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ّٞ ايتغٝري ّٝات٘ َٚعامل٘ َساحً٘ :اجملتُع  ٚأدب

 ايهسِٜ ايكسإٓ ض٤ٛ يف َطايع١ٌ

 

 
 حيذر حّة اهلل

 

ـٸثٓا عٔ بعض َٝنات امللس١ً امله١ٝ ْعٸلز بٓشٛ ا٫ػتِاك أّٜٔا ع٢ً  بعـ إٔ ؼ

ٝٸ  ٚأبلمٖا: ،ٚشلا َٝناتٗا ٚػِا٥ِٗا .١امللس١ً املـْ

ٛٸ٠ ٚلهاؿ ايتٛامٕ:1 ٝٸ ع ؾلض َٓطل ايك ١ ؾعٓـَا ٜٓتكٌ امل٪َٕٓٛ لى امللس١ً املـْ

ٕٸ عًِٝٗ إٔ ٜؿلٓٛا قٛاعـ دـٜـ٠ يًعب١، ٖٚٞ ايكا١ُ٥ ع٢ً َٓطل تٛا مٕ يف ايتػٝرل ؾإ

ٛٸ٠ َعٝاكٷ ٕٸ ايك ٛٸ٠ ؾاؿلٸ ٫ ٜٓتِل عٓك .ٖٓا ك٥ٝى ايك٣ٛ. ل ٝٸت٘ ؾكط، بٌ وتاز لى ايك

نٞ تٌٓهٌ ُٓاّْا ي٘ ٚمحا١ٜ، ٚل٫ اْٗاك ؼت أقـاّ اٯػلٜٔ، َٚٔ ٖٓا ُؾلض يف 

تعبرلّا عٔ َٓطل ؾلض ايتٛامٕ ٚمحا١ٜ اؾُاع١، ٚدا٤ت ا٭ٚاَل اٱه٬ّ اؾٗاؿ 

ٕٸ ايهاؾلٜٔ ِٖ كَن ا٫عتـا٤ ٚايعـٚإ ع٢ً ايـع٠ٛ ًِبايػٹ ع١ َع ايهاؾلٜٔ; ٭

ٌٸعٚأ ،سٝح ساُلٖٚا َٓق اْط٬قتٗا ;اٱه١َٝ٬  ،ٚها٥ٌ ايكتٌ ٚايتٌلٜـ ًُٛا ن

 اعني لى اهلل تعاى.يٝب ايٓاي ع٢ً ايـتأٚ ،ٚتوكٝط ا٭ًؼاْ ،َِٚاؿك٠ ا٭َٛاٍ

ٞٸ ٕٸ ايهؿل يف املٓطل املـْ عٔ اٯػل ايقٟ ٜكـ يف املٛاد١ٗ، ٚيٝى ؾكط  تعبرلٷ ل

ٝٸٚ ،تعبرلّا عٔ اعتكاؿ أٚ ٚد١ٗ ْعل  .١ٖقا ٖٛ ٚاقع ايهاؾلٜٔ يف امللس١ً املـْ

ٟٸ ٚىلز عٔ  ،عٓـَا واكب سلن١ اشلـا١ٜ ٚايلًاؿ ِٜبض َعاؿّٜا ٚا٫ملاف ايؿهل

ٛٸ٠ اييت تلؿع٘نْٛ٘ فلٸؿ ٚ ٚيٝى ؾكط لى اؿٛاك  ،د١ٗ ْعل، ؾٝشتاز لى ايك

ٟٸ  ايقٟ ٜكٓع٘. ايؿهل

ـٻا٤ عٳ٢ًَ اِيُهٖؿأك ﴿ لـ قٛي٘ تعاى: ٖٓأَ  ًٹ ٘ٴ َأ َٳعٳ ٔٳ  ٚٳاٖيقٹٜ ٘ٹ  ٍٴ ايًٖ ـٷ كٻهٴٛ ُٻ َټشٳ
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ِٵ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ُٳا٤ بٳ ـٸ٠ ع٢ً ايهٓؿ (،29)ايؿتض:  ﴾كٴسٳ ـٸ٠ ع٢ً نؿاك ٚايٌ املٛاد١ٗ اك تعين ايٌ

ٕٸ اهلل ٜكٍٛ:  ٚاؿلب، ٚل٫ٓ ِٵ ٫﴿ؾإ ٚٳَي  ٔٔ ِـّٜ ِٵ ؾٹٞ اي ِٵ ٜٴَكاتٹًُُٛن ٔٳ َي ٔٔ اٖيقٹٜ ٘ٴ عٳ ِٴ ايًٖ ٗٳاُن ٓٵ ٜٳ  

ِٵ ٔٗ ٝٵ ٚٳتٴِكوٹُطٛا ٔلَي ِٵ  ٖٴ ِٵ َإٔ تٳبٳلټٚ ٜٳأكُن ِّٔ ؿٹ ٕٸ ايدلٸ ٖٓا ٓلب 8)املُتش١ٓ: ﴾ٜٴؼٵٔلدٴُٛنِ  (،ؾإ

نُا قاٍ  ،ع٢ ْوؽ ايجا١ْٝـٻ٢ ٜٴستٸ ،يهلميتني٫ٚ تٓايف بني اٯٜتني ا .َٔ ايلمح١

ٕٸ ايهاؾل يف مج١ً َٔ ايِْٓٛ ايكلآ١ْٝ ٖٛ َا  ;لٜٔ ٚعًُا٤ ايكلآْٝاتبعض املؿوٸ ٭

٫ٚ أكٜـ إٔ أؿػٌ يف ثٓاٜا ايبشح  .ٚيٝى )ناؾل املعتكـ( ،أزلٸٝ٘ )ناؾل املٛاد١ٗ(

 ايتؿورلٟ ٚايكلآْٞ ٖٓا، ٚلمنا أنتؿٞ بإهام ٚد١ٗ ْعلٟ ٖقٙ.

ٜٳا ﴿٫ٚ ٜوتشلٸ ايلمح١، ٚشلقا قاٍ تعاى:  ،ع١ًِؾهاؾل املٛاد١ٗ( ٜوتشلٸ ايػٹ)

ٕٻ ُٴِٛا َأ ٚٳاعٵًَ ِٵ غٹًَِع١ّ  ـٴِٚا ؾٹُٝه ٝٳذٹ ٚٳيٹ ٔٳ اِيُهٖؿأك  ِّ ٜٳًُْٛٳُهِ  ٔٳ  ٓٴِٛا َقاتٹًُِٛا اٖيقٹٜ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيقٹٜ ٜټ  َأ

ُٴتٻكٹنيٳ َٳعٳ اِي ٘ٳ  ـٸى ٔٵَٳ ـٸٓ ؾايػًع١ ٓلٚك٠ْ. (123)ايتٛب١: ﴾ايًٓ ٜكـ  ٢ستٸ ;ٜوتؼـَٗا ٓ

ـٸ٠ ٚاؿن ـٸٙ، ٚنقيو ايٌ  ّ.عٓـ س

ٛٸ٠ بٗـف لهاؿ ايتٛامٕ  ;َٚٔ ٖٓا فٖبت اٯٜات ايكلآ١ْٝ لى تأهٝى َٓطل ايك

َٻا ﴿ املعبٸل عٓ٘ يف ايكلإٓ ايهلِٜ بإهاؿ ايلٖب١، قاٍ تعاى: ،ٚايلؿع ٚاملٓع ٗٴِ  ـټِٚا َي ٚٳَأعٹ

ٛٻ٠ٺ ِّٔ ُق ِٵ اهٵتٳَطعٵتٴِ  ٚٻُن ـٴ ٚٳعٳ ٘ٹ  ٚٻ ايًٓ ـٵ ٘ٹ عٳ ٕٳ بٹ ٖٹبٴٛ ٌٔ تٴلٵ ٝٵ َٹٔ كِّبٳاطٹ اِيؼٳ  (.60 )ا٭ْؿاٍ: ﴾ٚٳ

ٕٸ ٛٸ٠ ٖٛ َٓطل إٔ ىٌاى اٯػل ل ٫ٚ ٜؿٓهل يف  ،ؾ٬ ٜعتـٟ عًٝو ،َٓطل ايك

َٸ ـٸهاتو ٚفاتو ٚأ َٚٔ ٖٓا ًٜتكٞ )َبـأ اٱعـاؿ  .توايتطاٍٚ ع٢ً ؿٜٓو َٚك

ٛٸ ،١لس١ً املـْٝٸٖٚٛ أسـ َباؿ٨ امل ،ٚا٫هتعـاؿ(  ;ايقٟ ٖٛ َبـأ آػل ،٠(مببـأ )ايك

ٚٸ ٖٛ َبـأ )ايتٛامٕ ٚمحا١ٜ  ّا،كّا يًجاْٞ، ٚيٝهٕٛ ٖـؾُٗا َبـأ ثايجٍ قٚكيٝهٕٛ ا٭

 ٚتأَني َورلت٘(. ،ٚسؿغ ايـٜٔ ،امل٪١َٓ َٔ ايعـٚإاؾُاع١ 

ُٖٚا َٔ أععِ املباؿ٨  :ايتٔش١ٝ( ع َبـأ )سبٸ اؾٗاؿ ٚاملٛاد١ٗ( أٚ َبـأ )سبٸ2

ٕٸ ;يف ايؿذل٠ املـ١ْٝ سلن١ ايـع٠ٛ ٚاشلـا١ٜ يف ٖقٙ امللس١ً ٫ ٜهؿٞ ؾٝٗا إٔ ػاٖـ  ٭

ٕٸ ٖقا  ٚيٛ باٱيناّ، بٌ املطًٛب ُٓاع١ ساي١ اؿبٸ ٚايعٌل يًتٔش١ٝ ْٚهلإ ايقات. ل

ٛٸ٠ اٱه٬َٞ، قاٍ هبشاْ٘ ٚتعاى:  دن٤ٷ ٌٵ﴿َٔ عكٝـ٠ املٛاد١ٗ يف َٓطل ايك ٕٳ  ُق ٔلٕ َنا

ٓٳا ٚٳَأبٵ ِٵ  ٚٳتٹذٳاكٳ٠ْ آبٳا٩ٴُن ٖٳا  ُٴٛ ٍٷ اِقتٳلٳِؾتٴ ٛٳا َٵ ٚٳَأ ِٵ  ٌٹرلٳتٴُه ٚٳعٳ ِٵ  ٚٳادٴُه ٚٳَأمٵ ِٵ  ٛٳاْٴُه ٚٳٔلػٵ ِٵ  ٩ٴُن

٘ٹ  ٗٳاؿٺ ؾٹٞ هٳبٹًٝٹ ٚٳدٹ ٘ٹ  ٚٳكٳهٴٛيٹ ٘ٹ  ٔٳ ايًٓ ِّ ٝٵُهِ  ٗٳا َأسٳبٻ ٔلَي ْٳ ٛٵ ٓٳ ٔٴ تٳلٵ َٳوٳانٹ ٚٳ ٖٳا  ٕٳ َنوٳاؿٳ ٛٵ ٌٳ تٳؼٵ
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ِٴِٛا ّٳ اِيَؿاهٹكٹنيٳ َؾتٳلٳبٻ ٛٵ ـٹٟ اِيَك ٗٵ ٜٳ ٘ٴ ٫َ  ٚٳايًٓ ٙٹ  َٵٔل ٘ٴ بٹَأ ٞٳ ايًٓ ٜٳِأتٹ  (.24 )ايتٛب١: ﴾سٳتٻ٢ 

 ،١ عٔ عٌل اهلل ٚسبٸ٘ ٚسبٸ كهٛي٘إ يف ايذلب١ٝ ايـٜٓٝٸؾاؾٗاؿ ٚاملٛاد١ٗ ْاػ

ٌٸ املِاحل  ٚعٔ عٌل ايتٔش١ٝ يف هبًُٝٗا، ٚيٝوا ْاػني عٔ َِاحل أػل٣، ؾه

ٞٸ١ عٓـ اٱايـْٜٝٛٸ ٟٸ ٬ُس ملباؿ٨ اييت ِ ٚاٝٳتِبض ٫ ٤ًٞ يف هبٌٝ ًَِش١ ايكٹ ٚايتػٝرل

ٛٸٍ اؾٗاؿ يف عامل ٚشلقا كٓنن .ٜ٪َٔ بٗا ت ِْْٛ ايكلإٓ ايهلِٜ ع٢ً ػطٛك٠ إٔ ٜتش

ٞٸ َكاُـٙ َٔ هاس١ٺ ٚتؿٌٔٝ اٯػل٠ ع٢ً ايـْٝا لى هاس١ يطًب ايـْٝا  يًعٌل اٱشل

ٛټ ٕٵ ﴿٠، قاٍ تعاى: ٍ يف املؿّٗٛ ٚايعاٖلْؿوٗا، ؾٝشٌِ ؼ ٔٻ َؾٔإ ٝٴبٳٚط٦ٳ ُٳٔ ٖي ِٵ َي َٹُٓه ٕٻ  ٚٳٔل

ٞٻ ٔلفٵ َي ٘ٴ عٳًَ ِٳ ايًٓ ْٵعٳ ـٵ َأ ٍٳ َق ِٹٝبٳ١ْ َقا َټ ُٳابٳتٵُهِ  ٗٔٝـَأ ًٳ ِٵ  ٗٴ َٻعٳ ِٵ  ّاِٵ َأُنٔ  ُٳابٳُه ٔٵ َأ ٚٳَي٦ٹ  *

ٛٳؿٻ٠ْ َٳ ٘ٴ  ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ ِٵ تٳُهٔ بٳ ٔٻ َنَإٔ ٖي ٝٳُكَٛي ٔٳ اهلل َي ِّ ٌٷ  ٔٵ َٳ َؾ ِٵ َؾَأُؾٛمٳ ٜٳا َيٝتٳٓٹٞ ُنٓتٴ  ٗٴ عٳ

ٛٵمٶا عٳعٹُٝ ٝٳا بٹاٯػٹلٳ٠ٹ ّاَؾ ْٵ ـټ ٝٳا٠َ اي ٕٳ اِيشٳ ٌٵلٴٚ ٜٳ ٔٳ  ٘ٹ اٖيقٹٜ ٌٔ ايًٓ ٌٵ ؾٹٞ هٳبٹٝ ٝٴَكاتٹ ًِ  72)ايٓوا٤:  ﴾* َؾ

ٕٸ ٖقٙ اٯ١ٜ ايهلمي١ تلٜـ إٔ ؼِل ايكتاٍ تكلٜبّا بأٚي٦و ايقٜٔ ٜبٝعٕٛ ايـْٝا  .(74ع  ل

ا باٯػل٠، ٖ٪٤٫ ِٖ ايقٜٔ ٜٓبػٞ إٔ ٜكاتًٛا، ٫ أٚي٦و ايقٜٔ لمنا ٛٵَكابٌ إٔ وَع

 ٜكاتًٕٛ ٭دٌ ايػٓا٥ِ ٚؼٌِٝ املهاهب ايـ١ْٜٛٝ.

ني سلن١ اٱ٬ُغ ٚايتػٝرل بعض ا٭ًؼاْ ايُٛٛيٝٸيف ٖٚهقا ػـ 

ُٸٛا ا٫ْتٗامٜٸ ملورل٠ بٗـف ؼكٝل بعض املهاهب اييت لى اني ايقٜٔ ٜلٜـٕٚ إٔ ٜٓٔ

ـټهٝٸ ٫ٚ ،ٓـ ٖقا ايؿلٜلهـْٚٗا ع ٛٸ٠ ُا عٓـَا ٬ٜسعٕٛ تك ّ ٖقا ايؿلٜل يف َٛاقع ايك

ٚٔٚؼكٝك٘ بعض املٓذنات، ٚشلقا مل  ،ايكلإٓ ايهلِٜ بني أْٛاع املكاتًني أْؿوِٗ  ٜوا

ِٵ َأ٫ٓ﴿: قا٥ٌَٔ  ؾكاٍ عنٻ ،ؾ٬ّٔ عٔ عـّ َواٚات٘ بني ايكاعـٜٔ ٚاجملاٖـٜٔ َٳا َيُه  ٚٳ

ٚٳيٹًٖتٴٓؿٹُكٛا ؾٹٞ هٳبٹٝ ٘ٹ  َٳٌٔ ايًٖ ِٵ  َٹُٓه  ٟٔٛ ٚٳاَ٭كٵٔض ٫ ٜٳوٵتٳ ٚٳاتٹ  ُٳا َٹرلٳاخٴ ايوٻ ٌٔ ٘ٹ  َٹٔ َقبٵ ٔٵ َأَْؿلٳ 

ٔٳ َأَْؿُكٛ ٔٳ اٖيقٹٜ ِّ ِٴ ؿٳكٳدٳ١ّ  ٚٵَي٦ٹَو َأعٵَع ٌٳ ُأ ٚٳَقاتٳ ٚٳُن٬٘اِيَؿتٵٔض  ٚٳَقاتٳًُٛا  ـٴ  َٹٔ بٳعٵ ٘ٴ  ا  ـٳ ايًٖ ٚٳعٳ

ُٳًُ ُٳا تٳعٵ ٘ٴ بٹ ٚٳايًٖ ٓٳ٢  ٕٳ ػٳبٹرلٷاِيشٴوٵ  (.10)اؿـٜـ:  ﴾ٛ

ٕٸ املكاّ ا٭زل٢ ٖقٙ اٯ١ٜ ٜهٕٛ ٭ٚي٦و ايقٜٔ ٚادٗٛا  ايهلمي١ ت٪ٓنـ أ

ُٸ ٕٸ ٖقا ايعِٓل ٜهٌـ عٔ ؿكد١ٺٚؼ ـٸ٠; ٭ ٝٸ ًٛا يف َٛاقع ايٌ ١ عاي١ٝ عٓـِٖ لمياْ

ٞٸ ٚدٗاؿٺ كًّ، سٝح مل ٜهٔ ٜلدٛ ُاسب٘ ٦ًّٝا ِٖٚ ايك١ًٓ ائعٝؿ١، أَا  سكٝك

ٕٸ اٱه٬ّ ُاك قٜٛٸ ُٚاك ا٫ُْٔاّ ليٝ٘ ًإٔ املؼًّ ٚغرلٙ، ًٚإٔ  ،ّابعـ ايؿتض ؾإ
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١ املِاحل ايـْٜٝٛٸ زامل٪َٓني ع٢ً اػت٬ف ؿكدات اٱميإ، ٌٜٚٛب٘ س٦ٓٝقٺ متام

 ١.ٚا٭ػلٜٚٸ

ؿ١ٝ املكاُـ ٚنٌـ ا٭غلاض ٚايػاٜات، يتِ لٕ ا٫ػتباكات ٚا٫َتشاْات دٗامٷ

َٳ ُٻ ٔٵٚ ـٸ٠ ىتًـ ع ٜكـ َعو يف َٛقع ائعـ، سٝح  ٔٵٜكـ َعو يف َٛقع ايٌ

 ؿ٘ ايٛقٛف َعو نجرلّا.هٝهًٚ

ٝٸ ؾهِ  .١ وهِ ٖقا املٓطل أّٜٔاٚمٔ ْل٣ نٝـ أْ٘ ؿاػٌ ا٭ٚهاط ايـٜٓ

 ×اؿوني نجرل َٔ ايٓاي مَٔ اٱَاّ َٔ أًؼاْ ِٜـم عًِٝٗ َا ُـم يف سلٸ

تل٣ ايهجرلٜٔ ٜتؿاعًٕٛ َع سلن١ ايٛعٞ  ؾأْتٳ .«ٚهٝٛؾِٗ عًٝو ،قًٛبِٗ َعو»

ٛٸ ٚسلن١ ايتُٝٝع  ،تٗلٜر َٔ د١ٗٺٚاـلاؾ١ ٚاي ٚايبِرل٠ ٚاشلـا١ٜ َكابٌ سلن١ ايػً

ٔٵ ٚاحملاكب١ يًـٜٔ َٔ د١ٗٺٚايتكنِٜ  و ٫ َٛقؿّا ؾإْٸ َِٓٗب ا٭َٛك عٓـَا تتطًٖ ثا١ْٝ، يه

ًبّٝٗا ع يف ايِٛك٠ ع ملٌٗـ َوًِ بٔ عكٌٝ، ؾإفا قٟٛ  ٫ٚ تل٣ ْؿوو ل٫ٓػـ أسـّا، 

 ثٓا٤ِٖ َٚـسِٗ ٚلطلا٤ِٖ. عٛؿى زلعتٳ

ُٸ ١ُ ُٚشٝش١، ؾٝٓآٌ ٝيتهٕٛ َكاُـ هً ;١ اؿؿل يف املكاُـٝٸٖٓا أٖ

ـٸ يًتٔش١ٝ، ؾإفا بين ٖقا ايكِـ يف ايلٚغ اٱْواْٝٸ ،اٱْوإ ٭دٌ اهلل تعاى ١ ٜٚوتع

 َع َوًِ بٔ عكٌٝ ايهجرلٜٔ.وٛف ػـ ؾ

 

 

 ع ٜتبع ع

 

 

 

 

  



 

 

ّٝ جٛي١ٌ ّٝيف زحاب ايط  ١د ايصدز َٚدزضت٘ ايعًُ
 

أعرافيعلي رضا الشيخ  د. :حىار مع

 ترجمح: حسن مطر

 

 ــــــ احلٝا٠ ايفهس١ٜ ٚاالجتُاع١ٝ يًطٝد ايصدز 

  ـٸّ ليٝهِ ظنٌٜ ايٌهل ع٢ً َٓشٓا ٦ًّٝا َٔ ٚقتهِ. نُا ٌْهل ْتك

لًلاف لى  ٚبا٫يتؿات ;تٓا. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاييهِ سؤ اٖتُاَهِ مبذًٓ

ْبعهِ لى  ١ شلقا ايٌٗٝـ ايهبرل، ٚكؿْاػ٬قٝٸ١ ع ا٭عًُٝٸزلاستهِ ع٢ً ايورل٠ اي

داَع١ لى  ب املٓتوبنيايط٬ٓايِايف ًَٚٓٗهِ ايعقب; يهٞ ْػذلف َٓ٘ َا ٜٓؿع 

 .َٔ هرل٠ ًٗٝـْا ايػايٞايعاملٝٸ١  |املِطؿ٢

ـٸ ٕٸ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـكَٚٔ باب املك قـ ؾتض بابّا دـٜـّا يف  &١َ تعًُٕٛ أ

ٞٸتاكٜؽ ايؿهل ٚاؾٗاؿ اٱ ١ ؿهلٜٸؾُا ٖٛ كأٟ زلاستهِ سٍٛ اؿٝا٠ اي ،ه٬َ

 ١ يًوٝـ ايٌٗٝـ؟ دتُاعٝٸٚا٫

 ـٻ ٚأكدٛ إٔ  ،ّ بايٌهل يهِ ع٢ً اؾٗٛؿ اييت تبقيْٛٗاٚأْا بـٚكٟ أتك

ِٸ ايعٌُ يف لطإك َٔ  تهٕٛ ا٭عُاٍ اييت تكَٕٛٛ بٗا ؿقٝك١ ٚداَع١ َٚتك١ٓ، ٚإٔ ٜت

 ايلٚغ اؿٛم١ٜٚ ا٭١ًُٝ. 

َٸ ؾٗٓاى أَٛك أهتعلٓٗا  &ل بايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـكَا ٜتعًٖ ا يفٚأ

ـٸ ٌٕنُك بٝإ هًو١ً َٔ ػِا٥ِ٘ لى  ـ فيوَتوًوٌ، ثِ أْتكٌ بع ١َ بٌه

ِٸ ،١ايٌؼِٝٸ ٞٸْاس١ٝ اؿكٌ ايلى  ا٭غًب ٖٚٞ متٌٝ يف ا٭ع ، ٚاؾاْب اٯػل َٓٗا عًُ

                                                      
|
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 ١. دتُاعٝٸ١ ع ا٫ػ٬قٝٸٜلتبط غِا٥ِ٘ ا٭

ـٸ ٕٸ ٚقبٌ ايـػٍٛ يف اٱداب١ عٔ ه٪ايهِ هب عًٝٓا إٔ ْكٍٛ َٔ باب املك ١َ: ل

ـٸّ ايهجرل َٔ ا٭عُاٍ ايكٝٸ١ُ  ،&ايٌٗٝـ ايِـك ع٢ً ايلغِ َٔ عُلٙ ايكِرل، ق

ٟٸٚايذلاخ املباكى، ست٢ أٓش٢ ًعاع تأثرلٙ اي ٞٸٚاي ؿهل ٞٸٚا٫ عًُ ٞٸٚاي دتُاع  وٝاه

ُٸٚ ،هٛا٤ يف ايعلام أٚ ا٭قطاك ا٭ػل٣ ،ٚاهعّا دـّا. ؾهإ عوب ؿا٥ل٠ تأثرلٙ ١ ػا

ٞٸلٜلإ ٚايعامل اٱ باكمٜٔ يف تاكٜؽ ايعِل اؿـٜح. َٔ ٖٓا بأهلٙ، َٔ ايلداٍ اي ه٬َ

ٕٸ ايٓكط١ ا٭ٚى تهُٔ يف تأثرلٙ ايهبرل كغِ عـّ ػاٚمٙ ايعكـ اـاَى َٔ عُلٙ  ؾإ

ٌٸ ،&ايٌلٜـ. ؾبعـ ًؼ١ِٝ اٱَاّ اـُٝين ـٸ ايقٟ وت ٌٸامللتب١ املتك ايوٝـ  ١َ، وت

١ يف امللس١ً ؾٝٸجكا١ ٚايؿهلٜٸَٔ ْاس١ٝ هع١ ايتأثرل ٚنجل٠ ا٭عُاٍ اي &ايٌٗٝـ ايِـك

 َلَٛق١ قطعّا.  املعاُل٠ َها١ّْ

ٕٸ باٱَهإ تكوِٝ سٝات٘ ٚهرلت٘ املباكن١ أكبع لى  ايٓكط١ ا٭ػل٣ ٖٞ أ

 : ايتايَٞلاسٌ، ع٢ً ايٓشٛ 

 ع ايطؿٛي١. 1

 ٚايتـكٜى.  ،ٚايتشكٝل ،ع ايـكاه2١

 ع اؾٗاؿ ٚاملٛاد١ٗ. 3

 ١. دتُاعٝٸٚػٛض غُاك اؿًب١ ا٫ ،١لدعٝٸع امل4

ا لف ظٗلت عًٝ٘ كاٌٜ ايٓبٛؽ ٚمٓل ;ٗا بولع١ بايػ١َلس١ً ايطؿٛي١ ؾكـ متٸ طٝټ أَا

 .ٜتذاٚم بعـ ايوابع١ أٚ ايجا١َٓ َٔ عُلٙ املباكى

١ بٓؿى ايولع١، سٝح أنٌُ َورلت٘ ـكاهٝٸ١ ٚايتعًُٝٝٸنُا طٜٛت َلسًت٘ اي

ٔ ايعُل ٢ بًؼ َلس١ً ا٫دتٗاؿ ٚي٘ ١َ أعٛاّ، ستٸ١ يف ظلف مخو١ أٚ هتٸتعًُٝٝٸاي

ًٴػٌ بايتشكٝل ٚايتـكٜى ٚعٌل ٕٸ ايكوِ ا٭ندل َٔ عُلٙ املباكى قـ  ٕ ه١ٓ. َٔ ٖٓا ؾإ

ٟٸْتاز ايٚاٱ ٕٸ امللس١ً ا٭ػرل٠ َٔ سٝات٘ ًٗـت بـا١ٜ ؿهل ت٘ ٚػٛٓ٘ يف َلدعٝٸ، ٚل

 َٝاؿٜٔ اؾٗاؿ ٚاملٛاد١ٗ. 

ٕٸ ظلٚف  َٔ  &لِ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك تأٗيلأَا ايٓكط١ ايجايج١ ؾٗٞ أ

ٚعًٝ٘ ؾُٔ ائلٚكٟ إٔ ْلُـ  .بامل٬سع١ ٚا٫ٖتُاّ ١ دـٜل٠ْدتُاعٝٸيٓاس١ٝ ا٫ا
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ٞٸؾكـ ًٗـ ايعامل اٱ ،١ اييت ناْت ها٥ـ٠ يف عِلٙدتُاعٝٸا٭ٚٓاع ا٫ يف تًو  ه٬َ

 : ايتاي١ٝامللس١ً ا٭َٛك 

ـٸ ايٌٝٛعٞ ٚا٭ؾهاك امل1 ١ يف لطاكٖا املاكنوٞ ٖٞ ايوا٥ـ٠ يف اؿٸٜٸع نإ امل

ٕٸ ا٭ٜـٜٛيٛدٝا املاكنو١ٝ ناْت تكّٛ يف تًو امللس١ً ع٢ً املطايب١ بايعـاي١ ايعامل.  ٚل

ٕٸ ايهؿاغ يف ايعامل اٱٚاؿلٸ ٞٸ١ٜ. ٚل نإ ِٜبٸ يف ٖقٙ ايكٛايب ا٭ٜـٜٛيٛد١ٝ  ه٬َ

املاكنو١ٝ، ٚمل ٜهٔ اٱه٬ّ َطلٚسّا بُٛؿ٘ سلن١ سٝٸ١ ٚسآل٠ يف هاس١ 

١. ؾهاْت ا٭دٛا٤ جاْٜٛٸ٬ّ تأتٞ يف ايـكدات ايناْت املطايب١ باٱه لْٸُااملٛاد١ٗ، ٚ

١ يف اؿٸٜٸامل١ُٓٝٗ ع٢ً املٓاؾ ايتٜٓٛلٟ يف اؾاَعات ٚأكٚق١ ايٓٔاٍ َؿع١ُ بايتٝاكات امل

قايب املاكنو١ٝ، ٚنإ املوتٓرلٕٚ يف بًـإ ايعامل ايجايح ٚاحملتكلٕٚ يف ايعامل 

ٕٸ املاكنو١ٝ لى  ًٜذإٔٚ ٚادٗت لػؿاقّا فكٜعّا يف امللاسٌ املاكنو١ٝ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإ

 ا٭ػرل٠. 

ٝٸات ايٓعلٜٸع ١ُٖٓٝ ا٭ؾهاك ٚاي2  ،ٚهٝاؿ٠ املاٍ ،١ايٝٸزلأ١، َٔ قبٌٝ: ايلػلب

ٞٸٚا٫هتهباك اي مبا يف فيو ايبًـإ  ،١ أقطاك ايعامل، اييت ناْت ها٥ـ٠ يف نآؾػلب

ٌٸ اؾٗٛؿ١ أّٜٔا. ٚستٸه٬َٝٸاٱ املبقٚي١ ع ٫ ْناٍ  ٢ يف ٖق امللس١ً ايلا١ٖٓ ع كغِ ن

ٞٸٌْٗـ ٖذ١ُ يًتؿهرل اي ١ علؾٝٸ١ ٚاملؿًوؿٝٸع٢ً مجٝع ا٭ُعـ٠، ٚيف ا٭بعاؿ اي ػلب

نإ ٖقا  &١. ٚيف عِل ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـكوٝاهٝٸ١ ٚايجكاؾٝٸٚاي

ٞٸٚها٥ل ا٭قطاك يف ايعامل اٱ ،اشلذّٛ قا٥ُّا يف ايعلام  أّٜٔا.  ه٬َ

ٝٸ١ ايايكَٛٝٸات ْعلٜٸع نُا ناْت 3  &١ يف عِل ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـكعلب

١ ا٭ػل٣، ؾهاْت علبٝٸَٔ ايعلام ٚهٛكٜا ٚايهجرل َٔ ا٭قطاك اي ها٥ـ٠ يف نٌٛ

ٝٸ١ ايايكَٛٝٸ  ١ ٖٞ ايؿهل ايػايب يف ٖقٙ ايبًـإ. علب

ٕٸ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك نإ ٜعٍٝ ظلٚؾّا تعلٸض ؾٝٗا ايعامل  &ٚعًٝ٘ ؾإ

ٞٸاٱ ٝٸٚايلأزل ;١املاكنوٝٸ :ح، متجٸٌ يفَجًٖ شلذّٛ ٚعـٚإ ه٬َ ٝٸٚايك١َٝٛ اي ;١اي ١، علب

ٞٸَٚٔ د١ٗ أػل٣ نإ ايعامل ايجايح ٜٓأ٣ بٓؿو٘ عٔ ايعامل اٱ  . ه٬َ

ٕٸ ايعلام ْؿو٘ نإ ٜعاْٞ يف تًو امللس١ً ظلٚؾّا عِٝب١  َٚٔ ْاس١ٝ أػل٣ ؾإ

ُٸ ُٸ١ٚ، ػا هٝطل٠ سنب ايبعح ع٢ً َكايٝـ ا٭َٛك. ٚعٓـَا اْتكٌ ايوٝـ  :ٗأَ أٖ
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َلس١ً ايتـكٜى ًٗـ تعاقب لى  بايتـكٜر َٔ َلس١ً ايـكاه١ &ايٌٗٝـ ايِـك

ـٸكتًـ اؿهَٛات يف ايعلام، ستٸ اييت  ،ا٢ّ دا٤ت سكب١ سنب ايبعح ٚسه١َٛ ُ

ٜٛاد٘  &كًٗـت ايهجرل َٔ ا٭سـاخ ايِاػب١. ٚيف ٖقٙ امللس١ً نإ ايٌٗٝـ ايِـ

ـٸ٠ ١، ٚتعٌُ ع٢ً عًُٝٸاهت٦ِاٍ ٚادتجاخ اؿٛمات ايلى  توع٢ ،سه١َٛ دا٥ل٠ َٚوتب

ٌٸ َـ١ٜٓ ايٓذـ ا٭ًلف بُٛؿٗا سا١ٓٓ اؿٛم٠ اي  ى بعـ فيو ساي١ّيت٪هِّ ;١عًُٝٸس

 ١ يف ايعلام. ـٜٓٝٸُعامل ايًي ّاٚطُو ،١لؿاؿٜٸ

ٜٛاد٘ مجٛؿّا ٚم٫ّٛ يف اؿٛم٠  &ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك نإَٚٔ د١ٗ أػل٣ 

ٚناْت شلا  ،١ يف ايٓذـ ا٭ًلف. يكـ ناْت سٛم٠ ايٓذـ سٛم٠ علٜك١ ٚقـمي١عًُٝٸاي

ز َٓٗا عـؿ نبرل َٔ ايعًُا٤ ايهجرل َٔ ايدلنات ع٢ً ايتاكٜؽ املعاُل، سٝح ؽلٻ

ٕٸ ٖقٙ اؿٛم٠ ناْت َٔ ْاس١ٝ تٛاد٘ يف تًو امللسً ل٫ٓ ،ايباكمٜٔ ٚامللَٛقني ١ ٓػٛطّا أ

نبرل٠ َٔ قبٌ سنب ايبعح، نُا نإ ٖٓاى بعض ايكِٛك َٔ قبٌ عـؿ َٔ ايعًُا٤ 

ٞٸابتعاؿٖا عٔ ايٛاقع ا٫لى  ٣َٔ ْاس١ٝ أػل٣، ا٭َل ايقٟ أؿٸ ٚاْطٛا٥ٗا ع٢ً  ،دتُاع

ٕٸ ائػٛط اي ٝٸْؿوٗا. َٚٔ د١ٗ أػل٣ ؾإ ٚػؿٛت  ،١ ناْت تعٌُ ع٢ً آُش٬شلاـاػً

 بلٜكٗا. 

١ يف لٜلإ، ه٬َٝٸلس١ً ا٭ػرل٠ عاُل تِاعـ أسـاخ ايجٛك٠ اٱ٘ يف املنُا أْٸ

 .َٚوا٥ٌ َٔ ٖقا ايكبٌٝ ،ٚظٗٛك ايجٛك٠ ،&لِ اٱَاّ اـُٝين تأٗيلأٟ 

ٝٸ١ ٚاملتاكىٝٸا ٌْٗـ ا٫ػت٬ؾات ايٗا نٓٸٚلى داْب ٖقٙ ا٭َٛك نًٓ ١ يف قٖب

ٞٸايعامل اٱ يف سٔاك٠ ايعامل ٘ نإ ٌٜٗـ ساي١ َٔ ايٓهْٛ . ٚبايتايٞ ؾإْٸه٬َ

ٞٸاٱ ٞٸ، ٚساي١ َٔ ائعـ ٚايتؼافٍ يف َٛاد١ٗ ايعامل ايه٬َ  . ػلب

لى  ، ٚنإ ٜوع٢&ٖقٙ ٖٞ ا٭ٚٓاع اييت عاُلٖا ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك

 تػٝرلٖا. 

ٟٸ٢ اٯٕ ث٬خ ْكاط سٍٛ ايٛاقع ايفنلْا ستٸ ، ٚث٬خ ْكاط ُأػٳل سٍٛ ؿهل

ذ٘ مٛ . ٚيف املكابٌ ناْت لٜلإ تتٻ&ِـك١ يف عِل ايوٝـ ايٌٗٝـ ايعاملٝٸايعلٚف اي

ـٸه١ تتٻقِ ١ يف عًُٝٸايجٛك٠، ٚناْت اؿٛم٠ اي ـٸّ. املك ايوٝـ  نإذ٘ مٛ ا٫مؿٖاك ٚايتك

ٞٸايٌٗٝـ ايِـك ٜعٍٝ ٖقٙ ايعلٚف امل١ُٓٝٗ ع٢ً ايعامل اٱ ، ٜٚوتٌٓل اشلٛا٤ يف ه٬َ
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ؾهإ مبٓني١  ،١ املعاؿ١ٜعلؾٝٸ١ ٚاملؿهلٜٸَجٌ ٖقٙ ا٭دٛا٤ املٌش١ْٛ باملؿاِٖٝ اي

قا٫ّٚ يف فيو قًب  ;ذاٙ َعانى يٮَٛاز ٚا٭عاُرلايكبطإ ايقٟ ٜكٛؿ هؿٝٓت٘ يف اتٸ

ّٷه٬َٝٸ١ يف ايعامل اٱؿهلٜٸاملعاؿ٫ت اي ٜوتطٝع ؾِٗ ٖقٙ  ١. ٜٓـك إٔ ٜٛدـ ًؼ

ٕٸ ايوٝـ َ٪ثِّ يعب ؿٕٚكًٚتؿهرل يف ٖقٙ اؿًك١ اؾاَع١، يٜٚوع٢  ،املوا٥ٌ ل. بٝـ أ

ا ػلاؾٝنإ َٔ أٚي٦و ا٭ؾقاف; لف نإ ع٢ً ؿكا١ٜ نا١ًَ باؾ &يٌٗٝـ ايِـكا

ٔ َٔ ايكٝاّ ٚقـ متٖه .١ يف ايعامل، ٚنإ ٜلّٚ ا٫ٓط٬ع بـٚك ؾٝٗاعلؾٝٸ١ ع املوٝاهٝٸاي

 سٛـ َا. لى  بٗقا ايـٚك

 

 ــــــايطُات األخالق١ٝ ايبازش٠ يًػٗٝد ايصدز  

 اييت ميهٔ  &َا ٖٞ اـِا٥ّ ايباكم٠ عٓـ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك

 اعتباكٖا َجا٫ّ ٜٴشتق٣ يف ٖقا اٱطاك؟ 

 1ـٸ ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـكايٓبٛؽ ع َٔ عباقل٠ ْٚٛابؼ  &: ٜع

سٝح ظٗلت عًٝ٘ ع٬َات ايٓبٛؽ ٚايعبكل١ٜ َٓق ايِػل، ٚبًؼ َلس١ً  ;ايعِل اؿـٜح

نإ ٜاؾعّا أٚ يف ًلؾ ايٌباب. ٚيف عكـٙ املتٛهط ػلٸز ايهجرل  ا٫دتٗاؿ املطًل عٓـَا

١ ْواْٝٸ١ يف كتًـ ايؿلٚع اٱعًُٝٸات ٚايهتب اي٪ٓيؿَٔ ايط٬ب، ٚأْتر ايهجرل َٔ امل

ٟٸا٭َل ايقٟ ٜعهى ْبٛغ٘ اي .١ه٬َٝٸٚاٱ ، سٝح ٚيـ يف أهل٠ ماػل٠ بايعطا٤ ؿهل

ٟٸاي ٞٸٚاي ؿهل ٕٵعًُ ٞٸنإ ايوٝـ ايٌٗٝـ ٜكـ ع٢ً ٖلّ ايعطا٤ اي ، ٚل شلقٙ  عًُ

 قـميّا ٚسـٜجّا.  ،ا٭هل٠

ٌْٚأ ٚتلعلع يف  &: يكـ ٚيـ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك١عٜٓٛٸ١ ٚاملعًُٝٸا٭هل٠ اي ع2

 لؾت ايهجرل َٔ ايٌؼِٝات ايؿقٸ٠ ٚايباكم٠. ع١ نبرل٠ ٚعلٜك١، عًُٝٸأهل٠ 

باينٖـ ٚايٛكع  &ايٌٗٝـ ايِـك ؾت أهل٠ ايوٝـ: يكـ عٴٔلاينٖـ ٚايتك٣ٛ ع3

ْ٘ ل :٢ ميهٔ ايكٍٛٚايتك٣ٛ، ٚمل ٜهٔ ايوٝـ ايٌٗٝـ َوتج٢ٓ َٔ ٖقٙ ايكاعـ٠، ستٸ

َٳ ٌٸ إٔ لـ يف امللس١ً املعاُل٠  ـٸ َجا٫ّ  ٔٵٜك ٜٴٌب٘ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك يف مٖـٙ; لف ٜع

َٸ سٝح ظٗلت  ،ّا ؾُٝع ايط٬ب ٚعًُا٤ ايـٜٔ يف ٖقا اجملاٍ. ؾُٓق َلس١ً ايطؿٛي١ٖا

ـٸ٠ ايقنا٤، اقذلغ عًٝ٘ ايهجرل َٔ املكلٻ ٘عًٝ ـٸ أَاكات ايٓبٛؽ ٚس بني إٔ ٜٴواكع يف ً
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ِّعًُٝٸيٝعٛؿ بٌٗاؿ٠  ;اـاكز َٚٛا١ًُ ؿكاهت٘ ٖٓاىلى  ايلساٍ شٍِٛ يًً٘ ١ َلَٛق١ ت٪

ٌټع٢ً ٚظٝؿ١ عاي١ٝ يف أدٗن٠ ايـٚي١ ٚاؿه١َٛ، بٝـ أْٸ ـ ٚاينٖـ ع٢ً ٘ آثل سٝا٠ ايتك

ل سٝح تٖٓه ،ٚقـ أؿكى فيو َٓق ايِػل .١ـْٜٝٛٸ١ًُ ايتعًِٝ يف اـاكز ٚاملٓاُب ايَٛا

ٕٸ ا٭دٛا٤ اؿٛم١ٜٚ تؿتكل ،١ـْٜٝٛٸؾُٝع املطاَع اي لى  ٚؿػٌ املٓاؾ اؿٛمٟٚ، َع ايعًِ أ

ٕٸ ٖقا ايتٓٗهٖقٙ احملٚؿ ٜعتدل َٔ  ،ٚعـّ ا٫ٖتُاّ مبعاٖلٖا اـ٬ب١ ،ل يًـْٝانات. ٚل

 ،اـِا٥ّ ايجابت١ شلقٙ ا٭هل٠. ؾكـ ظٗلت عًٝ٘ آثاك اينٖـ ٚايتك٣ٛ َٓق ايِػل

آػل ؿع١ َٔ سٝات٘ املباكن١. ؾكـ عاَ طٛاٍ عُلٙ يف َٓنٍ َتٛآع، لى  ٫ٚمَت٘

 ٚاسـ٠ باػاٙ َعاٖل ايـْٝا.  ٚمل ىُط ػط٠ّٛ

كد٬ّ َكاَّٚا  &: يكـ نإ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـكايِدل ٚاملكا١َٚ ٚايٌذاع١ ع4

ٕٸ ًذاعت٘ ُٚدلٙ يف  دًـّا ُبٛكّا، ٚنإ يف ٖقٙ ا٭ُٚاف كد٬ّ ؾلٜـّا َٔ ْٛع٘. ٚل

َٛاد١ٗ ايتشـٜات ٖٞ اييت دعًت َٓ٘ ًؼِّا َ٪٬ّٖ يًٛقٛف بٛد٘ ايطاغ١ٝ ُـاّ، يف 

ـٷ غرلٙ. ؾتعلٸض يًوذٔ َلاكّا، ٚؿػٌ ايوذٔ ببواي١ عاي١ٝ،  سني مل هل٩ ع٢ً فيو أس

١ ٭ًٗل عـٜـ٠ َٓع ؾٝٗا ست٢ َٔ اـبن ٚاملا٤، دلٜٸ٘ اٱقا١َ اؾنُا ؾلٓت عًٝ

ٚيهٓ٘ ؼٌُ مجٝع فيو بِدل ٚلبا٤. ؾكـ بًؼ ب٘ ايجبات ٚايِدل ٚايٌذاع١، ٚايتٛٓنٌ 

ٖقا املوت٣ٛ ايلؾٝع، ٚقـ ْكًت عٓ٘ يف فيو ايهجرل َٔ  ،ع٢ً اهلل، ٚايتٓهل يًـْٝا

 املٛاقـ املق١ًٖ ٚا٫هتجٓا١ٝ٥. 

: ايٓكط١ ا٭ػل٣ يف ًؼ١ِٝ ايوٝـ ايٌٗٝـ ؿاؾ١ ٚايعٛاطـ ايناػل٠ايلٚغ ايٌ ع5

ّٷ &ايِـك ع٢ً  متجٸًت بلٚس٘ ايًطٝؿ١ ٚعٛاطؿ٘ اؾٝٸا١ً. َٚٔ املًؿت إٔ ٜهٕٛ ًؼ

ـٸّ فنلٙ ٚيف ايٛقت  َجٌ تًو ايـكد١ ايعاي١ٝ َٔ اينٖـ ٚايٌذاع١ ٚايجبات ايقٟ تك

فات ّٜٛ عٓـ  نٓتٴ»قا٬ّ٥:  ْؿو٘ ٜهٕٛ َلٖـ ايعاطؿ١. ْكٌ عٓ٘ أسـ نباك ايعًُا٤

ُٸ ـٸ ع٢ً ٜـٟ، ؾٌعلت يف تًو  ،تٛؿٜع٘ ُاؾشين ا أكؿتٴايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك، ؾً ًٚ

ٕٸ ٬ًٓ لى  نُا ناْت ايلها٥ٌ اييت ٜهتبٗا .«٫ّ َٔ احملب١ هتاغ نٝاْٞايًشع١ نأ

ٚقـ ناْت ٖقٙ ايعٛاطـ  .ٚماػل٠ بِـم ايعاطؿ١ ،أُـقا٥٘ َؿع١ُ باؿبٸ ٚاملٛؿٸ٠

ػَِٛ٘ َٚٓا٥ٚٝ٘. ؾهإ ٚدٛؿٙ ٚكها٥ً٘ لى  ٢ بايٓوب١ٚاملٌاعل تبـٚ غلٜب١ ستٸ

ّٸٚتعاًَ٘ بٌهٌ  ستٸ٢ أْٸ٘  ،ماػلّا باحملب١ ٚايعاطؿ١ ايكا١ُ٥ ع٢ً أهاي اٱه٬ّ عا
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ٌٸ٦نإ ٜٛاد٘ أسٝاّْا أٚي٦و ايقٜٔ ٜوٝ قب١ ٚسٓإ. ٚقـ ناْت أػ٬ق٘ يف  ٕٛ ليٝ٘ به

نإ تعاًَ٘ َع  :َٔ باب املجاٌٍٚ َع أهلت٘ ٚأهاتقت٘ ع٢ً ٖقٙ ايٌان١ً ؿا٥ُّا. ايتعاَ

١ ع دتُاعٝٸايوٝـ اـ٥ٛٞ ع ايقٟ نإ أهتافّا ي٘، ٚىتًـ َع٘ يف بعض املوا٥ٌ ا٫

ٜلًض با٫سذلاّ ٚايتبذٌٝ. ؾكـ نإ بٌَٛ ايٛد٘، باهِ ايجػل، ٚاهع ايِـك، نلِٜ 

١ ٚاـًل ايهلِٜ، ٚناْت ي٘ ٬ُت َٔ احملبٸ ا٭ػ٬م، ٚنإ وٌُ يف قًب٘ علّا

نإ ايقٜٔ ٜأتْٛ٘ ٜٚكِـْٚ٘ َٔ أَانٔ أػل٣ ٜٓذقبٕٛ ليٝ٘. ٖٚٓا ٚ ،١ ق١ٜٛادتُاعٝٸ

ٕٸ ٖقٙ ايِؿ١ ٓلٚكٜٸ ـٸأفنل بأ ّا يعامل ايـٜٔ، ؾٝذب ع٢ً عامل ايـٜٔ إٔ ٜهٕٛ ١ د

ُٸع ظافب١ٝ ّا يًٓاي، ٚإٔ ٜتُتٻقبٸ ٕٸ لى  ب١٘ ؼبِّػا فيو ٜواعـٙ يف ايتأثرل ايٓاي; ٭

أٓنـ عًٝ٘ عًِ ايٓؿى اؿـٜح، ٚأًاكت ي٘ ايهجرل َٔ ايِْٓٛ  ٖٚقا أَلٷ .عًِٝٗ

ٝٸاي  ،ع بٗقٙ اؾافب١ٜٝتُتٻ |ا٭نلّ ١. نُا نإ ايٓيبٸه٬َٝٸ١ ٚاملٔاَني اٱـٜٓ

ٕٸ ايٌٗٝـ ايوٝـ ايِـككلآْٝٸاييت متٸ ايتأنٝـ عًٝٗا يف ايهجرل َٔ اٯٜات اي  &١. ٚل

 ن بٗقٙ ايِؿ١. قـ متٝٻ

ٌٸ ْعرلٙ.  &: لْٓا ٬ْسغ يف سٝا٠ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـكع اٱػ6ْ٬ لػ٬ُّا ق

٢ عٓـَا ٌْل نتاب ٚستٸ .ات٘ ؿٕٚ فنل ازل٘ عًٝٗاؿَ٪ٖيؾهإ َج٬ّ ٜلٜـ طباع١ 

ـٸ (ؾًوؿتٓا) ٜ٘ أًؿاقّا ع٢ً ْؿو٘، ٚنإ ٜكٍٛ: أػ٢ٌ إٔ ناْت ؿَٛع٘ ػلٟ ع٢ً ػ

ٕٸ تًو ٜهٕٛ ٖقا ايهتاب  قـ طبع يٝشٌُ ازلٞ ٚكزلٞ! ٚنإ ٜكٍٛ أسٝاّْا: يٛ أ

ٞٸا٭سـاخ ٚايٛقا٥ع قـ سًِت يف بًـ  أبـٟ ْؿى ايٓوب١ َٔ  آػل ٌٖ نٓتٴ له٬َ

ع ب٘ املٌاعل ٚا٭ساهٝى يًُوًُني ٚيٌعب فيو ايبًـ؟ نإ ٖقا اٱػ٬ْ ايقٟ ٜتُتٻ

ُٸ &ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك كـ ينإ يف لػ٬ُ٘ ٜتذاٚم املٛاط١ٓ. يكـ ًػا١ٜ. يّا َٗ

ٝٸ١ اٱه٬َٝٸنإ َٛقؿ٘ َٔ ايجٛك٠ اٱ اٯَل  ؾعٓـَا قٌٝ ي٘: أْتٳ ،ن١ يف غا١ٜ ايتُٝټٜلاْ

ٝٸ١ اٱه٬َٝٸايٓاٖٞ يف ايعلام ًلٜط١ إٔ تذلى ؿعِ ايجٛك٠ اٱ ٚؿؾع  ،١ كؾض فيوٜلاْ

 سٝات٘ مثّٓا شلقا املٛقـ. 

ٕٸ ايوٝـ ايٌٗٝـ  ْعلٟؾُٔ ٚد١ٗ  نإ يف ايـكد١  &قُـ باقل ايِـكل

. يكـ نإ يـٜٓا ايهجرل َٔ &١ ٚاٱَاّ ايلاسٌه٬َٝٸا٭ٚى ًٗٝـ ايجٛك٠ اٱ

ٗٸلَٟايٌٗٝـ  :ايٌٗـا٤، َٔ أَجاٍ ٔ مٖم ،، ٚأَجاشلُا&، ٚايوٝـ ايٌٗٝـ بٌٗيت&ط
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ٕٸ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ٚنإ َٔ أؾلاؿ ساًٝت٘، ل٫ٓ ،ؼًٓل سٍٛ اٱَاّ نإ  &أ

ـٺ آػل، ٚناْت ا٭بٛاب َؿتٛس١ ي٘ َٛاطّٓا ٞٸَٛقع٘ ايلى  ٚبايٓعل .يف بً ت٘ َلدعٝٸٚ عًُ

ٝٸاي ُٸ١ٚ نإ بإَهاْ٘ إٔ ٜؿتض يٓؿو٘ آؾام املوتكبٌ، ـٜٓ ٕٸ ايطاغ١ٝ ُـاّ نإ ػا ١ أ

ـٸّ ي٘ ايهجرل ،ناتقـ اقذلغ عًٝ٘ احملٚؿ ٝ٘ عٔ كّا فيو ع٢ً ؽًَٓعًٚ ،َٔ املػلٜات ٚق

ٌٸـ ايعلام ب٬ َٓامع، ٚيهٓٸيٝهٕٛ بعـٖا هٝٸ ;ِْل٠ اٱَاّ اـُٝين  ٘ كؾض فيو به

 ١. و٪ٚيٝٸؾهإ فيو ؿي٬ّٝ ع٢ً عُل لػ١ُ٬ ًٚعٛكٙ بلٚغ امل ،ًذاع١

 

 ــــــ  اخلصا٥ص ايع١ًُٝ يًطٝد ايػٗٝد

 ١ يًوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ػ٬قٝٸفنلمت ست٢ اٯٕ اـِا٥ّ ا٭

 ١ أّٜٔا؟ عًُٝٸ، ؾٌٗ يهِ تنٜٚـْا ببعض ػِا٥ِ٘ اي&ايِـك

 1نإ َٓٗر ايوٝـ ايٌٗٝـ ٜكّٛ ١ ع٢ً أهإي َٔ طلٜك١ ا٫دتٗاؿٓٗذٝٸع امل :

ِّ ،ع٢ً أهاي ايطلٜك١ ا٫دتٗاؿ١ٜ ِّلٜؿٚهكٜٔ ٚاملػ٬ؾّا يًهجرل َٔ املتٓ  ،ؿٜٔٔ اجمل

ٝٸ١ ٚاملوا٥ٌ ايه٬َٝٸايقٜٔ ٜبتعـٕٚ أسٝاّْا عٔ عُل ا٭هايٝب يف سكٌ ايعًّٛ اٱ  .١عكً

ٞٸ١ تكّٛ ع٢ً املٓٗر ا٫دتٗاؿٟ ٚايعًُٝٸؾكـ ناْت آثاكٙ اي ايـقٝل ٚايهاٌَ. ٚقـ  عكً

ـٸ ايهُاٍ، ٚناْت أُاي١ تؿهرلٙ ايلى  نإ زلاست٘ فتٗـّا ٞٸس ٌَٗٛؿ٠ يف  عكً

 ١. عًُٝٸات٘ ايؿَ٪ٖيمجٝع أعُاي٘ ٚ

 &: لْٓا ٌْٗـ يف أعُاٍ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـكبـاعع ا٭ُاي١ يف ايتذـٜـ ٚاٱ2

ِّْٸل :َٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ .بـاع ٚايتذـٜـْٛعّا َٔ اٱ ؿ َبـع. ؾع٢ً ايلغِ َٔ ٘ ف

ٟٸنْٛ٘ فتٗـّا، ٚمياكي ايٌٓاط ا٫دتٗاؿٟ يف لطاك ايٓعاّ اي يف ايؿك٘  تكًٝـ

املوا٥ٌ لى  سٝح لـ عٛث٘ ْاظل٠ّ ،ٚا٭ٍُٛ، ًٜكٞ ْعل٠ ع٢ً ايعامل اؾـٜـ أّٜٔا

ٕٸ ايوٝـ  ايٌٗٝـ ايِـك مل ٜهٔ كدٌ ؿٜٔ َٓؿٌِ عٔ احملاؾٌ املعاُل٠ أّٜٔا. ل

١، ؿهلٜٸًعّا ع٢ً مجٝع املـاكي اي١ ٚايعامل املعاُل، بٌ نإ َٖطناؿميٝٸٚا٭كٚق١ ا٭

ٟٸ امللس١ً املعاُل٠. ٖٚقا لبـاعٷلى  ١ ْاظل٠ـٜٓٝٸدعٌ املعاكف ايلى  ٚنإ ٜوع٢  ؾهل

ٞ يهٞ ًٜبٸ ;ث١ ٚايعامل املعاُلدـٜـ ٜٔلب ظقٚكٙ يف ايتكًٝـ، ٜٚلبط ايتكًٝـ باؿـا

 ساد١ امللس١ً ايلا١ٖٓ. 
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ٝٸاكع لؿكاى اي3 ٝٸ١ ٚايعلؾٝٸات املت : ١ يف ايعامل اؾـٜـدتُاعٝٸ١ ٚا٫وٝاهٝٸ١ ٚايعكً

لـ أْ٘ قـ اهتٛعب أعكـ  &عٓـَا ًْكٞ ْعل٠ ع٢ً تلاخ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك

ٞٸ١ ايوا٥ـ٠ يف ايعامل ايعلؾٝٸايبشٛخ امل َٔ ا٫قتِاؿ ٚعًِ ا٫دتُاع َٚا ًانٌ  ،ػلب

ٕٸ ٟٸٱبـاع٘ ٚػـٜـٙ َٔ د١ٗ دقٚكّا يف ايذلاخ اي فيو. َٔ ٖٓا ؾإ ، َٚٔ د١ٗ تكًٝـ

ٝٸاكايٛاقع املعاُل، ٚقا٥ُّا ع٢ً املعلؾ١ ايـقٝك١ يًلى  أػل٣ لـ ؾٝ٘ ْنٚعّا ٬َّٝٚ ات ت

ؾٌِ ٖقا ايٓٛع لى  ؿعاْا١ ايوا٥ـ٠ يف ايعامل املعاُل. ٚايوبب ايقٟ ؿهلٜٸٚاملـاكي اي

ٕٸ ٖٓاى َبـعَٔ اٱ ًع ع٢ً ايطبكات ايعًٝا َٔ ايعامل املعاُل، ٖٚٓاى ٜٖط ّابـاع ٖٛ أ

ٕٸ ايوٝـ ايٌٗٝـ ؿًوؿٝٸ١ ٚايجكاؾٝٸ١ ٚايؿهلٜٸٜلتبط بايطبكات اي َبـعٷ ١ ايعُٝك١. ٚل

ٚٸلى  ، َٔاؾّا&ايِـك ع بـاٍ، نإ ميتًو ٖقا ايٓٛع َٔ اٱلبـاع٘ يف ايٓٛع ا٭

ٟٸاي ٝٸاكأّٜٔا، ؾهإ ع٢ً َعلؾ١ ٚثٝك١ باي ؿهل  ١ أّٜٔا.ؿهلٜٸ١ ٚاملقاٖب ايعلؾٝٸات املت

  

١ّٝ ٚايتدّصص  ــــــ ايصدز بني املٛضٛع

 ـٻ ٕٸ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـكٌٖ ميهٔ يٓا إٔ ْ ٕٸ أنإ َٛهٛعّٝا، ٚ &عٞ بأ

 َعلؾت٘ ٫ تكتِل ع٢ً سكٌ أٚ سكًني َٔ ايعًّٛ؟ 

  ٕٸ ؿا٥ل٠ ٛٸع١ عًُٝٸؿكاهات٘ ٚؼكٝكات٘ ايأدٌ. ل يًػا١ٜ. ؾكـ ػاض  ٚنجرل١٠ َتٓ

ٕٸ لسـ٣  :َٔ باب املجا١ٍٚ ٚاملوا٥ٌ املعاُل٠. عًُٝٸزلاست٘ يف كتًـ سكٍٛ املباسح اي ل

ٗٸ ابتـا٤ٶ َٔ  ،٘ قـ أٓيـ كتًـ ايهتبتهُٔ يف أْٸ &لٟػِا٥ّ ايٌٗٝـ َط

َٸ، ٚؿػٌ يف َا ٜكلب «أٍُٛ ايؿًوؿ١»لى  «قِّ ا٭بلاك» ّا َٔ َٔ عٌلٜٔ قٛكّا ٖا

لى  . ٖٚهقا ا٭َل بايٓوب١ٚػطاب١ّ ١ ٚاملوا٥ٌ املعاُل٠، نتاب١ّه٬َٝٸاحملاٚك اٱ

ّا ٚاهعّا، ٚناْت أعُاي٘ ؾهلٜٸسٝح نإ ميتًو أؾكّا  ،&ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك

 .ًٚا١ًَ ١ داَع١ّعًُٝٸاي

 :َا ًٜٞ ْوتعلض بعض َِاؿٜل فيو ٚيف

لبـاع بعض ا٭عُاٍ يف سكٌ ايعًِ ٚايؿًوؿ١ لى  ايوٝـ ايٌٗٝـَٔ د١ٗ عُـ 

ٟٸباملع٢ٓ اي ، ا٭َل ايقٟ ٜٴجبت أْ٘ َٔ املدلٸمٜٔ يف ٖقا اجملاٍ. ٚيف ايٛقت ْؿو٘ تكًٝـ

ايؿًوؿ١ لى  بايٓعل (ؾًوؿتٓا)تأيٝـ نتاب لى  ، ٚعُـايؿًوؿ١ بعُٕللى  ؿػٌ
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، ايٌٓولى  ٠ اييت تكٛؿ ايٓاي١ املعاُلؿًوؿٝٸ١، ٖٚٛ يف ْكـ اٯكا٤ ٚاملقاٖب ايه٬َٝٸاٱ

ٕٸ ًُب نتاب ؾًوؿٝٸى ؾٝ٘ ٭هى نُا ٜ٪هِّ َٸ١. ٚل ٜـٚك سٍٛ عًِ  (ؾًوؿتٓا)١ ٖا

 .املعلؾ١

نُا ؿػٌ ايوٝـ ايٌٗٝـ يف ايوٓٛات ا٭ػرل٠ َٔ عُلٙ يف سكٌ ايتؿورل، 

 .ٖقا ايعًِلى  لبـاع٘ ْٗذّا دـٜـّا يف ايتؿورل ؾكـ أٓاف بابّا دـٜـّالى  َٚٔاؾّا

ٕٸ زلاست٘ قـ ؿػٌ يف اؿكٍٛ ايلى  اٱٓاؾ١ٚب ١ اؾـٜـ٠ اييت عًُٝٸٖقٙ ا٭َٛك ؾإ

ٟٸْكـ ايٓعاّ ا٫لى  عُـ (اقتِاؿْا)يف نتاب  :تٓعِٝ، ؾُج٬ّلى  ؼتاز  قتِاؿ

ٞٸاي ٞٸٚا٫ًذلانٞ ٚايلأزل ػلب ٟٸتأهٝو٘ يٓعاّ لى  ، باٱٓاؾ١اي دـٜـ يف  اقتِاؿ

ٞٸؿا٥ل٠ ايتؿهرل اٱ  .ه٬َ

١ يف اٱه٬ّ ٖٓاى يًوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك وٝاهٝٸ١ ايٓعلٜٸاؿه١َٛ ٚايٚيف سكٌ 

 .١هٝاهٝٸ١ ْعلٜٸ

١ ٓعلٜٸناملٓطل َج٬ّ، لـ ايوٝـ ايٌٗٝـ َبـعّا ي ،١ٓٗذٝٸٚيف سكٌ املوا٥ٌ امل

 .يف باب َٓطل ا٫هتكلا٤

 .^ٚيف ايتاكٜؽ لـٙ ُاسب كأٟ يف تأٌٜٚ تاكٜؽ اٱه٬ّ ٚتاكٜؽ ا٭١ُ٥

يف ايعِل ايقٟ  ٚنجل٠ ا٭مَات ،لـ أْ٘ كغِ قِل عُلٙ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي

١ يف ٖقٙ ايعكٛؿ ايج٬ث١، ٚػاض يف شكٝكٝٸقـ ألن ايهجرل َٔ ا٭عُاٍ ايت عاً٘،

 ات ايكٝٸ١ُ. ؿ٪ٖي١ اؾـٜـ٠، ٚأبـع ايهجرل َٔ امله٬َٝٸؿا٥ل٠ ٚاهع١ َٔ ايعًّٛ اٱ

 

 ــــــأبسش ْعسٜات ايطٝد ايصدز  

 ِٸ َٔ ٚد١ٗ  &١ يًوٝـ ايٌٗٝـ ايِـكعًُٝٸا٭هى ٚاملباْٞ اي َا ٖٞ أٖ

 ْعلنِ؟ 

 ِٸ ٚٸٍ ٚأٖ ٕٸ أ ٞٸأهاي َٚب٢ٓ  ل يوُاس١ ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل  عًُ

ٕٸ امل١ ٚا٭هًٛبٝٸٓٗذٝٸٜهُٔ يف ك٩ٜت٘ ايعُٝك١ ٚامل &ايِـك ١ يف شكٝكٝٸ١ ايتٓٗذٝٸ١. ل

ٕٸ َٔ اٱعًُٝٸاؿٝا٠ اي َٸ١ يًػا١ٜ. ٚل ع٢ً َوت٣ٛ ايتٓعرل ايعُٝل يف املٓٗر بـاعات ١ ٖا

ٞٸاي  .&َٔ ايتذـٜـ. ٖٚقا َا تٛٓؾل عًٝ٘ ايوٝـ ايٌٗٝـ ٖٛ إٔ ٌٜتٌُ ع٢ً ْٕٛع عًُ
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ـٸ٠ منافز َٔ فيولى  َا ًٜٞ ٌْرل ٚيف  :ع

ٚٸ ل عكٌ َا ٜتعًٖ زلاست٘ ُاسب ابتهاكات يف عًِ ا٭ٍُٛ. ٚيف نإ :٫ّؾأ

ٟٸع٢ً املٓٗر اي لٵوٹايؿك٘ ٚا٭ٍُٛ مل ٜٳ  .ؼق َٓٗذّا دـٜـّا يف فيواتٻ لْٸُا، ٚتكًٝـ

ٚقـ أٓش٢ ٖقا  .١ ي٬هتكلا٤ٓطكٝٸ: يف فاٍ املٓطل أبـع ا٭هى املٚثاّْٝا

ٝٸَا ٚكا٤ ايِْٓٛ اي ١، ٖٚٛ ٜبشح يفعاملٝٸايهتاب َعتُـّا يف اؾاَعات اي ١، ٜٚجبت ـٜٓ

أبـع ايٝكني َا ٜتعًل ببشح ا٫هتكلا٤  ٚدٛؿ اـايل ع٢ً سواب ا٫ستُا٫ت. ٚيف

ٞٸاي ٞٸيف باب سلن١ ا٫هتكلا٤ مٛ ايكطع ٚايٝكني، ٚفيو َٔ ػ٬ٍ املٓٗر اي قات  لٜآ

 .ايـقٝل

ٞٸ: يف سكٌ ايتؿورل هاك ع٢ً َٓٗر ايتؿورل املٚثايجّا ، ٚيهٔ ٫ باملع٢ٓ ٛٓٛع

ْأػقٖا  لْٸُا١ َباًل٠، ٚـٜٓٝٸأػق املٛٓٛعات َٔ ايِْٓٛ ايلى  املتعاكف، ؾ٬ ْعُـ

ٕٸ ٖقا ٫ ٜعين  ،اؿٝا٠َٔ ٚاقع  ْٚعٌُ ع٢ً علٓٗا ع٢ً ايـٜٔ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإ

 .اهتعلاض ملٓٗرٖٛ  لْٸُالبـاعّا ملٓٗر دـٜـ، ٚ

، مبع٢ٓ أهًٛب ايتٓعرل، ٚػُٝع (اقتِاؿْا): ٖٛ ا٭َل ايهأَ ٚكا٤ ٚكابعّا

ٖٚقا ٖٛ ْؿى ايتٓعرل ع٢ً َوت٣ٛ  .ك١ٜ٩ دٖٛل١ٜلى  يًٍُٛٛ ;١ؿكٗٝٸاملٛٓٛعات اي

ِٸ ايعٌُ ع٢ً ٖقا ا٭هًٛب .١ؿهلٜٸاملٓعَٛات اي ٚيٛ أْ٘ قـ  .ٚيٮهـ ايٌـٜـ ؾإْ٘ مل ٜت

 ١. عًُٝٸمتٸ ايعٌُ ب٘ يهإ ؾٝ٘ ايهجرل َٔ ايدلنات ع٢ً اؿٛم٠ اي

ٜتش٢ًٓ بٗا  &١ اييت نإ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـكعًُٝٸَٚٔ مج١ً اـِا٥ّ اي

ٞٸٖٛ لبـاع٘ اي ٢ يف ػطابات٘ ستٸ ،بـاع َتٛاٌُ ٚؿا٥ِل. ؾكـ نإ يوُاست٘ عًُ

ٝٸؾؿٞ كهايت٘ اي .١ػ٬قٝٸٚقآلات٘ ا٭ ،ايعاؿ١ٜ ١ َج٬ّ لـ يـٜ٘ تبٜٛبّا دـٜـّا يف عًُ

ُٸ١ َٓٗذٝٸايؿك٘، ٚنقيو يف ػطب٘ لـ   ١ ٫ لـٖا عٓـ غرلٙ. ػا

ٕٸ ايكًِ ايلُني ٚايبٝإ ايبـٜع ايقٟ متتٻ ايٌٗٝـ نإ َٔ ع ب٘ ايوٝـ نُا أ

١ ؾاػل٠ َٚتك١ٓ نٙ َٔ غرلٙ. ؾكـ نإ ميتًو َكـك٠ نتابٝٸمج١ً اـِا٥ّ اييت متِّ

ٕٸ اـطابات اييت نإ ًٜكٝٗا لى  ٚدقٸاب١، ٖٚهقا ا٭َل بايٓوب١ بٝاْ٘ أّٜٔا. ل

َٳػ٬قٝٸزلاست٘ يف املٛٓٛعات ا٭ ٜوتُع ليٝ٘  ٔٵ١ يف غا١ٜ ايتأثرل، عٝح نإ مجٝع 



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

 ايـَٛع.تٓؿذل عٝٓاٙ ب

 

 ــــــَٓٗج ايطٝد ايصدز يف ايدفاع عٔ ايفهس ايدٜين 

 ٕٸ ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك نإ َٔ املـاؾعني  &نُا تعًُٕٛ ؾإ

ُٕٛ َٓٗذ٘ يف َٛاد١ٗ يف ايعِل اؿآل، ؾهٝـ تكِّ ـٜينٸايباكمٜٔ عٔ ايؿهل اي

 ؿ٠؟ ا٭ؾهاك املوتٛكٳ

  ١ ػلبٝٸيف َٛاد١ٗ اؿٔاك٠ اي &ايِـكيكـ اْتٗر زلاس١ ايوٝـ قُـ باقل

 .&اٱَاّ اـُٝينلى  َٓٗذّا َعتـ٫ّ ٚسامَّا، نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓوب١

ٝٸَا ٜتعًل بايتعاطٞ َع ايجكاؾ١ اي ٖٓاى يف َٳػلب اٱيػا٤ ٚايلؾض لى  ٜقٖب ٔٵ١ 

ٕٸ اي .املطًل ـٸَِٗ ايػلبٝٸٖٚقا غرل ُشٝض; ٭ ٞٸني شلِ قاهِٓٗ ٚتك أّٜٔا، ٚهب  عًُ

 .١ؿهلٜٸ١ ٚايعًُٝٸعًٝٓا إٔ ْوتؿٝـ َٔ ػاكبِٗ اي

َٳ ٞٸايكٍٛ بٔلٚك٠ ايقٚبإ يف ايؿهل ايلى  ٜقٖب ٔٵٖٚٓاى يف املكابٌ   ػلب

ٌٕ  .ٖٚٛ غرل ُشٝض أّٜٔا .ناٌَ بٌه

ٓلٚك٠ لسٝا٤ اٱه٬ّ، ٚايٛقٛف لى  ٜقٖب &يكـ نإ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك

ٕٸ زلاست٘ مل  .١ه٬َٝٸٚاملٓاٖض يًؿهل ٚا٭ػ٬م اٱاملٔاؿ  جكايفٸٚد٘ ايػنٚ اييف  بٝـ أ

ٞٸٜهٔ ٜل٢ٓ بايٛقٛف املتشذٸل ٚاي ، بٌ نإ ٜعتكـ بٔلٚك٠ ايٌٓاط ٚايتشكٝل لدع

ٞٸاي ١. عًُٝٸايكا٥ِ ع٢ً ايعكٌ ٚاملٓطل، ٜٚل٣ ٓلٚك٠ إٔ ٜتوًٓض ايٌباب َٔ ايٓاس١ٝ اي عًُ

َٔ اؿٔاك٠  وًيبٸاؾاْب ايٚد٘ يف ٚيف ايٛقت ْؿو٘ نإ وجٸِٗ ع٢ً ايٛقٛف 

ٝٸاي  .ـ ع٢ً ٓلٚك٠ املكا١َٚ يف بعض املٛاط١ٔ، ٚنإ ٜ٪ٚنػلب

ٞٸل فيو ع٢ً املوت٣ٛ ايٚلـٙ ٜطبِّ ٚد٘ مماكهات يف ، ؾٝذاٖـ ٜٚكـ عًُ

ٞٸُـاّ، ٚيف ايٛقت ْؿو٘ ٌٜٓط ع٢ً ايِعٝـ اي تٛدٝ٘ ايٓاي ع٢ً لى  ، ٜٚوع٢عًُ

ٞٸاملوت٣ٛ ا٭ ٞٸٚاي ػ٬ق  .عًُ



 

 

١ّٝ ايصدز حٍٛ ايطٓٔ ايْعسّٜ   ١ يف ايكسإٓتازخي

 ١ْكدّٜ قسا٠ٌ٤

 

 ذ ضياء الذين مير محمذيالسّي

 اقمحمذ عثذ الرّزترجمح: 

 

  ــــــ متٌٗٝد

يطبٝع١ املكِٛؿ َٔ َِطًض ايتاكٜؽ ١ ع ْعلّا ؿًوؿٝٸتٓكوِ أعاخ ايتاكٜؽ اي

١ ١ أٚ اؾٖٛلٜٸٓعلٜٸايؿًوؿ١ اي» :ُٖا ،نيَعلؾٝٸؾلعني لى  ع٘( ٝ)بٌٓك عليفٸٚاملٓش٢ امل

ٝٸ» ;«يًتاكٜؽ  . «١ يًتاكٜؽٓكـٜٸ١ أٚ ايٚايؿًوؿ١ ايتشًًٝ

تع٢ٓ  ،١ ٖٞ َعلؾ١ َٔ ايـكد١ ا٭ٚى١ أٚ اؾٖٛلٜٸٓعلٜٸؾؿًوؿ١ ايتاكٜؽ اي

 ،َعلؾ١ َواك ايتاكٜؽلى  ٫ُّٛٚ ،ّاؾًوؿٝٸًٗا ٚؼًٚ ،بـكاه١ ايعٛاٖل ٚايٛقا٥ع ايوابك١

عامل ايعٛاٖل لى  ٚتٓعِٝ أهو٘. نُا إٔ ٖقٙ ايؿًوؿ١ َوتٓـ٠ ،ٚؼـٜـ َعامل٘

َٸَٔ ايعك١ْٝ٬ املتـاٚي١ يف  ٖٚٞ أبعـ َـ٣ٶ ،١ ٚٚقا٥ع٘تاكىٝٸاي ١ تاكىٝٸ١ ايـكاهات ايعا

 . ٞ ؿلن١ ايتاكٜؽ١ املواك ايهًٓغلٓٗا ايهٌـ عٔ َاٖٝٸ ّ،ٖقٙ ا٭ٜا

ٝٸ  ،١ ؾٗٞ َعلؾ١ َٔ ايـكد١ ايجا١ْٝٓكـٜٸ١ أٚ ايأَا بايٓوب١ يؿًوؿ١ ايتاكٜؽ ايتشًًٝ

ُٸ َع ايتأنٝـ ع٢ً أبعاؿ  ،ٚنتابت٘ بأهًٛب ايعك١ْٝ٬ ،١ بـكاه١ عًِ ايتاكٜؽٖٚٞ َٗت

ـٸعلؾٝٸٚامل ;١ٓطكٝٸٚامل ;١ؿًوؿٝٸاي :عًِ ايتاكٜؽ  ّا. عًُٝٸّ عٓ٘ ُٚؿّا ٚتع٬ًّٝ ١، يتك

نٌـ ٚلؿكاى ايكـك٠ ٚايعذن يف عًِ لى  ٚتوع٢ ٖقٙ ايؿًوؿ١ َٔ ػ٬ٍ فيو
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ٞٸَٔ أدٌ ايٓٗٛض بٛاقع٘ بًشاظ اؾاْب اي ;ايتاكٜؽ ٞٸ عًُ  . ٚايٓٛع

ٞٸايتشًٌٝ ايٚ ٝٸي ؿًوؿ بع١ يف ١ املتٻعًُٝٸ١ ٚايٓطكٝٸ١ تـٜٚٔ ايتاكٜؽ ٚايوبٌ املعًُ

ٞٸشح ايايب ّٸ تاكى  . ١ يًتاكٜؽٓكـٜٸ١ أٚ ايايؿًوؿ١ ايتشًًٝٝٸ َٔ َٗا

 ،«١ٓٗذٝٸامل»ٚ ،«١ٛٓٛعٝٸامل»ني بًشاظ علؾٝٸ١ تؿاٚت بني ٖقٜٔ ايؿلعني املمثٸ 

ٞٸؾع٢ً ُعٝـ ايبعـ امل .ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يهٌٛ َُٓٗا ،«ايػا١ٝ٥»ٚأّٜٔا  ٖٓاى  ٛٓٛع

ٚا٫ػت٬ف يف املِطًض، ٚايتؿاٚت يف  ،ْٛع املعلؾ١ػت٬ف يف ا٫ :ؾٛاكم َٔ قبٌٝ

ـٸ ،ايتِٓٝـ  . ل١َ٠ ٚايعًّٛ املتأػٸٚنقيو ا٫ػت٬ف يف ايعًّٛ املتك

ٕٸٓٗذٝٸٚع٢ً ُعٝـ امل َٔاؾّا ع ١ يًتاكٜؽ تؿٝـ ١ أٚ اؾٖٛلٜٸٓعلٜٸايؿًوؿ١ اي ١ ؾإ

١ تاكىٝٸات ايعٛاٖل ايى املٓٗر ايعك٬ْٞ ع َٔ َٓاٖر ايبشح ايتطبٝكٞ ٚايتذلبٞ يتبعل

ٝٸ ٖٚٞ  .١تاكىٝٸ١ علض املوتٓـات ٚايٛثا٥ل ٚايٌٛاٖـ ايٚاؿٔاكات، َٚٔ َٓاٖر تكٓ

ٌٸَٓٗذٝٸ ٝٸ ّا ٫ ق  ١. ٓكـٜٸ١ أٚ ايشلا يف ايؿًوؿ١ ايتشًًٝ

ٕٸٚ ١ يًتاكٜؽ ٖٞ لثبات ١ أٚ اؾٖٛلٜٸٓعلٜٸايػا١ٜ يف ايؿًوؿ١ اي يف ايبعـ ايػا٥ٞ ؾإ

ٛٸ١ُ ايكٛاْني املتشٓه ١ عًُٝٸٚنقيو ؾِٗ ايٓعاّ ٚاي ،١تاكىٝٸ٫ت ايبايعٛاٖل ٚايتش

َٸاي ٌ ايػا١ٜ عٓـ ت٘. يف سني تتُجٻقٛكٜٸ١ َٔ سٝح ايتؿهرل يف قٛاْني ايتاكٜؽ ٚعا

ٝٸ ٚؼكٝل ايوٝطل٠ ٚاٱؿاك٠  ،١ عًِ ايتاكٜؽعًُٝٸ١ يف لثبات ٓكـٜٸٚ ايأ١ ايؿًوؿ١ ايتشًًٝ

 َعليفٸ١ ُٓٔ ْعاّ عًُٝٸف ع٢ً أهى ايهتاب١ اييًتعلټ ;ٚيهتابت٘ ،١ يًتاكٜؽعًُٝٸاي

ٞٸممٓٗر ٚ  .َٓطك

  

  ــــــايهسِٜ  فًطف١ ايتازٜذ يف ايكسإٓ

ٝٸبايٓوب١ ملٛقـ ايكلإٓ َٔ ايتاكٜؽ ٚ ١ تـٜٚٓ٘ ميهٔ إٔ توتٓبط َٓ٘ أهى عًُ

ٝٸ ،١ يًتاكٜؽ١ أٚ اؾٖٛلٜٸٓعلٜٸايؿًوؿ١ اي ١ أٚ ٚست٢ ا٭هى ايل٥ٝو١ يًؿًوؿ١ ايتشًًٝ

ني ع ع٢ً علؾٝٸ١ يًتاكٜؽ ٚؾًوؿت٘ ع به٬ ايؿلعني املكلآْٝٸٟٛ ايل١ٜ٩ ايطت٫ٓ ٚ .١ٓكـٜٸاي

ـٸ لْٸُا١ ٚسوب; ١ٚ ٚايُٛؿٝٸٛاقعٝٸاي ٞٸّ منطّا يف ايبشح ايتك َعتُـّا ع٢ً أهًٛب  ،تاكى

 . ١١ ٚآيٝات اشللَْٛطٝكٝا ٚايتأًٜٚٝٸتاكىٝٸاؿه١ُ ٚايعك١ْٝ٬ اي

ٕٸ  ٫ ًٓو  ٝٸ١ يًتعاٌَ َع ايتاكٜؽ ٚهاهٝٸبني املباؿ٤٣ ا٭ ّادقكٜٸ ّامث١ اػت٬ؾأ ١ عًُ
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ٟٸتـٜٚٓ٘ يف ايكلإٓ ٚبني ا٭هى ٚاملباؿ٤٣ يـ٣ ايتاكٜؽ اي ، ٚفيو ع٢ً ُعٝـ املٓٗر بٌل

ٔٸ  ١. تاكىٝٸٚست٢ ع٢ً ُعٝـ ا٭ٜـٜٛيٛدٝا اي ،ٚا٭هًٛب ٚايؿ

ٝٸ١ يف ايل١ٜ٩ اي١ أٚ اؾٖٛلٜٸٓعلٜٸؾؿٞ ايؿًوؿ١ اي َباؿ٤٣ لى  اٱًاك١٠ ميهٔ كلآْ

 . قإْٛ اؿل١ٜ ٚلكاؿ٠ اٱْوإ يف ايتاكٜؽ، ٚقإْٛ ايتهاٌَ، َٚبـأ أُاي١ ايعٌُ

ٝٸ ٕ عٔ آعل ايكلْد١ٗ ١ٚ َٔ ٓكـٜٸ١ أٚ اينُا ميهٔ اؿـٜح يف ايؿًوؿ١ ايتشًًٝ

َٸاملباؿ٤٣ اي ٞٸ١ يًتـٜٚٔ ايعا َبـأ اؿٝاؿ ْٚبق ايهٝـ١ٜ يف نتاب١  :َٔ قبٌٝ ،عًُ

١ قٛكٜٸ، ٚنقيو َبـأ ، َٚبـأ ايذلنٝبايتاكٜؽ، َٚبـأ ايتٛسٝـ يف ايتاكٜؽ

 . يف ايتاكٜؽ ايٓاي

 

١ّٝ ايػٗٝد ايصدز ايْعسّٜتفاصٌٝ   ــــــ ١كسآْ

١ ايوٓٔ ْعلٜٸبٝإ لى  ١كلآْٝٸم ايٌٗٝـ ايِـك يف ؿكاهت٘ املؿاِٖٝ ايٜتطلٸ

ٚناْت ايكٔاٜا املطلٚس١ يف ٖقا ايباب َٔ املٛآٝع  .١ يف ايكلإٓ ايهلِٜتاكىٝٸاي

ٕٸ ٣كأقـ ١ يًتاكٜؽ. ٚٓعلٜٸيؿًوؿ١ ايلى ااملٓت١ُٝ  هٓٔ ايتاكٜؽ يف ايكلإٓ  ايوٝـ ايٌٗٝـ أ

ٚتلهِ ي٘ ػطٛت٘ ٚأٖـاؾ٘ أّٜٔا، ٚبقيو  ،ٔ ملواك ايتاكٜؽٖٞ عباك٠ عٔ َؿاِٖٝ تكِّ

ِّ ٞٸ١ يف لطاك ٓعلٜٸمنٛفدّا َٔ ايؿًوؿ١ ايّ يٓا كاغ ٜك  ١ ايتاكٜؽ. ؿانُٝٸ قلآْ

١ ٯكا٤ ايوٝـ ايٌٗٝـ يف فاٍ ْكـٜٸأَا ٖـف عجٓا اؿايٞ ؾٗٛ تكـِٜ ؿكاه١  

ٝٸٚاييت نإ قـ طلسٗا بل١ٜ٩  ،١ٓعلٜٸؾًوؿ١ ايتاكٜؽ اي ٕٸ .١قلآْ ١ ٓعلٜٸَا ووب ي ؾإ

تهاك يف طلٜك١ ايتشًٌٝ ٚسـاث١ املٛٓٛع هٓٔ ايتاكٜؽ يف ايكلإٓ ٖٛ داْب اٱبـاع ٚا٫ب

ٞٸ٘ ١ يًتاكٜؽ بتٛدټٓعلٜٸؾًًوٝـ ايٌٗٝـ ايلٜاؿ٠ يف ايهتاب١ عٔ ايؿًوؿ١ اي .ْؿو٘ ، قلآْ

ـٷ ; لفٚلٕ املٛآٝع اييت طلقٗا ناْت دـٜـ٠ّ ٚبهلّا َٛآٝع  مل ٜوبل إٔ تٓاٍٚ أس

ٝٸ١ بل١ٜ٩ ٓعلٜٸايؿًوؿ١ اي يٌهٌ ٚاملُٕٔٛ ١ بٗقٙ ايطلٜك١ ايلا٥ع١ َٔ سٝح اقلآْ

ٝٸاشلٝٚ  ١ أّٜٔا. هً

ـٸ ١ َٔ ٚد١ٗ ْعل ٓعلٜٸّ ايوٝـ ايٌٗٝـ املٛآٝع امللتبط١ بايؿًوؿ١ اييكـ ق

ٖٞ: )بٝإ ب١٦ٝ ايكٛاْني  ،ٚيف ث٬ث١ قاٚك (،١ هٓٔ ايتاكٜؽْعلٜٸ)ايكلإٓ ؼت عٓٛإ 

١ يف تاكىٝٸٚ)بٝإ ػِا٥ّ ُٚؿات ايكٛاْني ٚايوٓٔ اي ;١ ٚأًهاشلا(تاكىٝٸٚايوٓٔ اي
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 ٚ)ُٝؼ ٖقٙ ايكٛاْني ٚهٓٔ ايتاكٜؽ يف ايكلإٓ(. ٚليٝو ؼًًٝٗا ْٚكـٖا:  ;ايكلإٓ(

 

ّٝأـ فهس٠ ايكٛاْني ٚايطٓٔ اي   ــــــ ١ يف ايكسإٓ ايهسِٜتازخي

ٕٸ ٚقـ  .١ تـاك عدل ايكٛاْني ٚايٓٛاَٝىتاكىٝٸايواس١ اي َٔ ٚد١ٗ ْعل ايكلإٓ ؾإ

ّٸ ٚكؿ يف اي ٞٸايٓ ١ عدل ايكٛاْني تاكىٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸَٛٓٛع ٖـا١ٜ ايواس١ ا٫ كلآْ

ٞ ٚايهًٓ ،ٚاملِـام ،ٞاملؿّٗٛ ايهًٓ :ٖٞ ،١ ع٢ً ث٬ث١ أًهاٍتاكىٝٸٚايوٓٔ اي

ٝٻ .املِـاقٞ ٌٸٚقـ ب ٝٸاٯٜات اي لىٚاسـ َٓٗا اهتٓاؿّا  ٔ ايوٝـ ايٌٗٝـ ن  . ١كلآْ

 

  ــــــ ايهسِٜ ١ يًكٛاْني ٚايطٓٔ يف ايكسإٓعاَّـ ايفهس٠ اي1

ٍٸ ٞ ع٢ً ٚدٛؿ هٓٔ ايتاكٜؽ بٌهٌ ٚاهع، ٚتٛسٞ بإٔ اٯٜات مبـيٛشلا ايهًٓ تـ

 .ِ مبواكٙ ٚأسـاث١ٝ٘ ٖٞ اييت تتشٖهَٔ ٚد١ٗ ْعل ايكلإٓ ع قٛاْني نًٓع يًتاكٜؽ 

 .١تاكىٝٸ١ يف ايتاكٜؽ ٚايعٛاٖل ايعًُٝٸـ ٖقٙ اٯٜات سٔٛك ايكٛاْني ايٚت٪ٚن

 ٖٞ: ٚث٬ث١ قاٚك،  لىِ ايوٝـ ايٌٗٝـ اٯٜات امللتبط١ بٗقا املٛٓٛع ٚقـ قوٻ

 

ّٚ   ــــــ ٍ: اجملتُع ٚاألجٌ اجلُاعٞاحملٛز األ

ٱثبات ٚدٛؿ  ;ك١ مبٛٓٛع ا٭دٌ اؾُاعٞاهتٌٗـ ايوٝـ ايٌٗٝـ باٯٜات املتعًٚ

ّٸايٌهٌ اي ِ ؼٗه . ٖٚٞ اٯٜات اييت ٜوتٓبط َٓٗا ؾهل١٠تاكىٝٸيًكٛاْني اي عا

 ايكٛاْني بايتاكٜؽ، ٖٚٞ: 

ٚٳ٫َ ﴿قاٍ تعاى:   ٕٳ هٳاعٳ١ّ  ِٵ َؾ٬َ ٜٳوٵتٳِأػٹلٴٚ ٗٴ ٌٷ ٔلفٳا دٳا٤ٳ َأدٳًُ َٻ١ٺ َأدٳ ِّ ُأ يٹُه

ٕٳ َٴٛ ـٹ  (. 49)ْٜٛى:  ﴾ٜٳوٵتٳِك

ٚٳ٫َ ﴿قاٍ تعاى: ٚ  ٕٳ هٳاعٳ١ّ  ِٵ ٫َ ٜٳوٵتٳِأػٹلٴٚ ٗٴ ٌٷ َؾٔإفٳا دٳا٤ٳ َأدٳًُ َٻ١ٺ َأدٳ ِّ ُأ ٚٳيٹُه

ٕٳ َٴٛ ـٹ ﴾ٜٳوٵتٳِك
 .(34)ا٭علاف:  

ٕٳ﴿قاٍ تعاى: ٚ َٳا ٜٳوٵتٳِأػٹلٴٚ ٚٳ ٗٳا  َٻ١ٺ َأدٳًَ ٔٵ ُأ َٹ  (. 43)امل٪َٕٓٛ:  ﴾َٳا تٳوٵبٹلٴ 

ٍٸٚ ٌٷأ١ ايٌلٜؿ١ ع٢ً كلآْٝٸٖقٙ ايِْٓٛ اي تـ ٞٸ ْ٘ ٖٓاى أد  َٔاؾّا لىع  مجاع

ٟٸا٭دٌ اي َٸٜتشٓهع  ؿلؿ ٕٸِ مبِرل ا٭ ؾإفا  ،لن١ ٚس١ٜٛٝع سنايؿلؿ ع ًُذتُع ي ١، ٚأ
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ٕٸ .اؾتكـٖا َات ٚت٢ً٬ ١ تاكىٝٸ١ اييًكإْٛ ٚتأثرل ايوٓٸ َٛت ايؿلؿ تابعٷ ؾهُا أ

لفّا ؾٗقٙ  .َٚٛعـٖا ايِاؿك عٔ ايكٛاْني ٚايوٓٔ ٗاؾهقيو ا٭َِ ٚاجملتُعات شلا أدً

ٍٸ ٚسهِ ايٓٛاَٝى ع٢ً  ،١تاكىٝٸ١ ايوٓٔ ايْعلٜٸؿ٫ي١ ٚآش١ ع٢ً  اٯٜات تـ

 . ايتاكٜؽ

 

 ــــــ ١ْكدّٜ ٚقف١ٌ

بٗقٙ اٯٜات يف لثبات هٓٔ ايتاكٜؽ مل ٜهٔ  ايِـكٜبـٚ إٔ اهتٌٗاؿ ايوٝـ 

 ٚفيو يٮهباب ايتاي١ٝ:  ;ُا٥بّا

ٚٸ ٍٸ٫ّ: أ ُټع ٖقٙ اٯٜات  تـ ٚست٢ يف  ،َٔٔ سٝح املٓطٛم أٚ املطابك١ ٚايتٔ

ؾٗٞ تكتِل ع٢ً  .ظٗٛكٖا ع ع٢ً أدٌ اجملتُع اؾُاعٞ، ٚيٝى شلا أنجل َٔ ٖقا املؿاؿ

َٸ  ١ َٚٛعـٖا ؾكط. لثبات َبـأ أدٌ ا٭

ثِ  .١ ٚا٫يتنا١َٝ يٰٜات ٫ تجبت قإْٛ ٚسهِ ايتاكٜؽ٢ٝ ايـ٫ي١ املؿَٗٛستٸثاّْٝا: 

ٔ ٦ًّٝا مل ٜبِّ ايِـكهٓٔ ايتاكٜؽ بايـ٫ي١ ا٫يتنا١َٝ ؾإٕ ايوٝـ ميهٔ لثبات فا نإ ل

 َٔ فيو ٖٓاى. 

َكاك١ْ ٚاكتباطّا بني أدٌ ا٭١َ ٚسهِ ايتاكٜؽ، ثِ ٜعكـ ايوٝـ ايٌٗٝـ ثايجّا: 

٘ مل ١، يهٓٸتاكىٝٸلثبات سهِ ايوٓٔ ايلى ، عدل َبـأ ا٭دٌ اؾُاعٞ ،ىًّ

ِّ  بع١. ١ املتٻض يٓا ٖقٙ ايطلٜك١ ا٫ْتناعٝٸٜٛ

١ ايوٓٔ ْعلٜٸيكـ ػلز ايٌٗٝـ ايِـك يف ٖقٙ اٯٜات عٔ َٛٓٛع كابعّا: 

ٌٷ ،ػتِاْ ٚاملٛٓٛعَٔ سٝح ا٫ايتاكٜؽ، ؾإٕ َبشح هٓٔ ١، تاكىٝٸاي عٔ  َٓؿِ

َٸ  ١ اؾُاعٞ. َٛٓٛع أدٌ ا٭

ـٻػاَوّا:  ٕٸ ;ع٫٢ تٛدـ َطابك١ ٚاْوذاّ بني ايـيٌٝ ٚامل َٸ ٭ ١( ؿيًٝ٘ )أدٌ ا٭

ِٸ ـٻ أع  ع٢ )هٓٔ ايتاكٜؽ(. َٔ امل

١ َٔ تاكىٝٸ١ ايوٓٔ ايٓعلٜٸ١ٝ يبٓا٤ٶ عًٝ٘ ٫ ميهٔ اهتٓباط ايؿهل٠ ايهًٓٚ

 اٯٜات املقنٛك٠. 
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ّٟاحملٛز ايجاْٞ: َبدأ ايعكاب اي  ــــــ دْٝٛ

١ٝ يٌهٌ ايقٟ ٜوتٓـ ليٝ٘ ايٌٗٝـ ايِـك يف لثبات ايؿهل٠ ايهًٓ احملٛك ايجاْٞ

ٟٸ١ ٖٛ ايعكاب ايتاكىٝٸايوٓٔ اي ٕٸ ;ـْٝٛ ١ُ بوبب ١ٝ َتشٚهايكٛاْني ايهًٓ سٝح قاٍ بأ

 َوتٌٗـّا باٯٜات ايٌلٜؿ١ ايتاي١ٝ:   ،ايتاكٜؽ

ِٵ اِيعٳقٳابٳ ﴿قاٍ تعاى:  ٗٴ ٌٳ َي ُٳا َنوٳبٴٛا َيعٳذٻ ِٵ بٹ ٖٴ ٛٵ ٜٴ٪ٳاػٹقٴ ُٳ١ٹ َي ٚٳكٳبټَو اِيػٳُؿٛكٴ فٴٚ ايلٻسٵ

ٛٵ٥ٹ٬ّ  َٳ ٘ٹ  ٔٵ ؿٴْٚٹ َٹ ـٴٚا  ٔٵ ٜٳذٹ ـٷ َي ٛٵعٹ َٳ ِٵ  ٗٴ ٌٵ َي ٓٳا  *بٳ ٚٳدٳعٳًِ ُٴٛا  ُٻا َظًَ ِٵ َي ٖٴ ٖٵًَِهٓٳا ٚٳتٹًَِو اِيُكلٳ٣ َأ

ٛٵعٹـّا َٳ ِٵ  ٔٗ ٗٵًٹهٹ ُٳ  (. 59ع  58)ايهٗـ:  ﴾يٹ

ٔٵ ؿٳابٻ١ٺ ﴿قاٍ تعاى:  َٹ ٖٳا  ٗٵٔل َٳا تٳلٳَى عٳ٢ًَ َظ ُٳا َنوٳبٴٛا  ٘ٴ ايٓٻايٳ بٹ ٛٵ ٜٴ٪ٳاػٹقٴ ايًٖ ٚٳَي

ُٸ٢ٶ َٴوٳ  ٌٕ ِٵ ٔلَي٢ َأدٳ ٖٴ ٔٵ ٜٴ٪ٳػِّلٴ  (. 45)ؾاطل:  ﴾ٚٳَيهٹ

ـٸ ٟٸعٔ ايعكاب اي اتاٯٜ ٖقٙخ ايكلإٓ يف ؼ ١ طبٝعٝٸايٓتٝذ١ اي ٕٸأٚ، ـْٝٛ

ٟٸٚاؿت١ُٝ يًعًِ ٚايعـٚإ ٖٛ ايعكاب اي ٍٸ .بعٝٓ٘ ـْٝٛ ؾ٬ّٔ عٔ ايعكاب  ع ٖٚقا ٜـ

ٟٸا٭ ٟٸع٢ً ْنٍٚ ايعكاب ايع  ػلٚ ؾذُٝع ٖقٙ ايٌٛاٖـ ٖٞ َٔ  .املؼًٛقات علٸ ـْٝٛ

ٌٸ ،تَ٘ٓطل ايتاكٜؽ ٚهٓٸ يًعًِ  ايعقاب باجملتُع ْتٝذ١ّ ٚؾكّا شلقا املٓطل بايتشـٜـ و

 . ٚايعـٚإ

ٕٸلى  عاٯٜات املقنٛك٠ آْؿّا  لىاهتٓاؿّا ع ٜقٖب ايوٝـ ايٌٗٝـ  ايتاكٜؽ  ايكٍٛ بأ

َٸٜبك٢ ؼت كمح١ ايكٛاْني ٚايوٓٔ اي ِّ ،١عا  ؿ َواكٙ. ٖٚٞ اييت ؼ

 

 

 ــــــ ١ْكدّٜ قف١ٌٚ

ّٸبٌهٌ  ٍٸ٫ ٕ ٖقٙ اٯٜات ايٌلٜؿ١ : لميهٔ ايكٍٛ عا أبـّا ع٢ً سهِ  تـ

 ٚفيو يٮهباب ايتاي١ٝ:  ;١تاكىٝٸايوٓٔ اي

ٚٸ ٍٸ٫ّأ ع٢ً َبـأ  ،ٚنقيو ظٗٛكٖا ،اٯٜات َٔ سٝح املطابك١ ٚاملٓطٛم : تـ

ٟٸٓلٚك٠ ايعكاب اي  ، ٫ٚ ٜوتؿاؿ َٓٗا أنجل َٔ فيو. ـْٝٛ

ٍٸثاّْٝا ١ ؿ٢َٝٛٗ بايـ٫ي١ املستٸ ،١تاكىٝٸاي ٖقٙ اٯٜات ع٢ً ايوٓٔ : ٫ تـ

قا ايٓٛع َٔ ا٫يتناّ ؾإٕ ايوٝـ ايٌٗٝـ مل َٖهإ لثبات ٚلفا نإ باٱ .ٚا٫يتنا١َٝ



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

 ٜقنل ٦ًّٝا َٔ ٖقا. 

ٟٸ١ بني لثبات َبـأ ايعكاب ايؿَٗٛٝٸ١ ٚاملٓطكٝٸ: َا ايع٬ق١ املثايجّا ٚق١ٝٔ  ـْٝٛ

ُٻ ;١تاكىٝٸايوٓٔ اي سهِ ايوٓٔ لى  ػ٬ٍ ٖقا املبـأَٔ ٌ ايوٝـ ايٌٗٝـ نٞ ٜتٛ

 ٔ طبٝع١ ٖهقا ْٛع َٔ ايع٬ق١. ِّٝب٘ مل ١ٜ؟ ثِ لْٸتاكىٝٸاي

ٕٸكابعّا ١، يهٔ شلٝٸَٔ سٝح املـيٍٛ ع ٖٛ ايو١ٓ اٱع َٛٓٛع اٯٜات املقنٛك٠  : ل

ٟٸ٭ٕ َبشح ايعكاب اي ;ايوٝـ ايٌٗٝـ ػلز عٔ َٛٓٛع ايبشح ٫ ع٬ق١ ي٘ بإثبات  ـْٝٛ

ِّأ١ ايتاكٜؽ. نُا قٛكٜٸ١ ٚتاكىٝٸسهِ ايوٓٔ اي ّ ؿي٬ّٝ ع٢ً نٝؿ١ٝ َلٚكٙ ْ٘ مل ٜك

ٞٸٛت ٚلثبات َبـأ بمبكاّ ث ٟٸازل٘ ايعكاب اي لشل َكاّ ثبٛت ٚلثبات لى  ُٚٚٛي٘ ،ـْٝٛ

 ١. تاكىٝٸايوٓٔ اي

ٟٸ: ع٢ً ايلغِ َٔ ؿ٫ي١ ٖقٙ اٯٜات ع٢ً َبـأ ايعكاب ايػاَوّا  ؾإْٸ٘ؾع٬ّ  ـْٝٛ

 ،١ عدل ٖقٙ اٯٜات بايتشـٜـتاكىٝٸبات َِـام َٔ ٖقٙ ايكٛاْني اييٝى باٱَهإ لث

ٞٸنٞ ٜتو٢ٓ بعـ فيو تعُِٝ اؿهِ عٔ طلٜل ا٫هتكلاك اي  . تاكى

ٕٸ بٓا٤ٶٚ ِټ ؿ٫ي١ ٖقٙ اٯٜات َٚـايًٝٗا ػاكد١ْ ع٢ً فيو ؾإ ِّا عٔ َبشح ؽ

 ١ يف ايكلإٓ ايهلِٜ. تاكىٝٸايوٓٔ اي

 

  ــــــ ْتٝج١ إخساج األْبٝا٤ احملٛز ايجايح: شٚاٍ اجملتُع

يف احملٛك ايجايح ٜوتٌٗـ ايوٝـ ايِـك بنٚاٍ اجملتُعات لفا ساٚيت لػلاز 

  .١ يف ايكلإٓ ايهلِٜتاكىٝٸ١ٝ يًوٓٔ ايكِٖ ع٢ً ٚدٛؿ ايؿهل٠ ايهًٓاايلهٌ َٔ ؿٜ

ٗٳا ﴿قاٍ تعاى:  ٓٵ َٹ ٝٴؼٵٔلدٴَٛى  ٔٵ اَ٭كٵٔض يٹ َٹ ٝٳوٵتٳؿٹنټْٚٳَو  ٕٵ َناؿٴٚا َي ٕٳ ٚٳٔل ًِبٳجٴٛ ٜٳ ٚٳٔلفّا ٫َ 

٬ّٜٔٛ *ػٹ٬ََؾَو ٔل٫ٖ َقًٹ٬ّٝ  ٓٳا تٳشٵ ٓٻتٹ ـٴ يٹوٴ ٚٳ٫َ تٳذٹ ٓٳا  ٔٵ كٴهٴًٹ َٹ ٓٳا َقبٵًََو  ـٵ َأكٵهٳًِ ٔٵ َق َٳ ٓٻ١َ   ﴾هٴ

 (. 77ع  76)اٱهلا٤: 

ٍٸ ٛټأْٸ٘ ٞ َؿاؿٙ اٯ١ٜ ع٢ً َؿّٗٛ نًٓ تـ ١ شلٝٸ١ اٱٍ ع٢ً ايوٓٸئ ٜطلأ تػٝرل أٚ ؼ

ٕٸ .ٕ أّٜٔا١ٛ اييت هاك عًٝٗا ا٭ْبٝا٤ ايوابكايوٓٸ أبـّا، ٖٚٞ طلؿ ا٭ْبٝا٤ ٚلػلادِٗ  ؾإ

َٸلى  ؿَٟٚعاكٓتِٗ هت٪ٸ ٕٸ .١ قلٜبّامٚاٍ ا٭ ـٻ ٚل خ عٔ ٚاسـ٠ َٔ ايوٓٔ ٖقٙ اٯ١ٜ تتش

 . ١تاكىٝٸاي
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ُٻ ا٫هتـ٫ٍ باٯ١ٜ املقنٛك٠ ع٢ً لى  ٌ ايوٝـ ايٌٗٝـَٔ ػ٬ٍ ٖقا ايٌلغ ٜتٛ

 ١ َٔ ٚد١ٗ ْعل ايكلإٓ ايهلِٜ. تاكىٝٸ١ ايوٓٔ ايٚسانُٝٸْؿٛف 

 

 ــــــ ١ْكدّٜ ٚقف١ٌ

ٕٸ ايتاي١ٝٚؾكّا يٮهباب  ٌٸ ؾإ َٸ ٖقا ا٫هتـ٫ٍ ق  ٌ: ْعل ٚتأ

ٚٸ ٫ وٌُ ؿ٫ي١ ع٢ً َٛٓٛع ايوٓٔ  ع نوابكاتٗاع : لٕ َـيٍٛ اٯ١ٜ َٚؿاؿٖا ٫ّأ

ُټ ،ٚلٕ َـيٍٛ اٯ١ٜ .١تاكىٝٸاي ّٸ ٜ ،ّٓاَطابك١ َٚٓطٛقّا ٚتٔ ؾكط ع٢ً َوأي١ مٚاٍ ٓ

ـٸ  َا ه٣ٛ فيو. لى  ٣اجملتُع ْتٝذ١ ٱػلاز ا٭ْبٝا٤، ٫ٚ ٜتع

١، يهٔ يٝى شلٝٸ: تؿٝـ ايـ٫ي١ ايتطابك١ٝ ي١ٰٜ اهتشاي١ ايتػٝرل يف ايوٓٔ اٱثاّْٝا

ٚثبٛت سهِ ايوٓٔ ١ شلٝٸ١ أٚ ت٬مّ بني عـّ ايتػٝرل يف ايو١ٓ اٱَٓطكٝٸٖٓاى ع٬ق١ 

 ١. تاكىٝٸاي

١، يف تاكىٝٸ١ يف اٯ١ٜ ق١ٝٔ ايو١ٓ ايشلٝٸ: اهتٓتر ايوٝـ ايٌٗٝـ َٔ ايو١ٓ اٱثايجّا

 .١تاكىٝٸا١ْٝ ٖٛ اهتشاي١ فيو يف ايوٓٔ ايسني يٝى َع٢ٓ اهتشاي١ ايتػٝرل يف ايو١ٓ ايلبٸ

ٌٕلى  ٜٚبك٢ ٖقا ا٫هتٓتاز عاد١ ٟٸ ؿيٝ  أّٜٔا.  َٚٓطل قٛ

ٌٸ :كابعّا عح اٯ١ٜ ٜـٚك سٍٛ لثبات َبـأ لػلاز اجملتُع ْتٝذ١ لػلاز  نإ ق

 ١. تاكىٝٸملبشح ايوٓٔ اي ٖٚقا املبـأ َٔ سٝح املٛٓٛع َػاٜلٷ .ا٭ْبٝا٤

ٍٸٝٸٚؿ٫ي١ اٯ١ٜ املؿَٗٛ ،ل١ غرل َتٛٚؾا٫يتناَٝٸايـ٫ي١ : داْب ػاَوّا ع٢ً  ١ ٫ تـ

ٕٸ .١تاكىٝٸٚدٛؿ ايوٓٔ اي ايه٬ّ عٔ ايـ٫ي١ لى  مايوٝـ ايٌٗٝـ مل ٜتطلٻ نُا أ

ـٻؿَٗٛٝٸيتنا١َٝ ٚاملا٫  عاٙ. ١ يًتـيٌٝ ع٢ً َ

 

ّٝـ َصادٜل ايطٓٔ اي2   ــــــ ١ يف ايكسإٓ ايهسِٜتازخي

ـٸ خ عٔ هٓٔ ايتاكٜؽ يف لطاك املِاؿٜل ٖٛ ايٓٛع نإ َٛٓٛع اٯٜات اييت تتش

 ؾٝ٘ٚايقٟ أػق ايوٝـ ايٌٗٝـ ٜؿٌِ  ،١تاكىٝٸايجاْٞ َٔ أًهاٍ ايوٓٔ ٚايكٛاْني اي

١ يف تاكىٝٸلثباتّا يٛدٛؿ قإْٛ ايوٓٔ اي ;ٚا٫هتٌٗاؿ باٯٜات ،عٔ طلٜل فنل ا٭َج١ً

ّٸ اي ٞٸايٓ ايوٓٔ ايوابك١،  :ٖٞ ،. ٖٚٓا اهتعلض ٖقا املٛٓٛع يف ث٬ث١ قاٚككلآْ



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

 .اجملتُعَٛقـ ايلهٌ َٔ املذلؾني يف ١ٚ، تاكىٝٸهتجٓا٤ يف ايو١ٓ ايْٚؿٞ ا٫

 ٚليٝو تؿٌِٝ ٖقٙ احملاٚك: 

 

ّٚ  ــــــ ٍ: ضٓٔ األقٛاّ ايطابك١احملٛز األ

١ عدل ا٫هتٌٗاؿ بآٜات تاكىٝٸلثبات قإْٛ ايوٓٔ ايلى  ِـكٜقٖب ايوٝـ اي

ـٸ  .خ عٔ هٓٔ ايوايؿني يف لطاك املِاؿٜلتتش

ٔٷ َؾوٹرلٴٚا ؾٹٞ ﴿قاٍ تعاى:  ٓٳ ِٵ هٴ ٔٵ َقبٵًٹُه َٹ ـٵ ػٳًَتٵ  ٕٳ َق ـٳ َنا ٝٵ ْٵُعلٚا َن اَ٭كٵٔض َؾا

ُٴَهقِّبٹنيٳ  (. 137)آٍ عُلإ:  ﴾عٳاقٹبٳ١ُ اِي

ٚٳُأٚفٴٚا سٳتٻ٢ ﴿قاٍ تعاى:  َٳا ُنقِّبٴٛا  ِٳبٳلٴٚا عٳ٢ًَ  ٔٵ َقبٵًٹَو َؾ َٹ ٌٷ  ـٵ ُنقِّبٳتٵ كٴهٴ ٚٳَيَك

ٔٵ  َٹ ـٵ دٳا٤ٳَى  ٚٳَيَك ٘ٹ  ُٳاتٹ ايًٖ ٍٳ يٹَهًٹ ِّ َٴبٳ ٚٳ٫َ  ْٳا  ِٵلٴ ْٳ ِٵ  ٖٴ ُٴلٵهٳًٹنيٳَأتٳا  . (34)ا٭ْعاّ:  ﴾ْٳبٳٔإ اِي

١ ًاٖـّا ع٢ً ٚدٛؿ قإْٛ هٓٔ كلآْٝٸدا٤ ايوٝـ ايٌٗٝـ بٗقٙ ايِْٓٛ اي

ٕٸ .عدل فنل َِاؿٜك٘ يف ايكلإٓ ،ايتاكٜؽ ـ ع٢ً ٚدٛؿ ايوٓٔ ٖقٙ اٯٜات ت٪ٚن ٚكأ٣ أ

داْب عٗا ٚايتٓكٝب يف قِّ ايتاكٜؽ َٔ أّٜٔا ع٢ً تتبټ ٚؼحٸ ،١ َٔ داْبتاكىٝٸاي

ُټ ;آػل ٚع٢ً  ،ايوٓٔ ٚايكٛاْني اييت ناْت هاك١ٜ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايوابكنيلى  ٌبػ١ٝ ايتٛ

 ١. تاكىٝٸيف لطاك قإْٛ ايوٓٔ اي ،|ايلهٍٛ ا٭نلّ

ٕٸ ايِـكٜٚعتكـ ايوٝـ  ٚدٌ ع كهاي١ ٚن١ًُ ٫ ٜعذلٜٗا ايتػٝرل ع٢ً  يًباكٟ ع عنٸ أ

ـٸ .ايعِٛك َلٸ  . ١تاكىٝٸيع٢ قإْٛ ايوٓٔ اٚعًٝ٘ ٜجبت َ
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ٝٸٚ ،١ ايوٝـ ايٌٗٝـ ٖقْٙعلٜٸع٢ً  ٔلؿٴت مج١ً  ١،٠ اهتٌٗاؿٙ باٯٜات املقنٛكعًُ

 َٔ اٱًها٫ت: 

ٚٸ ٚدٛؿ ايوٓٔ  ٖٛ ،ٚنقيو َٓطٛقٗا ،قٙ اٯٜاتايتطابكٞ شلـيٍٛ امللٕ ٫ّ: أ

ٕٸ .١ يف ا٭َِ ايوابك١شلٝٸاٱ اهتٓتاز سِل لى  ٟايوٓٔ ٫ ت٪ؿٸعاظ بٗقٙ ا٫تٸلى  ايـع٠ٛ ٚل

 ١. تاكىٝٸفيو بايوٓٔ اي

ٚتأنٝـ ايكلإٓ ع٢ً اٱَعإ ؾٝٗا  ،لٕ ٚدٛؿ ايوٓٔ يف ا٭َِ ايوابك١ثاّْٝا: 
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ُٸ ،ٚأػق ايعدل٠ َٓٗا ١ ايوٓٔ ْعلٜٸ١ٝٓ أٚ ايتنا١َٝ ع٢ً ثبٛت ٫ وٌُ ؿ٫ي١ تطابك١ٝ ٚتٔ

ٍٸ٣ ٚدٛؿ ايوٓٔ لٕ َ٪ؿٸ :بعباك٠ أػل٣ٚ .١تاكىٝٸاي ع٢ً لثبات  يف ا٭َِ ايوابك١ ٫ ٜـ

 ١. تاكىٝٸقإْٛ ايوٓٔ اي

ٞٸٜبك٢ ايـيٌٝ ع يف ٖقا ا٫هتـ٫ٍ ايثايجّا:  ِٸ كلآْ ـٻ ع أع ع٢، ٫ٚ ٜجبت َع َٔ امل

 ثبٛت ايوٓٔ يف ا٭َِ ايوابل قإْٛ سهِ ايتاكٜؽ. 

١ تاكىٝٸي١ ثبٛت ايوٓٔ اشلٝٸ٫ ٜوتؿاؿ َٔ اهتشاي١ ايتػٝرل يف ايهًُات اٱكابعّا: 

١ شلٝٸ٭ٕ عـّ ايتبـٌٜ يف ايوٓٔ اٱ ;١تاكىٝٸٚقإْٛ سهِ ايتاكٜؽ يف ايعٛاٖل اي

ِٸا١ْٝ ٖٞ هٓٸٚايهًُات ايلبٸ  ١. تاكىٝٸ١ ائَ ايوٓٸ ١ أع

ٝٸ١ املقنٛك٠ يف ايِْٓٛ اي٫ ع٬ق١ يٮؿٓيػاَوّا:  ١ ع٢ً لثبات قإْٛ ايوٓٔ كلآْ

ِټ ٖٚٞ ػاكد١ْ ،ايبشح١ يف لطاك املِاؿٜل بٓٛع َٛٓٛع تاكىٝٸاي  ِّا. عٓ٘ ؽ

 

 ــــــ احملٛز ايجاْٞ: اْعداّ االضتجٓا٤ يف ضٓٔ ايتازٜذ

َٔ ػ٬ي٘ ؿ٫ي١ ع٢ً ٚدٛؿ ايطابع  ـٖقا ٖٛ احملٛك ايجاْٞ ايقٟ كأ٣ ايوٝـ ايٌٗٝ

ٌ باْعـاّ ا٫هتجٓا٤ يف قإْٛ ١ يف ايكلإٓ ايهلِٜ، ٚاملتُجِّتاكىٝٸاملِـاقٞ يًوٓٔ اي

ٌٴ ﴿تٌٗـ يقيو بكٛي٘ تعاى: ؾاه .ايتاكٜؽ َٳجٳ ِٵ  ٜٳِأتٹُه ُٻا  ٚٳَي ٓٻ١َ  ـٵػٴًُٛا اِيذٳ ٕٵ تٳ ِٵ َأ ّٵ سٳوٹبٵتٴ َأ

ٔٳ  ٚٳاٖيقٹٜ ٍٴ  ٍٳ ايلٻهٴٛ ٜٳُكٛ ٚٳمٴِئنُيٛا سٳتٻ٢  ٔٻلٻا٤ٴ  ٚٳاي ِٵ اِيبٳِأهٳا٤ٴ  ٗٴ َٳوٻتٵ ِٵ  ٔٵ َقبٵًٹُه َٹ ٛٵا  ٔٳ ػٳًَ اٖيقٹٜ

٘ٹ َأ ِٵلٴ ايًٖ ْٳ َٳتٳ٢  ٘ٴ  َٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٘ٹ َقٔلٜبٷآ ِٵلٳ ايًٖ ْٳ ٕٻ   (. 214)ايبكل٠:  ﴾٫َ ٔل

ٕٸلى  فٖب ايوٝـ ايٌٗٝـ ٌٷ أ ١، تاكىٝٸع٢ً قإْٛ ايوٓٔ اي ٖقٙ اٯ١ٜ ٖٞ ؿيٝ

ِٸ ؾاهتٓتر  .١ ع٢ً ًهٌ َِاؿٜلتاكىٝٸٔ ٚدٛؿ طابع ايوٓٔ ايٗا ٜبِّؾأػق َٔ ػ٬ٍ ْ

ـٸ  .ُ٘ باجمللٜاتٚؼٓه ،١ قإْٛ ايتاكٜؽتاكىٝٸَٔ اْتؿا٤ ا٫هتجٓا٤ يف ايو١ٓ اي نُا ع

ٞٸل ايِٓل اٱَوأي١ ؼٗك  . عًٝٗا سهِ ايتاكٜؽ ٟٜول ،١تاكىٝٸ١ هٓٸ شل
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 ًها٫ت، ٖٚٞ: َٔ اٱ ؿ ع٢ً ٖقا ا٫هتـ٫ٍ مج١ًْتٔل

ٚٸ ُټ: يٝى مثٸ٫ّأ  ،١ٝٓ، ا٫يتنا١َٝ ع١ ١ًُ بني ؿ٫٫ت اٯ١ٜ ايج٬خ ع ايتطابك١ٝ، ايتٔ
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ؾإٕ  ;١تاكىٝٸٚبني َوأي١ ثبٛت قإْٛ ايوٓٔ اي ،١ؿَٗٛٝٸ٢ ؿ٫يتٗا املٚستٸ ،ظٗٛكٖاأٚ 

ٞٸَٛٓٛع ايبشح يف ٖقٙ اٯ١ٜ ٜـٚك سٍٛ َوأي١ عـّ ؿػٍٛ اؾ١ٓ ؿٕٚ اػتباك  ٚؿٕٚ  ،لشل

ّٸ ٚعًٝ٘ يٝى ٖٓاى ؿ٫ي١ تطابك١ٝ اٚ َٓطٛم يف اي .ايٌعٛك باملعاْا٠ ٍٸٓ ثبات لع٢ً  ٜـ

 ١ يف ايكلإٓ ايهلِٜ. تاكىٝٸقإْٛ ايوٓٔ اي

ّٸ : ثاّْٝا ِٸْ ـٻ اٯ١ٜ ايٌلٜؿ١ أع ٚيٝى  .ع٢ ايوٝـ ايٌٗٝـ يف ٖقا ايِـؿَٔ َ

ٟٸ ّٸ ١ أٚ تٛٓٝض َعكٍٛ بني َٓطكٝٸع٬ق١  ٖٓاى أ  ١. تاكىٝٸاٯ١ٜ ٚثبٛت ايوٓٔ ايْ

ثبات سهِ ايتاكٜؽ ل١ َٔ سٝح تاكىٝٸ: يٝى َٛٓٛع اٯ١ٜ ٖٛ ايو١ٓ ايثايجّا

ٚيٝى باٱَهإ ؾُٗٗا ع٢ً إٔ  .١شلٝٸايو١ٓ اٱلى  ُـؿ اٱًاك٠يف ٖٞ  لْٸُاٚهلٜاْ٘، ٚ

 ـ٫ي١ ايتطابك١ٝ ٚا٫يتنا١َٝ. ١ً ٚؾكّا يتاكىٝٸامللاؿ ٖٛ ايو١ٓ اي

: ٜقنل ايوٝـ ايٌٗٝـ ٖقٙ اٯ١ٜ ؿي٬ّٝ ع٢ً ايطابع املِـاقٞ يًكٛاْني كابعّا

ٞٸٚايٛدٛؿ اـ١، يف سني يٝى َٛٓٛع اٯ١ٜ املِـام تاكىٝٸٚايٓٛاَٝى اي  . اكد

َٔ ػ٬ٍ  ١ ع٢ً مٛ املِاؿٜلتاكىٝٸبٓا٤ٶ عًٝ٘ ٫ ميهٔ لثبات قإْٛ ايوٓٔ ايٚ

 ا٫هتـ٫ٍ باٯ١ٜ املقنٛك٠. 

 

  ــــــ احملٛز ايجايح: َٛقف األْبٝا٤ َٔ املرتفني

احملٛك ايجايح َٔ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً َِاؿٜل ايوٓٔ لى  ٜٓتكٌ ايوٝـ ايٌٗٝـ

ٛقـ ا٭ْبٝا٤ ايلاؾض يعكٝـ٠ َقنل توتٌٗـ بآ١ٜ ٜٚ ،ايكلإٓ ايهل١ِٜ يف تاكىٝٸاي

ٖٳا ﴿نكٛي٘ تعاى:  ،املذلؾني يف اجملتُعات َٴتٵلٳُؾٛ ٍٳ  ٔٵ ْٳقٹٜٕل ٔل٫ٖ َقا َٹ ٜٳ١ٺ  ٓٳا ؾٹٞ َقلٵ َٳا َأكٵهٳًِ ٚٳ

ٕٳ  ٘ٹ َناؾٹلٴٚ ِٵ بٹ ُٳا ُأكٵهٹًِتٴ ْٻا بٹ ٚٵ٫َ *ٔل ٚٳَأ ٛٳا٫ّ  َٵ ٔٴ َأِنجٳلٴ َأ ُٴعٳقٻبٹنيٳٚٳَقاُيٛا ْٳشٵ ٔٴ بٹ َٳا ْٳشٵ ٚٳ  ﴾ؿّا 

 (. 35ع  34)هبأ: 

ٕٸ ٌٷ َٔ ٚد١ٗ ْعل ايوٝـ ايٌٗٝـ ؾإ  .١تاكىٝٸع٢ً ٚدٛؿ ايوٓٔ اي ٖقٙ اٯ١ٜ ؿيٝ

ٞٸفنل بإٔ ٖٓاى ع٬ق١ تطاكؿ ٚتٓاقض بني َٛقع ايٓب٠ٛ ا٫قـ ٚ يف سٝا٠ ايٓاي  دتُاع

ٞٸ١ ٚاملٛقع ا٫تاكىٝٸع٢ً ايواس١ اي  . ولؾنييًُذلؾني ٚامل دتُاع
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ٕٸ نوا٥ل ا٫هتـ٫٫ت ايوابك١ اييت هاقٗا ع ٖٓا  ِـكاهتـ٫ٍ ايوٝـ اي ٜبـٚ أ
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١ يف لطاك املِاؿٜل ع ٫ ٜٓٗض بامللاؿ لط٬قّا. ؾًٝى تاكىٝٸَٔ أدٌ لثبات قإْٛ ايوٓٔ اي

 .١تاكىٝٸع٢ً ثبٛت ايكٛاْني اي ، ؿا١٫٘ؿَٗٛٝٸ١ ٚاملَٔ سٝح ايـ٫ي١ ا٫يتناَٝٸ ،َؿاؿ اٯ١ٜ

١ دتُاعٝٸ١ يف فاٍ ايع٬ق١ ا٫شلٝٸَٛٓٛع ايوٓٔ اٱلى  ًاك٠ُـؿ اٱيف ٖٚٛ ع سِلّا ع 

لٕ سهِ َٛقع ايبشح َٚٛٓٛع٘ يف  :بعباك٠ أػل٣ٚ .بني َكاّ ايٓب٠ٛ َٚكاّ املذلؾني

ٌٸ َكاك١ّْ ،١ باْتؿا٤ املٛٓٛعيباٯ١ٜ نايوا  ١. تاكىٝٸعح ايوٓٔ ٚايٓٛاَٝى اي مبش

 

ّٝـ ايطٓٔ اي3   ــــــ ١ َفًَٗٛا َٚصداقًاتازخي

ّٸ ١ ُٓٔ ايتاكىٝٸايُٓط ايجايح يٛدٛؿ ايوٓٔ اي ٞٸايٓ ٖٛ ايعلض املطلٚغ  كلآْ

هتكلا٤ ا٫)د٘ ؼت عٓٛإ اؿكلٚاؾاَع بني املؿّٗٛ َِٚـاق٘، ٚايقٟ ميهٔ 

ٞٸاي ٕٸ (.تاكى  ،َٚٔ ػ٬ٍ ٖقا ايُٓط ايجايح ،ايكلإٓ سٝح فنل ايوٝـ ايٌٗٝـ بأ

بػ١ٝ  ;اؿ اهتكلا٤ يًتاكٜؽهٱ ;ًٚشق اشلُِ ،ا٫هتؿاؿ٠ َٔ اؿٛاؿخ املا١ٝٓلى  ٜـعٛ

ٞٸ١ أٚ قإْٛ ايتؿتٍٝ عٔ هٓٸ ٗٳ اٯٜات . ٚليٝوتاكى  ـ بٗا: املوتٌ

ٕٳ عٳاقٹبٳ١ُ ﴿قاٍ تعاى:  ـٳ َنا ٝٵ ٝٳُٓعلٴٚا َن ِٵ ٜٳوٹرلٴٚا ؾٹٞ اَ٭كٵٔض َؾ ٔٵ َأَؾًَ َٹ ٔٳ  اٖيقٹٜ

ٗٳا َٵجٳاُي ٔٳ َأ ٚٳيٹًَِهاؾٹٔلٜ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ٘ٴ عٳًَ َٻلٳ ايًٖ ِٵ ؿٳ ٔٗ  (. 10)قُـ:  ﴾َقبٵًٹ

ٔٵ ﴿قاٍ تعاى:  َٹ ٔٳ  ٕٳ عٳاقٹبٳ١ُ اٖيقٹٜ ـٳ َنا ٝٵ ٓٵُعلٴٚا َن ٝٳ ِٵ ٜٳوٹرلٴٚا ؾٹٞ اَ٭كٵٔض َؾ َأَؾًَ

ِٵ ٔٗ  (109)ٜٛهـ:  ﴾َقبٵًٹ

 . ايِـك ايٌٗٝـٚغرل فيو َٔ اٯٜات اييت ٚكؿت يف اهتـ٫ٍ 
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ٖٛ ايورل يف ا٭كض  ،ٚاملٓطٛم ،لٕ َا ٜوتؿاؿ َٔ َـيٍٛ اٯٜات ايتطابكٞ

ٔٸ .ل ْٚٛع َٔ ا٫هتكلا٤ع٢ً ايتـبټ عاقب١ ا٭َٛك. ؾٗٞ ؼحٸلى  ٚايٓعل ٖقا  يه

ٍٸ ٞٸع٢ً ا٫هتكلا٤ اي ا٫هتكلا٤ ٫ ٜـ ١. تاكىٝٸٚثبٛت َؿّٗٛ َِٚـام ايوٓٔ اي ،تاكى

ٕٸ بٓا٤ٶٚ ٖقٙ اٯٜات ٫ ؼٌُ ؿ٫ي١ تطابك١ٝ أٚ ت١ُٝٓٔ أٚ ايتنا١َٝ ع٢ً ثبٛت  ع٢ً فيو ؾإ

ٞٸايطابع امل ٞٸ ؿَٗٛ ٢ ٚلٕ ٖقا املؿّٗٛ ٫ ميهٔ اهتٓتاد٘ ستٸ .١تاكىٝٸيًوٓٔ اي ٚاملِـاق

ّٕ  ػاكز عٔ َع٢ٓ اٯٜات.  َٔ ؿ٫ي١ ايًؿغ ع٢ً ٫م
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ٝٸلكغِ   ،يف ا٭كض ٚائٛابط َٔ َٛٓٛع ايورل١ اهتٓتاز بعض ايكٛاْني َهاْ

ّٸ ٌَٚاٖـ٠ عاقب١ املآني، ٜبك٢  ٟ ؿ٫ي١ ع٢ً لثبات قإْٛ أٖقٙ اٯٜات مبٓأ٣ عٔ ْ

 ١ ٚايتطبٝل. ٓعلٜٸ٫ هُٝا يف لطاك املنز بني اي١ٚ، تاكىٝٸايوٓٔ اي

ٕٸوتأهٝٚ   ;مجٝع ا٫هتـ٫٫ت اييت هاقٗا ايوٝـ ايٌٗٝـ ّا ع٢ً َا ٢َٔ ؾإ

بًشاظ ايـ٫٫ت  ،باط١ًْ ،ع١ ع يف احملاٚك ايج٬ث١ تاكىٝٸإْٛ ايوٓٔ ايبػلض لثبات ق

سٝح ٫  ;١ ايِْٓٛ ٚظٗٛكٖاعٚطبٝ ،١ؿَٗٛٝٸ١ ٚامليتناَٝٸٚنقيو ايـ٫ي١ ا٫ ،ايج٬خ

ـٸعًُٝٸ١ َٚٓطكٝٸتٛدـ ع٬ق١  لٕ  :ٚنُا فنلْا عع بعباك٠ أػل٣ ٚ .ت٘عاٙ ٚأؿٓي١ بني َ

ـٻ ِٸعٖٞ أ لْٸُا١ مجٝع ا٭ؿٓي  ع٢. َٔ امل

 

ّٝب ـ خصا٥ص ايطٓٔ اي   ــــــ ١ يف ايكسإٓ ايهسِٜتازخي

م ايٝ٘ ايوٝـ ايٌٗٝـ يف َعلض سـٜج٘ عٔ ايؿًوؿ١ املبشح ايجاْٞ ايقٟ تطلٻ

 .١تاكىٝٸ١ يًتاكٜؽ يف ايكلإٓ ٖٛ َٛٓٛع ػِا٥ّ ايوٓٔ ٚايكٛاْني ايٓعلٜٸاي

 ٖٞ:  ،ّ يف ث٬خ ػِا٥ّٜٚتًؼٻ

 

ّّـ املفّٗٛ اي1 ّٝيًطٓٔ اي عا  ــــــ ١ يف ايكسإٓ ايهسِٜ )االٍطساد(تازخي

١ يف ايكلإٓ ٖٞ تاكىٝٸاملٝن٠ ا٭ٚى اييت ٜقنلٖا ايوٝـ ايٌٗٝـ يُٓافز ايوٓٔ اي

ٕٸ .١تاكىٝٸٚا٫هتُلاك١ٜ اي ،ُؿ١ ايٌُٛي١ٝ ٚايعُّٛ ١ يف تاكىٝٸايوٓٔ اي سٝح ٜعتكـ بأ

َٸٖٞ تورل ٚؾل قٛاْني  الْٸُى ع٢ً أهاي ايِـف، ٚايكلإٓ ايهلِٜ مل ت٪هٻ ١ عا

َٸشلا طابعّا  ٕٸل١ٝ، ٚٚٓٛابط نًٓ  ٚطابعٗا ا٫هتُلاكٟ.  ،١عًُٝٸطبٝعتٗا ايلى  ّا ٜؿٔٞعا

١، كلآْٝٸَٔ اٯٜات اي ع٢ً ٖقا املٛٓٛع مج١ًْ ِـكٚدا٤ يف اهتـ٫ٍ ايوٝـ اي

 : َٓٗا

ٌٴ ﴿قاٍ تعاى:  ٔٵ َقبٵ َٹ ٛٵا  ٔٳ ػٳًَ ٘ٹ ؾٹٞ اٖيقٹٜ ٓٻ١َ ايًٖ ـٹ٬ّٜهٴ ٘ٹ تٳبٵ ـٳ يٹوٴٓٻ١ٹ ايًٖ ٔٵ تٳذٹ  ﴾...ٚٳَي

 (. 62)ا٭سناب: 

٬ّٜٔٛ﴿قاٍ تعاى:  ٓٳا تٳشٵ ٓٻتٹ ـٴ يٹوٴ ٚٳ٫َ تٳذٹ ٓٳا  ٔٵ كٴهٴًٹ َٹ ٓٳا َقبٵًََو  ـٵ َأكٵهٳًِ ٔٵ َق َٳ ٓٻ١َ   ﴾...هٴ

 (. 77)اٱهلا٤: 
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٘ٹ﴿قاٍ تعاى:  ُٳاتٹ ايًٖ ٍٳ يٹَهًٹ ِّ َٴبٳ  . (34)ا٭ْعاّ:  ﴾ٚٳ٫َ 

أ٣ يف ٖقٙ ايِْٓٛ ايٌلٜؿ١ ؿ٫ي١ ع٢ً ُؿ١ ايٌُٛي١ٝ يف ايوٓٔ ٚقـ ك

 ١. تاكىٝٸّا ع٢ً طبٝع١ ايكٛاْني ٚايٓٛاَٝى ايعًُٝٸتٔؿٞ طابعّا  اْٗٸأٚ ،١تاكىٝٸاي
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٬ٜسغ ع٢ً اهتـ٫ٍ ايوٝـ ايٌٗٝـ بٗقٙ اٯٜات ايٌلٜؿ١ يف لثبات ُؿ١ 

 ١ َا ًٜٞ: تاكىٝٸايٌُٛي١ٝ يًوٓٔ اي

ٚٸ ٝٸ: تؿٝـ ٖقٙ ايِْٓٛ اي٫ّأ ١ بـ٫يتٗا ٚظٗٛكٖا عـّ ايتبـٌٜ ٚايتشٌٜٛ يف كلآْ

ٌٸ ١ ٚيف نًُات اهلل ع عنٸشلٝٸايوٓٔ اٱ ّٷ .ع ٚد ّا اهتٓتاز ثبٛت َٓطكٝٸ٘ ٫ ميهٔ أْٸ َٚعًٛ

 ١ َٔ ٖقا املٛٓٛع بايقات. تاكىٝٸُؿ١ ايٌُٛي١ٝ يًوٓٔ اي

١ ثبٛت ُؿ١ ايٌُٛي١ٝ شلٝٸايتشٌٜٛ ٚايتبـٌٜ يف ايو١ٓ اٱ: يٝى َع٢ٓ اهتشاي١ ثاّْٝا

ٌٸ ٭ٕ عـّ ايتبـٌٜ يف ه١ٓ ايباكٟ ع عنٸ ;١تاكىٝٸيًكٛاْني اي أزل٢ ٚأع٢ً َٔ  ع ٖٛ أَلٷ ٚد

ٛٸتاكىٝٸَوأي١ ايوٓٔ اي ٞٸ١ اهتًناّ شلا. ثِ يٝى مثٸ١ ٚؼ ١ بني ٚؿ٫ي١ ايتناَٝٸ َٓطك

 ا٭َلٜٔ. 

١ َٛٓٛع اٯٜات املقنٛك٠ ٚبني ١ بني ْٛعٝٸ١ أٚ ايتناَٝٸَٓطكٝٸ: ٫ تٛدـ ١ًُ ثايجّا

اؿهِ بٌُٛي١ٝ لى  نٞ ٜقٖب ايوٝـ ايٌٗٝـ ;يٝٗالَٛٓٛع ُؿ١ ايٌُٛي١ٝ املٌاك 

 ١. شلٝٸٓلٚك٠ عـّ ايتبـٌٜ يف ايوٓٔ اٱلى  ١ اهتٓاؿّاتاكىٝٸايوٓٔ اي

ـٸكابعّا ٍٸ١ تاكىٝٸؿ١ ايٌُٛي١ٝ يف ايوٓٔ ايُعٞ ايوٝـ ايٌٗٝـ إٔ : ٜ ع٢ً  تـ

ٞٸايطابع اي بني  ١املؿذلٓ ايع٬ق١٘ مل ٜؿِض يٓا عٔ طبٝع١ يف ٖقٙ ايوٓٔ، يهٓٸ عًُ

يٝوت ُؿ١ ايٌُٛي١ٝ ٖٞ َـيٍٛ  :بعباك٠ أػل٣ٚ .١ٓطكٝٸٖقٜٔ ا٭َلٜٔ َٔ ايٓاس١ٝ امل

ٞٸاٯٜات بايتطابل ٚاملٓطٛم، نٞ ٜٓتر عٓ٘ ايطابع اي  . عًُ

ٕٸ : ِٜلٸػاَوّا ١ ٖٛ طابع تاكىٝٸٖق ايكٛاْني ايطابع  ايوٝـ ايٌٗٝـ ع٢ً أ

ٞٸ ٓؽ ه١ ٖٞ َٔ عًُٝٸٕ طبٝع١ هٓٔ ايتاكٜؽ ايأؾٌٗ  .ؿٕٚ إٔ ٜقنل ْٛع ٖقا ايعًِ ،عًُ

 ١؟ ؿًوؿٝٸ١ أٚ ايٓطكٝٸايعًّٛ ايتذلٜب١ٝ أّ ايعًّٛ امل

ٕٸٚ ٍٸ بٓا٤ٶ عًٝ٘ ؾإ ٝٸ ظٗٛك ٖقٙ اٯٜات ٚؿ٫٫تٗا ٫ تـ ١ يًوٓٔ ع٢ً ُؿ١ ايٌُٛي
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١ عٔ تاكىٝٸٚنإ ٜٓبػٞ يًوٝـ ايٌٗٝـ إٔ ٜجبت ُؿ١ ايٌُٛي١ٝ يًوٓٔ اي .١تاكىٝٸاي

ّٸ ١ يًؿَٗٛٝٸطلٜل ايـ٫٫ت ا٫يتنا١َٝ ٚامل ٞٸايٓ  َطًكّا. ليٝ٘م ٖٚقا َا مل ٜتطلٻ .كلآْ

  

ّٝـ ايطٓٔ اي2   ــــــ ا١١ْٝ يف ايكسإٓ ٚمستٗا ايسّبتازخي

١ ٗؾُٔ ٚد .ا١١ْٝ ٖٞ زلتٗا ايلبٸتاكىٝٸاملٝن٠ ايجا١ْٝ املوتكا٠ َٔ سكٝك١ ايوٓٔ اي

ٌٸ ١ًِ مب١٦ٌٝ ايباكٟ ع عنٸ١ َٚتٸلشلٝٸٖقٙ ايوٓٔ بِؿ١ تتُتع ْعل ايكلإٓ  ٖٚٞ  ،ع ٚد

ٕٸ ٣كأقـ ٚ .١شلٝٸقإْٛ َٔ ايكٛاْني اٱ ١ ٖٞ ؿيٌٝ شلٝٸُؿ١ هٓٔ ايتاكٜؽ اٱ ايوٝـ ايٌٗٝـ أ

ٕٸ ;ؾٝٗا ع٢ً ٚدٛؿ ايطابع ايػٝيبٸ اهلل مياكي قـكت٘ َٔ ػ٬ٍ ٖقٙ ايوٓٔ اييت ٫  ٭

 عٔ اٱكاؿ٠ ٚاؿه١ُ ايلبا١ْٝ.  ل أبـّا، ؾٗٞ تعبرلٷتتػٝٻ

١ ٖٛ ْوب١ اؿاؿث١ تاكىٝٸٓؿا٤ ايِؿ١ ايلبا١ْٝ ع٢ً ايوٓٔ ايليٝى َع٢ٓ  ،ْعِ

ِٸلى  ١ ْؿوٗاتاكىٝٸاي عٔ عنٍ اؿاؿث١  اهلل َع قطع اي١ًِ عٔ بك١ٝ اؿٛاؿخ، عٝح ٜت

ٞٸقٗا ايهٝا ١ ٚكبط أٚد٘ تاكىٝٸ١ ايٚكبطٗا بايوُا٤، بٌ ٖٛ مبع٢ٓ كبط ايوٓٸ ،طبٝع

ٌٸ ع ايع٬قات ٚا٫كتباطات ب٘ ، ٖٚٛ هلٟ سهُ٘ يف ايوٓٔ عدل ْاؾق٠ ايعًٌ ع عنٸ ٚد

تباكى ع ١ًِ باهلل عًٝ٘ ؾإٕ قٛاْني ايطبٝع١ ٚقٛاْني ايتاكٜؽ َتٸ بٓا٤ٶٚ .١طبٝعٝٸٚايعٛاٌَ اي

 .١، ٚعٔ ايطلٜل فات٘ ٜولٟ سهُ٘ ؾٝٗاطبٝعٝٸايعٛاٌَ ٚا٭هى ايٚتعاى ع عٔ طلٜل 

١ ٖٛ أْٗا شلٝٸبعباك٠ أػل٣: يٝى َع٢ٓ ايكٍٛ بإٔ هٓٔ ايتاكٜؽ غرل ػاكد١ عٔ ايكـك٠ اٱٚ

ِٸ  . ١شلٝٸؿٕٚ عٛاٌَ ٚٚاهط١، ٚامِاك فيو بايكـك٠ اٱ تت

ٕٸ عٔ َؿّٗٛ  ّا يف َعلض سـٜج٘قلآْٝٸِّْا  ؿٵايوٝـ ايٌٗٝـ مل ٜٛٔك ٜقنل أ

ايـ٫ي١ املطًٛب١  ٜ٘ٚوتٓتر َٓ ،ـ عًُٝ٘نٞ ٜعت ;١تاكىٝٸا١ْٝ يف ايوٓٔ ايايِؿ١ ايلبٸ

ـٻ ٕٸع٢ً امل ٝٸ ايكلإٓ ماػلٷ ع٢، ٚفيو ع٢ً ايلغِ َٔ أ ١ مبٛٓٛع ايكـك٠ باٯٜات املعٓ

 ١ َٚـٜاتٗا. شلٝٸاٱ

 

ّٝـ دٚز إزاد٠ اإلْطإ يف ايطٓٔ اي3   ــــــ ١تازخي

١ ٖٞ اٱكاؿ٠ ٚا٫ػتٝاك تاكىٝٸاييت تهٌـ عٓٗا ايوٓٔ اي اؿكٝك١ ايجايج١

ٛٸٚامل٪ثِّ ،١ٜ يـ٣ اٱْوإٚاؿلٸ ؾكـ كأ٣ ايوٝـ  .٫ت ٚظٛاٖل ايتاكٜؽل٠ ع٢ً فل٣ ؼ
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ٕٸ ٕ ايِٖٛ بٛدٛؿ ل :١. ٚقاٍتاكىٝٸكاؿت٘ ٫ تتعاكض َع ايوٓٔ ايلاٱْوإ ٚ لٸ١ٜس ايٌٗٝـ أ

١ سل١ٜ اٱْوإ ٚلكاؿت٘ ٖٛ َٔ ايكٔاٜا اييت ْعلٜٸ١ ٚتاكىٝٸ١ ايو١ٓ ايْعلٜٸايتٓاقض بني 

ٕٸؾأٖن، يٝٗا ايكلإٓليؿت  ٖٛ اٱْوإ  لْٸُااحملٛك يف توًوٌ ا٭عـاؿ ٚايكٔاٜا  ـ ع٢ً أ

ٕٸ .ْؿو٘ ٜت٘ ٚاػتٝاكٙ ٌ سلٸ١ يٲْوإ متجِّلهابٝٸٖٓاى َٛاقـ  ٚٚؾكّا يِْٓٛ ايكلإٓ ؾإ

ٚتوتتبع َع٫ًٛتٗا  ،١تاكىٝٸٔ ايٖٚقٙ املٛاقـ توتتبع ُٓٔ ع٬قات ايوٓ .ٚتُُِٝ٘

 . املٓاهب١

َٸ  ا اٯٜات اييت ٜٛكؿٖا ايٌٗٝـ ايِـك يف ٖقا ايِـؿ ؾٗٞ: أ

ِٵ﴿قاٍ تعاى:  ٔٗ َٳا بٹَأُْؿوٹ ِّلٴٚا  ّٕ سٳتٻ٢ ٜٴػٳ ٛٵ َٳا بٹَك ِّلٴ  ٘ٳ ٫َ ٜٴػٳ ٕٻ ايًٖ  (. 11)ايلعـ:  ﴾ٔل

َٴٛا عٳ٢ًَ َيٕٵ ٚٳَأ﴿قاٍ تعاى:  ـٳقّاٛٵ اهٵتٳَكا َٳا٤ٶ َغ ِٵ  ٖٴ ٓٳا ٝٵ ٔٸ:  ﴾ايٖطٔلَٜك١ٹ َ٭هٵَك  (. 16)اؾ

ٕٸ ٍٸ ٚسوب ك١ٜ٩ ايوٝـ ايٌٗٝـ ؾإ ٜت٘ كاؿ٠ اٱْوإ ٚسلٸلع٢ً  ٖقٙ ايِْٓٛ تـ

 ١. تاكىٝٸيف ايوٓٔ اي

 

  ــــــ ١ْكدّٜ ٚقف١ٌ

 .١تاكىٝٸكاؿ٠ اٱْوإ يف ايكٛاْني ايل١ ع٢ً ؿٚك ٫ ميهٔ اهتٓباط ؿ٫ي١ تطابكٝٸ

يهٔ ٖقا املٛٓٛع ٫ ع٬ق١ ي٘  .١ٜ ا٫ػتٝاك يـ٣ اٱْوإَؿاؿ اٯ١ٜ َٚـيٛشلا سلٸ ،ْعِ

بعباك٠ أػل٣: لٕ ٚ .ؾٗٛ ٫ ٜجبت ٖقا ا٭َل ؼـٜـّا ،١تاكىٝٸ١ٜ اٱْوإ يف ايوٓٔ ايعلٸ

ٞٸ ؾات٘، ل٫ٓيف تِلٸ اٱْوإ سلٌّ ٚظٗٛكٖا ٫ ٜٛسٞ بجبٛت  إٔ َـيٍٛ ٖقٙ اٯٜات ايتطابك

 ١. تاكىٝٸاٱْوإ ٚلكاؿت٘ يف ايوٓٔ اي١ٜ سلٸ

 

ّٝج ـ صٝغ ايطٓٔ اي   ــــــ ١ يف ايكسإٓتازخي

ٕٸ ١ يف ايكلإٓ ايهلِٜ ناْت قـ تاكىٝٸُٝؼ ايوٓٔ اي ٚؾكّا يًوٝـ ايٌٗٝـ ؾإ

١ ١ ايؿعًٝٸ١(، )ًهٌ ايكٔٝٸ١ ايٌلطٝٸتبًٛكت يف ث٬خ ُٝؼ ٖٞ: )ًهٌ ايكٔٝٸ

ٞٸذاٙ ع٢ً ُٛك٠ اتٸ ١ املِاغ١تاكىٝٸايٓادن٠(، )ايوٓٔ اي  .(طبٝع

 ٚليٝو بعض ايتؿٌِٝ يف فيو: 
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ّٝـ ايطٓٔ اي1 ّٝتازخي ١ّٝ يف غهٌ ايكض   ــــــ ١١ ايػسط

١ يف ايكلإٓ ايهلِٜ ٖٞ عباك٠ عٔ: ُٛك٠ تاكىٝٸايطبٝع١ ا٭ٚى يٌهٌ ايوٓٔ اي

ًلط١ٝ ١ يف ق١ٝٔ تاكىٝٸٌ ايو١ٓ اييف ٖقا ايٌهٌ تتُجٻ .١ أٚ املٌلٚط١١ ايٌلطٝٸايكٔٝٸ

١ بني ايٌلط ٛٓٛعٝٸـ ع٢ً ايع٬ق١ املٚت٪ٚن ،١تاكىٝٸتلبط بني ساؿثتني ع٢ً ايواس١ اي

 ١. تاكىٝٸ١ ايل ايوٓٸْٚتٝذت٘ ؼٗك ،ل اؾنا٤ل ايٌلط ؼٖك٘ َت٢ َا ؼٖكْٸأٚاؾنا٤، ٚ

ٕٸ ١، كلآْٝٸٖقٙ ايِٝاغ١ َٛدٛؿ٠ بهجل٠ يف ايِْٓٛ اي ٜل٣ ايوٝـ ايٌٗٝـ أ

ٕٸ ٚع٢ً كتًـ ايواسات ، ١ تنػل بٗا أّٜٔا١ ٚايهْٛٝٸطبٝعٝٸٚايوٓٔ ايايكٛاْني  نُا أ

ّٸ ا٭ػل٣. ؾكإْٛ ايكلإٓ ٜ ١ تاكىٝٸ١ بني اؿٛاؿخ ايع٢ً ٓلٚك٠ ٚدٛؿ ع٬ق١ ًلطٝٸٓ

 . يف َععِ ا٭سٝإ

ٝٸلّا يف ايِْٓٛ ايٚقـ كأ٣ ايٌٗٝـ ايِـك َع٢ٓ ايٌلط ٖقا َتٛٚؾ  ١ ايتاي١ٝ: كلآْ

ٕٻ ﴿قاٍ تعاى:  ِٵٔل ٔٗ َٳا بٹَأُْؿوٹ ِّلٴٚا  ّٕ سٳتٻ٢ ٜٴػٳ ٛٵ َٳا بٹَك ِّلٴ  ٘ٳ ٫َ ٜٴػٳ  (. 11)ايلعـ:  ﴾ايًٖ

ـٳقّاَيٕٵ ٚٳَأ﴿قاٍ تعاى:  َٳا٤ٶ َغ ِٵ  ٖٴ ٓٳا ٝٵ َٴٛا عٳ٢ًَ ايٖطٔلَٜك١ٹ َ٭هٵَك ٔٸ:  ﴾ٛٵ اهٵتٳَكا  (. 16)اؾ

ايٌلط١ٝ ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً ٚدٛؿ ايك١ٝٔ لى  عدل ٖاتني اٯٜتني ْؿق ايوٝـ ايٌٗٝـ

 . ١ بًوإ ايك١ٝٔ ايٌلط١ٝتاكىٝٸٌ ايوٓٔ اي١، ؾلاغ وًٚتاكىٝٸيف ايوٓٔ اي

 

  ــــــ ١ْكدّٜ ٚقف١ٌ

 ق ع٢ً ٖقا ا٫هتـ٫ٍ مبا ًٜٞ: ٜ٪اػٳ

ٚٸ ٕٸ٫ّ: أ ٞٸع٢ً َوأي١ ايتػٝرل اي ١شلقٙ ايِْٓٛ ايٌلٜؿ١ ؿ٫ي١ تطابكٝ ل َٚا  ،قات

ٛټ ٝٸ .ٍ ع٢ً َوت٣ٛ اجملتُعٜتبع٘ َٔ ؼ ٓت ٖقٙ ايك١ٝٔ ع٢ً ًهٌ ايك١ٝٔ ٚقـ ب

 ايٌلط١ٝ يف ُٛك٠ ايٌلط ٚاؾنا٤. ٫ٚ وتٌُ َؿاؿ ايِْٓٛ أَلّا أبعـ َٔ فيو. 

١ يف ُٛك٠ ايك١ٝٔ ايٌلط١ٝ ٖٛ ؾلع يجبٛت تاكىٝٸ١ اي: لٕ اهتعلاض ايوٓٸثاّْٝا

وٓٔ ٚنُا أًلْا هابكّا ؾإٕ ٖقٙ اٯٜات ٫ تجبت َٛٓٛع اي .١ فاتٗاتاكىٝٸايو١ٓ اي

١ قـ ٚكؿت ع٢ً ١٦ٖٝ لٕ ٖقٙ ايوٓٸ :نٞ ٜكاٍ ،َٔ سٝح ؿ٫يتٗا ايتطابك١ٝ ،١تاكىٝٸاي

 ١. ١ ايٌلطٝٸايكٔٝٸ

ِټثايجّا:  ِّا باهتـ٫ي٘ ع٢ً ايك١ٝٔ ايٌلط١ٝ يف يكـ ػلز ايوٝـ ايٌٗٝـ ؽ
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ٌٸ ٕٸ ;١(تاكىٝٸ١ ايِ ايوٓٸهٖٚٛ َٛٓٛع )س ،ايبشح اٯٜات عٔ ق قٌ ايبشح ؾٝٗا  ٭

٢ َٔ ػ٬ي٘ لثبات ايِٝػ١ ايٌلط١ٝ يًو١ٓ نٞ ٜتوٓٸ ،١تاكىٝٸيٝى ٖٛ ايكٛاْني اي

 ١. تاكىٝٸاي

ٕٸٚ ؿ٫ي١ اٯٜات املقنٛك٠ ع ؿ٫ي١ تطابك١ٝ أٚ ت١ُٝٓٔ أٚ يف  تأهٝوّا عًٝ٘ ؾإ

١ يٝى با٭َل اجملـٟ نجرلّا، تاكىٝٸظٗٛكٖا ع ع٢ً لثبات ايِٝػ١ ايٌلط١ٝ يًو١ٓ اي

ٕٸٚستٸ ٔ يٓا ايع٬ق١ ايوٝـ ايٌٗٝـ مل ٜبِّ ٢ يف ساي١ ا٫عتُاؿ ع٢ً ايـ٫ي١ ا٫يتنا١َٝ ؾإ

 ١ بني ٖقٙ اٯٜات ُٚٝػ١ هٓٔ ايتاكٜؽ ايٌلط١ٝ. ٓطكٝٸامل

 

ّٝـ ايطٓٔ اي2   ــــــ ١ يف غهٌ ايكض١ٝ ايٓاجص٠تازخي

ايكلإٓ ١ يف تاكىٝٸك١ ٖٞ ايٌهٌ ايجاْٞ يًوٓٔ ايُٝػ١ ايك١ٝٔ ايٓادن٠ ٚاملتشٚك

ٞٸل ايمبع٢ٓ ايتشٗك ،١ٖٚٞ ق١ٝٔ قطعٝٸ .ايهلِٜ ٟٸ .عًُ اػتٝاك  ٚيٝى يٲْوإ ؾٝٗا أ

ٕٸ ;ّٜٔاأٌ ؾٝٗا ِٜ، بٌ ٫ ميهٔ ايتعـٚؼٗه ٛٻ ٭ ٕ يف ٖقا ايٓٛع َٔ ايكٔاٜا ٜته

ل يف لطاك ا٭َل ايكطعٞ َٔ سٝح اينَإ ١ تتشٖك١. ؾايكٔاٜا ايكطعٝٸُٝػ١ ْادن٠ ٚقطعٝٸ

٘ باٱَهإ ملى ايكٔاٜا ايٓادن٠ ع٢ً ُعٝـ ايوٓٔ ايوٝـ ايٌٗٝـ أْٸ ٜٚل٣ .ٚاملهإ

ٝٸ١ يف بعض اٯٜات ايتاكىٝٸاي  . ١كلآْ

 

  ــــــ ١ْكدّٜ ٚقف١ٌ

امل٬سغ ع٢ً ايوٝـ ايٌٗٝـ يف ٖقا ايِـؿ ٖٛ عـّ اهتٌٗاؿٙ بآ١ٜ فات ؿ٫ي١ 

ؿ انتؿ٢ مبذلٸلْٸُا ١ يف ُٝػ١ ايكٔاٜا ايٓادن٠، ٚتاكىٝٸ١ ع٢ً ٚدٛؿ ايو١ٓ ايتطابكٝٸ

ـٻ  ع٢. طلغ امل

 

ّٞـ االجتاٙ اي3 ّٝيف ايطٓٔ اي طبٝع   ــــــ ١ يف ايكسإٓتازخي

ـٸ ١ يف ايكلإٓ ايهلِٜ ٖٞ ُٝاغ١ تاكىٝٸ١َ ملٛٓٛع ايوٓٔ ايايِٛك٠ ايجايج١ املك

ٞٸذاٙ اي١ ع٢ً ًان١ً ا٫تٸتاكىٝٸايوٓٔ اي ٚنإ َٔ مج١ً  .ُٓٔ سلن١ ايتاكٜؽ طبٝع

ٗٳ ٘ٹ ﴿ـ بٗا يف ٖقا ايِـؿ قٛي٘ تعاى: اٯٜات املوتٌ ٔٔ سٳٓٹٝؿّا ؾٹِطلٳ٠َ ايًٖ ِـّٜ ٗٳَو يٹً ٚٳدٵ ِٵ  َؾَأقٹ
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ٔٻ َأِنجٳلٳ ايٓٻأي ٫َ  ٚٳَيهٹ ِٴ  ِّ ٔٴ اِيَك ِـّٜ ٘ٹ فٳيٹَو اي ٌٳ يٹؼٳًِٔل ايًٖ ـٹٜ ٗٳا ٫َ تٳبٵ ٝٵ اٖيتٹٞ َؾَطلٳ ايٓٻايٳ عٳًَ

ٕٳ ُٴٛ  (. 30ّٚ: )ايل ﴾ٜٳعٵًَ

 

  ــــــ ١ْكدّٜ ٚقف١ٌ

ذاٙ ١ ايوٝـ ايٌٗٝـ ع٢ً ُٝػ١ ا٫تٸا٫هتـ٫ٍ باٯ١ٜ املقنٛك٠ ٖٛ أسـ أؿٓي

ٞٸاي  .١ يف ايكلإٓ ايهلِٜتاكىٝٸؿلن١ ايوٓٔ اي طبٝع

ٕٸ ل٫ٓ  ق باٱًها٫ت ايتاي١ٝ: ٖقا ا٫هتـ٫ٍ ٜ٪اػٳ أ

ٚٸ ٫ِّّ: أ ٞٸايذاٙ ّ تعلٜؿّا ٚآشّا ملؿّٗٛ ا٫تٸمل ٜك ١، ا٭َل تاكىٝٸيف ايوٓٔ اي طبٝع

 ى يبوّا يف ؾِٗ املٛٓٛع ٚتعلٜـ املؿّٗٛ. ذلايقٟ ٜ

ّٸ ٜثاّْٝا:  ِٸٓ ٗا ع٢ً َوأي١ ايـٜٔ اؿٓٝـ ٚايؿطل٠ َؿاؿ اٯ١ٜ ايتطابكٞ ٚظٗٛك ْ

ٌٸ عنٸع ١ ٚعـّ ايتبـٌٜ يف ػًل اهلل شلٝٸاٱ ٍٸ ٚد  ،١تاكىٝٸ١ اياٯ١ٜ ع٢ً لثبات ايوٓٸ ع، ٫ٚ تـ

ٞٸذاٙ ايَٚٔ ثِ لثبات ُٝاغ١ ا٫تٸ ٕٸ ;شلا طبٝع ٞٸايه٬ّ عٔ ا٫ػاٙ اي لف ل يًو١ٓ  طبٝع

١ ٗا ٫ ؼٌُ ؿ٫ي١ تطابكٝٸْٸأػ٬ٍ اٯ١ٜ، ٚاؿاٍ  ١ٔ فاتٗا ١َ ٜوتًنّ ثبٛت ايوٓٸتاكىٝٸاي

 ١. تاكىٝٸع٢ً ثبٛت ايو١ٓ اي

ٞٸذاٙ ايلثبات ا٫تٸلى  م ايوٝـ ايٌٗٝـمل ٜتطلٻثايجّا:  ١ َٔ تاكىٝٸيًو١ٓ اي طبٝع

ِّػ٬ٍ ا٫هتـ٫ٍ مبؿّٗٛ اٯ١ٜ ٚؿ٫يتٗا ا٫يتناَٝٸ ٢ َٔ ػ٬ٍ ّ تٛٓٝشّا ستٸ١، بٌ مل ٜك

ٞٸاي٬مّ اـ  . اكد

 

  ــــــ ْتا٥ج ايبخح

 ١ يف ايكلإٓ( ْٚكـٖا ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: تاكىٝٸ١ )ايوٓٔ ايْعلٜٸض عٔ ؿكاه١ متؼٻ

ٕٸ1 ١ ٖٛ عـّ تكـِٜ تعلٜـ ٓعلٜٸع٢ً َُٕٔٛ اي ًها٫ت ايٛاكؿ٠أبلم اٱ ع ل

ٞٸٚآض ملع٢ٓ ايكإْٛ اي ـٸ .ؾًِ ٜقنل ايٌٗٝـ ايِـك تعلٜؿّا يقيو .تاكى  ،١ؾلٓٝٸٙ ؾع

 ١. تاكىٝٸ١ ايْٛع اؿهِ ايٓاؾق يف ايوٓٸلى  ٢ستٸ لٵٌٹٚمل ٜٴ

 اتؾلٓٝٸ١ ع ٓطكٝٸ١ امل١ يف ايكلإٓ ع بًشاظ ا٭ؿٓيتاكىٝٸ١ ايوٓٔ ايْعلٜٸع أَاّ 2

١ يف شلٝٸٖٛ ٜل٣ إٔ مجٝع ا٭سهاّ اٱ :ْتا٥ر قطع١ٝ. ؾُج٬ّ ـاهتٓبط َٓٗا ايوٝـ ايٌٗٝ
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ٕٸتاكىٝٸ١ َٓطبك١ متاَّا ع٢ً ايوٓٔ ايشلٝٸ١ اٱايكلإٓ سٍٛ ايوٓٸ ١ تاكىٝٸايوٓٔ اي ١، ٚأ

ٌٷ م ايوٝـ مل ٜتطلٻ :بعباك٠ أػل٣ٚ .ع٢ً هلٜإ سهِ ايتاكٜؽ ايٛاكؿ٠ يف ايكلإٓ ٖٞ ؿيٝ

ـٸتاكىٝٸ١ ٚايوٓٔ ايشلٝٸ١ بني ايوٓٔ اٱٓطكٝٸبٝإ ايع٬ق١ امللى  ايٌٗٝـ مجٝعٗا  ١، ؾٝع

فيو ػ٬ٍ ؼًٌٝ اٯٜات لى  َذلاؿؾّا ٌَٚابّٗا يًبعض اٯػل. ٚقـ ٚكؿت اٱًاك٠

ٗٳ  ٘. ـ بٗا يف قًٓاملوتٌ

ـٸع ١ يف ايكلإٓ تاكىٝٸ١ ايوٓٔ ايْعلٜٸع ع ٫ تتُتٻ3 عٞ لثبات سان١ُٝ ٚاييت ت

ٞٸاكٜؽ َٔ ٚد١ٗ ْعل ايكلإٓ ع بايٓول املايت َٔ سٝح طلٜل  ،ِٚا٭هًٛب املٓٓع ٓطك

ُٸ  ١ ٚظٗٛكٖا. كلآْٝٸٔ َٚؿاؿ ايِْٓٛ ايا٫هتـ٫ٍ بايـ٫ي١ ايتطابك١ٝ ٚايتٔ

ٕٸ4 ١ ايوٓٔ ْعلٜٸَععِ اٯٜات اييت ٜٛكؿٖا ايٌٗٝـ ايِـك يف ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً  ع ل

ٌٸ ايٛاقع ػاكد١١ّ ٚسان١ُٝ ايتاكٜؽ ناْت يف تاكىٝٸاي ٚؽِّ  ،ايبشح عٔ ق

 ؾٝٗا َٛٓع اـ٬ف.  ٚمل ٜلاعٳ ،املٛٓٛع املطلٚم

5ِّ ع٢ً  ،ٚيٛ بايـ٫ي١ ا٫يتنا١َٝ َٔ َؿاؿ اٯٜات ،ّ ايوٝـ ايٌٗٝـ ؿي٬ّٝع مل ٜك

 ت٘. قٛكٜٸثبات سان١ُٝ ايتاكٜؽ ٚل١ يف َٓطكٝٸقٝاّ ع٬ق١ 

١ بني ايـيٌٝ ـ ٖٛ اْعـاّ ايوٓؼٝٸًهاٍ ا٭بلم يف اهتـ٫٫ت ايوٝـ ايٌٗٝع اٱ6

ـٻ ِٸٚناْت َععِ أؿٓي .ع٢ٚامل ـٻ ت٘ ع٢ً لثبات سان١ُٝ ايتاكٜؽ يف ايكلإٓ أع  ع٢. َٔ امل

ٕٸ يػا٤ ق١ُٝ ايكٛاْني يف ايعٛاٖل لَا ٚكؿ يف ٖقٙ ايٓتا٥ر يٝى ٖٛ مبع٢ٓ  عًُّا أ

ٕٸتاكىٝٸاي ٗٳ ١ يف ايكلإٓ، بٌ ل ع٢ً ٖقا املع٢ٓ ـ بٗا ٫ متًو ؿ٫ي١ اٯٜات املوتٌ

 ١ ايتاكٜؽ(. )سانُٝٸ

ّٸٚقـ ٜهٕٛ َٔ املُهٔ لثبات سان١ُٝ ايتاكٜؽ يف لطاك   ،ٚيف املِاؿٜل ،عا

َٔ ػ٬ٍ  ،ُٚٝػٗا يف ايكلإٓ ،١تاكىٝٸ١ يًوٓٔ ايعًُٝٸٚنقيو لثبات اـِا٥ّ اي

ٔٵ ايـكاه١ ٚايبشح املعُل لى  ٜبك٢ املٛٓٛع عاد١ٺ ايـ٫ي١ ا٫يتنا١َٝ يٰٜات، يه

ٕٸكلآْٝٸملُٓٗر يًِْٓٛ ايٚا َا فنلْاٙ يف ٖقا املكاٍ ٖٛ عـّ ثبٛت سان١ُٝ  ١. ٚل

 يًٌٗٝـ ايوٝـ قُـ باقل ايِـك. (،١تاكىٝٸ١ ايوٓٔ ايْعلٜٸ)ايتاكٜؽ ع٢ً أهاي 

 



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

الهىامش
                                                      

1 substantive or speculative philosophy of history. 

2 Analyticalor critical phiosophy of history. 

اريگن

 
5  object. 

6  methodology. 

7  teleology. 

8  epistemologic. 

9  typololgy. 

رائيگوا

 
 اريگن

 رائيگ

 

 

 

 

 
 

 



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ّٟباقس ذلُد ايػٗٝد   ايصدز زا٥د املػسٚع ايٛحدٚ
 

 محمذ صادق مسينانيد. 

 اقمحمذ عثذ الرّزترجمح: 

 

  ــــــ تٛط١ٌ٦

ٞٸنإ شلذُات ايػلب ع٢ً ايعامل اٱ اْعهاهات عـٜـ٠، ؾاْدل٣  ه٬َ

ـٸاملؿٚه َٸلٕٚ ٚايعًُا٤ ملٛاد١ٗ ٖقٙ ايتش ؾـعٛا  ،١(ه٬َٝٸ١ اٱٜات عدل ٌَلٚع )ٚسـ٠ ا٭

ايتٔأَ ٚا٫ؼاؿ، بافيني اؾٗٛؿ َٔ أدٌ ؼكٝل ٖقا اشلـف لى  ناؾ١ املوًُني

ـٻ ٚأقاَٛا مج١ً َٔ امل٪متلات  ،ؾهتبٛا ٌْٚلٚا ايعٌلات َٔ ايهتب ٚاملكا٫ت ،ياملك

 أّٜٔا. 

 .١ه٬َٝٸايٛسـ٠ اٱ ا٠دٗٛؿ عـؿ َٔ ؿعلى  قٓا يف َٓاهبات هابك١ٚنٓا قـ تطلٻ

سٝح نإ  ;توًٝط اي٤ٛٔ ع٢ً ًؼ١ِٝ أػل٣ هاكت ع٢ً املٓٗر فات٘ ٖٚٓا ْٛؿٸ

ؾٗٛ ع نوا٥ل املًِشني  .نيكٝكٝٸايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك ٚاسـّا َٔ ؿعا٠ ايٛسـ٠ اؿ

ٞٸٔ يف ايعامل اٱؿهلٜٸٚامل ٞٸم اجملتُع اٱباملعاْا٠ ٚمتنٸ ع نإ وىٸ ه٬َ  ه٬َ

ِٸ ،ٚاْكواّ املوًُني ع٢ً أْؿوِٗ ـ ؾٖٛظ .٬ُغ ساٍ املوًُنيلٚؿٙ يف ٜلا ؾبكٞ اشل

مجٝع اٱَهاْات املتاس١ َٔ أدٌ ؼكٝل ٖقا اشلـف ايواَٞ، َوتعّٝٓا ظُٝع قـكات٘ 

ٝٸ١ ٚايعًُٝٸاي )ا٭ٓٛا٤( ؼت  ؾهاْت أٚى اـطٛات َكاي١ يف ف١ً .١ يف ٌْٝ امللاؿعًُ

ايـٜٔ  عًُا٤ اؿعا َٔ ػ٬شلسٝح  ،)كهايتٓا هب إٔ تهٕٛ قاعـ٠ يًٛسـ٠( عٓٛإ

ٛٸلى  ١ه٬َٝٸ٭١َ اٱاٚ لّا بأهى ايٛسـ٠ ٚؿٚاؾع ايتؿلق١، َقٚن ،٠ايتهاتـ ٚا٭ػ
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 ٌْكام. ١ َٔ كاطل ايؿلق١ ٚا٫ه٬َٝٸك ا٭١َ اٱؾشقٻ

ٌٸَٚٓق فيو اؿني ٚستٸ سلِّٜا ع٢ً ٖقا اشلـف  ٢ أٚاػل عُلٙ ايٌلٜـ ظ

ٚدعٌ َٛٓٛع )تاكٜؽ  ،ايعٌُ ع٢ً ؼكٝك٘لى  ؿاعّٝا كداٍ ايـٜٔ اٯػلٜٔ ،املٌٓٛؿ

 . ايٛسـ٠( أسـ ؿكٚي املٓاٖر يف اؿٛم٠

ني إٔ ٜتعاًَٛا َع )ٌَلٚع ايٛسـ٠( أْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً اؿٛمٜٚٸ ايِـك ٜل٣ ايٌٗٝـ

ي٬ط٬ع ع٢ً ايوٛابل ْٚكاط ايك٠ٛ  ;ٚإٔ ٜعًُٛا ع٢ً ؿكاهتٗا ،١تاكىٝٸبُٛؿ٘ ظاٖل٠ 

١ ـٜٓٝٸٚا كهايتِٗ اينٞ ٜ٪ؿٸ ;ٓٞٚائعـ ؾٝٗا، ٚع٢ً َا اْتٗذ٘ ؿعا٠ ايٛسـ٠ يف املا

 ٚد٘.  ع٢ً أمتٸ

ـٻ  ٚسني نإ  .ي فٖٔ ايٌٗٝـ ايِـك طلؾ١ عني أبـّامل ٜباكغ ٖقا اشلـف املك

ني أُـك ث٬خ كها٥ٌ ُٛت١ٝ ػاطب بٗا ايٌعب قاُلّا يف أٚاػل أٜاَ٘ َٔ قبٌ ايبعجٝٸ

ٞٸاي ٚعلب  ،١ٚهٓٸَٔ ًٝع١ ، ، ٚؿعا ػ٬ٍ ػطاب٘ ا٭ػرل مجٝع أطٝاف ايٌعبعلاق

ُټلى  ،ٚأنلاؿ ٝٸٌ املؼ ُـ يف لى  ّاٚا٫ؼاؿ ُٓؿ ،١ يف ػِٔ ا٭ٚٓاع املتـٖٛك٠و٪ٚي

ٝٸٚ ٚدٛؿٟٚلْٞ َق علؾت »دا٤ يف ػطاب٘: ٚقـ  .َٛاد١ٗ ايعًِ ٚا٫هتبـاؿ يت يف َو٪ٚي

َٸ ٞٸ١ بقيت ٖقا ايٛدٛؿ َٔ أدٌ ايٖقٙ ا٭  علبٞع٢ً ايوٛا٤، َٚٔ أدٌ اي وٓٸٞٚاي ٌٝع

ٚعٔ ايعكٝـ٠  ،ـِٖ مجٝعّا٢ً ايوٛا٤، سٝح ؿاؾعت عٔ ايلهاي١ اييت تٛسِّٚايهلؿٟ ع

ُٸ طلٜل اـ٬ْ ٖٚـف  ،يٲه٬ّ ٫ٓلٚنٝاْٞ  ؿهلٟب ٍٵِٗ مجٝعّا، ٚمل أعٹاييت تٔ

 . «اؾُٝع

ٞٸايِـك ع٢ً ل٬ُغ ٚت١ُٝٓ اجملتُع اي وٝـمل ٜكتِل دٗـ اي ،ْعِ  ;ؾكط ٌٝع

ًِّ٘ نإ َِ٭ْٸ ٞٸؾاملًِض اٱ .ايه١ًُؿّا مبع٢ٓ شّا ٚف ٫ ميهٓ٘ ػاٌٖ ها٥ل  ه٬َ

َُٗا نإ اْتُا٩ٙ َٚقٖب٘. ٖٚقا َا ؾُٗ٘ ايهتٸاب َٔ املوًُني ٚغرلِٖ  ،املوًُني

١، نُا دا٤ ع٢ً يوإ ه٬َٝٸأْ٘ أسـ ؿعا٠ ايٛسـ٠ اٱبسٝح ْعتٛا ايوٝـ ايٌٗٝـ 

مل »ؾهتبت تكٍٛ:  ،١ يٌٝع١ ايعلام(ه٬َٝٸ)دٜٛى ٚاًٜٞ( يف نتابٗا )اؿلن١ اٱ

ٛٸ ٞٸٕ ايتٓشِل سلن١ ايٌٗٝـ ايِـك يف ايعلام يف امله ، ؾٗٛ ُاسب ؾهل٠ ٌٝع

١ اييت ٌْاٖـٖا يف كتًـ ايبًـإ ه٬َٝٸٚسلنت٘ دن٤ َٔ ايعاٖل٠ اٱ ،كاهؼ١

ٟٸ ٕٸأ١، نُا ه٬َٝٸاٱ  . «ُبػ١ طا٥ؿ١ٝ نتابات٘ ٫ ؼٌُ أ
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نتاب٘ )ػـٜـ ايكإْٛ ًٝنٟ )ٜٝهٞ( ؾهإ قـ عكـ يف أَا ايهاتب اٱل

ٞٸاٱ ٞٸبني ؾهل ايوٝـ ايٌٗٝـ اي ( َكاك١ّْه٬َ ٚنتابات اٱَاّ اـُٝين، ثِ  وٝاه

ِٻ ٞٸّ ؾ٬ِّ عٔ ايتٔأَ اٱػ ٚتاكى٘، ٚاُؿّا ايٌٗٝـ ايِـك باملًِض امل٪َٔ  ه٬َ

ع )ؾًوؿتٓا(، ات ايٌٗٝـ ايِـك ؿَ٪ٖيتب قـ عح يف اٚنإ ٖقا ايه .بٛسـ٠ املوًُني

 .ْٚكـٖااؿْا(، )ايبٓو اي٬كبٟٛ يف اٱه٬ّ(، ٚ)ا٭هى املٓطك١ٝ ي٬هتكلا٤( ع، )اقتِ

ُٻ ات ؿيٌٝ قاطع ع٢ً ؿؾاع ايٌٗٝـ ايِـك عٔ َبـأ ؿ٪ٖيإٔ ٖقٙ امللى  ٌ يف احمل١ًِٚتٛ

 . ١ ع٢ً ايوٛا٤٭ْ٘ اعتُـ يف نتابات٘ ع٢ً َِاؿك ايٌٝع١ ٚايوٓٸ ;١ه٬َٝٸايٛسـ٠ اٱ

 

  ــــــ ايٛحد٠حكٝك١ َفّٗٛ 

ٛٸك ٕٸ تِ ١ ه٬َٝٸ١( ٖٛ اػتٝاك أسـ املقاٖب اٱه٬َٝٸَع٢ٓ )ايٛسـ٠ اٱ ايبعض أ

باع٘ ٚا٫ِْٝاع يكلاكات٘، أٚ إٔ ٜتِ اتٸلى  ٚؿع٠ٛ ايؿلم ا٭ػل٣ ،معُّٝا يوا٥ل املقاٖب

 . ؼتًؿاتٚتًػ٢ امل ،ؿَر مجٝع املقاٖب ؾُٝا بٝٓٗا، بإٔ توتؼلز املٌذلنات

ٕٸ اٱه٬ّ َٔ َؿّٗٛ ايٛسـ٠  لٟؿٓهَلاؿ ايعًُا٤ ٚاملًِشني َٚ َٚعًّٛ أ

فيو ٭ٕ ٖقا ايٓٛع َٔ ايٛسـ٠ ع نُا  ;٫ٚ ايجاْٞ أّٜٔا ،٢ٓ ا٭ٍٚع١ يٝى ٖٛ امله٬َٝٸاٱ

ٝٸٔ املًِشني ع غرل ممهٔ عك٬ّ، ٚغرل َٓاهب لٜؿٓهٜعدل أسـ امل  . ّاعًُ

ب َا بني أتباع املقاٖب ١ ٖٛ ايتكاكه٬َٝٸ٣ ايٛسـ٠ اٱلٕ امللاؿ َٔ َ٪ؿٸ

َع اؿؿاظ ع٢ً نٝإ ٚاهتك٬ي١ٝ  ،ٚاؼاؿِٖ يف َٛاد١ٗ أعـا٤ اٱه٬ّ ،١ه٬َٝٸاٱ

ٌٸ  . طا٥ؿ١ ن

اى ١ٓ ئ تهٕٛ ٖه٬َٝٸٚمبا إٔ ٖقا املع٢ٓ ٖٛ ٬َنٓا يف تؿورل ايٛسـ٠ اٱ

َٔ ٖٓا نإ ايعـٜـ  .تٓاؾلات أٚ تٓاقٔات َع ايٛسـ٠ يف أعاثٓا ٚنتاباتٓا عٔ املقٖب

ٟٸ، ايع١َ٬ٓ ًلف ايـٜٔ، ناًـ  َٔ ؿعا٠ ايٛسـ٠ ع أَجاٍ: َرل ساَـ سوني اشلٓـ

 ايػطا٤، ايع١َ٬ٓ ا٭َٝين، ايع١َ٬ٓ قؤ ا٭َني، اٱَاّ اـُٝين، ٚايٌٗٝـ ايِـك ع،

٘ ٫ ٓرل ع٢ً ايٛسـ٠ َٔ اـٛض يف املوا٥ٌ اـ٬ؾ١ٝ ٜلٕٚ أْٸ ،ٚػ٬ؾّا يًوابكني

ٞٸطاملا أْٗا تٓتٗر املٓٗر اي ،١ ًَش١ أّٜٔاٌ ٖٞ قٔٝٸٌْٚلٖا، ب ٚتلاعٞ ا٭ػ٬م  ،عًُ

ـٻ ،١ه٬َٝٸاٱ ٕٸٚؼذلّ َك يتناّ مبا كزل٘ ائلٚكٟ َٔ فيو ا٫ هات اٯػلٜٔ، أٚ أ
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ٔٴ﴿اٱه٬ّ: لى  اٱه٬ّ يٓا يف ؿع٠ٛ غرل املوًُني ٞٳ َأسٵوٳ ٖٹ ِٵ بٹاٖيتٹٞ  ٗٴ : ٓشٌ)اي ﴾ٚٳدٳاؿٹِي

ب ع٢ً ايبػٔا٤ ؾباملعلؾ١ ٚايؿِٗ ايِشٝض يعكا٥ـ بعٔٓا ايبعض ميهٔ ايتػًٗ(. 125

 ١. كٝكٝٸؾذلا٤ات، ٚؼكٝل ايٛسـ٠ اؿٚاملٗاتلات ٚا٫

 ،ايوٝـ ايٌٗٝـ قـ نتب )ؾـى يف ايتاكٜؽ(نإ ؾإٕ ٢ فيو تأهٝوّا عًٚ

 ، أٚ أثبت سلٸ÷ؾاط١ُ ٚاهتـٍ ع٢ً سلٸ ،١تاكىٝٸٚتٓاٍٚ ػ٬ي٘ ق١ٝٔ ؾـى اي

ٞٸ ـ ع٢ً ٖنأع٢ً ايٌبٗات املطلٚس١، أٚ  ٚكؿٸ ،|باـ٬ؾ١ بعـ كهٍٛ اهلل ×عً

ـٸ ^ؿٚك ا٭١ُ٥ ُٸ ْٚٔا٫تِٗ ٓ ١(، أٚ عح ه٬َٝٸ١ يف اؿٝا٠ اٱاؿهاّ )ؿٚك ا٭٥

ٟٸٖكسٚ )عح سٍٛ املٗـٟ(، أٚ ؿكي َٛٓٛع اؿه١َٛ  #ل يف َٛٓٛع اٱَاّ املٗـ

ٞٸ١ يف ايؿهل ايه٬َٝٸاٱ ؾإٕ مجٝع  ،ٚغرل فيو َٔ ا٭َج١ً ،)اٱه٬ّ ٜكٛؿ اؿٝا٠( ٌٝع

ـٻ ;ايٛسـ٠لى  ٖقٙ ايهتابات ٚا٭عاخ ٫ تتعاكض َع أٌُ ايـع٠ٛ عٞ بعض نٞ ٜ

ٕٸ ،ًبًٞ ٬َط :أَجاٍ ،ايهتٸاب ٞٸم بني اٱه٬ّ ايايِـك ٜؿلِّ أ ّٸٚاٱه٬ّ اي ٌٝع  ،عا

 .ا٭ػرل٠ طابات٘ات تتٓاقض َع ػ٪ٓيؿأٚ إٔ ٖقٙ امل

ِٸٜتٻٚ ٛټِٗ ٫ ميتًهٕٛ ١ً ن٬ّ ٖ٪٤٫ أْٸٔض َٔ ق ّا ُشٝشّا عٔ َؿّٗٛ كتِ

َتٓاع عٔ تٓاٍٚ عكا٥ـ ايٌٝع١ ؾِٗ مل ٜطايبٛا ايٌٗٝـ ايِـك با٫ .١ه٬َٝٸايٛسـ٠ اٱ

: يقا دا٤ يف ْكـ ايهتاب )ؾـى( .عذلاف بعكا٥ـ ايطلف اٯػلٚسوب، بٌ طايبٛٙ با٫

ٔٸ» فنلُٖا  امنل١ ػ٬ؾ١ ايٌٝؼني، ٚ نتاب٘ يٌلعٝٸض يفايوٝـ ايِـك مل ٜتعلٻ يه

 .«باسذلاّ

ٕٸ سل١ٜ ايبشح ٫ تتعاكض َع َبـأ  ٚقـ ُلغ ايٌٗٝـ ايِـك يف ٖقا ايهتاب بأ

 . اتاعٞ ايٌلٚط ٚاؿٝجٝٸلطاملا أْٗا ت ،ايٛسـ٠

 

 ــــــ املٓطًل ايصخٝح يًٛحد٠

بني ايـٍٚ ٚايٌعٛب، تؿاقٝات ٚاملعاٖـات بات ايعامل ايّٝٛ قَُّٛا بعكـ ا٫

ٕٸا٫تٸلى  ١ عاد١قتِاؿٜٸ١ ٚا٫جكاؾٝٸ١ ٚايوٝاهٝٸؾاملِاحل اي َٓطًكات ٖقٙ  شاؿ، ع٢ً أ

ع٢ً أهاي  شـ ع٢ً أهاي ايعلم ٚايًٕٛ، ٚبعضٷا٫تؿاقٝات يٝوت ٚاسـ٠، ؾبعض ٜتٻ

 ٖٚهقا ؿٚايٝو.  ،ايًػ١
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ـٸ١، أٚ قـ ؽ٢ٌ اقتِاؿٜٸ١ أٚ هٝاهٝٸٚبعض املعاٖـات قـ تهٕٛ  ٟ ؿٚي١ تع

ٍٕايـٍٚ ا٭ػل٣ عًٝٗا ؾتعكـ َعاٖـات ؿؾاعٝٸ ٕ اتؿاقٝات لسٝح ; سًٝؿ١ شلا ١ َع ؿٚ

 شاؿ ٚاملعاٖـ٠. تٸآػل ي٬ ايـؾاع املٌذلى يف عِلْا اؿآل ٖٞ منٛفزٷ

ػًل ْٛع َٔ ايتٔأَ لى  ٫ ًو إٔ مجٝع ٖقٙ ا٭ًهاٍ ٚايـٚاؾع هت٪ؿٟ

ٛ ا٫ؼاؿ ايلاهؽ َٔ ٚد١ٗ ْعل ايٌٗٝـ يهٔ ٖقا ايٓٛع َٔ ايٛسـ٠ يٝى ٖ .ٚا٫ؼاؿ

ٟٸ ِٸ ،ؿع١ قـ ٜت٢ً٬ ايِـك، ؾؿٞ أ ؾ٬ تبك٢ ي٘ َٔ  أٚ ٜتعاكض َع َِاحل أػل٣ أٖ

ٝٸلٕ ايٌلان١ ايبٌ  .باق١ٝ ٝٸ١ ٚاٱـٜٓ ن ١ ٖٞ أبلم ٚأق٣ٛ ايـٚاؾع ٚاملٓطًكات اييت ؼٚؿمياْ

 . اايٌعٛب ع٢ً ايٛسـ٠ ٚايتٔأَ ؾُٝا بٝٓٗ

ايِـك َكاك١ْ ػ٬ٍ ؿكاهت٘ بني َٓطًكات ايٛسـ٠ يف اٱه٬ّ ٚبني ٜعكـ ايٌٗٝـ 

كأ٣ إٔ َٓطًكات اٱه٬ّ ٖٞ ٚقـ  .١ ٚاملاكنو١ٝايٝٸنايلأزل ،كأٟ املـاكي ايٛٓع١ٝ

ٞٸٚع٢ً ايلغِ َٔ اؼاؿ اجملتُع ايلأزل ،ا٭زل٢ ٚا٭ْبٌ بٝٓٗا، ٚقاٍ بأْ٘ يف  اي

ٕٸ ٌؼ١ِٝ ٚاؿنب١ٝ، ل٫ْٓط٬م ٖقٙ ايٛسـ٠ َٔ َبـأ املِاحل اياٚ ،ايعاٖل ُٛك٠  أ

هلعإ ٚ ،ك١ٚتعاكٓ٘ َع املًِش١ ائِّ ،ؿ ٚقٛع طاك٤٣مبذلٸ ;ٖقٙ ايٛسـ٠ قـ تت٢ً٬

ٔض إٔ ايٛسـ٠ املنع١َٛ مل تهٔ ل٫ ٖٚٓا ٜتٸ .وع اشل٠ٛ بني ا٭ؾلاؿَا ٜكع اـ٬ف ٚتتٻ

ايتٓامع يف  ؿبٸ حسٝ ،هلابّا ما٬ّ٥. ٚيعٌ أبلم أَج١ً فيو ٖنمي١ ؾلْوا أَاّ ا٭ملإ

ٌٸ دوـٖا يف أػطل َلس١ً متلٸ  . ٤ًٞ ػ٬ٍ هاعات ق٥٬ٌ بٗا، ؾؼولت ن

 ،اجملتُعات املٓشلؾ١ ٚايؿا١ًٝلى  نُا أًاك ايٌٗٝـ ايِـك يف ٖقا ايِـؿ

٭ْٗا قا١ُ٥  ;ّٔا يٝوت ٚسـ٠ أ١ًُٝ كاهؼ١ٜؾقنل بإٔ ٚسـتٗا أ ،ٚنقيو املاكنو١ٝ

ٚيٝى ا٫ػتٝاك، ٚلٕ ايـاؾع ٚكا٤ٖا  ،ا اؾدل ٚايكولل١ٖ، ٜوِّْواْٝٸع٢ً ليػا٤ ايكِٝ اٱ

٘ غرل َلتهن ٭ْٸ ;ٖقا ايٓٛعٚسواي ايٌعب ٚلكاؿت٘. لٚيٝى  ،ٖٛ ؿٜهتاتٛك١ٜ ايـٚي١

ٔٸ .ئ ٜـّٚ ط٬ّٜٛ ،١فاتٝٸع٢ً دقٚك  ِّه٬َٝٸايٛسـ٠ اٱ يه ٌ ١ ٖٞ َٔ ايٓٛع املتأ

ٖٚٛ اؿاد١  ،ايقٟ ٜكـ ٚكا٤ٖاٌ ايٌٗٝـ ايِـك فيو بطبٝع١ ايـاؾع ٚقـ عًٖ .ٚايلاهؽ

ٚيٝى ٖٓاى  .ٚػُعِٗ ع٢ً احملب١ ٚاي٥ٛاّ ،١ اييت تلبط بني ا٭ؾلاؿ١ املًشٸلٚسٝٸاي

ُٸع بٗقٙ اـعِٓل ٜتُتٻ ٝٸؾايٛسـ٠ اي .١ٝ ه٣ٛ ايـٜٔا ٚشلا دقٚك  ،١ تٓبع َٔ ايكًبـٜٓ

ٗا ٭ْٸ ;نعنعٗا ئ تت١ أّٜٔا، َُٚٗا ناْت َِاحل ا٭ؾلاؿ ٚا٭سناب ٚايؿ٦ات ؾإْٸتاكىٝٸ
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 . ايٛسـ٠ املٓطًك١ َٔ َبـأ كاهؽ ٜ٪َٔ ب٘ اؾُٝع

ٕٸ ٖقٙ ايٛسـ٠ أنجل عُكّا َٔ  عٓـَا ًْكٞ ْعل٠ ع٢ً ُؿشات ايتاكٜؽ هٓذـ أ

١ بني ا٭ؾلاؿ ٖٞ ايوبب يف ػًل ٖهقا ٚسـ٠ ـٜٓٝٸ٭ٕ اي١ًِ اي ;ها٥ل ايـٚاؾع ٚأقٛاٖا

ٞ بٛدٛؿٙ َٔ ػـ ايؿلؿ ٜٔشٸ ل َٔ أدًٗا مجٝع ؿٚاؾع ايٛسـ٠، عٝحتوؼٻ ،ٚتٔأَ

ٛٸ .أدٌ أػٝ٘ املوًِ وع ٠ تتٻٚع٢ً ايعهى يٛ سٌِ اـ٬ف يف املعتكـ ؾإْو ػـ اشل

لى  يٝى ع٢ً َوت٣ٛ ايع٬ق١ اؿ١ُُٝٝ ٚاؿٓإ، بٌ ٜتعـاٖا ،٢ بني ا٭ب ٚابٓ٘ستٸ

 ٚسلٚب ُـك اٱه٬ّ ماػل٠ بٗقٙ ايُٓافز. ٖٚهقا .املٛاد١ٗ يف هاس١ اؿلب ٚاملٓامي١

لى  ٟ ا٫ػت٬ف يف ايعكٝـ٠ ؿاػٌ ا٭هل٠ ايٛاسـ٠يف ايٛقت اؿآل، سٝح قـ ٜ٪ؿٸ

 َكتٌ أسـ أؾلاؿٖا. 

ٝٸع ايٛسـ٠ ايتتُتٻ ٌٸـٜٓ ٢ ايِٗا١ٜٓ عٓـَا عنَٛا ؾشتٸ .ْعرلٖا ١ بعلاق١ ٬ُٚب١ ق

١ َٔ ـٜٓٝٸـ معُا٥ِٗ ع٢ً عاٌَ ايٛسـ٠ ايأٖن ،ٚلٌْا٤ ؿًٜٚتِٗ ،ع٢ً است٬ٍ ؾًوطني

ٖٚٓا ٜٔلب ايٌٗٝـ ايِـك ٖقا املجاٍ ؼـٜـّا عٔ فُٛع١ َٔ  .ايعؿل بامللاؿأدٌ 

ا٭ؾلاؿ ٫ تلبطِٗ َع بعِٔٗ اٯػل ٌَذلنات يف ايٛطٔ أٚ ايًػ١ أٚ ايجكاؾ١ ٚايتكايٝـ، 

ِّ ،ٖـؾِٗ ٚاسـٚ ،َٚٔ كتًـ ايكاكات ،دا٩ٚا َٔ أما٤ ايعامل ْٛا ٖٛ إٔ ٜه

ٚيٝى ع٢ً هٛاٙ. ٚيقا هعٛا  ،اي ايـٜٔ ٚاملعتكـٜكّٛ ع٢ً أه َوتك٬٘٭ْؿوِٗ نٝاّْا 

ؼقٜٔ َٔ ٖقا ١ ع٢ً مجٝع َعامل ٚدٛؿِٖ، َتٻـٜٓٝٸلٓؿا٤ ايِبػ١ ايلى  داٖـٜٔ

 . ايعِٓل املٌذلى كَنّا شلِ

 

  ــــــ َٝادٜٔ ايٛحد٠

١ إٔ املقاٖب اييت تكتِل ػ٬ؾاتٗا ع٢ً ُا٤ َٔ ايٌٝع١ ٚايوٓٸًٜنعِ بعض ايع

ِٖٚ  ،نايٌاؾع١ٝ ٚاؿٓؿ١ٝ ٚاؿٓب١ًٝ ،املٌُٛي١ مبٛٓٛع ايٛسـ٠ايؿلٚع ٖٞ ٚسـٖا 

ـٸلى  ايقٜٔ بإَهاِْٗ ايٛقٛف دٓبّا َٸ .ٜاتدٓب يف َٛاد١ٗ ايتش ا بايٓوب١ يًُقاٖب أ

ٟٸا٫ؼاؿ اييت ؽتًـ َع بعٔٗا ع٢ً ْطام ا٭ٍُٛ ؾ٬ ميهٓٗا   .ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ بأ

ٕٸ ٚنُا ٜكٍٛ أسـ ايعًُا٤ ايهباك ا٭ٍُٛ َٔ ٚد١ٗ ْعل ٖقٙ اؾُاع١ ٖٞ  ؾإ

ٝٸل ا٭عباك٠ عٔ َٓع١َٛ َذلابط١، أٚ نُا ٜعبِّ ٌٸ :ُٕٛٛي اٙ ؾإفا اعذل ،اؾن٤ نايه



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

ٌٷ ٌٸ ػً ٌٸ أػ  ،أٚ ػ٬ؾ١ اـًؿا٤ ،عض أٌُ اٱَا١َ يف ايتٌٝٸعلٸتٚعًٝ٘ ؾإفا  .أّٜٔا بايه

ٕٸلى   ايٛسـ٠ ٫ فاٍ شلا َطًكّا.  ايلؾض ؾإ

ـٻّا ع٢ً ًب١ٗ ٖقكؿٸٚ ؿ املًِشٕٛ ٚؿعا٠ ايٛسـ٠ سـٚؿ ايٛسـ٠ ٙ اؾُاع١ س

ٚايعـٜـ َٔ  ،لٕ املوًُني ًٜتكٕٛ مجٝعّا يف مج١ً َٔ ا٭ٍُٛ :َٚٝاؿٜٓٗا، َٚٓٗا

ٝٸا٭سهاّ اي ٛٸؾاؾُٝع ٜٛسِّ .١عًُ ١ َٚ٪َٔ بٛدٛؿ اؾٓٸ، |٠ قُــ اهلل، ٌٜٚٗـ بٓب

ٚلٕ نتاب اؾُٝع ٖٛ ايكلإٓ، ٚقبًتِٗ ايهعب١، ِٖٚ ٫ ىتًؿٕٛ يف  ،...ٚ ٚايٓاك

ه٣ٛ ع٢ً َوت٣ٛ  ،ِٗ ٚمناتِٗ ٚغرل فيو َٔ ايؿلٚض٬ُتِٗ ُٚٝاَِٗ ٚسذٸ

ٕٸن٥ٝٸاؾ ٚٸ ات ايبوٝط١. ثِ ل  ؿا٥ُّا.  ِٖ ٌَذلْىعـ

ـ إٔ َٔ ًإٔ ٖقٙ املٝاؿٜٔ املٌذلن١ إٔ تهٕٛ أهاهّا يكٝاّ ايٛسـ٠ َٔ امل٪ٖن 

ٌٷ .بني املوًُنيايلاهؼ١  ع٢ً ُٚـ أٍُٛ املقاٖب باملٓع١َٛ  ٚعًٝ٘ يٝى ٖٓاى ؿيٝ

ٌٸ ٞٸٚ ،هرل٠ ايِشاب١ املذلابط١، بٌ يـٜٓا ايـيٌٝ ع٢ً عهى فيو. ٚيع  ،×٫ هُٝا عً

ٌٕ ،ٚهرل٠ عًُا٤ ايو١ٓ ٚايٌٝع١ ع٢ً َل ايتاكٜؽ ٚػرل ؿكي يف فيو. ٖٚٓا  ٖٞ ػرل ؿيٝ

ـٸٚيف ،ـ ايٌٗٝـ ايِـك ع٢ً إٔ قاؿتٓاٜ٪ٚن بقيٛا قِاك٣  ،×َتِٗ اٱَاّ عًٞ َك

 . شاؿدٗٛؿِٖ َٔ أدٌ اؿؿاظ ع٢ً ايٛسـ٠ ٚايتٔأَ ٚا٫تٸ

يف ايعـٜـ َٔ ا٭سهاّ  |ع٢ً ايلغِ َٔ اػت٬ف ايِشاب١ بعـ ايلهٍٛ

ناملوض  ،ٚغرل فيو َٔ املوا٥ٌ ايؿلع١ٝ ،ناـ٬ف ع٢ً معا١َ املوًُني ،ٚايكٔاٜا

ٕٸ ،تسٍٛ اٱكخ يف اينٚاز امل٪ٖق لا٥ـأٚ ايػوٌ يف اي٤ٛٓٛ، أٚ ايٓناع اي ٘ مل فيو نًٓ ؾإ

َاّ ٚاسـ. ٖٚقا ٖٛ ؿٜٔ لٞ ػًـ ؾهإ اؾُٝع ًِٜٓ .ل ع٢ً ٚسـتِٗ ٚتعآـِٖٜ٪ثِّ

ٞٸ ٕٳغِ َٔ أْٸلؾع٢ً اي .×عً ٚهع٘ يف ٚبقٍ نٌ َا  ،٘أبـّا عٔ املطايب١ عٓك ٘ مل ٜتٛا

بٌ ع٢ً  .)لَا مجٝعٗا أٚ ٫ أكٜـٖا( أبـّا مل ٜلؾع ًعاك، ٤ أٌُ اٱَا١ََٔ أدٌ لسٝا

َايو لى  يٝ٘ يف لسـ٣ كها٥ً٘لايعهى َٔ فيو بكٞ َتعاّْٚا َع اؾُٝع. ٖٚقا َا يؿت 

ٝ٘ عٓٗا يِاحل غرلٙ، ٚؽًٓ ،اػت٬ف املوًُني سٍٛ اـ٬ؾ١لى  معٓـَا تطلٸ ،ا٭ًذل

قل ؿٜٔ لى  كادع١ ايٓاي عٔ اٱه٬ّ، ٜـع٢ٕٛ كأٜت ستٸ ،ؾأَوهت ٜـٟ...»ؾكاٍ: 

ٕٵ ، ؾؼٌٝتٴ|قُـ ٕٵٚمل أِْل اٱه٬ّ  ل تهٕٛ أك٣ ؾٝ٘ ثًُّا أٚ ٖـَّا،  أًٖ٘ أ

ٞٸ ب٘ املِٝب١  ٖٞ َتاع أٜاّ ق٥٬ٌ، ؾٓٗٔت يف  لْٸُااييت  ،ٜتهِأععِ َٔ ؾٛت ٫ٚعً
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 . «٢ ماغ ايباطٌ ٚمٖلتًو ا٭سـاخ )َع أبٞ بهل( ستٸ

ا٫عذلاض داْبّا، ٜٚعٌُ ع٢ً َواعـ٠ ػًؿا٤  ×املٓطًل ٜذلى اٱَأَّ ٖقا 

ِّ ف ٜتِلٻأسٝاّْا لـٙ  . بٌّ ايعٕٛ ٚاملٌٛك٠ شلِمَاْ٘، ؾٝشٔل ٠٬ُ اؾُاع١، ٜٚك

ٟٸنُوتٌاك  ٕٸ عوهل ًٕٛ بعض املٓاُب يـ٣ ناْٛا ٜتكبٻ ×أُشاب٘ متاَّا، نُا أ

 . ع٬ُّ بتُٛٝات٘ ;اـًؿا٤

ٜلإ لَٛٓٛع اؿلب املؿل١ٓٚ ع٢ً لى  ايِـك يف ػطاب٘ ا٭ػرلم ايٌٗٝـ تطلٸ 

ٞٸ ،ٚأكٜـ إٔ أقٛشلا يهِ»ؾكاٍ:  ،َٔ قبٌ ايعلام ٚأبٓا٤ أبٞ بهل  ،ٚاؿوني ٜا أبٓا٤ عً

ٕٸ ٕٸوٓٸٞايٌٝع١ ٚاؿهِ اي املعلن١ يٝى بني ٚعُل: ل ايقٟ َجً٘  وٓٸٞاؿهِ اي ، ل

ٌّ ،ٱه٬ّ ٚايعـٍٚايقٟ نإ ٜكّٛ ع٢ً أهاي ا ،اـًؿا٤ ايلاًـٕٚ ايوٝـ  محٌ عً

 . «٠ ؼت يٛا٤ اـًٝؿ١ أبٞ بهل...يف سلٚب ايلؿٸ ّالف ساكب دٓـٜٸ ;يًـؾاع عٓ٘

ٞٸ  ×يكـ نإ ٖـف ايٌٗٝـ ايِـك َٔ اهتعلاض ايع٬قات املتباؿي١ بني عً

ٞٸٖٛ تكـِٜ منٛفز  ،×ٚطبٝع١ هرلت٘ ،ٚاـًؿا٤ ٫ هُٝا كداٍ ٚ ،يًُوًُني عًُ

٭ٕ هًٛى  ;قا١َ اؼاؿ بني ايٌٝع١ ٚايو١ٓلٚتؿٓٝـّا يًكٍٛ ايكا٥ٌ باهتشاي١  ،ايـٜٔ

ٞٸ ُٸٚساي١  ،ّاؾلؿٜٸٚأُشاب٘ َع اـًؿا٤ مل ٜهٔ هًٛنّا  ×عً ؾٌٗ  ،١ بِٗػا

ـٻ عٞ أسـِٖ إٔ تعإٚ اٱَاّ ٚأُشاب٘ َع اـًؿا٤ نإ بـاعٞ اـٛف أٚ ميهٔ إٔ ٜ

 . ؟ايتك١ٝ

ٞٸ ٖقٙ لى  ٚتعاًَ٘ َع اـًؿا٤ ٌِٜ ايٌٗٝـ ايِـك ×ٚبعـ تقنرلٙ بورل٠ عً

ّٸ ٖقا ػٙط»ؾٝكٍٛ:  ،ايٓكط١  . «ِٗ عًٝ٘...نًٓ ^هاك ا٭١ُ٥ عا

املٌاكن١ يف ايؿعايٝات اؾُاع١ٝ لى  ع٢ً ؿع٠ٛ ايٓاي ^يكـ سلْ ا٭١ُ٥

َع ايتأنٝـ ع٢ً ايتناّ ا٭ػ٬م  ،اؿر ٠٬ُٚ اؾُع١ ٠٬ُٚ اؾُاع١ن ،يًُوًُني

نُا أِْٗ َٔ د١ٗ أػل٣ ٚقؿٛا  .١ يف ايتعاٌَ َع أتباع املقاٖب ا٭ػل٣ه٬َٝٸاٱ

َِّٛقؿّا سامَّا لما٤ ايؿهل املتطلِّ بعـ فٖبٛا لى أ. بٌ ب يـ٣ بعض ايٌٝع١ف ٚاملتع

ٞٸ عٓـَا ؾ ،َٔ فيو ض يبعض ايتشـٜات اييت متى ٖٝب١ ٜتعلٻنإ اجملتُع اٱه٬َ

َٔ أدٌ  ;يف ايطًٝع١ ^، ػـ ا٭١ُ٥املٌه١ً ٚتعذن اؿه١َٛ َٔ َعاؾ١ ،اٱه٬ّ

لى  : عٓـَا أكهٌ ًَو ايلّٚ كهاي١ؾُج٬ّ .ِْابٗالى  ٠ ا٭ٚٓاعؿًعـٚ ٚلعاي ايتِـٟ
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 ٚنتب ايلؿٸ ،×اْدل٣ ي٘ اٱَاّ ايوذاؿ ،ٚعذن ا٭ػرل عٔ ايلؿٸ ،عبـ املًو بٔ َلٚإ

 . عًٝٗا

ايلّٚ ع٢ً ْنع املًو عٓـَا عنَت سه١َٛ  عٗـ ٌٖاّ بٔ عبـ يفنقيو 

١ ايل١َٝٚ يف عًُٚؾلض اي ،ٚيٛ يف ايعاٖل عع ١ ه٬َٝٸايوٝاؿ٠ ٚا٫هتك٬ٍ عٔ ايـٚي١ اٱ

١ عًُٚاقذلغ ع٢ً ٌٖاّ ٓلب اي ،×ٔل اٱَاّ ايباقلس ،أهٛام املوًُني

 . ١ه٬َٝٸاٱ

 ،١ اهتٌٗاؿٙ بورل٠ عًُا٤ ايو١ٓ ٚايٌٝع١ٜٔٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ع٢ً ٖقٙ ا٭ؿٓي 

ٚايع٬ق١ ايطٝب١ اييت ناْت ػُعِٗ يف ايوابل، ؾٝوتٓتر ٚدٛب املواْـ٠ ٚؿعِ 

١ َٔ قبٌ مجٝع املقاٖب ا٭ػل٣، نُا سـخ عٓـَا أؾت٢ نباك ه٬َٝٸاؿلنات اٱ

ٖٓاى عًُا٤ َٔ أنابل عًُا٤ »١ ٚايع١ًٜٛ: ٌٝعٝٸ١ باؾٗاؿ َع اؿلنات ايعًُا٤ ايوٓٸ

ٛٸايٚبٛدٛب ١ أؾتٛا بٛدٛب اؾٗاؿ ايوٓٸ ُٸكتاٍ بني ٜـٟ ث  . «|ـاك آٍ ق

ؿ١ قـ أؾت٢ يف باؿ٤٣ ا٭َل بٛدٛب اؾٗاؿ ٝنإ أبٛ سٓ :ٚع٢ً هبٌٝ املجاٍ

. ٖٚقا ٖٛ ؿٜٔ عًُا٤ ١، نُا اًذلى بٓؿو٘ يف لسـاٖاٚاملٌاكن١ يف ايجٛكات ايعًٜٛٸ

 ايتاكٜؽ.  ١ ٚايٌٝع١ ع٢ً َلٸايوٓٸ

 ،١علاقٝٸٚعٓـَا ؿػٌ ايدلٜطإْٝٛ ا٭كآٞ اي ّ،1918ع  1914 ػ٬ٍ ا٭عٛاّ

داْب اؿه١َٛ لى  بايٛقٛفنإ َٛقـ عًُا٤ ايٌٝع١ ٚآشّا  ،ٚاستًٛا ايبِل٠

ـٸ ،١وٓٸٝاي ٕٸ .احملتٌ ٚأؾتٛا باؾٗاؿ ٓ بعّٔا َِٓٗ نإ قـ سٔل يف هاس١  نُا أ

 املعلن١ أّٜٔا. 

ٌ كا١ٜ ُايقٟ نإ و وٓٸٞلٕ اؿهِ اي»ٜكٍٛ ايٌٗٝـ ايِـك يف ٖقا ايِـؿ: 

ٚػلز ٦َات  ،اٱه٬ّ قـ أؾت٢ عًُا٤ ايٌٝع١ ع قبٌ ِْـ قلٕ ع بٛدٛب اؾٗاؿ َٔ أدً٘

اٯ٫ف َٔ ايٌٝع١، ٚبقيٛا ؿَِٗ كػِّٝا َٔ أدٌ اؿؿاظ ع٢ً كا١ٜ اٱه٬ّ، َٚٔ أدٌ 

 . «ايقٟ نإ ٜكّٛ ع٢ً أهاي اٱه٬ّ وٓٸٞ،محا١ٜ اؿهِ اي

ايكتاٍ نب١ َٔ نباك  غهٛيف ٌاكنني ٘ نإ َٔ بني املٜقنل أْٸ 

ٝٸايٌؼِٝات اي ٚابٓ٘ ايوٝـ أبٛ ايكاهِ  ،أَجاٍ: ايوٝـ َِطؿ٢ ايهاًاْٞ ،١ـٜٓ

ايوٝـ ًٚٝؽ ايٌلٜع١ اٱُؿٗاْٞ، ٚايوٝـ قُـ تكٞ اـٛاْواكٟ، ٚايهاًاْٞ، 
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ايوٝـ قُـ سوني ناًـ ايػطا٤، ٚايوٝـ قؤ اؿهِٝ، ٚعًٞ ايـاَاؿ، 

 ايٓا٥ٝين. ايٌٝؽ ٚ

نإ كأٟ مجٝع ٖ٪٤٫ ٖٛ تكـِٜ اؿه١َٛ املو١ًُ ع٢ً غرل املو١ًُ ؼت يكـ 

ٟٸ إٔ ايِلاع بني ايعجُاْٝني ٚاٱلًٝن ع٢ً ايوًط١ يف ايعلام ؾإٕ  ٚمبا .ظلف نإ أ

 ١ ٖٛ ايـؾاع عٔ اؿهِ ايعجُاْٞ ؼـٜـّا. ٚادب ايٌٝع١ ٚايوٓٸ

ٕ ٜجرلٖا ا٫هتعُاك ٘ يك١ٝٔ ايٌٝع١ ٚايو١ٓ قبٌ أنإ ايٌٗٝـ ايِـك قـ تٓبٻ

١ َٔ ه٬َٝٸَٔ أدٌ تؿلٜؼ اؿلن١ اٱ ;ٌهًٗا ايطا٥ؿٞبٚسنب ايبعح يف ايعلام 

ٕٸ»قتٛاٖا، ؾكاٍ:  ٕٵ ،ّاهٓٸٝاؿهِ ايٛاقع يٝى سهُّا  ل ط١ ناْت ايؿ١٦ املتوًٚ ٚل

٫ ٜعين سهِ ًؼّ ٚاسـ ٚيـ َٔ  وٓٸٞؾإٕ اؿهِ اي ;ٔايتوٓټلى  ّاتاكىٝٸتٓتوب 

ٝٸأبٜٛٔ  ـٸ ،ني، بٌ ٜعين سهِ أبٞ بهل ٚعُلهٓٸ اٙ طٛاغٝت اؿهِ يف ايقٟ ؼ

ٌٸ  . «تِلؾاتِٗ، ِٖٚ ٜٓتٗهٕٛ سلَتِٗ ايعلام ايّٝٛ يف ن

ٕٸ  ٞٸسٓه ٜل٣ ايوٝـ ايٌٗٝـ أ ٚأِْٗ  ،ٚعُل اّ ايعلام ٫ ٜورلٕٚ ع٢ً ْٗر عً

ٞٸ َٚاكهٛا ١ باـُٛك ٚايؿذٛك، ـٜٓٝٸٚعُل، ؾاهتبـيٛا ايٌعا٥ل اي اْتٗهٛا سل١َ عً

ـٸ ـٸ أً ّا، استهاك ايوًط١ عٌا٥لٜٸلى  ايٌعب، ثِ عُـٚا أْٛاع ايعًِ ٚايطػٝإ ٓ

 بٛا ٚقتًٛا. ؾعقٻ

لى  ٢١ ػتِ بـع٠ٛ ايٌٝع١ ٚايوٓٸستٸ ،ٖهقا اهذلهٌ ايٌٗٝـ ايِـك يف ػطاب٘

ع٢ً سهِ ايبعح، ٚلماي١ ٖقا ايهابٛي عٔ ُـك  ٤شاؿ ٚايتٔأَ َٔ أدٌ ايكٔاا٫تٸ

 . ايعلام

 

  ــــــ ايطبٌ ايهف١ًٝ بتخكٝل ايٛحد٠

طلغ ٖقا ايو٪اٍ: ملافا ت٬ًت لى  بعـ بٝإ َؿّٗٛ ايٛسـ٠ َٚٝاؿٜٓٗا ٌِْ ٖٓا

ٌٸ ٖقٙ املٌذلنات بني املقاٖب  ايٛسـ٠ بني املوًُني ع٢ً ايلغِ َٔ ٚدٛؿ ن

 ؼكٝكٗا ؾع٬ّ؟ لى  ١؟ ؾُا ٖٞ ايـٚاؾع ٚاملٛاْع يًٛسـ٠؟ َٚا ٖٛ ايوبٌٝه٬َٝٸاٱ

ٌٸٜو ايٛسـ٠  تعلض ايٌٗٝـ ايِـك ٖٝب١ املوًُني ٚاقتـاكِٖ يف ايوابل ؼت ظ

  .ايبشح عٔ أهباب ت٬ًٞ ٚسـ٠ املوًُنيلى  ٚايتٔأَ، ثِ ٜٓتكٌ
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ٕٸٚقـ   ،ايبـا١ٜ ناْت بوبب ابتعاؿ املوًُني عٔ ؾش٣ٛ اٱه٬ّ ا٭ٌُٝ كأ٣ أ

 ـ. ١ ٚايتؼًٗاًٖٝٸاؾلى  ٚايعٛؿ٠

ٕٸلى  ٖٚٓا ًٜؿت  ;١لدعٝٸا٫هتعُاك ٚايٓنع١ ايًِٝب١ٝ ُٖا املجرل شلقٙ ايؿهل٠ اي أ

ٞٸَٔ أدٌ ايتوًط ع٢ً ايعامل اٱ ٕٸ كغِ ٚ .ه٬َ ايه٬ّ عٔ ايـٚاؾع ٚايعٛاٌَ أ

ٕٸاملواعـ٠ ع٢ً ػًل ايتؿلق١ ٖٛ َٔ ايكٔاٜا املًشٸ ٛٸ ١، ٚأ ٞٸٍ ايؿكاه١ فلٜات ايتش  ـاػً

ٞٸيًُذتُع اٱ ٞٸٚايعامل اٱ ه٬َ ٫ هُٝا ع٢ً ايِعٝـ ٚايتٓامع ع لى  يٛسـ٠َٔ ا ه٬َ

ٞٸاي ِٸع شلا َا شلا َٔ ايعدل ٚايـكٚي املؿٝـ٠، ٚت٪ٚن وٝاه ّا نٝـ نإ املوًُٕٛ ـ يٓا ْ

ٕٸلٜٔ ٓعؿا٤ يف اٌْكاقاتِٗ، ا٤ َكتـكٜٔ يف ٚسـتِٗ، ٚنٝـ أُبشٛا َتأػِّأعنٸ َا  ؾإ

ٕٵ  نٓا قـ ٌْرل ػ٬ٍ ايبشح ٜعٓٝٓا ٖٓا ٖٛ َا ٖٞ ايوبٌ ايهؿ١ًٝ بتشكٝل ايٛسـ٠، ٚل

  ؟ايـٚاؾع ٚأهباب ايتؿلق١ اؿا١ًُ علّٓالى 

 

  ــــــ تعصٜص األٚاصس بني عًُا٤ املطًُني

واعـ٠ ع٢ً ػًل ايتؿاِٖ ٚايٛسـ٠ بني املوًُني ٖٛ تعنٜن لٕ أسـ ايوبٌ امل

ؾهُا نإ  .ِٗ. ٖٚقا َا سلْ عًٝ٘ ايٌٗٝـ ايِـكلٜؿٓها٭ٚاُل بني عًُا٥ِٗ َٚ

ُٸ ِاٍ ؿا٥ِ بِٗ، ٜٚعٌُ ع٢ً ٌْل ٚع٢ً اتٸ ،بٌإٔ عًُا٤ ايٌٝع١ يف ايعلام ٚػاكدّ٘ا َٗت

١ ١ بٌهٌ َباًل أٚ غرل َباًل، نقيو نإ َع عًُا٤ أٌٖ ايوٓٸ٬ُسٝٸأؾهاكٙ اٱ

لبط٘ َٔ ع٬قات طٝب١ َع عًُا٤ لػٛآْا َٜا ع٢ً ٚيعٌ ػطاب٘ ا٭ػرل ػرل ؿيٌٝ  .أّٜٔا

قُـ ايتٝذاْٞ ػ٬ٍ مٜاكت٘ ايٌٗٝـ ايِـك، سٝح ـٙ ايـنتٛك ١. ٖٚقا َا أٖنايوٓٸ

ّا بط٬ب ايعًِ، سٝح قاّ ٚنإ َهتٓع ،٘ ؿػٌ ع٢ً ايوٝـ ايٌٗٝـ يف بٝت٘فنل أْٸ

دٓب٘، ٚهلعإ َا هأي٘ لى  ؾٓا يًشٔٛك ٚأدًوٓاَع٘، ثِ علٻ ٔٵبّا ب٘ ٚمبٳزلاست٘ َلسِّ

 . ...ٔ عاًٛكطاٖل بايأَجاٍ:  ،عٔ أسٛاٍ تْٛى ٚاؾنا٥ل ٚعًُا٥ٗا ايباكمٜٔ

ـٸلى  ،١يكـ نإ ايٌٗٝـ ايِـك ع٢ً ع٬ق١ ٚطٝـ٠ َع لػٛآْا ايوٓٸ إٔ  س

 . ايعـٜـ َِٓٗ ناْٛا ٜوتٌرلْٚ٘ يف َا أًهٌ عًِٝٗ

ـت أٖن ،ٚػ٬ٍ ؿكاهتٗا أؾهاك ايٌٗٝـ ايِـك ،ٜقنل إٔ )دٜٛى ٚاًٜٞ(

)ايٌٗٝـ ايِـك(  ٌَٚلٚع معُٝٗا ،يف ْتا٥ذٗا ع٢ً سلٛي١ٝ اؿلن١ يف ايعلام
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 ،١ يف ايعلامه٬َٝٸٔض َٔ طبٝع١ اؿلن١ اٱٚليٝو ْبق٠ َٔ سـٜجٗا: ٜتٸ .ايٛسـٟٚ

ٞٸٚتعاْٚٗا َع اؿنب اٱ ٚٸ، ٚٚدٛؿ ع٬قات طِّه٬َ ١ ه٬َٝٸاؿ اؿلن١ اٱب١ بني ك

ٝٸاي ايٌٝؽ أفـ اينٖاٟٚ ٚايٌٝؽ عبـ ايعنٜن ايبـكٟ يف بػـاؿ ٚايٓذـ، : َجٌ ،١وٓٸ

ٞٸٖقا تأهٝى سنب ؼت عٓٛإ )اؿنب اٱٚا٭ندل َٔ  ( َٔ 1960) ( يف ايعاّه٬َ

ام ايواَلا٥ٞ لمٸايقبٌ اٱػٛإ املوًُني ٚسنب ايـع٠ٛ، ٚنإ ايـنتٛك ْعُإ عبـ 

ِّ ،ك٥ٝوّا ي٘  . ٫ّ ي٘ٚايوٝـ ايٌٗٝـ َٗـٟ اؿهِٝ مم

َٔ ٖٚٛ ع ٘ هأٍ ا٭هتاف ايواَلا٥ٞ ٜٚقنل ايهاتب عبـ ايلسِٝ سؤ أْٸ

ٞٸوٞ اؿنب اٱَ٪هِّ ِّع عٔ ايه٬ّ امل ه٬َ ٝٸّ، ؾكاٍ: مل تهٔ ايك١ٝٔ تك  لْٸُاٚ ،١َاي

ٌّ ،اْبنيلدلا٤ ايتعإٚ بني اؾ َٔ ايوٝـ َٗـٟ اؿهِٝ  ٖٚقا َا ٚاؾل عًٝ٘ ن

 . ٚايٌٗٝـ ايِـك

ٕٸ ٫ ًٓو ـٸ أ دوٛك ايجك١ ٚتعنٜن ا٭ٚاُل بني  شلقٙ ا٭ٌْط١ ؿٚكّا نبرلّا يف َ

ٖٛ َٔ  لْٸُا ،ـٙ نباك امللادع ع اؿهِٝ ٚايِـك ع ٚسوبٜٸا ٜ٪ٚيٝى ٖقا مٓم .املوًُني

 ًذُٝع. ي هلٕٚك َـعا٠ُ

ايٌٝع١  لٟؿٓهٖقٙ املباؿكات َٔ قبٌ عًُا٤ َٚ ا٭ٌَ يف إٔ توتُلٸٚوـْٚا 

ِٸ ;١ٚايوٓٸ  أّٜٔا.  نٞ ٜهٕٛ َٔ املُهٔ ؼكٝل َا ٖٛ أٖ

 

ّٝإحٝا٤ ايػدص١ٝ اإل   ــــــ ١ضالَ

ٚتػًػٌ اـلاؾات  ،ابتعاؿ املوًُني عٔ َباؿ٤٣ اٱه٬ّ ا٭ٌُٝ ٕٸأـ َٔ امل٪ٖن

ٕ ٛؾُا ؿاّ املوًُ .يف ػًل ايؿنت ٚايتؿلق١ بِٝٓٗ ٠لٖٞ َٔ مج١ً ايعٛاٌَ امل٪ثِّ ،ٚايبـع

ٜٚعًُٕٛ بتعايِٝ اٱه٬ّ يف مجٝع  ،١ه٬َٝٸتِٗ ًٚؼِٝتِٗ اٱواؾعٕٛ ع٢ً ٖٜٛٸ

ـٻ ،ٜٔـَٛسٻِٗ هٝبكٕٛ َؿاٌُ سٝاتِٗ، ؾإْٸ ٌٸلى  َٕٜٛتك  .٠ ٚاقتـاكعنٸ ا٭َاّ به

ِّ هٝ٪ؿٟ ع بطبٝع١  ،ب ا٭ٖٛا٤ عًِٝٗٚتػًٗ ،ل٠يهٔ ا٫بتعاؿ عٔ اٱه٬ّ ٚتعايُٝ٘ ايٓ

لٕٚ يف اجملـ ٚعًٝ٘ ؾإفا نإ املوًُٕٛ ٜؿٚه .ؿِٗاهتٔعاؾِٗ ٚؽًٗلى  اؿاٍ ع

ـٸؾ٬ ،نُا يف ايوابل ،ٚايلؾع١ ٜٚعًُٛا ع٢ً لسٝا٤ اشل١ٜٛ  ،اٱه٬ّلى  إٔ ٜعٛؿٚا ب

 ١. ه٬َٝٸاٱ



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

)ا٭ٓٛا٤( قـ عح يف ١ ٚنإ ايٌٗٝـ ايِـك يف أٚى َكا٫ت٘ املٌٓٛك٠ يف فً

ُٻ ،١كٜٸَٛٓٛع اؿلنات ايتشلټ ٕٸ لى  ٖٓاى ٌٚتٛ ٌٸ هلٸأ سلن١ ٜهُٔ يف  لاغ ن

 ث٬ث١ ًلٚط: 

 ٛكٟ. ن يف ايعٌُ ايجٝهٕٛ احملٚؿ، ؾع إٔ ٜهٕٛ يـٜٗا املبـأ ايِاحل1

 ايٓاي سكٝك١ ٖقا املبـأ.  ىع إٔ ٜـك2

 . ٕ ٜورل اؾُٝع ع٢ً ْٗذ٘أٚ ،ع اٱميإ باملبـأ3

تكِٝٝ ٚاقع لى  ٚبعـ إٔ ٜتٓاٍٚ تؿاٌُٝ ٖقٙ ايٌلٚط ٜقٖب ايٌٗٝـ ايِـك

ٕٸَ٪ٚن ،١ َٔ ػ٬شلاه٬َٝٸاؿلنات اٱ ني ُاٱه٬ّ ٖٛ املبـأ ٚايـاؾع ايل ـّا ع٢ً أ

ٚعًٝ٘ ؾإفا نإ املوًُٕٛ قـ ههتٛا عٔ َطاَع املوتعُل  .١ه٬َٝٸيف اؿلنات اٱ

ـٸ ٕٸ ٠ٚاؿهَٛات املوتب ٚمل  ،فيو ٭ِْٗ مل ٜـكنٛا َع٢ٓ اٱه٬ّ بٌهٌ ُشٝض ؾإ

ِ ع٢ً عًُا٤ ايـٜٔ يف ب٬ؿ املوًُني إٔ ٜـكنٛا َؿّٗٛ يقا ٜتشتٻ .ٜعًُٛا بتعايُٝ٘

ِّلى  ثِ ٜٓكًٛا ٖق املعلؾ١ ،ـّااٱه٬ّ دٝٸ شٛا شلِ ايك١ُٝ ايعًٝا يف ايٓاي، ٚإٔ ٜٛ

ٜٚعًُٛا َٔ أدٌ ايعامل  ،تِٕٗ بلٜل ٖٜٛٸٛنٞ ٜوتعٝـ املوًُ ;يٝٗالٜٚـعِٖٛ  ،اٱه٬ّ

ٞٸاٱ ـٻاٜٚـ ،ه٬َ  . هاتِٗؾعٛا عٔ َك

ٍٕٜ٪ٚن  )كهايتٓا ٚايٌؼ١ِٝ  :ؼت عٓٛإ ،آػل ـ ايوٝـ ايٌٗٝـ يف َكا

قـ ت٬ًت  لْٸُاٚ ،ك ٚسوب١ مل تتٔلٻه٬َٝٸٕ ايٌؼ١ِٝ اٱأع٢ً  ،١(ه٬َٝٸاٱ

ِ اٱْوإ املوًِ ن٬َ٘ ٜٚورل يف طلٜك٘ بات ٜكتبى بايهاٌَ، ؾبـٍ إٔ ٜتهًٖ

ُٸ .َٓٗاد٘ َٔ اٯػلٜٔ ٝٸّا بٜٗٛت٘ اييكـ بات املوًِ َٗت ١ ٚايذلن١ٝ ٚ... ؿاكهٝٸ١ ٚايعلب

ط اؿهَٛات ٚتوًٗ ،ٖٚقا َا ْتر عٓ٘ ايتؿلق١ .١ه٬َٝٸت٘ اٱأنجل َٔ اٖتُاَ٘ بٜٗٛٸ

ـٸ  . ٠املوتب

ٕٸ سٝا٤ لبني ٚسـ٠ املوًُني َٚوأي١  ّاٚثٝك ّامث١ تلابط ٜعتكـ ايٌٗٝـ ايِـك بأ

ه٬ّ ا٭ٌُٝ ْٚعُٛا سٝاتِٗ ٚؾكّا ؾًٛ أٜكٔ املوًُٕٛ سكٝك١ اٱ .١ه٬َٝٸايٌؼ١ِٝ اٱ

ٕٸ يتعايُٝ٘ اؿٓٝؿ١، ؾ٬ ًٓو اْط٬قّا َٔ فيو ٜـعٛ جملتُع املوًِ. لى ا عٛؿايٛسـ٠ هت أ

ٚاييت  ،ا٭ػ٬م ;ايعكٌ ;ٖٞ: ايلٚغ ،ٞ بج٬ث١ عٓاُلايتشًٓلى  ايٌٗٝـ ايِـك املوًُني

ٛٻ ;توتُـ تلابطٗا َٔ ٌَٓأ ايعكٝـ٠ ٚاٱميإ ٝٸاكٍ )اينٞ تتش ٝٸاك)لى  ١(ؿهلٜٸات ايت  ت
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ات بعٝٓٗا، ١ أٚ قَٛٝٸدػلاؾٝٸ٭ٕ ا٫ه٬ّ ٫ ٜكـ عٓـ سـٚؿ  ;١(هك( ٚ)ُٛك٠ َتٓاـَٛسٻ

ـٸ ؾإفا تبًٛكت ايٌؼ١ِٝ  .مجٝع أما٤ ايعامل ٚها٥ل ايٌعٛب املؼتًؿ١لى  سـٚؿٙ بٌ متت

ٝٸاكطاك ل١ يف ١ ؾع٬ّ ؾوتهٕٛ ؾاع١ًٝ اٱه٬ّ قٜٛٸه٬َٝٸاٱ ٜـٟٚ  ،يٮؾهاك ـَٛسٻ ت

ٞٸُـاٙ يف مجٝع أما٤ ايعامل اٱ ٞٸ، ٚهُٝٓض ايٛدٛؿ اٱه٬َ ُٛك٠ َتٓاهك١  ه٬َ

ٔٸ .ْعرل شلا ٠ ٫ـَٛسٻٚ ١ يف ايٛقت ه٬َٝٸ١ اٱيٝى ٖٓاى ٚدٛؿ يًٌؼِٝٸأْٸ٘ امل٪هـ  يه

ٝٸاكاؿآل، بٌ ٖٓاى ٚدٛؿ يً لى  ٜٓتُٞ نٌ ٚاسـ َٓٗا ،١ املتٓاؾل٠ؿهلٜٸات ايت

 ،عٔ ٌْٝ املعلؾ١ باؿكا٥ل ـٸِٜ ،ٌ سادنّا بني املوًُنيَا، ا٭َل ايقٟ ٌٜٚه فتُٕع

ِّتٜٚٓ ايبعض مج١ً َٔ عٔ ٜؿٌِ بعٔٗا  ،يٲه٬ّ ؿ٠ر عٓ٘ ٫ٚؿ٠ نٝاْات َتع

 . ـٙ اٱه٬ّ أبـّا١، ٖٚٛ ِٖٚ َِطٓع ٫ ٜ٪ِّاؿٛادن ايُٖٛٝٸ

ثاك٠ لَع ا٫هتعُاك يف  كغِ تعإٚ ايعـٜـ َٔ اؿهَٛات املتعاٖل٠ باٱه٬ّٚ

ٕٸ١ توتشٛف ع٢ً أؾهاكٖا ٚقلاكاتٗا، ني، ٚباتت ايتبعٝٸُايؿنت بني املوًايؿلق١ ٚ  ؾإ

ٔ مٖم ،١ه٬َٝٸٜلإ ٚها٥ل ايـٍٚ اٱليف ١ْٔٗ أبٓا٤ اٱه٬ّ يف ايعلام ٚ ا٭ٌَ َٛدٛؿٷ

ٞٸ ،نٌـ سكٝك١ ٖقٙ ا٭٫عٝب ٚمٜؿٗا ٛٸه٬َٝٸايجكاؾ١ اٱ َٚا ماٍ َ٪َّٓا بلق قٗا ١ ٚتؿ

ٝٸأَاّ ايجكاؾ١ اي ١ اشلن١ًٜ، أٚي٦و ايقٜٔ ٜـكنٕٛ سكٝك١ ايػلب ايواػل٠ ٚاملوتذل٠ ػلب

ُٸ ػًـ قٓاع سكٛم ١ٜ، ؾعكـٚا ايعنّ ع٢ً لسٝا٤ ٝات ايـميكلاط١ٝ ٚاؿلٸاٱْوإ َٚو

 ؼكٝل فيو أّٜٔا. لى  كًاؿ اٯػلٜٔلٚ ،١ه٬َٝٸتِٗ اٱٖٜٛٸ

١ ه٬َٝٸ١ َا مايت سآل٠ يف بعض ايـٍٚ اٱه٬َٝٸؾذق٠ٚ ٖقٙ ايٌؼ١ِٝ اٱ

ٕٸٚ .نيكٝكٝٸيـ٣ بعض املوًُني اؿ ٞٸاٱأِٖ كهاي١ تكع ع٢ً عاتل أكباب ايؿهل  ل  ه٬َ

 . ١يف ب٬ؿ املوًُني ٖٛ ايعٌُ ع٢ً لسٝا٤ ٖقٙ ايٌؼِٝٸ

  

ّٚ  ــــــ املػرتى ايعد

ؾُٔ  .١ ًٚعٛبٗاه٬َٝٸًوٝطل٠ ع٢ً ايـٍٚ اٱي َا مٍ املوتعُل ٜبشح عٔ هبٌٝ

هكاط اـ٬ؾ١ لؿٛا ٖقا ايٌعاك يف ٚؾع٬ّ ٖٚظ .(ـٵوٴتٳ مٵ)ؾلِّ: ًعاكاتِٗ ايكـمي١ َكٛي١

ٞٸُٛا ايعامل اٱٚقوٻ ،ايعجُا١ْٝ أ٤٬ً َتٓاثل٠. ٖٚٓا ٜل٣ ايٌٗٝـ ايِـك بإٔ لى  ه٬َ

ٚأِٖ اؿٛادن اييت تعٝل ٌَلٚع  ،ا٫هتعُاك ٚاٱَدلٜاي١ٝ ٖٞ َٔ أبلم عٛاٌَ ايتؿلق١
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ٕٸ &ـأٖنٚقـ  .ٚسـ٠ املوًُني ٫ٚ هُٝا ا٫هتعُاك ع أعـا٤ اٱه٬ّ  ع٢ً أ

تإ يف علض ٱه٬ّ ا٭ٌُٝ( ُٖا قٔٝٸٚاؿهَٛات اؾا٥ل٠ ع ٚػطٛك٠ )ا٫بتعاؿ عٔ ا

ٖٞ ايوبب يف  ،ٚتػًػٌ اـلاؾات ٚايبـع ،فا نإ ا٫بتعاؿ عٔ اٱه٬ّل٭ْ٘  ;ٚاسـ

ٕٸ ١ ٌَٓٓأ ٖقا ا٫بتعاؿ يف ا٭غًب ٖٛ ا٫هتعُاك ٚا٭ٜاؿٟ اـا٥ ٚقٛع ايؿنت ٚايتؿلق١، ؾإ

 . ١ه٬َٝٸيف ايـٍٚ اٱ

٫ ٚ ،ٌ تٗـٜـّا ٭عـا٤ اٱه١ّ٬ تٌٚهمايت تعايِٝ اٱه٬ّ اؿٓك يكـ ناْت َٚا

ٞٸاي ؿهلهُٝا ع٢ً ُعٝـ اي ٞٸاٱ وٝاه ٭ٕ ؾهل اٱه٬ّ ٜلؾض َبـأ  ;ه٬َ

ٛٸ ـٸ ،٠ ظُٝع أًهاي٘ا٫هتعُاك ٚايك املوتعُلٜٔ، ؾٗٛ  ٚوح املوًُني ع٢ً ايجٛك٠ ٓ

َٚٔ ٚادب  .١١ َٔ ايكٝٛؿ ٚايعبٛؿٜٸدتُاعٝٸك ايٌعٛب ع٢ً مجٝع ا٭ُعـ٠ ا٫ٜطايب بتشلټ

يكـ هع٢ عـٚ  .ك١ٜ مبا ٜوتطٝعٕٛ َٔ ؿعِ َٚواعـ٠املوًُني ؿعِ اؿلنات ايتشلټ

ٝٸبعاؿ املوًُني عٔ َعني ايتعايِٝ ايلبٸللى  اٱه٬ّ ٝٸاٖا بايجكاؾ١ ايٜٸلَوتبـ٫ّ  ،١اْ  ،١ػلب

َٸؿٚكّا نبرلّا يف ايكٔا٤ ع٢ً ٖٜٛٸ تاييت يعب ٕٸه٬َٝٸ١ اٱ١ ا٭ ـا٤ْا أع ١. َٚٔ امل٪هـ أ

ؾًكـ اهتطاع ا٫هتعُاك توٝرل اؿٝا٠ املعاُل٠ ع  .َا يف ؼكٝل ٖـؾِٗ سـٛلى  لشٛا

ايلدٛع عٔ لى  ١ تـع١ٛ ٚعاطؿٝٸؾهلٜٸ١ ع ع٢ً أهى ه٬َٝٸيف ايعـٜـ َٔ اجملتُعات اٱ

ٝٸٚيكـ أسٝا بقيو ايعـٜـ َٔ أُٓاّ اؾ .١اًٖٝٸاؾلى  ٚايعٛؿ٠ ،اٱه٬ّ ١ بني أؾلاؿ اًٖ

ـٸٚبٗقا متٖه .١ه٬َٝٸاجملتُعات اٱبعض  ه٬ّ بِٛكت٘ ِٖ عٔ ؾِٗ اٱٔ َٔ ُ

 . ايِشٝش١

ثاك٠ ايٓعلات لسٝا٤ ٚل١ ع يف نايكَٛٝٸع يكـ أهُٗت بعض ا٭ؾهاك ٚايٓناعات 

ايك١َٝٛ ٚايعلق١ٝ، ٚايعنف ع٢ً ْػ١ُ ا٫هتعُاك ايكـمي١ يف ؾٌِ ايـٜٔ عٔ ايوٝاه١. 

ك ّا، ٚسقٻثكاؾٝٸـ ايٌٗٝـ ايِـك نجرلّا ع٢ً ؿٚك ا٫هتعُاك يف غنٚ املوًُني ٚقـ أٖن

ٞٸأبٓا٤ ا٫ه٬ّ َٔ ػطٛك٠ ا٫ْن٫م ٚكا٤ ايؿهل اي ًشق اشلُِ يف لى  ، ؿاعّٝا ايعًُا٤ػلب

ٞٸغنا ايعامل اٱ»َكاكع١ ٖقا اـطل:  ١... ؾهاْت ػلبٝٸهٌٝ داكف َٔ ايجكاؾات اي ه٬َ

ـٸ ّا َتٛا٬ُّ يف َعلنت٘ اييت ػآٗا يٲدٗام ع٢ً نٝإ ؾهلٜٸّا َـاؿلا٫هتعُاك  مت

ـٸٚنإ ٫ا٭١َ...  ـٸنإ ٫يٲه٬ّ إٔ ٜكٍٛ نًُت٘ يف َعذلى ٖقا ايِلاع امللٜل، ٚ ب  ب

ُلو١ ٚآش١، نا١ًَ ًا١ًَ يًهٕٛ ٚاؿٝا٠  ،إٔ تهٕٛ ايه١ًُ ق١ٜٛ عُٝك١
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 ،عًٔ ن١ًُ )اهلل( يف املعذلىيٝتاغ يٮ١َ إٔ ت ;ْوإ ٚاجملتُع ٚايـٚي١ ٚايٓعاّٚاٱ

 . «ٚتٓاؿٟ بٗا...

١ املًشـ٠، ػلبٝٸعكـ ايعنّ ع٢ً قاكب١ ا٭ؾهاك ايقـ نإ ايٌٗٝـ ايِـك 

ٛټ ،)ؾًوؿتٓا( ؾهتب ١. ؿهلٜٸه٬ّ ع٢ً ها٥ل املـاكي ايم اٱٚأثبت َٔ ػ٬ي٘ تؿ

ّٸ لى . ْٚعلّا وت يًػلض فات٘اييت تأهٻ ،َع)مجاع١ ايعًُا٤( ٚنإ ع٢ً تعإٚ تا

 بتأهٝى ،ب١٘ ط٬ٓٚمبعٝٸ ،ل ايٌٗٝـ ايِـكؿا٥ل٠ عٌُ ٖقٙ اؾُاع١ احملـٚؿ٠ ؾٖه

٢ ي٘ ايعٌُ ع٢ً ْطاقات أٚهع يف َكاكع١ نٞ ٜتوٓٸ ;١(ه٬َٝٸ)سنب ايـع٠ٛ اٱ

املوتعُل ٚا٭ٜاؿٟ اـا١ٓ٥. ٚع٢ً ايلغِ َٔ ػلٚد٘ عٔ تٓعِٝ سنب ايـع٠ٛ ؾُٝا 

ٌٸأْٸ ، ل٫ٓبعـ ٞٸٜٛاٌُ ْٔاي٘ اي ٘ ظ . ٚنإ ٜطايب كداٍ ايـٜٔ إٔ ٫ ٜهتؿٛا وٝاه

ٕٸ ;ٜٚٓوٛا ايهبا٥ل ،بايٓٗٞ عٔ ُػا٥ل املٓهلات ١ُٖٓٝ ا٭دٓيب  ٭ْ٘ نإ ٜعتكـ بأ

١، ٚطاملا إٔ عٜٓٛٸ١ ٚاملاؿٸٜٸ٭ْ٘ ٜوتبٝض ايجلٚات امل ;ع٢ً املوًُني ٖٞ َٔ أقبض املٓهلات

ٞٸفتُع ظٗٛك  يفٖقا ايٛٓع ٖٛ ايوا٥ـ ؾ٬ أٌَ  ٞٸ له٬َ َٔ ٖقا املٓطًل ٚ. ٚاقع

 َعتدلّا، طًب١ اؿٛم٠ ع٢ً قلا٠٤ سٝا٠ ايعًُا٤ املٓآًني ٓـ ا٫هتعُاك نإ وحٸ

ـٸ  . ١ه٬َٝٸٙ ٖـؾّا َٔ أٖـاف ايـٚي١ اٱايٓٔاٍ ٓ

ٞٸ١ ٚايٌعب اييكـ ؿعا ايٌٗٝـ ايِـك عًُا٤ ايٌٝع١ ٚايوٓٸ ا٫يتشام لى  علاق

ٕ ق١ٝٔ أٚد٘ سه١َٛ ايبعح، َ٪ٚنـّا ع٢ً يف ٚا٫ْتؿاض  ،١ه٬َٝٸباؿلن١ اٱ

ٕ أا٤ٙ واٚيٕٛ أٚيٝلٕ ايطاغٛت ٚ»َلات ايبعجٝني ٚا٫هتعُاك: ا١ ٖٞ َٔ َ٪ايٌٝع١ ٚايوٓٸ

١ عٔ يٝؿًِٛا ايوٓٸ ;١١ إٔ املوأي١ َوأي١ ًٝع١ ٚهٓٸأبٓا٥ٓا ايدلك٠ َٔ ايوٓٸلى  ٜٛسٛا

ـٸكٝكٝٸَعلنتِٗ اؿ ٚٸ ١ ٓ . مل ٜهٔ ايٌٗٝـ ايِـك يٝهتؿٞ بإط٬م «املٌذلى ايعـ

ِّ ٕٸ، ّ س٫ًّٛ ٚآيٝاتايٌعاكات ٚاشلتاؾات، بٌ نإ ٜك شاؿ ايوبٌٝ ايٛسٝـ ٖٛ اتٸ ؾلأ٣ أ

ٚايٓٔاٍ ع٢ً مجٝع املوتٜٛات. َٔ ٖٓا أؾت٢ بتشلِٜ ايعٌُ َع سنب  ،١ايٌٝع١ ٚايوٓٸ

 . ١ املتعاْٚني َع ايبعحُٸ، ٢ْٗٚ امل٪َٓني عٔ اي٠٬ِ ػًـ ا٭٥ايبعح ٚسهَٛت٘

١ يف ه٬َٝٸٚد٘ ايجٛك٠ اٱيف َٔ أدٌ ايٛقٛف  ;عٓـَا تآَل ا٫هتعُاك ٚايع٤٬ُ

لى  ١ اشلاؿؾ١ع٬َٝٸناْٛا بني ايؿ١ٓٝ ٚا٭ػل٣ ٜطًكٕٛ بعض اؿ٬ُت اٱٜٚلإ ل

ب املوًُني ايورل ع٢ً ْٗذٗا، ٝٚػٓ ،ُٚلف ا٭ْعاك عٓٗا ،ا٫ْتكاْ َٔ ايجٛك٠



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

ٕٸبًٛا بٻطٚ ٚٸل أ ؾأُـك  ،ٍ املباؿكٜٔكاق١ ٖقٙ ايـَا٤ غرل دا٥ن٠، نإ ايٌٗٝـ ايِـك أ

ٕٸلى  بٝاّْا يؿت ؾٝ٘ ِٖ  ،كتًٕٜٛٚ ،ه٬ّ ٚاملوًُنيٜلإ عٔ اٱلايقٜٔ ٜـاؾعٕٛ يف  أ

ٕٸ، ًٗـا٤  . ×َاّ اؿونياهلل هٝشٌلِٖ َع اٱ ٚأ

ٚاعتدلٖٚا تٗـٜـّا ملوتكبًِٗ يف  ،أثاكت ٖقٙ ايؿت٣ٛ ايلعب يـ٣ قاؿ٠ ايبعح

ش١ ٜؿٝكٛا َٔ ٖقٙ ايِـ١َ أُـك ايٌٗٝـ ايِـك أَلٙ بايجٛك٠ املوًٖ قبٌ إٔٚ .اؿهِ

ـٸ نُا اؼـٚا يف  ،ا٫ؼاؿلى  ١ ٚايٌٝع١ؾذا٤ ػطاب٘ ا٭ػرل ٜـعٛ ايوٓٸ، ِٖٓ

ـٸه٬َٝٸَطايبّا ا٭١َ اٱ ،١ ا٭ٚىعاملٝٸاؿلب اي سه١َٛ ايبعح ٚدّٗا  ١ بايٛقٛف ٓ

َٔ أبٓا٤ املٌُٛ ٚايبِل٠، َٔ أبٓا٤ بػـاؿ ٚنلب٤٬  ،ٜا لػٛتٞ ٚأبٓا٥ٞ»يٛد٘: 

ٌٸ ،ٚايٓذـ، َٔ أبٓا٤ هاَلا٤ ٚايهاظ١ُٝ... َهإ: لْٞ  َٔ أبٓا٤ ايعلام يف ن

 :ٖـيف يف اؿآل ٚاملوتكبٌ ،َٚٔ أدًهِ مجٝعّا ،ٞ يهِ مجٝعّاأعاٖـنِ بأْٸ

ْكاف ايعلام لَٚٔ أدٌ  ،سِ ُؿٛؾهِ ؼت كا١ٜ اٱه٬ّٚيتت٬ ،ـ نًُتهِؾًتتٛسٻ

ؼهُ٘ عـاي١  ،نلِٜ ط١، ٚبٓا٤ علام سلٸَٔ نابٛي ٖقٙ ايؿ١٦ املتوًٚ

ٕٸ; «اٱه٬ّ... ساٌُ ايٛسـ٠ ٚايٓٔاٍ ٖٛ هكٛط سنب ايبعح ٚسهَٛت٘:  ؾإ

ٚتوٛؿٙ )ايعلام( نلا١َ اٱْوإ، ٌٜٚعل ؾٝ٘ املٛاطٕٓٛ مجٝعّا ع ع٢ً اػت٬ف ...»

ٚبٓا٤ ٚطِٓٗ، ٚؼكٝل  ،ٜواُٖٕٛ يف قٝاؿ٠ بًـِٖ ،ػ٠ٛلبأِْٗ ع قَٛٝاتِٗ َٚقاٖبِٗ 

 . «١...ه٬َٝٸَجًِٗ اٱ

 بقكٜع١ ;ط سنب ايبعح بايتعإٚ َع أهٝاؿٙ يًكٔا٤ ع٢ً ايٌٗٝـ ايِـكٖٓا ػٖط

١ يف ايعلام، ؾاهتٌٗـ ه٬َٝٸٚايوٝطل٠ ع٢ً اؿلن١ اٱ، مخٝين ايعلام()ايٛقا١ٜ َٔ 

 قُـ باقل ايِـك َع أػت٘ املٓا١ًٓ امل٪١َٓ ع٢ً ٜـ فلَٞ سنب ايبعح. 

 

  ــــــ االحرتاّ املتبادٍ

ٚايتناّ  ،ها٠٤لٕ َٔ مج١ً ايوبٌ ايهؿ١ًٝ بتشكٝل ايٛسـ٠ ٖٛ ا٫بتعاؿ عٔ اٱ

اف ٜٓبػٞ ع٢ً عًُا٤ املقاٖب اسذلاّ عكا٥ـ ايطلف  ;ا٭ػ٬م يف ايه٬ّ ٚايتأيٝـ

دٓٝت َٔ  )كبٸ سلبٺ٘ ٭ْٸ ;ُٛا ٜٚهتبٛا مبا ٫ هلغ ٌَاعل اٯػلٜٔٚإٔ ٜتهًٖ ،املكابٌ

 . يؿع١(
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يكـ نإ ايٌٗٝـ ايِـك سلِّٜا نٌ اؿلْ ع٢ً اسذلاّ ٌَاعل أٌٖ  

ٞٸهٛا٤ ع٢ً ايِعٝـ اي ،١ايوٓٸ ٞٸٚاي عًُ أٚ غرلٙ، ٚنإ ٜلؾض كؾّٔا قاطعّا  ؿكٗ

ّٕ .املواي بعكا٥ـِٖ ّٸ يقا طاملا نإ ٜقنل اـًؿا٤ باسذلا ؾع٢ً هبٌٝ  .يف نتابات٘ تا

ٚٸ :املجاٍ ٍ يف أٚى ُؿشات نتاب )ؾـى أٌٖ ايبٝت( عٓـَا ٜقنل اهِ اـًٝؿ١ ا٭

 . ٖٚقا َا ؿكز عًٝ٘ يف مجٝع ُؿشات)كٓٞ اهلل عٓ٘( نإ ٜعكب عًٝ٘ بعباك٠

 . ايهتاب أّٜٔا

ٟٸ ْٛع َٔ  ٜقنل ايوٝـ سوني ايِـك يف ٖقا ايِـؿ: مل تهٔ أعاث٘ ؼٌُ أ

١، بٌ ناْت ايِٛك٠ املٌلق١ يًُقٖب ٚايؿهل املٌاسٓات أٚ ايطعٔ بإػٛآْا ايوٓٸ

ٞٸاٱ ٢ ١، ستٸٚشلقا ايوبب نإ زلاست٘ وع٢ بكبٍٛ عًُا٤ أٌٖ ايوٓٸ .ا٭ٌُٝ ه٬َ

 . اؿا٫ت املوتع١ِٝناْٛا ٜوتٌرلْٚ٘ يف بعض 

ٕٸ  نإ قـ ُٚـ اـًؿا٤  ،ٚيف ػطاب٘ ا٭ػرل ،ايوٝـ ايٌٗٝـ ٜقنل أ

ؾأْا َعو ٜا أػٞ ٚٚيـٟ »هٛا٤:  ١ ٚايٌٝع١ ع٢ً سـٖٛٚٛ ىاطب ايوٓٸ ،بايلاًـٜٔ

ا٤ٙ واٚيٕٛ إٔ أٚيٝ... لٕ ايطاغٛت ٌٚٝعٞبكـك َا أْا َعو ٜا أػٞ ٚٚيـٟ اي وٓٸٞاي

ٕٸايدلك٠ َٔ ايوٓٸأبٓا٥ٓا لى  ٜٛسٛا  . «١املوأي١ َوأي١ ًٝع١ ٚهٓٸ ١ أ

ٕٸ ٫ ًٓو بٛمٕ ايٌٗٝـ ايِـك قـ  ٖقا ايُٓط َٔ اـطاب ايِاؿك َٔ َلدٕع أ

 ٚتعنٜن ايٛسـ٠ بني أبٓا٤ اجملتُع.  ،٣ ؿٚكّا نبرلّا يف تٛسٝـ ايِؿٛفأؿٸ

ٖٞ تًو اييت ات ايٓادش١ ٚاجملـ١ٜ ؿ٪ٖيايتاكٜؽ ٚدـْا إٔ َٔ بني امللى  فا كدعٓال

 ،نتاب )امللادعات( :٢ سـٚؿ ا٫عتـاٍ، َٔ قب٫ٌٚٝ تتؼٓط ،تلاعٞ داْب ا٭ػ٬م

ٓت ٚأْوت عـٜج٘... ٚتٖٝك»، ايقٟ قاٍ: ٚهًٛى ايٌٗٝـ ايِـك َع ايـنتٛك ايتٝذاْٞ

ٕٸ ٜٚ٪َٕٓٛ بلهاي١ ْبٝٓا  ،ٜعبـٕٚ اهلل ٚسـٙ ،ايٌٝع١ َوًُٕٛ أّٜٔا َٔ أ

 . «|قُـ

ٖٸلى  اْٞ ميٌٝبعـ إٔ نإ ايتٝذ ٠ بأهًٛب ٚإع اب١ٝ تأثل ٖقٙ امللٸعكا٥ـ ايٛ

٢ قاٍ: ٜٚتٝكٔ بإه٬ّ ايٌٝع١، ستٸ ،و يف عكا٥ـٙ ايوابك١دعً٘ ٌٜٚه ،ٟٚٚؿٸ

ؿؤ أػ٬ق٘ ٚتٛآع٘ ٚنلّ  ;عتٚأسووت بأْٞ يٛ بكٝت َع٘ ًٗلّا ٚاسـّا يتٌٝٻ»

ٌٖ ٜٓكِين  :ٚابتـكْٞ بايه٬ّ، ٚهأيين ،ٚابتوِ َعاًَت٘، ؾًِ أْعل ليٝ٘ ل٫ٓ
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٤ًٞ...» . 

ٕٸ اّ هأي٘ ػ٬شلا ايتٝذاْٞ نإ قـ أقاّ عٓـ ايٌٗٝـ ايِـك أكبع١ أٜٸ ٜقنل أ

ُٸا بـا ي٘ َٔ ًبٗات، َٔ قبٌٝ: قٍٛ  ٕٸ»ع ٝٸ أًٗـ أ ٞٸعً يف ا٭فإ، َٚلاهِ  «اهلل ّا ٚي

ٔٸٚيٝايعنا٤، ٚتنٜني قبٛك ا٭١ُ٥ ٚا٭ ى، ٚعٔ عكٝـ٠ ٌ ٚايتدلټٚايتٛهټ١، ا٤ بايقٖب ٚايؿ

 ايٌٝع١ بايِشاب١. 

ؿٕٚ  ،أه٦ًت٘ بايـيٌٝ ٚايدلٖإ عٔؾُا نإ َٔ ايوٝـ ايٌٗٝـ ل٫ٓ إٔ هٝب 

 . ض ٚاملواي بعكا٥ـ اٯػلٜٔايتعلټ

ٔٵ ٜل٣ َٔ ٚادب٘ إٔ ٜنٜـ َٔ امل٪هـ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َٔ ايعًُا٤ املتطلِّ َٳ ؾني 

ا١ً ػاٙ ؾٝعٗل ٌَاعلٙ ٚعٛاطؿ٘ اؾٝٸ ،ايلأٟ اٯػلع٢ً بٝإ آكا٤ َقٖب٘ أٚ تؿٓٝـ 

َٳ ،٘ يف هاس١ سلبَقٖب٘، ٚنأْٸ ٖقا ايٓٛع َٔ ا٭هايٝب ئ  ٕٸإؾ ;ٜٓامي٘ ٔٵٜٚـعٛ 

ِټ ٫ٓلٜعٛؿ عًٝٓا  ٚبايتايٞ ٌٜٓأ ايٓناع  .ثاك٠ ائػا٥ٔ ٚايعـا٤لب ٚمٜاؿ٠ اـ٬ؾات ٚبايتع

ٌٸ .تًٛ ايٓناع  أسـاخ املآٞ امل٪مل١ ٖٞ ػرل ًاٖـ ع٢ً فيو.  ٚيع

َع  ^ٚنقيو تعاٌَ ا٭١ُ٥ ،َع اـًؿا٤ ×ٜٓبػٞ يٓا ايورل ع٢ً ْٗر عًٞ

ٚايٌٝؽ  ،أَجاٍ: ايوٝـ ًلف ايـٜٔ ،هرل٠ ايعًُا٤ ايهباكلى  ٫ُّٛٚ ،أبٓا٤ عِلِٖ

ِّ ،ناًـ ايػطا٤  ٚنٝـ ناْٛا ٜتعإًَٛ ،ؿٜٔ ايٌٝع١ٚغرلُٖا َٔ املًِشني ٚاجمل

َاّ املقٖب لنإ َايو بٔ أْى ع  :ؾع٢ً هبٌٝ املجاٍ .َع عًُا٤ املقاٖب ا٭ػل٣

 . َاّ َع٘ٚنإ َعذبّا بتعاٌَ اٱ ،×َاّ ايِاؿمب١ َع اٱاملايهٞ ع ع٢ً ع٬ق١ طِّ

ُٸ ×َاّمل ٜهٔ اٱ ١ ٚسوب، بٌ نإ ٜكـ ّا باسذلاّ عًُا٤ أٌٖ ايوٓٸَٗت

ِّيف عنّ   عٔ لثاكتِٗٚنإ ٜلؾض  ،١ايٌٝع١ ٓـ ايوٓٸبني َٔ ٚد٘ اؾُاع١ املتع

ٔٳ ﴿سـ٣ امللات اهتٌٗـ بكٛي٘ تعاى: ليف ٚ .اـًؿا٤لى  ها٠٤اٱطلٜل  ٚٳ٫َ تٳوٴبټٛا اٖيقٹٜ

ِٕ ٝٵٔل عٹًِ ـٵّٚا بٹػٳ ٘ٳ عٳ ٝٳوٴبټٛا ايًٖ ٘ٹ َؾ ٕٔ ايًٖ ٔٵ ؿٴٚ َٹ ٕٳ  ـٵعٴٛ ٢ْٗٚ ايٌٝع١ عٔ  ،(108)ا٭ْعاّ:  ﴾ٜٳ

َٳايوبٸ  . ٜعِٞ أَلٙ يف فيو ٔٵ، ٚيعٔ 

 ٫ هٛم كؾعٗا ،ٚايتك١ٝ ٚادب١»ب ايٌٝؽ ايِـٚم ع٢ً ٖقٙ ايلٚا١ٜ ؾٝكٍٛ: ٜعٚك

ُٳ#إٔ ىلز ايكا٥ِلى  ٚؿٜٔ  ،تلنٗا قبٌ ػلٚد٘ ؾكـ ػلز عٔ ؿٜٔ اهلل ٔٵ، ؾ

ُٸ ،َا١َٝاٱ  .«١ٚػايـ اهلل ٚكهٛي٘ ٚا٭٥
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َٸٖقا ٖٛ ؿٜٔ  ٛٸعا ُٸ١ ْ ُٸاب ا٭٥ ؾكـ كٟٚ عٔ اؿوني بٔ كٚغ ْا٥ب  .١ِٗ ٚػٛا

٠ يعٔ أسـ ٘ فات َلٸ٢ أْٸ١، ستٸأٌٖ ايوٓٸلى  ها٠٤٘ نإ ميٓع اٱأْٸ #١َاّ اؿذٸاٱ

ـٺ ،ؾطلؿٙ ،أتباع٘ َعا١ٜٚ  . ٘يف سٓك ٚمل ٜكبٌ ًؿاع١ أس

 

ّٞتأضٝظ َؤمتس  ّٞ إضالَ   ــــــ عامل

ِّ ؾهل٠ تٛسٝـ املوًُني لى  ؿٜٔ ٚؿعا٠ ايٛسـ٠يطاملا ؿعا ايعـٜـ َٔ ايعًُا٤ اجمل

ٞٸيف َ٪متل  ، ؾٗٞ املٓاهب١ اييت ػُع ايعـٜـ َٔ املوًُني ػ٬ٍ َٛهِ اؿرٸ عامل

ٕ تٛظٝـ ٖقا اؿـخ ٚل١، وٝاهٝٸ١ ايايعباؿٜٸ ٚعًُا٥ِٗ َٔ أدٌ أؿا٤ َلاهِ اؿرٸ

 ُا يف ٚقتٓا اؿآل. ٫ هٝٸٚ ،١ايهبرل بات ق١ٝٔ ًَشٸ

ٕٸَٔ ٖقا املٓطًل ٜعتكـ ايٌٗٝـ  بعِٔٗ لى  فَٔ ٚادب املوًُني ايتعلټ ايِـك أ

ٟٸتعنٜنّا يًتكاكب اي ;ايبعض يف ٖقٙ ا٭دٛا٤ ٟٸٚامل ؿهل ٟٸ عٓٛ ـٸ  بِٝٓٗ. ٚا٭ػٛ شلِ إٔ ٫ٚب

َٸ عجّا عٔ  ;ٜتباسجٕٛ َُِٖٛٗ ،١ ٚاسـ٠ؤلٚا يف ٖقا امل٪متل ايهبرل نأ

 . اؿًٍٛ

ل : ملافا مل وٚكاؿرٸ ٜتوا٤ٍ ايٌٗٝـ ايِـك عكب تؿورلٙ ٚؼًًٝ٘ ظاٖل٠

فا نإ املوًُٕٛ مل لؾٝكٍٛ:  ٘ ٜلؿٸ؟ يهٓٸاملوًُٕٛ ٖقٙ ا٭ٖـاف يف َلاهِ اؿرٸ

ٕٸ ;ٌ َٔ ًإٔ اؿرٸفيو ٫ ٜكًٚ ٕٸإٓٛا َٔ ؼكٝل أٖـاف ٖقا ا٫دتُاع ايهبرل ؾٜتُٖه  ٭

 . ٚيٝى بوبب اؿرٸ ،١ اؿان١ُؿهلٜٸ١ ٚايوٝاهٝٸٖقا اـًٌ بوبب ايعلٚف اي

لى  ؾاملوًُٕٛ غرل ًَتؿتني .ه٬َّل اٱأ٫ ٜكاّ نُا  ٕ اؿرٸأـ ي٘ ا ٜ٪هٳمٓم ٕٸل

١ تل٣ بكا٤ٖا ًٝعُٕ اؿهَٛات ايأ اُٚأٖـاف ٖقٙ ايؿل١ٜٔ ايعع٢ُ. ن ؾًوؿ١ اؿرٸ

 ;١ًبعض ايكٔاٜا املًٔٚ ٠ثاكليقا ؼاٍٚ ٖقٙ اؿهَٛات  .بكا٤ ايٓاي ع٢ً دًِٗٗليف 

يف ا٫ؼاؿ ٚا٫ْتؿاض لى  ؾٝكٛؿِٖ ،١ٛاقعٝٸاك اؿر ايهلألى  نٞ ٫ ًٜتؿت املوًُٕٛ

 ٚد٘ ايعًِ. 

ؿا٤ ٖقٙ ايؿل١ٜٔ نُا هب، أفا ٚع٢ املوًُٕٛ لْ٘ أٜٚل٣ ايٌٗٝـ ايِـك 

كٕٛ مجٝع تًو ِْٗ هٝشٚكأ بات ايتؿلق١ ٚا٫ٌْكام ٚايعـا٤، ؾ٬ ًٓوٚابتعـٚا عٔ َوبِّ

 ٖـاف. ا٭
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ات تأهٝى ادتُاع َٔ أدٌ ٌْٝ املوتشٓكلى  يف ٖقا املُٔاك ؿعا ايوٝـ ايٌٗٝـ

ٌٸ ْ٘ يٛ نإ يًُوًُني فًىٷأؾقنل  .١ ٚكا٤ اؿرٸٓايهاَ عاّ بٗقٙ  ٜعكـ ن

ُٸبعٝـّا عٔ ا٭غلاض ٚا٭ٖٛا٤ اـ ;املٓاهب١ قٔاٜا ؿِٜٓٗ  تـا١ٍٚ، يهإ بإَهاِْٗ ا

ٖٛا٤ بعٝـّا عٔ ا٭غلاض ٚا٭»: باك٠ععجّا عٔ اؿًٍٛ ملٌانٌ سٝاتِٗ. ٚيعٌ  ;ٚؿْٝاِٖ

ُٸاـ ـٸ علٜضٷٖٞ ت «١ا ٠، ٫ٚ بامل٪متلات اييت ناْت تكاّ َٔ قبٌ اؿهَٛات املوتب

ٕ ٖهقا ْٛع َٔ ا٫دتُاعات ٫ ميهٓٗا ؼكٝل إؾ ;اظ ايو٬طنييٝٗا ه٣ٛ ٚعٸلـع٢ ٜٴ

 ا٭ٖـاف املٌٓٛؿ٠. 

ِټ م بات ايك١َٝٛ ع٢ً أهاي ايًػ١ أٚ ايعلم ٚايًٕٛ هببّا يف تؿلټيكـ ناْت ايتع

ٝٸ)ايك١َٝٛ اي: َٔ قبٌٝ ،ٖٞ ايوبب يف ظٗٛك بعض ا٫ػاٖات، ٚاملوًُني ١(، علب

ٝٸايك١َٝٛ اٱ)١(، )ايك١َٝٛ ايذلنٝٸ ٕ ٜـكنٛا أؿٕٚ  ،اييت اهتكطبت ايٌعٛب ،١(ٜلاْ

ٞٸه٬ّ َٚٛقؿ٘ َٔ فيو. ؾكـ ناْت ايعِب١ٝ ايك١َٝٛ يف ايعِل اؾسكٝك١ اٱ  ،اًٖ

ٜكٍٛ ايلهٍٛ  .١ه٬ّ ٚتعايُٝ٘ اؿٓكٚاهتبـشلا به١ًُ اٱ ،ه٬ّٚكؾٔٗا اٱ

 ،هِ َٔ آؿّنًٓ .ٕ أبانِ ٚاسـلهِ ٚاسـ، ٕٚ كبٸل ،أٜٗا ايٓاي»: |ا٭نلّ

ٞٸ٫ ؾٌٔ ي .ٚآؿّ َٔ تلاب ٞٸ علب  . «بايتك٣ٛ ٫ٓل ،ع٢ً عذُ

َلات اٖٞ َٔ َ٪ لْٸُاثاك٠ ايٓعلات ايك١َٝٛ ٚايعلق١ٝ لٕ أٜعتكـ ايٌٗٝـ ايِـك 

٭ٕ  ;ـ ع٢ً أهاي ايعلم ٚاي١ًٕٛ ٫ تتٛسٻه٬َٝٸا٭١َ اٱٕ أٚنإ ٜل٣  .ا٫هتعُاك

ـ ع٢ً أهاي نُا أْٗا ٫ تتٛسٸ .١ تٌٌُ مجٝع ا٭علام ٚا٭َِه٬َٝٸايٛسـ٠ اٱ

٭ْٗا تٌٌُ ًعٛبّا  ;٫ٚ ع٢ً يػ١ بعٝٓٗا ،٢ ايبكاع٭ٕ أؾلاؿ ا٭١َ ِٖ َٔ ًتٸ ;دػلايفٸ

ـٸ  . ؿ٠ ايًػاتَتع

ٞٸاي نإ بٓٛ أ١َٝ قـ ؿعُٛا اؿىٸ  ٞٸع٢ً سواب ايطابع اٱ علب َا ٖٚقا  .ه٬َ

ؾأػٔعٛا  ،١ يف ايكلٕٚ ا٭ػرل٠ ع٢ً مٛ نبرله٬َٝٸتتعاٌَ ب٘ بعض ايـٍٚ اٱ أتبـ

عِٛك لى  ،ايٛكا٤لى  عٛؿ٠ْ ٖقا لْٸُاٚ .٠١ يًعِبٝات ايكبًٝٸه٬ّ ٚقُٝ٘ ايؿقٸاٱ

ـٸ  .١اًٖٝٸاؾ  ني. ه٬َٝٸٔ اٱلٜؿٓهقبٌ امل٬ُس٘ َٔ لٖقا املٛٓٛع ٚلى  َٔ ا٫يتؿات٫ٚب

بـ٫ّ َٔ  ،ه٬ّٕ ايٌٗٝـ ايِـك نإ ٜٓطًل َٔ َبـأ اٱإفنلْا ؾ ٚنُا

ؾهإ ٜل٣ ْؿو٘ َو٪٫ّٚ أَاّ مجٝع َوًُٞ ايعامل، ٚمل ٜهٔ  .ايك١َٝٛ ْٚنعتٗا
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ٞٸ٦ٌ فات َل٠: ٌٖ أْت ؾعٓـَا هٴ .١ َع٢ٓ يـٜ٘يًعلب ٚايعذِ ٚايٌٝع١ ٚايوٓٸ ؟ ؾًُافا علب

ٝٸايؿلي ٚايجٛك٠ اٱتـاؾع عٔ  ٟٸ ١؟ نإ كؿٸٜلاْ ٝٸٙ: يـ  ١ ػاٙ مجٝع املوًُني،َو٪ٚي

ـٸ   . إٔ أعٌُ بٛاديب لما٤ اؾُٝع٫ٚب

ٌّ ات سـ٣ امللٸلني ماكٙ يف َٓنٍ ايٌٗٝـ ايِـك َٔ قبٌ ايبعجٝٸسِاك إ بٸٚل ن

)مٜـ سٝـك( ع َٔ أعٔا٤ سنب ايبعح ٚقٝاؿ٠ ايجٛك٠ ع، ٚعبـ ايلمام اؿبٛبٞ ع  َٔ

ِّع قاؾغ ايٓذـ ثِٗ عٔ ؿٚك اؿٛم٠ ٚعًُا٤ ايٌٝع١ يف ، ٚعٓـَا دًوٛا عٓـٙ أػق و

١ ٚقٝاؿتٗا، َعذلّٓا يف ايٛقت ْؿو٘ ع٢ً قُع هًطات ه٬َٝٸتأهٝى اؿلنات اٱ

ٌٸ ِّا٫ ايبعح يًٌباب ٚعًُا٤ ايـٜٔ، ؾع ٌٸثٓإ و فٍٖٛ  قإ يف ايوٝـ ايٌٗٝـ به

ن٬ّ ٖقا ايلدٌ لى  ْعلابٞ كاطبّا ُاسب٘: ٢ باؿك اؿبِٛ، ستٸُٚـ١َ ؿٕٚ تهًٗ

ّا ؾُٝع كٚسٝٸٕ لعٌ َٓ٘ عاملّا ٚمعُّٝا أهب عًٝٓا  ،ايععِٝ َٚٓطك٘ ايبًٝؼ...

ٝٸ ملافا  :ب، ٚابتوِ ايٌٗٝـ ايِـك أّٜٔا، ؾوأٍ اؿبٛبٞؾٔشو ايط٬ٓ، نيايبعج

ٝٸ ،تٔشهٕٛ؟ ؾكاٍ ايوٝـ ايٌٗٝـ: أْا عامل يًُوًُني  . نيٚيوت َلدعّا يًبعج

َبعٛثّا َٔ  ،ايوٝـ ايٌٗٝـلى  يف َٓاهب١ أػل٣ دا٤ ايٌٝؽ عٝو٢ اـاقاْٞٚ

 يٝطلغ عًٝ٘ ٌَلٚعني، ُٖا:  ;ّاقبٌ)ُـاّ( ًؼِٝٸ

١، ٚعًٝٓا إٔ ٜلاْٝٸؼت ٚطأ٠ ظًِ اؿه١َٛ اٱ ٜكبعٕٛٛام ٖع لٕ علب ا٭1

 ْؿهل بطلٜل ـ٬ُِٗ. 

ٝٸ١ يف ايٓذـ تابعّا ٱًلاف اٱعًُٝٸايع ملافا ٜبك٢ قـك اؿٛم٠ 2 ني ٚهٝطلتِٗ؟ ٜلاْ

ٚٸعلبٝٸى ؿٛم٠ ؾعًٝٓا إٔ ْ٪هِّ  . ١ٍ، ٚأْت معُٝٗا ا٭

ٕٸ»ايٌٗٝـ ايِـك:  ؾذا٤ يف كؿٸ بٗا ايٓذـ ٖٞ  َٝن٠ ايٓذـ ا٭ًلف اييت ٜعتنٸ ل

ٌٸأْٸ ٞٸاؾٓوٝات ٚايكَٛٝات، ٜـكي ؾٝٗا اي ٗا داَع١ َؿتٛس١ يه ٞٸٚاي علب  ؿاكه

ز ايوٝـ ايٌٗٝـ ع٢ً ثِ علٸ ،«!١ ؾكط؟علبٝٸٚغرلُٖا، ؾُا َع٢ٓ إٔ تهٕٛ اؿٛم٠ 

ٔ َ ٖقا ايه٬ّ عإك»كاطبّا َبعٛخ ُـاّ، ؾكاٍ:  ،املٛٓٛع اٯػل باَتعاض ٚغٔب

ٌٸايِشٸ أْت  لْٸُا١، شلِ َا يػرلِٖ، ٚله٬َٝٸؿٚي١  ١، ؾعلب ػٛمهتإ ٜعٌٕٝٛ يف ظ

ساٍ علب ػٛمهتإ أؾٌٔ بهجرل َٔ علب ؽتًل فيو بوبب عـا٥و ٱٜلإ، ثِ 

ٞٸلٚا بتشلٜل ايٌعب اينإ عًٝهِ إٔ تؿٚه .ايعلام َٔ قٝٛؿ ايبعح ا٭َلٜهٞ  علاق
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قبٌ ايتؿهرل بعلب ػٛمهتإ، عًٝهِ إٔ ؼنْٛا ع٢ً علب ايعلام ايقٜٔ هًبت 

 . «ٚتلنتِٗ بايؿكل ٚايعلا٤ ،ثلٚاتِٗ َٔ قبٌ سهَٛتهِ اؾا٥ل٠

ميإ ٚايعكٝـ٠ ٖٞ ٚسـ٠ اٱ ٕٸأثبت ايٌٗٝـ ايِـك ع عدل َٛاقؿ٘ ايٌذاع١ ع أيكـ 

 ١ ٚهٝاهتِٗ ٖقٙ ا٭ٜاّ. ػلبٝٸ١، ػ٬ؾّا ملٓٗر ا٭ْع١ُ ايه٬َٝٸَبـأ ا٭١َ اٱ

٭ٕ  ;ػ٠ٛلِٗ ٚنأْٸ ،يف ػًل ايتكاكب بني ا٭ؾلاؿ ّانبرل ّاقا املبـأ ؿٚكشلٕ لٚ

عٌُ ع٢ً ًْٝٗا ٖٞ هبب يف اتِاٍ ايكًٛب ٚسـ٠ ا٭ٖـاف ٚايطُٛسات ٚا٫تؿام يف اي

 َع بعٔٗا ايبعض. 

ُٸلى  باٱٓاؾ١  ّا أّٜٔا باٱؾاؿ٠ َٔ َِاؿك ٚنتب فيو نإ ايٌٗٝـ ايِـك َٗت

ع ْٚكٌ ١ بِٝٓٗ، ٚايتعلٜـ بايتٌٝټٌْل ايهتب ايتكلٜبٝٸلى  املقاٖب ا٭ػل٣، ٚايوعٞ

 ،١ٛاقعٝٸع٢ً َعامل ايٛسـ٠ اي ها٥ل املقاٖب ا٭ػل٣، َع ايتأنٝـلى  ١كٝكٝٸُٛكت٘ اؿ

١ بايتٛاٌُ ٚايتؿاِٖ َع اٯػل، ٚغرل فيو َٔ ايٌٓاطات ع٢ً ايٌبٗات املؼًٓ ٚايلؿٸ

 بقات٘.  َوتكٌٛ عحٺلى  بٗا ايوٝـ ايٌٗٝـ، ٖٚٞ عاد١ ١٢ اييت نإ ٜعٓايٛسـٜٚٸ

 

  ــــــ ١َ غسف ايدٜٔس ايػٗٝد ايصدز بايعاٍلتأثُّ

ٞٸَٔ اي ٌٸٕ ٜتأثٻأ طبٝع ِّ ل ن ؿ بأؾهاك ايععُا٤ ٚاملًِشني املعاُلٜٔ ًَِض ف

ٖٚٓاى َٔ  .ٚيٝى ايٌٗٝـ ايِـك َوتج٢ٓ َٔ ٖقٙ ايكاعـ٠ .ٜٚؿٝـ َٔ طلٚساتِٗ، ي٘

١َ ًلف ايـٜٔ لٙ ع ع٢ً ُعٝـ ٌَلٚع ايٛسـ٠ ع بايع٬ٓـ تأثٸٜٸا٭ؿي١ ٚايٌٛاٖـ َا ٜ٪

ٗا طلٜك١ ايوٝـ ًلف ا٫ؼاؿ ٖٞ فاتلى  ٕ طلٜكت٘ يف ايـع٠ٛلسٝح  ;أنجل َٔ غرلٙ

ـٸ  ْ٘أ١ ٚعًُا٥ِٗ، ٚـإ ع٢ً اسذلاّ عكا٥ـ أٌٖ ايوٓٸؾا٫ثٓإ ٜ٪ٚن .ايـٜٔ َٔ تكـِٜ ٫ب

ٌٸ ،١عًُٝٸعكا٥ـ ايٌٝع١ بطلٜك١  ٝٸ ٚبه ١ أّٜٔا، نُا ٜتؿكإ ع٢ً طبٝع١ ايوبٌ عك٬ْ

 ايهؿ١ًٝ بتشكٝل ايٛسـ٠ ٚايتكلٜب. 

ايوٝـ ًلف ايـٜٔ،  اتؿ٪ٖييكـ نإ ايوٝـ ايٌٗٝـ نجرل ا٫ٖتُاّ مب

٘ قـ أُـك أٚاَلٙ ١، ست٢ أْٸه٬َٝٸـ٠ اٱسٚػُِّٛا تًو اييت تع٢ٓ مبٛٓٛع ايٛ

ـٻ ِّبطباعتٗا ٌْٚلٖا ف ل ظٗٛؿ ايوٝـ ًلف ّ يبعٔٗا، ٜٚقٚنؿّا، ٚنإ أّٜٔا ٜك

ايـٜٔ ْٚٔاي٘ ٓـ ا٫هتعُاك، ٚنإ ِٜؿ٘ با٭منٛفز ايكـ٠ٚ ع٢ً طلٜك١ ٌَلٚع 
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ْٸ ٕ قـ طًب َٔ ايٌٝؽ سوني آٍ ٜاهني ع أسـ ط٬ب٘ ع إٔ ٜعٌُ ٘ ناايٛسـ٠. ٜقنل أ

ايعٌُ أث٢ٓ عًٝ٘ ًٚهلٙ  عّا يهتاب )امللادعات( ٌٜٚٓلٙ، ٚبعـ إٔ متٸؼكٝكّا َٛهٻ

ٕٸ فيو مل ٜهٔ باٱَهإ ي٫ٛ اٖتُاَو َٚواعـتو  نجرلّا، ؾأداب٘ ايٌٝؽ سوني أ

 . لٜٸاٟ

ّٸ َٔ نتب ايوٝـ ًلف ايـٜٔ ا٭ػل٣ نتاب )اي نإ قـ ٚ .ٚا٫دتٗاؿ(ٓ

ُٻ بعض  تؿٓٝـَٔ أدٌ  ;١عًُٝٸ١ بطلٜك١ ك١ سٍٛ ايكٔاٜا اـ٬ؾٝٸتٓاٍٚ ؾٝ٘ عٛثّا َع

١ ٓٗذٝٸ٫ هُٝا ع٢ً ُعٝـ املٚ ،ٗات. ٖٚقا َا أؾاؿ َٓ٘ ايٌٗٝـ ايِـك متاَّابايٌ

 . ايٌبٗات ع ٚكؿٸبع يف ايتعلٜـ بايتٌٝټٚا٭هًٛب املتٻ

)مٜـ سٝـك(  ٚدا٤ ،ايٌٗٝـ ايِـك قاُلّا ٘ عٓـَا نإ َٓنٍٜقنل أْٸٚ

ن ايٌٗٝـ ايِـك ٖٓا كٖن ،ٚ)عبـ ايلمام اؿبٛبٞ( ينٜاكت٘، ٚؿاك اؿـٜح بني ايج٬ث١

١ ٚعًُا٤ ايٌٝع١ يف اؿلنات ايجٛك١ٜ َٚكاكع١ ا٫هتعُاك، ثِ عًُٝٸع٢ً ؿٚك اؿٛمات اي

ٞٸهتعُاك اي١َ ًلف ايـٜٔ ْٚٔاي٘ ٓـ ا٫اؿـٜح عٔ ايع٬ٓلى  ّٜٔاأم تطلٻ  . ؿلْو

ٙ كؿٸ :َٓٗاٚفيو اهتٌٗاؿٙ به٬ّ ايوٝـ ًلف ايـٜٔ أٚ َٛاقؿ٘، لى  ٜٔافٚ

١َ ًلف اهتٌٗـ مبٛقـ ايع٬ٓسٝح ا٤ ٚتكبًٝٗا، ٚيٝى بكبٛك ا٭ع٢ً َٛٓٛع ايتدلټ

بٝت اهلل اؿلاّ يف مَٔ  ا سرٸٕ ايوٝـ ًلف ايـٜٔ مٓلإؾ»ايـٜٔ َع عبـ ايعنٜن آٍ هعٛؿ: 

ٛٸٜٔ يت٦ٓٗت٘ بعٝـ  ;قِل املًولى  عبـ ايعنٜن آٍ هعٛؿ، نإ َٔ مج١ً ايعًُا٤ املـع

ـٻ ،ُٚاؾض املًو ،يٝ٘لٚملا ٌُٚ ايـٚك  .ا٭ٓش٢ ع نُا دلت ايعاؿ٠ ٖٓاى ع يٝ٘ لّ ق

 ;ً٘ ٚٚٓع٘ ع٢ً دبٗت٘ٚناْت َِشؿّا ًَؿٛؾّا يف دًـ، ؾأػقٙ املًو ٚقبٻ ،١ٖـٜٸ

ٌ اؾًـ ملافا تكبِّ ،ٗا املًوُّا ي٘ ٚتٌلٜؿّا، ؾكاٍ ي٘ ايوٝـ ًلف ايـٜٔ عٓـ٥قٺ: أٜٸتععٝ

ُ٘ ٖٚٛ دًـ َاعن؟ أداب املًو: أْا قِـت ايكلإٓ ايهلِٜ ايقٟ بـاػً٘، ٚمل ٚتعٚع

أقِـ تععِٝ اؾًـ! ؾكاٍ ايوٝـ ًلف ايـٜٔ عٓـ فيو: أسوٓت أٜٗا املًو، ؾهقيو 

 ٘ سـٜـ ٫ ٜٔلٸ١، أٚ بابٗا، ؾٓشٔ ْعًِ أْٸٓبٜٛٸؿذل٠ ايٌ ًباى اْؿعٌ مٔ عٓـَا ْكبِّ

ِٝ عٓا ْكِـ َا ٚكا٤ اؿـٜـ َٚا ٚكا٤ ا٭ػٌاب، مٔ ْكِـ بقيو تع٫ٚ ٜٓؿع، ٚيهٓٸ

 ؿ٘. ْت ايكلإٓ بتكبًٝو دًـ املاعن ايقٟ ٜػًٚأنُا قِـت  ،|كهٍٛ اهلل

ًوُاغ ي املًو ٚقتٗا ، ٚآطلٸٚقايٛا: ُـقتٳ ،٘بعذابّا ل ;ل اؿآلٕٚؾهبٻ
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ايكلاك لى  ؾعاؿ ،٢ دا٤ ايقٟ بعـٙ، ستٸ|نٛا بآثاك ايلهٍٕٛ ٜتدلٻأيًشذاز 

ٚٸ  .«ٍا٭

 

 

الهىامش
                                                      

يگزند
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 ايعكٌ ايداَٞ

 ١ يًػٗٝد ايصدزفهسّٜيف املدزض١ اي جٛي١ٌ

 

 أ. محمذ رضا الحكيمي

 حسن علي الهاشميترجمح: 

 

 ــــــ ـ اإلضالّ زا٥د احلٝا13٠

ٕٸ عع١ُ ؾهل ايٌٗٝـ ايِـك، ٚسلٸ ١، ًٚذاعت٘ يف لظٗاك ايلأٟ، ؿهلٜٸٜت٘ ايل

ـٸ ايكوِ . عٓـَا «اٱه٬ّ ٜكٛؿ اؿٝا٠»٢ بأكٚع ُٛكٖا يف نتاب٘ تتذًٓ نٓا ْع

ٟٸا٫ ػ٠ٛ احملذلَني: ٫ يٲ ايواؿي(، قًتٴلى  )اؾن٤ ايجايح «اؿٝا٠»َٔ نتاب  قتِاؿ

ٟٸ ٞٸا٫قتِاؿ اٱ»٢ ستٸ «ا٫قتِاؿ»نتاب أٚ َكاي١ يف َٛٓٛع  تأتٛا بأ يف قٝط  «ه٬َ

عًُٓا، ؾٌٓٓػٌ بكلا٤تٗا، ؾتهٕٛ ٖٓاى ػ١ٌٝ َٔ إٔ نٔع ؼت تأثرل َا ٚكؿ ؾٝٗا ع 

َٸـكه١ اييت تٓتُٞ شلا ع عٓـ بٝإ َوأي١ َٔ املوا٥ٌ ايأٚ امل ُٸ١ أٚ اـعا ١، ؾٌٓقٸ عٔ ا

ٞٸايؿٔا٤ اـايّ يًؿِٗ اي ٞٸؿٓك، ٚاٱؿكاى ايتكلآْ ٞٸاؿ ٗ ٟٸٌ ايِؿا٤ اي، ٚتعٓكـٜج  وُاٚ

ٕ(، ٛايؿٌِ ا٭كبعٖٚٛ ) «ؾٌِ ايننا٠»٢ بًػٓا ١. ٖٚهقا نإ، ستٸيًهتاب ٚايوٓٸ

ُٻ .اؾن٤ ايواؿئَ ايباب ايجاْٞ عٌل، يف  كٚاٜات »ًٓا بأْؿوٓا بعـ متشّٝ ٖٚٓا تٛ

ٕٸ أػباك ٚأساؿٜح ايننا٠ تل٣ ٚدٛب تواٟٚ مجٝع أؾلاؿ لى  «ايننا٠ ْتٝذ١ َؿاؿٖا أ

ٞٸٚأهل اجملتُع اٱ ٕٵلأٟ ، يف ا٫هت٬ٗى ه٬َ سـٛ َا لى  نإ ٜ٪َٔ ٕٸ اٱه٬ّ ٚل
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٘ أْٸ طبكّا ئًٛابط ٚايكٝٛؿ ايٌلع١ٝ، ل٫ٓ ;١ٜ ايتِلٸف ؾٝٗابايتؿاٚت يف املًه١ٝ، ٚسلٸ

ع مبوت٣ٛ ٚاسـ ٚدٛب إٔ ٜتوا٣ٚ اؾُٝع يف ايتُتټلى  ل با٫هت٬ٗى ٜقٖبَا ٜتعًٖ يف

ٌٸ ;َعكٍٛ َٔ ايعٍٝ ايهلِٜ أهل٠ ٖٞ َجٌ ا٭هل٠  )٭ِْٗ مجٝعّا َٔ ايبٌل، ٚن

٣ بـكد١ ٚاسـ٠ ا٭ػل٣، ٚيٝى ٫بٔ ا٭َرل َعـ٠ أٚهع َٔ ابٔ ايؿكرل، ٚن٬ُٖا ٜتواٚ

ٝٸ١ ٚايجكاؾٝٸ١ ٚاياؿٸٜٸيف ا٫ستٝادات امل ١(. ٚلفا سٌِ اهتجٓا٤ يف بعض املٛاكؿ ع ـْٜٝٛٸ١ ٚايـٜٓ

ٝٸ  ١. طبكّا يًـٜٔ َٚٓطل اؿٝا٠ ع ٚدب ؿاظ٘ يف سـٚؿ ٖقٙ ايـا٥ل٠ ا٫هتجٓا٥

ُٻ اٯٜات ٚايلٚاٜات، لى  اهتٓاؿّا ;ًٓا ليٝٗا يف اؿكٝك١ٖقٙ ٖٞ ايٓتٝذ١ اييت تٛ

ُٻٚيهٓٸ ًٓا ليٝ٘ َٔ ٓلٚك٠ تواٟٚ اؾُٝع يف ا٫هت٬ٗى ٓا آثلْا عـّ تـٜٚٔ َا تٛ

ُٸٚ، ُلاس١ّ ٕٸ اٱػا ػ٠ٛ احملذلَني ناْٛا ِٜلٸٕٚ ع٢ً ا٫بتعاؿ عٔ تـٜٚٔ َا َٔ ١ أ

 ًأْ٘ إٔ وٌُ ُٛك٠ ايؿت٣ٛ. 

تِلٸَت ٖقٙ ا٭ٜاّ، ٚاْت٢ٗ ايعٌُ َٔ أكبع١ أدنا٤ َٔ قوِ ا٫قتِاؿ َٔ 

)بعـ سٛايٞ هبع هٓٛات َٔ ايعٌُ، باهتجٓا٤ ا٭عُاٍ ايوابك١ يف  «اؿٝا٠»نتاب 

ـٸ اؿلٚف. لى  ٚأُبض داٖنّا يٝأػق طلٜك٘ ،مجٝع ايهتاب( يف ا٭عٛاّ املِٓل١َ ُ

ـٻٚيف ٖقا ا٭ثٓا٤ نٓت َتٛدِّ ٭تابع عٌُ طبع ٖقٙ  ;طٗلإلى  ه١ّٗا َٔ قِ املك

دـٜل٠  ٯٕ َٔ إٔ تأتٛا بهتابٺ أٚ َكاي١ٺػ٠ٛ عٓـٖا: ٫ َاْع ايٲ ا٭دنا٤، ؾكًتٴ

ش٘ ْٚكلأ ؾٝ٘. ؾهإ َٔ مج١ً ايهتب اييت دا٤ بٗا بايكلا٠٤ يف سكٌ ا٫قتِاؿ، يٓتِٖؿ

ٕٸ ايوٝـ  . ؾٛدـتٴ«اٱه٬ّ ٜكٛؿ اؿٝا٠»نتاب  ػ٠ٛاٱ أثٓا٤ قلا٤تٞ يف ٖقا ايهتاب أ

ٕٸ َوت٣ٛ سٝا٠ مجٝع ٜكٍٛ بِلاس١: ل، «كٚاٜات ايننا٠»لى  ٚاهتٓاؿّا ;ايٌٗٝـ ايِـك

ٞٸايٓاي يف اجملتُع اٱ  هب إٔ تهٕٛ َتهاؾ١٦ َٚتوا١ٜٚ.  ه٬َ

ٕٸ ٖقا ايؿِٗ اي ٞٸسكّا ل ٟٸايلؾٝع، ٚايتؿٗك ؿكٗ ايواَٞ، ٖٚقا ايٌعٛك  ٘ اؾعؿل

ٞٸاي ٟٸ كلآْ ٞٸايوًِٝ، ٖٚقا ايٛدـإ اٱ ايواطع، ٖٚقا اٱؿكاى اؾُاٖرل ، اؿلٸ ْواْ

ُٻٖٚقٙ ايٌذاع١ املٌٗٛؿ٠ يف  فات لى  ًٓالظٗاك ايلأٟ، ٜعتدل بايٓوب١ يٓا ع مٔ ايقٜٔ تٛ

١ ايلاق١ٝ اييت ه٬َٝٸايٓتٝذ١ َٔ ػ٬ٍ ايلٚاٜات ع د٬ًّٝ ٚهاطعّا، ٚسانّٝا عٔ ايلٚغ اٱ

ٜتش٢ًٓ بٗا ٖقا ايٌٗٝـ ايععِٝ. َٔ ٖٓا ؾكـ اغتُٓٓا كأٟ زلاست٘، ٚأؿكدٓاٙ يف نتاب 

ل٠. ٖٚٓا هـك ٝ٘ ع٢ً ا٭قٛاٍ َٔ ػاكز ؿا٥لتٓا املِػٻكغِ أْٓا قًُٓا اعتُـْا ؾ ،«اؿٝا٠»
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 ;عٔ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك يف ٖقا ايٌإٔ «اؿٝا٠»بٓا إٔ ْٓكٌ َا فنلْاٙ يف نتاب 

لثل  ;بعـ إٔ ًُٚٓا»: ايتايٞٚؽًٝـّا يٲه٬ّ ايٌٗٝـ، ٖٚٛ ن ،لسٝا٤ٶ يٌٗـا٤ اٱه٬ّ

ٝٸ١ ٚاؿكلآْٝٸَطايعاتٓا يف ايتعايِٝ اي ٕٸ اٱه٬ّ لى  اتٓا،١ ٬َٚسعـٜج ٜـعٛ ايٓاي  لْٸُاأ

ٕٚ»ٞ َبـأ املواٚا٠، ٚيذلنٝن َوت٣ٛٶ َعٌٝٞ يتبٓٸ ٌٸ «َتكاكب»أٚ  «َتوا ، ٚمحٌ يًه

٘ ٚقؿٓا ع٢ً ن٬ّ ايؿكٝ٘ ايٓاي ع٢ً قبٍٛ ٖقا املبـأ ٚاؾلٟ عًٝ٘، بعـ فيو نًٓ

ايٌٗٝـ ايوٝـ قُـ باقل ايِـك، ؾلأٜٓا إٔ ْٓكً٘  ،لض ايقٖٔ، ٚايعامل املؿٚهاملتؿتِّ

ٕٸ »لٜكاؾّا يًكلٸا٤ عًٝ٘. ٜكٍٛ ايٌٗٝـ ايِـك ع أع٢ً اهلل ؿكدت٘ يف ايٌٗـا٤ ع:  ;ٖٓا ل

ـٸ ساد١ ايؿكرل ائلٚكٜٸِْْٛ ايننا٠ ُلٻ ٕٸ ايننا٠ يٝوت يو ١ ؾشوب، بٌ ست بأ

ـٸ  ٌٞ، أٟٱعطا٥٘ املاٍ بايكـك ايقٟ ٜٴًشك٘ بايٓاي يف َوتٛاٙ املعٝ َٔ تٛؾرل َوت٣ٛ ٫ب

ّٸَٔ املع١ٌٝ يًؿكرل ٜٴًشك٘ باملوت٣ٛ اي ع ب٘ غرل ايؿكلا٤ يف يًُع١ٌٝ، ايقٟ ٜتُتٻ عا

ٞٸ ٕٸ تٛؾرل َوت٣ٛ َعٌٝ ٌٸ أؾلاؿ اجملتُع  َٛسٸـ اجملتُع. ٖٚقا َع٢ٓ أ أٚ َتكاكب يه

ٞٸٖـفٷ  ـٸ  ،له٬َ  . ««يًشانِ ايٌلعٞ َٔ ايوعٞ يف هبٌٝ ؼكٝك٫٘ب

ٌٸ عٔ أٌُ ا٫ٖتُاّ مبٛٓٛع ا٫قتِاؿ ٕٸ أ١ُٖٝ ٖقا ايلأٟ ٫ تك  ،ٜٚكّٝٓا ل

. «اقتِاؿْا»١، ٚتأيٝـ نتاب قتِاؿٜٸٚٓلٚك٠ ايبشح ؾٝ٘، ٚؿكاه١ كتًـ املقاٖب ا٫

ٞٸٖقا ٖٛ َكاّ ايعكٌ ٚايٓبٛؽ اي ايقٟ ٌْأ ٚتلعلع يف سٛم٠ ايٓذـ ا٭ًلف، أٟ  ؿكٗ

ُاسب ْٗر »، ٚتأنٌ َٔ ػرل «ايب٬غ١ُاسب ْٗر »دٛاك لى  اؿٛم٠ اييت توهٔ

ٟٸب١ عٔ احملت٣ٛ ٚاملُٕٔٛ ا٫، يهٓٗا ع يف ايػايب ع َػٝٻ«ايب٬غ١ ٞٸٚاٱ قتِاؿ  ْواْ

ٞٸٚاملعٌٝٞ ٚاي ٞٸ وٝاه شلا  «ْٗر ايب٬غ١»ٌ ، بٌ قـ ٫ ٌٜٚه«ْٗر ايب٬غ١»يع  ٚايعـي

ـٸٓلٚك٠ إٔ ِٜـك ايتعبرل لى  ٢ ٌِٜ ا٭َلَوأي١ تٌػٌ تؿهرلٖا... ستٸ  ايقٟ ٜو

ٞٸ»اـاؾكني  ٞٸَٔ َـاؿ أؿٜب  «١ْواْٝٸُٛت ايعـاي١ اٱ اٱَاّ عً ًلٜـ، ٚميٮ  َوٝش

ِٸ ُـاٙ ايِاػب َواَع اي ، ٚيٝأتٞ بعـ فيو أؿٜب عاملنيب٘ مخو١ فًٓـات، يٝع

ٞٸ ُٸلْٸ»لف ٜكٍٛ:  ;آػل يٝهتب ٦ًّٝا قلٜبّا َٔ ٖقا املُٕٔٛ َوٝش ايعذب لى  ا ٜـعٛ٘ مل

ٕٕإٔ هتُع ْٗر اي لْٗا َؿاكق١ ؼٌُ ايبعٝـ ٚايكلٜب يف  .«!ٚاسـ ب٬غ١ ٚايعًِ يف َها

 َٛٓع ٚاسـ! 

ّٷ ، «اقتِاؿْا»ـ نتاب َجٌ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك، يٝ٪ٚي ٚلفا ظٗل ًؼ
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ٝٸاملـكه١ اي»، أٚ «اٱه٬ّ ٜكٛؿ اؿٝا٠»ٚ ٖع.َ( 1377، أٚ َجٌ ايع١َ٬ اؾعؿلٟ)«١كلآْ

ٞٸ )يف سٛايٞ ث٬ثني فًـّا( ع  «ْٗر ايب٬غ١»ع٢ً  ايقٟ ٜؿين عُلٙ يف تأيٝـ ًلغ تؿًِٝ

ٜهٕٛ فلٸؿ اهتجٓا٤.  ،١ عؿهلٜٸها٥ل أعُاي٘ ٚأبعاؿٙ ايلى  نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓوب١

ٚايٌٝؽ قُـ سوني  ،ٖع(1355ٚاملرلما ايٓا٥ٝين) ،ٖع(1329ٚأَا اٯػْٛـ اـلاهاْٞ)

  آغاٚايٌٝؽ  ،ٖع(1390ٚايع١َ٬ ا٭َٝين) ،ٖع(1373ناًـ ايػطا٤)

ؾٝبـٚ ٚنإٔ ايٓوا٤ قـ  ،ٖع(1352ٚايٌٝؽ قُـ دٛاؿ ايب٬غٞ) ،ٖع(1389ايطٗلاْٞ)

ـٵ  َجًِٗ! ٕٳعكُت ست٢ اٯٕ عٔ إٔ ًٜ

 

 ــــــ ـ ايفِٗ ايتٛحٝدٟ يالقتصاد14

ٕٸ َٔ املوا٥ٌ اؾقك١ٜ يف تعايِٝ اٱه٬ّ ايوا١َٝ ُٸ ،ل ١ٝ ق٣ِٛ ٚاييت ٖٞ ع٢ً أٖ

ّٸ يف بٓا٤ ايؿلؿ ٚاجملتُع، ا٫كتباط يف ا٫عتكاؿ ايتٛسٝـٟ بع  «ايعـٍ»ٚاملٓٝع يع  ايتا

ِٸ «١دتُاعٝٸايعـاي١ ا٫» ١(. ٜػؿٌ ايهجرل ايهجرل َٔ ١ ٚايكٔا٥ٝٸقتِاؿٜٸَٔ ا٫ )ا٭ع

ّٸاملوًُني ايعًُا٤ ٚاملجٓك ـٸ يف ؿني ٚايعاؿٜني عٔ ٖقا املٛٓٛع اشلا ٕٸ ايعـٍ ٜٴع ، ٖٚٛ أ

١، ٢ أػقْا ْعلف بايعـيٝٸاهلل عاؿ٫ّ; ستٸ َقٖبٓا ايلنٔ ايجاْٞ َٔ أٍُٛ ايـٜٔ; لف ْل٣

ٞٸٚايكٍٛ بايعـٍ اٱ ٌ تطبٝل ١. ٚعًٝ٘ هب إٔ ٌٜٚهتٌلٜعٝٸيف ا٭َٛك ايته١ٜٝٓٛ ٚاي شل

١، ٜٚـػٌ يف ْوٝر له٬َٓا، نُا ٖٛ ١ دن٤ّا َٔ ا٭سهاّ اؾقكٜٸدتُاعٝٸايعـاي١ ا٫

يف ايعـٜـ َٔ َٛآع٘. نٝـ ٜهٕٛ  «اؿٝا٠»ٛ نتاب َ٪ٓيؿنقيو. ٖٚقا َا فٓنل ب٘ 

ٕٸ . ؟!مبع٢ٓ إٔ ٫ ٜهٕٛ تطبٝل ايعـاي١ ٚادبّا يف ؿٜٔ اهلل ،اهلل عاؿ٫ّ ٜٚل٢ٓ بايعًِ ل

ِٷ. ٚنٝـ يٓا إٔ ْتٻ يف ايلٓا بايعًِ ٝٸِٗ اهلل ع ايقٟ أثبتٓا عـي٘ بايبـٜٗٝات ايظً ١ عكً

ٞٸايٌلع اٱ ّاٚايٓك١ًٝ ع بايعًِ؟! لف ٕٸ تطبٝل ٖٛ َٔ أندل ؿعا٠ تط شل بٝل ايعـاي١. ٚل

ٞٸ ١، بٌ ٖٛ ٚادبٷأػ٬قٝٸايعـاي١ يٝى فلٸؿ ؾ١ًٝٔ   . ٚتهًٝـ ًلع

اٱه٬ّ »ٓا إٔ ْل٣ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك قـ ايتؿت يف نتاب٘ ٚلْ٘ ملٔ سؤ سٓع

ٞٸٖقا املٛٓٛع اٱلى  «ٜكٛؿ اؿٝا٠ ّٸ ه٬َ  ;ٚاؾٖٛلٟ، ٚدا٤ ع٢ً فنلٙ ُلاس١ّ اشلا

ٕٸ ايعـٍ ايقٟ قاَت ع٢ً أهاه٘ لى  ٌْرل ٖٓاٜٚٓبػٞ إٔ »لف قاٍ:  ٝٸأ ات اؾُاع١ َو٪ٚي

َٸيف ػ٬ؾتٗا اي ٞٸ١ ٖٛ ايٛد٘ ا٫عا ٞٸيًعـٍ اٱ دتُاع ـت ايقٟ ْاؿ٣ ب٘ ا٭ْبٝا٤، ٚأٖن شل
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ٕٕ َٔ أٍُٛ ايـٜٔ، ٜتًٛ ايتٛسٝـ َباًل٠.  ٌٕ ثا  عًٝ٘ كهاي١ ايوُا٤، نأُ

ٞٸٚمل ٜهٔ ا٫ٖتُاّ ع٢ً ٖقا املوت٣ٛ بايعـٍ اٱ ٌٸ، ٚمتٝٝنٙ نأٌُ شل  َوتك

ِٕ ٚقـك٠ٺ ٚزلٕع ٚبِٕل ٚغرل فيو ع ملا  ل٫ٓ ،يًـٜٔ َٔ بني ها٥ل ُؿات اهلل تعاى ع َٔ عً

ٞٸشلقا ا٭ٌُ َٔ َـيٍٛ  ، ٚاكتباط عُٝل مبػن٣ ايجٛك٠ اييت مياكهٗا ا٭ْبٝا٤ ادتُاع

 ع٢ً ُعٝـ ايٛاقع. 

ٕٸ املايو ٖٛ اهلل ّاادتُاعٝٸؾايتٛسٝـ ٜعين ع  ؿٕٚ غرلٙ َٔ اٯشل١ املنٜٸؿ١. ٚايعـٍ  ،ع أ

ٕٸ ٖقا املايو ايٛسٝـ ع عهِ عـي٘ ع ٫ ٜ٪ثٹ ل ؾلؿّا ع٢ً ؾلؿ، ٫ٚ ميٓض سكّا يؿ١٦ٺ ٜعين أ

ٌٸ، ع٢ً َا ٚٓؾل َٔ ْعِ  ع٢ً سواب ؾ١٦، بٌ ٜوتؼًـ اؾُاع١ ايِاؿ١ نه

 . «ٚثلٚات

 

ّٞـ ايعسفإ اإل15  ــــــ ضالَ

ٕٸ  ٞٸايعلؾإ اٱ»ل ١. ١ ايػٓٝٸه٬َٝٸٚاؿٔاك٠ اٱ جكايفٸدن٤ٷ َٔ ايذلاخ اي «ه٬َ

ٟٸ)ايعلؾإ اي :ٖٚٓاى يف َٛٓٛع ٖقا ايعلؾإ ع ٚيف ًعبتٝ٘ ٞٸايعلؾإ اي)ٚ (;ٓعل ( ع عًُ

١ ع ه٬َٝٸ١، ظُٝع ايًػات اٱبٌلٜٸات اييت أغٓت املهتبات ايؿ٪ٖيايهجرل َٔ اٯثاك ٚامل

ُٸٚ ٝٸ١ ايػا ٫ ميهٔ اؿٍِٛ ع٢ً َجٌٝ شلا ٚيعُكٗا يف تاكٜؽ  ،١ عؿاكهٝٸ١ ٚايعلب

ٟٸ ًعبٺ َٔ ايٌعٛب. ٚقـ قلأتٴ ايهجرل َٔ ٖقٙ اٯثاك ع ع٢ً املوت٣ٛ  ايعلؾإ يـ٣ أ

ـٸ ٚقـ نتبتٴ .ايٌؼِٞ ع َلاكّا ٚتهلاكّا ٔ اٯثاك ٠َ فُٛعات كتاك٠ يٓؿوٞ ع

ا ٜكلب َٔ أكبعني ٗا قبٌ َكتاكات نتبتٴ :َٚٓٗا ،ٚا٭قٛاٍ ٚاملباْٞ يهباك ايعلؾا٤

ٚيهٓٗا ٓاعت يٮهـ ايٌـٜـ. َٚٔ بني  ،ٖع(632ه١ٓ َٔ ؿٜٛإ ابٔ ايؿاكض املِلٟ)

 اييت تبـأ باملطًع ايقٟ ٜكٍٛ ؾٝ٘:  ،١ٗا ٫بٔ ايؿاكض اشلُنٜٸايكِا٥ـ اييت اْتؼبتٴ

 أكز ايٓوعععِٝ هعععل٣ َعععٔ ايعععنٚكا٤   

 

 هٳععععشٳلّا، ؾأسٝععععا َٝٸععععت ا٭سٝععععا٤  

 

 ٚاؾ١ُٝٝ اييت ٜكٍٛ يف َطًعٗا: 

 َععا بععني َعععذلى ا٭سععـام ٚاملٗععرٔ   
 

ِٕ ٫ٚ سععععلزٔ    ٌٴ بعععع٬ لثعععع  أْععععا ايكتٝعععع
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ٝٸ»١ اػذلت أّٜٔا علؾاْٝٸَٚٔ ُٓٔ كتاكاتٞ اي مللت٢ٔ ابٔ  «١ايكِٝـ٠ املًُٛ

ٞٸبعض كَٛم ايعلؾإ ايلى  اييت تٌرل ،ٖع(520ايٌٗلمٚكٟ)بعـ عاّ  ، ٖٚٞ تبـأ عًُ

ٚٸك:   بٗقا املطًع املـ

ٌٴ   ملعععت ْععاكِٖ ٚقععـ عوعععى ايًٝععع

 

 

ٌٴ   ٌٸ اؿعععاؿٟ، ٚسعععاكٳ ايعععـيٝ  َٚععع

 

ٚٸ آػلٙ، ٚمل لى  ي٘نُا هٓشت يٞ ؾل١ُ تِشٝض ؿٜٛإ ساؾغ ايٌرلامٟ َٔ أ

 طبع ايٓوؼ١ املِشٸش١. لى  أٚٓؾل

ٗا ٚأزلٝتٴ، «َكاَات اؿلٜلٟ»بهتابتٗا ع٢ً أهًٛب  ٚاملكاَات اييت بـأتٴ

ٝٸ١ ٚايؿًوؿٝٸ، قـ اًتًُت ع٢ً بعض اٱًاكات اي«َكاَات اؿهُٝٞ» ١. علؾاْ

ِٸ ٓاعت ايٓوؼ١ يف ٚاسـ٠ َٔ  ٕٸ ٖقا امل٪ٖيـ مل ٜهتٌُ، ث ٚيٮهـ ايٌـٜـ ؾإ

 آػل. لى  ك٠ َٔ َٓنٍاْتكا٫تٞ املتهلِّ

ٕٸ اؿكا٥ل ايعُٝك١ ٚاملؿع١ُ بايـقا٥ل املٛدٛؿ٠ يف ايعلؾإ اٱ ٞٸل ٝٸ١ عٔ  ه٬َ غٓ

ـٳ عٔ أْعاك احملٚك َٸ١ ٚاييت مل ؽ ٕٸ اؿكٝك١ اشلا  «املعاكف ايعاي١ٝ»كني يف ايتعلٜـ. بٝـ أ

ٕٸ ٖقا ايعلؾإ قـ تأثٻ ١، ٓـٜٸل بعلؾإ ايٌعٛب ايوابك١ ع٢ً اٱه٬ّ )َٔ اشلٖٞ أ

٠ ٚدقك ايكٍٛ بع فيو(، ٚقـ اهتعاك َاؿٸلى  ، ٚعلؾإ َا بني ايٓٗلٜٔ، َٚاٚايػ١ُٝٛٓ

ـٷ «ٚسـ٠ ايٛدٛؿ» ٌٸ ايبٴعـ عٔ ايكلإٓ ايهلِٜ ع َٔ تًو املـاكي،  ع ٖٚٛ َؿّٗٛ بعٝ ن

ٝٸ١ ٚاٯٜات ايه٬َٝٸاؿٍِٛ َٔ ايتعايِٝ اٱلى  ٚلٕ عُـ ؾُٝا بعـ ١ ع٢ً بعض املٛاؿ كلآْ

ٝٸ١، ٚيهٓٸ ٟٸ ساٍ ٫ تٓطبل اْطباقّا نا٬َّ ع٢ً املعلؾ١ اٱايػٓ ٝٸك١ ايشلٝٸٗا ع٢ً أ ١ لآْ

ٟٸع ٫ يف ايبعـ اي ^١ ٭ٌٖ ايبٝتشلٝٸٚايتعايِٝ اٱ ٞٸ٫ٚ يف ايبعـ اي ،ٓعل ٞٸٚاي عًُ  وًٛن

، ٚايهجرل َٔ ايعًُا٤ «ْٗر اؿلٸ»ٖع( يف نتاب ١َ726 اؿًٞ)ع نُا ُلٸغ بقيو ايع٬ٓ

. نُا فٖب «تؿورل املٝنإ»١َ ايطباطبا٥ٞ يف ايع٬ٓ :َٔ أَجاٍ ،نياٯػلٜٔ املٛهٛعٝٸ

ٕٸ ٚسـ٠ ايٛدٛؿ اٱط٬ق١ٝ ع اييت لى  ١َ ايوٝـ أبٛ اؿؤ كؾٝعٞ قنٜٚينايع٬ٓ ايكٍٛ بأ

ٕٸ ايكٍٛ بع  ع املطلٚغ يف ايؿًوؿ١  «املعاؿ املجايٞ»متجٸٌ أٌُ ايعلؾإ ع نؿلٷ قض، ٚل

ٝٸاي ـٷ ،١ ععلؾاْ ٔٷ كاي  . ١ املعتدل٠ٯٜات ايكلإٓ ٚايوٓٸ َٚباٜ

 ،(16) يتايٞٚايعٓٛإ ا ،(15لت ٖقا ايعٓٛإ )فن لْٸُاٞ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإْٸ
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ـٸ١َ يًعٓٛإ )يٌٝٚه ـٸخ ؾٝ٘ عٔ هبب لسذاّ ايوٝـ ايٌٗٝـ  ،(٬17 َك ايقٟ هٓتش

ٞٸايعلؾإ اٱ»ايِـك عٔ فنل   ع٢ً فنلٙ أبـّا؟!  ؿٵؿات٘، ؾًِ ٜٔليف َ٪ٖي «ه٬َ

ٕٸ هع١ ا٫ٓطنُا أْٸ ع٢ً ٬ع ٗا تٌتٌُ ع٢ً ايتقنرل بٗقٙ ايٓكط١، ٖٚٞ أ

ٝٸ١ ٚايؿًوؿٝٸعـاؿ املؼتاكات ايل٢ ايؿًوؿ١ ٚايعلؾإ، ٚستٸ لى  ١، ٫ ٜٓايف ا٫ْتوابعلؾاْ

ٕٸ امل ;«١ٓٗذٝٸامل»١ ٚعًُٝٸَـكه١ ايتؿهٝو اي املعاكف »١ تكتٔٞ ايتُٝٝن بني ٓٗذٝٸٚفيو ٭

، ٚعـّ اػت٬طُٗا ببعُٔٗا، ؾ٬ «١ اـاي١ِوُاٜٚٸاملعاكف اي»ٚ «ا٫يتكاط١ٝ ٚاملٌٛب١

ٞٸْتٓنٸٍ بايٛسٞ اٱ ، ٫ٚ َوت٣ٛ َعطٝات ايعكٍٛ املؼتًؿ١ ٚايبشٛخ اـ٬ؾ١ٝلى  شل

ٔ بعض املوتٌلقني، أٚ َٔ نٞ ٫ ٜتُٖه ;١كلآْٝٸنـَ يف ثلا٤ ٚاهتػٓا٤ املعاكف اي

ٛټ ،نإ ع٢ً ًان١ً بلتلاْـ كاهٌ  . ١ مبا ٫ ًٜٝله٬َٝٸٙ بٌإٔ املعاكف اٱَٔ ايتؿ

 

١ّٝ ايهػف16  ــــــ ـ حج

ٕٸ ايطلم اييت هًهٗا اٱْوإ يًٍُٛٛ َعلؾ١ اؿكا٥ل لى  ْعًِ مجٝعّا أ

ّٸٚاؿٍِٛ ع٢ً املعاكف ٖٞ بٌهٌ   :٫ ؽلز عٔ ث٬خ عا

ٚٸ ٞٸباع اي: طلٜل ايٛسٞ، ٚا٫تٸٍا٭  .يلهاي١ ايوُا٤ عكً

ٌټٚايجاْٞ ل ع٢ً َكـاك َٔ َعلؾ١ ايٛاقع َؿٚه : طلٜل ايؿًوؿ١، سٝح وٌِ ن

 .ٜٴوعؿ٘ ؾُٗ٘ يف ٤ٛٓ َا

ٝٸ: طلٜل ايلٜا١ٓ ايٚايجايح ٞٸعلؾاْ  . ١ ٚايؿِٗ ايكا٥ِ ع٢ً ا٫كتٝاض ايٌؼِ

ٞٸ طلٜل ايٛسٞ ٕٸ ايكلإٓ  ع نُا أًلْا ع ٜكّٛ ع٢ً ايؿِٗ ايعك٬ْ يًٛسٞ. ٚل

ٕٳ﴿ايهلِٜ َؿعِ بعباك٠  أْ٘ قاٍ  ×َٚج٬ٝتٗا. ٚقـ كٟٚ عٔ اٱَاّ عًٞ ﴾َأَؾ٬َ تٳعٵكٹًُٛ

ٍٔ»يف ُٚـ ا٭ْبٝا٤ َٚٗاَِٗ ايلهاي١ٝ:  ٔٳ اِيعٴُكٛ ِٵ ؿٳَؾا٥ٹ ٗٴ ٜٴجٹرلٴٚا َي ٕٸ«ٚٳ تأنٝـ ا٭١ُ٥  . ٚل

ٌٸ «سذٸ١ باط١ٝٓ»ع٢ً تٛظٝـ ايعكٌ ع يف ؾِٗ ايٛسٞ ع ٚاعتباكٙ  ^ا٭طٗاك ، هلل عنٸ ٚد

ٕٸ ا٭ْبٝا٤ ايعكٌ دٓٛؿ ». ٚلٕ سـٜح ١، أًٗل َٔ إٔ ٜقنلظاٖلٜٸسذٸ١  ^نُا أ

 ايؿؼل ٚا٫عتنام. لى  َـعا٠ ^١ ٭ٌٖ ايبٝتذلبٜٛٸايععِٝ َٔ أنجل املعاكف اي «ٚاؾٌٗ

ٔ َٓق سٛايٞ أكبعني لٜؿٚهٖٛ ايطلٜل ايقٟ اػتٓط٘ عـؿ َٔ املطلٜل ايؿًوؿ١ ٚ

١، اييت ؽتًـ ؾُٝا بٝٓٗا ؿًوؿٝٸقلّْا، ٚأبـعٛا َٔ ػ٬ي٘ عٌلات املـاكي ٚاملقاٖب اي
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١ ايٛاسـ٠ قًُٓا لـ اتؿاقّا سٍٛ ؿًوؿٝٸّا. بٌ ست٢ يف املـكه١ ايٚدٖٛلٜٸاػت٬ؾّا دقكّٜا 

ًلغ »فيو يف بـا١ٜ لى  َوأي١ ٚاسـ٠ ع نُا أًاك اـٛاد١ ِْرل ايـٜٔ ايطٛهٞ

ى فيو ؾكـ ُلٸغ نباك َٔاؾّا لٚقـ أًلْا ليٝ٘ أنجل َٔ َلٸ٠ ٭ُٖٝٸت٘.  ،ع «اٱًاكات

لى  ا١ٜ ايعكٌ يٛسـٙ يف ؾِٗ اؿكا٥ل ٚايٍُٛٛايؿ٬هؿ١ ع َٔ ايٌلم ٚايػلب ع بعـّ نؿ

 . املعاكف

ِٷ طلٜل ايعلؾإٚ بعباك٠ أػل٣: ٚع٢ً ايهٌـ ٚا٫كتٝاض.  ٖٛ َٔ ا٭هاي قا٥

ٕٸ  ٟٸايعلؾإ اي»ل ٞٸايعلؾإ اي»ٜٚتؿلٸع عٔ  ،ٜكّٛ بقات٘ «ٓعل ٕٸ املاؿٸ٠ ايل٥ٝو١ «عًُ . ٚل

ٞٸيًعلؾإ اي ـٸ١ لٚسٝٸٖٞ ا٫كتٝاض ٚايلٜا١ٓ اي عًُ َات اييت تؿلم ع بعـ ُشٸ١ املك

ٚايٌلا٥ط، ٚٓلٚك٠ ايوًٛى، ٚا٫كتٝاض يوٓٛات ع نٌـ بعض اؿكا٥ل يًٌؼّ 

 املهاًـ ٚامللتاض، ع٢ً ؾلض ُشٸ١ ايهٌـ. 

ٕٸ ساٌُ نٌـ امللتاض املهاًـ لى  ٖٚٓا هب ايتٜٓٛ٘ ٖٛ سذٸ١ ع٢ً  لْٸُاأ

ٕٸ ا٫هتـ٫ٍ باملعطٝات ايه ،املهاًـ ْؿو٘ ٌؿ١ٝ ٚا٫كتٝا١ٝٓ يٝى ؿٕٚ غرلٙ. ٚل

ٌٸ َو ٕٸ ن ٍٸ عًٝٗا بايهٌـ ع هٛا٤ با٫هتـ٫ٍ ايِلٜض ؾًوؿٝٸي١ أاهتـ٫ّ٫. ٚل ١ ٜٴوتـ

ُٸٔ ي٬هتـ٫ٍ بايهٌـ، أٚ ٜهٕٛ َآشلا تٗا ايهٌـ ع ؽلز عٔ َاٖٝٸلى  املتٔ

ٕٸ ا٫هتـ٫ٍ ايؿًوؿٝٸاي ٞٸ١; ٭ ٢ ٜكبً٘ اؾُٝع. ٚايهٌـ ّا ستٸعكًٝٸهب إٔ ٜهٕٛ  ؿًوؿ

َٸٝٸ١ ي٘ سذٸ يٝوت ٕٸ ؾِٗ ٖ٪٤٫ »نُا ٖٛ ٚآض. ٜكٍٛ ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ:  ،١عا ل

ـٸعٕٛ ايهٌـ( أٜٸ ٕٸ  ،ٖٛ سذٸ١ عًِٝٗ لْٸُاّا نإ ايواؿ٠ )ايقٜٔ ٜ ؿٕٚ غرلِٖ، ٚل

ٌٕلى  ا٫ؿعا٤ لفا مل ٜوتٓـ ٕٸ ايهٌـ يٝى . ٜتٻ«٫ ق١ُٝ ي٘ ؿيٝ ٔض َٔ ٖقا ايه٬ّ أ

ٕٸ ـٷ «ٚسـ٠ ايٛدٛؿ» :اؿٸعا٤ ايهٌـ ٭َل َجٌ ؿي٬ّٝ، ٚل يًـيٌٝ. ٚلفا نإ  اؿٸعا٤ ؾاق

ٜهٕٛ سذٸ١ ع٢ً املهاًـ ْؿو٘ ؾكط، ٚلفا أفعٔ ي٘  إْٸُاايهٌـ ُشٝشّا ؾ

ـٜٔ ي٘. ٫ٚ هٛم ايتكًٝـ يف املعاكف ٚايعكا٥ـ، نُا ٖٛ ؿ َكًٚاٯػلٕٚ ناْٛا فلٻ

 َعلٚف. 

ـٸ٠ اْتكاؿات ع٢ً َني بايؿًوؿأٚكؿ بعض املعاُلٜٔ املػلٳ ، «اؿه١ُ املتعاي١ٝ»١ ع

ٕٸ ُـك املت»ٚقاٍ يف ْكـٙ ايجاْٞ:  لْ٘ يف  :طبٌ هب ايكٍٛ ، يف ايهجرل َٔ املٛاطٔٗنيٓيأل

ٌَاٖـات٘ ايباط١ٝٓ لى  قـ اهتٓـ ،ا٭ٍُٛ ايل٥ٝو١ يؿًوؿت٘: اؿه١ُ املتعاي١ٝص
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ٜطلغ ْؿو٘ ٖٓا ٖٛ: ٌٖ ١. ٚايو٪اٍ ايقٟ ٓطكٝٸَٚهاًؿات٘ ايكًب١ٝ، ٚلى ايدلاٖني امل

ٞٸميهٔ يف ايٓعاّ اي ٖقٜٔ املِـكٜٔ يف علض بعُٔٗا، لى  املٓوذِ ا٫هتٓاؿ ؿًوؿ

 . «؟ٚع٢ً ْول ٚاسـ

ػب كعاٜت٘ يف َكاّ ايهباك،  ب، ٖٚٛ أَلٷْاعِ َٚ٪ؿٻ يف ٖقا املكاّ قٌٝ ن٬ّٷ

 «اؿه١ُ املتعاي١ٝاملعاؿ اؾوُاْٞ يف »ؿت نتاب ين كاعٝت٘ ع٢ً ايـٚاّ، بٌ أٖينُا أْٸ

١ عًُٝٸَا ٜتعًل باملوا٥ٌ اي ٘ يف. بٝـ أْٸٗنيٓيأيف ايـؾاع عٔ ايؿًٝوٛف ايهبرل ُـك املت

هب أػق ايتِلٜض  ،١ امللتبط١ مبٌاعل ايٓٴؼٳب يف اجملتُع، ٚامؿٖاك ايجكاؾ١ؿًوؿٝٸٚاي

ُٸباؿكا٥ل بٓعل ا٫عتباك، ٚ َا  ١ يف َكاّ ايٓكـ. ٚمل ٜهٔ ْكـ آكا٤ ايهباك َّٜٛاػا

ٕٸ اٱداب١ ٖٞ بايٓؿٞ، مبع٢ٓ أْ٘ ٫ ميهٔ ا٫هتٓاؿ يف  ٝٴٓكّ َٔ ععُتِٗ. ٚعًٝ٘ ؾإ ي

ٞٸايٓعاّ اي ٕٸ َجٌ  ؿًوؿ املٓوذِ ع٢ً املٌاٖـات ايباط١ٝٓ ٚاملهاًؿات ايٌؼ١ِٝ. ٚل

ٟٸٖقا ا٫هتٓاؿ هٝٴٓكّ ع ستُّا ع َٔ اْوذاّ ايٓعاّ اي ٞٸاي ؿهل ٛٸٍ ايؿًوؿ١ؿًوؿ  ، ٚو

ٕٸ ٖقا ايٓٛع  غرل َدل١ٖٓ. ٚعًٝٓا ع ٚؾا٤ٶ ؿلٸ علؾإ; يهْٛٗالى  أهاتقتٓا ع إٔ ْقٓنل بأ

ٕٵ سـٛ لى  ّاٚقٜٛٸ ّاأُٛيٝٸنإ ٖقا ايٓكـ  َٔ ا٫ْتكاؿات َٚا ٖٛ أنجل ٚأق٣ٛ َٓ٘ ع ٚل

١ شكٝكٝٸ١ ايتؿًوؿٝٸنبرل ع قـ زلعٓاٙ قبٌ َا ٜكلب َٔ ِْـ قلٕ يف ايـكٚي اي

اؿاز ايٌٝؽ  ،داَع ؾٕٓٛ ايعاٖل ٚايباطٔ ،١َْا ايع١٬ٓ َٔ أهتاف١ ٚا٫دتٗاؿٜٸٚا٫ْتكاؿٜٸ

 . &فتب٢ ايكنٜٚين

ٕٸ ايهٌـ ٜؿتكل  .ايدلٖإ :َجٌ ،لثباتلى  ٖٚٓا ٜٛدـ أَلٷ آػل أّٜٔا، ٖٚٛ أ

ؼت ايعٓٛإ  ،تكـّ إٔ فنلْا ن٬ّ ابٔ هٝٓا ًٚٝؽ اٱًلام يف ٖقا ايٌإٔٚقـ 

ٕٸ ايهٌـ بعـ ُشٸ١ ايٌلا٥ط ٚا٫هتكا١َ يف آؿاب  ايتاهع َٔ ٖقٙ املكاي١; ٚفيو ٭

بع  علبٞل عٓٗا قٝٞ ايـٜٔ بٔ فيو قـ تطلأ عًٝ٘ أػطا٤ نبرل٠، عبٻلى  ايوًٛى َٚا

ٝٸ» . َٔ «أغ٬ط املهاًؿني»، ٚعبٸل عٓٗا ع٤٬ ايـٚي١ ايوُٓاْٞ بع «١اـٛاطل ايٌٝطاْ

ٞٸايوًٛى اٱ»قوُني، ُٖا: لى  تكوِٝ ايوًٛىلى  تٴٖٓا ؾكـ عُـ ايوًٛى »ٚ ;«شل

ٞٸ ٞٸ. ٚايوًٛى اٱ«ايِٓاع باعّا اتٸ ×باع املعِّٖٛٛ ايقٟ ٜهٕٛ َٔ ػ٬ٍ اتٸ شل

ات ا٭سهاّ دن٥ٝٸ٢ يف باع٘ ستٸنا٬َّ، ٚيٝى فلٸؿ لظٗاك احملبٸ١ ٚاملٛؿٸ٠، بٌ اتٸ

ٕٸ ايوايو اؿ ;َج٬ّ (املأثٛك٠ عٔ املعِّٛ، َٔ قبٌٝ: )اي٤ٛٓٛ ٞٸ٭ ع نُا ْكلأ يف  كٝك
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ِ مجٝع اٯؿاب َٔ ع هب إٔ ٜتعًٖ «أكاؿ اهلَل بـأ بهِ ٔٵَٳ»اينٜاك٠ اؾاَع١ املعتدل٠: 

ٕٸ ايوًٛى ايقٟ ٜٴؿذلض ب٘ إٔ ٌُٜٛ×املعِّٛ َٸلى  . ل ٫ٚ  ،١ ؿقٝل يًػا١ٜايٓتا٥ر اشلا

املعِّٛ ؾكط. ٫ٚ ميهٔ ٖٛ  «باب اهلل»ٚ .^ٜعًِ بٗقا ايطلٜل غرل املعَِٛني

ايػا١ٜ ؿٕٚ ايطلٜل، ٫ٚ ميهٔ ٚيٛز ايـاك َٔ غرل طلم ايباب. َٔ ٖٓا لى  ايٍُٛٛ

ٞٸنإ ايوًٛى اٱ ؿٕٚ أؿ٢ْ ايتكاط، ٫ يف ايعكا٥ـ ٫ٚ  ،×باع املعِّٛتٸبآَشِلّا  شل

ٕٸ ٖقا ايوًٛى ٖٛ ايقٟ ٌُٜٛ اٱْوإ بعـ إٔ ٜعدل  ،«ايكلب اؾدلٚتٞ»لى  يف ايعٌُ. ٚل

ٕٸ اي١ٜ٫ٛ غرل لظٗاك «ايكلب اي٥٫ٛٞ»ثِ ٜٓاٍ  ،«ايكلب املًهٛتٞ»ب٘ َٔ  . ٚمٔ ْعًِ أ

ٕٸ ٫مّ اي١ٜ٫ٛ ٖٛ ا٫تٸ ٝٸباع، ست٢ يف ا٭َٛك اؾاحملبٸ١ ٚاملٛؿٸ٠. ؾإ ٕٸ ايقٟ ٫ ٜهٕٛ ن٥ ١. ٚل

ؼق٠ َٔ ات أعُاي٘ ع٢ً طبل أسهاّ املعِّٛ )املتٻن٥ٝٸؾكٗ٘ ؾك٘ املعِّٛ، ٫ٚ ٜأتٞ ظ

ْٸ ،١، ٚاملِاحل اـؿٝٸ١(عًُٝٸايًٛغ احملؿٛظ، ٚهلٸ ا٭زلا٤ اي  ٫ ٜهٕٛ ٚا٬ُّ ـٛا

ٕٸ ػٛاْ ا٭عُاٍ َٔ أكنإ ايوًٛى ٚا٫كتكا٤. َٔاؾّا فيو نٝـ لى  ا٭عُاٍ. ٚل

ّٕ ٞٸايكلب اٱ»لى  إٔ ٌِٜ ميهٔ يٌؼ َٳ«ايكلب اي٥٫ٛٞ»لى  قبٌ إٔ ٌِٜ «شل  ٔٵ؟ )

ٞٸايكلب اٱ»ٚنٝـ ميهٔ يٌؼّ إٔ ٜٓاٍ  أكاؿ اهلَل بـأ بهِ(. ؿٕٚ إٔ تهٕٛ  «شل

. ٌٖٚ ٜعتدل غرل املتٸبع ل١ٓ(أعُاي٘ ٚطاعات٘ َكبٛي١؟! )مبٛا٫تهِ تٴكبٌ ايطاع١ امُلؿتٳ

١ ع ٬َمَّا شلِ، أّ شلٝٸيؿكِٗٗ، ٚمل هعًِٗ ٚاهط١ بٝٓ٘ ٚبني اهلل ع يف تًكٞ ا٭سهاّ اٱ

ِّ ِّ)اي٬مّ يهِ ٫سلٷلّا يف سٓكِٗ؟ أْ٘ ٜٴعتدل َك (. ٚكمبا هِ ماٖلٷل يف سٓك، ٚاملك

: «ايٌٝؽ ا٭ندل»١َ ايطباطبا٥ٞ يف َعلض سـٜج٘ عٔ ٭دٌ ٖقٙ امل٬سعات قاٍ ايع٬ٓ

. ٌٖٚ ٜٴُهٔ يٌؼّ إٔ «؟...نٝـ ميهٔ اعتباك قٝٞ ايـٜٔ َٔ أٌٖ ايطلٜك١»

اكؿ اؾٖٛل١ٜ ع ن٬َّا ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ ع يف َجٌ ٖقٙ املٛ :ِ َجًٌَٜعتدل ن٬ّ عٳ

َٳتـبٻٜبوٝطّا، ٫ٚ ًٜتؿت ليٝ٘ ٚ ُٸ٢  ِٸّا يف  ٔٵل ؾٝ٘؟ َٚع فيو ٜو ٜٓهل فيو ػبرلّا ٚكت

 ايؿًوؿ١ ٚايعلؾإ؟! 

ٝٸ «ايوًٛى ايِٓاعٞ»ٚأَا  ٛٸف َا ٓـٜٸ١ ٚاشلؾٗٛ ايٓا٧ً عٔ ايتعُٝات ايْٝٛاْ ١ ٚتِ

ٚقـ  .١ه٬َٝٸٚاَتنز ببعض اٯؿاب ٚايعباؿات اٱ ،بني ايٓٗلٜٔ ع َٓق َا قبٌ اٱه٬ّ ع

ـٜٔ بكبٍٛ ١، ٚمل ٜهْٛٛا َكٝٻه٬َٝٸهًو ٖقا ايطلٜل أؾلاؿ َٔ مجٝع املقاٖب اٱ

٢ َٔ بني ايٌٝع١ نإ . ٚستٸ×١( يًُعِّٛتٌلٜعٝٸاي١ٜ٫ٛ ايها١ًَ )ايته١ٜٝٓٛ ٚاي
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٫ٚ مايٛا،  ،ٖٓاى أًؼاْ ؿػًٛا يف ٖقا ايٓٛع َٔ ايوًٛى ع أٟ ايوًٛى ايِٓاعٞ ع

ُٸٚ ِّػا  ،ؾ١ َٔ ايٌٝع١. ٖٚقا ايوًٛى بـٚكٙ لفا طبٸل بٌهٌ ُشٝض١ عٓـ املتِ

كتٝاض، هٝعٌُ ع٢ً ؼلٜل بعض ايطاقات ايٓؿو١ٝ ٚاهتٛؾ٢ ناٌَ ًلا٥ط ا٫

ٕٸ ايورل يف ٖقا ايطلٜل يوٓٛاتٺ لى  َتٛا١ًُ، هٝ٪ؿٸٟ باٱْوإ ايها١َٓ، ٚبايتايٞ ؾإ

ٕٸ َا قاي٘ أُشاب ٖقا ايوًٛى، ٚا٭َٛك املُتع١ َلاسٌ َٔ عامل املًهٛت ٫ أن جل. ٚل

اييت نتبٖٛا ْعُّا ْٚجلّا، ٚاـٛاكم ٚايهلاَات اييت ُـكت ٚتِـك عٔ بعِٔٗ، 

ِٸ ١ ٚايٌٝع١ ع٢ً ايوٛا٤، ا٭غًب َلتبط١ بٗقا ايوًٛى املٝوٛك ٭ٌٖ ايوٓٸ ٖٞ يف ا٭ع

عكٌ ٚايٓكٌ ع قض ايقٜٔ ناْٛا ع عهِ اي ،هًٛى ا٭هاطنيلى  ٘ ٫ ٜلق٢ٚيهٓٸ

املرلما اٱُؿٗاْٞ، أٚ ايوٝـ َٛه٢ اينكآباؿٟ، أٚ ايٌٝؽ  :تابعني يًُعِّٛ، َٔ أَجاٍ

إ لشلٝفتب٢ ايكنٜٚين، أٚ ايوٝـ قُـ تكٞ اٱًهٛكٟ، أٚ ايٌٝؽ عًٞ أندل 

ُٸٌ ليٝ٘ أٚي٦و ايوايهٕٛ ٚبني َا وٌِ عًٝ٘ ٖ٪٤٫  ٕٸ ايؿلم بني َا ٜتٛ ايتٓهابين. ؾإ

ايؿلم بني »بع املعِّٛ، أٟ َجٌ ِّٛ ٚايقٟ ٫ ٜتٻعبع امليؿلم بني َٔ ٜتٻايوايهٕٛ نا

 . «ايجل٣ ٚايجلٜا

١ َوا٥ٌ تكّٛ ع٢ً ايهٌـ، ٚايهٌـ ٜكّٛ ع٢ً علؾاْٝٸؾاملوا٥ٌ ايلفّا 

ايوًٛى، ٚيًوًٛى أقواّ، ميهٔ يبعٔٗا إٔ ميتنز با٭ٖٚاّ ايٌٝطا١ْٝ، ٚايتُٝٝن بني 

َٳٖقٙ امللاسٌ ٚا٭قواّ يٝى َٔ  ٌٸ  ٕٸ ادذلاغ بعض  ٔٵاػتِاْ ن ٖبٸ ٚؿبٸ. ٚل

٫ ٜكّٛ ؿي٬ّٝ ع٢ً ٤ًٞ.  ،نُا ًٖٛـ َٔ بعض امللتآني اشلٓٛؿايعذا٥ب ٚايػلا٥ب، 

ٝٸؾايٓؿى اٱ ُٸْواْ َٸ١ٝ نبرل٠ يف أْعاك اي١ لفا اكتآت ادذلست أَٛكّا تبـٚ ع٢ً أٖ ١، عا

 ٚيهٓٗا ٫ تٴؿكـ اـبرل تٛامْ٘. 

 :ي١ أٚ كهاي١ يف ٖقٜٔ ايٓٛعني َٔ ايوًٛىُـؿ إٔ أنتب َكايف  نٓتٴ

ٞٸاٱ» ٞٸ»ٚ ;«شل ٞ أسذُت عٔ فيو; لف أؿكنت أْين لفا أكؿت إٔ أيف ، ٚيهٓٸ«ايِٓاع

 ،، ٖٚاتني اجملُٛعتني َٔ ايوايهنيوًٛننياملٛٓٛع سٓك٘ يف بٝإ ايؿلم بني ٖقٜٔ اي

ٞٸ ايتِلٜض ببعض عًُٝٸ٢ يف اؿٛمات ايّا نإ َٛقعِٗ، ٚمٜٸِٗ، ستٸأٜٸ ١، تعٝٸٔ عً

ملٮ، بٌ يلمبا نإ ٓلكٖا ااملؿاِٖٝ، ٚفنل بعض ا٭َج١ً، اييت ٫ ًِٜض ٌْلٖا ع٢ً 

اٱؾلاط أٚ ايتؿلٜط; ؾٝهٕٛ لى  ع ع٢ً بعض ا٭ًؼاْ ع أنجل َٔ ْؿعٗا; لف هٝذٓض
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 ٖ٪٤٫. لى  ٖ٪٤٫ ٫ٚلى  ٫ ،َقبقبّا

ـٸ ايوٝٸـ  :لّا َجٌقٟ دعٌ َؿٚه١َ ٫هتبٝإ ايوبب ايناْت ٖقٙ ا٭َٛك َك

ٝٸؿات٘ عٔ فنل ايعلؾإ ٚايايٌٗٝـ ايِـك ٜٴشذِ يف َ٪ٖي  ات بامللٸ٠. علؾاْ

 

 ــــــ فات ايطٝد ايػٗٝد ايصدزـ ايعسفإ يف َؤي17َّ

ِٸ مل ٜعنٔت ايوٝـ ايٌٗٝـ باملٓٗر »ٕٛ بذلاخ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك: قاٍ املؼت

ٞٸاي ٌٹ علؾاْ  ،َٴًؿت يًٓعل ٖٚقا أَلٷ ،يف نتابات٘ليٝ٘  لٵيًُعلؾ١ ع٢ً اٱط٬م، ٚمل ٜٴ

 . «١ املعلؾ١ْعلٜٸ٫ٚ ْـكٟ ملٳ مل ٜتٓاٚي٘ ايوٝـ يف نتابات٘ سٍٛ 

ٕٸ هبب عـّ اٖتُاّ ؾًٝوٛف َٚؿٚه ٌٸل ل ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك،  :َجٌ َوتك

ّٸات بٌهٌ علؾاْٝٸٚػاًٖ٘ يًعلؾإ ٚاي ـٻى ل با٫يتؿات ;عا إٔ فنلْاٙ يف ّ َا تك

ٕٸ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك مل ٜهٔ َكًٚ ;يٝى ػاؾّٝا ايعٓٛاْني ايوابكني، ـّا يف فيو أ

ػ٬ؾّا يًهجرل ، ـّا يًعلؾإُٓطل ٚايؿًوؿ١، ٚمل ٜهٔ َكًٚيًـّا املعاكف، ؾًِ ٜهٔ َكًٚ

كٜٔ ؿ َكلِّٚفلٻـٜٔ َٔ ايقٜٔ ناْٛا يف ٖقٙ املك٫ٛت َكًٚ ،٢ َٔ نباك املآني عع ستٸ

ـٸ لى  َٔ ايؿًوؿ١ اؿـٜج١ «ؾًوؿتٓا»١. ٚقـ اهتؿاؿ يف نتاب عًُٝٸَٔ ايٓاس١ٝ اي س

املٛاد١ٗ ايعُٝك١ ٚايٌا١ًَ يًُقٖب املاكنوٞ »نبرل، ٚنإ كأٜ٘ ٜكّٛ ع٢ً 

ٟٸاٱ ، ايقٟ نإ يف سٝٓٗا قـ ٓلب ظلاْ٘ ايجك١ًٝ ع٢ً ناٌٖ ا٭قطاك ؿاؿ

ٞٸايوٝـ ايٌٗٝـ َ٪َّٓا باملٓٗر اي. أدٌ، يكـ نإ «١ه٬َٝٸاٱ نبرل، ٚفيو  سـٛلى  عكً

ٌٸع٢ً مٛ   . َوتك

ٞٸٔ ٚايعًُا٤ يف ايعامل اٱؿهلٜنإ ايهجرل َٔ امل ايعلؾإ  ٫ٕٛ ٜٛاؾك ه٬َ

ٞٸٚايتٛسٝـ اي َٸايكا٥ِ ع٢ً ٚسـ٠ ايٛدٛؿ، ٚمل ٜ٪َٓٛا باعتباك ايهٌـ ؿي٬ّٝ  علؾاْ ّا، عا

ُٸّا بِاسب ايهٌـ ٕٸ ايعًُا٤ ، ٜٚلْٚ٘ ػا نُا أٚٓشٓا فيو هًؿّا. َٔ ٖٓا ؾإ

 ،ٚاـٛاد١ ِْرل ايـٜٔ ايطٛهٞ ،ٚابٔ هٝٓا ،ايؿاكابٞ :َٔ أَجاٍ ،ايهباك

ٛٸك ٚست٢ ًٝؽ  .ٚاملرلؿاَاؿ، ناْٛا ٜكٛيٕٛ بايتٛسٝـ ايعًٓٞ ٚايِـٚك، ؿٕٚ ايتذًٞ ٚايتط

ٕٸ املعلؾ١ اٱًلاق١ٝ ٖٞ غرل  اٱًلام ايوٗلٚكؿٟ ٚأتباع٘ ناْٛا نقيو أّٜٔا; ٭

ٝٸاملعلؾ١ اي ٕٸ تٛدٝ٘ ت١ُٗ ا٫عتكاؿ بع علؾاْ ًٝؽ اٱًلام ٫ لى  «ٚسـ٠ ايٛدٛؿ»١. ٚل
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غ ًٝؽ عٓـَا ِٜلِّ»١، نُا ٜكٍٛ ايٌٗٝـ َطٗلٟ: ٘ ٜكٍٛ بأُاي١ املاٖٝٸتٓاهب٘; ٭ْٸ

ٕٸ ٖقا ايٓٛع َٔ ايتُاٜن يف املا١ٖٝ دا٥نٷ ، ٚيقيو ٜكٍٛ: ع٢ً ايلغِ مما اٱًلام ْؿو٘ بأ

ٍ ن٬َ٘، ْٚكٍٛ: ِّٚ٪٫ ٜوعٓا إٔ ْ ،ين أقٍٛ بايتٌهٝو يف املا١ْٖٝٸؾإ ا٩ٌٕٚٸقاي٘ امل

ٌٸ َا ٜكٛي٘ ايؿ٬هؿ١ ايكا٥ًٕٛ بأُاي١ ايٛدٛؿ ّالف ، ٚقاي٘ ايعلؾا٤ أسٝاّْا يف باب ن

ٕٸ ٖقا ٫ ِٜضٸ  . «سكٝك١ ايٛدٛؿ، ٜتطابل َع ن٬ّ ًٝؽ اٱًلام! ن٬، ل
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ٕٸ ايبشح عٔ  ٌٸبٌهٌ  «املعلؾ١»ْعًِ أ ، ٖٛ َٔ عٛخ ايعًِ ٚايؿًوؿ١ َوتك

عِل ايوؿوطا٥ٝني. نُا لى  هابك١ علٜك١ عٓـ اٱغلٜل، تٓتُٞلى  ٜعٛؿ ظقٚكٙٚ

عٗـ ٜعكٛب لى  ْٗا تعٛؿلأقـّ َلاسٌ ظٗٛك ايؿًوؿ١ يف اٱه٬ّ، أٟ لى  ٜعٛؿ

ـٸؿ طلقّا يًُعلؾ١، ٖع(260)سٛايٞايهٓـٟ  . سٝح ع

ٕٸ ٖقا ايبشح ٜعٛؿ َا ٜكلب َٔ ث٬ث١ قلٕٚ، سٝح بـأٙ لى  ٚأَا يف ايػلب ؾإ

ت٘ يف نتاب٘ ايقٟ ْعلٜٸّ( ايؿًٝوٛف اٱلًٝنٟ املعلٚف. ٚقـ بٝٸٔ 1704دإ يٛى)

ٛٸ٠ اٱؿكاى عٓـ اٱْوإ»وٌُ عٓٛإ  ، سٝح أْهل ٖٓاى ايؿطلٜات «ؼكٝل بٌإٔ ق

ٕٸ ايكٍٛ بلى  ٚفٖب ،ٚاملؿاِٖٝ ايًـ١ْٝ ١ ٜكّٛ ع٢ً اؿىٸ ْواْٝٸأٌُ املعلؾ١ اٱ»أ

 . «ٚايتعٓكٌ، َٚلاؿٙ َٔ ايتعٓكٌ ٌَاٖـ٠ اؿا٫ت ايباط١ٝٓ

ايهجرل َٔ اٱًها٫ت.  «املعلؾ١»ٚبطبٝع١ اؿاٍ تلؿ ع٢ً ؾًوؿت٘ بٌإٔ 

ٕٸ أٌُ املعلؾ١ اٱ»ؾعٓـَا ْكٍٛ:  ٝٸل ْهٕٛ قـ قوٸُٓا  «١ ٜكّٛ ع٢ً اؿىٸ ٚايتعٓكٌْواْ

ٝٸلى  املعلؾ١ ْؿوٗا ٝٸعٓكٚاملعلؾ١ ايت ;١،قوُني، ُٖٚا: املعلؾ١ اؿوٸ ١. ٚعًٝ٘ ٫ تهٕٛ ً

ٝٸاملعلؾ١ اٱ ٝٸ»١ َٓشِل٠ بع ْواْ ٕٸ عطـ اؿىٸ ٚايتعٗكلى  . َٔاؾّا«١املعلؾ١ اؿوٸ ٌ أ

ٕٸ عع٢ً بعُٔٗا ع ُٖٚا َكٛيتإ ممتامتإ  ٌٸ ٦ًّٝا. ٚل تعلٜـ ايتعٓكٌ ٔ بعُٔٗا ع ٫ و

لى  مبٌاٖـ٠ اؿا٫ت ايباط١ٝٓ غرل ُشٝض; لف يف ايهجرل َٔ ا٭سٝإ ٜباؿك اٱْوإ

ٕٸ تعلٜـ ايتعٓك ٕٸ فيو املٛٓٛع ٫ ٜهٕٛ َٔ سا٫ت٘ ايباط١ٝٓ. ٚل ٌ يف َٛٓٛع، َع أ

ايباطين يف  ، غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ اؿىٸايتعٓكٌ َٔ ٚد١ٗ ْعلٙ ٖٛ ْؿى تعلٜـ اؿىٸ

ٟٸعاي قباٍ اؿىٸ  . اٖل
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بعباك٠ أػل٣: لفا نإ َلاؿ دإ يٛى َٔ ٌَاٖـ٠ اؿا٫ت ايباط١ٝٓ ٖٛ ٚ

ٚأَا  ;، ٚيٝى ٦ًّٝا ما٥ـّا عًٝ٘اٱسواي ٚايٌعٛك بتًو اؿا٫ت نإ فيو ٖٛ اؿىٸ

ٗا يٝوت َٔ سا٫ت اٱْوإ ايباط١ٝٓ. ١ ؾإْٸاكدٝٸلفا نإ َلاؿٙ احملوٛهات اـ

نإ امللاؿ َٓٗا املٌاٖـ٠ ايبشت١ ٚاـاي١ِ ٚنقيو ٌَاٖـ٠ اؿا٫ت ايباط١ٝٓ لفا 

ًٴعب ايتعٗك ٚلفا نإ امللاؿ ٖٛ  ;ٌ، ٚمل تهٔ َٔ اؿىٸ يف ٤ًٞناْت ٚاسـ٠ َٔ 

ٝٸ  ١ عت١. احملوٛهات املوتبط١ٓ، َع سؿاظٗا ع٢ً اـِا٥ّ اؿوٸ١ٝ، مل تهٔ باطٓ

َٸ ا٭هى »يف نتاب٘  «املعلؾ١»ا ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ؾكـ عح َوأي١ أ

فيو. لى  ٚقـ أًلْا .١عًُٝٸ١ ٚؾًوؿٝٸٚبعض نتب٘ ا٭ػل٣ بـق١  «١ ي٬هتكلا٤طكٝٸٓامل

ات٘ ْعلٜٸ، ٚاهتعلض «١املعلؾ١ ا٫هتكلا٥ٝٸ»ٚقـ طلغ َوا٥ٌ دـٜـ٠ يف ؼكٝكات٘ سٍٛ 

ُٸاـ ٛٸ٠ يف َٛاد١ٗ املا ات٘ ا٫دتٗاؿ١ٜ ْعلٜٸني. ٚيف ٖقٙ ايبشٛخ تدلم ػلبٝٸٔ ايلٜٓٓع١ بك

 . ٚاملٓطل ٚايؿًوؿ١ ايكـمي١ ٚاؿـٜج١ بٛٓٛغيف أبعاؿ املعلؾ١ 

 

19ّٝ  ــــــ ١ـ االجتاٖات ايتفهٝه

ا٭بعاؿ لى  إٔ أًرل ،َٔ املٓاهب، بٌ َٔ ايٛادب يف ٖقا املكاّ ٚدـتٴ

بػ١ٝ اٱهٗاّ يف ػقٜل ا٫دتٗاؿ يف  ;ؿات ايٌٗٝـ ايِـك١ يف أؾهاك َٚ٪ٖيايتؿهٝهٝٸ

ٟٸايؿًوؿ١، ٚنول سادن ايتكًٝـ يف ايتؿهرل، ٚا٫هتك٬ٍ اي ١ عًُٝٸ، ٚايٓنع١ ايؿهل

 . «ٌـ يف ايتعٗكايتعبټ»١، ٚسقف ٓٗذٝٸٚامل

ٕٸ ٖقا  ـٸخ ْٚكٍٛ: ل ٚعًٝٓا إٔ ْٔٝـ ٖقٙ امل٬سع١ أّٜٔا، ٖٚٞ أْٓا عٓـَا ْتش

ٕٸ ي٘ اػاّٖا تؿهٝهٝٸل أٚ املٓٚعايؿًٝوٛف أٚ املؿٚه ّا، ل َٔ ايكا٥ًني بايتؿهٝو، أٚ ل

امللاؿ  لْٸُا، ١ٚ يف ػلاهإ ٓلٚك٠ّ٘ َٔ أُشاب املـكه١ ايتؿهٝهٝٸ٫ ْعين بقيو أْٸ

ِٸ ايتؿهٝو »يع )أُشاب ػلاهإ(، أٚ  «ايتؿهٝو ا٫ُط٬سٞ»َٔ  ٖٛ املؿّٗٛ ا٭ع

ٌٸ َهإ َٚٓطك١ أٚ َٔ اؿٛم٠ أٚ اؾاَع١(. ٚ «املٓاطكٞ ٜهؿٞ إٔ ٜعتكـ  لْٸُا)َٔ ن

 ٌّ ٕٸ ايؿًوؿ١ ؾ ٞٸايؿًٝوٛف ًٜٚتنّ بٗقا ا٫عتكاؿ )ٖٚقا ايٓٛع َٔ املعلؾ١(، ٜٚل٣ أ ، عًُ

ٕٸ ٖٓاى بني َعاكف ايٛسٞ ٚاملعاكف اي ٝٸ١ ٚايؿًوؿٝٸٚأ ّٸ١ ع بٌهٌ علؾاْ أٚ يف بعض  عا

َٸ ٚاػت٬ؾّا يف املوت٣ٛ، ٚأسٝاّْا ٜهٕٛ ٖٓاى اػت٬ف يف ايل١ٜ٩،  ١ ع تؿاٚتّااملٛاكؿ اشلا
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ٚيف بعض املٛاكؿ )مبا يف فيو: املعاؿ املجايٞ، ٚنٕٛ اٱكاؿ٠ َٔ ُؿ١ ايؿعٌ، ٚسـٚخ 

ٝٸ١ ٚايؿًوؿٝٸايعامل، ٚكٚسا١ْٝ سـٚخ ايٓؿى(، ٚاملعطٝات اي ١، ٫ تتطابل يف ا٭ٌُ علؾاْ

، ٜهٕٛ ٖقا ^١ ٚتعايِٝ املعَِٛنيٓبٜٛٸح اي١ ٚا٭ساؿٜكلآْٝٸٚا٭هاي َع اٯٜات اي

١ ٔ ع ايقٜٔ ِٖ ُنجل ػاكز املـكه١ ايتؿهٝهٝٸلٜؿٚهايٓٛع َٔ ايؿ٬هؿ١ ٚامل

ٕٵ١ ٚاؾاَع١( ع تؿهٝهٝٸعًُٝٸاـلاها١ْٝ )يف اؿٛم٠ اي مل ٜهٔ  ّا بتٓكٝض املٓاط، ٚل

ايتؿهٝو يف  ّا باملع٢ٓ املِطًض يف سٛم٠ ػلاهإ، أٚ إٔ ٜهٕٛ عاملّا مبباْٞتؿهٝهٝٸ

 بتٓكٝض املٓاط ْٚؿى ا٭َل.  ػلاهإ، بٌ ٖٛ تؿهْٝو

١َ ايطباطبا٥ٞ ٜكٍٛ بِلٜض ايعباك٠: َٔ احملاٍ ع َٔ ٖٓا عٓـَا ْل٣ ايع٬ٓ

ح ع إٔ تتطابل طلم املعلؾ١ ايج٬ث١ ل ؿكد١ مٚاٜا املج١ًٖ يف تػٝټلٜآٝٸنا٫هتشاي١ اي

ٕٸ  ;ّا بتٓكٝض املٓاطٚايعلؾإ(، هٓعتدلٙ تؿهٝهٝٸ ;ٚايؿًوؿ١ ;)ايٛسٞ َـكه١ »٭

ـٸ «ايتؿهٝو ٕٸ املـكه١  ٫ تلٜـ أنجل َٔ ٖقا. بٌ لْٗا تكٍٛ َا ٖٛ أػ َٔ فيو; ٭

ٕٸ ايٓوب١ بني َعطٝات ايٛسٞ َٔ د١ٗ ٚاملعطٝات اي :١ ٫ تكٍٛايتؿهٝهٝٸ ١ ؿًوؿٝٸل

ٝٸٚاي ٕٸ ُلٜض ن٬ّ ، يف سنيأبـّا «ٞايتبأٜ ايهًٓ»١ َٔ د١ٗ أػل٣ ٖٞ ْوب١ علؾاْ  أ

ِٸ ،«املٝنإ»ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ يف  ايتبأٜ »١، ٜكٍٛ بع عًُٝٸللامات٘ اي ايقٟ ٖٛ َٔ أٖ

ٌٸ َا تكٛي٘ املـكه١ ايتؿهٝهٝٸ بُٝٓا. «ٞايهًٓ ٕٸ ايٓوب١ بني ٖاتني ايؿ٦تني أ١ ٖٛ ن

ٕٸ ايهجرل َٔ ايؿ٬هؿ١ ٚاملٖط«ٞايتواٟٚ ايهًٓ»َٔ املعطٝات يٝوت  ًعني ع٢ً . ٚل

ايكلإٓ »َٔ ايقٜٔ ٜعلؾٕٛ ايؿًوؿ١، ٜٚعلؾٕٛ  ،غرل املـكه١ اـلاها١ْٝ ايؿًوؿ١ َٔ

 . ٖقا ايلأٟ أّٜٔالى  ٜقٖبٕٛ ،سٛـ َالى  ١وُاٜٚٸٚاملباْٞ اي «ايهلِٜ

املـكه١ »لف بـأْا بايذلٜٚر يع  ;ٕٸ غاٜتٓا ايل٥ٝو١ َٓق عٌل٠ أعٛاّلٚسٝح 

ػلاهإ ٚغرلٖا، ٚايتٛؾٝل ٔ يف لٜؿٓهٖإ املفتكّٛ ع٢ً تكلٜب أ ،«١ايتؿهٝهٝٸ

ٕٸ ٖقٜٔ اي ،بِٝٓٗ، ٚتٛٓٝض ٖقٙ ايٓكط١ ٝٸاكٖٚٞ أ ني يٛ تـبٸلا ه٬َٝٸني اٱؿهلٜٸٜٔ ايت

ٕٛ َٔ ايقٜٔ ٜوتِٜٗٛٗ ايٓكـ َٔ ػاكز ايوطشٝٸ ٌٵٜتوًٖ ٚمل ،يف ن٬ّ بعُٔٗا

ٕٸ ايٓكاط اـ٬ؾ١ٝ بِٝٓٗ يٝوت نبرل٠. ٚلف ناْت ْٝٸتٓا ٖٞ تكـِٜ  ،ؿا٥لتِٗ ٭ؿكنٛا أ

ـٸ ِّػـ١َٺ يف ٖقا ا٫ػاٙ ٚدـْا أْؿوٓا ٚدّٗا يٛد٘ أَاّ لعاؿ٠ طبعات َتع ع١ ؿ٠ َٚتٓ

ِٸؿات ايتؿهٝهٝٸيًهتب ٚامل٪ٖي َٔ  ١، ٚايهجرل َٔ كها٥ٌ ايٌهل ٚايتٌذٝع. ٚا٭ٖ
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ُٻلى  فيو أْٓا تعلٸؾٓا ٓلٚك٠ لى  ًٛاايهجرل َٔ ايؿ٤٬ٔ ايعك٤٬ ايٓاًطني ايقٜٔ تٛ

ٝٸملعاكف ايايتذـٜـ ٚايتشكٝل يف ا يٝشًِٛا بقيو ع٢ً  ;١ـٜجٝٸمبا ؾٝٗا املعاكف اؿ ،١ـٜٓ

ِّ  ؿ ػطٛاتِٗ يف ٖقا اجملاٍ. ؾٛا٥ـ غرل َوبٛق١. ْٚوأٍ اهلل إٔ ٜو

ُا عجلْا ع٢ً ٚشلقٙ ايػا١ٜ املقنٛك٠، أٟ ايتكلٜب بني ا٭فٖإ، بـأْا نًٓ

ٞٸلى  ؿات٘ل ميٌٝ يف َ٪ٖيَؿٚه ْعٌُ ع٢ً ٌْلٙ. َٔ ٖٓا ؾكـ أكؿْا يف  ا٫ػاٙ ايتؿهٝه

ُٸٖقٙ املكاي١ اـ َٚع فيو مل  ،سـٛ َالى  ٚاييت أطٓبٓا ؾٝٗا ع ١ بايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـكا

ـٹ ظُٝع َ٪ٖي ٕٸ ايتـقٝل ؾٝٗا بأمجعٗا وتازؿات٘، ْ ٌٸنتاب لى  ؾإ لى  إٔ ٌْرل ع َوتك

 : ايتاي١ٞ ع٢ً ايٓشٛ اػاٖات٘ ٚآكا٥٘ ايتؿهٝهٝٸ

ٕٸ 1 ٞٸايعلؾإ اٱ»عـّ اٖتُاّ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك بع ع ل ٓ٘ ، ٚعـّ تعلټ«ه٬َ

ٝٸاملطًل يًُؿاِٖٝ اي ٘ مل ٜهٔ ٜ٪َٔ ٢ يف عح املعلؾ١، وهٞ عٔ أْٸستٸ ،١علؾاْ

ٝٸباملعطٝات اي ٕٸ ايتٛسٝـ  ،ٚتٛسٝـ ٚسـ٠ ايٛدٛؿ ،١علؾاْ ٚأَجاٍ فيو أبـّا. ٚنإ ٜل٣ أ

ٞٸايِشٝض ٖٛ ايتٛسٝـ اي ٟٸ)اٱهاؿٟ(، ٚيٝى ايتٛسٝـ اي كلآْ ٞٸ)اي ٛدٛؿ  (. علؾاْ

ٕٸ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك بـٓقت٘ اي2 ٝٸع نُا ميهٓٓا إٔ مـي بٛٓٛغ أ ، ١عكً

ايهٌـ »لى  ٢ يف َجٌ عح ا٫هتكلا٤ يف املٓطل، نإ ميٓع ْؿو٘ َٔ ا٫هتٓاؿستٸ

ٞٸاي ّٷ١، ٚلفا اتٻايقٟ ٖٛ فلٸؿ سذٸ١ ًؼِٝٸ، «علؾاْ ُّا ع٢ً نٌـ أَلّا قا٥ بع ًؼ

ـٻغرلٙ نإ َكًٚ  ٖٚقا ايتٛدٸ٘ ٜٓؿٞ عٓ٘ ا٫عتكاؿ بايعلؾإ.  .عّٝا يًهٌــّا َ

ٕٸ تأيٝـ نتاب 3 ٝٸاملـكه١ اي»ع ل ايكلإٓ لى  ، ٚتأنٝـٙ ع٢ً ايعٛؿ٠«١كلآْ

ٞٸايهلِٜ )ٚايؿِٗ اي ١ ا٭ػل٣ ع٢ً اْتُا٥٘ ١، َٔ ا٭ؿٓيعًُٝٸ( يف أٚهاط اؿٛم٠ ايكلآْ

ٕٸ ؾِٗ ايكلإٓ املٌٛب بايؿًوؿ١ ٚايعلؾإ نإ َٛدٛؿّا ٫ٚ ٜناٍ  ٚل٫ٓاـايّ يًكلإٓ.  ؾإ

 ١ ع٢ً ايـٚاّ. عًُٝٸاؿٛم٠ ايلى  عٓـ ايبعض َٔ املٓتوبني

بعـ ايبشح يف  ،«ؿهتٛك ا٭ػ٬م»ع قاٍ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك يف نتاب 4

عـّ لى  هًو١ً َٔ َوا٥ٌ ا٭ػ٬م املكاك١ْ بني ايٌلم ٚايػلب، ٚايكٍٛ بأْ٘ ٜوع٢

ٟٸ ايقٟ اهتٛى يف »ٜٓطًل يف فيو مبا ميًٝ٘ ايعكٌ:  لْٸُاأسهاّ َوبك١، ٚ لُـاك أ

ِّ ّ بٗا ايكلإٓ ايٓٗا١ٜ ع٢ً لعذابٓا ٖٛ َا كأٜٓاٙ َٔ ايتبأٜ املقٌٖ بني ايطلٜك١ اييت ٜك

ٕٸ ٖقٙ اؿكا٥ل ا٭ ؿٞٚطلٜك١ غرلٙ. ؾ ٖقٙ ا٭ه١ً٦ عٔلدابات٘   ١ قـ بلمتهاهٝٸسني أ
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ٕٸ فتٗـٟ امللى  ٔ ع لٜؿٓهايٛدٛؿ يف ٤ٛٓ ايكلإٓ اي٬َع َٓق أكبع١ عٌل قلّْا لـ أ

ؿ ٚاكتٝاب، ٔ ٜبشجٕٛ عٔ ٖقٙ اؿكا٥ل ػاكز ٤ٛٓ ايكلإٓ ع ِٜـكٕٚ ؿا٥ُّا عٔ تلؿټمٖم

ٛا ايٛقٛع يف أػطا٤ ؿٕٚ إٔ ٜتٛٓقبعـ دٗـ دٗٝـ،  أبعاض َٓٗا ل٫ٓلى  ٫ٚ ًِٜٕٛ

 . «ؾاؿس١

ٕٸ ا٭َل اٯ5 ُٸع ل ١ٝ، ٚايقٟ هعٌ ايوٝـ ػل ايقٟ ٖٛ ع٢ً ؿكد١ عاي١ٝ َٔ ا٭ٖ

لٜٔ باملـاكي ٚاملقاٖب ايـػ١ًٝ، غرل املتأثِّ ،نيكلآْٝٸ ايٗنيٓيأايٌٗٝـ ايِـك ُٓٔ املت

ٚنْٛ٘  ،ايكٍٛ بآطلاك املبـأ ايؿاعٌ املتعايٞلى  ٟايقٟ ٜ٪ؿٸ، ١ٝٸٖٛ كؾٔ٘ ملبـأ ايعًٓ

ٟٸْوـ ايٓعاّ ايلى  فدلّا. يكـ عُـ ايوٝـ ايٌٗٝـ َٔ ػ٬ٍ َا قاي٘ يـ٣  ؿهل

ٌٸ ٞٸٝٸْهل عًٓأا٥ني; لف امل ِٸ كؾض ايؿًوؿ١ اي١ ايعًِ ا٭مي ٝٸ. ٚبٗقا ايبٝإ ٜت ١ أّٜٔا; لف علؾاْ

ٕٸ ايتذًٞ اي ٞٸٜلؿ لًهاٍ اؾدل يف املبـأ املتعايٞ ع٢ً ايتذًٓٞ أّٜٔا; ٭ ٖٛ فات  قات

ٕٸ اـًل َٔ ايعـّ ٖٛ َٔاؾّا لًٓٞ. ايتذ ٕٸ ايتذًٓٞ ٜٓؿٞ اـًل َٔ ايعـّ، ٚل ى فيو ؾإ

 )ايتٛسٝـ اٱهاؿٟ(.  ^عني تٛسٝـ ايكلإٓ ايهلِٜ ٚاملعَِٛني

ٌٸ ٕٸ ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ىايـ َوًو امل ٌٕنُا أ ناٌَ، ٜٚٓهل  ا٥ني بٌه

ٕٸ ايعًٓ  . ١ ٖٞ ٌَٓأ سـٚخ ايعاملٝٸايكٍٛ بأ

ٕٸ 6 ني مل ٜهٔ بٛهع٘ اؿٸٜٸايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك يف قاٚي١ لقٓاع املع كغِ أ

َواس١  «ايكلإٓ ايهلِٜ»٘ َع فيو أعط٢ ، ٚيهٓٸُلاس١ّ «ايٛسٞ»ا٫هتـ٫ٍ بع 

ٝٸ١ٝ ٚاي١ ايكلإٓ اؿوٸ١ ٚاهع١، ٚفنل ايهجرل َٔ أؿٓيقٛكٜٸ  ١ ع٢ً لثبات ايِاْع. عكً

َٸ7 ٕٸ َٔ مج١ً ا٭َٛك اشلا ايكلإٓ »ايٌٗٝـ ايِـك ؾِٗ  ليٝٗا١ اييت اهتٓـ ع ل

ٌٕ «ايهلِٜ ٕٸ ٖقا  َٚٔ ايٛآضعُٝل ٚناٌَ )اهتهٓاٙ فػا٥ل ايكلإٓ(.  بٌه ايؿِٗ »أ

ـ ع٢ً ٖقا ايٓٛع َٔ بٌ ٖٛ َتٛٚق ،«ايؿِٗ اـايّ»لى  ٜعٛؿ يف امللتب١ ا٭ٚى «ايعُٝل

ٕٸ ايؿِٗ. ٚل٫ٓ ُټ ؾإ نجرلّا. ٖٚقا ل يف ايؿِٗ ايؿِٗ املؼًٛط ٚاملوتٛكؿ ٫ ٜٓوذِ َع ايتع

ُٸل يف ايؿِٗ اي ٞٸا٭َل )ْؿٞ اهترلاؿ ا٭ؾهاك َٔ اـاكز يًتع ـ بايتعبرل اؾٌُٝ ( ٜ٪ٜٸكلآْ

ـٻ ّ فنلٙ، أٟ )اهتهٓاٙ فػا٥ل ٚايعُٝل ايقٟ اهتعًُ٘ ايوٝـ ايٌٗٝـ، ٚايقٟ تك

 ايكلإٓ( ١٦َ بامل١٦. 

لى  وع٢٘ نإ ٜع يف أؾهاك ايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك ْـكى أْٸع َٔ ػ٬ٍ ايتتبټ 8
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١ امل١ُٓٝٗ تكًٝـٜٸ١ ايه٬َٝٸتأهٝى ؾًوؿ١ دـٜـ٠ ؽتًـ اػت٬ؾّا نبرلّا عٔ ايؿًوؿ١ اٱ

ٝٸعًُٝٸع٢ً اؿٛمات اي ٕٸ ٖقٙ ايؿًوؿ١ّا١ ٚاؾاَعات ساي ٘ ايتٛدټلى  با٫يتؿات ;. ٚل

لَا  ناْت ؿٕٚ أؿ٢ْ ًٓو ،«ايكلإٓ ايهلِٜ»لى  ايعُٝل ٚايتؿًِٝٞ يًوٝـ ايٌٗٝـ

أٚ أْٗا ٫ ؼتٟٛ ع٢ً أؿ٢ْ  ،باملطًل ^١ ٚقا١ُ٥ ع٢ً َعاكف أٌٖ ايبٝتقلآْٝٸؾًوؿ١ 

٘ لفا ؾإْٸ ا٫هترلاؿ ٚايتأٌٜٚ، ٚل٫ٓلى  كايؿ١ يعٛاٖل اٯٜات ٚايلٚاٜات، ٚعـّ ايًذ٤ٛ

ٝٸله٬َٝٸأبـع ؾًوؿ١   ١ دـٜـ٠. ؾًوؿٝٸوّا ملٓع١َٛ ١ َٚوتٛكؿ٠ ئ ٜهٕٛ َ٪ه١ِّ تأًٜٚ

 

 ــــــ ـ ايعكٌ ايدا22َٞ

ين ٫ أك٣ ْؿوٞ . اؿكٝك١ أْٸ«ايعكٌ ايـاَٞ»تو١ُٝ ٖقا املكاٍ: لى  ٌِْ

ؿاتٞ َٔ ػ٬ٍ تو١ُٝ بعض َ٪ٖي ٖٚقا ٚآضٷ .َا ٜتعًل باػتٝاك ايعٓاٜٚٔ عادنّا يف

ٞٸ بعض ا٭ؾآٌ يهٞ أْتكٞ شلِ تو١ُّٝٚنتيب. ٚنجرلّا َا تلؿٻ ١ يهتاب أٚ فًٓ ؿ عً

١، أٚ ٜوتٌرلْٚين يف تو١ُٝ اْتؼبٖٛا ثكاؾٝٸ١ أٚ عًُٝٸأٚ ُشٝؿ١ أٚ َهتب١ أٚ َلانن 

 بأْؿوِٗ، نٞ أبـٟ كأٜٞ ؾٝٗا. 

اٙ َٔ ، َوتعرلّا لٜٸ«ايعكٌ ايـاَٞ»َٚع فيو ػطل ع٢ً فٖين تو١ُٝ ٖقٙ املكاي١ بع 

ُٸٖٚع(. ؾًِ أكٳ يف فيو بأهّا، 587ًٝؽ اٱًلام ًٗاب ايـٜٔ ايوٗلٚكؿٟ) ١ أْ٘ ػا

ٕٸ ًٝؽ اٱًلام ْؿو٘ ع كغِ اػت٬ؾ٘ ٜوتـعٞ لسٝا٤ فنل ايٌٝؽ  ايوٗلٚكؿٟ. ٚل

ٌٸ ٌٸايهبرل َع امل ا١ٝ٥ ع ْكٌ ايهجرل َٔ ايتعبرلات عٔ ايٌٝؽ ابٔ هٝٓا، ا٥ني ٚايؿًوؿ١ امل

 سّا بٗقا ايٓكٌ. َِلِّ

ٕٸ ايٌٝؽ ًٗاب ايـٜٔ ايوٗلٚكؿٟ قـ ايتك٢ بايوٝـ ايٌٗٝـ ايِـك  أعتكـ يٛ أ

 ٘اّ ٚايتبذٌٝ، ع٢ً مٛ َا نإ تبذًٝيهإ قـ سلً٘ بآٜات ايتهلِٜ ٚا٫سذل

 . ٚاسذلاَ٘ ٭هتافٙ ايٌٝؽ فـ ايـٜٔ اؾًٝٞ، ٚنقيو ايؿؼل ايلامٟ، أٚ أنجل

ـ ًٝؽ اٱًلام ايوٗلٚكؿٟ ايعـٜـ َٔ ايهتب ٚايلها٥ٌ بايًػتني يكـ ُٓٻ

ٝٸاي ١، ٖٚٞ ٌَٗٛك٠ عٓـ أُشاب ايعًِ ٚايؿ١ًٝٔ. َٚٔ بني أعُاي٘ بايًػ١ ؿاكهٝٸ١ ٚايعلب

ُؿرل »، ٚ«يػت َٛكإ»، ٚ«بلتٛ ْاَ٘»١ عـؿ َٔ ايلها٥ٌ ؼت عٓٛإ: ؿاكهٝٸيا

 . «عكٌ هلؾ»، ٚ«ٌددلٜآٚام بل »، ٚ«هُٝلؽ
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ع نُا ٖٛ ساي٘  «ايعكٌ ايـاَٞ»يكـ عُـ ًٝؽ اٱًلام ايوٗلٚكؿٟ يف كهاي١ 

ٝٸ١ ٚايؿًوؿٝٸأغًب قِِ٘ ايلى  بايٓوب١ ميهٔ يٲْوإ كهِ َٛقـ ٚهرل٠ لى  ١ ععلؾاْ

َٔ ػ٬ي٘ اـ٬ْ َٔ ا٭ؾؼاؾ املِٓٛب١ يف طلٜك٘، ٚإٔ ٜؿٝل َٔ هبات٘، ًٜٚتُى 

 «هلاز اي١ًًٝ ايعًُا٤»سكٝك١ لى  ايػا١ٜ ٚاشلـف، يٝٓتٗٞ بايتايٞ ٌِٜٚلى  طلٜك٘

ٕٸ ٖٓاى ع٢ً ايـٚاّ عٓكا٤ تلع٢ بني أسٌا٥ٗا ٚدٛؿّا ٜكطل «ًذل٠ طٛب٢»ٚ . ٜٚعًِ أ

 ف عًٝ٘ دٝٸـّا(. متٸ ايتعلټ بايعًِ ٚاؿه١ُ )لفا

ٟٸٚنقيو عًٝ٘ إٔ ٜتعلٸف ع٢ً اؿِاك اؾ لى  احملٝط بلٚس٘، ٜٚوع٢ وـ

ٕٸ  ـٸ «ههلات املٛت»ؽًّٝ ْؿو٘ َٓ٘. ٚإٔ ٜعًِ أّٜٔا أ ٌٸهتٔع س  ،ٖقٙ ايكٝٛؿ ّا يه

ٕٸ فيو هٝهٕٛ عورلّا ع٢ً بعض، ٜٚورلّا ع٢ً آػلٜٔ.  ٚؼٓطِ مجٝع ايوـٚؿ. بٝـ أ

ٜٓبٛع اؿٝا٠ لى  كّا إٔ ٜلَٞ بٓؿو٘ يف ظًُات ايب٤٬، نٞ ٌِٜٚع٢ً اٱْوإ َوبٳ

نٞ ٜتؼًّٓ َٔ ُـَات املٛت  ;ٚايعًِ ٚاملعلؾ١ )َٔ ػ٬ٍ ايعٌُ ٚايوًٛى ٚايلٜا١ٓ(

 )ُٚعٛبات ْنع ايلٚغ َٔ اؾوـ(. 

ٕٸ ايٌٗٝـ ايِـك بعـ َكاَ٘  ٞٸايٚل أٌٖ بٝت لى  ايٌاَؽ، ًٚلف اْتواب٘ عًُ

ـٻ  ١، قـ ٌُْٚواْٝٸَ٘ َٔ اــَات اؾ١ًًٝ يٲه٬ّ ٚاٱايٛسٞ ٚايٓب٠ٛ ٚايلهاي١، َٚا ق

املًِه١ٝ ٚاملًهٛت١ٝ، ٚبًَؼ  ٠ٌ بايٌٗاؿ٠، بعـ إٔ ػاٚم اؿٝآٜبٛع اؿٝا٠ املتُجِّلى 

ٔٳ ﴿ :اؿٝا٠ اؾدلٚت١ٝ ٔٻ اٖيقٹٜ ٛٳاتّاٚٳ٫َ تٳشٵوٳبٳ َٵ ٘ٹ َأ ٌٔ ايًٖ ِٵ  ُقتٹًُٛا ؾٹٞ هٳبٹٝ ٔٗ ـٳ كٳبِّ ٓٵ ٝٳا٤ٷ عٹ ٌٵ َأسٵ بٳ

ٕٳ  (.169)آٍ عُلإ:  ﴾ٜٴلٵمٳُقٛ
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ّٟ (اقتصادْا)   ١يًُراٖب االقتصادّٜ ٚاملٓٗج ايٓكد

 َٛجص٠ قسا٠ٌ٤

 

 محمذ جذاري عاليد. 

 اقمحمذ عثذ الرّزترجمح: 

 

 ــــــ متٌٗٝد

ّٸ بٓكـ  نتاب )اقتِاؿْا( يًٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك ٖٛ ايهتاب ايقٟ اػت

ـٸقتِاؿٜٸاملقاٖب ا٫ ٖٚٓا  .عٓٗا ١ بـ٬ّٜقتِاؿٜٸه٬ّ ا١٫ اٱْعلٜٸّ ١ يف ايعامل، ثِ ق

ٞ ٌَاكٜع ايت١ُٝٓ ه٬ّ يف تٛٓيٜدلٖٔ ايٌٗٝـ ايِـك بايـيٌٝ ايكاطع ع٢ً قـك٠ اٱ

ٞٸ١ يف ايعامل اٱقتِاؿٜٸا٫ ٕٸ ل٫ٓ .ْوإٚتوٝرل سٝا٠ اٱ ه٬َ ١ قتِاؿٜٸايتش٫ٛت ا٫ أ

ات ٖقا ايهتاب ْعلٜٸلت ع٢ً ـ أثٸقاه١ اييت طلأت ع٢ً ايعامل ناْت اؿوٸ

 َٔ ائلٚك٠ مبهإ َلادعت٘ ْٚكـ قتٜٛات٘. َٚعطٝات٘، ا٭َل ايقٟ دعٌ 

 

  ــــــ ـ )اقتصادْا( األطسٚح1١

ٕٸتاكىٝٸَٔ ايٓاس١ٝ اي ٌٕايهتاب دا٤ نلؿٸ ١ ؾإ ـٸ ٠ ؾع ايٌٝٛعٞ يف  ع٢ً تٓاَٞ امل

ٞٸايٌلم اي ٔٸ .علب ل يف ٚٓع أبعـ َٔ فيو، ؾِاك ٜؿٚهلى  ايٌٗٝـ ايِـك فٖب يه

 ٚميهٔ تكِٜٛ ا٭طلٚس١ يف لطاك َوأيتني:  .ايبـٌٜ

 ع اينَإ ايقٟ نتبت ؾٝ٘ ا٭طلٚس١. 1

ٝٸع ايتذاكب اي2  ١ اييت اهتؿـْا َٓٗا َٓق نتاب١ ا٭طلٚس١. عًُ
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 َٓٗا: ٚلت ع٢ً ْتا٥ر ايهتاب، ٖٓايو بعض املوتذـات اييت أثٻ

ٞٸ١ ٚتأثرلٖا ع٢ً ا٫قتِاؿ اي١ ا٭ساؿٜٸع ْعاّ ايكطبٝٸ1  . عامل

ٟٸهٝطل٠ ايتٓاؾى ا٫ع 2  ايبشح.  قتِاؿ

ٟٸِ ا٫ايتٔؼٸهٝطل٠ ع 3 ٛٸ قتِاؿ ٞٸع٢ً ا٫قتِاؿ اي ٚتباط٪ ايُٓ ٝٓات يف ايوتٸ ػلب

 ٢ ايجُاْٝٓات. ٚستٸ ،ٚايوبعٝٓات

اييت مل ، ١١ املاكنوٝٸٓعلٜٸٜهاؿ ٜهٕٛ ثًح ايهتاب مبجاب١ ْكـ ٚؿسض يً

ٞٸزلٚع٢ً ايلغِ َٔ ١ُٖٓٝ ايٓعاّ ايلأ .ٜقنل ٜعـ شلا أثلٷ ع٢ً ايعامل ٚايـٍٚ  اي

ٕٸه٬َٝٸاٱ َٔ  1/12)اقتِاؿْا( مل ميٓض ٖقا املٛٓٛع ه٣ٛ  ١ يف ايٛقت اؿآل ؾإ

 فُٛع ايهتاب. 

 

ّٞـ االقتصاد اإل2  ــــــ يف )اقتصادْا( ضالَ

ٞٸٜٓطل )اقتِاؿْا( َٔ ؾهل٠ إٔ تطبٝل )ا٫قتِاؿ اٱ  ،ل يٛسـٙ( ٫ ٜتشٖكه٬َ

ـٸ   ب ث٬ث١ ًلٚط: ٖٚقا ٜتطًٖ .١ املتها١ًَه٬َٝٸاملٓع١َٛ اٱإٔ ٜٟٓٔٛ ُٓٔ ٫ٚب

ٟٸأع ْعاّ  ٞٸ ؾهل ٞٸ لمياْ َٸوع٢ بكبٍٛ ا٭ؾلاؿ يف ُٛكت٘ اي له٬َ  ١. عا

 ١ اٱه٬ّ ٚتعايُٝ٘. ب ع تكِٝٝ ا٭ًٝا٤ ٚاملٛآٝع يف اجملتُع ع٢ً أهاي أٚيٜٛٸ

 ١ أّٜٔا. له٬َٝٸ١ ١ ٚايٓؿوٝٸز ع إٔ تهٕٛ كؿٚؿ أؾعاٍ ايٓاي ايعاطؿٝٸ

ٞٸُٔ ايؿلم ا٭هٖٚٓا ٜ ِّ هاه ١ )ا٫قتِاؿ ْعلٜٸ)اقتِاؿْا( يف  َ٘بني َا ٜك

اتِٗ ْعلٜٸ١، ٚبني َا طلس٘ اٯػلٕٚ يف ه٬َٝٸُٚٓٔ ا٭طل اٱ ،ُٓٔ اٱه٬ّ(

 ١ سٍٛ املٛٓٛع. ه٬َٝٸاٱ

ٕٸ ٟٸل)اقتِاؿْا( ٜ عًُّا أ ٞٸ ؾض أ ـٸ َٓٗر تلقٝع ّا له٬َٝٸ١ قتِاؿٜٸايجػلات ا٫ يو

ٞٸ اقتِاؿ ؿٍٚ غرل َو١ًُ. نُا ٜلؾض أّٜٔا ؼٌٜٛ )ا٫قتِاؿ اٱيف  .عًِلى  (ه٬َ

ِّ»ل ايع٬ق١ بني ا٫ثٓني، ؾٝكٍٛ: ٘ ٜؿوِّيهٓٸ ٞٸؿ اجملتُع اٱو ٚٸ ه٬َ ٫ّ ا٭ٖـاف اييت أ

ُټ ِٸاقتِاؿٜٸيٝٗا لٌ ٜلٜـ ايتٛ انٌ ٚاـطط ٚايوٝاهات اشلٝتٌهٌٝ  ّا، ثِ بعـ فيو ٜت

١ عًُٝٸٕ توتعٌُ ايكٛاعـ ايأتًو ا٭ٖـاف، ٚميهٔ لى  اييت ت١ًُ٘ٛ قتِاؿٜٸا٫

١، ٚتواعـ قتِاؿٜٸٚتواعـ ع٢ً تعٝني ٚتكلٜل اؿكا٥ل ا٫ ،١ يف ٖقٙ اـططقتِاؿٜٸا٫
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ايٓعل عٔ ا٭بعاؿ  ١، بػضٸقتِاؿٜٸات ٚا٫ستُا٫ت يف املُاكهات ا٫ؿلٓٝٸيف ؾِٗ اي

ٝٸ١ ٚايجكاؾٝٸاي ٌٸـٜٓ  . «فتُع ١ يف ن

 

ّٝ)اقتصادْا( ٚايسأمسـ 3  ــــــ ١اي

ٝٸ١ يف ْكـٙ ايلأزلتاكىٝٸبع )اقتِاؿْا( طلٜك١ يكـ اتٻ ع اـطٛات ؾتتبٻ .١اي

ٝٸ١ يًلأزلتاكىٝٸاي ِّاي ٚنإ ايٓكـ  .١ايٝٸ١ يًلأزلؿهلٜٸَّا ا٭هى اي١ ٚاُؿّا ْٚاقـّا َٚٗ

ٜٗا ل١ َٚؿٓهايٝٸا٭ؾهاك ايلأزللى  ض)اقتِاؿْا( عٓـَا تعلٻ ٚايتذلٜض ٖٛ ا٭ق٣ٛ يف

ٝٸ ٔٵ ،١يف ايكلٕ ايتاهع عٌل، ٚتٓاٍٚ بايٓكـ أؾهاكِٖ ايًٝدلاي لى  ممل ٜتطلٻ ٚيه

ٔٵ .املعاُل ع ا٭ؾهاك املعاُل٠ اؿـٜج١ ٫قتِاؿ ايوٛم ع أٟ ا٫قتِاؿ اؿلٸ َٓق  يه

ٟٸض ايؿهلا٫تعلٸ ٚستٸ٢ ايّٝٛٝٓات ايوتٸ ٞٸاي قتِاؿ ٛٸلى  ػلب ٛٸتط ٫ت ٖا١ً٥، كات ٚؼ

ٟٸظٗٛك ايتؿهرل اي :قبٌَٝٔ  ٟٸ، ٚا٫قتِاؿ ايٓكـ ِّ تكًٝـ ٛٸْعلٜٸؿ، ٚاملتذ ٛٸ١ ايتط  ك ٚايُٓ

ٟٸا٫ ٕٸقتِاؿ ّا سًٓل يف عًٛٙ يف ْعلٜٸ)اقتِاؿْا( نإ عجّا  . ٚعًٝ٘ ميهٔ ايكٍٛ بأ

ٞٸقانا٠ ايٛاقع ايلى  ٘ نإ وتازعٓإ ايوُا٤، ٚيهٓٸ يف ؿسٔ٘  ، هٛا٤ٷعًُ

ٟٸاي ٝٸيًلأزل ٓعل ـٸ١ أٚ اي ٢ يف طلس٘ ايبـٌٜ ستٸ١ٚ، ١ يًُاكنوٝٸٓعلٜٸٜ٘ يٮهى ايتِ

ٞٸاٱ ٟٸاملقٖب ا٫ع )املٛهّٛ ب ،ه٬َ ٞٸاٱ قتِاؿ  . (ه٬َ

 

ّٝـ ايتطبٝكات ٚاخلطط اي4 ١ّٞ يالقتصاد اإلعًُ   ــــــ ضالَ

ٖقٙ ٖٞ ايك١ٝٔ اييت تلنت بـٕٚ تٛٓٝض، ؾًِ تطلغ ك١ٜ٩ ٚآش١ عٔ نٝؿ١ٝ 

١ يًـٍٚ يف ساٍ قٝاَٗا، ٫ٚ نٝؿ١ٝ عٌُ ٖقٙ قتِاؿٜٸا٫وات ؿاك٠ امل٪هٻلتٌهٌٝ ٚ

ٕٕ ٚأهى امل٪هٻ ١. ؾُافا يٛ له٬َٝٸ١ ثكاؾٝٸ١ ٚؾهلٜٸوات يف ساٍ قٝاّ ؿٚي١ تكّٛ ع٢ً َعا

 ،اخ ايعكـٜٔ املآٝنيـ)اقتِاؿْا( يف ٤ٛٓ أس١ دا٤ ايوٝـ ايِـك ٚأعاؿ نتاب

ُٸٚ ٞٸ١ّ بعـ عٌلٜٔ عاَّا َٔ ظٗٛك اجملتُع اٱػا لٜلإ، أٚ بعـ عٌل٠ أعٛاّ  يف ه٬َ

ٞٸَٔ اؿهِ اٱ ١ قتِاؿٜٸوات ا٫يف ايوٛؿإ، أٚ تأهٝى ٚتطٜٛل عـؿ َٔ امل٪هٻ ه٬َ

ـٸه٬َٝٸاٱ ٞٸ١ يف ع ٚايوٝطل٠ ايها١ًَ  ٠ أقطاك َو١ًُ، أٚ اْٗٝاك ايٓعاّ املاكنو

  ؟٫قتِاؿ ايوٛم
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وات ٜب١ ٱقا١َ َ٪هٻلٚاي ّا يٓعل بعني ايٌٓويٛ نإ ُاسب ايهتاب سٝٸ

ٕٸ ;يف فتُعات غرل َ٪ه١ًُ ،١ه٬َٝٸاملعاكف اٱ :َجٌ ،١له٬َٝٸ١ اقتِاؿٜٸ ا٫قتِاؿ  ٭

ٕٷ ٞٸ يف اٱه٬ّ ٖٛ ًأ  ١. وٝاهٝٸأ َٔ ً٪ٕٚ ايوًط١ اي٫ ٜتذنٸ ٚدن٤ٷ ،هٝاه

 

  ــــــ ْصف قسٕ ْا( بعد ـ )اقتصاد5

 ًٓو َاْ٘، ٚكا٥ـّا  يف فاي٘، ٫ٚمإٔ نتاب )اقتِاؿْا( نإ نتاب  ٫ ًٓو

ٕٸ ٛٸٚ .ّاقوُّا  نبرلّا  َٓ٘ ٫ ماٍ سٝٸ أ ١ اقتِاؿٜٸ١ ٚاهٝٸ٫ٝت هيف ايٛقت ْؿو٘ طلأت ؼ

ٞٸٚايعامل اٱ ،ٚاهع١ يف ايعامل ٍٷ .١َاملِٓل اـُونيػ٬ٍ  ،ه٬َ يف  يقا ٖٓاى ؾِٛ

لى  ًلغ، ٚأػل٣لى  تٛهع١، ٚأػل٣لى  عاؿ٠ نتاب١، ٚأػل٣للى  )اقتِاؿْا( عاد١

 تعـٌٜ. لى  تعًٝل، ٚأػل٣لى  ؼـٜح، ٚأػل٣

ـٷ ١ فا نإ ًؼِٝٸل ٜوتطٝع َلادع١ )اقتِاؿْا( ٚؼـٜج٘ ل٫ٓ يٝى ٖٓاى أس

 ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك. :َجٌ ،١٠ ٚؾقٸعبكلٜٸ



 

 

ّٝ ّٝات ايٛحد٠ اإلآي ١ُّ ايػٝع١ضالَ  ١ يف ْٗج أ٥
 

 علي آقا نىريد. 

 بنظيرج غاّلترجمح: 

 

١ ٚآيٝات ايٛسـ٠ ٓعلٜٸٜتُشٛك َٛٓٛع ٖقا املكاٍ سٍٛ ايبشح يف املباؿ٨ اي

ُٸ  ،١ ايٌٝع١ايـا١ُ٥ ٚا٭ٍُٛ املٌذلن١ يًتكلٜب بني املقاٖب يف هرل٠ ٚػطابات أ٥

  .١تؿورلٜٸ١، ايلٚا١ٝ٥ ٚايتاكىٝٸفُٛع١ َٔ املِاؿك ايلى  ْاظلٜٔ يف ٖقا

ّٸقلاك اياٱ  :ٚاييت َٔ مجًتٗا ،بني كتًـ املقاٖب با٭ٍُٛ املٌذلن١ عا

ٚنقا ٚدٛب لطاع١ اينعا١َ  ;١ ايٌلٜؿ١ٓبٜٛٸا٭ساؿٜح ايٚ ;١ٓبٜٛٸٚايورل٠ اي ;ايكلإٓ

ٝٸاي ٝٸ١ ايلدعٝٸ١ ٚاملـٜٓ ُٸ١ً يف ا٭ٚاملتُجِّ ،نلّا٭ ١ يعذل٠ ايٓيبٸـٜٓ ٖٚٞ  .^ٌٖ بٝت٘أ١ َٔ ٥

َٔ احملاٚك املٌذلن١ اييت ٜٓطًل َٓٗا ايهاتب  ٌ يف فُٛعٗا مج١ًّا٭كنإ اييت متجِّ

٘ ٚايتٛدټ ـٜينٸَٔ أٍُٛ ايؿهل اي باعتباكٙ أ٬ُّ ،١ه٬َٝٸيف تجبٝت َبـأ ايٛسـ٠ اٱ

ٟٸ ُٸ ايعكـ ٌٸَٓٗذ٘ . ^١ أٌٖ ايبٝتيف ْٗر أ٥ ٞٸ يف ن  ٖقا قلا٠٤ يًُٛكٚخ ايلٚا٥

ُٸ   .^١ أٌٖ ايبٝتايِاؿك عٔ أ٥

 

 َكّد١َ ــــــ 

ٌٸ ^ْهاك مماكه١ ا٭١ُ٥ل٫ أسـ ٜوتطٝع  ات اييت تعٌُ ع٢ً ػ٬قٝٸا٭ يه

ٟٸ١ ع٢ً املوتٜٛني ايه٬َٝٸايٛسـ٠ اٱ أتجبٝت َبـ ٞٸٚاي ٓعل ، ٚايتناَِٗ ايـ٩ٚب بعـّ عًُ

ٚايكـك املتوامل عًٝ٘  .١هاؿ َا ٜوتتبع أٚ ٜوتًنّ ايؿلق١ ٚايتؿلق١ بني املوًُني نآؾل
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ٛٸلنٕٛ ٖٛ  ٝٸْات٘ املهاؿ ايٛسـ٠ يف اجملتُع املوًِ مبؼتًـ َه ١ ٫ ؿهلٜٸ١ ٚايقٖب

ٔٸل مبذلٸٜتٝوٻ ـٸ ،ايكٛاْني ؿ ه ٌٸ بٌ ٫ب ٖقٙ  َٔ ايٓعل يف ا٭ٍُٛ املٌذلن١ يه

ٛٸ يف فاٍ ايعكٝـ٠ أٚ يف  هٛا٤ٷ ،ٚايتأنٝـ ع٢ً َا ب٘ ا٫ًذلاى ،طٝافْات ٚا٭امله

 .١ يًُذتُع املوًِـٜٓٝٸكّٛ عًٝٗا املٓع١َٛ ايتٚغرلٙ َٔ احملاٚك اييت  ،ايؿك٘فاٍ 

ٕٸ ُٸ َٔ ٖٓا ؾإ ١ ايٌٝع١ عًُٛا ع٢ً علض فُٛع١ َٔ ايكٛاعـ ٚا٭ٍُٛ أ٥

ٝٸاي ٞٸٚاييت َٔ ػ٬ٍ ايعٌُ بٗا ٚا٫هتٓاؿ اي ،١ـٜٓ ٞٸ٢ يًؿهل اٱعًٝٗا ٜتوٓٸ عًُ  ه٬َ

ٞٸ ـٸ ،ت ايٛسـ٠يًُوًُني اهتؼ٬ْ آيٝا ٚايعكٌ اؾُع ا٭ؿ٢ْ ايتكًٌٝ َٔ  أٚ يف اؿ

ـٸ ،ٚبايتايٞ تكِرل َواؾ١ ايؿلق١ ،َواس١ ا٫ػت٬ف باب ايعـا٠ٚ ٚايٓناعات  ٚه

ٝٸامل  .١ ٚايؿلق١ٝقٖب

ُٸفُٛع ٖقٙ ا٭ٍُٛ ٚاحملاٚك اييت تأهٻٚ ٚاييت  ،١وت عًٝٗا ايٛسـ٠ يف ْٗر ا٭٥

ٞٸ١ ٚايوًٛى ايٓعلٜٸتعٌ ايّٝٛ اي َٸ عًُ  ،١ ٚكأب ُـعٗاايٛسٝـ ايهؿٌٝ ظُع ًتات ا٭

 :ات أكبعتلتهن ع٢ً ٓلٚكٜٸ

ٞٸع 1  .با٫ػت٬ف يف ا٭ؾهاك ٚا٭فٚام ا٫عذلاف ايلزل

 .١ ايكلإٓقٛكٜٸع 2

 .١ ايٌلٜؿ١ٓبٜٛٸ١ ايورل٠ ٚا٭ساؿٜح ايقٛكٜٸع 3

ٝٸلطاع١ اينعا١َ ايع 4 ٖٻباعتباكِٖ  ;١ أٌٖ ايبٝت ٚهرلتِٗٚاٱقلاك بوٓٸ ،١ـٜٓ ٌ امل٪

ٚٸ َٔ  اْط٬قّا ;|نلّا٭ ١ ٚهرل٠ ايٓيبٸٚيبٝإ هٓٸ ،ٍ يتؿورل ايكلإٓ ايهلِٜا٭

 .|نلّا٭ ٔ ايٓيبٸ١َ ُـٚكٙ ١ بِشٸه٬َٝٸايؿلم اٱ ايقٟ تكلٸ ،سـٜح ايجكًني

  

1ّٞ ّٟباالختالف اي ـ االعرتاف ايسمس   ــــــ ٚيف املعتكد ،فهس

ٕٸ ٛٸعذلاف ايلزلٞ باػت٬ف اٱقلاك ٚا٫ ل ١ اػت٬ف طبٝعٝٸٚ ،ع ايؿهلٚتٓ

ؿاػٌ املٓع١َٛ  ؿٜينٸ٘ ـٟ ٚؾل َا ىتاكٙ ايؿلؿ َٔ َقٖب أٚ تٛدټايطبا٥ع ٚايقٚم ايتعبټ

ٚٸ ،١ه٬َٝٸاٱ هاؿ لبٌ ٜعتدل ٖقا أععِ أٌُ يف  ،ٍ ػط٠ٛ مٛ ايٛسـ٠يعُلٟ ٖٞ أ

ٌُ لفا ؾٗقا ايبٓـ ا٭. ١ه٬َٝٸايٛسـ٠ ٚايتهاؾٌ ٚايتُاهو بني كتًـ املقاٖب اٱ

١ َٚا ب٘ ا٫ًذلاى ػ٬قٝٸٝ٘ بايٌهٌ ايِشٝض ُٓٔ ا٭ٍُٛ ا٭ت َلاعات٘ ٚتبٓٸمٓت
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ٚ بًشاظ تأثرلٙ  .١دتُاعٝٸأَاّ ايعـٜـ َٔ ا٫ػت٬ؾات ٚايٓناعات ا٫ هٝكـ َاْعّا قٖيبٸامل

ٞٸاٱ ٞٸٚا٭ جكايفٸ١ َٛدبات ا٫ػت٬ف ايييف لما هاب ٕٸ ػ٬ق هاؿ ْٛع َٔ لباهتطاعت٘  ؾإ

ايلؾع َٔ َوت٣ٛ لى  ٚبايتايٞ ايـؾع باجملتُع املوًِ ،اي١١ ٚؾعٸتهٕٛ ؿٜٓاَٝهٝٸايٛسـ٠ 

ٟٸهكـ ايلًـ اي  ٖٚٛ املوت٣ٛ ايقٟ هعٌ ايعكٌ اؾُعٞ املوًِ ٜٓعل ،اؾُعٞ ؿهل

ٚهتِبض َع٘ كغبت٘ يف  ،ْكاط ا٫ًذلاى أنجل َٔ اٖتُاَ٘ بٓكاط ا٫ػت٬فلى 

ـٸ   .ٚأق٣ٛ ايٛسـ٠ أً

ِٸ ُٸأ ٚقـ اٖت ـٻ ،بٗقا ا٭ٌُ ^أٌٖ ايبٝت١ ٥ ثٛا يف ٚأًاكٚا ليٝ٘ سني ؼ

اػت٬ف ؿكدات لى  نقيو أًاكٚاٚ .بًشاظات كتًؿ١ فُٛعاتٺلى  تكوُِٝٗ ايبٌل

ُٛا َٚٔ د١ٗ أػل٣ قوٻ ،ٚاػت٬ف َوت٣ٛ ا٫عتكاؿ ٚا٫قتٓاع ،ميإ بني ايٓاياٱ

ٝٸاملعاكف اي ِّألى  ١ـٜٓ يطبٝع١ ا٫ػت٬ف  ٚلؿكانّا ٚ ٖٛ َا ٜعطٞ لسواهّا .ؿ٠قواّ َتع

ٕٸ ،١طبٝعٝٸٚإٔ ا٫ػت٬ف َوأي١  ،بني بين ايبٌل  قلاك ب٘ سلٌَّلاعات٘ ٚاٱ ٚبايتايٞ ؾإ

ٞٸ  .عك٥٬

 

ّٝ ّٝأـ تكطِٝ عُّٛ ايٓاع بًخاظ ايكابً   ــــــ ات أخس٣ رلتًف١ات ٚخصٛص

ـٻ ُٸيكـ تع ٔ إٔ اهلل ٚاييت تبِّ ^١ أٌٖ ايبٝتؿت ايلٚاٜات ايِاؿك٠ عٔ أ٥

ٚؾل اػت٬ف ايكـكات  ،ٚدعٌ بعٔ٘ ىتًـ عٔ بعض ،هبشاْ٘ ٚتعاى ػًل اـًل

ل تؿوِّ ×ْكلأ يف ٖقا املٛٓٛع كٚا١ٜ عٔ ا٫َاّ ايِاؿم .ٚتؿاٚت ؿكد١ ايؿِٗ ٚاٱؿكاى

ؾكـ  .٫ػت٬فلى أ ؾٝ٘ ملا بكٝت ساد١ ايتُعټ عٝح يٛ متٸ ،ْٛع١ٝ ٖقا ا٫ػت٬ف

ـٷأ ِٵتباكى ٚتعاى ٖقا اـًل مل ًُٜ يٛ عًِ ايٓاي نٝـ ػًل اهلل»: ×قاٍ ، أسـّا س

دنا٤ بًؼ بٗا ألٕ اهلل تباكى ٚتعاى ػًل  :ؾكاٍ ؟ؾهٝـ فاى ،: أًُشو اهللؾكًتٴ

ُ٘ ثِ قوٻ ،ؾذعٌ اؾن٤ عٌل٠ أعٌاك ،دنا٤ أعٌاكّاثِ دعٌ ا٭ ،توع١ ٚأكبعني دن٤ّا

َٸ ست٢ بًؼ ب٘ دن٤ّا ،دن٤ ٟٵٚيف آػل عٌلٳ ،ؾذعٌ يف كدٌ عٌل دن٤ ،بني اـًل  ،ّاتا

 ،ٚث٬ث١ أعٌاك دن٤ ٚآػل دن٤ّا ،دن٤ ٟٵٚعٌلٳ ٚآػل دن٤ّا ،ٚعٌل دن٤ ٚيف آػل دن٤ّا

َٸ٤ٜدنست٢ بًؼ ب٘  ُٳ .٢ بًؼ بأكؾعِٗ توع١ ٚأكبعني دن٤ّاثِ عواب فيو ستٸ ،نئ تا  ٔٵؾ

ٚنقيو  ،عٌل دن٤ مل ٜكـك ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َجٌ ُاسب ايعٌلٜٔ مل هعٌ ؾٝ٘ ل٫ٓ
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َٳ ،عٌاكأب ايعٌلٜٔ ٫ ٜهٕٛ َجٌ ُاسب ايج٬ث١ ُاس ٫ ٜكـك  ي٘ دن٤ٷ متٸ ٔٵٚنقيو 

ٌٸ ٕ اهلل عنٸأٚيٛ عًِ ايٓاي  ،٤ٜٔنٕ ٜهٕٛ َجٌ ُاسب اؾأع٢ً  ػًل ٖقا اـًل  ٚد

ـٷأ ِٵع٢ً ٖقا مل ًُٜ  .«يٛ عًِ ايٓاي نٝـ ابتـأ اـًل َا اػتًـ اثٓإ ،سـّاأ س

ايكاب١ًٝ لى  ّايف نٕٛ تكوِٝ ايٓاي ْاظل ميهٔ تًؼّٝ َٔاَني ٖقٙ ايلٚا١ٜٚ

ٌٸ ٕٸداْب ٖقا ٖٓاى كٚاٜات أػل٣ تبِّلى  يهٔ .ٚاسـ َِٓٗ يـ٣ ن اػت٬ف ايٓاي  ٔ أ

ِٖٚ بٗقا  ،ٚتؿاٚتِٗ ايبعض عٔ اٯػل ٜأتٞ بًشاظ َعتكـاتِٗ َِٚرلِٖ يف اٯػل٠

ـٸلى  ايًشاظ ٜٓكوُٕٛ ـٸ .٠ فُٛعاتع ٕٸلى  ًاك٠َٔ اٱ ٫ٚب يف ٖقٙ  ايتكوِٝ أ

ٍٸ ٕٸؾكط،  ايلٚاٜات ٫ ٜتُشٛك سٍٛ امل٪َٔ ٚايهاؾل ٚائا  ^طٗاك١ُ٥ ا٭ا٭ بٌ ل

ٌٸقوٻ َٳ ٖقا املعٝاك بًشاظاتٺ ُٛا ايٓاي يف ظ ْهلٙ أؾ علض عًٝ٘ اؿلٸ ٔٵتتؿاٚت بني 

ِټ ٚ مل ٜعٌُ طاقات٘ ٚدٗـٙ يف ايبشح عٓ٘ ٚايٍُٛٛ ليٝ٘، ٚبني ؾ١٦ أ ،ٚعٓاؿّا بّاتع

ِٹ ٚ أؿكاى عٓـٖا لَا ئعـ قـكات اٱ ;بوبب قِٛك ؾُٗٗا اؿلٸلى  ٌٵأػل٣ مل ت

ٚٚؾل ايعـٍ  .َٚٔ ايـٜٔ َٔ اؿلٸ ٬ُّٝأ ْهلت دن٤ّاأٚ ،ؾًِ ت٪َٔ ،ػل٣أ٭هباب 

ٞٸاٱ ٕٸ شل يف  ٛاؾِٗ ئ ٜهْٛ ،سواب ٖقٙ ايؿ١٦ ىتًـ عٔ سواب ايؿ٦تني ايوابكتني ؾإ

ـٸ ِٗ هٝهْٕٛٛ ُٓٔ َٔ يهٓٸ ،ٚنؿلّا ٫ٚ َٔ املٓهلٜٔ دشٛؿّا ،املعاْـٜٔ ُ

٬ٜٚسغ ع٢ً ايهجرل َٔ  .«امللدٕٛ ٭َل اهلل»، ٚ«املوتٔعؿني» بع زلاِٖ ايكلإٓأ

ٕٸ ُٸا٭ ايلٚاٜات أ ٜعين طبك١  ،«املوتٔعؿني»١ قـ دعًٛا أنجل١ٜ ايٓاي ُٓٔ ؾ١٦ ٥

 ايقٜٔ تلى عًُِٗ :ٚمبع٢ٓ آػل ،«امللدٕٛ ٭َل اهلل»ٚ ،ايعادنٜٔ ٚايؿكلا٤ احمللَٚني

 .ٚؾل َا تكتٔٝ٘ سهُت٘ ٚكمحت٘ ،ٚاهلل هبشاْ٘ ٚتعاى وهِ يف أَلِٖ ،اهلل لى

 .٬ٜٚسغ إٔ ن٬ ايتعبرلٜٔ قـ اقتبوا َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ

٘ٹ﴿َٔ هٛك٠ ايتٛب١:  106يف تؿورل اٯ١ٜ ٚ َٵٔل ايًٖ ٕٳ َ٭ ٛٵ َٴلٵدٳ ٕٳ  َاّ ٜكٍٛ اٱ ﴾ٚٳآػٳلٴٚ

ّٷ»: ×ايباقل ًباُٖٗا َٔ أؾكتًٛا َجٌ محن٠ ٚدعؿل ٚ ،ناْٛا ٌَلنني امللدٕٛ قٛ

ٚمل  ،ٚتلنٛا ايٌلى ،ـٚا اهللؾٛسٻ ،ه٬ِّْٗ بعـ فيو ؿػًٛا يف اٱل ِٸث ،امل٪َٓني

، ٚمل ٜهؿلٚا ٚمل ٜ٪َٓٛا ؾتذب شلِ اؾٓٸ١ ،ٜهْٛٛا ٜ٪َٕٓٛ ؾٝهْٛٛا َٔ امل٪َٓني

 .«ٕ ٭َل اهللٛٵؾِٗ ع٢ً تًو اؿاٍ َلدٳ ،اكؾتذب شلِ ايٓ

ؾأداب:  ،سٝح ه٦ٌ عٔ املوتٔعؿني ،×َاّ ايِاؿمآػل عٔ اٱيف سـٜح ٚ
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 .««امللدٕٛ ٭َل اهلل»ِٖ  ،ٚيٝوٛا َٔ ايهاؾلٜٔ ،ٖ٪٤٫ يٝوٛا ُٓٔ مَل٠ امل٪َٓني»

ِٸ نقيو َٔ  ٕبٌ قـ ٜهْٛٛ ،ٕٛ بػرل املوًُنيَُٚٗا ٜهٔ ؾٗ٪٤٫ ٫ ىت

ـٸٚقاٍ ي٘: لْٸ ،×َاّ ايباقل٘ ؿػٌ ع٢ً اٱك٣ٚ مكاك٠ أْٸ .املوًُني  :املطُاك، قاٍ ا من

ٟٸ ٔٵَٳ :َٚا املطُاك؟ قًتٴ َٳ ،ٝٓاٙأٚ غرلٙ تٛٓي ٚاؾكٓا َٔ عًٛ ْا َٓ٘، ؾكاٍ أػايؿٓا تدلٸ ٔٵٚ

ٌٸ قٍٛ اهلل أُـم َٔ قٛيو، ؾأٜٔ ايقٜٔ قاٍ اهلل عنٸ ،يٞ: ٜا مكاك٠ ٔل٫ٖ ﴿ؾِٝٗ:  ٚد

ٚٳاِي ٚٳايِّوٳا٤ٹ   ٍٔ ٔٵ ايلِّدٳا َٹ ٔٵعٳؿٹنيٳ  ُٴوٵتٳ ٕٳ هٳبٹ٬ّٝاِي ـٴٚ ٗٵتٳ ٜٳ ٚٳ٫َ  ٕٳ سٹ١ًَّٝ  ٕٔ ٫َ ٜٳوٵتٳطٹٝعٴٛ ـٳا أٜٔ  ؟﴾ِٛٔي

؟ ٜٔ أُشاب ا٭علافأ؟ ٦ّاٚآػل هٝٸ ُاؿّا أٜٔ ايقٜٔ ػًطٛا ع٬ُّ ؟امللدٕٛ ٭َل اهلل

 ،ُٚٛتٞ ×اؿـٜح قاٍ: ؾاكتؿع ُٛت أبٞ دعؿلٚماؿ محاؿ يف . «ؿ١ قًٛبِٗأٜٔ امل٪ٖي

َٳستٸ ُٸ ،ازماؿ ؾٝ٘ مجٌٝ بٔ ؿكٸٚ .ع٢ً باب ايـاك ٔٵ٢ نإ ٜوُع٘  ا نجل عٔ مكاك٠: ؾً

 .«٬ٓ١ٍ اؾٓٸاهلل إٔ ٫ ٜـػٌ ائع٢ً  ّاسٓك ،ايه٬ّ بٝين ٚبٝٓ٘ قاٍ يٞ: ٜا مكاك٠

ميإ ٚايتوًِٝ ِٗ يٝوٛا َٔ أٌٖ اٱػل٣ بأْٸُٚٚؿٛا يف بعض ايلٚاٜات ا٭ 

 ،مٔ ايقٜٔ ؾلض اهلل طاعتٓا»ْهاك ٚاشل٬ى: نُا أِْٗ يٝوٛا َٔ أٌٖ اٱ ،ٚايٓذا٠

َٳ ،علؾٓا نإ َ٪َّٓا ٔٵَٳ .٫ٚ ٜعقك ايٓاي ظٗايتٓا ،َعلؾتٓا ٫ ٜوع ايٓاي ل٫ٓ  ٔٵٚ

َٳ ،أْهلْا نإ ناؾلّا اشلـ٣ لى  ٢ ٜلدعستٸ مل ٜعلؾٓا ٚمل ٜٓهلْا نإ ٓا٫٘ ٔٵٚ

٬يت٘ ٜؿعٌ ب٘ اهلل َا ع٢ً ٓ تٵؾإٕ ميٴ ،ايقٟ اؾذلٓ٘ اهلل عًٝ٘ َٔ طاعتٓا ايٛادب١

  .«)ِٖٚ امللدٕٛ ٭َل اهلل(، ٌٜا٤

َٳ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ اي٠٬ِ  ٔٵٚدا٤ يف بعض ايلٚاٜات إٔ َٔ املوتٔعؿني 

 .أّٜٔا نينُا ٜهٕٛ َٔ املتٓك ،ٚايِٝاّ

ٕٸ ٚعـّ  ،امل٬ى يف تعٝني ا٫هتٔعاف ٜهُٔ يف عـّ اهتك٬ٍ ايؿهل ْٚعتكـ أ

ل بٓؿى ايٌؼّ ٚؾكـإ ٖقٙ ايكـك٠ ٫ تتعًٖ .ايكـك٠ ع٢ً تٌؼّٝ اؿكٝك١ َٔ غرلٖا

 َباًل.بٌهٌ 

ٌٕ ،بعض ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ يف املٛٓٛعلى  ْوتٓـ يف ٖقاٚ  ٚاييت تبني بٌه

ٚايعاٖل إٔ تٌؼّٝ  .ٖٚٞ كٚاٜات نجرل٠. ميإ ٚاي٬ٍُٔلٜض َلاتب ايهؿل ٚاٱ

ٌٸٚايباطٌ غرل َٝوٻ اؿلٸا٫ػت٬ف ٚايتُٝٝن بني   .ل يًه

ٕٸ ،«ا٫هتٔعاف»يف تؿورل َع٢ٓ  ،دا٤ يف ْٗر ايب٬غ١  ،١قاَت ي٘ اؿذٸ ٔٵَٳ أ
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 .ؾًٝى َٔ املوتٔعؿني ،ٚعكٌ َا زلع٘ بعكً٘ ٚقًب٘ ،ٚزلع ن٬ّ اهلل ٚػطاب٘

ل ٜ٘ ه٦ٌ عٔ َِاؿأْٸ ×َاّ َٛه٢ ايهاظِنقيو ٚكؿ يف ايهايف عٔ اٱ

َٳ ؾإفا علف  ،ٚمل ٜعلف ا٫ػت٬ف ،١مل تلؾع ليٝ٘ اؿذٸ ٔٵا٫هتٔعاف ؾكاٍ: 

 .ا٫ػت٬ف ؾًٝى َٔ املوتٔعؿني

ٔٵ َٳ يه  ،ٚايباطٌ يٝوت ي٘ ايكـك٠ ع٢ً ايتُٝٝن بني اؿلٸ ٔٵٖٓاى َٔ ايٓاي 

  .١ عًِٝٗ يٝى َٔ ايعٌُ ايوٌٗؾإثبات اؿذٸ ايق ،َٚعلؾ١ ايِشٝض َٔ ايوكِٝ

ٚسلًت بعض  ،نيآييًُوتٔعؿني ٚائب ٚؿكدات كتًؿ١ فنلت َلات ،ْعِ

نُا ٜهٕٛ َٔ  ،نُا سلًت أػل٣ ايبعض َٔ املوًُني ،اككِٗ ايهٓؿَِٜاؿ

ٔٸ .طؿاٍَِاؿٜك٘ ايٓوا٤ ٚا٭ ٌٸ يه ع تًو املِاؿٜل ٜهُٔ  امل٬ى ايقٟ هتُع يف ن

بٌلط إٔ ٫ ٜهٕٛ عٔ طلٜل اؾشٛؿ  ،«عـّ تٌؼّٝ اؿلٸ»يف ع  نُا أًلْا

 .ؾٌٗ ٚعـّ اٱؿكاىبٌ عٔ طلٜل ا ،ٚايعٓاؿ

ـٻ َٳخ ايع٬ٓٚقـ ؼ ًٌُٜ٘ َٔ  ٔٵ١َ ايطباطبا٥ٞ ُاسب املٝنإ عٔ ا٫هتٔعاف ٚ

ل ٖٚقا املع٢ٓ نُا ٜتشٖك»ؾكاٍ:  ،١ ي٬هتٔعافاكدٝٸبعـ إٔ فنل ايعٛاٌَ اـ ،ايٓاي

يعـّ ٚدٛؿ عامل بٗا  ;ٞ َعاكف ايـٜٔتًٓكلى  أسٝط ب٘ يف أكض ٫ هبٌٝ ؾٝٗا ٔٵَٳ يف

يًتٌـٜـ ؾٝ٘ مبا ٫ ٜطام  ;ايعٌُ مبكت٢ٔ تًو املعاكفلى  ػبرل بتؿاًُٝٗا، أٚ ٫ هبٌٝ

ؿاك اٱه٬ّ ٚا٫يتشام لى  َٔ ايعقاب َع عـّ ا٫هتطاع١ َٔ اـلٚز ٚاشلذل٠

ـٺ ;باملوًُني ٞٸيف ايؿهل أٚ مللض أٚ ْكّ يف ايبـٕ أٚ يؿكل  ئع  ،ٚمٛ فيو َاي

ٝٸثابت يف املعاكف اي سلٛلى  مل ٜٓتكٌ فٖٓ٘ ٔٵَٳ ل يفنقيو ٜتشٖك ـٹ ،١ـٜٓ ؾهلٙ  ٚمل ٜٗت

يهإ  لٸاؿ ي٘بٌ يٛ ظٗل  ،١ايبتٸ٫ٚ ٜوتهدل عٓ٘  ،٫ ٜعاْـ اؿلٸ ٔٵَع نْٛ٘ مٖم ،ليٝ٘

ٔٵ ،ي٘ َٔ ايتابعني ؾٗقا . يوبب َٔ ا٭هباب اـاكد١ عٔ اػتٝاكٙ ػؿٞ عٓ٘ اؿلٸ يه

ـٷ ٘ أعٝت ب٘ املقاٖب بهْٛ٘ أسٝط ٫ ٭ْٸ ،٫ ٜوتطٝع س١ًٝ ٫ٚ ٜٗتـٟ هب٬ّٝ َوتٔع

اهتٔعؿت٘ عٛاٌَ أػل  لْٸُاٚايـٜٔ بايوٝـ ٚايوٛط، بٌ  ب٘ َٔ د١ٗ أعـا٤ اؿلٸ

ٖقا َا ٜكتٔٝ٘  .اؾٌٗهًطت عًٝ٘ ايػؿ١ً، ٫ٚ قـك٠ َع ايػؿ١ً، ٫ٚ هبٌٝ َع ٖقا 

ٍٸعُّٛ ايعًٓايقٟ ٖٛ يف َع٢ٓ ، لط٬م ايبٝإ يف اٯ١ٜ عًٝ٘ غرلٖا َٔ  ١، ٖٚٛ ايقٟ ٜـ

٘ٴ ْٳِؿوّا ٔل٫ٓ﴿ :نكٛي٘ تعاى ،اٯٜات ـٴ ايًٖ ٗٳ ٫ ٜٴَهًٚ َٳٚٴهٵعٳٗا َي َٳا ا  ٝٵٗا  ا َنوٳبٳتٵ ٚعٳًَ
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ٕٸ ،ؾا٭َل املػؿٍٛ عٓ٘ يٝى يف ٚهع اٱْوإ .(286)ايبكل٠:  ﴾اِنتٳوٳبٳتٵ املُٓٛع  نُا أ

 ؾٗقٙ اٯ١ٜ ايٌلٜؿ١ َٔ هٛك٠ ايبكل٠. َٔ ا٭َل مبا ميتٓع َع٘ يٝى يف ٚهع اٱْوإ

يف تٌؼّٝ َٛكؿ  ١ٝن١ًٓ نُا تلؾع ايتهًٝـ باكتؿاع ايٛهع نقيو تعطٞ ٓابط

انتواب اٱْوإ، ٫ٚ ٜهٕٛ ي٘ لى  ايعقك ٚمتٝٝنٙ َٔ غرلٙ، ٖٚٛ إٔ ٫ ٜوتٓـ ايؿعٌ

١ َٔ َعاكؾ٘ اؿٓك ب٤ٌٞأٚ  ؾاؾاٌٖ بايـٜٔ مج١ًّ .عًٝ٘ ُٓعٷ يف اَتٓاع ا٭َل ايقٟ اَتٓع

ِٻلى  لفا اهتٓـ دًٗ٘ ، ٚنإ َع١ِّٝ ،ل ؾٝ٘ ٚأها٤ ا٫ػتٝاك اهتٓـ ليٝ٘ ايذلىَا ق

ـٸ ٤ًٞتكِرلٙ ؾٝ٘ أٚ يف لى  ٚلفا نإ دًٗ٘ غرل َوتٓـ عٛاٌَ لى  بٌ ،َاتَ٘ٔ َك

لى  ايذلى ٜوتٓـمل  ،تلى ايعٌُػاكد١ عٔ اػتٝاكٙ أٚدبت ي٘ اؾٌٗ أٚ ايػؿ١ً أٚ 

ـٸ ملٚاػتٝاكٙ،  ِّ ؾاع٬ّ ٜع  داسـّا ،اؿلٸ عٔ املؼايؿ١، َوتهدلّا يف ـّايًُع١ِٝ، َتع

 .«عًٝ٘ ٫ٚ ي٘ ؾ٬ ٜهوب مل لفاٚانتوب،  َا عًٝ٘ٚ نوب َا ي٘، ؾً٘

 

  ــــــ دزجات َٚساتبإىل  ميإب ـ تكطِٝ اإل

ِّ تتؿاٚت  ،ؿكدات َٚلاتبلى  ميإتكوِٝ اٱؿ٠ سٍٛ يكـ ًُٚتٓا كٚاٜات َتع

ّٸ .بعٔٗا عٔ بعض َٚا ٬ٜمَٗا َٔ أهباب  َوتك٬٘ ؿٕٛ يف اؿـٜح بابّاامل٪ٚي ٚقـ ػ

ُٚٓٛا يف ٖقا ايباب  ،«ميإ ٚسكا٥ك٘ؿكدات اٱ» :أؿكدٛٙ ؼت عٓٛإ ،شلقا املٛٓٛع

ٌٸ . ٚتتشـخ يف ْؿى املٛٓٛع ،ا٭ساؿٜح ٚاٯٜات اييت ًٌُٜٗا ْؿى ايعٓٛإ ن

ْٸَٔ ايتعلٜـ اـ اْط٬قّاٚ ػـ امل٪َٓني  ،يٲميإ ؾٗٛ ؿكدات َٚلاتب كتًؿ١ ا

ايٓكّ ٚايهُاٍ ُٓٸؿٛا لى  ٚبايٓعل ،ٜتؿاٚتٕٛ يف َلاتبِٗ بًشاظ نُاي٘ ْٚكِاْ٘

ٝٻ ٟٸؿكدات َٚلاتب، ٚٚؾل َا ب قـك٠ ع٢ً محٌ  ٓت٘ ايلٚاٜات ِْبض أَاّ قاعـ٠ تٓؿٞ أ

 نُا توشب َٔ ايٓاي مجٝعّا ،ـ ٚؾل َقٖب َٔ املقاٖبي ع٢ً ا٫عتكاؿ ٚايتعبټايٓا

ٟٸ  ،يف تهؿرل ايٓاي ٚكَِٝٗ بايهؿل سـ اؿلٸ٭ ًٝىؾ ،هًط١ يف تهؿرل كايؿِٗ أ

ٟٸأٚ اي قٖيبٸ٘ املِٗ ىايؿْٛ٘ يف ايتٛدٸؿ أْٸجمللٸ ـٺملٚ .ؿهل َٔ تجبٝت ٖقا املبـأ ْل٣  نٜ

  :ك١ باملٛٓٛعٓلٚك٠ ايتقنرل ببعض ايلٚاٜات املتعًٚ

 ،ٜا عبـ ايعنٜن»: ×َاّ ايِاؿمعٔ عبـ ايعنٜن ايكلاطٝوٞ قاٍ: قاٍ يٞ اٱع 1

ٔٸ ،ميإ عٌل ؿكدات مبٓني١ ايوًِ، ِٜعـ َٓ٘ َلقا٠ بعـ َلقا٠لٕ اٱ ُاسب  ؾ٬ ٜكٛي
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َٳوكٹؾ٬ تٴ .ايعاًللى  ٢ ٜٓتٗٞستٸ ،ع٢ً ٤ًٞ ا٫ثٓني يِاسب ايٛاسـ يوتٳ ٖٛ  ٔٵط 

َٳوكٹؿْٚو ؾٝٴ َٳ .ٖٛ ؾٛقو ٔٵطو   ،ٖٛ أهؿٌ َٓو بـكد١ ؾاكؾع٘ ليٝو بلؾٕل ٔٵٚلفا كأٜت 

ٔٸ ٕٸ ;ؾتهولٙ ،عًٝ٘ َا ٫ ٜطٝل ٫ٚ ؼًُ   .«ؾعًٝ٘ ددلٙ نول َ٪َّٓا ٔٵَٳ ؾإ

ٕٸ ٚظاٖل اؿـٜح ٚآضٷ ٝٸ ايٓاي ؽتًـ ؿكداتِٗ تبعّا يف بٝإ أ ؾاهلل  .اتِٗيكابً

ؾ٬ ٜوتطٝع إٔ ٜتذاٚم  ،ٚدعٌ ؾٝ٘ ايكاب١ًٝ ٚا٫هتعـاؿ ،هبشاْ٘ ٚتعاى دعٌ اـًل

ٕٸ .ٖقٙ ايكاب١ًٝ  ٘ أَلٷيهٓٸ ،ا٫ْوإ ٜٛيـ بٗقٙ ايكاب١ًٝ ٖٚقا ا٫هتعـاؿ ٖٚقا ٫ ٜعين أ

ـٸ بقٍ اؾٗـ لى  ؾايؿٝٛٓات ايلمحا١ْٝ ؼتاز .َٔ ايوعٞ ٚايعٌُ يًٍُٛٛ ليٝ٘ ٫ب

ُٸ َٔ  ٢ٞ ٜػذلف َٓٗا ايعبـ عوب قابًٝت٘ َٚا ٖٚب٘ اهلل املتعايٌ ٌَك١ ايوعٞ ستٸٚؼ

ٛٸ   .٠ ٚاهتعـاؿق

ٕٸ»: ×َاّ ايباقلعٔ اٱع 2ٚ َِٚٓٗ ع٢ً  ;َِٓٗ ع٢ً ٚاسـ٠ :امل٪َٓني ع٢ً َٓامٍ ل

َِٚٓٗ  ;َِٚٓٗ ع٢ً هتٸ ;َِٚٓٗ ع٢ً مخى ;َِٚٓٗ ع٢ً أكبع ;َِٚٓٗ ع٢ً ث٬خ ;نيتثٓا

ٛٳ ؾًٛ فٖبتٳ. ع٢ً هبع ٚع٢ً ُاسب ايجٓتني  ،ؼٌُ ع٢ً ُاسب ايٛاسـ٠ اثٓتني مل ٜك

ٛٳ ث٬ثّا ٛٳ ٚع٢ً ُاسب ايج٬ث١ أكبعّا ،مل ٜك  .«ع٢ً ٖقٙ ايـكدات، ٚمل ٜك

ٕٸ .ٜدلأ بعٔهِ َٔ بعض ؟!َا أْتِ ٚايدلا٠٤» :قاٍ ×َاّ ايِاؿمعٔ اٱع 3ٚ  ل

ٚبعِٔٗ أْؿق  ،ٚبعِٔٗ أنجل ٠٬ُ َٔ بعض ،امل٪َٓني بعِٔٗ أؾٌٔ َٔ بعض

  .«﴾اهللٹ ـٳٓٵعٹ اتٷدٳكٳؿٳ ِٵٖٴ﴿سٝح قاٍ تعاى:  ،ٖٚٞ ايـكدات ،َٔ بعض بِلّا

ٕٸ ٚيف سـٜحٺع 4 ٕٸ×بٞ عبـ اهللقاٍ ٭ ًؼِّا آػل أ ٜكٛيٕٛ  عٓـْا قَّٛا : ل

ِّ ،×بأَرل امل٪َٓني ٚيٝى ِٜؿٕٛ َا ِْـ َٔ  ،ًِْٗٛ٘ ع٢ً ايٓاي نًٜٓٚؿ

أيٝى عٓـ اهلل َا مل ٜهٔ عٓـ كهٍٛ اهلل،  ،يف اؾ١ًُ ،ْعِ :ؾكاٍ يٞ ،ؾًٔهِ

ه٬ّ اهلل ٚٓع اٱ ٕٸل ؟ٚعٓـْا َا يٝى عٓـنِ ،عٓـ اهلل َا يٝى يٓا |هٍٛ اهللٚيل

 .ٚاؿًِ ،ٚايعًِ ،ٚايٛؾا٤ ،ٚايلٓا ،ٚايٝكني ،ٚايِـم ،ع٢ً ايِدل ،ع٢ً هبع١ أهِٗ

ُٳ .ِ فيو بني ايٓايثِ قوٻ ٌٷ ٔٵؾ ِ ثِ قوٻ .قتٌُ دعٌ ؾٝ٘ ٖقٙ ايوبع١ ا٭هِٗ ؾٗٛ ناَ

ٚيبعض ا٭كبع١  ،ٚيبعض ايج٬ث١ أهِٗ ،ٚيبعِٔٗ ايوُٗني ،يبعض ايٓاي ايوِٗ

ؾ٬  ،ٚيبعض ايوبع١ أهِٗ ،ٚيبعض ايوت١ أهِٗ ،ٚيبعض اـُو١ أهِٗ ،أهِٗ

اسب ٫ٚ ع٢ً ُ ،٫ٚ ع٢ً ُاسب ايوُٗني ث٬ث١ ،ؼًُٛا ع٢ً ُاسب ايوِٗ ايوُٗني
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٫ٚ ع٢ً ُاسب اـُو١  ،٫ٚ ع٢ً ُاسب ا٭كبع١ مخو١ أهِٗ ،ايج٬ث١ أكبع١ أهِٗ

كٛا ٖؾٚيهٔ تل ،لِٖٚٚتٓٚؿ ،ؾتجكًِٖٛ ،٫ٚ ع٢ً ُاسب ايوت١ هبع١ أهِٗ ،هت١ أهِٗ

ِّ ،بِٗ ٕٸ أَا عًُتٳ ;ؾ٬ ؽلقٛا بِٗ ،ًٛا شلِ املـػٌٚه لَاك٠ بين أ١َٝ ناْت بايوٝـ  أ

يـ ٚايٛقاك ٚايتك١ٝ ٚسؤ اـًط١ ٚايٛكع أَاَتٓا بايلؾل ٚايتل ٕٸأٚ ،ٚايعوـ ٚاؾٛك

  .«ٚيف َا أْتِ ؾٝ٘ ،ؾلغبٛا ايٓاي يف ؿٜٓهِ .ٚا٫دتٗاؿ

ٌٕ :يف كٚا١ٜ أػل٣ع 5ٚ ٘ دل٣ أْٸع، يف سـٜح  ع ×عٔ أبٞ عبـ اهلل ،عٔ كد

ّٕ ٫ٚ  ،ْاٛؾكاٍ: ٜتٛٓي :قاٍ .٫ ٜكٛيٕٛ َا ْكٍٛ ،ا ْدلأ َِٓٗي٘: لْٸ ؾكًتٴ :قاٍ فنل قٛ

 ،عٓـْا َا يٝى عٓـنِ ،ؾٗٛ فا :قاٍ ،: ْعِقًتٴ ؟تدل٩ٕٚ َِٓٗ ،ٜكٛيٕٛ َا تكٛيٕٛ

لٕ َٔ املوًُني َٔ  ;ٚا ٫ٚ٩َِٗٓ تدل ،ِٖٛإٔ قاٍ: ؾتٛٓيلى  ،ؾٝٓبػٞ يٓا إٔ ْدلأ َٓهِ

 ،َِٚٓٗ َٔ ي٘ أكبع١ أهِٗ ،َِٚٓٗ َٔ ي٘ ث٬ث١ أهِٗ ،َِٚٓٗ َٔ ي٘ ايوُٗإ ،ي٘ هِٗ

  .«َِٚٓٗ َٔ ي٘ هبع١ أهِٗ

ِّيف بك١ٝ ايلٚا١ٜ ٢ٜٗٓ اٱٚ  ٔٵهِٗ ايهجرل٠ عكٝـت٘ مَلٌ ُاسب ا٭َاّ عٔ إٔ و

ٌٸ   .َٚلتب١ َٓ٘ هُّٗا ٖٛ أق

ُٓا ؾتهًٖ ،×َاّ ايِاؿم٘ نإ عٓـ اٱْكٌ نقيو قاهِ بٔ طؿٌٝ أْٸع 6ٚ

ٌٕ َاّ ٘ ليٝ٘ اٱؾتٛدٻ ،لْ٘ كدٌ ٓعٝـ :َٔ أُشاب أٌٖ ايبٝت، ؾكاٍ بعِٔٗ عٔ كد

ٕٵ ٢ تهْٛٛا ٢ ٜهٕٛ َجًهِ مل ٜكبٌ َٓهِ ستٸٔ ؿْٚهِ ستٸنإ ٫ ٜكبٌ مٖم ٚقاٍ: ل

 .«َجًٓا

٘ٹ﴿ٚيف تؿورل قٛي٘ تعاى: ع 7 ّٳ ايًٖ ٜٻا ٕٳ َأ ٔٳ ٫َ ٜٳلٵدٴٛ ٓٴٛا ٜٳػٵؿٹلٴٚا يٹًٖقٹٜ َٳ ٔٳ آ ٌٵ يٹًٖقٹٜ  ﴾ُق

ا عًِٝٗ مبعلؾتٓا إٔ يًقٜٔ َٓٓٸ ٌٵُق»قٛي٘:  ×ؿ بٔ نجرل عٔ اٱَاّ ايِاؿمٚك٣ٚ ؿاٚ

  .«ٜػؿلٚا يًقٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ، ؾافا علؾِٖٛ ؾكـ غؿل شلِ

ٌٸ يٝى »ٚقاٍ:  ،عٔ قتٌ اـٛاكز بعـٙ ×يف ْٗٞ اٱَاّ عًٞ ٖقا ٖٛ ايولٸ ٚيع

ُٳ ٙؾأػطأ طًب اؿلٸ ٔٵَٳ  .«طًب ايباطٌ ؾأؿكن٘ ٔٵن

ٕٸؾٛؾل ْعل٠ اٱ ؾاًتب٘ عًٝ٘  ،ٜبشح عٓ٘ ٢ٌَ ٚكا٤ اؿلٸ ٔٵَٳ َاّ املًهٛت١ٝ ل

َٳ ،بايباطٌ ؾاػتًط عًٝ٘ اؿلٸ ،ا٭َل   .ٚعٓاؿّا دشٛؿّا ;ايباطٌ طًب ٔٵيٝى نُجٌ 

ٕٸ٫ تعِّ :×اؿَاّ ايوذٸٚعٔ اٱع  8 ٕٸ .بقْب أسـّا ل  :اهلل ث٬ث١لى  ا٭َٛك أسبٸ ٚل
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ـٷ .ٚايلؾل بعباؿ اهلل ،ٚايعؿٛ يف املكـك٠ ،ايكِـ يف اؾـ٠ بأسـ يف ايـْٝا  َٚا كؾل أس

ٌٸ ٚكأي اؿه١ُ كاؾ١ اهلل عنٸ .كؾل اهلل ب٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ل٫ٓ   .«ٚد

ُٸٚقـ نإ ا٭ َٔ سٝح  ،٬ع َٚعلؾ١ نا١ًَ بأسٛاٍ امل٪َٓنيٓطا١ ا٭طٗاك ع٢ً ٥

 ،آػللى  ؾاٱميإ ؽتًـ ؿكدات٘ ٚتتؿاٚت َٔ ًؼّ .اهتكباشلِ ٚؾُِٗٗ يًـٜٔ

١ عٔ ػلٜٚٸٔ امل٪َٔ ؽتًـ غاٜات٘ ٚأٖـاؾ٘ ا٭تـٜټ ٕٸثِ ل .عوب قابًٝت٘ ٚاهتعـاؿات٘

َٳ .َجً٘ عٓـ اٯػل يًشٍِٛ ع٢ً َا ٚعـ اهلل  ٔ بايـٜٔ طًبّاٜتـٜٻ ٔٵؾٗٓاى َٔ امل٪َٓني 

ٌٸ عنٸ ٟٸَٔ ايعكاب ا٭ ٔ ػٛؾّاٚآػل تـٜٻ ;َٔ ْعِ ٚثٛاب يف اٯػل٠ ٚد َٔ  ٚػٛؾّا ،ػلٚ

ٔٸ ;ايٓاك  ;ؾٝ٘ ه٬ّ ك١ًِّعبـت اهلل ٚتـٜٔ بـٜٔ اٱ لْٸُاع تٗا ع٢ً قًٓع ٖٓاى ؾ١٦  يه

ـٸ هلل ٚعٌكّا ّاسبٸ يًُٛاٍ  طًبّا لْٸُا ،٫ٚ كغب١ يف اؾٓٸ١ ،اكَٔ ايٓ ٫ ػٛؾّا ،ه١يقات٘ املك

 ،ت٘ؾأسبٸ يف اؿبٸ ٚٚدـت٘ أسلٸ ،ـ ؾعبـت٘عبٳإٔ ٜٴ ٘ أسلٸؾكـ آَٓت بأْٸ ،مبعٌٛقٗا

ٕٸ»ٚؾٓت ؾٝ٘:  ٕٸ ;ؾتًو عباؿ٠ ايتذاك عبـٚا اهلل كغب١ّ قَّٛا ل  عبـٚا اهلل كٖب١ّ قَّٛا ٚل

ٕٸ ;ؾتًو عباؿ٠ ايعبٝـ   .«سلاكؾتًو عباؿ٠ ا٭ عبـٚا اهلل ًهلّا قَّٛا ٚل

 ،َٓ٘ٚع اػت٬ف سٝجٝات عباؿت٘ ٚتـٜٸ ،ع٢ً اػت٬ف ؿكدات٘ َٚلاتب٘ ،امل٪َٔٚ

ـٸشلٝٸٚغرل قلّٚ َٔ املأؿب١ اٱ ،غرل ػاكز َٔ عل١ُ اٱميإ ٫  ،باؾ١ًُ ٠ شل١ِ املُت

  .٫ٚ تبعٝـ شلقا أٚ فاى ،لقِا٤ ؾٝٗا ٭سـ

ِّ  ،×عٝو٢ ١ عٔ ايٓيبٸل بإسـ٣ ايلٚاٜات امللٜٚٸت ايؿل١ُ ٖٓا إٔ ْقٚن٫ٚ ْؿ

ٕٸٚاييت تبِّ ٜٚعطٞ يهٌ ٚاسـ  ،٘ نٌ امل٪َٓني٘ ٚعؿٛٙ ٚسبٸ٥اهلل ٌٌُٜ بعطا ٔ نٝـ أ

ٕٸأَا ه ٚقـ أػق َِٓٗ  ،ع٢ً ث٬ث١ أًؼاْ َلٸ ×عٝو٢ ايٓيبٸ ٍ َٚا عٌُ ي٘: ٜل٣ٚ أ

ٌٸ محًهِ ع٢ً  ٔٵَٳ :ؾوأشلِ ،ٚيِْٛٗ ًاسبّا بـِْٗ ٓعٝؿّا ا٢ بـستٸ ،َأػق ائعـ ن

ع٢ً اهلل إٔ ٜلمم  ؾكاٍ شلِ عٝو٢: سلٸ .اك: اـٛف َٔ ايعكاب َٚٔ ايٖٓقا؟ ؾكايٛا

ٚٚدـِٖ ع٢ً  ،ثِ ٚقـ ع٢ً ث٬ث١ أًؼاْ آػلٜٔ .عِٗ ٢َٔٚؾٛؿٻ ،اـا٥ـ ا٭َإ

ٚٸسا اؾ١ٓ ْٚعُٝٗا لى  ٘ ايٌٛمٍ، ؾوأشلِ عٔ ايوبب؟ ؾكايٛا: لْٸي١ تؿٛم ساي١ ايٓؿل ا٭

 : سلٸ×. ؾكاٍ شلِ عٝو٢سلَإ أْؿوٓا َٔ ْعِ ايـْٝا ٚمػلؾٗالى  ٖٛ ايقٟ ؿؾعٓا

ِ ع٢ً اهلل إٔ ٜعطٝهِ ايقٟ َٔ أدً٘ سلَتِ أْؿوهِ ٜٚٗبهِ اؾٓٸ١ ْٚعُٝٗا، ؾوًٖ

ؾٛدـِٖ ع٢ً ساٍ ؽايـ َا نإ ، ع٢ً ث٬ث١ أًؼاْ آػلٜٔ ثِ َلٸ .عًِٝٗ ٢َٔٚ
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َٳ ٕٸ ٔٵعًٝ٘  ١ َٔ ْٛك، ؾوأشلِ عٔ ايوبب؟ ؾكايٛا: ٚدِٖٛٗ أًعٸ هبكِٗ، ناْٛا نأ

ٌٸاقب١ اهلل ٚ بٕٛ، أْتِ هلل، ؾكاٍ شلِ: أْتِ املكلٻ ٚعٌكّا ّانٝآْا سبٸ َت٤٬ قًٛبٓا ٚن

  .ّااملكلبٕٛ سٓك

 

ّٝٚايتعايِٝ اي ج ـ تصٓٝف ٚتستٝب املعازف    ــــــ ١دٜٓ

ـٻ ٕٸاييت تبِّ ^ٚأٌٖ بٝت٘ |ؿت ايلٚاٜات عٔ ايٓيب ا٭نلّيكـ تع تعايِٝ  ٔ أ

ٝٸايـٜٔ ٚاملعاكف اي ُٻ ،١ ع٢ً َوتٜٛات كتًؿ١كلآْ ٕٕبًشاظ َا تتٔ  ،َٚؿاِٖٝ ٓ٘ َٔ َعا

ٟٸؾ٬ تكتِل ع٢ً اؾاْب اي ُٻ ،ايقٟ تٛسٝ٘ أيؿاظٗا عاٖل  ٌ ليٝ٘ مبكت٢ٔٚايقٟ ٜتٛ

ٟٸايعلف ٚا٫هتعُاٍ اي ٕٕلى  لْٸُاٚ ،ًػٛ ١ ٚسكا٥ل باطٓٝٸ داْب ايعاٖل ٖٓاى َعا

  .عُٝك١

ٕٸ ناًؿّا ،|ٜكٍٛ ايٓيب ا٭نلّ  ،ٚبطّٓا يًكلإٓ ظٗلّا ٖقٙ اؿكٝك١: ل

 .«ٚيبطٓ٘ هبع١ أبطٔ

ٞٸ  .«ٚباطٓ٘ عُٝل ،ظاٖلٙ أْٝل»: ×ٜٚكٍٛ أَرل امل٪َٓني عً

ٌٸ أْ٘ قاٍ: نتاب اهلل عنٸ ×َاّ ايِاؿمٚعٔ اٱ ع٢ً  :ع٢ً أكبع١ أًٝا٤ ٚد

ّٸ ، ٚاؿكا٥ل.ٚايًطا٥ـ ،ًاك٠ٚاٱ ،ايعباك٠ ْٸٚاٱ ;ؾايعباك٠ يًعٛا ٚايًطا٥ـ  ;ًاك٠ يًؼٛا

  .«ٚاؿكا٥ل يٮْبٝا٤ ،ا٤ٚيٝيٮ

ٝٻ ُٸٔ ا٭نقيو ب ٕٸ٥ ٚايقٟ ٜأتٞ بعـ ايكلإٓ ٚاؿـٜح  ،ن٬َِٗ ١ ا٭طٗاك أ

ٟٸاي ٝٸ١ ٚاملؿاِٖٝ ايه٬َٝٸثايح يًتعايِٝ اٱ نُِـٕك ٓبٛ ٕٸ ن٬َِٗ  ،١ـٜٓ ٫ ٜكـ عٓـ أ

ٕٕ ،١عاٖلٜٸاياملعاْٞ  ع٢ً عٛاّ  َوتعِّٝا ٚدٗاما َؿاُّٖٝٝا ،باط١ٝٓ عُٝك١ بٌ ي٘ َعا

ْٸ ٫ ٜـكن٘ ل٫ٓ ،ايٓاي ٕٸ»ٚيف ٖقا ٜكٛيٕٛ:  .ٖٚبِٗ اهلل طاق١ ؼًُ٘ ٔٵمٖم اـٛا  ل

  .«َوتِعب سـٜجٓا ُعبٷ

ُٕٛ أساؿٜجِٗ بًشاظ ؿكى َعاْٝٗا ٚؾِٗ َلاؿٖا يف أنجل َٔ كٚا١ٜ ٜكوِّلـِٖ 

ٞٸاؿ ِٸ .طبكاتلى  كٝك ٌٸٚػ ُٸطبك١ َٓٗا بؿ١٦  ٛا ن اقتِل ؾُٗٗا  ،١ َٔ امل٪َٓنيػا

ٚاهتٝعابٗا مبا يـِٜٗ َٔ َٛاٖب يف ايؿِٗ َٚا ؼًُ٘ قًٛبِٗ َٔ َعاكف  ،عًِٝٗ

ُٻ ،أساؿٜجِٗ ٜوتٌلؾٕٛ بٗا يبٸ ٢ إٔ ٖٓاى َٔ ستٸ ،امللاؿ َٔ ٚكا٤ ايًؿغلى  ًٕٜٛٚتٛ
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 .َلهٌ ب أٚ ْيبٌَّكلٻ ًَْو ن٬َِٗ َا ٫ ٜـكن٘ ل٫ٓ

 ;ظاٖل٠ :لىايكلإٓ  تكوِٝ سكا٥لع٢ً ٫ ٜكتِل ٘ ٓ٘ ٖقا ايتؿورل أْٸَٚا ٜبِّ

ـٻ ،َلاتب ٚطبكاتؿكا٥ك٘ ايباط١ٓ أّٜٔا بٌ  ،ٚباط١ٓ ؿ ٚؾكٗا َلاتب ايٓاي يف تتع

ُٸٖٚقٙ اؿكا٥ل ايباط١ٝٓ  .َؿاُٖٝٗاٝٗا ٚاهتٝعاب تًٓك ٖٚبٛا ايٓعل ايجاقب  ٔٵ١ مبٳػا

ّٸ ،ٚايتؿهل ايعُٝل ِټ ٚعٛا  .ِّاايٓاي َٔ َعلؾتٗا يف اـاكز ؽ

ٕٸ ّٸ ٖٚقا ٜهٌـ أ ٚشلا ؾلهاْٗا  ،شلا أْاهٗا نٌ طبك١ َٔ َعاْٞ ايكلإٓ ػ

ٕٸايقٟ ميًهٕٛ ه٬غ ؾُٗٗا ٚهدل أغٛاكٖا، مٓم املعاْٞ ايوطش١ٝ ع٢ً اؾُٛؿ  ا ٜعين أ

ـٸ ععُّٝا َٔ ًأْ٘ إٔ ٜػٝب داْبّا ايًؿغ ه٣ٛ آي١  َٔ املعاْٞ ٚاملؿاِٖٝ اييت ٫ ٜع

ٝٸ ؿ ايعكٍٛ اييت تتذلٻ ؿ٠ ٫ تٌِ ليٝٗا ل٫ٓٚل٫ ؾإٕ املعاْٞ اجمللٻ ،١ ايتٛاٌُاقتٔتٗا ًأْ

 ،اؿلٚفَا ٚكا٤ لى  عبٌ تلاٖا تتطًٖ ،٫ٚ ؼبى ْؿوٗا بني قٔبإ ايًؿغ ،٠عٔ املاؿٸ

 ٖٚٓا دـٜلٷ .كٜٚٸّا ٚتلتٟٛ َٔ ؾٝٛٓات٘ كٚا٤ٶ ،ٚتهتؿٞ باٱًاك٠ يتوبض يف عامل املع٢ٓ

 ، ْٚؿٛي َتؿا١ْٝ.يهٌ َكاّ آفإ ُاغ١ٝ :إٔ ْكٍٛ

 

  ــــــ دٜيّنٚاقرتاْٗا مبساتب فُِٗٗ يًدطاب اي ،دزجات إميإ ايصخاب١

 .ًأِْٗ ًإٔ ها٥ل ايٓاي ،ميإ ايِشاب١ بعِٔٗ عٔ بعضلتؿاٚتت ؿكدات 

 .^ٜٛٓض يٓا ٖقا بعض ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ عٔ أٌٖ ايبٝت ايهلاّ

ٚنإ ن٬ُٖا َٔ  ،عٔ هًُإ ِٜـ تؿاٚت أبٞ فكٸ ×َاّ ايوذاؿؾعٔ اٱ

ـٸ ،ٚأثبتِٗ ع٢ً ايـٜٔ ،ايِشاب١ ٤اُأد١ًٓ ٚعع  ٕٸل: ×قاٍ ،باع اؿلٸتٸاِٖ ؾٓا٤ يف ٚأً

  .«َا يف قًب هًُإ يكتً٘ أبٛ فكٸٚاهلل يٛ عًِ »قاٍ:  |ايٓيب ا٭نلّ

ٕٸ ،×َاّ ايباقلعٔ أبٝ٘ اٱ ،َاّ ايِاؿم ْؿى ايلٚا١ٜٚقـ ْكٌ اٱ ٝٸ أ  ×ّاعً

ـٻ ٕٵ»ٚقاٍ:  ،١عٔ ايتكٝٸ خ َّٜٛانإ ٜتش  ٢ٚقـ آػ ،َا يف قًب هًُإ يكتً٘ عًِ أبٛ فكٸ ل

 .«و بوا٥ل ايٓايكهٍٛ اهلل بُٝٓٗا، ؾُا ظٓٸ

ٕٸرلَع ايتقن ٕٸستٸ ،هًُإ نإ َٔ ايِشاب١ املؼًِني  بأ  ايٓيبٸ ٢ أ

ّ َٔ ػًٓ ٚنقا نإ أبٛ فكٸ .«ا أٌٖ ايبٝتهًُإ َٓٸ»: قاٍ ؾٝ٘ |نلّا٭

اـٔلا٤  تٵَا أظًٖ»: |ا٭نلّ ؾكـ قاٍ ؾٝ٘ ايٓيبٸ ،ٚأنجلِٖ بِرل٠ ،ايِشاب١
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  .«ايػدلا٤ أُـم َٔ أبٞ فكٸ تٵ٫ٚ أقًٖ

ِٸيف كٚا١ٜ أػل٣ وهٞ ؾٝٗا ٚ ٚنٝـ أْ٘ ٌْٗ َٔ ايعًّٛ  ،١ له٬َ٘هًُإ ق

ِّ ٌٸ»ست٢ قاٍ:  ،ع١ ايهجرلاملؼتًؿ١ ٚاملعاكف ايعُٝك١ ٚاملتٓ َا أعًِ  يٛ أػدلتهِ به

  .«ٚقايت طا٥ؿ١ أػل٣: ايًِٗ اغؿل يكاتٌ هًُإ ،جملٕٓٛلْٸ٘  :يكايت طا٥ؿ١

ٕٸٚ لض يٛ عٴ»قاٍ يوًُإ:  |ايٓيب ا٭نلّ نقيو دا٤ يف سـٜح آػل أ

ُٴ  .«و ع٢ً املكـاؿ يهؿلعً

ٕٸ  ٗا َٔ ٖقٙ ايلٚاٜات نٕٛ عًِ َٔ ُٓٔ ايتعايِٝ اؾ١ًًٝ اييت ْوتٌٓؿ ل

ٚبًشاظ َا ي٘ َٔ اهتعـاؿ، ٚإٔ ٫ أسـ ٜوتطٝع  ،ْوإ ع٢ً قـك َا وتٌَُٚعلؾ١ اٱ

ٛٸكأٚ  ، ؾهلّاإٔ ٜؿلض عًُّا مل تهٔ ي٘ قاب١ًٝ اهتٝعاب٘  َا ،ع٢ً اٯػل ،ّاتِ

ٌٸ .أٚ ٫ ميًو ي٘ ايكـك٠ ٚايطاق١ ،َا ٫ ٜوتطٝع يف ؾ٬ أسـ فبٛكٷ .ٚؿكن٘ ظلف  ؾه

  .وٟٛ ع٢ً قـك هعت٘ لْٸُا

ٕٸٚقـ  ي٘، ٚبُٝٓا  اك قـكّا، ٚنإ ٜطبؽ ع٢ً ايٓؿػٌ ع٢ً هًُإ أبا فكٸ كٟٚ أ

ؾًِ ٜوكط َٔ َلق٘ ٫ٚ َٔ  ،ايكـك ع٢ً ٚدٗ٘ ع٢ً ا٭كض ُٖا ٜتشـثإ لف اْهبٸ

، ٚأػق هًُإ ايكـك ؾٛٓعٗا ع٢ً ايٓاك ع٢ً ًـٜـّا يقيو عذبّا، ؾعذب ٤ًٞٚؿن٘ 

ـٸ ؾًِ  ،ت ايكـك ع٢ً ٚدٗٗاْهبٻاٚبُٝٓا ُٖا نقيو لف  ،ثإسايتٗا ثا١ْٝ، ٚأقب٬ ٜتش

َٔ عٓـ  َقعٛكّا ؾؼلز أبٛ فكٸ :قاٍ ،ٜوكط َٓٗا ٤ًٞ َٔ َلقٗا ٫ٚ َٔ ٚؿنٗا

ؾًُا أبِلٙ  ،ع٢ً ايباب ×ل لف يكٞ أَرل امل٪َٓني عًّٝاٚبُٝٓا ٖٛ َتؿٚه ،هًُإ

ٌّ َٚا ايقٟ أفعلى؟ قاٍ ي٘  ؟َا ايقٟ أػلدو َٔ عٓـ هًُإ ،قاٍ ي٘: ٜا أبا فكٸ ×عً

ت َٔ فيو، ؾكاٍ أَرل ؾعذب ،هًُإ ُٓع نقا ٚنقا كأٜتٴ ،: ٜا أَرل امل٪َٓنيأبٛ فكٸ

ٕٸ: ٜا أبا فكٸ×امل٪َٓني ـٻ ، ل  ٜا أبا .كسِ اهلل قاتٌ هًُإ :ثو مبا ٜعًِ يكًتٳهًُإ يٛ س

ٕٸ ،فكٸ َٳ ،علؾ٘ نإ َ٪َّٓا ٔٵَٳ ،هًُإ باب اهلل يف ا٭كض ل  .أْهلٙ نإ ناؾلّا ٔٵٚ

ٕٸ  .«ا أٌٖ ايبٝتهًُإ َٓٸ ل

 .ٖٚٞ نجرل٠ ،ْعرل ٖقٙ ايلٚاٜات ميهٔ ايعجٛك عًٝٗا يف نتب ايلداٍٚ

هٝؼُـ ايهجرل َٔ ايب٪ك  ،ٚلؿكاى أبعاؿٙ ،ميإ بٗقا املب٢ٓلٕ ا٫قتٓاع ٚاٱ

ِټ َٚا ٜٓتر عٓٗا َٔ مماكهات قبٝش١ يف ايعٓـ ٚايتكتٌٝ  ،ب ٚيػ١ ايتهؿرلاملٌبع١ بايتع
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ْوإ عٔ ايبشح يف ا٫ػت٬ؾات ايؿلق١ٝ أٚ املكابٌ هٌٝػٌ ؾهل اٱ . ٚيفٚايتذٌٗٝ

ٝٸامل ـٸقٖب ؼت  ،ك ع٬قات ٚكٚابط ايتواَض ٚا٭ػ١٠ٛ، بٌ هٝؿوض اجملاٍ أَاّ تِ

َُٗا  ،ٯػلٜٔلى ا١ ْواْٝٸٌ أَاّ ايٓعل٠ اٱعلاقٝٚهرلؾع نٌ اي ،١ٝ يًـٜٔؿ٨ ايهًٓاملبا

 .١ؿهلٜٸٗاتِٗ أٚ َقاٖبِٗ ٌَٚاكبِٗ اياػتًؿت تٛدٸ

ٌٸ ٕٸ ٬ٜٚسغ َٔ ن ُٸا٭ تًو ايلٚاٜات أ  هعٛا طٛاٍ َورل٠ سٝاتِٗ ^١ ا٭طٗاك٥

َُٗا اػتًـ َع٘ يف  ،ايقٟ ميًو ايكـك٠ ع٢ً اهتٝعاب اٯػل ،بٓا٤ ايؿلؿ املوًِلى 

ٕٸناْت تلبٝتِٗ َِٓبٸ .ؾهاك ٚيف املعتكـ٭ا ٕٵ ١ ع٢ً أ ػايؿو يف بعض  املؼايـ ٚل

ٌٸَعو ٌٜذلى ؾٝٗانجرل٠  ٖٓاى أَٛكٷ ا٭َٛك ؾشتُّا ايٓاي  ، ٚهب إٔ ٫ ْٓتعل َٔ ن

 ،ًِٗ يًشكا٥لاي يف تكبټٚنقيو ايٓ .إٔ ٜهْٛٛا ع٢ً َوت٣ٛ ٚاسـ ٚمماثٌ يف ايؿِٗ

ٝٸ .يٝوٛا ع٢ً ؿكد١ ٚاسـ٠ ،ِٔٗ يًتـٜټٚيف مماكهت  ات ؽتًـ َٔ ؾلؿؾايطاقات ٚايكابً

ميإ ٚؾِٗ ٚاهتعـاؿ ايٓاي نقيو سٌِ لؾهُا سٌِ ايؿلم يف ؿكدات  .ؾلؿلى 

ٝٸايتؿاٚت ٚايتؿلٜل بني املعاكف اي ٝٸ١ ٚايتعايِٝ ايكلآْ  ،ؾعٗل َٓٗا أْٛاع ٚأقواّ ،١ـٜٓ

ٌٸ .ًاكات، اؿكا٥ل ٚايًطا٥ـاػتًؿت بني ايعاٖل ٚايباطٔ، ايعباكات ٚاٱ قوِ  ٚيه

  .نُا يهٌ َٝـإ ؾلهاْ٘ ،ْٚٛع كدا٫ت٘

 

  ــــــ ١ ايكسإٓـ َسنص2ّٜ

ٕٸ َٸ ،ايكلإٓ ٖٛ سبٌ اهلل املتني نُا أهًؿٓا ايكٍٛ ؾإ ١ عٔ ايقٟ ٜعِِ ا٭

ٚٳ٫َ ﴿ ـ٠: ادتٓاب ايؿلق١ ٚابتػا٤ ايٛسلى  اؾكـ ؿع .ايتؿلق١ ُٹٝعّا  ٘ٹ دٳ ٌٔ ايًٖ ُٴٛا بٹشٳبٵ ِٹ ٚٳاعٵتٳ

 146ٚنقيو دا٤ اؿـٜح يف هٛك٠ ايٓوا٤ ُٓٔ اٯٜتني  .(103)آٍ عُلإ:  ﴾تٳَؿلٻُقٛا

ٚقـ  .و عبٌ اهللايتُوټلى  اسٝح ؿع ،َٔ هٛك٠ آٍ عُلإ 101ٚيف اٯ١ٜ  ،175ٚ

ٞٸاػتًؿت ايتؿورلات سٍٛ امللاؿ اٱ أْ٘ لى  ؾقٖب ايبعض ;«اهللسبٌ »َٔ عباك٠  شل

ٕ امللاؿ ب٘ ل :ٚاػتاك ايبعض اٯػل ايكٍٛ ;١ْ٘ ايكلإٓ ٚايوٓٸل :ٚقاٍ آػلٕٚ; ايكلإٓ

. غرلٖا َٔ اٯكا٤لى  ;٘ ايكلإٓ ١ٜ٫ٚٚ أٌٖ ايبٝتٚكأ٣ آػلٕٚ أْٸ ;ايتٛسٝـ اـايّ

َٸ ×َاّ عًٞٚمل ٜهٔ اٱ ٕٸ ٜل٣نإ بٌ  ،١وِل ؿٚك ايكلإٓ يف قٝاؿ٠ ٚك٥اه١ ا٭  أ

هِٗ بايكلإٓ ُني نإ ٖٛ عـّ متوټَها٭ٚؾ٢ يف هكٛط اَؿ ١ ايهدل٣ ٚايولٸايعًٓ
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سهِ  لْٸُا»ع٢ً ٓلٚك٠ ا٫دتُاع ٚايتُشٛك سٍٛ ايكلإٓ:  ـّاٚمبا ْنٍ ؾٝ٘، َ٪ٚن

يٝشٝٝا َا أسٝا  ع ًعلَٟٛه٢ ا٭ اٚأب ;عُلٚ بٔ ايعاْ :ٜعين بُٗاع ٚاؿهُإ 

ٕٵ .ٚلَاتت٘ ا٫ؾذلام عٓ٘ ،دتُاع عًٝ٘ٚلسٝا٩ٙ ا٫ .ٚميٝتا َا أَات ايكلإٓ ،ايكلإٓ ْا دلٸ ؾإ

ٕٵ ;بعٓاِٖتٸاايكلإٓ ليِٝٗ   .«بعْٛاتٸاِٖ ليٝٓا دلٸ ٚل

ها بعٛاٖل ايكلإٓ يًؼلٚز َٔ ُإ إٔ ٜتُوٻَهيكـ نإ ٜهؿٞ ٖقإ اَؿ

ٔٻ ،اـ٬ف ٚقُِا  ،ؾهإ إٔ هكطا ،ؿٕٚ ايكلإٓ ،ٚاؾتٝا ب٘ ،٬ كأُٜٗايهُٓٗا ؾ

  .ٚأع٬ُ ؾٝٗا ايتؿلق١ ،بقيو ظٗل ا٭١َ

و لٕ تعًُٝات ٚأقٛاٍ ٖ٪٤٫ ايععُا٤ يف ٚدٛب ايتُلنن سٍٛ ايكلإٓ ٚايتُوټ

َٳ ،ب٘ تًنَٓا  ،ؾأ ليٝ٘ ٔٵؾٗٛ ايعل٠ٚ ايٛثك٢ ٚنٗـ اهلل ا٭ععِ ايقٟ ٜأَٔ 

 .١لدعٝٸٚامل ،ايٌُٛي١ٝ، ايٛٓٛغ :ْعرل ،ات٘باؿـٜح عٔ بعض ػُِٛٝٸ

  

 ــــــ ١ٝ يًدٜٔمشٛي١ٝ ايكسإٓ يف بٝإ ايتعايِٝ ايهًٍأـ 

ٕٸ ^ـ أٌٖ ايبٝتٜ٪ٚن ٌٸ أ َٸ ايكلإٓ ٌٌُٜ ن ١ ٚاجملتُع املوًِ َا ؼتاد٘ ا٭

يف  ٚإٔ نٌ تعايِٝ ٚأهى ايتٌلٜع ػـ شلا أ٬ُّ ،١َٝٔ ايتعايِٝ ٚاملباؿ٨ ايهًٓ

 .ايكلإٓ

ٝٻ ،×َاّ ايِاؿمؿٞ كٚا١ٜ عٔ اٱؾ قاٍ:  ،سلٛي١ٝ ٚداَع١ٝ ايكلإٓٔ ٚبعـ إٔ ب

ٕٸ» ٌٸ ل وتاز ليٝ٘  َٚا تلى اهلل ٦ًّٝا ،٤ًٞ اهلل تباكى ٚتعاى أْنٍ يف ايكلإٓ تبٝإ ن

ـٷستٸ ،ايعباؿ ٚقـ أْني٘ اهلل  ل٫ٓ ،يٛ نإ ٖقا أْنٍ يف ايكلإٓ :ٜكٍٛ ٢ ٫ ٜوتطٝع عب

 .«ؾٝ٘

ٕٸ»: ×يف كٚا١ٜ أػل٣ عٔ اٱَاّ ايباقلٚ ؼتاز  اهلل تباكى ٚتعاى مل ٜـع ٦ًّٝا ل

َٸ ٝٻ ١ ليٝ٘ ل٫ٓا٭ ٌٸ ،|ٓ٘ يلهٛي٘أْني٘ ٚب ـٸّا ٚدعٌ يه ٜـٍ  ٚدعٌ عًٝ٘ ؿي٬ّٝ ،٤ًٞ س

َٳ ،عًٝ٘ ـٸّا ٔٵٚدعٌ ع٢ً  ـٸ س ـٸ٣ فيو اؿ   .«تع

ٕٸ ُٸ ،ػُٝع ٖقٙ ايلٚاٜات َٔ ٖقا ايكبٌٝ ل ػل٣ اييت ايلٚاٜات ا٭لى  ٗاٚٓ

ـٻ ٗټٚنٝؿٝات ُشٸخ عٔ ًلٚط تتش  باٱٓاؾ١ ،ـات ٚغرلٖا َٔ ايعكٛؿ١ املعا٬َت ٚايتع

ـٸلى  ُٸ١ عٔ ا٭ساؿٜح امللٜٚٸٍ ا٭خ عٔ املعٝاك يف قبٛتًو ايلٚاٜات اييت تتش ٚاييت  ،٥١
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ٕٸايعلض ع٢ً ايكلإٓلى  ٜـعٕٛ ؾٝٗا ايكلإٓ  ، تهٌـ يٓا سكٝك١ ندل٣ َؿاؿٖا أ

َٸ ٚنقا  ،ؾهٌ تًو ايلٚاٜات .١يف اؾ١ًُ ٌٌُٜ مجٝع ايتعايِٝ اييت ؼتاز ليٝٗا ا٭

َٔ د١ٗ يهٔ  .عًٝ٘ مبا يف ايكلإٓ َٚعطٛؾ١ْ ْاطك١ْ ،١ ايٌلٜؿ١ٓبٜٛٸأغًب ا٫ساؿٜح اي

َٸ ٘ يٝى مبكـٚكتهٌـ يٓا أْٸ أػل٣ مجٝع تًو املعا٬َت ٚا٭سهاّ  لكداع١ ايٓاي عا

َل بٌ ٖقا ا٭ ،ٚمتٝٝن ايوكِٝ ؾٝٗا ،ملعلؾ١ ايِشٝض َٓٗا ;يكلإٓالى  ٚايتٌلٜعات

ٛٸلى  وتاز  ×َاّ ايِاؿمٚيعٌ ٖقا َا ْؿُٗ٘ َٔ ن٬ّ اٱ .١َٛٓٛعٝٸ١ ٚفاتٝٸَات َك

ٌٷ ثٓإ ل٫ٓاىتًـ ؾٝ٘  َا َٔ إَٔل»سٝح قاٍ:  ٚيهٔ ٫ تبًػ٘  ،يف نتاب اهلل ٚي٘ أُ

  .«عكٍٛ ايلداٍ

ـٻٚ ٖ٪٤٫ ايلداٍ ايقٜٔ ميًهٕٛ ايكـك٠ ع٢ً تٌؼّٝ خ ايكلإٓ عٔ قـ ؼ

ّٸ ايِشٝض َٔ ايوكِٝ يف َٸ َا ى ؾكـ دا٤ت  .١ َٔ تعايِٝ ٚتٌلٜعاتَا ؼتاد٘ ا٭

ـٻ  أ١ تدلٚاعتدل قٛشلِ سذٸ .«ايلاهؼٕٛ يف ايعًِ»ٚ، «أٌٖ ايقنل»خ عٔ اٯٜات اييت تتش

َٸ َٳ ،ايكلإٓلى  ٚايًذ٤ٛ .١بٗا ايق ٌٸ ،١اعتدلِٖ ايكلإٓ سذٸ ٔٵٚلى ؾِٗ ٚتؿورل  ايعـٜـ  ؼ

ٚتلأب ايجٸأٟ ٚتلْ  ،١ْواْٝٸٚؼؿغ ايعـٜـ َٔ ايلٚابط اٱ ،َٔ ا٫ػت٬ؾات

ب مل ٜتٖٓه مل ٜعلف اؿلٸ ٔٵَٳ»: ×َاّ ايِاؿمٚيف ٖقا ٜكٍٛ اٱ .ايِـع

 .«ايؿنت

  

  ــــــ ب ـ ٚضٛح َفاِٖٝ ٚتعايِٝ ايكسإٓ ٚغفافٝتٗا

ٕٸ  لى ايٓكاَ سٍٛ َا لفا ناْت تعايِٝ ايكلإٓ ٚآش١ ٚقاب١ً يًؿِٗ بايٓوب١  ل

ٟٸٚع٢ً  .ايه٬ّ ؾٝ٘ ع٢ً كأٟ ٚاسـ مل ٜوتكلٸ ؾُٝع أَلٷا لى  ساٍ ؾٓشٔ ٌْرل أ

 تني ع٢ً طليف ايٓكٝض: ْعلٜٸ

ٕٸ ُٸاملؼاطب بايكلإٓ ِٖ طا٥ؿ١  كأت فُٛع١ أ ٕٸػا ٞٸؾِٗ امللاؿ ا٭ ١، ٚأ ًُ 

ٞٸيًؼطاب اي  .ٜكتِل ع٢ً ٖقٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ايٓاي كلآْ

 ،ايأ نٕٛ ايكلإٓ ٖٛ ؾُٝع ايٓيف املكابٌ ٖٓاى ؾ١٦ أػل٣ تٓطًل َٔ َبـٚ

ٕٸ ،ًَٚنَٕٛ ب٘ ،ٚنٌ ايٓٸاي َهًؿٕٛ مبا دا٤ ؾٝ٘ يًعلف  ايكلإٓ ْنٍ َٛاؾكّا ٚ٭

ٟٸاي ٟٸٚاي ًػٛ ٌٷ ،بٌل  ع، بطبٝع١ اؿاٍ َع َلاعا٠ ايٌلٚط ع يًؿِٗ يـ٣ اؾُٝع ؾٗٛ قاب

ٌٸٚا ٞٸٜوتطٝع ؾُٗ٘ ٚلؿكاى َلاؿٙ ا٭ يه ًُ. 
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ٛٸ  ،ذاٙ ايجاْٞ نٕٛ ايعـٜـ َٔ ايلٚاٜات١ أٚ َقٖب ا٫تٸٓعلٜٸٟ ايٚيعٌ َا ٜك

ُٸٚ ٞٸ١ عٔ اٱ١ تًو امللٜٚٸػا ٛٸ ،ذاٙتقٖب يف ٖقا ا٫تٸ ×َاّ عً َٔ ٚ .ٟ َٔ عٔـٙٚتك

املبني ٖٚٛ ، ايكلإٓ ٖـا١ٜ يًذُٝعٚ، ١ اهلل ع٢ً ػًك٘نٕٛ ايكلإٓ سذٸ :مجًتٗا

ٌٸٖٚٛ ايعل٠ٚ ايٛثك٢، ٚ ،يًؼرل ٚايٌلٸ و ب٘ َٔ لا٠ يًُتُوِّٚؿا٤،  ًؿا٤ يه

 .اشلًه١

٘ سبٌ اهلل املتني، ٚايٓٛك املبني، ؾإْٸ»يف ػطب١ ِٜـ ؾٝٗا ايكلإٓ:  ×ٜٚكٍٛ

ٚٚيٛز  ل، ٚايلؿٸٚايٓذا٠ يًُتعًٚ ;وٚايع١ُِ يًُتُوِّ ،ٟ ايٓاقعأايلٚايٌؿا٤ ايٓاؾع، ٚ

َٳ ٔٵَٳ .ايوُع  .«عٌُ ب٘ هبل ٔٵقاٍ ب٘ ُـم، ٚ

ُٓا سٖه لْٸُاٚ ،ِ ايلداٍا مل مٚهلْٸ»ػل٣: أٚنقيو ٜكٍٛ ُٓٔ ػطب١ 

 .«ايكلإٓ

ٕٸ  ،ٚايهابض عٔ ْٛاٖٝ٘ ،ايكلإٓ ٖٛ اٯَل بأٚاَل اهلل ٚدا٤ يف بعض أقٛاي٘ أ

، ل يف ايكلإٓ ٭ػق ايعدل َٓ٘ايتـبټلى  ×إٔ ؿعٛت٘، ١ٚؼقٙ ع٢ً ػًك٘ سذٸٚاتٻ

ٌ ٚايتٛهټ ،ب سلاَ٘ايعٌُ ع٬ي٘ ٚػٓټٚتٛظٝـ احملهُات، ٚل يف ن٬َ٘، ايتؿٓهٚ

 .أٚ َوتش٬ّٝ َا يٝى ممهّٓالى  ٖٚٞ يٝوت ؿع٠ٛ .ٚايًذ٤ٛ ليٝ٘

ٝٻ ٕٸ»بكٛي٘:  ×َٓ٘ٚٔ بلنات ؾِٗ ايكلإٓ َا ب ٖقا ايكلإٓ ٖٛ ايٓاُض  ٚاعًُٛا أ

ٍٸ ٌٸ ،ايقٟ ٫ ٜػ ـٸ ،ٚاشلاؿٟ ايقٟ ٫ ٜٔ َٚا دايى ٖقا  ،خ ايقٟ ٫ ٜهقبٚاحمل

ـٷ ٚاعًُٛا  .أٚ ْكِإ َٔ ع٢ُ ;أٚ ْكِإ: مٜاؿ٠ يف ٖـ٣ ٠قاّ عٓ٘ بنٜاؿ ل٫ٓ ايكلإٓ أس

ـٺأْٸ ـٺ ٘ يٝى ع٢ً أس ؾاهتٌؿٛٙ َٔ  ،٢ٓغقبٌ ايكلإٓ َٔ  بعـ ايكلإٓ َٔ ؾاق١، ٫ٚ ٭س

ٖٚٛ ايهؿل  ،ا٤ؾإٕ ؾٝ٘ ًؿا٤ َٔ أندل ايـ ;ٚاهتعٝٓٛا ب٘ ع٢ً ٭ٚا٥هِ ،أؿٚا٥هِ

ٞٸ ; ٫ٚ توأيٛا ب٘ ػًك٘ ،٘ٗٛا ليٝ٘ عبٸٚتٛدٻ ،هأيٛا اهلل ب٘اؾ ،٬ٍٚائ ٚايٓؿام ٚايػ

ٚاهتِٓشٛٙ ع٢ً ، هِٛٙ ع٢ً كبٸٚاهتـٓي .اهلل تعاى مبجً٘لى  ٘ ايعباؿ٘ َا تٛدٻْٸؾإ

ٌٸ ،ُٗٛا عًٝ٘ آكا٤نِٚاتٻ ،أْؿوهِ  .«ٛا ؾٝ٘ أٖٛا٤نِٚاهتػ

ٕٸ»: ×ايِاؿمَاّ ٜكٍٛ سؿٝـٙ اٱٚ َِٚابٝض  ،ٖقا ايكلإٓ ؾٝ٘ َٓاك اشلـ٣ ل

  .«ٜٚؿتض ئًٝا٤ ْعلٙ ،ؾًٝذٌ داٍ بِلٙ ،ايـد٢

 ،تنياملٖٛ سبٌ اهلل »: يًكلإٓ قا٬ّ٥ ×َاّ ايلٓاٚنقيو نإ ُٚـ اٱ
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 .«اك، ٚاملٓذٞ َٔ اي١ٓاؾٓٸلى  ٟامل٪ؿٸ ،ٚطلٜكت٘ املج٢ً ،ٚعلٚت٘ ايٛثك٢

إَهإ اؾُٝع ؾِٗ بٚأْ٘  ّا،نٕٛ ايكلإٓ بلٖاْ ×ٚيف تٛٓٝشات أػل٣ عٓ٘

ٕٸ ×ٚكأ٣. ١ ع٢ً مجٝع ايٓايؾٗٛ يقيو سذٸ ،ػطاب٘ ٚؿكى امللاؿ َٓ٘ ا٫عتكاؿ  أ

ِّٚمٓم .ي٬ًٔي١ بعـّ ٚٓٛغ ؿ٫ي١ ايكلإٓ َٛدبٷ ٖقا  شّاا دا٤ يف قاهٔ ايدلقٞ َٛ

ُٳ»ايه٬ّ:  ٕٸ ٔٵؾ ِٷ معِ أ  .«ؾكـ ًٖو ٚأًٖو نتاب اهلل َبٗ

ستهاّ ليٝ٘ يف ا٫لى  ايؾإْٓا لـ ايكلإٓ ْؿو٘ ٜـعٛ ايٓ فيو َٚٔاؾّا لى

ٞٵ٤ٺ ﴿ؾكـ قاٍ تعاى يف قهِ نتاب٘:  ،َٓامعاتِٗ ٚاػت٬ؾاتِٗ ًٳ ِٵ ؾٹٞ  ٓٳامٳعٵتٴ ٕٵ تٳ َؾٔإ

٘ٹ  (.59)ايٓوا٤:  ﴾َؾلٴؿټٚٙٴ ٔلَي٢ ايًٖ

ٞٸ  «اهلللى  ايلدٛع» :ل ؾٝ٘ قٛي٘ تعاىؾوٻ ×ٚيف سـٜح عٔ أَرل امل٪َٓني عً

 .ايكلإٓلى  ٘ ايلدٛعبأْٸ

ُٸٚٚدـ ا٭ ٚأْ٘ املعٝاك  ،عٔ ايباطٌ ن اؿلٸا٭ٌُٝ ايقٟ ميِّ ١ يف ايكلإٓ احملٓو٥

  .ايِاؿم ملعلؾ١ ايِشٝض َٔ أقٛاشلِ ٚأساؿٜجِٗ

ـٸشلٝٸ١ ٚاملٝن٠ اٱؾٗقٙ اـُِٛٝٸ  يف َعلؾ١ اؿلٸ ُاؿٕم ْا مب٬ىٺ١ يًكلإٓ مت

عِٓٗ َٔ املهقٚب١  ساؿٜح ايٛاكؿ٠ ؾع٬ّيف تٌؼّٝ ا٭ ٬َٚىٺ ،ٚتِؿٝت٘ َٔ ايباطٌ

ٌٸ .ٚاملٛٓٛع١ عًِٝٗ ؾُا ٚاؾل ايكلإٓ ؾٗٛ  ،َع١ًٔ ايتعاكض يف اؿـٜح ٖٚٛ َا و

 .َٚا ػايـ ايكلإٓ ؾًٝى َِٓٗ ،سـٜجِٗ

ٌٸٚ ١ ايكلإٓ َٚكاَ٘ تهٌـ عٔ ٖقٙ ايلٚاٜات ٚا٭ساؿٜح ايٛاكؿ٠ يف ًأْٝٸ ن

باقٞ املِاؿك لى  ايٓعلبت٘ ٚأُايت٘ َلدعٝٸبٌ  ،١ ايكلإٜٓٸ١ َٚلننقٛكٜٸسكٝك١ 

ّٸٚيف ايـٜٔ بٌهٌ  ،ات يف ايتٌلٜعلدعٝٸٚامل   .عا

عطـ ايعذل٠ ع٢ً ايكلإٓ يف سـٜح  ملافا متٸ كلٸا٥ٓأض يتٸُٝٓٔ ٖقا املكاٍ هٚ

َٸ .ايجكًني ٚٸ٫ّ :ٔقٛك١ٜ َٔ ػ٬ٍ ؾع٬قتِٗ بايكلإٓ تا ـٸ لْٸُانِْٛٗ : أ  ١ٕٝٚ سذٸٜوتُ

ا ٜعين إٔ َا ِٜـك مٓم ،ِْٗ ٜكعٕٛ يف طٍٛ ايكلإٓل :ٚثاّْٝا .ؾعًِٗ ٚأقٛاشلِ َٔ ايكلإٓ

عٔ أٚ إٔ ؽلز  ،إٔ ؽايـ ايكلإٓ عِٓٗ َٔ تعايِٝ ٚلكًاؿات ٫ ٜٓبػٞ شلا َطًكّا

 ٝات٘ يف اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ ٚمُٖٛا.نًٓ
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  ــــــ ١ ٚايسجٛع إيٝٗآبّٜٛو بايط١ٓ ايايتُطُّـ 3

ـٻ ؾ٘ بهْٛ٘ ايكب١ً اييت ٚعلٻ |ا٭نلّ ايكلإٓ ايهلِٜ عٔ ايٓيبٸخ يكـ ؼ

ـٸ َٚعِٝت٘ َع١ِٝ  ،دعٌ طاعت٘ طاع١ اهلل. ٚاملوًُٕٛ سٛشلا ٚهتُعٕٛ عًٝٗا ًٜت

ٌٸاهلل ٚتٌؼّٝ ايِشٝض َٔ  ،ا٫ػت٬ؾات ٚايٓناعات ، بٌ دعٌ اؿهِ يف س

ٕٵ ﴿كاٍ يف نتاب٘ ايعنٜن: ؾ ،ليٝ٘ ،ايوكِٝ ٘ٹ َؾٔإ ٞٵ٤ٺ َؾلٴؿټٚٙٴ ٔلَي٢ ايًٖ ًٳ ِٵ ؾٹٞ  ٓٳامٳعٵتٴ تٳ

ٍٔ ٌّٚقـ ؾوٻ ،﴾ٚٳايلٻهٴٛ   .ت٘ ايٌلٜؿ١هٓٸلى  ايلدٛعب كداعٖقا اٱ ل أَرل امل٪َٓني عً

ٓٳ١ْ﴿َٔ قٛي٘ تعاى:  اْط٬قّاٚ ٛٳ٠ْ سٳوٳ ٘ٹ ُأهٵ ٍٔ ايًٖ ِٵ ؾٹٞ كٳهٴٛ ٕٳ َيُه ـٵ َنا  ﴾َيَك

ٕٸ( ٜتبٝٻ21)ا٭سناب:  ايقٟ  ،قطب ايكٝاؿ٠، ٚقٛك اينعا١َ |ا٭نلّ ايٓيبٸ ٔ أ

ـٸ ٝٸت٘ باقٞ اينعاَات ائَ ُٚٝٸ توتُ تٗا، ْٚٛك اشلـا١ٜ ايقٟ ٚدب ع٢ً ١ ًلعٝٸـٜٓ

عٔ  ٭ٕ فيو ٜعين ػلٚدّا ;املوًُني ا٫قتـا٤ ٚا٫ٖتـا٤ ب٘ ٚعـّ اـلٚز عٔ طاعت٘

اؿـٜح عٓـ  ١ ُٓٔ َِاؿكـٜجٝٸ٬ٜٚسغ إٔ اؾٛاَع اؿ طاع١ اهلل ٚايعٝاف باهلل.

ُٻاٱ باب ا٭ػق »ٚ ،«١ايهتاب ٚايوٓٸلى  ايلؿٸ» :ؼٌُ عٓاٜٚٔ ٓت أبٛابّاَا١َٝ قـ تٔ

بٛاب اييت ٖٚٞ ا٭ ،«١ بعـ ايؿش١ّ ايوٓٸٝٸسذٸ» :أٚ بعٓٛإ ،«١ ًٚٛاٖـ ايهتاببايوٓٸ

ٚإٔ  ،|ا٭نلّ ١ ايٓيبٸو بورل٠ ٚهٓٸسلًت ايعـٜـ َٔ ا٭ساؿٜح يف ٚدٛب ايتُوټ

ـٻ .َٚعِٝت٘ َع١ِٝ هلل َٔ ؿٕٚ اهتجٓا٤ ،طاعت٘ طاع١ هلل تباكى ٚتعاى ثت نُا ؼ

ِّٚأْٸ ،١ ايٌلٜؿ١عٔ َها١ْ ايوٓٸ نقيو ظٗلت ٚ .١ٓ يًكلإٓ ايهل١ًِٜ َٚبِّٗا َه

ُٸٓبٜٛٸ١ ايق١ُٝ ايوٓٸ  سٝح اعتدلٖٚا ايؿٌِٝ بني اؿلٸ ،١ ايٌٝع١١ يف ػطابات ٚأقٛاٍ أ٥

ٚأْٗا ايؿاٌُ بني  ،١ يف ْعل٠ ايتكـٜى١ ايكطعٝٸٚايباطٌ، ٚمل ٜكـ اعتباكِٖ يًوٓٸ

ايهؿل  ٟسٛا بإٔ ايعـٍٚ عٓٗا ٜواٚبٌ ُلٻ ،ٚاملٝنإ يف َعلؾ١ سـٜجِٗ ،ٚايباطٌ اؿلٸ

ُٸقٛاٍ ا٭أؾُٔ ػ٬ٍ  .ٚايٌلى ١ لـِٖ ٓبٜٛٸ١ ايايوٓٸلى  اتِٗ ْوب١هًٛنٝٸ١ ٥ٚ

ُٸ ،ّاٗا املٝنإ يف َعلؾ١ َا ُـك عِٓٗ سٓك٠ أْٸسٕٛ غرل َلٸِٜلِّ ا ْوب ليِٝٗ ٚمتٝٝنٙ ع

٫ٚ ىلدٕٛ عٓٗا  ،١ِْٗ ٜوتٓبطٕٛ قٛشلِ َٔ ايوٓٸأتأنٝـِٖ ايـا٥ِ  َٔاؾّا لى .ع٠ٛٓ

ؾهٌ َا ؼتاد٘  .١ْهاكِٖ ٚدٛؿ عـٍ ْٚعرل يًكلإٓ ٚايوٓٸللى  ٓاؾ١ل .َطًكّا

َٸ ٌٷا٭ ١ ٖٞ ٚن٬َِٗ ٜهٌـ عٔ نٕٛ ايوٓٸ .١يف ايكلإٓ ٚايوٓٸ ١ يف ؿٜٓٗا ي٘ أُ

ٞٸأهًِ طلٜل يف ؾِٗ ايٛسٞ اٱ هتٗذاِْٗ يبعض املٓاٖر ايعٌ لْهاكِٖ ٚ. ٚشل
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ملاؾات ٚنقا كؾِٔٗ ي٬ ،٢ ايكٝاي ٚا٫هتشوإ ٚمُٖٛا١ اييت تتبٓٸؿكٗٝٸاي

ـٷ ،١ه٬َٝٸاي ١ عٓـ ظٗٛك ا٫ػت٬ف يف ايوٓٸلى  ع٢ً ٓلٚك٠ ا٫ستهاّ تأنٝ

َٸ ٕٸ ،١ا٭ ٚتعلٜؿِٗ شلقٙ ايعاٖل٠ بهْٛٗا املِـام  ،ٚقٛؾِٗ يف ٚد٘ ايبـع بٌ ل

يعُلٟ ٖٛ ايوًٛى ايؿعٸاٍ يف دعٌ  ،ايهاٌَ ي٬ًٔي١ ٚا٫ملاف عٔ طلٜل اؿلٸ

ـٸايوٓٸ َٸ١ تتِ ٚدعًٗا  ،١ٓبٜٛٸ١ اييف لسٝا٤ ايوٓٸ ؿا٥ُّا ٚطلٜكّا ،٣١ أَٛك ايـٜٔ يـ٣ ا٭

هًٛنِٗ  ٖٛفيو . ٚٚتٓذٝٗا َٔ ايباطٌ ٚاشلًه١ ،اؿلٸ١ ٚتكٛؿٖا مٛ َٸِ ا٭تتنعٻ

ٜكٍٛ يف لسـ٣ ُٚاٜاٙ  ×َاّ ايِاؿمؾٗقا اٱ .١ٓبٜٛٸٚتعاًَِٗ َع ايكلإٓ ٚايو١ٓ اي

عًٝهِ بآثاك  ،تٗا ايعِاب١ اؿاؾغ اهلل شلِ أَلِٖأٜٸ :ٚقاٍ»أُشاب٘: لى  املهتٛب١

َٔ بعـٙ  |ٍ اهلل١ُ٥ اشلـا٠ َٔ أٌٖ بٝت كهٛٚآثاك ا٭ ،ت٘ٚهٓٸ |كهٍٛ اهلل

َٳؾإْٸ ;تِٗٚهٓٸ َٳ ،أػق بقيو ؾكـ اٖتـ٣ ٔٵ٘  ٌٸ ٔٵٚ ِٗ ِٖ ْٸ٭ ;تلى فيو ٚكغب عٓ٘ ٓ

املـا١َٚ ع٢ً ايعٌُ  :|ٚقـ قاٍ أبْٛا كهٍٛ اهلل ،٫ٜتِٗايقٜٔ أَل اهلل بطاعتِٗ ٚٚ

ٕٵيف اتٸ ٌٸ أك٢ٓ هلل ٚأْؿع عٓـٙ يف ايعاقب١ َٔ ا٫دتٗاؿ يف ايبـع  باع اٯثاك ٚايوٓٔ ٚل ق

ٕٸٚاتٸ  .«َٔ اهلل ٬ٍٓ باع ايبـع بػرل ٖـ٣ٶباع ا٭ٖٛا٤ ٚاتٸاتٸ باع ا٭ٖٛا٤، أ٫ ل

ٕٸ َٚٔاؾّا لى ١ ١ ايكلإٓ ٚايوٓٸقٛكٜٸع٢ً  ١ ناْت قا١ُّ٥عًُٝٸهرلتِٗ اي فيو ؾإ

ملا ٚقعت ساؿث١ دعٌ أَل  :ٚنُجاٍ ع٢ً فيو .و١ عًٝٗا يف مجٝع أبعاؿٖاَٚ٪هٻ ،١ٓبٜٛٸاي

ٚنإ ايٌلط ؾٝٗا إٔ ٜعٌُ بورل٠  ،١ أًؼا١ْ يف هتٸَٸاـ٬ؾ١ ٚهٝاه١ ا٭

ٞٸ، ٚدـْا اٱنيايٌٝؼ ٞٸ ×َاّ عً ، اـ٬ؾ١ ايكا٥ِ ع٢ً ٖقا ايٌلط ٜلؾض نله

 ،ٗاُنُا ؾُٗٗا ٚتعًٖ ،١ ايٌلٜؿ١ٓبٜٛٸ١ ايٜعٌُ بأٚاَل ايكلإٓ ٚايوٓٸ لْٸُالْٸ٘  :×ٚقاٍ

 ،١ٓبٜٛٸ١ ايايوٓٸلى  يف مَٔ ػ٬ؾت٘ نإ يف استذاد٘ َع املؼايؿني ٜوتٓـ ×٘نُا أْٸ

ِّ ،ٚبايكلإٓ ،ِٗ بٗاٚوادٸ  .آػل ّ عًُٝٗا ٦ًّٝا٫ٚ ٜك

  

ّٝايصعا١َ ايإىل  ـ ايسجٛع4 ١ّٝ ٚإطاع١ دٜٓ   ــــــ ١ أٌٖ ايبٝتَسجع

ٝٸَٚٔ ػ٬ٍ اهتكلا٤ يًورل٠ اي ،َٔ ػ٬ٍ ايعـٜـ َٔ ا٭ساؿٜح ١ ٭ٌٖ عًُ

١ احملٛك ٚايكطب ايقٟ ٓبٜٛٸ١ اينٕٛ ايكلإٓ ٚايوٓٸلى  ِٗ ٜٓعلٕٚٔ أْٸٜتبٝٻ ،^ايبٝت

ٚائابط١ ايل٥ٝو١ٝ يف َعلؾ١ ايِشٝض َٔ  ،١ ايٛسـ٠ بني ايؿلقا٤ ٚاملقاٖبأكٓٝٸٜٛدـ 
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ٔٸ .غرلٙ َا مل  ،دـ٣ٚ اٚئ ٜهٕٛ ف ،١ غرل نافٺو بايكلإٓ ٚايوٓٸؿ ايتُوټفلٸ يه

ِٸ ٞٸاٱ ٜت ٞٸ قلاك ايلزل ط ايهايف ٚاييت تعين ايتوًٗ ،١علؾٝٸبائابط١ امل ٚا٫عذلاف املبـ٥

ّٸ ،١كلآْٝٸع٢ً املعاكف اي ِٸستٸ ،يلٚغ َعاْٞ ايٌلٜع١ ٚاٱؿكاى ايتا  ،ايؿِٗ ايِشٝض ٢ ٜت

ٕٸ ٕٸلٚ .جملُٛع تًو ايتعايِٝ ،َتجاٍ ايلاًـٚبايتايٞ ا٫ سٍِٛ  ايكـك املتوامل عًٝ٘ ٖٛ أ

ٝٸ١ ٚايتعايِٝ ايكلآْٝٸساط١ ايِشٝش١ باملعاكف ايٖقٙ املعلؾ١ ٚاٱ يٝى يف َكـٚك  ١ أَلٷـٜٓ

ٌٸ ايٓ ٕٸن ٌٸمل ٜبِّ |نلّايٓيب ا٭ اي، َع ايعًِ أ ٌٸ ،ات ايـٜٔدن٥ٝٸ ٔ ن َٛاكؿ  ٚن

ٞٸ ٕٸ، مٓما٫بت٤٬ بٌهٌ هطش ٌٸ١ ٖٛ اٯػل غرل َٝوٻٓبٜٛٸؾِٗ ايورل٠ اي ا ٜعين أ  ل يه

١ ه٬َٝٸػت٬ف ايؿلم ايال ظاٖل٠ ٚيعٌ ٖقا َا ٜؿوِّ .ايايؿ٦ات ٚايطبكات َٔ ايٓ

ٔ ٚؾِٗ تعايُُٝٗا ٚاهتٓباط أسهاَُٗا ٜٵو باملِـكٳعا٥ُٗا ايتُوټؿٸا٢ َع ؾشتٸ .١ؿكٗٝٸٚاي

 ّٚعـ ،ايقٟ ٜهٌـ عٔ ا٫ػت٬ف يف طبٝع١ ؾُِٗٗ شلا ،سٌِ بِٝٓٗ ا٫ػت٬ف

ٖٚٞ ايعاٖل٠ اييت تهٌـ عٔ إٔ  .١ًَ بتعايُُٝٗا١ ٚايهاٛاقعٝٸساط١ ايلساطتِٗ اٱ

ٚقـ أكًـ  .ل يًذُٝعغرل َٝوٻ، ١ٓبٜٛٸ١ ايٚنقا ايوٓٸ ،ساط١ مبعاكؾ٘ؾِٗ ايكلإٓ ٚاٱ

ٌ ٚايتناّ ل ٚايتعٗكل ٚايتـبټايتؿٗهلى  اؾؿٞ ايٛقت ايقٟ ؿع .ٖقا ايٛاقعلى  ايكلإٓ

ل كقع١ ا٫ػت٬ؾات ٭ٕ ٖقا َٔ ًأْ٘ إٔ ِّٜٔ ;ه٬ّل بأػ٬م اٱايتك٣ٛ ٚايتؼًٗ

ُٸ ٔٵَٳلى  ٚدٛب ايلدٛعلى  لـٙ يف املكابٌ ٜـعٛ ،١وٝاهٝٸ١ ٚايؿهلٜٸاي  أٚيٞ»ِٝٗ بع ٜو

ٚاملًؿت يف ا٭َل إٔ  .«ايِاؿقني»ٚٓلٚك٠ ٬َم١َ  ،«أٌٖ ايقنل»ٚ ،«َلا٭

ُٸ ٬َمَتِٗ ناْٛا لى  اييف ؿعٛتٗا ايٓ ^١ أٌٖ ايبٝتايعـٜـ َٔ أساؿٜح أ٥

١ أٌٖ َلدعٝٸ، بٌ اؿـٜح عٔ ٜات ايٌلٜؿ١ٖقٙ اٯلى  ٜوتٌٗـٕٚ ٜٚوتٓـٕٚ

َها١ْ أٌٖ لى  ٘ ايكّٛايقٟ نإ ٜٛدِّ ،|ا٭نلّ قـ اْطًل َع ايٓيبٸ ^ايبٝت

ٝٻ ،×َاّ ع١ًًٞ آْقاى يف اٱٚاملتُجِّ ،ايبٝت اي أِْٗ ايكـ٠ٚ اؿو١ٓ اييت ٔ يًٓسٝح ب

ٟٸ١ ع٢ً املوت٣ٛ ايَٸٚإٔ ٚسـ٠ ا٭ ،ايكلإٓ ُٓٔ ايعـٜـ َٔ اٯٜاتأًاك ليٝٗا   ٓعل

ٞٸٚاي ٚأٌٖ  |ا٭نلّ ؾايٓيبٸ .^و بورل٠ ٚسـٜح أٌٖ ايبٝتع٢ً ايتُوټ قا١ُْ٥ عًُ

ّٸ ايكاؿكٜٔ  ،ٚايِاؿقني ،ٚ٭ٌٖ ايقنل ،َلا٭ ٚيٞٚايهاٌَ ٭ ايبٝت ُٖا املِـام ايتا

ٌٸع ؿٕٚ هٛاِٖ ع  ١ ٓبٜٛٸ١ ايؾع ه٤ٛ ايؿِٗ يًكلإٓ ٚايوٓٸٚك ،اياػت٬ف ايٓ ع٢ً س

بٌ  ،«ايػـٜل»ٚ ،«باب ايعًِ»ٚ ،«املٓني١»ٚا٭َل ٫ ٜوتـعٞ ا٫هتٌٗاؿ عـٜح  .ايٌلٜؿ١
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١ُ٥ َٔ أٌٖ ٫هتذ٤٬ َها١ْ ا٭ ،«ايجكًني»ٚ ;«ايوؿ١ٓٝ» سـٜجٞ:لى  ٜهؿٞ ايلدٛع

ٝٸتِٗ ايَلدعٝٸٚاهتبٝإ  ،١دتُاعٝٸ١ ٚا٫وٝاهٝٸ١ ٚايعًُٝٸايبٝت اي ٚٓلٚك٠ ا٫هتؿاؿ٠  ،١ـٜٓ

 .َٔ عًَِٛٗ َٚعاكؾِٗ

 بهِْٛٗ َجٌ هؿ١ٓٝ ايٓيبٸ ^ٚايقٟ علٸف أٌٖ ايبٝت ،«ايوؿ١ٓٝ»ؾطبل سـٜح 

ٕٸ  ،×ْٛغ  ×ع٢ً كنٛب هؿ١ٓٝ ْٛغ ؿّا٬ٖى ايٓٸاي ٚلاتِٗ نُا نإ َتٛٚقؾإ

هًو ؿكبِٗ ٌْٚٗ َٔ عًَِٛٗ ٚتٗقب بأػ٬قِٗ نإ َٔ  ٔٵَٳ ،^ؾهقيو أٌٖ ايبٝت

َٳ ،ايٓادني ـٸ ٔٵٚ ٓو آفاْ٘ عٔ زلاع عًَِٛٗ َٚعاكؾِٗ أساطت٘ ُْؿو٘ عِٓٗ ٚ ُ

٘ أٌٖ نُا ًبٻ .اك ٚب٦ى ايكلاكٓع٘ ايـكى ا٭هؿٌ َٔ ايٓٚنإ س ،اشلًه١

َٓٗا اييت لفا غاب ، ٚقٌ أَٔ ايٓاي ،يف بعض ا٭ساؿٜح بٓذّٛ ايوُا٤ ^ايبٝت

ٚايٓاي  ،ٚاهتعًُٛا ب٘ َورلِٖ ،ؾاهتٓاك ب٘ ايٓاي يف ظًُا٥ِٗ ،لِ طًع اٯػل

 .نُا بايٓذِ ِٖ ٜٗتـٕٚ ،بِٗ ٜٗتـٕٚ

ٚكٚٚٙ  ،١ َتٓ٘ ايؿلٜكنيؿل ع٢ً ُشٸايقٟ اتٻ ٖٚٛ ،«ايجكًني»نقيو سـٜح ٚ

ـٸ ٕٚ 200ٚ ،ُشابّٝا 43بًؼ ايلٚا٠ ؾٝ٘ َٔ ايِشاب١  ،ؿ٠بأهاْٝـ َتع  َٔ ايهباك كا

٘ بًؼ مل ٜبًؼ ايتٛاتل ؾإْٸ لفاٚ ،١ ٚايٌٝع٤١ عٓـ ايوٓٸد٬ٓٚايتابعني ٚايعًُا٤ ا٭

 ^نٕٛ أٌٖ ايبٝت ؿ أٚ ًٓوا ٫ ٜبك٢ َع٘ تلؿٸمباؿـٜح ٜهٌـ ٖقا ا٫هتؿا١ٓ، 

ٜٚػًل ايباب أَاّ نٌ ْٛع  ،نٗـ ا٭َإ َٚٓبع ايٛسـ٠، يف نٓؿِٗ ٜ٪َٔ ا٫ػت٬ف

بٌ ِٖ احملٛك يف ايؿِٗ ايِشٝض يًتعايِٝ  ،١وٝاهٝٸ١ ٚايؿهلٜٸَٔ اي٬ٔي١ اي

ٝٸٚايتٌلٜعات اي  ١ٓبٜٛٸو بايكلإٓ ٚبايعذل٠ ايَل بايتُوټٚا٭ .|ا٭نلّ ١ بعـ ايٓيبٸـٜٓ

 ّاؿاّ ايكلإٓ َِْٛ َٚا .٢ ٜلؿا سٛض ايهٛثلّٜٛ ايكٝا١َ، ؾُٗا ئ ٜؿذلقا ستٸلى 

 عٔ نٌ نيَِْْٛهٕٛ ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت بأا٫يتناّ ؾبَٔ ايتشلٜـ ٚايتػٝرل  ّاقؿٛظ

  .أْٛاع ايتشلٜـ ٚا٫ملاف

ٕٸ ّٸ ؿل عًٝ٘ بني ايؿلٜكني يفاملتٻ ل ٕٸ «ايجكًني»سـٜح  َا ى ُٸ أ ١ أٌٖ ايبٝت شلِ أ٥

١ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت ايتواٟٚ بني تلى ايكلإٓ ٚايوٓٸٜل٣ ٚ .َا١َ يف ايؿك٘ ٚيف ايعًِاٱ

ٕٸ .ٚايهؿل ايوبب ٖٛ تِٗ ٚتلى ا٫قتـا٤ بِٗ ٚبأٚاَلِٖ لدعٝٸل ملايتٓٗه ٚنقا ٜلٕٚ أ

ِٸا٭ َٸ ٍٚ ٚا٭ٖ ـٻ .١يف بلٚم ٤ٌْٛٚ ا٫ػت٬ف يف ا٭ خ عٓ٘ ؾطلٜكِٗ ْٚٗذِٗ ٖٛ ايقٟ ؼ
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ٌٸ .«سبٌ اهلل»ع ايكلإٓ ب ٚتلى ٖقا اؿبٌ ـ ؽًٖ ٔٵَٳ ٚايكلإٓ أَل بإع٬ٕ اؿلب ع٢ً ن

ـٸ .ٚأعًٔ اـلٚز عٓ٘ ـٸٚتتش ػتِاْ أٌٖ ايبٝت بؿِٗ املعاكف ٠ كٚاٜات عٔ اخ ع

ٝٸاي ٚلساطتِٗ ايها١ًَ  ،ِٓٗ َٓٗا بٌهٌ ٫ ٜواٚكٙ اـطأ َطًكّاٚمتٓه ،١كلآْ

ًعٓا ع٢ً ٓطالفا  ػُِّٛا ،عِٓٗ ٚمل ٜهٔ ٖقا غلٜبّا .١ ٚتعايُٝٗاه٬َٝٸبايٌلٜع١ اٱ

ـٸا٭ساؿٜح اييت ٜبِّ ِٖ كهٍٛ ٕٓٛ ؾٝٗا نِْٛٗ ٚكثٛا ٖقٙ ايعًّٛ ٚاملعاكف عٔ د

ٕٸؾِٗ ِٜلِّ .|اهلل ِٗ مل ٚأْٸ ،|سـٜجِٗ ٖٛ ْؿو٘ سـٜح كهٍٛ اهلل سٕٛ بأ

ـٸ ،سـٜح أبٞ سـٜجٞ»: وـثٛا يف ا٭َل ٦ًّٝا ـٸ ،ٟٚسـٜح أبٞ سـٜح د ٟ ٚسـٜح د

ٌٸ .«سـٜح كهٍٛ اهلل  ،بٝـ ٜٚـّا ،عٔ قًب قًبّا ،يِٝٗلَا عٓـ كهٍٛ اهلل ٌُٚ  ؾه

نُا  .ؿٕٚ ايعذل٠ َٔ أٌٖ بٝت٘ ،ؾُٗا َٔ اػتِاْ كهٍٛ اهلل ،٠ ٚايٛسٞٛٸه٣ٛ ايٓب

ٕٸ ٞٸؿٚكِٖ يف اؾاْب اي أ ؾإٕ  ٚعَُّٛا .«هاه١ ايعباؿ»ميهٔ لؿكاد٘ ؼت عٓٛإ  وٝاه

ّٸايكـك املتٖٝك ٗا تتُشٛك سٍٛ نِْٛٗ امللدع ػطاباتِٗ ٚأساؿٜجِٗ أْٸ ٔ َٓ٘ يف َا ى

ٝٗا يف أػق تعايِٝ ايـٜٔ ٚتعايِٝ ايٌلع اييت ٜلدع لي، ٚ«املؿذلض ايطاع١»ٚ ـٜينٸاي

ـٻ ٕٸ ،َا١َساؿٜح ايِاؿك٠ يف ًإٔ اٱٚ ٖقا ايكٍٛ ٫ ٜكّٛ ع٢ً َكاك١ْ يف ا٭ .ياملك  بٌ ل

ٕٸ١ ٜبِّوٝاهٝٸنِٖ يطلف يف املعاؿي١ ايعـّ اٌْػاشلِ مبكاّ اـ٬ؾ١ ٚعـّ ؼٝټ ُٸ ٔ أ ٖ ِٗ

٬سغ ٜٚٴ .«َؿذلض ايطاع١»ٚنِْٛٗ  ،ا٭ندل نإ لدلا٤ تعايِٝ ايـٜٔ ٚلكًاؿ ايعباؿ

سٝح َع َلٚك اينَإ  ،ٔٝٵٚبا٭ػّ مَٔ اٱَاَني ايِاؿَق ،ٍٚٸَٓق ايكلٕ ا٭فيو 

ٌٸ ُٸبت عٔ َـكه١ ا٭مبا يف فيو بعض ايؿلم اييت تٌعٻ ،ؾلق١ َٚقٖب هعت ن ٥١^، 

ُٸ١ اــٜٓٝٸهاؿ َا ِٜطًض عًٝ٘ باينعا١َ ايللى  ٌٸا ُٸٗا، ٚقـ نإ ٓٚاسـ َ ١ به ١ أ٥

ٚا٭ػق َٔ  ،ايتًُق٠ ع٢ً ٜـٜٗالى  ٜعًُٕٛ ع٢ً ؿع٠ٛ تًو اينعاَات ^أٌٖ ايبٝت

ٞٸٌَلبٗا اي ٚنقيو تؿورل بعض  ،|نلّا٭ َٔ أدٌ تٛٓٝض َلاؿ ايٓيبٸ ;عًُ

ـٸ .ٚتطبٝل ايبعض اٯػل ع٢ً َؿاِٖٝ بعٝٓٗا ،اٯٜات ٕٸ ٫ٚب ن٬َِٗ  َٔ ا٫عذلاف بأ

ٚٚٓع املػلٓني َٚٔ ِٖ ع٢ً  ،ابني٬ت ايهقٸٚتعايُِٝٗ مل تهٔ يف َأَٔ َٔ تـػټ

ٌٸ ،ًانًتِٗ ٛٸ سٝح ناْت ايؿ١٦ املعاك١ٓ ملبـأ ايٛسـ٠ بني ن َٸَه ٌ ١ تٌٚهْات ا٭

ٔٵٺ .ايٝـ ايجا١ْٝ يف ٖقا ايعٌُ ٌٸ يه ف بأٌٖ فيو ؾُٔ فُٛع ايلٚاٜات اييت تعلِّ َع ن

ـٻ ،^ايبٝت ٝٻٜ ،خ عٔ هًٛنِٗ ٚؾهلِٖٚتتش و ٝـ ع٢ً ايتُوټايتأننإ ٔ ملافا تب
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١ اييت ٚكثٖٛا عٔ ـٜٓٝٸؾِٗ املعـٕ ا٭ٌُٝ يًعًّٛ ٚاملعاكف اي ;^١ أٌٖ ايبٝتلدعٝٸمب

ٗٻ ،|كهٍٛ اهلل  ;لٜٔ املعَِٛني عٔ اينيٌ ٚاـطأٚ٭ِْٗ َٔ د١ٗ أػل٣ املط

، «ا٭َل أٚيٞ»ع ي |بعـ كهٍٛ اهلل ٚيهِْٛٗ َٔ د١ٗ أػل٣ املِـام ا٭نٌُ ٚا٭متٸ

ٚايعذل٠ اييت  ،«أٌٖ ايبٝت»ٚ، «ٕٛايِاؿق»ٚ، «يف ايعًِ ايلاهؼٕٛ»ٚ، «أٌٖ ايقنل»ٚ

يف اؿكٝك١ ؾه٬َِٗ ٖٛ ٚٓع . ٚبٗا حأ٢ُٚ كهٍٛ اهلل باؿؿاظ عًٝٗا ٚايتٌبټ

  .ٚتٓؿٝق ٚتطبٝل يتعايِٝ كهٍٛ اهلل ٚتعايِٝ ايكلإٓ

ُٸٚ ١ ُلدعٝٸٚا٭نٌُ يً باعتباكِٖ املِـام ا٭متٸ ^ٌٖ ايبٝتأ١ اؿـٜح عٔ أ٥

ٝٸاي ٚٸ١ سكٝك١ تتًك٢ ًلعٝٸـٜٓ ٕٸ .١ ثاّْٝآبٜٛٸَٚٔ ايو١ٓ اي ،٫ّتٗا َٔ ايكلإٓ أ ًٛاٖـ  نُا أ

ـٸ ُٸأ١ ايباكمٜٔ ػعٌ ؿ٠ َٔ طلف عًُا٤ ايوٓٸَتع تِٗ َلدعٝٸبًشاظ  ;١ أٌٖ ايبٝت٥

 .١ ايٌلٜؿ١ٓبٜٛٸيف طٍٛ ايكلإٓ ٚايو١ٓ اي ،١ـٜٓٝٸَٚهاْتِٗ اي

١ َلدعٝٸ١ إٔ ١ ٚايٌٝع١ اٱَاَٝٸأٌٖ ايوٓٸ ؿل عًٝ٘ بنيقـ ٜهٕٛ ايكـك املتٻ ،ْعِ

ٝٸأٌٖ ايبٝت تهُٔ يف املوا٥ٌ اي يهٔ ٫ غباك ع٢ً نٕٛ ا٫هتٓاؿ  ،١عًُٝٸ١ ٚايـٜٓ

ػت٬ف ٚلطؿا٤ ْاك بٓنع ؾتٌٝ ا٫ ١ نؿ٬ّٝدتُاعٝٸ١ ٚا٫وٝاهٝٸٚايلدٛع ليِٝٗ يف ا٭َٛك اي

َٸايؿلق١ ٚايتُنټ ٚفيو يهٕٛ ايعـٜـ َٔ ا٭َٛك اييت  ;١ ايٛاسـ٠م بني ايؿلقا٤ أبٓا٤ ا٭

ّٸلى  ٖاَلؿٸ لْٸُالهاؿ ٖهقا اػت٬ف لى  ٟت٪ؿٸ يٮسهاّ  ايؿِٗ ايو٧ٝ أٚ غرل ايتا

ٝٸٚايتعايِٝ اي ٞٸايتاكٜؽ اي. ٚأٌٖ ايبٝت يهإ ؾٝ٘ ػ٬ُِٗلى  ٚيٛ كؿٚٙ ،١ـٜٓ  وٝاه

ٟٸٚاي ٕٸ ^يًعذل٠ ايطاٖل٠ ؿهل ٝٸتبِٝٝٓٗ ٚؾُِٗٗ يًشكا٥ل اي أثبت أ َٚا ٜأتٞ يف  ١كلآْ

ٚنِ َٔ عًُا٤ أٌٖ  .ايٓذا٠لى  ٟ يف ايٛاقعٖٚٛ ايقٟ ٜ٪ؿٸ ،طٛشلا نإ ٖٛ ا٭ُضٸ

ؾذًى ايعـٜـ َِٓٗ يف  ،١ ٚمعُا٤ َقاٖبٗا قـ ؾُٗٛا ٚأؿكنٛا ٖقٙ اؿكٝك١ايوٓٸ

ُٸأبٌ يكـ ًٗـ بِؿا٤ َعـٕ  .ٌٜلبٕٛ َٔ َعِٝٓٗ ايِايف ،سًكات ؿكهِٗ ١ أٌٖ ايبٝت ٥

َٸ .َٔ املؼايؿني شلِ ِٖ ٚمجعٷ٩أعـا ُٸأ١ مل تٔع ٚكغِ نٕٛ ا٭ ٌٖ ايبٝت يف املهإ أ١ ٥

ٚمل وٌِ شلا ايتٛؾٝل يف ا٫هتؿاؿ٠ َِٓٗ نُا هب ٚنُا ٜٓبػٞ إٔ  ،املٓاهب بِٗ

ٕٸ ل٫ٓ ،ٜهٕٛ ٟٸتأثرلِٖ يف اؾ١ًُ يف املٛكٚخ اي أ ٟٸٚامل ؿهل ٞٸاٱ عٓٛ ٌٸ ه٬َ  .سآلّا ظ

فيو  َٚٔاؾّا لى .َٓ٘ بٌهٌ َباًل أٚ غرل َباًل ْهاك ا٫هتؿاؿ٠ل٫ٚ أسـ ٜوتطٝع 

ٝٸتِٗ ايٝٸكؾض َلدع لفا متٸ ٕٸدتُاعٝٸ١ ٚا٫وٝاهٝٸٚاي ١ـٜٓ تؿورل  يفؿ اٱبكا٤ فلٸ ١ ؾإ
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 تِٗ ٚقاباتِٗتكتِل ع٢ً قبٸ لْٸُااٯٜات ٚا٭ساؿٜح ايِاؿك٠ ؾِٝٗ ع٢ً نْٛٗا 

ٌٷ َٸ بًعب ؿٕٚك نؿٝ  ، ٚملٸ ًتاتٗا.١باكم يف تٛسٝـ ا٭

ٕٸ ُٸ ل املٛكٚخ ايـٜينٸ ٚايتعايِٝ ١ يف تبٝني ايتشكٝل ٚايبشح يف َٛٓٛع ؿٚك ا٭٥

ٝٸ١ ٚايو١ٓ ايٓبٜٛٸ١،  ٚا٭ػ٬م  ،اؿكٛمٚيف علُات ايه٬ّ،  ٗاٚايـؾاع عٓايكلآْ

١ فات ايعٝاك ـٜٓٝٸٚهعِٝٗ يف تلب١ٝ فُٛعات َٔ ايٌؼِٝات ايعًُا١ٝ٥ ٚاي ،ٚايعلؾإ

ٌٸ عحلى  وتاز ايجكٌٝ، َٛٓٛعٷ ٕٸ ل٫ٓ .وع ي٘ َكايٓا ٖقا٫ ٜتٻ ٖٚٛ أَلٷ ،َوتك ٖقا ٫  أ

ُٸنٕٛ ٖقا املٛكٚخ قـ دا٤ ُٓٔ قٛايب لى  ميٓع َٔ اٱًاك٠ ١ يف ا٭ساؿٜح ػا

احملادذات ٚاملٓاظلات اييت ٚا٭ػ٬م، ُٚٚٓٔ ايتؿورل،  ،١، ٚايعلؾإه٬َٝٸاي

هٛا٤ بطًب َٔ ا٭١ُ٥ أْؿوِٗ أٚ َٔ ػ٬ٍ تًو اييت نإ ٜـعٛ ليٝٗا  ،ناْت تعكـ

ٕٸ .ايو٬طني ٚايؿك٘  ،ايعلؾا١ٕٚ يف ايه٬ّ، َوتكًَٓا ًُٚٓا َٔ أساؿٜح  ٚبايطبع ؾإ

ٞٸاي ّٸ ،ٚايعباؿٟ وٝاه ٞٸبايتٌٝټ َٚا ىت ُٸ مل ٜهٔ ل٫ٓ ،ع اٱَاَ ١ س١ًِٝ َا بقي٘ ا٭٥

ـٺَٔ  ،ِٕٛٗ املؼًِٚت٬َقتٴ ،أْؿوِٗ ٚلِٜاي٘  ،عليفٸيف اؿؿاظ ع٢ً ٖقا اٱكخ امل دٗ

 .بعـ دٌٝ ليٝٓا د٬ّٝ

ِٸ  ػطٛاتِٗ يف ٖقا املٝـإ:  ٚمٔ يف ػتاّ ٖقا املكاٍ هٓشاٍٚ ؿكز ؾٗله١ ٭ٖ

ٚايهٌـ عٔ  ،ايتؿورل ايِشٝض يًكلآ١ٕٚ، ٓبٜٛٸ١ ايع ٌْل ا٭ساؿٜح ٚايوٓٸ1

  .١ يف ٖقا ايؿِٗاملعاٜرل ٚائٛابط ائلٚكٜٸ

ٝٸايبـع ايٚاـلاؾات، ٚع قاكب١ اٱهلا٥ًٝٝات، 2   .ٚٚٓع اؿـٜح ،١ـٜٓ

ٝٸ١ ٚايلٚسٝٸع تبٝني ٚتعنٜن ايتعايِٝ اي3 ُٸٚتلب١ٝ ؾ١٦  ،١ه٬َٝٸ١ اٱعلؾاْ ١ َٔ ػا

ٞٸتباع فٟٚ ايوًٛى ايايِشاب١ َٚٔ ا٭   .ايِشٝض ٌٝع

ٞٸع تبٝني ْعاّ 4 ٞٸ ؾكٗ ١ ه٬َٝٸَع تبٝني املِاؿك ا٭١ًُٝ يًٌلٜع١ اٱ ،ٚسكٛق

  .ايوُشا٤

ايػًٛ ٚايػ٠٬،  :ْعرل ،١ه٬َٝٸملاؾات ايع ايٛقٛف يف ٚد٘ ايبـع ٚا5٫

 كدا٤.ٚبـع١ اٱ ،داْب قاكب١ ؾهل اـٛاكزلى  ،١دلٜٸاؾٚايتذوِٝ ٚايتٌبٝ٘، ٚ
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ّْٝكدّٜ ٚقفاٌت ١ّٝ َع قضاٜا فًطف  ١ ١ ٚعسفاْ

 ١َ ايطبخاَْٞع ايعاٍل َداخ١ًٌ

 

 السّيذ محسن طّية نيا

 الشيخ كاظم خلف العساويترجمح: 

 

ا٭هتاف ايؿآٌ، أهاٍ اهلل إٔ ٜنٜـ َٔ لاساتهِ، ٚإٔ لى  ؼ١ٝ طٝٸب١ أكؾعٗا

ٔٸ عًٝهِ بايِشٸ١ ٚايعاؾ١ٝ  .مي

ـٸ٠ كهايتهِ اي قلأتٴ  .(×اييت ٌْلمتٖٛا يف ؾ١ًِٝ )ْٛك ايِاؿم١ ٓكـٜٸقبٌ َ

ٚقـ أثاكت قلا٤تٗا يف ْؿوٞ يٛاعر ظًٓت متٛك يف فٖين ٭نجل َٔ ه١ٓ. َٔ ٖٓا ٚدـت 

ٝٸ ايؿل١ُ هام١ ٭بحٸ  ١ فاتٗا. يهِ بٗقٙ ايٌذٕٛ عدل ٖقٙ ايؿًِ

 اك٠ ايوٝـ٠ ؾاط١ُ املع١َِٛ يف قِيف ًتا٤ ايعاّ املآٞ سًِت ع٢ً ًلف مٜ

ـٸه١، ٚاغتُٓت سٝٓٗا ؾل١ُ هٓشت يٞ بعـ أؿا٤ ٠٬ُ ايعِل يف املوذـ ا٭ععِ  ،املك

َوأي١ ٚسـ٠ ايٛدٛؿ؟ َٚا ٖٛ َكـاك يف ٚهأيتهِ: َا ٖٛ كأٜهِ  ،ؾادتُعت بهِ

ؼٌُ يف طٝاتٗا  بٓدل٠ٺٚ ،١؟ ؾأدبتُْٛٞ َباًل٠ّه٬َٝٸتطابكٗا ٚاْوذاَٗا َع ايعكا٥ـ اٱ

ٕٸ يٛسـ٠ ٦ًّٝا َٔ اؿٹ ايٛدٛؿ ظاٖلّا ٚباطّٓا، ٫ٚ ٜٓبػٞ ؽط١٦ بعض ايعًُا٤ ـٸ٠: ل

  .َجٌ ٖقا ايكٍٛلى  ايهباك بوبب فٖاب٘

ٚقـ بـا يٞ دٛابهِ َٔ ايكو٠ٛ عٝح مل أهتطع َٛا١ًُ اؿـٜح َعهِ، 

ٚيف أثٓا٤  .ًرلام ٓا٥ل ايِـكلى  ٢ َٔ ا٭ه١ً٦ يف ُـكٟ، ٚعـتٴَا تبٓك ٚسبوتٴ

ٝٸايعنّ ع٢ً نتاب١ كه ايطلٜل عكـتٴ ١ مبذلٸؿ إٔ ٜوتكلٸ بٞ املكاّ يف َـٜٓيت. اي١ عتاب
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يٓؿوٞ: كمبا نإ زلاس١ ا٭هتاف ٜعًِ ٦ًّٝا ٫  بعـٖا ٚقًتٴ ين اهتـكنتٴٚيهٓٸ

ٟٸأعًُ٘، ٚمل ٜلٳ َٔ اي٬ِغ إٔ ٜٴطًعين عًٝ٘. ٚع٢ً  ٌٸ ايَه أ ـ ٬َمَّا يٞ ُٳساٍ ؾكـ ظ

 َٔ اينَٔ.  يؿذل٠ٺ

ٝٸٚقبٌ بٔع١ أٜاّ أعاكْٞ بعض ا٭ُـقا ، (×ْٛك ايِاؿم)١ ٤ عـؿّا َٔ ؾًِ

يوُاستهِ ؼٌُ ايهجرل َٔ ا٫ْتكاؿ يًُكا٫ت املٌٓٛك٠ يف ٖقٙ  ؾكلأت ؾٝٗا كهاي١ّ

ايعنّ ع٢ً تهلاك ه٪ايٞ يهِ  ٚاييت تٓتكـ ايؿًوؿ١ ٚايعلؾإ. ٚيقيو عكـتٴ ،١ايؿًِٝٸ

ِّعدل ٖقٙ اجملًٓ ٗا يف كهايتهِ اٯْؿ١، يبعض ايؿكلات اييت قلأتٴ ْكـّٟٓا فيو ١، َٔ

 : ايتايٞٚفيو ع٢ً ايٓشٛ 

 ؟ٌٖ يٛسـ٠ ايٛدٛؿ باطٔ

ٔض اؿكٝك١ نٞ تتٸ ايتاي١ٝ;لفا نإ نقيو ؾأكدٛ إٔ تٌلسٛا باطٔ ايعباك٠ ٚ

ـٺ»: علبٞيٓا: ٜكٍٛ ابٔ   ،ؿْا ٚدٛؿٙٛا فيو ايُٛـ; ؾٛدنٓٸ ل٫ٓ ؾُا ُٚؿٓاٙ بُٛ

 . «يٝٓا َٔ سٝح ظٗٛكٙ يٓؿو٘ل ٚمٔ َؿتكلٕٚ ليٝ٘ َٔ سٝح ٚدٛؿْا، ٖٚٛ َؿتكلٷ

، بِٛك أسٛاٍ َا عًٝ٘ املُهٓات يف ٚدٛؿ اؿلٸ ل٫ٓ ٚيٝى ٚدٛؿٷ»ٚقاٍ أّٜٔا: 

 . «أْؿوٗا ٚأعٝٓٗا

ٕٵ ٘ عني ا٭ًٝا٤، ٚا٭ًٝا٤ قـٚؿ٠ْْٸأٚاٱػباك ايِشٝض »ٚقاٍ أّٜٔا:  اػتًؿت  ٚل

ـٸ ٤ًٞ ل٫ٓ سـٚؿٖا، ؾٗٛ قـٚؿٷ ٌٸ قـٚؿ، ؾُا و ـٸ ن ـٸ يًشلٸ ع ، ؾٗٛ ٖٚٛ س

ُٸ٢ املؼًٛقات ٚاملبـعات، ٚيٛ مل ٜهٔ ا٭َل نقيو َا ُضٸ ايٛدٛؿ،  ايواكٟ يف َو

ٌٸ ٤ًٞ سؿْٝغ  . «بقات٘ ؾٗٛ عني ايٛدٛؿ، ٖٚٛ ع٢ً ن

ٕٸ ٖقٙ اٯكا٤ اييت قًٝت بًشاظ ٚسـ٠ ايٛدٛؿ ٚاملٛدٛؿ، ٚتل٣ اـايل عني  ل

بعُٔٗا. ٚيف ٖقٙ ايل١ٜ٩ تهٕٛ لى  إُٗا َؿتكلاـًل، ٚتل٣ اـًل عني اـايل، ٚأْٸ

ُٴٕٸ اهلل ٖٛ ايقٟ ٜتذًٓلفات ا٭ًٝا٤ ٖٞ فات اهلل، أٟ  ٕٸ لٛٳك ا٭ًٝا٤. ٚسٝح ٢ ع٢ً 

ِّ علبًٞلٸاغ آكا٤ ابٔ  ٟٸَٛا غرل ايٌلغ ٚايتؿورل ايمل ٜك ٕٵ عاٖل  شلقٙ ايهًُات ؾإ

ٌ ليٝهِ ٓا ْتٛهٻشلقا ايٓٛع َٔ ايعكا٥ـ ايؿاهـ٠ ٚايباط١ً ؾإْٸ باطينٸ نإ يـٜهِ تدلٜلٷ

 بٝاْٗا كدا٤ٶ. ي

ٕٸ ؿاٚ ٜكٍٛ يف بٝإ  علبٞ،ٖٚٛ أسـ أندل ًلٸاغ عكا٥ـ ابٔ  ،ؿ ايكِٝلٟٚل
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ُٸ٢ باحملـثات عوب تٓنټ»نًُات٘:   . «٫ت٘ يف َٓامٍ ا٭نٛإٖٛ املو

ؾإفا ًٗـْاٙ ًٗـْا »: بٞعليف ًلغ ن٬ّ ابٔ  ،ٚقاٍ أّٜٔا يف ٖقا ايهتاب

ٕٸ فٚاتٓا عني فات٘، ٫ َػاٜل٠ بُٝٓٗا ل٫ٓ ٔ ٚاٱط٬م. ٚلفا ًٗـْا ع أٟ بايتعٝټ ْؿٛهٓا; ٭

 . «ٓت ٚظٗلت يف ُٛكتٓاع ًٗـ ْؿو٘، أٟ فات٘ اييت تعٝٻ اؿلٸ

ٕٸ ٖٜٛٸ»ٚقاٍ أّٜٔا:  ١، نُا ٓت ٚظٗلت بايِٛك٠ ايعٝوٜٛٸٖٞ اييت تعٝٻ ١ اؿلٸل

 . «٘ايعامل نًٓ ظٗلت بِٛك٠

ٌٸ ٤ًٞ ع مجاؿّا نإ أٚ سٝٛاّْا ع عًُّا »: علبٞٚقاٍ يف ًلغ نًُات ابٔ  ٕٸ يه ل

ٗا ٖٞ ايعاٖل٠ بِٛك٠ اؿُاك ١; ٭ْٸشلٝٸا ًٜنّ ايقات اٱْٚطكّا ٚلكاؿ٠ ٚغرلٖا مٓم

 . «ٚاؿٝٛإ

شلقٙ ايهًُات ايعاٖل٠ يف  ٓٛا يٓا َا لفا نإ عٓـنِ تدلٜلٷْلدٛ َٓهِ إٔ تبِّ

  .ايعكا٥ـ ايؿاهـ٠ ٚايباط١ً

اهتعلاض لى  َٔ ػ٬ٍ قٛي٘ بعكٝـ٠ ٚسـ٠ ايٛدٛؿ ٚاملٛدٛؿ علبٞٚقـ فٖب ابٔ 

ّٸ اشلاكْٚٞ يف نتاب ؾِْٛ اؿهِ، ٚقاٍ ٕٸ ايوبب ايقٟ ؿؾع ايٓيبٸ :ايؿ  ل

ٕٸ أنجلِٖ قـلى  َعاتب١ أػٝ٘ ٖاكٕٚ ع عٓـَا عاؿلى  ×َٛه٢ لى  َاٍ قَٛ٘ ٚكأ٣ أ

ِٸ قاٍ: يَٓع٘  ٖٛعباؿ٠ ايعذٌ ع  َٳ»بين لهلا٥ٌٝ َٔ عباؿ٠ ايعذٌ، ث ٕٸ ايعاكف  ٜل٣  ٔٵؾإ

ٌٸ ٤ًٞ اؿلٸ ٌٸ ٤ًٞ، بٌ ٜلاٙ عني ن  . «يف ن

 علبٞ،ٖٚٛ َٔ أِْاك ًٚلٸاغ آكا٤ ابٔ  ،ٚقاٍ زلاس١ ايٌٝؽ سؤ ماؿٙ اٯًَٞ

ٕٸ َلاؿ ايٌٝؽ َٔ لثاك٠ ٖقا اي»: علبٞيف تأٜٝـ ن٬ّ ابٔ  ٓٛع َٔ املوا٥ٌ يف نتاب ل

ٚغرلُٖا َٔ مبٴلٙ ٚكها٥ً٘، ٖٛ بٝإ أهلاك  ،١ٝٸؾِْٛ اؿهِ، ٚايؿتٛسات املٓه

 . «ٖٛ َٔ أٌٖ ايولٸ ٔٵاي١ٜ٫ٛ ٚايباطٔ مَل

  .إٔ تٌلسٛا يٓا أهلاك عباؿ٠ ايعذٍٛ ٚا٭ٚثإ لفا نٓتِ تعلؾْٛٗا عًٝه٢ِ ْتُٓٸ

ٚقـ قاٍ ايٌٝؽ قُٛؿ ايٌبوذلٟ بٝتّا َٔ ايٌعل يف عع١ُ عباؿ٠ ا٭ٚثإ، 

ٕٸ دٖٛل ايـٜٔ يف أٜٸ يٛ نٓتٳ»ٚساٌُ َعٓاٙ:  ٗا املوًِ تعلف َع٢ٓ ايٛثٔ ٭ٜكٓت أ

 . «عباؿ٠ ايِِٓ

كام( يف  ٖٚٛ َٔ أًٗل ًلٸاغ نتاب ) ،ٚقاٍ ايٌٝؽ قُـ اي٬ٖٝذٞ
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ٕٸ عباؿ٠ ايٛثٔ ٖٞ عباؿ٠ سٝح ظٗل اهلل »تؿورل ن٬ّ اي٬ٖٝذٞ:  يف ُٛك٠ ايٛثٔ ؾإ

 . «اهلل

ُٸ ،ٚقاٍ قُـ بٗا٤ ايـٜٔ ايبٝطاك ايِٛيف ايٓؿشات )٢ بع يف نتاب٘ املو

 .كاٖب يف نٓٝو١ َٚا اهلل ل٫ٓ ،لشلٓا : َٚا ايهًب ٚاـٓنٜل ل٫ٓ(١كـهٝٸاي

َٸ ؿ٘ ع ايقٟ ِٜ (بٝإ ايوعاؿ٠)يف تؿورل  ،ا امل٬ ايوًطإ قُـ اؾٓابقٟٚأ

ٞٸ٘ أؾٌٔ َا نتب يف ايتؿورل ايزلاس١ ايٌٝؽ سؤ ماؿٙ اٯًَٞ بأْٸ  ؾكـ فٖب ،ع علؾاْ

ـٸ ٚقاس١ّلى  ا نإ أدنا٤ ايعامل مٓل»، لف ٜكٍٛ: علبَٞٔ تعبرل ابٔ  اهتؼـاّ َا ٖٛ أً

ٗٸاك ٟٸ  تناْ ،١عوب أزلا٥٘ ايًطؿٝٸ١ ٚايكٗلٜٸ ،َعاٖل هلل ا٭سـ ايك عباؿ٠ اٱْوإ ٭

ٔٸ َعبٛؿ نإ عباؿ٠ّ  ،ٚيًعٓاُل هلل اػتٝاكّا. ؾاٱْوإ يف عباؿت٘ اػتٝاكّا يًٌٝطإ ٚاؾ

يهٛانب اٚ ،ا٭سذاك ٚا٭ًذاك ٚايٓباتات ٚٚعابـ ،املا٤ ٚاشلٛا٤ ٚا٭كض ٚٚعابـ

 ،نبعض اشلٓٛؿ ايكا٥ًني بعباؿ٠ فنل اٱْوإ ٚؾلد٘ ،يقنل ٚايؿلزامل٥٬ه١ ٚاٚ

 . «َٔ سٝح ٫ ٌٜعلٕٚ ،ِٗ عابـٕٚ هلللأت٘، نًٓٚؾلز اَ

ُٸـٟ َٔ نتاب ؾِْٛ اؿهِ ع بايٓعل علبٞٚقـ فٖب ابٔ  ّٸ احمل  يف ايؿ

ٕٸ امللأ٠ َٔ أنٌُ ػًٓؿٸا٫لى  ايكٍٛ بعكٝـ٠ ٚسـ٠ ايٛدٛؿ على  ٝات ظٗٛك اهلل; عا٤ بأ

ٌٕ ًاٖـٙ يف ْؿو٘ ع َٔ ، ٚلفا ؾإفا ًاٖـ ايلدٌ اؿلٸ يف امللأ٠ نإ ًٗٛؿّا يف َٓؿع

ٌٕ ، ٚلفا ًاٖـٙ يف ْؿو٘ َٔ غرل اهتشٔاك سٝح ظٗٛك امللأ٠ عٓ٘ ع ًاٖـٙ يف ؾاع

ٌٕ ٛٸٕ عٓ٘ نإ ًٗٛؿٙ يف َٓؿع يف  ٙ يًشلٸعٔ اؿلٸ ب٬ ٚاهط١، ؾٌٗٛؿٴ ُٛك٠ َا ته

ٌٷ ٘ ٌٜاٖـ اؿلٸ٭ْٸ ;امللأ٠ أمتٸ ٚأنٌُ ٌٷ َٔ سٝح ٖٛ ؾاع ، َٚٔ ْؿو٘ َٔ سٝح َٓؿع

ٌٷ ُٸ ٖٛ َٓؿع ٔٸ يهُاٍ ًٗٛؿ اؿلٸ ;ايٓوا٤ |ؾًٗقا أسبٸ .١ػا يف  . ؾٌٗٛؿ اؿلٸؾٝٗ

 .ايٓوا٤ أععِ ايٌٗٛؿ ٚأنًُ٘، ٚأععِ اي١ًُٛ ايٓهاغ

يكـ نإ ايٌٝؽ »يف تأٜٝـ ٖقٙ ايعباك٠:  ،ٚقاٍ زلاس١ ايٌٝؽ سؤ ماؿٙ اٯًَٞ

عح ( يف ٗنيٓيأناّْا ًٚلؾّا َٔ اٯػْٛـ )ُـك املت١ أنجل اتٸيف عح ايعٌل ٚاحملبٸ

  .«ا٭هؿاك

ِٸ أٓاف يف ايِؿش١ ايتاي١ٝ عباك٠ّ ٕٸ  علبٞ،يف تأٜٝـ ن٬ّ ابٔ  ث قاٍ ؾٝٗا: ل

ايٌٝؽ يف ٖقا ايه٬ّ نوا٥ل املوا٥ٌ ا٭ػل٣ يف ٖقا ايهتاب ٜٓطًل َٔ ٚسـ٠ 
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 ١ يًٛدٛؿ املٓعٛك يف املعاٖل ٚامللاٜا. ايٌؼِٝٸ

ٕٸ مجٝع ايعباؿات  ايكٍٛ:لى  َٔ ٖٓا ٜقٖب زلاس١ ايٌٝؽ سؤ ماؿٙ اٯًَٞٚ ل

 . تعاى يًشلٸ ٖٞ عباؿ٠ْ

ٕٸ ايعاكف ايهاٌَ ٖٛ ايقٟ علبٞٚقاٍ يف َٛٓع آػل َٔ ًلغ ن٬ّ ابٔ  : ل

ٌٸ َعبٛؿ ع هٛا٤ٷ ـ َٔ لف اؿلٸ ٜٴعبٳ ;أنإ ٌَلٚعّا أّ غرل ٌَلٚع ع َعٗلّا يًشلٸ ٜل٣ ن

ٕٸ ي ُٸّا ب٘ َٔ ػ٬ٍ فيو املعٗل. َٔ ٖٓا أطًكٛا ع٢ً املعبٛؿ اهِ اٱي٘، َع أ ٘ ازلّا ػا

ٕٸ  .قبٌٝ: اؿذل أٚ ايٌذل أٚ اؿٝٛإ أٚ اٱْوإ أٚ ايهٛنب أٚ املًَو أٚ ايؿًَو ٚل

ُٸ٢ بأزلا٤ ٖقٙ ايٌؼْٛ باعتباك تعٝټ  . ٓاتٗااؿكٝك١ املطًك١ تو

ّٷ ٫ تأػقٙ ه١ْٓ»أقٍٛ:  : ست٢ اٯٕ نٓتٴ(ْاَ٘ لشلٞ)ٚقاٍ يف نتاب٘  ْٛ ٫ٚ»، 

ّٷ ٫ تأػقْٞ ه١ْٓ»َٚٓق اٯٕ ؾِاعـّا هأقٍٛ:  ْٛ ٫ٚ» . 

  ؟أهأٍ ا٭هتاف ايؿآٌ ٚاحملذلّ إٔ ٌٜلغ يٓا َا ٖٛ ايباطٔ يف ٖقٙ ايهًُات

٢ َٓطًكّا َٔ ا٫عتكاؿ بٛسـ٠ ايٛدٛؿ: ستٸ ،ٜٚكٍٛ زلاس١ د٬ٍ ايـٜٔ اٯًتٝاْٞ

ٌٸ َعٗل ػًٖشلٝٸايقات )ٜعين ايقات اٱ  ٚناْت توتشلٸ ،علٸ ت ناْت َعبٛؿّا١( يف ن

 . ١ايعبٛؿٜٸ

ٕٸ ٚدٛؿ ، ٚقاٍ زلاس١ ايٌٝؽ ايُِـٟ اٯًَٞ ع٢ً أهاي ايكٍٛ بٛسـ٠ ايٛدٛؿ: ل

ٔٷ اؿلٸ ٘ يف ًُب ٚدٛؿ اؾُاؿات ٚايٓباتات ٚاؿٝٛاْات ٚايبٌل، مبع٢ٓ أْٸ تعاى ناَ

ٕٸ ٢ يف قٛايب كتًؿ١ ٚاسـ ٜتذًٓ ٖٓايو ٚدٛؿٷ لْٸُايٝى ٖٓاى ٚدٛؿإ، ٚ ٛٸع١، ٫ أ َٚتٓ

ٕٸ ٚدٛؿ ايوُا٤ غرل ٚدٛؿ اؿلٸ  . تعاى ايٛدٛؿ يف ا٭كض غرل ايٛدٛؿ يف ايوُا٤، ٚأ

ٝٸ ٕٸ يٲْوإ قابً ٘ ٜـكى ْٸلَلتب١ ايقات، ٚسٝح لى  ١٢ ايٍُٛٛ ستٸٚقاٍ أّٜٔا: ل

ا٫كتكا٤ بٓؿو٘ لى  ٘ ٜعُـا٭هؿٌ، ٚهعٌ ايقات ْؿو٘، ؾإْٸلى  هتشاي١ لْناٍ ايقاتا

 . يٝهٕٛ ٖٛ ايقات

 ايقٟ ٫ وهٞ ظاٖلٙ ل٫ٓ ،ْلدٛ لفا نإ يـٜهِ تأ٬ّٜٚ يباطٔ ٖقا ايه٬ّ

ٌٕ ٔٸًٛا عًٝٓا ببٝاْ٘. إٔ ت٫ ٜكبٌ ايتأٌٜٚ،  عٔ باط  تؿ

َا  ،بًشاظ ايكٍٛ بعكٝـ٠ ٚسـ٠ ايٛدٛؿ ،ٜٚكٍٛ املٛيٟٛ يف ؿٜٛإ سلى ايتدلٜنٟ

ٛٸك، ٚٛدٛؿَُْٟٔٛ٘: يكـ ٓا٤ ايعامل ب تٞ. ؾأْا ايعامل، ٚأْا ايؿآٌ، ٚأْا بِٛك تِ
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ٚأْا َايو ايـْٝا، ٚأْا  ،١ ٚسٛك ايعنيٚأْا اؾشِٝ ٚايٓرلإ، ٚأْا اؾٓٸ ،قآٞ ايكٔا٠

 ٚأْا ايبًوِ.  ،ايعًكِ

 َا َعٓاٙ: يٝى يف ٚدٛؿ اؿلٸ (كام )ٚقاٍ ايٌٝؽ قُٛؿ ايٌبوذلٟ يف 

ٝٸ ٫ٚ  ،ٗا ٤ًٞ ٚاسـؾأْا ٚمٔ ٚأْت ٖٚٛ نًٓ ،ٚيٝى يف ٚدٛؿٙ أْا ٚمٔ ٚأْت ،١ثٓا٥

 ميهٔ ايتُٝٝن بني ايٛاسـ ْٚؿو٘. 

َٳ(ايطٛاهني)ٚقاٍ َِٓٛك اؿ٬ز يف نتاب  هلٻ هٓا  ،أظٗل ْاهٛت٘ ٔٵ: هبشإ 

ِٸ بـا يف ػًك٘ ظاٖلّا ،٫ٖٛت٘ ايجاقب  يف ُٛك٠ اٯنٌ ٚايٌاكب.  ،ث

ٕٸ قُـّا َا َُْٔٛ٘: أْا ع (دٖٛل ايقات)اك يف نتاب ٚقاٍ ايعٓط ٢ً ٜكني َٔ أ

ؾهإ ٖٛ اهلل، ٚنإ اهلل ٖٛ َٔ ؿٕٚ  ،سٝح كأ٣ فٚات مجٝع ا٭ُؿٝا٤ ،ٖٛ اهلل

 ٚمل ٜهٌـ ٦ًّٝا َٔ هلٸٙ أبـّا.  ،كٜب

ٟٸ علبٞقاٍ ابٔ  ّٸ ايعٝوٛ ٕٸ قٛشلِ: »: يف ايؿ ِٳ﴿٭ ٜٳ َٳلٵ ٔٴ  ُٳوٹٝضٴ ابٵ ٛٳ اِي ٖٴ ٘ٳ  ٕٻ ايًٖ  ﴾ٔل

ٓت ٚظٗلت بايِٛك٠ ٖٞ اييت تعٝٻ ١ٜٖٛ اؿلٸٕٸ لَٔ سٝح  ;( ُاؿمٷ17)املا٥ـ٠: 

ٔٸ متاّ ايه٬ّ ٚفُٛع٘ غرل ١، نُا ظٗلت بِٛك٠ ايعامل نًٓايعٝوٜٛٸ ٘. يه

ٕٸ ايعامل نًٓ ،يف ُٛك٠ عٝو٢ ٘ ٜؿٝـ سِل اؿلٸُشٝض; ٭ْٸ غٝبّا  ،ٖ٘ٚٛ باطٌ; ٭

 . «٫ عٝو٢ ؾكط ،ُ٘ٛكتٴ ،ًٚٗاؿ٠

ٟٸ ّٸ اشلٛؿ ٌٔ ﴿٘ تعاى: يف بٝإ َع٢ٓ قٛي نُا قاٍ يف ايؿ ٔٵ سٳبٵ َٹ ٘ٹ  ٝٵ ٔٴ َأِقلٳبٴ ٔلَي ْٳشٵ ٚٳ

ـٹ ٛٳٔكٜ  . «ت٘ عٔ أعٔا٤ ايعبـ ٚقٛاٙؾ٬ أقلب َٔ إٔ تهٕٛ ٖٜٛٸ»(: 16)م:  ﴾اِي

ٕٸ مجٝع ٖقٙ ايعباكات اييت ؾاٙ بٗا ايعلؾا٤  ،ٚعٌلات ايعباكات ا٭ػل٣ ،ل

ِّ تأتٞ يف هٝام ا٫عتكاؿ بٛسـ٠ ايٛدٛؿ. ؾإفا نٓتِ تٌاٖـٕٚ يف ٖقا  لْٸُاؾ١ ٚاملتِ

١ ؾٓلدٛ َٓهِ ًلغ فيو ه٬َٝٸايٓٛع َٔ ايهًُات باطّٓا ٫ ٜتٓاؾ٢ َع ايتعايِٝ اٱ

 ست٢ نلز َٔ سرلتٓا.  ;ايباطٔ يٓا

ٍٸ عًٝ٘ قهُات اٯٜات ٚايلٚاٜات ٕٸ ايقٟ تـ ١ عكًٝٸٚنقيو ايدلاٖني اي ،ل

ٕٸ  ،١ايكطعٝٸ ٕٸ ايٓوب١ بٝٓ٘ ٚبني ا٭ًٝا٤ ٖٞ ْوب١ ايتبأٜٖٛ أ  ل٫ٓ .اهلل غرل كًٛقات٘، ٚل

ِّ ٕٸ ايعلؾا٤ ٚاملتِ ـٻأ  ثٕٛ ع٢ً ايـٚاّ عٔ ٚسـ٠ ايقات. ؾ١ ٜتش

ٕٸ »(: ×١ )ْٛك ايِاؿمفًٓلى  يف كهايتهِ ا٫ْتكاؿ١ٜ اييت بعجتِ بٗا قًتٴِيكـ  ل
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باؿهِ  ( َؿع١ُُْاٚنًُات اٱَاّ ايباقل ٚايِاؿم)ع ×ػطب أَرل امل٪َٓني

ٜأػق ٖقٙ املٔاَني ايعاي١ٝ َٔ َعني ايٛسٞ  لْٸُاَع ؾاكم إٔ اٱَاّ  ،ٚايدلاٖني

ُٻ ،ايِايف  . «ل ٚايتشكٝلًٛا ليٝٗا يف ٤ٛٓ ايتـبټأَا سهُا٤ اٱه٬ّ ؾكـ تٛ

ٔ: ٚبعض ايؿ٬هؿ١ اٯػلٜ ،«ؾِْٛ اؿهِ»نُا قاٍ ايؿاكابٞ يف نتاب 

ؾٌٗ ٖقٙ ٖٞ  .ُٝاغ١ ٖقٙ ايهًُات بػ١ٝ تدلٜل عكا٥ـِٖلى  يكـ عُـ ايؿ٬هؿ١

 سكٝك١ ا٭َل؟ 

ٕٸ َٓني١ ايؿ٬هؿ١ أكؾع َٔ َٓني١ ا٭ْبٝا٤  لفا نإ نقيو ٚدب ايكٍٛ بأ

ٕٸ ا٭ْبٝا٤ وٝطٕٛ بايٛسٞ َٔ ػ٬ٍ املعاكف اٱ ;ٚا٭١ُ٥ ٕٸ شلٝٸٚفيو ٭ ١، يف سني أ

ُٻ   .َٔ ػ٬ٍ عكً٘ ٚدٗٛؿٙ ايٌؼ١ِٝ فيولى  ٌايؿًٝوٛف ٜتٛ

ايقٟ ٜكٍٛ عٓ٘ زلاس١  ،ٗنيٓيأٚيف َا ًٜٞ ْوتعلض داْبّا َٔ نًُات ُـك املت

ايّٝٛ »ايٌٝؽ دٛاؿٟ اٯًَٞ: ولٸ ي٬ًُ ُـكا بعـ لبـاع٘ يًشه١ُ املتعاي١ٝ إٔ ٜكٍٛ: 

  .«أنًُت يهِ عكًهِ ٚأمتُت عًٝهِ ْعُيت

ُلاطٺ لى  ل ايعلًٞبايدلٖإ ايِّٓنقيو ٖـاْٞ كبٸٞ »ؾكـ قاٍ يف ا٭هؿاك: 

ٚيٝى يف ؿاك ايٛدٛؿ  .َوتكِٝ، َٔ نٕٛ املٛدٛؿ ٚايٛدٛؿ َٓشِلّا يف سكٝك١ ٚاسـ٠

ٌټ ٖٛ َٔ ظٗٛك  لْٸُا٘ غرل ايٛادب املعبٛؿ َا ٜٴذلا٣٤ يف عامل املٛدٛؿ أْٸ غرلٙ ؿٜٸاك، ٚن

ٌټ .اييت ٖٞ يف اؿكٝك١ عني فات٘ ،ٝات ُؿات٘فات٘، ٚػًٓ كن٘ ؾٗٛ ٚدٛؿ َا تـ ؾه

 . «اؿلٸ يف أعٝإ املُهٓات

ٕٸ ٚادب ايٛدٛؿ بوٝط اؿكٝك١ غا١ٜ ايبواط١ا»ٚقاٍ يف َٛٓع آػل:   .عًِ أ

ٌټ ٌٸ ا٭ًٝا٤ ٚن ٌٸ ا٭ًٝا٤، ٫ ىلز  .بوٝط اؿكٝك١ نقيو ؾٗٛ ن ؾٛادب ايٛدٛؿ ن

 . «َٔ ا٭ًٝا٤ عٓ٘ ٤ًٞٷ

ٕٸ ٚادب ايٛدٛؿ متاّ »ٚقاٍ يف َٛٓع آػل:  ٌٸ املٛدٛؿاتل  . «ا٭ًٝا٤ ٚن

ٕٸ دٖٛل ن٬ّ ُـك املت ٕٸ فات ا٭ًٝا٤ بٓؿوٗا فات اهللٗنيٓيأل ٫ٚ ؽلز  ، ٖٛ أ

ٕٸ ٖقا ايه٬ّ .عٓٗا  َػاٜلٷ ،ايقٟ ٖٛ تهلاك يه٬ّ ايكا٥ًني بٛسـ٠ ايٛدٛؿ ،بٝـ أ

ٕٸ اهلل  ;متاّ املػاٜل٠ ،ٚتعايِٝ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥ املعَِٛني ،ٚكايـ يًكلإٓ ايهلِٜ ؾإ

ٞٵ٤ٷ﴿هبشاْ٘ ٚتعاى ٜكٍٛ:  ًٳ ٘ٹ  ُٹجٵًٹ ٝٵىٳ َن  (. 12)ايٌٛك٣:  ﴾َي
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ُٸ ٕٸ ايلٚاٜات املتٛاتل٠ عٔ أ٥ ٗا غرل فات تعلٸف فات اٱي٘ ع٢ً أْٸ ^١ أٌٖ ايبٝتٚل

ٕٳ َٔ اـًل، ؾ٬ ٤ًٞ »: ×قٍٛ اٱَاّ عًَٞج٬ّ َٔ فيو ٚا٭ًٝا٤،  ايقٟ با

 . «نُجً٘

 . «٘ ؾٝ٘، ٫ٚ ٖٛ يف ػًك٫٘ ػًُك»٘ قاٍ: أْٸ ×ٚكٟٚ عٔ اٱَاّ ايِاؿم

ٕٸ اهلل تباكى ٚتعاى ٫ ٌٜب٘ ٘ اهلل غًك٘ ؾٗٛ ٌَلْىًبٻ ٔٵَٳ»ٚقاٍ أّٜٔا:  ، ل

 . «٦ًّٝا، ٫ٚ ٌٜبٗ٘ ٤ًٞٷ

ٛٷ»٘ قاٍ: أْٸ ×ٚكٟٚ عٔ اٱَاّ ايباقل ٕٸ اهلل تباكى ٚتعاى ػً ٚػًك٘ َٔ ػًك٘،  ل

ٛٷ  . «َٓ٘ ػً

ٌٸ َا يف اـًل ٫ ٜٛدـ يف ػايك٘، »٘ قاٍ: أْٸ ×ايلٓا ٚكٟٚ عٔ اٱَاّ ؾه

ٌٸ َا ميهٔ ؾٝ٘ ميتٓع يف ُاْع٘  . «ٚن

ٔٷ َٔ ػًك٘»أْ٘ قاٍ:  ×ٚكٟٚ عٔ اٱَاّ ايِاؿم  . «ٖٛ با٥

 . ٗنيٓيأٚعٌلات ايلٚاٜات ا٭ػل٣ اييت تٴبطٌ أقٛاٍ ايكا٥ًني بؿًوؿ١ ُـك املت

َٚا ؾٝٗا َٔ  ،ٚمَٗلٜل مبا ِٖ ؾٝ٘ َٔ ْإك فٕٚؾِٗ ٜتًقٻ»: ٗنيٓيأٜكٍٛ ُـك املت

ف أٌٖ اؾ١ٓ بايع٬ٍ ٚايٓٛك ٚيجِ اؿوإ َٔ ات ٚايعكاكب، نُا ٜتًقٻيـؽ اؿٝٸ

 . «اؿٛك

ٌٖ ٖقا ٖٛ َا ٜكٛي٘ ايكلإٓ ايهلِٜ؟ لفا نإ ٖقا ٖٛ ايٛاقع ؾٝذب عًٝٓا 

  .ٚيف اٯػل٠ ،يًُذلَني ٚاملقْبني ايقٜٔ ٜوعـٕٚ يف ٖقٙ ايـْٝا ٢ايكٍٛ: طٛب

ٖقٙ ا٭ػطا٤ ايؿاس١ٌ ٚايٌطشات اييت اكتهبٗا ايؿ٬هؿ١ ٫ لى  با٫يتؿات

ُٸ ٕٸ َا قاي٘ ايؿ٬هؿ١ ٖٛ ْؿى َا قاي٘ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥ ِٗ ١ ا٭طٗاك، ٚيهٓٻميهٔ ايكٍٛ بأ

ُٻ  ًٛا ليٝ٘ بعكٛشلِ ٚدٗٛؿِٖ. تٛ

 . «٬هؿ١ٱبطاٍ َا عًٝ٘ ايؿ ل٫ٓ مل ٜبعح ايٓيبٸ»ٜكٍٛ ُاسب اؾٛاٖل: 

ف١ً لى  بٗا يف كهايتو ا٫ْتكاؿ١ٜ اييت بعجتٳ تٳقًزلاس١ ا٭هتاف ايؿآٌ يكـ 

اييت توتأثل ايّٝٛ باٖتُاّ  ،١ه٬َٝٸ٫ ٜٓبػٞ َٛاد١ٗ اؿه١ُ اٱ»: (×ْٛك ايِاؿم)

 . «نباك عًُا٤ ايػلب يف ايعِل ايلأٖ، بٗقا ايٌهٌ َٔ املٛاد١ٗ

ٚايو٪اٍ ايقٟ ٜطلغ ْؿو٘ ٖٓا: ٌٖ امل٬ى يف ُشٸ١ عكا٥ـ ايؿ٬هؿ١ ٖٛ 
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ٕٸ أهى ايؿ٬هؿ١ اٱتٌذٝعِٗ ٚاٱ ني َأػٛف٠ ه٬َٝٸطلا٤ عًِٝٗ َٔ قبٌ عًُا٤ ايػلب؟ ل

ٚابٔ  ،ايؿاكبٞ :اييت أٓؿ٢ عًٝٗا عًُا٤ املوًُني ع َٔ أَجاٍ ،١َٔ ايعكا٥ـ ا٭كهطٝٸ

ٝٸ١ َٚوش١ له٬َٝٸ هٝٓا ع ُبػ١ّ ٞٸ .١ؿٜٓ ٕٸ ٖقٙ ا٭ؾهاك اييت اْبجكت َٔ ايعامل اٱغلٜك  ٚل

ـٸ تعبرل ايدلٚؾوٛك ؾ٬طٛكٟ ع قـ ْٴ ـٺ بعٝـ. ٚعًٝ٘ ايكـِٜ ع ع٢ً س وؼت ٚاسذلقت َٓق أَ

ٕٸ عًُا٤ ايػلب املعاُلٜٔ ٜقٚبٕٛ ٖٝاَّا بٗقٙ ايؿًوؿ١.   ؾًٝى ا٭َل بأ

ٕٸ زلاستو عُـ ٚايبشح يف نتب  كٝلشكني عٓـٙ مٛ ايتتٛدٝ٘ احملٚكلى  تٳيٛ أ

  .ع٢ً أَٛك َق١ًٖ نباك ؾ٬هؿ١ ايػلب يف ايعِل ايلأٖ يٛقؿتٳ

ٕٸ ؾ٬ ٞٸل ١ ؿًوؿٝٸٚػلب١ كتًـ ا٭طٛاك اي ،ث٬ث١ آ٫ف ه١ٓ هؿ١ ايػلب بعـ َٔ

ٟٸلى  ١، أػق بعض نباكِٖ ايّٝٛ بايعٛؿ٠اؿٸٜٸ١ ٚاملشلٝٸاٱ ٕٸ بعض املعاكف  .عكً٘ ايؿطل ٚل

بهًُات ايطايب يف امللس١ً ا٫بتـا١ٝ٥ َٔ َـكه١  ًب١ْٗٝاييت ٜطلسْٛٗا يف ايتٛسٝـ 

ـٸ ٟايق ،«كٚؿٚيـ أٚتٛ»َٔ باب املجاٍ ميهٔ يٞ تو١ُٝ ٚ. ×اٱَاّ ايِاؿم ْٚ٘ ٜع

ِٸ َٚٔ ط٥٬ع اـدلا٤ يف فاٍ عًِ  ،١ـٜٓٝٸني يف ايعٛاٖل ايسايّٝا َٔ أندل املؼت

ٕٸ نتاب ، ؾـٜينٸايٓؿى اي ٞٸَؿّٗٛ ا٭َل اي)إ  ،«كٚؿٚيـ أٚتٛ»ؿ٘ ايقٟ أٓي (،كـه

ِٸ ٚنقيو ا٭هاتق٠  ،ػٕٛ يٮؿٜإ ٚايؿ٬هؿ١ٕٛ يف عًِ ا٭ؿٜإ ٚامل٪كِّٜعتدلٙ املؼت

َٔ بني أنجل ايهتب اعتباكّا  ،١ املكاك١ْـٜٓٝٸٕٛ يف ؾلع ا٭ؿٜإ ٚايعًّٛ ايٚاؾاَعٝٸ

 . ًٚٗل٠

ل بـا٥ل٠ َعلؾ١ َا ٜتعًٖ ٘ يفأْٸ «كٚؿٚيـ أٚتٛ»ْـكى َٔ ػ٬ٍ ايتشكٝل يف أعُاٍ 

ٕٸ ٖٓاى بعض ايٓكاط ايػا١َٔ ٚاملب١ُٗ اهلل ٜكذلب َٔ تعايِٝ ايهتاب ٚايوٓٸ ١، بٝـ أ

١ ٭ٌٖ عتكاؿٜٸ١ٓ يف املٓع١َٛ ا٫ٚايهجرل َٔ ا٭َٛك اجملٗٛي١ يف آكا٥٘، يف سني أْٗا َبٝٻ

 بٛٓٛغ.  ^ايبٝت

ٞٸَؿّٗٛ ا٭َل اي)يف نتاب٘  «أٚتٛ»ٜكٍٛ  ١ شلٝٸيقات اٱل باَا ٜتعًٖ يف (،كـه

ٕٸ اهلل ٜؿٛم ايعكٌ ٚايُٛـ، ؾٗٛ َٛدٛؿٷ»َٚعلؾتٗا:  ٕٸ نٌ للف  ;غرل قابٌ يًتعلٜـ ل

ِٸ عدل ايتُجٌٝ ٚايكٝاي بعـ َٓش٘ ُبػ١  ؾٝهٕٛ يقيو  ،١بٌلٜٸتعلٜـ هلل هب إٔ ٜت

ف ع٢ً اهلل َٔ ػ٬ٍ ك١. َٔ ٖٓا ٫ ميهٔ ايتعلټ١ ائِّْواْٝٸممتندّا باؿـٚؿ اٱ

ٕٸ ٟٸايعكٌ اي ايعكٌ، ٚل ١. ٚبايتايٞ شلٝٸأعذن َٔ إٔ ٜوتطٝع إٔ ٜـكى سكٝك١ ايقات اٱ بٌل
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إٔ ْبشح عٔ ايـٜٔ يف ٤ٛٓ ايعكٌ احملـٚؿ. ٚع٢ً  ،بٌ ٫ ٜٓبػٞ ،ؾإْ٘ يٝى باٱَهإ

ٝٸايلغِ َٔ اًتُاٍ ايـٜٔ ع٢ً ا٭َٛك اي  . «٫ ميهٔ يًعكٌ إٔ ٜـكى نٓٗ٘ ؾإْٸ١٘ عكً

ٕٸ اهلل»ٚقاٍ يف َٕٛٓع آػل:  ٫ َٔ املهإ ٚاينَإ، ٫ٚ َٔ املكـاك  ، أبعـل

ٝٸٚايعـؿ ؾشوب، بٌ ٖٛ أبعـ َٔ مجٝع املؿاِٖٝ ٚاملك٫ٛت اي ١. ٚيٝى ي٘ ه٣ٛ فيو عكً

ٟٸ ٟٸ َؿّٗٛ أٚ َكٛي١ ،بايـٜٔ ا٫كتباط اؾقك  . «ٚايتواَٞ ايقٟ ٫ ٜكبٌ أ

ؾإْٓا هٓذـ فات ٖقٙ املوا٥ٌ  ^ٚلْٓا لفا أيكٝٓا ْعل٠ ع٢ً عًّٛ أٌٖ ايبٝت

ٕٛ أُضٸ َقنٛك٠ّ  : ايتاي١ٝايُٓافز لى  َٔ باب املجاٍ ٌْرلٚ .١ٚأنجل ؿٓق ع٢ً م

ٕٸ َعلؾ١ اهلل ٖب١  ^١ ٭ٌٖ بٝت ايع١ُِ ا٭طٗاكع يف اينا١ٜٚ ايتٛسٝـٜٸ1 لـ أ

 ٖٚٞ س١ًِٝ ؾعٌ اهلل ُٚٓع٘.  ،١لشلٝٸ

ٕٵ ^يف ك١ٜ٩ أٌٖ ايبٝت  ١ٜايطلٜل امل٪ؿٸلى  نإ ايعكٌ ؿي٬ّٝ ٜٗـٟ اٱْوإ ٚل

ٔٵلى  َعلؾ١ اهلل، ٚٚه١ًٝلى  ٕٸلى  هب ا٫يتؿات عباؿت٘، ٚيه َعلؾ١ اهلل تعاى ٫  أ

٫ٚ َٔ طلٜل ايعلؾإ ٚايوًٛى، بٌ ع٢ً اهلل ْؿو٘  ،ميهٔ إٔ تأتٞ َٔ طلٜل ايعكٌ

 إٔ ٜكقف يف قًب اٱْوإ َعلؾت٘. 

أّ  ،ٖٚٛ ايقٟ ابتـأ ايػاٜات ٚايٓٗاٜات...»٘ قاٍ: أْٸ ×كٟٚ عٔ اٱَاّ عًٞ

 . «؟!...لؿكان٘لى  نٝـ تـكن٘ ايعكٍٛ ٚمل هعٌ شلا هب٬ّٝ

ٜتعاطٕٛ بٗا  ٌٖ يف ايٓاي اهتطاع١ْ»: ×يًعبـ ايِاحل ٚعٔ ُؿٛإ قاٍ: قًتٴ

ٛټ لْٸُا ،يًُعلؾ١؟ قاٍ: ٫  . «ٍ َٔ اهللٖٛ تط

ٚؿعٛتين  ،ؿيًتين عًٝو بو علؾتو، ٚأْتٳ»: ×ٚقاٍ اٱَاّ مٜٔ ايعابـٜٔ

 . «مل أؿٔك َا أْتٳ ليٝو، ٚي٫ٛ أْتٳ

ٕٸ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاى ٫ ٜـكى باؿٛايٸ2 ٝٸ ،١عاٖلٜٸاي ع ل  ١. ٫ٚ باؿٛاي ايباطٓ

ُٸ َعلؾ١  س١ٍٛ املعَِٛني َٔ ػ٬ٍ ؿكاهتٓا جملُٛع ايلٚاٜات املأثٛك٠ عٔ ا٭٥

ٕٸ اٱْوإ َُٗا بايؼ يف تٛظٝـ قـكات٘ ٚلَهاْات٘ ؾٗٛ عادنٷ عٔ لؿكاى  اهلل ْـكى أ

ّٷ َعلؾ١ اهلل َٔ طلٜل ٖقٙ ا٭ؿٚات ؾْٸأنٓ٘ اهلل، ٚ ٖٸُ٘  إْٸُا٘ لفا كاّ ًؼ هٛف ٜتٛ

 .ٚئ ٜـكى سكٝكت٘

 : ^بعض أساؿٜح املعَِٛنيلى  َا ًٜٞ ًْؿت اْتباٙ ايكاك٨ ايهلِٜ ٚيف
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ٌٸ َا »أع  ٛٸكن  . «ؾٗٛ غ٬ؾ٘ تِ

 . «ٚأٖٚاّ ايكًٛب ٫ تـكن٘»ب ع 

 . «٫ توتًُ٘ املٌاعل»ز ع 

 . «مل ٜٴشٝطٛا ب٘ عًُّا» ؿ ع

ّٸ  ؾايؿ٬هؿ١ ٜوعٕٛ .مل ٜٴًتؿت ليٝ٘ يف ايؿًوؿ١ ٚايعلؾإ ٚيهٔ ٖقا ا٭َل اشلا

َعلؾ١ اهلل َٔ طلٜل تًو املؿاِٖٝ اييت ٖٞ َٔ ُٓع أفٖاِْٗ ٚعكٛشلِ، ُٚبٸٗا يف لى 

 ١. يؿعٝٸقٛايب 

ُټ َعلؾ١ اهلل َٔ ػ٬ٍ لى  ٌٚايو٪اٍ ايقٟ ٜطلغ ْؿو٘ ٖٓا: نٝـ ميهٔ ايتٛ

ٛٸ٠ ايِٖٛ املٛدٛؿ٠ يف فٖٔ اٱْوإ؟ ٌٖٚ ميهٔ يٓا إٔ  املؿاِٖٝ اييت ٖٞ َٔ ُٓع ق

ٛٻَعلؾ١ لى  لـ طلٜكّا ٕ يف فٖٔ اٱْوإ بعـ اهلل َٔ ػ٬ٍ املؿاِٖٝ اييت تته

 ١ ايكا١ُ٥ بني ا٭ًٝا٤؟ طبٝعٝٸ١ ٚا٭هباب ايٝٸلؿكان٘ يع٬ق١ ايعًٓ

ٕٸ ايتِـٜل ٫ ميهٔ ل٫ٓ ٛټَٔ ػ٬ٍ اي ٜكٍٛ ايؿ٬هؿ١: ل ٛټ، ٚعًٝ٘ هب كتِ  كتِ

ٚٸ ٛټؾٌٗ ميهٔ  .ايتِـٜل ب٘لى  ٫ّ، يٝٴِاك بعـ فيواهلل أ   سكٝك١؟ اهلل كتِ

ٕٸ اٱْوإ ٜجبت اهلل َٔ طلٜل عكً٘، ًٜٚتؿت ٕٸ ٖٓاى َٓعُلى  ل هب عًٝ٘  ّاأ

ٕٸ اهلل لفا كأ٣  .عباؿت٘ ٖٚقا غرل املعلؾ١ اييت تأتٞ اٱْوإ بُٛؿٗا ٖب١ َٔ اهلل. ل

ٕٸ ٖقا ىتًـ  ٬ُسّا ؾإْ٘ هٝٴًِٗ اٱْوإ أزل٢ املعاكف َٔ ػ٬ٍ ققؾٗا يف قًب٘، ل٫ٓ أ

 .١ َٔ ػ٬ٍ عكً٘شلٝٸاملعاكف اٱلى  ًٍُٛٛي ْوإ يف ايوعٞعٔ لكاؿ٠ اٱ

ٕٸ عـّ ايتؿات ايؿ٬هؿ١ ٚايعلؾا٤ َٸلى  ل ١ ٖٛ ايقٟ أٚقعِٗ يف ٖقٙ اؿكٝك١ اشلا

 أٚؿ١ٜ تٌبٝ٘ اهلل مبؼًٛقات٘. 

ٕٸ ايؿ٬هؿ١ ٜتشـثٕٛ عٔ ايوٓؼٝٸ ـٸخ ايعلؾا٤ عٔ ١ بني ايعًٓل ١ ٚاملعًٍٛ، ٜٚتش

ٝٸ١ ا٭ًٝا٤ يًقات اٱ  . ^يف تعايِٝ أٌٖ ايبٝت ٚن٬ُٖا َلؾٛضٷ .١شلٝٸعٝٓ

ٕٸ ايقٜٔ فٖبٛالى  با٫يتؿات ـٸّ َٔ ايبشٛخ ْكٍٛ: ل ٕٸ لى  َا تك ا٫عتكاؿ بأ

ُٸُٕٛ ْؿى ايه٬ّ ايقٟ ٜتهًٖايؿ٬هؿ١ ٜتهًٖ ٜلؾع  لْٸُا١ ا٭طٗاك ِ ب٘ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

ُٸٍ مبلاتب ا٭ْبٝ، ٜٚتٓنٻَٔ ًإٔ ايؿ٬هؿ١ َٔ غرل ٚد٘ سلٸ ١ ا٭طٗاك ظًُّا ا٤ ٚا٭٥

 ٚعـٚاّْا. 
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ٟٸلى  اٯٕ سٝح ٜعٍٝ اٱْوإ عِل ايعٛؿ٠ ٚا٫قذلاب َٔ ايتعايِٝ  ،ايعكٌ ايؿطل

باع ا٭ؾهاك ، ٌٖ ٜوٛؽ يٓا اتٸ^١ اـاي١ِ ٭ٌٖ ايبٝت ا٭طٗاكشلٝٸٚايعكا٥ـ اٱ

ٚإٔ ْأػق بايعكا٥ـ  ،أّ عًٝٓا إٔ ْؿتؼل بـٜٓٓا ،ايوك١ُٝ اييت ُـع بٗا ؾ٬هؿ١ اٱغلٜل

ُٸايتٛسٝـٜٸ  ؟ ^١ املعَِٛني١ اـاي١ِ َٔ َعني ا٭٥

يٛ »: (×ْٛك ايِاؿم)١ يف كهايتو ايٓاقـ٠ جملًٓ تٳقًيكـ  ،أٜٗا ا٭هتاف ايهلِٜ

ٖٸاؿٝا٠ اٯٕ ؾإِْٗ هٝٛٚظلى  بٴعح أهاتقتٓا ايكـا٢َ ني ابٝٸؿٕٛ أق٬َِٗ يف ايلؿٸ ع٢ً ايٛ

 . « ٚاملًشـٜٔنيٚايبٗا٥ٝٸ

ٕٸ َا ٘ يًُشٚكٚايو٪اٍ ايقٟ ٜطلغ ْؿو٘ ٖٓا: يٛ ثبت ع نُا ثبت يف قًٓ كني ع أ

١ ىتًـ متاّ ا٫ػت٬ف عٔ تعايِٝ ا٭ْبٝا٤ عكا٥ـٜٸقاي٘ ايؿ٬هؿ١ ٚايعلؾا٤ يف عٛثِٗ اي

ُٸ ٗا عكا٥ـ ايؿ٬هؿ١ ٕٸ داْبّا نبرلّا َٔ عكا٥ـْا ٖٞ فاتٴأ١ ا٭طٗاك، ٚايععاّ ٚا٭٥

ٌٸعًُٝٸفيو تهًٝؿّا عًٝٓا أّ ٫؟ ٌٖٚ َٛاد١ٗ ا٫ملاؾات ٚايعلؾا٤، أ٫ ٜؿلض   ّا أق

ُٸ  ١ ا٭ػل٣؟ ؿهلٜٸ١ ٚا٫ملاؾات اي١ٝ َٔ َٛاد١ٗ ا٭ؾهاك ائآيأٖ

ٕٸ ٖٞ تهلاك شلقٙ  لْٸُاايهجرل َٔ نًُات ا٭عـا٤ ٚاملٓشلؾني  نُا أ

ٕٸ ايـنتٛك عبـ ايهلِٜ هلَٚ ٖٛ َٔ :َٔ باب املجاٍٚايهًُات.   ميهٔ ايكٍٛ بأ

 بني املٓشلؾني ايقٜٔ ٜجرلٕٚ ايٌبٗات، ؾٗٛ ٜكٍٛ: مبكـاك َا ٜهٕٛ اٱه٬ّ ع٢ً اؿلٸ

 .تهٕٛ ايٛث١ٝٓ ع٢ً اؿلٸ أّٜٔا

٘ٷ بٗقا ايه٬ّ َا عًٝ٘ ايِٛؾ١ٝ أّٜٔا. ٜكٍٛ ايٌٝؽ قُٛؿ ايٌبوذلٟ َا  ًٚبٝ

ٕٸ دٖٛل ايـٜٔ يف عباؿ٠  يٛ نٓتٳ»َعٓاٙ:  أٜٗا املوًِ تعلف َع٢ٓ ايٛثٔ ٭ٜكٓت أ

 . «ايِِٓ

ٕٸ عباؿ٠  ٚقاٍ ايٌٝؽ قُـ اي٬ٖٝذٞ: يكـ ظٗل اهلل يف ُٛك٠ ايٛثٔ، ٚعًٝ٘ ؾإ

 ايٛثٔ ٖٞ عباؿ٠ اهلل. 

 .. .ٚ ،ايكٍٛ باعتباك عباؿ٠ بين لهلا٥ٌٝ ايعذٌ ٖٞ عباؿ٠ هلللى  علبٞٚفٖب ابٔ 

ِٴلٴط سلٸٚطبكّا ٫عتكاؿ ايـ ٕٸ مجٝع اي ٕٸ مجٝع املقاٖب نتٛك هلَٚ ؾإ ، ٚل

ٕٛ  ع٢ً ايِلاط املوتكِٝ.  َٔ ا٭ما٤ َا١ْٝٓ ٚايؿلم اييت تـعٛ اهلل ٚتعبـٙ بٓش

ٞٸايقٟ ٜعتدل أبّا يًعلؾإ اٱ علبٞ،ٖٚقا متاَّا ٖٛ َا ٜكٛي٘ ابٔ  ، ٚفيو ه٬َ
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 . «ـت مجٝع َا اعتكـٚٙعتكاعكـ اـ٥٬ل يف اٱي٘ عكا٥ـّا، ٚأْا »سٝح ٜكٍٛ َج٬ّ: 

ٌٸ ُٛك٠ ٕٕ ؾُلع٢ٶ ،ٚقاٍ يف َٛٓع آػل: يكـ ُاك قًيب قاب٬ّ ن  ٚؿٜلٷ ،يػن٫

ٕٕ ٕٕ ٚبٝتٷ، يلٖبا ـٺ ، ٚنعب١ُ٭ٚثا ـٴ ،تٛكا٠ٺ ٚأيٛاغٴ ،طا٥  .قلإٓ َِٚش

ٕٸ َٔ ايٛدٛٙ ايِٛؾٝٸ ٟٸاشل ١ ايٌٗرل٠ يف ايكلٕ ايلأٖ ايِٛيفٸٚل املًشـ  ٓـ

بعٕٛ تعايُٝ٘ يف ًت٢ أكدا٤ ايعامل. ٚبوبب ٖٚٓاى امل٬ٜني َٔ ايبٌل ايقٜٔ ٜتٻ .«أًٚٛ»

ل ١ ؾكـ تأثٻؿاكهٝٸٚا٫ْتٌاك ايٛاهع يهتب٘ بايًػ١ ااي جكايفٸٚائعـ اي جكايفٸايػنٚ اي

كٓا يف أعُاي٘ ٓا يٛ ؿٖقَٔ ًبابٓا. ٚلْٸ ١ ايباط١ً ع يٮهـ ايٌـٜـ ع عـؿٷبأؾهاكٙ ايِٛؾٝٸ

 ني َٔ املوًُني. يٛدـْاٖا ًـٜـ٠ ايٌب٘ بهًُات ايِٛؾٝٸٚأؾهاكٙ 

ٕٸ َٔ أبلم أؾهاك  اييت ٌْاٖـٖا يف نتب َا  ،ايكٍٛ بٛسـ٠ ايٛدٛؿ «أًٚٛ»ل

اؾُٝع لي٘، »: ايتاي١ٝض عًِٝٗ بعلؾا٤ املوًُني بهجل٠، ٚفيو َٔ قبٌٝ ايعباكات ًَٜٴَِط

ـٺ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ػ٬ف فيو ٕٸ اهلل ٖٛ ٚسـٙ امل ;ٚيٝى ٭س ٕٸ اهلل ٖٛ ٭ ٛدٛؿ، ؾإ

 . «١ايٛدٛؿ، ٚايه١ْٛٓٝ تعين ا٭يٖٛٝٸ

ِّلى  «أًٚٛ»يكـ فٖب  ٕٸ ايعٌل مي ايٛسـ٠، لى  ١ يًٍُٛٛكٓٝٸـ ا٭ايكٍٛ بأ

ٕٸ ايعٌل عباك٠ْ»ٚيقيو ؾإْ٘ ٜكٍٛ:  ٌٸا٫تٸلى  ماػل باطينٸ عٔ ًٕٛم ل . ٖٚٛ شاؿ َع ايه

ٝٸ كغب١ْ ٕٸ ٌَٓأ ايعٌل ٖٛ ا٫ْؿِاٍ .١عاك١َ َٔ أدٌ ايؿٓا٤ يف ايٛسـاْ ؾكـ اْؿًِٓا  ،ٚل

ٕٸ ٖقا ا٫ْؿِاٍ ٜ٪ؿٸٟ، عٔ ٦ٌَٓٓا لى  ايعٛؿ٠لى  ظٗٛك ايلغب١ ٚايٌٛم ؾٝٓالى  ٚل

ٌٸ  . «شاؿ ب٘ٚا٫تٸ ايه

ٕٸ ايه١ًُ ايل٥ٝو١ ٚاؾٖٛل١ٜ اييت تذلؿٻ ١ ٖٞ علؾاْٝٸاي «أًٚٛ»ؿ يف عباكات ل

 .«أًٚٛ»ٌ أهاهّا ٚقاعـ٠ يعلؾإ ؾايعٌل ٌٜٚه .ن١ًُ ايعٌل

 ;لْٓا يف ايعٌل ؾكط ماؾغ ع٢ً ه٬َتٓا ٚنُايٓا»َٔ باب املجاٍ لـٙ ٜكٍٛ: ٚ

ٕٸ ايعٌل ٚسـٙ ايقٟ ٜنٌٜ ايكٝٛؿ ٚايعكبات ٚايعٓاٜٚٔ  ،٫ٚ ٜعٌُ ع٢ً تِٓٝـ ايبٌل ،٭

ـٺ َٓا نُا ٖٛ ٌٸ ٚاس  . «ٜٚكبٌ ن

ٕٸ ايعٌل ٚيٝـ لى  «أًٚٛ»ٜقٖب  ١، ٚيقيو ؾإْ٘ ايطاق١ ٚاي٠ٌٛٗ اؾٓوٝٸايكٍٛ بأ

ٞٸ»ٜكٍٛ:  ٕٸ ايعٌل ٜعٗل َٔ ػ٬ٍ ا٫لقاب اؾٓو ِٸ ، ثِ ٜٓبجل ايتٗذټل ـ َٔ ايعٌل، ث

 . «ـىٜأتٞ اهلل ليٝو َوتذٝبّا يتٗذټ
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ٜٳ ٢ يف ايعلؾإ ستٸ ،ٚاعتباكٙ قٛكّا يف َعلؾ١ اهلل ،ؿ فنل ايعٌلٔلنُا 

ٛٸف عوب املِطًض اٱ ٞٸٚايتِ : أؿٜٔ بـٜٔ علبَٞٔ باب املجاٍ ٜكٍٛ ابٔ ٚ .أّٜٔا ه٬َ

 .لمياْٞٚ ؿٜين ٗت كنا٥ب٘، ؾاؿبٸتٛدٻ ٢اؿبٸ أْٸ

ٕٸ  ـٸ أعـا٤ ايعكٌ ٚاملٓطل «أًٚٛ»ل ٕٸ بإَهإ املٓطل َٔ ٚد١ٗ  ;ٜعتدل َٔ أي ؾإ

ْعلٙ إٔ ىـع اٱْوإ ع٢ً ايـٚاّ; ٭ْ٘ ٜكِٝ ْٛعّا َٔ ايتٓاهل ٚا٫ْوذاّ. ٜٚكٍٛ 

ٕٸ ايقٖٔ امل»أّٜٔا:  ٞٸل  . «ٖٛ فٖٔ َؿعِ بايػجٝإ ٓطك

ـٸ عٔ اـٛض يف ا٫هتـ٫ٍ ٚايتؿهرلمجٝع كاَط «أًٚٛ»ِٜٓض   ;بٝ٘ بايه

ٕٸ مجٝع ا٭ؾهاك َٔ ٚد١ٗ ْعلٙ َٛب٠٤ٛ  . ٚفيو ٭

ٚعًٝ٘ ٫ ميهٔ  .َٔ ا٭هلاك ّاٜٴعتدل ايٛدٛؿ هلٸ «أًٚٛ»َٚٔ ٚد١ٗ ْعل 

انتٌاف ا٭هلاك لى  ايطلٜل لْٸُاانتٌاف نٓ٘ ايٛدٛؿ َٔ طلٜل ايعكٌ ٚاملٓطل، ٚ

 . لميلٸ عدل ايعٌل، ٫ٚ ع٬ق١ يًعٌل بايؿهل ٚايتـبټ

َٔ باب املجاٍ ٜكٍٛ املٛيٟٛ َا ٚ .١ بهجل٠ٖٚقا املع٢ٓ ٌْاٖـٙ يف تلاخ ايِٛؾٝٸ

ٌٸ ايعٌل ٕٸ . ٚمل ٜعـ يًٌُع بلٜل ،طًع ايِبض ،ٚأٓش٢ ايعكٌ ًلٜـّا ،َُْٔٛ٘: س ل

ٌٸ ايوًطإ بطًعت٘ ستٸ لى  ٢ ٜٓوشب اـؿل املوهنيايعكٌ مبٓني١ اـؿل، َا إٔ ٜط

  .كب٦٘

ٕٸ عٌل اٱي٘ ْاكٷٚقاٍ ايعٓط  ،دا٤ ايعٌل ،ٚايعكٌ ؿػإ ،اك ايٓٝوابٛكٟ: ل

ِّ ،ؾًٝنٖل ايعكٌ  .ايـبل ٜٚٛ

اٱه٬ّ، ٚمل ٜوًِ   مل ٜعتٓلٵٚقاٍ املٛيٟٛ: سٝح نإ عُل بٔ اـطاب عاق٬ّ

  .٢ عٌلستٸ

١، يف سني ٜكٍٛ اهلل تباكى ٚتعاى يف قهِ نتاب٘ ٖقٙ ٖٞ نًُات ايِٛؾٝٸ

ٖٳقٹٙٹ هٳبٹًٝٹٞ َأؿٵعٴٛ﴿ايهلِٜ:  ٌٵ  َٳا لى  ُق ٚٳ ٘ٹ  ٕٳ ايًٖ ٚٳهٴبٵشٳا ٔٵ اتٻبٳعٳٓٹٞ  َٳ ٚٳ ْٳا  ِٹرلٳ٠ٺ َأ ٘ٹ عٳ٢ًَ بٳ ايًٖ

ٌٵٔلنٹنيٳ ُٴ ٔٵ اِي َٹ ْٳا   (. 108)ٜٛهـ:  ﴾َأ

ٞٸ  ،عٌل ٦ًّٝا أع٢ُ بِلٙ ٔٵَٳ»: ×بٔ أبٞ طايب ٚقاٍ لَاّ ايعاكؾني عً

 . «ٚأَلض قًب٘

ٕٸ اي٠ٌٛٗ اؾٓوٝٸ ِٸل ٘ ٜعتدل ٢ أْٸ، ستٸ«أًٚٛ»املوا٥ٌ اييت ٜبشجٗا  ١ تعتدل َٔ أٖ
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ٕٸ مماكه١ اي ٝٸاي٠ٌٛٗ اؾٓو١ٝ َٔ كسٝل اؾٓٸ١، ٚأ  ١ اؾٓو١ٝ تواَّٝا يًلٚغ، ٚفيو لفعًُ

لى  ٫ ٜٓبػٞ ا٫يتؿات ،ايتواَٞلى  ٟاييت ت٪ؿٸ ،١يف فك٠ٚ املباًل٠ اؾٓوٝٸ»: ٜكٍٛ

ـٸ  اؾوـ، بٌ  . «ايتهاٌَ ٚايوُٛلى  َٔ اغتٓاّ تًو ايًشع١ ي٫ًٍُٛٛب

ٝٸ «أًٚٛ»ٜل٣  ٕٸ ايعٌل ٚيٝـ اؾافب ـٸخ عٔ ايلدٌ َٔ ٖٓا ؾإْٸ .١١ اؾٓوٝٸأ ٘ ٜتش

ٕٸ ايلدٌ نُا »ٚامللأ٠ قا٬ّ٥:  ٌٷل ٕٸ  ٖٛ كد ؾإْ٘ وٌُ ٦ًّٝا َٔ ا٭ْج٢ يف بعض أبعاؿٙ، ٚل

ٗا ؼٌُ ٦ًّٝا َٔ ايقنل يف بعض أبعاؿٖا. ٚيف ايهجرل َٔ ؾإْٸ امللأ٠ نُا ٖٞ اَلأ٠ْ

يف ايٓوب  ايطلم تت٬ق٢ ايوبٌ ٚاـطٛط، غا١ٜ َا ٖٓايو ٜٛدـ اػت٬فٷ

ـٺ َٔ ا٭بعاؿ ٚايتأنٝـات، ؾإفا نٓت كد٬ّ ؾأْتٳ ـٸ  فل ;أْج٢ يف بٴع يف ْٗا١ٜ املطاف ٫ب

 . «َٔ ؼكٝل ايٛسـ٠ ايها١ًَ

ٕٸ َٛقـ  ـٺ َُٓٗا باٯػل ،َٔ امللأ٠ ٚايلدٌ «أًٚٛ»ل ٌٸ ٚاس ٘ٷ ،ٚاهتُتاع ن  ًبٝ

 (،١ٝٸايؿتٛسات املٓه)ٚ (،ؾِْٛ اؿهِ) :٘ٝٵيف نتابٳ علبٞسـٛ َا مبٛقـ ابٔ لى 

ـٸ١َ.   ٚقـ فنلْا َٛاكؿ َٓ٘ يف ايبشٛخ املتك

١ عًُٝٸا، ؾشٝح ْعٍٝ ايّٝٛ ثٛك٠ َلٸ٠ ٜػؿٌ عٓٗا ايهجرل َٓٸ لْٗا ؿكٝك١ْ ،أدٌ

ٔ عًٝٓا إٔ ْعٌُ يهٞ ١، ٜتعٝٻعًُٝٸبعـ أعٛاّ َٔ اـُٛؿ ٚاؾُٛؿ يف اؿٛمات اي

 . ^١ بعًّٛ أٌٖ ايبٝت ا٭طٗاكبٌلٜٸْوتبـٍ املعاكف اي

ـٸٚا يف سًب١ ايعًِ ٚايؿهل يٝهوبٛا  ;هب ع٢ً مجٝع ايعًُا٤ ا٭ع٬ّ إٔ ه

ٕٸ زلاستو أٜٸ ٚيوٓا ٌْٓو .#َلٓا٠ اهلل ٫َْٛٚا ُاسب ايعِل ٚاينَإ ٗا يف أ

ا٭هتاف ايهلِٜ ع سٝح أَٔٝت أعٛاَّا ط١ًٜٛ يف تٛظٝـ ٜلاعو َٔ أدٌ ٌْل املعاكف 

ـٷ ،١شلٝٸاٱ َٔ هٝٛف اجملاٖـٜٔ يف هبٌٝ اٱه٬ّ ع هتـعِ ٖقٙ اي١ٔٗٓ  ٚنأْ٘ هٝ

 املباكن١. 

أهأيهِ إٔ  (،×ْٛك ايِاؿم)١ ٚقاك٥ّا جملًٓ ،ايبّا بوٝطّانُا أْين بُٛؿٞ ط

تهِ يتبٝني نبرل َٔ فًٓ ٕنع٢ً لؾلاؿ سِّ ،داْب ٌْل ا٫ْتكاؿات املِٓؿ١لى  ،تعًُٛا

 .^َعاكف أٌٖ ايبٝت ا٭طٗاك

ـٸ بوبب اٱطاي١.  ;يٝهِ زلاس١ ا٭هتاف ايعنٜنلّ با٫عتقاك ٚيف اـتاّ أتك

ٕٸ ايقٟ ًذٻٚأفٚن ـټ عينل بأ ُ٘ ؾٝهِ َٔ هع١ ايِـك. ّ بٗقا ايعتاب َا أتٛهٻع٢ً ايتك

ٌٸ ًٛل ٕٵ أهأٍ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاى إٔ وؿعهِ ٜٚكٝهِ َٔ ن  ًا٤ اهلل. ل
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ّٝ دزاض١ٌ، ّٕٝاح جابس بٔ  ت٘ ٚتساث٘رلتًف١ يف غدص

 

 جىيا جهانثخشالشيخ 

 حسن علي مطرترجمح: 

 

 ــــــ َكّد١َ

َبـع عًِ »ا بُٛؿ٘ يف أفٖإ ايهجرل َٓٸ «إدابل بٔ سٝٸ»ؿ اهِ ٜذلؿٸ

ٕٸ اؿكٝك١ اي«×تًُٝق اٱَاّ دعؿل ايِاؿم»، ٚ«ايهُٝٝا٤ ١ ؾابل ٖٞ تاكىٝٸ. بٝـ أ

ُٸ .٤ًٞٷ آػل يف ايٛاقع ٝتٗا أندل بهجرل َٔ دابل ايعامل ايهُٝٝا٥ٞ ٚيلمبا ناْت أٖ

ـٸ دن٤ّا َٔ  أٚ ٚاسـّا َٔ ًؼِٝات نجرل٠  ،٫ أنجل ،«تاكٜؽ ايعًِ»ايعلٜل، ٚايقٟ ٜٴع

 يوبب ٚآػل.  ;يتٌٓٗ َٓ٘ َعني ايعًِ ٚاملعلؾ١ ×ؿت ع٢ً اٱَاّ ايِاؿمتلؿٻ

ُٸ ٚٻ أْٓا أَاّ ن١ِٝٛ عٓـَا ْـكى ٜٚلتؿع َٓوٛب ٖقٙ ا٭ٖ ٕ نبرل َٔ ايذلاخ املـ

، ٖٚٞ ×اٱَاّ ايِاؿملى  إ، ٚوتٟٛ ع٢ً أَٛك َٓوٛب١دابل بٔ سٝٸلى  ٚاملٓوٛب

ٝٸ١ ٚعكا٥ـٜٸيف بعض ا٭سٝإ فات ُبػ١  ٝٸؿٜٓ ١ ايبشت١ يف ١، ٚيٝوت َٔ ايعًّٛ ايتذلٜب

 ٤ًٞ أبـّا. 

ٜكلب َٔ ث٬ث١ آ٫ف دابل ْطايع َا لى لْٓا يف اهتعلآٓا ايذلاخ املٓوٛب 

ٌٸ هِ، مل ٜبلٳ١ بٗقا ا٫ًؼِٝٸ . ٖٚقا املكـاك ع َٓٗا ه٣ٛ ٦َتني ٚمخوني عٓٛاّْا أٚ أق

 نُا ٖٛ ٚآض ع بايؼ ايهجل٠. 

ُٸ ٕٸ ٚدٛؿ ٖقٙ ايٌؼ١ِٝ ٚتتٔاعـ ٖقٙ ا٭ٖ ١ٝ أٓعاؾّا َٔاعؿ١ عٓـَا ْـكى أ

ٞٸع٢ً املولغ اي ٌٸ لْهاك َٔ ا٭هاي،  تاكى ُٸَٚٛٓع تٌهٝو، بٌ ق ٕٸ أ١ ػا
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ـٸ بٌ  ،×ـ نٕٛ ٖقٙ ايٌؼ١ِٝ قـ ؿكهت عٓـ اٱَاّ ايِاؿم١َ ٫ ت٪ِّاملِاؿك املتك

ٝٸ١ ٚايعًُٝٸٌ شلا سٔٛكّا ًَُٛهّا يف ا٭ْـ١ٜ ايمل توذِّ ١ يًٌٝع١ َٔ أتباع َـكه١ اٱَاّ ـٜٓ

 دعؿل ايِاؿم. 

ٟٸ ٕٸ فلٸؿ عـّ ٚدٛؿ أ إ يف أقـّ املِاؿك ؼّ ازل٘ دابل بٔ سٝٸفنل يٌ ٚل

ٝٸ  ،ٚايلداٍ ;يًٓذاًٞ ،َٔ قبٌٝ: نتاب ايؿٗلهت ،١ املعتدل٠ٌٝعٝٸ١ ٚايؿٗاكي ايايلداي

ايكلٕ اشلذلٟ لى  ايًقٜٔ ٜعٛؿ تاكٜؽ تأيٝؿُٗا، يٌٝؽ ايطا٥ؿ١ ايطٛهٞ، ٚايؿٗلهت

ٌٸٞ، اـاَى باك٠ أػل٣: ٚبع ،ايقٟ ًُٚٓا َٓ٘ َا اػتاكٙ ايٌٝؽ ايطٛهٞ; ٚكداٍ ايه

ٟٸ ؿٵمل ٜٔل ٔٸ أ ِٸ١ بٗقا ايؿ عٓـ اٱَا١َٝ،  فنل شلقٙ ايٌؼِٝٸ١ يف املِاؿك ا٭١ًُٝ املؼت

 . ٌ ع١َ٬ اهتؿٗاّ نبرل٠ ٫ ميهٔ امللٚك بٗا َلٚك ايهلاٌّٜٚه

ٕٸ ايذلاخ املٓوٛب ٌهٌ إٔ دابل بٔ سٝإ ٌٜتٌُ ع٢ً َوا٥ٌ ٜلى  نُا أ

ـٸتاكىٝٸٜهٕٛ َـاؿ كدٌ بتًو اـِا٥ّ اي  عا٠ ٖٛ ايقٟ هٓطلٖا. ١ امل

٠ ٚسازل١ ٚعلٜك١ سٝح منلٸ َٔ أَاّ ًب١ٗ ساؿٸ ،اػ٬ؾّا يًهجل٠ ايهاثل٠ َٓٸ

ُا نًٓؿٓا أْؿوٓا عٓا٤ ايـكاه١ ، ٚقًَٓلٚك ايهلاّ ١ ؾابلتاكىٝٸؼٝط باؿكٝك١ اي

املوتٌلقني ، لـ ٖقٙ ايٌؼ١ِٝلى  ايوطش١ٝ يف باب ايلٚاٜات ٚا٭عُاٍ املٓوٛب١

ٕٸ نتاب )ايهُٝٝا٤ ٚايعلؾإ  .قـ بقيٛا ايهجرل َٔ اؾٗٛؿ امل١ٝٓٔ يف ٖقا اجملاٍ ٚل

ٚاسـ َٔ تًو ايـكاهات ٚا٭عاخ ٖٛ ؿ٘: بٝرل يٛكٟ، ، مل٪ٚي١(ه٬َٝٸيف ايب٬ؿ اٱ

ٌٸ دـٜل٠ْ امل١ٝٓٔ، ٚاييت ٖٞ ب٬ أؿ٢ْ ًٓو يف ٌٜٓـ املعلؾ١ ٚايتشكٝل  ٔٵَٳ بايكلا٠٤ يه

 . ١دابل بٔ سٝإ، ٚايذلاخ املٓوٛب شلقٙ ايٌؼِٝٸًإٔ 

ًتعلٸف ع٢ً تلاخ )دابل ي ،َٔ ػ٬ٍ نتاب بٝرل يٛكٟ ،يف ٖقٙ املكاي١ ْوع٢

لبـا٤ بعض ايتعًٝكات أٚ اٱٜٔاسات اييت لى  ْعُـ يف ا٭ثٓا٤ٚ .َا سـٛلى  بٔ سٝإ(

 ٕ َٔ ايٌٝع١. ٕٛ ٚايباسجٛكتٓؿعٓا مٔ احملٓك

ٕٸ نتاب كغِ ١( قـ كٓنن ع٢ً ايبشح ه٬َٝٸ)ايهُٝٝا٤ ٚايعلؾإ يف ايب٬ؿ اٱ أ

ع يًـػٍٛ يف ٖقٙ  مل هـ َٓـٚس١ّ ؾإْٸ٘دابل بٔ سٝإ لى  ٚايتشكٝل يف ايذلاخ املٓوٛب

ٚٻتاكىٝٸايـكاه١ ع َٔ ايبشح يف أُاي١ ٚ  ٕ. ١ دابل بٔ سٝإ ٚتلاث٘ املـ

ٕٸ ايكبٍٛ بايٛدٛؿ اي ٞٸل ٚاكتباطٗا  ،«إدابل بٔ سٝٸ»١ تـع٢ يٌؼِٝٸ تاكى
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ٞٸاؿ ٕٸ يف غا١ٜ ايتعكٝـ ،×ؿات املٓوٛب١ ليٝ٘ باٱَاّ ايِاؿمٚاكتباط امل٪ٖي كٝك . ٚل

٘ كمبا ٚيـ يف ايكلٕ اشلذلٟ ايجاْٞ ُٓٔ املعًَٛات املٛدٛؿ٠ يف ٖقا اجملاٍ تكٍٛ: لْٸ

ٞٸاملٓاؾ اي ٛٸك٠، ٚأػق  ×يف ايعلام، ٚقـ ؿكي ع٢ً ٜـ اٱَاّ ايِاؿم ٌٝع يف املـ١ٜٓ املٓ

بػـاؿ لى  داْب ايعًّٛ ايهجرل٠ ا٭ػل٣. ثِ اْتكٌلى  ،عٓ٘ ػ١ُ٬ عًِ ايهُٝٝا٤

يٝعٍٝ بني آٍ بلَو كؿسّا َٔ اينَٔ، يٝؼتؿٞ بعـٖا لثل احمل١ٓ اييت أمٓلت بايدلاَه١ 

ٌٸ187َٓق عاّ  ٚناْت ٖع، ٢200 ٚاؾت٘ امل١ٝٓ عاّ ١ٝ ستٸٜعٍٝ ٖقٙ اؿٝا٠ املتؼٓؿ ٖع، ٚظ

ٞٸٚؾات٘ يف عٗـ املإَٔٛ اي  . عبٸاه

لى  كنيٚقـ متٸ تٛدٝ٘ اْتكاؿات ٚتٌهٝهات ساؿٸ٠ َٔ قبٌ ايهجرل َٔ احملٚك

ٕٸ عـّ ٚدٛؿ فنل ي٘ يف نتب  ;ٖقٙ املعًَٛات  ،ػني املعاُلٜٔ ي٘نباك امل٪كِّ»ؾإ

ِٸ يف ْٗاٜات  ل٫ٓ ٘ مل ٜعٗل شلقٙ ايٌؼ١ِٝ فنلٷَٔ ايٌٝع١ ٚايو١ٓ، سٝح ٜبـٚ أْٸ ا٭ع

لى  ايكلٕ اشلذلٟ ايلابع، َٔ د١ٗ، ُٚعٛب١ لثبات ْوب١ َا دا٤ َٔ ايِْٓٛ املٓوٛب١

، تٔع ايهجرل َٔ ١ َٔ د١ٗ أػل٣تاكىٝٸع بٗقٙ اـِا٥ّ اي١ تتُتٻدابل نٌؼِٝٸ

ٞٸع٬َات ا٫هتؿٗاّ ع٢ً ايٛدٛؿ اي  . «إدابل بٔ سٝٸ»١ يٌؼِٝٸ تاكى

ٕٵلْٸ إ، ٚك٩ٜتٓا ي٘ ّا ع٢ً ٚدٛؿ دابل بٔ سٝٸّا قٜٛٸتاكىٝٸي٬ّٝ ا ٫ منتًو ؿنٓٸ ٓا ٚل

ُٸ١ً املبـع١ يؿ١٦ بُٛؿ٘ ٚيٝـ املؼٝٻ ًلغ أٚٓاعٗا، لى  ١، هٓعُـ َٔ اٯٕ ؾِاعـّاػا

ٞٸٗا ايٛدٛؿ اـْٚهٓٛاٌُ تو١ُٝ ٖقٙ ايٌؼ١ِٝ ع كغِ ؾكـا . ٖٚقا (دابل)ع باهِ  اكد

 َا ؾعً٘ بٝرل يٛكٟ أّٜٔا. 

ٕٸ هًو١ً ايذلاخ املٓوٛبٜكٍٛ بٝرل يٛكٟ:  وتٌُ إٔ ٜهٕٛ َٔ  (دابل)لى  ل

َاكهٛا ٌْاطِٗ ملا ٜنٜـ ع٢ً امل١٦ عاّ، ٚيقيو ؾإْ٘  ،تأيٝـ مجاع١ َٔ ايهُٝٝا٥ٝني

ْٸٜوتعٌُ ا٫هِ اـ يًـ٫ي١ ع٢ً اؾُاع١ اييت أٓيؿت ٖقا ايذلاخ;  «إدابل بٔ سٝٸ»يع  ا

ٕٸ فيو ىتِل املواؾ١، ٜٚـْٛ َٔ سكٝك١  ٌ مجٝع ١ متجٸبُٛؿ٘ ًؼ١ِٝ كَنٜٸ (،دابل)٭

ِّأٚي٦و املبـعني ايهُٝٝا٤ ٚايعلؾإ ) ـ نتابٌ ع نُا ُٓع َ٪ٚي. ٚمٔ أّٜٔا ْؿ

يف ٖقا ايوٝام ٚاٱطاك. ْٚلدٛ َٔ ايكاك٨  (دابل)اهتعُاٍ اهِ  ( ع١ه٬َٝٸيف ايبًـإ اٱ

ٚاييت أبـعت ٖقا  ،ّاْوبٝٸايهلِٜ إٔ ٫ ٜ٪اػقْا ع٢ً تعلٜـ ٖقٙ اؾُاع١ اجملٗٛي١ 

 ايذلاخ بٗقا ا٫هِ املؿلؿ املأيٛف، أٟ )دابل(. 
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ٕٸ ايذلاخ املٛدٛؿ ي ٕٵدابلع )ل  نإ يف ا٭ٌُ ٜعتدلٙ َـّٜٓا يف عًُ٘ َٚعلؾت٘ (، ٚل

ِٸ ايتِلٜض بأْٸ×اٱَاّ دعؿل ايِاؿملى  ٘ ي٫ٛ سٔٛكٙ عٓـ اٱَاّ ايِاؿم ملا ، ٜٚت

ِٸ اؿـٜح يف ٖقا ا٭ثٓا٤ عٔ ُشب١ متٓهٔ َٔ بًٛؽ َا بًػ٘ يف عًِ ايهُٝٝا٤ ، ٜٚت

ُٸ١ أهاتق٠ عًِ ايهُٝٝا٤، ٚيف ٖقا ايوٝام دابل ٭هاتق٠ يف ايعًّٛ ايباطٓٝٸ ١، ٚػا

ٞٸأفٕ اؿُاك امل»ٚ «اؿلبٞ اؿُرلٟ َعُل»ٜقنل اهِ  بتهلِٜ ٚلد٬ٍ  «ٓطك

ِٸ اؿـٜح عٔ يكا٤ دل٣ ي ٞٸ (دابلع )نبرلٜٔ، نُا ٜت يف باؿ١ٜ  َع كاٖب نُٝٝا٥

 . ايٌاّ

ٕٸ ن٬٘ ٞٸ» :َٔ ل ايقٟ ٜكذلغ باٍٚ نلاٚي ع  «أفٕ اؿُاك»ٚ «اؿُرلٟ اؿلب

. ٚيلمبا ًؼِٝات فٗٛي١ بايهاٌَ ع يف توُٝت٘ نُشتٌُ «فٚ اـُاك»قلا٠٤ 

ُٸ١ اهتعًُت يًتعبرل عٔ َؿاِٖٝ ٗا توُٝات كَنٜٸأَهٔ ايكٍٛ بأْٸ نُا ٖٛ  ،١ػا

ُٸْٚؿو٘،  «إدابل بٔ سٝٸ»تو١ُٝ لى  اؿاٍ بايٓوب١ اٱًهاٍ لى  ايٓعلَع ١ ػا

ٞٸاملٛدٛؿ سٍٛ ٚدٛؿٙ اي  . أّٜٔا تاكى

ٕٸ َا ٜٔل ٘ َٔ قايت ايٌٝع١: لْٸ»لف ٜكٍٛ:  ،ًإٔ دابليف َٔ تكلٜل ابٔ ايٓـِٜ  ؿٴل

َٸلى  ، ميهٓ٘ إٔ ٜأػق بٓا«نباكِٖ، ٚأسـ ا٭بٛاب...  ١. ْكط١ َٚوأي١ ٖا

ٕٸ  ٟٸ َها١ْ َلَٛق١ عٓـ امل٪ٚي (دابل)ٚتًو ايٓكط١ ٖٞ أ ؿني سٝح ٫ هـ يٓؿو٘ أ

ٞٸا٫عتـاٍ اي ١ ـٓطايباكمٜٔ ٚايِْٓٛ ايلزلٝٸ ٝٸْ٘ يٝى َٔ املكبٍٛ ل، ٚسٝح ٌٝع ّا عكً

ُٸإٔ ٌُٜٗ ٖ٪٤٫ امل٪ٚي ست٢  ،١ٝؿٕٛ ٚتًو ايِْٓٛ ًؼِّا ع٢ً ٖقا املوت٣ٛ َٔ ا٭ٖ

ُٸَٔ أب «بابّا»عٴلف بُٛؿ٘  ـٸ  ١، ًُٜٕٚٗٛ تلاث٘،ٛاب ا٭٥ إٔ ٜهٕٛ ايٌٝع١ ايقٜٔ ٫ب

ٝٸاكايلى  ِٖ َٔ املٓتوبني (دابلع )فنل ابٔ ايٓـِٜ اٖتُاَِٗ ب ع. ات ايػاي١ٝ َٔ ايتٌٝټت

ٕٸ ٖ٪٤٫ ايػ٠٬ ِٖ ايقٜٔ ُٚؿٛا ٚ بأْ٘ َٔ نباكِٖ، ٚاعتباكٙ  (دابل)بعباك٠ أػل٣: ل

ٕٸ أهاي ايتعبرل مبِطًض «ا٭بٛاب»ٚاسـّا َٔ  يف َجٌ  «ا٭بٛاب»ٚ «ايباب». ؾ٬ّٔ عٔ أ

ٝٸاكٖقا املكاّ َٔ ايتعابرل اييت ٜبايؼ  ٛٸ ت ٞٸيف اجملتُع اي ايػً  .باهتؼـاَٗا ٌٝع

بّا لٜٸاٙ بع إ ًَٚكٝٳل ايكـا٢َ دابل بٔ سٝٸاب ايؤَِّ نتٸ يكـ فنل عـؿٷ

 . (، ٚكمبا نإ كا٥ـ ٖ٪٤٫ ابٔ ايٓـِٜ)ايِٛيفٸ

ٕٸ يكب  لى  ايذلاخ املٓوٛبلى  يف ٖقا ا٫هتعُاٍ، با٫يتؿات «ايِٛيفٸ»ٜبـٚ أ
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إ، ٚقـ نإ ٫بٔ ايٓـِٜ عهِ هابكت٘ َعلؾ١ ٚثٝك١ بٗا، وهٞ عٔ دابل بٔ سٝٸ

ّٸ ٕٸ شلا اكتباطّا بتًو ايـا٥ل٠ اي َؿّٗٛ أػ ١ ٚايجكاؾ١ ؿهلٜٸَٔ املؿّٗٛ املتعاكف َٓٗا، ٚأ

 ايػاي١ٝ. 

ٕٸ اهتعُ ٖع(. 309ز)اٍ ٖقا املِطًض َٔ قبٌ ابٔ ايٓـِٜ ٫ ٜبعـ عٔ عِل اؿ٬ٓل

ٕٸ اؿوني بٔ َِٓٛك اؿ٬ٓ ١، ٚبطبٝع١ ٌٝعٝٸباحملاؾٌ اي َلتبْط «ايِٛيفٸ»ز ايُٓٛفز ل

ٝٸاكاؿاٍ ؾإْ٘ ِٜٓٸـ َٔ قبٌ اي ٝٸايلزلٞ ٚاملـكهٞ يًتٌٝټ ت ّا َبـعّا ع بُٛؿ٘ باطٓ

 . ٚغايّٝا

ـٸّ َٔ ايذلاخ املهتٛب ٜبـَٚا لى  با٫يتؿات ٕٸ َؿّٗٛ لى  تك  «ايِٛيفٸ»سـٛ َا أ

ٚبطبٝع١ اؿاٍ كمبا مل ٜهٔ ايقٜٔ أػقٚا . إٖقا ٜٓطبل ع٢ً ًؼ١ِٝ دابل بٔ سٝٸ

١ ؿَٗٛٝٸايك١ُٝ امللى  ْٚٗا يًٝتؿتٛا١٩ ؾابل ٜٚكلؾُٝا بعـ ٜٓعلٕٚ يف ايلها٥ٌ ايهُٝٝا٥ٝٸ

 باملكـاك ايهايف.  «ايِٛيفٸ»يًكب 

١ ايػاي١ٝ يف ٌٝعٝٸيف اؿٔٛك ايٛاهع يًعٓاُل اي ّا نإ ؾًٝى ٖٓاى أؿ٢ْ ًٓوٚأٜٸ

ٝٸاكتلن١ ايلى  ، ٚاملٓوٛب(دابل)لى  ايذلاخ املٓوٛب  . ات ايػاي١ٝ ايكـمي١ت

ـٳّ ايِْٓٛ املٓوٛب١لى  با٫يتؿات ٚا٫ْتُا٤ احملتٌُ ملطايبٗا  (،دابل)لى  قٹ

ٝٸ١ ٚاملؿًوؿٝٸاي َٸقٖب  ،ايكلٕ اشلذلٟ ايلابعلى ايكلٕ اشلذلٟ ايجايح، ٚكمبا لى  ١١ اشلا

١ ٌٝعٝٸميهٔ اؿٍِٛ َٔ ػ٬ٍ ٖقٙ ايِْٓٛ ع٢ً َعًَٛات دـٜـ٠ بٌإٔ احملاؾٌ اي

ايكـا٢َ َٔ غ٠٬ لى  فيف ا٭م١َٓ ايبعٝـ٠، ٚتٛظٝـ ٖقٙ ايِْٓٛ يف ايتعلټ

 . ايٌٝع١

ٕٸ ايتشكٝل ايـقٝل ٚاملكاكٕ يف ايعٓاُل ٚاملٛاؿ ايػا ، ع٢ً مٛ (دابل)ي١ٝ يذلاخ ل

َا ْعًُ٘ َٔ تًو املٛاؿ ٚايعٓاُل، َٚا ْعًُ٘ عٔ ايػ٠٬ ا٭ٚا٥ٌ َٔ ايٌٝع١، يٝى ٖٛ 

هب  ؾٗٛ فٗٛؿٷ .(١ه٬َٝٸايهُٝٝا٤ ٚايعلؾإ يف ايب٬ؿ اٱ)اشلـف ايل٥ٝى يهتاب 

ِٸٕٛ يف ًإٔ ايػ٠٬.   إٔ ٜٔطًع ب٘ املؼت

ٝٸيكـ اهتعلض بٝرل يٛكٟ دٛاْب َٔ ايتا ني كٜؽ ٚايذلاخ ايٓٛعٞ يًهُٝٝا٥

ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٫ ؽًٛ ؿكاهات٘ َٔ ؾا٥ـ٠  .أٚ ايلٚسا١ْٝ ايهُٝٝا١ٝ٥ ،ايلٚساْٝني

ٛٸ  . ٚلٜٔاغ يًتشكٝل يف ايػً
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ٕٸ ايهُٝٝا٤ عٓـ دابل بٔ سٝٸ إ يٝوت ٖٞ يف اـط٠ٛ ا٭ٚى عًٝٓا إٔ ْـكى أ

  .ٚأَٛك أػل٣ايهُٝٝا٤ يف ايعامل ايكـِٜ، بٌ ٖٞ َنٜر َٔ ايهُٝٝا٤ 

ٕٸ ايهُٝٝا٤ اييت تطايعٓا يف ِْْٛ َٔ قبٌٝ تلاخ  تػٝرل لى  ٫ تٗـف (دابل)ل

ؼٌِٝ ٤ًٞ ًبٝ٘ مبا هٝٴعلف لى  تػٝرل اٱْوإ ْؿو٘، ٚتوع٢لى  ٠، بٌ تِبٛاملاؿٸ

. ؾٗٛ يف اؿكٝك١ تكًٝـ «اٱْوإ ايهاٌَ»لٜٔ باهِ ني املتأػِّبعـ فيو بني ايِٛؾٝٸ

ٞٸ  . ت غطا٤ َٔ ايهُٝٝا٤ىتب٧ ؼ كٚس

ٕٸ  ٚايِْٓٛ اييت تٓوب  ،(دابل)نُا ٖٞ َٛدٛؿ٠ يف كها٥ٌ  «ايهُٝٝا٤»ل

ِٷ ١، ٚيٝوت عًُّا ػلٜبّٝا َتعاكؾّا. َٚٔ ٚغُٓٛٝٸ ١علؾاْٝٸوتٟٛ ع٢ً أبعاؿ  ليٝ٘، عً

ِٷ«اؿه١ُ ايعًٝا»ٖقٙ اينا١ٜٚ تهٕٛ ايهُٝٝا٤ ٖٞ  ١، بٌلٜٸ٢ اؿـٚؿ ايٜتؼٓط . ؾٗٛ عً

ٞٸ ّٸ  ٜٚعٌُ ع٢ً تًب١ٝ مجٝع َا وتاز ليٝ٘ ايٓاي. ٚبعباك٠ أػل٣: ٖٛ عًِ ٫ٖٛت ى

ُٸ َٔ طلٜل ايٛسٞ، ٜٚوتػٕٓٛ ب٘ عٔ  ع١ً٘ٝ ي١ًًٖٛ ا٭ٚى، سٝح وًِٕٛ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

 . ١بٌلٜٸؼٌِٝ ايعًِ َٔ ايطلم اي

ِٷ ٕٸ ٖقٙ ايهُٝٝا٤ عً ٕٸ ايٍُٛٛباطينٸ ل ـ ع٢ً أهلاك ٖقا ايعًِ ٜتٖٛقلى  ، ٚل

ـٸ ْؿو٘ ًلا٥ط. ؾطايب ٖقا ايعًِ هب بايـكد١ ا٭ٚى إٔ ٜهٕٛ ٚكعّا تكٝٸ ّا، ٚإٔ ٜٴع

 . يؿِٗ أهلاك ٖقا ايعًِ َٔ ػ٬ٍ ايعباؿ٠ ٚا٫كتٝاض

ـټ ٕٸ ايقٟ ٌُٜٗ ُٓاع١ ايهُٝٝا٤ ئ ٜٓذض يف ايتك ّ، بٌ هٝٛاٌُ َورلت٘ مٛ ل

ٞٸا٫مطاط ٕٸ ايهُٝٝا٥ يف ْٗا١ٜ َورلت٘ ٜٚبًؼ َلتب١ ا٭ْبٝا٤  هٝٓذض . ٚيف املكابٌ ؾإ

ِـ مبؼتًـ ايِؿات ١(، ٜٚتٻشلٝٸ، ٚهٛف ٜوتشلٸ َلتب١ )اـ٬ؾ١ اٱايهلاّ

 . ١شلٝٸاٱ

ـٸعٞ  ِٸ ايهٌـ عٓٗا ٜأْ٘ ٜهٌـ عٔ أهلاك مل  (دابل)ٜٚ قبٌ، ٖٚٞ َٔ ت

َٸاي ا٤، ٚبايطبع هب لػؿا٤ ٖقا ايعًِ عٔٚيٝيٮ أهلاك مل ٜهٌؿٗا ا٭ْبٝا٤ ل٫ٓ ١ َٔ عا

ٗٸاٍ  . اؾ

ٔٷع٢ً ايـٚاّ أْٸ (دابل)ك ٜهلِّ ، ×اٱَاّ ايِاؿملى  يف مجٝع عًَٛ٘ ٘ َـٜ

ٕٸ اٱ ٖٛ ايقٟ أعطاٙ ا٭ٚاَل ٚايتٛدٝٗات يف تـٜٚٔ ايلها٥ٌ  ×َاّ ايِاؿمٚأ

َٸ٢ تٓعِٝ ايب١ٝٓ اي١ ايعـٜـ٠، ٚستٸايهُٝٝا٥ٝٸ ١. ٜٚقٖب عًُٝٸ١ ٱسـ٣ فُٛعات٘ ايعا
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ـٸ ايكٍٛ يف ُٚـ أسـ نتب٘ بع لى  ؿات٘يف بعض َ٪ٖي (دابل) ٟٸ أْٸ»س ٘ ٫ وتٟٛ ع٢ً أ

ٕٸ ايعًِ ايقٟ »ظ ٚقاٍ يف َٛٓع آػل: «ْ٘ نإ فلٸؿ ْاقٌ ٚناتبأَع١ًَٛ َٔ عٓـٙ، ٚ ل

ا٫بٔ َٔ أبٝ٘،  ّا عٓ٘، نُا ٜٴٌتلٸدعًين ٌَتٓك ×اْتكٌ يٞ َٔ اٱَاّ ايِاؿم

 . «ِْؿ٘ اٯػل...لى  ني١ ايِٓـَٓ٘ مبٓ دن٤ّا َٓ٘، ٚنٓتٴ ؾأُبشتٴ

ٕٸ(دابل)لٕ ايوعاؿ٠ تػُل  قـ عٌُ ع٢ً ع طبكّا ٫ؿٸعا٥٘ ع  ×اٱَاّ ايِاؿم ; ٭

ٚٸؿٙ بٗا، ٚإٔ وٌِ ع٢ً ْٛع َٔ  ٛټ»لٜكاظ٘ َٔ ػ٬ٍ ايعًّٛ اييت م ُٸٌ«ٍايتش  ، ٚإٔ ٜتٛ

ٞٸايتواَٞ ايلى  مل ٜبًػٗا عٓـ أٟٛ باع٘ اٱَاّ ايِاؿم َلتب١ ، ٚإٔ ٜبًؼ َٔ ػ٬ٍ اتٸلٚس

 . َٔ أهاتقت٘ اٯػلٜٔ

ٕٸ اٱطاك اي ٞٸل ٝٸ تاكى ني يف ايتاكٜؽ ايكـِٜ ٖٛ يًهجرل َٔ كها٥ٌ ايهُٝٝا٥

١ يتعايُِٝٗ كٚسٝٸ١ َلدعٝٸلظٗاك لى  س١ًِٝ اـٝاٍ اؾاَض ٭ٚي٦و ايقٜٔ ناْٛا ٜوعٕٛ

ٝٸ ٕٸ ايِْٓٛ ايهُٝٝا٥ٝٸايهُٝٝا٥ لى  اٱغلٜك١ٝ تٓوب١ ا٭ٚى اييت نتبت بايًػ١ ١. ؾإ

تعايِٝ فميٛقلٜطى، أٚ ايٛسٞ ايقٟ ْنٍ ع٢ً لٜنٜى ٖٚٛكٚي ٖٚلَٝى ْٚعا٥لِٖ. 

ٕٸ ٖقٙ ايٓوب١ ايلٚسا١ْٝ ٚامل ٟٸ لْٸُا١ عٜٓٛٸٚل لظٗاك ٖقٙ لى  ٜوع٢ ٖٞ أهًٛب كَن

ٝٸاكلى  ايِْٓٛ ٚايتعايِٝ َٓت١ُٝ ٞٸ ت ػاٚمت سـٚؿ َٚوت٣ٛ أْٸٗا ٚ ،ؿٜينٸأٚ  ؾًوؿ

 ١ ايبشت١. بٌلٜٸايتذاكب اي

ـٸه١ (دابل)طبكّا يـع٣ٛ  ٕٸ ٌْل ٚتلٜٚر ايتعايِٝ ايهُٝٝا١ٝ٥ كهاي١ َك  ،ؾإ

ٕٸ ٖقا اَتـاؿٷ لٜٸاٙ. ×مٓحًٗا اٱَاّ ايِاؿم  .×َباًل يلهاي١ اٱَاّ ايِاؿم ٚل

ٕٸ اْتباٖ٘ (دابل)ٜل٣  ـٖا اٱَاّ، ايلهاي١ املًكا٠ ع٢ً عاتك٘ متلٸ عدل ك٩ٜا أٜٻلى  أ

ٝٸ ٚعبٸل عٓٗا  . ّآُٓ

ٕٸ تلاخ  ٢ بُٛؿ٘ ٜعٌُ ع٢ً تِٜٛلٙ بُٛؿ٘ ْا٥بّا يٲَاّ، بٌ ٚستٸ (دابل)ل

ٕٸ هًو١ً َٔ املعاكف اـؿٝٸ ٞـٸع. ١ٜٚ أّٜٔاَوتك١ًٓ َلدعٝٸ ِٸ ١ ٚايولٜٸأ ١ اييت نإ ٜت

ْٸ ، قـ اْتٗت يف (دابل)عٗـ لى  َٓق عِل دلدٝى ،تباؿشلا بني مجاع١ َٔ اـٛا

ٕٸ ٖقٙ ايوًو١ً قـ ػٴتُت ب٘; ٚفيو ملا  (.دابل)لى  ١نَٓٝٸٖقٙ امللس١ً اي ٚيف اؿكٝك١ ؾإ

َٔ ايهلّ، ؾًِ توُض ي٘ ْؿو٘ نتُإ َا سٌِ عًٝ٘ َٔ  (دابل)ِـ ب٘ نإ ٜتٻ

نٌـ بعٔٗا، ٚانتؿ٢ بإظٗاك ايبعض اٯػل بعـ لى  ٖقٙ ا٭هلاك، ؾعُـ



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

 . تٌؿرلٙ

ايقٟ هعٌ َٔ ؼٌٜٛ  ا٭ععِ،تطبٝل اٱنورل لى  ُلاس١ّ (دابل)يكـ عُـ 

ٞٸع٢ً ًؼ١ِٝ اٱَاّ اي ،عوذـ ٚفٖبلى  املعاؿٕ ايٛٓٝع١ ؾإْ٘ ٜكاكب ظٗٛك  ،ٌٝع

ُٸ ٞٸا٭٥ عٓـَا ٜتؿاعٌ َٛٓع تهٜٛٔ ايها٥ٔ »، ٜٚكٍٛ: ١ َٔ ػ٬ٍ ؼًٌٝ نُٝٝا٥

ٕٸ ايذلنٝب اؿاٌُ ع هٛا٤ يف ايٓباتات أٚ ا٭سذاك  ئ  عباينَإ ايـقٝل يع )تهٜٛٓ٘( ؾإ

ُٸ ٕٸ ا٭٥ ١ ا٭تكٝا٤ )هاؿ٠ ا٭بلاك( هٝهتب شلِ ايٛدٛؿ يف ايعامل ٜعذلٜ٘ ايؿواؿ. ٚل

 . «اؿٝٛاْٞ

ٕٸ ٭قٛاٍ ايتٓاهؽ ع اييت ناْت ها٥ـ٠ بني ايهجرل َٔ قـا٢َ غ٠٬  نُا أ

ِّ ـٸ  . ٚيف ٖقٙ ايل١ٜ٩(دابل)ع سٔٛكّا نبرلّا يف تلاخ  ثنياحمل يهٞ تطٗل ايٓؿٛي ٫ب

ٝٸَٔ ا٭ؿكإ ٚاؾٌٗ َٔ إٔ متلٸ بايعـٜـ َٔ  ات ايتٓاهؽ. ؾايٌؼّ ايقٟ ٜكٔٞ عًُ

ٌٸ يف ١٦ٖٝ سٝٛا١ْٝ أٚ نا٥ٔ غرل  ٟٸعُلّا نا٬َّ باملعاُٞ ٚا٭ػطا٤ قـ و آػل،  بٌل

ٛٸٍ لى  ٚلٕ ادتٝام َلس١ً املوؽ )ايعبٛك َٔ ػ٬ٍ ١٦ٖٝ سٝٛا١ْٝ( َٚلس١ً ايلهؽ )ايتش

ـٸ١ يبعض ايٓؿٛيؿات ٚأسذاك( ٓلٚكٜٸأًهاٍ مجا ٝٸيًٓؿى َٔ إٔ متلٸ ب . ؾ٬ب ١ عًُ

ـٸ ا٭ع٢ً َٔ ايطٗل، ٚتعٛؿلى  ٢ تٌِك٠ ستٸاْتكاي١ٝ َتهلِّ ١٦ اييت اشلٝفات لى  اؿ

 . عامل ايهٕٛ ٚايؿواؿلى  ناْت عًٝٗا قبٌ اشلبٛط

ٞٸ ًهٌطلغ أؾهاكٙ بٌإٔ ايتٓاهؽ ع٢ً لى  (دابل)ٜعُـ  . عحٺ نُٝٝا٥

ِّ ٕٸ ايتهلٜل ٚايتٓاهؽ املتذ ٝٸؿ مبٓني١ تهلاك ايٜٚل٣ أ  :١، َٔ قبٌٝات ايهُٝٝا٥ٝٸعًُ

ٕٸ لى  ١ٓ ست٢ تٌِيتؼًّٝ َاؿ٠ َعٝٻ ;ايتهلٜل ٚايتكطرل أع٢ً ؿكدات ايِؿا٤ ٚايٓكا٤. ل

 . ايكـك٠ ع٢ً تٛظٝـ ٖقٙ ايلَٛم (دابل)املؿلؿات ٚاملٔاَني املٌذلن١ متٓض 

ٕٸ ا  (دابلع )١ اييت توتشل املوؽ اؾـٜـ ع يف ايل١ٜ٩ ايتٓاهؼ١ٝ ييٓؿٛي ايعًُاْٝٸل

ٕٸ املٛاؿ لى  فٗا ئ تتعلٻع ست٢ لفا أتٝض شلا ايًكا٤ بٌؼّ اٱَاّ ؾإْٸ ٖقا اٱَاّ. ٚنُا أ

ٝٸايعـٜـ َٔ لى  ايهُٝٝا١ٝ٥ املٌٛب١ ٚغرل اـاي١ِ ؼتاز ات ايتهلٜل هب ع٢ً عًُ

ُٻ ٛٻٌ ايعكٛبات ايكاه١ٝ نُٝا تتشلٻٖقٙ ايٓؿٛي إٔ تتش ثت ك َٔ ايعًُات اييت ي

 . ؾطلتٗا

ِٸ ايتعلٜـ باٱَاّ ايِاؿم ِٸ  ،ؿ لَا٫ّ بُٛؿ٘ فلٻ (دابل)يف تلاخ  ×ٜٚت بٌ ٜت
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ٕٸ ي٘ َٓني١ ما٥ـ٠ ع٢ً غرلٙ َٔ ا٭١ُ٥ايتعاطٞ َع٘ بُٛؿ٘ َتُتِّ ٛٸ٠، ٚأ  ،^عّا مبٓني١ ايٓب

ِٸ ايتعلٜـ مبذُٛع١ ايلها٥ٌ . ×لفا اهتجٓٝٓا اٱَاّ عًٞ ٚيف ٖقا اٱطاك ٜت

ْٸ×اٱَاّ ايِاؿم «َعذن٠»بُٛؿٗا  (دابلع )١ يايهُٝٝا٥ٝٸ ٗا تٓطٟٛ ع٢ً نٝؿ١ٝ ، ٚأ

 . ١ْبٜٛٸ

ٛٸ ٕٸ ْوب١ ايٓب ٞٸشلا ًَـ  ،ؾهل٠ غاي١ٝ ×اٱَاّ ايِاؿملى  ٠ل ٚآض  تاكى

ٕٸ ٖقا ايبشح نإ َٔ ايػًٝإْوبٝٸ َٔ ايػ٠٬ يف عِل  بني عـؿٺ ّا. ٜٴؿِٗ َٔ ايتكاكٜل أ

أنٓاف اـطٛط املعتـي١ َٔ لى  ٢ٕٸ ًلكٙ نإ ٌِٜ ستٸلاٱَاّ ْؿو٘، عٝح 

 . ايٌٝع١ أسٝاّْا

ُٸ٘ نإ ٌٜٓـ عًُّا يف ٚاسـ٠ َٔ كها٥ً٘ أْٸ (دابل)ك٣ٚ  ّا ع٢ً ٜـ اٱَاّ ػا

ٕٵلى  ٖٜٛتٴ»، ٚقاٍ: ×دعؿل ايِاؿم ِٸ قاٍ: ل أَاَٞ  هذـتٳ ايوذٛؿ بني ٜـٜ٘، ث

ِٵ ٟٸ ،و هتهٕٛ َٔ ايوعـا٤أْٸ ؾاعً ٔٵٚقـ هبل ٭ه٬ؾو إٔ هذـٚا بني ٜـ ٜا  . ٚيه

ٕٸ َٓنيتو ٭ندل  توذـ يف اؿكٝك١ يٓؿوو. ٚاهللٹ لْٸُاو بوذٛؿى أَاَٞ دابل، لْٸ ل

ِٸ قاٍ: ٜا دابل، ٚاهللٹ ،ين هذـتٴٚيهٓٸ ،َٔ فيو )َٔ إٔ توذـ يػرل ْؿوو( ، لْو ث

ين ع٢ً عًِ مبا تلٜـ، ٚأْت قاٍ: لْٸ ،ٜا ٫َٟٛ ع٢ً سلٛ : أْتٳؾكًتٴ ،فيولى  ٫ ؼتاز

 . «ؾاعٌُ مبا تلٜـ ،ع٢ً عًِ مبا أكٜـ

ٕٸ ٖقٙ اؿها١ٜ تٌتٌُ ع٢ً ايهجرل َٔ ايعٓاُل ايػاي١ٝ ٚأعُاٍ ايػ٠٬  ل

ٞٸاملعلٚؾ١، َٔ قبٌٝ: ايوذٛؿ بني ٜـٟ اٱَاّ، ٚؿع٣ٛ قـّ اٱَاّ ٚا٫َتـاؿ اي  تاكى

عا٤ ْٛع ٔ َٔ َجٌ ٖقا ايوذٛؿ، ٚاؿٸايتُٗه (دابل)بايٓشٛ ايقٟ ٜتٝض ٭ه٬ف  ،يٛدٛؿٙ

١ بعـ بًٛغ٘ ؿكدات َٔ عـّ ا٫ؾتكاك ٚاهتػٓا٤ ايٌؼّ ايػايٞ عٔ ا٭عُاٍ ايعباؿٜٸ

ُٸ١ َعلؾ١ اٱَاّ، ٚاكتباط ٚاتٸ ِاٍ ايٌؼّ ايػايٞ بٌؼِٝٸ١ عاي١ٝ َٔ املعلؾ١، ٚػا

 . ا٫َت٤٬ َٓ٘()، أٚ (ٝ٘ايؿٓا٤ ؾ)أٚ شاؿ ب٘، اٱَاّ ٚا٫تٸ

ـٸخ  ٚٸ»ؿ ّ ٚايتؿلټعٔ اٱَاّ مبجاب١ ايتٌؼټ (دابل)ٜتش ٚايٛاهط١  ،«ٍايِاؿك ا٭

ٝٸ ٕٸ اٱَاّ يف  .١ ٚبني نجل٠ ايعامل املؼًٛمشلٝٸ١ بني ٚسـ٠ ايقات اٱايهْٛ ٜٚعتكـ بأ

ٝٸايٛقت ايٛاسـ ميتًو َاٖٝٸ ٝٸ١ ٫ٖٛت ٜٚـعِ ن٬َ٘ . ١ أّٜٔا١، ٚميتًو َا١ٖٝ ْاهٛت

ٍٕ  . ٜٓاهب َقام أٌٖ ايهُٝٝا٤ ٖقا باهتـ٫
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ٞٸ (دابل)طبكّا يذلاخ  ٌٸ ًؼّ ًَهٛت ٕٸ ن ٚاسـ ميهٓ٘ إٔ ٜهٕٛ  ؾإ

ٕٸ ا٭ًؼاْ ايقٜٔ ِٖ آساؿ عوب ايقات ٜتؿاٚتٕٛ ٜٚتهجٻَتهجِّ لٕٚ يف لّا، مبع٢ٓ أ

لى  وـخ بايٓوب١( يف مَٔ اؿٔٛك. ٚميهٔ شلقا ا٭َل إٔ ...ٚاٱَاّ امللاتب )ايٓيبٸ

املهإ أّٜٔا، ٚفيو بإٔ ٜعٗل ايٌؼّ ايٛاسـ يف ايٛقت ايٛاسـ يف قٛايب ُٚٛك 

 . كتًؿ١

ل ٖقٙ ايل١ٜ٩ ايكاك٨ ايهلِٜ بتًو ايلٚا١ٜ غرل املعتدل٠ اييت أهتبعـ إٔ ٫ تقٚن

ٝٸ قنلت ٕٸ أَرل امل٪َٓني عً ٚاسـ٠ يف َٓامٍ كتًؿ١  نإ ٓٝؿّا يف ي١ًٝٺ ×ّاأ

 . َٓن٫ّ( أٚ هبعني )أكبعني

ٕٸ ا٭سلف ايج٬ث١ ٝٸاكاملٛدٛؿ٠ عٓـ بعض اي ،«ي»، ٚ«ّ»، ٚ«ع»ٖٚٞ:  ،ل ات ت

ُٸ١ ايػاي١ٝ، ٌٚٝعٝٸاي ١، لـٖا سآل٠ يف ١، ٚاييت ؼٌُ ؿ٫٫ت كَنٜٸ١ ايِٓرلٜٸػا

ٛٸ٠. ؾاملِٝ  (دابل)تلاخ  ٟٸ|قُـتعين بك ؼ تعين املبًٚ ، ٖٚٞ يف فيو ا٫هتعُاٍ ايلَن

ٞٸ تعينيًٌلٜع١، ٚظاٖل ايـٜا١ْ. ٚايعني  تعٌُ ع٢ً اهتعلاض ٚ، ×بٔ أبٞ طايب عً

ٞٸهًُإ اي تعينايتعًِٝ ايباطين ٚايعُٝل يًـٜٔ. ٚايوني  ٜواعـ امل٪َٓني يف ٚ .ؿاكه

ٝٸ (دابل)تعايِٝ ايعني. ٚيف تلاخ  اؿٍِٛ ع٢ً ايعني لؿكاُى ١ ٫ تٓهل يًعني ٖٓاى أؾًٔ

ع٢ً ايعًِ َٔ ػ٬شلا. ٚنقيو ايٓوب١ بني ايٌلٜع١ ٚايتعًِٝ  ع٢ً املِٝ، ؾاملِٝ ؼٌِ

ٞٸايباطين ٚاي  . بني املِٝ ٚايعني ٌ ْوب١ّتطلغ بُٛؿٗا تٌٚه علؾاْ

ـٻ (دابل)اٱَاّ يف ك١ٜ٩ »يٝى  ؾايٓيب بايتايٞ ٫ ٜكّٛ »ؾشوب،  «َّا ع٢ً ايٓيبٸَك

ٚٸ . ؾؿٞ «اهلل، ٖٚٛ هلٸ ايٛسـ٠ٍ عٔ بػرل لظٗاك ٚتعًِٝ هلٸ اٱَاّ ايقٟ ٖٛ ايِاؿك ا٭

ٞٸ (دابل)تلاخ  ٕٸ ٖقٙ ا٭ؾ١ًٝٔ  .|قُـ أؾٌٔ َٔ ايٓيبٸ ×ٜعتدل اٱَاّ عً ٚل

يف ٖقٙ ايل١ٜ٩ يٝى ه٣ٛ ساٌَ  |ٕٸ ايٓيب قُـل١ ايباطٔ; لف ؼهٞ عٔ أؾًٔٝٸ

ٞٸيًه٬ّ اٱ ٕٸ ْوبت٘شل  . املع٢ٓلى  ايباطٔ نٓوب١ ا٫هِلى  ، ٚل

ِٸ ايوعٞ يف تلاخ  َٔ قبٌٝ:  ،تدلٜل ٖقٙ ايل١ٜ٩ ع املكبٛي١ عٓـ ايػ٠٬لى  (دابل)ٜت

ٝٸاكٚايِٓرلٜٸ١، ٚاييت ظٗلت ع٢ً بعض اي ،اٱهشاق١ٝ ٝٸات اٱت ١ ١، ٚبني ْناكٜٸزلاعًٝ

ٟٸأقًع١  ٕٸ ْؿى ١ باملكـاك املُهٔٗا َوتـٓيٚدًٓ .ايواؿي َيُٛت يف ايكلٕ اشلذل . ٚل

ُٸ لىا٫هتُات١ يف ا٫هتـ٫ٍ ٚايوعٞ  ١ٝ، لقٓاع اـِِ ع٢ً داْب نبرل َٔ ا٭ٖ
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ِّ لّا ع٢ً استـاّ دـٍ عٓٝـ يف أكٚق١ ايػ٠٬ يف ايكلٕ اشلذلٟ ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ َ٪

 .ايجايح ٚايلابع سٍٛ ٖقٙ املؿاِٖٝ

ٕٸ قًب هًو١ً امللاتب امل ١ ع ايقٟ ٜػًب يف ايؿهل ٚايذلاخ ايػايٞ ع ٜعٗل يف عٜٓٛٸل

ٝٸ ،«َادـ» :ع٢ً فيو ٚاملجاٍ .بٛٓٛغ (دابل)تلاخ  ١، ايقٟ ٖٛ َٔ ايٌؼِٝات املًهٛت

ُٸٌ َٔ ػ٬ٍ دٗٛؿٙ (دابلع )١ يف املٓع١َٛ اي٬ٖٛت١ٝ يعٜٓٛٸَٚٔ امللاتب امل ، ٚايقٟ ٜتٛ

ع٢ً  (دابل)َٔ ٚد١ٗ ْعل ، ٚوٌِ «اٱَاّ»أقلب َوتٜٛات ايعًِ بع لى  ٚتٔشٝات٘

ُٸ ٢، بٌ ٚستٸ«باب»ايقٟ ٖٛ  ،َٓني١ أزل٢ َٔ َٓني١ هًُإ ٖٚٛ  ،|ـأؾٌٔ َٔ ق

 . «ْاطل»ٚ «ْيبٸ»

ٕٸ تِٜٛل  ٕٸ قٝاّ » :ي٬ْتباٙ. ؾٗٛ ٜكٍٛ مللس١ً آػل اينَإ ًَؿتٷ (دابل)نُا أ ل

يعًّٛ لى اسه١َٛ ايكا٥ِ يٝوت ٦ًّٝا آػل غرل اهتهُاٍ دٗٛؿٙ يف لعاؿ٠ اؿٝا٠ 

ٕٸ تـٜٚٔ ٖقٙ اٯثاك ٖٛ ْٛع «ايباط١ٝٓ َٔ ايتُٗٝـ . نُا ٖٓاى لًاكات ٚتًُٝشات يف أ

 . يعٗٛك ايكا٥ِ

ٞٸٚ ;َعليفٸكنٓني: لى  ١ٌٝعٝٸلفا قًٓا بتكوِٝ املٗـ١ٜٚ اي ٕٸ تلاخ  ،هٝاه ؾإ

 سـٛ أندل. لى  «عليفٸايلنٔ امل»لى  ميٌٝ (دابل)

ٕٸ ايٓاي يف سٝاتِٗ ا٫عتٝاؿ١ٜ يٝوٛا ه٣ٛ ْٛع َٔ  (دابل)َٔ ٚد١ٗ ْعل  ؾإ

اييت تتشٌُ ؾذل٠ ط١ًٜٛ َٔ َلاسٌ ايتٓاهؽ، ست٢ ١ اـاّ، بٌلٜٸايبقٚك أٚ ايُٓافز اي

ٟٸكٗا ايتل٣ ؼٗك ٞٸ ؿلؿ ٖٚقا ٖٛ ايتٛدٸ٘  .١ ايكا٥ِيف آػل اينَإ يف ًؼِٝٸ ٚاؾُاع

ّٸاي  . «اٱْوإ ايهبرل»ْتاز للى  لف تٗـف ;١بٌلٜٸيـ٣ مجٝع اي عا

ٕٸ ٯػل اينَإ ٚظٗٛك ايكا٥ِ َٔ ٚد١ٗ ْعل  َع٢ٓ  (دابل)ٚبٗقٙ ايتؿاٌُٝ ؾإ

ٝٸك٥ٝوٝٸ ُٸّا ّا ٚباطٓ  . ّاػا

ٛٸ٠) (دابل)ٚيف نتاب  ْٛاد٘ منٛفدّا َٔ ايتؿورل  (ايؿعٌلى  لػلاز َا يف ايك

نُا ٖٛ ساٍ ايهجرل َٔ  ،ايقٟ ٫ ٌٜتٌُ ع٢ً َا ٜت٤٬ّ َع ُٛك٠ اٯ١ٜ ،ايػايٞ

ِٵ تٳلٳ﴿َٔ هٛك٠ ايبكل٠:  258تؿورل اٯ١ٜ لى  سٝح ٜعُـ دابل، تؿاهرل ايػ٠٬ ا٭ػل٣  َأَي

ُٹٝتٴلى  ٜٴ ٚٳ ٝٹٞ  ِٴ كٳبِّٞ اٖيقٹٟ ٜٴشٵ ٖٹٝ ٍٳ ٔلبٵلٳا ًَِو ٔلفٵ َقا ُٴ ٘ٴ اِي ٕٵ آتٳاٙٴ ايًٖ ٘ٹ َأ ِٳ ؾٹٞ كٳبِّ ٖٹٝ  اٖيقٹٟ سٳازٻ ٔلبٵلٳا

ٌٵٔلٔم َؾ ُٳ ٔٵ اِي َٹ ُٵٔى  ٌٻ ٜٳِأتٹٞ بٹاي ٘ٳ  ٕٻ ايًٖ ِٴ َؾٔإ ٖٹٝ ٍٳ ٔلبٵلٳا َٹٝتٴ َقا ٚٳُأ ٝٹٞ  ْٳا ُأسٵ ٍٳ َأ ٗٳِاَقا ٔٵ تٹ بٹ َٹ ا 
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ُٹنيٳ ّٳ ايٖعايٹ ٛٵ ـٹٟ اِيَك ٗٵ ٜٳ ٘ٴ ٫َ  ٚٳايًٖ ٗٔتٳ اٖيقٹٟ َنَؿلٳ  ُٳػٵٔلبٹ َؾبٴ ػ٬ؾّا يًتؿورل ٚايؿِٗ  ﴾اِي

ٕٸ اؿٛاك يف ٖقٙ اٯ١ٜ ٜـٚك بني ايٓيبٸ ،املتعاكف ٚطاغ١ٝ عِلٙ  ×لبلاِٖٝ ايكا٥ٌ بأ

ٕٸ اؿٛاك ٜلى  ٜقٖب دابل . بٌايُٓلٚؿ املًو ايهاؾل ٖقٙ اٯ١ٜ بني ـٚك يف ايكٍٛ بأ

ٞٸ (َِٝ)ايقٟ ٖٛ عوب املِطًض ، ×لبلاِٖٝ ٕٸ ×عِلٙ، ٚأَرل امل٪َٓني عً ، ٚأ

 «اؿٔٛك ا٭ع٢ُ» ع اك ايقٜٔ ابتًٛا بايبٗتايهاؾل أٚ ايهٓؿع  «ايقٟ نؿل»امللاؿ َٔ 

 (دابل). َٔ ٚد١ٗ ْعل «يع١ٓ اهلل عًِٝٗ ٚع٢ً أَجاشلِ» ،«ايقٟ نإ َتٛادـّا ٖٓاى»

ٕٸ اٱَاّ يف نٌ عِل ٖٛ أؾٌٔ َٔ  عوب ايكطع ٚايٝكني،  ،يف فيو ايعِل «املِٝ»ؾإ

ٞٸ ٕٸ عاٌَ ايؿعٌ ايهْٛ ى ايهٛانب، ٖٛ ايعٗٛك ٖٛ اهلل، ٚاحملٝٞ ٚاملُٝت، ٚقلِّ ٚل

ٟٸاي ٌٸيًعكٌ ايهًٓ بٌل ٌٕ ٞ، ٚايقٟ ٜٴُهٔ إٔ ٜٴٓوب ليٝ٘ ن ٞٸ ؾع ٕٸ لشل  يف ايعامل. ٚل

 .  ٖقا اؿٛاك ع٢ً ٖقا املوت٣ٛ َٔ املٓني١ ٚاملكاّيف ×ٜل٣ اٱَاّ عًٞ (دابل)

ٕٸ  غطب١ ايبٝإ ع أٟ تًو اـطب١  ع٢ً َعلؾ١ نا١ًَٺ (دابل)ٚاملًؿت ي٬ْتباٙ أ

١َ عٓٗا بأْٗا ٫ ميهٔ إٔ تٛدـ ايػاي١ٝ ٚاملٓوٛب١ ٭َرل امل٪َٓني، ٖٚٞ اييت ٜكٍٛ ايع٬ٓ

ٞٸ سـٛلى  بٗال َٚتأثِّ ،ع يف نتب ايػ٠٬ ٚأَجاشلِ ل٫ٓ ٕٸ املٛٓع ايهُٝٝا٥ َٔ  نبرل. ٚل

 (دابل)ػطب١ ايبٝإ املٛدٛؿ يف بعض كٚاٜات ٖقٙ اـطب١ قـ اْعهى يف تلاخ 

ٕٸ اؾًـنَٞلاكّا ٟٸ ،. ٚل ايجأَ ع٢ً  ايقٟ وتٟٛ تلاث٘ املهتٛب يف ايكلٕ اشلذل

ٝٸايباط١ٝٓ اي»فُٛع١ نبرل٠ َٔ ثكاؾ١  ٌٜتٌُ ع٢ً »١، ٚه٬َٝٸيف ا٭قطاك اٱ «١عًُ

ْٸايهُٝٝا٤، ٚايع٬ز بايوشل، ٚايوشل باملع٢ٓ اـ ، «يًه١ًُ، ٚأسهاّ ايٓذّٛ ا

ِٸ ـٸ أّٜٔا َٔ أٖ َٛاكٜح دابل بٔ سٝإ، قـ نتب ًلسّا ع٢ً املٛآع  ٚايقٟ ٜٴع

. ٖٚقا ٖٛ اؾـٍٚ ١ َٔ ػطب١ ايبٝإ، ٚقـ قاّ ٖٓلٟ نٛكبإ بتشكٝكٗاايهُٝٝا٥ٝٸ

ٞٸ ّٸ ٖتُاّ ٖقٙ ايٓش١ً بٗقا اي٫ ايبٝاْ  املٓتشٌ َٔ قبٌ ايػ٠٬. ٓ

ٕٸ تعكٝب  ًُٛات٘ »بعباك٠  ×ع٢ً فنلٙ ٫هِ اٱَاّ ايِاؿم (دابل)ل

ٕٸ لْا بأهًٛب بعض ايؿلم ايػاي١ٝ يف ثٓا٥ٗا ع٢ً اٱَاّ، ٜقٚن«عًٝٓا . ٚنأ

ٚبعباك٠ أػل٣: ٫ ٜل٣  ،ٗقا ايٓٛع َٔ ايعباكات ٫ ٜل٣ ْؿو٘ يف تًو امللتب١بايـاعٞ 

 . عٝح ٫ ميهٓ٘ ايجٓا٤ عًٝ٘، اٱَاّ قلٜبّا َٔ ايتٓاٍٚ

١ ٌٝعٝٸبٝإ ٚتكلٜل ا٫ػت٬ؾات اييت استـَت بني ايؿلم ايلى  (دابل)يكـ عُـ 
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ٟٸ لسٝح  ،سٍٛ اٱَا١َ، ًَتنَّا يف فيو أق٢ِ ؿكدات ا٫ستٝاط ٚاؿقك ْ٘ ٫ ِٜـك أ

باَتـاؿ اٱَا١َ يف ْوٌ اٱَاّ اؿؤ أٚ اؿوني، ٚنقيو ل َا ٜتعًٖ َٛقـ َٓشام يف

ُٸ ًإٔ ػ٬ؾ١ اٱَاّ يف ـ بٔ اؿٓؿ١ٝ، َٚا ظٗل َٔ اـ٬ف املٛقـ َٔ ق

ٕٚ يٮقٛاٍ ٚاٯكا٤ ؾكطؾهإ يف فيو فلٸ ،×ايِاؿم  . ؿ كا

ايلٚساْٞ،  «ايٌؼّ»ل ٜبـٚ أْ٘ ع َع ا٭ػق بٓعل ا٫عتباك لمياْ٘ بتهجټ

يف أٚقات ٚأم١َٓ كتًؿ١، ٚبِٛك َتؿاٚت١ ع نإ ٜعٌُ يف ٖقا ايتكلٜل ٚلَهإ ظٗٛكٙ 

ـٸ٠ أُٚٝا٤ يف ٚقتٺ ـٸخ عٔ لَا١َ ميهٔ إٔ  ع٢ً تٛمٜع أؿٚاك اٱَاّ بني ع ٚاسـ، ٜٚتش

ُٸ×ٚاسـ ع٢ً عاتل اٱَاّ اؿؤ تهٕٛ يف ٚقتٺ ـ بٔ اؿٓؿ١ٝ، ٚمٜـ بٔ ، ٚق

ٞٸ ٕٸ نًتا ٖاتني  .ٚابٓ٘ لزلاعٌٝ ،×، ٚاٱَاّ ايِاؿم×عً ٦تني ايًتني اشلٜٝٚعتكـ بأ

 . ٚاسـ ُٖا لَاّ يف فاتُٗا ٤ًٞٷ

ٕٸ َجٌ ٖقٙ ايل١ٜ٩ ايجٓا١ٝ٥ ٚا٫مؿٚادٝٸ ١ يف باب اٱَا١َ ْعلؾٗا يـ٣ بعض ايؿلم ل

ٗټلى  ع، مما ٜٴٌرلايتٌٝټلى  ٚاملٓتوب١ ،ؾ١ٚاؾُاعات املتطلِّ ٜٚٴجرل  ،ٓاتبعض ايته

ٟٸ بعض ايٌهٛى. طبكّا يٓكٌ ٕٸ اـٓط ا٭ًعل ٝٸؾإ ا٫عتكاؿ بٛدٛؿ لى  ١ ناْت تقٖباب

ٌٸ دٌٝ: أسـُٖالَاَني ع ْبٝٸ ُاَت. نُا ميهٔ يٓا َكاك١ْ  :ٚاٯػل ;ْاطل :ني يف ن

َٔ  ،١زلاعًٝٝٸبٛدٛؿ لَاَني َتعاُلٜٔ مبا عًٝ٘ بعض ايػ٠٬ ٚاٱ (دابل)عكٝـ٠ 

ع َٔ ٚاييت هٝوتؿٝـ ؾٝٗا اٱَاّ املوتٛؿٳع، ٚاملوتٛؿٳ ايكا٥ًني بايتُاٜن بني اٱَاّ املوتكلٸ

٘ ٫ ٜوتطٝع ١، ٚيهٓٸ١ ٚايتٓؿٝقٜٸتعًُٝٝٸت٘ ايلدعٝٸ، ٜٚٓتؿع أّٜٔا مبعًِ اٱَاّ املوتكلٳ

ايكٍٛ بٛدٛؿ ٖقٙ ايٓوب١ بني لى  ٜقٖب (دابل)لمبا نإ ؾْوً٘. لى  تٛكٜح اٱَا١َ

ُٸ ×اٱَاّ اؿؤ ٜٔ ميهٔ ايكٍٛ ايق ،ـ بٔ اؿٓؿ١ٝ، أٚ ايكاؿ٠ اٯػلٜٔٚق

ٕٸ ايِْٓٛ املٛدٛؿ٠ .بإَاَتِٗ املتنا١َٓ بٗاّ َٔ اٱ (دابل)ٌ تلاخ ٚاييت متجِّ ،بٝـ أ

ُټ  . ك١ يف غا١ٜ ايتعكٝـ ٚايتعقټقطعٝٸ ْتٝذ١ٺلى  ٌٚايػُٛض عٝح ػعٌ ايتٛ

ٝٸ ٕٸ ايل١ٜ٩ ايباطٓ ع َٔ ايٌلؾ ٫ تٛهِّ (دابل)١ املطلٚس١ َٔ قبٌ ٚيف اؾ١ًُ ٜبـٚ أ

باع ٖقا اٱَاّ أٚ فاى، ١ يف اتٸعٜٓٛٸ١، ٫ٚ ؼِل ايطلٜك١ املٌٝعٝٸبني ايؿلم اي ايكا٥ِ

ّٸ»ع تٌٝټلى  ٗا َٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ تٓتُٞٚنأْٸ  . «ًاٌَ»أٚ  «عا

ٕٸ َٔ ا٭قٛاٍ املطلٚس١ َٔ قبٌ احملٚك ٕٸ (دابل)تلاخ  سٍٛكني ل  (دابل) ايكٍٛ بأ
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ٟٸٚا٫ػاٙ اي اـٓطلى  ٚتلاث٘ نإ ٜٓتُٞ ٝٸيٲ ؿهل ٢ باٍٚ نلاٚي ١. ٚستٸزلاعًٝ

ٕٸ ايذلاخ املٓوٛب ٝٸ (دابل)لى  نإ ِٜلٸ ع٢ً ايكٍٛ بأ ١ َٔ ٖٛ َٔ تأيٝـ ايباطٓ

ٝٸايكلاَط١ ع اٱ ٝٸ١ ع هٝاهٝٸغاٜات لى  ٘ ٜٗـف١، ٚأْٸزلاعًٝ ِّؿٜٓ ٟٸ١، ٚتب  ل بعٗٛك َٗـ

ٞٸ ٚٸ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ امللاؿ َٓ٘ ٖٛ اـًٝؿ١ ايؿاطُ بتأهٝى َقٖب دـٜـ ٍ، ٜٚٓب٧ ا٭

ُٸـٜٸ  . ١ْاهؽ يًٌلٜع١ احمل

ٞٸٚايلأٟ اٱ ل بإَا١َ اٱَاّ َٛه٢ َا ٜتعًٖ يف (دابل)ايقٟ ٜٴبـٜ٘  هاب

ٜٴبعـ ًب١ٗ  ،عـّ تِلو٘ بإَا١َ قُـ بٔ لزلاعٌٝلى  ، َٔاؾّا×ايهاظِ

ٝٸاٱلى  ٚاستُاٍ اْتواب٘ ٕٸ ك٩ٜت١٘ ٚايكلاَط١زلاعًٝ ٫  َا١َ لزلاعٌٝٱ . نُا أ

ٝٸتٓوذِ َع ك١ٜ٩ اٱ  . ني أْؿوِٗزلاعًٝ

ٕٸ ؾكـإ ا٫تٸ ٞٸذاٙ ايل َٔ د١ٗ، ٚعـّ اْوذاّ  يف طلغ َوا٥ٌ اٱَا١َ وٝاه

ٚاملٌت١ًُ ع٢ً تؿًٔٝ٘ ع٢ً ايٓيب ، ×ػاٙ اٱَاّ عًٞ (دابلع )ايل١ٜ٩ ايػاي١ٝ يًػا١ٜ ي

ٝٸ١ يٲ، َع ايل١ٜ٩ ايلزلٝٸ|قُـ َٔ اكتباط ٖقا  َٔ د١ٗ أػل٣، هعٌ ١زلاعًٝ

ٖٻ ٝٸ١ يٲوٝاهٝٸُ٘ بٍٛ نلاٚي َٔ ايتُٗٝـ يًجٛك٠ ايايذلاخ مبا تٛ ١، ٚتأهٝى زلاعًٝ

 أَلّا َوتبعـّا.  ،١اؿه١َٛ ايؿاطُٝٸ

ٕٸ ك١ٜ٩  ـٸ (دابل)بٝـ أ ٚتؿًٔٝ٘ ع٢ً ايٓيب  ،×ٲَاّ عًٞي ّاايػاي١ٝ د

تهؿٞ يًـ٫ي١  (،دابل)١ املٛدٛؿ٠ يف تلاخ بايتعايِٝ ايتٓاهؼٝٸ َكل١ّْٚ ،|قُـ

ايٓعل  . ٖقا بػضٸ١ أّٜٔاعٌلٜٸ ١ ا٫ثين٘ ٫ ميهٔ إٔ ٜـػٌ يف عـاؿ اٱَاَٝٸع٢ً أْٸ

ّا نإ امللاؿ َٔ ٚأٜٸ .١عٔ ك٩ٜت٘ سٍٛ دلٜإ َلاسٌ اٱَا١َ يف فُٛعات هباعٝٸ

ٟٸ٘ ٫ ٜٓوذِ َع ايُٓط ايؾإْٸ فيو  . ١ٜعٌل ١ ا٫ثينيٲَاَٝٸ ؿهل

ك١ ع ٚاييت ٫ تبتعـ عٔ املوا٥ٌ املتعًٚ (دابل)َٚٔ ايٓكاط املًؿت١ ي٬ْتباٙ يف تلاخ 

أ ؿات٘، سٝح ٜتٓبٸني يف ٚاسـ٠ َٔ َ٪ٖيباملقاٖب ٚايؿلم ع َوأي١ سٔٛك أػٜٛٔ كَنٜٸ

عاَّا َٔ كسٌٝ اٱَاّ  183ع بعـ  ×بعٗٛكُٖا ع كٚا١ٜ عٔ اٱَاّ ايِاؿم (دابل)

ٕٸ قا٥ِ ايعِل 330ٖع(، أٟ سٛايٞ عاّ 148ايواؿي) ٖع، ٚيف امللس١ً اييت ٜكٍٛ ؾٝٗا: ل

 . ل ايعـاي١هٝطبِّ

ٕٸ عاّ  طبكّا يلٚا١ٜ  ،«ايػٝب١ ايهدل٣»ٖٛ ايعاّ ايجاْٞ َٔ بـا١ٜ  ٖع٫330 ْٓو٢ أ
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ٖٚٓا تطلغ ايتوا٫٩ت  ٖع.329اّ سٝح بـأت ايػٝب١ ايهدل٣ ع ;١عٌلٜٸ اٱَا١َٝ ا٫ثين

ٍٸ ايتاي١ٝ فيو ع٢ً  ْؿوٗا: ٌٖ نإ سٍِٛ ٖقا ا٫قذلإ مبذلٸؿ ايِـؾ١؟ أ٫ ٜـ

١؟ ٌٖ ٖٛ تاكٜؽ أػق بعـ ٚقٛع ايػٝب١ َٔ ٌٝعٝٸع يف بعض احملاؾٌ اياهتبام ؿـخ َتٖٛق

 ، ٚمتٸ تٛظٝؿ٘ يف ٖقا ايوٝام؟ (دابل)قبٌ ايقٜٔ أٚدـٚا تلاخ 

ٟٸ ؿيٌٝ »غ بأْ٘ ٘ ِٜلَِّا ٜٴٌب٘ ٖقٙ ايتوا٫٩ت، ٚيهٓٸٜطلغ بٝرل يٛكٟ  ٫ ٜٛدـ أ

 . «ميهٔ يٓا ا٫هتٓاؿ ليٝ٘ ٱُـاك اؿهِ يف ٖقا ايٌإٔ بٔلي قاطع

ٕٸ داْبّا نبرلّا َٔ تلاخ  ،ٚػ٬ؾّا ملا فٖب ليٝ٘ باٍٚ نلاٚي َٔ ايكٍٛ بأ

ٝٸ١ ع ١ قلَطٝٸلع٬َٝٸٖٛ يف ٚاقع٘ ٌَٓٛكات  (دابل) يف لطاك ثٛك٠  ١ ظٗلتلزلاعًٝ

ٕٸ ٖقٙ ايوًو١ً دا٤ت يف هٝام ثٛك٠ لى  ١، ٜقٖب بٝرل يٛكٟهٝاهٝٸ ١ ع ثكاؾٝٸا٫عتكاؿ بأ

ٝٸ ٝٸ١، ٫ كبط شلا بجٛكات ايكلاَط١، ٫ٚ بجٛكات اٱؿٜٓ ٕٸ ني ايؿاطُٝٸزلاعًٝ ني. َٔ ٖٓا ؾإ

ُٻ ٔ لًاكات يف َعلؾ١ اٱَاّ اييت تٌتٌُ ع٢ً اْعهاهات ٚتبعات ٖقٙ ايوًو١ً ٫ تتٔ

ٕٸ  يف ١ ل٫ٓهٝاهٝٸ١ أٚ تاكىٝٸ ٟٸ (دابل)َا ْـك، ٚل فٗٛؿ باكم يف هٝام  ٫ ٜبـٟ أ

ُٸ «١وٝاهٝٸ١ ايلدعٝٸامل»اؿـٜح عٔ  ٞٸ١ يف اجملتُع اٱيٮ٥  . ه٬َ

ٝٸلْا با٭ؾهاك اٱعٓاُل تقٚن (دابل)ٖٓاى يف تلاخ  ١، أٚ َٛاكؿ ًب١ٗٝ زلاعًٝ

ـٸ، أٚ َؿاِٖٝ تتذ١ًٓمبعتكـات ايِٓرلٜٸ اب يف ا٭ؿ٢ْ َٓق عِل أبٞ اـٓط ٢ يف اؿ

ٝٸاكبعض اي ٌّات ايػاي١ٝت ٕٸ ٖقا ايذلاخ مل تبـع٘ أ َٔ ٖقٙ اـطٛط  . ٚيهٔ ٜبـٚ أ

ٝٸاكٚاي ـٻت ٌٕات احمل ـٸ تعبرل بٝرل يٛكٟ ع ٖ ؿ٠. ٚايقٟ ميهٔ قٛي٘ بٌه ٛ كتِل ع ٚع٢ً س

ٕٸ  َٔ سٝح املوا٥ٌ املطلٚس١ أٚ َٔ ْاس١ٝ أهًٛب طلسٗا،  هٛا٤ٷ ،ٖقٙ ايوًو١ً»أ

. ٚطبكّا «تعهى بعُل اٖتُاَات قاؾٌ ايػ٠٬ يف ايكلْني ايجاْٞ ٚايجايح يًٗذل٠

ٝٸاك٫قذلاغ بٝرل يٛكٟ بٌإٔ ٖقٙ ايوًو١ً هب إٔ ْقنل  ٝٸّا هابكّا ع٢ً اٱت أٚ  ،١زلاعًٝ

ٕٸ ٖٓاى سلن١  :ميهٔ ايكٍٛ ِّ»ل ٕٸ (nusayrieـPre) «١َ١ ع٢ً ايِٓرلٜٸَتك . ٜبـٚ أ

ٕٸ تلاخ لى  بٝرل يٛكٟ ٜقٖب قـ ٌْأ ٚظٗل يف َٗـ بعض ا٭ؾهاك  (دابل)ا٫عتكاؿ بأ

ٝٸاكٚاي  ١. ُت ؾُٝا بعـ ُٓٔ ايعكا٥ـ ايِٓرلٜٸعات اييت اْتت

ٕٸ لى  ٜقٖب بٝرل يٛكٟ ع اهتٓاؿّا يبعض ايكلا٥ٔ ع ٘ ٖقا ايذلاخ ٜٛدِّاؿـي بأ

اييت نإ ايتٌٝٸع ايػايٞ ٜوتكطب َٓٗا اؾن٤  ،قاؾٌ أِْاف ا٭فنٝا٤لى  ػطاب٘
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ا٤، ني، ٚايِٓٸاع، ٚا٭طبٸاؿلؾٝٸ :ني، أٟٝٸا٭ندل َٔ أِْاكٙ ٚأتباع٘ ٚأعٔا٥٘ ايل٥ٝو

ٝٸ «ُػاك ا٭َلا٤»اكٜٔ، ٚٚايعٓط  . ْٚعا٥ل ٖ٪٤٫ ،نياحملً

ٕٸ ٚقـ  ٟٸ»ُلٸغ بٝرل يٛكٟ بأ ١ ادتُاعٝٸسٝح مل هـ سا١ٓٓ  ;ايتٌٝٸع اؾابل

ٝٸاكٚمتٸ استٛا٩ٙ َٔ قبٌ  ،َتُاهه١، وتٌُ إٔ ٜهٕٛ قـ اهتًٗو ؾُٝا بعـ ات أق٣ٛ ت

ٝٸَٓ٘، َٔ قبٌٝ: اٱ ٛټ١، ٚاٱهشاقٝٸ١، ٚايِٓرلٜٸزلاعًٝ  . «ف أّٜٔا١، ٚايتِ

ْٸٚلفا ػاٚمْا املٛكؿ اـ ٚٻ (دابل)يذلاخ  ا ٕٸ ايتشكٝاملـ كات تنٜض ايوتاك عٔ ٕ ؾإ

ـٻ» ٕٸ «ع ايػايٞايتٌٝټ»ٚ «ايهُٝٝا٤»اييت ناْت قا١ُ٥ بني  «ؿ٠ايلٚابط احمل ، ٚتجبت أ

ٞٸمل ٜهٔ ٚسـٙ ايٌؼّ )اؿ (دابل) ّٸ كٝك ٚأظٗل  ،بايهُٝٝا٤ أٚ املٓتشٌ( ايقٟ اػت

ايوا٥ض »َٔ أَجاٍ:  ،ات أػل٣بٌ ناْت ٖٓاى ًؼِٝٸ ،١ غاي١ٝ.ًٝعٝٸَٔ ْؿو٘ ْنع١ 

ـ أكبع كها٥ٌ يف ابٔ طأبٞص ايعناقل طقُـ بٔ عًٞ ايًٌُػاْٞص، َ٪ٚي»أٚ  ،«ايعًٟٛ

ٞٸأبٞ ٜعكٛب ايوذوتاْٞ اٱ»أٚ  ،«ايهُٝٝا٤ ، ايقٟ ٜٴٓوب ليٝ٘ نتاب ايػلا٥ب زلاعًٝ

ٞٸ ابٔ ُأٌَٝ»، ٚنقيو «يف َع٢ٓ اٱنورل ، ٖٚٞ ًؼِٝات «( ايهبرل)ايهُٝٝا٥

 .ميهٔ فنلٖا يف ٖقا ايوٝام أّٜٔا

 

 

 ٜتبع عع 

 

 

الهىامش
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ّٝايدزاضات اي ّٝات املكسآْ ١ّٝ يف ظٌ ايًطاْ  ١عسف

 جدٜد٠ قسا٠ٌ٤

 

 علي رضا قائمي نياالشيخ د. 

 عماد الهالليترجمح: 

 

 ــــــ متٌٗٝد

ُٸّا َٔ ؾلٚع )ايعًّٛ اٱؿكانٝٸعلؾٝٸات املايًواْٝٸتٌٓهٌ   ١Cognitive: ١ ؾلعّا َٗ

Sciencesَُٞٚع أْٗا مل تتذاٚم ايعكـٜٔ َٔ اينَٔ ل٫ٓ .اتايًواْٝٸفاٍ لى  (، ٚتٓت 

ٝٸأْٸٗا أسـثت تػٝرلات ػطرل٠ يف فاٍ  ٖقا اؿكٌ ػ١ًٝ لى  ات. ٚاملكاٍ ٜوع٢ايًواْ

ِٸلى  ١ ًٚؿاؾ١، َٔ ػ٬ٍ اٱًاك٠ايٝٸاؾـٜـ بِٛك٠ لمج عليفٸامل املوا٥ٌ اييت أثرلت  أٖ

 يف ٖقا اؿكٌ. 

 ْٚعلض تًو املوا٥ٌ يف َا ًٜٞ:  

ٞٸعع ؿٚك املٓٓعل، ٚع٬ق١ ايتعبرل باملٛٓع اـ1  . اكد

 ١. كٓٝٸعع ايٌهٌ ٚا٭2

ـٻ (Trajectoryعع )ايوا٥ل: 3  (. Frame( ٚ)ايكايب: Landmarkؿ: ٚ)احمل

ُٸلى  هٝٓذًٞ يٓا باٱًاك٠ ٞٸ١ٝ تًو املؿاِٖٝ يف ؾٔا٤ ٖقٙ ا٭َج١ً أٖ ، قلآْ

ٛټٌ َٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ َؿلؿاتٗا عع يف ٌٜٚه ١ ًاػ١ِ، نُا هٝتٔض َعلؾٝٸْا عع ثٛك٠ كتِ

 يو يف َطاٟٚ ٖقا املكاٍ. 

ٝٸتتٓاٍٚ  ٓوٝل ايؿهل٠ ٚلػٔاعٗا ١ نأؿا٠ يتطبٝعٝٸ١ ايًػ١ ايعلؾٝٸات املايًواْ
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ٝٸ ـٻٯي ـٸع٢ ٖقا ١ِ. ٚبتعبرل آػل: ٜتُجٻؿ٠ أٚ ٌَؼٻات ايتٛاٌُ يف لطاك تلانٝب ق َ ٌ

ٕٸ ػًٓ ِ، ؾايًػ١ ٫ تٴدلم تًو ٝات ايًػ١ ٖٞ سها١ٜ َباًل٠ عٔ ؾهل٠ املتهًٚاؿكٌ يف أ

تًو لى  ٌرل َٔ ػ٬شلاتِٓع مج١ً َٔ املؿاِٖٝ، ت١ َباًل٠، بٌ اكدٝٸاملٛٓع١ٝ اـ

ٕٸ املع٢ٓ ٖٛاكدٝٸاملٛٓع١ٝ اـ َٔ ػ٬ٍ تِٓٝع ايقٖٔ يًُؿاِٖٝ ع٢ً  ١، ٚبايتايٞ ل

١، َٔ ػ٬ٍ فيو اكدٝٸَوت٣ٛ ايؿا١ُٖ. ا٭َل ايقٟ هعٌ ايًػ١ متىٸ املٛآع اـ

 ايتِٓٝع، ؾاؿها١ٜ سٝٓٗا ٫ تهٕٛ َباًل٠، بٌ بٛاهط١ تًو املؿاِٖٝ املِٓٛع١. 

ـٻ ١ بني ٖقا اؿكٌ ٚايٓشٛ اٱْتادٞ َٚعاْٞ ١ قٝاهٝٸعًُٝٸع٢ بٚميهٓٓا ػ١ًٝ امل

 ظلٚف ايِـم: 

ٞٸ1 ُٸ ٌ ٖقا اؿكٌ ؾلعّا: ميجِّعع ايٓشٛ اٱْتاد ات اؿـٜج١، ايًواْٝٸَٔ ؾلٚع  ّاَٗ

ٞٸايقٟ أهى ي٘  ٞٸ ايًواْ ٛٸّ املعاُل ) ايهبرل ا٭َلٜه (. Chomiskyٞ َٛوهتٌْع

ٕٸ ا٭هى ايِٛكٜٸ ِـٌّ دٗام ايًاييت تٌٚه١ ٜلتهن ٖقا اؿكٌ ع٢ً أ ؿ ػ١ ٖٞ اييت ؼ

 ١. ًػٜٛٸعٔ املعاْٞ اي ١ متاَّاَوتك١ًٓ، ٖٚقٙ ا٭هى ايًواْٝٸايِٝاغات 

ٗٸ١ُ يف ؾِٗ املعاْٞ 2 عع ٌٜٚهٌ ؾِٗ املع٢ٓ املٌلٚط )املًتِل( بايٛاقع َؿلؿ٠ َ

ِّ ٞٸ١، ٚع٢ً أهاهٗا ٜٓطبل املع٢ٓ َع ظلؾ٘ اؿًػٜٛٸؿٖا ايِٝاغات اياييت ؼ ٌ ٚميجِّ .كٝك

ٌٸ َٔ   Leonardئ تاملٞ»ٚ« كْٚايـ يٓو انل»ٚ«  George lakoffهافٝدٛكز ي»ن

Talmy »ٌْٸذاٙ َِٓٗ اتٸ ٚيهٌٛ .، أبلم ًؼِٝات ٖقا اؿك يف ٖقا اؿكٌ  ػا

ٞٸ ِّلى  عاؿـٜح، ا٭َل ايقٟ دعٌ اؿكٌ ٜتؿلٻ ايًواْ تتٓاٍٚ ايًػ١  ،ؿ٠َـاكي َتع

 ١ بايـاكه١ ٚايتشًٌٝ. طبٝعٝٸاي

 

ّٝ  ــــــ ١املعًَٛات ايرٖٓ

ٞٸ بُٛؿ٘ ٜـكي ؿٚك املعلؾ١ عع املعًَٛات  ;(ٜٚطًل ع٢ً اؿكٌ عٓٛإ )اٱؿكان

ُٸ١ عع يف ُٓع املؿاِٖٝ اـايقٖٓٝٸ ٜتُشٛك اؿكٌ  :ٚبتعبرل آػل .١اكدٝٸ١ بايعلٚف اـا

ٝٸ  ِ يف ُٓع١ اييت وًُٗا املته١ًٚ ايقٖٓٝٸسٍٛ َٛٓٛع ٖٛ )نٝؿ١ٝ تأثرل املعًَٛات

ُٸاملؿاِٖٝ(، ٚتٓوبل ايعلٚف اـ ٕٸ ؼًٌٝ ايِٝاغات ا ٝٸ١ بٗا. ٚبايتايٞ ل ٌ ١ تٌٚهايًواْ

ُٸ١، َٚا ؽٔع ي٘ َٔ هٝاقات تًو املعًَٛاتٝٸلى  ٬َُّٛ طلٜكّا  ١. ػا
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( Lakoff َٔ )يٝهاف ٚشلقا املِطًض )املعلؾ١( يف ْعل نٌٛ

ٝٻ Johnsonٚ)داْوٕٛ  .يًبى ٚاـًط ؿؾعّا ;بُٝٓٗأ عًٝٓا ايتؿهٝو ( َعٓٝإ، ٜتع

 ٚاملعٓٝإ ُٖا: 

ٓٓا َٔ ١ ع٢ً ؾعاي١ٝ ف١ٖٝٓ َلتب١، متٚهعلؾٝٸع ٜطًل ٖقا ايعٓٛإ يف اجملا٫ت امل1

ايوطض مبعنٍ عٔ لكاؿ٠ لى  غًبٗا تدلمأؿكاهتٗا ؿكاه١ ؿقٝك١. ٖٚقٙ ايٌٓاطات يف 

ايؿعايٝات  ايٌؼّ، نذلتٝب املبِلات ٚاملوُٛعات يف ؾٔا٤ ايؿا١ُٖ. ٚتدلم ٖقٙ

ـ٠، ات ايعِب١ٝ ايٛاهع١ ٚاملعٖكعًُٝٸبٌهٌ لكاؿٟ; لف ٜوتشٌٝ ايوٝطل٠ ع٢ً اي ١ايقٖٓٝ

٘( اييت تؿلم تًو املوُٛعات ٚاملبِلات. ٜٚـػٌ ؼت ٖقا املع٢ٓ ا٫ْتباٙ )ايتٛدټ

 ناْت بإكاؿ٠ أّ بػرل لكاؿ٠.  ١ظ هٛا٤ٷًػٜٛٸ١ ٚايؿهلٜٸٚايقانل٠ ٚايٌٓاطات اي

َا عٔ املع٢ٓ  ١، ىتًـ ْٛعّاؿًوؿٝٸػل يف بعض املـاكي ايآ ع ٜٛدـ لط٬مٷ2

ٚٸ ٞٸٍ ايوابل فنلٙ، ٖٚٛ )ايٌهٌ املا٭ ٞٸأٚ امل ؿَٗٛ املٌلٚط بايِـم(، أٟ ٫  ٛٓٛع

أًٝا٤ اـاكز، لى  ِ عًٝٓا ايلدٛعا٭َٛك ايق١ٖٝٓ ؾشوب، بٌ ٜتشتٻلى  ٜهؿٞ ايلدٛع

 .املُتـ٠ دوُٝٸّا ،١ً يف ايٛدٛؿاملتُجِّ

ٝٸ( يف عليفٸاملِطًض )املٜوتعٌُ  ١ يف أغ٢ٓ َعاْٝ٘ ٚأنًُٗا، علؾٝٸات املايًواْ

ٞٸل عٔ ايٌٓاط ايٚايقٟ ٜعبِّ ٚاؾٗام  ٞٸيف ايًػ١ ٚاملع٢ٓ ٚاٱؿكاى اؿوٸ ، ايقٟ ي٘ ؿٚكٷعكً

ٞٸامل ٞٸ ؿَٗٛ  . ()أٚ املؿاُٖٝ

ٗٸ١ُ يف   ٝٸيًُع٢ٓ َٛاُؿات َ  ١، ْعلٓٗا يف َا ًٜٞ: علؾٝٸات املايًواْ

ٟٸع 1 ُٸٌ املع٢ٓ يف ٖقا اؿكٌ تؿورلّا : ميجِّاملع٢ٓ أَل لًاك ّا يٮًٝا٤ ػا

ٝٸاكدٝٸاـ ُٸاملع٢ٓ ك٩ٜا ميوٞ ٚبايتايٞ  .شلا ّا١، ٚيٝى اْعهاها عٝٓ أًٝا٤ لى  ١ػا

 نٝؿ١ٝ كتًؿ١ عٔ ع٬ق١ ايًػ١ بأًٝا٤ ايعامل )املٛدٛؿات(. لى  ايعامل. ٖٚقا ٌٜرل

ِّ ;عع املع٢ٓ سكٝك١ َل١ْ: املعا2ْٞ  ،ع١ ٭ًٝا٤ ايعاملبُٛؿٗا ْتٝذ١ أًهاٍ َتٓ

ٝٳتتٻ ٞٸلات ع٢ً َوت٣ٛ احملٝط اـٕٸ ايتػٝټل٬ٕ. ِٚـ باملل١ْٚ ٚايوٳ  ّاتوتـعٞ تطبٝك اكد

ٝٸيًُك٫ٛت  ّادـٜـ ٚبايتايٞ  .لاتٓوذِ َع ا٭ًهاٍ ايٓاػ١ َٔ تًو ايتػٝټ١ٜ ايًواْ

ٌٕلات دـٜـ٠ ع٢ً َوت٣ٛ ٖٓاى استُاٍ ظٗٛك تػٝټ ؿا٥ِ. ٚبتعبرل آػل: ٫  املعاْٞ بٌه

ٌ يتٌٗه ميهٔ إٔ ِْـ ايًػ١ بٌهٌ ثابت غرل َلٕ، ؾإفا نإ املع٢ٓ ٬َمَّا



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

 هٝٸا٫ّ.  ١ ؾاملع٢ٓ ٜهٕٛ بـٚكٙ َلّْاًػٜٛٸايِٛك اي

ٔ املع٢ٓ يف هٝام ا٫هتعُاٍ، َا هعٌ ايتذلٜب ٚا٫هتعُاٍ: ٜتعٝٻع املع٢ٓ 3ٚ

ٚشلقا ا٭ٌُ اْعهاهات نجرل٠  .يتشـٜـ َع٢ٓ ايًؿغ ؼًٌٝ ٖقا ا٫هتعُاٍ ٓلٚكٜٸّا

ٟٸيف اؿكٌ اي ّٸؾإفا نإ ا٭َل نقيو ؾ٬ ميهٔ تعٝني َع٢ٓ ثابت ٚ .ًػٛ ـٻ عا ؿ( )ق

 ٜٴدلم مجٝع تًو ا٫هتعُا٫ت. 

ٝٸتتٓاٍٚ  ـٸًػٜٛٸ١ ع٬ق١ املع٢ٓ بايِٛك ايعلؾٝٸات املايًواْ ِٸٚ .ؿ١٠ املتع  ٖقا َا اٖت

١ بِٓع املؿّٗٛ ًػٜٛٸٚايو٪اٍ املجاك ٖٛ: نٝـ تلتبط ايِٛك اي .ب٘ أُشاب ٖقا ايؿٔ

 )املع٢ٓ(؟ ٚنٝـ تٴؿِٗ ا٭بعاؿ املؼتًؿ١ شلقٙ ايع٬ق١؟ 

، مج١ً َٔ املؿاِٖٝ دا٤ت يف ؼكٝكاتِٗبٝإ ِ عًٝٓا يتذ١ًٝ ٖقٙ املوا٥ٌ ٜتشتٻ

 :ٖٞٚ 

 عع ايتعبرل. 1

 عع ايكايب. 2

 عع ا٫هتعاك٠. 3

 

 ــــــ ــ ايتعبري1

ٕٸ ايؿِٗ املباًل ٭ًٝا٤ اـاكز ٫ ٜتٝوٻ فنلْا يف يًل١ٜ٩  ل ٚؾكّاَا هبل أ

ٞٸاؾـٜـ٠، ؾُٝهٔ ايتعبرل بِٝؼ كتًؿ١ عٔ ٤ًٞ ) ل ( ٚاسـ، سٝح ْ٪ٚطػاكد

ْٸايتشـٜل ايٛاسـ بأًهاٍ كتًؿ١، َا وهٞ عٔ ُٓع َؿّٗٛ  عٔ فيو اي٤ٌٞ  ػا

ٞٸ)اـ  (. َٚجاٍ فيو: اكد

ٌّ أعط٢ ايهتاب عأ  سؤ.  لى عً

ٌّ أعط٢ ع ب  سؤ ايهتاب. لى  عً

ٔ ايعباكتإ أع٬ٙ ٦ًّٝا ٚاسـّا، ٚاملع٢ٓ املوتؿاؿ َُٓٗا ٫ ىتًـ ع٢ً ٤ٛٓ ِّٝتب

ٟٸاؿكٌ اي ٌٸايكـِٜ، ٫ٚ ٜ٪ثِّ ًػٛ  َُٓٗا.  ل اػت٬ف ُٛكتُٗا يف تػٝرل املع٢ٓ املوت

ٕٸ اؾًُتني املأػٛفتني َٔ ًهٌ ؾٚع٢ً ٖقا  ٞٸإ ٞٸٚاسـ )اي٤ٌٞ اـ أُٛي ( اكد

ٟٸ١ ؾكط )أٟ ايٌهٌ ايايًواْٝٸ٫ ؽتًؿإ يف املع٢ٓ ٚاملؿّٗٛ، بٌ يف ايِٛك  (. ؾُٝا ًػٛ
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ـٸعٞ  ٝٸت ٕٸ اؾًُتني علؾٝٸات املايًواْ  ٬ٕ تعبرلٜٔ كتًؿني عٔ ٤ًٞ ٚاسـ. يهٌٛجِّمت١ أ

ُٸَُٓٗا ظلٚؾ٘ اـ  ١. ا

ٝٸ ؿكاه١ ايع٬ق١ بني لى  ْٞ، بٌ تٗـف١ ٫ تعتين بايب٬غ١ ٚاملعاعلؾٝٸات املايًواْ

ٜـكي ٖقا  :ٚبتعبرل آػل .ُٓع املؿّٗٛ يف ؾٔا٤ ايعكٌ ٚبني ايطلف املكابٌ يًُؿّٗٛ

 . ١ًػٜٛٸل٠ يف ايِٝاغات اياؿكٌ ُٓع املؿاِٖٝ املتوتِّ

َٴ  ٚاسـ؟ ٗا ٤ًٞٷٚايو٪اٍ: ملافا تٛدـ تعابرل كتًؿ١ َؿٗٛ

ِّ ٚاؾٛاب: شلقٙ ايعاٖل٠ أهبابٷ اثٓني َٓٗا، ٚهٝأتٞ لى  َا ًٜٞ ؿ٠، ٌْرل يفَتع

 ايبشح بايتؿٌِٝ: 

 

 ــــــ ــ ايسٚا١ٜأ

 ١، َج٬ّ: ًػٜٛٸٚقٛع ايِٝؼ ايلى  ٌٟ ايلٚا١ٜ هببّا َٔ ا٭هباب اييت ت٪ؿٸتٌٚه

 ا٭هؿٌ. لى  أع ايطلٜل اؾبًٞ ٜٓشـك َٔ ا٭ع٢ً

 ا٭ع٢ً. لى  ب ع ايطلٜل اؾبًٞ ِٜعـ َٔ ا٭هؿٌ

اؾًُتإ عٔ ٤ًٞ ٚاسـ، ؾُٝا ؽتًـ َعاُْٝٗا اػت٬ؾّا ٚآشّا، سٝح تعدل 

ٕٸ ؾاعٌ  ٕٸ ؾاعٌ ايه٬ّ ٜل٣ ايٛاؿٟ َٔ ا٭ع٢ً، ٚتبٝٸٔ مج١ً )ب( أ تبٝٸٔ اؾ١ًُ )أ( أ

ايه٬ّ ٜل٣ اؾبٌ َٔ ا٭هؿٌ، ٫ٚ ْلنن عٔ َٛٓع ؾاعٌ ايه٬ّ يف تٌهٌٝ 

َٳ ٜل٣ ايٛاؿٟ َٔ أع٢ً اؾبٌ،  ٔٵايِٝاغتني ايوابكتني. ؾكـ ٜهٕٛ ؾاعٌ ن٬ّ )ب( 

ٔٵ ُٸ هاي فيو املٛٓع، َؿلؿ٠ّأَٚا ٜلاٙ ع٢ً  ،ٌ َٛٓع ايكا٥ٌٌٜٚه يه ١ ًٝٸُع١ يف َٗ

 . ُٴٓع املع٢ٓ

 

 ــــــ ــ االفرتاضب 

ٕٸ املتهًًٚػٜٛٸع ايِٝؼ ايٛٸٌ هببّا آػل يتٌٜٓٚهٚ وٕٛ عع ٚاسـ٠ ٜ٪هِّ ُني بًػ١ٺ١، ؾإ

 ١ ع٢ً اؾذلآات كتًؿ١، َج٬ّ: ه٬َٝٸعع ُٝػِٗ اي عاؿ٠ّ

 اينداد١.  أع أْا نولتٴ

 اينداد١.  تٵلٳب ع اؿذاك٠ نوٳ
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ٞٸتِـم اؾًُتإ أع٬ٙ َٛٓعّا ٚاسـّا )اي٤ٌٞ اـ (. ٚايِٝاغ١ ا٭ٚى اكد

ٕٸ يؿاعٌ ايه٬ّ ؿٚكّا يف اؿـخ، ٚايِٝاغ١ ايجا١ْٝ وت ع٢ً ا٫ؾذلاض املتُجِّتأهٻ ٌ يف أ

ٕٸ يًشذاك٠ ؿٚكّا يف اؿـخ ْؿو٘. ٚعٓـَا ٜلٜـ املتُجِّ وت ع٢ً ا٫ؾذلاضتأهٻ ٌ يف أ

ـٸعٞ أْٸ٘ ؼٖك ل ُـؾ١، ٜوتؼـّ ؾاعٌ ايه٬ّ إٔ ىؿٞ ؿٚكٙ يف ؼكٝل اؿـخ، أٚ ٜ

 ايِٝاغ١ ايجا١ْٝ، اييت تًِض يًـ٫ي١ ع٢ً فيو. 

 

 ــــــ ــ ايكايب2

ُٸهاهٝٸٌ ايكايب أسـ املؿاِٖٝ ا٭ٌٜٚهٚ ٝٸ١ يف ١ ٚاملٗ َٳ .١علؾٝٸات املايًواْ ٚٸٍ   ٔٵٚأ

ؾِٗ )ؼت عٓٛإ  ( يف َكاي١ٺ Fillmoreل )ؾًُٝٛكأثاك ٖقا املؿّٗٛ يف ٖقا اؿكٌ احملٚك

 ٖقا املؿّٗٛ بٌهٌ كتِل: لى  . ٌْٚرل(َع٢ٓ ايكايب

سـ ا٭هباب اييت تٔطًع بـٚكِٖ يف أٌ ٕ ايكايب )اٱطاك( ٌٜٚهأٜل٣ )ؾًُٝٛك( 

ِٸ ١ ًػٜٛٸل ؾِٗ ايوٝاقات اي١ ايوابك١، ٫ٚ ٜتشٖكًػٜٛٸب٘ املكاكبات اي ُٓع املع٢ٓ، َا مل تٗت

ٝٸٌ ايكٛايب آيٝات ما٥ـ٠ يف هاي ايكٛايب املٓاهب١. ٚنقيو ٫ متجِّأع٢ً  ل٫ٓ ١ تلتٝب عًُ

ٞٸٌ آي١ٝ تواعـ ع٢ً ايتؿهرل ا٭املؿاِٖٝ ٚتٓوٝكٗا، بٌ تٌٚه بػ١ٝ لؿكاى املعاْٞ  ُٛي

 ل٠. املتوتِّ

ـٴ  ِٹ ل يف ايِٝاغات يؿِٗ املع٢ٓ املتوتِّ ك( ؾِٗ َع٢ٓ ايكايب بأْٸ٘ منٛفزٷ)ؾًُٜٝٛٳ

ٞٸ ٚشلقا ا٭َل ؿٚكٷ .يؿِٗ َع٢ٓ ًلٚط ايِـم ١، ٜٚكع َكاب٬ًّػٜٛٸاي يف ؾِٗ َا  أهاه

ّٸ ّٸٜلٜـٙ ؾاعٌ ايٓ ٜواعـ ع٢ً ؾِٗ َلاؿ ؾاعٌ ». ٚبتعبرل آػل: ، َٚا ٜؿُٗ٘ قاك٨ ايٓ

ّٸ ّٸ ، ٚنٝؿ١ٝ ُٝاغ١ ايايٓ  .«َٔ دـٜـٓ

  

 ــــــ ٚاجبات ايكايب يف زؤ١ٜ )فًُٝٛز(

 ٔ )ؾًُٝٛك(، سني تُٛٝؿ٘ ؾِٗ َع٢ٓ ايكايب، ٚادبات: ٜعِّ

ْٸعع طلٜل 1 ٝٸي ػا  ١ اؾذلاض َعاْٞ ايهًُات. عًُ

 عع طلٜل يُٛـ ا٭ٍُٛ اي٬م١َ اييت تواعـ ع٢ً ؼكٝل املعاْٞ اؾـٜـ٠. 2

 ٚاسـ، يتهٕٛ ايٓتٝذ١ َع٢ٓ ًا٬َّ.  ّْٛعع طلٜك١ ػُع َعاْٞ ايعٓاُل يف 3
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 ،٬ّ َٔ َؿاِٖٝ َتٌابه١ٌ ايكايب )اٱطاك( يف ْعل )ؾًُٝٛك( دٗامّا ٌَٖهٚميجِّ

ٌٸعٝح ٜتشتٻ ٌٸَؿلؿات اؾٗام املتٓاهب َع ايكايب; ٱ ِ عًٝٓا ؾِٗ ن َؿّٗٛ  ؿكاى ن

ّٸ لى  ، ٚسُٝٓا تـػٌ َؿلؿ٠ َٔ ٖقا اؾٗام٠ع٢ً سـ ملؿلؿات أٚ عباك٠ تتبعٗا نٌ اْ

 . ا٭ػل٣

ٕٸ ايكا٥ٌ ٜٸكعُـ )ؾًُٝٛك( يتذ١ًٝ نٝؿ١ٝ اهتعُاٍ ايكايب بِٝػ١ اهتعا ١; ٚفيو ٭

ّٸ ُٸنآيٝات يؿعاي١ٝ  )ؾاعٌ ايه٬ّ( ٜٛدـ تلنٝبات ع٢ً َوت٣ٛ ايٓ هاؿ ل١، أٟ ػا

ْٸؾِٗ  يف فٖٔ املوتُع، ايقٟ ٜتشتٸِ عًٝ٘ ايقٖاب ٚكا٤ امللاؿ َٔ تًو ا٫هتعُا٫ت.  ػا

ٕٸ ايكايب )اٱطاك( ٜتٌٖها٭َل  ايقٟ  ،١ٞ ٜوتكبًٗا املتًٓكيػٜٛٸٌ َٔ ُٝؼ ايقٟ ٜعين أ

 ؿ٘ يؿِٗ َا تًٓكاٙ. آػل، ٜٛٚظ ع بـٚكٙ بكايبٺٜتُتٻ

 

 ــــــ دايطازٟ ٚاحملدّّ

١ ظ١ًُ َٔ املكذلسات يف ؼًًٝٗا ملع٢ٓ اؿلٚف، علؾٝٸات املايًواْٝٸقـ توتػين 

 ًْٚتنّ ؾٝٗا بأَلٜٔ: 

 ايواكٟ، أٟ: اي٤ٌٞ ايقٟ ٜتُٛٓع يف َورل ٚاسـ. لسـُٖا:  

ـٸؿ، أٟ: سـٚؿ َع١ًَٛ ٜكع ايواكٟ يف ؿاػًٗا أٚ ػاكدٗاايجاْٞ:   .احمل

ٌٸ ٯػل، بٌ يًواكٟ ْؿو٘ أٚٓاع لى اٚاسـ َُٓٗا أٚٓاع كتًؿ١ بايٓوب١  ٚيه

ايه١ًُ امللاؿ٠ ٌِ مبع٢ٓ أٚ هانّٓا، ا٭َل ايقٟ ٜتٻ نّاكتًؿ١; لف قـ ٜهٕٛ َتشلِّ

ـٸtيف اؾ١ًُ. ؾرلَن بايواكٟ )  .(mؿ )( ٚباحمل

١، اْطٛت ًػٜٛٸمج١ً َٔ ايِٝاغات ايلى  ٚيتذ١ًٝ ايؿلٚقات بني املؿلؿتني ايتؿت

 ١: ٓعلٜٸع٢ً سلف )يف( املؿٝـ يً

 عع ايكط١ يف ايبٝت. 1

 عع ايطرل يف ايبوتإ. 2

 ١. عع ايٛكؿ٠ يف املنٖلٜٸ3

 عع ايهلهٞ يف ما١ٜٚ ايػلؾ١. 4

 عع املا٤ يف اٱْا٤. 5

 عع ايكـّ يف ايلناب. 6
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 ُبع يف اـامت. عع اٱ7

ٌ ايواكٟ يف ٖقٙ ايِٝاغ١ يف )ايكٓط١( املتٛادـ٠ يف ؿاػٌ : ٜتُجٸايِٝاغ١ ا٭ٚى

ـٸ ٞٸع عـٚؿ ٚآش١. ٖقٙ ايِٝاغ١ تبٸني ايُٓٛفز ا٭ايقٟ ٜتُتٻ ،ؿ )ايبٝت(احمل ؿلف  ٚٸي

ٕٸ)يف ـٸؿ، أٚ اؿلف )يف( ٜبِّ (; ٭  َٔ ايعلؾ١ٝ.  ٔ ْٛعّاايواكٟ ٜكع بتُاَ٘ يف ؿاػٌ احمل

ٕٸ ايبوتإ يٝى ايِٝاغ١ ايجا١ْٝ ـٸؿ; ؾإ : تٌب٘ ايِٝاغ١ ا٭ٚى يف سـٚؿ احمل

ـٸ ـٸؿ يف ايِٝاغ١ ا٭ٚى ث٬ث١ أبعاؿ، ؾُٝا ٜؿتكـ ق ٕٸ احمل ؿّا َٔ ا٭ع٢ً. ٚبتعبرل آػل: ل

ٕٵايبلى  ايبوتإ ناْت ي٘ سـٚؿ َعكٛي١. ؾإفا طاك ايطرل يف  عـ ايجايح )ا٫كتؿاع(، ٚل

ٕٸ ايطرل يف ايبوتإ، ٚلفا نإ أنجل  أدٛا٤ ايبوتإ، أٚ ع٢ً ا٭ًذاك، ٜكاٍ سٝٓٗا: ل

ـٸ ٌ ٖٚقا ميجِّ .ؿ(٫ ٜكاٍ: لْٸ٘ يف ايبوتإ; ٭ْٸ٘ ػلز َٔ ؾٔا٤ ايبوتإ املعكٍٛ )احمل

ُٸ١ يف ٖقا املجاٍ، ؾ ٕٸ )املتهًُٚٝاغ١ ػا ٌٸِ( مل ٜبِّإ َٸا  ٔ ن أبعاؿ ايبوتإ غرل املعٝٸ١ٓ. أ

ـٸؿ٠.   ايقٟ ٜوتعٌُ سلف )يف( يف ٖقٙ اؾ١ًُ ٜكِـ ب٘ ا٭بعاؿ احمل

ُٸ: متتام غايِٝاغ١ ايجايج١ ٕٸ ايٛكؿ٠ يٝوت ؿاػٌ املنٖلٜٸا ١; لف ١ٝ أػل٣ ٖٞ أ

ِٷ ِٷ ٜكع قو  يف ايـاػٌ.  َٓٗا يف اـاكز، ٚقو

ُٸ: متتام بـٚكٖا غايلابع١ايِٝاغ١  ٞٸا ٕٸ ايهله ما١ٜٚ ايػلؾ١.  ٫ ميٮ ١ٝ ٖٞ أ

ٕٸ يف ايِٝاغتني ) ( َل١ْٚ يف َع٢ٓ )يف(، ٖٚقا َا تلاٙ يف اهتعُاٍ سلف )يف( 4ٚ 3ؾإ

ٕٸ ٚقٛع دن٤ َٔ ايٛكؿ٠ ٫ ميٓعٓا َٔ ايكٍٛ: ايٛكؿ٠ يف املنٖل١ٜ،  يف ا٭بعاؿ احملوٛه١; ؾإ

ٌّ َٔ ايِٝاغ اتُٗا، ؾايلِّناب يف ( يف بعض ػُِٛٝٸ7ٚ ١6 )ٚنقيو ؽتًـ ن

ناب سًك١ ٜٛٓع ٌ ايلِّتـػٌ ايكـّ ؾٝ٘، ٫ بتُاَ٘، بٌ ميجِّ ايِٝاغ١ ايواؿه١ ثابتٷ

ٕٸ اـامت ٫ ٜـػٌ  بعض ايكـّ ؾٝٗا، ا٭َل ايقٟ هعً٘ ٌٜب٘ اـامت َٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ; ٭

ـٸ ٕٸ اـامت )ق ُبع )ايواكٟ( ى، ٜـػٌ اٱؿ( َتشلٸيف ا٭ُبع أّٜٔا. ٚايؿاكم بُٝٓٗا أ

ـٸهٕٛ ايلِّٜؾٝ٘، ؾُٝا  تـػٌ ايكـّ )ايواكٟ( ؾٝ٘. قـ اهتؼـّ  ؿّا( ثابتّاناب )ق

ـٸ  .ى ٚايجابتؿ املتشلٸسلف )يف( يف احمل

ٝٸ١ بآٜات ًػٜٛٸٌ شلقٙ ايعاٖل٠ ايمنجِّٚ ِٸلى  ١، تٌرلقلآْ  :١ ؾلعٕٛ ٚايوشل٠ق

ٕٳ ﴿ ٕٵ آفٳ ٌٳ َأ ٘ٴ َقبٵ ِٵ َي ٓٵتٴ َٳ ٍٳ آ ٔٻ َقا ِٵ ايوِّشٵلٳ َؾُٮَقٚطعٳ ُٳُه ِٵ اٖيقٹٟ عٳًٖ ٘ٴ َيَهبٹرلٴُن ْٻ ِٵ ٔل َيُه

ـټ عٳقٳابّا  ًٳ ٓٳا َأ ٜټ ٔٻ َأ ُٴ ٚٳَيتٳعٵًَ  ٌٔ ِٵ ؾٹٞ دٴقٴٚٔع ايٓٻؼٵ ُٳًٚبٳٓٻُه ٚٳُ٭ ٔٵ ػٹ٬َفٺ  َٹ ِٵ  ٚٳَأكٵدٴًَُه ِٵ  ٜٳُه ـٹ ٜٵ َأ

 .(71)ط٘:  ﴾ٚٳَأبٵَك٢
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ٕٸ امللاؿلى  لٜٔأًاك أنجل املؿوِّ َٔ سلف )يف( يف اٯ١ٜ: ٚ٭ًُبٓٸهِ يف  أ

ٕٸ  ١ ايًِب ٫ تهٕٛ َٔ ؿاػٌ اؾقع، بٌ عًُٝٸدقٚع ايٓؼٌ، ٖٛ سلف )ع٢ً(; ٭

ٍٸتتشٖك عًٝٗا سلف )يف( ٫ تتٓاهب َع َع٢ٓ اٯ١ٜ، بٌ  ل ع٢ً هطش٘، ٚايعلؾ١ٝ اييت ٜـ

ٍٸ ،ايقٟ ٜتٓاهب َع اٯ١ٜ ا٫هتع٤٬ َٔ غؿ١ً  رٷعًٝ٘ سلف )ع٢ً(، ٚايو٪اٍ ْات ايقٟ ٜـ

 ٔ فيو غًل َؿّٗٛ َٓاهب. ملٛٓع ايٓاظل ؾكط، بٌ ٜبِّ ٕ ي١ٰٜ تٓاهبّاأايوا٥ٌ عٔ 

ٝٸٚيتكلٜب َـيٍٛ اٯ١ٜ ع٢ً ٤ٛٓ  ٕٸ سلف )يف( ٌٜرلعلؾٝٸات املايًواْ ٕٸ لى  ١ ؾإ أ

ـٸ ٕٸ املع٢ٓ املوتكلٸايواكٟ )املًِٛب( ٜكع ؿاػٌ احمل ل، ايقٟ أٚ املتوتِّ ؿ )ايٓؼ١ً(، ؾإ

ٕٸ ١ يف اٯ١ٜ، ٜؿذلضًػٜٛٸايِٝاغ١ ايؼًُ٘  ـٸ أ ؿ ايعلف ْٗا١ٜ أغِإ ايٓؼ١ً، ؼ

ٖقا ايعلف، ٚبايتايٞ أكاؿ ؾلعٕٛ املوتا٤ لى  املؿلٚض، ٚايتعبرل ظقٚع ايٓؼٌ ٌٜرل

ـٸ سٝح ٫ ٜكـك أسـ َِٓٗ إٔ ٜٓؿٌِ  ،ّا َٔ ايوشل٠ أكاؿ إٔ ًِٜبِٗ ع٢ً دقٚع ايٓؼٌد

ٞٸَع ٖقا ايعلف اـ َتٓاهبّا عٓٗا; ٚشلقا ُٓع َؿَّٗٛا ٕٸٝاي ايوشل٠ هذٓٛا يف  : نأ

 ١ايعلؾٝٸلى  ٔ سلف )يف( املٌرلّا َٔ فيو، ؾٝبِّقايب ايٓؼٌٝ، عٝح ٫ هـٕٚ َؿلٸ

ُٸ١ ػًل ايكلإٓ ملؿاِٖٝ نٝؿٝٸ ٕٸ تكٝٝـ ايوشل٠ بايٓؼٌٝ ٫ هًٞ املؿّٗٛ امللاؿ ػا ١، ؾإ

َا ٫ ٜكـك سلف  ، َّٖٚٛٗٛٔ ايه٬ّ، بٌ ايقٟ هًٞ املع٢ٓ تؿاٌُٝ أنجل عٔ املؿ

 املتًٓكٞ. لى  ًُٜٛٗا )ع٢ً( إٔ

 

 ــــــ اجِلٝد ٚاملَطد

ـٺ﴿ٜكٍٛ تعاى:  َٳوٳ ٔٵ  َٹ ٌٷ  ٖٳا سٳبٵ ـٹ  .(5)املوـ:  ﴾ؾٹٞ دٹٝ

ـٸ دٝـ امللأ٠ أٚ كقبتٗا، ٫ٚ ٜكع يف ؿاػًٗا، ؾايواكٟ )املوـ(  املوـ يف اٯ١ٜ ًٜ

ـٸؿ )اؾٝـ( كابط١ ٌٜرل ليٝٗا  ٍٸ ،اؿلف )يف(تلبط٘ باحمل ٕٸ ع٢ً ايعلؾٝٸ ايقٟ ٜـ ١، ؾإ

ٍٸ  عٔ كقب١ امللأ٠.  ٕ اؿبٌ ٫ ٜٓؿٓوأع٢ً  ايلقب١ أَوت ظلؾّا يًشبٌ، ا٭َل ايقٟ ٜـ

 

 ــــــ ايصٛز٠ ٚاخلًف

 ــــــ (Geschtalt Psychology)  عًِ ايٓفظ ايػهالْٞ )نػتايت(

ٚٸ َٳأ ، «Talmy تاملٞ» ٖٛ ٞ،ٟ عًِ ايٓؿى ايٌه٬ْأ ،تٓاٍٚ ٖقٙ ايعاٖل٠ ٔٵٍ 
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ؾكـ اهتؼـّ ايع٬ق١ بني ايعاٖل ٚاـًـ يف  .١علؾٝٸات املايًواْٝٸسكٌ لى  ثِ أؿػًٗا

ٝٸايع٬قات امللى  ١، اييت تٌرلًػٜٛٸؼًًٝ٘ يًِٝؼ اي ٖقٙ ايع٬قات عع اييت  ٕٸإ١، ؾهاْ

 ٓاؾ١ن١ ٚايوان١ٓ عع ٌٜرل ليٝٗا بتشـٜـ َٛٓع اي٤ٌٞ )أٚ ايٌهٌ(، باٱَٓٗا املتشلٸ

 ٤ًٞ آػل. َج٬ّ: لى 

 ع ايهتاب١ ع٢ً ايطاٚي١. 1

ـٷ2  ايبٝت. لى  ع كدع هعٝ

 عع نتاب٘ بني املهتب١ ٚا٭كض. 3

 ؿٌَل. لى  ذ٘ سؤ بوٝٸاكت٘ َٔ بػـاؿعع اتٻ4

ٕٸ ايٌهٌ ايٛاسـ ميهٔ إٔ ٌِٜ ب4ٚ 3تبٝٸٔ ايِٝػ١ ) ات كتًؿ١. أكٓٝٸ( أ

ٛٻٖٚقٙ ايع٬ق١ )ايِٛك٠ املؼتًؿ١( ق٬ًّٝ َا  ٕٸ ايِٛك٠ ٫ تتش لى  ٍتهٕٛ َتكاك١ْ، ع٢ً أ

ٛٸ ٕٸ يًتكلٜب  ،ُٛك٠ )ايٛاد١ٗ(. ٚشلقٙ ايكاعـ٠ اهتجٓا٤ٷلى  ٍاـًـ، ٫ٚ ػًـ ٜتش ؾإ

 ع٬ق١ َتكاك١ْ بني ايِٛك٠ ٚاـًـ. 

 عع ايوٝاك٠ قلب ايبٝت. 1

 عع ايبٝت قلب ايوٝاك٠. 2

ٕٸ اؾ١ًُ ٫ توتعٌُ عاؿ٠  ًُْض يًكلب يف ايِٝاغ١ ايجا١ْٝ ع٬ق١ َتكاك١ْ. غرل أ

ٕٸ يًبٝت ػُِٛٝٸ ات توتـعٞ إٔ ْعبٸل عٓ٘ مبؿلؿ٠ اـًـ، َٓٗا يف فاٍ ايتٛاٌُ. ؾإ

ٕٸ ايبٝت أندل َٔ ايوٝاك٠، َا هعًٓا ْٔع٘ ن  ١. ًػٜٛٸ١ يف ُٝاغتٓا ايأكٓٝٸأ

ـٻ  أٚ ُٛك٠:  ا٭هباب اييت ػعٌ اي٤ٌٞ ػًؿّا« تاملٞ»ؿ ع
 

 اـًؿ١ٝ ايٌهٌ

 َٛٓٛع٘ غرل َعلٚف ع٘ َعلٚفَٛٛٓ

 ٜهٕٛ ا٭ندل ٜهٕٛ ا٭ُػل

 قلب يًجباتأ قابٌ يًتػٝرل

 ـْعاَ٘ َعٖك أبوط ْعاَّا

 ١ٜهٕٛ يف اـًؿٝٸ أبلم

ِّ ل يف ايعًَِتأػِّ  ّ يف ايعًَِتك



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

ّٝزؤ١ٜ  ،ظاٖس٠ ايػهٌ ٚاخلًف١ٝ..  ــــــ ١قسآْ

 َٓٗا:  ،ًُْٚض يف ايكلإٓ أَج١ً شلقٙ ايعاٖل٠

ّٳ ﴿أع  ٛٵ ٜٳ ٔٳ َنَؿلٴٚا عٳ٢ًَ ايٓٻأكٚٳ  (. 20)ا٭سكاف:  ﴾ٜٴعٵلٳضٴ اٖيقٹٜ

أْٸ٘ ٜٛدـ يف اٯ١ٜ تػٝرل ٚتبـٌٜ ع٢ً َوت٣ٛ املٛٓع، لى  لٜٔفٖب بعض املؿوِّ

ُٸ٢ بايكًب، ٚأٌُ اؾ١ًُ:  لى  ٌْرل«. ّٜٛ تعلض ايٓاك ع٢ً ايقٜٔ نؿلٚا»أٟ َا ٜو

ُٸ ٕٸ ْكط١ َٗ ٚايقٜٔ  ،ٌ )اـًـ(ايٓاك يف اٯ١ٜ متج١ِّ عع يتذ١ًٝ ػطأ ٖقا ايتؿورل عع ٖٞ أ

ٕٸ ايهٓؿ ،نؿلٚا )ايٌهٌ( ِٸؾإ لى  ؾًِِٗ عٔ امل٪َٓني، ٚهٛقِٗ اك ّٜٛ ايكٝا١َ ٜت

ٕٸ ا٭ٌُ ٚا٭هاي ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٛ لى  وام امل٪َٕٓٛايٓاك، ؾُٝا ٜٴ اؾٓٸ١. ٚع٢ً ٖقا: ل

 ك٘ ٚثبٛت٘. يف ؼٗك ١ ٚايٓاك، ٖٚٛ أَل ٫ ًٓواؾٓٸ

ٕٸ ايٓ ِٸغرل أ ٟٸ اي عع يف ا٭ع ذاٙ ٜواقٕٛ، ٚا٭َل ايٛسٝـ اتٸ ايػايب عع ٫ ٜعًُٕٛ بأ

ل اؾٓٸ١ ٚايٓاك، ؾُٗا )اـًـ(، ٚايٓاي املواقٕٛ ِٖ )ايِٛك٠(، ـ سٝٓٗا ؼٗكامل٪ٖن

 ّٜٛ ايكٝا١َ. لى  ٖٚقا ايقٟ ٜتٓاهب َع ايِٛك٠ اييت ٜؿلٓٗا ايكلإٓ بايٓوب١

ٕٸ ا٫يتؿات ١ ًػٜٛٸايِٛك٠ ٚاـًـ يف ايِٝاغات اي١ ُٓع َؿّٗٛ نٝؿٝٸلى  ل

ٕٸ ايِٛك٠ َتشلِّ ٛٻك ن١، ٖٚقا ايتشلټٜٓطٟٛ ع٢ً ؾٛا٥ـ يؿِٗ ايعاٖل٠ ايوابك١. ؾإ ى ٜٴتِ

١. ؾُٝا ٜهٕٛ اـًـ ٖٛ ْوبٝٸيف ايعكٌ َٔ د١ٗ أٚ طلٜل َا، ٚبايتايٞ تهٕٛ قُٝت٘ 

اييت تٓطًل امللدع، ايقٟ ٜؿلٓ٘ ايقٖٔ هانّٓا، ٜٚهٕٛ َٝناّْا ؿلن١ ايِٛك٠ 

َ٘ٓ . 

ُٵشٳابٹ ايوٻعٹرٔل﴿ب ع  ِٵ َؾوٴشٵكّا َ٭ ٔٗ ْٵبٹ  (. 11)املًو:  ﴾َؾاعٵتٳلٳُؾٛا بٹقٳ

ٕٸ ايٓاك غرل عاق١ً، بٌ ايقٟ ٜنعِ َ٪ِّ ـٚ )ايتبـٌٜ ٚ ايتػٝرل(، يف ْعل ايبعض، أ

ٕٸ ايٓاك تعكٌ  ٜعكٌ ِٖ ايٓاي ايقٜٔ ٜـػًْٛٗا، ٖٚقا ٖٛ َـيٍٛ اٯ١ٜ ايوابك١. غرل أ

ـٺ﴿ّٔا، سٝح ػٝب سني توأٍ: أٜ َٳٔنٜ ٔٵ  َٹ ٌٵ  ٖٳ ٍٴ  ٚٳتٳُكٛ َٵتٳِٮتٹ  ٌٵ ا ٖٳ ِٳ  ٓٻ ٗٳ ٍٴ يٹذٳ ْٳُكٛ ّٳ  ٛٵ )م:  ﴾ٜٳ

ِٳ﴿و(، 30 ٖٹٝ ٚٳهٳ٬ََّا عٳ٢ًَ ٔلبٵلٳا ٜٳا ْٳاكٴ ُنْٛٹٞ بٳلٵؿّا  ٓٳا  ًِ  (. 69)ا٭ْبٝا٤:  ﴾ُق

ٕٸ اهلل تعاى ىاطب ايٓاك، ٜٚأَلٖا إٔ تهٕٛ بلؿّا ٚه٬َّا ع٢ً لبلاِٖٝ،  ؾإ

ٞٸ، ٚاـطاب اٱؾهٝـ ٫ تهٕٛ عاق١ًّ  ٘ ليٝٗا. َٛدٻ شل

ٕٸ ايٓاك تعكٌ، بٌ اٯ١ٜ ٕٸ علض ايهؿاك ع٢ً ايٓاك يٝى ٭ ّٳ ﴿ :غرل ػؿٞ أ ٛٵ ٜٳ ٚٳ



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

ٔٳ َنَؿلٴٚا عٳ٢ًَ ايٓٻأك ٕٸ ( مل 20ٜ)ا٭سكاف:  ﴾ٜٴعٵلٳضٴ اٖيقٹٜ ِٓع نُؿّٗٛ ع٢ً أهاي أ

ٕٸ ايكلإٓ ايهلِٜ ٜؿذلض ايٓاك أٚ دٗٓٸِ ّٜٛ ايكٝا١َ )ػًؿّا(; لف ايجابت  ايٓاك تعكٌ; فيو ٭

ٖٛ )اـًـ(، ٚايهٓؿاك بُٛؿِٗ ٜورلٕٚ ليٝٗا ِٖ )ايِٛك٠(. ّٜٚٛ ايكٝا١َ ميٝٸن بني 

َٳ َٳ ٔٵايٓاي، ؾُِٓٗ  ُٸعٕٛ سٜٝٓٗـػٌ ايٓاك، ؾٝتُتٻ ٔٵٜـػٌ اؾٓٸ١ َِٚٓٗ  ١ٝ ؾا٥ك١ يف ا بأٖ

ٝٸايِٝاغات اي هٛك٠ َٔ  71اٯ١ٜ َٓٗا:  ،١. ٚتًُض ٖقٙ اؿكٝك١ يف آٜات عـٜـ٠كلآْ

 ػًل َؿّٗٛ املٌاب٘ )ايِٛك٠ ٚاـًـ(. لى  اينَل، اييت تٌرل

ى املؿّٗٛ )ايِٛك٠ لٚ، دِٓٗلى  اك بايٓوب١َٛٓع ايهٓؿلى  تٌرل اٯ١ٜ

اك )ايِٛك٠( يف اٯ١ٜ ايوابك١. ؾٓل٣ ايهٓؿٚاـًـ(، ايقٟ اؾذلٓت٘ شلُا، نُا دا٤ 

ٗٸِ )اـًـ(. ٚايتشًٌٝ ْؿو٘ ِٜـم ع٢ً هٛم امل٪َٓنيلى  ٜواقٕٛ اؾٓٸ١، نُا لى  دٓ

ِٵ﴿ :َٔ هٛك٠ اينَل 73فيو اٯ١ٜ لى  تٌرل ٗٴ ٛٵا كٳبٻ ٔٳ اتٻَك َٳللى  ٚٳهٹٝلٳ اٖيقٹٜ ّا سٳتٻ٢ اِيذٳٓٻ١ٹ مٴ

ٛٳ٩ٴٔلفٳا دٳا ٚٳُؾتٹشٳتٵ َأبٵ ٖٳا  ٔٳٚ ـٹٜ ٖٳا ػٳايٹ ِٵ َؾاؿٵػٴًُٛ ِٵ طٹبٵتٴ ٝٵُه ّٷ عٳًَ ٗٳا هٳ٬َ ْٳتٴ ِٵ ػٳنٳ ٗٴ ٍٳ َي ٚٳَقا ٗٳا   .﴾ابٴ

 

 ــــــ ايرتتٝب بني )املغفس٠( ٚ)ايسمح١(

ٍٕلى  ٌْٚرل ٘ٳ َغُؿٛكٷ ﴿آػل دا٤ يف اٯ١ٜ:  َجا ٕٻ ايًٖ ٚٳَأ ـٴ اِيعٹَكابٹ  ـٹٜ ًٳ ٘ٳ  ٕٻ ايًٖ ُٴٛا َأ اعٵًَ

ِٷ ـٻ; (98)املا٥ـ٠:  ﴾كٳسٹٝ َت )ايػؿٛك( ع٢ً لف ْل٣ ايذلتٝب بني ايػؿٛك ٚايلسِٝ، سٝح ق

ٖٚقا ايذلتٝب ًْشع٘ يف مجٝع اٯٜات اييت هبكت ٖقا ايٓول )أٟ ايػؿٛك  .)ايلسِٝ(

ٗٳا ﴿يف اٯ١ٜ ايجا١ْٝ َٔ هٛك٠ هبأ:  ل٫ٓ ،ٚايلسِٝ( ٓٵ َٹ َٳا ٜٳؼٵلٴزٴ  ٚٳ ٜٳًٹرٴ ؾٹٞ اَ٭كٵٔض  َٳا  ِٴ  ٜٳعٵًَ

ٔٵ  َٹ ٍٴ  ٜٳٓٔن َٳا  ِٴ اِيػٳُؿٛكٴٚٳ ٛٳ ايلٻسٹٝ ٖٴ ٚٳ ٗٳا  َٳا ٜٳعٵلٴزٴ ؾٹٝ ٚٳ ُٳا٤ٹ   . (2)هبأ:  ﴾ايوٻ

ْٸػًـ املؿّٗٛ اـلى  ٜٚلدع ٖقا ا٭َل لٕٚ; لف فٖب ، َا مل ٜٓتب٘ ليٝ٘ املؿوِّا

ـٻلى  ايبعض يف تٛدٝ٘ ٖقا ا٫ػت٬ف يف ايذلتٝب ٕٸ ؿؾع املؿوـ٠ َك ٕٸ أ ّ ع٢ً املٓؿع١; ٭

ٕٵلى  ًُؿوـ٠، اييت ٖٞ هٛم املل٤ٌ ؿؾعّا ياملػؿل٠ متجِّ مل تٴػؿل فْٛب٘. ٚايلمح١  دٗٓٸِ، ل

اؾٓٸ١، ٖٚقا ايقٟ دعٌ املػؿل٠ لى  ػًب املٓؿع١ اييت توٛم ايٌؼّ املٌٍُٛ بٗا

ـٻ  ١َ يف نجرل َٔ املٛآع ع٢ً ايلمح١. َك

َٸا عهى ايذلتٝب ايقٟ ًْشع٘ يف هٛك٠ هبأ ؾإْٸ ع٬ق١ ايعًِ لى  ٘ كادعٷٚأ

ِّ ٕٸ امل٬م١َ بني املؿلؿتني ًْشعٗا يف آٜات َتع ِٵ ﴿: ؿ٠، َٓٗابايلمح١، ؾإ ٖٴ ٓٳا ـٵ دٹ٦ٵ ٚٳَيَك
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ٕٳ ٓٴٛ َٹ ّٕ ٜٴ٪ٵ ٛٵ ُٳ١ّ يٹَك ٚٳكٳسٵ ـٶ٣  ٖٴ  ِٕ ًِ ٓٳاٙٴ عٳ٢ًَ عٹ ًِ ِٻ ـٳا عٳبٵـّا ﴿، (52)ا٭علاف:  ﴾بٹهٹتٳابٺ َؾ ٛٳدٳ َؾ

ٚٳعٳًٖ ْٳا  ـٹ ٓٵ ٔٵ عٹ َٹ ُٳ١ّ  ٓٳاٙٴ كٳسٵ ٝٵ ْٳا آتٳ ٔٵ عٹبٳاؿٹ ْٻا عٹًُِّاَٹ ـٴ ٔٵ َي َٹ ٓٳاٙٴ  ٔٳ اي﴿، (65)ايهٗـ:  ﴾ُٵ قٹٜ

ٓٴٛا َٳ ٔٳ آ ٕٳ يٹًٖقٹٜ ٜٳوٵتٳػٵؿٹلٴٚ ٚٳ ٘ٹ  ٕٳ بٹ ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ ٚٳ ِٵ  ٔٗ ـٹ كٳبِّ ُٵ ٕٳ بٹشٳ ٘ٴ ٜٴوٳبِّشٴٛ ٛٵَي ٔٵ سٳ َٳ ٚٳ َٳ  ٕٳ اِيعٳلٵ ُٹًُٛ ٓٳا  ٜٳشٵ كٳبٻ

ٔٳ  ٚٳعٹًُِّا َؾاِغؿٹلٵ يٹًٖقٹٜ ُٳ١ّ  ٞٵ٤ٺ كٳسٵ ًٳ ٌٻ  ِٔٚٳهٹعٵتٳ ُن ِٵ عٳقٳابٳ اِيذٳشٹٝ ٔٗ ٚٳقٹ ٚٳاتٻبٳعٴٛا هٳبٹًََٝو   ﴾تٳابٴٛا 

 . (7)غاؾل: 

ٕٸ ٖقٙ ا٫هتؼـاَات تبِّ  ؾايعًِ ٫ ٜهٕٛ  .ٔ ايع٬ق١ بني ايعًِ بٌهٌ ُٓينٸل

 ،(ٜعًِيف هٛك٠ هبأ بـأت به١ًُ ) 2لف ْل٣ اٯ١ٜ  ;سوّٓا ل٫ٓ لفا نإ َكلّْٚا بايلمح١

ـٻ (. ٖٚٛ ايػؿٛك ايلسِٝ) ٚػتُت بع سٝح تٓاغِ َع  ،(ايػؿٛك( ع٢ً )ايلسِّٝ يؿغ )ؾتك

 . ١ً بعًُ٘ تعاى١ املتُجِّشلٝٸاؿه١ُ اٱ

 

 ــــــ طسٜك١ صٓع املفّٗٛ بني ايغفٛز ٚايسحِٝ

(، ٚطلٜك١ ُٓع املؿّٗٛ، ايػؿٛك ٚايلسِٝ) بنيبػ١ٝ ػ١ًٝ ايذلتٝب ايوابل  ;ٌْرل

 : ايتاي١ٝٓكاط لى اي

ٔ عًٝٓا بٓا٤ٶ ١ َتٓاهب١ َع ايوٝام املتٛادـ٠ ؾٝ٘، ؾٝتعٝٻشلٝٸاٱعع ْوتعٌُ ا٭زلا٤ 1

 ع٢ً فيو ؿكاه١ ايوٝام يتشًًٝٗا. 

زلا٤، ؾٝهٕٛ فيو اي٤ٌٞ ل ٤ًٞ َا يف اٯ١ٜ تلتبط ب٘ ا٭عع هب إٔ ٜٴقَن2

(. ٚبتعبرل آػل: لفا فٴنل أسـ ا٭زلا٤ يف ًه٤ًٞٚ٬ّ آػل يف ُٓٔ اٯ١ٜ ) ،(ػًؿّا)

ع٢ً تٓاهب٘ َع  ١ بني ا٫هِ ٚايوٝام، مٜاؿ٠َّعلؾٝٸَا هب إٔ تهٕٛ ٖٓاى ع٬ق١  هٝإم

فيو ا٫هِ ًْشغ اْطبام ع٬ق١ لى  ٓا َا وًُ٘ ايوٝام َٔ َعًَٛاتٖقا ا٭ػرل. ؾإفا قٹوٵ

لف  ;ٌِ بقيو ا٫هِايٌهٌ ٚاـًـ عًُٝٗا. ٚشلات٘ املعًَٛات ع٬ق١ باملٛٓع ايقٟ ٜتٸ

ُٸ( اهِ اهلل ٜتٻ98 :املا٥ـ٠) ْل٣ يف اٯ١ٜ ايوابك١ ١ٝ نبرل٠، ٚاملٛٓع املقنٛك دٴعٌ وِ بأٖ

 (. ًه٬ّٚاملٛٓع ) ،(ػًؿّاٚبايتايٞ ٜتشٸٍٛ ا٫هِ ) .دولّا يًٍُٛٛ ليٝ٘

يف ٖقٙ اؿاي١ أّٜٔا  .عع قـ ْل٣ يف هٝإم ٚاسـ ازلني أٚ ث٬ث١ َٔ أزلا٤ اهلل3

ُلو١. ؾإفا نإ يـٜٓا ازلإ تٛدـ ع٬ق١ بُٝٓٗا ٚبني ايوٝام، بِٛك٠ ١ُٝٓٓ أٚ 

ٌٸ ،ػًؿإ :ؾًـٜٓا تبعّا يقيو ٌٕ اهِ ػًؿّا ًٚه٬ٕ. سني ِٜرل ن ٚاسـ، َع  يٌه
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ـٸاػت٬ف أسـ ا٫زلني ) ٝٸ ( ٜهٕٛ ػًؿّاّ َُٓٗااملتك ّا ُٚلوّا، ٚايجاْٞ ػًؿّا أًُ

ٝٸ  ّا ٚؾلعٝٸّا. ُٓٓ

لى  لـ لًاك٠ حَٔ هٛك٠ هبأ، سٝ 2اٯ١ٜ لى  يتذ١ًٝ ايٓكاط ايوابك١ ْلدع

ا٭َٛك: املطل ٜٓنٍ َٔ عًُ٘ تعاى مبا ًٜر يف ا٭كض َٚا ٜٓنٍ َٔ ايوُا٤ ٚغرلٖا َٔ 

ٌ ٖقٙ ا٭َٛك بعّٔا َٔ ْعِ اهلل، ٚىلز َٓٗا ْباتّا. متجِّ ،ًٜر يف ا٭كضايوُا٤، ٚ

( شلا، ٚتهٕٛ ايِٝؼ ػًؿّا( يًلسِٝ، ٚايلسِٝ )ًه٬ّٚمنافز َٔ كمحت٘، ؾتهٕٛ )

ٍٸ ع٢ً ل٠ بتُاَٗا بٗقا ا٫هِثِّايوابك١ َتأ ٕٸ ف٤ٞ ايػؿٛك بعـ ايلسِٝ ٜـ . غرل أ

ٝٸ ٕٸ نجرلّا َٔ ايٓاي ٫ لى  ّاايِٝاغ١ املقنٛك٠ يف اٯ١ٜ اييت تٌرل ُٓٓ ْكط١ ٖٞ أ

ٕٸ )لى  يف اٯ١ٜ ٌٜرل ٌٜهلٕٚ ْعِ اهلل تعاى، ؾٗقا املؿّٗٛ ائُينٸ ـٷايػؿٛكأ  ( ػً

 ؾٝٗا.  ُٓينٌّ

ٕٸ ا٫هِ ٜهول ؾإفا نإ يـٜٓا ازلإ  .ل يف َعٓاٙايٓوٝر املتٛادـ ؾٝ٘، ٜٚ٪ثِّ ل

ٕٸ أسـُٖا يف ْوٝر ٚاسـ تهٕٛ اٯ١ٜ َٓوٛد١ با٫ زلني َع اػت٬ف طؿٝـ، سٝح ل

ٞٸ ٞٸٜلتبط باملٌٗـ ايعاٖل ٚاؾً زلإ َٔ . ٫ٚ ىًٛ ا٫، ٚاٯػل ٜلتبط باملٌٗـ اـؿ

 ١، ْٚعلْاشلٝٸكٓننْا ع٢ً ْاؾق٠ ايلمح١ اٱؾؿٞ اٯ١ٜ ايوابك١  .ل ؾُٝا بُٝٓٗاتأثرل ٚتأثټ

ٚٸايػؿٛكايػؿٛك َٔ ػ٬شلا، َا هعٌ ٖقا ا٭ػرل )لى  ٍ ( تابعّا يًلسِٝ، ؾُٝوٞ ا٫هِ ا٭

ٚٸ  ٍ. ػًؿّا ي٬هِ ايجاْٞ، ؾُٝا ٜٔش٢ ا٫هِ ايجاْٞ ًه٬ّ ي٬هِ ا٭

 

 ــــــ سٜٔ ٚاألدبا٤ايبعض َٔ املفطِّاغتباٙ 

لٜٔ ٚا٭ؿبا٤ يف تعاًَِٗ َع اٯٜات; يعـّ لساطتِٗ بأهى ٚقـ ٌٜتب٘ بعض املؿوِّ

ُٸعلؾٝٸات املايًواْٝٸ َٚعٓاٙ عٓـ  .()ايتُٔٝينٸ ١ ايػايب١ شلقا ا٫ًتباٙ بع٢ ايٓٛعٝٸ١، تو

ٌٸ ٌٕ ا٭ؿبا٤ ٖٛ ن ْٸ يف ايًػ١ ي٘ سلف داكٸ ؾع ِٸ ػا َعٓاٙ بٛدٛؿ فيو اؿلف.  ب٘، ٫ٚ ٜت

ّا اهتعٌُ سٝح ْل٣ يف ايكلإٓ آٜات ْوتػلب َعٓاٖا يف ايل١ٜ٩ ا٭ٚى; لف لـ سلؾّا داكٸ

ٌٕ َا، ل٫ٓ أْٸٓا لفا كٖن  ٓا أنجل هٓذـ ٖقا ا٫هتعُاٍ يف غا١ٜ ايـٓق١. نْا ٚمتعٸؾٝٗا َع ؾع

 ٖٚقا ا٭َل هبٸب اػت٬ؾّا بني عًُا٤ ايٓشٛ: 

ٕٛ َع٢ٓ اؿلٚف يف ٖقٙ املٛاكؿ، مبع٢ٓ اؿلف املٓاهب يًؿعٌ عع ٜٴػٝٸل ايهٛؾٝٸ1
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 املقنٛك. 

ٕٸعع ؾُٝا أؿػٌ ايبِلٜٸ2 لى  لايؿعٌ هب إٔ ٜتػٝٻ ٕٛ )ايتُٔني(، ايقٟ ٜعين أ

ٌٕ ٓٳا ﴿ٜٓاهب فيو اؿلف، ٚع٢ً هبٌٝ املجاٍ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ:  ؾع ٝٹ ٚٳسٵ ٚٳ ٓٳا  ٓٹ ٝٴ ٓٳعٵ اِيُؿًَِو بٹَأعٵ ُٵ ٚٳا

ٕٳٚٳ٫َ  َٴػٵلٳُقٛ ِٵ  ٗٴ ْٻ ُٴٛا ٔل ٔٳ َظًَ ( ٫ ؽاطبيندا٤ ايؿعٌ ). (37)ٖٛؿ:  ﴾تٴؼٳاطٹبٵٓٹٞ ؾٹٞ اٖيقٹٜ

 ٫»(، ٜكاٍ َج٬ّ: ب(، بُٝٓا ٜوتعٌُ ٖقا ايؿعٌ َع سلف اؾل )يفظٓب اؿلف )

ٕٸ )قاٍ ايهٛؾٝٸ«. بأَل ايقٜٔ ظًُٛا»أٚ  ،«ؽاطبين عـٜح ايقٜٔ نؿلٚا ( يفٕٛ: ل

ٕٸ ايؿعٌ املقنٛك دا٤ مبع٢ٓ )ايبِلٜٸ (. ٚقاٍبمبع٢ٓ ) ايقٟ ٜوتعٌُ  ،(تلادعينٕٛ: ل

أَل ايقٜٔ ظًُٛا، ٫ٚ تطًب يف ٫ تلادعين ؾِٝرل َع٢ٓ اٯ١ٜ: ) ،(يفَع سلف )

 . (ايػؿلإ شلِ

 

َّٝع٢ٓ احلسف يف  ّٝات املايًطاْ  ــــــ ١ ٚتطبٝكات٘عسف

ـٸايع٬ق١ بني )ا ١ باعتباكعلؾٝٸات املايًواْٝٸٔ َع٢ٓ اؿلف يف ٜتعٝٻ ( ؿحمل

 .(ايٌهٌ( ٚ )اـًـٚوٌِ فيو أّٜٔا َٔ تعُِٝ: ) .(ايواكٟٚ)

 .(٫ ؽاطبينؾؿٞ اٯ١ٜ ايوابك١ اؾذلض ايكلإٓ ظلؾّا يًؿعٌ )

بٗقٙ  ٢ ل٫ْٓٸٞ أكٜـ إٔ أؿعٛ يبعض أػٛاْٞ، ا٭َل ايقٟ ٫ ٜتأتٸأبٝإ فيو: يٓؿلض 

 .ؿعٛ شلِ باـرل يف قٔلِٖإٔ أؿعٛ شلِ َٔ بعٝـ، نُا ميهٔ إٔ أاؿاي١: 

ٕٸ ايٓيب ْٛغ ؾاٯ١ٜ ؼهٞ ساي١ّ اك نإ بني ايهٓؿ ×ًب١ٗٝ بٗقا املجاٍ، ؾإ

ست٢ يف  ،ْ٘ نإ ٜـعٛ شلِ باـرلأُا َلٸ بِٗ، غرل ٕ ب٘ ن٥ًٓٛايقٜٔ ناْٛا ٜوتٗن

ِٵ ﴿ٖقٙ اؿاي١، ؾكاٍ ي٘ تعاى:  ٗٴ ْٻ ُٴٛا ٔل ٔٳ َظًَ ٕٳٚٳ٫َ تٴؼٳاطٹبٵٓٹٞ ؾٹٞ اٖيقٹٜ . ؾٓوأٍ ﴾َٴػٵلٳُقٛ

ٚملافا ُٓع  ؟ُؿت٘ اٯ١ٜ )بني ايقٜٔ ظًُٛا(ْٛغ نإ يف ايعلف ايقٟ ٚ سٝٓٗا: ٌٖ ايٓيبٸ

ٕٸ ايٓيبٸ ;اك ظلؾّا؟املؿّٗٛ ظعٌ ايهٓؿ ْٛغ ُٓع ايوؿ١ٓٝ يًؼلٚز َٔ بني ٖ٪٤٫،  فيو ٭

ٕٸ اهلل ٚايؿلاك َٔ عقاب اهلل ايٓامٍ. ؾاٯ١ٜ تِٓع َؿَّٗٛا ٜٴُوٞ ؾٝ٘ ايهؿاك ظلؾّا،  ٚأ

)٫ ؽاطبين يف ٖقا ايعلف(; ٭ْٸِٗ هٝػلقٕٛ. ٚبايتايٞ هب  :تعاى ىاطب كهٛي٘

 ،ٕٸ اهلل تعاى أَلٙ بِٓع ايوؿ١ٓٝ ؼت لًلاؾ٘٭ ;ع٢ً ْٛغ اـلٚز َٔ بِٝٓٗ يٝـعٛ شلِ

اك ظلؾّا، باعتباك ُـك اٯ١ٜ، اك، ؾِٝرل ايهٓؿ٢ ي٘ اـلٚز َٔ بني ايهٓؿست٢ ٜتأتٸ
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ٚع٢ً ٖقا ٫ ٜوتطٝع  .نُا يف فٌٜ اٯ١ٜ ،اكبوؿٝٓت٘، ٜٚتبع٘ غلم ايهٓؿىلز َٓ٘ ْٛغ 

ٚبايتايٞ ٜتشتٸِ عًٝ٘ إٔ ىلز َٔ  .ْٛغ إٔ ٜـعٛ شلِ ٖٚٛ بِٝٓٗ، ٚلفا تلنِٗ هٝػلقٕٛ

ٕٸ ٬ٖنِٗ أَلٷ  اك ظلؾّا. ٖٚقا ايقٟ ٜتٓاهب َع نٕٛ ايهٓؿ .قتّٛ بِٝٓٗ; ٭

 

 ــــــ خامت١

ٕٸ ايٛظٝؿ١ امل ٖٞ إٔ ْـكي  عليفٸهب إٔ ًْتنّ بٗا يف اجملاٍ امل ١ اييتعلؾٝٸل

ـٸـٜٓٝٸػـ١َّ يًكلإٓ ٚاملعلؾ١ اي ;١ ايـقٝك١علؾٝٸاؿكٍٛ امل ٝٸؿ ١. ٚتع ُٸعلؾٝٸات املايًواْ ١ ١ ق

ُٸ عليفٸايؿهل امل ِّّا ٫تٸاملعاُل، ْٚتادّا َٗ  .ات اؿـٜج١ايًواْٝٸؿ٠ يف فاٍ ذاٖات َتع

ُٸ ٞٸ١ ٚايتؿورل ايـٜٓٝٸٍ املعلؾ١ اي١ٝ نبرل٠ يف فاٚشلقا اؿكٌ أٖ  َا ًٜٞ ، ٌْرل يفكلآْ

ُٸلى   ١ ػًٞ تًو ا٭١ُٖٝ: ْكاط َٗ

ّٵ عٳ٢ًَ ُقًُٛبٺ ﴿ايتـبٸل يف آٜات٘: لى ايكلإٓ ٜـعٛ عع 1 ٕٳ َأ ٕٳ اِيُكلٵآ ـٳبٻلٴٚ ٜٳتٳ َأَؾ٬َ 

ٗٳا ايجٛك . ٚقـ ْكٌ ايطلوٞ )ُاسب فُع ايبشلٜٔ( كٚا١ٜ يف َاؿ٠ (24)قُـ:  ﴾َأِقَؿاُي

ٛٸ»ل ٚاٱَعإ: يف باب ايتـبټ ُٸوتٟٛ ايكلإٓ ع٢ً عًّٛ «. ك ايكلإَٓٔ أكاؿ ايعًِ ؾًٝج ١ ػا

ٖٚقا ٖٛ ايطلٜل ايٛسٝـ ايقٟ  .ل يف َـايٌٝ اٯٜات اييت تٌرل ليٝٗاتوتـعٞ ايتـبټ

ٝٸٚ .نٓٛم تًو املعاكف اـؿ١ٝلى  ًُٜٛٓا ١ تٓطٟٛ ع٢ً أؿٚات نجرل٠ علؾٝٸات املايًواْ

 تواعـْا ع٢ً ملى املعاْٞ اييت تجرلٖا تًو ايعًّٛ. 

املؿاِٖٝ اييت ُٚؿٗا لى  ٓويبٸ١ ع٢ً ايٍُٛٛ ايعلؾٝٸات املايًواْٝٸتواعـْا عع 2

لى  ٓٓا َٔ ؼًًٝٗا ؿٕٚ ايلدٛعا٭َل ايقٟ ميٚه .ايكلإٓ، ٚايهٝؿ١ٝ اييت تبعٗا يف فيو

ٕٸ ايكلإٓ َعذن٠  ١ ْا١٦ً َٔ ًػٜٛٸ١ ػايـ٠، ُٝاغت٘ ايلشلٝٸايوٛك ا٭ػل٣; ٚفيو ٭

 ١ ؾا٥ك١. سهُت٘، سٝح تٓطٟٛ ع٢ً َؿاِٖٝ َٓتكا٠ بـٓق

ُٸ ١ بٌاػ١ِٺعلؾٝٸات املايًواْٝٸمتتام عع 3 ٖٞ ايكـك٠ ع٢ً ػ١ًٝ ايِٝاغات  ،١َٗ

ٝٸ١، َا ٜؿٝـ يف تبٝني ُٝاغ١ اٯٜات ايًػٜٛٸاي ٚبٗقا ْعلٸٟ  .فاٍ ايتؿورل١ يف كلآْ

ٝٸ١ٝ يف ايتش٬ًٝت ا٭ا٭ػطا٤ ايهجرل٠ املتذًٓ ١، ٚلعٌ ؾاعٌ ايتؿورل ٜٓؿتض ع٢ً آؾام ؿب

 دـٜـ٠ مل ٜعٗـٖا يف ايوابل. 

ٝٸعع 4 َعاكف لى  ١ َٓاهب١، تًُٛٓاتؿورل ايكلإٓ بايكلإٓ ٜوتـعٞ آيٝات ؼًًٝ
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ؿ مجع اٯٜات ٚتلتٝبٗا ؾكط، بٌ لٸ٫ٚ ٜتأتٸ٢ فيو مبذ .دـٜـ٠ سا١ًُ َٔ فُٛع اٯٜات

ْٸٔ عًٝٓا عح اٯٜات املٌاب١ٗ ٚاملتٓاهب١ يؿِٗ املـيٍٛ اـٜتعٝٻ ُٸ١ٝ ا . ٖٚٓا تتذ٢ًٓ أٖ

ٝٸ ٕٸ تؿورل ايكلإٓ  .١تؿورلٜٸاييت تواعـْا ع٢ً أؿا٤ ٖقٙ ايٛظٝؿ١ اي ،١علؾٝٸات املايًواْ ؾإ

ُٸ١ َٓٗذٝٸلى  أَلٷ ٫مّ، غرل أْٸ٘ وتاز َٸػا ٝٸٗا ١ٓ ت٪  َا.  سـٛلى  ١علؾٝٸات املايًواْ

 َج٬ّ: 

ـٳ يٹوٴٓٻ١ٹ ﴿ٚئ ػـ يوٓٸ١ اهلل تبـ٬ّٜ: عع 1 ٔٵ تٳذٹ ٚٳَي ٌٴ  ٔٵ َقبٵ َٹ ٛٵا  ٔٳ ػٳًَ ٘ٹ ؾٹٞ اٖيقٹٜ ٓٻ١َ ايًٖ هٴ

ـٹ٬ّٜ ٘ٹ تٳبٵ  . (62)ا٭سناب: ﴾ايًٖ

َٳِهلٳ ﴿ٚئ ػـ يوٓٸ١ اهلل ؼ٬ّٜٛ: عع 2 ٚٳ ٚٳ٫َ ٜٳشٹٝلٴ اهٵتٹِهبٳاكّا ؾٹٞ اَ٭كٵٔض  ايوٻ٧ِّٔ 

ٓٻ١َ ا٭ ٕٳ ٔل٫ٖ هٴ ٓٵُعلٴٚ ٜٳ ٌٵ  ٗٳ ٘ٹ َؾ ٖٵًٹ ُٳِهلٴ ايوٻ٧ِّٴ ٔل٫ٖ بٹَأ ٝٸاِي ٔٵ ٚٸي ٚٳَي ـٹ٬ّٜ  ٘ٹ تٳبٵ ـٳ يٹوٴٓٻ١ٹ ايًٖ ٔٵ تٳذٹ ٔٳ َؾًَ

٬ّٜٔٛ ٘ٹ تٳشٵ ـٳ يٹوٴٓٻ١ٹ ايًٖ  .(43)ؾاطل: ﴾تٳذٹ

ٕٸ ايتشٌٜٛ لى  لٜٔ ٜقٖبٕٛا دعٌ املؿوِّتتٌابٗإ يف ايٌهٌ، مٓمٖاتإ اٯٜتإ  أ

نٚا َع٢ٓ ٚاسـ. ؾإْٸِٗ كٖنلى  ٕٸ اٯٜتني تٌرلإأٜواٟٚ ايتبـٌٜ يف املع٢ٓ، ؾايٓتٝذ١ 

ِٸبإ يف  ١ إٔ تٌاب٘ اٯٜتني يف ايٌهٌ ٚاػت٬ؾُٗا يف يؿغٺؿلٓٝٸع٢ً ٖقٙ اي ٚاسـ ٜ

 ١ ػعٌ املع٢ٓ كتًؿّا. ١ بآيٝٸعلؾٝٸات املايًواْٝٸَع٢ٓ ٚاسـ أّٜٔا. ٖٚٓا توعؿٓا 

 

 ــــــ ْٚكدٖا (ناْط)فهس٠ 

 ، ٖٛ ْتاز غنٚ ؼ٬ًٝت )ناْطعليفٸٚقـ ٜٴوتٌهٌ بإٔ ٖقا اؿكٌ امل

Immanuel Kant)  .يعًِ ايًػ١ 

ٕٸ ؼ٬ًٝت  ٞٸ٫ تٓوذِ َع ايؿهل اٱ (ناْط)٫ٚ ْٓؿٞ أ ، ٚبايتايٞ ٫ ه٬َ

 .ايتش٬ًٝت١ ع٢ً أهاي تًو كلآْٝٸميهٔ ملى املعاْٞ اي

ٝٸ١ ٚاٱَعإ يف سٝجٝات عٔ عـّ ايـٓق ٖٚقا اٱًهاٍ ْاترٷ  .١علؾٝٸات املايًواْ

١ اييت تتعاكض َع ٛاقعٝٸع٢ً ؼ٬ًٝت٘، بٌ ْٚ٪َٔ باي (ناْط)ٚلْٓا ٫ ٌْاٜع 

 (.ناْط)ؾًوؿ١ 

ـٸ ات ايًواْٝٸَٚا تٌرلٙ  (ناْط)عٝ٘ مٜاؿ٠ ع٢ً املواؾ١ ايهبرل٠ بني َا ٜ

ٕٸ ايعكٌ ٫ ٜوتطٝع إٔ ٌِٜٚفيو ٭; ١علؾٝٸامل  ٕٸ يباب ايطلغ ايهاْطٞ ٜلتهن ع٢ً أ



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

ٕٸ ايٛاقع نُا ٖٛ عًٝ٘، بٌ ٜـكى ايٛاقع َٔ ػ٬ٍ سذاب ِٜٓع٘ يف كٝٸلى  ًت٘. غرل أ

ٝٸ ٕٸ ايِٝاغات ايعلؾٝٸات املايًواْ ـٸعٞ أ ٌ اهتٓباطّا َباًلّا ٚبـٕٚ ٚاهط١ ١ ٫ متجًِّػٜٛٸ١ ت

ٌ تًو ايِٝاغات َؿاِٖٝ ِٜؿٗا بٌ متجِّ ،يف ؾٔا٤ ايٛاقعَٔ املٛآع املؼتًؿ١ املتٛادـ٠ 

ـٸع٢  .اٱْوإ ع٢ً أهاي تًو املٛآع ـٸع٢ ىتًـ دٖٛلٜٸّا عٔ َ  (،ناْط)ٖٚقا امل

ٕٸ ٖٓاى ع٬ق١ ؾإْٸ ـٸعٞ أ ٞٸ١ بني اٱْوإ ٚايعاَيِ اـَعلؾٝٸ٘ ٜ ات ايًواْٝٸ، ؾُٝا تل٣ اكد

 ١. ٝٸاكد١ ايع٬ق١ بني ايًػ١ ٚاملٛآع اـعلؾٝٸامل

ات ايًواْٝٸ، ٚاٱفعإ مبكاكبات (ناْط)٬ت ٚبايتايٞ ميهٔ كؾض ؽٝټ

ٕٸ َا ؾعً٘ ٖقا اؿكٌ ٜتُجٻعلؾٝٸامل ٌ يف تِشٝشات ١; لف ٫ تٛدـ ٬َم١َ بني ا٭َلٜٔ، ؾإ

١، ؾ٬ ع٬ق١ اكدٝٸبكِـ ػ١ًٝ ايع٬ق١ بني ايًػ١ ٚاملٛآع اـ (ناْط)ملا أثاكٙ 

ٕٸ ايعكٌ قـ ٌِٜؿٸ١. ؾُٝهٓٓا ا١٫ ايهاْطٝٸعلؾٝٸٝات اؿكٌ با٭هى اململتبٓٸ لى  عا٤ أ

ٔ َا ِٜٓع٘ َٔ َؿاِٖٝ يًُى ايٛاقع، ا٭َل ١ اييت تبًِّػٜٛٸايٛاقع َٔ ػ٬ٍ ايِٝاغات اي

ِّ  ١. علؾٝٸ١ املٛاقعٝٸٔ ايايقٟ ٜ٪

 

ّٝ ّٝات املايًطاْ ّٝعسف  ــــــ ١١ ٚاملكازبات ايهاْط

ٕٸ  ١ َٔ املكاكبات ٛاقعٝٸايلى  ١ أقلبعلؾٝٸات املايًواْٝٸميهٓٓا ايكٍٛ: ل

ٕٸ ؾاعٌ ايًػ١ ِٜٓع مج١ً َٔ املؿاِٖٝ ٌٜرل َٔ ػ٬شلاايهاْطٝٸ ا٭َل  .ايٛاقعلى  ١; ٭

ؾًُٓى ايٛاقع  .ّا ٚاسـّاسكٝكٝٸايقٟ قـ هعٌ َؿاِٖٝ كتًؿ١ ؼهٞ َٛٓعّا 

ٞٸاؿ ـ اؿكٌ ع٢ً ١. ٜ٪ٚنًػٜٛٸ، َٔ ؿٕٚ ٚاهط١، بأما٤ كتًؿ١ َٔ ايِٝاغات ايكٝك

ٌٕ ٟٸٕٸ نٌ تعبرل أأهاي ٖٛ  أُ ْٸٜلتهن ع٢ً َؿّٗٛ  يػٛ ، َا ميهٓٓا إٔ ْعبٸل عٔ ػا

ٞٸَٛٓع  ِّيػٜٛٸأٚ سـخٺ َا بِٝاغات  ٚاقع ٗا َٔ ٚاقع ٥ٖٚقٙ ايِٝؼ كغِ ٌْٛ .ؿ١٠ َتع

ٝٸٚاسـ تتُٝٻ ُٸ٢ ن ؾُٝا بٝٓٗا يف مج١ً َٔ اؿٝج )لؿكاى َعلؾ١ ات. ٖٚقا ا٭ٌُ ٜو

ٝٸٔ عًٝٓاًػٜٛٸح عٔ ايؿلٚقات اييت ًُْشٗا يف تًو ايِٝؼ اياملؿّٗٛ(، ٜٚبش  ١. ٜٚتع

١، ًػٜٛٸاملع٢ٓ عع إٔ ْـكي املؿاِٖٝ اييت تلتهن عًٝٗا ايِٝاغات ايلى  بػ١ٝ ايٍُٛٛ عع

 ١ اييت ؼهٝٗا ايِٝاغات. اكدٝٸاملٛآع اـلى  ٫ٚ ًْتؿت

ُٸّا يؿِٗ أهاهٝٸٌ ٖقا ا٭ٌُ َٓطًكّا ٌٜٚٚه  . عليفٸاملع٢ٓ املّا ٚؿي٬ّٝ َٗ
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ِّ  َٓٗا:  ،ؿ٠ٚتطبٝل ٖقا ا٭ٌُ يف فاٍ ايتؿورل ٜٛكخ ْتا٥ر َتع

ّٸ هب عع بٴػ١ٝ ملى املع٢ٓ يف ايعع 1 ٞٸايٓ عع ؿكاه١ املؿاِٖٝ اييت متٸ ُٓعٗا  كـه

١ اييت تٌرل ليٝٗا تًو اكدٝٸاملٛآع اـلى  ١، ٫ٚ ًٜتؿتكلآْٝٸع٢ً َوت٣ٛ اٯٜات اي

 اٯٜات. 

ٝٸايِٝاغات ايؼٌُ عع 2  ،١ َؿاِٖٝ ؽتًـ عٸُا ًُْو٘ يف ايِٝاغات ا٭ػل٣كلآْ

ٔٸ ،ا٭ؿب :َجٌ َٚا ًاب٘ فيو. ا٭َل ايقٟ هعٌ ؾاعٌ ايتؿورل وتاط إٔ ٜػٸرل  ،ٚايؿ

نٌـ املؿّٗٛ ع٢ً َوت٣ٛ ايِٝاغ١ لى  ُٝاغ١ اٯ١ٜ بِٝاغ١ أػل٣، بٌ ٜوع٢

ٝٸ( اييت تدلمٖا اٯ١ٜ اي١ًػٜٛٸاي١ )ايًواْٝٸ  ١. كلآْ

ٞٸعع َع ا٭هـ عع ٖقا اؿكٌ  ٚمل ْلٳ ١، ٚلفا عِلٜٸاؿـٜح يف ايـكاهات اي ايًواْ

ّٸ ٚبايقات اي ،(قلا٠٤ ايِْٓٛسـخ فيو هٝواعـْا نجرلّا يف ٖقا اجملاٍ ) ٓ

ٞٸاي  . كـه

ٞٸكـ ناْت تٴعتُـ يف اؿكٌ ا٭ي ٞٸاي ؿب ٍٷ علب ٚاٯٕ  .١ ايتؿورلعًُٝٸيف  أُٛ

ا هعًٓا مٓم ،١ عع سقف مج١ً َٔ تًو ا٭ٍُٛعلؾٝٸات املايًواْٝٸميهٔ يٓا عع ع٢ً ٤ٛٓ 

ٝٸْؿِٗ اٯٜات اي  ١ بطلٜك١ كتًؿ١. كلآْ

ٕٸ ٖقا اؿكٌ )ؾ٘ َع ٖقا نًٓ ٝٸإ ـ٠ ( ٜٓطٟٛ ع٢ً ؿكاهات َعٖك١علؾٝٸات املايًواْ

ع١، َٓٗا: ١ِّٛ َتَٓعلؾٝٸلت عكٍٛ ٖاي١ ايـكاهات اييت تأثٻلى  ٜٚلدع فيو ،ًٚا٥ه١

ٞٸ، عليفٸايٓؿى املعًِ  ٖٚقا ايقٟ دعٌ ٖقا اؿكٌ  .َٚا أًب٘ فيو ،ايعكٌ ا٫ُطٓاع

 ١.علؾٝٸايعًّٛ امللى  ٜٓتُٞ
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 يف إٜسإ ١ جاٖات ايفهسّٜاالّت

ّٝاز ّٝ ت ١ّٝ ايعًّٛ اإلأنادمي  ١ضالَ

 

 الشيخ عثذ الحسين خسروپناهد. 

 صالح الثذراويترجمح: 

 

 ــــــ َكّد١َ

 ايـٜٔ َٓرل ايوٝـ ا٭هتاف امللسّٛ ٜـ ع٢ً ١ه٬َٝٸاٱ ايعًّٛ ١أناؿميٝٸ تأهٻوت

 َرل ايوٝـ :أَجاٍ ،ت٬َقت٘ َٔ ايبعض ظٗٛؿ عتتٛهٻ ثِ َٚٔ ،اشلاسلٞ اؿوٝين

ِّ ٕأ ١عًُٝٸاي ٚقـكت٘ ١ؿاكٜٸاٱ عٓهت٘ باقلٟ َرل ايوٝـ ٔٚمتٖه. باقلٟ  َكٛي١ ّٜك

 يف ًرلام َـ١ٜٓ يف اشلاسلٞ اؿوٝين ايوٝـ ٚيـ. ١عًُٝٸ بِٛك٠ بٝ٘كاَطلى  أهتافٙ

 اشلاسلٞ اؿوٝين ايـٜٔ ْٛك وٝـاي ٚايـٙ ٚنإ، ٖع.1322َ آبإ ًٗل َٔ ايعٌلٜٔ

ٚٸ ايطلام َلادع َٔ( ايٌرلامٟ اهلل بآ١ٜ املعلٚف)  ٖٚٛ ،ايٛقت فيو يف لٜلإ يف ٍا٭

 ْٛك ايوٝـ ٚتٛيفٸ. ي٬هتعُاك َعاؿٺ ؿٜينٸ سنبٷ ٖٚٛ ،ػ٠ٛاٱ أٟ ،«بلاؿكإ»سنب  ىَ٪هِّ

ٟٸ ايـٜٔ َٓرل ايوٝـ ٚاكتـ٣. غا١َٔ ظلٚفٺ يف ٖع.1335َ ه١ٓ ايـٜٔ  بعـ ـٜينٸاي اين

، ٭بٝ٘ ؿّاًَػٳ بلاؿكإ سنب قبٌ َٔ ٚاْتؼب. عُلٙ َٔ عٌل ايجا١ْٝ يف ٖٚٛ ،ٚايـٙ ٚؾا٠

ٔٵ ٞٸاي يًكإْٛ طبكّا ٚيه ّٸ ٜ نإ ايقٟ ،اؿنب شلقا ـاػً  تهٕٛ ٕأ ٚدٛب ع٢ًٓ

ٕٸ ;ا٫ْتؼاب بٗقا ٜكبٌ مل ْ٘إؾ ،عاؿٍ أعًِ فتٗـ بٝـ اؿنب قٝاؿ٠  ٜنؿ مل عُلٙ ٭

ـٸ قِ َـ١ٜٓلى  ٖع.1339َ ه١ٓ ٖٚادل ،ه١ٓ عٌل ايج٬ث١ عٔ آْقاى  ٚٚاٌُ. ه١املك
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ٝٸاي ؿكاهت٘ ايـٜٔ َٓرل ايوٝـ لى  ٚباٱٓاؾ١ .ا٭ًلف ٚايٓذـ ٚقِ ًرلام يف ١ـٜٓ

ٞٸاي ايٌٓاط َاكي ؿكاهت٘ ٟٸٚاي وٝاه ـٸ ؿهل ـٸ ايٓعاّ ٓ  ٚبوبب .نيٚاملاكنوٝٸ املوتب

 ًاكى لٜلإ يف ١ه٬َٝٸاٱ ايجٛك٠ اْتِاك ٚبعـ. ايب٬ؿ ػاكزلى  ْؿٝ٘ متٸ ايٌٓاطات ٖقٙ

 َا ٚيف .(ًرلام) ؾاكي قاؾع١ أٖايٞ عٔ ممج٬ّ ،«ايـهتٛك ٚلعـاؿ اـدلا٤ فًى» يف

 املاؾات٘لى  قِ يف ١عًُٝٸاي يًشٛم٠ هنياملـكِّ داَع١ أْعاك يؿت ُـك بين ١بكٔٝٸ لٜتعًٖ

 ،ؿاتَ٘٪ٖي ع٢ً ٬عا٫ٓط ػ٬ٍ َٔ عًٝٗا سٌِ َعلؾ١ َٔ يـٜ٘ ناْت ملا ;١ؿهلٜٸاي

 ايـٜٔ َٓرل ايوٝـ تٛيفٸ ٚأػرلّا. ُـك يبين ؿعُٗا عٔ هنياملـكِّ داَع١ أعلٓت ٚبايتايٞ

 . ه١ٓ 57 ْاٖن عُلعٔ  ٖع.َ،1379 هؿٓـل ًٗل يف اشلاسلٞ

 

ّٝ   ــــــ ايدٜٔ َٓري يًطٝد ١فهسّٜاي ١ايػدص

ٝٸ فٚ ٘بأْٸ ًباب٘ ؾذل٠ َٓق اشلاسلٞ ايـٜٔ َٓرل ايوٝـ اَتام  أٌٖ َٚٔ ،اؿ٠ٚٓق ١فٖٓ

َٸ ايؿهل ٝٸاي ايعًّٛ عٔ َتبا١ٜٓ ١ؿهلٜٸاي َٓعَٛت٘ ناْت ؾكـ ٖٓا َٚٔ. ٌٚايتأ  ١عكً

ٝٸ  اييت ٖٞ عكا٥ـٙ َٔ اثٓني ٕل :ايكٍٛ ٚميهٔ. ١عًُٝٸاي اؿٛم٠ يف ايٌا٥ع١ ١ٚايٓكً

ٝٸاي ايق١ٖٝٓ عٔ بٓؿو٘ ٜٓأ٣ ٕأ يف ايوبب أُبشت ٝٸ ١عكً  اؿٛم٠ يف املتـاٚي١ ١ٚايٓكً

 : ُٖٚا ،١عًُٝٸاي

ُٸ بٌُٛي١ٝ ٜعتكـ ؾٗٛ: اؾاَع بايـٜٔ اعتكاؿٙ أع  ايـٜٔ ٕٸأ مبع٢ٓ; يًـٜٔ ١ػا

 . ٚايؿًوؿ١ ،ايجكاؾ١ :َٚٓٗا ،املٝاؿٜٔ مجٝع يف ايتأثرل َهاْ٘إب

ٝٸ ا٫عتكاؿ ع ب  ايقٟ بايٌهٌ ٖٞ ايـٜٔ سلٛي١ٝ ٕأ ٜعين ٖٚقا: ايـٜٔ ١بؿاعً

ُٸ ٕأ هب  قٝاؿ٠ ٕأ مبع٢ٓ، يًُذتُع ايعٝينٸ ايتهاٌَ ٚي١ٝ٪َو ايكٝاؿ٠ َع٘ ٌتتش

 ايٛٓع ٜهٕٛ ٫ ٕأٚ، ايـٜٔ قٛك ع٢ً تكّٛ ٕأ هب يًُذتُع ايعٝين ايتهاٌَ

ِّ ايـٜٔ ؾٝ٘ ٜهٕٛ ايقٟ بايٌهٌ  ع٢ً هب بٌ، قَٜٔٓٚؿ ٚاٯػلٜٔ، ؾكط ثّاَتش

ٌٕ ايـٜٔ تلمج١لى  ٜوعٛا ٕأ ايـٜٔ َٔ ٚا٫هتٓباط بايؿِٗ نياملعٓٝٸ ٞٸ بٌه  يف عًُ

 . أّٜٔا اجملتُع أٚهاط

ٝٸ ٖادى وٌُ نإ ْ٘أب ايكٍٛ ميهٔ ٚعًٝ٘  ٖادى عٔ ؾ٬ّٔ ،ايـٜٔ ١ؾاعً

 ميهٔ َت٢ ٜعلف ٕألى  ٜلَٞ نإ ْ٘ل أٟ، ايـٜٔ َٔ ٚا٫هتٓباط ايؿِٗ يف ٝٸ١اؿذٸ
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ُٻ ٕأ ايـٜٔ ع٢ً هب :أّٜٔا ٜكٍٛ ٚنإ .ؿٜينٌّ ايؿِٗ َٔ ّاْٛع أٚ ١ّْعلٜٸ ٕٸأب ايكٍٛ  ٌٜتش

 .يًُذتُع ايعٝين ايتهاٌَ قٝاؿ٠ ٚي١ٝ٪َو

لى  ٌْرل إٔ ميهٔ ايـٜٔ قبٌ َٔ يًُذتُع ايعٝينٸ ايتهاٌَ قٝاؿ٠ ٚيتٛٓٝض

 : أػلٜني تنيْعلٜٸ

. ٚايتذلٜب١ٝ ١ٝاؿوٸ بايتعايِٝ ايـٜٔ تأٌٜٚ ٖٚادوِٗ ،بايػلب لَٕٚتأثِّ ايبعض

 ميهٔ ٫ٚ ،يًػلب ا٫ْتكاؿات بعض ٗٛاٚدٻ، ًٚلٜعيت  :َجٌ ،ا٭ؾلاؿ ٚبعض

 بعض ع٢ً ساٍ ١ٜأ ع٢ً ٚاؾكٛا ِْٗٸأ ٫ٓل، ناٌَ بٌهٌ بايػلب لٜٔاملتأثِّ َٔ اعتباكِٖ

ٝٸاي اتٓعلٜٸاي  بٗقا أػقٚا ؾكـ .١دتُاعٝٸا٫ ايعًّٛ أٚ ،١طبٝعٝٸاي ايعًّٛ :قبٌٝ َٔ ،١ػلب

ٚٸيٛا ،ا٭هاي ٖٛ ٚاعتدلٚٙ ،اؾن٤ ٝٸاي ايِْٓٛ ٚأ  اشلادى. ايـا٥ل٠ تًو ُٓٔ ١ـٜٓ

ٝٸاي ايِْٓٛ تأٌٜٚ ٖٛ اجملُٛع١ شلقٙ ا٭ندل  املوتٓـ ايؿِٗ ٝٸ١سذٸلى  َٓ٘ أنجل ،١ـٜٓ

ٝٸاي ايِْٓٛ ع٢ً  . ١ـٜٓ

ٝٸاي ايِْٓٛ ؾِٗ ٝٸ١سذٸ ٖادى ٌٜػًِٗ ايقٜٔ ِٖ ايجا١ْٝ اجملُٛع١  يف َكابٌ ١ـٜٓ

ٔٵ، يًتأٌٜٚ كايؿٕٛ ِٖٚ .ا٭ٚى اجملُٛع١ ّٷ يـِٜٗ ٜهٔ مل ٚيه  ايعٝين بايتشكل اٖتُا

ُٸ ٜعرلٕٚ ٫ ِْٗل أٟ، يًـٜٔ  ٜهٔ ٚمل ،ٝٸ١اؿذٸ َوت٣ٛلى  ايع١ٝٓٝ ق١ٝٔ ٱِٜاٍ ١ٝأٖ

 ٕأ ٜلٕٚ بٌ، اجملتُع أه١ًُ ع٢ً ١ايعٝٓٝٸ ُؿ١ بإٓؿا٤ اؿٛم٠ قٝاّ بٛدٛب لميإ يـِٜٗ

 ٚسذٝٸ١ ايـٜٔ ؾِٗ يف ا٫هتٓباط أهًٛب لعطا٥ٓا يف تهُٔ ١عًُٝٸاي اؿٛم٠ ٚي١ٝ٪َو

ّٸ اي  طلٜل عٔ اجملتُع يف ١ه٬َٝٸاٱ ايتعايِٝ ؼكٝل ع٢ً تعٌُ ٗاٚيهٓٸ، ـٜينٸايٓ

 اٱه٬ّ تعايِٝ تطبٝل ؾبإَهاِْٗ ع١ٚاملتٌلِّ ٓنيـٜٸاملت َٔ عـؿ ادتُع ٚلفا ،ايعلف

 . ٚقٛاْٝٓ٘

 أَلٷ ايـٜٔ ؾِٗ ٝٸ١سذٸ ٕٸأ ٜل٣ ؾٗٛ .ذاٖنيا٫تٸ ن٬ ٜعاكض ايـٜٔ َٓرل ايوٝـ

ٝٸا٭ أهًٛب ٕل أٟ، ػاط٧ ا٭ٚى اجملُٛع١ ٚأهًٛب، ٫مّ  يف املتـاٍٚ ٚا٭هًٛب نيُٛي

ٔٵ، ٚادبٷ ايـٜٔ يؿِٗ اؿٛم٠  َوأي١ يف ايـٜٔ اًذلاى مبوأي١ أّٜٔا ْٗتِ ٕأ هب ٚيه

 ت٪ؿٟ ايـٜٔ َٔ طلٜك١ ْوتؼلز ٕأ هب فيو عٔ ؾ٬ّٔ ْ٘أ مبع٢ٓ، ايعٝينٸ ايتهاٌَ

ٝٸاي املعاكف تطبٝل نٝؿ١ٝلى  بٓا ٞٸ بٌهٌ ايٛاقع كضأ ع٢ً ١ـٜٓ  َٔ ٚاْط٬قّا. عًُ

 ايعٌُ يف ْؿو٘ ٜبٝٸٔ ٕأ عًٝ٘ هب املٝاؿٜٔ كتًـ يف ايها١ًَ يًٌُٛي١ٝ ايـٜٔ اَت٬ى

ٞٸا٫ ٞٸا٫ املٝـإ يف ايـٜٔ ٌَاكن١ ٚيػلض .اجملتُع يف ايعٝين ٚايتطبٝل دتُاع  دتُاع
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 املٌاكن١ ٖقٙ ٜٓذن ٕأ ٓنيـٜٸاملت علف مبكـٚك ٚيٝى ،ْؿو٘ بايـٜٔ ْوتعني ٕأ هب

 .عٝين بٌهٌ

 : ١ؿهلٜٸاي ايـٜٔ َٓرل ايوٝـ ١ًؼِٝٸ يف ٕآَطًك شلُا تإٓعلٜٸاي ٖاتإ

ٝٸ أع ٝٸاٱ ت٘قابً  بايِْٓٛ نبرل لميإ ٚيـٜ٘ ،ا٫عتكاؿ ًـٜـ نإ ؾكـ: ١مياْ

ٝٸاي  ا٫هتجٓا٥ٞ ٚاٱميإ ـايتعبټ ٖٚقا. ٚايبها٤ ٚايقنل ايـعا٤ أٌٖ َٔ ٚنإ ،١ـٜٓ

 املٝـإ يف ؾاعٌ سٔٛكٷ يًـٜٔ يٝهٕٛ هعٝ٘ يف ايوبب ِٜبض ب٘ ٢ٜتشًٓ ايقٟ

ٞٸا٫  . أّٜٔا دتُاع

 ايعٝين ايتطبٝل ٖادى اؿوٝين امللسّٛ يٛايـ نإ ؾكـ: بٛايـٙ لٙتأثټ ب ع

 ٜعاكض ٚنإ ،ايكلاكات ؼافاتٸ َلاسٌ مجٝع يف ايـٜٔ سذٝٸ١ ع٢ً ٚاؿؿاظ ،يٲه٬ّ

ٝٸاكاي كتًـ  ع٢ً ـٜٚ٪ٚن ،ٚاملاكنو١ٝ ٚايبٗا١ٝ٥ ايِٛؾ١ٝ َٔ ،ا٭١ًُٝ غرل اتت

 . ـٜينٸاي ايؿِٗ ٝٸ١سذٸ لثباتلى  ؾكط ٜوعٳ ٚمل ،اجملتُع يف ايـٜٔ سٔٛك

 ناملاكنو١ٝ ،املؼايؿ١ اتٜـٜٛيٛدٝٸا٭ ٜٓتكـ ايـٜٔ َٓرل ايوٝـ نإ ٚعٓـَا

 تٛدٝ٘ ٚيـ٣. ٚا٭هًٛب املٓٗر ما١ٜٚ َٔ ا٭نجل ع٢ً ٜٓكـٖا نإ ؾكـ، ٚا٫ًذلان١ٝ

ٚٸ: ايٓكـ َٔ بٓٛعني ايعٌُ ميهٔ ١ؿهلٜٸاي يًُـاكي ايٓكـ  تًو اتْعلٜٸٚ آكا٤ ْكـ: ٫ّأ

ٌٸ ٘٭ْٸ; َٓٗذٗا ْكـ أٟ ،املـكه١ تًو دقٚك ْكـ: ٚثاّْٝا ;املـكه١  ١ؾهلٜٸ َٓع١َٛ يه

 ؾايٓكـ ٖٓا َٚٔ .اتٗاأؿبٝٸ يف بِلاس١ فيو ٜقنل مل ٕلٚ ٢ستٸ، قطعّا ّٓاَعٝٻ َٓٗذّا

ٞٸٚا٭ اؾقكٟ ٟٸ هاه ـٷ ٖٛ لْٸُا ١ؾهلٜٸ َٓع١َٛ ٭  . ملٓٗذٗا ْك

 

ّٝ يد٣ دٜيّناي ايعًِ ّٝاإل ايعًّٛ ١أنادمي   ــــــ ١ضالَ

 يف ٜل٣ ايـٜٔ َٓرل ايوٝـ نإ اجملتُع يف عٝينٸ بٌهٌ ايـٜٔ تطبٝل يػلض

 ايؿِٗ ع٢ً ٚاؿٍِٛ ،ايـٜٔ عًُا٤ قبٌ َٔ ايؿِٗ ٝٸ١سذٸ تأَني بعـ ْ٘أ ا٭َل بـا١ٜ

 يف ايؿِٗ فيو بتطبٝل ٚاملًتنَٕٛ بٕٛاملٗقٻ اـدلا٤ ٜكّٛ ٕأ ٜهؿٞ، ايـٜٔ ع٢ً املوتٓـ

 ْ٘ل :ٚايكا٥ٌ ،١عًُٝٸاي اؿٛم٠ أٚهاط يف ايٌا٥ع ايلأٟ فات ٖٛ ايلأٟ ٖٚقا. اجملتُع

ٝٸاي ٚايؿتا٣ٚ اٯكا٤ ؼـٜـلى  ِٜاك ٕأ هب  ٜعٌُ ثِ َٚٔ، ا٭َٛك بٗقٙ ك١املتعًٚ ١ـٜٓ

 تٗقٜب ٕٸأ ٚكأ٣ ،بعـ ؾُٝا كأٜ٘ لغٝٻ ٘ٚيهٓٻ. اٯكا٤ ٖقٙ أهاي ع٢ً اجملتُع يف اـدلا٤

ٌّ اـدلا٤  ا٭ػل٣ ٖٞ ؼتاز ك١املطبٻ ٚا٭هايٝب ايطلم ٕل بٌ .نافٺ غرل ْ٘ٸأ ٫ٓل، ٓلٚك
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 : ٖٚٞ ،ٚادبات بج٬ث١ ايكٝاّ ١عًُٝٸاي اؿٛمات ع٢ً هب ْ٘أ مبع٢ٓ، ايتٗقٜبلى 

ٞٸاٱ اؿهِ عًِ ع1  ٕأ هب ايـٜٔ َٔ ٜوتٓبطْٛٗا اييت ا٭سهاّ ٕل أٟ: ه٬َ

 . ٝٸ١باؿذٸ ِـتتٸ

ٞٸاٱ املٛٓٛع عًِ ع2  ايلدٛع ٜٓبػٞ ٫ املٛٓٛعات ْعلف إٔ ْلٜـ عٓـَا أٟ: ه٬َ

 ،املٛٓٛعات بعض ٕل بٌ، ايٌان١ً بٗقٙ يٝى ؾا٭َل ،ن٬ٓ. ايعلف كأٟلى 

 . ـٜينٸاي ٚغرل ـٜينٸاي ؾٝٗا، ٚا٫قتِاؿ نايت١ُٝٓ

ٞٸاٱ ع املٓٗر3  عًِ يف بعاملتٻ املٓٗر فات ٜهٕٛ ٕأ هب: املٛٓٛع عًِ يف ه٬َ

 . اٯػل ٖٛ ّاله٬َٝٸ املٛٓٛع عًِ يِٝبض ،ايٛسٞلى  َوتٓـّا املٛٓٛع

 ايعًّٛ َكٛي١ ع٢ً ايـٜٔ َٓرل ايوٝـ لقباٍ يف بتتوبٻ اييت ٖٞ ا٭هى ٖقٙ

ُٻ ؾكـ .١ه٬َٝٸاٱ ٝٸاي ايعًّٛ مجٝع ٕٸل :ٖٚٞ ،ايتاي١ٝ ايٓتٝذ١لى  ٌتٛ  بٌهٌ ع ١ػلب

ـٸ ع٢ً َب١ٝٓ اي١ٔٗٓ عِل بعـ ع َطًل  ٚيف. َؿٝـ٠ غرل ؾٗٞ ٚيقا، ١له٬َٝٸ غرل َاتَك

ٞٸاٱ ا٫قتِاؿ َٛآٝع ع٢ً اٖتُاَ٘ أنجل نكٖن ايجٛك٠ بـا١ٜ  ١ادتُاعٝٸ ٭هباب ;ه٬َ

 ٖقا يف ٚاسـّا َٝـاّْا ه٣ٛ ٌميجِّ ٫ ا٫قتِاؿ ٕألى  بعـ ؾُٝا ايتؿت ٘ٚيهٓٸ، ١َعلؾٝٸ أٚ

ـٸ ،ايٛاؿٟ  اييت املٓع١َٛ أٟ، ١ه٬َٝٸاٱ ٚاملٓع١َٛ ايُٓٛفز َوأي١ عٔ ايبشح َٔ ٫ٚب

 ٌٜتُجٻ ٖادو٘ ؾهإ. ١ه٬َٝٸاٱ ٝٸ١ٚاؿذٸ اٱه٬ّ َع َٓوذ١ُّ َؿاًُٗا مجٝع تهٕٛ

 ;ٚا٫قتِاؿ ٚايوٝاه١ بايجكاؾ١ ١ًاملتُجِّ ،ايج٬ث١ لاتاملتػِّ ٌٌُٜ َتهاٌَ مبٌلٚع

 .١ه٬َٝٸاٱ ١دتُاعٝٸا٫ ايت١ُٝٓ لتتشٖك يهٞ

ّٸ بٌهٌ ٚيـٜٓا  : ُٖا ،ٕاادتُاعٝٸ ٕآٖـهٝٸ ٕاٌَلٚع عا

ٞٸ املٌلٚع ع1 ٞٸا٫ اشلٓـه ـٸ ع٢ً املبينٸ دتُاع  ٜٓتٗٞ ايقٟ ،١ٝاؿوٸ َاتاملك

 . ١شلٝٸاٱ غرل ١ؿاؿٜٸاٱ بايت١ُٝٓ

ٞٸ املٌلٚع ع2 ٞٸا٫ اشلٓـه  ١شلٝٸاٱ بايت١ُٝٓ ٜٓتٗٞ ٚايقٟ ،ايـٜٔ ع٢ً املبينٸ دتُاع

 . يًُذتُع

ٞٸ ايدلْاَر ٖقا ٕأ ٜ٪َٔ ؾهإ  ثكايفٸ َٓٗرلى  عاد١ اجملتُع يت١ُٝٓ اشلٓـه

ٟٸ ايدلْاَرلى  ايٍُٛٛ ميهٔ ٫ املٓٗر ٖقا ٚبـٕٚ .َٓتعِ  جكايفٸاي املٓٗر ٖٚقا .ايتُٓٛ

 املٓاٖر ؾًوؿ١ ٕل فل ;املٓٗر ؾًوؿ١ يف ايتػٝرل لدلا٤ بـٕٚ اٯػل ٖٛ ممهٔ غرل ِاملٖٓع

 ؾًوؿ١ يـٜٓا تهٕٛ ٕأ هب ْ٘أ مبع٢ٓ، َتها١ًَ ؾًوؿ١ أهاي ع٢ً تهٕٛ ٕأ هب
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َٸ  . املٓٗر ؾًوؿ١ ع٢ً مٌِ أهاهٗا ٚع٢ً ،١عا

ُٻ ؾكـ ايٌهٌ ٚبٗقا  نإ ايبـا١ٜ ؾؿٞ. ا٫ستٝادات ػ٬ٍ َٔ ا٭هىلى  ٌتٛ

ٞٸاٱ ا٫قتِاؿ ٖادى وٌُ  ٌميجِّ ا٫قتِاؿ ٕٸألى  بعـ ؾُٝا ايتؿت ٘ٚيهٓٸ ،ه٬َ

 ٚشلقا .ٚايوٝاه١ ;ايجكاؾ١ :ُٖا ي٘ ٕااٯػل ٕاٚايعٓٛاْ ،ايت١ُٝٓ عٓاٜٚٔ َٔ ٚاسـّا عٓٛاّْا

ِٸ ٕأ هب ِٸ َٚٔ .أّٜٔا بتُٓٝتٗا ْٗت لى  عاد١ ايج٬ث١ ايعٓاٜٚٔ ٖقٙ ت١ُٝٓ ٕأ كأ٣ ث

. َتها١ًَ ؾًوؿ١لى  عاد١ املٓٗر ٚؾًوؿ١، املٓٗر ؾًوؿ١ اٯػل ٖٛ ٜلٜـ ٚاملٓٗر، َٓٗر

 : َٓاٖر ث٬ث١ ع٢ً مٌِ ٕأ عًٝٓا هب ْ٘أب ٜعتكـ ايت١ُٝٓ َٓٗر َٛٓٛع يف ْ٘أ نُا

 . ايـٜٔ ؾِٗ يف ٝٸ١اؿذٸ َٓٗر أٚ ،ا٫هتٓباط َٓٗر ع1

ٝٸاي ايعًّٛ أه١ًُ َٓٗر أٚ ،ايعًّٛ َٓٗر ع2  . ١عًُ

ٟٸ ايؿِٗ يف اٱه٬ّ ق١ٝٔ ٌٜتهٖؿ ايقٟ ،ايتؼطٝط َٓٗر ع3  . يًُذتُع ايتٓؿٝق

ٚٸ املٓٗر ايؿك٘ أٍُٛ عًِٜتهٖؿٌ  ـٸ ٖٓا َٚٔ .ؾكط ٍا٭  َٔ ْٛعٷ لٜتشٖك ٕأ َٔ ٫ب

. أّٜٔا اٯػلٜٔ ٓٗذنيامل ع٢ً مٌِ يهٞ ;ايؿك٘ أٍُٛ عًِ يف ٚايتػٝرل ايتهاٌَ

ٔٵ ـٸ ايج٬ث١ املٓاٖر ٖقٙ ع٢ً اؿٍِٛ قبٌ ٚيه  سوب أٚ ،١َٓٗذٝٸ ؾًوؿ١ منتًو ٕأ ٫ب

 اٯػل ٖٛ وتاز ٚايقٟ ،املٓٗر َٓطل منتًو ٕأ :١ناؿميٝٸا٭ أعٔا٤ َٔ ايبعض تعبرل

 .داَع١ ؾًوؿ١لى 

 أٚ (ا٭ه١ًُ ؾًوؿ١) باهِ ،داَع١ّ ؾًوؿ١ّ ايبـا١ٜ يف ْٓتر ٕأ عًٝٓا هب ّالف

ٞٸاٱ ٚايعٌُ ١ايهٝؿٝٸ ؾًوؿ١)  ;بٝٓٗا ٚايتٓوٝل ،املٓاٖر ؾًوؿ١ بإْتاز ٌتتهٖؿ (،ه٬َ

ٞٸ املٌلٚع ٜٚٓبجل ،ايؿًوؿ١ ٖقٙ أهاي ع٢ً املٓاٖر ع٢ً اؿٍِٛ ٢يٝتوٓٸ  اشلٓـه

 . املٓاٖر ٖقٙ أهاي ع٢ً اجملتُع يت١ُٝٓ

ٞٸاٱ ٚايعٌُ ١ايهٝؿٝٸ ؾًوؿ١ ٖٚٞ ،ا٭ه١ًُ ؾًوؿ١) اؾاَع١ ايؿًوؿ١  (ه٬َ

  

 (املٓٗر َٓطل) املٓاٖر ؾًوؿ١

 

 ع٢ً: املٌتٌُ ايت١ُٝٓ َٓٗر

 

 .ايـٜٔ ؾِٗ يف ٝٸ١اؿذٸ َٓٗر أٚ ،ا٫هتٓباط َٓٗر ع1
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ٝٸاي ايعًّٛ أه١ًُ َٓٗر أٚ ،ايعًّٛ َٓٗر ع2  .ايُٓٛفز; ١عًُ

  .ايتؼطٝط َٓٗر ع3

 

ّٝاإل ايت١ُٝٓ بسْاَج   ــــــ ١ضالَ

 سٝح َٔ ـٜينٸاي ايعًِ َكٛي١ ١ه٬َٝٸاٱ ايعًّٛ ١أناؿميٝٸ تتبٓٻ ؾكـ ٚعًٝ٘

 مبا أٟ، يٲه٬ّ ايعٝين ايتطبٝل ٖٚادى ،ايٛاقع أكض ع٢ً يٲه٬ّ ايهاٌَ ايتطبٝل

ٞٸا٫ املٝـإ يف يًـٜٔ ايؿاع١ً املٌاكن١لى  توع٢ ْٗاأ ُٻ ْٗاإؾ دتُاع  ٚدٛبلى  ًتتٛ

ٝٸ َؿاِٖٝ ٚتـٜٚٔ انتٌاف  مجٝع يف يًـٜٔ اؿٔٛك ٖقا لؼٖك ٚيٛ. دـٜـ٠ ١عًُ

 ايِٓاع١ هُٓتًو بٌ ،ؾشوب ١ه٬َٝٸاٱ ايعًّٛ منتًو ئ ؾوٛف ا٭ػل٣ املٝاؿٜٔ

 . أّٜٔا ١ه٬َٝٸاٱ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 يف ايـٜٔ مبٌاكن١ ت٪َٔ ،١ثكاؾٝٸٚ ١هٝاهٝٸ ثٛك٠ ٖٞ لٜلإ يف ١ه٬َٝٸاٱ ايجٛك٠

 ايؿهل٠ ٖقٙ ٕأ ٫ٓل، ايعامل َوت٣ٛ ٚع٢ً ،أبٛابٗا أٚهع َٔ ١بٌلٜٸاي اؿٝا٠ َٝـإ

ٝٸاي ٚاملؿاِٖٝ ايعًّٛلى  عاد١  ا٭ؾهاك بني ايكا١ُ٥ اي١ًِ تطبٝل شلا ٢يٝتوٓٸ ،١عًُ

ٌٕ ٚايٌعاكات ٞٸا٫ املٝـإ يف عٝينٸ بٌه  ٕأ ميهٔ ١ه٬َٝٸاٱ ايجٛك٠ ًعاكات ٕل .دتُاع

ٌٸ يف لتتشٖك ٝٸاي ٚاملؿاِٖٝ ايعًّٛ تطبٝل ظ  بعض ْأػق إٔ ميهٔ ؾ٬. اؾـٜـ٠ ١عًُ

 ٚمجٝعٴ ،ٌَِتٸ ٚنٌٛ ،ٚاسـ٠ ٚسـ٠ عٔ عباك٠ ايػلب ٕأ فيو ;ايػلب َٔ اؾٛاْب

 عٓاٜٚٓ٘ بعض ؾٌِ ميهٔ ٫ٚ ،ايبعض ببعٔٗا ١ًَِتٻ ،ٚثكاؾت٘ عًَٛ٘ أٟ ،عٓاٜٚٓ٘

 بعٔٗا َع َٚٓوذ١ُ َتٌابه١ َٓع١َٛ عٔ عباك٠ ؾايػلب. ا٭ػل٣ أدنا٥٘ ها٥ل عٔ

 يـٜٓا تهٕٛ ٕأ هب ٖٓا َٚٔ. بعّٔا بعٔٗا وانٞ ٤ٙأدنا ٕٸل عٝح ،ايبعض

ٝٸٚ ١ؾًوؿٝٸ ًبه١ ٝٸ تٛدٝ٘ ع٢ً قاؿك٠ يتهٕٛ ;١ؿٜٓ  ٚمتتًو ،ٚتطٜٛلٖا ايعًِ لْتاز ١عًُ

ٝٸ ايٓؿو١ٝ اؾلأ٠ . ايعًِ يف ١تكًٝـٜٸاي ايكٛايب سـٚؿ يتذاٚم ـٜينٸاي اٱميإ ع٢ً ١املبٓ

 ايعٌُ ؾًوؿ١ بتأهٝى ١ه٬َٝٸاٱ ايعًّٛ ١أناؿميٝٸ قاَت اشلـف ٖقا ؼكٝل ٚبٗـف

ٞٸاٱ ٝٸاي ايكٛاعـلى  َوتٓـ٠ تهٕٛ ٕأ هب ايؿًوؿ١ ٖٚقٙ .َٚٓطك٘ ه٬َ  َٔ ١ـٜٓ

ِٸ ٕٵأ مبع٢ٓ، أػل٣ د١ٗ َٔ ايعًّٛ قٝاؿ٠ ع٢ً ايكـك٠ ٚمتتًو، د١ٗ  ايعًِ بتٛيٝـ تٗت

 د١ٗ َٔ اجملتُع يف ٚايعًِ ايجكاؾ١ لْتاز لؿاك٠ ع٢ً ايكـك٠ ٚمتتًو ،د١ٗ َٔ ٚاملعتكـات
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 . أػل٣

ٟٸ يف ـٜينٸاي ايعًِ منتًو ْهٔ مل ٓاْٸأ ١ناؿميٝٸا٭ ٚتل٣  امللاسٌ َٔ َلس١ً أ

 عًّٛ ؾٝٗا امؿٖلت عٓـَا ،فكٚتٗا ١ه٬َٝٸاٱ اؿٔاك٠ بًٛؽ َلس١ً يف ست٢ ،١تاكىٝٸاي

 ١َٓطكٝٸ ع٬ق١ ٖٓاى تهٔ مل امللس١ً تًو يف ٢ستٸ ٭ْ٘ ;ٚايٓذّٛ اتلٜآٝٸٚاي ايطبٸ

ٕٸ; ٚايـٜٔ ايعًِ بني ـٸ بًشاظ ايعًّٛ ٖقٙ ٭  ايبعض، أدٌ. ١ؿٜٓٝٸ تهٔ مل ٚاملٓٗر َاتاملك

 ايهجرل ٖٓاى ٚنإ ،١ه٬َٝٸاٱ ايجكاؾ١ َٔ ْابع١ ناْت ايعًّٛ ٖقٙ َٛٓٛعات َٔ

 شلا ناْت ٚايٓذّٛ ايطبٸ عًّٛ ٕٸل :ايكٍٛ ميهٔ ٫ ٚيقيو. ٚامل٪َٓني كنياملتٻ ايعًُا٤ َٔ

ٝٸ ٝٸ١سذٸ  . ٚايـٜٔ ايعًّٛ ٖقٙ بني ١َٓطكٝٸ ع٬ق١ تٛدـ ٫ ٭ْ٘ ;ايٛقت فيو يف ١ؿٜٓ

ٕٸ; يًه١ًُ ايـقٝل باملع٢ٓ ١له٬َٝٸ ؾًوؿ١ منتًو ٫ ْٓاأ نُا  ايؿًوؿات ٭

ـٸ املؿاِٖٝ سٝح َٔ ١له٬َٝٸ يٝوت املٛدٛؿ٠  بعض ٕأ َٔ ٚبايلغِ .ٚاملٓٗر َاتٚاملك

 ـٜينٸاي ايٓؿى ٕأٚ ،١ه٬َٝٸاٱ ايجكاؾ١ َٔ ْابع١ ايؿًوؿ١ يف املطلٚس١ املٛٓٛعات

ٝٸاي ٚايـٚاؾع ٛٻ مل ْ٘ٸأ ٫ٓل، ؾًوؿتِٗ يف ل٠َ٪ثِّ ناْت يًؿ٬هؿ١ ١ـٜٓ  ١َٓطكٝٸ ع٬ق١ ٕتته

 . ٚايٛسٞ ايعكٌ بني

ُٸٚغ ،١اؾاَعٝٸ ايعًّٛ تل٣ ٗاْٸأ ١ناؿميٝٸا٭ بلأٟ ا٭ػل٣ امل٬سع١  ١ٝايؿٓٸ ١ا

 ع٢ً ايوٝطل٠ ٚنقيو ،ايطبٝع١ عامل يف ايتػٝرل لسـاخلى  توع٢ ،َٓٗا ١ٚاشلٓـهٝٸ

 ايكـك٠ تعطٝٓا املٛدٛؿ٠ ؾايعًّٛ دؿافٷ ٖٓاى ٜهٕٛ عٓـَا :املجاٍ هبٌٝ ؾع٢ً .ايتػٝرلات

 ؾايعًِ. ايطبٝع١ يف ايتػٝرلات ع٢ً ايوٝطل٠ ٚنقيو ،ايطبٝع١ ً٪ٕٚ يف فايتِلټ ع٢ً

ٔٵ، ايعامل يف ايتػٝرل لسـاخ ميهٔ نٝـ يٓا ٜكٍٛ  ؟ايتػٝرل ٖقا سـٚؿ ٖٞ َا ٚيه

 اييت امللس١ًلى  ٌِْ ٕأ عًٝٓا هب ْ٘ٸل :١ناؿميٝٸا٭ ٚتكٍٛ، بٓا َلتبْط ا٭َل ٖقا

 . ايـٜٔ َٔ بايتػٝرل ِايتشٗه نٝؿ١ٝ ع٢ً ؾٝٗا مٌِ

 

  ــــــ ٚايصريٚز٠ ايهٝف فًطف١

 ؾًوؿ١ تناٍ َٚا ناْت ١ه٬َٝٸاٱ ايؿًوؿ١ ٕأ ١ه٬َٝٸاٱ ايعًّٛ ١أناؿميٝٸ ت٪َٔ

 ٌتتهٖؿ ٕأ توتطٝع ٫ ٖٓا َٚٔ .عت١ ١ْعلٜٸ ؾًوؿ١ عٔ عباك٠ ٖٞ أٟ ؟ٚملافا ؟نٝـ

 ،ايعًّٛ تٓتر ٕأ توتطٝع ٫ ْٗاأ مبع٢ٓ، ٚقٝاؿتٗا يًعًّٛ ايعٝينٸ ايتطبٝل ع٢ً ايوٝطل٠
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ـٻ ٚمل ،املٓتذ١ ايعًّٛ ع٢ً توٝطل ٕأ توتطٝع ٫ٚ  ع٢ً ٢ْتُٓٸ ٓاْٸأ سني يف، أّٜٔا فيو ٔعت

 ايقٟ ايٌهٌ بٓؿى، ايٛاقع كضأ ع٢ً ايعٝين ايتطبٝل ١عًُٝٸ ع٢ً توٝطل ٕأ ايؿًوؿ١

ٝٸاي ١ٝاؿوٸ ايؿًوؿات ؾٝ٘ ٓتمتٖه  لهاؿ ػ٬ٍ َٔ ،ٱًلاؾٗا ايعًّٛ لػٔاع َٔ ١ػلب

ٝٸٚاي ١طبٝعٝٸاي ايعًّٛ ْعاّ ٕل أٟ .ايعًّٛ بني ايتٓوٝل ٛٻ ١عًُ  ايؿًوؿ١ أهاي ع٢ً ٕٜته

، ايعًّٛ شلقٙ ١ٝاؿوٸ ايؿًوؿ١ ع٢ً نقيو ٚتوٝطل ،د١ٗ َٔ تٴٓتٳر ؾٗٞ، ١ايٛٓعٝٸ

ّٸ ٖٞ ؾايؿًوؿ١  ي٘ ٜهٕٛ ٕأ ايـٜٔ ع٢ً ٢ْتُٓٸ انٓٸ يٛ :١ناؿميٝٸا٭ تكٍٛ. ّاسٓك ايعًّٛ أ

، ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚا٫قتِاؿ ٚايوٝاه١ ايجكاؾ١ ع٢ً ٜٚوٝطل ،اجملتُع يف عٝينٸ ٚدٛؿ

 تٴع٢ٓ ؾًوؿ١ يـٜٓا تهٕٛ ٕأ هب، ايعًّٛ ع٢ً َٓ٘ ايٓابع١ ايؿًوؿ١ تٌلف ٕأ ؾٝذب

، ايتػٝرل عامل ٖٛ ايعامل ٭ٕ ;عًٝٗا ٚايوٝطل٠ ايعٝينٸ ايتطبٝل يف اؿلن١ ١بهٝؿٝٸ

 ؾًوؿ١ تهٕٛ ٕأ هب أّٜٔا ؾايؿًوؿ١، ايتػٝرل ع٢ً ايوٝطل٠ ٖٞ ايعًّٛ ١َُٗٚ

ُٸ َوا٥ٌ بج٬خ تٴع٢ٓ ٕأ هب ايِرلٚك٠ ٖقٙ. ٚايِرلٚك٠ ٚايتػٝرل اؿلن١ َٗ١ : 

 ع٢ً ايتٓوٝل ع٢ً ١دتُاعٝٸا٫ ايتػٝرلات لؿاك٠ اهتٓاؿ بوبب; ٚايهجل٠ ايٛسـ٠ ع1

 . ٚاسـ قٛك

 . ١دتُاعٝٸا٫ يًٓعِ املوتُلٸ ايتهاٌَ ٓلٚك٠ بوبب; ٚاملهإ اينَإ ع2

 ايٓعاّ يف ٚاٱكاؿات ات٬ِسٝٸاي لؿاك٠ ٓلٚك٠ بوبب; ٚايٛعٞ اٱكاؿ٠ ع3

ٞٸا٫  . دتُاع

ٞٸا٫ ايٓعاّ ايعًّٛ ٚتـٜل ٕٸ، ايؿواؿلى  باجملتُع ٟت٪ؿٸ بطلٜك١ دتُاع  ٚنأ

 ٖٓا َٚٔ. ؾٛم َٔ اٱكاؿات ١ؿٓؾ تـٜل ايعًّٛ ٖقٙ .أَلِٖ َٔ شلِ ػرل٠ ٫ اجملتُع أؾلاؿ

ِّ ٕأ بـا١ّٜ عًٝٓا هب  ٖقا َٔ ْوتؿٝـ يهٞ ;ايؿًوؿ١ يف ٚا٫ػتٝاك اٱكاؿ٠ َِرل ؿم

 . ايعًّٛ قبٌ َٔ لؿاكتٗا َٛٓٛع يف ايبشح

 

ّٝ أصاي١   ــــــ ١ايفاعً

 أكنإ ٖٞ ايج٬ث١ لاتاملتػِّ ٕأ مبا: ًٜٞ مبا ١ه٬َٝٸاٱ ايعًّٛ ١أناؿميٝٸ ت٪َٔ

 ١أهاهٝٸ قاعـ٠ّ يـٜٓا تهٕٛ ٕأ ٚهب، ٚاسـ قٛك ع٢ً َب١ٝٓ تهٕٛ ٕأ هب ايؿًوؿ١

 يؿًوؿ١ ١هاهٝٸا٭ ؾايكاعـ٠. ا٭َاّلى  ايج٬ث١ املٛآٝع ٖقٙ بـؾع أهاهٗا ع٢ً ْكّٛ
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ٔٵ، املا١ٖٝ ٚأُاي١ ايٛدٛؿ أُاي١ ٖٞ اٱًلام ًٚٝؽ ُـكا امل٬  مبكـٚك يٝى ٚيه

ٞٸاٱ ٚايعٌُ ايؿًوؿ١ َلس١ًلى  لِٜايٓا ا٫ثٓني ـٸ ٖٓا َٚٔ .ه٬َ  قاعـ٠ تعلٜـ َٔ ٫ب

 . دـٜـ٠

 ٕٸل أٟ، بـا١ٜ ايلبط أُاي١ ٖٞ ايـٜٔ َٓرل ايوٝـ ٜطلسٗا اييت ايكاعـ٠

 تبـٚ ْٗاأ َٔ ايلغِ ع٢ً، ناٌَ بٌهٌ ايبعض ببعٔٗا َلتبط١ ايعامل َٛدٛؿات

 ايعامل َٛدٛؿات أٟ، لايتعًٗ أُاي١لى  بعـ ؾُٝا تٌِ ٗاٚيهٓٸ، ايعاٖل يف َٓؿ١ًِ

ٛٸّ لتتعًٖ ْٗال بٌ، ؾكط ببعٔٗا َلتبط١ يٝوت  أُاي١ ؾبعـ. أّٜٔا بايبعض بعٔٗا ٜٚتك

 عكٝك١ تلتبط املٛدٛؿات ٖقٙ مجٝع: ٜكٍٛ ثِ َٚٔ. لايتعًٗ بأُاي١ املوأي١ تٓتٗٞ ايلبط

ٝٸ أُاي١ ٜطلغ ٖٚٓا. أع٢ً ، ٚاملهإ ٚاينَإ، ٚايهجل٠ ايٛسـ٠ لٜٚؿوِّ ١ايؿاعً

ٛٻ ايتؿورل ٖٚقا .ايؿاع١ًٝ أُاي١ أهاي ع٢ً ،ٚاٱكاؿ٠ ٚا٫ػتٝاك  ًهً٘ يف ٍٜتش

 . اي١ٜ٫ٛ ْعاّلى  املتهاٌَ

 :ٚاسـ٠ ٚبه١ًُ، ٚايٛسـ٠، ٚا٫ْوذاّ، لٚايتػٝټ، ١اشلٜٛٸ ٕأ تل٣ ايؿًوؿ١ ٖٚقٙ

ِٸ ،املؼًٛقات ً٪ٕٚ مجٝع  ً٪ٕٚ ؾذُٝع. ٚاي١ٜ٫ٛ ٞايتٛٓي أهاي ع٢ً تؿورلٖا ٜت

 بٗقٙ أقلٸت هٛا٤ٷ، ١شلٝٸاٱ اي١ٜ٫ٛ ؼت تٟٓٔٛ ٚمجعٝٗا ،ايتٛيٞلى  تعٛؿ املؼًٛقات

 ،لايتعًٓ ٚأُاي١ ،ايلبط بأُاي١ ايؿًوؿ١ يف ْكٍٛ ْٓاأ مبا ٭ْ٘; بٗا تكلٸ مل أّ اي١ٜ٫ٛ

ٝٸ ثِ َٚٔ  لْؿوِّ ٕأ عًٝٓا ٚهب، تعاى اؿلٸ ً٪ٕٚ ٖٞ املٛدٛؿات ؾذُٝع، ١ايؿاعً

ٝٸ أُاي١ أهاي ع٢ً ايوابك١ ايج٬ث١ املوا٥ٌ  ٚع٢ً. اي١ٜ٫ٛ أُاي١ :أػل٣ ٚبعباك٠ ،١ايؿاعً

 املعٝاك ٕأ تل٣ بٌ، ؿكاناتاٱ ٚنقب بِـم َع١ٝٓ غرل ١ناؿميٝٸا٭ ٕٸإؾ ا٭هاي ٖقا

 ٚيهٔ، سلٸ لؿكاى ٖٛ، ٞايتٛٓي يك١ٝٔ ْتادّا ٜهٕٛ ايقٟ ٚاٱؿكاى; ٚايباطٌ اؿل ٖٛ

 هب ٖٓا َٚٔ. باطٌ لؿكاى ٖٛ ايباطٌ ب١ٜ٫ٛ ايتٛيٞ يك١ٝٔ ْتادّا ٜهٕٛ ايقٟ اٱؿكاى

 ْ٘أ ٢ستٸ. ٚايهافب ايِاؿم عٔ ٚيٝى، ٚايباطٌ اؿل َعلؾ١ عٔ اؿـٜح ٜـٚك ٕأ

 ٜٚلٕٚ. أّٜٔا ايتٓاقض أٌُ ع٢ً ٜٛاؾكٕٛ ٫ أِْٗ ١ناؿميٝٸا٭ أقٛاٍ بعض َٔ ٜوتؿاؿ

 ٚيٝى، ايباطٌ ١ٜ٫ٚ ق١ٝٔ ْتاز ٖٞ ٚايتهٓٛيٛدٝا اتٓعلٜٸٚاي ايعًّٛ ٖقٙ مجٝع إٔ

ٕٸ مبا ;ُـكا امل٬ ؾًوؿ١ ٢ستٸ بٌ، ٚسـٖا ايػلب ؾًوؿ١  ،ايْٝٛإ ؾًوؿ١ يف دقٚكّا شلا أ

ٝٸ ؾٗٞ  ١ٓعلٜٸاي ا٭ؾهاك َِـاق١ٝ يف املعٝاك ٕأ نُا. ايطاغٛت ب١ٜ٫ٛ ٞايتٛٓي ع٢ً ١َبٓ
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 ت٪َٔ، املعلؾ١ بعًِ ؿكاٜتٗا َٔ ٚاْط٬قّا ;فيو ع٢ً ٚبٓا٤. ايٛسٞ َع تطابكٗا يف ٖٛ

ـټ ١ناؿميٝٸا٭ ، ْؿِٗ ثِ َٚٔ، ايبـا١ٜ يف ْ٪َٔ ٕأ هب فل ;املعلؾ١ ع٢ً اٱميإ ّبتك

ٝٸاٱ اي١ٜ٫ٛ ٖقٙ أهاي ٚع٢ً ٛٻ ١مياْ  َٔ أْٛاع ث٬ث١ تٓتر ايؿًوؿ١ ٖٚقٙ .ايؿًوؿ١ ٕتته

ٞٸاي ايؿِٗ َٚٓطل، ايـٜٔ ؾِٗ َٓطل: ٖٚٞ ،ٚاملٓاٖر املٓطل  ايؿِٗ َٚٓطل، عًُ

 ايتٓوٝل َٔ ْٛعٷ ٜٛدـ اي٬سك١ امللس١ً ٚيف، تهاًَٗا ع٢ً تعٌُ ثِ َٚٔ، ايتٓؿٝقٟ

 املعًَٛات أهاه٘ ع٢ً هعٌ ايقٟ ايتٓوٝل، املٓطل َٔ ا٭ْٛاع ٖقٙ تهاٌَ يف ـٜينٸاي

ِّ َٸاي ايجكاؾ١ لهاؿ ثِ َٚٔ ،١ِاملتؼ . ايـٜٔ قٛك ع٢ً قا٥ُّا ،ٚتهاًَٗا يًُذتُع ١عا

ٌٸ  . ايـٜٔ ع٢ً قا١ُ٥ ا٭َٛك ٖقٙ ن

 َٔ مٌِ ٕأ ٜعين ٫ ايـٜٔ سلٛي١ٝ َٔ ١ناؿميٝٸا٭ َلاؿ ٕل :ايكٍٛ ميهٔ

ٌٸ اؾٛاب ع٢ً ايـٜٔ  َٚٓطل ايؿًوؿ١ لمٚك ٕأ يف ٚؾكٓا لفاأْٸ٘  ٜلٕٚ بٌظ ه٪اٍ يه

 ايؿًوؿ١ ٖقٙ َٔ عًٝٗا مٌِ ْتٝذ١ ؾهٌ ٚاي١ٜ٫ٛ اٱميإ أهاي ع٢ً املٓاٖر

ٌٸ، ١ؿٜٓٝٸ هتهٕٛ  ;ّاؿٜٓٝٸ هٝهٕٛ املٓٗر ٖقا َٔ عًٝٗا مٌِ ٚتهٓٛيٛدٝا عًِ ٚن

ِٷ يًُٓاٖر املٓطل ٖقا ٭ٕ  . ٚايـٜٔ ايٛسٞ ع٢ً قا٥

 

  ــــــ ايعًّٛ ١جّٜٗٛ

 ٚغرل ;١له٬َٝٸ :لى ايعًّٛ تكوِٝ ميهٔ ْ٘أ ايٛآض َٔ أُبض ٕأ بعـ

ـٸ ايؿًوؿ١ أهاي ع٢ً ،١له٬َٝٸ  ايعًّٛ ٕأ ع٢ً ـٜ٪ٚن ْ٘إؾ، املعلؾ١ ع٢ً اٱميإ ّٚتك

ٝٸاٱ ٚايعًّٛ ،١ٚايتذلٜبٝٸ ،١هاهٝٸا٭ ايعًّٛ ؾٝٗا مبا ،َطًكّا ٝٸٚاي ١ْواْ  ٚد١ٗ شلا ،١عًُ

. ١له٬َٝٸ ٚغرل ;١له٬َٝٸ :لى تؿهٝهٗا ميهٔ ايعًّٛ مجٝع ٕإؾ ٖٓا َٚٔ .َع١ٓٝ

ٌٕ شلا ٌْرل ،ايعًّٛ ١دٜٗٛٸ ع٢ً كتًؿ١ ١أؿٓي فنلٚا ١ناؿميٝٸيٮ املٛايٕٛ  : كتِل بٌه

 

ّٚ ايديٌٝ   ــــــ ايعًّٛ ١جّٜٗٛ ع٢ً ٍاأل

ٟٸ تٛدـ ٫ ع1 ـٻ ٖـف بـٕٚ ١عًُٝٸ ؿكاه١ أ ٌٸ .ؿق  َٝـإ يف ٜعٌُ ٔٵَٳ ٚن

َٸ ;َعني ؿاؾع ي٘ ٚايـكاهات ا٭عاخ ٟٸ ؿاؾع ي٘ أٚ ;َع١ٓٝ ًب١ٗ ؿؾعلى  ٜوع٢ اؾإ  أٚ ;َاؿٸ

 . فيو غرل
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 سٝح َٔ ٚاسـ٠ ٚايهاؾلٜٔ امل٪َٓني فتُعٞ ن٬ يف ايـاؾع سكٝك١ ٕٸأ كغِ ع2

ٞٸاٱ ؾايـاؾع .امل٪َٔ غرل ؿاؾع عٔ ىتًـ امل٪َٔ ؿاؾع ٕٸؾإ املبـأ  ايؿلؿ يف ٚتهاًَ٘ مياْ

ٞٸاٱ اجملتُع يف ٚامل٪َٔ اْٞايلبٸ ٞٸاٱ غرل ايـاؾع غرل ٖٛ ه٬َ ٟٸامل اجملتُع يف مياْ  ;اؿٸ

 َٓع١َٛ ٜػٝٸل اؿادات َٔ ٚاسـ٠ نٌ يف ٚايتػٝٸل ا٫ستٝادات َٓع١َٛ ٕأ فيو

ٟٸامل اجملتُع ؾشاد١. ا٫ستٝادات  ـٜينٸاي اجملتُع ساد١ ٕأ ٫ٓل، ايًق٠ عٔ ايبشح ٖٞ اؿٸ

 . كتًؿ١ أّٜٔا ؾايـٚاؾع َتبا١ٜٓ اؿادات ٕأ مباٚ. تعاى اهلل َٔ ايكلب ٖٞ

 ٚعًٝ٘. ٚلًباعٗا اؿادات تهاٌَ ق١ٝٔ ايعًّٛ ٚتهاٌَ ايت١ُٝٓ ق١ٝٔتتبع  ع3

 قًٓا يٛ ٢ٚستٸ .اؿكٝك١ نٌـلى  توع٢ ٫ ايعًّٛ ٭ٕ ;ٚايعًّٛ ا٭عاخ ٚدٗات لتتػٝٻ

 ساد١ يٓا لوٚك ايقٟ ايٛاقع نٌـلى  ْقٖب ؾإْٓا ايٛاقع تهٌـ ايعًّٛ ٕأب دـ٫ّ

ٌٸ، َع١ٓٝ ُٸ ساد١ لًباع ذاٙباتٸ ؾاع٬ّ ٜهٕٛ َٚعًٍٛ يع١ًٓ ناًؿ١ ٖٞ َعاؿي١ ٚن  . ١ػا

ٞٸاي اجملتُع يف ايٓٛك تل٣ اييت ٚايعًّٛ .َع١ٓٝ ٚد١ٗ يًعًّٛ فيو ع٢ً ٚبٓا٤  ٖٞ ػلب

 ٚايتػٝرل بايع١ٝٓٝ ُٓاٚؼٖه، ايعًّٛ ٖقٙ بٓؿى أػقْا ٚيٛ .اجملتُع فيو باتَتطًٖ ٚيٝـ٠

 فيو سادات ذاٙباتٸ كٜٚـّا كٜٚـّا ـٜينٸاي فتُعٓا سادات تٓوام هٛف، ايعًّٛ بٗقٙ

 . اجملتُع

 

  ــــــ ايعًّٛ ١جّٜٗٛ ع٢ً ايجاْٞ ايديٌٝ

ـٸ ايؿًوؿ١ لتٛٚؾ  ع٢ً أثلٖا ؾ١املتطلِّ ايٛٓع١ٝ ايكاعـ٠قـ تلنت ٚ .ايعًّٛ َاتَك

ٝٸ غرل ايعًّٛ ٖقٙ َٓطًكات ٕأ ؾبُا. املتـاٚي١ ايعًّٛ مجٝع ، يًـٜٔ َعاؿ١ٜ ست٢ بٌ ،١ؿٜٓ

ٝٸ غرل ايعًّٛ ؾٗقٙ  غرل املٓطًكات ٖقٙ بتػٝرل ايكٝاّ عًٝٓا هب ٖٓا َٚٔ. أّٜٔا ١ؿٜٓ

ٝٸاي  . ايعًِ ؾًوؿ١ يف ١ـٜٓ

 

  ــــــ ايعًّٛ ١جّٜٗٛ ع٢ً ايجايح ايديٌٝ

 ايٓشٛ ع٢ً ٚهٌٓلس٘ ،املعلؾ١ عًِ أهاي ع٢ً ايعًّٛ ١دٜٗٛٸ لثبات عٔ لٜعبِّ ٖٚٛ

 : ايتايٞ

ِّ َٔ ٖٚٞ ،ايٛعٞ دٖٛل٠ يف َٛدٛؿ٠ اٱكاؿ٠ ع1  بـٕٚ يًٛعٞ ٚدٛؿ ٫ٚ .َاتٗاَك
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. اؾٛام١ٝ أٚ َٓٗا اؾٛاكس١ٝ هٛا٤ ،١لكاؿٜٸ املبـأ سٝح َٔ اٱْوإ ٚأعُاٍ. لكاؿ٠

ٝٸ» ٝٸ ايعًِ ظٗٛك ١عًُ ٌٷ شلا اٱْوإ لكاؿ٠ ٚنٝؿ١ٝ، لكاؿ١ٜ ١عًُ  ٚنٝؿ١ٝ ؾُٗ٘ ْٛع يف ؿػ

 . «كتًؿ١ ٚبـكدات ْويبٸ بٌهٌ ؾُٗ٘

 عٔ ىتًـ ٞايتٛٓي ق١ٝٔ يف ايعًّٛ لْتازلى  ٜٓتٗٞ ايقٟ ٚؾعً٘ اٱْوإ عٌُ ع2

 . ٞايتٛٓي ق١ٝٔ يف ايعًّٛ لْتازلى  ٜٓتٗٞ ٫ ايقٟ ايؿعٌ

ٛٸ َٔ اٱكاؿ٠ ٕأ ٚمبا  اي١ٜ٫ٛ اػذلمت يٛ، ايٛعٞ ٚيٝـ٠ ٖٞ ٚايعًّٛ ،ايٛعٞ َاتَك

ٔٵ، اؿلٸ عًّٛ ٖٞ ايٓاػ١ ايعًّٛ هتهٕٛ ١شلٝٸاٱ  هتهٕٛ ايباطٌ ١ٜ٫ٚ اػذلمت يٛ ٚيه

 ١َُٓٝٗ ناْت ١شلٝٸاٱ اي١ٜ٫ٛ ٕأ يٛ ٜعين ـٜينٸاي ايعًِ ٕأ نُا». باط١ً ايٓاػ١ ايعًّٛ

ٝٸ ع٢ً  تهٔ مل ٚيٛ، ؿٜينٸ عًِ ٖٛ ايعًِ ؾٗقا َوتٜٛات٘ مجٝع يف ايعًِ انتٌاف ١عًُ

 ٞايتٛٓي ق١ٝٔ تهٔ مل يٛ مبع٢ٓ، ايعًِ انتٌاف ١عًُٝٸ ع٢ً َوٝطل٠ ١شلٝٸاٱ اي١ٜ٫ٛ

ٝٸ ع٢ً املٌلؾ١ ٚاي١ٜ٫ٛ  ٖٛ باط٬ّ ايعًِ ٖقا هٝهٕٛ، سلٸ ١ٜ٫ٚ ٚظٗٛكٙ ايعًِ لْتاز ١عًُ

  .«ّالؿاؿٜٸٚ، ّاٚاْتكا٥ٝٸ، ّالشلٝٸ ،ايعًِ أْٛاع َٔ بعّٔا هٓذـ فيو ع٢ً ٚبٓا٤. اٯػل

 

  ــــــ ايكٍٛ خالص١

ـٸ َا ػ٬ٍ َٔ  ،١هاهٝٸا٭ ايعًّٛ فيو يف مبا ،ايعًّٛ مجٝع ٕألى  نًّ ّتك

ٞٸ :ْٛعنيلى  ِتكوٻ ٕأ ميهٔ، اتلٜآٝٸناي ٞٸ ٚغرل ;له٬َ  ايؿًوؿ١ ٕٸأ نُا .له٬َ

ٖٞ  ،١شلٝٸاٱ ٚاي١ٜ٫ٛ اٱميإ ع٢ً َب١ٝٓ ٗاْٸأ مبا ;ع ايعًّٛ ٖقٙ مجٝع أهاي ٖٚٞ ع

 ايـٜٔ سلٛي١ٝ َٛٓٛع١ يف ايـٜٔ َٔ ١ناؿميٝٸا٭ َلاؿ ٕأ ْعًِ ٕأ هب ٚعًٝ٘. ١له٬َٝٸ

 ايؿًوؿ١ علٚم يف ايـّ فل٣ هلٟ ايقٟ اٱميإ بٌ، ٚايوٓٸ١ ايكلإٓ مبع٢ٓ ايـٜٔ يٝى

 . ٚايعًّٛ

 

ّٝ دزاض١ ّٝ َكٛي١ اتضًب ّٝاإل ايعًّٛ ١أنادمي   ــــــ ١ضالَ

 ،ايوابل اؾن٤ يف فنلٖا َلٸ اييت ،١ه٬َٝٸاٱ ايعًّٛ ١أناؿميٝٸ َكٛي١ تٓطٟٛ

 : ٚايٓكّ اٱًهايٝات َٔ ايهجرل ع٢ً
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  ــــــ «ايصريٚز٠ فًطف١» يف ايٓكص ـ1

 ؿكد١ ع٢ً ايؿًوؿ١ ٖقٙ ٕأ ٖٞ «ايِرلٚك٠ ؾًوؿ١» ع٢ً ا٭ٚى اٱًهاي١ٝ

 ،«ايٛاقعلى  املٔاؾ١ ايؿًوؿ١» َٔ ْٛعٷ ٖٞ «ايِرلٚك٠ ؾًوؿ١»ٚ. ايٓكّ َٔ نبرل٠

 ;«ٚايهجل٠ ايٛسـ٠ ؾًوؿ١» :ٖٞ ،َوا٥ٌ ث٬خ ايـٜٔ َٓرل ايوٝـ ؾٝٗا تٓاٍٚ ٚاييت

 املٔاؾ١ ايؿًوؿات ٕأ سني يف .«ٚايٛعٞ اٱكاؿ٠ ؾًوؿ١»ٚ ;«ٚاملهإ اينَإ ؾًوؿ١»ٚ

 َٔ َٓع١َٛ ٜتٓاٍٚ ٕأ عًٝ٘ هب ؾهإ .ايج٬ث١ ا٭ْٛاع ٖقٙ َٔ بهجرل أنجل يًٛاقع

 ٚؾًوؿ١، اٱْوإ ٚؾًوؿ١، ايٛدٛؿ ؾًوؿ١ :قبٌٝ َٔ، ا٭ػل٣ املٔاؾ١ ايؿًوؿات

 َٓٗا ـٚتتٖٛي ،ا٭ػل٣ ايؿًوؿات أهى ٖٚٞ ،ايؿِٗ ٚؾًوؿ١ ،ايـٜٔ ٚؾًوؿ١، املعلؾ١

 ٚؾًوؿ١، ايتاكٜؽ ٚؾًوؿ١، ا٫دتُاع عًِ ٚؾًوؿ١، ا٭ػ٬م نؿًوؿ١ ،أػل٣ ؾًوؿات

 ؾًوؿ١»ٚ ،«املعلؾ١ ؾًوؿ١» ٖٞ ٚقاعـتٗا ايؿًوؿات مجٝع أهاي ٕل. ٚغرلٖا ،ايوٝاه١

 ٖقٙ َٛآٝعلى  ايهايف بايكـك ١ناؿميٝٸا٭ متتطلٻ ٚمل .«ايؿِٗ ؾًوؿ١»ٚ ،«اٱْوإ

ٝٸاكاي ٖقا ٜٚكّٛ. ايؿًوؿات ٟٸاي ت ، ايؿاع١ًٝ أُاي١ أهاي ع٢ً أعاث٘ بإدلا٤ ؿهل

ٝٸ١ قإْٛ عٔ ؿكاه١ ١أٜٸ ايؿًوؿ١ يف ػل٣ ٫ ٚيهٔ ٝٸاكاي ٖقا نإ فال. ايعً ٟٸاي ت  ؿهل

 َٔ ايهجرل ؾٗٓاى، أّٜٔا يًعًّٛ أهاهّا تِبض ،ًا١ًَ داَع١ يؿًوؿ١ ىٜ٪هِّ ٕأ ٜلٜـ

 ٖادى ؼٌُ ٕأ تلٜـ ١ناؿميٝٸا٭ ناْت فال. شلا مٜتطلٻ مل اييت ا٭ػل٣ املٛآٝع

 ايؿًوؿ١ اَت٬ى بـٕٚ ايؿًوؿ١ َلس١ًلى  ايٍُٛٛ توتطٝع ئ ٚايتػٝرل ايؿًوؿ١

ٝٸ٩ايتوا  ناْت ٚافا .ايعٌُ بٗقا ا٭ػل٣ ٖٞ تكِ مل ايػلب ؾًوؿ١ ٕأ نُا. ١ٚايُٛؿٝٸ ١ي

ٝٸاي ايؿًوؿ١لى  ايٍُٛٛ َٔ ٓتمتٖه قـ ايػلب ؾًوؿ١ ٛٸ ،١عًُ  َلاسٌ يف ايؿًوؿ١ كٚتتط

 يف ؾايوبب، يًعًّٛ َِٚـكّا َٓطًكّا ٚتِبض ،ٚاملعاُل اؾـٜـ ٚايعِل اي١ٔٗٓ عِل

ٕٸلى  ٜعٛؿ فيو  ٕأ ايٛآض َٚٔ .ايـكاهات يوا٥ل أهاهّا أُبشت املعلؾ١ ؾًوؿ١ أ

 . ايؿًوؿ١ ٚيٝى، ٚايُٛؿ١ٝ ي٩١ٝايتوا ايؿًوؿ١ ْٛع َٔ ٖٞ املعلؾ١ ؾًوؿ١

 توذًٗا اييت اٱًهاي١ٝ ْؿى ٕؾإ ايؿًوؿ١ ٓلٚك٠ كغِ :ايكٍٛ ٚػ١ُ٬

ـٸ ٚبٓشٛ ،أّٜٔا عًِٝٗ تٴوذٻٌ املتـاٚي١ ١ه٬َٝٸاٱ ايؿًوؿ١ ع٢ً ١ناؿميٝٸا٭  ُشٝضٷ .أً

 ع٢ً قاؿك٠ غرل ٖٚٞ ،ٚايعٌُ ايِرلٚك٠ ؾًوؿ١لى  متتطلٻ مل ١ه٬َٝٸاٱ ايؿًوؿ١ ٕأ

ٔٸ، ايعٌُ ً٪ٕٚ لؿاك٠ َوو  ايكٝاّ بـٕٚ ايِرلٚك٠ ؾًوؿ١لى  فٖبت ١ناؿميٝٸا٭ ٚيه



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

ـٻّ ١ٓعلٜٸاي ايؿًوؿ١ ٕأ سني يف، ٚايُٛؿ١ٝ ي٩١ٝايتوا ايؿًوؿ١ بـكاه١  ايؿًوؿ١ ع٢ً تٴك

ٝٸاي  ايؿًوؿ١ يف املٛدٛؿ ايٓكّ ٖقا تِشٝضلى  ِٜاك ٕأ هب ْ٘أ ُشٝضٷ .١عًُ

 تٓؿٝقٙ ميهٔ ٫ اٱدلا٤ ٖقا ٕأ ل٫ٓ، ايعًّٛ ع٢ً اٱًلاف َٔ يتتُهٔ ;١ه٬َٝٸاٱ

 ٚؾًوؿ١، ايـٜٔ ٚؾًوؿ١، اٱْوإ ٚؾًوؿ١، ايٛدٛؿ ؾًوؿ١) :١ٓعلٜٸاي ايؿًوؿ١ بـٕٚ

 عًِ ؾًوؿ١ يـٜٓا ِٜبض ئ هٛف اٱْوإ يؿًوؿ١ ْؿتكل انٓٸ ؾإفا(. ٚغرلٖا ،املعلؾ١

 ا٫ػتٝاك ع٢ً باٱًلاف ايكٝاّ مبكـٚكْا يٝى ا٫دتُاع عًِ ؾًوؿ١ ٚبـٕٚ. ا٫دتُاع

 عٔ ؾ٬ّٔ ،١ٓعلٜٸاي ايؿًوؿ١لى  ؼتاز اٱكاؿ٠ ع٢ً ؾايوٝطل٠. عًٝٗا ٚايوٝطل٠ ٚاٱكاؿ٠

ٝٸاي ٚايؿًوؿ١ ايِرلٚك٠ يؿًوؿ١ سادتٗا  . ١عًُ

 

  ــــــ «ايصريٚز٠ فًطف١» َٛضٛعات حصس ع٢ً ايديٌٝ ٚجٛد عدّ ـ2

: عٔ عباك٠ ٖٚٞ ،ايِرلٚك٠ يؿًوؿ١ َٛآٝع ث٬ث١ ايـٜٔ َٓرل ايوٝـ فنل

 سِل ع٢ً ايـيٌٖٝٛ  ؾُا .ٚا٫ػتٝاك ٚاٱكاؿ٠ ;ٚاملهإ اينَإ ;ٚايهجل٠ ايٛسـ٠

 أػل٣ َؿاِٖٝ ٖٓاى ٕأ سني يف، ايج٬ث١ املٛآٝع بٗقٙ ايِرلٚك٠ ؾًوؿ١ َٛٓٛعات

ٝٸ١ َؿّٗٛ :َجٌ، ايتػٝرل ع٢ً ايوٝطل٠ يف ل٠َ٪ثِّ أّٜٔا   ؟!ايعً

 

  ــــــ بٗا ايتعسٜف ٚضٛح ٚعدّ ،ٚاملفاِٖٝ األيفاظ يف اإلبٗاّ ـ3

 اجملُٛع١ ٖقٙ ٚيػ١، ٚأهاتقتٗا ١ناؿميٝٸا٭ َٛآٝع يف املوتؼـ١َ املِطًشات

ّٸ بٌهٌ  املِطًشات تعلٜـ عًِٝٗ ٜٓبػٞ سني يف، ايؿِٗ ٚبط١٦ٝ َب١ُٗ يػ١ْ ٖٞ، عا

 ـٕٚامل٪ِّ ٜوتطٝع ٫ٚ. يًُؼاطب َلاؿِٖ ٔضيٝتٸ ;ٚآض بٌهٌ ١هاهٝٸا٭ ٚاملؿاِٖٝ

 بعذن ٤ًٞ نٌ قبٌ ا٫عذلاف ٜٓبػٞ ٭ْ٘ ;ايؿِٗ بعـّ ىايؿِٗ ٔٵَٳ ٗاّاتٸ ١ناؿميٝٸيٮ

 . املٌذلى ايتؿاِٖ ساي١ ػًل يف ١ناؿميٝٸا٭ َكٛي١

 

  ــــــ املٓٗج فًطف١إىل  ايصريٚز٠ فًطف١ َٔ ايعبٛز يف اإلبٗاّ ـ4

 ع٢ً ايوٝطل٠ يػلض ;املٓٗر ؾًوؿ١ َٔ ْوتؿٝـ ٕأ هب ْ٘ٸأ ١ناؿميٝٸا٭ معُت

ِّ مل ٗاٚيهٓٸ .ايِرلٚك٠ ؾًوؿ١ َٔ ا٭ػل٣ ٖٞ ـ٠املتٛٚي ايع١ٝٓٝ ُٻ نٝـ يٓا ضتٛ  ًتتٛ
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ـٸ١َ ايج٬ث١ املٛآٝع يف ٚايبشح ،ايِرلٚك٠ ؾًوؿ١ َٔ  .املٓاٖر َٚٓطل ؾًوؿ١لى  ،املتك

 ٕأ ٚهب، ٚآش١ غرل ايِرلٚك٠ ؾًوؿ١ بٛاهط١ طلستٗا اييت ا٭هايٝب بني اي١ًِ

ِٸ نٝـ يٓا تٛٓض  ؟ ايِرلٚك٠ ؾًوؿ١ َٔ تطلسٗا اييت ا٭هايٝب اهتؼلاز ٜت

 

  ــــــ ٚاملا١ٖٝ ايٛجٛد أصاي١ ْفٞ ـ5

 .ُٗاقًٓ ايلبط أُاي١ ١ناؿميٝٸا٭ ٚٓعت ٚاملا١ٖٝ ايٛدٛؿ ٭ُاي١ ْؿٝٗا بعـ

 ْٛاد٘ عٓـَا املا١ٖٝ أٚ ايٛدٛؿ أُاي١ َٛٓٛع ؾا٥ـ٠ عٔ ايٓعل بػضٸ ْ٘ٸل :ٖٓا ٚايو٪اٍ

ٌّ :ٖٓا ايو٪اٍٚ .عٓ٘ ٕاَؿَٗٛ فٖٓٓالى  ٜتباؿك نؿ٬هؿ١ ّاػاكدٝٸ أَلّا ، أٌُٝ َُٓٗا أ

ٞٸاـ ٚاقعٓا؟ املا١ٖٝ أّ ايٛدٛؿ  ٖقا؟ املا١ٖٝ َؿّٗٛ ٚأ ايٛدٛؿ َؿّٗٛ بإما٤ ٖٛ ٌٖ اكد

ٞٸ ه٪اٍ ٖٛ ايو٪اٍ  بٌ .فاى ٫ٚ ،ٖقا ٫ :ايكٍٛ ميهٔ ٫ لف ;لداب١لى  ٚعاد١ ،ؾًوؿ

 أٚ ايلبط ؾاع١ًٝ بأُاي١ تكٛيٕٛ نٓتِ ٚلفا. آػل ٤ًٞ أٚ ايلبط َع لَا ا٭ُاي١ ٕل

 ؟ ايٛدٛؿ ٚأ ١املاٖٝٸ هٓؽ َٔ ا٭َٛك ٖقٙ ؾٌٗ لايتعًٗ

 

ّٞاإل ايدٜٔ حدٚد ضسز ـ6   ــــــ ايدٜٔ َٔ اإلْطإ عٜ٘تٛقَّ َٚا ضالَ

 .يًـٜٔ ايعٝين لايتشٗك َٝـإ يف ايـٜٔ بٌُٛي١ٝ ت٪َٔ ايـٜٔ سـٚؿ َٛٓٛع ٚيف

ٔٵ  يف ا٭ه١ً٦ مجٝععٔ  أدٛب١ بٛدٛؿ تكٍٛ ْٗاأ فيو ٜعين ٫ ع هبل نُاع  ٚيه

ٝٸاي ايِْٓٛ  َٓطل) :ايج٬ث١ املٓاٖر َٓطل ْأػق ٕأ هب ْ٘أ بقيو َلاؿٖا بٌ، ١ـٜٓ

 يًـٜٔ ٚاملٛدٸ٘ املٌلف ايـٚك ٜهٕٛ ٕأٚ ،ايـٜٔ َٔ( ٚايتؼطٝط، ٚايعٌُ، ايؿِٗ َٓٗر

 . املٝاؿٜٔ مجٝع يف سآلّا

 نْٛ٘ ٜعـٚ ٫ ١ناؿميٝٸا٭ يف املٛٓٛع ٖقا ٕٸأ يف ايلأٟ ٖقا لًهاي١ٝتهُٔ 

ٟٸ ِٵتٴكٹ مل ٗاْٸلٚ ،قض معِ ؿفلٸ  يًعًِ املؼايؿني لًهاي١ٝتتُجٸٌ ٚ. اينعِ شلقا ؿيٌٝ أ

ٝٸاي ٚاملعتكـات اٱميإ ٕٸأ يف أهاهّا ـٜينٸاي  ،املٛٓٛع اػتٝاك يف ؿٚكّا تًعب لْٸُا ١ـٜٓ

ٟٸ شلا يٝى ٚايتكِٝٝ اؿهِ عٓـ ٚيهٔ، ؾكط اؾُع عٓـ ١ؿلٓٝٸاي ٚست٢ ٜعتكـ . ؿٚك أ

ٟٸ ي٘ يٝى ايـٜٔ ٕأ ـٜينٸاي يًعًِ املعاكٕٓٛ  ،ايعًّٛ ٚتكِٝٝ ،اٱثبات َٓٗر عًِ يف ؿٚك أ

 باملٓٗر ايتذلٜب١ٝ املعًَٛات بإثبات ايكٝاّ ايتكِٝٝ عٓـ هب بٌ، ايـٜٔ ٚلًلاف
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ـٷأ معِ ٚيٛ .ايتذلٜيب  عًِ ٕأٚ ،ايتذلٜب١ٝ املعًَٛات لثبات أهًٛب يف ؿٚكٷ ي٘ ايـٜٔ ٕٸأ س

ِٷ ٖٛ ايعًّٛ لثبات َٓٗر  ٖٓا َٚٔ .بإثباتٗا ٜٚكّٛ املوأي١ ٖقٙ ٜٛٓض ٕأ هب، ؿٜينٸ عً

ٝٸاي ٚاملعتكـات اٱميإ ٕأ يٓا تبني ٕأ ايعًّٛ ١أناؿميٝٸ ع٢ً هب  املٌلف ؿٚك تًعب ١ـٜٓ

ـٸيف  ايعًّٛ لثبات َٓٗر عًِ ٕأٚ ،ايعًّٛ ٚتكِٝٝ اٱثبات َٓٗر يف ٚاملٛدٸ٘  عًِ ٖٛ فات٘ س

 . ؿٜينٸ

 

7ّٝ   ــــــ ايعًّٛ ١جّٜٗٛ ١أدٍي ع٢ً ١ـ اإلغهاي

ـٻ اييت ١ا٭ؿٓيتعتدل   ايعًّٛ ١دٜٗٛٸ ع٢ً ١ه٬َٝٸاٱ ايعًّٛ ١أناؿميٝٸ بٗا َتتك

 .ْاق١ِ

ٚٸ ؾايـيٌٝ  ٕبأ ايكا١ً٥ ايكاعـ٠ ٘ بايٓوب١ لىْٸأ فيو; ْاقّ ايعًّٛ د١ٜٛٗ ع٢ً ٍا٭

ِّ اييت ٖٞ ١عًُٝٸاي ايبشٛخلى  ٚسادتٓا ايـاؾع  ْل٣ ٕأ هب ايِشٝش١ ايٛد١ٗ يٓا ؿؼ

ٟٸ يف ِّ ا٭بعاؿ َٔ بٴعـ أ  ايـاؾع ٕأ ٌٖ مبع٢ٓ; ٚاؿاد١ ايـٚاؾعايٛد١ٗ  ٖقٙ يٓا ؿؼ

ٞٸاي يًبشح نتاكٙ ٕأ هب ايقٟ املٛٓٛع َا يٓا ٜك٫ٕٛ ايًقإ ُٖا ؾكط ٚاؿاد١ ، عًُ

ٔٵ ْٸ ؿاؾع ٜـؾعٓا ٕأ بعـ ٚيه  ايتأثرل ٖٛ َا عٓـٖا ْٔبِّ ٕأ هب َع١ٓٝ د١ٗ مٛ ػا

ٝٸ َع١ًَٛ ؿكاه١ يف ايـاؾع ميتًه٘ ايقٟ  ؟ٚلثباتٗا ١ػلٜب

ـٸ ايٛٓع١ٝ ايؿًوؿ١: ايجاْٞ ايـيٌٝ يف ١ناؿميٝٸا٭ ٚتكٍٛ  ايعًّٛ مجٝع ١ََك

 .ايتذلٜب١ٝ

ـٸ بني ايتعاكض َٛٓٛع يف ٜكاٍ ٚيهٔ  ا٭ػق ميهٔ ْ٘أ ٚايـٜٔ ايعًِ َاتَك

ـٸ ببعض  يف تػٝرل أٟ وٌِ ٫ عٝح، عًٝٗا ايتػٝرل بعض لدلا٤ َع ،ايٛٓع١ٝ َاتاملك

 ٕل :يًعًّٛ ايٛٓع١ٝ ايكٛاعـ لسـ٣ تكٍٛ :فيو ع٢ً ٚنُجاٍ .املوتش١ًِ ١عًُٝٸاي ايٓتا٥ر

ٞٸ َٓٗر ٖٛ ٚؿكاهتٗا ايعًّٛ ْتا٥ر لثبات َٓٗر  اؿِل ٖقا لْهاك ٚبإَهآْا .عًُ

ٞٸاي املٓٗر ٕل :ٚايكٍٛ . املٛدٛؿ ايٛسٝـ ا٭هًٛب ٚيٝى، اٱثبات أهايٝب أسـ ٖٛ عًُ

ٟٸ وٌِ ئ ايتذلٜيب با٭هًٛب املعًَٛات بـكاه١ ْكّٛ عٓـَا ٚعًٝ٘  َٚٔ. ؾٝٗا تػٝرل أ

، ايعامل َعاؿ٫ت انتٌاف يف ايٛٓعٞ غرل عٔ ايٛٓعٞ ىتًـ ٫ ٕأ املُهٔ َٔ ٖٓا

ـٸ. ا٫ػت٬ف ٖقا َٔ بٝإ ١ناؿميٝٸا٭ ٓتمتٖه فال ل٫ٓ  قبٌ َٔ ايٓشٛ ٖقا ع٢ً خايتش
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 ٖقٙ ٜٓتكـ ْ٘ل بٌ ،با٫هتكلا٤ ٜأػق املا١ٖٝ فاٍ يف ايٛٓعٞ املٓٗر ٕأ ٜعين ٫ ـامل٪ٚي

ـٸ املـكه١ ٔٵ .٠بٌ ٟٸ ع٢ً ٚيه ٝٸاك ع٢ً هب ساٍ أ  ايتوا٫٩ت عٔ هٝب ٕأ ١ناؿميٝٸا٭ ت

ـٸ١َ  . املتك

 

  ــــــ ايعًِ فًطف١ َٛاضٝع يف ايٓكص ٚجٛد ـ 8

 َٔ نبرل٠ ؿكد١ ع٢ً ايعًِ ؾًوؿ١ باب يف ١ناؿميٝٸا٭ طلستٗا اييت املٛآٝع

 ٚنٝؿ١ٝ، ا٫هتكلا٤ سكٝك١ ١َاٖٝٸ :َجٌ ،ايعًِ ؾًوؿ١ َٛآٝع َٔ ؾايهجرل. ايٓكّ

ـٸ أػل٣ ٚأه١ً٦ ،عًُ٘ يف ايعامل ؿاؾع تأثرل  ْاشلا ،ـٜينٸاي ايعًِ يف امل١ُٗ ا٭هى َٔ تع

 .١ناؿميٝٸا٭ أعاخ يف ٚايٓوٝإ اؿٝـ

 يف ؿٚكٷ يًـٚاؾع ٌٖ؟ ايتذلٜيب ايعًِ ٜكطع٘ ايقٟ املواك عٔ ايتوا٩ٍ :َٚٓٗا

 ٚعٌلات؟ اؿكٝك١ ٜهٌؿإ ٚايتذلب١ ا٫هتكلا٤ ٕأ ٌٖ؟ ّاسٓك ٚايهٌـ ايتٛٓٝض

ٟٸ ٚع٢ً. ١ناؿميٝٸا٭ شلا متتطلٻ مل ا٭ػل٣ ا٭ه١ً٦ ٞٸ َٓٗر ـٜينٸاي يًعًِ ساٍ أ  ;عًُ

ٝٸإب ـٜينٸاي املٓٗر ع٢ً سًِتِ هِأْٸ ؾلٓٓا ٚيٛ .ؿٜينٸ ٚآػل ٝٸاي اتهَِهاْ  يف ْ٘ٸؾإ ١قات

ٞٸاي املٓٗر  يف، ايػلب يف سٌِ َٚا اٯػلٜٔ آكا٤ ا٫عتباك بٓعل تأػقٚا ٕأ هب عًُ

 . املٛآٝع ٖقٙ تتٓاٍٚ مل ١ناؿميٝٸا٭ ٕأ سني

 

ّٝ ـ9 ّٝاي اآلزا٤ اتضًب   ــــــ ١عًُ

 دٛاْب َٚٔ ،ايتاي١ٝ ا٫ْتكاؿات ١ه٬َٝٸاٱ ايعًّٛ ١ناؿميٝٸ٭ ١عًُٝٸاي اٯكا٤ تٛاد٘

ـٸ  : ؿ٠َتع

 ٖٛ ١ناؿميٝٸا٭ آكا٤ ع٢ً يـٜٓا املٛدٛؿ٠ ٚاٱًهايٝات ايٌبٗات أِٖ َٔ أع

 املعًَٛات ُـمع  عًٝٓا َلٸ نُاع  ٚٓعٛا ؾكـ. ٚايهقب ايِـم لْهاك َٛٓٛع

 بٛدٛؿ ت٪َٕٓٛ ٌٖ: ٖٛ ؾو٪ايٓا ٚعًٝ٘. ٚايباطٌ اؿلٸ مٛ ٚفٖبٛا ،داْبّا ٚنقبٗا

ِّ ٕأ ؾٝذب أفٖآْا ٚكا٤ َا سكٝك١ ٖٓاى ناْت فال؟ ٫ أّ ايقٖٔ ٚكا٤ سكٝك١  شٛاتٛ

 أّ يًٛاقع َطابك١ ٖٞ ٌٖ يٲْوإ ايق١ٖٝٓ املعلؾ١ ػِْٛيف ٚ .ٚايعني ايقٖٔ ٚي١ٝ٪َو

ِّ ٕأ عًٝهِ هب؟ ٫  ْ٘ل :ايكٍٛ باهتطاعتهِ يٝى. ٚايهقب ايِـم ق١ٝٔ شٛاتٛ
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 :ايج٬ث١ ا٭ه١ً٦ ٖقٙ عٔ ػٝبٛا ٕأ عًٝهِ هب .ٚايهقب بايِـم يٓا ًإٔ ٫

ٚٸ  ؟٫ أّ ٚفٖٓهِ فٖٓٓا ػاكز َا ٚاقعٷ ٖٓاى ٌٖ: ٫ّأ

 ؟٫ ّأ يًٛاقع تٓعل ايق١ٖٝٓ َعلؾتٓا ٕأ ٌٗؾ َا ٚاقع ٖٓاى نإ فال: ٚثاّْٝا

 ؟٫ أّ يًٛاقع َطابك١ ايق١ٖٝٓ َعلؾتٓا ٕأ ٌٖ: ٚثايجّا

ـټ ٜعتدل املبـأ سٝح َٚٔ ٝٸيا ايِؿات َٔ ٚنٌؿ٘ ايػرل عٔ خايتش  ٌٖٚ .يًعًِ ١قات

ـٻ ٫ ٕأ ميهٔ  َع هتُعإ ٫ ٚايباطٌ اؿلٸ ٕأ ٌٖٚ؟ ٚايهقب ايِـم عٔ خْتش

ٔٵ، ٚايهقب يًِـم ٫ تكٛيٛا ٢ستٸ ،ٚايهقب ايِـم   !؟ٚايباطٌ يًشلٸ ْعِ ٚيه

 ٚايهقب ايِـم ػ٬ٍ َٔ عليفٸامل ٚايباطٌ اؿلٸلى  ٌِْ ْٓاأ ْل٣ مٔ

ٌٸ .عليفٸامل  ٚايٛاقع. نافب١ ٖٞ باط١ً َع١ًَٛ ٚنٌ، أّٜٔا ُاؿق١ ٖٞ سلٸ َع١ًَٛ ٚن

 ايدلاغُات١ٝ كأٟ َٔ ػًٝط عٔ عباك٠ْ ع اٛٵأبٳ أّ ٚا٩ًا ع ١ناؿميٝٸيٮ عليفٸامل ايلأٟ ٕأ

 . ١علؾٝٸامل ١ٛاقعٝٸاي عٔ بعٝـ ٖٚٛ ،ٚا٫ْوذاّ

ٝٸاي ايِْٓٛ ٖٞ َا ب ع  ايِـم غرل ُٖا ٚايباطٌ اؿلٸ ٕأ َٓٗا ٜوتؿاؿ اييت ١ـٜٓ

ٟٸ ؾُٔ، ايـٜٔ َٔ ٤ًٞ نٌ ْأػق ٕأ بٛدٛب تكٛيٕٛ ْتِأ ؟ٚايهقب  ايِْٓٛ أ

ٝٸاي ٟٸ َٔ أٚ ١ـٜٓ  ايِـم َٛٓٛع ٕألى  اٱًاك٠ ٚػـك؟ ا٭َل بٗقا د٦تِ ؿٜينٸ َٓٗر أ

 ع٬ق١ ٚأقاَت ،ٚايباطٌ اؿلٸ نُٛٓٛع ١ه٬َٝٸاٱ ٚايلٚاٜات اٯٜات يف ٚكؿ ٚايهقب

 . ٚايباطٌ ٚاؿلٸ ٚايهقب ايِـم بني َٚباًل٠ ٚثٝك١

ٝٸاٱ ١ٓعلٜٸاي َع ايعًّٛ ١أناؿميٝٸ كأٟ تٌاب٘ ز ع  كأٟ ْكٌ يف هبل نُا ع ١مياْ

ـٻ ْٗاإؾ ع، ١ناؿميٝٸا٭ ـٸّ عٔ ايعباك٠ بِلٜض ثتؼ  ٖقا .ٚاملعلؾ١ ايؿِٗ ع٢ً اٱميإ تك

 ٚايقٜٔ ،ٚايعكٌ ايٛسٞ بني ايع٬ق١ باب يف ١وٝشٝٸامل عًُا٤ َٔ ايبعض كأٟ ٖٛ ا٫ػاٙ

ـٸّ ٜكٛيٕٛ  ،املعلٚف (آْوًِ) ن٬ّ عني ٖٛ ٖٚقا .ايعكٌ ع٢ً ٚايٛسٞ اٱميإ بتك

َٹ»: ٚايكا٥ٌ  ايـٜٔ ؾًوؿ١ ؿكاهات يف ايٛآض َٔ أُبض سني يف. «تؿِٗ نٞ ٔٵآ

ـٻ ٕأ ميهٓ٘ ٫ اٱميإ إٔ اؾـٜـ ٚايه٬ّ ـٷ اٱميإ ٕأ فيو ;ايؿِٗ ع٢ً ّٜتك ُٚ 

 ًلْط ٚاملعلؾ١ ايعًِ ٕٸل :أػل٣ بعباك٠ٚ .ايٝ٘ ٜٓوب ايقٟ ايطلفلى  ٚعاد١ ،ْويبٸ

 . ٜٚعًُ٘ ٜعلؾ٘ مل َا ب٤ٌٞٺ ٜ٪َٔ إٔ اٱْوإ مبكـٚك ٚيٝى، يٲميإ

ِٸ ايـيٌٝ ٝٸاٱ يـ٣ ا٭ٖ ٟٸ ٕٸأ نيمياْ ـٸ بلٖإ أ  أٚ َكـَات ع٢ً َبّٓٝا ٜهٕٛ ٕأٚ ٫ب
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ُٸ اتؾلٓٝٸ ٟٸ ٜكبٌ مل ًؼِّا ٕأ ؾًٛ. ١ػا ـٸ ١ؾلٓٝٸ بأ  ٖقٙ ؾؿٞ يًدلٖإ ١َنُك

ـٸ. َوتش١ًٝ ايٌؼّ ٖقا َع احملادٸ١ هتهٕٛ اؿاي١  َا يدلٖإ املؿل١ٓٚ ١َاملك

 ميهٔ ٫ ٚيهٔ .لثباتٗا ٜتِ ايٌهٌ ٚبٗقا، آػل بلٖإ َٔ توتٓتر ٕأ ميهٔ

 ٖقا َٔ َا َهإ يف ٌِْ ٕأ عًٝٓا هب فل ;ْٗا١ٜ ٫ َالى  ايٓٗر بٗقا ا٫هتُلاك

 ٖقٙ ٕأ جمللؿ، لثبات بـٕٚ بٗا قبًٓا اييت ا٭َٛكلى  أٟ ،١أهاهٝٸ اتؾلٓٝٸلى  ايوٝام

ُٸ َٔ ٖٞ ا٭َٛك  قاؿك َٓٗا ١أهاهٝٸ أنجل آػل ٤ًٞ أٟ ٜٛدـ ٫ عٝح ،مبهإ ١ٝا٭ٖ

ُٻ إٔ ميهٔ ٫ اؿاي١ ٖقٙ ٚبػرل ،لثباتٗا ع٢ً ٟٸلى  ٌْتٛ  . عًِ أ

ُٸ ؾايٓكط١ فيو ع٢ً ٚبٓا٤ ٝٸاٱ يلأٟ طبكّا ،١املٗ  امل٪َٔ ٜل٣»: ًٜٞ َا ،نيمياْ

ٝٸاي املعتكـات َٓع١َٛ ْؿى يف لـٖا ٕأ ميهٔ اتؿلٓٝٸاي أِٖ ٕٸأ املؼًّ . ١ـٜٓ

 ؾاٱميإ (تًٍٝٝ ) تعبرل ٚسوب. سٝات٘ يف ايٌؼّ ٜبٓٝ٘ ايقٟ ٖٛ ـٜينٸاي اٱميإ

 اٱميإ تكِٝٝ ؾهل٠ ٕإؾ اؿاي١ ٖقٙ ٚيف. يًٌؼّ ا٭ػرل اـٛف فيو ٖٛ ـٜينٸاي

ٝٸاي املعاٜرل بٛاهط١  لاملعبِّ اـطأ فيو، ؾاسٍ ػطأ عٔ هتهٌـ ١اكدٝٸٚاـ ١عكً

ٞٸاؿ اٱميإ ؾكـإ عٔ نبرل باستُاٍ  . «كٝك

ّٸ غرل ايدلٖإ ٖقا  :ايتاي١ٝ يٮهباب ;تا

ٚٸ  سٝاتِٗ تٛدٝ٘ يف بايؼ ؿٚكٷ ي٘ يًُ٪َٓني ـٜينٸاي ايٓعاّ ٕأ ًٓو ٫: ٍا٭

ٝٸاي املعتكـات :أػل٣ بعباك٠ٚ .ٚأٖـاؾِٗ ٌٸ ٚأعُاٍ هًٛى يف ا٭هاي ٖٞ ١ـٜٓ  َ٪َٔ ن

ٝٸاي املعتكـات ٕأ فيو ٜعين ٫ ٚيهٔ .ُاؿم ُٸ ١علؾٝٸامل ايعٓاٜٚٔ أنجل ٖٞ ١ـٜٓ  ٚيف. ١ٝأٖ

 ايِْٓٛ َع يًُعلؾ١ ١ٝٸٚايل٥ٝو ١هاهٝٸا٭ ايِْٓٛ بني امل٪َٕٓٛ ػًط ايدلٖإ ٖقا

ٝٸاي  .١هاهٝٸا٭ ١ـٜٓ

ِٸ َٔ ٖٛ ٚاٯػل٠ باهلل اٱميإ ٕل: ٚايجاْٞ ٝٸاي ايعٓاٜٚٔ أٖ ِّ اييت ١ـٜٓ  َٛت ؿؼ

 ١هاهٝٸا٭ ؾايعٓاٜٚٔ. املعلؾ١ يعًِ ١هاهٝٸا٭ ايعٓاٜٚٔ يٝوت ْٗاأ ٫ٓل، ٚسٝاتِٗ امل٪َٓني

ٛٸك يتِـٜل تهؿٞ اييت ايعٓاٜٚٔ ٖٞ املعلؾ١ عًِ تعبرل يف ٚايبـ١ٜٝٗ  املٛٓٛع تِ

 يف يًدل١ٖٓ عاد١ تيٝو ٞؾٗ .عًٝ٘ ايدل١ٖٓ ميهٔ امٓم نإ فالٚ ،ٚقُٛي٘

 ،اشل١ٜٛ ٚأٌُ ،ٝٸ١ايعًٓ ٚأٌُ ،ايٓكٝٔني ادتُاع اهتشاي١ يف ا٭ٌُ :َجٌ ،ايتِـٜل

ٛټب ايتٓاقض اَتٓاع بأٌُ ايتِـٜل لٜٚتشٖك. ٚغرلٖا  ٕٸل بٌ ،ٚاحملٍُٛ املٛٓٛع كتِ
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ٝٸباي ٚامل٪َٔ ١ٛاقعٝٸيً ٚاملٓهل اىايٌٓه ايٌؼّ  ٜٓهل ٕأ اٯػل ٖٛ ٜوتطٝع ٫ ١ٓوب

ٛٸكب تِـٜك٘ لٜتشٖك ايقٟ ايٓٛع َٔ يٝى «َٛدٛؿ اهلل» عٓٛإ ٕأ ٫ٓل. أّٜٔا فيو  تِ

 . ايٓكٝٔني ادتُاع لْهاكٙ ٜوتًنّ أٚ ،ٚاحملٍُٛ املٛٓٛع

 ايعًِ طلٜل عٔ اهلل ٚدٛؿ لثبات ايبعض بإَهإ نإ يٛ ْ٘ألى  اٱًاك٠ ػـكٚ

 اتايٛدـاْٝٸ هٓؽ َٔ «َٛدٛؿ اهلل ٕل» :َكٛي١ اعتباك س٦ٓٝقٺ بإَهآْاؾ اؿٔٛكٟ

 ٫ٚ ،٬ْتكاٍي قابًٝتٗا عـّ يف ٖٞ ايٛدـاْٝات ٌَه١ً ٕأ ٫ٓل. ١جاْٜٛٸاي ٚايبـٜٗٝات

 .اؿٔٛكٟ ايعًِ َٔ قلَٚني أًؼاْلى  ْكًٗا ميهٔ

 املعاٜرل بٛاهط١ اٱميإ تكِٝٝ ٕٖٛ أ ٘ٝيل اٱًاك٠ ػـك ايقٟ اٯػل ا٭َلٚ

ٝٸاي ٞٸاؿ اٱميإ ؾكـإ عٔ ستُّا تهٌـ ٫ ١اكدٝٸٚاـ ١عكً  ميهٔ ْ٘أ فيو; كٝك

 . املـٓيٌ ٚاٱميإ ;املعًٌٓ اٱميإ :ُٖا ،ْٛعنيلى  امل٪َٓني لميإ تكوِٝ

ٕٸ :ايجايح  أٚ با٭هل٠ لايتأثټ طلٜل عٔ اؿاٌُ اٱميإ ٖٛ املعًٌٓ اٱميإ ل

 كٜتٔلٻ ْ٘أ اٱميإ َٔ ايٓٛع ٖقا َٚٝن٠. ٚا٫هتـ٫ٍ ايدلٖإ طلٜل عٔ ٚيٝى ،احملٝط

 . ايع١ًٓ مٚاٍ أٚ ،١ؾهلٜٸ ًب١ٗ أؿ٢ْ أَاّ

 اؿٛاؿخ ٔتتُٖه ٚئ ،ٚا٫هتـ٫ٍ ايدلٖإ ٚيٝـ ٖٛ املـٓيٌ اٱميإ ٕأ ٫ٓل

ٛٸ ٝٸاي ٚايٌبٗات ١دتُاعٝٸٚا٫ ١ؿهلٜٸاي ٫تٚايتش  ع٢ً ٚبٓا٤ٶ. مٚاي٘لى  ت٪ؿٟ ٕأ املٌٓأ ١ـٜٓ

ٝٸاي ٚاملعتكـات ايعٓاٜٚٔ ناْت فال فيو  تك١ٜٛ يف املواعـ٠ ؾبإَهاْٗا َعكٛي١ ١ـٜٓ

 . اٱميإ

ٝٸاي ؿ ع ـټ قٛشلالى  تعٛؿ ١ناؿميٝٸيٮ ا٭ػل٣ ١وًب  ٖٚٞ. املعلؾ١ ع٢ً اٱكاؿ٠ ّبتك

 يٲْوإ ٕأ ٜل٣ نإ فل ;عٌل ايتاهع ايكلٕ يف (ًٛبٓٗاٚك) بٗا أقلٸ اييت املكٛي١

 لتتعًٖ ايؿهل هاس١ ٕٸأ ٜٚعتكـ. اٱكاؿ٠ ٚهاس١ ;ايؿهل هاس١ :ُٖا ،نيهاست

. أّٜٔا ٚايؿهل ايعًِ يف نقيو ل٠َ٪ثِّ ٖٚٞ. اٱكاؿ٠ تًو ٚدٛؿ فلؿ ٖٚٞ ،بايعٛاٖل

ْٵ) اعتدل فيو ع٢ً ٚبٓا٤  ٚيهٔ ،ايعاٖل يف اي٤ٌٞ ١عًٓ ٖٛ ايٛاقع يف اي٤ٌٞ ٕأ (تنا

 تابع١ ١علؾٝٸٚامل ١ٓعلٜٸاي ؾايعًّٛ .ايعٛاٖل ١عًٓ ٖٞ ٚاٱكاؿ٠ امل١ٌٝ ٕأ (ًٛبٓٗاٚك) اعتدل

ٝٸاي ٚاٱكاؿ٠ يًُكاُـ ا٭ػل٣ ٖٞ  فيو; ايدلاغُات١ٝ املـكه١ َٔ بٜ٘كلِّ اينعِ ٖٚقا .١عًُ

 ع٬ق١ ي٘ ٔٵَٳ ٚسـٙ اٱْوإ يٝى ٖٓا َٚٔ .ٚاٱكاؿ٠ امل١ٌٝ اهتؼـاّ يف ايعكٌ ٕأ ٜل٣ ْ٘أ
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ٔٵ .يطًبات٘ طبكّا ىتاكٖا اييت ايعٛاٖل بعامل  بلأٟ ايعكٌ ٕألى  اٱًاك٠ ػـك ٚيه

 .اٱكاؿ٠ أهل َٔ كايتشلټ بإَهاْ٘ ٚايوُٛ ٚايٓٔر ايبًٛؽ َلس١ً بًؼ فال (ًٛبٓٗاٚك)

 ٫ ايكٍٛ ٖقا. ا٭هل ٖقا َٔ كٚاؼلٻ قـ ٚايؿٓاْني ايؿ٬هؿ١ ٕأ ٜل٣ ؾٗٛ ايوبب ٚشلقا

ِّ ٝٸباي ه٣ٛ ب٤ٌٞ لٜب  . ٚايٌٓو ١ٓوب

 

  ــــــ ٚاإلثبات ايجبٛت َكاَٞ بني اخلًط ـ12

 ايع٬ق١ باب يف ٚاٱثبات ايجبٛت َكاَٞ بني ػًطت قـ ايعًّٛ ١أناؿميٝٸ ٕأ ٜبـٚ

، لٚايتشٗك ايجبٛت َكاّ يف ُشٝش١ اي١ٜ٫ٛ ٚأُاي١ ايٛسٞ ٕأ ٚفيو ;ٚايعًِ ايٛسٞ بني

َٸا ٌٸ ٕأ ُشٝضٷ. يًعكٌ ؾا٭ٚي١ٜٛ ٚاٱثبات ايعًِ َكاّ يف ٚأ  ايٛاقع بًشاظ ٤ًٞ ن

ٞٸاـ لٚايتشٗك ٌٸ، ٫ٜٚٚت٘ تعاى اهلل هًط١ ؼت ٖٛ اكد  ٢ستٸ ،كًٛمٷ ٖٛ ٤ًٞ ٚن

 ٙٛٵٜتٖٛي مل ٕٵلٚ، تعاى يًشلٸ ايته١ٜٝٓٛ اي١ٜ٫ٛ ؼت ِٖ ٚاملًشـٜٔ اكٚايهٓؿ ايٌٝطإ

ٔٸ، ١تٌلٜعٝٸاي باي١ٜ٫ٛ  لهاؿ َكاّ ؾؿٞ .ٚعًُٓا اٱثبات َكاّ سٍٛ ٜـٚك ايه٬ّ ٚيه

ٟٸ ٜٛدـ ٫ ايعًِ  ع٢ً ْكذلغ ٕأ ِٜضٸ ؾٌٗ. ايعكٌ َٔ بايٌلٚع ه٣ٛ ،فيولى  هبٌٝ أ

 بٛدٛؿ ٚايعًِ املعلؾ١ يـٜ٘ هتِبض ْ٘أ بعـ تعاى اهلل ٚدٛؿ ي٘ ٔضٜتٸ مل ايقٟ ايٌؼّ

 ايٛاقع يف اٱًهاٍ ٖقا؟ تعاى باهلل فيو بعـ ٜ٪َٔ ٢ستٸ اهلل ب١ٜ٫ٛ ٝ٘بتٛٓي تعاى اهلل

ٚٸ ٕأ فيو ;َعليفٸ لًهاٍ ٖٛ  ب١ٜ٫ٛ اٱكاؿٟ ٞبايتٛٓي تهٕٛ ٕأ ميهٔ ٫ املعلؾ١ ٍأ

 ايٛسٝـ ايوبٌٝ ٕل بٌ، ١ناؿميٝٸا٭ ب٘ تكٍٛ ايقٟ ،ٚايباطٌ اؿلٸ أهاي ٚع٢ً ،اهلل

ٝٸاي املعلؾ١ َٔ با٫هتؿاؿ٠ ايطلٜل ْبـأ ٕأ ٖٛ فيولى  املُهٔ  . يًٛاقع املطابك١ ١عكً

ٝٸ َا َكٛي١ٺنٕٛ  لثبات يف ١ناؿميٝٸا٭ كأٟ ٕل :أػل٣ بعباك٠ٚ  غرل كأٟ ٖٛ ١ّؿٜٓ

َٸ ٖٞ املعاكف ٕأ ػِْٛيف  ١ناؿميٝٸا٭ كأٟ ع٢ً ٚاؾكٓا ْٓاأ ؾلٓٓا ٚيٛ. فـٟ  سلٸ ال

لى  ٜتباؿك ايقٟ ؾايو٪اٍ ايٌٝطإ ١ٜ٫ٚٚ اهلل ب١ٜ٫ٛ ٞايتٛٓي قاعـ٠ أهاي ع٢ً باطٌ اٚ

ٟٸ :ايقٖٔ  أٟ، باط١ً «ْ» ٚاملعلؾ١ ،سلٸ ٖٞ «ي» املعلؾ١ ٕأ ٕٓٛتبِّ أٚ تجبتٕٛ َعٝاك بأ

ٟٸ ِّ ٕأ ميهٔ أؿا٠ بأ  ب١ٜ٫ٛ أّ اهلل ب١ٜ٫ٛ ٢ٜتٛٓي نإ ٌٖ يعًُ٘ لْتاد٘ يف ايؿلؿ ٕٸأ ؿم

 ؟ ايٌٝطإ
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ّٝ ْكاط بضع   ــــــ ١ختاَ

ٔٵ ،ُشٝشّا ق٫ّٛ ناْت ٕٵلٚ ايعًّٛ ١دٜٗٛٸ َوأي١ ع1  تطبٝك٘ ميهٔ ٫ ٚيه

ٝٸٚاٱ ١طبٝعٝٸاي ٚايعًّٛ اتلٜآٝٸاي عًّٛ يف ايُٓط بٓؿى ٕٸ. ١ْواْ ِٸ لسـ٣ ل  أػطا٤ أٖ

 ُٚؿ١ ٚلعطا٤ ،١دتُاعٝٸا٫ ٚايعًّٛ ١هاهٝٸا٭ ايعًّٛ بني ايؿٌِ عـّ ١ناؿميٝٸا٭

ٝٸاي ايعًّٛ تٌاب٘ لثبات يف ١ناؿميٝٸا٭ عذن ا٭قٌ ع٢ً أٚ ،ؾُٝعٗا ٚاسـ٠ ع٬د١ٝ . ١ػلب

 ايـاؾع هلا١ٜ ٝٸ١نٝؿ تٛٓٝض ٚلثبات ع٢ً قاؿك٠ تهٕٛ ٕأ ١ناؿميٝٸا٭ ع٢ً هب

 ٚايعًّٛ اتطبٝعٝٸٚاي اتلٜآٝٸاي عًّٛ مجٝع ىل ايتكِٝٝ َكاّ يف ايعًّٛ ١ٚدٜٗٛٸ

ٝٸاٱ  ٚايتوا٫٩ت املعًَٛات مجع َكاّ يف ؾٝ٘ ًٓو ٫ ايتأثرل ٖقا ٕأ َٔ بايلغِ ،١ْواْ

 . ٚاملتطًبات

 ايععِٝ اٱكخ قلا٠٤ عٔ عذنٖا ٖٞ ١ناؿميٝٸيٮ ا٭ػل٣ املٌه١ً ع2

 َٛاد١ٗ يف ٚٓعؿٗا ،١ه٬َٝٸاٱ اؿٔاك٠ ٚبٓا٤ ،اجملتُع يف نيه٬َٝٸاٱ ٔلٜؿٚهيًُ

ٟٸاي كثٗالٚ ١ه٬َٝٸاٱ اؿٔاك٠ َع ايتعاٌَ َٔ ايٓٛع ٖقا .اؿـاث١ ُٸٚغ ،تكًٝـ  بني ١ا

ٝٸاي ايعًّٛ ٚطًب١ نياؾاَعٝٸ ايٌباب  . ١اشلٜٛٸ ؾكـإلى  ايٌباب ٖ٪٤٫ هلٸ، ١ـٜٓ

 ٖقا ٜوتؼـّ مل فل ;أّٜٔا ٚايؿعٌ فايتِلټ ١هًبٝٸ َٔ ١ناؿميٝٸا٭ تٓرٴ مل ع3

ٝٸاكاي  ٕأ َٔ ٚبـ٫ّ .اجملتُع أٚهاط يف ٚآكا٥٘ أؾهاكٙ بحٸ نٝؿ١ٝ يف ُشٝشّا أهًٛبّا ت

ٛٸ ٚىًل ،ٚاؾاَع١ٝ اؿٛم١ٜٚ ايٓؼبلى  أؾهاكٙ ٌُٜٛ ٞٸا٫ ا٫كتٝاغ َٔ ّاد  بني دتُاع

ُٸاـ ١عًُٝٸاي ايٓؼب  اؿـٜح ايعًِ ٚأيػ٢ ،ايطًب١ ٚعُّٛ نياؾاَعٝٸلى  ذ٘اتٻ، ١ا

ٝٸاي ٚايجكاؾ١ ٚايتهٓٛيٛدٝا  َٔ ٚاهع طٝـ غلٚز بٚتوبٻ ،ٚتؿ٬ِّٝ مج١ًّ ١ػلب

 َٔ ١هاهٝٸا٭ ٚايعًّٛ ١ٚاشلٓـهٝٸ ١ٝايؿٓٸ ا٫ػتِاُات كتًـ يف املًتنَني اؾاَعٝني

ٝٸاي ايطاقات تٛامٕ يف ػ٬ًّ ٚأسـخ ،اؾاَع١  . ١عًُٝٸاي واتامل٪هٻ ٖقٙ يف ١ـٜٓ

 ؾًوؿ١ عٔ ايهاؾ١ٝ يًُعًَٛات اَت٬نٗا عـّ ٚبوبب ،١ناؿميٝٸا٭ ٕٸل ع4

 ٚؿؾعت ،املتعاي١ٝ اؿه١ُ ْكـ يف ْؿوٗا أقشُت، ْكـٖا عٔ ٚعذنٖا ،ايػلب

 ػ٬ٍ َٔ ،ايػلب َٔ ؾأنجل أنجل ي٬قذلابع  بقيو ٖٞ تلغب ٕأ ؿٕٚ َٔع  ايٌباب

 . ١ه٬َٝٸاٱ بايجكاؾ١ ًُتِٗ قطع

 ايذلٜٚر باب يف أػل٣ َػايط١يف  ْؿوٗا ١ه٬َٝٸاٱ ايعًّٛ ١أناؿميٝٸ أقشُت ع5
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. ٚأقٛاشلا آكا٥ٗا ع٢ً ايكا٥ـ ايوٝـ يتٛدٝٗات املـٓيٌ غرل ايتطبٝل نُػايط١ ،٭ؾهاكٖا

ٝٸاٱ ايو١ٓ َٔ) ٚايجُاْٝٓات ايوبعٝٓات عكـٟ يف ايكا٥ـ ايوٝـ زلاس١ باؿك ؾكـ  (١ٜلاْ

ُٸ عٓاٜٚٔ طلغلى   ايدلفٝات ٚثٛك٠، جكايفٸاي ٚايٓاتٛ ،جكايفٸاي ايػنٚ :قبٌٝ َٔ ،١َٗ

 يف ١ناؿميٝٸا٭ نٛاؿك ٚقاَت .ٚغرلٖا ،ـٜينٸاي ايٌعب ٚسهِ، ايعًّٛ ٚلْتاز

ٝٸاي ٚاملـاكي اؾاَعات بط٬ٓ َع ١ايتٛدٝٗٝٸ ادتُاعاتٗا  ٚك٣٩ َك٫ٛت بتطبٝل ١ـٜٓ

 َٔ املنٜـ اهتكطابلى  ا٭هًٛب ٖقا ػ٬ٍ َٔ تٵعٳٚهٳ، آكا٥ٗا ع٢ً ايكا٥ـ ايوٝـ

 شلا. ـٜٔامل٪ِّ

 

 

الهىامش
                                                      

 

 
 

 



 

 ١ ايتطاَحْعسّٜ

ّٝ ١ّٝ ٚايتأثريات ايفهسّٜات يف املبادئ ايإغهاي  ١عًُ

 

 د. الشيخ علي أكثر نىائي

 اقمحمذ عثذ الرّزترجمح: 

 

 ــــــ متٌٗٝد

١ تٴوتؼـّ ػ٬ؾّا ملا ٖٞ وٝاهٝٸ١ ٚايجكاؾٝٸٖٓايو ايهجرل َٔ ا٭يؿاظ ٚاملؿاِٖٝ اي

َٸ١، َع َػاٜلتٗا ايجكاؾ١ لى  ١; يتتٸؼق بعـ فيو فلاٖاكٝكٝٸعًٝ٘ يف اْطباعاتٗا اؿ ايعا

ٕٕ دـٜـ٠ ؿهلٜٸي٬تٸذاٖات اي ٕٸ ٖقٙ املِطًشات َوتٛكؿ٠ْ ٚفاتٴ َعا ١ يف اجملتُع. ٚمبا أ

ّٕ ٚاهع، بٝـ أْٸٗا تٴشـخ ٖنٸ٠ّ نبرل٠ يف اجملتُع. ٚيٝى ٖقا ل٫ٓ  ؾإْٸٗا ؼع٢ باٖتُا

 .جكايفٸَعٗلّا َٔ َعاٖل اؾـب اي

بٛاؿك ٥ٌْٛٗا، َٚا ناْت لى  ا٫يتؿاتْٚتٝذ١ّ يقيو ؾكـ ًاع اهتؼـاَٗا ؿٕٚ 

 عًٝ٘ سكٝكتٗا يف باؿ٨ ا٭َل.

ٚقـ ًٗـت ب٬ؿْا يف اٯ١ْٚ ا٭ػرل٠ آثاكّا يبعض تًو املؿاِٖٝ ٚاملِطًشات. 

(، Toleranceٖٚقٙ ٖٞ َأها٠ ايجكاؾ١ ايّٝٛ. ؾُٔ مج١ً ٖقٙ ا٭يؿاظ املوتٛكؿ٠ ن١ًُ )

ُټٌ، مٓما ًاع يف   ١ سـٜجّا.جكاؾٝٸ١ ٚايوٝاهٝٸاملعادِ ايأٟ ايتواَض ٚايتواٌٖ ٚايتش

ٛٸ٠ َٔ ٚكا٤ طلغ ٖقٙ ايؿهل٠، ٚاييت عاؿ٠ّ  ٌٷ يٮٖـاف امللد ٚيف ٖقا املكاٍ ؼًٝ

ـٴؿ. ٚأّٜٔا ْتٓاٍٚ بايبشح اٱًهايٝٸ١، ؿهلٜٸَا تٴطلغ َٔ قبٌ امل ٔ ٚايباسجني اُؾ

ِٸ اهتبٝإ ايع٬ق١ بني  ، آًَني ـٜينٸاي ١ ايتواَض ٚايؿهلْعلٜٸٚايعٛاقب يف فيو، َٚٔ ث

ٕٵ ًا٤ اهلل.  إٔ ٫ ىًٛ ايبشح َٔ ايؿا٥ـ٠ ل
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 َفّٗٛ ايتطاَح عٓد فالضف١ ايغسب ــــــ

ُټٌ ٚا٫ُطباك. ٚيًهًُتني Toleranceن١ًُ ايتواَض ٌَتٓك١ َٔ ) (، أٟ ايتش

ُټٌ اي٤ٌٞ امللؾٛض ع فّٖٓا أٚ ػاكدّا ع  َع٢ٓٶ ٌَذلْى ٖٛ ايتواٌٖ ٚاملواق١، مبع٢ٓ ؼ

 ٚقبٛي٘.

ٕٸ َع٢ٓ ايتواَض ٖٛ َٓض  ٜٚل٣ بعض ؾ٬هؿ١ ايوٝاه١ يف ايكلٕ ايتاهع عٌل أ

ٞٸ َٚتشلِّك  ٕٸ ايٌؼّ املتواٌٖ ؿميكلاط ّا، ؾُٝٓض اٯػلٜٔ سلٸٜٸ١ ؾهلٜٸاؿلٸٜٸ١; أٟ ل

 ايؿهل ٚايعٌُ، ٚلٕ ناْت أؾهاكِٖ ٚأؾعاشلِ ٫ تٛاؾل أؾهاكٙ َٚباؿ٥٘.

َٹٌ»َٚٔ ٖقا املٓعاك نإ  ايتواَض، عٝح نإ لى  تطًٖعٜ «دٕٛ هتٝٛاكت 

ِٸ عٓاُل كٚغ ايعِل يف  ِـَّ٘ عًٝٗا، باعتباكٙ َٔ أٖ ٜوتبـٍ اؿلٸٜٸ١ بايتواَض، ٜٚك

 َلس١ً ا٫ْؿتاغ ٚايتشلټك.لى  ا٫ْتكاٍ َٔ َلس١ً اـٓٛع ٚايعبٛؿٜٸ١

ٔٸ  «دٕٛ يٛى»ٚقـ اتٻؼق  دٕٛ هتٝٛاكت »هابكّا قٝٛؿّا َٚعاٜرل يًتواَض، يه

َٴًػٹّٝا مجٝع قٝٛؿ  «َٹٌ ـٸّ تعلٜؿّا دـٜـّا ي٘،  ٕٸ «دٕٛ يٛى»ق . ٚيقيو ٜتعٝٸٔ ايكٍٛ: ل

َٹٌ»ايػلب يف ايٛقت اؿآل ٜعٌُ بتعلٜـ  ات٘ ْعلٜٸ، ٚسوب «دٕٛ هتٝٛكات 

 ١; لف لْٸٗا أُبشت َٝناّْا ٭ؾعاٍ ايؿلؿ ٚاجملتُع.وٝاهٝٸاي

ٞٸ يًتواَض ٜؿذلض  َٹ»َٚٔ أدٌ تكـِٜ تعلٜـ يٝدلاي َعٝاكّا يف فيو،  «ٌهتٝٛاكت 

ؾٝكٍٛ: امل٬ى عٓـْا ٖٛ )أُاي١ املٓؿع١(، ؾُت٢ ناْت أؾهاك ٚأعُاٍ ايؿلؿ باعج١ّ 

ع٢ً ايولٚك ٚاملتع١ ؾٗٞ لفّا ُشٝش١ْ. ؾكـ ؾوٻل ايولٚك ٚايؿلغ نُا ؾوٻلٙ ع َٔ قبٌ ع 

ٕٸ ايؿلغ ٚا٫بتٗاز ٖٛ ايلغب١ يف املتع اؾ«بٓجاّ» ايتعقٜب ١، ٚاشللٚب َٔ وـٜٸ، ؾكاٍ: ل

ٟٸٚا٭مل اؾ  .وـ

١، ٖٚٞ ٫ تٌٌُ ه٣ٛ ؿلؿٜٸ١ ٖٞ لًباع ايلغبات ايٓعلٜٸلفّا ايػا١ٜ َٔ ٖقٙ اي

ٟٸايولٚك اي ٟٸ ٤ًٞ تكٝٝـ اؿلٸٜٸ١ ايؿلؿ ١، َٚٓع ايؿلؿ َٔ مماكه١ ؿلؿٜٸ. ٫ٚ ميهٔ ٭

ـټ َٔ سلٸٜٸ١ ايؿلؿ، ًٜٚػٞ املتع١ ٚايلغب١ اي ١، ٜهٕٛ ؿلؿٜٸٖهقا أؾعاٍ. ؾهٌ َا و

 اؿلٸٜٸ١، ٜٚٴكٝٻِ ع٢ً أهاي ايتعوټـ ٚايعٓـ.ٓـ 

ٚبٓا٤ٶ ع٢ً َا تكـّ ميهٓٓا ؼـٜـ َع٢ٓ ايتواَض يف ْعل ايػلب; لف يٝى ٖٛ ل٫ٓ 

ٝٸا٭ ٟٸ١ )املقٖب ايؿلؿٜٸ١ ٚايْاْ ٝٸ١ بعٝٓٗا. ؾايتواَض ٖٛ مماكه١ْؿلؿ ١ ػاكدٝٸ ( ٚايٌؼِاْ
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 ١.ؿلؿٜٸٜٴشٚكل ايلغب١ ٚاملٍٝٛ اي١ يف ُأُطل ٣ٖٛ ايٓؿى ٚايٌٗٛات، مٓما ؿلؿٜٸيًشلٸٜات اي

َٹٌ(، ٚستٸٓعلٜٸلفّا تهُٔ دقٚك ٖقٙ اي رل بٌ(، ٢ٝ )ب١ عٓـ )بٓجاّ(، ٚ)هتٝٛاكت 

ٕٸ اجملتُع ْؿو٘ ٫ ميهٓ٘ ايتـػټٌ يف أؾعاٍ ايؿلؿ.ؿلؿٜٸيف اؿلٸٜٸات اي  ١، عٝح ل

ات ؾ٬هؿ١ ايوٝاه١ ايٌؼِاْٝٸني يف ايػلب أْٸ٘ ٚاقعّا ٫ ْعلٜٸْٚوتٓتر َٔ 

١، أٚ ستٸ٢ يف أػ٬قٝٸ١ ناْت أّ هٝاهٝٸميهٓٓا ايتـػټٌ يف ْطام أؾعاٍ ايؿلؿ، 

ُٸٌ أؾعاٍ ٚتِلټؾات ايؿلؿ َٚلاعات٘، ٚعًٝٓا إٔ ْطًل ايعٓإ  املعتكـات، بٌ هب ؼ

 يٮؾلاؿ يٝعًُٛا ٚؾل َا تٴعِّٝٓ٘ َِاؿِٗ ايٌؼِٝٸ١.

 

 ايفسم بني ايتطاَح ٚايتطاٌٖ ــــــ

١ وٝاهٝٸايذلػّٝ ٚامللاعا٠. ٖٚقا ٖٛ املتـاٍٚ بني املقاٖب ايفٌُ ايتواٌٖ ٖٛ 

ٔٸ اهتؼـاّ ايتواٌٖ يف َٛاما٠ ايتواَض ؿلؿٜٸ١ نأهًٛب يف ايتِلټؾات ايجكاؾٝٸٚاي ١. يه

ٕٸ  ٕٵ نإ َتـا٫ّٚ يف َععِ ايهتب; ٭ ٘ٴ َلاؿف ي٘ أَلٷ ٫ ىًٛ َٔ اـطأ، ٚل ع٢ً أْٸ

ُٻٔ أّٜٔا َع٢ٓ ايتٗإٚ ٚاٱُٖاٍ يف ايتواَض ٓلبٷ َٔ ايتؼؿٝـ ٚايتكًٌٝ، ٜٚت ٔ

ٕٸ ايؿلؿ  ٕٸ ايتواٌٖ ٜعٌُ بأهًٛب امللاعا٠ ٚايتوٌٗٝ، ل٫ٓ أ ايٌؼّ املتواَض، يف سني أ

َٸ١ اقتٔت ههٛت٘،  ٔٸ املًِش١ ايعا ٖٹٌ ٜبك٢ سٳقٹكّا َٚقًٹكّا ملا هلٟ سٛيع٘، يه املتوا

َٸا ايتواَض يف فاٍ املعتكـات ٚا٭ؾعاٍ ايِاؿك٠ َٔ ا٭ؾلاؿ، مٓما  ٚايذلػّٝ يف فيو. أ

َٸ١ يًُذتُع، ؾٝؿذلض عًٝٓا إٔ منلٸ عًٝ٘ َلٸ ؿهلٜٸٜكٔٞ ع٢ً ايٓعِ اي ١ ٚاملباؿ٨ ايعا

ٕٸ لى  ايهلاّ. َٚٔ ٖٓا ٜعٗل اعتـاٍ ايتواٌٖ بايكٝاي ايتواَض املؿلط; سٝح ل

ا٭هاي يف ايتواٌٖ ٖٛ ايلأؾ١ ٚايعؿٛ، ٚيٝى اٱُٖاٍ ٚاٱباسٝٸ١، نُا ٖٛ اؿاٍ يف 

ّا َع اؿؿاظ ؾهلٜٸأْٸ٘ َٔ باب ايتواٌٖ ميهٔ يٰػلٜٔ ايتـػټٌ لى  يتواَض. لٓاؾ١ا

ٕٸ يف ٖقا داْبّا  َٸ١; ٭ َٸا ايتواَض لْواْٝٸع٢ً املباؿ٨ ايعا ّا، ٖٚٛ َلاعا٠ سكٛم اٯػلٜٔ. أ

١، ٖٚقا ٖٛ َلاؿِٖ َٔ ؾهل٠ هاهٝٸؾا٭هاي ؾٝ٘ ٖٛ ايتؼًٓٞ عٔ َعتكـاتٓا ا٭

ٞٸايتواَض اي  .ػلب

أْٸ٘ عباك٠ عٔ هٝاه١ »يف َعلض تعلٜؿ٘ يًتواَض  «نلهٵتني َٛكٜى»ل٣ ٜٚ

ٌٸ َا ٜؿتكـ اي ُټٌ ٚايِدل ػاٙ امللؾٛض ٚن َٹض٬ِسٝٸايتش . ٜٚكٍٛ «١ يف ْعل املتوا
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ـٳع، ٚاملًٔٚني، »أّٜٔا:  ُټٌ أٌٖ ايبٹ ُټٌ ْعين ؼ ـٻخ عٔ ايتواَض ٚايتش عٓـَا ْتش

ُټٌ ايؿشٌا٤ ٚاملٓهل، ٚاملؼايٹؿني يًـٜٔ ٚاملقٖب،  ٚاملًشٹـٜٔ، أٚ اجمللَني، ٚؼ

ـٻكات، مٓما ٜعتدلٙ ايٓاي ًلٸّا  .«ناملكاَل٠، ٚػاك٠ املؼ

ُټٌ اي٤ٌٞ ؿٕٚ ايٓعل يف عٛاقب٘ ٚتكِٝٝ َا ٜٓتر عٓ٘ ع  ٜٚبك٢ ايتواَض ع أٟ ؼ

 ١.ؿهلٜٸَ٪اَل٠ّ ؼاٍٚ ايٌٓٝ َٔ َباؿ٥ٓا اي

٠; ؾا٭ػرل٠ توتبطٔ بِِّٝا َٔ املؼايؿ١، َع ٖٚٓاى ؾلمٷ بني ايتواَض ٚاي٬َبا٫

َٸا يف ايتواَض ؾ٬ تٛدـ أٜٸ١  ُٸا هلٟ سٛشلا َٔ أؾهاك ٚأعُاٍ، أ غضٸ ايطلف ع

ٝٸ١ َٓٗا.  كايؿ١، ستٸ٢ ايقٖٓ

ـٸ يٓا ٖٓا َٔ ايؿٌِ بني ايتواَض ٚاؿٝاؿ )» (. ؾاٱْوإ ايقٟ ٫ٚIndifferenceب

َٹشّا، ٫ٚ ِٜـم عًٝ٘ ٫ ميًو اٱسواي ٚايٌعٛك ػاٙ إَٔل َا ٖ ـٷ، ٚيٝى َتوا ٛ قاٜ

َؿّٗٛ املٛاؾك١ ٚاملؼايؿ١. ؾٗٛ َٛٓع ٫ تِضٸ ؾٝ٘ امَلًَه١، ؾ٬ ميهٓ٘ إٔ ٜكٍٛ: أْا 

ٕٸ ايتواَض اي ـٷ يف ا٭َل َع كايؿيت ي٘. ٜٚل٣ ايباسجٕٛ أ ٖٛ ْٛع َٔ اؿٝاؿ.  ـٜينٸقاٜ

 .«ٖٚقا طبعّا مٓما ٜٛقع ٜٚٔلٸ بايـٜٔ

 

 ١ ايتطاَح ــــــٓعس١ّٜ يّٝتازخيايٓػأ٠ اي

ٞٸمثٸ١ ع٬ق١ بني ٤ٌْٛ ؾهل٠ ايتواَض يف ايؿهل اي ٚايـٚك ايقٟ يعبت٘  ػلب

ٗٻـ ايكِٛك ٚاٱػؿام يف أؾهاك  ايهٓٝو١ لبٸإ ُٖٝٓتٗا يف ايكلٕٚ ايٛهط٢. ؾكـ َ

ٛٸ٠ آْقاى، يعٗٛك ْنعات لؾلاطٝٸ١ يف أٚكٚبا. لى  ايهٓٝو١، ٚؾ٩ٖٛا اهتؼـاّ ايك

ٟٸايِعٝـ ايؾع٢ً  ٝٸ١.  ؿهل أػؿكت ايهٓٝو١ بتكـِٜ ايِٛك٠ ايِشٝش١ يًُعامل ايلبٸاْ

١ ٚايٓكّ...لخل. ٚبعباك٠ اؿٸٜٸؾكـ اتٸوِ ايلبٸ يف ْعل اٱْوإ بائعـ ٚايكِٛك ٚامل

 أػل٣: ناْت ايهٓٝو١ ؽٛض ُلاعٗا َع ايعكٌ ٚايعًِ.

هإ ايؿلؿ ١ يف كٝٻ١ً ا٭ؾلاؿ، ؾبٌلٜٸأٓؿت ايهٓٝو١ ع٢ً اٱي٘ َوش١ّ »

ٞٸاي ٕٸ َاؿٸٜٸ١ بٌلٜٸع َٚٔ ايطؿٛي١ ع ٜل٣ كبٻ٘ يف ُأُطل  ػلب ٚٵا أ ـٻَت ايعًّٛ، ؾلَأ ١، ستٸ٢ تك

١ يـ٣ ايعكٌ ايوًِٝ. ؾًِ ٜهٔ مبكـٚك ٛاقعٝٸ١ ايعًُٝٸٖقا املبـأ ٫ ٜتٸؿل َع املٛامٜٔ اي

َٸ١ ايٓاي قبًٗا ايتشلٸٟ عٔ  ٝٸلعا ٝٸ١ ايذلابط بني املؿاِٖٝ ايَهاْ ٝٸ١; يٝـكنٛا عكً ١ ٚايػٝب
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هٴكِ ا٭ؾهاك ايهٓٝوٝٸ١. ٚ٭ْٸِٗ أؿكنٛا ؾُٝا بعـ َػاٜل٠ املؿاِٖٝ ايهٓٝوٝٸ١ يًُعاٜرل 

 .«١ دشـٚا بٗا مج١ًّ ٚتؿ٬ِّٝعًُٝٸاي

ـٸتٗا يٌٓل أؾهاكٖا  ٗٸنت ع أَا ع٢ً ُعٝـ ايعكا٥ـ ؾهاْت ايهٓٝو١ قـ د

ٟٸايكطعٝٸ١، ٚايتٔٝٝل اي تٌٜٛ٘ ايعكٝـ٠ باهلل لى  ٟ أؿٸ٣ع٢ً ا٭ؾلاؿ، ا٭َل ايق ؿهل

 ٚمعنعتٗا.

َټل َٔ  ٚا٭ِٖ َٔ فيو نًٓ٘ قلاكاتٗا ايتعوؿٝٸ١، ٚاييت ناْت هببّا يًٗلٚب ٚايتق

 ايـٜٔ.

ٞٸنإ ػطأ ايهٓٝو١ ا٭»  اٱػؿام َٔ ْاسٝتني: هاه

١ يًوًـ َٔ ايؿ٬هؿ١ ٚعًُا٤ ايه٬ّ تكًٝـٜٸتبٓٸٞ بعض ا٭ؾهاك اي ا٭ٚى:

ٔٵ ىايؿٗا ني، ٚاتٸؼوٝشٝٸامل َٳ افٖا نأٍُٛ ٚكنا٥ن يًـٜٔ، عٝح نإ ٜٴشَهِ ع٢ً 

 باٱؿاؿ ٚا٫كتـاؿ.

ـٹ ايهٓٝو١ بإُـاك أسهاّ ا٫كتـاؿ ع٢ً املؼايؿني ؾشوب،  ايجا١ْٝ: مل تهت

ٞٸبٌ ناْت تٓؿِٝٗ عٔ اجملتُع امل بتعوټـ ٚاْتٗامٜٸ١. ٚقـ طايت ٬َسكاتٗا ستٸ٢ َا  وٝش

ـٹ املل٤ َٔ أؾهاك; لف ناْت تتِٓٻع اؿٌٝ ٚايـها٥ى يًهٌـ ٚاٱٜكاع  ٜـٚك يف ػٳًَ

ٔٵ وٌُ آكا٤ٶ َعاؿ١ٜ ٭ؾهاكٖا; يتُاكي َع٘ أبٌع أْٛاع ايعٓـ ٚاٱكٖاب. َٳ ٌٸ   به

١ اييت عًُٝٸت ايٚشلقا مل ٜهٔ باهتطاع١ ايعًُا٤ ٚايباسجني اـٛض يف اجملا٫

 .«ناْت ايهٓٝو١ تعتدلٖا َػاٜل٠ّ يًعًّٛ

ِّؿٜٔ يف ـٜٓٝٸٚقـ ناْت )احملانِ اي ١( ؼهِ بايهؿل ٚاٱؿاؿ ع٢ً اجمل

ايعًِ، َٔ ايقٜٔ ٚقؿٛا يف ٚد٘ ايعٓـ ٚاؿلَإ، يتِـك بعـ فيو أسهاّ اٱعـاّ يف 

ِٻ «ٌٜٚ ؿٜٛكاْت»سٓكِٗ. ٚقـ ًلغ  ِٸ١ املأهاٜٚٸ١ َؿ ِٸ١ »٬ّ يف نتاب٘ ٖقٙ ايك ق

 .«اؿٔاك٠

ٌټ فيو نإ ؿاؾعّا ٟٸايتُلټؿ، ٚايطػٝإ ايلى  ن لى  يف اجملتُع، مٓما أؿٸ٣ ؿهل

ٞٸايتُلټؿ ا٫  ع٢ً ايهٓٝو١ ْؿوٗا. دتُاع

ايكلْني ايواؿي ٚايوابع عٌل، عٓـَا لى  ٜٚلدع تأكٜؽ طلغ ؾهل٠ ايتواَض

َٸا أٚي٦و ايقٜٔ َا ٜنايٕٛ يف عٛاملِٗ  أٚؿت ايؿلم ُاسب١ ايٓؿٛف ب١ُٓٝٗ ايهٓٝو١، ٚأ
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ٝٸ١ ) ٗٻـٚا ايطلٜل يًدلٚتوتاْ ٝٸ١ ؾكـ َ ٞٸ( يف ايـٜٔ املProtestantismايلٚساْ ، وٝش

َٹٌ»، ٚ«دٕٛ يٛى»، ٚ«دُٝى ًَٝتٕٛ»أَجاٍ:  ٕٸ ٖ٪٤٫; َٚ«هتٝٛاكت  ٔ أدٌ تلٜٚر ، ؾإ

أؾهاكِٖ، ٚتؿٓٝـ َا دا٤ قبًِٗ، طلسٛا ؾهل٠ ايتواَض، ٚأُلٸٚا ع٢ً ايـؾاع عٓٗا، 

ٕٸ عِٓل املعلؾ١ ٫ ٜتشكل ل٫ٓ يف اجملاٍ ا٫ ٞٸباعتباك أ  )سلٸٜٸ١ املٓاؾو١(. دتُاع

ٕٸ امل ١ ٖٞ ؿٜٔ ايتوٝرل ٚؾلض ا٭ؾهاك ٚايعكا٥ـ، وٝشٝٸنإ ٖ٪٤٫ ٜكٛيٕٛ: ل

ٛٸ٠. ؾ٬ ميهٔ إٔ تهٕٛ ايعكٝـ٠ ٫ٚ ميهٔ يًُبـأ  ٚايعكٝـ٠ إٔ ٜؿلض ْؿو٘ بايك

ِٳ  ُٻٓت ٖقٙ ايٓكاًات ٖذُات عٓٝؿ١ ْٳذٳ ِِّ ْؿوٗا، ٚتٓؿٞ غرلٖا. ٚقـ تٔ َطًك١، يتٴع

ـټؿٜٸ١ )َقٖب ايهجل٠(، ٚقاكب١ )َقٖب ايٛاسـٜٸ١(.  عٓٗا اْتٌاك ايتع

ِٸٞ بٛاؿك ؾهل٠ ايتواَض اي» ٞٸهب عًٝٓا تك ١، ٬ُسٝٸاٱيف اؿلنات  ػلب

ٕٵ نإ ٖقا املع٢ٓ أنجل اْطباقّا ع٢ً ايكلٕ ايوابع  ٚايِلاع بني ايهٓٝو١ ٚايـٚي١، ٚل

ٞٸعٌل، يف َعامل ايؿهل اي آْقاى، عٓـَا امِل َؿّٗٛ ايتواَض يف سلٸٜٸ١  وٝاه

اػتٝاك املقٖب َٔ قبٌ ا٭ؾلاؿ أْؿوِٗ. ٚبعـ فيو تٛهٻع ٖقا املؿّٗٛ يٌٌُٝ َِاؿٜل 

ُټٌ كتًـ ا٭ؾهاك، أنجل َٔ فٟ قبٌ ١. ٚعهِ هٝاهٝٸ١ ناْت أّ ؿٜٓٝٸ، مبع٢ٓ ؼ

ٝٸ١ بايػ١ أػقت ؾهل٠ ايتواَض تٌلٸ طلٜكٗا ُٸ ًت٢ ايعكا٥ـ; لف مل لى  َا يًـٜٔ َٔ أٖ

ٜهٔ ايتواٌٖ يف باؿ٨ ا٭َل ْابعّا َٔ لُٖاٍ ٚتٌهٝو أٚ اْؿتاغ، بٌ نإ ٚيٝـّا 

ٕٵ ػٔع بعـ فيو يٓنعات املقا ٞٸ١، نا٫تٸذاٙ اٱؿلؿٜٸٖب اييٲميإ فات٘، ٚل ، ْواْ

ٟٸٚاملقٖب اي ٝٸ١ؿلؿ  .«، ٚايعك٬ْ

ٕٵ ناْت  ٌٸ ؾهل٠ ُٚأطلٚس١ دـٜـ٠ ع ٚل ١ ع يف بـ٤ ٥ٌْٛٗا لهابٝٸٚنإ ٜتؼًٌٖ ن

اؾـٍ ٚاملؼايؿ١، ؾٝطلأ عًٝٗا مبلٚك اينَٔ تٛهٸعات املاؾٝٸ١ ؼلؾٗا عٔ غاٜتٗا 

ٖا١ٜٚ اٱؾلاط ٚايتؿلٜط; يٝتٸؼقٖا فٚٚ ايبـع ٚاملًٕٔٓٛ فكا٥ع يف لى  املج٢ً، ؾتذلٸٖا

١ ايتواَض، َٚا آيت ليٝ٘; لف ٫ وٌُ ٖقا ْعلٜٸؼكٝل َآكبِٗ. ٚهٛف ْل٣ َا طلأ ع٢ً 

ٞٸاملؿّٗٛ ع ايّٝٛ ع َِـاقٝٸت٘ ا٭ٚى يف اجملتُع اي  .ػلب

 

١ّٞ ايتطاَح( يف ايفهس ايْعسَّٜساحٌ تبًٛز )  ــــــ غسب

ٌٸ  ٌٵرلبٝ»يع ٛٵا « بٹ ٚٸٍ ايقٜٔ ؿٳعٳ ؾهل٠ ايتواَض; ملٛاد١ٗ ايتشذټل لى  نإ أ
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ٟٸاي ـٸّ وٝشٝٸيف امل ؿهل ٌٵ»١. ٚقـ ق يف  «َأدٵبٹلٵِٖ ستٸ٢ ٜ٪َٓٛا»أؿٓي١ ٚآش١ يف نتاب٘  «بٹ

ٌٵ». ٚتٓاٍٚ ـٜينٸَعلض ؿؾاع٘ عٔ ايتواَض اي عٓٛإ ايهتاب ع ٖٚٛ َا ْٴكٌ َٔ قٍٛ  «بٹ

ٕٸ ٖقٙ اؾ١ًُ امللٜٚٸ١ عٔ املوٝض تٌٚهٌ  املوٝض ع بايبشح ٚايتـقٝل، ؾكـ نإ ٜعتكـ بأ

ٝٸ١ ساكب وٝشٝٸأهاي امل ٌٵ»١ يف قاكب١ كايؿٝٗا ٚايتٔٝٝل عًِٝٗ. ٚبٗقٙ ايقٖٓ عكا٥ـ  «بٹ

 ١ ٚؾٓٸـٖا.وٝشٝٸامل

ٌٵ»يكـ نإ  ٕٸ اٱميإ اؿ «بٹ ٞٸكٜعتكـ أ ٛټك ٚاْطباع »باملقٖب ٖٛ  ٝك عباك٠ عٔ تِ

ٞٸ عٔ ايلبٸ ٕٸ ايعكٌ ْؿو٘ ٫ ميًو ايكـك٠ ايهاؾ١ٝ يف ايتٝٗكٔ ٚا٫ط٦ُٓإ «ًؼِ . ٚمبا أ

ؾهل٠ لى  لفّا ٫ قّٝ عٔ ايعٌُ بأُاي١ ؾكـإ ايٝكني. َٚٔ ٖٓا ٌٜٓأ ايًذ٤ٛ

 ايتواَض.

ٌٵ»ٚسوب كأٟ  ٫ تٛدـ َدلِّكات يتعايٞ اٱْوإ عٔ َعلؾ١ اؿكٝك١ ٚلؿكانٗا.  «بٹ

ٕٸ ايبٌل ع َع اػت٬ؾِٗ يف ايعاؿات ٚايطباع ع ٜلٜـٕٚ ايٍُٛٛ اؿكٝك١ ؾكـ لى  ٚمبا أ

ّٸ بعِٔٗ مبعلؾ١ بعض اؿكا٥ل، ؿٕٚ غرلِٖ. ؾايعكٌ وتٌُ ايِشٸ ١ ٚاـطأ، ىت

ٌٸ ؾلؿٺ ميهٓ٘ كٝكٝٸَٚا أنجل ايػُٛض ٚا٫هتتاك يف َعلؾ١ ا٭سهاّ اؿ ١. ْعِ، ن

ـٺ ايتٔٝٝل عًٝ٘ يف َا ٜتبٓٸاٙ َٔ اتٸذاٙ. ُٸٌ ليٝ٘، ٫ٚ هٛم ٭س  ايعٌُ مبا قـ تٛ

أُبض ُٓرل ايؿلؿ ٖٛ املِـك ايٛسٝـ يف َعلؾ١ اؿكا٥ل، بعٓٛاْ٘ »ٚع٢ً ٖقا 

ٚٸٍ ٚا٭ػرل يف فيو  .«امل٬ى ا٭

ٌٵ»ات ْعلٜٸٜٚتٔض مٓما تكـّ إٔ  ٟٸ١، ٚايعكٌ املؿلؿٜٸيٓنعات ايَبت١ٝٓ ع٢ً ا «بٹ  اؿٸ

ٟٸٚاي  .ـْٝٛ

 

 زأٟ )جٕٛ يٛى( يف ايتطاَح ــــــ

ـټ  ٟٸ ع ايـاع١ٝ ايجاْٞ يؿهل٠ ايتواَض. ؾؿٞ  «دٕٛ يٛى»ٜٴع ع ايؿًٝوٛف اٱلًٝن

ٞٸّ( نتب كها٥ً٘ يف باب ايتواَض، يهٓٸٗا ٚيؿكلٖا اي1688عاّ ) مل ؼَغ بعٓا١ٜ  ؿًوؿ

 ًَشٛظ١.

ٕٸ َٔ مج١ً أهباب ايتٓٗهل شلقٙ ايلها٥ٌ ٖٛ َا ػٔعت ي٘ َٔ أدٛا٤ » ُٸٚل ١ ػا

ٌٸ ايتأثټل  «يٛى»يف أٚاػل ايكلٕ ايوابع عٌل، ٚػُِّٛا يف للًذلا. ؾكـ تأثٸل  ن
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، مٓما دعً٘ يف ُُِٝ ا٭سـاخ «ًؿتودلٟ»، ٚعهِ ع٬قت٘ بايًٛكؿ «بٛكتٔ»مبقٖب 

ْكـ املٔاٜكات َٔ قبٌ اؿه١َٛ  ١. ٚنإ هبب نتاب١ تًو ايلها٥ٌوٝاهٝٸاي

اٱلًٝن١ٜ، َٚٓاق١ٌ املٌانٌ ايٓامج١ عٔ ليػا٤ )ايتواَض( يف أٚكٚبا، ٚللًذلا ع٢ً 

 اـِْٛ.

 ، ؿٕٚ ايتطلٸمـٜينٸات تًو ايلها٥ٌ تلنٝنٖا ع٢ً ايتواَض ايهًبٝٸَٚٔ مج١ً 

 .«أؿٓي١ ٚاؾ١ٝ يف ٖقا اجملاٍلى 

ٕٸ  َٔ أٚى ايتأيٝؿات يف ٖقا اجملاٍ. «دٕٛ يٛى»كها٥ٌ  َٚع فيو ؾإ

ُٸٓتٗا ؾٗٞ نُا ًٜٞ:  َٸا املوا٥ٌ اييت تٔ  أ

ٕٸ ايكُع يٝى هٝاه١ّ ْادش١. ٚلفا توٓٸ٢ شلقٙ ايوٝاه١ اِْٝاع ا٭ؾلاؿ » ل

ٔٵ ٫ ميهٓٗا ؾلض عكا٥ـٖا ٚأؾهاكٖا ع٢ً ائُا٥ل.  ٚلػٔاعِٗ يف ايعاٖل، يه

جملتُع. ؾايوٝاه١ ايكُعٝٸ١ ٫ ميهٓٗا ٫ٚ ٜٓتر عٓٗا ه٣ٛ ايتعاٖل، ًٚٝٛع ايٓؿام يف ا

 .«ات نجرل٠هًبٝٸإٔ تهٕٛ هب٬ّٝ يًٗـا١ٜ ٚلا٠ اٱْوإ; ملا ؼًُ٘ َٔ 

ُٸ١ يف كها٥ٌ  ٖٞ ايتأنٝـ ع٢ً امؿٚادٝٸ١ عٌُ ايهٓٝو١  «يٛى»ٖٚٓاى ْكط١ َٗ

 ٚايـٚي١ ػاٙ اجملتُع.

ٝٸ١. «يٛى»لٕ املوأي١ ايجا١ْٝ عٓـ » ؾبُٝٓا نإ ايوًؿٝٸٕٛ ، ٖٞ ق٠ٛ أؿٓيت٘ ا٫هتـ٫ي

ٕٸ عٌُ ايؿلؿ ػاٙ ايهٓٝو١ ٜتٻشـ َع عًُ٘ ٚٚادبات٘ ػاٙ وٝشٝٸيف امل ١ ٜكٛيٕٛ: ل

 «يٛى»ايـٚي١، ؾايتواٌٖ َع كايؿٞ ايهٓٝو١ ٜبعح ايؿ٢ٓٛ يف أدٗن٠ ايـٚي١، نإ 

ٕٸ كهاي١ ايهٓٝو١ ٕٸ غا١ٜ لى  ٜكٍٛ: ل ايعامل َٓؿ١ًِ متاَّا عٔ ؿٚك اؿهَٛات، ٚل

١ ٚهعاؿتٗا، ٫ٚ ميهٔ ايتبٌرل بٗقٙ ايلهاي١ ل٫ٓ عٔ ْواْٝٸٖٞ لا٠ ايلٚغ اٱايهٓٝو١ 

َٸا ايـٚي١ ؾػاٜتٗا سؿغ ايٓعاّ  طلٜل ايذلغٝب ؾٝٗا، ٖٚقا ٫ ٜتوٓٸ٢ يٮْع١ُ ايكُعٝٸ١. أ

ٛٸٜٸٚسكٛم ايٓاي، أٟ سؿغ ايٓؿى ٚاملاٍ ٚسلٸ ٠ ات ا٭ؾلاؿ. ٚشلقا ٫ ميهٔ اهتؼـاّ ايك

ٛٸ٠ نؼٝإك أػرلٚايعٓـ، ل٫ٓ يف َٛاك  .«ؿ ٜتعٝٻٔ ؾٝٗا ايًذ٤ٛ يتؿعٌٝ ايك

ٕٸ  ١ تٌؼّٝ اؿكا٥ل َٔ ايـٚي١; يكِٛكٖا، ٬ُسٝٸ١ ايتواَض توًب ْعلٜٸل

ـټؿ اؿكا٥ل، ٚاػت٬ف ٬َناتٗا. ؾ٬ ِٜضٸ يًـٚي١ إٔ تؿلض آكا٤ٖا ٚأؾهاكٖا  ٚتع

ُٸ١ ع٢ً اٯػلٜٔ، ٚػدلِٖ ع٢ً قبٛشلا.  اـا
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يتواَض ٖٓا ُٓإ ه١َ٬ ايٓعاّ يف اجملتُع، ٚتٛامٕ ١ اْعلٜٸٜٚتشتٻِ ع٢ً 

 ا٭ؾهاك.

 «يٛى»١. ٚيقيو يكٝت أؾهاك ٓعلٜٸٚقـ ؿاؾع ايهاثٛيٝهٝٸٕٛ أّٜٔا عٔ ٖقٙ اي

 يف باب ايتواَض تلسٝبّا ٚاهعّا َٔ مجٝع ايؿِا٥ٌ; يت٩٬َٗا َع َآكبِٗ.

تأػق طابعّا أٚهع َٔ فيو، يهٔ هلعإ َا ظٗلت  «يٛى»ات ْعلٜٸٚناؿت 

َٹٌ»ات ْعلٜٸ لى  ١ َٔ هابكتٗا، مٓما سـا باجملتُعَٛٓٛعٝٸا٭نجل  «دٕٛ هتٝٛاكت 

 ٖٚذلٖا. «يٛى»ات ْعلٜٸْبق 

َٹٌ»نإ  ، يهٓٸ٘ «يٛى»ّ( يف ايبـا١ٜ َٔ َ٪ِّـٟ 1873ع  1806) «دٕٛ هتٝٛاكت 

ـٸّا َٔ ايتأقًِ َهًبٝٸبعـ إٔ أؿكى  ع ات٘، ٚكؿٚؿ ايؿعٌ ػاٖ٘ يف أٚكٚبا، مل ٜلٳ يٓؿو٘ ب

ّٸ آْقاى. ؾواكع ليػا٤ مجٝع ايٌلٚط ٚايكٝٛؿ اييت ٚٓعٗا لى  َا مياًٞ ايلأٟ ايعا

 يف باب ايتواَض، يِٝٓع َٔ ايتواَض )سلٸٜٸ١ّ َطًك١ّ( متاَّا، ٚيف مجٝع اجملا٫ت. «يٛى»

ّٸ يف اجملتُع; لف نإ اؾُٝع ٜعًُٕٛ  ٚقـ لض يف اهتكطاب ايلأٟ ايعا

 ات٘.ٓعلٜٸب

ٕٸ  ٝٸ١ نبرل٠ يًتواَض، باعتباكٙ َٔ ممِّنات كٚغ ايعِل،  أٚى «َٹٌ»ٚمبا أ ُٸ أٖ

١ فكٚتٗا يف تًو ايؿذل٠، مٓما ادتام بايتواَض َٔ ايوٝاه١ ؿلؿٜٸؾكـ بًػت اؿلٸٜٸات اي

 ؿا٥ل٠ ا٭ػ٬م.لى  ٚايجكاؾ١

يف تٛظٝؿ٘ ؿلٸٜٸ١ ا٭ؾلاؿ املطًك١، ٚيف تأثټلٖا  «َٹٌ»ات ْعلٜٸٜٚهُٔ هلٸ لاغ 

ٝٸ١. ٖٚقا َا َٓض ٓعلٜٸباي تٛهٝع كقع١ ايتواَض يتٌٌُ َعامل ا٭ػ٬م  «َٹٌ»ات ايًٝدلاي

ٌٸ فيو ايؿلؿ ٚسلٸٜٸات٘.  ٖقٙ امللٸ٠، ٜٚبك٢ امل٬ى يف ن

ٜعتكـ أْٸ٘ ٫ ٜٛدـ فاٍ ٱيػا٤ ايتواَض، ل٫ٓ لفا اهتًنّ لعُاٍ  «َٹٌ»نإ 

ـٸ َٔ ؿا٥ل٠  ايتواَض املواي علٸٜٸ١ اٯػلٜٔ. ؾًٝى بإَهإ ايـٜٔ أٚ ايـٚي١ اؿ

ّٸ ٚهرل٠ ايوًـ.٬ُسٝٸايتواَض. ْعِ، قـ تتٛٓؾل أسٝاّْا   ١ فيو يًلأٟ ايعا

ٕٸ ايتواَض يف ا٭ػ٬م َٔ يٛامّ ا ٔٳ ٚنإ ٜل٣ أّٜٔا أ ٖٳ يتواَض يف ايوٝاه١. ٚبٳلٵ

ٕٸ ايوبب يف اهتٝا٤ اجملتُع ٖٛ ليػا٤ اؿلٸٜٸات اي ١ )ايتواَض ؿلؿٜٸع٢ً فيو بأ

ٞٸا٫ ٛٸٖاؿلؿٜٸ(، ٖٚٛ مٓما ٜعلقٌ تهاٌَ ايٌؼِٝٸ١ ايدتُاع  .«١ ٚمن
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ٚقـ ْايت آكا٤ ٖقا ايؿًٝوٛف تلسٝبّا نبرلّا يف ايػلب آْقاى، مٓما سـا 

ٞٸْٗذ٘، ٚػُِّٛا يف اؾاْب ا٭ببعِٔٗ ايورل ع٢ً   َٓ٘. ػ٬ق

ٚيف ايكلٕ ايعٌلٜٔ أّٜٔا ًٓهًت آكا٤ فيو ايؿًٝوٛف سذل ا٭هاي يف تهٜٛٔ 

 ني.وٝشٝٸَقٖب ايهجل٠ )ايتعـؿٜٸ١(، مٓما سعٞ بتأٜٝـ أنجل امل

، ٚفيو «لًٜٝٛت»ني وٝشٝٸ١ ايتواَض َٔ املٓعلٜٸٚنإ َٔ مج١ً املٓاُلٜٔ ي

ٕٛ ٫ ْكبٌ وٝشٝٸمٔ امل»ؿقٝك١ ٚغلٜب١ يف ْؿى ايٛقت، ؾكاٍ: عٓـَا ؿاؾع عٓٗا بعباك٠ 

. ؾهإ شلقٙ ايعباك٠ تأثرلٷ بايؼ يف ظٗٛك َقٖب ايهجل٠ «إٔ ٜعاًَْٛا بلؾٕل ٚتواَض

ـټؿٜٸ١ اي ٝٸٚايتع  ١.ـٜٓ

ٖقا هببّا يف لثاك٠ ا٫هتػلاب ٚاؿرل٠، َع أْٸ٘ مل ٜهٔ  «لًٜٝٛت»نإ ن٬ّ 

ني وٝشٝٸٜكِـ ْؿٞ ايتواَض، بٌ نإ َلاؿٙ تٛهٝع ؿا٥ل٠ ايتواَض، يتٌٌُ غرل امل

ـٸ َٔ املواٚا٠  أّٜٔا، ٚنإ ٜكٍٛ: ملافا ٜكتِل ايتواَض ع٢ً ا٭سباك ؾكط، بٌ ٫ب

ـٸ َٔ ايتطًٗعٚلدلا٤ ايعـاي١ يف ايتواَض، ؾٗقا ايتواَض احملـٚؿ يٝى ن لى  اؾّٝا، ٫ٚب

 آؾإم أزل٢.

ٓلٚك٠ لعُاٍ ايتواَض َع املؼايؿني لى  َٔ ػ٬ٍ ن٬َ٘ ٖقا «لًٜٝٛت»ٌٜٚرل 

١; ٚفيو يتٛهٝع سـٚؿٖا. ؾٗٛ نإ واٍٚ اؿؿاظ ع٢ً نٝاْٗا ايقٟ نإ ُوٝشٝٸيً

 ًٜؿغ أْؿاه٘ ا٭ػرل٠.

ـٸ َٔ ايتطًٗع وإَض أٚهع، ٌٌُٜ أؾإم أزل٢، ٚتلى  ٚيقا نإ ٜكٍٛ: ٫ب

 املؼايؿني أّٜٔا.

 

َّٞضُٕٛ ايتطاَح اي  ــــــ غسب

 إ يف َؿاؿ ايتواَض.أهاهٝٸايتشلټك١ٜ ٚا٫ْؿتاغ كنٓإ 

١ ٖٛ تلى ايٌؼّ ًٚأْ٘، أٚ لعطا٩ٙ ًػٜٛٸَع٢ٓ ايتواَض يف اهتعُا٫تٓا اي»

ٟٸ ٤ًٞ ًا٤  .«اؿلٸٜٸ١ املطًك١ يف عٌُ أ

ٕٸ ايتواَض ٜٴشتِِّ ع٢ً ايٌؼّ املتواَض عـّ  ٜٚٛسٞ ٖقا املع٢ٓ يف اؿكٝك١ بأ

ـٺ ايٛقٛف يف ٚد٘ ايٓنعات  ايتـػټٌ يف ً٪ٕٚ ايؿلؿ. ؾؿٞ ْعل ايػلب ٫ ولٸ ٭س
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 ١.ؿلؿٜٸاي

١ َؿاؿٴٖا ادتُاعٝٸَوأي١ لى  (Permissirenessٜٴٌرل َؿّٗٛ لعُاٍ اؿلٸٜٸ١ )»

 .«ٚؾل ا٭هًٛب امللدٻض يـِٜٗؾوض اجملاٍ يٮؾلاؿ يٝعًُٛا 

ـٻّ ْوتٓتر ٓلٚك٠ تأٌٜٚ ايتواَض اي ٞٸٚبٓا٤ٶ ع٢ً َا تك ٝٸ١. ػلب  بايٓنعات ايًٝدلاي

ٕٵ ُطلغ يف بعض  ٝٸ١، ٚل ٚميهٓٓا اؾنّ بتأثٸل ٖقا املؿّٗٛ بايتعايِٝ ايًٝدلاي

ٕٸ ايتواَض يف اؿكٝك١ ٖٛ لط٬م ايعٓإ يًؿلؿ يٝتؼ ٝٻل ٚؾل ا٭سٝإ بُأُطل كتًؿ١. ؾإ

ٟٕ َا ىايـ َا وبِّقٙ  كغبات٘ طلٜك١ َٚٛقعٝٸ١ ايعٌُ. ؾًٛ اتٻؿل اجملتُع بأنًُ٘ ع٢ً كأ

َٸ١ ع٢ً فيو ايؿلؿ.   ايؿلؿ هٛف ئ ولٸ سٝٓٗا يًُذتُع ؾلض َؿاُٖٝ٘ ايعا

ٕٸ ايتواَض اي ٞٸٚيقيو مٔ ْكٍٛ: ل ٟٸفٚ اتٸذاٙ  ػلب ٚٸ٫ّ; ٚثاّْٝا: وٌُ تعايِٝ  ؾلؿ أ

ٝٸ١ ٚؼلټ  كٜٸ١ َطًك١.يٝدلاي

١. ؿهلٜٸٚمٓما هـك اٱًاك٠ ليٝ٘ ٖٓا أْٸِٗ ٜعتدلٕٚ ايتواَض َٔ املعامل اي

١ ٜهٕٛ أنجل ْٔٛدّا يف ايؿهل ؿلؿٜٸؾايٌؼّ ايقٟ ٜـاؾع عٔ املباؿ٨ ايًٝدلايٝٸ١ ٚاي

ٟٸٚاملعلؾ١; يتأٜٝـٙ َبـأ ايتشلټك اي َٹٌ». يقيو ٜٴعتدل ؿلؿ ١ َٓٗذٝٸأنجل  «دٕٛ هتٝٛاكت 

ٚٸٍ أيػ٢ َا ٚٓع٘ «يٛى»َٔ  ٕٸ ا٭ َٔ قٝٛؿ ًٚلٚط يف ايتٔٝٝل ع٢ً ؿا٥ل٠  «يٛى»; ٭

 ايتواَض.

 

 أقطاّ ايتطاَح ــــــ

ٞٸامل «دٕٛ يٛى»ٚؾكّا ملا دا٤ يف كها٥ٌ  يف باب ايتواَض ميهٔ سِل  وٝش

ٞٸع ايتواَض اٱ1ايتواَض يف قوُني:   .وًيبٸع ايتواَض اي2; هاب

ـٻّ املٓٚعلٕٚ ا٭ٚا٥ٌ ؾه  «دٕٛ يٛى»ل٠ ه١ًُٝ عٔ ايتواَض، سني نتب ؾكـ ق

ٛٵا ع »يف كها٥ً٘:  لفا أكاؿٚا ا٫قتـا٤ بنعُٝٓا املٓذٞ )عٝو٢ املوٝض( ؾعًِٝٗ إٔ ٜتُٓٻ

ٛٵا بامُلجٴٌ ْواْٝٸٚبِـم ع هعاؿ٠ ٚلا٠ ايلٚغ اٱ ١، ٚإٔ ٜورلٚا ع٢ً ْٗذ٘ بإػ٬ْ، ٜٚتأهٻ

١ٜ ايٌعٛب ٚتٛسٝـِٖ ؼت كا١ٜ ايعًٝا يلهٍٛ ايو٬ّ )عٝو٢(، ايقٟ بعح ظٓٛؿٙ شلـا

ايهٓٝو١. ٚمل ٜتشٖكل فيو بايوٝـ، بٌ نإ دٓٛؿٙ َوًٖشني بأْادٌٝ ايًِض 

ٚايو٬ّ، ٚفٟٚ ٚكع ٚتك٣ٛ يف أقٛاشلِ ٚأعُاشلِ. ٖهقا ناْت هرل٠ املوٝض عٝو٢. 
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ٚيٛ نإ ٜطُع يف لميإ ايهٓؿاك، ٚأٚي٦و ايقٜٔ ٓؾٛا يف طػٝاِْٗ، عٔ طلٜل 

ٛٸ٠ ٚ ١ يًؿتو بِٗ شلٝٸايعٓـ يلؿعِٗ يهإ َٔ ايوٌٗ عًٝ٘ لكهاٍ دًٝٛ٘ اٱاهتؼـاّ ايك

 .«ٚلػٔاعِٗ ملطايب٘

ٕٸ َلاؿ  ٌٸ ائػٛطات اييت  «دٕٛ يٛى»ٚمٓما ٫ ًٓو ؾٝ٘ أ ٖٓا ٖٛ ًذب ن

ٕٸ  ع ٚبِؿت٘ أسـ  «دٕٛ يٛى»متاكهٗا ايهٓٝو١ ٚأكبابٗا. َٚٔ ايٛآض أّٜٔا أ

أدٛا٤ ايهٓٝو١ ايتعوؿٝٸ١، ٚايـع٠ٛ يًلٜٚٸ١ ني ع نإ واٍٚ اٱ٬ُغ يف وٝشٝٸامل

ٞٸٚايتواَض اٱ ٕٵ ساٍٚ ايبعض بعـ فيو اهتػ٬ٍ بعض اؾٛاْب يف كها٥ٌ هاب ، ٚل

 مبا توتٜٗٛ٘ أْؿوِٗ. «دٕٛ يٛى»

ٝٸٕٛ ملٛٓٛع ايتواَض ؾكـ تٛهٻع  َٸا عٓـَا تطلٻم ايؿ٬هؿ١ املتأػِّلٕٚ ٚايًٝدلاي أ

ٞٸَؿَٗٛ٘، يٝـػٌ اجملاٍ اي ٞٸٚا٭ وٝاه ١. ٚلفا أكؿْا ؿلؿٜٸ، ٚلعُاٍ ا٭ُاي١ ايػ٬ق

ٞٸَكاك١ْ أؾهاك أكباب ايتواَض اي دٕٛ »ات بعض ايكـَا٤، نع ٓعلٜٸايّٝٛ ب ػلب

َٹٌ ِٳ شلا ايكـَا٤، ٚلدشاف ٓعلٜٸ، ٭ؿكنٓا َـ٣ املاف ٖقٙ اي«هتٝٛاكت  ُٸا كٳهٳ ١ ع

ـٳثني ع٢ً اؾاْب ات ا٭ٚى، ٚلقباٍ ٓعلٜٸْبق ايلى  املتأػِّلٜٔ عكٗا، مما أؿٸ٣ امُلش

 يف ايتواَض. وًيبٸاي

 

 ١ يًتطاَح ايػا٥ع يف ايغسب ــــــفهسّٜاألضظ اي

ٍٷ َٚقاٖب  ُٸ١ بايتواَض اؾـٜـ يف ايبًـإ ايؾهلٜٸمثٸ١ أُٛ ٝٸ١ْ ػا ١. ػلب

ٔٵ انـعٛا بتًو ا٭ؾهاك، ؾُاكهٛا  َٳ ٕٸ يف بعض ايـٍٚ ايٌلقٝٸ١  ٚيٮهـ ايٌـٜـ ؾإ

َٸا َباْٞ  َٸ١ يف بًـاِْٗ. أ ١ ايتواَض ؾٗٞ ع ْعلٜٸٓػٛطاتِٗ ع٢ً املباؿ٨ ٚا٭ٍُٛ ايعا

 لمجا٫ّ ع نُا ًٜٞ:

 

١ّٝ ــــــ1  ـ ايًٝرباي

ُٸ١. ّٸ باملباؿ٨ ٚايكِٝ اـا ٝٸ١ ٫ ىت ٕٸ ْعاّ ايًٝدلاي ١ ْعلٜٸؾأهاهٗا َبنٕت ع٢ً  ل

ٝٸ١ ٚٚدٛؿٜٸَاٖٝٸ١ اٱْوإ ٚاجملتُع. ؾٗٞ ؾهل٠   ١.َعلؾٝٸ١ نْٛ

ايًٝدلايٝٸ١ ٖٞ ْعل٠ْ ًا١ًَ يًشٝا٠ ٚايٛدٛؿ ٚاٱْوإ، َٚؿاؿٖا ايتشلټك يف مجٝع »
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ٞٸ ٖٛ  دٛاْب اؿٝا٠، أٟ ايتؼًّٗ َٔ مجٝع تًو ايكٝٛؿ احملٝط١ بايؿلؿ. ٚايًٝدلاي

 .«َٔ تًو ايكٝٛؿ ايٌؼّ ايقٟ ؼلٻك

ٖٚٓاى تأثرلاتٷ ٚآش١ تلنتٗا ايٓنعات ايًٝدلايٝٸ١ ع٢ً مجٝع ا٫تٸذاٖات 

ٝٸاي  ١ املعاُل٠.ػلب

ٝٸ١ املعاُل٠. ؾذُٝع اي» ٛٸ٠ ٚائعـ يف ايًٝدلاي ات ؿلٓٝٸٖٚٓا تهُٔ ْكاط ايك

١ فات طابع قتِاؿٜٸ١ ٚا٫وٝاهٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸاملتـاٚي١ يف ايػلب ايّٝٛ يف اجملا٫ت ا٫

ٞٸ، قبٌ إٔ تهٕٛ   ١ أٚ لقطاعٝٸ١ أٚ اًذلانٝٸ١ أٚ ؾٜٛٓٛٸ١.َوٝشٝٸيٝدلاي

ٕٵ يٝى شلا ْنع١ ؿلٓٝٸٚايو١ُ ايباكم٠ يتًو اي ١. ٫ٚ ؽتِل تًو هٝاهٝٸات أ

ٞٸات ع٢ً اؾاْب ايؿلٓٝٸاي ١، وٝاهٝٸؾكط، نُا ٖٛ اؿاٍ يف ها٥ل املقاٖب اي وٝاه

ّٸ َاٖٝٸ١ ايعامل ٚاٱْوإ، ٚاييت تٌٓهٌ  ١ يفَعلؾٝٸ١ ٚدٛؿٜٸبٌ تهتوب ْنعات  َا ى

ِٸ َٛآٝع ايل١ٜ٩  ٝٸ١ َٔ أٖ سذل ا٭هاي يف بٓا٥ٗا ايتهٜٛينٸ. ؾكـ باتت ايًٝدلاي

ٝٸ١ عٓـ ايٓاي، ؾشعٝت باٖتُاّ أنجل َٔ ايتشٗؿغ ٚا٫يتناّ أٚ ا٫ًذلانٝٸ١  ايهْٛ

ٝٸ١ أُبشت ٬َنّا ٭غًب اي«ايجٛكٜٸ١ ٕٸ ايًٝدلاي قٖٓٝٸات ٚا٭ؾهاك يف . يقيو ْل٣ أ

ٞٸايٌٓاط اي  .ػلب

ايًٝدلايٝٸ١ ٖٞ ا٭ٜـٜٛيٛدٝٸ١ املوٝطل٠ ع٢ً ايػلب هٝطل٠ّ فنٝٸ١، ٚأسٝاّْا أنجل »

ٟٸ، نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓوب١ ٝٸ١ مٓما ٜٴطلغ بٌهٌ قول املاكنوٝٸ١ يف َععِ لى  ؾاعً

ٝٸ١ يف َؿَٗٛٗا املعاُل فُٛع١ ا٭ؾهاك ات ٓعلٜٸٚاي ايـٍٚ ايٌٝٛعٝٸ١. ٚيٝوت ايًٝدلاي

ٌّ يف ايل١ٜ٩ ا٫ ١. ٚفُٛع١ َٔ دتُاعٝٸاييت اػتاكٖا ايٓاي بٛعِٝٗ، بٌ ٖٞ أهًٛبٷ ػا

 .«اتٗا توتـكز أؾلاؿ اجملتُع ؿٕٚ ؼوټوِٗ شلاؾلٓٝٸ

ّٕ كُني َٚـكٚي، ٜٴعِّٔ َِرلٙ  ٕٸ ايؿلؿ ىٔع يٓعا َٚٔ ٖقٙ اؿ١ًِٝ ْوتٓتر أ

ٝٸاكات ٜٴوؼِّلٕٚ ايؿلؿ بتًو ؿٕٚ إٔ ٜعٞ ٖقا ايـٚك اـطرل. َٚٔ ػ٬ٍ ٖ قٙ ا٭دٛا٤ ٚايت

 ١; يٝذـ ْؿو٘ ػآعّا َٚوًُّٚا شلا، ٚعا٬َّ بٗا.دتُاعٝٸات ا٫ؿلٓٝٸاي

ٝٸ١» ٝٸ١ بعـ اؿلٚب ايًِٝب ٛٻيت ايًٝدلاي ُٸ١ َٔ املباْٞ لى  ؼ أٜـٜٛيٛدٝا ػا

ٗټٓاتٗا ٚغُٛض ْٛاٜاٖا ؾكـ نإ شلا ؿٚكٷ ػ٬قٝٸا٭ ٝٸ١. َٚع ته ؾعٸاٍ ١ أنجل سلٛي

ٟٸَٚ٪ثِّل يف تٛدٝ٘ ايؿهل اي ُٸ١، نايبٌل ات اؿوٸاه١ ٓعلٜٸ، ٚػُِّٛا يف َوا٥ٌ َٗ
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 .«اييت بات َٔ ايِعب ؿكاهتٗا ٚاملٓاق١ٌ ؾٝٗا

ٝٸ١ يف ًتٸ٢ اجملا٫ت، ٚع٢ً كتًـ  ٚعًٝ٘ ميهٔ ٬َسع١ ْؿٛف ايًٝدلاي

ك يف اجملتُع، أٟ ا٭ُعـ٠، ؾٗٞ ناْت أطلٚس١ ؿلٸٜٸ١ اٱكاؿ٠ ٚاػتٝاك ايعٌُ، مٓما ٜـٚ

  يٝى بإَهإ أسـ ؾلض آكا٥٘ ع٢ً اٯػل.

 

 ١ ــــــفسدّٜـ اي2

ٕٸ ٓعلٜٸٜبك٢ ايؿلؿ َٚا ٜتعًٖل ب٘ قٛكّا ي ١ ايتواَض، عٝح ميهٔ ايكٍٛ: ل

١. َٚٔ ٖٓا تتٻٔض َوأي١ علؾٝٸ١ املٛدٛؿٜٸ١ ٖٞ ْٛا٠ ايتواَض املٝتاؾٝنٜكٝٸ١ ٚايؿلؿٜٸاي

ُټٌ اي ٟٸايتش ٜهٕٛ ايؿلؿ َلدٻشّا ع٢ً اجملتُع، ٚأنجل َِـاقٝٸ١ّ َٔ . ٚعًٝٗا ؿلؿ

دٕٛ هتٝٛاكت »أٚ  «دٕٛ يٛى»١. ؾؿٞ كأٟ بعِٔٗ، نع دتُاعٝٸا٭ْع١ُ ٚا٭هى ا٫

ُټوّا يًُٛٓٛع ع، ايؿلؿٴ هابلٷ ع٢ً اجملتُع بامللتب١ اي «َٹٌ ٝٸع ا٭نجل ؼ ١، ٚعًٝ٘ نَٓ

ٕٸ سكَٛق٘ َٚطايب٘ ؼع٢ با٭ٚيٜٛٸ١ َٔ ايٓاس١ٝ » ٕٸ ػ٬قٝٸا٭ؾإ ١ ع٢ً اجملتُع، ٚل

ٞٸ١ تُٔٔ املب٢ٓ ايؿلؿٜٸ١ يف ايعلؾٝٸ١ املٛدٛؿٜٸاي  .«١وٝاهٝٸ١ ٚايػ٬قٝٸ١ ا٭ؿلؿٜٸيً ؿًوؿ

 

 ـ ايتعدُّد١ّٜ ــــــ3

ٟٸ كأٟ َٔ اٯكا٤. ٚع٢ً فيو ٫ ميهٔ  ٝٸ١ أ ـټؿٜٸ١ ع٢ً ْؿٞ أؾًٔ ٜبتين أٌُ ايتع

ُټً٘ ـٺ اؿٸعا٤ تٛ ٕٵ تِـم ع٢ً اؿكٝك١، ؿٕٚ لى  ٭س غرلٙ; ٭ْٸٗا َتٌعِّب١ْ، ٚميهٔ أ

ِټب لط٬قّا، ٫ٚ لى  ايعـٜـ َٔ ايعكا٥ـ ٚاٯكا٤. ؾ٬ ٜٛدـ ٖٓاى ؿاؾع َټت ٚايتع ايتن

ٞٸتلدٝض  ـٷ  عكً ٞٸ يعكٝـ٠ٺ ع٢ً أػل٣، ل٫ٓ مب٬ى املٓؿع١ ايتذلٜبٝٸ١، ٖٚٛ ٓعٝ أٚ اهتـ٫ي

ٚٵى لْٗا٤ اـ٬ؾات ا٫ ُٻٌ اؾُٝع بعِٔٗ ١ عٔ دتُاعٝٸْٚاؿك. ٚاَ٭ طلٜل ايتواَض، ؾٝتش

ٞٸ ُٛك٠ َٓوذ١ُ يف ايعاٖل.  بعّٔا; يٝهتوب اجملتُع املـْ

ُٻٔ قإْٛ ايػاب، ايكا٥ٌ بايِلاع َٔ  ٕٸ َؿّٗٛ ايتواَض ٖقا ٜتٔ يف اؿكٝك١ ل

ـټؿٜٸ١ ٚايهجل٠ ْنإع ؿا٥ِ بني كتًـ ايؿِا٥ٌ; يف لى  أدٌ ايبكا٤، َٔ تأٌٜٚ ٖقٙ ايتع

هبٌٝ ايكٔا٤ ع٢ً بعٔٗا ايبعض; طُعّا بتٛهٝع كقع١ ايٓؿٛف. ٚوٌُ ٖقا ايتواَض 

ـٸ٠  ٔٵ ٜلٜـ ايبكا٤ ٚسٝـّا يف ه َٳ ٕٸ ٖٓاى  أّٜٔا بني طٝٸات٘ ؿٜهتاتٛكٜٸ١ دـٜـ٠; ٭
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اؿهِ، َٔ ػ٬ٍ ًشٔ ا٭دٛا٤ يِاؿ٘; بٴػ١ٝ ايكٔا٤ ع٢ً غرلٙ ٚتٓشٝت٘. ٚبٗقٙ 

ـټؿٜٸ١، ؾٝتعقٸك لعُاٍ ايٛاسـٜٸ١ بتعٝني  ايِٛك٠ تعٗل أهى بًٛك٠ ايتواَض يف ُأُطل ايتع

ٕٸ فيو ِٜطـّ َع بكٝٸ١ اٯكا٤ ٚايعكا٥ـ. َٚٔ ٖٓا تٛدٸب ايـؾاع عٔ  سكٝك١ ٚاسـ٠; ٭

 .١ ايتواَض ٚايـع٠ٛ ليٝٗا; ٫ستُاٍ ٚدٛؿ اؿكٝك١ يف عكا٥ـ اٯػلْٜٔعلٜٸ

يتواَض َٔ قٹبٳٌ ايك٣ٛ ا٫هتبـاؿٜٸ١ ل٫ٓ َٔ أدٌ اهتػ٬ٍ ١ آعلٜٸٚيٝوت ايـعا١ٜ ي

َٸ١ ايٓاي، ٚتأدٝر ايؿنت; يٲٜكاع مب ٔ قـ اؽقٚا أٜـٜٛيٛدٝٸات كايؿ١ ؿهلٜٸغؿ١ً عا

ٞٸ  ِِّبني. ٚيطاملا فٖبت اؿكٝك١ ٓشٝٸ١ّ ي٬هتبـاؿ ايًٝدلاي ٞٸ عٓـ املتع يًتؿهرل ايوًؿ

 َِٚاؿك٠ اؿلٸٜٸات.

ٟٸ ٚٚؾكّا شلقٙ ايؿهل٠ اي ـٻهات يف أ ٝٸ١ )ايتواَض( ئ تبك٢ اهذلاتٝذٝٸ١ يًُك ًٝدلاي

َهإ، ٫ٚ اهتـا١َ يٮؾهاك ل٫ٓ بتنٜٝؿٗا، ٚتًٌٔٝ ايٓاي ٚػـاعِٗ، ٚإٔ تؿلض 

ٝٸ١( َطايبٗا بايوٝـ ٚا٫هتبـاؿ; بٴػ١ٝ لقِا٤ املعامل اي ٝٸ)ايًٝدلاي  ١ ٖٚذلٖا.ـٜٓ

ـٸَٛا أٚيٜٛٸا ٞٸ املعاُل ٜكٍٛ: ق تٓا ع٢ً أٚيٜٛٸاتهِ، ٚل٫ٓ ؾايتواَض ايًٝدلاي

 هتـكدٕٛ يف قا١ُ٥ ايعٓـ ٚاٱكٖاب، نشلن١ طايبإ يف أؾػاْوتإ.

 

 دلاالت ايتطاَح ــــــ

 ميهٔ تكوِٝ ايتواَض َلٸ٠ أػل٣، باعتباك ْٛعٝٸت٘، لى:

 

ّٟـ ايتطاَح اي1  ــــــ عكا٥د

ٌٸ ايػلض ا٭ ٞٸيع ّا يف باؿ٨ ا٭َل. عكا٥ـٜٸَٔ طلغ ؾهل٠ ايتواَض نإ  هاه

ٟٸ َقٖب آػل «دٕٛ يٛى»ٚنُا ٜكٍٛ  : ٫ تٛدـ أٜٸ١ ع٬ق١ بني اٱْوإ ٚايهٓٝو١ أٚ أ

ٌٸ ؾلؿ واٍٚ ا٫ْتُا٤ ٕٸ ن ٝٸ١ ا٭عُاٍ لى  عوب ايؿطل٠، بٌ ل فتُع٘; ٫عتكاؿٙ مبكبٛي

يف  ايعباؿٜٸ١ عٓـ اهلل يف فيو اجملتُع. ؾأًَ٘ بتشكٝل ايوعاؿ٠ ٚايٓذا٠ ٖٛ ايوبب ايٛسٝـ

. ٚلفا ناْت ٖٓاى سلٸٜٸ١ يف ا٫ْتُا٤ ٚايبكا٤ ؾُا املاْع َٔ ـٜينٸاجملتُع ايلى  اْتُا٥٘

لعُاٍ تًو اؿلٸٜٸ١; يًتؼًٓٞ عٔ فيو اجملتُع، ؾُٝا يٛ عٴجل ع٢ً أػطا٤ ٚلػؿاقات 

 .«ؾٝ٘؟!
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ٝٸّا ي ِـَّٕٛ ؿعُّا ؿعا٥ ٕٸ ايؿلؿ ٓعلٜٸٚبٗقٙ ايطلٜك١ ناْٛا ٜك ١ ايتواَض، َٔ أ

 ١ شلِ َطًل اؿلٸٜٸ١ يبحٸ أؾهاكِٖ يف اجملتُع.دتُاعٝٸ٬ت ا٫ٚايتهتټ

 

ّٞـ ايتطاَح اي2  ــــــ طٝاض

ـټؿ ا٫تٸذاٖات ٚاملقاٖب اي ١، مبع٢ٓ ٌَاكن١ وٝاهٝٸٖٛ منْط َٔ أمناط تع

١ يف ايـٚي١، وٝاهٝٸ١ املؼتًؿ١ يف لطاك اؿلنات ايؿهلٜٸا٭سناب ٚاملقاٖب اي

ٞٸاملؼايؿ١ باملٌاكن١ يف ايٌٓاط اي اتٓعلٜٸايوُاغ يًعكا٥ـ ٚاي»ٚ  .«وٝاه

ٞٸٚايتواَض اي ٞٸع نوابك٘ ع ٜـػٌ ؼت عٓٛإ ايتواَض اٱ وٝاه . ٚيعً٘ هاب

ٕٸ اجملتُع ايقٟ ٜؿوض اجملاٍ يًعكا٥ـ  ٜهٕٛ ٓلٚكٜٸّا َٔ ْاس١ٝ أػل٣، ٖٚٞ أ

١ٝ ١، ٜهٕٛ َٔ اجملتُعات ايٓاَهٝاهٝٸ١ ناْت أٚ غرل هٝاهٝٸات املؼايؿ١، ٓعلٜٸٚاي

ٕٸ اػت٬ف ا٭ؾهاك ٚاٯكا٤ ِٜبض هببّا يف تباؿٍ اٯكا٤ ٚتُٓٝتٗا.  ٚفات ايٛعٞ; ٭

َٸا املقاٖب ٚايقٖٓٝٸات اييت تعٍٝ أدٛا٤ٶ ١٦ًَٝ بايعٓـ ٚايتٔٝٝل ؾًٔ ػـ  أ

ٞٸ يف لى  هبًٝٗا ـٸّ ٚايت١ُٝٓ، نُا نإ ايٛٓع ها٥ـّا يف عٗـ ا٫ٓطٗاؿ املًه ايتك

ٞٸٚقاكب١ اؿٛاك ايلٜلإ هابكّا، َٔ تعتِٝ  ٞٸ; لف نإ ايٌٓاط ايوٝاه ٌٜٓهٌ  وٝاه

 ٖادوّا كٝؿّا يـ٣ ايوًط١ آْقاى.

ٕٸ » ٕٸ هبب كاٚف ايوًط١ ا٫هتبـاؿٜٸ١ َٔ ؾوض اجملاٍ أَاّ سلٸٜٸ١ اٯكا٤ ٖٛ أ ل

ٕٸ ا٫هتبـاؿ ٜطُضادتُاعٝٸفيو هٛف ميٓض ا٭ؾلاؿ نٝاّْا  لى  ّا َذلابطّا، يف سني أ

ٞٸ١، ٚلبعاؿٖا عٔ فـٖا ايدتُاعٝٸِٝٸ١ ا٫متنٜل َعامل ايٌؼ ٔٵ تاكى ُٳ ، يتِبض َن

ـٳ فانلت٘ يف ساؿخ هٝاك٠، ٫ ٜتقٖنل أسـّا، ٫ٚ ٜعلف َهاّْا، ٚيٝى بإَهاْ٘  َؾَك

ٔٸٌ املتذاٌٖ جملتُع٘ ٚتأكى٘ ٟٸ ٌْاط. ؾا٫هتبـاؿ عاؿ٠ّ ٜؿ  .«مماكه١ أ

١، لفا َا انلطت ؼت وٝاهٝٸٚمٔ ٫ ٌْٚهو يف ُشٸ١ ايتواَض ٚامللاعا٠ اي

ٞٸعٓٛإ ايتواَض اٱ ٌٸ تواَض ٜهٕٛ أؿا٠ّ قُعٝٸ١ ي٬ٓطٗاؿ ايهاب ٞٸ، ْٚلؾض ن  .وٝاه

 

ّٞـ ايتطاَح األ3  ــــــ خالق

ّا ؾكط، يهٓ٘ تٛهٻع بعـ فيو هٝاهٝٸّا ٚعكا٥ـٜٸيف بـا١ٜ ا٭َل نإ ايتواَض 

ٞٸيٌٌُٝ ايتواَض ا٭ ١ ؿلؿٜٸأّٜٔا. َُٕٚٔٛ ايتواَض يف ا٭ػ٬م ٖٛ تًو ايٓنع١ اي ػ٬ق
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١ ػ٬قٝٸ١، اييت تعتكـ باػتِاْ ايكِٝ ا٭ؿهلٜٸايتشلټكٜٸ١، ػ٬ؾّا يبعض املقاٖب اي

ٟٸبهٝإ ايؿلؿ اي ٕٸ ٖقٙ املوأي١ تعٛؿٛدٛؿ طبٝع١ ايؿلؿ ٚاجملتُع، ٚاِْٝاع لى  ، ٚأ

 ايؿلؿ ملا ٜكلٸكٙ بكٝٸ١ اجملتُع.

َٸا قِٝ ا ٭ػ٬م املطلٚس١ يف ايتواَض ؾٗٞ َا تلؾٔ٘ مجٝع املقاٖب ٚايكٛاْني أ

ٝٸ١ ٚايـْٜٝٛٸاي َٸ١ يف اجملتُع، ـْٜٝٛٸ١. ؾشتٸ٢ املقاٖب ايـٜٓ ١ ؼاؾغ ع٢ً قِٝ ا٭ػ٬م ايعا

ٕٸ ؾهل٠ ٖقا ايتواَض تكٍٛ:  ٕٸ ايؿلؿ ْؿو٘ ٜٔع َا ٌٜا٤ َٔ ْعِ ٚقٛاْني »يف سني أ ل

ُٸّا ب٘أػ٬قٝٸيف ا٭ػ٬م; يٝ٪هِّى ْعاَّا   .«ّا دـٜـّا ٚػا

ٝٸ١ ايكِٝ ايٛاقعٝٸؾش٦ٓٝقٺ ٫ تٴبكٞ ٖقٙ ايؿهل٠ أٜٸ١ ٓلٚك٠ ي٬يتناّ ب ١، يٝورل قات

ـٸؿٙ ي٘ ٖٛاٙ، َٚٝٛي٘ ايٓؿوٝٸ١. ٌٸ ؾلؿ ػًـ َا و  ن

١ املعاُل٠ ي٘، متٚهٓ٘ َٔ تاكىٝٸٖٓاى اْطباعاتٷ يـ٣ ايؿلؿ عٔ ايٛقا٥ع اي»

ٟٸايكلاك بٌأْٗا، سوب تٌؼِٝ٘ اياؿهِ عًٝٗا، ٚاتٸؼاف  يًُوا٥ٌ. ؾباهتطاعت٘  ؿلؿ

ُٸ١ ب٘، ٫ٚ ميهٔ يًشكا٥ل ٚا٭ٚيٜٛٸات ايتـػټٌ يف فيو  .«ٚٓع تعايُٝ٘ اـا

١ يًـٚي١ أٚ اجملتُع يلؿع٘ عٔ تِلټؾ٘ ٬ُسٝٸٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٫ تٛدـ 

ٞٸ.  ايٌؼِ

 

 ــــــ جكايّفـ ايتطاَح اي4

ِّبٕٛ نجل يف ايػلب. ٚامللاؿ َٓ٘ ٖٛ ٜٛدـ شلقا ايٓٛع َٔ  ايتواَض أِْاك َٚتع

١، ٚكؾع املٔاٜكات ٚايكٝٛؿ يف فا٫ت ايتأيٝـ ٚايِشاؾ١ جكاؾٝٸايـؾاع عٔ اؿلٸٜٸات اي

ٌٸ اؾاْب اٱ ُٸا ؼًُ٘ َٔ أؾهاك ٚاتٸذاٖات. ٚيع ٞٸٚاـطابات، بػضٸ ايٓعل ع يف  هاب

ٕٸ  ٌٸ ًؼّ سلٸٜٸ١ لبـا٤ كأٜ٘ ٚلظٗاك ٖقا ايٓٛع ٖٛ َا نإ يف لطاك ايكإْٛ، بأ يه

ـټّ ٚايت١ُٝٓ  عكا٥ـٙ. ؾ٬ ٜٴعاب ع٢ً ٖقا اؾاْب لط٬قّا; ٭ْٸ٘ َٔ ٓلٚكات ٚعٛاٌَ ايتك

 ١.دتُاعٝٸا٫

َٸا ايٛد٘ ايجاْٞ يًعٴ١ًُ ؾٗٛ  ٝٸأ ٌٳل َٔ عكا٥ـ ٚأؾهاك غاٜتٗا ٖـّ هًب ١ َا ٜٴٓ

ٗا ايوا١َٝ. َٚٔ امل٪هٹـ إٔ ١ ا٭١ًُٝ، ٚاملواي مبعاملٗا ٚقُٝـٜٓٝٸُلٚغ ايجكاؾ١ اي

ٜهٕٛ ٖقا ايُٓط َٔ ايتواَض ٖٛ ايوا٥ـ ايّٝٛ يف أٚكٚبا، ٖٚقا ٖٛ َلاؿِٖ َٔ 
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ٜٸ١ّ جكاؾٝٸاؿلٸٜٸ١ اي  ١.سكٝكٝٸ١; لف يٝوت ٖٞ ل٫ٓ ا٫بتقاٍ ٚاٱباسٝٸ١، قبٌ إٔ تهٕٛ سلٸ

 

 ٌٖ ايتطاَح َطًٌل؟ ــــــ

ٕٸ ٖٓاى تواقّا َطًكّا يف ايػلب؟ ٌٖٚ تٛدـ ع ؾع٬ّ ع أدٛا٤ َٓؿتش١  ٌٖ ُشٝض أ

ٞٸ؟ بٌ ٌٖ  ِٕ ؿٹعا٥ ملُاكه١ َطًل ايٌٓاطات، مبوت٣ٛ َا سعٞ ب٘ ايتواَض َٔ ثٓا٤ٺ ٚؿع

ٞٸٜٛدـ يف ايػلب تواَضٷ   يف فا٫ت ايعكٝـ٠، ٚايوٝاه١، أٚ ايجكاؾ١؟  سكٝك

ٟٸ َهإ َٔ ايعامل. ؾكـ أساطت بٗقا بايتأنٝـ ٫ ٜٛدـ تواَضٷ َطًلٷ يف أ

املؿّٗٛ ًلٚط ٚقٝٛؿ يف ؼـٜـ َواست٘ يف ًتٸ٢ اجملا٫ت; ٚفيو ـطٛك٠ اٱباسٝٸ١ 

ِٸ املٛآٝع املطلٚس١ يف ايتواَض نٝؿٝٸ١  ٕٸ َٔ أٖ املطًك١، َٚا ٜٓتر عٓٗا َٔ عٛاقب، ؾإ

 ايوٝطل٠ عًٝ٘ عـٚؿٺ َعكٛي١.

ّٷ َػاٜٹلٷ يف ايؿهل  ٞٸ ملا ٖٛ عًٝ٘ يف ايؿهل ايشلقٙ املوأي١ َؿٗٛ . ـٜينٸايًٝدلاي

ٚٸٍ ٬ْسغ ْكط١ اًذلاى يف  ٚع٢ً ن٬ اؿايني لفا أكؿْا اٱداب١ عٔ ه٪ايٓا ا٭

ا٫تٸذاٖني يف ْؿٞ اٱط٬م يف ايتواَض; ٚفيو ٭ْٸ٘ هٛف ٜهٕٛ عا٬َّ يف ايكٔا٤ ع٢ً 

ٕٸ دتُاعٝٸ١، ٚهببّا يف معنع١ ايٓعِ ا٫شلٝٸايوٓٔ اٱ ١ فيو قـ تٌٌُ سكٛم هًبٝٸ١، بٌ ل

ٖٳـ  ُٻٔ أؾهاكّا ؿعا٥ٝٸ١ يف ٖقا اجملاٍ ل٫ٓ أْٸ٘ ٫ ٜٴٌا ٝٸ١ تتٔ ٕٸ ايًٝدلاي ايؿلؿ ْؿو٘. َٚع أ

ٞٸ. ٟٸ )توإَض َطًٕل( يف اجملتُع ايًٝدلاي  أ

ٕٸ ايـٍٚ اييت تٴعتٳبٳل َٗـّا ي ١ ٓعلٜٸٖٚٓاى َوأي١ أػل٣ يف املٛٓٛع، ٖٚٞ ٌٖ أ

٫ٚ ؼتٟٛ َؿاُِٖٝٗ ع٢ً اهتجٓا٤ات يف فيو؟ ٚلفا ايتواَض تعٌُ بايتواَض ٚاقعّا، 

نإ فيو ُشٝشّا ؾًُافا لفّا مياكهٕٛ ايعٓـ ٚايتعقٜب َع َٛاطِٓٝٗ ايقٜٔ ٜلٜـٕٚ 

ٞٸ١ يف ايػلب أٚ اْتكاؿ ايٓعاّ ايه٬َٝٸطلغ أؾهاكِٖ اٱ ١؟ ؾٌٗ توُض ٛٓٛعٝٸمب ػلب

مماكه١ ٌْاطاتِٗ ايوًط١ اؿان١ُ يف أَلٜها يًُوًُني ٖٓاى بٌٓل عكا٥ـِٖ، أٚ 

ُٸ١؟!  اـا

ٟٸ،  ِٹلٸٕٚ ع٢ً هٝاه١ ايتُٝٝن ايعِٓل ٚلفا نإ ا٭َل نقيو ؾًُافا ٜٴ

ٞٸ، بأبٌع أهايٝب ايعٓـ ٚاٱكٖاب؟ ؾ٬ تناٍ ؾهل٠ متٝٝن ا٭بٝض  ٚايتؿٌٔٝ ايطبك

ٞٸَٜٛٓا ٖقا. ؾًٛ نإ ٖٓاى تواَضٷ لى  عٔ غرلٙ يف ايعامل َٓتٌل٠ّ َٴٓعت  سكٝك ملا 
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ٔٸ اٱفُٛع١ َٔ ايطا ٞٸيبات املوًُات يف ؾلْوا َٔ ؿػٍٛ اؾاَعات عذابٗ . ه٬َ

ٟٸ، ع٢ً  ٌٖٚ ؼتٟٛ َٛامٜٔ ايتكِٝٝ يف ايػلب، املبت١ٝٓ ع٢ً أهى ايتُٝٝن ايعِٓل

ٞٸَعامل ايتواَض اؿ  ، أٚ أْٸٗا أدٛا٤ٷ َؿع١ُْ بايعٓـ ٚا٫ٓطٗاؿ؟!كٝك

ّٷ ٜكٍٛ بايتواَض املطًل.  َٚٔ امل٪هٹـ إٔ ٜهٕٛ يف اؿكٝك١ ٫ تٛدـ ؿٚي١ْ أٚ ْعا

١ ع بوبب تكًٝـِٖ ا٭ع٢ُ ع َٔ ايتواَض ػلبٝٸَلاؿ أٚي٦و ايقٜٔ ٜٓعكٕٛ بتًو ا٭ؾهاك اي

ـٻهات اٱ ١; بقكٜع١ )ايتواَض ه٬َٝٸٖٛ اٱباسٝٸ١ املطًك١; يًكٔا٤ ع٢ً ايكِٝ ٚاملك

ٞٸاي ٝٸ١ عٓـَا تتطلٻم»(. يف سني ػلب ٕٸ أٚهع ايِْٓٛ ايًٝدلاي  ايـميكلاطٝٸ١لى  أ

ـټؿٜٸ١ ؾإْٸٗا تٔع سـٚؿّا َٚٛامٜٔ نجرل٠ يقيو، َٔ قبٌٝ: تعٝني  ٚايتشلټكٜٸ١ أٚ ايتع

َٸ١;  ٝٸ١ يف اجملتُع، بٌ نجرلّا َا ٓٝٸكت ع٢ً اؿلٸٜٸات ايعا ا٭هًٛب ٚايكٛاْني ا٭َٓ

 .«بقكٜع١ تًو اؿـٚؿ ٚايٌلٚط املٛٓٛع١

 

ّٝاآلثاز اي ّٞ ــــــطًب  ١ يًتطاَح ايًٝرباي

ٞٸ ْتا٥ر َٔطلب١ ٚيًتواَض  ٝٸايًٝدلاي ٝٸ١ ٖقا املٛٓٛع ٌْرلهًب ُٸ لى  ١ نجرل٠. ٚ٭ٖ

 مج١ًٺ َٓٗا:

 

 ١ ــــــطُاّٜٚـ حتٍهِ ايُعِسف بايػسا٥ع اي 1

ٞٸ١ ٖٞ تعايِٝ ايٛسٞ اٱوُاٜٚٸايٌلا٥ع اي ، اييت عٓٝت ظُٝع ً٪ٕٚ اؿٝا٠ شل

 ؿٜل تًو ايٌلا٥ع.١; َٔ أدٌ كؾع١ ٚنلا١َ اٱْوإ. ٚاٱه٬ّ َٔ أبلم َِابٌلٜٸاي

ٞٸ تبعٝٸ١ ا٭سهاّ اٱ ١ ملوا٥ٌ ايعٴلٵف شلٝٸَٚٔ عٛاقب لعُاٍ ايتواَض ايًٝدلاي

١ َٚطابكتٗا َع املؿاِٖٝ شلٝٸقٝاي ا٭ؿٜإ اٱلى  ١ ايكاُل٠، مٓما ٜ٪ؿٟؿلؿٜٸٚايعاؿات اي

ٞٸ ٜؿلض اهتٌاك٠ ٚؼهِٝ مجٝع ا٭ؾلاؿ يفعلؾٝٸاي ٕٸ ايتواَض ايًٝدلاي  ١ يف اجملتُع. ؾإ

ٟٕ ٚاسـ يف ايتعبټـ با٭سهاّ اٱ ِٸ١ شلٝٸلؿكاى اؿكا٥ل، ؿٕٚ ا٫نتؿا٤ بلأ ١. ٖٚقٙ ٖٞ ق

ٟٸلٓؿا٤ ايُٛـ اي  ١.شلٝٸع٢ً ايٌلا٥ع اٱ ـْٝٛ

ٞٸّ( ع ٖٚٛ ٫ ٜناٍ امل1662)«»ٜعتكـ  ِّى يـٜٓ٘ ع  وٝش بٔلٚك٠ »املتش

. ٚقـ «ـ َٔ ُشٸتٗالعُاٍ ايتواَض، ٚاهتكلا٤ نآؾ١ اٯكا٤ ٚا٭ؾهاك، ؿٕٚ ايتأٗن
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لْٸ٘ ع ٚبِؿت٘ »١ ع: ٬ُسٝٸّ( َٔ قبٌ ع لبٸإ اي١ٔٗٓ اٱ1493)«بٝهٛؿ٬ٜ»قٌٝ يف 

ـټؿ لى  ؾًٝوٛؾّا ع ٜٗـف ٕٸ تع ايتطبٝع بني نآؾ١ ا٭ْع١ُ ٚا٭ؾهاك، عٔ طلٜل لثبات أ

 اُ٭ُطل يف اؿكٝك١ ٫ ٜٓايف ٚسـتٗا.

١، ٚبني ؾًوؿ١ وٝشٝٸ١ ٚاملٝٗٛؿٜٸٚنإ واٍٚ ٌْل املعاٖـات املدلٳ١َ بني اي

ٝٸأكهطٛ ٚأؾ٬طٕٛ، ٚبني ايؿًوؿ١ اي ٕٸ ٚسـا١ْٝ شلٝٸ١ ٚاٱـٜٓ ٖٞ اؿكٝك١  «اهلل»ات، ٚأ

 .«ايٛسٝـ٠ اييت تٛسِّـ ايعامل، ٖٚٞ َبـأ اؾُاٍ ٚاي٥ٛاّ

( ع ٜعتكـ Tolstoy(، ٚتٛيوتٟٛ )Demorganٚنإ بعِٔٗ ع أَجاٍ: ؿميٛكغٔ )

ـٸ إٔ ٌٌُٜ ا ٕٸ مجٝع أْٸ٘ ٫ب يتواَض ؼهِٝ ايعلف، ٚايتـقٝل يف كتًـ ا٭ؾهاك، ٚأ

ـٸ َٔ ػٓټب ا٫يتناّ بتكايٝـ بعض «اهلل»لى  ا٭ؿٜإ بٴعجت َٔ أدٌ ٖـا١ٜ اٱْوإ . لفّا ٫ب

ـٸ يٓا َٔ ا٫عتكاؿ ٚايعٌُ  ايٌلا٥ع، ٚاييت يٝوت ه٣ٛ اْطباعات ًؼِٝٸ١ ؾشوب، ٫ٚب

 مببـأ َٛسٻـ.

ـٸ ي٘ إٔ ٜهٕٛ Dole) «ؿٍٚ» ٕٸ ايؿًوؿ١ ٚؿٜٔ اٱْوإ ٫ب ( أّٜٔا نإ ٜل٣ أ

ٝٸّا ٚعاملٝٸ  .«ّا، ؿٕٚ اػتِاُ٘ بؿلق١ٺ َالْواْ

 

١ّٝ املطًك١ ــــــ2  ـ اإلباح

ٞٸ١ أػل٣ يف ايتواَض ايهًبٝٸٖٓاى  ، ٖٚٞ ا٫ْؿِاٍ املطًل عٔ مجٝع ػلب

ٕٸ أٚي٦و ايقٜٔ ٫ ميًه ٝٸٕٛ أٜٸ١ ػًؿٝٸ١ ا٫يتناَات، ٚاٱباسٝٸ١ ايٌا١ًَ. ؾإ ١، َٔ ايقٜٔ ؿٜٓ

ُټٌ لُلاكِٖ ع٢ً  طػت عًِٝٗ كغباتِٗ ايٓؿوٝٸ١، ٫ ٜبتػٕٛ َٔ ايتواَض ه٣ٛ ايعؿٛ ٚؼ

ٞٸاـطأ، ٚػُِّٛا يف اؾاْب ا٭ ّٸ ايع٬ق١ بني ايلدٌ  جكايفٸٚاي ػ٬ق يف َا ى

ٕٸ ٖقا ايتوٝټب ئ ٜهٕٛ أهًٛبّا هًُّٝا يف اجملتُع، ٫ٚ هٝٸُا يف  ٚامللأ٠. َٚٔ ايٛآض أ

، سٝح تٛدـ ٖٓاى سـٚؿ ًٚلٚط ؿلٸٜٸ١ اٱْوإ ٫ ميهٔ ػاٚمٖا; ـٜينٸاجملتُع اي

 يًشؿاظ ع٢ً ايتٛامٕ يف اجملتُع.

ٕٸ اٱه٬ّ لى  هب عًٝٓا ا٫يتؿات»ٜكٍٛ اٱَاّ اـُٝين يف ٖقا اـِْٛ:  أ

ٞٸٚايعكٌ ٜلؾٔإ تًو اؿلٜات بُٓطٗا اي ٚآُش٬ٍ ، ايقٟ ٜبعح ع٢ً ٓٝاع ػلب

ٕٸ ؿعِ ايهتابات ٚا٭ساؿٜح املٓاؾ١ٝ يًعٓؿ١ ا٫ ١ َِٚاحل ايبًـ قلٻّ دتُاعٝٸايٌباب. ٚل



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

ـٸٜات  يف ْعل اٱه٬ّ. ٚهب ع٢ً املوًُني مجٝعّا ايٛقٛف يف ٚد٘ ٖقٙ ايتش

ٕٸ ٖقٙ  ٝٸ١ تكع ع٢ً عاتل اؾُٝع، ٚل٫ٓ هٛف تعٛؿ َو٪ٚيٝٸٚامل٪اَلات; ؾإ اتٗا عًٝٓا هًب

ٞٸٌٸ بايبًـ اٱمٔ، مٓما و ٚاٱها٠٤ يٲه٬ّ. ؾإفا ًاٖـ ايٓاي ٚايٌباب املًتنّ  ه٬َ

ٝٸ١. ٚلفا أػؿكت  ظاٖل٠ّ َٔ ٖقا ايكبٌٝ يف اجملتُع ٚدب عًِٝٗ لع٬ّ ا٭دٗن٠ ا٭َٓ

 .«ايـٚي١ يف فيو ؼتٻِ ع٢ً ايٓاي أْؿوِٗ ايٛقٛف يف ٚدٗٗا

 

 ـ غٝٛع ايسذ١ًٜ ــــــ3

ٔٵ ٜعتكـ باي َٳ ٌټ  ٞٸ ايهٝشاٍٚ ن ٞٸتواَض ايًٝدلاي لظٗاك ايلفا٥ٌ ٌْٚلٖا يف  ػلب

ُٸ١.  اجملتُع، باعتباك أْٸ٘ َتشلِّك ٜعٌُ بؿهلت٘ اـا

ٞٸٜٚلٟٚ يٓا ايتاكٜؽ اٱ ٕٸ فُٛع١ َٔ ايهٓؿاك سٔلٚا عٓـ ايلهٍٛ ه٬َ  |أ

ٚٸٍ:ٱع٬ٕ له٬َِٗ بٌلٚط ث٬ث١:  إٔ ٜٴوُض شلِ بعباؿ٠ ا٭ُٓاّ يو١ٓ أػل٣;  ا٭

إٔ ٫ ٜٴهلٳٖٛا ع٢ً ٖـّ أُٓاَِٗ  ٚايجايح:كؾع ٚدٛب لقا١َ اي٠٬ِ; يجكًٗا;  ٚايجاْٞ:

: |ؾكاٍ شلِ ايلهٍٛ ا٭نلّبعـ له٬َِٗ; ملا بقيٛٙ َٔ عٓا٤ٺ َٚاٍ يف ُٓاعتٗا، 

ٕٔ يٝى ؾٝ٘ كنٛعٷ ٫ٚ هذٛؿ» ٜلٜـ ا٫يتناّ  |ٚيٛ نإ ايلهٍٛ. «أ٫ ٫ ػرل يف ؿٜ

ف سٍٛ ايهعب١ ؿٕٚ سذاب، ٚيوُض باْتٌاك يوُض يًٓوا٤ بايطٛا وًيبٸبايتواَض اي

ايعٌُ با٭ٍُٛ لى  املٓهلات ٚايلفا٥ٌ. مل ٜهٔ َٓٗذ٘ ٖهقا لط٬قّا، بٌ ؿعا ايٓاي

ٝٸٚايتعايِٝ اي ٝٸٓٗا شلِ.ـٜٓ  ١، بعـ إٔ ب
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Benthamism



 

 ×صًح اإلَاّ احلطني

 ٚايعٌُ احلطٝيّن طيّنبني املٓطل احل

 

 أ. عماد الذين تاقي

 صالح الثذراويترجمح: 

 

 ــــــ ١ٌََكّد

ٛٸكْكـ فيو ايلى  ٜوع٢ ناتب ٖقا املكاٍ ايوا٥ـ بني ايٓاي بإٔ اٱَاّ  تِ

ٖٛ كَن املكا١َٚ ٚايبواي١،  ×ٖٛ كَن ايًِض ٚايو٬ّ، ٚاٱَاّ اؿوني ×اؿؤ

١ اييت طلست بٌإٔ تؿورلٜٸ١ ٚتكِٝٝ يًُقاٖب ٚاٯكا٤ ايايٝٸَٔ ػ٬ٍ لدلا٤ ؿكاه١ لمج

ساؿث١ عاًٛكا٤ ايهدل٣. ٜٚل٣ إٔ اـطأ اؿاٌُ ٖٛ يف ْٛع اينا١ٜٚ اييت مت ايٓعل َٔ 

ـٸ لى  ػ٬شلا ايتؿورل املنادٞ، ٚايتنٜٝـ، ٚايتكطٝع يف ا٭ػباك ثٛك٠ هٝـ ايٌٗـا٤. ٜٚع

١ ايٛاكؿ٠ يف ًإٔ ٖقٙ ايجٛك٠ اـايـ٠، َٔ أهباب ظٗٛك ٖقا ا٫عتكاؿ. ٚبعـ إٔ تاكىٝٸاي

إٔ اٱَاّ لى  داْب بعٔٗا ايبعض ىًّلى  ٜكّٛ بذلتٝب َكاطع َٔ تاكٜؽ عاًٛكا٤

يٝى كدٌ اؿلب نإ كَن ايو٬ّ،ٚا٫بتعاؿ عٔ اؿلب ٚايٓناع، ٚ ×اؿوني

ا٫قذلاب َٔ ايٓتٝذ١ ايتاي١ٝ: لفا نإ املًِشٕٛ لى  ٚايجٛك٠. ٚيف اـتاّ ٜـؾع به٬َ٘

ٜٓطًل فيو َٔ  إْٸُاٜطًكٕٛ ْـا٤ات َعاك١ٓ اؿلٚب، ٚا٫بتعاؿ عٔ اهتؼـاّ ايعٓـ، ؾ

 . ×ٖقا ايؿِٗ ايقٟ وًُْٛ٘ عٔ ثٛك٠ اٱَاّ اؿوني

توا٤ٍ ايبعض َٔ أُـقا٥ٞ يف ا٭ٜاّ ا٭ػرل٠ عٔ َٛٓٛع احملآل٠ ٚعٓٛاْٗا، 

                                                      

. 



×  
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 ٞ اكتهبت ػطّأٛا يف ايبـا١ٜ أْٸظٓٸ «ًُض اٱَاّ اؿوني»أْٗا بعٓٛإ  ٚعٓـَا أدبتٴ

ّا، ٚناْٛا ٜوأيٕٛ بكٛشلِ: َا ٖٞ ع٬ق١ ًُض اٱَاّ اؿؤ بعاًٛكا٤؟ ٚعٓـَا يػٜٛٸ

ٌٕنٓتٴ أُلِّغ شلِ أْهِ زلعتِ ا٭َ أقٍٛ: ًُض اٱَاّ  ُشٝض، ٚأْٞ نٓتٴ ل بٌه

 ، ناْٛا ٜتعإًَٛ َع قٛيٞ عاي١ َٔ ايـ١ٌٖ ٚايتعذب. ×اؿوني

. ٚأكٜـ ٖٓا إٔ أمٌٜ «ِٗ َٔ ْٛك ٚاسـنًٓ»: ^ٚكؿ يف ايلٚاٜات يف ًإٔ ا٭١ُ٥

اؾـاك ايقٟ أقِٝ بني اٱَاّ اؿؤ ٚاٱَاّ اؿوني، ٚنإٔ أسـُٖا كدٌ اؿلب 

ٚايبأي، ٚاٯػل كدٌ ايًِض ٚايو٬ّ، ؾأدٝب بايكٍٛ: مٔ ايقٜٔ بٓٝٓا ٖقا اؾـاك ، 

 ٚهب إٔ ْنًٜ٘ بأٜـٜٓا. 

لَْٛٝتٝه١ٝ ٜعين عًِ ايتؿورل، ٚيٝى ايتؿورل بعٝٓ٘. ٚيف ايل١ٜ٩ اشل اشللَْٛٝتٝو

ّٸ، ٚامل٪ٚيـ، ٚاملؿوِّل، لى  ١ ع( ٜٴٓعلؿاكهٝٸ)َقٖب ايتأٌٜٚ ٚايتؿورل ع سوب يػتٓا اي ايٓ

 ٌٕ ٌٸبٌه ٌّ ع٢ً سـ٠. َٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ ايَوتك ّٸ ، ن عباك٠ عٔ ساؿث١، أٚ ٓ

١ َوتكًٓـ ٚايِاْع، ١ٚ عٔ امل٪ٚيَوتكًٓنتابّا، أٚ ؾًُّٝا، أٚ ظاٖل٠ َع١ٓٝ، ٖٚٞ َكٛي١ 

ّٸ نقيو عٔ املؿوِّل. اؿاؿخ أٚ ايٓناع ايقٟ ٜكع يف َهإ َا عباك٠ عٔ  ٚساؿث١ ْ

ٚاسـ٠، ٚيهٔ َٔ املُهٔ إٔ تتؿاٚت يف ًأْ٘ ْوب١ لؿكاى ايٌٗٛؿ ٚاملٌاٖـٜٔ 

ٌّ َِٓٗ بٓشٛ َعني، بٌ ٚست٢ إٔ ٜهٕٛ َؿوِّلٕٚ بعـؿِٖ. َٔ  يًشاؿث١، ٜٚلٜٚٗا ن

ٌٸ َِٓٗ ما١ٜٚ َع١ٓٝ أٚ ؿع١ َع١ٓٝ َٔ اؿاؿث١ أنجل بلٚمّا َٔ  املُهٔ إٔ ٜهٕٛ يه

١ ؿهلٜٸغرلٖا، أٚ إٔ ٜوتٓتر َٓٗا َؿَّٗٛا كتًؿّا ؼت تأثرل ايعٛاٌَ ايعاطؿ١ٝ أٚ اي

ّٸ ٚايق١ٖٝٓ املؼتًؿ١. ٫ ميهٔ إٔ ْـٜٔ املؿوٸلٜٔ بؿِٗ اؿاؿث١ أٚ اي ع٢ً ايٓشٛ ايقٟ ٓ

ُاي١ ٚا٫هتك٬ٍ يهٌٛ َٔ ْعتكـٙ. ٚيهٔ ٚؾكّا يًل١ٜ٩ اشللَْٛٝتٝه١ٝ، اييت تعطٞ ا٭

ّٸ»ايعٓاٜٚٔ ايج٬ث١، املتُج١ً بع  ّٸ ، َٔ املُهٔ إٔ ٜؿكـ اي«املؿوِّل»ٚ «امل٪ٚيـ»ٚ «ايٓ أٚ ٓ

أٌُ املٛٓٛع أُايت٘ مبلٚك ايٛقت، ٚوٌ تؿورل املؿوِّل قً٘. ٚميهٔ إٔ ٌْاٖـ َا 

 ٌٜب٘ ٖقٙ ايك١ٝٔ يف تؿورل عاًٛكا٤ ٚثٛك٠ اٱَاّ اؿوني أّٜٔا. 

ٖٛ كدٌ سلب ٚبطٌ َعلن١ أُبض  ×كـ إٔ ايكٍٛ بإٔ اٱَاّ اؿونيأعت

ايّٝٛ اؾذلآّا َوًُّٖا ب٘، َٚتٛاتلّا، َٚتشٚككّا ع٢ً أكض ايٛاقع. ٚع٢ً ايلغِ َٔ أْ٘ 

اهتٌٗـ يف ٖقٙ املعلن١ ل٫ أْ٘ مل ٜٴػًَبٵ، بٌ ٜٴٓعل ليٝ٘ ع٢ً أْ٘ املٓتِل ؾٝٗا. َُٚٗا 
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ات املٛٓٛع ؾإْو ػـ أِْٗ أؿبٝٸلٜٔ عٓـ تِٓؿض ػـ َٔ تؿاٚت ٚاػت٬ف بني املؿو

، ٚكٚغ املٓامي١ يـٜ٘، ٚعنَ٘ ×هُعٕٛ ع٢ً أَل ٚاسـ، ٖٚٛ بواي١ اٱَاّ اؿوني

ع٢ً ايٌٗاؿ٠، َع ٚدٛؿ ٖقا ا٫ػت٬ف، ٖٚٛ إٔ ايبعض ٜل٣ إٔ اٱَاّ اؿوني أكغِ 

ايهٛؾ١ لى  تٛدٻ٘إٔ اٱَاّ اؿوني لى  ع٢ً اػتٝاك ا٫هتٌٗاؿ، ٚفٖب ايبعض اٯػل

ع٢ً أُْٗا َِـامٷ  اٱَاَني اؿؤ ٚاؿونيلى  بكِـ ا٫هتٌٗاؿ. ٜٚٴٓعل ايّٝٛ

ٔ. ؾهًُا ؿاك اؿـٜح عٔ ايًِض ٚايو٬ّ ؾلَنٙ اٱَاّ اؿؤ، ٚنًُا ٓٗذٝٸٚكَنٷ مل

ؿاك اؿـٜح عٔ اؿلب ٚايبواي١ ٚايجٛك٠ ٚا٫هتٌٗاؿ ؾلَن فيو ٖٛ اٱَاّ اؿوني. 

ا٭َل ست٢ أُبض َٔلبّا يٮَجاٍ. ٚعٓـَا ٜٴلاؿ ايتُٝٝن بني ا٭ؾلاؿ ٚقـ تلهؽ ٖقا 

ٞٸٚايكاؿ٠ ٜكٛيٕٛ: لٕ ؾ٬ٕ َٓٗذ٘ سوٝين، ٚاٯػل َٓٗذ٘ س . ٚقـ مت تأيٝـ عـؿ ٫ وٓٸ

سلب »و٢ِ َٔ ايهتب ٚاملكا٫ت سٍٛ ًُض اٱَاّ اؿؤ. ٚبـ٫ّ َٔ اؿـٜح عٔ 

إٔ أؼـخ ٖٓا عٔ )ًُض اٱَاّ أكٜـ  «ًُض اٱَاّ اؿؤ»ٚعٔ  «اٱَاّ اؿوني

اؿوني(. اٱَاّ اؿوني نإ كدٌ ايو٬ّ، ٫ مبع٢ٓ أْ٘ مل ٜهٔ كدٌ سلب، بٌ لٕ 

ِٸ  ُٸأٖ  اؿلب. لى  ١ٝ ؾٝ٘ ٚأ٫ٖٚا ٖٞ كغبت٘ يف ايو٬ّ، ٚيٝى ْنٚع٘ػا

املٌه١ً تهُٔ ٖٓا، يف أِْٗ باؿ٨ فٟ بـ٤ ٜؿوِّلٕٚ ايتاكٜؽ ٚولِّؾْٛ٘ ٚؾكّا 

ٚأٖٛا٥ِٗ، َٚٔ ثِ ِٜٛغٕٛ يٲَاّ اؿوني كَنّا َعّٝٓا، ٚبٓا٤ ع٢ً فيو ٜكَٕٛٛ ملٝٛشلِ 

١، ٌٜٚٓلٕٚ ايهجرل َٔ ا٭قٛاٍ وٝاهٝٸ١ أٚ ا٫هذلاتٝذ١ٝ ايٌٝعٝٸبتشـٜـ ا٫هذلاتٝذ١ٝ اي

١ يعاًٛكا٤. وٝاهٝٸع٢ً املٓابل، ٚيف اـطب ٚايِشـ ٚايهتب، يف باب ايـكٚي اي

ع١ٓٝ، ِٜٚبض املكاتًٕٛ ؾٝٗا َواْـٜٔ شلقٙ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي تٓـيع َعلن١ َ

ٕٸ  ٖقا املبـأ يف ايتؿورل ػآع يًُٓاق١ٌ.  ا٭ٜـٜٛيٛدٝا، يف سني أ

وع٢ مبشب١ ايٓاي، عٝح لٕ ٜنٜـ نإ ٜكٍٛ:  ×نإ اٱَاّ اؿوني

. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي مل ٜهٔ اؿوني بٔ عًٞ ٖٛ «ايٓايلى  سونيٷ أسبټ ايٓاي»

ٕ سه١َٛ ٜنٜـ ٖٛ ايقٟ ُٓع ٖقٙ ايذلادٝـٜا املأها١ٜٚ يف ايباؿ٨ باؿلب. لٕ طػٝا

ّٳ اؿوني ع٢ً ايبٝع١، ؾهإ عًٝ٘ لَا إٔ  ـٴ بعـ ٚؾا٠ أبٝ٘ اٱَا ايتاكٜؽ. ٚقـ أددل ٜنٜ

ٜباٜع أٚ ٜٴكتٌ. َٚٔ ٖٓا بـأت ايك١ٝٔ; ٭ٕ ْؿى َوأي١ عـّ َباٜع١ ًؼ١ِٝ ًلع١ٝ 

١ اؿه١َٛ ايكا١ُ٥ ع٢ً ٚقبٛب١، ناٱَاّ اؿوني، نإ ناؾّٝا ٱيػا٤ ًلعٝ
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مل ٜهٔ  ×اؾـاٍ ٚهؿو ايـَا٤. ٚمبا إٔ اٱَاّلى  ايعًِ، ٚمل ٜهٔ عاد١

ـٸّا يًلٓٛؾ ملا مياكه٘ ٜنٜـ َٔ لدباك آطل َه١، لى  اشلذل٠ َٔ املـ١ٜٓلى  َوتع

ٖٚٞ سلّ اهلل اٯَٔ، ٚولّ ؾٝ٘ ايكتاٍ ٚهؿو ايـَا٤، ٚيهِٓٗ مل ٜذلنٛا اٱَاّ 

ايًِٗ »إٔ ٜكٍٛ: لى  × َه١ أّٜٔا، ٚأٚدـٚا ساي١ ؿعت اٱَاّيٌأْ٘ يف ×اؿوني

ٝٸ ـٸمٔ عذل٠ ْب . ؾٔٝٸكٛا عًٝ٘ اـٓام عٝح «ْاو قُـ، ٚقـ أػلدْٛا َٔ سلّ د

ـٸ يًوؿل. ٚيف ٖقٙ ا٭ثٓا٤ ًُٚت كها٥ٌ لى  آطل اٱَاّ إٔ ٜكطع َٓاهو اؿر، ٚاهتع

ـٷ أٌٖ ايهٛؾ١، ٚؿػٌ اٱَاّ اؿوني َعٗا َلس١ً دـٜـ٠ ; ٭ٕ ايتِـٟ يًعًِ تهًٝ

 ًلعٞ، ٚيهٔ نٌ تهًٝـ ٌَلٚط بٌلط ا٫هتطاع١ ٚايكـك٠. 

ـٸ ايعـ٠ اي٬م١َ بـق١، ٚبعح  ٚاهتذاب اٱَاّ يطًب أٌٖ ايهٛؾ١، ٚأػق ٜع

شلقا ايػلض. يف ايبـا١ٜ ناْت مجٝع عٛاٌَ ؼكٝل ايِٓل َتٛٚؾل٠،  عكٌَٝوًِ بٔ 

نإ هؿرلّا  عكٌٝٚيهٔ ا٭ٚٓاع اْكًبت بعـ فيو. املوأي١ امل١ُٗ ٖٓا إٔ َوًِ بٔ 

لى  يًبٝع١، ٚهؿرلّا يًتٌاٚك، أٟ نإ َٔ املكلٻك إٔ ٜأػق ايبٝع١ َٔ ايٓاي باٱٓاؾ١

ّٔا. ٚع٢ً ايلغِ َٔ إٔ اٱَاّ اؿوني كها٥ًِٗ، ٚإٔ ٜتٌاٚك َع معُا٤ ايهٛؾ١ أٜ

ٛٸّا َٔ قبٌ ايٓاي ؾكـ تٌاٚك أّٜٔا َع ٚدٛٙ ايكّٛ. ٚبُٝٓا نإ ٖٛ ٚأِْاكٙ  نإ َـع

ٚتٌاٚك َع  ×ايهٛؾ١ دا٤ٙ ػدل اهتٌٗاؿ َوًِ ٖٚا٧ْ. ٚعاؿ اٱَاّلى  يف ايطلٜل

تتٌاٚك  أُشاب٘ يف ايِشلا٤ يف ًإٔ َٛا١ًُ املورل٠. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً فيو ٫ ميهٔ إٔ ٫

َع نب١ ايكّٛ ٚمعُا٥ِٗ ٚا٭ُشاب ايقٜٔ هب إٔ ٜـؾعٛا ٓلٜب١ اؿلب، هٛا٤ 

، ٚايتُِِٝ ع٢ً َٛا١ًُ ايطلٜل ايقٟ َٔ املُهٔ إٔ اكٓنيناْٛا َٛاؾكني أٚ َع

 اؿلب. لى  ٜكٛؿ

٘ مل ٜهٔ عبٸل عٔ َواكٙ ايوًُٞ، َع أْٸ َٚٓق إٔ اُطـّ اٱَاّ ظٍٝ اؿلٸ

ٟٸ ٟٸ ُـاّ قـ ٚقع آْقاى أ أٚ سِاك. ٚؼـخ اٱَاّ اؿوني َع دٍٝ ايعـٚ  عوهل

قِـتٗا بٓا٤ ع٢ً  لْٸُاايهٛؾ١ َٔ تًكا٤ ْؿوٞ، ٚلى  قبٌ ٠٬ُ ايعٗل، ٚقاٍ: مل أقـّ

ـٹّ، ؾإٕ أعطٝتُْٛٞ ايِٓـ َٔ أْؿوهِ قـَت  ٞٸ إٔ َأِق َا نتب٘ أٌٖ ايهٛؾ١ لي

٠٬ُ ايعِل ؼـخ  احملٌ ايقٟ د٦ت َٓ٘. ٚبعـلى  ايهٛؾ١، ٚلٕ اعتقكمت يٞ كدعت

ثا١ْٝ عـٜح ٌٜب٘ ن٬َ٘ ايوابل. ٚبعـ ا٫ْتٗا٤ َٔ ٠٬ُ ايعِل أُـك اٱَاّ أٚاَلٙ 
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بايعٛؿ٠، ٚؼلى ايلنب مٛ اؿذام. ٚيهٔ اؿلٸ أُـك أٚاَلٙ باؿ٪ٍٚ ؿٕٚ كدٛع 

ِٸلّا; بوبب ػط٦٘ ٖقا، ٚايتشل بأُشاب  اٱَاّ. َٔ ٖٓا نإ اؿلټ ٜل٣ ْؿو٘ َك

 ٚاهتٌٗـ تهؿرلّا عٔ ػط٦٘.اٱَاّ اؿوني، 

ِٗ ميٓعْٛ٘ َٔ فيو. ٚبعـ فيو ٜأتٞ أْٸ قلاكٙ بايعٛؿ٠، ل٫ٓ ×ؼق اٱَآّٖا ٜتٻ

لى  عُل بٔ هعـ ظٌٝ٘، ٜٚكٍٛ ي٘ اٱَاّ: لفا نٓتِ تهلٖٕٛ ْنٚيٞ بٝٓهِ كدعت

ٌٸ  ايقٟ أتٝتٴ َٓ٘.  احمل

لى  ايعٛؿ٠ ست٢ ٖقٙ ايًشع١ قاٍ اٱَاّ ث٬خ َلات: لِْٗ يٛ تلنٛٙ ؾإْ٘ ٜلٜـ

اؿذام. ٚيف املل٠ ايلابع١ قاٍ اٱَاّ ّٜٛ عاًٛكا٤، كاطبّا دٍٝ ايعـٚ امل٪ٓيـ َٔ أٌٖ 

لى  ايهٛؾ١: أٜٗا ايٓاي، يكـ يبٝتٴ ؿعٛتهِ يٞ، ٚلٕ كغبتِ عين اتلنْٛٞ أفٖب

ّٸَأَين يف ا٭كض. ٚبٌهٌ  اقذلغ اٱَاّ َكذلغ ايًِض، ٚايعٛؿ٠، ٚاؿ٪ٍٚ ؿٕٚ  عا

أٚ هتٸ َلات. ٚيف نٌ َل٠ ٜكذلغ عًِٝٗ ايتشاٚك يف ًإٔ اؿلب.  ٚقٛع اؿلب، مخى

عكـت عـ٠ ادتُاعات هل١ٜ َع عُل بٔ هعـ. ٚأهؿلت  ×ٚبٓا٤ ع٢ً َكذلغ اٱَاّ

١، ٚنتب عبٝـ اهلل بٔ مٜاؿ أْ٘ ٜل٣ إٔ ٜذلنٛا اٱَاّ لهابٝٸا٫دتُاعات عٔ ْتٝذ١ 

ٟٸلى  اؿوني يٝقٖب ٔٸ أ اؾًٛٔ أثٓاٙ عٔ ٖقا  ايٌُل بٔ فٟ َهإ ٜلٜـٙ، ٚيه

 ايلأٟ. 

٘ ك طًب٘ باؿٛاك ٚايعٛؿ٠؟ ملافا نإ ٜؿٌٔ ايًِض؟ ٭ْٸملافا نإ اٱَاّ ٜهلِّ

ُٻ ٌ طاملا ناْت ٖٓاى ؾل١ُ يتشكٝل ايًِض ٚػٓټب اؿلب ؾايقٟ ٫ هتٓبٗا ٜتش

١ مجٝع ايـَا٤ اييت تٴلام ؾٝٗا. ٚيف ّٜٛ عاًٛكا٤ عٓـَا طًب أسـِٖ َٔ اٱَاّ َو٪ٚيٝٸ

إٔ ٜٓنٍ ع٢ً سهِ ابٔ مٜاؿ ٜٚوًِٚ ْؿو٘ أداب٘ اٱَاّ قا٬ّ٥: أْت أػٛ أػٝو، ايقٟ 

ٍٸ ْؿوٞ بٝـٟ، أٟ  أعط٢ ا٭َإ ملوًِ بٔ عكٌٝ، ٚيهٔ ابٔ مٜاؿ قتً٘. أتلٜـ إٔ أف

ـٸّا يتوًِٝ ْؿو٘; ٭ْ٘ لى  تأػقْٞ ابٔ مٜاؿ يٝكتًين، َجٌ: َوًِ. مل ٜهٔ اٱَاّ َوتع

ٟٸـّا َٔ ايقٓينإ َتأٚن  ١. ًؼّ إٔ ٜكبٌ بايقٓي ١ ٚايكتٌ، ٚ٭ٕ اهلل تعاى مل ٜوُض ٭

طٗلٖا ْٚكا٥ٗا لى  ٜعٛؿ ايدلٜل ايقٟ انتوبت٘ ثٛك٠ اٱَاّ اؿوني ٚػًٛؿٖا

ايؿلٜـ َٔ ْٛع٘. ؾعٓـَا آطلبت ا٭سٛاٍ يف ايهٛؾ١، ٚبًؼ ايكُع فكٚت٘، ٚتػرلت 

ٝٸلا٭ٚٓاع، ٚغابت  ١ ؼكٝل ايِٓل يٲَاّ، نإ َٔ املُهٔ تػٝرل املعاؿي١، َهاْ
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ٜٚٓتِل اٱَاّ اؿوني، ؾُٝا يٛ مت اغتٝاٍ عبٝـ اهلل بٔ مٜاؿ. نإ بإَهإ امل٪ِّـٜٔ 

يٲَاّ َٚوًِ بٔ عكٌٝ، َٚٔ ػ٬ٍ َا ميتًهْٛ٘ َٔ ايعٕٝٛ، ايكٝاّ باغتٝاٍ ابٔ مٜاؿ 

ٌٸ يتاكٜؽ. ٚيهٔ َوًِ ايقٟ نإ هٗٛي١، ٚبايتايٞ تػٝرل َواك ا سانِ ايعلام به

ىدل َوت٣ٛ تؿهرل اٱَاّ اعذلض ع٢ً اغتٝاٍ سانِ هٓؿاى ست٢ يف أهٛأ ايعلٚف 

، أٟ «اٱميإ قٝـ ايؿتو»احملٝط١ ب٘، ٚقاٍ يف َعلض لدابت٘ عٔ هبب كايؿت٘ ٖقٙ: 

لٕ اٱميإ ٜعاكض ا٫غتٝاٍ، ٫ٚ ٜوتطٝع امل٪َٔ إٔ ٜكلك َِرل اٱْوإ ٚسٝات٘ ست٢ يٛ 

ـٸنا ٚٸّا ي٘. ٚيقيو ناْت سلن١ اٱَاّ اؿوني ٓ ـٸ ٕ عـ ا٫غتٝاٍ  ؾهل٠ اؿلب ٚٓ

ـٸ أٟ ًؼّ، ست٢ ٓـ  أّٜٔا. ٚمل ٜكبٌ اٱَاّ باهتؼـاّ ايعٓـ ع َا أَهٓ٘ فيو ع ٓ

 عـٚٙ، ؾُا بايو بإٔ ٜوتؼـّ ايعٓـ ٓـ أُشاب٘!

يف ي١ًٝ عاًٛكا٤ مجع اٱَاّ أُشاب٘، ٚػطب ؾِٝٗ، ٚقاٍ شلِ: مل أعلف 

ٌّ َِٓٗ بٝـ أُش ابّا أؾٌٔ َٓهِ، ٚطًب َِٓٗ إٔ ٜتؼقٚا ايًٌٝ مج٬ّ، ٜٚأػق ن

 أػٝ٘، ٜٚذلنٛا ايلنب، ٜٚٓذٛا بأْؿوِٗ. 

ّٸ ّٸ اشلاٍَ عٓـ ًلغ ايلى  ، أٚ ْك٫ٌسعٛا يٛ سقف دن٤ َٔ ايٓ ٚتؿورلٙ، ٓ

َافا هٝشٌِ؟ ٚيهٞ أبني إٔ اٱَاّ اؿوني نإ كدٌ ايًِض ٚايو٬ّ مل أقِ 

ٟٸ ً ايّٓ، ٚمل أنتٌـ ق١ٝٔ دـٜـ٠، بٌ اهتؼـَت ْؿى ا٭ؿي١ لى  ٤ٞبإٓاؾ١ أ

كَن يًبواي١. ٚايقٟ سٌِ إٔ ايل١ٜ٩ لى  اييت ناْت توام بٗـف ؼٌٜٛ اٱَاّ اؿوني

ّٸ أٚ ساؿث١ يطاملا زلعٓاٖا َٓق عـ٠  ٚسـٖا ٖٞ اييت تػرلت ؾكط. ٚبتػٝرل ايل١ٜ٩ يٓ

لى  اؿوني نإ كَنّا يًًِض ٚايوعٞقلٕٚ هٝتػٝٻل ايتؿورل يف ًأْٗا أّٜٔا. اٱَاّ 

ايو٬ّ، نإ كدٌ ايو٬ّ ايقٟ مل ٜوتوًِ أَاّ ايعـٚإ ٚاؿٝـ، ٚقاتٌ ببواي١ 

 ًٚلف. 

ٚٸسلن١ اٱَاّ اؿوني ناْت  دٗاؿّا ؿؾاعّٝا، أٚ ع٢ً كأٟ ايٌٝؽ ُاؿٞ  ٫ّأ

ناْت سلن١ عك١ٝ٥٬ متاَّا. اٱَاّ اؿوني  ٚثاّْٝا:لـ آباؿٟ ْٛعّا َٔ املكا١َٚ. 

أؾٌٔ منٛفز ميهٔ إٔ ٌْرل ليٝ٘ نلَن يًجٛك٠ ٓـ اؿلب. لفا أكؿْا إٔ ٌْرل يف 

أمنٛفز مل٪هو١ أٚ سلن١ َعاؿ١ٜ يًشلب ؾإٕ اٱَاّ اؿوني ميتًو لى  عاملٓا ايّٝٛ

. ٢ ايطلم يهٞ ميٓع فيومجٝع َٛاُؿاتٗا; لف نإ ٜأب٢ إٔ واكب، ٚهع٢ بٌتٸ
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ٖقٙ املٛاقـ; لف عٓـَا كأ٣ اٱَاّ إٔ اؿلب لى  يٝٓعل ايقٜٔ ٜكلعٕٛ طبٍٛ اؿلب

ٔٵ ٜلٜـ إٔ ٜذلى فيو  َٳ ٚاقع١ ٫ قاي١ أغُض عٝٓٝ٘; يهٞ ٜؿوض اجملاٍ أَاّ نٌ 

 املهإ، ؾُافا ٜعين ٖقا ايوًٛى؟ 

ايقٜٔ ميتًهٕٛ مَاّ ايكٝاؿ٠ يف لؿاك٠ دٍٝ أٚ بًـ َا يٝى شلِ اؿل يف اؽاف 

ؼاف هٝاه١ َع١ٓٝ أٚ يكلاكات بـ٫ّ عٔ اٯػلٜٔ، يٝى شلِ اؿل، ٫ٚ ٜوُض شلِ، باتٸا

ُٸتـابرل ٚلدلا٤ات  ا٫ْنٚا٤; ٭ْ٘ لفا ٚقعت لى  اؿلب، أٚ ست٢لى  ١ تكٛؿ ايبًـػا

سلبٷ َا، أٚ ؾلٓت عًِٝٗ املكاطع١، ؾإٕ ايٓاي ِٖ ايقٜٔ هٝتٔلٸكٕٚ َٔ فيو، 

ٕ ٜهٕٛ شلِ ؿٚكٷ يف اؽاف ايكلاك باؿلب، أٚ إٔ ٜٚـؾعٕٛ ؾاتٛكت٘ ايباٖع١، ؿٕٚ أ

اؿلب. ٚيعً٘ لى  ٜهٕٛ يـِٜٗ عًِ مبا هلٟ ػًـ ايهٛايٝى َٔ ايتـابرل اييت تكٛؿ

ميهٔ ايكٍٛ، ٚيف ساي١ ٚاسـ٠ ؾكط: لٕ ايٓاي نإ شلِ ؿٚك يف ٚقٛع ٖقٙ اؿلب; 

١ فكٜع١ يعـّ ٜٚفيو لفا مل تهٔ ٖٓاى كقاب١ ٚهٝطل٠ ع٢ً ا٭ػباك، ٫ٚ تِبض ايولٸ

اط٬ع ايٓاي ٚاٱع٬ّ ع٢ً ايهجرل َٔ اؿكا٥ل اييت ػلٟ ػًـ ايهٛايٝى، ٚإٔ 

هلٟ تِٜٛتٷ سلٌّ ع٢ً املباؿك٠ باؿلب أٚ عـَٗا. َٚٔ املُهٔ إٔ ٫ تكّٛ ست٢ ايـٍٚ 

ٝٸاي ـٸعٕٛ ػلب ١ بٗقا اٱدلا٤، ل٫ إٔ قـٚتٓا هب إٔ تهٕٛ أؾٌٔ َِٓٗ. لفا نٓتِ ت

ٝٸإٔ تتأهٛا ب٘. لٕ ق١ُ ايِٛك٠ اٱأْهِ سوٕٝٓٝٛ هب  ١ ؿلن١ اٱَاّ اؿوني ْواْ

تٗا ميهٔ ٌَاٖـتٗا يف ايِٛك٠ ايتاي١ٝ. لْ٘ ٫ ٜلٜـ إٔ ًٜنّ اٯػلٜٔ ٚهدلِٖ ايٝٸٚمج

ٕٕ بات َٔ املكلٻك إٔ تكّٛ اؿلب ؾٝ٘، ست٢ لفا  ع٢ً ايبكا٤، ٜٚكاتًٛا، ٜٚكتًٛا، يف َها

. ايتاكٜؽ يٝى هلؿّا يًكِّ. لْ٘ |ٍ اهللنإ معُِٝٗ لَاَّا َعَِّٛا ٚابٔ كهٛ

ٕٛ ٬ُسٝٸيًعدل٠ ٚايعع١. َٚٔ ٖقا املٓطًل ْكٍٛ، اهتًٗاَّا َٔ ه١ٓ اٱَاّ اؿوني: اٱ

ٞٸبجكًِٗ ا٫ ٌٸ عٌل٠ ٬َٜني ُٛتّا َٔ ا٭ُٛات غرل اجملدل٠، دتُاع ، ايبايؼ ع٢ً ا٭ق

بٓعل ا٫عتباك يف عـّ أػق آكا٥ِٗ لى  يٝوٛا ق٠ٛ ميهٔ ػاًٖٗا ايّٝٛ، ِٜٚاك

ٛٸْات ايٌعب ا٭ػل٣ شلا. لى  ايكلاكات اييت ؼتاز  ؿعُِٗ ٚؿعِ باقٞ َه

ٕٸ ػٛض ايكتاٍ ؾإٕ لى  اٱَاّ اؿوني يٛ نإ ٜٗـف ٚايٓكط١ ا٭ػل٣ ٖٞ أ

و ب٘ عع١ُ سلنت٘ ٚتعكًٗا تهُٔ يف أْ٘ نإ ٜعلف َبـأ ايتٛامٕ يف ايك٣ٛ، ٜٚتُوٻ

ٛٸ ٌُ ب٘ اٱَاّ اؿؤ نقيو. ايٛد٘ املٌذلى ٠. ٖٚٛ ْؿى ا٭َل ايقٟ عبهٌ ق
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ُٸٝا ب ٝٵاؿع )ؿلن١ ٖقٜٔ ا٭ػٜٛٔ، ايًقٜٔ هٴ ٌٸ (ٔوٓٳ دـاك٠ ٚاهتشكام، ٖٛ ٖقا  به

 ا٫هتٝعاب ٚايؿِٗ ملبـأ ايتٛامٕ يف ايك٣ٛ. ؾعٓـَا ٫ ٜتٛٓؾل ايتهاؾ٪ يف ايك٣ٛ ٫ ٜٓعلإ

١ َٚل١ٝٓ هلل لشلٝٸا ع٢ً أْٗا ١، بٌ ٫ ٜٓعلإ ليٝٗلْواْٝٸاؿلب ع٢ً أْٗا عك١ٝ٥٬ ٚلى 

ـٻلشلٝٸتعاى، ٚيٛ ناْا ٜلْٚٗا  ه١ يهاْا َهًٓؿني غٛٓٗا. َٚٔ سٝح املبـأ ٫ ١ َٚك

١ َٚكـه١. ٚاؿكٝك١ أْين ٫ لشلٝٸ١، إٔ تهٕٛ لْواْٝٸميهٔ ؿلب غرل عك١ٝ٥٬، ٫ٚ 

ٔٵ ٜعٌُ يف سكٌ عًِ ا٫دتُاع; ٭ْ٘ ٚؾكّا ي َٳ لأٟ عامل أتعاٌَ ٖٓا َع املوأي١ بل١ٜ٩ 

ـٸه١، بٌ اؿلب ٖٞ  ـٸه١ ٚأػل٣ غرل َك ا٫دتُاع ٫ تٛدـ يـٜٓا يف ا٭هاي سلب َك

ٔٵ ٜكٍٛ اؿل أٚ ايباطٌ يف ٖقا ايعامل ادتُاعٝٸعباك٠ عٔ ظاٖل٠  ُٻ ١. ٚبػضٸ ايٓعل ع

ٟٸ تٛامٕ يًك٣ٛ ؾإٕ أغًب ايك٣ٛ ٚؿٍٚ ايعامل، ٚست٢ ايهجرل َٔ  ايقٟ ٫ ٜٛدـ ؾٝ٘ أ

ِٖ َعاكٕٓٛ يوًٛنٓا، ؾهٝـ ميهٓٓا ٚولٸ يٓا إٔ ْـمٸ طبٍٛ  أُـقا٥ٓا ٚسًؿا٥ٓا،

ؾهٝـ ميهٓٓا، ٚمٔ  اؾـاٍ؟ لفا نإ قـٚتٓا اٱَاّ اؿؤ ٚاٱَاّ اؿوني

يف ٖقٙ اؿاي١ َٔ عـّ ايتهاؾ٪، إٔ ْـػٌ َٝـإ اؿلب ْٚلػن، بٌ ْبعـ عٔ أْؿوٓا 

أْؿوٓا أنجل، ْٚنٜـ َٔ عـّ أكٚع َٔ أٚي٦و ا٭ُـقا٤، ٚمنعٔ يف تأيٝب ايعامل ع٢ً 

ٟٸ ٤ًٞ َٔ ٖقا ا٭َل ٜٓوذِ َع منٛفز اٱَاّ اؿوني،  ايتهاؾ٪ ع٢ً أْؿوٓا؟ أ

 َٚٓٗذ٘، ٚعك١ْٝ٬ سلنت٘؟!

َا ٖٛ اي٤ٌٞ ايقٟ ػًٓـ اٱَاّ اؿوني؟ ايجٛك٠ املعاك١ٓ يًشلب، ٚا٭منٛفز 

٫هتو٬َٞ، بٌ املٓاٖض يًشلب، ٚامل٪هو١ املعاك١ٓ يًشلب، ٫ تعين ايقٓي١ ٚاملٓٗر ا

ـٸ فاتٗا، ٚملٔ  تعين أْٓا يوٓا ايقٜٔ ْبـأ اؿلب. مٔ َعاكٕٓٛ يًشلب نشلب يف س

ٜبـأ اؿلب; لف ٫ ميهٓٓا ايكٍٛ: لٕ اٱْوإ ٖٛ ػًٝؿ١ اهلل يف ا٭كض، ٚا٫عذلاف 

ٔٵ وًُٕٛ  َٳ بهلا١َ اٱْوإ، ٚايكبٍٛ بإٔ توشل سٝات٘ بهٌ هٗٛي١. ٚاؿـٜح َع 

١ ٜـٚك نقيو سٍٛ ٖقا ا٭َل ػلبٝٸٛم اٱْوإ ٚايـٍٚ ٚايك٣ٛ اييٛا٤ ايـؾاع عٔ سك

بايقات، لف ْكٍٛ شلِ: نٝـ تتشـثٕٛ عٔ نلا١َ اٱْوإ ٚسكٛق٘، ٚتعذلٕٓٛ ع٢ً 

ٌٕ ٕٵ متت قانُت٘ بٌه اؿٝا٠ َٔ  عاؿٍ; ٭ْ٘ ٜوًب سلٸ لعـاّ ًؼّ فلّ ٚل

اؿٝا٠  : لٕ سلٸهِ يف ْؿى ايٛقت ت٪ٜٸـٕٚ اؿلب؟ مٔ ٚأْتِ ْكٍٛاٱْوإ، ٚيهٓٸ

ـٸ َٔ َعاقبتِٗ، ٚيهٔ يٝى  هب إٔ ٫ ٜٴوًب، ست٢ َٔ ا٭ًلاك ٚاجمللَني، ٚأْ٘ ٫ب
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باملٛت. مٔ ٚأْتِ ْكٍٛ: لْ٘ هب إٔ ٫ ْوُض بإٔ ٜكلِّك اٱْوإ َِرل أػٝ٘ اٱْوإ، 

ٝٸا٭َل َٔ ما١ٜٚ لى  ٚيٛ ْعلْا ٖٛ ١ أّٜٔا ؾإٕ ايلٚغ ٖٞ أَا١ْ َٔ اهلل، ٚتعٛؿ ليٝ٘; ٚؿٜٓ

ٚسـٙ ايقٟ ميًو اؿل يف هًبٗا ؾكط. ٚست٢ يف َوأي١ قِاْ ايٓؿى بايٓؿى، اييت 

ٞٸ  تتعًٖل بايؿلؿ ايقٟ ٜكتٌ ْؿوّا بػرل ْؿى أٚ ؾواؿ يف ا٭كض، ؾإٕ اهلل تعاى ُٜٛٞ ٚي

ٕٵ تعؿٛا ٚتِؿشٛا ؾٗٛ  ايـّ أْ٘ ست٢ يف ٖقٙ اؿاي١، ٚبايلغِ َٔ إٔ اؿل َعهِ، ؾإ

ـٻّ نٝـ ولٸ يًـٍٚ املـاؾع١ عٔ سكٛم اٱْوإ يف ايػلب ػرلٷ يهِ. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً َ ا تك

١ اقتِاؿٜٸ١ أٚ عوهلٜٸإٔ تعذلض ع٢ً َٛت ًؼّ ٚاسـ، ٚيهِٓٗ ٜـػًٕٛ سلبّا 

ٜكتٌ ؾٝٗا اٱْوإ، أٚ ِٜبض ايٓاي ؾٝٗا ؾكلا٤ أؾٛادّا أؾٛادّا، ؿٕٚ إٔ ٜهْٛٛا قـ 

 اكتهبٛا فْبّا أٚ وانُٛا؟ 

 ؟ لفا نإ اٱَاَإ اؿؤ ٚاؿونيَا ٖٛ َؿّٗٛ َعاك١ٓ اؿلٚب

ٍٸ ، منٛفدني يًًِض َٚعاك١ٓ اؿلٚب ؾ٬ ٜعين فيو ايتؼافٍ ٚا٫هتو٬ّ ٚايكبٍٛ بايق

 . ٖقا أ٫ّٚبٌ ٜعين فيو أُْٗا ٫ ٜبـإٓ باؿلب، 

 لُْٗا ٜعاكٓإ اؿلب بقاتٗا َٚاٖٝتٗا.  ٚثاّْٝا:

لُْٗا ٜبق٫ٕ َا يف ٚهعُٗا َٔ أدٌ ت٬ؾٝٗا ٚعـّ ٚقٛعٗا، نُا ؾعٌ  ٚثايجّا:

فيو اٱَاّ اؿوني، ٚيهٔ لفا متت قاُلتِٗ، ٚؾلٓت عًِٝٗ اؿلب، بايلغِ َٔ 

ٌٸ ٚاشلٛإ ٚا٫هتو٬ّ، ٜٚكاتًٕٛ بتًو اؿ١ُٝ  ٍٸَا بقيٛٙ، ؾإِْٗ ٫ ٜلٓؼٕٛ يًق ن

 ل٠ ع٢ً َواك ايتاكٜؽ. مل٪ثِّٚاٱبا٤، ست٢ ا٫هتٌٗاؿ، عٝح ٜذلنٕٛ بُِاتِٗ ا

ٝٸّا اهتٌٗـ يف َعلن١ غرل  يٝوت عع١ُ اٱَاّ اؿوني يف نْٛ٘ َكات٬ّ أب

ت٘ بأكٚع ُٛكٖا، ٚبايعك١ْٝ٬ يف لْواْٝٸَتهاؾ١٦، بٌ لٕ ععُت٘ تهُٔ يف ػًٞ 

ايًِض. ٖٚقا ٖٛ املؿّٗٛ امللاؿ لى  َعلنت٘، ٚيف اهتٌٗاؿٙ ٖٚٛ لْوإ َوامل ٜوع٢

، اييت توتؼـّ يف ايهجرل َٔ أؿب عاًٛكا٤. مٔ ْعاكض « املعًّٛاؿوني»بعباك٠ 

اؿلب، ٚهب إٔ ْبقٍ نٌ َا يف ٚهعٓا َٔ أدٌ اؿ٪ٍٚ ؿٕٚ ٚقٛعٗا، ٚيهٔ لفا 

تعلٓٓا يًٗذّٛ ٚايعـٚإ ؾوٓؼٛٓٗا بهٌ بأي ًٚذاع١; ٭ٕ نلا١َ اٱْوإ 

يتِـٟ يقيو ايقٓي١ ٚاملٗا١ْ ٚايوشل، ٚهب الى  هتتعلض يف اشلذّٛ ٚايعـٚإ

١ ؼت ْواْٝٸباؿلب. ٚست٢ يف سلب نٗقٙ هب إٔ ٫ ْٔع ا٭ٍُٛ ٚايجٛابت اٱ
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: لفا ٚقعت اؿلب ؾ٬ |١ كهٍٛ اهللأقـآَا، ٖٚقا َا دا٤ يف ايكلإٓ ايهلِٜ ٚهٓٸ

ٚٸتكتًٛا أهرلّا، ٫ٚ متجِّ ، ٫ٚ ًٛا بايكت٢ً، ٫ٚ ؼلقٛا مكعّا، ٫ٚ متٓعٛا املا٤ عٔ ايعـ

تـػًٛا بٝتّا ؿٕٚ لفٕ َٔ ُاسب٘، ٫ٚ ت٪فٚا ايٓوا٤ ٚا٭طؿاٍ، ٫ٚ تكطعٛا ا٭ًذاك، ٫ٚ 

 تكتًٛا ا٭ْعاّ احمل١ًًٓ، ٚلفا دٓض ايعـٚ يًًِض ؾاعكـٚا ايًِض، ٫ٚ تكاتًٛا. 

ايهجرل َٔ ؾكٗا٤ املوًُني ٫ هٝنٕٚ اؾٗاؿ ا٫بتـا٥ٞ، ٜٚكٛيٕٛ باؿلب 

ٞٸيٓاي ٚؿَا٤ِٖ ٖٞ أهاي ايٌلٜع١ يف ايؿك٘ اٱايـؾاع١ٝ ؾكط; ٭ٕ أعلاض ا . ه٬َ

ؾُت٢ َا تعلٸٓت سٝج١ٝ املل٤ أٚ سٝات٘ يًؼطل هٛم قطع اي٠٬ِ. لفا قًٓا: لٕ ايتاكٜؽ 

َِـك يًٌلٜع١ ٚايؿك٘ ٚايتؿك٘، ٚاعتدلْا سلن١ اٱَاّ اؿوني ؿي٬ّٝ ع٢ً ا٫دتٗاؿ، 

ْطًل ُلػ١ ايو٬ّ  ؾاؿهِ ايٌلعٞ ٜكٔٞ أّٜٔا عل١َ اؿلب. لفّا هب إٔ

ٚايًِض يف ٚد٘ اؿلب ٚؿعاتٗا يف ايـاػٌ ٚاـاكز، ْٚطايب بِٛت ٚاسـ بعامل َؿعِ 

 بايو٬ّ ٚاؿل١ٜ ٚايكِٝ. 

 

 ١ ملكاٍ عُاد ايدٜٔ باقٞ ـــــــْكدّٜ إغازاٌت

ع ؾتض ايوٝـ باقٞ ما١ٜٚ يل١ٜ٩ دـٜـ٠ يف ؼًٌٝ ثٛك٠ عاًٛكا٤ ٚؿكاهتٗا توتشل 1

ٕٸايتكـٜل ٚايجٓا٤. ٚمٓم ُٸ، ×اٱَاّ اؿوني ا ٫ ًٓو ؾٝ٘ أ ١ نباقٞ ا٭٥

، ٖٛ كدٌ ايًِض ٚاحملب١ ٚايو٬ّ، ٚا٫بتعاؿ عٔ اؿلٚب ٚايعٓـ. ^املعَِٛني

يف ًإٔ ادتٓاب  ×اٱًاكات اييت فنلٖا املتشـخ ايهلِٜ عٔ َٓٗر اٱَاّ اؿوني

ٖقٙ لى  ا٫ًتباى ٚبـ٤ اؿلب ُشٝش١، ل٫ إٔ فيو ٫ ٜعين أْ٘ مل ٜتِ ا٫يتؿات

١ تهُٔ هاهٝٸامل٬سعات ع٢ً َل ايتاكٜؽ، ٚإٔ باقٞ احملًًني غؿًٛا عٓٗا. ايك١ٝٔ ا٭

ٖٓا يف إٔ ٖقٙ ا٭َٛك هب إٔ ٜٓعل ليٝٗا بل١ٜ٩ داَع١ ملوأي١ عاًٛكا٤، ٚيٝى بل١ٜ٩ 

إٔ ايوٝـ باقٞ ٚقع يف ؼًًٝ٘ ٖقا يف ؾؽٸ لى  أساؿ١ٜ فات بٴعـ ٚاسـ. ٚػـك اٱًاك٠

١ يف ثٛكت٘ هاهٝٸ، ٚايك١ٝٔ ا٭×ا٭ساؿ١ٜ، ٚأٌُٖ أٖـاف اٱَاّ اؿونيايل١ٜ٩ 

 ٚاعذلآ٘. 

ٚيٛ أيكٝٓا ْعل٠ َتؿش١ِ ع٢ً ايتش٬ًٝت املٓذن٠ َٓق اْـ٫ع ايجٛك٠ اؿو١ٝٓٝ 

ٕٸلى  اـايـ٠ هٌِٓ ايٓعل٠ ا٭ساؿ١ٜ احملـٚؿ٠ شلقٙ اؿاؿث١  ٖقٙ ايٓكط١ امل٪مل١، ٖٚٞ أ
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اط١٦، تًو ايٓتا٥ر اييت اْطٛت أسٝاّْا ع٢ً ايتنٜٝـ ايهدل٣ هتٓذِ عٓٗا ْتا٥ر ػ

ٚايتشلٜـ ٚقًب اؿكا٥ل. َٚٔ أْٛاع ايتشلٜـ اييت علٸٓت ثٛك٠ عاًٛكا٤ ايعع١ُٝ 

ـٻه١. لْ٘ ْؿى ايتشلٜـ ايقٟ  «ايتشلٜـ يف اشلـف»يًؼطل اؾاؿٸ  َٔ ٖقٙ اؿلن١ املك

ـٸؿٜٔ، ـٜينٸقٝٸِ ُلػ١ املًِشني ايهباك ٚقاؿ٠ ايؿهل اي أَجاٍ: اٱَاّ  اجمل

، ع٢ً إٔ بلٚم ٖقا ايتشلٜـ َٔ قبٌ ا٭ُـقا٤ &، ٚايٌٗٝـ َطٗلٟ&اـُٝين

ٞٸ ـٸ فات٘ َٔ اهتٌٗاؿ اٱَاّ اؿوني بٔ عً . نإ أًـ ل٬َّٜا، ٚأنجل ٚقعّا يف س

ِّ ١ خ يف بـا١ٜ ن٬َ٘ ع٢ً أٚي٦و ايقٜٔ ٜٓعلٕٚ ْعل٠ ٖلَْٛٝتٝهٝٸٚقـ تٗذٸِ املتش

ا٤، ٚيهٔ عٓـَا ٜٓدلٟ ٖٛ يتشًٌٝ ٖقٙ ايجٛك٠ ًٚلسٗا سوب كغبتِٗ ؿاؿث١ عاًٛك

لى  ٌ ساؿث١ عاًٛكا٤ اهتٓاؿّاٜكع َٔ سٝح ٫ ٜـكٟ يف ْؿى ٖقا ايؿؽٸ، ٚأػق وًٚ

اؾذلآات٘ املوبك١، ٚكغبات٘ ايٌؼ١ِٝ ٚاؿنب١ٝ، ؾاػ٘ ٖٛ أّٜٔا مٛ ايتؿورل 

 ٚايتشلٜـ ايقٟ ٜٓوذِ َع كغبت٘ ٚأٖٛا٥٘. 

ٕٸ2 ١ ًا١ًَ، ٬ُسٝٸعٔ ثٛك٠ ل عباك٠ْ ×ثٛك٠ اٱَاّ اؿوني ع سكٝك١ ا٭َل أ

نإ قبٌ نٌ ٤ًٞ ًَِشّا نبرلّا، ٜلٜـ اٱ٬ُغ مبعٓاٙ ايٛاهع، ٚع٢ً  ×ٚاٱَاّ

َوت٣ٛ اجملتُع بلَت٘، َٚجًت اؿه١َٛ يف ثٛكت٘ ًه٬ّ ٚاسـّا َٔ أًهاٍ ٖقٙ 

ا١ًَ داَع١، ١ ؾكط. ٖقٙ ايل١ٜ٩ تكلأ َٔ عٓٛإ نلب٤٬ ؾًوؿ١ ٬ًُسٝٸاؿلن١ اٱ

١ ٚايجٛك١ٜ ؾٝٗا بعّٔا َٔ أبعاؿٖا ؾكط. َٚٔ عٜٓٛٸ١ ٚاملدتُاعٝٸ١ ٚا٫وٝاهٝٸمتجٌ ا٭بعاؿ اي

ٖٓا ميهٔ إٔ ْوتٓتر إٔ ايتش٬ًٝت اييت ْتذت عٔ ق١ٝٔ عاًٛكا٤ ناْت َتأثل٠ 

ٝٸ١ ٚمَاْٝٸبعلٚف  ُٸ١ َهاْ ١، غايبّا َا ناْت أساؿ١ٜ ايل١ٜ٩، يف سني إٔ ٖقٙ ػا

١ُ ؼٌُ قاب١ًٝ ايتشًٌٝ اؾاَع ايٌاٌَ، ٫ٚ ٜٓبػٞ تكٝٝـٖا يف أبعاؿ اؿاؿث١ ايععٝ

ُٸ  ١. ػا

ـٸ فات٘ ظًُّا 3 ـٸ يف س ع لٕ ؼـٜـ أ١ُ٥ ايـٜٔ يف منافز قـٚؿ٠ فات أؾل ٓٝل ٜع

ٔٵ  َٳ ٔٵ ميجٌ كَن ايًِض ٚ َٳ َٔاعؿّا شلقٙ ايٌؼِٝات د١ًًٝ ايكـك. ٫ٚ ػ٬ف ٖٓا يف 

ٕٸ أٜٸّا َٔ ٖقٙ ايكٛايب ٚا٭طل ٫ تعهى سكٝك١  ميجٸٌ كَن اؿلب ٚايجٛك٠; فيو أ

ًؼ١ِٝ أٚي٦و ايهلاّ َٚٓٗذِٗ. اٱَاّ اؿؤ ٚاٱَاّ اؿوني ٚبك١ٝ ا٭١ُ٥ 

ِٖ ايُٓٛفز ايهاٌَ ملٓٗر اٱميإ بايتهًٝـ، َٚعلؾ١ ايٛادب يف  ^املعَِٛني



×  
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ٞٸاجملتُع اٱ  . ٖٚقا املٓٗر ٖٛ ايقٟ هعٌ سلن١ اٱَاّ ٚهًٛن٘ ٜت٤٬َإ َعه٬َ

ّٸنٌ مَإ َٚهإ. ٚطبكّا شلقٙ ايل١ٜ٩ ؾإٕ ايتٌاٚك ٚايتكِٝٝ اي ٚغرل فيو ميهٔ  عا

ٞٸَا قبٌ َلس١ً ايتهًٝـ. ٚيهٔ بعـ َعلؾ١ ايتهًٝـ اٱلى  ا٫ٖتُاّ بٗا ٚؼـٜـٙ  شل

٫ ٜبك٢ عاؿ٠ أٟ َهإ يطلغ ٖقٙ املٛٓٛعات. اٱَاّ اؿوني مل ٜتٌاٚك لط٬قّا َع 

ٞٸأُشاب٘ يف ًإٔ ايتهًٝـ اٱ يجٛكت٘، ٚيٛ أقـّ ع٢ً ٖقا ا٭َل ٭ػق بِٓا٥ض ٚآكا٤  شل

أنابل ايكّٛ، نابٔ عباي، ٚقُـ بٔ اؿٓؿ١ٝ، ٚعبـ اهلل بٔ عُل، عٓـَا ؼلٻى 

 َٔ املـ١ٜٓ، ٚأعلض عٔ ايتشلى مٛ ايهٛؾ١. 

4ِّ ١، ه٬َٝٸخ ٚقع يف ايعـٜـ َٔ ايتٓاقٔات ايع ا٭َل املجرل يًـ١ٌٖ إٔ املتش

ُٻٌ تًو ايتٓاقٔات. ؾٝكٍٛ يف أسـ لى  ٓتا٥ر اييت ِٜبٛ ليٝٗا اهتٓاؿّاايلى  ٚتٛ

لٕ امل٪َٓني يٝى يف ٚهعِٗ ايتكلٜل يف ًإٔ َِرل أٟ ًؼّ، ست٢ يٛ نإ »املٛآع: 

ـٸ». ٜٚكٍٛ يف َٛٓع آػل: «عـّٚا ٕٚ يكٝاؿ٠ اؾٍٝ أٚ بًـ َٔ ايبًـإ يٝى شلِ ايقٜٔ ٜتِ

ٓا هب إٔ ْوأي٘: لفا نإ املـٜل ٚاؿانِ . ٖٚ«يف ايتكلٜل بـ٫ّ عٔ اٯػلٜٔ اؿلٸ

ٔٵ ٜتُتٻيف اتٸ ٚقا٥ـ اجملتُع ٫ ميًو اؿلٸ ُٳ ؟! ع بٗقا اؿلٸؼاف ايكلاك يف ًإٔ فتُع٘ َؾ

ٌٖٚ إٔ ؾًوؿ١ اػتٝاك ايكا٥ـ ٚاٱَاّ ٚاٯَل تعين ٦ًّٝا آػل غرل ٖقا املع٢ٓ، ٖٚٛ إٔ 

ؼاف ايكلاك اي٬مّ يف ًإٔ اجملتُع عٓـ ائلٚك٠ بٝـٙ، ٚإٔ ايٓاي ١ اتٸ٬ُسٝٸتهٕٛ 

 ًَنَٕٛ أّٜٔا باتٸباع٘؟! ٌٖٚ تعين اٱَل٠ ٦ًّٝا آػل غرل ٖقا؟! 

ايًِض ٚاحملب١ ٚايو٬ّ، ٚمل لى  إٔ اٱه٬ّ ؿعا قبٌ نٌ ٤ًٞ ع ُشٝضٷ5

٬ٜسغ  |ٜهٔ هبٸاقّا يف ايبـ٤ بأ١ٜ سلب، ٚست٢ يف َعاكى اؾٗاؿ ا٫بتـا٥ٞ يًٓيبٸ

هٌ املعٛز ي٬ملاف اشلْٝٛعٷ َٔ ايـؾاع أّٜٔا. ٚيهٔ هب إٔ ٫ ْبعـ عٔ أْعاكْا إٔ 

٫ ٜوتكِٝ أسٝاّْا ل٫ بايوٝـ. ٚعٓـَا ٫ ٜ٪ؿٟ ه٬غ املٓطل ٚا٫هتـ٫ٍ ٚايـع٠ٛ َؿعٛي٘ 

ٝٸؾإٕ ايـّ ٚسـٙ ٖٛ ايقٟ ُٜٔٔ اؿٝا٠ اٱ ُٸ١ ايطٝب١. ٚيف تًو ايعلٚف اـْواْ ١ اييت ا

ٞٸنإ اجملتُع اٱ ×ؼٝط باٱَاّ اؿونيناْت  ثٛك٠ ؿ١َٜٛ، لى  عاد١ ه٬َ

ٝٸٚ ٝٸ١ ٚايدتُاعٝٸ١ اهتٌٗاؿ١ٜ ٖاؿؾ١، تُٔٔ ي٘ اؿٝا٠ ا٫عًُ  ١ ايِشٝش١.ه٬َٝٸ١ اٱـٜٓ

نلب٤٬ ثٛكت٘ ع٢ً ايعًِ لى  َٔ املـ١ٜٓ ×سلن١ اٱَاّ اؿوني تَجٻً

١ ١ًُ بايًِض ٚايو٬ّ. ٚعٓـَا نإ ٜتشا٢ً ٚا٫هتبـاؿ ٚا٫ملاف، ٚيٝى يًجٛك٠ أٜٸ
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ا٫ًتباى ٚاملٓامي١ أسٝاّْا أثٓا٤ َورلٙ مل ٜهٔ فيو بـاؾع اـٛف َٔ ػٛض غُاك 

 اؿلب; لف يٛ نإ ا٭َل نقيو ملا ػلز أهاهّا َٔ املـ١ٜٓ، بٌ ايوبب يف فيو ٜعٛؿ

هٔ عٓـَا أْ٘ مل ٜلغب يف ايكتاٍ بأٟ مثٔ نإ، َٚٔ ثِ تقٖب ؿَا٩ٙ ٖـكّا. ٚيلى 

ٌٸ هٝؿ٘ َٔ غُـٙ، ٖٚذِ بهٌ  إٓ ا٭ٚإ، ٚسإ ايٛقت املٓاهب، ٫ْط٬ق١ عاًٛكا٤ ه

كدٛي١ ٚلبا٤ ع٢ً دَٝٛ ايعًِ ٚايع٬ّ ٚاؾٌٗ، ٚمل ٜذلادع قٝـ أمن١ً ستٸ٢ ؿع١ 

ا٫هتٌٗاؿ. ٚبٓا٤ ع٢ً فيو ؾإٕ ايجٛك٠ اؿو١ٝٓٝ متجٸٌ َٔ د١ٗٺ تٔش١ٝ اهتٌٗاؿ١ٜ 

ٞٸ١ يف ايوًٛى اٱأػ٬قٝٸأزل٢ ق١ُٝ ا٭بـ نلى  أ١ًُٝ هتبك٢ ، َٚٔ د١ٗٺ أػل٣ ْواْ

متجٌ سلن١ َتعك١ًٓ عُٝك١ ايل١ٜ٩ قاّ بٗا ًؼّ َو٪ٍٚ يف ٚد٘ ساي١ َٔ ؾكـإ 

 ايعـاي١ ايٌا١ًَ. 

ل بايٛقت اؿآل ع ايتطبٝكات ٚايتش٬ًٝت اييت قاّ بٗا ايوٝـ باقٞ يف َا ٜتع6ًٖ

إٔ ميٓع ٚقٛع  ×إ اٱَاّ اؿونيٓعٝؿ١ دـّا، ٚفات ْعل٠ أساؿ١ٜ. نإ بإَه

اؿلب ٚهؿو ايـَا٤ بإع٬ٕ بٝعت٘ يٝنٜـ، ؾًُافا اَتٓع عٔ فيو؟ ٌٖٚ هب عًٝٓا ايّٝٛ 

إٔ ْباٜع طػا٠ ايعامل ٚعتات٘ يهٞ مٍٛ ؿٕٚ ٚقٛع اؿلب؟ ٌٖ هب عًٝٓا إٔ ْلٓؽ 

ـٸ  شلُٝٓتِٗ ايعامل١ يهٞ منٓع ٚقٛع اؿلب؟ ْهٕٛ َّٜٛا َٔ ايكٍٛ ٖٓا: لْٓا مل ٚئ ٫ب

ٍٸ ع٢ً ايلغب١ يف ػٛض باؿ٥ني باؿلب، ٚئ تٛدـ يف بٝاْات قاؿ٠ ايب٬ؿ أٜٸ ١ ًٛاٖـ تـ

اؿلٚب، ٚيهٔ ًٛاٖـ ايعن٠، ٚايتُوو با٭ٍُٛ، ٚاٱُلاك ع٢ً سكٛم ايٌعب 

ٞٸاٱ ، ٚايٛقٛف يف ٚد٘ ايتـػ٬ت ايعامل١ ٭َلٜها ٚسًؿا٥ٗا، تٌاٖـ يف أقٛاشلِ. ٜلاْ

و١ُ بايعن٠، ٚفات املٓٗر ا بتًو اؿلن١ ايـاع١ٝ يًًِض، ٚاملتٻلْٖٚقٙ اؿلن١ تقٚن

ئ أعطٝهِ بٝـٟ لعطا٤  ،ٚاهللٹ»، ايقٟ قاٍ: ×املًتنّ با٭ٍُٛ، يٲَاّ اؿوني

 .«ايقيٌٝ، ٚئ أؾلٸ ؾلاك ايعبٝـ



 

ُّظاٖس٠   ١ تهاثس َكاَات أٚالد األ٥

ّٝني يف إٜسإ دزاض١ٌ ١ُّ احلكٝك  يف أبٓا٤ األ٥

 

 ذ حسن شريفيالسّي

 يالشيخ محمذ عّثاش دهينترجمح: 

 

 اهلدف َٔ ايبخح ــــــ

ٌٸ  بايٓعل لى أْٸ٘ يف ايعكٛؿ ا٭ػرل٠ قـ ظٗلت قبٸ١ َٚناك باهِ )ابٔ اٱَاّ( يف ن

َٔ ا٭كض ايهبرل٠ ٱٜلإ اٱه٬َٝٸ١، ٚباـِْٛ يف ايكل٣ ايبعٝـ٠  طلفٺ

 ٚاحملل١َٚ، ؾكـ أقـَتٴ ع٢ً ايبشح عٔ ايوبب يف فيو.

ُٸًتٴ لى ٖقٙ اؿكٝك١  ٚبايلدٛع لى اٱسِا٥ٝٸات ٚامللادع ايلزلٝٸ١ ؾكـ تٛ

ٕٸ بعض ايوُاهل٠ ٚا٫ْتٗامٜٸني قـ اهتؿاؿٚا َٔ غؿ١ً املو٪ٚينيامُل ٚاملتٛٓيني  لٸ٠، ٖٚٞ أ

يًٌ٪ٕٚ ايجكاؾٝٸ١ يف اجملتُع، ٚنقيو اهتؿاؿٚا َٔ بواط١ ايٌٝع١ ٚاعتكاؿاتِٗ ايٓكٝٸ١ 

، ٚأقٓعٛا أٚيٝا٤ ا٭ٚقاف; ٚبٗـف ^ايطاٖل٠ بايٓوب١ لى أٌٖ بٝت ايع١ُِ ٚايطٗاك٠

ت١ُٝٓ ٚتطٜٛل ايب١ٝٓ ا٫قتِاؿٜٸ١ ملٓاطكِٗ، ببٓا٤ َلاقـ باهِ )ابٔ اٱَاّ(، اعتُاؿّا ع٢ً 

ٗٳَٓ ٕٸ اَات َب ١ُ، ٚنلاَات َٚعذنات نافب١، ٖٚٝٸأٚا ًذل٠ ْوب َٛٓٛع١، ستٸ٢ أ

 1500ّص نإ ٜبًؼ 1979عـؿ َلاقـ )أبٓا٤ ا٭١ُ٥( يف لٜلإ يف أٚا٥ٌ ايجٛك٠ اٱه١َٝ٬ ط

ـٺ  َلقـّا!!! 10691ّص سـٚؿ 2008ٖع.َ ط1387، ٚقـ بًؼ ع ٚيٮهـ ع ست٢ عاّ َلق

ـٻٍ اينٜاؿ٠ يف ٖقٙ امللاقـ يف لٜلإ  ٖٚقا َعٓاٙ أْٸ٘ مبلٚك ث٬ثني ه١ٓ  300بًؼ َع

ـٺ  هٜٓٛٸّا!! َلق

١ املعتدل٠; يًشٍِٛ ع٢ً دٛاب ا٭ه١ً٦ يقا ٚبايلدٛع لى ايهتب ايتاكىٝٸ
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ٕٸ ْيبٸ اٱه٬ّ ايعنٜن ُٸ١ ٚ |امللتبط١ بٗقا املٛٓٛع، ًُٚتٴ لى سكٝك١ أ ا٭٥

اْٛا يف أكض اؿذام ، َٓق ٫ٚؿتِٗ لى ٚقت ٚؾاتِٗ أٚ ًٗاؿتِٗ ن^املعَِٛني

ٕٸ لسِا٤ َلاقـ )أبٓا٤ ا٭١ُ٥( املـؾْٛني يف لٜلإ )  10691ٚايعلام، ٖٚقا ٜعين أ

 َلقـّا( يٝى َطابكّا يًٛاقع!

َٸا ا٭ه١ً٦ ايعٌل٠ ؾٗٞ:  ٚأ

ُٸ١ املعَِٛني1  ، فنٛكّا ٚلْاثّا؟^ع أهاهّا نِ ٖٛ عـؿ أ٫ٚؿ ا٭٥

َٳ2 ُٸ١  َاّ املعِّٛ َٛه٢ بٔ ٖٛ نجرل ا٭٫ٚؿ ه٣ٛ اٱ ٔٵع يٝى َٔ ا٭٥

ٚيـّا، نشـٛ  19، ايقٟ بًؼ عـؿ أ٫ٚؿٙ ايقنٛك ع عوب ايهتب املعتدل٠ ع ×دعؿل

َٔ أُشاب امللاقـ املـؾْٛني يف لٜلإ  5000ٚعًٝ٘ ؾهٝـ ٜٴٓوب أنجل َٔ  أق٢ِ.

 لى ٖقا اٱَاّ املعِّٛ ٚاملعًّٛ؟

ُٸ١ ا٭عنٸا٤ ٚايععُا٤ اهتٌٗـٚا يف ساؿ3 ث١ نلب٤٬ َع اٱَاّ ع نِ َٔ أبٓا٤ ا٭٥

 ، أٚ يف ٚقا٥ع أػل٣؟×اؿوني

ع نِ َٔ ٖ٪٤٫ ايععُا٤ تٛٓؾٛا يف سٝا٠ آبا٥ِٗ، أٚ تٛٓؾٛا يف َلس١ً ايطؿٛي١، 4

 ٚمل ىًٚؿٛا فكٸ١ّٜ؟

ُٸ١ املعَِٛني ناْٛا ُاؿني؟5 ٌٸ ا٭٫ٚؿ ايقنٛك املباًلٜٔ يٮ٥  ع ٌٖ ن

ُٸ١ املعَِٛني املباًلٜٔ ٖادل6  لى لٜلإ؟ ع نِ َٔ أبٓا٤ ا٭٥

ع بٓعل ايعلف َٚلادع ايتكًٝـ ايععاّ لى نِ ٚاهط١ لى اٱَاّ املعِّٛ 7

 ميهٔ تو١ُٝ املٛيٛؿ بأْٸ٘ )ابٔ اٱَاّ(؟

ُٸ١ املباًلٜٔ اؿكٝكٝٸني ٚٚاديب ايتععِٝ؟ 8  ع يف لٜلإ نِ ٖٛ عـؿ أبٓا٤ ا٭٥

ُٸ9 ٔٵ ِٖ ١( يف ع َا ٖٛ ايوبب يف ٖقٙ اينٜاؿ٠ ايعٌٛا١ٝ٥ يع )أبٓا٤ ا٭٥ َٳ لٜلإ؟ ٚ

ُٸ١ املنعَٛ  ٕ يٌذل٠ ايٓوب يف لٜلإ؟ٕٚ ايؿاقـٛأبٓا٤ ا٭٥

ٟٸ مَا10ٕ ٟٸ َ٪هٻو١ أٚ َلدع ٜٓبػٞ إٔ ميٓع  ،ع ٚأػرلّا يف أ ٔٵ، ٚأ َٳ ٚبٛاهط١ 

ُٸ١( يف لٜلإ؟ ٝٸ١ ايتناٜـ ايهافب يع )أبٓا٤ ا٭٥  عًُ

يف ٖقا أٓع بني أٜـٟ ايكلٸا٤ ا٭عنا٤ ْتٝذ١ ا٭عاخ اييت سًِتٴ عًٝٗا 

ُٸ١ املعَِٛني ٚأبٓا٥ِٗ  ^املٛٓٛع، ٚأْا أكدٛ َٔ ػ٬ٍ ايتـقٝل، ٚسؿغ اي٤٫ٛ يٮ٥
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اؿكٝكٝٸني ٚٚاديب ايتععِٝ، إٔ ْوتطٝع ع بنٜاؿ٠ يف املعلؾ١ ع إٔ مؿغ ُٚٝٸ١ ْيب 

 : )ايكلإٓ; ٚايعذل٠(.|اٱه٬ّ ايععِٝ

٘ٹ َأدٵ﴿قاٍ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاى:  ٝٵ ِٵ عٳًَ ٌٵ ٫َ َأهٵَأُيُه ٛٳؿٻ٠َ ؾٹٞ اِيُكلٵبٳ٢ُق ُٳ  ﴾لّا ٔل٫ٖ اِي

 (.22)ايٌٛك٣: 

ٔٵ كنبٗا لا، »: |ٚقاٍ كهٍٛ اهلل َٳ َجٌ أٌٖ بٝيت ؾٝهِ نوؿ١ٓٝ ْٛغ، 

ٔٵ ؽًٖـ عٓٗا يف ايٓاك َٳ ٚ». 

ٕٸ لظٗاك اي٤٫ٛ يٓيبٸ اٱه٬ّ ايهلِٜ ، ٚفكٸٜٸتِٗ ^، ٚأٌٖ بٝت٘ ايطاٖلٜٔ|ل

٫ٚ مايت ٚهتبك٢ َٔ َؿاػل املوًُني املٛايني ايطاٖل٠ َٔ ايواؿ٠ ا٭د٤٬ٓ، ناْت 

ٞٸ بٔ أبٞ طايب، أٟ )ايٌٝع١(.  يعً

ٖقٙ ا٫عتكاؿات ٖٞ ؿا٥ُّا َٛدب١ْ ؿؿغ ٚتك١ٜٛ ٚتعنٜن ا٭هى ايعكا٥ـٜٸ١ 

ٕٸ ايـؾاع عٔ اي١ٜ٫ٛ، ٚتهلِٜ ايواؿ٠ أبٓا٤ اينٖلا٤  ، ٚػُِّٛا أبٓا٤ٳ÷يًٌٝع١. ٚل

ُٸ١ اؿكٝكٝٸ  ٔ َؿاػل ايٌٝع١.ايتععِٝ، َ  ٚٚاديبنيا٭٥

ٕٸ َعلؾ١ ٚطاع١ ٚقبٸ١ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ ٚأٌٖ بٝت ايع١ُِ ٚايطٗاك٠ ٖٞ ْؿوٗا  ل

 َعلؾ١ اهلل، ٚلطاع١ أَلِٖ طاع١ْ هلل.

ٕٸ ايطاع١ ٚايعبٛؿ١ٜ هلل ٫ تٴكبٳٌ َٔ  ٕٸ ْع١ُ اي١ٜ٫ٛ ٖٞ أععِ ْع١ُ لشلٝٸ١، يقا ؾإ ل

ٕٸ قبٸ١ كهٛ ُٸـ. ل ُٸـ ٚآٍ ق ُٸ١ اشلـ٣غرل قبٸ١ ١ٜ٫ٚٚ ق ٚأ٫ٚؿِٖ،  ^ٍ اهلل ٚأ٥

ٕٸ ١ٜ٫ٚ  ٞٸ ؾإ ٕٸ اي٠٬ِ ٚه١ًْٝ يًكلب اٱشل بٌلٚطٗا، هببٷ يًٓذا٠ َٔ ايعقاب. ٚنُا أ

ُٸ١ املعَِٛني  ٖٞ أّٜٔا ٚه١ًْٝ يًتكلټب لى اهلل. ^ا٭٥

ٕٸ ؿٜٔ اٱه٬ّ املبني ٖٛ ؿٜٔ ايعكٌ ٚايؿطل٠ ٚاملٓطل، ٖٚٛ أنٌُ ا٭ؿٜإ  ٚمبا أ

ٌٸ أْٛاع ٚقـ أٖن ،اٱشلٝٸ١ ـ ْيبٸ اٱه٬ّ ايععِٝ ؿا٥ُّا يف ػطب٘ ٚتِلټؾات٘ ع٢ً ػٓټب ن

ٛٸ، ٚفنل ايعكٌ بعٓٛإ أْٸ٘ سذٸ١ لشلٝٸ١، ٚأؾٌٔ ْعِ  اؾٌٗ ٚاـلاؾ١ ٚا٭هطٛك٠ ٚايػً

اهلل، ؾٓشٔ أّٜٔا ٜٓبػٞ، َٔ ػ٬ٍ املعلؾ١ ٚايتـبټل ٚايبِرل٠، إٔ ْكبٌ َطابك١ ا٭َٛك 

 َع ايعكٌ.

ايباكم٠ ع٢ً فيو َوأي١ َٛت لبلاِٖٝ ابٔ كهٍٛ اٱه٬ّ ا٭ععِ، َٚٔ املِاؿٜل 

َٔ املٛايني ٚايعٛاّ; ٚكمبا نإ فيو  ايقٟ ُنوؿت ايٌُى سني َٛت٘، ؾنعِ مجاع١ْ
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ٕٸ  ٕٸ ايٌُى ُنوؿت بوبب َٛت لبلاِٖٝ، ٬ْٚسغ أ َٔ د١ٗ عٌكِٗ ٥٫ِٚٚٗ يًٓيبٸ، أ

ايكُل ٚايٌُى آٜتإ »ٓاي، بٌ قاٍ: ْيبٸ اٱه٬ّ ايعنٜن مل ٜلتٔل هٴًِٖ اؾٌٗ ٚعٌل اي

 .«َٔ آٜات اهلل، ٫ ٜٓهوؿإ ملٛت أسـ

 

ّٝات َساقد )ابٔ اإلَاّ( يف إٜسإ ــــــ ْعس٠ٌ  عابس٠ يف إحصا٥

ِّؿ٠  ُٸ١( يف بكاع َتع بٓعل٠ قِرل٠ٺ ٚعابل٠ٺ لى لسِا٥ٝٸات مٜاؿ٠ َلاقـ )أبٓا٤ ا٭٥

ُٸ١( يف املٓاطل اـ٬ٓب١، ٚػُِّٛا يف قاؾع١   َٔ ايب٬ؿ، ٚنجل٠ )أبٓا٤ ا٭٥

ٕٸ  ـٻكتا دـٍٚ اٱسِا٥ٝٸات، هٌِٓ لى ٖقٙ اؿكٝك١، ٖٚٞ أ َٚامْـكإ، ايًتني تِ

 ٌٕ قبٝض َٔ ا٫عتكاؿات ايطاٖل٠ ٚاـاي١ِ يًٌٝع١ ٚاملٛايني فُٛع١ّ اهتؿاؿٚا بٌه

، ٚسٝجُا ٚدـٚا َكدل٠ّ ٚهكؿّا َلؾٛعّا، ^ٚاحملبٸني ٭ٌٖ بٝت ايع١ُِ ٚايطٗاك٠

ُٸ١  ٔٵ ؿٴؾٔ يف ٖقٙ ايبكع١، ْوبٛا فيو ايكدل لى ٚاسـ َٔ ا٭٥ ُٻ ٚبِلف ايٓعل ع

بعٓٛإ )ابٔ اٱَاّ(، ، ٚعًٖكٛا يٛس١ ×املعَِٛني، ٚػُِّٛا اٱَاّ َٛه٢ بٔ دعؿل

ٝٸّا ٱؿاك٠ ا٭ٚقاف، َٚتٛٓيٞ فاى امللقـ.  ستٸ٢ أُبشٛا َٔ ػ٬ٍ فيو ٜعطٕٛ ؿػ٬ّ غٓ

، يًٌٝؽ املؿٝـ; «اٱكًاؿ»اعتُاؿّا ع٢ً ايهتب ايتاكىٝٸ١ املعتدل٠، َٚٔ بٝٓٗا: 

، يًٌٝؽ ايهًٝين; «أٍُٛ ايهايف»، يًٌٝؽ ايِـٚم; ٚ«×عٕٝٛ أػباك ايلٓا»ٚ

ُٸ١ املعَِٛني«ٍَٓت٢ٗ اٯَا»ٚ ُٸٞ، يف ًلغ أسٛاٍ أبٓا٤ ا٭٥  ^، يًٌٝؽ عباي ايك

 ْل٣:

ٚٸ٫ّ ُٸ١ ايقنٛك ع َع قًٌٝ َٔ ا٫ػت٬ف ع قـ بًؼ سـٚؿ أ ٕٸ عـؿ أ٫ٚؿ ا٭٥  80: ل

 ٚيـّا. 

ٞٸثاّْٝا ُٸ١ املعَِٕٛٛ،  ×: ىلز َٔ ٖقا ايعـؿ أ٫ٚؿ عً ا٭سـ عٌل، ِٖٚ ا٭٥

ٟٸ  . #ٚاسـّا تًٛ اٯػل ستٸ٢ اؿذٸ١ بٔ اؿؤ املٗـ

ٕٸ سٛايٞ ثايجّا َٔ ٖ٪٤٫ ا٭بٓا٤ اهتٌٗـٚا ّٜٛ نلب٤٬ َع اٱَاّ  10: ل

 . ×اؿوني

ٕٸ سٛايٞ كابعّا ٞٸ يف سٝا٠  5: ل َٔ ٖ٪٤٫ ا٭عنٸا٤ تٛٓؾٛا َٚاتٛا بٌهٌ طبٝع

  آبا٥ِٗ، أٚ يف طؿٛيتِٗ.
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ٕٸ عـؿّا َٔ ٖ٪٤٫ ا٭عنٸا٤ اهتٌٗـٚا بعـ ٚاقع١ نلب٤٬.ػاَوّا  : ل

ٕٸ عـؿّا َٔ ا٭بٓا٤ املباًلٜٔ ناْٛا ع ٚيٮهـ ايٌـٜـ ع طاؿني غرل هاؿهّا : ل

 ُاؿني، ٖٚٛ َا هٓتعلٻض ي٘.

 

ّٞ  ــــــ ×األٚالد ايرنٛز يإلَاّ عً

ايكاهِ(;  ٞبع )أب ع قُـ املهٓٻ3٢; ×ع اٱَاّ اؿوني2; ×ع اٱَاّ اؿو1ٔ

 .ع و9٢ٝع عبـ اهلل;  8ع عجُإ; 7ع دعؿل; 6ع ايعبٸاي; 5ع عُل; 4

 

 ــــــ ×األٚالد ايرنٛز يإلَاّ احلطٔ

  ع ايكاهِ;4ع عُل; 3ع اؿؤ بٔ اؿؤ، املعلٚف بع )اؿؤ املجٓٸ٢(; 2ع مٜـ; 1

 .ع طًش١ 8ع سوني، املعلٚف بع )سوني ا٭ثلّ(; 7ع عبـ ايلمحٔ; 6ع عبـ اهلل; 5

 

 ــــــ ×األٚالد ايرنٛز يإلَاّ احلطني

ٞٸ بٔ اؿوني، املعلٚف بع )اٱَاّ ايوذٸاؿ1 ٞٸ بٔ اؿوني2(; ×ع عً  ×ع عً

ٞٸ ا٭ندل(;  ٞٸ بٔ اؿوني3)عً ٞٸ ا٭ُػل(;  ×ع عً  .ع دعؿل بٔ اؿوني4)عً

 

ّٞ بٔ احلطني  ــــــ ×األٚالد ايرنٛز يإلَاّ عً

ٞٸع ق1ُ   ع اؿؤ;3ع عبـ اهلل; 2، ٚنٓٝت٘ أبٛ دعؿل )اٱَاّ ايباقل(; ـ بٔ عً

ع عبـ  8ع سوني ا٭ُػل; 7ع عُل، املعلٚف بع )عُل ا٭طلف(; 6ع مٜـ; 5اؿوني;  ع4

ٞٸ; 10ع هًُٝإ; 9ايلمحٔ;   .ع قُـ ا٭ُػل11ع عً

 

 ــــــ ×ايرنٛز يإلَاّ ذلُد ايباقساألٚالد 

  ع لبلاِٖٝ;3 ع عبـ اهلل;2(; ×ع أبٛ عبـ اهلل دعؿل بٔ قُـ )اٱَاّ ايِاؿم1
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ٞٸ بٔ قُـ ايباقل5ع عبٝـ اهلل; 4  .ع عً

 ــــــ ×األٚالد ايرنٛز يإلَاّ جعفس ايصادم

م; ع لهشا4 (;×ع َٛه٢ بٔ دعؿل )اٱَاّ ايهاظ3ِع عبـ اهلل; 2ع لزلاعٌٝ; 1

ٞٸ7ع ايعبٸاي; 6ـ; ع ق5ُ  .ع عً

 

 ــــــ ×األٚالد ايرنٛز يإلَاّ َٛض٢ ايهاظِ

ٞٸ بٔ َٛه٢ ايلٓا1    ع لزلاعٌٝ;5ع ايكاهِ; 4ع ايعبٸاي; 3ع لبلاِٖٝ; 2; ×ع عً

        ع عبـ اهلل;12ع محن٠; 11ع قُـ; 10ع أمحـ; 9ع اؿؤ;  8ع ٖاكٕٚ; 7ع دعؿل; 6

              ع اؿوني;18ع ؾٌٔ; 17ع اؿؤ; 16ع مٜـ; 15ع عبٝـ اهلل; 14ع لهشام; 13

 .ع هًُٝا19ٕ

 

ّٞ بٔ َٛض٢ ايسضا  ــــــ ×ايٛيد ايرنس ايٛحٝد يإلَاّ عً

ٞٸ1 ُٸـ بٔ عً  .(×)اٱَاّ اؾٛاؿ ×ع أبٛ دعؿل ق

 

ّٞ اجلٛاد  ــــــ ×األٚالد ايرنٛز يإلَاّ ذلُد بٔ عً

ٞٸ1  .ع َٛه2٢(; ×بٔ قُـ )اٱَاّ اشلاؿٟ ع عً

  

ّٞ بٔ ذلُد اهلادٟ  ــــــ ×األٚالد ايرنٛز يإلَاّ عً

ٞٸ )اٱَاّ اؿؤ ايعوهل1ٟ       ;ع قُـ3ع اؿوني; 2(; ×ع اؿؤ بٔ عً

 .ع دعؿل4

  

ّٟ  ــــــ ×ايٛيد ايٛحٝد احملبٛب يإلَاّ احلطٔ ايعطهس

ٟٸ صقُـطع اؿذٸ١ 1  .#بٔ اؿؤ املٗـ
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١ُّ املعصَٛني ايرٜٔ اضتػٗدٚا َع اإلَاّ احلطني  ــــــ ×أمسا٤ األبٓا٤ املباغسٜٔ يأل٥

ٞٸ1  .×ع أبٛ ايؿٌٔ ايعبٸاي بٔ عً

ٞٸ بٔ اؿوني )عًٞ ا٭ندل2  (.×ع عً

ٞٸ بٔ اؿوني )عًٞ ا٭ُػل3  (.×ع عً

 .×ع ايكاهِ بٔ اؿو4ٔ

 .×ع عبـ اهلل بٔ اؿو5ٔ

ٞٸ6  .×ع دعؿل بٔ عً

ٞٸع عجُإ 7  .×بٔ عً

ٞٸ 8  .×ع عبـ اهلل بٔ عً

 .ع قُـ، املهٓٸ٢ بع )أبٞ بهل(9

 

١ُّ املعصَٛني ايرٜٔ تٍٛفٛا يف طفٛيتِٗ، أٚ ايرٜٔ تٍٛفٛا يف  ^أمسا٤ األبٓا٤ املباغسٜٔ يأل٥

 ضٓٛات الحك١، ٚنإ َصريِٖ ٚاضخًا يف ايتازٜذ ــــــ

عبٝـ اهلل بٔ ع 3; ×ع لبلاِٖٝ بٔ قُـ ايباقل2; ×ع دعؿل بٔ اؿوني1

ٜٸ١ّ َٔ بعـِٖ.×قُـ ايباقل  ، ايقٜٔ تٛٓؾٛا يف طؿٛيتِٗ، ٚمل ٜذلنٛا فكٸ

، ٚؿؾٔ يف ×ع لزلاعٌٝ بٔ دعؿل: ٚقـ تٛٓؾٞ يف سٝا٠ أبٝ٘ اٱَاّ ايِاؿم4

 َكدل٠ ايبكٝع.

ٞٸ5 ٞٸ، املهٓٸ٢ بع )أبٞ ايكاهِ(: ٖٚٛ ابٔ اٱَاّ عً ُٸـ بٔ عً ، تٛٓؾٞ يف ×ع ق

ٍٕأٜٸاّ عبـ املًو بٔ َ ٍٕ، ٚيف املـ١ٜٓ، ع٢ً قٛ  .آػل لٚإ، ٚؿٴؾٔ يف ايطا٥ـ، ع٢ً قٛ

، ٚتٛٓؾٞ |: ٚنإ ٜتٛٓي٢ ُـقات كهٍٛ اهلل ا٭نلّ×ع مٜـ بٔ اؿو6ٔ

 ه١ٓ. 90ٚقـ بًؼ َٔ ايعُل 

، املعلٚف بع )اؿؤ املجٓٸ٢(: ٚنإ ٜتٛٓي٢ ُـقات ×ع اؿؤ بٔ اؿو7ٔ

بني ا٭هل٣، ٚتٛٓؾٞ عٔ عُل  ، ًاكى يف نلب٤٬، ٚدٴلغ، ٚنإ×أَرل امل٪َٓني

 عاَّا، ٚؿٴؾٔ يف املـ١ٜٓ. 35ٜٓاٖن 
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يف مٜاك٠ بٝت اهلل اؿلاّ،  ×: كاؾل اؿوني×ع عبـ ايلمحٔ بٔ اؿؤ 8

ّٷ يف َٓطك١ )ا٭بٛا٤( بني َٓه١ ٚاملـ١ٜٓ.  ٚيهٓٸ٘ تٛٓؾٞ ٖٚٛ قٔل

 : نإ َعلٚؾّا بايؿٌٔ ٚاي٬ِغ، ؿيٻ×ع عبـ اهلل بٔ اٱَاّ قُـ ايباقل9

ِٸ، ؾاهتٌٗـ.  بٓٛ أَٝٸ١ ليٝ٘ ايو

ٞٸ بٔ قُـ ايباقل10 ُٸ١ املباًلٜٔ ٚٚاديب ايتععِٝ، ×ع عً : َٔ أبٓا٤ ا٭٥

 اهتٌٗـ يف )أكؿٖاٍ ناًإ(، ٚؿؾٔ ٖٓاى.

َّٜٛا َٔ ًٗاؿ٠ اٱَاّ دعؿل  70: تٛٓؾٞ بعـ ×ع عبـ اهلل بٔ دعؿل11

 .×ايِاؿم

ؿوٓ٘ ٚمجاي٘  : ايقٟ عٴلف بع )قُـ ؿٜباد٘(;×ع قُـ بٔ دعؿل12

 يف ػلاهإ، ٚؿؾٔ ٖٓاى. ٚنُاي٘ ٚنلَ٘، تٛٓؾٞ

ٞٸ بٔ دعؿل13 ـٷ دًٌٝ ايكـك ععِٝ املٓني١، ٜل٣ٚ أْٸ٘ ؿٴؾٔ يف ×ع عً : ٖٚٛ هٝٸ

 قِ، ٜٚل٣ٚ أْٸ٘ ؿؾٔ يف ايعلٜض يف املـ١ٜٓ.

(: ٖٚٛ َٔ ا٭بٓا٤ املباًلٜٔ ، املعلٚف بع )×ع أمحـ بٔ َٛه14٢

ٕٷ يف ًرلام.، ٖٚٛ ×يٲَاّ ايهاظِ ُٸ١ اؿكٝكٝٸني يف لٜلإ، ٖٚٛ َـؾٛ  َٔ أبٓا٤ ا٭٥

، املعلٚف بع )قُـ ايعابـ(: ٖٚٛ ا٫بٔ املباًل يٲَاّ ×ع قُـ بٔ َٛه15٢

ٕٸ ×ايهاظِ ـٸعٞ ايبعض اًتباّٖا أ ، املـؾٕٛ لى داْب أػٝ٘ املٌلٻف يف ًرلام، ٜٚ

 قدلٙ يف أكاى يف )ٌَٗـ َٝكإ(.

ٕٸ ابٔ اٱَ ُٸ١ َٚع فيو ؾإ اّ املـؾٕٛ يف )ٌَٗـ َٝكإ( يف أكاى ٖٛ َٔ أبٓا٤ ا٭٥

ٕٸ أٌٖ 164ٚ 150ٚاديب ايتععِٝ، ٚقـ دا٤ يف نتاب )نٓٛم آثاك قِ(، يف ايِؿش١  ، أ

ُٸـ ايعابـ، ا٫بٔ املباًل يٲَاّ ايهاظِ ٚٵٕ فيو املٌٗـ َـؾٔ ق ، ×تًو املٓطك١ ٜلٳ

ٕٸ فيو ايكدل حمل ، أٚ ×ُـ بٔ أمحـ بٔ ٖاكٕٚ بٔ َٛه٢بُٝٓا كأٟ امل٪ٚيـ احملذلّ ٖٛ أ

ٚٸٍ ٖٛ املٌٗٛك.×قُـ بٔ لزلاعٌٝ بٔ َٛه٢ ايهاظِ ٕٸ ايلأٟ ا٭  . ٚع٢ً أٜٸ١ ساٍ ؾإ

: ٚقـ نإ كد٬ّ ًذاعّا ٚنلميّا، نإ يف بػـاؿ، ×ع لبلاِٖٝ بٔ َٛه16٢

 ٚتٛٓؾٞ ؾٝٗا، ٚؿؾٔ ٖٓاى.

ٕٷ 17 ٟٸ، ع محن٠ بٔ َٛه٢: ٖٚٛ ع بٓا٤ٶ ع٢ً بعض ايلٚاٜات ع َـؾٛ يف َـ١ٜٓ ايل
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 ٚنإ ايوٝٸـ عبـ ايععِٝ اؿوينٸ ٜقٖب ينٜاكت٘.

: ٖٚٛ َـؾٕٛ يف َٓطك١ ايعوهلٜٸني يف ×ع اؿوني ابٔ اٱَاّ اشلاؿ18ٟ

 هاَلا٤.

، املعلٚف بع )ايوٝـ قُـ(: ي٘ قبٸ١ ٚقدل يف ×ع قُـ ابٔ اٱَاّ اشلاؿ19ٟ

َٸ١. ٚهاَلٸا٤، ٚمٜاكت٘ ١بني ايهاظُٝٸ ،َٓطك١ قلٜب١ َٔ )بًـ(  عا

 

١ُّ املعصَٛني ، ٚايرٜٔ ^عدد َٔ األٚالد املباغسٜٔ، أٚ ايرٜٔ تفصًِٗ ٚاضط١ ٚاحد٠، يأل٥

 ناْٛا طاحلني ــــــ

ٞٸ بٔ لزلاعٌٝ: ُٖٚا سؿٝـا اٱَاّ ايِاؿم2ٚ 1 ، ×ع قُـ بٔ لزلاعٌٝ ٚعً

ٛٻٖا ُٛك٠ اٱَاّ ايهاظِ عٓـ ٖاكٕٚ، ؾكتً٘×ٚابٓا ًكٝل اٱَاّ ايهاظِ ً ،. 

ُٸـ بٔ دعؿل: ٖٚٛ أػٛ اٱَاّ ايهاظِع 3 ِٸ اٱَاّ ايلٓا×ق . اؿٸع٢ ×، ٚع

 ×اٱَا١َ، ٚيهٓٸ٘ ُقُع. اكتك٢ املٓدل ٚعلٻف املإَٔٛ بأْٸ٘ )لَاّ(. ٚقاٍ اٱَاّ ايلٓا

ـٺ ٚاسـ أبـّا  .عٓ٘: ٫ أدتُع َع٘ ؼت هك

ػٛت٘ بعـ ع عبـ اهلل بٔ دعؿل، املعلٚف بع )عبـ اهلل ا٭ؾطض(: ٖٚٛ ا٭ندل يف ل4

أػٝ٘ لزلاعٌٝ. مل تهٔ ي٘ تًو املها١ْ ٚاملٓني١ عٓـ ٚايـٙ، ٚنإ ىايـ أباٙ. ٚبعـ 

ٚقـ تبع٘ يف  .ًٗاؿ٠ أبٝ٘ املعٖعِ اؿٻع٢ اٱَا١َ، ٚناْت سذٸت٘ ٚؿيًٝ٘ يف فيو ندل هٓٸ٘

، ًٚٓهًٛا ؾلق١ )ايؿطشٝٸ١(. َات بعـ ×ؿعٛت٘ مجاع١ْ َٔ أُشاب اٱَاّ ايِاؿم

 .ّاَٜٛ 70أبٝ٘ بع 

ٕٸ أباٙ ٫ ٜناٍ سٝٸّا، ×ع لبلاِٖٝ بٔ َٛه٢ ايهاظ5ِ : بعـ ًٗاؿ٠ أبٝ٘ اؿٻع٢ أ

ٕٸ ْيبٸ اهلل  ٚعٓـَا آطًع اٱَاّ ايلٓا ع٢ً فيو قاٍ: َٛه٢ بٔ دعؿل قـ َات، نُا أ

ـٳ ِٸ قاٍ: َع ٚؾا٥ٞ ي ـٻعٞ ٖقا ا٭َل 1000ٓ٘ ايبايؼ ٜٵقـ َات، ث  .ؿٜٓاك ؾإْٸ٘ ٜ

: مب٬سع١ ُٚٝٸ١ أبٝ٘ لـ أْٸ٘ قـ عاتب٘، ٚناْت ×ع ايعبٸاي بٔ َٛه6٢

ٍٕ ؾإْٸ٘ َـؾٕٛ يف َكاّ اٱَاّ َٛه٢  ×َعلؾت٘ باٱَاّ ايلٓا ق١ًًٝ، ٚبٓا٤ ع٢ً قٛ

 .×ايهاظِ

: ثاك ع٢ً املإَٔٛ يف ايبِل٠، ٚأسلم ×ع مٜـ ايٓاك ابٔ اٱَاّ َٛه٢ ايهاظ7ِ
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، ٚقاٍ ي٘ ×ا١َ اٱَاّ ايلٓابٝٛت ايعبٸاهٝٸني، ٚؿعا ايٓاي لى ْؿو٘، ٚمل ٜكبٌ لَ

 .: َا ؿَتٳ تطٝع اهلل ؾأْتٳ أػٞ×اٱَاّ ايلٓا

ٞٸ ا٭ُػل ابٔ اٱَاّ ايوذٸاؿ 8 ُٸ٘ ×ع اؿؤ ا٭ؾطى ابٔ عً : محٌ ع٢ً ابٔ ع

 .بوٓهني نبرل ×اٱَاّ دعؿل ايِاؿم

ِٸ اٱَاّ ُاسب ا٭َل×ع دعؿل ايهقٸاب ابٔ اٱَاّ اشلاؿ9ٟ ، #: ٖٛ ع

اّ عُلٙ َع ايوؿ١ً ٚايعلابٝـ، ٚنإ ًٜعب بآ٫ت ايًٗٛ ٚايكُاك. بعـ ٚؾا٠ ق٢ٔ َععِ أٜٸ

ٟٸ اؿٻع٢ أػٛٙ طدعؿل ايهقٸابص اٱَا١َ، ٚعٓـ َٛت أػٝ٘  ×اٱَاّ اؿؤ ايعوهل

ٟٸ ٟٸ×طاٱَاّ ايعوهل ٕٸ اٱَاّ املٗـ ـٻّ،  ×ص أكاؿ اي٠٬ِ ع٢ً دٓامت٘، غرل أ تك

ـٸٙ كهٍٛ اهلل ×َٚٓع٘ َٔ أؿا٤ اي٠٬ِ . ٜٓكٌ اٱَاّ ايوذاؿ أْٸ٘ قاٍ:  |عٔ د

ُٸٛٙ بع )ايِاؿم(; ؾإْٸ٘  ٞٸ بٔ اؿوني ؾو ُٸـ بٔ عً عٓـَا ٜٛيـ ٚيـٟ دعؿل بٔ ق

ـٸعٞ اٱَا١َ بػرل سٛل، ًٜٖٚكب بع )دعؿل ايهقٸاب( ٌٷ ٜ  .هلعإ َا هٝٛيـ َٔ ْوً٘ كد

ٞٸع َٛه٢ بٔ قُـ ب10 : ؿعاٙ املتٛٚنٌ لى هاَلٸا٤; نٞ ٜتُٖهٔ ×ٔ عً

، ٚمل تٓؿع َع٘ ِْٝش١ اٱَاّ اشلاؿٟ، ٚنإ ×بٛاهطت٘ َٔ اٱها٠٤ يٲَاّ اشلاؿٟ

 .َِرلٙ ًآقّا

 

١ّٝ ّٕٝٛ ٚٚاجبٛ ايتععِٝ املدفْٕٛٛ يف إٜسإ اإلضالَ ١ُّ املباغسٕٚ ٚاحلكٝك  ــــــ أبٓا٤ األ٥

، ٚاملـؾ١ْٛ يف ×١ٓ اٱَاّ َٛه٢ ايهاظِ: ٖٚٞ اب÷ع ايوٝٸـ٠ املع1١َِٛ

ـٻه١.  َـ١ٜٓ قِ املك

(: ٖٚٛ ا٫بٔ املباًل يٲَاّ ، املعلٚف بع )×ع ايوٝٸـ أمحـ بٔ َٛه2٢

 ، املـؾٕٛ يف ًرلام.×َٛه٢ ايهاظِ

، املعلٚف بع )قُـ ايعابـ(: ٖٚٛ ا٫بٔ املباًل ×ع ايوٝٸـ قُـ بٔ َٛه3٢

املـؾٕٛ يف ًرلام. ٜٚعتكـ ايهجرلٕٚ اًتباّٖا أْٸ٘ َـؾٕٛ ، ×يٲَاّ َٛه٢ ايهاظِ

 يف )ٌَٗـ َٝكإ( يف أكاى.

ٞٸ بٔ قُـ ايباقل4 ، ٚقـ ×: ٖٚٛ ا٫بٔ املباًل يٲَاّ ايباقل×ع ايوٝٸـ عً

بعج٘ أبٛٙ املعٖعِ لى َٓطك١ ناًإ; يًتبًٝؼ ٌْٚل ايتٌٝټع، ٚاهتٌٗـ ٚؿؾٔ ٖٓاى 
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 )ٌَٗـ أكؿٖاٍ(.

ٟٸ، ٚنإ ×بٔ َٛه٢ ايهاظِع ايوٝٸـ محن٠ 5 : ٖٚٛ املـؾٕٛ يف َٓطك١ ايل

ٍٕايوٝٸ ٕٷ يف قل١ٜٺ َٔ قل٣ آػل ـ عبـ ايععِٝ اؿوينٸ ٜقٖب ينٜاكت٘. ٚيف قٛ : لْٸ٘ َـؾٛ

 ًرلام.

ٞٸ بٔ دعؿل6 ٍٕ آػل: لْٸ٘ ×ع ايوٝٸـ عً ٍٕ، ٚيف قٛ : ٖٚٛ املـؾٕٛ يف قِ، ع٢ً قٛ

 َـؾٕٛ يف علٜض املـ١ٜٓ.

ٖع، ٚتٛٓؾٞ ؾٝٗا 256ه٢ املدلقع: ٖٚٛ ايقٟ ؿػٌ قِ ه١ٓ ع ايوٝٸـ ابٛ أمحـ 7َٛ

ٞٸ طاؾٛاؿص296ه١ٓ   .×ٖع، ٚؿؾٔ ٖٓاى، ٖٚٛ ابٔ اٱَاّ قُـ ايتك

: ٖٚٛ ايقٟ ٜٓتٗٞ ْوب٘ لى اٱَاّ املعِّٛ ×ع ايوٝٸـ عبـ ايععِٝ اؿوينٸ 8

ٟٸ. ـٸ٠ ٚها٥ط، ٚاملـؾٕٛ يف بًـ٠ ايل  بع

 

ّٛ ْػاط َؤضَّطات األٚقاف ٚاألَٛز ا  ــــــخلري١ّٜ يف َٓاطل املكاَات املبازن١من

َٔ ايًطٝـ ٚاؾقٸاب إٔ ْعلف; ٚاعتُاؿّا ع٢ً لػباك املـٜل املواعـ مل٪هٻوات 

ٕٸ عـؿ املكاَات املباكن١ قـ اكتؿع َٔ  يف  5954ا٭ٚقاف ٚا٭َٛك اـرلٜٸ١ يف ايب٬ؿ، أ

ّص. ٚا٭يطـ أْٸ٘ 2008طٖع.َ 1387َكاَّا يف ايعاّ  8000ّص لى 2003ٖع.َ ط1382ايعاّ 

ُٸ١ املـؾْٛ ٕٸ فُٛع أبٓا٤ ا٭٥  10691 يف ٖقٙ املكاَات املباكن١ بًؼ نيأػدل بأ

 .ًؼِّا

ُٸ١ اًذلط بعض  يف أدٛب١ٺ شلِ ع٢ً ا٭ه١ً٦ املٛدٻ١ٗ ليِٝٗ سٍٛ َكاَات أبٓا٤ ا٭٥

ٚأؿاْٛا َا امللادع ٚؾكٗا٤ اٱه٬ّ يف ٖقٙ املكاَات إٔ تهٕٛ شلا ْوب١ْ ثابت١ َٚع١ًَٛ، 

 ٜهٕٛ ْتٝذ١ املٓاَات ٚاـٝا٫ت ٚا٫هتؿاؿ٠ ايوٝٸ١٦.

ُٸ١ املعتدلٜٔ ِٖ ا٭بٓا٤ املباًلٕٚ أٚ ايقٜٔ تؿًِِٗ ٚها٥ط َعـٚؿ٠  ٕٸ أبٓا٤ ا٭٥ ل

 عٔ اٱَاّ.

ٌټ َا نإ ْاػّا عٔ املٓاّ  َٚلدع ايتعلټف ع٢ً ٖ٪٤٫ ٖٞ ايهتب املعتدل٠. ٚن

ُٸٝ٘ بعض املٛايني ٭ٌٖ ايبٝتأٚ اـٝاٍ أٚ ا٫هتؿاؿ٠ ايوٝٸ١٦ ي بع  ^٬ْتٗامٜٸني، ٜٚو

 )ابٔ اٱَاّ(، ؾ٬ اعتباك ي٘.



 

 

ـه 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

 ــــــ ٕ!نٛزاب جٝالغاٖد َجاٍ: َكاّ ايطٝد حطني يف باشنٝا 

ٜكٍٛ ايٌٝؽ مٜٔ ايعابـٜٔ قلباْٞ، ممجٌِّ قا٥ـ ايجٛك٠ املعٖعِ ٚلَاّ اؾُع١ يف 

ـٸ٠ هٓٛات، ٚعٓـَا نٓتٴ آتٞ لى َٓطك١ بامنٝا  ، ًاٖـتٴ أْٸِٗ كًت: قبٌ ع

ٛٵا قبٸ١ ٚقدلّا، ِْٚبٛا يٛس١ّ باهِ )َكاّ ايوٝٸ ٓٳ ـ سوني(، ؾكًتٴ ٭ُـقا٥ٞ: أْا َٔ أٌٖ ب

ـٻثتٴ َع َتٛٓيٞ  ٖقٙ املٓطك١، ٚمل أعٗـ ٚدٛؿ ٖهقا ابٔ لَاّ يف ٖقا املهإ. ؼ

ٕٷ، ٚأْا ْكًتٴ ٖقا ايجعبإ َٔ ٖقا املهإ لى  املكاّ، ؾكاٍ: نإ يف ٖقٙ ايبكع ثعبا

ٕٸ ٖقا ايجعبإ ٖٛ  ٕٕ آػل، ٚيهٓٸ٘ عاؿ َلٸ٠ ثا١ْٝ لى ٖقا املهإ، ؾعًُٓا أ َها

ـٸثتٴ َع اؿاكي شلقا ايوٝٸـ )ابٔ اٱَاّ(. ٜٚتابع ايٌٝؽ ق لباْٞ: أْا ًؼِٝٸّا ؼ

َو٪ٚيٞ ا٭ٚقاف ٱماي١ ٖقا املكاّ اينا٥ـ َٔ ٖقا املهإ. لٕ ٚظٝؿتٓا نًٓٓا إٔ ْكـ 

ـٸ٠ َٔ املكاَات اينا٥ؿ١، َٚٓٗا: املكاّ اينا٥ـ  يف ٚد٘ ٖقٙ اـلاؾات. ٚقـ أمايٛا أّٜٔا ع

١ اٱه٬َٝٸ١ عًٞ لًهٛك(، ٚقايٛا: مٔ ٫ ْوُض بإٓعاف ٚتًٜٛح اؾُٗٛكٜٸ يع )

مبجٌ ٖقٙ اـلاؾات ايعِٓلٜٸ١. مٔ أُشاب َقٖب ٜعتدل ايعكٌ ٚايؿهل َٔ أندل 

 .ٚأع٢ً ايكِٝ، ٚايـْٝا ايّٝٛ عط٢ٌ ملعاكؾٓا

 

 ــــــ ٕٖدّ عدد َٔ املكاَات ايصا٥ف١ يف جٝال

كًت، ٚاملـٜل  أقـّ ايوٝـ َرل سوٝين اٱًهٛكٟ، لَاّ اؾُع١ امل٪ٖقت يف

ّٸ يٮٚقا ـٸ٠ َكاَات ٚأٓلس١ 2008ٖع.َ ط1387ه١ٓ ف يف د٬ٕٝ ايعا ّص ع٢ً ٖـّ ع

ما٥ؿ١ أ٦ٌْت بعـ ايجٛك٠ اٱه٬َٝٸ١، ٖٚٞ ؾاقـ٠ْ يٌذل٠ ايٓوب. ٖقا باٱٓاؾ١ لى قطع 

ـٻه١. ـٸ٠ ًذلات معُٛا أْٸٗا َك  ع

ٚقـ قٛبًت ٖقٙ اـط٠ٛ بايذلسٝب ٚا٫كتٝاغ َٔ قبٌ أٖايٞ ٚعًُا٤ املٓطك١ 

ٚعـ زلاست٘ أْٸ٘، ٚمب٪امك٠ٺ َٔ املو٪ٚيني ٚايعًُا٤ ٚايٌعب يف ٚاحملاؾع١. ٚقـ 

ٟٸ  ـٸ٠ ايكبٛك ٚاملكاَات اييت بٴٓٝت بعـ ايجٛك٠، َع ؾكـاْٗا ٭ احملاؾع١، هتٛاد٘ بٌ

ـٺ ٜجبت ْوب ُاسب ايكدل  .َوتٓ

 

 ــــــ آخس ايهالّ

لفا مل ٜتٓبٻ٘ َتٛٓيٛ ا٭َٛك ايجكاؾٝٸ١، ٫ٚ هٝٸُا اؿٛمات ايعًُٝٸ١، ٚعًُا٤ ايـٜٔ، 
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ٚاؾاَعٝٸني يف كها٥ًِٗ ٚأطلٚساتِٗ، ٚاؾٗات ايعًٝا، ٚمجٝع َلادع ايتكًٝـ ايقٜٔ 

ناْٛا ٫ٚ ٜنايٕٛ ٌٜٚهًٕٛ محا٠ ايـٜٔ اؿكٝكٝٸني، ؾإْٸ٘ يٝى َٔ املعًّٛ إٔ ٜٓتٗٞ ٖقا 

. ٚيف ايعلٚف املٓاهب١ ٜٓبػٞ ^ع٢ً اٱه٬ّ ٚاحملبٸ١ ٭ٌٖ ايبٝتايوهٛت بايٓؿع 

ٝٸ١ ع٢ً ايتشكٝل ايـقٝل يف  ّٸ يف عًِ ا٭ْواب ٜعٌُ بؿعٸاي تٌهٌٝ ؾلٜل ػبرل ٚكت

ُٸ١ املعَِٛني يًٓاي، ٚمتٝٝن ايطاحل َٔ ايِاحل،  ٖقا املٛٓٛع، ٚتعلٜـ أبٓا٤ ا٭٥

 ٚايِشٝض َٔ ايوكِٝ ٚاينا٥ـ َٔ غرلٙ.

ٕٸ متٝٝ ن ٖقا ايعـؿ َٔ املكاَات ٫ ىًٛ َٔ ُعٛب١ ٚتعكٝـ ؾًٝى َٔ املًِش١ ٚ٭

ايكٍٛ ع ٫ زلض اهلل ع بنٜـ مجٝع ٖقٙ املكاَات، أٚ إٔ ْؿتض ايطلٜل ٫هتؿاؿ٠ املػلٓني 

ٕٸ اؿكٝك١ ئ تبك٢ َهت١َّٛ لى ا٭بـ، ٚهٝتُٝٻن مبلٚك  ٚاملعاْـٜٔ ٚا٫ْتٗامٜٸني; ؾإ

ٕٵ ً  ا٤ اهلل.اينَٔ اؿلټ َٔ ايباطٌ ل

ٕٸ ايٛظٝؿ١  ٕٸ املو٪ٚي١ٝ ا٭ٚى يف ٖقا اجملاٍ تكع ع٢ً اؿٛمات ٚكداٍ ايـٜٔ; ؾإ ل

ٝٸ١، ٚاملًِش١ ا٫دتُاعٝٸ١، ٚتك١ٜٛ تـٜټٔ ايٓاي، ٌْٚل اؿكا٥ل، ٚايتشقٜل َٔ  ايـٜٓ

ٕٸ عًِٝٗ  ٌٸ ٤ًٞ. نُا أ ـٻَّا ع٢ً ن ٛٸ ٚايٌبٗات، ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َك اـلاؾات ٚايػً

ٕٸ ايتػط١ٝ، ٚاٱطلا٤، ٚعـّ بٝإ  ايكٔا٤ ع٢ً ؾهل املًِش١ ٚتكـٜى ايباطٌ; ؾإ

 ٚلظٗاك اؿكا٥ل، ٚايتبأٜ َع كداٍ ايتٜٓٛل، طلٜلٷ ٫ ؾا٥ـ٠ َٓ٘ .

ٚيٛ أغُٔٓا ايٓعل عٔ ٖقٙ اؿكا٥ل ؾإْٸ٘ لى داْب تًو اـرلات ٚايدلنات 

ُٸ١ املعَِٛني ٚاديب  ، ٚأبٓا٥ِٗ^املعٜٓٛٸ١ ُٚؿا٤ ايٓؿى ايٓاػ١ عٔ مٜاك٠ ا٭٥

ٍٷ َٔ قبٌ ايوُاهل٠  ايتععِٝ، هتهٕٛ ٖٓاى يف املكابٌ آؾاتٷ ْٚتا٥ر ؾعٝع١، ٚاهتػ٬

ّٕ ٫ ٜكبٌ إٔ  ٌټ ًؼ ٚا٫ْتٗامٜٸني، ٖٚقا َا هٝٔعـ اعتكاؿات ايٓاي ؾُٝا بعـ، ٚن

 ٜهٕٛ يف فتُعٓا َجٌ ٖقٙ اؿكا٥ل امللٜل٠، ٜٚهٕٛ لكًاؿْا ليٝٗا َٓٸ١ّ عًٝٓا.

ٕٸ آؾ١ ايتشذټل ٚايتك ٜٸ١ّ ع٢ً قبٸٞ ل ـٸ ـٸ٠ ط١ًٜٛ اـطل ا٭نجل د ـٜى ًٖهًت مل

ٛٻْت يف مَإ  ُٸ١( ته ٝٸ١ يع )أبٓا٤ ا٭٥ ٕٸ ٖقٙ اينٜاؿ٠ ايعٌٛا٥ أٌٖ بٝت ايع١ُِ ٚايطٗاك٠; ٭

 هًط١ اؾُٗٛكٜٸ١ اٱه٬َٝٸ١!!

ٕٸ لسـ٣ املٌه٬ت ايل٥ٝو١ يف اجملتُع ايّٝٛ أْٸٓا ن٢ٌ إٔ تهٕٛ َٛادٗتٓا  ل

ُٸ١ شلقٙ املٌانٌ ا ـٻهات ٚا٭٥ ٫عتكاؿٜٸ١ ٚايجكاؾٝٸ١ هببّا ئعـ اعتكاؿات ايٓاي باملك

ٕٸ َٛاد١ٗ ٖقٙ املٌانٌ تٛدب تجبٝت ٚتك١ٜٛ ايعكٝـ٠، ٚتنٌٜ ^املعَِٛني ، يف سني أ
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 َا ؿػٌ يف ايـٜٔ َٔ مػلؾات.

 

 

الهىامش
                                                      

 

 

 
 

×

×

 

«» 



 

 )ضابٝٓ٘ مشٝته٘( 

ُّ َطايع١ٌ  ع ٚاالعتصاٍيف أعُاهلا حٍٛ ايتػ

 

 قيّتحسين مد. 

 حسن مطرترجمح: 

 

ٌ٘  ــــــ تٜٓٛ

ٕٸ ؿكاه١ ايِْٓٛ ايٌلق١ٝ ايعلٜك١، ٚايٓعل يف ايذلاخ اي ٟٸل ايكـِٜ قـ  ؿهل

ٝٸ ايكـّ. َٚٓق َلاسٌ ا٫هتٌلام ا٭ٚى ١ يـ٣ ايػلب َٓق ١ ا٫هتٌلاقٝٸًػٌ ايقٖٓ

ُٸه٬َٝٸناْت ايـكاهات اٱ ١ٝ نبرل٠ يًِْٓٛ ١ َٔ قبٌ املوتٌلقني تٛيٞ أٖ

ٕٸ فاٚك٠ املوًُني َٔ ايوٓٸلى  ١. هب ا٫ْتباٙه٬َٝٸاٱ ٝٸأ ٝٸتِٗ اي١، ٚغايب ١، َع ٓوب

اٯٕ ١ َٔ قبٌ ايػلب ست٢ ه٬َٝٸتلنٝن ايـكاهات اٱلى  نجل٠ َِاؿكِٖ، قـ أؿٸت

 ١ بايكٝايٌٝعٝٸ١، ٚناْت ايٓوب١ امل١ٜٛ٦ يًِْٓٛ ايع٢ً ايِْٓٛ امللتبط١ بأٌٖ ايوٓٸ

ٝٸايِْٓٛ ايلى  ـٸّاوٓٸ  ٚيهٓٓا يف اٯ١ْٚ ا٭ػرل٠ بـأْا ٌْٗـ ٚترل٠ّ .١ ْوب١ ١ً٦ٝٓ د

ٞٸذاٙ ؿكاه١ ايذلاخ ايَتواكع١ يـ٣ املوتٌلقني باتٸ ٚٻ ٌٝع ن أنجل ؿكاهات ٕ. تذلٖناملـ

ٞٸػايعامل اي ُٸ١ ع ٌٚٝعٝٸع٢ً ايِْٓٛ ايعلٜك١ ٚاملٛٓٛعات اي لب ١ َٓٗا عٌلٜٸ ١ ا٫ثينػا

شـ٠ ا٭َلٜه١ٝ. ٚبعباك٠ أػل٣: با ٚاي٫ٜٛات املتٻٚع َٔ قبٌ املوتٌلقني ايكاطٓني يف أٚك

١، سٝح ٜٓتٌل ا٫هتٌلام ١ ٚؿٚيٝٸعاملٝٸل٠ ُبػ١ ؼق ا٫هتٌلام يف امللس١ً املتأػِّيكـ اتٻ

ٝٸاي يف مجٝع ايبًـإ ١، ٚؾلْوا، ٚبلٜطاْٝا، شـ٠ ا٭َلٜهٝٸمبا ؾٝٗا: اي٫ٜٛات املتٻ ،١ػلب

ٕٸ ٚدٛؿ أزلا٤ ٫َع١ َٔ ٌَاٖرل ايباسجني َٔ  ،اأملاْٝٚلٜطايٝا، ٚ ع٢ً ٚد٘ اـِْٛ. ل

ٞٸا٭ملإ يف ايٌإٔ اٱ ٞٸٚاي ه٬َ  ،وٛك )ًٜٚؿلؿ َاؿيْٛؼ(ٝ، َٔ أَجاٍ: ايدلٚؾٌٝع
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ف ع٢ً ، ٜٔاعـ َٔ ٓلٚك٠ ايتعلټابٝٓ٘ سلٝته٘(ٚتًُٝقت٘ ايباكم٠ ايدلٚؾٝوٛك )ه

 ;ؿكاهات ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ا٭ملإ ايناػلٜٔ بايعطا٤. ٜعتدل ا٭هتاف ايـنتٛك )َاؿيْٛؼ(

١ باكم٠ يف اجملاَع ًؼِٝٸ ،١ ٚغرلٖاه٬َٝٸبوبب َكا٫ت٘ ايهجرل٠ يف ؿا٥ل٠ املعاكف اٱ

)هابٝٓ٘ سلٝته٘( ٚأعاثٗا  ٚأَا أعُاٍ تًُٝقت٘ .١ يف لٜلإعًُٝٸوات ايٚامل٪هٻ

َٳًٚؼِٝٸتٗا ؾكًٖ ٓا ني. َٔ ٖٓا ؾإْٸٜلاْٝٸكني َٔ اٱٜعلؾٗا يف أٚهاط احملٚك ٔٵُا ػـ 

ٚؿكاهاتٗا سٍٛ قٛك ايؿهل  ،١ملاْٝٸهٓؿلؿ ٖقٙ املكاي١ يًتعلٜـ بٗقٙ املوتٌلق١ ا٭

ٞٸ ٞٸٚاي املعتني  . ٌٝع

 

ّٝـ ايطري٠ اي1   ــــــ ١رات

( بلينييف )٠ ١ يف اؾاَع١ اؿلٸه٬َٝٸأهتاف٠ ايـكاهات اٱ (هابٝٓ٘ سلٝته٘)

ٝٸا٭ ١ يف َعٗـ تاكىٝٸأهتاف٠ ايـكاهات ايٖٞ ٚ ٚلى ايّٝٛ.ّ 2000َٓق عاّ ، ١ملاْ

ـٸ١َ يف اؾاَع١ ايعدل١ٜ ايـكاهات ايعدلٜٸ ٚلى ّ 2002َٓق عاّ ، أٚكًًِٝيف ١ املتك

ِّ كَٜٔٔ احمللِّ ٚاسـ٠ْٖٞ ٚ ايّٝٛ. يف ؿا٥ل٠  ١ؿًوؿٝٸ١ ٚايه٬َٝٸْني يًُكا٫ت ايٚاملـ

بٓوؼتٗا ايجايج١ )طبع١ يٝـٕ(، َٚعا١ْٚ َـٜل تاكٜؽ ايؿًوؿ١  ١ه٬َٝٸاملعاكف اٱ

١ِّ(ه٬َٝٸ)ايؿًوؿ١ اٱ ِّ. نُا تٌػٌ ايهجرل َٔ املٓاُب املتع اييت  ،ع١ؿ٠ ٚاملتٓ

 َا ًٜٞ.  هٓأتٞ ع٢ً تؿًِٝٗا يف

ٕٸ أعاخ ايوٝـ٠ سلٝته٘ قـ تلٖنعًٝٓا إٔ  ٌٕ ك٥ٝى ع٢ً ْعلف أ نت بٌه

ايجايح  لىايكلٕ ايعاًل ، أٟ َٔ ١ يف اؿكب١ ايٛهٝط١ َٔ اٱه٬ّه٬َٝٸايـكاهات اي

 ،لٚتبشح يف ايتأثرل ٚايتأثټ .١ عٓـ املعتني١ه٬َٝٸطبكّا يًُعتكـات اي ،عٌل ي٬ًُٝؿ

ٞٸـكه١ ا٫عتناٍ ايمبايٌٝع١ ُني عٓـ ٚاكتباط آكا٤ ٚأؾهاك نباك املتهًٚ . ه٬َ

ٕٸ املعتني١ ع َٔ بني املـاكي اٱ: عًٝٓا إٔ ْٔٝـٚ لى ع  ١ ع ٜعتدلٕٚه٬َٝٸ١ ايه٬َٝٸل

ٝٸ ع داْب ايٌٝع١ ١، أٚ ايقٜٔ اًتٗلٚا باعتباكِٖ ايعـٍ ٚاسـّا َٔ أُٛشلِ َٔ ايعـي

ٝـ، ٚايٛعـ ٚايٛعٝـ، ١، ٖٚٞ: ايتٛساعتكاؿٜٸ١. ؾاملعتني١ ٜ٪َٕٓٛ بأكبع١ أٍُٛ عتكاؿٜٸا٫

املعتني١ ٜكـ  َكابٌٚيف  .ٚا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهل، ٚاملٓني١ بني املٓنيتني

ـ ع٢ً اٱميإ ٚايتعبټ ١ قا١ُّ٥عتكاؿٜٸايقٜٔ ميهٔ ايكٍٛ باعتباك تعايُِٝٗ ا٫ ،ا٭ًاعل٠



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

 بايعٛاٖل. 

ْايت ؿكد١ ٚا. أملاّْٝ يف 1964يـت ايوٝـ٠ ايدلٚؾٝوٛك )هابٝٓ٘ سلٝته٘( عاّ ٚٴ

ّ، ْٚايت ًٗاؿ٠ املادوترل َٔ ١1986 يف أٚكًًِٝ عاّ يٛكٜٛي َٔ اؾاَع١ ايعدلٜٸاايبه

. ٚأَٔت َلس١ً ايـنتٛكاٙ لًذلال١ يف يٓـٕ ع ؾلٜكٝٸ١ ٚاٱَـكه١ ايـكاهات ايٌلقٝٸ

 .D. ٚنإ عٓٛإ أطلٚستٗا ع٢ً َوت٣ٛ ايـنتٛكاٙ )لًذلالنوؿٛكؿ ع ٚيف داَع١ أ

Phil :)ٚقـ مٓتت َٓاقٌتٗا عاّ  .ّ(1325/ع١َ726ٖ اؿًٞ )١ يًع٬ٓه٬َٝٸا٭ؾهاكاي

1990 .ّ 

ّ لشت هابٝٓ٘ سلٝته٘ يف اؿٍِٛ ع٢ً َٓش١ ؾٝٛؿٚك يٝٓني يف 1996يف عاّ 

ٞٸاملـكه١ ايعاي١ٝ يًبشح اي ٝٸ١ هاْت دٕٛ ، َٚٓش١ ؾٝٛؿٚك يٝٓني يف نًٓباكٜىيف  عًُ

١ يف داَع١ ه٬َٝٸ، َٚٓش١ َلنن ايـكاهات اٱ1998ّنوؿٛكؿ عاّ أَٚٔ داَع١ 

ّ سًِت ع٢ً َٓش١ ٢2002 عاّ ّ ٚستٸ1999َٚٓق عاّ  .َٔ ايو١ٓ فاتٗا نوؿٛكؿأٚ

ِٸ سًِت ع٢ً لفٕ بايتـكٜى يف سكٌ بلينييف ١ ه٬َٝٸيًـكاهات اٱ ؽٖاٜنْدل . َٚٔ ث

ُٛؿٗا أهتاف٠ ب ،1998ّع  1997بني عاَٞ  ١ يف داَع١ بٕٛه٬َٝٸايـكاهات اٱ

. نُا سًِت يف ا٭عٛاّ بُٛؿٗا أهتاف٠ ،1999ّيف عاّ  ،َواعـ٠، ٚبعـ فيو

ّ ٢2000 َٓق عاّ ّا تتٛٓي. ٖٚٞ سايٝٸَٔ اؾاَع١ فاتٗا وٛكْؿوٗا ع٢ً ؿكد١ بلٚؾٹ

 ٠. ١ يف داَع١ بليني اؿلٸه٬َٝٸيـكاهات اٱآَِب أهتاف 

١ ُٗٛكٜٸيف اؾ عا١ّ يهتاب ايعاملٝٸّ سامت ع٢ً اؾا٥ن٠ اي2002ٚيف عاّ 

ٝٸ١ اٱه٬َٝٸاٱ ٛٸ ;١ٜلاْ ف عٓـ بوبب تأيٝـ ٌْٚل نتاب ايه٬ّ ٚايؿًوؿ١ ٚايتِ

ٞٸعٌلٜٸ ايٌٝع١ ا٫ثين  ّ(1501ٖع/906)بعـ عاّ  ١، ٚآكا٤ ابٔ أبٞ مجٗٛك ا٭سوا٥

ٝٸبايًػ١ ا٭  ،يًُعتني١(١ٝ ١ )ٌَلٚع ايٓوؽ اـٓطوت مجعٝٸّ أهٻ١2003. ٚيف عاّ ملاْ

َٔ أعٔا٤ ٖقٙ  ٫ٚ مايت َٓق فيو اؿني ٚاسـ٠ّ .بايتعإٚ َع )ؿٜؿـ هه٬ك(

ّ سًِت ع ٖٞ ٚتنيف ٢2006 عاّ اؾُع١ٝ ايٓاًطني. َٚٓق فيو اؿني ٚستٸ

١ ع ملاْٝٸو١ ا٭عاخ ا٭ع ع٢ً َٓش١ َ٪هٻ ا٭هتاف يف داَع١ باك ل٬ٜٕ ،٫ْػلَإ

ُٸيف يًـكاه١ ٚايتشكٝل  (١Gif )هلا٥ًٝٝٸاٱ ع  ١ْٛ2005(. ٚبني عاَٞ ًإٔ )ابٔ ن

سامت ع٢ً  ،١ٝ يًُعتني١(١ )ٌَلٚع ايٓوؽ اـٓطٚبوبب َواُٖتٗا يف مجعٝٸ ;2007ّ
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ّ أُبشت 2006ع  2005أّٜٔا. ٚبني عاَٞ  ١ملاْٝٸو١ ؾلٜتن تٝؤ ا٭َٓش١ َ٪هٻ

ُؿٗا عّٔٛا باكمّا بٛ ،ٚنقيو ًاكنت .َواعـ٠ يًدلٚؾوٛك )ًٜٚؿلؿ َاؿيْٛؼ(

يف َعٗـ ايـكاهات  ١(ٝٗٛؿٜٸ١ )ا٫عتناٍ يف اٱه٬ّ ٚايشكٝكٝٸ١ ايتيف اؾُعٝٸ ،كّاَٚٓوِّ

ِّ بُٛؿٗا  ،ت ؿعٛتٗاّ مٖت١َ2006 يف داَع١ أٚكًًِٝ ايعدل١ٜ. ٚيف َاكي َٔ عاّ املتك

يًعٌُ ع٢ً ٌَلٚع  ،يف باكٜى ١ يٮعاخ ايعاي١ٝعًُٝٸأهتاف٠ ما٥ل٠ يف املـكه١ اي

ٞٸ)ايذلاخ اٱ ٞٸ ه٬َ  . ١(ٝٗٛؿٜٸيف َٛاد١ٗ اي اؾـي

وني َٔ امل٪هِّ ايّّٝٛ ٚست٢ 2006ناْت ايوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ َٓق عاّ 

 ١ه٬َٝٸ١ اٱؿًوؿٝٸ١ ٚايه٬َٝٸٚأعٔا٤ ١٦ٖٝ اٱًلاف ع٢ً ايِْٓٛ ٚايـكاهات اي

و١ ايـكاهات ، ٚ)َ٪هٻ(١ٜلاْٝٸو١ اؿه١ُ ٚايؿًوؿ١ اٱايِاؿك٠ عٔ )َ٪هٻ

ّ سًِت سلٝته٘ 2007ع  2006ٚيف عاَٞ  .١ يًذاَع١ اؿلٸ٠ يف بليني(ه٬َٝٸاٱ

ٝٸا٭ و١ دلؿا ٖٝٓهٌع٢ً َواعـ٠ ممٓٛس١ َٔ َ٪هٻ ١ يًتشكٝل يف )ا٭عاخ ملاْ

ٝٸاي ٝٸ١ ايـٜٓ ٝٸ١ ايعجُا١ْٝ َٚا قبٌ اؿـاث١ اٱَدلاطٛكٜٸ١ يٲـاػً  2007 . ٚيف عا١َٞ(ٜلاْ

١ و١ لههادًل ملهتب١ داَع١ يٝـٕ ع اشلٛيٓـٜٸّ سًِت ع٢ً َٓش١ َٔ َ٪هٻ2009ع 

٠ سلٝته٘ ـلشت ايوٝ ١عاملٝٸاملٓض ٚايهجرل َٔ اؾٛا٥ن اي َٚٔاؾّا لى. أّٜٔا

ـٸ ،١ه٬َٝٸبُٛؿٗا باسج١ يف ايـكاهات اٱ ،2008ّعاّ  ٠ مخى هٓٛات يف اؿٍِٛ ع ٚمل

َكـاكٖا  ،(١ERC )بٝٸٚع٢ً َٓش١ َٔ ًٛك٣ ا٭عاخ ا٭ٚكّ( ع ٢2013 عاّ )أٟ ستٸ

ٕٸ ٖقٙ املٓض تأتٞ يف ٤ٛٓ ٌَلٚع ؼت  بايقنلـٜل َٚٔ اؾ. ًَٕٝٛ ٜٛكٚ 86/1 أ

ٝٸ َٔ ايكلٕ ايعاًل ، ١ ايٛهٝط١ه٬َٝٸ١ يف امللس١ً اٱه٬َٝٸ١ ايعٓٛإ )ايتعلٜـ بايعك٬ْ

ٝٸٚايباسجني ا٭ٚك، ٚؿعِ ٢ ايكلٕ ايجايح عٌل ي٬ًُٝؿ(ٚستٸ كني احملٚك َكابٌني يف ب

 شـ٠. ني يف اي٫ٜٛات املتٻا٭َلٜهٝٸ

١ ١٦ ا٫هتٌاكٜٸاشلٝ( عّٔٛا يف ايّّٝٛ )ٚست٢ 2008ناْت سلٝته٘ َٓق عاّ 

ِٸ لُـاكٖا عٔ ؿاك ٌْل بلٌٜ يف  ،(×١ لبلاِٖٝملٌلٚع )ؿكاهات سٍٛ فكٸٜٸ اييت ٜت

َٔ أعٔا٤ ايًذ١ٓ  ( ٚاسـ٠ّايّٝٛيٝـٕ ع ٖٛيٓـا. نُا ناْت َٓق فيو اؿني )ٚست٢ 

١ يف امللس١ً َا بعـ ه٬َٝٸا٫هتٌاك١ٜ يف ٌَلٚع )بٓو َعًَٛات ايؿًوؿ١ اٱ

 ١ يف داَع١ َو غٌٝ، َْٛذلٜاٍ عه٬َٝٸو١ ايـكاهات اٱ، يف َ٪هٻ(١تكًٝـٜٸاي
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َٔ أعٔا٤ َعٗـ ايـكاهات  ّ ٚاسـ2009٠ّع  2008. نُا ناْت يف عاَٞ ١ايهٓـٜٸ

ِّ  ع٢ً املٓش١ اًُني، َٚٔ اؿ١ يف بلٜٓوتٕٛملاْٝٸو١ غرلؿا ٖٝٓهٌ ا٭١َ مل٪هٻاملتك

ٟٸَٔ أدٌ تِشٕٝض  ؿات ايِاسب بٔ عبٸاؿ ايطايكاْٞ يف عًِ ايه٬ّ. نُا مل٪ٖي ْكـ

ِټسًِت يف ايوٓٛات فاتٗا عً ّ َٔ َلنن ٢ لفٕ باٱقا١َ يًشٍِٛ ع٢ً ايتؼ

 ايّّٝٛ ٚست٢ 2009ٗا َٓق عاّ . نُا أْٸو١ كٚنؿًٝل )لٜطايٝا(ب٬ٝدٝٛ يف َ٪هٻ

اييت تِـك  ،١(ه٬َٝٸ١ )لًلام: ايؿًوؿ١ اٱ١ يوٜٓٛٸؿاكٜٸ١٦ اٱاشلٝٚاسـ٠ َٔ أعٔا٤ 

و١ اؿه١ُ َٚ٪هٻ ١ ع َٛهه١ٛ ايعًّٛ ايلٚهٝٸثكاؾٝٸبايتعإٚ بني َعٗـ ؾًوؿ١ 

ـٸ ٚاسـ2009٠ّٗا َٓق عاّ . نُا أْٸٚايؿًوؿ١ يف لٜلإ ع طٗلإ َٔ أعٔا٤ ؾ١ٓ  ّ تع

ٝٸتٓعِٝ )اؿـٚؿ ا٭ ٝٸملاْ ٝٸ١ يًعًّٛ اٱ١ ع اٱهلا٥ًٝ يٝهواْـك ؾٕٛ أو١ يف َ٪هٻ ،١(ْواْ

ٕٸ ايوٝـ٠ ايـنتٛك٠ سلٝته٘ سًِت ع يف  بايقنلـٜل َٚٔ اؾ. ا(أملاَْٖٝٛبٛيت ) أ

ٞٸ ،بُٛؿٗا باسج١ ما٥ل٠ ،2010ّع  2009عاَٞ  ايتـكٜى ٚايتشكٝل يف  ع٢ً نله

 . َٛٓٛع )سٔاكات ٚيػات ايٌلم ا٭ؿ٢ْ( يف داَع١ ٖاكؾاكؿ

ٕٸ لعاؿ٠ ايٓعل يف املكا٫ت اي ١ ؿًوؿٝٸ١ ٚايه٬َٝٸهب عًٝٓا إٔ ْٔٝـ أ

 : ـ٠ سلٝته٘، نإ ع٢ً عاتل ايوٝٸ١ايتايٝوات ٚايٌٓلات يًُ٪هٻ

  .Administracio Nacional de Educacion Publica (ANEP) ـ1

  .Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) ـ2

  .Deutsche Forschungs Gemeinschaft (DFG) ـ3

  .Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ـ4

  .Alexander von Humboldt Stiftung ـ5

  .European Research Council (ERC) ـ6

  .European Science Foundation (ESF) ـ7

  .Israel Science Foundation (ISF) ـ8

  .Journal of the American Oriental Society (JAOS) ـ9

  .Journal of Near Eastern Studies (JNES) ـ10

  .Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS) ـ11
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  .The Ohio State University (OSU) ـ12

  .Oxford University Press (OUP) ـ13

 Schweizerischer Nationalfonds zur forderung der wissenschaftlichen ـ14

Forschung (SNF).  

  .University of California, Los Angeles (UCLA) ـ15

  .University of Haifa ـ16

 .Yale University ـ17
  

َٸ ٕٸ يًوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ َكا٫ت ع يف بعض املٛهٛعات اشلا ١ ٚاملعادِ نُا أ

ِټ ُٸٚنقيو بعض ايِشـ اـ ،١ِٝٸايتؼ ١ ع يف ه٬َٝٸ١ يف سكٌ ايـكاهات اٱا

ٝٸ١ بايًػات اٱلًٝن١ٜ ٚا٭ه٬َٝٸ١ ٚايؿًوؿٝٸاملوا٥ٌ اي ١، ْقنل َٓٗا َا ؿلْوٝٸٚاي١ ملاْ

:ًٜٞ 

  .Bibliotheca Orientalis ـ1

  .Bulletin of the School of Oriental and African Studies ـ2

  .DAVO Nachrichten ـ3

  .Iravian Studies ـ4

  .Der Islam ـ5

  .Journal of the American Oriental Society ـ6

  .Journal of Islamic Studies ـ7

  .Journal of the Royal Asiatic Society ـ8

  .Middle East Studies Association Bulletin ـ9

  .Orientalistische Lieraturzeitung ـ10

  .Polylog ـ11

  .Zeitschrift fur interkulturelles Philosophieren ـ12

  .Journal of Intercultural Philosophy ـ13

  .Die Welt des Islams ـ14
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  .The world of Islam ـ15

  .Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft ـ16

  .Journal of the German Oriental Society ـ17

 I ـ I buzurg ـ I ma arif ـ The Great Islamic Encyclopedia (Dai rat ـ18

islami).  

  .Encyclopedia Iranica ـ19

  .Encyclopedia of Islam (Third Edition) ـ20

  .Encyclopedia of Jews in the Islamic World ـ21

  .Encyclopedia of the Quran ـ22

 e ـ ye Jahan ـ Encyclopedia of the World of Islam (Daneshnama ـ23

Eslam).  

  .Enzyklopedia des Marchens ـ24

  .Lexikon fur Theologie und Kirche ـ25

  .Medieval Islamic Civilization ـ26

  .Religion in Geschichte und Gegenwart ـ27

 

  ــــــ فات ٚايتخكٝكات ٚايتصخٝخات ٚاملكاالتـ املؤي2َّ

ايهجرل َٔ ايهتب  ،ٚأُـكت ايّٝٛ،يكـ أٓيؿت ايوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ ست٢ 

ٞٸ ٞٸٚاي ٚاملكا٫ت يف سكٌ اٱه٬ّ ٚايه٬ّ املعتني ُٸٚ، ٌٝع ١ يف امللاسٌ ايٛهٝط١ ػا

 ًَٜٞا  ْقنل يف .٢ ايكلٕ ايجايح عٌل ي٬ًُٝؿَٓق ايكلٕ ايعاًل ٚستٸ، أٟ َٔ اٱه٬ّ

 بعض عٓاٜٚٓٗا: 

 

  ــــــ أ ـ ايهتب

 Hilli (d. 726/1325); vol. 152 of ـ Allama al ـ The Theology of al ـ1

Islamkundliche Untersuchungen; Berlin: Klaus Schwarz, 1991. 292p.  

ٕٸ ٖقا ايهتاب يف اؿكٝك١ ٖٛ أطلٚس١ ايوٝـ سلٝته٘ ٚكهايتٗا ع٢ً َوت٣ٛ  ل
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. نوؿٛكؿ ع للًذلاّٚ يف داَع١ أ1990ٚاييت ْاقٌتٗا عاّ  ،(D. Philايـنتٛكاٙ )

ؼت  ،١ َٔ قبٌ أمحـ منا٥ٞؿاكهٝٸايًػ١ ايلى  ٖقا ايهتاب َٔ اٱلًٝن١ٜٚقـ تلدِ 

ُؿش١،  336(، ٜٚكع يف 1325ّ/ع726ٖ) َٞ٘ سًع٬ٓ ٞن٬َ ْٟـٌٜ٘ ٖاأعٓٛإ: 

١ يف آهتإ قـي ه٬َٝٸو١ ا٭عاخ اٱَ َٔ قبٌ اْتٌاكات َ٪هٻ.ٖع1378ٚطبع عاّ 

١َ اؿًٞ، ٚأزلا٤ ١ يًع٬ٓتٝٸقاكٟٓٛ ع ٌَٗـ. ٚوتٟٛ ٖقا ايهتاب ع٢ً ايورل٠ اي

(، ع716ٖ)و ؾذل٠ تٛادـٙ يف ب٬ط ا٭ؾاٜتًٛٝٛػ٘ ٚأهاتقت٘، ٚت٬َقت٘، ٚنقي

َوا٥ٌ لى  ض بعض ؾِٛي٘ؿات٘ يف كتًـ اجملا٫ت. ٚتتعلٻٚؿكاه١ كها٥ً٘ َٚ٪ٖي

ٛٸ ،١ن٬َٝٸ ١، ٚايؿٓا٤، ٚاملعاؿ، ٚايٛعـ شلٝٸ٠، ٚايِؿات اٱَٔ قبٌٝ: ايعـٍ ٚايٓب

 َٔ املعتني١ ٚا٭ًاعل٠.  ١َ ٚكايؿت٘ يهٌَٛع فنل َٛاطٔ َٛاؾك١ ايع٬ٓ ،ٚايٛعٝـ

 Theologie, Philosophie und Mystik im zwolferschitischen Islam ـ2

des 9. /15. Jahrhunderts. Die Gedankenwelt des Ibn Abi Jumhur al ـ 

Ahsa'i (um 838/1434 35 ـ. Nach 906/1501). Leiden: Brill, 2000. (Islamic 

Philosophy, Theology and Science. Texts and Studies).  

ٕٸ ٖقا ايهتاب ٛٸف عٓـ ايٌٝع١ )ايقٟ وٌُ عٓٛإ:  ،ل ايه٬ّ ٚايؿًوؿ١ ٚايتِ

آكا٤ ابٔ  وتٟٛاـاَى عٌل ي٬ًُٝؿ(،  عٌل١ٜ، ايكلٕ ايتاهع يًٗذل٠/اٱَا١َٝ ا٫ثين

١ عاملٝٸّ ع٢ً اؾا٥ن٠ اي١2002، ٚسام عاّ ملاْٝٸ٭مجٗٛك ا٭سوا٥ٞ، قـ نتب بايًػ١ اأبٞ 

ٝٸ١ اٱه٬َٝٸ١ اٱُٗٛكٜٸيهتاب ايعاّ يف اؾ ٕٸ ٖقا ايهتاب قـ لى  ١. ْٔٝـٜلاْ فيو أ

ٝٸتلدِ َٔ ايًػ١ ا٭ لْ٘  :١ َٔ قبٌ أمحـ كٓا كسُٝٞ كٜو١، ٚقٌٝؿاكهٝٸايًػ١ ايلى  ١ملاْ

ـٸايٌٓل ٚايِـٚك يف املوتكبٌ لى  هٝأػق طلٜك٘ ٕٵايكلٜب د ًا٤ اهلل. ٚقـ ػٔع  ّا ل

يف ُشٝؿ١ ايـكاهات  ٖقا ايهتاب يًـكاه١ ٚايٓكـ َٔ قبٌ كٚبلت غًٝـ

 . ١يهذلْٚٝٸٖٚٓاى تكلٜلات سٛي٘ يف بعض املٛاقع اٱ .١ه٬َٝٸاٱ

 Ivanow; Letters echangess entre ـ Correspondence Corbin ـ3

Wladimir Ivanow et Stella et Stella et Henry Corbin, 1947 1966 ـ. 

Louvain, Paris: Peeters, 1999, 235p; Vol. 4 of Travaux et metudes de 

I'lnstitut d'etudes iraniennes.  
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ع  1326) ٖٓلٟ نٛكبإ ٚؾ٬ؿميرل غٝؿاْٛفايلها٥ٌ املتباؿي١ بنيٖٚٛ 

١ َٔ ؿاكهٝٸايًػ١ ايلى  اييت تلمجت َٔ ايًػ١ اٱلًٝن١ٜ ،ّ(1966ع  1947َ/.ٖع1345

ُٸ ـ كٚغ غٌإ. ٚقـ طبع ٖقا ايهتاب َٔ قبٌ اْتٌاكات املهتب١ يف قبٌ عبـ احمل

ٞٸَتشـ َٚلنن ٚثا٥ل فًى ايٌٛك٣ اٱ  334ّ يف 2003َ/.ٖع1382عاّ  ه٬َ

و١ اؿه١ُ ٚايؿًوؿ١ يف لٜلإ ٞ ك٥ٝى َ٪هٻُؿش١. قاٍ ايـنتٛك غ٬ّ كٓا أعٛاْ

ٕٸ ٖقا ايهتاب ايلأٖ عباك٠ عٔ فُٛع١ َٔ ايلها٥ٌ املتباؿي١ َعلِّ ؾّا بٗقا ايهتاب: ل

ّ( ٚاملوتٌلم ٚايؿًٝوٛف 1970ع  1886)ملوتٌلم ايلٚهٞ ؾ٬ؿميرل لٜؿاْٛفبني ا

ٞٸاي ٚقـ متٸ  .(2003ّهت٬ٝ نٛكبإ )لّ( ٚقلٜٓت٘ 1978ع  1903ٖٓلٟ نٛكبإ ) ؿلْو

ّ. ٚقـ 1967ّ 1947ٚتباؿٍ ٖقٙ ايلها٥ٌ ع٢ً َـ٣ عٌلٜٔ عاَّا، أٟ َا بني ا٭عٛاّ 

ٞٸتأهٝى اجملُع اٱلى  بـأ تباؿٍ ٖقٙ ايلها٥ٌ عٓـَا عُـ ؾ٬ؿميرل لٜؿاْٛف  زلاعًٝ

ايٛيع ايقٟ علف ب٘ لى  ١. ٜٚعٛؿ ايوبب يف فيوٓـٜٸّ يف َـ١ٜٓ بَٛباٟ اشل1946عاّ 

ٞٸع مبا يف فيو ايؿهل اٱػاٙ ؾهل ايتٌٝټٖٓلٟ نٛكبإ  . يف ايلهاي١ ا٭ٚى زلاعًٝ

ِٸ اٱعلاب عٔ كغبت٘ يف ا٫ْتواب ٖقا اجملُع، ٚبعـ فيو تٛاًُت املهاتبات لى  ٜت

ٚاهع ٜتٔض َٔ طٝٸاتٗا ايهٌـ عٔ ايهجرل َٔ َٛاطٔ  ٚامللاه٬ت بُٝٓٗا ع٢ً ْطإم

ْٛف ٚايدلٚؾوٛك ٖٓلٟ نٛكبإ ٚعكًٝت٘ ١ ؾ٬ؿميرل لٜؿابٗاّ ٚايػُٛض سٍٛ ًؼِٝٸاٱ

ٌٸ كهاي١ ٜعُـ ن٬ ايطلؾني ل نتاب١ تكلٜل عٔ ايهتاب لى هت٬ٝ نٛكبإ. ٚيف ن

ٚيف ٖقا ا٭ثٓا٤ ناْا ٜتباؿ٫ٕ ايهجرل َٔ  .ٔ بتـٜٚٓ٘ أٚ تِشٝش٘ٝٵايقٟ ناْا ٌَٓػًَ

ملوا٥ٌ عإ ب٘ ػاٙ اايهتب ٚاملؼطٛطات، ا٭َل ايقٟ ٜعهى َكـاك ايِٓٗ ايقٟ ٜتُتٻ

ـٺ  .اييت ناْا ٜتـا٫ٕٚ بٌأْٗا ٌٸ ٚاس نُا أْ٘ ٜعهى ايٌٛم ٚايلغب١ ايٌـٜـ٠ يـ٣ ن

لى  كني ػاٙ ايبشح ايعُٝل يف املوا٥ٌ ايـاػ١ً يف فاٍ اػتِاُُٗأَ ٖقٜٔ احملٚك

١ ؿلؿٜٸسـٛ نبرل. نُا تهٌـ يٓا ٖقٙ املهاتبات عٔ بعض دٛاْب اـِا٥ّ اي

ٕٸ  ١ عًُٝٸأُٖٝتٗا َٔ ايٓاس١ٝ اي َٔاؾّا لى ،ٖقٙ ايلها٥ٌٚايٌؼ١ِٝ يهٌٛ َُٓٗا. ٚل

ُٸ ّٸ ايٓاطكني بايًػ١ اي ،١ٝ َٔ ما١ٜٚ أػل٣ٚايتشكٝك١، ؼتٟٛ ع٢ً أٖ ١، ٚفيو ؿاكهٝٸؽ

لى  أْ٘ لثل اٱُلاك املتٛاٌُ َٔ قبٌ ٖٓلٟ نٛكبإ ع٢ً ؾ٬ؿميرل لٜؿاْٛف بايوؿل

ـٸ ايلسا1959ٍلٜلإ قاّ ا٭ػرل يف عاّ  لإ، ٚأ٢َٔ ايوٓٛات ايعٌل٠ لٜلى  ّ بٌ
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١ طٗلإ. ٚناْت أنجل ايلها٥ٌ اييت نتبٗا ٜلاْٝٸا٭ػرل٠ َٔ عُلٙ يف ايعا١ُُ اٱ

ٖٓلٟ نٛكبإ تٓطًل َٔ ْاؿٟ داَع١ طٗلإ. ٚقـ متٸ مجع ٖقٙ لى  ؾ٬ؿميرل لٜؿاْٛف

ٝٸايلها٥ٌ املتباؿي١ ظٗٛؿ قاَت بٗا ايعامل١ ا٭ هابٝٓ٘  ٠وٛكٝايدلٚؾ ١٠ ايٛاعـ٠ ايوٝـملاْ

ٕٸ ايوٝـ عبـ احملُـ كٚغ غٌإ قـ عُـ ع٢ً سلٝته٘. ٚايقٟ ٜبعح  ايلٓا ٚايػبط١ أ

ٝٸ١، ْٚأٌَ إٔ تهٕٛ يف َتٓاٍٚ ايكاك٥ني اٱؿاكهٝٸايًػ١ ايلى  تلمجتٗالى   . ...نيٜلاْ

 Tadhkira by Ibn ـ An Anonymous Commentary on Kitab al ـ4

Mattawayh. Facsimile Edition of Mahdavi Codex 514, (6
th

/12
th

 Century). 

Introduction and Indices by Sabine Schmidtke. Tehran: Institute of 

philosophy & Institute of Islamic Studies, Free University of Berlin, 

2009. (Series on Islamic Philosophy and Theology. Texts and Studies; 

I).  

ًلغ نتاب )ايتقنل٠ يف أسهاّ اؾٛاٖل ٚا٭علاض(، تأيٝـ: ابٔ ٖٚٛ 

ّٸ ًٚلغ بايًػ١ اي َتٜٛ٘. ٖٚٛ عباك٠ْ ـٸخ عٔ أعاخ ايعلبٝٸعٔ ْ ات َٔ ٚد١ٗ طبٝعٝٸ١ ٜتش

ـٸ١َ بايًػ١ اٱلًٝنٜٸ١ يًوٝـ٠ هابٝٓ٘  ْعل املعتني١. ٚقـ متٸ طبع ٖقا ايهتاب َع َك

ـٸ١َ بايًػ١ اي دٛاؿٟ، ع٢ً ًهٌ اهتٓواؾ  ِْل اهلل  ١ يًوٝـؿاكهٝٸسلٝته٘، َٚك

عٔ ايٓوؼ١ املؼطٛط١ املٛدٛؿ٠ يف َهتب١ ايؿكٝـ  (Facsimileُٛك٠ طبل ا٭ٌُ )

، َٔ ع570ٖعاّ لى  ُؿش١، ٜٚعٛؿ تاكٜؽ نتابتٗا 436أُػل َٗـٟٚ، تٌتٌُ ع٢ً 

ايـكاهات و١ ١ يٮعاخ، بايتعإٚ َع َ٪هٻٜلاْٝٸوؿ١ اٱًو١ اؿه١ُ ٚايؿقبٌ َ٪هٻ

 ّ، يف طٗلإ. ٠2006 يف بليني، عاّ ١ يًذاَع١ اؿلٸه٬َٝٸاٱ

 ,Uranos. Unabhangige uranische Monatsschrift fur Wissenschaft ـ5

Polemik, Belletristik, Kunst. Herausgegeben von Ferdinand Karsch ـ 

Haack und Rene Stelter. 1. Jahrgang (192/22). Nachdruck mit einem 

Nachwort und Register von Sabine Schmidtke. Hamburg; 

Mannerschwarm, 2002 (Bibliothek Rosa Winkel; 32).  

 takfir ـ Bahth' 'an 'adillat al ـ Busti: Kitab al ـ Qasim al ـ I ـ Abu ـ 6
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wa I ـ tafsiq (Investigation of the evidence for charging with kufr and 

fisq). Edited with an Introduction by Wilferd Madelung and Sabine 

Schmidtke. Tehran: Iran, University Press. 1382/2003, 156 P.  

، تأيٝـ: لزلاعٌٝ بٔ أمحـ (١ ايتهؿرل ٚايتؿوٝلايبشح عٔ أؿٓي)نتاب ٖٚٛ 

هابٝٓ٘ سلٝته٘ ًٜٚٚؿلؿ َاؿيْٛؼ. وتٟٛ ٖقا  :ايبٴويت ايوذوتاْٞ. لعـاؿ ٚتِشٝض

يف  َ َٔ قبٌ َلنن ٌْل .ٖع1382ُؿش١، طبع عاّ  174ايهتاب ع٢ً 

 طٗلإ. 

 ـ Schari'a und Moderne: Diskussionen zum Schwan ـ7

gershaftsabbruuch, zur Versicherung und zum Zinswesen, Deutsche 

Morgenlandische Gesellschaft, 1994, 333p.  

ش١، ٚأغًبٗا يف ٜعتدل ٖقا ايهتاب يف سكٝكت٘ فُٛع١ َٔ ايلها٥ٌ املِشٻ

قُٛؿ بٔ عُل اينكٌلٟ ٚأمحـ بٔ لى  ١. ٖٚٞ تعٛؿعلبٝٸَٛٓٛع املعتني١ بايًػ١ اي

، ٚكٜتٌاكؿ كني، ِٖٚ: ؿٜذل بًُإقُـ بٔ عطا٤، بايتعإٚ بني فُٛع١ َٔ احملٚك

ٚطبع عاّ  .، ٚهابٝٓ٘ سلٝته٘، ٚٚيؿػاْؼ كٌٌٜٚٚكٚؿٜػل يٛيهل، غلاًٍَٝ

1994 .ّ 

 Dawla Ibn Kammuna ـ A Jewish Phiosopher of Baghdad. 'Izz al ـ8

(d 683/1284 85 ـ) and His Writings. Leiden: Brill, 2006, Xll 247 ـpp. 

Vol. 65 of Islamic Philosophy, theology and science.  

ٟٸؾًٝوٛف ) ُٸ ٜٗٛؿ عٓٛإ  ( ٖٛ( ٚأعُاي٘ع683ٖ)١َْٛٔ بػـاؿ، عنٸ ايـٚي١ ابٔ ن

دٛاؿٟ. عُـت ايوٝـ٠  ؿت٘ ايوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ بايتعإٚ َع كٓا نتاب أٖي

ٞٸلى  هابٝٓ٘ سلٝته٘ يف ٖقا ايهتاب ُٸ علض تكلٜل تؿًِٝ  ،١ْٛعٔ هرل٠ ابٔ ن

 لٖا بني املوًُني ٚايٝٗٛؿ. ٚتأثرلٖا ٚتأثټ ،١ؿًوؿٝٸٚأعُاي٘ ٚأؾهاكٙ اي

 ,Speaking for Islam: Religious Authorities in Muslim Societies ـ9

Leiden: Brill, 2006, IX+305pp. (Social, Economic and Political Studies 

of Middle East and Asia; 100).  
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بايًػ١ اٱلًٝن١ٜ بني هابٝٓ٘ سلٝته٘ ٚغٛؿكٕٚ نلميل  ؼكٝل ٌَذلْىٖٚٛ 

ٝٸ١ ٚاملـٜٓٝٸَكاي١ سٍٛ اٱه٬ّ: املوا٥ٌ اي))تكِٜٛ(، بعٓٛإ:  . (١ يف اجملتُعات املو١ًُقٖب

ُٻ :َٔ فيوٚعلض ٖقا ايهتاب ايعـٜـ َٔ ا٭عاخ سٍٛ اٱه٬ّ،   ٔٵايتوا٩ٍ ع

َٳ ١ ٖـا١ٜ املوًُني ٚتٛدِٝٗٗ؟ عًُٝٸ٢ ٖٛ ايقٟ ٜتٛٓي ٔٵٜهٕٛ ٖٛ ايٓاطل باهِ اٱه٬ّ؟ ٚ

ُٹٌ ْؿٛفٙ ٚتأثرلٙ املَا ٖٛ سذِ ْٚٛعٝٸ ، ٚنٝـ ميهٔ ـٜينٸٚاي قٖيبٸ١ ايؿلؿ ايقٟ ٜٴع

ِٸ أػق املؼاٚف ايلا١ٖٓ ػاٙ اٱه٬ّ بٓعل ا٫عتباك؟ نُا  تكِٝٝ فيو؟ ٚنٝـ ٜت

ٜنَا، َوا٥ٌ َٔ قبٌٝ: ايع٬ق١ بني ايـٜٔ ٚايوًٛى ٚايهاكلى  ض ٖقا ايهتابتعلٻ

١، ٚاؾٗٛؿ املبقٚي١ يف سكٌ َٔ ه٬َٝٸ١ ٚايؿكٗٝٸ١، ٚأؿا٤ املـاكي ايدتُاعٝٸٚاملوا٥ٌ ا٫

، ٚاجملتُعات املو١ًُ يف ايٌلم ـٜينٸسكٍٛ ايـٍٚ ٚاؿهاّ َٔ أدٌ لعاؿ٠ ايبٓا٤ اي

 فيو. لى  ا٭ٚهط، َٚا

 ـ Rational Theology in Interfaith Communication. Abu I ـ10

Husayn al ـ Basri's Mu'atazili Theology among the Karaites in the 

Fatimid Age. Leiden: Brill, 2006 (Jerusalem Studies in Religion and 

Culture; 5).  

ٝٸات ايشلٝٸاٱ) ١ يف ايع٬ق١ بني ا٭ؿٜإ: أبٛ اؿؤ ايبِلٟ املعتنيٞ، ايه٬ّ عكً

ـ٠ سلٝته٘ بايتعإٚ َع نتاب أٓيؿت٘ ايوٖٝٛ عٓٛإ  (املعتنيٞ يف ايعِل ايؿاطُٞ

ٕٸ ممجِّ ١ يًُعتني١ يف ُـك ه٬َٝٸٌ اٯكا٤ ايًٜٚؿلؿ َاؿيْٛؼ. دا٤ يف ٖقا ايهتاب: ل

ٛٻ يت ايبِل٠ يف أٚا٥ٌ ايكلٕ امل٬ٝؿٟ اٱه٬ّ ٖٛ يف ايػايب أبٛ اؿؤ ايبِلٟ. يكـ ؼ

ٞٸايجأَ يف اؿكٌ اي املقٖب يف ايبِل٠ سآل٠ ي٬عتناٍ، ٚاهتُلٸ ٖقا لى  ه٬َ

عٌل ي٬ًُٝؿ. ٚقـ نإ ٖقا املقٖب ٜبشح يف لثبات املؿاِٖٝ  اؿاؿ٢ٟ بـا١ٜ ايكلٕ ستٸ

َٔ قبٌٝ: ٚدٛؿ اـايل، َٚا١ٖٝ ايِؿات، ٚايعـٍ  ،١ ايل٥ٝو١ه٬َٝٸٚاؿكا٥ل اي

ٞٸاٱ ـٸي ،١عكًٝٸ، بطلٜك١ شل ّٸ ايهتاب املك ٚبطبٝع١ اؿاٍ  .َع تطبٝكٗا ع٢ً ايٛسٞ ْٚ

ـٸ ـٻنإ تك ٌٕ ناٌَ. ّ ايعكٌ يف تؿورل ايهتاب املك ي ٜٴلاع٢ يف ٖقا ا٭هًٛب بٌه

ٕٸ ن٬ّ املعتني١ بٌهٌ  ٞٸل ٝٸات ايشلٝٸل باٱَتأثِّ طبٝع ٚنإ  .١ يف ا٭ؿٜإ ا٭ػل٣عكً

ِٸ ػـٜـ ايٓعل ؾٝ٘ أّٜٔا ـٸي ٜت ّٸ ايهتاب املك نُا نإ  .ُٓٔ تطبٝل ايٓتا٥ر ع٢ً ْ
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ِٸ ايوعٞ ٞٸ لمياِْٗ ٚبني ايعامل اٱلقا١َ اكتباط بنيلى  ٜت . ٚبطبٝع١ اؿاٍ نإ ه٬َ

ٛٸكاي ٟٸاي تِ ٕٸ َقٖب ا٫عتناٍ لى  ٜقٖب ٝٗٛؿ يكٞ كٚادّا يف ايكلٕ ايتاهع  لْٸُاأ

ٞٸ ٘ي٬ًُٝؿ، ٚأْ ٕٸ ك١ٜ٩ املقٖب ا٫عتناي ًهٕٛ ي بًؼ فكٚت٘ طٛاٍ ايكلٕ امل٬ٝؿٟ ايعاًل. ل

ٌٸٚايعك١ْٝ٬ اُطـَت بنٜاؿ٠ َٓوٛب ايتٓاؾى  ٕٸ ...ا١ٝ٥ ايْٝٛا١ْٝٚا٫ْتكاؿ يًؿًوؿ١ امل . ل

ّٸّ( متٸ ػاًٖٗا بني املعتني١ بٌهٌ 1044)١ ٭بٞ اؿؤ ايبِلٟه٬َٝٸا٭عُاٍ اي ، عا

لف ٌْل َقٖب٘ يف آهٝا  ;ايٓنك ايكًٌٝ ايقٟ قاّ ب٘ قُٛؿ امل٬محٞ اـٛاكمَٞ ل٫ٓ

ٕٸ َِاؿك ايـكاهات سٍٛ املقٖب امل ٞٸايٛهط٢. هب ا٫عذلاف أ َٔ ما١ٜٚ آكا٤ أبٞ  عتني

ٚقـ متٸ ايوعٞ يف  .م يف َهتبات ايعاملّا بٌهٌ َتؿلِّيٝٸااؿؤ ايبِلٟ َٛدٛؿ٠ س

ُٸؿكاه١ املقٖب املعتنيٞ، ٚلى  ٖقا ايهتاب  ني. ١ يف َلس١ً ػ٬ؾ١ ايؿاطُٝٸػا

 adilla. The extant parts ـ Basri's: Tasaffuh al ـ Husayn al ـ Abu I ـ11

introduced and edited by Wilferd Madelung and Sabine Schmidtke. 

Wiesbaden: Harrassowitz, 2006, XX+111+145pp (Abhandlungen fur die 

Kunde des Morgenlandes; LVII, 4).  

ٟٸ عٓٛإ ؾٌِ َتبلٛ ( ٖٛتِٓؿض ا٭ؿي١)  .عتنيٞامل َٔ نتاب ٭بٞ اؿؤ ايبِل

تِشٝش٘ بايتعإٚ َع املوتٌلم ايٌٗرل )ًٜٚؿلؿ لى  عُـت ايوٝـ٠ سلٝته٘ٚقـ 

 . عٔ تكلٜل ملقٖب ا٫عتناٍ يف ايبِل٠ . ٖٚٛ عباك٠َْاؿيْٛؼ(

 Muo'tazili Treatise ـ nazar. An Anonymous Imami ـ Khulasat al ـ12

(late 6thL12th or early 7thL13th century). Edited with an Introduction 

by Sabine Schmidtke and Hasan Ansari. Tehran: Institute of Philosophy 

& Institute of Islamic Studies, Free University of Berlin, 2006. (Series 

on Islamic Philosophy and Theology. Texts and Studies; 2).  

ٞٸـ نتاب مل٪ٚي ( ٖٛػ١ُ٬ ايٓعل) ٞٸ ًٝع نإ ٜعٍٝ يف ايكلٕ  َٚعتني

و١ َٔ قبٌ َ٪هٻ ٖع.1385َايواؿي ٚبـاٜات ايكلٕ ايوابع يًٗذل٠. ٚقـ ٌْل عاّ 

١ يف اؾاَع١ اؿلٸ٠ ه٬َٝٸو١ ايـكاهات اٱ١ يًتشكٝل، َٚ٪هٻٜلاْٝٸاؿه١ُ ٚايؿًوؿ١ اٱ

ٌٜٚتٌُ  .يدليني، بتكـِٜ ٚتِشٝض ٌَذلى بني سؤ ا٭ِْاكٟ ٚهابٝٓ٘ سلٝته٘
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ـٸ٠ أبٛاب ؼٌُ ايعٓاٜٚٔ  220ايهتاب ع٢ً  ُٸٔ ع : باب ايه٬ّ ايتاي١ُٝؿش١. ٚقـ تٔ

يف ايِؿات، ٚباب ايعـٍ، ٚباب ايه٬ّ يف ايتهًٝـ، ٚباب ايٛعـ ٚايٛعٝـ، ٚباب 

ٛٸ٠، ٚباب اٱَا١َ، ٚباب يف ا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهل، ٚباب  ايه٬ّ يف ايٓب

 يف اٯداٍ ٚا٭كمام. 

 Two Codices Containing Theological, Philosophical and Legal ـ13

Writings by Ibn Abi Jumhur al ـ Ahsa'I (d. After 906/1501): MSS Marwi 

855 and 874. Persian Introduction and Indices by Ahmad Reza Rahimi 

Riseh. English Introduction by Sabine Schmidtke. Tehran: Iranian 

Institute of Philosophy & Institute of Islamic Studies, Free University of 

Berlin, 2008. (Series on Islamic Philosophy and Theology. Texts and 

Studies; 9).  

١ ٫بٔ أبٞ مجٗٛك ؿكٗٝٸ١ ٚايؿًوؿٝٸتإ َٔ ا٭عُاٍ ايفُٛعتإ ػٓطٝٸٖٚٛ 

ـٸ١َ بايًػ١ اٱلًٝن١ٜ ا٭سوا٥ٞ، تكـِٜ ٚؾٗاكي: أمحـ  كٓا كسُٝٞ كٜو٘، َع َك

١ ٜلاْٝٸو١ اؿه١ُ ٚايؿًوؿ١ اٱَٔ ٌَٓٛكات َ٪هٻ . ٖٚٛيًوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘

ٕٸ ٖقا ايهتاب يف ١ يف اؾاَع١ اؿلٸ٠ ه٬َٝٸو١ ايـكاهات اٱيًتشكٝل، َٚ٪هٻ بليني. ل

ْوؼتني )فُٛع١( َٔ ( عٔ Facsimileيف ٚاقع٘ عباك٠ عٔ تِٜٛل ْوؼ١ طبل ا٭ٌُ )

 855: بلقِكها٥ٌ(، ٚ )ٚتٌتٌُ ع٢ً هتٸ 874أعُاٍ ابٔ أبٞ مجٗٛك ا٭سوا٥ٞ بلقِ: 

ٕٸ ٖقا  ،)ٚتٌتٌُ ع٢ً ث٬خ كها٥ٌ( َٛدٛؿ٠ يف َهتب١ َـكه١ َلٟٚ يف طٗلإ. ل

ِٸ ايتعلٜـ باجملُٛع١ كقِ:  :ايهتاب ٌٜتٌُ ع٢ً قوُني اييت  ،874يف ايكوِ ا٭ٍٚ ٜت

ـٸ١َ يف كه ؼتٟٛ ع٢ً هتٸ ّٸ يف  32ا٥ٌ )ُٓٔ َك ٚايكوِ  ;ُؿش١( 347ُؿش١، ْٚ

ِٸ ايتعلٜـ ؾٝ٘ باجملُٛع١ كقِ:  اييت ؼتٟٛ ع٢ً ث٬خ كها٥ٌ )ُٓٔ  ،855ايجاْٞ ٜت

ّٸ يف  ـٸ١َ يف مثا١ْٝ ُؿشات، ْٚ ٕٸ ع 101َك اٜٚٔ كها٥ٌ ابٔ أبٞ مجٗٛك ُٓؿش١(. ل

ٚٸ وًو يف ا٭ؾٗاّ يف عًِ ع 1ٍَ َٔ ٖقا ايهتاب عباك٠ عٔ: ا٭سوا٥ٞ يف ايكوِ ا٭

ؾتا٤ ٚا٫هتؿتا٤ ع قبى ا٫قتـا٤ يف ًلا٥ط اٱ١2. شلٝٸايه٬ّ يف باب ايتٛسٝـ ٚا٭ؾعاٍ اٱ

ع ناًؿ١ اؿاٍ عٔ أسٛاٍ ا٫هتـ٫ٍ يف 3يف تأٜٝـ ا٫دتٗاؿ ْٚؿٞ تكًٝـ ا٭َٛات. 
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٠ ١ يتذًٞ ايـكٸٝٸوٓع ايبٛاكم احمل4ٚمخو١ ؾٍِٛ.  ،َكـ١َ :أٍُٛ ايؿك٘ ٚؼتٟٛ ع٢ً

ٞ ايننا٠ ع فنل َوتشٓك١5 يف ؿكاه١ أهى ؾًوؿ١ اٱًلام ٚأٍُٛ ايؿك٘. ُٗٛكٜٸاؾ

ّٸع كهاي١ يف ايٓٝٸ6َٔ هٛك٠ ايتٛب١.  60يف تؿورل اٯ١ٜ   ايٛهٛاي ؾٝٗا.  ١ ٚف

ع ايلهاي١ 1ٚأَا عٓاٜٚٔ كها٥ٌ ايكوِ ايجاْٞ َٔ ٖقٙ اجملُٛع١، ؾٗٞ عباك٠ عٔ: 

ٝٸ١ يف ا٭ٍُٛ اياملٌٗـٜٸ ع١2. ايدلَه١ٝ يف ؾك٘ اي٠٬ِ ايَٝٛٝٸ ٝٸ١ ١ ٚا٫عتكاؿات اؿٓكـٜٓ

ٝٸ  هني بأٍُٛ ايـٜٔ. ع عل٠ٚ املتُو١3ِّ. بايـ٥٫ٌ ايٝكٝٓ

ـٸ٠ نتب َتؿلِّ ًَشلٷ . ٖٚٛع َؿلؿات َٛكا14ٕ ق١ يع )و٢ٝ بٔ سبٍ يع

دٛاؿٟ، ٚؼت لًلاف: ًٜٚؿلؿ َاؿيْٛؼ،  ايوٗلٚكؿٟ(، بتِشٝض: ِْل اهلل 

ُؿش١،  120ٚايوٝٸـ قُٛؿ ٜٛهـ ثاْٞ، ٚهابٝٓ٘ سلٝته٘، ٚغ٬ّ كٓا أعٛاْٞ، يف 

 . ٖع.١1386َ يًتشكٝل، عاّ ٜلاْٝٸو١ اؿه١ُ ٚايؿًوؿ١ اٱٌْلٙ َٔ قبٌ َ٪هٻ ٚمتٸ

 Katibi on the Kitab al ـ Din al ـ Critical remarks on the Najm al ـ15

 Razi, together with the commentaries by ـ Din al ـ Ma' alim by Fakhr al ـ

'Izz al ـ Dawla Ibn Kammuna, Edited with an Introduction by Sabine 

Schmidtke and Reza Pourjavady. Tehran: Iranian Institute of Philosophy 

& Institute of Islamic Studies, Free University of Berlin, 1386/2007, 

303p. (Series on Islamic Philosophy and Theology. Texts and Studies; 

6).  

ٕٸ  أه١ً٦ لِ ايـٜٔ ايهاتيب عٔ املعامل يؿؼل ايـٜٔ ايلامٟ َع )نتاب ل

ُٸ  ،عٓٛإ نتاب يٓذِ ايـٜٔ ايهاتيب ايكنٜٚين ( ١ْٖٛٛتعًٝكات عنٸ ايـٚي١ ابٔ ن

املعلٚف بع )ابٔ  ،املعلٚف بع )ؿٴبٳرلإ(، َع تعًٝكات يوعـ ايـٜٔ بٔ َِٓٛك ايبػـاؿٟ

ُٸ ٌّ .١ْٛ(ن دٛاؿٟ، َع  ٚكٓا  ،٘هابٝٓ٘ سلٝته :َٔ ٚقـ قاّ بتِشٝش٘ ن

ـٸ١َ بايًػ١ اٱلًٝن١ٜ يًوٝـ٠ سلٝته٘، يف  و١ ُؿش١، ٚمتٸ ٌْلٙ َٔ قبٌ َ٪هٻ 388َك

١ يف اؾاَع١ اؿلٸ٠ ه٬َٝٸو١ ايـكاهات اٱتشكٝل، َٚ٪هٻ١ يًٜلاْٝٸاؿه١ُ ٚايؿًوؿ١ اٱ

ـٸٖع.1386َبليني، عاّ يف  ٕٸ نتاب املعامل دن٤ٷ . ٫ٚب َٔ ا٭عُاٍ  يٓا َٔ إٔ ْٔٝـ أ

ٝٸايكِرل٠  ٕٸ  ،(ع606ٖ)ّا يؿؼل ايـٜٔ ايلامْٟوب ٜٚبـٚ أْ٘ نتب٘ يف أػلٜات سٝات٘. ل
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ّٸ املتٛٚؾ ٚٸ :وُنيل سايّٝا عٔ املعامل وتٟٛ ع٢ً قايٓ ٚاٯػل: أٍُٛ  ;ٍ: أٍُٛ ايـٜٔا٭

١ َا ٖٛ عـؿ ا٭قواّ اييت نإ ٌٜتٌُ عًٝٗا ايهتاب يف ايؿك٘. ٚيهٔ ٫ ٜعلف بـٓق

ٝٸْوؼت٘ ا٭ ٖع( كهاي١ ؼت عٓٛإ ا٭ه١ً٦، 675)ٚقـ أٓيـ ايهاتيب ايكنٜٚين١. ًُ

 ١ ع٢ً نتاب املعامل يًلامٟ. ْكـٜٸؼتٟٛ ع٢ً ٖٛاٍَ 

ّٸ املعامل، ٚإٔ ٚقـ هع٢ ايهاتيب يف  مجٝع َٛاطٔ تعًٝكت٘ إٔ ٫ ٜبتعـ عٔ ْ

ُٸ ِٸ دا٤ ابٔ ن ٚنتب ع٢ً ٖٛاٍَ  ،١ْٜٛٓتكـ مجٝع تؿاٌُٝ اهتـ٫ٍ ايلامٟ. ث

١ تعًٝكاتٺ أػل٣، ٚمل ٜػؿٌ ؾٝ٘ عٔ ْكـ أٌُ نتاب املعامل يًلامٟ. ٓكـٜٸايهاتيب اي

ُٸ ـٸَت٘: ٜكٍٛ ابٔ ن ٕٸ نتاب املعامل َٔ أنجل نتب ا»١ْٛ يف َك يؿؼل ايلامٟ ل

ٌٕ دٝٸـٔ امل٪ٚياملؼتِل٠ ْؿعّا ٚؿٓق١، ٚيف بعض املٛاكؿ متٖه ِٸ «ـ َٔ بٝإ آكا٥٘ بٌه . ث

٬ع ع٢ً أه١ً٦ ايهاتيب. ٚع٢ً ـ ايلامٟ قبٌ ا٫ٓط٘ نإ ٜلّٚ ْكـ َ٪ٖيأٓاف قا٬ّ٥: لْٸ

ٕٸ َ٪يـ ابٔ ن١ُْٛ ٖٛ لداب١ عٔ ٖٛاٍَ ايهاتيب،  ٖقا ا٭هاي ميهٔ ايكٍٛ بأ

 َعامل ايلامٟ.  ْٚكـ ع٢ً

 .A common rationality: Mutazilism in Islam and Judaism, Vol ـ16

15 of Istanbuler Texte und Studien, Ergon Verlag in Kommission, 2007, 

250p. (Series on Islamic Philosophy and Theology. Texts and Studies; 

4).  

ٞٸبني ا٫عتناٍ يف ايـٜٔ اٱ ١عكًٝٸؼكٝل سٍٛ املٌذلنات ايٖٚٛ  ٚايـٜا١ْ  ه٬َ

  .هه٬كلنتبت٘ ايوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ بايتعإٚ َع نا٬َٝ أؿاْر ٚؿٜؿـ  .١ٝٗٛؿٜٸاي

 Mahmud Ibn ـ aqa'id, Li ـ ma'aqid fi sharh qawa'id al ـ Kashf al ـ17

Ali Ibn Mahmud al ـ Himmasi al ـ Razi; Iranian Institute of Philosophy. 

2007/1386, 168p. Facsimile Edition of MS Berlin, Wetzstein 1527. 

Introduction and Indices by Sabine Schmidtke. Tehran: Iranian Institute 

of Philosophy & Institute of Islamic Studies, Free University of Berlin, 

(Series on Islamic Philosophy and Theology. Texts and Studies; 4).  

، تأيٝـ: قُٛؿ بٔ عًٞ (نٌـ املعاقـ يف ًلغ قٛاعـ ايعكا٥ـٖٚٛ نتاب )
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 .بلينييف بٔ قُٛؿ اؿُِٞ ايلامٟ. ٖٚٞ ْوؼ١ كطٛط١ يف املهتب١ اؿه١َٝٛ 

ـٸ١َ ٚؾٗاكي يًوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ َٔ قبٌ َ٪هٻ و١ اؿه١ُ ٚقـ متٸ طبعٗا َع َك

ٝٸٚايؿًوؿ١ اٱ يف ١ يف اؾاَع١ اؿلٸ٠ ه٬َٝٸو١ ايـكاهات اٱ١ يًتشكٝل، َٚ٪هٻٜلاْ

 (. Facsimile، عٔ تِٜٛل ْوؼ١ طبل ا٭ٌُ )ٖع.1386َعاّ  ،بليني

، ١ يًؼٛاد١ ِْرل ايـٜٔ ايطٛهٞه٬َٝٸؿات ايميهٔ تكوِٝ ا٭عُاٍ ٚامل٪ٖي

ٟٸايعامل ٚايؿًٝوٛف ٚاملتهًٚ ايكوِ  :قوُنيلى  ،ايوابع ِ ايٌٗرل يف ايكلٕ اشلذل

ٚٸ ١ ه٬َٝٸَا ٚؾكّا يٮهى اي سـٛلى  ؿات احملـٚؿ٠ اييت متٸ تأيٝؿٗاٍ: امل٪ٖيا٭

ٝٸاٱ ٝٸؾذل٠ لقاَت٘ ٚهذٓ٘ يف ق٬ع اٱلى  ١، ٚتعٛؿزلاعًٝ ٚايكوِ  ;١ يف قٗوتإزلاعًٝ

اـٛاد١ ِْرل ايـٜٔ ايطٛهٞ، ٖٚٞ لى  ؿات اجملنّٚ بٓوبتٗااٯػل: ا٭عُاٍ ٚامل٪ٖي

١. ٖٚٞ عباك٠ عٔ: ػلٜـ ا٫عتكاؿ، ٚقٛاعـ تًو اييت اْتِل ؾٝٗا ٭هى عكا٥ـ اٱَاَٝٸ

 ايعكا٥ـ. 

ـٸ٠ قِرل٠ َٔ تأيٝؿُٗا ع٢ً ًٗل٠ ٚأ١ُٖٝ عٚقـ س ٞ ٖقإ ايهتابإ بعـ َ

١ اي٬سك١ بني عًُا٤ اٱَا١َٝ. ٚع٢ً ه٬َٝٸنبرل٠، ٚتلنا تأثرلّا عُٝكّا يف ا٭عُاٍ اي

ا٭ٚؾ٢ َٔ ايٌلٚغ ٚاشلٛاٍَ ايهجرل٠، ٚيهٔ  ا٫عتكاؿ اؿٓغ ايلغِ َٔ سٝام٠ ػلٜـ

ُٸ ١َ ًلغ ايع٬ٓ :ٗآٖاى بعض ايٌلٚغ ع٢ً قٛاعـ ايعكا٥ـ أّٜٔا، َٚٔ أٖ

 :. ٌٜٚتٌُ نتاب قٛاعـ ايعكا٥ـ ع٢ً(نٌـ ايؿٛا٥ـ)( ؼت عٓٛإ: ع726ٖ)ٞاؿًٓ

ـٸ يف فنل ُؿات : يف لثبات َٛدـ ايعامل، ٚايتايٞٚمخو١ أبٛاب ع٢ً ايذلتٝب  ،١ََك

ٛٸ٠ ٚاٱَا١َ، ٚيف ايٛعـ ٚايٛعٝـ. ٚقـ عح شلٝٸاهلل، ٚيف فنل ا٭ؾعاٍ اٱ ١، ٚيف ايٓب

ْٸؾٝ٘ اـٛاد١ ِْرل ايـٜٔ ايطٛهٞ بأهًٛب٘ اـ ع ايقٟ مينز ؾٝ٘ ايه٬ّ بايؿًوؿ١ ع  ا

ًلغ آكا٤ كتًـ ايؿلم لى  ١. ٚقـ تعلٸض يف ؾٌِ َٔ ايباب ايلابععتكاؿٜٸاملوا٥ٌ ا٫

 يف باب اٱَا١َ. 

ايقٟ متٸ ٌْل طبعت٘  ،هب عًٝٓا إٔ ْٔٝـ بإٔ نٌـ املعاقـ يف ًلغ ايكٛاعـ

ٛٻ ايٌلٚغ اييت نتبٗا تاز ايـٜٔ قُٛؿ بٔ عًٞ اؿُِٞ ايلامٟ ع٢ً  ٖٛ َٔ ،ك٠املِ

ٕٸ ايلامٟ يف ًلس٘ مل ٜعُـ لى  قٛاعـ ايعكا٥ـ يًؼٛاد١ ِْرل ايـٜٔ ايطٛهٞ أّٜٔا. ل

ْكٌ مجٝع ِْْٛ ايكٛاعـ، بٌ نإ ٜهتؿٞ يف ايعاؿ٠ بقنل ايهًُات ا٭ٚى َٔ 
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ّٸ ايقٟ ٜلّٚ ًلس٘ بًؿغ )قاٍ( ٕٸ تاز ايـٜٔ ايلامٟ  :ٚىتُ٘ بعباك٠ ،ايٓ )لى آػلٙ(. ٚل

ه١ًٝ ايتأيٝؿ١ٝ يًكٛاعـ. ٚقـ ُلٸغ أْ٘ ٜٗـف يف ٖقا اشلٝيف ًلس٘ ٜتبع ْؿى ايب١ٝٓ ٚ

ُٸٓ٘ ٦ًّٝا َٔ عكا٥ـٙ اـفلٸؿ ًلغ على  ايهتاب ُٸكا٥ـ ايؿلم، ٫ٚ ٜٔ ١. ٖٚقٙ ا

ّٸ ايكٛاعـ ٚآكا٤ ايطٛهٞ بٌهٌ  ايـع٣ٛ بطبٝع١ اؿاٍ تعهى أَا١ْ ايلامٟ ػاٙ ْ

ـٸ 18أؾٌٔ. ٚنُا تكٍٛ ايوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ يف ايِؿش١  ٕٸ ًلغ َٔ املك ١َ: ل

َٔ ايتؿاٌُٝ اييت  َِشٛبّا بايهجرل ،ايلامٟ ميهٔ اعتباكٙ ْٛعّا َٔ تهلاك ايكٛاعـ

ٌٸميهٔ قلا٤تٗا بٌهٌ  ّٸ عٔ اي َوتك ٞٸا٭ٓ ٕٸ نٌـ املعاقـ سًك١ َٔ ل. ٚسٝح ًُ

 ٘ ٜوتشلٸؿات اٱَا١َٝ يف سكٌ ايعكا٥ـ يف لٜلإ َا قبٌ ايعٗـ ايِؿٟٛ ؾإْٸهًو١ً َ٪ٖي

 ;بلينييف ٢ ْوؼ١ املهتب١ اؿه١َٝٛ عا٫ٖتُاّ َٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ. ٚيف ٖقا ايوٝام ؼ

ُٸ ،اًتُاشلا ع٢ً بعض تِشٝشات ٚلٓاؾات ايٌاكغ ْؿو٘لى  تبا٫يتؿا َٔاؾّا ١ٝ. بأٖ

ٕٸ لى ِٸٗا ٜعتدل ٚاسـّا َٔ ايٌلٚغ ايكـمي١ يًعكا٥ـ، ٚمل ٜهٔ ست٢ ٖقٙ ايًشع١ يف  أ ْ

 كني. َتٓاٍٚ احملٚك

ْٓا ٫ ْعلف ايهجرل عٔ هرل٠ ٚأعُاٍ تاز ايـٜٔ ايلامٟ. ٚبٓا٤ٶ أاملوأي١ ا٭ػرل٠ ٚ

قٌٝ:  13ع  11ع٢ً املعًَٛات ايك١ًًٝ اييت هاقتٗا ايوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ يف ايِؿش١ 

ٕٸ تاز ايـٜٔ ايلامٟ نإ َٔ ت٬َٝق ايع٬ٓ نٌـ املعاقـ لى  ٘ باٱٓاؾ١ٞ، ٚلْٸ١َ اؿًٓل

(، ًٚلغ ع٢ً ع675ٖ)ِ ايـٜٔ ايهاتيبهاي١ ايٌُو١ٝ يٓذقـ نتب ًلسّا ع٢ً ايل

 َايٞؼت عٓٛإ ا٭ ،(ع460ٖ)سٛايٞ بٔ ٜٛهـ اٱ٬ٜقٞايؿٍِٛ اٱ٬ٜق١ٝ حملُـ 

١. ٚقـ اهتطلؿت ايوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ قا١ً٥: ٖٓاى ْوؽ يف املهتب١ علاقٝٸاي

بليني ؼتٟٛ ع٢ً ٬َسعات يتاز ايـٜٔ ايلامٟ، ٖٚٞ تواعـ نجرلّا يف يف اؿه١َٝٛ 

ف ع٢ً َهإ ٚمَإ سٝات٘ ٚأهلت٘. ٚقـ فنلت بعض ايتكلٜلات عٔ تًو ايتعلټ

ٕٸ لسـ٣ تًو ايٓٴوؽ ْوؼ١ كطٛط١  17ع  13امل٬سعات يف ايِؿش١  ـٸَتٗا. ل َٔ َك

يهٌـ املعاقـ، ٚلْٗا تٌتٌُ ع٢ً بعض ايِؿشات املهتٛب١ غٓط ٜـٙ، ٚقـ فنلت 

ّٸيف ػامتتٗا أْٸ بت ايوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ . ٚقـ نتٗا قابًت ايٓوؼ١ ْؿوٗا بايٓ

ـٸثت ؾٝٗا بإهام عٔ ا٭عُاٍ اي ـٸ١َ بايًػ١ اٱلًٝن١ٜ ؼ ١ يًؼٛاد١ ِْرل ه٬َٝٸَك

ايـٜٔ ايطٛهٞ، ًٚلغ قٛاعـ ايعكا٥ـ، ٚتاز ايـٜٔ ايلامٟ ًٚلس٘ ع٢ً ايكٛاعـ، 
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ٕٸ ٖقٙ املكـ١َ ١ َٔ قبٌ ؿاكهٝٸٚتلمجتٗا اي ،ٚايٓوؼ١ املؼطٛط١ احملؿٛظ١ يف بليني. ٚل

 . قـ أؿكدت يف بـا١ٜ ٖقا ايهتاب ،ٝـ أمحـ كٓا كسُٝٞ كٜو٘ايو

 .Haack: Homoerotik im Arabertum ـ Ferdinand Karsch ـ18

Gesammelte Aufsatze. Herausgegeben von Sabine Schmidtke. Hamburg: 

Manerschwarmskript, 2005. (Bibliothek rosa Winkel. Sonderreihe: 

Wissenchaft M 3).  

 ,Zamakhshari fi Usul Addin ـ A Mu'tazilite creed of Az ـ19

Stuttgar: Steiner, 1997, Vol. 51, Part 4 of Abhandlungen fur die Kunde 

des Morgenlandes: Im Auftrage der Deutschen morgenlandischen 

Gesellschaft, Deutsche Morgenlandischen. Jar Allah al ـ Zamakhshari: 

Kitab al ـ Minhaj fi usul al ـ din. Introduced and edited by Sabine 

Schmidtke. Beirut: Arab Scientific Publishers, 1428/2007. (2
nd

 Edition).  

ايعكا٥ـ ا٫عتناي١ٝ يـ٣ ١ يف بٝإ عكا٥ـٜٸ كهاي١ْ (املٓٗاز يف أٍُٛ ايـٜٔ)

ّ(، َٔ ػ٬ٍ ايٓعل يف نتاب٘ املٓٗاز ٚؿكاه١ قتٛاٙ، ٚقـ 1144/ع538ٖ)اينكٌلٟ

ٝٸايتلمجت٘ َٔ لى  عُـت ايوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ لى  باٱٓاؾ١ ،اٱلًٝن١ٜلى  ١علب

 تكٛمي٘. 

 Maghribi's ـ Yahud: Samaw'al al ـ majhud fi ifham al ـ Badhl al ـ20

(d. 570/1175): the early recension, Wiesbaden: Harrassowitz, 2006, 71p; 

(facsims). (Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes; LVII, 2).  

، تأيٝـ: ٥ٌُُٛٝ بٔ و٢ٝ (بقٍ اجملٗٛؿ يف لؾشاّ ايٝٗٛؿٖٛ نتاب )ٚ

ٞٸامل دٛاؿٟ  ٌْلت٘ ايوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ بايتعإٚ َع كٓا  .ّ(1175ٖع/570)ػلب

  (.Facsimileع٢ً ًهٌ اهتٓواػ٘ ُٛك٠ َطابك١ يٮٌُ ) ،ٚلبلاِٖٝ َلامنا

 Ahsa'I (d. After ـ Muhammad b. Ali b. Abi Jumhur al ـ21

906/1501): Mujli mir'at al ـ munji fi I ـ Kalam wa ـ l ـ hikmatayn wa ـ l ـ 

tasawwuf. Lithograph edition by Ahmad al ـ Shirazi (Tehran 1329/1911). 
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Reprinted with an Introduction, Table of Contents, and Indices by 

Sabine Schmidtke. Tehran: Iranian Institute of Philosophy & Institute of 

Islamic Studies, Free University of Berlin, 2008 (Series on Islamic 

Philosophy and Theology. Texts and Studies).  

 Contacts and Controversies between Muslims, Jews and ـ22

Christians in the Ottoman Empire and Pre ـ Modern Iran. Eds. Camila 

Adang & S. Schmidtke. Wurzburg: Ergon (forthcoming), (Istanbuuler 

Texted und Sudies). 

 Handbook of Mutazilite Works and Manuscripts. General ـ23

Editors: Gregor Schwarb, Sabine Schmidtke and David Sklare. Leiden: 

Brill (Handbuch der Orientalistik) (forthcoming).  

 

  ــــــ ب ـ املكاالت

 ."Hilli and Shi'ite Mu'tazilite Theology ـ Allama al ـ Al" ـ1

Spekturm Iran, 7 iii. (1994) 10 7 ـ 126 ,35 ـ.  

Din Sahrazuri (7th/13 ـ The Influence of Sams al" ـ2
th

 century) on 

Abn Abi Jumhur al ـ Ahsa'I (d. After 904/1499)". Encounters of Words 

and Texts: Intercultural Studies in Honor of Stefan Wild on the Occasion 

of His 60
th

 Birthday. Presented by Kis Puplish in Bonn. Wdd. Lutz 

Edzard & Christian. Szyska. Hildesheim: Olms, Olms, 1997: 23 32 ـ.  

 Shi'ite Ressources in Europe. The Sgh'ite Collection ـ Twelver" ـ3

at the Oriental Department of the University at Cologne, The Fonds 

Henry Corbin and the Fonds Shaykhi at the Ecole Pratique des Hautes 

Etudes (EPHE). Paris, With a catalougue of the Fonds Shaykhi". 285 I 

  .(Moezzi ـ With Mohammad Ali Amir) .122 ـ 73 (1997)
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 Forschung unter ـ Neuere Forschungen zur Mu'tazila" ـ4

besonderer Berucksichtigung der Spateren Mu'tazila ab dem 4. /10. 

Jahrhundert". Arabica, 45(1998) 379 408 ـ.  

 ."Homoeroticism and homosexuality in Islam: a review article" ـ5

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 62 ii (1999) 260 ـ 

66.  

 The Doctrine of the Transmigration of Soul according to" ـ6

Shihab al ـ Din al ـ Suhrawardi (Killed 587/1191) and his Followers". 

Studia Iranica 28 (1999). 237 411 ـ.  

 Die westliche Konstruktion Marokkos als Landschaft freier" ـ7

Homoerotik". Die Welt des Islams, 40.  

 Theologie, Philosophie und Mystik. Ein Beispiel aus dem" ـ8

zwolferschiitischen Islam des 15, Jh". Edith Stein Jahrbuch. 

Jahrwszeitschrift fur Philosophie, Theologie, Padagogik, Andere 

Wissenschaften, Literatur, Kunst, 7(2001) 174 191 ـ.  

 ـ 1853) (Haack ـ ) Schriftenverzeichnis Ferdinand Karsch" ـ9

1936)". Zeitschrift fur schwule Geschichte, Nr. 31 (Dezember 2001) 13 ـ 

32.  

 Murtaza's Kitab al ـ Sharif al ـ A copy of al ـ II Firk. Arab. 111" ـ10

 .Collection, St ـ in the Firkovitch 80 ـ Dhakhira completed in 427/1079 ـ

Petersburg". (Persian) Ma'arif, 20 ii (1382/2003) 68 84 ـ.  

لى  ٘يًٌلٜـ امللت٢ٔ، ٜعٛؿ تاكى (،ايقػرل٠)قـمي١ عٔ نتاب  ْوؼ١ْٖٚٛ 

، َلؿاؿ ع آبإ، عاّ 59دٛاؿٟ، ف١ً: َعاكف، ايعـؿ:  تلمج١: كٓا  ع،472ٖ

 . 84ع  68، ْٖع.1382َ

 Recent Studies on the Philosophy of /illumination and" ـ11
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Perspective for Further Research. " In: Daneshnamah. The Bilingual 

Quqrterly of the Shahid Beheshti University, 1 ii (Spring/Summer 2003) 

  .69 (Persian Section) ,(English Section) 119 ـ 101

 :Studies on Sa'd b. Mansur Ibn Kammuna (d. 683/1284)" ـ12

Beginnings, Achievements, and Perspectives". Persica. Annual of the 

Dutch ـ Iranian Society, 29 (2003) 105 121 ـ (Published in 2004).  

 ـ Samahiji to Nasir al ـ The ijaze from Abd Allah b. Salih al" ـ13

Jarudi al ـ Qatifi: A Source for the Twelver Shi'I Scholary Tradition of 

Bahrayn". Culture and Wilferd Madelung. Edd. Farhad Daftary & Josef 

W. Meri. London: I. B. Tauris in association with The Institute of Ismaili 

Studies, 2003, 64 85 ـ.  

 ـ din by Jar Allah al ـ Minhaj fi usul al ـ Edition of al ـ Re" ـ14

Zamakhshari". (Persian) Ma'arif, 20 iii (1382/ 2004) 107 148 ـ.  

١: كٓا ؿاكهٝٸايلى  تِشٝض فـؿ املٓٗاز يف أٍُٛ ايـٜٔ يًنكٌلٟ(، تلمج٘)

ع  107َ، ْ.ٖع1383، آفك ع اهؿٓـ، عاّ: 69دٛاؿٟ، ف١ً: َعاكف، ايعـؿ:  

148 . 

 Kurt Hiller. Eine ـ Der Brifwechsel Hans Kahnert (Janus)" ـ15

Quelle zu Farsch ( ـ Haack)". Capri. Zeitschrift fur schwule Geschichte 

Nr, 35. (Mai 2004) 24 31 ـ.  

 Taj and ـ Shirazi's (d. 710/ 1311) Durrat al ـ Din al ـ Qutb al" ـ16

Sources. (Studieson Qutb al ـ Din al ـ Shirazi I)". Journal Asiatique, 292 i 

  .(With Reza Pourjavady) 328 ـ ii (2004) 309 ـ

 Ahsai's Works. Translated ـ A Bibliography of Ibn Jumhur al" ـ17

with additions and corrections by A. R. Rahimi Risseh". (Persian) Nushe 

Pazuhi. A Collection of Essays Articles on Manuscripts Studies and 
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Related Subjects, 1 (2004) 291 309 ـ.  

لى  ؿات ٚايٓوؽ املؼطٛط١ ٫بٔ أبٞ مجٗٛك ا٭سوا٥ٞ(، تلمج٘)ؿكاه١ امل٪ٖي

، ٖع.1383َكٓا كسُٝٞ كٜو٘، ؼكٝل ايٓوؽ، ايهتاب ا٭ٍٚ، قِ، ١: أمحـ ؿاكهٝٸاي

 . 309ع  291 ْ

 Heinrich Hossli's Quellen zum Orient". Capri. Zeitschrift fur" ـ18

schwule Geschichte Nr, Nr. 36 (Januar 2005), pp. 39 46 ـ.  

 Husayn ـ The Karaites' Encounter with the Thought of Abu l" ـ19

al ـ Basri (d. 436/ 1044). A Survey of the Relevant Materials in the 

Firkovitch ـ collection, St. Petersburg". Arabica, 53 I (2006), pp. 108 ـ 

142.  

 Some notes on a new edition of a medieval philosophical text" ـ20

in Turkey: Shams al ـ Din al ـ Shahrazuri's Rasa'il al ـ Shajara al ـ 

ilahiyya". Die Welt des Islams, 46i )2006), pp. 76 85 ـ (With Reza 

Pourjavady).  

Muslim Polemics against Jadaism and Christianity in 18" ـ21
th

 

Century Iran. The Literary Sources of aqa Muhammad Ali Bihbahani's 

 ,Kuffar". Studia Iranica ـ I Shubahat al ـ Radd (1801 /1216 ـ 1732 /1144)

35 (2006), pp. 69 94 ـ (with Reza Pourjavady).  

 ,Mu'tazili Manuscripts in the Abraham Firkovitch Collection" ـ22

St. Petersburg. A Descriptive Catalouge". A Common Rationality. 

Mu'tazilism in Islam and Judaism. Wds. Camilla Adang, Sabine 

Schmidtke and David Sklare. Wurzburg: Ergon, 2007, pp. 377 462 ـ.  

 Forms and Functions of, Licences To Transmit' (Ijazas) in" ـ23

18th Century, Iran Abd Allah al ـ Musawi al ـ Jaza'iri al ـ Tustari's (1112 

 Ijaza Kabira". In: Apeaking for islam. Religious (59 ـ 1701 / 73 ـ
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Authorities in Muslim Societies. Eds. Gurdun Kramer & Sabine 

Schmidtke. Leiden: Brill, 2006, pp. 95 127 ـ.  

 ."Haack. Ein biobiliografischer Abriss ـ Ferdinand Karsch" ـ24

Capri. Zeitschrift fur schwule Geschichte, Nr. 38 (Januar 2006), pp. 24 ـ 

36.  

 / Maghribi's (d. 570 ـ TheJewish Reception of Samaw'al al" ـ25

1175) Ifhamm al ـ yahud. Some Evidence from the Abraham Firkovitch 

Collection )". In: Jeruslem Studies of Arabic and Islam, 31 (2006) pp. 

 with Bruno) (Studies in memory of Professor Franz Rosenthal) 349 ـ 327

Chiesa).  

 Basri's. Theology". A Common Rationality ـ Yusuf al" ـ26

Mu'tazilism in Islam and Judaism. Eds. Camila Adang, Sabine 

Schmidtke and David Sklare. Wurzburg: Ergon, 2007, pp) 229 296 ـ 

(with Wilferd Madelung).  

 .Shirazi (d. 710 / 1311) Codex (Ms ـ Din al ـ The Qutb al" ـ27

Mar'ashi 128989) (Studies on Qutb al ـ Din al ـ Shirazi II)". Studia 

Iranica 36 (2007), pp. 279 301 ـ (with Reza Pourjavady).  

 Islamic Rational Theology in the Collections of Leiden" ـ28

University. The Supplements' of the Zaydi Imam al ـ Natiq bi ـ l ـ haqq 

(d. 1033) to the theological Summa of Abu. Ali Ibn Khalad (fi. Second 

half of the 10th century)".  

Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliothek Leiden en het 

Scaliger Institute 3 2007 ـ, pp. 6 7 ـ (with Camila Adang).  

 Etude de la literature polemique contre le judaisem". Annuaire" ـ29

114. Resume des conferences et travaux 2005 2006 ـ. Ecole Pratique des 
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Hautes Etudese. Sections Religieuses. Paris 2007, pp. 183 186 ـ.  

 ـ Farag Abdallah Ibn al ـ Der Kategorienkommentar von Abu" ـ30

ayyib. Texte und Untersuchungen. BY CLEOPHEA FERRARI"; in: 

Journal of Islamic studies 2007 18 (3) 413 414 ـ.  

 .Rationalism et theologie dans le monde musulman medieval" ـ31

Bref etat des lieux". Revue de L'histoire des religions (forthcoming) 

(with Mohammad Ali Amir ـ Moezzi).  

 Ahmad b. Mustfa Tashkopruzade's (d. 968 / 1561) Polemical" ـ32

tract against Judaism". Al ـ Qantara Revista de Estudios Arabes 29 I 

(2008), pp. 79 113 ـ (& Corrigendum i ـ ii) (with Camila Adang).  

 Hamadani (d. 415/ 1025) on The ـ Jabbar al ـ Qadi Abd al" ـ33

Promise and Threat. An Edition of a Fragment of his kitab al ـ Mughni' fi 

abwab al ـ tawhid wa l ـ adl Preserved in the firkovitch ـ Collection, St. 

Petersburg (II Firk. Arab. 105, ff. 14 92 ـ). Melanges de I'Institut 

Dominican d'Etudes orientales, 27 (2008), pp. 37 117 ـ (with Omar 

Hamdan).  

 I ـ I mah ـ I ta'thir gudhar," Kitab ـ Ibn Kammuna, filusuf" ـ34

falsafa 2 xiv (Aban 1387/ December 2008) (Special issue devoted to Ibn 

Kammuna), pp. 133 135 ـ.  

 ."Basri on the Torah and its Abrogation ـ Husayn al ـ Abu al" ـ35

Melanges de L'Universite saint Joseph, 61 (2008), pp. 559 580 ـ.  

 Theological Rationalism in the Medieval World of Islam". Al" ـ36

 ,Usur al Wusta: The Bulletin of Middle East Medievalists, 20 I, April' ـ
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ُٸـ بٔ عبـ ايٖٛاب(، َٛهٛع١ )دٗإ  49 ه٬ّ(، لع )اؾبٸا٥ٞ، أبٛ عًٞ ق

 . 544ع  540 ، 9ْؼت لًلاف: غ٬ّ عًٞ سـاؿ عاؿٍ، ز
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١ ْعلٜٸ(، )م ْعل ًٗاب ايـٜٔ هٗلٚكؿٟ أ٘ تٓاهؽ ْؿى ْعلٜٸع ) 50

ـٸ  ١َ يفتٓاهؽ ا٭كٚاغ َٔ ٚد١ٗ ْعل ًٗاب ايـٜٔ ايوٗلٚكؿٟ ٚأتباع٘(، َكاي١ َك

ٞٸامل٪متل اي  ايٌرلامٟ، طٗلإ، غلٸ٠ ًٗل ػلؿاؿ، عاّ ٗنيٓيأيتهلِٜ ُـك املت عامل

َ، َطبٛع١ يف اؾن٤ ايجايح، امل٬ ُـكا ٚايـكاهات املكاك١ْ، طٗلإ، بٓٝاؿ 1378

 . ٖع.1380َُـكا،  له٬َٞسهُت 

)ؿا٥ل٠ املعاكف  له٬َٞ ع ايتوذلٟ، أبٛ ايؿٌٔ، ؿا٥ل٠ املعاكف  51

 . 296ع  295 ، ١15ْ ايهدل٣(، ؼت لًلاف: قُـ ناظِ ايبذٓٛكؿٟ، زه٬َٝٸاٱ

لى  َع ؾهل أبٞ اؿؤ ايبِلٟ، با٫هتٓاؿ ع )َٛاد١ٗ ايؿلق١ ايكلٸا١ٝ٥ 52

١: قُـ ناظِ ؿاكهٝٸايًػ١ ايلى  فُٛع١ ؾلنٜٛتٍ يف هإ بطلهبٛكؽ، تلمج٘

. طبعت 192ع  171 ْ َ،ٖع.1386، كبٝع عاّ 33كمحيت، ف١ً: ٖؿت آزلإ، ايعـؿ: 

ٖاٟ َٝاْ٘ )ايؿلم  ـُٜٙلإ ؿك ل له٬َٖٞاٟ  ٖقٙ املكاي١ يًُلٸ٠ ايجا١ْٝ يف نتاب: ؾلق٘

 . ٖع.١1387َ يف ايكلٕٚ ايٛهٝط١(، ٜلاْٝٸ١ اٱه٬َٝٸاٱ

ٚ با َهتب ًرلام )ابٔ مجٗٛك ا٭سوا٥ٞ أسوا٥ٞ ٚكابط٘ أع ابٔ مجٗٛك  53

ـٻ ٚع٬قت٘ باملـكه١ ايٌرلام١ٜ(، املكاي١ ٞٸ١َ يًُ٪متل اياملك ٚٸ عامل ٍ سٍٛ املـكه١ ا٭

، ُاي١ ٖع.1383َكؿٜبٌٗت َٔ عاّ أ١ يف ًرلام، ايوابع ٚايجأَ َٔ ًٗل ؿًوؿٝٸاي

ٝٸ١ٝ اٯؿاب ٚايعًّٛ اٱ١َ اؾعؿلٟ يف نًٓايع٬ٓ  . ١ يف داَع١ ًرلامْواْ

ابٔ عٛؿٟ ؿك  كمسلٓـ ب٘ ػٓطأٟ ل ٘ ٚفُٛع٘سًٓ ًٝعٞم عاملإ أع ابٔ عٛؿٟ  54

ٚفُٛع١ قٝٸ١ُ َٔ املؼطٛطات غٓط  ،باؿيٝإ )ابٔ عٛؿٟ َٔ عًُا٤ ايٌٝع١ يف اؿ١ًٓ

ابٔ عٛؿٟ يف باؿيٝإ(، عٓٛإ َكاي١ غرل َهتٛب١ أبلمٖا ايوٝـ َٛهٟٛ قٗـكهاْٞ يف 

ٖٚٓاى  .ٚقـ ٚعـت ايوٝـ٠ )هابٝٓ٘ سلٝته٘( بهتابتٗا .ْذلْتَٛقع٘ ع٢ً ًبه١ اٱ

ٝٸ١ بذلمجتٗا لس  . ٝا٤ٶ يقنل٣ ايؿكٝـ ايوٝـ عبـ ايعنٜن ايطباطبا٥ْٞ

 

  ــــــ ـ إطالي١ ع٢ً بعض آزا٤ ايدنتٛز٠ ضابٝٓ٘ مشٝته٘ يف ذلاضساتٗا3

ٚيف متاّ ايواع١  ،1385ّثٓني ايجأَ َٔ ًٗل ػلؿاؿ َٔ عاّ أع يف ّٜٛ ا٫

ِټ، ٚست٢ ايوابع١ َوا٤ٶ ،اـاَو١ َٔ هًو١ً ِٞ ايجاْٞ ٚا٭كبعني أقِٝ امل٪متل ايتؼ

ٚٻشكٝكٝٸامل٪متلات امللنن١ٜ ايت ٚنإ يًوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ ن١ًُ  .١ٕ يف ايذلاخ املـ
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كني ٚايط٬ب يف سكٌ ايؿًوؿ١ ٚايه٬ّ ٚايعًّٛ أيكتٗا ع٢ً مجع َٔ ايعًُا٤ ٚاحملٚك

بني ًاكع أبٛ كوإ ٚاؾاَع١،  ،١ يف عُاك٠ امللنن ايٛاقع١ يف ًاكع اْك٬به٬َٝٸاٱ

١ ٫بٔ ؿًوؿٝٸكؿٜٔ، ايطابل ايجاْٞ، ايٛسـ٠ ايتاهع١، سٍٛ )تأثرل ا٭ؾهاك ايعُاك٠ ؾلٚ

ُٸ اييت ناْت  ،ايوٝـ٠ سلٝته٘ قايتلٜٔ. ٚقـ ١ْٛ ع٢ً غرلٙ َٔ ايؿ٬هؿ١ املتأػِّن

 Paltakْذلْت بٛاهط١ ايع )قآلتٗا تبحٸ بٌهٌ َباًل يف قاع١ امل٪متل عدل اٱ

Messenger( غلؾ١ َٔ )mirasmaktoob :)«ِٸ ل ٕٸ ابٔ ن١ُْٛ ٖٛ ٚاسـ َٔ أٖ

ٞٸايؿ٬هؿ١ يف ايعامل اٱ بعـ ابٔ هٝٓا، ٚنإ َٔ بني ايؿ٬هؿ١ ايقٜٔ أُابٛا  ه٬َ

َهاتبات٘ ايهجرل٠ َع ًلم ايعامل لى  ًٗل٠ نبرل٠ يف سٝاتِٗ، ٚنإ ي٘ ع باٱٓاؾ١

ٞٸاٱ سٝات٘ ٝا يف عٚاؾـٜـ يف اؿه١ُ. ٚقـ س ;ُٖا: ًلغ ايتًٛوات ،ع نتابإ ه٬َ

٢ يف ايٓذـ، ٚمتٸ باٖتُاّ نبرل َٔ قبٌ ايعًُا٤ يف تدلٜن ٚبػـاؿ ٚلُؿٗإ، ٚستٸ

 . «اهتٓواػُٗا

ُٸلى  نُا أًاكت ايوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ َٳتأثرل ابٔ ن ت٬ٙ َٔ  ٔٵ١ْٛ ع٢ً 

ٌّيكـ تأثٻ»قا١ً٥:  ،ايؿ٬هؿ١ َٔ ايٌٗلمٚكٟ ٚقطب ايـٜٔ ايٌرلامٟ يف أعُاشلُا  ل ن

ُٸ يف ًلسٞ ؿه١ُ  ٝح ٜكٍٛ قطب ايـٜٔ ايٌرلامٟ: يكـ اهتؿـتٴ١ْٛ. عبابٔ ن

اٱًلام َٔ بعض ًلٚغ ابٔ ن١ُْٛ. نُا ٜهاؿ قطب ايـٜٔ ايٌرلامٟ يف نتاب٘ 

ؿ َذلدِ يهتاب )اؾـٜـ يف اؿه١ُ( ٫بٔ ن١ُْٛ، ؿٕٚ إٔ فلٸٸٜهٕٛ )ؿكٸ٠ ايتاز( 

ُٸلى  ٌٜرل قطب ايـٜٔ ايٌرلامٟ قطب ايـٜٔ ١ْٛ يف ٖقا ايهتاب. نإ ابٔ ن

اهتكا٤ أنجل لى  ع ت٬َٝقٙ ع٢ً قلا٠٤ أعُاٍ ابٔ ن١ُْٛ، نُا عُـايٌرلامٟ ٌٜذِّ

ٕٸ ايهجرل َٔ ايؿ٬هؿ١ ايقٜٔ دا٩ٚا بعـ ابٔ ن١ُْٛ مل  أؾهاكٙ َٔ ابٔ ن١ُْٛ. ل

ٟٸٜوتؿٝـٚا َٔ َٓطك٘ اي  ،لـ غٝاخ ايـٜٔ ايـٚاْٞ :ْاؿكّا. َٔ باب املجاٍ ل٫ٓ ؿهل

مل ًٜتؿت ع َٔ بني آكا٤ ابٔ  ،ايقٟ ٚيـ بعـ ٚؾا٠ ابٔ ن١ُْٛ بكلٕ ِْٚـ َٔ اينَٔ

٢ يف عٗـ سلى ايـٜٔ اهتشاي١ ٚادب ايٛدٛؿ. ٚستٸ سًٍٛبٗت٘ لى  ن١ُْٛ ع ل٫ٓ

ٕٸ ايهجرل َٔ ايعًُا٤ اٯػلٜٔ ٫  اـؿلٟ تتعلٸض ؾًوؿ١ ابٔ ن١ُْٛ يًتشلٜـ، ٚل

ٜتعلٸؾٕٛ ليٝٗا َٔ ػ٬ٍ ايلؿٚؿ اييت  لْٸُا، ٚؿات ابٔ ن١ُْٛ َباًل٠َ٪ٖيلى  ٜلدعٕٛ

نتبٗا ايـٚاْٞ عٔ ًبٗات٘. ؾكـ عح سلى ايـٜٔ اـؿلٟ يف نتاب٘ ًلغ ػلٜـ 



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

ٕٸ  ـٸ٠. ٜبـٚ أ اـٛاد١ طِْرل ايـٜٔ ايطٛهٞص َوأي١ ٚادب ايٛدٛؿ، ٚاعذلض عًٝ٘ بٌ

ُٸ ٞ، يقيو ؿات ايـٚأَْ ػ٬ٍ َ٪ٖي ١ْٛ ل٫ٓسلى ايـٜٔ اـؿلٟ مل ٜهٔ ٜعلف ابٔ ن

ٕٸ ابٔ ن١ُْٛ قـ أداب بٓؿو٘ عٔ ايٌب١ٗ اييت أثاكٖا. نُا عُـ  مل ٜهٔ ٜعًِ أ

ِٸ ١ْوب١ ًبٗلى  ع١ُِ اهلل بٔ نُاٍ ايـٜٔ ايبؼاكٟ لى  ًٚب١ٗ ا٫هتًناّ اؾقك ا٭ُ

ُٸ ٕٸ ُـك املتابٔ ن  ٖٛ ايٛسٝـ ايقٟ تابع ًبٗات ابٔ ن١ُْٛ ٗنيٓيأ١ْٛ. ميهٔ ايكٍٛ: ل

ٕٸ ابٔ ن١ُْٛ مل ٜقنلٖا. مل  املقنٛك٠ يف نتب سلى ايـٜٔ اـؿلٟ، ٚأؿكى أ

يهإ ي٘ َٛقـ آػل. نُا  ، ٚل٫ٓٗنيٓيأٜهٔ نتاب ابٔ ن١ُْٛ يف َتٓاٍٚ ُـك املت

ـٸخ عٔ آكا٤ ابٔ ن١ُْٛ بتٗٗه عـّ لى  ِ، ٚكمبا ٜعٛؿ فيولـ املرلؿاَاؿ ٜتش

ُٸ ٕٸ ايؿ٬هؿ١ املوًُني ٫ ٜعلؾٕٛ ابٔ ن ّٸ ابٔ ن١ُْٛ. ل َٔ ػ٬ٍ  ١ْٛ ل٫ٓاَت٬ن٘ ْ

ٟٸ لى  ٜتِ تأيٝـ ايعـٜـ َٔ ايلها٥ٌ سٍٛ ث٬خ ًبٗات تٓوب ًبٗات٘. ٚيف ايعٗـ ايِؿٛ

ُٸ  . «١ْٛ، ٚايقٟ ٜبك٢ ف٫ّٛٗ يف ايبني ٖٛ ؾًوؿت٘ابٔ ن

َٔ  ٖع.1385َب ع أقِٝ َ٪متل قطب ايـٜٔ ايٌرلامٟ يف ًٗل ػلؿاؿ َٔ عاّ 

١ ؾهلٜٸ، يف ايعا١ُُ طٗلإ. ٚقـ نإ شلقا امل٪متل بلاَر ٖٓل قبٌ 

َٔ طٗلإ ًٚرلام ٚنامكٕٚ ٚتدلٜن ٚقِ. ٚبعـ ليكا٤  عكـت ع٢ً ايتٛايٞ يف نٌٛ

ايهًُات ناْت تعكـ ادتُاعات تطلغ ؾٝٗا ا٭ه١ً٦ ٚاٱدابات عٔٛك نٌٛ َٔ: 

ٝـ سؤ دٛاؿٟ، ٚايـنتٛك ايو ايـنتٛك٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘، ٚايـنتٛك كٓا 

: ايتاي١ٝهٝـ َٛهٟٛ، ٚايـنتٛك دٛؿٟ ؾاٜؿل، ٚايـنتٛك َِطؿ٢ ْـِٜ، يف احملاٚك 

)اٱميإ بٛسـ٠ ايٓؿى(، ٚ)ٓلٚك٠ املنٜـ َٔ ايتشكٝل سٍٛ هرل٠ قطب ايـٜٔ 

نت ن١ًُ ايوٝـ٠ سلٝته٘ يف ٖقا امل٪متل ع٢ً ايٓوؽ املؼطٛط١ ايٌرلامٟ(. ٚتلٖن

لّا يف َهتب١ ٜـٙ(، ٚاييت متٸ ايعجٛك عًٝٗا َ٪ػٻ يهتب قطب ايـٜٔ ايٌرلامٟ )غٓط

ـٻ ايوٝـ ٞٸثت عٔ اؾاْب ايامللعٌٞ ايٓذؿٞ يف قِ. ٚقـ ؼ ١ قطب َٔ ًؼِٝٸ ؿًوؿ

ٓا لفا يكـ نإ تًُٝقّا يِٓرل ايـٜٔ ايطٛهٞ ٚلِ ايـٜٔ ايهاتيب. ٚيهٓٻ»ايـٜٔ قا١ً٥: 

ْٓا يٛ لـٜٔ أٚ ايهاتيب. أٟ ل باـٛاد١ ِْرل ايؿات٘ ٫ لـ فاى ايتأثټكادعٓا َ٪ٖي

اهتجٓٝٓا بٔع١ َوا٥ٌ يف املٓطل ع ٖٚٞ تًو اييت ْور ؾٝٗا قطب ايـٜٔ ع٢ً َٓٛاٍ 

ٟٸ ٚد٘ ًب٘ آػل بُٝٓٗا. نُا ؼهٞ اشلٛاٍَ  اـٛاد١ ِْرل ايـٜٔ ع ئ لـ ٖٓاى أ
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ْٸ  . «٘ نإ ىتًـ عٔ ايهاتيب يف ايلأٟع٢ً )سه١ُ ايعني( أ

ٕٸ قطب »دٛاؿٟ:  ٝته٘ قاٍ ايوٝـ كٓا ٚتعكٝبّا ع٢ً ن٬ّ ايوٝـ٠ سل ل

١ ؿًوؿٝٸايـٜٔ ايٌرلامٟ َٓق ايِٓـ ايجاْٞ َٔ ايكلٕ ايوابع هاك ع٢ً ْٗر املـكه١ اي

ٕٸ كهاي١ قطب ايـٜٔ »، ٚاهتطلؿ قا٬ّ٥: «اييت أكهت قٛاعـٖا ع٢ً آكا٤ ايوٗلٚكؿٟ ل

ُٸ لْٸُاا٭ػل٣ يف ايؿًوؿ١  املٛدٛؿ  ،١ْٖٛٞ تلمج١ سلؾ١ٝ يهتاب )ايهاًـ( ٫بٔ ن

ِّ ات َتؿاٚت١ يف ايبشٛخ ْعلٜٸّ يٓا قطب ايـٜٔ يف )ؿكٸ٠ ايتاز(. ٚيف ٖقٙ ايلهاي١ ٜك

 . «١، نُا أٓاف أَٛكّا أػل٣ َٔ عٓـٙٓطكٝٸامل

ٕٸ َٔ مج١ً َا ٜٴُٝٸن كها٥ٌ ابٔ لى  دٛاؿٟ نُا فٖب ايوٝـ  ايكٍٛ بأ

ـٻلى  ن١ُْٛ ٖٛ اؾتكاكٖا ٕٸ »ؿ٠، ٚأٓاف قا٬ّ٥: عٓاٜٚٔ ق يهجرل َٔ نتابات ابٔ ال

ُٸ ُٸ١ ا٭ػل٣ متشٛكت سٍٛ ايـٜٔ ن ٕٸ كهايت٘ املٗ ١ْٛ ؼتٟٛ ع٢ً عٓاٜٚٔ كتًؿ١. ٚل

ٞٸاٱ ٟٸ١ ٚايوٝشٝٸٚامل ه٬َ ـٻٝٗٛؿ ٌٸ، ٚؼ بعٝـّا عٔ  ،١سٝاؿٜٸ ثت عٔ ٖقٙ ايـٜاْات به

 . «ا٫مٝام

 

  ــــــ مشٝته٘ات ايدنتٛز٠ ْعسّٜـ إطالي١ ع٢ً املصادز املػت١ًُ ع٢ً آزا٤ 4ٚ

١ ايهدل٣ )ؼت ه٬َٝٸؿا٥ل٠ املعاكف اٱ :أع اًتًُت بعض املِاؿك ع َٔ قبٌٝ

ات َٚكا٫ت ايوٝـ٠ هابٝٓ٘ ْعلٜٸلًلاف ايوٝـ قُـ ناظِ ايبذٓٛكؿٟ( ع ع٢ً بعض 

لى  عُـ ايباق٬ْٞ»( َا ًٜٞ: 11سلٝته٘. َٚٔ باب املجاٍ: دا٤ يف َـػٌ ايباق٬ْٞ )ز 

ٕٸ شلٝٸ١ ٚايكـك٠ اٱايقكٸات ٚا٭علاض ئُإ ايكَُٝٛٝٸ١ ْعلٜٸتٛظٝـ  ١ املطًك١. بٝـ أ

ٕٸ  ١ ايباق٬ْٞ يف ٖقا اـِْٛ ٚاسـ٠ ْعلٜٸاملوأي١ اييت ايتؿت ليٝٗا ؾٛيؤ أّٜٔا ٖٞ أ

ٝٸ١ ايٓعلٜٸَٔ ُٛك اي ـٸ متاَّا َٔ ٝٸ١ ايكا١ُ٥ ع٢ً لْهاك ايعًٓوٓٸ ١، اييت تكـ ع٢ً ائ

ٕٸ ايبايٓٓع :َٔ أَجاٍ ،تني١١ ايؿ٬هؿ١ ٚبعض املعْعلٜٸ ق٬ْٞ ع٢ً ااّ. ٜكٍٛ ؾٛيؤ: ل

٘ ىايؿِٗ يف ًلغ أْٸ ايلغِ َٔ َٛاؾكت٘ أُشاب٘ ا٭ًاعل٠ يف عـّ بكا٤ ا٭علاض، ل٫ٓ

ْ٘ ٜوتبـٍ عباك٠ )ا٭نٛإ( بعباك٠ )َع٢ٓ ايبكا٤(. ٚع٢ً لٚفيو سٝح  ;بكا٤ ا٭دواّ

ٕٸ تٛٓٝش٘ يًبكا٤ َٚا ٜذلتٻ عًٝ٘ َٔ ؾٓا٤ ا٭دواّ ٜورل ع٢ً ْٗر ب ايلغِ َٔ فيو ؾإ

ن٬ّ أبٞ ايكاهِ ا٭ِْاكٟ يف لى  (. اهتٓاؿّا514 أُشاب٘ ا٭ًاعل٠ )سلٝته٘، ْ
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ٌٸ أَلٙ نإ َٛاؾكّا ي ٕٸ ايباق٬ْٞ يف َوتٗ ١ ٓعلٜٸ)ايػ١ٝٓ( قايت ايوٝـ٠ سلٝته٘: ل

ٔٵ ٚقـ قاّ ايلؿٸ عًٝٗا. لى  ٘ ؾُٝا بعـ عُـكٟٚ أْٸ ا٭ًعلٟ يف َوأي١ ايبكا٤، ٚيه

٘ نإ ٜتوا٤ٍ قا٬ّ٥: ٌٖ ٘ ًٓو ؾُٝا بعـ يف قـّ ُؿات اهلل. ٚأْٸاهتـ٫شلا ع٢ً أْٸ

ٕٵلى  ؼتاز ٖقٙ ايِؿات علض ايبكا٤،نإ فيو لى  استادت علٳض ايبكا٤؟ ؾإ

ٌّ٘ ٫ ٤ًٞ َٔ ا٭علاض كايؿّا يًلأٟ ايكا٥ٌ بأْٸ ٕٸ أبا اؿؤ  فات هلل ُٚؿات٘. كٟٚ أ

ٟٸ لى  ايكٍٛ ببكا٤ ُؿات اهلل تبعّا يبكا٥٘. ٜٚقٖب ايباق٬ْٞى ل نإ ٜقٖب ا٭ًعل

ٌٸ ٌٸ ٤ًٞ ميهٔ إٔ ٜع ٕٸ ن ٕٸ ْتٝذ١ ٖقا ايلأٟ أ ع٢ً ُؿ١ ايبكا٤ بقات٘  ايكٍٛ بأ

ٖقا لى  : ٜبـٚ أْ٘ اهتٓاؿّا(. ثِ اهتطلؿت ايوٝـ سلٝته٘ قا131١ًّ٥ )ايػنايٞ، ْ

ٍٸا٭ٌُ ا٭ًعلٟ ع ايكا٥ٌ بعـّ بكا٤ ا٭علاض ع نإ ٜ ع٢ً عـّ بكا٤ اؾٛاٖل  وتـ

ْٗا تبك٢ َا ؿاَت ٌَت١ًُ ع٢ً علض ٚاسـ َٔ ا٭علاض لا٭علاض، بٌ لى  املؿتكل٠

ـٸ ا٭ؿ٢ْ. َٔ ٖٓا نإ ٜؿوِّ ٕٸ يف اؿ ل ايؿٓا٤ باهتشاي١ مجٝع أْٛاع ا٭علاض، ٜٚكٍٛ بأ

ٛٵ لْٸُااؾٖٛل   ;سلٝتهٕ٘(. ٚيف ايٛقت ْؿو٘ تقٖب ايوٝـ٠ ٜؿ٢ٓ لفا ماٍ عٓ٘ )ايَه

ُٸٌلى ، كٚا١ٜ أػل٣لى  اهتٓاؿّا ٕٸ ايباق٬ْٞ قـ تٛ ْتٝذ١ َؿاؿٖا عـّ لى  ايكٍٛ بأ

ٌٕ ع٢ً عـّ بكا٤ ا٭علاض بقاتٗا ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾكـ آطلٸ ع بتأثرل  .ٚدٛؿ ؿيٝ

لؾٓا٤ ا٭بـإ َٔ ػ٬ٍ ؾعً٘ لى  ايكٍٛ بتذٜٛن إٔ ٜعُـ اهلللى  اهتـ٫ٍ املؼايؿني ع

  .«املباًل

١ عًُٝٸب ع متٸ ا٫ٖتُاّ بآكا٤ َٚٛاقـ ايوٝـ٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ يف بعض املٛاقع اي

ِټ َٔ »دا٤ يف َكاٍ ؼت عٓٛإ: )ا٭ؿب املعتنيٞ يف ايتاكٜؽ(:  :١ِٝ. َٔ باب املجاٍايتؼ

 عبـ اؾباك املعتنيٞ مل ْعجل يف عِلْا ايلأٖ ل٫ٓلى  بني ايهتب ايهجرل٠ اييت تٓوب

ّا يٮهـ ايٌـٜـ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ هب ايكٍٛ بأْٓا أنجل سٓع ،ٌ َٓٗاع٢ً ايٓنك ايكًٝ

ٕٸ أنجل  َٔ ايقٜٔ هبكْٛا قبٌ ؾذل٠ ٚدٝن٠ يف ٖقٙ ايٓاس١ٝ; لف َٓق ايكلٕ ايوابع لـ أ

ؿني مل تهٔ يف َتٓاٍٚ امل٪ٚي ،ؿات ايكآٞ عبـ اؾباكمبا يف فيو َ٪ٖي ،ايذلاخ املعتنيٞ

١ ايل٥ٝو١، ٚناْت سهلّا ع٢ً عًُٝٸ١ ٚاؿٛآل ايه٬َٝٸٚايعًُا٤ يف امللانن اٱ

ُٸٚ ،١ ٚاملعتني١ يف لٜلإٚفيو لثل استهانِٗ باينٜـٜٸ ;ني يف ايُٝٔاينٜـٜٸ ٟٸ ػا ١ ايل

ٞٸ .يف ايكلٕ ايواؿي ٚايوابع ،ٚػلاهإ َٔ  ٚبقيو متٸ انتٌاف أنجل ايذلاخ املعتني
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ٞٸ ٚميهٔ  .١ يف َِل ٚايٌاّعٓـ ايكلٸا٥ٝٸ ٖقا ايطلٜل. نُا بكٞ بعض ايذلاخ املعتني

٬َسع١ ٖقا ا٭َل يف املكاي١ اييت ٌْلتٗا ايوٝـ٠ ايـنتٛك٠ هابٝٓ٘ سلٝته٘ بايًػ١ 

ْٸArabicaاٱلًٝن١ٜ يف ف١ً ) ١ طَٔ قبٌ ايوٝـ ؿاكهٝٸايًػ١ ايلى  ٗا تلمجت(، ٚبًػين أ

ٓعٝـ يف  ٢ أٚاػل ايكلٕٚ ايتاي١ٝ سٔٛكٷقُـ ناظِ كمحيتص. نإ يًُعتني١ ستٸ

يٓا ايهجرل َٔ تلاثِٗ  اكمّ ٚبعض املٓاطل ا٭ػل٣ َٔ ػلاهإ، ٚيهٔ مل ٜبلٳػٛ

ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٫ ماٍ باب ايتشكٝل يف ٖقا ايٌإ َؿتٛسّا. ٚكمبا أَهٔ ايعجٛك  .لاملتأػِّ

لٜٔ يف َهتبات آهٝا ايٛهط٢ أٚ املهتبات ايذلنٝٸ١. ع٢ً تلاخ أسٓاف املعتني١ املتأػِّ

ٌّ ٚقـ نإ يًُعتني١ تلاخٷ اييت اػتًـ ايتعاطٞ  ،١ ا٭ػل٣ـٜٓٝٸؿات ايأٚ بعض امل٪ٖي أؿب

 لـ ا٭َل كتًؿّا بايٓوب١ :ؿٕٚ هٛاٖا. َٔ باب املجاٍعٝت باٖتُاّ أندل، ٚس ،َعٗا

ٞٸِ َٚؿوِّايقٟ ٖٛ َتهًٚ ،َجٌ اينكٌلٟ ناتبٺلى  . ؾٗٛ بُٛؿ٘ أؿٜبّا ل َعتني

ٞٸايعامل اٱ ايٌٗل٠ يفلى  لّا هلعإ َا ٚدـ طلٜكَ٘ٚؿوِّ ٢ اػذلقت أعُاي٘ ، ستٸه٬َ

ٝٸَٚ٪ٖي ٕٸ ١، ٚاهتكبًت ستٸؿات٘ ايـا٥ل٠ ا٫عتناي ٢ َٔ قبٌ ا٭ًاعل٠ أْؿوِٗ أّٜٔا. ٚل

ٟٸلط٬ي١ ع٢ً ايذلاخ اي ٞٸٚاي تؿورل ٞٸ تاكى ٖقٙ لى  يف امللس١ً اي٬سك١ تٴٌرل ٚايلداي

يف نتاب  :ٖـ. ؾُج١٬ّ ٚايٌٛافنل ا٭ؿٓيلى  اؿكٝك١ بٛٓٛغ، عٝح ٫ متاز َع٘

)ًـ اٱماك يف تاكٜؽ كداٍ ًرلام( ميهٔ ايٛقٛف ع٢ً اؿؿا٠ٚ اييت اهتكبٌ بٗا نتاب 

ٌٸ ٟٸ)تؿورل ايه ٢ يف ًعل ساؾغ ايجأَ، ٌْٚاٖـ فيو ستٸ اف( يف ايكلٕ اشلذل

١ َِشٛب١ ع٢ً ايٌرلامٟ أّٜٔا. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ناْت ٖقٙ اؿؿا٠ٚ بني أٌٖ ايوٓٸ

ؿات ٚاشلٛاٍَ يف ْكـٙ، ٚقـ فنلت ٖقٙ ايٓكٛؿ يف ـ نتبت امل٪ٖيايـٚاّ بايٓكـ، ٚق

ٕٸ اٱقباٍ ايقٟ س ٕٸ املًؿت ٖٛ أ ٝت ب٘ ع)نٌـ ايعٕٓٛ(، ٚ)لٜٔاغ املهٕٓٛ(. بٝـ أ

ٞٸتؿورلٜٸ١ ٚايؿبٝٸؿات ا٭امل٪ٖي ١ ع ٚاييت اَتٮت بٗا املهاتب ايٌلقٝٸ ١ يًنكٌلٟ املعتني

ٝٸٚاي تؿورل  :َٚٓٗا، ايٓوؽ يًهتاب ايٛاسـ ١، ٖٚٓاى يف بعٔٗا ايعـٜـ َٔػلب

ٌٸ ـٸ ،افايه ّا، ٚطبعّا ٖٓاى ْوؽ قـمي١ ي٘ يف َهتبات ايقٟ تٛدـ ي٘ ْوؽ قـمي١ د

اييت نتبت طبكّا يًُقٖب  ،١ه٬َٝٸؿات اينكٌلٟ ايب٘ َ٪ٖي َغايُٝٔ أّٜٔا( ع مل ؼ

ٞٸ ٕٸ )كهاي١ املٓٗاز يف أٍُٛ ايـٜٔ :. َٔ باب املجاٍا٫عتناي ايِلو١  ،ٟيًنكٌل (،ل

ل٠ بهجل٠ يف يف ايُٝٔ، ٚناْت ْوؽ ٖقٙ ايلهاي١ َتٛٚؾ كٚادّا ل٫ٓ يف ا٫عتناٍ مل تًلٳ
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لّا َٔ قبٌ ايوٝـ٠ هابٝٓ٘ َهتبات ٖقا ايبًـ طٛاٍ قلٕٚ. ٚقـ ٌْل ٖقا ايهتاب َ٪ػٻ

ٌٸبٌهٌ )سلٝته٘ ع٢ً ث٬خ َلاسٌ  ٚميهٔ  .١ املعاكف بطٗلإ(، أٚ يف فًَٓوتك

ـٸ ١. نُا تٛدـ ٖٓاى َكاي١ ه٬َٝٸت٘ ع٢ً أؾهاك اينكٌلٟ ٚآكا٥٘ ايَايٛقٛف يف َك

ٕٸ آػل ممجِّ ،يًدلٚؾوٛك َاؿيْٛؼ سٍٛ ٖقا املٛٓٛع ٌ اهتؿاؿت َٓٗا ايوٝـ٠ سلٝته٘. ل

ٞٸ ٞٸ باكم يًُقٖب ا٫عتناي ، يف َلانن اـ٬ؾ١ ايل٥ٝو١ ٖٛ ابٔ أبٞ اؿـٜـ املعتني

نإ عٛمت٘ ايهجرل َٔ نتب املعتني١.  ٘ٔض َٔ ػ٬ٍ ًلس٘ ع٢ً ْٗر ايب٬غ١ أْٸٜٚتٻ

ـٸ ٌْل ؾٗله١ بايهتب املٛدٛؿ٠ يف َهتب١ ابٔ أبٞ اؿـٜـ  ٠ هٓٛات متٸٚقبٌ ع

ٞٸ  ، ٚقـ متٸ ايتعلٜـ بٗقٙ املِاؿك ؾٝٗا. املعتني

ٕٸ َا قٌٝ  ـٸ لْٸُال ا ايّٝٛ تكلٜبّا ْوتؿٝـ َٔ أنجل َٔ ١َ يًكٍٛ بأْٓا لفا نٓٸٖٛ َك

بؿٌٔ طباعت٘ يف َِل  ;يًكآٞ عبـ اؾباك اشلُـاْٞ ،ِْـ نتاب )املػين(

ٝٸ ،)بإًلاف ط٘ سوني( ِّطبكّا يٓوؽ ٖقا ايهتاب ايُٝٓ ٕٸ املتك َني ١، ؾٗقا ٫ ٜعين أ

ٕٸ نتاب   (املػين)عًٝٓا ناْٛا ٜوتؿٝـٕٚ َٔ ٖقا ايهتاب ع٢ً مٛ اهتؿاؿتٓا َٓ٘. ل

ايل٥ٝو١، ٚمل ٜهٔ ١ ه٬َٝٸنإ َؿكٛؿّا يكلٕٚ ط١ًٜٛ َٔ َهتبات اؿٛآل اٱ

ٕٸ يف َهتبات ايُٝٔ أٚ داْبٺ َٓ٘ يف َهتبات ايؿلق١ ايكلٸا٥ٝٸ َٛدٛؿّا ل٫ٓ ١. َٔ ٖٓا ؾإ

مبا يف فيو تلاخ  ،َٔ ػ٬ٍ تلاخ اٯػلٜٔ ف ل٫ٓآكا٤ املعتني١ يكلٕٚ َتٛاي١ٝ مل تعلٻ

ِٸ لؿكاى ايهجرل َٔ اـًؿٝات اي .ػَِِٛٗ ١ يًُعتني١ بٌهٌ ؿهلٜٸَٔ ٖٓا مل ٜت

ِّه٬َٝٸؿات ايٓٝاع امل٪ٖي ببوب ;ُٚشٝض. ٚسايّٝا ٚآض َٔ  ،َني َٔ املعتني١١ يًُتك

ٝٸأَجاٍ: أبٞ اشلقٌٜ، ٚلبلاِٖٝ ايٓٓع بإَهآْا ايتعلٸف  ـٵٚغرلِٖ، مل ٜعٴ ،نياّ، ٚاؾبا٥

ؿات ايكآٞ َٔ طلٜل َِاؿك َٔ قبٌٝ: َ٪ٖي ع٢ً داْبٺ َٔ أؾهاك ٚآكا٤ املعتني١، ل٫ٓ

ٞٸاك عبـ اؾبٸ سٝح ٓاع  ،ايكلٕٚ ا٭ٚىلى  . ٖٚهقا نإ ا٭َل بايٓوب١املعتني

ِٹ أه٬ؾِٗ. لى  َٓ٘ ٤ًٞ ٌٵايهجرل َٔ تلاخ ا٭دٝاٍ ايج٬ث١ ا٭ٚى َٔ املعتني١، ٚمل ٜ

نتاب )َكا٫ت  :ف بايؿلم ع َٔ قبٌٝيف ايهجرل َٔ املٛاكؿ ناْت املِاؿك اييت تعلِّ

ٝٸأ ،٭بٞ اؿؤ ا٭ًعلٟ ،ني(ه٬َٝٸاٱ ١ أٚ ايلؿٚؿ ع٢ً أؾهاك ٚآكا٤ ٚ ايهتب اؾـي

ؿني ٚايعًُا٤ يف ايتعلٜـ ١ يٮًاعل٠ ع ٖٞ َلدع امل٪ٚيه٬َٝٸؿات اياملعتني١ َٔ قبٌ امل٪ٖي

ِّ َٚٔ ػ٬ٍ ٖذل٠ املعتني١، ٚاْتكاٍ  ،َني َٔ املعتني١. ٚيف امللاسٌ ايتاي١ٝبآكا٤ املتك
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 ،اكيًكآٞ عبـ اؾبٸ ،)املػين(٢ نتاب ايُٝٔ، مل ٜهٔ ستٸلى  تلاثِٗ ٚنتبِٗ

ـٸ ا٭ؿ٢ْ َٔ ايٍُٛٛلّا; يٓتُٖهَتٛٚؾ آكا٤ املعتني١ َٔ ػ٬ي٘. َٚٔ ْاس١ٝ لى  ٔ يف اؿ

ٕٸ تلاخ اينٜـٜٸ ؿني ٚايعًُا٤ لّا عٓـ امل٪ٚي١ املعتني١ يف لٜلإ ٚايُٝٔ مل ٜهٔ َتٛٚؾأػل٣ ؾإ

ك٠ سٍٛ املعتني١ يف ايكلٕٚ َٔ ٖٓا ناْت ا٭ؾهاك ٚاٯكا٤ املتبًٛ .١َٔ غرل اينٜـٜٸ

ؿات ػَِِٛٗ أٚ ايـا٥لٜٔ يف ؾًهِٗ. ٚيف ٖقا اٱطاك َ٪ٖيلى  ل٠ توتٓـ يف غايبٗااملتأػِّ

ٞٸيؿؼل ايلامٟ ايانإ يذلاخ  ِٷ ه٬َ ٟٸنبرل يف ايتعلٜـ بايذلاخ اي هٗ يًُعتني١  ؿهل

ٕٸ ايؿؼل ايلامٟ قـ تأثٻ .بني ا٭ًاعل٠ ايبِلٟ ٚقُٛؿ ل بآكا٤ أبٞ اؿؤ ٚمٔ ْعًِ أ

١ ه٬َٝٸْعل: هابٝٓ٘ سلٝته٘، اٯكا٤ اياامل٬محٞ اـٛاكمَٞ، ٚاهتؿاؿ َٔ تلاثُٗا )

 . «ٞ(١َ اؿًٓيًع٬ٓ

 

  ــــــ ـ ايٓتٝج5١

 ;ك١ باكم٠ ٌَٚٗٛك٠ ع َٔ أَجاٍ: َاؿيْٛؼات قٚكَٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ أعُاٍ ًؼِٝٸ

ٕٸ ايـكاهات اٱ ع ٚسلٝته٘ ;ٚنًدلؽ ٞٸ٘ اي١ فات ايتٛدټه٬َٝٸيٓا إٔ ْوتٓتر أ  ٌٝع

ٝٸ١ ٚاؾاَعات ايعًُٝٸؼقت سايّٝا بني املوتٌلقني ٚا٭ٚهاط اياتٻ ١ َٓش٢ٶ َتواكعّا. ػلب

ٝٸ١ ٚايوٝاهٝٸايٓعل عٔ كتًـ امل٬سعات اي ٚبػضٸ ا٤ ا٭َٛك أٚي١ٝ هب ع٢ً ـٜٓ

إٔ  ،١ ٚاؾاَع١عًُٝٸَٔ اؿٛم٠ اي ،ٚأُشاب ايتأثرل ع٢ً َواك ايتشكٝل يف ايٛطٔ

ٞٸلى  ٜعُـٚا ٟٸمٛ ايتشكٝل اي تطٜٛل ايٛعٞ ٚا٫ٖتُاّ ٚتٛدٝ٘ ايط٬ب اؾاَع يف  عِل

١ يًـكاهات اؾـٜـ٠، ٚتٛؾرل ا٭ؿٚات كٓٝٸَٔ ػ٬ٍ تٛؾرل ا٭ ،اجملا٫ت اؿـٜج١

ع ع٢ً بػ١ٝ لًلانِٗ يف ؿكاه١ ايتٌٝټ ;١ ٚاملٓاهب١، ٚلسٝا٤ ايجك١ بايٓؿى ؾِٝٗائلٚكٜٸ

ٞٸاملوت٣ٛ اي ُٸ، ٚايعٌُ عامل ١ ٌٝعٝٸ١ ع٢ً ْكـ أعُاٍ املوتٌلقني ٚايـكاهات ايػا

ّٸبٌهٌ  ١ ا٫ٖتُاّ مباٖٝٸلى  . َٚٔ ْاس١ٝ أػل٣ هب ع٢ً ايباسجني ايٌباب ع َٔاؾّاعا

١ بشجٝٸ١ ع إٔ ٜٛيٛا اٖتُاَّا نبرلّا ػاٙ ا٭هايٝب ايٗات ايـكاهات ا٫هتٌلاقٝٸْٚٛع تٛدټ

١، ٚإٔ ٫ شكٝكٝٸات ايتٚنقيو ا٫ٖتُاّ با٭ٚيٜٛٸ ،٭عاخ١ ٚتٓعِٝ ْٛع اشكٝكٝٸٚاملٛاؿ ايت

ٞٸاييت ٖٞ عباك٠ عٔ ايذلاخ اي ،١ ايكـمي١ٌٝعٝٸٜػؿًٛا ا٫ٖتُاّ بايِْٓٛ اي ٚٻ ٌٝع ٕ املـ

ـٸٚا عاملٝٸاملوتًنَات ايلى  )املؼطٛطات(. ٚعًِٝٗ ع َٔ ػ٬ٍ ا٫يتؿات ١ ايلا١ٖٓ ع إٔ ٜع



 

 

هـ 0311م ـ  2102ــ السنة السابعة ــ العدد الثامن والعشرون ــ خريف  نصوص معاصرة  

 

١ ٚاملٓاؾ كٓٝٸلٚا ا٭١، ٚإٔ ٜٛٚؾشكٝكٝٸٝاؿٜٔ ايتأْؿوِٗ يًـػٍٛ يف سًب١ ايتٓاؾى يف امل

ٟٸٚاي ،املٓاهب ني ػلبٝٸـكاه١ ْٚكـ ِْْٛ ايباسجني ايي ،ع٢ً اـِْٛ عِل

ٌ املتُجِّ ،ٓٛا َٔ اٱهٗاّ يف لع٤٬ ًإٔ املقٖب اؿلٸنٞ ٜتُٖه ;١شكٝكٝٸٚأهايٝبِٗ ايت

َٔ ػ٬ٍ َٛانب١ ايتشكٝكات  ،بُٛؿ٘ )اٱه٬ّ ايُٓٛفدٞ( ،بع )ايتٌٝٸع ا٫ثين عٌلٟ(

 ع يف ايعامل املعاُل.سٍٛ ايتٌٝټ
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