭ٚىل َٔ 

 .(68)ْ٘ ق٦ٌٝ يًػا١ٜنإ ٖٓاى تػٝري ؾإ

ــد  ـٌـ ٜ٪نـ ــسٕٚ َجـــ  ٚيف املكابـ ــٌٕٛ: إَٓٓعـ ــهٝٓس، ٚإزٜهطـ ــٛ ،ضـ ــسش ،َٚصيـ  ،ٚزٚدـ

 .يريو ْطإ تبعّا، ٚتػٝري غمؿ١ٝ اٱع٢ً تكًب املا١ٖٝ ،ٚبٓدٚزا

١  :ٚايٛاقع١ٝ ايعك١ًٝـ 4 ا٭خـس٣ سـٍٛ ايطبٝعـ١ اٱْطـا١ْٝ: ٌٖـ       َٔ ايتطا٫٩ت ا٭ضاضٝـ

ؼ ا٭  ِ    ؾـساد يف عـامل بـ   ٜعٝـ ١ أٚ أْٗـ ىكـعٕٛ يتـأثري عٛاٌَـ     اطين َتـأثس بايتذـازب ايػمؿٝـ

مثــ١ اخــت٬ف دــرزٟ بــني آزا٤ عًُــا٤ ايطــًٛى ٚعًُــا٤ ايعــٛاٖس. ٜ٪نــد      خازدٝــ١ ٚفــسد٠

: َجــاٍ، َـٔـ أَــا عًُــا٤ ايطــًٛى ; أعًــ٢ ايعٛاَـٌـ ايعكًٝــ١  ،ٚنًـٞـ ،ٚآديــس ،ٚزٚدــسش ،َصيــٛ

 .نرب يًعٛاٌَ ايعاٖس١ٜ، ؾإِْٗ ٜٛيٕٛ أ١ُٖٝ أضهٝٓسإ
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ايعــامل ايبــاطين يهـٌـ ؾــسد ْٚــٛع اْطباعـ٘ـ عـٔـ  ٕٚعًــ٢ ضــبٌٝ املجــاٍ: ٜعتكــد زٚدــسش أ

ٜػـري إضـهٝٓس    يف املكابٌ ٫ٚ عٛاٌَ اـازد١ٝ.نجس َٔ اياؿكا٥ل هلُا تأثري ع٢ً ضًٛن٘ أ

، ٜٚعتكـد بـإٔ ايسدـٛع      ؾرتاق١ٝ يتبٝإىل اؿاي١ ايباط١ٝٓ ا١٫ إغاز٠ إٜأ ضًٛى ايها٥ٔ اؿٞـ

 .إيٝٗا ٖٛ املؿدز ا٭ؾًٞ ؿري٠ عًُا٤ ايٓؿظ املعاؾسٜٔ

ٝـ  ـ5 ْطـإ  ايطـ٪اٍ ا٭ضـاع ٖـٛ: ٌٖـ إٔ اٱ     :١ ايباطٓٝـ١ ٚا٫ْؿعايٝـ١ اـازدٝـ١   ا٫ْؿعاي

ٛ    ٥ٔ ْػط ٜٚبًٛز ضًٛن٘ َٔ ايداخٌ أٚ أنا اؾص  ْ٘ نا٥ٔ َٓؿعٌـ ٚضـًٛنٝات٘ تسمجـإ يًشـ

  ٌ ٍ َٓعــسٕٚ َــٔـ أ  اـازدٝــ١  وُــ ٛ  ،ت، ٚأيـــربآديــس  :َجــا ز٣٩ ا٫ْؿعـــاٍ  ،ٚزٚدــسش  ،َٚصيــ

  .ايداخًٞ

ٟ  ،ع٠ٚ٬ ع٢ً ذيـو ٜٛاؾـل ؾسٜٚـد   ٚ ٌٸ   ،  ٚإزٜهطـٕٛ، َٚـٛز ، عًـ٢ ْؿـظ   بتأنٝـد أقـ

 .(60)َطـاز ايطـًٛى َٛدـٛد٠ دَٚـّا يف بـاطٔ ايؿـسد       ٕ ْكط١َٚٔ ٚد١ٗ ْعس آديس ؾإ. ٖرٙ ايس١ٜ٩

املاٖٝــ١ » :عــاٍ ايــداخًٞ يف ٖــرٙ ايعبــاز٠ ٭يــربتْؿٚميهـٔـ ايعجــٛز عًــ٢ ايػــاٖد املؿــرتض ي٬

١ ٖـٞـ ٖهــرا ا٭ ـ إٔ تؿــس عًــ٢ ايٛســد٠ ايٓطــب١ٝ يًشٝــا٠. ٚنٓتٝذــ١ هلــرٙ ايسغبــ١          ،ضاضـٝـ

ٛى اٱْطـإ اْؿعـايٞ داخًٞـ إىل سـد                اؾـٖٛس ا٭ضـاع ٖـٛ َاٖٝـ١ اٱْطـإ ـ ْـرنس بـإٔ ضًـ

  .(64)«نبري 

ٖــرٙ ايعبــاز٠: يف  ض متاَــّاٖٚــٛ َــا ٜتكــ ،ايــداخًٞ ٜــداؾع َصيــٛ عـٔـ ْعسٜــ١ ا٫ْؿعــاٍ  

ٞ   ي٬شدٖاز ايراتٞ ٫» ذات٘ـ َؿٗـّٛ    سـدٸ ٕ ا٫شدٖـاز ايـراتٞ يف   ؾـإ  ;ميهٔ ٚدٛد سـاؾص خـازد

 .(65)«اْؿعايٞ داخًٞ

زد ؾعٌـ   ْ٘ٛى اٱْطاْٞ ع٢ً أٜكُٕٝٛ ايطً ،عًُا٤ ايطًٛن١ٝ اْؿعايٕٝٛ باطٕٓٝٛإٕ   

 «سـاؾص ـ زد  »از َؿـطًشٞ  ٚاضتذاب١ ؿٛاؾص خازد١ٝ. ٜٚبني إضهٝٓس ضًٛى اٱْطـإ يف إطـ  

 صّ اؾرتاق١ٝ ا٫ْؿعاي١ٝ اـازد١ٝ.ضهٝٓس ًَتٔ إٔ إٖٚرا ٜبِّ. «زد ـ تك١ٜٛ»ٚ

: ٖـٌـ باٱَهــإ َعسؾــ١ ضــاع ٖــٛايطــ٪اٍ ا٭ ايٓعــس٠ ايهًٝــ١ ٚايٓعــس٠ اؾص٥ٝــ١:ـــ 6

َُٓٗـا عًـ٢    ٕ ْـدزع نـ٬٘  خ٬ٍ دزاضـ١  ايهًٝـ١ ايٛدٛدٜـ١ ي٘ـ أٚ هـب عًٝٓـا أ      ْطإ َٔ اٱ

 إٔ اٱْطـإ قابٌـ يًدزاضـ١ يف اجملُـٛع أٚ ايهًٝـ١ ؾكـط.       تباع َدزضـ١ غػـتايت  سد٠  ٜعتكد أ

ٚ ٍ قطعــ١ ايهًــظ ٖــٛ َــا ٜــصاٍ قطعــ١ نًــظ، ٚيهـٔـ عذــِ    ٕ ْؿـــ : إعًــ٢ ضــبٌٝ املجــا

ٚميهٔـ َػـاٖد٠  َؿـاِٖٝ      .(66)َطًكّا أؾػس، أَا اٱْطإ ايٓؿـ ؾًٝظ اٱْطإ ايهاٌَ
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 . زٚدسش، َٚٚصيٛ ،ت، ٚأيربايٓاظس يًهٌ يف ْعسٜات آديس

ؾكط ع٢ً ق٤ٛ َعسؾـ١ ايٓٗاٜـ١    ْطإٚسطب ْعس١ٜ آديس ميهٔ إدزاى ضًٛن١ٝ اٱ  

 .(67)«ٖادؾـاّ  غا٥ٝـاّ  ، ٚبايتايٞاعتباز نٌ غمـ  اثٌ يٓا ٫ميهٓٓا بتاتّا» ، ٜٚكٍٛ:ٚ ايػا١ٜأ

٘ ميهٔـ َعسؾـ١ ْعـاّ ايطـًٛى اٱْطـاْٞ عٔـ       ْـ يف سني إٔ أْؿاز ايٓعس٠ اؾص١ٝ٥ ٜعتكـدٕٚ أ 

 ٚ ــ١  ـٌـ ا٭طسٜــل ػص٥ ٘ دــصا٤ املهِّؼًٝ ــ ــ١ ي ٌ ا٭ٖــِ هلــرٙ  . ٚتعتــرب َدزضــ١ ايطــًٛن١ٝ املُجِّــ  ْ

يعٓاؾـــس َٚ٪يؿـــات  ضـــهٝٓس ٜعتـــرب ايطـــًٛى بػـــهٌ ٚاقـــض تسنٝبـــاّ ايٓعـــس٠. ٚيف ْعـــاّ إ

ػـهٌ ايطـًٛى   هب اؽـاذ ايعٓاؾـس اؾص٥ٝـ١ ايـي ت     ٜكّا، ٚملعسؾ١ ايػمؿ١ٝ أاختؿاؾ١ٝ

 .(68)ٚسد٠ دزاض١ يًطًٛى اٱْطاْٞ

ــ 7 ـــ ٖـٌـ إٔ اٱْطــإ نــا٥ٔ ميــازع ضــًٛن٘    :ايطــ٪اٍ ٖــٛ ١ ٚغــري املٓطكٝــ١:املٓطكٝ

غـعٛز١ٜ تطـٛم اٱْطـإ إىل  ازضـ١      ٕ مثـ١ قـ٣ٛ غسٜصٜـ١ ٫ٚ   بٛاضط١ أٚ ؼت تأثري عكً٘ أٚ أ

  ضًٛى َا

٭ٕ َععِ ضـًٛنٝات٘ تـتِ    ;بؿٛز٠ غري َٓطك١ٝ ضاضّااٌَ ايٓاع أٜتع باعتكاد ؾسٜٚد  

 .(69)ميهٔ ي٘ ايتشهِ بٗا ٫ٚ ،غعٛز١ٜ ثس سٛاؾص غسٜص١ٜ ٫إ

غـعٛزٟ يًعكٌـ هلـا ضـًط١     ٕ ايرات ايي  تكع بؿٛز٠ نا١ًَ يف ايكطـِ اي٬ َٚٔ ٖٓا ؾإ

ٖٞـ ايـي متتًـو    ٕ ايـرات  ، ٚإْ٘ ٜؿسط عكـدٖا ، أَا اؿه١ُ ؾإبعاد ايػمؿ١ٝع٢ً مجٝع أ

 .(73)، ٚيٝطت اؿه١ُزادتٓاإ

ٞ  ٚيف املكابٌ ٜعتكد َٓعسٕٚ َٔـ أ   ٛ ، (Kelly) َجـاٍ نًـ  ،ٚبٓـدٚزا  ،زٚدـسش ٚ ،َٚصيـ

ٕ اْطباعـــات َتؿا٥ًـــ١ ســـٍٛ َاٖٝـــ١   ــٔـ وًُـــٛ (،alport) ٚآيبـــٛزت ،(murray)َٚـــٛزٟ 

. ٚزغـِ  ات ؾهس١ٜ ٚعك١ْٝ٬ متـازع ضـًٛنٗا أٜكـا بعك٬ْٝـ١    ٕ بين ايبػس نا٥ٓأ ،ْطإاٱ

. نُـا ٜعتكـد زٚدـسش     (71)، ٫ إٔ ْهٕٛ ايكـش١ٝ هلـا  ْٓا مدد غمؿٝتٓابأ ٞنً ذيو ٜعتكد

ـ٘ـ بٛاضــط١ إ  طــإ نــا٥ ْإٔ اٱ ــتشهِ ب ـٞـ ٜ ــامل   دزاى غــعٛزٔ َٓطك ٟ  عـٔـ ْؿطـ٘ـ ٚعـٔـ ايع

 .(78)غعٛز١ٜ  ٚاي٬َٓطك١ٝ ع٢ً ضًٛى ا٭ؾساد٫ٜٚ٪َٔ بتأثري ًَشٛظ يًك٣ٛ اي٬ ايتذسٜ ،

ٌٖ إٔ اؿـاؾص ا٭ضـاع يًطـًٛى     :ٖٛضاع ايط٪اٍ ا٭ايبشح عٔ ايتٛاشٕ ٚايُٓٛ:  ـ8

٫  نإ ؾسٜٚد ٜعتكد إٔ مجٝـع أْػـط١    ايتشسى مٛ ا٫شدٖاز ٚايتهاٌَ أْٚطإ ٖٛ يف اٱ

١٦، ٚأ  دٌ ايتكاٱْطإ ْعُت َٔ أ َٓـ١  يف  ٕ ايػسا٥ـص ايها ًٝـ َٔ ايتٛتسات اؾطـ١ُٝ ايطٝـ
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ا  ، ٱهـاد ايتـٛتس  ايرات تعٌُ باضتُساز َٔ أدٌ إ أدٌـ  ْطـإ ٜطـًو َٔـ    ، ٚإٔ اٱظٗـاز ْؿطٗـ

أٚ ايسقـا   اي٬تـٛتس ٖـٛ ايٛؾـٍٛ إىل سايـ١    ؾـًٞ يًـرات   تكًٝـ ٖرٙ ايتـٛتسات; ٭ٕ اهلـدف ا٭  

ــل ــاتٞ يًطــًٛى     انــإ َــٛز  .(70)املطً ــادٍ اؿٝ ــّٛ ايتع ــداؾع  بػــد٠ عـٔـ َؿٗ ، ٜٚعتكــد إٔ ٟ ٜ

هلــدف املٗــِ يًطــًٛى ْطــاْٞ  ٖـٞـ اايسغبـات ٚاؿادــات ايــي تؿكـٞـ إىل ايتــٛتس يف ايعُــل اٱ 

هـاد ٚخؿـ    إْطإ ٖٞ بػهٌ ٜعٌُـ باضـتُساز عًـ٢    ٚيف اؿكٝك١ ؾإٕ َا١ٖٝ اٱ .ْطاْٞاٱ

 .(74)با١ٜٓ املستبط١ باؿاد١ ٚايسغب١سات املتايتٛت

ٛ  ،آديـس  :يف املكابٌ ٖٓاى ؾسٜل َجٌٚ   ٜ٪َٓـٕٛ بتهاٌَـ     ،يبـٛزت ، ٚآٚزٚدـسش  ،َٚصيـ

ايطاملني ُٖـا عًـ٢ ايـدٚاّ     ٕ ايطؿٌ ٚايهبريآيبٛزت  ٜعتكد إٔ : إع٢ً ضبٌٝ املجاٍٚ .ا٫عتكاد

٣ ا٭ٚيٞ ٚاملإَٔٛ ٚايتعاٌَـ اؿٝـاتٞ   ، ٚيف ساٍ ا٫ػاٙ إىل َا ٚزا٤ املطتٛيف ساٍ خًل ايتٛتس

ــي ٜتُٓا  ٚأ ــد٠ اي ـ      ٕ ايتذــازب اؾدٜ ـٝـ ــ٢ أضــاع تكً ــا عً ــا ٫ميهـٔـ طسسٗ ٖــا ايهــجري َٓ

   .(75)ايتٛتس

ٖـٛ: ٌٖـ تٛدـد إَهاْٝـ١     ضاضٞـ  ايطـ٪اٍ ا٭ : ري ايكابـٌ يًتعـسف  ايكابٌ يًتعسف ٚغـ 9

   ٚ ٔ ٜ٪َٓـٕٛ باؿتُٝـ١   سٕٚ  ٖـ ٜـس٣ َٓعِّـ    ٫ يًتعسف ع٢ً اٱْطإ عـرب املؿـطًشات ايعًُٝـ١  أ

د٠  يًطـًٛى  ٕ املباد٨ املٛيِّ، أٚٚاتطٕٛ ،ضهٝٓسإٔ اٱْطإ قابٌ يًتعسف. ٜٚعتكد إ ٚاؿكٝك١

ـ   اٱ ٞ   كــد أ يهـٔـ زٚدــسش  ٜعت   ،ْطــاْٞ قابًــ١ يًهػــ  ،ٕ عــامل ايتذــازب  عــامل خؿٛؾـــ

٘ ٚميهٔ َعسؾت٘ بؿٛز٠ خايؿ١ ٚناًَـ١ بٛاضـط١ ايؿـسد ذ    ٜٚـبني ٖـرا ايهـ٬ّ يسٚدـسش       .اتـ

  .(76)ًتعسف عرب َؿطًشات ع١ًُٝ عت١طإ غري قابٌ يْإٔ اٱ

ٕ  ٕ عًِ ايٓؿظ غنُا ٜعتكد  آديس أ   ٚعًٝ٘ـ ؾُٔـ    .ري قادز ع٢ً َعسؾ١ سكٝكـ١ اٱْطـا

ــت     ايتطــسم إؾكـٌـ ا٭ ــ١ ايــي ناْ ــو املؿــاِٖٝ ايٓعسٜ ع تً ــرٜٔ   ىل تٛضـٝـ ــد٠ يً ــ١  َٚؿٝ ػسٜبٝ

   .(77)ٚسٝاتِٗ اي١َٝٛٝدٌ َعسؾ١ ذاتِٗ ٜطعٕٛ َٔ أ

 

 ــــــ ايهسِٜعات األضاض١ٝ يٓعس١ٜ ايػدؿ١ٝ يف ايكسإٓ ـ املٛض4ٛ

 ٫، ٚإْطـإ نـا٥ٔ سـس    إٔ اٱىل إثـس َطايعـ١ ايكـسإٓ ْتٛؾٌـ إ    اؿت١ُٝ ٚا٫ختٝاز:   ـ1

طا٥ٌـ   عٌُـ ٫   ْطـإ سـساّ  ٌ  ْٚصٍٚ ايهتب ايطُا١ٜٚ َٔ دٕٚ إٔ ٜهـٕٛ اٱ ايسض ؾإٕ ف٤ٞ

 ٘ ظ بٛضــع أٟ عاَـٌـ أ(78)َٓـ ٚ قــ٠ٛ إٔ تــ٪ثس عًــ٢ ضــًٛى ٚأؾعــاٍ . ٫ٜٚعــين ٖــرا ايهــ٬ّ إٔ يـٝـ
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ٍ ٚإ ا املكؿٛد َٔ ذيو إٔ اٱْطـإ قـادز عًـ٢  أدا٤ أ    ،اٱْطإ عـدّ تأدٜتٗـا   زاد ،  ٚإٕ أؾعـا

ــ١ أٜكــّا إٔ     ،زغــِ نـٌـ ايعٛاَـٌـ  ٚايعــسٚف   ،خــس٣، ٜٚتعاَـٌـ بطــًٛن١ٝ أ اٜ٪دٜٗــ ٫أَهٓ

.  َٔـ  دٗـات كتًؿـ١    ٕ ْ٪ٜـد ٖـرا ا٫دعـا٤   ايكدز٠ ٚاٱزاد٠ اٱهل١ٝ. ٚميهٓٓا أٝاد٠ بط قتؿعّا

ّا ْطإ كـري يٮعُاٍ ايي ٜهٕٛ اٱ املتعًك١ باملط٪ٚي١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ  : اٯٜاتضبٌٝ املجاٍ ؾع٢ً

٘  ْطــإ  َطــ٪٫ّٚايكــسإٓ ايهــسِٜ تعتــرب اٱ ٚتٛدــد آٜــات نــجري٠ يف   ،دا٥ٗــايف أ ــ   :عـٔـ أعُاي

ٖٹٝٓٳــ١ْ﴿ ُٳــا َنطٳــبٳتٵ زٳ ٌټ ْٳِؿــٕظ بٹ ٍٴ ﴿ٚ ،(80)املــدثس:  ﴾ُنــ ٕٳ٫ ٜٴطٵــَأ ِٵ ٜٴطٵــَأُيٛ ٖٴــ ٚٳ ٌٴ  ُٻــا ٜٳِؿعٳــ  ﴾عٳ

ٕ  ايـي تـسدِّ   ،(79)ٚنريو اٯٜات املتعًك١ بايٛعد ٚايٛعٛد ،(80)ا٭ْبٝا٤:   :ض  اختٝازٜـ١ اٱْطـا

ٗٳــازٴ    ﴿ ْٵ ٗٳـا اَ٭ َٹــٔ تٳشٵتٹ ٓٳـاتٹ دٳٓٻــاتٺ تٳذٵـٔسٟ  َٹ ٚٳامُل٪ٵ َٹٓٹنيٳ  ، ٚنــريو (78)ايتٛبـ١:   ﴾ٚٳعٳـدٳ اهلُل امُلــ٪ٵ

ذا مل ، أٟ إٕ اٱْطـإ إ ُٖٝـ١ ،  ٖٚـٛ َبشـح يف غاٜـ١ َٔـ ا٭    ْطإاٱ١ بابت٤٬ ٜات  اـاؾٸاٯ

ٞ   تهٔ يدٜ٘  قدز٠ ا٫ْتماب ٚا٫ختٝاز ؾ٬  :ٜٛدد َع٢ٓ عك٬ْٞ  ي٬بت٤٬ أٚ ا٫َتشـإ اٱهلـ

ُٳـ٬ّ ﴿ ٔٴ عٳ ِٵ َأسٵطٳ ٗٴ ٜټ ِٵ َأ ٖٴ ٛٳ ٗٳا يٹٓٳبٵًُ َٳا عٳ٢ًَ اَ٭زٵٔض ٔشٜٓٳ١ّ ٖي ٓٳا  يو ،  ٚنـر (6)ايهٗــ:   ﴾ٔإْٻا دٳعٳًِ

ٓٳاٙٴ   ﴿ :، سٝح ٫ ٜٛدد أٟ إدبـاز عًـ٢ ذيـو   ْبٝا٤ع٢ً ؾعٝد قبٍٛ أٚ زؾ  ٖدا١ٜ ا٭ ٜٵ ٖٳـدٳ ْٻـا  ٔإ

َٻا َنُؿٛزّا ٚٳٔإ َٻا غٳانٹساّ  ٌٳ ٔإ َٹٔ ﴿ٚ ،(0)اٱْطإ:  ﴾ايطٻبٹٝ ٝٴ٪ٵ ُٳٔ غٳا٤ َؾًِ ِٵ َؾ َٹٔ زٻبُِّه ٌٔ اَؿلټ  ُق

ٝٳِهُؿسٵ َٳٔ غٳا٤ َؾًِ  .(89)ايهٗـ:  ﴾ٚٳ

١٦  بؿــساس١  إٔ اٱتٛقــض يٓــا ٖــرٙ    ، زغــِ عــدّ ْطــإ نــا٥ٔ كتــازاٯٜــات املكـٝـ

ٌ  ،بع  ايعٛاٌَ  ايباطٓٝـ١  اضتطاعتٓا إغؿاٍ  ،ٚايعٛاٌَـ اـازدٝـ١   ;ٚايسغبـات  ،ايػسا٥ـص  :َجـ

ٞ  ٚايعكـاب  ،دـس ،  ٚا٭احملؿصات يف ايب٦ٝـ١  :َجٌ ٖـٛ  ٚقـد ٜهـٕٛ ذيـو     .، يف ايطـًٛى اٱْطـاْ

ــ١ ٚاؾــ    يف إميــإايطــبب  ؿظ باؿتُٝ ـٓـ ــا٤ اي ـٔـ أ  ربعًُ ــسغِ َ ــ٢ اي ــ١  ، ٚعً ـٌـ ايٛزاثٝ ٕ يًعٛاَ

ــ١ دٚزاّ  ــات ايبٝٛيٛدٝ ــيف تهــٜٛٔ ايطــًٛى ؾإ  ٚايتبآٜ ظ ؾــشٝشاّ  ْ٘ ـٝـ ــو ايطــبب    ي ــاز ذي اعتب

ٕ ْػؿٌ ايبعـدٜٔ املـادٟ ٚاملعٓـٟٛ يٲ   ٕ ا٭ضاع; اذ يٝظ بٛضعٓا أ ٚقـد ثبـت ٚدـٛد ايبعـح      .ْطـا

   .(83)عٟٓٛ عرب ايرباٖني ايؿًطؿ١ٝ ٚاٯٜات ايكسآ١ْٝامل

إٔ اٱْطـإ زغـِ أْ٘ـ نـا٥ٔ  ؾـاسب      ىل ٬ٍ دزاض١ َعُكـ١ يًكـسإٓ ْتٛؾٌـ إ   خ َٔٚ  

ظ باملطــت٣ٛ املطًــل ٚاختٝــاز  ؾــإٕ زاد٠إ ٕ ٖــرٙ ، زغــِ أْطــإقٝــٛد أَــاّ اٱٚتٛدــد  ،ذيــو يـٝـ

 .تؿادز شَاّ ا٭َٛز َٔ ٜد اٱْطإ ايكٝٛد ٫

تاز ث٬خ ذٚام َٔ ْسطب زأٟ ايعًُا٤ املطًُني ؾإٕ ايطباع ٚا٭ايطبٝع١ ٚايتٗرٜب: ـ 8
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ـ زاد; َٚا ٜعـرب عٓ٘ـ بـاٱ   ٚايب١٦ٝ ;ٟ ايٛزاث١، أفُٛعات َٔ ايعٛاٌَ ٖـرٙ ايعٛاٌَـ    ٠. ٚتتهـات

إٔ ايطبٝعـ١  ىل ْتٛؾٌـ إ  ٜكـاّ ، ٚتػهٌ اهل١٦ٝ ايعك١ًٝ يٲْطإ. ٚإثس قسا٠٤ ايكسإٓ أؾُٝا بٝٓٗا

ِ َٔـ ذيـو   يًعٛاٌَ ايرتب١ٜٛ ٚايب١ٝ٦ٝ أنجس َٔ ايعٛاٌَ ايٛزاثٝـ١. ٚعًـ٢ ايـسغ   ْطا١ْٝ ؽكع اٱ

ٌ  اٱضــ٬ّ ٫ٜٓهــس تــأثري ٕ ؾــإ ثريٖــا  ، بـٌـ إٕ َٛقــع اٱْهــاز ٖــٛ تأ ايٛزاثــ١ بػــهٌ ناَــ

ظ ا٭َــس أاؿتُـٞـ ٚاملؿــريٟ َٳــ، أٟ يـٝـ ُابــٛاٙ طٝــبني ؾٗــٛ طٝــب  نــإ أ ٔٵٕ  ؾايٛزاثــ١   .َجًـٗـ

ِّٗـ  عاٌَ َٔتعترب  فسد  ١    ، ايـي تطـتطٝع أ  د٠ايعٛاٌَ  املُ  .ٕ تهـٕٛ ذا تـأثري عًـ٢ ايػمؿٝـ

ٚا٭دـصا٤   .ٕ تهـٕٛ ايعًـ١ ايٓاقؿـ١   ، ٚتطـتطٝع أ ١ ايتا١َٕ ايٛزاث١  يٝطت ايعًٓ: إس٣خٚبعباز٠ أ

 .(81)نٌ غ٤ٞ  ايتؿسؾات اٱزاد١ٜ ٚايطٛع١ِٖٝ َٔ ، ٚا٭خس٣ ٖٞ ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝا٭

 ٞ ١ املعٜٓٛـــ١ إ ×ٚقـــد أغـــاز ا٫َـــاّ عًـــ ىل ايبعـــد ايـــٛزاثٞ  هلـــرٙ يف بـــاب ايػمؿــٝـ

ِ ٗٗا ببــرٚز ٚقــعٗا اهلل  ٚغــبٻ ،اـؿــا٥ـ ــ ،ؼــت تؿــسؾٗ ــ١    ث ِ ذنــس  دٚز ايعٛاَـٌـ ايب٦ٝٝ

 .(88)ز يف تؿتض تًو اـؿا٥ـ ٚاملٝصاتزاد٠ ٚا٫ختٝاٚاٱ

اّ أ ٜ٪ند ايكسإٓ ايهسِٜ تأنٝـداّ  :قبٍٛ ايتكًب ٚزؾ  ايتكًبـ 0 عًـ٢ ايُٓـٛ    ضاضٝـ

ــ١     ، ٚأْطــاْٞٚا٫شدٖــاز اٱ ــع املساسـٌـ ايعُسٜ ــادز يف مجٝ ــ٢ إٕ ا٫ْطــإ  ق ريات  عً ـٝـ هــاد تػ

ري ٚايتــأثس ٜهــٕٛ أ    ، ٚإٔيٓؿطـ٘ـ ــ٣ٛ يفٖــرا ايتػـٝـ ١     ق ني ايطؿٛيــ١ يف تػــهٌٝ غمؿـٝـ ضـٓـ

ٌ      . ٚإذا اضتطعٓا أْطإاٱ ؿظ ٚاؾطـِ ٚايتعاٌَـ بُٝٓٗـا ضٝشؿـ بػـهٌ   ـ  ٕ ْبني  زابطـ١ ايٓـ

ؿظ نــبري إايتــأثس ٚايتكًــب أنــرب ـ    ، سٝــح قــاٍ اهلل َــا ىل ســدٍّ; ٭ٕ تــأثري اؾطــِ عًــ٢ ايـٓـ

ِٵ﴿ تعاىل: َٳا ٜٳعٵبٳُأ بٹُه ٌٵ  ٛٵ٫زٳ ُق ٕٴ يٹصٳاَّابِّٞ َي ٛٵفٳ ٜٳُهٛ ِٵ َؾطٳ ِٵ َؾَكدٵ َنرٻبٵتٴ )ايؿسقإ:  ﴾ دٴعٳا٩ٴُن

ِ  ، أٟ إذا مل تكسأْٚٞ ؾًٔ أ(77 ِٳ زٳبِّـوَ   ﴿،  ٚسُٝٓـا ٜكـٍٛ:   عبـأ بهـ ٘ٹ    ٚٳاذٵُنـٔس اضٵـ ٝٵـ ٌٵ ٔإَي ٚٳتٳبٳتٻـ

:  ﴾تٳبٵتٹـ٬ّٝ  ِٵ  ﴿قــاٍ تعـاىل:   ٜكـاّ ، ٚأ(8)املصَـٌـ ٚٳَأْـتٴ )اٱضــسا٤:  ﴾ضٴــَهازٳ٫٣ تٳِكسٳبٴــِٛا ايؿٻــ٠َ٬ 

ؿظ ، أثري ايعــاٖس عًــ٢ ايبــاطٔ. ٜٚ٪نــد ذيــو تــأ(07 .  ٚتــبني ٖــرٙ ٚ تــأثري اؾطــِ عًــ٢ ايـٓـ

 .املاد١ٜ هلا تأثري ع٢ً ايٓؿظ ٚا٭بعاد اـاؾ١ بعًِ ايٓؿظ اٱْطإْٞ ايطًٛنٝات اٯٜات أ

ٛٵ٫ ﴿ نُا ٜكٍٛ اهلل تعـاىل:   ٚٳَيهٹـ    َؾًَـ ٓٳا تٳكٳـسٻعٴِٛا  ِٵ بٳِأضٴـ ٖٴ ِٵ   ٔإذٵ دٳـا٤ ٗٴ  ﴾ٔ َقطٳـتٵ ُقًُـٛبٴ

ِ ذيـو عٔـ تـأثري ايـ      ،ْػـ٬م ايتكـسع  . ٖٚٓا ت٪دٟ ايكطا٠ٚ املعٜٓٛـ١ إىل ا (00)ا٭ْعاّ:  ٓؿظ ٜٚٓـ

ري باضـتُساز   إذّا َٔ ايٛاقض إٔ ايطبٝع١ اٱْطا١ْٝ ٖٞ .ع٢ً اؾطِ ٕ نـإ  ، ٚإيف طٛز ايتػٝـ

 .تأثري أضسع يف بع  املساسٌ َٔ عُس ايطؿٛي١هلرا ايتػٝري 
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. ٚإذا نـإ اٱْطـإ   تؿهسٙ َٔ اـؿا٥ـ ايعا١َ يٲْطإ :١ٝ ٚاملػاٖد٠ايعك٬ْـ 4

ٛٸّا ِٸ  َــدع  ;قــٛاّ يًتــٛبٝخايراتٝــ١. ٚإذا تعــسض أعـٔـ قدزتـ٘ـ  يًتأَـٌـ ٚايتــدبس ٚايتؿهــس ؾٗــرا ٜـٓـ

ظ ذيــو بطــبب عــدّ ايــتؿهري ،بطـبب عــدّ ايتعكـٌـ ٚايتؿهــس  ٖــٛ بطــبب عــدّ   ــا،  ٚإؾًـٝـ

ِٵ ٜٳتٳَؿٖهــسٴٚا ؾٹــ ﴿ :تؿهــس َعــني ــ ٚٳَي ِٵَأ ٔٗ ــ ا  ٜٛؾـٞـ ايكــسإٓ بايطــري  نُــ .(8)ايــسّٚ:  ﴾ٞ َأُْؿطٹ

ِ    خر ايعرب ;  ٭قؿ٢ ْكاط ايعاملٚايطؿس اىل أ ٌٵ  ﴿ :َٔ اؿٛادخ ايـي ٚقعـت  يطـا٥س  ا٭َـ ُقـ

ٕٳ عٳاقٹبٳ١ُ امُلَهرِّبٹنيٳ ـٳ َنا ٝٵ ِٻ اُْعسٴِٚا َن ،  ٚعًـ٢ ايـسغِ َٔـ    َع ٖراٚ .﴾ضٹريٴِٚا ؾٹٞ اَ٭زٵٔض ثٴ

ٞ      ٕ ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ  أ زاد٠ اؿـس٠   ؾـإٕ املعسؾـ١ ٚاٱ   ،ٚايعٝٓٝـ١ تـ٪ثس عًـ٢  ـط ايطـًٛى اٱْطـاْ

 ـَـٛز ايعكًٝـ١ ٚايباطٓٝـ١      َٔـ ا٭  ٖٚٞـ مجٝعـاّ   ـٚا٫ختٝـاز  ٚايكؿـد ٚايٓٝـ١ ٚدٜٓاَٝـ١ ايـتؿهري        

ْطـا١ْٝ  ملعسؾـ١ اٱ ٕ اس. ٚمبـا أ ىل نا٥ٔ ْػٝط  َٚـ٪ثِّ ٍ اٱْطإ َٔ نا٥ٔ اْؿعايٞ عت إؼِّ

 .١ُٖٝيف غا١ٜ ا٭ ٜكّاضًٛن٘  ؾإٕ َطت٣ٛ َعسؾ١ ا٭ؾساد ٖٛ أ ز ع٢ًس باضتُسات٪ثِّ

نــجري٠ إىل ايتأَـٌـ يف آٜــات ايهــٕٛ،  ضــاع ٜــدعٛ ايكــسإٓ يف آٜــات  ٚعًــ٢ ٖــرا ا٭  

ٚٳاَ٭زٵٔض﴿ ؾٝكٍٛ: ٚٳاتٹ  ُٳا ٕٳ ؾٹٞ خٳًِٔل ايطٻ ٜٳتٳَؿٖهسٴٚ  .﴾ٚٳ

 .ؾهس١ٜ نـجري٠ ْطإ ٜتُتع بطاقات عك١ًٝ ٚ: إٕ اٱ٫ّٚايطابك١ أٜات ٜطتٓبط َٔ اٯ  

ري َؿـريٙ    : إٔ ٚثايجـاّ  .ْطإ ٖرٙ ايطاقـات ايراتٝـ١  ٕ ٜؿعٸٌ اٱ: أزاد اهلل تعاىل أثاّْٝاٚ ٜكـّٛ بتػٝـ

 .بانتطاب ايتذازب ايػمؿ١ٝ

٘ ْـ أىل ْتٛؾٌ َٔ خ٬ٍ قـسا٠٤ اٯٜـات ايكسآْٝـ١ إ    :ـ ايعٌُ ايباطين ٚايعٌُ اـازد5ٞ

ْ٘طــاْٞ هــب ايبشــح عـٔـ ايطــبب ا٭ضــاع يًطــًٛى اٱ     ٕٻ ﴿ يف ايعُــل اٱْطــاْٞ:  ٚتكؿـٝـ ٔإ

ٌټ ٚٳايُؿ٪ٳادٳ ُن ٚٳايبٳؿٳسٳ  ُٵعٳ  َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ ايطٻ ٘ٴ  ٓٵ ٕٳ عٳ : . نُا ٜكـٍٛ تعـاىل  (06)اٱضسا٤:  ﴾ُأٚي٦ٹَو َنا

ٖٹٝٓٳـ١ْ   ﴿ ُٳـا َنطٳـبٳتٵ زٳ ٌټ ْٳِؿٕظ بٹ ، أٟ إٔ اٱْطـإ زٖٔـ أعُاي٘ـ ٚتؿـسؾات٘،     (08)املـدثس:  ﴾ ُن

 .ٕ ايؿسد َط٪ٍٚ عٔ ضًٛن٘ ٚتؿسؾ٘مبع٢ٓ أ

ؾإْ٘ ٫ هـٛش تكؿٞـ ايطـبب ا٭ضـاع يًطـًٛى       اتٗاثريٚزغِ إٔ يًعٛاٌَ اـازد١ٝ تأ  

ٕ يف باطٔ اٱ . ٖٚـرٙ اٯ   ٚا٫ختٝـاز  ،زاد٠، نـاٱ ْطـا ٍ  ٜـ١ ايكسآْٝـ١  ،  ٚقـ٠ٛ ايتعكٌـ  :، ايـي تكـٛ

ِٻ ٔإَيــ٢ زٳ   ﴿ ــ ٚٔشٵزٳ ُأخٵــسٳ٣ ثٴ ٚٳأشزٳ٠ْ  ٚٳ٫ تٳــٔصزٴ  ــا  ٗٳ ٝٵ ٌټ ْٳِؿــٕظ ٔإ٫ٓ عٳًَ ِٵ ٚٳ٫ تٳِهطٹــبٴ ُنــ ــسٵدٹعٴُه َٻ بُِّهــِ 

ٕٳ      ٘ٹ تٳمٵتٳًٹُؿـٛ ِٵ ؾٹٝـ ُٳـا ُنٓـتٴ ٓٳبِّـ٦ٴُهِ بٹ ٝٴ ٔ   ْـ ، تعـين أ (164)ا٭ْعــاّ:  ﴾َؾ ايطــبب  ٘ هـب ايبشـح عـ

 .يف داخٌ ٚعُل اٱْطإضاع يًطًٛى ا٭
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ط َٔـ ايسغبـ١ ايبشتـ١     اٱ املٓطكٞ ٚاي٬َٓطكٞ:ـ 6  ،ٚايطـعٞ يًـر٠ ٚاملتعـ١    ،ْطـإ خًٝـ

   ٞ ِ ايعكًـ ; َٚٔـ دٗـ١   ْ٘ـ ٜطـام ب٘ـ َٔـ دٗـ١ مـٛ املتـع ٚايًـرات        إؾ .ٚنريو ايـٛعٞ ٚايتشهٝـ

ِ ايعكًٞـ مـٛ اؿٝـا      أخس٣ ٜطٛم ايعكٌ اٱ  .٠ املعتديـ١ ْطإ بٛاضط١ ايـٛعٞ ايـراتٞ ٚايتشهٝـ

  ٕ ١ اٱْطــا ـ٘ـ    .ٖٚــرا ايتٓــاق  ٜــ٪دٟ إىل  ــٛ غمؿـٝـ ؾعًــ٢ قــدز َــا ٜعطـٞـ اٱْطــإ يف سٝات

ٕ  يٝطٟٛ بطسع١ َساسٌ ايتهاٌَ ;ًعكٌا٭ؾاي١ ي  ـا٤  يف إ ٜكـاّ قـد ضـع٢ أ   ، ٜهـٕٛ اٱْطـا

 يعكًٝـ١  َٔـ دٕٚ تػـػٌٝ ٚتؿعٌٝـ اؿـٛاع،     َٔـ املتعـرز  ؼكٝـل املعسؾـ١ ا    إٔ نُـا   .غمؿٝت٘

ٚعًــ٢  ،ْطــإ بؿــٛز٠ ذاتٝــ١َٛدــٛد٠ يف اٱ ٕ املعسؾــ١ ايعكًٝــ١ٚإ .ٚقبـٌـ تبًــٛز ايرٖٓٝــ١ ٚايعكًٝــ١

ٕ ٚيـرا ؾـإٕ اؿهـِ عًـ    . (80)، تتشٍٛ مبـسٚز ايـصَٔ إىل قـ٠ٛ ؾعًٝـ١    غان١ً ق٠ٛ ذات١ٝ  ٢ اٱْطـا

 ; ظ سهُـاّ   ،بطـبب غسا٥ـصٙ   بأْ٘ نا٥ٔ غري َٓطكٞـ ٝـ    ; ٭ؾـا٥باّ   يٝـ  ىل١ إْ٘ـ تٛدـد قـ٣ٛ عكً

تٛدٝ٘  ايتؿهس ٚايبعد ايتعكًٞ يٲْطـإ  ْ٘ َت٢ َا مت ٜعتكد اٱض٬ّ أ .داْب ايك٣ٛ ايػسٜص١ٜ

، ٚضُٝٝص ؾٛاب١ٝ ٚعدّ ؾٛاب١ٝ  نجس ق٠ٛ ْٚػاطّايف ا٫ػاٙ ايؿشٝض  ؾإٕ اٱْطإ ٜؿبض أ

طإ  ٚا٭ٖـٛا٤ ايٓؿطـا١ْٝ:       ٚيف غـري   ،نجـس َٛز بٓعس٠ ثاقب١ أا٭  ذيـو ٜطـكط عٓاْ٘ـ بٝـد ايػٝـ

   .(84)«مل ٜٗرب ْؿط٘ مل ٜٓتؿع بايعكٌ َٔ»

عٔـ   ٖٚٞـ عبـاز٠    ،ٜـستبط ٖـرا ايبشـح بايـدٚاؾع ٚاؿـٛاؾص     ْصعـ١ ايتـٛاشٕ ٚايُٓـٛ:     ـ7

يهٔـ َـاٖٛ َٓػـأ    ٚ ػـاٙ َعـني.  افُٛع١ عٛاٌَ باط١ٝٓ  ت٪دٟ إىل قٝاّ اٱْطإ بطًٛى يف 

ميهـٔـ  ٚ...  ;ْعسٜــ١ ايػسا٥ــص   َٚـٔـ أٜـٔـ تٓبــع ؾتٛدــد ْعسٜــات كتًؿــ١:  اؿــٛاؾص ٚايبٛاعــح

ٛيٛدٞ زادٜــ١ ذاتإايطــًٛنٝات اي٬تبٝــإ  يهـٔـ  ،َـٔـ خــ٬ٍ ْعسٜــ١ ايػسٜــص٠ ايطــابع ايؿٝطـٝـ

ؾتكــع يف ؾــًب ايٓعسٜــات  ،زاد٠ ؾٝٗــا دٚزّا، ٚتًعــب اٱغــعٛزّٜا زادٜــ١ تتشٖكــلايطــًٛنٝات اٱ

ٕ ٛيٛد١ٝايبٝ ٓـ  ، ايي تؿرتض اٱْطـا ؿع٬ّ  ّانا٥ آخـس يف   ٘ضـاع ٜٛدـد تٛدټـ   . ٚعًـ٢ ٖـرا ا٭  َٓـ

. ٜٚؿـرتض ٖـرا   (85)«اٱزاد٠»ٚ د عًـ٢ قـ٠ٛ اؿـاؾص   ٜ٪نِّـ  ،ٚيف عًِ ايٓؿظ ،ؾهاز ايؿًطؿ١ٝا٭

 ٕ إىل ث٬ثــ١   ضاضــّاّا. ٚإٕ أٟ ضــًٛى إزادٟ ٚاختٝــازٟ  وتــاز أ  ْػــط ّانا٥ٓــ  ايتٛدـ٘ـ اٱْطــا

كـّٛ بطـًٛى   ٕ ٜ; ٚاملكـدز٠. إذا أزاد اٱْطـإ أ  ٚايٓصع١ ;ٖٚٞ: املعسؾ١ ،د٢ْعٓاؾس يف اؿد ا٭

. ٚعًٝ٘ـ ؾـإٕ        ٖٞـ يف ايٛاقـع    «ايسغبـ١ »ؾ٬بد إٔ ميتًو قبٌ ذيو زغب١ ْٚصعـ١ مـٛ ذيـو ايعٌُـ

عًـِ ٚايـٛعٞ ؾُٗـا مبجابـ١ َؿـبان      َا ايايعاٌَ ا٭ضاع يتشسى اٱْطإ ؾٛب ضًٛى إزادٟ; أ

 .(86)فُٛع١ ايعٛاٌَ ٚايٛضا٥ٌ ايي ٜتِ ٚؾكٗا ايتشسى كدز٠متجٌ املٚ ;َطاز ايتشسى ٜك٤ٞ
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يـبع  ا٫ستٝادـات ا٭ٚيٝـ١ طـابع سٝـاتٞ ؾـإٕ اهلـدف         ٕ يف املٓعٛز اٱض٬َٞ زغـِ أ   

ظ نـريو بايٓطـب١ ؾُٝـع             ، ٚتكًٌٝـ أٚ تػـدٜد  ايتـٛتس. يهٔـ ا٭َـس يٝـ ٖٛ  اٱزقـا٤ ا٭ٚيٞـ

ا ٜتطًـب يف نـجري َٔـ اؿـا٫ت      ٚإ ،ٖٛ خؿ  ايتٛتس ٟ ٜهٕٛ اهلدف دَّٚا، أغمافا٭

ٌ إىل أٖـداف أ  ٚؾـ٫ّٛ  ،ايتأخري يف ا٫ضتذاب١ يًسغبات ٌ  ايتٛد٘ـ مـٛ ايتـٛتسات،   ٚ ،ؾكـ : َجـ

،  يهٔـ ٜهُٔـ ٚزا٤ ذيـو    ايتـٛتس  سٝاّْا، ايرٟ ٜرتاؾل َع٘ أايؿٝاّ يف غٗس زَكإ املبازى

ُٻ     .نربٖدف أ عٝـح   ضاضـاّ ١ُ أَٚٔ ٖٓا ميهٔ ا٫ضتٓتاز إٔ بـساَر ٚخطـط اٱضـ٬ّ َؿـ

ٕ اقــطس اٱْطــإ يف بعــ  ا٭   ٕٵ، ٚإىل ايهُــاٍ ٚايطــعاد٠ اؿكٝكٝــ١  ٜكــٛد اٱْطــإ إ   سٝــا

 .ٖرا املطاز ٞٸ، يطشٜاد٠ يف ايتٛتسات ٫ختباز

8 ٚ ــ ايكابًٝــ١ عًــ٢ ايتعــسف  إٕ اضــتٓباطٓا َـٔـ ايكــسإٓ ٖــٛ إٔ اٱْطــإ قابـٌـ  :  ٗاعــدَـ

. دّ يف ايتكــ :بٝٓٗــا  ،تًؿــ١ٕ َطــت٣ٛ ٖــرا ايتعــسف َــستبط بعٛاَـٌـ كؾــإ طبعــّاٚ يًتعــسف عًٝـ٘ـ

ــ١ اٱ  ــايعًّٛ  ،ْطـــإ  ٚضـــًٛن٘ يف ب٦ٝـــات كتًؿـــ١ ناؾـــ١ ايعًـــّٛ ايـــي تبشـــح يف طبٝعـ نـ

عـ٠ٚ٬ عًـ٢  ذيــو تٛدـد آٜـات نـجري٠ يف ايكـسإٓ تتٓــاٍٚ        ٚ  .ٚايعًـّٛ ايبٝٛيٛدٝـ١    ،ايطـًٛن١ٝ 

ٕ  َٚساسٌ ايُٓٛ ،نٝؿ١ٝ اـًل  نُـا ًٜؿـت ايكـسإٓ  يف آٜـات     .، ٚا٭ؾعد٠ ايٛدٛدٜـ١ يٲْطـا

٘   ،ٚايبٛاعــح ايباطٓٝـ١  ،ىل قــٛاٙ ايٓؿطـا١ْٝ نـجري٠ اٱْطـإ إ   : ٚايطـًٛنٝات ايــي تؿـدز عٓــ

َٳتٵ يٹػٳدٺ﴿ َٻا َقدٻ ٚٳِيتٳُٓعسٵ ْٳِؿظٷ  ٓٴٛا اتٻُكٛا اهلَل  َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ ِٸ ،(18)اؿػس:  ﴾ٜٳا َأ  ٚنٌ ذيو ٜٓ

 .ْطإعٔ ايكاب١ًٝ ع٢ً ايتعسف ع٢ً اٱ

 

 ْتا٥ج ــــــ

١ ٚايبٜٓٝٛــ١ قــد متــت اٱغــاز٠ إىل ناؾــ١ املٛقــٛعات ا٭  ْـ٘ـدّ أ ــا تكــ ٜتكــض ضاضـٝـ

١ يف ايكــسإٓ ايهــسِٜ ٌٷ، ٚأَٓطكـٞـٚ ،سٷٚكٝٻــ ،غــعٛز ذْٚطــإ نــا٥ٔ . ٚ٭ٕ اٱيًػمؿـٝـ  ٖــ

 .عُاي٘ ٚتؿسؾات٘ غعٛزّٜاد أ٘ ٜٚسغِّٜٛدِّ إٕ عًٝ٘ إٔؾ ،ًتعكٌ ٚايتدبسي

١   ًمؿــا٥ـ ايٛزاثٝــ١ٚزغــِ إٔ ي هــب ا٫ْتبــاٙ إىل إٔ دٚز َٗــِ يف تهــٜٛٔ ايػمؿـٝـ

، ٚتًعـب  ٕ ػعٌ َٔ املُهٔ تهٜٛٔ ايػمؿ١ٝ  يف ب١٦ٝ َٓاضب١ ؾكطٖرٙ  املٝص٠ ميهٓٗا أ

 .ْطإدٚز يف ايطًٛنٝات ا٫ختٝاز١ٜ ٚاٱزاد١ٜ يٲِٖ أ

١ بٛاضــط١ أســداخ يف أ   ٚ ايتذــازب يف ، أٚا٥ٌـ اؿٝــا٠ ٚعًـ٢ ؾــعٝد تهــٜٛٔ ايػمؿٝـ
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٫عتبـاز نـ٬ ايعـاًَني هـب عـدّ ػاٌٖـ       خـر بعـني ا  ، اتكـض أْ٘ـ عًـ٢ قـ٤ٛ ا٭    ضٔ ايهرب

س ثټدادت قـدز٠ اٱْطـإ عًـ٢ ايتشًٌٝـ ؾـإٕ ايتـأ      ْ٘ـ َُٗـا اش  ٭  ;َطت٣ٛ املعسؾ١ ٚايعٛاٌَ ايب٦ٝٝـ١ 

ؾساد ايهبـاز   ٘ هب ايبشح عٔ ضبب ضًٛى ا٭ْ. نُا أ١ًٝ تصداد بٓؿظ ايكدزبايعٛاٌَ ايعك

 .عُاقِٗيف باطِٓٗ ٚأ ذٟٚ املعسؾ١ ايعُٝك١

ــ١ اٱ ــ٢ ايــسغِ َـٔـ  ٚ .ضاضــّاْطــإ  يف طــٛز ايتهاَـٌـ أ إٕ َاٖٝ ىل ٖــرا ايٛؾــٍٛ إعً

ًـ٢ ايـسغِ َٔـ ٚدـٛد     ع ،يهٔ ٖرٙ املا١ٖٝ قابًـ١ يًتعـسف   ،َٔ املػانٌ اهلدف ٜٛاد٘ بعكّا

 .نبري ىل سدٸتعكٝدات نجري٠ إ
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 َؿادز َطأي١ اإلَا١َ يف ايفهس ايػٝعٞ 
 أمنٛذجًا  «إثبات ايٛؾ١ٝ»نتاب 

 

 ى خرمًمصطفأ. 

 وظٍرج غالب  :ترجمح

 

 ـــــمتٗٝد ـ

ٛز  «إثبات ايٛؾ١ٝ»ٜعترب نتاب  ع١    ٠َٔ ايهتب املػٗـ عٝح ،يف أٚضـاط عًُـا٤ ايػٝـ

َٳ  .ايتازٜخ، ٚايه٬ّٚ ،يف ايسٚاٜات دّآٳطٵٜعد 

 :تهُٔ يف عٓؿسٜٔ اثٓني «إثبات ايٛؾ١ٝ»ٚيعٌ أ١ُٖٝ 

ٞ    أ٫ّٚ:  ــ ١ يعً نُــا تطــسم إىل   َـٔـ بعــدٙ. يٮ٥ُــ١ ٚ ×إْـ٘ـ ٜعُـٌـ عًــ٢ إثبــات ايٛؾـٝـ

 قطات ١َُٗ َٔ سٝاتِٗ.ٚ ،اؿدٜح عٔ بع  َعذصاتِٗ

ٖٛ َٔ تـأيٝـ   «ايٛؾ١ٝإثبات »ايعًُا٤ ايػٝع١ إٔ نتاب ٚ سٜٔغًب املؿهِّٜس٣ أ ثاّْٝا:

خٞ نبــاز َــ٪زِّ أســدٖــٛ ٚ ،«َــسٚز ايــرٖب» ، ؾــاسب نتــابطــني املطــعٛدٟاؿعًـٞـ بـٔـ 

 .ايكسٕ ايجايح اهلذسٟ

ٟ        ٚقط١ عجٓـا يف ٖـرٙ   ؾـإٕ   .املكايـ١ تـدٚز سـٍٛ اْتطـاب ٖـرا ايهتـاب إىل املطـعٛد

، إ٫ إٔ ^اْتطاب٘ إىل َـرٖب أٌٖـ ايبٝـت   ٚ ع٢ً تػٝع٘ إيٝ٘ ؾٗرا تأنٝدٷ ثبتت ْطبت٘ ؾع٬ّ

 ٟ ع املطــعٛد ١»ٜٓهــس إٔ ٜهــٕٛ ٚ ،ايــبع  ٜٓهــس تػـٝـ ٚمـٔـ  .َـٔـ َ٪يؿاتـ٘ـ «إثبــات ايٛؾـٝـ

ـ ٚ َٚٔ خـ٬ٍ ؼًٌٝـ عًُٞـ يطـسش ايهتابـ١      ،بدٚزْا ٟ   ايتـأيٝ شـح  مـاٍٚ ايب  ،عٓـد املطـعٛد

  .ٗاعدَسٍٛ ؾش١ اْتطاب ايهتاب إيٝ٘ ٚ

ضـٛا٤ َٔـ دٗـ١     ،َع باقٞ نتب املطعٛدٟ «إثبات ايٛؾ١ٝ»ٚخًؿٓا َٔ خ٬ٍ َكاز١ْ 

       ٚ إٔ املعًَٛــات ايتازىٝــ١،  َٓٗذٝــ١ ايهتابــ١ يدٜـ٘ـ أٚ َـٔـ دٗــ١ طسسـ٘ـ يًشكــا٥ل ايتازىٝــ١ 
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١ »نتــاب  ــاقٞ نتبــ  ىتًـــ متاَــاّ  «إثبــات ايٛؾـٝـ ٌ  ،٘عـٔـ ب َـٔـ دٗــ١  ٚ ،َـٔـ دٗــ١ ايػــه

١  »ايكٍٛ إٔ ْطـب١     ا ٜدؾع بٓا إىل ،املكُٕٛ ٠ إىل املـ٪زا املطـعٛدٟ َطـتبعد    «إثبـات ايٛؾٝـ

 ايرتدد.ٚ يعهظ  ٜبك٢ بني ايػوٕ إثبات ابػهٌ نبري، ٚأ

 

 ـــــــ ايهاتب ٚايهتاب

 ،«َـسٚز ايـرٖب  »ـ ايهتـاب املٛضـٛع١   َ٪يِّـ  ،أبٛ اؿطٔ عًٞ بٔ اؿطني املطعٛدٟ

ــاز َــ٪زٸ ٛ ٖــ ٟ َـٔـ نب ــ١ َػــاَس ٚ ،رٸعــامل ؾــ ٖٚــٛ  ،خٞ ايكــسٕ ايجايــح اهلذــس عــامل ٚ ،زساي

س٠ بعـد     ايـدزع.  ٚ شـح مجع بني ايـرنا٤ ٚسـب ايب  ا. َ٪زِّٚ ٚدػسايفٸ ،ادتُاع ضـازت ي٘ـ ايػٗـ

ٌٸ ٚ يف ايعكا٥ــد ٚعــدت نتبـ٘ـ. ٚؾاتـ٘ـ بــصَٔ قًٝـٌـ دــدٍ بــني عًُــا٤  ٚ ْكــاؽ آثــازٙ ايعًُٝــ١ قــ

 .أدي١ يف املٝدإٚ آزا٤ ملا سٛت٘ َٔ ايرتادِ;ٚ ايسداٍ

ــاب   ـٞـ نتــ ــد سعــ ١ »ٚقــ ـٝـ ــات ايٛؾــ ــا٤  «إثبــ ــاّ ايعًُــ ــسٜٔ يفٚ باٖتُــ ــع املؿهــ  مجٝــ

عًـ٢ إٔ ايهتـاب ٖـٛ يًُطـعٛدٟ     إىل ايتأنٝـد   طع٢ ايـبع  ؾ ا٫ختؿاؾات يف املدزضتني.

 .(1)ع ايسدٌثبت بريو تػٝټؾأ ،سكٝك١

 ِ ـٗـ  ، إذا ثبــت إٔ ايهتــابْعـ باعـ٘ـ تٸاٚ ٝع٘تػــ ٛ ديٌٝـ ٫ ٜكبـٌـ ايػــو عًـ٢  َٔـ تأيٝؿـ٘ـ ؾ

ٕ ٜهـــٕٛ بايتـــايٞ ْؿـــ٢ أٚ ،ٖـــرٙ ايٓطـــب١ خــس ايـــبع  اٯ ٚزؾـــ  ،^ملــرٖب أٖــٌـ ايبٝـــت 

 .  (8)ٞرٖب ايػٝعاملاملطعٛدٟ َٔ أتباع 

 

 ــــــ جٗٛد ضابك١ حٍٛ ايهتاب

ّ ٚ َٓر ايكدِٜ ،آثازٙٚ نُا ابتًٝت نتب٘ ،يكد ابتًٞ املطعٛدٟ ؼ  ، بـأ إىل ايٝـٛ ٕ ٜعٝـ

١  »ككني. ٚقد ْاٍ نتاب احملٚ ؼ اٖتُاَات ايباسجنيع٢ً ٖاَ سع٘ـ َٔـ ٖـرا     «إثبـات ايٛؾٝـ

ع١   ٚ ٚزمبا ٜهٕٛ ايطبب يف ٖرا اهلذسإ يًسدٌايػؿ١ً. ٚ ايتُٗٝؼ يهتب٘ نٕٛ عًُـا٤ ايػٝـ

ِ  ٚٙ ٚاسدّاقد عدٸ ٗ ٘ يدزاضـ  أؾـشاب ا٫ػـاٙ ايجـاْٞ داعٝـاّ     ؾًـِ ٜـسٳ   ،َٓـ ; َٚٔـ   ٚ ١ سٝاتـ نتب٘ـ

 .(0)يًُطعٛدٟ «إثبات ايٛؾ١ٝ» إٔ ٜهٕٛ د١ٗ أخس٣ ؾإٕ ايعدٜد َٔ عًُا٤ ايط١ٓ قد ْؿٛا

ٌٸ ا «إثبات ايٛؾ١ٝ»اب َا ٜسدع إىل نت ٚيف ـ مل   َع ا٭ضـٚ ـ  ْ٘ؾإ يٓصاعايرٟ ٖٛ ق

 ،ضـ٣ٛ َكايـ١ ٚاسـد٠.   ؾًـِ ْعجـس عًـ٢ َهتـٛب يف ٖـرا املٛقٛع      ،ا٫ٖتُـاّ بـني ايبـاسجني    ًٜلٳ
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املٛقٛع عدٸت غري  سذِٚ إ٫ أْٗا إذا قٛزْت  دقٝكّا عًُّٝا عجّا علٸٖرٙ املكاي١  ٚزغِ نٕٛ

ــ١ ــ١    خؿٛؾــّاٚ ،ناؾٝ ــاٍ ؾــاسب املكاي ــ١ ايهتــاب     :نُــا ق إٕ ايبشــح يف َٛقــٛع ع٬ق

 .(4)، َٚٛقٛعات ايبشح ؾٝ٘ نجري٠َتػعبٚ باملطعٛدٟ عح غينٸ

 ،ذنس آثـازٙ ايعًُٝـ١  ٚ ذنسٙ أُٜٓا متٚ ،َا نتب عٔ املطعٛدٟ يف ٕٚ بايتأنٝد ؾإ

  املٛقـٛع بايبشـح  ىلإَٔ دٕٚ إٔ ٜتطـسم   ،إيٝ٘ «ت ايٛؾ١ٝإثبا»ٜتِ ايتًُٝض إىل َٛقٛع ْطب١ 

ِٸٚتــ ايتشكٝــل.ٚ ٖٓــاى َـٔـ أْهــس ٚ ،اٱغــاز٠ بايكــبط إىل إٔ ٖٓــاى َـٔـ قــاٍ باْتطــاب٘ إيٝـ٘ـ ت

 .قاطعّا ّاْؿاٙ ْؿٝٚ ،ذيو

ســـٍٛ ٚ ،«َـــسٚز ايـــرٖب»ٚ إذا ْعسْـــا إىل ايهتابـــات ايـــي نتبـــت ســـٍٛ ؾـــاسب   

١ » هٕٛىل ايرٜٔ أْهسٚا إٔ ٜ، ضٛا٤ إَ٪يؿات٘ٚ نتابات٘ َٔـ تأيٝؿ٘ـ أٚ ايـرٜٔ     «إثبات ايٛؾٝـ

 :إىل ث٬خ فُٛعات ٕ، لدِٖ ٜٓكطُٛثبتٛا ذيوأ

ٟ  :اجملُٛعــ١ ا٭ٚىل أْهــست نــريو إٔ ٚ ،أْهــست إٔ ٜهــٕٛ ايهتــاب يًُطــعٛد

ٞٸ  .املرٖب ٜهٕٛ املطعٛدٟ غٝع

ديًِٝٗ ٚ .ع٘يهِٓٗ أْهسٚا تػٝټٚ ،مل ٜٓهسٚا ْطب١ ايهتاب إيٝ٘ :اجملُٛع١ ايجا١ْٝ

٘     ايػـٛاٖد ا  ـ ـ ايـي     ،يـي ؾُٖٗٛـا َٔـ بعـ  نتبـ ٦اّ     ـ   يٮضـ  ٚزمبـا  .٫ ْعًـِ عٓٗـا ايٝـّٛ غٝـ

، ايًـرٜٔ  اٱغسافٚ ايتٓبٝ٘ٚ ،َسٚز ايرٖب :ىل نتابٝ٘عد ْعس٠ َتؿشؿ١ إب ميهٓٓا ايكٍٛ ـ 

ٞٸيٝ٘: إثبتت ْطبتُٗا إ  .(5)املرٖب ٕ املطعٛدٟ مل ٜهٔ غٝع

ــ١  ــسدد يف     :اجملُٛعــ١ ايجايج ــ٢ غــو أٚ ت ظ عٓــدٖا أدْ ــس٣ إٔ ، ٚٝع املطــعٛدٟتػــيـٝـ ت

 .^يٌٝ ع٢ً اعتكادٙ مبرٖب أٌٖ ايبٝتأععِ دٚ ،ثازَٙٔ أِٖ آ «إثبات ايٛؾ١ٝ»نتاب 

;يهٔـ ٖــرا ا٫عتكــاد ٫ ٜكـّٛ إ٫ إذا ثبــت بايؿعـٌـ إٔ ايهتـاب املــرنٛز َـٔـ َ٪يٖ     ؿاتـ٘ـ

ٌٸٚأَا إذا ثبت ايعهظ ؾإ ع٘    ٚ غو. ٕ ايكٍٛ بتػٝع٘ ٜؿبض ق بأضًٛب آخـس: إٕ ايكـٍٛ بتػٝـ

ــ٢ ؾــش١ اْ  َتٛقـــ ٘ عً ــ ــاب إيٝ ع٘ أ  ،تطــاب ايهت ــدٚ ؾُــداز تػـٝـ ز َــداز اْتطــاب  ٚ عدَـ٘ـ ٜ

  ٘ ٛ   .ايهتاب إيٝ٘ أٚ عـدّ اْتطـاب ،       ٚٚسـدٙ قتـ ٣ ايهتـاب ٖـٛ ايكـادز عًـ٢ اٱثبـات أٚ ايٓؿٞـ

  ٘ َٔـ ٖٓـا ْـس٣ يف ايبداٜـ١ قـسٚز٠ ايتعـسف عًـ٢        ٚ ؿات٘ـ ا٭خـس٣.  َ٪ٖيٚ ٚذيو مبكازْت٘ َـع سٝاتـ

 .«إثبات ايٛؾ١ٝ» غري ،ؿات٘ ا٭خس٣ع٢ً َ٪ٖيٚ ،سٝات٘
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 ــــــ إطالي١ ع٢ً حٝا٠ املطعٛدٟ

     ٟ ـٔـ اؿطــني املطــعٛد ـٞـ ب ــٛ اؿطـٔـ عً ــسٵشٷ عــاملٷ أب ــب  ٚ ،بٳ ــسف ايتع ٫ ٚ باســح ٫ ٜع

ٚبـايٓعس إىل ا٭عـاخ ايعًُٝـ١ ايـي قـدَٗا       ي٘ َهاْت٘ يف ايتـأزٜخ يٲضـ٬ّ.   اَ٪زِّٚ ،ايٓؿب

ــازٜخ  يف نٌٍــّ ـٔـ ايت ــاٚ ،َ ــراٖبٚ ايؿــسمٚ ،ايه٬ّٚ،اؾػساؾٝ ــإٚ ٚايؿًطــؿ١ ،امل  ،(6)ايعسؾ

١ٚ ٜتعـــاظِ ايطـــ٪اٍ ســـٍٛ ضـــبب إُٖـــاٍ املرتمجـــني ، ٚعـــدّ أزبـــاب ايسدـــاٍ ٖـــرٙ ايػمؿــٝـ

٘ ت١ُٗ تسؾع اؿؿا١ْ ايع١ًُٝ عٔ نٌـ َ٪يٖ  تعدٸ اٱغاز٠ إيٝ٘ بايتػٝع ؾٌٗ  اٖتُاَِٗ بٗا  ،ؿاتـ

 ٚاسد٠ َٔ ذخا٥س ايرتاخ اٱض٬َٞ ! ايي تعدٸ

ًعدٜـد َٔـ   ٘ نـإ ي إذا عسؾٓا أْ خؿٛؾّاٚ ،َكٓعّا دي٬ّٝ ٜعدٸإ٫ إٔ ايكٍٛ بتػٝع٘  ٫  

ٌ ايطبل  ١عًُا٤ ايعاَ ٞ  ٚ يف ايهتاب١ يف ؾكـا٥ ، ^بـاقٞ أ٥ُـ١ أٌٖـ ايبٝـت    ٚ ×َٓاقـب عًـ

إَٚــع ذيــو مل تػػــا ٫ شايــٛا إىل َٜٛٓــا ٖــرا ٚ أقــ٬ّ،ٚ بـٌـ تٓــاٚيتِٗ أقــ٬ّ ،ِٖ ظًُــ١ ايٓطـٝـ

ٔٸ .قؿٛؾني با٫ٖتُاّ بعـدٙ  ْ٘ ست٢ يف عؿسٙ ٚأ ايٓطب١ يًُطعٛدٟب ايرٟ وصٸ يف ايكًب يه

ِ   قد متٸ ذنسٙ أٍٚ َس٠ٚ بكًٌٝ مل ٜهٔ َٔ املػٗٛزٜٔ. ، ايـرٟ قـاٍ   يف ايؿٗسضت ٫بٔـ ايٓـدٜ

 .(7)«أخباز املًٛىٚ ـ يهتب ايتٛازٜخَؿِّ ،ٖرا ايسدٌ َٔ أٌٖ املػسب» :عٓ٘

َٔـ  ؾكـد عـدٙ    ،ٖرٙ اٱغاز٠ ع٢ً بطاطتٗا مل تهٔ ٖٞ ا٭خس٣ خايٝـ١ َٔـ اـطـأ   ٚ

٘ ْـ ، ٚذنس َس٠ أخـس٣ أ (8)، إ٫ إٔ املطعٛدٟ قد ذنس بٓؿط٘ أْ٘ َٔ َٛايٝد بابٌأٌٖ املػسب

 .(9)(َٔ َٛايٝد َد١ٜٓ ايط٬ّ )بػداد

سـٍٛ   ،إٕ ٖرٙ اٱغاز٠ ايكؿري٠ مل تطاعدْا يف ايتعسف ع٢ً دص٥ٝات سٝا٠ املطعٛدٟ

ــ١ ايطؿٛيــ١  ــاقٞ احملطــات املُٗــ١   ٚ ،ايــتعًِٚ ايتُدزعٚ،ايػــبابٚ ،َسسً  يف سٝــا٠ ايعًُــا٤ ب

 . خنيامل٪زِّٚ

ٌ  َٔـ    ٕ ٚقد ػاًٖ٘ نـ ٞ ٚ،ابٔـ خًها ٞ ٚ ،ابٔـ سذـس  ٚ ،ايطـُعاْ  ريٚنـج ، ايطـبه

ٟ اي غريِٖ،َٔ امل٪زخني  إغـازات دـد   ٚمل ٜتعسقـٛا ي٘ـ إ٫ يف    ،رٜٔ أتٛا بعد عؿس املطـعٛد

 بطٝط١.

   ٌ تــٛازٜخ ٚ عٛدٟ يف نتـب َٓـ٘ـ املطـ  ٢ايـرٟ عـاْ   ،ايطـسف  غــ ٸٚ يهٔـ ٖـرا ايتذاٖـ

ع١ٝ  ، ؾكد سعٞ بايف ايكؿ١ ا٭خس٣ عهظ متاَّااْ ،ايعا١َ زمبـا  ٚ .ٖتُاّ يد٣ ا٭قـ٬ّ ايػٝـ

يهٔ ٖـرا ا٫ٖتُـاّ مل ٜتذـاٚش     ٍ يف ٖرا ا٫ٖتُاّ.ٜهٕٛ َا قٌٝ عٔ تػٝع٘ ٖٛ ايطبب ا٭ٚ
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 .ايع١ًُٝٚ سٝات٘ ايع١ًُٝ يف ايتعسف ع٢ً يٝظ ٜػٓٝٓا غ٦ّٝاٚ ،ايتُذٝدٚ سدٚد املدن

ظ ٖٓــاى بــد َـٔـ ايتعــسف ايــي  ،ؿاتـ٘ـَ٪ٖيٚ املطــعٛدٟ َـٔـ خــ٬ٍ نتبـ٘ـ عًــ٢ يــرا ؾًـٝـ

ايهؿــاف ســٍٛ   ْا مبعًَٛــات يف ســدٸ ايــي قــد متــدٸ  ، ٚأضــعؿٓا اؿــغ يف اؿؿــٍٛ عًٝٗــا   

عـــٔـ اؿكــــا٥ل ايتٓكٝــــب ٚ يف ايبشــــح، ٚأضــــؿازٙ ايعًُٝــــ١ٚ،ؾهسٙٚ،ثازٙ ايع١ًُٝآٚ،سٝاتـــ٘ـ

 .ا٫دتُاع١ٝ يعؿسٙٚ ع ايطٝاض١ٝا٭ٚقاٚ ايع١ًُٝٚ ايتازى١ٝ

َـٔـ ايكــسٕ  ســدٚد ايٓؿـــ ايجــاْٞ يف ٘ عًــ٢ ايــدْٝا ٚضــط عا٥ًتـ٘ـدٟ عٝٓٝــؾــتض املطــعٛ

ِ  بػدذيو يف ٚ ،ٖـ883إىل  873يٞ سٛا أٟ ،ايجايح اهلذسٟ  ايعًُـا٤ آْـراى.  ٚ اد عاؾـ١ُ ايعًـ

ٟ ُٸٚهلرا ضٴـ  ايؿشابٞ اؾًٌٝ، ،ٜسدع ْطب٘ إىل عبد اهلل بٔ َطعٛد . أَـا ابٔـ   (13)ٞ باملطـعٛد

اؿطني بٔـ عبـد اهلل بٔـ شٜـد بٔـ عكبـ١ بٔـ عبـد اهلل         عًٞ بٔ »سذس ؾكد ذنس ضًط١ً ْطب٘ 

 .(11)«َٔ قب١ًٝ ٖرٌٜ سًؿا٤ بين شٖس٠ ،بٔ عبد ايسئ بٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد

٣ املٓـاطل ايكدميـ١ يف   سـد ت٘ باملطعٛدٟ إ ا ٜسدـع إىل اضـِ إ  ٕ تطُٝ: إٜكٍٛ ايبع ٚ

   .(18)«َطعٛد٠»ٚتدع٢  ،بػداد

 ،أنجسٜـ١ ايرتادـِ ذنـست ذيـو     إىل إٔ ْعـساّ أزدـض;  عتكد إٔ ايـسأٟ ا٭ٍٚ  ين أيهٓ

 قايت ب٘.ٚ

١       ،تٛاؾكت بدا١ٜ سٝات٘ـ َـع ايـدٚز٠ ايجاْٝـ١      ،ايـي تعتـرب بداٜـ١ قـعـ ايطـًط١ ايعباضٝـ

ٜٚعترب بدا١ٜ ايكسٕ ايسابـع   ع٢ً أَٛز اٱَرباطٛز١ٜ املط١ًُ. (بدا١ٜ تطًط ا٭تساى )ايعجُاْٝنيٚ

 ،ؾكـد بـسش ؾٝٗـا عًُـا٤ نبــاز     ،١َٝاهلذـسٟ أععـِ ؾـرت٠ تازىٝـ١ يف تـازٜخ اؿكــاز٠ اٱضـ٬      

ٍ  ع١ًُٝ  َتٓٛع١ ثازّاؿٛا آٚخًٖ ،يف عًّٛ نجري٠ ،املطعٛدٟ :أَجاٍ ٕ : إ، يدزد١ ميهٓٓـا ايكـٛ

 .شدٖاز اؿكاز٠ اٱض١َٝ٬ باَتٝاشتًو ايؿرت٠ ٖٞ ؾرت٠ ا

أبطًـت مجٝـع    ،تؿـسم ايـب٬د إىل دٜٚـ٬ت قًٝـ١    ٚ ،ؾُع قعـ اؿه١َٛ املسنصٜـ١ 

ٞ ؾكـد سعـ   ،ػازتِٗٚ تذٛيني بعًُِٗاملٚ ايباسجنيٚ ؿدٚد أَاّ ايعًُا٤زؾعت نٌ اٚ املٛاْع

دـربِٗ  ٚ ضـباب دًـب ايعًُـا٤   ٚضعت ايطًطات إىل ٚقـع أ  ،ايتكدٜسٚ مجٝع ايعًُا٤ با٫سرتاّ

غادز املطـعٛدٟ َـٛطٔ ايٓػـأ٠ إىل َـٛاطٔ      ٖـ،034ـ   038، أٟ يف سدٚد يف ٖرٙ ايؿرت٠ إيٝٗا.

عكا٥ــد ٚ ٚايتعــسف عًــ٢ عــادات ،ػـــ عــامل ايٛدــٛدنٚ ،ٚزا٤ نطــب ايعًــِ دسٜــّا ;أخــس٣

 .ٚثكاؾات اٯخسٜٔ
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يهٌـ   زادعّا تاملطًب ناْ ، يهٔ س٠ٚ٬ايتعبٚ زس٬ت٘ َٔ َٛاطٔ ايػد٠ ٌٴمٵمل تٳ

ِ  َا ٜعهِّـ  :       ٚ س ؾـؿٛ ايعًـ أسـاٜني  ٚ ،باملػـسم  سٝٓـاّ »ايـتعًِ. ٚقـد نتـب ٜؿــ بعـ  زس٬ت٘ـ

ّ قَٛ !ٚطٔ ٖٓاى ٚزا٤ نٌ تًو اؾُاٍ ...أخس٣ باملػسب أْـا ٖٓـا   ، عػـكٞ بػـداد  ٚ ،ٞ بايػـا

، عٝـح  ػ٘ـ مـٛ ايػـسب   ....زمبـا أ »: ٜٚكٍٛ يف َٛقع آخـس  .(10)«!إخٛتٞ بؿططاطٚ بايدٚزق١

 .(14)«، ٚ....ذٖب إىل ايػسم ؾأْط٢ ايػسبأ ، َٚسازّاميٮ قً  ؾأْط٢ ايػسم

اؿؿٍٛ ٚ ب ايعًِطًؾٝشؿسٖا يف  ،ٜٚطًعٓا املطعٛدٟ ع٢ً غا١ٜ نٌ ٖرٙ ا٭ضؿاز

اؾاّ ٚ ،ايعًُا٤ٚ ،ايتك٢ املًٛى .(15)ملطايب َٔ َٓابعٗا ا٭ؾ١ًٝع٢ً ا  ،كتًؿـ١  َٔـ ايٓـاع    أؾٓـ

 .ٚتبادٍ اؿدٜح َعِٗ ،ؾذايطِٗ

ــط١  ــو إىل ٚاضـ ــتر يف ذيـ ــ(16)ٚمل وـ ــؿاز . قكـ ــسٙ يف ا٭ضـ ــسس٬تٚ ٢ ْؿــــ عُـ  ،ايـ

ًـ٢  دػساؾ١ٝ ا٭ٚطإ. اطًع  عٚ ازٜخ ا٭قٛاّايطبب يف  اط٬ع٘ ع٢ً ت اؿسن١ ناْت ٖرٙٚ

 .ٗا يف دعً٘ عامل ادتُاع  باَتٝاشضاُٖت نًٗ ،أؾهاز َتٓٛع١ٚ ،ا٥د كتًؿ١عك

ٕ  شاز سٛض ؾازع ٖـ039يف ض١ٓ  أقـاّ َـد٠   ضٝطـتإ اػ٘ـ إىل اهلٓـد.    ٚ . َٚٔـ نسَـا

ٛ  ٚ ،بـايكسب َٔـ غصْـ١   ٚ ـ  إسد٣ ْٛاسٞ اهلٓدٖٚٞ  ـًَتإ  :غٗسٜٔ مبدٜٓي ٖـا  ايـي نـإ أًٖ

تعترب ٖرٙ ايبًـد٠ ايٝـّٛ َٔـ أٖـِ َـدٕ      ٚ ،(17)ٜخ اٱض٬ّض٬ّ َٓر أٚا٥ٌ تازقد تدٜٓٛا بدٜٔ اٱ

د   باملٓؿٛز٠  تكع يف ١ٜ٫ٚ ايبٓذاب; ٚٚ ،بانطتإ زدـع عٔـ طسٜـل ايبشـس      .(18)ـ َٔـ َـدٕ ايطٓـ

٠ بعُـإ عًـ٢   يٝكِٝ َد ،َٔ ايبشس دخٌ ايؿنيٚ .ْها، َٚٓٗا إىل بٓدز ضساْدٜبإىل ضري٬ٜ

 ٞ ر ايؿازضـــ ١   .قــؿاف اـًــٝـ  ٚطربضـــتإ َــٔـ غٛزغـــإ نٌٍـــّإىل  ٖــــ014ضـــاؾس ســـٛايٞ ضـٓـ

١ ٚ إىل ب٬د ايػاّٚبعد إٔ ضاؾس  أزَٓطتإ.ٚ ٖــ غادزٖـا إىل بـ٬د أْطانٝـ١     008ؾًططني ضٓـ

١  أخريٚدَػل، يٝؿٌ  ١ إىل      ،ؿطـطاط بـأزض َؿـس   ايإىل  ٖــ 045ّا ضٓـ يريسٌـ عٓٗـا بعـد ضٓـ

 .(19)ٜطتٛدع بدْ٘ ؼت تسبتٗا إىل ّٜٛ ايكٝا١َٚ ،َكسٙ ا٭بدٟ

 

ّٟ  ــــــ ؟ملطعٛدَٟرٖب اْت٢ُ ا إىل أ

عًُــا٤ ٚ ،بــني احملككــني ؾهــس املطــعٛدٟ دــد٫ّ ٚ إميــإٚ يكــد أثــاز نـٌـ َـٔـ عكٝــد٠ 

ِ   املـ٪زخني. ٚ ٚعًُا٤ ايسداٍ،ايرتمج١ ٞٸ   : إؾكـاٍ بعكٗـ  .(83)ايؿهـس  ٕ املطـعٛدٟ نـإ َعتصيـ

ْ٘ـ نـإ   زأ٣ آخـسٕٚ أ ٚ ّا;ٚعدٙ آخـسٕٚ غـاؾعٝ   .(81): إْ٘ إمساعًٞ باطين املرٖبقاٍ آخسٕٚٚ
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 .(88)ّاإَاَٝ ّاٝ٘ نإ غٝعبأّْا; ٚشٜدٜ

ٌٸ   ٚاملؿــدز ٖــ٪٤٫ أسهــاَِٗ عًــ٢ عكٝــد٠ ايسدـٌـ    ايٛسٝــد ايــرٟ اضتطــك٢ َٓـ٘ـ نــ

٘ ػــاٙ ا ؾكــد نــإ غاَكــاّ  َــا خًؿـ٘ـ َـٔـ َهتٛبــات. ٚ ناْــت نتبـ٘ـ  ؿــدٜح عـٔـ عكٝدتــ

ف عًٝٗا يف د٫ٛت٘ـ  املعتكدات ايي تعسٻٚ يعٌ َٓٗذ٘ يف ايتعاٌَ َع ا٭دٜإٚ ؾهسٙ املرٖ .ٚ

ــد   ــ١ ق ــأايطًٜٛ ــ٢ يف ثٻ ـ٘ـ ست .    س عًٝ ـ٘ـ ــدٙ أٚ ايهــ٬ّ عٓ ــاز َعتك ــ٢ طــسف      إظٗ ــد  نــإ عً ؾك

ٔ ٖــرا َــا اضــتٓتر َـٔـ نتاباتـ٘ـ     ٚمل ٜهــ .ٔ ٜبــدٟ زأٜـ٘ـ اـــاف أبــداّ   ٜهــ  ، ٚملاؿٝــاد

٘      ؾشطــب، ٍ  بـٌـ يكــد ؾــسن بــريو بٓؿطــ  نـٌـ َـٔـ ْعــس إىل ٖــرا ايهتــاب     » :، سٝــح قــا

 .(80)«عتكد ع٢ً آخسمل دّامل أنٔ َ٪ِّٚ ،ع٢ً آخس ضٝهتػـ أْين مل أْاؾس َرٖبّا

ايبشح ٚ .مجٝع آثازٙبٌ نإ يف  ،ؾشطب «َسٚز ايرٖب»ٚمل ٜهٔ ذيو َٓٗذ٘ يف 

ّ ٚ يف عكٝــد٠ ايسدـٌـ ٕ ٖــرا ايبشــح عًــ٢ ْتا٥ذٗــا، عٝــح إ   َرٖبـ٘ـ قــسٚز٠ َٛقــٛع١ٝ ٜكــٛ

إثبـات  »مترٖب٘ مبرٖب ا٫ثين عػس١ٜ ٜدؾع بٓا إىل ايتأند َٔ نٕٛ نتاب ٚ ثبات تػٝع٘إ

 ؿ٘.َٔ تأيٝٚ ي٘ «ايٛؾ١ٝ

 

 ــــــ ١ٜعػس باع املطعٛدٟ ملرٖب االثينّتايسأٟ ايكا٥ٌ  باـ 1

     ٟ ع١ٝ املطــعٛد ع١ عًــ٢ غـٝـ باعـ٘ـ ملــرٖب  تٸاٚ ادتُعــت نًُــ١ ايعدٜــد َـٔـ عًُــا٤ ايػـٝـ

ٞ أقٛاٍ ايعًُا٤ٚ بعد إٔ ْكٌ آزا٤ ،ؾٗرا احملدخ ايٓٛزٟ اٱَا١َٝ. ٚايع٬َـ١  ، ، أَجاٍ: ايٓذاغـ

ٞ   ٚ، ٚاملـري داَـاد  ، ٚٚعابٔـ طـا  ايطٝد ٚ ،ايػٗٝد ايجاْٞٚ،اؿًٞ غريٖـِ  ٚ ،ابٔـ إدزٜـظ اؿًـ

   .(84)«ع٘ٚ ٜرتدد يف ايكٍٛ بتػٝټ٫ أسد ٜػو أ» يكٍٛ:نجري، خًـ إىل ا

 .(85)ِ بَ٘طًٖٚ ديًُطعٛدٟ َ٪ٖن «إثبات ايٛؾ١ٝ»يرا ؾإٕ اْتطاب 

  ٖا ٖٓا ٖٛ: َا ٖٛ  َٓػأ قٛهلِ بتػٝع٘ ايط٪اٍ ايرٟ ٜطسنٚ

ع املطـعٛدٟ َٔـ املتكـدَني     يكد نإ ايػٝخ ايٓذاغٞـ أٍٚ َٔـ     ، يف نـ٬  قـاٍ بتػٝـ

ٍ   أثسّاعد إٔ ذنس ث٬ث١ عػس ؾب .«ايؿٗسضت»ٚ «ايسداٍ»: نتابٝ٘ : إٕ سٝات٘ـ اضـتُست   ي٘ـ قـا

خ ايطٛضـٞـ إ٫ إٔ نــ٬٘ .(86)ٖـــ000إىل ســدٚد  ايهػـٞـ مل ٜــرنساٙ يف نتبُٗــا ٚ َـٔـ ايػـٝـ

 .مل ٜػريا إيٝ٘ٚ ،ايسداي١ٝ

خ   ٕ يًعًُا٤ املتأخسٜٔ ؾإأَا بايٓطب١  قٛهلِ بتػٝع املطعٛدٟ َبين ع٢ً َا ذنـسٙ ايػٝـ
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ٌٸ    ٚ ،كنيٕ ٖرا ا٭خري َٔ دٗـ١ َٔـ املـٛثِّ   يٓذاغٞ; ٭ا ادت٘ َٛقـع ثكـ١ دـ ع١;    غٗـ ايعًُـا٤ ايػٝـ

ٟ  َٚٔ د١ٗ أخس٣ ؾإ ا ٜكـٟٛ استُـاٍ اط٬ع٘ـ     ٓـ  ،ٕ شَإ ايٓذاغٞ قسٜب َٔ شَـإ املطـعٛد

 .ع٢ً أخبازٙ

ٚمل ٜهٔـ ٖٓـاى    ،٢ًٞ َكٛي١ ايٓذاغـ ٚ ايعاٖس إٔ زأٟ عًُا٤ ايػٝع١ اضتٓد ؾكط ع

 ٌ ٍ    ،أٟ ٚاسـد َٔـ ٖـ٪٤٫ ايعًُـا٤     عح َطتكٌ َٔ قبـ ٕ ايٓذاغٞـ َٔـ   : إؾكـد انتؿـٛا بـايكٛ

 ، بٌ نإ َٔ املٛثِّكني.ي٘ خرب٠ بأسٛاٍ ايسداٍٚ ،أٌٖ ايؿٓع١

ـٔـ ذنــسِٖ يف        ـ٘ـ أٚ يف  يهـٔـ نــٕٛ ايٓذاغـٞـ أٖـٌـ خــرب٠ ٫ ٜعــين إٔ نـٌـ َ زداي

سٝح ثبت إٔ ايٓذاغٞ قد اعتـرب   ،ذاغٞ ىايـ ٖرا ايسأٟؾُب٢ٓ ايٓ ايؿٗسضت َٔ ايػٝع١.

عٝاّ ايتػٝټٚ نٌ َٔ ؾٓـ يف املرٖب ايػٝعٞ  خؿٛؾـاّ ٚ ،ي١ قابًـ١ يًٓكـاؽ  ، ٖٚٞـ َطـأ  ع غٝـ

ع١ مل ٜهْٛـٛا نـريو     بعد إٔ تبني إٔ ايعدٜد ٖ  ؿِٗ قـُٔ ايػٝـ ٌ  ،ٔ ؾٓـ ٕ  بـ ِٓٗ   نـا تطٓـ

 .٫ وتٌُ ايػوٚ قطعّٝا

ِّ   ايٓذاغٞـ يف   ٚباٱقاؾ١ إىل َا ضـبل ؾـإٕ عبـازات    ٔ يٓـا عـد٠   خؿـٛف املطـعٛدٟ تبـ

 :أَٛز

ٖـرا  »٢ َعسؾـ١ ناؾٝـ١  باملطـعٛدٟ. ؾكـد اضـتعٌُ تعـبري       ٕ ايٓذاغٞ مل ٜهٔ عًـ ـ إ1

دّ املعسؾـ١ املباغـس٠ أٚ ايهاؾٝـ١.    ٖٚٞ عباز٠ تؿؿـض عٔـ عـ    ،(87)«بكٞ ٖرا ايسدٌ»ٚ ،«ايسدٌ

سٜـل ايطـُاع َٔـ    ٕ سـدٚد َعسؾـ١ ايٓذاغٞـ باملطـعٛدٟ إ ـا ناْـت عٔـ ط       نُا تطؿس عٔـ أ 

 طسف ٚاسد أٚ أنجس.

ٖـ، بُٝٓا ايجابت  000إٔ املطعٛدٟ عاؽ إىل سٛايٞ ض١ٓ  ـ يكد ؼدخ ايٓذاغٞ ع8ٔ

ٝـ إٔ ١ نــإ  «َــسٚز ايــرٖب» تؿـٓـ ؿ٘  «ايتٓبٝـ٘ـ ٚاٱغــساف»ٖـــ، ٚأَــا 006يف ضـٓـ ؾكــد ؾـٓـ

 .ايتٛازٜخ ايي مل ٜرنسٖا ايٓذاغٞ، ٖٚٞ ٖـ 045املطعٛدٟ ض١ٓ 

  .ؿات املطعٛدٟ أنجس  ا ذنس ايٓذاغٕٞ فُٛع عدد َ٪يـ إ0

ٞ  ٚ ،يف ايٓتٝذــ١ ٚ اد٠ ايٓذاغـــ نٝــــ  ،َــٔـ خـــ٬ٍ ْكــاط ايكـــعـ اؿاؾـــ١ً يف غـٗـ

  !ع املطعٛدٟايكٍٛ بتػٝټ، ٚميهٔ ا٫عتداد بػٗادت٘

 

 ــــــ تأٜٝد احنٝاش املطعٛدٟ يًُرٖب ايػٝعٞ

 نتاب٘ـ  ثـازٙ يف . ٚيكد ذنـس املطـعٛدٟ بعـ  آ   ثازٙـ ظٗٛز تٛدٗ٘ ايػٝعٞ يف بع  آ1
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ـ  ــ  اهلـ  مل ٜبـلٳ  ؿاتٖٚٞ َؿـٓٻ  ،«َسٚز ايرٖب» ٦اّ  ٚ ثـس، أ ـ  يٮضـ عٔـ قتٛاٖـا أٚ    ٫ ْعًـِ غٝـ

. إىل غري قهِ إىل ايدزد١ ايي تـدعْٛا  ٖٚٛ ديٌٝ  .(88)َتٓٗا ؾُذـسد ذنـس ا٫ضـِ ٫     قبٛي٘ـ

 .ع٢ً ايتٛد٘ ايدٜين أٚ ايؿهسٟ ٜعد دي٬ّٝ

ٛ  ـ8 ايـي   ْكٌـ املطـعٛدٟ يـبع  ايسٚاٜـات     ايديٌٝ ايجاْٞ ايرٟ اعتُدٙ عًُا٤ ايػٝع١ ٖـ

بٗـا  عًـ٢ املمـايؿني، نسٚاٜـ١      ٕٖٞ ٚاسد٠ َٔ ا٭دي١ ايي وتذٛٚ ،َٛزد اتؿام ايػٝع١ ٖٞ

ظ     ٚ ;(89)َٔـ بعـدٙ   ^ٚا٭١ُ٥ |ْٛز قُد خًل ٖٞـ خطـاب   ، ْٚكً٘ـ يسٚاٜـ١ ضـًِٝ بٔـ قٝـ

. يهـٔـ هــب «اثٓــا عػــس َـٔـ ٚيــدى أ٥ُــ١ اؿــل ٚ أْــت: »×يعًـٞـ |ايـٓـ  ا٭نــسَّـٔـ 

ظ،         »از٠ إىل أْ٘ ذنس عكـب اؿـدٜح   اٱغ ِٝ بٔـ قٝـ ا أسـد غـري ضًـ إٔ ٖـرٙ ايسٚاٜـ١ مل ٜٓكًٗـ

ٜكٛيـٕٛ إٔ ا٭زض  ٚ ،×يف شَآْا ٖٛ قُد بٔ اؿطٔ بٔـ عًٞـ بٔـ أبٞـ طايـب      إٔ إَاَِٗٚ

 .(03)«٫ ؽًٛ َٔ سذ١

   ٕ ع١ اٱَاَٝـ١    ٚ ايعاٖس إٔ املطعٛدٟ إ ا نـإ يف َكـاّ بٝـا ٚنُـا   ،َعتكـدات ايػٝـ

ٓاْ٘ـ ملـا ٜكٛيـٕٛ    عـدّ اط٦ُ ٚ ػري إىل  تـسددٙ ٜ ،إىل إَاَٝت٘ ،«ٜكٛيٕٛ»ٚ ،«َاَِٗإ»: قٛي٘ ٜػري

 ٜعتكدْٚ٘.ٚ ب٘

١  ، ٚٚدــٛد ٖهــرا زٚاٜــات  قــد ٜهــٕٛ ١ ايٛؾـٝـ ذنــسٙ ، ٚأخــس٣ ســٍٛ اضــتُساز ضـٓـ

، ٖـٛ َـا   ....ٚ ،×ٝؿ٘ ملبشح سٍٛ إميإ عبد املطًبؽؿٚ ،ا٥ٌ أ١ُ٥ ايػٝع١ؾكٚ ملٓاقب

ٕ ٕ املطعٛدٟ نإ ٜدؾعٓا يًكٍٛ بأ ظ يف َكـاّ عـسض عكا٥ـدٙ    ٚ ،يف َكاّ ايبٝـا خ ايتشـدټ ٚ يٝـ

 .عٓٗا

  

 ــــــ ٥ٌ بعدّ تػٝع املطعٛدٟايسأٟ ايكاـ 1

ــعٛدٟ. ؾ  تعـــسض بعـــ   ـٔـ املطـ ــدٜح عـ ١ يًشـ ـٓـ ــا٤ ايطـ ــاٍعًُـ عٞ   كـ ـٝـ ـ٘ـ غـ ايـــبع  بأْـ

ٞ     ذٖبٚ ;(01)َعتصيٞ ع٘ َٔـ    أٍٚ َٔـ غـهو يف  ٚ .(08)ايـبع  إىل أْ٘ـ ضـين غـاؾع  ايكـٍٛ بتػٝـ

ع١ قُــد ع   ــا  عًُــا٤ ايػـٝـ ــد ايبٗبٗ ـٔـ ايٛسٝ ـٞـ ب ــ1816ْٞ)ً ــ١     .(ٖـ ــد أغــاز إىل ٖــرا ايع٬َ ٚق

  .(00)«َٓت٢ٗ املكاٍ» ْك٬ّ عٔاملاَكاْٞ 

ُٔ نتــب املطــعٛدٟ ْؿطـ٘ـ َــا  لــد قــ تـ٘ـباٱقــاؾ١ إىل ٖــرا ايتػــهٝو يف عكٝدٚ

 :، َٚٔ ذيوباع٘ يًُرٖب ايطينتٸ، ٚا٢ً ايكٍٛ بعاَٝت٘وًُٓا ع
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اــسٚز عٔـ سـدٚد    ٚ ىل دزدـ١ املبايػـ١  عُـس إ ٚ متادٜ٘ يف ذنـس ؾكـا٥ٌ أبٞـ بهـس     ـ1

 .(04)ايتؿدٜل

ِ   َٛاؾكّا ،يكد أدىل بسأٜ٘ يف بع  ا٭َٛز ـ8 سٝـح  ، ×أٌٖ ايط١ٓ،نكؿـ١ إبـساٖٝ

اّ ، ايــرٟ نــإ ٜٓشــتذزذنــس إٔ آ ع١  بُٝٓــا ،×ٱبــساِٖٝ نــإ أبــّا ،ا٭ؾـٓـ هُــع ايػـٝـ

 .(05)يٝظ أباٙٚ ،ْ٘ عُِ٘ٗ ع٢ً أنًٓ

١    ىل ٚاقعـ١ ايػـدٜس  إ «َـسٚز ايـرٖب  »يف نتاب٘ـ   ـ مل ٜتطسم0 ، ٚانتؿـ٢ بـرنس قكٝـ

٘ »، قد تعسض يٛاقع١ ايػدٜس يف ْعِ يٝظ غٗادتٗا.ٚ ،÷َٛت ؾاط١ُ ايصٖسا٤ٚ ،ؾدى  ايتٓبٝـ

ٌٴيهٔ بػهٌ َكتكبٚ ،«اٱغسافٚ سٝح ذنس أْٗا ٚقعـت   ،َٔ َٛاقع اـطأ ، ٚمل ى

ــ١   ــد ؾــًض اؿدٜبٝ ــٛداع   ٚ ،بع ــد سذــ١ اي ظ بع ـٝـ ــا ٖــٛ َٛثٻــ   ،ي ــر   نُ ع١ َٓ ــب ايػـٝـ ل يف نت

 .(06)يكدِٜا

ق٘ يبع  ا٭سداخ ايتازى١ٝ بػهٌ ىـايـ  ٚ ا٭نجس أ١ُٖٝ َٔ نٌ َا ضبل تعسټ

 .َا تطامل عًٝ٘ عًُا٤ ايػٝع١

ــ 4 ــا ٚقــع يف أســداخ ايطــكٝؿ١   ـ ــبني َ ٤  وغــٓهٚ ،مل ٜ باضــِ غؿــب   يف نــٕٛ غـٞـ

ــٍٛ:      اـ ــب ٜك ــراى، ؾكــد نت ــع آْ ــد ٚق ــ١ ق ــا٠    يكــد ؼــ »٬ؾ ــد ٚؾ ــٛع أســداخ بع دخ عـٔـ ٚق

إىل ؾــــش١ نـــٌـ َــــا قٝـــٌـ ؾٝٗــــا، ٚإٕ َــــا ْــــتر نــــإ ٖــــٛ َــــٛزد  ٕٸطُــــأ٫ ٜٴ |ايـــٓـ 

 .(07)«ا٫ط٦ُٓإ

5    ٞ ٜٓؿٞـ ؾٝٗـا إٔ ٜهـٕٛ قـد  أٚؾـ٢ بـأَس اـ٬ؾـ١         ×ـ ْكً٘ يسٚاٜـ١ عٔـ اٱَـاّ عًـ

ايــرٟ دعـٌـ ا٭َــس غــٛز٣ بــني  ،|بسضــٍٛ اهلل ْـ٘ـ إ ــا تــسى ا٭َــس اقتــدا٤ٶ، ٚأ٭ســد بعــدٙ

َـ      ستـ٢ َـع  ٚ .(08)، ىتازٕٚ ٭َسِٖ َٔ أزادٚااملطًُني ا ٜـرنسٙ  تعٗـدٙ بأخـر اؿٝـاد َكابٌـ 

ٌٸ غ ٸ ىلإٜدؾعٓا  غّاِّٛا٭سداخ إ٫ إٔ ٖرا يٝظ َطٚ َٔ املعتكدات ، َا قاي٘ ايطسف عٔ ن

 .يٝظ أنجس َٔ ٖراٚ ،يدٜ٘ ٚنٌ َا ميهٓٓا قٛي٘ ٖٛ قبٍٛ ٚدٛد ْٛع َٔ ايتٛد٘ ايػٝعٞ

ٓبٝـ٘ـ  ايت»ٚ ،«َــسٚز ايــرٖب »: ـ ٖٚـٞـ     ٕ َــا بكـٞـ بــني أٜــدٜٓا َـٔـ آثــازٙ     ٚنــريو ؾــإ 

بعــد  ،ْـ٘ـ قــد قــاٍ يف َٛقــع آخــسَــع أ .ٓٓــا َـٔـ قــٍٛ أنجــس  ــا ضــبل٫ ميهِّـــ  «ٚاٱغــساف

٘ إ»املراٖب اٱض١َٝ٬: ٚ عٔ ايؿسم ؼدث٘ َـا ذنـسٙ    ْعست٘ـ يف ٚ ْ٘ ضٝرتى اؿدٜح عٔ زأٜـ

ـ ـ يهٔـ   ٚ ،(09)«اٱباْـ١ »َٔ ايعكا٥د إىل نتـاب   ٤   ٚ ،ٖـرا ايهتـاب   ـ ؾكـد   يٮضـ ٫ ٜعًـِ غٞـ



 

 

 هـ 2543ـ  م 3122السادسة ــ العدد الثاني والعشرون ــ ربيع السهة ــ  نصوص معاصرة

 

 .َتٓ٘ٚ عٔ قتٛاٙ

٘   ْ٘ـ َٔـ خـ٬ٍ َـا بكٞـ يـدٜٓا َٔـ آثـازٙ        خ٬ؾ١ ايكـٍٛ: إ ٚ : ، ٚايـي تهُٔـ يف نتابٝـ

٘   ،«ايتٓبٝ٘»ٚ ;«املسٚز» ع ّ     ٫ ْطتطٝع اضـتٓباط تػٝـ ع٘ أنجـس    ، بٌـ ٖٞـ سانٝـ١ عٔـ عـد تػٝـ

 .  َٔ سهاٜتٗا عٔ تػٝع٘

 

 ــــــ أضاترت٘ٚ املطعٛدٟ أعُاٍ

 ــــــ ـ أعُاي1٘

 ــــــ املتبك١ٝ عُاٍأـ األ

ٟ ايـر ٚ ْطبت٘ إيٝ٘، تٟ ثبت، ٚايرايّٝٛإٔ املتبكٞ َٔ نتب املطعٛدٟ  ضابكّاذنسْا 

ٕ  ،إمجـاع نـ٬ عًُـا٤ املدزضـتني    ٚ امَـٛزد اتؿـ   ٖٛـ   ٚايجــاْٞ:; َـسٚز ايـرٖب   ا٭ٍٚ:، نتابـا

ِ َـٔـ نتــاب   ،ْعــِ اٱغــساف.ٚ ايتٓبٝـ٘ـ يهـٔـ اْتطــاب  ،«ايصَــإ زاختبــا»ٖٓــاى قطــِ ععـٝـ

ٌٸ ايهتـاب إ  إثبــات »نتــاب  ىلإبايٓطـب١   َــسٚنـريو ا٭  تػــهٝو.ٚ دتــسدټ ىل املطــعٛدٟ قـ

 «.ايٛؾ١ٝ

بــني ايعًُــا٤. ٖٚــٛ  ؾــسغِ ٚدــٛدٙ بــني أٜــدٜٓا إ٫ إٔ ْطــبت٘ إىل املطــعٛدٟ قـٌـ خــ٬ف

 .قٛز َٛقٛعٓا نُا أضًؿٓا

 

 ــــــ املفكٛد٠ ب ـ األعُاٍ

ميهـٔـ ٚ ايــصَٔ.ؾكــدت آثازٖــا َــع َــسٚز  ٚ ٖٓــاى ايعدٜــد َـٔـ ايهتــب ايــي قــاعت 

 :ُٛعاتتكطُٝٗا إىل ث٬خ ف

ٚنتـاب   ،اٱباْـ١ : نتـاب  َٔـ بٝٓٗـا  ٚ، بٝإ أدٜاْٗاٚ ا٭َِٚ ايعكا٥د نتب يف ا٭ٚىل:

 .  ، ٚغريٖاْعِ ا٭دي١ٚنتاب  ،خصا٥ٔ ايدٜٔ ٚنتاب ،تاملكا٫

ٕ ضس اؿٝا٠ :، َٚٓٗااـ٬ؾ١ٚ نتب سٍٛ اٱَا١َ ايجا١ْٝ: ٕ  ،، سدا٥ل ا٭ذٖـا  ،ايبٝـا

   .ٚغريٖا ،ا٫ْتؿاز ،ايؿؿ٠ٛ

ــ١ ــب  :ايجايج ــازٜخنت ــا ٚ يف ايت ــا، َٚٓٗ ٕ  :اؾػساؾٝ ــا ــاز ايصَ ــاب ا٭ٚضــط  ،أخب  ،نت

 .  ٖاغري، ٚايتازٜخ ،ؾٕٓٛ املعازف ،ذخا٥س ايعًّٛ
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ٓٻ ع املعسؾٝــ١ٚ ؿات املطــعٛدٟإٕ تٓــٛع َؿــ ايعًُٝــ١ تٓبــ٧ عـٔـ ٚ مشٛيٝتٗــا يهـٌـ املٛاقـٝـ

ٌ     ٚ َــد٣ اؾٗــد  ـ يًٛؾــٍٛ إىل نــ ٝؿات مبمتًـــ    ايطــعٞ ايــرٟ بريـ٘ـ املؿـٓـ ٖــرٙ ايتؿـٓـ

عٗا. ــاز ٜ   ٚإ َٛاقـٝـ ــ١ هلــرٙ اٯث ــد املهتب ــرب خطــاز٠ نــبري٠  ٕ ؾك اعٚ عت ـٔـ    ّاقـٝـ ــِ َ ؾــص٤ َٗ

 اؿكاز٠ اٱض١َٝ٬.

 

 ــــــ ت٘أضاترـ 1

ٟ    يٝظ يدٜٓا ات أضـاتر٠ املطـعٛد ، أٚ يف اؿكٝك١ أٟ َطتٓد َطتكٌ ٜتعسض يػمؿٝـ

٘   يهٔ َٚٔ  ٜرنسِٖ بايتؿؿٌٝ. ْطـتطٝع مجـع ايعدٜـد َٔـ ا٭مسـا٤       خ٬ٍ اٯثـاز املتبكٝـ١ يـ

ِٗ املـدن   َػـدقاّ  ،ٜٔ ذنسِٖ بػـهٌ غـري َباغـس   اير ِ    ايتُذٝـد. ٚ عًٝـ  :ْٚـرنس َٔـ مجًـتٗ

ٚأيــد بـٔـ ضــعٝد ايدَػــكٞ  ، ٖـــ(036ٚقُــد بـٔـ خًـــ بـٔـ ٚنٝــع) ، ٖـــ(036ابـٔـ ضــسٜر)

ٚابـــٔـ ، ٖـــــ(011ٚايصدــــاز)، (43)ٖـــــ(013ٚقُــــد بـــٔـ دسٜــــس ايطــــربٟ)، ٖـــــ(037ا٭َــــٟٛ)

ٚايكاقٞـ عبـد   ، ٖــ( 080)املٛؾًٞ ٚدعؿس بٔ ُٖدإ(، ٖـ087)ٚابٔ ا٭ْبازٟ ،ٖـ(081)دزٜد

ٚميـٛت بٔـ   ، ٚايطـاٖس بٔـ وٝـ٢   (، ٖـ005)ٚايؿٛيٞ ،(ٖـ080)ٚايهػٞ، (41)اهلل ايدَػكٞ

 .(48)غريِٖٚ ،(ٖـ035)ٚايؿكٌ اؾُشٞ(، ٖـ034)َصزع

ايتعـسف   ضٝطـاعدْا يف  نإ إدسا٤ ؼكٝل سٍٛ أضاترت٘ ايرٜٔ ذنسِٖ يف نتابٝ٘

، ٖٚـٛ خـازز عٔـ    نـبرياّ  دٗـداّ ٚ طًـب ٚقتـاّ  يهٓ٘ ؼكٝـل ٜت  أنجس ع٢ً غمؿ١ٝ املطعٛدٟ.

 .سدٚد َٛقٛعٓا

 

 ــــــ ٚحمتٛاٙ ت ايٛؾ١ٝنتاب إثبا ب١ٝٓ

 ــــــ ب١ٝٓ ايهتاب ـ1

  :ميهٔ تكطِٝ ٖرا ايهتاب ٚؾل َٛاقٝع٘ إىل ث٬ث١ أقطاّ

، خًل ايعكٌ عًـ٢  ×ح عٔ املمًٛقات َا قبٌ ايٓ  آدّتطسم ؾٝ٘ إىل اؿدٜا٭ٍٚ: 

خًـل آخـس   ٚ ،نريو خًك١ اؾٔٚ ،ٌٗ َٔ ايبشس املاحل  املس ٚاملعًِل اؾخً، ٚميني ايعسؽ

 بني خؿٛؾٝات ايكسد٠. ٚ مجع بني بع  خؿٛؾٝات اٱْطإ

ّ  ، َعذصا×داز سٍٛ خًل آدّايجاْٞ:  يف  ،|ت ا٭ْبٝا٤ ست٢ شَٔ ايٓـ  ا٭نـس
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 غسٜب١.  ٚ زٚاٜات عذٝب١

ــح: ــإ َؿؿٻــ  ايجاي ّ  بٝ ـٓـ  ا٭نــس ــع  ،^ا٭٥ُــ١ٚ |ٌ ملعذــصات اي َٳــ َ  ٔٵذنــس 

 .اـًؿا٤ٚ عاؾسِٖ َٔ املًٛى

 

 ــــــ حمت٣ٛ ايهتاب ـ1

ْـ٘ـ َـٔـ احملتُـٌـ إٔ ٜهــٕٛ يًُطــعٛدٟ ٬ٍ دزاضــ١ هلــرا ايهتــاب نًـــ إىل أَـٔـ خــ

ـ نُا وتٌُ إٔ ايهتاب املٛدٛد اٯٕ ٖٛ مل٪يِّـ  غري ايرٟ بني أٜدٜٓا. ،نتاب بٗرا ايعٓٛإ

 .آخس غري املطعٛدٟ

ا٭ديـ١  اب إىل داْـب نتـب اـاؾـ١ يف    ٜٛقع ايهتـ  : إٕ ا٭ؾكٌ إْٔطتطٝع ايكٍٛٚ

ع   يٝظ قُٔ ضًط١ً ايهتب ايتازىٝـ١; ٭ ، ٚنتب املعذصاتٚ ع٢ً اٱَا١َ ٕ َععـِ َٛاقٝـ

ع٘ تًـو قـد ػـاٚشت سـد        ،املعذـصات ٚ ايهتاب ٖٞ يف غـسن ا٭ديـ١   باٱقـاؾ١ إىل إٔ َٛاقٝـ

َ٪يــ ٖـرا ايهتـاب     ٕٛ٘ وتٌُ بكـ٠ٛ إٔ ٜهـ  ْ: إىل ايكٍٛيدزد١ تدؾعٓا إ ،املٓكٍٛٚ املعكٍٛ

ٜعتكــد بهـٌـ َــا ٜٗــب   ،يٲضــسا٥ًٝٝات ّاعاغــك ،ػــاٙ اؿكٝكــ١ َـٔـ ايكؿاؾــني، َتطــا٬ّٖ 

 .عٔ أٚيٝات ايتؿهري ايعكًٞ ّاخازدٚ يًؿٛاب ٚ فاْبّاأ ٫ ٜٗتِ إٕ نإ ؾشٝشّا ،عًٝ٘

   :ايتشسٜـٚ ٚ عٔ ايٛقعَٚٔ مج١ً املٛازد ايي تِٓ عٔ ضراد١ ايهاتب أ 

ّ يف ْؿــــظ ايٝــــّٛ ا أـــــ ـ٘ـ اٱَــــا ــاّ   ×اؿطـــٔـ يــــرٟ ٚيــــد ؾٝــ اْعكــــدت ْطؿــــ١ اٱَــ

 .(40)×اؿطني

ْـصٍ دربا٥ٌٝـ عًـ٢ ايٓـ  ىـربٙ أْ٘ـ        |ا تٛيف إبساِٖٝ ابٔ ايٓ  ا٭نسّعٓدَ ب ـ 

 .(44)ٜعطٝ٘ ايٓب٠ٛ َٔ بعدٙٚ ،تعاىل ضٝشٝٞ إبساِٖٝ َٔ ددٜدٚ اهلل ضبشاْ٘ إذا أزاد ؾإٕ

دا٤ نـسب٤٬   ــ أ  ملا دا٤ت ب٘ نٌ نتـب ايتـازٜخ   خ٬ؾّاٚ ـذنس   ز ـ  ٝداّ  61ٕ غٗـ  .غٗـ

إٔ ٜهـٕٛ عـدد َٔـ ٜؿـدٕٚ  دٜٓ٘ـ َٔـ        تعاىل قـدز ٚ ٚديًٝ٘ يف َا ذٖب إيٝ٘ نٕٛ اهلل ضبشاْ٘

َٳــ  غــمـ، 1333أٍٚ ايــدْٝا إىل آخسٖــا   010 ×ايـٓـ  ْاؾــس يٛطــّا ٔٵعٝــح نــإ عــدد 

ٟ  ايرٜٔ ٚ ،010عدد غٗدا٤ بدز ٚ ،ؾسدّا ٞ   ،010 #ضٝٓؿسٕٚ اٱَـاّ املٗـد ٖـٛ  ٚ ،ؾُـا بكـ

 .(45)، ِٖ غٗدا٤ نسب61٤٬

ٟ سادٙ يسٚاٜــدـــ إٜــ  ٕ ا٭٥ُــ١ ٜــصدادٕٚ زغــداّ : إٜكــٍٛ ؾٝٗــا  ×١ عـٔـ اٱَــاّ ايعطــهس
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  .(46)يف ايػٗس مبكداز ض١ٓٚ از غٗس،يف ا٭ضبٛع مبكد، ٚيف ايّٝٛ مبكداز أضبٛع  ّٛاٚ

   ّ ِ ، ، بعــد إٔ تٛقـــ يطــبع ضــاعات يف اؾٓــ١×ٖـــ ـ إٕ آد : ايًـٗـ قــاٍ أثٓــا٤ خسٚدـ٘ـ

، ٜـرنس أمسـا٤ِٖ إىل   ٌ با٭ْبٝا٤ثِ اضتُس بايتٛضټ ...،.اؿطنيٚ ٚاؿطٔٞ عًٚ عل قُد

 ٜعطـٞـ نـٌـ ْــٛزٙ ْ٘ــتعــاىل: إٚ وٝــ٢ أدابـ٘ـ اهلل تبــازىىل ، ٚســني ٚؾـٌـ إْبٝــّا 76 إٔ ذنــس

ايـرٟ ئـ ٜهؿـس ب٘ـ إ٫      ×; ٭ٕ ٚؾٝ٘ ٖٛ عًٞـ بٔـ أبٞـ طايـب    |ُدمتاّ سهُت٘ حملٚ

 .(47)«ساقدٚ ،تا٥٘ ،ناؾس ،غكٞ

 ٕ ٜٓكٌـ زٚاٜـ١ بطـسٜكتني  كـتًؿني.    ذيو نـأ ٚ ،ـ يف ايتٓاق ٜكع امل٪يٍّ َا نجريّا ـ  ٚ

 ،«ي٫ٛى َا خًكت ا٭ؾ٬ى»، ٚبعد عباز٠ |: سني عسق٘ يكؿ١ خًل ايٓ  ا٭نسَّج٬ّ

يريو ايٓـٛز    ٚازثّا 49بعد إٔ بًؼ ٚ ،سٛا٤ٚ دَّٔ آ خر يف عسض َطري اْتكاٍ ذيو ايٓٛز بد٤ّاأ

 عذٝبّا وٌُ ْٛزّا نإ دا٥ُّا أْ٘ ٚنٝـ ،ٛازخ اـُطني، ؾذعً٘ ايعبد املطًبع٢ً  عسز

٘ ، ٚٓٗازٜػب٘ َٔ غد٠ ملعاْ٘ ايػُظ يف ٚقض اي ،ع٢ً ْاؾٝت٘ إىل إٔ  ،ايكُس يف ي١ًٝ نُايـ

ْ٘ـ  . ٚسـني ايتؿـت إىل أ  (48)أٚدع٘ بـدٚزٙ يف زسـِ آَٓـ١ املطٗـس٠    ايرٟ  أٚدع ذيو ايٓٛز عبد اهلل،

ؾًُا ٚؾٌـ بـايٓٛز إىل عبـد املطًـب      ،ذنس ايكؿ١ أعاد َٔ ٖرا ايٓٛز مل ٜرنس ا٭١ُ٥ دص٤ّا

ّ   يٝؿٌ بعد ذيو إىل زسـِ   ،طايب أباٚ : إْ٘ تكامس٘قاٍ ؾاطُـ١  ٚ |آَٓـ١ أّ ايٓـ  ا٭نـس

 .(49)، أّ اٱَاّ عًٞبٓت أضد

قـد نـإ يف   ٚ ،|ؾكت عا٥ػ١ إٔ ٜدؾٔ اٱَاّ اؿطٔ قسب ايٓ ْ٘ عٓدَا زشـ إ

ايرٟ نـإ قـد زسٌـ    ، |َٔ ايٓ  ا٭نسّ طني ٚزق١ ط٬قٗاأزضٌ هلا اٱَاّ اؿ ،بٝتٗا

   .(53)عٔ ٖرٙ ايدْٝا بطٓٛات

      ّ ـٓـ  ا٭نــس ـ٘ـ بعــد ٫ٚد٠ اي ،      |ن ـ إْ ـ٘ـ ـ٘ـ ب ــ١ إٔ تأتٝ ــب َـٔـ آَٓ ــد املطً ــب عب طً

 ٜأَسٖـا إٔ ٫ تطًـع أسـداّ    ،بطـٍٛ ايٓمًـ١  ، ٚغدٜد ايبٝاض ْٗا زأت زد٬ّ: إقايتٚ ،ؾاَتٓعت

ٕ أإَـا   :قـاٍ هلـا  ، ٚؾػكـب عبـد املطًـب    ٘،إٔ تٓككٞ ث٬ث١ أٜاّ َٔ ٫ٚدت ٫، إع٢ً َٛيٛدٖا

 .(51)إٔ أدخٌ ؾأقتً٘ بٓؿطٞ إَا; ٚ|مبشُد تأتٝين

ّ  ط ـ ملــا أزادت    يف  ×عًـٞـســني خسدــت يف ٚدـ٘ـ   |عا٥ػــ١ شٚز ايـٓـ  ا٭نــس

٘ سـد ، ٚملـا قطعـت إ  ايسدٛع مل ٜكبٌ اؾٌُ ايسدـٛع سسب اؾٌُ  ّ  ٣ زدًٝـ ٚٚقــ عًـ٢    ،قـاٚ

ُـ ، ٚأخر يف املكاَٚـ١ أزدً٘ املتبك١ٝ ٞ ا اْتب٘ـ اٱَـا  ، ؾً  إىل ذيـو املٓعـس ؾـان قـا٬ّ٥:     ×ّ عًـ
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 .(58)يهٓ٘ غٝطإٚ ،ْ٘ يٝظ ظٌُ، إاهللٚ

ٞ     ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ عٓٛإ ايهت ٟ ـ  ١ اٱَـاّ عًـ ، ٚنـإ  ×اب ٜتعًـل بإثبـات ٚؾٝـ

إ٫ إٔ ايهتـاب   ،إىل ٖرا ايػسض ّاٙ ا٭ععِ َتٛدٜٗؿرتض إٔ ٜهٕٛ نٌ ايهتاب أٚ دص٩

ايهتاب ؾكـد اٖـتِ    أَا ايكطِ ا٭نرب َٔ، ٚؾؿش١ 48سدٚد  مل ًٜتؿت إىل املٛقٛع إ٫ يف

ٕ ايسٚاٜـات ايـي   ، ٚؾٛم نٌ ٖرا ؾإ^َعذصات ا٭١ُ٥ٚ سٝا٠ٚ ،ين إضسا٥ٌٝبتازٜخ أْبٝا٤ ب

ّا، ثـِ ٜسضٌـ   ٚاسـد  ْ٘ـ ٜـرنس زاٜٚـاّ   نًّٝا; أٚ أ بدٕٚ ضٓد ٗا خ٬ٍ ٖرا ايهتاب إَا أْٗآٜكً

 .ايسٚا١ٜ

ٖـ    ٚ باؾ١ًُ ؾإ د  ٕ نٌـ زٚاٜـات ايهتـاب  َكـاؾّا   غـهٌ قؿـ١.  عًـ٢  ، ٚٞ بـدٕٚ ضٓـ

ٌٻ  ،َٓٗر ايهتاب إىل ٌٸ    َطايب٘ـ عًـ٢ أ   سٝح طسن دـ إىل  ،ايتؿـٛزات  ْٗـا قؿــ ؾاقـت نـ

ٌ  ٚ ا٭سداخ بػهٌ ٫ ٜتٛاؾلٚ دزد١ املبايػ١ يف ا٭غماف ٞ  ٚ أٚيٝـات ايعكـ  ،ايـتؿهري ايعًُـ

ٌټ  زٚاٜات٘ أقسب إىل اـساؾ١ َٓٗا إىل ايٛاقع. ؾذ

ملطـعٛدٟ ؾـاسب   ٔ ذنس ايهتـب ايـي ْطـبت ايهتـاب إىل ا    َ ّأَ ٖٓا ٫ لد بدٸٚ

ٝد   ،اـ٬ؾ١ يًع١َ٬ اؿًٞ،زداٍ ايٓذاغٞ، ٖٚٞ: «َسٚز ايرٖب» ساغ١ٝ اـ٬ؾ١ يًػٗـ

ٟ     ،عاز ا٭ْٛاز يًع١َ٬ اجملًطٞ ،ايجاْٞ زٚقـات اؾٓـات    ،َٓت٢ٗ املكـاٍ ٭بٞـ عًٞـ اؿـا٥س

ٟ  ،يًمٛاْطــازٟ ض امل ،خامتــ١ املطــتدزى يًُشــدخ ايٓــٛز ع١ ،كــاٍ يًُاَكــاْٞتٓكـٝـ  أؾـٌـ ايػـٝـ

 .(50)ايرزٜع١ يًطٗساْٞ،هاغـ ايػطا٤أؾٛهلا يٚ

١ يًُطـعٛدٟ نـإ     ٚػدز اٱغاز٠ إىل إٔ ديٌٝ نٌ ٖ٪٤٫ ايرٜٔ ْطبٛا إثبات ايٛؾٝـ

٘    ،ايٓذاغٞ ع٢ً زأٟ قا٥ُّا ع َٳـ ٚ ،ؾٗٛ أٍٚ َٔ تهًـِ عٔـ تػٝـ ١  »ْطـب   ٔٵأٍٚ   «إثبـات ايٛؾٝـ

 .غري ٖرايد٣ ايعًُا٤ ديٌٝ آخس  ٫ٚ ٜٛدد إيٝ٘.

 

 ــــــ طعٛدَٟع َا بكٞ َٔ نتب امل إثبات ايٛؾ١َٝكاز١ْ 

 ٌ  يًٛؾــٍٛ إىل ْتٝذــ١ عًُٝــ١أؾــٛب طسٜــل ٚ يعـٌـ املكازْــ١ يف ٖــرا ايعــسف ٖـٞـ أؾكــ

١ٚ إثبــات»ضٓطــع٢ إىل إدــسا٤ َكازْــ١ بــني   قاطعــ١. يــراٚ  «َــسٚز ايــرٖب»َـٔـ  نٌٍٚــّ «ايٛؾـٝـ

ـ٘ـ»ٚ ــس٣«اٱغــسافٚ ايتٓبٝ ــ٢ إٔ ٖــرا ٖـٌـ  ; يٓ ــاب عً ٔ   ايهت ــابني اٯخــسٜ ، أٚ غــان١ً ايهت

 .  ىتًـ عُٓٗا 
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٘ »ٚ «َسٚز ايرٖب»تٓاٍٚ املطعٛدٟ يف  عٝـح مجـع   ايتـازٜخ ايعـاّ،    «اٱغـساف ٚ ايتٓبٝـ

ط   ،ا٫ختؿـاز ٚ اٱهـاش  اؾػساؾٝا، َـع زعاٜـ١  ٚ بني ايتازٜخ َـع   ،(54)ايٛاقـض ٚ ٚايبٝـإ ايبطٝـ

ٌٸ ْعريٖــا إتٝاْـ٘ـ عكــا٥ل ٚ ،(55)ايعكًـٞـاضــتعُاي٘ ي٬ضــتد٫ٍ  ٜٓعــدّ ٚ .ســٍٛ تــازٜخ اٱضــ٬ّقــ

٘ »ٚ «َــسٚز ايــرٖب  »ايتؿــاٚت بــني    تكسٜبــاّ  ـٸ   ٫ يفإ ،«ايتٓبٝــ بعــ   ٚ بعــ  ا٭خبــاز   َــا ىــ

٘ »ايي أت٢ بٗـا يف   ،بايٓطب١ يسٚا١ٜ ايػدٜس ، نُا ٖٛ ا٭َسايسٚاٜات مل ٚ ،«اٱغـساف ٚ ايتٓبٝـ

بعـد   ْٗـا ٚقعـت  َـع ٚقٛع٘ـ يف خطـأ تأزىٗـا، سٝـح ذنـس أ       ،«َـسٚز ايـرٖب  »ٜرنسٖا يف  

ٗـا ناْـت بعـد سذـ١     يف مجٝـع املؿـادز أْ   ايجابـت تازىٝـاّ  ٚ بُٝٓـا ايؿـشٝض   ،ؾًض اؿدٜبٝـ١ 

ٗر ايهتابــ١ يف نــ٬ ايهتــابني ٚاســد  ، َــع اٱغــاز٠ إىل إٔ(56)ايــٛداع َباغــس٠ نــرا ٚ ،َـٓـ

 .ايتشكٝلٚ أضًٛب ايهتاب١

ٛ هِّمت سض ايتازٜخ ايعَُٛٞ يٲض٬ّ نبري٠ إىل دزد١ٕ بساعت٘ يف عٚإ : ٍٓٓا َٔ ايكـ

ايـي مشًـت    ،أضؿازٙ ايع١ًُٝ يف أخباز با٭خـٚ ،ٕ ايتازٜخ ايعَُٛٞ يٲض٬ّ انتٌُ َع٘إ

ٚٻٕايػسبٚ كتًؿ١ يف ايػسم د٫ّٚٚ َدّْا ٘   أخبازٖا  ، ٚقد د بٌـ ئـ    ،بػـهٌ دقٝـل يف نتابٝـ

ا إىل إٔ نتابٝ٘ـ    ٚ »ٚ «َـسٚز ايـرٖب  »ْهٕٛ َبايػني إذا خًؿٓـ ٜػـه٬ٕ   «اٱغـساف ايتٓبٝ٘ـ 

ٗرب ،يف اؿكٝكـ١  ١ َـٔـ خؿٚ .، َدزضــ١ خاؾــ١ يف نتابــ١ ايتــازٜخا٭ضــًٛبٚ ًشــاظ املـٓـ ٛؾـٝـ

 :ٖرٙ املدزض١ ع٢ً ٚد٘ اـؿٛف

ّ   أخبازٙ ايع١ًُٝ قطٻـ ٚ يف تكُٝٝ٘ يٓتا٥ذ٘ ـ1 ، : أخبـاز اٯسـاد  ِ ا٭خبـاز إىل ث٬ثـ١ أقطـا

  .(57)ا٭خباز املُتٓع١; ٚ(ا٭خباز املطتؿٝك١ )املتٛاتسٚ اؾا٥ص;ٚ ايي ػسٟ بني املُهٔ

١  ٚ ،تسنٝصٙ ع٢ً ايتذسب١ـ 8 َٔـ ا٭ضـؿاز    اْط٬قـاّ  ،ذيو َٔ خ٬ٍ املعآٜـ١ ايػمؿٝـ

 .(58)ٗا يف ؼؿٌٝ ا٭خباز ايتازى١ٝت، ٚقسٚزايع١ًُٝ

ذيـو َٔـ خـ٬ٍ اعتُـادٙ عًـ٢ اٯٜـات       ٚ ،ٕ تازٜخ ا٭ْبٝـا٤ بٝااْتٗاد٘ ملٓٗر ددٜد يف ـ 0

 ،ايكؿـــ ايكسآْـٞـ دــا٤ بـ٘ـ ايسٚاٜــ١ مبــاٚ أٚ َكازْــ١ َــا سؿـٌـ عًٝـ٘ـ َـٔـ ا٭خبــاز   ،ايكسآْٝــ١

ٕ ايــرٟ تكــاع عًٝـ٘ـ ؾــش١ َــا ٚزد يف غــأ  ايكؿـــ ايكسآْـٞـ املسدــعٚ ٕعٝــح أؾــبض ايكــسآ

  .(59)أسداخ ٚ تٓاٚي٘ ايٓاع َٔ أخبازا٭ْبٝا٤  ا ٜ

 ...  ٚ ،اهلٓد١ٜٚ، ايجكاؾات ايْٝٛا١ْٝٚ َكاز١ْ بني اؿكازاتإدسا٤ ـ 4

ٝـ  ّاأضــًٛبــ إبداع٘ـ   5 َ  ٚ ّا،ددٜــد ّاعًُ ايعــٛاٖس ٚ ،اؿكــا٥ل ايتازىٝـ١  ٘ذيـو باضـتمدا
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 .(63)ايٓذّٛٚ ضتؿاد٠  َٔ عًِ ايؿًوَع ا٫ ،اؾػساؾ١ٝ

ــ 6 ــسايف يف إهــاد     ـ ط اؾػ ــأثري احملـٝـ ــ١ ت ــ١ إىل    طسسـ٘ـ يٓعسٜ ـٔـ َٓطك ــٛع ايتُــدٕ َ تٓ

   .(61)أخس٣

ايتصاَ٘ـ اؿٝـاد يف ْكٌـ    ٚ ،اضتعُاي٘ يًتشًٌٝـ ايعكًٞـ يف َكابٌـ ا٭سـداخ ايتازىٝـ١     ـ 7

 .ايٛقا٥عٚ ا٭خباز

ايس٩ٜـ١  ٚ ،ػُـع بـني ايٛثـا٥ل املهتٛبـ١     ،اضتُدادٙ يًُعًَٛات َٔـ َؿـادز َتٓٛعـ١    ـ8

تطسقـ٘ـ يبٝــإ ٚ ،ذٟٚ اـــرب٠ٚ ايعًُــا٤ ٚعــح املطايــب َــع ،بكاٜــا ايعُــسإٚ املباغــس٠ يٰثــاز

ازٙ ملباســح َتعًكــ١ َــع اضتشكــ ،ايٓذــّٛٚ ،ٚايؿًطــؿ١ ،اؿــدٜحٚ ،نايؿكـ٘ـ ،تطــٛز ايعًــّٛ

ٚ  ، ٚايطٝـٛز( اؿٝٛاْات )بعًِ اٱسٝا٤  ؿظ   َٚعسؾـ١ ا٭قـٛاّ،  نُـا اضـتؿاد َٔـ     .ستـ٢ عًـِ ايٓـ

   .(68)ٚاملٛضٝك٢... ،ايس٣٩ٚ عًِ تعبري ا٭س٬ّ

َٔ خ٬ٍ  ،ٕ َا طسس٘ املطعٛدٟ َٔ ْعسٜات ددٜد٠ يف عًِ ايتازٜخ ا ٫غو ؾٝ٘ أ

عٓـدٙ  ـ ٜطتشل ايتٛٗق عًُّٝا تطٛزّاٚ ددٜدّا ٜعترب إبداعّا ،اضتؿادت٘ َٔ عد٠ عًّٛٚ اضتعُاي٘

 .نجريّا

 

 ــــــ أـ اختالف يف ايب١ٝٓ

   ّ٬ ط إٔ بػــس ،هابٝــ١ذا ْتـا٥ر إ ٚ ،زمبـا ٜهــٕٛ إدـسا٤ َكازْــ١ بــني بٓٝـ١ نتــابني ضـٗـ

سذس عجـس٠ يف   قد ٜهٕٛ تٛادد اخت٬ف يف املٛاقٝع ،ْعِ ٜهْٛا قد نتبا يف شَٔ ٚاسد.

ٗر ايهاتـب ْكطـ١ إهابٝـ١     ٚ ايهتابـ١  بٓٝـ١  ، يهٔ قد تهٕٖٛرٙ املكاز١ْ يف إقاَـ١ ٖـرٙ   َٓـ

 .املكاز١ْ

تٛقـض اخـت٬ف   ؾإْٗا  ق١ًًٝ َٔ سٝح املٛقٛع ْ٘ َع ٚدٛد ْكاط  اغرتاىٚامل٬سغ أ

 ،َٓٗذٗـا ٚ َـا ىــ أضـًٛب ايهتابـ١     بٌـ ٖٓـاى تؿـاٚت ستـ٢ يف     ،ب١ٝٓ ايهتاب١ ؾُٝا بُٝٓٗا

ٚ       ْ٘ـ  : إيدزد١ ميهٓٓا ايكٍٛ بعبـاز٠  يف سـدٚد املػـرتى ٫ ميهٔـ اؿهـِ بـإٔ ايكًـِ ٚاسـد. 

ّ   ٚ ٕ ٚدٛد أدْـ٢ تػـاب٘ بُٝٓٗـا بًشـاظ أضـًٛب     إ :أخس٣ ٗر ايهتابـ١ َٓعـد َٚٔـ بـني ْكـاط     .َٓـ

 :ا٫خت٬ف تًو

د ـــ1 ١»زٚا٠ ايسٚاٜــات يف ٚ ٬ٜســغ ذنــسٙ يًطـٓـ بُٝٓــا مل ٜهـٔـ ذيــو  ،«إثبــات ايٛؾـٝـ
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 .  «ايتٓبٝ٘»ٚ  «املسٚز»َٓٗذ٘ يف 

ســـغ بُٝٓـــا ٬ٜ ،ا٫ختؿـــازٖـــٛ اٱهـــاش ٚ َبٓـــ٢ املطـــعٛدٟ يف طـــسن ا٭خبـــازإٕ  ــــ8

 .«إثبات ايٛؾ١ٝ»اٱضٗاب يف ٚ اٱطٓاب

١  »َـٔـ املطــا٥ٌ ايــي ٜٓؿــسد بٗــا       ـــ 0 تؿــسدٙ يف طــسن بعــ  ا٭ســـداخ     «إثبــات ايٛؾـٝـ

بٌ ىتًــ   ،يٝظ ؾكط عٔ نتب املطعٛدٟ ايطايؿ١ ايرنس ،ايتازى١ٝ بػهٌ ىتًـ بٗا

  َٚٔ بني ْكاط ا٫خت٬ف تًو: .عٔ باقٞ نٌ  ايهتب ايتازى١ٝ

ــ   ،ســـٍٛ َٛقـــٛع اٱَاَـــ١    ×اداٱَـــاّ ايطـــذ ٚ اؿٓؿٝـــ١  بــٔـ اخـــت٬ف قُـــد  أــ

 اٱَـاّ  حلاؿذـس ا٭ضـعد يؿـا   سهـِ  ٚ ،استهاَُٗا يًشذس ا٭ضعد يف ايهعب١ ايػسٜؿ١ٚ

  .(60)×ايطذاد

بأَس َٔ اٱَـاّ  ٖٚٛ سدٜح اي٫ٛد٠  بايػٗاد٠ ايجايج١  #ب ـ ْطل اٱَاّ ايجاْٞ عػس 

يهٔـ طـسن    .^ات ا٭٥ُـ١ ز ٖرٙ ايٛاقع١ قُٔ َعذـص ٖٚٛ ٜدز .(64)×اؿطٔ ايعطهسٟ

ٞ  ٛدد ي٘ ضٓدٷٖهرا سدخ ٫ ٜ ٗاد٠ ايجايجـ١ مل تهٔـ َطسٚسـ١ يف    ايػـ  إٔ ٫ٚ ضُٝا ،تازى

 .تًو ايؿرت٠ َٔ ايصَإٚ و ايٛقتذي

ٞ    بٝـت املكـدٻ  ز ـ تًـٛخ نٌـ اؿذـاز٠ احملٝطـ١ ب      اد٠ اٱَـاّ عًـ  .×ع يف ؿعـات غٗـ

ٛدـــد يف ايهتـــب بــٌـ ٫ ت ،يف نتـــب املطـــعٛدٟ ا٭خـــس٣ ٖٚـــرٙ اؿادثـــ١ ٫ لـــد هلـــا أثـــسّا

   .(65)ايتازى١ٝ ا٭خس٣

ــ  ٞ   ٜكــٍٛ ايهاتــب دـ ــ ـ٘ـ ملــا ٚقــع دجُــإ اٱَــاّ عً ــ٢ ايــرتاب  ×: إْ عـٔـ  ٢اختؿــ عً

، دؾٔـ ا٭ْبٝـا٤ يف املػـسم    ْ٘ يـٛ متٸ : إ×قاٍ اٱَاّ اؿطٔ اسٝٓٗ ،ثسي٘ أ دٵمل ٜعٴ، ٚا٭ْعاز

 .(66)هلل هُع بُٝٓٗا يف ضاع١ ٚاسد٠ٕ ا، ؾإدؾٔ أٚؾٝا٥ِٗ  يف املػسبٚ

ست٢ قاّ املمتاز بكتٌ ضـبعني أيــ    مل ٜٗدأ َٔ ايجٛزإ ×ّ اٱَاّ اؿطنيٕ دـ إ ٖـ

 أٌٖـ ا٭زض مجٝعـاّ   يٛ قتًتٴ ،اهلل، ٚيدّ اؿطني اْتكاَّا يكد قتًت ضبعني أيؿّا :، ٚقاٍقتٌٝ

  .(67)ايرٟ قطع يف نسب٤٬ؾبع اؿطني َا ؾدٜت إ

، بـٌـ ػــاٚش َــا ٌ ايسٚاٜــاتزٚاٜتـ٘ـ يكؿــ١ أؾــشاب ايؿٝـٌـ بػــهٌ ػــاٚش ؾٝٗــا نــ  ٚـــ

ضٛد نبري، ٚملـا ٚقـع ْعـس ايؿٌٝـ عًـ٢      : إٕ أبس١ٖ نإ ع٢ً ؾٌٝ إٔ، سٝح قاٍذنسٙ ايكسآ

عًـ٢ ايٓـٛز ايـرٟ    ٚ ،ايط٬ّ عًٝـو  ْطل بًطإ ؾؿٝض:ٚ ،عبد املطًب خسٸ إىل ا٭زض ضاددّا
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   .(68)عا٥دٜٔ إىل ايُٝٔ دٝػ٘ٚ ٚىل ٕ أبس١ٖ ملا زأ٣ ٖرٙ املعذص٠ؼٌُ يف ؾًبو، ٚإ

  زدـ٬ّ ، َٔـ قبٌٝـ إٔ ضـبعني   ÷ٚاز عبـد اهلل بََٓـ١  رنس بع  أسـداخ ش دٙ بتؿسټ ٟ ـ 

ؾـادؾٛا  ، ٜٚسٜدٕٚ قتٌ عبد اهلل ،غاٖسٜٔ ضٝٛؾِٗ ،أتٛا  َه١ َٔ نربا٤ قّٛ ٜٗٛد ايػاّ

ٔٸ ،ؾشًُــٛا عًٝـ٘ـ ،عبــد اهلل خــازز َهــ١  ،َـٔـ زدــاٍ بـٝـ  ٖبطــٛا َـٔـ ايطــُا٤  مجعــّا يهــ

ٚملا زأ٣ َا ٚقع  ،يف ْؿظ املهإ ساقسّا ٚنإ ٖٚب ،زدِٖٚ قت٬ّ، ٚأؾشًُٛا ع٢ً ايٝٗٛد

٫بٓتـ٘ـ  ، ٚيف َػــسب ْؿــظ ايٝــّٛ طــسم بــاب عبــد املطًــب ٜطًــب عبــد اهلل شٚدــاّ  عــاد َطــسعّا

 .(69)آ١َٓ

ٕ ايهتـــاب  ًـــ٤ٛ مبجــٌـ ٖـــرٙ  ، ٚإ٫ ؾـــإ ـــا دـــا٤ يف ايهتـــاب ّابعكـــ نـــإ ٖـــرا

ٚ  ا٭ســداخ ــي ؾاقــت يف ضــبهٗا  ــ١   ، اي ــب ايتازىٝ ػــاٚشت نـٌـ  ، ٚقتٛاٖــا نـٌـ ايهت

ٌٸٖٚٞ أسداخ أ ،باقٞ نتب املطعٛدٟ اختًؿت بايتايٞ َعٚ ،اؿكا٥ل ايكسآ١ْٝ َـا ميهٔـ    ق

ٗر   ٖٚٛ َٓٗر ٜػـاٜس نًٝـاّ   قسب إىل ا٭ضطٛز٠ َٓٗا إىل ايٛاقع ايتازىٞ.: إْٗا أايكٍٛ عٓٗا َٓـ

 ايؿش١ يف عسض ا٭سداخ ايتازى١ٝ.ٚ يًدق١ املطعٛدٟ ايرٟ نإ َتٛخّٝا

 

 ــــــ احملت٣ٛب ـ اختالف يف 

ٞ  ٚ إٔ ٜطعٔ يف ٚثاق١ أسد ٜطتطٝع ٫ خ ايٓذاغـ ٖٚـرا َـا دعٌـ بـاقٞ      .َؿداق١ٝ ايػٝـ

إثبـات  »ٚ «َـسٚز ايـرٖب  »عًُا٤ ايػٝع١ ٜتٓاقًٕٛ زأٜ٘ يف نٕٛ املطعٛدٟ ٖٛ َٔ قاّ بتـأيٝـ   

 .«ايٛؾ١ٝ

ٔٵ ٚ  ؿـ١ يًهتـابني  بٓعـس٠ َتؿشِّ  يه ع ، بًشـاظ احملتـ٣ٛ  استُـاٍ  ىل ، ىًــ إ املٛاقٝـ

١»ٕ ، َـٔـ سٝــح إٖٓــاى بعــ  ايتػــاب٘ ،ْعــِ يهــاتبني كــتًؿني. نُْٛٗــا   ،«إثبــات ايٛؾـٝـ

ٔٵيًُعذــصاتٚ د تعــسض ملباســح ن٬َٝــ١قــ ،«َــسٚز ايــرٖب»يف  َــسنُــا ٖــٛ ا٭ يف  ، يهــ

بـاقٞ  ٚ طسس٘ يًُباسح ايتازى١ٝ ٫ ْهاد لد أدْـ٢ تػـاب٘ بـني َـا طـسن يف ٖـرا ايهتـاب       

 :ْرنس ع٢ً ضبٌٝ املجاٍطعٔ يف ْطبتٗا يًُطعٛدٟ. ٚايهتب ايي ٫ ٜٴ

٠ بعـد إعـ٬ٕ ٚؾـا٠    ا٭سـداخ ايـي ٚقعـت َباغـس    ٚ عٌُ املطعٛدٟ ع٢ً طسن ايٛقا٥عـ 1

 ّ ض ؾٝ٘ـ ملــا دـس٣ عًــ٢ بٝــت   بػــهٌ مل ٜتعــسٻ بــايسؾٝل ا٭عًـ٢  ٘ايتشاقـ ٚ |ايٓـ  ا٭نــس

ّ  إ سٵٚمل ٜػٹـ  ،ايٓب٠ٛ َٔ ظًِ ٞٸ   ٚ ىل ؼـايـ ايكـٛ ٌ   أ غؿـبِٗ ؿـل غـسع  بٝـت  ثبـت بـايٓـ ٭ٖـ
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اد٠ ايصٖـسا٤  ْ٘ـ مل ٜتعـسٻ  ا٭َـ١ َٔـ بعـدٙ. نُـا أ    ٚ ز٠ أَٛز ايدٚيـ١ إدا ايٓب٠ٛ يف ، بٌـ  ÷ض يػٗـ

 تًؿٝـل ايٛقـا٥ع.  ٚ يف عـسض ا٭سـداخ  َٔ بعدٙ ٚ ذٖب إىل َا ذٖبت إيٝ٘ نتب ايعا١َ َٔ قبً٘

يف  ؾـسواّ  ــ « ايتٓبٝ٘»ٚ «املسٚز»ع٢ً خ٬ف املطعٛدٟ يف  نإ ناتب إثبات ايٛؾ١ٝ ـ  ُٓاٝب

ــا  َعازقــّا ،َٛقؿـ٘ـ ِ     مل ــ ـٔـ ظً ــ٠ٛ َ ــت ايٓب ــ٢ بٝ ــّٛ عً ــاّ  غؿــب ؿــل ٚ دــٛزٚ أدــساٙ ايك اٱَ

اد٠ ايصٖـسا٤  سـدا ٭ ٬ّنُا نإ َؿؿِّ ،×عًٞ ٔ املؿـا٥ب بعـد   َـ َـا دـس٣ عًٝٗـا    ٚ خ غٗـ

 .(73)|ٚؾا٠ ايٓ  ا٭نسّ

١  »ٚ «َـسٚز ايـرٖب  »ا٫خـت٬ف ايٛاقـض بـني ايهتـابني      ـ8 يف طسسُٗـا   «إثبـات ايٛؾٝـ

ايكؿــ  ٚ يٰٜـات ايكسآْٝـ١   َٛاؾكـاّ  «َـسٚز ايـرٖب  »يف  ؾكد نإ َا طسن .(71)يتازٜخ ا٭ْبٝا٤

 بٌـ ٖـٛ أنجـس تٛاؾكـاّ     يًكـسإٓ،  َػـاٜسٷ  «إثبات ايٛؾ١ٝ»َا طسس٘ ؾاسب  يف سني إٔ .ايكسآْٞ

 َع َا طسست٘ اٱضسا٥ًٝٝات.

ــ 0 ــاب  ـــ ــًٞ يف نتــ ــسض ا٭ؾــ ١ »إٕ ايػــ ـٝـ ــات ايٛؾــ ـٓـ     «إثبــ ١ ايــ ـٝـ ــات ٚؾــ ــٛ إثبــ ٖــ

ــسّ ـٞـ |ا٭نـ ــ١ ٚ ×يعًـ ــاقٞ ا٭٥ُـ ــا ، ^بـ ـ٘ـا»يف ٚأَـ ــسافٚ يتٓبٝـ ــسف  «اٱغـ ــد عـ  ؾكـ

  : ٫ أسـد ٜعـرتض أٚ ٜػـو يف إٔ ا٫عتكـاد بإَاَـ١ ا٭٥ُـ١       » املطعٛدٟ إَا١َ ا٫ثين عػـس بكٛي٘ـ

ظ   ،عػس َٔ أؾٍٛ َرٖبِٗ ا٫ثين ٚمل ٜٓكً٘ـ   ،ٖٚٛ ايعدد ايرٟ اختـ بسٚاٜت٘ ضًِٝ بٔـ قٝـ

  .(78)«... شَآْا ؾٗٛ قُد بٔ اؿطٔأَا إَاَِٗ يف ،غريٙ

ِ ، ٚســــٛادخ ايؿطــــاد َــــسٚز ايــــرٖبيف ذنــــس املطــــعٛدٟ  ـــــ4 اقــــُش٬ٍ ايكـــٝـ

ٔ  ٚ ،اٱضـ١َٝ٬  ط اـًؿـا٤  ٖبـٛط قُٝـ١ ايتــدٜ  ّا. بُٝٓـا ٫ لـد ذنــس  (70)يف شَــاِْٗٚ ، يف قٝـ

 .  «إثبات ايٛؾ١ٝ»هلرٙ ا٭سداخ يف 

ــ5 ٗر ايهتابــ١ يف ىتًـــ  ـ ١ »عٓـ٘ـ يف  ايهتــابني َـٓـ ؾؿـٞـ ســني لــد   .«إثبــات ايٛؾـٝـ

، َـع  اٱسايـ١  إىل نتب٘ـ ا٭خـس٣   ٚ ٜػري بـايسدٛع ٚ ،تاباملطعٛدٟ ٜرنس تازٜخ تأيٝـ ايه

 .«إثبات ايٛؾ١ٝ»٫ ٬ْسغ ٖرٙ اٱساي١ يف  ،(74)ذنس امسٗا

١  »يف  يكد اعتُد ـ6 اّ  ا٭سـداخ عسقـاّ  ٚ عًـ٢ عـسض ا٭خبـاز    «إثبـات ايٛؾٝـ  ،قؿؿٝـ

ٞ عبُٝٓـا نـإ ايطـابع اي    .غًـب ايطـابع اــسايف عًـ٢ ايهتـاب      قـد ٚ ٞ  ٚ كًـ ٛ  ايتشًٌٝـ ايعًُـ  ٖـ

 املطعٛدٟ يف مجٝع أقطاَُٗا. ٞٵع ايرٟ ضاد نتابٳايطاب
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 ــــــ ايٓتٝج١

 : خ٬ٍ َا ضبل إىل َا ًٜٞ نًـ َٔ

ٜتكـض ا٫خـت٬ف   عـسض ايٛقـا٥ع ايتازىٝـ١    ٚ ْ٘ـ بٓعـس٠ ؼًًٝٝـ١ ٭ضـًٛب ايهتابـ١     ـ إ1

١»ٚ ;«َــسٚز ايــرٖب» :بــني ايهتــابني ْـ٘ـ ستــ٢ ايكطــِ ايتــازىٞ يف  ، عٝــح إ«إثبــات ايٛؾـٝـ

 .ايهتاب١ يف اٯخسٚ أضًٛب ايطسنٚ ٫ ٜتٛاؾل «إثبات ايٛؾ١ٝ»

١  »اخـت٬ف َٛقــٛع  ــ  8 ع ايهتـب ا٭خــس٣   «إثبـات ايٛؾٝـ عٝـح تؿتكــد   ،عـٔـ َٛاقٝـ

 .«ايتٓبٝ٘»ٚ «املسٚز»د١ًٝ يف ، ايي غدت ٚاقش١ ٚبؿُات املطعٛدٟ

ٗر ٫ ْطــتطٝع ايتؿــٚ ْـ٘ـ َــع ٚدــٛد ٖــرا ا٫خــت٬فٚ باؾًُــ١ نًـــ إىل أ اٚت يف املـٓـ

١»رٟ نتــب ٕ ايــاؾــصّ بــأ  ايتٓبٝـ٘ـ»ٚ «َــسٚز ايــرٖب»ٟ نتــب ريــٖــٛ ْؿطـ٘ـ ا «إثبــات ايٛؾـٝـ

 .آخس غري املطعٛدٟغمـ  «إثبات ايٛؾ١ٝ»ٕ ايرٟ نتب : إبأضًٛب ؾسٜضٚ .«اٱغسافٚ

  ٍ ١  نتـب   ٔٵَٳـ  :بعد نٌ ٖرا هـد ايطـ٪ا ٘   إثبـات ايٛؾٝـ . ٚيٲدابـ١ عٔـ   َػـسٚعٝت

 :  ٖرا ايتطا٩ٍ لد أْؿطٓا أَاّ ْعسٜتني

 أسـدُٖا: : يػمؿـني  ِٕ عًٞ بٔ اؿطـني املطـعٛدٟ ٖـٛ يف ايٛاقـع اضـ     إ: إٔ ْكٍٛ ـ1

نتــب  ٚايجــاْٞ:; بــاقٞ ايهتــب ا٭خــس٣ ايــي أســاٍ عًٝٗــاٚ «ايتٓبٝـ٘ـ»ٚ «َــسٚز ايــرٖب»ـ أٖيــ

« ١ إذا عًُٓـا إٔ ْؿـظ ا٫ضـِ ٜٛدـد يف      قـت٬ُّ ٚ ٚقـد ٜؿـبض ٖـرا ايـسأٟ قٜٛـاّ      «.إثبات ايٛؾٝـ

ٖٓاى تػـاب٘ قـٟٛ بـني زٚاٜـات عًٞـ بٔـ اؿطـني         سٝح ،(75)يًٓعُاْٞ «ايػٝب١»زٚاٜات نتاب 

١»ٚايسٚاٜــات ايــٛازد٠ يف  «ايػٝبــ١»املطــعٛدٟ يف نتــاب  ْطــتطٝع ايكــٍٛ بعــد ٚ .«إثبــات ايٛؾـٝـ

ــاب    : إٖــرا ـ٘ـ وتُـٌـ إٔ ٜهــٕٛ زاٟٚ نت ــ١»ْ ــب    ،يًٓعُــاْٞ ،«ايػٝب ــات »ٖــٛ ْؿــظ نات إثب

 . «املسٚز»ؾاسب  ،ٛدٟيتػاب٘ ا٫ضِ مت ْطبت٘ يعًٞ بٔ اؿطني املطع ْ٘ ْعسّاٚإ ،«ايٛؾ١ٝ

 ;«إثبات ايٛؾ١ٝ»: إْ٘ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ نتابإ بٓؿظ ا٫ضِ زأٟ آخس ٜكٍٖٛٓاى  ـ8

٭ْٓا ؾكدْا ايكطِ ايهبري َٔـ   ْعسّاٚ ،آخس يهاتب آخس; ٚيًُطعٛدٟ اؿكٝك١ ٖٛ يف ٚاسد

 .َٓ٘ أْ٘ ي٘ ظّٓا ;ايبع  بٓطب١ ايهتاب املٛدٛد يًُطعٛدٟؿات املطعٛدٟ قاّ َ٪ٖي

ــاب اضــِ آخــس   نُــا و ــ١   أ ٚخؿٛؾــّا ،تُـٌـ إٔ ٜهــٕٛ يًهت ــب ســٍٛ إَاَ ـ٘ـ نت ْ

 .(76)، دٕٚ امس٘ؾاغتٗس مبٛقٛع٘ ،ا٭١ُ٥

ٚ ٍ ١»ناتــب  ؾــإٕ بًشــاظ قــ٠ٛ ديٝـٌـ ايــسأٟ ا٭ٚ ـٞـ بـٔـ اؿطــني   ٖــٛ  «إثبــات ايٛؾـٝـ عً
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ؾٗـٛ   «َـسٚز ايـرٖب  »أَا ايكٍٛ بأْ٘ يؿـاسب   .املػٗٛز «َسٚز ايرٖب»املطعٛدٟ غري ؾاسب 

 .ٜؿعب إثبات٘ٚ ،ٔ ع١ًُٝقٍٛ يٝطت ي٘ قسا٥

١  »٫ ميهٔ اْتطاب ٚعًٝ٘  ٟ  «إثبـات ايٛؾٝـ ، بٌـ  «َـسٚز ايـرٖب  »ؾـاسب   ،يًُطـعٛد

 .َٔ ايؿعب إثبات تػٝع املطعٛدٟ

اَتـاش  ٚقـد   ،ٞ املـرٖب عـامل ضـٓٸ   «َـسٚز ايـرٖب  » ٜٚبك٢ ايكٍٛ بإٔ املطعٛدٟ ؾاسب

عٞ، غـأ  غؿاٍ ٚدٛد ْٛع َٔ ايتٛد٘ـ  إ َّع عد ،ايتشكٝل ايعًُٞٚ بايسٚن ايع١ًُٝ ٕ أْ٘ غـ ايػٝـ

 .^َٓاقب أٌٖ ايبٝتٚ تبٛا عٔ ؾكا٥ٌعًُا٤ ايط١ٓ ايرٜٔ ن َٔ ايعدٜد
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