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ٞٸ ه٪اٍ مثٸ١ ـٸّا أهاه  عَُّٛا، ايػلب١ٝ ا٭ٚهاط يف قبٌ َٔ طلغ نإ د

 ٚهأهاٍ ٫؟ أّ ًَتنَّا ٜهٕٛ إٔ املجٖكـ ع٢ً هب ٌٖ: ٜكٍٛ ػُِّٛا، ٚايؿلْو١ٝ

 أٚ املوًِ ٚاملجٖكـ ايـٜٔ عامل ع٢ً هب ٌٖ: ٚاٱه١َٝ٬ ايعلب١ٝ بًـآْا بًػ١ ايو٪اٍ

ٝٸّا ٜهٕٛ إٔ ايعلبٞ َٸ١، ايهرب٣ بايكٔاٜا َعٓ  ايَٝٛٝٸ١ اهلُّٛ متجٌِّ اييت ٚايكٔاٜا يٮ

ٕٸ أّ ٖقا، اٖتُاَ٘ يف َٓتُّٝا املو١ًُ،ٚ ايعلب١ٝ يًٌعٛب  ٜٴبعٹـ ايكٔاٜا ٖقٙ يف ايـػٍٛ أ

ٞٸ؟ عًُ٘ هاس١ ٖٞ اييت ٚاملعلؾ١ ايؿهل فا٫ت عٔ ٚاملؿهِّل ٚايعايٹِ املجٖكـ  اؿكٝك

 : املٛٓٛع ٖقا تتذافبإ أهاهٝٸتإ ْعلٜٸتإ ٖٓاى

 

 ــــــ ٌتىاٞ، املرّبزات ٔاهلٕاجظاٌعسٖٛ التٍصْٖ ٔال٦ ـ 1

ٕٸ: ايٓعل١ٜ ٖقٙ تكٍٛ  َجٌ عٔ ٜتعاىل إٔ.. ٚ. ٚاملجٖكـ ٚايعامل باملؿهِّل املؿلٚض إ

ـٸ٠ ا٭َٛك; ٖقٙ  : أهباب يع

ٕٸ ع1  ع٢ً ايباسجني تلنٝن ؾلْ َٔ ٜكًّٓ ايكٔاٜا ٖقٙ َجٌ يف ايـػٍٛ إ

ِٸ َٚٔ املؼتًؿ١، اجملا٫ت يف ؿكاهاتِٗ ِٸني، بعض ٜٴؿكـْا ث  اؾٗٛؿ تقٚب سٝح املؼت

 .املعليف اٱْتاز ٜٚتكًّٓ ايهرب٣، ايؿهلٜٸ١ ا٭طل عٔ بعٝـ٠ ١َٜٝٛ قٔاٜا يف

 ٚأَجاهلا ايوٝاه١ ٚتعكٝـات ايكٔاٜا ٖقٙ َجٌ يف املوًِ املؿهِّل اهتػلام إٕ ع2

ٕٸ ٚاؿٝاؿ; املٛٓٛع١ٝ عٔ ٜٴبعـٙ ٌٷ ايوٝاهٞ ايعٌُ ٭  ؿػٌ ؾإفا بطبٝعت٘; َٓشام عُ

 .ايعًُٝٸ١ ايـكاهات تتطًٓبٗا اييت املٛٓٛع١ٝ عٔ بعٝـّا امٝامٜٸّا، ُاك اجملاٍ ٖقا املجٖكـ

 ايتطبٝكات يف ايباسجني ٜػلم ٚأَجاهلا ايوٝاهٝٸ١ اجملا٫ت يف ايقٚبإ إٕ ع3
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 املعا١ٜٓ يطبٝع١ أهري٠ّ تهٕٛ ؾوٛف ْعل١ٜ إْتاز أكاؿٚا ٚإفا ايٓعلٜات، عٔ ٜٚبعـِٖ

ٝٸّا أثلّا ٜرتى َا ٖٚقا عاًٖٛا، اييت املِـاق١ٝ ّٸ ٚامللدعٞ ايكاْْٛٞ ايطابع ع٢ً هًب  ايعا

 ًا١ًَ ؿكاهات َٔ ٚيٝى دن١ٝ٥، أسـاخ كسِ َٔ ايٓعلٜٸات تٛيـ سٝح يًٓعلٜات،

 .تطبٝكٝٸ١ منافز مج١ً توتٛعب

ٕٸ ع4  يتشٓهِ عل١ّٓ هعً٘ ايوٝاه١ٝ ا٫ْتُا٤ات يف ٚاملجٖكـ ايعايٹِ اهت٬ٗى إ

 كأ٣ ؾإفا هلا; ػاؿّ بٛم فلٻؿ هعً٘ ايقٟ ا٭َل هلا، تابعّا ٜهٕٛ عٝح ب٘، ايوًط١

ٞٸ اينعِٝ  ايتِاؿٞ، ايؿهل ٜٓتر إٔ ٚايعايٹِ املجٖكـ ٚظٝؿ١ ُاكت ِْاحل إٔ ايوٝاه

ـٳؿ أْتذت ٚلاٖـ ماكب إٔ اينعِٝ كأ٣ ٚإفا  ْعل١ّٜ ٚعايٹُٓا ملؿهِّلْا املعلؾ١ٝ ايعٴ

ٝٸ١  غري ع٢ً ٖٚهقا َج٬ّ، ٚايوٓٸ١ ايهتاب َٚٔ ايرتاخ َٔ َوتكا٠ّ َتها١ًَ ْٔاي

 َٔ اٱفٕ ٜأػق إٔ بعـ إ٫ ٖٓاى أٚ ٖٓا إ٬ُغ مبٌلٚع ٜبـأ ٫ ٚايعايٹِ ؾاملجٖكـ ُعٝـ،

 هلقٙ ٜهٔ مل يٛ ستٸ٢ ٜٓؿِّق، إٔ ٚعًٝ٘ املًِش١، تكلٸك اييت ٖٚٞ ايوٝاه١ٝ، ايوًط١

ٟٸ ايعٌُ يف فاٍ ػرب٠ٺ أٜٸ١ اؿنب١ٝ أٚ ايوٝاه١ٝ ايوًط١  !!ٚايجكايفٸ ايؿهل

ـٸ  هلقٙ املايٝٸ١ ايلمح١ ؼت َٚجٖكؿٓا عايٹُٓا ٜهٕٛ عٓـَا ه٤ّٛا ا٭َل ٌٜٚت

 ٜٚأتٞ ٜلٓٝٗا، ملا ٜوتذٝب إٔ ع ٌٜعل ٫ أٚ ٌٜعل سٝح َٔ ع ٖٓا ؾعًٝ٘ تًو، أٚ ايوًط١

ـٸ إىل ا٭َل ٌِٜ قـ بٌ دٗٛؿٙ، ٚٓاعت ٌَاكٜع٘، ؾًٌت ٚإ٫ٓ ٜٴوعـٖا، مبا  ٓٝل س

 ٜعٝل ايقٟ ا٭َل املِاحل، هًط١ ؼت املعلؾ١ هًط١ هعٌ نًٓ٘ ٖٚقا. اي١َٝٛٝ سٝات٘

ـټّ َٸ١ تك  .ا٭

 بايٓأٟ ٚايباسجني ٚايعًُا٤ املؿهِّلٜٔ بعض ٜلغب ٚغريٖا احملافٜل هلقٙ كمبا

ٞٸ ايعٌُ فاٍ عٔ بأْؿوِٗ  ٚايٛطٔ، ا٭١َ تعين اييت بايكٔاٜا ا٫يتناّ أٚ ايوٝاه

ٕٸ ست٢ فيو، َٔ أنرب أْؿوِٗ ٜٚلٕٚ  ايعًُٝات عٔ ه٦ٌ مٓلا املعاُلٜٔ ايؿكٗا٤ بعض أ

ٞٸ ٚسهُٗا ا٫هتٌٗاؿٜٸ١  ايوٝاه١ٝ ا٭َٛك يف ايتـػټٌ ٚعـّ با٫عتقاك أداب ايؿكٗ

 .(1)اي١َٝٛٝ

 

2 ِّ  ــــــ غاتـ ٌعسٖٛ الٕاقعٗٛ ٔا٥لتصاً، املٍطمكات ٔاملط

ٕٸ ايٓعل١ٜ ٖقٙ تل٣ ٌٸ إٔ هب.. ٚ. ٚاملجٖكـ ٚايعايٹِ املؿهِّل أ ِٸ يف سآلّا ٜع  ػٔ
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ٛٸ٫ّ ا٭نجل اؾٛاْب ٫ٚ هُٝا اؿٝا٠، يف اؾن١ٝ٥ ا٭سـاخ  ايوٝاه١ َجٌ: ؾٝٗا، ؼ

ٕٸ ٚا٫قتِاؿ، ٝٸت٘ املجٖكـ ٜؿكـ املٝـاْٞ ايٛاقع عٔ ايعني١ ٚأ  ٜٔلٸ بٌ اؿٝا٠، يف كهاي

ٟٸ بعًُ٘  ..ٚ ٚايجكايفٸ ايؿهل

 : َجٌ املربٸكات، َٔ بعـؿ ؾهلتِٗ ايٓعل١ٜ ٖقٙ أِْاك ٜٚربِّك

ـٵ ؾًِ ؾكط، يًُعلؾ١ ٚيٝوت يًتػٝري، املعلؾ١ إٔ مببـأ ا٫هتعا١ْ ع1 ُٸّا ٜعٴ  إٔ َٗ

 إٔ املِٗ ٚإْٸُا املعلؾ١، ٭دٌ ٚؾكط قبٌ، َٔ اٱْوإ ٜعلؾٗا ٜهٔ مل أًٝا٤ أعلف

 ع يٞ ًإٔ ؾ٬ عَُّٛا، ٚاٱْوإ ايبٌل سٝا٠ ع٢ً إهابّٝا أثلّا ٜٚرتى ٜٓؿع َا أعلف

 ايطابع فات اؿكا٥ل ٚانتٌاف ايٌذل، ًذلٜٸ١ أٚ اؿذل عذلٜٸ١ ع ٜكاٍ نُا

ـٸؿ إٔ املِٗ ٚإْٸُا املٝتاؾٝنٜكٞ،  ايبٝٛت يبٓا٤ اؿذل ٖقا َٔ ا٫هتؿاؿ٠ إَهإ أس

 تًو أٚ ايٌذل٠ بٗقٙ ا٫ٖتُاّ ٚإَهإ عَُّٛا، ايٓاي أٚ ايؿكلا٤ ت٪ٟٚ اييت ٚاملوانٔ

 ٫ ايٓعلٜٸات يف ؾايعني١ ٌٜلبٕٛ; َٚا ٜأنًٕٛ يف َا آؿّ يبين َٓٗا املٓؿع١ ٫هتؼلاز

 اؿكا٥ل، انتٌـ أْٸ٘ ُاسبٗا تِٖٛ اٱْوإ، ٚاقع عٔ َعنٚي١ ْعلٜٸات ه٣ٛ تٓتر

 .ايٛاقع أكض ع٢ً ٦ًّٝا ؾعٌ قـ ٜهٕٛ ٫ ؾُٝا

 يف ِٖٚ أُشابٗا بٗا ٜكّٛ اييت ايؿهلٜٸ١ ا٫هتٓتادات ؿٓق١ يف ٌْٓهو مٔ ع2

ُٸٕٛ ايٛاقع بكٔاٜا ًٜتنَٕٛ ٫ٚ اؿٝا٠، ٚاقع عٔ عني١ ـٸّا ايهجري ٭ٕ بٗا; ٜٚٗت  َٔ د

ٛٸكات ا٭ؾهاك ٝٸ١ ايعًّٛ فاٍ يف ٚايتِ  ع تٴٓتٳر إٔ ميهٔ ٫ بؿلٚعٗا ٚايطبٝعٝٸ١ اٱْواْ

ٟٸ; مبٓطٕل ع ؾكط ٕٸ ٚفيو ػلٜـ  مل ؾُا ٚا٫ػتباك، يًتذلب١ ؽٔع ايعًّٛ ٖقٙ َجٌ أ

 أؾهاك إْتاز َٔ ٜتُٓهٕٓٛ ٫ ؾكـ ايتذلٜيبٸ ايٛاقع َع متاي ع٢ً املٓعِّلٕٚ ٜهٔ

 .ايؿٔا٤ يف املعًٖل نايلدٌ ْعلٜٸاتِٗ هتعٌ ثِ َٚٔ املٝـاْٞ، يًٛاقع قان١ٝ

ٕٸ فيو، َٔ أنجل بٌ ٞٸ بايٛاقع ٚاملجٖكـ املؿهِّل ػرب٠ إ  ع٢ً ٜكع ايقٟ اـاكد

 َٔ هٝكٌِّ ٭ْٸ٘ ايط١ًٜٛ; املواؾات ي٘ ىتِل هٛف ٚعج٘ عًُ٘ فاٍ َع متاي

 ثٓا١ٝ٥ أٚ ٚاملِـام، املؿّٗٛ ثٓا١ٝ٥ أٚ ٚايتطبٝل، ايٓعلٜٸ١ ثٓا٥ٝٸ١ عٔ ايٓامج١ ا٭ػطا٤

 ع٢ً نتربٖا ثِ اهلٛا٤، يف أؾهاكّا ْٓتر إٔ ؾبـٍ ؾعبٸل; ٦ًت َا ٚايتُاٖٞ، ايتذلٜـ

 عٔ ايٓاػ١ ا٭ػطا٤ سذِ ؾٓكًِّّ ايٛاقع، أكض ع٢ً ٚمٔ أؾهاكّا ْٓتر ايٛاقع، أكض

 .إيٝ٘ املٌاك ايتذايف
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ٕٸ ع3 ٞٸ دٗام تهٜٛٔ ع٢ً ٜواعـِٖ املٝـا١ْٝ ايتذلب١ َٔ ايباسجني قلب إ  ْؿو

 يقيو ٚاقعٞ. ٚأَجٌِّ بٌهٌ املعليفٸ ايرتانِ أٚ ايتٓاَٞ إٜكاع ٜٔبط أعُاقِٗ يف َعليفٸ

 ؿكاهت٘ يـ٣ فنل ؾكـ ;(ٖع1400)ايِـك باقل قُـ ايوٝـ طلسٗا اييت بايؿهل٠

ٕٸ ايٝكني ٜؿٝـ ايقٟ ايتٛاتل َٛٓٛع  ٚتعكٝـاتٗا باؿٝا٠ ي٘ ػرب٠ ٫ ايقٟ ايوافز اٱْوإ أ

ٛٸك  سذِ ٜعلف ٫ ٭ْ٘ ب٘; ٜكنٕي إىل ٜ٪ؿٸٟ قـ غرٕب أًؼاْ ث٬ث١ ف٤ٞ إٔ ٜتِ

 ٖقٙ، هقادت٘ ْتٝذ١ ايتذاك٠ يف ٜٴوتػَؿٌ قـ هلقا ايٓاي; بني املٛدٛؿ ٚايتشاٌٜ ايهقب

َٸا  عاؿ١ٜ، غري ػرب٠ّ هٝهتوب ؾإْٸ٘ اؾن١ٝ٥ بتؿاًُٝٗا اؿٝا٠ ٚاقع ٜعٍٝ نإ يٛ أ

ٕٸ ٚهٝعلف ٚاقع١ّٝ، أنجل عٓـٙ املعلؾ١ تٓاَٞ َكٝاي هتذعٌ ِٸ إٔ ميهٔ ايهقب أ  ٜت

 ٫ ٖٚقا مجٝعّا، بِٝٓٗ َتٻؿك١ َِٚاحل ٌَرتن١ عٓاُل يٛدٛؿ ًؼِّا; عٌلٜٔ َع ٚيٛ

 عًِ سكٝك١ ٜبِّٔ عٓـَا( ٖع808)ػًـٕٚ ابٔ لـ ٖٓا َٔ .(2)املٝـا١ْٝ باـرب٠ إ٫ٓ ٜٴعلف

 عٔ ٜٚٴبعـْا املآٞ، إىل املؿرت١ٓ طبٝعت٘ عوب ٜعٝـْا ايقٟ ايعًِ ٖٚٛ ايتاكٜؽ،

 ؾٝٗا اعتُـ إفا ا٭ػباك ٭ٕ: قٛي٘ ع َعاٜري َٔ ٜٔع َا يف ع ٜٔع ٚاملوتكبٌ، اؿآل

 ايعُلإ، ٚطبٝع١ ايوٝاه١، ٚقٛاعـ ايعاؿ٠، أٍُٛ ؼٓهِ ٚمل ايٓكٌ، فلٸؿ ع٢ً

 بايقاٖب، ٚاؿآل بايٌاٖـ، ايػا٥ب َٓٗا قٝى ٫ٚ اٱْواْٞ، ا٫دتُاع يف ٚا٭سٛاٍ

َٳٔ مل ؾلمبا  ػًـٕٚ ؾابٔ .(3)..ايِـم. داؿ٠ عٔ ٚاؿٝـ ايكـّ َٚنٓي١ ايعجٛك َٔ ؾٝٗا ٜ٪

ـٺ مبجاب١ اؿٝا٠ يف ػربتو تٔع ؾإْٸو بايٌاٖـ، ايػا٥ب قٝاي َعٝاك ٜٔع ٖٓا  كأٜت٘ ًاٖ

ّٸ  ايتٌاب٘ عٓاُل َٔ اْط٬قّا املآٞ اينَٔ ٚٓع ؼـٜـ ع٢ً ٜواعـى ايعني بأ

ٟٸ ٞٸ. ع ايبٌل ـٸ١َ متٝٸنت ٚهلقا ايتاكى ٌٸ بإبـإع ػًـٕٚ ابٔ َك  كد٬ّ نإ سٝح ْعريٙ، ق

َٸ١ أؾهاكّا يٓا أْتر هلقا مَاْ٘. يف ٚغريٖا ايوٝاهٝٸ١ اؿٝا٠ ٚاقع يف َٓػُوّا  ٖقا يف ٖا

 .قبٌ َٔ( ٖع421)ايلامٟ َوهٜٛ٘ عًٞ أبٞ نتذلب١ متاَّا اجملاٍ،

ٕٸ ع4 ٕٷ املطاف ْٗا١ٜ يف ٖٛ املوًِ، ٚاملجٖكـ ٚايعايٹِ املؿهِّل إ  بأؿا٤ َطاَيبٷ إْوا

 ايكإْٛ ٖقا َٔ َوتج٢ٓٶ ٚيٝى دٓو٘، بين ٚػاٙ ْؿو٘ ػاٙ اٱْوا١ْٝ ٚظٝؿت٘

ٞٸ ٞٸ. ا٭ػ٬ق  ا٫دتُاع١ٝ ٚظا٥ؿِٗ بأؿا٤ اٯػلٕٚ ٜطاَيب ؾهُا ٖٓا َٔ ٚايطبٝع

ـٸّ إٔ ع اجملتُع قٔاٜا إما٤ ع َطاَيب اٯػل ٖٛ نقيو.. ٚ. ٚايوٝاه١ٝ  َواُٖت٘ ٜك

ٕٸ غريٙ; َٔ أنجل ٚادبات٘ تهٕٛ ٚكمبا ؾٝٗا،  َٔ ػعٌ ٚايعًُٝٸ١ ايؿهلٜٸ١ قـكات٘ ٭
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ٝٸ١ ايتهايٝـ َٔ اـلٚز هبٌٝ يف ٜٛظِّؿٗا إٔ عًٝ٘ احملتٻِ ٝٸ١ ايـٜٓ  ٜطايب٘ اييت ٚاٱْواْ

ٞٸ ايعكٌ بٗا  َٛاقع يف اؿٝاؿ َع٢ٓ ؾُا ايِاؾ١ٝ، ا٭ػ٬ق١ٝ ٚايؿطل٠ ايوًِٝ ايعًُ

َٸ١ تطاَيب ٌٸ ا٭ ـٷ هلا ٜهٕٛ إٔ أؾلاؿٖا به  يف ؾًٝى تٓنټّٖا فيو نإ ٚإفا! ؾٝٗا؟ َٛق

ٗټل ه٣ٛ ٚاقع٘ ٞٸ تط ٛٸض ا٫دتُاعٝٸ١، اؿٝا٠ يف ايؿاًٌ املجٖكـ مياكه٘ ُٖٚ  عكـ٠ ؾٝع

 بايوؿاهـ ا٫ٌْػاٍ ٚعـّ ٚايتواَٞ ٚايتٓنٸٙ ايتعايٞ َؿّٗٛ غًل عٓـٙ ايؿٌٌ

 .فيو ًاب٘ َٚا ايَٝٛٝٸ١ ٚا٭َٛك ٚاؾن٥ٝٸات

 

 ــــــ تعدٖن املك٥ٕت ٔتؿٕٖب ا٥ٌتىاٞات

 علٓٗا طلٜك١ عرب أٚٓشٓا سٝح ٖٓا، ايؿلٜكني َربِّكات بعض ٖقٙ تهٕٛ قـ

ٌٸ ع٢ً توذٻٌ اييت امل٬سعات  ْكـْاٙ َا ْكـ ع بعـ يٓا ٜبـٚ ٚايقٟ ايطلؾني. َٔ ٚاسـ ن

ٕٸ َربِّكاتُٗا ع بٝإ عرب ايؿلٜكني َٔ ِٸ أ ٚٸٍ ايؿلٜل َٓ٘ ٜٓطًل ايقٟ ايل٥ٝى اهل  ٜهُٔ ا٭

 : أَلٜٔ يف

ِٸ أع  يف تٛكٜط٘ بعـ ايؿهل ت٬ًٞ َٔ اـٛف يف ٜتُجٻٌ ُلف، َعليفٸ ٖ

ٕٸ ٚأعتكـ ايتاؾ١ٗ. اؾن٥ٝٸات  يٝوت يهٓٸٗا تطبٝكاتٗا، بعض يف دِّـ٠ امل٬سع١ ٖقٙ أ

 املعلؾ١ ؾإٕ ايِشٝض; ٖٛ ايعهى بٌ هابكّا، ي٘ أًلْا ملا ٚؾكّا املبـأ سٝح َٔ نقيو

ٌٸ يف تتٓا٢َ  بعض بٛدٛؿ ا٫عرتاف َع ايٛاقع، عٔ املجٖكـ غٝبٛب١ ظٌ يف ٫ اؿٔٛك، ظ

 .بعض َٔ ايٛاقعٝٸ١ إىل أقلب ؾبعٔٗا ايعًّٛ; بني ايٓكط١ ٖقٙ يف ايتُاٜنات

ِٸ ع ب ٟٸ ٖ  ايِـؿ ٖقا ٚيف ايوًط١. َع ايع٬ق١ يف املتُجٌِّ ٖٚٛ َعليفٸ، ع ٚدٛؿ

ٕٸ أنرب; بـكد١ ايؿلٜل ٖقا ْٛاؾل مٔ ٞٸ ٚاقعٓا ٭  ايِعٝـ ٖقا ع٢ً املنكٟ اٱه٬َ

ٕٸ يٓا أثبت  ايوٝاهٝٸ١ ٚيًوًطات ا٭َٛاٍ يل٩ٚي تبعّا ُاكا ايجكايفٸ ٚاٱع٬ّ ايجكاؾ١ أ

ٕٸ املجٖكـ; ٜتشلٻك مل ٖٓا َٔ ٚاملوًُني. ايعلب عٓـ ايهرب٣ ٞٸ اقتِاؿٙ ٭  مل ايٌؼِ

ٌٸ ٜتشلٻك; ٞٸ ٖقا كأٟ كٖنيٳ ظ ٍِّ ٖقا أٚ فاى، أٚ ايوٝاه  ٜتشلٻك ٚمل فاى، أٚ املُ

 دوـٜٸّا ٜٴػٵتٳٌ مل يٛ إف ايوًط١; ٜعاكض عٓـَا ٚنْٝٓٛت٘ ٚدٛؿٙ هٝؿكـ ٭ْٸ٘ املجٖكـ;

ِٸ ؾوٛف ـٸخ ٫ ٚمٔ أّٜٔا. ٚؾهلٜٸّا ٚهٝاهٝٸّا ادتُاعٝٸّا إيٝ٘ بايٓوب١ فيو ٜت  ٖٓا ْتش

 َٔ نجرٕي ؾٌُه١ً ايوًط١. َع ايع٬ق١ َطًل عٔ بٌ ؾكط، ايوٝاهٝٸ١ ايوًط١ عٔ
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ـٸثٛا ايقٜٔ  ايوًط١ ٜوتشٔلٕٚ ناْٛا أْٸِٗ ٚايوًط١ املجٖكـ بني ايع٬ق١ يف ؼ

 َٔ ايوٝاهٝٸ١ ايوًط١ متاكه٘ َا عني متاكي ْاؾق٠ْ أػل هًطاتٷ ٖٓاى ؾُٝا ايوٝاهٝٸ١،

 هًط١ ٖٚٓاى املاٍ; هًط١ ؾٗٓاى ٚيٲْوإ. يًعكٌ ٚا٫غتٝاٍ ٚايرتٜٚع ايكُع أهايٝب

 ايعٌا٥لٜٸ١ بايٓعِ املتُج١ًِّ بًـآْا، بعض يف ا٫دتُاعٝٸ١ ايرتنٝب١ هًط١ ٖٚٓاى ايـٜٔ;

ٝٸ١ فتُعاتٓا َٔ ايعـٜـ ع٢ً تُٗٝٔ تناٍ َا اييت ٚايكب١ًٝ،  ٖٚٓاى ٚاٱه٬َٝٸ١; ايعلب

 ُاكٚا ايقٜٔ أْؿوِٗ، املجٖكؿني هًط١ ٖٓاى ع; بٌ ايلابع١ ايوًط١ ع اٱع٬ّ هًط١

 فيو، هلِ ٜتوٓٸ٢ سُٝٓا غريِٖ، َٚع بعِٔٗ، َع تعاًَِٗ يف ايوًط١ ؾعٌ مياكهٕٛ

 هًط١ ٖٚٓاى ٚايتطؿٝـ; ٚايبؼى ٚايتشكري ٚايتكنِٜ ٚايتٍُٗٝ اٱقِا٤ بٛاهط١

ٝٸ١  ػعًِٗ ٭ْٸٗا ٚاملجٖكؿني; ٚايعًُا٤ املؿهِّلٜٔ أنجل ىٌاٖا اييت ٚا٭نجلٜٸ١، ا٭غًب

ٌٸ ٚيٝى ايتٝاك، عهى ٜوبشٕٛ ٌٸ ٫ٚ ايوباس١، ٖقٙ ع٢ً قاؿكّا َؿهِّل ن  هبٸإغ ن

ٟٸ ايتاكٜؽ عرب ٚدـْا ؾًُافا ٚإ٫ٓ َؿهِّلّا، ٞٸ ع ايبٌل ٞٸ ٚغري اٱه٬َ  ٚعٸاظ ع اٱه٬َ

 ٚا٭ؿبا٤ امل٪كٸػني َٔ نجريٷ بٌ ؾكط، ايؿكٗا٤ ِٖ ايو٬طني ٚعٸاظ ؾًٝى ه٬طني؟

ٛٸكت ٚإفا أّٜٔا،.. ٚ. ٚايٌعلا٤  ؾٗقا يًو٬طني ٚعٸاظّا ٚسـِٖ ايؿكٗا٤ فانلتٓا يٓا ُ

ٍٷ ٞٸ، ايٛاقع وانٞ ٫ ػاط٧ َكٛ  عٓـِٖ تهٔ ػبجا٤، ٚمل نًِٗٗ ٖ٪٤٫ ؾٌٗ ايتاكى

 !٭ْؿوِٗ؟ اػتاكٚٙ ايقٟ ٚاقعِٗ تربٜل يف ْعلٜٸات

ٌّ أَلٷ ٚايوًط١ املجٖكـ بني ايع٬ق١ إًهاي١ٝ ْعِ، ـٸّا َٗ  ٚهب ٚعٝ٘، هب د

 ٚاقتِاؿٜٸ١ ادتُاعٝٸ١ ْعِ ٚػًل د١ٗ، َٔ تكٜٛت٘ عرب ايوًط١ ٖقٙ َٔ املجٖكـ ؼلٜل

ٟٸ ايٛاقع يف ايتٛامٕ تعطٝ٘  يف املجٖكـ هٝٓطًل ايطلٜك١ ٚبٗقٙ ُأػل٣. د١ٗ َٔ ايبٌل

ٝٸ١ ايٓكـٜٸ١ سلنت٘  ٫ٚ َٓٗا. ٜعاْٞ اييت ايكٝٛؿ أػطل َٔ ايؿهل ٚهٝتشلٸك َعّا، ٚايبٓا٥

 ٜهٕٛ ست٢ ع ْؿو٘ ٜٴًٔنّ إٔ أٚ يًوًط١، َعأكّٓا املجٖكـ ٜهٕٛ إٔ هب أْٸ٘ فيو ٜعين

ِٸ ٫ نأْٸ٘ ْاقـّا، ٜبك٢ إٔ ع بٜٗٛٸت٘ ٌٜٚعل َجٖكؿّا  ٚايتٍُٗٝ ٚايتش١ٌٝ ايتعًٝل ه٣ٛ ي٘ ٖ

ٞٸ، عاملٓا يف املجٖكؿني بعض عٓـ لـٙ نُا قٛهلِ، أٚ اٯػلٜٔ ؾعٌ ع٢ً  إْٸُا اٱه٬َ

 يف املوا١ُٖ أٚ يٛاقع٘، ايبٓٸا٤ بايٓكـ اٱؿ٤٫ َٔ املجٖكـ ٖقا ٜتُٓهٔ إٔ املكِٛؿ

 ايوعٞ أٚ ْؿوٗا، ايٓكـ عكـ٠ ؿاػٌ ايتكٛقع ٫ ايٛاقع، هلقا دـٜـ بٓا٤ تهٜٛٔ

ُٸ٢ هًط١ هلا ادتُاعٝٸ١ طبك١ يتهٜٛٔ  ٫ ايعًِ ؾأٜـٜٛيٛدٝا ايعًِ، أٚ املعلؾ١ بطبك١ تو
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ٔٸ ِٜٚلؾ ٜٓتكـٖا، املجٖكـ ٖقا ؾت٧ َا اييت ا٭ٜـٜٛيٛدٝٸات ها٥ل عٔ تؿرتم ٦ٜٚ َٔ 

 .ٚطأتٗا

 يف ٜ٪ِّـٖا أٚ تًو، أٚ ايوًط١ ٖقٙ املجٖكـ ٜٛايٞ إٔ َٔ َاْع ٫ أْٸ٘ ْعلف ٖٓا َٔ

 ٖقٙ بٗا ايتنَت يٛ ست٢ تًو، أٚ ايك١ٝٔ بٗقٙ ًَتنَّا ٜهٕٛ أٚ تًو، أٚ ايٓكط١ ٖقٙ

 ٚؾكط املعاك١ٓ، ٖٜٛٸ١ ٜهتوب إٔ املجٖكـ ع٢ً ٜؿلض َا ٜٛدـ ٫ٚ تًو، أٚ ايوًط١

 َؿَٗٛ٘؟! ؼـٜـ أٚ املجٖكـ تعلٜـ يف ْـػًٗا ست٢ املكٛي١ ٖقٙ أتت أٜٔ َٚٔ املعاك١ٓ.

 ٫ ٚايتؿهري ٚسلٜٸت٘، ايتؿهري ؾعٌ َعٗا ٚميًو املعلؾ١ أؿٚات ميًو ايقٟ ٖٛ ؾاملجٖكـ

ٝٸّا َٛقؿّا ٜؿلض ٫ َا ٖٚقا ايـؾاع. ٜواٟٚ ٫ نُا ايٓكـ، ٜواٟٚ  هًط١، أٜٸ١ َٔ عـا٥

 علٜٸ١ ٚيٝؿهِّل ايوًط١، عكـ٠ َٔ املجٖكـ ؾًٝؼلز َٛايّٝا. َٛقؿّا ٜؿلض ٫ نُا متاَّا

 ايٌلْك١. ٖقٙ يف ْؿو٘ ٜكتٌ ٫ٚ ْؿوٗا، ٚاملعاك١ٓ ايٓكـ َك٫ٛت ع٢ً ست٢ تتعاىل

ِّٔ يف َا ع املجٖكـ ٜتُٖهٔ ايطلٜك١ ٚبٗقٙ  ٚايٛاقعٝٸ١ ٚاؿلٜٸ١ ا٫يتناّ بني اؾُع َٔ ع ن

 .ٚاؾٛؿ٠ ٚاٱْتاز ٚايعُل ٚاؿٔٛك

ٕٸ ا٭هاي املٌه١ً  املطًل; ايتوًِٝ ٜعين ثايجٞ ع ايعامل َؿَٗٛ٘ يف ا٫ْتُا٤ أ

ٌٸ عٔ ٚايـؾاع با٭ػق ًَنٳَّا غـٚت أْٸٞ ٜعين ايـٜينٸ املقٖب هلقا ؾا٫ْتُا٤  املك٫ٛت ن

ٞٸ ايع١َُ٬ أملض َا ٖٚقا فاى. أٚ قٖبامل ٖقا يتُجٌِّ ايتاكٜؽ عرب طلست اييت  ايطباطبا٥

ٕٸ إىل فٖب سني ػطٛكت٘، إىل ٕٸ ع ٖقٙ ايلبط ع١ًُٝ أ  ؿٜينٸ َقٖب إىل ا٫ْتواب ٚنأ

ٝٸ١ يًُٓاق١ٌ فاٍ ٚدٛؿ عـّ ٜعين ٌّ ٚنأْ٘ ايتؿاٌُٝ، بعض يف ايـاػً  ع! ٜتذنٸأ ٫ ن

ٞٸ ػطأ أْٸٗا إىل أملض ٝٸ١ْ، ُبػ١ْ عًٝٗا ُأٓؿٹٝٳتٵ مبك٫ٛت ٚأسٝط اكتٴهب، تاكى  َجٌ: ؿٜٓ

ٞٸ تٝاك إىل ْٓتُٞ عٓـَا ٖٚهقا اٱمجاع.  إبـا٤ ع٢ً قاؿكٜٔ غري ٚنأْٸٓا ِْبض هٝاه

ٕٸ ٖٓاى، أٚ ٖٓا ايتؿٌِٝ ٖقا يف ايٓكـٜٸ١ ْعلْا ٚد١ٗ ٌٷ ا٫ْتُا٤ نأ  ؾُٝا يًعكٌ، تعطٝ

ٟٸ. اٱْوإ يٌؼ١ِٝ ته٬ُّٝ ٜهٕٛ إٔ ٜٴؿرتٳض ٚهلقا لـ إٔ بعض تٝاكاتٓا  ايوٛ

ْتُا٤ ها٥ل ايٓاي، أٟ اْتُا٤ٶ َػًكّا، ؾُٝا ٜؿرتض اايوٝاه١ٝ تلٜـ َٔ املجكـ إٔ ٜٓتُٞ 

ٗٸِ طبٝع١ اْتُا٤ املجكـ َٔ سٝح نْٛ٘ اْتُا٤ هاَع سل١ٜ ايلأٟ ؾُٝا ٜلاٙ سكّا،  تؿ

١ ٫ٚ هٛم قانُت٘ بعك١ًٝ احملهُ ،ؾا٫عرتاض ٖٓا أٚ ٖٓاى ٫ ٜهول اْتُا٤ٙ

 ايعوهل١ٜ يف كايؿ١ ٖقا اؾٓـٟ أٚ فاى يكلاكات ايكٝاؿ٠ ٚيٛ ناْت دن١ٝ٥.
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ٕٸ   ايوُاغ يف نبريّا ؿٚكّا تًعب ايجايح عاملٓا يف ا٫ْتُا٤ ظاٖل٠ تهٜٛٔ إعاؿ٠ إ

ٕٸ يًُجٖكـ ِّب ٜٚٓتكـ ٜؿهِّل عٝٓ٘ ايٛقت ٚيف ٜٚٛايٞ، ٜٚٓتوب ًٜٚتنّ ٜٓتُٞ أ ِٜٚ 

ِٸ مل َٚا ٜٚعاكض، ٌٸ اؾـٜـ املؿّٗٛ ٖقا ؼـٜـ ٜت  اؿلن١ عٔ ٫ًٌَّٛ املجٖكـ ؾوٝع

ٚٸٍ عٓـ  ٚغري َٓشامّا ِٜبض هٛف ايطلٜك١ بٗقٙ ٭ْٸ٘ سٝات٘; يف مياكه٘ اْتُا٤ أ

ٞٸ. ٞٸ ؾايعكٌ َٛٓٛع ٕٸ ٜل٣ ٚاملوًِ ايعلب ٌٸ أ ٌٸ َعاك١ٓ، ٖٛ ْكـ ن  َٛا٠٫، ٖٛ َـغ ٚن

ٛٻبٓا يٛ إط٬قّا، نقيو يٝى أْٸ٘ ٚاؿاٍ  .املػًٛط١ املؿاِٖٝ ُٚشٻشٓا ا٭َٛك، ُ

ٔټ ٚٸٍ، ايؿلٜل ٖٛادى ْلؾع قـ ايطلٜك١ بٗقٙ أْٸ٘ أظ  ايؿلٜل َطايب ٚمكِّل ا٭

ٝٸات ؾٓتذاٚم ايجاْٞ، ٞٸ ايتعًٝل ؿٕٚ ايؿلٜكني، عٓـ احملٓك١ اٱًهاي  متاّ ع٢ً ايتؿًِٝ

 .ايوابك١ امل٬سعات

ِٵ ٝٵلٳ ُنٓتٴ َٻ١ٺ ػٳ ٕٳ يٹًٓٻأي ُأػٵٔلدٳتٵ ُأ َٴلٴٚ ٕٳ بٹامَلعٵلٴٚفٹ تٳِأ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٔٔ ٚٳتٳ ٕٳ امُلَٓهٔل عٳ ٓٴٛ َٹ  ٚٳتٴ٪ٵ

ٛٵ بٹاهللٹ ٔٳ ٚٳَي َٳ ٌٴ آ ٖٵ ٕٳ ايهٹتٳابٹ َأ ٝٵلّا َيَها ٗٴِ ػٳ ِٴ ٖي ٗٴ ٓٵ ٕٳ َِّ ٓٴٛ َٹ ِٴ امُل٪ٵ ٖٴ ٕٳ ٚٳَأِنجٳلٴ  آٍ) ايَؿاهٹُكٛ

 (.110: عُلإ

 

 

  الهىاهص
                                           

 

 
 



 

 

 

 

 اإلض٦ً ٔاذتسب عمٜ ارتسافات
 

 الطٍخ جعفر سثحاًً

 ترجوح: ًظٍرج غالب 

 

 ــــــ غسٚ الكٕه

٭ٖـاف عبٸل عٓٗا يف مجٌ بـٕٚ  ‘إٕ اهلل هبشاْ٘ أكهٌ كهٛي٘ ايهلِٜ

إطٓاب أٚ تطٌٜٛ، مج٬ت يف اؾ١ًُ ع٢ً كغِ قِلٖا ؼٟٛ َٔ املعاْٞ اٱهل١ٝ َا 

ٜوتـعٞ ٚقؿ١ داؿ٠ َٚو٪ٚي١ يف نٌؿٗا ٚايتؿٌِٝ يف بٝاْٗا. َٚٔ بني تًو ايعباكات 

ٗٔقٛي٘ تعاىل:  ٝٵ ٍٳ اٖيتٹٞ َناْٳتٵ عٳًَ ٚٳاَ٭ِغ٬ ِٵ  ٖٴ ُٵلٳ ِٵ ٔإ ٗٴ ٓٵ ٔٳعٴ عٳ ٜٳ (. 157)ا٭علاف:  ِٵٚٳ

أماٍ عِٓٗ َا نإ ٜجكٌ ناًِٖٗ ٚنول ه٬هٌ  ‘ٚظاٖل اٯ١ٜ إٔ ايٓيب ا٭نلّ

 ٚأغ٬ٍ ناْٛا قـ أهلٚا بٗا.

يعٌ ايو٪اٍ املبـ٥ٞ ايقٟ ٜوتٛدب ايطلغ: َا ٖٞ َا١ٖٝ ا٭غ٬ٍ ٚايو٬هٌ 

ْٸ، ٚاٱْوا١ْٝ بٌهٌ عاّ، يف عِل  اييت ناْت متٓع سل١ٜ ايعلب بٌهٌ ػا

ٚيف نٌ ا٭مَإ؟ ٌٖ ٖٞ أغ٬ٍ ٚه٬هٌ َٔ ْٛع تًو اييت تكِّـ سل١ٜ ا٭هري ايٓنٍٚ 

 عٔ اؿلن١؟!

َٔ ايبـٜٗٞ إٔ أغ٫ّ٬ ٚقٝٛؿّا َٔ ٖقا ايٓٛع ٫ سكٝك١ هلا، ٚيهٔ ايجابت إٔ 

أغ٬ٍ اـلاؾات ٚقٝٛؿ ا٭ٖٚاّ ٚا٭هاطري ناْت تكِّـ ايعكٌ ٚايؿهل ٚمتٓع٘ َٔ 

عٌ قٝٛؿّا َٔ ٖقا ايٓٛع أععِ ؿكد١ ٚأًـ ػطبّا َٔ ايتؿهل ٚايوُٛ مٛ ايهُاٍ. ٚي
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ٟٸ قٝـ َاؿٟ; ؾا٭هري ٚهط قٝٛؿ اؿـٜـ إٕ نإ هًِٝ ايعكٌ ٚكًٝـ ايؿهل ٜل٣ يف  أ

ِٸ عبكٗا;  تًو ايكٝٛؿ املاؿ١ٜ َوأي١ ٚقت، ٜوتطٝع بعـٖا إٔ وًِّل يف ؾٔا٤ اؿل١ٜ ٌٜٚ

ٜـٙ اينَٔ إ٫ٓ ٖبٛطّا أَا ايقٟ نبٌ عكً٘ ٚأهل ؾهلٙ با٭ٖٚاّ ٚاـلاؾات ؾ٬ ٜن

ٚهكٛطّا مٛ ايـكى ا٭هؿٌ ٚب٦ى ايكلاك. ٚٚسـٙ ايؿلؿ املتوًض بؿهل ٜكغ ٚيبٸ ٜعكٌ 

ٔٵ أهلت  َٳ ٔٸ  ب٘ ي٘ ايكـك٠ ع٢ً ؼطِٝ قٝٛؿ ا٭ٖٚاّ ٚاـٝاٍ ٚقٝٛؿ اؿـٜـ ٚايٓاك، يه

ٕٸ ؾعً٘ ٚدٗـٙ نايقٟ ٜبين قِلّا ع٢ً ايلَاٍ، ٫  ْؿو٘ أغ٬ٍ اؾٌٗ ٚاـلاؾات ؾإ

 ٜـٙ دٗـٙ إ٫ٓ كٖكّا. ٜن

ٜبني يٓا ايكلإٓ ايهلِٜ يف سٌـ َٔ اٯٜات اهلـف ايقٟ َٔ أدً٘ بعح اهلل ْبٝ٘ 

. ٖٚٛ اهلـف ْؿو٘ ايقٟ ٜتٌُٛ إيٝ٘ َٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ تاكى١ٝ يًذنٜل٠ ‘ايهلِٜ

طٛاٍ املوري٠ ايلهاي١ٝ املباكن١  ‘ايعلب١ٝ يف ُـك اٱه٬ّ. ؾكـ عٌُ ايٓيب ا٭نلّ

ٝٸ١، ٚتطٗري ايؿهل ٚايعكٌ ايبٌلٟ َٔ ع٢ً قاكب١ اـ لاؾات ٚا٭هاطري اـٝاي

ُـ٥ٗا، ؾهإ ِٜلغ أْ٘ إمنا بعح يٝٛقغ ايؿهل ايبٌلٟ ٜٚٗـٜ٘ إىل َٓاسٞ 

ايتؿهل ايوًِٝ، يُٝٓٛ ٜٚلًـ، ٚئ ٜتواَض َع اـلاؾات ٚا٭ٖٚاّ ٚيٛ نإ ٜٴتؼٝٻٌ 

اّ ٚاينعُا٤ ايقٜٔ ٫ أْٗا ؽـّ اْتٌاك ؿعٛت٘. يف ايٛقت ايقٟ لـ ايعـٜـ َٔ اؿه

تلبطِٗ بٌعٛبِٗ ه٣ٛ ايعلَٚ ٚهًط١ ايلٜاه١ ٫ ٜتٛكٻعٕٛ يف اهتؼـاّ أٟ أهًٛب 

ُٜٔٔ هلِ ا٫هتُلاك١ٜ، ٜٚٛهع َٔ ثلٚاتِٗ ٚإَرباطٛكٜاتِٗ، ؾُٓطكِٗ املٝهٝاؾ١ًٝ، 

سٝح ايػا١ٜ تربِّك ايٛه١ًٝ، ٚنجريّا َا تهٕٛ اـلاؾات ٚا٭باطٌٝ ٚايعكا٥ـ اـاط١٦ 

ٔٵ ٜـعٛ ه٬سِٗ  َٳ ٕٵ ػلز عًِٝٗ  ُٻٝات ايٌلع ٚايكإْٛ.... ٚإ ٔٻٌ، ؼت عٓاٜٚٔ َٚو املؿ

إىل قاكب١ اـلاؾات ْٚبق ا٭ٖٚاّ ؾإْ٘; عهِ كايؿت٘ يعكا٥ـ ا٭غًب١ٝ َٚواه٘ 

عل١ٜ املعتكـات، وهِ عًٝ٘ يف أسؤ ا٭سٛاٍ بايتبعٝـ ٚايٓؿٞ، ٜٚوذٻٌ امس٘ يف 

َٔ اـلاؾات  ‘نإ َٛقـ ايلهٍٛ ا٭نلّ ًَـ اـاكدني عٔ ايكإْٛ. بُٝٓا

ٚاسـ، ٚمل ٜٓعل إىل تًو اييت ٜتؼٝٻٌ أْٗا هتؿتض ي٘ قًٛب ايٓاي، ؾاـلاؾات ٚاسـ٠ يف 

ّٕ عٳ٢ًَ َاٖٝتٗا، ٚٚاسـ٠ يف ْٛعٗا، تتطًب ٚسـ٠ يف املٛقـ:  ٛٵ ٕٴ َق ٓٳآ ًٳ ِٵ  ٓٻُه َٳ ٚٳ٫ ٜٳذٵٔل

ـٹُيِٛإٵ َأ  إىل ٍ ؾرت٠ سٝات٘ ايٌلٜؿ١ إٔ ٜلًـ ايٓايطٛا ‘(. يكـ دٗـ8)املا٥ـ٠:  ٫ تٳعٵ

ٌٸام اؿكٝك١، ٚيٛ  إٔ ٜبٓٛا تؿٗهلِٖ ع٢ً اؿكا٥ل ٚايٛاقعٝات، ٚإٔ ٜهْٛٛا عبٸاؿ ٚع
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ناْت ع٢ً سواب َاهلِ ٚداِٖٗ. ٚتهؿٞ َطايع١ يبعض ا٭سـاخ يف سٝات٘ اييت 

 تعٗل أْ٘ مل ٜوُض يًؼلاؾات يف ايتٛادـ كغِ بواطتٗا ايعاٖل١ٜ: 

، ٚفكؾت عٝٓاٙ ‘سنٕ عًٝ٘ كهٍٛ اهلل ‘إبلاِٖٝ ابٔ كهٍٛ اهلل ..ملا ًٖو.

ؿَٛع اؿنٕ، ُٚاؿف إٔ اْهوؿت ايٌُى، ؾكاٍ ايٓاي: إمنا اْهوؿت ايٌُى 

ُعـ املٓرب،  ‘، ؾًُا ٌُٚ قٛهلِ إىل َواَع كهٍٛ اهلل‘ملٛت ابٔ كهٍٛ اهلل

هلل، هلٜإ إٕ ايٌُى ٚايكُل آٜتإ َٔ آٜات ا»...ؾشُـ اهلل ٚأث٢ٓ عًٝ٘، ثِ قاٍ: 

بأَلٙ، َطٝعإ ي٘، ٫ ٜٓهوؿإ ملٛت أسـ ٫ٚ ؿٝات٘، ؾإفا اْهوؿا أٚ أسـُٖا 

. يكـ ت٬عب اي٬تؿٗهل بأفٖإ (1)«ًُٓٛا، ثِ ْنٍ املٓرب، ؾ٢ًِ بايٓاي ايهوٛف...

ايٓاي، ؾعٓٛا ملا كأٚا دنع ايٓيبٸ ٚسنْ٘ ع٢ً ابٓ٘ ايٛسٝـ إٔ ايوُا٤ باؿيت٘ اؿنٕ، 

ِٸ ايع٬ّ ايقٟ ٜلَن إىل اؿنٕ. ٚنإ َٔ َعاٖل سن ْٗا ي٘ إٔ اْهوؿت ايٌُى يٝع

يهاْت ٖقٙ ؾل١ُ يٝٛطِّـ َٔ ع٬ق١ ايٓاي  ٚيٛ نإ ًؼِّا آػل غري املعِّٛ

ؿاَت ايوُا٤ ٚايٌُى ٚايكُل ونْإ، ٜباؿيٓ٘  ب٘، ٜٚنٜـ َٔ تكـٜوِٗ ي٘، ؾُا

ايٓيب اٱسواي، ؾأٚىل بايٓاي إٔ ٜعتكـٚا ب٘ ٜٚلبطٛا َِريِٖ ب٘، يهٔ 

، ايقٟ دا٤ يٝؼاطب يف ايٓاي عكٛهلِ ٚؾطلتِٗ اييت ؾطلِٖ اهلل عًٝٗا، ‘ا٭نلّ

َا نإ يري٢ٓ إٔ تهٕٛ اـلاؾات ٚاهط١ بٝٓ٘ ٚبني ايكّٛ. يقيو باؿك ٚاـلاؾ١ 

طامد١ إىل تهقٜبٗا، ٚبايتايٞ ٚأؿٖا يف َٗـٖا ست٢ ٫ تٓتٌل اْتٌاك ايٓاك يف اهلٌِٝ. 

يعباؿ٠ ا٭ُٓاّ، اييت ػوِّـ طػٝإ ايتؿٗهل  ‘ا٭نلّٚمل تٓطًل قاكب١ ايٓيب 

ٚا٫عتكاؿ اـلايفٸ ٚأععِ َعاٖلٙ، باْط٬ق١ ايلهاي١، ٚإمنا ناْت تًو هريت٘ يف 

ٌٷ ٜلؾض َا ٜلاٙ َٔ ايكّٛ يف ايعهٛف  متاّ سٝات٘، ٚقبٌ ايبعج١ أّٜٔا، ؾهإ ٖٚٛ طؿ

ٔٸ ايلابع١ َٔ عُلٙ  ع٢ً اـلاؾات ٚعباؿ٠ ا٭ُٓاّ ٚا٭م٫ّ، ؾكـ كٟٚ أْ٘ ملا نإ يف ه

ايٌلٜـ، ٖٚٛ يف سٔا١ْ َلٓعت٘ )س١ًُٝ( أكاؿ َّٜٛا إٔ ٜقٖب بلؾك١ إػٛاْ٘ َٔ 

ايلٓاع١ إىل ايِشلا٤، ٚتكٍٛ س١ًُٝ: إْٗا يف ايواعات ا٭ٚىل َٔ فاى ايّٝٛ مٓحُت٘، 

ٔٸ ٚعؿاكٜت ايِشلا٤  ٚؿٖٓت ًعلٙ، ٚٚٓعت ايهشٌ يف عٝٓٝ٘، ٚست٢ ٫ ت٪فٜ٘ د

ّٸ ٌٷ إ٫ٓ إٔ  عُـت إىل ؾ مياْٞ ٚعًٖكت٘ يف عٓك٘، ؾُا نإ َٔ ايٓيبٸ ا٭نلّ ٖٚٛ طؿ

ٔٵ وؿعين َٳ  .(2)ْنع٘ َٔ عٓك٘ ٚتٛدٻ٘ إىل أَ٘ )س١ًُٝ( قا٬ّ٥: ٬َّٗ ٜا أَاٙ، ؾإٕ َعٞ 
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  ــــــ قٗاً وعتكدات ادتاِمٗٛ عمٜ ارتسافات

ٔٳ َٓٗا َع بنٚؽ ؾذل اٱه٬ّ ناْت ايبٌل١ٜ مجعا٤، قبا٥ٌ ٚأقٛاّ، مل ٜٴوت ج

ـټٕ ايْٝٛإ أٚ  أٌٖ ٚبل أٚ سٔل، تبين َعتكـاتٗا ع٢ً اـلاؾات ٚا٭ٖٚاّ. مل ٜهٔ مت

ايواهإ، أٚ اط٬عٗا ع٢ً بعض ايعًّٛ، قاؿكّا ع٢ً إػلادٗا َٔ تًو ايعًُات، ًأْٗا 

ًإٔ اجملتُعات املتكـ١َ تهٓٛيٛدٝٸّا يف ايٌلم أٚ ايػلب، توٝطل عًٝٗا اـلاؾات 

ُٻًت إيٝ٘ َٔ ثٛك٠ ُٓاع١ٝ إٔ ولِّك عكٍٛ ٚا٭هاطري، سٝح مل ـټٕ َٚا تٛ  ٜوتطع ايتُ

ايٓاي مٓما عًل بٗا َٔ ا٭ٖٚاّ ٚاـلاؾات. يهٔ إمجا٫ّ ْوتطٝع ايكٍٛ: إٕ اـلاؾات 

ٌٸ، ؾهًُا ؽًؿت  تُٓٛ ٚتتهاثل نًُٓا نإ َوت٣ٛ ايتؿهل ايعك٬ْٞ أٓعـ ٚأق

نًُا نإ إقباهلا ع٢ً اـلاؾات اجملتُعات ايبٌل١ٜ عٔ ايعًِ ٚايتؿهل ايعك٬ْٞ 

ٚا٭هاطري أٚهع ٚأنرب. ٚقـ كُـت نتب ايتاكٜؽ اييت اٖتُت بتاكٜؽ اؾنٜل٠ ايعلب١ٝ 

بًٛؽ اٱكب يف َعلؾ١ أسٛاٍ »ايعـٜـ َٔ اـلاؾات. ٚقـ علض ُاسب نتاب 

تًو اـلاؾات َلؾك١ بٌٛاٖـ َٔ ايٌعل ٚغريٙ. ٚإٕ ايؿلؿ ايّٝٛ يِٝاب  (3)«ايعلب

ٌٸ بايِاعك١ َ ٔ ٍٖٛ تًو اـلاؾات ٚنجلتٗا. ٚقـ نإ تٛهع كقعتٗا َاْعّا أَاّ ن

ٔټل. ٚيعٌ أسـ أهباب نجل٠ تًو ا٭هاطري ًٚٝٛعٗا غٝاب  ـٸٕ ٚايتش أًهاٍ ايتُ

َٸ١ٝ ناْت ايِؿ١ ايػايب١ ع٢ً أًٖٗا، سوب َا تقنلٙ  ٕٸ ا٭ ايتؿهل ايعكًٞ، ست٢ أ

ـٸّا َٓٝعّا أَاّ . ٚقـ ناْت تًو املعتكـات (4)بعض ايهتب ايتاكى١ٝ اـلاؾ١ٝ ه

ـٸ٣ هلا ايٓيب ا٭نلّ ٟٸ  ‘اٱه٬ّ، يقا تِ طٛاٍ سٝات٘ املباكن١، ٚمل ٜرتى أ

ًهٌ َٔ أًهاٍ تًو املعتكـات ٚا٭ؾهاك إ٫ٓ ٚأعًٔ عًٝ٘ اؿلب. ؾًُا أكهٌ َعاف 

ٚٸٍ َا أُٚاٙ ب٘ قٛي٘:  َٹتٵ أَل اؾا١ًٖٝ إ٫ٓ َا ه»...بٔ دبٌ ٚايّٝا ع٢ً ايُٝٔ نإ أ ٓٸ٘ ٚأ

ٌٸ (5)«اٱه٬ّ، ٚأظٗل أَل اٱه٬ّ نًٓ٘، ُػريٙ ٚنبريٙ... . ؾكـ أَلٙ إٔ ٜبٝـ ن

َعاٖل اؾا١ًٖٝ اييت تبتين ع٢ً اـلاؾات ٚا٭ٖٚاّ، ٚإٔ وٝٞ َا ٜٓطًل َٔ ايعكٌ 

 ٚايتؿهل ايعكًٞ; ٭ْ٘ يف سكٝكت٘ ؿع٠ٛ اٱه٬ّ. 

ٜٔ تعبٻـٚا أَاّ ايعـٜـ َٔ ُٓاؿٜـ ايعلب، ايق ‘ٚقـ ٚقـ ايٓيب ا٭نلّ 

ط٬ّٜٛ باـلاؾات ٚأقاَٛا هلا ًعا٥ل ٚطكٛهّا، ست٢ ُاكت فات١ٝ هلِ، ٫ تٓؿٓو عِٓٗ ٫ٚ 

، مبع٢ٓ إٔ اٱه٬ّ (6)«نٌ َأثل٠ يف اؾا١ًٖٝ ؼت أقـاَٞ»ٜٓؿهٕٛ عٓٗا، ٜلؿِّؿ هلِ: 
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ٌٸ  أت٢ يٝشلِّك ايبٌل١ٜ َٔ نٌ اـلاؾات، هٛا٤ ناْت يف املعتكـ أٚ يف ايوًٛى، ٚن

ـٸت َٔ املؿاػل.ػلاؾ١   ٖٞ قبٝش١ يف فاتٗا، ست٢ يٛ ع

ٚإٕ فنل بعض َعاٖل اـلاؾ١ اييت ناْت ها٥ـ٠ يف أٚهاط علب اؾا١ًٖٝ 

ٟٸ ب ٌٸ َا ىايـ ايعكٌ ٚايؿطل٠. أسل  ٕ ٜبِّٝٔ ق١ُٝ املعاكف اٱه١َٝ٬، اييت ساكبت ن

 

ّٗٛاملعبعض وعاِس ارتسافٛ يف   ــــــ تكدات ادتاِم

 ــــــ املطسـ إٖكاد الٍاز دتمب 1

تعلف اؾنٜل٠ ايعلب١ٝ بك١ًٓ ا٭َطاك ٚاَتـاؿ ؾرت٠ اؾؿاف، ٚيهٞ هًبٛا 

« هًع»ا٭َطاك نإ ايٓاي يف اؾا١ًٖٝ ٜكَٕٛٛ علم أغِإ هًبْٛٗا َٔ أًذاك 

اييت ناْت هلٜع١ ا٫سرتام، ؾريبطْٛٗا بقٌٜ ايبكل٠، ؾِٝعـْٚٗا إىل أع٢ً « عٌل»ٚ

« عٌل»ا٭غِإ، ٚيٛدٛؿ َٛاؿ قلق١ يف أغِإ اؾبٌ، ؾٌٝعًٕٛ ايٓاك يف تًو 

تٌتعٌ بولع١، ؾهاْت ايبكل٠ ع َٚٔ أثل ا٫سرتام ع تلنض ؾرتنٌ ٚتٓعل، ؾهإ 

َٔ دًِٗٗ ىٝٻٌ إيِٝٗ إٔ سلناتٗا ٚأُٛاتٗا تًو تٌب٘ أُٛات ايلعـ ٚايربم، ٖٚٛ َا 

 نإ ٜػلٟ ايوُا٤ يف إكهاٍ غٝجٗا!
 

َّ ٔالعفازٖت2  ــــــ ـ قسب البكس لطسد ادت

ٍٸ ع٢ً إٔ  ناْٛا ٜعلٕٓٛ ايبكل ع٢ً املا٤، ؾإفا ًلب فنلٖا ٚاَتٓعت إْاثٗا ؿ

ايقٟ َٓعٗا َٔ املا٤ ٖٛ تًو ا٭كٚاغ اـؿٝٸ١ ايوان١ٓ بني قلٕٚ ايجٛك، ؾهاْٛا 

ٔٸ ٚايعؿاكٜت َٔ بني  ٕٸ فيو ٜطلؿ اؾ ٜتٛدٻٕٗٛ إيٝ٘ بائلب ع٢ً ٚدٗ٘، َعتكـٜٔ أ

 . (7)قلْٞ ايجٛك
 

ّ٘ ادت3  ــــــ ىن الطمٗي بالٍاز لػفاٞ اآلخسَٖـ ن

ناْٛا إفا ظٗل بني قطٝع اؾُاٍ قلٚغ أٚ طؿض دًـٟ َٚا ًاب٘ ٜأػقٕٚ أسـ 

اؾُاٍ ايو١ًُٝ، ؾٝهٕٛٚ يواْ٘ ٚعٔـٙ، يف اعتكاؿ َِٓٗ إٔ فيو هٝٛقـ ايعـ٣ٚ 

عٔ باقٞ ايكطٝع. يهٔ ٫ ٜعلف ا٭هاي ايقٟ بٓٛا عًٝ٘ ؾعًِٗ ٖقا. ؾٌٗ نإ هلِ 
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ٞٸ ايًوإ ٚايعٔـ ٜٛقـ ايعـ٣ٚ؟ ٌٜهِّو يف ٖقا اقتِاكٴِٖ ع٢ً ؿيٌٝ عً ُٞ بإٔ ن

ٌٸ ايكطٝع، ٖٚقا ٜلدِّض نِْٛٗ ٜٓطًكٕٛ َٔ أهى  ٞٸ مجٌ هًِٝ ٚاسـ َٔ بني ن ن

 ػلاؾٝٸ١ ٫ متتٸ إىل ايع١ًُٝ ب١ًِ. 
 

 ـــــ ـ زبطّي دتىن بالكسب وَ قرب وٗتّي حتٜ ٥ حيػس زاج٦ً 4

ناْٛا إفا تٛيف أسـ نربا٥ِٗ سبوٛا مج٬ّ يف سؿل٠ َٔ ؿٕٚ عًـ ٫ٚ َا٤ ست٢ 

ميٛت دٛعّا ٚعطٌّا، اعتكاؿّا َِٓٗ إٔ املتٛٓؾ٢ هرينب٘ ّٜٛ اؿٌل، ؾٝشٌل كانبّا 

 مجً٘. 
 

 ــــــ ـ عكس الٍاقٛ عمٜ قرب املتّٕف5ٜ

ٝات٘ إسـ٣ اـلاؾات ايعذٝب١ أِْٗ ناْٛا إفا تٛيف هلِ عنٜن، ٚ٭ْ٘ طٛاٍ س

نإ ٜٓشل ايٓٛم يتهلِٜ ٓٝٛؾ٘ ٚأسبا٥٘، ٜعُـ أقاكب٘ إىل مل ْاق١ أٚ مجٌ عٓـ 

 قربٙ، ع١َ٬ ع٢ً تهلميِٗ ي٘ ٚتععُِٝٗ يٌؼِ٘ بعـ إٔ مل ٜعـ ي٘ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ. 

ـٷ ٌّ باٱٓاؾ١ إىل أْٸ٘ يٝى يتًو ا٭عُاٍ َوتٓ ٌّ عًُ ; إف ٫ ع٬ق١ يًٓاك ٚٚاقع

ٞٸ يوإ ٚعٔـ بٓنٍٚ املطل، ٫ٚ ٓلب ايجٛك َ ٪ثِّل يف إقباٍ ايبكل٠ عٔ ايلٚا٤، ٫ٚ ن

ٟٸ  اؾٌُ ايوامل بكاؿك ع٢ً إٜكاف ايعـ٣ٚ...، ؾإٕ اٱه٬ّ مل ٜهٔ يٝكبٌ أٚ هٝن بأ

ٚد٘ نإ َعاًَتِٗ يتًو اؿٝٛاْات ايرب١٦ٜ بقاى ايٌهٌ امل٪فٟ، ٚػُِّٛا إٔ 

ٝٛاْات ٚسؤ َعاًَتٗا. اٱه٬ّ قـ ًلع ايعـٜـ َٔ ايكٛاْني اييت تـعٛ إىل محا١ٜ اؿ

قاٍ: إٕ َٔ سلٸ ايـاب١ ع٢ً ُاسبٗا: إٔ  ‘نل ٖآٖا إٔ كهٍٛ اهللقْٚوتطٝع إٔ ْ

ٌٸ ب٘; ٚإٔ ٫ ٜٔلب  ٜطعُٗا نًُٓا ْنٍ إسـ٣ ايـٜاك; ٚإٔ ٜعلٓٗا ع٢ً املا٤ َت٢ س

ٚدٗٗا; ٚإٔ ٫ ٜبك٢ ع٢ً ظٗلٖا إفا نإ ٚقٛؾ٘ يف َهإ ط٬ّٜٛ; ٚإٔ ٫ وٌُ عًٝٗا 

 . (8)تطٝل... أنجل مٓما

 

 ــــــ ـ ودأاٚ املسق6ٜ

ٞٸ  ٚناْٛا هلقا ايػلض ِٜطاؿٕٚ بعض ا٭ؾاعٞ ٚايعكاكب، ؾٝنِّٕٓٛ عٓكٗا عً



 

هـ 2543م ـ  3122 صيفوالعشرون ــ  ثالثــ السنة السادسة ــ العدد ال نصوص معاصرة  

 

َٔ فٖب، َعتكـٜٔ أِْٗ إفا ٚٓعٛا عًٝٗا ايٓشاي أٚ اؿـٜـ ؾإٕ َلِٜٔٗ هٝؿاكم 

ٔٸ١ ايهًب، ؾكـ ناْٛا  اؿٝا٠. ٚأَا َٔ أُٝب بايوعاك، ٖٚٛ عاؿ٠ َا ٜأتٞ َٔ ع

ٌٸ اؾلغ. ٖٚقا ايٌعل َوتٓـ ٜبِّٔ ٖقا ٜطبِّ بْٛ٘ بإَلاك بعض ؿّ نبري ايكب١ًٝ ع٢ً ق

 املعتكـ اـلايفٸ: 

 نُا ؿا٩نِ تٌؿٞ َٔ ايهًب      أس٬َهِ يوكاّ اؾٌٗ ًاؾ١ٝ

ٚأَا إفا ظٗلت ع٬َات اؾٕٓٛ ع٢ً أسـ َِٓٗ ؾًهٞ ٜـؾعٛا عٓ٘ ا٭كٚاغ 

ٛا ٜٔعٕٛ يف عٓك٘ ععُّا، ٜٚعِّكٕٛ اـبٝج١ ًٜذإٔٚ إىل سٔٔ ايه١ٓٗ ايقٜٔ ناْ

ٔٸ ٚايعؿاكٜت. أَا َعاؾ١  أهٓإ ايجعًب ٚايكطط ع٢ً أعٓام ا٭طؿاٍ; سؿعّا هلِ َٔ اؾ

ٟٸ ؾإٕ ا٭ّ تٔع غلبا٫ّ ع٢ً كأي ابٓٗا، ٚتطٛف ب٘ ع٢ً أبٛاب  ا٭طؿاٍ َٔ اؾـك

ٌٸ ب ٝٛتات ايكب١ًٝ، ايقٜٔ ٜٔعٕٛ ؾٝ٘ بـٚكِٖ اـبن ٚايتُل، ست٢ إفا مجعت٘ َٔ ن

طؿًٗا َٔ نٌ أْٛاع  ٞايكب١ًٝ قاَت بإطعاَ٘ ايه٬ب، َعتكـ٠ إٔ ٖقا ايؿعٌ هٌٝؿ

ٔٸ َٔ فاى اـرب  َٸٌ، ٚأَا باقٞ ا٭َٗات ؾٝشلُٔ إٔ ٫ ٜأنٌ أطؿاهل ايكلٚغ ٚايـ

 ٭ٕ ايعـ٣ٚ هتًشكِٗ مبذلؿ إٔ ٜؿعًٛا فيو. ;ٚايتُل

ٕٛ: إٕ امللٜض قـ ٚأَا َل٢ٓ ا٭َلاض اؾًـٜٸ١ ؾإفا مل ٌٜؿٹِٗ َا٤ ايؿِ ٜكٛي

قاّ بكتٌ إسـ٣ اؿٝٛاْات اييت تتًبٻى با٭كٚاغ اـؿٝٸ١، نا٭ؾاعٞ، ٚيـؾع غٔبٗا عٔ 

امللٜض ِٜٓعٕٛ فوٻُات َٔ ايطني ع٢ً ًهٌ مجٌ، ٚوًُْٛٗا َع أْٛاع َٔ 

اؿبٛب، نايٌعري ٚاؿٓط١ ٚايتُل، ٜٚٔعْٛٗا قلب إسـ٣ ًكٛم اؾبٌ، ٜٚعٛؿٕٚ يف 

نًت محٛيتِٗ ؾإٕ ٖقا ؿيٌٝ ع٢ً إٔ تًو اهلـاٜا قـ ٫قت ايكبٍٛ ايّٝٛ ايتايٞ، ؾإٕ ُأ

يـ٣ تًو ا٭كٚاغ، ٚبايتايٞ ؾإٕ امللٜض هٝٴٌؿ٢ ٜٚعٛؿ إىل عاؾٝت٘، ٚأَا إفا ٚدـٖٚا 

سٝح ٚٓعٖٛا ؾإْ٘ ؿيٌٝ ع٢ً إٔ تًو اهلـاٜا مل تلٴمٵ يٮكٚاغ اـبٝج١، ٚمل ؼَغ 

 بلٓاٖا. 
 

 ــــــ ؟ٔا٥عتكادات الٕاِىٛنٗف حازب اإلض٦ً ِرٓ ارتسافات 

مل ٜكتِل اٱه٬ّ ع٢ً أهًٛب ٚاسـ يف قاكب١ اـلاؾات ٚتًو املعتكـات 

ٛٻعت  ـٻؿت أهايٝب٘ ٚتٓ ٚنٌ َا أقِٝ ع٢ً ػٝاٍ ٫ ٜكّٛ ع٢ً ؿيٌٝ أٚ بلٖإ، بٌ تع
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عوب َا متًٝ٘ ايعلٚف ٚاملٛاقـ. ؾهجريّا َا نإ ٜكبٌ بعض أعلاب ايباؿ١ٜ، ايقٜٔ 

٢ ع٬ز َلٓاِٖ بععاّ ٚأسذاك ٜعًِّكْٛٗا عًِٝٗ متا٥ِ، يٝوأيٛا ايٓيب اعتاؿٚا عً

هٝبِٗ بإٔ ٜـاٚٚا َلٓاِٖ  ‘عٔ ايتـاٟٚ با٭عٌاب، ؾهإ ايٓيب ‘ا٭نلّ

بايـٚا٤، ٚإٔ ٜعلِٖٓٛ ع٢ً اؿهُا٤ ٚا٭طبا٤; ٭ٕ اهلل َا ػًل ؿا٤ٶ إ٫ٓ ٚػًل ي٘ 

إٔ وًُٛٙ  ‘ِ ايٓيب ا٭نلّ. ؾًُا َلض هعـ بٔ أبٞ ٚقاْ يف قًب٘، أَلٖ(9)ؿٚا٤ٶ

ؾُٝا بعـ إىل ؿٚا٤  ‘إىل ايطبٝب اؿاكخ بٔ نًـ٠، طبٝب ثكٝـ، ٚأكًـٙ

َٔ  ‘. ٜٚهؿٞ إٔ ْقنل يف ٖقا املكاّ بعض َا ٚكؿ عٔ ايٓيب ا٭نلّ(10)كِْٛ

ّٸ املٛقـ َٔ بعض أْٛاع ايوشل ٚايٌعٛف٠ اييت ٫ تٌؿٞ َلّٜٔا ٫ٚ  بٝاْات يف َا ى

 تعايف َتٛعِّهّا:

دا٤ كدٌ بطؿً٘ ايقٟ ٜعاْٞ َٔ أمل يف سًك٘، ٚقـ عًت عٓك٘ مت١ُٝ، إىل ع 1

بإٔ ٫ ٜلعب ابٓ٘ بتُا٥ِ ايوشل  ‘، ؾأَلٙ كهٍٛ اهلل‘فًى كهٍٛ اهلل

 .(11)ٚايٌعٛف٠، ٚإٔ ٜبتػٞ ي٘ ؿٚا٤ عِاك٠ ايعٛؿ اهلٓـٟ

 .(12): إٕ نجريّا َٔ ايتُا٥ِ ًلىٚيف ٖقا ايِـؿ قاٍ اٱَاّ ايِاؿم

ٚا٭١ُ٥ املعَِٕٛٛ َٔ بعـٙ بإكًاؿ ايٓاي  ‘ايٓيب ا٭نلّٚقـ اهتُل 

ُٸ١  َٸ١ يف نتب ٚأبٛاب ػا ِّثٛ ا٭ ٖٚـاٜتِٗ إىل ا٭ؿ١ٜٚ، ٖٚٞ ايلٚاٜات اييت مجعٗا ق

ٟٸ، أٚ طبٸ اٱَاّ ايلٓا ، ٚ... ٖٚٛ أهًٛب ْادع ٚٓلب١ ؼت عٓٛإ ايطب ايٓبٛ

ٌل١ٜ إىل أٜـٟ ا٭كادٝـ قا١ٝٓ يتًو ا٭ٖٚاّ ٚاـلاؾات اييت توِِّ ايٓؿى ايب

 ٚايٌعٛف٠. 
 

 ــــــ ـ ٌٕع آخس وَ ارتسافات7

 يلؾع اـٛف ٚا٫ٓطلاب ناْٛا ٜوتعًُٕٛ ٚها٥ٌ َتعـؿ٠.

ؾُج٬ّ: إفا عنَٛا ؿػٍٛ قل٣ أٚ أكٜاف، ٚػٌٛا ع٢ً أْؿوِٗ أَلآٗا أٚ دٓٸٗا، 

فيو ناْٛا ٜلؾعٕٛ أُٛاتِٗ َكِّـٜٔ ْعٝل اؿُاك عٌل َلات، ٚكمبا أٓاؾٛا إىل 

 متا٥ِ َٔ ععاّ ايجعًب!

ٚإفا أٓاعٛا ايطلٜل يف ايِشلا٤ قًبٛا يباهِٗ ايٛد٘ َهإ ايكؿا ٚايكؿا 
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 َهإ ايٛد٘!

ٚإفا أكاؿٚا ايوؿل، ٚػاؾٛا ػٝا١ْ أمٚادِٗ، عكـٚا ػٝٛطّا ع٢ً غِٔ ًذل٠، 

ؾإفا بكٝت اـٝٛط ع٢ً ساهلا َعكٛؿ٠ ؾقاى ؿيٌٝ ع٢ً إٔ ٫ أسـ ٚطأ ؾلاًِٗ يف 

ٌٷ قاطعٷ ع٢ً ٚقٛع اـٝا١ْ!  غٝابِٗ، ٚإٕ  ٚدـٖٚا قـ سًٖت ؾٗقا ؿيٝ

ٚإفا هكطت ايؤ ايًبٕٛ ٭سـ أطؿاهلِ ٜأػقٖا ٚايـاٙ بأُبعني، ٜٚكابًْٛٗا عني 

 ايٌُى، َلؿِّؿٜٔ: أبـيٝٓا بٗا هٓٸّا أؾٌٔ...

ٛٻؿت سٝا٠ ايعلب ط١ًٝ ؾرت٠ اؾا١ًٖٝ،  إىل غريٖا َٔ اـلاؾات ٚا٭باطٌٝ اييت ه

 ٚعكٛهلِ َٔ ْع١ُ ايتؿٗهل ٚايوري مٛ ايلًـ ٚايهُاٍ.ٚسلَت ؾهلِٖ 

 

 

 الهىاهص
                                           

 



 

 

 مفٗات الفهسٖٛ لؿٍاعٛ ارتسافٛارت

 وطالعٛ ٌٔكد

 ـ القسن األول ـ
 

 ادجكثر ًأهحوذ  الطٍخ                       

                ًظٍرج غالب :ترجوح                                     

     

 متّٗد ــــــ

ٌ   إٕ َِعطًض  ، ؾع٬ ٜٓععل   َوعاس١ ا٫ُعط٬سات ايعًُٝع١   ٓعُٔ   اـلاؾع١ ٫ ٜعـػ

ـٸ . ؾع٬  ؾعات اعتباكٜع١  ٫ػت٬إمنا ٖٛ َِطًض عليف ىتًعـ تعلٜؿع٘   ٚ ،أٚ كهِ ؾٝ٘ إىل س

فٟٚ ا٫ػاٖعات ايؿهلٜع١ املؼتًؿع١    ٚاتِٗ أُعشاب ا٭ؿٜعإ   ٜهٕٛ َـعا٠ يًعذب إفا َا 

إٕ » .ٜٓأ٣ بٗعا ععٔ اـلاؾع١   ٚ ٨ ْؿو٘نٌ طلف إٔ ٜربٸ ا٫ّٚق ،باـلاؾ١ بعِٔٗ بعّٔا

ؾاملوعاؾل ايؿلْوعٞ ٜعل٣ نعٌ ًع٤ٞ يف       .ـلاؾ١ َٔ ا٭َٛك ايع١ًُٝ ايِعب١تعٝني سـٚؿ ا

ٕ ٛأهعكـ بعاكٜى كدعٌ ػعلايف. ٚايتعابع     ٕ أٜكٍٛ بع . ٚا٭هكـ نٓرتبلٟ.يٝا ػلاؾ١ٜطاإ

 .فععلؿ ػععلايف ،لٟ ْؿععى َععا كأ٣ ؾععِٝٗبععٜععلٕٚ بععـٚكِٖ يف نٓرت يًهٓٝوعع١ بلهععبٝرت

 ،ػعععلاؾٝني ػعععل ٜعتعععرب ايهعععٜٛهلؾٗعععٛ اٯ ،ٖٚهعععقا ٜتكعععافؾٕٛ ايتُٗععع١ ؾُٝعععا بٝعععِٓٗ

 .«ٜلْٚ٘ أنجل املوٝشٝني ػلاؾ١ٝ ٚايهٜٛهل

ٕ أْ٘ ًأيهٔ ً، ٕٚ اـلاؾ١ َؿّٗٛ غري قابٌ يًتعلٜـأل ٫ ٜعين ٚيهٔ َا هب

ٚهلقا  .ايتشـٜـٚ سـٚؿٖا غري قاب١ً ئًبط إٕ سٝح ،باقٞ ا٫ُط٬سات ايعلؾ١ٝ

ٖقا اٱمجاٍ هب إٔ ٜلاع٢ ؾٝ٘ عـّ ايتِاؿّ َع . ٚؾتعلٜؿٗا ٜهٕٛ بٌهٌ إمجايٞ

ـ ٜؾإفا َا اهتطعٓا تعل .لاؾ١ًٌُٜٗا َِطًض اـ إٔاؾٛاْب ا٭ػل٣ اييت ميهٔ 

                                           
 



/
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ًشك٘ َٔ أٓلاك بايؿهل ٜتطلقٓا َٔ ػ٬ي٘ إىل َا ٚ ،اؾاْب ايٛآض َٔ اـلاؾ١

بعـ  ملُٓا ظٛاْب اـلاؾ١ اييت تتوع كقعتٗا َّٜٛاأْهٕٛ قـ  ،ايبٌلٟ بهٌ سٝجٝات٘

ؾاجملتُع ايبٌلٟ إفا اهتٛعب ايتعلٜـ  .ايتايٞ تهٕٛ ػط٠ٛ مٛ ع٬ز ايٛٓعبٚ .ّٜٛ

ـٻ ايقٟ ّ ي٘ يًؼلاؾ١ يف إطاكٖا اٱمجايٞ ؾوٝوع٢ بٓؿو٘ إىل ؼـٜـ دٛاْب هٝك

 بايتايٞ هِٝبض يف َوت٣ٛ ايٛعٞ باـلاؾ١.ٚ .ٚتٌؼّٝ أمناط أػل٣ يًؼلاؾ١ ،أػل٣

 

 ـــــــ لٛ ٌطبٗٛأارتسافٛ لٗطت وط

ؾبعـ قبٛيٓا  ؟ تٛدـ هلا ُٛك٠ سكٝك١ٝ يف ايق٫ٖٚٔ ،ي١ ْوب١ٝأٌٖ اـلاؾ١ َو

 ،عامل ٚها٥ل ايعٛاٖل اييت ٌٜٗـٖاسانُٝت٘ ع٢ً ايٚ املعًٍٛٚ ؾ ْعاّ ايع١ًكهٛٚ بجبات

 ٚيٝوت فلؿ اعتكاؿ هطشٞ ،ٕ اـلاؾ١ هلا سكٝك١ ثابت١أهب إٔ ْكبٌ ب ع٢ً ٖقا بٓا٤ٶ

هلٞ ثابت إَٔ ٖٓا ؾأُٜٓا ٚدـ ْعاّ ٚ .ب١ إىل ايٓعاّ اؿانِ ع٢ً ايعاملهافز بايٓوٚ

اـلاؾ١ هلا ٚدٛؿ سكٝكٞ  إٔؾتهٕٛ ايٓتٝذ١  ،اؾ١ْعل٠ هطش١ٝ ي٘ هتعترب ػل ١ٕ أٜإؾ

 يف إٔ ايتٛدٗات ايؿهل١ٜ يًُذتُعات ايبٌل١ٜ ٫ ميهٔ إٔ ؼـخ ؾٝٗا تػٝريّاٚ ،ثابتٚ

مجٝع ايتذُعات ايبٌل١ٜ اييت هلا  إٔبـيٌٝ  ،ّ ٖقا ايٛدٛؿ اؿكٝكٞ ٚايلاهؽَا ى

ؼاٍٚ إٔ ٚ ،ػلاؾ١ػل فلؿ تل٣ يف َعتكـ اٯ ،غريٙ أٚ ّامساٜٚ نإ هٛا٤ٷ ،َعتكـ

 إىلظٛاٖل ٖقا ايعامل ىتًـ َٔ ؾ١٦ ٚ ؾتؿوري سكا٥ل ،ٙ َعتكـٖا عٔ اـلاؾ١ٝتٓنِّ

نٌ ٤ًٞ يف  إٔايٌٝٛع١ٝ ٜل٣  ٢ٜتبٓٸ قٟؾايؿلؿ اي قاي .َٚٔ َقٖب إىل َقٖب ،ؾ١٦

كّٛ ب٘ اٱْوإ املوًِ َا ٜ أٚ ،٫ ٜل٣ يف ايطكٛي ايـ١ٜٝٓٚ ،ٖقا ايعامل ٜلدع إىل املاؿ٠

ٚنإ ػٝاي٘ ٌَٓأ  ،ْ٘ ُٓعٗا بٓؿو٘أٚ ،ػلاؾ١ٝ ه٣ٛ طكٛي ،٠٬ُُّٛ ٚسر َٚٔ 

إميإ فاى ايؿلؿ ٚ ليف ْؿى ايٛقت لـ اٱْوإ املوًِ ٜل٣ يف تؿٗهٚاْتناعٗا. 

إْوإ  فلؿ، َٔ َٓطًك٘ ايعكـٟ بأْ٘ ؾلؿ ًَشـ ايقٟ وهِ عًٝ٘ٚ ،ايٌٝٛعٞ

ْ٘ أٚ ،ٚدـ ْؿو٘ بٓؿو٘أامل ٕ ايعأعٗل يًؼلاؾ١ ٖٛ ا٫عتكاؿ بنرب َأإٔ ٚ ،ػلايف

ٜل٣  بـٚكٙ املوًِٚ ،ػلاؾّٝا املوًِ إْواّْا املوٝشٞ ٜل٣نقيو  .ٜوري مبكت٢ٔ ايطبٝع١

 .ٖٚهقا ؿٚايٝو ،املوٝشٞ ػلاؾّٝا

َا ٜلاٙ ايٓاي سٍٛ ٖقٙ ٕ َا ٜعتكـٙ ٚأٚ ،ٕ سكٝك١ ايعامل ٚاسـ٠أؾإفا آَٓا ب
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ٕ اـلاؾ١ أإٔ ْكبٌ بايتبع  ٚدب ،تًو اؿكٝك١ ل يفسٍٛ ٖقٙ ايٛسـ٠ ٫ ٜ٪ثِّٚ اؿكٝك١

 .٫ ْوب١ٝ ؾٝ٘ٚ ،ثابتٚ ٤ًٞ سكٝكٞ

 

 ــــــ العٍاؾس السٟٗطٛ لمخسافٛ

ـٸ عٔ طلٜل ؿكاه١ َٛاكؿ  إ٫ٟ يًؼلاؾ١ يٝى ٖٓاى طلٜل يًشٍِٛ ع٢ً َؿّٗٛ د

ِّ  ،ؾٗقا املهٕٛ ايقٟ مياكي اـلاؾ١ .ٕ َٔ املهْٛات ايبٌل١ٜاـلاؾ١ بني َه

املعتكـات ٚايوًٛنٝات  ع يٛ بٌهٌ ػؿٞٚ ع هٕٛ قـ قبٌٜ ،تِـك َٓ٘ اـلاؾ١ٚ

١ احملاٚك ايل٥ٝو ؾإٕل ٖقٙ اـلاؾ١ َِٜاؿٚ ع٢ً ايلغِ َٔ اػت٬ف منافزٚ. اـلاؾ١ٝ

 ايتٛاٌُ َع عامل ا٭كٚاغ ،ٍأقلا٠٤ ايؿ يًؼلاؾ١ تهُٔ يف ايعلاؾ١ )بهول ايعني(،

تأثري  ،ػلٟ ع٢ً ا٭كضايٛقا٥ع اييت ٚ ا٫عتكاؿ بتأثري ايٓذّٛ يف ا٭سـاخ ،اؾٔٚ

٬ٜٚسغ يف تًو ايُٓافز  ل.ٜإىل غريٖا َٔ املِاؿ ،ا٭عـاؿٚ اؿلٚفٚا٭كٚاغ ايٌلٜل٠ 

 سـ ٜـكى بٌهٌ ٚآض نٝؿ١ٝأكّٛ ع٢ً أًٝا٤ ػؿ١ٝ َٚب١ُٗ. ؾ٬ ت أْٗا مجٝعّا

ًب ٔ ايكؿن ع٢ً ايٓاك َٔ دؾػري ٚآض نٝـ ٜتُٖه .تأثريٖا يف ايٓاي ٚيف ا٭سـاخ

نٝـ توتطٝع ا٭كٚاغ  أٚ! ١ً يف ايٛاقعِٻاحملغري اؿغ ايوعٝـ ٚنٌ املتُٓٝات 

ؾايعِٓل ا٭هاي يف نٌ أْٛاع  .ٕ تـؾع ايٌلأ أٚاـؿ١ٝ ٚايػلٜب١ إٔ ػًب اـري 

َب١ُٗ َٔ ٚ أٚ ُـٚك آثاك ػؿ١ٝ ،َب١ُٗٚ اـلاؾ١ ٖٛ ا٫عتكاؿ بتأثري أًٝا٤ ػؿ١ٝ

ٓاُل امل١ُٗ يف اـلاؾ١ ٖٛ ا٫عتكاؿ بأَٛك نقيو َٔ ايع ٚآش١.ٚ عٓاُل َعلٚؾ١

أٚ  ،َا ٜعتكـ يف بعض ايٌؼِٝات ا٭هطٛك١ٜ :َجٌ ،ؽايـ ايؿطل٠ٚ ،ايعكٌٚ تتٓاقض

ْٸ ـٸ ط٬ّٜٛ كد٬ّ ٕإ :نايكٍٛ، ًؼِٝات هلا َكاّ ػا قاع إىل يـكد١ إٔ ٜـٙ تٌِ  ّاد

ـٸ ،ؾٝؼلز ايوُو ،ايبشل  ،ٗايٌٟٝٛ فيو ايوُو ع٢ً سلاكت ايٌُى إىل ثِ متت

 ٞأبٜـا ٕ إ :قٍٛ ايبعض أٚ; !!بهٌ هٗٛي١ ٚبـٕٚ أؿ٢ْ ُعٛب١ ٚدب١ نا١ًَ، تٓاٍٚٝي

وكط عٌل٠ ت نٌ ٓلب١ َٓ٘ بايوٝـ ٕٸناْتا طًٜٛتني يـكد١ أ ×ايؿٌٔ ايعباي

ُا كنب ا٭كض بكـَٝ٘ نًٓ ْ٘ نإ ىٓطأ أٚ ،َٔ دٍٝ ايعـٚ ؿؾع١ ٚاسـ٠ ٢قتً

ـٸ ٔعيف تعبري َِٓٗ  ،ؾله٘ يف  ×ٕ اٱَاّ اؿونيإ قٍٛ ايبعض:; أٚ ٠ طٍٛ بـًْ٘

ناْٛا إهلا٥ٌٝ  ٕ بين: إقٛهلِٚ ;َٔ دٓٛؿ ٜنٜـ بٔ َعا١ٜٚ ّاّٜٛ عاًٛكا٤ قـ قتٌ آ٫ؾ
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ٛٻ ّٸ ٜكلٕٓٛ يٛانًُا تب  .إكبّا إكبّا بـِْٗ باملك

 

 ــــــ حدٔد ارتسافٛ ٔا٧خطاٞ العمىٗٛ

فيو يف ٚ ،أػطا٤ايعًُا٤ يف كتًـ أْٛاع ايعًّٛ يف ٚ َا ٜكع ايباسجٕٛ نجريّا

ِّ .١ بعض ا٭َٛك ٚايعٛاٖلقاٚيتِٗ ؼـٜـ عًٓ ايع١ً ا٭١ًُٝ مللض َٔ  ٕٚؿؾكـ و

 ،ُٚـ ايع٬ز يًُبتًني بٗاٚ ٜتِ إدلا٤ ايهجري َٔ ايتشايٌٝٚٚؾل تًو ايع١ً  ،ا٭َلاض

 .ِٖ يف ؼـٜـ ايع١ً ا٭١ًُٝأٜهتٌؿٕٛ ػط ،يعلف َٔ ايعلٚفٚ ،يهٔ بعـ َـ٠ٚ

 ، بأِْٗ ػلاؾٝنينيّ ٚاتِٗ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ٚايباسجقا ٕ أسـّامل ْوُع أَٚع ٖقا 

 ـكيتٚ ،َٔ أهى ع١ًُٝ ٓطًلتايؿ١٦  قٙٚايوبب نٕٛ ٖ ;ٜٚعتكـٕٚ باـلاؾ١

 ٫ ٜوتٓـٕٚ إىل ا٫عتكاؿ بٛدٛؿ أًٝا٤ ػؿ١ٝٚ ،ٖا ٚؾل ا٭ٍُٛ ايع١ًُٝؿولتٚ ،ايعٛاٖل

يف هاس١ اـلاؾ١ ٫ تػٝب  . بُٝٓآٜطًكٕٛ َٔ أًٝا٤ ػؿ١ٝ أبـّا ِْٗ ٫نُا أ ،َب١ُٗٚ

بٌ ٜتِ إساط١ تًو ايعٛاٖل  ،ؾشوب املعًٍٛٚ ايع١ًُٝ ٱثبات ايع١ًٚ تًو املواعٞ ايعك١ًٝ

بايتايٞ تٔٝٝع ٚ ،ايػُٛضٚ ٚػًل أْٛاع َٔ ائباب١ٝ ،اهلًعٚ اـؿ١ٝ بٗاي١ َٔ اـٛف

 .ؾل١ُ أَاّ ايعكٌ يف قاٚي١ ؾُٗٗا ١أٜ

 

 ــــــحدٔد ارتسافٛ ٔالبدعٛ 

ؾايع٬ق١ بني  .اـلاؾ١ اػت٬ؾٗا عٔٚ ،٬ْسغ ٚٓٛغ َواس١ ايبـع١نقيو 

ٟٸ ;ؾ١ ٚايبـع١ ػِْٛ ٚعُّٛ َٔ ٚد٘اـلا ف يف نٌ تِلٸ ؾايبـع١ تطًل ع٢ً أ

ؾات ٫ ؼتٟٛ يف عٓاُلٖا ٖٚٞ تِلٸ ،ايؿلٚعٚ عِ َٔ ا٭ٍُٛأ ،املوا٥ٌ ايـ١ٜٝٓ

ٍٸ .ا٭هاه١ٝ ع٢ً َا ؼتٟٛ عًٝ٘ اـلاؾ١ ٞٸع٢ً  ؾايبـع١ ٫ تـ َٚبِٗ ٚغري  ٤ًٞ ػؿ

 ،أٚ بعض ا٭ؾعاٍ ،يؤ بعض اؿهُا٤أؾٓوب١ بعض ا٭قٛاٍ اييت دلت ع٢ً  .َعكٍٛ

 عٓٛإ يهٔ ٫ ٜٓطبل عًٝ٘ٚ ،نٌ ٖقا ميهٔ إؿكاد٘ يف ٥٫ش١ ايبـع١إىل ايٌاكع 

تػٝري بعض ا٭ؿي١ ايٌلع١ٝ إىل َا ٜكّٛ عًٝ٘ ايعلف  ايتٜٓٛلٜنيكغب١ بعض  أٚ ،اـلاؾ١

 !ينَإ ٚايعِلأٚ َكتٔٝات ا

وٌُ يف فات٘ كايؿ١  مماكه١ ٭ٟ ؾعٌ أٚٚ ست٢ إفا ٚدـت ؾهل٠ عكـ١ٜ 
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ؾإْ٘  ،اٱبٗاّ عًٝ٘ٚ ايػُٛض ٠ٗٝات ايؿطل٠، باٱٓاؾ١ إىل هٝطليبـٜٚ ،ُلو١ يًعكٌ

٫ ٚ ،بًؿغ ايبـع١ إيٝ٘املؼتِٕٛ ٚ ايعًُا٤ ٌٜرياكع إىل ايٌ ٕ تتِ ْوبت٘ؿ أذلٸمب

 .نُا ٖٛ ايٌإٔ بايٓوب١ يٲهلا٥ًٝٝات ،اـلاؾ١ب ٜعْْٓٛٛ٘

ِّٚ  ;ْ٘ كغِ عـّ تٛادـ تعلٜـ داَع َاْع يًؼلاؾ١إ :١ً ْوتطٝع ايكٍٛيف احمل

تعٗل ًب٘  اإ٫ إٔ ؾشّ ا٫هتعُا٫ت ايعلؾ١ٝ هل ،عًُّٝا يهْٛٗا يٝوت َِطًشّا

 إمجاع ع٢ً إٔ اـلاؾ١ تطًل ع٢ً أٟ اعتكاؿ أٚ مماكه١ ؼاٍٚ تٛدٝ٘ بعض املوا٥ٌ غري

علٚؾ١ ٭ًٝا٤ َعلٚؾ١ بٓوبتٗا إىل ظٛاٖل طبٝع١ٝ املأٚ تؿوري بعض اٯثاك غري  ،علٚؾ١امل

نرب يف إػٔاع ايعكٌ ايلعب ايكوط ا٭ٚ اييت ٜهٕٛ يًؼٛف، َٚٛدٛؿات ػؿ١ٝ أٚ

ايعكٌ عٝح ٜكبٌ أًٝا٤ تتٓاقض  اـلاؾ١ تعٌُ ع٢ً إػٔاع إٔنُا  .يٲميإ بٗا

 ك٬ْٞ َٚا دبًت عًٝ٘ ايؿطل٠. ايعٚ أبوط َكتٔٝات ايتؿهل ايعكًٞٚ

 

 ـــــــ الع٦قٛ بني ارتسافٛ ٔالعكن

 . ايعكًٞريػق دقٚكٖا َٔ ٓعـ ايتؿهاـلاؾ١ تأ إَٔٔ ػ٬ٍ َا هبل لـ 

ؾؿٞ ؼًٌٝ ايعٛاٖل ٜٓعل ايعكٌ إىل ايع١ً  .ٚامللاؿ بايعكٌ ايك٠ٛ املـكن١ ؿكا٥ل ايعامل

ٛٻ ـَا ٜعذن عٔ إؿكاى تًو ايعًٌٚعٓ ،اؿكٝك١ٝ اجملاٍ  ؾاؼّا ،ٜعًٔ عـّ قـكت٘ٚ قـٜت

َٳ نٜـ َٔ ايبشح َٚنٜـ َٔ ا٫هتهٌاف.يًُ  ،ٜعٝٝ٘ ايبشح ايعكًٞ ٔٵٚيهٔ ٖٓاى 

 ،غري َهًؿ١ٚ ،ي١ َلو١أَو ١ٝي١ُٖٝٚ ٚػٝا ٜل٣ يف تؿوري ظٛاٖل ٚؾل عًٌ هطش١ٝٚ

 ٕ اـٝاٍأ ػُِّٛا٢ٚ عٔ ايبشح ايعًُٞ َكابٌ تؿوري ا٭َٛك ٚؾل اـٝاٍ، ؾٝتؼًٓ

إَا  ;توٝطل ؾٝٗا ائباب١ٝ ع٢ً ايعكٌٚ ،ٌٜٓط يف املٛاقع اييت تتشلى ؾٝٗا ايعٛاطـ

 .; أٚ ٭هباب أػل٣َٔ ايعٛاٖليعـّ قـكت٘ ع٢ً تؿوري ظاٖل٠ 

 :عًٌ كنٕٛ ايٓاي إىل اـلاؾ١ٚ هٝب عٔ ايوبب ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞنتب 

ايطبٝع١ ٚ ٔ عًٌ ا٭ًٝا٤َٓت١ٝٗ إىل اقتٔا٤ ايؿطل٠ ايباسج١ ع ٤ اٱْوإملا ناْت آكا»

ْ٘ ٫ ؽٔع ْؿو٘ إىل ايلأٟ اـلايف إإىل اهتهُاٍ َا ٖٛ نُاي٘ سكٝك١ ؾايباعج١ ي٘ 

اٱسواهات ايباط١ٝٓ اييت ٚ إ٫ إٔ ايعٛاطـ ايٓؿوا١ْٝ ،د٬ّٗٚ املأػٛف ع٢ً ايعُٝا٤

ِّ ،جريٖا اـٝاٍ كمبا أٚدبت ي٘ ايكٍٛ باـلاؾ١ٜ  ك ي٘ ُٛكّأَ د١ٗ إٔ اـٝاٍ ِٜ
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ٝب عٔ ٫ٚ ٜـعٗا تػ ،ؾٝشؿعٗا إسواي اـٛف أٚ ايلدا٤ ،أٚ كدا٤ وتِشب ػٛؾّاٜ

 .«ايٓؿى اـا٥ؿ١ أٚ ايلاد١ٝ

ٜٚتعبٛا  ،ٜٚوتٓـٚا إىل ايتشًٌٝ ايعًُٞ ،ؾبـٍ إٔ ٜوتعٌُ أٌٖ املـ١ٜٓ ايعكٌ

ٕ ع١ً ايهوٛف إ :قايٛا ،ْؿوِٗ يف اهتهٌاف ايعًٌ اؿكٝك١ٝ يهوٛف ايٌُىأ

ؾٌٌ ٚ ٕ هبب تٛقـ أعُاهلِ املع١ٌٝٝ أٚ ايعاطؿ١ٝإٚ، |ا٭نلّٖٞ ٚؾا٠ ابٔ ايٓيب 

أٚ يوبب  ،ٚ ٫ط٬ع ًؼّ عًٝٗاأ ،ٚيـ أٚإىل ٫ٚؿ٠ بٓت  ػططِٗ ا٫قتِاؿ١ٜ َلدع٘

ؾبا٭سل٣ ايعكٌ ايقٟ ٜـعٞ  ،ٜكبًٗا ايعكٌ ايبوٝط إَٔٔ ا٭هباب اييت ٜوتشٌٝ 

 .ايعًُٞٚ ايتؿهل ايعك٬ْٞ

ٕ ايكؿن ع٢ً ايٓاك قاؿك ع٢ً تػٝري ا٭سٛاٍ أكبٌ َٔ ايعكٌ ٜ ٠ّسـ ميًو فكٸأؾ٬ 

ٛٸأٚ ،إىل أسؤ ساٍ  ،اؿب بني ًؼِنيٕ ىًل أٚ ٟ ا٭َٛك اٱؿاك١ٜ ٚاملاي١ٝ،ٕ ٜو

نٝؿُا نإ  تعاىل قـ أَل قَّٛاٚ اهلل هبشاْ٘ إٔسـ ٜكبٌ أٚهًب اؿغ ايوعٝـ. ٫ٚ 

إٔ ٖٓاى  أٚ ;ُا تبٛيٛانًٓ ،َٓٗا ّادن٤ أٚ ،قطعّا عٛا أْؿوِٗ قطعّاٜكطِّ إٔاعتكاؿِٖ 

٢ْ ُعٛب١ متتـ ٜـاٙ بـٕٚ أؿٚ ،عُل احملٝطإىل َٔ ايطٍٛ عٝح تٌِ قـَاٙ ي٘  ّاإْواْ

اٍ باهِ ايـدٸ بعض فٟٚ ايعكٍٛ ايبوٝط١ إٔ كد٬ّ ١يوٓأَا ٜرتؿؿ ع٢ً  أٚ ;إىل ايٌُى

ٕ نٌ إعٝح  ،هُٝتطٞ ظٗل محاك ،غلٜبٚ هٝعٗل يف آػل اينَإ ًهً٘ عذٝب

 .َٝا٫ّٚأ َٝا٫ّٜكطع ؾٝٗا أىطٖٛا ػط٠ٛ 

ايعُٝل ٚ املُاط١ً يف ايتشًٌٝ ايِشٝضٚ مبع٢ٓ امللاٚغ١ ،إٕ ٓعـ ايعك١ْٝ٬

 املعتكـ.ٚ تٛغًٗا إىل ايؿهلٚ ،َٔ أِٖ ايعٓاُل اييت تعٌُ ع٢ً إهاؿ اـلاؾ١ ،يٮَٛك

اٱْوإ » ، سٝح دعًٛالٟ ايػلب دعًٛا ايعكٌ ٖٛ املعٝاكٕ ايعـٜـ َٔ َؿهِّإنقيو ؾ

ـٸأؾُٔ  .تعلٜؿِٗ يًؼلاؾ١يف  َعٝاكّا «ايعاقٌ َٔ ايتٛهٌ  دٌ اـلٚز َٔ ٖقا املأمم ٫ب

 .«اٱْوإ ايعاقٌ»ٖٛ امللاؿ َٔ َؿّٗٛ ٚ ،اهتعُاٍ ايعكٌ ٖٞٚ ،ٓاهب١امل باٯيٝات

 اهتعُاٍ ايعكٌ يف تؿوري نٌ ا٭َٛك تِبض أنجل ٚٓٛسّاٚ ٖقٙ ايعك١ْٝ٬

 .ٕ ايهلِٜآبايلدٛع إىل ايكل

 

 ــــــ ٌ٘آٍعٕز الكساملز ارتسافٛ يف جرٔ

ٚقـ  .ٌٝ ايعكٌ ٚعـّ ايتؿهل ايعك٬ْٕٞ ٌَٓأ اـلاؾ١ إىل تعطآٜلدع ايكل
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 ٠ؾؿٞ كؿٙ ع٢ً عبـ .ٚاعتربٙ َٛٓع تٛبٝؽ ٚعكاب ،بٌـ٠ ٖقا ايوًٛى ٕايكلآأْهل 

َٳا ﴿ :عك١ُٝ ٜكٍٛايسذذِٗ ٚ ا٭ٚثإ ْٳتٻبٹعٴ  ٌٵ  ٍٳ اهلُل َقاُيِٛا بٳ َٳا َأْنٳ ِٴ اتٻبٹعٴٛا  ٗٴ ٌٳ َي ٚٳٔإفٳا قٹٝ

ِٵ  ٖٴ ٕٳ آبٳا٩ٴ ٛٵ َنا ٚٳَي ْٳا َأ ٘ٹ آبٳا٤ٳ ٝٵ ٓٳا عٳًَ ٝٵ ٚٳ٫ايَؿ ٝٵ٦ّا  ًٳ ٕٳ  ٕٳ ٫ ٜٳعٵكٹًُٛ ـٴٚ ٗٵتٳ ٜٳ ٔٳ َنَؿلٴِٚا    ٌٴ اٖيقٹٜ َٳجٳ ٚٳ

ُٳا  ٓٵعٹلٴ بٹ ٜٳ ٌٔ اٖيقٹٟ  ُٳجٳ ُٳعٴ ٔإ٫َن ِٵ ؿٴ ٫ٓ ٜٳوٵ ٗٴ ٞٷ َؾ ُٵ ِٷ عٴ ٌّ بٴِه ُٴ ـٳا٤  ْٹ ٚٳ ٕٳ٫عٳا٤  )ايبكل٠:  ﴾ ٜٳعٵكٹًُٛ

ػ١ٌٝ  ;اٱْاخ َٔ أ٫ٚؿِٖ ٜكت٦ًٕٛو ايقٜٔ يأ١ٜٚ أػل٣ سٍٛ آٜٚكٍٛ يف  (.171ع  170

ِٷ ﴿ :ايؿكلٚ ايعاك ٛٳ َنعٹٝ ٖٴ ٚٳ ٛٳؿٸّا  َٴوٵ ٘ٴ  ٗٴ ٚٳدٵ ٌٻ  ِٵ بٹاُ٭ْجٳ٢ َظ ٖٴ ـٴ ِّلٳ َأسٳ ٔٳ  ٚٳٔإفٳا بٴ َٹ ٛٳاكٳ٣  ٜٳتٳ

٘ٴ ؾٹٞ ايتټلٳابٹ َأ ـٴهټ ٜٳ ّٵ  ٕٕ َأ ٖٴٛ ٘ٴ عٳ٢ًَ  ُٵوٹُه ٜٴ ٘ٹ َأ ِّلٳ بٹ َٳا بٴ َٹٔ هٴ٤ٛٹ   ّٔ ٛٵ َٳا ٫ايَك  هٳا٤ 

ٕٳ ُٴٛ  (.59ع  58)ايٓشٌ:  ﴾ٜٳشٵُه

ٙ كؿٸ سٝح، اؾقٚك ايل٥ٝو١ هلقا ايوًٛى غري ايوٟٛ ٙ اٯٜاتتٔض َٔ ػ٬ٍ ٖقت

َٸاك٠ كِٛؿ باؿهِاملٚيلمبا ٜهٕٛ  .ٕ إىل سهُِٗآايكل اييت  ،َا أًَت٘ ايٓؿى ا٭

تـػٌ ايٓؿى يف ايتربٜلات اييت ٫ ٚ ْ٘ ملا ٜوٝطل اؾٌٗمبع٢ٓ أ ،تكع يف َكابٌ ايعكٌ

  .ايتايٞ متٗـ ايطلٜل إىل اـلاؾاتب، ٚاهللطك١ ١ أهى ع١ًُٝ ؼـخمتًو أٜ

ايهقب  يف سل اٱْاخ إىل اؿهِ فاى ٕ َٓبعآأػل٣ دعٌ ايكل آ١ٜٚيف 

ايتٔٝٝل ع٢ً  يف ٚهببٷ ،فًب١ يًعاكٚ ،ًٌ٪ّي ٕ ا٭ْج٢ َِـكٷأٚا٫ؾرتا٤، ؾاعتكاؿِٖ ب

كٝك١ ؿ ٌ ٖ٪٤٫ٗا ػلاؾات ْتذت َٔ عـّ تعٗكنًٓ ،ٗا املع٥١ٌٝٝا٭هل٠ ٚمٜاؿ٠ أعبا

أْٗا ًلط أهاهٞ يف بكا٤ ايٓٛع ٚسؿغ ْعاّ ٚ ،ـٚك امللأ٠يعـّ ٚعِٝٗ ٚ ،اٱْوإ

ٚٵٚٳَنقٳيٹَو ﴿ :ايهٕٛ ٌٳ َأ ٌٵٔلنٹنيٳ َقتٵ ٔٳ امُل ِّ ٔٳ يٹَهجٹرٕي  ٜٻ ًٴلٳَن٫مٳ ِٵ  ٖٹ ِٵ اؿٹ ٖٴ ٝٴلٵؿٴٚ ِٵ يٹ ٖٴ ٩ٴ

ٕٳ ٜٳِؿتٳلٴٚ َٳا  ٚٳ ِٵ  ٖٴ َٳا َؾعٳًُٛٙٴ َؾقٳكٵ ًٳا٤ اهلُل  ٛٵ  ٚٳَي ِٵ  ٗٴ ٓٳ ِٵ ؿٹٜ ٔٗ ٝٵ ًِبٹوٴِٛا عٳًَ ٝٳ   (.137)ا٭ْعاّ:  ﴾ٚٳيٹ

ٚاييت تعـ ُٓٔ  ،غري ايِشٝش١ٕ َٔ بعض ايوًٛنٝات آأٚ َا أًاك إيٝ٘ ايكل

 ،هشـٕٚ بٗا اؿلٸٚ ،ح بٗا علب اؾا١ًٖٝاملعتكـات اـلاؾ١ٝ اييت نإ ٜتٌبٻ

ٚٳسٳلٵخٷ ﴿ :عـّ اهتعُاٍ ايعكٌٚ اؾٌٗٚ ا٫ؾرتا٤ إىلٕ آٖا ايكلٚنٜٚع ّٷ  ْٵعٳا ٙٹ َأ ٖٳقٹ ٚٳَقاُيِٛا 

َٳتٵ ُظ ّٷ سٴلِّ ْٵعٳا ٚٳَأ ِٵ  ٔٗ ُٹ ٌٳا٤ بٹنٳعٵ َٳٔ ْٻ ٗٳا ٔإ٫  ُٴ ِٳ سٹذٵلٷ ٫ ٜٳِطعٳ ٕٳ اهٵ ّٷ ٫ ٜٳقٵُنلٴٚ ْٵعٳا ٚٳَأ ٖٳا  ٗٴٛكٴ

ٕٳ  ٜٳِؿتٳلٴٚ ُٳا َناْٴِٛا  ِٗٔ بٹ ٝٳذٵٔنٜ ٘ٹ هٳ ٝٵ ٗٳا اِؾتٹلٳا٤ عٳًَ ٝٵ ّٔ  اهللٹ عٳًَ ْٵعٳا ٙٹ اَ٭ ٖٳقٹ  ٕٔ َٳا ؾٹٞ بٴُطٛ ٚٳَقاُيِٛا 

٘ٹ  ِٵ ؾٹٝ ٗٴ ٝٵتٳ١ّ َؾ َٻ ٚٳٔإٕ ٜٳُهٔ  ٓٳا  ٚٳادٹ ّٷ عٳ٢ًَ َأمٵ َٴشٳلٻ ٚٳ ْٳا  ِٳ١ْ يِّقٴُنٛٔك ِٵ ػٳايٹ ٔٗ ٝٳذٵٔنٜ ًٴلٳَنا٤ هٳ

ِٷ  ِٷ عٳًٹٝ ٘ٴ سٹهٹٝ ْٻ ِٵ ٔإ ٗٴ ُٵَؿ َٳا  ٚٳ َٴِٛا  ٚٳسٳلٻ  ِٕ ًِ ٝٵٔل عٹ ِٵ هٳَؿّٗا بٹػٳ ٖٴ ٚٵ٫ؿٳ ٔٳ َقتٳًُِٛا َأ ـٵ ػٳوٹلٳ اٖيقٹٜ َق
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ٔٳ ـٹٜ ٗٵتٳ َٴ َٳا َناْٴِٛا  ٚٳ ٓٳًِٗٛا  ـٵ  ِٴ اهلُل اِؾتٹلٳا٤ عٳ٢ًَ اهللٹ َق ٗٴ  (.140ع  138)ا٭ْعاّ:  ﴾كٳمٳَق

 يف ؾهل ٕ اـلاؾ١ ؼتٌ سٝنّاأ ع غريٖا نجريٚ ع ١ َٔ ٖقٙ اٯٜاتايٓتٝذٚ

سني ٜأػق  أَا ،ايتؿهل ايعكًٞٚ سني ٜعطٌ ايعكٌٚ ،ٌَعتكـ اٱْوإ سني ٜػٝب ايتعٗكٚ

ؾإْ٘ ئ ٜهٕٛ ظاٖل٠  ١يف تؿوري أٜ ٜوتعٌُ قٛكّاٚ ايؿطلٟٚ ايعكٌ َهاْ٘ اؿكٝكٞ

ٍٷ ايٓؿى َٔ تًو ايهٛابٝى اييت تلاؾل هٝتُهٔ َٔ ؽًّٝ ، ٚيًؼلاؾ١ ٖٓاى فا

 .ايرتٖٝبٚ ناـٛف ،اـلاؾ١ عاؿ٠ّ
 

  ــــــ حسب ا٧ٌبٗاٞ عمٜ ارتسافٛ

يكـ هع٢ مجٝع ا٭ْبٝا٤ طٛاٍ َوريتِٗ ايلهاي١ٝ إىل تٛدٝ٘ ايعكٌ ايبٌلٟ إىل 

ٌٸٚ ١،املعتكـات ايِشٝش  إىل ا٭هى ايِشٝش١ اييت هب إٔ ٜعتُـٖٚا يف ؼًًِٝٗ يه

اؾرتا٤ ٚ يف تٛٓٝض نقب ٛٵاٚتؿاْٳ .نٌ َا ٜوتٛقؿِٗ َٔ ايعٛاٖلٚ َِٗا ٜعلض عًٝ

يف  إكًاؿاتِٗ تًو هببّاٚ َا ناْت بٝاْاتِٗ ٚنجريّا .املٓشلؾ١ٚ نٌ املعتكـات ائاي١

ا٥ٌٝ ايقٜٔ ناْٛا ٜكؿٕٛ نُا نإ َٔ بين إهل ،إىل سـ قتًِٗ إؿام ا٭ف٣ بِٗ،

أؿ٣ بِٗ ، ؾػلاؾاتِٗٚ ٗا ٫ تتٛاؾل٭ْ ;كاؾٔني ايلها٫ت ايوُا١ٜٚ ،ِٗٓـ أْبٝا٥

 .قتٌ ايعـٜـ َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚايلهٌ تكـٜى اـلاؾات إىل

عبـٚا َا ُٓعت٘ أٜـِٜٗ َٔ  أقٛاّ تًٛ يكـ ٚاد٘ ا٭ْبٝا٤ طٛاٍ ايتاكٜؽ أقٛاَّا

 ناْٛا ِٜٓعٕٛ آهلتِٗ أقٛاَّا ٗهني نٌ ايوُات اٱْوا١ْٝ،َٓت ،ا٭ُٓاّٚ ا٭ٚثإ

أػل٣ نإ أهًٛبِٗ يف  ٚأقٛاَّا ،ؿاُِٖٗ اؾٛع ايتُٖٗٛا إفاست٢  ،ا ٜأنًٕٛمٓم

ؾهإ  ،إًعاٍ ايٓاك ؾٝ٘ٚ اهتوكا٤ ايوُا٤ ٜهُٔ يف إيِام اؿطب بقْب ايبكل٠

دًب ا٭َطاك.  يف ع سوب معُِٗ ع هببّا ،ايربمٚ ايقٟ ٌٜب٘ ُٛت ايلعـٚ ،ْعريٖا

ٔٸٚ ٚآػلٕٚ ناْٛا ٜـؾٕٓٛ بٓاتِٗ ٕ أثاخ أمللأ٠ ًا ًإٔ أسٝا٤ ؼت ايرتاب، ٚنإ ٖ

 :ْوتطٝع ايكٍٛ قاٚي .بوط اؿكٛمأٚناْت قل١َٚ َٔ  ،ٜلثٗا ا٫بٔ عٔ أبٝ٘ ،ايبٝت

 . اٖلٖااـلاؾ١ بهٌ أًهاهلا َٚع قاكب١ وط ا٭ععِ يف كهاي١ ا٭ْبٝا٤ نإٕ ايكإ

٘ٴ﴿ :ٕ ٜكٍٛآؾايكل ـٴْٚٳ ٞٻ اٖيقٹٟ ٜٳذٹ َِّ ٞٻ اُ٭ ٍٳ ايٓٻبٹ ٕٳ ايلٻهٴٛ ٜٳتٻبٹعٴٛ ٔٳ  َٳِهتٴٛبّا  اٖيقٹٜ

ِٴ ايٖطِّٝبٳاتٹ ٗٴ ٌټ َي ٜٴشٹ ٚٳ ٔٔ امُلَٓهٔل  ِٵ عٳ ٖٴ ٗٳا ٓٵ ٜٳ ٚٳ ٖٴِ بٹامَلعٵلٴٚفٹ  َٴلٴ ٜٳِأ  ٌٔ ْٵذٹٝ ٚٳأٱ ٛٵكٳا٠ٹ  ِٵ ؾٹٞ ايتٻ ٖٴ ـٳ  عٹٓ



 

 

هـ 2543م ـ  3122 صيفوالعشرون ــ  ثالثــ السنة السادسة ــ العدد ال نصوص معاصرة  

 

ِٵ ٔٗ ٝٵ ٍٳ اٖيتٹٞ َناْٳتٵ عٳًَ ٚٳاَ٭ِغ٬ ِٵ  ٖٴ ُٵلٳ ِٵ ٔإ ٗٴ ٓٵ ٔٳعٴ عٳ ٜٳ ٚٳ ـَبٳآ٥ٹحٳ  ِٴ ا ٔٗ ٝٵ ّٴ عٳًَ ٜٴشٳلِّ )ا٭علاف:  ﴾ٚٳ

إىل تًو اٯ١ٜ بٌ تٌري  ،ا٭غ٬ٍ ٖٓا املع٢ٓ اؿكٝكٞ هلايٝى امللاؿ باٱُل ٚٚ (.157

ؼِلٙ ٚ ،عٔ ايتؿهري ؿّاا٫عتكاؿ١ٜ اييت ػعٌ ايعكٌ َتٛقِّٚ ا٭غ٬ٍ ايؿهل١ٜٚ ايكٝٛؿ

ٝٸ ع يٛ َٔ د١ٗ اٱًاك٠ع ٚ بح تاكىّٝاجمل ٜ ْ٘إ، ٚإ٫ ؾاملػايطاتٚ ُٓٔ اـلاؾات  ّاإٔ ْب

ؾايكٝٛؿ اييت ػعٌ  .ا٭ٜـٟ بايو٬هٌ اؿـٜـ١ٜٚ ـٟ ا٭كدٌّ ناْٛا َكٝٻبعح إىل قٛ

ًـ أ ،ٝا٤متٓع ايكًب إٔ ٜبِل سكٝك١ ا٭ًٚ ،ايعكٌ ٫ ٜؿهل ُٓٔ ا٭هى ايعك١ًٝ

 .َٔ ايكٝٛؿ اؿـٜـ١ٜ ٚط٦ّا

ٕ ٚقٛف ا٭ْبٝا٤ يف ٚد٘ إ» :ـؿيف ٖقا ايِ ا٭هتاف ايٌٗٝـ َطٗلٟٜكٍٛ 

ٌٷ ،اؾٛكٚ ،ايعًِٚ ،اـٝاٍٚ ،ايِٖٛٚ ،اؾٌٗٚ ،اـلاؾ١ ،ايٌلى ١ ع٢ً ُشٸ ؿيٝ

 .«ٚع٢ً ُـم ؿعٛاِٖ ،ْبٛتِٗ

 ،٫ ًٜٗجٕٛ ٚكا٤ املهاهب املاؿ١ٜإٕ َٛاد١ٗ اـلاؾات ؾعٌ ِٜـك َٔ أًؼاْ 

َٳ  ;ٚايؿهل َٔ كايبٗا ٜلٜـ ؼلٜل ايعكٌٚ ،ٜلٜـ قًع ا٭ؾهاك ايهافب١ ٔٵبٌ ٖٛ ؾعٌ 

ب عًٝٗا َٔ آثاك يف َع َا تلتٻٚ ،َع دقٚكٖا ٕ َٛاد١ٗ اـلاؾات ٜعين املٛاد١ٗ٭

َٳ .ك٠اجملتُعات َٔ عاؿات َتذقِّٚ ايٓؿٛي  ٚ َهوبّاأ ٚ داّٖاأ نإ ٜأٌَ َِٓبّا ٔٵأَا 

 بٌ هٝوع٢ إىل َنٜـ َٔ تٛطٝـ ايع٬ق١ بٗقٙ اـلاؾات. ،ْ٘ ئ ٜٛادٗٗاإؾ َاؿّٜا

ٚ أ ،بايك٠ٛقبٍٛ اٱه٬ّ ع٢ً ايٓيب ا٭نلّ مل ٜهٔ ٜلغِ ايٓاي كغِ إٔ »

 ع ؾكـ عٌُ ،ْ٘ مل ٜرتى ا٭ُٓاّ يف ب٬ؿ اؿذامأإ٫  ،ٜؿلض عًِٝٗ تػٝري َعتكـاتِٗ

ُٸ ٕ ٭ ;ا٭ُٓاّ اييت ناْت ؼٝط بايهعب١ؼطِٝ نٌ تًو  ع٢ً ع بعـ ؾتض َه١١ ػا

ؾتشطُٝٗا سلن١  ،سكٝك١ تًو ا٭ُٓاّ أْٗا ناْت تأهل ايعكٌ ٚمتٓع٘ َٔ ايتؿهري

 .ل ايعكٌيف ؼلٜ ٓلٚك١ٜٚ أهاه١ٝ

بلْاف٘  ؾشني ماك ب٬ؿ اهلٓـ أؿكز ُٓٔ ؟لًرتاإٚيهٔ َافا نإ َٔ ًَو 

ٕ ؿلٚايِشٔ ٜع ٛإ ٜـػًأ٭ٚثإ. ٚقـ نإ أٌٖ اهلٓـ قبٌ ا مٜاك٠ إسـ٣ ؿٚك عبـ٠

سقا٥٘  إىل تعؿري لًرتاإًَو  باؿك ، بُٝٓاايتكـٜىٚ ػط٠ٛ يف إع٬ٕ ا٫سرتاّأسقٜتِٗ 

 .َٔ اهلٓٛؿ أْؿوِٗ ٚقـ أَاّ تًو ا٭ُٓاّ بّاجل تأؿټٚبٌهٌ أن ،ٌِٜ ايِشٔ إٔقبٌ 

ٖا ٚٚاعترب ،اٱًاؿ٠ غطٛات املًو تًو إىلٚقـ هاكع بعض فٟٚ ايعكٍٛ ائعٝؿ١ 
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غاؾًني  ،ايػلبٞ ايقٟ ٜ٪َٔ عل١ٜ ا٭ؿٜإ اٱْوإ َٔ ً٪ٕٚ ّْاًٚأ سٔاكّٜا هًٛنّا

 !ا٫هتعُاك١ٜهرتاتٝذ١ٝ تهتٝو ىـّ ا٫ٚ فلؿ ػـع١فيو  إٔع٢ً 

َٔ ايعباؿات تًو ا٭ُٓاّ َٚا ٌٜبٗٗا اٱبكا٤ ع٢ً  ؿكى إٔأا٫هتعُاك ايقٟ 

ًو ؾُ .اهتعباؿ ايٌعٛبٚ ـ ي٘ ايطلٜل مٛ اهتػ٬ٍ ا٭كضهتعبِّٖٞ اييت اـلاؾ١ٝ 

نٌ اؿٌٝ ٚ ٜوتؼـّ نٌ ايطلم، ٚكا٤ ايؿلٜو١لًرتا نقاى ايكٓاْ ايقٟ هلٟ ٚإ

بٌ نإ  ،املعتكـاتمل ٜهٔ بكِـ اسرتاّ  تععِٝٚ اسرتاّؾُا أبـاٙ َٔ  .عًٝٗا يٝٓكضٸ

ٚػط٠ٛ َـكٚه١ يف تعُٝل  ،ثلٚاتٗا ٭ٖٛا٥ِٗٚ ملِاحل بًـٙ يف إػٔاع اهلٓـ ػـ١َّ

كٚا أْؿوِٗ ٚيٛ داٖـ اهلٓٛؿ يف ؼلٜل أْؿوِٗ َٔ تًو اـلاؾات ؿلٻ .ايتذٌٗٝٚ اؾٌٗ

 .«َـ٠ ط١ًٜٛ َٔ اينََٔٔ ؿؾع اؾن١ٜ ي٬هتعُاك 
 

 ــــــأضالٗب املٕاجّٛ ارتسافات ٔ

 ،ايوعٞ يف َعاؾت٘ تِبض اـط٠ٛ ايجا١ْٝ ايبـ١ٜٝٗبعـ إٔ مت تٌؼّٝ ايـا٤  

 .ايبشح عٔ ايطلم ايِشٝش١ يف ايٛقا١ٜ َٓ٘ٚ

 ،سـ ايعٓاُل امل١ُٗ يف ٚدٛؿ اـلاؾ١أَا هبل إىل إٔ   ايتٌُٛ يفيكـ مت 

ل َا ٚكا٤ ايعكٌ يف تؿوري ظٛاٖ ٖٛ ٓعـ اهتعُاٍ ،إىل أنجل َٔ د١ٗ اتواع كقعتٗاٚ

ْ٘ إ :ؾكًٓا ،تأثلٖا. ٚقـ هبل إٔ أٚٓشٓا َلاؿْا بايعكٌٚ بني تأثريٖاايطبٝع١، ٚايع٬ق١ 

اٱقلاك ، ٚعـّ اعتُاؿ اـٝاٍ أٚ ايتؿوريات ايهافب١ٚ ،تؿوري قا٥ِ ع٢ً قإْٛ ايع١ًٝ

. ؾـٚك هلأَ إهاؿ تؿوري عكًٞ ٚعًُٞ ٌ ايعٛاٖل اييت مل ٜتُهٔ ابكَبايعذن يف 

تؿوريٖا ٚ ،ايٛآض إىلنإ ْٛعٗا َٔ امللَٛم  أٜٸّاايباسح ٖٛ ؼٌٜٛ ايعٛاٖل ٚ ايعامل

٫ ٚ ،َلَٛم٠ ايًِٗ إ٫ إفا تٌُٛ إىل إٔ ظاٖل٠ َٔ ايعٛاٖل ؾع٬ّ ،ٚؾل ا٭هى ايع١ًُٝ

 .ميهٔ تؿهٝو ًؿلتٗا

َا سٌِ يف  :سكٝكتٗا إىلَٚٔ ا٭َج١ً اييت اهتطاع ايبشح ايعًُٞ ايتٌُٛ 

كٟٚ إٔ ايوُا٤ أَطلت  سٝح ،يف أَانٔ كتًؿ١ َٔ ايعاملٚ ،ايكلٕٚ ايوابك١

ٚعا٤ ؾٝ٘ َا٤ ػلز َٔ َٓني٘ ٚٚدـ مسه١ يف  ٕ كد٬ّؾكـ تٓاقًت ا٭ػباك أ .مسهّا

قاٍ ، ٚ٘هط َا٥ٚ ٚناْت ايوُه١ توبض بهٌ كاس١ ،نإ قـ ٚٓع قلب باب املٓنٍ
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 ٚقـ هذٌ سٛايٞ ،ٚ َٝت١ توكط َٔ ايوُا٤ْ٘ ٚيف طلٜك٘ ًاٖـ مسه١ س١ٝ أإ :آػل

تًو اهتكبًٛا ٚ ،ب ايلعب يف ايكًٛبا هبٻمٓم ،( ساي١ ٌَاب600١ُٗا١٥ )ٚقٛع هتٸ

بُٝٓا يٛ مت اهتعُاٍ ايبشح  .ػٛاكم ايطبٝع١املعذنات ٚ ْٚوبٖٛا إىلاـٛف ب ايعاٖل٠

ٚقـ  .ٝلايتشكٚ ا٭َل ظاٖل٠ طبٝع١ٝ توتـعٞ ايبشح ـٻيعٴ يتؿهل ايعكًٞاٚ ايعًُٞ

 إفاٚ ،تأتٞ تـٚك بك٠ٛ ًـٜـ٠ يف ايٝابو١اينٚابع سني  إٔ ،بعـ ايبشح ،ايعًُا٤تٌُٛ 

ٓٗا َٔ محٌ ق٠ٛ ؿٚكاْٗا متهِّٚ ُاؿؾت ايبشل ؾإْٗا ػعٌ َا٤ٙ يف ساي١ ؿٚكإ،

َواؾ١  إىلٚقـ تلتؿع  ،إىل ا٭ع٢ً ع نٌ َا ٚدـت٘ يف طلٜكٗا إىلباٱٓاؾ١  ع ا٭مساى

نُا قـ  ،ٚقـ ًٜك٢ يف ايبشل ،ست٢ تلَٞ مبا محًت٘ أتٗـ إَٕٚا  ،نًَٝٛرتات

ؾٛقع يف  ،ٚملا ٖـأت كَت ب٘ ،ؾكـ محًت ا٭مساى .َا ٚقع ٖٚقا ؾع٬ّ .ِٜاؿف ايٝابو١

ٚ ، ٫ٚ ؿػٌ يًُعذن٠ أٚ ػٛاكم ايطبٝع١ أؾايعاٖل٠ طبٝع١ٝ .تًو ا٭َانٔ َٔ ايٝابو١

 .اٯهل١غٔب 
 

 الطبن ٔالٕضاٟن ــــــتسغٗد العك٦ٌٗٛ يف الجكافٛ الػعبٗٛ، 

ايتؿهل ايعك٬ْٞ يف  لًٝـتٚ قاكب١ اـلاؾ١ ت١ُٝٓ املٓٗر ايعكًٞ َٔ أِٖ آيٝات

ا٭ْبٝا٤ طٛاٍ ٚقـ عٌُ مجٝع  .ايطبٝع١ايتعاٌَ َع مجٝع ايعٛاٖل ايطبٝع١ٝ أٚ َا ٚكا٤ 

بٌ دعًٛا ايعكٌ  ،٢ً ؼلٜو ايعكٌ ايبٌلٟ مٛ ايتؿهل ايعك٬ْٞعَوريتِٗ ايلهاي١ٝ 

ٜعٌْٝٛ٘ َٔ  أٚ عاًٛٙ َا يف غٝاب٘ هببّا، ٚكًـ ايبٌل١ٜٚ ملعٝاك اؿكٝكٞ يف ت١ُٖٝٓٛ ا

ؾكـ نإ  .ؾؿٞ َوري٠ ا٭ْبٝا٤ ٬َى ق١ُٝ اٱْوإ ٖٛ ايعكٌ .ايكٗلٚ ـَعاٖل ايتؼًٗ

اهتعُاٍ ٚ إىل ايتؿهل ِٜٗٗٛدِّ ني ٜوأيْٛ٘ عٔ اينٖـ ٚايتعبـس |كهٍٛ اٱه٬ّ

 .ايكلآ١ْٝ ٜٓنٍ عًِٝٗ َٔ اٯٜاتاٯٜات ايه١ْٝٛ ٚايعكٌ يف نٌ َا وّٛ سٛهلِ َٔ 

ْنٍ َعِٗ َٔ أتنن١ٝ ا٭ْؿى ٚتعًُٝٗا َا  ٗـفؾلهاي١ ا٭ْبٝا٤ ناْت ب

ِٵ كٳهٴ٫ّٛ﴿ قاٍ تعاىل: .اؿه١ُٚ ايهتاب ٓٳا ؾٹُٝه ُٳا َأكٵهٳًِ ٓٳا  َن ِٵ آٜٳاتٹ ٝٵُه ٜٳتٵًُٛ عٳًَ ِٵ  َُِّٓه

ٚٳا ِٴ ايهٹتٳابٳ  ُٴُه ٜٴعٳِّ ٚٳ ِٵ  ٜٴنٳنُِّٝه ٕٳٚٳ ُٴٛ ِٵ تٳُهْٛٴِٛا تٳعٵًَ َٻا َي ُٴُهِ  ٜٴعٳِّ ٚٳ ُٳ١َ  )ايبكل٠:  ﴾ؿٹِه

151.) 

 ا٭ْبٝا٤ بعج١ُٓٔ نًُات٘ اـايـ٠ إىل إسـ٣ غاٜات  ×ٚقـ أًاك اٱَاّ عًٞ
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 .«ٜجريٚا هلِ ؿؾا٥ٔ ايعكٍٛ»: ×سٝح قاٍ ،ايلهٌٚ

بٓععا٤ ايتؿهععل ايعكًععٞ يف أٚهععاط   نٝؿٝعع١  :سععٍٛ ّاَععٔ ٖٓععا ِٜععبض ايوعع٪اٍ ًَشٸعع   

ستع٢ ٜكبعٌ ايٓعاي     ،ٛاْايعك١ْٝ٬ يف أٚهاط اـٚ ؟ ٚنٝـ ْوتطٝع ت١ُٝٓ ايعكٌّاٛايع

ٌٸ   ٚ ،ايربٖإ ايعكًٞٚ ع٢ً َا ػٔع ي٬هتـ٫ٍ ٍ   تبَعا ا  ٜلؾٔعٛا بكع٠ٛ نع  ٓع٢ عًع٢ اـٝعا

 ؟ ٚايتهٗٔ
 

 ــــــ التفهس ٔاضتعىاه التخمٗن العكم٘تػجٗع ـ 1

٣ ا٭ػل٣ اييت ٜتُتع بٗا نباقٞ ايكٛ ع ْ٘أ إ٫ ،كغِ إٔ ايتؿهل فاتٞ يٲْوإ

ـٸٚ .نُاي٘ ايعكًٞ إىل ١ ست٢ ٌِٜكعاٜٚ تٛدٝ٘ إىلوتاز  ع ٖقا ايٓٛع َٔ  َٔ ٖٓا ٫ب

 ايتؿهل. إىلؿؾع ايٓاي 

ؾلغِ إٔ  .يف ٖقٙ امللس١ً ا٫بتـا١ٝ٥ هب إٔ ٜهٕٛ ايتؿهل بٌهٌ يطٝـ 

 املاؿٟٚ ٍ اؾٗـ املعٟٓٛقٚؼتاز إىل ب ،َعكـ٠ٚ ي١ ُعب١أَو يف ظاٖلٙ ايتؿهل

ٖٛ إٔ  أنجلٙ ه٤ّٛاٚ إ٫ إٔ اٱْوإ هٝـكى بعـٖا إٔ أُعب ٤ًٞ ،بٌهٌ َوتُلٚ

نٌ تًو ايٓعِ  ٢ًهٝتأهـ عٚ ;٬ّٜعٌ ايعكٌ َعٖطٚ ،عٔ ايتؿهل ايعُل بعٝـّا ٜٞكٔ

ٕ إ .ايٛكا٤ع٢ً ايعٛؿ٠ بايعُل إىل  إٚيٝت ايتأهـ ٚايٓـا١َ قاؿك ،اييت سلّ ْؿو٘ َٓٗا

 ،ٕ عرب نٌ َلاسٌ تاكٜؽ ايبٌل١ٜ ٖٛ عنٚؾ٘ عٔ ايتؿهلٜلتهب٘ اٱْوا أنرب ػطأ

ِّ ع٢ً إٔ  ،ؾٝٗا عُٝكّا يٕٛ دٗـّاقٜٚب ،ب ق٠ٛ ع١ًًٕٝٔٛ ا٭عُاٍ اييت تتطًٖؾايٓاي ٜؿ

 ايعكٌ. ٚ ٭ِْٗ ٜلٕٚ تعب ايع٬ٔت أٖٕٛ َٔ تعب ايؿهل ;نٛا فِٖٓٗإٔ ولِّٚ ٜؿهلٚا

 ،َا نإ يٝوتعُل ،ايعكٌٚ أٟ ػطاب إىل ايؿهل ػٔعأٚ ،ؾًٛ ؾهل اٱْوإ

ِّأٚولَٛٙ  ،قاؿكٜٔ ع٢ً إٔ ٜوتػًٛا نلاَتَ٘ٚا نإ ؾلعٕٛ ٚأعٛاْ٘  َات بوط َك

نٙ ٙ عكً٘ ايقٟ ميِّٯػلٕٚ بٛاهط١ اـلاؾات إٔ ٜوًبَٛا اهتطاع ا، ٚايعٍٝ ايهلِٜ

ـ ع٢ً ٕ مل ٜ٪نِّآٚهلقا ؾاـطاب اٱهلٞ يف ايكل .مل املاؿ٠ااملؼًٛقات يف ع باقٞعٔ 

ِٵ ﴿ هل:ـ ع٢ً ايتؿـك َا أٖنبك َوأي١ٺ ِٴ اٯٜٳاتٹ َيعٳًُٖه ٔٴ اهلُل َيُه ِّ َنقٳيٹَو ٜٴب

ٕٳ ٕٳأؾ٬ ﴿(، 219)ايبكل٠:  ﴾تٳتٳَؿٖهلٴٚ  :١ٜ أػل٣آيف (، 50ٚ)ا٭ْعاّ:  ﴾تٳتٳَؿٖهلٴٚ

ٕٳ﴿ ٜٳتٳَؿٖهلٴٚ ِٵ  ٗٴ ّٳ َيعٳًٖ ِٳ ّٔ ايَك ِٴ  (.176)ا٭علاف:  ﴾َؾاِق
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 ــــــ التفهري الٍكدٙـ 2

إٔ  ٢مبعٓ ،ايعك١ْٝ٬ٚ ٌٛامّ ائلٚك١ٜ يًتعٗكايتؿهل ايٓكـٟ َٔ ايًٜعترب 

اٱقباٍ  ايٓكـٟ يٮًٝا٤ قبٌ كٚغ تتُتع باؿىٸ إىلايٍُٛٛ إىل َلس١ً ايعك١ْٝ٬ ؼتاز 

 ،ؾاٱْوإ ايقٟ بًؼ َلس١ً ايلًـ ايعكًٞ ٜوع٢ ٚكا٤ اؿكا٥ل .عًٝٗا بايكطع ٚايٝكني

٫ تتػري ٚ ؾٗٛ ٜـكى إٔ اؿكٝك١ ثابت١ ،َجابل٠ٚ كغِ إٔ ايعجٛك عًٝٗا وتاز إىل دٗـ

إٔ  متٝٝنٙ عٔ ايباطٌ ٫بـٚ اٱْوإ ايقٟ ٜبػٞ ايٍُٛٛ إىل اؿلٚ .با٫ؿعا٤ات أٚ اٯكا٤

ـٸٚ ،ٜؿهل بٓشٛ ُشٝض ٖقٙ ا٫ْتكاؿات اييت  .ؼكٝكات٘ٚ ت٘ يف أعاثٜ٘هٕٛ ايٓكـ ع

إفا ينّ اٱِْاف ايعًُٞ ٚ ،هتذعً٘ ٜتوًل هًِٓ اؿكا٥ل يٌِٝ يف ايٓٗا١ٜ إىل ا٭ُض

ايبٌل١ٜ تكبٌ ع٢ً  اتُعتَٚاؿاّ ايهجري َٔ اجمل س٦ٓٝق هٌِٝ إىل عل١ُ ايتؿهل.

ًؿلم ائاي١ قـ هًُت ْؿوٗا ي ؾإْٗا تهٕٛاـطابات بـٕٚ تؿهل ٚ ا٭ؾهاك

إىل  غايبّااييت ت٪ؿٟ  ،٭ْٗا استهُت إىل عٛاطؿٗا ٚأساهٝوٗا ٚأُشاب املِاحل;

 ،٠ٕ ا٭عٌاب ائاكٸأْٗا ًأٚاـلاؾ١ ً ١ٗ بٛاهط١ ايعكٌ.َٛدٻإفا مل تهٔ  ايؿادع١

 ع ؾأُشاب ايؿهل قاي .يٛدٛؿ ًلٚط فات١ٝ ;ؾٗٞ تُٓٛ يف َجٌ ٖقٙ ا٭ٚهاط

َٳٚ ٛا ايٓاي ٜلبٸ إٔهب  عوًُٕٛ ع٢ً عاتكِٗ تبًٝؼ ايلها٫ت ايوُا١ٜٚ  ٔٵباـِْٛ 

نٌ ا٭ؾهاك اييت  اٜطلسٛٚ لٚاإٔ ٜؿهِّ ،ع٢ً ا٫هتؿواك سٍٛ نٌ َا ٜطلغ عًِٝٗ

٫ ، ٚست٢ ٜهٕٛ إمياِْٗ بٗا عٔ اقتٓاع ،ايٓكاَٚ ٜعلْٓٛٗا عًِٝٗ ع٢ً طاٚي١ ايبشح

ٛا ع٢ً َبـأ: بٌ إٔ ٜرتبٸ ،ايطاع١ٚ عباكات ايكبٍٛ ٜهٕٛ ٖـؾِٗ ٖٛ إٔ ٜوُعٛا ؿا٥ُّا

ؾايؿلؿ ايقٟ ٫ ٜكبٌ ا٭ؾهاك  .ست٢ وٌِ ايٝكني كؿٸٚ ػقأؿّ ؾٝ٘ آنٌ ن٬ّ بين 

ـاؾع عٓٗا ٜٚ بٌ ٜكاّٚ ،ٍ ٚايٓكـ ٫ ٜتؼ٢ً عٓٗا بوٗٛي١إ٫ بعـ َـ٠ َٔ ايو٪اايعكا٥ـ١ٜ 

َٳ ،بك٠ٛ . ؾ٬ هب ْوُات ايعاُؿ١قبًٗا بٌهٌ أع٢ُ ؾإْٗا تقٖب َع أٍٚ  ٔٵبُٝٓا 

 أٚ ،قٌُ ه٤ٛ ،ست٢ ايـ١ٜٝٓ َٓٗا ،َٓاقٌتِٗ يهٌ ا٭ؾهاكٚ محٌ َكا١َٚ ايٓاي

هع١ ايِـك أَاّ ٚ ،بٌ ا٭َل ٜتطًب اٱقٓاع با٭ؿي١ ايعك١ًٝ ،ايٓعل إيٝٗا ْعل٠ امؿكا٤

٫هتشوإ ا ٞتوتـع إهاب١ٝ سلن١ ٚاعتباكٖا ،ٗٗا ايٓاينٌ ا٫ْتكاؿات اييت ٜٛدِّ

ٜكٍٛ اهلل تعاىل يف  .يـق١ ٜٚكع١ ايؿهل ُٚؿا٤ اـاطلع٢ً ا َاك٠أ٭ْٗا ; ٚايتٌذٝع

ِّلٵ عٹبٳاؿٹ ﴿ :ًإٔ ٖقٙ ايطا٥ؿ١ ٔٳ َؾبٳ ٔٳ  اٖيقٹٜ ٚٵَي٦ٹَو اٖيقٹٜ ٘ٴ ُأ ٓٳ ٕٳ َأسٵوٳ ٝٳتٻبٹعٴٛ ٍٳ َؾ ٛٵ ٕٳ ايَك ُٹعٴٛ ٜٳوٵتٳ
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ٚٵُيٛ ا٫يبٳابٹ ِٵ ُأ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٚٳُأ ِٴ اهلُل  ٖٴ ـٳا تعاىل دعٌ ٚ ؾاهلل هبشاْ٘(. 18ع  17 :)اينَل ﴾ٖٳ

ِټٚ ،ٌتعٗكٚ ايؿ١٦ اييت تٓتؼب طلٜكٗا عٔ ٚعٞ ع٢ً ٚقؿّا اهلـا١ٜ ل توًو ايطلٜل عٔ تب

يف يهٔ كغب١ َٓٗا ، ٚيف اؾـٍ ّاسبٸٚ ،يقات٘ ٫، ٖقٙ ايؿ١٦ اييت توتعٌُ ايٓكـ 

 كا٤. ؾُٛٛهلا إىل اهلل ٍُٚٛ ٚإعاٯٚ َا ٜت٢ً عًٝٗا َٔ ا٭قٛاٍ يف يهٌـ عٔ اؿلا

ٚإعطا٥ِٗ  نياملٌلن داك٠إٕ ٜأَل ايٓيب بآايكل لـ بٌ ،ٚيٝى ٖقا ؾشوب .عك٬ْٞٚ

ٝٻٜ ي١ ست٤٢ؾل١ُ يف ايتشكٝل ٚاملوا ٌٵٔلنٹنيٳ اهٵتٳذٳاكٳَى َؾَأدٹلٵٙٴ ﴿ ٛا:ٓتب ٔٳ امُل ِّ ـٷ  ٕٵ َأسٳ ٚٳٔإ

ٕٳ ُٴٛ ّٷ ٫ ٜٳعٵًَ ٛٵ ِٵ َق ٗٴ ْٻ ٘ٴ فٳيٹَو بٹَأ ٓٳ َٳ َٳِأ ٘ٴ  ِٻ َأبٵًٹػٵ ّٳ اهللٹ ثٴ ُٳعٳ َن٬ يف كٚا١ٜ ٚ .(6)ايتٛب١:  ﴾سٳتٻ٢ ٜٳوٵ

 .اؿل٫ تأػقٚا ايباطٌ َٔ أٌٖ ٚ ،ػقٚا اؿل َٔ أٌٖ ايباطٌ» :×عٔ املوٝض

نُا مػلف  ،ؾهِ َٔ ٬ٓي١ مػلؾت بآ١ٜ َٔ نتاب اهلل ،اؿ ايه٬ّْٛا ْٓكٛن

ٛٸ  .«ايبِلا٤ ب٘ ػربا٤ٚ ،ايٓعل إىل فيو هٛا٤ ،١ٖايـكِٖ َٔ ماي بايؿ١ٔ املُ
 

 ــــــٔٔقٕحّا  دقٛ التعالٗي الدٍٖٗٛـ 3

سـ اٯػل٠ ع٢ً ٚ ؿعٛت٘ إىل تعًِ أَٛك املعاَ يٲه٬َّٔ اـُِٛٝات املُٝن٠ 

فات اٯثاك ٚ اْطًل يف بٝإ سكا٥ل ا٭ًٝا٤ املاؿ١ٜ ،ىل ايوًٛىإ اهتٓاؿّا ;هٛا٤. ؾايـٜٔ

ٝٻٚ ،١ايلٚسٝ ٟٸب ؾًبٝإ اؿاد١ إىل  .عامل املاؿ٠ يفغري املاؿ١ٜ املٛدٛؿات  ٪ثلت سٍـّ ٔ إىل أ

ٝٻ ٚٸايٛسٞ ب بني َٔ  إٔ، ٚنٌ اؿكا٥ل إىلقـٚؿ١ٜ ايعكٌ ايبٌلٟ يف ايٍُٛٛ  ٫ّٔ أ

ايعكٌ بايٛسٞ ع٬ق١ ايع٬ق١ اييت ػُع هٕٛ تي ;امل١ُٗ تػط١ٝ ٖقا ايٓكّ ايٛسٞ أؿٚاك

ؿكى ايعكٌ أؾبايٛسٞ  ، ٚيٝى ايعهى.ؾايعكٌ ٜتهاٌَ بايٛسٞ ،تهاٌَٚ اهتهُاٍ

ُٻ ،نٝـ هتهٕٛ ْٗاٜتٗاٚ ،بـا١ٜ اـًك١ ٌ إىل َا هب إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ نُا تٛ

 ايعٓاُل املواعـ٠ يف كًـ ايعكٌ ايبٌلٟ ؿكىأنُا  .ٚايٓٗا١ٜ ايبـ٤بني  َا اٱْوإ

ؿٙ عٔ باقٞ تو٤ٞ إىل تؿلټٚ ،َٔ قـكٙ نٌـ ايعٓاُل اييت ؼٓطٚ ،تهاًَ٘ٚ

 ٚاهتطاع عٔ طلٜل ايٛسٞ ؾلمٖا عٔ ،ؿكى نقيو ايعٓاُل اؿكٝك١ٝٚأ .املؼًٛقات

ٝٻ. ٚبُٝٓٗا ا٫ػت٬ف نَٝٻٚ ،اي١ُٖٝٛ  ،ٛدـثل املٛدٛؿات يف طٛي١ٝ تأثري املأٔ يـٜ٘ إٔ تب

ي١ٝ هلا عٔ اهلل تباكى غريٙ َٔ املٛدٛؿات ٫ اهتك٬ٚ ٕ اٱْوإأٚ ،ٖٛ اهلل تعاىلٚ

ٕ ٫ اهتك٬ي١ٝ يًعٛاٖل أؿكى أإ َٔ ْتٝذ١ نٌـ ٖقٙ اؿكا٥ل إٔ ؾه .ٚتعاىل
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ٚسـٙ ٖٛ ٚ ،ٙ بٝـ اهلل تعاىلبٌ َِريٴ ،١ًٝ هلا يف ُٓع َِري٫ٚٙ َـػ ،ايطبٝع١ٝ

 نُا إٔ ٖقا ايؿهل أماغ عٓ٘ ايهجري َٔ اٱُل .ٜوتطٝع إٔ ٜهٌـ ٓلٙ ٜٚلؾع٘

 .ايػُٛضٚ ؿٝا٠ يف عامل ٜهتٓؿ٘ ائباب اىلإا٭غ٬ٍ اييت ناْت ؼبى ْعلت٘ ٚ

تذ٧ إىل ٫ٚ ًٜ ،ٜوتعٝق ب٘ َٔ نٌ ًلٸٚ ،ؾٗٛ يف ظٌ ايٛسٞ أُبض ًٜتذ٧ إىل اهلل

ٔٸ .كًٛقات ١ََٖٛٛ َٚنع١َٛ قات امل٥٬ه١ كًٛٚ اٱْىٚ ؾكـ أُبض ٜـكى إٔ اؾ

إ٫ بإفٕ اهلل  ٫ ْؿعّاٚ ّآلٸ يف فاتٗا ٫ متًوأْٗا ٚ ،إهل١ٝ اتٓٛتوتُـ ٚدٛؿٖا َٔ ؾٝ

ٌٸ إٔا ٜعين أْٗا ٫ هب مٓم ،ايقٟ َٓشٗا ايٛدٛؿ ٭ْٗا  ;كعب٘ٚ ػٛف اٱْوإ تهٕٛ ق

 تعاىل قـ ػًل اٱْوإٚ إٔ اهلل هبشاْ٘ٚ ،يؿكلٖا إىل اهلل ;يف فاتٗا كًٛقات ٓعٝؿ١

َٔ تًو  ٤ًٞيٛ نإ  إٔنُا عًِ  .ٚدعًٗا َوؼل٠ ــَت٘ ،أع٢ً َكاَ٘ ٕأؾ٘ بًلٻٚ

 |ػرب بقيو ايلهٍٛأٚ ع٢ً ؿؾع ايب٤٬ يهإ أ ا٭ف٣املؼًٛقات ميًو ايكـك٠ ع٢ً 

ملهإ قـك٠ يف ؼٌٜٛ  أٚقطع١ َٔ قطعات اينَإ  أٚ. ٚيٛ نإ يّٝٛ ^ٕٛٚاملعَِٛ

َٚا  ،ايوُا١ٜٚ تايلها٫ قيوت ب٭ػرب ،ىل هعاؿ٠إ ٚأ ،مىٚ اؿٝا٠ ايبٌل١ٜ إىل ًلٸ

ِّ، ٚبقيو ػباكاٱيف  |ل ايلهٍٛ ا٭نلّتأػٻ ف َاؿاّ ايلهٍٛ ا٭نلّ مل ى

ـٸ  .ؿ أٖٚاّ ٚػلاؾاتعٞ هلا َٔ آثاك فلٸفات٘ إع٬ٕ بإٔ َا اؿټ ايٓاي َٓٗا ؾٗقا يف س

سـ ميهٓ٘ أ٫ٚ  ،هلٞإام ٚايٌؿا٤ ٚايوكِ ا٭كمٚ ْعاّ ايهٕٛ إٔؾإفا عًِ 

ٚإٔ ٜطًب  ،تباع ْٗر ايعك٤٬إ ٖقٙ املعلؾ١ توتًنّ َٓ٘ إؾ ،يف ٖقا ايٓعاّايتِلف 

ـٸ إٔ٭ؿا٤ ؿْٜٛ٘ هب  .ايعٕٛ ٚاملـؿ ٚايٌؿا٤ َٔ اهلل ٭دٌ ايٌؿا٤ هب ٚ ،يف عًُ٘ ه

ٔٸٚ ،إٔ ٜتٓاٍٚ ايـٚا٤ٚ ،ٜوتٌري ا٭طبا٤ إٔ  .بِشت٘ٚ ل بلمقٜ٘بتعـ عٔ ا٭ًٝا٤ اييت ت

ٕٸ ساد١ اٱْوا١ْٝ إيٝ٘ قـ أٚٓشٗا ايلهٍٛ ٚ ايـٜٔ َٛقع١ٝ ٚاملِٗ يف ا٭َل أ

٫ٚ ٜبك٢ ٖٓاى  ،ست٢ تهٕٛ ايع٬ق١ ٚآش١، ^ا٭١ُ٥ ا٭طٗاكو |ا٭نلّ

َٔ اـلاؾات اييت ٜٓوبٗا ايبعض إىل ايـٜٔ ْتذت عٔ  ؾهجريٷ .ايٌٓوٚ فاٍ يًػُٛض

مَإ  ؾا٭١ُ٥ يف .ـا١ٜ ايبٌل١ٜ إىل ايطلٜل ايِشٝضؿٚكٙ اـاْ يف ٖٚ عـّ ؾِٗ ايـٜٔ

 َٔ ا٭َٛك امللتبط١ بايـْٝا بايػٝبٝات، سٔٛكِٖ بني ايٓاي مل ٜعاؾٛا أَلّاٚ سٝاتِٗ

ٌٸإ َّٜٛا ٛا:مل ٜكٛيٚ  ،ْعِ .مبذلؿ ٚقٛؾِٗ ع٢ً أبٛاب ا٭١ُ٥ ٕ ٌَه٬ت اؿٝا٠ ؼ

إ٫ إٔ  ،َوتذاب عٓـ اهلل ٩ِٖعاؿٚ ،ا٭١ُ٥ ِٖ اٱْوإ ايهاٌَ ايقٟ ٜل٣ بٓٛك اهلل
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بٌ إىل داْب ايـعا٤ هلِ ناْٛا  ،ٚا قلض ايؿكلا٤ بايـعا٤أؿٸٖقا ٫ ٜعين أِْٗ 

ٕ ٜعلٓٛا عًِٝٗ إسـ٣ اؿًٍٛ يتذاكتِٗ أٚ َا ٌٜب٘ أب ،َعّٜٓٛاٚ ٜواعـِْٚٗ َاؿّٜا

 .ٖٚهقا ؿٚايٝو ،ٚ وًٕٝٛ امللٜض َِٓٗ إىل بعض ا٭ؿ١ٜٚأ ،فيو

١ُ ؾهٌ َا ْلاٙ ايّٝٛ َٔ ايوًٛنٝات املٓشلؾ١ ْتر عٔ ه٤ٛ ؾِٗ تعايِٝ ا٭٥

اٱكًاؿ، ٚعٔ ٓعـ ٚ ايتٛدٝ٘ٚ عـّ ايؿِٗ ايٛاعٞ يـٚكِٖ يف اهلـا١ٜ، ٚ^ا٭طٗاك

إٔ ؿٚك ايعًُا٤ ايّٝٛ ٖٛ إماي١ ايػباك عٔ ؿٚك ايـٜٔ يف  يف ؾِٗ ايـٜٔ َٚعاكؾ٘. مما ٜعين

ؾعًُا٤ ايـٜٔ  .ايعكٌ ايبٌلٟ إىل ا٫ملاف دلٸٚ ٚيٝى تعُٝل اؾٌٗ ،ٖـا١ٜ ايبٌل١ٜ

ٕ أم اؿاد١ إىل اٱَاّ املعِّٛ، َٚٔ أٟ ٚقت ٢َٔ إىل إبلاَطايبٕٛ ايّٝٛ أنجل 

ِّ غًب َعاْاتِٗ يف ٖقا ايعِل ناْت بوبب ا٫بتعاؿ عٔ املٓٗر أشٛا يًٓاي إٔ ٜٛ

ؿلَاِْٗ َٔ ْٛك ٖـا١ٜ ٚ ،َٔ بعـٙ ^ا٭١ُ٥ٚ |ايِشٝض ايقٟ ؿعا إيٝ٘ ايٓيب

أَا إفا  .٠ َٔ َـ٠ غٝبت٘اٍ يف ايتكِري أٚ اينٜاؿٕ هلِ ايـٚك ايؿعٸأ، ٚ#اٱَاّ ايػا٥ب

ٕ تعاهتِٗ إؾ، ×ٚمل ٜـكنٛا سادتِٗ إىل اٱَاّ ،مل ٜوتٌعلٚا ٖقا ايـٚك

مبِريِٖ ٚ تت٬عب بِٗ ،٫ ع١ًُٝ هلاٚ هٝعًٕٛ ػآعني ٭ؾهاك ٫ ٚاقع١ٝٚ ،هتوتُل

 نٝـ تٌا٤.

غريٙ َٔ ٚ ×ايبها٤ ع٢ً اؿونيٚ ؾًوؿ١ ايعنا٤ اهتٛعبٛاٚ ؿكى ايٓايأإفا 

ـٸّاؾإِْٗ هٝكؿٕٛ  ^أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت ِّ، ٚٓـ نٌ أًهاٍ اـلاؾ١ عّاَٝٓ ه ؿٕٚ هٝش

ٜهٕٛ  إٔهعً٘ ٜوتشل بايؿعٌ ٚ عٔ ٚعٞ َِٓٗ املٓرب ايقٟ ٜلؾع َٔ ًإٔ اٱْوإ

 ،ع٢ً سِل ْعل٠ ايٓاي با٭كض ٚاملٓرب ايقٟ ٜعٌُ داٖـّا ،ػًٝؿ١ هلل يف أكٓ٘

َِٗ ؿٚك اٱَاّ اؾٗإيٓاي ٚ. ؾشني ٜعٌُ املٓرب ع٢ً تٛع١ٝ اٜٚبعـِٖ عٔ أٖـاف ايوُا٤

ْ٘ إمنا اهتٌٗـ يف أٚ ،ايتعـٟ ع٢ً سكٛم ايٓايٚ ايكٗلٚ يف كؾض ايعًِ ×اؿوني

ِْل٠ املوتٔعؿني، ئ ٜهٕٛ ٖٓاى فاٍ ملٓابل ايو٤ٛ اييت ٫ ٚ طلٜل ٖـا١ٜ ايٓاي

 ايقْٛب ٫ ٜٔلٸٚ إٔ اكتهاب املعاُٞٚ ،قٗل نلا١َ اٯػلٜٔٚ تعًِ ايٓاي إ٫ ايعًِ

اؾلا٥ِ ٚ ؾاؼني بقيو ايباب أَاّ املٓهل، ×أٚ ايتبانٞ ع٢ً اؿوني َع ايبها٤

 .ع٢ً َِلاعٝ٘
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 ــــــ ارتسافٛ عٕاِسالتخمٗن العمى٘ ل

 سا٫ت ايٌعٛك بايؿٌٌٚ ائعـ ايٓؿوٞٚ َا تهٕٛ سا٫ت ايهآب١ نجريّا

 يك١ُ ها٥ػ١ املِابٕٛ بٗا ٜهٕٛٚ ،ايتأثلٚ ا٫ْهواك أك١ٝٓ َٓاهب١ ي٬ْؿعاٍٚ

ـٻ ٔٵَٳٚ ،اينييًـدٸ َٳ ،عٕٛ اَت٬ى ايعًّٛ ايػلٜب١ٜ ـٸعٕٛ ايكـك٠ ع٢ً ا٫كت ٔٵأٚ  باط بعامل ٜ

سًِٝٗ ا٫هتشٛاف ع٢ً ٚ سٝح ٜوتطٝعٕٛ مبهلِٖ ،ل١ٝ٥املغري ا٭كٚاغ ٚاملٛدٛؿات 

 .ايتأثري عًِٝٗٚ عكٍٛ ٖ٪٤٫

َٔ ػ٬ٍ  ،طلم قاكب١ اـلاؾ١ تعلٜؿٗا يًٓايٚ آيٝاتٕ َٔ بني إَٔ ٖٓا ؾٚ

ٞٸعلض  َٚا ميهٔ  ،َا تتٛاك٣ ٚكا٤ٙ َٔ ايعٓاٜٚٔٚ ،تلهِٝ سـٚؿٖاٚ ،هلا ؼًٌٝ عًُ

ست٢ ِٜبض ايٓاي ع٢ً عًِ  ;اـطاب ٚاؿٌٝ ٚاــٜع١إٔ توتعًُ٘ َٔ اٯيٝات يف 

ـٸ ـٸٚ ،عٝ٘ أُشاب اـلاؾاتعكٝك١ َا ٜ أَاّ ٚ أَاَِٗ َٓٝعّا ّابايتايٞ ٜكؿٕٛ ه

 اؿا٫ت.قا٫ٚتِٗ ايتأثري ع٢ً ايٓؿٛي يف مجٝع 
 

 ــــــ سافات الفهسٖٛ يف حمازبٛ ارتسافٛا٥حن

 ;ب بني قطيب احملٛكؾتذـٙ ٜتكًٖ ،اٱْوإ اؾاٌٖ ػط ايٛهطغايبّا َا ٜؿكـ 

 .٫ ٜٛدـ عٓـٙ اعتـاٍ ٚٚهط١ٝٚ ،ٚإَا يف َٛقـ ايتؿلٜط ;ؾٗٛ إَا يف َٛقـ اٱؾلاط

٤ ٫ ىٔع ؾِٝبض نٌ ًٞ ،إىل ا٫ػاٙ املاؿٟ بـاؾع قاكب١ اـلاؾ١ ٌَٝا مي ؾهجريّا

ٌٸٖقا ايتؿٗهٚ .يكٛاْني املاؿ٠ ػلاؾ١ ؾًٝى نٌ َا ُعب  ،ػطٛك٠ عٔ اـلاؾ١ ل ٫ ٜك

ٛټ  .إؿكان٘ مهِ عًٝ٘ بايٛٓع ٚايهقبع٢ً اؿٛاي  أٚكٙ ع٢ً ايعكٌ ايبٌلٟ تِ

٫ ميهٓٓا ايتٌُٛ إىل سكٝكتٗا مبذلؿ ٚ ،ٓاٚآش١ ي غريؾؿٞ ايهٕٛ أًٝا٤ ٚأهلاك 

٫  ب يف ٚقٛع اينيناٍوبٻتٕ اكتهاب ؾاس١ٌ اينْا ٜإ :ؾشني تكٍٛ ايلٚاٜات .ٌٝ عًًُٞؼ

ٕ ايتشًٌٝ ايعًُٞ يًن٫مٍ نٌـ ٭ ;اعتباكٖا َٛٓٛع١ٚ ْوتطٝع تهقٜب ٖقٙ ايلٚا١ٜ

إٔ ٚقٛع اينيناٍ ٜهٕٛ بوبب ٚقٛع اػت٬ٍ يف اؾاْب ايبٝٛيٛدٞ ملٓطك١ بؿعٌ ٓػط 

ؾٗقا ايتشًٌٝ ايعًُٞ ايقٟ  .َٚا إىل فيو َٔ ا٫ػت٫٬ت ،اؿلاك٠ ايباط١ٝٓ يٮكض

ُٻ ؾهُا إٔ بعض  .يٝى نٌ ا٭هبابٚ ،َٔ ا٭هباب ٌ إيٝ٘ ايعكٌ ايبٌلٟ دن٤ٷتٛ

نقيو ميهٔ إٔ ٜهٕٛ يًؿعٌ ايبٌلٟ ايطبٝع١ ايبٌل١ٜ ل ع٢ً ايعٛاٖل ايطبٝع١ٝ ت٪ثِّ
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ٕ يهٌ ؾعٌ ، ٚأايتأثلٚ َٔ َٓطًل ع٬ق١ ايتأثري ،ع٢ً املواك ايطبٝعٞ يًهٕٛ تأثريٷ

  ّا.تهٜٛٓٝ ّاتأثري

احملٝط ايقٟ تعٍٝ ؾٝ٘ امللأ٠ اؿاٌَ ٚ ٕ اؿا٫ت ايٓؿو١ٝأب قـميّا ؾإفا قٌٝ

ٕ ايعكٌ ايبٌلٟ آْقاى مل ٜهٔ إؾايلٚسٞ يًذٓني ٚ لإ ع٢ً ايتهٜٛٔ ايؿوٝٛيٛدٜٞ٪ثِّ

ِّ َٳٚ ،م فيوِٜ ١ كترب١ٜ يعـّ ٚدٛؿ أؿي١ عًُٝ ;ِ عًٝ٘ باـلاؾ١َهسٳ ٔٵيلمبا ٚدـ 

١ُ يف مجٝع أُبشت تًو ا٭َٛك َٔ اؿكا٥ل املوًٖ ،بأؿي١ ع١ًُٝٚ ،يهٔ ايّٝٛ ،تجبت٘ 

  .ا٭ٚهاط

هٔ يهٔ مل ٜٚ ،ا٭َٛك اييت ثبتت يـ٣ اٱْوإ َٔ ػ٬ٍ ايتذاكب ٠ ٖٞنجري»

٘ٷ ٌّ هلا تٛدٝ ـٸ ،ٖاـٜعٔ عًُ تطٛك ٚ يهٔ مبلٚك اينَٔ ،ٖا َٔ اـلاؾاتٚؾهإ إٔ ع

ٌّٚ ،ٕ تًو ا٭َٛك سكٝك١ٝأب ٛااهتٝكٓايبشح ايعًُٞ   إٔٚ ،يف ايٛاقع هلا ٚدٛؿ ؾعً

نُا نإ ايٌإٔ بايٓوب١ يتأثري ايعٛاٌَ  ،ايكبًٞ عًٝٗا باـلاؾ١ ػطأ هِاؿ

 .«ٍ َـ٠ اؿٌُاملاؿ١ٜ يٮّ ع٢ً دٓٝٓٗا ػ٬ٚ ايٓؿو١ٝ

ؾُا ٫  ،ا٭سـاخٚ يف تعاًَ٘ َع ايعٛاٖل هب٬ّٝ ؾايعاقٌ ٜتؼق ايٛهط١ٝ قاي

هب اٱميإ  ،ا٭ساؿٜح ايِشٝش١ عًٝ٘ٚ ؿيت اٯٜاتٚ ،ٜوتطٝع ايعكٌ تأنٝـ سكٝكت٘

 .يف ايٛقت اؿايٞ ع٢ً اؿـ ا٭ؿ٢ْا٫عرتاف بعذن ايعكٌ عٔ ايٍُٛٛ إيٝ٘ ٚ ،بٛدٛؿٙ

ٖٞ أنجل َٔ إٔ وِٝٗا عًُا٤ ٚ ،ؾٗٓاى ايهجري َٔ ايعٛاٖل اييت يٝوت َاؿ١ٜ

عـّ ٚ قـ ٜهٕٛ كؿٖاٚ ،ٚدٛؿ ايعٛاٖل املاؿ١ٜ أٚلن١ اييت هلا ؿػٌ يف سٚ ،ايطبٝع١

ٞٸ .املاف ايعكٌ ٢ًع ؿي٬ّٝٚ ،َٔ اي٬عك١ْٝ٬ ا٫عرتاف بٗا ْٛعّا  ؾعـّ ٚدٛؿ ؿيٌٝ عًُ

قبٗا ؾاستُاٍ ُـقٗا بٌ َا مل ٜٛدـ ؿيٌٝ ع٢ً ن ،ع٢ً عـّ ُـقٗا عًٝٗا يٝى ؿي٬ّٝ

ٍٸ .ٚاكؿ لـ أَري امل٪َٓني  قاي .ع٢ً ايكبٍٛ ؾايعك١ْٝ٬ إٔ ٜوتـٍ ع٢ً ايلؿ نُا ٜوتـ

 :ؾٝكٍٛ ،عًٝ٘ بـٕٚ ؿيٌٝ يـٜ٘ با٭محل ؿٴنٌ َا ٜٔل ٜٓعت اٱْوإ ايقٟ ٜلؿٸ ×عًٞ

ٌٸ ٫ تلؿٸ»  ٖٚقٙ ايلٚا١ٜ تعـ َٝناّْا. «ؾهؿ٢ بقيو محكّا ،َا سـثٛى ع٢ً ايٓاي ن

ّٸ يف ػُِّٛاٚ ،عاؿ٫ّ اييت كٜٚت عٔ ايلٚاٜات ٚ ايتعاٌَ َع اٯٜات ايكلآ١ْٝ َا ى

 ،ع٢ً قـك ٚاسـ َٔ ايع١ًُٝ ٕ ا٭١ُ٥ مل ٜهْٛٛا ىاطبٕٛ أْاهّا٭; ^املعَِٛني

ٚٴ ؾهجريّا َٳَا   ،َٔ مل وٌِ ي٘ كًـ عكًٞ أٚ ،َٔ ايعًِ مل ٜهٔ ي٘ سٓغ ٔٵدـ بِٝٓٗ 
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٫ ، ٚ^اؿِا١ْ ايع١ًُٝ ع٢ً ؿكى نٌ َا ٜكٛي٘ ا٭١ُ٥ٚ ؾًِ تهٔ ي٘ ايكـك٠ ايعك١ًٝ

يٕٛ يف اـطاب ؾا٭١ُ٥ ٜتٓنٻ قاي .ايه١ْٝٛ أٌٚ اؿكا٥ل ايع١ًُٝ ٜـكنٛا ن إٔميهٔ 

وهُٛا ايػطا٤ ع٢ً أَانٔ ٕ أؾشني ٜأَلٕٚ ايٓاي ب ،إىل َوت٣ٛ تًو ايطبك١

 َٔ; ×ؾاملعِّٛ ،ٚتًـ ؾٝٗا ،٣ عًٝٗإ ايٌٝاطني تتػقٸبإٔٚ قٛهلِ فاى ٜربِّكٚ ،اينباي١

غري َل١ٝ٥  يف أغًبٗا اييت تهٕٛٚ ،دٌ إظٗاك ػطل املٝهلٚبات املٓبعج١ َٔ اينباي١أ

ـٸ ىلإاهتععُٗا  ،بايعني اجمللؿ٠  ٚتُٓٛ نُا تُٓٛ ،تتهاثل ْ٘ دعًٗا ًٝطاّْاأ س

 .نُا ٖٛ ساٍ ايٌٝاطني ػطلّاٚ أنجل ٫ّٖٛٚ ،ايٌٝاطني يف اـؿا٤

ٛٻأٚ ٭دٌ بٝإ ايـدٸ غلاب١ ٚ بٌهٌ غلٜب ٜتٓاهب بعض ايلٚاٜات كت٘اٍ ُ

ـٻ  .غريٖا َٔ ا٭ُٚاف إىل ،ٕ دٓٛؿٙ ْو٠ٛإٚ ،نٌ ػط٠ٛ ىطٖٛا تعـ بأَٝاٍ :عاَٙ

 ،ٜتٓاهب ٚايٛاقع اؿايٞ هـ هلا تأ٬ّٜٚ إٔإٕ املتأٌَ يف ٖقٙ ايلٚاٜات ٜوتطٝع 

 ٛٚاؿُاك ايقٟ ٜلنب٘ ٖ ،قا٥ـِٖٚ اٍ معِٝ ايهؿاكهٕٛ امللاؿ بايـدٸعٝح ٜ

أَا ٚ ،أَٝا٫ّٚ أَٝا٫ّ يف نٌ ؿع١ تتكـّ اييتٚ ،ايٛها٥ٌ املاؿ١ٜ اييت ٜعتُـ عًٝٗا

باملعـات عوهل١ٜ  سلب٘ يٝوت سلبّا إٔدٌٝ٘ ايقٟ ٖٛ عباك٠ عٔ ْوا٤ ؾٗقا ٌٜري إىل 

يف  كمبا نإ ؾِٗ ٖقا ايتِٛك ُعبّا .َٔ ْٛع آػل لب١ٝ ايتكًٝـ١ٜ، ٚإمنا سلب٘ سلبٷاؿ

ؾشٌا٤ يف ٚ ؾواؿبعـ إٔ ؿػًت اؾب١ٗ املعاؿ١ٜ يٲه٬ّ َٔ ٚ ،أَا ايّٝٛ ،فاى اينَإ

أُبشت توتؼـّ نٌ ٚها٥ٌ  سٝح ،عٔ اؿلب ايعوهل١ٜ بعٝـّا ،َٓش٢ آػل

 ،غريٖا َٔ ايٛها٥ٌ اؿـٜج١ٚ ايؿٔا٥ٝاتٚ ايتًؿامٚ اٱع٬ّ َٔ ايٌبه١ ايعٓهبٛت١ٝ

 ،بعـ ّٜٛ ٢ نٌ اؿـٚؿ ٚنٌ اؿٛادن َّٜٛاب اؾـٜـ هعًٗا تتؼٓطٖقا امللٖن

نٌ ايكِٝ اٱْوا١ْٝ بعلض تؼـَ٘ ٓاكب١ أُبشت امللأ٠ تٌهٌ دٌٝٗا ايقٟ توٚ

بايٓعل  ٚيهٔ ٖٛ نافٺ املع٢ٓ ٖٛ املع٢ٓ اؿكٝكٞ،قـ ٫ ٜهٕٛ ٖقا  ،ْعِ .اؿا٥ط

 .ايلٚا١ٜ َٔ ت١ُٗ اـلاؾ١ َنت إْكاف قاٚي١ إىل

اب ايهجري جمللؿ عٌُ ُػري َوتشب ٚأَا تًو ايلٚاٜات اييت تتشـخ عٔ ايجٛ

ي١ أٚيهٔ املو .ػلاب َٔ نٌ فيو اؾنا٤ ٚايجٛابتٕ ُش١ ايلٚا١ٜ ٫ توُض يٓا با٫هإؾ

ـٸِّٝؾلمبا ٜهٕٛ يف ايلٚا١ٜ ْؿوٗا َا ٜك ،ريإَعإ ايتؿهٚ توتـعٞ ايتـقٝل  ـ أٚ َا ٜع

َٳإ :ؾشني تكٍٛ ايلٚا١ٜ .يتشكل نٌ فيو ايجٛاب ٓلٚكّٜا ًلطّا هٛك٠  ٜكّٛ بت٠ٚ٬ ٔٵٕ 
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ؾ٬ هب ايؿِٗ َٓٗا إٔ  ايكٝا١َاٙ اهلل َٔ أٖٛاٍ ّٜٛ ايٛاقع١ نٌ ي١ًٝ قبٌ إٔ ٜٓاّ ٓل

ٕٸ ،َاتاحمللٻٚ َٔ ايٛادبات ٌٍّاٱْوإ يف سٹ تًٌُ٘ ٫  اكتهب ايقْٛب ٚاملعاُٞ ٔٵَٳ بٌ إ

اْت٢ٗ عٔ ٚ ايتنّ با٭ٚاَل ٔٵمَل إمنا ايجٛاب ،ػاكز َٓٗا َٛٓٛعّاٖٛ ٚ ٖقٙ ايلٚا١ٜ،

ٌٸ ٚمل ٜأتٹ ،ايٓٛاٖٞ ٜهٕٛ يف َأَٔ  فيوٚيعً٘ بعـ  ،مبا تأَل ب٘ آٜات ايوٛك٠ مبا ى

َٳ ،َٔ أٖٛاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ َٳٚ ٜلتهب املعاُٞ ٔٵأَا  ٫  ٔٵٜكرتف ايقْٛب ؾٗٛ يف سهِ 

ت٠ٚ٬ ٖقٙ ايوٛك٠، أٚ مبذلؿ  ميتجٌ يٰٜات ايكلآ١ْٝ ؾهٝـ ٜ٪َٔ َٔ أٖٛاٍ ّٜٛ ايـٜٔ

ا٫ْتٗا٤ ٚ هتعُاٍ ايعليف يًلٚاٜات ٖٛ ايعٌُ بأٚاَلٖاا٫ؾايت٠ٚ٬ يف  ؟!ست٢ نٌ ايكلإٓ

 .ؾكطٖٛ ؼلٜو ايًوإ علٚؾٗا  ٚيٝى ،ٓٛاٖٝٗاب
 

 ــــــ ٕجٗاالتهٍٕلٔ ارتسافٛ

ؾ٬ ٜهاؿ ٜوًِ َٓٗا  ،يكـ اهتشٛفت ايتهٓٛيٛدٝا ع٢ً َععِ َٝاؿٜٔ اؿٝا٠

غري املتؿهل ؾإْٗا اٱْوإ غري ايعك٬ْٞ ٚسٝا٠ سـ أًهاٍ أٚاـلاؾ١ باعتباكٖا  .٤ًٞ

ايقٟ تٌٗـ تطٛكٙ اؿٝا٠  ك ايتهٓٛيٛدٞمل تكـ َهتٛؾ١ ا٭ٜـٟ أَاّ نٌ ٖقا ايتطٛ

إٔ ٚ ،إٔ توتؿٝـ ٖٞ ا٭ػل٣ َٔ ايتهٓٛيٛدٝا اـلاؾ١ اهتطاعت ؾكـ. ايبٌل١ٜ

َٔ ٖٓا ميهٔ إٔ تِبض ٖقٙ ايتهٓٛيٛدٝا ٚ .َبتػاٖاٚ توتؼـَٗا يف ػـ١َ أغلآٗا

 :يوببني ;كؿنييًُجٻ ّاَطبٸ

َٔ يـٕ ايعكٌ ايبٌلٟ يؿِٗ سكا٥ل ايعامل  ايتهٓٛيٛدٝا ٚدـت أهاهّا ٕإ :أ٫ّٚ

ع٢ً أهى  بـٚكٙ ينتبٛاعـ ايتؿهل ايبٌلٟ ايقٟ ٜؾايتهٓٛيٛدٝا تكّٛ ع٢ً ق .املاؿٟ

ِّٚ ٖقٙ ا٭هى ؽتًـ إٔٚقـ ٜبـٚ  .ايع١ًٝ اـلاؾٝني ٚ يهٔ اـلاؾ١ ،َات اـلاؾ١َك

ِٖ عربٖا يٝولبٛا أؾهاك يٝٗاٚاط٦ُٓاِْٗ إ ٜوتػًٕٛ َٛقـ ايٓاي َٔ ايتهٓٛيٛدٝا

  .بطلم ًَت١ٜٛ

ع٢ً ايٓاي  ٕ ه٬ّٗتنٜٚل ػلاؾاتِٗ يهاٚ ٕ عٔ تُٓٝلٝٛيٛ ابتعـ اـلاؾ :ثاّْٝا

بٛها٥ٌ ٚ ،املاؾٗا. يهٔ سني تعلض اـلاؾات بكٛايب ؾ١ٝٓانتٌاف مٜؿٗا ٚ

َا ميهٔ إٔ تعلٓ٘ ًا١ً  :ؾُج٬ّ .نٌؿٗاٚ ِٜعب ؼـٜـٖا سٝٓٗا ،تهٓٛيٛد١ٝ

 ،٢ٓ ع٢ً أهى ػلاؾ١ٝتبَٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ بعٔٗا قـ ايت ايٚ ،ايتًؿام َٔ بلاَر
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ؿبًذت٘ إىل  تَوًوٌ تلنٞ مت ع ٖٚٛ «٭هلاكَؿتاغ ا»َوًوٌ  ساٍنُا ٖٛ 

ع ؾإٕ ٖقا ايؿًِٝ ع ع٢ً ًبهات ايتًؿنٜٕٛ اٱٜلاْٞ ٜعلض بٌهٌ ٚاهٚ ،ايؿاكه١ٝ

ئ  ،اؾٗٛ هعٌ اٱْوإ ٜل٣ دنا٤ أعُاي٘ يف ٖقٙ ايـْٝ ،ع٢ً اـلاؾ١ أهاهّاٜكّٛ 

ٜجاب ع٢ً  أٚ ،ٜهٕٛ ٖٓاى ؾاٌُ مَاْٞ نبري ست٢ ٜعاقب اٱْوإ ع٢ً ًل أعُاي٘

تعاىل يف سهِ ٚ اهلل هبشاْ٘ قـ دعٌ ايؿًِٝٚ .ٜل٣ أثاكٖا عاد٬ّٚ أؾعاي٘ اؿو١ٓ

 ،ٌٜذع ايٓاي ع٢ً ؾعٌ اـري إٔ ايؿًِٝ ٌ ايقٟ ٫ ٜعطٞ ؾل١ُ يٲْوإ. أكاؿاملتعذِّ

 ؾإٕ علض قِِ٘ اـلاؾ١ٝ يف قايب ؾين َتكٔ ْ٘ متٸ٭ٚ ،ىل اـلاؾ١إيهٓ٘ اهتٓـ 

ٔٵايكًٌٝ َٔ ايٓاي  َٳ  ،ايعكابٚ تٓاقٔ٘ ٚنٌ َعاٜري اؿوابٚ ،٘ إىل ػلاؾٝت٘تٛدٻ ِٖ 

  .بُٝٓا دعًت ايـْٝا ؿاك عٌُهلا باعتباكٖا ؿاك اؾنا٤   دعًت اٯػل٠ َولسّايتٚاي

 

 

 ع ٜتبع ع 
 

 

  



/
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  الهىاهص
                                           

(1) Canter bury.

(2) Persbyter ans. 

(3) Ouakers.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ارتسافٛ

 ٔوٕاجّتّا ،عٍاؾسِاأؾٕهلا، 
 

 هحوذ جىاد درودگرد. 

 ترجوح: ًظٍرج غالب

 

 وكدوٛ ــــــ

ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ ٜلدع ٚ ايؿهلايع١ًُٝ يف فاٍ ٚ ٕ هبب ظٗٛك اـلاؾ١ ايع١ًُٝإ

 ٕ منٛع٢ً املوت٣ٛ ايٓعلٟ أّ ايعًُٞ. نُا أ هٛا٤ٷ ،هاي إىل هٝطل٠ اؾٌٗيف ا٭

 .ًًٌ ع١ًُٝ ايتؿهري ايعًُٞٚ ىل اْتٌاك اؾٌٗٚتهاثل اـلاؾ١ ٜلدع بايـكد١ ا٭ٚىل إ

تٌاكٖا، إ٫ إٔ َا ٜٓتر عٓٗا َٔ ٚكغِ سٔٛك اـلاؾ١ يف اجملتُعات اؿـٜج١ ٚاْ

غٝاب ٚ ايتشًٌٝ ايكٌلٟٚ ٚهاط اييت تعلف هٝطل٠ ايتؿهري ايوطشٞٓلاك يف ا٭أ

ٕ ؼِل يف ا٭ؾهاك ايبوٝط١ ايوطش١ٝ يًـٜٔ أنرب َٔ أا٫تها٤ ع٢ً ٚ ايعك١ْٝ٬

سٝا٤ ، نعًِ ا٭فا٫ت املعلؾ١ ٓٗا; ٚفيو ٫َتـاؿ دقٚكٖا يف مجٝعظاٖل٠ بعٝ

٫ػاٖات ايوٝاه١ٝ ا، ٚا٫دتُاععًِ ٚ ،ايتطبٝكٞٚ عًِ ايٓؿى ايٓعلٟ، ٚايٓعلٟ

قٛكٜٔ  ٚاؿٔٛك ايكٟٛ يًؼلاؾ١ ٜلدع إىل ايوبب يف ٖقا ايتٛادـٚ .ٚا٫دتُاع١ٝ

، ٚاييت دعًت َٔ ْؿوٗا ايكّٝٛ َعلؾّٝاٚ ؿ١ عًُّٝااملتؼِّ، ٚاثٓني: قٛك ايعك١ًٝ املتشذل٠

ٛ نٌ َا ق ، ٚايقٜٔ ٜبك٢ ُِٖٗ ا٭ٌُٝٚقٛك اي٬ؿٜٓٝني ع٢ً أَٛك ايـْٝا ٚايـٜٔ;

َاّ ، ٚبايتايٞ تعبٝـ ايطلٜل أايـؾع باجملتُعات إىل اٱؿاؿٚ ،يـٜٔ ب١ًِإىل ا ميتٸ

 .ه١ْٝٛ ٚاي١ِْٝٛٝٗ َٚا ًاب٘ فيواملا

، ساط١ مبعاْٝٗا، ٚاٱٍٚ يف ٖقٙ املكاي١ اهتكِا٤ َؿّٗٛ اـلاؾ١ُٖٓا ا٭
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 ٕ ابت٤٬عتكـ أهبٌ قاكبتٗا. ْٚؾ١ ، َٚعلػ٬قٞؾ١ دقٚكٖا يف اجملاٍ ايعًُٞ ٚا٭َعلٚ

ـٸهاس١ ايعًّٛ ايـ١ٜٝٓ باـلاؾ١ أ ٕ َٔ ابت٤٬ غريٖا بٗا. يقا ؾإ ععِ ػطبّاٚأ ػطلّا ً

ىل عُل َعاْٝ٘ عٔ طلٜل ايعًُا٤ فٟٚ املباْٞ ، ٚايٍُٛٛ إَعلؾ١ ايـٜٔ َٔ طلٜل ايعكٌ

ِ ايعكٌ ايبٌلٟ املتـٜٔ ٜعكِّ، َٚاّ ٚكٚؿ اـلاؾات، ٜػًل نٌ املٓاؾق أايع١ًُٝ ايِشٝش١

 . اـلايف املٓشلفريًهاٍ ايتؿهَٔ نٌ أ

قًع دقٚكٖا ٚ ىل طلم قاكبتٗاٚؿكى َؿَٗٛٗا ٚايتٌُٛ إ إٕ َعلؾ١ اـلاؾ١

ٍُٛ َٚٔ ثِ انتٌاف أ ،يتـٜٔ ًَٚشكاتُٗآَاٖر اٚ ٜتٛقـ ع٢ً َعلؾ١ َباؿ٨ ايـٜٔ

ملباؿ٨  اىلا١َ إكغِ عـّ تٌُٛ ايعٝاهٗا َع املباؿ٨ ا٭١ًُٝ يًـٜٔ. ٚاـلاؾ١ ٚق

 ٕ ع٬ق١ اجملتُع بايـٜٔ، إ٫ أْٓا ْل٣ أي٘ نُا هب عـّ ؾُِٗٗٚ ايِشٝش١ يًـٜٔ

١ كبعأ عٝح ميهٔ متٝٝن ،ىل طبك١، سٝح ؽتًـ َٔ طبك١ إتوٝطل عًٝٗا ايطبك١ٝ

  :ْٛاع َٔ ايتـٜٔ يف اجملتُعأ

ٚأُٛي٘ ٚيٛاسك٘ بايطلم  ، ايقٜٔ ٜتًُٕٛٛ إىل َباؿ٥٘تـٜٔ طبك١ ايعًُا٤ ع1

 .ايع١ًُٝ

، ٚإمنا عٔ تكًٝـ ٚاتباع ٭قٛاٍ عًِٚ ايقٟ ٫ ٜهٕٛ عٔ َعلؾ١، ٚـٜٔ ايعا١َت ع2

 .٘ فيوٓٵيُه َٔ ؿٕٚ ؿكىٺ ،ػلٜٔاٯ

يعـّ  ;هـ، ٚيهٔ يٮيف َعلؾ١ ايـٜٔ ٗـٕٚتـٜٔ طبك١ َٔ ايٓاي ايقٜٔ هت ع3

بايتايٞ امِلت ، ٚهكطٛا يف ه٤ٛ ايؿِٗ ،ؼًِِٝٗ ٫ْط٬ق١ ع١ًُٝ ُشٝش١

 ،ع٬ق١ يف داْب٘ ايعًُٞ ١ٜؿٕٚ إٔ تهٕٛ هلِ ب٘ أ ،داْب٘ ايٓعلٟع٬قتِٗ بايـٜٔ يف 

 .ًٌعا٥ل ايـ١ٜٝٓ ٚس٬ي٘ ٚسلاَ٘مبع٢ٓ عـّ اعتباكِٖ ي

َا ىّ داْب املعلؾ١  هٛا٤ يف ،ػل٣ تل٣ ْؿوٗا غري َع١ٝٓ بايـٜٔع طبك١ أ4

يـ١ٜٝٓ مبع٢ٓ أْٗا ؾاقـ٠ ي١ًٜٛٗ ا ،ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓٚ ٚ داْب ا٫يتناّ بايٌعا٥لٚايبشح أ

 .هائَ ا٭

ىل ٓا٤ طبك١ ايعًُا٤ ايقٜٔ ٜتًُٕٛٛ إْ٘ باهتجَٔ ٖقا ايتكوِٝ ٜتٔض أ اْط٬قّا

، تبك٢ يهٌ ؼلناتِٗ بايتايٞ ًٜتنَٕٛ ب٘ ؿهتٛكّا، ٚايـٜٔ بايطلم ايع١ًُٝ ايِشٝش١

يٞ ػـ بايتا، ٚؾهاك اـلاؾ١ٝايطبكات ا٭ػل٣ أنجل عل١ٓ يًتشًٌٝ املٓشلف ٚا٭
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 .ه١ًٗٚ َعبـ٠ يٝٗاايطلٜل إاـلاؾ١ ٚايبـع 

هباب اْتٌاك اـلاؾ١ هعًٓا ْتعلف ع٢ً عـ٠ علؾ١ دقٚك ٚأََٚٔ ٖٓا ؾإٕ 

  :َوا٥ٌ

اييت ٖٞ ، ٚاييت ٖٞ يف سكٝكتٗا ع١ً َٛٓٛع١ٝ يف تٛادـ اـلاؾ١ هبابع ا٭1

 .ؿيٌٝ ع٢ً ٚدٛؿ اـلاؾ١

 املٓاٖربل بني تًو اييت تًشٚ ايتُٝٝن بني اـلاؾ١ اييت تًشل بايؿهل ايـٜين ع2

  ايتؿاهري.ٚ

ى ايِشٝض يًُؿاِٖٝ اؿكعـّ اٱٚ ٌٗاؾاـلاؾ١ اييت ْتذت عٔ  ايؿلم بني ع3

يف أٓلاك  عـّ اهتٝعاب اؿكا٥ل ايـ١ٜٝٓ ٜهٕٛ هببّاٚ ٚيهٔ ٖقا اؾٌٗ ،ايـ١ٜٝٓ

هلا اؾٌٗ يف تؿاؿٟ َا عٝح ٫ ٌٜؿع  ،هاه١ٝ يًـٜٔتًشل با٭هى ايـ١ٜٝٓ ٚاملؿاِٖٝ ا٭

ايؿلؿ ٚ ٚ َا توبب٘ َٔ املاؾات يًُذتُع بٌهٌ ػاْعاق١ يًعكٌ املوًِ أتوبب٘ َٔ إ

ثاكٖا يف تعٗل آبايتايٞ ، ١ْٚٓٝات َبٝٻٚ بني تًو اييت ْتذت عٔ عُـ، ٚبٌهٌ عاّ

 اجملتُع.

  :تباع اـطٛات ايتاي١ٝممه١ٓ َٔ ػ٬ٍ اَعلؾ١ اـلاؾ١ تِبض  ع4

 .اْط٬قتٗاْكط١ ٚ ٍُٛ اـلاؾ١أع ايهٌـ عٔ طلم َعلؾ١ أ

 ى يعٗٛك اـلاؾ١ ايٓؿوٞ امل٪هِّ َعلؾ١ ايعاٌَ ع ب

 .يًؼلاؾ١١ واجملتُعات١ٝ امل٪هِّٚ ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ عز 

 .هاي يتٛادـ اـلاؾ١اٌَ ايوٝاه١ٝ ا٭ايعٛ عؿ 

، هٛا٤ ًطبٗاٚ َعلؾ١ طلم َهاؾشتٗاٚ ٍُٛ اـلاؾ١َٚٔ أدٌ ٓبط دقٚك ٚأ

  :َٔ اتباع اـطٛات ايتاي١ٝ ٫بـ ،ايؿعًٞ ع٢ً املوت٣ٛ ايٓعلٟ أّ
 

 التعسٖف مبفًّٕ ارتسافٛ ــــــ

: إٕ َا عًُا٤ ايًػ١ ؾٝكٛيٕٛأ .يف ايعلف ايًػٟٛ ايؿان١ٗ ايؿاهـ٠اـلاؾ١ تعين 

ِّ ،اهتٗٛت٘ اؾٔ «عقك٠»لدع إىل اهِ ًؼّ َٔ قب١ًٝ تـع٢ ٜأًُٗا  خ ؾهإ و

بٌ ناْٛا  ،ايكبٍٛقَٛ٘ مبا ٜل٣، يهٔ ٫ أسـ نإ ٜوتكبٌ ن٬َ٘ بايلٓا ٚ
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ؾهاْٛا  .«، ٖٚٞ سـٜح َوتًُض نقبٖقا سـٜح ػلاؾ١»: ٜكٛيٕٛٚ بْٜٛ٘هقِّ

ِّ  ،ثري، ٚيهٔ ٜوتًُشْٛ٘. ٚقـ ْكٌ ابٔ ا٭قْٛ٘هلٕٚ اـلاؾ١ ع٢ً نٌ سـٜح ٫ ِٜ

 ،«ػلاؾ١ سل» قاٍ:ْ٘ أ |نلّكٚا١ٜ عٔ ايٓيب ا٭ ،ُٓٔ سـٜج٘ يف تعلٜـ اـلاؾ١

. تهٕٛ هلا ٚاقع١ٝ ُٚش١ يهّٔا، ٚنقب سـٜجّا تهٕٛ ؿا٥ُّإ اـلاؾ١ ٫ مبع٢ٓ أ

٬ّ نقب ٚ ننقيو ؾإٕ بعض نتب ايًػ١ قـ أطًكت اـلاؾ١ ع٢ً نٌ سـٜح أ

 .ىل ايِش١ٚأهطٛكٟ ٜؿتكـ إىل ايٛاقع١ٝ ٚإ

إٕ ا٫عتكاؿ با٭ًٝا٤ اييت مل »: اـلاؾ١ ؾّاايطباطبا٥ٞ َعلِّ ٚنتب ايع١َ٬

، مل ٜعلف أػري ٖٞ أّ ًلٸ، ُٚشتٗا ، ٚمل ٜجبتَاٖٝتٗاٚ ىل سكٝكتٗاٜتٌُٛ ايعًِ إ

 .«ػلاؾ١ ق١ٔ

 تؿاهري املتٕٛ ايـ١ٜٝٓٚ نتب ايتاكٜؽٚ ٕ اـلاؾ١ يف نتب ايًػ١ٚيف احمل١ًِ ؾإ

اييت ٫ ػـ ، ٚا٫عتكاؿات اييت تؿتكـ إىل أهاي عًُٞ ايتعايِٝ ايلٚس١ٝ ٖٞ عباك٠ عٔٚ

هى ايؿهل١ٜ املب١ٝٓ ع٢ً كنا٥ن أْٗا ٫ تتٛاؾل ٚا٭، ٫ٚ ٜكبًٗا ايعكٌ، نُا هلا ٚاقع١ٝ

هلا يف ا٫عتكاؿات اييت تٓطًل َٔ  ٬َُّٓطك١ٝ ٚع١ًُٝ. ٚمبع٢ٓ آػل ؾإٕ اـلاؾ١ ػـ أ

نُا  ،ايربٖإٚ ؾاقـ٠ يًـيٌٝٚ ين ع٢ً َعطٝات غري ع١ًُٝتب، ٚاييت تاـٝاٍٚ ايِٖٛ

 .ٚ ا٫عتباك١ٜاملاؿ١ٜ أٚايتٌا٩ّ َٔ بعض ايعٛاٖل  ٖٛ اؿاٍ يف ا٫عتكاؿ باؿٓغ

يهٓٗا سني تتٛادـ  ،هلا تٛابع ػطري٠، ُٚا نإ ْٛعٗا ه١٦َٝٗاـلاؾ١ ٚتعترب 

ٚ َا ميهٔ ، أايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓٚ ىل ايتؿاهري، ٚسني تتٛغٌ إيف ايؿهل ايـٜين

 َٔ غريٖا. ًـ ٓلكّاٚأ ععِ ػطلّا، ؾإْٗا تهٕٛ أا٫ُط٬غ عًٝ٘ باـلاؾ١ املقٖب١ٝ

املِٗ يف سٝا٠ ٚ نربن ا٭ايؿهل ايـٜين بٌهٌ عاّ ٌٜػٌ اؿِّٚ ١ٝؾايتعايِٝ ايـٜٓ

ؾإٕ  ِٸَٚٔ ثٳأؾهاكٙ، ٚ يف نٌ ؼلنات٘ٚ ػ٬ق٘، عٝح ٜٓطًل َٓٗا يف أاٱْوإ

ايـ١ٜٝٓ ٜعين يف سكٝكت٘ تٛغًٗا إىل ايؿهل  ايتؿاهريٚ ؾهاكتٛغٌ اـلاؾ١ إىل ا٭

هعاؿ٠ اٱْوإ ايقٟ إمنا أكهًت  ٚقٛؾٗا أَاّ، ٚبايتايٞ ايبٌلٟ ٚإىل اؿٝا٠ ايبٌل١ٜ

ٜين ٖٞ ؾٓٛع١ٝ ايتؿهري ايـ إيٝ٘ ايلها٫ت يهٞ تٗـٜ٘ إىل طلٜل ايوعاؿ٠ ٚايؿ٬غ.

 اـلاؾ١ اْط٬قّا، بطابعٗا اـاْ. ٚبايتايٞ اؾُاع١ٝ، ٚاؿٝا٠ ايؿلؿ١ٜ اييت تهوٛ

ؿهل ايٚ ٕ ػعٌ َٔ ايؿلؿ إَا َع ٚإَا ٓـ ايـَٜٔٔ طابعٗا اي٬عك٬ْٞ قاؿك٠ ع٢ً أ
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، ست٢ تٓؿق إىل املقٖب١ٝٚ يباي ايـٜٔ يف اـلاؾ١ تَٞا تأ نجريّا .ٞايـٜين بٌهٌ نًٓ

هتو٬َ٘ املطًل يهٌ ٫ ;بايتايٞ ٜوتكبًٗا بايكبٍٛ، ٕٚ ٌٜعل بٗأ غري أعُام ايؿلؿ َأ

ٝري َواك ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ َٔ اٱهاب١ٝ تػ ٖٚٞ بقيو ايٌهٌ قاؿك٠ ع٢ًَا ٜعتكـ ب٘. 

هلعإ َا ٜوتذٝب  ،واكع بايؿلؿ مٛ اػاٙ ِٜبض َوًٛب اٱكاؿ٠تٚىل ايوًب١ٝ إ

غًب ض يًـٜٔ. نُا تعٌُ يف أايِشٝٚ عٔ اـط اؿكٝكٞ ، ؾٝٓشلفيـعٛاتٗا

 ،ايعٌل يًـٜٔٚ ع٢ً قٛ نٌ فيو ايٌعٛك باحملب١ ،هباب هٝاه١ٝ، ٚ٭ؼلناتٗا

ف ٚايٓٗٞ عٔ املٌاعل اييت تهٕٛ ٖٞ ايـاؾع ا٭ٍٚ إىل اؾٗاؿ ٚا٭َل باملعلٚ ٖقٙ

ٛٻاملٓهل. ٚيف اؾ١ًُ ؾإ  ؽًـٚ باـلاؾ١ ِٜبض عاٌَ ٖـّ خٕ ايـٜٔ سني ٜتً

ايـاؾع إىل ٚ ق٠ٛ يًؿلؿٚ ٕ ٜهٕٛ عاٌَ عن٠، بـٍ أا٫هتٔعافٚ اهتو٬ّ يًعًِٚ

ايـٜٔ أؾٕٝٛ  :ؾتِـم عًٝ٘ َكٛي١ ،ا٫هتٔعافٚ عـّ ا٫هتو٬ّ يًذٌٗٚ كؾض ايعًِ

 .ايٌعٛب

ْوا١ْٝ ٕ اـلاؾ١ تٗـؿ اجملتُعات اٱ٢ هبٌٝ ايتقنري أَا هب اٱًاك٠ إيٝ٘ عً

ْٗا ، ؿٕٚ آػل. نُا أٚ ؾلؿ، أٚ َقٖب، أٚ طبك١، أػلٕٚ آ٫ ؽتّ بـٜٔ ؿ، ٚبلَتٗا

ِّ ،تهٓٛيٛدّٝاٚ ع٢ً اجملتُعات املتؼًؿ١ اقتِاؿّٜا يٝوت قِلّا ؿ اجملتُعات ؾٗٞ تٗ

إيٝ٘ ايوٝـ ايطباطبا٥ٞ سني قاٍ: ك ٖقا َا أًا. ٚايؿكري٠ نُا تٗـؿ اجملتُعات اؿـٜج١

 َٔ فٟٚ ا٫ػاٖات ايعِٓل١ٜ ،ٕ أُشاب املعتكـات اـلاؾ١ٝإْ٘ ملٔ ؿٚاعٞ ايعذب أ

َٳ ،ٜـعٕٛ اؿـاث١ ٚايتذـٜـ ٔٵَٳٚ  ،ِْبٛا أْؿوِٗ أكباب اؿٔاك٠ اؾـٜـ٠ ٔٵٚنقا 

; ٚايتذلب١، ٚإٔ نٌ ؾهل أٚ َعلؾ١ مل اؿى :ٕ أهاي ايعًِع٢ً أ ٕٚ مجٝعّاِٜلٸ

ٕ أُشابٗا ٚإ ،ٕ تعـ عًُّا، ٚغري قاب١ً ٭ع٢ً ٖقٜٔ ايبٓـٜٔ ؾٗٞ َعلؾ١ ؾاكغ١ نٔتبت

ٙ يف سـ إٔ ؿعٛاِٖ ٖقغري َـكنني  ،٫ ٚاقع١ٝ هلا أٖٚاَّاٚ إمنا ٜعتكـٕٚ ػلاؾات

ايتذلٜب١ٝ ٚ ٕ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝإسـ٣ َعاٖل ا٫عتكاؿات اـلاؾ١ٝ; ٚفيو ٭ ٖٞ فاتٗا

أَا َا ه٣ٛ فيو ؾإْٗا عادن٠  ،ا٥ّ املاؿ١ٜ يٮًٝا٤إمنا هلا ايكـك٠ ع٢ً نٌـ اـِ

ٕ ايعٛاٖل ايطبٝع١ٝ أٚ ايٓؿو١ٝ ٫ تتهٕٛ ٝ٘، َع ايعًِ أايتٌُٛ إيٚ عٔ إؿكان٘ َطًكّا

ٚكا١ٝ٥، ٚيعـّ قـكتِٗ ع٢ً ا َٚ بٌ هلا ػِا٥ّ أػل٣ َع١ٜٛٓ ،ؾكط َٔ ايبعـ املاؿٟ

اعتربٚٙ فلؿ ، ٚفيو َا ٚكا٤ ايطبٝع١ ؾإِْٗ كؾٔٛا نٌٚ تؿوري ايعٛاٖل ايػٝب١ٝ
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َا ٫ تعٗلٙ املاؿ٠ ؾٗٛ ػلاؾ١ ٚ لٙ ايتذلب١ٕ َا ٫ تؿوِّ: إػلاؾ١ ِٖٚٚ، ٚيعٌ ايكٍٛ

كايؿ١ ٚ اي٬ٚاقع١ٝ،ٚ متوو ؾآض باـلاؾ١، ٚيعُلٟ اعتكاؿ ُلٜض باـلاؾ١

 . ايربٖإٚ ايقٟ ٜكّٛ ع٢ً ايـيٌٝ يًع١ًُٝٚ ُلو١ يًعكٌ

َا تقٖب تًو ايؿ١٦ اييت ؼوب ْؿوٗا ع٢ً ايتٝاك  نجريّا: إْ٘ ٚأٓاف قا٬ّ٥

ِّ مبلدع١ٝ ٚا٫عتكاؿ  ،ىل هٝطل٠ ايعٛاطـلاؾ١ إتٛادـ اـ ٚؾتعن ٕ ٚايتكـَٞاملتُ

ؾهاك تهٕٛ يف غايبٗا ، َٚا تنكع٘ َٔ أين ع٢ً ق٠ٛ اـٝاٍتباملٌاعل ايباط١ٝٓ اييت ت

ٞ، يهٔ َا ايٌلق تلٜـ بٗقا سِل اـلاؾ١ يف ايعامل ،ايعكٌٚ بعٝـ٠ عٔ اؿكٝك١

ِّْوٝت٘ تًو ايؿ١٦ ٖٛ أ ٌلم. يقا ؾعـّ باـلاؾ١ َٔ اي نجل اعتكاؿّإ إٔ ايػلب املتُ

ِّ  املاؿٟ يٝى ؿي٬ّٝريىل ايتؿهايلدٛع إ  ،يًشهِ باـلاؾ١ ع٢ً نٌ املعتكـات غّاَٚو

ـ ٜ٪نِّ ايٛاقعٚ ،ع٢ً اـلاؾات َٔ ايٌلم نجل سلُّاؾايػلب أ ،ٚٚهِ ايٌلم بٗا

 .فيو
 

 وٕزفٕلٕجٗا ارتسافٛ ــــــ

 ،ػ٬ق١ٝٚأ ،بعاؿ َعلؾ١ٝتبني مما هبل إٔ دقٚك ٚأٍُٛ اـلاؾ١ فات أ

  :ض يبعٔٗا باػتِاكٚكام ايتعلټ. ٚهٓشاٍٚ يف ٖقٙ ا٭ادتُاع١ٝٚ
 

 ضظ املعسفٗٛ لمخسافٛ ـــــــ ا1٧

، َٔ غري ايـ١ٜٝٓ َٓٗا ػُِّٛا، ٚؾهاكقباٍ ع٢ً املؿاِٖٝ ٚا٭ا ٜتِ اٱعٓـَ

 .تٓتعٍٚ ٕ تتٛادـأٚؾل يًؼلاؾ١ يف أ عطا٤ سٓغأؿ٢ْ ؼًٌٝ أٚ ؿكى عًُٞ ٚعكًٞ ٜتِ إ

 نجل قب٫ّٛل أٚ اهتؿواك تهٕٛ أايبوٝط١ اييت ت٪َٔ َٔ غري ؼٗكٚ د١وافؾايعك١ًٝ اي

يٮؾهاك اييت تٓطٟٛ ع٢ً  ٬ّنُا تهٕٛ أنجل تكبټ .بٗا نجل اعتكاؿّا، ٚأيًؼلاؾات

يف ٫ٚؿ٠  َٛٓٛعّٝا ًُٗا هببّا، ٚاييت تهٕٛ يف أٛي١ عك٬ّغري َكبٚ َعطٝات غري ع١ًُٝ

، ؿكاى ايعًُٞ ؾقٚكٖأَ اٱ قّااْط٬; ٕٚ اـلاؾ١ُٚـٚك اـلاؾات; ٚفيو ٭

يتِبض َع َلٚك اينَٔ تًو  ،َٔ عِٓلٜٔ اثٓني تٓتٌلٚ تٛيـ ،هى ايقات١ٝ هلاٚا٭

  :دًٗاؿٝى َٔ أ، ٚاييت ٜبقٍ ايػايٞ ٚايٓٞ عٓٗااؿكٝك١ اييت ٫ ميهٔ ايتؼًٓ
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 .ٛاقع١ٝايغري أع عِٓل ْؿاف ا٭ؾهاك ٚاملؿاِٖٝ 

 .غري ايِشٝش١ع املوًهٝات  ب

ّٸ يفٚ ١ ٚاملؼايؿ١ يًُعطٝات ايٛاقع١ٝ ؾإٕ املؿاِٖٝ غري ايعًُٝٚ ا٭ؾهاك َا ى

ِ ِٜبض ظاٖل٠ ، َٚٔ ثؾلاؿْؿٛف ٖهقا أؾهاك ٜبتـ٨ َٔ ايؿلؿ ايٛاسـ يٝٓتٌل بني ا٭

 .نبري٠َعلؾ١ٝ ٚ عٝح ٜتطًب ايٓٗٛض ٓـٖا ثٛك٠ ع١ًُٝ ،تٌٌُ نٌ اجملتُع

ايقٟ ٜهُٔ يف املوًهٝات ، ٚـ يًؼلاؾ١يعِٓل ايجاْٞ املٛيِّ اىلإَا بايٓوب١ أ

ايوًٛنٝات هلعإ َا تٓتٌل ٚ ٕ تًو املوًهٝاتـاط١٦ ٚاملٓشلؾ١ عٔ ايِٛاب، ؾإا

ْعل١ٜ أػ٬ق١ٝ،  ، ٚتِبضَلّٓٝاٚ َكب٫ّٛ ػق يٓؿوٗا طابعّا، ٚتأيف ايٛهط اجملتُعٞ

ٖٚقا ايٓٛع  ٗٗا بني ايٓاي.ٛدِّ، ٜٚكاّ هلا ايـيٌٝ ايقٟ ْٜٗا تهتوٞ ٚد١ٗ ع١ًُٝمبع٢ٓ أ

ل َا ٜتعًٖ ػّ يف، ٚبا٭َٔ اـلاؾات ٜتٛادـ يف املواسات اييت تٌػًٗا ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ

 ،قـٜوني ّاْاه، يتِٓع َِٓٗ اـلاؾ١ أٚ ايتاكى١ٝبا٭ًؼاْ فٟٚ املها١ْ ايـ١ٜٝٓ أ

ؾهإ  ،ايػاٜات ايو١٦ٝ يطبٝع١ٝ، ٖٚٞ ؾل١ُ اغتُٓٗا فٜٚٚتذاٚمٕٚ نٌ املعاٜري ا

ايعًّٛ ٚ نٌ املعاكف، ٚايعلؾإ، ٚػ٬مٚا٭ ،ايه٬ّٚ ،اؿـٜحٚ ،ايؿك٘ٚ ،ايتؿوري

، بٌهٌ ٖاتِٗ ٚأؾهاكِٖ املٓشلؾ١ َٔ ػ٬ي٘ىل ٌْل تلٸ، َٝـاِْٗ ايقٟ هعٛا إايـ١ٜٝٓ

ٕٛ عٔ ـٙ عٵبٴٚ فٟٚ ايعكٍٛ ايبوٝط١ ؿكى ػلاؾٝت٘ ع٢ً، ِٜعب يف غا١ٜ ايتعكٝـٚ ًَت

ٛٻ. ٌٚـٖا املعتكـ ايـٜيناؿكٝك١ اييت ٜٓ ٝاتِٗ اييت اهتؼـَٖٛا يقاى ايػلض، يعت آتٓ

ٛا ٜهقبٕٛ َا ناْ بٌ نجريّا ،غري ايِشٝضسٝح ؾأٚا إىل ايتؿوري بايلأٟ أٚ ايتأٌٜٚ 

قـ » ، سٝح قاٍ:نلّاهلل ا٭ع٢ً اهلل ٚكهٛي٘ ٚا٭١ُ٥ ا٭طٗاك. ٚقـ أْقك بٗقا كهٍٛ 

ٞٸ ع، ٚناْت املعٟٓٛ ه٬سِٗ ايكاطٚ ؾهإ ايتشلٜـ ايًؿعٞ. «اب١ايهقٸ نجل عً

ؾهاْٛا  ، ٚتِٓٝع ايٌؼِٝات ايعًُا١ٝ٥ أٚ ايتاكى١ٝ.سـاخ ايتاكى١ٝاينٜاؿ٠ يف ا٭

١ هذٌ هلا ايتاكٜؽ َٛاقـ بطٛي١ٝ أٚ َٛاقـ غا١ٜ يف ُا عجلٚا ع٢ً ًؼ١ِٝ ؿٜٓٝنًٓ

ٜعًُٕٛ ع٢ً اٱع٤٬ َٔ ًأْٗا إىل اؿـ ايقٟ ٜتذاٚم ايطبٝع١ ْواْٞ اٱايٓبٌ 

ل يٓا ٖٚقا َا ٜؿوِّ عًٕٛ َٓٗا ًؼِٝات تؿٛم نٌ اؿـٚؿ ايعك١ًٝ.ه، ْٚوا١ْٝاٱ

ٕ ايؿ١٦ ظاٖل٠ ٚٓع ا٭ساؿٜح ٚايلٚاٜات ٚايكِّ ايهافب١. ٚيف ظٌ ٖقٙ ا٭دٛا٤ ؾإ

ٟ ايقٜٔ يـِٜٗ ايعك١ًٝ ايلٚا١ٝ٥، أٚ أعِا١ْ ؿ١ٜٝٓ ع١ًُٝ َٚعلؾ١ٝ، اييت ٫ تتُتع 
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ِبض ٕ املعاكف ايـ١ٜٝٓ تٚا١ٜ، ٚيٝى ع٢ً ايـكا١ٜ، ؾإتؿكِٗ ع٢ً ايلٚ ٜعتُـٕٚ يف تـِٜٓٗ

 ، مما ٜعينلكمبا ٜكؿٕٛ َٓٗا َٛقـ املعاكض املتشذِّيف ْعلٖا غري فات دـ٣ٚ، ٚ

، جملتُع١ٝاٚ ايٌؼِٝات اـلاؾ١ٝ يف ايق١ٖٝٓ ا٫دتُاع١ٝٚ ايٛقا٥عٚ تعُٝل ا٭ؾهاك

ايتعكٌ ٚ ٕ غٝاب ايعك١ًٓإ .اكا٫هتكلٚ عطا٥ٗا ؾل١ُ ا٫هتُلاك١ٜ، ٚإتجبٝت دقٚكٖاٚ

يف َاّ ايعكٌ اجملاٍ أ نًُا ؾتضادـ ا٭ؾهاك اـلاؾ١ٝ ب٬ َٓامع. ٚـ ٚتٜٛع٢ٓ تٛٗي

ٖإ ايعًُٞ يف ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً ا٭ًٝا٤ عطٝت ايؿل١ُ يًربَٓاق١ٌ ا٭سـاخ ٚايٛقا٥ع، ٚأ

هتطاع ا، ٚه٬ّ اؿلُا ناْت ايؿل١ُ َٓاهب١ يتٛادـ اٱنً ،سـاخٚاهتٓطام ا٭

، ْٚأ٣ ب٘ عٔ ا٫ملاؾات ايؿهل١ٜ ْوإايـٜٔ ايلؾع َٔ ايك١ُٝ اٱْوا١ْٝ يٲ

 ه٬ّ ؿٜٔ ايعكٌايـ١ٜٝٓ; ٭ٕ اٱايتٛدٝٗات ٚ عٔ اـلاؾ١ٝ يف نٌ املعاكف، ٚػ٬ق١ٝٚا٭

ٙٹ ﴿: ايكٌلٟٚ ايوطشٞايتؿهل ٚ ٫ٚ تٛدـ ؾٝ٘ َواس١ يًذٌٗ ،ؿٜٔ ايعًِٚ ٖٳقٹ ٌٵ  ُق

ٔٔ اتٻبٳعٳٓٹٞ َٳ ٚٳ ْٳِا  ِٹريٳ٠ٺ َأ ٌٔ ﴿(، 108ٚ)ٜٛهـ:  ﴾هٳبٹًٝٹٞ َأؿٵعٴٛ ٔإَي٢ اهللٹ عٳ٢ًَ بٳ اؿٵعٴ ٔإيٹ٢ هٳبٹٝ

ٔٴ ٞٳ َأسٵوٳ ٖٹ ٗٴِ بٹاٖيتٹٞ  ٚٳدٳاؿٹِي ٓٳ١ٹ  ٛٵعٹَع١ٹ اَؿوٳ ٚٳامَل ُٳ١ٹ  ٌِّلٵ ﴿ (،125)ايٓشٌ:  ﴾كٳبَِّو بٹاؿٹِه َؾبٳ

٘ٴ عٹبٳاؿٹ  ٓٳ ٕٳ َأسٵوٳ ٝٳتٻبٹعٴٛ ٍٳ َؾ ٛٵ ٕٳ ايَك ُٹعٴٛ ٔٳ ٜٳوٵتٳ غريٖا ٚ ؾٗقٙ اٯٜات(. 18ع  17) اينَل:  ﴾اٖيقٹٜ

ٔ املب٢ٓ ايكلآْٞ يف ايتعاٌَ َع نٌ ا٭ؾهاك ٚا٭سـاخ ٚنٌ َا ٜعلض ع٢ً تبِّ

كٌ يف تعترب ؿع٠ٛ إىل ؼهِٝ ايع، ٚايٓعل١ٜٚ سٝات٘ ايوًٛن١ٝ َا ىّ ْوإ يفاٱ

 ظاٖلٖا ،بايتايٞ ٜهٕٛ امللدع يف نٌ ؼلنات ايٓؿىٚ ،املاؿ١ٜ ٚايلٚس١ٝاملوا٥ٌ 

ؾٗٓاى ايهجري َٔ  ،ىل اهتعُاٍ ايعكٌ ع٢ً ايكلإٓٚباطٓٗا، بٌ مل تكتِل ايـع٠ٛ إ

، ٌعٗكتىل ايٚعٔ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاك ؿعٛا ؾٝٗا إ |ا٭ساؿٜح املل١ٜٚ عٔ ايٓيب ا٭نلّ

َا قوِ اهلل » :أْ٘ قاٍ |ٓيب ا٭نلّكٟٚ عٔ اي ٚأًاكٚا بٛٓٛغ إىل ق١ُٝ ايعكٌ.

َاّ . ٚكٟٚ عٔ اٱ«ؾّٓٛ ايعاقٌ أؾٌٔ َٔ هٗٛ اؾاٌٖ ،ؾٌٔ َٔ ايعكٌأ يًعباؿ ٦ًّٝا

. «ُا بني ايعباؿ ٚبني اهلل ايعكٌاؿذ١ ؾٝ، ٚسذ١ اهلل ع٢ً ايعباؿ ايٓيب» :×ايِاؿم

يهٌ ٤ًٞ » :|نلّ. ٚكٟٚ عٔ ايلهٍٛ ا٭«ايعكٌ ؿيٌٝ امل٪َٔ» ٚيف كٚا١ٜ أػل٣:

أغ٢ٓ ايػ٢ٓ » أْ٘ قاٍ: ×نُا كٟٚ عٔ اٱَاّ عًٞ .«، ٚآي١ امل٪َٔ ٚعـت٘ ايعكٌآي١

ايـٜٔ ٫ ًِٜش٘ إ٫ »: ْ٘ قاٍ. نُا كٟٚ عٓ٘ أ«، ٚأنرب ايؿكل اؿُلايعكٌ

  «.ع٢ً قـك ايعكٌ ٜهٕٛ ايـٜٔ» . نُا قاٍ:«ايعكٌ
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كٚاٜات أ١ُ٥ أٌٖ ١ ٚايٓبٜٛساؿٜح إٕ ايٓاظل إىل نٌ تًو اٯٜات ايكلآ١ْٝ ٚا٭

 لّاٜكـ َتشِّ ٌ ٚا٫ستهاّ إىل ايعكٌ،عٗكتىل اي، اييت تـعٛ مجٝعٗا إ^ايبٝت

ٜتكبٌ ايهجري َٔ ٚ ؾهاكايؿلؿ املوًِ ع٢ً نٌ ا٭نٝـ ٜكبٌ فاى  :َتوا٬ّ٥ٚ

ِٜٓاع يًؼلاؾات ٚايتشلٜؿات ٚا٭ساؿٜح املٛٓٛع١ َٔ ؿٕٚ أؿ٢ْ ٚنٝـ  ؟!ايٛقا٥ع

ت املػايطاٚ نٝـ ٜبين عكٝـت٘ ٚٚدٛؿٙ ايتاكىٞ ع٢ً ا٭ٖٚاّ !نًؿ١ أٚ دٗـ عكًٞ؟

 !ايتاكى١ٝ ٚايتؿاهري اـلاؾ١ٝ؟

ٕ تهٕٛ هلا ايؿ١٦ اييت تًتنّ بايـٜٔ َٔ ؿٕٚ أٚيعٌ ٖقا َا ٜؿول اكتطاّ تًو 

، يف أسٔإ اـلاؾ١ ٚٚقٛعٗا يف ٫ تلبطٗا بايؿ١٦ ايعًُا١ٝ٥ ع٬ق١، ٚسِا١ْ ع١ًُٝ

ّٕ ًلانٗا. نُا ٜؿول نقيو يف  يًبشح هًٛى ايؿ١٦ ا٭ػل٣ اييت ٫ تعري أٟ اٖتُا

، يِاْعٞ اـلاؾات ؾتهٕٛ ُٝـّا ،ايتشكٝلٚ ٫ تتعب ْؿوٗا يف ايبشح، َٚٛك ؿٜٓٗاأ

 .ٚأك١ٝٓ ه١ًٗ يٌٓل ا٭ؾهاك املٓشلؾ١ ٚاـلاؾ١ٝ

ػقٚا كا١ٜ باملعاكف ٚايعًّٛ ايـ١ٜٝٓ إفا مل ٜأهلِ ؿ ٔٵَٳٚ ٕ عًُا٤ ايـٜٔنقيو ؾإ

ـٸ مل ، ٚٚظًٛا ػاكز ايٛاقع ،املهإ بعني ا٫عتباكٚ ل اينَإات اييت ٜؿلٓٗا تػٝټاملوتذ

 ايتـٜٔٚ ٕ اهل٠ٛ بني املعاكف ايـ١ٜٝٓ، ؾإٗٛا بطلم ع١ًُٝ داؿ٠ حملاكب١ اـلاؾ١ٜتٛدٻ

بايتايٞ هٝهٕٛ نٌ ، ٚنجلٚاملع١ٜٛٓ يًتـٜٔ ٚايـٜٔ هتتوع أنجل ؾأ ايك١ُٝ املاؿ١ٜٚ

 َٔ عًُا٤ ايـٜٔ ٚا٫ملاؾات ايؿهل١ٜ ٚاملاؿ١ٜ. ؾاملطًٛب يًؼلاؾات ٚاسـ َٓٗا ٖـؾّا

 تك١ٓ بايعًّٛ ٚاملعاكف ايـ١ٜٝٓ إٔ ٜهْٛٛا َِاؿٜل هلقٙ ايلٚا١ٜ:َٚ هلِ َعلؾ١ ٚاهع١ ٔٵَٳٚ

ـ ايػايني ٚاْتشاٍ املبطًني ٜٓؿٕٛ عٓ٘ ؼلٜ ٌٖ ايبٝت يف نٌ ػًـ عـ٫ّٚ...إٕ ؾٝٓا أ»

 .«ٚتأٌٜٚ اؾاًٖني...

ّٸ ايتشلٜـ  تهُٔ يف قاكب١ عسوب ٖقٙ ايلٚا١ٜ  ع ٚىلايعًُا٤ ايلباْٝني ا٭ ؾُٗا

ايـٜٔ َٔ نٌ ايٌٛا٥ب.  ؾلٚعٚ ٍُٛٚؿؾع ايباطٌ ٚايٛقٛف أَاّ اـلاؾات ٚتٓك١ٝ أ

 :٬ٜٚسغ إٔ ايلٚا١ٜ ؼٌُ يف اؿـ ا٭ؿ٢ْ ػطابني اثٓني

ٓٸٚ ؾنيباحمللِّ ايـٜٔ ْ٘ يعلٚف فات١ٝ ابتًٞع إ1 كٚا َـاك اٱؾلاط اعني ايقٜٔ ؿاايٛ

  .ُشاب اـلاؾاتٚأ ؾلاطٞٚايتأٌٜٚ اٱ

ؿٛا ع٢ً َل ٚق وًُٕٛ عٓا٤ احملاؾع١ ع٢ً ايـٜٕٔ ايعًُا٤ املؼًِني ايقٜٔ ع إ2
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ٚ ، هٛا٤ يف داْب٘ ايٓعلٟ أَاّ اـلاؾات اييت ؿكت بايـٜٔاينَإ ٚيف نٌ َهإ أ

َٔ َٓطًل ايؿعٌ  بٌ ،يٝى َٔ َٓطًل ا٫ْؿعاٍ ،يهٌ فيو َتٝكِّعنيٚظًٛا  ،ايعًُٞ

ٓٸٚ ِْٗ ػآٛا ايعـٜـ َٔ املعاكى ايع١ًُٝ َع ُاْعٞ اـلاؾاتٚايـؾع، يقا ؾإ  اعنيايٛ

يف ظٌ مَإ نإ ٚ كضؾني، ٫ٚ هب تٓاهٞ إٔ ا٫ه٬ّ ْؿو٘ قـ بعح إىل أاحمللِّٚ

ى يف َهإ غًب ؾٝ٘ ا٭عُاٍ، ٚتأهٻٚ يًؼلاؾ١ ايه١ًُ ايؿٌِ يف نٌ ا٫عتكاؿات

 فٖإكٖا ٚثباتٗا يف ا٭ٚٚقـ ٓـٖا كغِ ػقټ ،يف ا٫ػ٬مٚ املعتكـا٫ملاف يف 

ـع٠ٛ اؿل ايٚ بح املٓٗر ايكِٜٛ، ٚاهتطاع باٱػ٬ْ ٚايتأٜٝـ اٱهلٞ إٔ ٜجايكًٛبٚ

ايتؿهل ٚ ٕ ٜلنن ايعكٌ، ٚأاـلاؾاتٚ ٚثإيتشلٜل ايعباؿ َٔ عباؿ٠ ا٭ُٓاّ ٚا٭

. ٚقـ ُٚـ ايعًِٚ ىل اهتعُاٍ ايعكٌٚايعـٍ ٚإَٔ ؿعٛت٘ إىل ايتٛسٝـ  ايعًُٞ اْط٬قّا

ٌٴ َيؿٹٞ ﴿ ، سني قاٍ:ػ٬م املٓشلؾ١ باي٬ٍٔايعك١ًٝ اـلاؾ١ٝ ٚا٭ َٹٔ َقبٵ ٚٳٔإٕ َناْٴٛا 

َټبٹنٕي  ٍٕ ، اي٬ٔي١ٚ ـٕٚ بأغ٬ٍ اؾٌٗنُا ُٚـ ايكّٛ بأِْٗ َكٝٻ. (2)اؾُع١:  ﴾ٓٳ٬

ُٚـ ايٓيب ا٭نلّ بأْ٘ نُا . ٚأْ٘ دا٤ يٝشلكِٖ َٔ إُلِٖ ٚأغ٬هلِ تًو

، ايتشلك َٔ عباؿ٠ َا ه٣ٛ اهللٚ املواٚا٠ٚ َبعٛخ باهلـا١ٜ، َٚبعٛخ بايوعاؿ٠ ا٭بـ١ٜ

 .إىل عباؿ٠ اهلل ايٛاسـ ا٭سـ
 

 ـ ا٧ؾٕه البطٗهٕلٕجٗٛ لمخسافٛ ــــــ2

بعاؿ اؿكٝك١ٝ يتًو ايؿ١٦ يٛدٞ يًؼلاؾ١ ٜواعـ ع٢ً َعلؾ١ ا٭ايتشًٌٝ ايبوٝهٛ

املعليف ٚ تؿتكـ إىل ا٫كتباط اؾـٟ يهٓٗاٚ ىل اٱه٬ّتوب إيت تَٓٔ ايٓاي اي

 .ايـ١ٜٝٓ عًُّٝاٚ نُا أْٗا ٫ تٓاقٍ َؿاُٖٝٗا ا٫عتكاؿ١ٜ ،ا٫عتكاؿ١ٜٚ باملوا٥ٌ ايـ١ٜٝٓ

ٚيهٞ  ، ٫ٚ تٛيٞ أ١ُٖٝ ملا وً٘ ٚولَ٘.ؾٗٞ ٫ ت٬سغ ايك١ُٝ ايؿع١ًٝ يًتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ

 ؾهاك املٓشلؾ١اؾاْب ايٓعلٟ ؾٗٞ تكبٌ ع٢ً ا٭ تعٛض ايٓكّ ايقٟ تعٌٝ٘ يف

بقيو ايتػط١ٝ ع٢ً ا٫ٓطلابات  قاٚي١ّ،ؽ٬ٝتٗا ؿّٜٓاٚ ٖٚاَٗاأٚػعٌ  ،اـلاؾاتٚ

، ٚعـّ ا٫ْوذاّ بني إ٤٬َات ايعكٌ ٚإ٤٬َات ايلٚس١ٝ اييت تعاْٞ َٓٗاٚ ايؿهل١ٜ

ٌٸ ،ايٓؿى  بايجٛابت ٢ املىٸٕ هًٛنٗا ٖقا ٜعٌُ عًعٔ أ غاؾ١ًّ ،فيو بايـٜٔ ؾتوُٞ ن

 .ٜعٌُ َع َلٚك ايٛقت ع٢ً تػٝري ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ ٚٚٓع اـلاؾات َهاْٗا، ٚايـ١ٜٝٓ
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ٕ ايتكًٝـ ا٭ع٢ُ ٖٛ ايع١ً ـٕٚ أعًُا٤ ايتاكٜؽ ٜ٪نِّٚ ٕ عًُا٤ ايٓؿىَٚٔ د١ٗ أػل٣ ؾإ

ٟ بٗا، ؾايقٟ ٌٜٓـ ايتـٜٔ َٔ غري إٔ ٜبقٍ أ حايتٌبټٚ ا٭ٚىل يٲقباٍ ع٢ً اـلاؾات

 ،ؾهاك اييت ٜتبٓاٖأَ ا٭ ٕ ٜتشكل ؾعًّٝا، َٚٔ ؿٕٚ أكٝلٗٛؿ يف ايبشح ٚايتشف

ع٢ً  ط٬ي١ّٚيٛ إ ذٔلؾٗٛ مل ٜٴ ،ايٛٓاعنيٚ اع اـلاؾاتيك١ُ ها٥ػ١ يِٓٸٚ ٜهٕٛ عل١ٓ

 ٚدٛؿ اـايل بطلم َٓطك١ٝ ٚأثبتتلت ايعٛاٖل ايه١ْٝٛ ايهتب ايؿًوؿ١ٝ اييت ؾوٻ

، اكتباط ايعًٌ ايٓاق١ِ ٚايع١ً ايتا١َ باملعًٍٛٚ ٓت قإْٛ ايع١ًٝنٝـ بٝٻ، ٚعك١ًٝٚ

بهٌ ٚ يتذـِٖ ،نٝـ ٜوري ايهٕٛ ٚؾل ْعاّ قهِ ٌٜٗـ بايٛسـا١ْٝ هلل تعاىلٚ

، ًٗا، ٜٚٓوبٕٛ ا٭َٛك إىل غري عًَٛك بطلم دناؾ١ٝلٕٚ َا ٜعرتِٓٗ َٔ أهٗٛي١ ٜؿوِّ

تٓاؾ٢ ٚا٫عتكاؿ ٖٛ َا ٜ، ٚايتؼ٬ٝت باملعكٛي١ٝ ٚايٛاقع١ٝٚ وهُٕٛ ع٢ً ا٭ٖٚاّٚ

ٕٸ» بايتٛسٝـ: ـٸ ؾ٬ ٚاسـ٠، ساٍ ع٢ً اؿٛاؿخ أَاّ ٜكـ إٔ ميهٔ ٫ اٱْوإ ؾإ  إٔ ب

 ٜلدع ؾإْٸ٘ يًٓ٘، َٛسـّا َ٪َّٓا اٱْوإ نإ ؾإفا.. .ع١ً ساؿث١ يهٌ ا٭َل آػل هـ

 ايػٝب عامل مبكـاك، عٓـٙ ٤ ًٞ ؾهٌ ؿهُت٘، طبكّا تعاىل املكـه١ فات٘ إىل ايعًٌ

 ؾوتشٌ ايطبٝعٝني املعًٍٛٚ ايع١ً ؼًٌٝ يف ايعًِ إىل اهتٓـ يٛٚ .املتعاٍ ايهبري ايٌٗاؿ٠ٚ

ـٸ ٫ أٖٚاَّا. .هلا أهاي ٫ ػلاؾاتٚ أٖٚاَّا هٝٓتر ؾإْٸ٘ إ٫ٓٚ ،ّٜٔاأ ٌَهًت٘  ..هلا س

 َٔ ٜتشلى ايطا٥ل كأٚا إفا اؾا١ًٖٝ علب نإ :َج٬ّ .ايوٝٸ٧ ايؿأٍٚ «لايتطٝټ» أسـٖاٚ

ٚٸٙ ايٌُاٍ مٛ ايُٝني  مٛ «ايٝواك» ايٌُاٍ َٔ ٜتشلى كأٚٙ إفاٚ ،سوّٓا ؾأ٫ّ عـ

ـٸٚٙ ايُٝني  اـلاؾات َٔ غريٖاٚ .اهلنمي١ أٚ اـولإ ع٢ً ؿي٬ّٝٚ ،ه٦ّٝا ؾأ٫ّ ع

 ٫ فتُعات يف ايهجري ا٭ٖٚاّٚ اـلاؾات ٖقٙ قبٌٝ َٔ ٜٛدـ ايّٝٛٚ .عٓـِٖ ايهجري٠

 ع٢ً «ممًش١» هكطت يٛ عٝح املعلؾ١،ٚ ايعًِ سٝح َٔ ِْلّا سككت إٕٚ ،باهلل ت٪َٔ

 عب امللقِ ايهلهٞ أٚ ايبٝت أٚ ايـاك َٔ ٜوتٛسٌٕٛٚ ...نبري سٍـّ إىل أقًكتِٗ ا٭كض

 نجل ٌَرتٕٚ ؾٗٓاى .ناهـ٠ غري كا٥ذ١ ايؿأٍ أُشابٚ املٓذُني هٛم مايت َاٚ ،13

 .«ايبؼتٚ يًطايع»

، ٖٞ ْتاز ؽ٬ٝت ْٗاٜت٘ٚ بـاٜت٘ ،ْوإؾاـلاؾات اييت تتشـخ عٔ َِري اٱ

َٳ ،ْوإ ْؿو٘ٚأٖٚاّ اٱ ، ٜلتبط مبا ٚكا٤ ايطبٝع١ واٍٚ قٛ نٌ ٤ًٞ ٔٵسٝح ٖٓاى 

ٕ ِٜبض ايعًِ املاؿٟ ٢ ْعلٜتِٗ املاؿ١ٜ، ؾِٗ ٜلٜـٕٚ أعً َبّٓٝا ست٢ ِٜبض نٌ ٤ًٞ
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دـ يف ُٝٓا ٜٛب ،تعاىلٚ اهلل هبشاْ٘ ، ٚإٔ ع١ً ايعًٌ ٖٞ املاؿ٠، ٚيٝىميإَهإ اٱ

ـٻايطلف املكابٌ ؾ١٦ أػل٣ ؼاٍٚ أ َٔ نٌ ، ٚهاتٕ ػعٌ َٔ نٌ ايعٛاٖل َك

ـٸ نٌ َا ِٜٓع٘ ٚ بٌ نٌ َا ٜعٌٝ٘ ،ْوإ اػتٝاكّا، ٫ٚ ترتى يٲٜونيايٌؼِٝات ق

ؿكٝك١ إٔ هبب تؿلٜط ٚإؾلاط ايؿ٦تني ٜلدع ا. ٫ٚ ؿػٌ ي٘ يف ايهٕٛ، ٖٚٛ َٔ ايوُا٤

ؾ٬ ايؿ١٦ اييت تٓؿٞ  ٚهٝهٛيٛد١ٝ ٚتٓاقٔات ؾهل١ٜ. إفّا١ هباب ْؿوٝ أىلإٌُ يف ا٭

ٕ ٔ أٖٚقا ٜبِّ ايٌٗاؿ٠ تعٌٝإ ايتٛامٕ ايٓؿوٞ. ٫ ايؿ١٦ اييت تٓؿٞ عاملٚ عامل ايػٝب

 عامل ايٌٗاؿ٠ ٜوبب املاؾّاٚ غٝاب ايؿِٗ اؿكٝكٞ يطبٝع١ ايع٬ق١ بني عامل ايػٝب

 َلٚعّا اؾات ْؿو١ٝ ٚتعًكّايعٗٛك امل قطب١ٝ يف ايتؿهري، نُا ٜهٕٛ َٛدبّاٚ

نؿتض بعض  ،ايتٓب٪ بأًٝا٤ٚ ا٫عتكاؿ بايؿأٍ، :أؾهاك َجٌ بايؿهل اـلايف ٚهٝطل٠

َا ٜتبع نٌ ٖقا ، ٚامللآ٠ٚ ايكلا٠٤ ع٢ً املا٤ٚ ،قلا٠٤ ايؿٓذإٚ ،ػط ايلٌَٚ ،ايهتب

اهتذ٬ب ٚ ،ا٫ط٬ع ع٢ً ايػٝبٚ ،ايهٌٛؾاتٚ َٔ ا٫عتكاؿ ظلٟ ايهلاَات

 أهى َا تعاْٝ٘ بطلم غري ع١ًُٝ غري َوتٓـ٠ إىلٚ ط٬ع ع٢ً ػباٜا ايٓؿىا٫، ٚايلمم

، بأمسا٤ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاكٚ ُؿات اهلل اؿو٢ٓٚ مسا٤عك١ًٝ، ٚيهٔ ٜنػلؾْٛٗا بأ

٫هتكطاب فٟٚ  ايٛاقع ب٤ٌٞ; إىل ، ست٢ ؽؿ٢ سكٝكتٗا اييت ٫ متتٸؿع١ٜٝٚلؾكْٛٗا بأ

 اؿٌٝ ع مبٗاك٠ع ٚ ق٘متنِّ ٖقا عاملّاايعكٍٛ ايبوٝط١ ٚايوقز َٔ ايٓاي، يٌٝهٌ نٌ 

ؾتِٗ ايوطش١ٝ بايـٜٔ َٔ د١ٗ أػل٣. ٚنٌ ٖقا َعلٚ دٌٗ ايٓاي، ٚاــع َٔ د١ٗٚ

 ايؿلاؽ ايلٚسٞ ايقٟ ٜرتن٘ اؾٌٗ عكٝك١ َٔ أدٌ إًباع ايلغبات ايٓؿو١ٝ ٤ٌَٚ

ايقٟ ، ٕٚإٕ أععِ َا يف ٖقا ايهٕٛ إٔ اٱه٬ّ دا٤ بايكلآ سكٝك١ ايهٕٛ.ٚ ايـٜٔ

ـٸ ، ٚنقا مبعذن٠ ايٓيب ا٭نلّ ٚا٭١ُ٥ ععِ َا ٜهٕٛيف بعـٙ ايعًُٞ َٔ أكٚع ٚأ ٜع

ععِ ًت هريتِٗ ٚهٓتِٗ أسٝح ًٖه ،ايو٬ّٚ ؾٌٔ اي٠٬ِا٭طٗاك عًٝ٘ ٚعًِٝٗ أ

َهْٓٛات ٚ ىل سكا٥ل ايهٕٛيٓعل إأكق٢ أهًٛب يف ا، ٚمنٛفز يًتؿهل ايعًُٞ ايـقٝل

، ٔ هلا نٝـ تتعاٌَ َع نٌ تًو اؿكا٥لتبِّ ،يٝهٕٛ بايؿعٌ ٖـا١ٜ يًبٌل١ٜ ،ايطبٝع١

٫ ، ٚعٝح ٫ ٚدٛؿ ئًباب١ٝ ،نٌ ايهٕٛٚ ىل َؿاتض ايٓؿى ايبٌل١ٜٚتلًـٖا إ

ؿ ملا ىايـ ايٓعاّ ايهْٛٞ ايقٟ أٚؿع٘ اهلل يف ٖقا ايهٕٛ. ٚنٌ ٖقا سكٝك١ ٚدٛ

عٕٛ ـٸيهٔ املٌه١ً تهُٔ يف ايقٜٔ ٜتتػري مبلٚك اينَٔ ٚتػري ا٭سٛاٍ. ١ٚ ٫ ثابت
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، أؾهاكِٖ ايٓعل٠ ايوطش١ٝٚ ؿكاناتِٗؼهِ إ ٚيف ْؿى اٯٕ ،باعِٗ هلقا ايـٜٔاتٸ

َٔ  يف احمل١ًِ تهٕٛ ايٓتٝذ١ اْط٬قّاٚ ....٫عتكاؿ بايكـك٠ يًوشل ٚايٌعٛف٠اٚ

ايلغب١ ايـا١ُ٥ يف ؼٌِٝ ٚ ع٢ُٚايتكًٝـ ا٭ املعطٝات ايبوهٛيٛد١ٝ يًؿكل ايلٚسٞ

جملتُعات املو١ًُ ٚاجملتُعات ٌاك اـلاؾ١ بني ا٭ؾلاؿ يف ايف اْت اؾاٖن هببّاٚ ا٭هٌٗ

 .ْوا١ْٝ بٌهٌ عاّاٱ
 

 ــــــ ؾٕه الطٕضٕٗلٕجٗٛ لمخسافٛـ ا3٧

نًُا  ،ه٘ طبك١ ايعًُا٤، ٚع٢ً كإٔ اجملتُع: إَٔ ػ٬ٍ َا هبل ْوتطٝع ايكٍٛ

ٚايعٛؿ٠  كٝل ايٓعأّ ؼٔ ايتؿهري ايعًُٞ ٚايعكًٞ ٜهٕٛ أبعـ عع بعٝـّاٚ نإ بـا٥ّٝا

نجل . ٚبايتايٞ ٜهٕٛ أْوإ يف ٖقٙ اؿٝا٠ ايـْٝاإىل ايٛٓع ايقٟ اكتٔاٙ اهلل يٲ

 .ايعكـ١ٜٚ نجل عل١ٓ ي٬ملاؾات ايؿهل١ٜ، ٚأايبـعٚ باـلاؾات امِاكّا

 ٌ َاٚهعً٘ وِّ ،ًٝا٤ هعٌ اجملتُع يف سلزؾػٝاب ايعكٌ ٚايتشًٌٝ ايعكًٞ يٮ

نٌ فيو  ٟبايتايٞ ٜ٪ؿٸ. ٚعامل ايػٝب بٌهٌ َٓشلفَا ِٜطًض عًٝ٘ ب، ٚٚكا٤ ايطبٝع١

َٚا ٜتبع فيو َٔ  َٔ ا٭َلاض ايٓؿو١ٝ، . ٖٚقا ٫ وُٝ٘ىل قطع ايع٬ق١ بٗقا ايعاملإ

 ايتطٛك املاؿٟ ًاؾعّاٚ ٚئ ٜهٕٛ ايتطٛك ايتهٓٛيٛدٞ .ػ٬مايتش٫ٛت يف ا٭ؾعاٍ ٚا٭

يف اجملتُعات  ٚآشّا٬ٜٚسغ ٖقا  .تٛابعٗاٚ اـلاؾات هلقا اجملتُع َٔ اْتٌاك

ايلٜا١ٓ إىل َٔ  بـ٤ّا ،اْتعٌت يف نٌ َٝاؿٜٔ اؿٝا٠ٚ سٝح هٝطلت اـلاؾ١ ،ايػلب١ٝ

ّٸ يفٚ ُٓاعّٝا ّاا٫قتِاؿ، ؾهٕٛ اجملتُع َتكـَٚ ايوٝاه١ ايعًّٛ املاؿ١ٜ ٫  َا ى

ِٻٜعين أ ، ايتؿهل ايعكًٞ املعتـٍٚ ٔ بايعكٌْ٘ ٜوًِ َٔ اـلاؾات، ايًِٗ إ٫ إفا ؼ

اجملتُع ٚ ه٬َٞٚا٭َل ْؿو٘ بايٓوب١ إىل اجملتُع اٱ ٌ بايعًِ ٚاملعلؾ١ ايع١ًُٝ.ٛهٻتٚ

 فا مل ٜهٔ يًعكٌ، إٚ ايتهٓٛيٛدٞ، أعِ َٔ اجملتُع ايعِلٟ أٚ ايتكًٝـٟ أاملتـٜٔ

ـٷٚ ايٞ تبـأ ع٬َات ايؿٌٌ بايت. ٚٚهعإٔ َواس١ اـلاؾ١ تهٕٛ ؾإ ايتشًٌٝ ايعكًٞ تٛاد

 .ْواّْٝا، يهٓ٘ ٜٓٗاك إهٝاهّٝاٚ قـ ٜوتُل اجملتُع اقتِاؿّٜا ،ْعِ ٚايوكٛط.

ٕ دتُاع١ٝ ٚؿكاهات عًِ ا٫دتُاع أنـت ايـكاهات ا٫ٚ يف ٖقا ايوٝام ؾكـ أ

ٜػًب عًٝٗا ايطابع ، ٚتهٕٛ هلا َكـهات ؿ١ٜٝٓ، ٚاجملتُعات اييت تتبع ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ
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 :إعإ َا ٜػًب عًٗا طابعإ هًبٝٸهل ،ايتشًٌٝ ايعًُٞٚ ٜػٝب عٓـٖا ايعكٌ، ٚايتكًٝـٟ

; تعٌُ ع٢ً ٌْلٖا بني ايٓاي، َٚاّ اـلاؾاتع إٕ ٖقٙ اجملتُعات تؿتض اجملاٍ أ1

، ١ًُٝ اييت تٓتٗر ايتؿهري ايٛاقعٞا٭فيو بػلض ايتكًّٝ َٔ عـؿ امللانن ايـ١ٜٝٓ ٚ

 .بايتايٞ ايكٔا٤ عًٝٗا ْٗا٥ّٝا، ٚؾٗاعآأٚ أْٗا تعٌُ ع٢ً إ

بايتايٞ ، َٚٛك املع١ٜٛٓت ٫ توتؿٝـ بايٌهٌ ايِشٝض َٔ ا٭ُعإ ٖقٙ اجملتإ ع2

٣ ع٢ً ايؿِٗ ايِشٝض ٚايٛاقعٞ بامللانن ايـ١ٜٝٓ اييت تتػق هابّٝاإ ٫ تعكـ اكتباطّا

ٕ ؾإَع َلٚك ايٛقت ، ٚاملعليفٚ ا٫دتُاعٞٚ هٛا٤ يف فاهلا ايجكايف ،َٛك ايـ١ٜٝٓيٮ

ٚهاط . ٚبايتايٞ ؾإٕ ا٭ىل ايتوا٩ٍن إض َِـاق١ٝ تًو امللانتعلِّ ٖقٙ اجملتُعات

، ست٢ ٌِٜ إىل اييت تعتُـٖا تًو امللانن يٌعب١ٝ ٜٔعـ عٓـٖا ا٫عتكاؿ باملِاؿكا

، داْب اؿكا٥ل ايـ١ٜٝٓإىل  ؿاَت اـلاؾات تٌٓط ؿا٥ُّا َاٚ .عـّ ا٫عتكاؿ ايهًٞ

ايٌعب١ٝ  إىل سلَإ ا٭ٚهاطؾإِْٗ ٜوعٕٛ  ،ٝب١ٝ َٓٗاباـِْٛ َا ٜتعًل با٭َٛك ايػٚ

٢ تًو اجملتُعات ست٢ تتؼًٓ ،ٜوتبـيْٛٗا باـلاؾات، َٚٛك ايػٝب١َٝٔ اٯثاك ايلٚس١ٝ يٮ

 ٕ ايِلاع بني امللانن١ٝ ٚاؿكا٥ل ايـ١ٜٝٓ. ٚهلقا ؾإعٔ املعاكف ايٓٛكاْ ْٗا٥ّٝا

ٜهٕٛ تهًٝـ ٚ ،ايتكًٝـٟ ٜهٕٛ َلٜلّاٚ بني ايتؿهري اـلايفٚ ا٫ػاٖات ايع١ًُٝٚ

، ٚإٔ ه٬ّ اؿكٝكٞع١ًُٝ يف إْكاف اجملتُعات املتـ١ٜٓ ٚإكًاؿٖا إىل اٱتًو امللانن اي

تٓؿتض بايتايٞ ع٢ً ايعًُا٤ املؼًِني ايقٜٔ ؼهُِٗ ، ١ًُٝٚا٭ تٓتٌٗ َٔ املِاؿك

 .اينَإٚ بات املهإملاّ مبتطًٖايع١ًُٝ ٚايتؿهري ايٛاقعٞ ٚاٱ ايٓعل٠

ه١َٝ٬ ٖٛ اػاٖٗا تُعات اٱـ اجمليف ؽًٗ ؾُٔ ايعٛاٌَ اييت ناْت هببّا إفّا

، هًٛب ػاط٧، ٚإقباهلا ع٢ً ايـٜٔ بأايعًُٞٚ ٖا ايتؿهل ايعكًٞ، ٚإقِا٩اـلايف

ٝٻ .ا َٔ املٓاٌٖ ا٭١ًُٝ هلقا ايـٜٔعـّ اْتٗاهلٚ ٔ َٔ ػ٬ٍ ايـكاهات ايتاكى١ٝ ٚقـ تب

ايعكٌ،  ، ٚؿٜٔاملعلؾ١ٚ ْ٘ ؿٜٔ ايعًِٱه٬ّ نٝـ أيًُذتُعات اؾا١ًٖٝ اييت اعتٓكت ا

، ٚتوًب ىل ايجٛك٠ ع٢ً اـلاؾات اييت تٓٗو ايؿهلٚقـ ؿعا إ ،ػ٬م ايوا١َٝٚا٭

اٱْوإ قـكت٘ ع٢ً ايٍُٛٛ إىل ايهُاٍ اٱْواْٞ. ؾاٱه٬ّ ساكب ايعًِ ٚاؾٌٗ، 

 .ٚ َعلؾّٝاأ ٚ ثكاؾّٝاأ هٛا٤ عًُّٝا ،ىل تطٜٛل اجملتُعات ايبٌل١ٜٚؿعا إ
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 ــــــا٧ؾٕه الطٗاضٗٛ لمخسافٛ ـ 4

ِّ ٕ يًٌؼ١ِٝ يكـ كنن ا٫هتعُاك ع٢ً ا٫هتؼؿاف باؾاْب املعٟٓٛ امله

دٌ تعبٝـ ايطلٜل مٛ ايتوًط ع٢ً َكـكات ; ٚفيو َٔ أاملٓا١ٖٔ ي٬هتبـاؿٚ ايجا٥ل٠

بٌ ظًت ايؿ١٦  ،مل تهٔ ٖقٙ هٝاه١ املوتعُل ؾشوب. ٚع٢ً ثلٚاتٗاٚ املوتعُلات

، ٚفيو تٔعٝـ اؾاْب ا٫عتكاؿٟ ايوًِٝ ايوٝاه١ٝ اييت ؼهِ ايب٬ؿ تعتُـ هٝاه١

 عتكـات دا١ًٖٝمبايـ١ٜٝٓ  ، ٚاهتبـاٍ ايجٛابتؾهاك املٓشلؾ١بإغلاق٘ باـلاؾات ٚا٭

 ،ايعًِٚ ايؿٌِ بني ايـٜٔٚ، ايوٝاه١ا٫عتكاؿ باْؿِاٍ ايـٜٔ عٔ  :َجٌ ،ػلاؾ١ٝٚ

، باٱٓاؾ١ إىل ْواْٞيًوًٛى اٱ اعتباك اؾٗاؿ كايؿّا، ٚاؾٗاؿٚايتؿلٜل بني ايتعبـ ٚ

، ٚغريٖا َٔ ػل، ٚأْ٘ ٫ ٜٛدـ ؿٜٔ َُٗٝٔ ع٢ً اٯؿٜإ ع٢ً سلإٔ مجٝع ا٭ ؿع٣ٛ

ايٓٗٞ عٔ ٚ َل باملعلٚفا٭ؾهاك ٚايوٝاهات اييت ٖـؾٗا ا٭هاهٞ تٔعٝـ داْب ا٭

، ًهاٍ ا٫هتػ٬ٍـاؿ ٚنٌ أا٫هتبٚ ايلٚغ ايطايب١ يًذٗاؿ ٓـ ايعًِ إماي١املٓهل، ٚ

تطٝع ايتؿهري يف ْٗا ئ تو ايؿ١٦ املتـ١ٜٓ أٚ ايؿ١٦ ايعاؿي١ ؾإىلإًط١ يت ايوست٢ إفا َا آ

ٕ عكٍٛ ; ٚفيو ٭املوتعُلٚ ٚ يف اهتٓؿاك ايٌعٛب ٓـ ا٫هتعُاكاـطط ايت١ُٜٛٓ أ

ُبشت ٖقٙ ، ٚاعتربت٘ قـكٖا احملتّٛ، بٌ أًت ايعًِتكبٻ، ٚت ا٫هرتػا٤ايٌعٛب اهتًقٻ

ك َٔ ؿع٠ٛ يًتشلټ ١ٜمما ٜعين أْٗا ئ تكبٌ أ، ايٌعٛب تتُٝن با٫ْؿعاٍ بـٍ ايؿعٌ

ايوٝاه١ٝ ايعامل١ َٔ د١ٗ ايؿ٦ات ، ُٚل ايقٟ نبًٗا ب٘ املوتعُل َٔ د١ٗاٱغ٬ٍ ٚاٱ

ح يتشلٜل ايعباؿ َٔ عباؿ٠ منا بعأػل٣. ٚقـ ْوٝت ٖقٙ ايٌعٛب إٔ ايٓيب ا٭نلّ إ

دٌ قاكب١ أناْت َٔ  ؾرت٠ ايٓب٠ٛ نًٗا إٔٚ ،ا٭كض عـ٫ّ ايعباؿ، ٚدا٤ يُٝٮ

ٖٚقا َا أًاكت إيٝ٘ تهاّ إىل املٓطل ٚايعكٌ. س١ ٚتلب١ٝ ايؿ١٦ املو١ًُ ع٢ً ا٫اـلاؾ

بلاِٖٝ ُاؿف فيو نوٛف إ |نلّ: إْ٘ ملا تٛيف ابٔ ايٓيب ا٭ايلٚا١ٜ اييت تكٍٛ

ُعـ ع ايٓيب بقيو ؾًُا مس ،بلاِٖٝ: إٕ ايوُا٤ سنْت ملٛت إؾكاٍ ايٓاي ،ايٌُى

ٝٻاٚ بعـ اؿُـ، ٚاملٓرب ، ٚإٔ ٜات اهللٔ هلِ إٔ ايٌُى ٚايكُل آٜتإ َٔ آيجٓا٤ ب

. بُٝٓا يٛ نإ ايٓيب نوٛؾُٗا أٚ ػوٛؾُٗا ٫ ٜهٕٛ ملٛت أٚ ٫ٚؿ٠ أسـ

٫ٚهُٝا  يتك١ٜٛ ع٬قت٘ بايٓاي،كب ايـْٝا ٫هتػٌ ٖقٙ ايٛاقع١ ٜبػٞ َآ |نلّا٭

  هبشاْ٘ػ٬ْ هلل١ٜٛ ًٚـٜـ٠، يهٓ٘ َٚٔ َٓطًل اٱٕ َعاكٓتِٗ ي٘ ناْت قأ
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 ،ايعًِٚ هاهٗا ع٢ً اؿلتين يف أب، ٚاييت تَٔ َٓطًل ايلهاي١ اييت أت٢ بٗا، ٚتعاىلٚ

ٝٻ ، ٚيٝى مبٓطل ايعًِٚ ل مبٓطل ايعكٌٕ تؿوٻٔ هلِ إٔ ايعٛاٖل ايه١ْٝٛ هب أب

ىل ٓلٚك٠ ١ ؾل١ُ إ٫ ٚأًاك ؾٝٗا إٜأ |نلّاـلاؾ١ ٚا٭ٖٚاّ. ٚمل ٜرتى ايٓيب ا٭

 هى اـلاؾات ٚكايؿتٗا يًٛاقع.أٚ َباْٞ ايٓاي إىل مٜـ إكًاؿٚ ،قًع دقٚك اـلاؾ١

بإٔ ٜكًع نٌ  |عًٝٗا قاٍ ي٘ ىل ايُٝٔ ٚايّٝاَعاف بٔ دبٌ إ |ؾشني أكهٌ

 . يقايًشكٝك١ٚ يًعًِ ; يٛاقعٝت٘ ٚعـّ كايؿت٫٘ َا أٜـٙ اٱه٬ّايعاؿات اؾا١ًٖٝ إ

ا٫هتبـاؿ١ٜ اييت تٓتٗر ٚ م١ٜؾكـ اػتًؿت ايوٝاه١ يف اٱه٬ّ عٔ ايوٝاهات ا٫ْتٗا

ىل ٚايتشًٌٝ املبين ع٢ً اـٝاٍ ٚا٭ٖٚاّ ٱػٔاع ايلقاب، ٚاهللٚب بايٓاي إ اـلاؾ١

ٚغ٬ف ايوٝاهات  .مبشٛك٠ ايتؿهل سٍٛ اؾن٥ٝات ٚا٭َٛك ايؿلع١ٝ ،اهلاٍَ

اجملتُعات ٚإقا١َ اؿـٚؿ  ايٛٓع١ٝ ؾإٕ ايوٝاه١ يف اٱه٬ّ تكّٛ ع٢ً َبـأ إٜكاظ

ه٬ّ لٕٚ يٌ٪ٕٚ ايـٚي١ يف اٱاملوِّٚ ُشاب ايوًط١إٕ أ .ايعـاي١ ا٫دتُاع١ٝٚ هل١ٝاٱ

ع١ٝ سٝح ٕ يف ايوٝاهات ايٛٓ، ٚيٝى نُا ٖٛ ايٌأِٖ يف اؿكٝك١ يف ػـ١َ ايٓاي

ايٓاي يف ػـ١َ ايوًط١ ٚأُشابٗا. نقيو ؾإٕ ايٓعل١ٜ ايوٝاه١ٝ يف اٱه٬ّ تل٣ إٔ 

، نٝاؾًٝٞ، ؾاملٓطل املاعُاٍ نٌ ايٛها٥ٌدٌ ؼكٝل اهلـف ٫ هٝن اهتايوعٞ َٔ أ

 ، َُٗا ناْت ايػا١ٜه٬ّ، َٓطل َلؾٛض يف اٱٕ ايػا١ٜ تربك ايٛه١ًٝايقٟ ٜكٍٛ بأ

ـٻ ٚاملٓطك١ٝ اييت ؼؿغ ايهلا١َ  بٌ ٫ بـ َٔ اتباع ايطلم ايٌلع١ٝ ،ه١ ٚعع١َُٝك

يف فيو بني اؿانِ ٚاحملهّٛ. ٚقـ كأٜٓا يف  ٬ ؾلمب ،ؼؿغ ايعـٍ بني ايٓايٚ ١َيٮ

، نٝـ هاؿ ايٓعاّ ايطبكٞ ،رباي١ٝٝايًٚ عٞ ايـميٛقلاط١ٝـٸ، ٚاييت تْع١ُ ايٛٓع١ٝا٭

يف  حٝتع ،َل، ٚأُبشت ٖٞ ُاسب١ ا٭ايلقابٚ ايجلٚات هت طبك١ْنٝـ متًٖٚ

 ،ٌعب١ٝيتـدني عكٍٛ ايؿ١٦ اي ;ؾهاك اـلاؾ١ٝ، ٚنٝـ اْواقت ٚكا٤ ا٭كض ؾواؿّاا٭

ٖا َبـُأ ،ايوٝاه١ٝٚ ٚتـعٞ يٓؿوٗا ايك١َٝٛٝ ايـ١ٜٝٓ، ُربِٖٚ ـِٖتعـِٖ باؾ١ٓ يتذًٗ

 .مػلف ايكٍٛٚ عُـتٗا اـلاؾ١، ٚايهقب
 

 ــــــ ؟أُ ٌفعنواذا عمٍٗا ؟ َٖٔ ٌبدأوَ أ

 َٓطك١ٝٚ ؼـٜـ إداب١ ؿقٝك١ : َٔ أٜٔ ْبـأ؟ ٜؿلض عًٝٓإ ايو٪اٍ املٓٗذٞإ
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، ٚفيو ٖقا ايو٪اٍـ ايكلإٓ قـ سـؿ يٓا اٱداب١ املبـ١ٝ٥ عٔ . ٚهلقا ؾإْٓا لعك١ًٝٚ

ِٵ﴿سني قاٍ:  ِٵ َأُْؿوٳُه ٝٵُه ٓٴِٛا عٳًَ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيقٹٜ ٜټ (، ٚنقا قٛي٘: 105)املا٥ـ٠:  ﴾ٜٳا َأ

ٕٳ﴿ ِٹلٴٚ ِٵ َأَؾ٬ تٴبٵ  (.21)ايٓامعات:  ﴾ٚٳؾٹٞ َأُْؿوٹُه

ٚأػ٬قٓا ـٕٚ باـلاؾ١ يف َعتكـْا ٌٖ مٔ َكٝٻ ،ْؿوٓا عٔ اـلاؾ١يٓبشح يف أ

اعتكاؿات ػلاؾ١ٝ، عًُٓا ٚ ػلاؾ١ٝ ؟ أ٫ تٛدـ يـٜٓا أؾهاكعُايٓاَٚعا٬َتٓا ٚأ

ُٓا ب٘ هًٖٚ َٓا، ٚآَٓا بٗا َٔ ؿٕٚ إٔ ٌْعل بٗا؟ ٌٖ ايـٜٔ ايقٟ آبتٛادـٖا أّ ػؿٝت عٓا

ؾ١ أّ أْٓا ُٖٝ٘ َٚبتػٝات٘ عٔ ٚعٞ َٚعلىل َؿااٙ عٔ َعلؾ١ ٚبِري٠، ٚتًُٛٓا إاعتٓكٓ

، ًٚأْٓا ًإٔ ايًؿع١ٝٚ ايتشلٜؿات املع١ٜٛٓ َعٕ ٚكا٤ املٓاٖر املتشذل٠ ٚنقيو َٓكاؿٚ

ْتٗذٓا ا٫تباع ّ اْا ايـٜٔ بايبشح يف عُل َؿاُٖٝ٘ أػقٌٖ أ !ايعكًٝات ا٫يتكاط١ٝ؟

ُٻا ٜؿرتض ؾٝ٘ إٔ ٜوأنٌ ٚاسـ َٓٸ ايوطشٞ ٚايكٌلٟ؟ ٌٖ  ،ػق ؿٜٓ٘ٔ أٍ ْؿو٘ ع

َٓٗذِٗ ٚايتؿهل  ايلباْٝني املؼًِني ايقٜٔ ٜهٕٛ ايبشح ايعًُٞ أػقْاٙ عٔ ايعًُا٤

ـٸ اييتّ مٔ ٚكا٤ تًو ايطبك١ ايعكًٞ َبٓاِٖ أ أّ أْٓا كعاع ْٓعل  عٞ يٓؿوٗا ايعًِ،ت

  !ٚكا٤ نٌ ْاعل؟

ـٸ; ْ٘إٔ ْؿعٌ؟ أعتكـ أَافا هب عًٝٓا  :داب١ عٔ ايو٪اٍ ايجاْٞٚ يف اٱ ملعلؾ١  ٫بٴ

ـٻٚٓع بلْاَر ، ٚاـلاؾ١ يقٖٔ ايؿلؿٟ تٓك١ٝ ا، ٚات حملاكبتٗاا٭ٚيٜٛؿ ؾٝ٘ عًُٞ ؼ

تٛدٝ٘ عكٌ اجملتُع إىل ، ٚىل ؿيٌٝ عًُٞٚاؾُاعٞ َٔ ا٭ؾهاك ائاي١ اييت ٫ توتٓـ إ

 َٔ اتباع اـطٛات ايتاي١ٝ:  ،إؿكاى نقب اـلاؾ١

إٔ تٴوتج٢ٓ َٔ  َٔ غري ،إًاع١ ايتؿهري ايعك٬ْٞ يف َٝاؿٜٔ ايعًّٛ ايـ١ٜٝٓ ع1

 .٫ ايؿلٚع، ٚا٭ٍُٛ ٖقا

ّ  ٚ تبععاع ايِععشٝض ععع ا٫قتععـا٤ ايؿعًععٞ ٚا٫  2 تعع٘ رتعٚ |اؿكٝكععٞ يًععٓيب ا٭نععل

 .ايـ١ٜٝٓٚ يف مجٝع اجملا٫ت ايع١ًُٝ اؿٝات١ٝ ^ايطاٖل٠

ٌُٝ يف مجٝع اجملا٫ت ع إسـاخ ١ْٔٗ ؾهل١ٜ ٚؾل املٓٗر اٱه٬َٞ ا٭3

هب ايعٌُ ع٢ً »قاٍ ايٌٝؽ َطٗلٟ: نُا  ،١ُاـاٚ ايٌ٪ٕٚ ايعا١َ إؿاك٠ٚ ايجكاؾ١ٝ

، ٚايٛقٛف ٓـ نٌ ا٫ػاٖات ٚا٭ؾهاك اييت تؿتض اجملاٍ أَاّ بكا٤ ايـٜٔ سّٝاإ

 .«َٛت٘
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 .املٓاهب ٱؿاك٠ ثكاؾ١ اجملتُعٚ ٚٓع بلْاَر عًُٞ ٜتهؿٌ بايتؼطٝط ايٛاقعٞ ع4

، ملٓٗر ايعك٬ْٞع١ًُٝ ٚؾل ايًٌؼِٝات ايعًُا١ٝ٥ اييت هلا ا٭ اٍاؿٔٛك ايؿعٸ ع5

ـٸٜٚهٕٛ هلا إؿكاى ٚاقعٞ مل م ٖقا ٜهٕٛ هلا إميإ ٚؾٛ ،مَإات ا٭سٛاٍ ٚا٭وتذ

 .اجملتُعٚ ؾلاؿباملو٪ٚي١ٝ ػاٙ ا٭

، ٚإعاؿ٠ تأٌٖٝ ايتؿوري تعلٜـ اجملتُع بٗا، ٚإعاؿ٠ ًلغ املؿاِٖٝ ايـ١ٜٝٓ ع6

ل عٓٗا ا٭هتاف نُا عبٻ ٚ...أاملعاؿايعًُٞ يٲه٬ّ ٚؾل َبـأ ايتٛسٝـ ٚايعـٍ ٚاٱَا١َ ٚ

يِٝبض ا٫عتكاؿ  ،اٱَا١َٚ اي١ٜ٫ٛيتٛسٝـ ٚايٓب٠ٛ ٚيكـ مت َوؽ َؿاُٖٝٓا يف ا»َطٗلٟ: 

ٌٸٚ بايكٝا١َ مت تػٝري نجل َٔ ٖقا ؾكـ يف قًٛب ٚأؾعاٍ ايٓاي، بٌ أ َا ٜت٬مّ َعٗا ٜك

 .«ٚؼلٜـ نٌ املؿاِٖٝ اٱه١َٝ٬ ا٭١ًُٝ...

فيو بطلٜك١ ، ٚطلم قاكبتٗاٚ َعامل اـلاؾ١ٌْا٤ قإْٛ عًُٞ ٜٛٓض ع إ7

ري أٚ قٍٛ اجملتُع، أٚ إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ ع٢ً إٌْا٤ هٛا٤ بايٓوب١ يتؿه ،تـكه١ٝ

 .ناؿمي١ٝ ع١ًُٝ تع٢ٓ بٗقا املٛٓٛع بٌهٌ ًلعَٞ٪هوات أ

َا ٌٜهٌ ٚ ه٬َٞاٱاجملتُع ٚ ؾلاؿع طلغ مجٝع َا ميهٔ إٔ ٌٜتب٘ ع٢ً ا٭8

 .ساهِٚ ايٌبٗات بٌهٌ ٚآض ، ٚاٱداب١ عٔ ٖقٙابا٫كتٝٚ يـِٜٗ عاٌَ ايٌٓو

يف  تهٕٛ هببّا، َٚلاض اييت تِٝب ايجكاؾ١ ايـ١ٜٝٓ بايعًٌع ايرتنٝن ع٢ً ا٭9

 ،سـاخ نلب٤٬يف املٛٓٛعات اييت متى أ ػُِّٛا ،ـلاؾاتاىل ا٫هتو٬ّ إ

 .ايٓعلٟٚ ايوًٛى ايعًُٞٚ ايعلؾإٚ ،املٗـ١ٜٚٚ

 تتٛاؾل ،َلتبط١ بايبشح ايعًُٞ ايعُٝل، ٚإْتاز ِْْٛ تع١ًُٝٝ ع10

 ايجكاؾ١ٝٚ بعاؿ ايـ١ٜٝٓ، تٌٌُ مجٝع ا٭ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿـٜج١ٚ ا٫هتهٌاؾات ايع١ًُٝٚ

 ه٬َٞ.تعُُٝٗا يف مجٝع ايٛطٔ اٱ، ٚه٬َٞٚاملعلؾ١ٝ يًُذتُع اٱ
 

 ــــــ حتدٖد وٕقٕع ارتسافات

٣ عُّٛ ايٓاي يف اٍ ايتعلٜـ باـلاؾ١ ٚؾٔشٗا يـَٔ ايٓكاط امل١ُٗ يف ف

ايعكٌ املوًِ  ، ٚبايتايٞ تعلٜـتلهِٝ سـٚؿ ٚؾٗله١ عٓاٜٚٔ ايبشح اجملتُع اٱه٬َٞ

ِري١ٜ بايتايٞ تٛعٝت٘ مب، ٚب ايؿعًٞ يف ٖقاايبشح مبٛٓٛع اـطابٌ املؼاَطايقٟ ميجٻ
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 ،ػل١ٜٚتهايٝؿ٘ ايٌلع١ٝ ايـ١ْٜٛٝ ٚا٭ مبا يف ٖقا ،عُاي٘ايبشح بايٓوب١ يعكٝـت٘ ٚأ

ٚتتهٕٛ يـٜ٘ َعلؾ١  ،ىل نٓٗٗا، ٜٚتٌُٛ إكى اؾقٚك اؿكٝك١ٝ يًؼلاؾ١ست٢ ٜـ

; يتِٖٛٝ ايعك١ًٓٚ َا تتػط٢ بػطا٤ ايعًِ اييت نجريّا ،طلقٗا املًت١ٜٛٚ ًا١ًَ مبٓاٖذٗا

يـٜ٘ ايكـك٠ ع٢ً ايتُٝٝن بني َٚٔ ػ٬ٍ نٌ ٖقٙ اـطٛات تِبض  ايٓاي ٚتًًِٔٝٗ.

أٓؿٝت عًٝ٘ ايٌلع١ٝ ، ٚى يباي ايـٜٔيباٱه٬ّ احملُـٟ ا٭ٌُٝ ٚبني نٌ َا أ

املٓش٢ ايتذـٜـٟ ٚايتطٗريٟ هب إٔ ٌٌُٜ نٌ املعاكف ٖٚقا  غري عُـ. أٚ عٔ عُـّا

ٚتاكٜؽ ايعًّٛ  ،ايلٚا١ٜٚ تاكٜؽ اؿـٜحٚ ،ه٬ّ، عٝح ٜػطٞ تاكٜؽ اٱه١َٝ٬اٱ

مل ٜتِ ؼـٜـ ايؿٌِٝ بني اٱه٬ّ  َٚا .^هري٠ املعَِٛنيٚ ١ْٝٚاملعاكف ايكلآ

ٚ ايـٚا٥ل ، هٛا٤ يف ايـٚا٥ل ايوٝاه١ٝ أاملِٓٛعٚ ه٬ّ املهقٚباؿكٝكٞ ا٭ٌُٝ ٚاٱ

، َٚا مل ايبـعٚ ؼـٜـ اـلاؾات َٚا مل ٜتِ ،املعليفٚ احملوٛب١ ع٢ً اؾاْب ايعًُٞ

ايطلٜل أَاّ  ، ؾإْٓا ئ ْوتطٝع قطعقٛاٍ ايٓايٜتِ إسٝا٤ اٱه٬ّ ا٭ٌُٝ يف أفٖإ ٚأ

ات ا٫يتكاط١ٝ اييت تتػق٣ ا٫ػاٖٚ ايع١َٝ٬ ؾهاك ايلدع١ٝاـلاؾ١ َٚا ٬ٜمَٗا َٔ ا٭

 .َٔ ٖٓاىٚ ايوطشٞ َٔ ٖٓا ػقع٢ً ا٭

ٔ ايتعاٌَ َعٗا تبٝٻٚ ْٛع١ٝ تٛيٝـٖاٚ َٔ تٌؼِٝٓا ؿـٚؿ اـلاؾ١ ؾاْط٬قّا فّاإ

ٚ أ ،ٔ ؿٕٚ َعلؾ١ بٗاَٚ َٔ ؿٕٚ قِـ ه٧ٝٚ قباٍ ع٢ً اـلاؾ١ ٜهٕٛ يػؿ١ًإٔ اٱ

ايه١ْٝٛ ٚ يًشكا٥ل ايـ١ٜٝٓٚ فاْبتٗا يًٛاقعٚ قباٍ عًٝٗا عٔ عًِ غلاؾٝتٗاٜهٕٛ اٱ

يقا ػـ  .ل ٚمجٛؿ يف ايؿهلَا ٜٓتر عٔ ؼذټ غايبّا ايجاْٞ ٖقا ايتٛد٘. َٚع ه٤ٛ ١ْٝ

ات ايتٝاكٚ ه٬َٞايتٝاكات ايه١َٝ٬ ٚايؿًوؿ١ٝ ٚايعلؾا١ْٝ ٚتٝاكات ايجكاؾ١ ٚايتُـٕ اٱ

اب هٝاه١ٝ أٚ ؾلم َقٖب١ٝ، أٚ سنَا ىلدٕٛ إىل اجملتُع يف ًهٌ أ غايبّا ايوٝاهٞ

 ،ٚ َعِلٕ، هٛا٤ بٌهٌ تكًٝـٟ أْعلٜاتِٗٚ كا٤ِٖٜٚربمٕٚ يًٓاي آ ،ػل٣أًهاٍ أ

; ست٢ ٜتُهٓٛا َٔ هًب اـلاؾاتٚ َاّ ايؿهل اـلايفَا ٜؿتشٕٛ اجملاٍ أ ٚغايبّا

سـاخ عاطؿِٗ. ٚقـ ًاٖـ ايعامل اٱه٬َٞ ٖقٙ ا٭ٚت ُٛاتِٗأفٖإ ايٓاي ٚنوب أ

إىل قًب اؿكا٥ل  سٝح ظٗل فاى ا٫ػاٙ ايقٟ هع٢ ،ع٢ً طٍٛ تاكى٘ ايوٝاهٞ

بايتايٞ ، ٚاملًوٚ ىل ايوًط١، إىل إٔ ٌُٚ ا٭َل إىل اـ٬ؾ١ايـ١ٜٝٓ. ؾبـٍ أَل اٱَا١َ إ

عًِٝٗ بايّٓ ١ُ٥ املِْٓٛ امللدع١ٝ ايـ١ٜٝٓ ٚايوٝاه١ٝ يٮ ؾكـ عٌُ ع٢ً هًب
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، ٫ ست٢ ايؿك١ٝٗ، ٚـ٥١ٜهلِ يف قًٛب ايٓاي تًو امللدع١ٝ ايعكا ـٵمل تعٴ، ٚايٌلعٞ

علؾإ يٝجبتٛا ٚ هٝاه١ٚ ١ؿؾًوٚ اهتؿاؿٚا َٔ نٌ ايٛها٥ٌ ايع١ًُٝ َٔ ن٬ّٚ

ٕ ٖٓاى شٛا بايتايٞ اؿكا٥ل ايتاكى١ٝ. نُا ًٗـْا ع٢ً طٍٛ ايتاكٜؽ أمي، َٚبتػٝاتِٗ

َٳٚ املٗـ١ٜٚ، َـعّٝاطًع ع٢ً ا٭١َ  ٔٵَٳ بٌ  ،ايع١ُِٚ اؿع٢ اؿِا١ْ ايٌلع١ٝ ٔٵٖٓاى 

َٳ ١َ ، عٝح سلٸَٛا ع٢ً ا٭ٚٓعٛا يف َوت٣ٛ ايكـاه١، ٚدعًت هلِ ايع١ُِ ٔٵٖٓاى 

َٳٚ عرب ايتاكٜؽ تٛدٝ٘ ايٓكـ هلِ، بٌ يف  ،غ٬طِٗٚأ ػطا٥ِٗعح يف أ ٔٵاعترب نٌ 

َٚوُٝات أػل٣ َا أْنٍ اهلل بٗا ، عٔ اؾُاع١ ػاكدّا، ٚعٔ ايـٜٔ َاكقّا ،نبا٥لِٖ

سكٝك١ ايـٜٔ ٚ ٗات اييت غريت ٚد٘ ايتاكٜؽسـاخ ٚايتٛدټَٔ هًطإ. نٌ ٖقٙ ا٭

ْٚهٕٛ ٓشاٜا  ست٢ ٫ ٜعٝـ ايتاكٜؽ ْؿو٘، ،ايتٛد٘ ايٛاعٞٚ توتـعٞ َٓا ايٝكع١

َُٚٗا تِاعـت ق٠ٛ ايعٛاّ ايقٜٔ  دًٗٓا ٚاْكٝاؿْا ا٭ع٢ُ ٚكا٤ ايتش٬ًٝت ٚايٌعاكات.

ْٸ ايٝكع١ ايع١ًُٝ ٚايعك١ْٝ٬، أىلإكـٕٚ ٜؿت ايوانتني عٔ  ٚ تعاظِ ٚدٛؿ اـٛا

، ؾإٕ َُٗتٓا ٚتهًٝؿٓا ايـٜين ٚاٱْواْٞ ٜؿلض عًٝٓا إٔ ٫ اؿكٝك١ َع عًُِٗ بٗا

ٜطًع عًٝٓا نٌ ّٜٛ ه٬ّ ايقٟ عٍٝ ايػلب١ ٚايعني١، يٝٓتعٍ اٱه٬ّ اؿل ْٜرتى اٱ

ٚ َا تـعٝ٘ ا٫ػاٖات اييت يًُٛامٜٔ ايعك١ْٝ٬، أ املؼايؿ١ ٚ املٗـ١ٜٚباهِ ايعلؾإ أ

َٳ ،٢٣ ا٭س٬ّ ٚايل٩تعتُـ عً ـٻ ٔٵأٚ   ْؿوِٗ ايٓٝاب١ عٔ ُاسب ايعِلعٕٛ ٭ٜ

ىل اهلل بطلم ٛؾ١ اييت تـعٞ ايكطب١ٝ ٚايوًٛى إتًو ايؿ١٦ املتِٚ ،#اينَإٚ

ٚنٌ تًو  إىل ّْ ًلعٞ أٚ َٓٗر عك٬ْٞ عًُٞ.اػرتاعاتِٗ اييت ٫ توتٓـ ، َٚٓشلؾ١

 ه٬ّ اـلاؾات، ٚتـعٛ إىل إمنا ٖٞ يف سكٝكتٗا اػاٙ ػلايفايتٛدٗات ٚا٫ػاٖات إ

ُٻ، ٚايبـعٚ ايتٛد٘ ايػلبٞ ايقٟ كؾض نٌ ٚ ػٛف٠ َٔ ايػلبٝات أػل٣ َأؼت َو

ؿٜإ ع٢ً سل يـ١ٜٝٓ ٚنٌ ايٓعلٜات ايـ١ٜٝٓ، أٚ فاى ايقٟ ٜل٣ إٔ نٌ ا٭ايكِٝ ا

َٳ ْوا١ْٝ مجعا٤ ه٣ٛ ات ايًٝرباي١ٝ اييت ٫ تل٣ يف اٱا٫ػاٖ ٜٚعتٓكٗا، أ ٔٵبـيٌٝ ٚدٛؿ 

ٚ ايٓعاّ أعٓٛإ ايعٛمل١  كغبتٗا املتٛا١ًُ يف سهِ ايعامل ؼت، ٚهٛم يبٝع ايبٔا٥ع

 ...ايٛاسـ

، عاملٝت٘ٚ مشٛيٝت٘ٚ ،ٕايـعٛات اييت تٓاؿٟ مبلدع١ٝ ايكلإٓ ع٢ً َا هبل ؾإ بٓا٤ٶ

ين ع٢ً اؿكا٥ل تبايعك٬ْٞ ٚايتٛد٘ ايِشٝض ايقٟ ٜايبٓا٤  أ٫ّٚتوتـعٞ  ،َا ٌٜبٗٗاٚ
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ٕ ٫ ىتًـ يف نٌ ؼلنات٘ عٔ ايو١ٓ ، ٚأىل اؿكا٥ل ايع١ًُٝ، ٚايقٟ ٜوتٓـ إايـ١ٜٝٓ

٘ ٚقاٍ ب٘ ٚعٌُ ب٘ عٔ َا هٓٻٚ |نلّكٛي١ٝ ٚايوري٠ ايع١ًُٝ يًٓيب ا٭ايٚ ايؿع١ًٝ

 ٚاي١ٜ٫ٛ. ؿٜٔ اٱَا١َست٢ ٜعًٛ ًإٔ  ،ْكً٘ ت٬َقتِٗ املؼًِٕٛ، ٚ^طٗاكا٭١ُ٥ ا٭

ٛٸايقٜٔ ميجِّ ،ايعًُا٤ ايلبإْٝٛٚ ٖقا ايـٜٔ ايقٟ محٌ ْرباه٘ امللادع اب ًٕٛ ايٓ

جًٕٛ ايٌلعٕٝٛ يٲه٬ّ ٚملـكه١ أٌٖ املُ ايقٜٔ ِٖٚ، #اؿكٝكٝني يٲَاّ املٗـٟ

 . ^طٗاكايبٝت ا٭
 

 ٌتٗجٛ البخح ـــــ

ِّ ايعًُا٤ عٔ ٚظٝؿتِٗ ٕ اـلاؾ١ ٌْأت سني ؽ٢ً ١ً نًّ إىل أيف احمل

، دٗايتِٗٚ َاّ عٛاّ ايٓاي، يٝرتنٛا اجملاٍ أْؿوِٗ عٔ ايٓاي، ٚعنيٛا أايـ١ٜٝٓ

ايعك٬ْٞ ٚايعًُٞ  ايؿهل يٝكٛيٛا يف ايـٜٔ مبا ًا٩ٚا ٚنٝـ ًا٩ٚا، ٚسني تلادع فٚٚ

 ، كآؼني يوًط١ ايعٛاّ ٚفٟٚايـ١ٜٝٓ املؼتًؿ١ٚ ٚب يف املٝاؿٜٔ ايع١ًُٝعٔ ايعٌُ ايـ٩

 .اؾاَـ٠ٚ ا٫ػاٖات ايوطش١ٝ

 ،ّْاٛټتهٚ ،ٚدٛؿّا ،َٔ ػ٬ٍ ايتعلف ايهاٌَ ع٢ً اـلاؾ١، ٚػل٣َٚٔ د١ٗ أ

لت تػٝٻ، ٕٚ اجملتُعات اييت ٜهٕٛ ايـٜٔ ؾٝٗا قـ تعلض يًتشلٜـٔ أتبٝٻ ،ُريٚك٠ٚ

 ٚكٍٛ ايوطش١ٝ ايبوٝط١ ٚاملتشذل٠ أفٟٚ ايع َٕٔ ٬َق٘ ا٭١ًُٝ، ٜٚهٕٛ املتـٜٓٛ

ٌٸ ،ؾلاطٞا٫ػاٙ اٱَٔ فٟٚ  ؾٝٗا ايعًُا٤ ايلبإْٝٛ ايقٟ ٜـاؾعٕٛ عٔ ايـٜٔ  ٚق

ايهجري إٕ بايتايٞ ؾ. ٚفٖاِْٗ، تهٕٛ يًؼلاؾ١ قـك٠ ع٢ً ايٓؿٛف إىل ؿِٜٓٗ ٚأٌُٝا٭

ايبـع ٚ عطا٤ ايؿهل اـلايف، مما ٜعين إع٢ُٜعلؾٕٛ ايـٜٔ عٔ طلٜل ايتكًٝـ ا٭َِٓٗ 

 غ ايٛاؾل يف ا٫ْتٌاك.اؿ

ايكًٛب َٔ اـلاؾ١ ٚايبـع ه٣ٛ ٚ فٖإئ ٜهٕٛ ٖٓاى ع٬ز يٮَٚٔ ٖٓا 

ؾهاك بايطلم ايع١ًُٝ، ٚإعاؿ٠ ػًل ا٭ تِؿ١ٝ ايـٜٔ املتبعٚ ايًذ٤ٛ إىل ايعك١ْٝ٬ب

يعًُٞ ٚايعك٬ْٞ، ٚايعٌُ ع٢ً َاّ ا٫دتٗاؿ اٚاملؿاِٖٝ ايِشٝش١ بؿتض اجملاٍ أ املتٓٛك٠

ايعٌُ ع٢ً تلب١ٝ  بايتايٞٚ ،َٔ نٌ ايٌٛا٥بايٌعا٥ل ايلبا١ْٝ ايِاؾ١ٝ ٚ سٝا٤ ايتعايِٝإ

يف  ٕ ٜتٛادـٚا ؿا٥ُّاو٪ٚي١ٝ ايـ١ٜٝٓ ٚاٱْوا١ْٝ، ٚأى املوٻا٭دٝاٍ ايعًُا١ٝ٥ اييت تتش



 

هـ 2543م ـ  3122 صيفوالعشرون ــ  ثالثــ السنة السادسة ــ العدد ال نصوص معاصرة  

 

ايِْٓٛ ٚ ايعكٌٚ ايـعٛات ؼت فٗل ايعًِٚ ٕ تهٕٛ مجٝع ايٌعاكات، ٚأايواسات

ايـ١ٜٝٓ املٛانب١ دٛب١ ١ٝ ايِشٝش١، َع ايوعٞ ايِشٝض إىل إْتاز ا٭ؾهاك ٚا٭ايـٜٓ

َع اؿؿاظ ع٢ً  ،ايتهٓٛيٛد١ٝٚ اهتعُاٍ ايتطٛكات ايع١ًُٝ، ٚملوتذـات ايعِل

 .كٓ٘، ٚأْ٘ ػًٝؿ١ اهلل يف أْواْٝت٘، اييت تهؿٌ يٲْوإ إاملباؿ٨ ايـ١ٜٝٓ ايِشٝش١

 

 
 ىاهصاله

                                           

 



 

 

 

 الدَٖ ٔارتسافٛ

 ؟ع٦قٛ اٌطجاً أً تكاّد

 ـ ـ القسن األول

 

هحوذ حسٍي رتاًًالسٍذ 

 ًظٍرج غالب  :ترجوح

 

 ودخن ــــــ

َٳ ـاثٜٛنيغًب اؿٜل٣ أ ع٢ً اػاٙ ايتذـٜـ ٚاملعاُل٠ إٔ  ْؿوِٗووبٕٛ أ ٔٵٚ

ميإ دن٤ َٔ ايتؿهل اـلايف ٚاٱاسرتاّ ًعا٥لٙ ٚ سهاَ٘ا٫عتكاؿ بايـٜٔ ٚايعٌُ بأ

 ،ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓٚ ؿقٝك١ با٭سهاّ ع٢ً عهى أٚي٦و ايقٜٔ هلِ َعلؾ١، باـلاؾات

ايـٜٔ ٫ وٌُ يف اٱميإ بٚ ؾا٫عتكاؿ، ايػؿ١ًٚ ؿُلؾِٗ ٜلٕٚ إٔ َجٌ ٖقٙ اٯكا٤ َٔ ا

ات ايٓاي ا ٖٞ تؿوريٚإمن ،ايوًٛى ايعًُٞٚ ٚ املٓاق١ٔ يًعك١ًٓفات٘ اـلاؾ١ٝ أ

 ٭ؾهاك ايـ١ٜٝٓ تتوِ باـلاؾ١ٝ.اييت ػعٌ بعض ا ٚاهتٓباطات ايعٛاّ

هٛا٤ َا  ،ه٬ّإٕ َا هب ٬َسعت٘ يف ا٭ؿٜإ اٱبلا١ُٖٝٝ اييت ْنيت قبٌ اٱ

، اؿـٜحٚ ًاك٠تًو ايؿكلات اييت تعلض هلا ايكلإٓ باٱ ٢ٚ َٓٗا يف نتبِٗ أتبٓك

لنن ع٢ً ايتؿهل ايعكًٞ ٝع ا٭ؿٜإ ايوُا١ٜٚ تتبني إٔ مج ٚنقا ؿٜٔ اٱه٬ّ،

 .ٚايعك١ًٓ

ؿٌ اهلل ايقٟ ته، ٚػل ايهتب ايوُا١َٜٚا ىّ ايكلإٓ باعتباكٙ آ َا يفأ

هبشاْ٘ ٚتعاىل عؿع٘، ؾ٬ أسـ هاؿٍ يف ؿعٛت٘ ايِلو١ إىل ايعكٌ ٚايعك١ًٓ يف 

                                           
 



/
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 يف قٛاْٝٓ٘ ع بك٠ٛٚع  ٖٚٛ يف ٖقا ٜـعِ ، ٚا٭ػ٬ق١ٝ.ايؿك١ٝٗٚ ،ايعكـ١ٜ ،بعاؿٙمجٝع أ

 ؾُٔ ٚد١ٗ ًك١ ا٭ٚىل ع٢ً ايتؿهل ايعكًٞ.طكٛه٘ ايؿطل٠ ايبٌل١ٜ اييت قاَت َٓق اـٚ

 أٚ َعكـّا، هٛا٤ نإ بوٝطّا ،ٟ تٛادـٚايو١ٓ املطٗل٠ ايـٜٔ ٫ ٜكبٌ أ ْٕعل ايكلآ

 نٌ ايبعـ عٔ اـلاؾ١ ٚدٛؿّا ؾٗٛ ٜل٣ ْؿو٘ بعٝـّا ،يًتؿهري اـلايفٚ يًؼلاؾ١

 .اهتُلاكّاٚ

قًع دقٚكٖا ٚ ايو١ٓ لـٖا تٓطًل َٔ َبـأ قاكب١ اـلاؾ١ٚ ٕإفا ٫سعٓا ايكلآٚ

َُٗا ناْت أبعاؿٖا ٚثكًٗا; ٭ٕ اـلاؾ١ تعٌُ ع٢ً أهل ايعكٌ ايبٌلٟ ٚاٱطاس١ 

، ٖٚٞ ايتـبل ٚايتؿهل ايعكًٞ. ٚؿع٠ٛ ايعكٌ ع اييت تهلكت سـ٣ ممٝنات٘ ايطبٝع١ٝبإ

ؿؾع نٌ  ايـع٠ٛ إىلؼٌُ يف ُٓٓٗا  ؿع٠ٛ ٖٞ اـلاؾ١ىل قاكب١ ع إ ٕ نً٘يف ايكلآ

 .تؿهريٙٚ تـدني عكً٘ٚ ْ٘ علق١ً سلٜاتَ٘ا َٔ ًأ

 

 تكاد اإلض٦ً ٔارتسافٛ، مناذج ٔظٕاِس ــــــ

ع ٜـكى إٔ قاكبتُٗا يًؼلاؾ١ تتِ  ايو١ٓٚ ٕٚيعٌ ايٓاظل يف ايجكًني ع ايكلآ

 .ايلؾض ايِلٜضٚ َٓٗر ايٓكـٚ ;تٓعُٝٞ َٓٗر :هًٛبنيبأ

َا ىّ املٓٗر ايتٓعُٝٞ ؾكـ ْعُا عكٝـ٠ ايٓاي بٌهٌ إدلا٥ٞ غط٢  يفأَا 

  .ٚ ايٓكِإ، عٝح ٫ تكبٌ اينٜاؿ٠ أؾٝٗا مجٝع ا٭بعاؿ

ع ٚايو١ٓ  ٕ، أٟ َٓٗر ايٓكـ ٚايلؿ، ؾكـ كؿ ايكلآاملٓٗر ايجاْٞ َا ىّ أَا يف

اؾ١ٝ. ا٫عتكاؿات اـلٚ نٌ املعتكـات عّا ٚ ا٫ستُاٍ َهاْٚبٌهٌ ٫ ٜرتى يًٌو أ

 ٕلض بعض املٛاكؿ اييت عاكٓٗا ايكلآهٓع ،َٔ ػ٬ٍ ٖقٙ ايوطٛك، ٚمٔ بـٚكْاٚ

ٝٸٓاتًو اييت ، ٚٚٚقؿا كاؾٔني هلا ،ايو١ٓٚ نُا هٌٓري  طلم قاكبتٗا ٚقٛ آثاكٖا. ب

ًاعت بني  ، بٌيٝوت َٔ اـلاؾات، ٚإىل بعض املٛاكؿ اييت يٝوت َٔ ايٌعٛف٠

هًب١ٝ  ْتا٥رٚ ؿاتيهٔ هلا كًٖ ،ايٓاي إىل آثاكٖا عٔ طلٜل ايتذلب١تٌُٛ ، ٚايٓاي

يطلقٗا  ْعلّا، َٚا هببت ا٫ملاف يف عكٝـ٠ ايٓاي ٚنجريّا ،ع٢ً عكٍٛ ايٓاي

 ،ىل أٟ هٓـ ؿٜين; ٫ؾتكاؿِٖ إاملًت١ٜٛ ؾكـ ُعب ع٢ً فٟٚ اـربات هبٌ قاكبتٗا

 . ١ ايتعاٌَ َعٗاسا٥لٜٔ يف طلٜك ٚٚقؿٛا أػريّا
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 ٔالتطري ــــــ حمازبٛ الطريٚ ـ 1

ؾايتطري  .﴾ِٵُهعٳَٳ ِٵُنلٴطا٥ٹ﴿يكـ نإ ًعاك ايكلإٓ يف نٌ َلاسٌ ايتٓنٌٜ: 

يف ايٛقٛف أَاّ  َا نإ ايتطري هببّا نجريّاٜؽ قـِٜ َع قـّ ايٛدٛؿ اٱْواْٞ. ٚي٘ تاك

ٕ ايعـٜـ َٔ ا٭قٛاّ ايقٜٔ ؿؾعٛا عاؿتِٗ، ؾكـ فنل ايكلآطلٜل هٚ ٖـا١ٜ ايٓاي

، ٚعـِٖٚ ٫ غري ٭ِْٗ تطريٚا بِٗٔٛا اٱميإ مبا دا٤تِٗ ب٘ ايلهٌ; كؾٚ كها٫ت كبِٗ

ٓٻا ﴿ؾأٍ ًل ٚه٤ٛ، ٚ َِّ ُٳوٻٓٻُهِ  ٝٳ ٚٳَي ِٵ  ٓٻُه ُٳ ٗٴٛا َيٓٳلٵدٴ ِٵ تٳٓتٳ ِٵ َي٦ٹٔ ٖي ْٳا بٹُه ٝٻلٵ ْٻا تٳَط َقاُيٛا ٔإ

ِٷ  ﴾.عٳقٳابٷ َأيٹٝ

 بٌل١ٜ نإ دٛابِٗ ايجابت:ـري يًاٚ يهٔ ا٭ْبٝا٤ َِـك ايلمح١ اٱهل١ٝ

ٕٳ﴿ َټوٵٔلُؾٛ ّٷ  ٛٵ ِٵ َق ٌٵ َأْتٴ ِٵ َأ٥ٹٔ فٴنِّلٵتٴِ بٳ َٳعٳُه ِٵ  ْتِ إمنا (. ؾأ18)ٜى:  ﴾َقاُيٛا َطا٥ٹلٴُن

 .تٓهلٕٚ اؿكٝك١ ٭ْهِ ;َعهِ ٖٛ ؾٌ٪َهِ إمنا ،تولؾٕٛ يف إْهاك اؿكٝك١

ٚٳبٹ﴿ ×قّٛ مثٛؿ بٓيب اهلل ُاحلتطري  ْٳا بٹَو  َٻعٳَوَقاُيٛا اٖطٝٻلٵ نإ ، ٚ﴾ُٳٔ 

ٕٳ﴿: دٛاب ُاحل هلِ ّٷ تٴِؿتٳٓٴٛ ٛٵ ِٵ َق ٌٵ َأْتٴ ـٳ اهللٹ بٳ ِٵ عٹٓ ٍٳ َطا٥ٹلٴُن   (.47)ايٌُٓ:  ﴾َقا

ٓٳ١ُ ﴿ ،ْؿى املٛقـ اؾاًٖٞٚ قّٛ َٛه٢ ْؿى ايكٍٛٚنلك  ِٴ اَؿوٳ ٗٴ َؾٔإفٳا دٳا٤تٵ

ُٴٛ ٝٻلٴِٚا بٹ ٦ِّٳ١ْ ٜٳٖط ِٵ هٳ ٗٴ ِٹبٵ ٚٳٔإٕ تٴ ٙٹ  ٖٳقٹ ٓٳا  ـٳ اهلُل َقاُيِٛا َي ِٵ عٹٓ ٖٴ ُٳا َطا٥ٹلٴ ْٻ ٘ٴ َأ٫ ٔإ َٻعٳ َٳٔ  ٚٳ هٳ٢ 

ٕٳ ُٴٛ ِٵ ٫ ٜٳعٵًَ ٖٴ ٔٻ َأِنجٳلٳ  (.131)ا٭علاف:  ﴾ٚٳَيهٹ

 َا هًِ َٔ ايهتب ايوُا١ٜٚ ا٭ػل٣ ٚقٛف مجٝع أْبٝا٤ اهللٚ ٕيكـ أنـ ايكلآ

ـٸ، ٚٓـ ايتطري ٚاسـّا إهلّٝا كهً٘ َٛقؿّاٚ  ب٘ اعتربٚٙ َٔ ُٓع اٱْوإ ايٌٝطإ يِٝ

ٔٳمل ٜٴ هلٞ ٚايتشلك ايلباْٞ.ولّ املوتٔعؿني َٔ اـري اٱ، ٚكها٫ت كب٘ سـ َٔ أ وتج

ـٸٚ أسؤ |بٌ يكـ نإ ْيب اٱه٬ّ ،ٖقٙ املوري٠ َٔا٭ْبٝا٤   أنٌُ َٔ ُ

يٝهٕٛ اـري  ;ٜأَل املوًُني بايتؿا٩ٍ باـري |نإٚكؾض ايتطري ٚايطري٠. ٚ

طري ٫ سكٝك١ ي٘ ؾايت. «ٚايطري٠ يٝوت عل ،ٍ سلايؿأ»، ؾهإ ٜكٍٛ: هُِٗٗ ايـا٥ِ

نإ وب » ،نإ ػًك٘ ايتؿا٩ٍ باـري |ٚقـ ثبت إٔ ايٓيب ا٭نلّ ٫ٚ ٚاقع١ٝ ي٘.

، كًـ إىل ايتؿا٩ٍ باـريسني أ ٚقـ نإ ن٬َ٘ ْٛكاّْٝا .«ٜٚبػض ايطري٠ ايؿأٍ

َٚٔ مج١ً املٛاكؿ اييت ثبت ؾٝٗا تؿا٩ي٘ باـري َا  .«تؿا٤يٛا باـري ػـٚٙ»: |قاٍٚ

ٕ نتب ايتاكٜؽ قـ فنلت إٔ ايٓيب ...نُا أ»١َ٬ اجملًوٞ يف عاك ا٭ْٛاك: ْكً٘ ايع
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إٜلإ ٜـعٛٙ ؾٝٗا إىل  إَرباطٛك سني أكهٌ بلهاي١ إىل بلٜٚن ػولٚ |ا٭نلّ

أعاؿ ، ٚٛٓعٗا ؾٝٗاثِ عُـ إىل سؿ١ٓ تلاب ؾ ،ؾعٌُ ٖقا ا٭ػري ع٢ً متنٜكٗا ،اٱه٬ّ

: يف قاٍ، ٍٚ بٗا ػريّاتؿا٤ |ؾًُا كآٖا ايٓيب ،|إكهاهلا إىل ايٓيب ا٭نلّ

 .«ايكلٜب هٝشهِ املوًُٕٛ أكٓ٘

ٕ ايؿأٍ ٭ |إمنا أسب ايٓيب» :«سٝا٠ اؿٝٛإ»يف نتاب٘ نتب ايـَريٟ 

، إٕ قطع كدا٤ٙ َٔ اهلل نإ ع٢ً ًل، ٚاٱْوإ إفا أٌَ ؾٌٔ اهلل نإ ع٢ً ػري

  .«طري٠ ؾٝٗا ه٤ٛ ظٔ ٚتٛقع يًبـا٤ايٚ

 ِ أُشاب٘ َٚٔ تبع ؿعٛت٘ إٔ ٜأًَٛا يف اهللٜعِّ |ٚهلقا ؾكـ ؿأب كهٍٛ اهلل

ؾؿٞ قاَٛي اٱه٬ّ ايؿأٍ َعٓاٙ تأٌَ  ، ٚإٔ ٫ ٜكٓتٛا َٔ كٚغ اهلل. يقاؾًٔ٘ ػريّاٚ

  .كمحت٘ٚ أَا ايتطري ؾٗٛ ايٝأي َٔ ؾٌٔ اهلل ،اـري يف اهلل تعاىل

ا٫عتكاؿ ، ٚسٝح اعترب ايتطري با٭ًٝا٤ ،بعـ َٔ ٖقاايـٜٔ إىل أ فٖب بٌ

َٔ  ّادن٤، ٚيعكٝـ٠ ايتٛسٝـ ّآَاؾٝ ّااعتكاؿ ، َِري اٱْوإ إىل ايٌلريبكـكتٗا ع٢ً تػٝ

. «ايطري٠ ًلى» بكٛي٘: |ٖقا َا أًاك إيٝ٘ ايٓيب ا٭نلّ. ٚايٌلى ا٭نرب

َٔ ػلز ٜلٜـ » :قاٍ أّٜٔا. ٚ«أًلىكؿت٘ ايطري٠ عٔ سادت٘ ؾكـ  َٔ»: |أٓافٚ

 .«ؾلدع َٔ طري ؾكـ نؿل مبا أْنٍ ع٢ً قُـ هؿلّا

عٔ  ^يهٓ٘ كغِ نٌ ايٓٗٞ ايقٟ ُـك َٔ ايٓيب ا٭نلّ َٚٔ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاك

يت ا٫ م، ٚبني أنجل َٔ ؾ١٦ َٔ املوًُني ًا٥عّا ْٗا ٫مايت هًٛنّاؾإايطري٠ ٚ ايتطري

 هٛا٤ يف اؿٔل أٚ ايوؿل، ،ا٭ًؼاْ يف َا ىّ سٝاتِٗؼـؿ َواك ايعـٜـ َٔ 

َِاؿؾتٗا يًٛاقع عٓـ بعض ا٭ًؼاْ أٚ يف ، ٚيبعضَٔ قبٌ اػلبتٗا ناْت يلمبا ٚ

 .ؼٗاتلهټٚ يف اهتُلاكٖا هببّا ،ا٭م١َٓٚ بعض ايعلٚف

ٚقـ ناْت اـطٛات ا٭ٚىل اييت اْتٗذٗا اٱه٬ّ يف قاكبت٘ يًطري٠ تأنٝـٙ 

، ٚقـ ؿعا مجٝع املوًُني إىل ا٫ْتٗا٤ ٕ ا٫عتكاؿ بٗا ًلى، ٚأيًٛاقع ع٢ً كايؿتٗا

، ل َٕٓ٘ مئٞ يف عٌُ َا تطٝٻل بأيهٔ يف امللس١ً ايجا١ْٝ أَل املتطِّعٓٗا ٚػٓبٗا. ٚ

إٔ ٚ ،ملا تطري َٓ٘ مبع٢ٓ إٔ ٫ ٜعري اٖتُاَّا ،«...لت ؾأَضإفا تطٝٻ» :|قاٍٚ

ولَ٘ َٓ٘ بقيو أكاؿ ايٌٝطإ إٔ  عً٘ ٜهٕٛ ػريّاؾً ،مئٞ يف إمتاّ َا عنّ عًٝ٘
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 ٜهلٖ٘ نإ ٜأَل َٔ كأ٣ ٦ًّٝا» أْ٘ |ؾكـ ثبت عٔ ايٓيبايتؿهري اـلايف. 

أْت، ٫ٚ سٍٛ  ٫ ٜـؾع ايو٦ٝات إ٫، ٜٚ٪تٞ اـري إ٫ أْت ايًِٗ ٫ :ري َٓ٘ إٔ ٜكٍٜٖٛطٚ

 .«٫ٚ ق٠ٛ إ٫ بو

 |أَلٙ ايٓيب ،ىلز َٔ فْب٘، َٚٓ٘ست٢ ٜتشًٌ املوًِ َٔ ايتطري إٕ ُـك ٚ 

عكٝـ٠  . هب إٔ تتأهى«نؿاك٠ ايطري٠ ايتٛنٌ»، ؾكاٍ: ٕ ٜتٛنٌ ع٢ً اهللبأ

َٔ  ،اهلنمي١ٚ نُا ايوكٛط، ايؿٛمٚ ؾايِٓل .ل يف ايٛدٛؿ إ٫ اهللع٢ً إٔ ٫ َ٪ثِّ املوًِ

ا ايهٕٛ ٫ ا٭ًٝا٤ يف ٖق، ٚؾايطايع اـري أٚ ايو٧ٝ ٖٛ عٓـ اهلل ،تعاىلٚ اهلل هبشاْ٘

أؾٌٔ َا ٜبتـ٨ ب٘ اٱْوإ عًُ٘ ، ٚمتًو يقاتٗا إٔ تهٕٛ َِـك ػري أٚ َِـك ًل

إٔ ٜتوًض با٭ؿع١ٝ املأثٛك٠ يف ٚ ،إػ٬ْ اٱميإ بكـكت٘ تعاىل، ٚايتٛنٌ ع٢ً اهلل

 .ا٭ؾهاك اـلاؾ١ٝٚ يٝكٟٛ َٔ قـك٠ ايٓؿى ع٢ً َكا١َٚ ايتُٖٛات; املكاّ
  

 ــــــ ابٛ بّاؾٔاإل ـ العني2

يـ٣ مجٝع  ّاٚاهع اٱُاب١ بايعني َٔ ايعٛاٖل اييت تعلف اْتٌاكّاٚ ايعني

َٳ ،ايٌلا٥ض ا٫دتُاع١ٝ مبؼتًـ َهْٛاتٗا ايبٌل١ٜ  ،وُع بٗامل ٜ ٔٵؾ٬ ٜهاؿ ٜٛدـ 

  .أٚ سٌِ ي٘ ا٫عتكاؿ بكٛتٗا،أٚ أُاب بٗا غريٙ ابتًٞ بٗاأٚ  ،آثاكٖا أٚ ٜلٳ

ق١ِ  يفسوب َا تقنل بعض ايتؿاهري قٛتٗا ٚ ٕ عٔ ايعنيٚقـ ؼـخ ايكلآ

ٞٻ ﴿ قٛي٘: ىل َِلإ ٜعكٛب سني تٗٝأ أ٫ٚؿٙ يًوؿل إيو . ؾكـ ْكٌ عٔ×ٜعكٛب ٓٹ ٜٳا بٳ

َټتٳَؿلَِّق١ٺ ٛٳابٺ  ٔٵ َأبٵ َٹ ٚٳاؿٵػٴًُِٛا  ـٺ  ٚٳاسٹ َٹٔ بٳابٺ  ـٵػٴًُِٛا  ايتؿاهري اييت  . ٚقـ فنلت﴾...٫ تٳ

، ؾأَلِٖ عٌل ٓلب١ ايعني ٘ ا٭سـػٌٞ ع٢ً أبٓا٥ ×إٔ ٜعكٛب هلقٙ اٯٜاتتعلٓت 

 ايطربهٞ: ؾكـ قاٍ ايٌٝؽ ،بٛابٗابإٔ ٫ ٜلؿٚا َِل َٔ باب ٚاسـ، ٚإٔ ٜتؿلقٛا ع٢ً أ

٫ٚؿ كدٌ ا فٟٚ مجاٍ ١٦ٖٝٚ ٚنُاٍ، ِٖٚ إػ٠ٛ، أِْٗ ناْٛعني; ٭ػاف عًِٝٗ اي»

 .بٛ َوًِؿؤ ٚقتاؿ٠ ٚائشاى ٚايوـٟ ٚأاٚ عٔ ابٔ عباي ،ٚاسـ

املًو قٛتِٗ ٚبطٌِٗ،  ٕ ٜبًؼ، ٚأٜاِٖسوـ ايٓاي إ: ػاف عًِٝٗ ٚقٌٝ

 .«ع٢ً ًَه٘ ٚ ٜكتًِٗ ػٛؾّاؾٝشبوِٗ أ

ٜؿِٗ َٔ هٝام ايك١ِ إٔ » ، سٝح قاٍ:ٚكؿٙ ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٖٞٚقا َا أ
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ٕ عنٜن َِل هري٣ ؾِٝٗ ٜعكٛب نإ ىاف ع٢ً سٝا٠ أ٫ٚؿٙ، ٚمل تهٔ ع١ً ػٛؾ٘ أ

ٕ عنٜن َِل نإ ٜعًِ أ ×ؾٝعكٛب ،قٟٛ ايب١ٝٓ َتٛسـ ايه١ًُ ٚاسـّا ُؿّا

نُا  ،يف َِل يٛ ناْٛا ًتاتّا، ٚهٝطًبِٗ مجِٝٗ، ٚيٛ ؿػًٛا َتؿلقني، ٚهٝذُعِٗ

 ،بٓا٤ كدٌ ٚاسـ، ٚأِْٗ أعٌل ْؿلّا نإ ٜعًِ إٔ عنٜن َِل ٜعلف أِْٗ إػ٠ٛ أسـْ٘ أ

ىل فيو بعض ع نُا أًاكت إ يهٔ ػٛف ٜعكٛب نإ، ٚ×ٖٛ ٜعكٛب ايٓيب

ٕ أ ٚ، ٚك٩ٜتِٗ فتُعني هتذًب إيِٝٗ ايعني، أبٓا٤ كدٌ ٚاسـِ أع ٭ْٗ ايتؿاهري

ٚ يعٌ مجعِٗ ، أب هلِ يف سوـ ايٓاي هلِتوبٻَٝهإ ٚاسـ هٚ يف مَإ ادتُاعِٗ

َل ايتؿهري يف قتًِٗ مجٝعِٗ، ؾهإ أٚ ، أيف ِْب ايٌلاى هلِ هٝهٕٛ هببّا

َٔ ْاك اؿوـ،  ، ٜٚربؿيٝـؾع ايعني ;بٛاب َتؿلق١هلِ بإٔ ٜـػًٛا َٔ أ ×ٜعكٛب

 .«نُا أْ٘ ٚه١ًٝ يتجبٝط عنمي١ أٌٖ ايو٤ٛ

ا٤ بين أهـ املٌٗٛؿ هلا سـ٣ ْوإٔ ايهؿاك اهتأدلٚا إ» :نتب ايتاكٜؽ ٚتقنل

، بايعني |نلّ، ؾطًبٛا َٓٗا إٔ تِٝب ايلهٍٛ ا٭ُاب١ بايعنيبكـكتٗا ع٢ً اٱ

، ْٝاتِٗٚ ايهؿاك ٜبني ي٘ قِـ ،ػل هٛك٠ ايكًِاهلل عًٝ٘ آْنٍ ست٢ ٜعتٌ ٜٚوكط، ؾأ

ْ٘ يف أَإ َٔ ، ٚأنٝـِٖٚ عاُُ٘ َٔ أفاِٖٚ ٕ اهلل ساؾع٘ٚست٢ ٜعًِ كهٛي٘ أ

 .«ًِلٖٚ َهلِٖ

ُٻا ﴿ٖٞ: ١ٜ َٔ هٛك٠ ايكًِ ٚاٯ ِٵ َي ٖٹ ِٳأك ٝٴنٵيٹُكْٛٳَو بٹَأبٵ ٔٳ َنَؿلٴٚا َي ٚٳٔإٕ ٜٳَهاؿٴ اٖيقٹٜ

ٕٷ  ٓٴٛ ُٳذٵ ٘ٴ َي ْٻ ٕٳ ٔإ ٜٳُكُٛيٛ ٚٳ ُٹعٴٛا ايقِِّنلٳ  ُٹنيٳ هٳ ٛٳ ٔإ٫ فٹِنلٷ يًِِّعٳاَي ٖٴ َٳا   .﴾ٚٳ

ٗٓاى ؾ، بٌ ايعني ٚاقع ٚسكٝك١. ٕ ايعني ػلاؾ١ يٝى ُشٝشّاؾا٫عتكاؿ بأ فّاإ

ٚقـ كٟٚ عٔ  .املٛتٚ ٕ ػًب ملٔ أكاؿت٘ بايو٤ٛ ايعًٌعٕٝٛ متًو طاق١ توتطٝع بٗا أ

نُا كٟٚ  .«، ٚإْٗا تـػٌ اؾٌُ ٚايجٛك ايتٓٛكإٕ ايعني سلٸ» :|ايٓيب ا٭نلّ

 |ٚقاٍ .«إٕ ايعني يتـػٌ ايلدٌ ايكرب ٚاؾٌُ ايكـك»أٜٔا أْ٘ قاٍ:  |عٓ٘

، ٕ يًعني ق٠ٛ توكط اؾبٌ ايٌاَؽمبع٢ٓ أ ،«إٕ ايعني توتٓنٍ اؿام» نقيو:

 .كّٓاؾتوٜٛ٘ أ

ٗا نًٓ ،م٫م با٭بِاك، ٚاٱايعني ايًٛا١َ، عني ايهُاٍ ،اٱُاب١ بايعني ،ايعني

، أٚ املعا١ٜٓ بعني فٟٚ عأٜ بعني املؼتّ :َٚٓٗا ،ُاب١ بايعنياٱَؿلؿات تعرب عٔ 
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ٚقـ ٚدـٖا  اـرب٠. نٌ ٖقٙ ايتعبريات ٚكؿت يف ايكلإٓ ٚيف ا٭ساؿٜح ٚايلٚاٜات.

 ه٬ّقع١ٝ ايعني ٚسكٝكتٗا ؾكـ قبٌ اٱيٛأ ا٫عتكاؿات ايلا٥ذ١ بني ايعلب. ٚه٬ّ َاٱ

ُبشت عًٝ٘ اعتكاؿات ، ٚيٝى مبا أاسـٚؿ ٚاقعٝتٗٚ يهٔ بٌهٌ نًٞ ٜتٛاؾلبٗا، ٚ

ـٸ َٔ اٯٜات  اْط٬قّا ع قـ ٜهٕٛ يًعني ايٛاقع ٚاملعكٍٛ. ايٓاي اييت ػاٚمت بٗا س

ٚاهتبـاٍ ساهلِ َٔ سؤ إىل ه٤ٛ،  هل٠ؿلؿ أٚ ا٭ايكـك٠ ع٢ً متلٜض اي ع ساؿٜحا٭ٚ

ِْٗ نٌ َا هـْٚ٘ يف أبـاٚ ٚيهٔ ٖقا ٫ ٜعين إٔ نٌ َا ٜعاْٝ٘ ا٭ؾلاؿ ٚا٭هل،

. إٕ َا ٌُٚ ُاب١ بايعنيهبب٘ ايعني ٚاٱ ،غريٖاٚ ٚ امل١ٝٓٗٚأَٛاهلِ َٚٛاقعِٗ ايعا١ًٝ٥ أ

، يتِبض ق٠ٛ قـكتٗاٚ ثاك ايعنيآ ِ َٔٚٓؼٻ ،يٝ٘ اعتكاؿ ايٓاي يف ايعني ؽط٢ ايٛاقعإ

يـ سواب يف نٌ ٚيِٝبض ا٭ؾلاؿ ووبٕٛ هلا أ ،دٛا٤ايو٤ٛ اييت ػٛب ا٭

 ،طؿاهلِٚأ ،عِٜٗاؿـٜح عٔ ٌَاك، ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٜٝتشإًٛ ، ٚػطٛاتِٗ

، ٫ٚ ٜٛقؿٗا ه٣ٛ كاؾ١ ايعني اييت ؽلم نٌ اؿذب ;هباب ايك٠ٛ يـِٜٗ، ٚأَٛاهلِٚأ

ـٻ ٔٵَٳ، ٚؾنيالٸأسٔإ ايع ىلا٫يتذا٤ إ ت ايعني َٔ ٖهقا ؼٖٛيعٕٛ ايعًّٛ ايباط١ٝٓ. ٜٚ

ىل ػلاؾ١ تٓاقض ٍ بايتبع َٔ سكٝك١ إ، يتتشٛىل ايك٠ٛ اـاكق١تًو ايك٠ٛ احملـٚؿ٠ إ

ٛٸ، ٚا٫عتكاؿ ايعك٬ْٞ ييت تٓتٌل ىل ٚاسـ٠ َٔ اـلاؾات اٍ بايتايٞ يف ػاٚماتٗا إتتش

 . ٖاقلٸٔ اعرتف بٗا ٚإٔ ايـٜيف اجملتُعات ؼت معِ أ

ٔٳ َنَؿلٴٚا ﴿ ١ٜ:يٰ ٙعلض تؿوريَتب ايٌٝؽ َطٗلٟ يف ٚقـ ن ٚٳٔإٕ ٜٳَهاؿٴ اٖيقٹٜ

ٝٴنٵيٹُكْٛٳَو ٕٷ  َي ٓٴٛ ُٳذٵ ٘ٴ َي ْٻ ٕٳ ٔإ ٜٳُكُٛيٛ ٚٳ ُٹعٴٛا ايقِِّنلٳ  ُٻا هٳ ِٵ َي ٖٹ ِٳأك ٛٳ ٔإ٫ فٹِنلٷ  بٹَأبٵ ٖٴ َٳا  ٚٳ

ُٹنيٳ إْ٘ إفا نإ يًعني  ا٭ٚىل:: عاؾ١ املٛٓٛع ٫بـ َٔ طلغ َكـَتنييف َ: ﴾يًِِّعٳاَي

 ،اجملتُعاتٚهاط يف أ ُبض كا٥ذّات بايٌهٌ ايقٟ أيٝو ْٗا ستُّاٚاقع١ٝ ٚسكٝك١ ؾإ

٫ هُٝا يف أٚهاط ايٓوا٤، سٝح أُبض ا٫عتكاؿ يـِٜٗ إٔ نٌ عني تِٝب بايو٤ٛ، ٚ

اك ؾكـ ػاٚمٚا يف ٖقا نٓؿ ،ت٘، ٚتنيل َٔ كأف٣ٚإٔ نٌ ايعني ايبٌل١ٜ تِٝب با٭

 ٜٛدـ ْٜ٘عتكـٕٚ أ ؾكـ ناْٛا ،اؾا١ًٖٝ ايقٜٔ ناْت هلِ اعتكاؿات ػلاؾ١ٝ َتعـؿ٠

، ٚيٝى نٌ ايٓاي ُاب١ بايعنيقب١ًٝ هلا ايكـك٠ ع٢ً اٱٚ ؿ أبني ا٭ؾلاؿ ٚايكبا٥ٌ ؾل

 .ؾلاؿٚا٭

ؾلاؿ ق٥٬ٌ ، بٌ ٖٓاى أُاب١ بايعنيؾًٝى نٌ ا٭ؾلاؿ هلِ ػا١ُٝ اٱ فّاإ
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 .ميًهٕٛ ٖقٙ اـا١ُٝ

هلِ ٖقٙ اـا١ُٝ ، ُٚاب١ بايعنيإفا نإ يبعض ا٭ؾلاؿ ايكـك٠ ع٢ً اٱ :ايجا١ْٝٚ

علاتِٗ ٚإبطاٍ َؿعٍٛ ْٚ عِٝٓٗ هلا ػا١ُٝ كؿٸ ﴾اؿٴَهٜٳ ٕٵٔإٚٳ﴿إٔ آ١ٜ  ؾٌٗ ،ؿٕٚ غريِٖ

 نإ هٛا٤ ،ىل هٓـ ًلعٞ; ٭ْٓا ْؿتكـ إهابايو٤ٛ ؾٝٗا؟ ٫ ْوتطٝع اٱداب١ باٱ

ؿي١ أٚ غريٖا َٔ ا٭ ^طٗاكأٚ كٚا١ٜ عٔ ا٭١ُ٥ ا٭ |نلّّا عٔ ايٓيب ا٭سـٜج

  .املـاكى ايؿع١ًٝٚ ايٌلع١ٝ

، ي١َْوأ ،أٚ ٫ ،عامل اؿكا٥ل ايه١ْٝٛ ، َٚهإ يفًعنيٚاقع١ٝ ي إٕ ثبٛت

توتعٌُ ٱبطاٍ َؿعٛهلا أٚ ٫ َوأي١ أػل٣. ؾًِ ًِٜٓا عٔ  ﴾اؿٴَهٜٳ ٕٵٔإٚٳ﴿ٚنٕٛ اٯ١ٜ 

 مل ٜكٛيٛا ب٘. ٕ ْـعٞ ٦ًّٝاايٓيب ٚأ٥ُتٓا ٤ًٞ. يقا يٝى َٔ ايعكٌ ٫ٚ َٔ ايـٜٔ أ

أًاكت إيٝ٘ ٘ اهتعـاؿ تهٜٛين ع٢ً ؾعٌ نٌ َا ْوإ ياملوأي١ تهُٔ يف إٔ اٱ

ٜـ َٔ ىل املنؾايكـكات ايلٚس١ٝ يٲْوإ ؼتاز إ ،ساؿٜح اييت هكٓاٖا يًػلضاٯ١ٜ ٚا٭

ٚاييت  ،ٜات اييت تتشـخ عٔ قـكات ايٓؿىاملعلؾ١ ٚايهٌـ. يف ايكلإٓ ايعـٜـ َٔ اٯ

ٍٕ عٔ ػُِٛٝاتٗا تعبِّ ايٓيب ا٭نلّ ٚا٭١ُ٥ ُـكت عٔ  عـٜـ٠ْ كٚاٜاتٷل بٌهٌ عا

 فاى ايلٚاز ايلٚاٜاتٚ ٜاتنٌ تًو اٯ يهٔ مل تًلٳ ،املٛٓٛع يف ْؿى ^طٗاكا٭

ٕٵ ٜٳَهاؿٴ﴿ٝت٘ اٯ١ٜ ا٫ْتٌاك ايقٟ يكٚ ُٜٓا ، ؾ٬ٜهاؿ ىًٛ َٓنٍ َٓٗا، ؾأْت أ﴾...ٚٳٔإ

ى ؾ٬ تلاْا عُٝت عٝٓا» ، ٚنأِْٗ ٜلٜـٕٚ إٔ ٜكٛيٛا بٗا:َاَوك١ أٖا َعًٖٝت ػـٖٚي

 .«ا ه٤ٛ ْعلاتوبو٤ٛ، ٚٓعٓا ٖقٙ اٯ١ٜ ٖٓا ست٢ تِلف عٓ

ٔٸ باٯػلٜٔ. ٖقا ايتِلف ٜعهى أْا١ْٝ ايؿلؿ َٔ  د١ٗ، نُا ٜعهى ه٤ٛ ايع

ُاب١ بايعني سكٝك١ أّ فلؿ ِٖٚ؟ إفا اٯٕ َا ٖٛ ٌَٓأ ٖقا ا٫عتكاؿ؟! ٌٖ اٱ

اؾاْب املاؿٟ يف اٱْوإ أّ ٖٞ َوأي١ اؾوِ مبع٢ٓ  ناْت سكٝك١ ؾُا ٖٛ َِـكٖا؟

؟ بٌهٌ إمجايٞ يًعني سكٝك١، إ٫ إٔ بعض ايعًُا٤ ايٓؿى ٚايلٚغ يف ايبٌل ىلتعٛؿ إ

ًع١ تِـكٖا عٝح عني ػا١ُٝ اٱُاب١، أٟ إٕ هلا إٔ يبعض ا٭املعاُلٜٔ ٜلٕٚ أ

ٚيعٌ قبٍٛ  با٭ػّ إفا متت بٌهٌ كِْٛ.ٚ يف ا٭ًٝا٤ اييت تًكاٖا، ل هًبّات٪ثِّ

ـٸَجٌ ٖقا ايه٬ّ يف ايؿرتات املتكـ١َ عٓا نا َٔ اـٝاٍ، ؾهٝـ  ٓلبّا ٕ هٝع

; ! يهٔ ايّٝٛـكٖا عٓـ ايلغب١ عٝح تؿًل اؿذل؟تِ ًع١ٜهٕٛ يًعني ًعاع أٚ أ
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إىل َجٌ ٖقٙ ا٭ًع١، سٝح انتٌـ إٔ  عًُّٝاٚ ْوإ قـ تٌُٛ عًُّٝاٚيهٕٛ اٱ

ايطبٝع١ تنػل بأَٛاز ًعاع١ٝ َتعـؿ٠ توتطٝع ؾعٌ أًٝا٤ ٚأًٝا٤، أُبض اؿـٜح عٔ 

 .«٫ ٜوتـعٞ ايػلاب١ َلّا، أؿػاٍ ايجٛك ايكـكٚإٔ هلا ايكـك٠ ع٢ً إ ،ًع١ ايعنيأ

ٖقا ايٌهٌ َٔ هًٛب ايتعاٌَ َع  سا٥لٜٔ يف أتباع٘ تا٥ٗنياٱه٬ّ أ مل ٜرتى

 ،تٜانُا ايلٚا ،ٕ، ؾكـ نٌـ ايكلآًع١ اييت تِـك َٔ بعض ايعٕٝٛا٭َٛاز ٚا٭

ؿوِٗ غري َـكنني يطلم ْؾٌٗ تلى ايٓاي يٝذابٗٛا َِريِٖ بأ ،ٖقٙ اـ١ُِٝٛ

سٔإ ٕٛ بقيو َٔ فٟٚ ايعقك إفا كَٛا بأْؿوِٗ يف أسبى بًٛاٖا ؟ ؾٝهْٛٚ ٝٗاتٛٓق

  ؟ػلاؾاتِٗٚ ْؿوِٗ ببـعِٗاؾني ٜـإٚٚ ألٸٚايع ايه١ٓٗ

ُٗا يف ْؿى يهٓٻ ،َا هلا َٔ ايكـك٠ٚ عٔ ايعني ،نُا ايلٚاٜات ،ٕؼـخ ايكلآ

ايعني  ؾايطلٜل ايٛسٝـ يلؿٸ ٚؿؾع ٓلكٖا.ٖا ٞ ًلٸهًٛب تٛٓقِا أًؼٻٚ ٓاعٝٻ ايٛقت

 :ٖٞ ،ػل١ٜٚٚؾتض ايباب أَاّ هعاؿت٘ ايـ١ْٜٛٝ ٚا٭، ٚؽًّٝ اٱْوإ َٔ ًلٖا

 ×ؾٝعكٛب .تعاىلٚ ٫ اهلل هبشاْ٘ل يف ايٛدٛؿ إٕ ٫ َ٪ثِّأع اٱميإ ايكاطع بأ

 َا سباِٖ اهلل، ٚقـكتِٗٚ ،ىل ُؿِٗٙ ا٭سـ عٌل ْعل إ٫ٚؿٴسني ٚقـ أَاّ باُلٜ٘ أ

عًِٝٗ، ؾأَلِٖ إٔ ٫ ٜـػًٛا  ؾتشلنت ْؿو٘ ؾلقّا ،ٖٝب١ٚ ق٠ٛٚ ،ب٘ َٔ سؤ ٚمجاٍ

َٳا ﴿ :َٔ ؿٕٚ ؾا١ًُ قاٍ هلِٚ يهٓ٘ ،بٛاب َِلَٔ باب ٚاسـ، ٚإٔ ٜتؿلقٛا ع٢ً أ ٚٳ

ٛٳ ٝٳتٳ ًِ ٘ٹ َؾ ٝٵ ٚٳعٳًَ ٛٳٖنًِتٴ  ٘ٹ تٳ ٝٵ ِٴ ٔإ٫ هللٹ عٳًَ ٕٔ اُؿِه ٞٵ٤ٺ ٔإ ًٳ َٹٔ  ٔٳ اهللٹ  ِّ ٌٔ ُأِغٓٹٞ عٳُٓهِ  ٖن

ٕٳ ٛٳنًُِّٛ ١َ يف بٛاب ًت٢ يٝى ع١ً تايكـ أكاؿ إٔ ٜعًِ أبٓا٤ٙ إٔ ؿػٛهلِ َٔ أ .﴾امُلتٳ

ٌٸ يف كؿٸ َوتك٬٘ بّاسؿعِٗ َٔ ايب٤٬، ٚيٝى هب بٌ اهلل ايٛاسـ ٖٛ ايكاؿك  ،ًلٸ ن

ِ يف ؾٗ ،ايكاؿك ايٛسٝـ ع٢ً سؿعِٗ َٔ نٌ ب٣ًٛ، ٚيٛسـٙ ع٢ً ؿؾع ائلك عِٓٗ

إٕ ؿػٛهلِ ٚ ،ىل عٓاٜت٘ٚيف ؾكل إيٝ٘ ٚإ ،تعاىلٚ اهلل هبشاْ٘ىل نٌ ؿع١ قتادٕٛ إ

 .كاؿٙيف لاتِٗ إ٫ إفا أفٕ اهلل بقيو ٚأ بٛاب َتؿلق١ ئ ٜهٕٛ هببّأَ أ

ب ع ايتٛنٌ ع٢ً اهلل. ؾٝعكٛب أكاؿ َٔ أ٫ٚؿٙ سني ؿػٛهلِ َِل نُا أَلِٖ 

ٛٳٖنًِتٴ ﴿ ٍ:ِٖٚ يف ساي١ ايـػٛؿٕٚ عٝح ٜلؿِّ ،َلِٖ ع٢ً اهللإٔ ٜتٛنًٛا يف أ ٘ٹ تٳ ٝٵ عٳًَ

ٕٳ ٛٳنًُِّٛ ٌٔ امُلتٳ ٛٳٖن ٝٳتٳ ًِ ٘ٹ َؾ ٝٵ  ٖٚٛ يف ساي١ تٛؿٜع أبٓا٥٘ َٚا ٜلاؾل ×ؾٝعكٛب ايٓيب. ﴾ٚٳعٳًَ

ب اؿكٝكٞ ٖٛ ٕ املوبِّعاؿ٠ َٔ إكباى ٚآطلاب مل ٜػؿٌ إٔ ٜقنلِٖ بأٖقٙ اؿا٫ت 
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 ،ىل َوبب١ٝ اهللإز ٚتُٛٝات٘ هلِ ؼتا، ب ؾٛم هببٝت٘ؾ٬ َوبِّ ،تعاىلٚ اهلل هبشاْ٘

ي٘ ـ يف أيٖٛٝت٘ ؾ٬ إؾهُا ٖٛ َتٛسِّ ، ٚإكاؿت٘ ٖٞ اٱكاؿ٠ ايؿع١ًٝ ايتا١َ. ٖٛ ايػينهللؾا

 .هبابؿ يف توبب ا٭َتؿلِّ ٖٛ غريٙ نقيو

إ ست٢ ٜهٕٛ يف سؿع٘، ْوٗا اهلل يٲؾُٔ مج١ً ايٛها٥ٌ اييت دعً ز ع ايـعا٤.

، إٔ ًٜتذ٧ ٠املٔلٸٚ ي٘ يف ايو٤ٛ ػلٟٜٚأَٔ يٓؿو٘ ايبعـ عٔ ايعٕٝٛ ٚأًباٖٗا اييت 

  .هلل بايـعا٤ا إىل

نُا هعٌ قًب٘  ،ْوإ َٔ كب٘ب اٱٜكلِّ، ٚبٛاب ع٢ً نٌ ه٤ٛايـعا٤ ٜػًل ا٭

عني اٱْوإ يف َأَٔ َٔ أًع١ أهٞ ٜبك٢ ًؾ يف ظٌ نٓؿ٘ ٚكمحت٘. َط٦ُّٓا

١َ٬ اجملًوٞ ْكٌ ايعٚقـ  ايـعا٤.عًٝ٘ بٜٚلٜـٕٚ ب٘ ايو٤ٛ اؿاهـٜٔ ايقٜٔ ٜلَكْٛ٘ 

هًى اؿؤ  |نإ كهٍٛ اهلل» قاٍ: ×َاّ ايِاؿمإٔ اٱ «اٱه٬ّ ؿعا٥ِ»عٔ 

عٝقنُا بهًُات اهلل ني ع٢ً ؾؼقٙ ايٝول٣، ثِ ٜكٍٛ: أاؿوٚ ع٢ً ؾؼقٙ اي٢ُٓٝ

: ٖهقا نإ ثِ ٜكٍٛ ،َٚٔ ًل نٌ عني ١َ٫ ،ا١َنٌ ًٝطإ ٖٚ َٔ ًلٸ ،ايتا١َ

 «’ٜعٛف ابٓٝ٘ إمساعٌٝ ٚإهشام ×بلاِٖٝإ

مسا٤ بٓت ، ؾكايت أبّٝٔا بٞ طايب ناْٛا غًُاّْاكٟٚ إٔ بين دعؿل بٔ أٚ

  .ؾكاٍ: ْعِ هرتقٞ هلِ َٔ ايعني ؟كهٍٛ اهلل، إٕ ايعني إيِٝٗ هلٜع١، أؾأ ٜا :عُٝى

بوِ اهلل »: ٖٞ، ُٚ٘ ايلق١ٝعًٓ، ٚ|كق٢ كهٍٛ اهلل ×ٕ دربا٥ٌٝٚكٟٚ أ

 .«أكقٝو َٔ نٌ عني ساهـ اهلل ٌٜؿٝو

 ،ايتشُٝـٚ ،ايتوبٝضٚ ،بايتهبري ق٫ّٛٚ ٕ ٜـاّٚ ع٢ً ايقنل قًبّا. أنلايق ؿع

 ٖٚٞ قٍٛ ٫ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل. ٚايتًٌٗٝ ٚاؿٛق١ً،

َإ َٔ نٌ ه٤ٛ َٔ عباؿٙ إٔ ٜؿتتشٛا أبٛاب ايوعاؿ٠ ٚا٭اهلل كـ أكاؿ ؾ

َؾافٵُنلٴْٚٹٞ ﴿ :تعاىل يف قهِ نتاب٘ٚ قـ قاٍ هبشاْ٘. ٚاملـا١َٚ عًٝ٘، ٚبقنلٙ

ِٵ ٚٳأٱبٵَهأك﴿ (;152)ايبكل٠:  ﴾َأفٵُنلٵُن  ِّ ٌٹ ٚٳهٳبِّضٵ بٹايعٳ )آٍ  ﴾ٚٳافٵُنل كٻبٻَو َنجٹريّا 

ِٵ﴿ (;41عُلإ:  ٔٗ ٚٳعٳ٢ًَٳ دٴٓٴٛبٹ ٚٳُقعٴٛؿّا  ٝٳاَّا  ٕٳ اهلَل قٹ ٔٳ ٜٳقٵُنلٴٚ  (;191)آٍ عُلإ:  ﴾اٖيقٹٜ

ٚٳ﴿ ٔٳلټعّا  ٚٳ٫ ٚٳافٵُنل كٻبٻَو ؾٹٞ ْٳِؿوٹَو تٳ  ٍٔ ُٳا ٚٳاٯ  ِّ ـٴ ٍٔ بٹايػٴ ٛٵ ٔٳ ايَك َٹ ٗٵٔل  ٕٳ اَؾ ٚٳؿٴٚ ػٹَٝؿ١ّ 

ٔٳ ايػٳاؾٹًٹنيٳ ِّ ٗٴِ بٹقٹِنٔل اهللٹ َأ٫ ﴿ (;205)ا٭علاف:  ﴾تٳُهٔ  ٔټ ُقًُٛبٴ ُٳ٦ٹ ٚٳتٳِط ٓٴِٛا  َٳ ٔٳ آ اٖيقٹٜ
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ٔټ ايُكًُٛبٴ ُٳ٦ٹ ا٭ػل٣ اييت باٱٓاؾ١ إىل ايعـٜـ َٔ اٯٜات  (;28)ايلعـ:  ﴾بٹقٹِنٔل اهللٹ تٳِط

ؼـثت عٔ أ١ُٖٝ ايقنل ٚعًٛ ًأْ٘. نُا إٔ ايـاكي ؿٝا٠ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاك ٜٓهٌـ 

ؾاقت  فناكلٚاٜات اييت ؼٌُ َكاطع دن١ٝ٥ أٚ تا١َ ٭ايٚ ساؿٜحأَاَ٘ ايهجري َٔ ا٭

ناْت تًٗر بٗا أفناك  ،ـ عباكاتٗا نٌ ايلٚع١ ٚاؾُاٍتآيٚ يف سؤ ْعُٗا

يف َلاتب ايهُاٍ، أفناك ًأْٗا ا٫بتعاؿ بايٓؿى عٔ ل بٗا قًٛبِٗ تتأي، ٚأيوٓتِٗ

نبري٠ ع٢ً اهلل يف نٌ  تٛن٬ّّا ٚاط٦ُٓاْ ، ٚتنٜـٖاا٫ٓطلاباتٚ يايٛهاٚ

ٖٚبٗا اؿٝا٠ ٚايلمم، ٫ٚ تٗلب ٫ باهلل ايقٟ ُٚػري٠، ؾترتؾع عٔ إٔ تعٝق ْؿوٗا إ

 ؾكـ اؿٍٛٚ ائعـٚ تل٣ يف هٛاٙ ه٣ٛ ايؿكل ـٵسٝح مل تعٴ ،ىل َا هٛاٙبؿهلٖا إ

 .ايك٠ٛٚ

َٔ هٛاٙ  هـ يفٚ يٝعذب َٔ فاى ايقٟ ٜ٪َٔ باهلل ×ٕ اٱَاّ ايِاؿمٚإ

 ٔ ٫ سٍٛ ي٘مٖم ،ٔ هٛاٙ؟!، ؾإفا نإ ٫ َٗلب َٓ٘ إ٫ إيٝ٘ ؾُا بايو باهللٚب مٖمًَذّأ

سؤ  ،نٗـ نٌ ٖاكب، ٚؿٚا٤ نٌ ؿا٤ ،تعاىلٚ إيٝ٘ هبشاْ٘ إٔ ٜهٕٛ إ٫ ،٫ ق٠ٛٚ

أتباع٘ إىل  ×كًـ اٱَاّٚقـ أ .قـكت٘ٚ ايهٝت٘مب٫عتكاؿ ايهاٌَ ا، ٚا٫عتكاؿ باهلل

ـٸ ٔ هلِ إٔ ٫ أَإ إ٫ يفبٝٻ، ٕٚايكلآ عذبت ملٔ ؾنع َٔ أكبع »: قا٬ّ٥ ،ٕخ ب٘ ايكلآَا س

ِٳ ﴿ :عذبت ملٔ ػاف نٝـ ٫ ٜؿنع إىل قٛي٘ :نٝـ ٫ ٜؿنع إىل أكبع ْٹعٵ ٚٳ ٓٳا اهلُل  سٳوٵبٴ

ٌٴ ٛٳنٹٝ َؾاَْكًَبٴِٛا ﴿ :(، ؾإْٞ مسعت اهلل عن ٚدٌ ٜكٍٛ يف عكبٗا173)آٍ عُلإ:  ﴾اي

ِٵ هٴ٤ٛٷ ٗٴ ُٵوٳوٵ ِٵ ٜٳ ٌٕ ٖي ٔٵ ٚٳَؾ ٔٳ اهللٹ  ِّ ُٳ١ٺ  ٓٹعٵ إىل قٛي٘:  ٚعذبت ملٔ اغتِ نٝـ ٫ ٜؿنع; ﴾بٹ

ُٹنيٳ﴿ ٔٳ ايٖعايٹ َٹ ٘ٳ ٔإ٫ َأْتٳ هٴبٵشٳاْٳَو ٔإِّْٞ ُنٓتٴ  عت اهلل عن ؾإْٞ مس (،87)ا٭ْبٝا٤:  ﴾٫ ٔإَي

ٓٹنيٳ﴿ٚدٌ ٜكٍٛ يف عكبٗا:  َٹ ٚٳَنقٳيٹَو ْٴٓذٹٞ امُل٪ٵ  ِّ ٔٳ ايػٳ َٹ ٓٳاٙٴ  ٝٵ ْٳذٻ ٚعذبت ملٔ َهل  ؛﴾ٚٳ

ِٹريٷ بٹايعٹبٳاؿٹ﴿ ب٘ نٝـ ٫ ًٜذأ إىل قٛي٘: ٕٻ اهلَل بٳ َٵٔلٟ ٔإَي٢ اهللٹ ٔإ ِّضٴ َأ  (،44)غاؾل:  ﴾ُأَؾ

ٛٳَقاٙٴ ﴿ :عكبٗاؾإْٞ مسعت اهلل عن ٚدٌ ٜكٍٛ يف  َٳَهلٴٚاَؾ َٳا  ٦ِّٳاتٹ  عذبت و ;﴾اهلُل هٳ

ٛٻ٠َ ٔإ٫ بٹاهللٹ﴿ٚمٜٓتٗا نٝـ ٫ ٜؿنع إىل قٛي٘:  ملٔ أكاؿ ايـْٝا ًٳا٤ اهلُل ٫ ُق  ﴾َٳا 

َٳا٫ّ﴿ (، ؾإْٞ مسعت اهلل عن ٚدٌ ٜكٍٛ يف عكبٗا:39)ايهٗـ:  َٹَٓو  ٌٻ  ْٳا َأَق ٕٔ َأ  ٔإٕ تٴلٳ

ٚٳَيـّا  َِّٔ دٳٓٻتٹَو ٚٳ ٝٵلّا  ٔٔ ػٳ ٝٳ  .«عو٢ َٛدب١و (،40)ايهٗـ:  ﴾َؾعٳوٳ٢ كٳبِّٞ َإٔ ٜٴ٪ٵتٹ

بوٝاز امل٪َٓني ايقانلٜٔ نل نُا دا٤ يف ايكلإٓ، ؾٗٛ وٝط ٚ يعًٛ ًإٔ ايق
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 ٜأَل أُشاب٘: |لـ كهٍٛ اهلل ع ًَذ٦ِٗ ٬َٚفِٖ. يقاوهِ ق٬، َٚإا٭

، ؾإْ٘ إفا فنل اهلل مل قنل اهلل يف فيوؾُٔ أعذب٘ َٔ أػٝ٘ ٤ًٞ ؾًٝ ،ايعني سل»

 .«ٜٔلٸٙ

ٜعذب٘ ؾكاٍ: اهلل ايُِـ، َا  َٔ كأ٣ ٦ًّٝا» قاٍ: |ٕ كهٍٛ اهللٚعٔ أْى أ

 .«ٙ ٦ًّٝامل ٜٔلٸ ،ًا٤ اي٘ ٫ ق٠ٛ إ٫ باهلل

ؾإفا ْعل  ،ٍ سل، ٚايؿأٚايعني سل ...» :ْ٘ قاٍأ ×ٚكٟٚ عٔ اٱَاّ ايِاؿم 

، ٢ًُٚ اهلل ع٢ً َٓت باهللؿاب١ أٚ إىل ٤ًٞ ؾأعذب٘ ؾًٝكٌ: آ أسـنِ إىل إْوإ أٚ

 .«ٙ عْٝٓ٘٘ ٫ ٜٔلٸؾإ قُـ ٚاي٘،

إٔ ع٬دٗا ٜهُٔ ؾكط يف ٚ ا٭ساؿٜح ؼـثت عٔ سكٝك١ ايعنيٚ ؾاٯٜات إفّا

أَا ا٫يتذا٤ إىل  ،ا٭ؿع١ٝ ايٛاكؿ٠ يف ْؿى ايػلضٚ ايتٛهٌ باٯٜاتٚ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل

 .كٖكّا أتباعِٗ إ٫ٓ ؾإْ٘ ٫ ٜنٜـ ،اؾٕٛ ٚاملٌعٛفٕٚب٘ ايعلٸ ا ٜكٍٛمٓم ،غريُٖا

ـٺ ٔإفٳا ﴿ نتب قُـ تكٞ ًلٜعيت يف تؿوريٙ يكٛي٘ تعاىل: ٚقـ ًٳلِّ سٳاهٹ َٹٔ  ٚٳ

ـٳ ٚعٔ أٌٖ بٝت٘ ٜأَلٕٚ  |يكـ ثبتت كٚاٜات نجري٠ عٔ ايٓيب ا٭نلّ: »قا٬ّ٥ ﴾سٳوٳ

فيو ، ٚاؿاهـٕٚٚ اٱُاب١ بايعني اييت ِٜـكٖا اؿاقـٕٚ َٔايٓاي عؿغ أْؿوِٗ 

ايتعٜٛق يف ٖقٙ ، ٚيكلآ١ْٝ اييت أتت يف ٖقا املٛٓٛعاٯٜات اٚ بتعٜٛق أْؿوِٗ با٭ؿع١ٝ

أْ٘ ػطاب عاّ ٌٌُٜ نٌ  إ٫، |يٓيب ا٭نلّ اىلإاٯ١ٜ كغِ نْٛ٘ قـ ٚد٘ 

ٚكغِ إٔ بـا١ٜ  باهلل.ني َأَٛكٕٚ بتعٜٛق أْؿوِٗ عُّٛ املوًُ بكل١ٜٓ إٔ املوًُني;

أْٛاع َٔ ايٌل با٫هِ  ١ؾإٕ ؽِّٝ ث٬ث قـ ؼـثت عٔ ًل مجٝع املؼًٛقات ايوٛك٠

 ،اهـاؿًل  ع3 ;ٓؿاثاتايًل  ع2ع ًل ايػاهل; 1: نإ ٖٛ تٛد٘ ايوٛك٠ يف ا٭هاي

لدع إىل نْٛٗا َِـك َععِ ؿٕٚ غريٖا ٜ عٌ ايوبب يف ؽِّٝ ٖقٙ ايج٬ث١ٚي

، َٚع ؾلض ؾٗٞ أَٛك كؿ١ٝ ،ـؿا٥ٗا ;ٱْوإ ع٢ً ايٍُٛٛ إيٝٗاٚيعـّ قـك٠ ا ايب٣ًٛ.

ؾٗٛ يف  .ت ؿٕٚ غريٖاِٻػٴ ،إبعاؿٖا عٓ٘ٚ ْ٘ ٫ ميًو ق٠ٛ ؿؾعٗااط٬ع اٱْوإ عًٝٗا ؾإ

ٖا عٓ٘؟ ؾاٱْوإ ؿؾع ًلٸٚ َافا يف اهتطاعت٘ ؾعً٘ يلؿعٗا عني اؿوٛؿ ْٚؿوَ٘علض 

ؾٗٞ َٔ ايهٝؿٝات  ،ي٘ اؿوـ ٔٸ٫ ميًو ٚه١ًٝ ملعلؾ١ نٕٛ ؾ٬ٕ أٚ ؾ٬ٕ ٜه

: إٕ يًبٌل ست٢ ميهٔ ايكٍٛ غري َاؿ١ٜٖٞ أَٛك ، ٚنُا هبكت اٱًاك٠ ،ايٓؿوا١ْٝ
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عٔ  ِٜبض اٱْوإ بؿكلٙ ايٛدٛؿٟ عادنّا إَها١ْٝ كؿعٗا، ٚسٝح إْٗا يٝوت نقيو

 ؾ٬ ٜبك٢ أَاَ٘ ه٣ٛ ا٫يتذا٤ إىل مح٢ ايقات ايعاي١ٝ ،ٖا عًٓ٘لٸ كؿٸٚ ايتِـٟ هلا

ٖٞ املؿنع ايقٟ تؿل إيٝ٘ اـ٥٬ل َعرتؾ١ ٚ قٛت٘ ٖٞ امل٬فٚ ؾشٍٛ اهلل ،ا٫هتعاف٠ بٗاٚ

 .«وـ ٚأَجاهلُا ٫ تلؿ ٫ٚ ؽٝباؿٚ ا٫هتذاك٠ ب٘ َٔ ايعني، ٚػٛؾٗاٚ بعذنٖا
 

 ، ٔالتعبري ــــــ، الس٣ٖاـ اذتمي3

 ا٭س٬ّ ٕا ٜلاٙ اٱْوإ يف َٓاَ٘. ٚقـ فنل ايكلآُٸل باؿًِ ٚايل٩ٜا عبِّعٴ

 .ايلهٌٚ ايل٣٩ اييت ناْت قطات َِري١ٜ يف سٝا٠ بعض ا٭ْبٝا٤ٚ

ْيب  ٚك٩ٜا ;×إبلاِٖٝ ػًٌٝ اهلل َٚٔ ايل٣٩ اييت ؼـخ عٓٗا ايكلإٓ: ك٩ٜا

، ِلًَو َ ٚك٩ٜا، وذٔاييف  ×ك٩ٜا ُاسيب ٜٛهـٚ ،×ٜٛهـ اهلل

ـٳمٳ ﴿ سٍٛ ؾتض َه١: ‘ايلهٍٛ ا٭ععِ ٚك٩ٜا ُٳ ـٵ  ٜٳا بٹاَؿلِّ َيَك ٘ٴ ايلټ٩ٵ اهلُل كٳهٴَٛي

ٔٳ ِّٔلٜ َٴَك ٚٳ ِٵ  َٴشٳِّكٹنيٳ كٴ٩ٴٚهٳُه ٓٹنيٳ  َٹ ًٳا٤ اهلُل آ ّٳ ٔإٕ  ـٳ اَؿلٳا ٔٻ امَلوٵذٹ ـٵػٴًُ  ،(27)ايؿتض:  ﴾َيتٳ

 ،تًو ايؿت١ٓ اييت هٝتعلض هلا املوًُني بعـٙ |تًو ايل٩ٜا اييت كأ٣ ؾٝٗا ايٓيبٚ

ٓٳاَى ﴿ ع١ْٛ يف ايكلإٓ:٠ املًؾٝتٛىل أَل املوًُني ه٬ي١ ايٌذل ٜٵ ٓٳا ايلټ٩ٜٳا اٖيتٹٞ َأكٳ َٳا دٳعٳًِ ٚٳ

ٕٔ ٌٻذٳلٳ٠َ امَلًِعٴْٛٳ١َ ؾٹٞ ايُكلٵآ ٚٳاي ٓٳ١ّ يًِّٓٻأي   .(60)اٱهلا٤:  ﴾ٔإ٫ ؾٹتٵ

 :|قاٍ كهٍٛ اهلل ايل٣٩ ٚا٭س٬ّ دن٤ َٔ ايٓب٠ٛ. ٚيكـ اعتربت ا٭ساؿٜح إٔ

ٚيف  .«ّا َٔ ايٓب٠ٛأكبعني دن٤ٚ ٖٚٞ دن٤ َٔ هت١ ،ايل٩ٜا ايِاؿ١ ٜبٌل بٗا امل٪َٔ»

 .«ّا َٔ ايٓب٠ٛايل٩ٜا ايِاؿ١ دن٤ َٔ هبعني دن٤» أػل٣: كٚا١ٜ

ايل٣٩ اييت ٜلاٖا اٱْوإ يف َٓاَ٘ يف نٌ مَإ َٚهإ ٚ ٚيكـ ناْت ا٭س٬ّ

 .تأًٜٚٗاٚ يف ظٗٛك عًِ تعبري ايل٣٩ هببّا

، ؾعًِ ٜعكٛب إٔ ٫بٓ٘ ×ب ايٓيبك٩ٜاٙ ع٢ً أبٝ٘ ٜعكٛ ×يكـ قّ ٜٛهـ

ِټ ﴿: ؾكاٍ ّا،ععُٝ ّاْٜٛهـ ًأ ٜٴتٹ ٚٳ ٌٔ اَ٭سٳاؿٹٜحٹ  ٜٔٚ َٹٔ تٳِأ ُٴَو  ٜٴعٳِّ ٚٳ ٚٳَنقٳيٹَو ٜٳذٵتٳبٹَٝو كٳبټَو 

ٕٻ كٳ ٚٳٔإهٵشٳلٳ ٔإ ِٳ  ٖٹٝ ٌٴ ٔإبٵلٳا َٹٔ َقبٵ ٜٵَو  ٛٳ ٗٳا عٳ٢ًَ َأبٳ ُٻ ُٳا َأتٳ ٍٔ ٜٳعٵُكٛبٳ َن ٚٳعٳ٢ًَ آ ٝٵَو  ٘ٴ عٳًَ ُٳتٳ بٻَو ْٹعٵ

ِٷ ِٷ سٳهٹٝ يف  َعامل ايٓب٠ٛ اييت دعًٗا اهلل ×ؾكـ اتٔشت يٝعكٛب (،6)ٜٛهـ:  ﴾عٳًٹٝ

 .َٔ ػ٬ٍ ايل٩ٜا اييت مسعٗا َٓ٘ ×ٜٛهـ
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 يـكد١ إٔ ،با٭س٬ّ ٚقـ علف ٜٛهـ بتعبريٙ يًل٩ٜا يف ب١٦ٝ اٖتُت نجريّا

 .ا٭س٬ّٚ تعبري ايل٣٩ب كتِني ناْٛاَِل يف مَٔ ايؿلاع١ٓ  ن١ٓٗ َعابـ

١ْٝ س٬ّ نإ ٌٜري إىل أْٗا ٖب١ كمحاا٭ٚ ع٢ً تأٌٜٚ ايل٣٩ ×ٚملا عٌُ ٜٛهـ

تأٌٜٚ ا٭س٬ّ َٔ ايعًّٛ اييت ميهٔ إٔ ٜتِـ٣ هلا نٌ َٔ ًٝى ؾ ،٫ ؿػٌ يًبٌل ؾٝٗا

ٗا، ٜعلٓٗا بٔاع١ تٔٝع ؾٝٗا اؿكٝك١ بني نجل٠ اينٚك ؾٝٚ ؾٝٓور ػٝٛطٗا ،ؿبٸٚ ٖبٸ

َٳ هلٞ ٫بٌ ٖٞ َٓش١ كبا١ْٝ ٚتعًِٝ إ اُطؿاِٖ ظ ٚقـ ٚ هلل يقيوااػتاكِٖ  ٔٵٜٓاهلا إ٫ 

تعبريٖا إٔ ْكط١ ايٓٗا١ٜ ٚ أؿكى أٚي٦و ايقٜٔ ٜعٕٝٛ أْؿوِٗ يف ايٍُٛٛ إىل تأًٜٚٗا

 .َٔ ْكط١ ايبـا١ٜ أنجل تّٝٗا

لـ بعض ايلٚاٜات تكٍٛ  سٝح ،ُت ا٭ساؿٜح ا٭س٬ّ إىل أقواّ عـ٠ٚيكـ قوٻ

أػل٣ ; ٚ«، ٚأٓػاخ أس٬ّؼقٜل َٔ ايٌٝطإٚ، بٌاك٠ َٔ اهلل يًُ٪َٔ» بج٬ث١:

ك٩ٜا َٔ ، ٚٚك٩ٜا يف ٚهاٚي ايٌٝطإ ، ٚهلا تأٌٜٚ;ك٩ٜا َٔ اهلل تعاىل»: تكٍٛ بأكبع١

، إ٫ َا نإ َٔ قبٌ اهلل ،نًٗا أٓػاخ أس٬ّ، ٚك٩ٜا َٔ ا٭ؾهاك; ٚغًب١ ا٭ػ٬ط

 .«اييت ٖٞ إهلاّ يف املٓاّ

، تعبري ٖٞ تًو اييت تهٕٛ َٔ قبٌ اهللٚ تأٌٜٚ ؾايل٩ٜا ايٛسٝـ٠ اييت ؼتاز إىل

٫ٚ تتطًب  ،أَا غريٖا ؾٗٞ َٔ ا٭س٬ّ اييت ٫ توتـعٞ ا٫عتٓا٤ ،هلٖٞٚٞ إهلاّ إ

 ْلاٙ ٚايقٟ» ا٭س٬ّ ؾكاٍ:دٛاؿ َػ١ٝٓ سٍٛ  قُـ نتب ايع١َ٬ .املاٍٚ إت٬ف ايٛقت

 نايؿًٝوٛف هريٙ،تؿٚ َٓٗا َا ٖٛ اْعهاي يعاؿات اٱْوإ :أْٛاع ع٢ً ا٭س٬ّ إٔ

 يف ًِٜٓب املوٝشٞٚ املوذـ، يف ًِٜٞ املوًِٚ أكهطٛ،ٚ أؾ٬طٕٛ ٜٓاقٍ ْ٘أ ٜل٣

 ىتًـ ٫ٚ ،ٚآض ايٓٛع ٖقاٚ .فيو أًب٘ َاٚ ٜبين، ايباْٞٚ ٜنكع، ايؿ٬غٚ ،ايهٓٝو١

 تؿهريٙ،ٚ اؿامل سٝا٠ عٔ غلٜب ٖٛ َا َٓٗا; َٚع٘ تؿوريٙ وٌُ ٭ْ٘ اثٓإ; ؾٝ٘

 ك٩ٜاٙ دا٤تٚ بكل، بلاعٞ ٫ٚ بؿ٬غ، ٖٛ َاٚ ،..ايوٓب٬تٚ ايبكلات املًو نل٩ٜا

 كآٙ نُا متاَّا ايٝكع١، يف ٜكع َا َٓٗااـِب; ٚ بعـ اؾـب َٔ سـخ مبا إْقاكّا

 ست٢ٚ ،قطعّا سـخ يهٓ٘ٚ ،دـّا ْاؿك ٖقاٚ ..ْكِإ أٚ مٜاؿ٠ ؿٕٚ َٓاَ٘ يف اٱْوإ

ـٹ مل اٯٕ  يف إيٝ٘ ٜٗتـٟ قـٚ قبً٘، ايقٟ ايٓٛعٚ ،ايٓٛع ٖقا تؿوري إىل ايعًِ ٜٗت

 ..ايبعٝـ أٚ ايكلٜب املوتكبٌ
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 قاٍٚ ايعذن٠، ًَذأ ٖٞ ايِـؾ١ إٔ ًٓو َٔ يٝىٚ ..بايِـؾ١ ايبعض لُٖاؾوٻ ٚ

 .ايعذن َٔ أّٜٔا ٖقاٚ ..نٓٗٗا لٌٗ اٱْوإ يف ١ؿاهٸ ْتٝذ١ ُْٗاإ: آػل

 ايهلِٜ، عبـ ايٌٝؽ أػٞ امللسّٛ ايٓا٥ِ ٜل٣ َا يف كأٜت 1956 ه١ٓ يف ٚ

 ؾهإ ايٛقت، عٝٸٔٚ هٝشـخ عُا أػربْٞٚ ه١ٓ، عٌلٕٚ ٚؾات٘ ع٢ً ٢َٔ قـ نإٚ

 ؾكًت نا٭ٚىل، ه٤ّٛا ناْتٚ ؾِـقت، ك٩ٜا كأٜت بوٓٛات ٖقا بعـٚ ..قاٍ نُا

 إىل ايتؿوري يف ًُٚت سنيٚ ..اـري ك٩ٜا ؿٕٚ تِـم، ايٌل ك٩ٜا إٕ: َـاعبّا يٞ يِـٜل

 ايل٩ٜا ٕإ: ٜكٛيٕٛ اؿهُا٤ إٔ اعًِ: »يًلامٟ ايعباك٠ ٖقٙ قلأت ٜٛهـ هٛك٠ أٍٚ

 :ايبا٥ى ايٌاعل قٍٛ تقنلتٚ ؾتعذبت، ،قلٜب عٔ تؿوريٖا ٜعٗل ايلؿ١٦ٜ

 ؾٓعععامغ املٓعععاّ يف ػعععريّا أكٳ ؾعععإٕ
      

 َكععععلب َععععين ؾٗععععٛ ًععععلٸّا أك إٕٚ 
 

 ا٭س٬ّ تؿوري يف عًٝ٘ ا٫عتُاؿ ميهٔ نًٞ ٓابط ٜٛدـ ٫ ْ٘أ ـ١ُ٬ٚا

 ظلٚؾٗا،ٚ ايٓؿى يٛهاٚي ُـ٣ َا ٖٛ ؾُٓٗا َتبا١ٜٓ; َتٔاؿ٠ أْٛاع ٭ْٗا ;بهاًَٗا

 ايقٟ اؿاؿخ عٔ ا٭ٌُ طبل ُٛك٠ ٖٛ َا َٓٗاٚ ;َِـكٙ بٛٓٛغ ٚآض ايٓٛع ٖقاٚ

 إًاكاتٚ كَٛم ٖٛ َا َٓٗاٚ .َِـكٙٚ ;ٙهلٸ لٌٗ ايٓٛع ٖقاٚ اؿًِ، بعـ ايٝكع١ يف ٜكع

 اـبنٚ يٝٛهـ، هذـت اييت نايهٛانب ٚقٛع٘، قبٌ احملوٛي ايٛاقع إىل َوبك١

 َِل، ًَو كآٖا اييت ايوٓب٬تٚ ايبكلاتٚ كأه٘، ؾٛم املوذٕٛ ايؿت٢ محً٘ ايقٟ

 قبً٘ ايقٟٚ ايٓٛع ٖقا بإٔ قاٍ َٔ أَا. َِـكّا ٫ٚ هلّا ي٘ ْعلف ٫ نوابك٘ ٖقاٚ

 إٔ ٜل٢ٓ ٫ٚ بايػٝب، ايعًِ يٓؿو٘ ع٢اؿٸ ؾكـ ،اٱْوإ يف ساه١ أٚ ،اهلل َٔ بٌل٣

  .«عباؿٙ عٔ عًُ٘ اهلل سذب مبا ست٢ اؾٌٗ، إىل ٜٓوب

٤ ٚايلهٌ، ٚإٔ بعـ إٔ تبني إٔ ايل٩ٜا ايِاؿ١ يٝوت َكتِل٠ ع٢ً ا٭ْبٝا

 ٚ إْقاكّاك٣٩، ٚاييت قـ ؼٌُ هلِ بٌل٣ أ  ميهٔ إٔ تهٕٛ هلِا٭ؾلاؿ ايعاؿٜني

٤٫ يف تًو املوتكبٌ بايٓوب١ هل٪كـ تتٔض بعض ٬ََض ؾ ،إًاكات إىل ه٤ٛ اؿاٍٚ

إ٫  ،يف سٝا٠ بعض ا٭ؾلاؿ سامسّا ٚقـ أثبتت ايتذلب١ إٔ ايل٩ٜا ناْت َكطعّا ،ايل٩ٜا

 ،مل ٜعتربٖا املوري اؿكٝكٞ ؿٝا٠ ا٭ؾلاؿ، ٚن ع٢ً ايل٩ٜاإٔ اٱه٬ّ مل ٜلنِّ

 .يِاسبٗا إفا ناْت َٔ ايل٩ٜا اييت مل ؼٌُ ػريّا ػُِّٛاٚ

ؿعت ، ٚاييت تٓقك بايٌل ُاٍ ا٭س٬ّقـ ؿعت إىل إٖإٕ ايهجري َٔ ا٭ساؿٜح 
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 ٚيٝوت نٌ ايل٣٩ توتشل َٓا عٓا٤ تأًٜٚٗا ٖتُاّ بٗا ٚتٛقٝـ اؿٝا٠ عًٝٗا.إىل عـّ ا٫

ٖٞ اييت ، ٚاييت ؼٌُ ايبٌل٣ َٔ اهلل تعاىل ٜهٕٛ فيو يًل٩ٜاؾكط  ، بٌتعبريٖاٚ

  .َٔ ايٓب٠ٛ اييت تتذ٢ً يف قًب اٱْوإ غريٖا اعتربت دن٤ّا

لٕٚ فلؿ تعبري ايل٩ٜا ٜبك٢ َا ٜكّٛ ب٘ املعبِّٚ قاعـ٠ ن١ًٝ يتأٌَٜٚٚع غٝاب 

 ملعَِٕٛٛ يف تعبريِٖ يبعض ايل٣٩. يقاسـي، ايًِٗ بعض اـطٛط اييت أًاك إيٝٗا ا

ا٭١ُ٥ ٚ تبك٢ ائابط١ ايه١ًٝ اييت ْٓطًل َٓٗا ٖٞ َا كٟٚ عٔ ايٓيب ا٭نلّ

 ل٩ٜا اؿو١ٓ ؾًٝؿولٖاإفا كأ٣ أسـنِ اي» :|، ؾكـ قاٍ كهٍٛ اهلل^ا٭طٗاك

 . ٚيف كٚا١ٜ أػل٣:«كبٝش١ ؾ٬ ٜؿولٖا ٫ٚ ىرب بٗاإفا كأ٣ ايل٩ٜا اي، ٚيٝؼرب بٗاٚ

، ٫ٚ تكِٗا إ٫ ع٢ً ٚاؿ ٚفٟ قعتٚ ؾإفا عربت ،ايل٩ٜا ع٢ً كدٌ طا٥ل َا مل ٜعرب»

 .«ع٢ً َ٪َٔ ػ٬ َٔ اؿوـ ٚايبػٞ ٫ايل٩ٜا ٫تكّ إ» . ٚيف كٚا١ٜ ثايج١:«كأٟ

  .«كّ ايل٩ٜا إ٫ ع٢ً عامل أٚ ْاُض٫ ت» :أّٜٔا |قاٍٚ

، غريٖا نجريٚ إيٝٗا ٖقٙ ايلٚاٜات ، اييت تـعٛباع ٖقٙ ا٭ٚاَل اٱكًاؿ١ٜتٸإٕ ا

، ؾ٬ ػعًِٗ ٌٜٓػًٕٛ بٗا أميا اٌْػاٍ ،َٔ اٖتُاّ ا٭ؾلاؿ مبا ٜلْٚ٘ يف َٓاَِٗ تكٌِّ

َٳعٝح إ ٓاى، ست٢ إٔ ٖٚ ٖٓا يف تعبري ك٩ٜاٙ َوتػلقّا ّاأٜاَٚ ٜك٢ٔ يٝايٞ ٔٵٕ ٖٓاى 

ا٭س٬ّ َٔ ايعٛاٖل  ، ؾإٕٙ اٱه٬ّؿٵٔلٖٚقا َا مل ٜٴ سٝات٘ يتتٛقـ ع٢ً فيو ايتعبري.

 توتشل اٖتُاَّا ؾٗٞ ٫عٔ اٱْوإ  ؾٝٗا تكع يف ؾرت٠ قـ كؾع ايكًِ َٚاؿاَت .ايه١ْٝٛ

 كز ؿا٥ل٠ ايتهًٝـ.نُا أْٗا ػا ،َٔ د١ٗ ايؿع١ًٝ ؾ٬ ؿػٌ يٲْوإ ؾٝٗا ؾٝ٘. َبايػّا

ٕ اـٝٛط ؿ َٔ ؿا٥ل٠ ايعك١ًٓ إىل اـلاؾ١; ٚفيو ٭ؾهٌ اٖتُاّ َبايؼ ؾٝ٘ ىلز ايؿل

٫ ، إف َِٓٗ إىل عـّ ا٫ْهباب ع٢ً ا٭س٬ّ تًُٝشّا ،اييت تلنٗا يٓا املعَِٕٛٛ ق١ًًٝ

َٳهلا يف سٝا٠ ايؿلؿ، ٚبايتايٞ ؾإَِري١ٜ  يٝوٛا  ٔٵٕ ا٫ٌْػاٍ بٗا ٜـؾع إىل اٱقباٍ ع٢ً 

 ايعلٸاؾني ٚاملٌعٛفٜٔ...يف ا٭َٛك ٚيٝوٛا بأًٖٗا َٔ ٔ ىٕٛٓٛ مٖم ،ايتأٌٜٚٚ يًتعبري أ٬ّٖ
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 املٕقف اإلض٦و٘ وَ ظٕاِس ارتسافات

 زؾد ادترٔز ٔاملىازضات

 

 حٍذر علىي ًجادالسٍذ 

 ترجوح: هحوذ عثذ الرزاق

 

 ــــــ وا ِ٘ ارتسافٛ؟

٫ًو إٔ اٱداب١ عٔ ٖقا ايو٪اٍ هتؼتًـ ٚتتبأٜ تبعّا يتعـؿ ٚتبأٜ ا٭ؾلاؿ يف 

٫ٚ ميهٔ ايتٌُٛ إىل ايـٜا١ْ ٚايجكاؾ١ َٚوت٣ٛ ايٛعٞ ٚبعض اؾن٥ٝات ا٭ػل٣. 

تعلٜـ هلقا املؿّٗٛ ٜهٕٛ َكب٫ّٛ يـ٣ اؾُٝع َٚتٛاؾكّا َع ها٥ل ا٭ؿٜإ 

ٜـٜٛيٛدٝات املتٓٛع١. ؾاملًشـ ٜل٣ ايـٜٔ ػلاؾ١، يف سني هنّ املتـٜٔ بعذن املًشـ ٚا٭

َٸت، بٌ يٝى عٔ إؿكاى ايعـٜـ َٔ سكا٥ل ايعامل; ْعلّا ملا وًُ٘ َٔ مج ٛؿ ؾهلٟ ٚتن

اتٗاَات يبعِٔٗ ايبعض  كٕ لـ ؿاػٌ اجملتُع املًشـ ٚاجملتُع املتـٜٔ ُـٚغلٜبّا أ

باـلاؾ١ ٚا٫ملاف ايؿهلٟ. ٜٚبك٢ اهلـف َٔ ٚكا٤ اهتعُاٍ َؿلؿات اـلاؾ١ يف سل 

 اٯػلٜٔ ٖٛ توؿٝ٘ آكا٥ِٗ ٚمتهني آكا٤ أػل٣.

َٔ ايِعب دـّا ٚٓع أطل قـؿ٠ يًؼلاؾات، ؾايٛاؾـ ايؿلْوٞ إىل إٜطايٝا »

نإ  «نْٛرتبلٟ»ذـ نٌ ٤ًٞ ٓلبّا َٔ اـلاؾ١. ٚي٘ اؿل يف فيو. ؾا٭هكـ هٝ

ٜـعٞ بإٔ أؾهاك أهكـ باكٜى ػلاؾ١ يف ػلاؾ١، يف سني يِل كداٍ نٓٝو١ 

ايت١ُٗ فاتٗا با٭هكـ نْٛرتبلٟ، يف سني تعـ طا٥ؿ١ ايهٜٛهل يف  «بلهبٝرت»

 بُٛؿِٗ أنجل َٔ أْعاكِٖ َٔ أكباب اـلاؾ١، نُا ٜٓعل ايهٜٛهل إىل املوٝشٝني
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 .(1)«ايٓاي ػلاؾ١ ٚبـعّا

لاؾات. ٚيف ٖقٙ ْؿِٗ َٔ ٖقا ايه٬ّ أْ٘ يٝى َٔ ايوٌٗ ؼـٜـ ٚتعلٜـ اـ

 ٔ قٛك ا٫ػت٬ف بني املقاٖب ٚا٭ؿٜإ.ُٜهايٓكط١ بايتشـٜـ 

ٚكؿ يف َعادِ ايًػ١ ٜكٍٛ: ٖٞ نٌ عكٝـ٠  «اـلاؾات»ْكلأ تعلٜؿّا آػل ملؿلؿ٠ »

أٚ عٌُ ؿٜين غري َعكٍٛ. ٖٚٓا ٜتباؿك ه٪اٍ ٜكٍٛ: َٔ ايقٟ ٜعني إٔ ٖقٙ ايعكٝـ٠ َعكٛي١ 

ػلاؾ١ عٓـ ٖقا ايٌؼّ ٚسل عٓـ ؟ ؾاملع١ًٔ ٖٓا يف إٔ ٖقا ايـٜٔ ي١أٚ غري َعكٛ

 .(2)«...فاى

ْٓا يٛ أػقْا ب٘ يف ايٛاقع مل ٜهٔ ٖقا ايتعلٜـ ايًػٟٛ فـّٜا نجريّا; ٭

هٓؼًّ يف ايٓتٝذ١ إىل إٔ ٖقا ايـٜٔ أٚ املقٖب ًٜػٞ فيو ايـٜٔ أٚ املقٖب اٯػل 

ٜٚوؿ٘ بعض أٚ مجٝع تعايُٝ٘ َٚعتكـات٘. ٖٚٓا ْعٛؿ إىل امللبع ا٭ٍٚ، ٚايه٬ّ عٔ 

إىل ؿكاه١ تؿاٌُٝ املقاٖب  ٜٔ ٚبط٬ٕ فاى. ٚعًٝ٘ هٓهٕٛ َٔطلٜٔأسك١ٝ ٖقا ايـ

ٔ ؿكاه١ َٛٓٛع اـلاؾ١ اؿآل يف مجٝع اجملتُعات تكلٜبّا. ٚيٝى ٚا٭ؿٜإ، بـ٫ّ َ

ُـؿ ايتٌُٛ إىل تعلٜـ ًاٌَ ملؿّٗٛ اـلاؾ١ ٜكلٸٙ يف ٖقا َا ِْبٛ إيٝ٘. ؾٓشٔ ٖٓا 

اؾُٝع، ٚتكبً٘ ها٥ل ا٭ؿٜإ ايطبكات املجكؿ١ ٚايعك٤٬ يف كتًـ اجملتُعات، يهٓٓا 

ـ، ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾإٕ طلٜل ا٭يـ ٌَٝ ْـكى دٝـّا اهتشاي١ ايعجٛك ع٢ً ٖهقا تعلٜ

 ٜبـأ غط٠ٛ.
 

 ــــــ أفكن املىهَ

اـلاؾ١ ٖٞ »ميهٔ إٔ ْكـّ ٖقا ايتعلٜـ َجا٫ّ تٛاؾكّٝا بني ها٥ل ا٭ؿٜإ: 

ايتؼٛف ا٫عتباطٞ َٔ بعض ايعٓاُل، ٚاؾتعاٍ ع٬ق١ بني ظٛاٖل ٚأػل٣ ٫ ؼع٢ 

 .«بتأٜٝـ ايعًِ ٚايعكٌ، ٫ٚ ست٢ ايـٜٔ

٭ٕ َا ٫ وع٢ ; «ـ َكبٍٛ عٓـ املوًِ ٚعٓـ املوٝشٞ ٚاينكاؿًيتٖقا ايتعلٜ

بتأٜٝـ ايعكٌ ٚايـٜٔ ؾايـٜٔ ْؿو٘ هٝكطع بهْٛ٘ ػلاؾ١ّ ٚبـع١ّ. ٚع٢ً هبٌٝ  املجاٍ: 

ٚؾكّا هلقٙ ايل١ٜ٩ هٝهٕٛ بإَهإ املوًِ ع ًٝع١ ٚه١ٓ ع إٔ ٜكٍٛ بإٔ ايتٌا٩ّ َٔ ايلقِ 

 ب٘، نُا مل ٜ٪ٜـٙ ايـٜٔ أّٜٔا.يٝى إ٫ ػلاؾ١، ٭ٕ ايعكٌ مل ٜكٌ  (13)
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ٖٞ ايلٖب١ غري املٓطك١ٝ ٚا٫سرتاي َٔ أَل »ٖٚٓاى تعلٜـ آػل يًؼلاؾ١ ٜكٍٛ: 

 .(3)«فٍٗٛ أٚ ػٝايٞ أٚ عكٝـ٠ أٚ عاؿ٠ َا َٚا ًاب٘ فيو، ع٢ً أهاي اـٛف أٚ اؾٌٗ

ٜبـٚ أْٓا ٖٓا اقرتبٓا أنجل »ٜعكب )غٛهتاف داٖٛؿا( ع٢ً ٖقا ايتعلٜـ ؾٝكٍٛ: 

أِٖ اـِا٥ّ  ٖٚٞب املٛٓٛع; ؾإٕ أبلم َا قـ أًري إيٝ٘ ٖٛ عِٓل اٱثاك٠، َٔ ًُ

ا٭هاه١ٝ يف نٌ َا ميهٔ إٔ ْوُٝ٘ ػلاؾ١، ٚإ٫ ملا تلنت أثلٖا ؾٝٓا، ٚمل تهٔ ع 

عـ فاتٗا ع أَلّا ٖاَّا أبـّا. ؾٗٓاى ايعـٜـ َٔ ا٭ؾهاك اييت ٜتًكاٖا ايٓاي عٔ طلٜل 

إٔ ٜعتكـ ايبعض بإٔ اؾٛم امللقٍ ٖٞ مثل٠ : ٔ قبٌٝايِـؾ١ ؿٕٚ أ١ٜ ع٬ق١ ٚإثاك٠، َ

بإٔ  (bbc) عًذل١ٜ ع ٖٚٛ ُشٝض مبشض ايِـؾ١ ع، ٚقـ ٜوُع ايبعض َٔ اي

ؾذُٝع ٖقٙ ايُٓافز قـ ٫  .اٱهبانيت ٖٞ مثل٠ ٌَت١ًٝ ع ٖٚٛ ػطأ بايِـؾ١ أّٜٔا ع

ترتى أثلّا ًَُٛهّا يف ايوًٛى. ٫ٚ ٜعين ٖقا ٓلٚك٠ إٔ ٜهٕٛ عِٓل اٱثاك٠ ؾعا٫ّ 

. (4)«دـّا، ٚإمنا املِٗ إٔ ٜهٕٛ ٌَٗٛؿّا، ٚميهٔ ايكٍٛ بأْ٘ سآل بٓشٛ َطًٛب

١ يف ٖقا ايِـؿ ملُٜٗعرتف )داٖٛؿا( ع يف َعلض تكـِٜ ايتعلٜـ املكبٍٛ يًؼلاؾ١ ع بإٔ ا

تهاؿ تهٕٛ َوتش١ًٝ، يهٔ ٫بـ يف ؿكاه١ َٛٓٛع َا َٔ اَت٬ى تِٛك عاّ عٓ٘. يٛ 

متهٓا َٔ ايعجٛك ع٢ً تعلٜـ ٌٜلغ َؿّٗٛ اـلاؾ١، ٜٚنٌٜ َا ٜهتٓؿ٘ َٔ إبٗاّ، 

هٝوٌٗ فيو َٔ ١َُٗ اؿهِ ع٢ً بعض املعتكـات ٚاملُاكهات، ٚمتٝٝن اـلايف ؾٝٗا 

 َٔ اؿكٝكٞ.

كاه١ اـلاؾات هٝوِٗ نجريّا يف تٝوري ع١ًُٝ ؾِٗ ٜبـٚ إٔ ؼـٜـ ايػا١ٜ َٔ ؿ

َٚعلؾ١ ْٛع اـلاؾات. ؾُج٬ّ: يٛ أْٓا نُوًُني ْلّٚ ايتشكٝل يف اـلاؾات َٔ أدٌ 

ٚأؾهاكْا َٔ اـلاؾات ٖٓا هٝهٕٛ َٔ ايوٌٗ عًٝٓا متٝٝن اـلاؾ١  تٓاػلٜـ َعتكـا

كاؾ١ َا، ٚإُـاك تٔش١ٝ ايوٝـ املوٝض بٓؿو٘، أٚ ه١ٓ ٚث :يف عكٝـ٠ َا، َٔ قبٌٝ

اؿهِ عكٗا; ٚهتوٌٗ أّٜٔا ١َُٗ تعلٜـ اـلاؾ١ ٚؾكّا هلقا املٓطل. ؾع٢ً ايلغِ َٔ 

إٔ ٖقٙ ايعكٝـ٠ يٝوت ػلاؾ١ َٔ َٓعاك املوٝش١ٝ، يهٓٓا ٖٓا ْكِـ َٔ ػلاؾٝتٗا إٔ 

هلا يف ايؿهل ايٌٝعٞ، ٫ٚ ايعكٌ ٜ٪ٜـ إٔ ٜقٖب ايرب٤ٟ ٓش١ّٝ ؾلا٥ِ  فا٫ٍ 

ٚٔمٵكٳ ُأػٵلٳ٫٣ٚٳ﴿قب يهٞ ٜػؿل يػريٙ: اٯػلٜٔ، ؾٗٛ ٜع ٚٳأمكٳ٠ْ  . ٚإفّا هٝهٕٛ ﴾ تٳٔنكٴ 

ٖـف ٖقٙ ايـكاه١ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً إٔ ٖقٙ ايؿهل٠ ٫ ميهٔ إٔ تتوًٌ إىل ايتٌٝع 
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 ٚاملٓطل ايكلآْٞ. ٚعًٝ٘ هٝهٕٛ َٔ ايوٌٗ دـّا َعلؾ١ اـلايف َٔ غريٙ.

اٜهٛيٛدّٝا، ٚؿكاه١ يف ايٛقت ايقٟ نإ )داٖٛؿا( بِـؿ ؼًٌٝ اـلاؾ١ ه

ـٸ َٓٗا، نإ بإَهاْ٘  ٦ٌَٓٗا، ٚأهباب اْتٌاكٖا، ٚنقيو ايوبٌ ايهؿ١ًٝ باؿ

علٜـ إمجايٞ يًؼلاؾ١، ثِ ٜٓتكٌ إىل هلؿ تؿاٌُٝ َاٖٝتٗا ايعا١َ، تأّٜٔا ا٫نتؿا٤ ب

َٚٔ ثِ ٜقٖب إىل ؿكاه١ بعـٖا ايواٜهٛيٛدٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايتاكىٞ. ٚهلقا لـٙ 

إٔ تٓكبٌ ٖقا ا٭َل َٔ قبٌ أٚي٦و ايقٟ اعتاؿٚا ع٢ً  كٍٛ: إ٫ٜٓ بعـ عٓا٤ ايبشح

اـلاؾات، ًٚػؿٛا بٗا، هٝهٕٛ يف غا١ٜ ايِعٛب١، ٫ٚ ٜوتبعـ َِٓٗ ُـٚك كؿات 

 ؾعٌ قاه١ٝ ًٚـٜـ٠.

ٚتأهٝوّا عًٝ٘ تطًل اـلاؾ١ ع٢ً اي٤ٌٞ ايقٟ ٫ ميتًو تؿوريّا عك٬ّْٝا يٓؿو٘، 

لٜٔ ٫ ١ًُ بُٝٓٗا أهاهّا. ؾُج٬ّ: ٫ ٜهٕٛ بٓا٤ املٓنٍ ٜٚكِٝ ع٬ق١ ايع١ً ٚاملعًٍٛ بني أَ

اؾـٜـ أَلّا َهلّٖٚا يٛ سـثت علق١ً يف بـا١ٜ املٌلٚع، ٚنول ؾأي ايبٓٸا٤، بٌ 

ٖٛ ع١ً ا٫ْهواك; إف ٫ ايعكٌ َكاَٚت٘ ٬ُب١ ا٭كض أٚ اُطـاَ٘ بِؼل٠ ٚٓعـ 

املٓنٍ. أَا إفا دا٤ ٚايٌلع ّٜٓ ع٢ً إٔ ٖقٙ اؿاؿث١ ٖٞ مبجاب١ ايتٓبٸ٪ بٌ٪ّ فيو 

يكـ نإ ٖقا ايبٝت طايعّا موّا ع٢ً سٝاتٞ، ٚقـ هًبين نٌ »ٚقاٍ يهِ:  أسـِٖ

َا أًَو، ؾشني د٦ت ٖٓا َات أبٞ، َٚات أػٞ، َٚاتت مٚديت ٚعُٞ، ػ٬ٍ ث٬خ 

هٓٛات ؾكط، ثِ ػولت عًُٞ، ٚأعًٓت إؾ٬هٞ، ٜٚبكٞ ايقْب فْيب أْا; ٭ْين مل 

١ٝ سؿل ً٭ٍٚ َٔ بٓا٤ ايبٝت، سني اْهول ايؿأي يف عُأنرتخ مبا سـخ يف ايّٝٛ ا

. ؾُافا هتهٕٛ كؿ٠ ؾعًهِ ع٢ً ٖقا ايه٬ّ؟ «ا٭هاي، ٚاٯٕ ُشٛت ع٢ً َا ؾات

ٌٖ هتتٔإَٓٛ َع٘، ٚتأهؿٕٛ يتذاًٖ٘ ؿي٬ّٝ ٚآشّا، ؾًِ ٜلدع عٔ بٓا٤ املٓنٍ، أّ 

ؿٕٚ ٚدٛؿ أْهِ هتأهؿٕٛ ع٢ً أؾهاكٙ اـلاؾ١ٝ، ٚنْٛ٘ ٜعًٌ ٦ًّٝا ب٤ٌٞ آػل 

ٛٸكٙ يف قٝاؿ٠  تلابط بُٝٓٗا؟ ؾُلض ايولطإ ٖٛ ايوبب يف ٚؾا٠ ٚايـٙ، َٚات أػٛٙ يتٗ

يف ساؿخ هٝاك٠، أَا عُ٘ ؾهإ يف ايجُاْني َٔ  ؿكادت٘ ايٓاك١ٜ، يف سني تٛؾٝت مٚدت٘

ايعُل، ٖنٌٜ ايب١ٝٓ، ٚؾكـ نًٝتٝ٘ أّٜٔا، نُا أْ٘ ػول عًُ٘ َٚتذلٙ بوبب اهتجُاك 

ٛٓؾل٠ ٚق١ً يف ايطًب عًٝٗا، ٚنإ اٯػلٕٚ أنجل ػرب٠ يف ٖقا ػاط٧ يف هًع١ َت

اجملاٍ. أَا َٔ ايٓاس١ٝ ايٌلع١ٝ ؾاملٛقـ هًِٝ متاَّا، ؾاملٓنٍ مل ٜهٔ ع٢ً َكرب٠ 
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، إفّا ملافا ٖٞ َٔ أَٛاٍ ايٝتا٢َ، ٫ٚ ٚقؿّا املوًُني، ٫ٚ ع٢ً أكض َػِٛب١، ٚيٝوت

 اؿذِ بِاسب٘؟ٜٓبػٞ َٓع بٓا٤ ايبٝت ٖٓا، ٚإْناٍ عكاب بٗقا 

ـٸ يف اؽاف اي٤ٌٞ ع١ً  ػريٙ إٔ ٜجبت فيو يـ٣ املوًِ عٔ يٚبٓا٤ٶ ع٢ً َا تكـّ ٫ب

ٚإَا ايٌلع. ؾايعكٌ ٜكٍٛ ع َج٬ّ  ;إَا ايعكٌ، ٚايعًِ، ٚايتذلب١، ٚايربٖإ :أسـ طلٜكني

ع: ٫ تكؿن َٔ أع٢ً ايوطض ؾتُٛت، ٜٚكٍٛ يٓا ايٌاكع: إٕ اٱْؿام َٔ أهباب هع١ ايلمم 

ٍ ايعُل، ٚإٕ ايهقب سلاّ ٚي٘ عكاب ٚعٛاقب ادتُاع١ٝ ٚػ١ُٝ. ؾٗقٙ ا٭َٛك ٚطٛ

َكبٛي١ عٓـْا; ٭ْٓا أقُٓا ع٬ق١ ايع١ً ٚاملعًٍٛ يف ساي١ ثبٛت سهِ ايعكٌ ٚايٌلع، 

 ُٖٚا امل٬ى يف إقا١َ اي١ًِ بني املوبٸب ٚايوبب.

٢ نٌ أَل ٫ وع»ٚبٓا٤ ع٢ً ٖقا امل٬ى ميهٔ إٔ ْعلف اـلاؾ١ بأْٗا: 

ٜٚبـٚ إٔ  «بتأٜٝـ ايعًِ ٚايعكٌ ٚايـٜٔ، ؾٝعٌُ ب٘ ايٓاي ٚىٌٕٛ تلن٘، ؾٗٛ ػلاؾ١

ايل٥ٝوٞ يف تعلٜـ ٖقٙ ايعاٖل٠، ٖٞ عباك٠ عٔ إقا١َ ع٬ق١ َٔ ايع١ًٝ  املؿٌِٖقا ٖٛ 

بـاؾع  ;بني أَٛك أدٓب١ٝ يف َا بٝٓٗا، ؾٝكٔٞ بٛدٛؿ َا ٫ ٚدٛؿ ي٘ ْٚؿٞ َا ٖٛ َٛدٛؿ

 اـٛف ٚػ١ٌٝ ايلؾض.

 

 ــــــ رتسافٛ ٔودٖات اٌتػازِاا

ٜقٖب  ايبعض إىل إٔ اـلاؾات ٫ تكتِل ع٢ً فُٛع١ ػا١ُ، أٚ ق١َٝٛ ؿٕٚ 

 بٗا بٓشٛ َٔ ا٭ما٤. ٢أػل٣، ؾايهٌ َبتً

٫ ميهٔ تكوِٝ فتُعات ايعامل إىل قوُني: أسـُٖا ٜ٪َٔ باـلاؾات; »

ّ: إٕ َِٓٗ َٔ ٜعتكـ عرتٜ٘ َطًكّا، ؾٗٛ َجكـ. بٌ ميهٔ ايكٍٛ بٌهٌ عاتٚاٯػل ٫ 

باـلاؾات نجريّا; َِٚٓٗ َٔ ٜعتكـ بٗا بٌهٌ أقٌ ْوبّٝا. ٖٚقا َا ٜ٪ٜـٙ ايتاكٜؽ يف 

. نُا إٔ َـٜات اـلاؾ١ ٫ تكتِل ع٢ً َٓطك١ َع١ٓٝ، يقا ؾإْٗا سآل٠ يف (5)«املآٞ

مجٝع ايبًـإ ٚا٭َِاك، هٛا٤ ايـٍٚ املتكـ١َ يف ايِٓاع١ أّ ايـٍٚ املهبٛس١ عٔ 

ـّ يف ايِٓاع١. ٚاملًؿت إٔ َععِ اـلاؾات ع٢ً ايلغِ َٔ اػت٬ؾٗا يف ايب١ٝٓ ايتك

 ايعاٖل١ٜ ع َتٌاب١ٗ يف ٚاقعٗا َُّْٔٛا، ٚأسٝاّْا يف ايٌهٌ أّٜٔا.

ٔٳٚمل  اجملتُع ا٭ٚكٚبٞ َٔ ِْٝب آهٝا ٚأؾلٜكٝا يف اـلاؾات. ؾكـ ًٗـت  ٜٴوتج
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يّٝٛ ع ٖٚٞ سآل٠ اؿاهٛب ٖقٙ ايـٍٚ اْتٌاكّا ًَشٛظّا يًؼلاؾ١. ؾؿٞ أٚكٚبا ا

إف تٌري ا٭كقاّ إىل إٔ بلٜطاْٝا  ;ملٛآٝع ايتٓذِٝ ٚايتٓب٪ات ّانبري ّاٚايؿٔا٤ ع امؿٖاك

ٚسـٖا تِٔ ايّٝٛ أيؿٞ َٓذِ قرتف بإٜلاؿات باٖع١ دـّا. ٚبػض ايٓعل عٔ طبك١ 

، أَا أّٜٔا ٥ٔ ٜكـك باملًٕٝٛايقٜٔ تبًؼ إٜلاؿاتِٗ امل٬ٜني ؾإٕ عـؿ اينبا «ايٓذّٛ»

 ؼع٢ ا٭هايٝب ؾُتٓٛع١، َٓٗا بطاقات ا٭بلاز، ابتـّا بايطبكات اؾاٖن٠ ع ٖٚٞ ٫

٫ُّٛٚ إىل سواب طايع ٚسٓغ ا٭ؾلاؿ. ٚقـ بًػت ًٗل٠  بتأٜٝـ املٓذُني ايٓؼب١ ع،

 ايػٝب ُؿشات اؾلا٥ـ ًٚاًات ايتًؿام. َتٓبٸ٦ٞاملٓذُني ٚ

ُشٝؿ١ ػِِت أعُـ٠ نإ يف أَلٜها َطًع ايعكـ ايواؿي أنجل َٔ أيـ 

ـٸك  بايعٌلٜٔ ًَّْٝٛا. ٖٚٓاى يف بلٜطاْٝا ف٬ت  قلٸا٩ٖاثابت١ ملٛآٝع ايتٓذِٝ، ٚقـ ق

عـٜـ٠ تتذاٚب َع توا٫٩ت سٍٛ ايتٓب٪ات ٚعًِ ايػٝب، ٚناْت ٚاسـ٠ َٓٗا تطبع يف 

( ْوؼ١، ْاٖٝو عٔ أعـاؿ اجمل٬ت ا٭ػل٣ اييت ٫ تناٍ قٝـ ايهتُإ. نُا 50000)

ٚك ايٌٓل اتؿكت َع املٓذُني املٌٗٛكٜٔ، ٚقٌٝ: إٕ إسـاٖا ٌْلت يف طبع١ ٜٓكٌ إٔ ؿ

 ( ْوؼ750000.١أٚىل َٔ نتاب يف ايتٓذِٝ )

ٖٚٓاى منط آػل يًؼلاؾ١ يف أٚكٚبا ٜتُجٌ يف اْتٌاك ايوشل ٚايٌعٛف٠، ٫ٚ ْناٍ 

 .(6) ٌْاٖـ منافز فيو يف أملاْٝا ٚؾلْوا، ٚػُِّٛا يف دٓٛب إٜطايٝا

َٔ املبايػ١ إٔ ٜكاٍ: يٝى ٖٓاى طبك١ َٓن١ٖ عٔ اـلاؾات،  قـ ٜهٕٛ ٓلبّا

( بلٖٔ ع٢ً ٖقٙ غٛهتاف داٖٛؿاٚإْ٘ ٫ تٛدـ ؿٚي١ يف ايعامل ؽًٛ َٓٗا، إ٫ إٔ )

ـٸ٠ أؿي١، َٓٗا: إٕ اـلاؾ١ انتوشت ع ؾ٬ّٔ عٔ ايطبكات ٚايكَٛٝات ع  اؿكٝك١ بع

. يهٓٓا إفا متعٓا يف تعلٜـ مجٝع أما٤ ايعامل، َٚ٪ٜٸـ فيو تعلٜؿ٘ ملؿّٗٛ اـلاؾ١

دٝـّا يتُهٓا َٔ ْؿٞ اـلاؾ١ عٔ ايبعض مٓمٔ سٓهِ املٓطل ٚايعكٌ  اـلاؾات

ٚايـٜٔ، ؾٓٓعِ سٝات٘، ٚأسهِ ؼِٝٓٗا، عٝح مل ٜـع فا٫ّ يٓؿٛف اـلاؾ١ إيٝٗا. 

ؾًٝى سٔٛك اـطأ يف سٝا٠ اٱْوإ َٔ قبٌٝ سٔٛك اـلاؾ١; إ٫ إٔ ٜهٕٛ امللاؿ 

يكٔاٜا إىل ُُِٝ مجٝع ا٭ؿٜإ ٚايجكاؾات يف مجٝع ايـٍٚ، ٖٚٞ قٔاٜا ؿػٍٛ بعض ا

 ؿػ١ًٝ تِٓٸـ يف عـاؿ اـلاؾات.
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 ــــــ وٍػأ ارتسافٛ ٔجرٔزِا

تعـؿت اٯكا٤ ٚايٓعلٜات يف ٌَٓأ اـلاؾ١ َٚٓطًكٗا، ٖٚٞ ْعلٜات ميهٔ إٔ 

تهٕٛ نٌ ٚاسـ٠ َٓٗا َٛٓٛعّا يهتاب َوتكٌ. ٚنإ عًُا٤ ايٓؿى َٔ أنجل 

ايباسجني يف ٖقا اجملاٍ. ؾلأ٣ بعِٔٗ إٔ ا٭ػطا٤ ٖٞ َِـك اـلاؾ١; يف سني عنا 

ملٌٓأ ٖٛ اٱداب١ ايٌلط١ٝ. أَا آػلٕٚ فيو إىل ايػؿ١ً ٚاي٬ٚعٞ; َِٚٓٗ َٔ قاٍ بإٔ ا

ايـكاهات ا٫دتُاع١ٝ ؾهإ هلا َٛقؿٗا اـاْ بٗا أّٜٔا، ؾقٖب ايبعض إىل إٔ 

عٛاٖل ا٫دتُاع١ٝ، ؾإٕ ايتأػل يف اؽاف ايكلاك املٓاهب عرب اياـلاؾات ٖٞ َٔ 

ايًذ٤ٛ إىل  إىلايوبٌ ا٫عتٝاؿ١ٜ يف ا٭ٚقات اؿلد١، أٚ يف ايكٔاٜا اؿواه١، هٝكٛؿ 

عًُّا إٔ طلٜك١ ايتؿهري ٖٞ ا٭ػل٣  ،ٚايٝكني يف ا٭َٛك «ايكطع»ـلاؾ١ يف ؼٌِٝ ا

ؾكـ كأ٣ عامل اٱثٓٛغلاؾ١ٝ »َٔ املٓطًكات اهلا١َ يف تبًٛك ًهٌ اـلاؾات أّٜٔا، 

تاًٜٛك(... بإٔ دقٚك اـلاؾ١ تٓتُٞ إىل ْٛع َٔ ايٓكّ ٚايتؼًـ  إؿٚاكؿ)ايوري 

ٞ هلقٙ ايعاٖل٠ إٔ )ايػبا٠ٚ ٚا٫سرتاي اينا٥ـ( ايؿهلٟ، ٚفنل يف ؼًًٝ٘ ا٫دتُاع

 .(7)«ٖٞ َٔ ُؿات اٱْوإ بٌهٌ عاّ، ٚاٱْوإ املتٛسٍ بٌهٌ ػاْ

ٜٚل٣ ايؿًٝوٛف املعلٚف )ٖٝذٌ( إٔ َبـأ ظٗٛك اـلاؾات ٚا٭هاطري يف 

اجملتُعات ا٭ٚىل ٜٓبع أّٜٔا َٔ ساد١ طبٝع١ٝ تتبًٛك يف إطاك قإْٛ ايع١ً ٚاملعًٍٛ، 

اـلاؾات املتعًك١ باؿٛاؿخ ايطبٝع١ٝ، ناينيناٍ ٚايهوٛف ٚاـوٛف،  ٫ٚهُٝا

 .(8)املجري٠ يًلعب ٚايؿنع يف قًٛب ايٓاي

إٕ َٔ ًٛاػّ اي٬ٚعٞ امل٪ؿٟ إىل ظٗٛك اـلاؾات ٖٛ ا٫ؾتكاك إىل ؾِٗ ُشٝض 

 ٫ تعين ايع١ًٝ يف َؿَٗٛٓا ٦ًّٝا بايٓوب١ يٲْوإ» عٔ َوأي١ ايع١ًٝ. ٜكٍٛ ًٜٚٗاّ ؾْٛت:

ايع١ًٝ يف سـٚؿ ػاكب٘ ؾإٕ اي٤ٌٞ ايٛسٝـ  ٣بتـا٥ٞ، أَا إفا أكؿْا اؿـٜح عٔ َ٪ؿا٫

 ايقٟ ميهٔ إٔ ٜكاٍ عٓ٘ ٖٛ إْ٘ قابع هًط١ ايوشل، ٖٚٛ أَل ٜعتُـ بايـكد١ ا٭ٚىل

ٚيٝى ع٢ً ايكٛاْني ايوا٥ـ٠ يف تلابط ا٭ؾهاك. ؾُٝهٔ ؾلض  ،ع٢ً ايك٣ٛ ايعاطؿ١ٝ

يعاطؿ١ٝ بكـك َٔ ايجبات َػاٜل متاَّا يًتشٍٛ ٚايتكًب يف ايع١ًٝ ا٭هطٛك١ٜ ايوشل١ٜ ٚا

 .(9)«ايع١ًٝ املٓطك١ٝ املبت١ٝٓ ع٢ً ايتوًوٌ املٓعِ يف اٱؿكاى ٚا٭ؾهاك

إٕ مجٝع »ٜٚل٣ )يُٝإ( أّٜٔا إٔ اـلاؾات إمنا ٖٞ ٓلب َٔ اـطأ: 
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املعتكـات اـلاؾ١ٝ اييت ساٚيٓا ايهٌـ عٔ تلنٝبٗا ايطبٝعٞ يف ٖقٙ ايوطٛك 

اْت يف ايبـا١ٜ عباك٠ عٔ تؿوريات ٚا١ُٖ عٔ بعض ايعٛاٖل اييت مل تتِ ؿكاهتٗا ن

 .(10)«بٌهٌ دٝـ

ٚنإ )يٛكؿ تٌورتؾًٝـ( قـ فنل يف إسـ٣ كها٥ً٘ إىل لً٘ بإٔ ٌَٓأ 

 .(11)«اـلاؾات ٖٛ اؾٌٗ ٚايوؿ٘

٫ًو إٔ ؼًٌٝ ٚؿكاه١ نٌ ٚاسـ٠ َٔ ٖقٙ ايٓعلٜات عاد١ إىل فاٍ أٚهع 

٫ٚهُٝا إٔ بعٔٗا قابٌ يًٓكـ َٔ أُٛي٘، ٚايبعض اٯػل دا٤ َ٪هوّا ع٢ً  َٔ املكاي١،

إ٫  ،ؾلٓٝات ػاط١٦، ٖٚٓاى قوِ َٓٗا أّٜٔا ٫ ىًٛ َٔ ايِش١ يف املبتٓٝات ايعا١َ

ٌٸ يف ايٛاقع ك١ٜ٩ ْٚاؾق٠  ٚع٢ًأْ٘ أػطأ يف طلغ ايُٓافز ٚا٭َج١ً.  أ١ٜ ساٍ ؾإٕ يه

ٌٸ َٓٗا قا٫ّٚ تكـِٜ اؿًٛ ٍ هلقٙ املوأي١. ٚعًٝ٘ ٫ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى ػا١ُ أط

ْعل١ٜ أُض ٚأنٌُ، َٚا عـاٖا ؾٗٛ باطٌ، يهٔ قـ ِٜض ايعهى، أٟ ميهٔ إٔ 

ٜكاٍ: ٫ تٛدـ ْعل١ٜ نا١ًَ، ع٢ً غلاك سها١ٜ ايؿٌٝ يف ايع٬ّ اييت فنلٖا ايٌاعل 

 د٬ٍ ايـٜٔ ايلَٚٞ يف َجٜٓٛات٘.

ٛك ادتُاعّٝا ٚتٓتٌل ع٢ً َواسات ترتعلع اـلاؾات يف ُُِٝ ا٭ؾلاؿ، ؾتتبً

أٚهع، ؾت٪ثل ع٢ً ًان١ً ايوًٛى ا٫دتُاعٞ، بُٛؿٗا عٓاُل َٔ ايجكاؾ١، ؾُٝتنز 

إٕ ايعٌُ ع٢ً تبوٝط ا٭ؾهاك، ٚتكـِٜ ايتؿوريات ايوطش١ٝ  .ا ؾهل ٚكٚغ اٱْوإبٗ

يًعٛاٖل، ٚنقيو ايعٌُ ع٢ً اؾتعاٍ ايع١ً، بـ٫ّ َٔ ايبشح عٓٗا، يف َا ىّ 

ايطبٝع١ٝ َٚا ٚكا٤ ايطبٝع١ٝ، ٖٛ ايوبب ايل٥ٝوٞ يف ا٫للاك إىل اٱميإ ايعٛاٖل 

بكٔاٜا تعٌ َوٝطل٠ ع٢ً مجٝع أبعاؿ أؾهاك اٱْوإ ٚبلاف٘ يف اؿٝا٠. ٚقـ ٚكؿ يف 

ايكلإٓ إٔ اؾٌٗ ٚايتكًٝـ ا٭ع٢ُ ٚعـّ ايتؿهل ٚاتباع اهل٣ٛ ٖٞ َٔ ايعٛاٌَ املباًل٠ 

 يف ػًل اـلاؾات.

ٱفعإ بإٔ ايٓبت١ ٫ تتؿتل إ٫ يف ايرتب١ املواعـ٠، ٚيقا ؾإٕ يهٔ ٫بـ َٔ ا

ايؿطل٠ ٚايطبٝع١ ٚا٭َٛك ًب٘ ايػلٜن١ٜ يف اٱْوإ ٖٞ مبجاب١ ايرتب١ املواعـ٠ يتٓاَٞ 

اـلاؾ١ يـٜ٘. ٚقـ ٫ ٜلٚم فنل ايؿطل٠ يًكاك٨ ايهلِٜ ؾٝكٍٛ: ملافا ايؿطل٠؟! 

١ ٚاملعتكـات; ؾ٬ ميهٔ ٫ٚ ٜٓبػٞ إٔ ؾايؿطل٠ ٖٞ ا٭ُؿ٢ ٚا٭ْك٢ بني قٓٛات املعلؾ
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 تهٕٛ َٛطّٓا ٭ؿكإ اـلاؾات ٚآؾاتٗا.

ُؿٖٛا، ؾتكٛؿ ايٓؿى اٱْوا١ْٝ إىل  ٜتعٖهل إ٫ إٔ ٖقٙ ايعني ايِاؾ١ٝ قـ

اٱميإ بكٔاٜا َؿع١ُ بايٌلى ٚاـلاؾ١. ؾؿطل٠ اٱْوإ ع َج٬ّ ع تلًـٙ إىل عباؿ٠ 

ٕ ايهٕٛ، عٝح ٫ ق٠ٛ ؾٛقٗا، ؾًٛ مل تهٔ ل٠ يٌ٪ٚق٠ٛ، ٖٚٞ ايٛسٝـ٠ املـبِّ ِأعع

ـٷ ٚاسـ ع٢ً َلٸ ايتاكٜؽ، إ٫ إٔ ٖقا اٱسواي  ٖقٙ ايكٓا٠ عاد١ إىل ايعباؿ٠ ملا ٚدـ عاب

باؿاد١ إىل ايعباؿ٠ ٖٛ ْؿو٘ أّٜٔا ايقٟ قاؿ بعض ايبٌل إىل عباؿ٠ ايٌُى ٚايكُل 

ٟ تٌـٙ غلٜنت٘ إىل ٚايبشل، أٚ اٱْوإ ايؿاْٞ ٚبعض َا ُٓعت ا٭ٜـٟ، نايطؿٌ ايق

ايلٓاع١ َٔ ثـٟ أَ٘، إ٫ إٔ سادت٘ املرب١َ إىل ايلٓاع١ تٔطلٙ إىل ايكبٍٛ ٚا٫نـاع 

بػريٙ. ؾهقيو ٖٞ ؾطل٠ اٱْوإ ايباسج١ عٔ اٱي٘، ؾٗٞ ؼؿنٙ ع٢ً ايعباؿ٠ َٔ د١ٗ، 

يهٔ ا٫ملاف ا٫دتُاعٞ ٚا٭كباب اؾ١ًٗ أٚ املتذاًٖني قـ ٜوتبـيٕٛ ايجـٟ 

 ػل َؿتعٌ; بػ١ٝ إههات فيو اٱْوإ.اؿكٝكٞ بآ

تٓتكٌ ٖقٙ املعتكـات ايباط١ً َٔ دٌٝ إىل دٌٝ، متاَّا نُا ٜتٛاكخ ايٓاي 

املعتكـات اؿك١. ٚقـ فّ ايكلإٓ تٛاكخ املعتكـات اـلاؾ١ٝ. ٚنإ َٔ أبلم أًهاٍ 

اـلاؾ١ تًو اييت سلٸّ ؾٝٗا ا٭نٌ أٚ ا٫هتعُاٍ ؿٕٚ ٚدٛؿ ؿيٌٝ ًلعٞ ٚعكًٞ 

ٌٸ ي٘.  ٜ٪ٜـٖا. ٖٚٓا وقك ايباكٟ ع عنٚدٌ ع َٔ َػب١ إٔ ولّ اٱْوإ ع٢ً ْؿو٘ َا أس

نقيو ؾإٕ ايؿاس١ٌ َٔ املٓٗٝات اييت ِٜل ايٌٝطإ ع٢ً اكتهابٗا، ؾرت٣ اٱْوإ 

ٜعٌُ بػري أٚاَل كب٘، ؾٝوتكبًٗا ع٢ً أهاي أْٗا أٚاَلٙ ِْْٚٛ ؿٜٓ٘، يف سني ٫ 

 تٛدـ أؿي١ عك١ًٝ ت٪ٜـ ًلعٝتٗا.

نإ ايلهٌ ٚايعًُا٤ ٜتِـٕٚ ملجٌ ٖقٙ اـلاؾات، ٜٚـعٕٛ ايٓاي إىل عٓـَا 

ُٸ١ يف اؾٌٗ ٚا٫مطاط سني ٜكاٍ هلِ: ٖهقا  ْبقٖا، ناْٛا ٜٛادٕٗٛ أّٜٔا كؿٚؿّا ق

نإ آبا٩ْا، ٚمٔ أّٜٔا ع٢ً ػطاِٖ. ؾٌٗ ٖقا تعًٌٝ َٓطكٞ، إفا نإ آبا٩ِٖ يف 

ُٻا ؾٹٞ ﴿: ؟َٓأ٣ عٔ َٝنإ ايعكٌ ٚمل ِٜٝبٛا ايِلاط ايِشٝض َٹ ٗٳا ايٓٻايٴ ُنًُِٛا  ٜټ ٜٳا َأ

َټبٹنيٷ  اَ٭كٵٔض سٳ٫ّ٬  ٌّ ـٴ ِٵ عٳ ٘ٴ َيُه ْٻ ٕٔ ٔإ ٝٵَطا ٌٻ ٛٳاتٹ اي ٚٳ٫ تٳتٻبٹعٴِٛا ػٴُط ِٵ  *َطِّٝبّا  َٴلٴُن ٜٳِأ ُٳا  ْٻ ٔإ

ٕٳ  ُٴٛ َٳا ٫ تٳعٵًَ ٚٳَإٔ تٳُكُٛيِٛا عٳ٢ًَ اهللٹ  ٌٳا٤  ٚٳايَؿشٵ ٌٳ  *بٹايوټ٤ٛٹ  ٍٳ اهلُل ٚٳٔإفٳا قٹٝ َٳا َأْنٳ ِٴ اتٻبٹعٴٛا  ٗٴ َي

َٳا  ْٳتٻبٹعٴ  ٌٵ  ٕٳ أَقاُيِٛا بٳ ـٴٚ ٗٵتٳ ٜٳ ٚٳ٫  ٝٵ٦ّا  ًٳ ٕٳ  ِٵ ٫ ٜٳعٵكٹًُٛ ٖٴ ٕٳ آبٳا٩ٴ ٛٵ َنا ٚٳَي ْٳا َأ ٘ٹ آبٳا٤ٳ ٝٵ ٓٳا عٳًَ ٝٵ ٌٴ  *يَؿ َٳجٳ ٚٳ
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ُٴ ـٳا٤  ْٹ ٚٳ ُٳعٴ ٔإ٫ ؿٴعٳا٤  ُٳا ٫ ٜٳوٵ ٓٵعٹلٴ بٹ ٌٔ اٖيقٹٟ ٜٳ ُٳجٳ ٔٳ َنَؿلٴِٚا َن ِٵ ٫ اٖيقٹٜ ٗٴ ٞٷ َؾ ُٵ ِٷ عٴ ٌّ بٴِه

ٕٳ ْٳا ﴿; (171ع  168)ايبكل٠:  ﴾ٜٳعٵكٹًُٛ َٳلٳ ٚٳاهلُل َأ ٗٳا آبٳا٤ْٳا  ٝٵ ْٳا عٳًَ ـٵ ٚٳدٳ ٌٳ١ّ َقاُيِٛا  ٚٳٔإفٳا َؾعٳًُِٛا َؾاسٹ

ٕٳ  ُٴٛ َٳا ٫ تٳعٵًَ ٕٳ عٳ٢ًَ اهللٹ  ٌٳا٤ َأتٳُكُٛيٛ َٴلٴ بٹايَؿشٵ ٜٳِأ ٕٻ اهلَل ٫  ٌٵ ٔإ ٗٳا ُق َٳلٳ كٳ *بٹ ٌٵ َأ بِّٞ بٹايكٹوٵطٹ ُق

ٕٳ ِٵ تٳعٴٛؿٴٚ ـٳَأُن ُٳا بٳ ٔٳ َن ِـّٜ ٘ٴ اي ِٹنيٳ َي َٴؼٵًٹ ٚٳاؿٵعٴٛٙٴ  ـٺ  َٳوٵذٹ  ِّ ـٳ ُن ِٵ عٹٓ ٖٳُه ٚٴدٴٛ ُٴِٛا   ﴾ٚٳَأقٹٝ

 (.29ع  28)ا٭علاف: 

٬ٜسغ ٖٓا إٔ ايكلإٓ مل ٜعرتض ع٢ً ٖقٙ املعتكـات جمللؿ نْٛٗا َٛكٚثّا عٔ 

 ٤ بعٝـّا عٔ ٬َنات ايعكٌ ٚايتعكٌ.اٯبااٯبا٤، ؾٗٛ يف ُـؿ ْكـ َا تٌُٛ إيٝ٘ 

اٱؾاؿ٠ َٔ تٜٓٛلات اؾٌٝ املآٞ، ؾًِٝض  ايّٝٛبإَهإ دٌٝ إٕ ٚبعباك٠ أػل٣: 

اٱػؿاقات، ٜٚهٌُ ايٓكّ إٕ ٚدـ. ؾإفا نإ املٛكٚخ عٔ ا٭ه٬ف كادشّا َٚعك٫ّٛ 

ـٳا٤ ٔإفٵ ﴿ َٚتٓاهبّا َع ايؿطل٠ ؾ٬ غباك عًٝ٘ أبـّا: ٗٳ ًٴ ِٵ  ّٵ ُنٓتٴ ٛٵتٴ ٔإفٵ َأ ٔٳلٳ ٜٳعٵُكٛبٳ امَل سٳ

ٚٳٔإهٵشٳ ٌٳ  ُٳاعٹٝ ٚٳٔإهٵ ِٳ  ٖٹٝ ٘ٳ آبٳا٥ٹَو ٔإبٵلٳا ٚٳٔإَي ٗٳَو  ـٴ ٔإَي ـٹٟ َقاُيِٛا ْٳعٵبٴ َٹٔ بٳعٵ ٕٳ  ـٴٚ َٳا تٳعٵبٴ ٘ٹ  ٓٹٝ ٍٳ يٹبٳ مٳ اَقا

ٕٳ ُٴٛ َٴوٵًٹ ٘ٴ  ٔٴ َي ْٳشٵ ٚٳ ٚٳاسٹـّا   (.133)ايبكل٠:  ﴾ٔإَيّٗا 

بٓا٤ عرب اٯبا٤، َع ؾاكم يف ٓلٚك٠ ميهٔ إٔ تٌِ عكٝـ٠ ايتٛسٝـ إىل ا٭ ّاإف

اعتُاؿ ٖقٙ ايعكٝـ٠ ع٢ً َبـأ ايؿطل٠ ٚايعكٌ، ٚإٔ ٜهٕٛ تًكني اٯبا٤ يٮبٓا٤ َ٪هٸوّا 

أّٜٔا ع٢ً أهاي ايؿطل٠ ٚايعكٌ، ٖٚقا َا قاّ ب٘ مجٝع ا٭ْبٝا٤ ؾع٬ّ، أٟ إِْٗ ٜـعٕٛ 

ٕ املعٝاك يف ُش١ باع ْابعّا عٔ ؿكا١ٜ ٚبِري٠; ٭إىل اتباع عكٝـتِٗ إفا نإ ا٫تٸ

ِٸٓت َٔ  املعتكـات ٚايتعايِٝ إٔ تهٕٛ َب١ٝٓ ع٢ً أهاي املعلؾ١ ٚايٛعٞ، ٚإ٫ ملا س

ْٳِا ﴿ ايٌلى: َٳا َأ ٚٳ ٕٳ اهللٹ  ٚٳهٴبٵشٳا ٔٔ اتٻبٳعٳٓٹٞ  َٳ ٚٳ ْٳِا  ِٹريٳ٠ٺ َأ ٖٳقٹٙٹ هٳبٹًٝٹٞ َأؿٵعٴٛ ٔإَي٢ اهللٹ عٳ٢ًَ بٳ ٌٵ  ُق

ٌٵٔلنٹنيٳ ٔٳ امُل  (.18)ٜٛهـ:  ﴾َٹ
 

 ــــــ ظاِسٚ التٍجٗيٛ ٔارتساف

تٌٗـ أهٛام ايتٓذِٝ ٖقٙ ا٭ٜاّ كٚادّا ٚاهعّا; إف تهٌـ يٓا طباع١ عٌلات 

اٱٓاؾ١ إىل  ٚاهلٓـٟ ٚايٝاباْٞ، بايهتب ع قـمي١ ٚسـٜج١ ع بعٓاٜٚٔ ايتٓذِٝ ايِٝين

نتب ايتعٜٛقات اؾ١ُ، عٔ َـ٣ كغب١ ايٓاي َٚتابعتِٗ هلقٙ املٛٓٛع. ٚع٢ً ايلغِ َٔ 

، إ٫ إٔ أعـاؿ املجٓكؿني ع ٚايـاكي٭َٛك ٫ ميهٓٗا إقٓاع اٱْوإ املجٓكـ إٔ ٖقٙ ا
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٫ٚهُٝا َٔ ايٓوا٤ ع املٗتُني بٗقٙ ايعاٖل٠ َ٪هؿ١ دـّا. ٚقـ ْٗت ايجكاؾ١ اٱه١َٝ٬ 

عٔ ايهٗا١ْ ٚايوشل ٚايطري بٌـ٠. ؾ٬ ًو يف ؼلِٜ ايوشل، ٚقـ ُٚـ ايواسل 

 ٚايهأٖ بايهؿل أّٜٔا.

ايعجٛك ع٢ً َؿكٛؿ أٚ إيكا٤ احملب١  َٔ ٜؿٌٔ َعاؾ١ ا٭َلاض أٚ ٖٓاى َٔ ايٓاي

يف قًٛب اٯػلٜٔ ٚ... عٔ طلٜل ايقٖاب إىل املٓذٸِ ٚناتب ايتعٜٛقات، بـ٫ّ َٔ 

َلادع١ ايطبٝب، ٚايتٛد٘ إىل اهلل بايـعا٤، ٚاؿاٍ أْ٘ يٝى ٖٓاى أٟ َٓطل أٚ تعكٌ 

 ،ٚنتاب ايتعٜٛقات أٚ ايوشل٠ َتـاٚي١ ٜربك ٖقا ايرتدٝض، ٫ٚ تناٍ َلادع١ قلٸا٤ ايؿأٍ

ٌٸ َٔ ايوابل ْوبّٝا.  ٚإٕ ناْت أق

يٛد١ٝ يف َٛٓٛع١ قلا٠٤ ايؿأٍ إىل ايكطع ٛيكـ ػًِت ايـكاهات ايواٜه

 بأَلٜٔ يف أقٌ تكـٜل:

ع مث١ إسواي باؿاد١ إىل اهتط٬ع ايػٝب ع مَاّْا َٚهاّْا ع، ٫ٚهُٝا يـ٣ 1

٫ ٜتُتعٕٛ باهتكلاك ْؿوٞ، ٚمل تهٔ ػاكبِٗ ايوابك١ ع٢ً َا ٜلاّ. ٚيقا  ٔأٚي٦و ايقٜ

ؾِٗ واٚيٕٛ إٔ ٜعلؾٛا َا هٝشٌِ غـّا، ٚنٝـ هٝهٕٛ َوتكبٌ عٌُ اينٚز 

بٔ، أٚ املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ؟ ؾٗقٙ اؿاد١ إىل ايطُأ١ْٓٝ ٫ تتأتٸ٢ إ٫ يف ظٌ ٚا٫

 اهتهٌاف املوتكبٌ.

عرتف ُّٓٓا بإَها١ْٝ اهتهٌاف َا ٚكا٤ ع إٔ َٔ ٜلادع قاك٨ ايؿأٍ ا2

اؿذب ع مَاّْا َٚهاّْا ع َٔ قبٌ ايبعض، بٌ يٝى فيو ممهّٓا ؾشوب، بٌ ٖٛ ٚاقع 

 ،ٚأهايٝب٘ ؾٗٞ أسٝاّْا ٚها٥ٌ ًَُٛه١ قوٛه١ ٍساٌُ ًَُٚٛي يـٜ٘. أَا أْٛاع ايؿأ

، ؾٓذإ ايك٠ٛٗ، ٚؿٜٛإ ساؾغ، ٚقلا٠٤ ايهـ، ٚتاك٠ تهٕٛ غري قوٛه١ :َٔ قبٌٝ

يو: أْت َٔ َٛايٝـ أيهٔ ميهٔ إؿكانٗا با٫عتباك، َٔ قبٌٝ: ا٭ٜاّ ٚايٌٗٛك. ؾٝو

ٟٸ ّٜٛ؟ أٟ عاّ؟ ٌٖ ٖٛ عاّ ا٭ؾع٢؟ أّ اؿٛت؟ أّ ايهًب؟ أّ ايؿأك٠؟ ؾُا عًٝو إ٫  أ

ٟٸ  إٔ تعطٝين َعًَٛاتو ايٌؼ١ِٝ، ٚهأنٌـ يو َٔ تهٕٛ؟ َٚافا هتهٕٛ؟ ٚأ

ٟٸ ٤ًٞ وـخ  ايعٛاٌَ هتنٜـ َٔ تكـَو؟ ٚأٟ ايوٓٛات هتهٕٛ ػطلّا عًٝو؟ ٚيف أ

 فيو؟

ع٢ً َـ٣ ُـم نٌ طلٜك١ ٚقلبٗا َٔ ايٛاقع إٔ ْـكهٗا  يتعلټف٫ٚبـ يف ا
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أَا بعـ » دا٤ يف َكـ١َ نتاب ػنا٥ٔ ا٭هلاك )ايعًّٛ ايػلٜب١(:. ٚاسـ٠ تًٛ ا٭ػل٣

 ؾبُا إٔ اؾُٝع َٔ ايعٛاّ ٚاـٛاْ عاد١ َاه١ إىل ٌْٝ اؾاٙ ٚايوعاؿ٠ ٚقٔا٤

اـاطل َٚا إىل فيو َٔ املطايب تو١ًٝ ا٫ستٝادات ٚتوـٜـ ايـٜٔ ًٚؿا٤ ا٭َلاض ٚ

املٌلٚع١ يهٌ إْوإ يقا ؾاؾُٝع أّٜٔا عاد١ إىل ايعًِ ببعض فلبات اٯٜات 

ايكلآ١ْٝ ٚأمسا٤ اؾ٬ي١، باٱٓاؾ١ إىل قوِ َٔ ا٭ٚكاؿ ٚا٭فناك ٚايـعٛات 

طعًِ ايتٓب٪اتص، ٚاٱهطل٫ب طايهٌـ عُا  «ايلٌَ»املوتذاب١، ٚنقيو ا٫ط٬ع ع٢ً 

هِ ا٭ععِ، ع٠ٚ٬ ع٢ً بعض ا٭قٛاٍ ٜتعًل بكٔاٜا ايؿًو ٚايٓذّٛص...، ٚا٫

ٚتطبٝكاتٗا، َٚعلؾ١ عًِ اؾؿل اؾاَع املتعًل بعًِ اؿلٚف ٚا٭عـاؿ، ٚتوؼري ا٭كٚاغ 

كأٜت َٔ  ٚامل٥٬ه١ ٚاؾٔ، باٱٓاؾ١ إىل ؼٌِٝ بعض ايعًّٛ ايػلٜب١ ٚاملؿٝـ٠. يقا

ٚاديب تأيٝـ ٖقا ايهتاب بعٓٛإ ػنا٥ٔ ا٭هلاك، اهتٓاؿّا إىل ايهتب املعترب٠ 

ٚايٓاؿك٠، َتٛػّٝا نٌ ايـق١ ٚٓبط ا٭هاْٝـ، ٚاؿل أْٗا َِاؿك كا٥ع١، ٚقـ ؼككت 

 .(12)«َٔ ػاكب بعٔٗا ًؼِّٝا

إٔ ٜلاعٞ ٖقا ايهتاب َٛآٝع ايٓاي ٚاستٝاداتِٗ َٔ ؼكٝل ايوعاؿ٠ ٌْٚٝ 

.. ؾٗقا أَل كا٥ع دـّا، ٚيف غا١ٜ .٠ ٚقٔا٤ اؿادات ٚتأؿ١ٜ ايـٜٕٛ ًٚؿا٤ املل٢ٓايعن

 ا٭١ُٖٝ. ٫ٚ ًو إٔ ٖهقا نتاب هٝهٕٛ قٝٸُّا دـّا.

ٌٸ يكـ قـّ ايهتاب س٫ًّٛ  َلض َٚع١ًٔ ؾلؿ١ٜ ٚادتُاع١ٝ. ؾع٢ً هبٌٝ يه

ٚٸٕ يتشكٝل ايٓذاسات ا٭هل١ٜ، ٖٚٛ يف اؿٍِٛ ع٢ً  املجاٍ: لـٙ ٜكرتغ س٬٘ قطع١ َـ

عًٝٗا، ٫ٚ ساد١ إىل ٚدٛؿ عٓاُل اؿبٸ بني اينٚز ٚاينٚد١...، نُا ٫ ساد١ يف 

ٕٔ، أٚ ايتٛد٘ بايـعا٤ ٚايتٛهٌ إىل ػايل ؼوني ايٛٓع ا٫ قتِاؿٟ إىل بقٍ فٗٛؿ َٔ

ـٸَ٘ يٓا ايهتاب، ٖٚٛ غا١ٜ  ايهٕٛ، ٚإمنا ٜهؿٞ يف فيو ا٫عتُاؿ ع٢ً )طًوِ( ٜك

 ٌ هقاد١ ايكاك٨ ؾٝكاٍ ي٘: إٕ ٖقا ايطًوِ ؿعا٤ ٜ٪ٜـٙ ايٌلع.امللاؿ. ٚأسٝاّْا توتػ
 

 ــــــ الػفاٞ وَ ا٧وساضالكسآُ ٔالتعأٖر ٔ

ا٭َلاض ع٢ً ْٛعني: دوـ١ٜ; ٚكٚس١ٝ. ٚن٬ُٖا عاد١ إىل ع٬ز. ٚقـ 

يف املعٓٝني; ؾذا٤ يف َٛٓٛع ًؿا٤ اؾوِ ع٢ً  ٤اهتعٌُ ايكلإٓ ايهلِٜ َؿلؿ٠ ايٌؿا
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ٌٵؿٹنٔي: ×إبلاِٖٝيوإ ايٓيب  ٜٳ ٛٳ  ٗٴ ٓٵتٴ َؾ َٳٔل  (.80)ايٌعلا٤:  ٚٳٔإفٳا 

َٹٔ ٚقاٍ تعاىل:  ـٷ ٜٳؼٵلٴزٴ  َټؼٵتٳًٹ ًٳلٳابٷ  ٗٳا  ًٹَؿا٤ يٹًٓٻأيأبٴُطْٛٹ ٘ٹ  ٘ٴ ؾٹٝ ْٴ ٛٳا )ايٓشٌ:  ي

ـٵ دٳا٤تٵُهِ ايٌؿا٤ املعٟٓٛ ايلٚسٞ ؾٓكلأ قٛي٘ تعاىل:  (. أَا يف69 ٗٳا ايٓٻايٴ َق ٜټ ٜٳا َأ

ـٴٚٔك ِټ ُٳا ؾٹٞ اي ًٹَؿا٤ يِّ ٚٳ ِٵ  ِّٔ كٻبُِّه ٛٵعٹَع١ْ  ٓٳاٙٴ (. ٚقاٍ تعاىل: 57)ْٜٛى:  َٻ ًِ ٛٵ دٳعٳ ٚٳَي

ًٹَؿ ٚٳ ـٶ٣  ٖٴ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٛٳ يٹًٖقٹٜ ٖٴ ٌٵ  ٌّ ُق ٚٳعٳلٳبٹ  ٌّ ُٹ ٘ٴ َأَأعٵذٳ ًَِّتٵ آٜٳاتٴ ٛٵ٫ ُؾ ٝٸّا ٖيَكاُيٛا َي ُٹ ا٤ ُقلٵآّْا َأعٵذٳ

ٓٴ َٹ ٔٳ ٫ ٜٴ٪ٵ ـٺٚٳاٖيقٹٜ ٕٕ بٳعٹٝ َٻَها َٹٔ  ٕٳ  ٚٵ ٓٳاؿٳ ٜٴ ٚٵَي٦ٹَو  ُٶ٢ ُأ ِٵ عٳ ٔٗ ٝٵ ٛٳ عٳًَ ٖٴ ٚٳ ٚٳِقلٷ  ِٵ  ٔٗ ْٹ ٕٳ ؾٹٞ آفٳا ٛ 

َطًكّا بايؿعٌ، ٌٌُٜٚ أّٜٔا ايٌؿا٤  «ايٌؿا٤»(. ؾؿٞ ٖقٙ اٯ١ٜ قـ ٜهٕٛ 44)ؾًِت: 

ايبـْٞ، إ٫ إٔ قل١ٜٓ اهلـا١ٜ ت٪نـ يٓا َ٪ؿ٣ ايٌؿا٤ ايلٚسٞ، ٫ٚهُٝا إٔ ٖٓاى قًٛبّا 

١ٔ بوبب ؽًٓٝٗا عٔ عِٓل اٱميإ، ؾع١ًٓ ايهؿاك تلتهن يف ُٓا٥لِٖ ٚأكٚاسِٗ َلٜ

ٟٸ َلض ٜقنل، امل تقبقب١، ٚإ٫ ؾكـ ٜهٕٛ ايهاؾل ُشٝشّا دوـّٜا، ٫ٚ ٜعاْٞ َٔ أ

 مجٝع أسٛاي٘.يف يهٓ٘ ٜبك٢ ناؾلّا 

َٹقاٍ تعاىل:  ُٴ٪ٵ ُٳ١ْ يًِِّ ٚٳكٳسٵ ًٹَؿا٤  ٛٳ  ٖٴ َٳا   ٕٔ ٔٳ ايُكلٵآ َٹ ٍٴ  ٓٳنِّ ْٴ ُٹنيٳ ٚٳ ـٴ ايٖعايٹ ٜٳٔنٜ ٚٳ٫  ٓٹنيٳ 

(. ٖٓا أّٜٔا تٛدـ قل١ٜٓ اٱميإ، ٖٚٞ ت٪نـ إٔ َع٢ٓ 82)اٱهلا٤:  ٔإ٫ ػٳوٳاكّا

، ٚإٕ نإ َٔ املُهٔ إٔ ٌٌُٜ ايٌؿا٤ ايبـْٞ، سٞايٌؿا٤ يف اٯ١ٜ ٖٛ ايٌؿا٤ ايلٚ

ٛ يهٔ فيو وتاز إىل ؿيٌٝ ميهٓٓا َٔ محٌ ايه٬ّ عًٝ٘. إفّا ؾايٌؿا٤ ايلٚسٞ ٖ

عباك٠ عٔ كهاي١ قلآ١ْٝ، َٚٔ أدًٗا ْنٍ ايهتاب ايعنٜن. يهٔ ٌٖ ْنٍ ايكلإٓ أّٜٔا 

 َٔ أدٌ إٔ ٜ٪ؿٟ َؿعٍٛ ايـٚا٤، ؾٝعاجل َا ِٜٝبٓا َٔ مناّ؟!

ـٸي َٚباكى، ٫ًٚو أّٜٔا إٔ ايـٜٔ ٜ٪ٜـ ؾهل٠  ٫ًو إٔ نتاب اهلل َك

ايػا١ٜ َٔ إْناٍ  ايـعا٤ ٚايتٛهٌ باملكـهات يف قٔا٤ اؿاد١ ٚكؾع ايب٤٬، يهٔ ٌٖ

ايكلإٓ ايهلِٜ إٔ ِٜٓع َٔ آٜات٘ تعٜٛقات؟! إٕ َعا١ًَ ايكلإٓ بُٛؿ٘ ع٬دّا يٮبـإ 

ٖٛ ٓلب َٔ ؼذِٝ ٖـؾ٘ ايلهايٞ. ثِ ست٢ يٛ نإ امللاؿ ٖٛ ايٌؿا٤ ايبـْٞ ؾ٬ بـ 

إٔ ٌِٜ ؿيٌٝ ع٢ً آي١ٝ ا٫هتٌؿا٤ ٚبٝاْٗا َٔ ؿاػٌ ايّٓ ايكلآْٞ أٚ عٔ طلٜل 

، أَا َا ٜتـاٍٚ َٔ نتاب١ ا٭ؿع١ٝ ٚا٭سلام ؾ٬ ؿيٌٝ املعَِٛني ٚا٭١ُ٥ ‘ايٓيب

 َعتربّا عًٝ٘.
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 ــــــ ه ٔوعادتٛ املسقٜأقساٞٚ الف

  امللض قًكّا يف ْؿٛي ايٓاي، ٫ٚهُٝا إفا ابتًٞ ب٘ ًؼّ عنٜن عًِٝٗ. جريٜ

بعض ا٭هايٝب » ِْٖل٣ ايبعض ًٜذأ إىل ايعلٸاؾني، ايقٜٔ ٜٛٓظؿٕٛ بـٚكٚ

كد٬ّ أّ اَلأ٠،  ،، ؾبـٍ إٔ ٜوأٍ عٔ دٓى امللٜض«ٚػاكب اؿهُا٤ايع٬د١ٝ 

هِ ٚايـ٠ امللٜض؟ ٚيف ااٍ عٔ ٪ٚنِ عُلٙ؟ أٚ َا ٖٞ أعلاض امللٜض؟ ٜواكع إىل ايو

هِ أّ امللٜض سواب اؾٌُ، اأٟ ّٜٛ َٔ أٜاّ ا٭هبٛع أُٝب بامللض؟ ثِ ووب 

مللٜض قـ َلض ّٜٛ ايوبت ؾإٕ ؾٝطلغ ث٬ثّا ث٬ثّا، ست٢ ٜبك٢ عـؿ أػري; ؾإفا نإ ا

كٞ ث٬ث١ ًؿٞ َٔ ببكٞ عـؿ ٚاسـ ؾُِريٙ املٛت; ٚإٕ بكٞ عـؿإ هٝطٍٛ أَـٙ; ٚإٕ 

وٌٝؿ٢ هلٜعّا; ؾ َلض ّٜٛ ا٭سـ ؾإٕ بكٞ عـؿ ٚاسـ امللض متاَّا; أَا إفا نإ قـ

 .ايٝو...ٖٚٚهقا ؿ هُٝٛت،ا٭َـ; ٚإفا بكٞ ث٬ث١  ٍعـؿإ هٝطٛبكٞ ٚإفا 

ٟٸ ّٜٛ أُٝب بامللض؟ َٚا نُا أْ٘ ٫ ٜٗ ِ ْٛع امللض ٚؾاعًٝت٘، بٌ ا٭ِٖ يف أ

هِ أَ٘؟ ؾًٛ أُٝب ًؼِإ مبلض ّٜٛ ايج٬ثا٤ َعّا، ُٚاؿف اهِ أّ ا٫ثٓني اٖٛ 

ٖٓـ، ؾوٌٝؿٝإ َعّا أّٜٔا يف َـ٠ ٚاسـ٠، أٚ هُٝٛتإ َعّا يف َـ٠ ٚاسـ٠، ٫ٚ ؾلم يف 

ٌٸ فيو بني إٔ ٜهٕٛ َلض أسـُٖا ايولطإ، ٚاٯػل ف لؿ اينناّ، بٌ أهاي ن

 ٤ًٞ ٖٛ اهِ ا٭ّ، ّٜٚٛ ا٫بت٤٬ بامللض!!

ٟٸ ْٛع َٔ اؿهُا٤؟ ؾايطبٝب يف ايوابل  ٖقٙ ٖٞ طلٜك١ اؿهُا٤، يهٔ أ

َٚٔ  !ٖقٙ ايطلٜك١؟ٖٞ  اهِ أَ٘. إفّا َاىترب ْبض امللٜض ٚيواْ٘ ٚعٝٓ٘، بـ٫ّ َٔ 

 !أٜٔ أتت؟

ِٸب يف فا٫ت ايٛدٛؿ أَا اؿهِٝ مبع٢ٓ ايؿًٝوٛف ؾعًُ٘ ا٭هاهٞ ٜ ٓ

 ٚاملا١ٖٝ ٚاؾٖٛل ٚايعلض ٚأَجاٍ فيو. إفّا ؾًٝى ٖقا َٔ أهايٝب اؿهُا٤ إط٬قّا;

 بٌ قـ اهتعٌُ اهِ ٚعٓٛإ اؿهِٝ بػ١ٝ إٓؿا٤ ايٌلع١ٝ ع٢ً ٖقٙ املُاكهات.
 

 ــــــ ٔد٥٥تّا «الطريٚ»

ٖٚٛ َٔ ايطري٠ َِـك طري، ع٢ً ٚمٕ ػري٠. ٜٚكٍٛ ايوٝـ ايٌلٜـ اؾلداْٞ ع 

 ٖقا املِـكإ، أٟ ٛدـ يف ايعلب١ٝ ع٢ً ٖقا ايٛمٕ إ٫٫ ٜ :نباك عًُا٤ ايِلف ع



 

 

هـ 2543م ـ  3122 صيفوالعشرون ــ  ثالثــ السنة السادسة ــ العدد ال نصوص معاصرة  

 

َا ايع١َ٬ ايتٗاْٚٞ ؾكـ نتب عٔ ايطري٠ ٜكٍٛ: ايطري٠ ٖٞ ايؿأٍ . أ(13)ايطري٠ ٚاـري٠

ٜٚو٤ٛ،  َا ٜولٸ ايلؿ٤ٟ، قاٍ ايوٝـ ايٌلٜـ يف ًلغ املٌها٠: قٌٝ: ايؿأٍ عاّ يف

ٚايبٛاكغ َٔ ايطٝٛك ٚايعبا٤ ايوٛاْض ٚايطري٠ يف َا ٜو٤ٛ ؾكط. ٚايطري٠ يف ا٭ٌُ ب

ٚغريٖا، ؾهأِْٗ ناْٛا ٜعتكـٕٚ يقيو تأثريّا يف دًب َٓؿع١ أٚ ؿؾع َٔل٠، ؾٓٗاِٖ 

ٖٛ ايتؿا٩ٍ بأمسا٤ ايطٝٛك ٚأُٛاتٗا ٚعٔ فيو. قاٍ ايكآٞ: ايعٝاؾ١ ايندل،  ‘ايٓيب

ٍ بايعكاب ع٢ً ايعكٛب١، ٚايػلاب ع٢ً ايػلب١، ٚباهلـٖـ ع٢ً ٚأيٛاْٗا، نُا ٜتؿا٤

ٚايطري٠  ،اهلـٟ، ٚايؿلم بٝٓٗا ٚبني ايطري٠ أْٗا قـ تهٕٛ تٌا٩َّا، ٚقـ تهٕٛ توعـّا

 .(14)ٖٞ ايتٌا٩ّ بٗا، ٚقـ توتعٌُ بايتٌا٩ّ بػريٖا

ٚتٌري ايٌٛاٖـ إىل إٔ ايطري٠ يف ايؿاكه١ٝ ايكـمي١ ناْت مبع٢ٓ اٱغاظ١ 

 . ٖٚقٙ املعاْٞ يٝوت قٌ ايبشح ٖٓا.(15)، أٚ املػتاظ ٚاؿٝٞٚاؿٝا٤

ٚعًٌٓ ابٔ َٓعٛك إط٬م ايتطري ع٢ً ايتٌا٩ّ بإٔ ايعلب نإ َٔ ًأْٗا عٝاؾ١ 

ايطري ٚمدلٖا ٚايتطٝٸل بباكسٗا ْٚعٝل غلابٗا...، ثِ أعًِ اهلل ع دٌ ثٓا٩ٙ ع ع٢ً يوإ 

٫ عـ٣ٚ، ٫ٚ »: ‘اٍ ايلهٍٛإٔ طريتِٗ بٗا طأٟ بايطٝٛكص باط١ً، ٚيقا ق ‘كهٛي٘

 .«طري٠، ٫ٖٚا١َ

ٚايتطري ٖٛ ايتٌا٩ّ ٚايؿأٍ ايلؿ٤ٟ، ٭ٕ ايعلب ناْت تطًل ايطٝٛك أٚ بعض 

ػريّا، ٚاْطًكٛا يف هؿلِٖ أٚ  ااؿٝٛاْات ا٭ػل٣; ؾإٕ اػٗت مٛ ايُٝني اهتبٌلٚ

... ٚنإ ها٥ل ا٭عُاٍ; أَا إفا اػ٘ ايطري أٚ اؿٝٛإ مشا٫ّ تلنٛا هؿلِٖ يًتٌا٩ّ

فيو ِٜـِٖ عٔ َكاُـِٖ، ؾٓؿاٙ ايٌلع ٚأبطً٘ ٢ْٗٚ عٓ٘، ٚأػرب أْ٘ يٝى ي٘ تأثري 

، أٟ ايتٌا٩ّ ايباطٌ. ٚدا٤ «٫ طري٠»: ‘يف دًب ْؿع ٫ٚ ؿؾع ٓلك. ٖٚقا َع٢ٓ قٛي٘

; ٭ِْٗ ناْٛا ٜعتكـٕٚ إٔ ايتطري هًب هلِ ْؿعّا «ايطري ًلى»: ‘يف سـٜح آػل ي٘

 .(16)عًُٛا مبٛدب٘، ؾهأِْٗ أًلنٛٙ َع اهلل يف فيو ّا إفاأٚ ٜـؾع عِٓٗ ٓلٸ
 

 ــــــالهسٖي  الطريٚ يف الكسآُ

عًٝٓا إٔ ْعًِ قبٌ نٌ ٤ًٞ إٔ يًطري٠ تاكىّا َٛغ٬ّ يف ايكـّ، ٚفيو عٓـَا 

نإ ْعاّ ايع١ًٝ غري ٚآض يٲْوإ، أٚ عٓـَا نإ ٜٓوب ايعٛاٖل ايه١ْٝٛ 
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 َؿاُٖٝ٘ اـاط١٦.ٚا٫دتُاع١ٝ إىل عٛاٌَ ١ُٖٝٚ; بوبب 

أَا يف َٜٛٓا ٖقا، ٚقـ اتٔشت َعامل ا٭ْع١ُ ايطبٝع١ٝ ٚاْوذاَٗا َع بعٔٗا 

ايبعض، ٚؾِٗ َـٜات ايتأثل ٚايتأثري يف نٌ ا٭ًٝا٤، باٱٓاؾ١ إىل تعايِٝ اٱه٬ّ 

بهٌ َا وٝط ب٘، ؾكـ بات َٔ غري  ٕامللًـ٠ إىل نٓ٘ ٖقا ايهٕٛ ٚع٬قات اٱْوا

 ـلاؾ١ ٚتبٓٝٗا.املربٸك ايه٬ّ عٔ ا

ٖٛ كا٥ر  بٌإٔ بعض ا٭سـاخ، مٓما «ػابت ٚأُابت»: مبكٍٛ إٕ َوأي١ ا٫عتكاؿ

يف أٚهاط بعض ا٭هل، هلٞ َٔ أغلب املٛكٚثات اـلاؾ١ٝ املٓتٌل٠ بني كتًـ ا٭َِ 

 ٚايٌعٛب، نا٫عتكاؿ بٌ٪ّ بعض ا٭ًٝا٤ ٚا٭عـاؿ ٚا٭ٜاّ.

ع٢ً كغِ إٔ ايطري٠ أٚ ايؿأٍ ايلؿ٤ٟ ٖٛ ٚاسـ َٔ أًهاٍ اـلاؾات ؾإٕ 

ؾُج٬ّ: أٚي٦و  .ؼـٜـّا ٜؿٝـ إٔ أبلم َِاؿٜكٗا ٖٛ ايطري٠ايبعض علٸف اـلاؾ١ مبا 

ـٸ إٔ ٜعـٚا ايؿأٍ ايلؿ٤ٟ  ايقٜٔ كأٚا إٔ قٛاّ اـلاؾ١ ٖٛ اـٛف َٔ ايعٛاٌَ اجملٗٛي١ ٫ب

 َٔ أبلم َِاؿٜل تعلٜؿِٗ.

تند١ بطابع ايٌلى أّٜٔا; ٙ ايعاٖل٠ فات تاكٜؽ ٚهابك١ قـمي١ دـّا، ٚممتعـ ٖق

، ع٢ً ُـاّ ؿا٥ِ َع ا٭ْبٝا٤ ناْٛا٭ٕ ايكلإٓ ايهلِٜ ْوبٗا إىل أقٛاّ هايؿ١ 

ٌٸ بِٗ َٔ ٬ٜٚت إىل سٔٛك ا٭ْبٝا٤ يف  ؾهاْٛا ٜتٌا٤َٕٛ َِٓٗ، ٜٚٓوبٕٛ َا و

: ٜـٕ َٔ ػاف ع٢ً َهاهب٘ َٚهاْت٘يف أقٌ ايتكاؿٜل ع نإ ؿ ع أٚهاطِٗ، أٚ إٔ فيو

ِٷ  ٓٻا عٳقٳابٷ َأيٹٝ َِّ ُٳوٻٓٻُهِ  ٝٳ ٚٳَي ِٵ  ٓٻُه ُٳ ٓٳلٵدٴ ٗٴٛا َي ِٵ تٳٓتٳ ِٵ َي٦ٹٔ ٖي ْٳا بٹُه ْٻا تٳَطٝٻلٵ َقاُيٛا  َقاُيٛا ٔإ

ٕٳ َټوٵٔلُؾٛ ّٷ  ٛٵ ِٵ َق ٌٵ َأْتٴ ِٵ َأ٥ٹٔ فٴنِّلٵتٴِ بٳ َٳعٳُه ِٵ   (.19ع  18)ٜى:  َطا٥ٹلٴُن

ْٳا بٹَو إٔ  ا٥ر هذا٫ت ايهؿاك َع ْيب اهلل ُاحلٚنإ َٔ ْت َقاُيٛا اٖطٝٻلٵ

ٕٳ ٓٴٛ ّٷ تٴِؿتٳ ٛٵ ِٵ َق ٌٵ َأْتٴ ـٳ اهللٹ بٳ ِٵ عٹٓ ٍٳ َطا٥ٹلٴُن َٻعٳَو َقا ُٳٔ   (.47)ايٌُٓ:  ٚٳبٹ

ِٵ  :ٚقاٍ تعاىل يف ق١ِ َٛه٢ ٗٴ ِٹبٵ ٚٳٔإٕ تٴ ٙٹ  ٖٳقٹ ٓٳا  ٓٳ١ُ َقاُيِٛا َي ِٴ اَؿوٳ ٗٴ َؾٔإفٳا دٳا٤تٵ

ِّ ٕٳهٳ ُٴٛ ِٵ ٫ ٜٳعٵًَ ٖٴ ٔٻ َأِنجٳلٳ ٚٳَيهٹ ـٳ اهلُل  ِٵ عٹٓ ٖٴ ُٳا َطا٥ٹلٴ ْٻ ٘ٴ َأ٫ ٔإ َٻعٳ َٳٔ  ٚٳ ُٴٛهٳ٢   ٦ٳ١ْ ٜٳٖطٝٻلٴِٚا بٹ

 (.131)ا٭علاف: 

َٔ ِٗ إيِٝٗ، إَا عٔ دٌٗ; أٚ عٔ عًِ، يكـ نإ أعـا٤ ا٭ْبٝا٤ ٜٓوبٕٛ َِا٥ب

ٖٛ ُشٝؿ١ أعُاٍ  «ايطا٥ل»ٕ ؾإٕ أدٌ قًب ايلأٟ ايعاّ عًِٝٗ. أَا َٔ ٚد١ٗ ْعل ايكلآ
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ٕٕ  املل٤: ٌٻ ٔإْوٳا ٓٳاٙٴ َطأٚٳُن َٵ ٌٴٛكّا اينٳ َٳٓ ًَِكاٙٴ  ٜٳ َٳ١ٹ نٹتٳابّا  ٝٳا ّٳ ايكٹ ٛٵ ٜٳ ٘ٴ  ْٴؼٵٔلزٴ َي ٚٳ ٘ٹ  ٥ٹلٳٙٴ ؾٹٞ عٴٓٴكٹ

ٝٵَو سٳوٹٝبّا  ّٳ عٳًَ ٛٵ ٝٳ ٟ إٕ اٱْوإ أ (.14ع  13)اٱهلا٤:  اِقلٳِأ َنتٳابٳَو َنَؿ٢ بٹٓٳِؿوٹَو اي

ـٸؿ هعاؿت٘ َٔ ًكا٥٘.ٖٛ   املو٪ٍٚ عٔ ًكا٥٘ ًٚ٪َ٘، ؾأعُاٍ املل٤ ٖٞ اييت ؼ

تهٌـ يٓا ٖقٙ ايِْٓٛ ايكلآ١ْٝ َٔ د١ٗ هابك١ ايطري٠ ايتاكى١ٝ بُٛؿٗا 

أبلم أمناط اـلاؾات آْقاى، نُا ت٪نـ َٔ د١ٗ أػل٣ قاكب١ ا٭ْبٝا٤ يًؼلاؾ١ 

 ٚعباؿتٗا.

 

ٍّٛ الػسٖفٛالطريٚ يف   ــــــ الط

ايطري٠ ٚاهتشوإ ايؿأٍ; ٭ٕ اٱه٬ّ ٫  ّٸف ‘ٌَٗٛك كٚاٜات ايلهٍٛٚكؿ يف 

ٜ٪ٜـ يًٓاي تلى ٚادباتِٗ ٚايتٗإٚ ؾٝٗا بقكا٥ع ٚا١ٖٝ، ؾٝرتنٕٛ أهؿاكِٖ َٚٓاؾعِٗ 

ِٖ، ٚإمنا ٜـعٛ إىل نٌ َا ٌٜذعِٗ ع٢ً املجابل٠ ٚايتكـّ. ٚيق لـٙ ٜلؾض ٚولّ  ٤ٚكا

ـٸ عٔ ايوعٞ ٚايعٌُ، يهٓ٘ ٜ٪ٜـ ايؿأٍ  ؾهل٠ ايؿأٍ ايلؿٟ، ٚايعٌُ ي٘، ؾٗٛ ِٜ

ا٫ْـؾاع ٚا٭ٌَ. ٚقـ ٚكؿت ٖقٙ ايلٚا١ٜ يف املِاؿك  اؿؤ، ايقٟ ٜجري يف ايٓؿٛي سىٸ

ؾٗٞ سذ١ ع٢ً مجٝع املوًُني، ٫ٚبـ َٔ ، ٚايؿك١ٝٗ ع عٓـ ايو١ٓ ٚايٌٝع١ ع ايلٚا١ٝ٥

أٍ، قايٛا: ٜا ٫ طري٠، ٚػريٖا ايؿأْ٘ قاٍ:  ‘ايعٌُ بٗا: ك٣ٚ أبٛ ٖلٜل٠ عٔ ايلهٍٛ

 .(17)كهٍٛ اهلل، َٚا ايؿأٍ؟ قاٍ: ايه١ًُ ايِاؿ١ ٜوُعٗا أسـنِ

٫ عـ٣ٚ، ٫ٚ طري٠، ٜٚعذبين ايؿأٍ، ايه١ًُ أّٜٔا:  ‘ٚكٟٚ أْى عٓ٘

 .(18)ايطٝب١ ٚايه١ًُ ايِاؿ١

 ‘ٚدا٤ يف كٚا١ٜ أػل٣، كؿّا ع٢ً كدٌ فنل َٛٓٛع ايطري٠ عٓـ ايلهٍٛ

تلؿ َوًُّا، ؾإفا كأ٣ أسـنِ َا ٜهلٙ ؾًٝكٌ: ايًِٗ ٫ ا ايؿأٍ، ٫ٚ أسوٓٗؾكاٍ ي٘: 

 .(19)٫ٚ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ بو ،ٜأتٞ باؿوٓات إ٫ أْت، ٫ٚ ٜـؾع ايو٦ٝات إ٫ أْت

 .(20)ٖٚٓاى كٚاٜات عـٜـ٠ يف ٖقا اجملاٍ، ٚبقات املُٕٔٛ ٚايـ٫ي١ أّٜٔا
 

 ــــــغسكالطريٚ 

سجٸٓا ع٢ً ا٫بتعاؿ عٔ ايطري٠; ٭ٕ  يعٌ ٖقا ايتعبري ٖٛ ا٭ًـ ٚقعّا ٚا٭بًؼ يف
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 ا٫بتعاؿ عٓٗا ٜعين ايتٛسٝـ، يف سني ٖٞ َٔ َِاؿٜل ايٌلى.

ت٘ ايطري٠ عٔ َٔ كؿٻٚ، (21)ايطري٠ ًلىأْ٘ قاٍ:  ‘ؾكـ كٟٚ عٔ ايلهٍٛ

ؾلدع َٔ طري ؾكـ نؿل مبا  َٔ ػلز ٜلٜـ هؿلّا، ٚقاٍ أّٜٔا: (22)سادت٘ ؾكـ أًلى

 .(23)أْنٍ اهلل ع٢ً قُـ

ع٢ً فّ ايطري٠ ٚكايؿتٗا، ست٢  نُا ٚكؿ ايتأنٝـ يف كٚاٜات أٌٖ ايبٝت

باب اهتشباب تلى ايطٝٛك ٚاـلٚز ّٜٛ ا٭كبعا٤ ٖقا ايعٓٛإ بابّا َٔ ا٭بٛاب:  نإ

 .(24)ٚمٛٙ، س٬ؾّا ع٢ً أٌٖ ايطري٠، ٚتٛن٬ّ ع٢ً اهلل

ٓٓت ؾ٬ ، ٚإفا ظَٔضالت ؾقاٍ: إفا تطٝٻ ‘دا٤ يف ؼـ ايعكٍٛ إٔ ايلهٍٛ

 ؼكل.

أْ٘ قاٍ: ايٌ٪ّ يًُواؾل يف طلٜك٘ يف  ٚكٟٚ عٔ اٱَاّ َٛه٢ بٔ دعؿل

مخو١: ايػلاب ايٓاعل عٔ ميٝٓ٘; ٚايهًب ايٓاًل يقْب٘; ٚايقْب ايعاٟٚ ايقٟ ٜعٟٛ يف 

 ع٢ً فْب٘، ثِ ٜعٟٛ، ثِ ٜلتؿع، ثِ ٜٓؼؿض، ث٬ثّا، ٚايعيب ٚد٘ ايلدٌ ٖٚٛ َكٕع

ٔٸ ٦ًّٝا ايواْض َٔ ميني إىل مشاٍ; ٚا يب١َٛ ايِاكػ١...، ؾُٔ أٚدى يف ْؿو٘ َٓٗ

 .(25)اعتُِت بو ٜاكب َٔ ًلٸ َا أدـ يف ْؿوٞ، ؾاعُِين َٔ فيوؾًٝكٌ: 
 

 ــــــ التٕنن ِٕ اذتن

يكـ سهِ ايعكٌ ٚايٌلع ببط٬ٕ أٟ أثل يًطري٠، يهٔ ٖٓاى َٔ ايٓاي َٔ 

َا ٢ْٗ عٓ٘ ايٌاكع ٜعٌُ بتٌا٩َ٘، ؾٝشلّ ع٢ً ْؿو٘ َا نإ س٫ّ٬ ٚطاٖلّا، ٖٚٛ 

عٔ تـاعٝات ايطري٠ يف ْؿو٘، ؾُٔ  ٣مج١ً ٚتؿ٬ِّٝ. َٚع فيو يٝى اٱْوإ يف َٓأ

ٔٸ: ‘ا٭َٛك َا ىتًر يف ايِـك ع٠ٛٓ; ٚيقا ٜكٍٛ ايلهٍٛ أسـ:  ث٬ث١ ٫ ٜوًِ َٓٗ

ايطري٠، ٚايعٔ، ٚاؿوـ، ؾإفا تطريت ؾ٬ تلدع، ٚإفا سوـت ؾ٬ تبؼ، ٚإفا ظٓٓت 

ٖٓا ٜـعٛ إىل عـّ ا٫عتٓا٤ بايطري٠ ٚايتٌا٩ّ; ع٬ُّ عهِ  ‘إفّا ؾٗٛ. (26)ؾ٬ ؼكل

ايٌلع، أَا اؿٌ يف اؾُع بني ٖقٙ اؿاي١ ايٓؿوا١ْٝ ٚسهِ ايٌلع ؾٗٛ ايتٛنٌ ع٢ً 

 .(27)نؿاك٠ ايطري٠ ايتٛنٌأّٜٔا:  ‘اهلل ايكـٜل املكتـك. ٜكٍٛ ايلهٍٛ

 .(28)ٚٚكؿ يف سـٜح آػل إٔ اهلل ٜبطٌ أثل ايطري٠ بايتٛنٌ
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 تعـ ايطري٠ ٚايتٌا٩ّ أٚ ها٥ل اـلاؾات ْٛعّا َٔ اؿا٫ت ايٓؿوا١ْٝ، بػضٸ

، ٚآَٔ بآثإك بايطري٠ ٚايتٌا٩ّ اٱْوإ ايٓعل عٔ اٱؾلامات ايجكاؾ١ٝ; أٟ نًُا اٖتِ

نإ أنجل عل١ٓ هلا، أٚ ػـٙ ع يف أقٌ ايتكاؿٜل ع ٜتذٓٸب نجريّا َٔ ايؿلْ، هلُا، 

ٛ َٔ ِٜعٸب أَل سٝات٘ إفا محٌ ٖبٓا٤ٶ عًٝ٘ ؾاٱْوإ ٚـ. ؾٝشلّ ْؿو٘ َٔ بعض ايؿٛا٥

ـٸ، أٚ بايعهى َٔ فيو إفا أٌُٖ ٖقا املٛٓٛع سٌِ  َٛٓٛع ايطري٠ ع٢ً قٌُ اؾ

ٚيعٌ ٖقا ٖٛ َع٢ٓ كٚا١ٜ اٱَاّ  .َل١ٝٓ عٓـ اهلل ٚكهٛيٜ٘وري٠ ع٢ً سٝا٠ بوٝط١ 

أػل٣:  يف كٚا١ٜ ٚقاٍ .«نؿاك٠ ايطري٠ ايتٛنٌ: ‘عٔ ايلهٍٛ ايِاؿم

ٚإٕ مل ػعًٗا ٦ًّٝا مل ; ٚإٕ ًـؿتٗا تٌـؿت ;ايطري٠ ع٢ً َا ػعًٗا; إٕ ْٖٛتٗا تْٗٛت

 .(29)تهٔ ٦ًّٝا

 .(30)ل٫ طري٠، ٚايطري٠ ع٢ً َٔ تطٝٻأّٜٔا:  ‘ٚيعٌ َٔ فيو قٍٛ ايلهٍٛ
 

 ــــــ ، حكٗكٛ أً ِٔي؟اذتغ

متل يف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ ايهجري َٔ اؿٛاؿخ ايػلٜب١، ؾِٓطًض ع٢ً أهبابٗا 

َٚجاٍ فيو سها١ٜ تكٍٛ: ٖٓاى َا٥ـ٠ طعاّ  .(سؤ اؿغ)أٚ  (ه٤ٛ اؿغ)َؿلؿات 

داٖن٠ سٔل عًٝٗا مجٝع أؾلاؿ ايعا١ً٥، ٚبعـ ؿعات ٜكّٛ ا٫بٔ ا٭ُػل ؾٝرتى 

 ٜوتطًع ا٭َل، ثِ ٜوتػلب ٖٓا ٜقٖب ػًؿ٘ ا٫بٔ ا٭نرب ،ا٭نٌ، ٜٚقٖب ػاكدّا

ا٭ب يًشاي١ ؾٝؼلز ػًؿُٗا أّٜٔا، ٖٓا ٜعرتٟ ايكًل ا٭ّ; ػ١ٌٝ إٔ ٜػٔب ا٭ب ؾٝٛبٸؽ 

ا٭٫ٚؿ، ؾتذلٟ ػًؿِٗ ٖٞ ا٭ػل٣، ا٭َل ْؿو٘ ٜكًل ايبٓت ؾتًشل اؾُٝع. ٚمبذلؿ 

 ػلٚز اؾُٝع ٜتٗا٣ٚ هطض غلؾتِٗ، ؾٝوكط ٜٚٓٗاك ع٢ً ا٭كض.

ٟٸ أسـ بأف بٵِٳٔ نٝـ ميهٔ تؿوريٖا؟ ؾًِ ٜٴٖٚقٙ ساؿث١ ٚاقع١ٝ، يه ، ٣أ

ٟٸ هبب  يوٚا٭غلب يف ف  .لٚز ا٫بٔ ا٭ُػل إط٬قّا...ـأْ٘ ٫ ٜٛدـ أ

٫ًو إٔ أٍٚ َا هٝتباؿك إىل أفٖإ عا١َ ايٓاي يف تؿوري اؿاي١ ٖٛ عِٓل 

اؿغ ٚسؤ ايطايع; إف نإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ِٜاب أٚ ٜكتٌ اؾُٝع، يهٔ نإٔ ٜـّا 

 ١ دا٤ت ٚٓلت اؾُٝع.غٝبٝ

نُا ٚكؿ يف قِّ ايتاكٜؽ عهى ٖقٙ اؿاؿث١ أّٜٔا، ؾٗٓاى قِّ عذٝب١ 
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دـّا تقٌٖ ايكاك٨ ٚتٔشه٘ يف ايٛقت فات٘، َٓٗا: نإ أسـِٖ َآّٝا يف طلٜك٘، 

ؾإفا بلدٌ هكط َٔ أع٢ً ايبٓا١ٜ متاَّا ع٢ً كأي ايلدٌ ايعابل، ؾتهول كقبت٘، أَا 

ٓٛض بوٝط١ ؾكط. هلقٙ ايك١ِ ٚدٗإ: ؾُا سٌِ ايواقط َٔ ا٭ع٢ً ؾِٝاب بل

يًلدٌ ايواقط َٔ ا٭ع٢ً ٖٛ بؿعٌ سع٘ اؾٝـ ٚطايع٘ اؿؤ; أَا َا سٌِ َع 

 ايلدٌ ايعابل ؾٗٛ َٔ ه٤ٛ سع٘ ٚطايع٘ ايلؿ٤ٟ.

أسٝاّْا تهٕٛ ساؿث١ أٚ اُطـاّ َا هببّا يف ؼٍٛ سٝا٠ ايؿلؿ، ؾإَا إٔ تتشؤ 

كٞ املل٤ يف هؿلٙ ًؼِّا، ؾٝتشٍٛ ٖقا ايًكا٤ إىل ، َٔ قبٌٝ: إٔ ًٜتتو٤ٛسٝات٘; أٚ 

ٛٸٕ أهل٠ َٚها١ْ ي٘ يف اجملتُع.  ْكط١ ؼٍٛ يف سٝات٘ ٚلاسات٘، ؾٝه

أٚ َج٬ّ: ٖٓاى ًؼّ ٜعٌُ ع٢ً إْتاز هًع١ َا ٜبٝع َٓٗا نُٝات ٖا١ً٥، ٚتلؿٸ 

ُاسبٗا ايكًل َٔ اٱؾ٬ي  ؾٝٓتاب عًٝ٘ بوبب بعض امل٬بوات يف ا٫تؿاق١ٝ،

ٚا٫ْٗٝاك، ٚبعـ َـ٠ ق١ًًٝ ِٜاؿف إٔ تؿكـ ايوًع١ يف ايوٛم، ؾٝتٔاعـ هعل املؼنٕٚ 

 يـ٣ ٖقا ايلدٌ، ٚإفا ب٘ وٓكل أكباسّا َق١ًٖ.

إفّا ٌٖ ِٜض إٔ ؼٌُ ٖقٙ اجمللٜات ٚاؿٛاؿخ ع٢ً سواب ايطايع اؾٝـ 

 .(31)ؾٓٓهل ايطايع َٔ أهاه٘؟ٚايلؿ٤ٟ أّ ٜتعني عًٝٓا إٔ ْتؼق َٛقـ ايؿ٬هؿ١، 

يف ايٛاقع قـ ٫ تكٛؿْا بعض ا٭سـاخ إىل َا ْلغب ؾٝ٘، بٌ تكٛؿْا إىل َا ْهلٙ 

ايٍُٛٛ إيٝ٘، يهٓٓا يف ْٗا١ٜ املطاف ْتٓب٘ إىل ُٚٛيٓا إىل أؾٌٔ مٓما نٓا ْت٢ُٓ، 

٘ ع ايعهى، ؾتوري ايلٜاغ مبا ٣ْٛٗ، ؾٓكتٓع متاَّا مبا هلٟ، ٚ ؾذأ٠ ْتٓبكٚأسٝاّْا ٜ

 أْٓا ْوري يف ايطلٜل اـطأ، ٚقـ ابتعـْا نٌ ايبعـ عٔ ًَِشتٓا.

أَا هبب ٖقٙ امل٬بوات ؾٛآض دـّا; ٭ٕ ايتٓب٪ مبا هٝكع يف املوتكبٌ ُعب أٚ 

َوتشٌٝ يف ا٭غًب. ثِ إْٓا سني نطط ٭عُايٓا غايبّا َا ْٓو٢ بعض ايعٓاُل اهلا١َ 

عًٝٓا. ٜكٍٛ اهلل تعاىل يف قهِ نتاب٘  دـّا. ٚهلقا قـ ٜهٕٛ َا ْلاٙ َوتشوّٓا ٚبا٫ّ

ِٵايعنٜن:  ٝٵلٷ ٖيُه ٛٳ ػٳ ٖٴ ٚٳ ٝٵ٦ّا  ًٳ ٖٴِٛا  َؾعٳوٳ٢ َإٔ (، 216)ايبكل٠:  عٳوٳ٢ َإٔ تٳِهلٳ

ٝٵلّا َنجٹريّا ٘ٹ ػٳ ٌٳ اهلُل ؾٹٝ ٜٳذٵعٳ ٚٳ ٝٵ٦ّا  ًٳ ٖٴِٛا   (.19)ايٓوا٤:  تٳِهلٳ

ٚايوعٞ يف ؼكٝل  ايٓتا٥ر ايطبٝع١ٝ اييت ميهٔ إٔ تؿلمٖا اٱكاؿ٠ عٔ ؾ٬ّٔ

ٛا٤، دلات أػل٣، نعٓاُل اينَإ ٚاملهإ ٚطبٝع١ ا٭َلاؿْا املٌٓٛؿ ٖٓاى أّٜٔا َ٪ثِّ
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َٔ ًأْٗا إٔ ت٪ثٸل ع٢ً َواك أٌْطتٓا َٚعطٝاتٗا، ٚأِٖ َٔ ٖقا نً٘ امل١٦ٌٝ ايعًٝا: 

ُٹنيٳ ٌٳا٤ اهلُل كٳبټ ايعٳاَي ٕٳ ٔإ٫ َإٔ ٜٳ ٌٳا٩ٴٚ َٳا تٳ  (.29)ايتهٜٛل:  ٚٳ

هٕٛ ٚؾل سـٚؿ ٚإكاؿ٠ َع١ٓٝ. ؾكـ ٚٓع هبشاْ٘ ٚتعاىل ع١ً يهٌ ٜوري اي

َعًٍٛ ٚيهٌ ع١ً َع٫ًّٛ. ؾهًُا تعنٸمت عكٝـتٓا َٚعلؾتٓا ػاٙ ٖقٙ ايعٓاُل نًُا 

تكـَٓا يف إسلام َتطًباتٓا ٚتـبري أَٛكْا َٚواٜل٠ ايِعاب أّٜٔا، إ٫ إٔ ْعلتٓا اي١َٝٛٝ 

ٕ ؼكل ايٓعل٠ ايع١ًٜٛ يٮًٝا٤. ؾٓشٔ أسٝاّْا املعتاؿ٠ يكٔاٜا اؿٝا٠ ا٭هاه١ٝ ؼٍٛ ؿٚ

قـ ْتذاٌٖ أٚٓع ا٭ًٝا٤، َٔ قبٌٝ: آثاك ايؿول ٚايؿذٛك ٚؿٚكُٖا يف هًب ايربن١ 

َٔ املاٍ. ٚيٝى عًُٓا ٚفٗٛؿْا ُٖا نٌ ٤ًٞ يف مجٝع َا وٌِ َٔ أَٛك اؿٝا٠، 

ايلبا١ْٝ. يهٔ ٫  ١٦ٝمَاَٗا بٝـ اٱكاؿ٠ ٚاملٌ ؾٗٓاى ايعـٜـ َٔ اجمللٜات اييت َا اْؿو

كٜب ٫ٚ ًو أْٓا يف َكـ١َ أهبابٗا أّٜٔا. ؾايوعٞ ايـ٩ٚب اهلاؿف، ٚإعـاؿ ا٭ك١ٝٓ 

اي٬م١َ، ٚاٱكاؿ٠ ايِشٝش١، ٚاعتُاؿ املِاؿك املاي١ٝ ٚايك٣ٛ اٱْوا١ْٝ، ٚانتواب 

ـٸّ  املٗاكات ايع١ًُٝ ٚايتذلٜب١ٝ، نٌ ٖقٙ عٛاٌَ ؿػ١ًٝ يف إسلام ايٓذاغ ٚايتك

 ٜٓبػٞ كبط املٛٓٛع باؿغ ٚاحملعٛظ أبـّا. ٚيف املكابٌ ع نُا فنلْا ع يٲْوإ، ٫ٚ

ـٸكٖٓاى  بعٝـّا عٔ فلٜات ايعامل املاؿٟ، ٫ٚ ميهٔ ايتأثري عًٝٗا إ٫ َٔ  أَٛك تك

ػ٬ٍ ُاحل ا٭عُاٍ، ٚسؤ ايٓٛاٜا، ٚطبٝع١ ايٌؼ١ِٝ ٚايقات ايبٌل١ٜ اؿآل٠ يف 

ٌٸ اهلل عنٸ املٛقـ، أَا املكلك ا٭ٍٚ ٚا٭ػري ؾٗٛ ٌٳا٤ اهلُل كٳبټ : ٚد ٜٳ ٕٳ ٔإ٫ َإٔ  ٌٳا٩ٴٚ َٳا تٳ ٚٳ

ُٹنيٳ  (.29)ايتهٜٛل:  ايعٳاَي

إٔ  «نٌ َا أعاْٞ ؾُٔ ه٤ٛ سعٞ»إٕ َٔ ًإٔ اؾٌٗ بايٛاقع ٚا٫ْن٫م يف ؾؽ 

ًٜكٞ بِاسب٘ يف ظًُات ٜوتشٌٝ إْكافٙ َٓٗا. ؾاٱميإ بٗقٙ ايؿهل٠ َٚا ِٜاسبٗا َٔ 

ٔٸ ٚتٌا٩ّ هتتوبب يف ٓٝاع ايؿلْ، ٚتعتِٝ َواكات اؿٝا٠، ٚنُا ٜكٍٛ  إها٠٤ ظ

 .(32)«سني ن٢ٌ ٓٝاع ا٭ًٝا٤ هٓهٕٛ ًَهّا ملُتًهاتٓا...»أسـ عًُا٤ ايٓؿى: 
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 الهىاهص
                                           

گـفرهن

فرهنگ
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 خماطس ارتسافٛ يف العكٗدٚ املّدٖٔٛ

 ٚ لمىٍاغ١ ٔالتبعات ا٥جتىاعٗٛٞقسا

 

 ورپد هرتضى داووالطٍخ 

 الرزاق هحوذ عثذترجوح: 

 

 ــــــ متّٗد

تعـ ١َُٗ تطٗري اجملتُع َٔ املعتكـات ايباط١ً َٔ أمحن ٚأُعب املٗاّ ايتبًٝػ١ٝ 

أفٖإ ايٓاي ؼ١ يف عًّٛ إٔ اهت٦ِاٍ اـلاؾ١ املرتهِّ. ؾُٔ املاملًكا٠ ع٢ً عاتل ا٭ْبٝا٤

يف إطاك املعتكـ ٜتطًب دٗـّا ًاقّا إىل أبعـ اؿـٚؿ، يهٓ٘  ٭مَإ َتُاؿ١ٜ ٚاملتأطل٠

ُعٛبت٘ ٌَٚكت٘ ايك٣ِٛ ؾًُا وٌُ أَا فات٘ ٜبك٢ أَلّا ممهّٓا أّٜٔا.  يف ايٛقت

َټ  .ا٭َل ايقٟ هٌٝهٌ عا٥كّا أَاّ ؾِٗ ايلأٟ اٯػل ،ت ػاٙ َعتكـاتِٗا٭ؾلاؿ َٔ تن

ُټٖقٙ ٚعًٝ٘ باتت  ٬ّ ُٚربّا َٔ أدٌ قاكب١ اـلاؾات املوتٌل١ٜ يف امل١ُٗ تتطًب ؼ

 ا٭فٖإ.

اٱكاؿ٠ ٚي٘  ل ؾقيو ْابع َٔ نٕٛ اٱْوإ نا٥ّٓا سلٻٚايتشك ٚأَا اٱَها١ْٝ

ٚٓقِٗا ٚؾكّا  ،قـكات٘ ع٢ً ايتؿهري، ؾإفا َا ساٍٚ إعاؿ٠ ايٓعل يف آكا٥٘ َٚعتكـات٘

 . (1)ملعاٜري ُشٝش١، ؾوٝهٕٛ ٖٓاى أٌَ بلؾٔٗا ٚاٱعلاض عٓٗا

ثٓإ يف اٱقلاك بٔلٚك٠ قاكب١ اـلاؾات يف عِلْا اؿآل، ا٫ ىتًـ 

ايعكٝـ٠ املٗـ١ٜٚ.  :َٔ قبٌٝ ،هُٝا إفا نإ املٛٓٛع ٜتعًل بايجٛابت ايـ١ٜٝٓ ايعكـ٫١ٜٚ

                                           



 ـپ

 

هـ 2543م ـ  3122 صيفوالعشرون ــ  ثالثــ السنة السادسة ــ العدد ال نصوص معاصرة  

 

ل ؾٝٗا ؾتتؿتٻ ،ا٭كض اايقٟ أُٜٓا هاٍ أسٝ ،ؾع٢ً ايلغِ َٔ أْٗا مبجاب١ املا٤ ايطٗٛك

ـٺ ػبٝج١ هتبـأ باؾتكاؿ ايرباعِ ٚاينٖٛك، إ٫ أْٗا إفا تعلٻ ٓت إىل أدٛا٤ َٛب٠٤ٛ ٚأٜ

ؾاـلاؾات ٖٞ َٔ أػطل ايعٓاُل اييت تٗـؿ  ّاإف .ُٚؿا٥ٗا ايقاتٞكْٚكٗا ايوابل 

 ايعكٝـ٠ املٗـ١ٜٚ.

ٚتهُٔ ايِعٛب١ يف فاب١ٗ اـلاؾ١ يف إٔ سٝا٠ اٱْوإ ع٢ً اكتباط ٚثٝل دـّا 

عٔ ايلاس١ ٚايطُأ١ْٓٝ ٚمحا١ٜ ْؿو٘  باـلاؾات بٌهٌ عاّ، يقا ؾٗٛ ًٜذأ إيٝٗا عجّا

َٔ د١ٗ أػل٣ ؾإْٓا ٚيًُٓاؾع ايٌؼ١ِٝ َٚا إىل فيو.  ب٘، ٚدًبّا ق١َٔ املؼاطل احملـ

ُٸًٓا  نًُا هاعـ  ٫ٚ هُٝا املٗـ١ٜٚ ع ؿاػٌ اجملتُعايـ١ٜٝٓ ٚايعكا٥ـ ع  ايتعايِٝنًُا أ

ـٸ ايوًب١ٝ; نُا ْبك٢  َٔ آثاكٖا فيو ع٢ً إيػا٤ َٛدبات ظٗٛك اـلاؾات ؾٝ٘، ٚاؿ

 ١ًٓ.ْوري يف ا٫ػاٙ ايِشٝض مٛ املـ١ٜٓ املٗـ١ٜٚ ايؿا

 

 ــــــ ارتسافٛ يف الد٥لٛ المػٕٖٛ ٔا٥ؾط٦حٗٛ

 .(2)ٜلاؿ بٗا اؿها١ٜ املُتع١ ٚاملؿتع١ً : إٌْ٘ٚقٝ (Abengloabe)تطًل اـلاؾ١ 

أَا يف ايًػ١ ايعلب١ٝ  .ٚا٭هاطري ;ا٫عتباط :ُٖا ،ٚاـلاؾ١ َعٓٝإ (3)يًؼلاؾات

 ،اػتطؿت٘ ايعؿاكٜت ملـ٠، «د١ٓٝٗ»أٚ  «بين عقك٠»هِ يلدٌ َٔ قب١ًٝ اٖٛ  «ػلاؾ١»ؾإٕ 

ّٸ  ،بٛٙعًِٝٗ قِِّا عذٝب١ تجري يـِٜٗ ايـ١ٌٖ، ؾهقٻ ثِ سني عاؿ إىل قَٛ٘ أػق ٜك

بعـ فيو اهتؼـَت ايًؿع١ َٔ قبًِٗ يف نٌ سـٜح ٚ .«ن٬ّ ػلاؾ١»ؾبات ٜكاٍ: 

ٌٸ ن٬ّ ممتع َٚجري يًـ١ٌٖ. ٚيعٌ ايوبب يف تو١ُٝ ٖقا ايٓٛع َٔ  نافب أٚ ن

 نٕٛ َاؿ٠ اـلف مبع٢ٓ مٚاٍ ايعكٌ يف ايٌٝؼٛػ١. اؿهاٜا باـلاؾ١

ٕٕ، َٓٗا  : (4)أَا يف ا٫ُط٬غ ؾًًؼلاؾ١ َعا

ع اٱميإ بإٔ بعض ا٭ؾعاٍ أٚ ايهًُات أٚ ا٭عـاؿ أٚ بعض املـكنات اؿو١ٝ 1

 ٖٞ اييت تكـ ٚكا٤ هعاؿ٠ ا٭ؾلاؿ أٚ ًكا٥ِٗ.

 ع نٌ عكٝـ٠ باط١ً، أٚ ٓعٝؿ١.2

ٛټ ،اؿـٚؿ ايطبٝع١ٝع نٌ عكٝـ٠ أٚ ؿٜٔ ٜتعـ٣ 3  ك عٓاُلٙ.ؾٝبايؼ يف تِ

تعين ابتعاؿ ايٛعٞ ايـٜين عٔ ٖـؾ٘، ؾٝعتُـ ايؿلؿ ع٢ً  (5)ٚاـلاؾ١ يف ايـٜٔ
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 إمياّْا َٓ٘ بـٚكٖا ايؿاعٌ يف كهِ أطل هعاؿت٘. ;مج١ً َٔ املُاكهات

املؿتكـ٠  ،ع٢ً ا٭ؾهاك ايكـمي١ (6)(superstition)ٚتطًل املعتكـات اـلاؾ١ٝ 

 يٮؿي١ املًُٛه١.

ى ٜٚقٖب بعض ايؿ٬هؿ١ ع يف ٖقا ايوٝام ع إىل إٔ ايعكٝـ٠ ايـ١ٜٝٓ إفا مل ت٪هٻ

ـٸؾإْٗا  ع٢ً ايعكٌ ايعكٌ ايعًُٞ.  ئ تتعـ٣ سـٚؿ اـلاؾ١، ٚإٔ ايعكٌ اـلايف ٖٛ ٓ

ل يٮهطٛك٠، ايقٟ وٌٝ أَا ايعكٌ ا٭هطٛكٟ ؾٗٛ ايعكٌ ايِاْع يًؼلاؾ١ ٚاملًؿِّ

 .(7)عا٫ت اـٝاٍ ايٛا١ُٖ إىل سكا٥ل ٚاقع١ٝاؾت

 

 ــــــ إٌٔاع ارتسافٛ

تِٓٸـ أْٛاع اـلاؾات سوب اجملا٫ت اييت تٌٗـ اْتٌاك ا٭ؾهاك ايباط١ً 

 ايع١ًُٝ،اجملا٫ت فا٫ت ايتاكٜؽ، ٚاملعتكـات ايـ١ٜٝٓ، ٚ :َٔ قبٌٝ ،اٗؾٝ

يٝى مث١ ػلاؾ١ َٔ »ٚ... ٜكٍٛ )ٌٜٚ ؿٜٛكاْت( يف ٖقٙ ايِـؿ:  ،ٚا٭ؿب١ٝ ،ٚا٫دتُاع١ٝ

. ٖٚقا «تلنت بُِتٗا ع٢ً اؿٝا٠ يف ايٛقت اؿآلقـ ايعٗٛؿ ايكـمي١ إ٫ ٚ تػلاؾا

ـٸايه٬ّ َ٪ِّ  .(8)أٚ َهإ بنَإ ـ يٓعل١ٜ تؿٝـ بإٔ اـلاؾات ٫ ؼ

 أقواّ:نُا تكوِ اـلاؾات َٔ سٝح ايطابع ايؿلؿٟ ٚاؾُاعٞ إىل ث٬ث١ 

ٚتٌٌُ ايعكا٥ـ  .اـلاؾات فات ايطابع ايؿلؿٟ، ٚاـلاؾات ايٌؼ١ِٝع أ

ؿٕٚ إٔ ٜطلسٗا  ،ٚايعاؿات اييت ٜبتـعٗا ايؿلؿ بٓؿو٘ َٔ أدٌ ؼـٜـ مو٘ ٚهعـٙ

َٳ .ع٢ً اٯػلٜٔ ٜٚهٌـ عٓٗا وٌُ إمياّْا ٚعكٝـ٠ كاهؼ١ بطكٛه٘  ٔٵؾُٔ ايٓاي 

 .(9)ػلٜٔيٰٚتٓب٪ات٘ اـا١ُ، ٫ٚ ٜؿِض عٓٗا 

ٚتٌٌُ املعتكـات ايباط١ً اييت تٓؿلؿ بٗا  .(10)اـلاؾات ايتابع١ ؾُاع١ َاع  ب

٫ٚ ًو إٔ أػطاك ٖهقا ْٛع َٔ  .فُٛع١ َٔ ايٓاي أٚ أق١ًٝ َٔ اجملتُع ايعاّ

َٔ تبعات هتٔل بِٛك٠ َباًل٠ بأُشابٗا، نُا  ٘ايتؼًـ ايوًٛنٞ َٚا ترتن

َٔ ٖقٙ  منٛفزٷ ٖقابِٛك٠ غري َباًل٠. ٚ ٌٍُّهنهتٔل أّٜٔا بأؾلاؿ اجملتُع 

ٚقبٌ بٔع  ،سٌِ فات َل٠: َا ىّ ايعكٝـ٠ املٗـ١ٜٚ اـلاؾات ايٌا٥ع١ بني ايعٛاّ يف

إٔ ًٗـ َوذـ مجهلإ املكـه١ يف َـ١ٜٓ قِ بعض ايتعـ٬ٜت املعُاك١ٜ  ت،هٓٛا



 ـپ
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بكع١ ١ًُ َٔ اينا٥لٜٔ إٔ ٖقٙ ايؾع٢ً دٓبات قلاب٘، بنػاكف ًبه١ٝ كا٥ع١، ؾؼٌٝ 

اييت ًِٜٞ ؾٝٗا ؿا٥ُّا، ؾتذُعٛا سٛهلا  بايتشـٜـ ٖٞ َٛٓع ٠٬ُ اٱَاّ اؿذ١

بايتبتٌ ٚا٭فناك ٚتكـِٜ ايٓقٚك ٚاهلـاٜا. ٚقـ ؼٍٛ ٖقا ايتِٛك إىل ػلاؾ١ ادتُاع١ٝ 

ِـ٣ هلا ايعًُا٤ ا٭ع٬ّ; ا٭َل ايقٟ ٜهٌـ يٓا عٔ َـ٣ أ١ُٖٝ ؿٚك ايٓؼب ايـ١ٜٝٓ ت

 بتٗا.يف طلؿ اـلاؾات ٚقاك

ٜٚلاؿ بٗا تًو ا٭ؾهاك ايٛا١ُٖ  .اـلاؾات فات ايطابع ا٫دتُاعٞ ٚايوٝاهٞع  ز

ٚايعاطؿ١ٝ اييت ٫ توتٓـ إىل ايٛاقع، ثِ تأػق َٓش٢ املباؿ٨ ايك١َٝٛ ًٚب٘ ايـ١ٜٝٓ; 

ـٸ ،ٜٚتُوهٕٛ بٗا ،ؾٝ٪َٔ بٗا َععِ أؾلاؿ اجملتُع ـٸ ٜٚػلَٕٛ بٗا إىل س ٕٚ أِْٗ َوتع

، أَجاٍ: ْؿوِٗ َٔ أدٌ اؿؿاظ ع٢ً نٝاْٗا ٚاهتُلاك١ٜ بكا٥ٗايًتٔش١ٝ بأَٛاهلِ ٚأ

 .(11)ٚ... ،ٚايٛث١ٝٓ ،ٚاٱسٝا١ٝ٥ ،َقاٖب ايطٛط١ُٝ

ف ايوًٛى، ٚهلقا ٜوٌٗ ايتعلټ٢ ٫ قاي١ يف ٖٚقا ايٓٛع َٔ اـلاؾات ٜتذًٓ

 .(12)عًٝ٘

بٌ  ،شوبؾاـلاؾات عا٬َّ يف ت٬قٞ ا٭ؾلاؿ يف املعتكـات املٌرتن١  تيٝو

بػ١ٝ ؼكٝل ا٭ٖـاف َٔ  ِٖدتُاع١ٝ ؾُٝا بِٝٓٗ، ٚتٛسٝـأْٗا إقا١َ ايع٬قات ا٫َٔ ً

َوٝات يف فايى ايعنا٤ ايٓو١ٜٛ ٚا٭ ٜٴنعَِا  :َجاٍ فيوٚ .(13)ٚكا٤ ايعكا٥ـ املٌرتن١

ـټ ، سٝح أػقت ٖقٙ ايؿهل٠ با٫ْتٌاك ايبعض باٱَاّ اؿذ١ اتِاٍعا١ٝ٥ َٔ اي

عٝح باتت ك١ٜ٩ اٱَاّ  ،ـ تبعات َتعـؿ٠ ؾٝ٘ٚبـأت ؽِّ ،ايولٜع ؿاػٌ اجملتُع

ّا ناْت هًٛنٝات٘ أٟ إْ٘ بإَهإ نٌ ًؼّ ع أٜٸ ،ٚايًكا٤ ب٘ أَلّا يف َتٓاٍٚ اؾُٝع

بايتايٞ ٚ .ٚغري ًَتنّ بايكِٝ ٚايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ ّاست٢ ٚإٕ نإ كايؿ ،اٱَاّ عا٤ يكا٤ع اؿٸ

كا٤. ٚقـ ْتر عٔ اْتٌاك ٖقٙ ايؿهل٠ ٟ إىل إيػا٤ قـه١ٝ ٖقا ايٓٛع َٔ ايًؾإٕ فيو ٜ٪ؿٸ

 بني ايٓاي تلادع َِـاق١ٝ ًٛاػّ املٗـ١ٜٚ ايطبٝع١ٝ.

١ً ٚاملٓشط١ اييت ايوٝاه١ٝ ؾٗٞ تٌٌُ ا٭ؾهاك املِّٔ أَا بايٓوب١ يًؼلاؾات

ِّ ت١ٝ كابط١ اؿذٸ :ؿ٠ أٚ بعض ا٭سناب ػا١ُ ع َٔ قبٌٝتوتػًٗا بعض اؾُاعات املتٌ

ٚاملوتبـٕٚ َٔ معاَات ايوٝاه١ٝ اي١ِْٝٛٝٗ; إًباعّا  ،ان١ُٚا٭دٗن٠ اؿ ،يف إٜلإ ع

يلغبات سب ايوًط١ ٚا٫هتهباك، ؾٝعُـ نٌ ٚاسـ َِٓٗ إىل ٌْٝ َبتػٝات٘ عرب ايًعب 
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 .(14)ع٢ً ٚتل املٌاعل املكـه١ ع يف ايعاٖل ع يـ٣ ايكَٛٝات ٚايكبا٥ٌ ٚغريِٖ

 اـلاؾاتٴؾُُا ٜٓطبل ع٢ً ٖقا ايٓٛع َٔ اـلاؾات يف فاٍ املٗـ١ٜٚ 

َٚا  ،«أهطٛك٠ آػل اينَإ» :اي١ِْٝٛٝٗ ع٢ً ُعٝـ ا٭ؾ٬ّ ايوُٝٓا١ٝ٥، َٔ قبٌٝ

ّٜٛ »ٚ ،«آكَاغـٕٚ»، ٚ«ْٛهرتاؿاَٛي»ٜلتبط بٗا َٔ ْب٤ٛات ٚكؿت يف أؾ٬ّ 

ِّ .«ا٫هتك٬ٍ ؿ سٝا٠ ايبٌل، ٚتؿٝـ ٖقٙ اـلاؾ١ ٚا٭هطٛك٠ بإٔ مث١ ناكث١ عع٢ُ تٗ

ٌل هتـٚك يف بكع١ ػا١ُ َٔ ايهل٠ ا٭ك١ٝٓ، يهٔ ٚإٔ كس٢ اؿلب بني اـري ٚاي

ِٸتٸا ايعامل بأهلٙ، ؾتًذأ ايٌعٛب احملبط١ ع يف ايكٔا٤ ع٢ً ايٌٝطإ ع إىل  واعٗا هٝع

 .(15)ايبشح عٔ ايٓٛابؼ يف ايعامل، أٟ ا٭َلٜهٝني َٔ أدٌ إْكاف ايبٌل

ٞ َٚٔ اـلاؾات اييت اهتػٌ ؾٝٗا عِٓل املٌاعل ايـ١ٜٝٓ َٛٓٛع١ ظٗٛك املٓذ

ٖتُاّ ػاْ; ْعلّا اٛطٔ املٛعٛؿ. ؾكـ سعٝت ٖقٙ املوأي١ عٔٛك ٚاملوؿل إىل ايٚ

يهٕٛ ؾهل٠ ْٗا١ٜ ايعامل ٚظٗٛك ايلدٌ املٓكق سآل٠ يف مجٝع ا٭ؾهاك ٚا٭ؿٜإ 

 قـ عُـت اي١ِْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ إىل ؼلٜـ ايؿهل٠ َِٚاؿكتٗا َٔ ػ٬ٍ بحٸٚ .تكلٜبّا

عامل » :أَجاٍ ،َا سٌِ يف بعض ا٭ؾ٬ّ :بٌَٝٔ ق ،اـلاؾات ٌْٚلٖا بٌت٢ ايطلم

تٓاٍٚ أهاطري  ; سٝح متٸ(16)«َاتلٜهى»ٚايؿًِٝ ايٌٗري  ،«عٓاقٝـ ايػٔب»ٚ ،«املا٤

ايٝٗٛؿ ايكـمي١ بٓٛع َٔ ايلَن١ٜ، ٚطلغ ق١ِ ظٗٛك املٓذٞ ٚايوؿل إىل َـ١ٜٓ ايٝٗٛؿ 

 .(18)ٚتِٜٛل ٌَاٖـٖا، (17)ايؿا١ًٓ ماٜإ

 ْٛعّا َٔ ايعٛمل١ ا٭هطٛك١ٜ، َٔ ػ٬ٍ بحٸيكـ َاكهت اي١ِْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ 

بٗـف تًكني َعتكـاتِٗ اـلاؾ١ٝ يف َٛٓٛعات  ;طلٜل ا٭ؾ٬ّ ايوُٝٓا١ٝ٥ عٔاـلاؾات 

 إىل ناؾ١ ايٌعٛب ٚا٭ؿٜإ ا٭ػل٣. ،ٚغريٖا ،«ظٗٛك املٓذٞ»ٚ، «ْٗا١ٜ ايعامل»
 

 ــــــ ّا٠ارتسافٛ ٔوٍاغ

اـلاؾات فات طبٝع١ غري اعتٝاؿ١ٜ ٚهل١ٜ ع ْٛعّا َا ع ؾإٕ ايـكاهات ْعلّا يهٕٛ 

 أٚ ػاكد١ٝ: ;َٚٓا٧ً اـلاؾ١ إَا ؿاػ١ًٝ .يف فاهلا ْاؿك٠ أّٜٔا

 

 ــــــ ـ املٍاغ١ الداخمٗٛ 1

ٌ يـ٣ اٱْوإ َٔ عٛاٌَ تبًٛك اـلاؾ١; عٝح إْٗا ػعٌ ا٭ٖٚاّ تعـ ق٠ٛ ايتؼٝټ



 ـپ
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ٌٸ  ،ايٛاقعٝات. ٜٚل٣ بعِٔٗ إٔ سب اـلاؾ١ َٔ فاتٝات اٱْوإ ٚاـٝا٫ت ايق١ٖٝٓ ق

ػلاؾات  ٌٜٗـ نٌ عِليقا  .ٖٚٞ توتُـ ٚدٛؿٖا َٔ قـكت٘ ع٢ً ايتؼٌٝ ٚػِٛبتٗا

 .(19)ك اينَٔٚتتػري أًهاهلا مبلٚ ،دـٜـ٠، نُا إٔ اـلاؾات ايكـمي١ باق١ٝ أّٜٔا

٘ ِٜـك عٔ َكت٢ٔ ١َ ايطباطبا٥ٞ يف ٖقٙ ايِـؿ إٔ اٱْوإ يف آكا٥ٜٚل٣ ايع٬

ؾطلت٘ ا٫هتط٬ع١ٝ ايباسج١ عٔ ايهُا٫ت، يقا ؾٗٛ غري َوتعـ أبـّا يٲفعإ باٯكا٤ 

ْكٝاؿ إيٝٗا بطلٜك١ عُٝا٤، إ٫ إٔ أساهٝو٘ ايباط١ٝٓ املؿع١ُ باـٛف اـلاؾ١ٝ ٚا٫

ٚايلدا٤ ٖٞ اييت ػلٙ يف أغًب ا٭سٝإ إىل ا٫هتذاب١ يف تِٛكات٘ إىل بعض 

ٙ ايعٛاطـ ٚا٭ساهٝى ٖٞ ايـاؾع ٚكا٤ اٱميإ باـلاؾ١; ٭ٕ ػٝاٍ اـلاؾات. ٖٚق

ٖٓا ٜكّٛ اـٝاٍ بإثاك٠ اؿاي١  .اٱْوإ هٝؼًل يف فٖٓ٘ ُٛكّا َكًك١ أٚ َط١ٓ٦ُ

ايـؾاع١ٝ عٓـ اٱْوإ يهٞ ٜهٕٛ بِـؿ اؽاف اؿًٍٛ اجملـ١ٜ يف ؿؾع ػطل 

; ٜٚلغُِٗ ع٢ً اؽاف ايتـابريثِّل ع٢ً اٯػلٜٔ أّٜٔا، املٛدٛؿات املؿرت١ٓ، بٌ قـ ٜ٪

 .(20)ٚهلقا تٌٝع اـلاؾ١ ٚتٓتٌلػٓبّا ملا ٚقع ٖٛ ؾٝ٘ َٔ ػطل. 

ٖٚهقا اؿاٍ ع٢ً ُعٝـ ايعكٝـ٠ املٗـ١ٜٚ، سٝح ٜوتبـٍ ايبعض ا٭ؾهاك 

ٜٚعٌُ ع٢ً ٌْلٖا، ثِ ٜأتٞ ؿٚك  ،ٚا٭ٖٚاّ اـٝاي١ٝ ؾٝشًٗا قٌ َباؿ٨ املٗـ١ٜٚ

باملعلؾ١ املطًٛب١ ملباؿ٨ املٗـ١ٜٚ، ٚؽٛؾِٗ َٔ شِٗ ؾٝكٛؿِٖ عـّ توًٗ ،اٯػلٜٔ

ٚبٗقا تأػق  .ًعكا٥ـ ايباط١ً ٚاـلاؾ١ٝيإىل ا٫ِْٝاع  ،استُاٍ كايؿ١ ايوٝاقات ايـ١ٜٝٓ

ع ٚا٫ْتٌاك. ٚعًٝ٘ ؾإٕ يًؼلاؾ١ يف املٗـ١ٜٚ ٌَّٓأ ؿاػًّٝا ٜ٪ؿٟ إىل ميني١ اـلاؾ١ بايتٛهټ

ٚٓٝاع  ،ًّٝ سٔٛك ايكِٝ ايـ١ٜٝٓ ؾٝ٘ؿاػٌ اجملتُع، ٚتك اٱميإ بٛدٛؿ املٗـٟ

 ا٭ؾلاؿ.
 

 ــــــ ـ املٍاغ١ ارتازج2ٛٗ

ٚؾكّا هلقٙ ايٓعل١ٜ ؾإٕ َواكات ايتاكٜؽ ا٫دتُاعٞ ٖٞ عباك٠ عٔ كؿٚؿ أؾععاٍ يف  

ل ايعٛاٖل ا٫دتُاع١ٝ َٔ َكابٌ ايعٛاٖل اـاكد١ٝ، ٚتأثريٖا ع٢ً ايعكٌ. يقا ؾٗٞ تؿوِّ

بايتععععايٞ ؾععععإٕ ٫ٚؿ٠ اـلاؾعععع١ ٖععععٞ ْتٝذعععع١ . ٚ(21)ٝعععع١ٍ ايلدععععٛع إىل ايعٛاَععععٌ ايطبٝعػعععع٬

ٚتٌعهٌ ايعٛاَعٌ اؾػلاؾٝع١ ا٭كٓع١ٝ امل٥٬ُع١       .ي٬ُطـاّ بايطبٝع١ )ايعامل اـاكدٞ(
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ؾاـلاؾ١ ع يف ايٛاقع ع ٖٞ عبعاك٠ ععٔ كؿ٠ ؾععٌ غأَع١ َعٔ قبعٌ          ّايف ظٗٛك اـلاؾات. إف

  .(22)اٱْوإ إما٤ ايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘

 املواعـ٠ ع٢ً ًٝٛع اـلاؾ١ إىل ْٛعني:ِ ايعٛاٌَ ٚتكوٻ
 

 ــــــ العٕاون الفسدٖٛ ـأ

اٱه٬ّ َٚعتكـات اٱْوإ طإه٬ّ ٚعكا٥ـ »١َ ايٓٛكٟ ع يف نتاب٘ ٜعتكـ ايع٬

ـټ بإٔ ايولٸ ع« ٚآكا٤ بٌلٟص ؿ اـلاؾات ٜهُٔ يف تكٗكل ٌْل ْٛك ايعًِ ٚكا٤ بكا٤ أٚ ػ

تُع ٜٓتٌل بوبب غٝاب اـلاؾات يف اجملأٟ إٕ ػطل . (23)ٚايكِٛك عٔ بًٛؽ اؿكا٥ل

ٚيٝى  ،ٚمبا إٔ ايٓاي َٓكاؿٕٚ إىل ٌَاعلِٖ ٚعٛاطؿِٗ .اؾٌٗ ؾٝ٘ ؿٚك ايعًِ ٚهٝاؿ٠

 اـلاؾ١ بِٝٓٗ. يقا ؾإٕ فيو هٝواعـ نجريّا ع٢ً اْتٌاك سبٸ ،إىل اؿكا٥ل ٚايرباٖني

اجملتُع ٖٛ َٚٔ ا٭هباب ٚايعٛاٌَ ايؿلؿ١ٜ ا٭ػل٣ املو١ُٗ يف تبًٛك اـلاؾ١ يف 

ّٕ ايتعًل املؿلط ٚغري املٓطكٞ بعكٝـ٠ٺ َا، ؾإٕ اؿب اينا٥ـ ٚاملؿتكـ  أٚ ًؼ

يًُوٛغات ايعك١ًٝ ٚايٌلع١ٝ هٝتوبب يف اْكٝاؿ اٱْوإ ع ب٬ ٚعٞ ع ٚكا٤ اٯػلٜٔ، 

. ٖٚهقا «سب اي٤ٌٞ ٜعُٞ ِِٜٚ»ٚتكبٌ نٌ َا ًِٜ٘ ؿٕٚ تؿهري ٚاهتـ٫ٍ: 

ؾإٕ ػ١ٌٝ اٱْوإ َٔ أٚٓاع٘ املاؿ١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ،  ;طستٝاط ايؿلؿٟ املؿلبايٓوب١ ي٬

إٕ كؿٚؿ أؾعاي٘ ا٫ستٝاط١ٝ هتكٛؿٙ إىل ٖا١ٜٚ ايتقبقب ٚايتٌهٝو،  :ٚبعباك٠ أػل٣

ؾتٛسٞ ي٘ بإٔ إُٖاٍ ٖقٙ ايك١ٝٔ قـ ٜ٪ؿٟ ب٘ إىل إْهاك عكٝـ٠ َكـه١. ٖٚقا َا 

اٱميإ وٌِ َع ايبعض يف ػِْٛ املٗـ١ٜٚ; سٝح ٜكٛؿِٖ ايٌو إىل ا٫عتكاؿ ٚ

 .(24)ببعض ا٭َٛك; مما ٜتوبب يف اْتٌاك سب اـلاؾ١ يف اجملتُع

 

 ــــــ العٕاون ا٥جتىاعٗٛ ـ ب

ايكاؿك هٛاكٟ( يف ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ امل٪ثل٠ يف بلٚم ايتش٫ٛت  ٜكٍٛ )عبـ

ا٭سـاخ ٚٚاقع  تا٫ّ يف تػٝري فلٜاميتًو ايعاٌَ ا٫دتُاعٞ ؿٚكّا ؾعٸ»ا٫دتُاع١ٝ: 

و يف تعُِٝ بعض ايعٛاٖل اييت تهٕٛ يف يٚنق ،«اجملتُعات َٔ ساي١ إىل أػل٣

 .(25)فُٛعٗا نت١ً َرتابط١



 ـپ
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 ،٫ هُٝا يف عح املٗـ١ٜٚ عٚإٕ ملٓا٧ً اـلاؾ١ ا٫دتُاع١ٝ أًها٫ّ َتٓٛع١ ع 

ٖٚٓا  .ٚغري فيو ،املٌٓأ ايب٦ٝٞ، ٚايجكايف، ٌَٚٓأ تلنٝب١ اجملتُع اـا١ُ :َٔ قبٌٝ

 َٓٗا:  هٓعلض يبعٕض

 

 ــــــ الب٠ٗٛ أ٥ًٔ:

ا٭هاهٞ يف تعا٬َت  ٌ احملٛكـ بعض ايعًُا٤ ع٢ً إٔ عِٓل ايب١٦ٝ ميجِّٜ٪نِّ

ايؿلؿ ٚهًٛنٝات٘، ٖٚٛ املؿٌِ ايقٟ ٜتأثل ب٘ ٜٚ٪ثل ؾٝ٘. َٚٔ ٖٓا ٜتبًٛك ايوًٛى 

 .(26)يقا ؾإٕ يًب١٦ٝ ؿٚكّا أهاهّٝا يف تهٜٛٔ ًؼ١ِٝ ايؿلؿ .ايؿلؿٟ

ٚإٕ أٍٚ ب١٦ٝ  .يًب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ تأثريّا َباًلّا يف إهاؿ اـلاؾ١ ٚت٦ٌٓتٗا إٕ

ٜتٌِ اٱْوإ بٗا ٜٚأػق عٓٗا ايعاؿات ٚايتكايٝـ ا٫دتُاع١ٝ ٖٞ ا٭هل٠. ٜٚبـٚ إٔ 

ٗات َٔ أدٌ تكبٌٝ اـلاؾات بٓشٛ ايب١٦ٝ ا٭هل١ٜ باهتطاعتٗا ؾلض بعض ايتٛدټ

ٚتوتؼـّ  ،إفا ؾلٓٓا إٔ ٖٓاى أهل٠ تعٌُ باـلاؾ١ .(27)ؿٞ ٚتعاقـٟ َؿلٚضتعوټ

ـ إدباك ا٭ؾلاؿ ع٢ً اٱميإ باملٗـ١ٜٚ، ؾإٕ ٖقا ايتعوټ :ٌٝأهايٝب َلؾ١ٓٛ، َٔ قب

 ٚإعلآّا عٔ أهاي املٗـ١ٜٚ. ،ل ٖٛ ايقٟ هٝٓتر يٓا ٫َٛٝت ػلاؾ١ٝٗٚايك

كُـ  ولْ ؿَّٚا ع٢ً ١َٝٔ د١ٗ أػل٣ ٫ ًو إٔ اٱْوإ يف ب٦ٝت٘ ا٫دتُاعٚ

َٚا ؼًُ٘ املٓع١َٛ ايك١ُٝٝ ؾٝٗا; بػ١ٝ إٔ ٜهٕٛ َواٜلّا  ،كؿٚؿ أؾعاٍ اٯػلٜٔ

ست٢ ٚإٕ ناْت ٓلبّا َٔ  ع يًكبٍٛ بتكايٝـ اجملتُع ٚآؿاب٘ يقا ؾٗٛ َٔطلٌّ ،يًُذتُع

بػ١ٝ ا٫نلاط يف املٓهٕٛ  ;إفا ناْت ًا٥ع١ َٚكبٛي١ عٓـ اؾُٝعع  اـلاؾ١

 ات ٚايتِٗ.ٚا٫بتعاؿ عٔ ايٌبٗ ،ا٫دتُاعٞ

ِّ لات ايتٓاسل ٚايِـاّ ٜٓبػٞ إٔ تِٓـ املعتكـات اـلاؾ١ٝ ُٓٔ َ٪

ا٫دتُاعٞ; ٭ٕ ٫ٚؿ٠ املآهٞ ٚاحملٔ يف اجملتُع ع٢ً ١ًُ ؿا١ُ٥ بايِلاعات ايـا٥ل٠ بني 

 .(28)ا٭ؾلاؿ

ٝتِ يف هٚؾكّا هلقا املبـأ ؾإٕ تكِٝٝ اؿلنات ايتشلك١ٜ نجٛك٠ املٗـٟ ايعامل١ٝ ٚ

ٕ اْتٌاك ٌْٚل اـلاؾ١ يف ايعكٝـ٠ املٗـ١ٜٚ هٝهٕٛ ػآعّا إـٜـّا، ٖٚقا اٱطاك ؼ

أّٜٔا يـٚك ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚتأثرياتٗا، ؾإفا ناْت ب١٦ٝ اجملتُع سب٢ً باـلاؾات 
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 ؾوتكٛؿ أؾلاؿٙ مٛ ػلاؾ١ ايؿهل أّٜٔا.
 

 ـــــ العٕش الجكايف ثاًٌٗا:

ايوٝطل٠ ع٢ً اجملتُعات ٜتشٌُ ايعاٌَ ايعكا٥ـٟ ٚايجكايف َو٪ٚي١ٝ نرب٣ يف 

ٚؼـٜـ بًُٛتٗا، ٖٚٛ ايهاًـ عٔ اؿاي١ اييت ؼٓؿن اٱْوإ  ،ايعِٛك ع٢ً َلٸ

 .(29)، ٚإهاؿ ايتػٝري ٚايتشٍٖٛٚٛ بٓؿو٘ ؿاؾع مٛ ايعٌُ بايٛادبات ،ٚؼلن٘

ـٻ ؿ٠ يف إؿاك٠ مجٝع ً٪ٕٚ اؿٝا٠، ٚناْٛا يٛ نإ ايبٌل ميتًهٕٛ قٛاْني ق

 .(30)ؾإِْٗ ئ هٓشٛا إىل اـلاؾات أبـّا ،هل١َٜوًشني َٔ ايٓاس١ٝ ايؿ

٘ ٚتٗـك تؿاع٬ت اٱْوإ ٚامل٪هو١ مبا إٔ ايلَٛم ايؿهل١ٜ ٖٞ اييت تٛدِّ

ا٫دتُاع١ٝ; ؾإٕ يٲ٬ُغ يف تًو ايلَٛم تأثريّا بايػّا ع٢ً َواك ايع٬قات ٚايب١٦ٝ 

 .(31)ا٫دتُاع١ٝ

يًلَٛم ٚايجٛابت املٗـ١ٜٚ يف ى ؾإفا مل ٜ٪هٻ ع ٖٚهقا بايٓوب١ ملٛٓٛع املٗـ١ٜٚ

ٚتتِ بًٛكتٗا يف إطاك ايجكاؾ١ ٚايؿهل ٚعـّ ٚٓع كَٛم ػاي١ٝ َٔ ايعك١ْٝ٬  ،اجملتُع

ٚاملعلؾ١، ٚمت ا٫نتؿا٤ ؾكط بايعٛاٖل ٚايعٛاطـ، ؾإٕ فيو هٝنٜـ َٔ استُاٍ تلعلع 

 اـلاؾات ع٢ً تلبتٗا.

ٛټ عكٝـ٠ املٗـ١ٜٚ ٖٛ ٕ اـلاؾات يف ايإٕ َٔ مج١ً ايكٔاٜا املواعـ٠ ع٢ً ته

إىل اْعـاّ ايؿِٗ  ل املعلؾ١ اي٬م١َ بأٍُٛ ٖقٙ ايعكٝـ٠، ٚفيو ٜعٛؿ تاك٠ّعـّ تٛٗؾ

ٛټ ِّ ،هُٝاكي اٱنلاٙ ك إٔ اٱَاّايِشٝض يلٚاٜات آػل اينَإ، ٚتِ ّ املعادن ٜٚك

 ،ٚمتجًٝ٘ ،يف تأؿ١ٜ املٗاّ ٚهري ا٭عُاٍ، ٚإٔ يًذُٝع ايِٓٝب يف اؿٔٛك دوـّٜا َع٘

ٕٵست نإ ايؿلؿ غري ًَتنّ ؿّٜٓٝا. َٚٔ د١ٗ أػل٣ ٖٓاى بعض اجملُٛعات ع  ٢ ٚإ

 ٕٛمببـأ ايػا١ٜ تربٸك ايٛه١ًٝ، ؾٝوتؼـَ ٕٛناملبًػني ٚايـعا٠ ٚٚها٥ٌ اٱع٬ّ ع ٜعًُ

ٕٵ  ،ناْت ايٛه١ًٝ غري ثابت١ مجٝع ايٛها٥ٌ املتاس١ يف تبًٝؼ ايلهاي١ املٗـ١ٜٚ، ست٢ ٚإ

ٚا٭ٖٚاّ. ٖٓا هتٓتاب ايٓاي سري٠، ؾ٬  ،ٚايتِٛكات ،ٜاايل٩ :َٔ قبٌٝ ،ك٫ٚ١ َٛثٻ

، ؾٝػؿًٕٛ عٔ ايوبٌ املٌلٚع١، ع ٜؿهلٕٚ ه٣ٛ باهلـف ع أٟ دًب اْتباٙ اٱَاّ

 ٭َل ايقٟ هٝهٕٛ َـعا٠ ٫ْتٌاك اـلاؾات يف ايؿهل املٗـٟٚ َل٠ّ أػل٣.ا



 ـپ
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 ــــــ( 32)«الكبط ا٥جتىاع٘»الٛ صِ ثالجًا:

ا٫دتُاعٞ فُٛع١ ا٭هايٝب ٚايوبٌ اييت ٜٛظؿٗا اجملتُع أٚ ٜلاؿ َٔ ائبط 

ٚإكًاؿ ا٭ؾلاؿ إىل ا٫يتناّ با٭علاف ٚايتكايٝـ  ،مجاع١ َا َٔ أدٌ ؼكٝل ا٭ٖـاف

ٜٚتِ ائبط ا٫دتُاعٞ إَا عٔ طلٜل . (33)ٚايٌعا٥ل ٚمجٝع ائٛابط املتؿل عًٝٗا

ُا قًٓت يقا ؾهًٓ .إ اٱْوإٚايتٛغٌ إىل أعُام إمي (34)ٓاعقائػط، أٚ عٔ طلٜل اٱ

 .(35)ايلقاب١ ٚٓبط ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ نًُا ماؿ ايتعاٌَ َع اـلاؾات

اجملتُع، ؾٗٞ  َٚوأي١ ائبط ا٫دتُاعٞ ٖٞ اَتـاؿ يع١ًُٝ ايتعاٍٜ ٚسبٸ

تـعٛ ايؿلؿ ع عٔ طلٜل كغبت٘ اؾاق١ يف ايتهت٬ت ا٫دتُاع١ٝ ع إىل اتباع قِٝ 

اجملتُع ٖٞ يف ا٭ٌُ عباك٠ عٔ َ٪امك٠  ١ًُٝ ايتعاٍٜ ٚسبٸعٔٸ اجملتُع ٚثٛابت٘. يه

طٛع١ٝ، ؾإفا مل تتِ تًو امل٪امك٠ تتؿعٌ آيٝات ائبط ا٫دتُاعٞ يًعٌُ ع٢ً تـاٍٚ 

ٚتهٕٛ ٖقٙ اٯيٝات ائابط١ كمس١ٝ . (36)عاتٚؾلض ائٛابط ٚتطبٝكٗا تًب١ٝ يًتٛٗق

ٗټ ،تاك٠ّ  ،أػل٣ ٝقٖا; ٚغري كمس١ٝ تاك٠ّـ َٔ قبٌ ايـٚي١ بتٓؿؾتشع٢ بـعِ قاْْٛٞ ٚتع

 ؾتهٕٛ ؿعاَتٗا ايعلف ٚايٓاي.

ـٻأَا بايٓوب١ ئًبط ا٫دتُاعٞ ايلمسٞ ؾً٘ عكٛبات َٛٓٛع١ َٚوذٻ ؿ ١ً، ٚؼ

ـٸ ،١َؾٝ٘ سـٚؿ ايكإْٛ احمللٻ ٟ عًٝٗا، يف سني تهٕٛ ايعكٛب١ يف ائبط ٚعكٛب١ ايتع

بايٓوب١  :٭علاف اجملتُع ٚتكايٝـٙ. ٖٚٓا ميهٔ ايكٍٛ ا٫دتُاعٞ غري ايلمسٞ ػآع١ّ

ٕ ائبط ؾإملٛٓٛع ايعكٝـ٠ املٗـ١ٜٚ ٚا٫ستهاى املباًل باٱَاّ املٗـٟ

ـٸ  ّا.ا٫دتُاعٞ َٓعـّ أٚ ٓعٝـ د

ل ً٪ْٚٗا يف ٚتـأب اجملتُعات يف ايٛقت اؿآل ع٢ً ٚٓع قٛاْني ػا١ُ توٝٸ

يف  ،ٚأػل٣ ػؿ١ٝ ،ٜٛات ع ائبط بطلم ظاٖل٠اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، ؾتطبل ع ٚؾكّا يٮٚي

٣ٛ ع تؿتكـ إىل َلانن ِسني ٫ تناٍ َوأي١ املٗـ١ٜٚ ع ٚع٢ً ايلغِ َٔ أُٖٝتٗا ايك

ٓبط . يقا بات اجملتُع ب٬ كقاب١ ٚٚتؿتكـ أّٜٔا إىل َلانن قٔا١ٝ٥ ،م١ٜٚٛتجكٝؿ١ٝ ٚس

َا ٜلتبط  ٔا٠ يفنايعٛم ايجكايف يـ٣ ايك ،ٚفيو ٭هباب َتعـؿ٠ ;َٚتابع١ يًُٓتشًني

ٚاْعـاّ  ،ٚعـّ ٚٓع أهى يجكاؾ١ املٗـ١ٜٚ ،بٌإٔ املٗـ١ٜٚ، ٚاْعـاّ ايكإْٛ اؿامّ

ٖٚقٙ نًٗا عٛاٌَ َواعـ٠ ع٢ً تٓاَٞ  .تعاٍٜ ادتُاعٞ يف ٖقا اجملاٍ بايتشـٜـ



 

هـ 2543م ـ  3122 صيفوالعشرون ــ  ثالثــ السنة السادسة ــ العدد ال نصوص معاصرة  

 

 اـلاؾات يف املٗـ١ٜٚ.
 

 ــــــ التكاطع بني تسنٗبٛ اجملتىع ٔثكافٛ املّدٖٔٛ زابعًا:

قع١ ايتػٝريات يف ايب٢ٓ ا٫دتُاع١ٝ َٔ ٓٛابط ٚعكا٥ـ ؾكـ ٜ٪ؿٟ إفا اتوعت ك

مما ىًل َٓاػّا  ،ٚاهتبـاهلا بكِٝ ػاط١٦ ،فيو إىل ايت٬عب بايكِٝ ٚاملعاٜري ايِشٝش١

تٗا عل١ٓ ٦ع١ٝ يف بٝايعٗٛك اـلاؾ١ ٚاْتٌاكٖا; ٭ٕ َععِ أًهاٍ ايع٬قات ا٫دتُ

 .(37)يًتشٍٛ ٚايتػٝٸل

ـٻ ؾهًُا اؾتكـ ايؿلؿ إىل اؿ ؿماؿ٠ نًُا ٖقٙ ايوبٌ ٚا٭مناط ايوًٛن١ٝ احمل

ايتايٞ إىل بَٔ استُاٍ ا٫للاك ٚكا٤ ايوًٛى احمللؾ١ ٚتبٓٸٞ اـلاؾات، مما هٝ٪ؿٟ 

َٕ ؾاـلاؾ١ اييت ٖٞ املاف يف ايـٜٔ ٖٞ أّٜٔا ْتٝذ١  ّاإف. (38)ؿ١ِ اجملتُع ت٬

١ًُ َٔ ؾَت٬ى اجملتُع يًعذن اؿاٌُ يف ايؿهل املٗـٟٚ ٚايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ، ؾا

باٱٓاؾ١ إىل فيو ٫بـ إٔ ; إف ا٭ٖـاف املٌلٚع١ ٫ ٜٓشِل بايٓاس١ٝ ايجكاؾ١ٝ ؾكط

 ٚها٥ٌ ٌَلٚع١ َٔ أدٌ بًٛؽ تًو ا٭ٖـاف ٚايػاٜات.َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ميتًو 

١ ع٢ً ػًل عٓاُل امل٪امك٠ ٚتـعِٝ ْعلّا يهٕٛ املواعٞ يف نٌ فتُع َِٓبٸ

ٚدٛؿ إىل ١ اؿاد١ ًَشٸؾإٕ ، ػُِّٛا بايٓوب١ ملٛٓٛع املٗـ١ٜٚهتكلاك ع ٚا٫ْتعاّ ٚا٫

ـٻ . ؾإفا ناْت ا٭مناط ٚقِّ َناعِ ؿ٠ ٭مناط ايوًٛى ٚتلهِٝ َـٜات٘أطل ق

 ،١ًٜ ؾإٕ فيو هٝ٪ؿٟ إىل ظٗٛك بعض ايتٝاكاتنغري َتٓاهك١ ٖٚ ا٫تِاٍ باٱَاّ

 ،ؾٝوتؼـّ ٚها٥ٌ َػًٛط١ ،ؼ١ِٝايٌ ٜ٘بشح عٔ َِاؿ ٔٵمٖم ،نايباب١ٝ ٚايبٗا١ٝ٥

ا، ؾٝؼايـ يف هًٛن٘ ايؿلؿٟ ٚا٫دتُاعٞ مجٝع ، ٜٚطبٸٌ هلنا٭س٬ّ ٚا٭ٖٚاّ

ِّ ٟٚائٛابط ٚايكِٝ املٗـ١ٜٚ. َٚٔ د١ٗ أػل٣ مل ٜهٔ ايؿهل املٗـ ٬ّ آْقاى َتأ

ٝأت ٗبايٌهٌ املطًٛب، ٚنإ ايتعاٍٜ املٗـٟٚ ٖن٬ّٜ. ؾؿٞ َجٌ ٖقٙ ا٭دٛا٤ ت

يف ٖقٙ امللس١ً بايقات أػقت  .ٚاْتعٍ هٛقٗا ،امل٪ات١ٝ يًتُرتي ػًـ اـلاؾ١ايعلٚف 

ٚبا٫هتعا١ْ بك٣ٛ ا٫هتهباك  ،اعتُاؿّا ع٢ً اـلاؾات ،ٖقٙ ايؿلم املٓشلؾ١ با٫تواع

ا٭مناط ايوًٛن١ٝ يف ع اي١ ع نايباب١ٝ ٚايبٗا١ٝ٥ ايعاملٞ. إفّا ؾهًُا َجٸًت ايؿلم ايؿعٸ

 ع٢ً اتواع هط٠ٛ اـلاؾات يف اجملتُع.  املٗـ١ٜٚ نًُا هاعـ فيو



 ـپ
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 ــــــ تأثرياتّاتبعات ارتسافٛ ٔ

تًعب ا٭ؾهاك ٚاملعتكـات ؿٚكّا نبريّا يف تعٝني ٚد١ٗ َواكات سٝا٠ اٱْوإ 

ٚنقيو  ،ٚكهِ أٖـاؾ٘، ؾهًُا ناْت ايعكا٥ـ ٚاٯكا٤ ُشٝش١ َٚٓوذ١ُ َع ايٛاقع

هًٛنٝات٘ ْن١ٜٗ ٚفـ١ٜ، أَا َٓن١ٖ عٔ اـلاؾات، نًُا ناْت أٖـاف اٱْوإ ٚ

ٛٸ١ٖ ٚػلاؾ١ٝ ؾوٝهٕٛ  ع٢ً ايوًٛى  ثأثريٖاإفا ناْت ايعكا٥ـ ٚايوًٛنٝات ٌَ

 اٱْواْٞ أنجل َأها١ٜٚ ٚؿَاكّا. 

 يقا هٌٓري ٖٓا إىل بعٕض .٫ًو إٔ تبعات اـلاؾ١ ٚكاطلٖا نجري٠ َٚتٓٛع١

 َٓٗا: 

 

 ــــــ ـ تػٕٖؼ املباد٢ )املٍتعسُٔ ٔأشوٛ ا٥ٌتىاٞ( 1

إفا َا تعلٓت ايعكٝـ٠ املٗـ١ٜٚ إىل كاطل اـلاؾات ؾوٝهٕٛ َٔ ايِعب 

; يقا هٝعرتِٜٗ ايتقبقب يٲَاّع٢ً ايٓاي َعلؾ١ ٚمتٝٝن ايوًٛى احملبٸب 

 .ؾٝـػًٕٛ يف أم١َ سكٝك١ٝ ع٢ً ُعٝـ اهل١ٜٛ ٚا٫ْتُا٤ إىل ايجكاؾ١ املٗـ١ٜٚ ،ٚايتٌٍٜٛ

عـّ إىل  سًكات َؿلغ١. ؾٓعلّا ٚوَٕٛٛ يف ،ٓتعلٜٔٚبقيو هٝتؼًٕٛ عٔ كنب امل

ٞ َوتٜٛات طلغ ْٸٚتـ ،ايتأٌُٝ يًُعلؾ١ ايـ١ٜٝٓ يف ايؿهل املٗـٟٚ بني ايٓاي

ػ١ٌٝ إٔ  ;ا٭ؾهاك ٚايجٛابح، ؾإِْٗ هٝعٌٕٝٛ تقبقبّا يف اؽاف ايكلاكات اؿامس١

َٚجاكّا يوؼط  ،تهٕٛ َعاك١ّٓ يؿهل٠ َا ع مما ٜطلغ َٔ َناعِ سٍٛ املٗـ١ٜٚ ع

ا٭َل  ،ِ ٜتؼقٕٚ َٛاقـ ُاك١َ ػاٙ بعض اـلاؾاتٖـلٚهلقا ٫  .ج٬َّ اٱَاّ

 ؿٚا١َ أم١َ ا٫ْتُا٤. يف ٚايـػٍٛ ،ايقٟ ِٜعٸب َٔ ١َُٗ متٝٝن اؿل َٔ ايباطٌ

 

 ــــــ ـ اٌعداً الجكٛ بطسٔحات املٍتعسَٖ 2

٫ًو يف إٔ تبًٛك ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٚاهتشهاّ كنا٥نٖا بني ا٭ؾلاؿ ٜعتُـ 

ؾرتاض إٔ اؾُٝع ًَتنّ بايوري ع٢ً أهاي املعاٜري ٚائٛابط ابايـكد١ ا٭ٚىل ع٢ً 

  . (39)املتؿل عًٝٗا

إٕ َٔ تبعات ًٝٛع اـلاؾ١ يف ايؿهل املٗـٟٚ ٖٛ هشب ايجك١ عٔ ايٌلنا٤ 
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ؿٚكِٖ يف ظٌ قِٝ املٗـ١ٜٚ  ض إٔ مياكي َٓتعلٚ اٱَاّؾُٔ املؿرت .)املٓتعلٜٔ(

 «املِاؿك»َع ٌْٝ ايجك١ ٚا٭َإ بُٛؿِٗ  ،ايوا١َٝ نٓذّٛ هاطع١ يف مسا٤ اجملتُع

ؾُٝع ايكٔاٜا ايؿهل١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ. يهٔ َع تػًػٌ اـلاؾ١ يف نٝإ ايعكٝـ٠ 

 ،ئٛابط ٚايكِٝ اؿك١باٱَاّ، ٚايتُلؿ ع٢ً ا ٍاملٗـ١ٜٚ ١ُٖٓٝٚ املتعاٖلٜٔ با٫تِا

ٚبقيو ٜتٔا٤ٍ ؿٚكِٖ  .ايجك١ ايعا١َ باملٓتعلٜٔ َٚباؿ٥ِٗ املجاي١ٝ ع ٫ قاي١ع وًب تٴه

 ٚبايتايٞ ٫ ٜتشكل ايتأٌُٝ يًجكاؾ١ املٗـ١ٜٚ يف اجملتُع. .ايلٜاؿٟ يف اجملتُع ٜٚٓشول

 ع٢ً ُعٝـ آػل هٝكٔٞ ايتبًٝؼ ايوٝاهٞ يًؼلاؾ١ يف َٛٓٛع املٗـ١ٜٚ ع املتُجٌٚ

ني، ٜٚـعٛ ع يف ايٛقت يف بعض ا٭ؾ٬ّ اـا١ُ ع ع٢ً دقٚك ايجك١ بايٓؿى يـ٣ املتًٓك

 . (40)فات٘ ع إىل ا٫ْكٝاؿ ٚايتبع١ٝ يًك٣ٛ ايعع٢ُ يف ايعامل

 

 ــــــ ـ اٌّٗاز الٍعاً ا٥جتىاع3٘

ٚػُِّٛا ايؿهل  ،تعٌُ اـلاؾ١ ع٢ً نول ًٛن١ أبلم ايجٛابت ا٫دتُاع١ٝ

ب بنعنع١ اهتكلاك اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، ٚؽًل ْٛعّا َٔ بٻوتؾت ،املٗـٟٚ ا٭ٌُٝ

 .(41)ٜ٪ؿٟ إىل اْٗٝاك ايٓعِ ا٫دتُاعٞ ايـٜين ايتذافب ٚايِلاع َا

ِّ ،يف دوـ اجملتُع ايـٜين ٌ اـلاؾ١ آؾ١ّمتجِّ ؿ ه٬َت٘; سٝح ت٪ؿٟ ٚػطلّا ٜٗ

ـٸ ،إىل ػُٝـ قٛاٙ ٚهلقا هٝكاؿ َوتكبٌ ايـٜٔ  .َٔ تٓاَٞ ايجكاؾ١ املٗـ١ٜٚ ؾٝ٘ ٚاؿ

ٚتبٝت ايكـكات ايؿهل١ٜ يف اجملتُع ايـٜين عل١ٓ  ،ا٫دتُاعٞ إىل َِري فٍٗٛ

 يًت٬عب ٚايتػٝري.

 ،ُٛكّا َٔ اؿلب ؾتٓوب يٲَاّ، ٜٚؿوض اجملاٍ أَا اٱؾلاط ٚايتؿلٜط

ٚٸز يَٰاٍ ايهافب١ تاك٠ّ  .(42)، ٚايٝأي ٚاٱسباط تاك٠ أػل٣ُٚٛكّا َٔ ايو٬ّ، ؾري

 

 ــــــ ـ املطاع بالرتبٗٛ الدٍٖٗٛ 4

ل ايػٝب١ٝ ٥تبـأ َعامل اـلاؾ١ تتذ٢ً يف ُُِٝ ايرتب١ٝ ايـ١ٜٝٓ سني تهٕٛ اؿكا

 ،ٖٚقا َا وـخ متاَّا ع٢ً ُعٝـ ايعكٝـ٠ املٗـ١ٜٚ .(43)ل١ّٓ يًوطش١ٝ ٚا٫دتٗاؿاتع

َٔ  حٸ١ٝ، ؾِٝعب متٝٝن ايػب اـلاؾات يف تٌٜٛ٘ ُٛك٠ املعاٜري ايِشٸسني تتوبٻ



 ـپ
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ٌ، ٚعُـ بـأ اٱه٬ّ ع ُاسب أععِ ثٛك٠ يف ايتاكٜؽ ع َوريت٘ بايؿهل ٚايتعٗك» ايوُني:

ع يف ايـكد١ ا٭ٚىل ع إىل تكـِٜ ايعكا٥ـ ٚا٭ؾهاك ُٓٔ أطل اهلـا١ٜ، ؾهإ إٔ بـأ َٔ 

ؽق َٔ اؿاي١ ايؿهل١ٜ ٚايتطٛك ا نُا ،ثٛك٠ ايعكا٥ـ ٚتٗقٜب ا٭ؾهاك ٚت٦ٌٓتٗا

ايعاٌَ ٬َنّا يف تكِٝٝ ا٭عُاٍ، ٚاًرتط ػًْٛ اي١ٝٓ يف قبٍٛ ايطاع١ ايعكًٞ ١ْٝٚ 

 .(44)«ٚايعباؿ٠

اٖتُاّ اٱه٬ّ اِْب ع٢ً ايؿهل  ٌٸٚنُا ٜكٍٛ اٱَاّ اـُٝين ؾإٕ دٴ

يك٣ٛ ايلدع١ٝ املعاؿ١ٜ ٚعـّ ا٫ْكٝاؿ إىل ا ،ٚايٛعٞ، ؾـعا اٱْوإ إىل ْبق اـلاؾات

َري أهٛاك اؾٌٗ ٚاـلاؾ١; نٞ ْبًؼ ٜٓابٝع ...هب إٔ ْعٌُ ع٢ً تـ»يٲْوا١ْٝ: 

 .(45)«اٱه٬ّ احملُـٟ ايِاؾ١ٝ

ِٵ  ٚقـ ُٚـ ايكلإٓ ايهلِٜ سكٝك١ اٱه٬ّ يف قٛي٘ تعاىل: ٖٴ ُٵلٳ ِٵ ٔإ ٗٴ ٓٵ ٔٳعٴ عٳ ٜٳ ٚٳ

ِٵ ٔٗ ٝٵ ٍٳ اٖيتٹٞ َناْٳتٵ عٳًَ  .(157)ا٭علاف:  ٚٳاَ٭ِغ٬َ

ات ٚأٖٚاّ تعٝل ع١ًُٝ ٚايكٝٛؿ ناْت عباك٠ عٔ ػلاؾ ٫ًٍو إٔ ٖقٙ ا٭غ٬»

ـٸ .تطٛك ايؿهل ٚتٜٓٛل ايعكٌ ِٖ عٔ ايوري مٛ ايهُاٍ يقا ؾٗٞ ايوبب يف ُ

ٕ قاكب١ اـلاؾ١ ٚا٭ٖٚاّ َٔ آَٚـعا٠ ي٬ًٍٔ ٚا٫م٬ٍ. َٔ ٖٓا ٜعـ ايكل ،ٚايوعاؿ٠

ولْ ع٢ً تلب١ٝ اجملتُع ع٢ً  ‘ؾهإ ،‘أمس٢ ا٭ؿٚاك اييت ٜكّٛ بٗا ايلهٍٛ

 .(46)«ٖإ، ٚيٝى ايكِّ ٚاـلاؾاتباع املٓطل ٚايرباتٸ

ٚٸاك بطب٘، قـ أسهِ » :‘يف ُٚـ ايلهٍٛ ا٭نلّ ٜكٍٛ اٱَاّ طبٝب ؿ

ٚآفإ  ،َٔ قًٛب عُٞ ،ٜٔع فيو سٝح اؿاد١ إيٝ٘ ،ٚأس٢ِ َٛامس٘... ،َلاُٖ٘

 .(47)«ٚأيو١ٓ بهِ... ،ُِ

دا٤ َٔ أدٌ تٛع١ٝ ايٓاي أّٜٔا ع٢ً تٛظٝـ ٖقٙ ايوبٌ، ؾكـ  ٜٚ٪نـ

 .«ع بـٚا٥٘ َٛآع ايػؿ١ً َٚٛاطٔ اؿري٠َتتبِّ»ٚإكًاؿِٖ: 

إبلاِٖٝ ع ابٔ ايجُا١ْٝ  ‘لٌ ايٓيب ٠وؿت مشوٗا ّٜٛ ٚؾال٣ٚ إٔ ايوُا٤ ُنٜٴ

عٌل ًٗلّا ملاك١ٜ ايكبط١ٝ ع ؾهاْت ٖقٙ املِاؿؾ١ هببّا يف تعنٜن عكٝـ٠ ايٓاي 

كؾض ٖـا١ٜ ايٓاي عٔ طلٜل ْكاط يهٔ كهٍٛ ايٛعٞ ٚاهلـا١ٜ  ،‘بايلهٍٛ

ع٢ً اسرتاّ َها١ْ ايعًِ ٚاملعلؾ١ ٚت١ُٝٓ عكٍٛ ايٓاي; ع٬ُّ بكٛي٘  ٓعؿِٗ، ٚأُلٸ
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ٔٴتعاىل:  ٞٳ َأسٵوٳ ٖٹ ٗٴِ بٹاٖيتٹٞ  ٚٳدٳاؿٹِي ٓٳ١ٹ  ٛٵعٹَع١ٹ اِيشٳوٳ ُٳ ٚٳاِي ُٳ١ٹ  ٌٔ كٳبَِّو بٹاِيشٹِه  اؿٵعٴ ٔإيٹ٢ هٳبٹٝ

ٚيقا اكتك٢ املٓرب َٜٛٗا َعًّٓا إٔ ايهوٛف مل ٜهٔ نلا١َ يٛيـٙ.  (،125)ايٓشٌ: 

ٌٸ ،ْعِ ست٢ ايوهٛت; ٭ٕ اٱه٬ّ يف غ٢ٓ عٔ  نإ قُـ فيو ايلدٌ ايقٟ ٫ ٜوتػ

َٳ ،١ٓ املعامل١ بَِّٔ د١ٗ نٕٛ ُٛكت٘ اؿٓك ،َجٌ ٖقٙ ا٭َٛك  ٔٵَٚٔ د١ٗ أػل٣ ٭ٕ 

 يٓٗا١ٜ يٝى ع٢ً ُٛاب أٚ سل.ٜعٌُ بٗقٙ ايطلم املًت١ٜٛ )اـلاؾات( ٖٛ يف ا

ؾؿ٬ّٔ عٔ  .«٫ ميهٔ إٔ ٜبك٢ اؾُٝع ع٢ً دٌٗ»َٔ ٖٓا قٌٝ يف ا٭َجاٍ: 

 .(48)لملعلؾ١ اؿ كؾض امل١٦ٌٝ اٱهل١ٝ يقيو ٫بـ َٔ تٛظٝـ اؿلٸ

ٌ ٚايتؿهل يف ا٭َٛك، ٚػٓب ٢ ايتعٗكعًع٢ً سحٸ أُشاب٘  ‘يكـ ؿأب ايٓيب

نُا إٔ . (49)نْٛٗا ُٛكّا يًٌلى ٚاي٬ٔي١ ;ايتكًٝـ ا٭ع٢ُ ٚاعتٓام اـلاؾات

ػطٛات »ا٭ساؿٜح اٱه١َٝ٬ قـ ُٚؿت املُاكهات اـلاؾ١ٝ ٚغري املٓطك١ٝ بع 

ؾكـ كٟٚ إٔ كد٬ّ أقوِ ع٢ً ْؿو٘ إٔ ٜقبض ٚيـٙ قلباّْا يٛد٘ اهلل ؾلؿ عًٝ٘ ، «ايٌٝطإ

 .(50)«فيو َٔ ػطٛات ايٌٝطإ»اٱَاّ ايِاؿم: 

ًت٢ اـلاؾات ع٢ً ناؾ١ ايِعـ َٔ ػ٬ٍ املٓطل يكـ تب٢ٓ اٱه٬ّ َكاكع١ 

ٚدٌ ع ٚادتٓاب اؿـٜح  ٕ أّٜٔا باتباع َا أْنٍ اهلل ع عنٸآٚايتعكٌ، ٖٚقا َا أَل ب٘ ايكل

 عٔ غري عًِ ٚؿكا١ٜ.

ٌٸ إٔ ٜلٜـ إٔ ٜعٌُ ع٬ُّ  ٔٵَٳ أَا ع٢ً ُعٝـ ا٭عُاٍ ٚا٭ؿا٤ ؾكـ أَل أّٜٔا ن

بٌ اـايل; ؾإفا نإ َا ٜكّٛ ب٘ َطابكّا ملًٝ٘ َٔ أدٌ ٌْٝ اؾنا٤ ٚايجٛاب َٔ ق ٜعًُ٘

اـاْ ؾكـ أسلم بقيو هعاؿ٠ ايـْٝا ٚاٯػل٠ َعّا، ٚإٕ مل ٜهٔ َطابكّا ملًٝ٘ ٚكغبت٘ 

ٓـ اهلل، َٚا عٓـ اهلل ػري بإٔ ٜهٕٛ هببّا يف سلَاْ٘ َٔ ايًقا٥ق، ؾإٕ أدلٙ أععِ ع

 .(51)ٚأبك٢

 ـ، أبلمٖا قاكب١ ايتكايٝثِ إٕ حملاكب١ اـلاؾ١ يف اٱه٬ّ طلقّا عـٜـ٠

ٚايعاؿات ايباط١ً، ٚأسٝاّْا ٜلؿ ايتأنٝـ ع٢ً تلدٝض ايٛقا١ٜ ع٢ً ايع٬ز ٚقـ ؿعا 

ا٫ّ ٯيٝات فاب١ٗ اـلاؾات ُاٱه٬ّ أّٜٔا إىل ايتعكٌ ٚايتؿهل ٚاتباع اؿل اهته

 .(52)ٚايكٔا٤ ع٢ً ايعاؿات ايو١٦ٝ يف اجملتُع

شح عٔ ايهُا٫ت ٚغلٜن٠ سب ؾ٬ ًو إٔ اٱْوإ إفا عٌُ بؿطل٠ ايب



 ـپ
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ٚايتنّ بتعايِٝ اٱه٬ّ أّٜٔا، ؾًٔ ٜهٕٛ َوتعـّا أبـّا يٲفعإ باـلاؾات  ،ا٫هتط٬ع

 ٚايًذ٤ٛ إىل ايتكًٝـ ا٭ع٢ُ يف ا٭َٛك.

أَا ع٢ً املوت٣ٛ ايعاّ يف اجملتُع ؾكـ ْٓعل اٱه٬ّ يوبٌ ا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗٞ 

عٔ املٓهل; َٔ أدٌ عكـ َٝجام ادتُاعٞ ٚعكـ اٱكاؿ٠ ع٢ً ْبق نٌ أًهاٍ اـلاؾ١ 

 ٚقاكبتٗا. 
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 ٔشلٗخا ×شٔاج ٖٕضف الٍيب

 حكٗكٛ أً خسافٛ؟ 
 

 هحوذ تهراهًد. 

 ًظٍرج غالب  :ترجوح 

 

 تعسٖف ارتسافٛ ــــــ

إكداع  ات يًؼلاؾ١، ٚتٓٛع اعتباكٖا بنييكـ مت إط٬م ايعـٜـ َٔ ايتعلٜؿ

اـطاب ٚ ،ا٫عتكاؿ املٓايف يًعكٌٚ، ع ايطبٝع١ٝ إىل أَٛك َٝتاؾٝنٜك١ٝايٛقا٥ٚ ا٭سـاخ

 ايـيٌٝ ايعكًٞ إىل َا ٜؿتكـٚ، ٚا٭هطٛك٠ ايبٗلد١ٚ ،ايتِٖٛٚ اـٝاٍ، ٚايعبح

 .إىل غريٖا َٔ ايتعلٜؿات ،ايعًُٞٚ

 عًُٞ أنجلعكًٞ ٕٚ تعلٜـ اـلاؾ١ باـطاب أٚ ايتشًٌٝ ايؿاقـ مللتهن إ٫ أ

ٖٚٛ ايتعلٜـ ايقٟ هٓبين عًٝ٘ ن٬َٓا يف ٖقا  ، ٚأقلبٗا يًٌُٛي١ٝ.ايتعلٜؿات ؿق١

 .املكاٍ

 

 التأزٖخ لمخسافٛ ـــــــ

. ٚقـ ؼـخ ٕ اـلاؾ١ تلاؾل ٌْأ٠ ايتؿهل اٱْواْٞ: إيلمبا ْوتطٝع ايكٍٛ

اٯٜات ٕ لاؾ١ اييت ظٗلت يف أقٛاّ غابل٠. نُا إٔ عٔ ايعـٜـ َٔ سا٫ت اـايكلآ

  :ٌْري ع٢ً هبٌٝ املجاٍ إىل بعٔٗاٚ كتًؿ١ َٔ تًو اـلاؾات. فنلت أْٛاعّا

                                           



×
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َٻعٳَو﴿ :×اـلاؾات اييت نإ ٜعتكـٖا قّٛ ُاحل عأ ُٳٔ  ٚٳبٹ ْٳا بٹَو   ﴾َقاُيٛا اٖطٝٻلٵ

 .سؤ ايطايع٭ِْٗ مل ٜلٚا ؾٝ٘  ;ؾكـ كؾٔٛا ؿع٠ٛ ُاحل(. 47)ايٌُٓ: 

 ، ؾتٌا٤َٛا َٓ٘:َٔ ه٤ٛ نإ بوبب َٛه٢ٕ َا أُابِٗ ب ع كأ٣ قّٛ َٛه٢ أ

ْٻ﴿ ٘ٴ َأ٫ ٔإ َٻعٳ َٳٔ  ٚٳ ُٴٛهٳ٢  ٦ِّٳ١ْ ٜٳٖطٝٻلٴِٚا بٹ ِٵ هٳ ٗٴ ِٹبٵ ٚٳٔإٕ تٴ ٙٹ  ٖٳقٹ ٓٳا  ٓٳ١ُ َقاُيِٛا َي ِٴ اَؿوٳ ٗٴ ُٳا َؾٔإفٳا دٳا٤تٵ

ٕٳ ُٴٛ ِٵ ٫ ٜٳعٵًَ ٖٴ ٔٻ َأِنجٳلٳ ٚٳَيهٹ ـٳ اهلُل  ِٵ عٹٓ ٖٴ   (.131)ا٭علاف:  ﴾َطا٥ٹلٴ

ِٵ َي٦ٹٔ ﴿ :تٌا٤ّ أقٛاّ آػلٕٚ َٔ كهٌ اهلل إيِٝٗنقيو  عز  ْٳا بٹُه ْٻا تٳَطٝٻلٵ َقاُيٛا ٔإ

ِٷ ٓٻا عٳقٳابٷ َأيٹٝ َِّ ُٳوٻٓٻُهِ  ٝٳ ٚٳَي ِٵ  ٓٻُه ُٳ ٓٳلٵدٴ ٗٴٛا َي ِٵ تٳٓتٳ  (.18)ٜى:  ﴾ٖي

ؾ٬ مايت اـلاؾ١ مبؼتًـ َِاؿٜكٗا  ،ٚمل ىتًـ ايعامل املعاُل عٔ ايكـِٜ

١ٝ ماٍ اٱْوإ املعاُل كغِ َا تٌُٛ إيٝ٘ َٔ ٚها٥ٌ تهٓٛيٛد٫ ، ٚتـٜل اجملتُعات

 املتهٗٓنيٚ ،أُشاب ايطايعٚ ،إىل ايعلاؾات َٚا تعلف عًٝ٘ َٔ ايعًّٛ ًٜذأ

اٜٚٔ نُا نجل اٱقباٍ ع٢ً َا ُٓـ يف ٖقٙ اـلاؾات اييت اؽقت عٓ ،ُنياملٓذِّٚ

 . تًٝل ٚعِل اٱْوإ اٯيٞ

 

 وٍػأ ارتسافٛ ــــــ

اـٛف ٚ ،غٝاب ايكـك٠ ايعك١ًٝ يف ؾِٗ املعتكـاتٚ ،ٝـ ا٭ع٢ُايتكًٖٚٞ: 

 اٱهلا٥ًٝٝات. ٚ اْتٌاك ايلٚاٜات املٛٓٛع١، ٚاؾٌٗٚ ،ا٫ٓطلابات ايٓؿو١ٝٚ ،ايوًيب

 

 تطمن ارتسافٛ إىل قؿـ ا٧ٌبٗاٞ ــــــ

ٚاييت ػـ َِـكٖا  ،يكـ بٓٝت بعض ا٭سـاخ يف قِّ ا٭ْبٝا٤ ع٢ً اـلاؾ١

مل توًِ ٖٞ ا٭ػل٣  |ْيب اٱه٬ّ. َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ٖقا إٔ ق١ِ يف اٱهلا٥ًٝٝات

َٔ مٜٓب طًٝك١  |َا قٌٝ سٍٛ مٚاد٘ ايٌلٜـ، ٚؾك١ِ ايػلاْٝل َٔ اـلاؾات.

نٌ َا يف ا٭َل أْٗا  ،سكٝك١ تاكى١ٝ أٚ هٓـ عكًٞ ٫١ توتٓـ إىل أٜ ،بٔ ساكث١مٜـ 

ل ايهبري ٚقـ كؿ ايكلطيب املؿوِّ .ؿعُتٗا اٱهلا٥ًٝٝات، ٚسٝهت َٔ ْور اـٝاٍ

ٚٔباٱٓاؾ١ إىل أ» قا٬ّ٥:ق١ِ ايػلاْٝل  َوًِ يف ٚ ٖا ايبؼاكٟٕ ٖقٙ ايك١ِ مل ٜل

 .«ايباسجني املعتربٜٔ قـ ْكًٗا أٚ فنلٖا يف نتابات٘سـ َٔ ، ؾ٬ أُشٝشُٝٗا
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 حمازبٛ ارتسافٛ ــــــ

ٕ . يقا لـ أوا١ْٝا٭هباب ايهبري٠ يف ؽًـ اجملتُعات اٱْ تعـ اـلاؾ١ َٔ

 ،نٌ ا٭ْبٝا٤ قـ ٚقؿٛا يف ٚد٘ اـلاؾات اييت ناْت ها٥ـ٠ بني أؾلاؿ أقٛاَِٗ

 ×ؾٗقا ُاحل .َا توبب٘ َٔ اي٬ٔي١ٚ عبجٝتٗاٚ ٚساٚيٛا بهٌ دٗـِٖ بٝإ يػٖٛا

ـٳ اهللٹ ﴿: ٜكٍٛ يكَٛ٘ ملا ناْٛا ٜتهًٕٛ يف نٌ أَٛكِٖ ع٢ً ايطايع ِٵ عٹٓ ٍٳ َطا٥ٹلٴُن َقا

ِٵ ٌٵ َأْتٴ ٕٳ بٳ ّٷ تٴِؿتٳٓٴٛ ٛٵ ٚ أَا َا تتؿا٤يٕٛ ب٘ أ ،املكـكات ٖٞ بٝـ اهلل ٚسـٙ(. 47)ايٌُٓ:  ﴾َق

 تتٌا٤َٕٛ َٓ٘ ؾ٬ قـك٠ ي٘ ع٢ً إٔ ِٜٝبهِ غري أٚ ه٤ٛ.

اييت نإ قَٛ٘ ٚقـ أَاّ املعتكـات اـلاؾ١ٝ قـ  ×نقيو لـ إبلاِٖٝ

ِٴ َ٭﴿ٜعتكـٕٚ بٗا ًٜٚذإٔٚ إيٝٗا:  ٖٹٝ ٍٳ ٔإبٵلٳا ٗٳ١ّ ٔإِّٞ َأكٳاَى ٚٳٔإفٵ َقا ٓٳاَّا آيٹ ُٵ ٘ٹ آمٳكٳ َأتٳتٻؼٹقٴ َأ بٹٝ

َټبٹنٕي   ٍٕ ٓٳ٬ َٳَو ؾٹٞ  ٛٵ ٕٳ  ٚٳَق ٝٳُهٛ ٚٳيٹ ٚٳاَ٭كٵٔض  ٚٳاتٹ  ُٳا َٳًَُهٛتٳ ايوٻ ِٳ  ٖٹٝ ٚٳَنقٳيٹَو ْٴٔلٟ ٔإبٵلٳا

ٔٳ امُلٛقٹٓٹنيٳ  ٍٳ ٫ ُأسٹبټ  َٹ ٌٳ َقا ُٻا َأَؾ ٖٳقٳا كٳبِّٞ َؾًَ ٍٳ  ٛٵَنبّا َقا ٌٴ كٳَأ٣ َن ٝٵ ٘ٹ ايًٖ ٝٵ ٔٻ عٳًَ ُٻا دٳ َؾًَ

ٔٻ  اٯؾٹًٹنيٳ  ْٹٞ كٳبِّٞ ٭ُنْٛٳ ـٹ ٗٵ ٜٳ ِٵ  ٍٳ َي٦ٹٔ ٖي ٌٳ َقا ُٻا َأَؾ ٖٳقٳا كٳبِّٞ َؾًَ ٍٳ  ُٳلٳ بٳأمغّا َقا ُٻا كٳَأ٣ ايَك َؾًَ

ٔٻايِّنيٳ ّٔ اي ٛٵ ٔٳ ايَك ُٵىٳ بٳ  َٹ ٌٻ ُٻا كٳَأ٣ اي ٖٳقٳَؾًَ ٖٳقٳا كٳبِّٞ  ٍٳ  ٜٳا  اأمَغ١ّ َقا ٍٳ  ُٻا َأَؾًَتٵ َقا َأِنبٳلٴ َؾًَ

ٕٳ ٌٵٔلُنٛ ُٻا تٴ ِّ ّٔ ٔإِّٞ بٳٔل٤ٟٷ  ٛٵ  (.78ع  74)ا٭ْعاّ:  ﴾َق

ٕ ايهوٛف مل ٜهٔ بوبب ٚؾا٠ ابٓ٘ يكَٛ٘ أ |يٓيب ا٭نلّٚقـ بٝٸٔ ا

ٜوريإ  ،َٔ آٜات اهلل آٜتإ ايكُلٚ ٕ ايٌُىٚأ ،بأَل َٔ اهلل ، ٚإمنا ٖٛ×إبلاِٖٝ

 .أٚ سٝا٠ أسـ ؾٝٗا٫ٚ تأثري ملٛت  ،ٚؾل قإْٛ ايهٕٛ ايقٟ أٚؿع٘ اهلل ؾٝٗا

، ع٢ً أ١ُٖٝ قاكب١ اـلاؾ١ ا٤ يف ايٛقٛف أَاّ اـلاؾات ؿيٌَٝوري٠ ا٭ْبٝإٕ 

َٔ  ×َا كاؾل ق١ِ ايٓيب ٜٛهـ ٠ اٱْوا١ْٝ ٚايلهاي١ٝ إىل فيو. َٔ ٖٓا ؾإٕائلٚكٚ

ٕ ، بعـ أكدٛعٗا إىل َلس١ً ايٌباب، ٚنّ بايقنل ق١ِ مٚاد٘ َٔ ميٝؼا، ٚػلاؾ١

 َٔ َٓطًل ايٛادب اٱْواْٞ ;ؿؾعت بٓا بًػ٘ اٱْوإ يف َلس١ً ايٌٝؼٛػ١،بًػت َا ٜ

، بٝإ اؿكٝك١ ؾٝٗا َٔ اـلاؾ١، ٚإىل ٓلٚك٠ إماس١ ايوتاك عٔ ٖقٙ ايٛاقع١ ،ايعًُٞٚ

 ٚأ ^هٛا٤ َٔ طلف َـكه١ أٌٖ ايبٝت ،ْٗافيو بعلض ايِْٓٛ اييت كٜٚت يف ًأٚ

ٚفيو ٚؾل املٓٗر ايعًُٞ  ،ايٓكـٚ ًبشح، ٚإػٔاعٗا ئَ طلف َـكه١ ايِشاب١

  .املتعاكف يف ٖقا املٝـإ



×
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 وَ شلٗخا ــــــ ×زٔاٖٛ شٔاج ٖٕضف

، ٚكدٛعٗا إىل ايٌباب بعـ َٔ ميٝؼا ×فنلت ق١ِ مٚاز ٜٛهـ ايِـٜل

 تنُا فنل .ايلٚا١ٝ٥ ملـكه١ ايِشاب١ٚ يف ايعـٜـ َٔ ايتؿاهري ايتاكى١ٝ يٌٝؼٛػ١،ا

 .^يف َتٕٛ َـكه١ أٌٖ ايبٝت
 

 ـــــــ يف نتب أِن الطٍٛ ×شٔاج ٖٕضفـ  1

َباًل عٔ ٖقا ٚ تتشـخ بٌهٌ ُلٜض :ا٭ٚىل :ٕفنل يف نتب ايو١ٓ كٚاٜتا

 تتشـخ عٓ٘ بٓشٛ اٱقلاك ٚايكبٍٛ. :ايجا١ْٝ; ٚاينٚاز
 

 أـ زٔاٖٛ ِٔب بَ وٍبْ ــــــ

 هٛا٤ يف ،بنيٝؼا ×تلدع مجٝع ايلٚاٜات اييت ؼـثت عٔ مٚاز ٜٛهـ ايٓيب

 (ع671ٖ)َٓب٘. ٚقـ دا٤ يف تؿوري ايكلطيبإىل ٖٚب بٔ  ايتؿاهري ايلٚا١ٝ٥ أٚ ايتاكى١ٝ،

ْٗا قـ : إٕ ميٝؼا ناْت مٚد١ يعنٜن َِل، ٚإٕ ٖٚب ك٣ٚ مٚاز ٜٛهـ بنيٝؼا قا٬ّ٥أ

ملا  ×ٕ ٜٛهــ ٚؾكـإ ايبِل بعـ ٚؾا٠ مٚدٗا. نُا ك٣ٚ أائعٚ ايؿكل عاْت

بكٝت ػـٜٔ مما نإ يف ْؿوو َٔ  ٌٖ ، ؾكاٍ:أُبشت ي٘ أَٛك َِل ايتك٢ ميٝؼا

ٞٸ ٚاهلل يٓعل٠ إىل ٚدٗو أسبٸ :ؾكايت ؟سبو يٞ ٦ًّٝا ؾكاّ  ،َٔ ايـْٝا عقاؾريٖا إي

تعاىل إٔ ٜعٝـ إيٝٗا ًبابٗا ٚمجاهلا  ؾوأٍ اهلل ،ٚقاَت ٚكا٤ٙ ،ٜٛهـ ًِٜٞ ٜٚـعٛ اهلل

ست٢ عاؿت أسؤ َا ناْت ّٜٛ  ،ؾلؿ اهلل عًٝٗا ًبابٗا ٚمجاهلا ٚبِلٖا ،ٚبِلٖا

ـٻ; ×يٝٛهـ إنلاَّا ;كاٚؿت٘  ،ؾإفا ٖٞ عقكا٤ ،ؾأُابٗا ،عٔ قاكّ اهلل ملا ع

َٔ  أْتٳ ٚنٓتٳ ،٫ ٜأتٞ ايٓوا٤ إٕ مٚدٞ نإ عّٓٝٓا ،ٜا ْيب اهلل :ؾكايت، ؾوأهلا

ِّ ،ؾعاًا يف ػؿض عٍٝ :قاٍ ،اؿؤ ٚاؾُاٍ مبا ٫ ُٜٛـ ؿ اهلل يف نٌ ّٜٛ ه

 .ٌَٚٓأ ;إؾلاثِٝ :ٚٚيـت ي٘ ٚيـٜٔ ،هلُا ػريّا

، (ٖع774): ابٔ نجريأَجاٍ ،لٟ أٌٖ ايو١ٓٚقـ فنل عـؿ آػل َٔ َؿوِّ

 .، كٚا١ٜ ابٔ ٖٚب، َع تػٝري بوٝط(ٖع911) ٚايوٝٛطٞ
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 بْ ــــــِٔب بَ وٍدزاضٛ ٌكدٖٛ لسٔاٖٛ 

ـٸـٻعٴ ٕ ايلٚا١ٜ تِبض ٠ ْٛإغ. ٚإفا َا ثبت ٖقا ؾإت كٚا١ٜ ابٔ ٖٚب َلؿٚؿ٠ َٔ ع

 بٌ املٓبع ا٭ًُٞ ـلاؾ١ مٚاز ٜٛهـ بنيٝؼا. ،َٔ مج١ً اٱهلا٥ًٝٝات

 

 أ٥ًٔ: قعف السأٙ ــــــ

ي٘ ؿكا١ٜ ٚاهع١ ٚناْت  ،ٖٚب بٔ َٓب٘ َٔ نباك أٌٖ ايهتاب يف ايُٝٔنإ 

ـٸ بايهتب ايوُا١ٜٚ. ٤ ايٌٝع١ ٚايو١ٓ َٔ مج١ً ٙ ايهجري َٔ عًُاَٚٔ ٖقا ايباب ع

ٚقـ اتُٗ٘ ابٔ ت١ُٝٝ بإٔ َععِ  ٝات إىل اجملتُع املوًِ.ؿػًٛا اٱهلا٥ًٝايقٜٔ أ

، ْٚكٌ ايلٚاٜات ْ٘ نإ ٜلٟٚ نقبّا، ٚأاٱهلا٥ًٝٝات قـ ٚؾـت إيٝٓا عٔ طلٜك٘

اـلاؾات ٚا٭نافٜب ْكًت َٚععِ » ك:ع١ اييت نإ ٜلٜٚٗا نعب ا٭سبااملٛٓٛ

  .«عُٓٗا

َٔ ايقٜٔ  ،عبـ اهلل بٔ ه٬ّٚ إىل داْب نعب ا٭سباك ،ٚقـ عـٙ ابٔ ػًـٕٚ

ٚايوبب يف فيو  ;ايٓكٌ عٓ٘ٚ ٚقـ نجلت ايلٚا١ٜ .ناْت هلِ َعلؾ١ نبري٠ بايهتاب

َٸ ،٫ٚ عًِ ،إٔ ايعلب مل ٜهْٛٛا أٌٖ نتاب ٚإفا  ،١ٝٚإمنا غًبت عًِٝٗ ايبـا٠ٚ ٚا٭

ا تتٌٛم إيٝ٘ ايٓؿٛي ايبٌل١ٜ يف أهباب املهْٛات ٚبـ٤ تٌٛقٛا إىل َعلؾ١ ٤ًٞ مٓم

 ،ٜٚوتؿٝـْٚ٘ َِٓٗ ،اـًٝك١ ٚأهلاك ايٛدٛؿ ؾإمنا ٜوأيٕٛ عٓ٘ أٌٖ ايهتاب قبًِٗ

نعب  :ٖٚ٪٤٫ َجٌ ،َٔ ايِٓاك٣ ،َٚٔ تبع ؿِٜٓٗ ،ِٖٚ أٌٖ ايتٛكا٠ َٔ ايٝٗٛؿ

ايتؿاهري َٔ  ؾاَتٮت ،ٚأَجاهلِ ،ٚعبـ اهلل بٔ ه٬ّ ،ٖٚٚب بٔ َٓب٘ ،ا٭سباك

ٚيٝوت مما ٜلدع إىل  ،أػباك َٛقٛؾ١ عًِٝٗب ا٭غلاضاملٓك٫ٛت عٓـِٖ يف أَجاٍ ٖقٙ 

 ،َجٌ فيو لٕٚ يفٚتواٌٖ املؿوِّ ،ؾتتشل٣ يف ايِش١ اييت هب بٗا ايعٌُ ،ا٭سهاّ

 .نتب ايتؿوري بٗقٙ املٓك٫ٛت ٚاَٚٮ
 

 ا ضاٟس السٔاٖات ــــــثاًٌٗا: وعازقتّ

  .ا١ٜ املاٚكؿٟ ٚكٚا١ٜ ابٔ إهشاماػتًؿت كٚا١ٜ ٖٚب بٔ َٓب٘ عٔ كٚ

ٌّ ،ٖٚٞ كٚا١ٜ املاٚكؿٟ ،٭ٚىلايلٚا١ٜ اؾ  ،(ٖع549)َٔ ايٌٝؽ ايطربهٞ ْكًٗا ن
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ٚمما دا٤ يف  .( يف تؿوريٙع671ٖ)ٚايكلطيب ،(ٖع660)عبـ ايعنٜن ايوًُٞ ايـٌَكٞٚ

اؿُـ هلل ايقٟ دعٌ املًٛى  :ثِ قايت ،كأت٘ يف َٛنب٘ بهتٚ ملا » :ٖقٙ ايلٚا١ٜ

ؾهاْت  ،ؾُٔٗا إيٝ٘ ،اؿُـ هلل ايقٟ دعٌ ايعبٝـ بايطاع١ ًَٛنّا، ٚباملع١ِٝ عبٝـّا

 .«ٚمل ٜتنٚدٗا ،َٔ عٝاي٘ ست٢ َاتت عٓـٙ

ـٹ ،ٚقـ أًاك ايكلطيب إىل ٖقا ا٫ػت٬ف بني ايلٚاٜتني ق١ِ  تلؿؿٙ سٍٛ ٚمل ى

 ،ٚفنلٙ ايجعًيب ،ٖٚٛ ػ٬ف َا تكـّ عٔ ٖٚب» :َٔ ميٝؼا بكٛي٘ ×مٚاز ٜٛهـ

 .«عًِأؾاهلل 

عٔ مٚاز ٜٛهـ َٔ  تؼـث ، ؾكـكٚا١ٜ ابٔ إهشامٖٚٞ  ،ايلٚا١ٜ ايجا١ْٝٚأَا 

 .عنٜن َِل «إطؿري» عٚاييت ناْت مٚد١ ي ،كاعٌٝ

 

 ثالجًا: الكعف الطٍدٙ ٔالتازخي٘ ــــــ

ٕ مٚاز َؿولٟ َـكه١ أٌٖ ايو١ٓ، أ ، ايقٟ ٜعترب َٔ أنربيٛهٞفنل ا٭

ِّ ×ٜٛهـ ين ع٢ً هٓـ تب، ٫ٚ تثَٕٛٔ ميٝؼا َٔ ايلٚاٜات اييت مل ٜعتربٖا احمل

مما  ٚػرب مٚادٗا أّٜٔا ،ا ٫ أٌُ يٖ٘ٚقا مٓم»ؾكاٍ:  ،َعتربٚ تاكىٞ أٚ كٚا٥ٞ ُشٝض

ِّ   .«ثني٫ ٜعٍٛ عًٝ٘ عٓـ احمل

 

 ـــزابعًا: اخت٦فّا عَ زٔاٖٛ التٕزاٚ ـــ

. ؾؿٞ ايؿٌِ كٚا١ٜ ابٔ إهشام عُا دا٤ يف نتاب ايتٛكا٠ٚ اػتًؿت كٚا١ٜ ٖٚب

: نُا ؼـخ عٔ ٓعؿ٘ اؾٓوٞ ،«بٛطٞ»ايتاهع ٚايج٬ثني نإ اهِ عنٜن َِل 

ٞٸ، ْٚنٍ َِلأَا ٜٛهـ ؾُأٚ»  .«ؾلعٕٛ ك٥ٝى ايٌلط اًرتاٙ ؾٛطٝؿاك ػِ

، بأَل َٔ «اهٓح» عب ×ا٭كبعٕٛ عٔ مٚاز ٜٛهـٚ نُا ؼـخ ايؿٌِ ايٛاسـ

ٚأعطاٙ أهٓات بٓت ؾٛطٞ  ،ٚؿعا ؾلعٕٛ اهِ ٜٛهـ ُؿٓات ؾعٓٝض» ؾلعٕٛ َِل:

 .«مٚد١ إٔٚؾاكع نأٖ 

َٔ اهٓح اب١ٓ عنٜن  ×ٜٛهـايؿٌِ ٚكؿ ايه٬ّ عٔ مٚاز  ٖقا ٚيف ْؿى

قبٌ إٔ تأتٞ ه١ٓ  ابٓإ ٚٚيـ يٝٛهـ» : َٓو٘ ٚأؾلِٜ:ْ٘ ألب َٓٗا ٚيـٜٔ، ٚأَِل

http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/search/cross_reference.asp?yoyo=01041045&soso=14
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ٚؿعا ٜٛهـ اهِ ايبهل  ،ٚيـتُٗا ي٘ أهٓات بٓت ؾٛطٞ ؾاكع نأٖ إٔٚ ،اؾٛع

 :قا٬ّ٥ ِٜأؾلا ايجاْٞٚؿعا اهِ  ،٭ٕ ايًع٘ أْواْٞ نٌ تعيب ٚنٌ بٝت أبٞ :قا٬ّ٥ َٓوٞ

 .«يف أكض َقييت َجُلّا ٭ٕ ايًع٘ دعًين

ٚيـٜ٘ ٚ ×ايه٬ّ عٔ مٚاز ٜٛهـ ايواؿي ٚا٭كبعٕٛنقيو تٓاٍٚ ايؿٌِ 

ايًقإ ٚيـتُٗا ي٘ أهٓات بٓت  ،أؾلاِٜٚ ٞيف أكض َِل: َٓو يٝٛهـ ٚٚيـ»: َٓٗا

 .«ؾٛطٞ ؾاكع نأٖ إٔٚ

ني َا دا٤ يف بٚ ٚقـ اتٔض َـ٣ ا٫ػت٬ف بني َا دا٤ يف كٚا١ٜ ٖٚب بٔ َٓب٘

  ، َٚا اتؿكا ؾٝ٘.هؿل ايتهٜٛٔ َٔ نتاب ايتٛكا٠
 

 ــــــ وا اتفكا فْٗ

ٕ عنٜن َِل نإ ; ٚكٚا١ٜ هؿل ايتهٜٛٔ، أكٚا١ٜ ٖٚب يف ن٬ ايلٚاٜتني:

 ع اهٓحع ٚ سوب كٚا١ٜ ٖٚبع ٕ ٜٛهـ قـ كمم َٔ ميٝؼا ن دٓوٞ، ٚأٜعاْٞ َٔ عذ

 .بٛيـٜٔ فنلٜٔ ع سوب كٚا١ٜ ايتٛكا٠
 

 ـــــــ اختمفا فْٗوا 

ٕ ٜٛهـ ت ايتٛكا٠ أبُٝٓا فنل ،ٕ ٜٛهـ تنٚز َٔ ميٝؼاع يكـ فنل ٖٚب أ1

 .ٚمل ٜقنل أْٗا ناْت مٚد١ يعنٜن َِل ،تنٚز َٔ اهٓح

، بُٝٓا دا٤ يف ايتٛكا٠ َٓو٘ٚ ثِٝاؾلع يف كٚا١ٜ ٖٚب نإ اهِ ٚيـٟ ٜٛهـ أ2

  .ؾلِٜإٔ امسُٗا َٓوٞ ٚأ

، بُٝٓا فنلت ايتٛكا٠ ،ن َِل اؾٓوٞؼـثت كٚا١ٜ ٖٚب عٔ عذن عنٜ ع3

، إٔ َٔ هؿل ايتهٜٛٔ ايواؿي ٚا٭كبعنيٚ ني ايٛاسـ ٚا٭كبعنيايؿًِ يف بائبطٚ

 .«اهٓح»عنٜن َِل ناْت ي٘ بٓت باهِ 

 ،ٕ ٜتنٚز َٔ ميٝؼاتتشـخ عٔ طًب ؾلعٕٛ َِل َٔ ٜٛهـ أكٚا١ٜ ٖٚب مل  ع4

 .اهٓحٕ ٜتنٚز َٔ ت ايتٛكا٠ طًب ؾلعٕٛ َٔ ٜٛهـ أبُٝٓا فنل

 ٕ ٖٚب مل ٜهٔ ٜعتُـ نًّٝاف بني كٚا١ٜ ٖٚب ٚايتٛكا٠ تبني أط ا٫ػت٬اْكإٕ 
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 ،يلمبا ٜهٕٛ قـ اهتٓـ إىل نتب أػل٣، ٚع٢ً ايتٛكا٠ يف كٚا١ٜ أسـاخ ٖقٙ ايك١ِ

ٕ تلمج١ أ ػُِّٛاٚ ،ٜهٕٛ قـ اهتُـ ا٭سـاخ َٔ ايرتمجات املتعـؿ٠ يًتٛكا٠ نإٔ

 ،ٕ ٜهٕٛ ٖٛ بٛطٞ ؾاك، ايقٟ وتٌُ أؾٛطٝؿاكٖريَْٚٛى أٚ دلّٚ قـ ٚكؿ ؾٝٗا 

. ٚناْت مٚد١ ؾٛطٝؿاك سوب ايرتمج١ ،نُا أتت أمْت ،ايقٟ فنلٙ ٖٚب يف كٚاٜت٘

دلّٚ قـ فنل يف تلمجت٘ يًتٛكا٠  ٕ ايكـٜى ٖريَْٚٛى أٚإىل أعًٞ قًٞ دـٜـ  ٚأًاك

، ٚقـ نإ اهِ مٚدت٘ أمْتنإ ع٢ً كأي نباك قِل ؾلعٕٛ، ٕٚ ؾٛطٝؿاك أ

 .ا ٜٛهـ بطًب َٔ ؾلعٕٛتنٚدٗ

ٜهٕٛ ، ٚع٢ً ٖقٙ ايرتمج١ ٜهٕٛ اهِ مٚد١ عنٜن َِل أمْت ٚبٓا٤ٶ

ٕ ٖٚب بٔ َٓب٘ مل ٜٓكٌ ٖٚقا َا ٜ٪نـ أ .قـ تنٚز بٗا بعـ ٚؾا٠ مٚدٗا ×ٜٛهـ

 ،ٖقا َا أًاك إيٝ٘ بٓؿو٘ يف ايلٚا١ٜ اييت ْكًٗا ايٌٝؽ ايِـٚم. ٚايلٚا١ٜ عٔ ايتٛكا٠

تِبض كٚا١ٜ ٖٚب َٔ  . يقا«تب اهلل عن ٚدٌٚدـت يف بعض ن»: سٝح قاٍ

يلمبا بعض ايٌلٚسات ، َٚٔ ايرتادِ يًتٛكا٠ ّاؾكـ ناْت كٚاٜت٘ مجع ،اٱهلا٥ًٝٝات

 .أٓاؾت ايهجري، ٚاييت ساؿت عٔ ايّٓ ا٭ًُٞ، ٚايهجري٠ يهتاب ايتٛكا٠

 

 خاوطًا: املسجعٗٛ الٗتٗىٛ ــــــ

َا عٓـست٢ . ٚكٚا١ٜ ٖٚب بٔ َٓب٘ك١ِ مٚاز ٜٛهـ َٔ ميٝؼا َلدع ه٣ٛ يٝى ي

ؾؿٞ ايلٚا١ٜ اييت تٓكًٗا إ٫ َٔ طلٜل ٖٚب بٔ َٓب٘. تٓاقًتٗا نتب اؿـٜح املعترب٠ مل 

غ بأْ٘ ٚدـٖا يف بعض نتب ْكًٗا ايٌٝؽ ايِـٚم عٔ ٖٚب بٔ َٓب٘ لـ ٖٚب قـ ُلٻ

 .«دٌٚدـتٗا يف بعض نتب اهلل عن ٚ»: اهلل

ـٸ ،تب ايتؿوري يـ٣ أٌٖ ايو١ٓن يفَٔ عـّ اعتباكٖا  ٚاْط٬قّا ِٖ إٜاٖا َٔ ٚع

ٚبًشاظ تعلٜـ اـلاؾ١ بهْٛٗا  ،يٛهٞ يف تؿوريٙ، نُا ُلغ بٗقا ا٭اٱهلا٥ًٝٝات

تِبض ق١ِ مٚاز ٜٛهـ بنيٝؼا َٔ  ،ا٫عتكاؿات اييت تؿتكـ إىل هٓـ ْكًٞ ٚعكًٞ

 .عٕٞ ٜهٕٛ هلا هٓـ تاكىٞ ٚاق، َٔ ؿٕٚ أيو١ٓ ايٓايع٢ً أ اييت دلت ،اـلاؾات
 

 ب ـ زٔاٖٛ ابَ إضخام ــــــ

ٕ ًَو : إ: قاٍ ابٔ إهشامكٚا١ٜ ابٔ إهشام قا٬ّ٥ (ٖع310) ْكٌ ابٔ دلٜل ايطربٟ
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تابع . ٚفَٓش٘ سل١ٜ ايتِلټ، ٚطؿرييف َهإ عنٜن َِل إ ×َِل ٚٓع ٜٛهـ

ٔٔ اَ٭كٵٔض ﴿ اٍ: ملا قاٍ ٜٛهـ يًًُو:عٔ ابٔ إهشام ق» :قا٬ّ٥ ٔإِّٞ ادٵعٳًِٓٹٞ عٳ٢ًَ ػٳنٳآ٥ٹ

ِٷ ُٸ ،َا ٜقنلٕٚ عٌُ إطؿري ٙ يفؾ٫ٓٛ .قاٍ املًو: قـ ؾعًت ﴾سٳؿٹْٝغ عٳًٹٝ ا ٚعنٍ إطؿري ع

ٌٸ عنٸ ٜكٍٛ اهلل .نإ عًٝ٘ ـٳ ؾٹٞ اَ٭كٵٔض ﴿: يف هٛك٠ ٜٛهـ ٚد ٝٴٛهٴ َٳٖهِّا يٹ ٚٳَنقٳيٹَو 

ٌٳا٤ ٜٳ ٝٵحٴ  ٗٳا سٳ ٓٵ َٹ ٛٻُأ  ٖٳًَو يف تًو إٔ إطؿ ،اٯ١ٜ. قاٍ: ؾقنل يٞ، ٚاهلل أعًِ ﴾...ٜٳتٳبٳ ري 

ٚٻز ٜٛهـ اَلأ٠ إطؿري كاعٌٝ ، ٚإٔ املًو ايلٜإ بٔ ايٛيٝـايًٝايٞ سني ؿػًت ٚأْٗا  ،م

ٗا ايِـٜل، ٜٔ؟ قاٍ: ؾٝنعُٕٛ أْٗا قايت: أٜٸمما نٓت تلٜـ ّاعًٝ٘ قاٍ: أيٝى ٖقا ػري

ٚنإ  ،ْاع١ُّ يف ًَو ٚؿْٝا ،مج١ًٝٚ ا٤سوٓ ،ؾإْٞ نٓت اَلأ٠ نُا تل٣ ،٫ تًُين

ؾػًبتين ْؿوٞ  ،ٚنٓتٳ نُا دعًو اهلل يف سوٓو ٦ٖٝٚتو ،٫ ٜأتٞ ايٓوا٤ُاسيب 

ؾٛيـت ي٘ كدًني: أؾلا٥ِٝ بٔ  ،ؾأُابٗا ،ٖا عقكا٤ؾٝنعُٕٛ أْ٘ ٚدـ ،ع٢ً َا كأٜت

 .«ٌَٚٝا بٔ ٜٛهـ ،ٜٛهـ

، عٔ ابٔ إهشام ْك٬ّ ،ا٭سـاخ ٖقٙ ْؿى ٖع(327)أبٞ سامت ايلامٟ ابٔفنل 

طؿري قاّ ًَو : ملا تٛيف إقاٍ ابٔ إهشام» :نتب قا٬ّ٥ٚ، ٕ سقف ُـك ايلٚا١ٜبعـ أ

 أيٝى :عًٝ٘ قاٍ أؿػًتسني  ْٗا، ٚإ×بٝٛهـ َِل ايٛيٝـ بٔ كٜإ بتنٜٚر أكًَت٘

ْٞ إؾ ،٫ تًُين ،ايِـٜل أٜٗا :قايت أْٗاؾٝنعُٕٛ  :ٖقا ػريّا مما نٓت تلٜـٜٔ ؟ قاٍ

ٚنإ ُاسيب ٫  ،ٚؿْٝاْاع١ُ يف ًَو  ،١ًٝسوٓا٤ مج اَلأ٠ ،نُا تل٣ اَلأ٠نٓت 

ؾػًبتين ْؿوٞ ع٢ً َا  ،ٚنٓت نُا دعًو اهلل يف سوٓو ٦ٖٝٚتو ،ايٓوا٤ ٜأتٞ

 .«ؾٛيـت ي٘ كدًني ،ؾأُابٗا ،ْ٘ ٚدـٖا عقكا٤أؾٝنعُٕٛ  ،كأٜت

ابٔ إهشام  ىلإٕ ٌٜري ٜكٍٛ بِٝػ١ اجملٍٗٛ، ٚبـٕٚ أ (ٖع489)ٚنتب ايوُعاْٞ

ٛٻ ،ـ ه١ٓٙ َا طًب بعٟٚ إٔ املًو ٫ٓٚكٴ» :با٫هِ ُٻٚت ٚأدًو٘ ع٢ً  ،ع ظٛاٖلد٘ بتاز َل

ٚيف  .ٚمسٞ بايعنٜن ،ٚؿاْت ي٘ املًٛى ،ٚؾٛض إيٝ٘ ،ٚاعتنٍ ا٭َل نً٘ ،هلٜل ايقٖب

ٚٚيـت ي٘ ، ×ؾنٚدٗا املًو َٔ ٜٛهـ ،إٔ اَلأ٠ ايعنٜن َات مٚدٗا ايك١ِ أّٜٔا

 .«ٚيـٜٔ

كٚا١ٜ ايطربٟ سٍٛ  «َعامل ايتٓنٌٜ»ع نقيو ْكٌ ايبػٟٛ يف تؿوريٙ املٛهّٛ بٚ

 .×مٚاز ٜٛهـ
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 َوتـ٫٘، ×ق١ِ مٚاز ٜٛهـ ىلإ ل ايوين ايهبري ايٓوؿٞاملؿوِّٚتطلٸم 

ؾِـك ايلٚا١ٜ ٌٜب٘ َا ناْت عًٝ٘ كٚا١ٜ  ،بلٚا١ٜ ًَؿك١ ا٭سـاخ َٔ ٖٓا َٚٔ ٖٓاى

ٚايلٚا١ٜ يف فًُٗا  ٚابٔ أبٞ سامت ايلامٟ. َا فنلٙ ايطربٟ ٌٜب٘ فًٜٗا، ٚايوُعاْٞ

ٜقنل مل ، ْٚ٘ مل ٜٛكؿ ايوٓـ، بؿاكم بوٝط ٜهُٔ يف أ١ َٔ كٚا١ٜ ايطربٟقلٜب

 .ايلاٟٚ

ّا تؿاٚت ٕكٚا١ٜ ابٔ إهشام ؼ٬ُٚ بٔ َٓب٘ٔض إٔ كٚا١ٜ ٖٚب يف احمل١ًِ ٜتٻٚ

; ٚا٭ػل٣ ٕ مٚد١ عنٜن َِل ناْت باهِ كاعٌٝ: إؾٛاسـ٠ تكٍٛ ;ؾُٝا بٝٓٗا اػت٬ؾّاٚ

ٕ ٜ٪ٍٚ ، ٚإٔ هُع بني ايلٚاٜتنيبعض املؼتِني أتقنلٖا باهِ ميٝؼا. ٚقـ ساٍٚ 

قاٍ ، أَا ميٝؼا ؾهإ يكبٗا; ٕٚ كاعٌٝ نإ امسٗا اؿكٝكٞ: إؾكاٍ ،ايتؿاٚت بٝٓٗا

 .، ٚكاعٌٝ يكبٗإ ميٝؼا امسٗا: إآػلٕٚ

، ٚاسـّا ميٝؼا يف اؿكٝك١ ًؼِّاٚ ع٢ً ٖقٙ ايتأ٬ٜٚت تِبض كاعٌٝ ٚبٓا٤ٶ

 ع يف كٚا١ٜ ابٔ إهشام ع نُا كاعٌٝ، ٖٚٞ كاعٌٝ ع سوب كٚا١ٜ ٖٚب ع تهٕٛ ميٝؼاٚ

 .ٖٞ ميٝؼا

اؾُع بني بايتايٞ ٚ ،اعتُاؿٖاٚ ٖقٙ ايتأ٬ٜٚتٚقـ نإ باٱَهإ قبٍٛ 

ٕ أؾكـ فنلت ايلٚاٜات  .ميٝؼا ٚكاعٌٝي١ تؿاٚت ايٓوب بني أي٫ٛ ؿػٍٛ َو ،ايلٚاٜتني

ايؿلم بُٝٓٗا ٚ ،ٌبُٝٓا اهِ أب كاعٌٝ نإ كعاٜٝ ،اهِ ٚايـ ميٝؼا نإ متًٝؼا

كٚا١ٜ ابٔ إهشام ٚ ا٫ػت٬ف بني كٚا١ٜ ٖٚب بٔ َٓب٘ٚ ايتؿاٚت مما هعٌ ،ٚآض يًعٝإ

 .بك٠ٛ سآلّا
 

 دزاضٛ ٌكدٖٛ لسٔاٖٛ ابَ إضخام ــــــ

 ،بًشاظات كتًؿ١ ;ٚنجل ايطعٔ ؾٝٗا ،يكـ مت تٛدٝ٘ ايٓكـ يلٚا١ٜ ابٔ إهشام

ٛٸمٓم  :عـٖا ُٓٔ ٥٫ش١ اٱهلا٥ًٝٝات ٣ا ق

ْ٘ اهِ ٌٜرتى ؾٝ٘ ٫ميهٔ ؼـٜـ امللاؿ بايلاٟٚ ابٔ إهشام بعـ إٔ ثبت أ أع

َٔ ايلٚا٠ وًُٕٛ اهِ ابٔ إهشام، ِٖٚ: هًُٝإ بٔ  ؾٗٓاى ايعـٜـ ،نجريٕٚ

 ،بٔ إهشام، قُـ بٔ إهشام، منلٜا بٔ إهشام٢ وٝ ،بٔ إهشامإهشام، ٜعكٛب 
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  .ٚغريِٖ نجري

٫ ميهٔ ْوبتٗا إىل ، ٚيلٚاٜات املوٓـ٫٠ ميهٔ عـ كٚا١ٜ ابٔ إهشام َٔ ا ب ع

ؾكـ ْكٌ ابٔ  ل١َٚ َٔ سهِ ايلٚاٜات املوٓـ٠.تهٕٛ ق يقا .|ايٓيب ا٭نلّ

ٚمل تهٔ كٚاٜت٘ َٓكٛي١ عٔ ايٓيب  ،إهشام كٚاٜت٘ عٔ أكبع١ أًؼاْ فٗٛيٞ اؿاٍ

 ;«َا ٜقنلٕٚ يف»ع 1ٍٛ يف بـا١ٜ ايلٚا١ٜ أٚ أثٓا٤ٖا: سٝح عُـ إىل ايك ،بٌهٌ ُلٜض

تٌهٌ يف  ٖٚٞ أيؿاظ ،«ؾٝنعُٕٛ» ع4 ;«ؾٝنعُٕٛ»ع 3 ;«ؾقنل يٞ، ٚاهلل أعًِ»ع 2

م قـ ْكٌ ايلٚا١ٜ عٔ أؾلاؿ كتًؿني ٚفٗٛيني. ٕ ابٔ إهشاسكٝكتٗا قل١ٜٓ ؿاي١ ع٢ً أ

شاب اؿـٜح يف َـكه١ أٌٖ ايو١ٓ ٚطبل علف أُوٓـ٠. تِبض ٖقٙ ايلٚا١ٜ غري َ يقا

 .ي٬عتباكوٓـ٠ ؾاقـ٠ املغري ؾإٕ ايلٚا١ٜ 

، َجٌ: بعض ايعباكات اييت فنلٖا ابٔ إهشام يف بـا١ٜ ايلٚا١ٜ أٚ أثٓا٤ٖا إٕ ز ع

 ٕ ابٔ إهشام ْؿو٘ مل ٜهٔ يـٜ٘ ٚثٛم بايلٚا١ٜع٢ً أ تـٍ ،«ٜنعُٕٛ»ٚ ،«اهلل أعًِ»

  .ظن٥ٝاتٗا املؿ١ًِٚ

سٝح يٛسغ ؾٝ٘ ا٫ٓطلاب بني  ،مل ٜوًِ َنت ايلٚا١ٜ نقيو َٔ ايٓكـؿع 

َٳ  :َٚٔ فيو .ْكٌ عِٓٗ ٔٵن٬ّ 

بُٝٓا  ،يف اؾن٤ ايقٟ ْكً٘ عٔ ايطربٟ نإ ايه٬ّ ػًٝؿ١ ٜٛهـ َٔ بعـٙ ع1

ِٸ ابٔ يف َا ْكٌ عٔ  اٱًاك٠ إىل ٖقا ايبت١. أبٞ سامت مل ٜت

عٔ َا ْكً٘  بُٝٓا يف ،أبٞ سامت ابٔ مل ٜتِ فنل أبٓا٤ ٜٛهـ يف َا ْكً٘ عٔ ع2

  .ٌَٝاٚ ؾلاثِٝايطربٟ نإ فنل أ٫ٚؿ ٜٛهـ باهِ أ

 ،تِـك ايلٚا١ٜ اؿـٜح عٔ مٚاز ٜٛهـ بلاعٌٝ سوب َا ْكً٘ عٔ ايطربٟ ع3

ُٸٚ ٖٚٛ َا ىتًـ  ،ايوُعاْٞٚ ،١ٜ نٌ َٔ ابٔ أبٞ سامتاٚا دا٤ يف كٜتؿاٚت ع

 ري بني كٚا١ٜ ايوُعاْٞعتباك ايتٌاب٘ ايهبٖقا َع ا٭ػق بعني ا٫ ، ٚايٓوؿٞ.ايبػٟٛٚ

 ،ؾكـ دا٤ يف هؿل ايتهٜٛٔ ايعٗـ ايكـِٜ.ل ايتهٜٛٔ َٔ نتاب َا دا٤ يف هؿٚ

يٝى  ثِ قاٍ ؾلعٕٛ يٝٛهـ: بعـَا أعًُو ايًع٘ نٌ ٖقا»: ايٛاسـ ٚا٭كبعني ايؿٌِ

ٕ أإ٫  ًعيب، مجٝع ٜكبٌ ٚع٢ً ؾُو ،أْت تهٕٛ ع٢ً بٝيت ،بِري ٚسهِٝ َجًو

ع٢ً نٌ  دعًتو قـ ،اْعل :ثِ قاٍ ؾلعٕٛ يٝٛهـ ،ايهلهٞ أنٕٛ ؾٝ٘ أععِ َٓو
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 بْٛ، ٚأيبو٘ ثٝاب ،ٚدعً٘ يف ٜـ ٜٛهـ ،َٔ ٜـٙ ػامت٘ ٚػًع ؾلعٕٛ ،أكض َِل

 ، ٚدعً٘أَاَ٘ اكنعٛا ْٚاؿٚا ،ٚأكنب٘ يف َلنبت٘ ايجا١ْٝ ،فٖب يف عٓك٘ طٛم ٚٚٓع

ؾبـْٚو ٫ ٜلؾع إْوإ ٜـٙ  ،ٚقاٍ ؾلعٕٛ يٝٛهـ: أْا ؾلعٕٛ ،ع٢ً نٌ أكض َِل

 .(26)«٫ٚ كدً٘ يف نٌ أكض َِل

بُٝٓا مل ٜقنل ي٘  ،بٔ ايٛيٝـٓك٫ٛت باهِ كٜإ عٕٛ يف بعض املفنل ؾل ع4

 .اهِ يف املٓك٫ٛت ا٭ػل٣

كٚا١ٜ فنلت بُٝٓا  ،«كاعٌٝ» عٕ ٜٛهـ تنٚز بأكٚا١ٜ ابٔ إهشام فنلت  ع5

كغِ هعٞ ايبعض إىل إهاؿ تأٌٜٚ هلقا ٚ .«ميٝؼا»اهِ  ع نُا هبل ٚأًلْا ع ٖٚب

، أَا ميٝؼا ٖٛ كاعٌٝ عنٜن َِل: إٕ ا٫هِ اؿكٝكٞ ٫َلأ٠ ٕ قايٛا، بأا٫ػت٬ف

 ؾإْ٘ ،(28)، ٚكاعٌٝ يكبٗإ امسٗا نإ ميٝؼاأٟ أ ،بايعهى ٚقاٍ آػلٕٚ ،(27)ؾًكبٗا

ؾكـ  ،ٚاسـّا يٝى ًؼِّا، ٚل بٌؼِنيٕ ا٭َل َتعِّٜتٸٔض أبايٓعل إىل اهِ أبُٝٗا 

 .(30)بُٝٓا نإ عاٌٜٝ أبا كاعٌٝ ،ينيٝؼا أبّا (29)نإ متًٝؼا

 

 وَ شلٗخا يف نتب الػٗعٛ ــــــ ×شٔاج ٖٕضفـ 2

يف أنجل َٔ َلدع سـٜجٞ  «ميٝؼا» عب ×يكـ مت اؿـٜح عٔ مٚاز ٜٛهـ

  ًٝعٞ.
 

 أ ـ زٔاٖٛ تفطري الكى٘ ــــــ

 ،اؾتكلت اَلأ٠ ايعنٜن ٚاستادت ،ب١اؾـٚفيو يف ايوٓني  ،ٚملا َات ايعنٜن

ُٸٚنإ ٜٛهـ  ،َا ٜٔلى يٛ قعـت يًعنٜن :ؾكايٛا ،ست٢ هأيت ايٓاي  ،٢ ايعنٜنٜو

قبٌ ٜٛهـ يف أؾ ،ؾًِ ٜنايٛا بٗا ست٢ قعـت ي٘ ع٢ً ايطلٜل ،أهتشٞ َٓ٘ :ؾكايت

ٚدعٌ ايعبٝـ  ،ٚقايت: هبشإ َٔ دعٌ املًٛى باملع١ِٝ عبٝـّا إيٝ٘ؾكاَت  ،َٛنب٘

 ،ٚنإ امسٗا ميٝؼا ،ْعِ :ٖاتٝو؟ ؾكايت أْت :، ؾكاٍ هلا ٜٛهـبايطاع١ ًَٛنّا

 ؾأَل ،ْعِ :قايت ،٫ :؟ قاٍبٞ أتٗنأ ،َا نربتؿعين بعـ :؟ قايتٌٖ يو يفٸ :ؾكاٍ هلا

 ا؟نقا ٚنق بٞأيوت ؾعًت  :ؾكاٍ هلا ٜٛهـ ،ٚناْت ٖل١َ ،بٗا ؾشٛيت إىل َٓني٘



 

 

هـ 2543م ـ  3122 صيفوالعشرون ــ  ثالثــ السنة السادسة ــ العدد ال نصوص معاصرة  

 

 :َٚا ٖٞ؟ قايت :قاٍ ،سـأبٗا  ٌٳبٵبًٝت بب١ًٝ مل ٜٴ ْٞؾإ ،٫ تًُين ،ٜا ْيب اهلل :ؾكايت

َِل يف مل تهٔ  ْ٘ؾإٚبًٝت عوين  ،ٚمل ىًل اهلل يو يف ايـْٝا ْعريّا ،بًٝت عبو

فٖب عين مجايٞ )ٚبًٝت بنٚز ْنع عين َايٞ ٚ ،َين َا٫ّ أنجل٫ٚ  ،َين أمجٌاَلأ٠ 

ؾوأٍ  ،ًبابٞ ٞٸعً ٕ ٜلؿٸأتوأٍ اهلل  :ؾُا سادتو؟ قايت :ؾكاٍ هلا ٜٛهـ ،(عٓني

ٚٸ ،عًٝٗا ًبابٗا ؾلؿٻ ،اهلل  .«بهل ٖٞٚ ،دٗاؾتن

 

 ـــــ الؿدٔموال٘ الػٗخ ب ـ زٔاٖٛ أ

ٌٸٚ ٚدـت يف بعض نتب اهلل عنٸ :عٔ ٖٚب بٔ َٓب٘ قاٍ يف  ٕ ٜٛهـ َلٸأ د

اؿُـ هلل ايقٟ دعٌ  :ؾكايت ،ٖٞ دايو١ ع٢ً َنب١ً، َٚٛنب٘ ع٢ً اَلأ٠ ايعنٜن

ؾتِـم  ،أُابتٓا ؾاق١ ،ٚدعٌ ايعبٝـ بطاعتِٗ ًَٛنّا ،املًٛى مبعِٝتِٗ عبٝـّا

 .«...ؾتنٚدٗا ٜٛهـ، ...ؾأَل هلا بكٓطاك َٔ ايقٖب، عًٝٓا...
 

 ــــــ عمن الػساٟعزٔاٖٛ  ج ـ

يف ٖقا ايهتاب ٜقنل ايٌٝؽ ايِـٚم ق١ِ مٚاز ٜٛهـ بنيٝؼا يف كٚا١ٜ َل١ٜٚ 

ـٸ: إ، سٝح قاٍ اٱَاّ يف يكا٤ ميٝؼا بٝٛهـ×عٔ اٱَاّ ايِاؿم ثٗا ٕ ٜٛهـ قـ س

 :ؾوأهلا ٜٛهـ ،ؾِـقت٘ ،أب٢ٗ َٓ٘ٚ ْ٘ أمجٌٚأ |عٔ مجاٍ ْيب اٱه٬ّ قُـ

ـٻ قـ ٚقع يف ْؿوٗا بُٝٓا نإ  |قُـ ٕ سبٸ: إؾأدابت٘ ،ن٬َٞ قتنٝـ ُ

ِّٚ ٕ اهلل هبشاْ٘: إٜٛهـ ىلإؾأٚس٢ اهلل  ،ِٜؿ٘ هلا ْ٘ أسبٗا ، ٚإم ن٬َٗاتعاىل ِٜ

ٝٸ  .، سٝٓٗا أَلٙ باينٚاز بٗا|٘ اـامت قُـحملبتٗا ْب
 

 ــــــ وال٘ الػٗخ الطٕض٘د ـ زٔاٖٛ أ

كٚا١ٜ ايٌٝؽ ايكُٞ بٓؿى ايوٓـ، َع قًٌٝ َٔ ايتػٝري يف  يٌٝؽ ايطٛهْٞكٌ ا

ؾٌاٚكت ، ×يٛ كأٜت ٜٛهـ :ملا أُابت اَلأ٠ ايعنٜن اؿاد١ قٌٝ هلا» َتٓٗا، ؾكاٍ:

ٔ ىاف اهلل، ؾًُا إْٞ ٫ أػاف َ ،ن٬ :قايت يو، ؾكٌٝ هلا: إْا ناؾ٘ عًٝو،يف ف

ٚدعٌ  ،بطاعت٘ اؿُـ هلل ايقٟ دعٌ ايعبٝـ ًَٛنّا :قايت ؿػًت عًٝ٘ ؾلأت٘ يف ًَه٘



×
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ٚٻ ،مبعِٝت٘ املًٛى عبٝـّا أيٝى  ،أيٝى ٖقا أسؤ ، ؾكاٍ:ؾٛدـٖا بهلّا ،دٗاؾتن

 ،نٓت أمجٌ أٌٖ مَاْٞ :إْٞ نٓت بًٝت َٓو بأكبع ػِاٍ :؟ ؾكايتٖقا أمجٌ

  .(34)«نإ مٚدٞ عّٓٝٓا، ٚٚنٓت بهلّا ،ٚنٓت أمجٌ أٌٖ مَاْو
 

 ٔتكٕٖي ــــــ دزاضٛعٗٛ لمصٔاج، السٔاٖٛ الػٗ

 اٖٛ الػٗخ الكى٘ ــــــٌكد زٔ

ٚقـ  ،نجِ يف هًوًت٘ٓعٝـ; يٛدٛؿ و٢ٝ بٔ أ هٓـ كٚا١ٜ ايٌٝؽ ايكُٞ إٕ

عًُا٤ ايلداٍ ملا أظٗلٙ َٔ قـ طعٔ ؾٝ٘ ٚ. (35)نإ قآٞ أٌٖ ايو١ٓ ع٢ً هاَلا٤

 .(36)×اٱَاّ اؾٛاؿ يٛقٛؾ٘ َٓاظلّا، ٚ^إْهاك ملكاّ ا٭١ُ٥

 ،ايلٚاٜات ا٭ػل٣ٚ ٕ َنت ايلٚا١ٜ ٫ ٜت٤٬ّٚباٱٓاؾ١ إىل ٌَه١ً ايوٓـ ؾإ

 كٚا١ٜ َٛٓٛع١. َٚٔ ايُٓافز ع٢ً فيو:ٔ أْٗا مما ٜبِّ ،كٚا١ٜ ايٌٝؽ ايطٛهٞ ػُِّٛاٚ

فنلت مجٝعٗا يف كٚا١ٜ ، ٚايطٛهٞ أْٗا ابتًٝت بأكبعٚ فنلت ميٝؼا يف كٚا١ٜ ايكُٞ

١ يف ٚأٓٝؿت ايجايج ،ني َٓٗات١ ايكُٞ إ٫ اثٓمل تقنل كٚاٜ ايٌٝؽ ايطٛهٞ، بُٝٓا

 «عًٌ ايٌلا٥ع»ايلٚا١ٜ اييت فنلٖا ايِـٚم يف  ٕايٓوؼ١ اييت طبعت يف إٜلإ. نُا أ

 ،«ؾأَلٙ اهلل تباكى ٚتعاىل إٔ ٜتنٚدٗا»: هلٞفنلت إٔ ٜٛهـ تنٚز بنيٝؼا بأَل إ

ٕ ـت أبٌ أٖن ، َٔ بعٝـ٫ٚ ٫ َٔ قلٜب إىل ٖقا ا٭َل اٱهلٞ كٚا١ٜ ايكُٞ لٵٌٹبُٝٓا مل تٴ

 . ×باػتٝاك َٓ٘ٚ مٚاز ٜٛهـ بنيٝؼا نإ بتـبري َٔ ٜٛهـ

ًإٔ ا٭١ُ٥ املعَِٛني بباقٞ  ٟٜعٗل تواٚ ; ٚيهٞنجِنُا إٔ و٢ٝ بٔ أ

 َٚاؿاَت كٚا١ٜ ٖٚب بٔ َٓب٘ .×عُـ إىل ْوب١ ٖقٙ ايلٚا١ٜ إىل اٱَاّ ،ايٓاي

بايتايٞ ، ٚاٱهلا٥ًٝٝات تولٟ إىل كٚا١ٜ ايكُٞقوٛب١ ع٢ً اٱهلا٥ًٝٝات ؾٗقا هعٌ 

 . ١ميٝؼا َٔ ايكِّ اـلاؾٝٚ ×هعٌ ق١ِ ٜٛهـ
 

 ٌكد زٔاٖٛ الػٗخ الؿدٔم يف ا٧وال٘ ـــــــ

  طعٔ يف ٖقٙ ايلٚا١ٜ َٔ دٗات كتًؿ١:

ؿ٘ عًُا٤ ايلداٍ قـ ٓعٻ. ٖٚٚب بٔ َٓب٘ ٖٛ َايٞ ايِـٚمكاٟٚ كٚا١ٜ أ إٕ أع
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١َ املعلٚؾني َٔ ايعا :ٚقايٛا ؾٝ٘ ،ايع١َ٬ اؿًٞٚ طٛهٞايٚ ،نايٓذاًٞ ،ايٌٝع١

 .(37)بايهقب ٚايٛٓع

نُا اؿع٢  ،بنيٝؼا َٔ نتب مسا١ٜٚ ×ػق ٖٚب ق١ِ مٚاز ٜٛهـب ع يكـ أ

 .«ٚدـت يف بعض نتب اهلل عن ٚدٌ»: فيو

ايو١ٓ. ؾؿٞ نتب  اػتًؿت كٚا١ٜ ٖٚب عٓـ ايِـٚم عٔ كٚاٜت٘ يف نتب أٌٖ ع ز

َايٞ فنل يف أبُٝٓا  ،َٔ ميٝؼا ×ٌَٓا أ٫ٚؿ ٜٛهـٚ ؾلاثِٝأٌٖ ايو١ٓ فنل إٔ أ

 .(38)«ؾكاٍ بعض ٚيـ ٜٛهـ يٝٛهـ»: يٝٛهـ أبٓا٤ قبٌ اينٚاز بنيٝؼا إٔايِـٚم 

َايٞ ؽتًـ يف َكاطع أػل٣ عٔ كٚاٜت٘ يف باٱٓاؾ١ إىل إٔ كٚا١ٜ ٖٚب يف ا٭

 .تؿوري ايطربٟ

ـٸٖٚهقا  ، م ُٓٔ اٱهلا٥ًٝٝاتَايٞ ايِـٚكٚا١ٜ ٖٚب يف أ تهٕٛ ايٓتٝذ١ ع

 .بـ٫ي١ ا٫يتناّ ;بنيٝؼا ػلاؾ١ ×مٚاز ٜٛهـٚ

 

 ٌكد زٔاٖٛ الؿدٔم يف عمن الػساٟع ــــــ

، نُا ٚد٘ إىل ؾكـ ٚد٘ ايٓكـ يوٓـٖا .َٔ ايطعٕٛ أّٜٔا مل توًِ ٖقٙ ايلٚا١ٜ

 : َتٓٗا ٚقتٛاٖا

ُٻ»عباك٠  بكل١ٜٓأع   اعترب ،اييت دا٤ت يف ايوٓـ ،«ٔ فنلٙ عٔ أبٞ عبـ اهللع

ٚقـ ك٣ٚ ابٔ ؾٗـ اؿًٞ  .َٔ ايلٚاٜات امللؾٛع١ ٖقٙ ايلٚا١ٜايلداٍ ٚ عًُا٤ اؿـٜح

إىل  ٚك٣ٚ قُـ بٔ عًٞ بٔ بابٜٛ٘ َلؾٛعّا»: ٖقٙ ايلٚا١ٜ َلؾٛع١ بكٛي٘

 .(39)«×ايِاؿم

ـٸ ب ع ٚامللؾٛع١  كٚاٜات ايٌٝؽ ايِـٚم املله١ً فٖب ايع١َ٬ ايربٚدلؿٟ إىل ع

ٕ تهٕٛ ٖقٙ ايلٚا١ٜ امللؾٛع١ ٖٞ ْؿى كٚا١ٜ يقا ؾُٔ احملتٌُ أَٔ كٚاٜات أٌٖ ايو١ٓ. 

  .ٚ ايلٚا٠ ُٓٔ هٓـٖا، ٚقـ مت اٱعلاض عٔ فنل ايلاٟٚ أٖٚب

عٔ باقٞ ايلٚاٜات اييت تٓاٚيت  «عًٌ ايٌلا٥ع»يكـ اػتًؿت كٚا١ٜ ايِـٚم يف  ز ع

 :َٔ ميٝؼا ×ق١ِ مٚاز ٜٛهـ

 .|اـامت قُـ باؿـٜح عٔ مجاٍ ايٓيب ٖقٙ ايلٚا١ٜ اْؿلؿت ع1



×
 

هـ 2543م ـ  3122 صيفوالعشرون ــ  ثالثــ السنة السادسة ــ العدد ال نصوص معاصرة  

 

املاؾٗا ا٭ػ٬قٞ نإ ٚ ٕ هبب ٬ٍٓ ميٝؼاألٚا١ٜ ٖقٙ اييكـ فنلت  ع2

  .ٚ أكبع١ أهباب يقيوأبُٝٓا عـت ايلٚاٜات ا٭ػل٣ ث٬ث١ ؾكط،  ×مجاٍ ٜٛهـ

ٕ ٍٚ يكا٤ بعـ أقـ تعلف ع٢ً ميٝؼا َٔ أ ×ٕ ٜٛهـأ يف ٖقٙ ايلٚا١ٜلـ  ع3

ع نُا ٖٛ ا٭َل يف كٚا١ٜ  بُٝٓا تتشـخ ايلٚاٜات ا٭ػل٣ ،أُبض عنٜن َِل ايهبري

 .ٚ ي٫ٛ فيو َا نإ يٝعلؾٗا،ٕ ميٝؼا علٸؾت ْؿوٗا إيٝ٘ع أ بٔ َٓبٖ٘ٚب 

نإ ٜٛهـ أسؤ »: ايلٚا١ٜ ايٓب١ٜٛ ايٌلٜؿ١عٔ ٙ قكٚا١ٜ ايِـٚم ٖ ؿع اػتًؿت

 .(40)«ًَض، ٚيهين أَين
 

 زٔاٖٛ الػٗخ الطٕض٘ ــــــ ٌكد

ـٸ ،هـٟعباؿ بٔ ٜعكٛب ا٭ كٚا٠ كٚا١ٜ ايطٛهٞ ٜٛدـ يف هًو١ً ٙ ايقٟ ٜع

. ٫ٚ ٜوتبعـ َٔ ًؼِ٘ إٔ ٜهٕٛ ًأْ٘ (41)«عاَٞ املقٖب»ايطٛهٞ ٚايع١َ٬ اؿًٞ 

يػلض ايٌٓٝ َٔ  ;نجِ يف ْوب١ كٚاٜات أٌٖ ايو١ٓ إىل أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝتًإٔ و٢ٝ بٔ أ

 .عُِتِٗٚ ٚثاقتِٗ

ُٓٔ  «ايػٝب١»ؼا يف نتاب٘ ١ِ مٚاز ٜٛهـ ٚميٝايٌٝؽ ايطٛهٞ ق ٚقـ فنل

ٕ ميٝؼا اَلأ٠ ايعنٜن كدعت ًاب١ أ أُشاب ايوري فنل نقيوٚ»سـٜح أٌٖ ايوري: 

 .(42)«×تنٚدٗا ٜٛهـ، ٚطل١ٜ

، ٚيٛ نإ اؿ تاّ بٗقٙ ايك١ِٖٚقا ٜـٍ ع٢ً إٔ ايٌٝؽ ايطٛهٞ مل ٜهٔ ي٘ اعتك

ـٸ، أٚ يف أيٓوبٗا إىل ا٭١ُ٥ نقيو ات أٌٖ ٖا َٔ كٚاٜبوط ا٭سٛاٍ َا نإ يٝع

 ايوري. 
 

 ــــــ ٌتٗجٛ البخح

، ٚنٝـ ميٝؼاٚ ٕ مجٝع كٚاٜات ايٌٝع١ اييت تٓاٚيت ق١ِ مٚاز ٜٛهـٜتبني أ

تلدع يف ا٭ٌُ إىل كٚا١ٜ ٖٚب بٔ ، ×بِلٖا بـعا٤ ٜٛهـٚ ٖاعاؿ هلا ًبابٗا ٚبٗا٩

ت، ٚنٌ اٱهلا٥ًٝٝات قٜٔ ايلدًني َٔ اٱهلا٥ًٝٝاا إٔ كٚا١ٜ ٖٚمب ،َٓب٘ ٚابٔ إهشام

اييت تٓاٚيت ق١ِ ٜٛهـ ٚميٝؼا يف نتب َٚلادع ايٌٝع١ ٕ ايلٚاٜات ػلاؾ١، ؾإ
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 . ػلاؾ١ فلٸؿ

 ٚٓٛغ ػلاؾ١ٝ ق١ِ مٚاز ٜٛهـ َٔ لغِايْ٘ ع٢ً ٚمما ٜـعٛ إىل ا٭هـ أ

اًتػٌ با٭ساؿٜح َٔ عًُا٤  مٖمٔغريِٖ ؾإٕ بعض أُشاب اجملاَع اؿـٜج١ٝ ٚميٝؼا ٚ

َٳ مبعٗل ايك١ِ ساٍٚ إظٗاكٖا ، ١ِٚ اـلاؾ١ٝاؿـٜح عٔ ٖقٙ ايك ايٌٝع١ مل ٜتشا

١َ٬ اجملًوٞ قـ أٚكؿ ايك١ِ بعـ إٔ ايع ايٛاقع١ٝ ٚايِشٝش١. ؾٗقا ُاسب عاك ا٭ْٛاك

ٚتؿوري  ،َايٞ ايِـٚم، نعًٌ ايٌلا٥ع، ٚأْ٘ قـ ْكًٗا َٔ عـ٠ نتبأًاك إىل أ

ٖقا  ٜـٍ :أقٍٛ»: يٝؼلز بٓتٝذ١ قاطع١ ،تؿوري ايجعًيب، ٚقِّ ا٭ْبٝا٤ٚ ،ايكُٞ

 .«ٙ مما أٚكؿْا يف ٖقا ايباب ع٢ً أْ٘ نإ قـ تنٚدٗاغريٚ اـرب

، َٔ ايتٛهع١ يف ٖقٙ ايك١ِ ^بٌ مل توًِ ايتؿاهري يف َـكه١ أٌٖ ايبٝت

ـاْٗا يوٓـ تاكىٞ ؾك، ٚكغِ عًِ أُشابٗا غلاؾٝتٗا ،علٓٗا بأًهاٍ َتٓٛع١ٚ

مجع ، ٚيف ايبشح ؾٝٗا «فُع ايبٝإ»كـ غلم ايٌٝؽ ايطربهٞ يف ؾ ٚعًُٞ سكٝكٞ.

ْكً٘ هٛا٤ َا نإ يف كٚاٜات أٌٖ ايو١ٓ أٚ َا  ،أثبتتٗاٚ نٌ ايلٚاٜات اييت فنلتٗا

، أت٢ مبا ْكً٘ ايؿٝض ايهاًاْٞ عٔ عًٌ ايٌلا٥ع أْ٘ نُا، (43)عٔ ايٌٝؽ ايكُٞ

عٔ عًٌ  ػل ايك١ِ، ايقٟ ْكٌ ٖٛ اٯَا نتب٘ ايٌٝؽ اؿٜٛنٟ، ٚ(44)تؿوري ايكُٞٚ

 .(45)ايٌٝؽ ايطٛهٞايٌلا٥ع ٚأَايٞ 

ِّ ،ٚقـ نتب ايػنايٞ يف تؿوريٙ ٕ : إمٚاد٘ َٔ ميٝؼاٚ عٔ ق١ِ ٜٛهـ ثّاَتش

هلا،  ٫ تلغب يف هٛاٙ بع٬ّ ٕ ي٘ بٓتّاـ بعح إىل ًَو َِل قطٝؿٛك ىربٙ أٚايـ ميٝؼا ق

 ،ؾأداب٘ ًَو َِل بايكبٍٛ ،ٖـاٜا نبري٠ٚ ْ٘ َوتعـ ٱكهاهلا إيٝ٘ َِشٛب١ بأَٛاٍٚأ

ايتؿتت إىل ػاؿ١َ ، ْٚعلت إيٝ٘ ،ني ٜـٜ٘ ٚكؾع اؿذاب عٔ ٚدٗٗاؾًُا سٔلت ب

َٳ ٕ ؟ سٝٓٗا ٖتـ يف ػاطلٖا ٖاتـ بأٜهٕٛ ٔٵناْت ظاْبٗا توأهلا عٔ ايلدٌ 

ٗا يكا٥ ؾٗٞ طلٜل ٫بـ هلا َٓٗا ست٢ وني ٚقت ،هلا ٕ تتشًُ٘ مٚدّا، ٚأتط٦ُٔ

نقيو ؾإٕ  قـ كأت٘ يف َٓاَٗا قبٌ إٔ تأتٞ َِل.ٚناْت ، ×مبعٌٛقٗا ٜٛهـ

ِٸ ،ع ايكلب َٓٗاعنٜن َِل مل ٜوتط ، ؾُٓعت٘ عٓٗا; ٚفيو ١ٝبٗا كأ٣ دٓٸ ؾهإ إفا ٖ

ٖقا َا سهت٘ ػاؿ١َ . ×ٕ ميٝؼا إمنا ػًكت يهٞ تهٕٛ مٚد١ يٝٛهـ ايٓيب٭

نإ قـ كآ٣ ٖٛ اٯػل ميٝؼا يف املٓاّ،  ْ٘إ ×نإ دٛاب ٜٛهـ، ٚميٝؼا يٝٛهـ



×
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 ٕ اهلل هبشاْ٘، ٚأػًكت ي٘ٚ ٖا بأْ٘ ػًل هلإ ؽرب، ٚإٔ تقٖب إىل ميٝؼاؾأَلٖا أ

 .(46)َكّٔٝا قٔ أَلّاٚ تعاىل قـ دعٌ يكا٤ُٖا بعـ ابت٤٬اتٚ

ٚباـِْٛ كدٛعٗا إىل  ،بنيٝؼا ×ٚقـ ْكٌ ايػنايٞ ق١ِ مٚاز ٜٛهـ

ا مل توُض ي٘ بايـػٍٛ ٕ ميٝؼٚاهتعاؿتٗا ؾُاهلا ٚبٗا٥ٗا، ٚنٝـ أ َلس١ً ايٌباب

ايقٟ ؾام  اـ٠ًٛ مبعٌٛقٗا يف قلاب اي٠٬ِ،ٚأكاؿت  ،ٕ٘ ُاكت مٚد١ يعًٝٗا بعـ أ

 ،اقتشِ عًٝٗا ايباب، ٚ، يهٔ ٜٛهـ مل ٜوتوًِ يطًبٗا×سبٗا ي٘ سبٗا يٝٛهـ

، مجاهلاٚ ؾنيٝؼا اهتعاؿت ًبابٗا ،ٗااَلأ٠ ًاب١ يف ناٌَ مجاهلا ٚبٗا٥يٝذـ أَاَ٘ 

كغِ  ،تًو ايؿتا٠ ايبهلمايت  ٕ ميٝؼا ٫، بٌ يٝهتٌـ أتًو ايعذٛم ايعُٝا٤ ـٵمل تعٴٚ

ملا نإ َٔ  ;ؾكطٝؿٛك مل ٜهٔ ٜوتطٝع ايكلب َٓٗا ،طٍٛ َـ٠ مٚادٗا َٔ عنٜن َِل

 . (47)َٓٗا متٓع٘، ٚأَل اؾ١ٝٓ اييت تعٗل ي٘ نًُا أكاؿ ايكلب َٔ ميٝؼا

ٔ إمنا ههتٛا عٔ ق١ِ ٜٛهـ ٚمٚاد٘ َٔ لٜاملؿوِّٚ اب اؿـٜحٕ نتٸؾٝعٗل أ

هكطت يف ايقْب  ؾنيٝؼا اييت. (48)ْٞ أػ٬ق١ٝ ٚهًٛن١ٝؼًُ٘ َٔ َعاميٝؼا بًشاظ َا 

َا ناؿت٘ ٓـ ٜٛهـ إمنا  ٕ نٌاهتطاع ْٛك اؿل إٔ ٜـػٌ إىل قًبٗا بعـ إٔ كأت أ

، بعـ إٔ أكاؿت إف٫ي٘، يِٝبض ُاسب ًَو، ٌِٚ ٜٛهـ إىل َها١ْ عاي١ٝنإ يٝ

 ،َِٓبٚ ٕ ناْت فات ًَوبعـ أ ،ايتذربٚ يتِبض ٖٞ في١ًٝ سكري٠ يف ظٌ املع١ِٝٚ

 دعٌ املًٛى عبٝـّا، ٚبطاعت٘ اؿُـ هلل ايقٟ دعٌ ايعبٝـ ًَٛنّا»اعرتؾت  ؾأػريّا

  «.مبعِٝت٘

ٔٵ ٌٸَع  يه ٕٕ ن ؾإْٗا ٫ ؽلز هًٛن١ٝ ٚ أػ٬ق١ٝ َا ؼًُ٘ ٖقٙ ايك١ِ َٔ َعا

 ،أػقت أسـاخ ق١ِ ٚاقع١ٝ ،سبهتٗا أق٬ّ بٌل١ٜ ،نْٛٗا فلؿ ق١ِ ػلاؾ١ٝ عٔ

 ايعكٌ إىلايقٟ مل تهبض مَاَ٘، ٚمل ؼتهِ  ،ٝاهلاٚيهٔ ُايت ٚدايت ؾٝٗا غ

َا ٖٞ عًٝ٘ َٔ  ٕ تبك٢ ا٭سـاخ ع٢ً، اييت تؿلض أبٌ ا٭َا١ْ ايع١ًُٝ ،املٓطل ايعًُٞٚ

 ٕ تبتعـ عٔ ايتـػٌ يف ا٭سـاخ ايتاكى١ٝ َُٗا نإ اهلـفٚأ ،ايِـم ٚايٛاقع١ٝ

ٕٕ .اي١ٝٓٚ ئ ٌٜؿع هلا يف اؿهِ ك١ أػ٬ق١ٝ ًِّ ؾُا محًت٘ ق١ِ مٚاز ٜٛهـ َٔ َعا

بايتايٞ ٚاسـ٠ َٔ اـلاؾات ، ٚعًٝٗا َٔ َٓطًل ايع١ًُٝ أْٗا َٔ ايلٚاٜات اٱهلا١ًٝٝ٥

 . امللادع ايع١ًُٝٚ اييت تٓاقًتٗا ايهتب
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 العامل املعاؾس يف الدٖين بخحٔال الدَٖ
 

 ضاٌغاى دارٌىش .د هع حىار

 علً آل دهر الجسائري :ترجوح

 

 بني ٖدٙ اذتٕاز ــــــ

 ا٫بتـا١ٝ٥ ؿكاهت٘ نٌُأٚ ،َٖع.1313 ه١ٓ طٗلإ يف ًاٜػإ ايـنتٛك يـٚ

 ؿكاهت٘ نُاٍإ قبٌ .ٟكما٫ عا١ً٥ تـٜلٖا اييت يٜٛى هاْت َـكه١ يف ٚاملتٛهط١

 ايـكاه١ٝ امللس١ً تًو يٝهٌُ ًرتالإ ىلإ هاؾل ،عٌل٠ اـاَو١ هٔ ٚيف ،عـاؿ١ٜاٱ

، يطبا ١ؿاكه ٖٚٛ ،ٚايـٙ يٝ٘إ ٜطُض نإ َا يٝشكل دٓٝـ ىلإ هاؾل بعـٖا، ٖٓاى

، ػل٣أ ؿكاه١ نُاٍإ يف قعٛظ ْ٘أٚ ،ؿاػً٘ يف ايقٟ ايٌٛم ؿكىأ َا هلعإ يهٓ٘

ِټ لؾػٝٻ  َٚع .ايًػ١عًِ ٚ ٚايؿًوؿ١ اؿكٛم ْؿى ايٛقت يف ٚؿكي، ايـكاهٞ ِ٘ؽ

 ،ٖلبل ٚدإ ،ْٜٛر فدٛهتا ناكٍع٢ً  ايتعلفٚ ٓٛٝد كٜٓٝ٘ ؿاتَ٪ٖي ع٢ً تعلؾ٘

ع٢ً  ٘ؾعلؾ، اهلٓـ١ٜ هاطريا٭ يف هتافٙأ ٖلبل دإ نإ .دـٜـ٠ كساب ىلإ اٖتـ٣

 ًٚلع ،«١ٝواْوهلٜتاي» ايكـمي١ اهلٓـ١ٜ ايًػ١ تعًِ ٖٓا َٔ .ًٗٓـٟ يايجٛكايٓبٛؽ 

 نتاب ؾرتدِ ،اهلٓـٟ ؿبا٭ فاٍ يف عُٝك١ بـكاهات ْـًٚهلإ بلُٖٔ مبواعـ٠

 ،ىل ا٭بـٜٴٌٓل إ مل ايقٟ ايهتاب ٖٚٛ، ايؿاكه١ٝ ايًػ١ ىلإ صهل١اٯ ؿٔط «ودگوتاگهبـ»

 عاّ يف (1)«ٓـيف اهل ١ؿًوؿٝاي املقاٖبٚ ؿٜإا٭» نتاب اجملاٍ ٖقا يف ي٘ ٌْل يهٔ

 طلٜل عٔ ايتأٌٜٚ ُشابأ مبذُٛع١ ايتشل َٖع.1340 عاّ َطًع ٚيف .َٖع.1346

 ي٘ تٚناْ، أّٜٔا ٗاأسـ أعٔا٥ نلبٕٛ ٖٓلٟ نإ ٚاييت ،ِْل سوني هٝـ

 عذاب٘إٚقـ أؾ٢ٔ  .ايطباطبا٥ٞ ايع١َ٬ سًك١ يف عـٜـ٠ ٚسٛاكات ١َٓعُ ٌَاكن١
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 يف عٟٓٛامل ايؿهل ؾامآٚ ٕٛنلب ٖٓلٟ» نتاب يٝـأت ىلإ ايٓٗا١ٜ يف نلبٕٛ بٗٓلٟ

 .ايطباطبا٥ٞ يًع١َ٬ املع١ٜٛٓ قباتباؾ لّاهـ ْؿو٘ َتأثِّ نإَا  ٚؿا٥ُّا. (2)«ه٬ّاٱ

 اؿؤ بٛأ ع١َ٬ناي، ٜنيًٝـكتاي ٜلإإ سهُا٤ بعضاهتؿاؿ َٔ  قـ ٚنإ

 عٓـ نجلا٭ ٛكٙٔسنإ ٚ، ٟإ قٌُ٘ هلٞإ ايـٜٔ ٞٝق عاكفٚاي ،كنٜٚيناي كؾٝعٞ

 عامل يف ايٓٛكا١ْٝ ايٌٗب ػلآ نإ ْ٘أب عٓ٘ لعبٻ ايقٟ ،ًتٝاْٞا٭ ايـٜٔ د٬ٍ ايوٝـ

 .ٚايعلؾإ اؿه١ُ

ؿٚكات كتًؿ١ يف ايـكاهات  عنُا قاٍ عٔ ْؿو٘  ع ًاٜػإ ؿاكَٜٛٚيكـ ادتام 

 ايؿهل١ٜ ًؼِٝت٘تًو ايـٚكات اييت أثلت يف  ،ٚايٓكـ١ٜ ١املكاكْٚ ه١َٝ٬ٚاٱ اهلٓـ١ٜ

آهٝا يف َكابٌ  :امل١ُٗ نتب٘ بعض ىلإ ٌْري ٕأ ميهٔ ٖٚٓا. ؿات٘ أّٜٔاَ٪ٖيٚ ٚايلٚس١ٝ

 .(3)(ايؿلْو١ٝ بايًػ١)ايجٛك٠ ايـ١ٜٝٓ ٚ تِٛفايٚ املقٖب اهلٓـٟٚ، ايػلب

 

 البداٖٛ وَ اهلٍد، وكازٌٛ ا٧دٖاُ ــــــ

 ّٛاًػؿ يـٜو ٕإ :ٜكاٍ سٝح ،اهلٓـ َٔ ْبـأ ،هتافا٭ سٔل٠ وُض يٓات ي 

 .ايب٬ؿ بتًو

 ظاٖل٠ بلٚم ٖٛ نجلأ عذابٞإ ثاكأ َا ٚيهٔ .باهلٓـ َعذبّا نٓت هاهّاأ 

 ٖٚٞ ،ًاٙ ٚدٗإ ،دٗا مَٔ يف ٚبعـٙ ،كناْٞ نربأ املًو مَٔ يف ١َُٗ

 ايٛقت فيو ؾؿٞ .ايؿاكه١ٝ ايًػ١ ىلإ ١ٝواْوهلٜتاي ًػ١اي َٔ عـٜـ٠ كها٥ٌ تلمج١

 .كهاي١ هتني ىلإ ٕٛمخو ايؿاكه١ٝ ىلإ تلمجت

 ٍ؟اجملاٍ ٖقا يف ناْت ايـنتٛكاٙ يف ستوٚطلأ ٕإ :ٜكا 

 ِبعٓٛإ نتابّا ـٓيأ ؾكـ .يٞ بايٓوب١دـّا  ّاَُٗ ًهٛٙ ؿاكا نإ ،ْع 

 فيو يف ًهٛٙ ؿاكا ساٍٚ ؾكـ .َٛت٘ ىلإ ؿ٣أ ايقٟ ايهتاب ٖٚٛ ،«ايبشلٜٔ فُع»

 ايـٜٔ ٚبني ،ـٜٔاملٛسِّ ؿٜٔ ْ٘أب ٜعتكـ ايقٟ ،اهلٓـٟ ايـٜٔ بني بٜكلِّ ٕأ ايهتاب

ِټ ُاك اؿني فيو َٚٓق .ه٬َٞاٱ  بني املكاك١ْ يٝى ٚيهٔ، املكاك١ْ ٖٛ ِٞؽ

، ٚايِني ٜلإإٚ اهلٓـ يف ؿٜإيٮ ايؿع١ًٝ ٚٓاعٚا٭ املعطٝات بني املكاك١ْ بٌ، ؿٜإا٭

 ٖٓا ُٜٗين نإ ايقٟ َلٚا٭ .عاُلامل عاملاي يف بايتػريات ع٬قتٗا ٬َسع١ َع ٚفيو
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 اؿٔاك٠ هٛا٤، ايهرب٣ ه١ٜٛٝاٯ اؿٔاكات ؾٝ٘ ْكلأ ايقٟ ايٛقت يف ْ٘أ ٖٛ

 ;كتًـ َلا٭ ٕإؾ ايٝابإ ىّ َا يف طبعّا ع ٚاي١ِٝٓٝ اهلٓـ١ٜ اؿٔاك٠ ّأ ه١َٝ٬اٱ

 يف مجٝعّا اؿٔاكات تًو يٓذّٛ ؾ٫ّٛأ ْل٣ ،ع ؾت١ٝ ؿٚي١ ايٛقت فيو يفناْت ٭ْٗا 

 َلأ ٖٚقا .ايعامل هٝاؿ٠ يف ايلٜاؿٟ يـٚكٖا ْٚٗا١ٜ ،تكلٜبّا امل٬ٝؿٟ عٌل ايوابع ايكلٕ

 ايوابع ايكلٕ ًٗـ يكـ .ٚاسـ مَين َكطعمجٝعٗا يف  يف فيو سٌِ سٝح ،عذٝب

 ػلآٚ ،ٜلإإ يف ُـكا ٬َ ٛكَع ظٗ ،ايلدع١ عِل عًٝ٘ طًلَا ُأ امل٬ٝؿٟ عٌل

 ٜهٕٛ ٚعٓـَا .ّٜٔاأ ايٛقت فيو يفَا ًٗـت٘ ايِني ٚ، اهلٓـ يف ايهبري٠ عُاٍا٭

ٍٷ ٖٓاى ٜٛدـ ٜعين أْ٘ ٫ ١ايلدع عٔ اؿـٜح ِّ يًه٬ّ فا  بٌ، َ٘صطٚيٝى ٖٓاى َا ْك

 ايػلب يف نإ امل٬ٝؿٟ عٌل ايوابع ايكلٕ ٕأ ٖٓا ٚاملًؿت .املآٞ ىلإ ايلدٛع هب

 ٖٚٓاى ،ْٗاٜتٗا ىلإ ًُٚٚت َهإ يف تٛقؿت سلن١ ٚنإٔ، ؿٜهاكت عٗٛكي بـا١ٜ

ٟٸ ِقِّأ ٕأ ٖٓا كٜـأ ٫ٚ .ػلآ َهإ يف تبـأ سلن١  ُٗاأٜٸٚ دٝـ٠ ناْت اؿلنتني أ

 َٚٔ، ٚفـٖا قٛتٗا فك٠ٚ ىلإ تٌِ ايهرب٣ ؾاؿٔاكات ساٍ ١أٜ ٚع٢ً .١كؿ٦ٜ ناْت

ِٸ  .يٝ٘إ يًٓعل هًوٕٛ ثِ ،يبٓات٘ ػلآ ٜٔعٕٛ ايقٟ ايععِٝ ايبٓا٤ َجٌ فيو، تُٔشٌ ث

 تؿوري يف ٚاُْٗهت، ا٫ْؿعاٍ َٔ ساي١ ايجكاؾات تًو ؾلمتأ ؾِاعـّا اؿني فيو َٚٔ

ِٻ املٓٛاٍ ٖقا ٚع٢ً .لوُِّؾ َا تؿوري ثِ َٚٔ ،ثاكِٖآٚ ايكـَا٤ نتب  ععِٝ تلاخ ٌؼ

ٚايقٟ . ٜلإإ يف ٚأ ايِني يف ٚأ اهلٓـ يف نإ هٛا٤، دّاميجٌ تؿلټ َععُ٘ ،ايتؿوري يف

 تبٓاٖا اييت طلٜك١اي ْوًو ٕأ ميهٓٓا طبعّا ؟فيو نٌ ٌسِ ملافا ْ٘أ أثاكْٞ ٖٛ

 ب٘ ٜكٍٛ مبا عتكـأ ٫ يهٓين .ػلآ ىلإ َهإ َٔ تٓتكٌ اينَٔ كٚغ ٕإ :ْٚكٍٛ ،ٖٝذٌ

 اييت ايعع٢ُ ايكـمي١ اؿٔاكت ٕأ ٖٚٛ ،ٚاسـّا ٦ًّٝا قٍٛأ ٕأ ميهٓين بٌ، ٖٝذٌ

 متتًو اييت ،ناهلٓـ، ّٜٔاأ ٚاسـ مَإ يف تكلٜبّا ٚاْٗاكت ،ٚاسـ مَٔ يف امؿٖلت

 ْٗاإ سٝح، َتشؿّا سّٝا عتربٖاأ اييتايب٬ؿ ايٛسٝـ٠ ٚ ،املآٞ َٔ ععُّٝا تلاثّا

ٕ إ إف ;تًـ ٚأ ْكّ ؿ٢ْأ ب٬ عاّ ١ آ٫فث٬ث َـ٣ ع٢ً ثاكٖابكٝت آ اييت اؿٔاك٠

يٛ ؾلٓٓا  نُا، يـٜٓا ل٠َتٛؾِّ ٚتؿورياتٗا َطايعتٗا نٝؿ١ٝٚ ايكـمي١ ُِْٛٗا مجٝع

 تٹأٜ ٚمل ،ثاكِٖآٚ تلاثِٗ مجٝع ع٢ً ساؾعٛا قـ ه٬ّاٱ قبٌيف عِل َا  نيْٝاٜلاٱ إٔ

 تعطٞ اـ١ُِٝٛ ٖقٙ ٕإ ،بٗقا ايٓشٛ اؿٔاك٠ تًو تهتُلٚا ،هاهّاأ ه٬ّاٱ
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ُٸ اْطباعّا ٞٸ يف َتشـ هِْؿوأ متٛدـي ايب٬ؿ تًو ىلإ فٖبتِ ؾًٛ، اهلٓـ عٔ ّاػا  ;س

 ٬َٜني كبع١أ ىلإ ث٬ث١ تبًؼ ٚاييت ،ايـٚي١ ً٪ٕٚ تـٜل اييت ق١ًٝا٭ عٔ ايٓعل بػض ْ٘٭

 ٜتُتعٕٛ ًَّْٝٛا ٚهتني ١٦َ ىلإ ٚمخوني ١٦َ بكطع ايٓعل عٔ طبك١ تٌهٌٚ، ٖٓـّٜا

ٛٻؾ ،ايّٝٛ عامل يف اؾـٜـ٠ ايوٛق١ٝ ايتش٫ٛت َٝاؿٜٔ ٚؿػًٛا ،دٝـ ٞايَ بٛٓع  كٚاتط

ـٸ  ٚمل، هاطريا٭ عامل يف ٜعٌٕٝٛ ٍّٖٟٓـ ًَٕٝٛ ١٥اتوعُ ىلإ ١٥امثامن ٖٓاى ٕإؾ ّا،د

 .اٱط٬مٚا ع٢ً لػٝٻٜت

 تًو هكٛط ٖٞ ّٜٔاأ اْتباٖٞ تيؿت ايك١ٝٔ اييتؾ ١املكاكْ َٔ ايؿلاؽ ٚبعـ

 ب٤٬ ٟٸأٚ ؟ؾٝٗا سٌِ يقٟا َا ،امل٬ٝؿٟ عٌل ايوابع ايكلٕ بإإ ٚاْٗٝاكٖا ؿٔاكاتا

 ٖقٙ ٕأ ٖٛ ب٘ ايتوًِٝ ٜٓبػَٞا ؟ َلٸت بٗا اييت تش٫ٛايت ٖٞ َاٚ؟ عًٝٗا ٚقع

 ناْت ْٗاأ مبع٢ٓ، امل٬ٝؿٟ عٌل ايتاهع ايكلٕ ست٢ ٚكانـ٠ مث١ً ناْت اؿٔاكات

 ايعامل ض هلاتعلٻ ١ُـَ ٍٚأٚ، ايعامل يف ٚؼ٫ٛت تػريات َٔ وٌِ َا نٌ عٔ غاؾ١ً

 ايجأَ ايكلٕ ٚاػلأ يف ٗاؿػً عٓـَا ،َِل ىلإ بْٛابلت ْابًٕٝٛ ؿػٍٛ ٖٛ ه٬َٞاٱ

 .ؾلْوا يف املطبٛع١ ايعلب١ٝ ايهتب َٔ ّانبري ّاٚعـؿ ،عامل ١٦َ َع٘ ٚدًب ،عٌل

 ٜـٜٛيٛد١ٝاٱ ٕإ .نيًًُُوي عع١ُٝ ١ُـَ اؾـٜـ٠ ايجكاؾ١ ٖقٙ َٛاد١ٗ كـ ناْتؾ

 قـ نإٚ .عًُا١ْٝناْت  بٌ، َوٝش١ٝ ٜـٜٛيٛد١ٝإ تهٔ مل بْٛابلت بٗا دا٤ اييت

ا ػامت ْبٝٓٸ ربْعت املوًُٕٛ مٔ ْٓا٭ ;ستُّا املٓاؾو١ باعجّا ع٢ً املوٝشٞ ايـٜٔ ؿػٍٛ

 ايتايٞبٚ، مبلس١ً ١ٝاملوٝش ع٢ً ْتكـّ ع َٝتاؾٝنق١ٝ ْعل ٚد١ٗ َٚٔ ع ْٓاإ ٟأ ،ا٭ْبٝا٤

 ايبْٛابلت١ٝ ٜـٜٛيٛد١ٝا٭ ٕإؾ ٖٓا َٔ. مبلتب١ تًٝٗا املوٝش١ٝ ٕأ تل٣ ه١َٝ٬اٱ ؾايق١ٖٝٓ

، يف ايػلب نبري٠أسـاخ  ٚقعت ؾكـ آػل َٔ داْبٚ .عًُا١ْٝٚ ١ٓٝؿٜ ٫ ٛيٛد١ٜٝـأٜ ٖٞ

 اْتِاك ىلإ ؿتأ ٚاييت ،عٌل ايواؿي ايكلٕ يف ايهبري٠ ايـ١ٜٝٓ ٬ُساتاٱ :ٗاَٚٓ

ايِـ١َ  ايؿلْو١ٝ ايجٛك٠ ٚناْت. ايبابا قب١ٔ َٔ ايهٓٝو١ ؼلكٚ ،ايًٛثل١ٜ اؿلن١

 ايكلٕى ي٘ َٔ ايقٟ أهٸ ،(Colonialism)ايجا١ْٝ، ثِ ظٗٛك ا٫هتعُاك ايهٛيْٛٞ 

يف ايعامل  لّاَ٪ثِّأٟ َٓٗا  ٜهٔ ملٚ ،١ٝايِٓاع اي١ٔٗٓ َٔ ت٬ٖا َٚا، عٌل ايجأَ

قـ ٚقعت ؼت  ايػلب١ٝ غري ـٍٚعٓـَا ناْت اي ثريأت اهل نإٚقـ . اٱه٬َٞ

 ايربٜطاْٝني بني ايِلاع َٝـإ ٜلإإغـت ٚ ،اهلٓـ ع٢ً ايربٜطإْٝٛ وٝطلؾ، ا٫ست٬ٍ
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ايبًـإ  ٚقـ ُـَت .ّٜٔاأ ايربٜطاْٞ ا٫ست٬ٍ ٚطأ٠ ؼت َِل ُٚاكت، ٚايلٚي

ـٻ ٖٓا َٔٚ .ايعجُا١ْٝ رباطٛك١َٜاٱُـ١َ عٓٝؿ١ بعـ اْٗٝاك  اٱه١َٝ٬  بعضت تِ

 ٙ،عبـ قُـايٌٝؽ ٚ ،ؾػاْٞا٭ ايـٜٔ مجاٍ نايوٝـ ،٬َع١اي ا٫ه١َٝ٬ ايٌؼِٝات

ٌٸ ًبشح عٔي  ايـٜٔ مجاٍ ايوٝـ طلسٗا اييت ه١ً٦ا٭ ٕأ ٖٛ ْٞتباٖا ثاكأ ٚايقٟ .س

 سٍٛ قا٥ُّا ٚاؾـٍ اؿـٜح ماٍ ٫ٚ ،ٕاٯ ست٢ َطلٚس١ يتام ٫ عبـٙ قُـايٌٝؽ ٚ

 َٓاهبّا س٬٘ لـ مل ٕاٯ ىلإٚ اؾـٍ ٖقا ع٢ً عاّ ١٦َ تَٔيكـ  .ٚايتذـٜـ ُاي١ا٭

 .يًًٌُه١

 

 وٍاغ١ ا٥خت٦ف بني ا٧دٖاُ الػسقٗٛ ٔالػسبٗٛ ـــــــ

 ٚسٝح َٔ ايػلب١ٝ ؿٜإٚا٭ ايٌلق١ٝ ؿٜإا٭ بني ّااػت٬ؾ ٖٓاى ٕأ ٜبـ 

 ؟ا٫ػت٬ف ٖقا ٌأْ ٜٔأ َٔ .ّٜٔاأ ايٌهٌ سٝح َٚٔ ُٕٔٛ،امل

 ـٸ َتٌاب١ٗ بلا١ُٖٝٝاٱ ؿٜإا٭إٕ  ،دٌأ  ّأ ايٝٗٛؿ١ٜ ناْت هٛا٤، ّاد

ـٸ ػريٚا٭ .ه٬ّاٱ ّأ املوٝش١ٝ ، ايكـِٜ بلاُٖٝٞاٱ ايـٜٔ َٔ دن٤ ْ٘أ يٓؿو٘ عٜٞ

، ٚقاهّٝا عِبّٝا ٜهٕٛ ٕأ ميهٔ ٭ٕ )ٜٗٛٙ(; ٝٗٛؿ١ٜيً ٖٞ ايٓوؼ١ املٗقب١ املوٝش١ٝٚ

 دٝاْٞ ٜطايٞاٱ يًؿًٝوٛفٚ. اٱْواْٞ ايٛاقع يفـّا أُبض إْواّْا َتذوِّ املوٝض يهٔ

ـٷ طلغٷ ؾاتُٝٛ  .يًـٜٔكاهٞ اي ٌهٌاي ٖقب ؾكـ املوٝش١ٝ ٤فٞ َع :ؾٝ٘ ٜكٍٛ يطٝ

 َا: قايت ْٗاأ املباؿ٨ ٖقٙ ٚىلأٚ .ملباؿ٨ ع١ًُٓ اجملتُع تـٻَٗ املوٝش١ٝنقيو ؾإٕ ٚ

 ،سواب٘ اـاْ َُٓٗا ٚاسـ هٌي ادعٌ ٜعين ٚفيو، هلل هلل َٚا ،يكِٝل يكِٝل

تًو  ػًعأْ٘  ٜعين، ْوا١ْٝاٱ ِٛك٠اي ٚيبى ،ْواّْاأُبض بقات٘ إ إٕ اٱي٘: ٚايجا١ْٝ

 ٓعِاي ْٗٝاك٫ بـا١ٜ ناْت املوٝش١ٝ ٕأ ٜعتكـ ؾاتُٝٛ ٕأٟ إ، اؿاي١ ا٫ْتناع١ٝ ايػآب١

 ٚدّٖٛا ٖٓاى ٕإؾ فيو ىلإ َٔاؾّا .بايبشح ٠دـٜل طلٚس١قٙ أٖٚ .١كاهٝاي ١ٝايـٜٓ

 ايًػ١ٜٛ; ٍُٛا٭ سٝحَٔ  ٚأ ثكايفَٔ سٝح  هٛا٤ ،ايج٬ث١ ؿٜإا٭ ؾٝٗا تٌرتى نجري٠

ؾك٘ ايًػ١ ) (philology) ٛيٛدٝاًايؿٝ عوب ايعلب١ٝ ىلإ قلٜب١ ايعرب١ٜ ايًػ١ ٕ٭

 .ايٓب٠ٛ بتاكٜؽ ٜعتكـ ن٬ُٖا ٕ٭ هطٛكٟ;ا٭َٔ اؿٝح  ٜتٌابٗإ ٚنقيو. ايتاكىٞ(

ٜلاْٝني اٱ ٕأ ؾٝ٘ ًو ٫ ٚمما .اهلٓـ١ٜثِ ا٭ؿٜإ  ،١ٜٝلاْاٱ ؿٜإا٭ َكابًُٗا يف ٜٚكع
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 ٚأ ايجا١ْٝ يؿ١ٝا٭ يف ٚاسـ فتُع يف ناْٛاكـ ؾ .ٚاسـ عِل يف َعّا ناْٛا اهلٓٛؿٚ

 ناْٛاٚ، ٜلا١ْٝإاهلٓـٚ ّاقٛا٭ :هلِ ٜكاٍ نإ ست٢ ،املوٝض ايوٝـ ٬َٝؿ قبٌ ايجايج١

 اييت ٖٞ ١ٝتٜهلايوٓو ًػ١اي ٕأ ىلإ َٔاؾّا .هل١اٯ َٔ نبري٠ فُٛع١يف  ٌٜرتنٕٛ

يف  عٜلاْٝني اٱ ٕأ علفْ ٕأ بأي ٫ٚ، ١ٝ٥ٚهتاا٭ ًػ١اي تـاٍٚ ع٢ً هاعـت

 ٚهتاا٭ تلمج١ ناْت ٖٓا َٔ .١ٝ٥ٚهتاا٭ ايًػ١ ٕٜعلؾٛ ٜهْٛٛا مل ع ايواهاْٞايعِل

 ٚهتا١ٝ٥ا٭ يًػ١ا أقلَٔ  ٍٚأبٕٝٛ ٚٚكنإ ا٭ٚ .ْاق١ِتلمج١  الپهلوية ايًػ١ ىلإ

ىل إ املٓوٛب١ غاْٞا٭ ٖٚٞ ،«گات» ايع يػ١ ٬َسع١ ٚعٓـ .ت١ٝايوٓوهلٜ مبواعـ٠

 يف ػتنينا٭ ايًػتإ ؾٗاتإ تني.تكاكبَ ُٖاـل اهلٓـ١ٜ «ريگودا» أْاًٝـٚ، مكاؿًت

ٕٔ يف ناْٛا بُٗا كنيايٓاط ٕأ ع٢ً تـٍ ايًػتني بني ايٛثٝك١ ايع٬ق١ ٖقٙ .ايٛاقع  َا مَ

 ؾبعِٔٗ ;ػنيامل٪كِّ بني دـٍ ٌٸق ُاك مكاؿًت ٫ٚؿ٠ تاكٜؽ ٕإؾ فيو ىلإ َٔاؾّا َعّا.

 ايجأَ ايكلٕ يف ٫ٚؿت٘ دعٌ ػلاٯ ٚايبعض ;امل٬ٝؿ قبٌ ايواؿي ايكلٕ يف ٫ٚؿت٘ اعترب

 ع تلدع «ت» عاي يػ١ ٕأ ىلإ لؿؾٖاك داَع١ يف ٜلاْٝاتاٱ هتافأٜقٖب  بٌ امل٬ٝؿ.ق

 ٚيػ١ طكٛي َٔ قـّأ ْٗاإ أٟ، امل٬ٝؿ قبٌ ايجا١ْٝ يؿ١ٝا٭ ىلإ ع ايًػ١ عًّٛ عوب

 ؾًوؿّٝا َٚٓٗذّا ،ؾ٬طّْٛٝاؾهلّا أ تٛاد٘ «» عاي أغاْٞ تكلأ ؾعٓـَا .«ريگودا»

مل  اٚمل .نبري ىل سٍـّإ ؾ٬ط١ْٝٛأ ايًػ١ قٙهل ناْت ايل١ٜ٩ ايه١ْٝٛٚ .ّاعايٝ ػلٜـّٜا

 ىلإ فٖب ْؿو٘ ؾ٬طٕٛأ قبٌ ؾ٬ط١ْٝٛا٭ بٛدٛؿ ِٜـمإٔ  «ؿاْورت» َرتمجٗا ٜوتطع

ـٸّ ٖٓا َٔٚ .ؾ٬طٕٛأب لّاَتأثِّ نإ مكاؿًت ٕأ  ٕاؿكٝك١ أٚ. مكاؿًت ٫ٚؿ٠ تاكٜؽ ق

 ، قـ«ٌؿَٚنٜ» عجٗااييت  تكع يف ايٓعاّ ايج٬ثٞ، اييت ١ٝبٚٚكأ ع اهلٓـٚ هل١اٯ مجٝع

ٜلإ إ ثريأت ٚنإ. ػلٜـ١ٜ َؿاِٖٝ ىلإ اينكاؿًيت ٜلاْٞاٱ ايؿهل يف ؼٛيت

 ،ٚاملًو ،(ايٌل) ايٌٝطإ َٚؿّٗٛ ،ػل٠باٯ عتكاؿا٫ :قبٌٝ َٔ ٜلا١ْٝ،اٱٚاملعتكـات 

قـ أًاك ٚ. ايٝٗٛؿٟ ايؿهل يف دـّا ّانبري، «» املوتكِٝ ايِلاط َؿّٗٛ ٚست٢

ٟٸايٝٗٛؿ يف ؿكاهاتِٗ إ ٜلإ إ ٜلإ، ٜٚعٛؿ اكتباطل٠ بإناْت ايٝٗٛؿ١ٜ َتأثِّ سٍـّ ىل أ

 املوٝش١ٝ ٕأ ٚأْا أك٣ .ٜلإ، ٚإىل ايع٬ق١ ايـا١ُ٥ يًٝٗٛؿ بإنٛكَٚ ىل عِل١ٜ إايٝٗٛؿب

 ايؿلمإٕ . أّٜٔا ه٬ّيٲ سٌِ َا ٖٚٛ، بٛاهط١ ايٝٗٛؿ بقيو لتثٻأت ػل٣ا٭ ٖٞ

 ١تٛسٝـٜ ؿٜإأ ؿٜإا٭ ٖقٙ ٕأ ٖٛ ػل٣ا٭ ؿٜإٚا٭ بلا١ُٖٝٝاٱ ؿٜإا٭ بني هاهٞا٭
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ّٸا٭ باملع٢ٓ  اهلٓٛؿ ٕإ :َج٬ّ ٜكاٍ ؾ٬ .ّأٜأ ـ٠َٛسِّ ؿٜإأ ٖٞ ػل٣ا٭ ؿٜإا٭ طبعّاٚ .ػ

 لٚاٜعبِّ ٕأ ميهٔ ػل٣أ هل١آ يـِٜٗ ٖقا تٛسٝـِٖ داْب ىلإ يهٔ، َٛسـٜٔ يٝوٛا

يف  ٛدـ٫ ت بلا١ُٖٝٝاٱ غري ؿٜإا٭ يف ايتعـؿ١ٜ َٔ ْٛع ٗٓاىؾ .ٚايِؿات مسا٤با٭ عٓٗا

يف ٖقٙ  ٕ٭ ل;أنج تواَضؿٞ تًو ا٭ؿٜإ طغري ا٫بلا١ُٖٝٝص ؾ .بلا١ُٖٝٝاٱ ؿٜإ٭ا

ـٸ هب٬ّ ؿٜإا٭ ـټ ٬ّٚتكبټ ،ؿ٠َتع  ؾٝٗاٚ ،كسب١ ملا ناْت ١ٜٚؾاهلٓـ .اٯكا٤ٚ تعتكـاؿ امليتع

ـٸإ ،ايتكبٌ َٔ ساي١ ُٻ ىل س  ؾلٚع سـأ بٛفا بايٓشٛ ايقٟ اعترب، ؾٝٗا بٛف١ًٜت ايؼ

 ،هل١ل اٯبتهجټ ّااعتكاؿيف ٖقا اؾاْب  ػـا ايوبب قهل، يًتًٌٔٝ دا٤ ٟقايٚ ،ؾٌٝٓٛ

ـٸٜٔ، إـٛسِّامل يٜ٘تذ٢ً بإ ،ٜينٌّؿ اؾاْب اٯػل سِلٷ يفٚ .يف ا٫عتكاؿ ايتعـؿ١ٜٚ  ىل س

 ؿٜإا٭ َٓبجك١ َٔ (ايٌُٛي١ٝ) (Totalitarisme) ١ايتٛتايٝتاكٜ ١ْعُا٭ مجٝعا٫ؿعا٤ إٔ 

تٓوذِ َع ٖقٙ  ؿٜإا٭ ًومشٛي١ٝ ت ٕ٭ غريٖا; ّأ املوٝش١ٝ ناْت هٛا٤، اٱبلا١ُٖٝٝ

 يف ا٫َا١َ ٕإ سٝح، لّاَ٪ثِّ ؿٚكّا ًعبت ايتٌٝعيف  َا١َاٱ ٕأ ا٫عرتاف ٚهب. اؿاي١

 ايبٛف١ٜ :ٍٚا٭ :قوُني ىلإ تٓكوِ ايبٛف١ٜ ٕ٭; يبٛف١ٜؿٚك املٗاٜا١ْ يف ا ٟ٪ؿت ه٬ّاٱ

 امللنب١: بايوٓوهلٜت١ٝ) و٢ُ باملٗاٜا١ْامل كوِاي :ٚايجاْٞ ;١ٜكٛهطأٖٚٞ  ،ايكـمي١

ٜكَٕٛٛ  «ْريؾاْا» ايع َلس١ً ىلإ ايبٛفٜٕٛ ٌِٜ ؾعٓـَا .«اهاتٛ» عاي طلٜك١ٚ ،(ايهرب٣

 اهتُلاك ه٣ٛ ٤ٞبٌ تعتكـ ٫ٚ ايٛدٛؿ تٓهل ايبٛف١ٜ ٕإ سٝح، ط١اايٛه ٚكبـ

، ايٛدٛؿ ِٜٖٛ ايقٟ ٖٛ ايًشعات ٖقٙ ٚاهتُلاك ،َتعاقب بٌهٌ تعٗل اييت اتعايًش

ٜبـٚ  ٘ؿٚكت إفا ايقٟ اؾُل ٚأ، ٣ػلا٭ بعـ ٠ٚاسـ تتاىل اييت ايبشل َٛازأ :َجٌ

 «مساهاكا»ٚ ّاُٖٚ ٫إ يٝوت ايـْٝا ٕأ تعتكـ ؿكٝك١ا يف ايبٛف١ٜ ٕإ. نشًك١ ٌَتع١ً

(samsara)، ّټَكابٌ فيو ؼلټ ٜهٕٛ ٚهٛف ،أٚ علّا َتعاقبّا  بعٖٚٛ َا ٜعلف  ،ك تا

 ٕ٭ ;بايبٛف١ٜأنجل َٔ فٟ قبٌ  ٜٗتِ ايّٝٛ ايػلبٞ ايعامل ٕأ َلا٭ يف ـٜعلاي .«ْريؾاْا»

 َلا٭ٚ .َطًك١ سكٝك١ ١أٜ اٗؾٝ تٛدـ ٫ٚ ،كٝك١اؿ يف بٛف١ٜ أُبشت ايّٝٛ اكٜٝاملٝتاؾٝن

َٓش٢  تٓشٛ ايّٝٛ عامل يف ايه١ْٝٛ ايل١ٜ٩ ٕأ ٖٛ ايكاؿّ بٞانت يف هأتٓاٚي٘ ايقٟ

 أ١ٜ ؾٝ٘ ٫ٚتٛدـ ،َبعجل ٚعامل ،ايًشعات لتهجټ عامل ٖٛعامل ايّٝٛ ؾ .بٛف١ٜاي ل١ٜ٩اي

 نٛاْتِ ٚقإْٛ ايٓوب١ٝ قإْٛ: ٜٔاعـ َٔ فيو أّٜٔا ػلاٯ ٖٛ ٚايعًِ. َطًك١ سكٝك١

ٚإٔ ؟ ٫ ّأ َٛدٛؿ ايع١ًٝ قإْٛ ٕأ ٌٖ لفعٜ ٫ اٱْوإ ٕأ ىلإ ٜؿٔٞ ٖٚقا .غريٖاٚ
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 يف ايلا٥ذ١ ؾهاكا٭ مجٝع ٕإ؟ ٜهٕٛ ٫ ٚأ ٜهٕٛ؟ ٫ ٚأ وـخ ٕأ ميهٔ َا ٦ّٝاً

 .ٝنيايػلب َوتعقب١ َٔ قبٌ ايبٛف١ٜ ػعٌ ايّٝٛ عامل

 

 ا٧دٖاُ بني الٕحدٚ يف ادتِٕس ٔا٥خت٦ف يف التىعّسات ــــــــ

 ٛأٌٜٓ ٜٔأ ؾُٔ ؿٜإا٭ بني اؾٖٛل١ٜ ايٛسـ٠ َٔ ّاْٛع ٖٓاى ٕأب ُٓاهًٖ ي 

 ؟س٦ٓٝق ؿٜإا٭ يف ايتؿاٚت

 ع ّٜٔاأ ايٓكط١ بٗقٙ ايعلؾا٤ ٚقـ اٖتِ ع عتكـأ يهٓين .ؿكٟأ ٫ كٝك١اؿ يف 

 غ٬ف ّا،ثكاؾٝ َع٢ٓ ٜتُٔٔ ايجاْٞ ٕإؾ، ٚايلبٛب١ٝ ي١ٖٝٛا٭ َؿّٗٛ بني ؾلقّا ٖٓاى ٕأ

 انٗاكت َاٜورت ؾلم ٚقـ. ّٜٔاأ ا٤علؾاي ب٘ ٍٛكٜ َا ٖٚقا .تعني ب٬ َطًل ْ٘إؾ ،ٍٚا٭

 تعين ايجا١ْٝ يهٔ ،ايعاّ باملع٢ٓ ي١ٖٝٛا٭ ٖٞ ٚىلؾا٭، (deus) ؿ٥ٛي)ٚ (تاي ؿ٥ٞ) بني

 .ايتؿاٚت ٖقا ىلإايعلؾا٤  مجٝع ايتؿت ٚقـ .ّٜٔاٖقا ايتُٝٝن أ علبٞ بٔبٌ اكٜٚ .املوٝض

 ٚبني، ي٘ ٔعٝټت ٫ ايقٟ ،اـٓج٢ اٱي٘ ٖٚٛ ،(بلُٖٔ) بني ًاْهاكا مؾلٻ ٚنقا

 ي٘اٱع٢ً  «Gott»ٚ ١ٝيٖٛاٱع٢ً  «Gottheit»ٜـٍ  ملإا٭يف كأٟ ٚ .ايعٝين ي٘اٱ (ؾٌٝٓٛ)

ٖٛ  إ٫ٖ٘ ٜعترب ٚاسـ نٌ .عٓٝـ ُلاع ايع١ٝٓٝ ١هلاٯ يف ا٫ػت٬ف َٝـإ ٕإ. ٔاملتعِّ

 ٜتعاىل بل١ٜ٩ ٜتش٢ً اؾُٝع نإإفا  لٜتشٖك ٕأ ؿٜإا٭ بني يًشٛاك هٔميٚ .ؾٌٔا٭

 .ايعلؾا٤ يـ٣ سا١ًُ بايتأنٝـ ٖٚٞ. ي١ٖٝٛا٭ َٛٓٛع يف اؿاٌُ ايتُاٜن ٖقا عٔ ؾٝٗا

يهاْٛا  دٓب ىلإ دٓبّا َجاهلِأٚ ًٚاْهاكا علبٞ ٚابٔ انٗاكت َاٜورت دًى ًٛؾ

 ؿٕٚ ٚايٓناع اؾـٍ ؿٌِ ؿكد١ ايل١ٜ٩ ٖقٙ عٔ ٖبطٓا يٛ ٚيهٔ. َتٛاؾكني َٚتٛا٥ُني

 املوًُٝني ٚبني، وتاْتتٚايربٚ وٝايهاثٛي َٔ املوٝشٝني بني ُلاع ٗٓاىؾ .ًٓو ؿ٢ْأ

 قيون اؿاٍ يٝىٚ .ػل٣ا٭ ايـٜاْات تباعأقا٥ِ بني  ايِلاع ٖٚقا، ٚايو١ٓ ايٌٝع١ َٔ

 ًاْهاكا ٜـ ع٢ً ايجأَ ايكلٕ يف ػل٣أ َل٠ اهلٓـٚهٞ ايؿهل سٝٞأ يكـ .اهلٓـ يف

ايبٛفٟ  نإ .ٚاملٓاق١ٌ اؾـاٍب ايبٛفٜني ْقاىآ اهلٓٛؿ ٖنّ ٚقـ .ٚنَٛاك٬ٜ ٚكاَاْٛدا

ىل املكـاك ٚإ .ٓكاَٚاي بايبشح ٜٚبـإٔٚ ،ٓـٚهٞاهل عٓـ ٚهًوٕٛ ت٬َقت٘ َع تٞأٜ

 .كسب١ ب٬ؿ اهلٓـؾ .ايب٬ؿ تًو يف ٚػ١ٌْٛ ُلاع ٌِمل و اهلٓـ تاكٜؽَٔ  ت٘قلأايقٟ 
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 وَ وعاِس ا٥خت٦ف ـــــــ

 ٚايتواَض ،ػلاٯ ٚقبٍٛ ،عـؿ١ٜتاي :َجٌ ،ُٚافا٭ يف ايتُاٜن ٕإ، ٖٛ 

، هاه١ٝأ ممٝنات ٖٓاى تٛدـ ٚيهٔ .ؿٜإا٭ بني ايتُاٜن َوتٜٛات َٔ َوت٣ٛ

 ّْ ٫ٚ ْيبٸ ٚدٛؿ ٚعـّ ،املتعني غري ي٘ٚاٱ ،ايتذلٜـ١ٜ ايل١ٜ٩ بك٠ٛ نا٫تِاف

 ٚايّٓ ايٓيب ٚدٛؿ ػل٣أ د١ٗ َٚٔ، ايٌلق١ٝ ؿٜإا٭ يفايّٓ  ١اكىٝتٚثابت،  مساٟٚ

. بلا١ُٖٝٝاٱ ٚأ ايػلب١ٝ ؿٜإا٭ يف ْوإاٱب ايٌبٝ٘ ي٘ٚاٱ مل ٜرتى ٦ًّٝا، ايقٟ ايكاطع

 غري اتايجكاؾ ٚأ اؾػلاؾ١ٝ ايعٛاٌَ ىلإ فيو ٜعٛؿ ٌٖ ؟ايٌاهع ا٫ػت٬ف ٖقا نٌ ملافا

  ؟َٔ أٜٔ ٌْأ ع سكّا ع ٖقا ا٫ػت٬ف ايهبري؟ اجملتُعات تًو توٛؿ اييت ايـ١ٜٝٓ

 بني َا ؿٜإأ َجٌ ست٢، ؿٜإا٭ مجٝع ؿكاه١ ٫بـ َٔ .ؿكٟأ ٫ كٝك١اؿ 

ـٸ قـمي١ ٖٚٞ .ايوَٛلٜنيأؿٜإ ٚ ،ايٓٗلٜٔ  ايوبٌٝ .ٌَاب١ٗ هاطريأ ؾٝٗا ػـ ،ّاد

 ا٫هتعا١ْ ٖٛ عِلٟ هًٛبأب ا٫ػت٬ف ٖقا تؿوري ػ٬ي٘ َٔ ميهٔ ايقٟ ايٛسٝـ

 َاأٚ  ،ايُٓافز ٚايطلم ا٭ٚي١ٝ ىلإ ايعٛؿ٠ بٔلٚك٠ ٜكٍٛ ايقٟ ،ْٜٛر ناكٍ بٓعل١ٜ

ُٸ  ّافإ ؾًٝنَٓا، ايكـمي١ ٚايٌعٛب قٛاّا٭ يـ٣( archetype) «اٯكنٝتٝب» بع ٢ٜو

 ؟ايٝٗٛؿ ٚأ علباي ع٢ً سان١ُ ناْت اييت ايعك١ًٝ ٖٞ َا يٓل٣ تًو ايُٓافز ىلإ ايلدٛع

 ْل٣ ايٓٗلٜٔ بني َا ٚب٬ؿ هَٛل سٔاك٠ ىلإ كدعٓا ؾًٛ؟ ْقاىآ ايوا٥ـ٠ ايق١ٖٝٓ ٖٞ َٚا

 ناْٛا بٝنيٚٚكأٚ ع اهلٓـ ٕأ ٜبـٚ .ب١ٝٚٚكأ ع اهلٓـٚ اؿٔاك٠ َٔ قـّأ اؿٔاكات تًو ٕأ

 َكابٌ يف ،نايرببل، دـٜـ٠ ًعٛب ِْٗأ ٜعين َا ،امل٬ٝؿ قبٌ ايجاْٞ ايكلٕ يف ٜعٌٕٝٛ

 ىلإ تٌِ «ٖٚلابا ؿاك َٖٛٓذٛ»ايع ثكاؾ١ ٕإ سٝح ،اهلٓـ :َجٌ ،َٓٗا قـّا٭ اؿٔاكات

 هَٛل سٔاك٠ ٫ٚسعٓا ،د١ٗ َٔ اؿٔاكات ٖقٙ ٫سعٓا ؾًٛ .امل٬ٝؿ قبٌ ه١ٓ يؿٞأ

 ّا عـٜـ٠ٚدٖٛ اؿٔاكات ٖقٙ بني ٕأ يلأٜٓا، ػل٣أ د١ٗ َٔ ايكـمي١ ٜلإإ يف ٬ّٜإٚ

 .١ٝبٚٚكأ ع اهلٓـٚ ًعٛب ثكاؾ١ يف لـٖا ٫ ٌَرتن١

 

 جِٕس الدَٖ ـــــــ

 ٛعٔ ايٓعل ؾبػض .ؿٜإٮي ايٛسـ١ٜٚ ايل١ٜ٩ ىلإ ْلدع يٛ قاسبٸ ،مسشتِ ي 

ٖهقا  هاهّاأ ٜٛدـ ٌٖٚ ؟ايـٜٔ دٖٛل يف املٛدٛؿ٠ ايٛسـ٠ سكٝك١ ٖٞ َا ايؿلم ٚدٛٙ
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 ؟ٚاسـ دٖٛل

 ايـٜٔ ايٌاَين  يف ست٢ ،دٌأ«Shamanism»(4)، ْعلؾ٘ ًهٌ قـّٖٚٛ أ 

 يـأ عٌلٜٔ قبٌ ؾلْوا دٓٛب دباٍ يف نٗٛف تاكٜؽعٔ  نٌـ ؾكـ .ٕاؿٜا٭ َٔ

 كا٥ع١ كهّٛ ع٢ً ايهٗٛف تًو يف عجل . ٚقـاؾًٝـٟ ايعِل ىلأٟ إْٗا تعٛؿ إ ،ه١ٓ

 ِٖٝاؿَ ؾٝٗا إن ٚستُّا، ايهٗٛف تًو عُل يف َٛدٛؿ٠ ايلهّٛ ٖقٙ ٚناْت، دـّا

 ٚيهٔ، املكـي َلبا٭ َباًل٠ ع٬ق١ ي١ًٌُٝٓ ٕإ .مش١ٝٓ ع٢ً ٚد٘ اـِْٛٚ ،ؿ١ٜٝٓ

 ٕإؾ، ؿٜإا٭ بٗا َلت اييت املٓعطؿات بعـ ظٗل ي٘اٱ َؿّٗٛ ٕإ سٝح، ي٘يٝى ؾٝٗا إ

 ايجكايف ي٘اٱ ػُِٛٝات ٕعتكـ أٚأ. ي٘ ع١ٝٓٝ ٫ املكـي َلا٭ ٚأ «Sacred» ايع َؿّٗٛ

 ٕإؾ، ؿٜإا٭ بني ٬فتػا٫ ايوبب يف ٖٛ ،غريِٖ ّأ املوًُني ٘إي نإ هٛا٤ ،َٚناٜاٙ

 عـّ ٜعين ٫ طبعّا، َعتكـاتٗا يف ي٘اٱ ٚدٛؿ عـّ ٖٛ ب١ٝافاؾ بٗقٙ ايبٛف١ٜ نٕٛ هبب

 ٖقٙ تربعأ ْاأ .ق٣ٛأ بٌهٌَٛدٛؿّا  ٜهٕٛ قـ بٌ، َكـي ٤ًٞ ٚدٛؿ عـّ ي٘اٱ ٚدٛؿ

ٌٸ ثكاؾ١ٝآهل١  هل١اٯ  .اـاْإهلِٗ  قّٛ ٌيه .قّٛ تلتبط بجكاؾ١ ن

 اؾٖٛل ٖٛ املكـي َلبا٭ ا٫عتكاؿ ٕأ ْوتٓتر ٕأ ميهٔ فيو ع٢ً بٓا٤ 

 ؟ؿٜإا٭ بني املٌرتى

 ِعِا٭ اٙمبعٓ ٚيهٔ، ْع. 

 ْطًب ٕأ ميهٔ ٌٖ ؿٜإا٭ بني املٌرتى «املكـي َلا٭» ع٢ً نٝـأايت َع 

  ؟ًها٫ّإ فيو ٜجري ٫أ؟ ًُٜٙٗٛ ٕأ ايجكايف ي٘اٱب ٕٚكـٜعت ايقٜٔ َٔ

 ١ٜعٓٛامل مٛ يف سلن١ هإ٭َل ي تٛد٘اي ايكلٕ قاهل نتب يٛ ْ٘أ ظٔأ 

 ايعامل املعاُل يفاملٛدٛؿ٠  ١ٝـٜٓاي ُاعاتاؾ عـؿ ٕىل أاْتبٗتِ إ ٌٖ ؿكٟأ ٫. ؾكط

 ٕأ ميهٔ ٫ ٚمَإ عِل نٌ يف ا٫ْوإ ٕأ ؾٝ٘ ٫ًو مما .نبري بٌهٌ ؿامؿا

 ،قـمي١ ُبشتأيف ٚٓعٗا اؿايٞ  ايتاكى١ٝ ؿٜإا٭ ٕأ ٚمبا، َكـيأَل  بـٕٚ ٜعٍٝ

 ػطل ٚبعٔٗا ،ػل٣أ هبٌ ىلإ ْوإاٱ اػ٘، ٖقٙ ْوإاٱ اد١ؿ ًٍٛيـٜٗا اؿ ٚيٝى

ـٸ  .ّاد

 ٚست٢ ،ْوإاٱٖقٙ ع١َ٬ ٚدٛؿ ػًٌ ٚساد١ قطع١ٝ يـ٣  ٕإؾ نإ ٚنٝـ

 ْ٘أ ُشٝض .دٛفأ فتُع ٖٛ يف اؿكٝك١ اهلا٥ٌ ايتطٛكنٌ ٖقا  َع ايػلبٞ اجملتُع
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 ُٔإا٭ؿ٢ْ َٔ اي ـٸباؿ ٜتُتع ٚاؾُٝع ،ايؿلؿ١ٜ اؿل١ٜ ملٌه١ً س٬٘ أبتهل

 عٔ املوٝش١ٝ عذنت ٚملا .١ٜٛاملعٓ ىلإ عاد١ ٖٚٞ ،ؾاكغ١ سٝاتِٗ ٚيهٔ، دتُاعٞا٫

 ايٝٛغا َـاكي ىلإ ايػلبٞ ْوإاٱ ٜتذ٘ ٕأ ايطبٝعٞ ؾُٔ املعٟٓٛ ايػقا٤ ٖقا تأَني

ـ٣ َ ٫سعٛا .ناهتاْـا ناكيٛي نتب ىلٚإ، ايباط١ٝٓ املعلؾ١ ٚطكٛي ٚايبٛف١ٜ

ٕٛ ايهتب ٖقٙ .«ػٛإ ؿٕٚ» اييت ٜتُتع بٗا ب١ٝفااؾ  أٟ ،ايٌا١ََٝٓٔ  تتشـخ عٔ م

 ٚايكاك٠ هٝبريٜا يفٚتٛدـ ايٌا١َٝٓ نقيو  .ههاْٗا ا٭ًُٝنيٚ اي٬ت١ٝٓٝ َلٜهاأ ؿٜٔ

ا هرتايٝأههإ  ٜعتكـٚ .ا٭ًُٝني هرتايٝاأ ههإ ٖٛ ؿٜٔ ٚنقا ،َلٜه١ٝا٭

 ايتؼاطل طلٜل عٔ ايؿهل ٜٓتكٌ ٕأ ٫بـٚ ،ؾكط ػٓا٤يًدٝـ  ايه٬ّ ٕا٭ًُٝني أ

 هلا تًو اؾافب١ٝ يف اييت ايٝابا١ْٝ اؿلب ٚؾٕٓٛ ٚايٝٛغا بٛفا تعايِٝ ٕإ .ايلٚغ ٚفبقبات

 ٝني.ًػلبايلٚس١ٝ ي اد١اؿ ع٢ً ًٛاٖـ ٗانً ايػلب

 

 الدَٖ ٔاملعٍٕٖٛ، وعامل ز٣ٖٛ جدٖدٚ ــــــ

 ؿنَِلا ٕأ ٜبـٚٚ .١ُٜعًٓٛاملوتكبٌ ي ٕأ ع٢ً ؿا٥ُّا ت٪نـٕٚ ْتِأ َٔ 

 ايـٜٔ بني تؿلقٕٛ نٝـ نقيو نإإفا ؾ، امل٪هواتٞ ايـٜٔ ٖٛ يٝى املع١ٜٛٓ

 ؟ل١ٜ٩ ايه١ْٝٛ املع١ٜٛٓيً ن٠ُِّٝامل املعامل ٖٞ َا :ػل٣أ ٚبعباك٠؟ ١ٜعٓٛٚامل

 تػريٜ ٫ٚ ،١بـٜا٭تُتع بايقٟ ٜ ايـٜٔ َٔ اْبٖٞ فيو اؾ ١ٜعتكـ إٔ املعٓٛأ، 

 تعًلتٚ ،ؿا٥ُّا ٛدٛؿ٠امل غريٖا،ٚ ٚاملعاؿ املبـأ نُؿّٗٛ، ٕااينَتػريات  تبعٜ ٫ٚ

 ايعلؾا٤ مجٝع اهتكلأْا ؾًٛ .ٚتتٌاب٘ يف ناؾ١ ا٭ؿٜإ ،ْوإٛدٛؿ١ٜ يٲاي بعاؿٝا٠

 املوٝشني َٔ ٚأ ايٝٗٛؿ َٔ ،ايػلب َٔ ّأ ايٌلم َٔ ناْٛا هٛا٤ ،ايعامل يف ايهباك

ـٸ َتكاكب هاه١ٝا٭ يًكٔاٜا ٚتؿوريِٖ ؾُِٗٗ ٕأ ي٬سعٓا ،املوًُني َٔ ٚأ ، ّاد

 تطؿض ست٢ ٚاينَا١ْٝ ايتاكى١ٝ اٜاٚايكٔ ٚايكإْٛ ايؿك٘ َوا٥ٌ ىلإ ْـػٌ ٕإ َا ٚيهٔ

 .اؾـاٍ ٜٚوٛؿ ،اـ٬ؾات

. يًه١ًُ ايتاكىٞ ٢عٓاملب ـٜيناي ايًشاظ َٔ نربأ علؾا١ْٝ دٓب١ ١ٜعٓٛامليف 

 باٚٚكأٚ َلٜهاأ َجٌ ؿٍٚ يف ١ُٜعٓٛيً اؿاد١ َٔ بٓٛعٖٓاى ًعٛك  ٕإؾ فيو ىلإ َٔاؾّا

 املوٝش١ٝ ٕ٭ عٛدا٤; َٓشلؾ١ بطلم اؿاد١ ٖقٙ ًبعٛاأ ِْٗأ ٫إ، ايِٓاع١ٝ ايجٛك٠ بعـ
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ـٸ ادتُاعّٝا ُاك ٚايقٟ ،ايلمسٞ ايـٜٔ ٖٚٞ ع  يـ٣ ٕإ. اداتاؿ ٌبع تًوٜ مل ع ّاد

 :َجٌ، ٌلق١ٝاي ؿٜإا٭ تًو ناْتهٛا٤  ،ػل٣ا٭ ؿٜإبا٭ ٚع٬ق١ كغب١ ٖٓاى ايٌعٛب

اييت اؽقت  ،أّ ا٭ؿٜإ ٚاؾُاعات ايعذٝب١ ايػلب١ٝ ،اهلٓـ١ٜ ؿٜإا٭ ٚأ ايبٛفٟ ايـٜٔ

 ْاهّاأ ٜٚٓتعلٕٚ ،مجاعٞ بٌهٌ ؾلاؿا٭ َٔ فُٛع١ ٜٓتشل نإٔ، ٠ػطل ٫ّاًهأ

 ًوت عتربمتا ؾًٛ .نجري٠ ٚػٝا٫ت ٖٚاّأ اىٖٓٚ، ػقِٖٚأيٝ ػل٣أ نٛانب َٔ

 ىلإ ٌُٚ ْ٘٭ ;يػلبٞؾوتذـٕٚ قطعّا ايهجري َٓٗا يـ٣ اٱْوإ ا اؿاد١ع٢ً  ع٬َات

 ؿبا٭ سٍٛ َع٘ دلٟأ سٛاك يف ايربتػايٝني هتٸاباي سـأ ٜكٍٛ .ٜٙتُٓا َا نجلأ

 .ق١ٝٔ يـِٜٗ تبلٳ مل ايؿلْوٝني ٕ٭ بعـ; دٝـ ؿبأ يؿلْوا ٜتبلٻ مل: ايؿلْوٞ

يكـ سًت  .ُعب١ ٚكٖاْات اٜاقٔ عٓـِٖ ٕ٭ قٟٛ; ؿبأ ايؿكري٠ ايـٍٚ يـ٣ ٕإ

 ؾٝٗا ُبشتأٚ ،ايكإْٛ ٜوٛؿٖا ؿٍٚؾٗٞ  ،ايػلبٞ اجملتُع ـ٣ي ايكٔاٜا َٔ هجرياي

 ٖاقٔاٜا َٔ ايهجري تًٖسٴ قـٚ ،دٝـ٠ كٚاتب املٛاطٕٓٛ ٗاؾٝ ٢ٜٚتكآ، ٚآش١ ا٭َٛك

ٌٸ مل ايلٚس١ٝ ٌَانًِٗ ٚيهٔ، ايـ١ْٜٛٝ ٜعإْٛ  ْايأ ِٖٚ ،دٛؾا٤ سٝاتِٗ .بعـ ؼ

 ْوا١ْٝاٱ ع٬قاتِٗ .عٓـْا َٛدٛؿ ٖٛ نُا َتُاهه١ هلأ يـِٜٗ تٛدـ ٫ .٠ٛسـاي

ـٸ قـٚؿ٠ ٚايعاطؿ١ٝ  بايؿلاؽ سواهِٗإٚ بايٛسـ٠ ًعٛكِٖ ٕإؾ ػل٣أ د١ٗ َٚٔ .ّاد

. َع١ٜٛٓ س٫ًّٛ عتباكٖاا ميهٔ ٫ اييت ٚاؿًٍٛايطلم  بٌت٢ جٕٜٛتٌبٻ دعًِٗ ٚايٛس١ٌ

 بًـْا َجٌ ايبًـإ يف. ٚاهللب ايؿلاك ُِٜٗعِّ طلٜل نٌ ٜوًهٕٛ ع عاّ بٌهٌ إِْٗ ع

ٌٸ مل ِّ اجملتُعات ىلإ بعـ ٌِْ ٚمل ،ايكٔاٜا َٔ ايهجري ؼ  د١ٗ َٔ ٚيهٔ، ل٠املتش

 هى٢ً عع قٔاٜاْا ُاكت يـٜٓا ق١ٜٛ ٚايـ١ٜٝٓ ايعلؾا١ْٝ ايتعايِٝ ٕأ مبا ػل٣أ

 ٖقٙ ُبشتأ قـ سني يف ،عٓـْا ملا ىْ٪هِّ ٕأ تـكهّا ماٍٚ مٔ .بائبط قٔاٜاِٖ

ٛٻ ،َتـاٚي١ عٓـِٖ َٛكا٭  بٌ، بامل١٦ ١٦َ فات١ٝ بأْٗا ْكٍٛ ٫، فات١ٝ َٛكأ ىلإ يٖٛاٚس

 غري قٔاٜاْا ٕأ لـ ْكاكٕ عٓـَا ساٍ أ١ٜ ٚع٢ً. عًٝٗا ٚاحملاؾع١ كعاٜتٗا عًِٝٗ

 ؿٜإٚا٭ ١ٜعٓٛمل اىلإ اؾتكاكِٖ ٖٞ ٌَهًتِٗ ٕإ .ٌَانًِٗ غري نًٓااٌَٚ ،قٔاٜاِٖ

ٌٸ املوا٥ٌ تؿهٝوٖٞ  ٌَٚهًتٓا، ايٓٛع١ٝ  ؾٝ٘ اػتًط ٚاقع يف ْعٍٝ مٔ. عكـٖا ٚس

 َٚا؟ ًٝا٤ا٭ َٔ ٚاسـ نٌ َهإ ٜهٕٛ ٕأ هب ٜٔأ سكٝك١ ْـكٟ ٫ٚ، ٤ًٞ نٌ

ٌٸ ٜلٜـٙ ايقٟ  ؟َٓا ٚاسـ ن
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 طاق١ ْوتًٗو ٕأ ٚعًٝٓا ،َٔ ايطاق١ ايهجري َٓا إٕ تٓعِٝ أٚٓاعٓا ٜوتًٗو

ٌٸ عع١ُٝ  يف غِٓا عٌل ايتاهع ايكلٕ قؾُٓ .ّادـٜـ ملّااع ؿػًٓا ْٓا٭ املٌانٌ; ٖقٙ ؿ

ٟٸ ٚتطٜٛلٙ ُٓاعت٘ يف يٓا ٜهٔ مل ،ػلآ ٚعامل دـٜـ ٚاقع اْٗاٍ ٖقا  ؾكـ، ؿٚك أ

 يكـ .يٓا بايٓوب١ نبري٠ ٌَه١ً نإ نايوكـ. ٚهلقا ايوبب ك٩ٚهٓا ع٢ً ايتكـّ

 يـِٜٗ ايٛعٞ َوت٣ٛ ٜتطابل َا ٚؿا٥ُّا، تـكهٞ بٌهٌ اؾـٜـ ايعامل ايػلبٕٝٛ ٚجل

 ُؼب ىلإ ٠غلٸ سني ع٢ً ؿػًٓا يهٓٓا، اؾـٜـ٠ ٚايع١ًُٝ ا٫دتُاع١ٝ ايتػٝريات َع

 :غايبّا ايٌباب ٜوأيين .َع٘ ٚايتعاٌَ ٫هتكباي٘ اهتعـاؿ ع٢ً هْٔ مل غلٜب عامل

 َع ْتعاٍٜ ٕأ يٓا نٝـ؟ ايتذـٜـ ٜعين َافا ؟ُاي١ا٭َا ٖٞ  ايـٜٔ؟ ٖٛ َا بايتايٞ

ـٸ ُعب ايعكـ ٖقٙ سٌ ٕإ؟ فيو نٌ  وريٜ ٕاٯ ست٢ ماٍ ٫ دٛؿْاٚ َٔ ّاًطل ٕ٭ ;ّاد

غايبّا َا ٫ ٚ .ايعامل يف سـثت اييت اهلا١ً٥ ايتػريات ٚجل جاْٞاي ًٚطلٙ، يف قايب آػل

املع١ٜٛٓ ٖٞ  ٕأ عتكـأ .ب٬ كٜب ١َ٪مل ٖٞٚ ،قطٝع١ بُٝٓٗاإٕ  بٌ، ثٓإا٫ ٕاٖقٜتطابل 

ٛټ تأثلٜ ٫ايقٟ  ،غريٙ ّأ ه٬ّاٱ نإ هٛا٤ ،ؿٜإا٭ َٔ فيو ايٌطل  ،اينَٔ ٫تبتش

 .بـٟأٚ ميٞأ داْب ؾٝ٘ٚ

 

 الدَٖ ٔالعامل اذتاقس ــــــ

 فيو داْب ىلأمي١ٝ ٚأبـ١ٜ. ٚإ ٖٚٞ ،ايٛدٛؿ١ٜ تادااؿ َٔ فُٛع١ ٖٓاى 

 ٕأ وٌِ :َج٬ّ .ّٜٔاأ ٚاـًٛؿ ايبكا٤ َٔ ْٛعّا هلا ٕأ ٜبـٚ ك١َٜٝٝتاؾٝن تك٫َٛ ٖٓاى

 َع أقًِتاي بايٛسـ٠، أٚ نٝؿ١ٝ ٌعٛكاي ٖقا ٕإ :ٜكاٍٚ، بايٛسـ٠ سٝإا٭ بعض يف ٌْعل

َٔ  اؿكٝك١ يفٖٛ ٚ، َع٘ ٚهٝبك٢ ،ٚدٛؿٙ ٍٚأ َٔ ا٫ْوإقـ نإ َع  ،املٛت

 ايعامل ٕأٌُ أ ٚأ ٚاملعاؿ املبـأ ٌُأسٝاّْا عٔ أ تشـخْ ٚيهٓٓا .ايٛدٛؿ١ٜ تاؿادا

ٌٗ ؾ ١.كٜٝاملٝتاؾٝناملك٫ٛت ٚايكٔاٜا  َٔ فُٛع١ ٗقٙؾ .ايطبٝع١ٝ بعامل ٫ٜٓشِل

  ؟تًو املك٫ٛت ٚأ تًو اؿادات ١ٜعٓٛامل َٔ َلاؿنِ

 َع٢ٓ َأَ قبٌٝ:  ه١ً٦أ دٛاب ْعًِ ٫ مٔ .َرتابطإ َلٜٔا٭ٖقٜٔ  ٕإ 

 ْوإاٱ ٕإ ٚقـ أدٝب عٔ ٖقٙ ا٭ه١ً٦ يف ا٭ؿٜإ. .أَجاهلاٚ ؟املٛت َع٢ٓ اَٚ ؟اؿٝا٠

يـٜ٘  ٝىي ٔتـِّامل غري ْوإاٱ يهٔ، ػاكط١ٚ عٓٛإ يـٜ٘ ايقٟ ْوإناٱ ٔتـٜامل
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ايطلٜل ايقٟ تكرتس٘ املـكه١  :ُج٬ّؾ .ايطلٜل بٓؿو٘ عٔ ٜبشح ٕأ عًٝ٘ٚ ،عٓٛإ

٘ٷ اـٝاَّٚقٖب  .نجريّا أكتٔٝ٘ ْاٚأ .ػا١ُ كٜا١ٓ تعتُـ ْٗاأ ٖٛ ايلٚاق١ٝ دـّا  ًبٝ

وتاز إيٝٗا  ْوإاٱٚ .َٛدٛؿ٠ دٛب١ا٭ ٖقٙ َجٌ ٕإؾ نإ ٚنٝـ .ّٜٔاأ املـكه١ ٗقٙب

 ٖقٙ .ػلآ ىلإ ؼًّ َٔ ىتًـ عٓٗا ٚايتعبري تؿوريٖا نإ ٕإٚ، ّاْواَْا ؿاّ إ

 ٖٓاى ٕأ ع٢ً تتؿل هًٗاؾ، ١ٛاؾكَٚت َتٌاب١ٗ ْٗاأ ٚايًطٝـ .ؿٜإا٭ بٗا دا٤ت دٛب١ا٭

 بعـٚمبا  ،اينَإ ػلآبٚ ،ايلٚغ ببكا٤ ت٪َٔ نًٗاٚ، تػريهت ـْٝااي ٖٙق ٕأٚ، ػلآ ّاعامل

 بعـ ٝا٠اؿ ٖٞ ع ١ـميايك َِل ١ؿٜاْ :َجٌ ع ايكـمي١ ؿٜإا٭ست٢ إٔ نٌ ق١ٝٔ ، املٛت

 ايٌُى غلٚب عباك٠ عٔ عبٛك َٔ ايكـمي١ َِليف  لهّٛاي نٌ إٕ َؿاؿٚ .املٛت

 يٝتٔض ،ٜٚنْ٘ اٱْوإ قًب «ٚمٜلٜىأ» ي٘اٱ ٜأػقسٝح  ،ٖٓاى واسٌاي ىلإ ٍُٛٚايٛ

 ،اٜاايكٔ ٖقٙ َجٌ تٛاد٘ ؿٜإا٭ مجٝع ؟ايٌلٸ ٚأ اـري ًَهات ؾٝ٘ ٕأ ٌٖ فيو بعـ

، ْوإيٲ يٛدٞٛايوٝه ايرتنٝب بوبب فيو ٜهٕٛ كمبا .يٝٗاإ عاد١ ايبٌل ٚمجٝع

 .َا ؿاّ إْواّْا هٝبك٢ ِٜٓع تًو ايِٛك ا٭مي١ٝ ْوإاٱ ٕإ ٟأ

 ايكلٕ ْوإٱ بايٓوب١ ْؿعّا ػـٟ ٫ ؿٜإيٮ ايوطش١ٝ دٛب١ا٭ ٕأ ٫ ًو

 .ع قٌا٭ ع٢ً املٛدٛؿ بطلسٗا ع ، ٖٚٞ يٝوت ناؾ١ٝٚايعٌلٜٔ ايٛاسـايكلٕ ٚ ايعٌلٜٔ

 ٜعٍٝ ْوإإ نٌ نإ سٝح ٚىتًـ عٔ عامل ا٭َى،َؿتٛغ،  عامل ايّٝٛ عامل ٕإ

 ايكلٕ يف سلنت٘ «َاكنٛبٛيٛ» ابتـأ ؾعٓـَا ٖٜٛت٘ املتُٝن٠. ي٘ٚ ،اـاْ عامل٘ يف

 ،ايِني ىلإ فٖب ثِ ،ٜلإإب َٚلٻ ،ٜطايٝاإ مشاٍ ؾٓٝوٝا َٔ امل٬ٝؿٟ عٌل ايواؿي

 َع ع٬ق١ ١تلبطٗا أ٫ٜ  ،بقات٘ َتها٬َّ عاملّا ٚدـٖا َٓطك١ ىلإ ٌُٚ نًُا نإ

ٕٸ، ػل٣ا٭ ٚاجملتُعات ايعٛامل  ،قُاكا٭ َٔ فُٛع١ سٛهلا ٚتـٚك ّامشو ٖٓاى ٚنأ

 ٜٓؿٞ سـٖاأ ايعٛامل تًوؿٞ ؾ .ػاْ ب٘ ٚتاكٜؽ مَإ َٓٗا ٚاسـ يهٌ ٜٚهٕٛ

 قا١ُ٥ ب٬ؿ نٌ تهٕٛ ايقٟ ٛقتاي ؾؿٞ .نقيو ٚقت٦قٺ تهٕٛ ٕأ ٫ٚبـ، ػل٣ا٭

 يٝى ايّٝٛ عامليهٔ ٚ .٫ تتكبٌ ايبًـإ ا٭ػل٣ ٕأ ايطبٝعٞ ؾُٔ َٚوتك١ً بقاتٗا

 سٝح ،ايؿٔ عامل يف نُا، ا٫ػتٝاكامؿاؿت ؾلْ ٚ ،هتاكا٭كؾعت  ؾايّٝٛ .نقيو

 يتؼًل َٓٗا أًها٫ّ ،بٝٓٗا يـ٪تٚ ،كتًؿ١ ثكاؾات َٔ ؾ١ٝٓ ٚعٓاُل ّاْٛاعأ أػقت

 َٔ ٚؾهل٠ ،قٖبامل اٖق َٔ ٦ًّٝإ ػقٚتأ .ّٜٔاأ فيو ٕؿعًٛت املعتكـات ؾؿٞ .دـٜـ٠
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ٛٸْٛثِ ت ،ىفا  ،اـٝاط َعمتاَّا  فيو تِٓعٕٛ نُا. َعهِ تٓوذِ عكٝـ٠ َُٓٗا ٕه

قـ ٚ ا٫ػتٝاك، يف اؿل١ٜ ايّٝٛ ْوإٱ .قٝاههِ ع٢ً يٝؼٝط٘ قُاًّا تٛؿعْٛ٘ عٓـَا

 يٞ ٜهٕٛ ٕأ ايطبٝعٞ ؾُٔأّٜٔا.  ايل٣٩ ٚاَتندت، ّٜٔاأ ؾهاكٚا٭ اػتًطت ايجكاؾات

 َتًوأ ْاأؾ املع١ًَٛ ٚعٛمل١ ايعامل اْؿتاغ ٚبوبب .ايعِل ٖقا ابٔ باعتباكٟ ا٫ػتٝاك سل

ٌٸ يف ٚاسـ ٕآ يف ْهٕٛ ٕأ ميهٔ ايّٝٛ .ٚاهع١ َعًَٛات  َع٫ هُٝا ٚ، َهإ ن

أنٕٛ يف  ٕأ ٓينهمي اينَٔ ٖقا يف .ٚاملهإ اينَإ تاػتني اييت املعًَٛات ثٛك٠

 ٫إ فيو ٜؿعٌ ٕأ ميهٔ ٫آٞ امل يف .ٚباكٜى ْٜٚٝٛٛكى ًٓـٕب أكتبط َٔ ػ٬ي٘ َ٪متل

يف ٖهقا عامل ٫ تٓؿع  .فيو ميهٓ٘ اؾُٝعؾ ايّٝٛ عامل يفأَا ، فٚٚ ايهلا١َ

 ْوإاٱ سادات ٕأ ايوبب يف فيو ٝىٚي، املعاُل٠ اداتاؿ ًباعٱ ايكـمي١ اهلٜٛات

 عٌل٠ قبٌ ايبـٟٚ ْوإاٱعٓـ  ناْت اييت اداتاؿ تًو ٓؿىؾ، ّٜٔاأ تػريت قـ

 ،ايعاقب١ َٔ ٚاـٛف ،املٛت َٔ اـٛف :َجٌ ساداتٺإٕ  .ٕاٯ عٓـْا ٖٞ ه١ٓ ٫فآ

 َلس١ً يف ٜعـ ايقٟ ع ايٓٝاؿكتاٍ عِل يف ست٢ بٌ، ْؿو٘ ْوإاٱ ٚع٢ ٕأ قَٓ َٛدٛؿ٠

 ؾهاْت ع يٛدٞٛٝايب ايتشٍٛ سٝح َٔ «sapiens Homo ها َٖٛٛ» عٔ هابك١

 ٜـٍ ٖقاٚ، ّٜٔاأ ًٝا٤ا٭ بعض َعِٗ ٜـؾٕٓٛناْٛا ٚ ،املٛت٢ يـؾٔ َع١ٓٝ طكٛي يـِٜٗ

 .بائبط نٓٗٗا ْعلف ٫ مٔ أَٛكب ٜعتكـٕٚ اناْٛ ِْٗأ ع٢ً

 

 وا ِٕ اذتن، الدَٖ السمس٘ أً العسفاُ السٔح٘؟ ـــــــ

 ايؿ٢ٓٛ َٔ ْٛع لعاُاملعامل اي يف ٛدـٜ املع١ٜٛٓ ىلإ بايعٛؿ٠ تعًلٜ َا يف، 

 ايكـمي١ ؿٜإا٭ سٝا٤إ ؾٌٔا٭ َٔ يٝىأ .ي١ٝ٪ٚاملو عـّ َٔ ْٛعٷٚ ،ايعبجٞ ٚايتعـؿ

 :قبٌٝ َٔ، ػل٣أ ٌَانٌ ىلإ ٜ٪ؿٟ مٚايتؿلټ لايتهجټ ٕ٭؟ عِلٟ بٌهٌ ٚطلسٗا

 ايـٜٔ ٚدعٌ ،يًُذتُع احمل١ًٝ جكاؾاتاي ٚآُش٬ٍ ،ٚاـ١َِٛ ،ايجكاؾات هشل

َٔ داْب ٚ ،ٚاسـ٠ قل١ٜ ِٜبض د١ٗ َٔ ؾايعامل .ًؼاْٚا٭ ؾلاؿا٭ عوب ٚايجكاؾ١

 تًو سٝا٤إٚ تلَِٝ ىلإ ايوعٞ دـ٣ا٭ َٔ يٝىأ .ايٌؼِٞ ايطابع ايـٜٔآػل ٜأػق 

 ؟ ايكـمي١ ١ٝايـٜٓ ايجكاؾات

 ْٗتِ ٕأ نياملوًُ مٔ عًٝٓا ٕأ أعتكـ يهٓين .نٝـأبايت دٝـ ٤ًٞ فيو 
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ٌٸ ّاؿٜٓايّٝٛ بُٛؿ٘  طلغَا ٜ ٕٖٚٛ أ، ؾكط ٚاسـ َلأب  ٌَانٌ يٝى ٖٛ ايوبٌٝ ؿ

 ٖٛ ١ٝايعامل يف اي١ٔٗٓ ٘ؾٝ واِْٖ ٕأ ميهٔ ايقٟ ايٛسٝـ ؾاؿٌ .املعاُل ْوإاٱ

 ؾًٛ .اجملاٍ ٖقا يف بًـإاي غ٢ٓأ َٔ ٜلإإؾًعٌ  .ٜلإإ تتٛاؾل عًٝ٘ ايقٟٚ ،ايعلؾإ

 فيو ىلإ ٜقٖب نُا، كَن١ٜ ًها٫ّأٚ ُٛكّا ايعاّ مبعٓاٖا ايؿًوؿ١اعتربمت 

 ٚيهٔ .ه١َٝ٬اٱ ٜلإٖٞ ثكاؾ١ إ ٚايػ١ٝٓ املٌلق١ ايجكاؾات ٣سـإ ٕإؾ ،«ناهريك»

 ايـٜٔ ؾٝٗا ٜهٕٛسٝح  ،ه١َٝ٬اٱ اؾُٗٛك١ٜ َٔ ؾٌٔأ ١ٝمنٛفد ٣ػلأ طلم ٛدـت٫

ابتًٝت مبٌانٌ  ٗاٚيهٓ .دـٜـ٠ قـه١ٝ اجملتُع ع٢ً ؿٞٔت ٕأ وع٢ٚت ،سانُّا

باع َٓؿلؿ٠ إًميهٓٗا  ٫ ايّٝٛ ايعامل يف ثكاؾ١ ١أٜ ٕإؾ فيو ىلإ َٔاؾّا املعاُل. عاملاي

ِّ ٓانً، ٚاسـ٠ ١ٜٖٛ يوٓا مٔ ايٛاقع يف .ُلاعامل ْوإٱا اتساد ٫  .١ٜٛاهل ؿَٚتع

لؿٖا مبؿ اٱه١َٝ٬ ١ٜٚ أبٛفاي ٚأ ١ٜاهلٓـ جكاؾ١ميهٓهِ با٭ؿٚات اييت متـنِ بٗا اي

 تعين َافاٚ؟ ٠اؿلٸ ايوٛم َع٢ٓ َا تؿُٗٛا٫ ميهٔ إٔ  إٔ تؿُٗٛا ايكٔاٜا املعاُل٠.

 لٕٚٔطَ ْتِأ ٌٖٚ؟ اؾـٜـ٠ ايعًّٛ د١ٗ تٓشٛ ١أٜ ىلإٚ؟ globalization ايعٛمل١

 ْهِإؾ ػل٣أ ثكاؾ١ َٔ ؿٚاتا٭ تأػقٚا ٕأ ؾبُذلؿ ي٬هتعاك٠ َٔ ثكاؾ١ أدٓب١ٝ؟

 ْهتؿٞ ٕأ ٫ميهٓٓا بايتايٞٚ .ّٜٔاأ ايجكاؾ١ تًو ؾهاكأٚ َؿاِٖٝ ّٜٔاأ هتأػقٕٚ

 ،نقيو ْٓاأ ٚمبا. ايقاتٞ ا٫نتؿا٤ ىلٌِ إٜ ٕأ ًؼّ ٟ٭ ميهٔ ٫ أٟ، ّاٝفات

 ؾٓشٔ، ؾوٝؿوا٥ٞ ًهٌ ع٢ً ،َتٓٛع١ ؿْٝاىل دٓب يف  ايعٍٝ دٓبّا إىلإ ٓطلكْاٚا

ٕٵ ،ا٫ػت٬ط ع٢ً ٕٛكٚفب إفّا َِّ عامل يف ايّٝٛ ْعٍٝ مٔ .ٙؿٵٔلمل ْٴ ٚإ  َٚطلم ؿتع

ب١ ٗا َرتتِّطبكاتنٌ  يٌاٖـمت كضا٭ َٔ عُٛؿّٜاَكطعّا  أػقمت ؾًٛ، كتًؿ١ أيٛإب

 علض يف ٖااسـ٭ُبشت إ ؾكٞأ ٌهٌب ٓاٖاٛ دعًي ٚيهٔ، ٚاسـ٠ ؾٛم ا٭ػل٣

َٳ، ايّٝٛ ؿْٝا يف سٌِ ٖهقا بائبط .ػل٣ا٭  ايّٝٛ عاملين يف أُبض ايـٜٔ ايٌا

 ايتشٍٛ ٖٚقا .ىل دٓب بعٔٗاٗا إنًٓ اتعًَٛامل يعِل اؾـٜـ٠ ٓعلٜاتٚست٢ أسـخ اي

ـٵ يمل ٚ .َل٠ ٍٚ٭ وٌِ ـٻ ،ن١ًُ ايؿٌِ ػل٣ا٭ ٖٞ ايػلب١ٝ ًؿًوؿ١تعٴ ّ ع٢ً عٝح تك

ٌّ يف ْعٍٝ ايّٝٛ مٔ ٤ٞ.ً نٌ َـعا٠  ٖٚقا .ػلاٯَع  ؿْٝا ٜتشاٚك ؾٝٗا ن

يتِٓٝع اهلذا٥ٔ  هاس١ يف ْٕعٍٝ اٯ مٔ .هٝكٍٛ َافا يٝى ٚآشّا ْ٘٭ ;ي٬ٓطلاب

َٔ ايتعاٍٜ َع بعٔٓا.  ٫ٚ َؿلٸ، ٗأعب َع ؾهاكا٭ مجٝعاَتندت  سٝح ،كفانػٚاي
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ٌّ د١ٗ َٔ قاؾٗ  َٔ د١ٗ أػل٣ ٖٛٚ، يقٟ ٜكٍٛ ايِٛابا ٖٛ ٔٵَٳ عًِٜٴ ٫ فإ ;دـّا َٔ

ايّٝٛ ٖٞ آؿاب  ب١ٝفاد ايعامل باؿأنجل آ ٕإ: َجا٫ّ يهِ ٓلب٭ٚ .ي٬ٖتُاّ َجري

 ؿٛاهلٓاييت ٜهتبٗا  باؿاٯٚ .لًٝن١ٜٚاٱ هبا١ْٝاٱ اتبايًػ هتبت اييت ا٭طلاف،

 ّٜٔاأ ٢ٚاملٛهٝك .بني ثكاؾتني ٜعٌٕٝٛ ْايأ باؿآ اْٗ٭ ;٠نبري ب١ٝؾٝٗا داف لًٝن١ٜباٱ

 تاَتند ثكاؾات ث٬خٖٓاى  ٕ٭ ;ّٜٔاأ َتع١ ؾٝ٘ اي٬ت١ٝٓٝ َلٜهاأ ؿبآٚ .نقيو

 ;١ًٝاحمل ايجكاؾ١ ع2 ،ايوا٥ـ٠ ايجكاؾ١ ٖٚٞ، هبا١ْٝاٱ ايجكاؾ١ ع1 :ؿبا٭ ٖقا يف بعٔٗاب

 َٔ هاهّاأ املأػٛف٠ ايواسل٠ ايٛاقع١ٝ ؿبا٭ ٖقا يف ؾتذـ، هٛؿا٭ ايعلم ثكاؾ١ ع3

 ٕأ ؿاعٞ ٫. َاكنٝن يػابلٌٜ ،«ايعني١ َٔ عاّ ١٦َ» كٚا١ٜ :منافز فيو َٔٚ. سٝاتِٗ

اقتطع  ؾًٛ .دـّا ٚعذٝب١ غلٜب١ ايّٝٛ فتُعٓا يف ؼـخ اييت َٛكا٭ ٕإؾ بعٝـّا ْقٖب

 َٔ ايٌباب ب٘ ٜكّٛ َٚا ايِشـ تهتب٘ َا ٚٓعٚ ،ٜلإإ عآٔ أَٚؾرت٠  ايّٝٛ سـْاأ

 ؾٝ٘ اػتًطت عامل ،ٛاقع١َٝا ٚكا٤ اي عامل َاّأ مٔ .عذٝب١ ٛاد٘ ٌَاٖـي ،عُاٍأ

ِّ فا٫ت٘ مجٝع إمنا  ايّٝٛ ٛيٟٛإٕ ٚدٛؿ ٖقا ايعـؿ ايهبري َٔ املعذبني بامل .ْاتَ٘ٚه

ٚبايتأنٝـ  .املعاُل ايعامل ساد١ٚاييت ٖٞ  ،يف أًعاكٙ ايعلؾا١ْٝ قب١اؾ بوبب سٌِ

 يفتعٌُ  ؿٜإا٭ ٢كبت ٕأ ٌلطب، ٚهٝبك٢ سآلّا نإ ؿٜإيٮ ايتاكىٞ ايـٚك ٕإؾ

ٌٸ وٌ ٕأ ٜٚلٜـ ،اػتِاُ٘ نسَِّٔ  ىلز ايقٟ ؾايـٜٔ .ااهلف  ،اٝايـْقٔاٜا  ن

ٕ هٝهٛ دٝاٜٛـٜٛيأ ىلإ ؼٛي٘ ٚمبذلؿ، اٜـٜٛيٛدٝأ ىلإ ًو ؿ٢ْشٍٛ ب٬ أٜت هٛف

 ُلاع يف ّاستُ ٝكعٚه، َعل١ٓ يٲُاب١ ٜـٜٛؾٝاتا٭ ناؾ١ ٕ٭ ;عل١ٓ يٰؾات

تعين  اؿـاث١ بعـ َاإٔ  ٚاؿكٝك١ .ن١ُاس ادٝيٜٜٛٛـأ ٛدـت ٫ سٝح، ٜـٜٛيٛدٝاتا٭

ُٔ سل ؾ . ٚملا نإ نقيوهل٠احملتٚ امل١ُٓٝٗ اـطاباتٜـٜٛيٛدٝات ٚا٭ عِل تٗا٤اْ

 .ايتعبري ل١ٜايتُتع ع اؾُٝع

  ٌٔؾلؿ نٌ ٜتهًِ ٕأ ىلإ ؾ٢ٔأ ايقٟ ،ٚا٫ْكواّ ايتٌعٞ ٖقاٌٖ ا٭ؾ 

 ؟ؾٌٔا٭ ٖٛ ٚا٫ْوذاّ ايتكاكببًػت٘ اـا١ُ، أّ إٔ 

 َٚا ايِشٝض َلا٭ ٖٛ َا ايكٍٛ هتطٝعأ ٫ عٝح ٚكاما٭ اػتًطت يكـ ٖٛ 

ـٸ قبٝش١ ًٝا٤أ ػـ ؾكـ .اـاط٧  :ؾُج٬ّ .قولٟ بٌهٌ ٕاٯ ؼٌِ ٚيهٓٗا ،ّاد

 ايقٟ ،ْوإيٲ ٛكاثٞاي طًىا٭ عٗلٝه هٓتني ٚػ٬ٍ، دـّا ػطل٠ ايٛاكث١ٝ اهلٓـه١
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 يف اؾٝٓات مجٝع ؾٗله١ ٘ميهٓ ٖقا اؾّٝٓٛ طًىأ .( Genom= دّٝٓٛ) و٢ُ بعٜ

 ،ايلسِ يفْوإ ٚاٱ امللض ٌّؼِّٜ ٕأ ميهٓ٘فيو ايهٌـ ايعًُٞ ايقٟ  .ْوإاٱ

 َٓٗا آيؿٛأ ٚيلمبا ،ْوإيٲ ايٛكاث١ٝ اؾٝٓات يف تِلفٜ ٕأ وتطٝعٜ ّٜٔاأٚ ،عاؾٜ٘ٚ

ٔٸ ايكٔاٜا ٖقٙ َٛاد١ٗ ىلإ ٕٚلٔطَ ْتِأؾ، ع٬ُقّا  .ٚب٬ ػٛف عؤ ظ

 

 إٖساُ ٔطاقٛ ا٥ٌتكاه إىل العؿس اذتدٖح ـــــــ

 ِايعٌُ  إن امل يهَٔٔ نٌ داْب،  ايػلب يفايجكاؾ١ٝ  ايتعـؿ١ٜ ٚدٛؿ كغ

، ؼ٘ٚتؿوټ اجملتُع ام٬ٍ ىلإ ٚاؿل١ٜ ايتعـؿ١ٜ تًو ت٪ؿِّ مل ٖٓاىكاهؼّا  ايكإْٛب

 مل اييت ب٬ؿاي يف َاأ )أٟ داَعّا( تٌٓهٌ قٛاّ اجملتُع. ٚثك٢ عل٠ٚٚنإٔ ٖٓاى 

ع  ٜٓشٌأ٫  ايتعـؿ١ٜ َلس١ً ىلإ ًُٚٓا ؾًٛ، ب٬ؿْا :َجٌ ،ٕاٯ ٢ست ًكإْٛؾٝٗا ي ٜ٪هٸٻى

 ؟متاَّا ا٫دتُاعٞ ا٫ْوذاّ بلأٜهِ ع

  ٖٓاى تهٕٛ َا ٚؿا٥ُّا .ٚايوًط١ املٛاطٔ بنيؿا٥ُّا  ؾذ٠ٛ ٖٓاى ناْت 

 عًٝٓا َلٜهاأ ؾلٓت يكـ: يٞ ٜكٍٛ ٜنٚتوٛإ نإ .هًط١ٜٛ قاٖل٠ سهَٛات

 ٛكٟتهتاٜؿ ْعاّ يٝابإيف ا نإ .ؿميكلاطٝني ْهٔ مل ع با٭ٌُ ع مٔ .ايـميكلاط١ٝ

 قاؿت اييت ٖٚٞ اْؿعاي١ٝ يًػا١ٜ، هًط١ ناْتٚ .ايوابك١ رباطٛك١َٜاٱ ٖٚٞ، قٟٛ

 .ٕٛايٝاباْٝ ػولٖا اييتٚ ،َلٜهاَع أ اؿلب ٌْبت ايٓٗا١ٜ ٚيف .اؿلب ىلإ ايٝابإ

ـٸ ساٍ ١ٜأ ٚع٢ً ٌّ ايٝاْع ٜلاْٞٱا اجملتُعٚ َا. ٚمَإ َهإَٔ ايٌلٚع َٔ  ٫ب  َوتع

 ايـميكلاط١ٝ ٕأ ْؿِٗ ٕأ عًٝٓا .ايًعب١ قٛاعـ ٜتؿُٗٛا ٕأ ٚميهِٓٗ ،ايتعـؿ١ٜ َٔ ٛعيٓ

 ٫ٚ ،َٛكا٭ توري ٫ ايـميكلاط١ٝ بـٕٚ أٟ، ساد١ ْٗاإ .ػًُّٝٝاٚ يّٝاانُ َلّاأ ـٵعٴتٳ مل

 ،تٞاايوٛؾٝ ا٫ؼاؿ ىلإ اْعلٚا .ا٫هتبـاؿ١ٜ يًٓعِ مٚا٫ّ ايّٝٛ ٌْٗـ .عُاٍا٭ تٓتعِ

 باٚٚكأ ـٸمينإ  تٞاايوٛؾٝ ا٫ؼاؿ ْٗاٜت٘ َأها١ٜٚ. ٚناْت بًـّا غّٓٝا، نإ ؾكـ

 ٖٞ امٓم تطٛكّا نجلأ كٚهٝا يهاْت ؾٝ٘ ايٌٝٛع١ٝ ايجٛك٠ تكع مل ٚيٛ، باؿبٛب ٚايعامل

 تػٝري ٜلٜـٕٚ ناْٛا .ا٭ٖٚاّ يف ّاعاَ وبعنيي ٕٜٛعٌٝايلٚي  نإ .ٕاٯ عًٝ٘

أْٗا تتٛاؾل َع  ايـميكلاط١ٝ كٚع١ .ايتػٝري ٜكبٌ ٫ ْوإاٱ ٚايٛاقع إٔ، ْوإاٱ

 ٫بـ ايٌعب ٕ٭ ;ايـميكلاط١ٝ ؿٕٚ َٔ ٬ُغباٱ تكَٛٛا ٕأ طٝعٕٛت٫تو ْتِأ .ايتػريات
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 سلٸٚ اؿل١ٜ يـٜ٘ تتٛؾل ٕأ هب ١ؿاملؼتً اجملا٫ت يف ٜٚبـع ٌٜاكى ٚسُٝٓا، ٌٜاكى ٕأ

 .ي١ٝٚ٪باملو ٌٜعل ٕأ ْوإاٱ ع٢ً .ؾإِْٗ ٫ ٜعًُٕٛ ِٷٝٸَق عًِٝٗ نإ ؾًٛ، بؼاْتا٫

ـٸ ثك١ًٝ ايعٌُ ي١ٝٚ٪َٚو  عٔ «ناكاَامٚف ػ٠ٛاٱ» كٚاٜت٘ يف ؿٚهتٜٛؿوهٞ ٜٓكٌ .ّاد

 ؾٝعلؾ٘ ،ػل٣أ َل٠ عٛؿٜ املوٝض ٕأ ،ععِا٭ باملؿتٍ ٜلتبط َا يف ،ٜؿإإ يوإ

 ْاأ :ي٘ ؾٝكٍٛ ،َع٘ خٜٚتشـ تٞأٜ ثِ ،أٚثكٛٙٚ ،عًٝ٘ اقبٔٛا :ٜكٍٛ يهٓ٘، املؿتٍ

 ٚسل ؿلعٔتاي ٓاياي تعًُ ْتأ، ايؿ٢ٓٛ يتجري ػل٣أ َل٠ د٦ت يكـ، وتعلؾ

 ٖ٪٤٫ منتطٞ مٔ، ا٫ْتؼاب ٜلٜـٕٚ ٫ٚ ،ٚايًعب ايًٗٛ ٜلٜـٕٚ ايٓاي، بؼاْتا٫

 عٌُ ي١ٝٚٚاملو٪ ا٫ػتٝاكيهٔ ٚ. ًٜعبٛا ست٢ ٚايًعب ايًٗٛ ٚها٥ٌ ْٚعطِٝٗ ،ايٓاي

 نإ ٕإٚ، اؾـٜـ ايعامل ٚيٛز َٔ ؿلَ ٫ يهٔ .ُّاِّٝق ٜلٜـ َا غايبّا ْوإاٱٚ ،ًامٸ

ٕٕ َٔ ٌلٚعاي هب يهٔ، بايطبع ّاُعب ؾٗٛ  ْط٬ما٫ يف ػلْاأت ُاٚنًٓ .اَ َها

 ايجٛك٠ ٖقٙ ْؿىأمل ٜهٔ مثٔ  .ّاباٖع ّامثٓ تطًبٜ ايعٌُ ٖقا َٕٚٔ املوًِٓ أ أهٛأ.

 يف لتػٻأت اييت ؾاجملتُعات .ععِ ؾلقع١ ي٘ منٛ ؾهٌ؟ اؿلب ٜلإإ يف ه١َٝ٬اٱ

 عتكـأ ْاأ .ايٍُٛٛ ميهٓٗا يهٔ .دو١ُٝ ػواكتٗا تناْ ايتش٫ٛت ٖقٙ َع تعاطٝٗا

 ،ايٌباب َٔ ٗاًعب نجلأ ٕ٭ ;ايـميكلاط١ٝ ٞتبٓٸ يف يـٜٗا ٌَه١ً ٫ ٜلإإ ٕأ

 .َعٗا ٚايتؿاعٌ ايكبٍٛ يف عاي١ٝ م١ٜٛٗد ٚعٓـِٖ

 

 ض٤اه التٕفٗل بني التكمٗد ٔاذتداثٛ ــــــــ

 لاتايتػٝټ ػِٔ يف يٮه٬ف ايجُني خاريامل ع٢ً احملاؾع١ ميهٔ نٝـ 

 ؟اؾـٜـ ايعامل يف اؿا١ًُ

 ٛټ ايعامل يف ايّٝٛ ظٗل  ع٢ً اؿؿاظ ٜلٜـٕٚ د١ٗ َٔ ؾِٗ .نجريٕٚ تبٓاٙ كتِ

 احملاؾع١ ٓلٚك٠ ٜلٕٚ ػل٣أ د١ٗ َٚٔ، ٤ًٞ بهٌ ٓلٸأ اؿاٌُ ايتًٛخ ٕ٭ ;ايطبٝع١

 ههإ ع٢ً ًشؿاظي َج٬ّ اٛٵهعٳ ؾكـ .احمل١ًٝ ٚايتكايٝـ ايكـمي١ ٚايجكاؾات ؿٜإا٭ ع٢ً

 بكا٤اٱ داٖـٜٔ ٚساٚيٛا، ايبعٝـ٠ اؾنك يف تعٍٝ اييت ايٌعٛب ٚأ ،احملًٝني مٕٚاَاَ٭

 ايطبٝع١ ثلا٤إ اىل ٜ٪ؿٟ فيو ٕ٭ ;هرتايٝاآ٫ف َٔ ايوهإ احملًٝني ٭ ٦َات ع١بٔ ع٢ً

 ايٌا١ًَ ايجكاؾ١ ٕ٭ ;دـّا دٝـ٠ٖٚٞ  ،ك١ٜ٩ ٖهقا َجٌ تتبًٛكيكـ  .ايجكاؾات ثلا٤إٚ
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 مٔ دٛا٤أ ٖهقا َجٌ يف .ٚاسـ قٝط يف ٚسؿعٗا ًٝا٤ا٭ دُٝع استٛا٤ ٢ًتعٌُ ع

 َجٌ تهٔ عاّ مل ١٦َ ؾكبٌ .بك١ٝاملت ًٝا٤نجري َٔ ا٭ ع٢ً ماؾغ ٕأ ميهٓٓا ّٜٔاأ

 قبٌ تقنلأ .قـِٜ نٌايعٌُ ع٢ً قٛ  نإ اينَٔ فيو ؾؿٞ .َٛدٛؿ٠ ايل١ٜ٩ ٖقٙ

، ْاؾع غري إْ٘ :ٜكٛيٕٛناْٛا ٚ ،ـِٜق نٌ ٕلَٜٛ ايٓاي نإ ّاعاَ هتني ٚأ مخوني

ِّ ٕ. ٚإفا اهتطعتِ أق١ُٝ ايكـِٜ يقيو ٕاٯٕ أ ٔتبٝٻ ٚيهٔ  املعطٝات ع٢ًفيو  ُٛاتع

 . اػتًؿت قـ ايل٣٩ ٕ٭ ميهٓهِ سؿعٗا أّٜٔا; ٚايـ١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ايؿهل١ٜ

 يرتاخا ؾإٕ يؿكـإ ػطري٠ اتػريايت عٔ ايػؿ١ً كـاك ايقٟ تهٕٛامل ٓؿىب 

ـٸ ؾعً٘ هب ايقٟ َا ؾاؿس١. ّانقيو أٓلاك ايكـِٜ   ؟ػلٜٔاٯ ػطا٤أ تهلاك َٔ يًش

 ايكلٕٚ ػلاٚأ يف ايػلب يف سـثت اييت ايتػريات ع٢ً ا٫ط٬ع ٕأ ك٣أ 

ـٷ ايـٜين ٬ُغاٱ ٚبـا١ٜ ايٛهط٢ ـٸ َؿٝ  ٜكٍٛ. امللاسٌ ٖقٙ ادتامٚا قـ ايػلبٝني ٕ٭ ّا;د

 يف ايٌو ٖٛ :ٍٚا٭ :نبري٠ ًهٛى بج٬ث١ اؿـٜح ايعِل ؿػٌ ْوإاٱ ٕإ :ؾلٜٚـ

، يٛدٞٛٝب ًو ٖٛ :ٚايجاْٞ ;كضا٭ سٍٛ تـٚك٫  ايهٛانب ٖقٙ ٕٖٚٛ أ عًّٛ ايؿًو،

 ٖقٙ غري عامل. ا٫ْوإ ٕأٖٛ  :ٚايجايح ;هل١آ ْٛاٛهمل ٜ دـاؿْاأٚ با٤ْاآ ٕٖٚٛ أ

 ٞهؿمبؿلؿٙ ٜ َٓٗا ٚاسـ ٚنٌ .اؿـٜح ْوإاٱ ٖٞ اييت أْتذت ايج٬ث١ ايٌهٛى

 ثِ، ٚايعامل ايهٕٛ َلنن ْوإاٱ ٜعترب ايبطًُٝٛهٞ عًِ ايٓذّٛ )اهل١٦ٝ( يف .ؾْٓٛ٘

، ْٗا١ٜ ٫ٚ ي٘ بـا١ٜ ٫ ايقٟ ايٛاهع ايهَٕٛل١َٝ يف ٖقا  يف كٌَ سب١ فيو بعـ ِٜبض

ٚناْت ، قلؿ٠ ناْٛا ٙدـاؿأ ٕأ ايجاْٞ ايٌؤَ  ظٗلٚ، بايػلب١اٱْوإ  ًعل عٓـٖا

 ؾهاْت .ت٫ٛٗاجمل َٔ عل يف٫ ٤ًٞ  ْواْٞاٱ ايعكٌ ٖقا ٕأ ايجايح ايٌوْتٝذ١ 

 .هآب١بايّا ًعٛك ؾٝ٘ تأٚدـٚ، ْؿو٘ عٔ دٓبّٝاأ ْوإاٱ دعًت ،كٝؿ١ ًهٛى ٖقٙ

 ٌٜعل ايٛاقع يف. «ىٝؿين ايٌاهع يًؿٔا٤ بـٟا٭ ايوهٛت ٕإ» :باههاٍ ٜكٍٛ

 َٔ يٕٛ ٖهقا ع٢ً ؾٝٗا ْتعلف مل ثكاؾات يف ْعٍٝ نٓا .بايلعب ٠أؾذ ْوإاٱ

 ؿٚكْاناْت ٚ ،َعلٚؾني ْا٩ْبٝاأٚ ْا٩بانإ آ .ٚه٬ّ بٗـ٤ٚ عٍْٝٚ، ايٌهٛى

 ،ٚسٛا٤ ؿّآب تبـأ سٝاتٓا. مجٝعّا بٗا طاستأ ايٌهٛى ٖقٙ ٚيهٔ، ّٜٔاأ َع١ًَٛ

 ؿا٥ل٠ عٝٛهِّي غايبّا ايتذـٜـ عِل ٚدا٤ .ٚآش١ مٚاٜاٖا نٌٚ ،ّٝٛاي اٖق ىلإ تـٚمت

 دٛب١ا٭ تٛدـ ايكـمي١ ايهتب يف. ٤ًٞ بهٌ ٜعًِ ايكـِٜ ْوإاٱ ؾهإ .اجمل٫ٛٗت
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ٟٸ يٝى يـٜهِٚ ،ه١ً٦أ ٘نًٓ عامٕل يف ٕٛذٴًٹتٳ ٠أٚؾذ .نًٗا ٌٸ تػريت .دٛاب أ  ،ايكِٝ ن

 ٜعين ايتذـؿ .يٓؿو٘ َع٢ٓ ٜعطٞ ٕأٚ ،يٛسـٙ عاملّا ي٘ ِٜٓع ٕأ َٓا ٚاسـ نٌ ٚآطل

 .ايِؿل َٔ بتـا٤ٚا٫ ٚايػلب١ ايعٓا٤

 ْوإاٱ كاؿ٠إ كهؼتظٗل َٓق إٔ  اؿـاث١ عِل ٕإ :ايكٍٛ يٞ ٜوٛؽ قـ، 

 ٫ ٜلاٙ َا ٕأ ٬سغ اٱْوإؾ .ْؿو٘ؿٕٚ  ،اـاكدٞ قٝط٘ ريٝػت َٔ ُهٜٔت ست٢

 ،ايلٚاقٕٝٛ يٝ٘إ َافٖب :ٍٚا٭ :طلٜكني نإ أَاَ٘ أسـٚ .ٜلاٙ ٜلٜـٙ ٫ َٚا ،ٜلٜـٙ

 َا تلٜـ نٞ ْؿوو لتػِّ ٕأ عًٝو يقا، وؾلؼت تِ يٝى اـاكز ٕإ ٕ:يٛٛكهاْٛا ٜؾ

: قايت عٓـَا ،اؿـاث١ بـأت ٖٓا َٚٔ .اـاكز تػٝري :ٚايجاْٞ ;تلاٙ ٫٫ تلٜـٙ  َٚا ،تلاٙ

 نإ ؾًٛ .عـَ٘أ كٜـٙأ ٫ َٚا ،كٜـٙأ َا عأُٓ نٞ ;اـاكز لهأغٝٸ فاتٞ لغٝٸأ َٔ بـ٫ّ

 ؟ؿ١ٜٝٓ غري كٚغ حاؿـٜ ْوإاٱ كٚغ ٕإ :ايكٍٛ ميهٔ ٫أ ُشٝشّا فيو

 ٖقٙ ىلإ ٌِٜ حاؿـٜ ْوإاٱ ٕإ :ٓٝـأٚ .دـّا ُشٝض تكٛي٘ َا ،دٌأ 

ٞٸ ٫: تْٵان ٜكٍٛ .عًٝ٘ ُٚٞ ٫ٚ ،ْؿو٘ ٖٛ ٤ًٞ يهٌ ىامل٪هِّ ٕأ ٖٚٞ ،ايٓتٝذ١ ُٚ 

ٞٸ ّاؿٜٓٝ َٳ ٞعٝطبَٔ ايٚ ،هًطاّْا كٜـأ ٫ٚ ،عً  ؾٗٛ ايقٟ ّافإ. َٛكا٭ ِكِّٜ ٔٵإٔ أنٕٛ 

 ايعامل يفا هلٟ ؿ١ٌٖ مب ْوإاٱ نؿاؿٜ .بٝـٙ ُٓع٘ ايقٟيف ايٓعاّ  ْؿو٘أؾلؽ 

ٚٚقع يف ًبه١  ،ؾاٱْوإ أؾلؽ ْؿو٘ .ابتـعت اييت وات٪هٻامل نجلأ ؾُا .ايػلبٞ

 ْ٘أ مبا ٚيهٔ ،َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜؿلؽ ْؿو٘. عاتايتِٓټٚ ا٫كتباطات عع١ُٝ َٔ

 نلٜوتٛف» ُبضأ يكـ .ٚسٝـّا ٜهٕٛ ٕأ ٖٚٛ ،امؾ١اجمل ٙبٗق قبٌ ؾكـ ٍٚ٪َو

 ع٢ً ٜٓطبل ٖٚقا .ٚهاؾل ،ايبشل ىلإ اػ٘ ٘يهٓٸ ،ٜقٖب ٜٔأ ىلإ ٜـكٟ ٫ٚ «ٛيملبٛن

 ٜهتٌـ ٕأب ٜؿهل ٕامَ ايٌلقٞ ْوإاٱ ع٢ً تٹأٜ مل ٚيهٔ .متاَّا ايػلب١ٝ ايلٚغ

 ايٓٛع ٖٚقا .املػاَل ايؿهل َٔ ْٛع ٖقا ،دٌأ .قيوي ٓلٚك٠ ٜل٣ ٫ ْ٘٭ ;دـٜـ٠ ٠قاكٸ

 اجملامؾاتتًو  َٔ ٌْأ أقـك عًٝ٘ َا بهٌ ّايكٝا َٔ ينٓميهِّ ٟقاي اؿل١ٜ َٔ

 كٍٜٛ نُا بٌ، أَلٜه١ٝؾكط  يٝىٚ ،عامل١ٝ جكاؾ١ن تظٗل ٕأ ىلإ، ٚاملػاَلات

 ؿاػٌ يف .َلٜهّٝاِٜبض أ عاملاي ٫ إٔ ،عامل١ٝ هتِبض اييت ٖٞ َلٜهاأ ٕإ :سـِٖأ

 ٚيهٔ ،ا٤ٶًٝأ ؼؿغ ٕأ ٚأ ،إٔ تعجل ع٢ً أعٌاَ ميهٔ ١عُٝايع ايٌبه١ تًو

 نإ ُانًٓ ٚهلقا .دٝـّا اْعلؾٗ ٕأ عًٝٓا ادٗٗاْٛ يهٞٚ. بـّاأ َٓٗا ايؿلاك ٫ميهٓو
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ٚيهٔ نًُا غًكٓا أبٛابّا أنجل ٚقعٓا يف ؾؼٗا ، ؾٌٔأ ٓاٛادٗتَ ناْت نجلأ عًُٓا

 ِٚتتعًٖ تقٖب ٕأ عًٝو .املكـاك قيوبٚنًُا ؿاؾعت أنجل ؾوتِبض أٓعـ  أنجل.

ػعٌ ْؿوو أنجل  ايعٌُ بٗقا ْو٭ ٧;إْ٘ هٝٸ :تكٍٛٚ لٙتهؿِّ ٕأ ٫، ٖٛ ِتعًٖ َجًُا

 .اؿٌٝ بًطا٥ـهٝـػٌ عاملو ٚ ،ٚه١ًٝ يـأ ميًو ْ٘٭ ;عل١ٓ يٲُاب١

 تعِّٔامل ي٘اٱ فيو عٔ َٚكب٫ّٛ يطٝؿّا ٜلّاِٛت ْعلض أْ٘ ميهٓٓا إٔ تِٛكأ، 

 .، ْعذن اٯٕ عٔ سًٓٗاػل٣أَٛكّا أ ايتٛؾٝل هبب عـّ إ٫ إٔ ٜهٕٛ

 ٍٷ ٖٓاى ؿٜإا٭ عٝمج يف  .(Imaginal) نٛكبٔ هتافا٭ تلمج٘ املٷ،ع ٚأ فا

ٖقٙ  نٛكبٔ قـ ٚٓعٚ .َٔ قبٌ ٚايؿلْو١ٝ لًٝن١ٜاٱ ايًػ١ يف تٛدـ ٫ ايه١ًُ ٖٚقٙ

 ٚعامل ،املًهٛت عامل ٖٓاى ايٛدٛؿ عامل هًو١ً ؾؿٞ .املجاٍ عامل ىلإاملؿلؿ٠ يٌٝري 

 ٚع٢ً .املجايٞ بٌهًٗا بٌ، املل٥ٞٚ املاؿٟ بٌهًٗا ٫ ،كٚاغا٭ ؾٝ٘ تٛدـ ايقٟ ،املجاٍ

 ػ٬ي٘ َٔ ؿٜإيٮ ميهٔ ايقٟع عامل ايتِاٜٚل املع١ٜٛٓ ع  ايٛسٝـ ايعامل قاٗؾ ؾِٗأ َا

يف  .املٌاب١ٗ اهلٓـ١ٜ ايكِّ ٚأ ،إعٜك بٔ سٞ ق١ِ ٖٛ ٚمنٛفدٗا، بعٔٗا تؿِٗ ٕأ

 ع ايبٛفٟ ؾايـٜٔ .إٔ تتٌِ ًجكاؾاتي هٔمي، اـ٬م ٌايتؼٝټ ؾٔا٤ ٖٛٚ ،ايؿٔا٤ ٖقا

 ٖٛ ؾٔا٤ ا٫كتباط املٛدٛؿ ٕأ عتكـأ .ايطلٜل ٖقاعٔ  ؿا٥ُّااْتٌل ٚ تطٛك مناإ ع َج٬ّ

 َلّاأ ايجكاؾات بني ا٫كتباط ٜهٕٛ املوت٣ٛ فيو ؾؿٞ، املع٢ٓ ٚعامل اـٝاٍ عامل

 ٌٜٓب ست٢ ،ايكبٝض ٖٛ َٚا ،اؿؤ ٖٛ َاٚ ،ايٌلٜع١ ؿٔلْٳ ٕإ َا ٚيهٔ، َٝوٛكّا

 .ا٫ْكواّ ٜٚبـأ ،ايِلاع

 

 ٔاآلخس ــــــ ٌاجده ا٧

 عٓـَا ٚست٢، ايٓاهٛت عامل يف ٖٛ بٌ، املجاٍ عامل يف ْوإاٱ ٜعٍٝ ٫ 

ب٬  ؾُٗ٘ ٜلتوِ يف ْ٘إؾ املتعني غري ي٘ٚاٱ ايجكايف غري ي٘اٱ ايٛسـ٠ َٔ ْكط١ َٔ ٜبـأ

 عاملإي٘ ب با٫عتكاؿ ْوإاٱ ًنّٜٴ ٕأ ميهٔ ؾ٬، ١هلٯعٔ ٖقٙ ا ثكايفٷ تِٜٛلٷ ًو

 .املجاٍ

 ؿٚا٥ل ث٬ث١ شـتتٻ ٖٓا ٚيهٔ .نقيو ٜهٕٛ ٫ٕبـ أٚ ،يونقا٭َل  ،دٌأ 

 .ذُٝعيً ٖٛ ايقٟ ي٘اٱ :١ٚايجايج ;ػلٜٔاٯ هل١آ :١ايجاْٝٚ ;هلتهِآ :ٚىلا٭ :ٚاسـ٠ ْكط١ يف
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 ٕأٟ إ، َلننٖا اي١ٜ٫ٛ تعتربٚ ،لا٥ٚؿ ث٬خ ٚايلهاي١ ٚايٓب٠ٛ اي١ٜ٫ٛ ٕإ :ٜكٛيٕٛ ٚنُا

 ٖٛ ٌُا٭ يهٔ، ايٛقت ْؿى يف ٚٚيٞ ْيب ٖٛ كهٍٛ ٚنٌ ،ّٜٔاأ ٚيٞ ٖٛ ْيب نٌ

 ؿكنينأ ؾًٛ .ا٭هاهٞ ي٘اٱ ػاٚم ميهٔ ؾ٬ .ّٜٔاأ َلٖهقا أ طلغٜ ؾٗٓا .اي١ٜ٫ٛ

 بٌ، يف َٓاَٞ بٛفا ك٣أ ئ ؾوٛف َٓاَّا ٜتأك ٚيٛ ;املوٝض عٝو٢ ٜا :قٍٛأ ٫ اـطل

ـٸ يف ايـٜٔ ٕ٭ ;فيو يف ًو ٫ٚ ٛكٚثات ايجكاؾ١ٝ يٞ.امل ك٣أ  ٫ قاهلٚ، ثكاؾ١ٖٛ  بعٝـ س

 ،غريٙ ٌٌُٜ ٕأ ميهٔ ٣ػلأ ؿا٥ل٠ يف ٚيهٔ، ٖٜٛتِٗ ْ٘٭ ايٓاي; َٔ اْتناع٘ ميهٔ

 . ١ايجايج ٠لـا٥اي ٖٞ ًوتٚ

 ٫أ :ٖٓا ايو٪اٍ يهٔ، ٚكٚس٘ ايـٜٔ عكٝك١ ٜبٛغ ايقٟ ٖٛ ايعامل فيو ّافإ 

 ؟ايجكاؾ١ٝ َ٪ًلاتٓاٚ ًؼِٝتٓا َا َع ػًٌ هاؿإ ىلإ ٜ٪ؿٟ

 ٟٸ ٜٛدـ ٫ ،ن٬  .ايعامل يف ٜلتهب عٌُ غب٢أ ايـٜٔ تػٝري ٕإ بلأٜٞ .ػًٌ أ

 ناملِري ٖٛ ٚايٛطٔ ٚايـٜٔ ا٫هِ ٕ٭ ;بٛفّٜا يوت ينيهٓٸ ،بايبٛف١ٜ َعذب دـّا ْاأ

ٚأؿٜٔ  َج٬ّ، (John)( دإامسٞ بع ) ـٍأبٚ ،أيػٞ فاتٞ ٕأ هتطٝعأ ٫ٚ، يٞ بايٓوب١

 ػلآ عامل ٚتٛدـ يف .ٚٚدٛؿٟ ٖٜٛيت َٔ أٜتذنٸ ٫ دن٤ ٚايجكاؾ١ ؾايـٜٔ، ١وٝشٝبامل

 اهلٜٛاتب أكتبط ٕأ ميهٓين ٬ؾ ٜٗٛيتب ّاهتُوَِّ نٔأ مل فاٚإ، ػل٣أ ٖٜٛات

 ّاعُك نجلأ ايٌذل٠ دقٚك ناْت نًُا: ، ٖٚٞهلاٜـغل كا٥ع١ َكٛي١ ٖٓاى .ػل٣ا٭

نإ  ت٘جكاؾب َتُوهّا نإ نًُا ْوإؾاٱ. نربأٚ نجلأ ٚكاقٗاأٚ ٗاغِْٛ تناْ

 .ػطأ ْتأٚ ،ُضٸ ْاأ :ٜكٍٛ ٫ ٕأٚ ،ّٝااػتناي ٜهٕٛ ٫ ٕأ بٌلط، ؾٌٔأ ػلٰي ؾُٗ٘

 ُٸ دبتِأ  يف ػتناي١ٝا ٖٓاى ٕأ ايٌهًٞ بني ا٭ؿٜإ ايتؿاٚت ٌٓأمب ٜتعًل اع

   ؟ؿٜإا٭ بني ػل٣أ كمٛاؾ ٖٓاى ؾٌٗ .ايٌلق١ٝ ؿٜإا٭ يف ٜٛدـ ٫ ، ٖٚقاايػلب١ٝ ؿٜإا٭

 بري٠ يف ن أ١ُٖٝ ُاهل ٜٔايًق ٚايكإْٛ ايٌلٜع١ يف ٖٛ بٝٓٗا ػلاٯ ايتؿاٚت

 ايع ٜعتربٕٚ ؾايبٛفٜٕٛ .ايٌلق١ٝ ؿٜإا٭ يفيٝى هلُا تًو ا٭١ُٖٝ  ٚيهٔ، ايٝٗٛؿ١ٜ

ِّ هل١اٯ تًعب طبعّاٚ .أٌَايت ع٢ً تواعـ «اٖالتٛه» أٚ ايع «ٖاٚؿا»  اهلٓـ عٛاّ يـ٣ ؿ٠املتع

 ؿٜإا٭ تٛيٝ٘ ايقٟ ا٫ػت٬ف ا٫ٖتُاّ ٖقا ٌَٓأ ٚيهٔ .ٚايٌلٜع١ ايكإْٛ ؿٚك

 نٌ اهتٛعبت ايٌلا٥ع ٖقٙ ٕ٭ ;ايٛسٞ اٱهلٞ أٚ ه٬ّّْ ايٚ ،يًٌلٜع١ بلا١ُٖٝٝاٱ

 .ٚايتُاٜن ٫ػت٬فٖٛ هبب ا هتٝعابٚا٫ ايٌٍُٛ ٖقا ٕأ ٫ ًوٚ ٤ٞ.ً
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 املٍّج ا٧فكن يف وكازٌٛ ا٧دٖاُ ـــــــ

 ؟ؿٜإا٭ ١يف فاٍ ؿكاه ٠دٛؿاملٛ املٓاٖر بني َٔ ايقٟ تكرتسْٛ٘ ٓٗرامل َا 

 ُٝهٔؾ املكاك١ْ يتؿكاه عٓـ ِعٛباتاي َٔ ايهجري أٚاد٘ نٓت ْٞأ مبا 

 ٚايتٓاهب ايٌب٘ ٚدٛؿ ٖٞ :ٚىلا٭ :اجملاٍ ٖقا يف امل١ُٗ ايٓكاط بعض ىلاٱًاك٠ إ

 هٔ ايؿلْوٞ ايهاتب ـٓيأ يكـ .ايكـمي١ يًجكاؾات هاه١ٝا٭ ايعٓاُل بني ايهبري

 ٕأ ميهٔ :ؾٝ٘ قاٍٚ «املكاك١ْ ايؿًوؿ١» مساٙأ ،كتِلّا نتابّا 1926 عاّ يف ٚهٌأ

 ٜلاْٞاٱ باهلل ايعاكف :ؾُج٬ّ .ٚاملؿاِٖٝ ؿٜإا٭ بني نبري٠ تٌاب٘ ْوب١ ٖٓاى تهٕٛ

 .بلُٖٔ َع اهلٓـٟ «دٝٛاْهٛتٞ» بٓؿى ايٓشٛ ايقٟ ٚٓع٘ اؿل َعٜتعاٌَ  املوًِ

يف ْؿى ، ايـْٝا ٖقٙ يف قٝاَت٘ ًٚاٖـ ،ايِػل٣ ١كٝاَاي ىلإ ٌُٚ ايقٟ باهلل ؾايعاكف

 ٕأ ٜعين ٫ ٖقا طبعّا .() يف ا٫م٬ٍ اهلٓـٟ «دٝٛاْهٛتٞ» ايٝٗاؿاٍ اييت ٌُٚ إ

 .ٚتٌاب٘ تٓاهب ٚدٛٙ بُٝٓٗا ٕإ بٌ، اؼـا قـ ،ٚدٝٛاْهٛتٞ ايعاكف ٚأ ،ٚاهلل بلُٖٔ

 ٚقعٓا ْٓا٭ ;املٌرتن١ ايٛدٛٙ هلقٙ ثلّاأ ػـ ٫ ـٜـ٠اؾ جكاؾ١اي ىلإ ْـػٌ إٕ َا ٚيهٔ

 .١َٝعلؾ تكاطعات يف

  ّٸ  ؟أّٜٔا ايكـمي١ جكاؾاتاي يفٌٖ إٔ ايتٓاهب غري تا

 بعض  ٚادٗٓا ٕإٚ ْٓاإؾ .سآلّا ايتٓاهب ٖقا ػـ املٛاطٔ َٔ نجري يف

َٔ  امل١٦يف  توعني ٚأ مثاْني يف ؾعاي١ يهٓٗا ،املٛاكؿ بعض يف املكاك١ْ عٓـاملِاعب 

 اؾـٜـ٠ ايل١ٜ٩ طاكإ يف املكاك١ْاملٛاكؿ  ٖقٙ ْٔع َٕا إ ع قًت نُا ع ٚيهٔ .اؿا٫ت

 ٖقٙ ٕإ .هاهّاأ ذاّوا٫ْ ٚفيو ايرتنٝب١ يتًو فاٍ ٫ ْ٘٭ ًٝا٤;ا٭ نٌ ؽتًط

 ايعامل بني كاكٕٜ سٝح ،(Indology) «» ايع ْعاّ ع٢ً تعٌُ ايكـمي١ ؿٜإا٭

 كٝك١اؿ ؾؿٞ ....ٚ ٚايعامل، ْوإاٱ يف ايج٬ثٞ ايبعـ ٖٚٝه١ً ،ايهبري ٚايعامل ايِػري

 يف ٚأ ه٬ّاٱ يف نإ هٛا٤ ،ناملؿتاغ تعٌُ هاه١ٝا٭ املٌرتنات َٔ ْٛع يـٜٓا

 سٝح، ايبٛف١ٜ املٓع١َٛ يف هلا ؿٚك ٫ املٌرتنات ٖقٙ طبعّا .ايٝٗٛؿ١ٜ يف ٚأ املوٝش١ٝ

 يفبعض ٌَاٖـات٘  ع ؿاتَ٘٪ٖيَٚٔ املٓاهب إٔ ترتدِ  عهـْبٛكٜٓكٌ ايعاكف ايوٜٛـٟ 

 يف اٖػـٚ ٕأ ميهٔ ٌاٖـاتامل ٖٙق ْؿىٚ .ٚايوًٛى ًوريي نجُل٠ املجاٍ عامل

 ّاػاْو ٖٓاى ٕ٭ نٌ ٖ٪٤٫؟ ٌابٜ٘ت ملافا، ايوٗلٚكؿٟ ٚكها٥ٌ «َلاؿ گوهر» نتاب
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episteme وت١ُٝبإ يف ْٗاإ :ؾٛنٛ ٚبتعبري .ؿٜإا٭ ٖقٙ بني ّاَٝتاؾٝنٜكٝ
 ،ٚاسـ٠ (5)

ٚٻ نتاب تأٌٜٚ تعين املعلؾ١ .Indology ٟاٯْايٛ بٓعاّ ٚتعٌُ  ٖٛ عٌُ ايعلؾا٤ٚ، َٕـ

 َجٌ ،اهلٓـ علؾا٤ بٛاهط١ فيو نإ هٛا٤، َٓ٘ كٛوتامل ٚنٌـ ،ايعامل ْجل ٌٜٚأت

 supper لًٝن١ٜباٱ عًٝ٘ طًلأ ٚكمبا ،«هاُأ أؿْا» ؿّٗٛمب ٜعرب ايقٟ ،ًاْهاكا

imposition، ِٜٖٚټت ايعامل ٕأ ٜعين املؿّٗٛ ٖٚقا ،«بلْٗاؿٕ» ايؿاكه١ٝ ىلإ رتد ٚٓع  ِٛ

ٖټ فيو وتؿهِّ سٝح ،َعهٛه١ سلن١ علؾ١املٚ .ع٢ً اؿل ِّ ِايتٛ  ٚنٌـ .ؿٙٚتب

عٔ  هتاكا٭ ٍاٚتن ،ايباطٔ ىلإ ايعاٖل َٔؾٝ٘  ورياي ٕ٭ ;ّٜٔاأ ايكبٌٝ ٖقا َٔ املوتٛك

 ايكٛاعـ ٕ٭ ;فيو ْؿعٌ ٕأ ميهٓٓا ٫ اؾـٜـ٠ ايل١ٜ٩ طاكإ يف ٚيهٔ .ا٭ًٝا٤ احملذٛب١

 تاْؿًِ عٛامل ؿػًٓا أْٓا اؿكٝك١ٝ. اْٗاكت ايجكاؾات ٖقٙع٢ً  لطتوٝ ناْت اييت

ٌّ ٞايتٌٓع ٖٚقا. تٚتٌع ـٸ َٗ  ٚست٢ ،ايٛدٛؿ َٚؿّٗٛ ،ْوإاٱ َؿّٗٛ تػري سٝح، ّاد

 ٫ نجريّا ايػلب يف تطلغاييت  اهلٓـ١ٜ ايل٣٩ ٕإؾ ٚيقا .بايعامل ْوإاٱ ع٬ق١ َؿّٗٛ

ّٸ اييت ايكٔاٜا ٜعاؾٕٛ بٌ، ايه١ًٝ املٝتاؾٝنٜك١ٝ ايكٔاٜا ىلإ ت١ايب تطلمت  ؽ

 ٚعًٝ٘، ايـاػٌ َٔ ايتهاٌَ ىلإ عاد١ ْوإاٱ ٕإ :ٜكٛيٕٛٚ، ْوا١ْٝاٱ ايلٚغ تهاٌَ

 ْؿى ٜطلسٕٛ ِْٗأ ٚاـ١ُ٬ .١ٝاـاكدٜٚكطع ع٬قات٘  ،ؿاػًٞ ههٕٛ ىلإ ٌِٜ ٕأ

 ٚنُا، كًاؿإ ىلإ عاد١ ِْٗىاطبٛ ايقٜٔ ٕإ طبعّاٚ .ٚايوًٛى ايوري يف ايعلؾا٤ ك١ٜ٩

 كٜٔ ٚأ َٛكتٞ نلٌٜٓا تعايِٝ ٕإؾ ٚنقا .ايـْٝا ملِٝٗ َٔ أٜٓذٸ ٔٵَٳ وبٕٛ: بٛفا ٜكٍٛ

 بٓذاغ ٜتُتعٕٛ اؿآل ايٛقت يف ايتبت ٕإ .ّٜٔاأ ايٛاؿٟ ٖقا يف تِب ايتبت يفپورچه 

 ِْٗأ ست٢ ،ايـٍٚ َٔ ٚغريٖا َلٜهاأٚ ؾلْوا يف عـٜـ٠ َٓاطل يف ٜعٌٕٝٛ ؾِٗ، ٫ؾت

 تٛدـ سٝح ،َِٓٗ ؾاؿ٠يٲ يِٝٗإ تٗلع ايٓاي َٔ ٚايهجري، ٚؿٜل َُٛعات ميًهٕٛ

 ايقٜٔ ِٖ ٖ٪٤٫ٚ ،ٜبشجٕٛ عٔ ع٬ز ايٓاي ٕؾإ وببٚهلقا اي .ّٜٔاأ س١ٝ ه١ٓ عٓـِٖ

 . هلِ لْٜٚ٘ٛؾِّ

 ٔع٬دات، اييت يٝى هلا كُٝـ ؾهلٟ اي ٖقُٙٚـ  هٜٔ ملأ ٚيه

 تٛؾِّلٚتكـّ ع٬دّا،  ٕأ ١ٜاهلٓـايـٜا١ْ  تاهتطاع ٜعين إفا؟ َٚلض آؾ١ ٚؾًوؿٞ،

 يًٓاي ٜعٗل٫  اٯٕ ٚيهٔ، ١ٚؾًوؿٝ ١ؾهلْٜعل٠  ىلإ توتٓـناْت  كـؾ ،هه١ٓٝ

 .قِري َـاٙ ٕأ ٜبـٚ ايقٟ ،ايعًُٞ اؾاْبَٓٗا ه٣ٛ 
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 ١كطايٓ ٖقٙ ىلإا٫يتؿات  َٔ ٫بـ ٚيهٔ، فد١اهداْب  َٔؾٗٞ  ،دٌأ ،

ـٸ ْايأ هاهّاأ ايػلبٝني ٕأ ٖٚٞ ِّ ،بوطا٤ ايٛقت ْؿى يف يهِٓٗ ،ٜٕٛد  قِٕٜٛٚ

 ىلإ ّاأػري تهاؾل نٓت قـ ٤ٞ.ً هٌب ِْـم ٫ مٔ. َجًٓا نيُعب ٚيٝوٛا، بولع١

ٌٸ ٕٜٛهتب ٖٓاى ٕٛبٝٚٚكا٭ اغٛايو نإٚ ،َِل  ٜؿعٌ نُا، امللاؾل ٜكٛي٘ َا ن

ْهٔ  مل يٝ٘إ اهتُعٓا ٚيٛ ،يٝ٘إ ِْػًِٞ ْهٔ ؾ أَا مٔ، متاَّا املـاكي طؿاٍأ

ِّ  .بوٗٛي١ ٘قِْ

 

 بني العسفاُ اذتكٗك٘ ٔالعسفاُ الهاذب ــــــ

 ايـعا٠ٔ َ اؿكٝكٞ ايعلؾإ متٝٝن ميهٔ نٝـ أٚٓاع قاهٖ يف 

 ؟ايهافبني

 اظايٛعٸؾ .فيو نمنٝٸ ات٬َن ١ٜأب علفأ ٫ ْينإؾ .ُعب فيو نٝٝمت ٕإ 

 عُاٍا٭ ٖقٙ َجٌ ٌتٌُت سٝح، اهلٓـ َٔ ٜأتٕٛ يقٜٔا ٖ٪٤٫ :َجاٍأ، نجريٕٚ ؿٕٛاملنٜٻ

 .ععُٝني ٚػـاع ع٢ً ؼاٌٜ

 ٌٖ ؟ّاسٓك ُاؿقّا ع ٜهِأبلع  نإ ًؼِّا ٜتِأك 

 ٔٵ ،ُاؿقّا ٜتأك  اهلٓـ١ٜ بٓاكي َـ١ٜٓ يف ًاٖـت .لّاَتبشِّ كٳأ مل ٚيه

 أٟ ٜناٚيٕٛ ٜهْٛٛا ؾًِ ،ستؿِٗ ٜٓتعلٕٚ بٝت يف دًوٛا قـ ًؼاْا٭ َٔ فُٛع١

 مل ٚيهٔ، نيُٚاؿق نيْكٝٸ ّاْاهأ ؾٛدـتِٗ َِٓٗ اثٓني ٚأ ٚاسـ َع تهًُت .ػلآ عٌُ

 ايباطٔ ُؿا٤ َٔ عاي١ٝ َلس١ً ايٌؼّ ٜبًؼ قـ طبعّا .ن٬َِٗ يف ٜكٓعين َا دـأ

ٍٸ يهٔ  ٜتأٚك .بوٝطّا ْواّْاإ ٜهٕٛ قـبٌ ، ١عايٝ ايق١ٖٝٓ قـكت٘ع٢ً إٔ  ٖقا ٫ ٜـ

 ٚناْت ،ٜلإإ يف سـِٖأ ٜتأك ؾكـ .يِٝٗإ لقبأ مل ٞيهٓٸ ،ُاؿقني ًؼاْأ عـ٠

 .دـّا ُعبّا سٓك ُاؿقني ْايأ ع٢ً ايعجٛك ٕإ .قتا٫ّ نإ يهٓ٘، عاي١ٝ قـك٠ يـٜ٘

تـاٚيٛا ٜ َٕٚا إ، ْؿوِٗأ ٜعلٸؾٕٛ ٫ ِٖٚ، تِٗلؾؾ٬ ميهٔ َع ّاسٓك ٤٬ُأ ناْٛا فاإ

   .لّاذٹِٜبض َتٻ نجريّا

 

 حهاٖٛ عسفاٌٗٛ وع الع٦وٛ الطباطباٟ٘ ـــــــ
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 يف  َعٟٓٛ ملٌٗـ سها١ٜ (6)«ؼت مساٚات ايعامل» نتاب يف فنلمت

ِّشٛا أ، ايطباطبا٥ٞ يع١َ٬سٔٛك ا  ؟يف ٖقا ايٌإٔ نجلٌٖ ميهٔ إٔ تٛ

 ْٙٗا٭ ;١باداٱ هتطعأ مل يهين .ايهجريٕٚ عٓٗا ٜوأٍ اؿها١ٜ ٖق 

ٕٸ،اؿاؿث١ ٖقٙ ما٤إ ن٬ْا ُُت ٖاٚبعـ .ع١َتٖٛق غري ساؿث١ ناْت مل  ّا٦ًٝ ٚنأ

ٟٸ سٔٛك عـّ ٖٛ فيو ٚهبب ;وـخ  ،ايػلٚب ٚقت سٝٓٗا نإ .ايّٝٛ فيو ًؼّ أ

ٛٸ ٚنإ ،ٔٝٵيوٳادهٓت أْا ٚايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ ؾ ُٸ ّاد  ٖٓاى ٜهٔ مل سٝح، ّاػا

هإ ؾ ،٤َٔٞ ًبض ٖٓاىنإ ٚ، ايلفٸ ع٢ً ٓعٚ ْؿطٞ َِباغ ه٣ٛ نجري ْٛك

، اُٗؾٗأ مل ساٍ تطلأ فيو بعـ .داب١اٱيف  ٖٛ ًٚلع ،ٜبّاغل ٫ّ٪اه ٚهأيت٘ ،ّايواد

ٞٸ ٕأ تٚأؿكن، كضا٭ ىلإ ه٘أبل طلمأٚ، ٦ًّٝا ٌٵُكٜٳ مل تاْتٗ ٚسني ، املػاؿك٠ عً

ػلدت َٔ  ٗاْٸأنٚ، إٔ ٜٓهٌـ أَلٙ ت سايت٘ تٌب٘ اٱْوإ ايقٟ مل وبٸناْ

 ٕأ ٫إ نجريّا ٜتهًِ ٫ ؾهإ، ١َٜعٓٛ سٝا٠ ٜعٍٝ نإ ْ٘أ عتكـأ يهين، ٜـٙ

 .نجريّا ٜتهًِ ٫ ٕأ واٍٚ .ايرتن١ٝ بايًػ١ ٚهه١ٓٝ بٗـ٤ٚ َ٘ن٬نإ ٚ، وأٍٜٴ

 َٓ٘ طًبٓا يٛأسٝاّْا ٚ .ٚاؾـٍ ايبشح وب ٜهٔ مل نقيو .هانتّا ٜبك٢ ٕأ وب

 ٚايٓكاَ ايبشح وبٕٛ ايـٜٔ كداٍ .ؾ٬ ػريّاأ ، أَاعٓٗا هٝبنإ  َا َوأي١ ضٝٛٓت

 .تهٔ ؾٝ٘ تًو ايِؿ١ مل ٘يهٓٸ ،بِٝٓٗ ؾُٝا

 ؟اي١اؿ ًوت يٓا تِؿٛا ٕأ ميهٔ ٫أ  

 ٟٸ املع١ٜٛٓ يف تًو اؿاي١  يف نٓت ينْٸأ يٛ نُا، ًعٛك بايبٗذ١ نإ يـ

 ايكِٝلٟ َكـ١َع٢ً  ًتٝاْٞايوٝـ ا٭ ًلغ عًٝ٘ ؾعلٓتٴ ايٌُاٍ يف َّٜٛا انٓٸ .هؿل

 يهٔ، دٝـ نتاب ٖٛ: ؾكاٍ؟ ايهتاب بٗقا ٜوأك َا :ي٘ قًتٚ، ِْٛؿيع٢ً ا

إٔ  ٫بـ ،ن٬ّؿ فلٸ كٛيْ٘ َا نٌ، ، ايعلؾإ ٌَاٖـ٠املؿاِٖٝ ٖقٙيٝى  علؾإاي

 . ي٬ّٖ٘أ ٚنإ ،يوبق َ٪َّٓا نإ ْ٘أ أعتكـ ْينإ. ٌْاٖـ

 

 ِن فّي الدَٖ وتٕقف عمٜ ِجساُ التعّكن؟ ـــــــ

  ٟ؟نجلأ ؼب٘ ١ٝايـٜٓ عاخا٭أ  

 ٌعٌلأ ْاأ .نجريّا ايعلؾا٤ سبأ ْاأ .ايعلؾا٤ ِٖ عًٝ٘ عتُـأ ايقٟ ٤ٞاي 
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 ايع١َ٬ َع قٔٝٓاٖا يتاي ـٚك٠اي يف .نجريّا «دٛا» سبأٚ ،ايطا١ٜٚ ايتا٥ٛ٥نّ

 ماٍٚ َرتمج١ تهٔ مل اْٗأ ٚمبا .ٖ٪٤٫ نتب ع٢ً فٜتعلٻ ٕأ وب نإ طبا٥ٞاايطب

 ٚنٓا «.ًاْهاكا» هتافأ ؿوريت لٖاٜؿوِّ ؾهإ، ي٘ ْرتدِ ٕأ ِْل ٚايـنتٛك ْاأ

 «ؿ»٣ ِْْٛ إسـ يف تٓاق١َٔ مج١ً ٖٓاى ناْت :َج٬ّ .َٔ فيو بْتعذٻ

 قـٚ «.ٜؿِٗ ؾٗٛ ٜؿِٗ ٫ ايقٟ ٚايٌؼّ ،ٜؿِٗ ٫ ٖٛ ٜؿِٗ ايقٟ ايٌؼّ ٕإ»: تكٍٛ

 ِْل ٚايـنتٛك ْاأ تلمجٓابعـ فيو  .يه٬َ٘ ْقٌٖعٝح نٓٸا  اؾ١ًُ قٖٙ لؾوٸ

 ٘ٚنًٓ ،دـّا كتِل نتاب ٖٚٛ ،«ؿا٥ٛؿ »امس٘ ، «٫ٚتو٘» يعنتابّا كتِلّا 

 ٖٙق» :قاٍايطباطبا٥ٞ  ايع١َ٬ قلأٙ عٓـَاٚ، ايؿاكه١ٝ ىلإ لًٝن١ٜاٱ َٔ ،تٓاقٔاتَ

 ٖ٪٤٫ َجٌ سبأ ْاأ، «ؿا٥ٛؿ »ٚأُبض َٔ احملبني يع . «١ قلأتٗا يف سٝاتٞكهاي ِٖأ

 ٓا٥علؾا ٚأ، ٝنيايػلب علؾا٤اي َٔ ٖٚٛ ،«نٗاكتإ َاٜورت» نع ،نجريّا ايعًُا٤

 ْاأ .ًـٜٔاؾاْب ايًطٝـ ي َع ٜتعاطٕٛ ايقٜٔ ايهباك لٜٔاملؿهِّ َجٌ ٚأ ،نيلاهؼاي

 .ٓنيَتـِّ ناْٛا ٪٤٫مجٝع ٖ ٕ٭ نجريّا; سبِٗأ

 ايتعكًٞ عاملٓا َٔ نلز ٕأ ايـٜٔ ْؿِٗإٔ  ٌٖ ٜعين فيو إٔ عًٝٓا إفا أكؿْا، 

 ؟ؿٜإيٮ ًٞتُجٝاي ايؿٔا٤ فيو ًْٚر

 ٕأٚ، بِري٠ يـٜٓا تهٕٛ ٕأٚ ،ايطلٜك١ بٗقٙ يـٜٔ اىلإ ْٓعل ٕأ ٫بـ ،دٌأ 

 .َتٌاب١ٗ ػل٣ا٭ ائؿ١ يف ًؼاْا٭ ٚي٦وأ ػآٗا اييت املع١ٜٛٓ ايتذلب١ ٕأ ْعًِ

ـٷ ٚد٘ٷَٓٸا  سـايهٌ ٚ ناْت  ٠آيًُل ػلاٯ ايٛد٘ يف»: ساؾغٜكٍٛ  .امللآ٠ َٔ ٚاس

، ؾلاؿيٮ املع١ٜٛٓ ايتذاكب تتٌاب٘ ػلاٯ امللآ٠ ٚد٘ يف «.١ٝ٥ايببػا عٓـِٖ ػًِيت

 ـيػ١ تٛسِّ تٛدـ ٖٓاى .ٖٓاى ٚاسـ َجاٍهلا  ل٠املتهجِّ ايِٛك ٖقٙإٕ  :ػل٣أ بعباك٠ٚ

 دا٤ت ثِ َٚٔ ،ْوإاٱ علؾٗا ػلب١ ٍٚأ ىلإ تاكىٗا ٜلدع دـّا قـمي١ يػ١، عُٝاؾ

 تٌابّٗا لـ املوا٥ٌ عُل ىلإ فٖبٓا يٛ ٚيهٔ، ايكٛاْنيؼت  اػطٝٗيت ايجكاؾات

 ٕأ ٌٖ ؿكٟأ ٫ .دـّا غينٌّ ع كأٜٞيف  ع ه٬َٞاٱ ايٓعلٟ ايعلؾإٕ أ هُٝا ٫ٚ، نبريّا

 .َٚٛيٟٛ ساؾغ َجٌ ًعلا٤ ى يـِٜٗيٝ ايعلب ٕ٭ ؟٫ ٚأ ـاؿ ٖقا ىلإ غٓٝا٤أ ايعلب

 ٕإ عٝح، ًعاكا٭ بٗقٙ ٤٠ممًٛ ايؿاكه١ٝ ايًػ١ يهٔ .٫ غري ايؿاكض ابٔعٓـِٖ  ،ِْع

 تًو بعض علفٜ ْ٘٭ ;ُٛؾّٝا ْؿو٘ ٜعترب ع ّٜٔاأ ٜعتكـ ٫ َٔ ست٢ ع ٜلاْٞإ نٌ
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 بٗقا ...ٚ ٚؿٜلَػإ ايؿاكهٞ ٚايػ٬ّ ٚايٛكؿ ٚايؿلا١ً ايٌُع: َجٌ َؿاِٖٝٚ ،ًعاكا٭

ِٜبض  ًعلّا ٌْٓـ ٕأ مبذلؿ ْٓاإ عٝح ،ايعاطؿٞ ايجكٌفيو  هلاٚ ،ق١ٜٛ آتفٖٓٝ ايكـك

 .علؾا٤ اؾُٝع

 ايـٜٔ ع٢ً فْتعلٻ ٕأ كؿْاأ يٛ ٝحع، دقٸاب دـّا توًه٘ ايقٟ املٓٗر ٕإ 

ع٢ً أ١ٜ  كؿْاأ يٛ َاأ، ػلآ ؿٜٔ نٝـ ٖٛ يف ْٓعل ثِ ،َجاي٘ ع٢ً ْتعلف ٕأ ٫ّٚأ عًٝٓا

 ايبعـؿكاه١ ا٭ؿٜإ ع٢ً  يف ْكتِل٬ ميهٔ إٔ ؾ ايعًُٞ هًٛبا٭ ْعتُـ ٕأ ساٍ

؟ ْؿعً٘ ٕأ هب ايقٟ َا ػل٣ا٭ ؿٜإا٭ َعامل ع٢ً ْتعلف ٕأ كؿْاأ ؾًٛ يًـٜٔ. ايعلؾاْٞ

 ١ٝ اييتايـٜٓعاٜري غري امل ٖٞ َا ؿٜإا٭ ػ٬مأ ٚأ ؿٜإا٭ ن٬ّ يف ْبشح ٕأ كؿْاأ فاإ

 ايـكاه١؟ ٖقٙ يف تٓؿعٓا

 َٸ اهلٝه١ًٝ ع٢ً تعلفاي هب :٫ّٚأ  هاه١ٝا٭ دنا٤ٚا٭ ،ؿٜإيٮ ١ايعا

 بٝٓٗا ٚايع٬ق١ ،يًُوٝش١ٝ هاه١ٝا٭ ايكٛاعـ ت٬سعٛا ٕأ ٫بـ ؾُج٬ّ: .اهل ٚاملِري١ٜ

 تٛدـ ٫ اييت ايتاكٜؽ ق١ٝٔ ٖٞ :ػل٣ا٭ امل١ُٗ ايك١ٝٔٚ .املوٝض ٚػوـ ايتذوِٝ ٚبني

ثِ تاكٜؽ  ،ايٓب٠ٛ بتاكٜؽ َٓشِل ؾٗٛ تاكٜؽ ه٬ّاٱ يف نإ فاإ ْ٘٭ ;ه٬ّاٱ يف

 :ٜكاٍ نُا ٚأ ،املوٝض ٤فْٞكط١ ٖٞ  ُٔؾ .دـّا َِٗ ؾايتاكٜؽ ايػلب يف أَا، ايػٝب١

ٛټ ْكط١ ؾٗقٙ، املوٝض ـػوټ  .١ٝاملوٝش تاكٜؽ ٜبـأ ؾِاعـّا اَٚٓٗ ،ايتاكٜؽ ٍ يفؼ

 ىلإ عٌلٚايوابع  ايواؿي ايكلْني يف ايبًذٝهٝنياملبٌلٜٔ  َٔ ؿؾع١ ٍٚأ فٖبت عٓـَا

 قاي٘ َا ٍٚأ، قٓاعِٗإ يف ٜؿًشٛا مل ٚيهِٓٗ ،ايِٝٓٝني ريتِٓ ىلإ َِٓٗ هعّٝا ;ايِني

 ٖقا ي٘إ ٟٸأ؟ عاّ ٞٵيَؿا٭ عٔ َافاٚ اؿـ؟ ٖقا ىلإ ّاًابٸ هلهِنإ إ ِٳيٹ :هلِ ايِٕٝٓٝٛ

 ايقٟ ٖقا ي٘إ ٟٸأ ايِٕٝٓٝٛ ٜؿِٗ مل ْؿو٘؟ عٔ ايـؾاع ميهٓ٘ ٚمل ،ّٜٛيف  هكط ايقٟ

 ايـٜٔ يف ٚيهٔ، نبري٠ ١ُٖٝأ ه٬ّاٱ يفيًٌلٜع١ ؟ ٤ًٞ ؾعٌ ٜوتطع ٚمل ًُب

 نإ يػ١ ١ٜأب ْعًِ ٫ املبـأ سٝح ؾُٔ. َٓنٍ ن٬ّ ٫ٚ ،ًلٜع١ تٛدـ ٫ املوٝشٞ

 لٌٝإ ٍٚأنإ ٚ؟ ػل٣أ يػ١ ناْت ّأ كا١َٝاٯ أّ ايعرب١ٜ ناْت ٌٖ؟ ٜتشـخاملوٝض 

 ٚؿع١ ،اهلل ن٬ّ يـٜ٘ ايقٟ ،ه٬ّاٱ غ٬ف ٖقاٚ .ٚاي٬ت١ٝٓٝ بايْٝٛا١ْٝ نتب قـ

ٌّ ًٝا٤ا٭ ٖقٙ بني املكاك١ْ ٕإ. ايٛسٞ ْنٍٚ  َؿّٗٛ َٚكاك١ْ، اينَإ َؿّٗٛ َكاك١ْ، َٗ

 ىلإ بايٓوب١ َلا٭ نقيو .مٔ بُٗا ْٚعتكـ ،املوٝش١ٝ تؿتكـُٖا ٜٔايًق ٚايػٝب١ ،ايٓب٠ٛ
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 نإ فاإؾ .ٟبـا٭ باينَإ ٜعتكـٕٚ سٝح ،ػلآ بٌهٌ اينَإ ٜؿُٕٗٛ سٝح ،ؿٛهلٓا

ٗا تهٕٛ ْإؾ ،«...كؿّٝا نٓنّا تنٓ» سٝح، ايعٌل ٖٛ اـًل ع١ً ٕٸأ ٜؿُٕٗٛ ايعلؾا٤

أٟ ، ١ٜكاتهل ل٥ؿٚابٓشٛ ؿا٥ِ يف  وتُلٚت ،ؿإع٫ٚ  ،ؿيٌَٝوأي١ ب٬  ؿٛهلٓ اىلإبايٓوب١ 

 ؾذُٝع .فٖيب عِليـٜٓا ٚ ،ػل٣ا٭ ٚتقٖب ٖااسـإ ؾتأتٞ ،َٓعِ بٌهٌ توريإْٗا 

 ْاس١ٝ َٔ َاأٚ .ؾرتاما ْكاطٖٓاى  ٕهٛت َا ٚغايبّا .ٚايتشًٌٝ يـكاه١با دـٜل فيو

ٔٸأ ْاأ :ؾُج٬ّ .بٝٓٗا يًتؿاٚت ٚدٛٙ ٓاىؾٗ ؿٜإا٭ ًهٌ  ٚايـٜٔ ايتٌٝع بني ٕأ ظ

 َع تٌرتى املٗـ١ٜٚ ٕ٭ ايوين; ه٬ّاٱ َٔ نرببٌ ٖٛ أ ،نبري تكاكب ٚد٘ اينكاؿًيت

 .ّٜٔاأ عٓـِٖ املٛدٛؿ اينَإ ػلآ َؿّٗٛ ٚأ، اينكاؿًيت ايـٜٔ يف «هًٛٝاْت» َؿّٗٛ

 عتٌٝټإٔ  تِٛكأ. ّٜٔاأ نبري ًب٘ ؾٝٗا بُٝٓٗا اين١َٝٓ ٚامللاسٌ ،َٛدٛؿ ؾايٌب٘

ٔٸ، ٜلإإب لتبطٜ ٫ عٌٝټتاي ٕإؾ ٚطبعّا .نجريّا باينكاؿًت١ٝ لثٻأت ٜلاْٝنياٱ  قايب ٚيه

 املٛكٚث١ ايجكاؾ١ٝ ًؿ١ٝاـ يعبتٚ ،نبري ثريأت اف نإ ٜلإإ تٌهٌ يف ايقٟ ايتٌٝع

 عٔ ايـٜٔ ٖقا نميِّ ايقٟ ٝهٌاهل فيو ٬ٜسغ ٕأ ٫بـ .ريّابن ؿٚكّا اينكاؿًت١ٝ عٔ

 .ٚٓلٚك١ٜ ل٠َ٪ثِّ ايتاكى١ٝ تـكاهااي طبعّا ؟ؿٜٔ آػل عٔ نِّٙٝمي يقٟا َٚا؟ ٖٛ َا ،غريٙ

 قايب يف يف بـاٜتٗا املوٝش١ٝؾكـ ٚقعت ؟ ٚدـت ٚنٝـ ؟ايهٓٝو١ ؿٚك ٖٛ َا :َج٬ّ

 ؾكـ ػل٣أ د١ٗ َٚٔ ،ؾ٬طْٛٝنيأٚ ٝنيْٜٛاْ ناْٛا ايهٓٝو١ آبا٤ ٕ٭ ;ايْٝٛاْٞ ايؿهل

 :ُٖا ،نياثَري يًُوٝش١ٝ ٕأ ٜعين ٖٚقا .ٞاْايلَٚ ؿهلباي ّٜٔااملوٝش١ٝ أ لتثٻأت

 ُشٝض .اخٖهقا َري يـٜٓا ٜٛدـ ٬ؾ مٔ أَا .ٞاْايلَٚ خرياٚامل ;ايْٝٛاْٞ خرياامل

 ايقٟ ثريأايت فيو ه٬ّاٱ يف لت٪ثِّ مل ٚيهٓٗا، ّٜٔاأ ايرتمج١ يف ١ْٔٗ يـٜٓا نإ

 ايٓاي سٝا٠ ع٢ً لت٪ثِّ مل ٗاْٸأ نُا .ّٝاٖاٌَ تأثريٖا ٞبك َا ٚؿا٥ُّا ،باملوٝش١ٝ ؿل

ٌٸ ايؿًوؿٞ ايؿهل ظٗل .نبري بٌهٌ  نإ قٟاي، ًلاقٞاٱ بعـٙ ظٗل ثِ ،ا٥ٞامل

 ْوب٘ ٜبني ٕأ ٜلٜـ سُٝٓا ْ٘٭ ;أعذٛب١ ًلاماٱ ًٝؽيكـ نإ  .أّٜٔا ّاْٝالٜإٚ ْٜٛاّْٝا

 ْؿو٘ ٜٚعترب ،ٕٛٚاْٝاـول ٕٜٛٝلاْاٱ ػلٚاٯ ;ايْٝٛإ سـُٖاأ :قٛهني بني هعً٘

 ٙؾهلٚ، ّٜٔاأ ٜلاْٝنياٱ يـ٣ اييت ل()ايتهبټ ْؿ١ا٭كـ ناْت يـٜ٘ ؾ. ايتكا٥ُٗا ْكط١

 ايوٝاهٞ ايؿهل ٖٛ ب٘ ايعٓا١ٜ ػـك ايقٟ ػلاٯ َلا٭ .ًَٛنّٝا ّاؾهل نإ ايؿًوؿٞ

 املًه١ٝ عتتلبٻ ٜلإإ ؾؿٞ .هٝاهّٝا ّاؾهل ًتٗاكِّ يف تعٍٝ ناْت ١َٸأ ؾهٌ .َِيٮ
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 ناْت .نٞٛاملً ايٓٗر ٜوًو اؾُٝع ػـ ٚيقا، عاّ ٚمخوُا١٥ يؿنيأ ايوًط١ ع٢ً

ٖٛ ايقٟ مجع  ع اٯٕ ع ؾايـٜٔ .ّٜٔاأ نقيو ٕٚاٯ ،ٜلإإ يفؿا٥ُّا  رباطٛك١َٜاٱ

 ٜلإايوبب يف تو١ُٝ ًَٛى إٚ، ىل دٓب بعٔٗا بٌهٌ ؾوٝؿوا٥ٞإ ؼتًؿ١امل ٌعٛباي

 .وهُِٗ نربأ ًَو ٜٛدـٚ ،ُػاك ًَٛى ٖٓاى نإ ْ٘أ «= ًَو املًٛى إًاٖ ًاٙ»

 ؾُٗٓا طبٝع١ يف لثٻأ َا اٖقٚ .ًَٛنّٝا() ّاًآٌٖاٖٝ ماٍ ٫ عٓـْا قٖيناي ايبٓا٤ؾ

 يٮَٛك.

 

 حٕاز ا٧دٖاُ ٔاذتكازات، الدٔز ٔا٧ون ـــــــ

 يتؿعٌٝ  ؾعً٘ هب ايقٟ َٚا ؟ؿٜإٚا٭ ايجكاؾات سٛاك ًٜعب٘ ايقٟ ايـٚك ٖٛ َا

 ؟ؿٜإا٭ بني ٞسكٝك سٛاك

 ٜلإإ يف ٖع.َ،1356ع  1355 عاّ َٓق طلست اؿٔاكات سٛاك ق١ِ ٕٸإ، 

 يف ٚؾلع ،اهلٓـ يف ؾلع ؾتض ْقاىآ كلُِّق ٚقـ .اتايجكاؾ ١يـكاه َلنن هٝىأت عرب

 َِل ٚيف .ب٬ؿٙ يف ايؿلع ؿاك٠إ ع٢ً ٜنٚتوٛإ ٚاؾل ايٝابإ ؾؿٞ .َِل يف ٚؾلع ،ايٝابإ

ٗٻ  تًو يف ٕأ ٖٞ قٔٝتٓا ٚناْت .ؾبكٝت اهلٓـ َاأٚ .ّٜٔاأ بقيو و٢ٝ عجُإ ـتع

 ْ٘أ ٚمبا .ايعامل يف سًِت اييت ايهبري٠ ايتش٫ٛت َكابٌ ٌَرتن١ّ ّاٚدٖٛ اؿٔاكات

 ٚاهلٓـ ٜلإإ بني سٛاك اؿني فيو يف ٜهٔ مل ع سٝح بٝٓٓا ؾُٝا ؼاٚكْا ٕأ يٓا ٜوبل مل

ٗا درياْىل تٓعل إإْٗا ناْت  ٟأ، ١ٝغلبٜلإ تل٣ ْؿوٗا بٓعل٠ إ تناْٚ ع، ٚايِني

 سٝح ،ايوابل يف ٖهقا َلا٭ ٜهٔ مل سني يف، يِٝٗإ ايػلب ْعل َٔ ػ٬ٍ ٚد١ٗ

 َا: ايو٪اٍ ٖقا طلست قـ نٓتٴ يقا، ايـٍٚ تًو َعع٬قات ٚاهع١  ٖٓاى تناْ

ؿػاي١  ؿٕٚ بٝٓٓا ؾُٝا قٔاٜاْا ْٚطلغ ايبعض بعٔٓا ْل٣ ست٢ ؾعً٘ ٜٓبػٞ يقٟا

 طلٚس١أأَا ايّٝٛ ؾ٬ ْعًِ َا ٖٞ  ّا.َتٌابٗ ّاٚتاكى ٌَرتن١ قٔاٜا ٭ٕ بٝٓٓا؟ بٝنيايػل

 .ػلٯا قبٍٖٛٛ  اؿٔاكات سٛاك يف ٍٚا٭ ايٌلط ٕ٭ ;املكرتس١ ايّٝٛ اؿٔاكات سٛاك

 .ًشٔاكاتي ّاعقُ هٝهٕٛ فيو ٕ٭ تكٛيٛٙ; َا ٜكٍٛ ٕأ َٔ اٯػل ٛاطًبت ٕأ ميهٔ ٫

ٚٸ  ايوٝـٚ .ايطلغ قاٜكبٌ بٗ ػامتٞ ايوٝـٚ .ٖٓاى تواَض ه٫ٕٛبـ إٔ ٜ ْ٘أ ٍ قـّؾأ

 ٖٛ ٖٓا املِٗ يهٔ .ايعٌُ ٖقا وبٚ ،٤ٛنؿكدٌ  ٖٛ امل١ُٗ قٙاملتِـٟ هل ماؿٙ ؾلٜـ



 

هـ 2543م ـ  3122 صيفوالعشرون ــ  ثالثــ السنة السادسة ــ العدد ال نصوص معاصرة  

 

املوت٣ٛ ٚ ;ؿبٞا٭ املوت٣ٛ: َوتٜٛات ث٬ث١ يف ٖٚٞ، اؿٔاكات ٛاكؿ ْعل١ٜ ٚدٛؿ

 نٌ ٚقبٌ .ًا٥ه١ ق١ٝٔ ٗٞؾ ساٍ أ١ٜ ٚع٢ً .ٚايؿًوؿ١ ؿٜإا٭ع٢ً َوت٣ٛ ٚ ،ايجكايف

 .٠َتعـؿ اتٖٜٛٸ ْٓاأ هًؿّا ٌبٻْتك ٕأ عًٝٓا ٤ًٞ

 ايتكـٜل ايتاكىٞ  عٔ ؽتًـ ع ٕٛهٜٝٛاٯ مٔ ع ك٩ٜتٓا ٕأ تلٕٚ ِهْأ ٜعين

٭ٕ يٓا  ;ٓاك ؾُٝا بٝٓٚاشْت ٕأ ٫ّٚأ عًٝٓا ا٤بٓٸ ؿٛاك ىْ٪هِّ ٕأ كؿْاأ ؾًٛ ،َِا٭ بك١ٝي

 ؟قـكّا تاكىّٝا ٌَرتنّا

 يف ْؿى ايٛقت  ميهٔ أٟ، ١ّهٜٛٸٖقٙ ا٭َٛك  هٕٛت ٕأ ميهٔ ،ن٬

َٔ  نجلأ يف ْعٍٝ ْايأ ْٓاطا٥ؿتني. أْا ُلت أعتكـ أنجل َٔ فٟ قبٌ أ َع اؿٛاك

 عٓاًاٖط ؾًٛ .غريْا َٔ دـكأٚ غ٢ٓأ ػعًٓا ،املتعـؿ٠ ٖٜٛاتٓا ىلإ َٔاؾّا، ثكاؾ١ٚ َٝـإ

ـټ  ٚيف ;املا٤ يف :سٝاتني هٓشٝا ْٓا٭ ;ٝنيايػلب َٔ ؾٌٔأ ُبشٓا٭ اتٓاٖٜٛؿ ع٢ً تع

 ٚعامل ٓاعامل ْل٣ ٕأ وتطٝعْ بُٝٓا، ثكاؾت٘ يف ؾكط ؾٝعٍٝ ايػلبٞ ْوإاٱ َاأ .ايٝابو١

 .اٯػل

 

 ِن ميهَ أُ تتعاٖؼ الجكافات؟ ــــــــ

 ٌٖ ٔهٕٛت عٝح؟ ٚاسـ ٕآ يف ثكاؾتنييف  ٍْٝع ٕأب سٓكّا، فيو ميه 

 ؟غريْا ثكاؾ١ْأػق ٚ ،ثكاؾتٓايـٜٓا 

 ِِبٛا اؾُٝع ٜ ٕأ ٜلٜـٕٚ ايٓايإٔ  املٌه١ً .كتًؿ١َؿاتٝشٗا  ٚيهٔ ،ْع

ايقٟ ٜؿتض نٌ  ؿتاغامل عٓـنِ ٜٛدـ ٫ ْ٘٭ ;ٌِو ٫ ٖقا يهٔٚ .ٚاسـ قايب يف

 ٚيهٔ ،ٚاسـ ُٓـٚم يـٜٓا ٕأب ْكبٌ ٕأ ٫بـ .كتًؿ١ ضٝتاَؿ عٓـنِ بٌ ،ا٭بٛاب

، َٝـإ َٔ نجلأ يف ٍٝايع ميهٓو ٕأب ،دـّا ُعب١ ايًعب١ ٖٚقٙ .١تًؿك مبؿاتٝض

 ،ْعِ .ػٓٝوَا ٜ اٖٚق، ١ٜٖٛ َٔ نجلأ يـٜو ٜٚهٕٛ ،ٚاسـ ْوإإ َٔ نجلأ ٚنأْو

 لٚاتػِّ ٕأ ؾعًٝهِ ،ايبٝاْٛ ي١آ ع٢ً ٜلا١ْٝإ َٛهٝك٢ تعنؾٛا ٕأ كؿمتأ يٛ نُا فيو َجٌ

 .ٚتاكا٭ تًوب٘  لػ٫ِّبـ إٔ ت ٚاسـ َؿتاغٖٛ  .ّٜٔاأ هِفٖٓ ٚالتػِّإٔ  عًٝهِٚ ،ٚتاكٙأ

 ؿعً٘ اٱْوإٜ ٕأ هب ايعٌُ ٖٚقا .ٚتل َٔ نجلأ ع٢ً ايعنف ٖٚٛ ،ُعب عٌُ فيوٚ

ِّ ْهٕٛ ٕأ يف ًهاٍإ ٫ٚ .ْ٘ؿو تًكا٤ َٔ  ،ٖهقا ايٛاقع يف ْٓا٭ ;ٌؼ١ِٝاي ؿَٟتع
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 :ؾُج٬ّ .٤ًٞ نٌَٛٓع  لفْع ٕأ بٌلط ّٜٔاأ ُعب١ تهٕٛ ٫ ٚاؿٝا٠؟ ْهاكاٱ ِٳؾًٹ

 متاَّا، بُٝٓٗا نزامل ميهٓٓا ٫ٚ ،ٖٝذٌ يػ١ٚ ايوٗلٚكؿٟ يػ١ بني تؿاٚتّا ٖٓاى ٕأ لفْع

  .ٌ ايؿٛاكمْتكبٻ ٕأ عًٝٓا ّافإ، املا٤ هطض ع٢ً طؿٜٛ ايقٟ ايـٖٔن

 ٔٻ َا بٌ  ،دـٜـ بٖنَل ىلإ ٌِْ ٕأ ميهٔ ٫ بأْ٘ ،متاَّا ُشٝضٷ ب٘ ًتِتؿ

 .ٚاسـ٠ بجكاؾ١ يعٍٝإىل ا ٓنعٜ ْوإاٱ ٕأ ٜبـٚ يهٔ، ٫بـ َٔ ايعٌُ َع َٛاؿ كتًؿ١

 ِٗٗآًع ٖٛ ايهؿٌٝ ايك١ٝٔ ؾ. 

 ٖٚقٙ ،اي٬ٚعٞ ساي١ يف ؼٌِ ايع١ًُٝ ٖقٙ ٕإؾ ٖٓا ايه٬ّ مبٓاهب١ 

 اييت ايجكاؾ١ ما٤إ ا٫ْؿعاٍ َٔ ٦ًّٝا ٚأ عاٍ،ٚا٫ْؿ ستٝاٍا٫ َٔ ْٛع ِٜشبٗا اؿاي١

 ؾاتتِلټ عٓ٘ ٚتٓبٛ ،تً٘ؼِٝٸ ؾتٌٓطل ،ا٫مؿٚاد١ٝ ؾؽٸ يف ٜكع ٚبايتايٞ، ايؿلؿ اٖاٜتبٓٸ

 .ن١َْتٻ غري

 ٕإؾ ٫إٚ، طلبنئَ قًكني ايٓاي ػـ ٖٓا َٔ .دـّا ُعب املٛٓٛع ،دٌأ 

ـٸ ًلٜعيت َجٌ  ٗاٚيْٛٸ ،املاكنو١ٝ ايكٛاعـ ػقأ ْ٘إ؟ ًلٜعيت ؾعٌ ُافاؾ ٜٔ،داَع ئً

 .بـّاأ ١ه٬َٝٸإ طلٙأ تهٔ ٚمل، َاكنو١ٝ َٚبتٓٝات٘ قٛاعـٙ نٌ .ه١َٝ٬إ ؿ١ٜٝٓ يٛإأب

 ٫ هاهّاأ؟ infrastructure ؼت١ٝ ٚب١ٝٓ superstructure ؾٛق١ٝ ب١ٝٓ ه٬ّيٲ ٜٔأ َٔ

 ٫؟ ه٬ّٱ اىلإ ْٚوب٘ ،ًلٜعيت ٚكؿٙأ ايقٟ باملع٢ٓ تاكىٞ َؿّٗٛ ه٬ّاٱ يف ٜٛدـ

ّٷ أهاهّا ه٬ّاٱ يف ٜٛدـ  ٜٛدـ ٫ يهٔ ،املعاؿ َؿّٗٛ ؾٝ٘ ،دٌأ .ايجٛك٠ امس٘ َؿٗٛ

 باىك، ٜٚعين بعجل٠ ٚإايؿلْو١ٝ ايجٛك٠ َع ظٗل دـٜـ َؿّٗٛ ايجٛك٠ .ايجٛك٠ َؿّٗٛ

 ّٜٔاأ ظٗل ايؿلْو١ٝ ايجٛك٠ َٚع، ايؿًو عًِ أهاهّا تٓاٚهلا ايه١ًُ ٖقٙ ْؿى .اجملتُع

 َها١ْ ٢ٜتؼٓط ْ٘إ أٟ، املعاؿ ْكٝض ؾٗٛ ٚباملٓاهب١ ،«اـطٞ ايٛقت ٚأ اينَٔ» َؿّٗٛ

 باملعاؿ ي٘ ع٬ق١ ٫ ٕأ تؿُٗٛا ٕأ عًٝهِ ايجٛك٠ عٔ ُٛاتتهًٖ سُٝٓا ّافإ .ػل٠ٚاٯ املعاؿ

اؾاَع ايؿلؿ  ٕإ :قٍٛأ ٖٓا َٔ .ؿوٸلت ٕأ هب املؿاِٖٝ ٖقٙ .املؿَٗٛٞ ايًشاظ د١ٗ َٔ

 .ايٛدٛؿ ْاؿكٴ ٚعذٓٗا املؿاِٖٝ ٖقٙ مجٝعِٖٔ  ٘ميهٓ ايقٟ ئًـٜٔ

 ِٗـټقـ دلٻبتِ  ْهِأ سـٜجهِ َٔ ٜؿ ٛټ ؿايتع يف تعـؿ اجملا٫ت ٚ ،عٚايتٓ

 .سٝاتهِ

 َع ع٬قيتناْت ٚ، نجريّا عٔ فاتٞ عجت ْٞإؾ ًؼِّٝا بٞ ٜلتبط َا يف 
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 نإ عامل يف عٌت .ع٬ق١ تكًٝـ١ٜ )عوب ايتكايٝـ( ؿا٥ُّا ٫ٚؿٟأٚ قاكبٞأٚ مٚديت

 قًتٴ اينَٔ مبلٚك ٚيهٔ، ّٜٔاأ ْؿوٞ َع ْٚناع ،نجري٠ قٔاٜا َع ُلاع ؾٝ٘ يٞ

 ػاْ ًٚهٌ يٕٛ هلا َٓٗا ٚاسـ٠ ٚنٌ ،َتؿاٚت١ ايكٔاٜا تًو فا٫ت ٕإ :يٓؿوٞ

ٞٸ .ػلاٯ عٔ ًـتى  ػًطأ ٫ ٕأٚ ،تًو ىلإ ايـا٥ل٠ ٖقٙ َٔ ا٫ْتكاٍ َٔ متهٔأ ٕأ عً

 يف بعٔٗا ـػٌٜٚ ،َٛكا٭ تًو اػتناٍ ؿهل٠اي تهٕٛ قـ .ػتنهلاأٚ ايكٔاٜا تًو

 َتذاْو١ غري ايكٔاٜا تًو ناْت امل ٚيهٔ .ٜٚوٌٗ ايعٌُ ،ّاَؿَٗٛىتنٍ ٚ ،بعض

 ٫بـ إٔ ْكبٌ ا٫ْكواّ :قٍٛأ ْاأ .ايؿٛاٌُب ْكبٌ ٫ٕ بـ أ .اػتناهلا هتطٝعأ ٫ ْينإؾ

 يف ْٚعٍٝ ،اؿذلٟ ايعِل يف ْعٍٝ ْٓاأ ّٜٔاأ ْعًِٚ ،ٓاعُاقأ يفباعتباكٙ سكٝك١ 

 .ّٜٔاأ اؿـٜح ايعِل

 ِٔٛك٠ يًُوأي١ اي ٖقٙ ُٓاهًٖ ُٛشٝض أْٓا ي ٙ ُٛك٠ املوأي١.ٖق ٚيه

ايتقبقب  اٖق ٕإؾ، هلا س٬٘ لـ ٓا ٫بـ إْٔٓكط١ ٖٞ أاي ٚيهٔ، نبريّا ًٛطّا يكطعٓا

ـٸّا  .هٝٸ٧ د

 ٛبًواْ٘ ايـٜٔ فيو تؿُٗٛا ٕأ ؾعًٝهِ ايـٜٔ طاكإ يف يـػٍٛا كؿمتأ ي 

 .(Positivism) ايٛٓع١ٝ ايؿًوؿ١ َٔ ػ٬ٍ غُاكٙ ؽٛٓٛا ٕأ ٫، ؿٚات٘أٚ

 نٓت ؾًٛ .ّٜٔاأ عٍٝأ ٕأ كٜـأ بٌ، ؾكط تعًِأ ٕأ كٜـأ ٫ ْاأؾ .ٖٓا وأي١امل 

 يف، ٚايلٜا١ٝٓ ٚا٫ُط٬سات ايكٛاعـ ىلإ هتُعأ ْٞإؾ ايلٜآٝات ؿكي يف طايبّا

 يف :قٍٛأ ٕأ ٫ميهٔ .عٍٝأ ٕأ كٜـأ يهين ،..ٚايًػ١ ايٌعل أهتُعؿب ا٭ ؿكي

 ٚاؿـاث١ ايـٜٔ ٕ٭ ;ّٜاسـاثٛ عٍٝأ اؿـاث١ قٝط ٚيف ،ّٓاَتـِّ عٍٝأ ايـٜين ايؿٔا٤

ٝٸإ  .صُٗاْٝؿو ع٢ً ٕاَٚٓطٜٛط اػتناي

 ُٸ ٜهٕٛ ٕأ هب ؿٜٓو ٚيهٔ، تٌا٤ َا اؾعٌ :تكٍٛ اؿـاث١  ينْٸ٭ ;بو ّاػا

ّٸ َٛٓٛع ٖٛ أٟ، ًؼ١ِٝ َوأي١ عتربٙأ  عًُو يف يٞ ؿػٌ ٫ ْاأٚ، اهللب ع٬قتو ى

 .ٖقا

 نجريّا ٌتـػٻت يف اؿكٝك١ ٗاٚيهٓ ،تعٌُ َا يف يٞ ؿػٌ ٫ تكٍٛ اؿـاث١ ،

 عل١ٓ ٤ًٞ نٌ ٜهٕٛ ٕأ ايطبٝعٞ ؾُٔ ٚايـْٝا ايعكٌ َع٢ٓ اؿـاث١ لتػٝٸ ؾعٓـَا

ـټ ليًتػٝټ  .ٍٚايتب
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 ٔٵ  سني يف ؾٗٞ ،عذٝب ٤ًٞ اؿـاث١. متاَّا َجًٞ لٵؾهِّ :تكٍٛ ٫ٖٞ  ٚيه

 ٕٸأ ٫إ ،نٌ ايؿٔا٤ اهتٛعب ايقٟ ٤ٞايٌ َجٌ ٫ تبايٞ أّٜٔا، ْٗاأ ٫ٓإ ،ًا١ًَ نْٛٗا

 نل٠ يف ٜكٛيٕٛ نُا، ايًعب١ قٛاعـ ع٢ً ُوتعِّ اؿـاث١ؾ .ّاثكٛبٚ ّاسؿل ؿاػً٘ يف

 ،ايكٛاعـ ٔبِّت اؿـاث١ .اـِِ تلنًٛا ٕأ ٓعميٚ ،ايهل٠ تٔلبٛا ٕأ هب :ايكـّ

ٔٵ  َع ع٬قتو تهٕٛ نٝـ يو تكٍٛ ٫، ا٫تاجمل ًوت متٮ نٝـ يو تكٍٛ ٫ ٚيه

 َؿاِٖٝ ؼكٝل ميهٔ .٠سلٸتًو اجملا٫ت  لنتت ؾٗٞ، عٍٝنٝـ ت يو كٍٛت ٫ ،اهلل

 .ايبعض عٔ بعُٔٗا ٚؾٌِ ،َعّا ٚايـٜٔ اؿـاث١

 

 جتسبٛ يف ادتىع بني اذتداثٛ ٔالتكمٗد ــــــ

 إٔ  ميهٔ ٌٖ: ايو٪اٍٖقا ٖٛ  ٚيهٔ .َع١ٓٝ أٚاَل ٝى هلاي ْ٘أ ٜعين فيو

ـٸّا  ّٜٛا بِٛك٠ سو١ٓ،سـاثتعٍٝ   ؟أّٜٔاٚإٔ تعٍٝ تكًٝـّٜا بِٛك٠ دٝـ٠ د

 ؿكٟأ ٫. 

 ٖٞ؟اجملاٍ ٖقا يف ْتأ ػلبتو َا 

 ٟٸ تٛدـ ٫ ًؼِّٝا ُٻ ؾكـ ،ًٌَه١ ١أٜ يـ ٌٸ ىلإ ًتٴتٛ  سٝح، ايعكـ٠ ٖقٙ س

 :٫ٚ أقٍٛ عهاع١ ؾلاؽ ٚػ٠ًٛ َع ْؿوٞ  بٝيت يفيٞ  :ؾُج٬ّ .َٓؿ١ًِ تجملا٫ا ٕأ ؾُٗت

 تهًِأ ًؼّ ٟأ َع ِتهًٖأ عٓـَا ٞيهٓٸ نبري ع ا٤عاؿٸٗقا ؾ ،ايباطٔ ٌٖأ َٔ ْٞإ

. ْؿوٞ َع ُٓعت ٖهقا .بٝٓٗا ػًطأ ٫ نجري٠ ؿٚاتأ َتًوأٚ، َٚوتٛاٙ بًواْ٘ َع٘

 ًؼّ ٖٚٛ ،«دًٝوٕٛ تٝإإ» َّٜٛا ٜتأك دٓٝـ يف ايعامل١ٝ املٗلداْات سـ٣إ يف

ٚنإ ؿا٥ُّا َا ٜٓاقٌ٘  ،ّٜٔاأ ٖٓاى هٞايلٚ عٞٛٝايٌ ؿْبٛكإ إنٚ ،عاكف

َا  ىلإ ايبشح ٌُٚ ٚعٓـَا !«ًٚأْٞ ؿعين» :قا٬ّ٥ وًٕٛٝد يٝ٘إ ايتؿتؾ، ٜٚٔاٜك٘

 ؿْبٛكإ ٕإ ٟأ، أّٜٔا ُُت ثِ ،«هلٞإ َع ؿعين» :ٚقاٍ ،اعرتض، مياْ٘إب ٜتعًل

ـٸ ٍٕ ىلإ ٣تع ٌٸ .عٝح تٔاٜل َٓ٘ فا ٘ ع٢ً ْإ أٟ، ٚسلَت٘ ػُِٛٝات٘ يـٜ٘ؾلؿ  ن

ٌٸ  ايـْٝاٚا لتػِّإٔ  تلٜـٕٚ نًُاٚ .ػُِٛٝات٘ ع٢ً واؾغ ٕأ ايّٝٛ ملاع يف ؾلؿ ن

 ايٛٓع ٫سعٛا .ؿّْٜٝٛا ْاأ ؾوأنٕٛ ؿ١ٜٝٓ ايـْٝا دعٌأ ٕأ كؿتأ ؾًٛ .ايعهى ٌِو

 ِْٗإؾ ع٢ًأ ّاؾلؿٚه ايـْٝا َٔ اهعًٛ ٕأ ساٚيٛا نًُا، عاَّا عٌلٜٔ َٓق ب٘ منلٸ ايقٟ
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ـٸ ٌٖ ؿكٟأ ٫ٚ، ّا بٗقا ايٓشٛؿْٜٝٛ ه٬ّٱا هٜٔ مل عٝح، ٛا ؿْٜٝٛنيشأُب  فيو ٜع

ٛټساي يف اؿـٜج١ ايربٚتوتاْت١ٝ َٔ ْٛع َاّأ مٔ؟ ٫ ّأ ُشٝشّا  ٕأ سنييف  ٕ،١ ته

 َت٢ ٕٚكتـ ٫ ايًعب١ ٖقٙ ٕٛػًتـ عٓـَاٚ، َٝـاْ٘ يف تهٔ مل قٔاٜا ِٜاكع ه٬ّاٱ

 .هاطريا٭ ٛاؾشاهَا إٔ ت ْٛعّاعًٝهِ  ؿكٝك١ا يف .اـامت١ هتهٕٛ ـٝنٚ ،ٗٞتتٓ

ل ميهٔ إٔ ت٪ثِّ ×اؿوني َاّاٱ ٚعاًٛك٤ نلب٤٬ ق١ِ: بوٝطّا َج٬ يهِ ٓلبأ

 ،ثلٖاأ بٖيق ّٜٛ نٌ كتتهلٻ ناْت ؾًٛ، ٚاسـ٠ ٠َلٸ ه١ٓ نٌ ٟأ ،ػاْ مَٔ يف

 ٖقا َٔ ايٌٗاؿ٠ َٚؿّٗٛ .ثريأايت ع٢ً قـكتٗا ٖاٝؿكـه فيو ٕ٭ ;نلْؿا٫ّ تُبش٭ٚ

ٞٸ ثا٥ل ىلإ ايٌٗٝـ بـيٓاأ ؾًٛ، ّٜٔاأ ايكبٌٝ  ؿقٝك١ املؿاِٖٝ ٖقٙ ٕإ .ًٗٝـّا ـٵٜعٴ مل هٝاه

 :ْكٍٛ ٕأ :قبٌٝ َٔ فيوٚ ،ػُِٛٝتٗاتؿكـ  هٛف افاهل َٔ نلدٗا ؾعٓـَا ،يًػا١ٜ

 ايؿك٘إٕ ٖقٙ اؾٓب١ ٓعٝؿ١ يف  :٫ّٚأ ٚيهٔ ،ُشٝض ٖقا .ُش١ٝ دٓب١ اي٤ٛٓٛ يف ٕإ

 بعض ع٢ً املا٤ ؾوهب، بايه١ًٝ عباؿٟ َلأ يف اؿكٝك١ ي٤ٛٓٛا :ٚثاّْٝا ;ايٌٝعٞ

 .ايلَن١ٜ ايطكٛي سـأ ٖٛ بٌ، ُشّٝا َلّاأ يٝى اـا١ُ ايطلٜك١ بٗقٙ عٔا٥وأ

ـٸ ٕأ مبذلؿٚ  ايٌعا٥لٟ ايلَنٟ ايبعـ فيو َٓ٘ هكطتِأ ؾكـ ُش١ٝ مماكه١ ٚٙتع

َٕٚ ه٬ّاٱ ٕإ :ّٜٔاأ ايبعضٜكٍٛ  .َباًل٠  ايـميكلاط١ٝ تاكٜؽبُٝٓا ، لاط١ًٝـميكي وا

 ٕإ :قٍٛأؾ بو٪ايهِ ٜتعًل َا َاأ .ساؿخ دـٜـ َلأ ؾايـميكلط١ٝ، ه٬ّاٱ تاكٜؽ غري

 ايعلؾا٤ َع ٜتشـخ |نلّا٭ ايٓيب ٕأ ؾتذـ .ّٜٔاأ املٛٓٛع ٖقا ٓاٍٚت ؿٜٓٓا

 .ػلآ ٚػطاب بًشٔ ػلٜٔاٯ َٚع، ػل٣أ بًٗذ١ طؿاٍا٭ َٚع، بًواِْٗ ايوايهني

 .ّٜٔاأ ب٘ ٢َُٛٚ ،عًُٞ هًٛبا٭ ٖقا ٕأ عتكـأ

  ٕؿكٟأ ٫ ْاأ .بايػٝبٝات ٤ًَٞ ٚايـٜٔ .ايػٝب تْهلأ اؿـاث١اؿكٝك١ أ 

 مجٝع ىلسٓكّا إ ايقٟ ٜٓعل ؿلؿايؾ .ايعٌُ َكاّ يف بُٝٓٗا ػُعٛا ٕأ ميهٓهِ نٝـ

 باؾٛاْب ٦ًٝ١امل ٚايعكا٥ـ سهاّا٭ َٔ فُٛع١ ٜٛاد٘ نٝـ عك١ًٝ بل١ٜ٩ ايـٜٔ بعاؿأ

 ٜهٕٛ ك٠ّتا .ُعب َلأ اؾٛاْب تًو بني ؾاؾُع؟ ايكـي عامل ْٚؿشات ايػٝب١ٝ

 ايطبٝعٞ ؾُٔ ؿٜإٚا٭ ٚايجكاؾات ايكَٛٝات هجلَت فتُع يف عٍٝأ ْينأ يف عجهِ

ـټ بلٚغ متتعأ ٕأ  يتٖٚٓـٜ ،مَنَّا ه٬َٝيتإ تهٕٛعٝح  ٚأتعاٌَ، ٚايتواَض ؿ١ٜايتع

 َعا٫ت املؼتًؿ١ ؿٝاتٞ أنِّـ اجمل ٕأ كٜـأ ْينأ يف ايبشح ٜهٕٛ ك٠تاٚ ;ؼرتم
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، متاَّا ّاٜٛسـاث ايٛظٝؿٞ ٚايعٌُ ؿاك٠اٱ يف نٕٛأؾ، ٚاملٓاهبات ايعلٚف ناؾ١

 ٓاع تكٛيٕٛ ْهِإ: ٍـ قاق &اـُٝين َاّاٱ نإ) اؿـٜج١ ايٛها٥ٌ عرب هاؾلأٚ

ٚٳكدعٝني  فيو ،ػًٛت٘ يف ْوإاٱ ِٜٓع َافا ٚيهٔ(، ؟ايطا٥ل٠ب َه١ ىلإ ْواؾل ِٵَي، َأ

 ِ٘ؿتب ايـٜٔ ىلإ ٜٓعل ايٛقت فيو يف؟ اٱْوا١ْٝ ًؼِٝت٘ َٔ أٜتذن ٫ايقٟ  ن٤اؾ

بِؿتو عاكؾّا  كٍٛكمبا ت .ايػٝيب بايعامل بًُٛٓا ٜكّٛ ايقٟ ٖٚٛ ،هلّٝاإ قـهّٝا َلّاأ

 ْٗاإ :قًتٳ ؾًٛ .ايٛدٛؿ سكٝك١ سامٸ ٜٛاد٘ ٜل٣ ْؿو٘ ٘يهٓ ٠،كٛهطأ ٜٛاد٘ ٘أْ ٜٔبايـ

 اؿ٣ًٛ با٥ع ٕأ املعلٚف ؾُٔ ٤ٞ.ايٌ بقيو ًعٛكٜٙهٕٛ ٖقا  ئ ؾوٛف هطٛك٠أ

 با٥ع ٕ٭ ٜطبؼْٛ٘; ايقٟ ايطعاّ َٔ ٜأنًٕٛ ٫ ٕٛٚايطباػ، ٬ُّأ َٓٗا ٫ٜأنٌ

ايقٟ سًٌٖ  ،ـٜٔباي ايعاكف ٕأ ًعلأ ْاأ .نًٗاأ ٌٜتٗٞ ؾ٬ ،بلا٥شتٗا ؽِأ اؿ٣ًٛ

 ىتًٞ عٓـَا ٌٜعل، َتـّٜٓا ٜبك٢ ٫ٕ ميهٓ٘ أ ٚبايتايٞ اؾ١ًُٝ، ًٝا٤ا٭ نٌ ٚؾِٗ

 ٚؾتاتّا غباكّا ُبشتأ ست٢ كٔاٜااي سًٌٖ ؾهِ، ٦ّٝا ـًٛتً٘ مل ٜبٔل ْ٘أ ْؿو٘ َع

، غاؾ٬ّ ْواّْاإ يوت ْوأ ـكىٜ ىآثاك ىلإ ًؼّ ٜٓعل عٓـَا. ايلٜاغ ؿكازأ فٖبتٚ

 َا ٜعًِ ٫ٚ ٜـكٟ ٫ ْ٘أ ن٬َ٘ َٔ ٜعٗل سٝح ،ايبعض غ٬ف، تكٍٛ َا تـكٟ ْوإ

 َٛكا٭ ٕوًُٛ ٫ٚ ،بايٝنيأ ٫ ناْٛا ٕإٚ ،وٌِ َا ٜعًُٕٛ ْايأ ٖٓاى ٚيهٔ .سٛي٘

ـٸ قاٌَ  ايٓٗا١ٜ يف ؾٝٗا دـّٜا ٜٚهٕٛ سٝات٘ ٜعٞ ٕأ ؿلؿاي ٜلٜـ ايقٟ ايكـك بٗقا .اؾ

 نٝـ .باط١ٝٓ سٝا٠ ْؿوٞ ٚبني بٝين عٍٝأ ْاأ :تكٍٛ ْتأ؟ ؾعً٘ عًٝ٘ هب يقٟا َا

 عٔ تٓوًؽ ٕأب ًٜنَو ايباطٔ ٚعامل ،ايٓاهٛت عامل يف اؼٝ ْتأ؟ اؿاي١ ٖقٙ تعٍٝ

 ٕأب ايكٍٛ ميهٓو ٫ ْتأ نٝـأبايت .املجاٍ عامل ثٛابأٚ ًهاٍأب ٚتتًبى ،ايعامل ٖقا

 ،ايلابع١ ايوُا٤ يف ع َج٬ّ ع املوٝض بايوٝـ ٚتًتكٞ ،ايعامل فيو ىلإ بو ٟٜ٪ؿٸ ْؿكّا يـٜو

 Anarchism ايؿ١ٜٛٓٛٚ اؿـاث١ ايـْٝا إٔ تٓتٌل يف ّا بنينبري ّاؾلق ٖٓاى ٕإ سٝح

 بٗقٙ تتًبى نٝـ ،ايـْٝا ٖقٙ يف ٕاٯ تعٍٝ ْتأؾ، ه١َٝ٬اٱ اؾُٗٛك١ٜ ٚقٝط

 ؟! ٚايتُاثٌٝ ًهاٍا٭

 ؟ؾعً٘ هب يقٟا َا ٕاٯ  

 ـٸ َوأي١ ٖٞ «.؟املوأي١ ٖقٙ ما٤إ تؿعٌ َافا» ساٍ أ١ٜ ع٢ً ِٸ  ٖٚٞ ،١ٜد اهل

 ٫ طبعّا ع ق٠ًباي ٌٜعل «دٗإ ٟٖا مسإآ مٜل» نتاب سـْاأ ٜكلأ عٓـَا ايقٟ مًُ٘.
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 بٛىأٚ  َوأ تهٕٛ نإٔ ،ؼت اػتٝاكى تهٔ مل اييت ٛكَا٭ ببعض يٞ ًإٔ

 كبعنيأ َٔ ـامل٪ٖي ايًشاف َجٌ ّاْواْإ ادْ٘ٛ ػتٝاك١ٜا٫ بعاؿٙأ يف ٚيهٔ ع.. ٚ ّاتلن

 َع ايقك٠ٚ ٜبًؼ تاكٙ ;باؾٕٓٛ ُابُأ إػًاٜ هتافا٭ نتب قلأأ عٓـَا ْاأ .قطع١

ٔٸ ١ٓقيل تٓؿتض قلوت٘ ػل٣أٚ ;با٥ٞطايطبا ايع١َ٬  عٔ بشحٜ ٚثايج١ بايٝ٘; كٓقاْ ؾ

 ايوٝـ َع ايوُا٤ ىلإ فٖبتايقٟ  ْتأ :قٍٛأ بامللٸ٠. ٜرتنٗا ثِ ايكـي عٛامل

  !؟ػل٣أ َل٠ كضا٭ ىلإ كدعت ملافا ايطباطبا٥ٞ

 مل ؾٗٛ، فيو ع٢ً ْـّ ثِ، ٠أؾذ تلنين ثِ ،بل١ٖ َع٘ اُطشبين يكـ 

 ٜتٛقٕٛ ُبشٛاأ اؾُٝع. ؾعً٘ يقٟا َا ؿكٟأ ٫ٚ، ٚقاتا٭ َٔ ٚقت ٟٸأ يف فيو ِٜٓع

 .بائبط سٌِ ايقٟ َا أؿٔك مل ٚيهين، ايك١ِ ٖقٙ يوُاع

 فاإ باـٛف ًعلأ سٝإا٭ بعض يف؟ تًو بني ُعاؾ ميهٔ نٝـ ٕاٯ 

 ٜلٜـ قًيب ٕ٭ قًيب; ـؿل فيو ؾعًت يٛ ْٞأ سوبأٚ ،املوا٥ٌ تًو بكلا٠٤ ؾهلت

 .َع١ٜٛٓ سٝا٠ ٚأعٍٝ ،ايكـهٞ َلا٭ بقيو لتبطٜ ٕأ ٚاقعّا

 ٕإ .ب٘ عتكـع سكّا ع أ ايقٟ اؾٛاب ٖٚٛ، ايٌؼِٞ ظٛابٞ ٕاٯ دٝبوُأه 

ٟٸ دٛابٞ ـٸ بٛف  ايطلٜلٚ .ما٥ٌ ٤ًٞ ٚنٌ ،ملأ ؾٝ٘ ٤ًٞ نٌ: بٛفا ٜكٍٛ سٝح، ّاد

 يف ٚقاّْْٛا هاهّاأ فيو دعًتٴ ؾكـ ايلغب١. غلٜن٠ طؿا٤إ ٖٛ ملا٭ ٖقا َٔ ٓذا٠يً ايٛسٝـ

ٞٻ هلٟ مبا ِهِّأ ٕأ ساٍٚأٚ ،٬َّتٛنِّ نٕٛأ ٕبأ ،سٝاتٞ  ؿا٥ُّا هع٢أ .ظلٚف َٔ عً

أنٕٛ نجري ٚبكبٝض،  غريٟ أفنل ٫ٚ ،سوٛؿّا نٕٛأ ٫ٚ ،قٓٛعّا نٕٛأ ٕأ ىلإ

 ايـْٝا يف َا مجٝع ِوُِّق يٛ :يٓؿوٞ قٍٛأ قعٛظ ْوإإ ْينأ تِٛكأ ْين٭ .ٌهلاي

ٝٸ ٖقٙ طلٜكيت َٔ نٌ د١ٗ. سِيت َٔ نجلأ ع٢ً سًِت ؾكـ إفا  ٕٚاٯ. دـّا ١عًُ

 .بٗقا ايٓشٛ ٞ أتعاٌَْأ املِٗ .ػلآ ّا٦ًٝ ٚأ ّاؿ٦ًٜٓت إٔ توُٞ فيو 

 يًو٪اٍ ايٓعلٟ ايبعـ عٔ ػٝبٛا مل ايٛاقع يف. 

 ـٸ ـَعٖك ْ٘٭ علٓ٘; ٫ميهٔ ايٓعلٟ اؾٛاب  ٓعِاي مجٝع ٞٔكتأ ْاأ .ّاد

 ّأ ؿًٛٗٓي املٝتاؾٝنٜك١ٝ ايٓعِ هٛا٤، ايٛاقع يف ٚػ٬ب١ كا٥ع١ ٖٚٞ، ك١ٜٝاملٝتاؾٝن

 َلتاسّا ٜعٍٝ ٕأٚ، وه١ٓٝباي ْوإاٱ ٌعلٜ ٕأ ٖٛ ايٓٗا١ٜ يف املِٗ يهٔ، نيٜلاْٝٲي

 .اهلٛادى َٔ
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 بٌػـايؿلؿ َٔ د١ٗٺ  ٌٝعلؾ ،ْوإاٱ املؼتًؿ١ ع٢ً فٖٔ ا٫ه١ً٦ ٗذِت 

ٌٸ  َٔ كٚعأ أ١ًُٝ سكٝك١ بٛدٛؿ ٌٜعلَٔ د١ٗ أػل٣ ٚ ٚاملعًَٛات; املعاكف ٖقٙ ِيتعًٗ ن

 .يٝٗاإ ٌِٜ ٕأ ما٤ا٭ َٔ بٓشٛ ميهٓ٘ يهٔ ،عٓٗا ايطلف ٜػضٸ ٕأ ميهٓ٘ ٫ فيو،

 ُٓعت مما ٜأنٌ ٫ ايقٟ اؾيًطبٸ ٌِو نُا ي٘ وٌِ ؾكـ ٗاؾٝ ٜبشح ٕأ كاؿأ ؾًٛ

 .ميٝٓ٘

 ِايؿلؿ  ٖاأكلٜ اييت ًٝا٤ا٭ ٖقٙ ٕإ .يكعل اىلإب ترتهٻ ْٗاأ تعًُٕٛ ٚيهٓه

 .سٌِ يقٟا َا ٖٛ ٜؿِٗ ٕأ ؿٕٚ َٔبِٛك٠ ٫ ًعٛك١ٜ،  َا يف ٚقتٺ ثلٖاهلا أ ٜهٕٛ

 ثريأتع بٜتُتٻ ؾٗٛ، نجريّا سب٘أ ايقٟ ،ًتٝاْٞأ ايوٝـ ظاْب دايوّا نٓت َل٠ فات

ٛٻ مل يٛ ست٢ ْ٘أ ٜتأؾل ،يٝ٘إ ْعلأ نٓت .مٛٙ ػلٜٔاٯ قبه َػٓاطٝوٞ  ٤ٞبٌ ٜٙتؿ

ـٸ ًَؿتّا سٔٛكّا يـٜ٘ ٕؾإ  ٚيهٔ ؟٫ ّأ علؾإ(ايايباطٔ ) ٌٖأ َٔ ٖٛ ٌٖ ؿكٟأ ٫ أْا. ّاد

 ،ؾٝٗا لٚتبشٻ ،ايكـمي١ املتٕٛ َٔ قلأ ؾهِ .املُاكه١ عٔ ْاتر ٚاؿؿا٠ٚ اؿٔٛك ٖقا

 ًٜنَ٘ ٫ عٝح، ػلٜٔاٯ هقب ػ٬هلا َٔ اييت ،ٚاهلاي١ اهلٝب١ ٖقٙ سٛي٘ ٚدـتأ ٢ستٸ

 ٚكامأ َجٌ تـكهّا تِبض ايكلا٠٤ ٕأ عتكـأْا أ. يٝ٘إ ايٓاي يهٞ هقب ايه٬ّ

ٖقٙ  تهٕٛ ٚقـ، تهوب٘ سٔٛكّاٚ ،ل عًٝ٘ؾت٪ثِّ ،ػ١ُٝ ْوإاٱ ع٢ً ٚتٔلب ،ايـؾرت

 .ٚايؿًوؿ١ اؿه١ُٖٞ 

 

  الهىاهص
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ّٗع ٔالعمىاٌٗٛ  التػ

 قساٞٚ يف املٍطمكات ٔاملطازات
 

 السٍذ صادق حقٍقتد. 

 ترجوح: هحوذ عثذ الرزاق

 

 ــــــ متّٗد

يًعًُا١ْٝ إؾلامات َتعـؿ٠ بتعـؿ املباْٞ املعلؾ١ٝ يف نٌ فاٍ. ؾٗٞ قـ تعين ْؿٞ 

ايكـه١ٝ عٔ تؿاٌُٝ اجملتُع ٚايوٝاه١ ٚها٥ل املوا٥ٌ ايبٌل١ٜ; ٚأّٜٔا ٖٞ مبع٢ٓ 

ٝاه١; أٚ قـ تعين أّٜٔا ؾٌِ امل٪هو١ ايـ١ٜٝٓ ع ايهٓٝو١ يف ؾٌِ ايـٜٔ عٔ ايو

ٖٚٓاى ًهٌ َٔ ايعًُا١ْٝ املقنٛك٠ يف ٖقٜٔ  .املوٝش١ٝ، ٚايؿكٗا٤ يف اٱه٬ّ ع

اجملايني ميهٔ ملو٘ ع٢ً ُعٝـ ايؿهل ايوٝاهٞ اٱه٬َٞ ٚايٌٝعٞ أّٜٔا. ٜٚلاؿ َٔ 

ايوٝاه١، أٚ عٔ َ٪هواتٗا; ٖٓا ٖٛ ا٫عتكاؿ بؿٌِ ايـٜٔ عٔ  «ايعًُا١ْٝ اٱه١َٝ٬»

اهتٓاؿّا يٮؿي١ ايـ١ٜٝٓ ع أعِ َٔ نْٛٗا أؿي١ ١ِْٝ أٚ غري ١ِْٝ يهٓٗا تٓوذِ َع 

ٚتٌهٌ ٖقٙ ايل١ٜ٩ ْكط١ ايبـا١ٜ يف ْؿٞ ايكـاه١ عٔ عامل ايوٝاه١  .ايـٜٔ ع

 ٚاجملتُع، ٚإٕ نإ ع٢ً تؿاٚت َع ٚد١ٗ ايعًُا١ْٝ يف ايػلب.

َٗـٟ  :شاب ا٭ؿي١ غري اي١ِٝٓ ع أَجاٍيكـ دوٸـ ايعًُإْٝٛ ايٌٝع١ أُ

املع٢ٓ اؿليف يًعًُا١ْٝ، يف سني ناْت ٭ُشاب ع اؿا٥لٟ، ٚهلَٚ، ًٚبورتٟ 

ٗٸـت يٓؿٞ  ا٭ؿي١ اي١ِٝٓ ع ناٯػْٛـ اـلاهاْٞ ٚايربٚدلؿٟ ع آكا٤ ْٚعلٜات َ

 ايكـه١ٝ عٔ ايوٝاه١. ٚبٗقا ا٫عتباك ؾكط ميهٔ تٓاٍٚ آكا٥ِٗ يف ٖقا املكاٍ. نُا قـ
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ٜٛدـ عًُإْٝٛ ٫ ِٖ َٔ ايـٜٔ ٫ٚ َٔ أُشاب ا٭ؿي١ ايـ١ٜٝٓ َٚع فيو ٜٓوبٕٛ إىل 

املكاٍ اؿايٞ إىل ٖقٙ  عًُا١ْٝ ٖ٪٤٫ يٝوت ؿ١ٜٝٓ. ٚئ ٜتطلمأسـ املؿَٗٛني املتكـَني. ؾ

اجملُٛع١، ٫ٚ إىل ؿعا٠ اٱه٬ّ ايوٝاهٞ. ٚتعتكـ ٖقٙ اجملُٛع١ ع نايكا٥ًني ب١ٜ٫ٛ 

ٌٸ َٔ املُهٔ ؼـٜـ بإٔ اٱ عايؿكٝ٘  ُٸّا يًشهِ ٚايوٝاه١. ٚيع ـٸّ ْعاَّا ػا ه٬ّ قـ ق

 أبلم ممٝنات اٱه٬ّ ايوٝاهٞ عٔ ايعًُا١ْٝ اٱه١َٝ٬ يف َا ًٜٞ:

 ع ا٫عتكاؿ بتطبٝل ايٌلٜع١ عٔ طلٜل اؿه١َٛ ايـ١ٜٝٓ يف مَٔ ايػٝب١.1

 .«ايعٓـ»ع ْعل١ٜ ايجٛك٠ 2

ٌٸ اٖتُاَ٘ يف3 مَٔ ايػٝب١ ع٢ً ايكٔاٜا ايجكاؾ١ٝ،  ع ِٜبٸ اٱه٬ّ ايجكايف د

 .(1)ٚوِل اـٛض يف ايوٝاه١ ٚتٌهٌٝ اؿه١َٛ عا٫ت ا٫ٓطلاك ؾكط

أٚي٦و ايقٜٔ تٌهٌ  ا٭ٍٚ:ٜٚٓكوِ ايعًُإْٝٛ ايـٜٕٓٝٛ بـٚكِٖ إىل قوُني: 

( أٚ ايعك١ًٝ ا٭هاي يف َتبٓٝاتِٗ، meta - textual reasoningا٭ؿي١ غري اي١ِٝٓ )

ِٖ ايقٜٔ ٜكٛيٕٛ بٔلٚك٠ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً  ٚايجاْٞ:ؾٝكـَْٛٗا ع٢ً ا٭ؿي١ ايـ١ٜٝٓ. 

(، أٚ ايِْٓٛ املكـه١ َٔ textual reasoningايعًُا١ْٝ ايـ١ٜٝٓ َٔ ا٭ؿي١ اي١ِٝٓ )

ّ، ْٚعين ب٘ نتاب ٚه١ٓ. أَا ٖـف ٖقا املكاٍ ؾٗٛ ؿكاه١ ايع٬ق١ بني ايعًُا١ْٝ ٚاٱه٬

 ٖٓا ايتٌٝٸع ػا١ُ.
 

 ـــــ وفًّٕ العمىاٌٗٛ

ص أٍٚ َٔ أطًل ٖقا ا٫ُط٬غ يف إلًرتا. holy yookنإ )ٖٛيٞ ٜٛى( ط

ٚنإ ٜوع٢ َٔ ػ٬ي٘ إىل ؾٌِ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايِش١ ٚها٥ل اــَات ايعا١َ عٔ 

ٝش١ٝ ؾٌِ . ٚمل ٜهٔ يف املو(2)امل٪هوات ايـ١ٜٝٓ، ْٚكًٗا إىل ٬ُسٝات اؿه١َٛ

بني ايوٝاه١ ٚايـٜٔ َٚ٪هٸواتُٗا; ٭ٕ املوٝش١ٝ مل تهٔ فات تٛدٗات هٝاه١ٝ نجري٠ 

يهٞ ٜطلغ ٖقا املٛٓٛع أهاهّا، أٟ نإ ا٭َل ع نُا ِٜؿ٘ )تَٛاي ٖابن( ع عباك٠ 

عٔ تبع١ٝ اٱكاؿ٠ املـ١ْٝ يٲكاؿ٠ املكـه١، أٚ بايعهى ع ٚقـ اهتـٍ )ٖابن( ع٢ً تبع١ٝ 

ـٸ املًٛى املوٝشٝني املو٪ٍٚ ا٭ٍٚ اٱكاؿ٠ املكـه١  يٲكاؿ٠ املـ١ْٝ بوت١ أؿي١. ٚنإ ٜع

. ٚىتًـ اٱه٬ّ عٔ املوٝش١ٝ بٓكطتني، قـ تبـٚإ (3)عٔ ايكٔاٜا ايـ١ٜٝٓ أّٜٔا
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 َتٓاقٔتني ي١ًًٖٛ ا٭ٚىل، ُٖٚا:

ع ٜتُتع اٱه٬ّ مبواس١ َٔ اؿل١ٜ يف اجملا٫ت ا٫عتكاؿ١ٜ ٚايؿًوؿ١ٝ، مما 1

 تلسٝبّا بايؿًوؿ١ ايْٝٛا١ْٝ َٔ املوٝش١ٝ.دعً٘ أنجل 

ع ٌٜتٌُ اٱه٬ّ ع ٚػ٬ؾّا يًُوٝش١ٝ ع ع٢ً تعايِٝ عـٜـ٠ يف ا٫دتُاع 2

ٚايوٝاه١، َٔ قبٌٝ: ا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهل، ٠٬ُٚ اؾُع١، ٚعٌُ 

 ايكٔا٤. ٚهلقا ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ عًُاّْٝا بوٗٛي١ َا سٌِ َع املوٝش١ٝ.

ايـٍٚ ايربٚتوتاْت١ٝ، ٖٚٞ ٌَتك١  يف( يف ا٭غًب secularism) اْتٌلت َؿلؿ٠

 ٖٞ (laicite(، ٚتعين )ايعامل(. بُٝٓا ناْت يؿع١ )seaculomَٔ ن١ًُ ٫ت١ٝٓٝ )

، «ايٓاي»( ؾٗٛ مبع٢ٓ laosـٍٚ ايهاثٛيٝه١ٝ يف أٚكٚبا. أَا َِطًض )اي٥ع١ يف ايٌا

(ٚlaikos ٍيف َكابٌ ايه١ٓٗ ٚكدا ،)ايـٜٔ. ٚقـ اؽقْا يف ٖقا ( أٟ )عا١َ ايٓاي

(، ٚإٕ نإ )ؿاكَٜٛ آًٛكٟ( قـ secularismاملكاٍ َٔ ايعًُا١ْٝ تلمج١ ملِطًض )

ايوٝـ دٛاؿ  ٣. ٚقـ كأ(4)( برتى ايـlaiciteٜٔتلمج٘ باملطايب١ بؿٌِ ايـٜٔ، ٚتلدِ )

يف ايكٍٛ برتاؿف ٖقا املِطًض َع ايعًُا١ْٝ، بـيٌٝ اػتِاْ  ايط١ّػايطباطبا٥ٞ َ

( َلاؿؾّا laiciteأسٝاْا هعًٕٛ ن١ًُ )»باؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ بعٝـ ايجٛك٠، ؾكاٍ: ا٭ٍٚ 

(. ٖٚقا يٝى ُشٝشّا إط٬قّا. ؾا٭ٍٚ إمنا ٖٛ َِطًض ؾلْوٞ، secalarملِطًض )

ٚنإ ٜوتعٌُ َٓق ايبـا١ٜ يف ًلغ ْعاّ ايـٚي١ املٓبجل عٔ ايجٛك٠ ايؿلْو١ٝ، ٫ٚ 

ع َوٝشٞ، باهتجٓا٤ ؾلْوا، ٚاملهوٝو،  ميهٔ إط٬ق٘ ع٢ً أٟ ْعاّ سانِ أٚكٚبٞ

 .(5)«ْٚٛعّا َا تلنٝا، اييت تعـ َكًٓـ٠ يؿلْوا َٔ ٖقا اؾاْب

ٚكغِ ايكٍٛ برتاؿف ٖقٜٔ املِطًشني ميهٔ ايتٌُٛ إىل ْكاط اػت٬ؾُٗا 

( ٖٞ تًو اؿاي١ أٚ ا٭هاي يف ؾٌِ laicite) عب٤ٌٞ َٔ ايتـقٝل يف دقٚكُٖا. ؾاي

َ٪هٸواتُٗا. ٚقـ ناْت ايـٍٚ اٱلًٛهانو١ْٝٛ ٖٞ ا٭قلب ايـٜٔ عٔ ايوٝاه١ أٚ 

إىل تكبٌ ظاٖل٠ ايؿٌِ ٖقٙ، مبع٢ٓ إيػا٤ ؿٚك ايـٜٔ يف اجملا٫ت ايعا١َ، ٚؾٌِ 

امل٪هو١ ايـ١ٜٝٓ عٔ امل٪هو١ ايوٝاه١ٝ، ٚهلقا مل ٌِٜ ا٭َل بِٗ إىل بعض امللاسٌ 

ـٸؿ٠، َٔ قبٌٝ: قاكب١ املعاٖل ايـ١ٜٝٓ، ناؿذاب َج ٬ّ; بُٝٓا ُـك فيو َٔ املتٌ

ايـٚي١ يًـٜٔ ٖٞ عباك٠ عٔ اؿه١َٛ ايـ١ٜٝٓ  تبع١ٝ ؾلْوا ٚتلنٝا. ٜٚل٣ )ؿاٚكهٔ( إٔ
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بعٝٓٗا، ٚإٔ تبع١ٝ ايـٜٔ يًـٚي١ ٖٞ سه١َٛ ًب٘ ؿ١ٜٝٓ، أَا ايؿٌِ بُٝٓٗا متاَّا ؾٗٛ 

ٔ . ٚيٝوت ٖقٙ ايتو١ُٝ ؿقٝك١; ْعلّا يتكوُٝات ايـٜ(6)َٔ ممٝٸنات ا٭ْع١ُ ايعًُا١ْٝ

 ٚايـٚي١ َٚ٪هٸواتٗا اييت هٓعلض هلا ػ٬ٍ ايبشح.

. ؾقٖب )قُـ «secularism»يف ايًػ١ ايعلب١ٝ ٖٞ تلمج١ يه١ًُ  «ايعًُا١ْٝ»ٚ

ّ(. ٚقاٍ )عنٜن 1828تلدِ ايًؿع١ ه١ٓ )ٔ عُاك٠( إىل إٔ )يٜٛى بكطل( ٖٛ أٍٚ َ

يؿغ  . يف سني ْوبٗا )عاؿٍ ظاٖل( إىل(7)ايعع١ُ( بإٔ ايًؿع١ ٌَتك١ َٔ ايعًِ

. ٚقـ قاٍ )ْاُٝـ ِْاك( يف ًلسٗا: إٕ ايعًُا١ْٝ تٗـف إىل ايت١ُٝٓ (8)«ايعامل»

ٚايتطٜٛل، ٚتلؾض نٌ أًهاٍ ايٌُٛي١ٝ ٚاملكتٔٝات ايتاكى١ٝ ا٫دتُاع١ٝ 

. ٚيٝى ٖقا ايتؿوري ُشٝشّا أّٜٔا; ؾايعًُاْٞ قـ ٜهٕٛ (9)ٚٓلٚكات ايعكٌ ٚايؿًوؿ١

املػايطات ٌْأت بؿعٌ ا٫قرتإ ٚايتنأَ  لٓا ًاٙ، ٚأتاتٛكى. إٕ ٖقٙنمشٛيّٝا، 

اؿاٌُ بني ْعلٜتني أٚ َقٖبني. ٚمبا إٔ ايعًُا١ْٝ ناْت يف ايػلب َِاسب١ يعٗٛك 

ٛٸك، ؾكٌٝ: ٫ًو إٔ ٖقا املؿّٗٛ ٜعاكض َبـأ ايٌُٛي١ٝ.  ايًٝرباي١ٝ ٚقع ٖقا ايتِ

 (. ؾايعًُاsecularization١ْٝ( َِٚطًض )secularismٖٓاى ؾلم بني َِطًض )

ٖٞ ك١ٜ٩ ْٚعل١ٜ تؿرتض ؾٌِ ايـٜٔ عٔ ايوٝاه١، أٚ بني َ٪هٸواتُٗا، أَا ايتعًُٔ 

ٛٸَاتٗا، ؾٝتػري بٗقٙ اجمللٜات.  ٕٔ َا أٚ فتُٕع يعٓاُل ايعًُا١ْٝ َٚك ؾٗٛ ع١ًُٝ تكبٌ ؿٜ

ـٸ ايبعض اٱَاّ اـُٝين عًُاّْٝا; بوبب إؿػاي٘ بعض ايعٓاُل َٔ  ؾع٢ً هبٌٝ املجاٍ: ٜع

. ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾإٕ َٛٓٛع (10)ايؿك٘، ٚهلقا قٌٝ عٓ٘: ؾكٝ٘ َلسًٞ قبٌٝ: املًِش١ يف

 املكاٍ ٖٛ ايعًُا١ْٝ، ٚيٝى ايتعًُٔ.
 

 ــــــ أمناط العمىاٌٗٛ يف اإلض٦ً

إفا قًٓا بايتؿلٜل بني عًُا١ْٝ اٱه٬ّ ٚعًُا١ْٝ املوٝش١ٝ هٓتُهٔ َٔ اؿـٜح 

بني عًُا٤ أٌٖ ايو١ٓ ٜعـ عٔ أمناط َٚوتٜٛات ايعًُا١ْٝ بني َؿٓهلٟ اٱه٬ّ. ؾُٔ 

)عًٞ عبـ ايلمام( كا٥ـ ايعًُا١ْٝ اٱه١َٝ٬ املبت١ٝٓ ع٢ً ا٭ؿي١ اي١ِٝٓ; سٝح اعتُـ يف 

ُٸٌ إىل إٔ ٚادب ايلهٍٛ ٖٛ تبًٝؼ يًلهاي١  ‘اهتـ٫٫ت٘ ع٢ً آٜات ايكلإٓ، ؾتٛ

ؾكط، ٚمبا إٔ ٖقا ايٛادب ٫ ميهٔ ؼكٝك٘ إ٫ عٔ طلٜل اؿهِ ظٗلت اؿاد١ إىل 
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١ امسٗا ايـٚي١، ٚإ٫ مل تهٔ ايوٝاه١ َٔ فاتٝات ايلهاي١ إط٬قّا. ٚمبا إٔ ٚهًٝ

، ي١نإ ػامتّا يًلهٌ ٚايلها٫ت ؾكـ اْتؿت اؿاد١ إىل اؿهِ ٚايـٚ ‘ايلهٍٛ

ـ ؾٌِ امل٪هو١ ايوٝاه١ٝ عٔ ِ. ٜٚبـٚ أْ٘ ٜك(11)ٚبٗقا ٜعنٍ ايـٜٔ عٔ ايوٝاه١

 ايوٝاه١. امل٪هو١ ايـ١ٜٝٓ، ٚيٝى بائلٚك٠ ؾٌِ ايـٜٔ عٔ

بُٝٓا ٜقٖب ايوٝـ دٛاؿ ايطباطبا٥ٞ إىل إٔ ايعًُا١ْٝ ٫ تٓاهب ٫ٚ ميهٔ 

( ٌَٚتكات٘ َٔ املؿلؿات املوٝش١ٝ، ٫ٚ leiciteتطبٝكٗا يف إٜلإ، ٜٚعتكـ بإٔ َِطض )

. يف سني إٔ ٖقٙ املؿلؿات َٛدٛؿ٠، (12)هتعُاهلا يف ايكاَٛي اٱه٬َٞ أبـّااميهٔ 

ـٸ ا٭ؿ٢ْ ٚمتاز إيٝٗا يف َٛآٝع  ع٬ق١ كداٍ ايـٜٔ بايـٚي١ َٔ د١ٗ، ٚيف َعلؾ١ اؿ

ٚا٭ق٢ِ بايٓوب١ ملٛقع١ٝ ايـٜٔ َٔ د١ٗ أػل٣، ٚهُٝلٸ بٓا نٝـ اكتبطت )اؿلن١ 

ايـهتٛك١ٜ( أٚ املٌلٚط١ بٓٛع َٔ ايعًُا١ْٝ ايـ١ٜٝٓ، ٚاهتُلت ع٢ً فيو. ٖٓاى أّٜٔا َٔ 

٭ٕ اٱه٬ّ يٝى ؾٝ٘ نٓٝو١ يهٞ ; «هايب١ باْتؿا٤ املٛٓٛع»ٜل٣ إٔ ع١ًُٓ اٱه٬ّ 

ـٸ َٔ اهتبـاٍ ايعًُا١ْٝ مبؿاِٖٝ ايـميكلاط١ٝ ٚايعك١ْٝ٬ . (13)تؿٌِ عٔ ايـٚي١. ٚعًٝ٘ ٫ب

عٓـ ايو١ٓ، ٚسه١َٛ  ٫ٚ١ ٜبـٚا ٖقا ايلأٟ هـٜـّا دـّا; ٭ٕ يف اٱه٬ّ ْعاّ ػ٬ؾ

يهٓٝو١ ايؿكٗا٤ عٓـ ايٌٝع١. ٚنُا نإ ايه٬ّ يف املوٝش١ٝ عٔ اؼاؿ أٚ ؾٌِ ا

ٚايـٚي١ ؾهقيو يف اٱه٬ّ ٖٓاى ن٬ّ عٔ إَها١ْٝ تـػٌ كداٍ ايـٜٔ يف ايـٚي١ أٚ 

عـَٗا، ست٢ ٌُٚ ا٭َل إىل ؿَر امل٪هٸوتني يف ْعل١ٜ اـ٬ؾ١ ع عٓـ بعض عًُا٤ 

ؾايِٛاب إٔ  .ايو١ٓ يف أقٌ تكـٜل ع، ٚيف ْعل١ٜ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ع عٓـ بعض عًُا٤ ايٌٝع١

املوٝش١ٝ ٖٞ عباك٠ عٔ ْؿٞ ايكـه١ٝ عٔ مجٝع ً٪ٕٚ اؿٝا٠ ع  ْكٍٛ: إٕ ايعًُا١ْٝ يف

أَا يف ايعامل اٱه٬َٞ ؾأسٝاّْا ٜطًل املِطًض  ٫ٚهُٝا ؾٌِ ايهٓٝو١ عٔ ايـٚي١ ع،

ايًؿغ بني املوًُني يف  اه١، ٖٚقا ٖٛ املع٢ٓ املتباؿك َٜٔٚلاؿ َٓ٘ ؾٌِ ايـٜٔ عٔ ايوٝ

طبعّا ٖٓاى ؾلم  اٍ ايـٜٔ عٔ ايـٚي١.باؿ٨ ا٭َل; ٚأسٝاّْا أػل٣ ٜلاؿ َٓ٘ ؾٌِ كد

هٝى أ٠ اٱه٬ّ ناْت َِاسب١ يتؿأهاهٞ بني اٱه٬ّ ٚاملوٝش١ٝ، ٖٚٛ إٔ ٫ٚ

ايـٚي١، بُٝٓا ناْت املوٝش١ٝ يف ُـؿ ؿعِ ايـٚي١، ا٭َل ايقٟ دعٌ اٱه٬ّ َعبٸّأ 

باملؿلؿات ايوٝاه١ٝ، ناؾٗاؿ، ٚا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهل، ٠٬ُٚ اؾُع١ 

ع. نُا مل ٜهٔ اٱه٬ّ قـ أػق طابع ايكـه١ٝ يف فا٫ت اؿٝا٠ ع ناملوٝش١ٝ يف 
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إىل عًُٓت٘. ؾكـ ٜهٕٛ املؿٓهل ع٢ً ١ًُ بايـٜٔ  ايكلٕٚ ايٛهط٢ ع يهٞ وتاز

ٚايوٝاه١ يهٓٸ٘ ٫ ٜ٪َٔ بٔلٚك٠ تطبٝل ٖقا ايٌإٔ َٔ قبٌ كداٍ ايـٜٔ ٚايؿكٗا٤. 

. ٚقـ عكـ ابٔ ػًـٕٚ (14)ٚهلقا ايوبب نإ )دإ ؿاٜ٘( ِٜـ ايهٛانيب بايعًُاْٞ

ٍٛ يف ايوٝاه١ بابّا يف َكـَت٘ يف إػلاز ايؿكٗا٤ ٚاهتجٓا٥ِٗ َٔ ها٥ل ايٓاي َٔ ايـػ

 .(15)ٚأهايٝبٗا

ٕٕ ؿقٝك١ يًعًُا١ْٝ:  يكـ ٚٓع عبـ ايهلِٜ هلَٚ أكبع١ َعا

 ايِٛؾ١ٝ ٚاعتناٍ ايٓاي. ع ا٫ْتؿاع بٓعِ ايـْٝا، يف َكابٌ ايٓنع1١

 ع إيػا٤ ؿٚك كداٍ ايـٜٔ يف ايـٚي١.2

 ع ؾٌِ ايـٜٔ عٔ ايوٝاه١.3

١ٜ ايـ١ٜٝٓ يف قلا٠٤ ٚؾِٗ ع ايعًُا١ْٝ ايؿًوؿ١ٝ ايع١ًُٝ; أٟ ا٫هتػٓا٤ عٔ ايل4٩

ٕ أ. ٚمبا إٔ املع٢ٓ ا٭ٍٚ ٚايجايح يٝوا ع٢ً ١ًُ مبٛٓٛع املكاٍ ؾكـ بكٞ عًٝٓا (16)ايعامل

منٝٸن ؾكط بني َوأي١ تـػٸٌ كداٍ ايـٜٔ يف أَٛك ايـٚي١ َٚوأي١ ع٬ق١ ايـٜٔ بايوٝاه١. 

١ٝ ٫ٚ ِٜـم املوٝشعًُّا إٔ ايـنتٛك هلَٚ ٜل٣ إٔ املع٢ٓ ا٭ٍٚ ُاؿمٷ بايٓوب١ إىل 

. (17)٫ ٜٛدـ يف اٱه٬ّ اًرتاط ٜكٔٞ بٔلٚك٠ تِـٟ كداٍ ايـٜٔع٢ً اٱه٬ّ; ٭ْ٘ 

ٖٚقا ايه٬ّ يٝى ؿقٝكّا أّٜٔا; ٭ٕ ٖقا ا٫ًرتاط َٛدٛؿ يف بعض ْعلٜات ا٫دتٗاؿ 

ٌٸ تكـٜل. ٚعًٝ٘ ٜبـٚ إٔ ا٭مناط املقنٛك٠ يٝوت  يف َٓاُب ايكٔا٤ ٚايكٝاؿ٠ يف أق

٫ٚ ع٢ً ُعٝـ اٱه٬ّ. ٚهلقا تٓاٚيٓا منطٝات ع٬ق١  ،ملوٝش١ٝنا١ًَ ع٢ً ُعٝـ ا

ٌٸ، ٚناْت ع٢ً ايٓشٛ  ايـٜٔ بايوٝاه١ يف اٱه٬ّ بٌهٌ ناٌَ يف َكاٍ َوتك

 .(18)ايتايٞ

 

 ــــــ ـ ع٦قٛ الدَٖ ٔالطٗاضٛ 1

 أ ع امل٪ٜـٕٚ:

ـٸ ا٭ق٢ِ.1  ع ايكا٥ًٕٛ باؿ

 ع ايكا٥ًٕٛ مبٓطك١ ايؿلاؽ.2

ـٸ3  ا٭ؿ٢ْ. ع ايكا٥ًٕٛ باؿ
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 ب ع املعاكٕٓٛ:

 ع َع ا٫عرتاف بايـٜٔ.1

 ع املٓهلٕٚ ٭هاي ايـٜٔ أّٜٔا.2
 

 ــــــ ـ ع٦قٛ امل٤ضطٛ الدٍٖٗٛ بالدٔلٛ 2

 أ ع ايـَر بُٝٓٗا.

 ب ع ايتؿاعٌ:

 ع إًلاف امل٪هو١ ايـ١ٜٝٓ ع٢ً ايـٚي١.1

 ع إًلاف ايـٚي١ ع٢ً امل٪هو١ ايـ١ٜٝٓ.2

 ني.تع ايتعإٚ بني ا٫ث3ٓ

 ا٫هتك٬ي١ٝ:ز ع 

 ع ايكا٥ًٕٛ بايتؿهٝو.1

 ع ايكا٥ًٕٛ بايعني١.2

 ع ايكا٥ًٕٛ بايتؿٌِٝ.3

 ع املعاكٕٓٛ يًُ٪هو١ ايـ١ٜٝٓ.4

َٚٔ بني ٖقا ا٭قواّ ٜعترب املعاكٕٓٛ يع٬ق١ ايـٜٔ بايـٚي١، ٚايكا٥ًٕٛ 

باهتك٬ي١ٝ امل٪هو١ ايـ١ٜٝٓ )كداٍ ايـٜٔ( عٔ امل٪هو١ ايوٝاه١ٝ )ايـٚي١(، ُٖا 

إىل َٓش٢ ايعًُا١ْٝ. أَا ا٭قواّ املع١ٝٓ بايبشح اؿايٞ ؾِٗ املعاكٕٓٛ يع٬ق١  ا٭قلب

ايـٜٔ بايوٝاه١، َع ا٫عرتاف بأٌُ ايـٜٔ، ٚايكا٥ًٕٛ بايتؿهٝو، ٚنقيو ايكا٥ًٕٛ 

بايتؿٌِٝ. ٜٚلاؿ َٔ أكباب ايتؿهٝو أٚي٦و ايقٜٔ ٫ ٜلٕٚ ع٬ق١ بني ٚادبات ايؿكٗا٤ 

ٚهلقا ؾٓههٛا بني ٖقٜٔ  ;َٚٗـٟ اؿا٥لٟ ع ًٚ٪ٕٚ ايـٚي١ ع أَجاٍ: هلَٚ،

ايٌطلٜٔ، أَا ايوٝـ دعؿل نٌؿٞ ؾٗٛ ووب ع٢ً ايعًُاْٝني بوبب أْ٘ ٜل٣ ًلع١ٝ 

ٌّ َٔ  ٜهتوبايٓعاّ املًهٞ َوتُـ٠ َٔ اهلل عنٸ ٚدٌ، ٚيٝى َٔ ايؿكٗا٤; ٚعًٝ٘  ن

يكا٥ًٕٛ . أَا ا(19)ايؿكٝ٘ ٚايٌاٙ طاملًوص ًلعٝتُٗا بٌهٌ َٓؿٌِ َٔ اـايل عنٸ ٚدٌ

، ؾع٢ً ايلغِ َٔ ×بايتؿٌِٝ ؾِٗ ٜؿلٸقٕٛ بني عِل ايػٝب١ ٚعِل اؿٔٛك املعِّٛ
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ُٸُٕٛ ٖقا اؿلٸ يًؿكٗا٤ يف مَٔ ايػٝب١ ع  ايوٝاهٞ ِٗ بـٚك املعَِٛنيؾاعرتا ٫ ٜع

 .ناٯػْٛـ اـلاهاْٞ، ٚعبـ ايهلِٜ اؿا٥لٟ ع
 

 ــــــ الػٗعٗٛ ٌٗٛٔالعمىا «اذتسنٛ الدضتٕزٖٛ»

، َؿٓهلٟ ايٌٝع١ أ١ٜ سلن١ أٚ ثٛك٠ قبٌ ظٗٛك اٱَاّ املٗـٟٜلؾض بعض 

ؾِٗ  ،املٓٓعلٜٔ يلابط١ اؿذ١ٝ :ؾٝؼتاكٕٚ ايعني١ ايوٝاه١ٝ بٓشٛ َٔ ا٭ما٤، َٔ قبٌٝ

يف ايٛاقع ٜؿلٸقٕٛ يف ع٬ق١ امل٪هو١ ايـ١ٜٝٓ ٚايـٚي١ بني عِلٟ اؿٔٛك ٚعِل ايػٝب١. 

ايعًُا١ْٝ اٱه١َٝ٬ املعتُـ٠ ع٢ً ا٭ؿي١  َٚع أْ٘ ميهٔ إؿكاز ٖقٙ اؾُاع١ ؼت عٓٛإ

اي١ِٝٓ، غري أْٗا ٫ تٓـكز يف َٛٓٛع املكاٍ; ْعلّا ٫ؾتكاكٖا إىل ْعل١ٜ هٝاه١ٝ 

َـكٚه١، ٚاػتٝاك أكبابٗا ايعني١ ايوٝاه١ٝ أّٜٔا، نُا أِْٗ ٫ ٜكـَٕٛ س٫ًّٛ يًتعاٌَ 

ـٸؿ.  َع املتػريات ٚايتذ

، ٚقـّ ٗٛك يف َوأي١ ١ٜ٫ٚ املعَِٛنيمل ٜ٪ٜٸـ اٯػْٛـ اـلاهاْٞ كأٟ املٌ

ِٸات ايلبٛب١ٝ، ٚإٔ  ْعل١ٜ دـٜـ٠; سٝح فٖب إىل إٔ اي١ٜ٫ٛ املطًك١ إمنا ٖٞ َٔ كت

ايتٌلٜع١ٝ َكٝٸـ٠ با٭َٛك ايه١ًٝ ٚاؿواه١ يف ايوٝاه١. ٚكأ٣ إٔ  ‘١ٜ٫ٚ ايلهٍٛ

كأٜ٘ ؾإٕ هري٠  بقيو. ٚسوبايٛؾا٤ أؿي١ اي١ٜ٫ٛ يف ا٭َٛك اٱدلا١ٝ٥ اؾن١ٝ٥ عادن٠ْ عٔ 

ُٸ١. ٜكٍٛ  ٚا٭١ُ٥ ‘ايلهٍٛ تهٌـ عٔ عـّ ايتـػٌ يف سٝا٠ ايٓاي اـا

ؾاعًِ أْ٘ ٫ كٜب يف ١ٜ٫ٚ طاٱَاّص يف َٗاّ اـلاهاْٞ يف ْكـ كأٟ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ: 

اييت تهٕٛ ٚظٝؿ١ َٔ ي٘ ايلٜاه١. ٚأَا يف ا٭َٛك  بايوٝاه١،ا٭َٛك ايه١ًٝ املتعًك١ 

با٭ًؼاْ، نبٝع ؿاك ٚغريٙ َٔ ايتِلف يف أَٛاٍ ايٓاي، ؾؿٝ٘  اؾن١ٝ٥ املتعًٓك١

ٍٸإًهاٍ،  ٌٸ َاٍ ع٢ً عـّ ْؿٛف تِلف أسـ يف ًَو غريٙ إ٫  مما ؿ بإفْ٘، ٚأْ٘ ٫ و

ٜتعاٌَ َع أَٛاٍ ايٓاي نإ أْ٘ يف  ‘ْؿى َايه٘، ٚٚٓٛغ هري٠ ايٓيب إ٫ بطٝب١

ٚاٱَاّ أٚىل  ‘ٕٛ ايٓيبتعاٌَ ها٥ل ايٓاي، َٚعاؿٍ َٔ اٯٜات ٚايلٚاٜات ع٢ً ن

بامل٪َٓني َٔ أْؿوِٗ. ٚأَا َا نإ َٔ ا٭سهاّ املتعًك١ با٭ًؼاْ بوبب ػاْ، َٔ 

عـّ عُّٛ اي١ٜ٫ٛ ي٘، ٚإٔ ٜهٕٛ أٚىل باٱكخ َٔ  يفمٚاز ٚقلاب١ ٚمُٖٛا، ؾ٬ كٜب 

 ت٘إمنا تـٍ ع٢ً أٚيٜٛ ٓنيٳَٹ٪ٵامُل٢ بٹَيٚٵَأ ٞٸبٹايٓٻايكلٜب، ٚأٚىل با٭مٚاز َٔ أمٚادِٗ. ٚآ١ٜ 
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يف أْ٘  ايه٬َّا هلِ َٔ ا٭سهاّ تعبـّا ٚب٬ اػتٝاك. بك٢  يف َا هلِ ا٫ػتٝاك، ٫ يف

ٌٖ هب ع٢ً ايٓاي اتباع أٚاَل اٱَاّ ٚا٫ْتٗا٤ بٓٛاٖٝ٘ َطًكّا، ٚيٛ يف غري 

ىتّ مبا نإ َتعًكّا بُٗا؟ ؾٝ٘  ايوٝاهات، ٚغري ا٭سهاّ، َٔ ا٭َٛك ايعاؿ١ٜ، أٚ

هاٍ. ٚايكـك املتٝكٔ َٔ اٯٜات ٚايلٚاٜات ٚدٛب فيو يف َا  ُـك َِٓٗ َٔ د١ٗ إً

. ٚع٢ً ايلغِ َٔ عـّ كايؿ١ اـلاهاْٞ يًشلن١ ايـهتٛك١ٜ (20)ايٓب٠ٛ ٚاٱَا١َ

عـّ اعتباكٖا كايؿ١ يًٌلع، ؾإْ٘ نإ ٜلؾض ُٚؿٗا باؿه١َٛ ٚ)املٌلٚط١(، 

مل ٜهٔ ٜل٣ ٚدٛؿ سه١َٛ ٌَلٚع١  . ٚمل تهٔ ايك١ٝٔ يؿع١ٝ ؾكط; ٭ْ٘«املٌلٚع١»

. ٚيف كأٜ٘ اٯػل كؾض ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ بٌهٌ َطًل، سني ْؿ٢ إ٫ سه١َٛ املعِّٛ

٫ٜٚت٘ يف ا٭َٛك اؿوب١ٝ. ٚيف ايٛاقع ٫ ؾلم بني ايؿكٝ٘ ٚغريٙ يف اجملا٫ت ايعا١َ. ٚقـ 

ٜٔ يف َا ُاك َـػ٬ّ يٰػلٚبابّا يف املٌلٚط١،  (21)ؾتض كأٜ٘ ايـاعٞ إىل ايتذـٜـ ٖقا

 بعـ املٌلٚط١ أّٜٔا.
 

 ــــــ العمىاٌٗٛ الدٍٖٗٛ بعد اذتسنٛ الدضتٕزٖٛ

ؾإٕ ٖقا  «ايعًُا١ْٝ ايـ١ٜٝٓ»إفا نإ باٱَهإ إٔ ْتواَض يف إط٬م َِطًض 

املؿّٗٛ ع هٛا٤ مبع٢ٓ ؾٌِ ايـٜٔ عٔ ايوٝاه١ أٚ مبع٢ٓ ؾٌِ امل٪هو١ ايـ١ٜٝٓ عٔ 

ٛٸ٫ت عكب اؿلن١ ايـهتٛك١ٜ، سٝح اعتُـ  عامل٪هو١ ايوٝاه١ٝ  قـ تعلض إىل ؼ

ايبعض ع٢ً ا٭ؿي١ اي١ِٝٓ، ٚايبعض اٯػل ع٢ً ا٭ؿي١ غري اي١ِٝٓ; هعّٝا ٚكا٤ ايتٓعري 

يعًُا١ْٝ َٓبجك١ َٔ ؿاػٌ ايـٜٔ ْؿو٘. يكـ تطٛك َؿّٗٛ ايعًُا١ْٝ عكب املٌلٚط١ 

لِٜ اؿا٥لٟ ٚا٭كانٞ ع أٚ نجريّا، هٛا٤ ع٢ً ُعٝـ ايؿك٘ ايوٝاهٞ ع عٓـ عبـ ايه

، ٚست٢ ع٢ً ُعٝـ ايؿهل عع٢ً ُعٝـ ايؿًوؿ١ ايوٝاه١ٝ ع عٓـ َٗـٟ اؿا٥لٟ 

أَجاٍ: عبـ  ،ايـٜين ع عٓـ هلَٚ ًٚبورتٟ ع. ٚنُا فنلْا ؾإٕ بعض ايٌؼِٝات

ايهلِٜ اؿا٥لٟ، ٚا٭كانٞ، يٝوٛا عًُاْٝني باملع٢ٓ ايـقٝل، يهٔ أؾهاكِٖ تًتكٞ 

 ١ ْٛعّا َا.َع تٛدٗات ايعًُاْٝ

ميهٔ إٔ ٫ ٜ٪ؿٟ ايتؿٌِٝ بني مَٔ ايػٝب١ ٚاؿٔٛك ع َٔ ايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ ع إىل 

( اْتكًت ٖع1324ـ أبٛ اؿؤ اٱُؿٗاْٞ عاّ )ايعني١ ايوٝاه١ٝ; ؾشني تٛيف ايوٝ
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امللدع١ٝ إىل ايوٝـ سوني ايربٚدلؿٟ، ع٢ً ايلغِ َٔ ٚدٛؿ عًُا٤ أنؿا٤ يف ايٓذـ 

ـٸ امل٪ٜـٜٔ ٭ؾهاك اؿا٥لٟ ٚاٱُؿٗاْٞ يف ٚقِ، يف سني نإ ايربٚدل ؿٟ َٔ أً

ٓلٚك٠ إبعاؿ ايـٜٔ عٔ ايواس١ ايوٝاه١ٝ، ٚمل ٜرتى أسـّا َٔ كداٍ ايـٜٔ ٜتِاؿّ َع 

ايـٚي١ ط١ًٝ سٝات٘. ٚتٌري ا٭سـاخ ٚاجمللٜات إىل إٔ نباك اجملتٗـٜٔ ٚأهاتق٠ اؿٛم٠ 

 املٛآٝع ايوٝاه١ٝ. يف ايٓذـ ٚقِ ناْٛا ع٢ً ػط ايربٚدلؿٟ يف َوأي١ ػٓٸب

نإ ٖٓاى ايعـٜـ َٔ نباك ايعًُا٤ يف طٗلإ ٚقِ ٚايٓذـ، أَجاٍ: ُـك 

ايـٜٔ ايِـك، ٚقُـ تكٞ اـٛاْواكٟ، ٚسذت نٛٙ نُلٟ، ٚاحملكل ايـاَاؿ، 

، ٚايٌاٖلٚؿٟ، ٚاـ٥ٛٞ، ٚايبٗبٗاْٞ، ٚغريِٖ، يهٔ اـٛاْواكٟ ٚبٗذت ا

ـٸم( عًّٓا، ٚمل ـ٠ قِري٠ اْتٗت بٛؾات٘. إٕ أبلم احملا٫ٚت يف ٖـّ ٖٛ ٚسـٙ َٔ ؿعِ )َِ

اؾـاك ايعامٍ بني ايـٜٔ ٚايوٝاه١، ٚؿػٍٛ كداٍ ايـٜٔ املعرتنات ايوٝاه١ٝ، ٖٛ َا 

ؾُٝا بعـ إىل مح١ً ايهاًاْٞ  ٚأُْاَٗامتٸ ع٢ً ٜـ سلن١ )ؾـا٥ٝٛ اٱه٬ّ(، 

ٚميهٔ تو١ُٝ ٖقا َعاكّٓا سٝاهلا.  َٛقؿّا، اييت نإ ايربٚدلؿٟ قـ اؽق ايوٝاه١ٝ

; سٝح ناْت اٖتُاَات «اٱه٬ّ ايجكايف»ٚ «اٱه٬ّ ايوٝاهٞ»ا٫ْكواّ باملٛاد١ٗ بني 

اٱه٬ّ ايجكايف يف ايؿهل ايٌٝعٞ تتُشٛك سٍٛ تبًٝؼ ايـٜٔ ٚايكٔاٜا ايجكاؾ١ٝ أنجل 

َٔ اٖتُاَ٘ با٭َٛك ايوٝاه١ٝ ٚبٓا٤ ايـٚي١. أَا يف اؾاْب اٯػل ؾكـ ناْت َٔ أِٖ 

ت ٚأٖـاف اٱه٬ّ ايوٝاهٞ َا ًٜٞ: ٚدٛب تأهٝى ايـٚي١ يف عِل ايػٝب١; ممٝنا

ايكٝاّ بايج٠ٛ ٚايعٓـ; ٚكؾض ايتذـٜـ َٚعاٖلٙ، َٔ قبٌٝ: املؿاِٖٝ ايوٝاه١ٝ اؿـٜج١، 

 ٚسكٛم اٱْوإ.

قـ ٜهٕٛ ايؿكٝ٘ ايكا٥ٌ مبشـٚؿ١ٜ ١ٜ٫ٚ ٬ُٚس١ٝ ايؿكٗا٤ يف ا٭َٛك اؿوب١ٝ ع 

ًٸض ايؿكٗا٤ نأؾلاؿ نعبـ ايهلِٜ اؿا٥لٟ، ٚ ايٝنؿٟ، ٚقُـ عًٞ ا٭كانٞ ع ٫ ٜل

ُاؿني يًشهِ سوب ايكـك املتٝٓكٔ. ؾٗٛ ٜل٣ ٚادب ايؿكٝ٘ يف تطبٝل اؿـٚؿ، ٚتٛيٞ 

ايكاُل، ٖٚٞ َوا٥ٌ ٫ ؿػٌ  ٢َٔ قبٌٝ: اٱؾتا٤، ٚايكٔا٤، ٚاي١ٜ٫ٛ عً ،بعض املٗاّ

ّ ٚإؿاك٠ ً٪ٕٚ املوًُني ٫ هلا بإؿاك٠ اجملتُع; ؾإٕ ٚادب اؿؿاظ ع٢ً ٖٝب١ اٱه٬

ّٸ بأسـ ؿٕٚ غريٙ َٔ ايٓاي، بٌ ٖٛ ٚادب ع٢ً نٌ َٔ مت ٔ َٔ أؿا٥٘، ؾًِ ٖهىت

بإؿاك٠ اجملتُع، ٚعًٝ٘ ول يػري  ِٜٓب أٚ ٜٛٓنٌ ايؿكٗا٤ َٔ قبٌ اٱَاّ املٗـٟ



 

هـ 2543م ـ  3122 صيفوالعشرون ــ  ثالثــ السنة السادسة ــ العدد ال نصوص معاصرة  

 

ايؿكٗا٤ ايتِـٟ هلقٙ امل١ُٗ أّٜٔا. أَا سهَٛات املًٛى ايعاؿيني، ايقٜٔ ِٖ ع٢ً 

يف ساٍ سٔٛكٙ، ؾٗٞ سهَٛات فات  يتوًِٝ اؿهِ إىل اٱَاّاهتعـاؿ 

. ٚٚؾكّا هلقا ايلأٟ ٚا٭ؿي١ ايؿك١ٝٗ ئ مٌِ ع٢ً طلٜك١ ػا١ُ يًشهِ يف (22)ٌَلٚع١ٝ

عِل ايػٝب١. ٚإفا نٓا ٫ ْلٜـ إٔ مـؿ ٖقا ايلأٟ بٓعل١ٜ ايوًط١ املٌلٚع١ هٝبك٢ 

كلاطٞ ايـ١ٜٝٓ يف عِل ايػٝب١ استُاٍ تبٓٝٓا ايكٍٛ بُٓط َٔ اؿهِ ايعًُاْٞ ٚايـمي

ٚتعـ ٖقٙ اؿه١َٛ ايـ١ٜٝٓ َٛٓظؿ١ بتطبٝل أسهاّ ايٌلٜع١ اي٬م١َ  .ايهرب٣ قا٥ُّا

سوب َا أثبت ٖٓاى يف ايبشٛخ ايٓعل١ٜ. ٚنُا ُاك ميهٔ ُٚـ ٖقٙ ايٓعل١ٜ 

امل٪هو١ ايـ١ٜٝٓ عٔ ايـٚي١، نقيو ميهٔ; يًوبب ؾٌِ بايعًُا١ْٝ; بوبب تبٓٝٗا 

عًُاْٝني  اأّٜٔا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايعًُا٤ ؾٝٗا يٝوٛ ايعًُا١ْٝ ايـ١ٜٝٓ عب ْؿو٘، توُٝتٗا

، اٱه٬َٞباملع٢ٓ ايـقٝل يًه١ًُ، ٚميهٔ ؾِٗ تٛدٗاتِٗ ايوٝاه١ٝ َٔ ػ٬ٍ قٝـ 

ؾإٕ َباِْٝٗ ايؿهل١ٜ تًتكٞ ْٛعّا َا َع املباْٞ ايعًُا١ْٝ. ٖٚقٙ اؾُاع١ مل تِـ 

ـٸؿ ٚباكم; ٚيٝى ايوبب يف ْؿوٗا ع ناؾُاع١ ا٭ٚىل ع  بايعًُا١ْٝ ايـ١ٜٝٓ بٌهٌ ق

فيو ه٣ٛ اْتؿا٤ َٛٓٛع ٖقا ايٓٛع َٔ املوا٥ٌ يـِٜٗ، ؾًِ ٜهٔ عبـ ايهلِٜ 

ع٢ً  يًلؿٸقا مل ٜلٚا ٓلٚك٠ هلاؿا٥لٟ أٚ ا٭كانٞ ع٢ً آط٬ع بعًِ ايوٝاه١، ٚ

ٜا ايوٝاه١ٝ، ا٭ه١ً٦ ايٓاػ١ عٔ َٛاد١ٗ ايتذـٜـ. ُٖٚا مل ىٛٓا أبـّا يف ايكٔا

َٚوأي١ َٛاد١ٗ ايتذـٜـ. َٚٔ ٖٓا ٜتٔض ايؿلم بُٝٓٗا ٚبني ايعًُاْٝني ايقٟ اعتُـٚا 

ع٢ً ا٭ؿي١ غري اي١ِٝٓ. ؾٗ٪٤٫ ايعًُإْٝٛ اٱه٬َٕٝٛ ناْٛا قـ باؿكٚا إىل ايلؿٸ ع٢ً 

ه٪اٍ اؿـاث١ ٚسكٛم اٱْوإ; ْعلّا يكلبِٗ َٔ اؿٔاك٠ اؾـٜـ٠ َٚتطًٓباتٗا، 

 ظ َٛقعٝٸتِٗ بني املؿٓهلٜٔ ايـٜٓٝني.ٚنقيو بًشا

إٕ َٔ أِٖ إهابٝات ايعًُا١ْٝ اٱه١َٝ٬ فات ا٭ؿي١ اي١ِٝٓ ٖٛ سٔٛك ايهتاب 

ٚايوٓٸ١، ٚا٫عتُاؿ ع٢ً آي١ٝ ا٫دتٗاؿ ايؿكٗٞ ؾٝٗا. ٚنإٔ املؼاطب َط٦ُٔ سٝاٍ 

ٌٸ ت ع ٖٛ املِـك ؾٝ٘. ٚعًٝ٘ هٝكٍٛ: يٝو املٛٓٛع، ْعلّا يهٕٛ ن٬ّ اهلل ع عنٸ ٚد

اٱكاؿ٠ اٱهل١ٝ غري فيو. ٚسني عُـ ايبعض أَجاٍ: اؿا٥لٟ امل٪هٸى، ٚا٭كانٞ، إىل 

ايجك١; نٕٛ تًو اٯكا٤ توتٓـ إىل َٔ ْؿٞ اي١ٜ٫ٛ ايوٝاه١ٝ عٔ ايؿكٗا٤ ظٗل ْٛع 

ايهتاب ٚايو١ٓ، يهٔ َٔ د١ٗ أػل٣ ٜعٛؿ ايوبب يف ٓعـ لاغ ٖقا ايٓٛع َٔ 
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ا٭غًب إىل ايعٛاٌَ اييت َلٸ فنلٖا، َٔ  ايٓعلٜات يف تاكٜؽ ايؿهل ايوٝاهٞ يف

قبٌٝ: ق١ًٓ آط٬ع أُشابٗا ع٢ً املؿاِٖٝ ايوٝاه١ٝ بٓشٛ َٔ ا٫ػتِاْ، ٚعـّ 

ِ يًتذـؿ َٚتطًٓبات٘، ٚعـّ تـػٌ بعِٔٗ بٌهٌ َباًل يف اجمللٜات َٗٛادٗت

ايوٝاه١ٝ، ٚنقيو عـّ املو٪ٚي١ٝ ػاٙ َا ٜعٗل َٔ تٝاكات ؾهل١ٜ ٚادتُاع١ٝ 

َٛاقـ إهاب١ٝ يف ٖقا اجملاٍ. ٚيف ايٛاقع ؾإٕ ِٖ إىل قٓاعات ْٚعلّا ٫ؾتكاكٚهٝاه١ٝ; ٚ

ٖ٪٤٫ مل ٜهْٛٛا َٓٓعلٜٔ هٝاهٝني سني تبٓٸٛا ٖقا ايلأٟ، ٚإمنا نإ فيو اْط٬قّا 

َٔ ادتٗاؿاتِٗ املتعًٓك١ بٗقٙ املوأي١ ايؿك١ٝٗ، ٚبعباك٠ أػل٣: أنجل ؿ٫ي١ ميهٔ 

اٱه١َٝ٬ ع َٔ بني أقٛاهلِ ٚآكا٥ِٗ ايؿك١ٝٗ.  اهتٓتاز ٖقٙ ايٓعل١ٜ ع ايعًُا١ْٝ

مل ٜوُض ط١ًٝ  ؾايربٚدلؿٟ ع بُٛؿ٘ َٔ ايـاعُني ا٭ٚا٥ٌ يٓعل١ٜ اٱه٬ّ ايجكايف ع

(، يٲه٬ّ ايوٝاهٞ بايعٗٛك ٚاؿلن١. ؾٗٛ ٜل٣ إٔ 1340)سٝات٘، أٟ ست٢ عاّ

أٟ مل ، اـٛض يف ايوٝاه١ َكٝٸـ بائلٚكات، ست٢ بايٓوب١ يٮْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥

٫ ٜتـػًٕٛ يف ايوٝاه١  . ؾشت٢ املعَِٕٛٛ(23)تهٔ ايوٝاه١ َٔ ٚادباتِٗ ا٭١ًُٝ

إ٫ ملًِش١ ٚٓلٚك٠ ًَشٸ١. ؾؿٞ اؿكٝك١ يٝوت اي١ٜ٫ٛ ايوٝاه١ٝ َٔ ػُِٛٝاتِٗ 

١، ٚؾكّا بٝايقات١ٝ. ع٢ً إٔ كأٟ ايربٚدلؿٟ ٖقا ٫ ٜتٓاؾ٢ َع قٛي٘ ب١ٜ٫ٛ ايؿكٗا٤ ايتِٓٝ

ايكـك املتٝكٔ عٓـٙ; ٚفيو ٭ٕ اي١ٜ٫ٛ ايوٝاه١ٝ ٖٓا يٝوت َٔ يًـيٌٝ ايعكًٞ ٚؿيٌٝ 

 ؾكط. املًِش١ٖقا دا٤ بـاعٞ  تِٓٝبِٗفاتٝٸات عًُِٗ; بٌ إٕ 

 

 ٌعسٖٛ الٕنالٛ عٍد وّدٙ اذتاٟسٙ ــــــــ

عٓـ َٗـٟ اؿا٥لٟ ؾًٝوت ايع٬ق١ َٓتؿ١ٝ بني  ايٛناي١أَا بايٓوب١ يٓعل١ٜ 

َٸتٗا َٔ ا٭َٛك ايعلؾ١ٝ. ٚعًٝ٘ يٝى كداٍ ايـٜٔ ٚايوٝاه١ ؾشوب،  ـٸ ايوٝاه١ بل بٌ تع

هلا ع٬ق١ ٚثٝك١ بايـٜٔ. ٚبٗقا تٓؿٌِ اؿه١ُ عٔ اؿه١َٛ. ؾٗٛ ٜعتكـ بإٔ 

مل تهٔ هلِ ١ٜ٫ٚ هٝاه١ٝ، بٌ يٝى َٔ سٓكِٗ ٖقا املِٓب  ٚا٭١ُ٥ ‘ايلهٍٛ

ٚميهٔ َكاك١ْ ٖقا ا٫هتـ٫ٍ بإثبات  .أّٜٔا; ٭ْ٘ ًٜنّ ايـٚك املُٔل ع ايـٚك بايٛاهط١ ع

نٓا ٫  إفاْعل١ٜ ايتِٓٝب عٔ طلٜل بلٖإ ايًطـ، سٝح ٜكٍٛ ِْري ايـٜٔ ايطٛهٞ: 

ْوتطٝع بًٛؽ ايٛاقع ؾٗقا كايـ يؿلض ايٌاكع. ٚعًٝ٘ ٫بـ إٔ ِٜٓب ايٌاكع ًؼِّا 
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َا. ٜٚل٣ َٗـٟ اؿا٥لٟ إٔ ٖقا ايربٖإ يٝى قاب٬ّ يًطعٔ ؾشوب، بٌ إٕ تِٓٝب 

ٍٷ أهاهّا، ؾٗٛ ٜعتكـ إٔ اَتجاٍ أٚ عِٝإ ٝايٛيٞ يف ا٭عُاٍ ٚايتٌلٜعات ايتطب ك١ٝ قا

ٚٓعّا، ٚايٛدٛؿ ايٛٓعٞ يًٛادب َتأػٸل أّٜٔا عٔ إكاؿ٠  ٙايٛادب ممهٔ بعـ ٚدٛؿ

تٌلٜع اؿهِ. إفّا ؾاملتهٓؿٌ بتطبٝل ايكإْٛ ػاكز عٔ ٚٓع ٚتٌلٜع فيو ايكإْٛ. 

ـٸّ ؾإفا أكاؿ اهلل ؼـٜـ املتهٓؿ ٌ بتطبٝل ايكإْٛ )ايكإْٛ ايوٝاهٞ( ينّ َٔ فيو تك

. ٚايٓتٝذ١ مبا إٔ اَتجاٍ أٚ عِٝإ (24)املُٔل اي٤ٌٞ ع٢ً ْؿو٘ مبلسًتني، ٚٚقٛع ايـٚك

إفّا ٫بـ إٔ  ا٭َل ع املتعًٓل بايتطبٝل ٚايتٓؿٝق ع َتأػل عٔ اٱكاؿ٠ ايتٌلٜع١ٝ مبلسًتني

ٟٸ ٜهٕٛ املتهؿٌ بتطبٝل نٌ قإْٛ ػاكدّا ع ٔ ٚٓع٘ ٚتٌلٜع٘ أ٬ُّ، ٫ٚ ِٜض ٭

ّا عًٝ٘، ستٸ٢ ميهٔ ا٫ؿعا٤ وقإْٛ تٌلٜعٞ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ اؾ١ٗ املطبك١ يٓؿو٘; تأهٝ

يًوٝاه١ ِٖ ايٓاي أْؿوِٗ. ؾٛادب ايتٓؿٝق ٜكع  بإٔ ايعاٌَ يف تِـٟ املعَِٛني

ٝل يف تطب ٟٸ ؿٚك تٌلٜعٞ يًٓب٠ٛ أٚ اٱَا١َع٢ً عاتل املهًٓـ ْؿو٘، ٫ٚ ٜٛدـ أ

 ايٛادبات، ٚايعٌُ با٭ٚاَل.

ايو١ٓ ٜكٍٛ عل  ٜٚل٣ َٗـٟ اؿا٥لٟ ايٝنؿٟ أْ٘ ٫ ٜٛدـ ؾكٝ٘ َٔ ايٌٝع١ أٚ

٘ ٫ وٌُ َؿّٗٛ ايٓب٠ٛ أٚ اٱَا١َ أ١ٜ ؿ٫ي١ ع٢ً ٝايؿكٝ٘ يف اؿهِ ٚايكٝاؿ٠. ٚعً

ِـّّ اؿا٥لٟ قلا٠٤ ٓلٚك٠ تأهٝى ْعاّ هٝاهٞ ٜتهؿٌ بتطبٝل ا٭سهاّ. ٚبٗقا ٜك

 .(25)َا عٔ قلا٠٤ أُشاب ايعكـ ا٫دتُاعٞ، ٚيف َكـَتِٗ )كاهٛ( إىل سٍـّ كتًؿ١

 

 ضسٔؽ ٔإغهالٗٛ الع٦قٛ بني الدَٖ ٔالطمطٛ ـــــــ

ٚنقيو ٖٛ كأٟ عبـ ايهلِٜ هلَٚ; إف مل ٜل أ١ٜ ع٬ق١ َباًل٠ بني كداٍ 

 اجملتُع ايـٜين»ايـٜٔ ٚايوٝاه١، ٫ٚ بني ايـٜٔ ٚايوٝاه١، ؾكاٍ يف ٖقا ايوٝام: 

ٖٚقٙ  .نايٌذل٠ املجُل٠، ٜٓتر َا ٜٓاهب٘ َٔ سهِ ٚهٝاه١ ع بجُاك ؿ١ٜٝٓ طبعّا ع

اْوٝاب١ٝ يف ؼايـ ايوٝاه١ َع ايـٜٔ يف َلس١ً ايٛاقع ٚايتشكل  ايطلم ايطلٜك١ أنجل

اجملتُع ٚايتـػٌ يف ً٪ْٚ٘،  مبِري ايتشٗهِاـاكدٞ. ٚيلداٍ ايـٜٔ أّٜٔا اؿل يف 

ـٸ٣ ٜٚلًض  َٸ١ ايٓاي. ٖٚٞ أبًؼ  ٔٵَٳ يًُٓاُببإٔ ٜتِ ٖٛ أنجل ًعب١ٝ ٚاسرتاَّا يـ٣ عا

 .(26)طلٜك١ يف إسلام املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ ٚايوٝاه١ٝ
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يٝى بائلٚك٠ إٔ ٜهٕٛ َع٢ٓ ٖقا ايلأٟ ٖٛ َٓع كداٍ ايـٜٔ َٔ ؿػٍٛ 

. نُا ٖٛ اؿاٍ (27)ايوٝاه١، أٚ َٓع ايوٝاه١ َٔ ايتـػٌ يف ايـٜٔ بٌهٌ عاّ

، سٝح ٫ تًػ٢ ايًٛا٥ر بني أعٔا٤ ايعكـ بٌهٌ ناٌَ، «املـْٞايـٜٔ » بايٓوب١ يع

ؾٝوتُل ايـٜٔ نُ٪هٸو١ َـ١ْٝ يف مماكه١ ٌْاط٘، ٚول يلداٍ ايـٜٔ ع نُا ول 

ايعك١ْٝ٬  ّٛ ايعًُا١ْٝ عٓـ هلَٚ يٝى ٖٛ إ٫ٓيػريِٖ ع ؿػٍٛ املعرتى ايوٝاهٞ. ؾُؿٗ

ـٜٔ ٚإؿاك٠ اجملتُع. ؾٗٞ يٝى ايتكـٜى عٔ  اي فٚايع١ًُٝ يف تـبري ً٪ٕٚ اجملتع، ٚسق

ٌٸ . إٕ َـ٣ اؿه١َٛ ايعًُا١ْٝ ٖٛ إٔ ٫ ػعٌ ايـٜٔ أهاهّا يف سلبّا َع اهلل عنٸ ٚد

ٚمبا إٔ ايوًط١ عل١ٓ يًؿواؿ ؾًًٓاي اؿلٸ يف َلاقبتٗا،  .(28)املٌلٚع١ٝ، ٫ٚ يف ا٭ؿا٤

اتٷ ؿهِ  إثبٚعنٍ أؾلاؿٖا. َٚٔ ي٘ سل ايعنٍ ي٘ أّٜٔا سل ايتِٓٝب. ٚيٝى ٖقا إ٫

ٚتٓؿٝقٷ يًكٍٛ بتشهِ ا٭كباب ٚاملتػطلهني مبكـكات نٌ ٤ًٞ ع٢ً ايٌعب، 

ايؿك١ٝٗ ع سه١َٛ ؿميكلاط١ٝ; ٭ْٗا تعـ . إٕ اؿه١َٛ ايـ١ٜٝٓ ع ٚيٝى (29)ا٭كض

َكَٛات ايـميكلاط١ٝ َٔ ثٛابتٗا ا٭ػ٬ق١ٝ. ؾًٝى ايؿك٘ ٖٛ نٌ ايـٜٔ، ٚيٝى ايبشح 

. ؾُٛآٝع ايعـاي١ ٚسكٛم اٱْوإ ٖٞ (30)ؾكّٗٝا يف اؿهِ ايـميكلاطٞ ايـٜين عجّا

َٔ املوا٥ٌ اـاكد١ عٔ سـٚؿ ايّٓ ايـٜين، ٫ٚ ٜٓبػٞ إيكا٤ ٖقا اؿٌُ ايجكٌٝ ع٢ً 

. (31)عاتل ايؿك٘ ائعٝـ. ؾٓشٔ ٫ ٌْتلٸ ايعـاي١ َٔ ايـٜٔ، ٚإمنا ْلسب بايـٜٔ يعـايت٘

ٛٸٕ، فٚ ك١ٜ٩ ظاٖل١ٜ ، َٚٓوذِ َع ا٭ػ٬م إٕ ايؿك٘ عًِ بٌلٟ ْاقّ، ٚؿْٟٝٛ َتً

املتـ١ْٝ. ٖٛ عًِ املوتًٗو يف أقٌ املوتٜٛات، ٜٚتأثل أّٜٔا بايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ، ٖٚٛ عًِ 

 .(32)ا٭ٚاَل ٚايٛادبات ٚاملِاحل اـؿ١ٝ

ًـميكلاط١ٝ، ٖٞ: ايعك١ْٝ٬; ا٭نجل١ٜ; يأّٜٔا بٛدٛؿ أكنإ هلَٚ ٚقاٍ 

سكٛم اٱْوإ بُٛؿٗا ًلف  سكٛم اٱْوإ. ٜٚٗـف املؿهلٕٚ ايـٜٕٓٝٛ إىل تكـِٜ

. ٚمٔ نبٌل، بعٝـّا عٔ أٟ (33)اٱْوإ ٚنلاَت٘، ٜٚـاؾعٕٛ عٓٗا َٔ ٖقا املبـأ

ؿاظ آػل، يٓا سكٛمٷ، ٚعًٝٓا ٚادباتٷ، عٝح إٕ ٖقٙ ا٫يتناَات احملـؿ٠ قبٌ تـػٌ 

ـٸؿ َا إفا نإ ايٌؼّ َتـ ٫. ٫ٚ ًو ٖٓا يف  ّا أٜٚٸٓايًشاظات ايـ١ٜٝٓ ٖٞ اييت ؼ

ؿ تعاكض بني سكٛم اٱْوإ ٚايٛادبات ايـ١ٜٝٓ، ٫ٚهُٝا ع٢ً ُعٝـ ايٛادبات ٚدٛ

ايؿك١ٝٗ. ٚإفا سٌِ تعاكض بني اؿكٛم ٚايٛادبات اي١ِٝٓ ٚبني اؿكٛم ٚايٛادبات غري 
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ـٸ١َ  .(34)اي١ِٝٓ ؾإٕ ايجا١ْٝ ٖٞ املك

 

 غبطرتٙ ِٔسوٍٕطٗكا اذتكٕم ــــــ

لَٓٛطٝكعا يف إععاؿ٠   عٔ تٛظٝـ اهل أَا ٌَلٚع )ًبورتٟ( ؾٗٛ ع باػتِاك ع عباك٠  

ٖٝه١ً ايؿهل ايـٜين. َٚٔ ٖٓعا ٚدٸع٘ اْتكاؿاتع٘ إىل أهعًٛب ايؿكٗعا٤ املعٗعٛؿ، ٚنٌعـ        

إٔ ايعـٜعععـ َعععٔ ا٭ٚاَعععل  ٣. ؾعععلأ(35)ععععٔ َـػًٝععع١ عِٓعععل اينَعععإ ٚاملهعععإ يف ا٫دتٗعععاؿ

غري،  عٝات باملع٢ٓ ا٭عِ ع ٖٞ إكًاؿ١ٜأٟ ا٫دتُا عٚايٓٛاٖٞ ايِاؿك٠ يف باب املعا٬َت 

. ٚقعاٍ يف  (36)ؾلاغ ٜوتعني باهللَٓٛطٝكا يف ؾِٗ ؿٚك اينَإ ٚاملهإ يف عًُٝع١ ا٫دتٗعاؿ  

إٕ املععلاؿ َععٔ سكععٛم اٱْوععإ ٖٓععا ٖععٞ اؿكععٛم ايععيت ت٪هٸععى ايٓعععاّ     »سكععٛم اٱْوععإ: 

ايوٝاهععٞ ٚا٫دتُععاعٞ، ٚيٝوععت ٖععٞ اؿكععٛم ايععيت ًٜتععنّ بٗععا نععٌ ًععؼّ بععـٚاؾع            

ـٸ ايـٜٔ أّٜٔا أػ٬ق١ٝ. ؾُُٕٔٛ سكٛم اٱْوإ يٝى . ٚنإ قـ كؿ (37)ؿّٜٓٝا، ٫ٚ ٖٛ ٓ

ٝتاؾٝنٜك١ٝ ٫ ميهٔ تطبٝكٗا. آًَٞ( يف سكٛم اٱْوإ بإٔ اؿكٛم امل ٟع٢ً كأٟ )دٛاؿ

ٚهلقا ؾإٕ اؿل١ٜ ايوٝاه١ٝ َكـ١َ ع٢ً ايتعٗـات ايـ١ٜٝٓ. ٚبايتايٞ ميهٔ تكـِٜ قعلا٠٤  

ْوإ. ؾًٛ ؾًِٓا بني فاتٝات ايـٜٔ عٔ اٱه٬ّ ٫ تتٓاؾ٢ َع املؿاِٖٝ ايل٥ٝو١ ؿكٛم اٱ

ٚعلٓععٝات٘ يٛدععـْا إٔ ايهتععاب ٚايوععٓٸ١ مل ٜتطلٸقععا أبععـّا إىل َٛآععٝع سلٜععات ايععـٜٔ         

 .(38)ٚايوٝاه١ املعاُل٠
 

 ـــــ وٍاقػٛ ٔزدٔد

يكـ ساٚيت ا٭ؾهاك ايتذـٜـ١ٜ املعاُل٠ ع نُا كأٜٓا ع تكـِٜ قلا٠٤ عٔ ايـٜٔ 

ع املؿاِٖٝ ايـميكلاط١ٝ ٚسكٛم اٱْوإ َٔ د١ٗ تٓوذِ َع ايجٛابت ايـ١ٜٝٓ َٔ د١ٗ، َٚ

 أػل٣. ٚميهٔ إهام إهابٝات ٖهقا ْٛع َٔ ايـكاهات يف َا ًٜٞ:

ٌٸ، ٚإسٝا٩ٙ يف ايتؿهري اٱه٬َٞ ٚايٌٝعٞ، ٚا٫بتعاؿ 1 ع ا٫ٖتُاّ بايؿعٌ املوتك

 عٔ ايتؿهري ا٭ًعلٟ.

١ِٝ، ٚتلدٝض ايٓٛع ع اٱًاك٠ إىل ساي١ تعاكض ا٭ؿي١ غري اي١ِٝٓ َع ا٭ؿي١ اي2ٓ

 ا٭ٍٚ.
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ع ْكـ ايرتاخ ايؿكٗٞ، ٚا٫يتؿات إىل قِٛكات٘ ايٓاػ١ عٔ ايتؼ١ُ ٚايبـا١ْ يف 3

.ُِْ٘ٛ 

ع ايتُٝٝن ائُين بني ْٛعني َٔ ايع٬ق١، ٖٚٞ ايع٬ق١ بني ايـٜٔ ٚايوٝاه١; 4

 ٚع٬ق١ كداٍ ايـٜٔ بايـٚي١.

ٚإثبات سٔٛكٙ يف عِل ع ايـؾاع عٔ ايـٜٔ ٚكٚس٘ املع١ٜٛٓ يف ايٛقت اؿآل، 5

 اؿـاث١ َٚا بعـٖا.

ـٸ َٔ ايتقنري بإٔ ا٭ؿي١ غري اي١ِٝٓ املعتُـ٠ َٔ قبًِٗ مل  ٚيف ايٛقت فات٘ ٫ب

اهتشاي١ »تهٔ هـٜـ٠ أّٜٔا. ؾع٢ً هبٌٝ املجاٍ: ٖٓاى اْتكاؿات نجري٠ ٚدٸٗت إىل ؿيٌٝ 

ـٸَ٘ َٗـٟ اؿ«اؾعٌ يف تطبٝل اؾن٥ٝات  . (39)ا٥لٟ، ٚينّٚ ايـٚك املُٔل ايقٟ ق

 ٚميهٔ ايطعٔ يف اهتـ٫ي٘ ايعكًٞ َٔ ث٬خ دٗات، ٖٞ:

ع َع إٔ ايتطبٝل ْؿو٘ َتأػٸل عٔ إكاؿ٠ ايتٌلٜع مبلسًتني، إ٫ إٔ تٌلٜع 1

ايٌاكع يف ػِْٛ ايتطبٝكات ايع١ًُٝ مل ٜتأػٸل عٔ إكاؿت٘ ايتٌلٜع١ٝ. ٚيف ايٛاقع ؾإٕ 

. ٚإفا نإ ٖقا «ٜطبل ػاكدّا تٌلٜع ايٌاكع ملا»ٚ «ايتطبٝل»اؿا٥لٟ ٖٓا ػًط بني 

ل عٔ اٱكاؿ٠ ايتٌلٜع١ٝ مبلسًتني، ؾ٬ ًٜنّ َٓ٘ تأػٸل ُشٝشّا; بإٔ ا٫َتجاٍ َتأػِّ

ايتٌلٜع اٱهلٞ عٔ ايتطبٝكات أ٬ُّ. ؾًٛ ٚٓع ايٌاكع سـٚؿّا يف ايتطبٝل ايعًُٞ ع 

ـٸّ اي٤ٌٞ  ع٢ً نإٔ ٜكٍٛ: إٕ ٖقا ا٭َل عا٥ـ يًؿكٝ٘، أٚ يٝى عا٥ـّا ي٘ ع ؾًٝى تك

ـٸّ ٖقا ا٫ْتكاؿ بِٛك٠ أػل٣  ْؿو٘ مبلسًتني، ٫ٚ ًٜنّ َٓ٘ قاٍ آػل أّٜٔا. ٚقـ ق

ٚقٛع اـًط بني َوأي١ قإْٛ ايـٚي١ ٚاَتجاٍ أٚ تطبٝل املهًٓؿني ٭ؾعاهلِ. »َؿاؿٖا: 

ُٸ١ ب٘،  ؾاملٛٓٛع ٖٓا ٖٛ ْعاّ ايـٚك٠، ٖٚٛ ظاٖل٠ ادتُاع١ٝ فات َعطٝات ٚقٛاْني ػا

ٛٓٛع اٱًلاف ع٢ً تطبٝل ٚتٓؿٝق املهًٓؿني دن٤ّا َٓ٘. ٚقإْٛ ٚقـ ٜهٕٛ أسٝاّْا َ

ايـٚي١ ع نػريٙ َٔ ايـهاتري ع وتٟٛ ع٢ً َِاحل َٚؿاهـ يف ايٛقت ْؿو٘، ٖٚٞ 

تعٗل يف َلس١ً ايتكٓني، نُا هلٟ بائبط َع ايـهتٛك ايقٟ ٜٔع٘ ايعك٤٬ َٔ 

ًط بني ايـٚي١ ًٚهًٗا أدٌ آي١ٝ تطبٝل ايكٛاْني، ْٚٛع اؿهِ ٚبٓٝت٘. ؾ٬ ٜٓبػٞ اـ

ٚبني ينّٚ ا٫َتجاٍ ٚايتطبٝل، ؾٗٛ سهِ عكًٞ. ٚإٕ ا٭َل بٓعاّ سهِ َعني ٫ ٜعين 

اٱيناّ بتطبٝك٘، يهٞ ْكٍٛ: إٕ ٚدٛؿ اٱيناّ ايعكًٞ بٔلٚك٠ ا٫َتجاٍ ٜػين عٔ ا٭َل 
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 .(40)بكإْٛ ْٚعاّ اؿهِ املعني

ـٸّ ٖٓاى دٛاب آػل َو2 تك٢ٶ َٔ َٛآٝع ٌَاب١ٗ ع بػض ايٓعل عٔ اؾٛاب املتك

ـٸّ اي٤ٌٞ ع٢ً ْؿو٘ إفا نإ ايٌاكع ٜلٜـ ؼـٜـ  يف أٍُٛ ايؿك٘، َٚؿاؿٙ: ًٜنّ تك

ـٸؿ ايٌاكع فيو بأَل آػل مل ًٜنّ َٓ٘  ايتطبٝكات ٚايتٌلٜع ؾٝٗا بأَل ٚاسـ، ؾًٛ س

ٟٸ قاٍ آػل. ٚساٌُ إَها١ْٝ اؾعٌ ايتٌلٜع يف  ـٸّ اي٤ٌٞ ع٢ً ْؿو٘، ٫ٚ أ تك

 ٓلٚك٠ ايلدٛع إىل ا٭ؿي١ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ يف ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘. ايتطبٝكات ٖٛ

أٚ  «َٓع اٯػلٜٔ عٔ ايعًِ» عع ميهٔ يف َٛاكؿ ايتطبٝل ٖقٙ إٔ ٜكاٍ: إٕ ي3

٬َنّا ػاُّا، مبع٢ٓ أْ٘ ٜٓتر عٔ َؿوـ٠ ايعًِ  «لَإدباك اٯػلٜٔ ع٢ً اَتجاٍ ا٭ٚا»

: ٜكع ع٢ً اٯػلٜٔ. ٚعًٝ٘ ٚايجاْٞ ;: ٜكع ع٢ً ؾاعٌ ايعًِ ع قبٌ ٚقٛع٘ عأسـُٖاٚادبإ: 

ٚآَعٛا »مل ْؿو٘، نُا ٜٛدٸ٘ ػطاب اَٛدٸّٗا إىل ايع «ادتٓب ايعًِ»ٜهٕٛ ػطاب 

يٰػلٜٔ. ٚبعباك٠ أػل٣: إٕ َكاّ ايتطبٝل يف َا مٔ ؾٝ٘ غري َكاّ  «عٔ ظًِ ايعامل

 .(41)يف املٛاكؿ ا٭ػل٣ «اٱيناّ با٫َتجاٍ»، أٚ «ا٭َل با٫َتجاٍ»

اهتـ٫ي٘ يف اؿهِ اٱهلٞ عٔ طلٜل  ٌٴؼٵبايٓوب١ يولَٚ ؾأّٜٔا مل ٜٳأَا 

َٛٓٛع املؿوـ٠ اؿا١ًُ يف ايوًط١ َٔ إًهاٍ. ٫ٚ ًو أْ٘ َع ٖقا ا٫هتـ٫ٍ ٫ 

ٜبك٢ فاٍ يًكٍٛ بٓعل١ٜ ايتِٓٝب ٚا٫ْتؼاب يف ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘. ؾإفا ناْت ايوًط١ َٔ 

ٍٷ ٱثبات ١ٜ٫ٚ ايؿك ـٸ سلٸ ايٌعب ئ ٜبك٢ فا ٝ٘، ٫ بايتِٓٝب، ٫ٚ با٫ْتؼاب، ع٢ً س

هٛا٤. ٚبعباك٠ أػل٣: إفا نإ ٖقا ا٫هتـ٫ٍ ُا٥بّا ينَٓا تأٌٜٚ ايلٚاٜات ايكا١ً٥ 

ِٷبٓعل١ٜ ايتِٓٝب أٚ ا٫ْتؼاب، ٚمحًٗا ع٢ً ٚد٘ آػل. إٕ ٖقا ا٫هتـ٫ٍ  َٔ  هًٝ

ِٷ َٔ د١ٗ املاؿ٠ ٚاحمل ـٸَات٘ ايج٬خ، يهٓ٘ هكٝ ت٣ٛ. ٚيًُجاٍ ْاس١ٝ ًهٌ ايربٖإ مبك

َعّا َٔ قبٌ  «ايٌعب»ؾكط ْكٍٛ: ميهٔ تِٛك ُـٚك ا٭َل بتِٓٝب اي١ٜ٫ٛ، ٚإًلاف 

ٌٸ َٔ ي٘ سل اٱًلاف ٚاملتابع١ ولٸ ي٘ َٔ  ٕٸ ن ٍٸ أبـّا ع٢ً أ ايباكٟ عنٸ ٚدٌ. ٖٚقا ٫ ٜـ

باب أٚىل تٛٓيٞ اؿهِ ٚايوًط١. ؾؿٞ ايٛاقع ميهٔ إٔ ٜهٕٛ اهلل عنٸ ٚدٌ قـ َٓض 

٭ًؼاْ َعٝٓني، َٚع ٖقا تلى يًٓاي هبٌ ايوٝطل٠ اـاكد١ٝ. ٚيٝى بعٝـّا إٔ اي١ٜ٫ٛ 

َٳ ـٸي١، ٖٚٞ ْعل١ٜ ايتِٓٝب َع ايؿٌِ  ٔٵٜتب٢ٓ ٖقٙ ايؿهل٠  ٜكٍٛ بٓعل١ٜ ايتِٓٝب املع

بني َوأي١ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ َٚوأي١ ايتٛٓيٞ، ؾٌٝرتط يف تٛيٞ ايؿكٝ٘ أّٜٔا كأٟ ايٌعب 
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ٜهٕٛ أٌُ اي١ٜ٫ٛ ٌَلٚطّا بإكاؿ٠ ايٌعب. ٚع٢ً ٖقا  ٚتأٜٝـٙ. ٚا٫ستُاٍ اٯػل ٖٛ إٔ

ٖٚٓا ٜهٕٛ كأٟ ايٌعب َ٪ثٸلّا  ،ا٭هاي تِـم اي١ٜ٫ٛ يف ساٍ ٚدٛؿ كغب١ ايٓاي ؾٝٗا

ّٸ   يف إهاؿ اي١ٜ٫ٛ، ٚيف بكا٥ٗا، ٚؼـٜـ ايوًط١ أّٜٔا، مبع٢ٓ إٔ ٖقٙ ايؿل١ٝٓ تٓ

شهِ بايوًط١ َٔ اـاكز َٔ داْب، ٚيف سل ايعنٍ ٚايت «اي١ٜ٫ٛ»ع٢ً سل ايٌعب يف 

َٔ داْب آػل. ٚعًٝ٘ ميهٔ إثبات ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ست٢ يف ْٛعٗا ايتِٓٝيب املٌرتط ؾٝ٘ 

 .(42)كأٟ ايٌعب

ٖٞ ايؿك٘  ٌَهًت٘ٚمل ٜهٌـ هلَٚ يف ن٬َ٘ عٔ سـٚؿ اٱًهاٍ، ؾٌٗ 

أّ تٔؼٸُ٘؟ ؾإفا أدلٜت اٱ٬ُسات ع٢ً ايؿك٘ )ايوٝاهٞ( ئ ٜبك٢ ؿيٌٝ يف تلى 

ـٸؿ أّٜٔا ا٭ؿي١ ايِٓ ١ٝ املؼت١ِ يف فاٍ ايوٝاه١ ٚا٫دتُاع. َٚٔ د١ٗ أػل٣ مل و

ـٸّ ا٭ؿي١ غري اي١ِٝٓ ع٢ً ا٭ؿي١ اي١ِٝٓ. ٖٚٛ ٜعتكـ بإٔ سكٛم اٱْوإ ٫بـ  َٛٓع تك

إٔ تٓعِ ػاكز إطاك ايـٜٔ. يكـ أنـ هلَٚ ع٢ً إٔ املٛٓٛع ٜـٚك سٍٛ ايتعاكض، 

. َٚٔ د١ٗ أػل٣ ٖٛ ٜعتكـ بتكـِٜ ٚتلدٝض (43)ٚيٝى َع٢ٓ ٖقا اؾتكاك ايـٜٔ إىل ا٭ًٝا٤

ا٭ؿي١ غرياي١ِٝٓ يف ساي١ ٚقٛع ايتعاكض بني ا٫ثٓني ؾكط، يف سني لـٙ يف َٛٓع آػل 

يٝى ايو٪اٍ عٔ سل »ٜكطع ؿابل ايؿك٘ متاَّا َٔ املواي مبش١ُٝ ايوٝاه١، ؾٝكٍٛ: 

. (44)«وٝاه١ سِلّاايوًط١ ٚمٖٛا ه٪ا٫ّ ؾكّٗٝا، ٚإمنا ٖٛ َتعًٓل مبٓع١َٛ ايؿًوؿ١ اي

ٖٚٓا ٜوأٍ املتـٜٸٔ ْؿو٘: إفا ناْت ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ قـ تطلقت يكٔاٜا اؿهِ 

 ٚأًهاي٘ ؾًُافا ترتى داْبّا، ٜٚقٖب ػًـ ا٭ؿي١ غري اي١ِٝٓ؟

ٚبايٓوب١ يٌبورتٟ ؾإٕ غُّٛٓا نبريّا ٜهتٓـ َٓٗذٝت٘; بوبب عـّ ايتُٝٝن 

َٔ مجٝع املقاٖب ايؿهل١ٜ، ؾتٌُٛ  ْ٘ واٍٚ ا٭ػقأبني أمناط اهللَٓٛطٝكا. ٜٚبـٚ 

إىل ْتا٥ر َب١ُٗ. ؾبايـكد١ ا٭ٚىل ٫ ٜٛدـ قـك ٌَرتى بني ٖلَٓٛطٝكا )غاؿَري( 

ٟٸ  ـٸ إٔ ْبني أ ايٛدٛؿ١ٜ ٚايٓعلٜات ا٭ػل٣. ٚإفا نٓا ْتشـخ عٔ اهللَٓٛطٝكا ؾ٬ب

ايٓعلٜات ْكِـ. ؾًٝى َؿَّٗٛا يـٜٓا نٝـ أكاؿ ًبورتٟ ا٫هتعا١ْ بٗلَٓٛطٝكا 

. ٚنُا قاٍ قُـ كٓا ْٝو ؾل: إْ٘ (45)َري، ٚتٛظٝؿٗا أهًٛبّا يف ا٫هتٓباط ايؿكٗٞغاؿ

ٛٸٍ ٚايـٜٓاَٝه١ٝ اؿا١ًُ يف ايعامل; إسـاُٖانإ بِـؿ إثبات َوأيتني:  : ايتش

: تكـِٜ سًٍٛ دـٜـ٠ هلا. ٖٚقا َتعًٓل مبٛٓٛع١ ايؿك٘ املتذـؿ، ٚيٝى ٚا٭ػل٣
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ظٝـ اهللَٓٛطٝكا نإ هـٜـّا ؾًٝى َٔ ايٛآض . ثِ إٕ هًُٓٓا بإٔ تٛ(46)باهللَٓٛطٝكا

ٙ أّٜٔا نٝؿ١ٝ اهتٓتاز ايـميكلاط١ٝ ايـ١ٜٝٓ املٓوذ١ُ َع سكٛم اٱْوإ َٔ ٖق

إْ٘ َٔ املُهٔ إٔ ًٜذأ املعاكٕٓٛ يًتذـٜـ ايـٜين  :ع املٓٗذ١ٝ. ٚميهٔ ايكٍٛ ع دـ٫ّ

 ١ طبعّا.ٝأّٜٔا هلقٙ املٓٗذ١ٝ ْؿوٗا، ٚتأتٞ ْتا٥ذِٗ عهو

ِٸ١ً ايه٬ّ إٔ َؿّٗٛ ايعًُا١ْٝ اٱه١َٝ٬ سآلٷ يف عامل ايتٌٝع، إفّا  ؾُش

بػضٸ ايٓعل عٔ ْكاط ائعـ ؾٝ٘، ٚهٛا٤ نإ مبع٢ٓ ؾٌِ ايـٜٔ عٔ ايوٝاه١، أٚ 

 مبع٢ٓ ؾٌِ كداٍ ايـٜٔ عٔ ايـٚي١، أٚ نإ يف إطاك ا٭ؿي١ اي١ِٝٓ أٚ غري اي١ِٝٓ.

ُٸ١ ؾلمٷ بني ايعًُا١ْٝ ايـ١ٜٝٓ ٚايعًُا١ْٝ غري ايـ١ٜٝٓ، سٝح تبك٢ ا٭ٚىل ؼٌُ  ؾج

ـٸي، هٛا٤ يف عِل ايػٝب١ أٚ يف  ِٸ ايـٜٔ، ٚتلبط ؿا٥ُّا أؾهاكٖا بايٌاكع املك َعٗا ٖ

ٛٸٍ يف َؿَٗٛٝات  ايٌهٌ ايعاّ. ٚتعـ اؿه١َٛ ايـهتٛك١ٜ )املٌلٚط١( ْكط١ ؼ

 ع٢ً َوت٣ٛ ايتٌٝٸع. «ايعًُا١ْٝ»
 

 ــــــ غري الٍؿٗٛ يف الفهس الطٗاض٘ ٥بدٖٛ التٍطٗل بني ا٧دلٛ الٍؿٗٛ ٔا٧دلٛ

ٜكٛؿْا َا ملوٓاٙ َٔ ٚاقع ا٭ؿي١ اي١ِٝٓ ٚغري اي١ِٝٓ، ٚايٓكّ ٚا٫ستٝاز ايطاك٨ 

ٟٸ  ع٢ً نٌٍّ َُٓٗا ع ٫ٚهُٝا يف فاٍ ايوٝاه١ ع، إىل اؿهِ باهتشاي١ ا٫هتػٓا٤ عٔ أ

ا ؼهِٝ ٚاسـ َُٓٗا. ؾُٔ د١ٗ مٔ عاد١ َاه١ إىل أؿي١ َا قبٌ ايـٜٔ، يٝؼًِٓ

للاك ٚكا٤ ايٓنع١ ا٭ًعل١ٜ; إف ٜتشتٸِ عًٝٓا يف ايٛقت اؿآل، ايعكٌ املوتكٌ َٔ ا٫

ُٸٔ ؿٚك ايعكٌ  ايقٟ ؼتٔل ؾٝ٘ ايؿًوؿ١ ايوٝاه١ٝ يف ايعامل اٱه٬َٞ ٚإٜلإ، إٔ ْج

ٚايعك١ْٝ٬ أنجل َٔ فٟ قبٌ، نٞ ْتذٓٸب ايطلم املوـٚؿ٠، ؾ٬ ميهٔ ْكـ تلاثٓا 

لٜل إسٝا٤ ايعكٌ ايوٝاهٞ. يكـ بات ايؿك٘ ايٌٝعٞ ع بٌهٌ عاّ ع ايوٝاهٞ إ٫ عٔ ط

ٚايؿك٘ ايوٝاهٞ ع بٌهٌ ػاْ ع ع٢ً َكلب١ َٔ تؿهريات ا٭ًاعل٠; بوبب إُٖاٍ 

ٌٸ َا ٚكؿ ا٭َل ؾٝ٘ ؿاػٌ ا٭ؿي١  ٌٸ، ؾِاك وهِ عؤ ن ِٸ١ٝايعكٌ املوتك . إٕ ايٓ

ٖٞ َٔ ا٭َٛك  عؿًوؿ١ ايوٝاه١ٝ سادتٓا املًشٸ١ إىل إسٝا٤ ايعكٌ ع ٫ٚهُٝا يف فاٍ اي

ع٢ً عٗـ ايؿاكابٞ يف أقٌ تكـٜل. ٖٚقٙ املوأي١ عاد١ َا نإ ايكطع١ٝ، ٚإٕ يف سـٚؿ 

 إىل تؿٌِٝ َٚٓاهب١ أػل٣.
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َٚٔ د١ٗ أػل٣ مبا أْ٘ ٫ ٜٛدـ ؿيٌٝ غري ِْٞ قلم يًٝكني، ٜػٓٝٓا َٔ ايلدٛع 

ـٸه١ يف املوا٥ٌ ايوٝاه١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، يقا َٔ ائلٚكٟ أّٜٔا  إىل ايِْٓٛ املك

ايًذ٤ٛ إىل ٖقٙ ايِْٓٛ يف كهِ ايٓعلٜات ا٫دتُاع١ٝ. ؾُج٬ّ: ٫بـ يف ؿكاه١ بعض 

ايعٓاٜٚٔ ع نُٓع نتب اي٬ٔي١، ٚايلق١ٝ، ٚغريٖا ع َٔ إدلا٤ ؼكٝل ٚتٓكٝب يف 

اهتهٌاف َؿاِٖٝ ايـٜٔ ٚعٓاُلٙ. َٚعًّٛ يف ٖقٙ اؿا٫ت  ٚعربا٭هاي ايـاػًٞ، 

٫نتؿا٤ با٭ؿي١ غري اي١ِٝٓ. ؾشني ٜكـّ ايكلإٓ ايهلِٜ إكًاؿّا عاَّا يف أْ٘ ٫ ميهٔ ا

ٞٵ ا٫قتِاؿ اٱه٬َٞ، ؾريؾض إٔ تهٕٛ ايجلٚات سهلّا ع٢ً ا٭غٓٝا٤، قا٬ّ٥:  َن

ِٵ َٹُٓه ٝٳا٤ٹ  ٔٳ اَ٭ِغٓٹ ٝٵ ٕٳ ؿٴَٚي١ّ بٳ ، ؾ٬ ميهٔ يٓا تلى ٖقٙ (59: اؿٌل) ٫ ٜٳُهٛ

ٌُ بٗا، ٚاسرتاّ سكٛم اٯػلٜٔ ٚؾكّا ٭ٚاَل ايٌاكع اٱكًاؿات، بٌ ٜتعني عًٝٓا ايع

املكـي. ٚاملجاٍ اٯػل ٖٛ اٖتُاّ ايـٚي١ ٚها٥ل أبٓا٤ ا٭١َ اٱه١َٝ٬ بايتناَاتِٗ 

ايـٚي١ٝ، اييت َٔ املُهٔ إٔ تتعاكض أسٝاّْا ٚيف ايعاٖل َع املًِش١ ايٛط١ٝٓ، يهٓٗا 

 .(47)تبك٢ ٚادبّا ًلعّٝا، ٚسكّا َٔ سكٛم اٱْوإ

هٝوّا ع٢ً فيو ؾًٝى بإَهإ ا٭ؿي١ غري اي١ِٝٓ إٔ تػٓٝٓا أٚ متٓعٓا ع يف ٚتأ

فا٫ت ايوٝاه١ ع َٔ ايلدٛع إىل ِْْٛ ايٛسٞ. نُا يٝى بائلٚك٠ إٔ ٜهٕٛ 

َع٢ٓ كدٛعٓا إىل ا٭ؿي١ اي١ِٝٓ ٖٛ اهتٝعاب ايـٜٔ يهٌ َا ٜتعًٓل بٗقا اجملاٍ. ؾًطاملا 

ٛٓع َا، ؾٝشًٝٓا ٖٛ إىل هري٠ ايعك٤٬. انتٌؿٓا ًشٸ١ أٚاَل ايٌاكع املكـي يف َ

إٕ ٖقا ا٭َل ممهٔ بعـ ؾشّ ا٭ؿي١ اي١ِٝٓ  :أ٫ّٚيهٔ ا٭ِٖ يف ٖقا ايِـؿ ٖٛ: 

قـ ٫ ٜهٕٛ اؿاٍ ْؿو٘ يف مجٝع اجملا٫ت ٚثاّْٝا: َٚعطٝات ا٭ؿي١ غري اي١ِٝٓ. 

قتِاؿ املؼتًؿ١ َٔ ادتُاع ٚهٝاه١. ؾع٢ً هبٌٝ املجاٍ: قـ مٌِ يف باب ايكٔا٤ ٚا٫

 ع٢ً أؿي١ ١ِْٝ أنجل مٓما ٖٞ عًٝ٘ يف باب ايؿًوؿ١ ايوٝاه١ٝ.

ٚقـ تٓاٚيٓا آي١ٝ كؾع ٖقا ايتـاػٌ بني ٖقٜٔ ايٓٛعني َٔ ا٭ؿي١ يف فاٍ سكٛم 

 .(48)اٱْوإ يف َكاٍ َٓؿٌِ
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  الهىاهص
                                           

ــ  هنگ

فرهنگ

 ىگوز

گنابــا
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ــدگ  ــدوگزى هزي
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ىگار

ىگا

ىگاهگراي 



 

 

 اإلٌطاُ يف العٍف جرٔز

ّٗٛ ٌعسٚ  ٔالهساِٗٛ اذتّب تداعٗاتل ضاٖهٕلٕج

 

 هصطفى هلكٍاىد. 

 ترجوح: هحوذ عثذ الرزاق

 

 تتهؿٌ ايوطٛك ايكاؿ١َ ببٝإ ث٬خ َوا٥ٌ عا١َ.

د١ٝ ع يٜٛهٛاايٓاس١ٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚايوٚتتعًل ا٭ٚىل َٓٗا مبكٛي١ إٔ ايعٓـ ع َٔ 

ٛٸؾل يف  َعّا. ؾًٝوت ايهلا١ٖ ٚسـٖا َٔ ٜٓتر ايعٓـ، أٟ  «ايهلا١ٖ»ٚ «اؿب»َت

، مبع٢ٓ ايعٓـ ايٓاتر عٔ اؿب. ٚإٕ «قوا٠ٚ اؿب»، بٌ يـٜٓا أّٜٔا «قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ»

عٓؿّا. ، سني ْكٍٛ بإٔ اؿب ٜٓتر «paradoxical»نإ ا٭َل ٖٓا ٫ ىًٛ َٔ ايتٓاقض 

ٖٛ فيو ايعٓـ ايقٟ ٜطلأ ع٢ً اٱْوإ َع  ا٭ٍٚ:ْٚكِـ َٔ ايعٓـ يف اؿبٸ ؿاظني: 

 ٖٛ ايعٓـ املُاكي َع َٔ وبٸ. ٚاٯػل:ْؿو٘ سني وبٸ، 

ٚتـٚك املوأي١ ايجا١ْٝ سٍٛ ْٛعٞ ايعٓـ، أٟ إْٓا ٌْاٖـ يف ايتاكٜؽ ٚيف أفٖآْا 

قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ، ٖٚٛ ايقٟ ٜهٕٛ ٌَٓ٪ٙ ا٭ٍٚ ايهلا١ٖٝ  أسـُٖا:ْٛعني يًعٓـ: 

ـٸاّ، ٖٚٞ مماكهات ْؿوٗا، َٔ قبٌٝ: مماكهات )اهتايني( ٚ) بٍٛ بٛت( ٖٚتًل ُٚ

ؾٗٛ ايقٟ مل ٜهٔ  ايٓٛع اٯػل يًعٓـناْت تٓبع يف أًُٗا َٔ ُُِٝ ايهلا١ٖٝ. ٚأَا 

عكا٥ل ايعامل  َبـ٩ٙ ايهلا١ٖٝ، ٚإمنا ٖٛ قوا٠ٚ اؿب، يهٓ٘ اْت٢ُ إىل اؾٌٗ

ٛٸٍ إىل عٓـ ايهلا١ٖٝ، أٟ إْين أسببت ع يف ايبـ٤ ع قبٛبٞ، ٚمبا أْين  اٱْواْٞ، ؾتش
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ٛٸٍ عٓـ اؿب عٓـٟ ع ٦ًّٝا ؾ٦ٌّٝا ع إىل عٓـ  نٓت أدٌٗ اؿكا٥ل اٱْوا١ْٝ ؼ

 ايهلا١ٖٝ.

ْعِ، يٝى ٖٓاى ؾلمٷ بني ٖقٜٔ ايٓٛعني َٔ ْاس١ٝ ايٓتا٥ر ٚايعٛاقب، مبع٢ٓ إٔ 

ـٸَلٷ ٚؾتٸاى، هٛا٤ يًعاًل أٚ املعٌٛم، ٚإٕ نإ ايـَاك أنجل ٚقعّا بايٓوب١ ًُٝٗا ن َ

 إىل املعٌٛم.

َع  ايبشح ؾٗٞ إٔ عٓـ ايهلا١ٖٝ ٜتعاكضأَا املوأي١ ايجايج١ ٚا٭ػري٠ يف ٖقا 

. ٜٚٓبػٞ ٖٓا ايتأنٝـ ع٢ً ْكط١ ٖا١َ، ٖٚٞ أْ٘ يٛ هًُٓا بٓعلٜات «ايعـٍ»ٚ «اؿل١ٜ»

كٞ ع يف ْٗا١ٜ املطاف ع تإٕ ايكِٝ اٱْوا١ْٝ ٫ تً»بليني(، ايكا٥ٌ:  ايبعض، أَجاٍ: )آٜنٜا

َع بعٔٗا ايبعض، ؾوٓبك٢ ْكٍٛ: إٕ عٓـ ايهلا١ٖٝ َٓافٺ يًشل١ٜ ٚايعـٍ أّٜٔا ع ؾإفا 

ات ا٫ٜ تًتكٞ اؿل١ٜ ع يف ْٗ»ؾلٓٝتٓا ٖٞ:  ٚاؾكٓا ع٢ً ن٬ّ )آٜنٜابليني( هتهٕٛ

ع يف  أػل٣ ع ٚسوب ٖقٙ ايؿل١ٝٓ: ٫ ػٝاك أَآَا ٚبعباك٠«. َطاؾٗا ع أسٝاّْا َع ايعـٍ

ـٸّ اؿل١ٜ قلباّْا يًعـاي١، أٚ ايعهى. إفّا يٛ قبًٓا بٗقا َكاّ ايعٌُ أٚايتٓعري ع إ٫  إٔ ْك

ايؿلض ع ٚيٓا إٔ ْلؾٔ٘ أّٜٔا ع، ٚهًُٓٓا بِش١ ن٬ّ آٜنٜابليني يف ٚدٛؿ ْٛع َٔ 

ٍ ٚاؿل١ٜ، ٜأتٞ ايه٬ّ عٔ َوأي١ ايتٓاؾل بني ْٗاٜات ايكِٝ اٱْوا١ْٝ، َٚٓٗا: ايعـ

ـٸّ ع٢ً اٯػل؟ ٚبعباك٠ أػل٣: أَآَا َٔ ا٭ًؼاْ َٔ ِْطًض عًِٝٗ ع  أٜٸُٗا ْك

، ِٖٚ ٜلٕٚ ٓلٚك٠ تلدٝض ايعـاي١ ع٢ً اؿل١ٜ إٕ تعاكٓا «اًرتانٝني»َواق١ّ ع 

ٚإٕ أَآَا َٔ ِْطًض عًِٝٗ ع َواق١ أّٜٔا ع  ؾٓٔشٸٞ باؿل١ٜ. ،ؾُٝا بُٝٓٗا

 ، ٜٚكٛيٕٛ بٔلٚك٠ ايتٔش١ٝ بايعـاي١ َٔ أدٌ بكا٤ اؿل١ٜ.«يٝنييٝربا»

، أٟ هٛا٤ٶ أػقْا داْب ايعـاي١ أٚ يٝنيٚأقٍٛ: هٛا٤ نٓا اًرتانٝني أّ يٝربا

داْب اؿل١ٜ، ؾإْٓا ٫بـ إٔ ْقعٔ بتٓاؾل عٓـ ايهلا١ٖٝ َع اؿل١ٜ ٚايعـاي١ َعّا. 

ًرتان١ٝ أٚ اهاكْا هٛا٤ ناْت أؾ ،ٚعًٝ٘ ٫ ْوتطٝع مماكه١ عٓـ ايهلا١ٖٝ

ٌّ ٌٸ به٬ املبـأٜٔ; أٟ إْ٘ ك  باؿل١ٜ ٚبايعـاي١ َعّا. يٝرباي١ٝ; ٭ٕ ٖقا ايعٓـ ى
 

 ـــــ قطأٚ الهساِٗٛٔالفسم بني قطأٚ اذتب 

ؼتـّ اٯكا٤ ٚايٓعلٜات ع عرب ايتاكٜؽ ع سٍٛ املهإ ٚاينَإ املٓاهبني يف ٌْٝ 
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اٱْوإ هعاؿت٘، ٚؼكٝل فتُع٘ املجايٞ. ٚتتؿل تًو اٯكا٤ يف ٓلٚك٠ تكـِٜ اٱْوإ 

ٔٸ أْ٘ َٔ املُهٔ ُٓاع١ ٖقا  ا٭ؾٌٔ، ٚاجملتُع ا٭هعـ أّٜٔا. ٚنإ ايبعض ٜع

ٔٸ إٔ فيو «ايـٜٔ»اجملتُع بٛاهط١  ، نُا دا٤ ايبعض اٯػل يف عِل اؿـاث١ ٚظ

َٓع١ُ اقتِاؿ١ٜ »ٚقاٍ آػلٕٚ: إٕ ٚدٛؿ . «ايـميكلاط١ٝ»ممهٔ عرب ٌْل َؿاِٖٝ 

تٛمٸع ايجلٚات املاؿ١ٜ ٚهبٌ املع١ٌٝ ٚايلؾا١ٖٝ بني اجملتُع بايتواٟٚ ٖٛاؿٌ يف  «عامل١ٝ

 ؼوني ا٭ٚٓاع.

ٌٸ  ٔ ؾكط يف ٌْل ايعًِ، ٚتٛهٝع اؾاَعات، ٚإًاع١ ٜهُٚمعِ بعِٔٗ إٔ اؿ

 ثكاؾ١ ايتعًِٝ.

جايٞ املايٛسٝـ يف تأهٝى اجملتُع  ٚأمَع ٖٓا تكـِٜ ٖقٙ ايؿهل٠، ٖٚٞ إٔ اؿٌ

ٌٸ ٚإٕ نإ «اؿب اي٬ْؿوٞ ٚامل٪ثل يف ايٛقت فات٘»ٖٛ ؼكٝل ْٛع َٔ  . ؾٗقا اؿ

أُعب ايوبٌ يف ايٍُٛٛ إىل اجملتُع املطًٛب، إ٫ أْ٘ ايوبٌٝ ايٛسٝـ يف ؼكٝل فيو 

ـٸ١َ ؾإْٗا ع٢ً ايلغِ َٔ إَها١ْٝ ؿفٗا  ٚط ًل ُٓٔاهلـف. أَا ايوبٌ ا٭ػل٣ املك

ـٸ يف ؼكٝل  ؼكٝل اجملتُع املجايٞ، إ٫ أْٗا ٫ تلق٢ يًٓٗٛض َوتك١ًّٓ يف إلام امل١ُٗ. ٫ب

ُٸٞ ع كٜٚـّا كٜٚـّا ع ْٛعّا َٔ اؿبٸ اي٬ْؿوٞ ٚامل٪ثٸل يف ؿٚاػًٓا ػاٙ  اجملتع املجايٞ إٔ ْٓ

بٌ اٱْوإ اٯػل، ٚأعين ؼكٝل سب ٫ ٜب٢ٓ ع٢ً املٓؿع١ ايٌؼ١ِٝ ٚإًباع ايػلا٥ن، 

يٛقت ٜهٕٛ َٛدّٗا إىل اـاكز ٚاٯػلٜٔ. َٚع أْ٘ غري ْؿوٞ ؾٗٛ َ٪ثٸل ٌْٚط يف ا

، ٚعاد١ إىل مماكهات ػاكد١ٝ ؼٓكل َبتػاٙ. ٚبعباك٠ فات٘، ؾٗٛ سبٸ غري اْؿعايٞ

 أػل٣: ٖٛ اؿب املِاسب يٲسوإ َٚواعـ٠ اٯػلٜٔ.

٭ػ٬م، ٚعًِ ٜتؿل ايهجري َٔ ايباسجني يف فا٫ت عًِ ايٓؿى ا٫دتُاعٞ، ٚا

ا٫دتُاع، ٚايؿهل ايوٝاهٞ، ع٢ً َوأي١ ٚاسـ٠، ٖٚٞ ٓلٚك٠ مكع ٖهقا سبٸ يف 

اٱْوإ; َٔ أدٌ ؼكٝل اجملتُع املجايٞ. ؾإفا أكؿْا إٔ ْٓعل إىل اٯػلٜٔ بعني ايػا١ٜ 

ٛٸك اٯػلٜٔ دوٛكّا ْعرب  ٚاهلـف، ٚيٝى بعني ايٛه١ًٝ ٚا٭ؿا٠، ٚإفا أكؿْا إٔ ٫ ْتِ

آكبٓا، هٓهٕٛ عاد١ إىل ؾهل ٜ٪هٸى ع٢ً اٱسوإ اـاكدٞ. إٕ عًٝٗا يٓشكل َ

سبٸٓا ايـاػًٞ يٮؾلاؿ، ٚايوعٞ ٚكا٤ ؼكٝل ٖـؾ٘، ٖٛ ايقٟ ٜكٍٛ يٓا: إْ٘ ٫ َٓاْ َٔ 

إٔ ْواعـِٖ َواعـ٠ ػاكد١ٝ، تطًب ع ؿٕٚ ًو ع عِٓل ايتٔش١ٝ ٚايتٓامٍ عٔ ايكـك٠ 
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و. ٚئ ٜهٕٛ ايتٓامٍ عٔ ٖقٙ ايلغبات ٚايجل٠ٚ ٚاملها١ْ ا٫دتُاع١ٝ ٚايٌٗل٠ ٚأَجاٍ في

ٌّ ٭ٕ ٜٔشٸٞ بوٗٛي١ عٔ ٖقٙ  ـٷ َوتع قبٸقّا يـ٣ اٱْوإ ايعاؿٟ، ٚيٝى ٖٓاى أس

َٸل َٔ  اٱسوإ ايِاؿك »ا٭َٛك َٔ أدٌ ًَِش١ اٯػلٜٔ. أْا بـٚكٟ أمسٞ ٖقا ايتق

. ؾشني مب اٯػلٜٔ هٓٛاد٘ يف اؿٝا٠ َِاعب، «ايكوا٠ٚ يف اؿب»عب «عٔ سبٸ

قاه١ٝ ١٦ًَٝ بايِعاب ٫ًو أْ٘ سب  سٝا٠تكوٛ عًٝٓا. ٖٚقا اؿب ايقٟ ٜكٛؿْا إىل ٚ

 قإي أّٜٔا.

 

 ــــــ التٍاقض ٔال٦تٍاقض

ٜ٪َٔ أٌٖ ايلٜآات ايلٚس١ٝ ع هٛا٤ املٓتُٕٛ هلا عًُّٝا أٚ ْعلّٜا ع ظ١ًُ َٔ 

اقٔات ٖٞ . ٖٚقٙ املتٓ«ايتٓاقٔات املع١ٜٛٓ»ا٭َٛك املتٓاق١ٔ، ٜٚطًكٕٛ عًٝٗا اهِ 

١ ميلٸ بٗا أكباب ايبعـ ايلٚسٞ ػ٬ٍ سٝاتِٗ، عاد٬ّ أٚ عهٛهعباك٠ عٔ ٌَاٖـ َ

ؿٚا١َ اؿب ٚعامل املعٜٓٛات،  آد٬ّ ؾٗٞ قـ تبـٚ َتٓاق١ٔ يـ٣ غريِٖ مٓمٔ مل ٜـػٌ

أس٢ِ عًُا٤ ا٭ػ٬م ٚايعلؾا٤ ٚاملٗتُٕٛ  يهٓٗا يف فاتٗا يٝوت َتٓاق١ٔ أ٬ُّ. ٚقـ

ايوًِ »ٖقٙ ايتٓاقٔات املع١ٜٛٓ، ؾهإ َٔ أبلمٖا: َكٛي١  «ٞعًِ ايٓؿى ايعلؾاْ»عب

ْ٘ ئ ٜتُهٔ َٔ سٝح وى إْوإ ايبعـ ايلٚسٞ يف َلس١ً َٔ سٝات٘ أ، «بايوٝـ

إىل ٖقا اؾاْب أّٜٔا.   بايوٝـ. ٚقـ تطلٸم هٝـْا عٝو٢ؼٌِٝ اهلـ٤ٚ إ٫

ميهٔ إٔ ؼٝا ست٢ ، َٚؿاؿٖا أْ٘ ٫ «اؿٝا٠ يف املٛت»ايك١ٝٔ املتٓاق١ٔ ا٭ػل٣ ٖٞ 

، «اؿُك٢ سه١ُ»ت، ؾ٬ سٝا٠ ب٬ َٛت. َٚٔ ايتٓاقٔات املٌٗٛك٠ أّٜٔا: قٛهلِ: ٛمت

ٚفيو ٜعين إٔ يًشُك٢ ٓلبّا َٔ اؿه١ُ ٚايعكٌ، َا قـ ٜٓؿع ايعك٤٬ أْؿوِٗ. َٚٔ 

; إف ٜكٛيٕٛ: إٕ ايعـٜـ َٔ ْكاط ٓعـ اٱْوإ ٖٞ مبجاب١ «ق٠ٛ ائعـ»فيو أّٜٔا: 

ٛٸ٠ يـٜ ٘، ٚي٫ٛ ْكاط ائعـ ٖقٙ ملا ناْت يـ٣ اٱْوإ أ١ٜ ق٠ٛ، ؾعـّ ٖقا ْكط١ ق

ـٸ فات٘. ـٷ يف س  ائعـ ٓع

. ؾاؿب ي١ًًٖٛ ا٭ٚىل ٫ «قوا٠ٚ اؿب»ٜٔاف إىل ٖقٙ ايتٓاقٔات أّٜٔا َكٛي١ 

ـٸ٠، يهٔ ع سوب َا تكـّ ع ٖٓاى ق١ُٝ يف ؼٌُ  ميهٔ إٔ ٜٓطٟٛ ع٢ً أٟ عٓـ ٚس

ٖقا ايعٓـ يف َكابٌ اٱسوإ إىل اٯػلٜٔ. ٜٚكابٌ قوا٠ٚ اؿب قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ 
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أّٜٔا. ٚإفا نإ َٛٓٛع ايعٓـ يف اؿب ٖٛ ايٌؼّ ْؿو٘ ؾإٕ َٛٓٛع٘ يف 

ري. ؾايعاًل هًب املتاعب يٓؿو٘; بوبب سب٘ ايهبري ٫ غ «اٯػل»ايهلا١ٖٝ ٖٛ 

ٓشٸٞ ظُٝع كغباتٞ سبٸّا ; أٟ إْين ُأ«قوا٠ٚ اؿب»َٚٛؿت٘ يًٓاي، ٖٚقا ٖٛ َع٢ٓ 

; «يٛ أسبٸين دبٌ يتٗاؾت»يٝكٍٛ:  يٰػلٜٔ. ؾٓؿوٗا قوا٠ٚ اؿب تـعٛ اٱَاّ عًٞ

ٝتٗا٣ٚ َجًٞ ٫ أٟ إٕ أسبٸ ٖقا اؾبٌ اؾُاؿ ٌَاكنيت سٝاتٞ اييت أْا عًٝٗا ه

ـٸه١ َٔ إٔ  املل١ْٚ قاه١ٝ، قاي١. أٚ َٔ قبٌٝ َا تهلك يف ايِْٓٛ اهلٓـ١ٜ املك

. ٚقـ اهتعٌُ د٬ٍ ايـٜٔ ايلَٚٞ َع٢ٓ قوا٠ٚ اؿب يف ًعلٙ يهٓٗا تطبٸب اؿب

 أّٜٔا:

 ٌٕ  ًٛكا٤يبـأ ايعٌل ؿَا٤ٶ يف ؿَا٤        ؾل٢َ نٌ ؿػٝ

 ٜٚكٍٛ ساؾغ ايٌريامٟ:

 َٓٗر ايعٌل ًكا٤ٷ ُّٖٚٛ ِ       سبٸّا يف ايٓٸع٫ٝ ٜٓاٍ ايِبٸ 

هلٛ ًلط ٓلٚكٟ يف اؿٝا٠ اٱْوا١ْٝ. ٖٚقٙ  «قوا٠ٚ اؿب»إٕ ٖقا املع٢ٓ َٔ 

ٛٸٍ اٱْوإ بـاػً٘ ع كٜٚـّا كٜٚـّا ع إىل  ايكوا٠ٚ ع بايطبع ع هلا مثاكٖا أّٜٔا. ؾبايتايٞ هٝتش

ّا هعٝـّا. ؾايكوا٠ٚ يف اؿب ع إْوإ آػل، ٚهٝهٕٛ اجملتُع ع ٦ًّٝا ؾ٦ٌّٝا ع فتُع

ٚاييت تعين ايتؼًٞ عٔ املولٸات ٚاملًقٸات ايٌؼ١ِٝ ع متتـ سـٚؿٖا إىل َـٜات ٚاهع١; 

ـٸؿ ٚٚؾل٠ ًَقاتٓا. ؾًـٜٓا كغبات دوـ١ٜ; ٭ْٓا منتًو دوُّا، ٚيـٜٓا كغبات  ْعلّا يتع

ت٬نٓا عِٓل ف١ٖٝٓ، ٭ْٓا منتًو فّٖٓا أّٜٔا، ٖٚهقا ٖٞ املًقات املعلؾ١ٝ; بـاعٞ اَ

املعلؾ١، ٚايعاطؿ١ٝ; بـاعٞ عٛاطؿٓا اؾٝا١ً، ٚاملتطًبات; بـاعٞ طًباتٓا، ٫ُّٛٚ إىل 

املًقٸات ا٫دتُاع١ٝ; نْٛٓا ْعٍٝ يف قٝط اجملتُع. ؾإفا أكؿْا إٔ ْؿٓهل مبوت٣ٛ 

ًَقاتٓا اؾوـ١ٜ ٚعُكٗا هٓؿِٗ نِ إٔ ٖقا ايٓٛع َٔ ايتٔش١ٝ ٚايتؼًٓٞ عٔ املًقات 

 ٜطام. ٓطام مبا ٫ وتٌُ أٚنإ ٚاهع اي

 

 ــــــ وفًّٕ التكخٗٛ يف أٔزٔبا

مبع٢ٓ ايتٔش١ٝ. نُا ٜطًكٕٛ ع٢ً  «SACRIFCE»ٜوتؼـّ ايػلب َِطًض 

 «SACREED»عًًٓٛا تو١ُٝ اؿٝا٠ املكـه١ بعٚ، «SACREED»اؿٝا٠ ايطاٖل٠ املكـه١ 
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ًَقاتٓا َٔ أدٌ ا ب٤ٌٞ َا َٔ أدٌ ٤ًٞ آػل، ؾٓتؼ٢ً عٔ ٗبأْٓا نجريّا َا ْٔشٞ ؾٝ

عٔ سبٸ اٱْوإ،  ًَقات ايػري، ست٢ ٌِْ إىل ايوعاؿ٠ ايٓٗا١ٝ٥، ٚاييت ٖٞ عباك٠

ٚٚٓع٘ يف سٝا٠ ١٦ًَٝ باؿكٝك١ ٚايلٚسا١ْٝ. ٚسني ٜـٚك اؿـٜح عٔ َع٢ٓ ايتٔش١ٝ 

أّٜٔا; بُٛؿٗا فك٠ٚ ايكوا٠ٚ  «ايٌٗاؿ٠»ًو يف إَها١ْٝ ايتطلٸم إىل  ايعُٝل ٖقا ؾ٬

ْين سني أغضٸ ايطلف عٔ ٚدٛؿٟ، ٚأٓشٸٞ ب٘ َٔ أدٌ كاس١ يف اؿب; ٚفيو ٭

اٯػلٜٔ، ٚأكت٢ٔ ايٌٗاؿ٠ ْٗا١ّٜ يٞ، ؾأْا بقيو هأنٕٛ قـ بًػت أع٢ً َوتٜٛات 

ايكوا٠ٚ يف اؿب. أَا ْاتر ٖقٙ املعاؿي١ َٔ ايتؿاْٞ ؾًٔ ٜكتِل ع٢ً تٛؾري كاس١ 

َعاْٝ٘ فيو اٱْوإ اٯػلٜٔ ؾشوب، بٌ هتؼًل يف ؿاػًٞ إْواّْا آػل، ٖٚٛ يف إسـ٣ 

ايطؿٛيٞ ايكابع يف ؿٚاػًٓا، ٚامللاؿف يعٛؿتٓا إىل ايطؿٛي١ ٚايربا٠٤. إفّا ؾايٌٗاؿ٠ يف َجٌ 

ـٸَٗ اٱْوإ يٲْوإ اٯػل. َٚٔ  اٖقٙ ايقك٠ٚ َٔ ايعٓـ ٚايكوا٠ٚ ٖٞ أكمٸ َباؿك٠ ٜك

ؾكـ امل٪هـ إٔ ٫ ٜؿلٸم ايبعض بني ايٌٗاؿ٠ مبع٢ٓ قوا٠ٚ اؿب ٚقوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ. 

 ؾوٸل ايعـٜـ َٔ معُا٤ املقاٖب ٚا٭ؿٜإ قوا٠ٚ اؿب مبا ٌٜب٘ قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ.

يكـ ٖٝٸأ قاؿ٠ ا٭ؿٜإ ٚاملقاٖب ٭ْؿوِٗ سٝا٠ قاه١ٝ َٔ أدٌ كاس١ اٯػلٜٔ. َٚا 

أغلب إٔ ٜؿوٸل ايبعض فٗٛؿِٖ ٖقا بأْ٘ قاٚي١ َِٓٗ يتطٜٛع ايٓاي ع٢ً أؾهاكِٖ 

ٕ ٖقا املع٢ٓ أًو  اؿ ايٓاي، ٚيٝى ػـَتِٗ. ٫ٚٚعكا٥ـِٖ، ٚنأِْٗ ٜلٜـٕٚ اهتعب

 ِٜبٸ يف ُاحل قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ، ٚيٝى اؿب.

ٚفك٠ٚ ايكوا٠ٚ ٚاؿب ؾٝٗا ع عٓـ َٔ ٜٓنف ؿَ٘ ع إما٤  ٫٠ ٜٟٓٔٛ َؿّٗٛ ايٌٗاؿ

مثٔ فاتٞ ٚغلض ًؼِٞ، بٌ ٖٞ ٓلٚك٠ ًَشٸ١ ٜلاٖا فٚٚ ايبِا٥ل ٚايلٚسا١ْٝ ِٖٚ يف 

 ق١ُ عٌكِٗ يٲْوا١ْٝ.
 

 ــــــ ٔٚ اذتب ٔأمناطّاقطا

: ٖٛ تًو ايكوا٠ٚ اييت تطلأ سني أعٌل اٯػلٜٔ، ا٭ٍٚيكوا٠ٚ اؿب ْٛعإ: 

ؾاَاكهٗا َع ْؿوٞ. ؾأْا سني أعٌل اٱْوإ اٯػل ع هٛا٤ نإ ٚاسـّا أّ مجعّا ع ؾإٕ 

أٚىل أْٛاع ايكوا٠ٚ يف َجٌ ٖقٙ اؿب هتطلأ ع٢ً ايعاًل ْؿو٘، أٟ إْين سني أسبٸ 

ؾع٢ً  .أْين هأقوٛ قبٌ نٌ ٤ًٞ ع٢ً ْؿوٞ مبؼتًـ ا٭هباب ٚايقكا٥عؾ٬ ًو 
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ـٸ سيب  هبٌٝ املجاٍ: سني أسبٸ ًؼِّا َا هٝهٕٛ سنْ٘ سنْٞ، ٚأمل٘ أملٞ، ٚنًُٓا اًت

ي٘ نًُٓا ماؿ ا٭مل ٚايعقاب، ٚيعٌ سبٸٞ ٖقا ٜبًؼ َبًػّا ٜهٕٛ ؾٝ٘ ا٭مل أنجل ٚقعّا 

ٞٸ َٔ ُاسب٘. ْٚكلأ يف ايكلإٓ قٛي٘ تع طبِٗ ; إف ىاِٵتټٓٹا عٳَٳ ٘ٹٝٵًَٜنٷ عٳٔنعٳاىل: عً

ٌٷ، َٚا ٜكاٜو٘ ٖٛ نجريٷايكلإٓ، ؾٝكٍٛ هلِ: إٕ َا تكاهٛ ، أٟ ٜؿهل ٕ َٓ٘ قًٝ

بهِ أنجل مما تؿٓهلٕٚ ٚتٗتُٕٛ أْتِ بأْؿوهِ. ٖٚقا ا٫ٖتُاّ  ‘ايٓيب

(sensitivityيـ٣ ايبٛفا ٚقُـ بٔ عبـ اهلل )‘ ٖ ً٘ٝٚغريُٖا نبري دـّا. ٚع ِ

 ٜعإْٛ احمل١ٓ أنجل َٔ ايٓاي ايعاؿٜني.

ثِ إْين أْا ايعاًل ئ أنتؿٞ با٭َاْٞ يف ايتكًٌٝ َٔ آ٫ّ املعٌٛم، ٫ٚبـ َٔ 

ٚاملباؿك٠ ٖٞ ا٭مل اٯػل املٔاف إىل آ٫َٞ  «ايتشلى»ايتشلى يف ٖقا ايِـؿ. ٖٚقا 

 نٌ ٚايعكبات.أْا; ٭ْين سني اعتنّ ايتكًٌٝ َٔ َعاْات٘ هتهٕٛ أَاَٞ مج١ً َٔ املٌا

ؾٗٞ إٔ قابًٝيت قـٚؿ٠ يف َعاؾ١ آ٫ّ اٯػلٜٔ، ٚأقٌ أَا املوأي١ ايجايج١ 

بهجري مما ٖٛ َطًٛب يف َعاؾ١ آ٫ّ مجٝع ايٓاي. ٚعًٝ٘ أْا َتأٓنـ ؿا٥ُّا، ٚست٢ 

. ٖٚقا اٱسواي ْؿو٘ ع ّاٚقٓ َّاهتشاي١ إٔ ٫ أك٣ أْاهّا ٜعٌٕٝٛ آ٫اآػل عُلٟ، َٔ 

ب ٖٛ املِري ايرتادٝـٟ يًُعٌٛم ع ٖٛ هبب يف مٜاؿ٠ آ٫َٞ َٚعاْاتٞ بإٔ ا٭مل ٚايعقا

أّٜٔا. ٚعًٝ٘ يٝى َٔ ًٓو يف تعلٓٞ يٮمل ٚايعقاب بٗقٙ ايًشاظات ايج٬ث١ إٕ أسببت 

ايٓاي ؾع٬ّ. ٖٚقا ا٭مل ٚايعقاب ٌٜٓأ َٔ اؿب ْؿو٘. ٖٚقا ٖٛ َع٢ٓ مماكه١ اؿب 

ؿ يوًٛى ايعاًل، ايقٟ ٫ ٜٓؿو عٌل د٬ٓايعاًل. ٚبعباك٠ أػل٣: اي ايكو٠ٛ َعٞ أْا

 ػآعّا ؼت هٛط عٌك٘.

ٜٚتعًٓل ايكوِ ايجاْٞ َٔ قوا٠ٚ اؿب باملعٌٛم ْؿو٘; أٟ إٕ ايعاًل ع ٚع٠ٚ٬ 

ُٸً٘ َٔ أمل َٚعاْا٠ ع قـ ٜتوبب يف َعاْا٠ ٚأمل َعٌٛق٘ أّٜٔا. ؾًٛ إٔ  ع٢ً َا ٜتش

. ٫ٚ ْعين «املًِش١»اهِ  «كغبات٘»هٝطًل ع٢ً  «إْواّْا َجايّٝا»ايٌؼّ أُبض 

باٱْوإ املجايٞ َا ِٜطًض عًٝ٘ يف ايعلؾإ أٚ ا٭ؿب باٱْوإ ايهاٌَ، ٚإمنا ٖٛ عٓـ 

ؾ٬هؿ١ ا٭ػ٬م فيو اٱْوإ ايقٟ ميتًو مجٝع املعًَٛات اي٬م١َ يف اؽاف ايكلاك. 

ؾٛا٥ـ  ؾًُافا ٫ ٜلغب ايطؿٌ يف تٓعٝـ أهٓاْ٘؟ ٭ْ٘ ٫ ميتًو املعًَٛات اي٬م١َ عٔ

فيو َٚٔاك تلن٘. أَا يٛ ؾلٓٓا إٔ ٚايـٙ ِٜلٸ ع٢ً إٔ ٜٓٓعـ ايطؿٌ أهٓاْ٘ قبٌ 
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ايّٓٛ; ؾقيو ٭ْ٘ ع٢ً آط٬ع ع٢ً نٌ تًو املعًَٛات املتعًك١ باملٛٓٛع. إفّا ؾاٱْوإ 

املجايٞ يف ا٭ػ٬م ٖٛ ايقٟ ٜـكى أبعاؿ َا ٜكّٛ ب٘ َٚا ٜرتن٘ َٔ ا٭ؾعاٍ. َٚٔ ميتًو 

ٌٸ َا ٜلغب ؾٝ٘ َٓٗا ٖٞ ًَِشت٘ ؾع٬ّ; أٟ إٕ ًَِشت٘ ٖٞ  تًو املعًَٛات ٜهٕٛ ن

ٕٸ أنجلْا مٔ ايبٌل يوٓا َجايٝني، ٚبايتايٞ  كغبت٘، َٚٔاكٸٙ ٖٞ نٌ َا ٜهلٙ. إ٫ أ

 يطاملا ناْت كغباتٓا يف د١ٗ، ًَِٚشتٓا يف د١ٗ أػل٣.

آَلٙ ٔ ٌَاٖـ٠ ايتًؿام ي١ًٝ اَتشاْ٘، َٚاملجاٍ اٯػل يقيو ٖٛ سني أَٓع ٚيـٟ 

ٔٸل ي٬َتشإ; أٟ هأَٓع٘ َٔ َتابع١ ؾًِٝ قبٸق يـٜ٘. ؾ٬  مب٬م١َ سذلت٘; يٝـكي ٚو

ًو إٔ ٖقا ايعٌُ هٝنعذ٘ نجريّا; ٭ْ٘ كايـ يلغبت٘ ايقات١ٝ. ٚإفا فٖب إىل سذلت٘ 

ٛٸؽ يٞ ايعٌُ  قـ ٌٜتهٞ أباٙ يف ْؿو٘، ًَٜٚٛ٘ أيـ َل٠. ؾؿٞ ٖقا املجاٍ َا ايقٟ ه

إْ٘ ٚدٛؿ َعًَٛات ٚأؿي١ أؿكنٗا أْا، ٚقـ غابت عٓ٘. ٚعًٝ٘ ٫  ع٢ً ػ٬ف كغب١ ٚيـٟ؟

َٓاْ َٔ إٔ أؾرتض أّٜٔا أْ٘ يٛ عًِ بٗا يف سا٫ت٘ املجاي١ٝ يهإ قلاكٙ نكلاكٟ ايقٟ 

ؾلٓت٘ عًٝ٘ متاَّا، يهٓ٘ سايّٝا ٫ ميتًو ٖقٙ املعًَٛات. يعٌ أبلم َا ميهٔ إٔ ٜكاٍ 

ٛ إٔ ا٭ٚىل ٫ تِب يف ًَِش١ املل٤ ؿا٥ُّا، ٖ «املًِش١»ٚ «ايلغبات»بني  يتؿلٜليف ا

ؾٗٞ املعاؿٍ ايـا٥ِ يًًُِش١ ؾكط بايٓوب١ إىل اٱْوإ املجايٞ ايقٟ ٜـكى نٌ َا ٜٓتر 

ٜأتٞ  «ايلغبات»عٔ عًُ٘. ٚأّٜٔا ميهٔ إٔ ٜكاٍ يف ايتؿلٜل بني املؿلؿتني: إٕ اهتعُاٍ 

. ٚإٕ «ايلغبات طٛي١ ا٭َـ»ؾٗٞ  «املًِش١»، أَا «ايلغبات اٯ١ْٝ اينا١ً٥»يف إطاك 

ـٷ ;نٓت أكدٸض ايتعبري ا٭ٍٚ أّٜٔا. ٖقا  ٭ؿي١ ٫ فاٍ يبشجٗا ٖٓا، يهٔ ايجاْٞ دٝٸ

إٔ يـٜٓا كغباتٺ قِري٠ ا٭َـ ٚكغبات ط١ًٜٛ ا٭َـ. ؾُج٬ّ: يٛ قلٸك ايطبٝب قطع  ٜعين

بعٝـ. عٔٛ َٔ بـْٞ ؾلغِ إٔ قلاكٙ ٫ ٜلٚم يٞ أبـّا يهٓ٘ ميجٸٌ ًَِشيت يف ا٭َـ اي

 «ط١ًٜٛ ا٭َـ»إفّا ٚنأْٞ قـ ؾلقت ٖٓا بني ايلغبات ٚاملًِش١ بٛاهط١ َؿاِٖٝ 

بلغبات٘ أٚ  ِٸ. ٖٚٓا ْكٍٛ: إٕ اٱْوإ إفا أسبٸ ًؼِّا آػل ؾًٔ ٜٗت«ا٭َـ ٠قِري»ٚ

. ٚهلقا ْل٣ ايٛايـ َٓنعذّا «ًَِشت٘ َٚؿوـت٘»َهلٖٚات٘، بٌ عًٝ٘ إٔ ٜلاعٞ يف فيو 

ؾٝذربٙ ع٢ً ايقٖاب إىل ايػلؾ١، ست٢ ٚإٕ نإ فيو ٫ ٜلٚم ، بايتًؿام٫ٌْػاٍ ابٓ٘ 

ٝٸّا َٔ ايِبٝإ ٜؿعٌ فيو،  يًٛيـ. يهٔ ٖقا ايٛايـ ْؿو٘ ئ ٜٓنعر نجريّا يٛ كأ٣ ُب

ٕٸ سبٸ٘ يٛيـٙ أنرب بهجري َٔ سبٸ٘  كغِ نْٛ٘ عاملّا أّٜٔا بتؿاٌُٝ ا٭َٛك; ٚفيو ٭
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ٚيٛ إٔ ايٛيـ هأٍ أباٙ: ملافا  يِيب آػل; ٚعًٝ٘ هٝهٕٛ تِلؾ٘ أنجل قو٠ٛ َع ابٓ٘.

مل تٓنعر سني مسعت بؿ٬ٕ قـ كهب يف ا٫َتشإ، ٚمل تِلؾ يف ٚدٗ٘ ٚتٛبٸؼ٘، 

 نُا تؿعٌ َعٞ؟! ؾوٝهٕٛ كؿٸ ا٭ب: فيو ٭ْين أسبٸو أنجل َٓ٘.

ٖقا ٜعين أْين سني أسبٸ ٚيـٟ هأقوٛ عًٝ٘ ٚقواٚتٞ ٖقٙ ٫ تٌٌُ َٔ ٫ 

اؿب تٓبجل َٔ سلْ ايعاًل ع٢ً  ؾكوا٠ٚ ّا٘، أٚ َٔ أسب٘ أقٌ َٔ ٚيـٟ. إفأسبٸ

 ًَِش١ َعٌٛق٘. ٚمبا أْ٘ ٜبشح عٔ ٖقٙ املًِش١ هٝٔطل ٭ٕ ٜكوٛ عًٝ٘.
 

 ــــــ قطأٚ الهساِٗٛ ٔأمناطّا

تًو ايكوا٠ٚ اييت ٜهٕٛ ٌَٓ٪ٖا ايهلا١ٖٝ ابتـا٤ٶ;  أسـُٖا:ٖٚٞ ع٢ً ْٛعني: 

ٖٛ ايكوا٠ٚ اييت يٝوت ايهلا١ٖٝ َِـكٖا ا٭ٍٚ، بٌ بـأت َٔ اؿب، ثِ  ٚاٯػل:

ؼٛيت إىل ايهلا١ٖٝ; بوبب اؾٌٗ بايطبٝع١ اٱْوا١ْٝ. ٚيٝى أْٛاع ا٭ٍٚ ع املٓطبل 

ٛٸٍ اٱْوإ  ع٢ً اهتايني ٚأَجاي٘ ع غلض عجٓا، بٌ مٔ ٖٓا يف ُـؿ ؾِٗ نٝؿ١ٝ ؼ

٦ٌّٝا ع إىل قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ. ؾٗقا ايُٓط ايعاًل يٰػلٜٔ َٔ قوا٠ٚ اؿب ع ٦ًّٝا ؾ

ايجاْٞ ٖٛ َٛكؿ ابت٥٬ٓا ٖقٙ ا٭ٜاّ. ؾًٛ ؾلٓٓا أْين أسبهِ ؾٗقا ٜعين إٔ أسلْ ع٢ً 

َِاؿهِ، ٚيٝى ع٢ً كغباتهِ، ثِ سني أقوٛ عًٝهِ هتذابْٗٛين ٚتلؾٕٔٛ 

فيو. ؾُج٬ّ: سني أدرب ٚيـٟ ع٢ً ايقٖاب إىل ايػلؾ١ هٝكـ يف ٚدٗٞ، ٜٚلؾض يٛ 

٦ًّٝا ؾقيو يعذنٙ ؾكط، غري أْ٘ قـ  ـٹبٵْت يـٜ٘ ايكـك٠ ع٢ً فيو، يهٓ٘ يٛ مل ٜٴنا

ًٜعٓين يف ؿاػٌ ْؿو٘، مبع٢ٓ إٔ ايٌؼّ املكابٌ هٝبـٟ كؾٔ٘ ٚفابٗت٘ يٞ ع هٛا٤ 

ناْت فاب١ٗ دوـ١ٜ أٚ ف١ٖٝٓ أٚ ْؿو١ٝ ع ع٢ً ايلغِ َٔ سيب ي٘، ٚايتؿهري 

 مبًِشت٘.

ٞٸ إٔ اؽق أسـ ٖقٜٔ ايوبًٝني. ٚن٬ُٖا ؾإٕ ٦ًت إيػا٤ ٖقا ايِـاّ ؼتِ  عً

غا١ٜ يف ايِعٛب١ ٚايعول. ٚهأؼٌُ أْا ايعاًل ٌَكات َٔاعؿ١ َٚتاعب عـٜـ٠ إٕ 

، أٚ نُا ٜعرب «ايكـك٠ ا٫هتـ٫ي١ٝ»أقـَت ع٢ً فيو. ؾايوبٌٝ ا٭ٍٚ ٖٛ إٔ أؾعٸٌ 

ـٸّ يًُؼاطب ع املعٌٛم ع بلاٖني تكٓع٘«ايك٠ٛ املكٓع١»)كاهٌ(  ٟٸ، ؾأق بِٛاب عًُٞ.  ، يـ

ـٸ يٞ َٔ إعُاٍ قـكاتٞ املكٓع١، ؾإٕ لشت هتتٸشـ كغبات املعٌٛم َع  إفّا ٖٓا ٫ب



 

هـ 2543م ـ  3122 صيفوالعشرون ــ  ثالثــ السنة السادسة ــ العدد ال نصوص معاصرة  

 

ًَِشت٘; ٭ْ٘ اهتطاع إٔ ٜ٪َٔ بٞ، يهٔ ع١ًُٝ ا٫هتـ٫ٍ تبك٢ أَلّا ُعبّا يًػا١ٜ. 

ؾأُعب َا ميهٔ إٔ ميلٸ ب٘ اٱْوإ ٖٛ إقٓاع اؾاسـ بك١ٝٔ َا عرب ع١ًُٝ ايرب١ٖٓ، 

لٜـٙ َٔ عكٝـ٠ٺ َا. ٖٚقٙ أُعب ػلب١ ىٛٓٗا املل٤ يف ع٬قات٘ أٚ تؿٓٝـٙ ٚػ

ا٫دتُاع١ٝ. َٔ املُهٔ طبعّا إٔ ٌٜاكى ٖقٙ ايع١ًُٝ مج١ً َٔ ايعٓاُل ا٭ػل٣. يهٔ 

ايِعٛب١ تهُٔ أنجل ؾُٝا إفا نٓت يف ُـؿ إلام امل١ُٗ عٔ طلٜل ايكـك٠ 

ب(، أٚ هًبٓا فيو  ٕ )أ ا٫هتـ٫ي١ٝ مبؿلؿٖا. ؾًٛ اهتطعٓا بايرب١ٖٓ إقٓاع ًؼّ بأ

ؾإْٓا هٓهٕٛ بقيو قـ ألنْا ؾتشّا  ب(، ≠)أ مٓمٔ اعتكـ ب٘ هًؿّا، ٚأثبتٓا ي٘ بإٔ 

 نبريّا.

ٚٸ٫ّ إٔ ْربٖٔ ي٘  ٚتأهٝوّا عًٝ٘ إفا أكؿْا ؿَر ًَِش١ املعٌٛم َع كغبات٘ ؾعًٝٓا أ

ـٸ إٔ ٜتٛٓؾل يف  ع٢ً فيو، ا٭َل ايقٟ ٜتطًب ع ب٬ ًو ع عٓا٤ٶ نبريّا ع َٚٔ أدٌ فيو ٫ب

ايكـك٠  ٚاٯػل:املعًَٛات ايٛاهع١;  أسـُٖا:٠ ع٢ً محاه١ اؿب ع أَلإ: ٚايعاًل ع ع٬

اـاكق١ ع٢ً ايتؿهري. يهٔ ميهٔ إٔ ٫ تتٛؾل ٖقٙ ائلٚكٜات يف ايعاًل، بايلغِ 

َٔ ُبابت٘ ٖٚٝاَ٘. ٚؾكـإ ٖقٜٔ ايعِٓلٜٔ هٝكٛؿْٞ إىل ايؿٌٌ يف إقٓاع املعٌٛم 

ـٸٟ.بٛاهط١ ا٫هت  ـ٫ٍ، ٚبايتايٞ هٝبك٢ ٖٛ َتُوهّا مبٛقؿ٘ ٓ

َعٌٛقٞ; أٟ  «نٝإ»أَا ايوبٌٝ ايجاْٞ ع ٖٚٛ ُعبٷ نوابك٘ ع ؾٗٛ إٔ أغٝٸل يف 

أتوأيين »ٜؿِٗ ؾٝٗا ن٬َٞ ؿٕٚ اؿاد١ إىل ا٫هتـ٫ٍ. ٜكٍٛ ايٌاعل:  َلس١ًأْكً٘ إىل 

أْا ؾًٔ تـكى  ، َٚعٓاٙ: إْو إٕ مل تعٌل نُا عٌكت«عٔ ايعٌل؟ ؾهٔ َجًٞ ٚؼرتم

َع٢ٓ ايعٌل، ست٢ ٚإٕ بلٖٓت يو فيو أيـ َل٠، أَا إفا نٓت عاًكّا َجًٞ ؾًٔ 

ؼتاز إىل ؿيٌٝ أبـّا. ٚعًٝ٘ َا ؿَت مل تعٌل بعـ ؾًٔ هـٟ َعو ا٫هتـ٫ٍ ْؿعّا. ؾإٕ 

، ٫هتـ٫ٍ أٚ ايتػٝري يف ايهٝإ عنٓت أْا ايعاًل ٫ أدٝـ ٚاسـّا َٔ ٖقٜٔ ا٭َلٜٔ ع ا

َلس١ً اؿب، باسجّا عٔ ًَِشتهِ، ؿٕٚ إٔ أمتهٔ َٔ يف ٚتٞ َعهِ ٚبكٝت قوا

إثبات َٛكؿ املًِش١ عرب إسـ٣ ٖاتني ايٓاؾقتني، ؾوأبك٢ أقٛؿنِ غ٬ف كغباتهِ 

قّا يـٜهِ أبـّا. ؾإٕ ناْت يـٜهِ ايكـك٠ ٚا٫هتطاع١ مشا٫ّ ٚدٓٛبّا. ٖٚقا يٝى قبٻ

ٍ عادنٜٔ عٔ ايِـاّ َع ٚقؿتِ يف ٚدٗٞ، ٚكؾٔتِ قلاكٟ. ؾكـ ٜهٕٛ ا٭طؿا

ًو ع ٜوتطٝع  ا٭بٜٛٔ، يهٔ ٖقا املؿّٗٛ ٫ ِٜـم ع٢ً ًعب بأنًُ٘. ؾايٌعب ع ب٬
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فاب١ٗ ًؼّ ٚاسـ. ؾإفا ؾلٓٓا أْ٘ ايٌؼّ ايطاَض إىل تػٝري ًعب ٜٓطًل َٔ َبـأ 

ٙ قوا٠ٚ اؿب هتتشٍٛ بـٚكٖا تـكهّٝا إىل قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ. ٚايٌعب َٔ ٚد١ٗ ْعل

ٜٚض ٚا٫َتجاٍ املباًل. ُٚاسب ٖقا ايٓٛع َٔ ايتؿهري ئ ًٜكٞ ايًّٛ ع غري قابٌ يًرت

َّٜٛا ع ع٢ً ْؿو٘، ؾٗٛ نايقٟ دٌٗ غبا٤ٙ، ٚمل ٜعًِ بإٔ ايلقّ َوتشٌٝ ع٢ً ايكٓط١، 

ٚئ تتعًُ٘ أبـّا. ٚهلقا أًلْا يف َطًع ايبشح إىل إٔ قوا٠ٚ اؿب املِاسب١ يًذٌٗ 

هلا١ٖٝ. ٚيف ٖقا املجاٍ هٌٗ ٖقا ايٌؼّ بايٛقا٥ع ايبٌل١ٜ هتتشٍٛ إىل قوا٠ٚ اي

ٞٸ ع٢ً ايلقّ، أٟ ٖٛ anatomyبٛاقع تلنٝب١ ) ( ايكط١، ٚطبٝع١ دوُٗا ايعِ

هٌٗ سكٝك١ َٔ سكا٥ل عامل ايكطط، ٚبايتايٞ هٝػٔب ع٢ً قطت٘، ؿٕٚ ا٫يتؿات إىل 

 ايكط١ عٔ ايلقّ. نْٛ٘ ٫ ٜعًِ بعذنٛ; ٖ فْب٘ نْٛٗا غري َقْب١ أبـّا، ٚإٔ ايقْب

ٖٓاى ايعـٜـ َٔ ايٌٛاٖـ ايتاكى١ٝ اييت تلٟٚ يٓا قِّ ا٭ًؼاْ ايقٜٔ 

بـأٚا َٔ ْكط١ سب اٱْوإ، ٚمل ٜهرتثٛا بلغبات٘، بٌ عهؿٛا ع٢ً ؼكٝل 

َِاؿ٘، يهِٓٗ سني بًػٛا سٝٸن ايتٓؿٝق مل ٜتُهٓٛا َٔ إقٓاع املكابٌ مبًِشت٘، ٫ 

ٛٸ ٍ يف ايهٝإ ٚايقات. ٚبايتايٞ عٔ طلٜل قـك٠ ا٫هتـ٫ٍ، ٫ٚ عٔ طلٜل إهاؿ ايتش

َاكهٛا ايعٓـ ٚايكو٠ٛ َع ايٓاي. ٖٚقٙ ايكوا٠ٚ يف امللس١ً اؿاي١ٝ ٖٞ قوا٠ٚ سبٸ، 

ايٓاي بايها٥ٓات  ٖ٪٤٫يهٔ اـطاب بعـ ٚقٛع اجملاب١ٗ ٚايتِاؿّ ُاك ِٜـ 

ايًع١ٓٝ، اييت د٦ٓا َٔ أدٌ ؼكٝل ُاؿٗا، يهٓٗا متلٸؿت عًٝٓا، َٚٓعتٓا عٔ فيو. 

ٖ٪٤٫، أٚ  «ْطؿ١»وتُل اـطاب اؾـٜـ ست٢ ٌِٜ إىل ايتٌهٝو يف ٖهقا ٜ

ٖ٪٤٫  ٟٚهٝعرت ....; أٟ إَا إٔ ٜهٕٛ ػبح ايولٜل٠، أٚ ؾعٌ ايـهٝو١، أٚ«يكُتِٗ»

ا٭ؾلاؿ ٚتطلأ ع٢ً قًٛبِٗ قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ سني ٜٛادٕٗٛ سكٝك١ إٔ ايٓاي يٝوٛا 

ايّٝٛ ا٭ٍٚ مٛ ايكوا٠ٚ  نُا ناْٛا ِٖ ٜتُٓٸٕٛ، مبع٢ٓ إٔ اؿب ايقٟ قاؿِٖ يف

ٛٸٍ إىل ؿا٥ل٠ ايهلا١ٖٝ، َٚٓٗا إىل إعُاٍ ايعٓـ ٚايكو٠ٛ; أٟ هٝوعٕٛ يف إكغاّ  ؼ

ايٓاي ع٢ً ايوري ٚؾل َا ٜلمسٕٛ هلِ، ا٭َل ايقٟ ٫بـ عًٝٓا َٔ ا٫ٖتُاّ ب٘ دٝـّا. 

 طبعّا يٝى ٭ْٓا هٓهٕٛ يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ ك٩ها٤ يف ايـٍٚ، بٌ املوأي١ تلتبط أّٜٔا

بع٬قاتٓا َع ا٭٫ٚؿ ٚاينٚد١ ٚا٭ُـقا٤ ٚايتًُٝق ٚا٭هتاف ٚنٌ َٔ ْتعاٌَ َع٘ ػ٬ٍ 

ٞٸ ايتوًٓض بٗقٙ  سٝاتٓا اي١َٝٛٝ. ؾشني أكّٚ اُطشابو ع سبٸّا ؾٝو ع إىل طلٜكٞ ٜتعني عً
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ايوبٌ; أٟ ايكـك٠ ع٢ً ا٫هتـ٫ٍ; أٚ ايتػٝري يف ايهٝإ ٚايرتنٝب١، ٚإ٫ ؾإْو ئ 

ـٸْٞ مبذلؿ متٓهٓو َٔ فيو. ٖٚقا ين إ٫ إفا عتتب ـٸٟ، ٚهتِ نٓت عادنّا عٔ ُ

ايِـاّ هٝكًٌٓ يف ؿاػًٞ سبٸٞ ع كٜٚـّا كٜٚـّا ع ٜٚنٜـ َٔ بػٔا٥ٞ. ٚمبلٚك اينَٔ 

ٛٸٍ  ٌٸ ايبٌل. ٖٚقا ٚاقع ًٗـٙ ايتاكٜؽ َلاكّا ٚتهلاكّا. ؾًطاملا ؼ هأنٕٛ ناكّٖا يه

ـٸٜٔ قوٓني»إىل  «املًِشٕٛ احملوٕٓٛ» ك ا٭ٜاّ; بوبب دًِٗٗ بتؿاٌُٝ مبلٚ «َوتب

ٛٸٍ َٔ  ـٸ قؤ»ايٛاقع اٱْواْٞ، أٚ ايتش ; ٭ٕ نٌ َٔ «َوتبـ ًلٜل»إىل  «َوتب

 ٬ٜقٞ َكا١َٚ َٔ اٯػلٜٔ هُٝت٧ً قًب٘ سكـّا عًِٝٗ.

يكـ فنلت يف َٓاهب١ هابك١ إٔ ٖقا املٛٓٛع َـكٚي يف عًِ ايٓؿى 

ايتاكٜؽ أّٜٔا ٜـٓيٌ ع٢ً ٚدٛؿٙ، يٛدٝا ا٫دتُاع١ٝ. نُا إٔ ٜٛهاايتذلٜيب، ؾلع ايو

أٟ ميهٔ إثبات٘ َٔ ػ٬ٍ املٓٗر ايتاكىٞ، أٚ عرب َٓٗر ايعًّٛ ايتذلٜيب اٱْوا١ْٝ; أٟ 

يٛدٝا ا٫دتُاع. ْٚوتٓتر مما ٢َٔ إٔ ٫ ػٝاك أَا اٱْوإ إ٫ إٔ ٜٛهاعٔ طلٜل ه

ٔ، ٜتوًٓض بأسـ ٖقٜٔ ايعِٓلٜٔ، أٚ نًُٝٗا، إف أكاؿ ػٓٸب ايِـاّ َع اٯػلٜ

ٚاهتذابتِٗ ملِاؿِٗ. ٚبعباك٠ أػل٣: إَا إٔ تهٕٛ ي٘ ايكـك٠ ع٢ً ايتأثري يف اٯػلٜٔ، 

ٍ ع٢ً ايكـكات ِّٜٛعؾٝػٝٸل يف نٝاِْٗ. ٚهلقا أًهاٍ ٚأهايٝب كتًؿ١، أٚ إٔ ٜبك٢ 

 ٖهقا ْٛعٷ َٔ قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ؟ هٝٓذضا٫هتـ٫ي١ٝ ٚايرباٖني. يهٔ ٌٖ 

ٌٸ َٔ ػ٬هلا ع٢ً ايكٔاٜا ا٭ػل٣. ؾإٕ طأ ٭ؽق ْاؾق٠ّ بٔأعٛؿ إىل َجاٍ ا٫

إٔ أ٫سغ ؿا٥ُّا ًَِشت٘ بايـكد١ ا٭ٚىل، ٚيٝى  يفًو  نٓت ؾع٬ّ قبٸّا يٛيـٟ ؾ٬

ٞٸ ع إٕ نٓت ُاؿقّا يف سبٸٞ  كغبات٘. يهٔ ٜبك٢ ٖٓاى أَلإ أّٜٔا، إف ٜتٛدٸب عً

أتٝكٔ متاَّا نٕٛ : إٔ ا٭ٚىلاملًِش١ ع إسلام ؾلٓٝتني:  ـاعٞيٛيـٟ سني أقوٛ عًٝ٘ ب

عًُٞ ٖقا ِٜبٸ يف ًَِشت٘. يهٔ َٔ أٜٔ د٦ت بٗقٙ ايؿل١ٝٓ؟ ٚػقٚا بعني ا٫عتباك 

ؾًُافا أقوٛ ع٢ً ٚيـٟ ٖٓا؟ ٭ْ٘ ٫ ٜـكى ٖقٙ املًِش١ ست٢  ،َجاٍ تٓعٝـ ا٭هٓإ

ٔٸ ايعاًل٠، ٫ٚبـ يٞ َٔ إدباكٙ ع٢ً فيو. إفّا نٝـ أمسض يٓؿوٞ إٔ أَاكي ٖهقا  ه

ٟٸ َٔ ٜكني عٔ طلٜل ايعًِ اٯؾاتٞ ايتذلٜـٟبين؟ باقو٠ٛ َع   ـيٌٝ َا سٌِ يـ

(objective ّٕٸ ع٢ً أ (، أٟ ايعًِ اؿاٌُ عٔ طلٜل إسـ٣ ؾلٚع ايطب، ايقٟ ْ

تٓعٝـ ا٭هٓإ ٓلٚكٟ يًطؿٌ. ٖٚقا ٖٛ َطًٛب َين، ٫ ايٝكني ا٭ْؿوٞ / ايقٖين 
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(subjectiveٌٜكني فاتٞ يف ؿاػٌ أؾهاكٟ اـا١ُ; ٭ٕ اي ٖٛٚ ،) ؼّ قـ ٜ٪َٔ يف

ـٸٖا َٔ ٜكٝٓ٘ ايقٖين. ٚعًٝ٘ ٫بـ َٔ ايٝكني ايتذلٜـٟ، املٌتٌُ  ؿاػً٘ غلاؾ١ َا، ٜٚع

ع٢ً ايـكاهات ايتذلٜـ١ٜ. ٚبعباك٠ أؿم: ايـكاهات املٓٗذ١ٝ; يهٞ تجبت يٓا ٚدٛؿ 

املًِش١ ؾع٬ّ. إفّا أٚىل ؾلٓٝاتٓا تكٔٞ بأْ٘ يٝى َٔ اؿل ا٫عتكاؿ باملًِش١ جمللؿ 

ـٸ إٔ ؽٔع ٱثباتات ع١ًُٝ ػلٜب١ٝ أّٜٔا ادتٗاؿٟ ٚإ٫ قـ أدرب  ،ايٌؼِٞ; بٌ ٫ب

ابين ع٢ً اهتعُاٍ ؾلًا٠ ا٭هٓإ يوٓٛات ط١ًٜٛ ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ يف فيو ؾا٥ـ٠ّ ي٘، بٌ 

 قـ تٔلٙ أّٜٔا، ٚهأنٕٛ كط٦ّا ط١ًٝ ٖقٙ املـ٠.

ٓاى َٚٔ ٖٓا تهٕٛ ؾلٓٝتٓا ا٭ٚىل أْ٘ ميهٔ ايكو٠ٛ ع٢ً احملبٛب إفا نإ ٖ

ؿيٌٝ عًُٞ ٜـعِ ايؿهل٠. أَا ايؿل١ٝٓ ايجا١ْٝ ؾٗٞ أْ٘ يٞ إعُاٍ ايكو٠ٛ يف ا٭َٛك 

اييت ٫ ٜ٪ثٸل ؾٝٗا عِٓل ايلغب١ يف ا٫َتجاٍ ع٢ً ايٓتا٥ر ٚاملعطٝات، ٖٚٛ َٔ قبٌٝ: َجاٍ 

ؾإٕ ْتٝذ١ ايعٌُ اٱهاب١ٝ قلم٠، هٛا٤ نإ ايطؿٌ كاغبّا  ،ايطؿٌ ٚؾلًا٠ ا٭هٓإ

أّ غآبّا عًٝ٘، أٟ هٛا٤ نإ ًانلّا ي٘ أّ َعرتّٓا عًٝ٘، ؾؿٞ يف ِْٝش١ أبٝ٘ 

ٚي٦و اجملربٕٚ أنًتا اؿايتني ايٓؿوٝتني ٜ٪ؿٟ ا٫َتجاٍ غلٓ٘ بايهاٌَ. بٌ ست٢ 

بايك٠ٛ ع٢ً تٓعٝـ أهٓاِْٗ هٝشٓككٕٛ ْتا٥ر إهاب١ٝ أّٜٔا. إ٫ إٔ ايٛظا٥ـ يٝى ؿا٥ُّا 

ع هتهٕٛ باؿاٌُ ْؿو٘؟ أٟ ٌٖ تتوا٣ٚ ع٢ً ٖقٙ ايٌان١ً. ؾٌٗ ْتا٥ر اي٠٬ِ ع َج٬ّ 

: ٜأتٞ أسـُٖاْتا٥ر املًِٞ ايلاغب ٚامللغِ َعّا؟ ٖٓا ْـكى إٔ ا٭َٛك ع٢ً منطني: 

: ٫ وٓكل ٖـؾ٘ إ٫ إفا نإ عٔ كغب١ ٚاٯػلبايٓتا٥ر، هٛا٤ نإ طٛعّا أّ نلا١ٖٝ; 

َٸ١ دـّا، ٖٚٞ أْ٘ ول  يٞ مماكه١ ٚطٛاع١ٝ. ٚعًٝ٘ ٜٓبػٞ يٞ ايتٓبٸ٘ إىل َوأي١ ٖا

ايكو٠ٛ إفا ناْت ْتا٥ر عٌُ ايطلف املكابٌ قلم٠، هٛا٤ نإ ٜ٪ؿٸٜ٘ عٔ كغب١ أّ 

نلا١ٖٝ، ٚعٔ سب أّ بػٔا٤. َٚعًّٛ إٔ ا٭عُاٍ يٝوت ٖهقا ؿا٥ُّا. ؾأٚي٦و ايقٜٔ 

تتذ٘ قوا٠ٚ سبِٗ مٛ ايهلا١ٖٝ ع كٜٚـّا كٜٚـّا ع ٫ ٜٗتُٕٛ ع بطبٝع١ اؿاٍ ع 

إِْٗ ٜلغُٕٛ ايٓاي ع٢ً أؿا٤ بعض ا٭ؾعاٍ، بنعِ ٚدٛؿ  بايؿلٓٝتني ايوابكتني، أٟ

املًِش١، إ٫ أْ٘ ٫ ٚدٛؿ يـيٌٝ ًَُٛي ٜ٪ٓنـ فيو. ثِ إِْٗ ٜلغُٕٛ ايٓاي يف َٛاكؿ ٫ 

 ؼٓكل ْتا٥ذٗا املطًٛب١ إ٫ إفا ناْت عٔ كغب١، بعٝـّا عٔ اٱدباك.

ّ بٗقا ٖٓا ٜتشتِ ع٢ً ايقٜٔ ٜلٜـٕٚ اٱبكا٤ ع٢ً قوا٠ٚ اؿب ا٫ٖتُا َٔ
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اؾاْب، ٚإٔ ٜلاعٛا يف قواٚتِٗ ع٢ً احملبٛب ٖاتني ايؿلٓٝتني يف ؼٌِٝ ايٝكني; أٟ 

ٚٸ٫ّ: ٜتٝكٕٓٛ  إٔ  ٚثاّْٝا:َٔ ُش١ تٌؼّٝ املًِش١، ٜٚتذٓبٕٛ ايٛقٛع يف اـطأ; أ

 .هربٚا ايطلف املكابٌ ع٢ً أَٛك تٓتر يف ساي١ اْعـاّ ايلغب١

ي١ًٝ اَتشاْ٘. ؾًٛ  مَٔ ٌَاٖـ٠ ايتًؿا َٓعْعٛؿ َل٠ أػل٣ إىل َجاٍ ايِيب ايقٟ 

ؿقٓكٓا ؾٝ٘ ٚدـْاٙ أبعـ سـٚؿّا َٔ َجاٍ ا٭هٓإ ٚايؿلًا٠; ٭ٕ ا٭ػري ْاؾعٷ ست٢ يف ساي١ 

سذل٠  اْعـاّ ايلغب١ ٚايلٓا. يهٓٓا سني ملّ ابٓٓا َٔ ايتًؿام، ْٚلغُ٘ ع٢ً ٬َم١َ

ا هٝعٍٝ ُلاعّا ؿاػًّٝا ايـكاه١ ؾإْٸٓا ئ مكل بائلٚك٠ ايٓتا٥ر امللد٠ٛ; ٭ْ٘ ٖٓ

ٜؿكـٙ ايرتنٝن املطًٛب يف ايتشٔري يًـكي بٌهٌ دٝـ. ٜٚـْٝٓا ٖقا املجاٍ َٔ ظاٖل٠ 

ـٸّ، ايقٟ ٫ وٓكل ايٓتا٥ر ع٢ً ايلغِ َٔ إعُاٍ ايكٗل ٚاٱدباك. ؾًٛ  ايُٓط ايجاْٞ املتك

شكل أْين أدربتو ع٢ً إقا١َ اي٠٬ِ أٚ ايِٝاّ بايك٠ٛ، َع ايتوًِٝ ع َبـ٥ّٝا ع بت

ايؿل١ٝٓ ا٭ٚىل، ٚإسلام املًِش١ بايـيٌٝ املًُٛي، إ٫ إٔ ٖقا ايٓٛع َٔ ا٭ؾعاٍ ٫ 

ٜهٕٛ فـّٜا ؿٕٚ سٍِٛ ايلغب١ ٚايلٓا. ٚعًٝ٘ ٫ ٜٓبػٞ يٓا إدباك اٯػلٜٔ ع٢ً أؿا٤ 

َجٌ ٖقٙ ا٭َٛك; ٭ْٓا إٕ َاكهٓا ايكو٠ٛ ٖٓا هٓهٕٛ قـ أدربْا املكابٌ ع٢ً ؾعٌ َا ٫ 

 تت٘ ؼككا١ٗ، ٚئ ٜهٕٛ ايؿعٌ ْاؾعّا ي٘ َٔ د١ٗ أػل٣. ؾ٬ كغبوب ٜٚلغب َٔ د

أسلمت. ٖٚقا َا ٫ ٜلاعٝ٘ أٚي٦و ايقٜٔ تتشٍٛ قوا٠ٚ اؿب  ًَِشت٘يف ايٛاقع، ٫ٚ 

 عٓـِٖ إىل قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ.

ط١ ٚاسـ٠ قًٓا: إْ٘ ٫بـ َٔ تكـِٜ ايـيٌٝ كإفا أكؿْا ؿَر ٖقٜٔ املٛٓٛعني يف ْ

َٔ  «َٓٗذّٝا»ًش١ َٔ د١ٗ، نُا ٫بـ إٔ ٜهٕٛ ٖقا ايـيٌٝ املًُٛي ع٢ً سٔٛك املِ

ـٸ إٔ ْكٍٛ: إٕ ايـيٌٝ املٓٗذٞ يف قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ  د١ٗ أػل٣. ٚٚؾكّا هلقٜٔ ا٭َلٜٔ ٫ب

يٝى يف قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ ؿيٌٝ ميهٔ  :ٚبعباك٠ أػل٣ .«يٛدٜٜٞٛـا٭»اهتبـٍ بايـيٌٝ 

ٜـٜٛيٛدٝيت ٖٞ ٖقٙ إفّا ؾعًٝو ايتوًِٝ أ(، أٟ مبا إٔ methodإثبات٘ مبٓٗر ايبشح )

 بٗا.
 

 ــــــ تٍافس قطأٚ الهساِٗٛ وع اذتسٖٛ ٔالعدالٛ

يف ايكوِ ايجايح َٔ عجٓا بإٔ قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ بٓٛعٝٗا ع هٛا٤ اييت ْقنِّل 
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ٛٸيت إىل  ،ناْت َٓق ايبـا١ٜ قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ أّ تًو اييت بـأت قوا٠ٚ سبٸ ثِ ؼ

ٌٸ َٔ نلا١ٖٝ ع ع٢ً تٓاؾل ؿا . ٚبعباك٠ أػل٣: إٕ يكوا٠ٚ «ايعـاي١»ٚ «اؿل١ٜ»٥ِ َع ن

ايهلا١ٖٝ به٬ ْٛعٝٗا عٛاقب ٚػ١ُٝ يًػا١ٜ، إ٫ إٔ عٛاقب ايٓٛع ايجاْٞ أنجل 

ـٸ املكابٌ عٔ مماكه١ ايعٓـ، ٚفيو  ٚػا١َ; ٭ْ٘ قـ ٜهٕٛ باٱَهإ يف ايٓٛع ا٭ٍٚ ُ

وذٔ ٜبك٢ قاؾعّا ع٢ً ٖتًلٜت٘، سني ٜهٕٛ ٖتًل يف اي :ساي١ تػًبٓا عًٝ٘. ؾُج٬ّ يف

ـٸاّ ايوذني ع٢ً  يهٓ٘ ٫ ميتًو ايكـك٠ ع٢ً مماكه١ ايعٓـ، ٖٚهقا ٫ ٜك٣ٛ ُ

إىل ايُٓط  ١ايعٓـ أبـّا. ٚعًٝ٘ مث١ هبٌٝ يف كؿع املكابٌ عٔ مماكه١ ايعٓـ. أَا بايٓوب

ايجاْٞ َٔ قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ ؾكـ ٜبك٢ ايٌؼّ َِلٸّا ع٢ً كأٜ٘ ست٢ ايٓٗا١ٜ; ٭ٕ 

َٔ اؿب، ٚبايتايٞ ئ ٜتؼ٢ً عٔ ٚاقع٘ أبـّا. ٚبعباك٠ أػل٣: مٔ  يهلا١ٖٝ عٓـٙ ْابع١ا

ـٸّا ػلٜـ ٖقا ايٌؼّ عٔ  يف ٖقا ايُٓط أَاّ ساي١ فات١ٝ ْؿوا١ْٝ، ٚيقا َٔ ايِعب د

 ؿٚاػً٘ ٚفاتٝات٘، قٝاهّا بتذلٜـٙ عٔ قـكات٘ املاؿ١ٜ اـاكد١ٝ.

ع يهلا١ٖٝ ٚاؿل١ٜ; ٭ٕ نٌ إْوإ ٖٓا ٜتٔض يٓا ايتٓاؾل ايكا٥ِ بني قوا٠ٚ ا

ـٸ َٔ سلٜات٘ ب٬ َربٸك. ؾ٬ ؼـٜـ اؿل١ٜ  ٚبطبٝع١ تلنٝبت٘ ايٓؿو١ٝ ع ٫ وبٸق اؿ

َكبٍٛ يـٜٓا مٔ ايبٌل، ٫ٚ تٗـٜـٖا. ٫ٚبـ إٔ ْكٍٛ ع سوب ك١ٜ٩ دٕٛ هتٛاكخ ٌَٝ 

تشـٜـٖا إٕ قبٛيٓا باؿل١ٜ ٖٛ َٔ ايـكد١ ا٭ٚىل، أَا إفا قبًٓا َّٜٛا ب :ٚغريٙ ع

ؾوٝهٕٛ قبٛيٓا َٔ ايـكد١ ايجا١ْٝ. إفّا ؾرتنٝبتٓا ايٓؿوا١ْٝ فات طبٝع١ َتشلٸك٠. َٚٔ 

ٖقا املٓطل ؾإٕ ايٌؼّ ايقٟ واٍٚ إٔ مياكي َعٞ ايكوا٠ٚ; بقكٜع١ املًِش١، 

ـٸ َٔ س ٖٜٛٚت٬عب مبِريٟ نٝـ ٌٜا٤،   ٜيت بؿعً٘ ٖقا.لٸيف ايٛاقع و

ا٠ٚ ايهلا١ٖٝ ٚايعـاي١; ٭ْين سني أطايب ٜٚتٔض َع فيو أّٜٔا ايتٓاؾل بني قو

ـٸَ٘ ي٘، ؾكـ ٜٓربٟ أٚيـٟ بتٓعٝـ أهٓاْ٘ ؾٝطايبين بتعًٌٝ ٚهبب ًَُٛي يقيو، ٫ٚ  ق

يٞ قا٬ّ٥: أْا أّٜٔا ٫ أًَو ؿي٬ّٝ ع٢ً ٓلٚك٠ تٓعٝـ ا٭هٓإ. ٚعًٝ٘ اتلنا ع أْت ٚأَٞ 

َـعاُٖا. ؾُا ٖٛ ايـيٌٝ  ٢ًع ٖقا ايعٌُ إىل ا٭بـ. أٟ ٫ ميًو ا٭ب أٚ ا٫بٔ ايـيٌٝ ع

ع٢ً ٓلٚك٠ اَتجاٍ ا٫بٔ ٭بٝ٘؟ ٚملافا ٜهٕٛ ا٭ب ٖٛ املُتجٌ ملكٛي١ ابٓ٘؟ أيٝوت قاعـ٠ 

ايرتدٝض ب٬ َلدٸض تتعاكض َع أٌُ ايعـاي١؟ ؾإفا نإ ن٬َٞ ٚن٬َو ب٬ ؿيٌٝ 

 ؾًُافا أتبعو أٚ تتبعين؟
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 ـــــ وجاه آخس أنجس دقٛ

ـ َٔ اٱبوتُٛيٛدٝا، بإٔ تهٕٛ ق٠ٛ أٚ ٓعـ ( مبوت٣ٛ ٚاسx(ٚ )yإفا نإ )

ؿيٌٝ نٌ ٚاسـ َٓٗا مبوت٣ٛ اٯػل، أٚ إٔ ٜهٕٛ ن٬ُٖا َؿتكلّا إىل ايـيٌٝ َٔ 

أهاه٘، ؾؿٞ ٖقٙ اؿا٫ت ايج٬خ ٜهٕٛ اتباع أسـُٖا يٰػل تلدٝشّا ب٬ َلدض، أٟ 

 «y»، أٚ نإ «y»يف ساي١ اْعـاّ ا٭ؾ١ًٝٔ املعلؾ١ٝ يـ٣  «y»عتابعّا ي «x»هٛا٤ نإ 

ٟٸ تؿٛم ع٢ً ا٭ٍٚ. ٚتٌري مجٝع ْعلٜات ايعـاي١ املؼتًؿ١  «x»عتابعّا ي ٚا٭ػري ٫ ميًو أ

إىل إٔ ايرتدٝض ب٬ َلدض يٝى عـ٫ّ أبـّا. ٚعًٝ٘ ؾًٛ قاٍ يٞ أسـِٖ: اتبعين َٔ أدٌ 

ًَِشتو، اييت ػًٗٗا، ٫ٚ أًَو ؿي٬ّٝ ًَُٛهّا ع٢ً إثباتٗا، هأقٍٛ ي٘: اؾعٌ عهى 

ٞٸ فيو ، ٚاتبعين أْت. ؾإفا مل ٜهٔ ممهّٓا تكبٸٌ ايه٬ّ ب٬ إثبات ؾًُافا ٜٓبػٞ عً

ا٫ِْٝاع به٬َو؟ ٚإفا نإ ِٜض تكبٸً٘ ٖهقا ؾًِ ؾ٬ توُع ن٬َٞ ٚمتتجٌ 

، أٟ يٝى بإَهإ ن٬ «dilemma»أَلٟ؟ إٕ ٖقا ايربٖإ يف ايٛاقع فٚ سـٜٔ 

ٚنقا ايًٝربايٝني، غري قاؿكٜٔ  ،نٝنيٚإثبات٘. ٚعًٝ٘ أك٣ إٔ ا٫ًرتااؾاْبني تعًًٝ٘ 

ع٢ً مماكه١ قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ. ٚبعباك٠ أػل٣: إْٗا تتٓاؾ٢ نًّٝا َع ا٭هى ايٓعل١ٜ 

يٛد١ٝ، ٜٛهايه٬ّ املقٖبني. يهٔ ايػلٜب أْٓا ْل٣ ايبعض ٜلؾض ٖقٙ اؿكٝك١ ايو

ٛيت هٛا٤ أُشاب قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ ابتـا٤ٶ أّ أٚي٦و اييت ابتـأٚا بكوا٠ٚ اؿب ثِ ؼ

عٔ املػن٣، ٚتكـِٜ ايـيٌٝ، ٜلؾٕٔٛ  إىل نلا١ٖٝ; أٟ سني ٜطًب َِٓٗ اٱؾِاغ

ا٫هتذاب١. ٚإفا نٓا ٬ْسغ إٔ مجٝع ايـنتاتٛكٜني عرب ايتاكٜؽ ٫ ٜؿِشٕٛ إفا 

تهًُٛا ؾإٕ فيو يٝى ُـؾ١ أبـّا; ٭ٕ ٚٓٛغ ايه٬ّ ٜعلٸض املتهًِ يًٓكـ 

 يف ن٬َ٘; ػٓٸبّا يًٓكٛؿ اي٬فع١. ٚا٫هتؿواك. ٚعًٝ٘ واٍٚ ايـنتاتٛك اٱبٗاّ
 

 ــــــ باِعٛ الجىَ «ثٍاٟٗٛ»

ٌٸ َٔ ايعـاي١ ٚاؿل١ٜ، ٚمبا إٔ قوا٠ٚ  مبا إٔ قوا٠ٚ ايهلا١ٖٝ تتعاكض َع ن

إىل قوا٠ٚ نلا١ٖٝ، إفّا عًٝٓا إٔ ْبك٢ سقكٜٔ ؿا٥ُّا،  توتشٌٝاؿب يف أنجل سا٫تٗا 

 ْٓذلٸ ٚكا٤ اهتؼـاّ ايعٓـ َٔ أدٌ ؾ٬ منٌٝ إىل تكـٜى ايعٓـ ٚايكو٠ٛ َٔ د١ٗ، ٫ٚ

ٕٸ ايع١ًُ ـٸهات، ؾإ ايًذ٤ٛ إىل ايعٓـ يف ايـؾاع عٔ »ٖقٙ ا٭ٜاّ ٖٞ ثٓا١ٝ٥:  ايلا٥ذ١ املك

  .«ايًذ٤ٛ إىل ايتكـٜى يف تربٜل ايعٓـ»، ٚ«املكـهات



 

 

 ُ قسب الكسآُ بالكسآاملٍّج التفطريٙ ٔ

  الٍعسٖات ٌكدٔاملفًّٕ  حتمٗن
 

 ٌازيأالسٍذ هحوذ علً 

 ترجوح: ًظٍرج غالب

 

 ــــــ وكدوٛ

ٚ املٌرتى تتٝض ؾل١ُ نبري٠ يف ؾِٗ ع ايلٚاٜات فات املٛٓٛع ايٛاسـ أإٕ مج

ٜٛسٞ  ، ٚايتوًط ع٢ً مجٝع سٝجٝات٘. نُا تربم ًإٔ ايِـٚك ٚؿٚاعٝ٘. يلمباَٛٓٛعٗا

ٔ ٕ ايِـٚك ٜتبٝٻبعـ َعلؾ١ ًأ يهٔ ،ٕ املع٢ٓ ٜؿٝـ ايعُّٛ أٚ اٱط٬مايًؿغ بأظاٖل 

١ إىل ل َع٢ٓ اٯٜبايتايٞ ٜتػٝٻ، ٚظاٖل ايًؿغ ١ مل تهٔ يف ُـؿ بٝإ َا ٜٛسٞ ب٘إٔ اٯٜ

ـٸيًشهِ، مما ٜعين أايتكٝٝـ أٚ ايتؼِّٝ  َٔ ظاٖل  ْ٘ قـ ٜهٕٛ املع٢ٓ املوتٌ

إٓاؾ١ ٚ بعض، ايًؿغ غري ايقٟ ٜتٌُٛ إيٝ٘ سني ٚٓع ايكلا٥ٔ بعٔٗا إىل داْب

ٕ نٌ ٖقٙ ا٭بعاؿ تواعـ يف إبلام ٚاؿاٍ ايقٟ ُـكت ؾٝ٘ ايلٚا١ٜ; ٭ ًلٚط املكاّ

ًلٚط٘ ٚ ايِـٚكاٱملاّ ايـقٝل بٛاقع ٜهٌـ ٚ .املع٢ٓ اؿكٝكٞ ٚايـقٝل يًلٚا١ٜ

ٚ ن١ًُ أؾكـ تهٕٛ  ،املٛٓٛع١ٝ عٔ َعطٝات يف املع٢ٓ غري تًو اييت ٜهٌؿٗا ايًؿغ

ُٸ مج١ً اُط٬سّا ٛټ ثِٚ ايِـٚك يف مَٔ ايٓنٍٚ أ ّاػا اْوًؽ ايًؿغ َٔ ٚ ٍٚقع ٖقا ايتش

اي٤ٌٞ ايقٟ ٫ ميهٔ ايتٌُٛ إيٝ٘ عٓـ ايتٛقـ ع٢ً  ،قٝٛؿٙ يِٝبض اُط٬سا نًّٝا

  .ايًؿغ يٛسـٙ

ا٫كتباط بني ايلٚاٜات فات املٛٓٛع  ايٓهات اييت هب اٱًاك٠ إيٝٗاَٚٔ 
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، ٚهٛا٤ كٚاٖا ايٌٝع١ أٚ ايو١ٓ. َٚٔ طلم ُٚٛهلا، ٕٚ اػتًؿت َِاؿكٖا، ٚإايٛاسـ

، عٔ طلٜل ايلٚا٠ ايٌٝع١ ؼهٞ ايعُّٛ أٚ اٱط٬م إٔ تٌِ كٚا١ٜ ا٭َج١ً ع٢ً ٖقا:

 مبنٜـ َٔ ايتٛٓٝشاتِٻ١ِ أٚ َكٝٻـ٠، ٚك ،ايلٚا١ٜ يف نتب ايو١ٓ تًوتأتٞ ْؿى ٚ

، أٚ اٱط٬م إىل تكٝٝـ يف ؽِّٝ ب ايٌٝع١ إىلتكًب ايعُّٛ املؿّٗٛ يف نت اييت

عٔ ايٓيب  أٚ إٔ ٜهٕٛ َُٕٔٛ ايلٚا١ٜ قـ ٌُٚ ْك٬ّ .أٚ ايعهى نتب ايو١ٓ،

، ٚاْتكًت بعـ فيو إىل |عٔ ايٓيب ا٭نلّ قـ ْكٌ َؿ٬ِّ، ٚ|ا٭نلّ

 ايكٝٛؿٚ ؾًٝى َٔ ائلٚكٟ إٔ ٜلؿ ْؿى ا٫ُط٬غ ٚبٓؿى ايتٛٓٝشات ،اُط٬سات

كٚا عٓٛإ ايه٬ّ بِٛك٠ قـ نلٻ ^ٕ أٌٖ ايبٝت; ٭^يف كٚا١ٜ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت

  .َطًك١

هبل نإ َكـ١َ يبٝإ بعض ا٫ُط٬سات اييت ًُٚت إيٝٓا عٔ طلٜل أ١ُ٥  َا

. «لب ايكلإٓ بعٔ٘ ببعضٓ»ٖقٙ ايعباك٠:  ^. ؾكـ كٟٚ عٔ أٌٖ ايبٝت^أٌٖ ايبٝت

 ٕإٔ تؿوري ايكلإٓ بايكلآ ٕ؟ ٌٖكلإٓ بايكلآاملكِٛؿ َٔ ٓلب اي ٖٛ َا :ايو٪اٍٚ

َٸ بايتايٞ ِٜبشإ عٓٛاّْا، ٚايتؿوري املٛٓٛعٞ ٜٓـكدإ ُٓٔ ٖقا ا٫ُط٬غٚ ١ يًُق

 ؟ ٚايهؿل

ٕ أٚ ايتؿوري ٫ٚ َع٢ٓ يهٕٛ امللاؿ بٔلب ايكلإٓ تؿوري ايكلإٓ بايكلآ

ـٸ ٓلب ايكلإٓ بايكلآ ُِّٛاػ ،املٛٓٛعٞ َٸ١ ،ٕ َقََّٛاٚقـ ع إىل  بٌ ػاٚم املق

  .فيو ي٬ػت٬ف بًشاظ املٛٓٛع; ٚعٔ ايـٜٔ ػلٚدّاٚ اعتباكٙ نؿلّا

َا قٌٝ يف َعٓاٖا، ٫بـ ، ٚايعباك٠ تؿوريات ٖقْٙكـ ٚ ض إىل ؼًٌٝٚقبٌ ايتعلټ

ْكًت يف اجملاَٝع اييت ، ٚٚطلم ْكٌ تًو ايلٚاٜات ،َٔ علض املِاؿك اؿـٜج١ٝ

 .١نُا ايوٓٸ ،اؿـٜج١ٝ يًٌٝع١

بايتايٞ هٓبشح يف ايـٚاعٞ يػلض َٔ ٖقا َعلؾ١ أهباب ًٚإٔ ايِـٚك. ٚٚ ا

ؾٝقٖب ، ×كٚاٜات أٌٖ ايبٝتٚ َٔ ن٬ّ اييت دعًت ايبعض ٜأػق املٛٓٛع اْط٬قّا

ـٸٚ إىل محٌ ايلٚا١ٜ ع٢ً ايعُّٛ با٭هباب اييت ؿعت  حْا ايبشاٱط٬م، بٌ هُٝ

ِّ، ٚا٫ُط٬سات بعني ا٫عتباك، َٔ ؿٕٚ إٔ ٜأػق ايكٝٛؿ ٚايبعض غ بع١َُٝٛ كاغ ًٜ

ـٸ ،بعـ َٔ فيوايقٖاب أ إىل ،ايك١ٝٔ ايقٟ نإ ع ٚ ٕٚا تؿوري ايكلإٓ بايكلآسٝح ع
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َٓٗر ٚ بٌ ٖٛ أهًٛب ،ٕيف ؾِٗ ايكلآ ^أٌٖ ايبٝتٚ |ايٓيب ا٭نلّ أهًٛب

كغِ إٔ  ،َٔ أهايٝب ائلب ٚاسـّا ع إٔ هعًٛا نقيو ايتؿوري املٛٓٛعٞ، ٚعك٥٬ٞ

ِّ ، ٚتعاطِٝٗ اٱهابٞ ع٢ً ؼوِٝٓٗ ي٘ ^ؿ٠ َٔ كٚاٜات أٌٖ ايبٝتيـٜٓا ًٛاٖـ َتع

ُٸ يو ايتعُِٝ يٝوتٓبطٛا أسهاَّاقـ اْطًكٛا َٔ فٚ َع٘!.   .١ٕ يف عًّٛ ايكلآػا

 ٕ يف أٚهاط ايكـَا٤ايؿِٗ املٓشلف يلٚاٜات ٓلب ايكلإٓ بايكلآ ٚ قـ هاؿ ٖقا

  ست٢ أْتر سلن١ كاؿٜهاي١ٝ يف ايتؿوري. ،أٌٖ اؿـٜح ػ٬ٍ ايكلٕ ايلابعٚ
 

 ـ زٔاٖات قسب الكسآُ ــــــأ

عٔ عُلٚ بٔ ، (ٖع230، ٫بٔ هعـ اينٖلٟ)َا دا٤ يف ايطبكات ايهرب٣ع 1

 |َا دًوٓا يف عٗـ كهٍٛ اهلل: »عٔ ٚيـٟ عُلٚ بٔ ايعاْ ،عٔ أبٝ٘ ،ًعٝب

 |ؾإفا ْاي عٓـ سذل كهٍٛ اهلل ، د٦ٓااٙ َّٜٛأَ فًى دًوٓ ًـ اغتباطّاٚنٓا أ

، ٚكهٍٛ اهلل ػًـ سذل ٜوُع ؾًُا كأٜٓاِٖ اعتنيٓاِٖ ،ٕٜرتادعٕٛ يف ايكلآ

، قـ عًِٝٗٚ ٢ستٸ ،ٜعلف فيو يف ٚدٗ٘ ،ؾؼلز عًٝٓا كهٍٛ اهلل َػٔبّا ن٬َِٗ،

ب ، ٚٓلبِٗ ايهتاباػت٬ؾِٗ ع٢ً أْبٝا٥ِٗ ،ت ا٭َِ قبًهِبٗقا ًٖٓ ؾكاٍ: أٟ قّٛ،

ِّ، ٕٚ مل ٜٓنٍ يتٔلبٛا بعٔ٘ ببعضبعٔ٘ ببعض. إٕ ايكلآ ، م بعٔ٘ بعّٔايهٔ ِٜ

ٞٸ، َٚا تٌاب٘ عًٝهِ ؾآَٓٛا ب٘، ثِ ايتؿت إؾاعًُٛا ب٘ ؾُا علؾتِ َٓ٘ إىل أػٞ ٚ ي

 .«ٓا أْؿوٓا إٔ ٫ ٜهٕٛ كآْا َعِٗؾػبط

ٕ فُٛع١ َٔ ، ٖٚٞ أهب ايرتنٝن ُٓٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع٢ً ايٓكط١ ايتاي١ٝ

، ٚناْٛا ٜتهًُٕٛ يف |ػًـ باب بٝت ايٓيب ا٭نلّ دايوني ايٓاي ناْٛا

ٕ ـ ٚطٝى ايه٬ّ ٚاؾـاٍ يـكد١ أاًت، ٚا٫عرتاضٚ ايلؿٚ ٕ بٌهٌ ؾٝ٘ ا٭ػقايكلآ

تًو  با ا٫ُْٔاّ إىلسٝح ػٓٻ ،ٚيـٟ عُلٚ بٔ ايعاْ قـ اهتشوٓا َٚـسا َٛقؿُٗا

قـ ظٗلت ، ٚقـ ػلز عًِٝٗ |ٕ ايٓيب، ٚمل ٌٜاكناٖا يف ايه٬ّ. ٚإاجملُٛع١

  .ايلٚا١ٜق٘ ايٌلٜؿ١ أَاك٠ عـّ ا٫كتٝاغ، ٚقاٍ هلِ:...ع٢ً ٬َ

عٔ عُلٚ بٔ  ع: بكًٌٝ َٔ ا٫ػت٬ف ع (ٖع241ع يف َوٓـ أمحـ بٔ سٓبٌ)2

ـٸعٝب بٔ عبـ اهلل بٔ قُـ بٔ عُلٚعٔ أبٝ٘ ً ،ًعٝب ٙ عبـ اهلل بٔ عُلٚ بٔ ، عٔ د
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 ،إمنا ًٖو َٔ نإ قبًهِ بٗقا :ؾكاٍ ،ٕٜٚتـاك٩ قَّٛا |: مسع ايٓيبايعاْ

ؾ٬  ،إمنا ْنٍ نتاب اهلل ِٜـم بعٔ٘ بعّٔا، ٚٓلبٛا نتاب اهلل بعٔ٘ ببعض

  .«ًُتِ َٓ٘ ؾكٛيٛا، َٚا دًٗتِ ؾهًٛٙ إىل عامل٘ؾُا ع ،بٛا بعٔ٘ ببعضتهقِّ

 ،عٔ ْؿى عُلٚ بٔ ًعٝب ع نقيو يف َوٓـ أمحـ بٔ سٓبٌ، عٔ طلٜل آػل:3

 كاٍؾ ،ايٓاي ٜتهًُٕٛ يف ايكـكٚ فات ّٜٛ |ػلز كهٍٛ اهلل: عٔ دـٙ ،عٔ أبٝ٘

يهِ تٔلبٕٛ نتاب اهلل ايلَإ َٔ ايػٔب: َا  ُا تؿكأ يف ٚدٗ٘ سبٸنأْٸهلِ، ٚ

  .بعٔ٘ ببعض؟! بٗقا ًٖو َٔ نإ قبًهِ

َا  أػٞ فًوّاٚ يكـ دًوت أْا :عٔ دـٙ ،عٔ عُلٚ بٔ ًعٝب ،ػلع ٚبوٓـ آ4

 |إفا ٌَٝؼ١ َٔ ُشاب١ كهٍٛ اهللٚ أػٞٚ أقبًت أْا ايٓعِ. لٕ يٞ ب٘ محأسبٸ أ

َٔ  ١ّٜ، ؾهلٖٓا إٔ ْطلم بِٝٓٗ، ؾذًوٓا سذل٠ إف فنلٚا آدًٛي عٓـ باب َٔ أبٛاب٘

 قـ امحلٸ ،َػٔبّا |ؾؼلز كهٍٛ اهلل ،ؾتُاكٚا ؾٝٗا ست٢ اكتؿعت أُٛاتِٗ ،ٕايكلآ

 ،ا٭َِ َٔ قبًهِبٗقا ًٖهت  ٜا قّٛ، ٬ّ، ٜٚكٍٛ: َٜٗلَِٝٗ بايرتاب ،ٚدٗ٘

ب ٕ مل ٜٓنٍ ٜهقِّ، ٚٓلب ايهتب بعٔٗا ببعض. إٕ ايكلآباػت٬ؾِٗ ع٢ً أْبٝا٥ِٗ

ِّ ،بعٔ٘ بعّٔا َا دًٗتِ َٓ٘ ، ٚؾُا علؾتِ َٓ٘ ؾاعًُٛا ب٘ ،م بعٔ٘ بعّٔابٌ ِٜ

 .«ٚٙ إىل عامل٘ؾلؿٸ

ؾكـ اتؿل عًٝٗا  ،ض ٖقٙ ايلٚا١ٜ ا٭ػري٠ عٔ ايوابك١ بًشاظ هٓـٖاٚ تلدٻ

ح فنلت إٔ سٝ ،أػل٣ بًشاظ َٛٓٛعٗا نُا أْٗا محًت أبعاؿّا ،َوًِٚ ايبؼاكٟ

تًو املٌٝؼ١ ناْت متاكٟ ٚػاؿٍ يف بعض آٜات ايكلإٓ، ٚناْٛا ٜٔلبٕٛ ايكلإٓ 

مما دعٌ ايٓيب  ،١ٜ أػل٣، ٚتهقٜب آ١ٜ بآٙيف قاٚي١ يلؿٸ ،بعٔ٘ ببعض

  .ايلٚا١ٜ:...ٜكٍٛ هلِ |ا٭نلّ

ٗا عٔ َوًِ ْكً ،فنل ابٔ نجري ٖقٙ ايلٚاٜات يف تؿوريٙ بأهاْٝـ أػل٣ٚ قـ 

إٔ كٚاٜات قلٜب١ يتًو ايوابك١ قـ ْكًت يف  ٌاك إىلنُا ٜٴ .ايٌٓٝابٛكٟ ٚايٓوا٥ٞ

 فاَٝع أساؿٜح أٌٖ ايو١ٓ َٔ طلم كتًؿ١ 

  نتاب احملاهٔ:يف (ٖع274ـ اهلل بٔ ػايـ ايربقٞ ايهٛيف)محـ بٔ أبٞ عبع أ5

ْ٘ أ ×عٔ اٱَاّ ايِاؿم ،كاهِ بٔ هًُٝإايعٔ  ،ايٓٔل بٔ هٜٛـ ، عٔٝ٘عٔ أب
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 .«مسعت أبٞ ٜكٍٛ: َا ٓلب ايلدٌ ايكلإٓ بعٔ٘ ببعض إ٫ نؿل» :قاٍ

قبًٞ ٚبعـٟ ٚ ن٬ّ  ٖقٙ ايلٚا١ٜ ؾكـاْٗا ٭ٟ تٛٓٝض أىلإامل٬سغ بايٓوب١ ٚ

بايهؿل. ٚايعاٖل ، ٚقلْت٘ ٕ بٌهٌ َطًلنُا أْٗا قـ طلست َوأي١ ٓلب ايكلآ

  .ٚآش١ ٫ يبى ؾٝٗا أٚ إبٗاّ ×ٕ يف عٗـ اٱَاّ ايِاؿمإٔ َوأي١ ٓلب ايكلآ

أت٢ أَري امل٪َٓني عًٞ  ٕ كد٬ّإ ( يف ايتٛسٝـ:ٖع381)َا ْكً٘ ايٌٝؽ ايِـٚم ع6

كاٍ ؾ ٍ: ٜا أَري امل٪َٓني، إْٸٞ ًههت يف نتاب اهلل املٓنٸٍ،ؾكا ×بٞ طايببٔ أ

ْٞ ٚدـت ايهتاب ؟ قاٍ: ٭ٍيف نتاب اهلل املٓنٻ ..ٚنٝـ ًههت. :×ي٘ عًٞ

ٕ نتاب اهلل ، ؾهٝـ ٫ أًو ؾٝ٘؟! ؾكاٍ عًٞ بٔ أبٞ طايب: إب بعٔ٘ بعّٔاٜهقِّ

ِّ  .تٓتؿع ب٘ يهٓو مل تلمم عك٬ّ، ٚب بعٔ٘ بعّٔا٫ ٜهقِّ، ٚم بعٔ٘ بعّٔايِٝ

ايكلآ١ْٝ بآٜات ايه٬ّ يف ٖقٙ ايلٚا١ٜ ٜـٚك سٍٛ قاٚي١ تهقٜب بعض اٯٜات ٚ

اييت ٚ ّاٖقٙ ايلٚا١ٜ املتكـ١َ تاكىٝٸ. ٚؿ يف نتاب اهللقاٚي١ ػًل ْٛع َٔ ايرتؿټ، ٚأػل٣

ٞٸ يف املٓابع اؿـٜج١ ْكًٗا متٸ ْٗا ، تعٗل أبعـ مَٔ ايربقَٞا ٜكاكب ١٦َ عاّ  بعـ َٔ

 .×١ عٔ اٱَاّ ايباقلع٢ً عهى َا دا٤ يف ايلٚا١ٜ ايوابك١ امللٜٚٸ

عنا عٌُ ٖ٪٤٫ ايقٜٔ  ×ٕ اٱَاّ عًٜٞـ يف ٖقٙ ايلٚا١ٜ أٚاي٤ٌٞ اؾـ 

، ٕهلِ ٫ٚ عكٌ ست٢ ٜؿُٗٛا ب٘ ايكلآ٫ عًِ  ٜٔلبٕٛ ايكلإٓ بايكلإٓ إىل نِْٛٗ

 ٖٚٓا ٜعٗل ٚآشّا. اٯػل٠ٚ ك١ يف نٌ أبعاؿ اؿٝا٠ ايـْٝاٜوتؿٝـٚا َٔ َعاكؾ٘ املتـؾِّٚ

 ايباقلٚ َٔ اٱَاّ عًٞ إ نٌٍّٓٝض ٓلب ايكلإٓ بني مَتؿوري أٚ تٛ ايؿلم يف طلٜك١

  .^ايِاؿمٚ

ايكلٜب١ املُٕٔٛ َٔ ، ٚايِـٚم يف َعاْٞ ا٭ػباك ؽايلٚا١ٜ اييت ْكًٗا ايٌٝع 7

: َا ٓلب كدٌ ايكلإٓ ×: قاٍ يٞ أبٞ×ايلٚا١ٜ اـاَو١ املل١ٜٚ عٔ اٱَاّ ايِاؿم

  .بعٔ٘ ببعض إ٫ نؿل

أهتافٙ قُـ بٔ اؿؤ بٔ ٚقـ ْكٌ ايٌٝؽ ايِـٚم يف ػتاّ ٖقٙ ايلٚا١ٜ عٔ 

 .بايتٛٓٝض يٝ٘ ٫سكّاَا هٓتطلم إ ايٛيٝـ

 ْك٬ّ املٓوٛب١ إىل ايوٝـ امللت٢ٔ، ،«احملهِ ٚاملتٌاب٘»َا دا٤ يف كهاي١  ع 8

ٕ ا٭١َ ، أ×عٔ اٱَاّ ايِاؿم، يف تؿوريٙ (ٖع342عٔ قُـ بٔ إبلاِٖٝ ايٓعُاْٞ)
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ْ٘ بني ؿيٌٝ املاؾٗا سني : إقاٍ، ٚ|اٱه١َٝ٬ قـ املؾت بعـ ٚؾا٠ ايٓيب ا٭نلّ

ْ٘ ، ٚاستذٛا باملٓوٛؾ ِٖٚ ٜعٕٓٛ إٔ ببعضٚفيو أِْٗ ٓلبٛا بعض ايكلآ» :قاٍ

ْٸ، ْٚ٘ احملهِ، ٚاستذٛا باملتٌاب٘ ِٖٚ ٜلٕٚ أايٓاهؽ ـٸكٕٚ أ استذٛا باـا ْ٘ ِٖٚ ٜك

بأٍٚ اٯ١ٜ، ٚتلنٛا ايوبب يف تأًٜٚٗا، ٚمل ٜٓعلٚا إىل َا ٜؿتض استذٛا ، ٚايعاّ

ٛا ؾًٔٓ ،ًٖ٘، ٚمل ٜعلؾٛا َٛاكؿٙ َِٚاؿكٙ; إف مل ٜأػقٚٙ َٔ أىل َا ىتُ٘يه٬ّ ٚإا

 . ٚأًٓٓٛا

َا ٓلب كدٌ  :×عٔ اٱَاّ ايِاؿم ،عٔ قاهِ بٔ هًُٝإ ع يف ايهايف:9

  .٫ نؿلايكلإٓ بعٔ٘ ببعض إ

عٔ  ،عٔ عُل بٔ هًُٝإ ،ايلٚا١ٜ يف تؿوري ايعٝاًٞ ٖقٙ ٚكؿت ْؿىع 10ٚ

  .بعض إ٫ نؿلب ٕ بعٔ٘: َا ٓلب كدٌ ايكلآ×قاٍ أبٞ: قاٍ ×اٱَاّ ايِاؿم

، ^َٚا ٬ٜسغ ع٢ً ٖقٙ اجملُٛع١ َٔ ايلٚاٜات املل١ٜٚ عٔ أٌٖ ايبٝت

ْٸٚ ، بٌ ع٢ً نإ ؾٝٗا َطًكّا إٔ ائلب ،’عٔ اٱَاَني ايِاؿقني بٌهٌ ػا

ا ٘، ع٢ً ايعهى مٓمٔ امللاؿ ََٓبٝٻغري بًشاظ ظاٖلٙ  ٖٛٚ ،ًهٌ اُط٬غ نًٞ

 سٝح قـ فنلت بعض ػُِٛٝات ٖقا ائلب املقَّٛ ،ٔ طلم أٌٖ ايو١ْٓكٌ َ

 .املعاؿٍ يًهؿلٚ
 

 ــــــ ب ـ ٔجّات ٌعس خمتمفٛ حٕه السٔاٖٛ

 ــــــ شاه ٍِاك وَ ٖتبٍاِا ٖٔكٕه بّا( اليت ٥، ٔالسابع )وَ الكسُ ـ الٍعسٖٛ الكدمي1ٛ

ٕ بآٜات ل بعض آٟ ايكلآْ٘ ؾوٻأ ببعضٕ بعٔ٘ إٕ امللاؿ بٔلب ايلدٌ ايكلآ

 ،ٚقـ ْكٌ ٖقا املع٢ٓ عٔ قُـ بٔ اؿؤ بٔ ايٛيٝـ أهتاف ايٌٝؽ ايطٛهٞ .أػل٣ َٓ٘

  .١ٜ أػل٣بآ١ٜ ايلدٌ يف تؿوري آٖٛ إٔ ػٝب : ل ايلٚا١ٜ بكٛيْ٘٘ ؾوٻ: إسني قاٍ

ِٻض ْؿى املع٢ٓ ايع١َ٬ اجملًوٞٚقـ كدٻ ٛٓٛع يف ملقا اِ٘ هل، يف ايباب ايقٟ ػ

 .ايبشاك

عٔ كأٜ٘ يف تًو  «ا٭ٍُٛ ا٭١ًُٝ»ٚقـ أعلب ايؿٝض ايهاًاْٞ يف نتاب٘ 

ٕ ٖقٙ ا٭ػباك تتٓاقض ٫ٚ ىؿ٢ أ :، ٚقاٍايلٚاٜات اييت محًت ْؿى املٛٓٛع
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 .بعٛاٖلٖا

ٚٴ ايكلإٓ بايكلإٓ ٕ تؿوري : إلٜٔ َٔ قاٍ بِلاس١ ٚٚٓٛغدـ َٔ بني املتأػِّٚقـ 

 ،ئ ٜهٕٛ ايتؿوري املٛٓٛعٞ َٔ ٖقا ايتِٓٝـ، ٕٚايكلإٓ بايكلآمنٛفز ئلب 

  .١ٜ بأػل٣ تتؿل ٚاٜاٖا يف املٛٓٛعإٔ ايتؿوري املٛٓٛعٞ ٜكّٛ بتؿوري آ ػُِّٛا

 

 ـ الٍعسٖٛ الجاٌٗٛ ــــــ2

ل ع٢ً ن٬ّ ايقٟ عًٖ: عًٞ أنرب ايػؿاكٟ، أَجاٍ ،كا٤ فُٛع١ٌ آمتجِّٖٚٞ 

، ٕ ن٬ّ ٖقا ا٭ػري قـ داْب ايِش١ يف إط٬ق٘: إٍقا، ٚقُـ بٔ اؿؤ ايٛيٝـ

ٖٛ إٔ ٜأػق ايلدٌ  عنُا ٜوتؿاؿ َٔ كٚاٜات أػل٣  عٕ بعٔ٘ ببعض : ٓلب ايكلآقاٍٚ

َع قطع ايٓعل عٔ ها٥ل  ،يف ْؿوٗا عاييت كمبا ٜٛاؾل ظاٖلٖا  ،ببعض اٯٜات املتٌاب١ٗ

ِّ، َٚقٖب٘ ايؿاهـ عاٯٜات  ، ل ؾٝٗإ ٜتـبٻًُٗا ؿٕٚ أ، ٚوٍ ها٥ل اٯٜات ع٢ً طبكٗاٜ٪

  .لٖا بوا٥ل اٯٜاتؿوِّٜٚ

تأٌٜٚ  ببعضيعٌ امللاؿ َٔ ائلب بعٔ٘ : ايؿٝض ايهاًاْٞ ٜكٍٛ ٚنتب

 .ٖـ٣ َٔ اهللٚ ٚ ْٛكَٔ ؿٕٚ مساع َٔ أًٖ٘ أ ،بعض َتٌابٗات٘

 

 ـ الٍعسٖٛ الجالجٛ ــــــ3

ببعض ٤ًٞ آػل  أُشاب ايٓعل١ٜ ايجايج١ ؾِٗ ٜلٕٚ إٔ ٓلب ايكلإٓ بعَٔ٘ا أ

ٚإهاؿ ا٫ػت٬ف بني  املؼا١ُُٚ امللا٤ٚ َٔ اؾـاٍ ٗٛ ٜعين ُٛكّاؾ غري تؿوري ايكلإٓ.

ْ٘ ؿع٠ٛ إهل١ٝ . نُا أتلب١ٝ اٱْوإ ٚؾل أهى إهل١ٝٚ ْنٍ هلـا١ٜآٜات ايكلإٓ. ؾايكلإٓ أ

دٌ ابتـاع ٗـف ايكلإٓ باؾـاٍ ٚائلب َٔ أقـ اهتٴع٢ً املعاكف ايوُا١ٜٚ. ٚ ي٬ْؿتاغ

 .ٕ ٜٓاقض بعٔ٘ بعّٔا، ٚإظٗاك إٔ آٟ ايكلآايتٓاقض

اٯًَٞ قٍٛ أُشاب ايٓعل١ٜ ا٭ٚىل بإٔ تؿوري ايكلإٓ بايكلإٓ دٛاؿٟ  ايٌٝؽ كؿٸ

ب ايكلإٓ ٕ غري ٓل: تؿوري ايكلإٓ بايكلإٓ بكٛيٖ٘ٛ ْٛع َٔ ٓلب ايكلإٓ بايكلآ

ايكلإٓ بايكلإٓ، أٟ ٓلب ايكلإٓ بايكلإٓ ي٘ َع٢ٓ َكاب١ً  ...بايكلإٓ ايقٟ فَت٘ ايلٚاٜات

 ْؿٞ ا٫كتباط بني ايٓاهؽ، ٚايتٓاهل بني َعاْٞ اٯٜاتٚ ْ٘ قاٚي١ ئلب ايٓعِإ
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نُا إٔ  ، ٚاملطًل ٚاملكٝـ.ايعاّٚ ايلابط بني اـاْ، ٚعًك١ ايتؼِّٝ، ٚاملٓوٛؾٚ

ْ٘ إػلاز ك اٯ١ٜ ٚفًٜٗا.. ٚنٌ ٖقا َٔ ًإٔ ٖـؾ٘ ْنع أٟ تٛاؾل بني ُـآٓلب ايكل

. اٯٜات ا٭ػل٣ٚ ا٫بتعاؿ بٗا عٔ أٟ ْٛع َٔ املٓاهب١ بٝٓٗا، ٚهٝاقٗا ا٭ًُٞاٯٜات َٔ 

ٌّ ٔٹ ٖٚٛ َٓٗاز ٓا لٙ ٚؾل فٚق٘ ٚٚؾل ٜؿوِّٚ ٕٚاسـ إٔ ٜأػق ايكلآ ٟٸ; ٭ْ٘ ٜوٝؼ ٭ٌٌَّ

ٌٸ .٘أٖٛا٥ ايقٟ ٜكّٛ ع٢ً ا٫عتكاؿ ايهاٌَ  ،ٕيكلإٓ بايكلآفيو ػ٬ف يتؿوري ا ٚن

ٕ ٜٓطًل ٚؾل ٕ هب أآات ٚاكتباط بٝٓٗا، ٚإٔ ؾِٗ ايكليف َعاْٞ اٯٜ بتٛادـ تٓاهل

 .ع١ًُٝٚ َباؿ٨ أ١ًُٝٚ أٍُٛ َٓطك١ٝ
 

 ــــــ الٍعسٖٛ املختازٚ

ٕ يتؿوري ايكلآ ٕ ٤ًٞ َػاٜل متاَّا٫ ٜٛدـ أؿ٢ْ ًو يف إٔ ٓلب ايكلإٓ بايكلآ

 ،إٜٔاغ َعاْٞ اٯٜات، ٚايقٟ َٛٓٛع٘ نٌـ ايوتاك عٔ امللاؿ اٱهلٞ ،ٕبايكلآ

 .َٔ اٯٜات ا٭ػل٣ ط٬قّااْ

ف ايـ١ٜٝٓ ت َٓ٘ نٌ ا٭طٝاٚقـ اهتؿاؿ إٕ َٓٗر تؿوري ايكلإٓ َٓٗر عك٥٬ٞ.

ـٻ (430ّ)غٛهطنييف ؾِٗ اـطاب اٱهلٞ. ؾٗقا ايكـٜى أ خ عٔ َٓٗذ٘ يف قـ ؼ

ِ ٚؾتض كَٛم ٕ ايطلٜل ايِشٝض يؿٗإ»: سٝح قاٍ ،ؾتض كَٛم ايهتاب املكـيٚ نٌـ

ل ٕ ٜهٕٛ ايهتاب املكـي َؿوِّتهٕٛ َٓ٘ ٚؾٝ٘، أٟ أايهتاب املكـي هب إٔ 

ٌٳؾٗٛ ٜل٣ إٔ ٜٴ . يقا«ْؿو٘  َٓ٘ ظن٤ آػل َٓ٘. ـ دن٤ٷه

ٟٸإٚقـ كأ٣   ،ٕ ٜٓطًل َٔ ؿاػٌ املنتَنت هب أ هبٝٓٛما ٖٛ اٯػل إٔ تأٌٜٚ أ

ػطْأ  تؿوريٙٚ ا٫عتُاؿ ع٢ً أهايٝب أٚ َٓاٖر ػاكد١ عٔ املنت يػلض ؾُٗ٘ إٔٚ

 .نبري

اٱه٬ّ لـ ايتاكٜؽ قـ محٌ منافز نجري٠ تًض ع٢ً ٓلٚك٠ اعتُاؿ ايتؿوري يف 

ّٸ ِٸقـ أكًـ يف أنجل َٔ َل٠ إىل أ ×ؾاٱَاّ عًٞ .ايـاػًٞ يًٓ  ٕ ؾِٗ اٯٜات ٜت

ٝٻ ري ايعـٜـ َٔ اٯٜات.قـ نإ فاى أهًٛب٘ يف تؿو. ٚبا٫عتُاؿ ع٢ً آٜات أػل٣ ٔ بٌ ب

ٜٓطل بعٔ٘ : ٚقاٍٚ ،|ايٓيب ا٭نلّٕ نإ أهًٛب إٔ تؿوري ايكلإٓ بايكلآ

 ، ٌٜٚٗـ بعٔ٘ ع٢ً بعض.ببعض
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ٕ ٚإ ٚيف ػطب١ أػل٣ َٔ اـطب اييت ْكًٗا ابٔ اؿـٜـ يف ْٗر ايب٬غ١:

ِّ   .م بعٔ٘ بعّٔاايهتاب ِٜ

٫ عًٝ٘ ؿيٌٝ ْاطل يٝى ٤ًٞ َٔ نتاب اهلل إ :×يف سـٜح عٔ اٱَاّ ايباقلٚ

  .ايٓايا ٫ ٜعًُ٘ مٓم ،عٔ اهلل يف نتاب٘

املٓكٛي١ ايتٛد٘ إىل قٝط ُـٚك ٖقٙ ايلٚاٜات  ؾإْ٘ َٔ ػ٬ٍَٚٔ د١ٗ أػل٣ 

ٕ ي٘ َع٢ٓ ، ٚإٔإؿكاى َع٢ٓ ٓلب ايكلإٓ بايكلآ ِٜبض ه٬ّٗ عٔ ايٓيب يف ٖقا ايٌإٔ

ؾكـ دا٤  ، ٚبِٛك٠ اٱط٬م.ؾأت٢ أٌٖ ايبٝت يٝأػقٚا املع٢ٓ بٌهٌ َِطًض ّا،ػاُ

 . ـاك٩ٕٚ يف ايكلإٓ; إف فنلٚا آ١ٜ َٔ ايكلإٓ ؾتُاكٚا ؾٝٗا; ٜتٕ: ٜرتادعٕٛ يف ايكلآؾٝ٘

اي١ َٔ ٕ نإ يػلض إهاؿ سبٌ فنلت بعض ايلٚاٜات إٔ ٓلب ايكلإٓ بايكلآ

  .ٜتهًُٕٛ يف ايكـك: ٕاؾـاٍ ٚايتٓاقض يف ايكلآ

ٝٻ يقا ، امللا٤، ٚايٓناع، ٕٚ يٝى ه٣ٛ اؾـاٍ ؾٝ٘لب ايكلإٓ بايكلإٓ ٓٔ أؾكـ تب

 .ايتٓاقض ؾٝ٘ مبكاب١ً آ١ٜ بآ١ٜ أػل٣ قاٚي١ إهاؿٚ

نإ قـ ٚ «.نلا١ٖ اؾـٍ يف ايكلإٓ»كٚاٜات ائلب ُٓٔ باب  ايعٝاًْٞكٌ 

. متشل ايـٜٔ، ْٚٗا ؼبط ايعٌُاـ١َِٛ; ؾإإٜانِ ٚ :×ابتـأ بلٚا١ٜ اٱَاّ ايباقل

  .بعـ َٔ ايوُا٤باٯ١ٜ ٜكع ؾٝٗا أٓنع ٝإٕ أسـنِ يٚ

ٕ ا٭ػري٠ أْ٘ مت اهتبـاٍ اُط٬غ ٓلب ايكلإٓ بايكلآٚامل٬سغ يف ايلٚا١ٜ 

ٖٚٞ  .ْ٘ ؿيٌٝ ع٢ً ايهؿل، ٚإاـ١َِٛ، ٚايتؼلٜب، ٚعنايٓنا ،بهًُات أػل٣

 .ٕٔ بٌهٌ ؿقٝل سكٝك١ ٓلب ايكلآكٚا١ٜ تبِّ

قـ دعًت ٓلب  |ٛي١ عٔ ايٓيب ا٭نلّٕ ايلٚا١ٜ املٓكأّٜٔا ٖٛ أٚامل٬سغ 

عٌ َع٢ٓ ائلب يف ٖقا ٜعين دكلإٓ بعٔ٘ يبعض. ٚايكلإٓ بايكلإٓ يف َكابٌ تِـٜل اي

نٌـ املعاْٞ يه٬ّ اـطاب ، ٚايتأٜٝـ ٜعينؾافا نإ ايتِـٜل  َكابٌ ايتِـٜل.

اؿ ه، أٟ إٕ ائلب ٫ ٜعين ه٣ٛ إاملكابٌ ايطلفٕ ائلب ٜهٕٛ ع٢ً ، ؾإاٱهلٞ

محـ بٔ كٚا١ٜ َوٓـ أـٙ ٖٚقا املع٢ٓ ٖٛ َا ت٪ِّ ايتٓاقض ٚايتٓاؾل بني اٯٜات ايكلآ١ْٝ.

  .بٛا بعٔ٘ بعّٔاؾ٬ تهقِّ :، اييت دا٤ ؾٝٗاسٓبٌ

إفا  :نُا قٌٝ ّ ع٢ً أهاي تهقٜب٘ ٚإهكاط سذت٘.ٕ ٜكٛؾٔلب ايكلإٓ بايكلآ
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; إف فٖب ٖٚقا َا ؾعً٘ بعِٔٗ اٯ١ٜ ؾاعلٖٓٛا ع٢ً ايعامل بايكلإٓ.مل تؿُٗٛا َع٢ٓ 

ٛٻ ،ٚعلض عًٝ٘ آٜتني ،َاّ عًٞاٱىل إ ُٻٔ َٔ ػ٬ٍ ظاٖلٖا أْٗا ك ي٘سٝح تِ  تتٔ

 ،ٕٚايلٜب١ يف َـ٣ ُـم ُٚش١ ايكلآ َٔ ايٌٓو مما مكع يف كٚع٘ ْٛعّا ،بٝٓٗا ّاتٓاقٔ

ب بعٔ٘ ٫ ٜهقِّ، ٕٚ نتاب اهلل يِٝـم بعٔ٘ بعّٔاإ :×ؾهإ دٛاب اٱَاّ عًٞ

  .تٓتؿع ب٘ يهٓو مل تلمم عك٬ّ، ٚبعّٔا

ايعكٌ ٚايتؿهري ايؿِٗ إىل غٝاب  ه٤ٛٚ ٚدٛؿ ٖقا ايٌو ×اٱَاّ عًٞ ؾكـ كؿٸ

 ايعك٬ْٞ ايلاًـ.

ايتؿوري املٛٓٛعٞ ٜٓطًل َٔ َبـأ نٌـ ٚ ٕيقا ؾإٕ تؿوري ايكلإٓ بايكلآ

َٔ اٱميإ  اْط٬قّا ،ىل ْؿى اٯٜات ايكلآ١ْٝ، با٫هتٓاؿ إاؿذاب عٔ َعاْٞ اٯٜات

ٌٸ ّابٓا٥ٝ ّاتلابط، ٚبٛدٛؿ ٚسـ٠ َٛٓٛع١ٝ يهٌ اٯٜات ايكلآ١ْٝ ايكلإٓ. بُٝٓا  يه

تلابط ٕ ٖٛ قاٚي١ إظٗاك ْٛع َٔ اي٫٬سعٓا إٔ ايػلض ا٭هاي ئلب ايكلإٓ بايكلآ

بني  ايبٕٛ ًاهعٷ، ٚبايتايٞ هشب َِـاقٝت٘ ٚسذٝت٘. ٕٚيف ايبٓا٤ املٛٓٛعٞ يًكلآ

ٌٸ أيك٢ ايوُع ٖٚٛ  َٔ ٚأ ٫ ميهٔ إٔ ىؿ٢ ع٢ً فٟ يبٸٚ ،ٚاسـ َُٓٗا ٖـف ن

 .ًٗٝـ

ٕٕؿوِّإفا اْطًل امل ،ْعِ ؿ ّا عًٝٗا، ثِ أكاٚعًُٝ ّا٫ ؿيٌٝ عكًٝ ل َٔ ؾلٓٝات أٚ َعا

هاػل٠ ٚقاٚي١  ،ٕ، ؾٗقا ْٛع َٔ ٓلب ايكلإٓ بايكلآإهكاطٗا ع٢ً اٯٜات ايكلآ١ْٝ

َٻ. ٕٚ مٛ اجملٍٗٛيوٛم ايكلآ اعتربت ، ٚت ايلٚاٜات ٖقا ايٓٛع َٔ ايتؿوريهلقا ف

ِْٗ ٓلبٛا إ: ل عٓ٘ ايوٝـ امللت٢ٔا عبٻٖٚٛ َ .نؿلّاٚ ّٕا يًكلآايتؿوري بايلأٟ ٓلب

ْٸ، ْٚ٘ ايٓاهؽ، ٚاستذٛا باملٓوٛؾ ِٖٚ ٜعٕٓٛ إٔ بعٔ٘ ببعضايكلآ  استذٛا باـا

ِّٚ   .ْ٘ ايعاّكٕٚ أِٖ ٜك

ُٻٚ ـٻيف اـتاّ ْتٛ ٕ ثت عٔ ٓلب ايكلإٓ بايكلآٌ إىل إٔ مجع ايلٚاٜات اييت ؼ

َع٢ٓ  يٓا، قـ نٌـ داْب ايبعضىل ، ٚأػق قت٣ٛ بعٔٗا إايٌٝع١ٚ يف نتب ايو١ٓ

ٕ ا٫ط٬ع نُا أ .هتعُا٫ت٘ بٓشٛ اٱط٬م ٚايعُّٛهبب ا نُا بٝٓت ،ٖقا ا٫ُط٬غ

ٚعٔ اؿاي١ اييت ؿعت إىل  ،ع٢ً مَإ ايِـٚك قـ أؾِض عٔ عًٌ ُـٚك ٖقٙ ايلٚاٜات

 .^أٌٖ ايبٝت يف عِلٚ أ هٛا٤ يف عِل ايٓيب ا٭نلّ ،ُـٚك ٖقٙ ايلٚاٜات
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 ;ايرتابط ايـاػًٞ املٛٓٛعٞٚ ا٫عتُاؿ ع٢ً ايبٓا٤ ايـاػًٜٞكتِل ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٚ

ٕ َٓٗر . ؾهُا إٔ تؿوري ايكلإٓ بايكلإٓ ٚسـٙع٢ً ايكلآ ،نٌـ املعاْٞٚ يتؿوري

ل ٜؿوِّ ،ايلٚاٜات بٓؿى املٓٗرٚ عك٥٬ٞ نقيو ٜؿرتض إٔ ٜهٕٛ ايتعاٌَ َع ا٭ساؿٜح

 . بعٔ٘ بعّٔا
 

 

 الهىاهص  
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ّٛٗ  اإلبداع يف ا٧دٖاُ ٔاملدازع الدٍٖ

َٗي يف اإلض٦ً   ٌعاً الك
 

 حسٍي خٌٍفرد. 

 

 ـــــــ متّٗد

ٖٛ َهاْت٘ َٔ ايٓاس١ٝ « اٱبـاع»املٛآٝع ايل٥ٝوٝٸ١ اييت ٌٜتٌُ عًٝٗا  سـأ

ٝٸ١( ٚايت ٝٸ١.ايكٝٳُٝٸ١ )ايـٜٓ كٝك١ تٴعترب ؿكاه١ اؿيف ٚ أكىٝٸ١ ٚبعض املـاكي اٱْواْ

ٝا٠ ايبٌلٜٸ١، َٓق إٔ ٌُ ٚإهاؿ ايُؿلٳْ يف تأكٜؽ ا٭ؿٜإ ٚع٢ً اَتـاؿ اؿَٛٓٛع ايع

ـكه١ ْٚٹش١ً َٛدٛؿ٠ ايّٝٛ، تٴعترب ايؿهلٜٸ١ ا٭ٚىل ست٢ آػل َشٳٌ ـاكي ٚايِّتٌٓهًت امل

ٙ املكاي١ ع. ٖٚقأٚهتًو ايـكاه١ ٚه١ًٝ يتٛٓٝض ٚبٝإ ق١ُٝ فيو املٛٓٛع بأبعاؿ ٚمٚاٜا 

ٞٸ )ايـٜينٸ( ٖٞ قاٚي١ داؿٸ٠ اييت ٖٞ ْتاز عح ؿاّ هٓتني  يف َٛٓٛع اٱبـاع ايكٝٳُ

ٞٸ ؿكا ٜٴلاؿ عٞ ٚاٱبـاع ُٓٔ ه١ َٛٓٛع ايعٌُ ٚايوؾٝٗا َٔ ػ٬ٍ ا٭هًٛب ايبشج

ٞٸ. ٚهٝوتٓـ أهاي ٖقا ايباٱ ٞٸ ٚايـٜينٸ ٚايتأكى شح ع٢ً َٛٓٛع اٱبـاع طاك املـْ

َٸا ا٭ ٞٸ. أ ٞٸ ٚايـٜينٸ َٔ َٓعاك ايـٜٔ اٱه٬َ هًٛب اييت متٸ تطبٝك٘ يف ٖقا ايبشح ايكٝٳُ

ُٹـُٕٔٛؾٗٛ أهًٛب املِاؿك ٚؼًٌٝ امل ع يف قوِ مج ، ٖٚٛ ا٭هًٛب ايقٟ اعتٴ

ٛٸ٠ َٔ ٖقا ايباملعًَٛات ٚؼًٌٝ ايِْٓٛ. ٚأ شح ؾٗٞ ايٍُٛٛ إىل َٸا ايٓتٝذ١ امللد

َٴُات١ ،ػنا١ْ علٜك١ ٚٚاهع١ ظًٓت َتٛاك١ٜ ، ايقٟ يف َٛٓٛع اٱبـاع ،يهٓٸٗا مل تٴِبض 

ُٸهٝنٜـ ايب ، تب ايوُا١ٜٚٝٸت٘ نجريّا يف ٖقٙ املكاي١ املوتٓـ٠ إىل ايهشح ؾٝ٘ َٔ أٖ

ٝٸ١ ٚايلٚاٜات يف ٗـ نايع ايكـِٜ ٚاؾـٜـ )أٟ ايتٛكا٠ ٚاٱلٌٝ(، ٚنقيو اٯٜات ايكلآْ

ٞٸ اؿٓٝـ، إٓاؾ١ إىل ا٫هتٌٗاؿ بايتٌبٝ ٠ ؼتًؿ١. ٚػـك اٱًاكٗات املايـٜٔ اٱه٬َ
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ٕٸ ناتب ٖقٙ املكاي١ هع٢ نٞ ٜهٕٛ عج٘ يًُ ذتُع ع٢ً أهاي املِاؿك املتٛٓؾل٠ إىل أ

ٞٸ إٓاؾ١ إىل م إىل احملاٚك امللادع املٛدٛؿ٠، ٚايتطلٸٚامل ؼتًؿ١ يٲبـاع ايـٜينٸ ٚايكٝٳُ

ٞٸ )ايـٜينٸ( يٲه٬ّ، ٚايقٟ تنؿاؿ أُٖٝٸ لض ٖقا ت٘ عٓـ عَلننٜٸ١ ايٓعاّ ايكٝٳُ

ا٭هًٛب َٔ املٓعاك ايـٜينٸ أٟ ا٭بعاؿ ايكٝٳُٝٸ١ )ايـٜٓٝٸ١( يٲبـاع. ٖقا، ٚقـ متٸ 

ُٸ١ ا٭ػل٣ يف ٖقٙ ااهتعلاض ايتأيٝؿات امل ِٸملكاي١، ٚعٗ ْعل٠  ح اؾلأ٠ اٱبـاعٝٸ١، ث

ُٸ١ َِٚـك ايٛ ِٸ اهتعلآ٘ بايتؿٌِٝ. بعـ فيو ايكلإٓ ايهلِٜ اـا سٞ، ٚايقٟ هٝت

ِٸ ع ٞٸ.هٝت  ح َها١ْ اٱبـاع يف ايٓعاّ ايكٝٳُ
 

 

 ـــــــ اذتاجٛ إىل العىن ٔاإلبداع

ُٸك١ يٓعاّ اـًٝك١هات املتٌري ايـكا تػٝريات َلٚكّا بايَٚٓق ايبـا١ٜ  ،ع

ٌري بٛٓٛغ إىل ١ ايعِٛك اييت عاًتٗا ايبٌل١ٜ، تٚايتطٛكات اييت سًِت ؾٝٗا طًٝ

ُٸ١ ٕٸ اهلل هبشاْ٘ ػًل ايعامل ع٢ً أهاي اؿل ،َوأي١ َٗ ن١ ٚايعٌُ ٚايتػٝري ٖٚٞ أ

ّٸٚايٌٓاط ٚايو ٕٸ َوري٠ ايتهاٌَ بٌهٌ عا  ،عٞ ٚتٓعِٝ ا٭َٛك، إٓاؾ١ إىل أ

ْٸ  ، عٝح إفاهىتٓـإ نقيو إىل تًو ا٭، توٚتهاٌَ املؼًٛقات بٌهٌ ػا

ٖا، عٔ ايعٌُ ٚايٌٓاط ؾإْٸٗا هتِٝب تٛٓقؿت مجٝع تًو املؼًٛقات، نبريٖا ُٚػري

ٝٸ١ٚهتٴشـخ تٛٓقؿّا نقيو ،ٚكٖا ٖقا ايٓعاّ بائلكبـ  .(1)، ٚػ٬ًّ يف َوريتٗا ايتهاًَ

ػٞ ي٘ إٔ ٜٓباملٝـإ املنؿسِ ٫  ْوإ أّٜٔا ٖٛ دن٤ َٔ ٖقا ايعامل. ٚيف ٖقاٚاٱ

ـٸ ي٘ ٭ْٸ٘ َٔ غري  ل٠;إٔ ٜهٕٛ ؾعٸا٫ّ يف اجملُٛع١ امُلبـع١ ٚامُلؿهِّ ٜهٕٛ عاط٬ّ، بٌ ٫ ب

امُلِٓـ ٚاملعكٍٛ إٔ ٜوتؿٝـ َٛدٛؿٷ َا َٔ ايٌٓاطات ٚايؿعايٝات اييت تكّٛ بٗا 

َٴو ػل٣ بُٝٓا ٫ ٜكّٛ ٖٛ بتكـِٜ أ١ٜاملٛدٛؿات ا٭ تؼـَّا يـ٣ ؾا٥ـ٠، أٚ ٜهٕٛ دٓـّٜا ٚ

ٕٸ ايٍُٛٛ إىل اٱلامات املعٜٓٛٸ١ ٚاملاؿٜٸ١ ٫ تهٕٛ َتٝوِّػلٜٔ. ْٚعًِ نقيو اٯ إ٫ٓ ل٠ أ

َٳٔ ٫ ٜعٌُ أٚ ٜتذٓٸب عب٤ ايع(2)َٔ ػ٬ٍ اؿلن١ ٚايعٌُ ٚايوعٞ ٌُ ؾإْٸ٘ . ٚنٌ 

ٕٸ ايـٜٔ اٱه٬َٞ اؿٓٝـيو ميبق ايقٟ تكّٛ  ،ٓع ْؿو٘ َٔ ايٍُٛٛ إىل ايهُاٍ. إ

ٚايقٟ تٌتٌُ قٛاعـٙ ع٢ً ا٫ستٝادات ٚاملل١ْٚ  ،تني يًؿطل٠قٛاْٝٓ٘ ع٢ً ا٭هاي امل
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ٝٸ١ يٲْوإ، ٜٴكٝٸِ  ِّ« ايعٌُ»ايؿطل١ٜ ٚايتهٜٛٓ ػ٬ؾّا يبعض ا٭ؿٜإ اييت ع  ٖٚٛ ٓ٘.ٜٚج

ٝٸ١ امُلؿلط١ ٚامُلتطلِّ ٚٸز يًلٖباْ ٌاط، ٫ٚ ٜكّٛ بـع٠ٛ أِْاكٙ إىل ايعٌُ ٚمماكه١ ايٓ ؾ١ عتل

ٝٸ١ أٚ ا٫ ٕٸ ع٢ً ٚ .(3)ٌْنٚا٤. ٚدا٤ يف أػباك ا٭١ُ٥: إٜٸانِ ٚايَهوٳٜٴذٝن ايلٖباْ ٭

ـٸ ي٘ َٔ مماكه١ ايع اٱْوإ إٔ ٜعٍٝ يف ٖقا ايعامل  :(4)ٌُ ٚإهاؿ ايُؿلٳْ ٚاٱبـاعؾ٬ ب

ُٳعٵٔلَؾ١ٹ ٌٴ بٹاِي ُٳ ٌٕ ٜٳعٵ ٌټ عٳاقٹ ٘ٴ ،ُن ُٵَك ٝٳعٵٔلضٴ سٴ ُٳلٴ َؾ َٻا اَ٭سٵ  .(5)َأ

ـٸّ. ٚٚكؿ يف كٚا١ٜ ا ٜهْٕٛٛ َٛاْع يف ٚيعاًَني ؿا٥ُّا َؾاؾ٤٬ٗ غري ا د٘ ايتك

اؾاًٖٕٛ ٚمل ٜٴعٝكٛا عٌُ ا٭ؾلاؿ ايعاًَني  ٍ: إفا ههتأْٸ٘ قا ×عٔ اٱَاّ ايِاؿم

 .(6)تًـ ايٓاي، ٚئ ىؾوتنٍٚ اـ٬ؾات

ٕٸ ايعٌُ ع١َ٬ َٔ  ،ايـٜٔ فػري٠ اٯػل٠ ×اٱَاّ عًٞ ٜعترب ٚنقيو ٚأ

ٕٸ أهاي ايتـٜٸٔ ٚايتك٣ٛ ٚايعٌُ ايِ. ٫ٚ ً(7)ع٬َات ايتـٜٸٔ ٚايتك٣ٛ شٝض ٖٛ ٓو يف أ

ِٸل ٚا٫بتعاؿ عٔ ايه ٝٸ١ٚايلوٌ ايتب ٕٸ ا٭ؿٜإ ٚاملـاكي اٱْواْ  ،ؾا١ٖٝ. ٚٚاقع اؿاٍ أ

ُٸ١ اٱه٬ّ ٕٸ ايعٌُ اؾٝٸـ ٚاملؿٝـ ٖٛ املكِٛؿ، ٚتٚػا ه١َٝ٬ ٌري ايجكاؾ١ اٱ، تعترب أ

ٕٸ إكاؿ٠ اٱْوإ ػ تبـٚ َوتش١ًٝ ممه١ٓ. يقيو ؾع٢ً اٱْوإ  عٌ َٔ ا٭ًٝا٤ اييتإىل أ

ٝٸات٘ ٚإبـاعات٘ ٛٳ بعنّ كاهؽ، ٚإٔ ٫ ٜوُض يًؼٛف  ،اٱميإ بطاقات٘ ٚإَهاْ ٚإٔ ىط

ٕٸ ايعٌُ ٜٴٔاعـ قـك٠ اٱْوإ بايوٝطل٠ ع٢ً فٖٓ٘;أٚ ايٌٓو  ٛٸ٠ ٌْاط٘  ،٭ ٚتنؿاؿ ق

ٞٸ َٚٔ ػ٬ٍ  ،ملكاي١هٓوع٢ يف ٖقٙ ا وع ؿا٥ل٠ قـكات٘ ٚإَهاْات٘. يقيوٚتتٸ ،اٱبـاع

ٝٸ١ ٚاٱؿاكٜٸ١،  ح َٛٓٛع إىل عبٝإ فيو َٔ َٓعاك ا٭ؿٜإ ٚبعض املـاكي اٱْواْ

ٕٸ ايٌعاك ا٭ ،ٚاٱبـاع ،ٚايعٌُ ،املهاهب ٞٸ َٔ مٚاٜا كتًؿ١. ْٚقٓنل ٖٓا بأ ًُ

ٝٸ١ تُٛٞ  يٲبـاع يف ْعاّ ايكٝٳِ ٖٛ ٕٸ ايجكاؾ١ ايـٜٓ ، ٚعـّ بايكٓاع١ يف ا٫هت٬ٗى»أ

ايعٌُ، ٚاييت  ؿٓهلٜٔ يفات املبـعني ٚامليهٞ توتُلٸ َعٜٓٛٸ ;(8)«ٌػيف ايـ ايكٓاع١

 بـع.تٴعترب ايعاٌَ املٓتر ٚاملؿٓهل ٚامل
 

 ــــــــ اإلبداع، تػسٖح املفًّٕ ٔتٕقٗح املٕقٕع

ُٸ١ يف سٝا٠  تٴُجٸٌ َوأي١ ايعٌُ ٚاٱبـاع أ٬ُّ َٔ ا٭ٍُٛ ا٭هاهٝٸ١ ٚا٭َٛك املٗ

ِٸايـ ، ايقٟ نإ ي٘اٱْوإ إف تـٚك  يف مجٝع ايعِٛك ٚاجملتُعات ايبٌل١ٜ; ٚك ا٭ٖ
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ٛٸٍ ع٢ً أهاي املهاهب ٚايعٌُ اؿٝا٠ اٱْواْٝٸ١ يف ٖقا ايعامل امل عذ١ً تػٝٸل ٚاملتش

ٛٸ املِاؿك اٱْواْٝٸ١ . ٫ٚ ؽؿ٢ أُٖٝٸ١ ايعٌُ ٚاٱبـاع َٔ َٓعاك (9)ٚايوعٞ ٚاٱْتاز ٚمس

ع٢ً أسـ  ٜإ ايوُاٜٚٸ١ ٚاملـاكي ايؿهلٜٸ١ٚا٭ؿ ايـٜٔ اٱه٬َٞ اؿٓٝـ ْٚعاّ ايكٝٳِ

ٔٵ ﴿ ، َجٌ:(10)ٖقا اـِْٛيف  ْنيت أنجل اٯٜات ُلاس١قـ َٓٸا، ٚ َٹ ِٵ  ٌٳَأُن ٛٳ َأْ ٖٴ

ٗٳا ِٵ ؾٹٝ ُٳلٳُن ٚٳاهٵتٳعٵ  (.61 )ٖٛؿ: ﴾اَ٭كٵٔض 

  ايٓاييف تؿوريٙ ي١ٰٜ اٯْؿ١ ايقنل: يكـ أَل اهلل، ×ٜٚكٍٛ اٱَاّ عًٞ

َٸٓٛا دن٤ّا  ;ايكٝاّ بتعُري ا٭كض ٚبٓا٥ٗا َٔ ػ٬ٍ اينكاع١ ٚا٭عُاٍ ا٭ػل٣ يهٞ ٜ٪

 .(11)مٓما وتادْٛ٘، ٚايعٍٝ يف كاس١ ٚطُأ١ْٓٝ

ٕٸ ايعٌُ ٚايوعٞ ُٖا ايعِٓلإ ا٭هاهٝٸإ يف٫ٚ ك ٝٸ١ ػًل اٱْوإ ٜب يف أ  عًُ

ٞٸ ٚايـٜينٸ ٚ ط١ًٝ سٝات٘. ّٸ يف ايٓعاّ ايكٝٳُ  اؿٝا٠ ايطٝٸب١ يٮ١ُ٥ ٚآضٷٖٚقا ا٭َل اهلا

ايقٜٔ ناْٛا ؿا٥ُّا  ،ٚطاملا نإ ا٭ؾلاؿ امُلبـعني يًػا١ٜ، ٚقـ متٸ ايتأنٝـ عًٝ٘.

ـٹي ُٓإ املع١ٌٝ يٰػلٜٔ، قأها ُٻ٢ رتَني، ٚنإ ايؿلؿ امُلب ع ٚايٓاؾع ٜٴو

ٌٴ ايٓٸاي َأ» :×بايؿآٌ، نُا قاٍ اٱَاّ عًٞ ٔٳ  .(12)«ٗٴِ يٹًٓٸايَْؿعٴأِؾ

ٕٸ َٛٓٛع ايتػٝريات ايتأكىٝٸ١ٖقا َٔ  ٚظٗٛك  ،د١ٗ، َٚٔ اؾ١ٗ ا٭ػل٣ ؾإ

سـخ تػٝريات ع٢ً َلٸ ايتأكٜؽ ٚايعِٛك ايبٌلٜٸ١، أ ،ٚبلٚم ايجكاؾات ،اؿٔاكات

ِٸ تًو ا٭سـاخ نبري٠ يف سٝا٠ ايبٌل. ٕٸ اؿلٚب تٴُجٸٌ أٖ ٚنًُٓا ناْت  .٫ٚ ًٓو يف أ

 نرب يف ٚاقع ا٭سـاخ.اؿلٚب أنجل قو٠ٛ ٚؿَٜٛٸ١ نإ هلا ا٭ثل ا٭

ٕٸ ا٭سـاخ ايهبري٠ ٖٞ اييت  ،بٝٸ١اؿلٚب ايًِٝ :َجٌ ،٫ٚ كٜب نقيو يف أ

ع  1095( ه١ٓ )200جل َٔ )أْٸٗا اهتُلٸت أنٚػُِّٛا  ،غٝٸلت َٔ ًهٌ ايعامل

ٝٸ (.1291 ـٳ َا ٜٴعلٳف بعِل اي١ٔٗٓ إٔ  إ٫ٓنيٚع٢ً ايلغِ َٔ اْـساك ا٭ٚكٚب  ،فيو أٚد

ٝٸ١اييت ناْت أهاي اؿ  .(13)ٔاك٠ ايػلب

ٝٸ١ ٚدّٗا  ٚقـ ٚاد٘ ا٭ٚكٚبٕٝٛ املوًُني ـٸّ يٛيف اؿلٚب ايًِٝب د٘، ؾٌاٖـٚا تك

ٕ  كتِٗ ايلاقٝع١. ٚػع٬ٍ تًعو ا٭سعـاخ    املوًُني ٚسٔا اؾٓعٛؿ ايِعًٝبٝٸٕٛ وِعًٕٛ     نعا

ـ  تب املوًُنيع٢ً ن اك، ؾهاْعت  ََِٚاؿكِٖ، َٚا بكٞ َٓٗا قؿٛظّا َِٚاّْا َٔ ايع

ايععقٟ أػععقت ايٓٗٔعع١ عٓعع٘    ،ب ابععٔ كٴًععـ ٚايععلامٟ ٚابععٔ هععٝٓا  بععا. ؾهتعع تٴلهٳععٌ إىل أٚكٚ
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لبٝٸني عععٔ طلٜععل تًععو   أٜععـٟ ايػعع ٔ َٛٓععٛعات ايؿًوععؿ١ ٚايطععبٸ، ٚقعععت يف    ايهععجري َعع 

ٞٸ ٚدٗعاؿ  ٌري إىل ايع، ايقٟ ْٜتاز اؿٔاك٠ اٱه١َٝ٬ اؿلٚب. ٌُٚٚ ٌُ ٚايوعٞ ايعًُ

ٓععٛؿ ايِععًٝبٝٸني، ؾتعععلٸف  اؾ جععابلتِٗ يف ايعًععِ، إىل ايػععلب بٛاهععط١ ٖعع٪٤٫ املوععًُني َٚ

جابل، اؿ ٚاٱْتاز ٚايعٌُ ٚايٌٓاط ٚايوعٞ املتًؿ١ يف ا٫قتِايػلبٝٸٕٛ ع٢ً َٛٓٛعات ك

  ٕ ِٸ تعلٸؾت تًعو ايبٴًعـا ٛٸعع١     ،ث عًع٢ ُأهعى املهاهعب َٚبعاؿ٨      ،َعٔ ػع٬ٍ ايٓتادعات املتٓ

جع١ عًع٢   ٙ، ؾكاَٛا ببٓا٤ سٔعاك٠ قٝٸُع١ سـٜ  ِـكٳَ ا٭عُاٍ ٚاٱبـاع ايقٟ نإ املوًُٕٛ

ٞٸ املٌعٗٛك ٚايعطعٛك ٚا    مللاٜعا ٚايؿعٛاْٝى   غلاك فيو. ؾا٭ق١ٌُ اؿلٜلٜٸ١ ٚايوذٸاؿ ايؿاكهع

أٚ  ،ايعيت ناْعت ًعشٝش١ يف أٚكٚبعا     ،ٓهل ٚايؿٛان٘ ايِعٝؿٝٸ١ ٚا٭ؿٜٚع١  ايندادٝٸ١ ٚايو

ٕ  تٴعترب َٔ ايهُايٝٸات، كادت نًٓٗا يف ايػلب ب ٝٸٛ  ٌهٌ هلٜع. ٚنإ ايتذعاك اٱٜطعاي

ٝٸ١ ا٫ ٝٸني يًشلب املقنٛك٠. ٖقاايؿاؼني ا٭ًُ قتِعاؿ يف  ، ٚقـ غٝٸلت اؿلٚب ايِعًٝب

ـٸ٠ طًٜٛع١. ٚععلف    كتِلّا عً، ٚايقٟ نإ َأٚكٚبا ٝٸعٕٛ    ٢ اينكاع١ ؾكعط ملع ايتذعاك ا٭ٚكٚب

ٝٸاغ ٜٓكًععٕٛ إىل ايػععلب ا٭ػبععاك ا٭هععطٛكٜٸ١ َععٔ ايٌععلم.    ،طلٜععل اؿلٜععل ٛٸيععٛا إىل هعع ٚؼ

اك ذٸع ٚف بع )َاكنٛ(، ناْٛا َٔ ُٓٔ ايتاملعل ،ًٚؼِٝٸ١ أسـ أؾلاؿٖا ،ؾعا١ً٥ )بٛيٛ(

ايعُعٌ ٚايوععٞ   املقنٛكٜٔ. ؾهاْت ٖـٜٸ١ ٖقٙ ايعا١ً٥ َٔ ايبًـإ اٱه١َٝ٬ إىل أٚكٚبعا  

ٝٸٓعععٛا يًػعععلب عععامل ا٭عُعععاٍ اؾـٜعععـ٠ املٛدعععٛؿ يف اؿٔعععاك٠   جعععابل،ٚايٌٓععاط امل  سٝعععح ب

 .(14)جابل اؾاؿٸملايػلبٝٸني إىل ايوعٞ اواكع١ ، ٚايقٟ نإ ايوبب يف َاٱه٬َٝٸ١

 هٓٓا اٱًاك٠ إىل أٍُٛ ايتػٝري اٱْواْٞ بايٌهٌ ايتايٞ:ٚمي
 

ّٗ ّٗٛالطسم الج٦ثٛ السٟٗط ّٗس يف اذتٗاٚ اإلٌطاٌ  ـــــــ ٛ لمتػ

أٟ ُٓعتُٗا ا٭ؿٜإ ٚا٭ْبٝا٤ ٚايعًُا٤ ٚأُشاب ايل اؿٔاك٠ ٚايجكاؾ١: سٝحع 1

 ٚايؿٓإْٛ.

كداٍ ايوٝاه١ ٚاؿٓهاّ ٚاملًٛى ٕ ُٓعُٗا ع ايتأكٜؽ ٚا٭سـاخ: ايًقا2

 ٚايؿاؼٕٛ.

 لٕٚ.ٓعِّعذا٥ب ٚايتػٝريات: ٚقـ ُٓعٗا املـكا٤ ٚاملبـعٕٛ ٚاملايع 3

ايعٌُ َواّٜٚا يًوعٞ ٚاؾٗـ ٚاهتؼـاّ ايطاق١ نإ  ،يقيو، ٚع٢ً َلٸ ايتأكٜؽ
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ٟٸَٔ أدٌ ٖـف ٚاسـ ْٚتٝذ١ ق ٟٸ ،ـٸؿ٠، قـ تهٕٛ بٌهٌ ٜـٚ أٚ  ،أٚ ؾهل

 .(15)َٔ نًُٝٗا َعّا، إٓاؾ١ إىل ا٫هتعا١ْ بايٛها٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝٸ١ بٺَلٖن

ٕٸ َكٝاي فيو ٖٛ اين  .(16)َٔٚنإ ايبعض اٯػل ٜعترب أ

 

 ضكساط اذتهٗي ـــــــ

ٕٸ ايعٌُ ٖٛ أهاي  ،ٜكٍٛ هكلاط اؿهِٝ ايقٟ عاَ يف ايْٝٛإ ايكـمي١: إ

ٕٸ ايعٌُ ٜٴ)ٚٚيرت( ٚنقيو ٜكٍٛ .(17)ايوعاؿ٠ ٚاملٛؾكٝٸ١  ،َِا٥ب ث٬خ ذٓٸب اٱْوإ: إ

ٕٸ ;ٚايؿول ;ٖٞ: ايهآب١ َٸا ايؿًٝوٛف )ًًٝل( ؾٝكٍٛ: إ عٞ ايعٌُ ٚايو ٚاؿاد١. أ

 ٜٚنٜـإ َٔ ق١ُٝ ايؿلؿ َٚهاْت٘. ،هع٬ٕ اؿٝا٠ مج١ًٝ ٚس٠ًٛ

َٸا )غايًٝٛ( ؾكـ  ٕٸ ايعٌُ ٚإهاؿ  :أّٜٔا يف بعض نتابات٘ قاٍأ ُؾلٳْ اٱْتاز إ

َٴُٝٸنتا  ، اييت تٴُجٸٌ بـٚكٖا اؿلن١.شٝا٠ٕ يًُٖا ع٬َتإ 

ٕٸ ايعٌُ ٖٛ قإْٛ اؿٝا٠، ٚايكإْٛ ٖٛ َؿتاغ ا٫نتٌاؾات  ٜٚكٍٛ )٫ٚنٛكؿ(: إ

ـٸّ  .(18)ٚمجٝع َعاٖل ايتك

ٌٸ ا٭عُاٍ اييت ُؾلٓت عًٝهِ×ٜٚكٍٛ اٱَاّ عًٞ ٕٸ أق عٓـ اهلل ٖٞ عـّ  : إ

 . (19)عِ ع٢ً َعِٝت٘ا٫هتعا١ْ بايٓ
 

 العىن ٔاإلبداع يف اإلض٦ً ـــــــ قسٔزٚ دزاضٛ وٕقٕعٛ

ُٸ١ اٱه٬ّ ،عترب ا٭ؿٜإ املؼتًؿ١ت  ،٭ْٸ٘ اهتشكام ايـػٌ; أهايٳ ، ايعٌُٚػا

ٕٸ  املٌلٚع ٚغري املٌلٚعَٚٔ َٓعاك ايكٝٳِ ٚؼًٌٝ  ُٸ١ بايٌٓاطات ا٫قتِاؿٜٸ١، ؾإ اـا

َٸا ٞٸ يٲْتاز يف ايٛاقع، أ ٞٸ ٜٴُجٸٌ ايعاٌَ ا٭ًُ عٛاٌَ اٱْتاز ا٭ػل٣  ٖقا ايعِٓل اٱْواْ

َٚٔ أدً٘، ٫ إٔ ٜهٕٛ  ،ٕٸ ايجل٠ٚ نًٓٗا ػٴًكت يٲْوإايعاٌَ. ٚإ ؾٗٞ يف ػـ١َ ٖقا

نٞ تهٕٛ فُٛع١ عٛاٌَ اٱْتاز ايعٛاٌَ املاؿٜٸ١ يٲْتاز، ٚفيو ٖٛ يف ػـ١َ ها٥ل 

ِٸ تعٝني َع٢ً َوت٣ٛ ٚاس  وا١ُٖ َٚكـاكـ ٚٚؾكّا ملٝهاْٝهٝٸ١ ايعلض ٚايطًب، ٜٚت

ٌٸ عا ٚأهاي ايعٌُ َٔ سٝح  ػٌ، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ عاٌٌََ َٔ تًو ايعٛاٌَ يف ايـن

ٞٸ ع يف ػـ١َ كأي املاٍ أاهتشكام ايـػٌ ع نُا ٖٛ َعلٚض يف ايٓعاّ ايل مساي
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ٕٸ اهتشكام ايـػٌ ٖقا ٜ ـٸات اٱْتادٝٸ١; ٭ ٓبع َٔ املٓعاك ايٌاٌَ يٲه٬ّ إما٤ ٚاملع

بقٍٚ باؿي١ ايوًعٝٸ١ َٔ ػ٬ٍ َكـاك ايعٌُ امل، ٚيٝى َٔ إهاؿ ق١ُٝ املاٱْوإ ٚأُايت٘

 ًرتانٝٸ١ يف ْعلٜٸ١ ق١ُٝ ايعٌُ.إما٤ فيو، نُا ت٪َٔ بقيو ا٫

ٕٸ ٞٸ، ؾإ يٲْوإ هًط١ ع٢ً  ٚإٓاؾ١ إىل فيو، ٚبكـك تعًٓل ا٭َل باٱؿكاى ايعكً

َٸا ٚها٥ٌ اٱْتاز ؾٗٞ امل ـٸات ٚاٯ٫ت اييت ٜوتؼعٛاٌَ اٱْتاز. أ اؿ ـَٗا اٱْوإ ٱهع

ٌٸ َا ٜٴُجٸٌ ٚه١ًّٝ َٓؿع١ دـٜـ٠. ُٸ١ ع٢ً ن يًعٌُ.  أٚ أؿا٠ّ ٚبايتايٞ ؾٗٞ متتًو أٚيٜٛٸ١ ػا

ـٸ يٲْوإ َٔ إٔ ٜهٕٛ َايهّا يٓتٝذ١  ،ٚنقيو ٚع٢ً أهاي ايكـك٠ ايؿطلٜٸ١، ٫ ب

ٝؿكـ أٚ ي٘ ١ٜ٫ٚ عًِٝٗ، ؾ ،هُِٗنإ ٜٴٓاؾى سلٸ اٯػلٜٔ ايقٜٔ و عًُ٘، إ٫ٓ إفا

 ،سلٸ أٚيٜٛٸت٘ بايٓوب١ يٓتٝذ١ عًُ٘، أٚ قٝاَ٘ َٔ ػ٬ٍ اتؿاقٝٸ١ َا اٱْوإ عٓـ فيو

 .(20)ٓض ساٌُ عًُ٘ إىل ًؼّ آػل، مبٚبإكاؿت٘
 

َٗي ـــــــ ّٗٛ اإلبداع يف ٌعاً الك  أِى

ـٸّ ٚايت١ُٝٓ متتام َوأي١ ايع ٌُ ٚاٱبـاع بني عٛاٌَ اٱْتاز امل٪ثٸل٠ ع٢ً ايتك

ُٸ١ ٚأُٖٝٸ١  ٕٸ مجٝ نبري٠;مبها١ْ ػا ِٸ توؼريٖا َٔ ػ٬ٍ ٭ ع ايعٛاٌَ ٚاملِاؿك ٜت

ٕٸ ايعٌُ ٖٛ ايعاٌَ  اؾوـٜٸ١ ٚايؿهلٜٸ١ يٲْوإ.أؿا٤ ايعٌُ ٚا٫هتؿاؿ٠ َٔ ايطاق١  ٚ٭

ـٸ ساد١ ايبٌل، تنؿاؿ أُٖٝٸ١  ِٸ يو ٝٸ١ اٱْتاز، ٖٚقا ا٭ػري بـٚكٙ َٗ ٟٸ يف عًُ ايبٌل

 ايعٌُ ٚتتٔاعـ.

َٸٗا ٔ ػ٬ٍ اٖتُاَٗا بايعٌَُ، ٚقـ أًاكت ا٭ؿٜإ ايوُاٜٚٸ١ ٚاٱه٬ّ ، ٚف

ٕٸ ايعٌُوٌ، يًبطاي١ ٚايه ٌٸ ُِْٛٗا إىل أ  .(21)ٖٛ اهل١ٜٛ ٚايٌعاك يف ن

ٕٸ اهلل هبشاْ٘ ٜهلٙ ايع ٔٵ(22)بـ ايٓ٪ّٚ ٚايعاطٌ عٔ ايعٌُٚدا٤ يف كٚا١ٜ أ َٳ ٕٸ   . ٚأ

 .(23)ٗٛؿِٖ ٖٛ ًَعٕٛٚعب٦٘ ع٢ً اٯػلٜٔ، ٚواٍٚ اهتػ٬ٍ د ٜٔع سٹًُ٘

ٕٸ ايعٌُأساؿٜح ٚدا٤ يف  ْ ا٫ًتػاٍ تٴُجٸٌ عباؿ٠، ٚإهاؿ ُؾلٳ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاك أ

مم اؿ٬ٍ أٚ إهاؿ ا٭كٓٝٸ١ املٓاهب١ يًعٌُ ايلعاؿي١ ايعٌُ ايقٟ ٜٴلاؿ ب٘ انتواب بٌ َٚ

َٳِك(24)باؾٗاؿ يف هبٌٝ اهلل طًب َٔ اهلل ت تاكى ايعٌُ ايقٟ ٜ. ٚٚكؿ نقيو يف كٚا١ٜ 

 .(25)إٔ ٜلمق٘
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َٗي ـــــــأِداف العىن ٔاإلبدا  ع يف ٌعاً الك

هٔ بٝإ ا٭ٖـاف ايطبٝعٝٸ١ ، ميٚبايٓعل إىل َا فنلْاٙ ،ا قٌٝٚٚؾكّا مل

 ٚايوا١َٝ يٲبـاع ٚأؿا٤ ايعٌُ، ٖٚٞ:

 ٌ ا٭هل٠.وب ٚايعٌُ ٚاٱبـاع َٔ أدٌ ُٓإ ؿٳػٵع ايه1

وب ٚايعٌُ ٚاٱبـاع َٔ أدٌ تطٜٛل اؿٝا٠ املعٌٝٝٸ١ ٚتٛهٝعٗا يًعاٌَ ع ايه2

 ٚأهلت٘.

ـٸّ اجملتُع.ع ايه3  وب ٚايعٌُ ٚاٱبـاع َٔ أدٌ تطٜٛل ٚتك

 تادني.َٚواعـ٠ احملوب ٚايعٌُ ٚاٱبـاع َٔ أدٌ أؿا٤ أعُاٍ اـري ع ايه4

هتؿاؿ٠ َُٓٗا ; ي٬وب ٚايعٌُ ٚاٱبـاع َٔ أدٌ مٜاؿ٠ ايجل٠ٚ ٚاملاٍع ايه5

 بٌهٌ ٌَلٚع.

 ١ يٰػلٜٔ.وب ٚايعٌُ ٚاٱبـاع َٔ أدٌ إتاس١ ايُؿلٳْ ايجُٝٓع ايه6
 

ّٗٛ اإلبداع يف تأزٖخ ا٧دٖاُ ــــــــ  خمف

ٕٸ ايػلب ٜ ٝٸ١ ٚعترب اٱبـاع٢ً ايلغِ َٔ أ ٓع ايٓعلٜٸات يف ايكلٕٚ ع ٚيٝـ عًُ

ا٭ػري٠ املا١ٝٓ، ٚكغِ أْٸ٘ متٸ طلغ تًو ايٓعلٜات ٚايتعاٌَ َعٗا يف إٜلإ باعتباكٖا 

 ،ـاث١اؿ ا٭عُاٍ، ٚاٱبـاع، ٚاؿأهًٛبّا دـٜـّا يف ايبٓا٤ ػ٬ٍ ايوٓني ا٭ػري٠، ٚإه

ٛٸك ايٛطينٸ املوتُلٸ ٕٸ َٛٓٛع ايعٌُ ٚاٱبـاع(26)ٚايتط ٞٸع  ، ؾإ ٖٛ  ع َٔ َٓعاك ايٓعاّ ايكُٝ

ًِشني ايـٜٓٝٸني، عٝح إفا أنٝـّا يف ا٭ؿٜإ اٱهلٝٸ١ ٚاملٚا٭نجل ت ،ا٭ٚهع ٚا٭قـّ

َٸ١ يًهتب ايوُاٜٚٸ١ املٛدٛؿ٠ نايتٛكا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايكلإٓ ايهلِٜ،  ،قُٓا بـكاه١ عا

ٕٸ أُٖٝٸ١  ُٸٌ إىل أ ايعٌُ ٚاٱبـاع ٚايٌٓاطات ٚايوعٞ ٚايتذـٜـ ٚايتػري ؾإْٸٓا هٓتٛ

ـٸ٠ْ هلا دقٚكٷ نجري، غريٖاٚ ،ٗٛؿ ٚتػٝري ايعلٚف ٚاٱبـاعٚقاعـ٠ اجمل يف ا٭ؿٜإ  ممت

ٌري ٜ |يًٓيبٸ سـٜجّا «ٚها٥ٌ ايٌٝع١»يكُٝٝٸ١، سٝح فنل ايهتاب ايكٝٸِ ٚاملباؿ٨ ا

 ؾٝ٘ إىل اَتـاؿ دقٚك ٖقٙ املوأي١ إىل بـاٜات ٖبٛط اٱْوإ ع٢ً ا٭كض، سٝح قاٍ:

ٍٳ َا أ» ٖٴبٴٛطٹ٘ َٳَأٚٸ ـٳ  ٘ٹ بٳعٵ ٝٳَألٳ اهلل بٹ ِّإٔٵ ٜٳشلخٴ بٝـٙ يٹ  .(27)«ٜٳُٝٓ٘ ُنٌ َٔ َن

بـاع ٚبإيكا٤ ْعل٠ ع٢ً آؿاب اٱ َٴِاسبّا ـًل اٱْوإ. ّاَؿَٗٛ نإ اٱبـاع
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ُٸٌباؿ٥٘ يف ايكلٕٚ ا٭ػري٠ ميَٚ ـٸعٝ٘ أُشاب ايلأٟ يف ٖقا  هٓٓا ايتٛ ع ٚسوب َا ٜ

ٔٵ املِطًض ع َٳ ٚٸٍ  ٕٸ عًُا٤ ا٫قتِاؿ ِٖ أ ِٸ بايٓعل إىل أُٖٝٸ١  طلغ ٖقا املٛٓٛع. إىل أ ث

ٛٸٕ ايت قاّ عًُا٤ ا٫دتُاع أّٜٔا  ػٝريات ا٫قتِاؿٜٸ١ يف اجملتُعاتاٱبـاع ٚؿٚكٙ يف ته

ُٴبـعني. ٚتٴعترب ا٭هل٠ امللنن ايقٟ ببشح ٚؿكاه١ اـِا٥ّ ايؿلؿٜٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ ١ يً

١ اييت اـِا٥ّ. ٚيف اجملتُعات ايتكًٝـٜهٓ٘ إٔ ًٜعب ؿٚكّا سٜٝٛٸّا يف تٌٓهٌ تًو مي

ٕٸ بُٝٓا تًعب ايٓوا٤ ؿٚك َـٜل املٓنٍ ٚامُللبٸ ،ًٜعب ايلداٍ ؾٝٗا ؿٚك امُلعٌٝ ٞ يٮطؿاٍ، ؾإ

ٕٸ ايب١ٝٓ  دٌ.ع٢ً عاتل ايل اْتكاٍ ؾهل٠ ايعٌُ ٚايتهوٸب غايبّا َا ناْت تكع إ

ـٳ ،تُعٓا ايّٝٛاؾـٜـ٠ يٮهل٠ يف ف بامللأ٠ إىل اـلٚز َٔ املٓنٍ، أؿٸت إىل  تٵٚاييت سٳ

 ؾكـ هلقا ايتػٝري يف ايٓعل٠ ٝٵٔ. ْٚتٝذ١ّبلٚم َعاٖل دـٜـ٠ َٔ اٱبـاع يـ٣ ن٬ اؾٓوٳ

ايـٜٵٔ ؿاػٌ ط اؿٝا٠ ٚأؿٚاك ايٛتاز نقيو إىل إهاؿ تػٝريات يف منأؿٸ٣ أهًٛب اٱْ

ٌّ ا٭هل٠، عٝح اهتطاع ْٸ ب٘ ،َُٓٗا ن ِٸ ، يعب ؿَٚٔ ػ٬ٍ تِلٸؾ٘ اـا ٚك َٗ

ٞٸ يف تُٓٝٸ١ ايجك١ بايٓؿى ، ٚؼـٜـ ًهٌ ٚإهاؿ أؾهاك دـٜـ٠ يف ا٭هل٠ ،ٚأهاه

َٸا ْعل٠ ايـٜٔ ٚايع ٞٸ إىل َٛٓٛع ا٫نتواب ٚايعٌُ ٚاٱبـاع ٓعاّ ايكٹٌُ ا٭٫ٚؿ. أ ُٝ

ِٸ ايٓعاّ ػل٣ ماؿؾكـ ٖٚبت قُّٝا أ ت َٔ اسرتاّ امُلبـعني ٚتهلميِٗ، سٝح اٖت

ٞٸ ٞٸ بٗ٪٤٫ ا٭ًؼاْ بٌهٌ اهتجٓا٥ َٞ ايبعٝـ تُع ايٓا، باعتباكِٖ أعُـ٠ اجملايكُٝ

ت ايكٝٸ١ُ ايٛاكؿ٠ اَٚا أنجل َا ُلٸست ب٘ اٯٜات ٚايلٚاٜ عٔ ًبض ايؿكل ٚاملٌانٌ.

ِٸعٔ املعَِٛني يف  ـٸ ايعٌُ ٚاٱبـاع أسـ احملاٚك ايوتٸ١ اييت (28)ٖقا ا٭َل املٗ . ست٢ عٴ

ٗٳاٜٴ هٹتٻ١ْ» :×تٴُجٸٌ َعٝاكّا يـٜٔ ايؿلؿ ٚإمياْ٘. ٜٚكٍٛ اٱَاّ عًٞ  ...ؿٹٜٔ ايلٻدٌ ؼٵتٳبٹلٴ بٹ

 .(29)«ايَطًَبٹ ٍ يفامجٚاٱ قاٍ: إٔ ىلإ

ٕٸ ايعٌُ ٚاٱبـاع  ـٳّ ػٳًِ قـميإإ ٚهلُا دقٚكُٖا ايعلٜك١ يف  ،ل ايها٥ٓاتنكٹ

ٟٸ ٚآثاكُٖا ايباقٝات، عٝح ٚبٸؼت ايتٛكا٠ )ايعٗـ ايكـِٜ( ا٭ؿب ايكٹ ٞٸ ٚايوُاٚ ُٝ

ٍٸ ٚايعاك: ،ايبطاي١ ٚتلى ايعٌُ ِٻشٵَؿ١ٹَهاي» ًٚبٸٗت٘ بايق ٙٴ ؾٹٞ اي ـٳ ٜٳ ٕٴ ٜٴؼٵؿٹٞ  ٜٵّٔا  ،وٵ٬َ ٚٳَأ

ٖٳأإَي٢  ٘ٹ ٫َ ٜٳلٴؿټ ُٹ  .(30)«َؾ

ٕٸ ايّٓٛ امُلؿلط ٜ٪ؿٸٟ إىل ايؿكل: ٚيف َٛٓع آػل ّٳ » تٴٌري ايتٛكا٠ إىل أ ٛٵ ٓٻ ٫َ تٴشٹبٻ اي

 .(31)«يٹ٦ٳ٬ٖ تٳِؿتٳكٹلٳ
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ُٸ١ أَجاٍ املًو هًُٝإ، متٸ َٚيف ايعٗـ ايكـِٜ، ٚ ّٸ ػا ـغ ايعٌُ ٚايٌٓاط ٚف

ٝٸ١ ٓٵَؿعٳ١ْ» َ٪ٓنـ٠ فيو بكٛهلا: ،ايهوٌ، ٚاعتباك ايعٌُ دٖٛل٠ إْواْ َٳ ِّ تٳعٳبٺ   ،ؾٹٞ ُن

ٛٳ ٔإَي٢  ٖٴ ُٳا  ْٻ ٔٔ ٔإ ٝٵ ٌٻَؿتٳ ّٴ اي  .(32)«َؿِكٔلايٚٳَن٬َ

ٓؿع ، سٝح َـغ امُلبـع١ َٓٗا اييت تَٴكوٸُّا ايٝٳـ إىل ث٬ث١ أْٛاع، |ٚقاٍ ايٓيبٸ

ـٴٟ ثٳ٬ثٳ١: ايٜـ٭ا» اٯػلٜٔ: ـٴ املٓؿك ;ا١ً٥ايو ٝ ٝٳ ُٵوٹه١ ;١ٚاي ـٴ امُل ٜـٟ ٚػري ا٭ ،ٚايٝ

ٓٵؿٹك١  .(33)«امل
 

 تػبْٗ التٕزاٚ ـــــــ

ٕٸ ٜ ايٌٓٝط ٚايؿعٸاٍ ـ اٱْوإ ٚيف إطاك ٖقا املٛٓٛع أًاك ايعٗـ ايكـِٜ إىل أ

َٸا ١ُٜٖٓٝٗٞ ايوا٥ـ٠ ٚامل ٜٳِؿتٳكٹلٴ» ـ ايهوٍٛ ؾتبك٢ ؾكري٠:، أ ٛٳ٠ٺ  ـٺ كٳػٵ ٝٳ ٌٴ بٹ َٹ ـٴ  ،ايعٳا ٜٳ َٻا  َأ

ٓٹٞ ٔٳ َؾتٴػٵ ـٹٜ ٔٗ ٕٸ ايٌؼّ ايهوٍٛ ٜوهٔ أكض ا٭َٓٝات املٝٸت١(34)«امُلذٵتٳ  .(35); ٚأ

يهاهب َٔ ٜـٙ ا» قاٍ ايلهٍٛ ا٭ععِ: َٛٓع آػل، ٚنُا أًلْا هابكّا،ٚيف 

 .(36)«ػًٌٝ اهلل

ٌټ» ًٞ: َهإ آػل َٔ ايعٗـ ايكـِٜ َا ْٜٚٴطايع يف ٌٔ ٜٳكٹ َٹعٴ بٹ ،غٹٓٳ٢ ايبٴِط ٙٹ ٚٳاَؾا ـٹ ٝٳ

 .(37)«ٜٳنٵؿٳاؿٴ
 

ّ٘ ـــــــ  اإلبداع يف أدب اإلدازٚ ٔالٍعاً الكٗى

ٞٸ إىل أٌُ Entrepreneurshipتلدع ن١ًُ )اٱبـاع =  ( يف ا٭ؿب ايعاملٞ ٚايؿاكه

ٞٸ ٛٸWealthٌععععري إىل إهععععاؿ ايجععععل٠ٚ ) . ٖٚععععٞ تؾلْوعععع َٸععععا أُععععٌ نًُعععع١  (38)ك( ٚايتطعععع . أ

(Entreprender)، ،ٖٚعٞ نًُع١ ٜلدعع      )امُلكاٍٚ( أٚ )امُلًتعنّ( ؾتعين ٚٚؾكّا يٲتُٝٛيٛدٝا

تأكىٗا إىل ايكلٕ ايواؿي عٌل امل٬ٝؿٟ، سٝح ناْعت تٴطًَعل عًع٢ ا٭ًعؼاْ ايعقٜٔ      

ٝٸعععات ايعوعععهلٜٸ١. َٚٓعععق سعععٛايٞ     قعععاّ  ٚإىل ايٝعععّٛ ّ(1700هععع١ٓ )نعععاْٛا ٜكعععٛؿٕٚ ايعًُ

ٚايعقٜٔ   ،كعاٚيني ايعقٜٔ ٜعًُعٕٛ يعـ٣ اؿهَٛع١     وٝٸٕٛ بإط٬م ٖقٙ ايه١ًُ ع٢ً املايؿلْ

ٜٚعتكعـ بععض   . (39)ناْٛا َو٪ٚيني عٔ بٓا٤ ٚإهاؿ ايطلم ٚاؾوٛك ٚاملعٛا٧ْ ٚغعري فيعو   

ٕٸ ايٓععاي َٓععق بـاٜعع١ اـًٝكعع١   أُععشاب ايععل  ٚبوععبب استٝادععاتِٗ اؾوععُٝٸ١   ;أٟ أٜٔععّا بععأ
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ِٸ إىل  هٔ ٚاملعععا٤ ٚاهلعععٛا٤ستٝعععادِٗ إىل ايطععععاّ ٚايًبعععاي ٚايوععع اٚ ،ايعـٜعععـ٠ عَُٛعععّا، ثععع

ٝٸات ايٓ ، إٓعاؾ١ إىل ا٫ستٝادعات ايهعجري٠ ا٭ػعل٣ ايعيت تناٜعـت ؾُٝعا        كٌ ٚا٫تِاٍعًُ

ٞٸ     ٌٸ فيععو ايٌٓععاط اؿععليفٸ ٚايعًُعع بعععـ، قععاَٛا بععإط٬م نًُعع١ ايعُععٌ ٚاٱبععـاع عًعع٢ نعع

 ايٛاهع.

ِ اــَات اييت وتادٕٛ َٚٔ أدٌ ت١٦ٝٗ املٓتذات ٚتكـٜ ;ٚهلقا ايوبب ؾايٓاي

تعاظِ ؿٚك  ع ْاَّٝا أنجلإيٝٗا، ٜعتُـٕٚ ع٢ً بعِٔٗ ايبعض. ٚنًُا نإ اجملتُ

ٕٸ إهاؿ ايُؿلٳ ،ا٭ؾلاؿ ؾٝ٘ ِٸِّا ٚٚٓٛسّا. ٚيقيو ؾإ ْ يف ايٛقت ٚأُبض أنجل ؽ

ٓاهب َٚع ا٭ًؼاْ املٓاهبني أٚ بٛاهطتِٗ، إٓاؾ١ إىل ايك١ُٝ املٓاهب ٚاملهإ امل

ُٸ٢ باٱبـاعامل ٌٸ فيو ٜٴو َٸا أسـ أْٛاع ايِ .(40)ٓاهب١، ن لاعات ايكا١ُ٥ يف عامل أ

ِٸ تعلٜؿ٘ يف ايٛقت اؿاّٛ، ْٚايٝ ٓل، ٖٛ ُلاع ا٫ستٝادات كِـ بايِلاع نُا ٜت

ِٸ َ ٚايُؿلٳْ. بـعني ايٓاًطني ايقٟ هب إٔ ٜهٕٛ َٓوذُّا َع ٔ فيو ٖٛ تعًِٓ املٚا٭ٖ

ٕٸ َوأي١ ايتعًِٓ املوتُلٸ٠ ٖقٙ(41)اؿٝا٠ ايعًُٝٸ١ َٳن. إ  L.L.L  =Lifeباؿلٚف ) ، ٚاييت ٜٴل

Long Learning)، َٟوأي١ متٸ طلسٗا يف ايوٓني ا٭ػري٠  ،«ايتعًِٓ َـ٣ ايعٴُل» أ ٖٞ

ِٸ  ّ(.2005)عاّايقٟ تٛيف ، (Piter Druker)بٝرت ؿكانل =  َٔ عٴُلٵ ٚنإ )بٝرت( ٜٗت

نجريّا بٗقٙ املوأي١، ؾٗٛ ٜكٍٛ: يٝى ا٭َٝٸٕٛ يف ايكلٕ اؿاؿٟ ٚايعٌلٜٔ ِٖ ايقٜٔ ٫ 

ٜٚكٍٛ  .(42)عذنٕٚ عٔ ايتعًِٓ أٚ ايتقٓنلايقٜٔ ٜكلا٠٤ أٚ ايهتاب١، بٌ ِٖ ٜوتطٝعٕٛ اي

 ×ٜٚكٍٛ .(43)«ِؽربٙ ٢َٵٕل سٳتٻأ ٢ًَٔٻ عٳَٳـٹ تٴِك٫» ٖقا اـِْٛ:يف  ×اٱَاّ عًٞ

ٕٸ» نقيو يف َٛٓع آػل: ٌٸ ،أ٢ُٚ ٚيـٙ عٓـ َٛت٘ ×آؿّ إ  عٌُ تلٜـٕٚ إٔ ؾكاٍ: ن

 .(44)«َا أُابين أُابين ايٛ تٛقؿت مل ٞؿٛا ؾٝ٘ هاع١، ؾإْتعًُٛٙ ؾتٖٛق

ٓٳ٬» ٚيف َهإ آػل قاٍ: ×ٚقاٍ  ِٕ ُٳٌ بٹػٳرٔي عٹً  :×ٚنقيو قاٍ .(45)«ٍٷايعٳ

ِٳعامل أاي ٢عً» ُٳٌ بٹُا عٳًٹ ِٻ ٜٳِطًُبٹ تٳعٳ ،ٕٵ ٜٳعٵ ِٵًِٗ ثٴ  .(46)«َا َيِ ٜٳعٵًَ

ِٸ ٚمتٸ  ،ٚيف َٛآع أػل٣ أّٜٔا أٓنـت ايلٚاٜات نجريّا ع٢ً ٖقا ا٭َل املٗ

 واب املٗاك٠ ٚا٫هتُلاك ع٢ً ايعٌُ أسـ أمجٌ املعاٖل.اعتباك ايعًِ ٚانت

ع٢ً طايب ايعًِ إٔ ٜٴٗٝٸ٧ »أْٸ٘ قاٍ ُلاس١: ×يف كٚا١ٜ عٔ اٱَاّ عًٞ ٚٚكؿ

 .(47)«، ٫ٚ ٜوتهجل َا تع٫ًُٚ٘ٓ ٜتعب َٔ طًب ايعًِ ٚاملٗاك٠ ،ْؿو٘ يًتعًِٓ



 

هـ 2543م ـ  3122 صيفوالعشرون ــ  ثالثــ السنة السادسة ــ العدد ال نصوص معاصرة  

 

ُٸ١.ايتأكٜؽ ب ٚقـ أًاك ٚقـ متٸ ايتأنٝـ يف ايٛقت  اهتُلاك إىل ٖقٙ املوأي١ املٗ

ٛٸك ٚايُٓٛ ا٫قتِاؿٟ مل تٳعٴ ٕٸ عذ١ً ايت١ُٝٓ ٚايتط ِٸ باهتُلاك  ـٵاؿآل ع٢ً أ تٗت

ُٸ١ يـ٣ ايك٣ٛ ايعا١ًَ، إ٫ٓ يف بعض  ايٓٛاسٞ اييت تلتبط بٌهٌ مبٛٓٛع املٗاكات اـا

ٕٸ ْعاّ . يف سني ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚتطٜٛلٖا ٚتٛهٝعٗاق١ًٓ  :َجٌمبٛٓٛع ايلقاب١،  َباًل أ

ُٸ١ يًتأثري يف ا٭عُاٍ ٝٸ١ ايتعًِٝ ايهبري٠ تٗٝٸ٧ ؾل١ُ َٗ  .(48)ٚعًُ

ٕٸ أُشاب ايلأٟ ايقٜٔ ٜ : إْٸ٘ عرتؾٕٛ باٱبـاع ٜكٛيَٕٛٚٔ ايٓاس١ٝ ا٭ػل٣ ؾإ

ٞٸ، ٚبٝإ َٚٔ ا٭ؿب ا٫دتُاعٞ  هٔ إهاؿ دقٚك ٖقٙ ايه١ًُ يف نٌٍّمي املٓعاك ايكُٝ

ٔٵ ـٜـ ٚايكـِٜ عامل ايٓعلٜٸات اؾيفٚثا٥كٗا. يهٔ  َٳ ٚٸٍ  ٕٸ أ ِٸ بٗا ِٖ عًُا٤  ؾإ اٖت

ع٢ً هبٌٝ املجاٍ: يف بعض املـاكي ٚ ، ٚنقيو املـاكي ا٫قتِاؿٜٸ١.ا٫قتِاؿ

ٖٚٛ أسـ  ،(Menssios)َٓوٝٛي  :اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا أَجاٍ ،ا٫قتِاؿٜٸ١ ايؿًوؿٝٸ١

ٕٸ ع٢ً اؿانِ ا٫عتكاؿت٬َق٠ )نْٛؿٌٝٛي(، نإ  ٌُ يع، َٔ ػ٬ٍ دٗٛؿٙ، ابأ

ٕٸ اؿانِ ايقٟ ٫ ٜوتطٝع تٛؾري ُؾلٳْ ٚظلٚف  ع٢ً إهاؿ ايلؾا١ٖٝ يف اجملتُع، ٚأ

ـٸ ي٘ َٔ ا٫عتناٍ ٚايتٓشٸٞ . ٚنقيو ٜكٍٛ )هٝولٚ (49)ايعٌُ ٚايلؾا١ٖٝ يًٓاي ٫ ب

Tylius Cicero)، ٖقا يف َٔ )قِٝل(، ، ايقٟ عاَ يف ماحملاَٞ ٚايوٝاهٞ املٌٗٛك

ٕٸ أٜٸ١ َٓع١ُ  ٛٸ٠ ايكٔا٥ٝٸ١ ااـِْٛ: إ يـقٝك١ ادتُاع١ٝ ؽًٛ َٔ ايعٌُ ٚايٌٓاط ٚايك

يٝى عًٝٓا شٓكل أٚ توتُلٸ يف اؿٝا٠. يقيو ٫ ٜٴُهٓٗا إٔ تت ٚايلقاب١ ايِشٝش١ يًُـكا٤

ـٸ ٕٸ ع٢ً ٖ٪٤٫ نقيو ا٫ٖتُاّ ـكا٤ ٚسٳوٵؿ َعامل اي٬ِسٝات اٱؿاكٜٸ١ يًُإٔ ْٴش ب، ٚأ

ـٸ يٓا َٔ ظٍـّ يهٞ ٜتعلٸؾٛا ع٢ً  ;تعًِٝ مجٝع ا٭ؾلاؿ مبوأي١ ايعٌُ، بٌ ٫ ب

ٝٸاتِٗ يف ايعٌُ  .(50)هٔ تعُري ٚتطٜٛل ايب٬ؿ; ست٢ ميـكا٤، ٚطاع١ املَو٪ٚي

َٚٔ ْاس١ٝ أػل٣، َٚٔ ٚد١ٗ ْعل املـكا٤ ا٫قتِاؿٜٸني َٓق ايكلٕ ايواؿي عٌل 

ي٬ًُٝؿ ٚست٢ اٯٕ، ٌْٗـ ايتأنٝـ ع٢ً َوأي١ اٱبـاع بٌهٌ أٚ بآػل يف ايٓعلٜات 

 ،(Bernard F.De Belidorَٚٔ بني تًو اٯكا٤ َا قاي٘ )بلْاكؿ ؿٚ بًٝـٚك  تِاؿٜٸ١.قا٫

ٞٸ املعلٚف ٟٸ ،عامل ا٫قتِاؿ ايؿلْو ـٸّ  ،يف بـا١ٜ ايكلٕ ايجأَ عٌل امل٬ٝؿ سٝح ق

ٛٸ٠ ايعاَ ًٴلا٠ ايك ُٸٔ  ِٸ بتعلٜؿّا أٚهع ٜتٔ ـٸؿ٠، ث ّٸ بأهعاك غري ق ٝع ١ً ٚاملٛاؿٸ اـا

بعـ فيو أّٜٔا قاّ عًُا٤ ٚ .(51)ا٭هعاك املقنٛك٠ يف ا٫تؿاقٝٸات١ عٓٗا باملٓتذات اؿاًُ
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اؿ آػلٜٔ بـكاه١ ٖقٙ املوأي١. ٚميهٔ اٱًاك٠ يف ٖقا اـِْٛ إىل َها١ْ اقتِ

ٚايه٬هٝهٝٸات املعلٚؾ١، ٚايه٬هٝهٝٸات اؿـٜج١. ٜٚعتكـ  ،اك١ٜايلٚغ ايتذ

ٕٸ ٖٓاى اػت٬ؾ1991)ناْتًٕٝٛ( ع سٛايٞ ه١ٓ  ب ا٭كآٞ ّا ٚآشّا بني أُشاّ ع أ

ـٸّ ٚاملأدٛكٜٔ ٚامُلبـعني. ٚٸٍ َلٸ٠ ع ٚقـ ق ُٸّا عٔ امُلبـعني ايقٜٔ ٜعًُٕٛ يف  ع ٚ٭ تعلٜؿّا ػا

ِٸ قٝاَِٗ بت١٦ٝٗ ك٩ٚي إٓاؾ١ إىل تعلٸِٓٗ يًؼطل بٌهٌ َ ب١٦ٝ قًك١، وتُلٸ، ث

ٚٸ ٝٸ١ بأْؿوِٗا٭َٛاٍ ا٭ َٸا أُشاب ايل(52)ي ُٸ١  ،ؿأٟ اٯػلٜٔ يف ا٫قتِا. أ ٚاملِاؿك املٗ

ُٸ١ بٗقا املٛٓٛع ; دإ باتٝوت هاٟ M.Palmer، 1978باملل : َٔ أَجاٍ ،ا٭ػل٣ اـا

Jean Baptiste Say،1803 ٌَٝ هتٝٛاكت ;J. Stewart Mill، 1848 ؾلاْوٝى ;

 ،Frederick B. Hawelyؾلؿكٜو ٖاٚيٞ   ،Francis A. Walkerٚٚنل 

ٕٸ ايِؿ١ ايباكم٠ اييت ٜتُٝٸن بٗا امُلبـعٕٛ ٖٞ   سٝح اعتكـ ٖقا ا٭ػري بأ

; أيؿلؿ َاكًاٍ John R. Commonz، 1890دٕٛ ناَْٛن . ٚبعـ فيو (53)املؼاطل٠

Alfered Marshall، 1891 ؾلاْو ْاٜت ;Frank H. Knight، 1921، أٓيـ ايق ٟ

ٕٸ عـّ ٚٓٛغ َ فنل ؾٝ٘ٚ نتابّا بعٓٛإ )املؼاطل٠(، عامل امُلبـع ٚعِٓل ايٌٓو أ

ٟٸ ْعاّ َعلٚفRisk, Uncertainty and profitsدلت٘ )ٚأ . (54)( ٖٞ عٛاٌَ أ١ًُٝ يف أ

ِٸ دا٤ )دٛمٜـ ًَٛبٝرت  (، ايقٟ نإ ٜٴـكٸي يف 1934) Joseph Schumpeterث

، دا٤ يٌٝري إىل اي٫ٜٛات املتشـ٠ ا٭َلٜهٝٸ١ يف عكـ ايج٬ثٝٓٝٸاتيف  داَع١ )ٖاكؾاكؿ(

ٕٸ املٓاؾع ٚا٭كباغ ٫ تٓذِ عٔ  ايـٚك ُٴبـعني، ٚنإ ٜعتكـ بأ ٞٸ يً ٟٸ ٚا٭هاه احملٛك

ِّ ،(Stop Environmentايتػٝريات اؿا١ًُ يف ب١٦ٝ ايتٛٓقـ ) َٸا ايتػٝري ؾٝه ْ٘ أ

َاكى ب٬ى . ٜٚقٓنلْا قٛي٘ ٖقا مبا فنلٙ (55)امُلبـعٕٛ يف ايعٌُ أٚ عٌُ امُلبـعني

Mark Blauk (1980) ( ٘يف نتاب)ٕٸ عِل احملاكبني ؾكاٍ ،عًُا٤ ا٫قتِاؿ ايهباك : إ

ناهٕٛ عٔ ٚايؿاؼني قـ ٚٓي٢، ٚدا٤ مَٔ عًُا٤ ا٫قتِاؿ ٚايتذٸاك ٚامُلبـعني. ْٚك٬ّ 

ٕٸ امُلبـع ٜٴعتٳ1982) ٛٸك ا٫قتِاؿٟبٳ( ٜعتكـ )ًَٛبٝرت( أ ٜٚتُجٸٌ  ،ل طاق١ سلنٝٸ١ يف ايتط

ِّ .(56)املٛاؿؿٚكٙ يف اٱبـاع ٚإهاؿ ا٭ًهاٍ اؾـٜـ٠ َٔ  ِٸ طلغٳ َ٪ ٜٵٔ اثٓنيث  ل

 Creative(، ٚاهلـّ ايبٓٸا٤ )Innovating، ُٖا امُلبـعني، أٟ ايتذـٜـ )أًُٝٸني

Destructionٖاٜو  (. بعـ فيو( ّقاF.A.Hayek(ّيف عا )1937)،  ٍِٛٸ )آكثل ن  .Aث
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Col(ه١ٓ )ِٸ )ن٬كْى ؿاْٗٛف  ،(1946 ، (1949)( هClarence H. Danhof١ٓث

( Theodore Schultz)ثٝٛؿٚك ًٛيتن ، ٚ(1979)( هI.Kirzner١ٓل )نلمْٚ

ٕٸ1980)عاّ ٚعٓـ بًٛغٓا ْٗا١ٜ عـّ ايتعاؿٍ.  ٖٛاٱبـاع  َع٢ٓ (، سٝح اعترب مجٝعِٗ أ

ٌٸ َٔ )ٖربت( ٚ)يٝٓو( ـٸخ ن عٔ  (R.Hebert & A.Link) ايكلٕ ايعٌلٜٔ ؼ

 يتثَٓا ًٜٞ ٥٫ش١ بتًو اـِا٥ّ ا٫ ٚيف اـِا٥ّ ا٫ثين عٌل اييت ميتام بٗا امُلبـع.

 :٠عٌل
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 ايٓؿو١ٝ
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َٴٓٓعِ املِاؿك 

 ا٫قتِاؿ١ٜ
 َٴٗا٧ٜ

2 
عاكض كأي 

 املاٍ

ا٫عتُاؿ ع٢ً 

 ايقات
8 

١ نيًٌل وَاي

 ايتذاك١ٜ
 َٴبـ٨

 9 اٱبـاع بتهاكا٫ 3
ـٹّ عٛاٌَ  َٴوتؼ

 اٱْتاز

ايبشح عٔ 

 ْتازاٱ

ُٸِ 4  ٌْٝط امُلكاٍٚ 10 اؿوِ امُلِ

 ِ ناؿا 11 َٴبـع قا٥ـ ايِٓاع١ 5
ا٫عتُاؿ ع٢ً 

 ايقات

6 
املـٜل أٚ 

 ايل٥ٝى 
ٝٸ١  12 قبٍٛ املو٪ٚي

َٴوتؼـّ 

املِاؿك 

يٮغلاض 

 املؼتًؿ١

ٞٸ  فن

 

ّ٘ ـــــــ  وهاٌٛ العىن ٔاإلبداع يف الٍعاً الكٗى

ٝٸ١( ُٸ١  ،ٖٓاى اٖتُاّ بايؼ مبٛٓٛع ايعٌُ ٚاؾٗـ يف ا٭ْع١ُ ايكُٝٝٸ١ )ايـٜٓ ٚػا

ٕٸ ايعٌُ  ٕٸ ؿٜا١ْ )٫ٚتو٘( تكٍٛ بأ ا٭ؿٜإ )مبا ؾٝٗا ا٭ؿٜإ ايوُاٜٚٸ١ ٚايٛٓعٝٸ١(، ست٢ أ
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ٕٸ ا٭ؾلاؿ ٫  ٚا٫ًتػاٍ ٚإهاؿ ُؾلٳْ ايعٌُ نًٓٗا متجٸٌ ًلف اٱْوإ ٚنلاَت٘، ٚأ

 .(57)َٔ ػ٬ٍ عًُِٗؾٕٛ إ٫ٓ ٜٴعلٳ

َٸ ٝٸ١ ؾتأ ٕٸ ايا ايجكاؾ١ اٱه٬َٝٸ١ ايػٓ ٝٵٔ:عترب أ  تِلٸف املوتكِٝ ٜٓكوِ إىل قوُ

ٟٸ ٟٸ ؾُٝجٸٌ ايعٌُ ;قوِ َاؿ َٸا ايكوِ املاؿ ٟٸ. ؾأ َٸا ايكوِ ا ،ٚآػل َعٓٛ ٟٸ ؾُٝجٸٌ ٚأ ملعٓٛ

; ٞهٔ ايتعلٸف ع٢ً أُٖٝٸ١ ايعٌُ يف اجملتُع اٱه٬َاي٠٬ِ ٚايعباؿات. َٚٔ ٖٓا مي

هٔ ُٓإ ، َٚٔ ػ٬ٍ اي٠٬ِ ميهٔ بٛاهط١ ايعٌُ تعُري اؿٝا٠ ايـْٝا٭ْٸ٘ مي

سٝح متٸ ايتأنٝـ عًٝ٘  ،عاؿ٫ّ ؾُٝع ا٭َٛك املعٜٓٛٸ١ايعٌُ َ اؿٝا٠ اٯػل٠. ٜٚٴعترب

 ايٍُٛٛ إىل اؿٝا٠ ايطٝب١. باعتباكٙ ٜواعـ اٱْوإ يف

ٕٸ ايعنٸ٠ ٚايؿ َٸا امل، تأتٞ َبٌ ٚست٢ ه١َ٬ اٱْوإ ،ؼلإ باؿك٠ ٔ ػ٬ٍ عًُ٘، أ

، ِاؿك ا٭يؿٝٸ١ ايجايج١ايعٌُ ؾٗٛ إسواي ممنٚز بايٌذاع١. نُا ٬ْسغ فيو يف َ يف

ٕٸسٝح ٜ ايٌذاع١ ٖٞ إسـ٣ اـِا٥ّ ايوبع يف ايجكاؾ١ ايتٓعُٝٝٸ١.  عترب )كٚبٝٓن( أ

ٕٸ بعض ا٭ؾلاؿ ٜرتعلعٕٛ ع٢ً ايٌذاع١ ٚاٱبـاعٚمي ، بـ٫ّ َٔ هٔ ايكٍٛ بأ

 ،ٚنًُا ناْت تًو املٝن٠ َتبًٛك٠ يف إطاك اؾُاع١ امؿاؿت أُٖٝٸتٗا .(58)وٌايه

ٞٸ. ٚقـ قاٍ ايٓيبٸ ـٴ» :|ٚأُبشت ق١ُٝ أنرب يف ايٓعاّ ايكُٝ . (59)«اهلل َع اؾُاع١ ٜٳ

ٕٸ ا٭ًؼاْ ايقٜٔ ٜتٸبعٕٛ ايجكا نقيو متٸ ايتأنٝـ ٚيف ايٓعلٜات اؿـٜج١ ؾ١ ع٢ً أ

ٔٸ ٜتٸذٗٛ ايؿلؿٜٸ١ يف اٱبـاع ايجكايفٸ ٟٸ، يه ٕ مٛ ا٭عُاٍ ايؿلؿٜٸ١ أٚ اٱبـاع ايؿلؿ

ٚتٌٝع ايٌٓاطات ايؿٹلٳقٝٸ١  ،ايجكاؾ١ اؾُاعٝٸ١ تلٓنن ع٢ً ا٭ٖـاف اؾُاعٝٸ١

ٞٸٚاؾُاعٝٸ١  .(60)، ٚنقيو اٱبـاع اؾُاع

ٕٸ ايعٌُ ٚاٱبـاع ٖٛ دن٤ نبري ٝٸ١ ،إ  ;ٚكمبا نإ أهاي اؿٝا٠ اٱْواْ

ٝٸ١ َع ا تتٸٔض تًو اؾٛاٖل ٚعٓـَ َٔ ػ٬ٍ عًُِٗ.لؾ١ دٖٛل٠ ا٭ؾلاؿ ٱَهاْ

ٖٚقٙ اؾٛاٖل ايؿلؿٜٸ١ ٖٞ  ٚايطاقات ميهٔ ا٫عتُاؿ ع٢ً ٚدٛؿ فتُع ؾعٸاٍ ٌْٚٝط.

ٝٸ١. ٝٸ١ يٲْوإ ٚاٱْواْ  ايهؿ١ًٝ بإهاؿ اؿٝا٠ املعكٛي١ ٚاملجاي

ٕٸ َؿتاغ أ١ٜ طاق١ يف ؿاػٌ اٱْوإ ٖٛ ايعٌُ ٚاٱبـاع ٚإهاؿ ايُؿلٳْ اييت  إ

ٛٸ ٌٸ ٤ًٞ َٔ ٫ ٤ًٞ.ته ِٸ ؾتض  ٕ أسٝاّْا ن ٌٸ  فيو ايهٓن بايعٌُٚعٓـَا ٜت ٕٸ ن ؾإ

ؿع١ ٜهٕٛ ؾٝٗا ايعٌُ َوتُلّا تنؿٖل ؾٝٗا تًو ايطاقات بٌهٌ أنرب، ٖٚقا ٜعين 
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َٴتُلننّا ع٢ً ايعٌُ ٕٸ مجٝع ٚدٛؿ اٱْوإ هب إٔ ٜهٕٛ  ٢ يف ايٛقت ايقٟ ٫ ست ،أ

ٟٸ.ذن ايعايعٌُ بوبب  ٜوتطٝع ؾٝ٘ ٕٸ ع٢ً اٱْوإ ؿا٥ُّا إٔ ٚبعباك٠ أػل٣:  اؾوـ إ

 ،يهٞ ٜتُٓهٔ َٔ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ اٱْتادٝٸ١ ؿٓهل بايكٝاّ بايعٌُ ع٢ً أؾٌٔ ٚد٘;ٜٴ

ٛٸك ايعٌُ ٚاـٛض ؾٝ٘ إىل أع٢ً َوتٜٛات٘. ـٸّ ٚتط  ٜٚعٌُ ع٢ً تك

ُٸاٍ يف ايٝابإَٚٔ ػ٬ٍ ع ْٸ بايع هٝٸٕٛ، ٜل، ٚايقٟ قاّ ب٘ باسجٕٛ أَح ػا

ٕٸ هـ ايُلٸغ أس ُٸاٍ ايٝاباْٝٸني قا٬ّ٥: إ بب اٱْتادٝٸ١ يف بعض ايِٓاعات يف ايٝابإ ٖٛ ع

ٕٸ عًُٓا يف اؿ كٝك١ ٜهٕٛ أْٸ٘ عٓـَا ْٓتٗٞ َٔ عًُٓا يف ايٓٗاك، ٚنلز َٔ املِٓع، ؾإ

ٌْٚرتٟ ايهتاب ايقٟ ٜتعًٓل  ،أْٸٓا ْقٖب إىل املهتبات قـ بـأ يف تًو ايًشع١، مبع٢ٓ

اؾـٜـ٠ ٱلام أعُايٓا ع٢ً  يهٞ ْتعًِٓ ا٭هايٝب ;ت ايؿلاؽيٓطايع٘ يف ٚق ;بعًُٓا

ؾـٜـ٠ اييت طبٸل ا٭هايٝب آًُا يف ايِباغ ؾإْٸٓا ْد٘ ا٭نٌُ. ٚعٓـَا ْقٖب إىل عايٛ

ٕٸ أسـ أهباب اكتؿاع اٱْتادٝٸ١ يف ايٝابإ ٖٛ سبٸ لٜهٝٛا٭َ تعًُٓٓاٖا. ٚقـ بٝٸٔ ٕ أ

 .(61)ٌهٌ أؾٌٔعٞ إىل أؿا٥٘ ب، ٚايوايٝاباْٝٸني يًعٌُ

ُٵ» :|ٚقـ قاٍ ايٓيبٸ ٟٸ عٌُ ؾأؿٸتٴإْٸهِ إفا ُق ٚٙ ع٢ً ايٛد٘ ا٭سؤ ِ بأ

ٕٸ ا٭عُاٍ تٴعلٳف غٛاتُٝٗا ٚإتكاْٗا ٚأتكٓٛٙ;  . (62)«٭

 ، ٖٚٛ هعـ بٔ عباؿ٠، ؾكاّ|أسـ أُشاب ايٓيبٸ ٚع٢ً هبٌٝ املجاٍ: تٛيفٸ

ع، بأعُاٍ ايهؿٔ ٚايـؾٔ، ٚعٓـَا أكاؿ ؿؾٔ  نُا نإ َعٗٛؿّا َٓ٘ ـ |ايٓيبٸ

ُٸ١ بقيو، ؿو٘ بإْناٍ )هعـ( إىل ؿـٙ)هعـ( قاّ ٖٛ بٓ ٌٸ ا٭عُاٍ اـا ، ٚأتكٔ ن

ٌٳ عٔ ه ٜـعٛٙ هبب  ، ٌٖٚ ٖٓاىلدع إىل اؿٝا٠أعُاٍ قرب ًؼّ ٫ ٜبب ؿٓقت٘ يف ؾوٴ٦ٹ

ٌٸ تًو ايـٓق١؟ ٕٸ » قا٬ّ٥: |ؾأداب ايٓيبٸ إىل اتٸباع ن ٖقا ايكرب هٝنٍٚ أْا أعًِ بأ

ٔٸ ٌِ اـلاب ٚايؿواؿ إىل )هعـ( املـؾٕٛ ٖ، ٚقـ ٜٜٚٓـثل َع َلٚك ايٛقت ا ٖٓا، يه

 .(63)«إٔ ٜٴتكٓ٘ايعبـ بعٌُ  اهلل وب إفا قاّ

يؿٝٸعع١ ايجايجع١، بعععـ ٬َسععع١ ايعُععٌ.  يف ا٭ ،ٚيعقيو قععلا٥ٔ ًٚععٛاٖـ يف مَٓٓعا ٖععقا  

(، Hofestedجٕٛ بععـ )ٖٛؾوعتـ   ٚايعيت طلسٗعا ايبعاس    ،ععـ ايجكعايفٸ َعج٬ّ   ؾؿٞ َوعأي١ ايب 

ٍٕ، تٴعترب فُٛع١ قلا ،(Performanceبعـ َٛٓٛع ا٭ؿا٤ ) ٥ٔ قٝٸُع١ ٚدعن٤ّا   مبوت٣ٛٶ عا

ٞٸ يعٮؿا٤       َٔ ايعٌُ ايقٟ ٌٜذٸع٘ اجملتُع ٜٚ ِٸ تجُٝٓع٘ عًع٢ املوعت٣ٛ ايتٓعُٝع هاؾ٦٘، ٜٚعت
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تعربٕٚ  . ٚنعجريّا َعا ٜع  (64)ٚاٱتكإ يف ا٭عُاٍ، ٚعاَعٌ َعٔ عٛاَعٌ تهعلاك ٖعقا ايوعًٛى      

      ٘  Piter ؿكانعععل ) :. َجعععٌ(65)ايعُعععٌ ٚؾكعععّا يؿٔعععًٝت٘ ٚإلعععامٙ ٚؿٓقتععع٘ ٚهعععلعت٘ ٚسـاثتععع

Druker)َ (66)عتربّا إٜٸاٙ ػايل اي٤ٌٞ اؾـٜـ ٚايـقٝل، ايقٟ ُٚـ اٱبـاع. 

ِٸ ايٓعلٜٸات يف  َٸا َٔ ايٓاس١ٝ ا٭ػل٣، ٚٚؾكّا يٛاسـ٠ َٔ أٖ ٖقا َٔ ْاس١ٝ، أ

ٕٸ عًِ ا٫قتِاؿ ٟٸ ٤ًٞ ٜتعًٓل بايعٌُ امُلتبًٛك ؾٝ٘ اؾن٤ ا٭نرب َٔ»، ؾإ ٖٚقٙ  .«ق١ُٝ أ

ٕٸ دٛؿ٠ ايعٌُ َٚكـاكٙ يف فاٍ ا٫قتِاؿ عل١ٜ، أٟ ْعلٜٸ١ )ق١ُٝ ايعٌُ(، تايٓ ٌري إىل أ

 .(67)كـٜلتٜوتشٓكإ اي

ٕٸ اهللٚب َٔ ايعٌُ ٚايهوٌ ُٖا ُؿتإ بٛٓٛغ  ×ٜٚبٝٸٔ اٱَاّ ايباقل أ

 ٓعل إىل ايوُا٤ ؾاؼّا ؾاٙ قا٬ّ٥:قٟ ٜٚإٔ اهلل عن ٚدٌ ٜهلٙ ايعبـ ايَقََٛتإ، 

بع يف ٚوتاز ٖقا بايط .(68)عٞ ٚا٫دتٗاؿ، تاكنّا ايعٌُ ٚايو«ايًِٓٗ اعطين كمقٞ»

ُٸ١ يف ايعِل اؿـٜح، ،َٛٓٛع اٱبـاع اييت هلا ، إىل ايتعًِٝ ٚاٱكًاؿات ايقات١ٝ ٚػا

. (69)اك١ٜ ايِػري٠ع٬ق١ َع بلاَر ايت١ُٝٓ ٚايتطٛك املوتُلٸ ي٬نتواب ٚا٭عُاٍ ايتذ

ب ايوعٞ ٱهاؿ ا٭ػل٣، ؾؿٞ اجملتُع اؿـٜح امل٤ًٞ بايتعكٝـات، ه َٚٔ ايٓاس١ٝ

يهٞ مٌِ ع٢ً  ;(Equality of opportunitiesُؾلٳْ ايعٌُ املتوا١ٜٚ يًذُٝع )

 .(70)ايٓتا٥ر املطًٛب١

َٸا ايٓكط١ ا٭ػل٣ ؾٗٞ  ٟٸ يً»أ ٕٸ ايعٌُ ٖٛ اؾاْب املاؿ يف وًٛى ايـٜينٸ مبا أ

 ،هٓ٘ إٔ ٜهٕٛ ناؾٛاْب املعٜٓٛٸ١ ا٭ػل٣ يف اجملتُعؾهٝـ مي ثكاؾتٓا ايػٓٝٸ١

ـٸّ أٚ اهلبٛط إىل ا٭هؿٌ؟ ـٸ َٔ ايكٍٛ ٚيًذٛاب عٔ«. ؾٝ٪ؿٟ إىل ايتك : ٖقا ايو٪اٍ ٫ ب

ٝٸ١إ ُٸ ،ٕٸ ايجكاؾ١ ايـٜٓ ْٸٗا ت٪ٓنـ ع٢ً ٖقٙ ٝٸ١ ايهبري٠ يًعٌُ، ؾإكغِ َا تٛيٝ٘ َٔ ا٭ٖ

ُٸ  . (71)١ُ يًعٌُٝٸ١ ٚايكٝا٭ٖ

ٟٸ  ٞٸ ٚاؿٝاتٞ ٚايـٜينٸ ٚايوُاٚ ِٸ ؾٗٛ: َا ٖٞ ْعل٠ ايٓعاّ ايكُٝ َٸا ايو٪اٍ ا٭ٖ أ

َٸ١  َعإىل ا٫نتواب ٚايعٌُ ٚاٱبـاع؟ ٚ تعايِٝ ايٛسٞ ٚايكلإٓ ٚايلٚاٜات، ٚبِٛك٠ عا

ٝٸ١، ٖ ٌٸ ايتعايِٝ ايـٜٓ ايقٟ ٜٳِؿ٘ )٫يهاتا( بأْٸ٘ ٌ ٜٴُهٔ يعِل ا٭يؿٝٸ١ ايجايج١، ن

ٛٸع١ ست٢ ؿػٍٛ ف ريظٗٛك اٱبـاع ٚايتػٝٸل ؾٝ٘، ٚايو عِل اٍ تتأثٸل ؾٝ٘ ا٭عُاٍ املتٓ

ٞٸ ،ٚايِػري٠ ٚايعِلٜٸ١؟ ٖٚقا  اؿـاث١ ، ٌٖ ٜٴُهٓ٘ إٔ ٜٛدٹـ(72)ٚست٢ ا٫قتِاؿ ايعامل
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ِٸ بايطبع. شح ايـٜينٸ ٚايلٚاٜات ٚاٯٜات ، ٚقبٌ ايـػٍٛ يف ايبٚكمبا يف ايبـا١ٜ ه٪اٍ َٗ

، ٚيهٔ متٸ ايبشح ٟٸ إسواي بٗقا املٛٓٛع ايل٥ٝىهٔ ٖٓاى أ، مل ٜٚا٭َج١ً ا٭ػل٣

ٌٕ ِٻ ؾٝ٘ بٌه ايكُٝٝٸ١ يًـٜٔ تِلّا يف املباؿ٨ ٌ، بٌ ست٢ َا ْعتربٙ َٛدنّا ٚكَٴؿ

ٞٸ و ٞٸ ٚإهاؿ ايُٓافز، ٚإ٫ٓ ؾإاٱه٬َ ـٸ٠ فًٓـات َٔ ايعٌُ ايعًُ ٕٸ ٖقا تاز إىل ع

 ،ٚايربا١ُٖٝ ،نايبٛفٜٸ١ ،بعض ا٭ؿٜإ ايٛٓعٝٸ١ٌ ج٘ َٔ قٹبٳاملٛٓٛع قـ متٸ تؿًِٝ٘ ٚع

ٕٸ  نقيو يف ايٛقت اؿآلٚ ، ٚغريِٖ.ٚأتباع )٫ٚتو٘( ٚيف فاٍ ايعٌُ ٚاٱبـاع، ؾإ

ٞٸ ايكـِٜ ٞٸ ايهْٛؿًٝٛ ُٸٔ ، ايِٝٓٝٸني َا مايٛا ؼت تأثري ايٓعاّ ايكُٝ ايقٟ ٜتٔ

بعٝـّا عٔ َٛاد١ٗ أهايٝب تعتُـ ع٢ً اؾٗـ ايهبري ٚايبِري٠ ٚايبواط١ ٚايكٓاع١، 

ٝٸ١ ع٢ً ايٓعاّ (73)ايتٓاقض أٚ اتٸباع ا٭هايٝب املباًل٠ . ٖٚقٙ ايتعايِٝ ايكـمي١ ناْت َبٓ

َٴبتعـٜٔ  َٸ١ ٚايٌا١ًَ يف ايِني ايهبري٠،  ِٸ ؾٝ٘ اتٸباع املٌاكن١ ايعا ٞٸ، سٝح ٜت ايكُٝ

ُٸ٢  ـس. ٖٚقٙ اؿاي١ متجٸٌ أ(74)عٔ ايجكاؾ١ ايؿلؿٜٸ١ ا٭هايٝب امل٪ثٸل٠ يف اٱبـاع، ٚاييت تو

 .(75)ايّٝٛ بايجكاؾ١ ايٌلقٝٸ١

 

 اإلض٦ً ٔاإلٌطاُ ٔالعىن ــــــــ

ٌٸ َا ٖٛ َٛدٛؿ ميإىل ٖقٙ ايٓكط١ ٜٴٓبٸ٘ اٱه٬ّ ؿا٥ُّا اٱْوإ ٕٸ ن جٸٌ ، ٖٚٞ أ

ٕٸ ايعٌُ ٖٛ ايقٟ ٜٴكلٸك َِري اٱْو يعٌُ، أٟ ايعٌُ ٚايٌٓاط ٚاٱبـاع.ا إ. ٫ٚ يقيو ؾإ

ٕٸ ٖقا ايتؿهري ٖٛ ْٛع  ٓوذِ َع ايكٛاْني َٔ ايتؿهري ايٛاقعٞ ٚاملٓطكٞ املًٓو يف أ

 ايطبٝعٝٸ١.

ٕ ايهلِٜ نجريّا ع٢ً ٖقٙ ايٓاس١ٝ. ٚبعباك٠ َا ٜتعًٓل بايعٌُ ٜ٪ٓنـ ايكلآ ٚيف

َٳا هٳعٳ٢﴿ ٖٛ ٜكٍٛ:: ٖقا اـِْٛأٚٓض ٚأنٌُ يف  ٕٔ ٔإ٫ٖ  ٝٵىٳ يٹٔٲْوٳا ٕٵ َي  :ايٓذِ) ﴾ٚٳَأ

ٝٸ١ ٖٞ َٔ أععِ  (.39 ٕٸ هعاؿ٠ اٱْوإ َل١ْٖٛ بعًُ٘. ٖٚقٙ ايت١ُٝٛ ايـٜٓ ٖٚقا ٜعين أ

َٸ١ْ َٸ١. ٚيٛ عًُت أ ٕٸ عًٝٗا ٖٞ تكلٜل َِريٖا  ايتُٛٝات ؿٝا٠ ا٭ عٓـ٥ق هتعٌُ َا بأ

ى ٖٓاى َٔ ؿوٗا. ٚعٓـ فيو هتتٓبٸ٘ يًعٌُ ٚيطاقاتٗا، ٚأْٸ٘ يٝع٢ً تٓعِٝ أَٛكٖا بٓ

جابل٠ املوتُلٸ٠ ع٢ً املوت٣ٛ ايٛطين، يِاؿٗا إ٫ٓ بايوعٞ ٚاملل هٔ إٔ تتػٝٸظلٚف مي

ـٸؿ ٚاملٖٚٛ ع ٞٸ يًشٝا٠ ٚايتذ  .(76)جابل٠اٌَ أهاه
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َٗي ـــــــ  اإلبداع ادتسٙٞ وَ وٍعاز الك

ـٸؿّا ًَٚشُٝٸّاايكلإٓ ايهلِٜ َؿَّٗٛا سٝٸّا َٚ ٜٴعترب ايتٛٓنٌ يف وحٸ ٚ .(77)تذ

ف ٚايكًل َٓ٘ طاملا أْٸ٘ ٜتقٓنل إٔ ٫ نع اـٜٛٚٓايؿلؿ ع٢ً ايعٌُ ايكلإٓ ايهلِٜ 

 ٢ٌ ايؿٌٌ ٚايتٛنٌ ع٢ً اهلل هبشاْ٘.ى

ٕٸٚدا٤ يف ن٬ّ يطٝـ ُٸٔ بعض املٌانٌ : إ ٟٸ عٌُ ٜتٔ ٕٸ املٌانٌ ، ٚإأ

ٟٸ : إتهٌـ دٛاٖل ايلداٍ، ؾٔعٛا املٌانٌ ع٢ً اهلل. يهٔ ٫ تكٛيٛا هلل ٕٸ يـ

ٕٸ اهلل نبري،ٌَانٌ نبري٠، بٌ قٛيٛا  ٚؼلٸنٛا مٛ ايعٌُ ٚايوعٞ ٚايٌٓاط. : إ

 .(78)«َٵلّا َؾَكعٵ ؾٹَٝ٘أفٳا ٖبٵتٳ ٔإ» :×ٜكٍٛ اٱَاّ عًٞ
 

 اإلض٦ً ٔاإلبداع ـــــــ

ٕٸ ايـٜٔ اٱه٬َٞ  نُا ٖٛ َقنٛك َٚعًّٛ َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ ٚا٭ساؿٜح ؾإ

عًُِٗ،  ع١ إىل اٯػلٜٔ َٔ ػ٬ٍطايبِٗ بإِٜاٍ املٓؿ، ٜٜٚـعٛ ايٓاي إىل أؿا٤ ا٭عُاٍ

يًشًٝٛي١ ؿٕٚ  ;ع ايٓاي بٌهٌ َباًل أٚ غري َباًل ع٢ً اٱبـاع ٚإهاؿ ايعٌٌُذِّٜٚ

ٟٸ ؾلؿ إٔ ٬َٞ يًؿكل أٚ اؾٛع. ٚبايتايٞ ميتعلٸض اجملتُع اٱه ٝٸ١ ٭ هٔ يٮؾهاك ايـٜٓ

ٕٸ ايـٜٔ اٱه٬َٞ ٖٛ أنجل ا٭ؿٜإ اييت ت ِٸ بأؾلاؿ اجملتُع ؾلؿّا ت٪ثٸل يف إبـاع٘. ٚ٭ ٗت

هٓ٘ تٌذٝع ايؿلؿ امُلبـع ع٢ً ايعٌُ ٚاٱبـاع. ٚبإَهإ ايؿلؿ امُلبـع ّا ؾإْٸ٘ ميؾلؿ

ٝٸ١، ايتٛؾٝل يف عًُ٘ إىل أبعـ اؿـٚؿ، ٚعـّ اقتِاك  ،نقيو َٚٔ ػ٬ٍ ايل١ٜ٩ ايـٜٓ

يهٞ ٜتُٓهٔ َٔ تٛهٝع ْطام عًُ٘. ٚبٓعل٠ ًا١ًَ  ;تؿهريٙ ع٢ً َِاؿ٘ ايؿلؿٜٸ١

ٞٸ، ٝنات اييت ٜتٛٓقعإىل ػِا٥ّ ايؿلؿ امُلبـع، ٚاملُ ٗا اٱه٬ّ َٔ اٱْوإ ايتك

ٕٸ اٱمي ٌٸ َع٢ٓ ايه١ًُ ميهٓٓا إٔ ْعًِ بأ َٴبـعّاْوإ امل٪َٔ به  ،هٓ٘ إٔ ٜهٕٛ 

ٝٸ١ ُٸٌ  ،ٚايٍُٛٛ إىل َلاتب ادتُاعٝٸ١ عٴًٝا َٚٓامٍ ًاك١ ،ٚدـٜلّا باملو٪ٚي ٚؼ

ٔٸر ٚ ،املٌامٸ امُلبـع. ٚقـ مٓتت ت١ُٝٛ ا٭ٌَ ٚايٌٓاط، ٚنًٓٗا َٔ ػِا٥ّ ايؿلؿ بإٔ ٜ

 .(79)ايؿلؿ يف اٱه٬ّ بايتٛؾٝل ٚايٓذاغ يف ايـْٝا ٚاٯػل٠
 

ّ٘ ـــــــ  ِّٕٖٛ اإلٌطاُ امُلبدع يف الٍعاً الكٗى

ُٸ١ يًػا١ٜ يبشح ْعل٠ اٱه٬ّ بٌإٔ اٱْوإ  ;تٴعترب ْعل٠ اٱه٬ّ إىل اٱْوإ َٗ
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 ععِ ا٭ؿٜإ.يو ٚبني َا تلاٙ َ، ٚايؿلم بني فامُلبـع ٚايتعلٸف ع٢ً ْٛع ٖقا املٛدٛؿ

عٍٝ ؼت كمح١ ؾايؿٝنٜٛقلاطٝٸٕٛ ٚايه٬هٝهٝٸٕٛ ٜعتربٕٚ اٱْوإ كًٛقّا ٜ

ُٸ١ بوًٛن٘ ثابت١ْ ايكٛاْني ايطبٝعٝٸ١، ٕٸ ايكٛاْني اـا ٫ تتػٝٸل، ٖٚٞ قٛاْني هلَـٜٸ١  ٚأ

ٟٸ ٕٸ ٖقٙ ايكٛاْني أقـّ َٔ ٚدٛؿ اجملتُع ايبٌل ٠ اٱْوإ، ٚأكق٢ َٔ إكاؿ ،ٚعاملٝٸ١، ٚأ

ٕٸ أؾٌٔ ايكٛاْني ٛٸ٠ تًو ايكٛاْني ؾتٓبع َٔ امل١٦ٌٝ اٱهلٝٸ١، ٚأ َٸا ق  ٖٞ ٖقٙ ايكٛاْني أ

 .(80)توًٓط١ ع٢ً هًٛى اٱْوإايطبٝعٝٸ١ امل

ٕٸ ْعل٠ أٚي٦و )ايؿٝنٜٛقلاطٝٸٕٛ ٚايه٬هٝهٝٸٕٛ( ٖٞ ايـاؾع يف  نقيوٚ ؾإ

ٞٸ ٚؼلٜو اٱْوإ ٭ؿا٤ ايعٌُ ٚايٌٓاط ا٫قتِاؿٟ بٌهٌ إبـ ش١ املًِمٛ اع

ٚمجٝع ا٭ؾلاؿ يف ٖقا ايـاؾع ٚايوًٛى ايٓادِ عٓ٘  ايٌؼِٝٸ١ ي٘، ٫ٚ ٤ًٞ غري فيو.

ـٸ ُٸ١  َٔ َتٌابٕٗٛ، ِٖٚ ٜعًُٕٛ َجٌ بعِٔٗ ايبعض. إ٫ٓ أْٸ٘ ٫ ب َعلؾ١ ايكٛاْني اـا

ٛٸ٠ ايتـػٸٌ يف ٖقا ا٭َل ، ٫ٚ هٛمبوًٛنِٗ  أٚ دلٸ ٖقا ايوًٛى إىل طلٜل غري ،٭ٜٸ١ ق

 .(81)ٝٳِ املعٜٓٛٸ١طبٝعٝٸ١. ٖٚقا ايوًٛى ٫ ع٬ق١ ي٘ با٭ػ٬م ٚايكٹ

ٕٸ ٖقا اٱْوإ املقنٛك  ِ ايه٬هٝهٝٸنيععٚباعتكاؿ ايؿٝنٜٛقلاطٝٸني َٚ ؾإ

سكٝك١ هلا ٚدٛؿ علض ايٓعلٜٸات ا٫قتِاؿٜٸ١; بٌ ٖٛ ست٢ ميهٔ  ؾل١ٝٓ فلٸؿ٠يٝى 

ٕٸ ايؿٝنٜٛقلاطٝٸني ٜ ٞٸ. ٚع٢ً ايلغِ َٔ أ ٕٸ ايـاؾع يٲْوإ ٜتُجٸٌ يف عتربػاكد ٕٚ أ

ٕٸ ايـاؾع ا٭ًُٜعترب ايه٬هٝهٝٸٛاملًِش١ ايٌؼِٝٸ١ ؾكط، ٚ املًِش١  ٞٸ ي٘ ٖٕٛ أ

ٌٸ َُٓٗا ؾإٕ ٖقا ا٫ػت٬ف يف ٚدٗات ايٓعل ٫ ٜايٌؼِٝٸ١،  ؿٌِ بني ْعل٠ ن

ٞٸ.  بٌهٌ أهاه

ـٸّ اٱه٬ّ اهل١ُٓٝ املطًك١ يًكٛاْني ايطبٝعٝٸ١ ع٢ً اٱكاؿ٠ اٱْ ٝٸ١ٜٚك ٫ٚ ٜ٪ٜٸـ  ،واْ

ُٸ١ بايوًٛى غري املٚدٛؿ ايكٛاْني اي ٛٸك في، نُا ٜتػٝٸل٠عاملٝٸ١ اـا و تِ

ٕٸ اهلل، َٚٔ ػ٬ٍ إكهاٍ ايلهٌ ٚهلقا ايوب ٕ.ٕٛ ٚايه٬هٝهٝٸايؿٝنٜٛقلاطٝٸٛ ب ؾإ

ٚايقٜٔ  ؾع ٚايوًٛى اٱْواْٝٸني ٚتٛدٝٗٗا.لٜـ تِشٝض ايـٚاٚايهتب ايوُاٜٚٸ١، ٜ

َٸا ايقٜٔ ٜعِٕٛ يٮٚاَل اٱهلٝٸ١ ٜعطِٝٗ ا٭ٌَ يف ايجٛاب ٚاملِلٸؾٕٛ ٚؾكّا ٜت هاؾأ٠، أ

ٌري تًو اٱدلا٤ات إىل تؿٓٝـ اهل١ُٓٝ ايُٛاٜا ؾكـ ٚعـِٖ بايعكٛب١. ٚتتًو ا٭ٚاَل ٚ

١ ع٢ً هًٛى اٱْوإ، ٫ٚ تكبٌ بعـّ تػٝٸل ايـٚاؾع ٚايوًٛى ٝاملطًك١ يًكٛاْني ايطبٝع
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ٕٸ مجٝع تًو  ٟٸ، ٚإ٫ٓ ؾإ ٌٸ اؾٗٛؿ اييت بقهلا ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ايبٌل ٚيٝا٤ ئ ا٭ؾعاٍ ٚن

ٟٸ ؿإع أٚ َ ٕٸ ا٭ْبٝا٤ ٚايل ع٢ٓٶ،ٜهٕٛ هلا أ ٕٸ ايتأكٜؽ ٜٴلٜٓا أ ٚٴؾِّكٛا إىل يف سني أ هٌ قـ 

 نبري يف َواعِٝٗ اييت بقيٖٛا. سٍـّ
 

 الكسآُ ٔامُلبدعُٕ ـــــــ

 ّاعات ايبٌلٜٸ١ َلْٖٛتُع َِري ا٭ؾلاؿ ٚاجمل ٚبِلاس١ ع ايكلإٓ ايهلِٜ اعترب

٫  ع َٔ ٚد١ٗ ْعل اٱه٬ّؾإْٸ٘ ع  يقيو .(11 :لعـايبإكاؿتِٗ ٚتكلٜلِٖ ٚأؾعاهلِ )

هٔ قبٍٛ ١ُٖٓٝ ايكٛاْني اـاكق١ يٲكاؿ٠ ايبٌلٜٸ١ ع٢ً هًٛى اٱْوإ. ؾاٱْوإ مي

 ٫ سـٚؿ ي٘. ّاٚإبـاع ،ميتًو ػُِٛٝٸ١ أػ٬قٝٸ١

 ،تأثري ايب١٦ٝ ايوا٥ـ٠ ع٢ً اجملتُع كلٸك اٱْوإ ٖٚٛ ٚاقع ؼتٚميهٔ إٔ ٜ

فيو ٫  ٚيًذٛاب عٔ .(82)َع٢ٓ ٝل اٱكاؿ٠ اؿلٸ٠ يٮؾلاؿ غري فٟٚعٓـ فيو ٜهٕٛ تطب

ـٸ يٓا َٔ ايكٍٛ ٕٸ ايعـٜـ َٔ ا٭ؾلاؿ ٜتِلٸؾٕٛ ٜٚعًُٕٛ ٚؾكّا ُشٝضٷ :ب َٸ١  أ يٲكاؿ٠ ايعا

ٔٸ فيو ٫ ٜعين  ٕٸ اؾُٝع ِٖ عًيًُذتُع َٚا ٜكبً٘، يه ايٌان١ً، ٚإ٫ٓ ؾإْٸ٘ ٫ ٢ ٖقٙ أ

ٟٸ ٚايوٝا ميهٔ ٚقٛع أ١ٜ ـٸ ايتٝاك ايؿهل ٞٸ سلن١ أٚ ١ْٔٗ أٚ اْتؿا١ٓ ثٛكٜٸ١ ٓ ه

ٟٸ ف ٞٸ ايوا٥ـ يف أ ع، ٫ٚ ٜعين هٛا٤ ألشت تًو اؿلن١ أّ تٓذض  عتُع ٚا٫دتُاع

ٝٸ١ ا٭ؾلاؿ ٫ ٜطبٸكٕٛ إكاؿتِٗ، بٌ قـ ٜ ٕٸ أغًب اك يكلكع ا٫ػتٝاك ٚاٱكاؿ٠ ٚافيو نقيو أ

ٜٚتهٝٸـ َع  ،كبٌ ايؿلؿ بايتٝاك أٚ ايٛٓع ايوا٥ـإف ٖٓا ٜ ست٢ يف تًو ايب١٦ٝ ايوا٥ـ٠;

ٞٸ املُٗٝٔ عًٝ٘. َٚٔ فيو ، ٫ إٔ ٜهٕٛ يف فيو ْٛع َٔ ا٫ٓطلاك أٚ ايكول ا٫دتُاع

ٕٸ َجٌ ٖقا اٱْوإ د١ٗ ْعلٚ ٍٷ اٱه٬ّ ؾإ ٟٸ  ،َو٪ٚ ٫ٚ ولٸ ي٘ قبٍٛ ايتٝاك ايؿهل

ٌٸ ؾلؿ َو٪ٍٚ عٔ عًُ٘ ايوا٥ـ ؿٕٚ قٝـ أٚ ٕٸ اٱه٬ّ ٜعترب ن ، ٜٚطايب٘ ًلط. ٚهلقا ؾإ

 كًٓـِٖ تكًٝـّا أع٢ُ.بإٔ ٫ ٜتٸبع اٯػلٜٔ أٚ ٜ

َٸا ايكلإٓ ايهلِٜ ؾ ّٸ اتٸباع هري٠ ايكـَا٤ أٚ ايوًـ أٚ املٮ يف اجملتُع َٔ أ ٝق

ٓٳ﴿ غري عًِ أٚ تؿهري أٚ عح يف اؿكا٥ل: ْٻا َأَطعٵ ٓٳا ٔإ ْٳا ٚٳَقاُيٛا كٳبٻ ٚٳُنبٳلٳا٤ٳ ٓٳا  ا هٳاؿٳتٳ

ٌٳ ٓٳًْٗٛٳا ايوٻبٹٝ  (.67سناب: )ا٭ ﴾َؾَأ
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 ا٥نتطاب ٔالعىن يف قٕٞ التصنٗٛ ـــــــ

« تنن١ٝ ا٭ْؿى» عترب تأنٝـ ايكلإٓ ايهلِٜ ع٢ً ٓلٚك٠ اٖتُاّ ايبٌل بعٜٴ

 ا٥ٌ ا٫قتِاؿٜٸ١ ٚايتهوٸب ٚايعٌُ.إسـ٣ امل٬سعات ايٓاُع١ يًكلإٓ ايهلِٜ يف املو

ِٸ يًػا١ٜٖٚق هٌ ا٭ٖـاف ايوا١َٝ ٱكهاٍ ايلعٝح ٜٴُجٸٌ ٚاسـّا َٔ  ،ا ا٭َل َٗ

ِٵ ﴿ :^ٚا٫ْبٝا٤ ٔٗ ٜٴنٳنِّٝ ٚٳ ٘ٹ  ِٵ آٜٳاتٹ ٔٗ ٝٵ ٜٳتٵًُٛ عٳًَ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ِّنيٳ كٳهٴ٫ّٛ  َِّ ٛٳ اٖيقٹٟ بٳعٳحٳ ؾٹٞ اُ٭ ٖٴ

ٌٴ َيؿٹ ٔٵ َقبٵ َٹ ٕٵ َناْٴٛا  ٚٳٔإ ُٳ١َ  ٚٳاِيشٹِه ِٵ اِيهٹتٳابٳ  ٗٴ ُٴ ٜٴعٳِّ َٴبٹنٕيٚٳ  ٍٕ ٓٳ٬َ  (.2 اؾُع١:) ﴾ٞ 

ِٸ يف  ،ٖٚٛ ايتطٗري ٚايتنن١ٝ ،ٚقـ متٸ اؿحٸ ظـٜٸ١ ع٢ً ٖقا اهلـف املٗ

ل ايكلإٓ ٜٚٴعبِّ ، نُا ٖٛ َقنٛك يف ايكلإٓ ايهلِٜ.املؿاِٖٝ ا٫قتِاؿ١ٜ ٚا٭عُاٍ

اييت ٜهٕٛ  ،أٟ اؿٝا٠ ايطاٖل٠ ،ايهلِٜ عٔ اجملتُع املطًٛب بعباك٠ )اؿٝا٠ ايطٝٸب١(

ٕٵ ات احمل١ًًٓ ناْٛا ٜتُتٸعٕٛ بايًقٸ ؾٝٗا ا٭ؾلاؿ طاٖلٜٔ ُٚاؿني. ٖٚ٪٤٫ ا٭ؾلاؿ ٚإ

ٝٸ١ ٚايعٌُ ايٌلٜـ، يهٓٸِٗ نقيو ٜعٌٕٝٛ يف فتُع ٤ًَٞ بايًقات  ٚايلؾا١ٖٝ ايٓوب

ٓٸض َا قٌٝ:  املعٜٓٛٸ١ ٚايلٚسٝٸ١. ٚإيٝو ٖقا ايٌهٌ ايبٝاْٞ ايقٟ ٜٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؿٝا٠

 

 ايلمام اهلل ٖٛ ٕإ

 (57 :)ايقاكٜات

ٚٳ ا٭اػٳًل ايوٻُ ٕٞٻ ؾٹإ كض ٚات 

ٓٵَؿعٴ ايٓٳاي  ٜٳ  (164 :)ايبكل٠ٚ... بٹُا 

 
 اٱميإ باهلل

 
 ايـميكلاط١ٝ

 

 قاعـ٠ ايًُطـ

 قاعـ٠ ايبٳوط

 قاعـ٠ ايتٳوؼري

 قاعـ٠ ايتٳبٌري

ـًَل  قاعـ٠ ا

 قاعـ٠ ايوٝطل٠

 (9: یَيطٹٝـ بٹعٹباؿٙ )ايٌٛك

 (62ايعٓهبٛت: ٜٳبوٴُط ايلمم  )

 يفَا ٚهؼل يهِ ٳ * ... ايبٳشل  هؼل يهِ

ٚٳ َا اايوُ  (13عع  ١12: )اؾاثٝ يف ا٭كضٚات 

ُٹًت  أْٸاٜٳلٚ  أٚمل َٹُا عٳ ٗٴِ  أٜـٜٓا ػٳًكٓا َي

ٖٴٛ قا٥ِ أ (71 :ٜى)  ْٸؿىع٢ً نٌ َؾُٔ 

 (33 :)ايلعـ نوبتمبا 

ُٳًٕٛ  ٜبٌل امُلَٛٓني ايقٜٔ ٜٳع

 (٤9: هلا)اٱ بريّاندلّا أَيِٗ إٔ ايِاؿات 

ايعٌُ 

 ٚايٌٓاط
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 الجسٔٚ يف الكسآُ الهسٖي ـــــــ

بٌهٌ ٚآض ع  ٜٴَٓعل إىل ايعٌُ ٚاؾٛاْب املؼتًؿ١ يًجل٠ٚ يف ايهجري َٔ اٯٜات

ـٸ٠ َوا٥ٌ تٴعترب  ، أٚ َٔ ػ٬ٍ ا٭َجاٍ أٚ ايكِّ عُٚلٜض بأًهاٍ كتًؿ١. ٖٚٓاى ع

 َٓٗا:ٚأهاي ايٓعل٠ إىل ايجل٠ٚ، 

ٟٸ )قاعـ٠ ايًطـٚ سبٸ املاٍ أع ؾشبٸ املاٍ َتذقٸك  .ايبوط(ٚ ايجل٠ٚ بٌهٌ ؾطل

ٔٳ يٹًٓٻأي سٴبټ ﴿فيو اؿبٸ ؾٹطل٠ َٔ مج١ً ايؿٹَطل: بٌ ٜٴُجٸٌ  ،يف أعُام اٱْوإ مٴِّ

ٔٵ ايِّوٳا٤ٹ َٹ ٛٳاتٹ  ٗٳ ٌٻ ٖٳبٹٚ اِيبٳٓٹنيٳٚ اي ٔٵ ايقٻ َٹ ٓٵَطلٳ٠ٹ  ُٴَك ٔٻ١ٹٚ اِيَكٓٳاطٹرٔي اِي َٳ١ٹٚ اِيؿٹ ٛٻ ُٴوٳ ٌٔ اِي ٝٵ  اِيؼٳ

ّٚٔ ْٵعٳا ٝٳاٚ اَ٭ ْٵ ـټ ٝٳا٠ٹ اي َٳتٳاعٴ اِيشٳ ُٳآبٹٚ اِيشٳلٵخٹ فٳيٹَو  ٔٴ اِي ٙٴ سٴوٵ ـٳ ٓٵ ٘ٴ عٹ  (.14عُلإ:  )آٍ ﴾ايًٖ

ٓٹضايتبٌري(ٚ )قاعـ٠ ايتوؼري ب ع تٛؾري َوتًنَات اؿٍِٛ ع٢ً ايجل٠ٚ َٴ  . ؾكـ 

٦ِّاٱْو ٖٴ ت ي٘ ٓلٚكٜٸات ايٌٓاط إ مجٝع املِاؿك ٚايطاقات ٚايٓعِ ٚاٯ٤٫، ٚقـ 

ٌٸ أماٚ ايعٌُٚ ا٫قتِاؿٟ كابٌ ٤ ايهل٠ ا٭كٓٝٸ١، ٚطٛيٹبٳ يف َمجع ا٭َٛاٍ يف ن

ٌٳ َيُه﴿ ٚا٫دتٗاؿ ٚايطًب َٔ ؾٌٔ اهلل: فيو بايوعٞ ٛٳ اٖيقٹٟ دٳعٳ ِٵ اَ٭كٵضٳ فٳُي٫ّٛ ٖٴ

ٗٳا ٓٳانٹبٹ َٳ ٌٴٛا ؾٹٞ  َٵ ٘ٹٚ َؾا ٔٵ ٔكمٵقٹ َٹ ٌٴٛكٴٚ ُنًُٛا  ٘ٹ ايٓټ ٝٵ (. ؾاؾباٍ ٚايِشاك٣ 15 ًو:)امل ﴾ٔإَي

َٴوؼٻلٷيًٌٝ ٚايٓٗاك ٚاٚا٭ْٗاك ٚايبشاك ٚ ٌٸ فيو  ت ًَإيٝ٘ ُأٚنٹٚ يٲْوإ، اؿٝٛاْات، ن

 ع١ًُٝ إعُاك ا٭كض.

ّٸ مج  اٱبـاع )قاعـ٠ اـًلٚ جل٠ٚ عٔ طلٜل ايعٌُع ايز ع عـّ ا٫عرتاض أٚ ف

ٕٸ مجع ايجل٠ٚ .ايوٝطل٠(ٚ ـٸ فات٘ أَلّا َلؾّٛٓا أٚ َقََّٛا، ًلٜط١ ٚ ؾإ إمنا٥ٗا يٝى ع

ٛادب١، ٚإٔ تهٕٛ ْتٝذ١ ايٌٓاط نقيو أؿا٤ اؿكٛم اي١، ٚإٔ ٜهٕٛ فيو ٚهًٝ

ايـٜٔ اٱه٬َٞ  ؾكـ أ٢ُٚ ، ٚإٔ ٫ تٴهتٳٓٳن تًو ايجل٠ٚ. يقيوايؿعايٝات ا٫قتِاؿٜٸ١ٚ

ٕٸ امُلبـعني عاؿ٠ّ ;ػٌغ بايكٓاع١ يف ايـيهٓٸ٘ مل ٜٴِلِّ ،بايكٓاع١ يف ا٫هت٬ٗى َا  ٭

 .(83)ٜهْٕٛٛ نلميني

 12هبأ: ) ×ًُٝإه :َٔ أَجاٍ ،امُلبـعنيٚ ٌٜٚري ايكلإٓ ايهلِٜ إىل ا٭غٓٝا٤

(، ايقٜٔ أٚدـٚا ُؾلٳْ 95 :فٟ ايكلْني )ايهٗـٚ (11ع  10هبأ: ) ×ؿٚؿاٚٚ ،(13 ع

 اعتباك فيو ْع١ُ إهلٝٸ١.ٚ ،عٌُ نجري٠، يهٓٸِٗ متٓهٓٛا َٔ تعـٌٜ سبٸ املاٍ يف ؿاػًِٗ

 غِ َٔ اَت٬نِٗ يتًو ايجل٠ٚ ايطا١ً٥ ؾكـ ناْت ع٬قتِٗ باهلل تعاىل قٜٛٸ١.ع٢ً ايلٚ
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 ،(79 كِّ:قاكٕٚ )اي :َٔ أَجاٍ ،ع٢ً ايعهى َٔ ٖ٪٤٫، ؾكـ نإ ٖٓاى أغٓٝا٤ٚ

أبٞ هلب ٚ ،(12 :املـثلٚ ،15 ع 12: ٔ املػري٠ )ايكًِايٛيٝـ بٚ ،(88 ْٜٛى:ؾلعٕٛ )ٚ

ٌٸ امُلرتٳٚ (،2ع  1 :)املوـ ّٸ ن نبري  تعًٓكٛا إىل سٍـّ املوتهربٜٔ،ٚ ملٮاٚ ؾنيبٌهٌ عا

ٝٵٔ ناْا اؿٔٝض. ؾه٬ ايؿلَٜكٚ يف ٚقٛعِٗ يف اهلا١ٜٚ ا٭َل ايقٟ توبٸب ،باملاٍ

ٔٸميتًهإ ايجل٠ٚ  َُٓٗا إىل تًو ايجل٠ٚ.  ايؿلم بُٝٓٗا ٖٛ ْعل٠ نٌٍّ ايطا١ً٥، يه

ٚٸٍ ٜكٍٛ:  ٘ٴ ؿٳٖنا٤ٳ﴿ؾايؿلٜل ا٭ ـٴ كٳبِّٞ دٳعٳًَ ٚٳعٵ ٔٵ كٳبِّٞ َؾٔإفٳا دٳا٤ٳ  َٹ ُٳ١ْ  ٕٳٚ ٖٳقٳا كٳسٵ ـٴ  َنا ٚٳعٵ

َٸا ايؿلٜل ايجاْٞ ؾٝكٍٛ: ;(98 هٗـ:)اي ﴾ّاكٳبِّٞ سٳٓك ًِ﴿ أ ٘ٴ عٳ٢ًَ عٹ ُٳا ُأٚتٹٝتٴ ْٻ ـٹٟٔإ  ﴾ِٕ عٹٓ

 (.78: ايكِّ)
 

 اضتٍتاج ـــــــ

ٞٸ ع٢ً أبعاؿ ٚاهع١ٝٳٌٜتٌُ َٛٓٛع اٱبـاع يف ايٓعاّ ايكٹ نُا أًلْا ٚ عـٜـ٠.ٚ ُ

ٕٸ ٖقٙ املكاي١ ٖٞ ْتاز هٓتٳ ١َيف املكـ ٞٸ اؾاؿٸٝٵؾإ ٩ٚب ع٢ً ايـٚ ٔ َٔ ايعٌُ ايبشج

ٝٸ١ا٭هى ا ع ناهتُلاك يعٌُ  ٬َسلقـ متٸ تكـِٜ هبع١ ٚ ايتأكىٝٸ١.ٚ ايكُٝٝٸ١ٚ يـٜٓ

ِٸ املِاؿك ايبشح ع ٞٸ َٛثٛم،املـاػٌ اٚ ٭ٖ  ٱبـاعٝٸ١ ايبايػ١ أنجل َٔ ١٦َ َِـك كٚا٥

ٞٸمتٸ سٚ اهتؼلاز اٯٜات ٚ بٝإٚ ِل منافز كتًؿ١ َٔ املطايعات يف اٱبـاع ايكُٝ

ٟ ؾكـ مٓتت يف ٖقا املٛٓٛع، أ يف ايكلإٓ ايهلِٜ. إٓاؾ١ إىل فيواملتعًٓك١ باٱبـاع 

ٞٸ، اٱًاك٠ إىل بعض ايهتبٚ أبعاؿ ٝٸ١ٚ قاٚك اٱبـاع ايكُٝ  :َجٌ، ايِْٓٛ ايـٜٓ

ٕٸ ٌشٳست٢ ايِّٚ ،ايهجري َٔ ا٭ؿٜإٚ ،اٱلٌٝٚ ايتٛكا٠ َٸا ْتٝذ١ ٖقا ايبشح ؾٗٞ أ . أ

َٴُاتّا.علٜلٚ َٛٓٛع اٱبـاع ٖٛ َٛٓٛع قـِٜ ٌاك ٚؾكّا يًـكاهات املٚ ، يهٓٸ٘ يٝى 

ٕٸ ايعلٚم املؼتًؿهٔ اي١ ميإيٝٗا ػ٬ٍ هطٛك املك إهاؿ ٚ اٱبـاعٚ ١ يًعٌُايكٍٛ بأ

ٟٸمماٱْتادٝٸ١ ٖٞ علٚم ٚ اؿلؾٝٸ١ٚ ايُؿلٳْ ايع١ًُٝ ـٸ٠ ع٢ً َلٸ ايتأكٜؽ ايبٌل قـ متٸ ٚ ،ت

ِٸ اتٸؼقت ًهٌ ن١ًُ اقتِاؿٜٸ١ ٝٸ١ٚ ايعٌُ بٗا، ث ٕٸإؿاكٜٸ١. ٚ ؾٓ ِٸ إ  نجل اٯٜاتأٚ أٖ

 أساؿٜح ا٭١ُ٥.ٚ تعٛؿ يًـٜٔ اٱه٬َٖٞقا ايٌإٔ ايلٚاٜات املٛدٛؿ٠ يف ٚ

ٞٸٚ ايُؿلٳْٚ ٌُإهاؿ ايعٚ ٚناْت قاعـ٠ ايعٌُ أُٖٝٸ١ فيو ٚ ايٌٓاط ايَٝٛ

ٌٸ تؿاٌُٝ سٝا٠ أ١ُ٥ ايـٜٔ اٱه٬َٞ، ناْٛا ِٖ نقيو ٚ نًٓ٘ تٴطلٳغ يف ن
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 ايكاعـ٠. ٜٴطبٸكٕٛ تًو

إٓاؾ١ إىل ، ٚنإ بعض أٚي٦و ايلداٍ ايععاّ ٌَػٛيني يف ايعـٜـ َٔ ا٭عُاٍ

ُٸٕٛ بايِٓاع١، يف سني نإ ايبعض اٯػل ٚ ،ؾهاْٛا ٜعًُٕٛ بايتذاك٠ اينكاع١. ٜٗت

ٞٸٚ ،ايهبري٠ َٓٗاٚ ا٭عُاٍ ايِػري٠ٚ ،َِٓٗ ٜٴٌذٸع ع٢ً ا٫نتواب  ،ايٌٓاط اينكاع

 يف سني اقتِلت أعُاهلِ ع٢ً إؿاك٠ تًو ا٭عُاٍ.

ٝٸ١ ٝٸ١ ايػٓ ُٸ١ ايـٜٔ اٱه٬ٚ ،ٚيف ايجكاؾات ايـٜٓ ٞٸػا ٕٸ ايعٌُ ٜٴعترب دن٤ّا َٔ  ،َ ؾإ

ٟٸ ٝٸ١ ايٌلٜؿ١،ٚ عاؿ٫ّ يًٌٓاطاتَٚ ،ايوًٛى املعٓٛ َٳِافٸ ايعباؿاتٚ ا٭عُاٍ ايـٜٓ  ،يف 

َٸا امُلبـعٕٛ املا٭عُاٍ ايعباٚ اؾٗاؿٚ اي٠٬ِ :َجٌ ؿٓهلٕٚ ؾِٗ ا٭هاي ؿٜٸ١ ا٭ػل٣. أ

ِٸ يف اجملتُع ايتذـٜـ َـػ٬ّ ٚ يًتٛٓنٌب عتربٕٚ اٱقـاّ ع٢ً اٱبـاع امُلِاسٹٜٚ ،ا٭ٖ

 ايٌٓاط.ٚ ّا يًـػٍٛ يف ايعٌُك٥ٝو

ٝٸ١ َٸا قبٍٛ املو٪ٚي ُٸٌ اـواكٚ أ  اؾٛؿٚ ٔاعٳـايوعٞ املٚ ايتشلٸىٚ ا٭ٌَٚ ٠ؼ

 ا٫دتُاعٝٸ١ٚ املجابل٠ٚ ايهُاٍ اؿليفٸٚ ا٫بتعاؿ عٔ ايهوٌٚ ايتبهريٚ اٱَواىٚ

 عًٝٗا ؾطاملا متٸ ايتأنٝـٚمٛ فيو املٗاك٠ ٚ اـرب٠ٚ ايتذلب١ٚ املؼاطل٠ٚ تكبٸٌ اـطلٚ

ـٸ١َٚ ايت١ُٝٛٚ  بـا١ٜ سٍٛ ٖقٙ ايٓعل٠ ايكُٝٝٸ١ يًعٌُٚ ا٫ٖتُاّ بٗا. تٴعترب ٖقٙ املكاي١ َك

 اٱبـاع.ٚ
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ّٗٛ الٕحدٚ  اإلض٦و
ّٛٗ وطالعٛ يف التٕجّٗات الكسآٌ

 

 عاتذًٌٌ أحوذ الطٍخ

 اإلسالم فخر علً: ترجوح
 

 ــــــ متّٗد

 متاٜنّا أنجل ِٖٚ ٚايٌهٌ، اؾوِ سٝح َٔ كتًؿٕٛ ايبٌل إٔ ايبـٜٗٞ َٔ

ـٸ يقا .ٚايعك١ًٝ ايلٚس١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ  اػاٙ فٟٚ ايٓاي دعٌ ع٢ً املبينٸ ايتِٖٛ فيو ٜع

ٟٸ ٖٸِ غبا٤ بكـك ايوؼاؾ١ َٔ ٚاسـ ؾهل  ايطٍٛ سٝح َٔ ٚاسـ٠ّ ْوؼ١ّ دعًِٗ تٛ

 .ٚايٌهٌ

ٛٸك إٔ عاقٌ ٭ٟ ميهٔ ٫ ؾهُا  َٔ ايٓٛع ْؿى ايبٌل اْتعاٍ ٚدٛب ٜتِ

 ٫ ؾإْ٘ ايكا١َ، َٔ فات٘ بايطٍٛ ٚمتتٸعِٗ ايًباي، َٔ عٝٓ٘ املكاي ٚاكتـا٥ِٗ اؿقا٤،

ٟٸ ٜٓبػٞ ٛٸك إٔ عاقٌ ٭  ست٢ بٌ فاتٗا، بايطلٜك١ ٚايتشًٌٝ ايؿِٗ َٔ ايبٌل متٓهٔ ٜتِ

 أْ٘ املوًِٖ ؾُٔ بايٛسـ٠ ايهلِٜ ايكلإٓ ٜٓاؿٟ عٓـَا ٚعًٝ٘ .ٚاسـّا ؾهلّا ٜتٸبعٛا إٔ

 يًٛسـ٠ ؿعٛت٘ يهاْت ٚإ٫ إيٝٗا، ؿعاٖا اييت ايِّشٳٌ نآؾ١ توتٛعب ست٢ ؿا٥لتٗا ٚهٸع

 فاٍ ٜهٕٛ إٔ ؾٝٓبػٞ أؾلاؿ ع٢ً( اٱْوإ) يؿغ ٜٴطًل عٓـَا إف َعكٛي١; غري َكٛي١

 ٚأًهاهلِ، أيٛاِْٗ مبؼتًـ ا٭ؾلاؿ مجٝع يتٌٌُ مبهإ ايوع١ َٔ (اٱْوا١ْٝ)

 .َٓ٘ املٛٓٛع أؾلاؿ بعض ػلٚز ينّ ٚإ٫ َٚٔاَِٝٓٗ، طاقاتِٗ نآؾ١ َوتٛعب١ّ

 

ّٗٛ ،الٍؿٕف الكسآٌٗٛ ٔوبدأ الٕحدٚ  ــــــ وكازبٛ حتمٗم

 ٚايبشح دـٜـ، َٔ ايٛسـ٠ سٍٛ ايكلآ١ْٝ اٯٜات َكاكب١ ػب هبل َا ع٢ً بٓا٤ٶٚ
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ـٸ ست٢ ،اهتٝعابٗا َـ٣ يٓتبٝٸٔ ;ؾٝٗا  ٚإ٫ٓ عك٬ّ، َٚكب٫ّٛ ٚاقعّٝا أَلّا يًٛسـ٠ ايـع٠ٛ تع

 .َعكٍٛ غري ن٬َّا عٓٗا اؿـٜح هعٌ َا اي٬مّ يًنػِ ؾاقـ٠ّ ناْت

 هٛك٠ َٔ( 103) اٯ١ٜ ٖٞ ٚدٛبٗا أٚ ايٛسـ٠ ينّٚ يف بٗا ٜٴتٳُوٻو اييت اٯٜات َٔٚ

 ؾًعًٓٗا ٚتًٝٗا، توبكٗا اييت اٯٜاتيف ٚ ؾٝٗا تـقٝلاي املٓاهب َٔ ٚاييت عُلإ، آٍ

 يتتشكل ،ٜلؾع ًعاك ُٛك٠ َٔ ؾتٴؼٔلدٳٗا ايٛسـ٠، بتشكٝل ايهؿ١ًٝ ؿًٍٛإىل  تلًـْا

 .ايٛاقع أكض ع٢ً عًُّٝا

 قٛي٘ ؾٝٗا ٜٴٌعٸ اييت ،١احملٛكٜٸ ايٛسـ٠ آٜات َٔ تعترب اييت( 103) اٯ١ٜ يـكاه١

ُٴٛا :تعاىل ِٹ ٌٔ ٚٳاعٵتٳ ُٹٝعّا اهللٹ بٹشٳبٵ  َٚٔ إمجا٫ّ، توبكٗا اييت اٯٜات ؿكاه١ عًٝٓا ،دٳ

ِٸ  .أّٜٔا تًٝٗا اييت اٯٜات ع٢ً ْعل٠ ًْكٞ ث

 ،ايٝٗٛؿٟ قٝى بٔ ًاي يف ايوٛك٠ َٔ( 101 ست٢ 98 َٔ) ا٭كبع اٯٜات ْنيت

 ؾـؾع ٚاـنكز، ا٭ٚي قبًٝيت بني ٚؿاؾ٧ محِٝ ا٥ت٬ف َٔ ٚدـ َا سوـٙ أثاك ايقٟ

 ،(بعاخ) أٜاّ يف ايط١ًٜٛ علٚبِٗ إٜاِٖ َقنِّلّا ،فًوِٗ يٝشٔل ٜٗٛؿّٜا ّاًابٸ

 َل٠ ا٭سـاخ تًو فانلتِٗ يف ٜٛقغ إٔ ايٌـٜـ ٚػبج٘ اـا١ُ بأ٫عٝب٘ ٚاهتطاع

ٝٸ عِبٝاتِٗ َجريّا أػل٣،  يف ؾٛقؿٛا دـٜـ، َٔ اْبعجت اييت ،ايعٌا٥ل١ٜ ْٚعلاتِٗ ١ايكبً

ـٸؿٚا ايٌتا٥ِ، ٚتباؿيٛا بعِٔٗ، ٚدٛٙ ـٸؿّا باؿلب يًبـ٤ ايتايٞ ايّٝٛ ٚس  ٚعلض ،ف

 .قـكاتِٗ

 ،املٓاهب ايٛقت عٓـ ايتايٞ ايّٝٛ يف ؾأت٢ ،)ْ(اهلل كهٍٛ إىل اـرب ٌُٚ

 .(1)ْا٥لتِٗ أطؿأ ايقٟ ،ا٭ػ٬قٞ ايًطٝـ به٬َ٘ ايؿت١ٓ ْاك يٝؼُـ ;أُشاب٘ ٜلاؾك٘

 آٍ هٛك٠ َٔ( 100) اٯ١ٜ يف املوًُني ايهلِٜ ايكلإٓ ْبٸ٘ ايٓناع ْاك ٤اْطؿا بعـ

ِّ ٜٓكاؿٚا ؾ٬ ،ايهتاب أٌٖ َ٪اَلات َٔ ٚاؿقك ايٝكع١ ايتناّ ٓلٚك٠ إىل عُلإ  ٭

ٗٳا ٜا: تعاىل ٜكٍٛ قٍٛ، ٜټ ٔٳ َأ ٓٴٛا اٖيقٹٜ َٳ ٕٵ آ ٔٳ َؾٔلٜكّا تٴطٹٝعٴٛا ٔإ ٔٳ َٹ  اِيهٹتابٳ ُأٚتٴٛا اٖيقٹٜ

ِٵ ـٳ ٜٳلٴؿټُٚن ِٵ بٳعٵ ٔٳ ٔإمياْٹُه  .ناؾٹٔلٜ

ـٸ ٫ عكًِٗ أٚ ايهتاب أٌٖ عًِ َٔ ا٫هتؿاؿ٠ إٔ املوًِٖ َٔ  ٖٛ بٌ هلِ، إطاع١ّ ٜع

 ٚايعٛاطـ ا٭ساهٝى ٜجري ن٬َّا ٜطًكٕٛ سني ،ْعِ .ٚايعكٌ يًعًِ إطاع١ ايٛاقع يف

 تًو، أٚ ايؿ١٦ هلقٙ امامٚا هٛا٤ٷ عقك، ايتعاٌَ هب عٓـ٥قٺ... ٚ ًعاكات ٜٚلؾعٕٛ
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ٛٻٚا أٚ ايٌٝع١ ؿعُٛا هٛا٤ٷ  أٍٚ ؾإٕ إفّا .عاكٓٛٙ أٚ َا ٚكأّٜا ؾهلّا أٜٻـٚا هٛا٤ ايو١ٓ، ق

 اييت اـطابات عٔ ا٫بتعاؿ يف ٜتُجٸٌ املوًُني بني ايٛسـ٠ ـًل ايكلإٓ ٜطلس٘ سٌٍّ

ٟٸ ٚاملؿتكل٠ اٯػلٕٚ ًٜكٝٗا ٞٸ َب٢ٓٶ ٭ ٞٸ أٚ عكً ٞٸ ٚآض عًُ  ٜكـَْٛٗا أِْٗ َع ،دً

 أَل ٖٚٛ َطلٚغ، َٛٓٛع نٌ ع١ًُٝ ؼـٜـ ٜوتـعٞ َا ع١ًُٝ، أٚ عك١ًٝ بِٛك٠

ٟٸ عًٝ٘ ٜكـك ٫ ٌَهٌ  ايؿلق١ ٚػٓٸب َعٗا اؿقك ايتعاٌَ ؾإٕ عٓـ٥ق ًؼّ، أ

 .ٚايرتؿٜـ ايٌو إيٝٗا ٜلق٢ ٫ اييت ١ايكطعٝٸ ايعك١ًٝ ا٭َٛك َٔ ٚايٓناع

 ٚؽاطب أػل٣، ما١ٜٚ َٔ املٛٓٛع ع٢ً اي٤ٛٔ ايوٛك٠ َٔ( 101) اٯ١ٜ تًكٞ

 أٚتاك ع٢ً تًعب اييت باـطابات ٜٓؼـعٕٛ ٜٔاٯػل أْ٘ يٓؿلض :قا١ً٥ ايٓاي

 تٓطًٞ إٔ ا٭َٛك هلقٙ هٛم ٫ ٚيهٔ ٚمحاهِٗ، ٌَاعلِٖ َوتؿنٸ٠ّ، أساهٝوِٗ

 ٔٵَٳ ٜا أْتِ! عًٝهِ آٜات٘ ٚتت٢ً ،ظٗلاْٝهِ بني ايكلإٓ بٛدٛؿ تتُتٸعٕٛ ٔٵَٳ ٜا عًٝهِ

 ٖٚٛ امل٪ثٸل، ايبًٝؼ يه٬َ٘ ٚتوتُعٕٛ بٝٓهِ، ‘ايلهٍٛ ٚدٛؿ ٤بؿٞ توتعًٕٓٛ

 فيو َع ايؿلق١ بـا٤ تِابٕٛ ؾًُافا! بٗا يتكتـٚا يهِ كا٥ع١ّ ع١ًُّٝ أه٠ّٛ ٜعترب ايقٟ

 !نًٓ٘؟

ـٸّ ٖقٙ  يف ٚاملتُجٸ١ً ايٌكام، أٚ ايؿلق١ يتذٓٸب اؿًٍٛ إسـ٣ اؿكٝك١ يف اٯ١ٜ تك

 اييت اٯ١ٜ تقٓنل ثِ ؿٝاتهِ، قٛكّا ‘ايلهٍٛ ٚهٓٸ١ ايكلإٓ َٔاَني اؽاف

 يًٌكام املجري٠ يًؼطابات ي٬هتُاع اؾو١ُٝ ا٭ٓلاك أسـب أػل٣ َل٠ توبكٗا

 .يًهؿل ايتعلض يف ٠ٚاملتذوِّـ ،ٚايؿلق١

 إ٫ اٱه٬ّ، َٔ قا١ٝٓ ٓلب١ تًٓكٛا أِْٗ.. ٚ ايعاملٕٛٚ املوتهربٕٚ أؿكى يكـ

 ايؿطل٠ ؿٜٔ ؾاٱه٬ّ َباًل٠; بِٛك٠ ي٘ َٚٓاٚأتِٗ عـا٥ِٗ إظٗاك ٜوتطٝعٕٛ ٫ أِْٗ

ـٸ ايع١ًٝٓ َٚٛادٗت٘ ،ٚايعكٌ  ٫ٚ أسـ، ٜطٝك٘ ٫ َا ٖٚٛ ٚايٛدـإ، يًعكٌ قاكب١ تع

ٟٸ ٜتؼ٢ًٓ  ايعٛاطـ إثاك٠ ٜتؼقٕٚ عٓـَا ٚيهٔ ايوٗٛي١، بٗقٙ ايـٜٔ ٖقا عٔ َوًِ أ

 ؾإٕ املوًُني، عٛاطـ ع٢ً بٗا َوٝطلٜٔ،  غلِٓٗ يتشكٝل َطٝٸ١ ا٭ساهٝى ٚتٗٝٝر

 إبٸاْ٘ ٜٴعُِٝٗ َا ،ٚايكتاٍ ايٓناع مٛ بايتـكٜر تـؾعِٗ املٗٝٸذ١ اؿاؿٸ٠ ا٭ساهٝى تًو

ٗٸـ ٚبايتايٞ اؿكا٥ل، َٔ نجري عٔ  املطًك١، باؿكٝك١ يٝهؿلٚا بايتـكٜر ا٭ك١ٝٓ تتُ

ٟٵ سٍٛ ٜـٚك ايقٟ ايؿطلٟ بايـٜٔ اؿا٥ط علض ٓاكبني ٛٳك  .١ٚايعـاي ايعكٌ ق
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 :ًٜٞ نُا ايٛسـ٠ يتشكٝل ايكلآ١ْٝ اؿًٍٛ أسـ تبٝني ميهٔ عٓـ٥ق

 اـطٛك٠ َٔ ع١ًُٝ إىل ت٪ؿٸٟ ٚاييت ٚاْعهاهاتٗا، ايؿلق١ يٓتا٥ر ايتٓبٸ٘)

 بأععِ ايهؿل َلس١ً إىل ب٘ ٟؿٸٜ٪ َا بايهاٌَ، ايؿلؿ ١ًؼِٝٸ متوؽ سٝح ،مبهإ

 (.ٚايٛدٛؿ ايعامل سكا٥ل

 سا٫ت يتٌٌُ ققٚفٷ اٯٜتني نًتا يف ايهؿل لَتعًٖ إٔ فنلٙ هـك مٓماٚ

ِّ َٚٛاكؿ  باهلل، ايهؿل إىل يًؿلق١ ا٭ٚىل امللس١ً ت٪ؿٟ إٔ ائلٚك٠ َٔ ؾًٝى يقا .ؿ٠َتع

 .إيٝ٘ تٌُٛ هٛف ايٓٗا١ٜ يف يهٓٗا

ٌٸ َع  .أّٜٔا ٚايتٌذٝع ايرتغٝب أهًٛب عٔ ايكلإٓ ٜػؿٌ مل ايتشقٜلات تًو ن

ٔٵ: ٜكٍٛ يًٛسـ٠ قٛكّا( اهلل) ؼـٜـٙ ؾُع َٳ ِٵ ٚٳ ِٹ ـٵ بٹاهللٹ ٜٳعٵتٳ ٟٳ َؾَك ـٹ  ُٹلاطٺ ٔإىل ٖٴ

ِٕ  :ْؿو٘ ٜطلغ ه٪اٍ ٖٓا ٚيهٔ .ا٭ًُٞ ايٛسـ٠ قٛك إىل تٌري ايعباك٠ ٖٚقٙ .َٴوٵتٳكٹٝ

 ٕأ أٚ ،َباًل٠ّ تٛدٝٗات٘ ٚتًٓكٞ َوتكِٝ، بٌهٌ اهلل َع ا٫كتباط ا٭ؾلاؿ ٜوتطٝع ٌٖ

 ٚها٥ط إىل عاد١ أؾلاؿّا ٖٓاى ٕأ أٚ ،َع٘ ايتٛاٌُ ٖقا َجٌ ـًل هب٬ّ ٖٓاى

 ِٖ ٖٚ٪٤٫ ايٛها٥ط، ٖقٙ ملجٌ اؿاد١ بـٕٚ َع٘ آػلٕٚ ٜتٛاٌُ سني يف يتشكٝك٘،

ٞٸ ايؿٝض ٚها٥ٌ  يٰػلٜٔ؟ اٱهل

 اٯٜات يف ٚايبشح يًُتابع١ ٚؼتاز اٯ١ٜ، يف تٴطلٳغ مل َباسح تعترب ا٭ه١ً٦ ٖقٙ

 بني اكتباط دوٛك ١اٱهلٝٸ ٚاٯٜات ‘ايلهٍٛ إٔ اٯ١ٜ َٔ إمجا٫ّ ٜٔتبٝٻ ٚيهٔ ايتاي١ٝ،

 .ٚكبٸِٗ ايٓاي

 أتت اٯ١ٜ يف( ايِلاط) ن١ًُ إٔ ؾٗٞ بٗا ايتقنري املٓاهب َٔ اييت ايٓكط١ أَا

ٛٸ١ّْ،  ايهجل٠ يبٝإ ٜأتٞ إٔ ميهٔٚ ايعع١ُ، يبٝإ ايتٜٓٛٔ ٖقا ٜأتٞ إٔ ٚميهٔ َٓ

ٛٸع ٕٵ إف ا٫ستُايني; بني تٓايف ٫ٚ .ٚايتٓ  عًِٝٗ اهلل أْعِ ٔمٖم ويًتُوټ ايواعٞ نإ إ

ٟٳ ؾكـ ،‘نايلهٍٛ ،َٓ٘ ايٛسٞ ٚتًٓكٞ اهلل َع املباًل با٫كتباط ـٹ  أععِ إىل ٖٴ

ٕٵ أَا ;اهلـا١ٜ هبٌٝ ٞٸ ايٛسٞ بأْٛاك عٜتُتٻ ٔمٖم نإ إ  ع٢ً ؾٗٛ آػلٜٔ بٛاهط١ اٱهل

 املوتكِٝ يًِلاط إٕ أٟ ،ٚاهتٓاكت٘ ٚاهتؿآت٘ اهتؿاؿت٘ ملـ٣ تبعّا املوتكِٝ ايِلاط

 .ًٚلٚطِٗ ممخِٗ باػت٬ف ايوايهٕٛ ٜكطع٘( ١اًتـاؿٜٸ) سكٝك١ ايٛاقع يف

 املٛسِّـٜٔ ٫ ب٘، امل٪َٓني ١نآؾ ٜوتٛعب ي٬ؼاؿ قٛك ايٛاقع يف( اهلل) إٕ
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 َٔ قـٚؿ٠ طا٥ؿ١ يف قِٛكّا هعً٘ َا ؾشوب، ايتٛسٝـ ؿكدات غا١ٜ بًػٛا ايقٜٔ

 .ٚا٭ُٚٝا٤ ا٭ْبٝا٤

 ،ايبٌل أْؿاي نعـؿ اهلل إىل ايطلم: ٜكٍٛ ايقٟ باؿـٜح ااهتعٓٸ ؾإفا

ـٸٚا إٔ هلِ ٚميهٔ ايبٌل، ١نآؾ توتٛعب( اهلل قٛك١ٜ) إٔ ْهتٌـ عٓـ٥ق  سٍٛ ٜتش

ٞٸ أْٸ٘ .(اهلل) قٛك ٕٕ اؿـٜح ٜٴؿوٻل إٔ ميهٔ َٚٔ ايطبٝع  فاٍ ٫ أػل٣ مبعا

 .ٖٓا يقنلٖا

ـٷ ٜوتٌهٌ قـ  إٔ ْل٣ ٚمٔ ي٬ؼاؿ، طلستُٛٙ ايقٟ احملٛك ٖقا َا :قا٬ّ٥ أس

 !باهلل؟ ٚامل٪َٓني ا٭ؿٜإ أتباع بني ناْت ايبٌل بني اًتعًت اييت اؿلٚب أنجل

ٝٸ١ّٓ اٱًهاٍ، ٖقا عٔ ايتاي١ٝ اٯ١ٜ ػٝب  سلٸ ٜتٸكٛٙ مل باهلل امل٪َٓني إٔ َب

ٗٳا ٜا :قا١ً٥ قٛكّا( اهلل) دعًت إٔ بعـ املوًُني ؽاطب يقا تكات٘، ٜټ ٔٳ َأ ٓٴٛا اٖيقٹٜ َٳ  آ

٘ٹ سٳلٻ اهلَل اتٻُكٛا ٔٻ ٚٳ٫ تٴكاتٹ ُٴٛتٴ ِٵ ٔإ٫ٖ تٳ ْٵتٴ ٕٳ ٚٳَأ ُٴٛ  .َٴوٵًٹ

 إٕ أٟ اٯ١ٜ; ٖقٙ يف باـطاب ٚسـِٖ َعٓٝني يٝوٛا املوًُني إٔ ايٛآض َٔ

ِٸ يٝى ا٭َل َٹلٚا بٌ اؿاي١، ٖقٙ يف غريِٖ عٔ ايتهًٝـ ٜوكط ست٢ ،بِٗ ّاكت  ب٘ ُأ

 سلٸ ٜتٸكٛٙ مل باهلل امل٪َٓني إٕ: أٚٓض ٚبعباك٠ .اهلل بإطاع١ ؾع٬ّ املًتن١َ اجملُٛع١ ٭ِْٗ

ٟٸ ٚقع ملا اكعاٜتٗ سلٸ اهلل تك٣ٛ كاعٛا ٚيٛ ايهجري٠، اؿلٚب بِٝٓٗ ؾٌبٸت تكات٘،  ْناع أ

 اي٬م١َ، بايتك٣ٛ ا٭ؾلاؿ عمتتٻ إفا إ٫ٓ لٜتشٖك ٫( اهلل) قٛك سٍٛ ا٫ؼاؿ ؾإٕ يقا .بِٝٓٗ

 يتشكٝل ا٭ػل٣ اؿًٍٛ َٔ ١اٱهلٝٸ ايتك٣ٛ ايتناّ ؾإٕ عًٝ٘ٚ .توًُّٝا هلل أَلِٖ ُٛاٚهًٖ

 .اؿلٚب ٚاًتعاٍ ايٓناعات ٤ٌْٛ عٛاٌَ َٔ ايتك٣ٛ عـّ إٔ نُا ٚايٛسـ٠، ا٫ؼاؿ

 

 ـــــــ حمٕز الٕحدٚ

 يف ُلاس١ّ بٗا تعاىل اهلل ٜأَل اييت ايٛسـ٠ يتشكٝل متٗٝـّا نإ فنلٙ َلٸ َا

ُٴٛا (:103) اٯ١ٜ ِٹ ٌٔ ٚٳاعٵتٳ ُٹٝعّا اهللٹ بٹشٳبٵ  .تٳَؿلٻُقٛا ٚٳ٫ دٳ

 ا٭َل بٗقا َهًٖؿني غري ناْٛا ٚإٕ اٯٜات، بٗقٙ املؼاطبٕٛ ِٖ امل٪َٓني إٕ

ٕٸ إ٫ٓ اـطاب، ٖقا َع إهابّا ٜتذاٚبٛا إٔ ايبٌل ناؾ١ ع٢ً بٌ ٚسـِٖ،  أ

 هب ايقٟ اؿبٌ ٖٚٛ ا٭َل، هلقا املبِّؼ ٘٭ْٸ اـطاب، بٗقا كاطب غري ‘ايلهٍٛ
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ـٷ ،ايٛسـ٠ قٛك ؾٗٛ ب٘، وايتُوټ ٌٸ عٔ ٚبعٝ  اٯ١ٜ يف ايٓاي تعاىل ٜوأٍ يقا .ؾلق١ ن

 !ايٌؼ١ِٝ؟ ٖقٙ َجٌ ظٗلاْٝهِ ٚبني قٕٛتتؿلٻ نٝـ :باهتػلاب( 101)

 ؾإْ٘ ب٘، ٜهًٖـ إٔ َٔ ٚأمس٢ ،يًٛسـ٠ قٛك ‘أْ٘ مبا ساٍ، أ١ٜ ع٢ً

 ايٓاي مينٸم ست٢ ؾلع أٚ فُٛع١ ٭١ٜ تابعّا يٝى ٭ْ٘ ;سٛي٘ ايٓاي هُع إٔ ٜوتطٝع

ٌٸ ٌٸ َٔ أمس٢ ‘إْ٘ بٌ ممنم، ن  ٜعٌُ أٚ ٜؿٓهل ؾ٬ ٚعًٝ٘ ٚدٓاغ، فُٛع١ ن

 .َا فُٛع١ٺ ٱكٓا٤ أٚ َا ػطٍّ أهاي ع٢ً

ٌّ ٜتبني ٖٓا َٔ ٟٸ ىٔع ٫ قٛك ٚدٛؿ ٖٚٛ ا٫ؼاؿ يتشكٝل آػل س  َٔ طلف ٭

 ،املوًُني بني نجري٠ احملاٚك ٖقٙ َٚجٌ .ا٭طلاف إيٝ٘ تعٛؿ َلننّا ميجٸٌ ،ا٭طلاف

 ;اؾاَع ايعاّ ايتٛد٘ فٚ ٞٸايهًٓ ٚايعكٌ ،‘ايلهٍٛ ًؼ١ِٝٚ ايهعب١،ٚ نايكلإٓ،

 ميهٔ ٫ سني يف .َعٝٸ١ٓ جملُٛع١ كآؼ١ غري َٚلنن١ٜ ٚأهاه١ٝ أ١ًُٝ أَٛك ٭ْٗا

 إف ُٝع;بني اؾ يًٛسـ٠ قٛكّا ؿا٥ُّا ٌميجِّ إٔ ؿٚي١ مجٗٛك١ٜ ك٥ٝى أٚ َا ممًه١ٺ ملًو

 سلٸ) اهلل تك٣ٛ ٜلاعٕٛ ٫ أٚ ;َا يؿلٜل تابعني عاؿ٠ّ ٜهْٛٛا إٔ إَا ا٭ؾلاؿ ٖ٪٤٫ َجٌ

 ...ٚ ،ٚايـٜاك ،املـ١ٜٓٚ اؾاٙ،ٚ املاٍ، سبٸ َٔ يٝؼًٛا ;(تكات٘

 

ٍّٛ ــــــإغهال  ّٗٛ عدً قىاُ الٕحدٚ با٥حتهاً إىل الهتاب ٔالط

 ًؼّ ؾهٌ ؿا٥ُّا، يًٛسـ٠ ّأٌَٓ ‘ايلهٍٛ ه١ٓ أٚ بايكلإٓ وايتُوټ يٝى

 َع بائلٚك٠ ٜتٛاؾل ٫ َا ؾُٗ٘، ٜٓاهب أٚ إؿكان٘ ٥٬ِٜ مبا اؿـٜح أٚ ايكلإٓ ٜؿِٗ

 بطلٜك١ اٯٜات ايعلؾا٤ ٜؿِٗ إف ;ي٬ػت٬ف ٜ٪ؿٟ َا ٖٚٛ ٚإؿكاناتِٗ، اٯػلٜٔ أؾٗاّ

ٕٸ بٌ ايؿ٬هؿ١، عٔ ؽتًـ  املتهًُٕٓٛ، ٜؿُٗ٘ َا ع٢ً ػ٬ف اٯٜات ٜؿُٗإ نًُٝٗا إ

 غريٜؿُْٗٛٗا  كبعا٭اجملُٛعات ٚ ايؿكٗا٤، ٜؿُٗ٘ َا غري ٜؿُْٗٛٗا ج٬خاياجملُٛعات ٚ

 َتؿاٚتني، بطلٜكني آ١ٜ ٜكاكبٛا إٔ ميهٔ.. ٚ ٚؾكٝٗني أؿٜبني إٕ بٌ ا٭ؿبا٤، ٜؿُٗ٘ َا

 أّٜٔا، ‘ايلهٍٛ أساؿٜح ع٢ً ٜٓطبل َا ٖٚٛ .بِٝٓٗ ا٫ػت٬ف ظٗٛك إىل ٟٜ٪ؿٸ َا

ِٳ سٝح َتٔاؿٸتني، ٚست٢ بٌ ،كتًؿتني َكاكبتني ٜٓتر إٔ ؿـٜح ؾُٝهٔ ٔٗ  َٔ ُؾ

: أسـُٖا :أَلإ ٚدٛكّا ظًُّا ٦ًَت نُا ٚعـ٫ّ قوطّا ا٭كض ب٘ اهلل ميٮ :سـٜح

ـٸ يًُُٝٛٗا #ٜعٗل ست٢ ،ٚايكوط يًعـٍ ا٭ك١ٝٓ متٗٝـ هب أْ٘  ;ايهُاٍ س
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 .ٜعٗل ست٢ ٚاملاؾّا ٚدٛكّا ظًُّا ا٭كض ٤ٌَ ٜٓبػٞ: ٚاٯػل

 كهٍٛ إٔ اؿـٜح ؾؿٞ :بؿُٗني ايباكقٞ عل٠ٚ سـٜح َكاكب١ مٖتت ايؿك٘ ٚيف

 بُٗا ؾاًرت٣ ٚفٖب ،ؾأػقُٖا ػلٚؾّا، بُٗا يٌٝرتٟ ؿكُٖني أعطاٙ ‘اهلل

 كهٍٛ إىل ايـكُٖني َع باٯػل ٚدا٤ بـكُٖني، أسـُٖا باع كدٛع٘ ٚأثٓا٤ ػلٚؾني،

 يف اهلل باكى: ‘ي٘ ؾكاٍ أّٜٔا، ايـكُٖني ٚإيٝو اـلٚف، إيٝو: ٚقاٍ ،‘اهلل

 .ميٝٓو ُؿك١

 ؟ب٘ قاّ َا ع٢ً تٛبٝؽ أٚ ٘عًُ ملا تأٜٝـ ٖٞ ٌٖ اؾ١ًُ، ٖقٙ َكِٛؿ يف اػتٴًٹـ ٖٚٓا

ِٳ: امللاؿ ٌٖٚ  اهلل ٜباكى ؾهٝـ ،عًُت َا ب٦ى أٚ !ميٝٓو ُؿك١ يف اهلل ٚباكى ،ؾعًت َا ْٹعٵ

 !ميٝٓو؟ ُؿك١ يف

ِّ َٚكاكبات اْطباعات ايٛسـ٠ حملٛك ٜهٕٛ عٓـَاٚاـ١ُ٬ أْٸ٘   بٌ ،ؿ٠َتع

 :ايٌاعل ٜكٍٛ نُا عًُ٘؟ هب ايقٟ ُا، ؾَتٔاؿٸ٠ ٚأسٝاّْا

ِٴ   إيِٝٗ أؾلٸ نلبيت يف نٓت ٗٴ  ايؿلاك؟ ؾأٜٔ نلبيت َؾ

ٝٸ١ إٔ ٜكاٍ ٚاؾٛاب  ٖقٙ َجٌ ملٓع ايٛسٝـ ايوبٌٝ إٔ ٜعٗل :عٔ ٖقٙ اٱًهاي

ّٸ َٔ تٌٓأ اييت ا٫ػت٬ؾات  ٜعتكـ اييت اُ٭ُطل َٔ فُٛع١ تكـِٜ يف ٜتُجٌ ْؿو٘ ايٓ

 ائٛابط تلأع مل اييت تًو ٚإبعاؿ َعٗا، املكاكبات كتًـ َٚؿا١ًٓ ٜكّٝٓا، اؾُٝع بٗا

 َع ؾاؿلٸ ٚإ٫ٓ املكبٛي١، املكاكبات باقٞ ٚتبٓٸٞ اؾُٝع، يـ٣ ٚاملو١ًُٓ ايٝك١ٝٓٝ

 .املوتٌهٌ

ُٸ عباك٠ اُ٭ُطل تًو ٚأهاي  :ًٜٞ اع

 اهلل إٔ مبا أْ٘ مبع٢ٓ ٚايٓكٌ، ايعكٌ ئلٚك٠ كايؿ١ّ املكاكبات تًو تهٕٛ ٕ ٫أ

 باقٞ ٜٓاقض مبا ٜتهًِٓ ٫ نُا ُلاس١ّ، ايعكٌ ىايـ مبا ٜٓطل ٫ اؿهِٝ تعاىل

 مبا ٚعًٝ٘ .فيو إىل ٟٜ٪ؿٸ َا ن٬َ٘ َٔ ْؿِٗ إٔ ٜٓبػٞ ٫ يقا ناٌَ، بٌهٌ ن٬َ٘

 كؾض هب يقا ُلاس١ّ، ،...ٚ ،ايهؿلٚ ايعًِ،ٚ نايٌلى، ،أَٛكّا ْؿ٢ تعاىل أْ٘

، ايعـٍٚ نايتٛسٝـ، ،أَٛك ع٢ً ـٜ٪نِّ أْ٘ ٚمبا .إيٝٗا ٟٜٚ٪ؿٸ ٜـعٛ َا نٌ

ٌٸ كؾض هب يقا ،...ٚ ،ٚاٱسوإ  ا٭ػل٣ املكاكبات باقٞ أَا .ٜٓاؾٝٗا ٘أْٸ ٜؿِٗ َا ن

ٓٻ نُا: أػل٣ بعباك٠ٚ .‘ايلهٍٛ أٚ ايكلإٓ إىل ْٚوبتٗا طلسٗا ؾٝذٛم  ضٚ
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ٌٸ إٕ :أّٜٔا ْكٍٛ ؾٓشٔ ْكً٘ مل ايكلإٓ ػايـ َا: قا٥ًني^ املعَِٕٛٛ  َكاكب١ ن

ـٸ ٫ ناٌَ بٌهٌ ايٓكٌ ُٚلٜض ايعكٌ ىايـ ٚؾِٗ  ٖٚٞ ،قٹبٳًٹٓا َٔ سكٝكّٝا ؾُّٗا ٜع

 .ْكبًٗا ٫ٚ َلؾ١ٓٛ

 املؼايؿ١ غري املكاكبات بني ا٫ػت٬ؾات ؾإٕ نًٓ٘ فيو َعّٜٔا بأْٸ٘ أٚقـ ٌٜهٌ 

 .ٚايؿلق١ اـ٬ؾات ٤ٌْٛ عٛاٌَ َٔ ا٫ػت٬ؾات ٖٚقٙ نجري٠، ٚايٓكٌ يًعكٌ

 :سًٓني تكـِٜ ميهٔ ٖٓاٚ

 ٜتُوٸهٛا إٔ ا٭ؾلاؿ ٜعِِّ ست٢ اٯ١ٜ يف مجٝعّا به١ًُ ايكلإٓ أت٢ يكـ: ا٭ٍٚ

ِّ ناؾ١ لُع إٔ يٓا ميهٔ ا٭َل بٗقا ٜتعًل َا ٚيف اهلل، عبٌ مجٝعّا  يف ِنياملتؼ

ِّ َكاكبات َٔ وًُٕٛ مبا اٱْوا١ْٝ ايعًّٛ ؾلٚع كتًـ  أؿٓيتِٗ ٜطلسٛا ٢ستٸ ؿ٠،َتع

 ٚاسـ كأٟ إىل اؾُٝع يٌِٝ بٓكـٖا، اٯػلٕٚ ٜكّٛ ؾُٝا ٚقلا٥ِٓٗ، َٚكِّـاتِٗ

 .اؾُٝع بكبٍٛ وع٢( كٖؿـ)

ٌٸ ٜٓذض مل إفا أَا  بايكبٍٛ َكاكبتإ ٚسعٝت ٥٬َُّا، ٜهٔ ٚمل ايوابل، اؿ

 .ايٌلع إىل نًُٝٗا ْوب١ ميهٔ عٓـ٥ق اؾُٝع، يـ٣

ـٸ أ٫يهٔ  ـٸؿ١ٜ) فيو ٜع  ؟(تع

ـٸؿ١ٜ) َٔ ْٛع إْ٘ :ٛابٚاؾ  :أمحلٜٔ ػٖطني ٚكاعت ،َلسًتني طٛت اييت( ايتع

ِٸني مجٝع بكبٍٛ ؼع٢: ٚاٯػل ;َعٝٻٔ بإطاك ا٫يتناّ :أسـُٖا ( ايتعـؿ١ٜ) ٚهلقٙ .املؼت

ـٸ٠إىل  تعٛؿ ايـٜٔ يف هابك١  إٔ مبع٢ٓ أق٣ٛ، ؾتٛاِٖ ٜعتربٕٚ ؾكٗا٤ ؾٗٓاى ;قلٕٚ ع

ٛٸ ؼع٢ املؼايؿ١ ايؿت٣ٛ  ٜٔتُٖه ٢ستٸ َا َوأي١ٺ يف وتاط ؾكٝ٘ ٖٚٓاى أّٜٔا، ٠بك

 .اٯػل ايلأٟ ٜكبٌ أْ٘ مبع٢ٓ املوأي١، تًو يف غريٙ إىل ايلدٛع َٔ املكِّـ

 َكاكبات قبٍٛ ايؿلق١ َٚٓع ايٛسـ٠ يتشكٝل ا٭ػل٣ اؿًٍٛ َٔ :ٚػ١ُ٬ ايكٍٛ

 .كؾٔٗا ٚعـّ ا٭هاه١ٝ، ا٭طل ٜلاعٞ ايقٟ املكابٌ ايطلف

 

 الٕحدٚ وع ضاٟس ا٧دٖاُ ـــــــ

ٟٸ يف  ١؟اٱهلٝٸ ا٭ؿٜإ ها٥ل َع ايٛسـ٠ َٛٓٛع طلغ ميهٔ إطاك أ

 يف تتُجٻٌ املوًُني َع اؿٛاك يػ١ إٔ ؾاكم َع أّٜٔا، َعِٗ ا٭طل ٖقٙ َجٌ تلاع٢
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ّٸ أٚ ايٓكٌ  أتباع َع اؿٛاكيف  أَا ،‘اهلل كهٍٛ ٚه١ٓ ايكلإٓ عٔ عباك٠ ٖٚٞ ،ايٓ

ّٸ أٚ ايٓكٌ ؾإٕ ا٭ػل٣ اٱهل١ٝ ا٭ؿٜإ  بٗا تٌرتى اييت ايهًُات تًو عٔ عباك٠ ايٓ

 ٚايّٓ، ايعكٌ ؽايـ ٫ اييت املكاكبات ١نآؾ ؾإٕ ٚبايتايٞ ١،ايوُاٜٚٸ ايهتب ١نآؾ

ِّ عٝمج َٔ بايكبٍٛ ٚؼع٢  .ايكبٍٛ تٓاٍ ،ا٭ؿٜإ يف ِنياملتؼ

ٌٸ أَا  يكـ ،ْعِ .مثلاتٗا س٠ٚ٬ إؿكاى ؾٗٛ ٚايٛسـ٠ ا٫ؼاؿ يتشكٝل اٯػل اؿ

ٌٴ، َٔ بعٔٗا ساكبت اييت اجملُٛعات عاْت  اؿلٚب َآهٞ ٚاـنكز، نا٭ٚي َقب

َٸلت ٚايٌباب، ا٭َٛاٍ ع٢ً ٚقٔت،  ٚايٝابى ا٭ػٔل أنًت اييت  ٚأُابت املـٕ، ٚؿ

 عًِٝٗ ٚدلٸت ٚايطُأ١ْٓٝ، ا٭َٔ َِٓٗ ٚهًبت ٚايكًل، با٫ٓطلاب ؾٝٗا تٛكٸطٛا ٔٵَٳ

 يًذ٤ٛٚا ،بعٝـ٠ أَانٔإىل  ٚايتٛدٸ٘، ط١ًٜٛ ملواؾات يًوؿل ٚؿؾعتِٗ ٚاؿلَإ، ايؿكل

 عٔ ؽًِٓٝٗ َع ٚيهٔ اؿلب، ٫هتُلاك اي٬م١َ اٱَهاْات ٜٗٝٸ٦ٛا ست٢ ي٬هتـا١ْ

 ىٌٕٛ ٫ ايـٜٔ، يف ػٛإإ أِْٗ بوٗٛي١ ٫سعٛا اٱه٬ّ ظٌ يف ٚايٌكام ايٓناع

 .ٚايكًل ايؿكل ْاك َٔ ٚؽًِٓٛا ،أَٛاهلِ ٚمنت بعِٔٗ، يف ٌٜٓهٕٛ ٫ٚ بعِٔٗ،

ُٳ ٚٳافٵُنلٴٚاؾٝكٍٛ:  ايٓع١ُ بتًو مجٝعّا ايكلإٓ ٜٚقٓنلِٖ ِٵ اهللٹ ١َْٹعٵ ٝٵُه ِٵ ٔإفٵ عٳًَ ٓٵتٴ  ُن

ـٳ َأعٵـا٤ٶ ٔٳ َؾَأٖي ٝٵ ِٵ بٳ ِٵ ُقًُٛبٹُه ُٵبٳشٵتٴ ٘ٹ َؾَأ ُٳتٹ ٓٹعٵ ِٵ ٔإػٵٛاّْا بٹ ٓٵتٴ ٔٳ سٴِؿلٳ٠ٺ ًٳؿا عٳ٢ً ٚٳُن  ايٓٻأك َٹ

ِٵ ْٵَكقٳُن ٓٵٗا َؾَأ  .َٹ

ٛٻ٠ ؽًل إهل١ٝ ْع١ُ( ايٛسـ٠) إٕ ْعِ  ا٭َٛك َٔ بٓؿوٗا ٖٚٞ ،ايها١ًَ ا٭ػ

ٛٳ٠اٱ) ؾع .املطًٛب١  َٔ ا٭ٚىل امللس١ً يف توتعٌُ ا٭ٚىل إف ;(ػٛإاٱ) عٔ ؽتًـ( ػ

 ن١ًُ اهتعًُت ٚقـ .املٛؿٸ٠ ٚؽًّ ايِـاق١ تهتٌُ عٓـَا تطًل ٚايجا١ْٝ ايِـاق١،

 .(2)اٯ١ٜ يف( ػٛإإ)

ٕٸ أػل٣ ْاس١ٝ َٔٚ ِّيف  ١ْ٦ٝٸه ايعـا٠ٚ ؾإ  ٖا١ٜٚ إىل بِاسبٗا تًكٞ ،فاتٗا س

 .اٯػل٠ يف اؾشِٝ إىل ب٘ ٟؿٸ٪ٚت ايـْٝا، يف ١ٚايٓؿوٝٸ ١ايلٚسٝٸ ا٫ٓطلابات

 عرب ٚفيو ٚبكا٥ٗا، ايٛسـ٠ ع٢ً يًشؿاظ املطلٚس١ اؿًٍٛ ايتاي١ٝ اٯ١ٜ تبنيٚ

ٗٸُني ايعك٤٬ ا٭ؾلاؿ َٔ فُٛع١ ٚدٛؿ  أٟ ،ٚايوعاؿ٠ يًؼري اٯػلٜٔ ٜـعٕٛ ايقٜٔ املتؿ

ـٸ ايٛسـ٠  إىل ايـع٠ٛ تعترب ٚاييت ،ٚعك٬ّ لؾّاعٴ املكبٛي١ ا٭عُاٍ ٚاعتباك ٗا،ظًٓ يف ّٚايتك

 .ٚامللؾ١ٓٛ ايكبٝش١ ا٭ؾعاٍ عٔ ٜٚلؿعِْٛٗ َِاؿٜكٗا، أمس٢ َٔ ،ايٛسـ٠
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 َٔ نِ إف ;يًٛسـ٠ ايٓـا٤ َٔ ميًٓٛا أٚ ٜهًٓٛا ٕ ٫أ ٚايعك٤٬ يًعًُا٤ ٜٓبػٞ يقا

َٻع١ أٚ كـٚع أٚ عٌُٝ أٚ داٌٖ  أؿ٢ْ َوتػ٬٘ ٚايٓناع، اـ٬ف طبٌ ع٢ً ٜـمٸ إ

 ايعك٤٬ ؿٚك ٜتذ٢ًٓ ٖٚٓا .يًٌكام ٚقٛؿّا ٫ؽافٙ ؾِٗ ه٤ٛ أٚ املكابٌ ايطلف َٔ إًهاٍ

 .يٛسـ٠إىل ا ؿعٛتِٗ ػ٬ٍ َٔ ايكِٜٛ ايوبٌٝ يف ٜوريٕٚ ايقٜٔ ٚاملؿٓهلٜٔ ايعًُا٤ٚ

 

 

الهىاهص
                                           

 
 



 

 

 

 «اإلهلٗات اإلهلٗٛ ٔاإلهلٗات اإلٌطاٌٗٛ»

 العكن ٔاملٍّج إخفاقات يف
 

 السٍذ حسي إسالهًد. 

 ترجوح: هحوذ عثذ الرزاق

 

 ــــــ الفسقٗات

ايؿٌِ بني هبٌ اْطًكت املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ يف ايٛهط ايٌٝعٞ َٔ َبـأ 

ٚاؿٻعت أّٜٔا تٓاؾل ايـٜٔ َع ايؿًوؿ١  ع، أٟ ايٛسٞ ٚايعكٌ ٚاٱهلاّ ع املعلؾ١ ايج٬ث١

ٚايعلؾإ. ٚقـ ٚادٗت ٖقٙ ايؿهل٠ اْتكاؿات نجري٠ َٔ قبٌ أِْاك ايؿًوؿ١ 

اٱه١َٝ٬، ؿاؾعٛا ؾٝٗا عٔ تٔأَ ايـٜٔ َع ايؿًوؿ١ ٚايعلؾإ ؿاػٌ املٓع١َٛ ايٌٝع١ٝ. 

ؿؾاعّا عٔ ٖقٙ املـكه١  «اٱهلٝات اٱهل١ٝ ٚاٱهلٝات اٱْوا١ْٝ»لّا نتاب ٚقـ ُـك َ٪ػٻ

ْكـ َا ٚكؿ يف ٖقا ايهتاب ْكـّا ٚبايتشـٜـ. ٚغلض املكاٍ اؿايٞ ٖٛ َٓاق١ٌ 

ٚأْ٘ ٫ ٜناٍ ايطلٜل أَاَ٘ ط٬ّٜٛ يف  ،ٚإثبات بط٬ٕ َكـَات٘ ا٫هتـ٫ي١ٝ ،َٓٗذّٝا

ـٻعٝات٘. ٚقـ تٓاٚيٓا ٖقٙ ا ـٻعٝات ٚايرباٖني إثبات َ ًهٌ اهتـ٫ٍ َٓطكٞ ع٢ً مل

: ُش١ ٖقا ٚايجا١ْٝ: سهِ بعض ايؿ٬هؿ١ ببط٬ٕ ايؿًوؿ١; ا٭ٚىلمبكـَتني: 

 اؿهِ. إفّا ؾايؿًوؿ١ باط١ً ؾع٬ّ. ٚهٓتعلض يف َكايٓا إىل قٛكٜٔ:

ـٸع 1 ٚإٔ ن٬ّ ايؿ٬هؿ١ نإ َبتٛكّا ٚقلٻؾّا  ،١َ ا٭ٚىلإثبات نقب املك

 أّٜٔا.

ْ٘ ٫ ميهٔ يًؿًٝوٛف إٔ ٜلؾض ايؿًوؿ١ مبا ٖٛ ؾًٝوٛف; ٭ٕ ٖقا إيػا٤ إع 2

 ؾإيػا٤ ايؿًوؿ١ هٝ٪ؿٟ إىل إيػا٤ ايؿًٝوٛف ْؿو٘. ،فاتٞ
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 ــــــ «اإلهلٗات اإلهلٗٛ ٔاإلهلٗات اإلٌطاٌٗٛ»نتاب 

ُٸّا با٭هايٝب ٚاملٓٗذٝات ٚاػتٝاك َا  ،ٜتعني ع٢ً ايباسح ايـٜين إٔ ٜهٕٛ ًَ

ٚػٓب َا ٖٛ ػاط٧ أٚ غري َٓاهب. ٖٚـف املكاٍ ٖٛ تكـِٜ  ،ٜٓاهب َٓٗا إثبات آكا٥٘

ْكـ َٓٗذٞ يهتابٺ نٓٸا ْٓتعل ُـٚكٙ َٓق هٓٛات ط١ًٜٛ. ٫ٚ ْكِـ بايٓكـ املٓٗذٞ 

أٚ كايؿ١ املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ ٚايـؾاع عٔ ايؿًوؿ١  ،ٖٓا ْكض َـع٢ ايهتاب

 ،إىل اهتعلاض قـكات ايهتاب يف إثبات ْعلٜات٘ يهٓٓا ْوع٢ ؾكط ،اٱه١َٝ٬

ٚتكِٝٝ ٬ُسٝتٗا يف ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً ا٭ؾهاك املقنٛك٠ يف ايهتاب. ؼٌُ املـكه١ 

 ،املعلٚؾ١ ٖقٙ ا٭ٜاّ بايتؿهٝه١ٝ ُّٖٛ تٓكٝض ايـٜٔ َٔ املناعِ ايؿًوؿ١ٝ ٚايعلؾا١ْٝ

ٝل ٖـؾني َٔ ػ٬ٍ ؼك ،١َُٗ ايهٌـ عٔ َعاكف ايٛسٞ اؿٓك١ ٢ؾلاست تتبٓٸ

 ،: ايوعٞ إىل تؿهٝو ا٫ػاٖات املعلؾ١ٝ ايج٬ث١ يف أفٖإ املتـٜٓنيا٭ٍٚأهاهٝني; 

َٔ ايٛسٞ ٚايعكٌ ٚايهٌـ أٚ بني ايـٜٔ ٚايؿًوؿ١ ٚايعلؾإ; أَا  ؾ٬ِّ بني نٌٍّ

َٚٔ ٖقٙ ايؿهل٠ ًٜؼٳٸّ  .(1)تكـِٜ املعاكف اؿك١ ٚايكلآ١ْٝ يًعٌُ بٗا ؾٗٛ ايجاْٞ

 ٛاعـ ايعا١َ يًُـكه١ ايتؿهٝه١ٝ مبا ًٜٞ:ا٭هتاف سهُٝٞ ايك

 .«ايؿٌِ بني ايؿًوؿ١ ٚايعلؾإ ٚايـٜٔ» ع 1

 .«ايكٍٛ بأُاي١ املعلؾ١ ايـ١ٜٝٓ» ع2

 .«اْبجام املعلؾ١ ايـ١ٜٝٓ عٔ ايكلإٓ ٚاؿـٜح»ع 3

 .«ا٫عتُاؿ ع٢ً ظاٖل اٯٜات ٚايلٚاٜات»ع 4

 . (2)«كؾض ايتأٌٜٚ ظُٝع أًهاي٘»ع 5

ايٛاقع ؾٗٛ اْتكاؿ ايؿًوؿ١ اٱه١َٝ٬; بوبب ٦ٌَٓٗا ايْٝٛاْٞ أَا َا سٌِ ع٢ً 

ـٸامل بني ايؿ٬هؿ١ ٚغريِٖ.  ٚا٫ػت٬ف املعرتف ب٘ يف اٯكا٤ ،َٔ ايطبٝعٝات ايكـمي١ وتُ

 .(3)ٚقـ تٓاٚيٓا ٖقٙ ايتؿاٌُٝ بايـكاه١ ٚايتشًٌٝ هابكّا

ؿكاه١ ْكـ َٓٗذٞ ػايّ ٚعًُٞ يف »نإ أِْاك ٖقٙ املـكه١ يف ُـؿ  تكـِٜ 

ٚبـق١ َتٓا١ٖٝ; بعٝـّا عٔ أهايٝب املػايط١ ٚا٫مٝام  ،ٚعلؾاْٞنٌ َٛٓٛع ؾًوؿٞ 

 .(4)«يًٛقٛف عٔ نجب ع٢ً ايوـ٣ ٚايًش١ُ يف ٖٝهٌ اٱًها٫ت ايؿًوؿ١ٝ

اٱهلٝات »نٓا ْوُع ػ٬ٍ ايعكـٜٔ املِٓلَني اقرتاب َٛعـ ُـٚك نتاب 
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ـٳٸّ بلاٖ ،«اٱهل١ٝ ٚاٱهلٝات اٱْوا١ْٝ ني َوتشه١ُ ٚعك١ًٝ ٜـسض بٗا ٚأْ٘ هٝك

ٚتؿٛم املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ َٔ د١ٗ أػل٣. ٚقـ  ،ٜٚجبح ؾًٌٗا َٔ د١ٗ ،ايؿًوؿ١

 ع «املـػٌ» ٖٚٛ ع  (5)ُـك ايهتاب يف دن٤ٜٔ. ٚقـ تٓاٍٚ ا٭هتاف يف اؾن٤ ا٭ٍٚ

ـٸ  ،ُؿش١ (442) يف ،َٛآٝع َتٓٛع١ اًتًُت ع٢ً فنل ْٚكٌ أقٛاٍ عـٜـ٠; يٝع

 (942) ٖٚٛ يف ،(6)دا٤ ؿٚك اؾن٤ ايجاْٞستٸ٢  ،ا٭دٛا٤ ٚا٭ك١ٝٓ املٓاهب١ ٭هاي عج٘

َتٸؼقّا َٓٗا  ،ؾتعلٻض ؾٝ٘ ٯكا٤ أعـا٤ ايؿًوؿ١ ،ٚيعً٘ أٓؼِ َ٪ٖيؿات٘ أّٜٔا ،ُؿش١

يف ٖقا ايهتاب ؿي٬ّٝ ع٢ً بط٬ٕ ايؿًوؿ١ َٔ أهاهٗا. ٚنإ يٮهتاف سهُٝٞ 

: إٕ ٖقا ايبط٬ٕ ايجا١ْٝ: ايوعٞ يف إثبات بط٬ٕ ايؿًوؿ١; ٚا٭ٚىلػطٛتإ أهاهٝتإ: 

ٖٛ ايـيٌٝ ع٢ً ايكٍٛ بايتؿهٝه١ٝ; مبع٢ٓ أْ٘ ٜهتؿٞ يف إثبات َـعٝات املـكه١ 

ايتؿهٝه١ٝ ٚإَها١ْٝ ايكٍٛ بايتؿهٝو بني ايٛسٞ ٚايعكٌ ٚاٱهلاّ بآي١ٝ ٚاسـ٠ ٖٞ 

ـٻع٢ َوأي١ ْكـ ايتـيٌٝ ع٢ً بط٬ ٕ ايؿًوؿ١. عًُّا أْ٘ مل ٜٓىٳ إىل داْب ٖقا امل

 اهلٓـ.ٖٚٚهقا بط٬ٕ ايعًّٛ ايٛاكؿ٠ َٔ ايْٝٛإ  ،ايعلؾإ ٚإثبات بط٬ْ٘

ٖٚٞ معِ ايوٓؼ١ٝ بني بط٬ٕ ايؿًوؿ١  ،ٚئ ٜٴع٢ٓ املكاٍ اؿايٞ باـط٠ٛ ايجا١ْٝ 

بٌ هٓهتؿٞ بـكاه١ اـط٠ٛ ا٭ٚىل ؾكط. ٚإفا أكؿْا استٛا٤  ،ٚإثبات ايتؿهٝه١ٝ

 مجٝع ؾلٓٝات ٖقا ايهتاب يف اهتـ٫ٍ بوٝط ُٓٸؿٓاٖا نُا ًٜٞ:

 ببط٬ٕ ايؿًوؿ١. عٚيف َكـَتِٗ ايؿ٬هؿ١  عايععُا٤  ٜؿيت :املكـ١َ ا٭ٍٚ

 ُشٸ١ ؾت٣ٛ ايععُا٤. :املكـ١َ ايجا١ْٝ

 إفّا ؾايؿًوؿ١ باط١ً.ايٓتٝذ١: 

 ع٢ً ثبات املكـ١َ ا٭ٚىل يف ٖقا ايهتاب مبا ٜلبٛٱت ا٭مسا٤ ٚاٯكا٤ كيكـ هٝ

ٚٸاؿ ايؿًوؿ١ ٚايؿ٬هؿ١ ،ا٭كبعني منٛفدّا ِْٚري ايـٜٔ  ،نابٔ هٝٓا ،َععُِٗ َٔ ك

ٚايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ. أَا بايٓوب١ يًُكـ١َ ايجا١ْٝ ؾًِ  ،ٚآقا عًٞ سهِٝ ،ايطٛهٞ

ُٸض أس ،ٜٗتٸِ بٗا نجريّا ٕٸ ػاٌٖ كأٟ ٖ٪٤٫ ايععُا٤ ػ٬ف يهٓ٘ ِٜلغ ًٜٚ ٝاّْا بأ

 ايعكٌ. 

: إٕ أ٫ّٚ :ٚإثبات بط٬ُْٗا. ؾٓكٍٛ ،ٜٚلَٞ َكايٓا إىل ؽط١٦ ٖاتني املكـَتني

ٶ: ع٢ً ؾلض ايتوًِٝ بٗا ؾ٬ ؿيٌٝ ع٢ً ٚثاْٝاُػل٣ ٖقا ايكٝاي نافب١ َٔ أهاهٗا. 
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َِٗ ٖقا باطٌ ٓلٚك٠ قبٍٛ كأٟ ٖ٪٤٫ ايععُا٤ يف ٖقا املٛٓٛع. ثِ إٕ قبٍٛ ن٬

ٌّ أّٜٔا. ٚيف ايٓتٝذ١ هٓٓؿٞ ٚدٛؿ ؿيٌٝ َكٓع يف ٖقا ايهتاب ع٢ً ُش١  ْٚكضٷ فات

ٚأْ٘ ٫ ٜناٍ ايتؿهٝو عاد١  ،أٚ بط٬ٕ ايؿًوؿ١ ،ايٓعل١ٜ ايتؿهٝه١ٝ ٚإَهاْٗا

 إىل إثبات.

 

 ــــــ حهي الف٦ضفٛ ببط٦ُ الفمطفٛـ 1

ٛٻٍ َبينٌّ ع٢ً ـٻع٢ ٖقا ايهتاب املط آكا٤ اثٓني ٚأكبعني ًؼ١ِٝ  إٕ أهاي َ

; ؾتاك٠ سٝح ُلسٛا بإٔ ايؿًوؿ١ نقا ٚنقا ،باكم٠ يف ايؿًوؿ١ ٚايعلؾإ ٚايؿك٘

ايعك١ًٝ »; ٚأػل٣ باملٛآٝع (8)«َؿتع٬ت ايؿ٬هؿ١»ٚ ،(7)«َنػلؾات ايؿ٬هؿ١» عتُٛـ ب

)«اـنعب٬ت ٚايرتٸٖات»عنُا ُٚؿت أّٜٔا ب .(9)«اي١ُٖٝٛ ع
ٚقـ ًػًت اٯكا٤ املٓكٛي١  .(10

ٚتهلاكٖا َواس١ ٚاهع١ َٔ ُؿشات ايهتاب. ؾع٢ً هبٌٝ املجاٍ: ٖٓاى توع 

ِٻ١ِ بايهاٌَ يٓكٌ ن٬ّ ايع١َ٬ اؾعؿلٟ . ٚنإ ٖقا ايه٬ّ (11)ُؿشات ك

املهلٻك وٌُ ؿ٫ي١ ٚاسـ٠ َؿاؿٖا: بط٬ٕ ايؿًوؿ١. ٬ٜٚسغ إٔ آي١ٝ ايهتاب تعتُـ 

ِٳٸّ  ،هلقا ايؿًٝوٛف أٚ فاى «كأّٜا»ُٛؿٗا ع٢ً هلؿ بعض ايِْٓٛ ب َٚٔ ثِ ى

ثِ ٜوتعلض  ،املقنٛك «ُاسب ايلأٟ»مج١ً َٔ ايِؿشات يًجٓا٤ ٚاٱطلا٤ ع٢ً 

ؾٝشهِ بًػ١ اـطاب ببط٬ٕ ايؿًوؿ١. ؾُج٬ّ:  ،يًكاك٨ َلٸ٠ أػل٣ «ْتٝذ١ ايلأٟ»

ِٻّ ايهاتب )  ( ُؿش١ يٓكٌ ن٬ّ امل٬ٓ ُـكا يف ْكـ ايؿًوؿ١ ٚؼًًٝ٘.127ػ

 َِـكٖاٚكدعٓا إىل  ،يهٓٓا إفا ًههٓا بعض اي٤ٌٞ بٗقٙ ا٭قٛاٍ املل١ٜٚ

ه٬ٓسغ إٔ َععُٗا ئ ٜٓذض يف اػتباك ايو١َ٬. ٚميهٔ بٝإ أبلم عٝٛب  ،ا٭ًُٞ

 ١ تًو ا٭قٛاٍ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:كٚاٜ

 ايٓكٌ ايٓاقّ. أ ع

 .اـلٚز عٔ ًُب املٛٓٛع ب ع

 إُٖاٍ ايتِلوات ا٭ػل٣ يًكا٥ٌ. ز ع

 ْوب١ ايه٬ّ ب٬ َِـك.  ؿ ع

 ايٓكٌ ايهافب. ٖع ع
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ٚقبٍٛ املكـ١َ ا٭ٚىل.  ،ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٫ ميهٔ ا٫هتٓاؿ إىل ا٭قٛاٍ املل١ٜٚ

 عٝٛب:ٚإيٝو منافز َٔ تًو اي

 

 ــــــ الٍكن الٍاقـأ ـ 

إٕ َععِ ا٭قٛاٍ املل١ٜٚ يف ٖقا ايهتاب ناْت ْاق١ِ. ٚإفا كدعٓا إىل 

ـٻع٢ ُاسب ايهتاب. ٚٱ ،ٚكبطٓا ايِـك بايعذن ،َِـكٖا ثبات هٓهتٌـ ػ٬فٳ َ

 ٚاٯًتٝاْٞ: ،ٚايطباطبا٥ٞ ،َٔ ِْري ايـٜٔ ايطٛهٞفيو ْٓكٌ ث٬ث١ أَج١ً يهٌٍّ 

 

 ــــــ الطٕض٘  بِٕىٗٛ الفمطفٛحهي ٌؿري الدَٖ 

ٚكؿ يف ايهتاب ن٬ّ َوٗب يًؼٛاد١ ِْري ايـٜٔ ايطٛهٞ ٜٗادِ ؾٝ٘ 

ـٳٸ١َ ًلغ اٱًاكات ٫ ىًٛ ٖقإ  ٖٚٛ: ،ايؿًوؿ١. ٚنإ ا٭هتاف قـ ْكً٘ َٔ َك

 َٔ اْػ٬م ًـٜـ ٚاًتباٙ ععِٝ. ع أٟ ايطبٝعٞ ٚاٱهلٞ عايٓٛعإ َٔ اؿه١ُ ايٓعل١ٜ 

ٚايباطٌ ٌٜانٌ اؿل يف َباسجُٗا;  ،ِ ٜعاكض ايعكٌ يف َأػقُٖا؟ ٭ٕ ايٖٛملافا

ست٢ ٫  ،َِاؿّ ا٭ٖٛا٤ املتكاب١ًٚ ،ٚيقيو ناْت َوا٥ًُٗا َعاكى اٯكا٤ املتؼايؿ١

ـٸ َٔ  ،ٜٴلد٢ إٔ ٜتطابل عًٝٗا أٌٖ مَإ ٫ٚ ٜهاؿ ٜتِاحل عًٝٗا ْٛع اٱْوإ. ثِ ٫ب

تِؿ١ٝ  ع3متٝٝن ايقٖٔ.  ع2َنٜـ َٔ ػلٜـ ايعكٌ. ع 1تٛؾل هتٸ١ ًلٚط يف طايبُٗا: 

ا٫بتعاؿ عٔ ٚهاٚي  ع6اْكطاع عٔ ايٌٗٛات اؾٓو١ٝ.  ع5. ايٓعلتـقٝل  ع4ايؿهل. 

ؾٝكٔٞ  ،. بعـ ٖقا ٜتٻذ٘ ا٭هتاف إىل ٚٓع اهتٓتادات٘ َٔ ايعباك٠ املقنٛك٠(12)ايـْٝا

ـٻع٢ يف ا٭ ٜ٪نِّـ. ٚنجريّا َا (13)َٛآٝع ايؿًوؿ١ «١ُٖٝٚ ٚعك١ًٝ»عب هتاف ع٢ً ٖقا امل

ٚإمنا  ،ٖٚٛ بإٔ ايطٛهٞ َعرتف أّٜٔا بإٔ ايؿًوؿ١ يٝوت عك١ًٝ ،نتب٘ ا٭ػل٣

إٔ َٛآٝع ايؿًوؿ١ ٖٞ ». ٚبايتايٞ ىًّ إىل إٔ كأٟ ايطٛهٞ ٖٛ (14)«١ُٖٝٚ ع عك١ًٝ»

 . (15)«عباك٠ عٔ ػًٝط َٔ املؿاِٖٝ ايعك١ًٝ ٚا٭ٖٚاّ

ٜٚـعْٛا  ،ايطٛهٞ ٜٓاؿٟ بتأٜٝـ ايؿًوؿ١أَا إفا عـْا إىل أٌُ املِـك ؾوٓذـ 

ـ ع٢ً إبعاؿ ا يف بـا١ٜ نتاب٘ ايطبٝعٝات ٜ٪نِّإىل إؿكاى أُٖٝتٗا. ؾكـ نإ ابٔ هٝٓ

ٚقـ فنل ا٭هتاف  ،ايؿًوؿ١ ٚسذبٗا عٔ ايػلبا٤. أَا ايطٛهٞ ؾعًٖل ع٢ً ٖقا ايه٬ّ
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َٚؿاؿٙ إٔ ايؿًوؿ١ عل١ٓ يًؼطأ احملتٌُ; ٭ْٗا تٌـ ُلاعّا بني ايِٖٛ  ،داْبّا َٓ٘

ٔٸ ايطٛهٞ يف ته١ًُ ن٬َ٘ ٜهٌـ عٔ  ع اييت مل ٜقنلٖا ا٭هتاف ع ٚايعكٌ. يه

سقف َٓ٘; يٝتو٢ٓ َع فيو  ايقٟكأٜ٘ يف ايؿًوؿ١ َٚـ٣ أُٖٝتٗا. ٚإيٝو ّْ ن٬َ٘ 

أعين ايطبٝعٞ  ع ه١ُ ايٓعل١ٜإٔ ٖقٜٔ ايٓٛعني َٔ اؿ ِإعً»إُـاك اؿهِ ايعاؿٍ: 

ٜعاكض ايعكٌ يف  إف اي٫ِٖٛ ىًٛإ عٔ اْػ٬م ًـٜـ ٚاًتباٙ ععِٝ;  ع ٚاٱهلٞ

ٚايباطٌ ٌٜانٌ اؿل يف َباسجُٗا; ٚيقيو ناْت َوا٥ًُٗا َعاكى اٯكا٤  ،َأػقُٖا

٫ٚ  ،ست٢ ٫ ٜلد٢ إٔ ٜتطابل عًٝٗا أٌٖ مَإ ،َِٚاؿّ ا٭ٖٛا٤ املتكاب١ً ،املتؼايؿ١

ٚمتٝٝن  ،َنٜـ ػلٜـ يًعكٌ اؿ ٜتِاحل عًٝٗا ْٛع اٱْوإ. ٚايٓاظل ؾٝٗا وتاز إىلٜه

ٚاْؿِاٍ عٔ  ،ٚاْكطاع عٔ ايٌٛا٥ب اؿ١ٝ ،ٚتـقٝل ايٓعل ،ٚتِؿ١ٝ يًؿهل ،يًقٖٔ

ٚإ٫ٓ ؾكـ ػول  ،ؾإٕ َٔ تٝوٻل ي٘ ا٫هتبِاك ؾُٝٗا ؾكـ ؾام ؾٛمّا ععُّٝا ،ايٛهاٚي

ايقٜٔ ِٖ أؾآٌ  ع كنيُا َرتمٍّ إىل َلاتب اؿهُا٤ احملكَِّبّٝٓا; ٭ٕ ايؿا٥ن بٗ ػولاّْا

 ،ع ايقٜٔ ِٖ أكافٍ اـًل ع ـْٜٔامٍ يف َٓامٍ املتؿًوؿ١ املكِّ ٚاـاهل بُٗا ،ع ايٓاي

ُٸ ٚأَل بائٔ  ،٢ ايٌٝؽ بايتشٗؿغ ع٢ً ٖقا ايكوِ َٔ نتاب٘ نٌ ايتشٗؿغٚيقيو ٚ

 .(16)ب٘ نٌ ائٔ

ن٤ ا٭ٍٚ َٔ ايهتاب ْؿو٘ ُٚـ ايؿًوؿ١ نُا ْكلأ يًطٛهٞ يف َكـ١َ اؾ 

. يهٔ ا٭هتاف ْكٌ ن٬َ٘ (17)ٚإٔ تعًُٗٗا ُٜٔٔ يٲْوإ هعاؿت٘ ،بأْٗا أمس٢ ايعًّٛ

 ٚاهتٓتر َٓ٘ ْتا٥ر ٫ ميهٔ قبٛهلا أ٬ُّ.  ،سقف قٛكٙ ا٭ًُٞٚ
 

 ــــــ اآلغتٗاٌ٘ ٔختط٠ٛ امل٦ ؾدزا

ع  يف َعلض سـٜج٘ عٔ عٝٛب َ٪ٖيؿات امل٬ ُـكا ٚآكا٥٘ ع ٜٓكٌ ُاسب ايهتاب

دا٤ ؾٝ٘: نإ املريما أبٛ اؿؤ دًٛٙ ٖٛ َكـ١َ ايٌٛاٖـ ايلبٛب١ٝ، ٚقـ ن٬َّا عٔ 

سني  ،ٚايطعٔ يٰػْٛـ بِٛك٠ َباًل٠ غٚتٛدٝ٘ ايكـ ،أٍٚ َٔ ساٍٚ ؽط١٦ امل٬ ُـكا

 .(18)كاغ ٜوتعلض يف دًوات ؿكه٘ َ٪اػقات٘ ع٢ً اٯػْٛـ

بٌ إٕ  ،ٚسني كدعٓا إىل ايّٓ ا٭ًُٞ ٚدـْا أْ٘ مل ٜهٔ ْاقِّا ؾشوب 

ٚيٝى بِـؿ تأٜٝـ َٛقؿ٘.  ،نإ بِـؿ اْتكاؿ املريما دًٛٙ ع أٟ اٯًتٝاْٞ ع املتهًِ
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ٚكاّ  ،(19)ع تًُٝشّا ع ٚإيٝو ايّٓ بايهاٌَ: إٕ أٍٚ ًؼّ فٖب إىل ؽط١٦ امل٬ ُـكا

ع  (; إف نإ ٜتعلضع1312ٖاؿؤ دًٛٙ)ٖٛ املريما أبٛ  ،ايكـغ َباًل٠ باٯػْٛـ

يف فًى ؿكه٘ مل٪اػقات اٯػْٛـ. ٚيف أٜآَا ٖقٙ أّٜٔا نإ آقا ٓٝا٤  (20)عأسٝاّْا

قـ ؼاًَٛا ظًِٗٗ  ع ايقٜٔ ٫ أظِٓٗ ٜـعٕٛ ايؿًوؿ١ ع ٚآػلٕٚ َٔ ايطًب١ ايـٜٔ ايـكٟ

 .(21)ٚظًُِٗ يًهٌـ عٔ هلقات امل٬ ُـكا ايع١ًُٝ

يهٔ ايك١ٝٔ  ،تِشٝض كأٟ اٯًتٝاْٞ ٚؽط١٦ املريما دًٛٙٚيوٓا ٖٓا يف ُـؿ 

أٟ إٕ فيو  ،«أسٝاّْا»; ٚ«تًُٝشّا»ُٖا:  ،: بتكٝٝـ اٯًتٝاْٞ ن٬َ٘ بكٝـٜٔأ٫ّٚ تلتبط

 ،ٶ: إْ٘ ٜلٜـ إٔ ٜكٍٛ بإٔ ْكـ املريما نإ ٚيٝـّا يًبىٚثاْٝامل ٜهٔ ؿٜـّْا يًُريما; 

ايّٓ املٓكٍٛ يف نتاب اٱهلٝات اٱهل١ٝ ملتأهلني. يهٔ ا ٚعذنٙ يف إؿكاى ؾًوؿ١ ُـك

ملٛقـ املريما. ؾإٕ ٖقا ايٌهٌ َٔ ايٓكٌ  ٘نقيو بتأٜٝـ ْاقً ٜٞٚٛس ،نإ َطًكّا

َٚٓشلف عٔ ايوٝام ا٭ًُٞ َٔ د١ٗ أػل٣. عًُّا إٔ ايهتاب  ،ْاقّ َٔ د١ٗ

ٚاييت إٕ كدعٓا  ،املقنٛك وتٟٛ ع٢ً ايهجري َٔ ا٭قٛاٍ املٓكٛي١ ع٢ً ٖقٙ ايٌان١ً

ّٸ ٚدـْاٖا تعاْٞ َٔ ايوكِ فات٘.إ  ىل َِاؿكٖا ا٭

 

 ــــــ زأٙ الطباطباٟ٘ يف دٔافع تسمجٛ الفمطفٛ الٌٕٗاٌٗٛ

أَا ايُٓٛفز ايجايح يًٓكٌ ايٓاقّ ؾٗٛ ن٬ّ ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ. ؾًطاملعا نعإ   

اؿلٜععع١  » عٚاُعععؿّا إٜعععٓاٙ بععع    ،ٜوتٌعععٗـ ا٭هعععتاف سهُٝعععٞ بهًُاتععع٘ عُاهععع١ ٚإطعععلا٤     

 . ثِ ىًّ عرب فيو إىل اؿهِ ببط٬ٕ ايؿًوؿ١. (22)«ايع١ًُٝ

ِٻّ ا٭هتاف ) ْكٌ ؾٝٗا آكا٤ٙ  ،( ُؿش١ َٔ نتاب٘ يًطباطبا60ٞ٥ٚقـ ػ

أعُاٍ تلمج١ تهٕٛ قـ »أْ٘  ٌ عسوب ايٓك ع املٓا١ٖٔ يًؿًوؿ١; إف ٜل٣ ايطباطبا٥ٞ

 .(23)«اٱهلٝات تلَٞ إىل غًل أبٛاب أٌٖ ايبٝت

تـي٬ّٝ  ،نجريّا يف َ٪ٖيؿات ا٭هتاف املؼتًؿ١ يكـ تهلك ٖقا املُٕٔٛ ٚايه٬ّ 

ٚٻ١ْ ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ 24٘ ع٢ً َهاٜـ اـًؿا٤ بأٌٖ ايبٝتَٓ . ٚسني كادعٓا َـ

عجلْا ع٢ً تبأٜ ا٭ٌُ ٚايٓكٌ. ؾايه٬ّ عا٥ـ يوت١ أه١ً٦ طلسٗا أسـِٖ ع٢ً ايع١َ٬ 

ايؿًوؿ١ ايْٝٛا١ْٝ ٌٖ نإ اهلـف َٔ تلمج١ »ٚدا٤ يف ايو٪اٍ ا٭ٍٚ:  ،يف كهاي١
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بكلٕٚ ٖٛ اط٬ع املوًُني ع٢ً عًّٛ  )اٱهلٝات( إىل ايعلب١ٝ عكب بعج١ ايلهٍٛ

ـٸ  . (25)«؟ايٓاي عٔ ايلدٛع إىل أٌٖ ايبٝت ا٭قٛاّ ا٭ػل٣ أّ نإ بـاؾع ُ

ِٻ٬ّ دـّا إ٫ إٔ ا٭هتاف سهُٝٞ انتؿ٢  ،ٚنإ دٛاب ايع١َ٬ عٔ ا٭ه١ً٦ َؿ

ٚتلى بك١ٝ اؿـٜح ايهاًؿ١ عٔ كأٟ ايطباطبا٥ٞ ؾع٬ّ. ٚهٓٓكٌ ٖٓا  ،بٓكٌ داْب َٓ٘

ميهٔ إٔ »بـ٫ّ َٔ اٱطاي١ يف ْكٌ ايّٓ بايهاٌَ; يتتٔض ايؿهل٠:  ،َٛٓع ايٌاٖـ

يهٔ ٌٖ َٔ املُهٔ  ،ٜكاٍ بإٔ اهلـف َٔ تلمج١ اٱهلٝات ٖٛ غًل أبٛاب أٌٖ ايبٝت

 ،ِل ايرتمج١ يف ٌْل اٱهلٝاتٚاهتػ٬هلِ عٓ ،إٔ ٜهٕٛ ٖقا اهلـف املػلض يًشهاّ

ؾٝ٪ؿٟ فيو إىل ػٓبٗا ٖٚذلٖا بايهاٌَ؟  ،هببّا يف اهتػٓا٥ٓا عٔ َٛآٝع اٱهلٝات

ٚإثبات  ،قًِتٗا إثبات ايِاْع ،إٕ ِْْٛ اٱهلٝات عباك٠ عٔ عٛخ عك١ًٝ ق١ٔ

ـٸ٠ َٔ  ٚدٛب ايٛدٛؿ. إٕ ايٛسـا١ْٝ ٚها٥ل ُؿات ايهُاٍ ٚيٛامّ ايٛدٛؿ اٱهل١ٝ َوتُ

ع  اييت ٫بـ َٔ إثباتٗا ،ٖٚٞ َا ِٜطًض عًٝ٘ مبٛآٝع أٍُٛ ايـٜٔ ،ب٠ٛ ٚاملعاؿايٓ

ٚإ٫ هٓكع يف ا٫هتـ٫ٍ  ،عٔ طلٜل ايعكٌ; نٞ ؼلم سذ١ٝ ايهتاب ٚايوٓٸ١ع  ابتـا٤ٶ

نا٫عتكاؿ  ،ٖٚٛ باطٌ. ؾشت٢ َا ٚكؿ يف ايهتاب ٚايو١ٓ َٔ أٍُٛ ايـٜٔ ،ايـٚكٟ

ٍٸ عًٝٗا عٔ طلٜل ايعكٌ أّٜٔانإ  ،بٛدٛؿ اهلل ٚٚسـاْٝت٘ ٚغريٖا  . (26)قـ اهتـ

َوتؿٝـّا َٓ٘  ،َع فيو ؿأب ا٭هتاف ع٢ً ْكٌ ٖقا ايه٬ّ املكتطع يف َ٪ٖيؿات٘

يف باب إبطاٍ ايؿًوؿ١. ٚنإ ايوٝـ سوني أهتاف ٚيٞ قـ أًهٌ ع٢ً ٖقٙ ايطلٜك١ 

فنل »ؾهتب ٜكٍٛ:  ،ؿٕٚ إٔ ىٛض يف دـا٫ت املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ ،ا٫هتـ٫ي١ٝ

َتذا٬ّٖ يف فيو ته١ًُ  ،ايهاتب داْبّا َٔ سـٜح ايع١َ٬ وٌُ ٬ََض تؿهٝه١ٝ

 ،بعـَا أٚكؿ ايّٓ ايهاٌَ إىل دٛاك ّْ ا٭هتافٚ. (27)«اؿـٜح املٓاق١ٔ يتًو امل٬َض

أٚ  ،يوت َعّٓٝا بِش١ أٚ هكِ ا٫ػاٙ ايتؿهٝهٞ»أٓاف:  ،ٚكاغ ٜكاكٕ بني ايِٓني

ٚتـاػٌ املعاكف ايؿًوؿ١ٝ ٚغريٖا َع املعاكف  ،كدشإ ٚبط٬ٕ ا٭هايٝب ايؿًوؿ١ٝ

ايكلآ١ْٝ. ؾأْا أقٍٛ: ع٢ً ؾلض ُش١ فيو ا٫ػاٙ ؾًُافا ٜوع٢ يف إثبات٘ إىل ْكٌ 

ايه٬ّ املبتٛك عٔ نباك ايؿ٬هؿ١؟ أ٫ ىايـ ٖقا ا٭هًٛب أهايٝب أٌٖ ايبٝت يف 

 .(28)«بٝإ اؿكا٥ل؟

٫ٚهُٝا ع  ٚأثبتٓا ٖؿٛات٘ ،عمٔ أّٜٔا نٓٸا قـ ؾًِٓا ايكٍٛ يف ٖقا املٛٓٛ 
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أًهٌ )قُـ نقيو . (29)يف َٓاهب١ هابك١ ع ا٫قتطاع اؿاٌُ يف ن٬ّ ايع١َ٬

ٚاُؿّا نتب ا٭هتاف بأْٗا  ،سؤ ٚنًٝٞ( ع٢ً ايٓكّ اؿاٌُ يف ا٭قٛاٍ املٓكٛي١

ِٸ ٖا٥ٌ َٔ املٛآٝع ايتاكى١ٝ اييت ؽايـ »ؾكاٍ:  ،١٦ًَٝ بٗقا ايٓٛع َٔ ا٭قٛاٍ مث١ ن

ٚهٛق٘ إىل َا  ،إىل ؼلٜـ ايتاكٜؽ ع ٚ٭هباب ٜعلؾٗا ٖٛ ع ٛاقع. ؾكـ عُـ ايهاتباي

قتطاع ايعبا٥ل ٚايرتمجات َٔ ػ٬ٍ ا ،ِٜب يف ُاحل املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ

 .(30)«اـاط١٦
 

 ــــــ وفازقٛ وَ العٗاز الجكٗن

ّٸ ع١ًُٝ ْكٌ ايه٬ّ ْاقِّا ٢ْٗ عُا ُٚـ ٚ ،نإ ا٭هتاف ْؿو٘ ٜق

ٖٛ ا٭َا١ْ يف  ع ُاسب ايػـٜلع  ٭َٝيناٚفنل بإٔ أِٖ َا ميٝٳٸن ايع١َ٬  ،«ايتكطٝع»عب

ٜبك٢ ا٭هاي يف ايٛثٛم بامل٪ٖيؿات املعتُـ٠ ع٢ً ايٓكٌ ٚايلٚا١ٜ ٖٛ »ؾكاٍ:  ،ايٓكٌ

ـٳتٵ قُٝتٗا بامللٸ٠. ٚامل٪هـ ٖٛ إٔ أن ،ا٭َا١ْ ٔٵ ؾإٕ مل تتٖٛؾل ا٭َا١ْ ؾُٝٗا َؾَك َٳ جل 

ل ٚامل٪كٳٸؾ ٚايباسح ِٖ بعٝـٕٚ نٌ ايبعـ عٔ أظـٜات احملكِّٜطًل عًِٝٗ أيكاب 

  .(31)«ا٫ػتِاْ

ٚنٌـ  ،«اٱؾشاّ»٭َٝين ٖٛ ٖقا اثِ فنل إٔ أِٖ َا ٜتٻوِ ب٘ عٌُ 

ايٓكٌ املكتطع ٖٛ ». ٚقاٍ يف  تعلٜـ ايٓكٌ املكتطع: «ايِْٓٛ اجملتنأ٠ أٚ ايهافب١»

أٚ ايؿًوؿٞ ٚسقف اؾن٤ اٯػل عباك٠ عٔ ْكٌ دن٤ َٔ ايه٬ّ أٚ ايّٓ ايتاكىٞ 

ع٢ً ايلغِ َٔ ٚسـ٠ املٛٓٛع ٚتلابط٘. ؾإفا مت ايّٓ أعط٢ ؿ٫ي١ كتًؿ١ عٔ ايّٓ 

 .(32)«أٚ إٔ ايكاك٨ هٝؿِٗ أَلّا َػاٜلّا إٕ آطًع ع٢ً ايّٓ ايهاٌَ ،املكتطع

 ،ؿني ٚاحملككني بأػق ايـكي َٔ أَا١ْ ُاسب ايػـٜلثِ كاغ ا٭هتاف ِٜٓض امل٪يِّ

ِٸ١ بايتاكٜؽ أٚ ايؿك٘; ٚفيو ٭ٕ ٫ٚهُٝا  أٚ اـٝا١ْ  ،ٝؿ١عايلٚا١ٜ ائ»يف ايهتب املؼت

ٌټ  ،أٚ ايٓكٌ بايتكطٝع ،أٚ عـّ ايتـقٝل ٚايلدٛع إىل ايٓوؽ غري املٛثٻك١ ،يف ايٓكٌ ن

ٌٸ  ،ٚأؿ املعلؾ١ٚ ،ٚتـَري ايجٛابت ،ٖقا هٝ٪ؿٸٟ إىل تٌٜٛ٘ اؿكا٥ل ؾٝٗـك ايعًِ ٜٚٔ

 .(33)«ٚتتٌتٻت ا٭عاخ ٚايـكاهات ،ٚميش٢ ايتاكٜؽ ،ايكاك٨

ٚػُِّٛا نتاب٘  ،ؿات ا٭هتاف ا٭ػري٠ٖٚقا َا سٌِ ًٖٚٛـ أغًب٘ يف َ٪ٖي
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. ٚع٢ً ايلغِ َٔ اعرتاؾ٘ بعـّ ْكٌ ن٬ّ ايطباطبا٥ٞ نا٬َّ سٍٛ «اٱهلٝات اٱهل١ٝ»

; ٭ٕ ن٬ّ ايطباطبا٥ٞ يف «تكطٝعّا»ٜوُٞ فيو  يهٓ٘ ٫ ،ٌَٓأ ايؿًوؿ١ ايْٝٛاْٞ

ٌٸ ،قوُني ؾًٝى  ،. ٚايٛاقع إٔ ٖقا ايتعًٌٝ يٝى هـٜـّا(34)يهٌ ٚاسـ َػن٣ َوتك

ّٸ بايهاٌَ. ٚنإٔ  ،يه٬ّ ايع١َ٬ إ٫ٓ َػن٣ ٚاسـ ٫ٚ ٜهتٌُ إ٫ إفا أثبت ايٓ

ٛٻك إٔ  ٖٛ  ،ٚأَل اـًؿا٤ بايرتمج١ ،ؿٚاؾع ايؿًوؿ١ غري املٌلٚع١»ايوا٥ٌ نإ ٜتِ

ع٢ً ايلغِ َٔ »يهٔ ايطباطبا٥ٞ ٜلؿٸ بكٛي٘:  ،«هببٷ يف بط٬ٕ ايؿًوؿ١ َٔ أهاهٗا

. ٚأنرب ؿيٌٝ ع٢ً ٚدٛؿ ايتكطٝع ٖٛ إٔ «تبك٢ ايؿًوؿ١ ُشٝش١ ١ؿٚاؾع ايرتمج١ املػلٓ

ِٳٸٌ بعـٖا ايطباطبا٥ٞ قٛي٘  ،«يهٔ»َا ٜٓكً٘ ا٭هتاف نإ ٜكـ قبٌ ن١ًُ  اييت ٜؿ

 علف ا٭ؿبا٤ يف «يهٔ» يف ايـؾاع عٔ قٛاعـ ايؿًوؿ١ ٚاملٛآٝع ايعك١ًٝ. َٚعًّٛ إٔ

ٕٸ سـٜح املته ،ي٬هتـكاى  ٚي٘ تت١ُ. ؾٗقٙ ايتعابري ٚغريٖا  ،ِ مل ٜهتٌُ بعـًِّٚنأ

يهاتب ؾشني ٜورتهٌ ا .(35)«َٔ أدٌ كؾع ايًبى عٔ ؾِٗ ايعباك٠ ا٭ٚىل»إمنا ٜ٪ت٢ بٗا 

ٜوتـكى بٗقا  ،ٚوىٸ بٛدٛؿ ن٬ّ وتٌُ اـطأ يف ايؿِٗ ،يف نتاب١ َٛٓٛع َا

ّٸ بايهاٌَ .ؾٝشٍٛ ؿٕٚ ٚقٛع فيو ،ايتعبري ٫ٚ ٜٓبػٞ قطع٘  ،ٚعًٝ٘ ٫بـ َٔ إٜلاؿ ايٓ

ٔٵ»عٓـ ن١ًُ  ُٳٸٔ ٭يؿاظ «يه ٕٸ ايٓكٌ َٔ ايه٬ّ املتٔ ٔٵ». إفّا ؾإ ٚغريٖا ٖٛ  «يه

 َِـام باكم يًتكطٝع.

 

 ــــــ ارتسٔج عَ ؾمب املٕقٕع ـ ب

ػلدت بعض ا٭قٛاٍ اييت اهتٌٗـ بٗا ا٭هتاف يف كؾض ايؿًوؿ١ ٚايؿ٬هؿ١   

انتوبت َع٢ٓ آػل. ٚهٓهتؿٞ بقنل َجايني ، ٚعٔ ًُب ٚأهاي َٛٓٛعٗا ا٭ًُٞ

 ع٢ً فيو:
 

 ــــــ املريفٍدزضه٘ ٔالفمطفٛ ارتّطاٞٚ  املجاه ا٧ٔه:

قـ »قٛي٘:  ع ـَعذن٠ ايعِل ٚايؿًٝوٛف ايناٖ ع ٭هتاف املريؾٓـكههٜٞٓكٌ عٔ ا

أَا ا٭ْبٝا٤ ؾ٬  ،هٛا٤ ع٢ً ُعٝـ ايعًِ أّ ايعٌُ ،ٜكع ايؿ٬هؿ١ أسٝاّْا يف اـطأ

 .(36)«ِٜـك عِٓٗ اـطأ يف ن٬ ايِعٝـٜٔ
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ٜٚل٣ ايؿًوؿ١  ،املريؾٓـكههٞ ٜٗادِ ايؿ٬هؿ١إٔ  َٔ ٖٓا ِٜلٸ ا٭هتاف ع٢ً

. ٚاؿاٍ إٔ (37)«ايكلإٓ؟ملافا ٫ ْوتكٞ َعاكؾٓا َٔ »عل١ٓ يًؼطأ. ثِ ٜوأٍ بعـ فيو : 

ٚا٭ْبٝا٤ َعَِٕٛٛ عٓ٘. ثِ ٜعـٍ  ،املريؾٓـكههٞ ٜكٍٛ بإٔ ايؿ٬هؿ١ عل١ٓ يًؼطأ

ٚإ٫ٓ  ،إمنا ٖٛ َٔ باب املواق١ «أسٝاّْا»إٕ تعبري »يف ن٬ّ املريؾٓـكههٞ ؾٝكٍٛ: 

 غلبّا ،قـميّا ٚسـٜجّا ع ؾإٕ ٖقا ايهِ اهلا٥ٌ َٔ املقاٖب ايؿًوؿ١ٝ ٚاملـاكي ايؿهل١ٜ

 .(38)«ٜـٍ ع٢ً ٚدٛؿ تٔاؿ ٚأػطا٤ نجري٠ َٚوتُل٠ع  ًٚلقّا

 ،يًُريؾٓـكههٞ أ٬ُّع  املٓكٍٛ بِٛك٠ َباًل٠ع يف ايٛاقع يٝى ٖقا ايه٬ّ 

ٚإمنا أكاؿ بٝإ  ،ٚإفا كدعٓا إىل ن٬َ٘ هٓذـ أْ٘ ٫ ٜلٜـ ايكٍٛ بإٔ ايؿ٬هؿ١ ىط٦ٕٛ

ُٵل ؾكاٍ: ،ُٓٗاَٚٓبع َعلؾ١ نٌ ٚاسـ َ ،ايؿلم بني ايؿ٬هؿ١ ٚا٭ْبٝا٤ بٔ  ٜٚل٣ٚ إٔ عٳ

ّٸ أكهطٛ ٘ٵ ٜا»ٚقاٍ:  ،ؾػٔب عًٝ٘، طايٝى أَاّ ايٓيبايعاْ ف إٕ  ،عُلٚ َٳ

ٝٸّا ؾذًٗ٘ قَٛ٘ . يهٔ َع ٖقا ٫ ِٜضٸ إٔ ٜطًل عًٝ٘ َؿّٗٛ «أكهطٛطايٝى نإ ْب

ٚهٓقنل بكٝتٗا تباعّا. أَا تو١ُٝ  ،باملع٢ٓ اؿكٝكٞ; يًؿلٚم اييت فنلْاٖا «ايٓيبٸ»

يهٔ  ،ي٘ ؾهاْت َٔ باب اجملام ايًػٟٛ; مبا سامٙ َٔ َلاتب ايعًِ ايلهٍٛ

ٚفاى غري َعِّٛ عٔ اـطأ  ،ؾقاى بايتؿهري ٖٚقا ب٬ تؿهري ،املِـك كتًـ

 .(39)«ٙٓٗا إٕ ًا٤ اهلل تعاىل ٚسـٖٚقا ٫ ىط٧ أبـّا. ٖٚٓاى  ؾٛاكم أػل٣ هٓبِّ

يٝوتـٍ ع٢ً  ،ق إىل ايتؿلٜل بني ا٫ثٓني َٔ ػ٬ٍ َِاؿك َعلؾتُٗاإفّا ٖٛ ٜٓؿ

ٚيٝى َع٢ٓ فيو إٔ ايؿ٬هؿ١ ٚقعٛا يف اـطأ ؾع٬ّ.  ،قاب١ًٝ املعلؾ١ ايبٌل١ٜ يًؼطأ

ٚاهتٓتر َٓ٘ َا ٫ ًٜتكٞ َع ك١ٜ٩ املريؾٓـكههٞ  ،يهٔ ا٭هتاف غٝٸل يف ن٬َ٘

 إط٬قّا.
 

 ــــــ دنانني الف٦ضفٛاملجاه الجاٌ٘: 

ْكٌ ا٭هتاف عكب ن٬ّ ايطباطبا٥ٞ ن٬َّا َوٗبّا ٭سـ ت٬َقت٘ ٚأهتاف 

ٜ٪ٜٳٸـ ؾٝ٘ كأٟ أهتافٙ يف إٔ سهاّ  ،ٖٚٛ ايٌٝؽ َِباغ ايٝنؿٟ ،ايؿًوؿ١ يف قِ سايّٝا

 َكابٌ َـكه١ أٌٖ هعٛا إىل ِْب ؿنانني ؾًوؿ١ٝ يف»بين أ١َٝ ٚبين ايعباي 

 .(40)«ايبٝت

ٔٸ َلادع١ ن٬َ٘ يف املِـك نٌؿت يٓا أْ٘ يف ُـؿ اهتعلاض مج١ً  يه



 

 

هـ 2543م ـ  3122 صيفوالعشرون ــ  ثالثــ السنة السادسة ــ العدد ال نصوص معاصرة  

 

ؾهإ أسـٖا ؿٚك  ،ايؿًوؿ١َٚٓٗا:  ،عٛاٌَ أهُٗت يف امؿٖاك ايعًّٛ اٱه١َٝ٬

يف ؼكٝل تًو ا٭ٖـاف. ؾهتب يف  ع بكِـ أٚ بػري قِـ ع ايقٜٔ أهُٗٛا ،اـًؿا٤

 كًاؿات ايلهٍٛاملوًُٕٛ ع يف ٤ٛٓ إيكـ ؿأب »َطًع سـٜج٘ عٔ املٛٓٛع: 

ؾرتمجٛا تلاخ ايْٝٛإ ٚايلَٚإ  ،ع٢ً انتواب كتًـ ايعًّٛ ع ٚػًؿا٥٘ املعَِٛني

 ،ٚاهتهًُٖٛا بـكاهاتِٗ ،ٚاهتؼلدٛا َٓ٘ ايعٓاُل ايؿعٸاي١ ،ٚإٜلإ إىل ايًػ١ ايعلب١ٝ

ُٻًٛا إىل اػرتاعات ٚانتٌاؾات عـٜـ٠ يف فا٫ت اؾرب ٚاملجًٖجات ٚعًِ اهل١٦ٝ  ٚتٛ

. ثِ تطلم بعـ فيو إىل عاٌَ آػل ٖٛ ؿٚك اـًؿا٤ (41)«ا ٚايؿٝنٜا٤ ٚايهُٝٝا٤ٚامللاٜ

عًٝ٘ باتت  هٝوّاتأ» :ع سهُٝٞ يف املٛٓٛعؿيٌٝ ٖٚقا ٖٛ ع  ؾهتب ٜكٍٛ ،املٌاك إيٝ٘

اييت ؿػًت  ،ايواس١ اٱه١َٝ٬ تنػل بايعـٜـ َٔ ا٭ؾهاك ٚايؿًوؿات ٚايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ

ٚٸ ٚايِـٜل لم ؾؾأ ،كٕٛ ٜٚبشجٕٛ ٜٚؿٝـٕٚ َٓٗاؾأػق املوًُٕٛ وكِّ ،إيٝٗا بـٚاؾع ايعـ

يٓا فيو أمسا٤ ٫َع١ يف مسا٤ ايعًِ ٚايؿًوؿ١ ع٢ً ايِعٝـ اٱه٬َٞ. ٚبٗقا متٸ ؽِٝب 

 .(42)«ايجكاؾ١ اٱه١َٝ٬
 

 ــــــ إِىاه التؿسحيات ا٧خسٝ لمكاٟن  ـ ج

َـاكهِٗ  ؿٕٚ ؿاظ ،ٚكؿ يف ايهتاب أّٜٔا ا٫هتٌٗاؿ ببعض أقٛاٍ ايعًُا٤

عٝح ُاك ن٬َِٗ املٓكٍٛ ٜٛسٞ بتبِٓٝٗ  ،هلِ َٔ آكا٤ أػل٣ َٚقاٖبِٗ ايؿهل١ٜ َٚا

ٖقا ايلأٟ أٚ فاى يف سلٸ ايؿًوؿ١ ٚايؿ٬هؿ١. يهٓو مبلادع١ ايِْٓٛ ا٭١ًُٝ 

 ،تطلم ا٭هتاف إىل ايٌٝؽ ايبٗا٥ٞ :تهتٌـ ػ٬ف فيو متاَّا. ؾع٢ً هبٌٝ املجاٍ

 ،ْٚكٌ عٓ٘ أًعاكّا تٓـؿ بايؿًوؿ١ ٚابٔ هٝٓا ،«ايـٖلَٔ ْٛاؿك »ٚاُؿّا إٜاٙ بأْ٘ 

ٕٸ ايبٗا٥ٞ نإ ِٜـ  ١هُعٚتٌذب َكاك١ْ سه١ُ ايْٝٛإ  اٱميإ. ٚأٓاف: إ

. ٚإيٝو داْبٷ مٓما اػتاكٙ ايهاتب َٔ ؿٜٛإ (43)«نتاب ايٌؿا٤ بأْ٘ نأي ايوِ»

 ايٌٝؽ ايبٗا٥ٞ:

ٕٵ،   .(44)درت َٔ ؿكٕ ايْٝٛإ؟إىل َت٢ تبك٢ ًكّٝا َٚٗا

 إىل َت٢ ْتٓاقٍ يف اهلٝٛىل؟ ػق املع٢ٓ ؿٔع ايِٛك٠

 .(45)َٔ ػ٬ قًب٘ َٔ ْٛك اٱي٘ بات يًٌٝطإ ُؼلّا ٜوتٓذٞ ب٘
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ـٷ يف سه١ُ ايْٝٛإ تبـٟ ؾتعًِ سه١ُ اٱميإ أّٜٔا  .(46)ًػ

بٝتّا َٔ كتًـ ُؿشات ؿٜٛإ ايٌٝؽ  35ٖٚهقا ٜورتهٌ ايهاتب يف ؽٝټل 

ؿٕٚ إٔ ًٜتؿت إىل كأٜ٘ ايعاّ يف ايعًّٛ  ،ت٘ يًؿًوؿ١ايبٗا٥ٞ; يٝجبت َٔ ػ٬هلا َعاؿا

َٚٓٗا: ايؿًوؿ١. ٚميهٔ تٛظٝـ ٖقٙ ايطلٜك١ َٔ قبٌ املؼايؿني يًؿك٘  ،اٱه١َٝ٬

 ع بٌ ٚست٢ يف كايؿ١ ايتؿهٝه١ٝ ْؿوٗا. ٚميهٔ هلِ ،ٚا٭ٍُٛ ٚايتؿوري ٚاؿـٜح

ـٻعٝاتِٗ بأًعاك ايبٗا٥ٞ ْؿو٘. ٚ ع ظٗـ بوٝط يًتـيٌٝ ع٢ً فيو ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً َ

ٚؼـٜـّا َٔ  ،ْقنل بعض ايُٓافز ايٌعل١ٜ يًبٗا٥ٞ يف إطاك ٖقٙ ايطلٜك١ امللؾ١ٓٛ

سٝح ٚدٸ٘ ايٌٝؽ ايبٗا٥ٞ يف قِٝـ٠  ،فات املِـك ايقٟ كدع إيٝ٘ سهُٝٞ ْؿو٘

 أيك٢ بٗاٚ ،مبا ؾٝٗا ايؿك٘ ٚايتؿوري،اْتكاؿات إىل ايعًّٛ ايتكًٝـ١ٜ «اـبن ٚاؿ٣ًٛ»

 امل٬ُٗت:مجٝعّا يف ه١ًٓ 

 ٫ ْؿع َٓٗا ٫ٚ ًلف ٜطاٍ  ،ٖقٙ ايعًّٛ أقاٌٜٚ يف أقاٌٜٚ

 .)َٛيٟٛ( ٜلؾض ٖقا نًٓ٘ ،ًٌَ اـاطل َٓٗا قاؿّ

 َٚا أكٚع قٍٛ ايعلبٞ يف سذام ايٌعل قٍٛ ٜ٪ثل:

ٌٸ إيٝ٘ ٚايلهٔنٌ َٔ مل ٜعٌل ايٛد»  «٘ اؿؤ قلٳٸب اؾ

 بايٝكنيؾإفا قٌٝ ْؿـ ايعُل ٚمل ٜبل ه٣ٛ هبع١ أٜاّ ٚهتًك٢ 

 ٌٖ ٖٛ ايعًِ ٜا هٝـ ايعاكؾني؟، ؾُافا هٝهٕٛ ُٖو سٝٓٗا

  ؟ايطب ٚايٓذّٛأّ أّ  ايؿًوؿ١ أّ ايٓشٛ 

 ا٭عـاؿ املٌ٪١َٚ؟ّ ٌٖ ٖٛ اهلٓـه١ أّ ايلٌَ أ

 .(47)َا ػ٬ف فيو فْب ٚسلاّٚ ،يٝى َٔ عًِ ه٣ٛ عًِ ايػلاّ

ؿك٘ ٚا٭ٍُٛ َٚٓٗا: اي ،ٚي٘ أّٜٔا أبٝات أػل٣ ٜٗادِ ؾٝٗا ايعًّٛ اٱه١َٝ٬

 َٔٝع١ يًٛقت: بأْٸ٘ ٚاُؿّا تعًُٖٗا ،ٚايتؿوري

 .(48)إٕ ٖقا ايؿك٘ ٚايتؿوري أٚ عًِ اؿـٜح ٖٞ أٖٛا٤ ٱبًٝى اـبٝح

 أٚ قٛي٘ أّٜٔا:

 .(49)متشل ايعكٌ أٜا كبٸ ايؿٍٔٛ؟ ،نِ بٗقا ايؿك٘ متٔٞ ٚػٍٛ 

ػاهل يف  نٌ عًِ ؾٝكٍٛ: ،ثِ وهِ ع٢ً ها٥ل ايعًّٛ ايتكًٝـ١ٜ باٱعـاّ
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ٚإفا ًا٤ أِْاك ايؿًوؿ١ ٚايه٬ّ ا٫هتٌٗاؿ  .(50)سـػاهل ؾؼق ايعٌل نعًِ أٚ

 ع سوب طلٜك١ ا٭هتاف ٖقٙ ع به٬ّ ايبٗا٥ٞ يف َٓا١ٖٔ املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ

ٚټٖل نايعٛاّ، ُاك ٜعٌُ بايعٛا ٫هتـٓيٛا بكٛي٘:  ،يًه٬ّ ٚعـٌّ ،اؿه١ُ تاك٠ ؾعـ

 .(51)ٚاؿاٍ أْٸِٗ أبلٜا٤ ،ٕٛتاك٠ ٜطعٔ أكهطايٝى ٚتاك٠ أؾ٬ط

يف ايٛاقع ٫ ميهٔ اهتٓباط كأٟ ايبٗا٥ٞ َٔ ايِْٓٛ ايٌعل١ٜ; ؾٗٛ ػٝاٍ 

َِٚاؿك٠ تلاث٘ بٗقٙ  ،ٚيٝى قٌ اهتـ٫ٍ. نُا ٫ ِٜض إغؿاٍ آكا٥٘ ا٭ػل٣ ،ًعلٟ

أػق ٚ ،ايطلٜك١. عًُّا إٔ ا٭هتاف سهُٝٞ فنل ببعض أبٝات ايبٗا٥ٞ امل٪ٜـ٠ يًؿًوؿ١

تًو اييت تٛاؾل َواك ايٛسٞ ؿٕٚ »ؾكاٍ: إٕ َلاؿٙ َٔ ايؿًوؿ١ ؾٝٗا ٖٞ  ،ٗاواٍٚ تأًٜٚ

ٔٵ َا ٖٛ ايـيٌٝ ع٢ً ٖقا ايه٬ّ؟ َٚافا هٓكٍٛ عٔ ا٭ًعاك املٓا١ٖٔ (52)«تأ٬ٜٚت . يه

ٔٸ ٖذَّٛا عٓٝؿّا ع٢ً ق٬ع املـكه١  يًؿك٘ ٚايتؿوري ٚاؿـٜح أٚ تًو اييت تٌ

 أٟ ا٫ػاٙ ايعٛاٖلٟ؟ ،ايتؿهٝه١ٝ

َٔ تتبټع أهباب ػ٬ف ايبٗا٥ٞ َع ايؿًوؿ١ يف َهإ آػل. ٚنإ ايوٝـ ٫بـ 

ٚكأ٣ إٔ فيو ُاؿك  ،)دٗإ غٍ( قـ عح يف َٛقـ ايبٗا٥ٞ اؾـيٞ ػاٙ ايؿًوؿ١

َٔ ايطبٝعٞ إٔ ، ٚ«املتِٛؾ١ ٚايؿ٬هؿ١»: ٖٛ ايوذا٫ت ايكـمي١ بني ا٭ٍٚعٔ عاًَني: 

ٛٳٸف ٚعاكف أهاي ايؿًوؿ١ ـٸ اؿه١ُ ايْٝٛا١ْٝ ٚإٔ» ،ىايـ نٌ َتِ هريّا ع٢ً ع  ٜع

: ٖٛ فٚق٘ َٚناد٘ ايعلؾاْٞ ٚايجاْٞ. «آؾ١ اٱميإ ٚامل٪َٓني ع هًؿ٘ َٔ ايعلؾا٤ ٢ػط

مبا يف فيو ايؿك٘ ٚا٭ٍُٛ ٚايتؿوري  ،املتٓاؾل َع مجٝع ايعًّٛ ايتكًٝـ١ٜ أٚ ايعاٖل١ٜ

َه١ٝ ناْت أّ  ،١ٝهٛا٤ ايْٝٛا١ْٝ أّ ايؿاكه» ،ٚاؿـٜح. ٚهلقا ؾٗٛ ٜعـ مجٝع ايعًّٛ

. (53)«َـعا٠ يًًٌُ ٚا٭قاٌٜٚ طاملا أْٗا ٫ تٓتُٞ يعٛامل ايعٌل ٚأَند١ ايعلؾا٤ ،َـ١ْٝ

ٛٳٸقّا  ،نعاكف ىايـ ايؿ٬هؿ١ ػ٬ؾّا َـكهّٝا تاك٠ّ ٖٛٚبعباك٠ أػل٣:  ؾٝعـ ايعلؾإ َتؿ

، ع ؿ١مبا ؾِٝٗ ايؿ٬ه ع أػل٣ ٖٛ َعاكضٷ ؾُٝع ايعًّٛ ٚأكبابٗا ع٢ً ايؿًوؿ١; ٚتاك٠ّ

ست٢ ٚإٕ نإ ايؿك٘ ٚايتؿوري ٚا٭ؿي١  ،ؾُٝٝن بني طلٜل ايكًب ٚطلٜل ايعًّٛ ايتكًٝـ١ٜ

ـٸ٠ّ أّٜٔا إىل علٜٔ املـكه١  اي١ِٝٓ َٔ ُٓٓٗا. َٔ ٖٓا تهٕٛ َعاك١ٓ ايبٗا٥ٞ ممت

 ايتؿهٝه١ٝ. ٚعًٝ٘ يٝى َٔ ُاحل ايطلف اٯػل اـٛض يف هذا٫ت كؾض ايؿًوؿ١.

ؾإٕ هبب فيو  ،ايٌٝؽ ايبٗا٥ٞ َٔ ابٔ هٝٓاَٛقـ  سٍٛ ٚنقيو ٖٛ ايه٬ّ
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ٌّ ػاْ ب٘. ٚسوب ،كتًـ متاَّا  ع )سبٝب آباؿٟ( ؾكـ نإ بعض ايعًُا٤ ٚي٘ ق

٫ٚهُٝا  ،ٚؼاًَٛا عًٝ٘ هلقا ايوبب ،ٜعـٕٚ ابٔ هٝٓا هٓٸّٝا ع ناجملًوٞ يف ايبشاك

ٚايتعلٜض ب٘  ،ابٔ هٝٓاؾهإ نجري ايطعٔ ع٢ً  ،ع أع٢ً اهلل َكاَ٘ ع ايٌٝؽ ايبٗا٥ٞ

ٚاؿًٝب  ،َٔ قبٌٝ: اٱؾلاط يف َقَت٘ بكِا٥ـ اـبن ٚاؿ٣ًٛ ،يف نتابات٘

ٜٳ(54)«ٚايتٓـٜـ مب٪ٖيؿات٘ أّٜٔا ،ٚايوهل ١ ايٌٝؽ ٝيف ايبشاك بوٓٸ ؿٵ تِلٜضٷٔل. عًُّا أْ٘ مل 

ؾُٛـ بعض آكا٥٘ باملؼايؿ١ يٮؿٜإ  ،جملًوٞ فٖب إىل أبعـ َٔ فيوايهٔ  ،ايل٥ٝى

نا بعض تِلوات٘ املٓوذ١ُ َع ايـٜٔ إىل ػٛؾ٘ َٔ غٔب ايٓاي َٔ ٚع ،ٚايٌلا٥ع

 .(55)سٛي٘

ٚإمنا ايػلض ٖٛ  ،آكا٤ ايٌٝؽ ايبٗا٥ٞ ٜلٚيٝى غلٓٓا َٔ ٖقا َٓاق١ٌ أٚ ترب

ّٕ َا ؿٕٚ ا٫يتؿات إىل ك٩ٜت٘  بٝإ َـ٣ ايتبعات ايٓامج١ عٔ ا٫هتـ٫ٍ به٬ّ ًؼ

 ايعا١َ يف املٛٓٛع.

 

 ــــــ زٌطبٛ اله٦ً ب٦ وؿد  ـ د

ـٺ َا إٔ ٜوتكٝ٘ َٔ  «كأّٜا»نإ ٜٓتعل َٔ ا٭هتاف يف نتاب٘ إفا فنل  ٭س

ٔٸ َا سٌِ ٖٛ ْوب١ بعض اٯكا٤ إىل أًؼاْ ؿٕٚ إٔ ٜٓكٌ عِٓٗ  ،ن٬َ٘ ٚنتب٘ يه

ؿاتِٗ. ٖٚقا َا ٚقع ؾع٬ّ يف ْوب١ ايه٬ّ أٚ إٔ ٜتِ اٱكداع إىل َ٪ٖي ،ن٬َّا ٜ٪ٜـ فيو

كأٟ ايٌٗٝـ » ا٭هتاف يف نتاب٘ ث٬ث١ ِْْٛ ؼت عٓٛإ إىل ايٌٗٝـ ايِـك; إف ْكٌ

ِٻ١ً تكُّٝٝا َؿاؿٙ:  ،«ُاسب ايلأٟ»ًؼ١ِٝ  ٗاـّٖ ؾٝ ،«ايِـك ثِ اهتٓتر يف احمل

. ٚع٢ً ٖقا ايػلاك (56)«باملك٫ٛت ايعلؾا١ْٝ ع ٖقا ايعبكلٟ ع عـّ انرتاخ ايٌٗٝـ ايِـك»

ك ا سني ْلدع إىل أٍُٛ َِٚاؿدا٤ ايـيٌٝ ع٢ً بط٬ٕ ايؿًوؿ١ َٚٓطل أكهطٛ. يهٓٓ

ٖقٙ ا٭قٛاٍ ٫ لـ ٦ًّٝا َٓٗا عا٥ـّا يًٌٗٝـ ايِـك ؾع٬ّ. ٚإيٝو ُأٚىل تًو ايِْٓٛ: 

 .(57)«ٚٚدٸ٘ اْتكاؿات ٯكا٤ أكهطٛ ،٫ ٜ٪َٔ ايٌٗٝـ ايِـك بهؿا٠٤ املٓطل ايِٛكٟ»

ـٸع٢ ؾٗٛ نتاب بعٓٛإ  ٖٚٛ  ،طعكٌ هلؾص «ايعكٌ ا٭محل»أَا َِـك ٖقا امل

أٟ اؿٸع٢ يف ٖقا ايهتاب كايؿ١  ،ٖٔ فُٛع١ َٔ َكا٫ت يٮهتاف ْؿو٘ عباك٠

ثِ دا٤  ،(58)ٚػاٚم املٛٓٛع ؿٕٚ تكـِٜ ؿيٌٝ ٜقنل ،ايٌٗٝـ ايِـك يًُٓطل ا٭كهطٞ
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 بعـ فيو يف ٖقا ايهتاب يٝذعٌ َٓ٘ ؿي٬ّٝ َِٚـكّا يكٛي٘.

ِٻًُٗا ٖٛ  ايِـك مل ٜعبأ أبـّا إٔ ايٌٗٝـ »أَا بايٓوب١ يًكٍٛ ايجاْٞ ٚايجايح ؾُش

ٚأْععع٘ نعععإ ِٜعععبٛ إىل تأهعععٝى ؾًوعععؿ١   ،(59)«بايطلٜكععع١ ايعلؾاْٝععع١ يف نوعععب املعلؾععع١ 

ٍٷ بعٓععٛإ  (60)دـٜعـ٠  حملععات َعٔ ايؿهععل ايؿًوععؿٞ يًٌععٗٝـ  ». َِٚععـك ٖععقٜٔ ايكعٛيني َكععا

ٚنإ ٖقا ايهاتعب اجملٗعٍٛ أٜٔعّا قعـ      ،«غ .أ .ز»يهاتبٺ امس٘  ،«قُـ باقل ايِـك

ـٻعاٙ ٖقا إىل  ٍٕ يًوٝـ عُاك أبٛ كغٝـْوب َ ْعل١ٜ املعلؾ١ بني ايٌٗٝـٜٔ »بعٓٛإ  ،َكا

 . (61)«َطٗلٟ ٚايِـك

: إٕ ا٭٬ٍٜٚسغ يف ْوب١ ٖقا ايه٬ّ إىل ايٌٗٝـ ايِـك ٚدٛؿ إًهايني: 

: إٕ َا ْوب َٔ آكا٤ ايٌٗٝـ مل تهٔ ٚايجاْٞناتب املكاٍ ًؼّ فٍٗٛ متاَّا; 

ّ آػل. ٚإفا نإ َٔ املكلٻك اهتذ٤٬ ٚإمنا ٖٞ يٌؼ ،َأػٛف٠ َٔ نتابات٘ ًؼِّٝا

 عكأٟ ايٌٗٝـ ايِـك يف َٛٓٛع١ ايؿًوؿ١ أٚ أ١ٜ ق١ٝٔ أػل٣ ؾ٬بـ َٔ ايلدٛع ٚاٱكدا

 ٫ إٔ ْٓوب إيٝ٘ ايه٬ّ ٚاٯكا٤ عرب ٚاهطتني. ،إىل َ٪ٖيؿات٘ ٖٛ

ٚتهٌـ يٓا َلادع١ َ٪ٖيؿات ايٌٗٝـ ايِـك أْ٘ مل ٜهٔ يف ُـؿ اْتكاؿ  

 ،عهى نإ واٍٚ كؾع غُا١َ ايتؿوريات ايٛا١ُٖ عٔ َٓطك٘بٌ ع٢ً اي ،أكهطٛ

٫ٚهُٝا يف باب ا٫هتكلا٤. ؾهتب يف اـطأ ايٓادِ عٔ ؾِٗ ٚتؿوري ا٫هتكلا٤ 

إف  ،ٚع٢ً ٖقا اي٤ٛٔ ْعلف ػطأ نجري َٔ ايباسجني احملـثني ٚغريِٖ»ا٭كهطٞ: 

ٝٳٸٌ إيِٝٗ إٔ املٓطل ا٭كهطٞ ٜٓهل ايتعُُٝات ا٫هتكلا١ٝ٥ ٫ٚ ٜعرتف بايكٔاٜا  ،ػٴ

عٔ  ٜعذنٜٚل٣ إٔ ا٫هتكلا٤ إفا مل ٜهٔ ًا٬َّ ؾٗٛ  ،املوتـي١ با٫هتكلا٤ ايٓاقّ

إٔ املٓطل ا٭كهطٞ ٜ٪َٔ بإَهإ ايتٌُٛ عٔ  ع نُا تكـّ ع إثبات ايتعُِٝ. ٚايٛاقع

ٚيهٔ ٫ ع٢ً أهاي ايتذُٝع ايعـؿٟ يٮَج١ً  ،طلٜل ا٫هتكلا٤ ايٓاقّ إىل ايتعُِٝ

 .(62)«ع٢ً أهاي َبـأ عكًٞ قبًٞبٌ  ،ؾشوب

ٚػ٬ؾّا يًتِٛكټ ايٌا٥ع عٓـ  ع إىل إٔ أكهطٛ ع ـّاَ٪نِّ ع ٚقـ يؿت ايوٝـ ايٌٗٝـ

ٚنإ يف ُـؿ إ٬ُغ َا طلأ عًٝٗا َٔ أؾهاك ػاط١٦.  ،ٜعرتف بايتذلب١ ع املؼايؿني

ٚؾكّا ٚمٔ ْ٪َٔ باملعلؾ١ ايعك١ًٝ ايكب١ًٝ » َٚٔ ٖٓا ٜعًٔ تٔآَ٘ َع املٓطل ا٭كهطٞ:

 .(63)«يًُٓطل ا٭كهطٞ
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٬ْسغ يف ٖقا ايهتاب َواعٞ سجٝج١ تلَٞ إىل إسٝا٤ ا٫هتكلا٤ ايقٟ بات بعـ 

٫ٚ ٜناٍ ٜٴعتكـ بإٔ إثبات  ،عِل )ّٖٝٛ( عل١ٓ يًٗذُات ايٌله١ َٔ قبٌ املؼايؿني ي٘

سذ١ٝ ا٫هتكلا٤ ٫ َٗلب ؾٝٗا َٔ ايوكٛط يف ؾؽ ايـٚك ٚاملِاؿك٠ يًُطًٛب. َٚع فيو 

لـ ايِـك ٜبقٍ دٗٛؿّا دباك٠ يف ؼكٝل ٖقٙ امل١ُٗ ايِعب١. ٖٚقا َا أًاك إيٝ٘ َرتدِ 

ا٤ ـ يف نتاب٘ ٖقا إىل تكـِٜ ؿيٌٝ ا٫هتكلٜٗـف امل٪يِّ»ايهتاب أّٜٔا سني قاٍ: 

َع إيػا٤ يًكؿن٠ اؿا١ًُ َٔ اـاْ إىل ايعاّ  ،بُٛؿ٘ ؿي٬ّٝ َٓطكّٝا فا ْتا٥ر قطع١ٝ

يٝى ايٓكـ ٚ ،. إفّا ؾايه٬ّ ٖٓا ٖٛ عٔ اٱٜٔاغ ٚا٫هتهُاٍ(64)«يف اهتكلا٤ أكهطٛ

ٜٚلَٞ َٔ ػ٬ي٘ إىل سًش١ً املٌانٌ  ،ل ٖٓا بٓعاّ أكهطٞٚاٱْهاك. ؾايِـك ٜؿهِّ

ٚايؿًوؿ١. ٚقـ نٌـ أّٜٔا عٔ ٖقا املٛٓٛع ايهاتب )و٢ٝ ايعايك١ يف طلٜل املٓطل 

ـٻَ٘ َٔ ؿكاه١ يهتاب ايوٝـ ايٌٗٝـ ؾكاٍ يف بٝإ ؾهل٠ نتاب  ،قُـ( يف َا ق

: إٕ ٖقا ايهتاب يٝى إ٫ ؿكاه١ ؾًوؿ١ٝ تـعِ املـكه١ املٝتاؾٝنٜك١ٝ «ؾًوؿتٓا»

 .(65)ا٭كهط١ٝ

ٚٚٓع٘  ،عٔ ايتكوِٝ ا٭كهطٞ يٲؿكاى «ؾًوؿتٓا» يكـ ؿاؾع ايٌٗٝـ ايِـك يف

يف ًٓكٞ ايتِٛك ٚايتِـٜل; ؾذعٌ ا٫ػاٙ ايعكًٞ امل٪َٔ بايكٛاعـ ايعك١ًٝ ٚايه١ًٝ 

ٛټم ايهٌ ع٢ً اؾن٤ ،نكاعـ٠ ايٓكٝٔني ،ايوابك١ ٚايكٔاٜا ايبـ١ٜٝٗ يف َكابٌ  ،ٚتؿ

هاي ايقٟ ٚنإ ٜعتكـ أّٜٔا بإٔ املقٖب ايعكًٞ ٖٛ املعتُـ ٚا٭ ،ا٫ػاٙ ايتذلٜيب

. عًُّا أْ٘ وتٌُ عـّ (66)بٓٝت عًٝ٘ ايؿًوؿ١ اٱه١َٝ٬ ٚطلٜك١ ايتؿهري اٱه٬َٞ

نُا تّٓ عًٝ٘ اٯ١ٜ  ،تطابل ٖقٙ ايٓعل١ٜ َع ًٗٛؿاتٓا سني ٚيـْا ٫ ْعلف ٦ًّٝا

ِٴايٌلٜؿ١:   ٌٳ َيُه ٚٳدٳعٳ ٝٵ٦ّا  ًٳ ٕٳ  ُٴٛ ِٵ ٫ تٳعٵًَ ٗٳاتٹُه َٻ ٕٔ ُأ ِّٔ بٴُطٛ ُٵعٳ  ٚٳاهلُل َأػٵلٳدٳُهِ  ايوٻ

ٕٳ ٌٵُهلٴٚ ِٵ تٳ ـٳ٠َ َيعٳًُٖه ٚٳاَ٭ِؾ٦ٹ ِٳاكٳ  يهٓ٘ ٜكٍٛ أّٜٔا بإَها١ْٝ  (.78 )ايٓشٌ: ٚٳاَ٭بٵ

ٛټك آػل عٓٗا . ٚيف اـتاّ ٜـاؾع ايوٝـ (67)بٗا َٔ ايكلإٓ ًٚٗٛؿاتٓاٜكلٳٸ ،تكـِٜ تِ

ببّا يف ؾلأ٣ إٔ توٝټـ ٖقا املٓطل نإ ه ،ايٌٗٝـ عٔ املٓطل ا٭كهطٞ ؿؾاعّا َوتُٝتّا

ستٸ٢ ٖبت عاُؿ١  ايتٌهٝو َٔ دـٜـ ع٢ً أعتاب  ،مخٛؿ دق٠ٚ ايٌو يكلٕٚ عـٜـ٠

 . (68)ايكلٕ ايواؿي عٌل

ٝٳٸ١ٓ ٌٸ ٖقٙ اٯكا٤ ايب ٕٸ ػاٌٖ ن ٚدعً٘  ،ٚايًذ٤ٛ إىل ناتب فٍٗٛ اهل١ٜٛ ،إ
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ٮهايٝب ايع١ًُٝ يهلٛ أهًٛبٷ َػاٜل متاَّا  ،َِـكّا ٬َٚنّا يف إُـاك ا٭سهاّ

 املتٻبع١.

  

 ــــــ الٍكن الهاذب  ِـ ـ

َٚٔ ثِ ٜأتٞ ايـٚك إىل  ،نعِٓل َؿلٚؽ عٓ٘ ،ٜؿرتض يف ْكٌ ا٭قٛاٍ ُـقٗا

ٚايتشٗكل َٔ ؿ٫٫تٗا. أَا بايٓوب١ إىل بعض ا٭قٛاٍ املل١ٜٚ يف ٖقا  ،ؿكاه١ َٔاَٝٓٗا

ايهتاب ؾٝبـٚ أْ٘ ٫بٸـ َٔ ايٛقٛف ٚايتأٌَ عٓـ ٖقٙ ايٓكط١ بايتشـٜـ; ٭ٕ تتبټع 

 ٕ ع٢ً فيو:املِاؿك نٌـ يٓا عـّ ُـم نجري َٔ ا٭قٛاٍ املٓكٛي١. ٚإيٝو منٛفدا

 

ّٔه: ا٧  ــــــ اإلواً ارتىٗين ٖعازض املعاد الؿدزاٟ٘منٕذج ا٧

بعـ تلمج١  ،٬ ُـكا يف املعاؿ فنل ا٭هتافامليف َعلض سـٜج٘ عٔ كأٟ  

عكا٥ـ »يف ْكـٙ َٔ  أْ٘ اْطًل ،ػاط١٦ يٓكـ اٱَاّ اـُٝين ع٢ً ؾهل٠ امل٬ ُـكا

. (69)«عٛاّ ايٓاي; ٭ٕ َعتكـات املوًُني باق١ٝ ع٢ً َا ًُٚت إيٝ٘ َٔ ُـك اٱه٬ّ

كٍٛ: إٕ إثبات ٜسٝح  ،ْٚل٣ َٔ ا٭ؾٌٔ ٖٓا إٔ ْرتى ايلؿٸ ع٢ً فيو يٲَاّ ْؿو٘

ٌّ متاَّا. ٚإٕ نإ  ،بٌ ها٥ل املعاكف ،ٚإثبات املعاؿ ٚايٓب٠ٛ ،ايِاْع ٚتٛسٝـٙ ًإٔ عكً

ـٳٸثني ا٭د٤٬ اعتُاؿ ايـيٌٝ  يٓكًٞ يف إثبات ايتٛسٝـ ؾٗقا أَل اٚكؿ يف بعض عباكات احمل

َٸ١ نرب٣ ْوتعٝق باهلل َٓٗا. ٖٚقا ايه٬ّ يٝى عاد١ إىل  ،يف غا١ٜ ايػلاب١ بٌ ٖٛ طا

 .(70)ٚإىل اهلل املٌته٢ ،تكبٝض ٚتٔعٝـ

ؾًوؿ١ »َٚع نٌ َا ميتًو َٔ  ،ُٝينيكـ اؿٸع٢ ايهاتب إٔ اٱَاّ اـ

كايؿّا يعكا٥ـ املوًُني »َعتربّا فيو  ،ٜلؾض املعاؿ عٓـ امل٬ ُـكا ،«ٚعلؾإ

. ٚسني كادعٓا ايّٓ ا٭ًُٞ يًه٬ّ مل ٜهٔ ٖٓاى ٚدٛؿ يًلؾض (71)«املعلٚؾ١

ِٻ٬ّ يف عح هابل(72)ٚاٱْهاك . (73). ٚنٓا قـ تٓاٚيٓا ٖقٙ ايُٓافز َٔ ا٫ؿعا٤ات َؿ

قا هٓعلض ٖٓا عٔ اٱطاي١; ئٝل اجملاٍ. يهٔ عًٝٓا إٔ ًْتؿت دٝـّا إىل إٔ كأٟ ٚهل

ٜكتِل ايؿلم بني َأثٛكات ا٭ْبٝا٤ ٚنتب اؿهُا٤ ع٢ً »اٱَاّ اـُٝين ٖٛ أْ٘ 

ؾٗٛ نأَ يف ا٭يؿاظ  ،نايؿلم بني ايؿك٘ ٚايلٚاٜات ،ا٭يؿاظ ايتؿٌِٝ ٚاٱمجاٍ
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 .(74)«ملع٢ٓٚيٝى َلتبطّا با ،ٚايتؿٌِٝ ٚاٱمجاٍ

 

 ــــــ الطباطباٟ٘ ٔالتٍافس بني الدَٖ ٔالفمطفٛ  ا٧منٕذج الجاٌ٘:

ّٸ:  إىل ايع١َ٬ َٓق هٓٛات ٚا٭هتاف ٜٓوب إٕ »ايطباطبا٥ٞ ٖقٙ ايهًُات بايٓ

ٚع٬ز  ،ناجملا٫ت ايلٜا١ٝٓ ،اؾُع بني ايكلإٓ ٚايؿًوؿ١ َٔ اجملا٫ت ا٭بـ١ٜ

  .(75)«املٛت

٫ ميهٔ إٔ »ؾاهتٓتر َٓٗا أْ٘  ،أّٜٔا بعباكات كتًؿ١ٚقـ ك٣ٚ ٖقا املُٕٔٛ 

ٚاؾُع بٝٓٗا ٖٛ َٔ قبٌٝ ايكٔاٜا املُتٓع١ يف  ،تًتكٞ ٖقٙ ايوبٌ ايج٬ث١ أبـّا

 .(76)«ع ع٬ز املٛت ع أٚ ٖٛ قاٍ ناملُتٓعات ايطبٝع١ٝ ،ايلٜآٝات

ٜل٣ اؾُع »َ٪يؿات٘ ا٭ػل٣ ع٢ً إٔ ايع١َ٬ يف  لٸٖٚهقا نإ ٜ٪نِّـ ِٜٚ 

 .(77)«نتػٝري مٚاٜا املجًح ،بني ايكلإٓ ٚايؿًوؿ١ أَلّا َوتش٬ّٝ

يهٔ َُٗا مٜـ يف ايتأنـ ٚايطلم ع٢ً ٖقا ا٫ؿعا٤ ئ ِٜبض َٔ آكا٤ ايع١َ٬  

مل ْعجل  ع أٟ املِـك ايقٟ أكدعٓا إيٝ٘ ا٭هتاف ْؿو٘ ع أبـّا. ؾإفا كدعٓا إىل تؿوري املٝنإ

ٟٸ  ّ   أع٢ً أ أٟ إٕ ايع٬َع١   ،ٙ نعإ عًع٢ ايعهعى متاَعاّ    بعٌ َعا ٚدعـْا    ،ثعل هلعقا ايهع٬

ٖٜٛع١ بعني ٖعقٙ ا٫ػاٖعات ايج٬ثع١. أَعا َعا فنعلٙ         املانعإ ِٜعلٸ ٚبإؿعاغ عًع٢ ايٛسعـ٠      

 ،ايع١َ٬ٓ ٖٓاى ؾهعإ يف ػِعْٛ ايِعلاع ايعـا٥ِ بعني ايؿ٬هعؿ١ ٚايعلؾعا٤ ٚاملتٌعلٳٸع١        

غعري ا٫ػعت٬ف     ٚنأِْٗ ئ ٜتِاؾٛا أبـّا. ؾاػت٬ف ايؿ٬هؿ١ َع ايعلؾعا٤ أٚ املتٌعلٳٸع١  

ٕٸ ػطععأ  ... املنعععّٛ بععني ايؿًوععؿ١ ٚايعلؾععإ. ٚنُععا ٜكععٍٛ ايع٬َعع١ ْؿوعع٘:     ؾػلٓععٓا ٖععٛ أ

ٜعتكععـ ايع٬َعع١ ايطباطبععا٥ٞ    .(78)ايؿًٝوععٛف ٚميتعع٘ ٫ ٜٓبػععٞ محًعع٘ عًعع٢ أُععٌ ايؿًوععؿ١     

ٚاؿهععِ بإهابٝتعع٘ أٚ هععًبٝت٘ َععٔ  ،ايعًععِ ٚأًٖعع٘ ايتُٝٝععن بععني ،بععٌ ٫ بـٜعع١ ،بإَهاْٝعع١

ػ٬ٍ ايٓعل إيٝ٘ َوتك٬٘. ٚهلقا نإ ٜلٸؿ عًع٢ ايوع٪اٍ املطعلٚغ يف ػِعْٛ ايلٚاٜعات      

ّٸ أٖعٌ       ّٸ ايؿ٬هؿ١ بكٛيع٘: إٕ َعا ْكعٌ َعٔ ف يف ػعرب أٚ ػعربٜٔ ؾعًع٢     ايؿًوعؿ١ ايٛاكؿ٠ يف ف

ٌّ هلِ ات ايعٛاكؿ٠  ٖٚقا َٔ قبٌٝ: ايلٚاٜ ،ٚيٝى يًؿًوؿ١ ْؿوٗا ،ؾلض ُشت٘ ٜبك٢ ٖٛ ف

ّٸ ؾكٗا٤ آػل اينَإ ٫ يًؿكع٘. ٚأٜٔعّا َعٔ فيعو ايلٚاٜعات يف فّ أٖعٌ        ،ؾٗٞ يًؿكٗا٤ ،يف ف

َٚععٔ ايكعععلإٓ إ٫   ،مسععع٘ا٫ ٜبكعع٢ َعععٔ اٱهعع٬ّ إ٫   »اٱهعع٬ّ ٚايكعععلإٓ يف آػععل اينَعععإ:   
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ّٸ اٱه٬ّ أٚ ايكلإٓ ،«كمس٘  .(79)ؾٗٞ ٫ تق

 

   احملؿَّمٛ ــــــ

ـٸّ إىل إٔ ا٭ق ٛاٍ اييت ْكًٗا ا٭هتاف َٔ ٖقا ايؿًٝوٛف ٚفاى يف نًّ مٓما تك

. ٚميهٔ «٫ ًِٜض ايعطٓاك َا أؾوـ ايـٖل»ٚ ،َكاطع١ ايؿًوؿ١ غري ُاؿ١ ي٬هتـ٫ٍ

ـٸٖا نافب١ أّٜٔا.  ،مبكـ١َ ا٫هتـ٫ٍ ا٭ٚىل ع ْعلّا يًٗؿٛات املٛدٛؿ٠ع  ايتٌهٝو ٚع

 ٚميهٓٓا ايكٍٛ ٖٓا: إٕ ايؿ٬هؿ١ مل ٜكٛيٛا ببط٬ٕ ايؿًوؿ١ إط٬قّا. 
 

 ــــــ حجٗٛ الف٦ضفٛ يف إبطاه الفمطفٛ ـ2

ؾوًُٖٓا بِش١ املكـ١َ  ،إفا اؾرتٓٓا ُش١ ايه٬ّ املٓكٍٛ يف بط٬ٕ ايؿًوؿ١  

٣ ايؿ٬هؿ١ يف إبطاٍ ايؿًوؿ١. ٜبك٢ ايٌٓو ٚايرتؿٜـ قا٥ُّا ٚبك٠ٛ سٍٛ سذٸ١ٝ ؾتٛ ،ا٭ٚىل

 ٚهٓشاٍٚ يف ٖقا ايكوِ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً ْؿٞ اؿذ١ٝ مبا ًٜٞ:

 ـٕٚ.ايؿ٬هؿ١ َكِّ عأ

 ٫ تكًٝـ يف ايعكًٝات. ع ب

 ايؿ٬هؿ١ ٚقعٛا يف اـطأ. ع ز

 اؿهِ ببط٬ٕ ايؿًوؿ١ ٖٛ إيػا٤ يًقات. عؿ
 

 ــــــ دُٔالف٦ضفٛ املكمِّ ـأ

ـٜٔ ايقٜٔ ٫ ٚاُؿّا إٜاِٖ باملكِّ ،ؿٚك ايؿ٬هؿ١ قطع ا٭هتاف سهُٝٞ بإيػا٤

ٍٸ ع٢ً  ع يف اؿٛم٠ ٚاؾاَع١ ع إٕ ٚاقع ايؿ٬هؿ١»ؾكاٍ:  ،ٚؿٜـِْٗ ايببػا١ٝ٥ ،كأٟ هلِ ٜـ

 ،«غايب١ٝ ؾكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ»ٚإٕ ادتٗاؿاتِٗ ٖٞ َٔ قبٌٝ ادتٗاؿات  ،ـٜٔأِْٗ فلؿ َكِّ

ٟٸ كأٟ َوتكٌٚيٝ ،ايقٜٔ ٜوريٕٚ ػًـ َا تٌُٛ إيٝ٘ أبٛ سٓٝؿ١  . (80)ى هلِ أ

ٱط٬قٞ غري ايكابٌ يًتعـٌٜ ُشٝشّا ؾًٔ ٜرتى أ١ٜ ق١ُٝ اإفا نإ ٖقا اؿهِ  

١ أٟ يٝى َٔ قُٝ ،يًؿ٬هؿ١. ٚعًٝ٘ ٫ ميهٔ اهتؿتا٩ِٖ يف ُشٸ١ ايؿًوؿ١ أٚ بط٬ْٗا

 ـٜٔ يف ْؿٞ ايؿًوؿ١.يه٬ّ سؿ١ٓ َٔ املكِّ
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 ـــــ ـ  ٥ تكمٗد يف العكمٗات ب

ـٜٔ فلؿ َكِّ»نإ َٔ أبلم َ٪اػقات ا٭هتاف ع٢ً ايؿ٬هؿ١ ٖٛ نِْٛٗ 

ٚإٔ  ،«ايؿًوؿ١ بعٕٝٛ ٚآفإ َطبك١». ٚهلقا أ٢ُٚ بإٔ ٫ ْتعاٌَ َع (81)«٭كبابِٗ ٫ غري

٫ تهْٛٛا ». ٚدا٤ يف أٚاَلٙ أّٜٔا: «ْٗاب أ١ٜ ًؼ١ِٝ عع١ُٝ يف تاكٜؽ ايؿًوؿ١»٫ 

ٔٵ ٜؿهل ٜٚتٌُٛ إىل ايٓتا٥ر ،١ًٝـٜٔ يف ايكٔاٜا ايعكتابعني َٚكِّ َٳ  .(82)«ٚنْٛٛا أْتِ 

. ٚعًٝ٘ ؾشت٢ يٛ ادتُع ؾ٬هؿ١ ايعامل ع٢ً (83)«٫ تعبټـ يف ايعكًٝات»ٚقاٍ يف فيو: 

يف إٔ ٜهٕٛ يٓا كأٟ ع  ٚؾل ْعل١ٜ ا٭هتاف ع اؿهِ ببط٬ٕ ايؿًوؿ١ هٝبك٢ يٓا اؿلٸ

 ؾٓعلض عٔ قبٍٛ كأِٜٗ. ،كايـ هلِ
 

 ــــــ الف٦ضفٛ يف ارتطأٔقٕع ـ  ج

ٝٸّا أٚ كايؿّا يًـٜٔ ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١ هٝهٕٛ  إفا ناْت ايؿًوؿ١ سكّا ٌْاطّا عبج

ٔٵ أ٢َٔ عُلٙ يف ايعبجٝات َٚا ىايـ ايٌلع. ٚسوب  َٳ َٔ ايعبح ا٫هتُاع إىل ن٬ّ 

قٍٛ ا٭هتاف سهُٝٞ ؾإٕ ايطباطبا٥ٞ نإ ٜعتكـ باهتشاي١ ايتكا٤ ايؿًوؿ١ َع ايكلإٓ 

ٌٸَٚع فيو  ،ا٭بـ إىل ست٢ آػل أٜاّ سٝات٘ ٌَػ٫ّٛ بايؿًوؿ١ ٚأعاثٗا. ٚيف ٖقٙ  ظ

ٚتلى ايكلإٓ َٔ د١ٗ  ،عُلٙ يف قٔاٜا عبج١ٝ َٔ د١ٗ ٢أَٔقـ اؿاي١ أّٜٔا نإ 

أػل٣. ٚ ست٢ َع ا٭ػق به٬ّ املريؾٓـكههٞ يف ُـٚك اـطأ عٔ ايؿ٬هؿ١ 

ٟٸ ؿيٌٝ ْكِٝ  ّاإف ،إٔ اـطأ ٖٛ ؿَِٜٓٗٚا أدلاٙ عًٝ٘ ا٭هتاف َٔ تعـٌٜ يف  ،أسٝاّْا ؾبأ

 ٚمّْا هلقا ايٓٛع َٔ ايٓاي اـٓطا٥ني؟ ٚيعٌ سهُِٗ ببط٬ٕ ايؿًوؿ١ ٖٛ ٚاسـ َٔ

 أػطا٥ِٗ تًو.

 

ٌٞ ـ د  ــــــ لمرات اذتهي ببط٦ُ الفمطفٛ إلػا

إٕ ق١ُٝ كأٟ ايؿ٬هؿ١ ٚسهُِٗ كٖني بعًُِٗ بايؿًوؿ١ َٚا تتُتع ب٘ َٔ ٚمٕ 

ؾؿٞ  يف أَل َعني ْؿ٢ أسـِٖ ق١ُٝ ايؿًوؿ١ ٚاؿهِ عذٸ١ٝ ن٬َ٘ أَا إفا ،ٚسٔٛك

ٖقٙ ايِٛك٠ ٜهٕٛ كأٜ٘ نلأٟ ها٥ل ا٭ؾلاؿ غري ايؿ٬هؿ١. ٚيف ايٛاقع ٜبك٢ سهِ 

ايؿ٬هؿ١ كادشّا إفا نٓٸا ْكٍٛ بلدشإ ايؿًوؿ١ أ٬ُّ. ؾإفا دا٤ ؾًٝوٛف ْٚكض 
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ٚهٝهٕٛ ن٬َ٘  ،ّٔاايؿًوؿ١ َٔ َٛقع٘ نؿًٝوٛف ؾإٕ فيو ٜعين ْكٔ٘ ْؿو٘ أٜ

ٚعٔ  ،ؾٝٓتر عٔ ُـق٘ نقب٘ «ن٬َٞ نًٓ٘ نقب»ٚنأْ٘ ٜكٍٛ  ،يف ساي١ تٓاقض

. ؾهُا إٔ ايؿكٝ٘ ٫ ميهٓ٘ إبطاٍ ايؿك٘ نقيو ايؿًٝوٛف ٫ (84)نقب٘ ُـق٘

قـ ٜلؾض ايؿًٝوٛف َؿَّٗٛا َٔ َؿاِٖٝ  ،ميهٓ٘ اٱع٬ٕ عٔ ْكض ايؿًوؿ١. ْعِ

 يهٓ٘ ٫ ٜوتطٝع اؿهِ ببط٬ٕ مجٝع ايؿًوؿ١.  ،ايؿًوؿ١

انتٌؿٛا  ،ٚبعـ هريِٖ يف طلم اي٬ٍٔ ،ٚميهٔ تأٌٜٚ املوأي١ بإٔ ايؿ٬هؿ١

ؾشقٻكْٚا َٔ ايوري ؾٝ٘.  ،ٚأعًٓٛا يٓا عٔ ٖقا ايطلٜل املًتٟٛ ،ؾرتادعٛا عٓ٘ ،ػطأِٖ

ـٸ َٔ إسلام إٔ أُشاب ٖقا ايه٬ّ قـ تابٛ ا َٔ ٚإفا نإ ا٭َل نقيو ؾ٬ ب

ٓني بٗقا املٓطل ِّٜاملتـ١ ذْٚـَٛا عًٝ٘. يهٔ ٖقا ٜكٛؿْا أّٜٔا إىل قاد ،ايتؿًوـ

ٔٵ تلنٛا ايتٌٝع أٚ اٱه٬ّ إفّا ؾاٱه٬ّ باطٌ.  ،ْؿو٘ ؾٝكاٍ: ٖٓاى ايعٌلات مٖم

ؾكاٍ: إفا  ،ٚبٗقا ا٭هًٛب ْؿو٘ كؿٸ ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ ع٢ً ايكا٥ًني بتٛب١ ايؿ٬هؿ١

ٞ ٌٜٗـ ػلٚز اٯ٫ف عٔ ايـٜٔ ٚايٌلٜع١ ؾٌٗ ٖقا ٜعين إٔ ٜرتى نإ عِلْا اؿاي

 .(85)ايٓاي ؿِٜٓٗ؟ ؾٌٗ ٖقٙ ايتٛبات ناؾ١ٝ يف إثبات بط٬ٕ ايـٜٔ؟
 

 ــــــ وفازقٛ أخسٝ

يف ايٛاقععع مل ٜؿِععض ا٭هععتاف يف ٖععقا ايهتععاب ٚغععريٙ عععٔ َٛقععـ ٚآععض ػععاٙ       

 ،كععٕٛؾٝكععٍٛ عععِٓٗ: املتُِّ ،ايؿًوععؿ١ ٚايؿ٬هععؿ١; ؾٗععٛ َععٔ دٗعع١ ٜععٛبٳٸؼِٗ بأيؿععاظ قاهعع١ٝ  

ٛٳٸيٕٛ ع٢ً أبٛاب ايْٝٛاْٝني ٜٚٓععت بٗعا    «ايؿًٝوٛف»َٚٔ د١ٗ أػل٣ ٜهلّ ُؿ١  ،ٚاملتو

ٔٵ ٌٜععا٤  ايؿًٝوععٛف »ؾٝٔعععٗا ٚهععاَّا عًعع٢ ُععـك ٖععقا ٚفاى. ؾكععاٍ عععٔ املريؿاَععاؿ:       ،َٳعع

ـٸِٖ   ،ٚاملع٬ ُعـكا   ،نعابٔ هعٝٓا   ،ثِ ٜجين ع٢ً عع١ُ بعض ا٭ع٬ّ ،(86)«ايهبري ؾٝعع

هععكلاط »َٚععٓض ا٭هععتاف قُععـ تكععٞ ًععلٜعيت يكععب  ،(87)«ؾ٬هععؿ١ اٱهعع٬ّ ايوععبع١»َععٔ 

نُا أطًل عًع٢ ايوعٝـ مجعاٍ     ،(89)ٖقا نجريّا «هكلاط ػلاهإ»َٚـغ  ،(88)«ػلاهإ

ـٳٸؿ»ايـٜٔ ا٭ؾػاْٞ يكب  ٞ  »عٚاُؿّا إٜعاٙ بع   ،(90)«ايؿًٝوٛف اجمل ٚقعاٍ   ،(91)«املٓععل ايؿًوعؿ

ل اؿًععٞ يف ٚٚٓععع أٜٔععّا احملكِّعع   ،(92)«ًٝوععٛفايؿكٝعع٘ ايؿ»: إْعع٘ ٟعععٔ ايوععٝـ ايربٚدععلؿ  

ايؿًٝوٛف ايٓٛغيت »ٚنتب باـط ايعلٜض  ،(93)«ايطبك١ ا٭ٚىل َٔ ايؿكٗا٤ ايؿ٬هؿ١»
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 ٟ ٓٳٸؿّا إٜععاٙ يف عععـاؿ أُععشاب اٱَععاّ اؿوععٔ ايعوععهلٟ ،«يف عِعل املٗععـ  ،(94)َِعع

ٚقعععاٍ ععععٔ ايٌعععٝؽ املؿٝعععـ: إْععع٘      ،(95)«ايؿًٝوعععٛف»عٚنعععقيو ْععععت ايٌعععٗٝـ ايِعععـك بععع    

ِ  ،«نؿًٝوٛف َٓٓعل» ٌٶٸ َٔ: ٌٖاّ بٔ اؿهع  ،ٚطايب ا٭هتاف أّٜٔا إٔ ْطًل ع٢ً ن

يكب  ،ٚايع١َ٬ اؿًٞ ،ٚايوٝـ امللت٢ٔ ،ٚها٥ل ايٓٛغتٝني ،ٚأبٞ هٌٗ ،ٚأبٞ إهشام

ايؿًٝوعٛف  »عٚا٭غلب َٔ ٖقا نًٓ٘ أْع٘ ُٚعـ عبعـ اؾعٛاؿ ؾ٬طعٛكٟ بع       ،(96)ايؿًٝوٛف

 .(97)«ايتؿهٝهٞ

يهٓٓا ْتوا٤ٍ ٖٓا ْٚكٍٛ: إفا ناْت ايؿًوؿ١ فلٻؿ ٖاي١ َٔ ا٭ٖٚاّ ٚايتؼٌٝ  

 ؾُا ق١ُٝ ْعت أهاطني املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ أٚ ايؿكٗا٤ ايهباك بايؿ٬هؿ١؟!

 

 ــــــ وٍّجٗٛ ؾب الصٖت عمٜ الٍاز  ـ3

 ،يٝى ا٫ْتكاْ ٚاٱها٠٤ يًؿ٬هؿ١ ٖٛ َا ٜكًل ايكاك٨ اؿلّٜ هلقا ايهتاب

أٚ اؾُع بني ا٫ْتكاْ َٔ ايؿ٬هؿ١  ،٫ٚ ايت٬عب بأقٛاٍ ا٭ع٬ّ ٚايٌؼِٝات ايباكم٠

ٔ اـطل ا٭هاهٞ يف إٔ ا٭هتاف اهتؼـّ َٓطكّا ُبٌ ٜه ،«ايؿًٝوٛف»ٚاٱًاؿ٠ بًكب 

َٚٓٗذّا يٛ اهتؼـَ٘ اٯػلٕٚ يك٢ٔ ع٢ً اؿلخ ٚايٓوٌ. ؾكـ ٚٓظـ ا٭هتاف مجٝع 

 َهرتخ غطٛك٠ بعٔٗا; إف قـ ٜهٕٛ بٝٓٗا َا ٖٛ فٚ غري ،ا٭هًش١ يف طعٔ ايؿ٬هؿ١

ـٸٜٔ ٔ أَلّا عوريّا. ٚنإ َٔ ٜټمما هعٌ ا٫ْتِاك يًـٜٔ ٚايتـ ،ؾِٝٝب٘ ٖٛ أّٜٔا ،س

مج١ً تًو ا٭هًش١ إقشاّ َكٛي١ ايعًِ ٚاملواي باملعطٝات ايع١ًُٝ; إف ِٜلٸ ا٭هتاف ع٢ً 

ؿٕٚ إٔ  ،يف فاٍ ايطبٝعٝاتَٗامج١ ايؿ٬هؿ١ عٔ طلٜل بعض املعتكـات ايلاهؼ١ 

ّٸ بايؿ٬هؿ١ ٚسـِٖ َٸ١ املوًُني ،ٜعًِ بإٔ تًو املعتكـات ٫ ؽت  ،ٌٜٚاكنِٗ ؾٝٗا عا

إٕ ايوُا٤ »ٚا٫هتٗنا٤ بعكٝـ٠  ،ٚامل٬ ُـكا ،َٔ قبٌٝ: اْتكاؿٙ يؿًهٝات ابٔ هٝٓا

ٌٖ ٜٛدـ ايّٝٛ ؾًو َٔ ٖقا ايٓٛع »ؾٝشتر قا٬ّ٥:  ،(98)«سٝٛإ َطٝع هلل عنٸ ٚدٌ

ٌٸ ٚاملطٝع هلل عنٸ ،اؿٝٛاْٞ ؟! ٌٖ َٔ ايِٛاب إٔ ْوُٞ كايؿ١ ٖقٙ ا٭ٖٚاّ ٚد

 . (99)«!ٚاملناعِ كايؿ١ يًعكٌ؟

ْٚوٞ ا٭هتاف إٔ ٖقا ايو٬غ هٝهٕٛ أنجل ؾتهّا بأُشاب٘; إف هٝهٕٛ 

بإَهإ املؼايؿني ا٫هتٌٗاؿ بايلٚاٜات اييت َٓشت ايٌٗاب ٚايلعـ ٚايربم ٚايٓاك كٚسّا 
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بٌ قـ ٜتعإًَٛ َع ايكلإٓ  ،ٚبٛاهط١ ٖقا املٓطل ًٜػٕٛ املعتكـات ايـ١ٜٝٓٚإؿكانّا. 

ِٳسني قاٍ يًٓاك:  ،باملٓطل فات٘ ٖٹٝ ٚٳهٳ٬َّا عٳ٢ًَ ٔإبٵلٳا ٜٚلؿٳٸؿٕٚ ن١ًُ  ،ُنْٛٹٞ بٳلٵؿّا 

ايؼ يف إٜكاؿ ٫ تب». ٖٚٓا ٜأتٞ ؿٚك املجٌ ايكا٥ٌ: «ٌٖ َٔ ايِٛاب...»ا٭هتاف سهُٝٞ: 

 . «وُوٻايٓاك يًعـٚ; ؾت

بإٔ ايوُا٤  ع ٚؾكّا ٭ؿٓي١ ػاكد١ عٔ إطاك ايبشح ع ملافا سني سهِ ابٔ هٝٓا

ٜٚػضٸ ايطلف عٔ بعض ايعباكات ا٭نجل تِلوّا ، «با٭ٖٚاّ»سٝٛإ َطٝع هلل اتِٗ 

 ،ٜٗا اـًل املطٝعأ»كاطبّا ايكُل:  ن٬ّ اٱَاّ ايوذاؿ :َٔ قبٌٝ ،يف ايلٚاٜات

. ؾٗقٙ (100)«املتِلف يف ؾًو ايتـبري ،يف َٓامٍ ايتكـٜل املرتؿٳٸؿ ،ايـا٥ب ايولٜع

ِٷ ٚإؿكاى ؾإفا نإ ٖقا املع٢ٓ ٫  ،ايهًُات تـٍ ع٢ً نٕٛ ايكُل نا٥ّٓا ي٘ ؾٗ

َٳ بٌ ٜٔاف  ،٬ّ ع٢ً فيوٜٴ ٔٵٜٓوذِ َع َعطٝات ايعًِ اؿـٜح ؾًٝى ابٔ هٝٓا ٚسـٙ 

ٚٸّا يًؿًوؿ١ ع إيٝ٘ ايٌٝؽ ايبٗا٥ٞ سني ؿاؾع عٔ ٚدٛؿ أكٚاغ  ع ايقٟ ٜلاٙ ا٭هتاف عـ

ٍٸ ع٢ً فيو ببعض ايها٥ٓات  يٮؾ٬ى ايوُا١ٜٚ. ؾشوب )اـٛادٟٛ( نإ ٜوتـ

ؾإفا ناْت ٖقٙ اؿٌلات فات أكٚاغ ٚسٝٸ١ ؾُا املاْع إٔ  ،نايقباب ٚايٌُٓ ،ائعٝؿ١

 .(101)ٜهٕٛ يٮدلاّ ايعع١ُٝ يف ايوُا٤ أكٚاغ أّٜٔا

ِ ْٚعلٜات٘ ؾًُافا ٜكاٍ عٓٗا: أَا إفا ناْت ٖقٙ املؿاِٖٝ َٓوذ١ُ َع ايعً 

ٚإٕ  ،؟ ؾٓشٔ إفا عًُٓا بايتأٌٜٚ هٓهٕٛ قـ ػايؿٓا ا٭هى  ايتؿهٝه١ٝ«ا٭ٖٚاّ»

 بٔ هٝٓا. ٖٚهقا يف ق١ِ ايٓيب ْٛغدٛم فيو يٓا طبٻكٓاٙ أّٜٔا ع٢ً ن٬ّ ا

ُٚأَلت ا٭كض إٔ  ،سني ُأَلت ايوُا٤ إٔ تكطع املطل ،املقنٛك٠ يف ايكلإٓ ايهلِٜ

ٍٸ بٗقٙ اٯٜات ٚظاٖلٖا ع٢ً ٚدٛؿ كٚغ يف ا٭كض  ،٤تبًع املا ؾإفا نإ ابٔ هٝٓا ٜوتـ

بايِٖٛ   ع سوب ايكٍٛ املقنٛكع  اتټِٗ ،ٚأُْٗا َٛدٛؿات َطٝع١ يًؼايل ،ٚايوُا٤

اتټِٗ ٖقٙ امللٸ٠ بايتؿًوـ  ،ٚتلى ايعاٖل ،أَا إفا ايتذأ إىل ايتأٌٜٚ ،ٚا٭ٖٚاّ

ـٳٸؿٚا يٓا  .أٚ اٱعلاض عٔ ايكلإٓ ،ٚايْٝٛا١ْٝ إفّا ٜبك٢ ع٢ً ايكا٥ًني بايتؿهٝو إٔ و

 ٚا عًٝ٘.رييٝعٌُ ايؿ٬هؿ١ ب٘ ٜٚو ،َٛقؿِٗ َٔ ٖقا ايٓٛع َٔ اٯٜات ايبٝٓات

ٚبـ٫ّ َٔ  ،ٖن ا٭يـ ُؿش١: إٍْ٘ٛ عٔ ٖقا ايهتاب ايهبري مبا ٜٓاٚأػريّا ْك

ٚٴدٳٸ٘ إيٝ٘ ٚؿسض َ ،إٔ ٜوع٢ يف تكـِٜ أؿي١ َكٓع١ يف ايـؾاع عٔ ا٫ػاٙ ايتؿهٝهٞ ا 
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ٚؾ٬ّٔ عٔ فيو  َلاكّا ٚتهلاكّا بتًو ايعبا٥ل ايػا١َٔ. ٌبات ٜعٝـ ٚوؿ ،َٔ اْتكاؿات

٫ٚ يف   ،اتٻؼق ُاسب ايهتاب َٓٗذ١ٝ ٫ تِبٸ يف ُاحل ايتؿهٝهٝني  َٔ د١ٗ

 ُاحل ها٥ل ايل٣٩ ايـ١ٜٝٓ َٔ د١ٗ أػل٣.

 

الهىاهص
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