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 التعاٖػ بني األدٖاُ ٔاملذاِب

ِِي التطبٗل َٔ  ٔاقع احلادٛ ٔ

 
 هًٌٍهحوذ عّثاش د

 

ٞٸ ثل٠ٚڅ هب ايتُوټو بٗا» ٞٸ املوٝش َكٛي١څ أطًكٗا كَنٷ َٔ  .«إٕ ايتعاٍٜ اٱه٬َ

ٛٳعٵٞ ٚا٫ْؿتاغ يف يبٓإ،  املػٝٻب َٛه٢ ايِـك. ٚقـ تًكچاٖا َٔ املوًُني  ايوٝٸـكَٛم اي

ٝٸ١ ع ؾلٜكإ:  ٚاملوٝشٝٸني ع٢ً ايوٛا٤ ع نُا ها٥ل املك٫ٛت اٱًهاي

ٚٸٍ كٗا هًٛناڄ ُشٸتٗا ٚتًكچاٖا بايلٓا ٚايكبٍٛ، ٚساٍٚ إٔ ٜڀبٿ: كأ٣ ايؿلٜل ا٭

٫ يِٝري املوًِ َوٝشٝٸاڄ  ،ٚاؿٛاك َع٘ ،َٔ ػ٬ٍ ا٫ْؿتاغ ع٢ً اٯػل ايـٜينٸ ،ٚع٬ُڄ

ٞٸ َوًُاڄ ع٢ً ايكٛاهِ املٌرتن١ بٌ ٭دٌ إٔ ٜؿِٗ بعِٔٗ بعٔاڄ، ٜٚتعلٻؾٛا  ;أٚ املوٝش

ٞٸ، ٚبٓا٤ فتُعِٗ ايٛاسـاييت ػُعِٗ، ؾٝوتؿٝـٚا َٓٗا يف تعاٌٜ ايكا٥ِ  ،ِٗ ايوٿًڃُ

 ٍ ٚاملواٚا٠ ٚ...ـٵع٢ً احملبٸ١ ٚا٭يؿ١ ٚايو٬ّ ٚايلمح١ ْٚٴهڃلإ ايقات ٚايعٳ

٫ ٚاقعٝٸ١ هلا  ،: فٖب إىل اعتباك ٖقٙ ايـع٠ٛ فلٸؿ َكٛي١ٺ هٝاهٝٸ١ايؿلٜل ايجاْٞ

ٛٸ٠ٺ ،سآلاڄ ٞٸ يف ؿع١ ق ، اهلـف َٓ٘ ساؿث١ ٫ٚ َوتكب٬ڄ، ٚإْٸُا ٖٞ ػڀابٷ اْؿعاي

تڀُني اٯػل ايـٜينٸ ٫ غري. ٚيقا ؾكـ كؾٔٛا توٌٝٝ ٖقا اـڀاب يف ػڀٛاتٺ 

ٛٵٙ ُٓٔ ايٌعاكات ايلْٸا١ْ اييت ٜٴتػٓٻُٳعٳ ٝٸ١، ٚأبكځ  ٢ بٗا بني سنيڈ ٚآػل.٬ْ

َٚٔ ْاؾٌ ايكٍٛ: إٕ َجٌ ٖقٙ ايـع٠ٛ إىل ايتعاٍٜ بني أٌٖ ؿٜٓني توتًنّ ايـع٠ٛ 

بعـ  &بٌ ايٛسـ٠ بني املوًُني أْؿوِٗ، ٖٚٛ َا ؿعا إيٝ٘ ايوٝٸـ اـُٝين ،إىل ايتعاٍٜ

ـٻ فيو. ـٻَا...ٚاْكوِ اؾُٗٛك ف  ؿاڄ يف تًكچٞ تًو املكٛي١ إىل ؾلٜكني، نايًقٜٔ تك

ـټ ٕٸ ٖقا ا٫ْكواّ سٍٛ ايٛسـ٠ اٱه٬َٝٸ١ أً ًٳوډ يف أ هاڄ يف تٵؾځػڀٛك٠ڄ ٚ ٫ٚ 

ٞٸ َٔ ا ٞٸ ٚاٱه٬َ ٞٸ عاملٓا ايعلب ٞٸ أٚ اٱه٬َ ٞٸ املوٝش ٫ْكواّ سٍٛ ايتعاٍٜ اٱه٬َ

ٟٸ. ٞٸ ايٝٗٛؿ ٟٸ أٚ املوٝش   ايٝٗٛؿ
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 ــــــ وزاد الدُّعاٚ إىل التعاٖػ ٔالٕحدٚ

ـټعا٠ إىل ايٛسـ٠ بني املوًُني، ٗٵهٳـ ي٘ ٖقا ايؿځٚايقٟ ٜٴ٪ٵ ِ اـاط٧ يه٬ّ اي

قُٛؿ  ا٭مٖل )ًٝؽ ايكاٖل٠ؾبعـ إٔ ًٗـْا قاَاتٺ نبري٠ڄ يف  .هٓٸ١ڄ ًٚٝع١ڄ ٚغريِٖ

ـ سوني ٚقِ )ايوٝٸ قُـ سوني ناًـ ايػڀا٤( ٚايٓذـ )ايٌٝؽ ًًتٛت(

ايوٝـ عبـ اؿوني ًلف ايـٜٔ، ٚبريٚت )ٚؿٌَل )ايوٝـ قؤ ا٭َني( ايربٚدلؿٟ( 

ُٸ ِٸ ايوٝـ ق ُٸث تعٌُ  ، ٚغريِٖ،(ـ َٗـٟ مشى ايـٜٔـ سوني ؾٌٔ اهلل ٚايٌٝؽ ق

ٌٿ ٌڈ يف نًُاتِٗ إٔ ٜهتٌـ َلاؿِٖ ـٺ يف ٖقا املٗٵدٴ به َٿ ٌٸ َتأ ُٔاك، ٚميهٔ يه

ـٷ عٔ َقٖب٘أَٔ ٖقٙ ايٛسـ٠، ٚ  .ؼكٝكاڄ يًٛسـ٠ ;ْٗا ٫ تعين ع٢ً اٱط٬م إٔ ٜتؼًچ٢ أس

ٞٸ ًٝعٝٸ ٛٻٍ ايوٓٸ ٝٸاڄؾًٝى املڀًٛب إٔ ٜتش ٞٸ هٓٸ ٖٚقا َا ٜتذًچ٢  .اڄ أٚ ٜٓكًب ايٌٝع

ٟٸ، ٛام ايتعبټـ بٛٓٛغڈ يف ؾت٣ٛ ًٝؽ ا٭مٖل قُٛؿ ًًتٛت ظ ٞٸ اؾعؿل باملقٖب ايٌٝع

 .بعـ ايؿلاؽ عٔ دٛامٙ بوا٥ل املقاٖب

ٚإْٸُا املڀًٛب إٔ ٜأتٞ اؾُٝع إىل ن١ًُٺ بٌ نًُاتٺ هٛا٤، َٚا أنجلٖا! ؾِٗ 

ـٳعٕٛ  ،ٚىتًؿٕٛ يف بعٔٗا ،ؿكٕٛ ع٢ً عٌلات املوا٥ٌ ايعكـٜٸ١ ٚايٌلعٝٸ١ٜتٻ ؾًُافا ٜٳ

 مبا اػتًؿٛا ؾٝ٘؟!هٕٛ ٜٚتُوٻ ،َا اتٸؿكٛا عًٝ٘

ٌپ َٔ ايوټ ٞٸ عٔ ُػا٥ل ٚهؿاهـ املٛاقـ َٔ  ٞٸٓٿاملڀًٛب إٔ ٜرتؾډع ن ٚايٌٝع

ٔڈ ٚعـا٤ٺ ٚ...  اٯػل، َٔ تهؿريڈ ٚيع

ٌپ َٔ ايؿلٜكني أٚ ايؿٹلٳم ٖٛادى اٯػل ٚكاٚؾ٘ ٗٻِ ن ؾٝكابً٘  ،املڀًٛب إٔ ٜتؿ

ـٿايلأؾ١ ٚايلمح١ يفٜٚوتٌعل  ،مبا ٜبعح ايڀُأ١ْٝٓٝ يف ْؿو٘  ٜٔ... أػٝ٘ يف اي

 

 ــــــ َعَكباٌت ٔأخطاٌء يف التطبٗل

ـٻعٳٛات يف ايٛاقع َٔ أػڀا٤، ٚ أكنڍن ايه٬ّ يف َا ٜعرتٟ تڀبٝل ٖقٙ اي

ٝٸ١ ٚػاكدٝٸ١ ،ٜٚعرتٓٗا َٔ َٛاْع ٚعٳكځبات ٝٻٌ إىل املځؿاػً ٝٴؼٳ ٤ أْٗا ؿٳعٳٛاتٷ لٵ، ستٸ٢ ي

ٖٵُٝٸ١ ٫ متڂ ٚٳ ٝٸ١  ِٹ تټػٝاي  ١ٺ.ًځإىل اؿكٝك١ ٚايٛاقع ب

ٞٸ ايّٝٛ ٜل٣ أْٸ٘ كغِ ُـٚك َجٌ ٖقٙ  ٞٸ ٚايعامل ٕٸ ايٓاظل إىل املٌٗـ اٱه٬َ ؾإ

ـٻ ـٳعٳٛاتٗا ُـ٣ٶ يف ايعاؿ٠، عٳٛات َٔ ًؼِٝٸاتٺ ٚاماي ـٻ١ْ، ٚي تني ٛٳعٵإ٫چ إٔ ٖاتني اي
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 ٝا َجٌ ٖقا ايكبٍٛ ٚا٫ْتٌاك...كځًڃبايقات مل تٳ

ـٿ ٜكّٛ بٗا بعضٴؾلغِ اينٜاكات اييت  ِ ايلٚسٝٸ١ اييت ٜعكـْٚٗا ُٳٚايكٹ ،ٜٔكداٍ اي

ُٸات، ٚكغِ ايهجري َٔ امل٪متلات اييت تـعٛ إيٝٗا  بني ؾرت٠ٺ ٚأػل٣، ٚعٓـ ايٓٛامٍ ٚاملً

ِٹ ،ؿٚي١څ ٖٓا ٖٚٓاى ـٴ إىل َا ٜلػٝ٘ املوًُٕٛ ٚاملوٝشٝٸٕٛ ع٢ً ايوٸٛا٤ عٵبٳ ٌٵؾإْٸٓا مل ْ

ُٳِ ٚامل٪متلات.  َٔ ٖقٙ ايكٹ

ـځ ٔٸ ايتٌٓټر ٚايتڀلټف ٚا ٚٵكٜٸ١ َٓتع١ُ، ٚيه ِٷ َت٬سك١ َٚ٪متلات ؿٳ ُٳ ف ٛٵٖٞ قٹ

ٖٛ ٖٛ مل ٜتػٝٻل، ٚهلعإ َا  ،ٚبني أٌٖ املقاٖب َٔ املوًُني ،بني املوًُني ٚغريِٖ

ٟٸٜعٗل عٓـ   ؾأٜٔ املٌه١ً؟ ٚبوٝڀ١. ١ٺ عاك١ٓ، َُٗا ناْت ُػري٠ڄساؿث أ

ٝٸ١، ّٳ قـ ٫ تهٕٛ املٌه١ً يف ُـم ايٓ ـٺ يف  ؾٓشٔ ٫ لٝن ٭ْؿوٓا اتٸٗا أس

ٝٸت٘، ْٚلدٛ إٔ ٜهٕٛ اؾُٝع ُاؿقاڄ يف طځ َٚلٜـاڄ علڎ ٚدٹـڎ ملا ٜـعٛ  ،س٘ ٚؿعٛت٘لٵْ

ٕٵ نإ ا٭َل وتاز إىل تـقٝلڈ ٚقتٺ ٯػل، ٫ٚ هٝٻُا إٔ أُشاب ٖقٙ  َٔ إيٝ٘، ٚإ

ـٻعٳٛات ا٭ٚا٥ٌ قـ غاؿكٚا ٖقٙ ايـْٝا آػلٕٚ، ٚقـ ٫ ٜهْٕٛٛ ع٢ً ٚتٛاكخ ؿٳعٳٛاتٹِٗ  ،اي

َٸ١ٺ  ِ...ٗٵبٗا، أٚ مل ٜؿُٖٗٛا متاّ ايؿځ قٓاع١ٺ تا

ٍڈ ٫  ٟٸ سا ٝٸ١، ٚإمنا أٚع٢ً أ عتكـ إٔ املٌه١ً ا٭هاي تهُٔ يف ُـم ايٓ

ٞٸ هلقٙ ايكٹ تتذًچ٢ ٚٳُٳيف ا٭ؿا٤ ايتٓعُٝ ٞٸ سٵِ ٚامل٪متلات، ؾُٔ  ٞ ايعٌُ ايوٝاه

ٞٸ املتعجٿل يف  ٟٸ ٚا٫دتُاع ايب٬ؿ اٱه٬َٝٸ١، ٚسٝح ٫ ْوتؿٝـ َٔ ناٌَ ٚا٫قتِاؿ

ٔٵ ٫ ذٳايڀاقات ايها١َٓ، ٚسٝح توٛؿ ايعٳ َٳ ٛٸأ املٛاقع ايل٥ٝو١  ١ً ٚا٫كػاٍ، ٚسٝح ٜتب

ٝٸ١ ي٘ ٍڈ أٚ ًٗل٠ٺ أٚ قلاب١ٺ أٚ ٤٫ٚٺ ٚتٳبٳعٝٸ١ٺ ;أًٖ ٚٳجمللٸؿ أْ٘ ُاسب َا ٞ فيو نًڍ٘ سٵ، َٔ 

ِٸ ايتعاطٞ َع آيٝٸات ٚٚها٥ٌ ايتكلٜب بني   املقاٖب ٚا٭ؿٜإ.ٜت

َٔ كداٍ ايؿهل ٚايعًِ ٚاؿٛاك; ٭هبابٺ  ؾؿٞ امل٪متلات َج٬ڄ ٜٴػٝٻب ايهجريٴ

ـٵ ٗٳعٳٚا١ٖٝ، ٜٚٴ ٚٵكٜٸ١ ٌْاطاڄ أمثل ـٵ٢ آػلٕٚ مل تٌ ـٻ أٚ سلن١ڄ  ،هلِ ٖقٙ امل٪متلات اي

ِٸ إٔ تهٕٛ ايِٛك٠ داَع١ڄ يٌؼِٝٸاتٺ ٚد١ٗٝ َعلٚؾ١ ادتُاعٝٸاڄ، ٚيٛ مل  .نځلتٴقٵ ؾاملٗ

ـٻ  .ع٢ً تڀبٝل ٤ًٞ َٔ تُٛٝات امل٪متل قاؿك٠ڄ، ٚمل تهٔ ؿ٠تهٔ هلا ك١ٜ٩څ عًُٝٸ١ ق

َٸ١ أٚ قاؿث١ٺ  ٕٵ هاُٖٛا ظًو١ٺ عا ّڈ ٫يتكاط ايِٛك٠، ٚإ ٌٸ عا ٖٚهقا ؤلٕٚ يف ن

ُٸ١ أٚ يكا٤ٺ عٴ ُٵٜٚٓؿضٸ اؾځ .كداْيبٸ ؾقاى ٖٛ اٱلام غري املوبٛم ايقٟ قـ ٫ ٜتهلٻ ػا
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َٸ١ ػا٥باڄ َِـَٚاڄ ،َعنٻمٜٔ َهلٻَني ُٸ١ڄ  ،ٜٚعٛؿ املٓتعل ٚاملرتقڍب َٔ أؾلاؿ ا٭ ٜٓتعل ق

ٌٸ ٚعو٢  ;أػل٣  ٜهٕٛ ؾٝٗا ايؿتض املبني، ٜٚوتُلٸ ا٫ْتعاك إىل َا ٫ ْٗا١ٜ...ؾًع

ـٻَٚٔ ٖٓا ؾإْٓا ْـعٛ  ُٳِ عٵإىل اعتُاؿ آيٝٸ١ٺ عًُٝٸ١ٺ داَع١ٺ يً ٠ٛ إىل َجٌ ٖقٙ ايكٹ

ُٳ ،ٚامل٪متلات ٜٔ، َٚا هٝواُٖٕٛ ب٘ ؾٝٗا َٔ ٚكقاتٺ ٛٿعٴـٵتًشغ ايهؿا٠٤ ايعًُٝٸ١ يً

ٝٸ١ٺ  ـٻ ،ٚقاب١ًٺ يًتٓؿٝق ،عُٝك١عج َع عـّ  ،َتها١ًَ ٚٚؾل ػڀچ١ٺ ،ؿ٠ٚيٛ يف َلاسٌ ق

ـٺ َٔ ايعًُا٤ ٚاملؿهڍلٜ ـٺ.تػٝٝب أس ـٺ أٚ غري قِ   ٔ، عٔ قِ

 

ّ٘ ّٙ ضزٔرٚ االٌفتاح العمى  ــــــ ٔالفهز

ٔٵ ـٸاڄ ٚيه ِٸ د ُٳِ لـ أْٸ٘ َٔ املٗ ٟٸ ايقٟ ٫  ،قبٌ ٖقٙ امل٪متلات ٚايكٹ بٌ ائلٚ

ٔڈ أٚ َقٖبٺغ٢ٓ عٓ٘، ٫ٚ لاغ  ٌٸ ؿٜ ع٢ً  إ٫چ ب٘، إٔ ٜٓؿتض عًُا٤ َٚؿهڍلٚ َٚجكډؿٛ ن

ٟٸ ٚايجكايف...َا عٓـ اٯػلٜٔ َٔ أؾهاكڈ ٚك٣٩ َٚعاكف يف تلاث  ِٗ ايـٜينٸ ٚايؿهل

َٸٗاتٹ ٖٚٛ مل ٜكلأ ،أٚ َتشاٚكڈ بايؿعٌ ،ؾهِ َٔ ؿاع١ٝٺ إىل اؿٛاك ايهتب يف تلاخ  أ

ك اؿٛاك َع أػٝ٘ ٛٵبٌ ٜعتكـ أْٸ٘ يف طځ ،ٜـعٛ إىل اؿٛاك نِ َٔ ًٝعٞڎاٯػلٜٔ؟! 

أٚ  «هٓٔ ابٔ َاد١»أٚ  «ُشٝض َوًِ»أٚ  «ُشٝض ايبؼاكٟ»ٜكلأ  ٖٚٛ مل ،ٞٸٓٿايوټ

ٔٵ ٫ ؤلٙ ايؿك٘»أٚ  «ايهايف»ٓٿٞڎ نقيو مل ٜكلأ ٚنِ َٔ هٴ غريٖا؟! تٗقٜب »أٚ  «َٳ

 غريٖا؟!أٚ  «ا٭سهاّ

 ،بشح عٔ بعض ا٭ساؿٜح أٚ ايؿتا٣ٚ اييت تلتبط مبٛٓٛع اؿٛاك٫ٜ ٜٓؿع إٔ 

ـٻ َٔ إٔ  ٌٿ أٚ أغًبٹ َا يـٜ٘ يف َٓعَٛت٘ ايؿهلٜٸ١  اطځسٳقـ أځهٕٛ ٜبٌ ٫ بٴ به

فتٗـاڄ َا مل ٜڀچًع ع٢ً ناؾچ١  ِٴإٔ ٜهٕٛ ايعايٹع ْعلٜٸاڄ ع ٚايعًُٝٸ١، ؾهُا ٫ ِٜضٸ 

ْٸ مبقٖب٘ ٞٸ ع٢ً َٛٓٛع  ;ايرتاخ اـا ٌڈ ْكً يٝهٕٛ ع٢ً ؿكا١ٜٺ بٛدٛؿ أٚ عـّ ٚدٛؿ ؿيٝ

ٝٿ١ٓٺهيٝٚ ;ادتٗاؿٙ ّٸ أٚ املڀًل  ٕٛ ع٢ً ب ـٺ يًعا ّڈ أٚ َكٝٿ ِٿ َٔ ٚدٛؿ أٚ عـّ ٚدٛؿ ك

ّٳٜنقيو ٫ هٛم إٔ  َج٬ڄ، ـٻ  هٕٛ ْاق  يفاملعلؾ١ يف تلاخ اٯػلٜٔ، بٌ ٫ بٴ

ٝٸ١ٺ َعلؾٝٸ١ يٝعلؾا َا هٛم عٓـُٖا أٚ عٓـ أسـُٖا َٚا ٫ هٛم  ;املتشاٚكٜٔ َٔ مشٛي

ٜعرتض أٚ ًٝعٞڎ ٖٛ ٚاقع اؿاٍ ع بوٴٓٿٞڎ  املتها١ًَ. ٚإ٫چ ؾوٓٴبتٳ٢ً ع نُا ُٓٔ املٓع١َٛ

أٚ أْٸٗا َتٛاؾك١څ َع املباْٞ ا٭ُٛيٝٸ١  ، ٖٚٛ ٫ ٜـكٟأٚ ايوټٓٸ١ ع٢ً بعض ؾتا٣ٚ ايٌٝع١
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ٝٸ١ يؿكٗا٤ ايؿكٗٝٸ١    ٖٞ تٌب٘ ؾتا٣ٚ ؾكٗا٤ َقٖب٘ أٜٔاڄ.كٴبٳُا ، بٌ فاى املقٖبأٚ ايلداي

ٌٸ َقاٖب٘ بات أَاّ اؿٛاك اٱه٬كځٚي٦ٔ نإ ٖقا َٔ ايعٳ ٞٸ به ٞٸ اٱه٬َ َ

ٞٸ  ٞٸ املوٝش ٝٸاكات٘ ؾإْٸ٘ ميجٿٌ عكب١ڄ نرب٣ أَاّ اؿٛاك اٱه٬َ َٚا هٝ٪ٍٚ إيٝ٘  ،َج٬ڄٚت

ٍڈ ِڈ َٔ تعاٜ  .ٚتؿاٖ

ستٸ٢ ا٭غًب َٔ عًُا٤ املوًُني ع ٫ ٜعلف عٔ املوٝشٝٸ١ ه٣ٛ أْٸ٘ قـ ٚؾاملوًِ ع 

بهتب اٱلٌٝ ايٌا٥ع١ ٚاملعلٚؾ١، ٚنأْٸ٘ يٝى  ٚأْٸ٘ ٫ ٜٴشتٳرٸ ،متٸ ؼلٜؿٗا ٚتنٜٚلٖا

ايؿتا٣ٚ  ،ٜٚهلٿي ٖقا ايٛٓع ،ؾٝٗا إ٫چ ػاط٧ٷ ٚقلٻفٷ َٚٛٓٛع. ٜٚنٜـ ا٭َل تعكٝـاڄ

ٞٵ «نتب اي٬ٍٔ»ْٛ٘ ُټوٳاييت متٓع َٔ ا٫طچ٬ع ع٢ً َا ٜٴ ، ٜٚقنلٕٚ َٓٗا نتابٳ

ـٻٝٵاملتـاٚيځ «اٱلٌٝ»ٚ «ايتٛكا٠» ٜٵ٘: ايكـِٜ; ٗٵي(، بعٳٔ ؼت اهِ )ايهتاب املك ـٳ

ٞٸ أٚ ايٝٚاؾـٜـ ٟٸٗ، ؾهٝـ هٝتعلٻف املوًِ ع٢ً َا عٓـ ْعريٙ املوٝش يتشـٜـ  ;ٛؿ

ط ا٫ػت٬ف اييت هٝتشاٚكٕٚ ْٚكا ،أٚد٘ ايتٌاب٘ ْٚكاط ا٫ًرتاى اييت هًٝتكٕٛ عًٝٗا

ٓٿض نجرياڄ ممچا ٚكؿ يف تلاخ املوًُنيًڃعٹسٛهلا،  ، ٚساك ُاڄ إٔ َجٌ ٖقا ا٫طچ٬ع قـ ٜٛ

 خٴلڇنُا يف اؿـٜح عٔ آػل اينَإ، سٝح ٜٳآكا٩ِٖ، ٚفيو  تٵؾٝ٘ ايعًُا٤، ٚاػتًؿځ

َٳعٳ ايڃؼٳلٴٚفٹ، »، َٔٵٍ ٚا٭ځـٵعباؿٴ اهلل ايِاؿٕٛ، ٜٚوتتبٸ ايعٳ ا٭كضٳ ٔٴ ايقٿ٥ٵبٴ  ؾځٝٳوٵهڂ

ٟڇ ـٵ َٳعٳ ايڃذٳ ُٹلٴ  ٜٳلٵبٴضٴ ايٓٻ (. ٚلـ إٔ ًبٝٗاڄ بٗقا ايه٬ّ 11 ل إًعٝا٤، اٱُشاغهٹؿڃ) «...ٚٳ

ٞٸ يًُوًُني ـټ: )كادٹعٵ ٚكؿ يف ايرتاخ اؿـٜج ك يف كٳٜٛهـ بٔ و٢ٝ املكـهٞ، عكـ اي

ايبٝٗكٞ، ايوٓٔ ; 240: 3، ٜٓابٝع املٛؿٸ٠ يقٟٚ ايكلب٢ ٟايكٓـٚم ;159أػباك املٓتعل: 

ٕٸ  .(1362: 2 ١هٓٔ ابٔ َاد ;483ع  482: 2َوٓـ أمحـ بٔ سٓبٌ  ;180: 9ايهرب٣  ٚإ

ٟ، ٚايق٥ب َع اـلٚف، ٜـؾعٓا يلؾض ٖقا ـٵعـّ تعكڊٌ إٔ ٜعٍٝ ايُٓل َع اؾځ

ل باحمللٻف ُشٝض اٱهٓاؿ، ؾإْٸ٘ َٔ اؿـٜح ايقٟ تأثٻ ايه٬ّ، ٚيٛ دا٤ يف سـٜحٺ

ٚٻك َٔ نتب ايـٜاْات ايوابك١; ملؼايؿت٘ ايعكٌ ايوًِٝ ٕٸ  ،املن ٚاؿكٝك١ ايجابت١ يف أ

ـٻ  ،ايق٥ب أٚ ايُٓل ٫ ٜكتٌ اـلٚف ٚاؾـٟ ب٬ هببٺ بٌ ؿادت٘ إىل ايڀعاّ ايقٟ ٫ بٴ

١ُ اٱهلٝٸ١ يف تٓعِٝ ً٪ٕٚ اـ٥٬ل، ؾ٫ًٛ اؾرتاي هڃنُا إٔ فيو ْتاز اؿٹ ;َٓ٘

ـؿاڄ ٫ ع تٵيبًػٳايٛسَٛ ائاك١ٜ يًشٝٛاْات ايلاع١ٝ، نايػن٫ٕ ٚايبكل ٚا٭غٓاّ ٚ...، 

ـٻ َٔ  تٵٖا، ٚيتِشٻلٳأًذاكٴٚايڀبٝع١  تهؿٝٗا أعٌابٴ دلٸا٤ فيو ايػابات، ؾهإ ٫ بٴ
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 ايتٛامٕ...

ٞٸ ٫ ٜعلف ٦ًٝاڄ عٔ اٱه٬ّ ٫ٚ ميٝٿن بني َقٖبٺ  ،ٚيف املكابٌ ْل٣ املوٝش

ؾبُذلٸؿ إٔ ٜوُع كأٜاڄ ٭سـِٖ  .٫ٚ ٜعرتف باػت٬ف اجملتٗـٜٔ ٚاستُاٍ ػڀ٦ِٗ ،ٚآػل

ُٿً ٚكٴبٳُا ٜواعـٙ ع٢ً  .، ٜٚتعاٌَ َعِٗ ع٢ً ٖقا ا٭هاي٘ يٲه٬ّ ٚمجٝع املوًُنيو

ٚمتًٝه٘ إٜٸاٙ; عذٸ١  ،ؼلٿّ متهٝٓ٘ َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ ؾكٗٝٸ١څ ٖقا ا٭َل أٜٔاڄ ؾتا٣ٚٶ

ٜٵتٵاـٛف َٔ اهلځ ـٳ  ٘!و ٚاٱٖا١ْ ع٢ً ٜ

٢ تلاخ بهاؾچ١ َقاٖبِٗ، نُا عًِٗ، إٕ ا٫طچ٬ع ع٢ً تلاخ املوًُني نًڍ

ّٷ  ،إْٸُا ٖٛ إغٓا٤ٷ يًجكاؾ١ ٚاملعلؾ١ ،ايٝٗٛؿ ٚاملوٝشٝٸني ٚغريِٖ ٟٸ ٫ٚم ـٷ ٓلٚك ٚمتٗٝ

ْٸ ايقٟ مل ٜٴحملان١ُ ايتټ ٛيځـ َٔ ؾلاؽڈ، بٌ نإ ي٘ اكتباطڅ ٚثٝل مبا يـ٣ لاخ اـا

 باڄ أٚ إهاباڄ.ًڃاٯػلٜٔ، هٳ

يف ْٗا١ٜ إٕ ايتعاٍٜ بني ا٭ؿٜإ ٚاملقاٖب سلپ ٚسكٝك١، هتؿلض ْؿوٗا 

ٓٝٸاتٺ ُاؿق١، املڀاف، ٚئ توتكلٸ اؿٝا٠ بـْٚ٘، ؾًٓواكڇعٵ إيٝ٘ ايّٝٛ قبٌ ايػـ، ب

ٝٸاتٺ ْٚؿٛيڈ  ٌ.ٌ ٚاٯدٹيٓكڀـ مثاكٙ ايڀٝٿب١ يف ايعادٹ ;ُشٝش١ ٚاثك١، ٚآي

 

 ــــــعهٌز ٔثٍاء 

ـٻّ بايٌهل اؾنٌٜ ٚايتكـٜل  ،ٚايجٓا٤ اؾٌُٝ ،ٚيف ػتاّ ٖقٙ ايه١ًُ أتك

ٖقٙ اجملًچ١  تٵايقٟ تأهٻوٳ ،«ايٌٝؽ ايـنتٛك سٝـك سبٸ اهلل»ع٬چ١َ ايؿآٌ يً ،اؾًٌٝ

ٜٵ٘ ـٳ ١ِ، اييت َا ٓعٴؿځتٵ َٜٛاڄ ٫ٚ ًٹؼٵٝٿِ، ٚدٗٛؿٙ املڂ، ٚباقرتاس٘ ايكځايهلمي١ ع٢ً ٜ

ِٴلٳتٵ عٔ َتابع١ ؼلٜلٖا ٌٿ ً٪ْٚٗا، ؾهإ علڎ ْٹ ،ق ايل٥ٝى املو٪ٍٚ  ِٳعٵبٌ ن

ٛټعٗا،  ٌٸ امللاسٌ اييت َلٻتٵ بٗا، ع٢ً تٓ ٛٵؿاڄ ًاكاڄ مل ٚٚايلاعٞ، يف ن نإ طځ

ٌٸ َٔ عنميت٘ ٖذ١ُڅ ًله١ ،تهوٹلٵٙ عاُؿ١څ ٖٛدا٤ ، َعلٚؾ١ ا٭ٖـاف ٚمل تؿٹ

ٍڈ َٔ أدعٌ َٔ ٖقٙ اجملًچ١ َٓرباڄ يًلأٟ ٚايلقـ ٚايػاٜات، ٚ ٟ اٯػل، يف َوت٣ٛٶ عا

ـٻٚكٜٸات ايعًُٝٸ١  ٚايلُا١ْ، ا٫عتـاٍ ٚا٭ؿب ٚبًؼ بٗا املكاّ ايعايٞ يهڂبٵلٳٜات اي

ـټأٚايؿهلٜٸ١ ٚايجكاؾٝٸ١، ؾً٘ َٔ  ٌٻ ايٌهل ٚايجٓا٤ ٚايتكـٜل، َع اي عا٤ هل٠ ايتشلٜل ن

ـٺ َٔ ايتٛؾٝل ٚايتوـٜـ.     مبنٜ

  



 

 

 اهلل ٔتارٖذ اإلٌضاُ

ٌٛ وكارٌٛ بني  ٔالكزآُ الهزٖي الهتاب املكدَّظ دراص

 

 ىرپهحوذ تقً أًصاري الشٍخ د. 

 حسي علً هطرترجوة: 

 

ٌٛو  ــــــ كّدو

ٛټ ٖٚٞ:  ع ١ ايج٬ث١كات املٛدٛؿ٠ يف ايِْٓٛ ايوُاٜٚٸَٔ بني املؿاِٖٝ ٚايتِ

ـٸ اييت تٴعٳ ،ع «ٚاٱلٌٝ )ايعٗـ اؾـٜـ(، ٚايكلإٓ ايهلِٜ ;ايتٛكا٠ )ايعٗـ ايكـِٜ(»

ـٻ َٳ ،١يف ا٭ؿٜإ اٱبلاُٖٝٝٸ ه١ڄُِْٛاڄ َك َٔ  «ٚاٱْوإ ;اهلل» ٞٵميهٔ اعتباك َؿٗٛ

ـٳ ٌڈٜٵأبلم املؿاِٖٝ اييت تـٚك سٛهلا تعايِٝ ايكلإٓ ايهلِٜ ٚايعٗ  ك٥ٝى. ٚبػضٸ ٔ بٌه

َٔ ٖقٙ ايِْٓٛ ايج٬ث١،  ايٓعل عٔ ْٛع اي٬ٖٛت ٚاٱْجلٚبٛيٛدٝا املعل١ٓٚ يف نٌڎ

َٸٜٴعٳ سٝح ١ بني ٖقٙ ايِْٓٛ ايج٬ث١، ؾإٕ ـٸ ٖقإ ايبشجإ َٔ ا٭عاخ املكاك١ْ اهلا

ٌٸ َٸ َها١ْڄ ا٫كتباط بني اهلل ٚاٱْوإ وت ٛټٖا ٝٸ١ َٚلَٛق١ يف ايتِ ١ يـ٣ كات ايـٜٓ

ايٝٗٛؿ ٚاملوٝشٝني ٚاملوًُني أٜٔاڄ، ٚميهٔ يٓا َٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ ايكلإٓ ٚايعٗـٜٔ إٔ 

ٖٚٞ: سٝجُا نإ ايبشح عٔ اهلل ُٚؿات٘ َڀلٚساڄ نإ ٖقا ٌِْ إىل ٖقٙ ايٓكڀ١، 

ٛڈ مبع٢ٓ إٔ ْٛع  ،َباًل أٚ غري َباًل ايبشح َلتبڀاڄ بع٬قت٘ باٱْوإ ع٢ً م

ٌٸ ٌٸ ;َا ٜكٛي٘ اهلل اي٬ٖٛت يف ٖقٙ ايِْٓٛ ايج٬ث١ )أٟ ن ٢ مجٝع ٚستٸ ;َا ٜؿعً٘ ٚن

ٌٸ ;أُٚاؾ٘ ٛڈٜتٓنٻ ُؿ١ٺ ٚن  ،باٱْوإ َٔ ا٭ما٤ ع ٙ عٓٗا( تلتبط بأمجعٗا ع بٓش

 ؟ل ؾٝ٘، َٚا ٜؿعً٘، َٚا ٫ ٜؿعً٘، ٚنٝـ هب إٔ ٜهٕٛٚنٝؿ١ٝ تؿهريٙ، َٚا ٜؿهڍ

 ؟ٚنٝـ هب إٔ ٫ ٜهٕٛ
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ٛٸكات  أسـإٕ َٔ بني املؿاِٖٝ امللتبڀ١ بٌإٔ ايع٬ق١ بني اهلل ٚاٱْوإ  ايتِ

اَٞ ا٭طلاف ٫ ٖٞ إٔ اٱْوإ يف ٖقا ايعامل املرتٚاهلا١َ يف ٖقٙ ايِْٓٛ ايج٬ث١، 

 ايقٟ ٖٛ ػايلٷ ،كًٛم ٚتابع هلل ، بٌ هـ ْؿو٘ يف عاملڈاؾقٚكٜل٣ ْؿو٘ َكڀٛع 

ٌٸ ٞٸَٛدٛؿٺ ؾُٝع ايٛدٛؿ، ٚأمس٢ َٔ ن ٚأبـٟ،  ، ٚعامل َڀًل، ٚقاؿك َڀًل، ٚأمي

ٌٸ ٚسآلٷ ِٷ يف ن مبا ٜـٚك يف ايولا٥ل ٚائُا٥ل، َٚا ٜٛهٛي يف  َهإ، ٚعًٝ

ٛټ  ١ اٱْوإ هلل.عٝٸبٳك ا٭هاهٞ ٖٛ ٌَٓأ ايٌعٛك ٚاٱسواي بتٳايكًٛب. إٕ ٖقا ايتِ

َٸ١ هلقٙ ايتٻ ١ تاكٜؽ اٱْوإ يف املآٞ عٝٸبٳع١ٝ ٖٞ تٳبٳإٕ أسـ ايٛدٛٙ اهلا

ِٸ (1)ٚاملوتكبٌ ـٸ هلل، ٚامللاسٌ ٚاملكاطع ايتاكى١ٝ اييت ٜت ه١ تِٜٛلٖا يف ايهتب املك

ٝاڄ ٭سـ ٚدٛٙ ٌ ػًڍايبشح عٔ ٖقٙ ا٭ؿٚاك ميجٿيٮؿٜإ اٱبلا١ُٖٝٝ يًكاؾ١ً ايبٌل١ٜ. إٕ 

ايع٬ق١ بني اهلل ٚاٱْوإ َٔ ٚد١ٗ ْعل ٖقٙ ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ ايج٬ث١ َٛكؿ ايبشح. إٕ 

 عساٌُ ف٤ٞ أٚ إهاؿ ٖقٙ املكاطع ميهٔ إٔ ٜهٕٛ مثل٠ يًع٬ق١ ايته١ٜٝٓٛ 

مبٓني١ إداب١ ع  (2)ايتٌلٜع١ٝ هلل َع اٱْوإ، ٚايع٬ق١ ايتٌلٜع١ٝ يٲْوإ َع اهلل

ـٳ(3)ع اٱْوإ عٔ ايؿعٌ اٱهلٞ ـٻع كٙ ٚٵ، نُا إٔ ايؿعٌ اٱهلٞ ب خ ع٢ً إفا أكؿْا إٔ ْتش

ٜأتٞ يف بعض ا٭سٝإ دٛاباڄ عٔ  ع طبل ظاٖل ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ َٛكؿ ايبشح

 ات ْٚٛع ا٭عُاٍ اييت ٜكّٛ بٗا اٱْوإ.ا٫هتعـاؿات ٚايعلؾٝٸ

ـٿ ل باكتباط٘ َا ٜتعًډ ٔ أقواّ ك١ٜ٩ تاكٜؽ اٱْوإ يفع ُٛك٠ڄّ إٕ املكاي١ ايلا١ٖٓ تك

 ١ َٔ ا٭ؿٜإ اٱبلا١ُٖٝٝ.َع اهلل، ٚبٝإ فيو يف ث٬ث١ ِْْٛ ؿٜٓٝٸ

هلٜع١ ع٢ً َواك تبًٛك  ٚهـك بٓا ع قبٌ ايـػٍٛ يف ًُب ايبشح ع إٔ ًْكٞ ْعل٠ڄ

ـٸ١ ٚاملوٝشٝٸٚتو١ُٝ ايِْٓٛ ايٝٗٛؿٜٸ امللاسٌ ا٭ٚىل َٔ ني يف ه١. إٕ املوٝشٝٸ١ املك

ٜٗٛؿ١ٜ،  ؾٕٛ ؾٝٗا بُٛؿِٗ مجاع١ڄلٳاملوٝش١ٝ، ٚيف ايؿرت٠ اييت ناْٛا ٫ ٜنايٕٛ ٜٴعٵ

ـٻ ـٸناْٛا ع َجٌ ها٥ل ايٝٗٛؿ ع ٜتش ه١ امللتبڀ١ ظقٚكِٖ ايٝٗٛؿ١ٜ ثٕٛ عٔ ايِْٓٛ املك

ًلٜع١ َٛه٢، ٚا٭ْبٝا٤ »، ٚ(4)«ًلٜع١ ُٚشـ ا٭ْبٝا٤»بأمسا٤ ٚعٓاٜٚٔ، َٔ قبٌٝ: 

ِٸ(5)«ٚاملناَري َٔ  ٚبعـ ا٫ْؿِاٍ عٔ ايٝٗٛؿ، أػقٚا ٜعرتؾٕٛ بٓوؼ١ٺ ،إِْٗ بايتـكٜر . ث

ـٸايِْٓٛ ايٝٗٛؿٜٸ  ه١ املرتمج١ إىل ايًػ١ ايْٝٛا١ْٝ، ٚناْت تٌتٌُ ع٢ً اػت٬ؾاتٺ١ املك

ِٸامل٬ٝؿَٟع ايٓوؼ١ ايعرب١ٜ، يف أٚاػل ايكلٕ ايجاْٞ  ـٸ، بُٛؿٗا ْ هاڄ ٜٓتُٞ إىل اڄ َك
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ُٸ ،ٝٗٛؿ١ٜدقٚكِٖ اي ١ بإمياِْٗ املوٝشٞ. ٫ٚسكاڄ )يف ٚأٓاؾٛا إيٝٗا ايِْٓٛ اـا

ايعٗـ »( أطًكٛا ع٢ً ايكوِ امللتبط ظقٚكِٖ ايٝٗٛؿ١ٜ اهِ امل٬ٝؿٟايكلٕ ايلابع 

ـٸع٢ً ، ٚ«ايكـِٜ . إٕ «ايعٗـ اؾـٜـ»ه١ امللتبڀ١ بإمياِْٗ املوٝشٞ اهِ ايِْٓٛ املك

ع٢ً َا هتأتٞ اٱًاك٠ إيٝ٘ يف هٝام  ،ٛت بٛيىَٔ َؿاِٖٝ ٫ٖ ٖقٙ ايتوُٝات َكتبو١څ

ـٻيف ايبـا١ٜ . ٚأَا ايٝٗٛؿ ؾكـ أطًكٛا ١ٖقٙ املكاي ي ع ايقٟ نإ ع٢ً نتابِٗ املك

٫ٚ ٜناٍ ع يف امللس١ً اؿاػا١َٝ )بعـ ا٫ْٗٝاك ايجاْٞ يًُعبـ يف  ،َهتٛباڄ بايًػ١ ايعرب١ٜ

ِٳ ّٸ ،«َٝكلا» عاّ هبعني ي٬ًُٝؿ( اه اهِ  املكل٤ٚ، ٚأطًكٛا عًٝ٘ ٫سكاڄ مبع٢ٓ ايٓ

ٌ ايكوِ ا٭ًُٞ َٔ متجٿ ،. ٚقـ أػق ٖقا ايًؿغ َٔ اؿلٚف ا٭ٚىل يج٬خ نًُات«تٳٓٳؽ»

 .(6)ٚايهتٛؾِٝ )املهتٛبات( ;ٚاي٥ٛٓني )ا٭ْبٝا٤( ;ٖقا ايهتاب، ٖٚٞ: ايتٛكا٠

 

 ــــــالعّد الكدٖي وزاحن حٗاٚ اإلٌضاُ يف 

ـ ايكـِٜ ٌٜتٌُ ع٢ً ػًل ْٗوإ ع٢ً ا٭كض يف ايعإٕ ايكوِ ا٭ٍٚ َٔ تاكٜؽ اٱ

 ٚػلٚز بين إهلا٥ٌٝ َٔ َِل. ×َٛه٢ آؿّ إىل عِل ظٗٛك ايٓيبٸ

ٚطبكاڄ ٱسـ٣ ايلٚاٜتني ايٛاكؿ٠ يف  .يكـ ػٴًل آؿّ يف ايّٝٛ ايواؿي َٔ اـًل

١ عـٕ، ٚبعـ أنًُٗا َٔ قِري٠ يف دٓٸ ل ايٛدٛؿ، عاَ آؿّ ٖٛ ٚمٚد٘ يؿرت٠ٺبـا١ٜ هٹؿڃ

ٚسٴلَا َٔ فيو ايٓعِٝ. َٚٔ  ،١َ١ متٸ إػلادُٗا ٚطلؿُٖا َٔ تًو اؾٓٸايٌذل٠ احمللٻ

َٔ أدٌ ؼٌِٝ كمقُٗا  ٔ عًُٝٗا إٔ ٜهـسا ٜٚعاْٝاتب عًُٝٗا ايٌكا٤، ٚتعٝٻسٝٓٗا نڂ

 ع٢ً ا٭كض.

ِٸ ِٸ ث ٚبعـ فيو ه٬ي١ آؿّ َٔ ْوٌ  .١ ٖابٌٝ ٚقابٌٝ ًٚٝحتأتٞ بعـ فيو ق

 ايٓيبٸ :بٝا٤ َٔ فكٜٸ١ ًٝح. ٚيف ٖقٙ امللس١ً ظٗل أْبٝا٤، َجًٌٝح، َٚوأي١ ظٗٛك ا٭ْ

. إٕ اهلل ×ٜعكٛب ، ٚايٓيبٸ×إهشام ، ٚايٓيبٸ×إبلاِٖٝ ، َٚٔ ْوً٘ ايٓيبٸ×ْٛغ

، (7)«عٗٛؿاڄ»ٜـعٛ ايٓاي بٛاهڀ١ ٖ٪٤٫ ا٭ْبٝا٤ إىل ايتٛسٝـ، ٜٚكڀع ع٢ً أْبٝا٥٘ 

ايقٜٔ ِٖ َٔ ْوٌ ، ٌٝإٕ بين إهلا٥ ٜٚڀايبِٗ ٜٚڀايب أتباعِٗ بإٔ ًٜتنَٛا بٗقٙ ايعٗٛؿ.

ُٸ ٕ بعٓا١ٜٺٛٵوعځ اڄإبلاِٖٝ، َٚٔ أبٓا٤ إهشام ٜٚعكٛب، بُٛؿِٗ قَٛ ١ َٔ اهلل قـ ػا

ظٗلٚا يف أٚاػل ٖقٙ امللس١ً. ٚقـ ٚكؿ تكلٜل ٖقٙ امللس١ً يف بـا١ٜ ايعٗـ ايكـِٜ، ٚيف 
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ٚٸ . َٚٔ ٖٓا (8)ل ايٛدٛؿف بني املوٝشني باهِ هٹؿڃلٳعٵٍ َٓ٘، ٚايقٟ ٜٴايهتاب ا٭

ـٸ ّٸ ايٝٗٛؿٟ املك ٖقٙ اؿاي١ إىل ْٗا١ٜ  ٚتوتُلٸ .ؾ١ق١َٝٛ َتڀلٿ ي ُبػ١ڄٜهتوب ايٓ

ـٻ  ي ايعربٟ.ايهتاب املك

إٕ بٝإ ايع٬ق١ ايتٌلٜع١ٝ ٚايع٬ق١ ايته١ٜٝٓٛ بني اهلل ٚاٱْوإ يف ٖقٙ امللس١ً 

لهٌ، ٚيف إطاك ٜعين إٔ ا٫كتباط ايتٌلٜعٞ هلل َع اٱْوإ ٜهٕٛ َٔ ػ٬ٍ إكهاٍ اي

١ اييت ٜربَٗا َع اٱْوإ. ٚأَا ا٫كتباط ايتهٜٛين هلل َع اٱْوإ اٱهلٝٸ «ايعٗٛؿ»

ؾ٘ يف املواك ايعاؿٟ ٌ اهلل ٚتِلټّ يف تـػټؾهأْ٘ يف ايٓعل٠ ايوڀش١ٝ ايـ١ٜٝٓ ٜتًؼٸ

ؾات ف باهِ املعذن٠. إٕ ٖقٙ ايتِلټلٳعٵ٭َٛك ايڀبٝع١ ٚإهاؿ ايعٛاٖل، ٚاييت تٴ

َٔ ايعكاب ايقٟ وٝل بأٚي٦و  ٖٚٛ ْٛعٷ ،ٚعقاب ع٢ً ًهٌ ب٤٬ٺ ١ٝٓ تعٗل تاك٠ڄايتهٜٛ

أػل٣ ًهٌ  ؼق تاك٠ڄٜٚتٸ ;ٚمتلٸؿٚا ع٢ً َؿاؿ ايعٗـ أٚ ػاًٖٛٙ ،ايقٜٔ ابتًٛا باملعاُٞ

 .(9)هٛا بعٗـ اهلل تعاىلايجٛاب ٚاملهاؾأ٠ ٭ٚي٦و ايقٜٔ متوٻ

ػلٚز بين إهلا٥ٌٝ َٔ َِل، ٚأَا ايكوِ ايجاْٞ َٔ تاكٜؽ اٱْوإ ؾٝبـأ َٔ 

، ٚإبلاّ ايعٗٛؿ َعِٗ عٓـ ×َٛه٢ ٚإْناٍ ايٌلٜع١ ع٢ً بين إهلا٥ٌٝ بٛاهڀ١ ايٓيبٸ

عٗـ »ف ٖقا ايعٗـ بع لٳ. ٜٚٴعٵ×ـ املوٝضإىل ظٗٛك ايوٝٸ ،دبٌ ايڀٛك يف هٝٓا٤

 ٌبٳ. ٚيف ٖقٙ امللس١ً أٜٔاڄ ع نُا يف امللس١ً ايوابك١ ع ٌْٗـ اٖتُاَاڄ َٔ قٹ(10)«ايٌلٜع١

إٔ اػت٬ف ٖقٙ امللس١ً عٔ هابكتٗا ٜهُٔ يف تلنٝن  ـٳٝٵاهلل ٖٚـاٜت٘ يٲْوإ، بٳ

ّٸ ٕٸ ايٓ ها٥ل ايٓاي يٝوٛا َٛكؿاڄ ٫ٖتُاّ ػايكِٗ. ٫ٚ ٜبعـ  ع٢ً بين إهلا٥ٌٝ، ٚنأ

ـٸا٫ؿٸ  ل ٖقٙ امللس١ً ايجا١ْٝ. ٚبعباك٠ٺ١َ يتشكڊعا٤ بإٔ ٚدٛؿ امللس١ً ا٭ٚىل مبٓني١ املك

ي١ )مبع٢ٓ ايػا١ٜ اٱهل١ٝ يف ايتؼڀٝط يتاكٜؽ ايبٌل( إمنا ٖٞ هلقا ايكوِ أػل٣: إٕ ا٭ُا

ٞٸبٳتٳ كٷٚٵٚأَا ايكوِ ا٭ٍٚ ؾً٘ ؿٳ ;ايجاْٞ َٔ ايتاكٜؽ ٟٸ ع ػِا٥ّ  إسـ٣. إٕ أٚ متٗٝـ

 ١ٜ ايٓيبٸبُٛؿِٗ ْو٬ڄ َٔ فكٸ «بين إهلا٥ٌٝ»بني اهلل ٚبني  «ايعٗـ»امللس١ً ايجا١ْٝ ٖٛ 

 ايٛعٛؿ ايوابك١ اييت قڀعٗا اهلل ع٢ً ْؿو٘ يًٓيبٸ ل، ٚبقيو تتشكچ×إبلاِٖٝ

َٚٛاثٝل دـٜـ٠ بني اهلل ٚبني  بٌأِْٗ. ٚباٱٓاؾ١ إىل فيو تعٗل ٖٓاى عٗٛؿٷ ×إبلاِٖٝ

ٚٸ :كاٍ. ٜٚٴ×ؿٚؿاٚ ٚايٓيبٸ ×َٛه٢ بين إهلا٥ٌٝ بٛاهڀ١ ايٓيبٸ ف بع لٳٍ ٜٴعٵإٕ ايعٗـ ا٭

ٗټ; «ًٛىعٗـ امل»ف بع لٳعٵٚأَا ايجاْٞ ؾٝٴ; «عٗـ ايٌلٜع١» ـ ببكا٤ ًَو إف مبٛدب٘ متٸ ايتع
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١ٜ ٚؿ بأسهاّ ايتٛكا٠، ُٚـم فكٸٚو أ٫ٚؿ ؿاع٢ً بين إهلا٥ٌٝ، بٌلط متوټ ×ؿٚؿاٚ

ِپٚؿ يف هًٛنِٗ. ٖٓاى ٚؿا نبري َٔ ا٭َٛك ايٛاكؿ٠ يف نتب ا٭ْبٝا٤ يف ايعٗـ  ن

ِٷ ّٸ ايكـِٜ، ٚنقيو ٖٓاى قو َٔ املڀايب ايٛاكؿ٠ يف كها٥ٌ بٛيى، ٚاييت ؼع٢  ٖا

َٸ١، ْاظل٠څظقٚك تاكى١ٝ ٜٗٛؿٜٸ ٚٚدٛب ايتُوٸو  ،إىل عٗـ بين إهلا٥ٌٝ َع اهلل ١ ٖا

ٚيعٗٛك  ،دـٜـ هلقا ا٭َل ٖٚٓاى يف ٫ٖٛت بٛيى ع بڀبٝع١ اؿاٍ ع تؿوريٷ .بٗقٙ ايعٗٛؿ

ٛټ ْٛعڈ َٔ إهلا٥ٌٝ ناْٛا ٜلتبڀٕٛ باهلل  ه١ٝ يف بينًځ. قبٌ ظٗٛك املځ(11)ٍ ؾَٝ٘ٔ ايتش

ؾٕٛ إىل ٚادباتِٗ ايـ١ٜٝٓ، ٚيف ايٛقت ْؿو٘ ٜتعلٻ ،اّػ٬ٍ إكًاؿ ٖٚـا١ٜ اؿهچ

ٌٸ ٌَانًِٗ، ٜٚـؾعٕٛ عٔ أْؿوِٗ ًلٚك ايٛث١ٝٓ. إىل إٔ طًبٛا َٔ أسـ  ٜٚعًُٕٛ ع٢ً س

ِٿسهچ ١ . ٚيف َلسً(12)بوا٥ل ا٭َِ ا٭ػل٣ أه٠ٛڄ ;ب ْؿو٘ ًَهاڄ عًِٝٗاَِٗ إٔ ٜٓ

’هًُٝإٚ ٚؿٚؿا ٝٵُٔا يف عِل ايٓبٝٻبعض املًٛى، ٫ٚ هٝٻ
٠ٚ كٵبًؼ بٓٛ إهلا٥ٌٝ فٳ (13)

 اجملـ ٚايعع١ُ.

 ٚأَا ايكوِ ايجايح َٔ تاكٜؽ اٱْوإ يف ايعٗـ ايكـِٜ ؾٗٛ عباك٠ عٔ َكڀعڈ

ٛټ :َٚلس١ً َٔ تاكٜؽ اٱْوإ، قٌٝ ك ايـٜين يًٝٗٛؿ إْٗا تبًٛكت بايتـكٜر يف ايتِ

ـٸٚنتابِٗ  ٛټاملك ع٢ً َا نإ َٔ ايڀُٛغ ٚا٭ٌَ »ك املآٍ ٚايعاقب١ ٚاملِري: ي ُٓٔ تِ

َٔ اقتـاك ٚعع١ُ بين إهلا٥ٌٝ يف ؾًوڀني )َا بني ايكلٕ ايعاًل إىل  بٛدٛؿ َلس١ًٺ

ّٷ ،ايكلٕ ايواؿي قبٌ امل٬ٝؿ( ٜٚكٔٞ ع٢ً  ،×ؿٚؿاٚ ١ٜ ايٓيبٸَٔ فكٸ بإٔ ٜعٗل ًؼ

ٌڈ . ٚناْت(14)«مجٝع أعـا٤ بين إهلا٥ٌٝ قلٜب ٚعادٌ،  ٖقٙ اٯَاٍ تلتبط مبوتكب

ٔٵ .ايٓٗا١ٜ امللتبڀ١ بايعامل اٯػل( َكاب٢ٌ أقلب َٔ َِري ٖقا ايعامل )يف ٚستٸ ع  ٚيه

ل هلقا ا٭ٌَ يف املوتكبٌ ايكلٜب ٚاملٓعٛك، بٌ ايقٟ نٝؿُا نإ ع مل ٜهتب ايتشكڊ

ل مل ٕ ايقٟ ؼكډإكت ب٘ اٯَاٍ يف سٝٓٗا، أٟ ل نإ أَلاڄ َػاٜلاڄ ٚكايؿاڄ ملا تعًډؼكډ

. ٚقٌٝ أٜٔاڄ: (15)ِٝٗ إىل بابٌبٵلٟ يبين إهلا٥ٌٝ ٚهٳوٵٜهٔ ه٣ٛ ا٭هل ٚايتٗذري ايكځ

ك٠ بايِٓل إىل أكض ٞ يف بابٌ بايعٛؿ٠ امل٪مٻبٵنإ ايٛعـ يبين إهلا٥ٌٝ يف َلس١ً ايوٻ»

ـٻ .(17)«َڀلٚساڄ (16)ٜٗٛفا ـٳنُا ؼ ّڈ كٙ عٔٚٵخ سنقٝاٍ ب ٜعٛؿ ؾٝ٘ بٓٛ إهلا٥ٌٝ إىل  ٜٛ

َٻ(18)بٝٛتِٗ ٛٸ ،ل٠، ٚأِْٗ هٛف ٜعُلٕٚ ٜٗٛفا املـ ٕڈيْٛٗا إىل دٓٸٚو . ٖٚٓا (19)دـٜـ٠ ١ عـ

ِٸ ـٳٝٵبٳ ،ع٢ً ايلغِ َٔ عٛؿ٠ بين إهلا٥ٌٝ ،أٜٔاڄ ٕڈبٓا٤ دٓٸ أْ٘ مل ٜت ٚاملـ١ٜٓ  ١ عـ
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ٍٷايؿا١ًٓ. ٚنقيو مل تتشكډ ٞٸ ظٗٛك ًَوٺ :أػل٣ َٔ ٖقا ايكبٌٝ، َجٌ ل آَا  َوٝش

ٜهٕٛ ٌَٓأ عع١ُ ٚاقتـاك بين إهلا٥ٌٝ ٚقٗل ها٥ل ا٭َِ، ا٭َل ايقٟ ؾكـ َع٘ 

ٟٸ ًٕٛ يف امللس١ً بٹكڃَٚٔ ٖٓا أػقٚا ٜٴ .لايتشكڊ ٚقلٜبفيو ا٭ٌَ املتؿا٥ٌ  اجملتُع ايٝٗٛؿ

ٞٸ ٟٸ ا٭ػري٠ َٔ ايتبًٛك ايٓٗا٥ ـٸي ايعرب  ل يفهٛف ٜتشكډ إىل تِٜٛل َِريڈ يًهتاب املك

 .(20)ػاكق١ يًڀبٝع١ مسا١ٜٚ ٚأسـاخٺ َكلْٚاڄ بع٬َاتٺ ،آػل اينَإ

ٛټ ٚهٛا٤ٷ ك املِري املٛدٛؿ يف ايعٗـ قبًٓا بٗقا ايتشًٌٝ بٌإٔ طلٜك١ ظٗٛك تِ

ٛټَاڄ ناْٛا َتٛؾڍـٳايكـِٜ أٚ قًٓا بإٔ ايٝٗٛؿ يف امللاسٌ ا٭نجل قٹ كات عٔ لٜٔ ع٢ً تِ

ّٸ  ؾإٕ ٖقا ايٓٛع َٔ املؿاِٖٝ َٛدٛؿٷاملِري مبعٓاٙ امللتبط بآػل اينَإ،  سايٝاڄ يف ايٓ

ـٸ َٸي، ٖٚٛ ٌٜهڍايٝٗٛؿٟ املك ل مبوتكبٌ َا ٜتعًډ اڄ َٔ ايل١ٜ٩ ايـ١ٜٝٓ هلِ يفٌ داْباڄ ٖا

١ ٜ، ٚفكٸ(21)سٝا٠ اٱْوإ. إٕ ٖقا املوتكبٌ ٜكرتٕ مبؿاِٖٝ َٔ قبٌٝ: ظٗٛك د٬ٍ اهلل

يلبٸ، ٚاْـساك أعـا٤ بين إهلا٥ٌٝ، ٚيف ْٗا١ٜ ، ّٜٚٛ ا(23)، ٚاملوٝض(22)ٌ(ٚٚؿ )مٳكٴبٻابٹؿا

ٔٵ »: (24)املڀاف اَت٤٬ ا٭كض با٭َٔ ٚايو٬ّ ٚايعـاي١ ٚٚكاث١ ا٭كض َٹ ٔٹٝبٷ  ٜٳؼٵلٴزٴ قځ ٚٳ

٘ٹ(25)دٹقٵعڇ ٜٳوٻ٢ ُٴٛيٹ ٔٵ أڂ َٹ ٔٷ  ِٵ ٓٵبٴتٴ غڂ ٜٳ ٚٳ ِٴ  ...،  ٜٳشٵهڂ ٚٳ ُٳوٳانٹنيڇ،  ٍڇ يٹًڃ ـٵ ٔٹٞ بٹايڃعٳ ٌٵ ٜٳكڃ بٳ

ِٳافٹ يٹبٳا٥ٹ ْٵ ٓٳاؾٹلٳ بٹٓٳؿڃؼٳ١ٹ  ،...وٹٞ ا٭ځكٵضڇبٹاٱڇ ُٴ ُٹٝتٴ ايڃ ٜٴ ٚٳ ٘ٹ،  ُٹ ٔٹٝبٹ ؾځ ٔٵلڇبٴ ا٭ځكٵضٳ بٹكځ ٜٳ ٚٳ

٘ٹ ٝٵ ٟڇ ،...ًٳؿځتٳ ـٵ َٳعٳ ايڃذٳ ُٹلٴ  ٜٳلٵبٴضٴ ايٓٻ ٚٳ َٳعٳ ايڃؼٳلٴٚفٹ،  ٔٴ ايقٿ٥ٵبٴ   .(26)«...ؾځٝٳوٵهڂ

ٞٳ ا٭ځكٵضڇ» ُٹ ٚٳأځقځا َٹريٳاثاڄ يځوځ،  ِٳ  َٳ  .(27)«َٴًڃهاڄ يځوځ اهٵأځيڃٓٹٞ ؾځأڂعٵڀٹٝٳوځ ا٭ڂ

ٚٴ» ٞٿ ؿٳا ٗٳاٜٳ١ځ عٳًځ٢ نڂلٵهٹ ْٹ ّڇ ٫ځ  ٚٳيٹًوٻ٬ځ ٘ٹ،  ٛٿ كڇٜٳاهٳتٹ ُٴ ٓٴ ٗٳا ٚيٹ ٝٴجٳبٿتٳ ٘ٹ، يٹ ُٵًځهځتٹ َٳ ٚٳعٳًځ٢  ؿٳ 

ٓٳعٴ ٖقٳا ِٵ ٝٵلٳ٠ڂ كٳبٿ ايڃذٴٓٴٛؿٹ تٳ ـٹ. غځ ٕٳ إڇيځ٢ ا٭ځبٳ ٔٳ اٯ َٹ ٚٳايڃبٹلٿ،  ٖٳا بٹايڃشٳلٿ  ـٳ ٔٴ ٜٳعٵ  .(28)«ٚٳ

نتاب عاَٛي، ٫ ٜهٕٛ  :١ َٔ ايعٗـ ايكـِٜ، َجٌايٓب٥ٛٝٸٚيف بعض ايهتب 

ل عباك٠ ٖقا املوتكبٌ هاطعاڄ ٌَٚلقاڄ بايٓوب١ إىل مجٝع بين إهلا٥ٌٝ. إٕ عاَٛي ٜٴؿوٿ

تِٜٛل َلس١ً اْـساك أعـا٤ بين إهلا٥ٌٝ ع ع٢ً يض لاؿ َٓٗا ايتعلټع اييت ٜٴ «ّٜٛ ايلبٸ»

ـٸِٖ; إف ٜكٍٛ:  ٌٵتٳ»ٓ ٜٳ ٔٳ  ٌٷ يٹًډقٹٜ ٜٵ ّٷ ٫ځ ٚٳ ٛٳ ظځ٬ځ ٖٴ ّٴ ايلٻبٿ؟  ٛٵ ٜٳ ِٵ  ُٳافٳا يځهڂ ّٳ ايلٻبٿ! يٹ ٛٵ ٜٳ ٕٳ  ٗٴٛ

 .(29)«ْٴٛكٷ

ـٻ ٘ٴ ٖ»َٔ ا٫ْتكا١ٝ٥ بني بين إهلا٥ٌٝ:  خ سٍٛ ٖقا املوتكبٌ عٔ ْٛعڈٚقـ ؼ ا ٭ځْٻ

ْٳ ِڇا أځ َٳ ُٹٝعڇ ا٭ڂ ٔٳ دٳ ٝٵ ٌٳ بٳ ٝٵتٳ إڇهٵلٳا٥ٹٝ ٌٴ بٳ َٴلٴ ؾځأڂغځلٵبٹ ٌٴ  ،فٳا آ ُٳا ٜٴػٳلٵبٳ ٍڇنځ  .(30)«ؾٹٞ ايڃػٴلٵبٳا
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ّٸ  لڈيف امللس١ً ايجايج١ َٔ تاكٜؽ اٱْوإ ٜهُٔ يف ظٗٛك تػٝټ إٕ ايٌاػّ اهلا

ٜهُٔ يف ا٫كتباط بني اهلل ًٚعب٘، أٚ يف ا٫كتباط بني اهلل ٚمجٝع  لٷٖٚٛ تػٝټ ،أهاي

ـٳ فيٹوځ أځْٿٞ أځهٵهڂبٴ كٴٚسٹٞ عٳًځ٢ »ا٭ًؼاْ ايقٜٔ ػًؿِٗ اهلل:  ٕٴ بٳعٵ ٌٳلڈ، ٚٳٜٳهڂٛ ٌٿ بٳ نڂ

ِٵ أځسٵ٬ځَاڄ ٝٴٛػٴهڂ ًٴ ِٴ  ٜٳشٵًځ ٚٳ ِٵ،  ٚٳبٳٓٳاتٴهڂ ِٵ  ٓٳبٻأڂ بٳٓٴٛنڂ ٝٳتٳ ِٵ كٴ٩ؾځ ًٳبٳابٴهڂ ٜٳلٳ٣  ٚٳ  .(31)«...٣ٶ، 

ِٸ ايڀاع١. إٕ ٖقا ايتػٝټ ِٸ ْكض أسهاّ اهلل، ٚهٛف تع ل هٛف ٜهٕٛ ئ ٜت

َٔ دـٜـ، ٚأْ٘ نُا يٛ متٸ إعاؿ٠ بٓا٤ ايوُا٤ ٚا٭كض  نُا يٛ أْ٘ سـخ ػًلٷ

 .(32)دـٜـ

ٕٷ ُٵ يف ٖقٙ امللس١ً هٝأتٞ إْوا ض هًڀ١ ؿا١ُ٥ ٓٳَٔ ايعامل ا٭ع٢ً، ٚهٛف ٜٴ

ٕڈ »ٚػايـ٠ ع٢ً اؾُٝع:  ْٵوٳا ٔڇ إڇ ٌٴ ابٵ َٹجٵ ُٳا٤ٹ  َٳعٳ هٴشٴبٹ ايوٻ ٚٳإڇفٳا  ٌڇ  ٝٵ ٓٵتٴ أځكٳ٣ ؾٹٞ كٴ٩ٳ٣ ايًډ نڂ

٘ٴ. ؾځ َٳ ـٻا ّڇ، ؾځكځلٻبٴٛٙٴ قڂ ِڇ ا٭ځٜٻا ـٹٜ ٚٳدٳا٤ٳ إڇيځ٢ قځ َٳًځهڂٛتاڄأځتٳ٢  ٚٳ َٳذٵـاڄ  ٚٳ ٞٳ هٴًڃڀځاْاڄ  ٘ٴ  ;أڂعٵڀٹ ـٳ يځ يٹتٳتٳعٳبٻ

َٳا ٫ځ  ٘ٴ  َٳًځهڂٛتٴ ٚٳ ٍٳ،  ٔٵ ٜٳنٴٚ َٳا يځ ٟپ  ـٹ ٕٷ أځبٳ ٘ٴ هٴًڃڀځا ٚٳا٭ځيڃوٹٓٳ١ٹ. هٴًڃڀځاْٴ ِڇ  َٳ ٚٳا٭ڂ ٌټعٴٛبٹ  ٌټ اي نڂ

ٓٵكځلڇضٴ  .(33)«ٜٳ

طبكاڄ يبعض  ،بنيذٳبني. ٚإٕ ٖ٪٤٫ املٓتٳل ايوٝاؿ٠ ٚايوًڀ١ ايعامل١ٝ يًُٓتٳذٳتتشكچ

١ٜ بين ١ ا٭ػل٣ َٔ ايعٗـ ايكـِٜ، ِٖ َٔ فكٸعباكات نتاب إًعٝا٤ ٚايهتب ايٓب٥ٛٝٸ

ُٸَٚٚٔ ْوٌ ؿاٚ ،إهلا٥ٌٝ ع٢ً بعض ايعباكات ا٭ػل٣ ٌٌُٜ ايِاؿني  . ٚبٓا٤ٶ(34)١ؿ ػا

 .(35)َِٳَٔ مجٝع ا٭ڂ

٪١ٜ َٔ ايعٗـ ايكـِٜ تٌري يف ـٜل با٫ٖتُاّ إٔ أدنا٤ َٔ ايِْٓٛ ايتٓبٸَٚٔ اؾ

١ ع٢ً ْٗا١ٜ ا٭سـاخ ايـايچ»متٸ ايتعبري عٓٗا بع  إىل ع٬َاتٺ «ّٜٛ ايلبٸ»ايه٬ّ عٔ  فاٍ

، َٔ قبٌٝ: اٖتنام ا٭كض، ٚاكتعاَ ايوُا٤، ٚاستذاب ايٌُى ٚايكُل، ٚمٚاٍ «ايـٖل

ؿ٠ ايهجري ، ٚاملِا٥ب ٚا٭سنإ ايؿلٜـ٠، ٚعٛ(37)، ٚاؿهِ بٌإٔ ا٭َِ(36)ْٛك ايٓذّٛ

 .(38)ٚاـًٛؿ بعـ فيو ،َٔ املٛت٢ إىل اؿٝا٠

ٌ ْٛعإ َٔ ايػُٛض ػاٙ بوبب ٚدٛؿ ٖقا ايٓٛع َٔ ايع٬َات ؾكـ توًډٚ

ّٸ «امللس١ً ا٭ػري٠ يٲْوإ»أٚ  «ايٛٓع ايٓٗا٥ٞ» ٚٸايعٗـ ايكـِٜ; ٚفيو  يف ْ : ٌٖ ٫ڄأ

أّ ٖٞ َلس١ً أػل١ٜٚ، أّ  ،أك١ٝٓ ٚؿ١ْٜٛٝ امللس١ً ا٭ػري٠ َٔ سٝا٠ ايبٌل ٖٞ َلس١ًڅ

هٝهٕٛ ٖٓاى َلسًتإ َٓؿًِتإ َٚتُاٜنتإ َٔ بعُٔٗا؟ ٫ ٜٛدـ يف ايعٗـ ايكـِٜ ع 
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ٚآض يف ٖقا ايٌإٔ.  ع٢ً َا هٝأتٞ ع تِٜٛلٷ، ٚنقيو ٫ ٜٛدـ يف ايعٗـ اؾـٜـ

ٓا أػل٣: يٛ قً : إْ٘ يٛ اعتربْا امللس١ً ا٭ػري٠ ٚايٓٗا١ٝ٥ َلس١ً ؿ١ْٜٛٝ، ٚبعباك٠ٺٚثاْٝاڄ

ُٸا إفا نإ ٖٓاى َلس١ًڅ بامللس١ً ايٓٗا١ٝ٥ ايـ١ْٜٛٝ ع بػضٸ أػل١ٜٚ أّ ٫ ع ؾٌٗ  ايٓعل ع

ّٸ ببين إهلا٥ٌٝ أّ أْٗا هٛف تٌٌُ مجٝع ايٌعٛب ٚا٭َِ؟ ٚهبب  ٖقٙ امللس١ً ؽت

ُٸ ١ مبعلؾ١ املِري يف ايعٗـ ٚدٛؿ ٖقا ايػُٛض ايجاْٞ ٜعٛؿ إىل إٔ ايِْٓٛ اـا

ٜلؿ  مبهتٛبات ٜـٚك قٛكٖا سٍٛ بين إهلا٥ٌٝ، ٚتاك٠ڄ ؿٛؾ١ڄايكـِٜ غايباڄ َا تهٕٛ ق

ـٿ ؿ ٭ٚكًًِٝ، ٚعٛؿ٠ بين إهلا٥ٌٝ إىل أكض ايه٬ّ ؾٝٗا عٔ ايعع١ُ ٚاؾ٬ٍ املتذ

 .(39)املٝعاؿ

 

 ــــــالعّد اجلدٖد رؤٖتاُ رلتمفتاُ يف 

يف ايعٗـ اؾـٜـ )اٱلٌٝ( ٌْاٖـ ع بٌإٔ امللاسٌ ايتاكى١ٝ ؿٝا٠ اٱْوإ 

ٚاكتباط٘ َع اهلل ع ك٩ٜتني كتًؿتني ْوبٝاڄ. إٕ ٖقا ا٫ػت٬ف امللتبط با٭هًٛب 

يف تًو ايؿرت٠ َٔ  تٵٚايڀلٜك١ ايتِٜٛل١ٜ اييت متٸ علٓٗا يف ايل١ٜ٩ ايجا١ْٝ ع ٚاييت اقرتْٳ

َلاسٌ سٝا٠ اٱْوإ مبؿاِٖٝ َٔ قبٌٝ: اهلبٛط، ٚاـڀ١٦ٝ امللنٛم٠ يف طبٝع١ 

ـ ابٔ اهلل، ٚاؾتـا٤ ػڀ١٦ٝ اٱْوإ ع يٝى هلا ٌلٜع١، ٚػوټاٱْوإ، ٚايعبٛؿ١ٜ، ٚاي

كاڄ يف تكوِٝ تاكٜؽ سٝا٠ ٚٵيف ايل١ٜ٩ ا٭ٚىل يًُؿاِٖٝ املقنٛك٠، ٫ٚ تًعب ؿٳ ٚدٛؿٷ

 اٱْوإ ع٢ً ا٭كض.

، أٟ ا٭ْادٌٝ ايج٬ث١، (40)إٕ ايل١ٜ٩ ا٭ٚىل تلتبط با٭ْادٌٝ املتٓاظل٠ املتُا١ٖٝ

ٚإلٌٝ يٛقا. إٕ ٖقٙ ا٭ْادٌٝ يٝوت يف َكاّ ايٓعل  ;َلقى ٚإلٌٝ ;٢ٖٚٞ: إلٌٝ َتٸ

ـٿ ١َ َٔ سٝا٠ اٱْوإ، ٚإمنا ٖٞ إىل املآٞ، ٚيٝوت بِـؿ ؼًٌٝ ٚتؿوري امللاسٌ املتك

ٌڈتٓعل ع   ،«ًَهٛت ايلبٸ»ع إىل اؿآل ٚاملوتكبٌ. ٚايباكم ؾٝٗا ٖٛ َؿّٗٛ ك٥ٝى  بٌه

ٍٷ»دـٜـ٠. ٚيف ٖقٙ امللس١ً ظٗل  ٚبًٛؽ َلس١ًٺ  دـٜـ )يف إًاك٠ إىل ايٓيبٸ «كهٛ

ٛٿ (، َع َعذناتٺ×عٝو٢ بني ٚايبا٥وني، ٚأْ٘ ع٢ً أعتاب ف٦ٝ٘ ع١ يتؼًّٝ املعقٻَتٓ

تٛبٛا; ٭ْ٘ قـ اقرتب »ٲميإ ب٘: يإىل ايٝٗٛؿ يف إطاك ا٫هتعـاؿ  ُـكت ؼقٜلاتٷ

ِٸ(41)«ًَهٛت ايوُاٚات ٌٿ غڂعٹٚأػق ٜٳ ،إىل اؾًٌٝ ×عٝو٢ دا٤ ايٓيبٸ . ث لاڄ َب
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ُٴٌ اينَإ، ٚاقرتب ًَهٛت اهلل; ؾتٛبٛا ٚآَٓٛا قـ نځ»مبًهٛت ايلبٸ، قا٬٥ڄ: 

 .(42)«باٱلٌٝ

ٌٸ ـٺ ٚع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ن ٌڈ ٚاس  َٔ ٖقٙ ا٭ْادٌٝ قـ تٓاٍٚ ٖقا املٛٓٛع بٌه

ٌٸ  ٖٛ َٛٓٛعٷ «ًَهٛت ايوُا٤»أٚ  «ًَهٛت اهلل»إٔ َؿّٗٛ  ، إ٫چَٓؿٌِ َٚوتك

ًواَعني. ؾكـ ٚكؿ ٖقا ا٭َل يف اجملُٛع ي ×ص عٝو٢ػڀاب طايٓيبٸك ٚأٌُٝ يف َتهلٿ

يف ا٭ْادٌٝ طايج٬ث١ص املتُا١ٖٝ يف سـٚؿ مخوني بٝاْاڄ أٚ َج٬ڄ، ٚيف إلٌٝ ٜٛسٓٸا ٖٓاى 

ٕٷ . ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ اٱمجاع يف ٖقٙ ا٭ْادٌٝ (43)ٚاسـ ُلٜض يف ٖقا ايٌإٔ بٝا

ص ٌ ْكڀ١ ايتأنٝـ ا٭١ًُٝ يف ٫ٖٛت طايٓيبٸجٿ١ ٜكّٛ ع٢ً إٔ ٖقا املًهٛت ميايلمسٝٸ

×عٝو٢
ٜٳ(44) يف ا٭قواّ ا٭ػل٣ َٔ ايعٗـ اؾـٜـ،  «ًَهٛت اهلل»ايتعبري بع  ؿٵلڇ. ٚمل 

)ٚيف ا٭ْادٌٝ  ×عٝو٢ عٌُ ؾٝٗا َؿّٗٛ ايعٛؿ٠ ايجا١ْٝ يًٓيبٸإٔ املٛاكؿ اييت اهتٴ إ٫چ

لتبط بٗقا تإمنا  (45)(«اٱْوإ عٛؿ٠ ابٔ»املتُا١ٖٝ، ٚاييت ٚكؿ ايتعبري ؾٝٗا بِٝػ١: 

 .(46)املع٢ٓ ٚاملؿّٗٛ

يف ا٭ْادٌٝ املتُا١ٖٝ، نُا  «ًَهٛت ايوُا٤»أٚ  «ًَهٛت اهلل»إٕ َؿّٗٛ 

َٔ ايتػٝري  اڄ ع مبع٢ٓ إٔ ايـػٍٛ ؾٝ٘ ٜوتًنّ إهاؿ ْٛعڈأػ٬قٝٸ /اڄ وٌُ ثك٬ڄ كٚسٝٸ

وٌُ  ،ع (47)بٗقٙ ايـْٝاو ا٭ػ٬قٞ يف ايٓؿى، ٚايڀ٬م َع ايع٥٬ل ايـ١٦ْٝ ٚايتُوټ

َڀًٛب١ ٌَٚٓٛؿ٠ َٔ سٝا٠  أٜٔاڄ، مبع٢ٓ أْ٘ ٌٜري إىل َلس١ًٺ «اڄتاكىٝٸ»نقيو ثك٬ڄ 

ٚايـػٍٛ يف كسابٗا. ؾُا ٖٞ ايؿرت٠  ،ْ٘ هب ايٍُٛٛ إىل ٖقٙ اؿٝا٠أاٱْوإ، ٚ

 ٗا ٖقٙ امللس١ً؟ يٝى ٖٓاى يف ا٭ْادٌٝ املٛدٛؿ٠ ؿ٫ي١ ٚاسـ٠ يفإيٝاين١َٝٓ اييت تٌري 

 ×عٝو٢ ٖقا ايٌإٔ; ؾًٝى َٔ ايٛآض َا إفا نإ فيو قـ بـأ مبذ٤ٞ ايٓيبٸ

)ٚبوبب ٚدٛؿ ايعِٓل ا٭ػ٬قٞ / ايلٚسٞ ع بڀبٝع١ اؿاٍ ع يف َؿّٗٛ ًَهٛت اهلل 

ؾإٕ سًٛي٘ ٫ ٜعين ؿػٍٛ مجٝع ا٭ًؼاْ ؾٝ٘، ٚإمنا ٜهؿٞ فلٸؿ إعـاؿ ا٭ك١ٝٓ 

ٌ يف ايوعٞ ٚايبًٛؽ املعٟٓٛ ٔٛك ؾٝ٘ ٜتُجٻإٔ ايٌلط ايل٥ٝى يف اؿ يـػٍٛ اؾُٝع، إ٫چ

ب هلا تٳٚاييت هٛف ٜٴهڃ ،ل يف آػل اينَإهٛف تتشكډ َٔ َلس١ًٺ ٚايلٚسٞ( أّ أْ٘ ْٛعٷ

ٕٵايتشكڊ  ٜهٕٛ فيو ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ع يف ايعٛؿ٠ ايجا١ْٝ يًٓيبٸ ل يف املوتكبٌ، نأ

ٝٸ. إٕ بعض عباكات ا٭ْادٌٝ ؼهٞ عٔ ؼكڊ×عٝو٢ ٔٵ»١ ٖقا ا٭َل: ل ٚؾعً ٕٵ ٚيه  إ
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ٚملچا هأي٘ ». (48)«أْا بلٚغ اهلل أڂػلز ايٌٝاطني ؾكـ أقبٌ عًٝهِ ًَهٛت اهلل نٓتٴ

، ٫ٚ ٕٛ: َت٢ ٜأتٞ ًَهٛت اهلل؟ أدابِٗ ٚقاٍ: ٫ ٜأتٞ ًَهٛت اهلل مبلاقب١ٺايؿلٸٜوٝٸ

 .(49)«فا ٖٓاى; ٭ٕ ٖا ًَهٛت اهلل ؿاػًهِ ٖٓا أٚ ٖٛافا ٖ ٜكٛيٕٛ ٖٛ

 ٔٵات ا٭ػل٣ ؼهٞ عٔ قلب ٚقٛع ٖقا ا٭َل; عٝح ميهٔ ملځٚبعض ايعباك

اهٗلٚا إفٕ; ٭ْهِ ٫ ...»إٔ ٜـكى ٖقا ا٭َل يف سٝات٘:  ×عٝو٢ ػاطبِٗ ايٓيبٸ

ـٸٜأتٞ كبٸهِ. ١ هاع١ٺتعًُٕٛ يف أٜٸ ٫  ٜٔ; ٭ْ٘ يف هاع١ٺ.. يقيو نْٛٛا أْتِ أٜٔاڄ َوتع

، ×عٝو٢ ٟٚ عٔ ايٓيبٸبأهًٛب ايـعا٤ كٴل َا ٜتعًډ . ٚيف(50)«ٕٛ ٜأتٞ ابٔ اٱْوإتعٓٸ

ـٻَت٢ ًُچ»أْ٘ قاٍ:  ي امسو، يٝأتٹ ٝتِ ؾكٛيٛا: أباْا ايقٟ يف ايوُاٚات، يٝتك

بٌ اطًبٛا ...». (51)«نُا يف ايوُا٤ نقيو يف ا٭كض ،ًَهٛتو، يتهٔ ٦ٌَٝتو

َٛاڄ ٖٓا قااڄ أقٍٛ يهِ: إٕ َٔ ايكٝاّ ٖسكچ...». (52)«ٗا تٴناؿ يهًَِهٛت اهلل، ٖٚقٙ نًچ

 .(53)«ا ًَهٛت اهللٚٵ٢ ٜلٳ٫ ٜقٚقٕٛ املٛت ستٸ

ٛټ كات َٚؿاِٖٝ آػل ٖٚٓاى َٔ ايعباكات َا وهٞ عٔ اكتباط ٖقا املع٢ٓ بتِ

ٌٸ ،َڀلٚس١ يف ايبشل أٜٔاڄ ٜٴٌب٘ ًَهٛت ايوُاٚات ًبه١ڄ»اينَإ:   ٚداَع١ َٔ ن

ُٸ ،ْٛعڈ ، ٚأَا ٚمجعٛا اؾٝاؿ إىل أٚع١ٝٺ ،ٚدًوٛا ،عٳـٖٚا ع٢ً ايٌاط٧ُٵا اَتٮت أځؾً

، ٜٚؿلمٕٚ ا٭كؿٜا٤ ؾڀلسٖٛا ػاكداڄ. ٖهقا ٜهٕٛ يف اْكٔا٤ ايعامل; ىلز امل٥٬ه١

 .(54)«...ا٭ًلاك َٔ بني ا٭بلاك

 ٔض ٚقت سًٍٛ ًَهٛت اهلل، َٚا إفا نإ يف سٝا٠ ايٓيبٸَٚٔ ٖٓا مل ٜتٸ

ٌڈ×عٝو٢  قلٜب أٚ بعٝـ. ، أٚ يف َوتكب

 ١ آكا٤ َڀلٚس١ بني عًُا٤ اي٬ٖٛت املوٝشٞ يف ٖقا ايٌإٔ:قٌٝ: إٕ ٖٓاى ث٬ث

َٳ قاٍ بإٔ ايبٝاْات ايٓاظل٠ إىل ًَهٛت  ٔٵٖٓاى َٔ عًُا٤ اي٬ٖٛت املوٝشٞ 

إمنا ٖٞ مبع٢ٓ ا٭سـاخ  (55)«َعلؾ١ املِري املتُاٖٞ» :اهلل يف ا٭ْادٌٝ ؼت عٓٛإ

 ٚايٛقا٥ع امللتبڀ١ بآػل اينَإ ْٚٗا١ٜ ايعامل. 

َٳٚيف  ، ٚقايٛا بإٔ (56)«لَعلؾ١ املِري املتشكڍ»فٖب إىل ايكٍٛ بع  ٔٵاملكابٌ ٖٓاى 

 ل ًَهٛت ايوُا٤ مبذ٦ٝ٘.قـ سكډ ×عٝو٢ ايٓيبٸ

َٳ ٟڈ ٔٵٖٚٓاى  ، مبع٢ٓ إٔ (57)«تٳتضَعلؾ١ املِري املڂؿڃ» :ثايح بعٓٛإ فٖب إىل كأ
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دٛاْب سهِ كت ؾٝ٘ بعض ل طًٝع١ ًَهٛت اهلل، ٚقـ ؼكډقـ سكډ ×عٝو٢ ايٓيبٸ

 .(58)يف ْٗا١ٜ ايعامل ل إ٫ډإٔ املًهٛت ايهاٌَ ٫ ٜتشكډ اهلل ًَٚهٛت٘، إ٫چ

ع٢ً ايلأٟ  إٕ تاكٜؽ سٝا٠ اٱْوإ، بٓا٤ٶ :ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ميهٔ ايكٍٛ

 :نُا ًٜٞاملٛدٛؿ يف ا٭ْادٌٝ املتُا١ٖٝ، وتٟٛ ع٢ً ث٬ث١ أقواّ، 

ٚٸ عٔ بـا١ٜ ػًل اٱْوإ ٚسٔٛكٙ ع٢ً ا٭كض إىل ؾرت٠ ظٗٛك  : عباك٠څٍايكوِ ا٭

ابٔ »كهٍٛ اهلل اؾـٜـ. ٚقـ متٸ ايتعبري يف ٖقٙ ا٭ْادٌٝ عٔ ٖقا ايلهٍٛ باهِ 

ٌ بعٗٛك . إٕ ػ١ِِٝ ٖقٙ امللس١ً تتُجٻ(59)«ابٔ اهلل»نُا مت ايتعبري عٓ٘ بع  .«اٱْوإ

ايقٟ وًُٕٛ َعِٗ  ،ا٭ْبٝا٤ايٌإٔ اهلـاٜيت هلل هبشاْ٘ ٚتعاىل َٔ طلٜل إكهاٍ 

 :َهتٛبٷٚ ;...ايلبٸ إهلوب ٫ ػلٿ :أٜٔاڄ قاٍ ي٘ ٜوٛع: َهتٛبٷ»: «اـڀاب املهتٛب»

ـٵٚا ـٵاٙ ٚسٿٚإٜٸ ;ـٵهذٴايًلبٸ إهلو  . إٕ ايلهٍٛ اؾـٜـ يف طٍٛ ا٭ْبٝا٤ ايوابكني (60)«عبٴ

ـٿ ٕٷ مٷَِٚ  ٛا أْٞ د٦تٴ٫ تعٓٸ»مماثٌ يٌإٔ ا٭ْبٝا٤ ايوابكني:  يلها٫تِٗ، ٚي٘ ًأ

ٌٸ». (61)«بٌ ٭نٌُ ،٭ْكض ايٓاَٛي أٚ ا٭ْبٝا٤. َا د٦ت ٭ْكض َا تلٜـٕٚ إٔ  ؾه

 .(62)«ٜؿعٌ ايٓاي بهِ اؾعًٛا ٖهقا أْتِ أٜٔاڄ بِٗ; ٭ٕ ٖقا ٖٛ ايٓاَٛي ٚا٭ْبٝا٤

عٔ تاكٜؽ سٔٛك اٱْوإ ع٢ً ا٭كض َٓق بعج٘ َٔ بني  عباك٠څ :ايكوِ ايجاْٞ

ع٢ً َا ٚكؿ يف ا٭ْادٌٝ  بٓا٤ٶ ،عٛؿت٘ ايجا١ْٝ. ٚيف ٖقٙ امللس١ً إىل سني (63)املٛت٢

عني قبٛي٘ ي٘ بٛا قـَٚ٘ ٚعٛؿت٘، َتٛقڍهب ع٢ً أتباع٘ ٚامل٪َٓني ب٘ إٔ ٜرتقډ ،ا١ُٖٝتامل

ْٷ(64)سٝح ٜعٛؿ ؾذأ٠ ـٸ . ٚهٛف ٜعٗل أًؼا ٜٚهْٕٛٛ هبباڄ  ،عٕٛ أِْٗ املوٝضٜ

ٌٸ ،ٚهٛف تهجل اؿلٚب ٚاين٫مٍ ،ي٬ٍٔ بعض ايٓاي ٢ املعاُٞ ٚهٛف تتؿ

ٜٚكتًِْٛٗ، ٚئ  ،بِْٛٗٚهٛف ٜعاؿٕٚ أتباع ايوٝـ املوٝض، ٜٚعقٿ ،ٚايقْٛب بني ايٓاي

ّٸ تهٕٛ ايٓذا٠ إ٫چ أتباع٘  ×عٝو٢ . ٚيف بعض ا٭سٝإ ٚعـ ايٓيبٸ(65)بايِرب ايتا

ـٸ ٜـ ايعٳ  .(66)مللس١ً املكب١ًٕ هلِ يف اٛٵعٔٛك كٚغ ايكـي بني امل٪َٓني، َٚ

ل ايعٛؿ٠ ايجا١ْٝ يًوٝـ َٔ تاكٜؽ سٝا٠ اٱْوإ تتشكډ امللس١ً ايجايج١ٚيف 

×املوٝض
ٍٷ .(67) ، ٫ٚ ×٢ بايٓوب١ إىل ايوٝـ املوٝضستٸ ٚأَا مَٔ ٖقٙ ايعٛؿ٠ ؾٗٛ فٗٛ

. إٕ ايتعلٜـ بٗقٙ امللس١ً (69)ل ٖقٙ ايعٛؿ٠ هٝهٕٛ ؾذأ٠ڄ. ٚإٕ ؼكڊ(68)ٜعًِ ٚقتٗا إ٫چ اهلل

، (70)ٜكرتٕ مبؿاِٖٝ ايعامل اٯػل، َٔ قبٌٝ: ظ١ًُ ايٌُى ٚايكُل ٚتواقط ايٓذّٛ
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 ٕ عٝا٠ٺٛٵ، ٚأُشاب ايُٝني ايقٜٔ وعځ(72)، ٚاؿهِ ع٢ً مجٝع ا٭َِ(71)ٚاْتٗا٤ ايعامل

 .(73)ٕٓٛ يًعقابػايـ٠، ٜٚلثٕٛ ًَهٛت اهلل، ٚأُشاب ايٌُاٍ ايقٜٔ ٜتعلٻ

َٔ ايعامل  ٖقٙ امللس١ً تهتوب ُبػ١ڄبا٫يتؿات إىل اـِا٥ّ املقنٛك٠ ؾإٕ ٚ

ٟٸ اٯػل، ٜٚبـٚ إٔ ٚٓعٗا يف إطاك ْٛعڈ  َٔ ْٗا١ٜ ٖقا ايعامل بايٓوب١ إىل اجملتُع ايبٌل

 َوتِعب.  أَلٷ

ـٻ ثا١ْٝ بٌإٔ َلاسٌ تاكٜؽ سٝا٠  ّ ؾإٕ ايعٗـ اؾـٜـ ٌٜتٌُ ع٢ً ك١ٜ٩ٺٚنُا تك

، ٚتلتبط مبؿاِٖٝ، (74)بٛيى اٱْوإ يف ا٫كتباط َع اهلل، ٖٚٞ امللتبڀ١ بكوِ كها٥ٌ

اك٠، ٚايٌلٜع١، ١ اٱْوإ، ٚايهؿچَٔ قبٌٝ: اـڀ١٦ٝ ا٭ٚىل، ٚاهلبٛط، ٚاملٛت، ٚعبٛؿٜٸ

 ض.ٝٵـ، ٚتهؿري ايقْب، ٚايؿځٚايتذوټ

طبكاڄ هلقٙ ايل١ٜ٩ ؾإٕ تاكٜؽ سٝا٠ اٱْوإ ع٢ً ا٭كض ع باهتجٓا٤ ايؿرت٠ اييت ٚ

َٸ ٛٸتلتبط عٝا٠ أبٝٓا آؿّ ٚأ ٕڈدٓٸا٤ يف ٓا س أهاه١ٝ  ٖٚٞ بڀبٝع١ اؿاٍ َلس١ًڅ ،١ عـ

 تٌتٌُ ع٢ً ث٬ث١ أقواّ ك٥ٝو١، ٖٚٞ: ع َٚجاي١ٝ

ؾٛم ايًِٝب، ٚقٝاَت٘ َٔ  ×ـ املوٝضع َٓق عِل آؿّ إىل ؿع١ كؾع ايوٝٸ1

 ُٚعٛؿٙ إىل ايوُا٤. ،املٛت

 إىل سني عٛؿت٘ ايجا١ْٝ إىل ا٭كض. ×ـ املوٝضع َٔ ُعٛؿ ايوٝٸ2

 ٚسهُ٘ بني ايٓاي. ،إىل ا٭كض ×ـ املوٝضع َلس١ً عٛؿ٠ ايوٝٸ3

ٌ اهلل َع اٱْوإ، أٚ بٳ٬ٕ ْٛعني َٔ ا٫كتباط َٔ قٹإٕ امللسًتني ا٭ٚيٝني متجٿ

 .ٚايػا١ٜ َٔ ن٬ امللسًتني ٖٞ إْكاف اٱْوإ .ف يف َِريٌٙ ٚايتِلټْٛعني َٔ ايتـػټ

ٚٸ ٜعٞ، أٚ إكهاٍ َٔ ٖقٜٔ ايٓٛعني َٔ ا٫كتباط ٖٛ ا٫كتباط ايتٌل ٍٚايكوِ ا٭

عاڄ يًؼڀ١٦ٝ ا٭ٚىل. إٕ اـڀ١٦ٝ بٳل تٳؼكډ طٺٖٚٞ يف ايٛاقع تٌتٌُ ع٢ً كڀچ .«ايٌلٜع١»

، «ٖبٛط اٱْوإ، مبع٢ٓ: ؿْو٘ ايؿڀلٟ»ا٭ٚىل يف تؿوري بٛيى ناْت ٖٞ ايوبب يف 

 ،ل عرب إكهاٍ ا٭ْبٝا٤. إٕ ٖقا ا٫كتباط ايتٌلٜعٞ قـ ؼكډ(75)ٚتكـٜل املٛت ع٢ً اٱْوإ

 .(76)ًِٗبٳٚإب٬ؽ ايٌلٜع١ َٔ قٹ

ْٸ ٖٓا تٌتٌُ ع٢ً َع٢ٓٶ «ايٌلٜع١»إٕ  ٜٴًك٢  ٦اڄٌ عب. ٚإٕ ايٌلٜع١ ناْت متجٿػا

َٸ ;ع٢ً ناٌٖ اٱْوإ ٛٸبوبب اـڀ١٦ٝ ا٭ٚىل اييت اقرتؾٗا أبْٛا آؿّ ٚأ ا٤. إٕ ٓا س
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ٝـ بايكٝاّ بتهاي ـٷ١، ٖٚٛ َهًډدوـٜٸ ع٢ً سٝا٠ٺ اٱْوإ يف ٖقٙ امللس١ً سا٥نٷ

بوبب ابت٥٬٘  ;سٝح ٜتعني عًٝ٘ إٔ ميتًو مَاّ دوُ٘ بٛاهڀتٗا. إٕ اٱْوإ ;ايٌلٜع١

ٛٸ٠ اهلل إىل َلتب١ عبٛؿٜٸباـڀ١٦ٝ ا٭ٚىل اييت اكتهبٗا آؿّ، تٓنٻ  .١ اهللٍ َٔ َلتب١ بٓ

ٌ ٕ ًإٔ ايعبـ ٜتُجٻإٚسٝح  .ى بايعبٛؿ١ٜٚعًٝ٘ ؾإْ٘ َٓق ٖبٛط٘ ؾُا بعـ ٜهٕٛ قـ تًبٻ

عٔ تهايٝـ  ٔ عًٝ٘ إٔ وٌُ أعبا٤ ايٌلٜع١. إٕ ايٌلٜع١ عباك٠څا٭ٚاَل ٜتعٝٻبإطاع١ 

، ٫ٚ تبًؼ ب٘ َلس١ً «ايعـاي١»َلٖك١ تجكٌ ناٌٖ اٱْوإ، ٫ٚ تٌُٛ اٱْوإ إىل َلتب١ 

ـٸٗا متجٿايهُاٍ، ٚيهٓٸ ٚأْ٘  ،ىَـْٻ ٘يهٞ ٜـكى اٱْوإ سكٝك١ أْ ٓلٚك١ٜڄ ١َڄٌ َك

ـٸعٔ اـ٬ْ َٔ اـڀٝ عادنٷ أػل٣ َٔ  يًٍُٛٛ إىل َلس١ًٺ ١َڅ١٦ ، ٖٚٞ بايتايٞ َك

 .(77)ٚدٛؿ اٱْوإ ع٢ً ا٭كض

يًكٔا٤ ع٢ً  طڅٖٚٛ كڀچ .ايتٌلٜعٞ عَٔ ا٫كتباط ايتهٜٛين  ْٛعٷ :ايكوِ ايجاْٞ

١ ل ايٓتٝذ١ املڀًٛب١ َٔ اـڀچيعـّ ؼكڊ ط مثل٠ڄٚقـ نإ ٖقا املؼڀچ .فْٛب اٱْوإ

ل ع٢ً مٛ ت ٚطأ٠ ايٌلٜع١ ناْت عٝح مل تهٔ يتتشكډٕ اؿٝا٠ ؼإا٭ٚىل. ٚسٝح 

ٔٳايهُاٍ ٚايتُاّ، ٚاقرتْت بايتُلټ ٌٸ تٵؿ ٚايعِٝإ، ٚأؾ  ا، ؾإْٗ(78)ٞ ايقْٛبإىل تؿ

٭ٕ مجٝع ايقٜٔ ِٖ َٔ أعُاٍ »;بايًع١ٓ، ٚمل تٌُٛ اٱْوإ إىل ايعـاي١ ناْت َكل١ْٚڄ

ٕٷ :; ٭ْ٘ َهتٛبٷايٓاَٛي ِٖ ؼت يع١ٓٺ يف  ٫ ٜجبت يف مجٝع َا ٖٛ َهتٛبٷ ٔٵَٳ ًَعٛ

 ٭ٕ ايباكٸ ;ك بايٓاَٛي عٓـ اهللأسـ ٜتربٻ ٫ َٚٔ ايٛآض أْ٘نتاب ايٓاَٛي يٝعٌُ ب٘. 

ٔٸ بٌ اٱْوإ ايقٟ ٜؿعًٗا هٝشٝا  ،ايٓاَٛي يٝى َٔ اٱميإ باٱميإ وٝا. ٚيه

ـٷ٭ْ٘ بأعُاٍ ايٓاَٛي ٫ ٜتربٻ» ;(79)«بٗا هاي ؾإْ٘ َٔ أدٌ . ٚع٢ً ٖقا ا٭(80)«َا ك دو

أػل٣. ٚيف ٖقٙ  إْكافٺ ١ڂأػل٣ ٚػڀچ كت َلس١ًڅلا٠ اٱْوإ ٚؽًِٝ٘ َٔ املع١ِٝ ؼكډ

ٌٸ ػڀچ ٌٸ  «ضٝٵايؿځ»١ إْناٍ امللس١ً ؼ املوٝض اؾتـاْا َٔ يع١ٓ »: «إكهاٍ ايٌلٜع١»ق

ٔٵ». (81)«...ايٓاَٛي سٝح نجلت  ٚأَا ايٓاَٛي ؾـػٌ يهٞ تهجل اـڀ١٦ٝ. ٚيه

ـٸ نُا ًَهت اـڀ١٦ٝ يف املٛت ٖهقا متًو ايٓع١ُ ٚ ،اڄاـڀ١٦ٝ امؿاؿت ايٓع١ُ د

 .(82)«١ بٝوٛع املوٝض كبٸٓابايربٸ يًشٝا٠ ا٭بـٜٸ

ٚاٱميإ ب٘:  ،ِ ابٔ اهلل بني ايٓايل بتذوټإٕ امللس١ً ايجا١ْٝ َٔ سٝا٠ ايبٌل تتشكډ

ُٓا يف ٖقٙ ا٭ٜاّ نًډ ،بأْٛاع ٚطلم نجري٠ ،با٭ْبٝا٤ قـمياڄ ِ اٯبا٤ٳَا نًډاهلل بعـ»
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ٌٸ ،ا٭ػري٠ يف ابٓ٘  .(83)«ايقٟ ب٘ أٜٔاڄ عٌُ ايعاملني ،٤ًٞ ايقٟ دعً٘ ٚاكثاڄ يه

سٝح  ;١ٜ، ٌِٜٚ إىل اؿلٸ«ايعبٛؿ١ٜ»يف ٖقٙ امللس١ً ىلز اٱْوإ امل٪َٔ َٔ 

ـ ايوٝٸع عٔ ناًٖ٘ أعبا٤ ايٌلٜع١، ٚوٌِ ع٢ً ايعـاي١ بٛاهڀ١ اٱميإ بؾځتٴلٵ

ٝٸ×املوٝض ـ ١ ؼٌِ َٔ ػ٬ٍ اٱميإ بتذوټ. إٕ عـاي١ اٱْوإ يف ٖقٙ امللس١ً اينَٓ

ْٸ»ٚاؾتـا٥٘ يًٓاي بٓؿو٘:  ،ابٔ اهلل .. .بٌ أ٫ٚؿ سلٸ٠ٺ ،يوٓا أ٫ٚؿ داك١ٜٺ ،ٗا اٱػ٠ٛأٜٸ ،اإ

 .(84)«١ٺعبٛؿٜٸري ٫ٚ تلتبهٛا أٜٔاڄ بٓٹ ،كْا املوٝض بٗااييت قـ سلٻ ،١ٜؾاثبتٛا إفٕ يف اؿلٸ

ُٻ ٌ ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ عـّ ايٌلٜع١ يف ٖقٙ امللس١ً ٫ ٜعين إٔ اٱْوإ ٫ ٜتش

ٟٸ ْٛعڈ ٖٓا ٖٛ ػِْٛ تًو  «ايٌلٜع١»َٔ أْٛاع ايتهًٝـ. بٌ ٜبـٚ إٔ امللاؿ َٔ  أ

ُا َٔ فيو: اـتإ، اڄ، ٫ٚ هٝٻتاڄ دوـٜٸٓٳاڄ ٚعٳـاڄ عٜٔٛٸٗٵايتهايٝـ اييت توتـعٞ دٴ

 .(85)ك٠، ٚايِّٛ، ٚتكـِٜ ا٭ٓاسٞاٚؿؾع ايهؿچ

 ـٸ، مبع٢ٓ فيو ايقٟ ٜلتبط باٱبكا٤ ع٢ً ْكا٤ ايٓؿى، ٜٚٴعٳ«أعُاٍ ايلٚغ»ٚأَا 

ُٻكات املاؿٸْٛعاڄ َٔ ا٫بتعاؿ عٔ ايتعًڊ ٔ ادتٓاب ٚتلى ايعٌُ )ع٢ً ١ٜ ٚايـ١ْٜٛٝ، ٜٚتٔ

ع ٚايقٟ  ( يف ٖقا ايكوِ َٔ ٫ٖٛت ايعٗـ اؾـٜـ(86)مٛ َا دا٤ يف ايُٛاٜا ايعٌل٠

ُٻ ،هب اعتباكٙ َٔ اي٬ٖٛت املٓوٛب إىل بٛيى ايلهٍٛ ع ٝاڄ نا٬َڄ ملؿّٗٛ ؿڃٔ ْٳؾ٬ ٜتٔ

ٜٳ .«ايٌلٜع١» ؾ٬  ،هًهٛا بايلٚغا :ُا أقٍٛٚإْٸ»متاَاڄ:  ٍٵنٴٚعًٝ٘ ؾإٕ ايتهًٝـ مل 

ـٸ ايلٚغ ُٸًٛا ٠ًٛٗ اؾوـ; ٭ٕ اؾوـ ٌٜتٗٞ ٓ ـٸ اؾوـ، ٖٚقإ  ،ته ٚايلٚغ ٓ

ٔٵ .٢ تؿعًٕٛ َا ٫ تلٜـٕٚستٸ ،ٜكاّٚ أسـُٖا اٯػل ِ بايلٚغ ؾًوتِ ؼت تٴـٵإفا اْكځ ٚيه

 .(87)«ايٓاَٛي

َٔ املعلؾ١ اٱْوا١ْٝ; مبع٢ٓ  بٓٛعڈ إٕ كهِ ٚتِٜٛل ٖاتني امللسًتني َِشٛبٷ

إٕ امللس١ً ا٭ٚىل ٚايلٚغ.  ;ٔ َتُاٜنٜٔ، ُٖٚا: اؾوِٜٵـٳايكٍٛ باَت٬ى اٱْوإ يبٴعٵ

ك ٚٵٌ امللس١ً اييت كمغ ؾٝٗا اٱْوإ ؼت ٚطأ٠ ْٚري ًٗٛات اؾوِ، ٚنإ ؿٳناْت متجٿ

ٚع٢ً ايلغِ َٔ ؾٌٌ ايٌلٜع١ يف ٖقا  .ايٌلٜع١ يف ٖقٙ امللس١ً ٖٛ نبض ٖقٙ ايٌٗٛات

يف تٓبٝ٘ اٱْوإ إىل  تٵٗا لشٳْٗا مل تؿًض يف ٓبط ٖقٙ ايٌٗٛات، ٚيهٓٸإايٌإٔ; إف 

 ،عذنٙ. ٚأَا يف امللس١ً ايجا١ْٝ ؾإٕ اٱْوإ امل٪َٔ بايوٝـ املوٝض ٜهٕٛ َجٌ املوٝض

. إٕ َٛت اؾوِ (88)ٚقاّ َٔ بني املٛت٢ ،َٝتاڄ يف اؾوِ، ٚقـ عاؿ إىل اؿٝا٠ يف ايلٚغ
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تلى ايٌٗٛات  :ٚكؾع اٱْوإ ع٢ً ايًِٝب ٜٓڀٟٛ ع٢ً َؿاِٖٝ فام١ٜ، َٔ قبٌٝ

ٌ ْٛعاڄ َٔ اؿٝا٠ اؾـٜـ٠ أٚ ٚايكٝاّ َٔ بني املٛت٢ ميجٿ .لتبڀ١ باؾوِ ٚػاًٖٗاامل

ٚتوتتبع ٖقٙ اؿٝا٠ مثلات  .١ِ َٔ ًٗٛات اؾوـك٠ ٚاملتؼًڍاؿٝا٠ ايلٚسا١ْٝ املتشلٿ

ات )ٚنقيو ع ع٢ً َا هبل إٔ فنلْا ع َا متٸ . إٕ املُـٚغ يف مَل٠ ا٭ػ٬قٝٸ(89)كٚس١ٝ

ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ بكا٤ٖا ٫  .َٔ آثاك ٚأؾعاٍ ايلٚغ ـٸايعٌل٠( ٜٴعٳبٝاْ٘ يف ايُٛاٜا 

ٜتٓاؾ٢ َع كؾع ايٌلٜع١ ايٓاظل٠ إىل ايتهايٝـ اؾوـ١ٜ، بٌ ميهٔ ايتعبري عٔ ٖقٙ 

ٚأعُاٍ اؾوـ ظاٖل٠، اييت ٖٞ: م٢ْٶ، عٳٗاك٠څ، لاه١څ، »: «ًلٜع١ املوٝض»ا٭َٛك بًؿغ 

ٝٵؿعاك٠څ، عباؿ٠ ا٭ٚثإ، هشلٷ، عـاٚ ّٷ، غځ ًٹكامٷ، بـع١څ، ل٠څ، هؼطڅ، ؼنټ٠څ، ػِا بٷ، 

ـٷ ٌٷ، ههلٷ، بڀلٷ، ٚأَجاٍ ٖقٙسو ... ٚأَا مثل٠ ايلٚغ ؾٗٛ: قبٸ١څ، ؾلغٷ، ه٬ّٷ، ، قت

ٕٷ، ٚؿاع١څ، تعؿڊ ـٷ، ٬ُغٷ، إميا ـټٚيٝى ـٷ. طٍٛ أْا٠ٺ، يڀ ٍڇ ٓ ٔٸاڄٖقٙ ْاَٛه أَجا  . ٚيه

ٕٵؾ .ٚايٌٗٛات اؾوـ َع ا٭ٖٛا٤قـ ًُبٛا ايقٜٔ ِٖ يًُوٝض  نٓا ْعٍٝ بايلٚغ  إ

ُٛا ْاَٛي ٖٚهقا متڍ ،امحًٛا بعٔهِ أثكاٍ بعضڈ». (90)«ب ايلٚغوٳؾًٓوًو أٜٔاڄ عځ

 .(91)«املوٝض

ٟٸ يكـ ظٗل يف ٖقٙ امللس١ً تػٝريٷ يف طلٜك١ ٚأهًٛب ايٓذا٠ ٚايٍُٛٛ إىل  دٖٛل

ٚؿا٥ِ ٫ ٜكبٌ ايتػٝري; إف يف امللس١ً اؾـٜـ٠ )امللس١ً  ٚإٕ ٖقا ا٭هًٛب ثابتٷ .ايعـاي١

ـٿ ايجا١ْٝ( ٫ ٜهٕٛ يف ايبني ن١ٓٗڅ ٌٸ ،ؿٜٔكتًؿني َٚتع ٌٸ و اٯػل )تػٝري  أسـِٖ ق

ٗٳ١ٓ َكاّ ايهٗا١ْ ٜٴٌري إىل تػٝري ايٌلٜع١(، بٌ أُبض يًُ٪َٓني ٚإىل ا٭بـ ك٥ٝى نځ

، ُٚاك ًؿٝعاڄ يًُقْبني عٓـ ا٭ب. ٚدًى إىل ميني ايلبٸ ،علز إىل ايوُا٤ ،ٚاسـ

ٕٵ» ;ٚبقيو ٜهٕٛ يًٓاي َٔ اٯٕ ؾِاعـاڄ طلٜل لا٠ ٚسٝـ تػٝٸل ايهٗٓٛت  ٭ْ٘ إ

ٚأَا ٖقا طٜوٛع املوٝضص ؾُٔ أدٌ أْ٘ ٜبك٢ ». (92)«ل يًٓاَٛي أٜٔاڄؾبائلٚك٠ ِٜري تػٝټ

ـٸ إىل ا٭بـ ي٘ نٗٓٛتٷ ِٸ ٜكـك إٔ ىًّ أٜٔاڄ إىل متاّ ايقٜٔ ٜتك َٕٛ ب٘ ٫ ٜنٍٚ. ؾُٔ ث

ٞپ ;إىل اهلل ٌٸ إف ٖٛ س  .(93)«يٌٝؿع ؾِٝٗ ;سنيڈ يف ن

ـٺإٕ ٖقٙ امللس١ً ايجا١ْٝ ع اييت ؼكچ ـٸ كت يف تاكٜؽ اٱْوإ بعٗٛك َٓعڀ  ،اڄباكم د

ُٻتٴ ُ٘، ُٚعٛؿٙ ع٢ً ايًِٝب عْٚعين ب٘ ف٤ٞ ابٔ اهلل إىل ا٭كض، ٚػوټ َلس١ً »٢ بع و

ـٳٖٛ اٯػل  «ايعٗـ اؾـٜـ». ٚإٕ (94)«ايعٗـ اؾـٜـ كٙ َٔ املؿاِٖٝ املكتبو١ َٔ ايجكاؾ١ ٚٵب
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ّٸاي٬ٖٛت١ٝ ايٝٗٛؿٜٸ ـٸ ١ يف ايٓ ل إكَٝا٤ َٔ ايعٗـ ايكـِٜ: ي يًٝٗٛؿ. ؾكـ ٚكؿ يف هٹؿڃاملك

ّٷ» يٝى  ،اڄ دـٜـاڄٚأقڀع َع بٝت إهلا٥ٌٝ َٚع بٝت ٜٗٛفا عٗـ :تأتٞ ٜكٍٛ ايلبٸ ٖا أٜا

سني  ،نايعٗـ ايقٟ قڀعت٘ َع آبا٥ِٗ ّٜٛ أَوهتِٗ بٝـِٖ ٭ػلدِٗ َٔ أكض َِل

 .(95)«ٚأنتبٗا ع٢ً قًٛبِٗ ٚ... ،... أدعٌ ًلٜعيت يف ؿاػًِٗ، ؾلؾٔتِْٗكٔٛا عٗـٟ

ّٸ تؿوري  متٸ ع ٚا٫هتٓاؿ إيٝٗا ايوابك١،بعـ ْكٌ ايعباك٠ ع ايـٜين املوٝشٞ  ٚيف ايٓ

ٌٷ «اؾـٜـ»ٚإٕ ُٚؿ٘ بع  .ٲميإ باملوٝضيٌ اهلل بٳَٔ قٹ مبٝجامڈ «اؾـٜـايعٗـ »ٖقا   ؿيٝ

ٟٸ ٚٸ»; عٔ ايعٗٛؿ ايوابك١ ع٢ً اػت٬ؾ٘ اؾٖٛل ملا طڂًب  ٍ ب٬ عٝبٺؾإْ٘ يٛ نإ فيو ا٭

ٕڈ; ٭ْ٘ ٜكٍٛ هلِ ٥٫ُاڄ: ٖٛ فا أٜٸ َٛٓعٷ ّٷيجا تأتٞ ٜكٍٛ ايلبٸ: سني أنٌُ َع بٝت  ا

أَوهت  ٫ نايعٗـ ايقٟ عًُت٘ َع آبا٥ِٗ ّٜٛ ،فا عٗـاڄ دـٜـاڄإهلا٥ٌٝ َٚع بٝت ٜٗٛ

ٚٸبٝـِٖ ٭ػلدِٗ َٔ أكض َِل ٍ، ٚأَا َا عتل ًٚاؾ ؾٗٛ ... ؾإفا قاٍ دـٜـاڄ عتل ا٭

ـٺ». (96)«َٔ ا٫ُٓش٬ٍ قلٜبٷ نؿچاك٠ڄ  ٛتٴاملإف ُاك ٚ ;دـٜـ ٚ٭دٌ ٖقا ٖٛ ٚهٝط عٗ

ـٸٚا يًتكِري ٛٸٕٚ ٟ يف ايعٗـ ا٭ٍٚ ٜٓاٍيتع  .(97)«ٚعـ املرياخ ا٭بـٟ املـع

 ×املوٝضَٔ تاكٜؽ اٱْوإ ؾوٛف تهٕٛ سٝح ٜعٗل ايوٝـ  امللس١ً ايجايج١أَا 

 .(98)أػل٣ َلٸ٠ڄ

ْٸ ببٛيى ايلهٍٛ ؾٗٞ تتعلٸض يف  ٚأَا ايل١ٜ٩ ايجا١ْٝ امللتبڀ١ باي٬ٖٛت اـا

يف املوٝض  ٭ْ٘ نُا يف آؿّ ميٛت اؾُٝع ٖهقا»ايػايب إىل َٛٓٛع إسٝا٤ املٛت٢: 

ٔٵ ،هٝشٝا اؾُٝع ٌٸ ٚيه ِٸ ،ٚاسـ يف كتبت٘. املوٝض بانٛك٠څ ن ايقٜٔ يًُوٝض يف  ث

ٌٸت سني ،ي٘ ا٭ب ٜوًچِ املڂًوځ سني ،ايٓٗا١ٜتهٕٛ ف٦ٝ٘. ٚبعـ فيو   ،ك٥اه١ٺ بڀٌ ن

ٌٸ ٕڈ ٚن ٌٸ ،هًڀا ٛٸ٠ٺ ٚن . ٚيف ٖقٙ ايل١ٜ٩ ؾإٕ ايوٝـ املوٝض ايقٟ ؾـ٣ ْؿو٘ َٔ (99)«ق

ِٸ أدٌ غؿلإ فْٛب عاؿ إىل اؿٝا٠ بعـ فيو ٚكٴؾع إىل ايوُا٤، هٝعٗل َٔ  ايبٌل، ث

ـٺ  .(100)يٝٓكق َٓتعلٜ٘ ;أػل٣ َلٸ٠ڄ دـٜ

َٸ .هلقا ايعامل ٌ ْٗا١ٜڄإٕ ٖقٙ ايٓٗا١ٜ ٖٓا متجٿ ١ ٚايباكم٠ ٖٓا ٖٞ إٔ ٚايٓكڀ١ اهلا

ِٸ إسٝا٩ِٖ ٫ ميتًهٕٛ دٳ .. .ٜٚٴكاّ يف عـّ ؾواؿٺ ،ٜٴنكع يف ؾواؿٺ...»ـاڄ أكٓٝاڄ: وٳايقٜٔ ٜت

ٚٸ، ٜٚٴكاّ دوُاڄ كٚساْٝاڄٜٴنكع دوُاڄ سٝٛاْٝاڄ ٞپ... اٱْوإ ا٭ اٱْوإ  ،ٍ َٔ ا٭كض تلاب

ٞٸايجاْٞ ايلبٸ َٔ ايوُا٤ ٟٸ ... ٚنُا يبوٓا ُٛك٠ ايرتاب .. يف .هًٓبى أٜٔاڄ ُٛك٠ ايوُاٚ
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ٛٻم ،يف طلؾ١ عنيڈ ،ؿع١ٺ  ،ات عـميٞ ؾواؿٺؾٝٴكاّ ا٭َٛ ،عٓـ ايبٛم ا٭ػري، هٝٴب

 .(101)«لٚمٔ ْتػٝٻ

 

 ــــــ يف الكزآُ الهزٖي ٗاٚ اإلٌضاُحل الٍظزٚ الغاومٛ

ل بتاكٜؽ سٝا٠ اٱْوإ امللتبط بع٬قت٘ َع َا ٜتعًډ يف ايكلإٓ ايهلِٜ يف٬ْسغ 

ٌٸ اهلل ث٬خ َلاسٌ أهاه١ٝ ٚك٥ٝو١، َٚلسًتني ؼعٝإ بٓوب١ٺ َٔ ا٫ٖتُاّ  أق

 ٚايتأنٝـ:

ؾٗٞ  .اؾـٜـٚايكـِٜ  ٜٖٔٞ ع٢ً مٛ َا هبل فنلٙ يف ايعٗـ :ا٭ٚىلامللس١ً 

٢ ؾٝٗا ايٓاس١ٝ اٱكًاؿ١ٜ ٚايتٛد١ٝٗٝ ٚاهلـا١ٜ اٱهل١ٝ َٔ طلٜل إكهاٍ تتذًچ َلس١ًڅ

املِڀؿني َٔ بني ايبٌل، ٚإْناٍ ايهتب املٌت١ًُ ع٢ً ايتعايِٝ ٚاملؿاِٖٝ ا٫عتكاؿ١ٜ 

ٌڈ لٜض. ٖٚقا ايتٝاك يٝى ي٘ ع َٔ ٚد١ٗ ْعل ٚآض ُٚ ٚا٭ػ٬ق١ٝ ٚاملٓاهه١ٝ، بٌه

ْٷ ُٸ مبٓڀك١ٺ ايكلإٓ ايهلِٜ ع اػتِا ّڈػا َٻ١ٺ إڇ٫ډ﴿بعِٝٓٗ:  ١ أٚ قٛ ٔٵ أڂ َٹ ٕٵ  ٗٳا  ػٳ٬ځ ٚٳإڇ ؾٹٝ

، َٔ قبٌٝ: ُا أَهٔ يٓا تو١ُٝ ٖقٙ امللس١ً ع بايٓعل إىل آٜاتٺبٳ. ٚكٴ(24)ؾاطل:  ﴾ْٳقٹٜلٷ

ٝٵ﴿ ٍٳ إڇيځ ْٵنڇ ُٳا أڂ ٍٴ بٹ ٔٳ ايلٻهٴٛ َٳ ٔٳ بٹاهللٹآ َٳ ٌپ آ ٕٳ نڂ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳايڃ ٘ٹ  ٔٵ كٳبٿ َٹ َٳ٬چ٘ٹ  ٚٳ ٘ٹ   ٘ٹ ٥ٹهځتٹ ٚٳنڂتٴبٹ

٘ٹ ٫ځ ٘ٹ ٚٳكٴهٴًٹ ٔٵ كٴهٴًٹ َٹ ـٺ  ٔٳ أځسٳ ٝٵ . إٕ بعج١ «ٌهٴب ٚايلټتٴايهڂ»( ع َلس١ً 285)ايبكل٠:  ﴾ْٴؿځلٿمٴ بٳ

ٕٵ ٔٵٌ ا٫كتباط ايتٌلٜعٞ ايكا٥ِ بني اهلل ناْت متجٿ ٖ٪٤٫ ا٭ْبٝا٤ ٚإ  ٚاٱْوإ، ٚيه

َٔ اهلـا١ٜ ايته١ٜٝٓٛ ػاِٖٗ  بني وهٞ عٔ ٚدٛؿ ْٛعڈٕ َِري ٖ٪٤٫ املٓتٳذٳإسٝح 

ِْٗ ست٢ يف إ :تؿٛم َا هلٟ ع٢ً َوت٣ٛ ايٓاي ايعاؿٜني، َٔ قبٌٝ ؾٗٞ ع٢ً ؿكد١ٺ

ّڈٛٵَلاسٌ ايڀؿٛي١ ناْٛا وعځ ٞٸ ٕ باٖتُا ْٸ إهل ٟٸ ٜٔعِٗ يف َواكڈ ،ػا ٫ َجٌٝ  إعذام

ط لاؿ هل٪٤٫ ا٭ْبٝا٤ إٔ ٜٔڀًعٛا ع َٔ ػ٬ٍ ايتٛهټٖٓا ٜبـٚ َٔ فيو أْ٘ ٜٴ . َٚٔ(102)ي٘

ـٳ ثا١ْٝ:  . ٚبعباك٠ٺ«تاكٜؽ سٝا٠ اٱْوإ»ٜـػٌ يف املواك ايتهٜٛين يع  كڈٚٵبني اهلل ٚاـًل ع ب

ِٸ َٔ ايته١ٜٝٓٛ ٚايتٌلٜع١ٝ ع ٖٞ اييت تعٌُ ع٢ً تٌهٌٝ  إٕ إكاؿ٠ اهلل تعاىل ع ا٭ع

كاؿ٠ اٱْوإ ٱ: ع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ثايج١ . ٚبعباك٠ٺ«تاكٜؽ اٱْوإ»يع  «ٞايٓٗا٥»ايكايب 

ـٳ ٌٷٚٵب ٖٞ إكاؿ٠  «املواك»إٔ ايقٟ ٜهتب ايٌهٌ ا٭ػري هلقا  ، إ٫چ(103)يف فيو كٖا ؿػ

ٯٜات ايكلإٓ  َٚٛاؾلٷ ،ؿٜينٸ اهلل تعاىل ٦ٌَٝٚت٘. إٕ ٖقا ايٓٛع َٔ ايؿِٗ ٖٛ إؿكاىڅ
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ٚٳاهللڂ ٚٳنځقٳيٹوځ ...﴿ايهلِٜ:  ٌڇ ا٭ځسٳاؿٹٜحٹ  ٚڇٜ ٔٵ تٳأڃ َٹ ٘ٴ  ُٳ ٚٳيٹٓٴعٳًڍ ـٳ ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ  ٝٴٛهٴ َٳهډٓٻا يٹ

ٔٻ أځنڃجٳلٳ ايٓٻايڇ ٫ځ ٚٳيځهٹ ٙٹ  َٵلڇ ٕٳ غځايٹبٷ عٳًځ٢ أځ ُٴٛ  .(21)ٜٛهـ:  ﴾ٜٳعٵًځ

َٸ ٜعُـ يف  ١ً ايلها٫ت تكـِٜ ػڀابٺُٳ١ ٚاملٌرتن١ ؿځإٕ َٔ بني اـِا٥ّ ايعا

َٸ١ٝ ايهًچٓٵتعلٜـ اٱْوإ ع٢ً ايبٹاـڀ٠ٛ ا٭ٚىل إىل   ؟َٚٔ أٜٔ ،١ يعامل ايٛدٛؿ١ٝ ٚايعا

ٚنقيو ع٢ً َٓني١ َٚٛقع اٱْوإ يف ٖقا ايعامل. ٚيف اـڀ٠ٛ ايجا١ْٝ  ؟ٚإىل أٜٔ

١ املله١َٛ يًٛدٛؿ، سٝح ٜٴلهِ ي٘ ثك١ًٝ ػاٙ ٖقٙ اـڀچ ١ٺٝٸٜعتربْٚ٘ ُاسب َو٪ٚي

ٌٷ ٟٸ َوتكب ٝٸ ٔٷٖٵٚإٕ بٓا٤ ٖقا املوتكبٌ كٳ .أبـ ِٸمبكـاك ايتناَ٘ مبو٪ٚي إكها٤ ٖقا  ت٘. ٜٚت

ٛٳ َٸعٵاي  .«ٚايتبٌري ;ايتشقٜل»ني، ُٖٚا: ٞ يف إطاك ْٛعني ًٚهًني عا

ب تعبري ايكلإٓ وٳ، ٖٞ أِْٗ ع عځ«بنياملٓتٳذٳ»ٚايٓكڀ١ ا٭ػل٣ بٌإٔ ا٭ًؼاْ 

ّٸ ايكلإٓ: إِْٗ ىًكٕٛ  أؿمٸ اهلل ع٢ً ايبٌل. ٚبعباك٠ٺ «سذر»ايهلِٜ ع  ٚأقلب إىل ْ

١ َٔ اٱْوإ أَاّ اهلل عٓـ اؿواب، مبع٢ٓ أْ٘ َع ف٤ٞ ا٭ْبٝا٤ ا٭ك١ٝٓ يوًب اؿذٸ

ٞٸ ِټ ٚايلهٌ ٚإِٜاٍ اـڀاب اٱهل ٌ عٔ املو٪ٚي١ٝ عٔ ٫ تبك٢ يـ٣ اٱْوإ أك١ٝٓ يًتٓ

 .(104)أعُاي٘ ٚاكتهاب٘ يًُعاُٞ ٚا٭ػڀا٤

ع ٖ٪٤٫ ا٭ْبٝا٤ قـ قڀعٛا عٗـاڄ َع اهلل يف ايكٝاّ ٚايٓكڀ١ ا٭ػل٣ ٖٞ إٔ مجٝ

ـٿ ،ايقٟ هٝأتٞ بعـِٖ مبواعـ٠ ايٓيبٸ قاڄ يلها٫تِٗ. ٚمبكت٢ٔ ٖقا ايعٗـ ٜٚهٕٛ َِ

ٌٸ ـٿ ْيبڎ هب ع٢ً ن ـٿإٔ ٜٴِ  م نقيو ٜٚواعـ ايٓيبٸم ا٭ْبٝا٤ ايقٜٔ هبكٛٙ، ٚإٔ ِٜ

 .(105)أٚ ا٭ْبٝا٤ ايقٜٔ هٝأتٕٛ بعـٙ

إىل آػل ا٭ْبٝا٤  ٚىل َٔ تاكٜؽ اٱْوإ تبـأ َٔ ػًل آؿّ ٚتوتُلٸإٕ امللس١ً ا٭

عامل١ٝ ًٚا١ًَ، ٚتٓتٗٞ باْتٗا٤ سٝات٘; مبع٢ٓ أْ٘  ٚتهٕٛ ي٘ كهاي١څ ،املبعٛثني إىل ايبٌل

ٍٷ  ٌ اهلل تعاىل إىل ايبٌل.بٳآػل َٔ قٹ ئ ٜأتٞ بعـٙ كهٛ

ا٫ػت٬ف ايل٥ٝى بني ٚع٢ً َا ٜبـٚ َٔ ايهجري َٔ آٜات ايكلإٓ ايهلِٜ ؾإٕ 

ـٿ ؾِٝٗ ا٭ْبٝا٤ َٔ أٚيٞ  ٔٵَني، مبٳػامت اٯْبٝا٤ ٚآػل ايلهٌ ٚبني ها٥ل ا٭ْبٝا٤ املتك

ُٴ ،ايعنّ ٘ ؿاڄ َٔ ايوُا٤، ٜهُٔ يف إٔ ػامت ا٭ْبٝا٤ ٜتٛدٻشٴايقٜٔ محًٛا َعِٗ نتباڄ ٚ

عاُل٠ ؾُٝع ا٭دٝاٍ امل ، ٚتهٕٛ ؿا٥ل٠ كهايت٘ ًا١ًَڄ(106)غڀاب٘ إىل مجٝع ايٓاي

 ٚاي٬سك١: 
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ٜٳا﴿ع  ٌٵ  ُٹٝعاڄ قڂ ِٵ دٳ ٝٵهڂ ٍٴ اهللٹ إڇيځ ٗٳا ايٓٻايٴ إڇْٿٞ كٳهٴٛ ٜټ  .(158)ا٭علاف:  ﴾أځ

ٓٳاىځ إڇ٫ډ﴿ع  َٳا أځكٵهٳًڃ  .(107)(28)هبأ:  ﴾نځاؾډ١ڄ يٹًٓٻايڇ ٚٳ

ٖقا يف سني إٔ ا٭ْبٝا٤ ايوابكني ع ع٢ً َا ْلاٙ يف ايكلإٓ ايهلِٜ ع ناْٛا يف 

 اتٺٕٗٛ باـڀاب إىل قَٛٝٸٜتٛدٻ ،أٚ يف اؾاْب ا٭نرب َٓٗا ،كها٫تِٗمجٝع َلاسٌ 

 ٚأَِ بعٝٓٗا.

َٔ تاكٜؽ سٝا٠ اٱْوإ ؾٗٞ تًو امللس١ً اييت عاَ ؾٝٗا ايٓاي  امللس١ً ايجا١ْٝأَا 

ا٭نلّ ػامت  ساي١ اْكڀاع ايٛسٞ. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايكلإٓ ايهلِٜ ٜعترب ايٓيبٸ

َٳ َٸ(108)هبك٘ َٔ ا٭ْبٝا٤ ٔٵا٭ْبٝا٤ يف هًو١ً  ١ ، ٚإٔ تعايُٝ٘ ٖٞ فات ايتعايِٝ ايعا

ٕ ٚظٝؿ١ اٱْوإ يف ٖقٙ إٚ .ؾُٝع ايٓاي ، ٚأْٗا ًا١ًَڅ(109)٭ٚي٦و ا٭ْبٝا٤ ايوابكني

و بايتعايِٝ ٚا٭سهاّ اييت دا٤ امللس١ً ع نُا يف امللس١ً ايوابك١ ع ٖٞ ا٫عتكاؿ ٚايتُوټ

 بٗا َٔ عٓـ اهلل.

ٝٸإٕ بٝإ تٌلٜع  ١ َٔ ػ٬ٍ اهتعُاٍ ن١ًُ ايهجري َٔ ايتهايٝـ ايـٜٓ

ٝٸتٵل عٔ ايتأنٝـ ع٢ً اؿځٜعبٿ «ايهتاب١» ١ يًـٜٔ ١ُٝ ٚايجبات ٚا٫هتُلاك يف ايتعايِٝ ايعًُ

ِٻ٬چ﴿اـامت، نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ٕٻ اي ٓٹنيٳ نٹتٳاباڄإڇ َٹ ُٴ٪ٵ ٛٵقڂٛتاڄ ٠ځ نځاْٳتٵ عٳًځ٢ ايڃ  ﴾َٳ

ِٵ﴿ىل: (، ٚقٛي٘ تعا103)ايٓوا٤:  ٔٵ قځبٵًٹهڂ َٹ ٔٳ  (، ٚقٛي٘ 183)ايبكل٠:  ﴾نڂتٹبٳ عٳًځ٢ ايډقٹٜ

ْٴ﴿تعاىل:  ِٳا ِٴ ايڃكٹ ٝٵهڂ ِٵ إڇفٳا ﴿(، ٚقٛي٘ تعاىل: 178)ايبكل٠:  ﴾نڂتٹبٳ عٳًځ ٝٵهڂ نڂتٹبٳ عٳًځ

ٝٻ١ڂ ُٹ ٛٳ ٝٵلاڄ ايڃ ٕٵ تٳلٳىځ ػٳ ٛٵتٴ إڇ ُٳ ِٴ ايڃ ـٳنڂ ٔٳلٳ أځسٳ  . (180)ايبكل٠:  ﴾سٳ

ايكلإٓ عٔ ايلها٥ٌ ٚاـڀابات ايوُا١ٜٚ بعٓٛإ ٚيف ا٭هاي ؾإٕ تعبري 

ٌٜتٌُ ع٢ً ٖقٙ ايٓكڀ١، ٖٚٞ أْ٘ يف أٌُ ٖقٙ ايه١ًُ قـ متٸ ؿاظ َؿّٗٛ  «ايهتاب»

تعين ػٝاط١ قڀع ا٭ؿِٜ ببعٔٗا، أٚ مبع٢ٓ إطبام   «نتب»; ٭ٕ َاؿ٠ (110)ايجبات ٚايبكا٤

ِڈ»ٚؾِ أًؿاك اؿٝٛإ ببعُٔٗا:  ِٸ أؿٜ ِڈ ايهتب: ٓ كاٍ: نتبت باـٝاط١، ٜٴ إىل أؿٜ

. ٜٚبـٚ أْ٘ بعـ ٖقا ا٫هتعُاٍ (111)«ٗا عًك١ٺٜٵايوكا٤. ٚنتبت ايبػ١ً: مجعت بني ًؿلٳ

ٚٸ تٴوتعٌُ يًـ٫ي١  (نتب)يٞ، ٚبڀبٝع١ اؿاٍ َع ا٫يتؿات إىل فيو، أػقت َؿلؿ٠ ا٭

ٕٸ، «ايهتاب١»ع٢ً ؾعٌ  ٌڈ ايقٟ ٜهتب ٦ًٝاڄ بايكًِ ع٢ً قلطايڈ ٚنأ َٔ  ٜعٌُ بٌه

ِٸ ،يتبك٢ ثابت١ڄ ;ًهاٍ ع٢ً كبط ا٭يؿاظ ببعٔٗا ع٢ً ُؿش١ ايكلطايا٭  نُا ٜت
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 نٞ ٫ تٓؿ٬ِ عٔ بعُٔٗا. ;ايلبط بني قڀعيت ا٭ؿِٜ

إٕ بـا١ٜ ٖقٙ امللس١ً ايجا١ْٝ َٔ سٝا٠ ايبٌل ع٢ً ا٭كض تعٛؿ إىل ؿع١ كسٌٝ 

َٔ ػ٬ٍ  ،ٚإٕ ْٗاٜتٗا هٛف تهٕٛ مبٛت اجملتُع اٱْواْٞ يف ا٭كض; ػامت ا٭ْبٝا٤

. إٕ ٖقا ايتعبري وهٞ «ْؿؽ ايِٛك»ايتعبري عٓٗا يف ايكلإٓ ايهلِٜ بع  متٻ ٚقٛع ساؿث١ٺ

َكرتٕ باْٗٝاك ايٓعاّ اؿايٞ ايقٟ  َِريڈ ل بايعامل اٯػل، مبع٢ٓ أْ٘ ْٛعٴٜتعًډ عٔ َِريڈ

ـٸخ عٔ ٖقٙ ايٓٗا١ٜ. .وهِ عامل ايڀبٝع١  ٖٚٓاى ايهجري َٔ اٯٜات ايكلآ١ْٝ اييت تتش

ٛٸ٠»ٚيف َلس١ً  و بايكلإٓ َٔ طلٜل ايتُوټ تبك٢ ٖـا١ٜ اٱْوإ َوتُلٸ٠ڄ «ػتِ ايٓب

ٛٳ ـ ١ٝ بني ايبٌل. يكـ أنډٌ ا٭ػري٠ َٔ سًكات ايلها٥ٌ اٱهل١ٝ املتبكڍُٵبُٛؿ٘ سًك١ اي

ِ ٚنتاب١ ٚسؿغ ايكلإٓ نجرياڄ، ٚنإ ٖٓاى ايهجري ا٭نلّ ع٢ً ت٠ٚ٬ ٚتعًڊ ايٓيبٸ

ٛسٞ َٓق امللس١ً ا٭ٚىل َٔ تاكٜؽ املوًُني. إٕ ت٠ٚ٬ آٜات ايكلإٓ َٔ نتٸاب ٚسؿچاظ اي

يًُوًُني بعـ  |تلنُٗا كهٍٛ اهللايًقٜٔ ٔ ٝٵًځكڃجٿاي نأسـف لٳعٵايهلِٜ ع ايقٟ ٜٴ

ٚإٕ املوًُني ٜعهؿٕٛ ع٢ً ٖقٙ  .«عباؿ٠ اهلل»ـٸ ْٛعاڄ َٔ عٳكسًٝ٘ َٔ ٖقٙ ايـْٝا ع تٴ

ـٸ تعبري ايعباؿ٠ بٌٛمڈ ٌ عؿع٘: ايكلإٓ ايهلِٜ ؾإٕ اهلل ٖٛ ايقٟ تهؿډ ٚكغب١. ٚع٢ً س

ٕٳ﴿ ٘ٴ يځشٳاؾٹعڂٛ ٚٳإڇْٻا يځ ٓٳا ايقٿنڃلٳ  ٔٴ ْٳنٻيڃ ٔٵ9)اؿذل:  ﴾إڇْٻا ْٳشٵ ٕ ٖقا املِـك إسٝح  (. ٚيه

ٕٷ ؿٵلڇٚتأٌٜٚ، ٖٚٛ يف ايهجري َٔ املٛاكؿ مل ٜٳ إىل تؿوريڈ املًِٗ عاد١ٺ سٍٛ  ؾٝ٘ بٝا

ُٸ ١ ٚايتعايِٝاملوا٥ٌ ايتؿًِٝٝٸ ٚأٚيٞ  ايٓيبٸ»لى فيو إىل ١، ٚتٴامللتبڀ١ باملٛاكؿ اـا

ٜهٕٛ َع ايكلإٓ ع ايقٟ ًٜعب  «ػتِ ايلهٌ»، ؾإْ٘ يف َلس١ً (112)«لنڃا٭َل ٚأٌٖ ايقٿ

ل باؾاْب ا٫عتكاؿٟ َا ٜتعًډ ٔ يًؼڀٛط ايعل١ٜٔ ٚايكٛاعـ ا٭هاه١ٝ يفؿٚك املبٝٿ

ّٸ ًعٷَڀچ ػبريٷٚايعًُٞ ع  ٟٸ ك٥ٝىٷ قيو ؿٚكٷ; ٜٚهٕٛ ي٘ بع٢ً ايٓ يف إب٬ؽ اهلـا١ٜ  ٚدٖٛل

بٗقٜٔ  (113)«نيًځكڃسـٜح ايجٿ»ف بع لٳٜٴعٵ غ يف سـٜحٺا٭نلّ ْؿو٘ قـ ُلٻ اٱهل١ٝ. ٚإٕ ايٓيبٸ

و بُٗا ُٜٔٔ اهلـا١ٜ ايعِٓلٜٔ ايل٥ٝوني بُٛؿُٗا تلاثني ععُٝني، ٚإٔ ايتُوټ

ؾإٕ َلس١ً ػتِ . ٚع٢ً أهاي ٖقا اؿـٜح (114)اينَٔٚايلًاؿ ٭تباع٘ ع٢ً َـ٣ 

إهاب١ٝ يف َٛكؿٖا ع مبلس١ً  ميهٔ توُٝتٗا ع َٔ أدٌ ايٍُٛٛ إىل ؿ٫ي١ٺ ايلهاي١

ٌڈ «ايهتاب ٚايعرت٠» ناٌَ َع  أٜٔاڄ. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖقٙ ايتو١ُٝ ٫ تتٓاغِ بٌه

ـٸِ مجٝع املوًُني مللس١ً ػتِ ايلټٗٵؾځ ايقٟ ٜلتبط بهٝؿ١ٝ تؿوري  هٴٌ، بٌ إْٗا إىل اؿ
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َٸ ايعرت٠  ٌ ٚاسـ٠ڄإمنا متجٿ |ا٭نلّ ١ اٱه١َٝ٬ َٔ عرت٠ ايٓيبٸٚنٝؿ١ٝ اهتؿاؿ٠ ا٭

َٸ إىل  «ايعرت٠»يٛ أبـيٓا ن١ًُ ، ١ اٱه١َٝ٬. ٚبڀبٝع١ اؿأٍَ ْكاط ا٫ػت٬ف بني ا٭

 وٛف مٌِ ع٢ً عباك٠ٺؾ، «ٚأقٛاي٘ |ا٭نلّ أؾعاٍ ايٓيبٸ»مبع٢ٓ  ،«١ٓٸايوټ»ن١ًُ 

ـٕٚ ع٢ً مجٝع املوًُني. ٚيف َجٌ ٖقٙ اؿاي١ ؾإٕ ايقٜٔ ٜ٪نڍٌ بٳؿل عًٝٗا َٔ قٹَتٻ

 ١ إمنا تهٕٛ َعترب٠ڄٓٸـٕٚ ع٢ً إٔ ايوټايعرت٠ بُٛؿِٗ عِٓلاڄ قلٜٓاڄ يًهتاب إمنا ٜ٪نڍ

ٌٸ ٌ ايعرت٠. ٚبعباك٠ٺبٳَٔ قٹ تٵكًځإفا ْٴ عرب  |ا٭نلّ ايقٟ ٜٓكٌ عٔ ايٓيبٸ أػل٣: إٕ ن

 لاڄ عٔ ايٓيبٸبُٛؿ٘ َعبٿ ،ا٫ط٦ُٓإ إيٝ٘قٓا٠ ايعرت٠ ٖٛ ايقٟ ميهٔ ايلنٕٛ ٚ

 .|ا٭نلّ

َٔ ا٫كتباط  ل عٔ ْٛعڈَٔ سٝا٠ اجملتُع اٱْواْٞ، ٚاييت تعبٿ امللس١ً ايجايج١إٕ 

ٌ اهتُلاكاڄ يًشٝا٠ ايلا١ٖٓ ٚايٛٓع ايكا٥ِ. ايتهٜٛين املؼتًـ بني اهلل ٚاٱْوإ، ٫ ميجٿ

ٌڈٚبعـ اْٗٝاك ايٓعاّ ايڀبٝعٞ ايكا٥ِ، ٜٚبـٚ  ِٸ»مَين )بوبب ايتعبري بع  َع ؾاُ ايقٟ  «ث

 دـٜـ ٚكتًـ، هٛف وـخ ْؿؽٴ ع٢ً ٖقا املؿّٗٛ(، ٚبعـ إٔ ٜكّٛ عاملٷ ٜلْٚ٘ ؿا٫ڋ

ٚىلدٕٛ َٔ ا٭دـاخ  ،ح مجٝع ايٓاي إىل اؿٝا٠عٳعاڄ يقيو ٜٴبٵبٳايِٛك ايجاْٞ، ٚتٳ

ـٸ ِا٥ّ اـًٛؿ ٚايبكا٤. ٖٚٞ ؼٌُ ػ ،، ٚتبـأ امللس١ً ايجايج١ َٔ سٝا٠ ايبٌل(115)ؿاڄف

١ عٔ ايٛٓع ايلأٖ يعامل سٝات١ٝ دٖٛلٜٸ إٕ ايعامل اؾـٜـ وتٟٛ ع٢ً اػت٬ؾاتٺ

ٖٳ﴿ٕ بٗقا ايعامل أٜٔاڄ: ٝٳِ اٱْوا١ْٝ ٫ ٜٴكاكٳايڀبٝع١، نُا أْ٘ بًشاظ ايكٹ َٳا  ٝٳا٠ڂ ٚٳ ٙٹ ايڃشٳ قٹ

ٝٳا إڇ٫ډ ْٵ ـټ ٕٳ اي ُٴٛ ٛٵ نځاْٴٛا ٜٳعٵًځ ٕٴ يځ ٛٳا ٝٳ ٞٳ ايڃشٳ ٗڇ ـٻاكٳ اٯػٹلٳ٠ځ يځ ٕٻ اي ٚٳإڇ ٚٳيځعٹبٷ  ٛٷ  ٗٵ )ايعٓهبٛت:  ﴾يځ

. إٕ دن٤اڄ نبرياڄ َٔ َؿاِٖٝ ايكلإٓ ايهلِٜ )ايلبع إىل ايجًح َٔ سذِ ايكلإٓ( (64

ِٸ ـ ٪نڍاتٗا. ٚإٕ َٔ بني َا ٜٚبٝإ تؿاًُٝٗا ٚدن٥ٝٸ ،بٗقٙ امللس١ً َٔ سٝا٠ اٱْوإ ٜٗت

عًٝ٘ ايكلإٓ يف ٖقا ايٌإٔ غُٛض ٚفٗٛي١ٝ تاكٜؽ ٚمَٔ ٚقٛع ٖقٙ امللس١ً يػري اهلل 

ع ٖٚٛ ساٌَ كهاي١ ايٛسٞ ع ٫ ٜعًِ َت٢ وني  |ا٭نلّ ٢ ايٓيبٸؾشتٸ .هبشاْ٘ ٚتعاىل

ٚإٕ بعض املؿاِٖٝ ايٓاظل٠ إىل ٖقٙ املوأي١ امللتبڀ١ باؾاْب  ؟ٚقت ٖقٙ امللس١ً

ل سٝا٠ اٱْوإ يف فيو ايعامل، ٖٞ ع٢ً أٚ امللتبڀ١ بتشكڊ ،ايعاملاملؿَٗٛٞ يٓٗا١ٜ ٖقا 

ٞٸ ايوُا٤، ٚتوذري ايتايٞايٓشٛ  : ايواع١، ٚأًلاط ايواع١، ٚميني١ ايواع١، ٚط

ايبشاك، ٚايٓؿؽ يف ايِٛك، ّٜٚٛ اـلٚز، ّٜٚٛ ايبعح، ّٜٚٛ ايٌٓٛك، ٚايكٝاّ، ّٜٚٛ 
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، ٚايّٝٛ اٯػل، ّٜٚٛ ايؿٌِ، ّٜٚٛ ايكٝا١َ، ّٜٚٛ اؾُع، ّٜٚٛ اؿواب، ّٜٚٛ ايـٜٔ

ايتػابٔ، ّٜٚٛ اؿول٠، ّٜٚٛ ايتٓاؿ، ّٜٚٛ اـًٛؿ، ٚايٛمٕ، ٚاملٛامٜٔ، ٚاملٛامٜٔ 

١٦، ١ٓ، ٚايوٝٿوٳايكوط، ٚثكٌ املٛامٜٔ، ٚػؿچ١ املٛامٜٔ، ٚإٜؿا٤ ا٭عُاٍ، ٚاؾنا٤، ٚاؿځ

أُشاب ١، ٚٚنتاب ا٭عُاٍ، ٚأُشاب ايُٝني، ٚأُشاب ايٝواك، ٚأُشاب اؾٓٸ

ٝٸٕٛ، ٚؿاك ايو٬ّ، ٚؿاك اـًـ، ٚؿاك اٯػل٠، ات، ٚا٭ْٗاك، ٚايعٕٝٛ، ٚايعًڍاك، ٚاؾٓٸايٓٸ

 ِ، ٚايوعري، ٚاؾشِٝ، ٚاؿُِٝ، ٚايعقاب، ٚايٓاك.ٚؿاك ايكلاك، ٚدٗٓٸ

َٔ اٱًاك٠ إىل َكڀعني آػلٜٔ أٜٔاڄ;  ـٻٚباٱٓاؾ١ إىل ٖقٙ امللاسٌ ايج٬ث١ ٫ بٴ

ـٻ ٌڈخ عُٓٗا سٝح ؼ ٕٵ ،ُلٜض ايكلإٓ بٌه ٛڈ ٚإ ٌٸ باملكاك١ْ إىل اؿٝا٠ يف  ع٢ً م أق

ٌٸ :ٚإسـاُٖافيو ايعامل.  ٕڈ اؿٝا٠ ايربمػ١ٝ، ٖٚٞ اييت تبـأ بعـ َٛت ن  ، ٚتوتُلٸإْوا

ٕڇ ﴿إىل سني قٝا١َ اؾُٝع:  ٍٳ كٳبٿ اكٵدٹعٴٛ ٛٵتٴ قځا ُٳ ِٴ ايڃ ٖٴ ـٳ ٌٴ  *سٳتٻ٢ إڇفٳا دٳا٤ٳ أځسٳ ُٳ يځعٳًڍٞ أځعٵ

ٗٳا  َٳا تٳلٳنڃتٴ نځ٬ډ ؾٹٞ ُٳايٹشاڄ ٛٳ قځا٥ٹًڂ ٖٴ ُٳ١څ  ٗٳا نځًٹ ْٻ ِٵ بٳلٵمٳؾٷ إڇيځإڇ ٗڇ ٚٳكٳا٥ٹ ٔٵ  َٹ ٕٳٚٳ ّڇ ٜٴبٵعٳجٴٛ ٛٵ ٜٳ  ٢﴾ 

 .(100ع  99)امل٪َٕٓٛ: 

 سٝا٠څع َٔ ٚد١ٗ ْعل ايكلإٓ ع ل مبا إفا نإ يٲْوإ يف عامل ايربمؾ َا ٜتعًډ ٚيف

ـٸ ا٭ؿ٢ْ ٜجبت يبعض  أٚ ْٛعٷ َٔ اؿٝا٠ أّ ٫ هب ايكٍٛ: إٕ ايكلإٓ ايهلِٜ يف اؿ

َٵ ٚٳ٫ځ﴿ا٭ًؼاْ ْٛعاڄ َٔ اؿٝا٠ قڀعاڄ:  ٌڇ اهللٹ أځ ٌٴ ؾٹٞ هٳبٹٝ ٔٵ ٜٴكڃتٳ ُٳ ٝٳا٤ٷ تٳكڂٛيڂٛا يٹ ٌٵ أځسٵ ٛٳاتٷ بٳ

ٔٵ ٫ځ ٕٳ ٚٳيځهٹ ٌٵعٴلٴٚ ٔٳ قڂتٹًڂٛ ٫ځٚٳ﴿(، 154ٚ)ايبكل٠:  ﴾تٳ ٔٻ ايډقٹٜ ٌٵ تٳشٵوٳبٳ ٛٳاتاڄ بٳ َٵ ٌڇ اهللٹ أځ ا ؾٹٞ هٳبٹٝ

ٕٳ ِٵ ٜٴلٵمٳقڂٛ ٗڇ ـٳ كٳبٿ ٓٵ ٝٳا٤ٷ عٹ با٫هتٓاؿ إىل ٖاتني  ،ُا أَهٔ ايكٍٛبٳ. ٚكٴ(169)آٍ عُلإ:  ﴾أځسٵ

إٕ ا٭ًؼاْ اٯػلٜٔ ايقٜٔ ميهٔ توُٝتِٗ َٔ ٚد١ٗ ْعل ايكلإٓ بع  :اٯٜتني

 (116)ميتًهٕٛ تًو اؿٝا٠ ايؿلس١أٚ أِْٗ ٫  ;أ٬ُڄ إَا أِْٗ ٫ ميتًهٕٛ سٝا٠ڄ «ا٭َٛات»

ٚاٱسٝا٤  ;تنيأػل٣ عٔ اٱَات١ َلٸ يف آ١ٜٺ أٚ سٝا٠ املكتٛيني يف هبٌٝ اهلل. ٖٚٓاى سـٜحٷ

. ٚيف بعض ايتؿاهري ٚكؿ إٔ إسـ٣ ٖاتني اٱَاتتني ٚأسـ ٖقٜٔ اٱسٝا٥ني (117)تنيَلٸ

ـٻ :. ٚنقيو قايٛا(118)ٜلتبط بعامل ايربمؾ ثت عٓ٘ ٖقٙ اٯ١ٜ ٜلتبط إٕ ايعقاب ايقٟ ؼ

ٍٳ ﴿بعامل ايربمؾ أٜٔاڄ:  ّٴ ايوٻاعٳ١ڂ أځؿٵػٹًڂٛا آ ّٳ تٳكڂٛ ٛٵ ٜٳ ٚٳ ٝٸاڄ  ٌٹ ٚٳعٳ ٚٸاڄ  ـٴ ٗٳا غڂ ٝٵ ٕٳ عٳًځ ٓٴٛ ايٓٻاكٴ ٜٴعٵلٳ

ـٻ ايڃعٳقٳابٹ ًٳ ٕٳ أځ ٛٵ . إٕ نٝؿ١ٝ اؿٝا٠ املٛدٛؿ٠ يف عامل ايربمؾ ع َٔ (119)(46)غاؾل:  ﴾ؾٹلٵعٳ

يٓٛع اؿٝا٠ اييت ٜعٌٝٗا  جٌ اؿٝا٠ يف عامل اٯػل٠، تابع١څسٝح ا٭مل أٚ ايوعاؿ٠ ع ٖٞ َ
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 اٱْوإ يف ٖقا ايعامل.

ٞٸ َٔ تاكٜؽ سٝا٠ اٱْوإ ٖٛ ْٛعٷ ٚاملكڀع اٯػل ٞٸتٵاؿځ َٔ ايتكـٜل اٱهل ُ 

ٌ ْٛعاڄ َٔ اينَٔ تلتبط بٗقٙ اؿٝا٠، ٖٚٞ متجٿ ٖٚٞ َلس١ًڅ .يٲْوإ ٚاجملتُع اٱْواْٞ

. ٚميهٔ تو١ُٝ ٖقٙ امللس١ً ع ع٢ً ٖقٙ ا٭كض ايوعٝـ٠ يٲْوإَٔ اؿٝا٠ ٚايٓٗا١ٜ 

. ٖٚٓاى يف «مبلس١ً اهتؼ٬ف ايِاؿني»اهتٓاؿا إىل َا ٚكؿ يف ايكلإٓ ايهلِٜ ع بع 

إىل ٖقٙ امللس١ً َٔ  ْٚاظل٠ڄ ايكلإٓ ايهجري َٔ اٯٜات اييت ميهٔ اعتباكٖا َلتبڀ١ڄ

ٔٻ أځْٳ ٭ځنځتٳبٳ اهللڂ﴿سٝا٠ اٱْوإ:  ٚٳكٴهٴًٹٞغڃًٹبٳ ٓٳا ؾٹٞ ﴿، (21)اجملاؿي١:  ﴾ا  ـٵ نځتٳبٵ ٚٳيځكځ

ٕٳ ِٻايٹشٴٛ ٟٳ اي ٗٳا عٹبٳاؿٹ ٕٻ ا٭ځكٵضٳ ٜٳلڇثٴ ـٹ ايقٿنڃلڇ أځ ٔٵ بٳعٵ َٹ ـٳ اهللڂ ﴿، (105)ا٭ْبٝا٤:  ﴾اينٻبٴٛكڇ  ٚٳعٳ

ِٵ ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ نځ ٗٴ ٓٻ ِٻايٹشٳاتٹ يځٝٳوٵتٳؼٵًٹؿځ ُٹًڂٛا اي ٚٳعٳ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٔٵ ايډقٹٜ َٹ ٔٳ  ـٳ ايډقٹٜ ُٳا اهٵتٳؼٵًځ

ِٵ ٗٴ ٔٳ٢ يځ ِٴ ايډقٹٟ اكٵتٳ ٗٴ ٓٳ ِٵ ؿٹٜ ٗٴ ٔٻ يځ ٓٳ ُٳهڍ ٝٴ ٚٳيځ ِٵ  ٗڇ  .(55)ايٓٛك:  ﴾قځبٵًٹ

ٚٸ٫ڄ: إٕ ايِؿ١ ٚاـ١ُِٝٛ ايباكم٠ هلقٙ امللس١ً تهُٔ يف ٕ ايكـك٠ ٚايوًڀ١ إ :أ

بايِاؿني َٔ مجٝع ا٭َِ.  ق١َٝٛ، ٚإمنا ٖٞ َلتبڀ١څ ك١ ٚاملٛعٛؿ٠ يٝوت هًڀ١ڄاملتشكڍ

بٌأْ٘،  «ايهتاب١»باهتعُاٍ َؿلؿ٠ فنلٙ سٝح ٜكرتٕ  ;: إٕ ٖقا املوتكبٌٚثاْٝاڄ

ٞٸتٵك٘ اؿځبايتأنٝـ ع٢ً ٚقٛع٘ ٚؼكڊ َِشٛبٷ ل : إٕ ٖقا املوتكبٌ احملتّٛ ٜتعًډٚثايجاڄ. ُ

ًؿا٤ يف ٚايـيٌٝ ع٢ً فيو إٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل قـ ٚعـ اـ ;باؿٝا٠ يف ٖقٙ ايـْٝا

يف أدٛا٤ ماػل٠ ، ِٓٗ َٔ مماكه١ سٝاتِٗ ايـ١ٜٝٓ اييت اكتٔاٖا هلِا٭كض بإٔ ميهڍ

ل عٔ ٚدٛؿ ٔ ٚاؿٝا٠ ايـ١ٜٝٓ ٜٴعبٿ. ٚبا٫يتؿات إىل إٔ َٛٓٛع ايتـٜټ(120)با٭َٔ ٚايڀُأ١ْٓٝ

ٜلتبط بٗقٙ اؿٝا٠ يف ايـْٝا،  ايڀاع١ ٚاملع١ِٝ َٛٓٛعٷ اإهل١ٝ، َٚؿَٗٛ أٚاَل ْٚٛاٙٺ

ٔض ٖقٙ ٔ ايكٍٛ بإٔ ٖقا املوتكبٌ إمنا ٜلتبط عٝا٠ اٱْوإ يف ٖقٙ ايـْٝا. ٚتتٸميه

ٌڈ ْٸ اـ١ِِٝ ٚايِؿ١ بٌه َٔ  55عٓـَا ٬ْسغ ايتعبري املٛدٛؿ يف ْٗا١ٜ اٯ١ٜ  ػا

يف تًو  (121)هٛك٠ ايٓٛك، ايٛاكؿ٠ يف َكاّ ًذب عٌُ أٚي٦و ايقٜٔ ميًٕٝٛ إىل ايهؿل

ـٸ ٓاأػل٣: نأْٸ امللس١ً. ٚبعباك٠ٺ َكتٔب١ ٚعابل٠ ٚبٔع ُؿشات َٔ  ١َٺْعٍٝ اٯٕ يف َك

ٚٻ قٕٛ ايڀعِ نتاب نبري اؿذِ يف َٛٓٛع ػًل ٖقا ايعامل ايلأٖ، ٚإٕ ايقٜٔ ٜتق

ٌٸ عباؿ٠ اهلل ِٖ ايقٜٔ ٜعٌٕٝٛ يف تًو امللس١ً  ايًقٜق ٚايوا٥ؼ يًشٝا٠ يف ٖقا ايعامل يف ظ

ٚايـيٌٝ  ;٢ يف فيو اينَٕٔ إمنا تتذًډَٔ اينَٔ. ٚيف اؿكٝك١ إٕ اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ يٲْوا
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ِٸ ٌ يف ايهجري َٔ اٯٜات ايقٟ ميهٔ يٓا إٔ ْوٛق٘ ع٢ً إثبات ٖقا ايلأٟ ٜتُجٻ ا٭ٖ

، ٚبلا٠٤ ١ ٚاؿلٸايكلآ١ْٝ اييت تجبت قٝاّ ػًل ٖقا ايعامل ع٢ً أهاي اؿه١ُ اٱهلٝٸ

 .(122)ٛ ٚايباطٌٗٵح ٚايًډبٳهاس١ ؾعٌ اهلل َٔ ايعٳ

 

 ٌٛ  ــــــ ٔاصتٍتاجخالؽ

١ ٖٞ إٕ َٔ اـِا٥ّ ا٭هاه١ٝ يًِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ ايج٬ث١ يف ا٭ؿٜإ اٱبلاُٖٝٝٸ

ْ٘ ٚاكتباط٘ باهلل هبشا ،ٖقٙ ايِْٓٛ إىل َآٞ ٚسآل َٚوتكبٌ اٱْوإ ْعل٠

 ٚتعاىل.

ٌٸ ـٺ إٕ ن ٌري إىل إٔ تاكٜؽ اٱْوإ ٌٜتٌُ ع٢ً َٜٔ ٖقٙ ايِْٓٛ ايج٬ث١  ٚاس

يف ا٫كتباط  اڄاڄ ٚدٖٛلٜٸٝاڄ أهاهٝٸٌ ػًڍٚمتجٿ ،ؽٔع ٱكاؿ٠ اهلل تعاىل ،َلاسٌ َتُاٜن٠

 بني اهلل ٚاٱْوإ.

ٚإٕ امللس١ً اييت تبـأ بٗبٛط آؿّ أٚ اْتكاي٘ إىل ا٭كض يف ايعٗـٜٔ ٚايكلإٓ 

 اكتباط اهلل باٱْوإ بٛاهڀ١ ايلټهٴٌ.ميهٔ توُٝتٗا مبلس١ً 

اؾـٜـ، ٚايقٟ ٜلهِ ْٛعاڄ َٔ ؾًوؿ١  ٚيف قوِ كها٥ٌ بٛيى ايلهٍٛ َٔ ايعٗـ

ْٸ تاكٜؽڈ ٌ ك ايٌلٜع١ ٜتُجٻٚٵل ٖقا ا٫كتباط َٔ أدٌ إكهاٍ ايٌلٜع١، ٚإٕ ؿٳ، ٜتشكچػا

ـٳ كٙ يف يؿت اْتباٙ اٱْوإ إىل عذنٙ يف ايكٝاّ بأعبا٤ ايٌلٜع١، ٚتؿُٗٝ٘ بإٔ املع١ِٝ ٚٵب

 َٔ دبًچت٘ ٚؾڀلت٘. دن٤ٷ

ٌٸ ـٺٚاسـ َٔ ٖقٙ ا٭ ٚبعـ فيو ٌِٜ ن ، ٚإٕ ؿٜإ اٱبلا١ُٖٝٝ ايج٬ث١ إىل َٓعڀ

ٌٸ ٔڈ ٖقا املٓعڀـ يف ن ؾٗٛ يف ايعٗـ ; َٔ ٖقٙ ا٭ؿٜإ ىتًـ يف دٖٛلٙ عٔ اٯػل ؿٜ

ٛٸ ٌ بٳ، ٚإبلاّ املٝجام ٚايعٗـ َٔ قٹ×َٛه٢ ٠ ايٓيبٸايكـِٜ )ايتٛكا٠( عباك٠ عٔ ظٗٛك ْب

عٔ ظٗٛك  ٚيف ايعٗـ اؾـٜـ )اٱلٌٝ( عباك٠څ ;بين إهلا٥ٌٝ َع اهلل يف ُشلا٤ هٝٓا٤

 ،ُٚعٛؿٙ إىل ايوُا٤ ،ٚقٝاَت٘ َٔ بني املٛت٢ ،بُٛؿ٘ املوٝض املٛعٛؿ ×عٝو٢ ايٓيبٸ

ـٻ ا٭نلّ بُٛؿ٘ ػامت  عٔ ظٗٛك ايٓيبٸ ٚيف ايكلإٓ ايهلِٜ عباك٠څ ;ؿاڄٚايٛعـ بعٛؿت٘ ف

 ـٳٝٵب. بٳتٴهٴٌ ٚايهڂمبلس١ً ايلټ١ َلس١ً ميهٔ توُٝتٗا هٴٌ، ْٚٗاٜهًو١ً ايلټا٭ْبٝا٤ يف 

يف  «اكها٥ٌ بٛيى ٚإلٌٝ ٜٛسٓٸ»أػل٣ ىتًـ َٛٓٛع املٓعڀـ ايتاكىٞ يف  ٠ڄأْ٘ َٚلٸ
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ايعٗـ اؾـٜـ عٔ ايعٗـ ايكـِٜ ٚايكلإٓ ايهلِٜ، مبع٢ٓ أْ٘ طبكاڄ يًتكلٜل املٛدٛؿ يف 

ا١َ ا٫كتباط َع ا لـ إٔ ؾعٌ اهلل يف إقايلها٥ٌ املقنٛك٠ يبٛيى ايلهٍٛ ٚإلٌٝ ٜٛسٓٸ

ٌڈ ِٸؾإٕ ٖقا ا٫كتباط نإ ستٸ ;ناٌَ اٱْوإ ىتًـ عٔ املآٞ بٌه عرب  ٢ اٯٕ ٜت

ٛٻ ;إكهاٍ ا٭ْبٝا٤ أػل٣:  . ٚبعباك٠ٺ«ابٓ٘ ايٛسٝـ»ٍ إىل إكهاٍ ٚأَا يف ٖقٙ امللس١ً ؾكـ ؼ

ٌ ظٗٛكٙ ُٚعٛؿٙ إىل ايوُا٤ َٓعڀؿاڄ يف تاكٜؽ ايبٌل يٝى َٔ دٓى إٕ ايقٟ ًهډ

 ،١، ٚإٕ ػًك٘ ٜعترب ؾع٬ڄ بـٜعاڄَٚوش١ إهلٝٸ ِـ بِبػ١ٺٝا٤ ايوابكني، ٚإْ٘ ٜتٸا٭ْب

 ٌ اهلل ٫ َجٌٝ ي٘ يف تاكٜؽ اٱْوإ.بٳُٚٓٝعاڄ َٔ قٹ

ٜٚهُٔ اػت٬ف ايٌاػّ اٯػل بني ٖقٙ ايِْٓٛ ايج٬ث١ َٛكؿ ايبشح يف 

ٚٸ٫ڄ :امللس١ً ايٓٗا١ٝ٥ َٔ تاكٜؽ ايبٌل، عٝح ميهٔ ايكٍٛ َا ٜكلب  تٵاهتػلقځْٗا قـ : إأ

: إٕ اؿٝا٠ ا٭هاه١ٝ ٚا٭١ًُٝ يٲْوإ ع َٔ ٚد١ٗ ٚثاْٝاڄ ;َٔ كبع تعايِٝ ايكلإٓ ايهلِٜ

 ْعل ايكلإٓ ايهلِٜ ع تلتبط بتًو امللس١ً َٔ ايتاكٜؽ.

 ٚيف ايعٗـ اؾـٜـ أٜٔاڄ، إ٫چ ،يف ايعٗـ ايكـِٜ إٕ ٖقٙ امللس١ً ا٭ػري٠ َڀلٚس١څ

ٌٸ كڈأْٗا يف ايعٗـ ايكـِٜ مبكـا ـٸ أق ّڈ ،اڄد أنرب َٔ  ٜٚتِ تٓاٚهلا يف ايعٗـ اؾـٜـ باٖتُا

ؼٌُ ػِا٥ّ ايعٛؿ٠ ايجا١ْٝ يًوٝـ ع باٱٓاؾ١ إىل فيو ع ٚنقيو ؾإْٗا  .ايعٗـ ايكـِٜ

 يتشكٝل امللس١ً ا٭ػري٠ يف فاٍ أعُاٍ ايٓاي. ;×املوٝض عٝو٢

 

 

الهىاهش
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)20) See: art.: "Escatology", in: The Oxford Companion to the Bible, op. cit., pp. 192 ـ 

193. 
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)44) See: Chilton, Bruce D., art.: "Kingdom of God" in: The Oxford Companion to the 

Bible, ed. by Bruce M. Metzger & Michael D. Coogan, Oxford University Press, New 

York, 1993, p. 408. 

 
)46) See: Travis, Stephen., H., art.: "Second Coming of Christ", in: The Oxford 

Companion to the Bible, op. cit. p. 685. 

«

»

«

» 
 

 
 

 
 
 

 
)55) consistent eschatology. 

)56) realized eschatology. 

)57) inaugurated eschatology. 

)58) See: Nelson, William, art.: "Escatology", in: The Oxford Companion to the Bible, 

op. cit. 1993, p. 193. 
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 الجالٕخ املزفٕض يف الكزآُ

 ظ؟ُدزٔح الُكالأٔ ثالٕخ ثالٕخ وزٖي 

 

 حسٍي ًقىيد. 

 د. حسي طاهر ًصر اهللترجوة: 

 

ٌٛ  ــــــ خالؽ

ُٸاملوٝشٝٸعكٝـ٠ تأيٝ٘ ايوٝـ املوٝض ٚعكٝـ٠ ايجايٛخ يف   .إ يًػا١١ٜ َٛٓٛعإ َٗ

ٝٸ تنئَ ايٓاسٝ ;كتًؿ١ ٙ ايتعايِٝ َٔ دٗاتٺبايڀبع ميهٔ اْتكاؿ ٖق  ;١ ٚايتاكى١ٝايعكً

ُٸ .ٚأٜٔاڄ َٔ َٓعٛك ايكلإٓ ايهلِٜ ;َٔ ٚد١ٗ ْعل ايعٗـ اؾـٜـ ١ ٖٓا ٖٞ ٚايٓكڀ١ املٗ

ٔٸـٴٚا٫بٔ ٚايلٚغ ايكڂ بـ َٔ ا٭ني ٜتأيچإٔ ايجايٛخ املعلٚف بني املوٝشٝٸ  ي، ٚيه

َٸ ٘ يف آٜاتٺ نجري٠. ٚقـ أؿٸ٣ فيو ببعض املوٝشٝني ايكلإٓ كؾض تأيٝ٘ ايوٝـ املوٝض ٚأ

ّٸ بٚدعً٘ ٜتأيـ َٔ ا٭ ،إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ايكلإٓ أها٤ ؾِٗ ايجايٛخ املوٝشٞ  ٚا٫بٔ ٚا٭

ٛټ )ايوٝـ٠ َلِٜ(. توع٢ ٖقٙ املكاي١ يًلؿٸ اـاط٤٢ يبعض  كاملٓاهب ع٢ً ٖقا ايتِ

ـٻ  ،ـ٠ يف ٖقا ايِـؿدٝٸ َٛا إداباتٺاملوٝشٝني، كغِ إٔ بعض ايهڂتٸاب املوًُني ق

َٔ  ٚاٱداب١ ايِشٝش١ ٖٞ إٔ ايكلإٓ قـ كؾض ن٬ڋ .ًٚا١ًَ ٚيهٓٸٗا مل تهٔ نا١ًَڄ

ٞڈ ٚفنا٤ ناًَني، ٚنإ  .ي ٚثايٛخ َلِٜـٴثايٛخ ايلٚغ ايكڂ يكـ تِلٻف ايكلإٓ بٛع

 ١ ٚعكا٥ـ املوٝشٝني.نا١ًَ بتاكٜؽ املوٝشٝٸ ع٢ً ؿكا١ٜٺ

 

ٌٛوكّد  ــــــ و

ِٸ ٗا املوٝشٕٝٛ ١ٝ ا٭هاه١ٝ اييت ٜٛيايعكا٥ـ املوٝشٝٸ عكٝـ٠ ايجايٛخ إسـ٣ أٖ
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ُٸ  .ايقٟ ٖٛ أهاي ايعكا٥ـ ٚايعباؿات ،نبري٠، متاَاڄ نايتٛسٝـ يف اٱه٬ّ ١ٝڄأٖ

ٔٷ ،َجٌ اٱه٬ّ ٚايٝٗٛؿ١ٜ ،املوٝش١ٝٚ ٔٸتٛسٝـٟ،  ٖٞ ؿٜ ٛٸ ٚيه ٍ إىل تٛسٝـٖا ؼ

ُٸ ـٸتجًٝح، ٚأُبض ايجايٛخ َٗ ٌٸاڄ د باهِ » ، ؾعباك٤ًٞ:٠ ب٘ اڄ يـكد١ أِْٗ ٜبـإٔٚ ن

ـٸ ًا٥ع١څ «يـٴبٔ ٚايلٚغ ايكڂب ٚا٫ا٭ ٌٜٚب٘ اهتعُاهلا يـِٜٗ اهتعُاٍ  ،اڄ يف املوٝش١ٝد

ٟٸ يـ٣ املوًُني. «بوِ اهلل» كغِ ٚ .أػل٣ تٔاٖٞ ايجايٛخ عكٝـ٠ٺ ٫ ٜٛدـ يف املوٝش١ٝ أ

عاّ يتربٜل  1500ت قا٫ٚت املوٝشٝني َٓق َا ٜكلب كـ أؿٸؾفيو ٫ ميهٔ ؾُٗٗا، 

ٌٸًٚلغ ايجايٛخ إىل اعتباكٙ هلٸ ـٸيؿكد١ إٔ إىل  ،اڄ ٚيػناڄ غري قابٌ يًش ٜى ًك

 .(1)«َٔ يهٞ أؾ٩ِٗأ» ّ( يف فيو مج١ً َعلٚؾ1109:١ْوًِ)آ

١ٝ كثٛفٴنوٚيـ٣ ايڀٛا٥ـ ايهاثٛيٝه١ٝ ٚا٭ڂايجايٛخ املعلٚف يف املوٝش١ٝ 

ٌ ايلأي ايجايح هلقا ي ٌٜهڍـٴٕ ايلٚغ ايكڂإٚايربٚتوتا١ْٝ ٖٛ ثايٛخ ايلٚغ ايكـي، أٟ 

ـٸٚبٔ(. ب ٚا٫)بعـ ا٭ ايجايٛخ عٔ ٖقا ايجايٛخ يف ايبـا١ٜ خ يف ٖقا املكاٍ هٛف ْتش

ِٸب ٌڈ كتِل، ث ٌٖ إٔ ايكلإٓ كؾض ٖقا ايجايٛخ أّ  :ْـكي املٛٓٛع ايتايٞ ٌه

يف ٖقا املكاٍ ٜٴٌاك إيٝ٘ ٚ ،ايلأي ايجايح ÷ٌ ؾٝ٘ ايوٝـ٠ َلِٜايجايٛخ ايقٟ تٌهڍ

 ؟«ثايٛخ َلِٜ»باهِ 

 

ّٗ  ــــــ ٛالجالٕخ يف املضٗخ

ب ٚا٫بٔ ٚايلٚغ ا٭ :٢ يف ث٬ث١ أًؼاْٜعتكـ املوٝشٕٝٛ إٔ اٱي٘ ايٛاسـ ػًچ

َٚٔ أدٌ إٔ ٫  .١ٚث٬ث١ أًؼاْ فٟٚ طبٝع١ إهلٝٸ ،إِْٗ ٜعتكـٕٚ بج٬ث١ أقاِْٝ .ايكـي

ٛٻ  ؿكٝك١ٺ ٗاّ بايٌلى قايٛا بإٔ ٖ٪٤٫ ا٭ًؼاْ ايج٬ث١ ػٌڎب إيِٝٗ هٗاّ ا٫تٸتِ

. (2)لٚا عٔ ٚسـا١ْٝ اهلل عٓـ ًلسِٗ ملؿّٗٛ ايتجًٝحواٍٚ املوٝشٕٝٛ إٔ ٜعبٿ .ٚاسـ٠

ٖٛ  ،ٚإكداع ايتجًٝح إىل ايتٛسٝـ ،ايعكٝـ٠ اي٬عك١ْٝ٬نإ ايـؾاع عٔ َجٌ ٖقٙ 

خ، ٝشٝني ا٭ٚا٥ٌ مل ٜ٪َٓٛا بايجايٛ٭ٕ املو ;ايٌػٌ ايٌاغٌ يعًُا٤ اي٬ٖٛت املوٝشٝني

ٝٸ اڄٚكتاك ،َٔ أْبٝا٤ اهلل اڄٚنجرياڄ َا اعتربٚا املوٝض ْبٝٸ ِٖٚ ع ني َٔ قبً٘. نإ ا٭بْٝٛ

٢ ستٸ اٚعاًٛا يف أدنا٤ كتًؿ١ َٔ هٛكٜ ،َٔ ايٝٗٛؿ ايقٜٔ اعتٓكٛا املوٝش١ٝ فُٛع١څ

ٚٸ ٕڈٜعتربٕٚ إٔ عٝو٢ فلٸ ،ٕٛ ا٭ٚا٥ٌٚنقيو املوٝشٝٸ ،ع ٍْٗا١ٜ ايكلٕ ا٭ عاؿٟ  ؿ إْوا
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ٔڈان  يف ايكلٕٚ ايتاي١ٝ ِٖ ايقٜٔ أؿػًٛا ٖقا نيعًُا٤ اي٬ٖٛت املوٝشٝٚإٕ مللِٜ.  ب

 .(3)ا٭ٌُ إىل املوٝش١ٝ

ٌٸٜتڀلٸ أثٓا٤ سـٜجِٗ بٝاْاتِٗ ٚاهتـ٫٫تِٗ  م عًُا٤ اي٬ٖٛت املوٝشٕٝٛ يف ن

ِٸ نٞ ;إىل ايتٛسٝـعٔ ايجايٛخ  ٓٛا َٔ إظٗاك ٭ِْٗ مل ٜتُهچٚ .كَِٝٗ بايٌلى ٫ ٜت

َع ايعكٌ ؾكـ معُٛا أْ٘ ٫ ميهٔ  َٚتٛاؾك١څ ١څأْٗا َٓڀكٝٸبٖقٙ ايعكٝـ٠ اي٬عك١ْٝ٬ 

ـځيعكٛيٓا احملـٚؿ٠ إٔ تـكى َعٓاٖا، ٚسقٻ عكٝـ٠ » :ض ؾٝٗاٛٵكٚا املوٝشٝني َٔ ا

ؿٕٚ إٔ ٜهْٛٛا قاؿكٜٔ ع٢ً  ،ـ٠، ٚع٢ً املوٝشٝني ايعاؿٜني قبٛهلاايجايٛخ ؿقٝك١ َٚعكچ

ٌڈ  .(4)«ناٌَ ًلسٗا بٌه

سٍٛ ايجايٛخ  ،ايهاثٛيٝه١ٝب ايهٓٝو١ وٳعځ ،دا٤ يف قإْٛ اٱميإ ايلمسٞ 

ـٷ»َا ًٜٞ:  ٔٵ .ايجايٛخ ٚاس ٘ٺ مٔ ٫ ْكٍٛ بج٬ث١ آهل١، ٚيه ٜعين  .ٚاسـ يف ث٬ث١ أقاِْٝ بإي

ـٷ ٌٸيقا ؾإٕ ا٭قاِْٝ ايج٬ث١ ٫ ٌٜرتنٕٛ يف ا٭يٖٛٝٸ .يف اؾٖٛل ايجايٛخ ٚاس  ١، بٌ ن

ـٺ ٘ٷ ٚاس ٚا٫بٔ ُٖا كٚغ  بب، ٚا٭ب ٖٛ ْؿو٘ ا٫بٔ، ٚا٫بٔ ٖٛ ا٭ا٭ .َِٓٗ ٖٛ إي

 .(5)«ايكـي

٢ اٯٕ ايتجًٝح إىل ايتٛسٝـ، ٚيهِٓٗ ؾُٝا بعـ هريدعٕٛ يكـ أعاؿٚا ستٸ

ـٷ»أػل٣:  ٠ڄايتٛسٝـ إىل ايتجًٝح َلٸ ب ٚا٫بٔ ٚكٚغ ؾا٭ ;، ٚيهٓ٘ يٝى ٚسـٙاهلل ٚاس

ٍٸايكـي يٝوٛا فلٸ ٞٸ ؿ أمسا٤ تـ اڄ كتًؿٕٛ عٔ بٌ ِٖ سكچ ،ع٢ً نٝؿٝات ايٛدٛؿ اٱهل

ب ٖٛ ا٫بٔ، ٫ٚ ايلٚغ ايكـي ٖٛ اٯب أٚ ب، ٫ٚ ا٭ؾًٝى ا٫بٔ ٖٛ ا٭ ;ايبعض بعِٔٗ

 ٚاسـ:  باـٝاكات ا٭كبع١ ايتاي١ٝ يف ٚقتٺيف َا ٜتعًډل بايجايٛخ . ٜ٪َٔ املوٝشٕٝٛ (6)«ا٫بٔ

ٌٸ٫ مب: ١ع ث٬ث١ أقاِْٝ إهلٝٸ1 ـٺ ع٢ٓ إٔ ن ٌپ يـٜ٘ دن٤ٷ ٚاس  َٔ ا٭ي١ٖٝٛ، بٌ ن

٘ٷاٱي٘ ا٭ أعنا١ًَ.  ١ڄأيٖٛٝٸٚسـٙ َِٓٗ ميتًو  ٘ٷ ع ب ;ناٌَ ب إي    ;ناٌَ اٱي٘ ا٫بٔ إي

٘ٷ ع ز  ناٌَ. كٚغ ايكـي إي

ٌٸ2 ّڈ ع ىتًـ ن ٌٸ ٚقـ متٸ .عٔ اٯػل أقٓٛ أقّٓٛ عٔ غريٙ بٛاهڀ١  متٝٝن ن

ٌٸ ـٺ اـِا٥ّ اييت ميتًهٗا ن ا٫بٔ ٖٛ ب يٝى ا٭إٕ  أعَٚع٢ٓ فيو  .(7)َِٓٗ ٚاس

 ;ب ٚكٚغ ايكـي(كٚغ ايكـي )ؾلم بني ا٭ٖٛ ب يٝى ا٭إٕ  ع ب ;ٚا٫بٔ( ب)ؾلم بني ا٭

 بني ا٫بٔ ٚكٚغ ايكـي(. كٚغ ايكـي )ؾلمٷٖٛ ا٫بٔ يٝى  ع ز
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٘ٺ3 ٛٸ .ٚاسـ سكٝكٞ ع ٫ ٜٛدـ ه٣ٛ إي إٔ املوٝشٝني ٜ٪َٕٓٛ بج٬ث١  ك بعضٷٜتِ

ٔٸ .آهل١ ٔٸ ;يٝى ا٭َل ٖهقا ٚيه ٖقا اٱي٘ ث٬ث١  ؾاملوٝشٕٝٛ ٜعبـٕٚ إهلاڄ ٚاسـاڄ، ٚيه

ـٻ .أقاِْٝ  .(8)ي تٌري إىل تٛسٝـ اهللٜٚٛدـ آٜات نجري٠ يف ايهتاب املك

ٜعتكـ املوٝشٕٝٛ إٔ ا٫بٔ ٖٛ  .بني ا٭قاِْٝ ايج٬ث١يف ايٛدٛؿ  ع ٜٛدـ َواٚا٠څ4

ٌٸب، ٚيهٓٸاملٛيٛؿ اـايـ يٮ ايلٚغ ايكـي ايقٟ اْبجل ٚ .َٓ٘ ٘ يف ايٛقت ْؿو٘ يٝى أق

ٌٸَٔ ا٭  .(9)١ِٗ َتوإٚٚ يف ا٭يٖٛٝٸؾ .َُٓٗا ب ٚا٫بٔ يٝى أق

ـٿ  ّ املوٝشٕٝٛ ايٌهٌ ايتايٞ يؿِٗ ايجايٛخ:ٜك
 

 

ب يٝى ا٫بٔ، ٚا٫بٔ يٝى ايلٚغ ايكـي، ٚنقيو ايلٚغ يف ٖقا ايٌهٌ، ا٭

ٚايلٚغ ايكـي ٖٛ  ،ب ٖٛ اهلل، ٚا٫بٔ ٖٛ اهلليف ايٛقت ْؿو٘ ا٭ٚب، ايكـي يٝى ا٭

ٌٸ .اهلل ٘ٷ َٚع فيو ن  ْ٘ ٚادب ايٛدٛؿ.إأٟ  ،١بهاٌَ ايِؿات اٱهلٝٸ ٚاسـ َِٓٗ ٖٛ إي

 

 ــــــ ٌكد الجالٕخ

ّٕ العّد اجلدٖد وَ ِذا املؾطمذ1  ــــــ ـ خم

ٟٸإ ٕڈ ْ٘ ٫ ٜٛدـ يف أ ٟٸ ،«ثايٛخ»يف ايعٗـ اؾـٜـ ن١ًُ  َها ن١ًُ َٔ  ٫ٚ أ

ـٸ .اتٗاٌَتكچ ٫ ٜٴوتٓتر  ٕٛ إىل آٜاتٺي اهتٓـ املوٝشٝٸٚٱثبات ايجايٛخ َٔ ايهتاب املك

يف اقتباي ٖقٙ ايعباكات  ٚؾ٬ٔڄ عٔ فيو ٖٓاى اػت٬فٷ .َٓٗا ع٢ً اٱط٬م ٖقا املع٢ٓ

ٚإْٸُا  ،ب ٚا٫بٔ ٚايلٚغ ايكـي(ٚيف بعٔٗا ٫ ٜٛدـ فنل )باهِ ا٭، َٔ ا٭ْادٌٝ

ُٿافٖبٛا ٚتً»: تٛدـ ٖقٙ ايعباك٠ ب ٚا٫بٔ ٚايلٚغ ـِٖٚ باهِ ا٭ُقٚا مجٝع ا٭َِ، ٚع
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ًٚلن١  ،ٚقب١ اهلل ،ٓا ٜوٛع املوٝضْع١ُ كبٸ»ٚنقيو ٖقٙ ايعباك٠:  ;(10)«ايكـي

. َٚٔ ايٛآض أْ٘ ٫ ميهٔ اهتؼ٬ْ ايجايٛخ (11)«َع مجٝعهِ. آَني ،ايلٚغ ايكـي

 َٔ ٖقٙ ايعباكات.

 

 ــــــ ـ إٌهار الهتاب املكدَّظ ألِّٕٗٛ غري األب2

ـٸإ  ي تِاؿؾٓا بعض اٯٜات اييت تٓهل ُلاس١ڄْٓا سني ْلادع ايهتاب املك

ٟٸاٱميإ بأيٖٛٝٸ ّڈ ١ أ ٖقا ٜعين كؾض ايجايٛخ. ٚميهٔ اؿٍِٛ ٚب. آػل غري ا٭ ًؼ

ٚهٓهتؿٞ ٖٓا  .٬١ع ع٢ً َا نڂتب يف ْكـ املوٝشٝٸطچَٔ ػ٬ٍ ا٫ ع٢ً فيو بوٗٛي١ٺ

 . (12)«إٔ ٜعلؾٛى أْت اٱي٘ اؿكٝكٞ ٚسـى»ٖٚٞ:  ،لٌٝ ٜٛسٓاإبٓكٌ عباك٠ ٚاسـ٠ َٔ 

 

 ــــــ ـ التعارض وع العكن3

ٚاسـ  ٚهٝب املوٝشٕٝٛ ع٢ً فيو ظٛابٺ .ٕ ايجايٛخ ٫ ٜتٛاؾل َع ايعكٌإ

ع ؾِٗ ٖقٙ ا٭َٛك، ٫ٚ ميهٔ يًُٓڀل ايبٌلٟ إٔ ْ٘ ٫ ٜٓبػٞ إٔ ْتٛقډإ :َؿاؿٙ ،ٌَرتى

ٌٸ  . (13)ٖقٙ املوا٥ٌ و

عرب اٱميإ احملهِ  املوٝشٕٝٛ أْ٘ ٫ ٜٛدـ طلٜل ٱؿكاى ايجايٛخ إ٫چٜعتكـ 

ٔٸ .ٚاؿكٝكٞ باملوٝض ـٸ عا٤ ِٜضٸٖقا ا٫ؿٸ يه َٚٔ  ;ايعكٌ يف ساٍ مل ٜهٔ ا٫عتكاؿ ٓ

 :عكًٓا تكـِٜ تؿوري ُشٝض هلقا ا٫عتكاؿ، يف ٖقٙ اؿاي١ ٜٴكاٍ عٵأػل٣ مل ٜوتڀٹ ْاس١ٝٺ

ؼتٗا ٚمبا إٔ ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ املعترب٠ قـ كهٸ، كٝـ٠ٕ ايعكٌ ٫ ٜلؾض َبـأ تًو ايعإ

ؾٓشٔ ٫ ْوتڀٝع  .قَٝٛٝٸ١ ايلٚغ ع٢ً اؾوـ ٚتـبري أَلٙ :َجاٍ فيو .ؾٓشٔ ْ٪َٔ بٗا

ٔٵتؿوري نٝؿٝٸ ٘ ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ تٵٚقـ أقلٻ ،مبا إٔ ٖقا يٝى ػ٬ف ايعكٌ ت٘، ٚيه

ٔٸ ٚنُا فنلْا ؾإٕ  ،عكٝـ٠ ايجايٛخ ػ٬ف ايعكٌ املعترب٠، ؾٓشٔ ْ٪َٔ ب٘. ٚيه

 .٪ٜٿـٖاايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ ٫ ت

 

ّٗ إعهاالٌت  ــــــ عمٜ الجالٕخوتعدِّدٚ ٛ عكم

ٚٸ ٭ْٓا ْكٍٛ عٔ  ;ٚاسـ : َٔ غري املُهٔ ٚدٛؿ نا٥ٓني ٫ قـٚؿٜٔ يف سٝٸنڈ٫ڄأ

ٌٸ ـٺ ن ٌٸَُٓٗا أْ٘ غري قـٚؿٺ ٚاس ٢ ٚبايتايٞ ئ ٜتذًچ ،ٚدٛؿٙ ممت٧ًٷ ، مبع٢ٓ إٔ ن
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ٕٷ  ،ؾإفا نإ ا٭قّٓٛ ا٭ٍٚ يف ايجايٛخ ٖٛ اهلل املڀًل .يًُٛدٛؿ اي٬قـٚؿ اٯػل َها

إهلني ٫  ٚدٛؿٴ .ٖٚٛ غري قـٚؿ، ؾ٬ ميهٔ يٮقّٓٛ ايجاْٞ إٔ ٜهٕٛ ٖهقا

ٍٷ  .َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ قـٚؿٜٔ قا

ٔٸثاْٝاڄ ايجايٛخ ٜكٍٛ بإٔ  : ْتٝذ١ مجع ث٬ث١ أعـاؿ ٚاسـ ٜواٟٚ ث٬ث١، ٚيه

ٚاسـ يف عني  ، ؾهٝـ ميهٔ ي٤ٌٞٺاڄع ث٬ث١ أعـاؿ ٚاسـ ٜواٟٚ ٚاسـْتٝذ١ مج

ٖقا  إٕإٔ ْعتربٙ ث٬ث١؟ أٚ نٝـ ميهٔ ي٘ ٖٚٛ ث٬ث١ إٔ ْعتربٙ ٚاسـاڄ؟  اڄنْٛ٘ ٚاسـ

ٝٸ  اڄ ُلواڄ. اٱدلا٤ ٜوتًنّ بائلٚك٠ تٓاقٔاڄ عكً

 

 ــــــ رأٙ الكزآُ يف الجالٕخ

اي٤ٌٞ املٌرتى يف ايجايٛخ بني اٱه٬ّ ٚ املوٝش١ٝ، ٚايقٟ ٜـعٛ ايكلإٓ سٛي٘  

ِٵ...﴿ :أٌٖ ايهتاب ٝٵٓٳهڂ ٚٳبٳ ٓٳا  ٓٳ ٝٵ ٛٳا٤ٺ بٳ ُٳ١ٺ هٳ ٛٵا إڇيځ٢ نځًٹ ( ٖٛ 64)آٍ عُلإ:  ﴾...تٳعٳايځ

ع٢ً فيو ٜٓهل ايكلإٓ ايلنٓني ا٭ػرئٜ  ٚبٓا٤ٶ .ب، أٟ عبٛؿ١ٜ اهللايعبٛؿ١ٜ يٲي٘ ا٭

كتًؿ١  يقيو إفا نإ ايكلإٓ يف آٜاتٺ .أٟ ايوٝـ املوٝض ٚايلٚغ ايكـي ،يٛخَٔ ايجا

ٛٿ ض بقيو عكٝـ٠ ايجايٛخ ٜٚٓهلٖا. َٚٔ ٜلؾض أي١ٖٝٛ أقَٓٛني َٔ ايجايٛخ ؾإْ٘ ٜك

ٍٷ ْاس١ٝٺ ٌڈ َٓڀك١ٝ أٜٔاڄ ٖقا ايعٌُ َعكٛ ٭ْ٘ ٫ َع٢ٓ ٱبڀاٍ نٌڎ َٔ  ;ناٌَ بٌه

ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي  .ب يٝوت َٛٓعاڄ يًٌوچ١ٝ اهلل ا٭٭ٕ أيٖٛ ;ا٭كنإ ايج٬ث١ يًجايٛخ

ـٸ ،َعكٛي١ ٜلؾض ايكلإٓ أٌُ ايجايٛخ بڀلٜك١ٺ ٜلؾض َبـأ ٚدٛؿ  ٠ ػڀٛات: بـا١ٜڄٚبع

ـٸ ،ابٔ اهلل ْڈٚتأيٝ٘ غري اهلل، َع فنلٙ يع ايٓعل عٔ  بػضٸ ،تأيِٝٗٗ متٸ ٠ أًؼا

ـٷ ،نِْٛٗ ُٓٔ ايجايٛخ أٚ ٫ ِٸٜٚلؾض إٔ ٜهٕٛ هلل ٚي  ٞٵ١ كنٓٳٜٴبڀٌ أيٖٛٝٸ ، َٚٔ ث

 ٚبقيو ٜهٕٛ قـ كؾض أٌُ ايجايٛخ. ،ايجايٛخ

ٌڈإ :اـڀ٠ٛ ا٭ٚىل ٚبـٕٚ فنل اهِ ًؼّ  ،ناٌَ ٕ ايكلإٓ قـ كؾض بٌه

ـٸ ـٷ ،ؿق ٘ٴ ﴿ٚأي١ٖٝٛ غري اهلل، ٜكٍٛ:  ،ؾهل٠ إٔ ٜهٕٛ هلل ٚي ٝٳ ٕٵ ٜٴ٪ٵتٹ ٌٳلڈ أځ ٕٳ يٹبٳ َٳا نځا

ٛٻ٠ځ ٚٳايٓټبٴ ِٳ  ٚٳايڃشٴهڃ ٔٵ  اهللڂ ايڃهٹتٳابٳ  ٚٳيځهٹ ٕڇ اهللٹ  ٔٵ ؿٴٚ َٹ ٍٳ يٹًٓٻايڇ نڂْٛٴٛا عٹبٳاؿاڄ يٹٞ  ِٻ ٜٳكڂٛ ثٴ

ٕٳ  ـٵكٴهٴٛ ِٵ تٳ ُٳا نڂٓتٴ ٚٳبٹ ٕٳ ايڃهٹتٳابٳ  ُٴٛ ِٵ تٴعٳًڍ ٓٵتٴ ُٳا نڂ ٝٿنيٳ بٹ ٕٵ  *نڂْٛٴٛا كٳبٻاْٹ ِٵ أځ َٴلٳنڂ ٚٳ٫ځ ٜٳأڃ

ِٵ َٴلٴنڂ ٜٳأڃ ٝٿنيٳ أځكٵبٳاباڄ أځ ٚٳايٓٻبٹ ُٳ٬ځ٥ٹهځ١ځ  ٕٳ تٳتٻؼٹقٴٚا ايڃ ُٴٛ َٴوٵًٹ ِٵ  ْٵتٴ ـٳ إڇفٵ أځ )آٍ عُلإ:  ﴾بٹايڃهڂؿڃلڇ بٳعٵ
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 (.80ع  79

٘ٴ ﴿ع   ْٳ ِڈ هٴبٵشٳا ٝٵلڇ عٹًڃ ٚٳبٳٓٳاتٺ بٹػٳ ٘ٴ بٳٓٹنيٳ  ٚٳػٳلٳقڂٛا يځ ِٵ  ٗٴ ٚٳػٳًځكځ ٔٻ  ًٴلٳنځا٤ٳ ايڃذٹ ٚٳدٳعٳًڂٛا هللٹ 

ٕٳ  ِٹؿڂٛ ٜٳ ُٻا  ُٳاسٹبٳ١څ  *ٚٳتٳعٳايځ٢ عٳ ٘ٴ  ٔٵ يځ ِٵ تٳهڂ ٚٳيځ ـٷ  ٚٳيځ ٘ٴ  ٕٴ يځ ٚٳا٭ځكٵضڇ أځْٻ٢ ٜٳهڂٛ ٛٳاتٹ  ُٳ ـٹٜعٴ ايوٻ بٳ

ِٷ ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ ًٳ ٌٿ  ٛٳ بٹهڂ ٖٴ ٚٳ ٞٵ٤ٺ  ًٳ ٌٻ   (.101ع  100)ا٭ْعاّ:  ﴾ٚٳػٳًځلٳ نڂ

ٕٳ﴿ع   َٴٛ َٴهڃلٳ ٌٵ عٹبٳاؿٷ  ٘ٴ بٳ ْٳ ٚٳيځـاڄ هٴبٵشٳا ٔٴ  ُٳ  .(26)ا٭ْبٝا٤:  ﴾ٚٳقځايڂٛا اتٻؼٳقٳ ايلٻسٵ

: ٜلؾض ايكلإٓ أي١ٖٝٛ بعض ا٭ًؼاْ عٔ طلٜل ايتشـٜح اـڀ٠ٛ ايجا١ْٝ

أٚ ؼت عٓاٜٚٔ أػل٣، نا٭سباك  ،×عٝو٢ ، ٚايٓيبٸ×َجٌ: عنٜل ايٓيبٸ ،عِٓٗ

 ٚايلٖبإ، ٜٚكٍٛ:

ٔٵ ؾځٝٳهڂ﴿ع   ٘ٴ نڂ ٍٳ يځ ِٻ قځا ٔٵ تٴلٳابٺ ثٴ َٹ ٘ٴ  ّٳ ػٳًځكځ ٌڇ آؿٳ ُٳجٳ ـٳ اهللٹ نځ ٓٵ ٌٳ عٹٝوٳ٢ عٹ َٳجٳ ٕٻ  ٕٴإڇ ٛ﴾ 

 (.59)آٍ عُلإ: 

ِٵ ﴿ع   ٗٴ ٛٵيڂ ٔٴ اهللٹ فٳيٹوځ قځ ُٳوٹٝضٴ ابٵ ِٳاكٳ٣ ايڃ ٚٳقځايځتٵ ايٓٻ ٔٴ اهللٹ  ٜٵلٷ ابٵ ٗٴٛؿٴ عٴنٳ ٝٳ ٚٳقځايځتٵ ايڃ

ٕٳ  ِٵ اهللڂ أځْٻ٢ ٜٴ٪ٵؾځهڂٛ ٗٴ ٌٴ قځاتٳًځ ٔٵ قځبٵ َٹ ٔٳ نځؿځلٴٚا  ٍٳ ايډقٹٜ ٛٵ ٕٳ قځ ٖٹ٦ٴٛ ٔٳا ٜٴ ِٵ  ٗڇ ٖٹ ٛٳا اتٻؼٳقٴٚا  *بٹأځؾڃ

ـٴٚا إڇيځٗاڄ أځسٵبٳاكٳ ٝٳعٵبٴ َٹلٴٚا إڇ٫ډ يٹ َٳا أڂ ٚٳ ِٳ  ٜٳ َٳلٵ ٔٳ  ُٳوٹٝضٳ ابٵ ٚٳايڃ ٕڇ اهللٹ  ٔٵ ؿٴٚ َٹ ِٵ أځكٵبٳاباڄ  ٗٴ ْٳ ٖٵبٳا ٚٳكٴ ِٵ  ٖٴ

ٕٳ ٌٵلڇنڂٛ ُٻا ٜٴ ٘ٴ عٳ ْٳ ٛٳ هٴبٵشٳا ٖٴ ٘ٳ إڇ٫ډ   (.31ع  30)ايتٛب١:  ﴾ٚٳاسٹـاڄ ٫ځ إڇيځ

٘ٹ ﴿ع   ٝٵ ٓٳا عٳًځ ُٵ ْٵعٳ ـٷ أځ ٛٳ إڇ٫ډ عٳبٵ ٖٴ ٕٵ  ٌٳإڇ َٳجٳ٬ڄ يٹبٳٓٹٞ إڇهٵلٳا٥ٹٝ ٓٳاٙٴ  ًڃ  (.59)اينػلف:  ﴾ٚٳدٳعٳ

ايقٟ هبل فنلٙ يف اٯٜات  ،«ابٔ َلِٜ»)ٖٛ( يف ٖقٙ اٯ١ٜ ٜلدع إىل  ائُري

 ايوابك١. 

ٚبـٕٚ فنل ا٭قاِْٝ  ،فن١ٝ : ٌٜري ايكلإٓ إىل ايجايٛخ بڀلٜك١ٺاـڀ٠ٛ ايجايج١

ـٺ ٜوتُلٸٚ .ايج٬ث١ َٳ بًڀ عك١ْٝ٬. توٛم اٯٜات  ايجايٛخ بڀلٜك١ٺ ٞٵكاؾٔاڄ أي١ٖٝٛ أقٓٛ

ٌڈ ٟٸٜ٪ؿٸ ايكلآ١ْٝ ايبشح بٌه َٔ أْٛاع ايجايٛخ يف تاكٜؽ  ْٛعڈ ٟ إىل ايلؾض املٓڀكٞ ٭

ٌٸ ،املوٝش١ٝ ـٸٙ، ٚتٴبڀٌ ن ا٫ؾرتآات  هٛا٤ ناْت ا٭نجل١ٜ ايّٝٛ َع٘ أٚ ٓ

ُٸٞ  ،املُه١ٓ يف ٖقا اجملاٍ. يكـ فنل ايكلإٓ ايجايٛخ يف هٛكتني َٔ ؿٕٚ إٔ ٜو

هٛك٠ املا٥ـ٠،  :ٚا٭ػل٣ ;171هٛك٠ ايٓوا٤، اٯ١ٜ  :إسـاٖا :ٌ َٓٗاا٭قاِْٝ اييت ٜتٌهډ

عك١ْٝ٬، ٚفيو بعـ  ٚيف نًتا اؿايتني ٜلؾض أي١ٖٝٛ ا٭قَٓٛني بِٛك٠ٺ .173اٯ١ٜ 

ّٸ ايجايٛخ  ٞٵؾإٕ إبڀاٍ كنٓٳ ع٢ً أْ٘ ٫ ٜٓبػٞ ايكٍٛ بايجايٛخ، ٚنُا ٖٛ ٚآضٷ ايٓ
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ّٸ .ٟ إىل تكٜٛض أٌُ ايجايٛخؿٸٜ٪  يقيو ؾإٕ سكٝك١ إٔ ايكلإٓ بعـ فنل ايعٓٛإ ايعا

يقيو  .فن١ٝ َٚعكٛي١ َٚٓڀك١ٝ أي١ٖٝٛ ا٭قَٓٛني ٖٞ ػڀ٠ٛڅ يًجايٛخ ٜـسض بعك١ْٝ٬ٺ

ْ٘ ٚٵسٝح ٜلٳ; ٜٴٌاع بني املوٝشٝني ٫ هٌٗ ايجايٛخ املوٝشٞ، ػ٬ؾاڄ ملاؾإٕ ايكلإٓ 

 ٫ ٜعًِ إٔ ايجايٛخ املوٝشٞ ٖٛ ثايٛخ ايلٚغ ايكـي.٘ ٚنأْٸ ،ٜلؾض أي١ٖٝٛ َلِٜ

 

 ــــــ صٕرٚ الٍضاء وَ آٖاٌتـ 1

ُٳوٹٝضٴ ﴿ ُٳا ايڃ ْٻ ٚٳ٫ځ تٳكڂٛيڂٛا عٳًځ٢ اهللٹ إڇ٫ډ ايڃشٳلٻ إڇ ِٵ  ٌٳ ايڃهٹتٳابٹ ٫ځ تٳػٵًڂٛا ؾٹٞ ؿٹٜٓٹهڂ ٖٵ ٜٳا أځ

ٚٳ٫ځ  ٘ٹ  ٚٳكٴهٴًٹ ٓٴٛا بٹاهللٹ  َٹ ٘ٴ ؾځآ ٓٵ َٹ ٚٳكٴٚغٷ  ِٳ  ٜٳ َٳلٵ ٖٳا إڇيځ٢  ٘ٴ أځيڃكځا ُٳتٴ ٚٳنځًٹ ٍٴ اهللٹ  ِٳ كٳهٴٛ ٜٳ َٳلٵ ٔٴ  عٹٝوٳ٢ ابٵ

َٳا ؾٹٞ  تٳكڂٛيڂٛا ثٳ٬ځثٳ١څ ٘ٴ  ـٷ يځ ٚٳيځ ٘ٴ  ٕٳ يځ ٕٵ ٜٳهڂٛ ٘ٴ أځ ْٳ ـٷ هٴبٵشٳا ٚٳاسٹ ٘ٷ  ُٳا اهللڂ إڇيځ ْٻ ِٵ إڇ ٝٵلاڄ يځهڂ ٗٴٛا ػٳ اْتٳ

ٚٳنٹ٬ٝڄ  ٚٳنځؿځ٢ بٹاهللٹ  َٳا ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ  ٚٳ ٛٳاتٹ  ُٳ ٕٳ عٳبٵـاڄ  *ايوٻ ٕٵ ٜٳهڂٛ ُٳوٹٝضٴ أځ ـٳ ايڃ ٔٵ ٜٳوٵتٳٓهٹ يځ

ٕٳ  ُٴكځلٻبٴٛ ُٳ٬ځ٥ٹهځ١ڂ ايڃ ٚٳ٫ځ ايڃ ٘ٹ هللٹ  ٝٵ ِٵ إڇيځ ٖٴ ٌٴلٴ ٝٳشٵ ٜٳوٵتٳهڃبٹلٵ ؾځوٳ ٚٳ ٘ٹ  ٔٵ عٹبٳاؿٳتٹ ـٵ عٳ ٔٵ ٜٳوٵتٳٓهٹ َٳ ٚٳ

ُٹٝعاڄ  (.172ع  171)ايٓوا٤:  ﴾دٳ

 .﴾ٚٳ٫ځ تٳكڂٛيڂٛا ثٳ٬ځثٳ١څ﴿يف اٯ١ٜ ا٭ٚىل ٜكٍٛ ايكلإٓ يًُوٝشٝني: 

 ٝكٍٛ:ؾ ،بني١ ايوٝـ املوٝض ٚامل٥٬ه١ املكلٻيف اٯ١ٜ ايجا١ْٝ ٜٓتكـ ايكلإٓ أيٖٛٝٸٚ

ٕٳ﴿ ُٴكځلٻبٴٛ ُٳ٬ځ٥ٹهځ١ڂ ايڃ ٚٳ٫ځ ايڃ ٕٳ عٳبٵـاڄ هللٹ  ٕٵ ٜٳهڂٛ ُٳوٹٝضٴ أځ ـٳ ايڃ ٔٵ ٜٳوٵتٳٓهٹ بٌ ٜعبـٕٚ اهلل  ،﴾يځ

ٚػٌٛع إهلاڄ.  ايٌؼّ ايقٟ ي٘ عباؿ٠څ ٘ ٫ َع٢ٓ يهَٕٛٚٔ ايٛآض أْ .نا١ًَ بلغب١ٺ

ِٸ  ،كؾض كنين ايجايٛخ، ٜعين ايلٚغ ايكـي ٚايوٝـ املوٝض ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٜت

امل٥٬ه١ »٫ ٜتٛاؾل َع  «ايلٚغ ايكـي»ٕ تعبري إ :كاٍميهٔ إٔ ٜٴٚعك١ْٝ٬.  بڀلٜك١ٺ

 .ٕ املوٝشٝني ٫ ٜعتربٕٚ ايلٚغ ايكـي ٬َناڄ، بٌ إهلاڄإأٟ  ،«بٕٛاملكلٸ

ب ايتؿوري وٳعځ ،ع٢ً فيو هب إٔ ٜٴكاٍ: نُا إٔ ايوٝـ املوٝض ٚيف ايلؿٸ

ُبض إْواْاڄ، ؾٗهقا ايلٚغ أنإ إهلاڄ ؾنإ إْواْاڄ ؾأُبض إهلاڄ، أٚ ، املوٝشٞ

أٚ قـ ٜهٕٛ  ;ٚيهٓ٘ أُبض إهلاڄ َٔ ٚد١ٗ ايٓعل املوٝش١ٝ ،ايكـي قـ ٜهٕٛ ٬َناڄ

 اكي ؿٚك ايٛهاط١ ٚعٌُ امل٥٬ه١.أُبض ميٚ ،إهلاڄ

ٚبايٓعل إىل ايعٗـ ايكـِٜ ٜٴؿِٗ أٜٔاڄ إٔ ايلٚغ ايكـي ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َٔ دٓى 

ٟٸٚ .امل٥٬ه١ ٍڈ ع٢ً أ ٚيًلٚغ ايكـي طبٝع١  ،ٗل إٔ يًوٝـ املوٝض طبٝع١ بٌل١ٜٜع سا
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 .٥٬َه١ٝ

 عباك٠څع ٚؾل ايل١ٜ٩ املوٝش١ٝ ع ٕ ا٭قاِْٝ ايج٬ث١ إ :ىل فيو ٜٓبػٞ ايكٍَٛٚٔاؾاڄ إ

مبع٢ٓ إٔ ايلٚغ ايكـي يٝى اٱي٘  ،عٔ ث٬خ أًؼاْ كتًؿني عٔ بعِٔٗ ايبعض

ٕ ايلٚغ إ :هٔ ايكٍٛ ٜكٝٓاڄب، ٚنقيو يٝى اٱي٘ ا٫بٔ، ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ميا٭

إٔ بٖٚقا ٜٓوذِ َع ايتؿوري املوٝشٞ  .ايكـي هب إٔ ٜهٕٛ َٔ هٓؽ امل٥٬ه١

يف قإْٛ اٱميإ  ٭ٕ َجٌ ٖهقا تعبري َٛدٛؿٷ ;بعٔ اهلل ا٭ ايلٚغ ايكـي َٓبجلٷ

َٔ ايبـٜٗٞ إٔ ايلٚغ ايكـي يٝى َٔ هٓؽ ايبٌل، ٚايِاؿك عٔ فُع ايكوڀٓڀ١ٝٓٝ. 

ٔٸٚ  .َٔ هٓؽ امل٥٬ه١ ٚإْٸُا ٖٛل ايها٥ٓات، ، ٚها٥اؾ

ٚاهتؼـاّ عباك٠  ،َٚع ٓلب ا٭َج١ً ،ٚاقع١ٝ ٚيقيو ؾإٕ ايكلإٓ بٓعل٠ٺ

 ني.١ ايلٚغ ايكـي يـ٣ املوٝشٝٸٜڀعٔ يف أيٖٛٝٸ ،«بٕٛامل٥٬ه١ املكلٸ»

ٕ أٜٔاڄ إْهاك عبٛؿ١ٜ ٚطاع١ ايوٝـ املوٝض ٚايلٚغ ٛاملوٝشٝٸ٫ٚ ٜوتڀٝع 

ـٻ ;ايكـي ـ فيو. ٚبايٓعل إىل ٖقٙ اٯٜات ي ت٪ٜٸ٭ٕ ايعباكات ايٛاكؿ٠ يف ايهتاب املك

ِٸ ٝٸ بڀلٜك١ٺ عني ايقٟ قبً٘ أنجل املوٝشٝٸع تكٜٛض ثايٛخ ايلٚغ ايكـي  ٜت مبع٢ٓ  ،١عكً

ٌٸ  ، ايقٟ ٖٛبَڀٝعني ٚػآعني هلل ا٭ ،بَا عـا اهلل ا٭ ،أكنإ ايجايٛخ إٔ ن

ٞٵ ايجايٛخ اٯػلٜٔ:  َٳ ٚٸٍ يف املوٝش١ٝ، إىل داْب أقٓٛ ; ٚكٚغ ايوٝـ املوٝضا٭قّٓٛ ا٭

ٕڈ ايكـي.  ،َٚٔ ٖقٜٔ ا٭قَٓٛني لـ ايوٝـ املوٝض تباؿك إىل ا٭فٖإ بِٛك٠ إْوا

ٓٻ ض يف ا٭ٜكْٛات املوٝش١ٝ ٚاْڀباع املوٝشٝني عٔ ًؼِٝت٘. ايلٚغ ايكـي نُا ٖٛ َٛ

ٓٻ ،إ بٌهٌ ٬َىٺأٜٔاڄ ٜتباؿك إىل ا٭فٖ ض يف ا٭ٜكْٛات املوٝش١ٝ نُا ٖٛ َٛ

ٟٸ .ني عٓ٘ٚاْڀباع املوٝشٝٸ ٍڈ ٚع٢ً أ ب تني هلل ا٭ؾإٕ طاع١ ٚػٔٛع ٖاتني ايٌؼِٝٸ سا

ٞٸ تُٗا ع٢ً احملوچٝٸتٔع أيٖٛ  .َٔ ايٓعل ايعكً

 

 ــــــ ـ اآلٖات وَ صٕرٚ املائد2ٚ

ٔٸ  ،تني أػلٜنيايكلإٓ ٜقنل يف بـا١ٜ هٛك٠ املا٥ـ٠ ٚٚهڀٗا ْٚٗاٜتٗا ًؼِٝٸ يه

 أٜٔاڄ. تُٗاٜلؾض أيٖٛٝٸٚ

َٸيف بـا١ٜ ايوٛك٠ ٜٓتكـ أيٖٛٝٸ ـٵ ﴿بـٕٚ فنل ايجايٛخ:  ،١٘ ايوٝـ املوٝض ٚأ يځكځ
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ُٵًٹوڂ ٜٳ ٔٵ  ُٳ ٌٵ ؾځ ِٳ قڂ ٜٳ َٳلٵ ٔٴ  ُٳوٹٝضٴ ابٵ ٛٳ ايڃ ٖٴ ٕٻ اهللځ  ٔٳ قځايڂٛا إڇ ٕٵ  نځؿځلٳ ايډقٹٜ ٕٵ أځكٳاؿٳ أځ ٝٵ٦اڄ إڇ ًٳ ٔٵ اهللٹ  َٹ

َٳا  ٚٳ ٚٳا٭ځكٵضڇ  ٛٳاتٹ  ُٳ َٴًڃوڂ ايوٻ ٚٳهللٹ  ُٹٝعاڄ  ٔٵ ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ دٳ َٳ ٚٳ ٘ٴ  َٻ ٚٳأڂ ِٳ  ٜٳ َٳلٵ ٔٳ  ُٳوٹٝضٳ ابٵ ٗٵًٹوځ ايڃ ٜٴ

ـٹٜلٷ ٞٵ٤ٺ قځ ًٳ ٌٿ  ٚٳاهللڂ عٳًځ٢ نڂ ٌٳا٤ٴ  ٜٳ َٳا  ُٳا ىڃًڂلٴ  ٗٴ ٓٳ ٝٵ  (.17)املا٥ـ٠:  ﴾بٳ

َٚٔ ثِ  ،م ايكلإٓ إىل فنل ايجايٛخَٔ هٛك٠ املا٥ـ٠ ٜتڀلٸٚيف اٯٜات ايٛهط 

ٛٳ ﴿عك١ًٝ:  تني بڀلٜك١ٺ١ ٖاتني ايٌؼِٝٸٜٴبڀٌ أيٖٛٝٸ ٖٴ ٕٻ اهللځ  ٔٳ قځايڂٛا إڇ ـٵ نځؿځلٳ ايډقٹٜ يځكځ

ِٵ إڇْٻ ٚٳكٳبٻهڂ ـٴٚا اهللځ كٳبٿٞ  ٌٳ اعٵبٴ ٜٳا بٳٓٹٞ إڇهٵلٳا٥ٹٝ ُٳوٹٝضٴ  ٍٳ ايڃ ٚٳقځا ِٳ  ٜٳ َٳلٵ ٔٴ  ُٳوٹٝضٴ ابٵ ٌٵلڇىڃ ايڃ ٜٴ ٔٵ  َٳ ٘ٴ 

ِٳاكڈ  ٔٵ أځْ َٹ ُٹنيٳ  َٳا يٹًعډايٹ ٚٳ ٚٳاٙٴ ايٓٻاكٴ  َٳأڃ ٚٳ ٘ٹ ايڃذٳٓٻ١ځ  ٝٵ ّٳ اهللڂ عٳًځ ـٵ سٳلٻ ٔٳ  *بٹاهللٹ ؾځكځ ـٵ نځؿځلٳ ايډقٹٜ يځكځ

ُٻا ٗٴٛا عٳ ِٵ ٜٳٓتٳ ٕٵ يځ ٚٳإڇ ـٷ  ٚٳاسٹ ٘ٷ  ٘ٺ إڇ٫ډ إڇيځ ٔٵ إڇيځ َٹ َٳا  ٚٳ ٕٻ اهللځ ثٳايٹحٴ ثٳ٬ځثٳ١ٺ  ٔٳ  قځايڂٛا إڇ ٔٻ ايډقٹٜ ُٳوٻ ٝٳ ٕٳ يځ ٜٳكڂٛيڂٛ

ِٷ  ِٵ عٳقٳابٷ أځيٹٝ ٗٴ ٓٵ َٹ ِٷ  *نځؿځلٴٚا  ٚٳاهللڂ غځؿڂٛكٷ كٳسٹٝ ٘ٴ  ٚٳٜٳوٵتٳػٵؿٹلٴْٚٳ ٕٳ إڇيځ٢ اهللٹ  َٳا  *أځؾځ٬ځ ٜٳتٴٛبٴٛ

ٕڇ  ـٿٜكځ١څ نځاْٳا ٜٳأڃنڂ٬ځ ُٹ ٘ٴ  َټ ٚٳأڂ ٌٴ  ٘ٹ ايلټهٴ ٔٵ قځبٵًٹ َٹ ـٵ ػٳًځتٵ  ٍٷ قځ ِٳ إڇ٫ډ كٳهٴٛ ٜٳ َٳلٵ ٔٴ  ُٳوٹٝضٴ ابٵ ايڃ

ٕٳ  ِٻ اْعڂلٵ أځْٻ٢ ٜٴ٪ٵؾځهڂٛ ِٵ اٯٜٳاتٹ ثٴ ٗٴ ٔٴ يځ ٝٿ ـٳ ْٴبٳ ٝٵ ّٳ اْعڂلٵ نځ ٕڇ اهللٹ  *ايڀډعٳا ٔٵ ؿٴٚ َٹ ٕٳ  ـٴٚ ٌٵ أځتٳعٵبٴ قڂ

ُٵًٹ ٜٳ ِٴَٳا ٫ځ  ُٹٝعٴ ايڃعٳًٹٝ ٛٳ ايوٻ ٖٴ ٚٳاهللڂ  ٚٳ٫ځ ْٳؿڃعاڄ  ٓٳلٸاڄ  ِٵ   .(76ع  72)املا٥ـ٠:  ﴾وڂ يځهڂ

 76ع  75 اتٚيف اٯٜ ;متٸ تهؿري املعتكـٜٔ بايجايٛخ ،73يف هٛك٠ املا٥ـ٠، اٯ١ٜ 

ٟٸَُٚا بعـٖ َٸي ا ٜقنل ايؿكل ايبٌل ٫ ٚ ،ايًقٜٔ وتادإ إىل ايڀعاّ ،ً٘وٝـ املوٝض ٚأ

ٞٸَٚٔ املٕ أسـاڄ. ألٸٕ أٚ ٜآٜؿع  .إٔ احملتاز إىل ايڀعاّ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ إهلاڄ ٓڀك

َٸ٘ ناْٛا ٜأنًٕٛ ع ٖٚقا  ِٻ ،ٜكبً٘ املوٝشٕٝٛ أٜٔاڄع إٕ املوٝض ٚأ عًٝ٘  تٵٚقـ ْ

ـٻ  ×يف اٯٜات ا٭ػري٠ َٔ هٛك٠ املا٥ـ٠ ٜقنل ايكلإٓ ن٬ّ عٝو٢ .ه١نتبِٗ املك

َٸت٘ ٚأيٖٛٝٸسٍٛ إْهاك أيٖٛٝٸ اٱًاك٠ إىل ايعًِ احملـٚؿ  تٵٚامل٬سع١ املًؿت١ أْ٘ متډ .١٘ أ

ـٙ ايبٌلٟ ٚٓعؿ٘، ٚكؾض ٚفنل بٴعٵ ،يًوٝـ املوٝض َكابٌ عًِ اهلل اي٬قـٚؿ

َٸكؾض أيٖٛٝٸ َٚٔ املٓڀل فات٘ متٸ .ت٘أيٖٛٝٸ َٔ ػ٬ٍ اعرتاف ايوٝـ املوٝض:  ،ٜٔاڄأ٘ ١ أ

ِٳ أځ﴿ ٜٳ َٳلٵ ٔٳ  ٍٳ اهللڂ ٜٳا عٹٝوٳ٢ ابٵ ٕڇ اهللٹ ٚٳإڇفٵ قځا ٔٵ ؿٴٚ َٹ ٔڇ  ٝٵ ٗٳ َٿٞ إڇيځ ٚٳأڂ أځْتٳ قڂًڃتٳ يٹًٓٻايڇ اتٻؼٹقٴْٚٹٞ 

َٳا  ِٴ  ٘ٴ تٳعٵًځ ُٵتٳ ـٵ عٳًٹ ٘ٴ ؾځكځ ٕٵ نڂٓتٴ قڂًڃتٴ ٝٵىٳ يٹٞ بٹشٳلڎ إڇ َٳا يځ ٍٳ  ٕٵ أځقڂٛ ٕٴ يٹٞ أځ َٳا ٜٳهڂٛ ٍٳ هٴبٵشٳاْٳوځ  قځا

ْٵتٳ عٳ َٳا ؾٹٞ ْٳؿڃوٹوځ إڇْٻوځ أځ ِٴ  ٚٳ٫ځ أځعٵًځ ٝٴٛبٹؾٹٞ ْٳؿڃوٹٞ  ّٴ ايڃػٴ  (.116)املا٥ـ٠:  ﴾٬ډ

)ايعًِ احملـٚؿ(  ـَٚٔ املجري ي٬ٖتُاّ إٔ املوٝشٝني أٜٔاڄ ٜعرتؾٕٛ بٗقا ايبٴعٵ

ـٸيًوٝـ املوٝض، ٚقـ متچ  ،منٛفداڄ َٖٓ٘آٖا ْٚقنل  .ه١ت اٱًاك٠ إيٝ٘ يف نتبِٗ املك
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ايّٝٛ ٚتًو ايواع١ ؾ٬ ٚأَا فيو »اْتبٗٛا إىل ٖقٙ ايعباك٠ اٱل١ًٝٝ سٍٛ مَإ ايكٝا١َ: ؾ

ـٷ إٔ  . تبني ٖقٙ ايؿكل٠ بٛٓٛغڈ(14)«أبٞ ٚسـٙ إ٫چ ،٫ٚ ٥٬َه١ ايوُاٚات ،ٜعًِ بُٗا أس

 ٖٚقا ٫ ٜتٛاؾل َع نْٛ٘ إهلاڄ. .ايوٝـ املوٝض عًُ٘ قـٚؿٷ

 

ّ٘ لمكزآُ الهزٖي  ــــــ األصمٕب املٍطك

ـٻ َٸ دا٤ ببٝاْاتٺ .١ًـٜـ َٚٓڀكٝٸ ف بقنا٤ٺّ ْل٣ إٔ ايكلإٓ تِلٸٚؾكاڄ ملا تك ١ عا

ُٸ ١ ايبٌل، ٚببٝاْاتٺ١ٝ يف باب إْهاك أيٖٛٝٸٚنًچ  ،١ بعض ا٭ًؼا١ْ يلؾض أيٖٛٝٸػا

 .عنٜل ٚايوٝـ املوٝض ٚا٭سباك ٚايلٖبإ :َجٌ

 :ٚأمتچٗا إىل ايٓٗا١ٜ ،َٓڀك١ٝ أٜٔاڄ ٚسٍٛ ايجايٛخ بـأ علن١ٺ

ٚٸ٫ڄ ٟٸ :أ ٕڈ مل ٜقنل أقاِْٝ ايجايٛخ يف أ  ;َها

ٌٸ :ٚثاْٝاڄ ٫ ٜٛدـ يف  ض إفاؾرتآات ايجايٛخ يف ايعامل املوٝشٝٸ علض ن

ٌٸ .املوٝش١ٝ غري ثايٛخ ايلٚغ ايكـي ٚايجايٛخ امللميٞ  ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكلإٓ ٜقنل ن

 ;َٓڀك١ٝ عًٝٗا بڀلٜك١ٺ ٜٚلؿٸ ،اؾرتآات ايجايٛخ

ٛكؿ بعٗا ايكلإٓ ع٢ً ايٌهٌ ايتايٞ: يف امل: إٕ ايڀلٜك١ املٓڀك١ٝ اييت اتٸثايجاڄٚ

٭ٕ ايلٚغ ايكـي  ;ن ع٢ً داْب ايعبٛؿ١ٜؾٝ٘ ثايٛخ ايلٚغ ايكـي ٜلنڍ ايقٟ ٜٴقنځل

ايقٟ ٜهٕٛ  ٛكؿيف امل بُٝٓا ;١، ٚيٝى ي٘ ؾكل ٚاستٝاز ايبٌلبٌلٜٸ ؽ طبٝع١ٺٓٵيٝى َٔ هٹ

 ;ـ ايبٌلٟن ع٢ً ايبٴعٵاؿـٜح ؾٝ٘ عٔ ايجايٛخ امللميٞ ٜلنڍ

ناٌَ ع٢ً قت٣ٛ ايهتاب  ٬عڈٚباطچ ،١ٺ: ٜتابع ايكلإٓ ايبشح بٛاقعٝٸكابعاڄٚ

ـٻ ٌٸ، ؾي ٚعكا٥ـ املوٝشٝنياملك يف عكا٥ـ  املٛآٝع اييت ٜقنلٖا َٛدٛؿ٠څ ه

ـٻاملوٝشٝٸ  ،بنيعبٛؿ١ٜ ايوٝـ املوٝض ٚامل٥٬ه١ املكلٸ :ي، َجٌني ٚيف نتابِٗ املك

َٸ  ٘.ٚنقيو ا٭بعاؿ ايبٌل١ٜ يعٝو٢ ٚأ

 ،ايًقٜٔ ٜقنل ؾُٝٗا اهِ ايجايٛخ ٖٞ أْ٘ يف ن٬ املٛٓعني امل٬سع١ ا٭ػري٠ٚ

ٍٸ .١ ا٭قَٓٛنيْلاٙ يف اٯٜات ايتاي١ٝ ٜلؾض أيٖٛٝٸ ،تٜ٘ٚڀعٔ يف ُشٸ ع٢ً إٔ  ٖٚقا ٜـ

 ٞٵاڄ ٭ي١ٖٝٛ كنٓٳٚبلؾٔ٘ َٓڀكٝٸ .ايكلإٓ ٜكِـ ايجايٛخ امللميٞ ٚثايٛخ ايلٚغ ايكـي

ٛٿ  ب. ا٭أٟ اهلل، ح١ كأي املجًډ٭ٕ اهلل ٜكبٌ أيٖٛٝٸ ;ض ايجايٛخايجايٛخ ٜك
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 ــــــ يف تارٖذ املضٗخّٗٛ ÷عٕاِد عبادٚ وزٖي

إْٓا  :ٜكٛيٕٛ .إهل١ٝ ع بڀبٝع١ٺٕٛ اؿٸعا٤ ايكلإٓ بإٔ َلِٜ ناْت تتُتٸأْهل املوٝشٝٸ

ٟٸ ْل٣ إٔ، ٫ٚ ١ڄإهلٝٸ ،ب ٚا٫بٔ ٚايلٚغ ايكـيْعترب أقاِْٝ ايجايٛخ ايج٬ث١، أٟ ا٭  أ

ّڈ ٚمبا إٔ َلِٜ يٝوت َٔ أقاِْٝ  .إهل١ٝ ع مبها١ْٺآػل غري ٖ٪٤٫ ايج٬ث١ ٜتُتٸ ًؼ

 ، ٫ٚ ْعبـٖا.ايجايٛخ ؾٓشٔ ٫ ْعتربٖا إهلاڄ

إٔ ايكلإٓ مل ٜلؾض ايجايٛخ  ،اهتٓاؿاڄ إىل ٖقٙ اٯ١ٜ ;ٚاؿٸع٢ بعض املوٝشٝني

ب، ا٭»ٌ َٔ ث٬ث١ أًؼاْ ايجايٛخ ايقٟ علٓ٘ ايكلإٓ ٜتٌهډ ; ؾإٕايقٟ ٜعتكـٕٚ ب٘

ا٫بٔ، ٚب، ا٭»ٖٚٛ ىتًـ عٔ ايجايٛخ املعلٚف بني املوٝشٝني  ،«ا٫بٔ، َٚلِٜٚ

ٚقـ ػًِٛا أسٝاْاڄ إىل إٔ املوٝشٝني املٌاك إيِٝٗ يف ايكلإٓ ىتًؿٕٛ  .«ايلٚغ ايكـيٚ

 .(15)ني املٛدٛؿٜٔ ايّٝٛعٔ املوٝشٝٸ

ٕ اٯ١ٜ تكٍٛ بإٔ املوٝشٝني إ :ع٢ً ٖقا ايه٬ّ ب٘ عاؿ٠ڄ ؿٸٚاؾٛاب ايقٟ ٜٴلٳ

ٖٚقا ٫ ٜعين إط٬قاڄ إٔ ٖ٪٤٫ ا٭ًؼاْ ِٖ  .ايوٝـ املوٝض ٚايوٝـ٠ َلِٜٕٗٛ ٜأيڍ

ؼقٕٚ أسباكِٖ أػل٣ ًّٜٛ املوٝشٝني ٭ِْٗ ٜتٻ ٭ٕ ايكلإٓ يف آ١ٜٺ ;أكنإ ايجايٛخ

٫ٚ ٜكِـ ايكلإٓ إٔ املوٝشٝني ٜعتربٕٚ أسباكِٖ  ،(16)ٚكٖباِْٗ أكباباڄ َٔ ؿٕٚ اهلل

أٌٖ »يف إسـ٣ ايلٚاٜات:  ×ٜكٍٛ اٱَاّ ايِاؿم .(17)ٚكٖباِْٗ َٔ أكنإ ايجايٛخ

ٔٵايهتاب َا ُاَٛا هلِ )٭سباكِٖ ٚكٖباِْٗ( ٫ٚ ًُڊ ٛا هلِ سلاَاڄ، أسًڊ ٛا، ٚيه

ؼاف املوٝشٝني ٭سباكِٖ لٕٚ أٜٔاڄ اتٸاملؿوٿؾوٻل ٚ .(18)«بعِٖٛؾاتٻ ،َٛا عًِٝٗ س٫٬ڄٚسلٽ

َڀًك١، يف سني أْ٘ ٫  ڀٝعِْٛٗ طاع١ڄِْٗ ناْٛا ٜأٟ إ ،ٚكٖباِْٗ أكباباڄ بٗقا املع٢ٓ

ع٢ً فيو نًّ  ٚبٓا٤ٶ .(19)ٖقا ايٓٛع َٔ ايتوًِٝ ٚايڀاع١ اهلل تعاىل ٜوتشلٸ غريٜٛدـ 

ُـؿ اؿـٜح عٔ أقاِْٝ ايجايٛخ، بٌ نإ ٜڀعٔ بتأيٝ٘ يف إىل إٔ ايكلإٓ مل ٜهٔ 

ـٸٚا٭ًؼاْ.  ـٸ ،ٚبتشًٌٝ اٯٜات ايكلآ١ْٝ ،ّمما تك خ أُبض َٔ ايٛآض إٔ ايكلإٓ ٜتش

َا إىل  ٚؿؾع ايبشح بڀلٜك١ٺ .ض ايجايٛخؾځٚكٳ .١نا١ًَ مبا سـخ يف املوٝشٝٸ مبعلؾ١ٺ

ٌڈ عٝح متٸ ،ا٭َاّ  َعكٍٛ. كؾض ثايٛخ ايلٚغ ايكـي ٚايجايٛخ امللميٞ بٌه

 .ٕ تأيٝ٘ ايوٝـ٠ َلِٜ نإ َڀلٚساڄ يف تاكٜؽ املوٝش١ٝإ :ٚامل٬سع١ ا٭ػل٣

ـٻع ٭ْ٘  ;ٱثبات بٝإ ايكلإٓ سٍٛ تًو املوأي١ ٭َل نافٺٖٚقا ا ٫ ٜٛدـ ع ّ نُا تك
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ٟٸ ب، َٚٔ ْاس١ٝٺبني املوًُني ٚاملوٝشٝني سٍٛ أي١ٖٝٛ اهلل ا٭ ػ٬فٷ  أػل٣ ٫ ٜٛدـ أ

إٕ ا٫ػت٬ف ؾكط يف ا٭قّٓٛ ايجايح ٚ .١ ايوٝـ املوٝضاػت٬ف يف املوٝش١ٝ سٍٛ أيٖٛٝٸ

املٌٗٛك ٚاملكبٍٛ َٔ داْب ا٭نجل١ٜ إٔ ا٭قّٓٛ ٚ .ح ايجايٛخٚايلأي ايجايح َٔ َجًډ

ٔٵ ;ايجايح ٖٛ ايلٚغ ايكـي ٚيٛ  ع أْ٘ يف تاكٜؽ املوٝش١ٝ نإ ٖٓاى ؾ١٦څ ٓاإفا أثبت ٚيه

ٞڈ .تكٍٛ بأي١ٖٝٛ ايوٝـ٠ َلِٜ ٜجبت اؾرتاض ثايٛخ َلِٜع ق١ًًٝ  ناٌَ  ٚايكلإٓ بٛع

 ٜلؾض ايجايٛخ امللميٞ.

 

ّٗ  ــــــ ÷ٛ وزٖيعٕاِد إثبات ألِٕ

 ــــــ ً(451ـ  381وٍاقغٛ ٌضطٕرٖٕظ )

١ ناْت َوأي١ عباؿ٠ َلِٜ َٔ مج١ً ا٭عاخ اييت ْاقٌٗا ْوڀٛكٜٛي َع بكٝٸ

ٚنإ  .«ٚايـ٠ اهلل»يف فيو ايٛقت نإ أسـ ا٭يكاب املوتؼـ١َ مللِٜ ٖٛ  .املوٝشٝني

عٔ أْ٘ نإ  ناْت َعاكٓت٘ ْاػ١ڄٚ ،ْوڀٛكٜٛي َعاكٓاڄ ٫هتؼـاّ ٖقا ايًكب

ـټ ٖقٙ عٛؿ٠څٚ ،ٕٛ َلِٜ إهلاڄٕٛ املوٝشٝٸى٢ٌ إٔ ٜعترب املًِچ  مل ٜهٔ .(20)ؿ اٯهل١إىل تع

أٜٔاڄ يـ٣  بٌ نإ ٌَٗٛكاڄ، ؾشٳوٵب ٌَٗٛكاڄ يـ٣ ايٓاي ايعاؿٜني «ٚايـ٠ اهلل»يكب 

 ،أسـ ٖ٪٤٫ نإ امس٘ هريٌٜٚ .ايعًُا٤ ٚاي٬ٖٛتٝني املوٝشٝني ايقٜٔ عاكٓٛا ْوڀٛك

ـٸٖٚٛ  ـٷ»ْوڀٛك:  ايقٟ أُـك سلَاْاڄ ٓ اڄ اهلل، ٖٛ سكچ (21)َا٥ٌْٛٝإٔ أ إفا مل ٜعرتف أس

ـٸ ٚبٓا٤ٶ ّٸعًٝ٘ مل ٜعرتف إٔ ايعقكا٤ املك ـٳ ه١ ٖٞ أ ن١ًُ  تٵاهلل، ٚأٜٔاڄ مل ٜعرتف أْٗا ٚي

 .(22)«ؾعًٝ٘ ايًع١ٓ ،اييت أُبشت دوـاڄ ،اهلل

كؾض آكا٤ ْوڀٛكٜٛي يف ٖقا اجملُع،  ّ، ٚمتٸ431اْعكـ فُع أؾوى عاّ 

ـٸ»ايقٟ أُـك َلهَٛاڄ يف اػتتاّ دًوت٘ أعًٔ ؾٝ٘:  ه١ مٔ ْعرتف إٔ ايعقكا٤ املك

٭ٕ ن١ًُ اهلل أُبشت دوـاڄ ٚإْواْاڄ، َٚٓق إٔ سبًت ب٘ ؾإٕ ايه١ًُ  ;«ٚايـ٠ اهلل»

ـٳػقت َٓٗا اتٻـ٠ اييت أڂاملتذوٿ  .«بٗا تٵش

 ني َٔ دٗتني:نإ ْوڀٛكٜٛي ٜٓاقٍ املوٝشٝٸ

 ;بني ايعٛاّ : عباؿ٠ َلِٜ اييت ناْت كا٥ذ١ڄا٭ٚىل

ٟٸ  ،ٕ اٱْوإإ :ٚايجا١ْٝ ٭ْ٘ ؿا٥ُاڄ  ;٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ )ٚايـ٠ اهلل( ،إْوإأ
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ّٸ ّٸ ٚا٫بٔ َٔ فاتٺ تهٕٛ ا٭ ٘ٷ ٚاسـ٠، ٚإفا نإ ا٫بٔ إهلاڄ ؾا٭ ٔٵ .أٜٔاڄ إي  متٸ ٚيه

ايقٟ أُبض َٔ عكا٥ـ  ،ٚقبٍٛ كأٟ هريٌٜ ،كؾض كأٟ ْوڀٛكٜٛي يف فُع أؾوى

 ني.املوٝشٝٸ

عاَ ْوڀٛكٜٛي يف ايكلٕ اـاَى امل٬ٝؿٟ، أٟ قبٌ ف٤ٞ اٱه٬ّ ٚقـ 

إٔ سكٝك١ عكا٥ـ املوٝشٝني إىل ٚيف ايٛاقع تٌري ٖقٙ ا٭عاخ ٚقٛاْني اٱميإ  .بكلْني

 .(23)قبٌ اٱه٬ّناْت َٛدٛؿ٠ڄ سٍٛ ايوٝـ٠ َلِٜ 

بعٓٛإ  ١ َلِٜ ٖٛ نتابٷإٔ املوٝشٝني ٜ٪َٕٓٛ بأيٖٛٝٸػل ع٢ً اٯـيٌٝ ٚاي

٫ٚق٢  ،ايقٟ نتب٘ نباك املوٝشٝني ،«ايعقكا٤ ايكـه١ٝ، املٛهٛع١ امللمي١ٝ اؾاَع١»

 َكا٫تتٛدـ ٚ .بع يف يبٓإ يف َڀبع١ ؿٜل املؼًچٌّ اجملتُع املوٝشٞ، ٚطڂبٳتأٜٝـاڄ َٔ قٹ

ٔٵني ناْٛا يف ٖقا ايهتاب تجبت إٔ املوٝشٝٸ تٌري  َكاي١څؾٝ٘ ٜٛدـ  ٜعبـٕٚ َلِٜ. ٚيه

ـٸ»عٓٛإ املكاي١: ٚـ. بٳإىل إٔ ايوٝـ٠ َلِٜ ناْت تٴعٵ ُلاس١ڄ ٜى ٜٛسٓا ايـٌَكٞ ايك

 .«املتعبٿـ مللِٜ

ـٸ آػل ْكلأ:  ٚيف َٛٓعڈ ;عباؿ٠ َلِٜ َٔ ػِا٥ّ ايـٌَكٞ :١َ املكاي١دا٤ يف َك

ُٳ» ـٸ ٔٵؾ ٌٸػامت١ املكاي١ ٜكلٿيف ٚ ;«ـ مللِٜ؟ٜوني مل ٜتعبٻَٔ ايك ني ناْٛا املٌلقٝٸ ك إٔ ن

 .(24)اؿ َلِٜعبٸ

ٝٸ»ٜكٍٛ ًَٝل يف نتاب٘:  ني يف ايكلٕ ايلابع ني أُبشٛا َوٝشٝٸايهجري َٔ ايٛثٓ

ٚأؿػًٖٛا يف  ،امل٬ٝؿٟ، ٚدًبٛا َعِٗ بعض ايعاؿات ٚاملعتكـات اييت ناْٛا عًٝٗا

 .(25)«١ اينَإ عبـٚا َلِٜإهلتِٗ كبٸٍ إٔ ٜعبـٚا ـٳبٳ :ؾُج٬ڄ .ٚؿفٖٛا َعٗا ،املوٝش١ٝ

ُا ٜهٕٛ بٳ: كٴ١ڄٖقٙ ايؿلق١ ٓايچ ،َجٌ ًَٝل ،ٚيٝاّ َْٛتػُلٟ ٚاط أٜٔاڄٜٚعترب 

ٛٸ ٜٚل٣ .إًلاى َلِٜ يف ا٭قاِْٝ ايج٬ث١ َٔ عكا٥ـ ٖقٙ ايؿلق١ ٕ َٔ إٔ ايجايٛخ امله

مبا يف  ،اجملتُعاتنإ ٖقا ايلأٟ ها٥ـاڄ يـ٣ بعض ٚ .ب ٚا٫بٔ ٚا٭ّ نإ َٛدٛؿاڄا٭

 .(26)ني يف دنٜل٠ ايعلبفيو بعض املوٝشٝٸ

ي٬ًُٝؿ نإ كا٥ذاڄ  590دا٤ يف نتاب )املوٝش١ٝ يف ايتاكٜؽ( أْ٘ قبٌ ه١ٓ ٚ

ّٸ  .(27)عٝو٢ اسرتاّ ٚعباؿ٠ َلِٜ أ

٦ًٝاڄ  كادتّ ١750 ه١ٓ ٌ ايهٓٝو١ ايلَٚٝٸبٳقبٍٛ عٝـ ايكٝا١َ َٔ قٹ بعـ إٔ متٸٚ
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ُٸ ،١ٝٸؾ٦ٌٝاڄ يف ايهٓٝو١ ايلَٚ ّٸ ،طكٛي أعٝاؿ عباؿ٠ َلِٜ ،١ يف ؾلْواٚػا  بِؿتٗا أ

ؼقت عباؿ٠ َلِٜ ع عهِ نْٛٗا ٚاعتباكاڄ َٔ ايكلٕ ايجاْٞ عٌل ؾِاعـاڄ اتٸ .اهلل

اييت  ،١يهٔ ٜبـٚ إٔ تاكىٗا ٜعٛؿ إىل ايهٓٝو١ ايبٝنْڀٝٸ .ناڄسا١ًَ اٱي٘ ع طابعاڄ ممٝٸ

اعتربت يف ايكلٕ ايواؿي امل٬ٝؿٟ إٔ ٖقا ا٫عتكاؿ َٔ يٛامّ ايعكٝـ٠ ايكـمي١ 

 .(28)ٞ(كثٛفٴنو)ا٭ڂ

ع تاكٜؽ ايهٓٝو١ ميهٔ يًُل٤ إٔ ٬ٜسغ بعض اؾُاعات اييت عٓـ تتبټٚ

٘ٺ اب املوٝشٝني ايهاثٛيٝو يف ايعِل قاٍ بعض ايهتٸ .ػايل ناْت تعبـ َلِٜ نإي

اڄ إٔ َٔ غري املُهٔ أػ٬قٝٸ ،ٜٚػؿًٕٛ عٔ عباؿتٗا ،َلِٜ ٕ ايقٜٔ ٜٓوٕٛإ :اؿـٜح

 ـ ٜ٪َٔ ع١ْٝ٬ڄ بعباؿ٠ ايوٝـ٠ َلِٜ.َٔ ايٛآض إٔ ٖقا امل٪يڍٚ. (29)ٜٓايٛا اـ٬ْ

ع يف ايهٓٝو١ ايػلب١ٝ ع ِْٗ ؾكاٍ: إ ،دٕٛ ْاي ٖقٙ املوأي١ يف نتاب٘ ٚفنل

ّٸورتَٕٛ ايوٝٸ أَا يف  ;ٚيـٜٗا عٛاطـ أ١ََٛ ػاٙ ابٓٗا ،عقكا٤ ـ٠ َلِٜ ٭ْٗا أ

٘ٺ  ،َتعاٍ، ٜٚعتربْٚٗا نا٥ٓاڄ ؾٛم بٌلٟڎ ايهٓٝو١ ايٌلق١ٝ ؾإِْٗ ٜعبـٕٚ َلِٜ َجٌ إي

ٞٸاَتنز يف كمحٗا ايبٴعٵ  .(30)يف دوـ املوٝض ـ اٱْواْٞ ٚاٱهل

 ،ٜكٍٛ نانى: ع٢ً ايلغِ َٔ ا٫ػت٬ؾات ايعكا٥ـ١ٜ ايهجري٠ سٍٛ َلِٜ

١ يف ايعباؿ٠ ١ قٛكٜٸني. إْٗا ًؼِٝٸٚاسرتاّ بني َععِ املوٝشٝٸ ١ٺٝٸؾإْٗا ؼع٢ بٌعب

َٸ ُٗا املوٝض يت٬َٝقٙ ٜأتٞ )ايو٬ّ عًٝو ٜا َلِٜ( ا١ْٝ( اييت عًډ١. بعـ )اي٠٬ِ ايلبٸايعا

 .(31)يف ايـكد١ ايجا١ْٝ َٔ سٝح ا٫ْتٌاك يف ايعامل املوٝشٞ

، اْٞاملوٝض يف ايعٌا٤ ايلبٸ ٌْرتى يف دوـ نُاؿني أْ٘ ٜعتكـ ايهجري َٔ امل٪يڍ

ْٚوتٓتر َٔ ٖقٙ ايعباك٠ إٔ ايهاثٛيٝو  .(32)نقيو ٌْرتى يف دوـ ايوٝـ٠ َلِٜ

 َجٌ ابٓٗا. ،ٜعتربٕٚ َلِٜ إهلاڄ

يف نتاب تاكٜؽ ايؿهل املوٝشٞ: اًتٗلت َـ١ٜٓ آٜٓوٝـئ  ،ٜكٍٛ طْٛٞ ينيٚ

Einsiedeln  ّ(33)ّ بعباؿ٠ َل1506ِٜعا. 

لاڄ ع٢ً هڃٕ عباؿ٠ َلِٜ يٝوت سٹإ :َجٌ طْٛٞ يني ،ٜقنل ٌٜٚ ؿٜٛكاْت أٜٔاڄٚ

يف بعض  ١ ا٭ٚىل، ؾكـ دا٤ يف نتب ايتاكٜؽ إٔ عباؿتٗا ناْت َعلٚؾ١ڄايكلٕٚ املوٝشٝٸ

 .(34)٢ ايكلٕ ايواؿي عٌلب١ٝ ستٸٚاملـٕ ا٭ٚك
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 ــــــ خالؽٛ البخح

ـٸ ع٢ً َا هبل ؾإٕ أي١ٖٝٛ َلِٜ هلا تاكٜؽٷ بٓا٤ٶ ٫ٚ ميهٔ  .يف املوٝش١ٝ ممت

ب، ا٭ :عٔ ١ يف املوٝش١ٝ عباك٠څٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ايٌؼِٝات اٱهلٝٸ .إْهاك فيو

 .ا٫بٔ، ايلٚغ ايكـي، ٚايوٝـ٠ َلِٜ

َٔ أقاِْٝ  ـٸاك ػڀٝب َلِٜ أٜٔاڄ ٜٴعٳٚدا٤ يف بعض ايلٚاٜات إٔ ٜٛهـ ايٓذٸ

ٍٷ ،ايجايٛخ  .ٓعٝـ يًػا١ٜ ْٚاؿكٷ ٚيهٓ٘ قٛ

ٔٵ ،تأيِٝٗٗ ٔ مج١ً ايقٜٔ متٸا٭سباك ٚايلٖبإ أٜٔاڄ َ ٌڈ ٚيه ّٸ بٌه ٚبـٕٚ  ،عا

ـٸ ِٸ ،ؿ٠فنل أمسا٤ ق ٚمل  ،ب١ اهلل ا٭تِٗ َٔ طبٝع١ أيٖٛٝٸمل تهٔ أيٖٛٝٸ َٚٔ ث

 .ٜـػًٛا يف أقاِْٝ ايجايٛخ

ٚيف ؾرتات تاكى١ٝ  ،ْ٘ نإ يف املوٝش١ٝأٟ إ ،يقيو إَا إٔ ْكٍٛ بايرتبٝع

 ،ُٗاٝٵب ٚا٫بٔ يف نًځٌٜرتى ا٭ ،َٔ ايجايٛخٕ ٖٓاى ْٛعني أأٚ  ;أكبع١ آهل١ ،َع١ٓٝ

ٔٸ  .ٚأػل٣ َلِٜ ;ايلٚغ ايكـي ٠ڄايلنٔ ايجايح ٜهٕٛ َلٸ ٚيه

ٚبايٓعل إىل تاكٜؽ املوٝش١ٝ ٚاٯٜات ايكلآ١ْٝ ٜبـٚ أْ٘ َٔ املعكٍٛ اعتباك ٚدٛؿ 

 ،٭ٕ ايرتبٝع يف املوٝش١ٝ ;َُٓٗا أتباع ْٛعني َٔ ايجايٛخ يف تاكٜؽ املوٝش١ٝ، ٚيهٌڎ

ـٴ ،اؿـٜح عٓ٘ غِك ناڄ هلا ١ ٚممٝٸط٬ٜٛڄ ٚاػتؿ٢، ٚأُبض ايجايٛخ كَن املوٝشٝٸ ّٵمل ٜ

 .عٔ غريٖا

 ،ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي قاّ ايكلإٓ بلؾض ايجايٛخ امللميٞ ٚثايٛخ ايلٚغ ايكـي

ّٸع٢ً اطچ بٓا٤ٶ  .ع٢ً تاكٜؽ املوٝش١ٝ ٬ع٘ ايتا

 .٫ٚ ٜ٪ػقٕٚ بعني ا٫عتباك ،١ٝڅٕ أتباع ايجايٛخ امللميٞ أقًچإ :كاٍقـ ٜٴ

ٟٸٚاؾٛاب ٍڈ : ع٢ً أ ٚايكلإٓ كؾٔ٘  ،يكـ نإ ٦ًٝاڄ َٔ ٖقا ايكبٌٝ َٛدٛؿاڄ سا

ٌڈ ٞٸ بٌه ١ٝ تعتكـ بأي١ٖٝٛ ع ٖٓاى أقًچنقيو يف عامل اٱه٬ّ ٚايتٌٝټ .َٚعكٍٛ َٓڀك

ٞٸ ُٸ ،×اٱَاّ عً  ;ِعًٝٗ ٫ ٜكَٛٛا بايلؿٸٕ ١ املعَِٛني ٚعًُا٤ اٱه٬ّ أؾٌٗ ع٢ً ا٭٥

 ؟١ٝڅؿ أِْٗ أقًچلٸجمل

 .نا١ًَ بتعايِٝ املوٝش١ٝ نل هب ايكٍٛ: إٕ ايكلإٓ ع٢ً ؿكا١ٜٺبٓا٤ٶ ع٢ً َا فٴ

ٞٸ ٚبأهًٛبٺ ٞٸ َٓڀك ٌٸ ٚفن ٫ٚ ميهٔ تٓك١ٝ  .١أْٛاع ايجايٛخ يف املوٝشٝٸ قاّ باْتكاؿ ن
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أٚ إٔ ْعترب ٖقٙ ايعكٝـ٠  ;ـاڄاملوٝش١ٝ ٚثايٛثٗا بقكٜع١ إٔ ايكلإٓ مل ٜهٔ ٜعلؾٗا دٝٸ

 .١ڄاملٓاق١ٔ يًعكٌ تعايِٝ إهلٝٸ

 

 

الهىاهش
                                                      

(4) Watt, Montgomery, 1983, Islam and Christianity Today, London, Routledge and 

Kegan Paut, p.4. 

)5( Catechism of the Catholic church, 1994, Ireland: Veritas, p.60 
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New Catholic encyclopedia, 2nd ed., 2003, Detroit, Catholic University of America: 

Thomson/Gale; Washington, D.C, V5 p.192, 2003. 
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 ً ٔاألٖكٌٕاتٕر ٔالزصؾٕال

ّٗٛ ٔاملضٗخّٗني اأُل َّ الدٖيّن بني الغٗعٛ اإلواو  نطرثُٕ جتضٗد الف

 

 لٍلى هىشٌگًد. 

 رٌحاًة غالهٍاىأ. 

 الهاشوًحسي ترجوة: 

 

ٌٛو  ــــــ كّدو

ـٿ»ٜعترب  ٛٸ «ٜٔاي ٔٸ»ـٸ إىل عامل املًهٛت، نُا ٜٴعٳ اب١ڄب ٌٸ ع٢ً ٖقا  ْاؾق٠ڄ «ايؿ تڀ

ٔٸ ـٳّ ع ًٜعبإ ؿٳ ايعامل. َٚٔ ٖٓا نإ ايـٜٔ ٚايؿ َٸٚٵع َٓق ايكٹ اڄ يف إٓؿا٤ املع٢ٓ إىل كاڄ ٖا

ٔٸاٱْوإ. إٕ ايكٹسٝا٠  ع٢ً ٖـا١ٜ  ع ٝٳِ ايـ١ٜٝٓ تعٌُ ع بُٛؿٗا كنٓاڄ أهاهٝاڄ يف ايؿ

ٌڈ اٱْوإ إىل بٓا٤ ؾٔا٤ٺ أؾٌٔ. ٚيف اؿكٝك١ ؾإٕ  ٜواعـٙ ع٢ً ؾِٗ عكا٥ـٙ بٌه

باڄ إيٝ٘، عُـ إىل تٛظٝـ ايهًُات ف ع٢ً ػايك٘، ٚأػق ٜعبـٙ تكلټاٱْوإ َٓق إٔ تعلٻ

ٝٸ ;١ٝاٯثاك ايؿٓٸ ٚإبـاع ،ٚا٭ًهاٍ ٚاؿلنات ١ َٔ أدٌ ايتعبري عٔ َهْٓٛات٘ ايكًب

ٔٸ  . ٚبٓا٤ٶ(1)ايـٜين ٚبًٛك٠ عكا٥ـٙ ٚآَاي٘. ٖٚهقا ظٗلت ٚػًچت أٚىل بٛاكم ًٚقكات ايؿ

ِٸ ْكٌ ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ ٚايتٛسٝـ١ٜ ٚايٌعا٥ل ايـ١ٜٝٓ  كثٛفٴنىع٢ً ك١ٜ٩ املوٝشٝني ا٭ڂ ٜت

ـٸه١ ٚكمسٗاامل قٚاتإىل ايٓاظلٜٔ بٛاهڀ١ ػوٝـ اي . تقٖب ٖقٙ ايڀا٥ؿ١ إىل (2)ك

ٞٸ ت٪ػق بُٛؿٗا أَاك٠ڄ ٜكْٛاتا٫عتكاؿ بإٔ ا٭ يف ايعامل،  ٚع١َ٬ ع٢ً اؿٔٛك اٱهل

 اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل.ٚٚتقنرياڄ با٫كتباط ايٛثٝل ايكا٥ِ بني اٱْوإ 

                                                      
÷

÷
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ٟٸ قاٚي١ٺ يف إطاك ايٛاقع١ٝ ا٭ك١ٝٓ;  غايباڄ َا ٜبـٚ يف ٖقٙ ايلهّٛ عـّ ايكٝاّ بأ

ٞٸ ٜكْٛاتإف ا٭ . يف ٖقٙ اٯثاك ايـاػ١ً يف (3)ٚايلهّٛ إمنا تعهى ٚاقع١ٝ ايعامل اٱهل

ٔٸ ٌٸ ،َٔ ايؿٓاْني ع َٔ ػ٬ٍ تٗقٜب ايٓؿى ايـٜين ٜعٌُ عـؿٷ ايؿ ُٸ ظلٚفٺ ٚيف ظ ١ ع ػا

ايػايب  ٚايلهّٛ يف ٜكْٛاتع٢ً ػًل ٚإبـاع ٖقٙ اٯثاك. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ا٭

ـټٜٴبـعٗا ؾٓٸ بٖٛا بٛاهڀ١ ايعباؿ٠ ٚايتك٣ٛ، قبٌ إبـاعِٗ هلقٙ ٚا أْؿوِٗ ٖٚقٻإْٛ قـ أع

ِٸٜكْٛاتايلهّٛ ٚتِٜٛل ا٭ ٔٸفااتني )يف اْني ٚايٓشٸٖٛ إٔ ٖ٪٤٫ ايؿٓٸ . ٚا٭ٖ  ٍ ايؿ

ٌٸٛٵايـٜين( ٜوعٳ يٝواعـٚا اٱْوإ يف ايٍُٛٛ إىل  ;ٚمَإ عِلڈ ٕ إىل ايتأقًِ َع ن

 . (4)(God of Imitation٘ باهلل )٘ أٚ ايتٌبټ٘ ا٭١ًُٝ، ٖٚٞ ايتأيڊغاٜت

ُٸ بايقنلَٚٔ اؾـٜل  ١ ايـٜٔ، ٚمساع٘ يه٬َِٗ إٔ ايؿلؿ نإ يف عِل أ٥

ٞٸ ٚوىٸ بتذًچٞ اهلل هبشاْ٘  ،ؿاػ١ًٝ ٚك٩ٜت٘ يڀًعاتِٗ ايٓٛكا١ْٝ، ٌٜعل بڀُأ١ْٓٝٺ ،اٱهل

ٌٸ غٝابِٗ، أػقت  ،أْ٘ يف امللاسٌ اي٬سك١ ـٳٝٵٚتعاىل يف ٚدٛؿِٖ. بٳ  متاثًِٝٗٚيف ظ

ُٴ ٟٸٚ ٞٸ ٛٳكِٖ متٮ اـٮ ايل٩ٜٛ نُا ٜبـٚ َٔ بعض ايٌٛاٖـ َٚا.  هلِ إىل سـڎ ٚايوُع

ُٸ ـٺؾإٕ ا٭ٚيٝا٤ ٚأ٥ تِٜٛل أًهاهلِ، َٚٔ  ١ ايـٜٔ مل ٜهْٛٛا يف سٝاتِٗ هٝنٕٚ ٭س

ٝٸ ـٷايٓاس١ٝ ايعًُ  .(5)بت ػ٬ف ٖقا ا٭َلٜج أٚ َـكىڅ ١ ٫ ٜٛدـ َوتٓ

ٔٸ بايقنلَٚٔ اؾـٜل  ٝاڄ ؾُاٍ املع٢ٓ، ٚيٝى فلٸؿ ٌ ػًچاٱه٬َٞ ميجٿ إٔ ايؿ

ٌڈ ُٛك٠ٺ ٔٸؾاكؽ َٔ املؿّٗٛ ٚاملع٢ٓ. إٕ ايتِٜٛل اٱه٬َٞ بُٛؿ٘ ػًچ ًٚه  ٝاڄ يًؿ

ٖقٙ ٭ٕ  ;(6)ٟ نُا ٜبـٚ بايٓوب١ إىل اؿٛايٸاٱه٬َٞ ٫ ٜوع٢ إىل ػوِٝ ايعامل املاؿٸ

ِټ ٜكْٛاتا٭ أػل٣ تعٌُ ع٢ً تِٜٛل  َٚٔ د١ٗٺ ;ػوٸـ عامل املجاٍ ٛٳك ٖٞ َٔ د١ٗٺٚاي

دن٤اڄ َٔ ػاكب٘  ـٸعٳإ ع ٚتٴ١ اؿكٝك١ٝ املٌٗٛؿ٠ يف ايلٚغ ايٌٗٛؿ١ٜ يًوايو ٚايؿٓٸاهلٜٛٸ

ِټ ٜكْٛاتٚإِٜاهلا إىل اٯػلٜٔ يف إطاك ا٭ ،ك٠ ع٢ً ايبٝإ عاملتعقٿ ٛٳك. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ٚاي

ِټ  .(7)َع١ٜٛٓ ْٚاس١ٝڄ ;١َٜاؿٸ ٛٳك ْاس١ٝڄهلقٙ اي

 «ايتِٜٛل»ل بتٛٓٝض َِڀًض ايتِٜٛل هب ايكٍٛ: إٕ َِڀًض َا ٜتعًچ يف

ٔٸ فاٍيف ايجكاؾ١ اٱه١َٝ٬ غايباڄ يتو١ُٝ ايتِاٜٚل يف  ٜوتعٌُ . ٚايّٝٛ ايـٜينٸ ايؿ

ٔٸ . يف سني إٔ املٓٝاتٛك (8)«املٓٝاتٛك»ايتِٜٛل يف ايهجري َٔ املٛاكؿ َِڀًض  ٜڀًل ع٢ً ؾ

ِْٛ تِٜٛل ٚباـٜٴڀًل يف ا٭ٌُ ع٢ً ايلهّٛ ٚا٭عُاٍ ايـقٝك١ ٚايعلٜؿ١ يًػا١ٜ، 
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ـٻ اْني ايقٜٔ ِٖ يف ايػايب َٔ ٌ ايؿٓٸبٳي يـ٣ املوٝشٝني، َٔ قٹٌَاٖـ َٔ ايهتاب املك

ا إْٛ ايقٜٔ ناْٛا ٜعًُٕٛ ع٢ً تنٜني ٚتنٜٚل َكٖبإ ا٭ؿٜل٠ ايهاثٛيٝه١ٝ، ِٖٚ ايؿٓٸ

ٛٿ ـٸِٜ َٸكْٚ٘ َٔ ٌَاٖـ ايهتب املك ٝني َٔ ايٓاي ؾل١ُ ه١، ٚميٓشٕٛ بقيو أنجل ا٭

ف إىل َٔاَني تعايِٝ ٚأقٛاٍ ايوٝـ املوٝض ٚا٭ْبٝا٤ ايوابكني. ٚقـ بًؼ ٖقا ايتعلټ

ٔٸ ٔٸٚع ايقٟ ٜلاٙ ا٭ٚك ايُٓط َٔ ايؿ تنٜني ايهتاب ع فك٠ٚ  بٕٝٛ يف ايػايب َلاؿؾاڄ يؿ

َٔ ػ٬ٍ اؿٔٛك املتناٜـ ٚ. ٚيف ٖقا ايوٝام ع امل٬ٝؿٟؿاؿٟ عٌل امؿٖاكٙ يف ايكلٕ ا

ٝٸإثل اكتباط ايؿٓٸٚبٝني يف ايب٬ط ايِؿٟٛ، ٚيًُو٪ٚيني ا٭ٚك ني بايؿٓاْني اْني ايػلب

َٛامٜاڄ ملا ناْٛا  ،ُا ايتِٜٛل٫ٚ هٝٻ ،ٕ ايلهِ اٱٜلاْٞٚٵني، سٝح ناْٛا ٜلٳاٱٜلاْٝٸ

ٔٸ تٌلٸ طلٜكٗا إىل ايجكاؾ١ اٱٜلا١ْٝ  «املٓٝاتٛك»املٓٝاتٛك، أػقت َؿلؿ٠  ًٓٝعني ؾٝ٘ َٔ ؾ

 .(9)أٜٔاڄ

ٔٸ»ٚيف آثاك ايتِٜٛل اٱه٬َٞ ميهٔ اٱًاك٠ إىل  بُٛؿ٘  ،«ايعاًٛكا٥ٞ ايؿ

ٔٸ ٚتِٜٛلات يف  ،٢١ ع٢ً ًهٌ ٌَاٖـ َقٖبٝٸاٱه٬َٞ ايقٟ ػًچ ؾلعاڄ َٔ ايؿ

أٚ  «كهّٛ املكاٖٞ»ِاٜٚل اٱٜلا١ْٝ باهِ ُا يف إطاك ايت١، ٫ٚ هٝٻَٛٓٛعات ؿٜٓٝٸ

يف ْكٌ  أطٍٛ أَـاڄ أثلڈفات ٕ ايلٚاٜات ايتِٜٛل١ٜ إسٝح  ;. ٚيف اؿكٝك١«ايوكا١ٜ»

ٌڈ َٸ١ ايٓاي، ٚبٌه ْٸ ايعكا٥ـ إىل عا ٝٸ ػا ٫ ١ٚ بني ايٌٝع١ ع تأثري ٖقٙ ايتِاٜٚل ايـٜٓ

ٝٳِ يف ْكٌ املعتكـات ٚايكٹ ع ُا يف إطاك ايتأنٝـ ع٢ً ٚاقع١ عاًٛكا٤ ٚتِٜٛلٖاهٝٻ

َټ ،ايـ١ٜٝٓ إىل امل٪َٓني  ٌ يف ٖقٙ املكاي١.ؾوٛف نٔعٗا يًبشح ٚايتأ

 

ّٗ  ــــــ ٛالزصي ٔالتؾٕٖز يف التعالٗي اإلصالو

َٔ هٛك٠ املا٥ـ٠. يف سني  90ٜوتٓـ ايكا٥ًٕٛ عل١َ ايلهِ يف ايػايب إىل اٯ١ٜ 

ٞٸٜل٣ املؿوٿ ، إٔ امللاؿ َٔ َؿلؿ٠ (10)ايڀباطبا٥ٞ ١َ ايوٝـايع٬چ ،ايهبري ل ايٌٝع

اييت نإ  ،«ا٭سذاك ايهبري٠ أٚ ا٭ُٓاّ»يف ٖقٙ اٯ١ٜ ايهلمي١ ٖٞ  «ا٭ِْاب»

ٞٸ ، ٜٚلؾعٕٛ إيٝٗا ا٭ٓاسٞ ٚايكلابني. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايعلب ٜعبـْٚٗا يف ايعِل اؾاًٖ

ِڈ ٟٸ سه ٔٸ ٖقٙ اٯ١ٜ ٫ تٓڀٟٛ ع٢ً أ  .(11)ايلهِ ٚايتِٜٛل بٌإٔ ؾ

ُٻٚيف   :َٔ فيوٚٔ سهِ ايتشلِٜ. ايلٚاٜات متٸ فنل َٛاكؿ تتٔ
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إٕ »: أْ٘ قاٍ |ا٭نلّ ١، عٔ ايٓيبٸَا ٚكؿ يف املِاؿك ايلٚا١ٝ٥ ٭ٌٖ ايوٓٸع 

ٛٿ ـٸ ايٓاي عقاباڄ ّٜٛ ايكٝا١َ املِ  .(12)«كٕٚأً

إٕ ايقٜٔ ِٜٓعٕٛ ٖقٙ »١ ٚايٌٝع١: نُا دا٤ يف املٛهٛع١ املٌرتن١ ٭ٌٖ ايوٓٸ

ِټ ٜٴٛٳك ٜٴعقٻاي  .(13)«كاٍ هلِ: أسٝٛا َا ػًكتِبٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ، 

إٕ دربا٥ٌٝ »: أْ٘ قاٍ |ا٭نلّ عٔ ايٓيبٸ ،ٚنقيو ٚكؿ يف املِاؿك ايٌٝع١ٝ

 .(14)«، ٫ٚ متجاٍ دوـؾكاٍ: إْا َعٌل امل٥٬ه١ ٫ ْـػٌ بٝتاڄ ؾٝ٘ نًبٷ ،أتاْٞ

ٌٸٚ َا ٚكؿ يف املِاؿك ايلٚا١ٝ٥ ٖٛ َٔ ا٭ساؿٜح  َٔ ايٛآض أْ٘ يٝى ن

استُاٍ إٔ  :َٔ قبٌٝ ،يًتأٌٜٚ ٚايتؿوري وعٷتٗا ؾٗٓاى َتٸُٓا بِشٸٚيٛ هًډ .ايِشٝش١

ٛٸكٜٔ َا نإ َٓشِلاڄ مبٛاكؿ ٜهٕٛ ايكِـ  ٜهٕٛ امللاؿ َٔ ًذب ايتِٜٛل ٚاملِ

يٓاي إىل ايٌلى. َٓٗا كؿع ايٓاي عٔ عباؿ٠ غري اهلل، أٚ َا ٜهٕٛ ٌَت٬ُڄ ع٢ً ؿع٠ٛ ا

ـ عًٝ٘ بعقاب اؾشِٝ ٖٛ ػِْٛ ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ امللاؿ َٔ فيو ايتِٜٛل ايقٟ متٸ ايتٛعټ

 ١. ٚبٓا٤ٶٚسلؾِٗ عٔ َواك اهلـا١ٜ اٱهلٝٸ ،ايتِٜٛل ايقٟ تهٕٛ ايػا١ٜ َٓ٘ إ٬ٍٓ ايٓاي

َٔ عباؿ٠ ايٓاي ايوابك١  ع٢ً ايٌٛاٖـ ايتاكى١ٝ ؾإٕ ٖقا ايتشلِٜ نإ بتأثريڈ

ٟ دٛام ايتِٜٛل إىل ٌَٝ سٝح ٜٴؼ٢ٌ َٔ إٔ ٜ٪ؿٸ ،َٚكتٔٝات فيو ايعِل يٮُٓاّ،

َٔ  قًٛب ايٓاي إىل َعتكـات أه٬ؾِٗ، َٚا ناْٛا قـ أيؿٛٙ ٚاعتاؿٚا عًٝ٘ يلؿغڈ

ِ يف اٱه٬ّ ٖٛ اـ١ٌٝ َٔ اكتـاؿ ايٓاي. َٚٔ ٖٓا هٵاينَٔ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ هبب ؼلِٜ ايلٻ

ُٸ تاڄميهٔ ايكٍٛ: إٕ ٖقا نإ سهُاڄ َ٪قچ ١، ٫ٚ ٚقـٚؿاڄ بٌلا٥ط ٚظلٚف ػا

ع٢ً عباؿ٠  ؾُٝع ا٭م١َٓ ٚا٭َه١ٓ; ؾإفا مل تهٔ ٖٓاى ػ١ٌٝڅ وتٟٛ ع٢ً إط٬مڈ

 .(15)هلقا املٓع ٚايٓٗٞ أٜٔاڄ اهلل ٚتكـٜو٘ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى َٛٓعٷ

ايتعايِٝ اٱه١َٝ٬ إىل ايلهِ ٚايتِٜٛل ٫ تٓڀٟٛ  ْعل٠ُا أَهٔ ايكٍٛ بإٔ بٳٚكٴ

ٞڈ ولَ٘ َٔ  إىل اـ١ٌٝ َٔ إٔ ٌٜٓػٌ ايؿلؿ )املًِچٞ( ب٤ٌٞٺ ٖٞ ْاظل٠څ، بٌ ع٢ً ْٗ

ّٸايتٛدټ  .(16)إىل ايباكٟ تعاىل، ٚميٓع٘ َٔ سٔٛك ايقٖٔ يف اي٠٬ِ ٘ ٚا٫ْكڀاع ايتا

ؼتٟٛ ع٢ً ْكَٛ ُٚٛك ع  ،يف بٝتٗا هتاك٠ڄ تٵكځٟٚ إٔ عا١ٌ٥ ناْت قـ عًډكٴ

ٔٸ ٜكتٓني يف ايعاؿ٠ أق١ٌُ ٚأثٛاب  ايٓيبٸٝٳل ٚا٭ػباك ؾإٕ ْوا٤ ٚنُا ٜلٟٚ أكباب ايوٿ ن

إىل بٝتٗا، ٚنإ ٜٟٓٛ  |ا٭نلّ ؿػٌ ايٓيبٸ ٚسني ،أٚ سٝٛاْات ع عًٝٗا ْكَٛ بٌلڈ
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. تكٍٛ (17)نٞ ٫ أكاٖا أثٓا٤ اي٠٬ِ ;اي٠٬ِ، قاٍ هلا: اكؾعٞ ٖقٙ ايوتاك٠ َٔ أَاَٞ

َٓٗا  ٗا ُٚٓعتٴقتٴٞ َنٸأماٍ تًو ايوتاك٠ َٔ َٛٓعٗا، ٚإْٸ |عا١ٌ٥: إٕ كهٍٛ اهلل

 ه٧ عًُٝٗا كهٍٛ اهلل. ٚعًٝ٘ ؾإٕ َؿّٗٛ ٖقٙ ايلٚا١ٜ إٔ اَتعاض ايٓيبٸٚهاؿتني ٜتٸ

َٸ ّٸا٭نلّ َٔ ايلهِ ٚايتِٜٛل مل ٜهٔ عا َٓ٘ ؼٍٛ ؿٕٚ  بٓاس١ٝٺ اڄ، ٚإمنا ٖٛ ىت

ٕٵ; ايعباؿ٠  .(18)نإ جمللٸؿ اين١ٜٓ ؾ٬ نلا١ٖ ؾإ

ٚايؿٕٓٛ املٌاب١ٗ ي٘ قـ ٌْأ َٔ ٖقٙ ـ بايٓوب١ إىل ايلهِ ٚقـ نإ ٖقا ايتكٝټ

ـٸايٓاس١ٝ; إف ٜ٪نچ ِټ ٠ٺـ اٱه٬ّ بٌ ٛٳك، ع٢ً عـّ ٚدٛؿ َا ٌٜػٌ ايٓؿى َٔ ايٓكَٛ ٚاي

٢ٓ بأهايٝب َعُاك١ٜ ٚوٍٛ ؿٕٚ ايعبـ ٚباك٥٘. َٚٔ ٖٓا ناْت املوادـ يف ايبـا١ٜ تٴبٵ

. ٚيف (19)٭يٛإيف ايبواط١، ٚناْت ؽًٛ َٔ مجٝع أْٛاع ايٓكَٛ ٚايتناٜٚل ٚا غا١ٜٺ

اؿكٝك١ إٕ ٖقا ايٌٛم يف احملاؾع١ ع٢ً ْكا٤ ٚػًْٛ ايع٬ق١ بني ايعبـ ٚػايك٘، 

، ٖٛ ايقٟ ؿؾع باملوًُني إىل ايتأهٸٞ ب٘ يف ٖقٙ |ايٓا٧ً َٔ هري٠ كهٍٛ اهلل

ِټ ـٜٔ يف ا٭ؿٜإ ٛٳك بعض ا٭ِْاك ٚامل٪ٜٿايٓاس١ٝ. نُا لـ هلقا ايلأٟ بايٓوب١ إىل اي

 .(20)ا٭ػل٣ أٜٔاڄ

إٕ ايهجري َٔ ايقٜٔ ىايؿٕٛ ايتِٜٛل إمنا ٜوتٓـٕٚ يف َكاّ تربٜل كايؿتِٗ 

ٚٸ :يتِٜٛل فٚات ا٭كٚاغ يف اٱه٬ّ إىل ْكڀتني، ُٖٚا : إٕ ٖقا املٓع واؾغ ع٢ً ٫ڄأ

ِٸ ;١ُٓ ا٭مي١ٝ يٲْوإٝٵايٛقاك ٚاهلځ ٚ أكهِ ُٛكت٘  يٝبك٢ كًٛقاڄ ع٢ً ُٛك٠ اهلل، ؾ٬ ٜت

ّٷ ٞ ٖٛ قـٚؿٷؾٓٸ يف أثلڈ ا٫هتؿاؿ٠ َٓٗا  أػل٣ َٔ ْاس١ٝٺ: هب ع ٚثاْٝاڄ ;بائلٚك٠ ْٚاق

ٕٵ ع إٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ٤ًٞٷ ٛڈ ع ٚإ ت ع وٍٛ ؿٕٚ اٱْوإ أٚ َ٪قچ ْويبٸ نإ ع٢ً م

 .(21)ٚػايك٘ اي٬َل٥ٞ

اَني يف بـا١ٜ ا٭َل َٔ كهِ ُا أَهٔ ايكٍٛ: إٕ ايقٟ نإ ميٓع ايلهٸبٳٚكٴ

ِټ ع ٖٛ ا٫سرتاّ ٚايتٛقري  |ا٭نلُّا كهِ ُٛك٠ ايٓيب ٸك ع ٫ٚ هٝٻٛٳكتًـ أْٛاع اي

٣ ٖقا ايتشلِٜ إىل املٓع َٔ تِٜٛل ايقٟ ناْٛا ٜبـْٚ٘ ػاٙ َكاّ كهٍٛ اهلل. يكـ أؿٸ

 .|ا٭نلّ ٚكهِ ايٓيبٸ

ـٻ َٔ ْٛك سٍٛ ايلأي ايٌلٜـ  ع٢ َا لـٙ َٔ كهِ ٖاي١ٺٚايـيٌٝ ع٢ً ٖقا امل

ٟٸيلهٍٛ اهلل يف أٚاػل ايكلٕ ايجأَ  ٟٸ/ ايكلٕ ايلابع عٌل  اهلذل ، ٚإهـاٍ امل٬ٝؿ
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ٟٸايٓكاب ع٢ً ٚدٗ٘ ايٌلٜـ يف ْٗا١ٜ ايكلٕ ايتاهع  / ايكلٕ اـاَى عٌل  اهلذل

ٟٸ ٖټ(22)ع٢ً تٛقريٙ ٚمتٝٝنٙ َٔ ها٥ل ايٓاي ع١َ٬ٺن، امل٬ٝؿ ٕ ِ أ. ٚعًٝ٘ ٫ ٜٓبػٞ ايتٛ

ٔٸاملوًُني مل ٜهْٛٛا َڀچ ٌڈ ًعني ع٢ً ٖقا ايؿ  َڀًل. بٌه

َا  :إبـا٤ كتًـ اٯكا٤ يف ٖقا ايٌإٔ، َٚٔ بٝٓٗا ٚيف امللس١ً املعاُل٠ متٸ

املؿيت يف فيو ؾإْ٘  تٳإْو إفا هأيڃ» إف ٜكٍٛ َا َُْٔٛ٘: ;ٙـٴبٵفنلٙ ايٌٝؽ قُـ عٳ

ٕٵ ـٸ ايٓاي »عًٝ٘ سـٜح:  تٳأٚكؿٵ هٛف هٝبو; ؾإ ٛٿإٕ أً . ..«كٕٚعقاباڄ ّٜٛ ايكٝا١َ املِ

ِټْ٘ هٝكٍٛ يو: إٕ اؿـٜح دا٤ يف أٜٸأٞ ؾايقٟ ٜػًب ع٢ً ظٓٸ ٛٳك اّ ايٛث١ٝٓ، ٚناْت اي

ٚٸ :ؼق يف فيو ايعٗـ يوببنيتٻتٴ َٳٚايجاْٞ ;: ايًٍٗٛا٭ تلهِ ُٛكت٘ َٔ  ٔٵ: ايتربٸى مبجاٍ 

ٛٻك يف  .ٛٙشٵه٬ّ ملځا دا٤ اٱٚايجاْٞ ممچ ;ا ٜبػٔ٘ ايـٜٔٚا٭ٍٚ ممچ .ايِاؿني ٚاملِ

ٌٷ ٗٿ، عٔ اهلل اؿايني ًاغ ـٳٚقڂ ،ؾإفا ماٍ ٖقإ ايعاكٓإ .يٲًلاى ب٘ ـٷأٚ مم  تٵِ

 .(23)«نإ تِٜٛل ا٭ًؼاْ مبٓني١ تِٜٛل ايٓبات ٚايٌذل َٔ املِٓٛعات ،ايؿا٥ـ٠

إىل ٓلٚك٠ كعا١ٜ َٓاهب١ اؿهِ ٚاملٛٓٛع يف  &نُا أًاك اٱَاّ اـُٝين

مبٓاهب١ اؿهِ  ;ػباكَٔ ا٭ ؿ١ٺ٥ٕ ظاٖل طاإ» ػِْٛ ٖقا اؿـٜح، ٚقاٍ:

ِټأ ،ٚاملٛٓٛع ناْت َٛكؿ  ُٓاّ اييتك ؾٝٗا ٖٞ متاثٌٝ ا٭ٛٳٕ امللاؿ بايتُاثٌٝ ٚاي

َٳ ـٻ ٔٵايعباؿ٠، نكٛي٘:  َٳ ;ه٬ّؾكـ ػلز عٔ اٱ ٌ َجا٫ڄأٚ َجٻ ؿ قرباڄد ٛٻ ٔٵٚقٛي٘:  ك ُ

ٍٷ .اهلل ايتُاثٌٝ ؾكـ ٓاؿٸ ـٸأٚقٛي٘:  ;ؿ١ ايجا٥١ْٝآػل ٜٓوًو ب٘ يف ايڀا ٚؾٝ٘ استُا ً 

ٌٷ ايٓاي عقاباڄ ٝٸ ّٜٛ ايكٝا١َ كد ٌٸ ;أٚ قتً٘ ْيبپ اڄقتٌ ْب ِڈ ٚكدٌ ٜٔ ٛٸ ;ايٓاي بػري عً ك َِٚ

ٛٸٜ ـٸإٔ َٔ إٚقٛي٘:  ;ك ايتُاثٌِٝ ٛٸعٓـ اهلل ّٜٛ ايكٝا ايٓاي عقاباڄ ً  ;ك١َٕٚ املِ

ٍ ْك١ أٚ ُٚايتٌـٜـات ٫ تٓاهب َڀًل عٌُ اجملوٸ تٗـٜـاتًو ايتٕ إؾ ،َجاهلاأٚ

ِټ ْا أٚ ايًٛاط أٚ ععِ َٔ قتٌ ايٓؿى احملرت١َ أٚ اينٿأعًُٗا ٫ ٜهٕٛ  ٕٓلٚك٠ أ ;كٛٳاي

ِٖ هلا  ٕ امللاؿ َٓٗا تِٜٛل ايتُاثٌٝ اييتأٚايعاٖل  .ًلب اـُل ٚغريٖا َٔ ايهبا٥ل

ٛٸأػري٠، ٖٚٛ َع استُاٍ آػل يف ا٭ .عانؿٕٛ  بايِٛك٠ نئ ايكا٥ًٜكٕ امللاؿ باملِ

َعلٚف يف فيو ايعِل. ٚاملعٕٓٛ املٛاؾل  نُا ٖٛ َقٖبٷ ،ٚايتؼڀٝط يف اهلل تعاىل

هاي نؿلِٖ ٚنول أبعـ ٖـّ  ،علابَٔ ا٭ عاڄُٵٕ دٳأي٬عتباك ٚطباع ايٓاي 

 يف هلٸ ًو ايِٛك ٚايتُاثٌٝ باق١ٝڄناْت عًكتِٗ بت ،َلٙأٚ |ُٓاَِٗ بٝـ كهٍٛ اهللأ
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٢ ايّٝٛ نُا ْل٣ ستٸ ،يبكا٥ٗا اڄٚسبٸ ،ه٬ؾِٗأٯثاك  سؿعاڄ ;َجاهلاأقًٛبِٗ، ؾِٓعٛا 

 .دـاؿِٖأثاك ٯ سؿعاڄ ;١ ٚعبـ٠ ايٓريإ يف ٖقٙ ايب٬ؿعؿغ آثاك اجملٛهٝٸ ع٬ق١ مجعڈ

َٳيهؿچا ٫چإ٫ تٓاهب  ـات اييتٗـٜـٜـات ٚايتٌعٓ٘ بتًو ايت |ؾ٢ٗٓ ايٓيبٸ  ٔٵاك ٚ

ٚعًٝ٘ تهٕٛ  .ايتٛسٝـ هاس١عٔ  ٚؿؾعاڄ ;٠ اينْـق١هاي ايهؿل َٚاؿٸ٭ قُعاڄ ٜتبعِٗ;

 .(24)«نلإىل َا فٴ أٚ َِٓلؾ١ڄ تًو ايلٚاٜات ظاٖل٠ڄ

 

 ــــــ ٛ لمتؾٕٖز يف اإلصالًاجلذٔر التارخيّٗ

ميهٔ ايعجٛك ع٢ً ايكًٌٝ َٔ املـاكى ٚايٌٛاٖـ اييت تٌري إىل َٛقـ ايعلب قبٌ 

ٍٸ ع٢ً أَلڈ ْٸ اٱه٬ّ َٔ ايلهِ ٚايتِٜٛل، أٚ َا ٜـ ؾإٕ ْكَٛ  ;يف ٖقا ايٌإٔ ػا

تجبت إٔ كهِ اٱْوإ ٚاؿٝٛإ نإ  ،ٚنقيو أًعاك بعض ايعلب ،قِل اؿري

 |ا٭نلّ سٝح ٚدـٚا إٔ ايٓيبٸ ;إٔ املوًُني ايِاؿني ـٳٝٵَعلٚؾاڄ عٓـ املوًُني. بٳ

١، هلٙ يف َلس١ً املٛاد١ٗ َع ايٌلى ٚايٛثٓٝٸنإ كايؿاڄ هلقٙ ايلهّٛ، ٚأْ٘ قـ أْ

طبكاڄ ملا ٚكؿ يف نتاب  ;. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ميهٔ ايعجٛك(25)ناْٛا ٜكٛيٕٛ بهلا١ٖ فيو

ِټت٪نچ ع٢ً َوتٓـاتٺ ،«١أػباك َهچ» ك ٚايلهّٛ قبٌ ظٗٛك اٱه٬ّ، بٌ يف ٛٳـ ٚدٛؿ اي

ـ ٚاؾـكإ كڂايوټُـك اٱه٬ّ أٜٔاڄ. ؾؿٞ عِل اؾا١ًٖٝ ناْٛا ٜكَٕٛٛ بتنٜني 

ٚا٭عُـ٠ ايـاػ١ًٝ َٔ ايهعب١، ٚناْٛا ٜلمسٕٛ ُٛك ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ًذاك ٚامل٥٬ه١ 

ِټَٚٔ  ،ع٢ً ا٭عُـ٠ ٚاؾـكإ َٸ ×ـ املوٝضُٛك٠ ايوٝٸ كٛٳتًو اي ٘ ايوٝـ٠ َلِٜ ٚأ

١ ٖقٙ ايلٚا١ٜ . ٚايـيٌٝ ع٢ً ُشٸ(26)٢ امل٥٬ه١ َله١َٛ ؿاػٌ ايهعب١، ٚستٸ÷ايعقكا٤

ت ع٢ً ساهلا إىل سني سهِ عبـ اهلل بٔ اينبري يف املـ١ٜٓ، يف ايو١ٓ ٛٳك ظًچِټإٔ ٖقٙ اي

 .(27)ني َٔ اهلذل٠ايجايج١ ٚايوتٸ

ػ٬ؾاڄ ملا نإ ; ٚبقيو ؾإٕ ايلهِ مل ٌٜٗـ امؿٖاكاڄ نبرياڄ يف ُـك اٱه٬ّ

ٔٸ ،ذاٙ يف ايـٜا١ْ ايبٛف١ٜ ٚاملوٝش١ٝعًٝ٘ ا٫تٸ ٚمتٸ تٛظٝؿ٘ يف ، ايلهِ سٝح امؿٖل ؾ

. ٚيف ايكلٕٚ اي٬سك١ عٌُ ايِٓٸاعٕٛ ع (28)إطاك ا٭ٖـاف ايتع١ًُٝٝ ٚايتبٌري١ٜ ٚايعباؿ١ٜ

إْٛ يف ايبًـإ اييت متٸ ؾتشٗا ع٢ً ٜـ املوًُني ع ع٢ً إعـاؿ املِاؿك ٚاملٛاكؿ ٚايؿٓٸ

اي٬م١َ ٱقا١َ ٚتنٜني أٚىل ايعُاكات ايـ١ٜٝٓ ٚغري ايـ١ٜٝٓ يف اٱه٬ّ. ٚميهٔ يٓا 
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ايجكاؾ١ ايبٝنْڀ١ٝ ٚايكبڀ١ٝ  :ّ تأثري ٖقٙ ايجكاؾات ع َٚٔ بٝٓٗاٌَاٖـ٠ ٚتٌؼٝ

ٌڈ ،ٚايواها١ْٝ ٚآض.  ٚنقيو آهٝا ايٛهڀ٢ أٜٔاڄ ع يف آثاك امللاسٌ اي٬سك١ بٌه

 ٌ َٔ ا٫ػت٬ط ٚا٫َتناز بني ٖقٙ ايعٓاُل اـاكد١ٝ أهًٛبٷٚيف اؿكٝك١ ؾكـ تٌهډ

ٔٸ  .(29)مل اٱه٬َٞيف مجٝع أكدا٤ ايعا دـٜـ تلى تأثريٙ ع٢ً ايؿ

ٔٸ ٝٸ ٚيف ٖقا ايٌإٔ ٜقٖب ايهجري َٔ ػربا٤ ايؿ ١ بعـ ظٗٛك إىل إٔ ايلهّٛ ايـٜٓ

ٖٳ ـٻ بٵاٱه٬ّ مل تق . (30)ه١إىل أبعـ َٔ تِٜٛل ايكِّ امللتبڀ١ بايٌؼِٝات املك

ٔٵ ( ظٗلت بعض اهلذلٟ)ايكلٕ ايوابع  امل٬ٝؿَٟٓق أٚاػل ايكلٕ ايجايح عٌل  ٚيه

ـٸاملٛٓٛعات ايـ١ٜٝٓ ٚ ُٸه١ يف فاٍ ايلهِ، سٝح بـأ ايلهٸايٌؼِٝات املك ٕٛ إَٛ ٜٗت

ٛٻٓټ. ٚإٕ اي|ا٭نلّ ١ ايٓيبٸبلهِ ًؼِٝٸ  ،«داَع ايتٛاكٜؽ»ك٠ يهتاب وٳؽ املِ

اييت تعٛؿ إىل بـا١ٜ ايكلٕ ايلابع عٌل  «اٯثاك ايباق١ٝ»يلًٝـ ايـٜٔ ؾٌٔ اهلل، ٚ

ّڈ، ٖٞ َٔ أٚا٥ٌ اهلذلٟ()ايكلٕ ايجأَ  امل٬ٝؿٟ يٌؼ١ِٝ  ايهتب املٌت١ًُ ع٢ً كهٛ

ب اٯثاك املٛدٛؿ٠ ؾإٕ ٚٓع ايٓكاب ع٢ً ايٛد٘ ايٌلٜـ وٳ. ٚعځ|ايلهٍٛ ا٭ععِ

ٟٸ  .(31)يلهٍٛ اهلل مل ٜهٔ َلهَٛاڄ قبٌ ايعِل ايِؿٛ

ٛٻميهٔ يٓا، با٫يتؿات إىل ايٓټأْ٘  بايقنلَٚٔ اؾـٜل  تٌؼّٝ  ،ك٠وٳؽ املِ

ل٠ طبكاڄ يًٌٛاٖـ املتٛؾڍٚ. (32)يف ايعامل اٱه٬َٞ ٝات أػل٣ غري ايلهّٛ ايـ١ٜٝٓػًڍ

ُٸاَات ٚاملواكغ ٚست٢ يف بٝٛت اٱٜلاْٝني  ،نإ ٖٓاى ايهجري َٔ ايلهّٛ يف اؿ

ًتِٜٛل يف تاكٜؽ اٱه٬ّ، مل يع٢ً ايلغِ َٔ املٛقـ ايـٜين املؼايـ  ،أٜٔاڄ. ٚنقيو

ِٷ ّڈ ِٜـك سه دـاك١ٜ تعٛؿ إىل ايعِل  قڀعٞ بايتشلِٜ، بٌ متٸ ايهٌـ عٔ كهٛ

ٟٸ ٟٸ; إف تٓتُٞ إىل أٚاػل ايكلٕ ا٭ٍٚ ٚبـا١ٜ ايكلٕ ايجاْٞ ا٭َٛ )أٚا٥ٌ ايكلٕ  اهلذل

يف ًلم ا٭كؿٕ ٖٓاى  (33)يف قڂِري عُل٠ :ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ،َٔ فيوٚ(. امل٬ٝؿٟايجأَ 

ّٷ ّٸ با٭يٛإ املا١ٝ٥ ع٢ً طبك١ٺ كٷتعٗل ع٢ً دـكاْ٘ ُٛ محچا ـ ُٛكاڄ ، ٖٚٞ ػوٿَٔ اؾ

ْكٌ بكاٜاٙ إىل َتشـ  ايقٟ متٸ ،(34)َٔ ايب٬ط. ٚيف قِل اؿري ايػلبٞ ًؼِٝاتٺ يوتٸ

ُٴ  .(35)ْٚكَٛ َجٌ تًو اييت متٸ ايعجٛك عًٝٗا يف قِري عُل٠ ٛٳكٷؿٌَل، تٛدـ أٜٔاڄ 

ٔٸبا٫يتؿات إىل ٖقٙ اـًؿٝٸ ايلهِ ٚايتِٜٛل يف ايعامل اٱه٬َٞ  ات يف ؼلِٜ ؾ

ـٸ ع٢ً طٍٛ ايتاكٜؽ، ؿ٠ يٌلغ ساٍ بعض ايعًُا٤ باٱٓاؾ١ إىل اجملُٛعات ايٛاهع١ ٚاملتع
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 قـنتب ايڀبكات ٚايكًٌٝ َٔ  ،اَنيُا ٚكؿ اؿـٜح عٔ ايلهٸقًډ ،لٜٔاْني امل٪ثٸٚايؿٓٸ

ِٻ ٚٸ٤ٛٓ ايٓرباي ٚأْى اؾ٬چ»نتاب  :ٗاتٵ بِٗ، َٚٓاػت ْني َٔ ي يف إػباك املن

. ٚنقيو ٜٓبػٞ ا٫عرتاف بأْ٘ مل (36)ايقٟ أًاك إيٝ٘ املكلٜنٟ يف ػڀڀ٘ ،«ايٓاي

ِٷ ٔٸ .قاطع بٌإٔ ؼلِٜ ايتِٜٛل ٜهٔ ٖٓاى سه  ٚإٕ َٛقـ ايعامل اٱه٬َٞ َٔ ؾ

ٌڈؾؿ ;ٚاسـ٠ ايلهِ ٚايتِٜٛل مل ٜهٔ يف مجٝع امللاسٌ ع٢ً ٚتري٠ٺ عاّ  ٞ إٜلإ بٌه

ّٷبٳكٴ  ُا هري٠ ايٓيبٸ١، ٫ٚ هٝٻعات ايـٜٓٝٸعٔ كهِ بعض املٛٓٛ ُا مل ٜهٔ ٖٓاى إسذا

أٚ  |ٚقـ كمسٛا ايهجري َٔ ا٭سـاخ ٚايٛقا٥ع يف هري٠ كهٍٛ اهلل .|ا٭نلّ

هري٠ بعض ا٭ْبٝا٤ اٯػلٜٔ. ٖٚقٙ ايلهّٛ ٫ ٜكتِل ٚدٛؿٖا ع٢ً املؼڀٛطات َٔ 

ـځ ؾ١ٝ ٚايؿوٝؿوا٤ نٳايهتب، بٌ ميهٔ ايعجٛك عًٝٗا ٌَٚاٖـتٗا يف ا٭عُاٍ ا

َوذـ داَع  :ٚاٯثاك اٱٜلا١ْٝ ا٭ػل٣، ٚأسٝاْاڄ يف املوادـ ٚا٭ٓلس١، َجٌاؿ ٚايوذٸ

ٞٸ»ٖاكٕٚ  ِڈ ;يف إُؿٗإ «عٗـ ٚي قؿٛك  ٚتِٜٛلڈ إف ٌٜتٌُ ٖقا املوذـ ع٢ً كه

ٞٸني قًچملًځهځ  ×يٲَاّ ايلٓا كني. نُا ميهٔ ايعجٛك ع٢ً تِٜٛل باؿذِ ايڀبٝع

ـٸ  .(37)ه١يف َلقـٙ ايٌلٜـ يف ٌَٗـ املك

 

َّ ٛاجلذٔر التارخيّٗ ّٗ لف  ــــــ ٛالزصي عٍد الغٗعٛ اإلواو

بايٓعل إىل ايعع١ُ ٚايتكـٜى ايٌاٌَ ايقٟ ٜهٓٸ٘ ايٌٝع١ ملٓاهب١ عاًٛكا٤ ؾكـ 

َٔ ايوًٛنٝات ايـ١ٜٝٓ سٍٛ قٛك  ًت فُٛع١څعٝح تٌهچ ،س١ٜٛٝ أٚدـ فيو ثكاؾ١ڄ

ٝٳِ ايعاًٛكا١ٝ٥ َٔ ايٓاس١ٝ ايكٹتٓاغِ تاكٜؽ ايجكاؾ١ ايـ١ٜٝٓ يًٌٝع١ َع ؾٚاقع١ عاًٛكا٤; 

َٔ غريٖا. يكـ ناْت ٖقٙ املًش١ُ اؿُاه١ٝ ع٢ً ايـٚاّ  ن٠ڄايع١ًُٝ، ٚدعًٗا َتُٝٸ

ٔٸ فاٍيًؿٓاْني يف كتًـ امللاسٌ ايتاكى١ٝ. ٚيف  ١ُڄٗڇَٴًڃ ٛٿ ؾ كٕٚ ايتِٜٛل قاّ املِ

إىل  لڈَٔ ػ٬ٍ تِٜٛلِٖ ٭ًهاٍ ُٓٸاع املًش١ُ ايعاًٛكا١ٝ٥، بؿتض طلٜ ،ايٌٝع١

ع٢ً تاكٜؽ عاًٛكا٤. ٚإٕ ايلهّٛ اؾـاك١ٜ يف املكاٖٞ  ٤ٛٚتوًٝط ائ ،ايعامل ايعًٟٛ

ـٸ بأمجعٗا عٳٚايوكا٤، ٚاملوادـ، ٚأٓلس١ ايواؿ٠ ا٭ًلاف، َٚٝاٙ اٯباك ايكـمي١، تٴ

 .(38)ٝات ايجكاؾ١ ايعاًٛكا١ٝ٥َٔ ػًڍ

ايلهِ  ٚيف ايعِل ايِؿٟٛ ػًچ٢ ػوٝـ ٖقٙ ايٛاقع١ ايؿذٝع١ يف إطاك
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 ْك١ًڄ تٵٖع( أسـثٳ947ّ )1540. ٚيف اؿكٝك١ ؾإٕ اؿكب١ ايِؿ١ٜٛ َٓق عاّ (39)ٚايتِٜٛل

ع قـ تلى تأثريٙ يف ١ٝ ٱٜلإ. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ َقٖب ايتٌٝټ١ٝ ايؿٓٸٓٵْٛع١ٝ يف ايبٹ

ٖقا ايتأثري ٜعٛؿ إىل غًب١ ا٭بعاؿ هبب مجٝع أبعاؿ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٭تباع٘، ٚنإ 

ٔٸلؾا١ْٝ ملقٖب ايتٌٝټايع  .(40)اٱٜلاْٞ ع يف ايؿ

ٔٸَٚع فيو نًچ ؼق يف ايعِل ايكاداكٟ ايعاًٛكا٥ٞ قـ اتٻ ٘ ؾإٕ ا٫ٖتُاّ بايؿ

ٌڈبٴعٵ ٝات أنرب، ٚاْتٌل يف إطاك ػًچ ـاڄ آػل، ٚانتوب ًه٬ڄ كمسٝاڄ َٓوذُاڄ بٌه

٢ ايلهِ ٚستٸَولس١ٝ، ٚايلهّٛ اؿذل١ٜ، ٚايلهِ ع٢ً اينداز، ٚايلهّٛ اؾـاك١ٜ، 

ع٢ً ٚها٥ط اؿٌُ ٚايٓكٌ اـؿٝؿ١ ٚايجك١ًٝ، ٚيف ايهجري َٔ املٛاكؿ يف ؽڀٝط ُٚٓع 

ٛٸ :أًٝا٤ َجٌ إىل َٜٛٓا ٖقا. ٚناْت ٖقٙ املٌاٖـ  ،ع١ايبٝاكم ٚايلاٜات ٚا٭ؿٚات املتٓ

بكلا٠٤  تعلض يف ايتهاٜا ٚفايى ايعنا٤، ٚناْت توتجري ايعٛاطـ ٚا٭ًذإ َكل١ْٚڄ

ٛٻامللاثٞ ٚا يت فايى ايعنا٤ إىل َـاكي مسع١ٝ ٚبِل١ٜ، ٚنإ يٓٝاس١. ٚبقيو ؼ

×ِ ٚامللبٸٞ ايهبري يف ٖقٙ املـكه١ ٖٛ ًؼّ اٱَاّ اؿونياملعًڍ
(41). 

ٔٸ ٔٸ َٚٔ ٖٓا هب عًٝٓا إٔ ٫ ْػؿٌ عٔ ايؿ  ايعاًٛكا٥ٞ بُٛؿ٘ ؾلعاڄ َٔ ايؿ

ُٸ تٛظٝؿ٘ يف املولسٝات ايـ١ٜٝٓ ٚايتِٜٛلات اٱه٬َٞ ايقٟ متٸ ١ باملٛٓٛعات اـا

أٚ  «كهّٛ املكاٖٞ»ف باهِ لٵُا يف إطاك ايٓكَٛ اٱٜلا١ْٝ، اييت تٴعٳايـ١ٜٝٓ، ٫ٚ هٝٻ

ًڃ ; ٚفيو ٭ٕ ٚاقع١ عاًٛكا٤ نإ هلا تأثريٷ«كهّٛ ايوكا١ٜ» ُٴ  ب سٝا٠ ايٌٝع١.قلٸى يف 

ٚيف ٖقا ايٌإٔ ميهٔ اٱًاك٠ إىل املِاؿك ا٭ؿب١ٝ ٚا٭ساؿٜح ٚايلٚاٜات 

ؿ٘ ايٛاعغ ايهاًؿٞ، ايقٟ مل٪يڍ ،«ك١ٓٚ ايٌٗـا٤»تِٜٛل نتاب  :املعترب٠، َٔ قبٌٝ

. ٚباٱٓاؾ١ إىل (42)ؾُا بعـ اهلذلٟاْتٌل بني املوًُني ايٌٝع١ َٓق بـا١ٜ ايكلٕ ايعاًل 

ُا يف تأثري ايِْٓٛ ا٭ؿب١ٝ املهتٛب١ ؾإٕ ايلٚاٜات املأثٛك٠ ٚا٭ساؿٜح املٓكٛي١، ٫ٚ هٝٻ

ل يف إهاؿ املواكغ ٚايلهّٛ اؾـاك١ٜ فات َ٪ثٿ يتعن١ٜ، نإ هلا ٚقعٷإطاك َولس١ ا

ْٸاملٛٓٛعات ايـ١ٜٝٓ أٜٔاڄ. ٚبقيو نإ ايلهٸ مبا ٜتڀابل  اّ ٜوتُع إىل املٛٓٛع اـا

َع ْكٌ ايلاٟٚ أٚ قاك٨ ايتعن١ٜ أٚ امللث١ٝ، ٜٚعٌُ ع٢ً تِٜٛلٖا، نُا ٖٞ َلتو١ُ يف 

َٸ١ ايٓاي  ملڀاف أؿٸ٣ فُٛع ٖقٙ ايعٓاُل إىل تبًٛك ؾٔڎ. ٚيف ْٗا١ٜ ا(43)أفٖإ عا

ٌٸ ُٸ١ ب٘، ٚاييت أػقٳي٘ ػِا٥ِ٘ ايؿٓٸ ،َوتك كهّٛ »ف بع لٳعٵتٴ تٵ١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ اـا
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 .«ًٞايتِٜٛل ايتؼٝټ»أٚ أهًٛب كهِ  «املكاٖٞ

ٔٸ فاٌٍ دٗـاڄ دـٜـاڄ يف إٕ ٖقا ايٓٛع َٔ ايلهِ ميجٿ ايلهِ يف ايجكاؾ١  ؾ

ـٸ يف ا٭هاي َٔ ايؿٕٓٛ عٳ، ٜٚٴامل٬ٝؿٟٚايقٟ ظٗل ػ٬ٍ ايكلٕ ايتاهع عٌل  ،ايٌٝع١ٝ

ٔٸلٳايٌعب١ٝ. ٜٚٴعٵ . ميهٔ اعتباك املك٢ٗ «كهّٛ املكاٖٞ»بني عا١َ ايٓاي بع  ف ٖقا ايؿ

ٚثٝل َع  ٌ فلٸؿ كابطٺبُٛؿ٘ املٌٓأ ا٭ًُٞ هلقا ايٓٛع َٔ ايلهِ; إف مل ٜهٔ ميجٿ

ٌ نإ أُشاب املكاٖٞ ِٖ َٔ أٚا٥ٌ املكرتسني ب، بوٵايٓكٌ )اؿهٛاتٞ( ؾشٳ

ٔٸ ٜأتٞ يُٛـ  َِڀًضٷ «كهّٛ املكاٖٞ»يف ٖقا ايٌإٔ. إٕ  ٚاملڀايبني بٗقا ايٓٛع َٔ ايؿ

بڀٛي١ٝ ًَش١ُٝ  ؿ١ٜٝٓ َٔ ايلهِ ايلٚا٥ٞ با٭يٛإ اينٜت١ٝ، ٜـٚك سٍٛ َٛٓٛعاتٺ ْٛعڈ

ٔٸظٗلت يف َلس١ً ايجٛك٠ ايـهتٛك١ٜ )املٌلٚط١( ع٢ً أهاي تكايٝ ايٌعيب  ـ ايؿ

اْني غري ايقٟ نإ ًا٥عاڄ يف سٝٓ٘ ع٢ً ٜـ ؾٓٸ ،َٔ ايلهِ ايڀبٝعٞ ، بتأثريڈٚايـٜينٸ

ٕٸَتعًڍ ذاٖات ع٢ً ػ٬ف اتٸ ع قـ تبًٛكت «كهّٛ املكاٖٞ» ُني. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإ

ٔٸ فاٍػاكز  ع ايلهِ ا٭ناؿميٞ ٚايتِٜٛل اؾـٜـ ايلمسٞ. إٕ ٖقا ايٓٛع َٔ  ايؿ

عات ايٛط١ٝٓ ٚايعكا٥ـ ايـ١ٜٝٓ ٚكٚغ ايجكاؾ١ ايقٟ نإ ٜعهى اٯَاٍ ٚايتڀًڊ ،ايلهِ

ُٸ ٟٸاـا َٔ ها٥ل  أنجل سـاث١ڄ ٌ ظاٖل٠ڄ، ميجٿ١ يًڀبكات ايٛهڀ٢ يف اجملتُع ايبٌل

َٸ ـٸقٛايب ايلهّٛ ايعا ه١، ١ٝ )َٔ قبٌٝ: كهّٛ ايوتا٥ل، ٚايلهّٛ اؾـاك١ٜ يف ايبكاع املك

ٝٸٚايلهِ ع٢ً اينداز مبٔاَني ٝٸ ؿٜٓ  .(44)١(١ ٚغري ؿٜٓ

ٞ ع بوبب ايعلٚف ا٫دتُاع١ٝ عٹٚيف اؿكٝك١ ؾإٕ ا٭ؿب املًشُٞ ٚايـٜين سٳ

ُٸ ١ ١ مللس١ً َا بعـ ايجٛك٠ ايـهتٛك١ٜ )املٌلٚط١(، ٚنقيو بوبب اؿاد١ ايلٚسٝٸاـا

َٸ ٍڈيـ٣ عا ٚاهع. إٕ ٖقٙ ا٭ؿبٝات ع باٱٓاؾ١ إىل  ١ ايٓاي إىل ٖقٙ املٔاَني ع باهتكبا

ٕڈؾ ٔٸ ٓٛ اؿهٛاتٞ، ٚاملولغ، ٚايتعن١ٜ، ٚكهّٛ املكاٖٞ ع قـ بـأت  َٔ قبٌٝ: ايؿ

ٚكٚا١ٜ ٚاقع١ عاًٛكا٤ بني مجٝع  ،سلنتٗا ايڀًٝع١ٝ يف ايرتٜٚر يًجكاؾ١ ايٌٝع١ٝ

. إٕ َٔ بني أؾٌٔ منافز ايلهّٛ اؾـاك١ٜ يف َٛٓٛع ٚاقع١ عاًٛكا٤ ٖٛ (45)ايڀبكات

ّ ماؿٙ مٜـ( يف إُؿٗإ. إٕ ايلهّٛ اؾـاك١ٜ اييت فيو املٛدٛؿ يف ٓلٜض ايوٝـ مٜـ )إَا

ـٳمٜٻ ٌٸ ْعريٖا َٔ ايلهّٛ ايـ١ٜٝٓ  فُٛع١ڄ تٵٓت دـكإ ٖقا اؿلّ ايِػري قـ أٚد ق

)ايكلٕ ايوابع عٌل  اهلذلٟاٱه١َٝ٬. ٚتعٛؿ ٖقٙ ايلهّٛ إىل ايكلٕ اؿاؿٟ عٌل 
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 (.امل٬ٝؿٟ

َٸ١ يًُٓاهو ايـٜ ١ٝٓ ٚايٌعا٥ل املقٖب١ٝ إثاك٠ ٚيف ا٭هاي ؾإٕ َٔ ايٛظا٥ـ اهلا

َٸ ل يف ١ ايٓاي. ٚقـ أَهٔ هلقا ا٭َل إٔ ٜتشكډٚؼؿٝن ايٌعٛك ايـٜين ٚاملقٖيب يـ٣ عا

كهّٛ »ف بع لٳعٵَا ٜٴ ُا يف إطاك كهِ ايٌؼِٝات ايـ١ٜٝٓ يف٫ٚ هٝٻ ،ايلهّٛ اؾـاك١ٜ

ٔٸ فاٍيف  «ايلٚاٜات ايتِٜٛل١ٜ». ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ «املكاٖٞ ٌ متجٿ ايـٜين ايؿ

ٝٸ ايعِٓل ا٭نجل بكا٤ٶ َٸ١ ايٓاي. إٕ ايٌؼِٝات ايـٜٓ ١ يف يف ْكٌ املعتكـات إىل عا

ٟ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ إىل املنٜـ َٔ تكايٝـ َٚٓاهو ايٌٝع١ ع باٱٓاؾ١ إىل أْٗا ت٪ؿٸ

٠ ٟ نقيو إىل إعاؿ١ ع ت٪ؿٸا٫ٖتُاّ باٱميإ ٚإهاؿ ا٫كتباط املعٟٓٛ يف ا٭دٛا٤ ايـٜٓٝٸ

ـٸ  «ايعٌا٤ ا٭ػري» :ٝٳِ اـايـ٠. ٚيف اؿكٝك١ إٕ آثاكاڄ َٔ قبٌٝؿاڄ بايكٹتقنري امل٪َٓني ف

اييت أبـعٗا ايؿٓإ اٱٜلاْٞ قُٛؿ  «عِل عاًٛكا٤»أٚ يٛس١  ;يًوٝـ املوٝض

ٔٸعٳؾلًذٝإ، تٴ اييت تعهى ايتِٜٛل  ،ايٌٝعٞ ـٸ َٔ أبلم ايًٛسات يف ايجكاؾ١ ٚايؿ

ـٻ ٌ كٚا١ٜڄٙ ايًٛسات متجٿ. نُا إٔ ٖق(46)ايـٜين  ٞي، عٝح تٔؿ٭سـاخ ايتاكٜؽ املك

ـٻ سٝا٠ڄ  .(47)هني ٚا٭ٚيٝا٤دـٜـ٠ ع٢ً سٝا٠ املك

لٜٔ ٜقٖب إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ٚدٛؿ ٖقٙ َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايهجري َٔ ايعًُا٤ ٚاملؿهڍ

١ً يف ايٓكَٛ ايـ١ٜٝٓ َٔ ًأْ٘ إٔ ٜواعـ اٱْوإ يف ايٍُٛٛ إىل غاٜت٘ ا٭١ًُٝ، املتُجٿ

ُا نإ ايڀلٜل ا٭بوط بٳ. ٚكٴ(48)ا٫لقاب مٛ ايتعايٞ ٚايكلب َٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل

ؾُٝع ايوٓٔ ٚايتكايٝـ  يتعٝني أٚ تٌؼّٝ ٖقٙ اـ١ِِٝ ع عٝح تهٕٛ فـ١ٜڄ

; مبع٢ٓ ا٫ْتكاٍ َٔ «مٛ ايتعايٞ القابٷ»ايـ١ٜٝٓ يًبٌل ع ٜهُٔ يف تعلٜؿٗا بأْٗا: 

ـٸعاؿ١ٜ ٚقـٚؿ٠  َلتب١ٺ أمس٢ ٚأنجل تعايٝاڄ، عٝح  ـٺاڄ َٔ اؿٝا٠ ايبٌل١ٜ إىل بٴعٵد

 إٕ ٖقٙ اـ١ِِٝ عباك٠څ :أػل٣ كاڄ َٔ مجٝع ايكٝٛؿ ٚا٭غ٬ٍ. ٚبعباك٠ٺٜهٕٛ ؾٝ٘ َتشلٿ

ِٸ بٝإ فيو َٔ ػ٬ٍ ا٭َج١ً  عٔ: ا٫ْتكاٍ َٔ املتٓاٖٞ إىل اي٬َتٓاٖٞ، سٝح ٜت

 .(49)ٚايُٓافز احملـٚؿ٠ ٚاحملوٛه١

املٛٓٛعات املڀلٚس١ يف ٖقٙ ايلهّٛ ايـ١ٜٝٓ تلتبط ع٢ً ايـٚاّ عٝا٠ أسـ إٕ 

ـٻ كاڄ قٛكٜاڄ ٚٵه١ تًعب ؿٳا٭ٚيٝا٤ ٚا٭ْبٝا٤. ٚع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ا٭ٚيٝا٤ ٚايٌؼِٝات املك

ُا تلَٞ إىل ُٚـ ًٚلغ املٛٓٛع ا٭ًُٞ إٔ مجٝع ٖقٙ ايلهّٛ إْٸ يف ٖقٙ ايلهّٛ، إ٫چ
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ٌ باملُٕٔٛ ٚاحملت٣ٛ، ؿٕٚ كهِ ٚدٛٙ ًٚؼْٛ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤. ٚاهلـف ايٓٗا٥ٞ املتُجٿ

ـٸ َٚٔ ٖٓا ٫ ٌْاٖـ يف أنجل ٖقٙ ايلهّٛ ٚايٓكَٛ ػ١ِِٝڄ ؿ٠ ٚباكم٠ يف ٚد٘ ق

ـٸ ـٳ(50)َٔ ها٥ل ا٭ًؼاْ ٙني متٝٿاملك ُٸٚٵ. ٜٚل٣ ؾلٜتٝٗٛف ًٛإ ب ٔٸكٙ إٔ أٖ  ١ٝ ايؿ

ٔٸ ـٸي أٚ ايؿ إٕ ايقٟ وع٢ »ٞ، ٚقاٍ يف فيو: ل ايؿٓٸايـٜين تعٛؿ إىل قتٜٛات ا٭ث املك

ُٸ ٔٸبا٭ٖ ٟٸ ٤ًٞٺ ١ٝ يف ايؿ ـٸي ع أنجل َٔ أ ٞ، آػل ع ٖٛ قت٣ٛ َُٕٚٔٛ ا٭ثل ايؿٓٸ املك

ٔٸ يف ٚغري ايـٜين إمنا ايعٴلٵ ٚأهًٛب تڀبٝك٘ ٚػوٝـٙ. يف سني إٔ ٖقٙ ايعٓاُل يف ايؿ

. َٚٔ ٖٓا ؾكـ (51)«اعٞ ؾكطتربم يػا١ٜ إثاك٠ ايٌػـ ٚا٫ْبٗاك ٚاؿبٛك ػاٙ ايؿعٌ اٱبـ

ض إىل ؼًٌٝ قت٣ٛ ١ اػاٖاڄ ٜتعلٻفٖب إىل اعتباك ايٓكَٛ ٚايلهّٛ اٱه٬َٝٸ

 َُٕٚٔٛ ا٭ثل.

. «ايتهاٜا»عٓا ػاٌٖ املٔاَني املع١ٜٛٓ يًلهّٛ ايـ١ٜٝٓ يف وٳٚيف ٖقا اجملاٍ ٫ ٜٳ

ٝٸ ٚمتجٿٌ يف ايعِل  ا١ُ٥ڄناْت ق ، اييت١ايتهاٜا يف اؿكٝك١ ْٛعاڄ َٔ ايعُاك٠ ايـٜٓ

ٕ ع٢ً ايـٚاّ إىل ٛٵاَٞ ٖقٙ ايتهاٜا ناْٛا ٜوعٳٚيف أغًب ايكل٣. إٕ كهٸ ،ايكاداكٟ

تنٜني ايؿٔا٤ مبا ٜتٓاهب ٚساد١ ايٓاي، ؾهاْٛا يقيو ٜلمسٕٛ ٌَاٖـ َٔ ٚاقع١ 

. ٚطبكاڄ يًـكاهات ٚا٭عاخ عاًٛكا٤، ٚقِّ ايكلإٓ، َٚٔاَني اـري ٚايٌلٸ

ٛٿاملٛدٛؿ٠ ؾإٕ غا١ٜ ايلهٸ كٜٔ ناْت ع باٱٓاؾ١ إىل اسرتاّ َعتكـات ايٓاي ع اَني ٚاملِ

يف إطاك ايتأنٝـ ع٢ً اؾٛاْب ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚاؿؿاظ  ،ٖٞ ايعٌُ ع٢ً إب٬ؽ ايلهاي١

ُٸع٢ً ايوذاٜا اٱْوا١ْٝ املتأثٿ ، ٚتُٛٝـ ^١ ا٭طٗاكل٠ بأسـاخ عاًٛكا٤ ٚهري٠ ا٭٥

ٕڈ يٓا َكاك١ْ َا ٜٴٌب٘ ٖقا ايٓٛع َٔ يوإ  بوٝط ٚبًٝؼ. ٚميهٔ املٔاَني املع١ٜٛٓ ببٝا

 .(52)اؿاٍ يف ايتهاٜا بلهّٛ املكاٖٞ، ٚتؿوريٖا ع٢ً ٖقا ا٭هاي

ُٸ بايقنلَٚٔ اؾـٜل  ٔٸأْ٘ ع٢ً ايلغِ َٔ إٔ أٖ ايٌٝعٞ يف إٜلإ قـ  ١ٝ ايؿ

َٔ أَجاٍ: تَٛاي أكْٛيـ، ٚثلٚت عها١ً، ٚبًلٚبًّٛ، ٚيٝٓـا  ابٺباٖتُاّ نتٸ تٵسعٝٳ

ُا ؿكهٛا كني إْٸٚغريِٖ، ٜبـٚ إٔ ٖ٪٤٫ احملكڍ ،ْا َاكٟ ًٌُٝ، ٚأٚنإنُاكٚف، ٚآ

ا٫دتُاعٞ، ٚبا٫يتؿات إىل ٖقٙ ايل١ٜ٩،  ع١ٝ ُٓٔ اٱطاك ايتاكىٞ منافز اٯثاك ايؿٓٸ

ٟٸ ؿكاه١ٺ ٔٸَا ٜتعًډ ٠ يعكا٥ـ ايٌٝع١ يفداؿٸ ٚمل ٜكَٛٛا بأ اٱه٬َٞ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ  ل بايؿ

١ٝ ايهجري٠ ايٓعل عٔ ايٓٛاسٞ ايؿٓٸ ٚايٓكَٛ ايـ١ٜٝٓ ع بػضٸ اٜٚلتِايتأثري ايعًُٞ هلقٙ اي
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َٸ ،ؾٝٗا ع ١ ايٓاي مٛ ايـٜٔ ٚسٔٛكِٖ ايٛاهع ٚايقٟ ِٜبٸ يف ا٫ػاٙ اؾُاٖريٟ يعا

َټ يف ايٌعا٥ل ٚاملٓاهو ايـ١ٜٝٓ، أَلٷ ِٸٜـعٛ إىل ا٫يتؿات ٚايتأ ٖٛ إٔ ايلهّٛ  ٌ. ٚاملٗ

ٔٸَعاٖل ٚػًچ إسـ٣بُٛؿٗا  ;اؾـاك١ٜ ٚكهّٛ املكاٖٞ ايـٜين يف إٜلإ، قـ  ٝات ايؿ

ٝٸ َٔ  ـٻنبري. ٚعًٝ٘ ٫ بٴ تٗا ا٭ٚىل، ٚتٔا٤ٍ بلٜكٗا إىل سـڎؾكـت ػِِٝتٗا ٚدـٚا٥

ٔٸايعٌُ ع٢ً اتٸ  ايـٜين. ؼاف ايتـابري َٔ أدٌ إعاؿ٠ إسٝا٤ ٖقٙ ايجكاؾ١ ٚايؿ

 

ّٗ  ــــــ متّٗدٖٛ ، أحباٌخٛ ٔرصي الغدؾّٗاتاملضٗخ

إٔ ٖقٙ املؿلؿ٠ ٫ تعين يف ايجكاؾ١  تعين ايتِٜٛل. إ٫چ «eikon»٠ ايْٝٛا١ْٝ إٕ املؿلؿ

ُٴكثٛفٴنوا٭ڂ ٝٸ١ٝ ه٣ٛ ػوٝـ  ٌٸٛٳك عٔ املٛٓٛعات ايـٜٓ تِٜٛل يًوٝـ  ١. ٚإٕ ن

ـٸاملوٝض بُٛؿ٘ ابٔ اهلل أٚ نًُت٘، أٚ ايوٝٸ ٜوني، ٚنقيو ـ٠ َلِٜ ايعقكا٤ ٚايك

ـٸ املٌاٖـ ٚايلٚاٜات املأثٛك٠ يف ايهتاب َٔ ْكَٛ ٚكهّٛ ايٌؼِٝات،  ـٸتٴعٳ ،ياملك

ِٸكثٛفٴنوع٢ً اي٬ٖٛت ا٭ڂ . ٚبٓا٤ٶ(53)ًِٚٛاٖـ ع٢ً ايتذوټ ـٸ أَج١ًڄعٳٚتٴ ت ٞ ؾكـ اػت

ت ٚبعـ اْٗٝاك اٱَرباطٛك١ٜ ايبٝنْڀ١ٝ اهتُلٸ .١ ايٌلق١ٝ ؾكط( باملوٝشٝٸIconايٓكَٛ )

ٔٸ ِٸ تعُُٝٗا  ٖقٙ ايٓكَٛ يف ايؿ ١ أبـاڄ. ٚع٢ً ع٢ً مجٝع املوٝشٝٸايـٜين ايلٚهٞ، ٚمل ٜت

كهّٛ » :ٖقا ا٭هاي ٫ ميهٔ تِٓٝـ كهّٛ ايػلب املوٝشٞ ؼت عٓٛإ

 .(54)«اتايٌؼِٝٸ

ْٸ «اتكهّٛ ايٌؼِٝٸ»إٕ  ٔ ٜٵـٳإىل كهّٛ فات بٴعٵ تٌري يف َعٓاٖا َٚؿَٗٛٗا اـا

ـٸ ايهتاب ٜوني، أٚ املٌاٖـ ايلٚا١ٝ٥ َٔ يًوٝـ املوٝض، ٚايوٝـ٠ َلِٜ ايعقكا٤، ٚايك

ِټ ـٸي. ٚميهٔ ع باٱٓاؾ١ إىل اي ـٸ١َٛٳك املك ع ْوب١ ٖقا املِڀًض إىل ايعٓاُل  املتك

ُٸ ِټاـا . (55)٢ أب١ٝٓ ايهٓا٥ى أٜٔاڄٚستٸ ،كٛٳ١ بامللاهِ ايـ١ٜٝٓ، ٚيٛسات ايلهِ، ٚاي

إٕ ايٓكَٛ يف بـا١ٜ ا٭َل ناْت يف ايػايب تٌٌُ ايلهّٛ ع٢ً ايًٛسات اـٌب١ٝ 

ِٸأ ،ايكاب١ً يًشٌُ تِٜٛلٖا بٛاهڀ١ توؼني ايٌُع  ٚ ايلهّٛ ايٌُع١ٝ )اييت نإ ٜت

ِٸ (56)َٚند٘ با٭يٛإ(، ٚنقيو كهّٛ ايتُربا ٌٸ )سٝح ٜت (. َٚع فيو َنز ايبٝض باـ

ٜٚل ٚايلهّٛ اؾـاك١ٜ ٚايؿوٝؿوا٤ املٛدٛؿ٠ اؾإٕ ايٓكَٛ يف َعٓاٖا ايٛاهع تٌٌُ ايتِ

ِټ ِټك ٚايٓكَٛ امللهٛٳع٢ً دـكإ ايهٓا٥ى، ٚاي ٛٳك ١َٛ ع٢ً ثٝاب ايكواٚه١، ٚاي
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ُٸ ١ بايعباؿ٠ ٚايًِٛات ٚا٭ؿع١ٝ، املٛدٛؿ٠ ع٢ً احملاكٜب ٚا٭ْادٌٝ ٚايهتب اـا

ُٸ املٓك١ًٛ ٚنقيو ايًِٝب ٚها٥ل ا٭ثاخ ٚا٭غلاض ١ بايهٓٝو١. ٚميهٔ اـا

ع٢ً اـٌب ٚايعاز أٚ املعاؿٕ أٜٔاڄ،  أٚ قؿٛك٠ڄ يٓكَٛ ايٌؼِٝات إٔ تهٕٛ َٓشٛت١ڄ

ا٭ػل٣. ٜأتٞ  ؿٸاع٢ً ايكُاَ ٚايهجري َٔ املٛ هٔ إٔ تهٕٛ َله١َٛڄُبٌ َٚٔ امل

ِټ ٚتنٜني ٚمػلؾ١ ايهٓا٥ى،  ،ٛٳك يف ػـ١َ ا٭ٖـاف ايعباؿ١ٜ ٚايتع١ًُٝٝتٛظٝـ ٖقٙ اي

 .(57)عَٔ ايًٛامّ ائلٚك١ٜ يًعباؿ٠ ٚايتٔلټ ـٸعٳٚتٴ

ٚٸَا ٜتعًډ ٚيف ّڈل بأ ِٸيًلهّٛ ايٌؼ١ِٝ امل٪ثٿ ٍ اهتؼـا ًؼ١ِٝ عٓـ  ل٠ قٌٝ: إٕ أٖ

ٖٞ ًؼ١ِٝ ايوٝـ املوٝض عٝو٢ بٔ َلِٜ. ِٖٚ ٜعتكـٕٚ إٔ  كثٛفٴنىاملوٝشٝني ا٭ڂ

إبـاعٗا يف سٝات٘، ٜٚقنلٕٚ  قـ متٸ «١ ا٭ٚىلايٌؼِٝٸ»ًؼ١ِٝ عٝو٢ املوٝض بُٛؿ٘ 

ـٸه١ أٚ ايِٛك٠ اؿ»ٖقٙ ايٌؼ١ِٝ بُٛؿٗا  سٝح متٸ إبـاعٗا ؿٕٚ  ،«كٝك١ٝايِٛك٠ املك

ـٿ ٌڈتـػټ ؿ٠ ؾإٕ هلقا ايٓكٍ َعذنات ٚقـك٠ َٔ ايبٌل. ٚطبكاڄ يًلٚاٜات ايتاكى١ٝ املتع

 ،َٔ أبػاك أٚناَا اـاَى، ًَو )هاك٥ٚني( ًؿا١ٝ٥. ٚقـ متٸ إبـاع ٖقا ايلهِ بڀًبٺ

ـٸ ٖٚٞ بًـ٠څ ايؿاٌُ بني اٱَرباطٛك١ٜ ايلَٚا١ْٝ ٚا٭ًها١ْٝ.  ُػري٠ ناْت تكع يف اؿ

ٔٸ نٞ ٜلهِ ُٛك٠ڄ ;اَاڄ إىل ايوٝـ املوٝضٚقـ بعح ٖقا املًو كهٸ ٖقا  ي٘، ٚيه

ٌٸ ،اّايلهٸ إٔ ٜتبني ٦ًٝاڄ َٔ ٬ََض ٚد٘ ايوٝـ  عٵمل ٜوتڀٹ ،اؾٗٛؿ املبقٚي١ كغِ ن

قيو طًب يق٘. ٚٔ َٔ كهِ ٬َقيو مل ٜتُهډيً٘، ٚه٣ٛ ايٓٛك ايقٟ هًڍ ،املوٝض

ِٸؿ٠ٺايوٝـ املوٝض َٔ احملٝڀني ب٘ إٔ ٜأتٛا ي٘ ببٴلٵ ـٻ ، ث مجٝع  تٵٚاْڀبعٳ ،ٚدٗ٘ بٗا ً

ؿ٠ بٴلٵ»ؿ٠ اهِ ٬ََض ٚػڀٛط ٚدٗ٘ عًٝٗا، َٚٓق فيو اؿني أطًل ع٢ً ٖقٙ ايبٴلٵ

ِٷ ،«ؾٛكْٝها ( مبع٢ٓ اؿكٝكٞ، wera) :َٓشٛت َٔ نًُتني ٫تٝٓٝتني، ُٖٚا ٖٚٛ اه

(ٚeikonicaمبع٢ٓ ايتِٜٛل )(58). 

بربن١ ٖقٙ  ;ٚدا٤ يف ايلٚاٜات: إٕ ٖقا املًو بعـ ًؿا٥٘ َٔ َلض اؾقاّ

ؿ٠ بأسـ َٔ ػ٬ٍ اهتبـاٍ ٖقٙ ايبٴلٵ ،ايِٛك٠، عُـ إىل إًٗاك إمياْ٘ باملوٝش١ٝ

إٔ أكهٌ ٖقٙ  ×ا٭ُٓاّ املكا١َ ع٢ً بٛاب١ املـ١ٜٓ. ٚقـ هبل يًوٝـ املوٝض عٝو٢

 ايِٛك٠ اؿكٝك١ٝ، ٚاييت تٌري إىل تِٜٛل ايوٝـ املوٝض ع َلؾك١ڄ :ٗاؿ٠ ع ٚامسٴايبٴلٵ

ٌٻ ٚٓع  لٙ يف تًو ايلهاي١ بايٌؿا٤ َٔ اؾقاّ. ٫ٚسكاڄ متٸبلهاي١ إىل املًو أبػاك. ٚقـ ب
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ٔٵ ;ٖقا ايتِٜٛل يف بٛاب١ املـ١ٜٓ ٚإثل  ،بعـ فيو بؿرت٠ٺ يتهٕٛ أَاّ َلأ٣ اؾُٝع. ٚيه

ٝٸ ،ّٛ ايٓاي بٗقا ايتِٜٛلٌ عُبٳا٫ٖتُاّ املتناٜـ َٔ قٹ ١ )ٚبوبب ٚظٗٛك بٛاؿك ايٛثٓ

ٌ أهكـ ٖقٙ املـ١ٜٓ بإػؿا٤ ْٚكٌ بٳَٔ قٹ املعادن اييت ظٗلت هلقا ايتِٜٛل(، ُـك أَلٷ

ٛٸ ٟٸ. ٚع٢ً (59)اب١ املـ١ٜٖٓقا ايتِٜٛل َٔ ب ٍڈ أ ٚنقيو ٚدٛؿ  ،ؾإٕ ٖقا املواك سا

ٛٿ ٔٸأايل١َٝٚ،  عع١، َٔ قبٌٝ: ايجكاؾ١ ايْٝٛا١ْٝ اـًؿٝات ايجكاؾ١ٝ املتٓ تِٜٛل  ًاع ؾ

 بايتـكٜر. كثٛفٴنىني ا٭ڂات بني املوٝشٝٸايٌؼِٝٸ

 

 ــــــ ٛات يف املضٗخّٗٛ لتؾٕٖز الغدؾّٗاجلذٔر التارخيّٗ

ٚتكوُٝٗا ع٢ً  ،ٚاسـ إىل تبٜٛب ايتكايٝـ ايـ١ٜٝٓ ميهٔ ايكٍٛ: ٖٓاى طلٜلٷ

ِټأهاي املٛاؾك١ أٚ املؼايؿ١ َ ـٜٔ أٚ ث٬ث١ٝ ا٭بعاؿ يف قايب عٵٛٳك فات ايبٴع ايٓكَٛ ٚاي

ايهاثٛيٝو  ،نيىتًـ َٛقـ املوٝشٝٸ اجملاٍٚيف ٖقا  .(60)ِ اٱهلٞايُٓٛفز أٚ ايتذوټ

أػل٣: إٕ ايهٓٝو١  َا. ٚبعباك٠ٺ إىل سـڎ ؾُٝا بِٝٓٗ ،ٚايربٚتوتاْت كثٛفٴنىٚا٭ڂ

ٞٸ ْعلتٗابوبب  ;١ٝكثٛفٴنوا٭ڂ ؽتًـ عٔ ايهٓٝو١  ،إىل اؿٝا٠ ٚاٱميإ املوٝش

. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ املوٝشٝني (61)أهاه١ٝ ١ ٚايربٚتوتاْت١ٝ اػت٬ؾاتٺايهاثٛيٝه١ٝ ايلَٚٝٸ

ِټٜعبٿ كثٛفٴنىا٭ڂ ٛٳك ٚايٓكَٛ املٛدٛؿ٠ يف ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ بُٛـ لٕٚ عٔ اي

ٕ إٔ ٚٵ. ِٖٚ ٜلٳ«ٜك١ْٛا٭»ٚعٓٛإ بُٛـ  ْٗا دـٜل٠ڄٚٵ(، ٫ٚ ٜلٳPortrait) «ايتُجاٍ»ايع 

ـٸا٫ػاٙ ايؿٓٸ ا٭ؿ٢ْ  ٞ يف ايػلب املوٝشٞ ٚايـٜا١ْ ايهاثٛيٝه١ٝ ع سٝح عاًت يف اؿ

ٌڈ ٭ٜكْٛاتؼت هڀ٠ٛ ايؿهل اٱْواْٞ ع ٫ ٜوتڀٝع بٝإ تعايِٝ أهى ا َلس١ًڄ  بٌه

ٛٸ ا٭ٜكْٛاتـٸ عٳٞ تٴكثٛفٴنواف ُٚلٜض. طبكاڄ يبٝإ اي٬ٖٛت ا٭ڂًؿچ ُٸؼ اڄ بايٌلم. ٫ڄ ػا

ٕٵ أْ٘ ٫ ٌٜري إىل  ، إ٫چا٭ٜكْٛات :َجٌ ،ل طبل ػِا٥ّ ثابت١نإ ٜتشكچ ٚإٕ ايتُجاٍ ٚإ

ٕڈ . إٕ (62)ؿ اؿؿاظ ع٢ً ايٌب١ٜ٘ ٚا٭ك١ٝٓ، ٚإٕ ايػا١ٜ َٓ٘ فلٸأبعـ َٔ اؿٝا٠ املاؿٸ َعا

قٙ ٚإٓؿا٤ َوش١ َتعاي١ٝ ع٢ً ٖ ،ٖقٙ ايتُاثٌٝ تعذن عٔ بٝإ املعاْٞ ايلٚسا١ْٝ

١ٝ ٫ تهتؿٞ كثٛفٴنوٚايٌؼِٝات ايهٓو١ٝ ا٭ڂ ا٭ٜكْٛاتاملعامل، يف سني إٔ كهِ 

مبذلٸؿ بٝإ ايعاٖل احملوٛي، بٌ إْٗا تٌري نقيو إىل ا٭َٛك غري احملوٛه١ أٚ 

ٝٳِ ١ ملا ٜٴلاؿ ايتعبري عٓ٘ أٜٔاڄ. إٕ ٖقٙ ايهٓٝو١ تٓهل ٚتٓبق ايكٹاملؿاِٖٝ ايلٚسٝٸ
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ِټ  .(63)ٔ ايهٓا٥ى ايهاثٛيٝه١ٝ ايل١َٝٚا٭بعاؿ اييت تنٜٿ ٛٳك ث٬ث١ٝايڀبٝع١ٝ ٚاي

يكـ أثاكت ٖقٙ املوأي١ ايهجري َٔ ايٓكاًات ٚاملٓامعات يف ٫ٖٛت تِٜٛل 

َٸ١ب١ اؿامس١ ٭ُشاب ايٓنع١ ًځايػٳ تك. ٚيف ْٗا١ٜ املڀاف ؼكډا٭ٜكْٛات يف تكـٜى  ايعا

ـٸا٭ٜكْٛات  فُع يف فيو ايعاّ إقا١َ سٝح متٸ، 843ّي ه١ٓ ، ٚفيو يف ّٜٛ ا٭سـ املك

سٔل ؾٝ٘ ايهجري َٔ اؾُاٖري يف نٓٝو١ أٜاُٛؾٝا،  ،نٓوٞ يف ايكوڀٓڀ١ٝٓٝ

ٌٷ ا٭ٜكْٛاتإعاؿ٠  تٵٚمتډ خ ـٳمبٓاهب١ ٖقا ايِٓل ٚاؿځ ٚايتُاثٌٝ إىل ا٭بـ، ٚأقِٝ سؿ

ّٸ  .(64)١ٝكثٛفٴنويف ايهٓٝو١ ا٭ڂ اهلا

ٝٸا٭َل ٚنقيو  مل ٜهٔ َٛاؾكاڄ متاَاڄ ع٢ً مجٝع  ايقٟاك اٱ٬ُغ ايًٛثلٟ يف ت

ٝٸع ػ٬ؾاڄ يأْ٘  ، إ٫چا٭ٜكْٛاتأْٛاع   ايقٜٔ ،ايهايؿٝٓٝني :َجٌ ،اكات ا٭ػل٣بعض ايت

ِټ ِٸ ٜمل  ع ٛٳكناْٛا ٜـعٕٛ إىل إماي١ مجٝع اي ع ْ٘ نإ ٜتُتٸإإماي١ ايكًٌٝ َٓٗا; إف ه٣ٛ ت

ـٸ مبل١ْٚٺ ِټإىل إيػا ٠ٺأنرب. يكـ نإ ايهايؿٕٝٓٝٛ ٜـعٕٛ بٌ ـٸ٤ مجٝع اي ثٕٛ ٛٳك، ٜٚتش

ٛٳ  ، ٜٚعًُٕٛ ع٢ً إماي١ َا نإ ي٘ ُبػ١څا٭ٜكْٛاتو بغ يف َٛاد١ٗ ايتُوٸعٵعٔ اي

نٕٚ ع ١ٝٓٝ َٔ ايهٓٝو١; ٫عتكاؿِٖ بإٔ امل٪َٓني ٚاؿآلٜٔ يف ايهٓٝو١ ٫ ٜلنچٜتن

ِټ يف مجٝع َلاسٌ  ٛٳك ع ع٢ً ايعباؿ٠. ٚيقيو مل ٜهٔ ٖٓاى تٛاؾلٷَع ٚدٛؿ ٖقٙ اي

ِټ . َٚع فيو نإ َاكتٔ يٛثل هٝن علض ايتًِٝب (65)ٛٳكاٱ٬ُغ ع٢ً ا٫هتؿاؿ٠ َٔ اي

ِټ . إ٫چ(66)ُٚٛك٠ عٝو٢ ع٢ً ايًِٝب ٛٳك ايلٚا١ٝ٥ يف أِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜكشُٕٛ اي

ُٸ ،ايعباؿات اؾُاع١ٝ  .(67)١ٚنقيو يف أؿعٝتِٗ اـا

ـٸ  عِل اٱ٬ُسات ي يفٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ناْت قِّ ايهتاب املك

ٔٸ فا٦ٌٍٓٝ يًػا١ٜ يف  بـٚكڈ تواِٖ بايكٝاي إىل املٛٓٛعات غري ايـ١ٜٝٓ. يف سني  ،ايؿ

ـٸ ٌ ٢ يف ايبًـإ ايهاثٛيٝه١ٝ ٌٜهڍي نإ ستٸإٔ عهى قِّ ايهتاب املك

ٟٸ. ٚع٢ً (68)املٛٓٛع ايػايب ٍڈ أ ّ يف ايهجري َٔ 1520ؾكـ بـأت ٖقٙ اـ١َِٛ ه١ٓ  سا

َع ايـػٍٛ إىل  ،ثكايف يف املٓع١َٛ ايـ١ٜٝٓ ، سٝح قاَٛا بإ٬ُغڈاملٓاطل ا٭ٚكٚب١ٝ

ـٸ، ايهٓا٥ى ه١ امللتبڀ١ ٚتڀٗري ٖقٙ ا٭َانٔ َٔ ايِٛك ٚها٥ل ا٭ًٝا٤ املك

. إٕ ايهٓٝو١ ايربٚتوتاْت١ٝ قـ (69)ٮٜكْٛاتبايڀكٛي ايـ١ٜٝٓ، ٚهٝاهاتٗا املعاك١ٓ ي

ٚنقيو يف ا٭ؿع١ٝ  ،ٚايتُاثٌٝ يف ايعباؿات اؾُاع١ٝ ا٭ٜكْٛاتكؾٔت سٔٛك 
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ُٸ ِټٚا٫بتٗا٫ت اـا ٛٳك ١ أٜٔاڄ، ٚعاكٓت تنٜني ٚمػلؾ١ ايهٓٝو١ بٗقٙ اي

ـٸ ـٸُٴأٜٔاڄ بٌ اعتربٚا  ،(70)ه١املك ٜوني ػوٝـاڄ يعباؿ٠ ا٭ٚثإ ايهٓو١ٝ. ٛٳك ايك

ٌڈبٌ ا٭ٜكْٛاتع٢ً َهاؾش١  ٚيهٓٗا يف ايٛقت ْؿو٘ مل تهٔ َٛاؾك١ڄ َڀًل. َٚٔ  ه

ٔٸ بايقنلاؾـٜل  ـٸبٳَٔ قٹ إٔ ؾلض ايكٝٛؿ ع٢ً ايؿ ٚأنجل إُلاكاڄ َٔ  ًِٗ نإ أً

ٜٚل يف ايعِل ايبٝنْڀٞ; ٭ٕ ٖقا اؿذِ َٔ اٱُلاك ع٢ً اٚايتِ ا٭ٜكْٛاتَهاؾش١ 

ِټ ا٭ٜكْٛاتَهاؾش١  إىل ا٭ًؼاْ ايقٜٔ ناْٛا ٜٓتؿعٕٛ َٔ ٖقا  ٗاڄك نإ َٛدٻٛٳٚاي

ِټ كْٛاتا٭ٜايٓٛع َٔ  ِټمل ٜهٔ َٛدٸٚ، ا٭ٜكْٛاتك ٚعباؿ٠ ٛٳٚاي  .(71)ٛٳكٗاڄ إىل فات اي

 

 ــــــالتىاثٗن ّٗٛ وَ ؽٍاعٛ رثُٕ نضوٕقف املضٗخّٗٛ اأُل

ـٸي ْٛعاڄ  ـٸ، نُا ٜٴعٳكثٛفٴنىَٔ ٚد١ٗ ْعل املوٝشٝني ا٭ڂ ن٬ّ ايهتاب املك

ـٸ ٜى َٔ ايتِٜٛل، نقيو ميهٔ اعتباك ايتِٜٛل ْٛعاڄ َٔ ايه٬ّ. ٜكٍٛ ايك

إٕ ايقٟ ٜٓكً٘ ايه٬ّ بٛاهڀ١ ا٭فٕ ٜعٌُ »ّ( يف ٖقا ايٌإٔ: 379ع  330باهًٝٝٛي )

ٚبٛاهڀ١ ٖقٜٔ ا٭َلٜٔ  .َٚٔ ػ٬ٍ ايتِٜٛل ،ايلهِ ع٢ً ْكً٘ بٛاهڀ١ ايوهٛت

. ٚيف ايٛاقع ؾإٕ (72)«ٚاسـ ع٢ً ايـٚاّ ميهٔ ايٍُٛٛ إىل إؿكاى أَلڈ املكرتْني ببعُٔٗا

تعٌُ ع٢ً كهِ املٓادٝات اٱهل١ٝ، ٚتواعـ  ،بوبب قابًٝتٗا ايتِٜٛل١ٜ ;ايتُاثٌٝ

َټ ٝٸامل٪َٓني ع٢ً ايتؿهري ٚايتأ ٌڈٌ ٚإؿكاى ايِْٓٛ ايـٜٓ عُٝل. إٕ ٖقا املؿّٗٛ  ١ بٌه

ـٻٜ٪نڍ ِٸ ا٭ٜكْٛاتيًتُاثٌٝ ٚ ك ايه٬َٞ ٚايتعًُٝٞٚٵـ ع٢ً اي . ٚيف ا٭ٌُ ؾإٕ ايقٟ ٜت

ـٸ١ ٜٴعبٿعلٓ٘ يف ايتُاثٌٝ املوٝشٝٸ ي. ل عٔ ايكِّ ٚاملؿاِٖٝ ايها١َٓ يف ايهتاب املك

 ٚقـ قاَت١. املوٝش١ٝ كها٥ٌ إهلٝٸ ا٭ٜكْٛاتٚع٢ً ٖقا ا٭هاي اعتربٚا ايتُاثٌٝ ٚ

ٛٸ٠ٺ عًكٖا ٚٵع٢ً طٍٛ ايتاكٜؽ بًعب ؿٳ أٜٔاڄ ايتُاثٌٝ  ،ٚأمتچٗا أكٚع ُٛك٠ٺ يفٚ ،٢ ايـٚاّبك

ـٸنُا أنچ اْني ناْٛا يف كهَِٛٗ إٕ ايؿٓٸ»ٜى باهًٝٝٛي يف ٖقا ايٌإٔ قا٬٥ڄ: ـ ايك

 .(73)«ىـَٕٛ ايـٜٔ، نُا نإ اـڀبا٤ يف ؾِاستِٗ ْٚؿٛف ن٬َِٗ

ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ داْباڄ ٚاهعاڄ َٔ تاكٜؽ املوٝش١ٝ وهٞ عٔ كهِ ُٛك 

ـٸي  ،كتًؿ١ ٚأَه١ٓٺ ك١ بأم١َٓٺَٚتعًچ ،بأهايٝب كتًؿ١ ٚتكّٛ ع٢ً أهاي ايهتاب املك

ٚٳ ،ٚنتب املٓادا٠ ِٸ تٛظٝؿٗا يتعًِٝ امل٪َٓني سـٜجاڄ ٚدًوات  غ ايعًُا٤ ٚآبا٤ عٵاييت ٜت
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ٔٵ(74)ايهٓٝو١ ٝٿ . ٚيه ِټنُا تب ٛٳك ٔ ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ ٫ ميهٔ اعتباك ٖقٙ اي

ـٸه١ فلٻ يف بٓا٤ ٚتٛهٝع  اڄ ٚفلٸؿ م١ٜٓٺاعتباكٖا أَلاڄ اػتٝاكٜٸ أٚ ،ؿ تعايِٝ ؿ١ٜٝٓاملك

ٞ ع كثٛفٴنوع٢ً اي٬ٖٛت ا٭ڂ ع بٓا٤ٶ ا٭ٜكْٛات١ٝ، بٌ إٕ ايتُاثٌٝ ٚكثٛفٴنوايهٓٝو١ ا٭ڂ

يًعباكات ٚايكِّ  اڄُٚلو اڄٚآش اڄٚاْعهاه ،ـٸ دن٤اڄ ٫ ٜٓؿو عٔ اي٬ٖٛتعٳتٴ

ـٸي ٛٸاڄكت ٚقـ ػً .ٚايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ يف ايهتاب املك ٝٸ د اڄ ٜعهى اڄ ٚمساٜٚٸًَهٛت

 .(75)١سٔٛك اؿآلٜٔ يف اؾٓٸ

ِٸيٝوت ايػا١ٜ يف ايتِٜٛل ٚكهِ ايتُاثٌٝ فلٻ كٌ. إٕ ؿ ايتنٜٚل ٚايتًٜٛٔ ٚاي

ـٸ ١ٝ بايٓوب١ إىل ا٭هايٝب ايؿٓٸ ه١ ٫ تهتوب َٛٓٛع١ٝڄأغًب ٖقٙ ايتُاثٌٝ املك

ُٴ عباك٠څ ا٭ٜكْٛاتاؾـٜـ٠; ٭ٕ ايتُاثٌٝ ٚ ـٸعٔ  ٚيٝوت فلٸؿ  ،ه١ َٚباكن١ٛٳك َك

اَني ا٭ٚا٥ٌ قبٌ إٔ ٜهٕٛ َِٓبٸاڄ ع٢ً ا٭بعاؿ ٕ اٖتُاّ ايلهٸإعٝح  ;(76)١ٝأًٝا٤ ؾٓٸ

ِټ ِټاؾُاي١ٝ هلقٙ اي ٛٳك ٚايتُاثٌٝ. َٚٔ ٛٳك ِٜٓبٸ ع٢ً ا٭بعاؿ ايعباؿ١ٜ يف كهِ ٖقٙ اي

ٌڈ . ٚع٢ً ٖقا (77)١ٓٝٸٜهُٔ يف ايتذوٝـ املكبٍٛ يًتعايِٝ ايـٜ َا ٖٓا ؾإٕ نُاٍ ًه

ِټ ،ا٭هاي ؾإٕ ٖقٙ ايتِاٜٚل ملؿلؿ٠  ؾُٝا بعـ ٌَُٛي١ڄ تٵك اييت أٓشٳٛٳٚايهجري َٔ اي

ٟپا٭ٜكْٛاتايتُاثٌٝ ٚ ١ٝ، بٌ تنٜٚك١ٝ ٚؾٓٸ ذاٙ إىل ْاس١ٝٺي٬تٸ َٓٗا نٓتٝذ١ٺ ، مل ٜتبًٛك أ

ٟٸ ؾقڎ ي٬ٖٛتٺ ٖٞ ْتازٷ َٴاعتكاؿٜٸ ٚؿعا١َڅ ،ٚسِل  .(78)١ُهځشٵ١ 

ِټُاكٳاؿاٍ ؾإٕ ايتكـٜى ايقٟ ٜٴٚبڀبٝع١  ـٸي ػاٙ ٖقٙ اي  ،ه١ٛٳك املك

ايٌُٛع  ٠َٔ قبٌٝ: ايوذٛؿ ٚايتكبٌٝ ٚإٓا٤ ،ل٠ عٔ ا٫سرتاّ ٚاملٛؿٸ٠ٚاؿلنات املعبٿ

ٌ ع٢ً ايعباؿ٠ أبـاڄ. ٚيف ٖقا ايٌإٔ عُـ اي٬ٖٛتٕٝٛ ُٳٚإسلام ايبؼٛك، ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜٴشٵ

ايتكـٜى »ّ إىل بٝإ ايتؿاٚت ٚايتُاٜن بني 787ايهٓوٞ يعاّ  ُعشٕٝٛ يف اجملاملوٝ

ٌڈ «ا٭ٜكْٛاتعباؿ٠ ايتُاثٌٝ ٚ»ٚ «ٚايتهلِٜ  «ايتهلِٜ»ٚ «ايتكـٜى»ٚآض. إٕ  بٌه

ـٸايقٟ ٜكّٛ ب٘ املوٝشٝٸ أٜكْٛات هني، ٚمتاثٌٝ ٕٚٛ إمنا ٖٛ ػاٙ ا٭ًؼاْ املك

ـٸ :ات َجًٌؼِٝٸ ٜوني، ٚأَا ايوٝـ املوٝض، ٚايوٝـ٠ َلِٜ ايعقكا٤، ٚها٥ل ايك

. ٚطبكاڄ يعكٝـتِٗ ؾإٕ اسرتاّ (79)ـ غريٙبٳ٫ٚ ٜٴعٵ ،لاڄِٵؾٗٞ تكتِل ع٢ً اهلل سٳ «ايعباؿ٠»

ـٸ ٌٷٚتكـٜى ايوٝـ٠ َلِٜ ايعقكا٤ ٚايك آػل َٔ أًهاٍ ايعباؿ٠  ٜوني ٖٛ ًه

ـٸ ٜوني; ٚايتُذٝـ. ٜكٍٛ املوٝشٕٝٛ باسرتاّ ٚتبذٌٝ ايوٝـ٠ َلِٜ ايعقكا٤ ٚها٥ل ايك
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ْٷ بٛاهڀتِٗ ميهٔ ايٍُٛٛ  ٘لٸبٕٛ َٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل. نُا أَْك ٭ِْٗ أًؼا

 ا٭ٜكْٛات. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي تٌري َريتٌا اٱيٝاف٠ إىل تكـٜى (80)إىل ايعع١ُ ٚاؾ٬ٍ

ـٸ: إٕ اي٤ٌٞ إمنا ٜهٕٛ َاٚايتُاثٌٝ ايـ١ٜٝٓ، قا١ً٥ڄ هاڄ َا ؿاّ ٌٜري يف فات٘ ٚكا٥ٝاڄ َٚك

 .(81)إىل ايؿٛم ٚاملاٚكا٤

ـٷ كثٛفٴنىني ا٭ڂاملوٝشٝٸ ٚأَا َٛقـ إىل  ٚايهاثٛيٝو يف ٖقا ايٌإٔ ؾٗٛ كتً

ـٸ سـڎ ٔض َٔ ن٬ّ يًبابا غلٜػٛكٟ ٜوني ٜتٸَا. إٕ اػاٙ ايهاثٛيٝو َٔ تِٜٛل ايك

ٚٸ ـٸ»ّ(. نإ غلٜػٛكٟ ٜعترب 604ع  540ٍ )ا٭ َؿٝـاڄ يتعًِٝ ايڀ٬ب  «يايهتاب املك

ـٸ»ُني، ٚأَا ٚاملتعًڍ َٸ ؾٗٞ َؿٝـ٠څ «نيهمتاثٌٝ ٚكهّٛ املك َٸ١ بايٓوب١ إىل ا٭ ٝني ٚعا

ؼق يٓاس١ٝ ايعباؿ٠، ٚإمنا غ بإٔ ٖقٙ ايِٛك ٚايتُاثٌٝ هب إٔ ٫ تتٸايٓاي. ٚقـ ُلٻ

ـٸ تُاثٌٝ يف اي. نُا إٔ (82)ه١جمللٸؿ تكلٜب ا٭فٖإ اؾا١ًٖ َٔ َٔاَني ايهتاب املك

أػل٣: يف  ٚبعباك٠ٺ. ؾكط تع١ًُٝٝ ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ يف عِلٙ ناْت هلا ُبػ١څ

َٸ ٝني مل ٜهٔ ايتعًِٝ ايـٜين امللس١ً اين١َٝٓ اييت نإ ؾٝٗا مجٗٛك ايٓاي َٔ ا٭

ٟٸ ممهٓاڄ إ٫چ يف  ٠. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايتُاثٌٝ املٛدٛؿعرب املٌاؾ١ٗ أٚ ايتأثري ايبِل

ـٸ»ايهٓا٥ى إمنا ناْت تعترب   .«ي يًؿكلا٤اٱلٌٝ املك

 

 ــــــ ٗٛرثُٕ نضٔظائف التىاثٗن يف الهٍٗضٛ اأُل

ِٸ كثٛفٴنىني َٔ ا٭ڂطبكاڄ يل١ٜ٩ املوٝشٝٸ ٝٸ ٜت ١ إىل ١ ٚايتٛسٝـٜٸْكٌ ايتعايِٝ ايـٜٓ

ـٻ ا٭ٜكْٛاتاملٌاٖـٜٔ بٛاهڀ١ ايتُاثٌٝ ٚ . ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ايتُاثٌٝ (83)ه١املك

َټ «ل١ٜبِ أؿا٠ڄ»ٌ ٚا٭ٜكْٛات متجٿ ـٸاّ ل يف َا ٌ ٚايتـبټيًتؿهري ايعُٝل ٚايتأ ٜعٌُ ػ

ِټ ـٜٔ أٚ ناْت ٛٳك ع هٛا٤ أناْت فات بٴعٵايهٓٝو١ ع٢ً تعًُٝ٘ يًُ٪َٓني. إٕ ٖقٙ اي

يًلٚا١ٜ ٚايٌلغ ايتؿًِٝٞ يقيو اي٤ٌٞ ايقٟ متٸ بٝاْ٘ يف  ٌ أؿا٠ڄث٬ث١ٝ ا٭بعاؿ ع إمنا متجٿ

 .(84)ايتعًُٝات ايٌؿ١ٝٗ

تكّٛ ع٢ً  ١ٝكثٛفٴنوٚيف اؿكٝك١ ؾإٕ ايٌعا٥ل ايعباؿ١ٜ يف ايهٓٝو١ ا٭ڂ

. ا٭ٜكْٛاتُا َٓٗا ايتُاثٌٝ ٚ، ٫ٚ هٝٻ«ايعٓاُل غري ايه١َٝ٬»ٚ «ايعٓاُل ايه١َٝ٬»

كاڄ نبرياڄ يف ٖـا١ٜ ايٓاي إىل اٱميإ. ٚٵٚإٕ ٖقٙ ايعٓاُل بايتٛامٟ َع بعٔٗا تًعب ؿٳ
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ـٸي، ٚاي٠٬ِ، ٚاملٓادا٠،  ٚإٕ ايعٓاُل ايه١َٝ٬، َٔ قبٌٝ: قلا٠٤ ايهتاب املك

ٝٸٚاملٛاعغ،  ١، ٚايعٓاُل غري ٚتٛظٝـ ا٭ُٛات املًشٸ١ٓ، ٚإٌْاؿ ا٭ًعاك ايـٜٓ

ُٸايه٬َٝٸ ُا ١، ٫ٚ هٝٻ١ بإقا١َ ايٌعا٥ل ٚا٭عُاٍ ايعباؿٜٸ١، َٔ قبٌٝ: ايجٝاب اـا

، ترتى تأثرياڄ ًَشٛظاڄ يف إثاك٠ املعاْٞ ايلٚس١ٝ يف ٚدٛؿ امل٪َٓني ا٭ٜكْٛاتايتُاثٌٝ ٚ

َِٗ َع ايٌعا٥ل ٚاملٓاهو. ٜقٖب ايهجري َٔ ني، َٚٛانبتِٗ ٚاْوذااملوٝشٝٸ

ُا ٫ٚ هٝٻ ،(Verbalإىل ا٫عتكاؿ بإٔ ايعٓاُل ايه١َٝ٬ ) كثٛفٴنىاي٬ٖٛتٝني ا٭ڂ

ٌٷ ٚمتاِٖٝٗ َع  ،يف إثاك٠ املعاْٞ ايلٚس١ٝ يـ٣ امل٪َٓني ايعٓاُل غري ايه١َٝ٬، هلا ؿػ

 .(85)ايٌعا٥ل ٚاملٓاهو

ٚعٔ  ،عٔ اي٬ٖٛت ٫ ٜٓؿوچ ذن٤ٺنتعلف  ا٭ٜكْٛاتَٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايتُاثٌٝ ٚ

ِټكثٛفٴنوًعا٥ل املوٝش١ٝ ا٭ڂ ـٸه١ يٝوت فلٸؿ أًٝا٤ َاؿٸ١ٝ. إٕ ٖقٙ اي ؼق٠ ١ٜ َتٻٛٳك املك

ٛٸ٠  ع٢ً عكٝـ٠ املوٝشٝني ع ٚاهڀ١څ َٔ اـٌب أٚ اؿذل أٚ ا٭يٛإ، بٌ ٖٞ ع بٓا٤ٶ يًك

ِٸ ٕڈ ـٜـٖا بتِٜٛلڈؼ ايلٚس١ٝ ايٛسٝـ٠. إٕ ا٭ي١ٖٝٛ َٔ ٚد١ٗ ْعلِٖ ٫ ٜت  أٚ َها

ِٸ بعٝٓ٘، بٌ إْٗا سآل٠څ ِٸ يف مجٝع ا٭َه١ٓ. ٚع٢ً ايلغِ َٔ فيو ؾإْ٘ ٜت  يف ا٭ع

ِټ ُٸ١ هلقٙ ايتُاثٌٝ ٚاي ـٸا٭غًب ؼـٜـ أَانٔ ػا ٓٵٛٳك يف ب١ٝٓ ا٭َانٔ املك ل عځه١، ٜٚٴ

ٝٸ ١ يف ايعباؿات١ ٚاؾُايٝٸإيٝٗا بُٛؿٗا دن٤اڄ ٫ ٜتذنٸأ َٔ ا٭بعاؿ ايـٜٓٝٸ  ،(86)١ايـٜٓ

ػني املعاُلٜٔ ايؿٌِ بني ق١ُٝ ايتُاثٌٝ ْ٘ ٫ ميهٔ َٔ ٚد١ٗ ْعل امل٪كٿإعٝح 

 .(87)ِٴب ٚا٭ٜكْٛات١ٝ ٚبني ايك١ُٝ ايـ١ٜٝٓ يًٓټَٔ ايٓاس١ٝ ايؿٓٸ ا٭ٜكْٛاتٚ

ع يٝى  كثٛفٴنىع٢ً َا ٜعتكـٙ املوٝشٕٝٛ ا٭ڂ ِٴب ع بٓا٤ٶإٕ تكـٜى ايتُاثٌٝ ٚايٓټ

ٕڈفلٻ ٔڈ ؿ بٝا ٞٸ يـٜ ٕٷَ ٚعاكڈ تٌلٜؿ ّڈ ٔ احملت٣ٛ، بٌ ٖٛ بٝا  متٸ ،أهاي يف املوٝش١ٝ ملؿٗٛ

ـٸ٠ٺ ـٸ ا٭كٓٝٸاؿؿاظ عًٝ٘ يف ايهٓٝو١ ايٌلق١ٝ بٌ ١ ي٬كتباط املباًل ٚاؿُِٝ ، ٚأع

. (88)يف ايعباؿ٠ ايهٓو١ٝ بٛٓٛغڈ «ـايتذوټ»٢ َؿّٗٛ ٚبقيو ٜتذًچ .بني اٱْوإ ٚػايك٘

ٝٸُٴ»ٚايتُاثٌٝ تعٌُ ع٢ً بٝإ  ا٭ٜكْٛاتنُا إٔ  ، ٚبوبب ٖقٙ املٔاَني تِبض «١ٛٳك ؿٜٓ

٢ عٓـَا تهٕٛ ايػا١ٜ َٔ َجاكاڄ ملٌاعل ايعٌل ٚايٌؿك١ يـ٣ ايٓاظل إيٝٗا. ٚستٸ

١ ايٌلق١ٝ، ٚايتُاثٌٝ ٖٞ تنٜٚل ايهٓا٥ى ع ٖٚٛ َا ٫ تلتٔٝ٘ املوٝشٝٸ ا٭ٜكْٛات

ِټ ٝٸٛٳك ٚايتُاثٌٝ اٚتٓوب ايتٛظٝـ ايتنٜٚكٞ يً ٝٸ١ إىل املوٝشٝٸملقٖب ١ ع َع فيو ١ ايػلب
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ٞٸ ا٭ٜكْٛاتتهٕٛ ايػا١ٜ َٔ ايتُاثٌٝ ٚ . (89)ٚاملعٟٓٛ ٖٞ إثاك٠ ايولٚك ٚاؿبٛك ايلٚس

ؿل َع بْٛاؾٝٓرتا، ٜٚقٖب إىل ا٫عتكاؿ بٛدٛؿ ٚيف ٖقا ايٌإٔ لـ إٔ تَٛا ا٭نٜٛين ٜتٸ

 ٞ: إىل ايهٓا٥ى، ٖٚ ا٭ٜكْٛاتث٬ث١ أهباب ٱؿػاٍ ايتُاثٌٝ ٚ

ٚٸ َٸ٫ڄأ َٸ: تعًِٝ ايعا ِْٗ ٜكَٕٛٛ مبا ٜكّٛ ب٘ إٝني; ٚفيو َٔ سٝح ١ َٔ ايٓاي ٚا٭

ـٸ  ي.ايهتاب املك

ـ اهلل يف ٚدٛؿ ايوٝـ املوٝض ٚايُٓافز َٔ : يهٞ ٜتذًچ٢ هلٸ ػوټٚثاْٝاڄ

ٌٸ  يف أفٖاِْٗ. ّٜٛ، ٚتبك٢ قؿٛظ١ڄ ايكـٜوني أَاّ ايٓاظلٜٔ يف ن

ٝٸ»: َٔ أدٌ إثاك٠ ٚثايجاڄ ـٸ ، ٚيف ٖقا ايٌإٔ تهٕٛ املڂبٵ«١اؿُاه١ املقٖب ِٳلات أً

 .(90)تأثرياڄ َٔ املوُٛعات

ٚايتُاثٌٝ تعهى أسـاخ ٚقِّ ايهجري َٔ َعذنات ايوٝـ  ا٭ٜكْٛاتإٕ 

ٚٸاملوٝض، ٫ٚ هٝٻ َا  يٞ ملٛاُؿات ٚمشا٥ٌ ايوٝـ املوٝض ْؿو٘، يفُا سٍٛ ايعٗٛك ا٭

. إٕ ايهجري َٔ ايكِّ سٍٛ «ٛك٠ ا٭ٚىلايِٛك٠ اؿكٝك١ٝ أٚ ايِ»عٴلف بُٛؿ٘ 

ِټ ـٸه١ َٔ تٌٜٛ٘ َهاؾشٞ ايتُاثٌٝ ٚاملعذنات تلتبط بٓذا٠ فات اي ، ا٭ٜكْٛاتٛٳك املك

لاڄ يًػا١ٜ ع٢ً اعتكاؿ ٚإميإ املوٝشٝني ، ايقٟ نإ َ٪ثٿ(91)ٚكهِ اٱَـاؿ اٱهلٞ

ـٸ ا٭ٜكْٛاتـٸ ٖقٙ عٳ. ٚايّٝٛ تٴكثٛفٴنىا٭ڂ َعادن نجري٠، ٚؼع٢  ه١ فاتٚايتُاثٌٝ املك

١، ؼق بُٛؿٗا َٔ ٚها٥ٌ ٚأؿٚات ايكٝاّ بايٌعا٥ل ايـٜٓٝٸنبري٠ ٚعاي١ٝ. ٖٚٞ تٴتٻ مبها١ْٺ

ِٸ )يف اينٚاٜا ٚا٭ما٤ اؾ١ًُٝ(، يف  كثٛفٴنىني ا٭ڂتٛظٝؿٗا يف بٝٛت املوٝشٝٸ ٜٚت

 ُا يف ايهٓٝو١ )ٌَاٖـ ايتُاث٫ٌٚٝ هٝٻ ،عاملٓاهبات ايلمس١ٝ يًعباؿ٠ ٚايتٔلټ

ُټ ،ٚا٭ٜكْٛات( َٸ١ ايٓاي ،عاتٚنقيو يف ايتذ  .(92)ٚبني عا

ـٻ ُٸٚٵيكـ متٸ إدلا٤ ؿكاه١ سٍٛ اي ١ بايوٝـ٠ ك اٱعذامٟ يًتُاثٌٝ ٚا٭ٜكْٛات اـا

اْني املعاُلٜٔ ٚتأثري فيو ع٢ً سٝا٠ املـ١ٜٓ ٚايؿٓٸ ،َلِٜ ايعقكا٤ يف َـ١ٜٓ ؾ٬ؿميري

إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ٚدٛؿ متجاٍ ايوٝـ٠ . ٜقٖب ههإ َـ١ٜٓ ؾ٬ؿميري (93)طٛاٍ سٝاتِٗ

. ٚيف امللاسٌ اي٬سك١ (94)َلِٜ ايعقكا٤ يف َـٜٓتِٗ قـ محاِٖ َٔ مجٝع أْٛاع ايب٤٬

ّٷ ّٸ ؼڀِٝ ايتُاثٌٝ ٚلٵتٴ ناْت ٖٓاى قِ يف إطاك َهاؾش١  ايتِاٜٚل٣ٚ بٌإٔ ف

َا ٜلٜٚ٘ ثٝٛؾاْى َٔ إٔ ايوٝـ٠ َلِٜ  :َٔ فيو ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ عٚ، ا٭ٜكْٛاتنول 
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ـٻ أٜكْٛاتٗاًؼِاڄ ٜعٌُ ع٢ً ؽلٜب  تٵكأځ  ضڇعٝح مل ميٵ ،ي٘ عقاباڄ تٵٚمتاثًٝٗا ؾأع

ّڈ بُٛؿ٘ َٔ  ،ا ايـٌَكٞ. ٜٚكٍٛ ٜٛسٓٸ(95)ٝع١عؾ ٢ َات َٝت١ڄٚاسـ ستٸ عًٝ٘ ه٣ٛ ٜٛ

ٌٸ»ِٴب: أنرب املـاؾعني عٔ ايتُاثٌٝ ٚايٓټ ّڈ هب ع٢ً ن بإٔ ايقٟ ٜعُـ إٔ ٜعًِ  ًؼ

ِټ ُٴتع ـٸباڄ إىل ؼڀِٝ  َٸ٘ ايكـٜو١ َلِٜ أٚ غريُٖا َٔ ايك ٜوني ؾٗٛ ٛٳك ايوٝـ املوٝض ٚأ

ٚپ ؿٕٚ أؿ٢ْ ًوڎ َٸ عـ ـٸيًوٝـ املوٝض ٚأ عٔ إبًٝى  َـاؾعٷٜٚوني، ٘ ٚمجٝع ايك

 .(96)«ٚايٌٝاطني

 إٕ ايوذٛؿ ٚايتهلِٜ ايقٟ ٜكّٛ ب٘ املوٝشٕٝٛ»نُا أْ٘ ٜكٍٛ يف فات ايوٝام: 

َٔ ايتععِٝ  َٔ إظٗاك اـٔٛع ٚا٫سرتاّ ٚايتكـٜل. ٖٓاى ْٛعٷ ٖٛ ْٛعٷ كثٛفٴنىَٔ ا٭ڂ

ْٸ ْٸ َكابٌباهلل ؾكط، ٚيف  ٚايتبذٌٝ اـا باهلل ٖٓاى تععِٝ  ٖقا ايتععِٝ اـا

ـٸ ـٸاّ اهلل ٚايك ّٸ ع َٔ أدٌ اهلل ع غ ـٸ ،ٜونيىت  .(97)«ٜو١ َلِٜٚنقيو ايك

ـٸٚمتاثٝ أٜكْٛاتٖٚٛ ٜل٣ إٔ تكـٜى  ٌٷٌ املك ُٓٔ ؿا٥ل٠ ٖقا ايٓٛع َٔ  هني ؿاػ

ا ٜوتٓـ ع يف إثبات َؿّٗٛ ا٭ٜكْٛات ٚايتُاثٌٝ ع إىل ايتكـٜى ٚايتععِٝ. نُا إٔ ٜٛسٓٸ

 أسـَٛاكؿ َٔ ايعٗـ ايكـِٜ أٜٔاڄ; ؾٗٛ ٜل٣ إٔ هذٛؿ ٚػٔٛع ًٜٛع بٔ ْٕٛ أَاّ 

ـٸ «بين إهلا٥ٌٝ»، ٚػٔٛع ٚهذٛؿ (98)امل٥٬ه١ ٖٝهٌ  ه١ يفأَاّ اـ١ُٝ املك

ٌٷ(99)أٚكًًِٝ . ٚيف ٖقا ايٌإٔ ميهٔ يٓا إٔ ْقنل ػٔٛع (100)ُٓٔ ٖقٙ املكٛي١ ، ؿاػ

 .(101)ٛا ٓٝٛؾاڄ عًَٝ٘ٔ امل٥٬ه١ ايقٜٔ سًڊ يج٬ث١ٺ ×إبلاِٖٝ ٚتععِٝ ايٓيبٸ

ع َٔاؾاڄ إىل ايجكاؾ١ ًت ٚايتُاثٌٝ قـ توًډ ا٭ٜكْٛاتٕ َٔاَني أٜٴٔاف إىل فيو 

َٸ١ أٜٔاڄ، ؾرتنځإىل ايجكاؾ١ ايـ١ٜٝٓ ع   .(102)لت بٗاٚتأثٻ، تأثريٖا عًٝٗا تٵايعا

إىل تأثري املٓادا٠ ع٢ً  (103)ؾ ا٭ملاْٞ )أكْٛيـ ألٝٓٓت(ٖقا ٚقـ أًاك امل٪كٿ

ٛٸ٠ ايلٚس١ٝ تٓتكٌ بٛاهڀ١ اؿٔٛك » اؿآلٜٔ ٚاملٌاكنني ؾٝٗا، قا٬٥ڄ: إٕ ايك

ل َا ٜتعًډ  ٜكتِل تأثريٖا ع يفايلٚساْٞ. ٚإٕ ا٫ستؿا٫ت ٚامللاهِٝ ايعباؿ١ٜ املوٝش١ٝ ٫

ٞٸ ٟٸ باؿٔٛك يف ايهٓٝو١ ع ع٢ً اؾاْب ايلٚس ؾكط، ٚإمنا ترتى نقيو تأثرياڄ  ٚاملعٓٛ

٫ٚ  ،َٔ قبٌٝ: اؿؿاظ ع٢ً ايؿلؿ َٔ ا٭َلاض ٜاڄ عًِٝٗ; سٝح هلا تأثرياتٷؾٝنٜكٝاڄ َٚاؿٸ

٬ٜٚت اؿلٚب، ١ٜ َٓٗا، ٚنقيو ؼُٝ٘ َٔ اجملاع١، ٚتِْٛ٘ َٔ ـٹعٵُا املڂهٝٻ

 .(104)«ٚايهٛاكخ ايڀبٝع١ٝ ٚاملؿاد١٦
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ـٳ ٚايتُاثٌٝ ٜواعـ يف  ا٭ٜكْٛاتكِٖ ٜٴكلٸٕٚ بإٔ ايٓعل إىل ٚٵنُا إٔ املوٝشٝني ب

ض هلا ٔ ايعِٝب١ اييت تعلٻشٳأغًب املٛاكؿ ٚاؿا٫ت ع٢ً إسٔاك ٚػوٝـ املِا٥ب ٚاملٹ

ـٳٚإٕ ٖقا اي .يف ا٭ٜاّ ا٭ػري٠ َٔ سٝات٘ ×ايوٝـ املوٝض كٙ ع٢ً إعـاؿ ٚٵتـاعٞ ٜعٌُ ب

١ يػؿلإ ايقْٛب ٚايٓذا٠ املكل١ْٚ بايعباؿ٠ ٚاـٔٛع أَاّ أٜكْٛات ٚمتاثٌٝ ا٭كٓٝٸ

ـٻ ـٸع َج٬ڄ ع َٔ فيو ٚ. (105)هنياملك ٜو١ )هاْتا إٔ ايؿوٝؿوا٤ املٛدٛؿ٠ يف نٓٝو١ ايك

اييت تعٌُ َاكٜا( يف َادٛكا تعٌُ ع٢ً ًلغ ٚبٝإ ؾ٬غ ايلٚغ ٚػ٬ُٗا. ٚإٕ اؿكٝك١ 

ـٻ»ٌ ٖقٙ ايٓكَٛ ع٢ً تِٜٛلٖا متجٿ ٞٸ يًهتاب املك ; إف ٜقٖبٕٛ إىل (106)«يايه٬ّ اؿ

ٜٚٓعلٕٚ إيٝٗا، ؾإٕ  ،ِٴبٚايٓټ ا٭ٜكْٛاتؿٕٛ أَاّ ايتُاثٌٝ ٚعٓـَا ٜك»ا٫عتكاؿ بأِْٗ 

ـٻؿ إًباع ايؿٍٔٛ، ٚإْٸٖقا ٫ ٜهٕٛ جمللٻ هني َٚٔ ُا ِٖ بقيو ٜڀًبٕٛ َٔ املك

ـٸأُشاب ٖقٙ  ًٜٚتُوٕٛ َِٓٗ اهلبات ٚايعڀاٜا.  ،ه١ اؿٔٛك يف اجملًىايتُاثٌٝ املك

ـٸكثٛفٴنوإٕ امل٪َٓني بايهٓٝو١ ا٭ڂ ه١( املٓبعح َٔ ١ٝ ٜعتكـٕٚ بإٔ ايٓٛك )اهلاي١ املك

ـٳ (107)ٚا٭ٜكْٛات ايتُاثٌٝ ٜٳٚٵ٫ ٜلتبط ب عًِٝٗ  ؿٴلڇكٙ بايعِل ٚاينَإ اؿآل، ٚأْ٘ ٫ 

ٟٸ اـاكد١ٝ، ٚإمنا ٖٛ ْٛكٷ بٛاهڀ١ ايعٛاٌَ ٚا٭هباب ٞٸ أبـ ٌٜعٸ َٔ ايتُاثٌٝ  ٚأمي

ـٸ ا٭ٜكْٛاتٚ  .(108)«هنيٚٚدٛٙ املك

ل٠ يًػا١ٜ، َٔ قبٌٝ: ٖٓاى يف امللاهِ ايـ١ٜٝٓ يًهٓٝو١ ْل٣ بعض املٌاٖـ امل٪ثٿ

ٓٻ :ٛٳك ا٭طؿاٍ ايِػاك، َُِٚٓٗٴ ٞٳ بٳع ايقٜٔ مل ٜتعًډايل ـٴ، َٚع فيو تلاِٖ عٵُٛا املٌ

ـٻ ا٭ٜكْٛاتذاٙ تًو ع٢ً كنبِٗ باتٸٕٛ بٴشٵٜٳ ًْٛٗا. إٕ املعلؾ١ ٜٚكبٿ ،ه١ٚايتُاثٌٝ املك

ب ايعاٖل أِْٗ وٳبايجٓا٤ ٚايتبذٌٝ; إف ٜبـٚ عځ ايتٛسٝـ١ٜ ٚايؿڀل١ٜ هل٪٤٫ ايِػاك دـٜل٠څ

٢ غري قاؿكٜٔ ع٢ً ايٓڀل. ٚيف ُٛا اٱميإ ٚأقلٸٚا ب٘، يف سني أِْٗ ٫ ٜنايٕٛ ستٸقـ تعًډ

كـ ٚاينٚاز ٜكّٛ ائٝٛف يف ايػايب بإٖـا٤ ايعلٜوني عـؿاڄ َٔ متاثٌٝ َلاهِ ايع

ٕ إٔ ٚٵٚأٜكْٛات ايوٝـ املوٝض عٝو٢ ٚايوٝـ٠ َلِٜ ايعقكا٤. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإِْٗ ٜلٳ

إمنا ٜهٕٛ بربن١ ٚؾٌٔ سٔٛك  ١ ٚتهٜٛٔ ا٭هل٠ ايو١ًُٝبـا١ٜ اؿٝا٠ اينٚدٝٸ

ـٸ أٜكْٛات  .(109)هني يف بٓا٤ ا٭هل٠ٚمتاثٌٝ املك

ٟٸ  َكل١ْٚڄ ،ٚايتُاثٌٝ ا٭ٜكْٛاتظاٖل٠  تٵاْتٌلٳ بربن١ ٖقا ايٓعاّ ا٫عتكاؿ

ٚاهتُلٸت ٖقٙ ايعاٖل٠  .١ أما٤ ايبًكإ ٚكٚهٝايف ناؾچ ،ٞكثٛفٴنوباٱميإ ا٭ڂ
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٢ بعـ هكٛط اٱَرباطٛك١ٜ ايبٝنْڀ١ٝ. إٕ ظٗٛك ستٸ ،با٫ْتٌاك ٚايلٚاز يف تًو ا٭ُكاع

ٕڈؾٓٸ ـٻ (110))أْـكٜ٘ كٚبًٝٛف( :َجٌ ،ًاَؽ ا ٜكْٛات أنرب مچات يٮ علڎ ع ايقٟ عٴ

ـٳٚايتُاثٌٝ يف كٚهٝا ع ٜ٪نڍ ٔٸٚٵـ ب ت ايبٝنْڀٞ شٵايٓٻ كٙ ع٢ً سكٝك١ إٔ ؿٚاؾع اٱبـاع يف ؾ

ٗٳًت َٔ َوكط كأهٗا ا٭ًُٞ، ٚاتٸقـ توًډ إىل اؿـٚؿ ايٌُاي١ٝ َٔ ايعامل  تٵذ

 .(111)ٞكثٛفٴنوا٭ڂ

 

 ــــــ الٍتٗذٛ

ٔض أْ٘ ٝني / ايلٚسٝني( ٜتٸبا٫يتؿات إىل اؾقٚك ايتاكى١ٝ هلقٜٔ املؿَٗٛني )ايؿٓٸ

ِټ. ٜل٣ بعض امل٪كٿلٷٚتأثټ نإ ٖٓاى ٫ٚ ٜناٍ بُٝٓٗا تأثريٷ ك اييت ناْت ٛٳػني إٔ اي

ٌڈ ٌ سًك١ځبني ايولٜإ َٔ ايٝعاقب١ متجٿ ًا٥ع١ڄ ٔٸ ُٚ  بني ايرتاخ ايبٝنْڀٞ ايتكًٝـٟ ٚايؿ

ٞٸاملوٝشٞ ٚ  ،اَني ايولٜاْٝني َٔ ايٝعاقب١; ٭ٕ ايلهٸايتِٜٛلٟ يف ايٌلم اٱه٬َ

 ا٭ٚا٥ٌ ايقٜٔ أقبًٛا نياْني ايٌلقٝني، ناْٛا ِٖ ايؿٓٸـٸٕٚ َٔ املوٝشٝٸايقٜٔ ناْٛا ٜٴعٳ

ؾِٗ. ٚنإ ايـاؾع ايقٟ ؿؾعِٗ إىل ٚٚٓعٛا ؾٓٸِٗ ؼت تِلټ ،ع٢ً ايؿاؼني املوًُني

ع اييت ـٳا٭داْب يف ايكوڀٓڀ١ٝٓٝ، ٚاهتٝا٩ِٖ َٔ ايبٹاّ فيو ٖٛ اَتعآِٗ َٔ اؿهچ

ـٸ ايقٟ قٌٝ َع٘: إٕ اؿهچ ،يف ايهٓٝو١ اؿه١َٝٛ ناْت ًا٥ع١ڄ اّ املوًُني إىل اؿ

ـٻ اْني احملرتؾني َٔ أتباع ايهٓٝو١ ِ ٚاؿُا١ٜ يًؿٓٸعٵناْٛا ع٢ً ايـٚاّ ٜٛؾڍلٕٚ اي

ٔٸ. ٚقـ ٚكؿ ايه٬ّ عٔ سذِ ا٫ٖتُاّ (112)ايٌلق١ٝ ايبٝنْڀٞ يف نتاب  ايهبري بايؿ

إ اٱَرباطٛك١ٜ ايل١َٝٚ ايٌلق١ٝ إٕ ههچ»سٝح قاٍ:  ،(113)يًؿكٝ٘ اهلُقاْٞ ،ايبًـإ

 .(114)«اَني يف ايعامل)ايبٝنْڀ١ٝ( ناْٛا َٔ أَٗل ايلهٸ

ٍڈٌ ع يف ٚدٛؿ ُٳذٵٚعًٝ٘ يٝى ٖٓاى َٔ ًوڎ ع يف املڂ ٔٸ تباؿ ايتِٜٛل  ثكايف بني ؾ

ٔٸ ـٳٝٵني ايٌلقٝني. بٳٝشٝٸاٱه٬َٞ ٚأهًٛب املو املوٝشٞ ايقٟ ٌْاٖـٙ يف  إٔ تأثري ايؿ

ٔٸ ٔٸ ايؿ َٳ اٱه٬َٞ ٫ ٜعين إٔ ايؿ َٸت٘  ٔٸـٹاٱه٬َٞ نإ بل املوٝشٞ، بٌ نإ  ٜٓاڄ يًؿ

ٌپيبٌ  ،اٯػلب لٷٚتأثټ يه٬ اؾاْبني تأثريٷ ات يتڀٜٛل ري ا٭كٓٝٸؾَُٓٗا إىل تٛ كـ أؿٸ٣ ن

 ٚامؿٖاك اٯػل.

باٱٓاؾ١ إىل ايبشح ايتاكىٞ، ؾإٕ ا٫ػت٬ف بني ايٌٝع١ ٚاملوٝشٝني ٚ
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ٜعٛؿ إىل اػت٬ؾُٗا يف املباْٞ  تُاثٌٝيف تٛظٝـ َٚها١ْ ا٭ٜكْٛات ٚاي كثٛفٴنىا٭ڂ

 ايتُاثٌٝإىل ايكٍٛ بإٔ  كثٛفٴنىإف ٜقٖب املوٝشٕٝٛ ا٭ڂ; ايٓعل١ٜ يف ٖقا ايٌإٔ

ٝاڄ ٌ اْعهاهاڄ ٚػًڍٕ ٖقٙ ا٭َٛك متجٿإ٬ٖٛت، ٌٚ دن٤اڄ ٫ ٜتذنٸأ َٔ ايٚا٭ٜكْٛات متجٿ

ـٸي. ٜٚكٍٛ  ٚآشاڄ ُٚلواڄ يًعباكات ٚايكِّ ٚايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ يف ايهتاب املك

ٕڈ َٓعچِ  هبٓوهٞ يف ٖقا ايٌإٔ: إٕ ايتِٜٛل يف ايعامل املوٝشٞ ٌٜتٌُ ع٢ً بٝا

ٞٸ ا٥نٖا. ٚيف إىل إسـ٣ كن . َٚٔ ؿٕٚ ٚدٛؿ ايتِٜٛل تهٕٛ املوٝش١ٝ َؿتكل٠ڄٚأمي

ٝٳِ ٚاملؿاِٖٝ ايـ١ٜٝٓ. ٚطبكاڄ يًٌٛاٖـ ٝات يًكٹؿ ػًچايتِٜٛل اٱه٬َٞ فلٸميجٿٌ املكابٌ 

يٌٓل ٚتبًٝؼ عكا٥ـ  أؿا٠ٺنؾإٕ املوًُني ع٢ً طٍٛ ايتاكٜؽ مل ٜعًُٛا ع٢ً تٛظٝـ ايلهِ 

ـٿ ـٸ تُاث٫ٌٝ ٜٓعلٕٚ إىل ايلهّٛ ٚا٭ٜكْٛات ٚايٜٚٔ اٱه٬َٞ، اي َٔ ه١ بُٛؿٗا املك

ـٿ  ٕٛ.إَٛ املوٝشٝٸايلهٸ اٖانُا ٜل ،ٜٔكنا٥ن ٚؿعاَات اي

 ،َٚٓق ايبـا١ٜ ،أػل٣ ؾإٕ ايهٓٝو١ املوٝش١ٝ ناْت ع٢ً ايـٚاّ َٚٔ ْاس١ٝٺ

ٔٸ ;اْنيتـعِ ايؿٓٸ ٓٝٸك١، ٚمل ٜٓتٌل  ايلهِ يف إٜلإ نإ سبٝى ؿا٥ل٠ٺ يف سني إٔ ؾ

ٚإٕ أغًب ايٓاي ايعاؿٜني مل  .نُا نإ ا٭َل بايٓوب١ إىل ايلهّٛ يف املـاكي ايػلب١ٝ

بـعِ املًٛى  اڄٜوتؿٝـٚا َٓ٘ مبا ٜهؿٞ، ٚإمنا نإ قٛاَ٘ ٚؿٚاَ٘ ع٢ً ايـٚاّ كٖٓ

 .(115)ٚا٭َلا٤

مل تهٔ أبـاڄ ٖٞ ايػا١ٜ ٚايكِـ، ٚإمنا ٖٞ ع٢ً  تُاثٌٝنُا إٔ ا٭ٜكْٛات ٚاي

ِٸ ايتأنٝ ايـٚاّ ٚه١ًٝڅ ـ ع يف نًُات يتشٌِٝ املعلؾ١ ٚايعًِ باملعبٛؿ. َٚٔ ٖٓا نإ ٜت

ّٸٜٛسٓٸ ، ٖٚٛ إٔ ا٭ٜكْٛات ا ايـٌَكٞ ٚها٥ل املـاؾعني عٔ ايتِٜٛل ع ع٢ً ٖقا ا٭َل اهلا

ِٸ اـًط بٝٓٗا ٚبني ايػا١ٜ  ،ضٝٵٖٞ فلٸؿ ٚها٥ط يف ايؿځ تُاثٌٝٚاي ٚهب إٔ ٫ ٜت

 بني ا٭كض ٚايوُا٤، ٖٚٞ ْاؾق٠څ لهّٛؾإٕ ا٭ٜكْٛات ٚايتُاثٌٝ ٚاي ف. ٚع٢ً كٚا١ٜٺـٳٚاهلځ

ٗٳإَؿتٛس١ ع٢ً دٗتني; إف  ْاؾق٠څ ٝٸ تٵٕ ا٭ٜكْٛات إفا اْت  ١.إىل فاتٗا آٍ ا٭َل إىل ايٛثٓ
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«َّ ّٗيف  «اجل  ٛاألدٖاُ اإلبزاِٗى

 وغرتناٌت ٔفٕارم

 

 اش هىسىي هقّذمالسٍذ غالم عّث

 هحوذ جعفر هٌريد. 

 بهصطفى رئاترجوة: 

 

 ــــــ املكاه خالؽٛ

غري قوٛه١،  عـا املٛدٛؿات احملوٛه١، تٛدـ يف عامل اـًك١ َٛدٛؿاتٷ

ٞ. ٚأسـ تًو املٛدٛؿات اـؿٝٸ١ ١ ٱؿكانٓا اؿوٸيف ايعلٚف ا٫عتٝاؿٜٸ ٖٚٞ غري قاب١ًٺ

ٔٸ)  .(اؾ

ٔٸٚ ٍٷ يٝى اٱميإ بٛدٛؿ اؾ ِٸاڄ باٱه٬ّ، بٌ ٖٛ َكبٛ يف بكٝٸ١ ا٭ؿٜإ  كت

ـٻ كٷاٱبلا١ُٖٝٝ، َٚتذقٿ  ه١.يف ُِْٛٗا املك

ٔٸ َٛدٛؿاتٺ ٔٸ ايٝٗٛؿ  ;، َجٌ ايٓٸاي ٚامل٥٬ه١١ڄسكٝكٝٸ ٜعترب اٱه٬ّ اؾ يه

ـٸْٚٗا ٥٬َه١ڄنيٚاملوٝشٝٸ  ؿ٠.َتُلٿ  ٜع

 

ٌٛكّدو  ــــــ و

ٛټ ٖٓاى أؾهاكٷ لت بٗا ل٠ يف َوري٠ اؿٝا٠ تأثٻَ٪ثٿ غٝب١ٝٺ ق٣ٛٶ ؿكات سٍٛ ٚدٛٚتِ

ٕٸ ٢ ايجكاؾات اٱْواْٝٸأنجل ايجكاؾات ايكـمي١، ٚستٸ ِٸ ٖقٙ  إسـ١٣ املعاُل٠. ٚإ أٖ
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ٔٸ يف سٝا٠ اٱْوإ.  املعتكـات َوأي١ ٚدٛؿ ٚتأثري اؾ

ِٸ يف ا٭ؿٜإ  ٘إْٸؾ ،يف ا٭ؿٜإ غري ايوُا١ٜٚ عٓا١ٜٺ إىل نْٛ٘ قطډ َٚٔاؾاڄ ٜت

ٔٸ إثبات ،ُا اٱبلا١ُٖٝٝهٝٻ٫ٚ ١، ايوُاٜٚٸ ٕٵ ،ا٫عتكاؿ بٛدٛؿ اؾ  ٚايتأنٝـ عًٝ٘، ٚإ

ـٸ ناْت بٝٓٗا اػت٬ؾاتٷ  أٜٔاڄ. ْكاطٺ ٠يف ع

ٔٸ، بٓعل٠ٺك١ٜ٩ ا٭ؿٜإ اٱبلا١ُٖٝٝ سٍٛ  ١هاـكي ١املكاي ٙيف ٖق ْوع٢ٚمٔ   اؾ

ٝٸ ٔڈإمجاي ٌٸ ؿٜ  .١ كتِل٠، َع ا٫عتُاؿ ع٢ً املِاؿك ا٭١ًُٝ يه

 

َّ)ا  ــــــ (، اعتكاقًا ٔوفّٕوًاجل

ٝٸيٜعترب ْٛ ٔٸ علب َٔ أًُٗا  ، َأػٛف٠ڄ١ڄـن٘ ع املوتٌلم املعلٚف ع ن١ًُ اؾ

ٞٸبٳاؿځ ٔٵ ;ٌ ٕٸ دٳ يه ٔٸ»ك ن١ًُ قٵٚؾكاڄ يػريٙ َٔ املوتٌلقني ؾإ أٜٔاڄ يف  َٛدٛؿٷ «اؾ

 .(1)كٚاٯكا١َٝ، ٚايعرب١ٜ، ٚايولٜا١ْٝ، مبع٢ٓ ايتػڀ١ٝ ٚا٫هتتا ،ايًػات اٯنـ١ٜ

ٕٸ ٚٵؿٞ املعادِ ايًػ١ٜٛ ايعلب١ٝ ؾوٓذـِٖ ٜلٳٚإفا د٦ٓا إىل َِٓٿ ٔٸ»ٕ أ ن١ًُ  «اؾ

كٞ ٚبعض قكڍ ;(2)ٔ(، مبع٢ٓ ايتػڀ١ٝ ٚايورتك )دٓقٵ١، ٜٚعتربْٚٗا ٌَتك١ َٔ اؾځعلبٝٸ

 .(3)٫ )دٓٔ( ،ك ٖقٙ املؿلؿ٠ ٖٛ )دٓا(قٵٕ دٳٚٵايعلب١ٝ ٜلٳاملعادِ 

ُٸ٢  ،(4)كقٵات ٖقا اؾځيف أغًب ٌَتكچ ٖٚقا املع٢ٓ َٛدٛؿٷ َٚٔ فيو ايٛد٘ ٜو

ٞپ«دٹٓإ»ايكًب  ٕ ا٭ؾهاك إبني أ٬ٓع ايِـك، أٚ سٝح  َٚوتٛكٷ ، سٝح إْ٘ كؿ

 .(5)يف ايكًب كتؿ١ٝڅ ،ناؿنٕ ٚايؿلغ ،ٚاملٌاعل

ـٿ ُٸ٢ اي َٹذٳكٵٜٚو َٳذٳع دٴٓٸ١ أٚ  َٳٔٸ أٚ   .(6)ٜوتًُ٘ ٚىؿٝ٘ ٔٵٓٸ١ ٭ْٸ٘ ٜورت 

 .كاٍ يًُنكع١ ٚايبوتإ ٚا٭كض ٚايعٌب دٓٸ١ ٚدٓٸات; ٭ْٸٗا تػڀچٞ ٚد٘ ا٭كضٜٚٴ

ٕٸ ٚؾل٠ أًذاكٖا ػعٌ بعٔٗا ٜػڀچٞ بعٔٗا  ُٸ٢ اؾٓٸ١ بٗقا ا٫هِ، سٝح إ ٚيقيو تو

 .(7)اٯػل

ّٸكاٍ يًذٓني دٓٝٓاڄ; ٫هتتاكٜٚٴ  .(8)ٙ يف كسِ ا٭

ٌٸ عكًٝاڄ اؾٹٓٻٜٚٴ ٕٸ عكً٘ َوترتٷكاٍ يًُذٕٓٛ ٚاملؼت ب تعبري ايلاغب وٵٚسٳ .(9)١; ٭

ٕٸ دْٓٛ٘ َاْعٷ :ُؿٗاْٞاٱ  .(10)ٚسا٥ٌ بني ايٓؿى ٚايعكٌ نأ

 .(11)تٝٵؿٔ اؾځٓٳٔ; ٭ْٸُٗا ٜورتإ املځٖٚهقا ٜكٍٛ ايعلب يًكرب ٚايه
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 َٔ َعاْٞ ٖقٙ ايه١ًُ، يف قٛي٘:ث٬ث١ڄ  (12)َٚا أمجٌ إٔ مجع ايٌاعل

ٞپ ٓٻعععععععععععسبټععععععععععع عًععععععععععع  ١٘ دٴ
 

ِٴ  ٓٻععععععع قوعععععععٝ  ١ايٓٸعععععععاك ٚاؾځ
 

ٞټ  امللتٔعععععع٢ سكچععععععاڄ ُٚعععععع
 

ٓٻععععععع   ١إَعععععععاّ اٱْعععععععى ٚاؾٹ
 

ٜٴ  .(13)مل٥٬ه١ )اؾٓٸ١( أٜٔاڄ; ٭ْٸِٗ َوتٛكٕٚ عٔ ْعل ايٓايا ڀًكٕٛ ع٢ًٚقـ 

، اؿٛايٸ إفٕ، با٫يتؿات إىل املع٢ٓ ايًػٟٛ هلقا ايًؿغ، ٖٚٛ ػؿا٤ اي٤ٌٞ عٔ

ـټ ٔٸ ؾإْٸ٘ ميهٔ ع ُٸ .(14)امل٥٬ه١ َٔ اؾ  ;ٕٛ امل٥٬ه١نُا نإ علب اؾا١ًٖٝ ٜو

 .(15)دٓٸاڄ ،بوبب استذابِٗ عٔ ايٓعل

ٝٸٜٴ ٚعًٝ٘ ; ٭ْٸٗا قذٛب١ ٔپ١ ع غري اٱْوإ ع دٹكاٍ ٭ْٛاع املٛدٛؿات ايلٚساْ

ٔٸعٳٚتٴ .ٚكتؿ١ٝ عٔ سٛاهٸٓا ب بٝإ ايؿؼل وٳٚعځ .ـٸ امل٥٬ه١ ٚايٌٝاطني َٔ اؾ

ّٷًځٔٸ ٚاملځايلامٟ، ؾإْٸ٘ ٜٛدـ بني اؾٹ ٌٸ امل٥٬ه١ دٹ و عُٛ ، ٔپٚػِْٛ َڀًل; ٜعين ن

ٔٵ ٌټ ٚيه َٳدٓٿ يٝى ن  .(16)هاڄًځٞ 

ٔٸ دٓٸ (17)ٜل٣ ايًػٜٕٛٛ ٕٸ َؿلؿ اؾ ٞٸ :َجٌ ٞأ ، (18)١ٚمجع٘ دٹٓٻ ،كّٚ ٚكَٚ

 نُا ْكلأ يف ايكلإٓ ايهلِٜ: .(19)ٚدٓإ

ٔٳ ا﴿ع  ٚٳايٓٻايڇيڃَٹ  .(6)ايٓاي:  ﴾ذٹٓٻ١ٹ 

ٝٵ﴿ع  ٔٳ ايڃذٹٓٻ١ٹ ْٳوٳبٚٳدٳعٳًڂٛا بٳ ٝٵ ٚٳبٳ ٘ٴ  ـٵ اڄٓٳ ُٳ ٚٳيځكځ ٕٳعٳًٹ ٔٳلٴٚ ُٴشٵ ِٵ يځ ٗٴ ْٻ )ايِاؾچات:  ﴾تٹ ايڃذٹٓٻ١ڂ إڇ

158). 

َٳ ٔٸ ٔٵٖٓاى  ٕٸ اهِ مجع يًذ ع ٚقـ دا٤ت ٖقٙ املؿلؿ٠ مبع٢ٓ ايجعبإ  (20)اعترب اؾا

ٔٸ اهتعًُت َكاك١ْڄ ;ع (21)ا٭بٝض أٜٔاڄ ٕٸ َؿلؿ٠ اؾ  قاٍ تعاىل: ;(22)ملؿلؿ٠ إْى ٭

َٳ٦ٹقٺ ٫ځ﴿ ٛٵ ٝٳ ٚٳ٫ځ ؾځ ٘ٹ إڇْىٷ  ٍٴ عٳٔ فٳْبٹ ٕپ ٜٴوٵأځ ِٵ ﴿; (39)ايلمحٔ:  ﴾دٳا ُٹلٳاتٴ ايڀډلٵفٹ يځ ٔٻ قځا ٗڇ ؾٹٝ

ٚٳ٫ځٜٳڀڃ ِٵ  ٗٴ ٔٻ إڇْىٷ قځبٵًځ ٗٴ ٕپ ُٹجٵ  .(56)ايلمحٔ:  ﴾دٳا

ُٻٜٴ ٔٸ يف اٱو ٜٚعاؿهلا يف ايًػ١ ايؿاكه١ٝ  ،(23)(djinn, jinni, jinn) ١لًٝنٜٸ٢ اؾ

. ٚيف ايتؿاهري ٚايرتمجات ايكـمي١ يًكلإٓ ايهلِٜ ٚٓعٛا َؿلؿ٠ (24)(ٛؿٜ( ٚ))

 .(25)«ٔٸاؾٹ»ع َعاؿي١ ي «»

ٕٸ «أدٓٸ١»ع٢ً  ٚاًتباٖاڄ متٸ مجع ٖقٙ ايه١ًُ ػڀأڄ ٚقـ مجع  «أدٓٸ١»، َع أ

ِٵ﴿، ٜكٍٛ ايكلإٓ ايهلِٜ: «ٔٸدٹ»٫  ،«دٓني» ٗٳاتٹهڂ َٻ ٕڇ أڂ ِٵ أځدٹٓٻ١څ ؾٹٞ بٴڀڂٛ )ايٓذِ:  ﴾ٚٳإڇفٵ أځْتٴ



 

 

هـ 1441م ـ  0202 سنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيفــ ال نصوص معاصرة  

 

 .(26)ٔٸاؾٹ ؾُع «أدٓٸ١» اهتعُاٍ ايػًط َٔ إفٕ. (32

 

(َّ  ــــــ يف اإلصالً (اجل

 ــــــ أـ يف الكزآُ الهزٖي

ٔٸ ٔٷ اؾ ٞٸ، دا٤ ايتِلٜض بٛدٛؿٙ يف ايكلإٓ ايهلِٜ نا٥ َلٸ٠  22 ،غري َل٥

ٕٸ(َلٸات  7ٚٔٸ(، بًؿغ )دٹ  .(27)بًؿغ )دا

ٔ يًبٌل ٔٸ(، تبٝٿباهِ )اؾٹ ق١ ع هٛك٠څيف ايكلإٓ ع غري املٛآع املتؿلٿ ٜٛدـ

ٖٚهقا يف بـا١ٜ هٛك٠ )ايلمحٔ(  .ٔٸ، ٚع٢ً يواِْٗ َِٖٔ اؿكا٥ل سٍٛ اؾٹ فُٛع١ڄ

 عٔ نٝؿٝٸ١ ػًل اٱْى; أسـُٖا كًٛمٷ ٔٸ كتًؿ١ڄٜعترب اهلل هبشاْ٘ نٝؿٝٸ١ ػًل اؾٹ

ٔٸ بٗقا ايتعبري: كاطب١ ايٓاي ٚاؾٹ كهلٿٚبعـ فيو ٜ .ٚاٯػل َٔ ايٓاك ;َٔ ايڀني

ٕڇبٳقٿهځا تٴُٳهڂبٿكٳ ٤ٹآ٫ځ ٟٿأځبٹؾځ﴿  .﴾ا

ِٸ ع٥٬ِ ٚػِا٥ّ اؾٹإىل اٯٜات اييت ْنيت سٍٛ اؾٹ با٫يتؿاتٚ ٕٸ أٖ ٔٸ ٔٸ ؾإ

ٝٿ  :(28)ٖٞ َا ًٜٞ ايهلِٜٓٗا ايكلإٓ اييت ٜب

ٔٸع 1 ٞٸ َٛدٛؿٷ اؾ َٸ١ ساكق١ ْاكڈ َٔ ػٴًل ٟٸ،َٚاؿٸ سكٝك  ْاك هلٝب أٚ (29)ها

 .(31)اٱْوإ قبٌ ا٭كض ع٢ً ػًكٗا ٚنإ، (30)كتًط

 ;(33)َٚوًُٕٛ ُاؿٕٛ َ٪َٕٓٛ َِٓٗ ؾلٜلٷ ;(32)ناٱْوإ ؿَٕٛهًډ ِٖع 2

 َهإ َِٓٗ فُٛع١څ ٚتأػق ٜٚؿٕٓٛ، ميٛتٕٛ ،اٱْوإ َجٌ ،ِٖٚ. (34)لٜل ناؾلٕٚٚؾ

 .(35)أػل٣ فُٛع١ٺ

 .(37)دٗٓٸِ أٌٖ َٔ ٚعِاتِٗ، (36)ايبٌل َجٌ ،َٚعاؿٷ ٌْٚلٷ سٌلٷ هلِع 3

ِټ ايوُاٚات، يف ايٓؿٛف قـك٠ڂ عٓـِٖ ناْتع 4  يهٔ ا٭ػباك، ٚاهرتام تٚايتٓ

 .(38)ل فيو عًِٝٗعڃسٳ متٸ

ٕٸع 5  .(39)ْلاِٖ ٫ يهٓٸٓا ْٓا،ٚٵٜلٳ اؾا

ٕٸ ايكلإٓ آٜات بوٵسٳع 6 ٔٸ ؾإ ِٴ عٓـِٖ يٝى اؾ  .(40)ايػٝب عً

ٔٸ نإع 7  ٚناْٛا، (41)دٓٛؿٙ ُٚٓٔ ×هًُٝإ ايٓيبٸ دٍٝ يف سآلٜٔ اؾ

 .(42)ًٚاقچ١ ػاكق١ أعُا٫ڄ ي٘ ٕٜٚ٪ؿټ
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ٔٸ 32إىل  29ٯٜات ا يفع 8  ،َٔ هٛك٠ ا٭سكاف، ٚبعض اٯٜات يف بـا١ٜ هٛك٠ اؾ

ٕٸ ؾلٜكاڄ َٔ اؾٹ تٵمتډ ، ٚاهتُعٛا |فٖبٛا إىل قٔل ايلهٍٛ ا٭نلّٔٸ اٱًاك٠ إىل أ

ٔٸ إىل آٜات ايكلإٓ. ٚبتِلٜض املؿوٿ ٕٸ ًإٔ ْنٍٚ هٛك٠ اؾ  .(43)ٖقٙ اؿاؿث١ ٖٛلٜٔ ؾإ

 

 ــــــ احلدٖح الغزٖفيف ـ ب 

ٌڈ يكـ ٔٸ، بٌه  .^ٚأٌٖ ايبٝت |َتٛاتل، يف أساؿٜح ايٓيبٸ ٚكؿ ٚدٛؿ اؾ

ـٿٚايعًِ بٛدٛؿِٖ َٔ بـٜٗٝٸ ١َ اجملًوٞ يف عاك ا٭ْٛاك أنجل ايع٬چٚقـ ْكٌ ٜٔ. ات اي

ـٿ ٖٚهقا فنلت كٚاٜاتٷ .(44)ٔٸاؾٹ سٍٛ سـٜجاڄ 170ٔ َ ، (45)ؿ٠ يف أٍُٛ ايهايفَتع

 .(46)كداتٚبِا٥ل ايـ

ٛٿ يف ٖقٙ ا٭ساؿٜح إًاكاتٷ تٛدـ ٕٷ ;ٔٸع١ إىل اؾٹَتٓ ٚتؿوري ملعڀٝات  بعٔٗا بٝا

ٝٸٔٸ َٔ ايٓاك، ايكلإٓ، َٚٔ فيو ػًل اؾٹ  ١.ٚاطچ٬عِٗ ع٢ً ا٭ػباك ايػٝب

ُٻٚ ٔٸ ي٥٬ًُه١ ٔتتٔ هبل ػًل  ;ا٭ساؿٜح َوا٥ٌ، َجٌ: فايو١ بعض اؾ

ٔٸ ع٢ً آؿّ ٔٸ امس٘ ٜٛهـ، سٝح قتًٛٙ بعح ْيبڎ ;اؾ َأن٫ٛت ٌَٚلٚبات  ;(47)إىل اؾ

ٔٸ ٝٸ ;(49)ٔٸتهاثل اؾٹ ;(48)اؾ َٚوا٥ٌ أػل٣ َٔ  ;(50)١ ايتهاثل بِٝٓٗ ٚبني ايبٌلإَهاْ

 ٖقا ايكبٌٝ.

ٕٸ اؾٹ َؿاؿٚ ٔٸ ٜوتڀٝعٕٛ إٔ ٜعٗلٚا يف ُٛك٠ بعض ايلٚاٜات وهٞ أٜٔاڄ عٔ أ

ٌڈ ،، ٚستٸ٢ اٱْوإ(52)، ٚايهًب(51)ايجعبإ :َجٌ ،سٝٛاْات  ٚغلٜب. عذٝبٺ بٌه

ٕٸ أٌٖ ايبٝت ٚقـ ُٸ١ ايٌٝع١ أ بني  هلِ أتباعٷ ^دا٤ يف ا٭ساؿٜح املٓكٛي١ عٔ أ٥

ٔٸ، ٚأعـ ٔٸ نإ هلِ ع٬ق١څ(53)أٜٔاڄ ا٤ٷاؾ ٕٸ اؾ ٌٷ ، ٚأ ُٸ١، ٚناْٛا  ٚتٛاُ َع ا٭٥

، (55)، ٚناْٛا ٜعتربٕٚ امل٪َٓني ٚايٌٝع١ َٔ ايٓاي إػٛاْاڄ هلِ(54)ؿ١ٜٝٓ ٜوأيِْٛٗ أه١ً٦ڄ

ـٿ تكلٜلاتٚقـ ْكًت  ٞٸَتع َع  ^ٚاٱَاّ ايِاؿم ٚاٱَاّ ايلٓا ؿ٠ عٔ يكا٤ات اٱَاّ عً

ٔٸ  .(56)اؾ

ٞٸ ×قٍٛ اٱَاّ ايباقل بوٵٚسٳ ٕٸ اٱَاّ عً ٌٷ ×ؾإ ٔٸ نإ عٓـٙ ٚنٝ  .َٔ اؾ

ٔٴ ٚيف كٚا١ٜٺ ٞٸ عبٸاي ساؿث١ځ أػل٣ ْكٌ اب ٔٸ  جملُٛع١ٺ ×قاكب١ اٱَاّ عً َٔ اؾ

 .(57)املتُلٸؿٜٔ ٚاملٓاؾكني
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ٔٸ يِٓل٠ اٱَاّ أبٞ عبـ نُا تٛدـ كٚاٜاتٷ ×اهلل اؿوني عٔ طًب اؾ
(58). 

ٔٸ نجري٠ يف املِاؿك ايٌٝع١ٝ ٚايوٓٸ أػباكٷ تٵٜٚٳٖٚهقا كٴ ٕٸ اؾ ـٸخ عٔ أ ١ٝ تتش

×ٔٸ يف كثا٥٘ٗا اؾٹتٵقايځ أًعاكٷ تٵكًځا ع٢ً اٱَاّ اؿوني، ْٚٴٛٵبهځ
(59). 

 

َّ)العكائد الّٕٗدّٖٛ يف   ــــــ (اجل

ٛټ بعضٴ ٜل٣ ٔٸ ٚايٌٝاطني ٚامل٥٬ه١ عًُا٤ ا٭ؿٜإ إٔ ايتِ كات املٛدٛؿ٠ سٍٛ اؾ

ٝٸيٝوت َٔ  إيٝٗا عٔ طلٜل ا٫ْؿتاغ ٚايتعاٌَ َع  تٵ١ يًٝٗٛؿ، بٌ ؿػًځاملعتكـات ا٭ًُ

 ا٭ؿٜإ ا٭ػل٣.

َباًل بايـٜا١ْ  ل ايبابًٞ( ُاكٚا ع٢ً اكتباطٺهٵمتٸ ْؿٞ ايٝٗٛؿ )يف ا٭ځ سُٝٓا

ل، ٚيف َلس١ً ١ُٖٓٝ اٱٜلاْٝني ع٢ً ايٝٗٛؿ، طلأت هٵٚبعـ اْتٗا٤ ا٭ځ .اينكؿاًت١ٝ

ٛټ ٛټ .(60)ايٝٗٛؿٟ ك ايـٜينٸٛټ٫ت يف ايتِؼ بني ٫ت املٛاد١ٗ َٚٔ عٛاٌَ ظٗٛك ٖقٙ ايتش

دـٜـ٠ يف  سٝح ُاك فيو هبباڄ يـػٍٛ اعتكاؿاتٺ نكؿاًت١ٝ،ايجكاؾ١ ايٝٗٛؿ١ٜ ٚايجكاؾ١ اي

ـٿ  .(61)ٜٖٔقا اي

ٔٵ ِٸ١  با٫يتؿات إىل أْٸ٘ قـ متٸ فنل ايٌٝڀإ بِلاس١ٺ يه يف ايتٛكا٠، يف ق

ٕٸ ايتٛكا٠ املٛدٛؿ٠ ؾع٬ڄ نڂ كؾض ٖقا ايلأٟ، إ٫چ ميهٔإغٛا٤ آؿّ،  بعـ  تٵتبٳإٔ ْكبٌ أ

 .(62)ل يف بابٌهٵا٭ځ

ِٸ١ٺ ٚع٢ً ٚٸٍ ق ٕٸ أ ظٓٸ١  يف ايعٗـ ايكـِٜ سٍٛ ايٌٝڀإ َلتبڀ١څ تٵلٳنٹفٴ نٌڎ ؾإ

ٛٸا٤ ٚػـع ثعبإ، ُٛك٠ يف ٖٓاى ظٗل سٝح ،(63)ٕـٳعٳ ِٸ١. س  َلتبڀ١څ ا٭ػل٣ ٚايك

 ايهتاب يف َقنٛكٷ ٖٛ ٚنُا .(64)تعاىل اهلل قٔل ٚيف ايوُا٤، يف ايٌٝڀإ عٔٛك

ـٸي يف ايوُا٤، ٚنإ ٜٓنٍ إىل ا٭كض  ُلٜض ؾكـ نإ ي٘ سٔٛكٷ ٌڈبٌه املك

 .(65)أٜٔاڄ

ٔٸ يف أًُ٘ ايعرباْٞ )أٚب(، مبع٢ٓ )أدٛف( أٚ )فٚ َعـ٠ٺ اهِ ؾاكغ١  اؾ

ٕٸ ُٛت اؾ ٔٸ ىلز َٔ ؿاػٌ َٚٓتؿؼ١( أٚ )ٚعا٤ أدٛف(; ٭ْٸِٗ ناْٛا ٜعتكـٕٚ أ

ٕٵ . ٚقـ دا٤ قلٜبٷ(66)دٛؾ٘ قايٛا يهِ اهأيٛا ايٛهڀا٤  َٔ ٖقا املع٢ٓ يف ايتٛكا٠: ؾإ

ٗٿ  ا٭كض َٔ ُنيٚتتهًډ ؾتٛٓعني ،(67)اَونيٓني املٌكٌكني ٚاهلا٭كٚاسٝٸني أٚ املته
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 نِٛت ا٭كض َٔ ُٛتو ٜٚهٕٛ ايرتاب، َٔ ُاؿكٷ ٘نأْٸ ن٬َو ٜٚٓؼؿض

ٞٸ، ٚهٝط  .(68)ايرتاب َٔ ًكٌك١ ٚن٬َو أكٚاس

ٟٸ ٚبٓا٤ٶ ٔٸ ٜوتڀٝع توؼري اٱْوإ ع٢ً اعتكاؿات ايـٜٔ ايٝٗٛؿ ٕٸ اؾ َٚٔ ٖٓا  .ؾإ

ٔٸؾكـ ْٴ ٚاٱه٬ّ ٢ٜٗٓ أتباع٘ أٜٔاڄ عٔ ايتعاٌَ  .(69)ٗٞ أتباع٘ عٔ َلاؾك١ ٚكايڀ١ اؾ

ٌڈ ٔٸ. دا٤ يف هؿل اي٬ٜٚني: ٚإفا نإ يف كد ٔٸ ًٚٝاطني اؾ ٕپ َع اؾ أٚ  أٚ اَلأ٠ دا

 .(70)عًٜٝ٘هٕٛ ٜلمجْٛ٘، ؿَ٘  ؿذاك٠ؾإْ٘ ٜكتٌ، با ٘تابع

ٕٸ ٚدا٤ يف َٛٓعڈ وٛا ٫ٚ تڀًبٛا ايتٛابع، ؾتتذوٻ ،آػل َٓ٘: ٫ تًتؿتٛا إىل اؾا

 .(71)هِإهلڂ بِٗ، أْا ايلبټ

ٔٸ َهلٖٚ نُا  ٚبايڀبع. (72)عٓـ ايلبٸ ٜٗٛٙ اڄٚكدو اڄتعترب ايتٛكا٠ ا٫كتباط باؾ

ٔٸ ايتٛكا٠ تعڀٞ َٳ يًذ فٴنل يف َڀًع هؿل ٥ٌُُٛٝ ري٠، نُا نب قـك٠ڄ بِٗ ٜلتبط ٔٵٚ

ٚٸٍ: َٸ١ ا٭ ٌټ إهلا٥ٌٝ ٚؿؾٓٛٙ يف ايلا ٚنإ . يف َـٜٓت٘ ،َٚات ٥ٌُُٛٝ، ْٚـب٘ ن

ٚٴ ٕٸ ٚايتٛابع َٔ ا٭كض، ؾادتُع ايؿًوڀٝٓٝٸًٚا ٕٛ ٚدا٩ٚا ٍ قـ ْؿ٢ أُشاب اؾا

ٚٴ ٚٴ ،ٍ مجٝع إهلا٥ٌْٝٚٚنيٛا يف ًٛمن، ٚمجع ًا ٍ دٍٝ ْٚٚنٍ يف دًبٛع. ٚملچا كأ٣ ًا

ـٸاڄ. ؾوأٍ ًاايؿًوڀٝٓٝني ػاف ٚآڀلب قًبٴ ٫  ،٘ ايلبٸبٵذٹَٔ ايلبٸ، ؾًِ ٜٴ ٍٚٚٴ٘ د

ٚٴ ،٫ٚ با٭ٚكِٜ ،با٭س٬ّ ُاسب١  ٌٛا يٞ ع٢ً اَلأ٠ٺٍ يعبٝـٙ: ؾتٿ٫ٚٚ با٭ْبٝا٤. ؾكاٍ ًا

ٕٸ، ؾأفٖب إيٝٗا ٚأهأهلا، ؾكاٍ ي٘ عبٝـٙ: ٖٛ فا اَلأ ٕٸ يف عني ؿٚك،  ٠څدا ُاسب١ دا

ٚٴؾتٓهډ  .(73)...ٚفٖب ،ٚيبى ثٝاباڄ أػل٣ ،ٍٚل ًا

ٞٸ عـٜحٺ (74)ايه٬ّ ٜٚوتُلٸ ٔٸ ُاسب١ امللأ٠ اكتباط نٝؿ١ٝ عٔ تؿًِٝ  َع اؾ

ٚٴ ٥ٌُُٛٝ بني املتباؿي١ ٚا٭ساؿٜح ٥ٌُُٛٝ،  .(75)ًٍٚٚا

ٝٸ أسـ «عنامٌٜ» عربٜٸ١،  ن١ًُڅ١. ٖٚٞ ١ ايٝٗٛؿٜٸأمسا٤ ايٌٝڀإ يف ايجكاؾ١ ايـٜٓ

ِٷ ٕڈ ٚاه ِٸ ٜٹ قنلٜٴ ًلٸٜل، يٌٝڀا ١. طٜٚبـٚ أْٸ٘ إىل ا٭هاطري ايٝٗٛؿٜٸ رٴًٹيف ايتٛكا٠، ث

 ني َاعنٜٸ١ ايٌهٌ، ٚك٥ٝوٗا عنامٌٜ.طتٛدـص ًٝاطني ٜڀًل عًٝٗا يف ا٫ُڀ٬غ ايٌٝا

مبع٢ٓ ايعنٜن أٚ احملبٛب، ٖٚٛ ايقٟ نإ عنٜناڄ ٚقرتَاڄ بني  عنامٌٜ

ٚآش١. َٚٔ ٖقا ايٛد٘ أطًكٛا ع٢ً  ١ٜظاٖل ٚقـك٠څ امل٥٬ه١، ٚناْت يـٜ٘ نلا١َڅ

 .(76)ايٌٝڀإ عنامٌٜ; ٚنقيو ٭ْٸ٘ نإ هبٸاقاڄ ٚفتٗـاڄ يف عباؿ٠ اهلل تعاىل
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ِٷ ؾځ ٚعنامٌٜ ١ ٜٸب، ٜٚڀًكْٛ٘ يف بلٿٜٔعٕٛ عًٝ٘ نؿچاك٠ ايقْٛ ٟڈـٵأٜٔاڄ اه

ٕڈ  .(77)غري َعًّٛ َكؿل٠; ستٸ٢ ٜأػق نؿچاك٠ ػڀاٜا ايكّٛ إىل َها

ٕٸ ٔٸ َٔ امل٥٬ه١، أَلِٖ  إ ايٝٗٛؿ ع نبعض املوًُني ع ٜعتربٕٚ ايٌٝاطني ٚاؾ

ٔٸ ايٌٝڀإ  .(78)ـٵٚمل ٜوذٴ لٳاهتهبٳ ،ـوٳبوبب اؿځ ;اهلل بايوذـ٠، يه

ٛٸا٤ عٔ أنٌ مثل٠  ٚلـ ٕٸ ايٌٝڀإ بعـ إٔ ٢ْٗ اهلل آؿّ ٚس يف ايعٗـ ايكـِٜ أ

ٕڈايٌذل٠ احمللٻ ٌٿ ١َ ٜقٖب إيُٝٗا يف ١٦ٖٝ ثعبإ ع بُٛؿ٘ أفن٢ سٝٛا لِٖ بأْٸِٗ ع، ٜٚب

ـځ ٌٻٝٵهِٝريٕٚ علؾا٤ ٚعاملني إفا أنًٛا َٔ ًذل٠ طَعلؾ١ص ا  .(79)لٸل ٚاي

ٝٸ يف ٛټا٭ؿب ٟٸك اات ايٝٗٛؿ١ٜ سٍٛ ايتِ يٓٗا١ٜ اينَإ ميهٓٓا ٌَاٖـ٠ هري  يٝٗٛؿ

ٛټ ط ْٚؿٛف ايٌٝڀإ. ميلٸَٚلاسٌ توًڊ ٚٸ٫ڄ مبشان١ُ ٖقا ايتِ ك عٔ آػل اينَإ أ

ايقٜٔ ػاٚمٚا سـٚؿِٖ.  ،(80)«َوتُ٘»ٚ «بًٝعاٍ»ؿ٠، ٚايعذن٠، ٚأكٚاغ ي٥٬ًُه١ املتُلٿ

ِٸ يف  .بني اهلل ٚايٌٝڀإ يف نتاب ايعلٚز تٓتٗٞ ٖقا اجملاما٠ عـٚخ َٛاد١ٗٺ ث

ِڈ(81)ٚيف نتاب علٚز إًعٝا ،اؿـٜح امللتبط بعامل ايػٝب  ، ٜعٗل ايٌٝڀإ نؼِ

ُٻٜتٻ ،«ايعٗـ اؾـٜـ»يف َلس١ً  ٚيف ايٓٗا١ٜ، .هلل ٕٸ وع اْتٌاك ا٫عتكاؿ ايقٟ ٜتٔ ٔ أ

 .(82)هٝهٕٛ َكاكْاڄ هلنمي١ ايٌٝڀإ اهللقٝاّ ممًه١ 

 

َّإىل ) ٛاملضٗخّٗ ٌظزٚ  ــــــ (اجل

ـٸي املوٝشٝٸقكڍ بعضٴأْهل  ٔٸ ني ٚدٛؿٳكٞ ايهتاب املك ٔٵ .(83)اؾ  يه

ٛټ ّٸ ايعٗـ اؾـٜـ، َٚا ٜعٗل َٔ ايتِ ٕٸ املوٝشٝٸبا٫يتؿات إىل ْ ني كات املوٝش١ٝ، ؾإ

ٔٸ، ٜٚلٳ  .(84)١سكٝكٝٸ ٕ أْٸٗا نا٥ٓاتٷٚٵَعتكـٕٚ بٛدٛؿ اؾ

ٕٸ ٔٸ ايؿلٚم  أسـ إ  ;١املوٝشٝٸ :ايـٜاْتنيٚاٱه٬ّ  بنيا٭هاه١ٝ يف َعلؾ١ اؾ

ٔٸ طٜعاؿهلا يف  ،ُاؿني َٚ٪َٓني ٔڎ١ ٖٛ أُْٗا ٫ تعتكـإ بٛدٛؿ دٹٚايٝٗٛؿٜٸ ٚن١ًُ اؾ

ٔٸ ا٭ًلاك ؾكط، ٖٚٞ َعاؿٹ تكلٜباڄ يًؿغ ايٌٝڀإ يف  ي١څايؿاكه١ٝ: ؿٜٛص تعين عٓـِٖ اؾ

ـٻيف أؾهاك ٚتعايِٝ ايهتاب ا كٷٖٚقا املٛٓٛع َتذقٿ .(85)اٱه٬ّ  ي.ملك

ٕٷملوٝشٝٸإىل ا بايٓوب١ ٔٸ أعٛا ٕٸ مجٝع اؾ  يًٌٝڀإ، ٜٚلٜـٕٚ إٔ ٜكٗلٚا ني ؾإ

ٔٻاٱْوإ ٜٚتوًډ  .ٜل٠أكٚاساڄ ػبٝج١ أٚ أكٚاساڄ ًلٿ ڀٛا عًٝ٘، ٚيقيو ؾإْٸِٗ ٜعتربٕٚ اؾ
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ٛٿ ٔٸِٜٚ  .(86)ك اٱلٌٝ ايٌٝڀإ نل٥ٝى يًذ

ِٸ ا٫يتؿات إيٝٗا يف اٱهلٝٸ ْكڀ١څ ٖٚٓاى ٕٸ ات املوٝشٝٸأػل٣ ٜٓبػٞ إٔ ٜت ١، ٖٚٞ أ

ض لٵٜكع يف عٳ ٚٚاسـاڄ َِٓٗ، ٫ أْٸ٘ َٛدٛؿٷ ،ا٫لٌٝ ٜل٣ ايٌٝڀإ َٔ دٓى امل٥٬ه١

 ٕ.و ٚاٱْواًځاملځ

ٕٸ ايٌٝڀإ نإ َٔ امل٥٬ه١ٕٛ َتٻشٝٸٝٚاملو ، (87)ؿكٕٛ يف ٚد١ٗ ايٓعل ايكا١ً٥ بأ

ـٸٜى أٚغ َٳوڀنيٜكٍٛ ايك  ١ امل٥٬ه١، ٚناْت ي٘ هري٠څهاڄ نبكٝٸًځ: نإ ايٌٝڀإ 

 .(88)١ٓوٳسٳ

ٝٸاملوٝشٝٸ ٜعتكـ ٕٸ طبٝع١ ايٌٝڀإ كٚساْ َجٌ طبٝع١ بكٝٸ١  ،٥٬َٚه١ٝ، ؾٗٞ ١څٕٛ أ

ِٸ ،(89)عٔ ها٥ل املُهٓات ن٠څَتُٝٿ ،امل٥٬ه١ ٝٸاڄ نايتُٝټ فيو نٕٛ َٔ أع  :َجٌ ،عكً

 .(90)لٸا٫ػتٝاك اؿڂ :َجٌ ،٠، أٚ إكاؿٜٸاڄٚايٌٗٛ ايلغب١ :َجٌ ،اڄٝسوٿ أٚ ٚايتُٝٝن، اٱؿكاى

ـٻ ٜٚل٣ ٞپايهتاب املك ٕٸ ٚدٛؿ ايٌٝڀإ سكٝك ـټي أ ِاڄ ٚٚاقع١ٝڄ تٌؼټ ، بٌ ٖٛ أً

ٟٸ  .(91)ٜل٠ ٚاـبٝج١ط ع٢ً ا٭كٚاغ ايٌلٿ، سٝح ٜوٝڀل ٜٚتوًډَٔ اؾٓى ايبٌل

ٚټ ايٌٝڀإ ، َٚٓبٛفٷ اؿلٸ َڀلٚؿٷ ، َٚٔ يڀـ هاس١اهلل، ؾٗٛ إفٕ َبػٛضٷ عـ

ـٻ ي أْٸ٘ َع ٥٬َهت٘ يف ٖٚٛ َع أتباع٘ يف عقاب اهلل. ٜٚٴوتٓتر َٔ ايهتاب املك

 بهٝٴعقٻ امل٪َٓني مج١ً َٔ يٝى ٚ٭ْٸ٘ .(92)١ُ، قبٛهٕٛ فاما٠ڄ هلًِځه٬هٌ ايعډ

ٟٸ عقابباي ُاڄتٵسٳ بٜٚعاقځ  .(93)يف فيو ايّٝٛ ا٭بـ

ٔٵ ٝٸت٘ ٌْٚاط٘ يف ٖقٙ طلؿ ايٌٝڀإ ٫ ِٜري َاْعاڄ َٔ ؾعٸِ بإٔ ًځإٔ ٜٴعٵ ـٻبٴ ٫ يه اي

٘ٴ ٚټ ايـْٝا، بٌ ٖٛ إي ٝٸ، (94)اهلل ٚاٱْوإ ٚك٥ٝى ٖقا ايعامل، ٚعـ ١ ٖٛ ْتاز ٚعامل ايٛثٓ

ٔٸ ايوٝٸـ املوٝض قـ نول ًٛنت٘ ;ُٓع٘ ٛٸ٠ تأثري  ،يه ٚسڀچِ قـكت٘، ٚأٓعـ ق

 ب عًٝ٘.إٔ تتػًډ ١قٝاؿت٘، ستٸ٢ اهتڀاعت املوٝشٝٸ

ٝٸشٳي٘ املكاّ ا٭ع٢ً بني ايوٻ إبًٝى ني ١ عٓـ املوٝشٝٸل٠; ٭ْٸ٘ ًَو ا٭كٚاغ ايوؿً

ٔٸ ٚايٌٝڀإ ٚإبًٝى يف ايعـٜـ َٔ آٜات (95)ًٚعلا٤ ايكلٕٚ ايٛهڀ٢ . ٚيكـ متٸ فنل اؾ

 اؾـٜـ.; ايكـِٜ ٜٔ:ايعٗـ

ٟٸ ُٛك٠ٺ ٚايٌٝڀإ ٌٸ ٚه١ًٝٺ ،ٜعٗل يف أ ستٸ٢ ع٢ً ١٦ٖٝ امل٥٬ه١  ،ٚبه

 .(96)ـِٖ عٔ اهلللِٖ ٜٚبعٿيهٞ ىـع ايٓاي، ٜٚٓؿڍ ;نيايٓٛكاْٝٸ
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ٔٸ أٜٔاڄ يًُؼًٛقات ٚا٭كٚاغ ايٌلٿ اهتعًُت ٜل٠، اييت تـػٌ يؿغ ايٌٝڀإ ٚاؾ

ِٻ  .(97)ع ٚاملىٸلٳبأَل اهلل يف اٱْوإ ٚاؿٝٛإ، ٚتِٝبِٗ باؾٕٓٛ ٚاي

ٕٸ ايوٝٸـ املوٝض ٜٚقنل ٔٸ ٚايٌٝ ناْت ي٘ هًڀ١څ ×اٱلٌٝ أ اطني، ع٢ً اؾ

ٔٸ َٔ أبـإ  ٚأْٸِٗ ناْٛا ٜتبعٕٛ أٚاَلٙ. ٚدا٤ يف إلٌٝ يٛقا أْٸ٘ نإ ىلز اؾ

ٛټ ع٢ً بٓا٤ٶٚفيو بايڀبع  ;(98)املُوٛهني ٕٸ ايكا٥ٌ ايباطٌ كايتِ  اهلل ابٔ ٖٛ عٝو٢ بأ

ع٢ً ع٬ز  ×ًٓيبٸ عٝو٢يكـك٠ ايٖقٙ ني أٜٔاڄ . ٚميٓض اٱلٌٝ اؿٛاكٜٸ(99)هبشاْ٘

 .(100)املىٸ

 َا ًٜٞ بعض قاٚكات ايوٝٸـ املوٝض َع املُوٛهني: يف ْوتعلضٚ

ٕٷ1  ـٻ ع ٚؾُٝا ُٖا ػاكدإ إفا إْوا ُٸا أػلز إَٛٙ أػلي فٕٓٛ ق يٝ٘، ؾً

ب اؾُٛع قا٥ًني: مل ٜعٗل قطچ َجٌ ٖقا يف إهلا٥ٌٝ! ؾتعذٻ ،ِ ا٭ػليايٌٝڀإ تهًډ

َٸا ايؿلٜوٕٝٛ ؾكايٛا: ب  .(101)ز ايٌٝاطنيلڇؼٵك٥ٝى ايٌٝاطني ٜٴٛاهڀ١ أ

ـٻ2  ٌٷع ٚملچا دا٩ٚا إىل اؾُع تك ابين  ِٵاكسٳ ،: ٜا هٝٸـداثٝاڄ ي٘، ٚقا٬٥ڄ ّ إيٝ٘ كد

ٔٳ ،ِ ًـٜـاڄ، ٜٚكع نجرياڄ يف ايٓاك، ٚنجرياڄ يف املا٤ؾإْٸ٘ ِٜلع، ٜٚتأيډ ٘ إىل تٴلٵٚأس

ؾأداب ٜوٛع: أٜٸٗا اؾٌٝ غري امل٪َٔ املًتٟٛ، إىل َت٢  ،ت٬َٝقى ؾًِ ٜكـكٚا إٔ ٌٜؿٛٙ

ـٿ ٞٻأنٕٛ َعهِ؟ إىل َت٢ أستًُهِ؟ ق ٖٓا! ؾاْتٗلٙ ٜوٛع، ؾؼلز َٓ٘ اٖ َٛٙ إي

ٌٴ ّٴايٌٝڀإ، ؾ  .(102)َٔ تًو ايواع١ ؿٞ ايػ٬

ٕٸ دٹ3  ٌڈع ٖٚهقا دا٤ يف اٱلٌٝ أ مموٛي، ٚايوٝٸـ  ٓٸاڄ ْؿقٚا يف ٚدٛؿ كد

 .(103)ٕ فيو ايلدٌ، ٚأيكاِٖ يف قڀٝعڈ َٔ اـٓامٜلـٳأػلدِٗ َٔ بٳ ×املوٝض

ٔٸ  أعڀ٢ ايوٝٸـ املوٝض يبعض ط٬ب٘ إدام٠ڄ ٚقـ يف إٔ ىلدٛا أكٚاغ اؾ

ِٸ :ٚايٌٝاطني َٔ أبـإ اجملاْني ٚاملُوٛهني ٚأعڀاِٖ  ،ثين عٌلؿعا ت٬َٝقٙ ا٫ ث

ٗٿ...اًؿٛا  لو١ ستٸ٢ ىلدٖٛا... ٚأُٚاِٖ قا٬٥ڄ: هًڀاْاڄ ع٢ً أكٚاغڈ لٚا َل٢ٓ، ط

 .(104)بل٢ُ، أقُٝٛا َٛت٢، أػلدٛا ًٝاطني

ِٸ١ اَتٓاع ايٌٝڀإ عٔ ايوذٛؿاملِاؿك املوٝشٝٸ يف ِٸ تأٜٝـ ق ٔٵ(105)١ مل ٜت  ، يه

َٳ :َجًُا ٜكٍٛ أٚغوڀني ٚٳًځؾإْٸ٘ سٝح نإ  ي٘ ْؿو٘ إٔ  تٵهٳٛٳهٵهاڄ نبكٝٸ١ امل٥٬ه١ 

. (106)ؿ ع٢ً اهللػ٢ ٚمتلٻٚهلقا ايوبب ط .هًى َهإ اهلل، ٜٚػتِب قـكت٘ املڀًك١
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ِٸ١،ٚبايڀبع ٖٛ مل ٜهٔ ٚسـٙ يف ٖقٙ اي آػلٕٚ اكتهبٛا املع١ِٝ  ٖٚٓاى ٥٬َه١څ ك

 .(107)أٜٔاڄ، ٚؽًچٛا عٔ َكاَِٗ َٚوهِٓٗ اي٥٬ل

ـٻ ٚايقٟ ٕٸ امل٥٬ه١ ا٭ًلاك مل ٜهْٛٛا فٟٚ ٜبـٚ َٔ ايهتاب املك ي ٖٛ أ

غ بِٗ إىل ؿځشتٳٚهٝٴٝٝـِٖ بايو٬هٌ، ٚاسـ٠; ؾبعِٔٗ متٸ إيكا٩ِٖ يف دٗٓٸِ، ٚتك عاقب١ٺ

ـٿ  امل٥٬ه١ َٚٔاؿٸ٠ مبؼايؿ١ ٚأػقٚا أسلاكاڄ، ظًچٛا ٚآػلٕٚ ;(108)ٜٔ ٚاجملاما٠ّٜٛ اي

 .(109)سٝح بكٞ طًٝكاڄ، ٚاًتػٌ باٱغٛا٤ ٚاٱ٬ٍٓ ;ٚايٌٝڀإ َٔ مج١ً أٚي٦و .٭ػٝاكا

ٕٸ ـٻ اڄٖـف ايٌٝڀإ، نُا دا٤ ٚآش إ إىل ي، ٖٛ ُٚٛي٘ يف ايهتاب املك

. بٌ لـ (111)ٚايعِٝإ اـڀ١٦ٝ إىل اٱْوإ ٦ٛاٜٴًذٹ إٔ ٚأتباع٘ ٖٛ تْ٘ٝٻ إٕ. (110)َكاّ اهلل

 .(112)ـ املوٝض، يهٓٸ٘ ٫ ٜٓؼـع بٛهٛهات٘ايٌٝڀإ يف ايعٗـ اؾـٜـ ٜٛهٛي يًوٝٿ

ٟٿ ٜوتڀٝع ٌڈ ايٌٝڀإ إٔ ٜعٗل بأ يهٞ  ;، ستٸ٢ يف ١٦ٖٝ ٥٬َه١ ايٓٛكًه

 عٓـ َكبٛي١ڄ ػعًٗا ١ٺبهٝؿٝٸ ٜعلٓٗا ٚاملع١ِٝ يًقْب ٚبتربٜلٙ. (113)ىـع اٱْوإ بقيو

 .(115)ِ َٔ عٌُ اـريٚميٓعٗ ،(114)اـڀ١٦ٝ إىل هلٸِٖ ايڀلٜل ٖقا ػ٬ٍ َٚٔ ايٓاي،

ٔٸ هًڀ١ڄ ،ٖٚهقا ٕٸ يًذ ع٢ً أبـإ ايٓاي،  ٚع٢ً أهاي ايتعايِٝ املوٝش١ٝ، ؾإ

ٓٛا ايبٌل يٮَلاض ٜعلٿؾِٗ إٔ ِٖٚ ٜوتڀٝعٕٛ مبواعـ٠ ايٌٝاطني ايقٜٔ ؼت تِلټ

عكٌ، اي يف ستٸ٢ بٌ ٕ،ـٳايبٳ يف ٚايتأثري ؿٛفٓاي ع٢ً قاؿكٕٚ أْٸِٗ َٚع. (116)ٚا٭هٛا٤

ٝٸٜإٔ هعًٛا سلٿ يهٓٸِٗ ٫ ٜوتڀٝعٕٛ أبـاڄ  ت٘ ٚإكاؿت٘ ػآع١ڄ١ اٱْوإ َٚو٪ٚي

 .(117)يوٝڀلتِٗ

َٸا ٝٸ أ ٕٸ  ١بايٓوب١ إىل عاقب١ ايٌٝڀإ ٚبكٝٸ١ امل٥٬ه١ ا٭ًلاك ايٓٗا٥ ؾٝعٗل أ

 بكٝٸ١ َع يهٓٸ٘ ،(118)قٝاؿ٠ ايٌٝاطني بعـ هكٛط اٱْوإ َٓٗا ايوُا٤ ناْت َلننٳ

ِٸ ْٳامل٬ ٕٸ ٚوتٌُ ،(119)ِٖ إىل ا٭كضقٴبٵ٥ه١ ا٭ًلاك هٝت  ا٭كض يف ايٌٝڀإ طلغ أ

ٝٸ ؾرت٠ يف هٝشـخ  .(120)١ٺ عع١َُِٝٝب١ٺ َوتكبً

َٳفيو، ٚسني ٜعٛؿ ايوٝٸـ املوٝض إىل ا٭كض بهاٌَ قـ بعـ يهٞ  ;ـٙذٵكت٘ ٚ

ٕٸ ايٌٝڀإ هٝٴٜ٪هٿ ٢َ يف اهلا١ٜٚ، ٚهٝبك٢ يف لٵى ممًهت٘ ٚهًڀاْ٘ ع٢ً ا٭كض، ؾإ

ّڈهٵـ ٚا٭ځٝٵايكځ ـٸ٠ أيـ عا ِٸ هٝڀًل هلاسٴل مل ـٸ، ث قِري٠. ٚهٝوع٢ ايٌٝڀإ داٖـاڄ  ٠ٺ٘ مل

ٌٸ ايٓاي، ٚ ـٸ٠ ايكِري٠ يهٞ ٜٔ ٍڈنٵع٢ً غځ هٝعنّيف ٖقٙ امل  ٚ ٚاست٬ٍ ايكـي ظٝ
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ٔٸ ْاكاڄ هتٓنٍ َٔ ايوُا٤ ٚتٴ ٢َ ٖٛ َع بكٝٸ١ امل٥٬ه١ لٵين دٌٝ٘، ٚهٝٴؿڃععِٝ، يه

 .(121)، ٬َقٝاڄ ٖٓاى عقاب٘ ا٭بـَٟٔ ْاكڈ ا٭ًلاك يف عري٠ٺ

 

ٌٛ  ــــــ خامت

 املكاي١ َا ًٜٞ:ٖقٙ يف  ٘ممچا متٸ بٝاْٴ ْوتؼًّ

ٔٸع 1  يف َٛدٛؿٷ املع٢ٓ ٖٚقا .ٚايورت ايتػڀ١ٝ ا٭ٌُ يف تعين ١،علبٝٸ ن١ًُڅ اؾ

 .كقٵاؾځ ٖقا ٌَتكات أغًب

ٌٸع 2 ٔٸ، ٚدٛؿ تٵقبًځ ١اٱبلاُٖٝٝٸ ايـٜاْات ن ـٻ ايهتب يف مايتڀلټ ٚمتٸ اؾ ه١ املك

ٔٸ.  يتًو ا٭ؿٜإ إىل َٛٓٛع اؾ

ٔٸ، فنلت اييت ايعـٜـ٠ اٯٜات إىل َٔاؾاڄ اٱه٬ّ، يفع 3 ٕٸ اؾ  ٖٓاى ؾإ

ٔٸ بٛدٛؿ ايعًِ إىل ؿٸٟ٪ت ٚنجري٠ َتٛاتل٠ أساؿٜح  .اؾ

ٕٸ اٱه٬ّ ْعل ٚد١ٗ َٔع 4 ٔٸ ؾإ  ْاكڈ َٔ تٵػٴًكځ ١،َل٥ٝٸ ٚغري ١سكٝكٝٸ نا٥ٓاتٷ اؾ

َٸ١، ساكق١ ِٖ ع٢ً ا٭كض نإ هابكاڄ ِٗ ٚإهاؿٴكڂًڃعٌ ايٓاك املتُاٜن٠، ٚػٳً َٔ أٚ ها

 ع٢ً ػًل ايٓاي.

ٕٸ ايهلِٜ ايكلإٓ آٜات ع٢ً بٓا٤ٶع 5 ٔٻ ؾإ  َِٚٓٗ ،اٱْوإ أؾلاؿ َجٌ ؿَٕٛهًډ اؾ

ٕٷ ٚيعِاتِٗ َٚعاؿ، ٌْٚلٷ سٌلٷ ٚهلِ ل،ٌٳنايبٳ ميٛتٕٛ ِٖٚ ٚناؾلٕٚ، َ٪َٕٓٛ  َها

 .ِدٗٓٻ يف

َٳ ـك٠ڄق ١ايٝٗٛؿٜٸ ايـٜا١ْ متٓضع 6 ٔٸ ٚ ٚتعتكـ ٖقٙ ايـٜا١ْ  .ٜلتبط بِٗ ٔٵعع١ُٝ يًذ

ٕٸ اؾٹ ٚهلقا ايوبب ؾإْٸٗا ت٢ٗٓ أتباعٗا عٔ  .ٔٸ ٜوتڀٝع توؼري اٱْوإ ٚايوٝڀل٠ عًٝ٘أ

ٔٸ.  َلاؾك١ ٚكايڀ١ اؾ

ّٷ ايكـِٜ ايعٗـ يف تٵلٳفٴنٹع 7 ٔٸ ٚسٔٛك تٛادـ سٍٛ قِ  ٚيف ايوُاٚات يف اؾ

 .ا٭كض

ٔٸ، ٚأْٸٗا نا٥ٓاتٷ أٜٔاڄ ١املوٝشٝٸ ايـٜا١ْ ت٪َٔع 8 ١، ٖٚٞ تعترب سكٝكٝٸ بٛدٛؿ اؾ

٘ٴ ٔٸ أؾٌٔ َٔ اٱْوإ، ٚأْٸ٘ إي  .ا٭كض اؾ

ٔٸ مجٝعٳ ٕٛاملوٝشٝٸ ع ٜل9٣  ع٢ً يًوٝڀل٠ ٕٛٵٜوعٳ ِٖٚ يًٌٝڀإ، أعٛاْاڄ اؾ
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ٔٸ ٜعتربٕٚ ؾإْٸِٗ ٚيقيو. ايبٌل  ٜٚعترب .ٜل٠ًلٿ ًٝڀا١ْٝ أكٚاساڄ أٚ ػبٝج١ أكٚاساڄ اؾ

ٔٸ. ايٌٝڀإ اٱلٌٝ  ك٥ٝواڄ يًذ

ٕٸ اٱلٌٝ ع ٜل10٣  َٛدٛؿٷ أْٸ٘ ٫ َِٓٗ، ٚٚاسـاڄ امل٥٬ه١، دٓى َٔ ايٌٝڀإ أ

 َٔ ٚاسـاڄ ايٌٝڀإ بهٕٛ ا٫عتكاؿ يف َتٛاؾكٕٛ ٕٛٚاملوٝشٝٸ. وًځٚاملځ اٱْوإ ضلٵعٳ يف

 .امل٥٬ه١

ِٸ أسـع 11 ٔٸ َعلؾ١ نميٝٿ َا أٖ  ٚايٝٗٛؿ١ٜ ١املوٝشٝٸ يف عٔ َعلؾت٘ اٱه٬ّ يف اؾ

ٕٸ ايٝٗٛؿ ٚاملوٝشٝٸ ٜهُٔ ٔٸ  ٔڎني ٫ ٜ٪َٕٓٛ بٛدٛؿ دٹيف أ ُاؿني َٚ٪َٓني، ٚن١ًُ اؾ

ٔٸ ا٭ًلاك، ٖٚٞ َعاؿي١څ  تكلٜباڄ يه١ًُ ايٌٝڀإ يف اٱه٬ّ. ٫ تعين عٓـِٖ ه٣ٛ اؾ
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 ٚالعغزاإلهلّٗٛ الٕؽاٖا 

ٌٛ  ٔالكزآُ ٚالتٕرا بني وكارٌٛ دراص

 

 فشارأتهروز د. 

 يفرقذ الجسائرترجوة: 

 

 ــــــ اخلالؽٛ

َٚعلؾ١ تكُٝٝٗا َٔ ٚد١ٗ  ٠،ٜتڀًچع ٖقا املكاٍ إىل ؿكاه١ قت٣ٛ ايُٛاٜا ايعٌل

ؿؼل ايلامٟ. ايٚ ،بٞ عبـاهلل ايكلطيبأٚـ قڀب، هٝٸٚابٔ ػًـٕٚ، ْٚعل ابٔ ت١ُٝٝ، 

ُٸ ٚميتام عٌل٠څ .سهُاڄ 613عًُا٤ ايٝٗٛؿ، ؼٟٛ ايتٛكا٠ ؾهُا ٜكٍٛ  ١ٝ َٓٗا بأٖ

ُٸ ب مجٝع َٚٓٗا تتٌعٻ ،كنٝن٠ ايٌلٜع١ ايٝٗٛؿ١ٜ ٠إف تٌهچٌ ٖقٙ ايُٛاٜا ايعٌل ;١ػا

هلا٥ٌٝ اهلل بكبٛهلِ ٖقٙ ايُٛاٜا. نُا إٔ عباك٠ إ ُٚاٜاٖا. ٚيف اؿكٝك١ قـ عاٖـ بٓٛ

لاؿ بٗا ٔ هٛك٠ ا٭علاف يف ايكلإٓ ايهلِٜ ٜٴَ 145اييت ٚكؿت يف اٯ١ٜ  «ا٭يٛاغ»

ُٸا ايُٛاٜا ايعٌل ـٻ ٠ايًٛسني ايًقٜٔ ٓ  ي. َٔ ايهتاب املك

ٕڈ ٠ٚملا ؼًُ٘ ايُٛاٜا ايعٌل يـ٣ عًُا٤ ايٝٗٛؿ، ٚفنل ايكلإٓ ايهلِٜ  َٔ ًأ

ُٕٛ كا٥ع١ ؿقٝك١، تٓاٚهلا، بعـ ايكلٕٚ ايٛهڀ٢، سهُا٤ َٚتهًڍ ًاكاتٺإهلا ب

 ،ٜٔٚآػل ،ابٔ ػًـٕٚٚابٔ ت١ُٝٝ، ٚاـڀٝب ايتربٜنٟ، ٚـ قڀب، نوٝٸ ،كٕٛٚقكڍ

ِٿ .كتًؿ١ بايـكاه١ ٚايٓكـ َٔ دٗاتٺ  .ٚتكُٝٝاڄ ؿكاه١ڄ ،ٌ ٖقا املكاٍ املٛٓٛعٚهٝؿ

 

 ــــــ وٛاملكّد

ٚايقٟ  ،«deka Logoif»ٖٛ املِڀًض ايْٝٛاْٞ  ٠َِـك َِڀًض ايُٛاٜا ايعٌل
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-aseret ha». نقيو املِڀًض ايعربٟ «عٌل٠ا٭قٛاٍ اي»أٚ  «٠ايهًُات ايعٌل»ٜعين 

dvarim»  ِٚاه«Decalogue»،  ٟنُا ٓؿى املع٢ٓ. ب، ٚكؿا (1)«أسهاّ َٛه٢ ايعٌل٠»أ

يف أهؿاك اـلٚز ٚايتج١ٝٓ: ٚنتب أقٛاٍ ايعٗـ، أٟ  ًري بٗقٙ ايه١ًُ إىل آٜاتٺأڂ

 . (2)ع٢ً ا٭يٛاغ ،ا٭قٛاٍ ايعٌل٠

ـٸ بعـ ػلٚز بين اهلا٥ٌٝ َٔ َِل بج٬ث١  :يٚنُا ٜكٍٛ نتاب ايٝٗٛؿ املك

كٌت عًُٝٗا ٚأٚتٞ يٛسني ْٴ ،َٔ اهلل إىل دبٌ هٝٓا٤ بأَلڈ ×أًٗل فٖب َٛه٢

أَا ها٥ل أسهاّ ايتٛكا٠ ؾكـ نتبٗا  .(3)«ُبع اهللإ» بع تٵڀډ، ٚقـ ػٴ٠ايُٛاٜا ايعٌل

ـٸ ٠تلقِٝ ايُٛاٜا ايعٌل . ٚقـ متٸ(4)َٛه٢ ٔٸبڀلم ع َكبٛي١ يـ٣  أنجل طلٜك١ٺ ٠; يه

تقنل اهِ  ٫ ع3ٜهٕٛ يـٜو آهل١ أػل٣ غريٟ.  ٫ ع2إهلو.  ،أْا اهلل ع1ايٝٗٛؿ١ٜ ٖٞ: 

َٸو.5 ٞ ّٜٛ ايوبت.ٝأس ع4اهلل بايباطٌ.   ٫ ع8. ٕڇتنٵ ٫ ع7 ٫ تكتٌ. ع6 ع اسرتّ أباى ٚأ

تڀُع يف علض داكى ٚأَٛاي٘. أَا املوٝش١ٝ  ٫ ع10ع٢ً داكى.  تٌٗـ مٚكاڄ ٫ ع9تولم. 

ـٸ ايُٛٝتني ا٭ٚيٝ ؾػايباڄ تني; ِ اي١ُٝٛ ايعاًل٠ إىل ُٚٝٸٚاسـ٠، ٚتكوٿ ١ڄني ُٚٝٸَٝا تع

١ ايعاًل٠ عٔ ايڀُع يف ١ ايتاهع١ اي٠ٌٛٗ اؾوـ١ٜ، ٚت٢ٗٓ ايُٛٝٸّ ايُٛٝٸسٝح ؼلٸ

 أَٛاٍ اٯػلٜٔ.

حملت٣ٛ ايُٛاٜا  م نجرياڄأَا ايتؿاهري اٱه١َٝ٬ يف ايكلٕٚ ايٛهڀ٢ ؾًِ تتڀلٸ

ُٿ×ملٛه٢ ٠ايعٌل يًٌلا٥ع املقنٛك٠ يف ايتٛكا٠. يقيو مل  ٌٷ. ؾايكلإٓ ايهلِٜ َه

 يعـّ ٚدٛؿ ١ًُٺ ٠;إىل ؿكاه١ ؿقٝك١ يِْٓٛ ايُٛاٜا ايعٌل عًُا٤ املوًُني ساد١ڄ ـٵهٹ

ع٢ً ايلغِ َٔ فيو نإ اؿهِٝ ايرتَقٟ، ٚٚطٝـ٠ هلا بايٌلٜع١ اٱه١َٝ٬. 

 ،ٚابٔ ايٓـِٜ ،ابٔ نجريٚايڀربٟ، ٚاؿؤ ايهوا٥ٞ، أبٛ ٚايوٝٛطٞ، ٚايجعاييب، ٚ

ُٸ اْڀ٬قاڄ ;، ٚإبـا٤ ايلأٟ ؾٝٗا٠َٔ ايقٜٔ قاَٛا بٓكـ ايُٛاٜا ايعٌل  ٝتٗا.َٔ أٖ

ـٿ خ ٚايعاكف ايٌٗري، َٔ َٓاُلٟ ايلأٟ ؾكـ نإ اؿهِٝ ايرتَقٟ، احمل

ّٸ ـٸ ٠بني ايُٛاٜا ايعٌل ايكا٥ٌ بايتڀابل ايتا يهلِٜ. ؾكـ ي ٚايكلإٓ ايًهتاب املك

يف  ٠ايُٛاٜا ايعٌل لاڄ، َؿوٿ«٠ايهًُات ايعٌل»ايرتَقٟ أثل ايڀربٟ يف باب  اقتؿ٢

ـٸ  .(5)ك املٛٓٛع َلاكاڄٚقـ نلٻ .عٔ ٖٚب بٔ َٓب٘ ي، ْاق٬ڄايهتاب املك

٘ بايقٟ تٓاٍٚ  بايلأٟاْؿلؿ  ؾكـ هشام ايجعاييبإ ل ايكلإٓ أبٛوٿأَا ا٭ؿٜب َٚؿ
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ّٻ، ؾكـ ٠ايُٛاٜا ايعٌل ، ايقٟ (قِّ ا٭ْبٝا٤: )َٔ ُؿشات نتاب٘ ايٌٗري عـؿاڄ ػ

 .(6)«أيٛاغ َٛه٢» ، بعقـ ٜهٕٛ أنجل نتب ايكِّ مش٫ٛڄ

عٔ  يًتٛكا٠; سٝح ْكٌ ابتـا٤ٶ ٠أَا ايوٝٛطٞ ؾكـ فنل بٛٓٛغ ايُٛاٜا ايعٌل

ِٸكاهِ بٔ ه٬چاي أبٞ عبٝـ ت ّ، ايٓشٟٛ ٚايباسح يف ايكلإٓ ايهلِٜ، قٛي٘: ٚإٕ اػت

ٔٸ ×َٛه٢ بايٓيبٸ ٠ايعٌلايُٛاٜا  ٖقا اؾن٤ َٔ ايتٛكا٠ ٖٛ عني اٯٜات  ٚايتٛكا٠، يه

ِڇ﴿ايعٌل ا٭ٚىل َٔ هٛك٠ ا٭ْعاّ، اييت تبـأ بع:  ٔڇ ايلٻسٹٝ ُٳ ِڇ اهللٹ ايلٻسٵ ٛٵا  * بٹوٵ ٌٵ تٳعٳايځ قڂ

ِٵ ٝٵهڂ ِٵ عٳًځ ّٳ كٳبټهڂ َٳا سٳلٻ ٌٴ  ﴾...أځتٵ
(7). 

يف ايلأٟ، ؿكني َع٘ تٻايعًُا٤ املنُا أنچـ ايوٝٛطٞ كأٜ٘ بقنل أقٛاٍ بعض 

 ×اييت نتبٗا اهلل ملٛه٢ ٠ٚايقٜٔ ٜعتكـٕٚ إٔ آٜات هٛك٠ ا٭ْعاّ ؼٟٛ ايُٛاٜا ايعٌل

 يف ايتٛكا٠.

يف طلٜك١ ًلس٘  اؿؤ ايهٝواْٞ، ؾكـ اػتًـ متاَاڄ ـ ايٌٗري، أبٛأَا امل٪يڍ

ِٸٌ يف نتاب٘ نٝؿ١ٝ ْنٍٚ درب٥ٌٝ إ٠; ملٛٓٛع ايُٛاٜا ايعٌل  ،×ىل َٛه٢إف ٜؿ

ـٷ بٵاكنځ ،ِٵٚقٛي٘ ي٘: قڂ ا٤ إىل إٔ قبًو. ًٜٚؿت ْعل ايكلٸ ؾلهٞ سٝح مل ٜلنب٘ أس

ِ اهلل ؾٝ٘ َٔ قبٌ، ٚسني ُٚٛي٘ إىل دبٌ إىل املهإ ايقٟ نًډ ×درب٥ٌٝ أػق َٛه٢

 . (8)بٵايكًِ ع٢ً ا٭يٛاغ، سٝح قاٍ اهلل يًكًِ: انتٴ هٝٓا٤ مسع ُٛت ػطچ

ابٔ ٚؿؼل ايلامٟ، ٚاياهلل ايكلطيب،  بٞ عبـأن ،َٔ ايعًُا٤ ٚقـ تٓاٍٚ نجريٷ

ـٸ ٠ٚآػلٜٔ، ايُٛاٜا ايعٌل ،ـ قڀبهٝٸٚابٔ ت١ُٝٝ، ٚػًـٕٚ،  ي، بعـ يف ايهتاب املك

 ٚهٓقنلٖا بايتؿٌِٝ يف ٖقا املكاٍ.  .ايكلٕٚ ايٛهڀ٢

 

 ٚ ــــــيف التٕرا ٚالٕؽاٖا العغز

ِٸ ٠هؿل اـلٚز يف ايتٛكاوهٞ  ٚػلٚدِٗ َٔ  إهلا٥ٌٝ،ٚبين  ×١ َٛه٢ق

ِٸ ايٌلا٥ع ٚا٭ٚاَل اٱهل١ٝ إىل  َِل مٛ أكض املٝعاؿ. ٚقـ فنل ٖقا ايوؿل أٖ

 : «٠ايُٛاٜا ايعٌل» ، ٚاييت علؾت بع×َٛه٢

 ؾكـ قاٍ اهلل تعاىل: 

ٝٵتٹ ايڃعٴبٴٛؿٹٜٻ١ٹ.ع 1 ٔٵ بٳ َٹ ِٵلٳ  َٹ ٔٵ أځكٵضڇ  َٹ ْٳا ايلٻبټ إڇهلڂوځ ايډقٹٟ أځػٵلٳدٳوځ   أځ
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ٔٵع 2 َٹٞ. ٫ځ ٜٳهڂ َٳا ٗٳ١څ أڂػٵلٳ٣ أځ ُٵجٳا٫ڄ يځوځ آيٹ ٓٳعٵ يځوځ تٹ ِٵ ٓٵشٴٛ ٫ځ تٳ ُٻا اڄتَٳ َٹ َٳا  ُٴٛكٳ٠ڄ  ٚٳ٫ځ   ،

ٔٵ تٳشٵتٹ ا٭ځكٵضڇ. َٹ ُٳا٤ٹ  َٳا ؾٹٞ ايڃ ٚٳ ٔٵ تٳشٵتٴ،  َٹ َٳا ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ  ٚٳ ٛٵمٴ،  ٔٵ ؾځ َٹ ُٳا٤ٹ  ـٵ  ؾٹٞ ايوٻ ٫ځ تٳوٵذٴ

ٔٻ ٖٴ ـٵ ٚٳ٫ځ تٳعٵبٴ ٔٻ  ٗٴ ٓٳا٤ٹ٭ځْٿ ;يځ ـٴ فٴْٴٛبٳ اٯبٳا٤ٹ ؾٹٞ ا٭ځبٵ ٝٴٛكٷ، أځؾڃتٳكٹ ٘ٷ غځ ْٳا ايلٻبٻ إڇهلځوځ إڇي ٌڇ  ،ٞ أځ ؾٹٞ ايڃذٹٝ

ٞٻ ايجٻايٹحٹ ٔٹ َٴبٵػٹ ٔٵ  َٹ ٓٳعٴ إڇسٵوٳاْ، ٚٳايلٻابعڇ  ُٵ ٟٳ. اڄٚٳأځ ٜٳا ُٳا ٚٳ ٚٳسٳاؾٹعٹٞ  ٞٻ  َٴشٹبٿ ٔٵ  َٹ  إڇيځ٢ أڂيڂٛفٺ 

ٓٵڀٹلٵ ع 3 ِڇ ايلٻبٿ إڇهلٹوځ ٫ځ تٳ ٕٻ ايلٻبٻ ٫ځ ٜٴبٵلڇبٳاطٹ٬ڄبٹاهٵ ٘ٹ بٳاطٹ٬ڄ، ٭ځ ُٹ ٔٵ ْٳڀځلٳ بٹاهٵ َٳ  .٨ٴ 

٘ٴ.اڂفٵنڂلٵ ع 4 ـٿهٳ ّٳ ايوٻبٵتٹ يٹتٴكځ ٛٵ ُٳًٹوځ، ٜٳ ُٹٝعٳ عٳ ٓٳعٴ دٳ ِٵ ٚٳتٳ ٌٴ  ُٳ ّڈ تٳعٵ ّٴ  هٹتٻ١ځ أځٜٻا ٛٵ ٝٳ َٻا ايڃ ٚٳأځ

٘ٹ هٳبٵتٷ يٹًلٻبٿ إڇيځ ُٳ٬ڄٗڇايوٻابعٴ ؾځؿٹٝ ٓٳعٵ عٳ ِٵ َٳتٴوځ َٳ وځ. ٫ځ تٳ ٚٳأځ ـٴىځ  ٚٳعٳبٵ ٓٳتٴوځ  ٚٳابٵ ٚٳابٵٓٴوځ  ْٵتٳ  ا أځ

ْٳنڇًٜڂوځ  ٚٳ ُٳتٴوځ  ٗڇٝ ٛٳابٹوځٚٳبٳ ٌٳ أځبٵ ٚٳا٭ځكٵضٳ  ٘٭ځْٸ; ايډقٹٟ ؿٳاػٹ ُٳا٤ٳ  ٓٳعٳ ايلٻبټ ايوٻ ُٳ ّڈ  ٜٻا ؾٹٞ هٹتٻ١ٹ أځ

٘ٴ. ـٻهٳ ٚٳقځ ّٳ ايوٻبٵتٹ  ٛٵ ٜٳ ّڇ ايوٻابعڇ. يٹقيٹوځ بٳاكٳىځ ايلٻبټ  ٛٵ ٝٳ ٚٳاهٵتٳلٳاغٳ ؾٹٞ ايڃ ٗٳا،  َٳا ؾٹٝ ٌٻ  ٚٳنڂ  ٚٳايڃبٳشٵلٳ 

َٻوځع 5 ٚٳأڂ ّٵ أځبٳاىځ  َٴوځ عٳًځ٢ ا٭ځكٵضڇ ;أځنڃلڇ ٍٳ أځٜٻا ٞٵ تٳڀڂٛ  ايډتٹٞ ٜٴعٵڀٹٝوځ ايلٻبټ إڇهلڂوځ. يٹهځ

ٌٵ.ع 6  ٫ځ تٳكڃتٴ

ٕڇ.ع 7  ٫ځ تٳنٵ

 ٫ځ تٳوٵلڇمٵ.ع 8

ٗٳاؿٳ٠ځ مٴٚكڈ.ع 9 ًٳ ـٵ عٳًځ٢ قځلڇٜبٹوځ  ٗٳ ٌٵ  ٫ځ تٳ

ٙٴع 10 ٛٵكٳ ٚٳ٫ځ ثٳ ٘ٴ،  َٳتٳ ٚٳ٫ځ أځ ٙٴ،  ـٳ ٚٳ٫ځ عٳبٵ َٵلٳأځ٠ځ قځلڇٜبٹوځ،  ٘ٹ ا ٌٵتٳ ٝٵتٳ قځلڇٜبٹوځ. ٫ځ تٳ ٘ٹ بٳ ٌٵتٳ ، ٫ځ تٳ

ٝٵ٦ ٚٳ٫ځ ًٳ ٚٳ٫ځ  ُٳاكٳٙٴ،  ُٻا يٹكځلڇٜبٹوځ اڄسٹ   .(9)«َٹ

سها١ٜ  تٵأَا ا٭هؿاك ايج٬ث١ ا٭ػل٣، أٟ اي٬ٜٚني ٚايعـؿ ٚايتج١ٝٓ، ؾكـ هلؿٳ

ّٸ ;بين اهلا٥ٌٝ ٚعبٛكِٖ ايِشلا٤ نبري َٓٗا  دن٤ٷ يًٍُٛٛ إىل أكض املٝعاؿ. ٚقـ اػت

يف هؿل ايتج١ٝٓ. ٚقـ اْت٢ٗ  ٠لعٝـ بٝإ ايُٛاٜا ايعٌبتؿاٌُٝ ا٭سهاّ ايـ١ٜٝٓ. ٚقـ أڂ

 .×ايهتاب مبٛت َٛه٢

 

 ــــــ يف الكزآُ ٚالٕؽاٖا العغز

ٝٿ يٝى يف ايكلإٓ آٜاتٷ ٔٵ ٠ٔ ايُٛاٜا ايعٌلتب ٜبـٚ إٔ يف ايكلإٓ  بتُاَٗا. يه

ِٸ  :يف طٛك هٝٓا٤ ٠ايعٌل ×اٱًاك٠ ؾُٝٗا إىل ُٚاٜا َٛه٢ َٛٓعني ٜت

 «ايعٗـ»َٔ هٛك٠ ايبكل٠، سٝح ٚكؿ فنلٖا بًؿغ  84ٚ 83 تنييف اٯٜ :إسـاٖا
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ٚٳفٹٟ ﴿ :«املٝجام»أٚ  ٔڇ إڇسٵوٳاْاڄ  ٜٵ ـٳ ٛٳايٹ ٚٳبٹايڃ ٕٳ إڇ٫ډ اهللځ  ـٴٚ ٌٳ ٫ځ تٳعٵبٴ َٹٝجٳامٳ بٳٓٹٞ إڇهٵلٳا٥ٹٝ ْٳا  ٚٳإڇفٵ أځػٳقٵ

ُٴٛا ٚٳأځقٹٝ ٚٳقڂٛيڂٛا يٹًٓٻايڇ سٴوٵٓاڄ  ُٳوٳانٹنيڇ  ٚٳايڃ َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳايڃ ِٻ  ايڃكڂلٵبٳ٢  ٚٳآتٴٛا اينٻنځا٠ځ ثٴ ِٻ٬ځ٠ځ  اي

ٕٳ ٓٴٛ َٴعٵلڇ ِٵ  ْٵتٴ ٚٳأځ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ِٵ إڇ٫ډ قځًٹ٬ٝڄ  ٝٵتٴ ٛٳيډ  .(83: ايبكل٠) ﴾تٳ

ِٵ ٫ځ ﴿: يؿعاڄ «املٝجام»بقنل  ١ أٜٔاڄتايٝٚتأتٞ اٯ١ٜ اي َٹٝجٳاقځهڂ ْٳا  ٚٳإڇفٵ أځػٳقٵ

ٔٵ  َٹ ِٵ  ٕٳ أځْؿڂوٳهڂ ٚٳ٫ځ تٴؼٵلڇدٴٛ ِٵ  َٳا٤ٳنڂ ٕٳ ؿٹ ٕٳتٳوٵؿٹهڂٛ ـٴٚ ٗٳ ٌٵ ِٵ تٳ ْٵتٴ ٚٳأځ ِٵ  ِٻ أځقڃلٳكٵتٴ ِٵ ثٴ ٜٳاكڇنڂ  ﴾ؿٹ

 .(84: ايبكل٠)

ٚإٔ اهلل  ،يف طٛك هٝٓا٤ ×هٛك٠ ا٭علاف ػًچٞ اهلل تعاىل ملٛه٢ ٚتقنل آٜاتٴ

كًاؿات ، ٚاييت ؼٟٛ ايٌلا٥ع ٚاٱ×ل١ٜ املٓك١ًٛ ملٛه٢ذٳبا٭يٛاغ اؿځ ـٳٗڇتعاىل عٳ

ٔٵ ـٷيٝى ٖٓاى  ناؾ١. يه ٢ ايكلإٓ ظُٝع قت٣ٛ ايِْٓٛ يف ا٭يٛاغ. ؾشتٸ تعلٜ

ِٻ ﴿ن ايلٚا١ٜ يف ٖقٙ اٯٜات بكٛي٘: ٜٛد ٌٵلڈ ؾځتٳ ٖٳا بٹعٳ ٓٳا ُٵ ُٳ ٚٳأځتٵ ٝٵًځ١ڄ  َٴٛهٳ٢ ثٳ٬ځثٹنيٳ يځ ْٳا  ـٵ ٚٳاعٳ ٚٳ

ُٵًٹ ٚٳأځ َٹٞ  ٛٵ ٕٳ اػٵًڂؿڃٓٹٞ ؾٹٞ قځ ٖٳاكٴٚ ٘ٹ  َٴٛهٳ٢ ٭ځػٹٝ ٍٳ  ٚٳقځا ٝٵًځ١ڄ  ٘ٹ أځكٵبٳعٹنيٳ يځ ٚٳ٫ځ تٳتٻبٹعٵ َٹٝكځاتٴ كٳبٿ ضٵ 

ٔٳ  ـٹٜ ُٴؿڃوٹ ٌٳ ايڃ ٍٳ  *هٳبٹٝ ٝٵوځ قځا ٍٳ كٳبٿ أځكڇْٹٞ أځْعڂلٵ إڇيځ ٘ٴ قځا ٘ٴ كٳبټ ُٳ ٚٳنځًډ ٓٳا  ُٹٝكځاتٹ َٴٛهٳ٢ يٹ ُٻا دٳا٤ٳ  ٚٳيځ

ُٻا تٳذٳًډ٢ كٳبټ ٛٵفٳ تٳلٳاْٹٞ ؾځًځ ٘ٴ ؾځوٳ ْٳ َٳهځا ٕٵ اهٵتٳكځلٻ  ٌڇ ؾځإڇ ٔٵ اْعڂلٵ إڇيځ٢ ايڃذٳبٳ ٚٳيځهٹ ٔٵ تٳلٳاْٹٞ  ٘ٴ يځ

ٍٴ  ٚٻ ْٳا أځ ٚٳأځ ٝٵوځ  ٍٳ هٴبٵشٳاْٳوځ تٴبٵتٴ إڇيځ ُٻا أځؾځامٳ قځا ُٳعٹكاڄ ؾځًځ َٴٛهٳ٢  ٚٳػٳلٻ  ٘ٴ ؿٳنچاڄ  ٌڇ دٳعٳًځ يٹًڃذٳبٳ

َٹٓٹنيٳ  ُٴ٪ٵ َٳا  *ايڃ َٹٞ ؾځؼٴقٵ  ٚٳبٹهځ٬ځ ٝٵتٴوځ عٳًځ٢ ايٓٻايڇ بٹلڇهٳا٫ځتٹٞ  ُٵڀځؿځ َٴٛهٳ٢ إڇْٿٞ ا ٜٳا  ٍٳ  قځا

ٌٻ ٔٵ اي َٹ ٔٵ  ٚٳنڂ ٝٵتٴوځ  ٔٳ آتٳ ِٹ٬ٝڄ  *انٹلڇٜ ٚٳتٳؿڃ ٛٵعٹعځ١ڄ  َٳ ٞٵ٤ٺ  ًٳ ٌٿ  ٔٵ نڂ َٹ ٛٳاغڇ  ٘ٴ ؾٹٞ ا٭ځيڃ ٓٳا يځ ٚٳنځتٳبٵ

ِٵ ؿٳاكٳ ايڃؿځاهٹكٹنيٳ ٗٳا هٳأڂكڇٜهڂ ٓٹ َٳوځ ٜٳأڃػٴقٴٚا بٹأځسٵوٳ ٛٵ َٴلٵ قځ ٚٳأڃ ٛٻ٠ٺ  ٖٳا بٹكڂ ٞٵ٤ٺ ؾځؼٴقٵ ًٳ ٌٿ   ﴾يٹهڂ

 (.145-142٭علاف: ا)

 

 ــــــ ذلأالٌت داّدٚ إلثبات التطابل

َٔ  84ٚ 83 تنيلٜٔ املوًُني إىل إٔ اٯٜٜقٖب أَجاٍ ايڀربٟ ٚايلامٟ َٔ املؿوٿ

ٍٸ ع٢ً أسٛاٍ ايٝٗٛؿ ٚػِاهلِ، ٚنٝؿ١ٝ تعاًَِٗ َع املوًُني.  هٛك٠ ايبكل٠ إمنا تـ

ٕٸ بين إهلا٥ٌٝ ْهجٛا بعٗـِٖ ايقٟ عاٖـٚا اهلل عًٝ٘ يف طٛك نُا أْٗا ت٪نڍ ـ ع٢ً أ

ٞټٚتعاًَڂ .هٝٓا٤ ٌڈ ػريٴ |قُـ ع ايٓيبٸَ ِٗ ايعـا٥ ع٢ً فيو. ٚقـ ٚكؿ تؿٌِٝ ٖقا  ؿيٝ

 َٔ هٛك٠ ايبكل٠. 84ا٭َل يف اٯ١ٜ 
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 ٠بإٔ ايُٛاٜا ايعٌل لٚ املوًُني يف ايكلٕٚ ايٛهڀ٢ ع٢ً اعتكاؿٺٚقـ نإ َؿوٿ

ٕٵيف ايكلإٓ أٜٔاڄ تٵٚكؿٳ ٌٸ مل ٜٓڀبل ايكٍٛ ؾٝٗا يؿعاڄ ، ٚإ ٚقـ  .اؾٛاْب َٚع٢ٓ َٔ ن

 .(10)ٝع َٔ ؿا٥ل٠ ٖقا ا٫عتكاؿا يف ايتٛهٛٵهعٳ

لٜٔ ايقٜٔ عجٛا ُٚاٜا ايتٛكا٠ ايعٌل٠ يف ايكلإٓ ايهلِٜ ا٭ؿٜب َٚٔ أبلم املؿوٿ

َٔ ُؿشات نتاب٘  ّٸ عـؿاڄػسٝح  ،بلأٜ٘ؿ ٚقـ تؿلٻ .هشام ايجعاييبإبٛ أل ٚاملؿوٿ

×مبٛٓٛع أيٛاغ َٛه٢ ع ٞٸقِِ نتابٺ ٚهعايقٟ قـ ٜهٕٛ أع  (قِّ ا٭ْبٝا٤)
(11) .

ِٸ بعح اهلل تعاىل دربٌٜ ٕڈإىل دٓٸ ×ؾع٢ً هبٌٝ املجاٍ، ٜكٍٛ: ث ؾكڀع َٓٗا  ،١ عـ

ٌٸ ،ؾاؽق َٓٗا توع١ أيٛاغ ،ًذل٠ڄ  ،َٓٗا عٌل٠ أفكع بقكاع َٛه٢ يٛغڈ طٍٛ ن

ِٸ أَل  ،ؿ أػٔلؼق َٓٗا ا٭يٛاغ َٔ مَلٸٚناْت ايٌذل٠ اييت اتٸ .ٚنقيو علٓ٘ ث

 ،أْٛاكاڄ ؾِاكت مجٝعاڄ ،ؾذا٤ بٗا ،دربٌٜ إٔ ٜأتٝ٘ بتوع١ أغِإ َٔ هـك٠ املٓت٢ٗ

َٚٛه٢  ،ٚنتب ايتٛكا٠ ملٛه٢ بٝـٙ ،ا بني ايوُا٤ ٚا٭كضأطٍٛ ممچ ُٚاك ايٓٛك قًُاڄ

ٌٸ .ٜوُع ُلٜل ايكًِ ٚفيو ّٜٛ  ،ٚتؿ٬ِٝڄ َٛعع١ڄ ٤ًٞٺ ؾهتب اهلل يف ا٭يٛاغ َٔ ن

ٛٸ ،٭كض بايٓٛكا تٵٚأًلقځ ،اؾُع١ ِٸ أَل اهلل َٛه٢ إٔ ٜأػقٖا بك  ،كل٥ٗا قَٜٛ٘ٚٴ ،٠ٺث

 ٜا :ؾكايت ،يجكٌ ايعٗـ ٚاملٛاثٝل اييت ؾٝٗا ;محًٗا لٵؾٛٓعت ا٭يٛاغ ع٢ً ايوُا٤ ؾًِ تڀٹ

 ؟ٜڀٝل محٌ فيو ٌٖٚ ػًكت ػًكاڄ ؟!نٝـ أطٝل إٔ أمحٌ نتابو ايجكٌٝ املباكى ،كبٸ

 ،محًٗا لٵڀٹؾًِ ٜٴ ،ؾٝبًػٗا َٛه٢ ،ٚأَلٙ إٔ وٌُ ا٭يٛاغ ،×ؾبعح اهلل تعاىل دربٌٜ

ٌٖٚ  ؟!مبا ؾٝٗا َٔ ايٓٛك ٚايبٝإ ٚايعٗٛؿ ،ٜڀٝل محٌ ٖقٙ ا٭يٛاغ ٔٵَٳ ،ٜا كبٸ :ؾكاٍ

ـٸ ؟ٜڀٝل محًٗا ػًكاڄ تٳػًكڃ ٌٸؾأَ  ،َٔ ايتٛكا٠ سلفٺ ٙ اهلل مب٥٬ه١ وًُْٛٗا بعـؿ ن

 . (12)يٛاغ ع٢ً اؾبٌٚعلٓٛا ي٘ ا٭ ،ػٖٛا َٛه٢٢ بًچؾشًُٖٛا ستٸ

ِٿ ؾٌِ يف ْوؼ١ ايعٌل نًُات » :يف نتاب٘ بعٓٛإ ّ ايجعاييب ؾ٬ِڄٚى

َـاك  اٚعًٝٗ ،ٖٚٞ َععِ ايتٛكا٠ ،٘ يف ا٭يٛاغ٘ ُٚؿٝٸاييت نتبٗا اهلل تعاىل ملٛه٢ ْبٝٸ

ٌٸ ٚقـ أعڀاٖا اهلل  .ٖقٙ ْوؼ١ ايعٌل نًُات»: ، ٚىتُ٘ بكٛي٘ ُلاس١ڄ(13)«ًلٜع١ ن

ُٸ مجٝعاڄ ٔٳ٢ ﴿ :ٖٚٞ قٛي٘ تعاىل يف هٛك٠ بين إهلا٥ٌٝ ،آ١ٜ ٠عٌل ٞيف مثاْ |ـٺحمل ٚٳقځ

ٔڇ إڇسٵوٳاْاڄ ٕٵ ٫كٳبټوځ أځ ٜٵ ـٳ ٛٳايٹ ٚٳبٹايڃ ٜٻاٙٴ  ـٴٚا إڇ٫ډ إڇ ٚٵسٳ٢ ﴿ص إىل قٛي٘ 23: اٱهلا٤ط ﴾تٳعٵبٴ ُٻا أځ َٹ فٳيٹوځ 

ُٳ١ٹ ٔٵ ايڃشٹهڃ َٹ ٝٵوځ كٳبټوځ   .(14)ص39: اٱهلا٤ط ﴾إڇيځ
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َٔ هٛك٠ ا٭ْعاّ، ٚقـ  ِت يف ث٬خ آٜاتٺؼٿإٔ ٖقٙ ايُٛاٜا قـ يڂٚهـ ايجعاييب 

ِٵ أځ﴿بـأت بكٛي٘ تعاىل:  ٝٵهڂ ِٵ عٳًځ ّٳ كٳبټهڂ َٳا سٳلٻ ٌٴ  ٛٵا أځتٵ ٌٵ تٳعٳايځ ٝٵ٦اڄ  ٫ځٕٵ قڂ ًٳ ٘ٹ  ٌٵلڇنڂٛا بٹ تٴ

ٚٳ٫ځ تٳكڃلٳبٴٛا ِٵ  ٖٴ ٜٻا ٚٳإڇ ِٵ  ٔٴ ْٳلٵمٴقڂهڂ َٵ٬ځمڈ ْٳشٵ ٔٵ إڇ َٹ ِٵ  ٚٵ٫ځؿٳنڂ ٚٳ٫ځ تٳكڃتٴًڂٛا أځ ٔڇ إڇسٵوٳاْاڄ  ٜٵ ـٳ ٛٳايٹ  ٚٳبٹايڃ

ّٳ اهللڂ إڇ٫ډ بٹايڃ ٚٳ٫ځ تٳكڃتٴًڂٛا ايٓٻؿڃىٳ ايډتٹٞ سٳلٻ ٔٳ  َٳا بٳڀځ ٚٳ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٗٳلٳ  َٳا ظځ ٍٳ  ٛٳاسٹ ِٵ ايڃؿځ شٳلٿ فٳيٹهڂ

ٕٳ ِٵ تٳعٵكٹًڂٛ ٘ٹ يځعٳًډهڂ ِٵ بٹ ُٻانڂ ٜل٣ ايجعاييب إٔ ايُٛاٜا إفٕ (. 153 ع 151 )ا٭ْعاّ: ﴾ٚٳ

ٕٵ ،مجٝعٗا تٵقـ ٚكؿٳ ٠ايعٌل ٌڈ ٚإ هٛك٠ بين  َٔيف مثاْٞ عٌل٠ آ١ٜ ٌ، ُٳذٵَٴ بٌه

 َٔ هٛك٠ ا٭ْعاّ.  يف ث٬خ آٜاتٺ إهلا٥ٌٝ، ٚٚكؿت َكتٔب١ڄ

ِٸ ٜ ، نُا ٠ولؿ اٯٜات اييت تقنل ُٚاٜا ًلٜع١ َٛه٢ ايعٌلايجعاييب ب كّٛث

 :ًٜٞ 

ٔٳ٢ كٳبټوځ أځ﴿: ١ ا٭ٚىلايُٛٝٸ ٜٻاٙٴ ٕٵ ٫ٚٳقځ ـٴٚا إڇ٫ډ إڇ  (.23)اٱهلا٤:  ﴾تٳعٵبٴ

ٚٵ ﴿: ١ ايجا١ْٝايُٛٝٸ ُٳا أځ ٖٴ ـٴ ـٳىځ ايڃهٹبٳلٳ أځسٳ ٓٵ ٔٻ عٹ َٻا ٜٳبٵًڂػٳ ٔڇ إڇسٵوٳاْاڄ إڇ ٜٵ ـٳ ٛٳايٹ ٚٳبٹايڃ

ٛٵ٫ڄ نځلڇمياڄ  ُٳا قځ ٗٴ ٌٵ يځ ٚٳقڂ ُٳا  ٖٴ ٗٳلٵ ٓٵ ٚٳ٫ځ تٳ ُٳا أڂفڎ  ٗٴ ٌٵ يځ ُٳا ؾځ٬ځ تٳكڂ ٖٴ ٓٳاغٳ  *نٹ٬ځ ُٳا دٳ ٗٴ ٚٳاػٵؿٹضٵ يځ

ُٳا  ٗٴ ُٵ ٌٵ كٻبٿ اكٵسٳ ٚٳقڂ ُٳ١ٹ  ٔٵ ايلٻسٵ َٹ ٍٿ  ُٳػٹرياڄ ايقټ ٝٳاْٹٞ  ُٳا كٳبٻ ُٳا ؾٹٞ  *نځ ِٴ بٹ ِٵ أځعٵًځ كٳبټهڂ

ٚٻابٹنيٳ غځؿڂٛكاڄ ٕٳ يٹٮځ ٘ٴ نځا ُٳايٹشٹنيٳ ؾځإڇْٻ ٕٵ تٳهڂْٛٴٛا  ِٵ إڇ  (.25ع  23)اٱهلا٤:  ﴾ْٴؿڂٛهٹهڂ

ٚٳ٫ځ تٴبٳقٿكٵ تٳ﴿: ١ ايجايج١ايُٛٝٸ ٌڇ  ٔٳ ايوٻبٹٝ ٚٳابٵ ُٹوٵهٹنيٳ  ٚٳايڃ ٘ٴ  بٵقٹٜلاڄ ٚٳآتٹ فٳا ايڃكڂلٵبٳ٢ سٳكډ

٘ٹ نځؿڂٛكاڄ  * ٕٴ يٹلٳبٿ ٝٵڀځا ٌٻ ٕٳ اي ٚٳنځا ٝٳاطٹنيڇ  ٌٻ ٕٳ اي ٛٳا ٔٳ نځاْٴٛا إڇػٵ ُٴبٳقٿكڇٜ ٕٻ ايڃ ٔٻ  *إڇ ٓٳ َٻا تٴعٵلڇ ٚٳإڇ

ٝٵوٴٛكاڄ  َٳ ٛٵ٫ڄ  ِٵ قځ ٗٴ ٌٵ يځ ٖٳا ؾځكڂ ٔٵ كٳبٿوځ تٳلٵدٴٛ َٹ ُٳ١ٺ  ِٵ ابٵتٹػٳا٤ٳ كٳسٵ ٗٴ ٓٵ َٳػٵًڂٛيځ١ڄ إڇيځ٢  *عٳ ـٳىځ  ٌٵ ٜٳ ٚٳ٫ځ تٳذٵعٳ

َٳشٵوٴٛكاڄ  َٳًڂَٛاڄ  ـٳ  ٌٻ ايڃبٳوٵطٹ ؾځتٳكڃعٴ ٗٳا نڂ ٚٳ٫ځ تٳبٵوٴڀڃ ٌٳا٤ٴ  *عٴٓٴكٹوځ  ٜٳ ٔٵ  ُٳ ٕٻ كٳبٻوځ ٜٳبٵوٴطڂ ايلٿمٵمٳ يٹ إڇ

ِٹرياڄ ٕٳ بٹعٹبٳاؿٹٙٹ ػٳبٹرياڄ بٳ ٘ٴ نځا ـٹكٴ إڇْٻ ٜٳكڃ  (.30ع  26)اٱهلا٤:  ﴾ٚٳ

ٕٻ ﴿ :١ ايلابع١ايُٛٝٸ ِٵ إڇ ٚٳإڇٜٻانڂ ِٵ  ٗٴ ٔٴ ْٳلٵمٴقڂ َٵ٬ځمڈ ْٳشٵ ٝٳ١ځ إڇ ٌٵ ِٵ ػٳ ٚٵ٫ځؿٳنڂ ٚٳ٫ځ تٳكڃتٴًڂٛا أځ

ٕٳ ػٹڀڃ٦اڄ نځبٹرياڄ ِٵ نځا ٗٴ  (.31)اٱهلا٤:  ﴾قځتٵًځ

ٚٳهٳا٤ٳ هٳبٹ٬ٝڄ﴿: ١ اـاَو١ايُٛٝٸ ٌٳ١ڄ  ٕٳ ؾځاسٹ ٘ٴ نځا )اٱهلا٤:  ﴾ٚٳ٫ځ تٳكڃلٳبٴٛا اينٿْٳ٢ إڇْٻ

32.) 

َٳعڃًڂَٛاڄ  ﴿: ايواؿه١١ ايُٛٝٸ ٌٳ  ٔٵ قڂتٹ َٳ ٚٳ ّٳ اهللڂ إڇ٫ډ بٹايڃشٳلٿ  ٚٳ٫ځ تٳكڃتٴًڂٛا ايٓٻؿڃىٳ ايډتٹٞ سٳلٻ

ِٴٛكاڄ َٳٓ ٕٳ  ٘ٴ نځا ٌڇ إڇْٻ ٘ٹ هٴًڃڀځاْاڄ ؾځ٬ځ ٜٴوٵلڇفٵ ؾٹٞ ايڃكځتٵ ٝٿ ٛٳيٹ ٓٳا يٹ ـٵ دٳعٳًڃ  (.33: اٱهلا٤) ﴾ؾځكځ
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ٍٳ ايڃ﴿: ١ ايوابع١ايُٛٝٸ َٳا ٙٴ ٚٳ٫ځ تٳكڃلٳبٴٛا  ـٻ ًٴ ٔٴ سٳتٻ٢ ٜٳبٵًڂؼٳ أځ ٞٳ أځسٵوٳ ٖٹ ِڇ إڇ٫ډ بٹايډتٹٞ  ٝٳتٹٝ

َٳوٵ ٕٳ  ـٳ نځا ٗٵ ٕٻ ايڃعٳ ـٹ إڇ ٗٵ ٚٵؾڂٛا بٹايڃعٳ  (.34: اٱهلا٤) ﴾٫ٚڄ٪ٴٚٳأځ

ٝٵلٷ ﴿: ١ ايجا١َٓايُٛٝٸ ِڇ فٳيٹوځ ػٳ ُٴوٵتٳكٹٝ ٚٳمڇْٴٛا بٹايڃكٹوٵڀځايڇ ايڃ ِٵ  ٌٳ إڇفٳا نٹًڃتٴ ٝٵ ٚٵؾڂٛا ايڃهځ ٚٳأځ

ٔٴ  ٚڇ٬ٜڄٚٳأځسٵوٳ  .(35)اٱهلا٤:  ﴾تٳأڃ

ٌټ ﴿١ ايتاهع١: ايُٛٝٸ ٚٳايڃؿڂ٪ٳاؿٳ نڂ ِٳلٳ  ٚٳايڃبٳ ُٵعٳ  ٕٻ ايوٻ ِٷ إڇ ًڃ ٘ٹ عٹ ٝٵىٳ يځوځ بٹ َٳا يځ ـٴ  ٚٳ٫ځ تٳكڃ

َٳوٵ ٘ٴ  ٓٵ ٕٳ عٳ ٚٵيځ٦ٹوځ نځا  (.36: اٱهلا٤) ﴾٫ٚڄ٪ٴأڂ

ٔٵ تٳبٵًڂؼٳ ﴿١ ايعاًل٠: ايُٛٝٸ ٚٳيځ ٔٵ تٳؼٵلڇمٳ ا٭ځكٵضٳ  َٳلٳساڄ إڇْٻوځ يځ ٍڇ ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ  ُٵ ٚٳ٫ځ تٳ

ٍٳ طڂ٫ٛڄ  َٳهڃلٴٖٚاڄ  *ايڃذٹبٳا ـٳ كٳبٿوځ  ٓٵ ٘ٴ عٹ ٝٿ٦ٴ ٕٳ هٳ ٌټ فٳيٹوځ نځا ٝٵوځ كٳبټوځ  *نڂ ٚٵسٳ٢ إڇيځ ُٻا أځ َٹ فٳيٹوځ 

َٳعٳ اهللٹ إڇيځٗاڄ آػٳلٳ ؾځ ٌٵ  ٚٳ٫ځ تٳذٵعٳ ُٳ١ٹ  ٔٵ ايڃشٹهڃ ـٵسٴٛكاڄَٹ َٳ َٳًڂَٛاڄ  ِٳ  ٓٻ ٗٳ  ع37: اٱهلا٤) ﴾تٴًڃكځ٢ ؾٹٞ دٳ

39.) 

َٔ هٛك٠ ا٭ْعاّ ُٚٚاٜا َٛه٢  153ع  151بني اٯٜات  ٚهـ ايجعاييب تڀابكاڄ

 ٜٚبني ٖقٙ اٯٜات ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  .ايعٌل

ِٵ أځ﴿: ١ ا٭ٚىلايُٛٝٸ ٝٵهڂ ِٵ عٳًځ ّٳ كٳبټهڂ َٳا سٳلٻ ٌٴ  ٛٵا أځتٵ ٌٵ تٳعٳايځ ٝٵ٦اڄ ٫ځٕٵ قڂ ًٳ ٘ٹ  ٌٵلڇنڂٛا بٹ  ﴾تٴ

 (.151: ا٭ْعاّ)

ٔڇ إڇسٵوٳاْاڄ﴿: ١ ايجا١ْٝايُٛٝٸ ٜٵ ـٳ ٛٳايٹ  (.151: ا٭ْعاّ) ﴾ٚٳبٹايڃ

ِٵ﴿: ١ ايجايج١ايُٛٝٸ ٖٴ ٜٻا ٚٳإڇ ِٵ  ٔٴ ْٳلٵمٴقڂهڂ َٵ٬ځمڈ ْٳشٵ ٔٵ إڇ َٹ ِٵ  ٚٵ٫ځؿٳنڂ : ا٭ْعاّ) ﴾ٚٳ٫ځ تٳكڃتٴًڂٛا أځ

151.) 

ٔٳ ٚٳ٫ځ تٳكڃلٳبٴٛا﴿: ١ ايلابع١ايُٛٝٸ َٳا بٳڀځ ٚٳ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٗٳلٳ  َٳا ظځ ٍٳ  ٛٳاسٹ  (.151: ا٭ْعاّ) ﴾ايڃؿځ

ِٵ ﴿: ١ اـاَو١ايُٛٝٸ ُٻانڂ ٚٳ ِٵ  ّٳ اهللڂ إڇ٫ډ بٹايڃشٳلٿ فٳيٹهڂ ٚٳ٫ځ تٳكڃتٴًڂٛا ايٓٻؿڃىٳ ايډتٹٞ سٳلٻ

ٕٳ ِٵ تٳعٵكٹًڂٛ ٘ٹ يځعٳًډهڂ  (.151: ا٭ْعاّ) ﴾بٹ

ٍٳ ا﴿: ١ ايواؿه١ايُٛٝٸ َٳا ٞٳ أځسٵٚٳ٫ځ تٳكڃلٳبٴٛا  ٖٹ ِڇ إڇ٫ډ بٹايډتٹٞ  ٝٳتٹٝ ٙٴيڃ ـٻ ًٴ ٔٴ سٳتٻ٢ ٜٳبٵًڂؼٳ أځ  ﴾وٳ

 (.152: ا٭ْعاّ)

ٗٳا﴿: ١ ايوابع١ايُٛٝٸ ٚٴهٵعٳ ـٴ ْٳؿڃواڄ إڇ٫ډ  ٕٳ بٹايڃكٹوٵطٹ ٫ځ ْٴهځًڍ ُٹٝنٳا ٚٳايڃ ٌٳ  ٝٵ ٚٵؾڂٛا ايڃهځ  ﴾ٚٳأځ

 (.152: ا٭ْعاّ)

ـٹيڂٛا ﴿: ١ ايجا١َٓايُٛٝٸ ِٵ ؾځاعٵ ًڃتٴ ٕٳ فٳا قڂلٵبٳ٢ٚٳإڇفٳا قڂ ٛٵ نځا  (.152: ا٭ْعاّ) ﴾ٚٳيځ
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ٕٳ﴿: ١ ايتاهع١ايُٛٝٸ ِٵ تٳقٳنډلٴٚ ٘ٹ يځعٳًډهڂ ِٵ بٹ ُٻانڂ ٚٳ ِٵ  ٚٵؾڂٛا فٳيٹهڂ ـٹ اهللٹ أځ ٗٵ  ﴾ٚٳبٹعٳ

 (.152: ا٭ْعاّ)

ٌٳ ؾځتٳؿځلٻ﴿: ١ ايعاًل٠ايُٛٝٸ ٚٳ٫ځ تٳتٻبٹعٴٛا ايوټبٴ َٴوٵتٳكٹُٝاڄ ؾځاتٻبٹعٴٛٙٴ  ُٹلٳاطٹٞ  ٖٳقٳا  ٕٻ  مٳ ٚٳأځ

ٕٳ ِٵ تٳتٻكڂٛ ٘ٹ يځعٳًډهڂ ِٵ بٹ ُٻانڂ ٚٳ ِٵ  ٘ٹ فٳيٹهڂ ٔٵ هٳبٹًٝٹ ِٵ عٳ  (.153: ا٭ْعاّ) ﴾بٹهڂ

ا٭ْعاّ ٚاٱهلا٤  ٞٵَٔ هٛكتٳ َكاك١ْ قت٣ٛ آٜات نٌڎ تٵع٢ً فيو، إفا متډ بٓا٤ٶٚ

نبري بني ايُٛاٜا  يف ايعٗـ ايكـِٜ َٔ املُهٔ ايكٍٛ: ٖٓاى تڀابلٷ ٠بايُٛاٜا ايعٌل

ـٻ ٠ايعٌل  ي ٚتعايِٝ ايكلإٓ ايهلِٜ.يف ايهتاب املك

يف  ٠َٔ ايعًُا٤ بعـ ايكلٕٚ ايٛهڀ٢ إىل ايُٛاٜا ايعٌل م نجريٷٚقـ تڀلٻ

ـٸ ٞٸايؿكٝ٘ ٚاملتهًڍ :َِٓٗٚي، ايهتاب املك ؾ٬ ٜعلف »ابٔ ت١ُٝٝ، سٝح ٜكٍٛ:  ِ اؿٓبً

ٚٸ ،يف ؿٜٔ ا٭ْبٝا٤ ٚامللهًني  أَلاڄ ،ايعاملني ب كبٸ٫ٚ نت ،يني ٚاٯػلٜٔٚأتباعِٗ َٔ ا٭

ٚٸ اييت يف ايتٛكا٠، ْٚعريٖا ايُٛاٜا  ٠ٍ ايهًُات ايعٌلأععِ َٔ ايتٛسٝـ، ٖٚٛ أ

ٚٸإٕ ابٔ تُٝٝٸ :إٓاؾ١ إىل فيو ميهٔ ايكٍٛٚ. (15)«اييت يف آػل ا٭ْعاّ ٠ايعٌل ٍ ١ ٖٛ أ

ـٻ عاملڈ بأمسا٤ كتًؿ١، نايهًُات  ٠ي ايعٌلَوًِ ٜقنل أٚاَل ايهتاب املك

 .(16)٠ٚايُٛاٜا ايعٌل ٠ايعٌل

ايعباي ايكًكٌٓـٟ، ايؿكٝ٘ ٚايٛمٜل يف سهِ املُايٝو: يف اؿكٝك١ أبٛ ٜٚهتب 

 .ّ ايتٛكا٠اييت ْنيت ع٢ً َٛه٢ ٖٞ ًَؼٻ ٠أٚ ايُٛاٜا ايعٌل ٠ٕ ايهًُات ايعٌلإ

ٕٷٞ ايكلآْريعبب ايتوٵسٳٚ .نايكلإٓ ؼٟٛ ايتعايِٝ ٚا٭ٚاَلٚ ٌٸ : تبٝا َٚٔ  .(17)٤ًٞٺ يه

ايِلٜض  ايتڀابلايٛهڀ٢ يف  عِٛكؿل َع ها٥ل عًُا٤ اياي٬ؾت إٔ ايكًكٌٓـٟ ٫ ٜتٸ

ـٻ  َع آٜات ايكلإٓ.  ٠ي ايعٌليُٛاٜا ايهتاب املك

ـٿ أسهاّ  خ املعلٚف اٯػل، اـڀٝب ايتربٜنٟ، ؾًِ ٜتٓاٍٚ َباًل٠ڄأَا احمل

ٔٵ٠ايعٌل ×َٛه٢ : ايتايٞم هلا يف فنلٙ يًشـٜح إف ٜتڀلٻ ;ؾا٥كاڄ ٜٛيٝٗا اٖتُاَاڄ ، يه

ٟپ :عٔ ُؿٛإ بٔ عوٸاٍ» ٖٳايِاسب٘:  قاٍ ٜٗٛؿ ؾأتٝا  .،..|بٓا إىل ٖقا ايٓيبٸ بٵف

: ٫ تٌلنٛا باهلل |بٝٸٓات، ؾكاٍ كهٍٛ اهلل ، ؾوأ٫ٙ عٔ توع آٜاتٺ|كهٍٛ اهلل

 متٌٛا ، ٫ٚباؿلٸ ّ اهلل إ٫چ٦ًٝا، ٫ٚ تولقٛا، ٫ٚ تنْٛا، ٫ٚ تكتًٛا ايٓؿى اييت سلٻ

ٕڈ برب٤ٟٺ ، ٫ٚ با، ٫ٚ تكقؾٛا ق١ِٓڄيٝكتً٘، ٫ٚ توشلٚا، ٫ٚ تأنًٛا ايلٿ إىل فٟ هًڀا

ُٸ١ ايٝٗٛؿ إٔ ٫ تعتـٚا يف ايوبتسٵٛا يًؿلاك ّٜٛ اينٻتٛيچ  . (18)«ـ، ٚعًٝهِ ػا
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 ،إهلا٥ٌٝ َٔ َِل ؾ ٚعامل ا٫دتُاع ابٔ ػًـٕٚ: طبعـ إٔ ػلز بٜٓٛٚكٍٛ امل٪كٿ

ِٸ ،ْٚنيٛا ظاْب ايڀٛكص ،ٚادتامٚا ايبشل ،ؾلعٕٛتبعِٗ دٓٛؿ أٚ ناْت املٓادا٠ ع٢ً  ث

 ٜٚنعِ بٓٛ .ٚاملعذنات املتتابع١، ْٚنٍٚ ا٭يٛاغ ،ٚن٬ّ اهلل ملٛه٢ ،دبٌ ايڀٛك

ٖٚٞ: ن١ًُ ايتٛسٝـ،  ،ؾٝٗا ايهًُات ايعٌل٠ ،ٔٝٵاهلا٥ٌٝ أْٗا ناْت يٛسٳ

يٝڀٍٛ ايعُل، ٚايٓٗٞ عٔ  ;ٜٔٚاحملاؾع١ عٌ ايوبت برتى ا٭عُاٍ ؾٝ٘، ٚبلٸ ايٛايـ

ـٸ عنيٷايكتٌ، ٚاينْا، ٚايولق١، ًٚٗاؿ٠ اينټ إىل بٝت ُاسب٘، أٚ اَلأت٘، أٚ  ٚك، ٫ٚ متت

ُٻ ٠َٔ َتاع٘. ٖقٙ ايهًُات ايعٌل ي٤ٌٞٺ  . (19)ٓتٗا ا٭يٛاغاييت تٔ

ـٸ ع  151اهلل ايكلطيب، سني تؿوريٙ يٰٜات  عبـأبٛ ل املايهٞ ايعامل ٚاملؿوٿ ٜٚع

سباك، ا٭يف فيو ع٢ً سـٜح نعب  َٔ هٛك٠ ا٭ْعاّ، أْٗا َؿتتض ايتٛكا٠، َوتٓـاڄ 153

ٖقٙ اٯٜات »اي قٛي٘: . ٜٚٓكٌ ايكلطيب عٔ ابٔ عبٸ(20)ايٝٗٛؿٟ ايقٟ أهًِ ؾُٝا بعـ

ُات اييت فنلٖا اهلل يف هٛك٠ آٍ عُلإ أمجعت عًٝٗا ًلا٥ع اـًل، ٚمل هځشٵاملڂ

 . (21)«ي١ ع٢ً َٛه٢ايعٌل نًُات املٓنٻ . ٚقـ قٌٝ: إْٗا١ٺيف ًَچ تٓوؽ قطچ

، ×٘ َٛه٢ٌ أٚاَل اهلل يٓبٝٸبعـ تبٝني إٔ ٖقٙ اٯٜات متجٿ ،ٜٚقٖب ايكلطيب

ٖقٙ »باع ٖقٙ ايتعايِٝ، ٜٚكٍٛ: ١ ايٓاي إىل اتٸبـع٠ٛ ناؾچ ×إىل إٔ اهلل أَل َٛه٢

ّ اهلل بإٔ ٜـعٛ مجٝع اـًل إىل َا سلٻ ×٘ َٛه٢َٔ اهلل تعاىل يٓبٝٿ اٯ١ٜ أَلٷ

 . (22)«تعاىل

ٕڈايًٜٚؿت  ن ، سٝح ميٝٿؿؼل ايلامٟ ا٭ْعاك بلأٜ٘ ايقٟ طلس٘ قبٌ ايكلطيب بكل

َٔ هٛك٠ ا٭ْعاّ ٚنتاب َٛه٢، ايقٟ فنل  153ع  151بني ا٭ٚاَل ايٛاكؿ٠ يف اٯٜات 

١ ايٓاي يف ٚيهاؾچ ،١څإف ٜكٍٛ: إٕ تعايِٝ ايكلإٓ أبـٜٸ ;154يف اٯ١ٜ اييت تًٝٗا، أٟ اٯ١ٜ 

ٔٸ .مجٝع ا٭مَإ ُٸ يه ؿؼل ايلماٟ ايمَاْ٘. يقيو لـ  ّٸؽٚ ،١ايتٛكا٠ ملٛه٢ ػا

َٔ هٛك٠ اٱهلا٤ ع٢ً إٔ أسهاّ ايكلإٓ ًٚلا٥ع٘  39ع  23ـ يف تؿوريٙ يٰٜات ٜ٪نڍ

إٕ ا٭سهاّ املقنٛك٠ يف ٖقٙ اٯٜات ًلا٥ع ٚادب١ ايلعا١ٜ يف »١، ٜٚكٍٛ: يًعامل ناؾچ

 .(23)«مجٝع ا٭ؿٜإ

عٔ ابٔ  ْكً٘ٝتٓاٍٚ املٛٓٛع بعـ ؾمل املػلبٞ قُـ ا٭َني ايٌٓكٝڀٞ َا ايعاأ

اييت عًٝٗا ػامت٘ ؾًٝكلأ ٖ٪٤٫  |أكاؿ إٔ ٜكلأ ُشٝؿ١ كهٍٛ اهلل ٔٵَٳ»َوعٛؿ قٛي٘: 
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. ٠ٔ ايُٛاٜا ايعٌلَٔ هٛك٠ ا٭ْعاّ، اييت تبٝٿ 153ع  151، ٖٚٞ اٯٜات (24)«اٯٜات

َٔ أقلب ٖٚٛ اهلل ابٔ َوعٛؿ،  عبـ ىل سـٜحإٜٚوتٓـ ايٌٓكٝڀٞ يف كأٜ٘ ٖقا 

 لٜٔ يًكلإٓ.َٚٔ طًٝع١ املؿوٿ ،|ايِشاب١ يلهٍٛ اهلل

َٔ عًُا٤ املوًُني املعاُلٜٔ، إٔ ايُٛاٜا  ،اؿُٝـ ُـٜكٞ ٜٚعتكـ عبـ

ـٸ ٠ايعٌل ٌٴ ـ املوًِاملٛسٿ ×إبلاِٖٝ يٓيبٸا ٗاٝٳٚتٹي قـ أڂيف ايهتاب املك ِٸَٔ قب  ، َٚٔ ث

×ع٢ً ايٓيب َٛه٢ تٵْنيځأڂ
(25) . 

١ ايلهٌ ْؿى ٖقا ايلأٟ املعتكـ ايكا٥ٌ بإٔ ا٭ؿٜإ هٛا٤، ٜٚتبع ناؾچ ٪ٜٿـٜٚ

ـٸ ٠ا٭ٌُ، ٖٚٛ ايتٛسٝـ. نُا ٜوتعني يف ًلغ ايُٛاٜا ايعٌل ي يف ايهتاب املك

 . (26)بآٜات هٛك٠ ا٭ْعاّ

ٓـٟ، يف ٖقا املٛٓٛع: اهلمحـ عًٞ، ايعامل املعاُل ايٌٝعٞ أ ٜٚكٍٛ ايوٝـ َري

َٔ هٛك٠ ايبكل٠، سٝح ٚكؿت يف  84ٜقنلْا ايعٗـ ايكـِٜ با٭ٚاَل ايٛاكؿ٠ يف اٯ١ٜ »

 .(28)«ؿٕٛ بٗاٚمجٝع املوًُني َهًډ ،(27)هؿل اـلٚز

 ،١ ن٬ّ اهللقُـ ًشلٚك ؾًٝكٞ اي٤ٛٔ ع٢ً أبـٜٸ ل ايوٛكٟ اؿلٸأَا املؿهڍ

ّٸ ؿ٘ فيو يف ايكلإٓ ايهلِٜ. ؾكـ نتب يف َ٪يډ ٞػًچؿٕٚ آػل، ٚ مَاْاڄ ٚأْ٘ ٫ ى

َٻ»: ، قا٬٥ڄ(ايكلا٠٤ املعاُل٠ ،ايهتاب ٚايكلإٓ) ًٓا ٖقٙ اٯٜات مل ٜهٔ َٔ يٛ تأ

 .(29)«٠ايِعٛب١ إٔ ْوتٓتر أْٗا ٖٞ ايُٛاٜا ايعٌل

ُٚاسب ايٓؿٛف يف  ،ايوٝاهٞ املوًِ لؿهڍا٭ع٢ً املٛؿٚؿٟ، املأبٛ ٜٚكٍٛ ايوٝـ 

ا٭ٍُٛ ٚايتعايِٝ ا٭هاه١ٝ يـٜٔ  ٝٿٔبتا٭ٚاَل اييت ٚكؿت يف هٛك٠ اٱهلا٤  سٝـكآباؿ:

بٌل١ٜ عًٝٗا، ٚؼٟٛ  ٚسٝا٠ٺ اٱه٬ّ، ٖٚٞ ا٭هى اييت ٜلٜـ اٱه٬ّ بٓا٤ فتُعڈ

، ٚاجملتُع، ٚا٭هل٠. ٚقـ ْنيت ع٢ً ١١َٛ ا٭ُعـ٠، ناؿهتعايِٝ ع٢ً ناؾچ

ٌڈ |ايٓيبٸ ٞٸى اجملتُع ٚتأهٸ .قبٌ ٖذلت٘ بكًٝ ٌٸ ٚاؿهِ اٱه٬َ  اؿـٜح يف َوتٗ

ٖقا ايعِل اؾـٜـ ع٢ً ٖقٙ ايكٛاعـ ايكا١ْْٝٛ، ٚا٭ػ٬ق١ٝ، ٚايجكاؾ١ٝ، ٚا٫قتِاؿ١ٜ، 

 .(30)ٜـٜٛيٛد١ٝٚا٭

سٝح ٜكٍٛ ٖقا ايعامل يف تؿوري اٯٜات ، ـ قڀب١ هٝٸٚيف ايٓٗا١ٜ ْأتٞ بٓعلٜٸ

ـٿ ْٚٓعل يف ٖقٙ ايُٛاٜا ؾإفا»َٔ هٛك٠ ا٭ْعاّ:  153ع  151 .. .ٜ٘ٔ نًچٖٞ قٛاّ ٖقا اي
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إْٗا قٛاّ سٝا٠ ائُري بايتٛسٝـ، ٚقٛاّ سٝا٠ ا٭هل٠ بأدٝاهلا املتتابع١، ٚقٛاّ سٝا٠ 

، ٚقٛاّ سٝا٠ اٱْوا١ْٝ َٚا َا هلٟ ؾٝ٘ َٔ َعا٬َتٺ اجملتُع بايتهاؾٌ ٚايڀٗاك٠ يف

 .(31)«َلتبڀ١ بعٗـ اهلل وٛط اؿكٛم ؾٝٗا َٔ ُٓاْاتٺ

١ اٱه٬ّ، ـ قڀب ٜبشح يف ٖقا ايهتاب عاملٝٸإٔ هٝٸب هـك ايتقنري ٖٓاٚ

يف  تٵٚآش١. ؾايتعايِٝ اييت ٚكؿٳ١ٚ ٜٚوتٓتر َٔ ؿكاه١ ٖقٙ اٯٜات أْٗا تعايِٝ أهاهٝٸ

ّ اٱميإ ٚايكٛاعـ ا٫دتُاع١ٝ َٔ َٔ هٛك٠ ا٭ْعاّ إمنا ٖٞ ًَؼٻ 153ع  151اٯٜات 

ّ ايعكٝـ٠ اٱه١َٝ٬ ايٛآش١ اييت تًؼٿٖقٙ ايكٛاعـ ا٭هاه١ٝ » :اٱه٬ّ ٚد١ٗ ْعل

 .(32)«بعٗـ اهلل ٚكت١َٛڅ، بايتٛسٝـ ًٚلٜعتٗا ا٫دتُاع١ٝ َبـ٠٤ٚڅ

 

 ــــــ اخلامتٛ

 ا هبل: ممچْوتٓتر 

يف  ٠كني بعـ ايكلٕٚ ايٛهڀ٢ ع٢ً ؿكاه١ ايُٛاٜا ايعٌلَٔ احملكڍ أقـّ نجريٷ

ـٸ َِٓٗ: ابٔ ٚيف تبٝني تڀابكُٗا،  ي ٚايكلإٓ ايهلِٜ، ٚبقيٛا دٗـاڄايهتاب املك

اجملٝـ  عبـٚقُـ أَني ايٌٓكٝڀٞ، ٚاهلل ايكلطيب،  عبـأبٛ ٚابٔ ػًـٕٚ، ١ٚ، تُٝٝٸ

 اـڀٝب ايتربٜنٟ. ٚـ قڀب، هٝٸٚمحـ عًٞ، أوٝـ َري ٚايُـٜكٞ، 

اهلل  عبـأبٛ ٚابٔ ػًـٕٚ، ١ٚ، نابٔ تُٝٝٸ ،َٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ نجريٷٚقـ أٜٻـ 

 ٞ،محـ عًأـ َري وٝٸٚاياجملٝـ ُـٜكٞ،  عبـٚ ايٌٓكٝڀٞ، قُـ أَنيٚايكلطيب، 

ـٸ ١٠ تڀابل ايُٛاٜا ايعٌلـٚا ْعلٜٸٚآػلٜٔ، أٜٻ ي َع َا ٚكؿ يف ايكلإٓ يف ايهتاب املك

اـڀٝب ٚا٭ع٢ً املٛؿٚؿٟ، ٚأبٞ ـ قڀب، نوٝٸ اٯػلٜٔ، أَا بعض ايعًُا٤ٚايهلِٜ. 

 .ُلاس١ڄ ٫ ،ٖقٙ ايٓعل١ٜ ُٓٓاڄـٚا أٜٻؾكـ  ،ًٚٗاب ايـٜٔ ايكًكٌٓـٟ ،ايتربٜنٟ

ٔٸ إف ٜعتكـ ايلامٟ ٚدٛؿ  ;َتبا١ٜٓ ١څنايؿؼل ايلامٟ، يـِٜٗ ْعلٜٸ ،َِٓٗ ١ڄقًچ يه

 َٔ هٛك٠ ا٭ْعاّ َٚا ٚكؿ يف نتاب َٛه٢، 153ع  151يف اٯٜات  ٚاَلبني ا٭ اػت٬فٺ

ايكلإٓ َٔ هٛك٠ ا٭ْعاّ. نُا ٜكٍٛ: إٕ تعايِٝ  154 اٯ١ٜ ، أَٟا ت٬ٖاٚكؿ يف  ايقٟ

ٔٸ ;يف مجٝع ا٭م١َٓ ١ڄٚيًٓاي ناؾچ ،١څأبـٜٸ ّٸ ،ع٢ً َٛه٢ تايتٛكا٠ ْني يه  ٚىت

 بنَاْ٘. 
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ّٗأِىِّ  عٛ ٔالتغُّٗٛ الشٖارٚ يف الهاثٕلٗه

ٌٛ  ٔوكارٌٛ دراص

 

 هحوذ فىالديد. 

 هحوذ جىاد ًىروزيأ. 

 يفرقذ الجسائرترجوة: 

 

 ــــــ اخلالؽٛ

ُٸ ع، ٚاهتكِا٤ ١ٝ اينٜاك٠ يف ايهاثٛيٝه١ٝ ٚايتٌٝټغا١ٜ ٖقا ايبشح تبٝني أٖ

ب ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ وٵ. ؾشٳْعلاڄ ٚؼ٬ًٝڄ ،ُٗاع ايتٌاب٘ ٚا٫ػت٬ف بَٝٓٛآ

ٌٸ ،ايهٓٝو١ بٝت اهلل ٕ ايهٓا٥ى ٚايِٛاَع ٚأَانٔ إإف  ;إقا١َ طكٛي ايعباؿ٠ ٚق

ٞٸ اينٜاك٠ ب١٦ٝڅ ع٢ً إقا١َ  ١ُ٥٬َ ٫كتباط اٱْوإ باهلل. نُا سحٸ املقٖب ايٌٝع

ٌ إيِٝٗ يف ايٌؿاع١، ٚبايتٛهټ ٚايٛهٝطڂ ،امل٪َٓني املناكات يكبٛك أٚيٝا٤ اهلل، ؾِٗ ٚه١ًٝڂ

ٌپٝٵٜٓايٕٛ ايؿځ اينٜاك٠ إىل  َوأي١ع ٚايهاثٛيٝه١ٝ يف ٝټَٔ ايتٌ ض اٱهلٞ. ٜٚوع٢ ن

َټ َٔ ايوًٛى  ٌ ايعاٖل إىل ايباطٔ، ٚتٛدِٝٗٗ إىل ْٛعڈيؿت اْتباٙ أتباعُٗا َٔ تأ

ٞٸ  ٌ ايعامل ايباقٞ.ٝٵٓٳيٞ عٵٚايوٻ ،ل بايـْٝا. نُا إٔ ا٭ٌُ يف املقٖبني عـّ ايتعًڊايعلؾاْ

ٟٸ ٚكًًِٝ أؾٝعٗل يف َؿّٗٛ كس١ً اينا٥ل مٛ َـ١ٜٓ  أَا ا٫ػت٬ف اؾٖٛل

ٚٸ ;ع١، ٚاملؿّٗٛ ايقٟ ٜڀلس٘ ايتٌٝټايوُا١ٜٚ يف ايهاثٛيٝهٝٸ ٍ سٝا٠ سٝح ٜعين ا٭

ناـڀ١٦ٝ ا٭ٚىل، ًُٚب املوٝض،  ،ايػلب١ يف ا٭كض، ٚايقٟ ٜٓبجل عٔ َؿاِٖٝ

 نٗقٙ.ع َؿاِٖٝ َٚعتكـات يف سني ٜلؾض ايتٌٝټ; ٚكًًِٝ إىل ايوُا٤أٚعلٚز 
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 ــــــ تارٖذ الشٖارٚ ٔاختالف األٌظار فّٗا

ني ملعبـ ٚاؿٛاكٜٸ ×عٝو٢ ١ إىل مٜاك٠ ايٓيبٸٜعٛؿ تاكٜؽ اينٜاك٠ يف املوٝشٝٸ

ـٸ ،ٚكًًِٝ. ٚيف ايكلٕٚ اي٬سك١أ ٌٸٚبعـ اهتٌٗاؿ ايك تععِٝ  ٜوني، أُبشٛا ق

َلاقـِٖ با٫ٖتُاّ ٚا٫سرتاّ، ٚبقيو ظٗل ا٫عتكاؿ بڀًب  تٵٚنقيو سعٝٳ ،ايهٓٝو١

ـٸ ظاٖل٠ مٜاك٠ ا٭َانٔ املكـه١  تٵٜوني يف طكٛي ايهٓٝو١، ٚكادٳًؿاع١ ايك

ـٸ ساؿٸ اّ ظٗل تٓاؾىٷاملٓوٛب١ إيِٝٗ. ٚبتعاقب ا٭ٜٸ ٜوني يف ع٢ً ؿؾٔ ايٌٗـا٤ ٚايك

ـٸ ٢ أُبض ؿؾٔ قڀع١ٺايهٓا٥ى، ستٸ يوعاؿ٠  ا َـعا٠ڄَ ٜى يف نٓٝو١ٺَٔ دوـ ايك

ِٸ ع. ٚقـ ٖامجت ثٛك٠ ـٳفيو بعض اـلاؾات ٚايبٹ َٓتوبٝٗا. ٚبايڀبع بلم يف ػٔ

ـٸ ا٬ُ٫غ ايـٜينٸ ني ٚأؿٸ٣ ؿػٍٛ ايوٝاهٝٸ .«اٱميإ طلٜل ايٓذا٠»ٜوني بٌعاك مٜاك٠ ايك

ـٸ يف ايٓناع ايـٜينٸ ٜوني، ٚهشل أدواؿِٖ يف ايڀلقات، ْٚٗب إىل تـَري قبٛك ايك

١ ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ إىل تأنٝـ ٌَلٚعٝٸ تٵكات. ٚيف املكابٌ هعٳأَٛاٍ املنا

 . ٜـ٠عـ عٔ طلٜل عكـ ادتُاعاتٺ ،عـٳاينٜاك٠، ٚتڀٗريٖا َٔ ايبٹ

ـٸ٠  تؿٚقـ أڂيڍ بٝني يف ايكلٕٚ ٚٚكعٔ اينٜاك٠ يف املوٝش١ٝ، َٓٗا: مٜاك٠ ا٭ نتبٺع

 ;ا٭ٚا٥ٌ يف ايعِٛك ايكـمي١ني ٞ ايْٝٛإ ع كَٚا ٚاملوٝشٝٸاينٜاك٠ يـ٣ َوٝشٝٸ ;ايٛهڀ٢

ٚٸ ـٸايٓوا٤ ايػلٜبات ٚاملُلٸ ;اك ٚاينٜاك٠ يف ايػلب يف ايكلٕٚ ايٛهڀ٢اين هات، ٓات املك

ٔٸ ;ايٓوا٤ اينا٥لات يف ْٗا١ٜ ايكلٕٚ ايٛهڀ٢ َٚعُاك١ٜ اينٜاك٠ يف ْٗا١ٜ ايكلٕٚ  ؾ

ايلاٖبات ايػلٜبات، ا٭بهاك  ;لًٝن١ٜبا، ٚايِْٓٛ اٱٚٚكأايٛهڀ٢ يف مشاٍ 

ٚٸ اينٜاك٠ َٔ ايػاْر  ;بعـ امل٬ٝؿ 800ع  300اك، كس١ً اينٖـ يف عامل ايبشل املتٛهط ٚاين

 إعاؿ٠ تعلٜـ اينٜاك٠. ;املناكات ٚاينٜاك٠ يف ايعامل اؿـٜح ;إىل غلٜو٬ْـ

تٗا يف أػل٣ ٜوٛؿ ا٫عتكاؿ بإٔ تاكٜؽ مٜاك٠ قبٛك ا٭ٚيٝا٤ ٌَٚلٚعٝٸ َٔ ْاس١ٝٺٚ

ـٻ|ا٭نلّ ايٓيبٸاّ اٱه٬ّ ٜعٛؿ إىل أٜٸ لِٖٚ خ عٓٗا عًُا٤ ايٌٝع١ َٚؿهڍ، ٚقـ ؼ

يف كتًـ ايعًّٛ، ناؿـٜح، ٚايؿك٘، ٚايه٬ّ، ٚايعلؾإ. أَا أٚىل ايهتب اييت 

ا٭ٍُٛ َٔ  .ٗٞ نتب اؿـٜحؾ١ تٓاٚيت َٛٓٛع مٜاك٠ ايكبٛك َٔ ايٌٝع١ ٚايوٓٸ

املناك  ;ت ٫بٔ قٛيٜٛ٘ناٌَ اينٜاكا ;٫ ؤلٙ ايؿكٝ٘ يًِـٚم ٔٵَٳ ;ايهايف يًهًٝين

ٚٸ ;يًُؿٝـ  ;١َ اجملًوٞعاك ا٭ْٛاك يًع٬چ ;ايٛايف يًؿٝض ايهاًاْٞ ;ٍاملناك يًٌٗٝـ ا٭
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١ُ َٔ اٯثاك ايكٝٿ اتٗا دن٤اڄؼٌُ بني طٝٸ ٗا نتبٷايعاًَٞ، مجٝعٴ لٸٚها٥ٌ ايٌٝع١ يًشٴ

ِٳ ٓٳ تٵيعًُا٤ ايٌٝع١، ٚاييت أس هتب ايؿك١ٝٗ اي تٵايلٚاٜات يف ًإٔ اينٜاك٠. نُا ػا

 .ؾٝ٘ أٜٔاڄ

ٔٵ أثلٙ  ع٢ًٚ ،ٖع(728ع  ١661 عاكض ابٔ ت١ُٝٝ )عًُا٤ أٌٖ ايوٓٸبني َٔ  يه

ٖٸ قُـ بٔ عبـ  ٚد١ٗ ْعلڈبعض َِاؿٜل اينٜاك٠ َٔ  ،ٖع(1206ع  1115اب )ايٛ

ُٸ ُٸ ،، ٚكؾٔا َٛٓٛع اينٜاك١٠ػا ٚتهؿري املوًُني. َٚٔ  ،١ ايـٜٔٚأؾتٝا بٗـّ قبٛك أ٥

ٖٸ ع٢ً  ١ يف ايلؿٸايِٛاعل اٱهلٝٸ)ـ نتاب اب أيډاي٬ؾت إٔ أػا قُـ بٔ عبـ ايٛ

ٖٸ  .(1)يف ْكـ ٖقٙ ايؿلق١ (اب١ٝايٛ

يف َٛٓٛع اينٜاك٠ إىل  ،١نابٔ تُٝٝٸ ،ٕٛايٌبٗات اييت أطًكٗا ايوًؿٝٸ تٵٚقـ أؿٻ

ٞٸ املٛٓٛع َٔ َٓڀًل ايتٛسٝـ سٝح تٓاٍٚ ; ؿػٍٛ املٛٓٛع يف ْڀام ايه٬ّ اٱه٬َ

ـٟ، ٚبقيو كبط َٛٓٛع مٜاك٠ ايكبٛك ىل ايتٛسٝـ ايلبٛبٞ ٚايتعبټإ ٚايٌلى، َوتٓـاڄ

 م عًِ ايه٬ّ هلقا املٛٓٛع َٔ ث٬ث١ دٛاْب: ١. ؾكـ تڀلٻبه٬ّ أٌٖ ايوٓٸ

ٌٿإكؾض اينٜاك٠ بعـ  عأ  ى ؾٝٗا.لٵثبات اي

ل ٭دًٗا، ٚتبٝني ؿځٚايوٻ ،كٚها٥ل ايكبٛ |َٓاق١ٌ سهِ مٜاك٠ قرب ايٓيبٸ ع ب

 ١.ا٭ؿيچ

 ٗا.٥ًلغ ؾًوؿ١ اينٜاك٠ ٚاؿه١ُ َٔ ٚكا ع ز

َٔ أقٛاٍ ايعلؾا٤ ٚايؿ٬هؿ١ يف مٜاك٠ ايكبٛك يف نتاب ؾًوؿ١  ٚلـ اقتباهاتٺ

يًؿؼل  ،يلهاي١ مٜاك٠ ايكبٛك ًٚلغٷ ايـنتٛك عابـٟ، ٖٚٛ تلمج١څ :اينٜاك٠، تأيٝـ

 ايلامٟ. 

اكات ايتهؿري١ٜ ١ ٚايٌبٗات اييت أٚكؿٖا، ٚظٗٛك ايتٝٸ٭ؾهاك ابٔ تُٝٝٸ اَتـاؿاڄٚ

ٖٸ  َٔ ايعامل اٱه٬َٞ ٖقٙ ايعاٖل٠ املٌ٪١َٚ. ٚيلؿٸ اب١ٝ، تٛاد٘ ايّٝٛ أدنا٤ٷٚايٛ

 يف ًإٔ اينٜاك٠ يف اٱه٬ّ، ٚػًل ؾٔا٤ٺ ،ايٌبٗات، ٚتٛهٝع ؿا٥ل٠ املٓاقٌات ٚايبشٛخ

ٟٸ ا٫ًرتاى ٚايتبأٜ يف َوأي١  بٝإقا ايبشح يف دـٜـ ؿٛاك ا٭ؿٜإ، ىٛض ٖ ؾهل

دـٜـ. نُا ٜبـٚ إٔ َٛٓٛع اينٜاك٠ يٝى  ع َٔ َٓعٛكڈاينٜاك٠ بني ايهاثٛيٝه١ٝ ٚايتٌٝټ

ٝٸ أَلاڄ ـٷل بايهاثٛيٝه١ٝ ٚايتٌٝټٜتعًډ تاڄشٵبٳ اڄَقٖب ٞٸإ ع، بٌ ٖٛ َعتك ٞٸ ه٬َ  َوٝش
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ُٸ كٷَتذقٿ  ،عبٝٓٗا يف ايهاثٛيٝه١ٝ ٚايتٌٝټ١ٝ اينٜاك٠ ْوتيف ن٬ ايـٜٓني. ٚيؿِٗ أٖ

 ْٚوتكِٞ ايبشح عٔ َٛاطٔ ايتٌاب٘ ٚايتبأٜ بُٝٓٗا.

 ؿقٝكاڄ اڄعًُٝٸ أٚ َكا٫ڄ َوتك٬ڋ بعـ ا٫هتكِا٤، نتاباڄ ،ناتب املكاٍ ـٵمل هٹ

َٗا. ٚبايڀبع ـٳ١، ع٢ً ايلغِ َٔ قٹبايًػ١ ايؿاكه١ٝ عٔ اينٜاك٠ يف ايهاثٛيٝهٝٸ ٚداَعاڄ

ٟٸمل ت٪يډ ـٸ عٳع. يقيو ٜٴَكاك١ْ عٔ اينٜاك٠ َٔ ٚد١ٗ ْعل ايهاثٛيٝه١ٝ ٚايتٌٝټ عٛخٺ ـ أ

ُٸ ٚبٝإ ،ٜٚٗـف إىل تعلٜـ َع٢ٓ اينٜاك٠ فاي٘.يف  ثاڄـٳشٵٖقا ايعٌُ َوتٳ ١ٝ مٜاك٠ أٖ

ـٸ اهتكِا٤ ايتٌاب٘ ٚايتبأٜ ع، ٜٚوني ٚأٚيٝا٤ اهلل يف ايهاثٛيٝه١ٝ ٚايتٌٝټقبٛك ايك

ّٸ يفُٗا بٝٓ يف  ُٚؿ١ٝ ع ؼ١ًًٝٝ، َعتُـاڄ أُٛي١ٝ، ٚبڀلٜك١ٺ ْاس١ٝٺك٠، َٔ اينٜا َا ى

 لٖا املهتبات.فيو ع٢ً املِاؿك اييت تٛؾڍ

 

 ــــــ وفًّٕ الشٖارٚ

، ٜٚعين ايلس١ً «Pilgrimage»لًٝن١ٜ َِڀًض يف اٱ «اينٜاك٠»ٜعاؿٍ َِڀًض 

)ايػلٜب(، ٜٚڀًل  «Peregrinus»ٖقا املِڀًض َٔ ن١ًُ  اييت ٜكّٛ بٗا اينا٥ل. ٌٜٚتلٸ

َٳ  فات َع٢ٓٶ ع يف املع٢ٓ. ؾاينٜاك٠ كس١ًڅٜواؾل إىل ايـٍٚ ا٭ػل٣، َـاٚي١ يًتٛهټ ٔٵع٢ً 

ُٸ َٳٚأٖ ـٸ ٔٵ١ٝ يـ٣  ٕڈهٛا٤ أايلساٍ َٔ أدًٗا،  ٌٜ ؿْٟٝٛ َٔ سٝح  نإ املكِـ فا ًأ

ّٸلٵايعاٖل ٚايعٴ فا ، ننٜاك٠ َلاقـ ا٭بڀاٍ ٚايؿٓاْني ٌَٚاٖري املٛهٝك٢، أٚ ف ايعا

ٝٸ أٖـافٺ ْٸ ١ َٔ سٝح ايڀابع ايـٜينٸؿٜٓ . َٚٔ ٖقٙ ا٭ٖـاف: أؿا٤ ايتهًٝـ اـا

ل اك٠ اٯثاّ، ؼكڊايـٜين، ايكٝاّ بؿلٚض ايعباؿ٠، اٱقلاك باٱميإ، ايتٛب١، نؿچ

ـ املعٟٓٛ. نُا ٚكؿ عٵاملعذنات، ا٫هتٌؿا٤ أٚ ا٫هرتًاؿ، ٚايوعٞ يف متشّٝ ايبٴ

عٔ اهلـف  ايتذلب١ ايلٚس١ٝ ٚايوًٛى ايباطين يًؿلؿ، عجاڄ يًتعبري عٔ «اينٜاك٠»َِڀًض 

ٞٸ ُٴ ايػا٥ ل يف اؿٝا٠ املع١ٜٛٓ ٚايلٚس١ٝ عٔ ػلب١ ت٪ثٿ عحٺ . ؾاينٜاك٠ كس١ًڂ(2)ٌ ايـ١ٜٝٓجٴيً

 . (3)يًؿلؿ

ّٷ ـٿ اينٜاك٠ يف املوٝش١ٝ َؿٗٛ ُٻَتع ُټ(4)ٔ: ايلس١ًؿ اؾٛاْب، ٜتٔ ، (5)ٌ ايٓؿٞ، ؼ

. نُا إٔ اينٜاك٠ (6)ٚايوعٞ ٱهاؿ ايٛطٔ اؿكٝكٞ ،َواؾلڈ ٚاؿٝا٠ ننا٥لڈ

 ١ تٌٌُ كس١ً ايعباؿ٠، ايتٛب١، ايٌهل أٚ ايٛؾا٤ بايعٗـ.ايهاثٛيٝهٝٸ
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إف ٜعـٍ ; «ايعـٍٚ»ع٢ً َع٢ٓ  ؿٝٗا ؿ٫ي١څؾَٔ سٝح ايًػ١  «اينٜاك٠»أَا ن١ًُ 

ُٸ ٍٸ ٖٞ َِڀًضٷ. َٚٔ سٝح (7)«ما٥لاڄ»٢ اينا٥ل سني اينٜاك٠ عٔ اٯػلٜٔ، ٚيقيو ٜو  تـ

ٍڈ ٘ إيٝ٘ قًباڄٚايتٛدټ ،ع٢ً قِـ املڂناك ٜٳاكٳ٠ڂ يف ». (8)ى ب٘ كٚساڄْٵٚا٭ڂ ،ٚإععاّ بإد٬ اينٿ

  .(9) «ب٘ ٚاهتٝٓاهاڄ ،ي٘ ٚتععُٝاڄ ،ي٘ إنلاَاڄ ;ف: قِـ املنٚكلٵايعٴ

. ؾكـ «املڂناك»ب وٵ١ سٳيف ايجكاؾ١ اٱه٬َٝٸ «اينٜاك٠»ٚىتًـ َع٢ٓ َِڀًض 

باب »ؼت عٓٛإ  ، نُا لـ يف نتاب ايهايف باباڄاينٜاك٠ أًؼاُاڄٜهٕٛ َكِـ 

 .(10)«ػٛإمٜاك٠ اٱ

 ٚٳتٳلٳ٣﴿مبع٢ٓ ايعـٍٚ ٚا٫ملاف:  «مٚك»ك قٵٚقـ فنل ايكلإٓ ايهلِٜ دٳ

ُٵىٳ ٌٻ ٚٳكٴتٳ طځًځعٳتٵ إڇفٳا اي ٔٵ نٳا ِٵ عٳ ٗڇ ٗٵؿٹ  ٌ.ٝٵملاف ٚاملځتعين ا٫ «تناٚك»(، 17ٚ: ايهٗـ) ﴾نځ

ٍٸ  ِٸ ادعٳ»، نُا ٚكؿ يف ايـعا٤: «ايكِـ»ع٢ً َع٢ٓ  «اينٜاك٠»نقيو تـ ين ًڃايًچٗ

ٚٸاكى  .(11)ٗني إيٝوأٟ َٔ قاُـٜو ٚاملتٛدٿ ،«َٔ م

إف تكتٔٞ ا٫ْتكاٍ ٚايوؿل َٔ  ;َع٢ٓ ايوؿل ٚا٫ْتكاٍ أٜٔاڄ «اينٜاك٠»ٚؼٌُ 

ِٵ﴿. نُا يف اٯ١ٜ ايهلمي١: «املڂناك»إىل َهإ  «اينا٥ل»َهإ  ٗٴ ْٻ ٛٵ أځ  ٚٳيځ

ُٴٛا إڇفٵ ِٵ ظځًځ ٗٴ ْٵؿڂوٳ  (.64: ايٓوا٤) ﴾ٚىځ٩ٴدٳا أځ

كاٍ: مٜاك٠ يًـ٫ي١ ع٢ً ايقٖاب إىل ا٭َانٔ، نُا ٜٴ ٚتلؿ ٖقٙ ايه١ًُ أسٝاْاڄ

ع٢ً ايقٖاب إىل ايكبٛك، نُا ٜكٍٛ ايكلإٓ  ؾ١(. ٚتڀًل أٜٔاڄبٝت اهلل )ايهعب١ املٌلٸ

ِٴ سٳتٻ٢﴿ايهلِٜ:  ُٳكځابٹلٳ مٴكٵتٴ  (.2: ايتهاثل) ﴾ايڃ

يتشكٝل ا٫تِاٍ  ;ـ أٚيٝا٤ اهلل ٚأُؿٝا٥٘ٓٳيف نځ ٕ اينٜاك٠ ٚقٛفٷإٚيف اؿكٝك١ 

 .(12)ض ْٛكٙٝٵيٌٝٓٗ اينا٥ل َٔ ؾځ ;ايلٚسٞ ٚايكًيب

 

ّٗأِّى ـ1  ــــــ ٛٗٛ الشٖارٚ يف الهاثٕلٗه

 ١ يًتعبري عٔ أَلٜٔ: ١ ايهاثٛيٝهٝٸتأتٞ اينٜاك٠ يف املوٝشٝٸ

ـٸ ع1  ١.كًًِٝ ايوُاٜٚٸٚأكس١ً اينا٥ل إىل َـ١ٜٓ  ع2 ;ه١مٜاك٠ ا٭َانٔ املك

 :ٚهٓكّٛ ٖٓا بتشًٌٝ ا٭َلٜٔ
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 ــــــ صٛسٖارٚ األوانَ املكدَّ ـأ

 ــــــالعّد اجلدٖد يف ٔرعمٗي أسٖارٚ  ـ1

ـٳإَٔ  تلٟٚ آٜاتٷ  ;ٚكًًِٝأاملوٝض أػقاٙ يف طؿٛيت٘ إىل َعبـ  ٟٵلٌٝ يٛقا إٔ ٚاي

٘ٹ إڇيځ٢  ـٴٚا بٹ ُٳعٹ َٴٛهٳ٢،  ًٳلڇٜعٳ١ٹ  ٖٳا، سٳوٳبٳ  ٗڇريڇ ّٴ تٳڀڃ ٜٻا ُٻتٵ أځ ُٻا تٳ ٚٳيځ ٭ؿا٤ طكٛي ايٌلٜع١: )

َٴٛيڇ ايلٻبٿ:  َٳهڃتٴٛبٷ ؾٹٞ ْٳا ٛٳ  ٖٴ ُٳا  َٴٛٙٴ يٹًلٻبٿ * نځ ـٿ ٝٴكځ ِٳ يٹ ًٳًٹٝ ٌٻ فٳنځلڈإڇأڂٚكٴ ِڈ  ٕٻ نڂ ؾځاتٹضٳ كٳسٹ

ـټٚه ـٵعٳ٢ قڂ تٗا ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ إىل إٔ . ٚتقٖب ايلٚا١ٜ اييت تبٓٻ(13)يٹًلٻبٿ( اڄٜٴ

: أػق املوٝض إىل املعبـ سني نإ أكبعني َٜٛاڄب ×مٜاكتِٗ ناْت بعـ ٫ٚؿ٠ املوٝض

 .(14)َٜٛاڄ 40عُلٙ 

ـٳ ،َٔ عُلٙ ٠عٌل ١ٚكًًِٝ يف ايجاْٝأ ×ٚقـ ماك عٝو٢ ُٻا ٜٵبلؾك١ ٚاي ٚٳيځ ( :٘

ٌٵلٳ٠ځ هٳ ٓٳتٳا عٳ ٘ٴ اثٵ ـٹ(نځاْٳتٵ يځ ِٳ نځعٳاؿٳ٠ٹ ايڃعٹٝ ًٳًٹٝ ـٴٚا إڇيځ٢ أڂٚكٴ ُٳعٹ . ٚاي٬ؾت يف ا٭َل (15)ٓٳ١ڄ 

ٟٸ ٢ ، أٟ َٓق كسًت٘ إىل ايٓاُل٠ ستٸ×أٚ كٚا١ٜ عٔ طؿٛي١ عٝو٢ ػربڈ عـّ ٚدٛؿ أ

يف ا٭ْادٌٝ بٗقا  إف ٫ لـ ٦ًٝاڄ ;َٔ عُلٙ ٠عٌل ١ٚكًًِٝ يف ايجاْٝأكسًت٘ إىل 

ِٸ .اـِْٛ ـٳ يقيو َٔ املٗ يف عُل ايتهًٝـ  ×عٝو٢ ٟٵايتأنٝـ ع٢ً سٔٛك ٚاي

ٞٸ  .(16)ٚكًًِٝأني يف يـ٣ املوٝشٝٸ ايٌلع

ـٸ ـٸٜٚتش ٚكًًِٝ. أني يف مٜاك٠ يًشٛاكٜٸ ×ي عٔ َلاؾك١ املوٝضخ ايهتاب املك

ِٵضٴ ٚٳ»َٔ ا٫ػت٬ف:  كڈـٵٚكًًِٝ بكځأٚقـ ْكًت ا٭ْادٌٝ ا٭كبع١ ؿػٍٛ املوٝض إىل  ٕٳ ؾٹ نځا

ٗٴٛؿٹ  ٝٳ ِٳاڄقځلڇٜبايڃ ًٳًٹٝ ـٳ ٜٳوٴٛعٴ إڇيځ٢ أڂٚكٴ ِٳعٹ ـٳ »، (17)«، ؾځ ِٳعٹ ٗٴٛؿٹ، ؾځ ٝٳ ـٷ يٹًڃ ٕٳ عٹٝ ـٳ ٖقٳا نځا ٚٳبٳعٵ

ِٳ ًٳًٹٝ ٗٴٛكڇ »، (18)«ٜٳوٴٛعٴ إڇيځ٢ أڂٚكٴ ُٵ ٌټ دٴ ـٳأځ نڂ ٕڇ ابٵتٳ ٜٵتٴٛ ٌڇ اينٻ ـٳكڇ دٳبٳ ٓٵشٳ َٴ ـٳ  ٓٵ ُٻا قځلٴبٳ عٹ ٚٳيځ

ٕٳ َٹٝقٹ ٜٳؿڃلٳسٴٛ ٕٳ ا ،ايتٻ٬ځ ٛٻاتٹ ايډتٹٞ ْٳعځلٴٚاٚٳٜٴوٳبٿشٴٛ ُٹٝعڇ ايڃكڂ ٌڇ دٳ ِڈ، ٭ځدٵ ٛٵتٺ عٳعٹٝ ِٳ ، (19)«هللځ بٹ

ِٳ * » ًٳًٹٝ ٕٻ ٜٳوٴٛعٳ آتٺ إڇيځ٢ أڂٚكٴ ـٹ أځ ُٵعٴ ايڃهځجٹريٴ ايډقٹٟ دٳا٤ٳ إڇيځ٢ ايڃعٹٝ ُٹعٳ ايڃذٳ ـٹ هٳ ٚٳؾٹٞ ايڃػٳ

ِٵلٴػٴٛ ٜٳ ٚٳنځاْٴٛا  ٘ٹ،  ٚٳػٳلٳدٴٛا يٹًٹكځا٥ٹ ٌڇ  ِڇ »ٕٳ: ؾځأځػٳقٴٚا هٴعٴٛفٳ ايٓٻؼٵ َٴبٳاكٳىڅ اٯتٹٞ بٹاهٵ ٓٻا!  ُٳ أڂٚ

ٌٳ! َٳًٹوڂ إڇهٵلٳا٥ٹٝ ٌٿ »، (20)««ايلٻبٿ!  ٘ٴ إڇيځ٢ نڂ ٛٵيځ ُٻا ْٳعځلٳ سٳ ٚٳيځ ٌٳ،  ٝٵهځ ٗٳ ٚٳايڃ ِٳ  ًٳًٹٝ ٌٳ ٜٳوٴٛعٴ أڂٚكٴ ـٳػٳ ؾځ

ٞٵ٤ٺ ٌٳلٳ ;ًٳ ٞٵ عٳ ٓٳ َٳعٳ ا٫ثٵ ٝٳا  ٓٵ ٝٵتٹ عٳ َٵوٳ٢، ػٳلٳزٳ إڇيځ٢ بٳ ـٵ أځ ٛٳقڃتٴ قځ ٕٳ ايڃ ٌٳ ٜٳوٴٛعٴ »، (21)«إڇفٵ نځا ٚٳؿٳػٳ

ٌڇ اهللٹ ٝٵهځ ٖٳ ٚٳقځًځبٳ  ،إڇيځ٢  ٌڇ،  ٝٵهځ ٗٳ ٕٳ ؾٹٞ ايڃ ٌٵتٳلٴٚ ٜٳ ٚٳ ٕٳ  ٔٳ نځاْٴٛا ٜٳبٹٝعٴٛ ُٹٝعٳ ايډقٹٜ ٚٳأځػٵلٳزٳ دٳ

ٍٳ يځ ٚٳقځا ّڇ *  ُٳا ٞٻ بٳاعٳ١ٹ ايڃشٳ ٚٳنځلٳاهٹ ٝٳاكڇؾځ١ٹ  ِٻ ـٳ اي ٛٳا٥ٹ ِٵ: َٳ ٝٵتٳ»ٗٴ ٝٵتٹٞ بٳ ِٻ٬ځ٠ٹ  َٳهڃتٴٛبٷ: بٳ اي
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ـٵعٳ٢.  ْڈ!ٜٴ ِٴٛ َٳػٳاكٳ٠ځ يڂ ُٴٛٙٴ  ِٵ دٳعٳًڃتٴ ْٵتٴ ـٳ ٜٳوٴٛعٴ »، (22)««ٚٳأځ ُٳعٹ ـٳ  ِٳ ْٵتٳ ـٹ ا ـٴ قځ ٕٳ ايڃعٹٝ ُٻا نځا ٚٳيځ

ِٴ ٕٳ ٜٴعٳًڍ ٚٳنځا ٌڇ،  ٝٵهځ ٗٳ  .(23)«إڇيځ٢ ايڃ

مل »: «ؿكاهات بٝب١ًٝ»ٚقـ ٚكؿ يف ًلغ ٖقٙ اٯٜات يف نتاب تؿوري اٱلٌٝ 

َٔ  هً٘. ٚمل ٜـػٌ ؾكط نشرڎىل ٖٝإىل َـ١ٜٓ َِريٙ، بٌ إٜـػٌ ٜوٛع ؾكط 

ٝٸ ،آتٺ َٔ أدٌ ايؿِض ،اؿذٸاز  «املًو» ١، بٌ نعبعـ إٔ سٝٸاٙ اؿذٸاز بايتشٝٸ١ املوٝشاْ

ٍٸ ن١ًُ اؿذٸ(24)««فاى اٯتٞ»ٚ ٚٸاك َعبـ . ٚتـ ٚكًًِٝ ٚاملوٝض، أاز يف اٱًاك٠ إىل م

ٌٸَٔ املوٝشٝٸ ع٢ً إٔ بعٔاڄ ٚمٜاك٠  يًشرٶ َِـاقاڄ( ٜعتربٕٚ كس١ً املوٝض ني )ع٢ً ا٭ق

 أٚكًًِٝ.

ٚإسٝا٤ عٝـ  ٭ؿا٤ املٓاهو ٚاؿرٸ ;نُا قِـ املوٝض بلؾك١ أًٖ٘ أٚكًًِٝ َلاكاڄ

ِٵضڇ»ايؿِض:  ـٹ ايڃؿٹ ِٳ ؾٹٞ عٹٝ ًٳًٹٝ ٓٳ١ٺ إڇيځ٢ أڂٚكٴ ٌٻ هٳ ٕڇ نڂ ٖٳبٳا ٛٳاٙٴ ٜٳقٵ ٕٳ أځبٳ  .(25)«ٚٳنځا

ـٸ نقيو لـ كٚاٜاتٺ ٚٸأػل٣ يف ايهتاب املك  :ٚكًًِٝ، َٓٗاأاك َعبـ ي عٔ م

َٳعٚٳ»ٚكًًِٝ: أيف َعبـ  ا ايٓيبٸكٚا١ٜ سٔٛك بڀلي ٜٚٛسٓٸ ٓٻا  ٜٴٛسٳ ٚٳ ـٳ بٴڀڃلٴيٴ  إڇيځ٢  اڄُٳعٹ

ِٻ٬ځ٠ٹ ايتٻاهٹعٳ١ٹ ٌڇ ؾٹٞ هٳاعٳ١ٹ اي ٝٵهځ ٗٳ  .(26)«ايڃ

ـٸأنُا ٜلٟٚ هؿل  اعتكٌ يف مٜاكت٘ ا٭ػري٠  ىٜى بٛيعُاٍ ايلهٌ إٔ ايك

ٖٳ٭ٚكًًِٝ باتٸ ٕڈـٹ، ٚأڂعٵ(27)املعبـو قـاه١ تٵٗاّ   .(28)قلب كَٚا ّ بعـ هٓتني يف َها

ٚٸ ـٸأاك َٚٔ م ٚقـ  .«اسٓٸ»باهِ  ي اَلأ٠څٚكًًِٝ ايقٜٔ فنلِٖ ايهتاب املك

نُا ٜلٟٚ  ،يف ايعباؿ٠ يوٓني ؾٝ٘ تٵٚكًًِٝ، ٚاُْٗهځأيف ٖٝهٌ املعبـ يف  تٵاعتهؿځ

ٓٵتٴ »لٌٝ يٛقا: إ ٝٻ١څ، سٳٓٻ١ڂ بٹ ّڈ ٚٳنځاْٳتٵ ْٳبٹ ٜٻا َٳ١څ ؾٹٞ أځ ـٿ َٴتٳك ٞٳ  ٖٹ ٚٳ ًٹريٳ،  ٔٵ هٹبٵطٹ أځ َٹ ٌٳ  ؾځٓٴ٥ٛٹٝ

ُٳاْٹنيٳ  ٚٳثٳ ٛٳ أځكٵبٳعڈ  َٳًځ١څ ْٳشٵ ٞٳ أځكٵ ٖٹ ٚٳ ٗٳا *  ـٳ بٴهڂٛكڇٜٻتٹ ٚٵزڈ هٳبٵعٳ هٹٓٹنيٳ بٳعٵ َٳعٳ مٳ ًٳتٵ  ـٵ عٳا نځجٹريٳ٠ٺ، قځ

ـٳ٠ڄ ٌٳ، عٳابٹ ٝٵهځ ٗٳ ٓٳ١ڄ، ٫ځ تٴؿځاكڇمٴ ايڃ ٚٳطځًٹبٳاتٺ هٳ ّڈ  ٛٳا ُٵ ٝٵ٬ڄ بٹأځ ٗٳاك يځ ْٳ  .(29)«اڄٚٳ

اٖتُاّ  نإ قطچ (30)ر َٔ ٖقٙ ايلٚاٜات إٔ َعبـ أٚكًًِٝ أٚ بٝت اهللتٳٓٵوتٳٜٴ

ٌپاملوٝض ٚاملوٝشٝٸ ٛڈ ني ا٭ٚا٥ٌ، ٚن يًعباؿ٠ أٚ أؿا٤  ;َا َِٓٗ نإ ٜنٚك املعبـ ع٢ً م

ٟٸايڀكٛي ايوٜٓٛٸ ٞڈ ١. ٚهـك ايتٓبٝ٘ ع٢ً عـّ ٚدٛؿ أ ينٜاك٠ غري بٝت اهلل  أٚ كؾضڈ ْٗ

ـٸ  ي. يف ايهتاب املك
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 ــــــالهٍٗضٛ الهاثٕلٗهٗٛ  دلىعٔبابأات يف ٌظز  صٛسٖارٚ أٔرعمٗي ٔاألوانَ املكدَّـ 2

يف كأٟ ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ ٭ٚكًًِٝ، َـ١ٜٓ اينٜاك٠ ٚبٝت اهلل يف ا٭كض، 

ـٸػًڍ ٔ ايو٬طني إٔ ٜى أٚغوڀني: ْٚكٍٛ عٔ ا٭ْبٝا٤ يف مَٝإ. ؾهُا ٜكٍٛ ايك

ِٷ تٵَٓ٘، بٛكنځ ٚآػلٕٚ ٌٜريٕٚ إىل ه٬ي١ٺ ;اڄبلاِٖٝ دوـٜٸإبعِٔٗ نإ َٔ ه٬ي١   أَ

ٛٳ يًُوٝض، يٝٓايٛا اـًـ ًَٚهٛت ايوُا٤. يقيو  ث١ٺكٳؾٝٗا بٛاهڀ١ ايعٗـ اؾـٜـ ن

َٳ١ٺ اڄلـ إٔ بعٔ ٛٸات ٭ځ ٖا يف ٩ٚكًًِٝ ا٭كض ٚأبٓاأتًـ يًعبٛؿ١ٜ، أٟ  َٔ تًو ايٓب

ٚكًًِٝ اؿكٝك١ٝ اـايـ٠ يف أ٠، أٟ لٸٜٚٓتُٞ بعِٔٗ إىل َـ١ٜٓ اهلل اؿڂ ;ايعبٛؿ١ٜ

ٚٸ ٛٸاتٷ أٜٔاڄبإكاؿ٠ اهلل. ٖٓاى  اكاڄايوُا٤، ٚأبٓا٩ٖا ٜعٌٕٝٛ ع٢ً ا٭كض م تٓتُٞ  ْب

َٳ١ سكٝكٝٵيهًځ . يقيو يعٗٛك ا٭ْبٝا٤ ث٬ث١ ٠ فاماڄلٸ، ٚإىل اؿڂ١ڄُٗا، ؾتٓتُٞ إىل ا٭ځ

ٚفُٛع١ ٜٓشـكٕٚ  ;ٚآػلٕٚ ٭ٚكًًِٝ ايوُا٤ ;ٜعٛؿ ٭ٚكًًِٝ ا٭كضأمناط: بعِٔٗ 

 .(31)ُٗاٝٵَٔ نًځ

ـٸ ٟٸٚٵي أځيقيو ٜعتكـ باباٚات ايهٓٝو١ بإٔ ايبٓا٤ املك  ، ٖٚٛ كَنٷ٤ًٞٺ ىل َٔ أ

ـٻيٮي١ٖٝٛ ع٢ً ا٭كض. ٚيف ْؿى ايٛقت ميجٿ ٌڎذٳيًُوٝض مبا ٖٛ تٳ  ي عاملاڄٌ ايبٓا٤ املك

ٙ ٚدٛاكس٘. ٤ٚيف ايٓٗا١ٜ مياثٌ اٱْوإ ٚأعٔا .َٔ اؾٛاٖل احملوٛه١ ٚاـؿ١ٝ َِٛغاڄ

ٞٸ ؾبٓا٤ٶ ٌٸ ع٢ً كأٟ ثٝٛؿٚكٜت إٕ َعبـ هًُٝإ ٖٛ ايُٓٛفز ا٭ًُ ايهٓا٥ى املب١ٝٓ  يه

ـٸ  .(32)يف ايعامل ه١ ع٢ً ٚتعتكـ ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ بإٔ ايهٓا٥ى ٚا٭َانٔ املك

ـٸ ُٛكٷ ا٭كض َا ٖٞ إ٫چ ه١ ٚأٚكًًِٝ ايوُا١ٜٚ، اييت ْكِـٖا يف ٚمتاثٌٝ يًُـ١ٜٓ املك

ـٸ(33)اينٜاك٠ يقٖاب إىل ا١ ايٓاي ناؾچ تٵٜى أٚغوڀني: ايٌلٜع١ اٱهل١ٝ ؿعٳ. ٜٚكٍٛ ايك

 . (34)إىل َعبـ اهلل يف أٚكًًِٝ، ٚايتٔش١ٝ ٖٓاى

ُٸ ٚسَٞٚٔ  ١ٝ اينٜاك٠ تكٍٛ ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ عٔ مٜاك٠ املوٝض أٖ

ٚكًًِٝ. ٚقـ أـٟ ععِٝ ا٫سرتاّ ملعبـ بٵِ: نإ املوٝض نوابكٝ٘ َٔ ا٭ْبٝا٤ ٜٴ٭ٚكًًٝ

ٚكًًِٝ يف ايجا١ْٝ عٌل٠ َٔ عُلٙ أ، نُا ماك َٜٛاڄ 40ػق إىل املعبـ سني نإ عُلٙ أڂ

ٌٸأٚنإ ٜنٚك ، بلؾك١ ٜٛهـ َٚلِٜ ّڈ ٚكًًِٝ ن يف عٝـ ايؿِض  ،طٛاٍ سٝات٘ عا

. ٚقـ (36)ٚكًًِٝ بنٜاكت٘ يف أعٝاؿ ايٝٗٛؿاسرتاَ٘ ٭. ٚنإ املوٝض ٜبـٟ (35)أؿ٢ْ نشـڎ

 .(37)بـا٤ ا٫سرتاّ يًُعبـ بعـ قٝاَت٘إٌ املوٝض ع٢ً هٴؿاّٚ كٴ
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باطل٠ ايلّٚ يف ايكلْني ايجاْٞ ٚايجايح إىل ظٗٛك أ ِٴًڃظڂ٣ أؿٸأػل٣  َٔ ْاس١ٝٺٚ

ـٳ نجريڈ . «ايٌٗٝـ»ا ايـٜٔ بأكٚاسِٗ، ٚأطًل عًِٝٗ عٓٛإ ٚٵَٔ قِّ ا٭بڀاٍ ايقٜٔ اؾت

، ايقٟ ٜعين «َاكتٛي»ك ايْٝٛاْٞ قٵٖٚٞ َٔ اؾځ ،«ايٌٗٝـ» Martyrتعين ن١ًُ 

ُٸ ٕٛ ٜكُٕٝٛ طكٛهاڄ. ٚنإ املوٝشٝٸ«ايٌاٖـ أٚ اٱؿ٤٫ بايٌٗاؿ٠» ٌٸػا ّڈ ١ ن عٓـ  عا

ٔٸ ٚتٌؿٞ املل٢ٓ.  ،َلاقـ ايٌٗـا٤. يقيو اْتٌل بِٝٓٗ ا٫عتكاؿ بإٔ اينٜاك٠ تـؾع اؾ

ِٴٚت٬ اْتٌاك ٖقٙ امل ٌڈ عتكـات ايتأنٝـ ع٢ً إٔ ايٌٗاؿ٠ أعع ٛٸ ؿيٝ ٠ ع٢ً إميإ ايؿلؿ بك

يتًو املعتكـات. ؾًٝى عًِٝٗ  تربٜلاڄ ;١ ؾٛكاڄ١ٝ، ٚايٌٗـا٤ ٜٓتكًٕٛ إىل اؾٓٸذٹٓٵاملوٝض املڂ

ـٳ ;٢ ّٜٛ ايكٝا١َني ستٸا٫ْتعاك نباقٞ املوٝشٝٸ اهلل. يقيو  ٟٵيٝٓايٛا ًلف ايٛقٛف بني ٜ

ٛټ متٸ ٖٿ يًٌٗـا٤ َها١ْڄك بإٔ ايتِ ـٳت٪ ك ايٛهٝط بني اهلل ٚايٓاي يف ايـْٝا، ٚٵًِٗ ي

ٛا بإٔ يلَاٍ ٢ ظٓټستٸ ،٠ٛ عٓـ اهللعڃيٌٓٝ اؿځ ٌ بايٌٗـا٤ أْؿع ٚه١ًٝٺٚأُبض ايتٛهټ

ٞٸ قبٛكِٖ ق٣ٛٶ ٕڈ ػاكق١. ٚبعـ َٔ ٕٵٛؿػٌ ايِاؿَٔ اينَٔ أڂ قلٚ مل ٜهْٛٛا َٔ  ٕ، ٚإ

ـٸ»أٚ  «تٓٵايوٻ» بٛا بعكڍٚايعباؿ، ٚيڂ لبٸايٌٗـا٤، يف مَل٠ ايٛهڀا٤ بني اي ، َٔ «ٜىايك

ـٸ»مبع٢ٓ  ،«هاْهتٛي»ك ايْٝٛاْٞ قٵاؾځ ـٸ«يَك ٜوني بعـ َٛتِٗ، . ٚمبا إٔ ايك

، ٚاعتكـٚا نايٌٗـا٤، ميهِٓٗ ايٛهاط١ ٚايٌؿاع١ يًٓاي أُبشت َلاقـِٖ َناكاتٺ

املتادل٠ بٗا أٚ  تٵًاعٳ٢ ، ستٸـا٤ايٌٗآثاك ن ،ػاكق١ڄ ق٣ٛٶ إٔ يلَاٍ َلاقـِٖ أٜٔاڄ

ـٿ ٢ ًاع ٜوني ٚايٌٗـا٤ يف املوٝش١ٝ، ستٸهلقتٗا. ٚقـ اهتعٗلت ايعكٝـ٠ بعباؿ٠ ايك

ـٸ ٕ ٚاؿٛآل اييت يٝى ؾٝٗا ـٴيف املڂ «نياملٓوٝٸ»ٜوني ٚايٌٗـا٤ انتٌاف قبٛك ايك

ؾٝكَٕٛٛ ، ف َهإ ايكرب يف ك٩ٜا أسـِٖ، أٚ اٱهلاّ ٯػلڈلٳعٵَا نإ ٜٴ َناكات. ٚغايباڄ

ٕڈبٓكٌ َا تبكچ  .(38)أؾٌٔ ٢ َٔ ايلؾات إىل َها

َٔ ا٭ًؼاْ إىل َكاّ  ٢ ايكلٕ ايعاًل نجرياڄٚقـ كؾعت ايهٓٝو١ ستٸ

ـٸ ٜى. َٚع امؿٜاؿ عـؿِٖ نجلت َٛاكٜجِٗ، نايععاّ، ٚايًباي، ٚايٌعل، ايك

ٕٛ بٛدٛؿ ػِا٥ّ ػاكق١ ٚا٭ؿٚات اييت اهتعًُٖٛا يف سٝاتِٗ. ٚقـ اعتكـ املوٝشٝٸ

٢ أُبض بعٔٗا، ستٸ َٔ ايهٓا٥ى اَت٬ىځ قٙ ا٭ًٝا٤ املباكن١، ٚمعِ نجريٷهل

ٌٸ ٚٚٓعٗا يف َلأ٣ امل٪َٓني ايهلَا٤،  ،بني ايهٓا٥ى. ؾاقتٓا٩ٖا َٓاؾو١ٺ اقتٓا٩ٖا ق

ـٸ ٢ متٸايتُاؿٟ يف ا٭َل ستٸ طا١ً٥. ٚمتٸ عًِٝٗ ثل٠ٚڄ نإ ٜـكټ ٜوني تكڀٝع كؾات ايك
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ٌټ ؿ١ يًهٓا٥ى يبٝع آ٫ف ايكڀع املنٜٻ ٖقا اؿلْ ؿؾع ببعضڈ يتتكامسٗا ايهٓا٥ى. ن

ع٢ً َا فنل  . ؾبٓا٤ٶ( فيو ٫سكاڄ1274يٕٝٛ ايجاْٞ ) فُع. ٚقـ ًذب (39)ٚايٓاي

ـٸ تٵًاعٳ ١ أما٤ أَانٔ عـٜـ٠ يف ناؾچ تٵوبٳٜوني يف ايهاثٛيٝه١ٝ، ْٚٴمٜاك٠ ايك

 ايعامل إيِٝٗ.

ٔٸ ع اييت كاؾكتٗا طٛاٍ تاكٜؽ ـٳايبٹبٗا اينٜاك٠، ٚ تٵايڀلٜك١ اييت ٌْأځ يه

 ،ِ بٗاٗٳيِام ايتټإَع ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ، ٚ إىل عـا٤ فُٛع١ٺ تٵ١، أؿٻاملوٝشٝٸ

 :ٔ بٗقا املقٖب. يقيو ناْت ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ يف َٛاد١ٗ ؾلٜكنيعٵٚايڀډ

ايهٓٝو١. ؾكاَت  فُعٚاملبتـعٕٛ. ٚناْت تكابًُٗا عٔ طلٜل عكـ  ;اـِّٛ

ِٸبتنن١ٝ أٌُ اينٜاك٠ يؿرت٠ٺ ٣ ٖٓا أػل٣. ٚهٓتشلٸ ع ٚساكبتٗا ؾرت٠ڄـٳأت َٔ ايبٹتربٸ ، ث

 ايهٓٝو١ يف َٛٓٛع اينٜاك٠.  فُعآكا٤ 

 

 ــــــ ٖشٍن٘ الشٖارٚ هٌٗكٗٛ األّٔ دلىع

مٜاك٠ أٚكًًِٝ ناْت َٓق ايبـا١ٜ َٔ طكٛي املوٝش١ٝ ؾإٕ نُا أهًؿٓا، 

ٌٸ تٵمٜاك٠ املناكات ؾكـ أُبشٳايلمس١ٝ. أَا  ّڈ ق بعـ اعتٓام ايكوڀٓڀ١ٝٓٝ  اٖتُا

ٞٸ ،١313ّ عاّ املوٝشٝٸ  فُعؾٝٗا. ٚقـ منچ٢  ٚبعـ إٔ أُبشت املوٝش١ٝ ايـٜٔ ايلمس

ٚٸ ٞٸ ُعؾتنن١ٝ اجمل .(40)ٍ اينٜاك٠ْٝك١ٝ ا٭ ؿٜين يف  باينٜاك٠ نڀكىڈ نإ ايٌلٚع ايلمس

 ١. ايهاثٛيٝهٝٸ
 

 ــــــ ٔحتزميّاالتىاثٗن  بني تكدٖط ً(787ٌٗكٗٛ الجاٌ٘ ) دلىع

ـٿ ًٗـ ايكلٕ ايجأَ َٛاد١ٗڄ َٝٗا يف اجملتُع املوٝشٞ. هٞ ايتُاثٌٝ ٚقلٿبني َك

ـٿ ـٸهٛ ايتُاثٌٝ ٜهلٿؾكـ نإ َك ـٿ ،ٜوني ٚمتاثًَِٕٝٗٛ ُٛك املوٝض ٚايك  ،هْٛٗاٜٚك

 ٘ عباؿ٠ڄْٜٚعتربٚ ،َٖٛا ٜعاكٕٓٛ فيويف سني نإ قلٿ ;ٜٚكَٕٛٛ بتكبًٝٗا كانعني

ٔٸ(41)يٮُٓاّ ـٿ . يه  ٚاَتـاؿٷ ،ايتُاثٌٝ ناْٛا ٜعتكـٕٚ بأْٗا يتعًِٝ امل٪َٓني ٞهَك

ٍٸـ، ٜٚوتـيچيًتذوټ ع٢ً ا٫سرتاّ ٚاٱنلاّ. ؾايعباؿ٠  ٕٛ ع٢ً فيو بإٔ ايعباؿ٠ تـ

ُٸ ،اؿكٝك١ٝ ( مبع٢ٓ Douleiaعٔ ) َتبا١ٜٓڅ ،«ايعبٛؿ١ٜ»( مبع٢ٓ ٢Latreia ٫تلٜا )اييت تو
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ـٸ إنلاَاڄ ;ٚايتٓنٜ٘ «ايتكـٜى»  ٜوني ٚمتاثًِٝٗ. ؾايعبٛؿ١ٜ هلل، ٖٚٛ ٚسـٙ ٜوتشلٸيًك

ـٸ ايقٟ ٚسـٙ ٜوتشلٸ ،هلل باڄٚتكلٸ. ايعباؿ٠ . ..َِْٗٚهلٿ ،ٜوني ٚعباؿٙايعباؿ٠، مرتّ ايك

ٝب ػٛت٘... أمل ٜهٔ ايًِإنُا عبـ ًٜٛع ٚؿاْٝاٍ املځًځو... ٚأُبض ٜٛهـ َعبٛؿ 

ـٻ ٌٸاڄٜي َاؿٸاملك ـٻ (42)ًُب املوٝض( ؟ أمل ٜهٔ دبٌ دًذتا )ق ؟ نٝـ اڄٜي َاؿٸاملك

ٌپ ـٻ ;ُؼل٠ اؿٝا٠ :َٔ نإ ن ؟ اڄٜاْبعاخ ايكٝا١َ؟ أمل ٜهٔ مجٝعٗا َاؿٸ ;يايكرب املك

ـٸ ِٸ١ڄٜه١ َاؿٸأيٝوت نتب اٱلٌٝ املك ٌٸ ؟ ٚا٭ٖ هلٓا ٚؿَ٘ إفيو، أيٝى ؿِ  َٔ ن

َٸاڄَٜاؿٸ ٌٸا ؟ ؾإ ٌپ إٔ تعلٓٛا عٔ ايعباؿ٠ ٚايتٓنٜ٘ ٚاٱنلاّ يه ب وٵسٳ َا فنل، ن

ا٤ٙ، ١ ايهٓٝو١ يف إنلاّ ايتُاثٌٝ، ٚؼرتَٛا اهلل ٚأسبٸاهتشكاق٘، أٚ تقعٓٛا يوٓٸ

 . (43)يـٴض كٚغ ايكڂٝٵبعٛا ؾځٚتتٸ

إيٝ٘  لٵٌٹايعاملٞ ايوابع ملٓاق١ٌ ٖقا ايڀكى ايقٟ مل ٜٴ ُعيقيو عكـ اجمل

ـٸ ـٻ ٞٳٗٵْٳ ع٢ بعضٷٚاؿٸ ،يايهتاب املك  ُعي عٓ٘. ٚيف ايٓٗا١ٜ كدٸض اجملايهتاب املك

ـٿ ٔٵ(44)787ّهٞ ايتُاثٌٝ يف عاّ ايجاْٞ يٓٝك١ٝ ايجاْٞ كأٟ َك  فُعقبٌ فيو، ٚيف  . يه

ٜٛسٓا  ـٻايتِٜٛت ع٢ً ؼڀِٝ ايتُاثٌٝ، ٚعٴ ّ يف ٖريٜا، متٸ754نٓا٥وٞ عاّ 

ٔٵ .ايـٌَكٞ ًَعْٛاڄ . ٚقـ ٚكؿ يف املعتكـ ايوابع (45)اؾـاٍ يف ٖقا ا٭َل اهتُلٸ يه

ٚا٫قتـاك ايقٟ اهتًُٗٓاٙ َٔ  ،يًوبٌٝ املځًځهٞ باعاڄّ: اتٸ787املوٝشٞ عاّ  ُذُعيً

ـٸ٥آبا ِْب  ع ١ايـقچ َڀ٦ُٓني ٚبأمتٸع كْا ١ ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ، قلٻهني ٚهٓٸٓا املك

ـٸ ّٸكبٸ، ه١ ٚاحملرت١َ، أٟ ُٛك٠ ايلبٸايتُاثٌٝ املك  ٓا َٚٓذٝٓا عٝو٢ املوٝض، ٚايعؿٝؿ١ أ

ـٸَني، ٚناؾچ، ٚامل٥٬ه١ املهلٸايلبٸ أٚ  ٜوني، ٚا٭ْاي ايِاؿني، ُٛكاڄ١ ايك

ؾوٝؿوا٤ أٚ َٛاؿ َٓاهب١ أػل٣، نِٛك٠ ايًِٝب ايعنٜن ٚاحملٝٞ، يف نٓا٥ى اهلل 

ـٸ ـٸاملك ُا ؾهًچ ;ه١، ٚايوتا٥ل ٚايًٛسات يف ايبٝٛت ٚايڀلقاته١، ٚع٢ً ا٭ٚاْٞ املك

 ١ٝ ماؿ اهتقناكِٖ ٭ُشابٗا، ٚامؿاؿٚا ًٛقاڄماؿت ك١ٜ٩ ايٓاي هلا يف ايعٛاٖل ايؿٓٸ

تًو ايعباؿ٠  تٚبايڀبع يٝو .٥٫ك١ ٚبڀلٜك١ٺ ،د٬هلِ بهجل٠ٺإتِٗ ٚهلِ. ؾٝٓبػٞ ؼٝٸ

ّٸ ّٷ اٱميا١ْٝ اييت ؽ َٳ اهلل ٚسـٙ... ؾاسرتاّ ايِٛك٠ اسرتا قـ  ٌٸ ُٛك٠ڄذٹٜٴ ٔٵُاسبٗا، ٚ

ٌٸ أُ  .(46)ًٗاأد
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 ــــــٖضني ٗٛ األعٗاء املٍضٕبٛ لمكّدوٍاقغٛ أِّىٔ ً(1215التزاُ الزابع ) دلىع

ـٸَع امؿٜاؿ أعـاؿ ًٗـا٤ املوٝشٝٸ دـٜـ  ٜوني ظٗل ْناعٷ١ ٚاؿـٜح عٔ عـؿ ايك

 فُع٢ َٓع يف املوٝش١ٝ; إف ناْت ايهٓا٥ى تتٓاؾى يف اقتٓا٤ ا٭ًٝا٤ املباكن١، ستٸ

ـٸ٫1215تلإ ايلابع ) ٜوني ػاكز املناكات. ٚقـ اْعكـ ٖقا ّ( سؿغ ا٭ًٝا٤ املٓوٛب١ يًك

َٔ أععِ ايباباٚات يف ٖٚٛ ّ( ع 1216ع  1198ٜٓٛهٓت ايجايح )إبل٥اه١ ايبابا  ُعاجمل

َٔ  1500ا ايلهٍٛ يف ٫تلإ، ٚقـ ًاكى ؾٝ٘ ايكلٕٚ ايٛهڀ٢ ع يف نٓٝو١ ٜٛسٓٸ

 ُعك ٖقا اجملًٞ املًٌ املوٝش١ٝ. ٚقـ سقٻ، ٚايلٖبإ، ٚممجٿك٩ها٤ ا٭ؿٜل٠، ٚا٭هاقؿ١

ـٸإىل اؿ١ املٓوٛب١ امل٪َٓني َٔ ا٫عتُاؿ ع٢ً ايلها٥ٌ ٚايتقناكات املنٜٻ ٜوني، يك

ـٸإىل ايعٔ سعل ا٫ستؿاظ با٭ًٝا٤ املٓوٛب١  ُعٚاهتٓهل بٝعٗا. ٚقـ أعًٔ اجمل ٜوني ك

 .(47)ػاكز املناكات
 

 ــــــعٛ عَ الشٖارٚ ِدٍف٘ الِبٖ ً(1274لُٕٗ الجاٌ٘ ) دلىع

اهتٗذٔ ؾٝ٘ تنٜٝـ ا٭ًٝا٤  يٕٝٛ ايجاْٞ بٝاْاڄ فُعّ أُـك 1274يف عاّ 

ـٸ ٚمل ٜلؾض َبـأ اينٜاك٠. ٚقـ  ،ع يف اينٜاك٠ـٳٜوني. ٚقـ ٢ْٗ عٔ ايبٹاملباكن١ ُٚٛك ايك

ؾًوڀني ٕٛ ّ، ٚنإ ٜأٌَ إٔ ٜٓاٍ املوٝشٝٸ1271ـ غلٜػٛكٟ ايعاًل ايباب١ٜٛ عاّ تكًچ

ٞٸ ـٺٗٵظڂ ّ. ٚقـ 1274يٕٝٛ عاّ  فُعك٩ها٤ أهاقؿ١ ايهٓا٥ى إىل  ا. ٚقـ ؿعمجاع

ت٘ ٚطاعت٘ يتبعٝٸ إظٗاكاڄ; َرباطٛك ايْٝٛإ ك٩ها٤ ايهٓٝو١ ايْٝٛا١ْٝ إىل يٕٝٛإأكهٌ 

 ١ڄعٞ ا٭هاقؿ١ يهتاب١ قا١ُ٥ باملؼايؿات ٚاٱ٬ُسات اييت هـْٚٗا ٓلٚكٜٸيًبابا. ٚقـ ؿٴ

ٛٻ ُع. ٚبعـ إٔ اهتًِ اجملُذُعيتٓك١ٝ ايهٓٝو١، ٚتكـميٗا يً ع٢ً  تٳاملكرتسات ُ

يٕٝٛ ايجاْٞ تنٜٝـ ا٭ًٝا٤ املباكن١  فُعقٛاْني يًكٔا٤ ع٢ً املؿاهـ. ٚقـ ًذب 

ـٸ  ٔڇتٳعٵكَٚا، ٚمل ٜٳ إىلّ، بعـ عٛؿت٘ 1276ٜوني. ٚقـ تٛيف ايبابا غلٜػٛكٟ عاّ ُٚٛك ايك

 .(48)عات٘ػًؿا٩ٙ بتڀًڊ
 

ّٔرتزٌت  دلىع  ــــــٖضني دراصٛ وهاٌٛ الكّدٔد ً(1563ـ 1545ؽالحات )عؾز اإل دلىعه أ

ني مل هًى ك٩ها٤ سلنات اٱ٬ُغ ايربٚتوتاْت١ٝ املوٝشٝٸ تٵقځبعـ إٔ ؾلٻ

ؾكاَٛا  ،اهلذُات ع٢ً طكى اينٜاك٠ َكابٌايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ َهتٛيف ا٭ٜـٟ 
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 ،. ؾشلنات اٱ٬ُغ ايهاثٛيٝه١١ٝ َلاكاڄكٜٸقٵؿاػ١ًٝ دٳ ٬ُساتٺإٚ ،بٓكـ ايقات

ـٳ ني إثل سلنات اٱ٬ُغ ايربٚتوتاْت١ٝ، أعاؿت تٗا أثٓا٤ تؿلم املوٝشٝٸٚٳكٵفٳ تٵاييت ًٗ

ؾكـ ًٗـت كتًـ ايٓٛاسٞ إ٬ُسات  ;اؿٝا٠ إىل ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ

 Council ofتلْت ) فُعع٢ً فيو نإ  . بٓا٤ٶ(49)١ ا٭ُعـ٠ٚع٢ً ناؾچ ،ناثٛيٝه١ٝ

Trentٚٸ ُع( اجمل  .ع٢ً َڀايبات اٱ٬ُسٝني ٍ يف عِل اٱ٬ُسات، ٚايقٟ عكـ بٓا٤ٶا٭

، ُعّ بأَل ايبابا يف َـ١ٜٓ تلْت اٱٜڀاي١ٝ. ٚقـ عاجل ٖقا اجمل1545كـ عاّ ٚقـ عٴ

ُٸ كـ عٔٛك ث٬ثني أهكؿاڄايقٟ عٴ تني ناْتا تكًكإ ٚغٝاب ايبابا، َوأيتني َٗ

ٚايًِض َع ايًٛثل١ٜ،  ،ـ ايهٓٝو١َرباطٛك َٓع تعوټؾكـ أكاؿ اٱَرباطٛك ٚايبابا. اٱ

تلْت مخو١ ٚعٌلٜٔ  فُعٚابتػ٢ ايبابا َٓاق١ٌ ايتوا٫٩ت عٔ ا٭ٍُٛ. ٚقـ عكـ 

 ُعّ، ًٚاكى ؾٝٗا ٦َات ا٭هاقؿ١. ٚقـ لض ٖقا اجمل1563ٚ 1545بني عاَٞ  ادتُاعاڄ

ِټ يف ُٝاغ١ َعتكـات ايهاثٛيٝه١ٝ بڀلٜك١ٺ عترب٠. ؾكـ قاّ بتنن١ٝ بعض ١ِٝ َٚؽ

٢ املعتكـات ايلمس١ٝ. ؾهُا ٜكٍٛ أسـ ٚكؾض أػل٣، ٚمشٌ فيو ستٸ ;املعتكـات

 ،هٛا٤ ع٢ً سـڎ ،ؾ٘ٚقـ علٻ .ناثٛيٝه١ٝ «سن١َڄ»ػني: َا ػلز َٔ تلْت نإ امل٪كٿ

ٌپ ٢ ل ايٛسٝـ يًهاثٛيٝه١ٝ ستٸٚايربٚتوتاْت ع٢ً أْ٘ املعٗل املٛثٸ ;ايهاثٛيٝو :َٔ ن

ٌڈ فُع. ٚقـ أنچـ (50)ايؿاتٝهإ ايجاْٞ أٜاّ ّٸ تلْت، بٌه ، ع٢ً ٓلٚك٠ ايتٗقٜب عا

ٟٸ ٛٻ(51)ني١ ا٭ُعـ٠ ملٛاد١ٗ ٖذُات ايربٚتوتاْتٝٸيف ناؾچ املعٓٛ ت يف ايٓٗا١ٜ . ٚقـ ُ

ٞٸ تلْت ع٢ً ٌَٓٛك عكٝـ٠ٺ فُع ع٢ً طعٕٛ ايهٓٝو١ ايربٚتوتاْت١ٝ  اڄكؿٸ ،كتِل كمس

ّٸ يف ـٸ َا ى  ،ت٘ ؾٝٗا٤ٚقلا ،كهاي٘ إىل ايهٓا٥ىإٔ ٚمٜاكتِٗ، ٚتعٝټ ٜونيَها١ْ ايك

ٟٸٚإيناّ سـٜجٞ ايتـٜټ ، كاهؽ بإٔ ٖٓاى بلمؾٷ اعتكاؿٷ ٔ ب٘. ٚقـ ٚكؿ يف ٖقا املٌٓٛك: يـ

ـٿٚا٭كٚاغ املعًډ ٜوني ايقٜٔ ك١ ؾٝ٘ توتعني بامل٪َٓني. نُا أعتكـ بٛدٛب اسرتاّ ايك

ـٿٌ إيِٝٗ. هًڀاِْٗ باملوٝض، ٚايتٛهټ َٕٛ ؿعا٤ْا هلل، ٚهب تٛقري ٚأعتكـ أِْٗ ٜك

ّٸبكاٜاِٖ. ٚأ٩نڍ ، ٚنقيو باقٞ ايلبٸ ـ ع٢ً إٔ متاثٌٝ املوٝض ٚايعقكا٤ ايـا١ُ٥ أ

ـٸ  .(52)د٬هلِ ٚاسرتاَِٗ مبا ًٜٝلإِإ، ٜٚٓبػٞ غ ٚتٴؿځشٵهب إٔ تٴ ،ٜونيايك

اْٞ لبٸسـ٣ غاٜات ايعٌا٤ ايإتلْت ٚكؿ إٔ  فُعًَشك١ بكلاكات  ل٠ٺٚيف َقنچ

ـٸ ٞٸٖٞ إٔ تكبٌ ًؿاع١ ايٌؼّ املك  .(53)ي يـ٣ ايعلَ اٱهل
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ع٢ً طعٕٛ  ٚاي٬ؾت إٔ ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ مل تكتِل يف ايلؿٸ

ٚٸ يعِل  فُعٍ ايربٚتوتاْت١ٝ يف ًإٔ اينٜاك٠ بإُـاك ٌَٓٛك ايعكٝـ٠ يف تلْت يف أ

ـٸ اٱ٬ُسات، بٌ قاَت يف ؾرتاتٺ ْٸكتًؿ١ بتأنٝـ ًإٔ ايك ٚٚدٛب  ،ٜوني اـا

ع٢ً  اڄٚكٚبا، كؿٸأنٓٝو١ كَٚا ايهاثٛيٝه١ٝ يف دٓٛب ًٚلم  تٵسٳاسرتاَِٗ. نُا ُلٻ

اٱ٬ُسٝني، بإٔ اينٜاك٠ تـعِ ايتٗقٜب املعٟٓٛ ٚايٛؾا٤ يًهٓٝو١. ٚناْٛا ٜوتٓـٕٚ 

ـٿ َٔ  ٜوني يف املناكات ٱقٓاع كاؾٔٞ اينٜاك٠، سٝح اعتكـٚا بإٔ قوُاڄإىل َعادن ايك

ٌٷؼكچ املعذنات اييت ٔ٘ ٝٵط ؾځوٵقاطع ع٢ً إٔ اهلل ٜلٜـ بٳ كت يف ٖقٙ املناكات ؿيٝ

قٛاعـ اٯبا٤  تٵّ، اْتٌلٳ1548أػل٣، عاّ  بٛاهڀ١ ٖقٙ املناكات. ٚيف ػڀ٠ٛٺ

ع١ٝ بٳع٢ً ايڀاع١ املڀًك١ ٚايتٻ تٵـٳَعاؿ١ٜ يًربٚتواْت١ٝ، ٚأنډ ، بِبػ١ٺ(54)ايٝوٛعٝني

ـٸ .ايها١ًَ يًبابا ٜوني ٚدا٤ يف ايبٓـ ايواؿي َٓٗا ا٭سهاّ ايتاي١ٝ: تععِٝ آثاك ايك

اكات، ٚا٭عٝاؿ، تععِٝ املكاَات، ٚاينٜاكات، ٚايهؿچٚبإنلاَِٗ ٚايـعا٤ هلِ، 

 .(55)اكات ايًِٝب١ٝ، ٚإٜكاؿ ايٌُٛع يف ايهٓا٥ىٚايهؿچ

 

 ــــــ ٔرعمٗي الضىأٖٛأرحمٛ الشائز إىل  ـ ب

عٔ ايٓٛع اٯػل َٔ اينٜاك٠، أٟ كس١ً اينا٥ل إىل أٚكًًِٝ  ٘قٛيڂَا ٜٓبػٞ 

ـٻ ٚد١ٗ ْعلايوُا١ٜٚ، َٔ  ي ٚايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ أْٗا اؿٝا٠ ايهتاب املك

ع دقٚك ٖقا ايلأٟ يف ايهتاب ٚميهٓٓا تتبټ .ل بايـْٝا ع٢ً ا٭كضٚعـّ ايتعًڊ ،ننا٥لڈ

ـٻ ـٸاملك ـٸخ ايي ٚنتابات ايعًُا٤ املوٝشٝني، سٝح ٜتش ي يف نتاب هتاب املك

ٕڈأاملهاًؿ١ عٔ  آػل إىل سٝا٠ ايػلبا٤ يف  ٚكًًِٝ ايوُا١ٜٚ، ٜٚـعٛ املوٝشني يف َها

 يًُـ١ٜٓ اٱهل١ٝ ايوُا١ٜٚ.  ×ِٗ ع٢ً ايوعٞ نإبلاِٖٝبِٗ بٗا، ٚوجٸٜٚلغڍ ،ا٭كض

ـٸ يف قِّ ايعٗـ  ي ٚايعٗـ اؾـٜـ دقٚكٷٚهلقا املٛٓٛع يف ايهتاب املك

ٌڈ تٵبوٳٚقـ اقتٴ .ايكـِٜ ايعِٛك  ٟلعُٝل يف َؿاُٖٝٗا. نُا إٔ َؿوٿ َٓ٘ بعـ ؼٜٛ

ل٠ أعاؿٚا ُٝاغ١ املعاْٞ ٚاملؿاِٖٝ اييت ؼًُٗا ايٌؼِٝات ٚاؿٛاؿخ يف ايعٗـ املتأػٿ

ـ٠ َٔ ا٫كتباطات ط ػڀٛط َعكچوٵايكـِٜ يف تؿوري ايعٗـ اؾـٜـ، َٔ ػ٬ٍ بٳ

يٲميإ،  نأه٠ٛٺ ×إبلاِٖٝ تكـِٜ سٝا٠ ايٓيبٸ ٚايتؿاهري ايتُج١ًٝٝ. ٚيف ٖقا اٱطاك متٸ
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ٕڇ »يف ا٭كض، ٚأُبض ما٥ل املـ١ٜٓ اٱهل١ٝ:  «سٝا٠ ايػلب١»ْ٘ اػتاك إَٔ سٝح  بٹاٱڇميٳا

ٕٳ عٳ ٕڇ ايډقٹٟ نځا ُٳهځا ٕٵ ٜٳؼٵلٴزٳ إڇيځ٢ ايڃ ٞٳ أځطځاعٳ أځ ُٻا ؿٴعٹ ِٴ يځ ٖٹٝ َٹريٳاث تٹٝـاڄإڇبٵلٳا ٕٵ ٜٳأڃػٴقٳٙٴ  ، اڄأځ

ٖٴ ٚٳ ٔٳ ٜٳأڃتٹٞ *ؾځؼٳلٳزٳ  ٜٵ ِٴ إڇيځ٢ أځ ٛٵعٹ ٛٳ ٫ځ ٜٳعٵًځ ُٳ ٕڇ تٳػٳلٻبٳ ؾٹٞ أځكٵضڇ ايڃ ٗٳا غځلڇٜبٳ١څ، بٹاٱڇميٳا ْٻ ـٹ نځأځ

ٕٳ  اڄهٳانٹٓ ٘ٴ نځا ٘ٹ * ٭ځْٻ ٓٹ ٝٵ ـٹ عٳ ٛٵعٹ ُٳ ٘ٴ يٹٗقٳا ايڃ َٳعٳ ٔڇ  ٝٵ ٛٳاكڇثٳ ٜٳعٵكڂٛبٳ ايڃ ٚٳ َٳعٳ إڇهٵشٳامٳ  ّڈ  ٝٳا ؾٹٞ ػٹ

ـٹٜٓٳ١ځ ايډتٹٞ يځ ُٳ ٓٵتٳعٹلٴ ايڃ ٗٳا اهللڂٜٳ ٚٳبٳاكڇ٥ٴ ٗٳا  ُٳاْٹعٴ  .(56)«ٗٳا ا٭ځهٳاهٳاتٴ، ايډتٹٞ 

ني ع٢ً اعتباك أْؿوِٗ ٕ نتٸاب ايعٗـ اؾـٜـ سجٸٛا املوٝشٝٸإ :ٚػ١ُ٬ ايكٍٛ

ٚٸاكاڄ ؾٹٞ » :ٚغلبا٤ يف ا٭كض ٫ ٜـّٚ َكاَِٗ ؾٝٗا، ٚإٔ ههٓاِٖ اؿكٝكٞ يف ايوُا٤ م

ٕٳ،  ُٳعٴٛ َٳاتٳ ٖ٪ٴ٫ځ٤ٹ أځدٵ ٕڇ  ٖٳا اٱڇميٳا ـٻقڂٛ ُٳ ٚٳ ٖٳا  ـٺ ْٳعځلٴٚ ٔٵ بٳعٹٝ َٹ ٌٵ  ـٳ، بٳ ٛٳاعٹٝ ُٳ ٓٳايڂٛا ايڃ ٜٳ ِٵ  ِٵ يځ ٖٴ ٚٳ

ٗڇلٴ ٌٳ ٖقٳا ٜٴعڃ َٹجٵ ٕٳ  ٔٳ ٜٳكڂٛيڂٛ ٕٻ ايډقٹٜ ْٴنٳ٫ځ٤ٴ عٳًځ٢ ا٭ځكٵضڇ * ؾځإڇ ٚٳ ِٵ غڂلٳبٳا٤ٴ  ٗٴ ْٻ ٚٳأځقځلټٚا بٹأځ ٖٳا،  ٝټٛ ٕٳ ٚٳسٳ ٚ

ٚٳطځٓأځ ٕٳ  ِٵ ٜٳڀڃًڂبٴٛ ٗٴ ٛٵ فٳنځلٴٚا اڄْٻ ُٳ١څ يٹًلټدٴٛعڇ *  * ؾځًځ ِٵ ؾڂلٵ ٗٴ ٕٳ يځ ٘ٴ، يځهځا ٓٵ َٹ فيٹوځ ايډقٹٟ ػٳلٳدٴٛا 

ٚٳطځٓ ٕٳ  ٕٳ ٜٳبٵتٳػٴٛ ٔڇ اٯ ٜٸ اڄٚٳيهٹ ٚڇ ُٳا ٟٵ هٳ ٌٳ، أځ ٔٳ ِٵ، اڄأځؾڃ ٗٴ ـٵعٳ٢ إڇهلځ ٕٵ ٜٴ ِڇ اهللڂ أځ ٗڇ . يٹقيٹوځ ٫ځ ٜٳوٵتٳشٹٞ بٹ

ـٹٜٓٳ١ڄ َٳ ِٵ  ٗٴ ـٻ يځ ٘ٴ أځعٳ ْٻ ٗٳا ا٭ځسٹبٻا٤ٴ، أځ» ;(57)«٭ځ ٜټ ٔڇ أځ ُٵتٳٓٹعٴٛا عٳ ٕٵ تٳ ْٴنٳ٫ځ٤ٳ، أځ ٚٳ ِٵ نځػٴلٳبٳا٤ٳ  ٝٵهڂ طڃًڂبٴ إڇيځ

ٜٻ١ٹ ايډتٹٞ تٴشٳاكڇبٴ ايٓٻؿڃىٳ ـٹ ٛٳاتٹ ايڃذٳوٳ ٗٳ ٌٻ  .(58)«اي

َٴ ـٻأػل٣، يًٍُٛٛ إىل املـ١ٜٓ اٱهل١ٝ ٫ بٴ َٔ ْاس١ٝٺ ـٺ رڈٓٵَٔ  ٜٗـٟ ايوايو  َٚلً

ِٸ هكٛط اٱْوإ َٔ َهاْت٘ ايعًٝا، ١ إىل َبتػاٙ. يقيو ٜعٝـ ايعٗـ اؾـٜـ قلا٠٤ ق

ٗٿ ؽ ملٌٗـ ايؿـا٤ ٚايٓذا٠، يريهٿ ـاڄٚغلب١ آؿّ ٚسٛا٤، ٚطػٝإ قابٌٝ ٚػَِٛت٘، مم

َٳعٳ »باع٘. ايعكٝـ٠ بٓذا٠ امل٪َٔ اينا٥ل يًُٛطٔ اؿكٝكٞ، بڀاع١ املوٝض ٚاتٸ ُٵعٳ  ٚٳؿٳعٳا ايڃذٳ

ٞٳ  ٕٵ ٜٳأڃتٹ ٔٵ أځكٳاؿٳ أځ َٳ ِٵ:  ٗٴ ٍٳ يځ ٚٳقځا ٙٹ  َٹٝقٹ ٜٳتٵبٳعٵٓٹٞتٳ٬ځ ٚٳ ٘ٴ  ُٳًٹٝبٳ ٌٵ  ُٹ ٜٳشٵ ٚٳ ٘ٴ  ٓٵهٹلٵ ْٳؿڃوٳ ٝٴ . (59)«ٚٳكٳا٥ٹٞ ؾځًڃ

ـٷ ٜٳأڃتٹٞ إڇيځ٢ ا٭» ٝٵىٳ أځسٳ ٝٳا٠ڂ. يځ ٚٳايڃشٳ ٚٳايڃشٳلټ  ٛٳ ايڀډلڇٜلٴ  ٖٴ ْٳا  ٘ٴ ٜٳوٴٛعٴ: أځ ٍٳ يځ  .(60)«بٹ إڇ٫ډ بٹٞقځا

ٛٿ ُٴ ڀ١٦ٝ ك املوٝض يف ا٭ْادٌٝ ع٢ً أْ٘ قـ ٖٚب اٱْوإ ايػؿلإ َٔ اـٚقـ 

ٗٻا٭ٚىل مبٛت٘ ًَِٛباڄ ِٓٗ َٔ ايلدٛع َٚهډ ،ـ يًٓاي طلٜل ايعٛؿ٠ إىل اهلل، ٚبقيو َ

ٛٻإىل اؾٓٸ ٚكًًِٝ ايـ١ْٜٛٝ إىل ايبشح عٔ أٍ ايبشح عٔ اهلل يف َـ١ٜٓ ١. َٚٓق فيو ؼ

ِٻ كٳأځ» :اهلل يف املوٝض ٚٳأځكٵٓثٴ ـٳ٠ڄ  ـٹٜ ُٳا٤ٶ دٳ ٚٳا٭ځكٵضٳ  اڄٜٵتٴ هٳ ُٳا٤ٳ ا٭ڂٚيځ٢  ٕٻ ايوٻ ـٳ٠ڄ، ٭ځ ـٹٜ دٳ

ِٳ ًٳًٹٝ ـٻهٳ١ځ أڂٚكٴ ُٴكځ ـٹٜٓٳ١ځ ايڃ ُٳ ٜٵتٴ ايڃ ْٳا ٜٴٛسٳٓٻا كٳأځ ٚٳأځ ـٴ *  َٳا بٳعٵ ـٴ ؾٹٞ  ٚٳايڃبٳشٵلٴ ٫ځ ٜٴٛدٳ ٔٳتٳا،  َٳ  ا٭ڂٚيځ٢ 

ٝٻأځ٠ڄ نځعٳلٴٚيڈ  ٗٳ َٴ ـٹ اهللٹ  ٓٵ ٔٵ عٹ َٹ ُٳا٤ٹ  ٔٳ ايوٻ َٹ ـٳ٠ځ ْٳامڇيځ١ڄ  ـٹٜ ٗٳاايڃذٳ ٓٳ١ٺ يٹلٳدٴًٹ ٜٻ  .(61)«َٴنٳ
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ـٸ يقيو، ػ٬ؾاڄ ٚكًًِٝ أع٢ً ا٭كض،  ه١ نا١ٓ٥څيًٝٗٛؿ١ٜ اييت أكٓٗا املك

ـٸ ـٳ٠ٹ ...» :ه١ تٓنٍ َٔ ايوُا٤ إىل ا٭كضاؾـٜـ٠ ٚأكض املوٝش١ٝ املك ـٹٜ ِٳ ايڃذٳ ًٳًٹٝ أڂٚكٴ

ٔٵ عٹ َٹ ُٳا٤ٹ  ٔٳ ايوٻ َٹ ـٹٜـايٓٻامڇيځ١ٹ  ُٹٞ ايڃذٳ ٚٳاهٵ ـٹ إڇهلٹٞ،   .(62)«ٓٵ

ٔٵ ايهٓٝو١  ٚد١ٗ ْعلٚكًًِٝ ايوُا١ٜٚ، َٔ أيف تؿوري كس١ً اينا٥ل إىل  يه

تٸاب ايعٗـ اؾـٜـ ٚباباٚات ايهٓٝو١ ١ ٚباباٚاتٗا، ٜٓبػٞ ايكٍٛ: إٕ نڂايهاثٛيٝهٝٸ

سٝا٠ »آػل، ٖٚٛ  ـٚا َؿَٗٛاڄٚكًًِٝ، أنډأإىل تأٜٝـِٖ ينٜاك٠ َعبـ  ا٭ٚا٥ٌ، إٓاؾ١ڄ

. نُا فنلت ايلس١ً إىل َـ١ٜٓ «ٚكًًِٝ ايوُا١ٜٚأ١ٜٓ كس١ً اينا٥ل إىل َـ»ٚ «اينٜاك٠

ـٸ(63)ٚكًًِٝ ايوُا١ٜٚ يف نتاب املهاًؿ١أ ٜى أغٛهڀني، سٝح . نقيو ك١ٜ٩ ايك

ؾوِ املوٝض، ٚاعتكـ بإٔ دوِ  «َجا٫ڄ»ٚ ،يًهٓٝو١ «َجا٫ڄ»ٜكٍٛ: ب٢ٓ هًُٝإ املعبـ 

ـٸ ٌٸ كاڄاملوٝض )بعـ ايًِٝب( نإ َك ٌٸ ق  .(64)َعبـ هًُٝإ ي٘ إٔ و

 ١، ؾشحٸيـ٣ باباٚات ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝهٝٸ دـٜـاڄ ٚقـ أسـخ فيو َؿَٗٛاڄ

ٚٸ»ني ع٢ً اعتباك أْؿوِٗ املوٝشٝٸ ٢ تِبض املـ١ٜٝٓ تني يف ا٭كض، ستٸَ٪قچ ١ٓڄهځٚهٳ «اكاڄم

ايوُا١ٜٚ َٛطِٓٗ. ٚيقيو لـ اؿـٜح عٔ ايوؿل إىل املٛطٔ ايوُاٟٚ يف نتابات 

ٕٵ ;َٔ باباٚات ايهٓٝو١ نجريڈ ٛٸأڂ ؾإ يعِٝاُْٗا،  دنا٤ٶ ;ا٤ إىل ا٭كضبعـ آؿّ ٚس

ُٻ ٌڈًڃٚؼ ٔٵ ٓا ًكا٤ فيو ؿٕٚ ؿػ ٌٷ َٓا، يه َٳ ٖٓاى أَ ىتاك سٝا٠ اينا٥ل  ٔٵبإٔ ٜعٛؿ 

ٌٳ » :ٜٚؿـٟ ايلس١ً إىل ايوُا٤ بلاس١ ا٭كض ُٳ ٝٳعٵ ٕڈ يٹ ـٵ ٔٵ دٳٓٻ١ٹ عٳ َٹ ٘ٴ  ٘ٴ ايلٻبټ اٱڇي ؾځأځػٵلٳدٳ

ٗڇٝبٳ ا٭ځكٵ ٚٳيځ ِٳ،  ٕڈ ايڃهځلٴٚبٹٝ ـٵ ٞٻ دٳٓٻ١ٹ عٳ ًٳلٵقٹ ّٳ  ٚٳأځقځا ٕٳ،  ْٵوٳا ٗٳا * ؾځڀځلٳؿٳ اٱڇ ٓٵ َٹ ضٳ ايډتٹٞ أڂػٹقٳ 

٘ٴ... َٵلٳأځتٳ ٛٻا٤ٳ ا ّٴ سٳ ٚٳعٳلٳفٳ آؿٳ ٝٳا٠ٹ *  ًٳذٳلٳ٠ٹ ايڃشٳ َٴتٳكځًڍبٺ يٹشٹلٳاهٳ١ٹ طځلڇٜلڇ  ـٺ  ٝٵ  .(65)«هٳ

ٌپ ههٓـكاْٞ، نًُٓت اٱٚٚكٜػٕٛ، أ :َٔ ٚقـ ْاقٍ ٖقا املٛٓٛع ن

ـٸٜى أٚغوڀني، ٚغلٜػٛكٟ ايهبري. ٚقـ أنډٚهٝربٜإ، ٚ ِٗ ع٢ً إٔ ـ مجٝعٴايك

ني ع٢ً ايوعٞ ٚكا٤ ايو٬ّ ا٭بـٟ، ايقٟ ٚعـ ب٘ ٛا املوٝشٝٸ، ٚسجٸَكاَات ايـْٝا عابل٠څ

 .ٚكًًِٝ ايوُا١ٜٚ ٚثٛابٗاأِ ٝٳٜبتػٞ قٹ ٔٵَٳ

ـٸ َٚٔ أنجل ايهتٸاب تأثرياڄ ّ(، 430ع 354ٜى أٚغوڀني )يف ٖقا املٛٓٛع ايك

ـٻ ٞٸ ٘ٺأنجل َتأيڍ ِٗٙ بعٔٚقـ ع ؿ٘ بعـ ٖذّٛ . ٚقـ نتب َ٪يڍىبعـ بٛي تأثرياڄ َوٝش

ؿٛ املٌلنني ع٢ً ايٌبٗات اييت طلسٗا َجكډ اڄ، كؿٸ410ّيػٛتٝني ع٢ً كَٚا ْٚٗبٗا عاّ ا

 .(66)َرباطٛك١ٜ ايلّٚإٚايوبب ٚكا٤ هكٛط  ،عٔ املوٝض
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 ،مسا١ٜٚ :ٚايجا١ْٝ ;ع٢ً ا٭كض :إسـاٖاـ أٚغوڀني ع٢ً ٚدٛؿ َـٜٓتني: ٜٚ٪نڍ

 بٺٓٵإىل دٳ باڄٓٵ. ٚقاطٓٛ املـٜٓتني ٜعٌٕٝٛ دٳ(67)تإ ايتشُتا يف ٖقٙ ايـْٝااملـٜٓتإ ايًچُٖٚا 

ٔٵ ُٸعات٘ ٚأٚيٜٛٸُ٘ ٚتٛقڊٝٳَِٓٗ قٹ يهٌڎ يف ٖقٙ ايـْٝا، يه  :ٞ أٚغوڀني ٖابٌٝات٘. ؾٝو

ٟٸ ٜٚكٍٛ عٔ آثاك قتٌ ٖابٌٝ: ٖقا ايٖٛٔ،  ;(68)ع٢ً ا٭كض ٚما٥لاڄ ،قاطٔ املٛطٔ ا٭بـ

ّٷاڄطبٝعٝٸ أٟ عِٝإ ا٭عٔا٤، ٖٛ دنا٤ املع١ِٝ ا٭ٚىل. إفٕ ٖٛ يٝى أَلاڄ . ، بٌ ٖٛ ْك

. ٚقـ قٌٝ: (69)يقيو ٜوًو ا٭ػٝاك طلٜل ايهُاٍ، ٜٚعٌٕٝٛ َ٪َٓني يف ٖقٙ اينٜاك٠

 .(70)ٚا ًلٜع١ املوٝض بؿعًهِ ٖقاأؿٸامحًٛا أٚماك بعٔهِ، ٚ

ٚيف ْؿى اٱطاك تعتكـ ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ إٔ ع٢ً املوٝشٝني ايوعٞ 

ٚكًًِٝ ٭ ٚكًًِٝ ع٢ً ا٭كض كَنٷإٔ إٚيف اؿكٝك١  .ٚكًًِٝ ايوُا١ٜٚأيًٍُٛٛ إىل 

أ بـَاكٖا )أٟ ٚكًًِٝ: سني تٓبٸأ٪ املوٝض بـَاك ؾكـ قٌٝ يف تؿوري تٓبټ ;ايوُا١ٜٚ

دـٜـ َٔ تاكٜؽ اـ٬ْ; ؾكـ  ٚابتـا٤ عِلڈ ،ع٢ً ايًِٝب ٚكًًِٝ( نإ فيو ع١َ٬ڄأ

ٞٸ . نُا إٔ ايوبٌٝ يًٍُٛٛ إىل اؿكٝك١ (71)بعـ فيو أُبض دوـ املوٝض املعبـ اؿكٝك

 باع ايهٓٝو١.ايوُا١ٜٚ ٖٛ اتٸ

 

 ــــــ الغٗعٛ عٍدٗٛ الشٖارٚ ِّىـ أ2

ٞٸ ٕٷ أٜٔاڄ يف املقٖب ايٌٝع ْٸ يًنٜاك٠ ًأ ٚيف تكوُٝات ايعباؿات تكع ُٓٔ  .ػا

ـٸ اهلل (^ٚأٌٖ بٝت٘ ٚمٜاك٠ ايٓيبٸ ات )ايعُل٠ايتُتع( ٚاملوتشبٸ ايٛادبات )سرٸ . يقيو أع

، أٟ املهإ ايقٟ ٚقـ ؾٝ٘ ×بٝت٘ ينا٥لٜ٘، ٚأَلِٖ باي٠٬ِ يف َكاّ إبلاِٖٝ

َٵٓاڄ ﴿: ×إبلاِٖٝ ٚٳأځ َٳجٳابٳ١ڄ يٹًٓٻايڇ  ٝٵتٳ  ٓٳا ايڃبٳ ِٳًڋ٢ ٚٳإڇفٵ دٳعٳًڃ َٴ ِٳ  ٖٹٝ ّڇ إڇبٵلٳا َٳكځا ٔٵ  َٹ ٚٳاتٻؼٹقٴٚا 

ٚٳايلټنډعڇ ايوټذٴٛؿٹ ٚٳايڃعٳانٹؿٹنيٳ  ٝٵتٹٞ يٹًڀډا٥ٹؿٹنيٳ  ٗٿلٳا بٳ ٕٵ طځ ٌٳ أځ ُٳاعٹٝ ٚٳإڇهٵ ِٳ  ٖٹٝ ْٳا إڇيځ٢ إڇبٵلٳا ـٵ ٗڇ  ﴾ٚٳعٳ

ٚٸ(72)يًٓاي (. ٚقـ دعٌ اهلل ايهعب١ قٝاَاڄ125: ايبكل٠)  ،ٓع يًٓايٚٴ ٍ بٝتٺ، ٖٚٞ أ

ٌٷ ِٜٚؿٗا ايكلإٓ ايهلِٜ بأْٗا َباكن١څ ت كٚاٜات أٌٖ . ٚقـ أدًډ(73)يًٗـ٣ ٚهبٝ

ـٿ كَنٳ ×ؾكـ اعتربٖا أَري امل٪َٓني ;ًإٔ مٜاك٠ ايهعب١ ^ايبٝت ِٳاقتـاك اي  ٜٔ ٚعٳًځ

ٞپ(74)اٱه٬ّ َاّ اٱ ×. ٚينٜاك٠ بٝت اهلل اؿلاّ َٔ ايٌإٔ َا ُٜٛٞ ي٘ أَري امل٪َٓني عً

ٕٵ ;ِٛٙ َا بكٝتٴ٫ ؽًڊ ،هِاهلل اهلل يف بٝت كبٿ»بكٛي٘:  ×اؿؤ ى مل لڇتٴ ؾإْ٘ إ
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ٕٸ ايٓ»: ×. نُا ٜكٍٛ اٱَاّ ايِاؿم(75)«لٚآاظځتٴ اي تلنٛا اؿرٸ يهإ ع٢ً يٛ أ

 .(76)«ٚع٢ً املكاّ عٓـٙ ،ايٛايٞ إٔ هربِٖ ع٢ً فيو

 نقيو تكٍٛ إسـ٣ اٯٜات اييت ٜوتٓـ إيٝٗا يف دٛام مٜاك٠ قرب ايٓيبٸ

ِٵ ﴿: |ا٭نلّ ٗٴ ُٴٛا أځْؿڂوٳ ِٵ إڇفٵ ظځًځ ٗٴ ْٻ ٛٵ أځ ٚٳيځ ٕڇ اهللٹ  ٝٴڀځاعٳ بٹإڇفٵ ٍڈ إڇ٫ډ يٹ ٔٵ كٳهٴٛ َٹ ٓٳا  ًڃ َٳا أځكٵهٳ ٚٳ

ٛٻاباڄ كٳسٹُٝاڄ ـٴٚا اهللځ تٳ ٛٳدٳ ٍٴ يځ ِٵ ايلٻهٴٛ ٗٴ ٚٳاهٵتٳػٵؿځلٳ يځ (. 64: ايٓوا٤) ﴾دٳا٤ٴٚىځ ؾځاهٵتٳػٵؿځلٴٚا اهللځ 

بإٔ  لِٖ مجٝعاڄؾُٝع ايعاُني ٚاملقْبني، ٚتقنڍ ٯ١ٜ ًا١ًَڄلٜٔ ٖقٙ اٜٚل٣ بعض املؿوٿ

ٛٸابٷ ٕٸ، ٚهلِ ايعٛؿ٠ إيٝ٘. ٚتبٝٿاهلل ت ع٢ً ايعاُني ايتٛب١ ٚايعـٍٚ عٔ ايباطٌ،  ٔ اٯ١ٜ بأ

ِٸ  .(77)يكبٍٛ تٛبتِٗ ;طًب ٚهاط١ ايٓيبٸ ث

ِٸ»: قا٬٥ڄ ،بٗقٙ اٯ١ٜ |يف مٜاك٠ ايٓيبٸ ×ٜٚوتٌٗـ اٱَاّ ايِاؿم إْٸو  ايًچٗ

ِٵ دٳا﴿ :قًتٳ ٗٴ ُٴٛا أځْؿڂوٳ ِٵ إڇفٵ ظځًځ ٗٴ ْٻ ٛٵ أځ ـٴٚا ٩ٴٚٳيځ ٛٳدٳ ٍٴ يځ ِٵ ايلٻهٴٛ ٗٴ ٚٳاهٵتٳػٵؿځلٳ يځ ٚىځ ؾځاهٵتٳػٵؿځلٴٚا اهللځ 

ٛٻاباڄ كٳسٹُٝاڄ ٌٿ ،ْبٝٸو َوتػؿلاڄ تا٥باڄ َٔ فْٛبٞ ؾكـ أتٝتٴ ،. إهلٞ﴾اهللځ تٳ ع٢ً قُـ  ؾِ

٘ بو ٚبأٌٖ بٝتو إىل اهلل تعاىل كبٸو ٚكبٸٞ يٝػؿل ـْا أتٛدٻٜا هٝٿ .ٖا يٞلٵٚآي٘ ٚاغؿٹ

 .(78)«يٞ

ُٸ 64ٜٚعتكـ ايٌٝع١ بتعُِٝ َُٕٔٛ اٯ١ٜ  ١ َٔ هٛك٠ ايٓوا٤ ع٢ً مٜاك٠ ا٭٥

 |. ؾهُا هب تععِٝ قرب ايٓيبٸ(79)ٚاسـ ْٛكٷ ٭ِْٗ مجٝعاڄ ;أٜٔاڄ ^املعَِٛني

ُٸ م يف لٵ. ؾ٬ ؾځ(80)يف سٝاتِٗ ، نُا نإ فيو ٚادباڄ^١ٜولٟ ا٭َل إىل قبٛك ا٭٥

ُٸ |ٌ بايٓيبٸايتٛهټ ناْٛا ع٢ً قٝـ  بني َا يٛٚطًب ًؿاعتِٗ،  ،^١ املعَِٛنيٚا٭٥

أًٗـ  ،اهلل ٜا أبا عبـ»بكٛي٘:  ×سٝح ىاطب اينا٥ل اٱَاّ اؿوني; (81)٫ ٚاؿٝا٠ أ

ٞپ ،ٚتوُع ن٬َٞ ،أْٸو تٌٗـ َكاَٞ ع٢ً فيو ػٛم  . بٓا٤ٶ(82)«عٓـ كبٸو تلمم ٚأْٸو س

 ي٬هتػؿاك، ٚطًب ا٫هتػؿاك يًنا٥ل َِٓٗ. ;مٜاك٠ قبٛكِٖ

ُٸ يبٝإ ;ٖٓا عـؿاڄ َٔ ايلٚاٜاتٖاْٛكؿ ٚ  ^ٚعرتت٘ ايڀاٖل٠ |١ٝ مٜاك٠ ايٓيبٸأٖ

 ايٌٝع١:  ٚد١ٗ ْعلَٔ 

مٜاكتٞ نإ  ا٥لاڄ )٫ ؼًُ٘( إ٫چدا٤ْٞ م ٔٵَٳ»أْ٘ قاٍ:  |ٟٚ عٔ كهٍٛ اهللكٴع 1

ٞٻ ماكْٞ بعـ  ٔٵَٳ»قٛي٘:  |. نُا ْكٌ عٓ٘«إٔ أنٕٛ ًؿٝعاڄ ي٘ ّٜٛ ايكٝا١َ سكچاڄ عً

ُٳ  ٔٵَٳ :ماك قربٟ )أٚ قاٍ ٔٵَٳ»: |ٟٚ عٓ٘نقيو كٴٚ. «ماكْٞ يف سٝاتٞ ٔٵَٛتٞ نإ ن

 .(83)«ي٘ ًؿاعيت تٵماك قربٟ ٚدبٳ ٔٵَٳ» :. ٚأٜٔاڄ«ي٘ ًؿٝعاڄ ماكْٞ( نٓتٴ
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ُٸإٜلٟٚ  ع2 ، ٚا باملـ١َٜٓلٸ»: أْ٘ قاٍ ×عٔ اٱَاّ ايِاؿم ،اكهشام بٔ ع

ٕٵ ،َٔ قلٜبٺ |ُٛا ع٢ً كهٍٛ اهللؾوًڍ ـٺ ٚإ . ؾايتش١ٝ (84)«ناْت اي٠٬ِ تبًػ٘ َٔ بعٝ

ٔٵ ٢َُٛٚٶ َكبٛي١څ عٔ بعـ أٜٔاڄ ٝٿ بٗا، يه ٕٸ ؿٔٛك اينا٥ل عٓـ املناك تب ٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ أ

 .(85)ُٚٞ بٗايقيو أڂ ،ٚامللقـ ؿكد١ڄ

ٞٸ»: ×يٲَاّ عًٞڎ |قاٍ ايٓيبٸ ع3 أٚ  ،ماكْٞ يف سٝاتٞ أٚ بعـ َٛتٞ ٔٵَٳ ،ٜا عً

ٓٵ ،و يف سٝاتُٗا أٚ بعـ َٛتُٗاٝٵأٚ ماك ابٓٳ ،ماكى يف سٝاتو أٚ بعـ َٛتو ي٘ ّٜٛ  تٴٓٳُ

تؿٝـ ٖقٙ ٚ. (86)«ٙ َعٞ يف ؿكديتلٳ٢ أڂُٝٿستٸ ،ِ٘ َٔ أٖٛاهلا ًٚـا٥ـٖاايكٝا١َ إٔ أڂػًڍ

ُٸ |ايلٚا١ٜ ٚأَجاهلا بإٔ ايٓيبٸ يف سٝاتِٗ ٚمماتِٗ،  هٛا٤ٷ ^َني١ املعِٛٚا٭٥

 .(87)ؾًنٜاكتِٗ يف سٝاتِٗ أٚ بعـ مماتِٗ ْؿى ايجٛاب ٚا٭ثل

؟ |ماك كهٍٛ اهلل ٔٵَا ملځ»: |ُاؿم آٍ قُـ هأيتٴ :ٜكٍٛ مٜـ ايٌشٸاّ ع4

ُٳ: قاٍ ٌٻ ماك اهلل عنٻ ٔٵن َٓهِ؟ قاٍ:  ماك أسـاڄ ٔٵؾُا ملځ :قاٍ: قًتٴ ،ؾٛم علً٘ ٚد

ُٳ  . (88)«|ماك كهٍٛ اهلل ٔٵن

ُٳ ×ماك قرب اؿوني ٔٵَٳ»: ×قاٍ اٱَاّ ايلٓا ع5 ماك  ٔٵبٌطچ ايؿلات نإ ن

 .(89)«اهلل ؾٛم علً٘

ٝٸ ٔٵَٳ»قٛي٘:  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايهاظِكٴ ع6 نإ ي٘ عٓـ اهلل  اڄماك قرب ٚيـٟ عً

قاٍ:  ،١ٚهبعني أيـ سذٸ ،١! قاٍ: ْعِهبعني سذٸ :قاٍ: قًتٴ ،َربٚك٠ نوبعني سذٸ١ٺ

 .(90)«٫ تكبٌ... ١ٺكبٸ سذٸ :١! قاٍهبعني أيـ سذٸ :قًتٴ

عٞ ايٓاي ؾٝٗا إىل مٜاك٠ كهٍٛ عٔ ا٭ساؿٜح ايهجري٠ اييت ؿٴ ٖقٙ أَج١ًڅٚ

 تؿًِٝٗا يف َِاؿكٖا. ٚقـ متٸ .^ٚأٌٖ بٝت٘ |اهلل

 

ّٗ بنيالشٖارٚ   ــــــ ، االِتىاً ٔالٕظٗفٛعٛ ٔالتغُّالهاثٕلٗه

ـٸ ٜوني ٚأٚيٝا٤ اهلل، تكـٜى َناكاتِٗ، هلؿ١ عـؿ املناكات ايهبري، تععِٝ ايك

ٟٸ ، تأنٝـ باباٚات ايهاثٛيٝه١ٝ ٚعًُا٤ ايٌٝع١ امل٬ٜني يًنٜاك٠ ٚطًب ايٌؿا٤ املعٓٛ

ٌټـٳِٝٗ يف ْؿٞ ايبٹعٵٚهٳ ،ع٢ً اينٜاك٠ ٝٿٜ فيو ع عٓٗا، ن ٔ ايٌإٔ ايلؾٝع ٚايـكد١ اييت ب

١ ١ املوٝشٝٸَٔ ايهاثٛيٝهٝٸ ن٬ڋٚمبا إٔ  ع.ؼع٢ بٗا اينٜاك٠ يف ايهاثٛيٝه١ٝ ٚايتٌٝټ
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ل ؿكاه١ ْكاط ا٫ًرتاى َٚٛاطٔ ع اٱه٬َٞ َٔ ؾلٚع ا٭ؿٜإ اٱبلا١ُٖٝٝ ؼكڍٚايتٌٝټ

هاب١ٝ نجري٠، ٚميهٓٗا اٱهٗاّ يف تكلٜب إ آثاكاڄ ،َٚٓاقٌتٗا ،ا٫ػت٬ف ؾُٝٗا

ٝه١ٝ ٚدٗات ايٓعل بُٝٓٗا. يقيو ْكّٛ ٖٓا مبكاك١ْ اينٜاك٠ ٚٚظٝؿتٗا يف ايهاثٛي

 ع.ٚايتٌٝټ

ٚٸاكٷ ١ ايهٓٝو١ كَنٷؾؿٞ ايهاثٛيٝهٝٸ ع٢ً ا٭كض،  يًُذتُع املوٝشٞ، ِٖٚ م

إف  ;بعلٚز املوٝض ٚدوـٙ ٚعًِٝٗ ايوعٞ يًٍُٛٛ إىل املـ١ٜٓ اٱهل١ٝ. ٖقا املعتكـ فٚ ١ًُٺ

ٚكًًِٝ اْتكًت إىل أٚكًًِٝ، ٜٚعتكـٕٚ إٔ أملعبـ  ٕٛ دوـ املوٝض كَناڄٜعترب املوٝشٝٸ

ٕٵني ايوعٞ يًٍُٛٛ إىل املـ١ٜٓ ايوُاٜٚٸبعـ ًُب املوٝض، ؾع٢ً املوٝشٝٸايوُا٤   ١، ٚإ

ـٸٕٚ َعبـ  ـٸأناْٛا ٜع ٚكًًِٝ ٭ ه١ ا٭ػل٣ كَناڄٚكًًِٝ ع٢ً ا٭كض ٚا٭َانٔ املك

ٚايربٚتوتاْت، يف مجٝع  كثٛفٴنىايوُا١ٜٚ، ٜٚنٚكْٚٗا. ْٚل٣ ايّٝٛ املوٝشٝني َٔ ا٭ڂ

ثٛيٝو، ٜٚكَٕٛٛ بايـعا٤ املناكات ناملوٝشٝني ايهاأما٤ ايعامل، ٜكِـٕٚ 

إف تعتكـ ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ بإٔ ايهٓٝو١ بٝت اهلل، ٖٚٞ املهإ ; ٚايتوبٝض

ٞٸ ٕٷاملٓاهب ٭ؿا٤ طكٛي ايعباؿ٠ يـ٣ اجملتُع املوٝش ْٸ . نُا أْٗا َها  ـغمل ػا

ـٸ عٳع٢ً فيو تٴ . ٚبٓا٤ٶ(91)اْٞاؿٔٛك اؿكٝكٞ يًُوٝض ٚتكـٜو٘ يف ؿعا٤ ايعٌا٤ ايلبٸ

ب عكٝـ٠ ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ: إٕ وٵ. ؾشٳايهٓا٥ى ٚايِٛاَع َٔ املناكات أٜٔاڄ

ـٻ  ،ٚكًًِٝ ايوُا١ٜٚأيًُـ١ٜٓ املكـه١ ٚ ه١ ع٢ً ا٭كض ُٛكٷايهٓا٥ى ٚا٭َانٔ املك

١ُ٥٬َ  ب١٦ٝڄ املناكات أٜٔاڄتٴعترب ٚكًًِٝ أعٔ َعبـ  . ؾؿ٬ٔڄ(92)اييت ْكِـٖا يف اينٜاك٠

ٛٿ  مٛ ايوُا٤، ٚبڀلٜك١ٺ ٍ اينٜاك٠ كسًتٓا ا٭ك١ٝٓ إىل كس١ًٺ٫كتباط اٱْوإ باهلل: ؼ

ُٸ تكًٝـ١ٜ ٚٸٖٞ َٛاقع ػا  اك ايباسجني عٔ َعني اؿٝا١٠ ٱعاؿ٠ ُٝاغ١ ا٭ؿع١ٝ. ٚيًن

ٝٸ تٴعتٳبٳل . (93)١ يف ايهٓا٥ى١ يعٗٛك كتًـ ا٭ؿع١ٝ املوٝشٝٸاملناكات أَانٔ َجاي

ـٸ ٚاَتـاؿاڄ ٢ ًاع اهتهٌاف قبٛك ستٸ، ٜوني ٚايٌٗـا٤يقيو هاؿت عباؿ٠ ايك

ـٸ يف املـٕ ٚاؿٛآل اييت ؽًٛ َٔ املناكات. ٚيف ايػايب  «نياملٓوٝٸ»ٜوني ٚايٌٗـا٤ ايك

ـٸٌٳنإ ٜٴهتٳ ٜى بعٗٛكٙ يف ك٩ٜا أسـِٖ، أٚ باٱهلاّ ٯػل، ـ دوـ ايٌٗٝـ أٚ ايك

ٕڈؾٝكَٕٛٛ بٓكٌ َا تبكچ  .(94)َٓاهب ٢ َٓ٘ إىل َها

ـٻ ٚد١ٗ ْعلؾُٔ  ٖٞ: َعبـ  ه١ عَُٛاڄايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ املناكات املك

ـٸ ;ايهٓا٥ى ;ٚكًًِٝأ ٜوني أٚ ٚع٢ً اـِْٛ ايهٓا٥ى اييت ؼٟٛ قرب ايك
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ـٸ ;َكابل ايٌٗـا٤ ;ايِٛاَع ;ايباباٚات ٕ ٛإف ؤل املوٝشٝٸ ;ٜو١ َلٌَِٜٚاٖـ ايك

ُٸ ع بآؿابٺايـعا٤ ٚايتٔلټايهاثٛيٝو إىل ٖقٙ ا٭َانٔ، ٜٚكَٕٛٛ ب ١ ٚطكٛي ػا

 باينٜاك٠.

ُٸـ ناؾچ، أنډ، نُا َلٸع أٜٔاڄٚيف ايتٌٝټ ١ٝ تٌٝٝـ ١ عًُا٤ املقٖب ع٢ً أٖ

ا٭ب١ٝٓ ٚاملناكات عٓـ قبٛك أٚيٝا٤ اهلل. ٜٚعتكـ امل٪َٕٓٛ بٗقا املقٖب إٔ أٚيٝا٤ اهلل 

ٞٸٝٵٌ ايؿځٝٵٚهڀا٤ يف ايٌؿاع١ ْٚٳ ٌ بِٗ، ؾٝڀًبٕٛ َٔ اهلل بايتٛهټل فيو ، ٜٚتشكډض اٱهل

 ٚتٝوري أَٛكِٖ، بايـعا٤ ٚايتٛب١ يف املناكات. ،ايػؿلإ

ٌپإىل فيو ٜ٪نڍ إٓاؾ١ڄ ع ع٢ً اػرتام ايكٌٛك ٚايتٌٝټ ;ايهاثٛيٝه١ٝ :َٔ ـ ن

ٝٸ .ٚايٍُٛٛ إىل املع٢ٓ يف أَل اينٜاك٠ ١ يف ٖقا اٱطاك، ٚايقٟ ٚفيو َٔ املؿاِٖٝ ايعًُ

ٞٸ «سٝا٠ ايػلب١ يف ا٭كض»مبؿّٗٛ  كاڄٚثٝ ٜلتبط اكتباطاڄ ٞٸ ا٭ػ٬ق ايعُٝل.  ٚايعلؾاْ

ٚكًًِٝ أم ٖٓا إىل ايتٌاب٘ ٚا٫ػت٬ف بني ٖقٙ املؿاِٖٝ )كس١ً اينا٥ل إىل َـ١ٜٓ ْتڀلٸٚ

 ايوُا١ٜٚ ٚسٝا٠ ايػلب١ يف ا٭كض(.

 

 ــــــ الشائز احلكٗك٘ وكؾُد الضىأاُت الُعمٜ

تِٜٛل  ٚنتابات باباٚات ايهٓٝو١ متٸٓا، يف ايعٗـ اؾـٜـ ؿڃنُا أهًځ

ٚٸ»ني ع٢ً أِْٗ املوٝشٝٸ ٛٸيف ا٭كض، ٚقـ طڂ «ٚغلبا٤ اكٷم ا٤، لؿٚا بوبب عِٝإ آؿّ ٚس

١ إ اؾٓٸـ عٔ اهلل. ٚنُا ناْٛا َٔ ههچعٵ١ ٚايبٴٚسهِ عًِٝٗ باؿٝا٠ ايٌاقچ

يف طاع١ اهلل تًُِٛٗ إىل َٛطِٓٗ اؿكٝكٞ يف ايوُا٤. ٚيف  ميهِٓٗ اٯٕ اػتٝاك سٝا٠ٺ

 .(95)ل ٜوع٢ يًٍُٛٛ إىل َٛطٓ٘ اؿكٝكَٞواؾ اؿكٝك١ ٜعٌٕٝٛ سٝاتِٗ ننا٥لڈ

ٚكًًِٝ أني ايوعٞ يًٍُٛٛ إىل ١ إٔ ع٢ً املوٝشٝٸتعتكـ ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝهٝٸ

ٚكًًِٝ ايوُا١ٜٚ. ٚقـ ٚكؿ يف نتاب ٭ ٚكًًِٝ ع٢ً ا٭كض كَنٷإٔ إإف ; ايوُا١ٜٚ

ِٻ كٳأځ»ٚكًًِٝ ايوُا١ٜٚ: أاملهاًؿ١ عٔ  ٚٳأځكٵٓثٴ ـٳ٠ڄ  ـٹٜ ُٳا٤ٶ دٳ ُٳا٤ٳ  اڄٜٵتٴ هٳ ٕٻ ايوٻ ـٳ٠ڄ، ٭ځ ـٹٜ دٳ

ـٹٜٓٳ١ځ  ُٳ ٜٵتٴ ايڃ ْٳا ٜٴٛسٳٓٻا كٳأځ ٚٳأځ ـٴ *  َٳا بٳعٵ ـٴ ؾٹٞ  ٚٳايڃبٳشٵلٴ ٫ځ ٜٴٛدٳ ٔٳتٳا،  َٳ ٚٳا٭ځكٵضٳ ا٭ڂٚيځ٢  ا٭ڂٚيځ٢ 

ُٳا٤ٹا ٔٳ ايوٻ َٹ ـٳ٠ځ ْٳامڇيځ١ڄ  ـٹٜ ِٳ ايڃذٳ ًٳًٹٝ ـٻهٳ١ځ أڂٚكٴ ُٴكځ ـٹ اهللٹ ،يڃ ٓٵ ٔٵ عٹ ٓٳ١ٺ  ،َٹ ٜٻ َٴنٳ ٝٻأځ٠ڄ نځعٳلٴٚيڈ  ٗٳ َٴ

ٗٳا ٚكًًِٝ: سني أػرب عٔ ؿَاكٖا أ٪ املوٝض بـَاك . نُا دا٤ يف تؿوري تٓبټ(96)«يٹلٳدٴًٹ
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ـٺ ،ع٢ً ايًِٝب ٚكًًِٝ( نإ فيو ؿ٫ي١ڄأ) إف  ;َٔ تاكٜؽ اـ٬ْ دـٜـ ٚابتـا٤ عٗ

ْٳ(97)أُبض دوـ املوٝض املعبـ اؿكٝكٞ َٓق فاى ٌ اؿكٝك١ ايوُا١ٜٚ ٝٵ. نُا إٔ طلٜل 

١ ٫ تكتِل ع٢ً ايهاثٛيٝهٝٸ ٚد١ٗ ْعلاؿٝا٠ املجاي١ٝ َٔ  ،باع ايهٓٝو١. إفٕٖٛ اتٸ

 ٚكًًِٝ ايوُا١ٜٚ، با٫ِْٗاك َعأل مٛ ٝٵٚكًًِٝ يف ا٭كض، بٌ هب ايوٻأمٜاك٠ َعبـ 

 دوـ املوٝض.

٫ تكتِل اينٜاك٠ ع٢ً املعابـ ٚاملناكات ع٢ً ا٭كض، ؾكـ  ع أٜٔاڄيف ايتٌٝټٚ

ُٳ ـٸ٠ڂ تٵأٚ ١. ؾؿٞ ١، ٚعـّ ا٫نتؿا٤ باينٜاك٠ ايعاٖلٜٸٝٚاينٜاك٠ اؿكٝك باؿرٸ كٚاٜاتٺ ع

ـٻ ٟٸ ي أَلٷاؿكٝك١ مٜاك٠ املهإ املك ٌ ايكلب ٝٵب اي٬ٔي١، ٚع٢ً اينا٥ل ْٳيتذٓټ كَن

ٞٸاؿ ٟٸ كَنٷ هلا ١َهعب١ املهلٸاي٢ يف ٖقا اٱطاك ستٸٚ. كٝك ُٸٜٴ مساٚ ايبٝت »٢ و

ِٸ«املعُٛك ايبٝت »تقنري اينا٥ل إٔ عًٝ٘ طًب املع٢ٓ، ٫ ايعٛاٖل. ٚقـ ٚكؿ اهِ  ، ٜٚت

ٌٸ 4ٚاسـ٠ ؾكط يف اٯ١ٜ  ٠ڄَلٸ «املعُٛك ٖقٙ  َٔ هٛك٠ ايڀٛك. ؾكـ أقوِ اهلل ب٘ يف َوتٗ

َٻوٵڀڂٛكڈ ٚٳايڀڊٛكڇ﴿ُ٘ بأَٛك أػل٣: وٳإىل داْب قځ ،ايوٛك٠ ٚٳنٹتٳابٺ  ٌٴٛكڈ *  َٻٓ  * ؾٹٞ كٳمڎ 

ُٳلٵؾڂٛعڇ ـٹ ايڃ ٚٳايوٻكڃ ُٴٛكڇ *  ُٳعٵ ٝٵتٹ ايڃ ٚٳايڃبٳ  «ايبٝت املعُٛك» ِ اهلل بعوٳ(. ؾكځ5 ع 1: ايڀٛك) ﴾* 

ٍٸ ع٢ً قـاهت٘ ٚععِٝ ًأْ٘ عٓـٙ. ٚقـ اػتًـ املؿوٿ ١ ٖقا ايبٝت لٕٚ يف َاٖٝٸٜـ

ـٸ  :ع٢ً َا ثبت يف ايعًّٛ ايعك١ًٝ ٚايعلؾا١ْٝ مجٝع نا٥ٓات ايعامل، َٚٓٗا ؾبٓا٤ٶ ;ياملك

ل يف ٠. يقيو تتشكچٟ يف عٛامل َا قبٌ عامل املاؿٸل املاؿٸهابك١ يًتشكڊ ايهعب١، َٛاؿٸ

ٟ يف ٖقا ايعامل. كٗا املاؿٸٌ، ٚايعكٌ، ٚاي٬ٖٛت( قبٌ ؼكڊجٴايعٛامل ايوابك١ )عامل املڂ

يًهعب١ يف عامل  لٷٖٛ ؼكڊ «ايبٝت املعُٛك»لٜٔ إٔ ٜعتكـ بعض املؿوٿ ع٢ً فيو ٚبٓا٤ٶ

ٍڈإ اهتٓاؿاڄ ;لٌ. ٚقـ ؾڂوٿجٴاملڂ مبشافا٠ ايهعب١ )يف  ، ع٢ً أْ٘ بٝتٷأنجل ًٗل٠ڄ ىل أقٛا

ٝٳإٔ ايهعب١ بٴ ايوُا٤ ا٭ٚىل، أٚ ايلابع١، أٚ ايوابع١(. يقيو ٚكؿ يف كٚا١ٜٺ بأكبع١  تٵٓ

يًبٝت املعُٛك ايقٟ ي٘ أكبع١ دٛاْب، ؾٗٛ مبشافا٠ ايعلَ، ايقٟ  ٭ْٗا قاف١ٜڅ ;دٛاْب

ـٳٖٛ   ،هبشإ اهلل»ين عًٝٗا اٱه٬ّ أكبع١: ٕ ايهًُات اييت بٴإإف  ;كٙ فٚ أكبع١ دٛاْبٚٵب

. نُا إٔ َها١ْ ايبٝت املعُٛك يف ايوُا٤ «ٚاهلل أنرب ،اهلل ٫ٚ إي٘ إ٫چ ،ٚاؿُـ هلل

بعباؿ٠ امل٥٬ه١، ٚنُا ٚكؿ يف ايلٚاٜات،  ُٛكٷنُها١ْ ايهعب١ يف ا٭كض، ؾٗٛ َع

ٌٸ ـٸ ،ّٜٛ هبعٕٛ أيـ ًَو ينٜاكت٘ ٜأتٞ ن  . ؿاڄ٫ٚ ٜعٛؿٕٚ إيٝ٘ ف
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يف عٛامل ايػٝب يف ايوُا٤ يًهعب١ ٚمبا إٔ ايبٝت املعُٛك ٖٛ اؿكٝك١ املجاي١ٝ 

١ٜ. اؿٸاملٚيٝى  ،ع١ٜٛٓاملافا٠ احملـ مبشافات٘ يًهعب١ ِٳكڃٜٴؾإْٸ٘ ايوابع١،  ايلابع١ أٚ

ٜٓبػٞ إٔ تـٚك ا٭كض  يًهعب١ ؿا٥ُاڄ ٛك يف ايوُا٤ قافٜاڄُإفا نإ ايبٝت املع»ؾايكٍٛ: 

ٟپ كإ أسـاُٖا ٚههٕٛ ا٭ػل٣ ىلدُٗا عٔ ٚٳؿٳإف  ;َُٓٗا ٚايوُا٤، أٚ ٫ تـٚك أ

ٛټ ًب١ٗڅ ،«احملافا٠ ع٢ً  ١ٜ ايبٝت املعُٛك. ٚبايڀبع، بٓا٤ٶك َاؿٸتٓبع َٔ ايوڀش١ٝ يف تِ

ٌټأٌُ تڀ ٚٴ ابل عامل ايه١ْٛٓٝ ايهبري ٚعامل اٱْوإ ايِػري ن دـ يف ايعامل َا 

يف عامل اٱْوإ ايِػري، ٚايبٝت املعُٛك يف عامل اٱْوإ ايِػري ٖٛ  ايهبري َٛدٛؿٷ

 |اٱه٬ّ ل ايبٝت املعُٛك بكًب ْيبٸقًب اٱْوإ. ٚيقيو قـ تٌري ا٭قٛاٍ اييت تؿوٿ

 .(98)ٚاٱْوإ ايهاٌَ إىل ٖقا املع٢ٓ

 إمتاّ اؿرٸ» نقيو لـ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل ٜأَل اؿذٸاز ٚاملعتُلٜٔ بع

ُټٛا﴿: «ٚايعُل٠ ٕ ؾإع٢ً بعض ايلٚاٜات  (. ٚبٓا٤ٶ196)ايبكل٠:  ﴾هللٹ ٚٳايعٴُلٳ٠ځ اؿځرٻ ٚٳأځتٹ

×ٖٛ مٜاك٠ املعِّٛ أسـ َِاؿٜل إمتاّ اؿرٸ
(99). 

ِٸٚ باسرتاّ اي١ٜ٫ٛ ٚاٱَا١َ: ٜتشكډل ٕ اسرتاّ ايهعب١ ٚتٛقريٖا إ :ٌ ايه٬ّق

ِٴ ٫ځ﴿ ٗٳقٳا أڂقڃوٹ ـٹ بٹ ٌپ ٚٳأځْتٳ*  ايڃبٳًځ ٗٳقٳا سٹ ـٹ بٹ َٳ2ع  1بًـ: اي) ﴾ايڃبٳًځ مل  ٔٵ(. َٚٔ ٖقا املٓڀًل 

ٕٵ ٌٻ ٜعلف إَاَ٘، ٚإ ٞٸبٳؾأ إىل باطٔ ايهعب١، ٫ ٜأَٔ َٔ اهلل. إفٕ ٚد٘ اي بني  ٘ ا٭ًُ

١ ٚاينٜاك٠ املكبٛي١ ايعلؾا١ْٝ َؿّٗٛ كس١ً اينا٥ل إىل املـ١ٜٓ ايوُا١ٜٚ يف ايهاثٛيٝهٝٸ

ٞٸ ع٢ً عـّ ا٫نتؿا٤  اتباعُُٗٗا مجٝعاڄ ٭ع ٖٛ سجټاملناك( يف ايتٌٝټ )َعلؾ١ املكاّ ٚايٛي

 َٔ ايوًٛى ايعلؾاْٞ.  ڀاڄُٳٚتعًُِٝٗ ْٳ ،ل أغٛاك ايباطٔبٵٚهٳ ،بايعاٖل

ّٸ ٚيف ٞٸايُٛٝٸ َا ى ٞٸ ١ يًُوٝش  ما٥لاڄ ،×بإٔ ٜعٍٝ نإبلاِٖٝ ايهاثٛيٝه

 ،ل بايـْٝال بايـْٝا، ؾعٓٛإ سٝا٠ ايٌٝع١ ٖٛ عـّ ايتعًڊ٫ٚ ٜتعًډ ،يف ا٭كض غلٜباڄ

سٝا٠ املواؾل إىل اهلل:  ×ٚايوعٞ ٚكا٤ ايعامل ايباقٞ. ؾعًِٝٗ إٔ ٜعٌٝٛا نإبلاِٖٝ

ٍٳ﴿ ٖٹبٷ إْٸٞ ٚٳقا ٗٵ كٳبٿٞ إىل فا ٝٳ ٔڇـٹهٳ (. نُا إٔ قت٣ٛ سـٜح اٱَاّ 99: اتايِاؾچ) ﴾ٜ

ٞٸ ،يف طلٜك٘ إىل نلب٤٬ ،ٚكها٥ً٘ ×ونياؿ ٍٸ ع٢ً إٔ ايٌٝع  ٚيف ّٜٛ عاًٛكا٤، ٜـ

ٞٸ َٳ اؿكٝك ٭ٕ كٚغ اينا٥ل  ;ٌ ٖـؾ٘ ٜٗـٟ كٚس٘ حملبٛب٘ٝٵل بايـْٝا، ٚيٓٳمل ٜتعًډ ٔٵٖٛ 

ٗٿ ٌٵ﴿ؿ١ ينٜاكت٘: َتً ٕٵ قڂ ِٵ نځاْٳتٵ إڇ ـٻاكٴ يځهڂ ـٳ اٯػٹلٳ٠ڂ اي ٓٵ ِٳ١ڄ اهللٹ عٹ ٔٵ ػٳايٹ ٕڇ َٹ  ايٓٻايڇ ؿٴٚ
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ٛٵا ٓٻ ُٳ ٓٵ ؾځتٳ ٕٵ نڂ ٛٵتٳ إڇ ُٳ ُٳاؿٹقٹنيٳايڃ ِٵ   ،ٚٳاهللٹ»: ×امل٪َٓني أَري ٜكٍٛ يقيو(. 94: ايبكل٠) ﴾تٴ

ٚٳ ٔٴ أبٞ طايبٺ أځ ٚٳقځَا ٜٴبايٞ اب ٘ٹقعٳ ع٢ً املٛتٹ أّ  ٫ ٕ اينا٥ل املواؾل إإف  ;(100)«عٳ املٛتٴ عٳًٝ

 ٢ ٌِٜ إىل َلاؿٙ.ٙ ستٸٜٟٓٛ ايبكا٤، ٫ٚ ٜوهٔ ؾ٪اؿٴ

ٚكًًِٝ ايوُا١ٜٚ يف أأَا ا٫ػت٬ف ا٭هاي بني َؿّٗٛ كس١ً اينا٥ل إىل َـ١ٜٓ 

١ اينٜاك٠ مبع٢ٓ ١ ايهاثٛيٝهٝٸيف املوٝشٝٸ ٘أْ ؾٗٛ ايهاثٛيٝه١ٝ َٚؿَٗٛٗا يـ٣ ايٌٝع١

ـٸٚسٝا٠ ايػلب١ يف ا٭كض،  سٝا٠ ايػلب١ ٚڀ١٦ٝ ا٭ٚىل، ناـ ،دقٚكٖا يف َعتكـاتٺ متت

ٚٓلٚك٠ ا٫ِْٗاك َع دوـ  ،ٚكًًِٝ إىل ايوُا٤أعلٚز ًُٚب املوٝض، ٚيف ا٭كض، 

 ؾ١ ناْت َوذـاڄ٫ تٛدـ عكا٥ـ نٗقٙ يـ٣ ايٌٝع١. ؾايهعب١ املٌلٻ بُٝٓا ;(101)املوٝض

ٕ إ :ٍ يف ايوُا٤، ٖٚٞ ٣َٛٗ قًٛب ايعاكؾني. يقيو ميهٓٓا ايكٍٛمٳي٥٬ًُه١ َٓق ا٭ځ

ع ٜعٛؿ إىل ايل١ٜ٩ ايوابك١ ٚاي٬سك١ اػت٬ف َؿّٗٛ اينٜاك٠ يف ايهاثٛيٝه١ٝ ٚايتٌٝټ

 ١.١ ٚاٱه٬َٝٸيًُعابـ املوٝشٝٸ

 

 ــــــ اصتٍتاٌج

ٚٸاك ِٖ أْايٷRichard Niebuhrنُا ٜكٍٛ كٜتٌاكؿ ْٝبٛك ) ٜڀًبٕٛ  (: اين

 .(102)ايػلب١ ٕ مٛ ٖـؾِٗ بب١ًُٛ أكٚاسِٗ َٔ أقاُٞ َٛاطٔٛٵايهُاٍ ٚايٓٛك، ٜٚوعٳ

ٚٸ بٓا٤ٶ  ;باسجني عٔ اهلل ،اك ايهاثٛيٝو ٚايٌٝع١ مٛ املناكاتع٢ً فيو ٜٓڀًل اين

ٕڈ يتِٓٗل أكٚاسِٗ بلٚغڈ ـٸناٌَ، بايتكلټ َتعاي١ٝ ٱْوا ٞٸب إىل ايك  اهلل. ٜى ٚٚي

ـٸ اسرتاّ ٚا٫عتكاؿ بٌؿاعتِٗ، ٜٚوني ٚأٚيٝا٤ اهلل ايلؾٝع١، ؾُها١ْ ايك

 ًنٜاك٠.ي١ ايـٜٓٝٸٔ ٝٵملقٖبٳاتٌرتى ؾٝٗا ك١ٜ٩  ٚتععُٝٗا، ْكاطڅا٭َانٔ املٓوٛب١ إيِٝٗ 

ايٓعل عٔ ا٫ػت٬ؾات بني َؿّٗٛ اينٜاك٠ يـ٣ ايهاثٛيٝو ٚيـ٣ ايٌٝع١،  ٚبػضٸ

، تكلٜباڄ َتٌاب١ٗڄ ٗاَاتٺٕٗٛ هلِ اتٸَا ًٜؿت ا٫ْتباٙ ٖٛ إٔ يًُقٖبني كايؿني ٜٛدٿ

ـٸعٕٛ إٔ اينٜاك٠ ًلىڅ ِٹ ، ْٚكضٷ١څعٳـٵ، ٚبٹؾٝ ٜٴ ٌپ لټيٲميإ. ٚيف املكابٌ   :َٔ ن

 ١ اينٜاك٠، ٚهـْٚٗا َٔ هبٌ تك١ٜٛ اٱميإ.ع ع٢ً ٌَلٚعٝٸٚايتٌٝټ ;١ايهاثٛيٝهٝٸ

ٝهؿٞ إٔ امل٬ٜني َٔ ؾأَا بٌإٔ بڀ٬ٕ ايٌبٗات اييت تڀًل ع٢ً اينٜاك٠ 

ـٸكثٛفٴنىا٭ڂربٚتوتاْت ٚايهاثٛيٝو ٚاياملوٝشٝني،  ٕ ًٜٛٚتٛهٸ ،ٜوني، ٜنٚكٕٚ ايك
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ٌٝع١ ايٜنٚك ٬َٜني املوًُني،  ٜٚڀًبٕٛ ًؿاعتِٗ. ٚيف ايعامل اٱه٬َٞ أٜٔاڄ ،إيِٝٗ

ٍڈ ٚػريٴ .^ٚأٌٖ بٝت٘ |ا٭نلّ ؾ١، ٚقرب ايٓيبٸ١، ايهعب١ املٌلٻوٓٸايٚ ع٢ً فيو  َجا

ٚٸ  ×١ ٚايٌٝع١ يف طكٛي أكبع١ٝٓٝ اٱَاّ اؿونيني ٚايوٓٸاك املوٝشٝٸاملوري٠ امل١ًْٝٛٝ يًن

 يف ايعلام. 

١ مل ػاٙ املناكات ايهاثٛيٝهٝٸ ٕ َا قاّ ب٘ ايربٚتوتاْت َٜٛاڄإٚيف اؿكٝك١ 

ٕڈٜ ني ملعتكـات سلن١ ايوٝاهٝٸ ؾكط، إمنا نإ ٚكا٤ٖا اْتٗامٴ ؿٜينٸ ٓبعح َٔ ًأ

ٖٸ .اٱ٬ُغ ايـٜينٸ َٔ  عٕٛ ببعضڈإف ٜتقكٻ ;١اب١ٝ عٓـ أٌٖ ايوٓٸٚلـ فيو ايّٝٛ يف ايٛ

 اكٚا َٛاقؿِٗ ايوٝاه١ٝ، ٜٚعاكٓٛيٝربٿ ;ل٠ يف نتب أه٬ؾَِٗعتكـاتِٗ ايباط١ً املتوتٿ

 اينٜاك٠.

 

 

الهىاهش
                                                      

 

 
(3) Linda Kay Davidson and David M., 2002, Gitlitz; Pilgrimage from the Ganges to 

Graceland, an Encyclopedia, Manufactured in United States of America. 
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(40) Linda Kay Davidson and David M., 2002, Gitlitz; Pilgrimage from the Ganges to 

Graceland, an Encyclopedia, Manufactured in United States of America, p. 561. 
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(55) Linda Kay Davidson and David M., 2002, Gitlitz; Pilgrimage from the Ganges to 

Graceland, an Encyclopedia, Manufactured in United States of America, p. 561. 
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(102( Linda Kay Davidson and David M., 2002, Gitlitz; Pilgrimage from the Ganges to 

Graceland, an Encyclopedia, Manufactured in United States of America, p. 18. 



 

 

 ٛؽٕرٚ الغٗطاُ يف األدٖاُ اإلهلّٗ

 حتمٌٗن وكارُ

 

 ٌعقىتٍاىهحوذ حسي د. 

 ًصرحسي د. ترجوة: 

 

ٌٛ  ــــــ خالؽ

يًتشكٝل يف  ;توتؼـّ ٖقٙ ايـكاه١ املٓٗر ايُٛؿٞ ع ايتشًًٝٞ، ٚا٭هًٛب املكاكٕ

ٚايكلإٓ ايهلِٜ، ٚإعاؿ٠ قلا٠٤  ;ٚاٱلٌٝ ;ؾوتاا٭ :ُٛك٠ ايٌٝڀإ يف ايهتب ايج٬ث١

ً٘ ْٚؿٛفٙ. ٚؿكد١ تـػټ ،آكا٤ أتباع ٖقٙ ا٭ؿٜإ يف ايِٛك اٱهاب١ٝ ٚايوًب١ٝ يًٌٝڀإ

ل ٜتعاكض َع ؾوتا املتأػٿؾوتا، بِؿت٘ ػايكاڄ يف تكـِٜ أٖٛكاَنؿا يف ا٭ٖلميإ ا٭أ

ـٻ بِؿت٘ كًٛقاڄ ٚيٝى ػايكاڄ.  ،بًٝى يف ايكلإٓإي، ُٚٛك٠ ايٌٝڀإ يف ايهتاب املك

ـٿ ـٻٜك  اڄا٥ٓٚأٜٔاڄ ن ،اـري يٲْوإ اڄقبٸ اڄي ايٌٝڀإ بِؿت٘ نا٥ّٓ ايهتاب املك

 أَا ابًٝى يف ايكلإٓ ؾكـ متٸ .ميهٓ٘ اؿًٍٛ يف بـٕ اٱْوإ ،ٚععِٝ ايكـك٠ اڄٜلًلٸ

ٛٸ ،ٚقـ اػتاك ايٌلٸ، تِٜٛلٙ بِؿت٘ كًٛقاڄ كتاكاڄ  .إغلا٤ ايبٌل ٠ إ٫چ٫ٚ ميًو َٔ ايك

ٖا١ٌَٝ ٚغري ُشٝش١ يًٌٝڀإ ٌْأت عرب اينَإ يف ثكاؾ١ ٖقٙ  ٜٛدـ أٜٔاڄ ؼ٬ًٝتٷ

ٌ يف أَٛك ٚقـكت٘ ع٢ً ايتـػټ ،تأيٝ٘ ايٌٝڀإ يف ايـٜٔ اينكاؿًيت :َجٌ ،ا٭ؿٜإ

ٝٸ ;ايها٥ٓات ٚعباؿ٠  ،١ ي٘أَا يف املوٝش١ٝ ؾشًٛي٘ يف أدواؿ ايٓاي، ٚايٓعل٠ اٱهاب

ٞٸ ;ايٌٝڀإ  .ٚنقيو ايٓعل٠ اٱهاب١ٝ يًٌٝڀإ يف عًِ ايه٬ّ ٚايعلؾإ اٱه٬َ
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 ــــــ عزض املضألٛ

ُٸ ع يكـ ًػًت َوأي١ ايٌلٸ ك ايٌٝڀإ يف ظٗٛك ايٌلٚك يف ايعامل ٚٵؿٳ ١ڄٚػا

ٌڈ ّٸ بٌه ٔٷ ع أفٖإ ايبٌل َٓق قـِٜ ا٭ٜاّ، ٫ٚ تهاؿ تٛدـ ثكاؾ١څ عا ٫ ٜهٕٛ  أٚ ؿٜ

ٚايعؿاكٜت  (2)ايْٝٛاْٞ «إت بٛيٝىٟ ؿ»ٚ (1)«هت»املِلٟ  ؾإي٘ ايٌلٸ .يًٌٝڀإ ؾٝٗا ْعريٷ

منافز َٔ ٖقا  ٜلإ ايكـمي١إٚايك٣ٛ ايٌٝڀا١ْٝ يف ؾهل اجملٛي قبٌ مكاؿًت يف 

 .(3)ايكبٌٝ

 ،املوأي١ ا٭هاه١ٝ يف ٖقٙ ايـكاه١ ٖٞ ُٛك٠ ايٌٝڀإ يف أكبع١ أؿٜإ إهل١ٝ

ـٻ ;ؾوتاٚث٬خ نتب: ا٭ ٚايكلإٓ ايهلِٜ. تلهِ ؿكاه١ ٖقٙ ايهتب  ;يايهتاب املك

ٌ يف ات٘ يًتـػټَٚـ٣ قـكت٘ ٬ُٚسٝٸ ،٤ ناْت إهاب١ٝ أٚ هًب١ٝهٛا ،يًٌٝڀإ ُٛك٠ڄ

عُاٍ اييت ألنٖا أتباع ٖقٙ ٌ بايتؿٌِٝ ا٭تبشح ٖقٙ املكاي١ أٜٔاڄ ٚؼًڍٚايها٥ٓات. 

ـٳ ـٻ ;كِٖٚٵا٭ؿٜإ ب ع اييت ـٳه١ أٚ ايتشلٜـ ٚايبٹيتٛٓٝض ُٛك٠ ايٌٝڀإ يف نتبِٗ املك

 أسـثٖٛا سٍٛ فيو.

ٚمبا  .١املكاي١ تعترب إٔ ايـٜٔ اينكاؿًيت أسـ ا٭ؿٜإ اٱهلٝٸ َٔ ايٛآض إٔ ٖقٙٚ

إٔ إثبات ٖقا ا٭َل يٝى َٔ ًُب َٛٓٛعٓا ؾوٛف ْعتقك عٔ إٜلاؿ ٚدٗات ايٓعل 

 املؼتًؿ١ يًباسجني يف ٖقا ايباب.

 

 ــــــ فضتاأِزمياُ يف األ

يف  .٘ إىل أٖٛكاَنؿاٜٚتٛدٻ ،ايـٜٔ ايقٟ علٓ٘ مكاؿًت نإ ٜعتربٙ تٛسٝـٜاڄ

، دا٤ ايه٬ّ ٚيف َعلض اؿـٜح عٔ عِٓل ايٌلٸ ،ؾوتأَ نتاب ا٭ قوِ 

ـٸ»بِؿت٘ كًٛقاڄ:  ٝٸ٧سٍٛ كٚغ ه خ ٖقإ ايلٚسإ ايتٛأَإ، ُٖٚا يف يف ايبـا١ٜ ؼ

َٚٔ بني ٖقٜٔ ايلٚسني ٚقع  ٧.هٝٸ :ٚاٯػل ;ـٷدٝٿ :سـُٖاأ ،ايؿهل ٚايكٍٛ ٚايعٌُ

ٞٸا ٔٵ .(4)«ايِاؿم َُٓٗا، ٚيٝى ا٭ًلاك ػتٝاك ا٭بلاك ع٢ً اؿكٝك بعـ مكاؿًت  ٚيه

ٌٸسًډ  ؾوتا ٌِْ إىل ْتٝذ١ٺَٔ ػ٬ٍ ؼًٌٝ ْعلٜات عًُا٤ ا٭»ايتٛسٝـ:  ت ايج١ٜٛٓ ق

ٚأْ٘  ،اڄَؿاؿٖا إٔ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َِٓٗ ىتًؿٕٛ َع ْعل١ٜ إٔ ؿٜٔ مكاؿًت نإ ثٜٓٛٸ

١ كهاي١ ايقٜٔ ٜكبًٕٛ ثٜٓٛٸ ٚكَنؿ، ٚايكًٌٝ َِٓٗأٖٛ ايقٟ اقرتغ سلب أٖلميإ ٚ

ـٿ ٟٸمكاؿًت مل ٜك ٌڈ َٛا أ ـٸ ؿيٝ ، بٌ اعتُـٚا ع٢ً نتاب عاِٖ َٔ نتاب ع٢ً َ
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١ يف ْعل١ٜ اـًل املٛدٛؿ٠ يف ا٭ؿٜإ . ٜل٣ عًُا٤ ا٭علام إٔ ايجٜٓٛٸ(5)«لؾوتا املتأػٿا٭

ٚٿ ُٛك٠  ؿٓـٜـاؿ.نتاب اي :َجٌ ،ْت بعـ مكاؿًتاٱٜلا١ْٝ تعٛؿ إىل ايهتابات اييت ؿٴ

ععِٝ  عٝح ظٗل أٖلميإ ع٢ً أْ٘ ػايلٷ ،ُت نجرياڄأٖلميإ َكابٌ أٖٛكاَنؿا تٔؼٻ

ٚٸ ايكـك٠ إىل داْب أٖٛكا. ٍ َٔ ايؿٓـٜـاؿ إٔ أٖلميإ ٜكـّ ع٢ً دا٤ يف ايكوِ ا٭

ٚٸ»عاَل٠ ٭ٖٛكاَنؿا:  عٌل٠ َـ١ٜٓڄ ؽلٜب ٚتـَري هتٸ ٘ أْا ٚبًـ طٝب ػًكتٴ ٍ أكضڈأ

ع٢ً ٓؿاف ْٗل )ؿاٜتا(  ،ٜلإ ٜٚر(ط= قلٜب١ َٔ ػٛاكمّصإنإ يف َٓڀك١ )أٖٛكاَنؿا 

ٚايٌتا٤  ،ٝٓاڄ َٔ ْٗل ؿاٜتاٚػًل تٓٸ ،٘ َٛتايقٟ نًچ ،ب،ٚبعـ فيو دا٤ أٖلميإايڀٝٸ

ٚنقيو اًتبو َع  .(6)«يٝٓاُبين ايعـا٤ ;ڀُٗا ع٢ً ايعاملٚهًډ ،ايقٟ ػًك٘ ايعؿاكٜت

ٜل ٚػايل أثٓا٤ سلب٘ َع٘ غايل ايعامل ايٌلٸٚقِـ ٬ٖن٘. يكـ نإ ِٜؿ٘  ،مكاؿًت

ِٸ ،(7)ايٌٝاطني ، قاٍ أٖلميإ املؼاؿع ػايل عامل ايٌلٸ»ىاطب مكاؿًت قا٬٥ڄ:  َٚٔ ث

ٟٸ ٠ڄي٘ َلٸ ٞٻهٛف تتػًډ نًُاتٺ أػل٣: بأ ٟٸ ب عً هٛف  أهًش١ٺ ٚتڀلؿْٞ َٔ عٓـى؟ بأ

ِٸ بايٓعل إىل ٖقا ايُٛـ ْل٣  .(8)«أْا أٖلميإ ع ٜٚڀلؿِْٚٗ؟ عب ع٢ً كًٛقاتٞ ايتػًڊ ٜت

ٛٸ ،٘ َٛتٷايقٟ نًچ ،أٖلميإ  ِْـ ايعامل إىل ايٌلٸ عع١ُٝ ٚبِؿت٘ ػايكاڄ دلٻ ٠ٺبك

بت إىل ايجكاؾ١ تولٻ ٖقٙ ايِٛك ٭كٚاغ ايٌلٸ ٜكـ َكابٌ أٖٛكاَنؿا ٚمكاؿًت. ،ٚايع٬ّ

١ ًٝن١ٜ ٌَتكچليف ايًػ١ اٱ «ًلٸ»٢ إٔ ايبعض ٜعتكـٕٚ إٔ ن١ًُ ١، ستٸ١ ٚاملوٝشٝٸايػلبٝٸ

 :َجٌ ،ميهٔ فنل بعض أكٚاغ ايٌلٸ»ايؿاكه١ٝ، ٜكٍٛ كٚبلت ّٖٝٛ:  «ؿٜـ»َٔ ن١ًُ 

اؾؿاف، ايٌتا٤، ا٭عُاٍ ، اؾٛع ٚايعڀٍ ٚايػٔب، ايػڀله١، اؿوـ، ايهقب

ّٸ. ١٦ يًٓوا٤ايوٝٸ ٌٸ ٚا٫هِ ايعا ايقٟ أُبض ٜٴهتب ؾُٝا بعـ  ،«ؿٜـ»تًو ا٭كٚاغ ٖٛ  يه

Devilٖٚٛ ا٭ٌُ ايقٟ دا٤ت َٓ٘ ايه١ًُ اٱْهًٝن١ٜ  ،DIVبٗقا ايٌهٌ 
ٚقـ  .(9)

تكـِٜ ايٌٝڀإ )آم(  ت ٖقٙ ايع١ًُٝ إىل ا٭ؿٜإ اينكؾا١ْٝ ٚاملا١ْٜٛ سٝح متٸاهتُلٸ

ّٸ  .بِؿت٘ أٌُ ايٌلٸ (آم)...ٚاـ١ُ٬ أْ٘ يف ايهتابات املا١ْٜٛ ٜعٗل »ايٌلٚك:  بِؿت٘ أ

أَاّ َِريٙ َا ٚكا٤  ػعٌ عٝين اٱْوإ َػ١ُٔڄ٢ يف ث٬خ ُٛك: ايػؿ١ً اييت إْ٘ ٜتذًچ

 .(10)«(، ٚاي٠ٌٛٗ، ٚاؿلْايڀبٝعٞ )اؿغچ

 

 ــــــ ظالغٗطاُ يف الهتاب املكدَّ

ـٻ ِٸاعترب ايهتاب املك  :١ آؿّ ٚسٛا٤ ٖٞ املعلؾ١ي إٔ ايجُل٠ املُٓٛع١ يف ق
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َعلؾ١ اـري ١ تأنٌ، ٚأَا ًذل٠ َٔ مجٝع ًذل اؾٓٸ»آؿّ قاٍ:  ٚأ٢ُٚ اٱي٘ ايلبٸ»

١ ع٢ً . ؿػٌ ايٌٝڀإ اؾٓٸ(11)«ؾ٬ تأنٌ َٓٗا، ؾّٝٛ تأنٌ َٓٗا متٛت َٛتاڄ ٚايٌلٸ

١: ؾكايت امللأ٠ يًشٝٸ» ،يٲْوإ إٔ ٜعلف اـري ٚايٌلٸ ؿٵلڇٚقاٍ: اهلل مل ٜٴ ،١ٺًهٌ سٝٸ

١ ؾكاٍ اهلل: ٫ َا مثل ايٌذل٠ اييت يف ٚهط اؾٓٸأ١ ْأنٌ، َٚٔ مثل ًذل اؾٓٸ»

ٔٸ»١ يًُلأ٠: ؾكايت اؿٝٸ ،«ي٬٦ متٛتا ;ا٫ٚٙ متوٸ ،تأن٬ َٓ٘ اهلل ٜعلف  ئ متٛتا، ٚيه

تعلؾإ  ،ٚتِريإ َجٌ اهلل ،أْهُا ّٜٛ تأن٬ٕ َٔ مثل تًو ايٌذل٠ تٓؿتض أعٝٓهُا

 ،. َٚٔ ٖٓا ْل٣ إٔ ايٌؼّ ايقٟ ؿعا اٱْوإ يًُعلؾ١ نإ ايٌٝڀإ(12)«ايٌلٸاـري ٚ

٢، يف َٛاد١ٗ ايٌٝڀإ َع املوٝض، ٜبـٚ ايٌٝڀإ لٌٝ َتٸإٚأٜٔاڄ يف  .ٚيٝى اهلل

ٔڈ ٟٸ بِٛك٠ نا٥ ِٸ»: قٛ ٌڈإأػقٙ أٜٔاڄ  ث ـٸ بًٝى إىل دب ٍڈ د ٚأكاٙ مجٝع ممايو  ،اڄعا

ٕٵ»ايعامل ٚفـٖا، ٚقاٍ ي٘:  . َٚجٌ فيو (13)«يٞ تٳـٵٚهذٳ تٳكٵػلٳ أعڀٝو ٖقٙ مجٝعاڄ إ

ٛٸإدا٤ يف  يو أعڀٞ ٖقا ايوًڀإ  :بًٝىإٚقاٍ ي٘ »بًٝى ٚمتهٝٓ٘: إ٠ لٌٝ يٛقا سٍٛ ق

ٖٴنًچ ٞٻ٭ْٸ ;ٔٻ٘ ٚفـ . ٚؾكاڄ هلقٙ ا٭َج١ً َٔ (14)«أكٜـ ٔٵٚأْا أعڀٝ٘ ملځ ،عقـ ؿٴؾٹ ٘ إي

ـٻ ٛٻكي ايهتاب املك ِٳني يف أفٖإ املوٝشٝٸايٌٝڀإ  ٜٴِ  ;اُشٛا ٚاهٗلٚا»ايكـك٠:  ععٝ

ـٺ َٳ ٭ٕ ابًٝى ػُِهِ نأه ا٭هـ اينا٥ل  ٖٚقا .(15)«ٜبتًع٘ ٔٵما٥ل هٍٛ ًَتُواڄ 

ٛٸ ٌٸ ،ت٘تتعاظِ ق ٛٸ ،يف ايبٌل عٝح و ٚؾ٬ٔڄ عٔ فيو  .(16)٠ٜٚوًب َِٓٗ اٱكاؿ٠ ٚايك

ٚكؿ اهِ ٚ .(17)«بعًنبٍٛ» ؾكـ دا٤ يف ايعٗـ اؾـٜـ فنل ايٌٝاطني ٚك٥ٝوِٗ، ٚامس٘

ـٸ ،ٚهٛف ىلز يف آػل اينَإ َٔ ايبشل ،ع٢ً أْ٘ ابٔ ايٌٝڀإ «اٍايـدٸ» ٛٸ ٜٚوتُ  ٠ڄق

ٓٸ»: (18)ايقٟ ٖٛ ايٌٝڀإ ْؿو٘ ،نيعع١ُٝ َٔ ايتٓٸ ني ايقٟ أعڀ٢ ايوًڀإ ٚهذـٚا يًت

َٳ َٳ ٔٵيًٛسٍ، ٚهذـٚا يًٛسٍ قا٥ًني: )  .ٕ واكب٘؟(أٜوتڀٝع  ٔٵٖٛ َجٌ ايٛسٍ؟ 

ٞٳ ؾُاڄ ٜتهًچ ِ بععا٥ِ ٚػاؿٜـ، ٚأڂعڀٞ هًڀاْاڄ إٔ ٜؿعٌ اثٓني ٚأكبعني ًٗلاڄ، ٚأڂعڀ

ٚع٢ً ايوانٓني  ،ٚع٢ً َوهٓ٘ ،يٝذـف ع٢ً امس٘ ;اهللؾؿتض ؾُ٘ بايتذـٜـ ع٢ً 

ـٿ ،يف ايوُا٤ ٌٸٚأڂعڀٞ إٔ ِٜٓع سلباڄ َع ايك  ٜوني ٜٚػًبِٗ، ٚأعڀٞ هًڀاْاڄ ع٢ً ن

َٸ قب١ًٝٺ ايقٜٔ يٝوت أمسا٩ِٖ ، ـ ي٘ مجٝع ايوانٓني ع٢ً ا٭كض١، ؾوُٝذٸٚيوإ ٚأ

. ٖقا ايها٥ٔ (19)«َٓق تأهٝى ايعامل يف هؿل سٝا٠ اـلٚف ايقٟ فٴبض َهتٛب١ڄ

ٛٸاملتٛسٿ ّٸإـ، ٚبعٳ٠ ايٌٝڀإ هٛف ٜٴبٵٍ ايقٟ ميتًو ق ِٸ نُاٍ ايٓ اؿـٜح أٜٔاڄ  هٝت



 

 

هـ 1441م ـ  0202 سنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيفــ ال نصوص معاصرة  

 

ٕڈ َٳ»: 666آػل ىلز َٔ ا٭كض، ٚع٬َت٘ ايعـؿ  عٔ سٝٛا ِٷ ٔٵٖٓا اؿه١ُ:   ي٘ ؾٗ

. ٖقا ايعـؿ (20)«١ٕٛ ٚهتٸ١٦ُ ٚهتٸؾًٝشوب عـؿ ايٛسٍ، ؾإْ٘ عـؿ إْوإ ٚعـؿٙ: هتٸ

ـ٠ بٳهِٝبض كَناڄ يًٌٝڀإ يف عكا٥ـ عٳ ،ايقٟ ٖٛ كَن اؿٝٛإ ايٛسٌٞ ،666

ا هب ع٢ً ايٓاي إٔ ىتاكٚا بني ٖقٜٔ ايڀلٜكني: طلٜل ٚٚؾكاڄ يل٩ٜا ٜٛسٓٸ .ايٌٝڀإ

ٔٴ ِٸ (21)ٚطلٜل املوٝض اٱْوإ ;يًٌٝڀإ ايٛسٌٞ تابعٷ ايها٥  ٚيف ايٓٗا١ٜ هٛف ٜت

ٞٸ ـٸ ايكٔا٤ ع٢ً ٖقا ايها٥ٔ ايٛسٌ ع٢ً ايٌٝڀإ أٜٔاڄ نقيو ٚ ،املوٝض بِؿت٘ ٓ

ٞٸ  .(22)بِٝٓٗ ٚبني ايوٝـ املوٝض يف ايِلاع ايٓٗا٥

 

 ــــــ إبمٗط يف الكزآُ

كت ن١ًُ تهلٻٚقـ  .«بًٝىإ»ٚ «ايٌٝڀإ» ٞٵٜقنل ايكلإٓ ايهلِٜ امسٳ

ِڈان «بًٝىإ» ْٸ ه طبعاڄ  .(23)يف ايكلإٓ ايهلِٜ ٠ڄيًٌٝڀإ إسـ٣ عٌل٠ َلٸ ػا

ٛٸ ٔٷاڄ بڀبٝعت٘، ٚيهٓٸًٝڀا١ْٝ يٝى ًلٸ ٠ٺايٌٝڀإ نك ـ، ٚقـ اػتاك َٴهًډ ٘ نا٥

ٓٳ﴿ٚايعِٝإ بإكاؿت٘:  طلٜل ايٌلٸ ًڃ ـٴٚا ٯٚٳإڇفٵ قڂ ُٳ٬ځ٥ٹهځ١ٹ اهٵذٴ ـٴٚا إڇ٫ډ إڇبٵًٹٝىٳ ا يٹًڃ ّٳ ؾځوٳذٳ ؿٳ

ٔٳ ٔٵ ايڃهځاؾٹلڇٜ َٹ ٕٳ  ٚٳنځا ٚٳاهٵتٳهڃبٳلٳ  ٚهبب اهتهباك ايٌٝڀإ  (.34)ايبكل٠:  ﴾أځبٳ٢ 

ٟٻ ﴿ل: بٵٚعِٝاْ٘ ٖٛ ا٭ْا١ْٝ ٚايهٹ ـٳ ٝٳ ُٳا ػٳًځكڃتٴ بٹ ـٳ يٹ ٕٵ تٳوٵذٴ ٓٳعٳوځ أځ َٳ َٳا  ٜٳا إڇبٵًٹٝىٴ  ٍٳ  قځا

ٔٵ ايڃعٳايٹنيٳ  َٹ ّٵ نڂٓتٳ  ٔٵ طٹنيڈ *أځهٵتٳهڃبٳلٵتٳ أځ َٹ ٘ٴ  ٚٳػٳًځكڃتٳ ٔٵ ْٳاكڈ  َٹ ٘ٴ ػٳًځكڃتٳٓٹٞ  ٓٵ َٹ ٝٵلٷ  ْٳا ػٳ ٍٳ أځ  ﴾قځا

ٚأُبض  ،١ بعـ ٖقا ا٫َتشإ. ٚقـ طڂلؿ ايٌٝڀإ َٔ اؿٔل٠ اٱهلٝٸ(76ع  75)ْ: 

ؼت  ٘ كًٛمٷؿكد١ إٔ ٜكـ َكابٌ اهلل، ٚيهٓٸإىل اڄ ًَعْٛاڄ. نُا أْ٘ مل ٜهٔ أبـاڄ قٜٛٸ

ٛٸتِلټ ٚٳبٳٓٳاتٺ ﴿٠ اٱهل١ٝ: ف ايك ٘ٴ بٳٓٹنيٳ  ٚٳػٳلٳقڂٛا يځ ِٵ  ٗٴ ٚٳػٳًځكځ ٔٻ  ًٴلٳنځا٤ٳ ايڃذٹ ٝٵلڇ ٚٳدٳعٳًڂٛا هللٹ  بٹػٳ

ٕٳ ِٹؿڂٛ ٜٳ ُٻا  ٚٳتٳعٳايځ٢ عٳ ٘ٴ  ْٳ ِڈ هٴبٵشٳا  .(100)ا٭ْعاّ:  ﴾عٹًڃ

اك طلٜل اػت ، ٚقـلَٴؼٝٻ ب ايكلإٓ ٖٛ كًٛمٷوٳٔ إٔ ايٌٝڀإ عځا هبل ٜتبٝٻممچٚ

 ع غريڈٜتُتٻ ،١ املؼًٛقاتيقيو َٔ سٝح ػًك٘ ٚاْتواب٘ إىل اهلل َجً٘ َجٌ بكٝٸ .ايٌلٸ

ٛٸ .(24)«ٞٸتٌلٜع قبضٷ»يـٜ٘  ٘ٚاػتٝاك طلٜك ؿٙ، َٚٔ سٝح متلټتهٜٛينٸ ٠ بايڀبع ق

ٔٵ ٚؾكاڄ ٭ؾعاي٘ ايكبٝش١ تٓوب  ايٌٝڀإ ٚاػتٝاكٙ تلدع إىل ايتٛسٝـ ا٭ؾعايٞ هلل، ٚيه

١ ٚميهٔ تعلٜـ ٖقٙ ايع٬ق١ يف ًهٌ ايع٬ق١ ايڀٛي١ٝ بني ايعًچ .ْؿو٘ إيٝ٘أؾعاي٘ 
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ٓٵ ٖٚهقا ؾإٕ أؾعاي٘ َٔ ْاس١ٝٺ .عًٍٛٚامل  َٚٔ ْاس١ٝٺ ;(25)١يكـك٠ اٱهلٝٸاهلل ٚا إىلب وٳتٴ

 ٚسـٙ. إيٝ٘تٴٓوب  ،ٚؼت عٓٛإ ايٌلٸ ،أػل٣

ايقٟ ٚكؿ ؼت  ،ب ايكلإٓ ٖٛ اٱغلا٤ ٚػـاع امل٪َٓنيوٳٚعًُ٘ ا٭هاهٞ عځ

، (30)، ايٛسٞ(29)ايـع٠ٛ (28)ايٓذ٣ٛ (27)، ايٓنؽ(26)َٔ قبٌٝ: ايٛهٛه١ ،أمسا٤ كتًؿ١

ُٳ .(32)، املىٸ(31)اهلُنات ٌٸ ،ط ع٢ً ايٓايض يًٌٝڀإ إٔ ٜتوًډٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜٴو  ،ؾِٝٗ ٚو

ٕٷ ٫ٚ ع٢ً ها٥ل ايٓاي  ،(33)ع٢ً ايهاًَني َٔ ايٓاي ٚا٭ْبٝا٤ املؼًِني ٚيٝى ي٘ هًڀا

ٕٳ ﴿إفا آَٓٛا باهلل:  ٛٳنډًڂٛ ِٵ ٜٳتٳ ٗڇ ٚٳعٳًځ٢ كٳبٿ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٕٷ عٳًځ٢ ايډقٹٜ ٘ٴ هٴًڃڀځا ٝٵىٳ يځ ٘ٴ يځ ْٻ ُٳا  *إڇ ْٻ إڇ

ٕٳهٴ ٌٵلڇنڂٛ َٴ ٘ٹ  ِٵ بٹ ٖٴ ٔٳ  ٚٳايډقٹٜ ٘ٴ  ْٳ ٛٵ ٛٳيډ ٜٳتٳ ٔٳ  ٘ٴ عٳًځ٢ ايډقٹٜ ٜٚٓبػٞ  (.100ع  99)ايٓشٌ:  ﴾ًڃڀځاْٴ

ط ايٌٝڀإ ع٢ً ايقٜٔ ٚقعٛا يف ػـاع٘ يٝى َٔ ايٓٛع ايقٟ ٜوًبِٗ ايتقنري إٔ توًڊ

ٚٳ﴿١ٜ ا٫ػتٝاك: سلٿ ٕٻ اهللځ  َٵلٴ إڇ ٞٳ ا٭ځ ٔٹ ُٻا قڂ ٕٴ يځ ٝٵڀځا ٌٻ ٍٳ اي ِٵ ٚٳقځا ـٵتٴهڂ ٚٳعٳ ٚٳ ـٳ ايڃشٳلٿ  ٚٳعٵ ِٵ  ـٳنڂ عٳ

ِٵ يٹٞ ؾځ٬ځ  ِٵ ؾځاهٵتٳذٳبٵتٴ ٛٵتٴهڂ ٕٵ ؿٳعٳ ٕڈ إڇ٫ډ أځ ٔٵ هٴًڃڀځا َٹ ِٵ  ٝٵهڂ ٕٳ يٹٞ عٳًځ َٳا نځا ٚٳ ِٵ  ؾځأځػٵًځؿڃتٴهڂ

ِٵ ْٵؿڂوٳهڂ َٴٛا أځ ٚٳيڂٛ َٴْٛٹٞ    (.22)إبلاِٖٝ:  ﴾تٳًڂٛ

 ،إىل إكاؿ٠ اٱْوإ ْؿو٘ ٜٓوب ايكلإٓ ايهلِٜ عٌُ ايٛهٛه١ ايٌٝڀاْٞ تاك٠ڄ

ٛٸ ٚتاك٠ڄ ;ايقٟ أٓش٢ َٔ أتباع ايٌٝڀإ ٓٳا ﴿٠ اٱهل١ٝ: هعً٘ ؼت اهل١ُٓٝ ٚايك ًڃ إڇْٻا دٳعٳ

ٕٳ ٓٴٛ َٹ ٔٳ ٫ځ ٜٴ٪ٵ ٝٳا٤ٳ يٹًډقٹٜ ٚٵيٹ ٝٳاطٹنيٳ أځ ٌٻ ع١ٝ يًٌٝڀإ ٫ تعين أْ٘ بٳٖٚقٙ ايتٻ .(27)ا٭علاف:  ﴾اي

ٌٸ ٔٵ و ـٸ ؿاػٌ اٱْوإ، ٚيه ٜٚعٌُ ع٢ً إغلا٥٘:  ،٢ِ ٜهٕٛ قلٜٓاڄ ي٘ا٭ق يف اؿ

ٔٷ﴿ ٘ٴ قځلڇٜ ٛٳ يځ ٗٴ ٝٵڀځاْاڄ ؾځ ًٳ ٘ٴ  ٔڇ ْٴكځٝٿضٵ يځ ُٳ ٔٵ فٹنڃلڇ ايلٻسٵ ٍٴ عٳ ٔٵ ٜٳعٵ َٳ ٚيف  (.36)اينػلف:  ﴾ٚٳ

ـٷايكلإٓ ايهلِٜ أٜٔاڄ إفا يبٸ ؾكـ عبـٙ يف  ،َلٙأٚأطاع  ،ؿع٠ٛ ايٌٝڀإ باػتٝاكٙ ٢ أس

ِٵ﴿ايٛاقع:  ٝٵهڂ ـٵ إڇيځ ٗٳ ِٵ أځعٵ َٴبٹنيٷ أځيځ ٚپ  ـٴ ِٵ عٳ ٘ٴ يځهڂ ْٻ ٕٳ إڇ ٝٵڀځا ٌٻ ـٴٚا اي ٕٵ ٫ځ تٳعٵبٴ ّٳ أځ )ٜى:  ﴾ٜٳا بٳٓٹٞ آؿٳ

60). 

 

ٌٛ  ــــــ وكارٌٛ دراص

ٝٻ ا، هب ٓٸيف ايـكاه١ املكاك١ْ يِٛك٠ ايٌٝڀإ يف ٖقٙ ايهتب ايج٬ث١، نُا ب

 ن بني َٛٓٛعني:إٔ منٝٿ

ٚٸ  .ٚتِٜٛلٖا يًٌٝڀإِْْٛ ٖقٙ ايهتب ؿ ا٫يتؿات إىل : فلٸٍا٭
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 اجملاٍٚيف  ،ًت يف ٖٛاٍَ ايِْٓٛ ايل٥ٝو١ُٛك ا٫ملاف اييت تٌهډ :ايجاْٞ

 .اينَإ ٭هباب كتًؿ١ ع٢ً َلٸ ;ايجكايف هلقٙ ايـٜاْات

 يقيو ٚبايٓعل إىل ٖقٜٔ ا٫ػاٖني هٓكّٛ بٗقٙ ايـكاه١ املكاك١ْ بُٝٓٗا.

 

1ّٗ   ــــــ ٛـ املكارٌٛ وَ حٗح الٍؾٕص األؽم

أْ٘  ،ؾوتأَ ػ٬ٍ ايِٛك اييت هكٓاٖا ٭ٖلميإ يف ا٭ ،أُبض َٔ ايٛآض

. َع أْ٘ يف (34)لل ٚاملتأػٿؾوتا املبهڍٜٛدـ ُٛكتإ يًٌٝڀإ ٚايك٣ٛ ايٌٝڀا١ْٝ يف ا٭

 إٔ ايج١ٜٛٓ دن٤ٷ (،Ducensne Guillemin) ؿًٚٔ  :َجٌ ،باب ايج١ٜٛٓ ٜعتكـ بعِٔٗ

 .(35)َٔ ايؿهل اٱٜلاْٞ

ٜل بِؿت٘ َٔ ايلٚغ ايٌلٸ ؾوتا تبـأ َٔ إٕ ٖقٙ ايج١ٜٛٓ يف ا٭ :قًٓاقـ ا ٚنٓٸ

ٔٸ .لصط= ايلٚغ اـٝٿ «هٝٓت َٝٓٛ» يعأَاڄ تٛ ٖقٙ ايج١ٜٛٓ ٚنٝؿٝتٗا ناْت َٛٓٛع  ٚيه

 ;ل )اـٝٿنئ ايلٚسٜٖقٜؿوٿل ٚ ،٭ٕ بعِٔٗ ٜعتربٖا ث١ٜٛٓ أػ٬ق١ٝ ;كتًؿ١ تؿورياتٺ

ـٻ ;(36)٧ـ ٚهٝٸٚؾهل دٝٸ ،إأػ٬قٝٸأُْٗا كًٛقإ بٚايٌلٜل(  خ ايبعض ٚيف املكابٌ ٜتش

ٕ ٖٓاى ػايكني يف إأٟ  ،لؾوتا املتأػٿٚفيو اعتُاؿاځ ع٢ً ا٭ ،١اٯػل عٔ ث١ٜٛٓ ػايكٝٸ

 .(37)ًٌلٸي اڄٚػايك ;ًؼريي اڄػايك :ٖقا ايعامل

ٚٸ  ١ أػ٬ق١ٖٝٞ ثٜٓٛٸ ٭ٕ ايج١ٜٛٓ يف  ;ٍ ٖٛ ايِشٝضٜٚبـٚ إٔ ايتؿوري ا٭

يقٟ طلأ عًٝٗا بايتـكٜر أُبض بايڀبع َع تكاؿّ اينَإ ٚايتشلٜـ اٚ .لٖٚانُا ؾوٻ

ٜل اهتبـاٍ ايلٚغ ايٌلٸ ٚمتٸ ،(38)ٚاسـ َع أٖٛكاَنؿا يف ـُڎ «هٝٓت َٝٓٛ»ل ٚغ اـٝٿايل

 .(39)ايع٬ّ ٚا٭َلاض ٚػايلٴ ،٘ َٛتٷايقٟ نًچ ،بأٖلميإ «َٝٓٛ »

ٞٸ أْ٘ ل يعًِ إٔ ْكـ ايج١ٜٛٓ اـايك١ٝ يف ايتاكٜؽ املتأػٿعرتاف هب ا٫ َٚٔ ايڀبٝع

ٚٸ ؾٝٗا قبٍٛ  ٍ يف بعض ايؿرتات اييت متٸايه٬ّ اينكاؿًيت هٝهٕٛ يِاحل ايتؿوري ا٭

ٔٵ .ؾوتا املٛدٛؿايتشلٜـ يف ا٭ ٌڈ ٚيه ّٸ بٌه ؾإٕ  ،ب ن٬ ايتؿورئٜوٳٚعځ ،عا

 ;لؾوتا املتأػٿٖٚٛ أْ٘ يف ا٭ ،َع ٖقا ايؿلم ،ٜل١٠ ًٚلٸؾوتا هًبٝٸُٛك٠ ايٌٝڀإ يف ا٭

ٛټ ٛٸأُبض ٜتُتٻ ،َٝٓٛ إىل أٖلميإ ٍ ايلٚغ ايٌلٜل ٚبتش  إىل إٔ متٸ ،نبري٠ ٠ٺع بك

َٸ تأيٝٗ٘ يف ْٗا١ٜ ا٭َل. ـٻأ ا ْكبٌ ٚهٛا٤ نٓٸ ،يا ُٛك٠ ايٌٝڀإ يف ايهتاب املك
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ٟٸ ،َجٌ ؿًٚٔ  ،اؾوتا ؾٝ٘ أٚ نٓٸبايتأثري ايقٟ أسـث٘ أٖلميإ ا٭  ْلؾض أ

ٌڈ ٔٵ ،(40)بايلغِ َٔ اٱقلاك بايتٌاب٘ بُٝٓٗا ،َٔ أًهاٍ ايتأثري ًه ع٢ً ايلغِ  ٚيه

ـٻ ٛٸَٔ ا٫ػت٬ف بني أٖلميإ اـايل َع ايٌٝڀإ املؼًٛم يف ايهتاب املك ٠ ي ٚايك

ـٻ ي، ؾإٕ تٌاب٘ متهني ايٌٝڀإ يف ٖقٜٔ احملـٚؿ٠ يًٌٝڀإ يف ايهتاب املك

 ،(41)ٌٜا٤ ٔٵٜٚوتڀٝع َٓشٗا ملځ ،ٙ. ايٌٝڀإ ُاسب ايكـك٠ايهتابني ٫ ميهٔ إْهاكٴ

 ،ٜٚكـ َع ابٓ٘ َكابٌ ابٔ اهلل ،(42)ٚهًب إكاؿت٘ ،ٚميهٓ٘ اؿًٍٛ يف اٱْوإ ،بٷَٴلعٹ

ـٻ ٓٸ»ي سٍٛ أػباك آػل اينَإ: نُا دا٤ يف ايهتاب املك ني ايقٟ أعڀ٢ ٚهذـٚا يًت

َٳ َٳ ٔٵايوًڀإ يًٛسٍ، ٚهذـٚا يًٛسٍ قا٥ًني: ) ٕ أٜوتڀٝع  ٔٵٖٛ َجٌ ايٛسٍ؟ 

ٞٳ ؾُاڄ ٜتهًچ .واكب٘؟( ِ بععا٥ِ ٚػاؿٜـ، ٚأڂعڀٞ هًڀاْاڄ إٔ ٜؿعٌ اثٓني ٚأكبعني ٚأڂعڀ

ٚع٢ً  ،ٚع٢ً َوهٓ٘ ،يٝذـف ع٢ً امس٘ ;ًٗلاڄ، ؾؿتض ؾُ٘ بايتذـٜـ ع٢ً اهلل

ـٿ ،ايوانٓني يف ايوُا٤ اڄ ٜوني ٜٚػًبِٗ، ٚأعڀٞ هًڀاْٚأڂعڀٞ إٔ ِٜٓع سلباڄ َع ايك

ٌٸ َٸ قب١ًٝٺ ع٢ً ن ايقٜٔ يٝوت ، ـ ي٘ مجٝع ايوانٓني ع٢ً ا٭كض١، ؾوُٝذٸٚيوإ ٚأ

ٚئ ٜأتٞ  .(43)«َٓق تأهٝى ايعامل يف هؿل سٝا٠ اـلٚف ايقٟ فٴبض أمسا٩ِٖ َهتٛب١ڄ

ٚٸ املوٝض إ٫چ ـٷ٫ ىـعٓٸ»املوٝض:  إفا أت٢ عـ ٕٵ٭ْٸ ;َا ع٢ً طلٜك١ٺ هِ أس مل  ٘ ٫ ٜأتٞ إ

ٚٸ ٜأتٹ ٌٸ ،٫ڄا٫كتـاؿ أ َا  ٜٚوتعًٔ إْوإ اـڀ١٦ٝ ابٔ اهل٬ٍ، املكاّٚ ٚامللتؿع ع٢ً ن

ـٵ ٘ٺستٸ ،ع٢ إهلاڄ أٚ َعبٛؿاڄٜٴ ٘ٷ ،٢ أْ٘ هًى يف ٖٝهٌ اهلل نإي  .(44)«َعٗلاڄ ْؿو٘ أْ٘ إي

ٔٸ ـٻ يه ؾوتا ٖٞ ايڀبٝع١ ي عٔ ا٭املٝن٠ ا٭ػل٣ اييت متٝٿن ايهتاب املك

ٝٸإأٟ  ،١ايجٓا٥ٝٸ ـٻ نُا ٖٛ َٛدٛؿٷ ،١ ايٌٝڀإٚهًبٝٸ ١هاب  .ييف ايهتاب املك

ٚاؿًٍٛ يف ، ٬ٍٓ ايٓايإٜل٠ ٚايوًب١ٝ يًٌٝڀإ يف ؾباٱٓاؾ١ إىل ايِٛك٠ ايٌلٸ

ٝٸ ٚاييت ٖٞ ُٛك٠څ ،أبـاِْٗ ِټ ١ يًٌٝڀإ، ٖٓاى ْٛعٷَلعب١ ٚهًب ٝٸٛٳَٔ اي ١ ك اٱهاب

 .أدٌ إٔ ٜهتوب املعلؾ١ َٔ ;ـري اٱْوإ اڄٚقبٸ اڄٜبـٚ ؾٝٗا ٌَؿك ،يًٌٝڀإ

ـٻ ٚاـ١ُ٬ أْ٘ متٸ ٟپتِٜٛل ايٌٝڀإ يف ايهتاب املك ٘ يٝى ٚيهٓٸ ،ي ع٢ً أْ٘ قٛ

 اڄ يًػا١ٜ.هًبٝٸ

ٚكغِ أْ٘ يٝى َٔ املوتبعـ ٚدٛؿ بعض ايتأثريات ايڀؿٝؿ١ َٔ  ،يف اٱه٬ّ

ـٻ ٭ْ٘ ٫  ;ا١ٍ، َجٌ: ايـدٸ١ عٔ ايٌٝڀإ يف ايجكاؾ١ اٱه٬َٝٸَتٗا املوٝشٝٸايِٛك٠ اييت ق
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ٟٸ ٜٛدـ فنلٷ #املٛعٛؿ ي٘ يف ا٭ػباك ايٛاكؿ٠ عٔ ع٬َات ظٗٛك املٗـ
 إف قـ متٸ ;(45)

ٞٸ ٔٸ; (46)ايتأنٝـ أنجل ع٢ً ايوؿٝاْ ُٛك٠ ايٌٝڀإ يف ايكلإٓ بِؿت٘ كًٛقاڄ  ٚيه

ـٻ َٚع فيو ؾإٕ  .في َٓ٘ إىل أٖلميإ ايؿٓـٜـاؿ احمللٸأقلب إىل ك١ٜ٩ ايهتاب املك

ؾ٘ ٚسًٛي٘ يف ْؿٛي هاب١ٝ يًٌٝڀإ ٚتِلٸ١ ٫ تعهى ايِٛك٠ اٱايتعايِٝ اٱه٬َٝٸ

ٌڈ يكا٤ٹٚكؿ فنل ٚع٢ً هبٌٝ املجاٍ:  .١ك يف ايجكاؾ١ املوٝشٝٸايبٌل نُا ٖٛ َكلٻ ب٘  كد

ٔٸ َىٸ ـٻ َٔ اؾ ُٸٜٴـع٢ ؾ٦ٕٛ َع عٝو٢ يف ايهتاب املك ـٺي: )ؾً  ا كأ٣ ٜوٛع َٔ بعٝ

ٞٸ»ٚقاٍ:  ،كنض ٚهذـ ي٘، ُٚلؾ بِٛتٺ ععِٝ ؟ َا يٞ ٚيو ٜا ٜوٛع ابٔ اهلل ايعً

 .(47)«ٗا ايلٚغ ايٓذىَٔ اٱْوإ ٜا أٜٸ زٵاػلٴ»٭ْ٘ قاٍ ي٘:  ;«بينأهتشًؿو باهلل إٔ ٫ تعقٿ

ـٸ ١، إكاؿ٠ اٱْوإ ٚايعـاي١ اٱهلٝٸ ٖقا ا٭َل َٔ ٚد١ٗ ْعل ايتعايِٝ ايعك١ْٝ٬ يٲه٬ّ ٓ

ٛٸٚيقيو ؾإ ف تِلټ»١: بايٛهٛه١ ايكًبٝٸ ٠ ايٌٝڀإ يف اٱه٬ّ قِٛكٷٕ عٌُ ٚق

 ،ٚإهاؿ ايلغب١ يف املع١ِٝ ،ايٌٝڀإ يف ٚدٛؿ اٱْوإ ٜكتِل ع٢ً ايٛهٛه١ ايكًب١ٝ

، ٚبايعهى، ٫ٚ هًڀ١ ي٘ ع٢ً هًب إكاؿ٠ ١ٓڅوٳٚإظٗاك ا٭َٛك ايو١٦ٝ ع٢ً أْٗا سٳ

ٔٸ ُٿ اٱْوإ، ٚيه قِـ اهلل َٓق ايبـا١ٜ ٚدٛؿ َجٌ ٖقا ايعاٌَ ٚقـ . هلا ٌٷٚدٛؿٙ َه

ٛٳ ٛٿ ،ٛڇي يف طبٝع١ ايبٌلهٵاملڂ ١ ؿٝا٠ اٱْوإ يف عامل ْات ائلٚكٜٸٚدعً٘ أسـ امله

 ٔٳَٹ وځْٻإڇ﴿ؾكاٍ اهلل ي٘:  ﴾ْٞٹلٵعٹْٵأځ﴿ايتهًٝـ، نُا دا٤ يف دٛاب ايٌٝڀإ ايقٟ قاٍ: 

ٔٳلڇعځٓٵاملڂ  ،عڀٝت يًٌٝڀإ ناْت بأَل اهللْٚوتٓتر َٔ ٖقا اؾٛاب إٔ امل١ًٗ اييت أڂ .﴾ٜ

نُا  ،بٗقا ايٌهٌ ك٠ڄؾا٭َٛك َٓق ايبـا١ٜ ناْت َكلٻ ;يلغب١ ايٌٝڀإ ٚيٝى تًب١ٝڄ

ـٻ ;دا٤ يف ق١ِ آؿّ  ١ إ٫چَٚا فٖاب٘ إىل اؾٓٸ ،كاڄ ي٘ إٔ ٜعٍٝ ع٢ً ا٭كضإف نإ َك

ـٸ  .بايڀبع ْؿى اي٤ٌٞ ٜٓڀبل ع٢ً أٖلميإ مكاؿًت. (48)كضىل ا٭إ١َ هلبٛط٘ مبجاب١ املك

ٔٵ  ٞٵـٕٚ أنجل ع٢ً َوأيتٳايقٜٔ ٜ٪نڍ ،٫ ٜٛاؾل ع٢ً فيو بعض اينكاؿًتٝني ٚيه

ٚهعًٛا ِْـ ايعامل  ،ْكاڄ ٚبلٚماڄٚٵكٳ ٢ ميٓشٛا أٖلميإ بوٗٛي١ٺاٱكاؿ٠ ٚا٫ػتٝاك ستٸ

ُٸؾ٘، يف سني ٜٔٝٿؼت تِلټ باهلل ٚاٱْوإ. ٚػـك اٱًاك٠ ١ كٕٛ ع٢ً املواس١ اـا

٘ غري ٚيهٓٸ ،تكـمي٘ بِؿت٘ كًٛقاڄ هلل ؾوتا املتأػٿل ٚيٛ أْ٘ متٸإىل إٔ أٖلميإ يف ا٭

ٌڈ ٭ْ٘ ٚؾكاڄ يًتٛسٝـ ا٭ؾعايٞ يف اٱه٬ّ  ;ًٝى يف ايكلإٓإبيًُڀابك١ ايها١ًَ َع  قاب

ٔڈؾإٕ ايٛدٛؿ ٚاـًل نًچ إٔ فاٍ عٌُ نُا  .آػل ٘ بٝـ اهلل، ٚيٝى يف ٜـ نا٥
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َٳٚ .(49)ٚيٝى ايتهٜٛٔ ،ايتٌلٜع فاٍيف  ايٌٝڀإ قِٛكٷ ؿت٘ يف لٳَهإ ايٌٝڀإ ٚ

ٔض ٖٚٓا ٜتٸ .(50)ٚيٝى يف عامل امل٥٬ه١ بِؿتِٗ دٓٛؿ اهلل ،١عامل ايها٥ٓات ايڀبٝعٝٸ

ٔٸ (51)ؾوتابني ا٭ًلاك بڀبٝعتِٗ يف ا٭ايؿاكم بني ايٌٝاطني املؼلٿ يف ايكلإٓ  ٚبني اؾ

 .(52)أٜٔاڄ ؿ١َهًډٚ ،كتاك٠ڄ ١ٜڄَاؿٸ بِؿتِٗ نا٥ٓاتٺ

 

  ــــــ فٛٛ احملزَّـ املكارٌٛ وَ حٗح الؾٕر اهلاوغ2ّٗ

ـٻ ُٴَا تك ـٸٛٳّ نإ  ٝٸ ٠ڄكاڄ َوتُ ٔٵ .١١ يٮؿٜإ اٱهلٝٸَٔ ايِْٓٛ ا٭ًُ ُا نًچ يه

ُٴْا عٔ املِاؿك تنؿاؿ ا٫ملاؾات ع٢ً ٖٛاٍَ ٖقٙ ا٭ؿٜإ ـٵابتعٳ  ،ك ايٌٝڀإٛٳسٍٛ 

ٌڈ َټإىل اٜـعٛ  بٌه  ٌ.يتأ

ِټ ١، ْٚٓاقٍ هبب ك يف ا٭دٛا٤ ايجكاؾ١ٝ يٮؿٜإ اٱهلٝٸٛٳٚاٯٕ هٓـكي ٖقٙ اي

 ظٗٛكٖا.

  

ّٗ  ــــــ تْأـ متهَُّ أِزمياُ ٔألِٕ

ٛٸ «َٝٓٛ » يكـ فنلْا إٔ كٚغ ايٌلٸ ٍ إىل أٖلميإ ايقٟ يف ايؿٓـٜـاؿ ؼ

ٌٸ هلا يف املكـك٠ ع٢ً  ١ ٭ٖلميإ نٌلٜوٺٗا ا٭يٖٛٝٸتٵاييت أعڀځ ايِٛك٠، دوـٙ َٛتٷ ن

ٔٵ .ف يف ايها٥ٓاتاـًل ٚايتِلټ ِ ايتـكهٞ هباب ٖقا ايتٔؼټأيـ٣ ؿكاه١  ٚيه

ـٸ ُٸتعٗل ع لات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ـلاؾات ؿٜٔ ٖٛ امل٪ثٿ :أسـٖا :٠١ عٛاٌَ َٗ

ـٳٚاييت أڂ ،اجملٛي يف ا٫عتكاؿ بايعؿاكٜت ٚايك٣ٛ ايٌٝڀا١ْٝ ٗا ٚتـاٚهلا يف ُٓاعتٴ تٵعٝ

ٝٸ ٣ إىل املاف َواك مكاؿًت ا٭َل ايقٟ أؿٸ ،ؿٜا١ْ َٝجلا :َجٌ ،١بعض ايؿلم ايـٜٓ

ٟٸ ـٻ ،ٖٛ َوأي١ ا٫عتكاؿ بايٌلٸ :ٚايعاٌَ ايجاْٞ; ٚؿٜٔ َنؿٜوٓا ايتكًٝـ ػريٜٸ١  تٵاييت ؼ

نُا دا٤ يف بعض  ،(53)بـٕٚ دٛاب ٚتلنت ايو٪اٍ عٔ هبب ػًك٘ يًٌلٸ ،أٖٛكاَنؿا

 ،(54)٢ أْٗا مل ؼتٌُ ػًل أٖلميإ بٝـ أٖٛكاَنؿاٚستٸ .ل٠ايِْٓٛ ايب١ًٜٛٗ املتأػٿ

٘ٺ ٔٚقاؿتِٗ اٱداب١ ع ٜهٕٛ  ،آػل إىل داْب أٖٛكاَنؿا ٖقٙ ايٌب١ٗ إىل تِٜٛل إي

ٚفيو ٚؾكاڄ يكاعـ٠  ،ايٌٝاطني ٚايعؿاكٜتٚمبا يف فيو ايع٬ّ  ،ػايكاڄ يٌلٚك ايعامل

ٜٚبك٢  ،عٝح تبك٢ اـريات َٔ ِْٝب أٖٛكاَنؿا ،ا٥ع ٚدٖٛل ا٭ًٝا٤تٛاؾل ايڀب
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 ت٘.قاؾعاڄ ع٢ً ػريٜٸ

ـٸ١ اـايكٝٸٜبـٚ إٔ ايجٜٓٛٸ ث١ٜٛٓ يف عامل  ق١ فات سـٚؿٺػ٬چ١ ٚقٜٛٸ ّ ُٛك٠ڄ١ تك

املا١ْٜٛ ٚاملنؿن١ٝ  :َجٌ ،ٖٚٞ تٛاٌُ طلٜكٗا يف ايڀٛا٥ـ اٱٜلا١ْٝ اي٬سك١ ،اـًل

ل ٖقا ا٫عتكاؿ يف ايٓعل٠ ايٝٗٛؿ١ٜ ع املوٝش١ٝ َٔ ػ٬ٍ املا١ْٜٛ ٚقـ أثٻ .(55)ٚاينكؾا١ْٝ

١ يف مَٔ اٱَرباطٛك١ٜ بت إىل ايجكاؾ١ ايػلبٝٸ٭ٕ ؿٜا١ْ َٝجلا تولٻ ;ٚؿٜا١ْ َٝجلا

ّڈايلَٚا١ْٝ، ٚبكٝت تٓاؾى املوٝشٝٸ ؿكد١ إٔ بعض عًُا٤ ا٭ؿٜإ إىل  ،١ قلاب١ ٦َيت عا

. ِٜـ ٌٜٚ (56)بكاٜا َٔ ؿٜا١ْ َٝجلاٖٞ ٝش١ٝ اؿاي١ٝ ٕ إٔ بعض َعتكـات املوٚٵٜلٳ

ؿٜٛكاْت ٖقا ا٫ْتكاٍ ايجكايف يعكا٥ـ ايك٣ٛ ايٌٝڀا١ْٝ ايقٟ سٌِ يف ايعِٛك ايٛهڀ٢ 

ايهجري  :َجٌ ،ععِٝ َٔ عِٛك ايٌلى كخٷإيكـ اْتكٌ يًُوٝش١ٝ »ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

إىل ٖقٙ ايـٜا١ْ أعـاؿ  ؿٴلڇَٔ ايها٥ٓات ايػا١َٔ ٚغري ايعاؿ١ٜ، ٚإىل اٯٕ َا ٜناٍ ٜٳ

 ،ب١ ٚايٌلٜل٠ٚايڀٝٸ ،ٚايٌٝاطني ايِػري٠ ٚايهبري٠ ،ٝاتَٔ ايعؿاكٜت ٚاؾٓٸ غؿري٠څ

ِٸ ،تٓاْني غا١َٔ ٜليٓـ١ٜ، ههٓـْاؾ١ٝ ٚاٱا١ُ يًـَا٤ َٔ ايوُا٤ اٱٚأؾاعٞ َ

 .(57)«دـٜـ٠ َٔ ايٌلم إىل أٚكٚبا اْتكاٍ ػلاؾاتٺ ٜٚوتُلٸ

 

 ــــــ الغٗطاُب ـ حمٕه الغٗاطني ٔعبادٚ 

ِټ ـٻٛٳاي ي تتُٔٔ كٚابط َع ايٌٝاطني يف ك املٓشلؾ١ يف ٖٛاٍَ ايهتاب املك

تٌهٌٝ عباؿ٠ ايٌٝڀإ  ٚعباؿ٠ ايٌٝڀإ يف ايعِٛك اي٬سك١. ٚمتٸ ،ايعِٛك ايٛهڀ٢

يف  ،Anton Szandor laveyْڀٛإ هٓاؿٚك يٝؿٞ أٌ بٳَٔ قٹ ّ،1966املعاُل٠ يف عاّ 

عٔ طلٜل تأهٝى نٓٝو١ ايٌٝڀإ  ،شـ٠ ا٭َلٜه١ٝاي٫ٜٛات املتٸ ع هإ ؾلاْوٝوهٛ

The Church of Satan.  ٌّٷأهٻ 1975ّٚيف عا ـٵ ى كد  Michealeنٝٓٛأ٢ ٌٌَٝٝ عٳٜٴ

Aquino تٵَعبـ هٹ Temple of set; ٬ؾات ايؿهل١ٜ ٚاٱؿاك١ٜ َع يٝؿٞتػبوبب ا٫. 

ِٸٸٚ ايٌٝاطني اؾـٜـ٠ يف  عباؿ٠بايٛدٛؿ اـاكدٞ يًٌٝڀإ تٛيٞ  قبٌ إٔ تٗت

ٚٸ َٳؾلعٗا ا٭ ٌ مٛ ٝٵٗا يًٌٝڀإ ايباطين، ٚاملځٍ ع ع٢ً عهى اجملُٛع١ ايجا١ْٝ ع اٖتُا

ٟٸايتؼًڊٚإٕ  .املعاُٞ ٚا٭ٖٛا٤ ٕڈ ّ َٔ أ ٌٸ ،أٚ تهًٝـ قاْٛ ا٭ٚاَل ايـ١ٜٝٓ  ٚنول ن

ـٸ اڄباع ايٌٝڀإ بِؿت٘ نا٥ٓٚاتٸ ،ٚاٱهل١ٝ ػِا٥ّ  ملًِش١ اٱْوإ، ٖٞ اڄٚقبٸ اڄهَك
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 ٖقٙ ايؿلق١.

ّٸ يكـ نإ ـٻ ْ إف  ;ؾ١يف ظٗٛك ٖقٙ ايِٛك احمللٻ اڄلي ْؿو٘ َ٪ثٿايهتاب املك

ٕٸ ;َٓاهب١ ي٬ملاف ١ڄل أكٓٝٸْ٘ ٚؾډإ ٗٿ ٭ ـ ايڀلٜل يًٓاي ي٬كتباط متهني ايٌٝڀإ مي

ٛٸ  .ايٓؿٛيٖا ٚايلعب ايقٟ تجريٙ يف ب ًلٸٚػٓټ ،ٚا٫هتؿاؿ٠ َٓٗا ،٠ ايٌٝڀا١ْٝبٗقٙ ايك

ْعل٠ ؾإٕ ٚنقيو  .ل٠شٳَٔ ايع٬ق١ َع ايٌٝاطني ٚايوٻ ٖقا ا٭َل أهاي إقا١َ ْٛعڈ

ـٻ ٛٸٚققٿ ،إىل املعلؾ١ ٝاڄبِؿت٘ ؿاع ،١ عٔ ايٌٝڀإهابٝٸي اٱايهتاب املك ا٤ كاڄ آؿّ ٚس

قبًٓا ايعًِ  مٔ أْايٷ»عا٤ات: ؿ إىل ٖقٙ ا٫ؿٸـٴـ٠ ايٌٝڀإ اؾڂبٳقـ ؿؾعت عٳ ،َٔ اؾٌٗ

ٞڈلٵيكـ اػتٳ .٫ڄ َٔ اؾٌٗـٳبٳ ٍٸ ْا بٛع مٔ  .عًٝ٘ ايٌٝڀإ ًذل٠ املعلؾ١، ايڀلٜل ايقٟ ؿ

بايڀبع، ٚ. (58)«مٔ مانِ ايقٜٔ ٜـٚهٕٛ ع٢ً اؿكٝك١ .ْأنٌ تؿاس١ ًذل٠ املعلؾ١

باٱٓاؾ١ إىل ايوٝام ايهتابٞ، ٫ ٜٓبػٞ يًُل٤ إٔ ٜتذاٌٖ اؾٗٛؿ املِڀٓع١ ٱهاؿ 

ٞٸع٬َات آػل اينَإ  اييت توتـعٞ  ،يف ايرتٜٚر يعباؿ٠ ايٌٝڀإ اؿـٜج١ املوٝش

باٱٓاؾ١ إىل ايوٝام املٓاهب يتعايِٝ ٚ .ن٠ إْهاك ايهٓٝو١ ٚاملوٝضمساتٗا املُٝٸ

ـٻ ٌٷ ،٘ مٛ ايٌٝڀإي يف ايتٛدټايهتاب املك ِٸ ٖٓاى عاَ ٖٚٛ َٓش٢ ايوًٛى  ،آػل َٗ

ـٸايقٟ اتٻ تاكٜؽ ايهٓٝو١ يف ٖقا ٚايٌٝڀإ، ل ٚا٫كتباط بشٵايوٿ ؼقت٘ ايهٓٝو١ ٓ

ـٷ  ٚايتٔؼِٝ ايهافب يًٌٝڀإ. ،ع٢ً املٛاد١ٗ املؿلط١ هلا املٛٓٛع ًاٖ

اهتشٔاك  :َجٌ ،ل يف ايعِٛك ايٛهڀ٢ عٔ َوا٥ٌ كتًؿ١شٵٜهٌـ تاكٜؽ ايوٿ

ٚمٛ  ،، ايواسلات(demonology / ٚعًِ َعلؾ١ ايٌٝڀإ )ايـميْٛٛيٛدٝا ،٭كٚاغا

ٝٸَٚٔ مج١ً ٖقٙ ا٭َج١ً: إقا١َ ا٫ .فيو ُٸ ،ل٠شٳ١ يًوٻستؿا٫ت ايًًٝ  «إهبات»ا٠ املو

ـٿ ،اَ ٚايكڀطل٠ يف ٖقٙ اؿؿ٬ت ؿَا٤ اـؿچشٳسٝح ٌٜلب ايوٻ ،«هابات»ٚ هٕٛ ٜٚك

ـ ْعاّ ايهٓٝو١ ع٢ً تلهٝؽ ٜٚٓهلٕٚ عامل ايػٝب ٚاهلل. يف املكابٌ ٜ٪نڍ ،ايٌٝڀإ

تٌهٌٝ قانِ  متٸ 1233ّيف عاّ  .هٝڀلت٘ك ايٌٝڀإ يف هبٌٝ إسهاّ ٚٵؿٳ

يف عاّ ٚ .ل بأقو٢ ٚأؾعع ايڀلم املُه١ٓشٵُٗني بايوٿل٠ ٚاملتٻشٳايتؿتٍٝ، ٚعٛقب ايوٻ

يف ٚ .ل٠شٳيٝنابٝت ا٭ٚىل قٛاعـ ُاك١َ بايوذٔ ٚاملٛت يًوٻأٚٓعت املًه١  1593ّ

ٚٸٜنٜـ ّ 1604 ٔٸ. (59)ٍ عكٛب١ اٱعـاّدُٝى ا٭ متاَاڄ:  ٖقٙ اؾٗٛؿ مل تهٔ ْادش١ڄ يه

ـٸ» ـٸ ٠ٺساكبت ايهٓٝو١ بٌ اهتٓهلت ايهجري َٔ ايعاؿات  .اؾٌٗ ٚاـلاؾ١ ٓ
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ـٸوٳعځ، اكات هلاؿچت نٚأقلٸ ،ٚاملعتكـات ل ا٭هٛؿ، شٵكؾٔت ايوٿٚتٗا ٚٓعؿٗا، ب ً

ٔٸ .ِ يف فلٜات ا٭َٛكأٟ توؼري ايٌٝاطني ٫نتواب ايكـك٠ ع٢ً ايتشهڊ ٖقٙ  ٚيه

ل شٵأٚي٦و ايقٜٔ َاكهٛا ايوٿ. املوا٥ٌ اْتٌلت ٚامؿٖلت يف آ٫ف اينٚاٜا ٚا٭كنإ

ُٻ ٚقـ ،«ايًع١ٓ ايـا١ُ٥»ٌْلٚا نتاباڄ بعٓٛإ  ُٸتٔ ١ ٔ أمسا٤ املكلٸات ٚايوًڀات اـا

يٝذعًٛا  ;ل١ٜشٵَٔ ا٭ؿٚات ايوٿ نإ اؾُٝع تكلٜباڄ ٜ٪َٔ بٓٛعڈ .بايٌٝاطني ايل٥ٝوٝني

ٔٵ .(60)ـؾِٗ املٌٓٛؿهلت اـاكق١ توتذٝب تًو ايها٥ٓا دا٤ت ٖقٙ ائػٛط بٓتا٥ر  ٚيه

أٚ  ;َٔ ػ٬ٍ قانِ ايتؿتٍٝ ،ثاك٠ عٓاؿ ايٓايإهٛا٤ نإ فيو ْتٝذ١ »١: عهوٝٸ

ٔٸشٳبعض ايٓاي ايقٜٔ اعتربٚا أْؿوِٗ هٳ .٭هباب أػل٣ ايٓاي أِْٗ هٳشٳل٠  ل٠ أٚ ظ

ُٸٚ، تناٜـت أعـاؿِٖ بولع١ٺ بايكلب َٔ ا٭يب، ٚأُبض ايواسل َٔ ١ يف إٜڀايٝا ػا

َٳ ْعاّ تؿتٍٝ ايعكا٥ـ يف عًُ٘ إىل  طبعاڄ اهتُلٸ .(61)«ٓاڄ هاكٜاڄلٳسٝح املا١ٖٝ ٚاملكٝاي 

ْٝٛنٓٝٛي أنُا ؿعا  .لشٵعِل اي١ٔٗٓ، ٚأڂسلقت ايهجري َٔ ايٓوا٤ بت١ُٗ ايوٿ

باع ٖقٙ اتٸ متٸَٚع فيو ؾكـ  .(62)ل٠شٳي٘ إىل َعاقب١ ايوٻ تٛقٝعڈ ّ يف1484ايجأَ عاّ 

ٕٛ ببعض ا٭كٚاغ آَٔ اٱْواْٜٛٸ سٝح ;اـلاؾات أٜٔاڄ يف عِل اي١ٔٗٓ ايؿًٛكْوٞ

ُٸ(63)ايػلٜب١ ٚايعؿاكٜت  ;لشٵ١ بايوٿ، ٦ًٝٚاڄ ؾ٦ٌٝاڄ بـأت تت٢ً٬ قٛاْني ايعكٛبات اـا

ِٸ1736ّع٢ً اؿبى ؾكط ع٢ً عٗـ تٌاكين ايجاْٞ عاّ  تٵؾكـ اقتِلٳ ٌ ٝٵؾإٕ املځ ، َٚٔ ث

ٌڈ١ نلؿٸقٜٛٸ ل ٚهشل ايٌٝڀإ انتوب ُؿ١ڄشٵايوٿإىل  ع٢ً ٓػٛط ايهٓٝو١،  ٠ ؾع

ع  1519اعتباكاڄ َٔ ناتلٜٔ ؿَٚـهٞ ) ،١ٜ يعباؿ٠ ايٌٝڀإهلٸ ًت سًكاتٷٚتٌهډ

( يف ؾلْوا إىل فُع ْاك اؾشِٝ،أٚ كاٖبات َـَٓٗاّ يف بلٜڀاْٝا. ٚيف ايكلٕ 1589

ّٷنإ ايعٌلٜٔ   َعلٚفٷ ،(Alister Crowly) ٞامس٘ آيٝورت نلاٚي ٖٓاى ًؼ

ٌڈ ،باؿٝٛإ ايهبري ٞٸ ٜتابع إقا١َ سًكات ايٌٝڀإ ٚعباؿ٠ ايٌٝڀإ بٌه  َبتقٍ ٚإباس

ٟٸ ٕڈٚ، ٚؾٛٓٛ ايكإْٛ ٖٛ إٔ تؿعٌ َا »ٖٛ:  ،ٚاسـ يف اؿٝا٠ مل ٜهٔ ٜعلف ه٣ٛ قاْٛ

ٌڈشٵإيػا٤ قإْٛ َعاقب١ ايوٿ أػرياڄ متٸ .(64)«تلٜـ ٌٜري بٝرت  ّ.1951ناٌَ عاّ  ل بٌه

ل شٵإىل إٔ َا سٌِ يف ايوٿ ١ٺل ع بـقچشٵع بِؿت٘ أسـ ايباسجني يف تاكٜؽ ايوٿ 

ايقٟ نإ  ،Black Massل ا٭هٛؿ شٵاعتباكاڄ َٔ ايكلٕ ايتاهع عٌل ٖٛ إٔ عٌُ ايوٿ

ل شٵٖقا ايوٿ ٜوع٢ إىل إف٫ٍ ٚإٖا١ْ ايهٓٝو١ َٔ ػ٬ٍ مماكهات٘ ايٌٝڀا١ْٝ، ٜوتُلٸ
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ل ا٭هٛؿ شٵؽ ايوٿٖٚهقا كهٻ»ْؿو٘ إىل إٔ ٜأػق ًهٌ عباؿ٠ ايٌٝڀإ اؿـٜج١: 

ٕٵ، ْؿو٘ ٔٵ ،اڄنإ هلٸ ٚإ ٌڈ ٚيه هٓهتٌـ ٚ .ساهِ َٔ ػ٬ٍ طكٛه٘ ايٌا١ٓ٥ بٌه

اييت  ،٢ َٜٛٓا ٖقا، َا عـا بعض املؿاِٖٝل ا٭هٛؿ ستٸشٵ٫سكاڄ نٝـ اهتُل ايوٿ

ٔٸا٫دتُاع١ٝ املتػٝٿـ َع ايعلٚف لت ؾكط َٔ أدٌ ايتهٝټتػٝٻ أهاهٗا مل  ل٠، يه

عٔ طلٜل ا٫ملاف  ،ل بايرتٜٚر يٮعُاٍ ايٌٝڀا١َْٝا ٜتعًډ ل ع٢ً اٱط٬م يفٜتػٝٻ

ٞٸ ـٻ ،اؾٓو  .(65)«هات ايهٓٝو١ٚإٖا١ْ َك

 

ّٗج ـ الٍظزٚ اإل   ــــــ عٍد بعض املتهمِّىني ٔالُعزفاء ٛ إلبمٗطجياب

 :َجٌ ،يًٌٝڀإ يف ايكلإٓ ٖٓاى طٛا٥ـع٢ً ايلغِ َٔ ايِٛك٠ ايٛآش١ 

َع َٝٛهلِ  ،١َا ايعباؿ٠ ايٌٝڀا١ْٝ يف ايجكاؾ١ اٱه٬َٝٸ بعٛا بڀلٜك١ٺاتٻ قـ ،«ايٝنٜـٜني»

ّڈ بعضٷٜٓوبٗا ٚ ;ٖقٙ ايڀا٥ؿ١ إىل عـٟ بٔ َواؾل ٜٓوب بعضٷ .ايِٛؾ١ٝ  آػل إىل ًؼ

ـٵَٔ فكٸ ٟٸٜت٘ ٜٴ ع  591بٔ أبٞ ا٭نلاؿ بٔ ُؼل بٔ َواؾل ) ع٢ ايٌٝؽ سؤ بٔ عـ

 :َجٌ ،. َٚٔ سٝح تو١ُٝ ٖقٙ ايؿلق١ ٜل٣ بعضٷ(66)ب بتاز ايعاكؾنياملًكډ ،(644

ٔٸ .(67)أْٗا تٴٓوب إىل ٜنٜـ بٔ أْٝو١ َٔ اـٛاكز، ايٌٗلهتاْٞ ايعاٖل إٔ  ٚيه

ـٸ  . تتُلنن ايڀا٥ؿ١ يف(68)عٕٛ اْتوابِٗ إىل ٜنٜـ بٔ َعا١ٜٚايٝنٜـٜني أْؿوِٗ ٜ

طاٚٚي »ٜڀًل ايٝنٜـٜٕٛ ع٢ً ايٌٝڀإ تو١ُٝ  .يف َٓڀك١ ٫يٍ ،نلؿهتإ ايعلام

ـٿ .(69)«ًَو هٕٛ ايٌٝڀإ بِؿت٘ نإ َٜٛاڄ َا ٬َناڄ طاٖلاڄ. ٚأٜٔاڄ هٛف إِْٗ ٜك

بلؾٔ٘  ;عبـ اؿوني آٜيت :َجٌ ِٗ،طبعاڄ بعٔ .ض ع٬قت٘ باهلل يف ْٗا١ٜ ايعاملًٹِٵٜٴ

ل عامل ٜعترب إٔ )ًَو طاٚٚي( ٖٛ عنكا٥ٌٝ َـبٿ ،(70)عباؿ٠ ايٌٝڀإ يف ٖقٙ ايؿلق١

ٗاّ اٯػلٜٔ بعباؿ٠ ايٌٝڀإ تٸاٜٚعترب  ،(71)ٕ. ٚنإ يف ػـ١َ بين ٖ٪٤٫ ايكّٛٛٵايهځ

ـټ اڄعا٥ـ  ع١ٝ. ـٵؿ تؿورياتِٗ َٚٝٛهلِ ايبٹإىل تع

ٝٸ أػل٣ يـٜٗا ْعل٠څ ٛدـ اػاٖاتٷتٚإىل داْب ٖقٙ ايڀا٥ؿ١  ١ إىل ايٌٝڀإ. إهاب

ـاڄ َٔ نإ ٜعترب ايٌٝڀإ َٛسٿ ،زاؿوني بٔ َِٓٛك اؿ٬چ :َجٌ ،ا٭ًؼاْؾبعض 

ٛٸ ٞٸٗٵٜٚل٣ بأْ٘ َعٗل ايكځ ،(72)مل ٜتٓامٍ ٜٚوذـ يػري اهلل ،٠أٌٖ ايؿت ٚاهِ اهلل  ،ل اٱهل

ٔٹ ِٻ ،ٚنقيو أمحـ ايػنايٞ املعلٚف .(73)ٌٸاملڂ ـ ٜٚعتربٙ هٝٸ ،ب يًٌٝڀإنإ ٜتع
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 :كاٍل إىل ٖقٙ اٯكا٤ اهلا١ٌَٝ إىل داْب ايكلإٓ، ٜٓبػٞ إٔ ٜٴٚبايٓع ;يقيو .(74)ـٜٔاملٛسٿ

ٚٸ ٞٸ٫ڄأ  ،ٌ ايعاكؾني أْؿوِٗبٳض يًٓكـ َٔ قٹَٔ ايٌٝڀإ تعلٻ : ٖقا املٛقـ اٱهاب

ـ يف ٭ٕ املٛسٿ ;ػشـ ًِـاڄ ؾإفا نٓت َٛسٸ»نُا ٜكٍٛ ايٌٝؽ كٚمبٗإ بكًٞ ايٌريامٟ: 

ٕٸيف اؿلٸ د٬ٍ اهلل ٫ ٜل٣ ا٭غٝاك، ؾأٜٔ اؾشٛؿ عٔ تٛسٝـ  ١ٖڅَٓنٸ أمي١ٝ اؿلٸ ؟ إف إ

ٌٸ إفا نٓتٳ .«بًٝىإدشٛؿ ٚ ْؿوو،  لٳٚمل تٳ ،ِ يف اؿلٸايتشكٝل مل تتهًډ يف ق

ٚٸ(75)«بإٔ ىـَ٘ املؼًٛم ٭ْ٘ دـٜلٷ ;ٯؿّ تٳـٵٚهذٳ ٍ . ابٔ علبٞ أٜٔاڄ ٜعترب ايٌٝڀإ أ

ٞٸ ُٳ»: َٚڀلٚؿاڄ َٔ سٔل٠ اؿلٸ ،ًك ٔٸ ٔٵؾ َٴ ع٢ِ َٔ اؾ ـاڄ َٔ عٳبٵنإ ًٝڀاْاڄ، أٟ 

ٚٸ َٳكمح١ اهلل، ٚنإ أ ُٿ ٔٵٍ  ٔٸ اڄٞ ًٝڀاْهٴ اؿاكخ، ؾأبًو٘ اهلل، أٟ طلؿٙ َٔ  َٔ اؾ

ٚٸ٭ْ٘ متلٻ ;(76)عت ايٌٝاطني بأمجعٗاكمحت٘، ٚطلؿ ايلمح١ عٓ٘، َٚٓ٘ تؿلٻ ٍ ؿ ع٢ً أ

ٞٸ أَلڈ ٌٿٚأهٻ ،ض هلبٛط اـق٫ٕٚتعلٻ ،إهل  .(77)ىلٵى يوٓٸ١ اي

ٞٸثاْٝاڄ يٌٝڀإ يٝى بوبب أْ٘ إىل ابايٓوب١  : ٖقا ايُٓط َٔ ايتؿهري اٱهاب

ٛٸ ـٸ ٠ڄميتًو ق ٔٵ ٓ ٫ إٔ  ،ـ مل ٜٓعل إىل غري اهللعاًل هلل َٚٛسٿ نُؼًٛمڈ اهلل، ٚيه

يف أهڀٛك٠ بلَٚجٝٛي )=  نُا ٖٛ َٛدٛؿٷ ،ٚهب ا٫قتـا٤ ب٘ ،ـدٝٸ ايعِٝإ أَلٷ

ٚايٝنٜـٜٕٛ ايقٜٔ ٫ ٜعبـٕٚ » .كٕٚ ٖقا ايتكـٜىهقا ٜربٿايٝنٜـٜٕٛ أْؿوِٗ ٖ .ايْٝٛا١ْٝ(

ِٷٙ، ٜٚعتُـٕٚ ؾكط ع٢ً تكـٜى طاٚٚي ًَو، ٜربٿاـايل املٓنٸ  كٕٚ عًُِٗ بإٔ اهلل كسٝ

١٦، ؾ٬ َٓـٚس١ َٔ إظٗاك بعباؿٙ، إمنا ايٌٝڀإ ٖٛ ايقٟ ٜكٛؿ ايٓاي إىل ا٭عُاٍ ايوٝٸ

ٝٸ ٚبٓا٤ٶ. (78)«ّٙ بقيو َٔ ًلٿٚايتؼًڊ ،١ ي٘احملبٸ ٛٿكت ايِؿ١ اٱهاب ١ ع٢ً فيو ؾكـ ُ

ٛٸَٛسٸ ١ نُؼًٛمڈيًٌٝڀإ يف ٖٛاٍَ ايكلإٓ فات املٍٝٛ ايعلؾاْٝٸ ٔٸ .٠ـ َٔ أٌٖ ايؿت  يه

ـٻيًايٓعل٠ اٱهاب١ٝ  ٔٷ ي قا١ُ٥څهتاب املك ٛٸٜتُتٻ ع٢ً أْ٘ نا٥ ٜٚـعٛ إىل  ،٠ع بايك

١ ٝڀإ يف ايجكاؾ١ اٱه٬َٝٸاملعلؾ١. ٚيف ايبشح عٔ أٍُٛ ٖقٙ ايِٛك٠ اٱهاب١ٝ يًٌ

ٌڈ ميهٔ اٱًاك٠ بـا١ٜڄ ١ غري ثكايف ؿاػًٞ يف بعض املباْٞ ايه١َٝ٬ ا٭ًعلٜٸ إىل عاَ

ٗٻ ،ايِشٝش١  ،بًٝى يف إبا٥٘ ٚ مماْعت٘ يًوذٛؿ ٯؿّإا٭ك١ٝٓ املٓاهب١ يترب١٥  تٵـٳاييت َ

كغِ ٖقا ٚ ،اؾلداْٞ :. بايڀبع بعض ا٭ًاعل٠، أٚ َجٌ(79)ل١ٜبٵَٔ ػ٬ٍ ايرتٜٚر يًذٳ

ٟٸا بوٗٛي١ عٔ متلټٛٵؽًډ ،ايؿهل اؾربٟ ايؿؼل  :أٚ َجٌ ;ؿ ايٌٝڀإ ٚعِٝاْ٘ ا٫ػتٝاك

ٌٻبٵُٓٔ اعرتاؾ٘ تًٛواڄ بإْهاك اؾځ ،ايلامٟ عٔ أٍُٛ ا٭ًاعل٠  ل، ؾإْ٘ مل ٜتؼ



 

 

هـ 1441م ـ  0202 سنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيفــ ال معاصرةنصوص   

 

ٟٸٚ .(80)ٚإًهاٍ املعتني١ يف ٖقا ايباب يف ؾهل بعض  بايڀبع تػًػٌ ٖقا املٛقـ ا٭ًعل

ٛټٚأؿٸ ،(81)ؾا٤لٳايعٴ  ك اٱهابٞ عٔ ايٌٝڀإ.٣ إىل ايتِ

ٌڈٚ ٖٚٛ تأثري ايؿهل  ،ػاكدٞ باٱٓاؾ١ إىل فيو، ميهٓٓا ا٫ْتباٙ إىل عاَ

ّٸ أٖلميإ يف ايجكاؾ١ اٱه١َٝ٬ ل ٚايؿهل اٱٜلاْٞ يفا٭ؾوتاْٞ املتأػٿ نُا  .َا ى

 ،اٯهل١ ٚامل٥٬ه١ ايؿاكه١ٝ ايكـمي١َٔ  ١څٜعترب ايبعض إٔ دقٚك ايٝنٜـٜني ٌَتكچ

ٌٸ .(82)ٜٚٴلدعٕٛ أٍُٛ ٖقٙ ايؿلق١ إىل ايؿهل اٱٜلاْٞ ايكـِٜ ؿ إٜلاْٞ لٵاك بٔ بٴٚب

ـٻ ،ِٗ باينْـق١ا٭ٌُ، ٚاملتٻ ٛټنإ ٜتش  ،م ايٓاك ع٢ً ايرتابخ يف ًعلٙ ٚن٬َ٘ عٔ تؿ

ٜٚبـٚ إٔ ؾهل ايعلب يف اؾا١ًٖٝ نإ ٫ ىًٛ َٔ اـلاؾات  .(83)ٚابًٝى ع٢ً آؿّ

ٛٿ ٕٸاملتٓ يف ايقانل٠ ايتاكى١ٝ يبعض  قؿٛظ١ڄ تٵٚاييت بكٝٳ ،(84)ع١ سٍٛ ايٌٝاطني ٚاؾا

 بُِاتٗا. تٵٚتلنځ ،م اٱه١َٝ٬لٳايؿٹ

 

ٌٛ  ــــــ خامت

ـٻٛٳُٴ ٞٸ ه١ ايج٬ث١ يها٥ٔ ايٌلٸك ايهتب املك متاَاڄ َع  يٝوت َتٛاؾك١ڄ ايٌٝڀاْ

ٝٸ .بعٔٗا ٌٻٚبايٓعل إىل ايِْٓٛ ا٭ًُ ٘ بٳ١ هلقٙ ا٭ؿٜإ، ٚع٢ً ايلغِ َٔ أٚد٘ اي

ـٿ «َٝٓٛ »املٛدٛؿ٠ بني كٚغ ايٌل  ّ ٚايٌٝڀإ يف ايهتاب يف نتاب ا٭ؾوتا املتك

ـٻ نِْٛٗ  :ْعري ،َٔ سٝح بعض اـِا٥ّ ،بًٝى يف ايكلإٓ ايهلِٜإي ٚاملك

كتًؿٕٛ يف ايِٛك٠ املنؿٚد١  ؾإِْٗ ،ٚؿعا٠ ايبٌل إىل طلٜل غري قُٛؿٺ ،كًٛقني

ُٸٚ ،٭ٖلميإ ؽتًـ عٔ ايٌٝڀإ املؼًٛم يف  ، ؾإْٗالت٘ يف ا٭ؾوتا املتأػٿ١ أيٖٛٝٸػا

ـٻ يًٌٝڀإ يف ايهتاب  (هابٞ ع هًيب)إجٓا١ٝ٥ ايايِٛك٠  .يايكلإٓ ٚايهتاب املك

ـٻ ػعً٘ كتًؿاڄ عٔ  ،ٝٓ٘ ٚسًٛي٘ يف أدواؿ ايٓايمته :ْعريأػل٣، َٚوا٥ٌ  ،ياملك

ٔٵبِؿت٘ كًٛقاڄ هًبٝٸ ،ُٛك٠ ابًٝى يف ايكلإٓ يف ايِٛك املٓشلؾ١ يف  اڄ ٚٚهٛاهاڄ. ٚيه

ـٻ ٛٸتعترب ه١ ٖٛاٍَ ٖقٙ ايِْٓٛ املك ً٘ يف ً٪ٕٚ ت٘ ٚتـػټأي١ٖٝٛ أٖلميإ ٚق

بايڀبع ؾإٕ َواك ٚ .ايها٥ٓات َٔ ايؿهل املٓشلف ايقٟ تلى أثلاڄ يف ؿٜٔ مكاؿًت

ـٻ ٛٸ بـ٤اڄ ،يت َع اينَٖٔقٙ ايٓعل٠ إىل ايٌٝڀإ ٚأٖلميإ تع ت٘ يف َٔ تٔؼِٝ ق

٫ُٛٚڄ إىل تٔا٩ٍ ٖقٙ ايوًڀ١ يف  ،اـلاؾات اٱٜلا١ْٝ ايكـمي١ ٚايتشلٜؿات ا٭ؾوتا١ْٝ
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ٚيٛ إٔ ٬ََض َٔ ايِٛك ايكـمي١ قـ اْتكًت بؿعٌ عٛاٌَ ايتأثري  ،ا٭ؿٜإ اٱبلا١ُٖٝٝ

ٝٸثټٚايتأ  ١ اٱبلا١ُٖٝٝ.ل ايتاكىٞ إىل قًب ايجكاؾ١ ايـٜٓ

 ايقٟ ي٘ ٚد٘ٷ ،يًٌٝڀإ َع ايِٛك٠  ،١١ ع املوٝشٝٸيف ايجكاؾ١ ايٝٗٛؿٜٸٚ

ٞٸإ ٟٸ هاب ـ يف دٝٸ ٌڈكٙ بٌهٚٵًٜعب ؿٳ ،ا٭هـ اينا٥ل :َجٌٖٛ ٚ ،كٝـ هًيبٸ ٚٚد٘ٷ ٚقٛ

ل١ٜ َع ايٌٝڀإ أٚ عباؿت٘ شٵهٹ تٺيـ٣ ايٓاي املٍٝٛ ٱقا١َ ع٬قا تثاك ،آػل اينَإ

ٌڈ  لٜٸ١ اهلل ٚإكاؿ٠ اٱْوإ.ٝٵٚبايڀبع نإ فيو ع٢ً سواب ػٳ .إباسٞ بٌه

ٛٸ ،م اٱه١َٝ٬لٳل١ٜ يف بعض ايؿٹبٵاؾځ ٠ ٚاٱكاؿ٠ اييت ٌْأت بـاؾع تكـٜل ايك

ـٸ .يف ايٓٗا١ٜ إىل ترب١٥ ايٌٝڀإ تٵأؿٻ ،١اٱهلٝٸ ايقٟ  ،ٟ اينكاؿًيتٚع٢ً عهى ايتش

ـٿ ٛٸ ،ٜات عك١ًٝأيػ٢ ْؿو٘ يف َٛاد١ٗ ؼ  ،٠ أٖٛكاَنؿا انتوب ػريٜٸت٘ٚغواكت٘ يك

ٛٸإىل ػريٜٸ تٵ١ برتنٝنٖا ع٢ً قـك٠ اهلل ًُٚځ١ اٱه٬َٝٸلٜٸبٵؾإٕ اؾځ ت٘ ١ ايٌٝڀإ ٚؾت

 َتٓاق١ٔ ع ع٢ً أْٗا ْتٝذ١ ايعٌل ٚايڀاع١. َعِٝت٘ هلل ع بِٛك٠ٺ تٵلٳٚؾوٸ

ـٸ إىل ظٗٛك ؾلمڈ تٵغري ايِشٝش١ أؿٻٖقٙ ايتؿاهري اهلا١ٌَٝ  ؿ٠ ٚاملاؾات َتع

ٝٸ ـٿؾهل١ٜ ٚادتُاع١ٝ كتًؿ١ يف اجملتُعات ايـٜٓ ١ ْكڀ١ ؿ أُٛهلا ايعًُٝٸ١، ٚاييت ؼ

 املاؾٗا ٚع٬دٗا.

 

 

الهىاهش
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ّ٘ ٌٛظزّٖ  األوز اإلهل

 رٔبزت آدوش عٍد

 

 ًجٍة اهلل شفقأ. 

 حسي طاهرترجوة: 

 

 ــــــ ٌٛخالؽ

ٞٸ َٚٓق  .ات املعلٚؾ١ يف ؾًوؿ١ ا٭ػ٬مٖٞ إسـ٣ ايٓعلٜٸ ْعل١ٜ ا٭َل اٱهل

ٚقـ قاّ كٚبلت آؿَن بايـؾاع عٓٗا، ٚطلغ  .عـٜـ٠ ٫ْتكاؿاتٺ ايكـِٜ ناْت عل١ٓڄ

ٞٸيف سني ٚ .تكلٜلاڄ دـٜـاڄ سٛهلا كًٝـ١ٜ تاي إٔ أهًٛب املـاؾعني عٔ ْعل١ٜ ا٭َل اٱهل

 ،ؿ٫ي١ٝ ٜلتهن ع٢ً ايڀلٜك١ املٝتاؾٝنٜك١ٝ، ؾإٕ طلٜك١ آؿَن يف ايـؾاع عٓٗا ٖٞ طلٜك١څ

ٞٸ نْٛ٘ ٜعتكـ بإٔ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ  ;ايتكًٝـٟ ؾلأٜ٘ ٜتعاكض َع ْعل١ٜ ا٭َل اٱهل

ٞٸ ع١ٝٓٝ، يقا ؾٗٞ ٫ تلتبط با٭َل ؼع٢ عكٝك١ٺ ٘ ٜعتكـ بإٔ اٱيناَات ، ٚيهٓٸاٱهل

ٚبلٖاْ٘ ع٢ً فيو ٖٛ اْوذاّ اٱيناَات ا٭ػ٬ق١ٝ َع  .ل با٭ٚاَل اٱهل١ٝا٭ػ٬ق١ٝ تتعًډ

ِٸ .ا٭ٚاَل اٱهل١ٝ ٍڈ ٚأٖ َهإ إب ٖقٙ املكاي١ ع ٖٛ عـّ وٳع٢ً ْعل١ٜ آؿَن ع عځ إًها

 كغِ قبٍٛ سكا٥كٗا ايع١ٝٓٝ. ،اهتٓتاز اٱيناَات ا٭ػ٬ق١ٝ عٔ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ

 

ٌٛ  ــــــ وكّدو

ٔ ٖٛ وٳٌٖ إٔ اؿځ :يڀاملا نإ ايو٪اٍ املڀلٚغ يف تاكٜؽ ؾًوؿ١ ا٭ػ٬م ٖٛ

ِٸٔٷوٳ٭ٕ اهلل أَل ب٘ أّ إٔ اهلل أَل ب٘ ٭ْ٘ سٳ ٔٷوٳسٳ يف  ٖقٙ املوأي١ بٛٓٛغڈ تنلفٴ ؟ ث
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ٚٸ املعلٚؾ١  ،يف إسـ٣ قاٚكات أؾ٬طٕٛ ٠ٺٍ َلٸا٭عُاٍ املهتٛب١ يؿًوؿ١ ا٭ػ٬م ٭

كتًؿ١ مبكاكبات  ٚبعـ فيو أداب عًٝٗا ؾ٬هؿ١ ا٭ػ٬م يف ؾرتاتٺ .«أٚطٝؿلٕٚ» باهِ

ٞٸبٵٔ ٚايكڂوٵا٭دٛب١ ٖٞ إٔ اؿڂ أسـَٚٛاقـ كتًؿ١.  ٔ وٳ، ٚ٭ٕ اؿځض ا٭ػ٬قٞ فات

بإٔ  فيو أداب بعضٷٚيف َكابٌ  .ؾكـ أَل ب٘ اهلل، ٚ٭ٕ ايكبٝض قبٝض ؾكـ ٢ْٗ عٓ٘ ٔٷوٳسٳ

، ٚ٭ْ٘ ٔٷوٳٔ ؾٗٛ سٳوٳَٛكاڄ فات١ٝ، ٚ٭ٕ اهلل أَل باؿځأ ايٝو نيض ا٭ػ٬قٝبٵٔ ٚايكڂوٵاؿڂ

ٝٸ .٢ْٗ عٔ ايكبٝض ؾٗٛ قبٝضٷ ٞٸ ١څٚ٭ٕ ٖقا اؾٛاب ٜعترب إٔ ا٭ػ٬م َبٓ  ع٢ً ا٭َل اٱهل

ٔٵ .ف بٓعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞلٳؾكـ أُبض ٜٴعٵ ٓت ٖقٙ ايٓعل١ٜ ع٢ً طٍٛ ايتاكٜؽ تعلٻ ٚيه

ٛٸإىل  ٚميهٔ ايكٍٛ  عٝح أُبشت ؽتًـ متاَاڄ عٔ ُٝاغتٗا ا٭ٚىل. ،٫ت كتًؿ١ؼ

ّٸ ـ َٔ ايٓعلٜات ا٭ػ٬ق١ٝ ايقٟ ٜلبط ا٭ػ٬م بايـٜٔ ٝٵٕ ٖقا ايڀډإ :ع ع بٌهٌ عا

م، أٚ ع٢ً تعلٜؿٗا بأْٗا تًو اييت تلبط ا٭ػ٬ ٜٓتُٞ إىل ٖقٙ ايٓعل١ٜ. ٚهلقا ايوبب متٸ

ٌٸ ـٿ اڄداْب ا٭ق ٕ ا٭ٚاَل اٱهل١ٝ ٖٞ إ :أٚ قٌٝ ٚؾل ٖقٙ ايٓعل١ٜ ;(1)َٜٔٔ ا٭ػ٬م، باي

ـٿ ِٷ .(2)ؿ ا٭ػ٬ماييت ؼ ع٢ً  ٚأٜٔاڄ ٖٞ ايٓعل١ٜ اييت تعترب إٔ قٛاّ اٱيناّ ا٭ػ٬قٞ قا٥

نإ  ،ايٓعل عٔ تؿورياتٗا املؼتًؿ١ ٕ ْعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞ، ٚبػضٸإ .(3)ا٭ٚاَل اٱهل١ٝ

َٚٔ بني ايعًُا٤  .ٚايؿًوؿ١ ايػلب١ٝ ;ايعامل اٱه٬َٞ :َٔ يف نٌڎ هلا ٫ٚ ٜناٍ أِْاكٷ

 ِٖ ايقٜٔ ؿاؾعٛا عٔ ٖقٙ ايٓعل١ٜ. املوًُني ا٭ًاعل٠ڂ

اٯػْٛـ اـلاهاْٞ،  :عًُا٤ ا٭ٍُٛ ايهباك يف اٯ١ْٚ ا٭ػري٠، َجٌ قاّ بعضٴ

ٚيف . (4)١بـكاه١ ْٚكـ ٖقٙ ايٓعلٜٸ ،لاملعؿډٚايٌٝؽ  ،ُؿٗاْٞاٱ قُـ سونيٚايٌٝؽ 

ٌپ ـٸ :َٔ ايؿًوؿ١ ايػلب١ٝ ٜٴعترب ن ـٸٜٚى أٚغوڀني، ايك تَٛا ٜٚى بلْاكؿ، ايك

ـٸٚنٜٛين، اٱ َاكتٔ يٛثل، ٚ ٚيٝاّ آناَٞ،ٚؿاْى ههٛت، ٚ ،ٜى آْـكٚ دإايك

ـٟ ٖقٙ ايٓعل١ٜ. َٔ َ٪ٜٿ ،ٚيٝاّ بايٞ، ٚنرينٝػاكؿٚدإ يٛى، ٚدإ نايٜٛٔ، ٚ

ٝٸٚبعـ ايوتٸ لٜٔ تكـِٜ تؿوريات ات َٔ ايكلٕ ايعٌلٜٔ ساٍٚ ايهجري َٔ املؿهڍٝٓ

ٖٚقٙ  .(5)(1999)آؿَن ٚكٚبلت ،(1989)ؿٚاكؿ إؾًٝٝب نني،  :دـٜـ٠، َجٌ

ا٭َل »ع ف ؾُٝا بعـ بلٳعٵطلسٗا يف ٖقا ايِـؿ أُبشت تٴ ايٓعلٜات اؾـٜـ٠ اييت متٸ

ـٸٍ اٱهلٞ  هٛف ْـكي يف ٖقٙ املكاي١ ٚد١ٗ ْعل كٚبلت آؿَن.ٚ .«املع

 ٖٚٛ .1937ٚٴيـ كٚبلت َلكٜـ آؿَن )املعلٚف ببابا آؿَن( يف ايجأَ َٔ أًٍٜٛ عاّ
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ي٘ آثاك َٚڀايعات  .ٜٚٓتُٞ إىل َقٖب ايؿًوؿ١ ايتش١ًًٝٝ ،أسـ ايؿ٬هؿ١ ا٭َلٜهٝني

ـٸ أٚا٥ٌ ايعٌل١ٜ ا٭ٚىل ٖادل يف  .ٚا٭ػ٬مؾًوؿ١ ايـٜٔ ٚؿ٠ يف فاٍ املٝتاؾٝنٜكٝا، َتع

يؿًوؿ١ ا٭ػ٬م ٚؾًوؿ١ ايـٜٔ، ٚؿكي يف  نأهتافٺ ،إىل داَع١ ٌٜ 1990َٔ عاّ 

UCLA ّڈ2006تكاعـ َٔ داَع١ ٌٜ عاّ  .عـٜـ٠ يوٓٛاتٺ دن٥ٞ  ، ٚقاّ بايتـكٜى بـٚا

وؿ١ شـ٠. ٌْل آؿَن ايعـٜـ َٔ ا٭عُاٍ سٍٛ ؾًنوؿٛكؿ يف املًُه١ املتٸٚيف داَع١ أ

 ا٭ػ٬م ٚاملٝتاؾٝنٜكٝا ٚؾًوؿ١ ايـٜٔ، ْٛكؿ أمسا٤ بعٔٗا:

The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophical Theology (1987). 

Leibniz: Determinist, Theist, Idealist (1994). 

Finite and Infinite Goods: A Framework for Ethics (1999). 

A Theory of Virtue: Excellence in Being for the Good (2006). 

Theories of Actuality (Nous, 1974). 

Motive Utilitarianism (Journal of Philosophy, 1976). 

Primitive Thisness and Primitive Identity (Journal of Philosophy, 1979). 

Involuntary Sins (Philosophical Review 1985). 

Things in Themselves (Philosophy & Phenomenological Research, 1997). 

Conflict (Aristotelian Society Supplemental Volume, 2009). 

 

ٌّ٘ظزّٖ  ــــــ ٔاإلعهاالت عمّٗاٛ، التكمٗدّٖ ٛ األوز اإلهل

إعڀا٤ ُٛك٠ عٔ ْعل١ٜ ا٭َل  ٟٸقبٌ بٝإ ٚؿكاه١ ْعل١ٜ آؿَن َٔ ائلٚكٚ

ـٸ ،ًٝـ١ٜاٱهلٞ ايتك ا هابكاڄ ؾإٕ أِْاك ْعل١ٜ ا٭َل ٓٸنُا بٝٻٖٚا. ٚاٱًها٫ت املجاك٠ ٓ

ـٸ ٚبـٕٚ أػق ا٭َل اٱهلٞ بعني  ،فاتٗا اٱهلٞ ٜعتكـٕٚ إٔ أسٛاٍ ٚأؾعاٍ ايبٌل ع

١ يٝى قبٝشاڄ ب ٖقٙ ايٓعلٜٸوٳٚعځ .ٚيٝوت إينا١َٝڄ ،شاڄبٵٓاڄ ٚقڂوٵ٫ متًو سٴ ،عتباكا٫

١، ٚإٔ ميـغ ب ا٭طؿاٍ ايرب٦ٜني ٚامل٪َٓني، ٚإٔ ٜـػٌ ايهاؾل اؾٓٸبايٓوب١ هلل إٔ ٜعقٿ

ض ٚاـڀأ ٚايِٛاب بٵٔ ٚايكڂوٵٚٚؾكاڄ يٓعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞ ؾإٕ ؾِٗ َع٢ٓ اؿڂ .ايهقب

ٞٸ ٌپ، ٜٚتڀًډَٚا ًاب٘ فيو ٜعتُـ ع٢ً ا٭َل ٚايٓٗٞ اٱهل َٚا  ،ضبٵٔ ٚايكڂوٵاؿڂ :َٔ ب ن
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ٞٸ ،١ػتٝاكٜٸا٫ هب َٚا ٫ هب َٔ أؾعاٍ ايبٌل  :أػل٣ . ٚبعباك٠ٺُـٚك اؿهِ اٱهل

ـٸ ض أعُاٍ اٱْوإ ٖٛ إكاؿ٠ اهلل بٵٔ ٚقڂوٵعٞ ٖقٙ ايٓعل١ٜ إٔ ٬َى ُٛاب ٚػڀأ ٚسٴت

يف ساي١  ٕ ع٬ُڄ َا أٚ ًه٬ڄ َٔ أًهاٍ ايعٌُ ْعتربٙ ُٛاباڄ أٚ ػڀأڄإٚأسهاَ٘، أٟ 

ٍٸ .(6)إفا أَل ب٘ اهلل أٚ ٢ْٗ عٓ٘ ، ٖٚٞ َاٚاسـ٠ أبٛ اؿؤ ا٭ًعلٟ يف  ٖهقا ٜوتـ

َٴبٝضٷ ،اهلل ٖٛ املايو ايكاٖل ايقٟ يٝى مبًُٛىٺ» ٖقا ايكٍٛ: ٫ٚ  ٫ٚ آَل، ٫ٚ ؾٛق٘ 

َٳ ؾإفا نإ ٖقا ٖهقا مل  .ي٘ اؿـٚؿ ـٻٚسٳ ،كهِ ي٘ ايلهّٛ ٔٵمادل ٫ٚ ساظل، ٫ٚ 

ـٻ ٚكٴهِ يٓا ;ا، إفا نإ اي٤ٌٞ إمنا ٜكبض َٓٸٜكبض َٓ٘ ٤ًٞٷ تٝٓا أٚ ،٭ْٓا ػاٚمْا َا سٴ

يف  ،علٚفَوٝشٞ َٝى ٚناتب ٖٚٛ قوٿ ،. ٜهتب َاكتٔ يٛثل(7)«َا مل منًو إتٝاْ٘

ٟٸ »:ايـؾاع عٔ ٖقٙ ايٓعل١ٜ  ;ٱكاؿت٘ ٚقوچ ٚؿيٌٝ يٛٓع َعٝاكڈ هببٺ إْ٘ اهلل، ٫ ٜٛدـ أ

ٟٸ ٚڈ ي٘ ٤ًٞٺ ٭ْ٘ ٫ ٜٛدـ أ ٌٸ .أؾٌٔ َٔ اهلل أٚ َوا ٭ْ٘ إفا  ;٤ًٞ إْ٘ ٜٔع ايكٛاْني يه

ٌڈ ١ٺهٛا٤ نعًچ ،أٚ قإْٛ ٱكاؿ٠ اهلل نإ ٖٓاى َعٝاكٷ ؾإٕ ٖقا املعٝاك ْؿو٘  ،أٚ نـيٝ

ٌٴ .ٖٛ إكاؿت٘ فاتٗا ٚٴٓعٳٚايعًچ ايـيٝ  ِٵإفا قًتٴ ٱكاؿ٠ املؼًٛم، ٚيٝى ٱكاؿ٠ اـايل، إ٫چ تٵ١ 

ِٸعا٤ املؿٸٖٚهقا ٬ْسغ إٔ ا٫ .(8)«غايلڈ ؾٛق٘ يٓعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞ ٖٛ ايع٬ق١ ايك١ٜٛ  ٗ

ـٿ ُٸ ٜٔ،يٮػ٬م باي ـٟ ٌ َ٪ٜٿبٳتكـمي٘ َٔ قٹ ا٫هتـ٫ٍ ايقٟ متٸٚ .١ ا٭َل اٱهلٞٚغا

ٟٸ ،ـ ع٢ً ٖقٙ ايٓكڀ١١ ٜ٪نڍٖقٙ ايٓعلٜٸ َٔ ا٫هتك٬ٍ ايؿهلٟ  ْٛعڈ ٖٚٞ إٔ أ

ٛٸ ت٘ يٲْوإ يف ٚٓع ٚؾِٗ ا٭ٍُٛ ٚايكٛاعـ ا٭ػ٬ق١ٝ ٜوتًنّ قـٚؿ١ٜ إكاؿ٠ اهلل ٚق

 ُٖٚٝٓت٘.

 :يكـ أثاكٚا ايعـٜـ َٔ اٱًها٫ت ع٢ً ْعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞ

ٚٸ٫ڄ إٔ ٖقٙ ايٓعل١ٜ ؽايـ ٖٛ  ٖقٙ اٱًها٫ت ايكاهِ املٌرتى يبعض: أ

أٚ  ;(9)ٓا إٔ ْهقب إفا أَل اهلل بايهقب؟ٌٖ عًٝ املجاٍ:ع٢ً هبٌٝ ؾ .ايٌٗٛؿ ٚائُري

٢ يٛ مل ٜهٔ اهلل أٚ غري ُشٝش١ ستٸ ٕ بعض ا٭ؾعاٍ ميهٔ إٔ تهٕٛ ُشٝش١ڄإ :قٌٝ

 .(10)ست٢ يٛ أَل اهلل بٗا ٚبعض ا٭عُاٍ يٝوت ُشٝش١ڄ َٛدٛؿاڄ.

ـٸ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ َٔ اٱًها٫ت َات أؿي١ ْعل١ٜ ا٭َل تتُلنن ع٢ً إسـ٣ َك

ع٢ً ٖقٙ ايٓعل١ٜ ٖٛ عـّ ا٫َتجاٍ  ض ا٭ؾعاٍ بٓا٤ٶبٵع٢ً هبٌٝ املجاٍ: ٌَٓأ قڂؾ .اٱهلٞ

يٮَل ٚايٓٗٞ ايٓامٍ َٔ ؾٛم، ٚػاٚم اؿـٚؿ ٚايكٛاعـ اؿان١ُ، ٚع٢ً ٖقا ٜهٕٛ 
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٭ٕ  ;يف سني إٔ ا٭َل يٝى نقيو .باع ا٭َل ايٓامٍ َٔ ؾٛمٔ ا٭ؾعاٍ ٖٛ اتٸوٵٌَٓأ سٴ

إفا غٌ  :َج٬ڄ .ض ٖٛ امل١ُ٥٬ أٚ عـّ امل١ُ٥٬ َع نُاٍ ايؿاعٌبٵٔ ٚايكڂوٵٌَٓأ اؿڂ

ٌٸ .ْامٍ َٔ ؾٛم ٜـعٛٙ يبقٍ املاٍ يف سني ٫ ٜٛدـ أَلٷ، مباي٘ ٜٴ٬ّ ايػينٸ ٕڈإ ن ٜل٣  ْوا

 .(11)٘ أسـ ايهُا٫تإيٝايبؼٌ قبٝشاڄ َٔ د١ٗ إٔ ايوؼا٤ ٜعترب بايٓوب١ 

َٓڀكٝاڄ  ٭َل اٱهلٞ َتٗاؾت١څٖٞ إٔ ْعل١ٜ ا اجملُٛع١ ايجايج١ َٔ اٱًها٫ت

ٕٸاؾرتض إٔ اهلل أَل بايهقب يف ا٫ .ٚٚدٛؿٜاڄ أَل اهلل بايهقب ٫  ؾرتاض املقنٛك ؾإ

أٚ ٫  ;دعًت اهلل ٜأَل ب٘ ىلز عٔ إسـ٣ سايتني: إَا إٔ ٜهٕٛ يف ايهقب ًَِش١څ

ٟٸ  ٖٚٛ أَلٷ ،ض ايٛاقعٞبٵٔ ٚايكڂوٵاؿاي١ ا٭ٚىل توتًنّ قبٍٛ اؿڂ .ًَِش١ ٜهٕٛ ؾٝ٘ أ

ُٻ ،أَا اؿاي١ ايجا١ْٝ ;ػ٬ف ْعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞ ٟٸ ٔ ا٭َلاييت ٫ ٜتٔ  اٱهلٞ ؾٝٗا أ

ٌٷ ،ٚاقع١ٝ ًَِش١ٺ ٌپ َُٓٗا باط ٕ اهلل مل ٜهٔ إ :. إفا قٌٝؾؿٝٗا أٜٔاڄ ًه٬ٕ، ن

ِٷ ْ٘ إ :ٚإفا قٌٝ ;يف ايهقب ؾٗقا ٜتٓاؾ٢ َع إط٬م عًُ٘ بعـّ ٚدٛؿ ًَِش١ٺ عٓـٙ عً

 .(12)قيو ؾٗقا ٜتٓاؾ٢ َع سهُت٘نإ ٜعًِ ب

ٍٷ َجٌ اؿكا٥ل ايلٜا١ٝٓ  ،ٖٚٛ إٔ اؿكا٥ل ا٭ػ٬ق١ٝ ،َٔ ٖقا ايٓٛع آػل إًها

ٟپُـقڂ ،ٚاملٓڀك١ٝ إفا اهتڀاع اهلل إٔ  :َج٬ڄ .، ٫ٚ ميهٔ إْهاكٖا َٓڀكٝاڄٗا ٓلٚك

ؾُٝهٓ٘ يف  ُشٝش١ڄ «٧هٝٸ عـّ ًهل اهلل أَلٷ»أٚ  «إػ٬ف ايٛعـ ػڀأڅ» هعٌ َوأي١

ع٢ً إٔ ِٜٓع  إٕ اهلل قاؿكٷ :ايٛاقع إٔ ٜعترب اؿكا٥ل ائلٚك١ٜ أػڀا٤، ٚبعباك٠ٺ أػل٣

جاڄ ٫ تهٕٛ ؾٝ٘ ث٬خ مٚاٜا، ٚإْواْاڄ ٫ ٜهٕٛ سٝٛاْاڄ ْاطكاڄ، ٚإػ٬ف ايٛعـ هعً٘ َجًډ

ٔٵ ؿكد١ أْ٘ ٜوتڀٝع إٔ إىل ٕ ق٠ٛ اهلل ٚإكاؿت٘ ٚاهعتإ أكٝك١ ؿ أَلاڄ ُشٝشاڄ، ٚيه

 ل اؿكا٥ل ايع١ًُٝ ٚايلٜا١ٝٓ ٚا٭ػ٬ق١ٝ ْتٝذتإ باطًتإ:ػٝٿٜ

ٟٸإإفا ناْت  :ا٭ٚىل ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ قاؿكاڄ أٜٔاڄ  قٝٛؿٺ كاؿ٠ اهلل ٫ ؽٔع ٭

ٍڈ .ع٢ً تػٝري فات٘ ُٚؿات٘ هب إٔ ٜهٕٛ اهلل قاؿكاڄ ع٢ً إٔ ٜلٜـ إٔ  :ع٢ً فيو ٚنُجا

ِٷ ٛٸ٫ ، ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ يـٜ٘ عً اڄ يف تعٝني لٸ٭ٕ اهلل إفا نإ سٴ ;ؿت٘ ب٬ سـٚتهٕٛ ق

ٛٸٕ قت٣ٛ فات٘ ؾٝوتڀٝع إٔ ٜلٜـ أ َٚٓڀكاڄ ميهٔ  .٫٠ ٜهٕٛ يـٜ٘ َجٌ ٖقا ايعًِ ٚايك

ٛٸؾٝٗا إٔ تٛدـ عٛامل قت١ًُ تهٕٛ  ٚعٛامل أػل٣ ٫ ٜهٕٛ  ;٠ٜٔ اهلل ٚعًُ٘ قـٚؿق

ٟٸ ٛٸ ؾٝٗا أ  ٚعًِ هلل. ٠ٺق
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ٛټ هلل ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١ إىل اك َجٌ ٖقٙ ايعٛامل بايٓوب١ إفا نإ َٔ املُهٔ تِ

ٛٸ  ٚٓلٚك١ٜ. ت٘ ُٚؿات٘ ا٭ػل٣ ٚادب١ڄئ ٜهٕٛ عًُ٘ ٚق

١ ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١ توتًنّ إفا نإ اهلل قاؿكاڄ ع٢ً تػٝري اؿكا٥ل ايعًُٝٸ :ايجا١ْٝ

ٌٸ ١څقٔٝٸ  َٔ غري ١ٺيقيو إفا دعٌ اهلل َٔ قٔٝٸ .ايكٔاٜا ا٭ػل٣ غري ممه١ٓ َٓڀكٝاڄ ن

ٌٸ املُهٔ ُـقٗا َٓڀكٝاڄ ع ُاؿق١ڄ ، ٚإفا ايكٔاٜا ُاؿق١ڄ ؾإْ٘ ٜهٕٛ قـ دعٌ ن

ٌٸ ؾُٔ املُهٔ ٚاؿاٍ ٖقٙ إٔ تهٕٛ ايك١ٝٔ ْؿوٗا  ايكٔاٜا ُاؿق١ڄ ناْت ن

َٔ غري  :ْٚكٝٔٗا ُاؿقتني، ٜٚٓعـّ ايتُٝٝن س٦ٓٝقٺ بني ايِاؿم ٚايهافب. َج٬ڄ

 إف َعاڄ;ُاؿقني  أْ٘ غري َٛدٛؿٺب عتكاؿٴا٫ٚ بإٔ اهلل َٛدٛؿٷ عتكاؿٴاملُهٔ إٔ ٜهٕٛ ا٫

( أ) عًِوتًنّ ٜ ُاؿق١څإٔ )ب( ب)أ( عًِ » ٭ْ٘ ;ل املعلؾ١ ٚايعًِيف ٖقٙ اؿاٍ ئ تتشكچ

ٜوتًنّ إٔ ْكٝض )ب(  إٔ ْكٝض )ب( نافبٷب( أ)عًِ ٚ .إٔ ْكٝض )ب( نافبٷب

تهٕٛ  «هافبٺب)ب( يٝى  ْكٝض»، ٚيف ساٍ ناْت ايكٔٝتإ ُاؿقتني ؾإٕ نافبٷ

ايقٟ ٖٛ َبـأ  ،ؾإٕ ٦ًٝاڄ باهِ ايعًِ بإكاؿ٠ اهلل . ٚإفا مل ٜهٔ هلقا ايعًِ ٚدٛؿٷباط١ًڄ

ٞٸ  .(13)«باع٫ٚ٘ َع٢ٓ ٫تٸ ،ئ ٜهٕٛ َٛدٛؿاڄ أٜٔاڄ ،ْعل١ٜ ا٭َل اٱهل

ٍٷٖٚٓاى   إٔ ا٭ؾعاٍ اٱكاؿ١ٜ تهٕٛ إينا١َٝڄ ٖٛٚ ،ع٢ً ٖقٙ ايٓعل١ٜ آػل إًها

ٗٻ  إفا ايتنَتٴٚنُجاٍ ع٢ً فيو:  .َوبكاڄ بايكٝاّ بٗاـ إفا نإ ُاسبٗا قـ تع

٭ْين مل  ;أػ٬قٝاڄ ٧ٷؾٗقا ا٭َل هٝٸ ،ٞ مل أساؾغ ع٢ً ٚعـٟبإقلآو املاٍ، ٚيهٓٸ

يتناّ ايقٟ دا٤ ْتٝذ١ ٚعـٟ، يقيو ٫ أنٕٛ ًَنَاڄ بإقلاض املاٍ بتٓؿٝق ا٫ ِٵأقڂ

ّڈي اهل١٦ٝ ايتٌلٜع١ٝ  تٵلٻٖٚهقا أٜٔاڄ إفا أق .قلآ٘إٞ ايٛعـ بمل ٜوبل ي٘ َٓٸ ٌؼ

َٴ ،قاْْٛاڄ ًٜنّ اؾُٝع بكٝاؿ٠ هٝاكاتِٗ إىل د١ٗ ايُٝني ٚفيو  ;َاڄ بايعٌُ ب٘نٳًڃؾأنٕٛ 

ٗٸ ٔٸوات املـ١ْٝ اييت تتُتٸـت هابكاڄ إٔ أطٝع امل٪هٸ٭ْين تع ايكٛاْني. يقيو  ع ب٬ِس١ٝ ه

ٍٷيتناّ ا٭ػ٬قٞ ٜبك٢ ا٫ ٢ يٛ قبًٓا إٔ ا٭ٚاَل اٱهل١ٝ ٌَٓأڂستٸ أهاهٞ: َا ٖٛ  ه٪ا

ع٢ً ا٭َل  نتڈبكاؿ٠ اهلل؟ ٌٖ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖقا أٜٔاڄ َإَِـك ايتنآَا بڀاع١ 

ٜإ إىل ا٫يتناّ، بٌ ع٢ً ٭ٕ اٱكاؿ٠ ٚا٭َل بٗقٙ ايڀلٜك١ ٫ ٜ٪ؿٸ ;اٱهلٞ؟ اؾٛاب: ٫

عڀا٤ إامللدع١ٝ ٚ ايعهى َٔ فيو، ؾإٕ ايعـاي١ ٚاٱِْاف ٖٞ اييت متٓض ًؼِاڄ سلٸ

 ٚأَلاڄ ًَنَاڄ هلِ. ،ع٢ً اٯػلٜٔ ٚػعٌ َٔ َتابعت٘ ٚظٝؿ١ڄ ،َلا٭ٚا
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اڄ بكـ قـ ايتنّ َوعٓـَا ٜهٕٛ املهًډ اڄ إ٫چيناَٝٸإل ٫َ تهٕٛ اٱكاؿ٠ ٚا٭

ٌٸ .بايڀاع١ ٌٸ َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اٱكاؿ٠ ٚا٭َل يٝوا ٌَٓأ ن إيناّ  ا٫يتناَات. إفا نإ ن

ٝٸ ٔٸيناّ باتٸاٱ ٜعٛؿع٢ً إكاؿ٠ اهلل ؾؿٞ ٖقٙ اؿاٍ  اڄَبٓ  باع اهلل أٜٔاڄ إىل إكاؿ٠ اهلل، ٚيه

ٌٸع أٟ ٖقا  ّڈ إٔ ْؿرتض أْ٘ ع٢ً ن باع٘ ٚهب ع٢ً اٯػلٜٔ اتٸ ،إٔ ٜٔع قاْْٛاڄ ًؼ

ٌٷع  يتناّ ب٘ٚا٫ ٌٴ ;باط ؾوٝهٕٛ ٚٓع ٖقا  ٭ٕ اٯػلٜٔ إفا ناْٛا ًَتنَني ب٘ َٔ قب

ٝٸبٳايكإْٛ عٳ ٌٴتٚإفا مل ٜهْٛٛا ًَ ;اڄ ٚعـِٜ ايؿا٥ـ٠ج نَني تؾًٔ ٜهْٛٛا ًَ نَني ب٘ َٔ قب

أْا  إفا نٓتٴ .باع أٚاَل فيو ايٌؼّك هابكاڄ اتٸ٭ْ٘ مل ٜهٔ َٔ املكلٻ ;بعـ ٚٓع٘

ٌٴ ّڈباتٸ ًَتنَاڄ َٔ قب باع ـٟ إٔ ٜأَلْٞ باتٸذٵَا ؾوٝهٕٛ َٔ غري املڂ باع أٚاَل ًؼ

ٟٸب ع٢ً أَلٙ يٞ باتٸؾًٔ ٜرتتٻ ٚإفا مل أنٔ ًَتنَاڄ بقيو ;أٚاَلٙ ّڈإ باع٘ أ ٚيقيو  .ينا

ٌٸستٸ أْٛاع اٱيناَات ؾًٔ ٜهٕٛ َِـك ٖقا اٱيناّ ايقٟ  ٢ إفا نإ اهلل َِـك ن

ٌڈٚ .(14)باعٜ٘أَلْٞ باتٸ ّٸ بٌه  ٕ ْعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞ بٗا ٌَه٬تٷإ :ميهٔ ايكٍٛ عا

ُٸ  :ٍع٢ً هبٌٝ املجاؾ .١ يف كتًـ اجملا٫ت ايعكا٥ـ١ٜ ٚاؿكٛق١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚا٭ػ٬ق١َٝٗ

ٌڈ ايقٟ ٖٛ َٔ ُؿات٘  ،ـدٝٸ ٚؾكاڄ يٓعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞ ٫ ميهٔ تؿوري عـٍ اهلل بٌه

َِري اٱْوإ ا٭ػلٟٚ ٚ ;١ايكا٥ِ ع٢ً ايعـاي١ اٱهلٝٸ ٚنقيو ُـم ايٓيبٸ ;ايجبٛت١ٝ

 .هٝبك٢ ف٫ٛٗڄ أٜٔاڄ

٭ْٗا ٫ تتٛاؾل  ;١يف فاٍ ا٭ػ٬م ايٓعلٜٸ ١ أٜٔاڄ ٌَه٬تٷتٛاد٘ ٖقٙ ايٓعلٜٸٚ

 هٛا٤ ناْت ائُري أٚ ايعكٌ ايعًُٞ. ،َع املٓاٖر اييت تعرتف بايك٣ٛ املعلؾ١ٝ

ٛٸ ٞٸيف ٖقٙ ايٓعل١ٜ ق ٍٷ ٠ ا٫هتـ٫ٍ يف َكابٌ اؿهِ ا٭ػ٬ق ٌٸ يـٜٗا فا  أق

ٛٸ ٞٸَٗاكات اتٸٚ ،يًُٓ ٛٻ ؼاف ايكلاك ايكا١ُ٥ ع٢ً اهتؼـاّ ايعكٌ ايعًُ ٌڈ٫ تتڀ  ك بٌه

ٌٸ ايبِري٠ ـ.دٝٸ ٛٻعك١ًٝ، ٚيهٓٸ ايتعاكض ٖٞ ؾ١ًٝٔڅ ا٭ػ٬ق١ٝ يف س يف ٖقا  كٗا ٫ تتڀ

ِٸ .ايلأٟ ل١ٜ بٵدٳ عاتٷبٹٚهلا تٳ .١ؼهِٝ املو٪ٚي١ٝ ا٭ػ٬قٝٸ ٚيف ا٭ػ٬م ايع١ًُٝ أٜٔاڄ ٫ ٜت

 ،ٖقٙ ايٓعل١ٜ تعاكض ايعك١ْٝ٬ :ٚباػتِاكڈ .دتُاع١ٝ ٚايوٝاه١ٝيف املوا٥ٌ ا٫

ض بٵٔ ٚايكڂوٵْجلبٛيٛدٝا وٌُ َع٘ اؿڂا٭ٚا٭ػ٬م َٚعاك١ٓ ايعك١ْٝ٬ يف اٱهلٝات »ٚ

ٞٸ ٞٸ ٖقا ا٫عتكاؿ ايج٬ثٞ َتٓاظلٷ .ل١ٜبٵٚاؾځ ايٌلع يًؼلاؾات،  َع ايڀابع ا٫دتُاع

ْهاك ايٌعٛك باملو٪ٚي١ٝ، ٚأػرياڄ اـٔٛع ٚايتأقًِ َع ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايوٝاه١ٝ إٚ
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 .(15)«ايؿاهـ٠

 

ٍّ٘ظزّٖلآدوش  إؽالحات  ــــــ ٛ األوز اإلهل

ٞٸَٛدن٠ عٔ ْعلٜٸ تكـِٜ حمل١ٺ ٢ اٯٕ متٸستٸ  ايتكًٝـ١ٜ، ٚإًها٫تٗا. ١ ا٭َل اٱهل

 :ٚايػلض َٔ ٖقٙ املكاي١ يٝى ْكـ ٚؿكاه١ ٖقٙ اٱًها٫ت، ٚميهٔ ايكٍٛ باػتِاكڈ

ايعًُا٤ إىل ايـؾاع عٓٗا، ٚبايتايٞ  تٵٕ اٱًها٫ت املجاك٠ ع٢ً ْعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞ ؿؾعٳإ

 ،نإ َٔ بني ٖ٪٤٫ ايقٜٔ ساٚيٛا تكـِٜ بعض اٱ٬ُسات كٚبلت آؿَنٚ .إ٬ُسٗا

ـٸ ايقٟ متٸ  ١َ.تكـِٜ ػ١ُ٬ هريت٘ ايقات١ٝ يف املك

أ ٚايِٛاب ا٭ػ٬قٞ ٫ ميهٔ إٔ ڀيف عِل ٚفتُع آؿَن هاؿ ا٫عتكاؿ إٔ اـ

بـاع ٖقٙ ايٓعل١ٜ ٖٛ ايـؾاع عٔ إبٌ نإ ٖـؾ٘ َٔ ٚيف املكا .ٜكّٛ ع٢ً َباؿ٤٣ ايـٜٔ

١ كغِ ٜٸٜعتكـ آؿَن أْ٘ ميهٔ ايـؾاع عٔ ٖقٙ ايٓعل .ْعل١ٜ بٓا٤ ا٭ػ٬م ع٢ً ايـٜٔ

ـٸ َٔ ٖقٙ اٱًها٫ت،  ٓٗا ػاي١ٝٺَ ٖا، ٚميهٔ علض ُٝػ١ٺاٱًها٫ت املجاك٠ ٓ

ُٸ ـٻْعلٜٸ» ت٘ٞ آؿَن ْعلٜٸٜو سٍٛ اـڀأ ا٭ػ٬قٞ، ١ ْعلٜٸ»ٚ «ي١١ ا٭َل اٱهلٞ املع

. َٔ أدٌ ؾِٗ ْعل١ٜ آؿَن عًٝٓا إٔ ْعًِ (16)«يتناَات ا٭ػ٬ق١١ٝ ا١٫ سٍٛ َاٖٝٸْٚعلٜٸ

ٚٸ٫ڄ  :ٚثاْٝاڄ ;ايـٜٔ اوهُٗ ١ٚعًُٝ ٠َؿٝـ ب١٦ٝٺٖقٙ ايٓعل١ٜ َٔ أدٌ  ٜكلٿكنإ  ٘أْ :أ

ؿ٫يٞ، ٚيٝى َٔ َٓعٛك ْعل١ٜ  ْعل١ٜ آؿَن ٖٞ َكاكب١ يٮٚاَل اٱهل١ٝ َٔ َٓعٛكڈ

٭ْ٘ يف ْعل١ٜ املعلؾ١ ا٭ػ٬ق١ٝ ٜهٕٛ اهلـف ٖٛ ؿكاه١  (;I bid)املعلؾ١ ٚاملٝتاؾٝنٜكٝا 

ل ٚيف َٝتاؾٝنٜكٝا ا٭ػ٬م ٜهٕٛ اهلـف ٖٛ ايتشكڊ; ُـم ٚنقب ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ

ٝا ا٭ػ٬م ايٓعل إىل َٝتاؾٝنٜك)يًِؿات ا٭ػ٬ق١ٝ. ميهٔ تو١ُٝ َكاكب١ آؿَن  ايعٝينٸ

٭ْ٘ يف ا٭هًٛب ايتشًًٝٞ ايكا٥ِ ع٢ً اهتعُاٍ ايهًُات تهٕٛ  (;ؿ٫ي١ٝ َٔ ٚد١ٗٺ

ن ٖقٙ تلنڍ :ثايجاڄٚ; إىل املٝتاؾٝنٜكٝا َٔ َعاْٞ ا٭يؿاظ هاؿ طلٜلڈإع٢ً  ١ڄاؾٗٛؿ َِٓبٸ

ٌٸٛايٓعل١ٜ َٔ بني فُ  ع١ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ع٢ً املؿاِٖٝ اٱينا١َٝ، ٚأنجل َٔ ايه

 عجٗا. ايقٟ ػعً٘ قطچ ،أ ا٭ػ٬قٞڀاـ ع٢ً

ٌڈٚ ّٸ ميهٔ ايكٍٛ بٌه ـٻإ :عا عٞ أهاهاڄ إٔ ا٭ػ٬م تعتُـ ٕ ْعل١ٜ آؿَن اييت ت

١ ٗا ؽتًـ َعٗا يف نٝؿٝٸع٢ً ايـٜٔ متاثٌ ايتؿوري ايتكًٝـٟ هلقٙ ايٓعل١ٜ، يهٓٸ
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 .اكتباط ٚطلٜك١ تٛٓٝض املٛآٝع

ل٠ ؿ٫ي١ٝ َتأثٿ ًٜٞ: ٜوتؼـّ آؿَن طلٜك١ڄ١ آؿَن ٖٞ نُا امل٬َض ايعا١َ يٓعلٜٸٚ

ٝٸبايؿًوؿ١ ايتش١ًًٝٝ يف ًلغ املاؿٸ ١ قٝاّ ا٭ػ٬م ع٢ً أهاي ايـٜٔ، ٠، تٓعل يف إَهاْ

ٞٸمتٝٿٚ  .ن بني َؿاِٖٝ ايك١ُٝ ٚاٱيناّ ع٢ً ٤ٛٓ اكتباط ا٭ػ٬م با٭َل اٱهل

ِٸتهٚ  َٔ ٖقٙ ايكٔاٜا بايتؿٌِٝ. َٓاق١ٌ نٌڎ ت

 

ّٗ  ــــــ ٛالطزٖكٛ الدالل

ناْت طلٜك١ ايكـَا٤ ع نُا ٫سعٓا ع أِْٗ اهتٓتذٛا قٝاّ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ 

ٞٸ ٔٸ ;َٔ ػ٬ٍ إط٬م قٗل ٚقـك٠ ٚعًِ اهلل ع٢ً أهاي ا٭َل اٱهل آؿَن ٜوتؼـّ  يه

دٝـ٠ ٱثبات  ل طلٜك١ڄلامات ايؿًوؿ١ ايتش١ًًٝٝ تٛؾڍإايڀلٜك١ ايـ٫ي١ٝ، ٖٚٛ ٜعتكـ إٔ 

اڄ ٖٞ ؿ٬هؿ١ ايتشًًٕٝٝٛ إٔ ايڀلٜك١ ايِشٝش١ ايٛسٝـ٠ يًتؿًوـ سكچٜعتكـ اي .عا٥٘اؿٸ

تػٝري َواك ايؿًوؿ١ َٔ أهًٛب ايبشح  ٚعًٝ٘ ؾكـ متٸ .ؼًٌٝ َع٢ٓ ايهًُات ٚاؾٌُ

ايه٬ّ عٔ َعاْٞ ايهًُات  ٣:ػلأ عباك٠ٺبٚيف املٛاؿ إىل أهًٛب ايبشح يف ايِٛك٠، 

 ٍ اؿـٜح عٔ َا١ٖٝ اـري ٚايٌلٸـٳبٳ :املجاٍع٢ً هبٌٝ ؾ .١ ا٭ًٝا٤ٍ ايه٬ّ عٔ َاٖٝٸـٳبٳ

ـٸ ُٸ .ثٕٛ عٔ َعٓاُٖاٜتش ١ ا٭هاه١ٝ يؿًوؿ١ ا٭ػ٬م ٖٞ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي تهٕٛ املٗ

ك١ مبا١ٖٝ يف ٖقٙ ايڀلٜك١ بني املوا٥ٌ املتعًچ ؼًٌٝ َع٢ٓ ايًػ١ ا٭ػ٬ق١ٝ. ٜٛدـ ؾلمٷ

اييت ٖٞ ْؿوٗا ع ُٛع١ ا٭ٚىل ٚملوا٥ٌ اجمل .ك١ مبع٢ٓ ا٭ًٝا٤ا٭ًٝا٤ ٚ املوا٥ٌ املتعًچ

ُٸع املوا٥ٌ املٝتاؾٝنٜك١ٝ  ع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ٖقٙ ٚ .١ٝ أنرب َٔ املوا٥ٌ ايـ٫ي١ٝأٖ

ٌڈ أْٗا توتؼـّ  إ٫چ أنرب سٍٛ َا١ٖٝ ا٭ًٝا٤ املاؿ١ٜ ٚايڀبٝع١ٝ، ايڀلٜك١ توتؼـّ بٌه

تاؾٝنٜكٝا ٚعًِ ٚبايتايٞ سٍٛ ايع٬ق١ بني املٝ أٜٔاڄ سٍٛ ايع٬ق١ بني املا١ٖٝ ٚ املع٢ٓ،

ٞٸ ٫ تٌري إىل ْٛعڈ «دٝـ»ٕ ن١ًُ أ ايـ٫ي١. ُشٝضٷ ٔٸ ،«َا٤»َجٌ ن١ًُ  طبٝع َع٢ٓ  ٚيه

 تٗا.ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َلتبڀاڄ مباٖٝٸ «دٝـ» ن١ًُ

ؾكـ نإ ايؿهل ايوا٥ـ  ;ٜاتِٓاك آؿَن ٖقٙ ايڀلٜك١ َٔ نلٜٝهٞ ٚيكـ اهتع

ٜٔاسٗا إقبٌ نلٜٝهٞ إٔ اؿكٝك١ ائلٚك١ٜ ٖٞ اؿكٝك١ املٓڀك١ٝ اييت ميهٔ 

ٚٻ»ق١ٝٔ  :َج٬ڄ .بايتشًٌٝ املؿاُٖٝٞ ٖٞ سكٝك١  «زايعامب ٖٛ ايؿلؿ ايبايؼ ايقٟ مل ٜتن
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ِٸ ;ٓلٚك١ٜ ٌڈٜاؿٍِٛ عًٝٗا عٔ طل ٭ْ٘ ٜت هابل. نإ كأٟ نلٜٝهٞ إٔ  ل ؼًٝ

ٌڈ ٫ ٭ْٗا ُاؿق١څ لٚك١ٜ،بعض اؿكا٥ل ٓ ٔٸ قبًٞ أٚ بڀلٜك١ٺ بٌه  َٓڀك١ٝ، ٚيه

ٟٸعٵبٳٔض بٌهٌ َؿَٗٛٗا ٜتٸ ُا نإ يقيو نًچ ،عرب املٌاٖـات ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتذلب١ ـ

ٕ، ٚايكٔاٜا اييت توتعٌُ ؾٝٗا َجٌ اُْٗا َتڀابكإ :كاٍٚاسـ ٜٴ ٖٓاى يؿعإ هلُا ْڀلٷ

 قٔاٜا َتڀابك١. :كاٍ عٓٗاٖقٙ املؿاِٖٝ ٜٴ

ٌپ َٔ ٚ .ل١ُ املوا٤ ٖٞ ْؿوٗا ل١ُ ايِباغ :ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ل١ُ املوا٤ ن

ْٸ ي٤ٌٞٺ ٚل١ُ ايِباغ َع٢ٓٶ ثٓتني ُٖا ١ ايتذلٜب١ٝ إٔ ٖاتني ا٫ٚأٚٓشت ا٭ؿيچ .ػا

ـٷ ع٢ً إٔ ل١ُ املوا٤  ،)= نٛنب اينٖل٠( َٓٗا ٖٞ ؾٝٓٛي ْؿوٗا ٕ ن٬ڋإأٟ  ،ٚاس

 يف بعض ايعٛامل املُه١ٓ تهٕٛ أنرب ٚأنجل إًلاقاڄ، أٚ أُػل َٔ ل١ُ ايِباغ،

ٟٸ إ٫چ ٚيف ع٬ق١ . آػل إٔ تهٕٛ ل١ُ املوا٤ غري ل١ُ ايِباغ عاملڈ أْ٘ ٫ ميهٔ يف أ

ٖٚقٙ  .٦ًٝاڄ آػل غري فاتٞ أْا ٖٛ فاتٞ، ٚيوتٴ ،ايٌؼّ َع ْؿو٘ ٌٜٓأ ْؿى ا٫كتباط

قـ أنٕٛ يف بعض ايعٛامل املُه١ٓ ؾًٝوٛؾاڄ  .يف مجٝع ايعٛامل املُه١ٓ ١ قا١ُ٥څايع٬ق

ٔٵ ْؿىڈ ُاڄ أٚ عاملٳأٚ َتهًچ ٟٸ ٚمٛ فيو، يه  .عامل ٫ أنٕٛ ؾٝ٘ أْا فاتٞ ٫ ٜٛدـ أ

ُٸ هِ اـاْ ٚاملكِٛؿ با٫ .١ ؽتًـ عٔ ا٭مسا٤ ايُٛؿ١ٝبايڀبع ؾإٕ ا٭مسا٤ اـا

ٔٵ ،«» ـٟ ىتًـ عٔ ناتبهع :َج٬ڄ .يٝى فُٛع١ ُؿات٘  غري َٔ ٚيه

ٟٸ يف املُهٔ ب نلٜٝهٞ ؾإٕ وٳعځ ٕٛ هعـٟ ٖٛ غري هعـٟ.ٜه إٔ نإ عاملڈ أ

ـٸ «ايعٛامل املُه١ٓ» َِڀًض ٔٸيٝى َِڀًشاڄ ق هِ ا٫ ؿاڄ ٚداَعاڄ َٚاْعاڄ، ٚيه

ٍٸإأٟ  ،اـاْ ٜهٕٛ داَعاڄ َاْعاڄ  .(17)ٚاسـ يف مجٝع ايعٛامل املُه١ٓ ع٢ً ٤ًٞٺ ْ٘ ٜـ

ٛٸ  .١ نلٜٝهٞ َٔ بعـٙؼًًٝٞ آػل امس٘ ٬ٖٝكٟ بٛتٓاّ ْعلٜٸ ك ؾًٝوٛفٷط

ٚإمنا ، ؾكط ٭مسا٤ اـا١ُإىل ابايٓوب١  ٫ ٜعتكـ بٛتٓاّ إٔ ْعلٜت٘ ناْت ُشٝش١ڄ

َجًُا تٌري ل١ُ  .املا٤ ٚاؿٝٛاْات ٚايبٌل :َجٌ أٜٔاڄ، ٭ْٛاع ايڀبٝع١ٝبايٓوب١ إىل ا

 تٌري إىل ٤ًٞٺ «َا٤»َٔ ٚد١ٗ ْعلْا ؾإٕ ن١ًُ  ي٘ ػِا٥ّ كتًؿ١، املوا٤ إىل ٤ًٞٺ

ٞٸلٳبعٔٗا عٳ ;قـ ْعتكـ إٔ ي٘ ػِا٥ّ كتًؿ١ ٚبعٔٗا  ;يف عاملٓا ٫ٚ ٜوتؼـّ إ٫چ ٓ

ٞٸ ٟٸ اٯػل فات ٌٸ ٚٓلٚك ايعٛامل املُه١ٓ سٝح ٜٛدـ املا٤. َٔ ٚد١ٗ ْعل بٛتٓاّ  يف ن

ٚاسـ َٔ ا٭ٚنوذني  ٤ٷايهُٝٝا٥ٞ، أٟ دنب ْعًِ ػلٜبٝاڄ إٔ املا٤ ٖٛ ْؿى امللنډ
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ُٸأٚدن ٖقا ايتڀابل بني  .ٝ٘ اػتِاكاڄ بأٚنوٝـٖٚٝذٜٔٔ َٔ اهلٝـكٚدني، ْٚو

ٍٸ ٌٸ .َٔ ائلٚك٠ ع٢ً ْٛعڈ ايًؿعني ٜـ ممهٔ سٝح ٜٛدـ املا٤ ؾٗٛ  عاملڈ يقيو يف ن

ٞٸ ،ٖقا ايٓٛع َٔ ايتڀابل .«أٚنوٝـٖٚٝذٔ» عَڀابل ي ٞٸ ،ايقٟ يٝى بتشًًٝ  ،٫ٚ قبً

ِٸ ٚيهٓ٘ ٓلٚك٠څ ِٸ َٝتاؾٝنٜك١ٝ بُٝٓٗا، ٜت يف  ٘انتٌاؾ ايهٌـ عٓٗا َوبكاڄ، مل ٜت

ٔٸ يٲًاك٠ إىل َا ٌْري إيٝ٘ ايّٝٛ. إفا قبًٓا  «َا٤»ايٓاي اهتؼـَٛا ن١ًُ  املآٞ. ٚيه

 بإٔ املا٤ َتڀابل َع أنوٝـٖٚٝذٔ ؾإٕ ٖقٙ املڀابك١ ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ بِٛك٠ٺ

ٕڈأٟ إْٗا ٫ توتعُ إَها١ْٝ، نٌؿٗا ٖقٙ ا٭ٜاّ،  ٚيٛ أْ٘ متٸ ،َا ٌ ؾكط يف مَا

يف نٌ ايعٛامل  ٭ٕ ٖقٙ املڀابك١ َٛدٛؿ٠څ ;ىل فيوَٚٔاؾاڄ إؿا٥ُاڄ.  ٚيهٓٗا َٛدٛؿ٠څ

ٍڈ املُه١ٓ، ؾ٬ ميهٔ إٔ ٜٛدـ املا٤ يف عاملڈ َٔ أنوٝـٖٚٝذٔ، ٚيٛ أْ٘ ٜٛدـ  ػا

ايڀلٜك١ يف ًلغ املؿاِٖٝ . ٜوتؼـّ آؿَن ٖقٙ (18)بعٝـ آػل ٌٜب٘ املا٤ إىل سـڎ ٤ًٞٷ

ٌڈ إفا أَل اهلل  «أػڀأ»يف ايٛاقع ٖٞ ْؿوٗا  «أػڀأ» هعٌ َٔ عباك٠ ا٭ػ٬ق١ٝ بٌه

ٔٸَتبا١ٜٓڄ َٞع ٖقا ؾإٕ هلاتني اؾًُتني َعاْٚ .بقيو ـٷ ، ٚيه ٚٴ .يؿعُٗا ٚاس دـ ٚسٝح 

ٔٷ عاملٷ  .(19)أٜٔاڄ ؾوتهٕٛ ايجا١ْٝ ُشٝش١ڄ تهٕٛ ؾٝ٘ اؾ١ًُ ا٭ٚىل ُشٝش١ڄ ممه

 ع يف ٖقا ا٭َل يف بك١ٝ ٖقٙ املكاي١.هٛف ْتٛهٻٚ

 

ّٗٛ وفاِٗي الكٗىٛ  ــــــ عٍٗ

ٚٸسٵبعـ إٔ ًلٳ ِ ٝٳًكٹيٕ إ املع٢ٓ املڂلاؿ َٔ قٛهلِ:٫ڄ ٓا ْعلٜٸ١ آؿَن عًٝٓا إٔ ْعًِ أ

ٝٸ اڄا٭ػ٬ق١ٝ ٚاقع ـٿاڄعٝٓ ٝٸ؟ ٜع  ِٝ ا٭ػ٬ق١:١ٝ املؿاٖؿ ايباسجٕٛ أكبع ػِا٥ّ يعٝٓ

ٚٸ ٝٸ إفا ناْت :٫ڄأ عا٤ات ا٭ػ٬ق١ٝ ٫ ؽلز عٔ ؿٸ١ ؾإٕ ا٫املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ عٝٓ

 أٚ نافب١. ;ُاؿق١إَا  :سايتني

َٸثاْٝاڄ ـ ُٚشٝض يف مجٝع أٟ إفا نإ اي٤ٌٞ دٝـاڄ ُٚشٝشاڄ ؾٗٛ دٝٸ .١: ٖٞ عا

 .ا٭م١َٓ ٚا٭َه١ٓ

ٚنُجاٍ ع٢ً فيو: ٫ ميهٔ  .عٔ عٛاطؿٓا َٚٝٛيٓا ِ ْاػ١ڄٝٳ: يٝوت ايكٹثايجاڄ

 .ايتكًٌٝ َٔ ق١ُٝ ايِـاق١ بوبب ٍَٝٛ املل٤ ٚعٛاطؿ٘

ِ ٝٳَٔ نا٥ٓات ٖقا ايعامل، ٚيقيو هب ع٢ً ايكٹ ٖٛ عٔٛٷ : اي٤ٌٞ ايعٝينٸكابعاڄ
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 .(20)إٔ تهٕٛ ٦ًٝاڄ َٔ فُٛع١ ايعامل، أٟ هلا اـِا٥ّ ايٛاقع١ٝ ملُٛٛؾاتٗا

غايباڄ َا ٜ٪َٔ املوٝشٞ أٚ ايٝٗٛؿٟ » بايٌهٌ ايتايٞ: أٚٓض آؿَن فيو بِلاس١ٺ

ؾٗٛ  ،أػ٬قٝاڄ إٕ ٦ًٝاڄ َا ػاط٧ٷ :ٔ بايع١ٝٓٝ ا٭ػ٬ق١ٝ غري ايڀبٝع١ٝ سُٝٓا ٜكٍٛاملتـٜٿ

ٚتعين  .أطًل عًٝٗا سكٝك١ غري طبٝع١ٝ َٔ ايٛقا٥ع ميتًو سكٝك١ڄ اڄ١ ْٛعٜعين إٔ مثٸ

بإٔ ًؼِاڄ َا  غري َلتبڀ١ٺ ل ؾٗٞأّ مل تتشكډ تٵكځاؿكٝك١ غري ايڀبٝع١ٝ أْ٘ هٛا٤ ؼكډ

 .(21)«لكٗا أٚ مل ٜؿهڍل بتشكڊؾهچ

ِ ٝٳٕ َؿاِٖٝ ايكٹإ :بايٓعل إىل َع٢ٓ ايع١ٝٓٝ ٚايٛاقع١ٝ ;ميهٔ ايكٍٛ اٯٕ

ٍڈ .عٝين ع بٛاقعڈب أتباع ْعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞ ايتكًٝـ١ٜ ٫ تتُتٸوٳا٭ػ٬ق١ٝ عځ ع٢ً  ٚنُجا

ٓ٘ ايٌاكع، ٚايكبٝض ٖٛ اي٤ٌٞ ايقٟ وٻٔ ٖٛ اي٤ٌٞ ايقٟ سٳوٳبإٔ اؿځ ٌفيو: قٝ

ِ غري أَل ٝٳعٝين ملؿاِٖٝ ايكٹ ٚع٢ً أهاي ٖقا ايؿِٗ ٫ ٜٛدـ ٚاقعٷ .اهتكبش٘ ايٌاكع

ٔٵ .َٔ ا٭َل اٱهلٞ تٵِ ٌْأځٝٳٚاقع١ٝ ايكٹ .ْٚٗٞ اهلل ؿاِٖٝ ملَٔ ٚد١ٗ ْعل آؿَن ؾإٕ  ٚيه

ٝٸ اڄايك١ُٝ ٚاقع بلأٜ٘ إٕ َِـك  .ل با٭َل اٱهلٞض ا٭ػ٬قٞ غري َتعًڍبٵٔ ٚايكڂوٵ، ٚاؿڂاڄعٝٓ

تبًٛك اؿؤ  بقات٘. ٔٷوٳٚسٳ ِٷاهلل ٖٛ قٝٿ .ٔ ا٭ػ٬قٞ ٜعٛؿ إىل فات اهلل ُٚؿات٘وٵاؿڂ

ٔ. اػتاك آؿَن إطاكاڄ أؾ٬طْٛٝاڄ وٵِـ مجٝعٗا باؿڂايقاتٞ يف املعاٖل املؼتًؿ١ هعًٗا تتٸ

ٌٸٛؾكاڄ ٭ؾ٬طٕٛ تتٸؾ ;يٓعلٜت٘ ٔ ٔ ٫ْتوابٗا إىل اؿڂوٵباؿڂوٵ١ٓ وٳا٭ًٝا٤ اؿځ ِـ ن

ـٻيف سـٜج٘ عٔ اهلل ٜوتؼـّ آؿَن  .املڀًل ايقٟ أڂعڀٞ ملجاٍ اـري يف ايؿهل  كٳٚٵاي

ٖٚٛ يف  ،ؿاڄ، بٌ عٝينٸلٸٖٚٛ إٔ اهلل يٝى َٛٓٛعاڄ ف ،َع ٖقا ايؿاكم ،ا٭ؾ٬طْٛٞ

ّٷ إْ٘ يٝى َعٝاكاڄ  .اهلل ٖٛ املعٝاك ٚايُٓٛفز ا٭ع٢ً يًؼري .أٚ َجٌ ايٌؼّ اؿكٝك١ ًؼ

ٌٸ بٌ ٖٛ َعٝاكٴ ،يًؼري ا٭ػ٬قٞ ؾكط ؾٗقا  ـٷْ٘ دٝٸإ :عٓـَا ْكٍٛ عٔ ٤ًٞٺ َا .ِٝٳايكٹ ن

ـٻ ،ٜعين إٔ ؾٝ٘ ػرياڄ َتعايٝاڄ ك َٔ ٚد١ٗ ٚٵٚأْ٘ ٌٜب٘ اهلل. ٜعتكـ آؿَن إٔ اهلل ي٘ ٖقا اي

ِڈ ْعل امل٪َٓني ب٘. ٛٿ ٖٚقا أؾٌٔ ؾٗ  ٢ ٚأؾٌٔ ػريڈاهلل ٖٛ أعً .ْ٘ عٔ اهللميهٔ إٔ ْه

 ميهٔ إٔ ْبشح عٓ٘.

أع٢ً اـري ٖٛ اـري بايقات أٚ اـري املڀًل  .يًؼري َلاتب َٔ ٚد١ٗ ْعل آؿَن

ٌٸ .هلل ٌٸ ٤ًٞٺ هعٌ اـري املڀًل َٔ ن ٟٸ و  ;ٌ ب٘ ػرياڄ باملعٝاك فاتٜ٘تُجٻ َعٝاكڈ ؾٝ٘ ٚبأ

ٓؿى فيو ِـ باـري بتتٻؾإْٗا اهلل َع تٌاب٘ ا٭ًٝا٤ أٚ أؾعاٍ اٱْوإ مبكـاك ٚيقيو 
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ايؿ١ًٝٔ تعين  .٘ بأع٢ً اـريات ٖٛ أع٢ً ؾ١ًٝٔاهلل ٖٛ أع٢ً اـريات، ٚايتٌبټ املكـاك.

ٌٸ َع اهلل،  اييت تعين ايتٔاؿٸ ،يف َكابٌ ايلف١ًٜ ;٤ًٞ يٛد٘ اهلل ايتٓاغِ َع اهلل ٚن

ـٸ َا بِؿاتٺ ٤ًٞٺ ٚمبكـاك اتٸِاف  ٓؿى فيو١ٜ َع اهلل ٜهٕٛ ٖقا اي٤ٌٞ ٦ًٝاڄ بٓ

ِـ بايو٤ٛ باملكـاك ٜتٸؾإْ٘ ب املكـاك ايقٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ايعٌُ كايؿاڄ هلل وٳ، ٚعځاملكـاك

 .(22)ْؿو٘

 

ّ٘متاِ٘ اال ّ٘ لتشاً األخالق  ــــــ ٔاألوز اإلهل

بني  هبكت اٱًاك٠ إىل أْ٘ ٚؾكاڄ يٓعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞ ايتكًٝـ١ٜ ٫ ٜٛدـ ؾلمٷ

ٟٸ ;ع٢ً قٝاّ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ع٢ً ايـٜٔ يتناّ بٓا٤ٶَؿاِٖٝ ايك١ُٝ ٚا٫  ٫ٚ ٜٛدـ أ

ٞٸ َِـكڈ َٚٔ ٖٓا نُا إٔ َؿاِٖٝ  .آػل يٮػ٬م ع ٚؾكاڄ هلقٙ ايٓعل١ٜ ع ه٣ٛ ا٭َل اٱهل

 .عًٝ٘ أٜٔاڄ ع٢ً ا٭َل اٱهلٞ ؾهقيو املؿاِٖٝ اٱينا١َٝ قا١ُ٥څ ١څايك١ُٝ َبٓٝٸ

ٔٵ  .ٚآض بني ٖاتني اجملُٛعتني َٔ املؿاِٖٝ َٔ ٚد١ٗ ْعل آؿَن ٜٛدـ ؾلمٷ ٚيه

ٕٸ ٔٸ اڄٚتڀابك اڄ١ متاٖٝمثٸ ٚنُا فنلْا ؾإ  بني َؿاِٖٝ ايك١ُٝ ٚفات اهلل ُٚؿات٘، ٚيه

 ا٭َل اٱهلٞ.ا٫يتناَات ا٭ػ٬ق١ٝ ٫ تتڀابل َع 

 َع ٖقٙ اؾ١ًُتتوا٣ٚ  «ػڀأڅ)أ( كتهاب عٌُ ا» عا٤ آؿَن ٖٛ إٔ مج١ًؿٸا

 . «إفا أَل اهلل بايكٝاّ ب٘ أٚ ٢ْٗ عٓ٘ ػڀأڅ( أ)كتهاب عٌُ ا»

ٞٸ ٌڈ ٚيف ايٛاقع ؾإٕ ا٭َل اٱهل ُٸ يهٌ عُ ٔ إيناَٞ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ٜتٔ

ل نځٖٚٛ إٔ اهلل أَل ب٘ أٚ ٢ْٗ عٓ٘، ٚيٛ إٔ ٖقا ايٌلط مل ٜٴقٵ ،ًلطاڄ َوترتاڄ

 .(23)ُلاس١ڄ

ٚٸعا٤ عًٝٓا ؿٸَٚٔ أدٌ إثبات ٖقا ا٫ ـٿ :٫ڄأ ٚيف  ;يتناّ ا٭ػ٬قٞؿ َا١ٖٝ ا٫إٔ م

 إثبات تڀابكُٗا. :امللس١ً ايجا١ْٝ

 يتناّ ا٭ػ٬قٞ مخى ػُِٛٝات باكم٠:ب آؿَن إٕ ي٬وٳعځ

ـٸع هب إٔ ت٪ػـ ا1٫  ٖتُاّ بٗا.ٚا٫ ،يتناَات ا٭ػ٬ق١ٝ ع٢ً قٌُ اؾ

يتناّ ا٭ػ٬قٞ ٌٜعلٕٚ بايقْب، ًَِٜٚٛٗ ع ا٭ًؼاْ ايقٜٔ ىايؿٕٛ ا2٫

 ٜعًُٕٛ مبؼايؿتِٗ. اٯػلٕٚ أٜٔاڄ سني
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 باع٘.٫تٸ ٜهٕٛ يـ٣ ايؿلؿ ؿاؾعٷ يتناّ ا٭ػ٬قٞ ٤ًٞٷع ا3٫

 باع٘.٫تٸ ١ٺيتناّ ا٭ػ٬قٞ عٝح ميهٔ تٛؾري أؿيچع هب إٔ ٜهٕٛ ا4٫

يتناّ يتناّ ٚاـڀأ ا٭ػ٬قٞ ٖٛ أْ٘ هب غلي مماكه١ ا٫ك ا٫ٚٵع دن٤ َٔ ؿٳ5

 .(24)يف أفٖإ عُّٛ ايٓايا٭ػ٬قٞ ٚكؿٚؿ ايؿعٌ ع٢ً ا٭عُاٍ اـاط١٦ 

ـٿٜتٸ يتناّ ا٭ػ٬قٞ أْ٘ ؿٖا آؿَن ي٬ٔض َٔ ػ٬ٍ اـِا٥ّ اـُو١ اييت ٜع

ٍٸ. دتُاع١ٝا ١ڄميتًو ٖٜٛٸ  ايجا١ْٝ ٚاـاَو١; تإاـُِٛٝ ع٢ً فيو بٛٓٛغڈ ٚتـ

ِٸ ;ادتُاع١ٝ ١څًؼ١ُِٝٛ ايجايج١ أٜٔاڄ َاٖٝٸيٚ ّڈ ٭ْ٘ عٓـَا ٜت َا أٚ  تٌذٝع ًؼ

ٌڈٌ اٯػلٜٔ ؾإٕ ايـاؾع ٜنؿاؿ يـٜ٘ ٚكا٤ ا٫بٳاهتكباس٘ َٔ قٹ  َا أٚ تلن٘. يتناّ بعُ

ٔٵيتناّ ٜتٌهډإٔ ا٫ ُشٝضٷ ٌټ ٌ يف اجملتُع، يه ادتُاعٞ ٖٛ  ّڈايتنا يٝى ن

ّٷ ٢ تهٕٛ ستٸ ;ل ث٬ث١ ًلٚط يف ا٫يتناَات ا٫دتُاع١ٝٚهب إٔ تتٛؾډ .أػ٬قٞ ايتنا

 ، ٖٚٞ:أػ٬ق١ٝڄ ايتناَاتٺ

ـٸإُاڄ ٚاقع١ٝ، أٟ ٝٳا٫يتناَات ا٫دتُاع١ٝ قٹع هب إٔ تهٕٛ 1  ٕ قُٝتٗا ٫ تٴوتُ

 ؾكط. َٔ نْٛٗا ادتُاع١ٝڄ

ع بٗا ا٭ًؼاْ ايقٜٔ ٜٔعٕٛ ا٫يتناَات ع يًؼِا٥ّ ايؿلؿ١ٜ اييت ٜتُتٻ2

ٚع٢ً اؾرتاض تٌاب٘  ،َج٬ڄ .يتناَات أػ٬ق١ٝڄأٜٔاڄ يف إٔ تهٕٛ تًو ا٫ كٷٚٵا٫دتُاع١ٝ ؿٳ

ّٷإٕ اٱْوإ ميٌٝ إىل اتٸؾ ،ايعٛاٌَ ا٭ػل٣  باع ايكٛاعـ ٚا٭سهاّ اييت ٜٔعٗا ًؼ

 .ٚتتبعٗا بوٗٛي١ٺ، سهِٝ فٚ قـاه١ٺ

ل َا ع٢ً َكـاك دٛؿت٘ ؾكط، ٚإمنا ٜتعًچ باع ؿهتٛكڈع ٫ ٜعتُـ ايـاؾع إىل اتٸ3

ٚمبـ٣ تأثريٙ ع٢ً  ;ب١ عًٝ٘ا٭َل نقيو مبـ٣ ١ُ٥٬َ ايعكٛبات ٚاملهاؾآت املرتتٸ

ًٿ ;ؼوني ايع٬قات  .(25)ادتُاع١ٝ ـ٠ أٚ سلن١ٺدٝٸ ١ٺلاڄ ع٢ً عًُٝٸٚمبـ٣ نْٛ٘ َ٪

ٖٴٓاٚ ١ٓ عٝح ٪اٍ ْؿو٘: ٌٖ يٮٚاَل اٱهل١ٝ ػِا٥ّ َعٝٸوٜڀلغ ٖقا اي ٖا

ـٳ؟ يف ا٫يتناَات ا٭ػ٬ق١ٝ تهٕٛ ٖقٙ اـِا٥ّ َٛدٛؿ٠ڄ ك ٚٵٌٖٚ ميهٔ إٔ تكّٛ ب

 تناَات ا٭ػ٬ق١ٝ؟ا٫ي

ك ٚٵ٭ؿا٤ ؿٳ عا٥٘ بإٔ ا٭ٚاَل اٱهل١ٝ أؾٌٔ ػٝاكڈثبات اؿٸ١ ٱٜقنل آؿَن مخو١ أؿيچ

 :ٚػ٬ُتٴٗا يف َا ًٜٞ .ا٫يتناّ ا٭ػ٬قٞ
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ٚٸ٫ڄ باع اؿهِ ؿٝ٘ ع٢ً اتٸن َهًډَٔ ػِا٥ّ ا٫يتناّ ا٭ػ٬قٞ أْ٘ وؿڍ: أ

ٌڈ ْبعاخ ائلٚك١ٜ يًكٛاعـ ا٭ػ٬ق١ٝ َٛدٛؿ٠څا٭ػ٬قٞ. عٛاٌَ ا٫ ـ يف دٝٸ بٌه

ٌٸ ٭ٕ ايٌؼّ عٓـَا ٜكبٌ بإٔ اهلل ػايلٷ ;ا٭ٚاَل اٱهل١ٝ  ٚكسِٝ ٜٚلٜـ يٓا اـري ٚن

 ٤ًٞ َٓ٘ ؾإْ٘ ٜڀٝع٘ َٔ باب ًهل املٓعِ.

ٌٸثاْٝاڄ ٕڈإ : إٕ اهلل ٖٛ ايلمح١ ٚايؿٌٔ ٚايهُاٍ املڀًل، ٚن أَاّ  ػآعٷ ْوا

 .طاع١ أَلٖٙٚٓا اـٔٛع ِٜبض هبباڄ ٱ .ايهُاٍ املڀًل

ٍٷثايجاڄ  .بايڀاع١ ٌ ايعاؿٍ دـٜلٷبٳؾإٕ ا٭َل ايِاؿك َٔ قٹ، ٚبايڀبع : إٕ اهلل عاؿ

ٝٸ ٫ٚ تِـك َٔ  ،١ ٚٚاقع١َٝٚٔ اـِا٥ّ ا٭ػل٣ ي٬يتناَات ا٭ػ٬ق١ٝ إٔ ا٭َٛك عٝٓ

ٝٸ .دتُاع١ٝايعٛاطـ ٚا٭علاف ا٫ ، بٌ ١ڄا٭ػ٬م ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٭َل اٱهلٞ يٝوت فٖٓ

ع١ٝٓٝ َٛدٛؿ٠ بِلف  اهلل أَٛكٷٌ بٳنُجاٍ ع٢ً فيو: ايٛدٛب ٚاؿل١َ َٔ قٹٚ .١عٝٓٝٸ

ٓا تَع َعتكـا كاؿتٓا. ا٭ػ٬م ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٭َل اٱهلٞ َٓوذ١ُڅإايٓعل عٔ ؾهلْا ٚ

٘ٺٜعتكـ ايؿلؿ املتـٜٿ .ايوابك١ ٍڈ ٔ بٛدٛؿ إي ِٷٚ ،قاؿك َٚتعا ٚا٭ٚاَل  ،َڀًل ٚػري أْ٘ كسٝ

إ ٚهعاؿت٘. هب يف ٬ُغ اٱْو ـ َٔ داْب اـري املڀًل تِبٸاييت تٌِ إىل املهًډ

ؿٕٛ إٔ ا٭عُاٍ اييت ٜكَٕٛٛ بٗا ع٢ً هًډإٔ تهٕٛ ايٛادبات ا٭ػ٬ق١ٝ عٝح ٜعلف امل

ُٸ .أٚ ػاط١٦څ أهاهٗا ُشٝش١څ ٌٸ ;١ٝٚا٭ٚاَل اٱهل١ٝ أٜٔاڄ تؿٞ بٗقٙ اـا ٔ َتـٜٿ ؾه

 ١، ٚػڀأڄٜعلف إٔ ايعٌُ ايقٟ ٜكّٛ ب٘ ٜهٕٛ ُشٝشاڄ إفا نإ َٛاؾكاڄ يٮٚاَل اٱهلٝٸ

إفا نإ كايؿاڄ هلا. ٚميهٔ هلل إٔ ٜٔع ٖقا اـڀأ ٚايِٛاب يف نٝؿ١ٝ ػًل قٛاْا 

ٟٸ ،ؽڀٝط ايتاكٜؽ اٱْواْٞ ٚتٛدٝٗ٘، ٚٚسٞ ا٭ْبٝا٤ٚ اٱؿكان١ٝ، أػل٣.  طلٜك١ٺ ٚأ

ٟ إىل املع١ِٝ ٚقڀع يتناّ ا٭ػ٬قٞ إٔ اْتٗان٘ ٜ٪ؿٸَٚٔ اـِا٥ّ ا٭ػل٣ ي٬

ٌڈ لٚا٭ٚاَل اٱهل١ٝ ؼكڍ .ايع٬ق١ ٭ٕ ايتكاعى عٔ ايعٌُ  ;أؾٌٔ ٖقٙ اـا١ُٝ بٌه

ٞٸ  .(26)ب يف َ٪اػق٠ اهلل ٚقڀع ايع٬ق١ َعٜ٘توبٻ ع٢ً أهاي اٱيناّ اٱهل

ـٻؾٝرتتٻ أٜٔاڄ يف ا٭ٚاَل  ّ إٔ ػِا٥ّ ا٫يتناّ ا٭ػ٬قٞ َٛدٛؿ٠څب ع٢ً َا تك

 .اٱهل١ٝ

ٔٸ ٜٚل٣ إٔ ا٭ٚاَل اٱهل١ٝ ٖٞ َِـك  ،آؿَن ٜقٖب أبعـ َٔ فيو ٚيه

 .يتناَات ا٭ػ٬ق١ٝا٫
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ـٸ  َتني:ٚميهٔ تٛٓٝض اهتـ٫ٍ آؿَن ع٢ً ٖقٙ املوأي١ َٔ ػ٬ٍ َك

ٟٸ ;ٕ َا١ٖٝ ا٫يتناّ ا٭ػ٬قٞ ادتُاع١ٝڅإ :ا٭ٚىل ّڈ ٭ٕ أ مبا يف فيو ع  ايتنا

يتناّ ا٭ػ٬قٞ لـ ٓا بتشًٌٝ َا١ٖٝ ا٫ُٵإفا قڂ. ٌ يف اجملتُعٜتٌهډ ع ا٫يتناّ ا٭ػ٬قٞ

ُٸ ـٸأْ٘ ٜتٔ ٚٸ٠ عٓاُل: ٔ ع ـٸُٜكتٔٞ ا٫يتناّ إٔ ٜ٪ػق ع٢ً ق :ٍا٭ ٌ بٳَٔ قٹ ٌ اؾ

ٌٸ ٌٜٓأ ايؿعٌ ا٭ػ٬قٞ ْتٝذ١  :ايجايح .ػاٚمٙ ٜوتتبع ايٌعٛك بايٓـّ :ايجاْٞ. ؾلؿٺ ن

ايٌؼّ ع ايٓاي ٌٜذٿ :اـاَىايكٝاّ ب٘ إىل ايـيٌٝ ٚاٱقٓاع.  وتاز :ايلابع .َا ؿاؾعڈ

ٌڈ ٜٚـْٜٓٛ٘ إفا ػايؿ٘. يقيو ؾإٕ عٛاطؿٓا َٚٝٛيٓا يٝوت َِـك  ،أػ٬قٞ ايقٟ ٜكّٛ بؿع

 يناّ ا٭ػ٬قٞ، بٌ ٌٜٓأ َٔ ايٛاقع ايعٝين.اٱ

ٔٵ ،إٔ َا١ٖٝ ا٫يتناّ ا٭ػ٬قٞ ادتُاع١ٝڅ كغِ: ايجا١ْٝ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ  ٚيه

ٚٸ إف ;اجملتُع َِـكٖا ٚإفا نإ َِـكٖا اجملتُع ؾ٬ ميهٓ٘  ،ا٭ػ٬م ع١ٝٓٝ :٫ڄأ

 :َج٬ڄ .٭ْ٘ ميهٓ٘ إٔ ٜٓهلٖا أٜٔاڄ إفا اعتربْا أْ٘ َِـكٖا ;تأَني ٖقٙ ايع١ٝٓٝ

 أٚ ًٜػٖٛا. ١ڄأػ٬قٝٸ يتناَاتٺاميهٔ ٭ؾلاؿ اجملتُع إٔ ٜتعاقـٚا ع٢ً إٔ ٫ ٜٔعٛا أ٬ُڄ 

 يتناَات ا٭ػ٬ق١ٝ غري قاب١ً يًٛٓع أهاهاڄ.: بعض ا٫ثاْٝاڄٚ

: إفا اعتربْا إٔ اجملتُع ٚآع َِٚـك ايكٛاعـ ا٭ػ٬ق١ٝ ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١ ثايجاڄٚ

ٌٸوٳٜهٕٛ يـٜٓا قٛاعـ أػ٬ق١ٝ َتٓٛع١ عځ  .(27)فتُع ب ن

ـٸميهٔ إٔ نلز  يتناَات ٕ َِـك ا٫إ َؿاؿٖا: بٓتٝذ١ٺَتني َٔ ٖاتني املك

ٚٸ إف ;ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٛ ا٭ٚاَل اٱهل١ٝ ٟٸ ١څَوتكًچ: ا٭ٚاَل اٱهل١ٝ ٫ڄأ َٔ املٍٝٛ  ْٛعڈ عٔ أ

: ثاْٝاڄٚ ;ٔملتـٜٿإىل اػريٖا بايٓوب١ يف ؾا٥ـتٗا ٚ ٫ٚ ٜٛدـ ًوڌ ،ٚاملعتكـات ايبٌل١ٜ

  .َٔ مجٝع اؾٗات ايلغب١ ؾٝٗا ًـٜـ٠څ

 

 ــــــ ٛ آدوشٌظزّٖ عمٜ إعهاالٌت

ٞٸ َا َٔ ًوڎ  .١ايتكًٝـٜٸ يف إٔ ْعل١ٜ آؿَن ؽتًـ نجرياڄ عٔ ْعل١ٜ ا٭َل اٱهل

ٔٵ ٕٸٌٖ  ٚيه ٖقا  َٔ ايٓعل يف ـٻأّ ٫؟ ٫ بٴ عا٥٘ َكٓع١څثبات اؿٸا٭ؿي١ اييت هاقٗا ٱ أ

ـٸٚهٌٓلغ اٱ ا٭َل.  عٗا ع٢ً أكبع١ أقواّ: ْعلٜت٘ بعـ إٔ ْٛمٿ ًها٫ت املجاك٠ ٓ
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 ــــــ املطابكٛ الٍاقؾٛـ 1

ايـ٫ي١ٝ ْا هابكاڄ ٜوتؼـّ آؿَن أهًٛب ايتشًٌٝ ايًػٟٛ ٚايٓعل١ٜ لٵنُا فنځ

ٚقـ ْٴكٌ عٔ َاكى َٛكيف ٖقا  .ثبات تڀابل ايًنّٚ ا٭ػ٬قٞ َع ا٭ٚاَل اٱهل١ٝٱ

يٮٚاَل  يناَات ا٭ػ٬ق١ٝ َڀابك١څإفا نإ آؿَن ٜعتكـ إٔ اٱ :ٖٚٛ قٛي٘ ،ًهاٍاٱ

ـٸ اٱهل١ٝ ؾٗٛ كڀ٤٢ٷ ب ع٢ً ٭ْ٘ َٔ ايبـٜٗٞ إٔ اـِا٥ّ ا٭ػ٬ق١ٝ ترتتٻ ;اڄد

ٝٸ. اـاكد١ٝاـُِٛٝات ايع١ٝٓٝ ٚ ع٢ً ا٭ثل ايقٟ ٜرتن٘ يف  ١څَج٬ڄ: سل١َ ايعًِ َبٓ

ايرتتٝب ٫ ىلز عٔ ٖقا ٚ .ب١ عًَٝ٘ٔ املٓاؾع املرتتٿ ١ٝ ايِـم ْابع١څٚسًڍ ;ْؿى املعًّٛ

ـٺ: إسـ٣ سايتني أػل٣: إَا إٔ تهٕٛ  ٚبعباك٠ٺ .ـٷأٚ أْ٘ َكٝٸ ;ًٚلط إَا أْ٘ بـٕٚ قٝ

ٌٸ ٔٸ .أٚ يف بعٔٗا ؾكط ;ايعٛامل املُه١ٓ ػِا٥ِ٘ ًَشٛظ١ يف ن اؿايتني  تانً ٚيه

ٞٸ ١څ;َلؾٛٓ ٌٸ ٭ْ٘ إفا نإ ا٭َل اٱهل َـاك اـِا٥ّ  اڄايعٛامل املُه١ٓ ؿا٥ل يف ن

 اڄيناَات ا٭ػ٬ق١ٝ َع تًو اـِا٥ّ، ٚيف ساٍ نإ ؿا٥لايع١ٝٓٝ ؾٝذب إٔ تتڀابل اٱ

ْٸ َـاك اـِا٥ّ ايع١ٝٓٝ يف عاملڈ َا يف أسـ  يو إٔ ٜأَل اهلل ب٤ٌٞٺؾٝوتًنّ ف ػا

ـٸ ٛٸ :َج٬ڄ .آػل ٙ يف عاملڈايعٛامل، ٜٚأَل بٔ ـٺإفا نإ ٖٓاى غ  اُإ َٛدٛؿإ يف ٌَٗ

ْكاف ايػلٜل ٫ٚ ٜأَل اٯػل؟ ٚيقيو إَتٌاب١ٗ، ؾٌٗ ٜأَل اهلل أسـُٖا ب ٚبعلٚفٺ ،ٚاسـ

ٟٸ يـٜ٘ تًو اـِا٥ّ ايع١ٝٓٝ ؾؿٞ ايعامل ايقٟ تجبت ي٘ تًو اـِا٥ّ  ٤ًٞٺ ؾإٕ أ

ايِـم  ٠ع٢ً هبٌٝ املجاٍ: مثلٚتجبت ي٘ أٜٔاڄ اـِا٥ّ ا٭ػ٬ق١ٝ يف ايعامل ْؿو٘. 

ٟٸ٢ يف تهٜٛٔ ايجك١ ا٫تتذًچ ٕڈ دتُاع١ٝ، ٚيقيو يف أ ب ٖقٙ اـ١ُِٝٛ ع٢ً ترتتٸ َها

ع٢ً  ـٷإٔ ا٫يتناّ ا٭ػ٬قٞ َتٛقڍ د١ٗٺ إفا قبًٓا َٔٚهب قٍٛ ايِـم.  :ايِـم ْكٍٛ

ٞٸ د١ٗٺ أػل٣َٔ اعتكـْا ٚ ،اـِا٥ّ ايع١ٝٓٝ يناّ َع اٱ َتڀابلٷ إٔ ا٫يتناّ ا٭ػ٬ق

ـ ايتهًٝـ اٱهلٞ ع٢ً ػِا٥ّ مل ٜأَل بٗا اهلل، ؿٞ ٖقٙ اؿاي١ ٜتٛقډؾ ،اٱهلٞ

يًُِاحل ٚاملؿاهـ  ١څٗا تابعٚبـٕٚ قٝٛؿ، ٚيهٓٸ ٠ڄلٸٚيقيو ؾإٕ ا٭ٚاَل اٱهل١ٝ يٝوت سٴ

٭ٕ اهلـف ا٭هاي َٔ  ;ـ ٖقا ا٭َل ْعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞٚيف ٖقٙ اؿاي١ ٜنٜٿ .اـاكد١ٝ

ٛٸ يناَات ا٭ػ٬ق١ٝ ٫ ٢ اٱستٸإْ٘ ٠ اهلل املڀًك١، عٝح طلغ ْعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞ سؿغ ق

 .(28)ـ قٗلٙ ٚقٛت٘تكٝٿ

ٕ إ ؾكاٍ: ع ًهاٍٖقا اٱع٢ً  اڄٚكؿٸ، ع ؿؾاعاڄ عٔ ْعل١ٜ آؿَن بعضٷداؿٍ ٚقـ 
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ٍٷإٖقا  ـٸ َجاكٷ ًها ؾإفا نإ قِـ آؿَن  .ًُڀابك١ مل ٜهٔ ٜكِـٙ آؿَني تؿوريڈ ٓ

ٌڈ اييت ٖٞ  ،ل١ُ املوا٤ :َجٌ ،عٝينٸ َٔ املڀابك١ ٖٛ إٔ اي٦ٌٝني َتڀابكإ بٌه

ـٿًّهاٍ ْؿوٗا ل١ُ ايِباغ، ؾإٕ اٱ ٔٸ ;٘يف قًڍ املتك ٖٓا ايتؿوري يًُڀابك١ مل  ٚيه

ٛٿٖٛ قِـ آؿَن َٔ املڀابك١ نإ  ; ؾكـآؿَنإىل ٜهٔ ٚاكؿاڄ بايٓوب١  ع٢ً  .١َايعًٌ املك

نوٝـٖٚٝذٔ ؾٗقا ٜعين إٔ إٔ املا٤ ٌٜري إىل إ :عٓـَا ْكٍٛ :هبٌٝ املجاٍ

ٛٿ ٍٸا٭نوٝـٖٚٝذٔ ٜه  :َجٌ ،١ا٥ّ ظاٖلٜٸِاَت٬ى ػ ع٢ً إٔيتناّ ا٫ب ٕ املا٤، ٜٚـ

ٌڈ ل يف ايڀكى اؿاكٸّ ايلا٥ش١ ٚايڀعِ ٚايتـؾڊاْعـا ـ ع٢ً ٓعٝـ( ٜتٛقډ )بٌه

 ا٭نوٝـٖٚٝذٔ.

ـ ٖٚٛ إٔ تتٛقډ ،ب آؿَن بٗقا املع٢ٓوٳِٜبض ا٫يتناّ بأَل اهلل ُشٝشاڄ عځ

 .اـِا٥ّ ايٛظٝؿ١ٝ يتعلٜـ َؿّٗٛ ا٫يتناّ ا٭ػ٬قٞ ع٢ً ا٭َل ايِاؿك َٔ اهلل

ٛٻ)ٕ إ :آػل ٌٜب٘ قٛيٓا ـ ع٢ً ٤ًٞٺاهلل ٜتٛقډٌ بٳٕ ايتهًٝـ َٔ قٹإ :ٚايكٍٛ ٕ املا٤ ٜته

ٍٸ (َٔ ا٭نوٝـٖٚٝذٔ ٛٿ ٜـ  .(29)ٕ املا٤ع٢ً إٔ ا٭نوٝـٖٚٝذٔ ٜه

 

ّٗـ 2 ّ٘عبج  ــــــ ٛ األوز اإلهل

ٍٷ إفا نإ  ميهٔ علٓ٘ ع٢ً ايٌهٌ ايتايٞ: (30)ْٴكٌ عٔ دإ داْـيل إًها

ٚإٔ اهلل احملؤ ٜأَل  ْؿوٗا أٚاَل اهلل،إٔ ا٫يتناَات ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٞ ع عا٤ آؿَن ؿٸا

ٕ اهلل احملؤ ٜأَل ؾكط با٭عُاٍ اييت أ ؾُٔ امل٪نډـ ُشٝشاڄع ١ٓ وٳبا٭عُاٍ اؿځ

ُٳا» كاٍ:يقيو ٜٴ .١ٓڄوٳتهٕٛ سٳ َٚٔ ايِشٝض إٔ  .«ب٘ اهلل ؾكط إفا أَلإفا ٚ اڄٓوٳسٳ ٌٵع

ٜأَل » أَلاڄ َٔ عٓـ اهلل: ١ ا٭ػ٬م ٖٞ عني نْٛٗاع٢ً اعتباك آؿَن إٔ ُشٸ بٓا٤ٶ ،ْكٍٛ

ُٳا»ْٚوتٓتر إٔ  ،«ُشٝشاڄ )إينا١َٝ( (أ)إفا ٚؾكط إفا نإ  (أ)ع اهلل ب إفا  اڄٓوٳسٳ ٌٵع

يقيو إفا نإ ٬ُغ ايؿعٌ ٖٛ ايوبب ايقٟ ٜأَل  .«)إيناَٝاڄ( ٚؾكط إفا نإ ُشٝشاڄ

ت٣ٛ احمل .ب٘ اهلل احملؤ ؾإٕ اي٬ِغ ايقاتٞ ٖقا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ هبباڄ يكٝآَا ب٘

ٟٸا٭ػ٬قٞ نافٺ ستٸ ٌڈ ٢ ْعًِ أ ٞپٖٛ  ؾع ـٿ ،إيناَ ٚتهٕٛ  ،ؿٙ اهلل٫ٚ وتاز إىل إٔ و

 .ْٚعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞ ٯؿَن عـمي١ ايؿا٥ـ٠ ،أٚاَل اهلل ما٥ـ٠ڄ

 ًهاٍ:ٖقا اٱ ٔدابات عإتكـِٜ ث٬خ  يكـ متٸٚ
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ٚٸ ـٸإٕ : ٫ڄأ ٍٸ .ؾكط ١څ٘ ا٭ٚىل ٚايجايج١ ًلطٝٸٝٵَتٳَك ع٢ً  ٚػ٬ؾاڄ يؿِٗ داْـيل ٫ تـ

ـٸ ، ٚإٔ ١څ ُاؿقتنيا ايٌلطٝتٚإفا عًُٓا إٔ نً .١َ ايـيٌٝ أٚ ايتربٜل املتوًوٌأْٗا َك

ٔٵ .أٜٔاڄ لٷ، ؾوٓعًِ إٔ اؾاْب اٯػل قكچلٷأسـ دٛاْبٗا قكچ ٫ ميهٔ إٔ  ٚيه

ـٸ ٗاْوتٓتر َٔ فيو أْ  ما٥ـ نيأْا أعلف إٔ اثٓ :َج٬ڄ .١َ ايـيٌٝ أٚ ايتربٜل املتوًوٌَك

ٔٵ ٜاڄ،٠ ايو١ً ٦ًٝاڄ َاؿٸإٔ تهٕٛ نلٸ ،ٚاسـ٠ ؾكط  ٜواٟٚ أكبع١ يف ساي١ٺنياثٓ ٫  ٚيه

ـٸإ :ميهٔ ايكٍٛ ٌٷٕ َك  َتوًوٌ. أٚ تربٜلٷ ١َ ٖقٙ اؾ١ًُ ايٌلط١ٝ ؿيٝ

 ;ٓا ٫ منتًو ؿي٬ٝڄ يًكٝاّ ب٘، ٚيهٓٸ١ٓڄوٳع٬ُڄ أٚ ُؿ١ سٳ (أ)٢ يٛ نإ ستٸ :ثاْٝاڄ

يقيو ٫ ميهٔ إٔ ْوتٓتر  .ؿ ٬ُغ فيو ايعٌُ يٝى هبباڄ يهٞ ٜأَل ب٘ اهللؾإٕ فلٸ

ٌڈ ٕ اي٤ٌٞ ايقٟ هعٌ إ :ٚبايتايٞ ميهٔ ٯؿَن إٔ ٜكٍٛ ،ٱيناَ٘ َا هببٷ إٔ ٬ُغ عُ

 ٖٛ إٔ اهلل أَل بٗا. ١ٓ إينا١َٝڄوٳَٔ ا٭ؾعاٍ اؿځ

ِٸ ٌڈ: ٜل٣ آؿَن أْ٘ ٫ ًٜنّ إٔ ْعلف إٔ اهلل أَل بؿعثايجاڄ بعـ فيو ْعلف أْ٘  َا، ث

ٞپ ِٸاؾايهجري َٔ  ;َٔ ايٓاس١ٝ ا٭ػ٬ق١ٝ إيناَ ايهٌـ عٓٗا عٔ طلٜل  يتناَاتٓا ٜت

 ١ ٚمٛ فيو.دتُاعٝٸايعٛاٌَ ا٫ٚايٛعٞ ٚايعكٌ 

ٕٷ ْعل١ٜ آؿَن يٝوت ْعل١ٜڄ يتناّ َاٖٟٛ سٍٛ ا٫ َعلؾ١ٝ، بٌ َٝتاؾٝنٜك١ٝ، أٚ بٝا

ع٢ً ا٭َل اٱهلٞ َٔ سٝح  يتناّ ا٭ػ٬قٞ َبينپا٫ٕ إ :٫ٚ ٜكِـ إٔ ٜكٍٛ .ا٭ػ٬قٞ

ٔٸ ٛٿْ٘ ٖٛ ا٭َل اٱهلُٞاْع ا٫ ْعل١ٜ املعلؾ١، ٚيه ٘ ٖٓا ًلسٴ .يتناّ ا٭ػ٬قٞ َٚه

ِٸ، َاٖٟٛ ٖٛ ًلغٷ ٛٸ ٚيف ايٌلغ املاٖٟٛ ٜت  .َا ١ْ ي٤ٌٞٺتٛٓٝض ايعٛاٌَ ٚايعٓاُل امله

ٛٸ ;ايجًر َا٤ :ْكٍٛ َج٬ڄ ًلغ آؿَن يٝى ًلساڄ  .ٖٚٝذٕٔ َٔ أنوٝـ٭ٕ ايجًر َه

ٚنقيو يٝى ًلس٘ ع٢ً ; ٭ْ٘ نإ َٓنعذاڄ َٓ٘( ;لاڄُٵ)ٓلب مٜـ عٳ عاطؿٝاڄ أٜٔاڄ

 ٭ٕ مٜـاڄ تلن٘ ع٢ً ايٓاك أنجل َٔ اي٬مّ(. ;طلٜك١ )اسرتم ايهباب

ٟٸ ٌڈ ٫ ٜكٍٛ يٓا ايٌلغ املاٖٛ يٓا ا٭َٛك  ٜعلٿف٫ٚ  ؟َا ملافا أقـّ ؾ٬ٕ ع٢ً عُ

ٔٸ .َا ٚقٛع ساؿث١ٺت إىل اييت أؿٻ ٓٿ ٚيه ض ايعٛاٌَ ٖقا ايٓٛع َٔ ايٌلٚسات املا١ٜٖٛ تٛ

ٛٿ  .(31)بت بٛدٛؿَٙا أٚ اييت توبٻ ١ْ ي٤ٌٞٺامله

ٌپإ :قٌٝ يف تكِٝٝ ٖقا اؾٛاب ٌٸ ْ٘ س  .آؿَن آػل، غ٬ف س

٘ٷ آػل ٖٛ َعٝاك  ؾُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ ٤ًٞٷ ٜكبٌ آؿَن أْ٘ إفا مل ٜهٔ ٖٓاى إي
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ُٸ .يتناّاـڀأ ٚايِٛاب ٚا٫ ٚايو٪اٍ املڀلٚغ  (.أ) ٞ ٖقا املعٝاكٚيوٗٛي١ ايتعبري ْو

ـٿ بإَهاْ٘املعٝاك ايقٟ ع ملافا مل ٜوتڀٹ :ٖٛ ٖآٖا يتناّ يف ؿ اـڀأ ٚايِٛاب ٚا٫إٔ و

ـٿ ؿ فيو يف اؾرتاض ٚدٛؿ اهلل؟ يقيو ؾإٕ ايهقب ْٚكض اؾرتاض عـّ ٚدٛؿ اهلل إٔ و

عٓٗا اهلل، ٚيف نًتا  ٘ٳٓٵ٢ يٛ مل ٜٳستٸ ػڀأڄ ايعٗـ ٚػاٌٖ ايؿكلا٤ ٚمٛ فيو تهٕٛ

 عٔ اؿاد١. اؿايتني تهٕٛ أٚاَل اهلل ما٥ـ٠ڄ

ٚٸ إف ;ًهاٍ يٝى ُشٝشاڄٖقا اٱٚ ايعامل ايقٟ ٢ٜٗٓ  ٘ يفعا٤ آؿَن ٖٛ أْؿٸا :٫ڄأ

ـٳ أٚاَلٙ أؾٌٔ ػٝاكڈ تهٕٛاهلل عٔ َجٌ ٖقٙ ا٭عُاٍ  أَا  ;ك اـڀأ ا٭ػ٬قٞٚٵٜؿٞ ب

ك ٚٵ٦ًٝاڄ آػل ؿٳ ؾٝ٘ اهلل احملؤ عٔ ا٭ؾعاٍ املقنٛك٠، ٚمل ٜ٪ؿٿ ٘ٳٓٵايعامل ايقٟ مل ٜٳ

ٚبايتايٞ ٫ ميهٔ إٔ ْؿِٗ إٔ أٚاَل اهلل يف ٖقا  .ؾٗٛ ػاكز َٛٓٛعٓا ،ا٭َل اٱهلٞ

ـٻ  ك.ٚٵايعامل يٝوت ٖٞ اـٝاك ا٭ؾٌٔ يًعب ٖقا اي

ٛٿايوبب ٖٛ ايعًچيٝى : ثاْٝاڄٚ يـٜٓا ايعـٜـ َٔ ؾُٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ  ;١١َ املك

ٌڈ ٛٿيف سني إٔ ٦ًٝاڄ ٚاسـاڄ ؾكط ٖٛ عًچ ،َا إيناَٝاڄ ا٭هباب ؾعٌ عُ ايك١ٝٔ ٚ ١َ.ت٘ املك

 .(32)ا٭َج١ً ايوابك١ ٖٞ ْؿوٗا يف ها٥ل

 

ّ٘تزتُّـ 3  ــــــ ٛعمٜ الؾفات اإلهلّٗ ب اإللشاً األخالق

ٞٸ بٺَرتتٿ ًهاٍ إٔ اٱيناّ ا٭ػ٬قٞ غريٴَُٕٔٛ ٖقا اٱ  ٚإْٸُا ،ع٢ً ا٭َل اٱهل

ِـ بٗا تتٸ ٭ْ٘ ٚؾكاڄ يٓعل١ٜ آؿَن ٜهٕٛ اـڀأ ػ١ُِٝٛڄ ;ع٢ً ايِؿات اٱهل١ٝ

أؾعايٓا غري ايِشٝش١، ٚتًو اـ١ُِٝٛ َتڀابك١ َع ا٭َل اٱهلٞ نتڀابل املا٤ َع 

اهلل ْٚٛاٖٝ٘ تٌٓأ َٔ  ٚتهُٔ املٌه١ً يف أْ٘ إفا ناْت أٚاَل أنوٝـٖٚٝذٔ.

ٚعـايت٘ ؾٝذب إٔ تهٕٛ ٖقٙ ايِؿات ٖٞ املِـك ايٓٗا٥ٞ يٲيناّ ا٭ػ٬قٞ، إسواْ٘ 

 اهلل ْٚٛاٖٝ٘. ٚيٝى أٚاَل

ٕ إسوإ اهلل إ :ع َٔ ا٫عتكاؿ ايقٟ ٜكٍٛ ًهاٍ ع نُا ٖٛ ٚآضٷٌٜٓأ ٖقا اٱ

 ٢ يٛ اعتربْا إٔ إسوإ اهلل هببٷيف سني أْ٘ ستٸ ;١ٓوٳَٔ أدٌ أَلٙ با٭َٛك اؿځ نافٺ

٭ٕ آؿَن ٜوتڀٝع إٔ ٜڀابل بني اـڀأ  ;قاڄلٵٙ ْٚٛاٖٝ٘ ؾًٔ وـخ فيو ؾځ٭ٚاَل نافٺ

٢ يٛ طابكٓا َٚٔ ايٛآض أْ٘ ستٸ د١ٗٺ أػل٣.ٚإسوإ اهلل َٔ  د١ٗٺٚايِٛاب َٔ 
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 ١ڄ١ آؿَن ْعلٜٸايِٛاب ٚاـڀأ َع طاع١ ٚعِٝإ إسوإ اهلل ؾوٛف تبك٢ ْعلٜٸ

ٝٸ ٌڈ٭ٕ املكِٛؿ ٖٛ إسوإ اهلل، ٚيٝى اٱسو ;١إمياْ ّٸ إ بٌه  .عا

 

  ــــــ ٛالتعارض وع حكائل األخالم الطزٔرّٖـ 4

ٚإٔ إٔ ْكٍٛ ايِـم، ٚب إٜقا٤ ا٭بلٜا٤، ًَنَٕٛ أػ٬قٝاڄ إٔ ْتذٓٻع َج٬ڄ ع ْٓا إ أٟ

ؾإفا ناْت ا٭ٚاَل اٱهل١ٝ ؾكط ٌَٓأ ٖقٙ ا٫يتناَات، ٚع٢ً ؾلض ، ْواعـ ايؿكلا٤...

ؿٞ ٖقٙ اؿاي١ ْهٕٛ ؾ٘ مل ٜأَل بقيو، ٚيهٓٸ اڄَٛدٛؿنإ إٔ اهلل غري َٛدٛؿ، أٚ 

ٜـكى اٱْوإ . ٖٚهقا هٓاـٵىايـ سٳ ٖٚقا أَلٷ ،غري ًَنَني بايكٝاّ بتًو ا٭عُاٍ

 ١.ه٘ إٔ اٱيناَات ا٭ػ٬ق١ٝ ٫ تلتبط با٭ٚاَل اٱهلٝٸـٵعځ

 

ٌٛ  ــــــ خامت

ٞٸ ستٸ٢ٓا ع ًڃْكځ ـٻ اٯٕ ع ْعل١ٜ ا٭َل اٱهل ًها٫ت املجاك٠ ٚاٱ ،ي١ بٛاهڀ١ آؿَناملع

ـٸ ـٸ .ٖآ  :ض يف ْكـ ٚتكِٝٝ ْعل١ٜ آؿَنلٵَوا٥ٌ دـٜل٠ بايعٳ ٠ڂٚتبك٢ ع

أْ٘ طاملا مل ٜأَل اهلل  ، ٖٚٛمتاَاڄ يف ْعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞ ايتكًٝـ١ٜ عا٤ ٚآضٷؿٸا٫

ا٭ًٝا٤ ؼت أَل  تٵ٫ٚ ػاط٦اڄ، َٚت٢ َا ٚقعٳ ،أٚ ٢ٜٗٓ عٓ٘ ؾًٔ ٜهٕٛ ُشٝشاڄ ب٤ٌٞٺ

 ،نتٌاف ٖقٙ ايِؿاتٚايوبٌٝ ٫ .ضبٵٔ ٚايكڂوٵٝ٘ ٌٜٓأ ؾٝٗا عٓـ٥قٺ اؿڂٗٵاهلل ْٚٳ

ٞٸٜتعًډ ،إينا١َٝٺ أٚ غريٳ ٚنْٛٗا إينا١َٝڄ ا٭َل اٱهلٞ يف ٚاقع  ـٸعٳٜٚٴ .ل أٜٔاڄ با٭َل اٱهل

َٸ ْوإ ٫ٚ ميهٔ يٲ .اٱيناَات ا٭ػ٬ق١ٝل ايِؿات ا٭ػ٬ق١ٝ ٚاڄ يتشكڊا٭َل هبباڄ تا

ٌٸع٢ً ٤ٛٓ ٖقٙ ايٓعلٜٸع ٔ املتـٜٿ  .١ ع إٔ ٜهتٌـ اٱيناَات ا٭ػ٬ق١ٝ بعكً٘ املوتك

َٸ ع٢ً أهاي  ٕ اٱيناَات ا٭ػ٬ق١ٝ قا١ُ٥څأا إىل ٜٚلدع ايوبب يف عـّ اهتك٬ٍ ايعكٌ إ

ٞٸ ض، ٚنٌؿ٘ َٓٛطڅبٵٔ ٚايكڂوٵؾِٗ اؿڂ ٌڈ أٚ إٔ ن٬ڋ ;بِـٚك ا٭َل اٱهل  َُٓٗا ع بٌه

 .ٱهلٞع٢ً ا٭َل ا َٓؿٌِ ع َبينپ

ٞٸؾكط اٱيناَات ا٭ػ٬ق١ٝ َب١ٝٓ  ته١ٕٛ آؿَن بُٝٓا يف ْعلٜٸ ، ع٢ً ا٭َل اٱهل

ُٸٚميهٔ يٲ ،ك١ ٚع١ٝٓٝقكچ ض ا٭ػ٬قٞ أَٛكٷبٵٔ ٚايكڂوٵيف سني إٔ اؿڂ ٌ ْوإ إٔ ٜتٛ

ٌٸ ٚايٓتٝذ١ اي١ُٝٓٔ هلقا ايه٬ّ إٔ ايٛادبات ٫ توتٓبط  .إيٝٗا عٔ طلٜل عكً٘ املوتك
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ٌ بعض بٳَٔ قٹ ايّٝٛقبٍٛ ٖقا ايكٍٛ َٓق عِل ّٖٝٛ ٚإىل  ٚقـ متٸ .َٔ ايٛدٛؿات

ِٷ .عا٤ؿٸَكٓع١ ػ٬ف ٖقا ا٫ ١څ٫ٚ تٛدـ أؿيچ .ؾ٬هؿ١ ا٭ػ٬م َٔ  ٚبقيو ٜبك٢ قو

ـٸاٱًهاٍ ايجايح املٛدٻ ٕ ٛٓا٭ًؼاْ املتـٜٿ :. ٜكٍٛ آؿَنْعل١ٜ آؿَن بـٕٚ سٌڎ ٘ ٓ

 ١ ْعلٜت٘.ايقٜٔ ٜكٛيٕٛ بِشٸ ؾكطإسواْ٘ ِٖ ايقٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بٛدٛؿ اهلل ٚ

إينا١َٝ  عـّإينا١َٝ أٚ بيًُ٪َٔ إٔ وهِ  : ٌٖ ولٸٖآٖاٚايو٪اٍ املڀلٚغ 

ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١  ،بعض ا٭ؾعاٍ؟ إفا ناْت اٱداب١ بٓعِ، ٚآؿَن أٜٔاڄ أداب بقيو

عًٝٓا إٔ ْكبٌ أْ٘ يف بعض ا٭سٝإ قـ ٫ ٜهٕٛ سهُ٘ َڀابكاڄ يٮَل اٱهلٞ، بٌ قـ 

ـٸ ٚأْ٘  ،ٜ٪َٔ بٛدٛؿ اهلل ،ٓاڄيٓؿرتض إٔ ًؼِاڄ َتـٜٿ :ع٢ً هبٌٝ املجاٍ .ٜٙهٕٛ ٓ

ٍٷ ٔٷ عاؿ ٍڈ ، َٚٔ ْاس١ٝٺٚقو يف بعض اؿا٫ت،  أػل٣ ٜل٣ إٔ ا٭َل اٱهلٞ غري عاؿ

ٌٸ عَٚٔ املُهٔ  ٜل٣ ا٭ًاعل٠ املوًُٕٛ إٔ طاع١  :٫ ٜڀٝع٘. ؾُج٬ڄٕ ع أ ع٢ً ا٭ق

ٌڈ اؿانِ املوًِ ٚادب١څ ٢ يٛ نإ ظاملاڄ، َٚع فيو ٖٓاى ايهجري َٔ ستٸ ،َڀًل بٌه

 ٕٓٛ أًاعل٠ ع٢ً اؿڂهچاّ.اؿا٫ت يف ايتاكٜؽ ا٫ه٬َٞ اييت ثاك ؾٝٗا َتـٜٿ

ِٷٚ ٜٚكع  ،َٔ عٓـ اهلل يف بعض اؿا٫ت باٱٓاؾ١ إىل فيو قـ ٫ ِٜـك سه

ٟٸٗٵايهٌـ عٓ٘ ع٢ً عٴ َتڀابك١ ٕ اٱيناَات ا٭ػ٬ق١ٝ إ :. ٜكٍٛ آؿَنـ٠ ايعكٌ ايبٌل

ٜكٍٛ بإٔ اـڀأ ا٭ػ٬قٞ ٖٛ ْؿو٘ كايؿ١ ا٭َل  :ع٢ً هبٌٝ املجاٍٚ .َع ا٭ٚاَل اٱهل١ٝ

ُٸ ني ع ل١ُ املوا٤ اٱهلٞ، ٜٚقنل إٔ ٖقٙ املڀابك١ يٝوت َٔ ْٛع َڀابك١ امسني ػا

نتڀابل املا٤ َع ع ٚنقيو يٝوت َٔ ْٛع املڀابك١ ايڀبٝع١ٝ  ،ٚل١ُ ايِباغ ع

 ،وت َٔ ْٛع َڀابك١ املؿاِٖٝ ايعك١ًٝ ع املعًٍٛ َا ي٘ ايع١ً عٚيٝع، ا٭نوٝـٖٚٝذٔ 

ٓٿٚيهٓٸ ٚيهٓٓا ْوتڀٝع َٔ ػ٬ٍ َلادع١ أقٛاي٘ إٔ  .ض ػِا٥ّ ٖقٙ املڀابك١٘ ٫ ٜٛ

ُٸ ـٻ ،ٌ إىل ؾش٣ٛ قِـٙ َٔ ٖقٙ املڀابك١ْتٛ ٭ْ٘  ;كٚٵٖٚٞ َڀابك١ ٦ًٝني هلُا ْؿى اي

 .ك اٱيناَات ا٭ػ٬ق١ٝٚٵا٤ ؿٳٕ ا٭ٚاَل اٱهل١ٝ ٖٞ أؾٌٔ ػٝاك ٱٜؿإ :ٜكٍٛ

ٔٵ ٛٿ كڈٚٵٌٖ إٔ إٜؿا٤ ؿٳ ٚيه  شـإ يف ايٛاقع؟يٓا ايكٍٛ بأُْٗا َتٻٚاسـ ي٦ٌٝني ى

 .ؾٝٗا ْعلٷ ٖقٙ َوأي١څ

ٓٿٚيهٓٸ سـ٠ ٚاملڀابك١ ع٢ً ايٌهٌ َا يف َكا٫ت٘ ا٭ٚىل ٖقٙ ايٛ ض إٍ س٘ـڎ ٜٛ

( تواٟٚ ٖقٙ (ب)ػڀأ إٔ ٜلتهب عٌُ  (أ))َٔ أدٌ  سُٝٓا ٜكٍٛ امل٪َٔ: ايتايٞ:
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ـٷ (أ))َٔ ٚد١ٗ ْعل  اؾ١ًُ:  . ٚبعباك٠ٺ(33)((ب)يٮَل اٱهلٞ إٔ ٜلتهب عٌُ  كاي

ٌٸ ّڈ أػل٣: يـ٣ ن ل نځٚع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ٖقا ايكٝـ ٫ ٜٴقٵ ،تع١ًًٝٝ أػ٬قٞ سٝج١ٝڅ إينا

ّٸ رتٷَٴوتٳ ؾإْ٘يف ايه٬ّ  ٔٸ يف ايٓ ْ٘ باؾرتاض ٖقا ايكٝـ أ ايه٬ّ ٖٛ ايؿعًٞ. ٚيه

ـٸؾځميهٔ إٔ تٴلٵٌٖ  ٜٚبـٚ أْ٘ إفا  ؟ْعل١ٜ ا٭َل اٱهلٞ ايتكًٝـ١ٜ ع اٱًها٫ت املجاك٠ ٓ

ٓٿؿٵأكٳ ْ٘ ٫ ٜٓبػٞ إ :ع٢ً أٍُٛ ايؿًوؿ١ ايتش١ًًٝٝ هب إٔ ْكٍٛ ض املوا٥ٌ بٓا٤ٶْا إٔ ْٛ

اي ايتشًٌٝ يف ٭ٕ ايًػ١ املتـاٚي١ ايعاؿ١ٜ ٖٞ أه; ملجٌ ٖقا ايكٝـ إٔ ٜهٕٛ َوترتاڄ

 ايؿًوؿ١ ايتش١ًًٝٝ، ٫ٚ توتؼـّ َجٌ ٖقٙ ايكٝٛؿ ؾٝٗا.
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 التدَُّ: وفّٕوْ ٔخؾائؾْ ٔوؤعِّزاتْ ٔوعاملْ

ّٗٛ ادتىاعّٗٛ ٌٛ دٍٖ  دراص

 

 

 ههرٌسيد. الشٍخ ههذي 

 وسٍن حٍذرترجوة: 

 

 ــــــ ذآ املتىخٕر حٕه الغزٖعٛـ االّت1

ِٸ ٌ ايكوِ ٌٌُٜ املٓاهو ٚايٌعا٥ل ايـ١ٜٝٓ ؾإْ٘ ٌٜهڍ سٝح إٕ ايؿك٘ باملع٢ٓ ا٭ع

أػل٣: إْ٘ اؾن٤ املًُٛي ٚايعًُٞ َٔ ايتعايِٝ  اك٠ٺبا٭نجل ظٗٛكاڄ َٔ ايـٜٔ. ٚبع

 اؾٛاكسٞ يًبٌل، ٚيقيو ؾإْ٘ غايباڄ َا وع٢ با٫ٖتُاّ.٢ املوت٣ٛ ايـ١ٜٝٓ، سٝح ٜتذًچ

َٸ ٚبعباك٠ٺ ل با٭َٛك احملوٛه١ ٚايع١ٝٓٝ أنجل ١ ايٓاي ٜتعًډأٚٓض: إٕ اٖتُاّ عا

َٔ ا٭َٛك اؾٛام١ٝ أٚ ايباط١ٝٓ. ٚإٕ ايؿك٘ ٖٛ ايقٟ ٌٜتٌُ ع٢ً ا٭سهاّ ٚايتٌلٜعات 

ُٸ  ١ بٗقا اؾاْب َٔ سٝا٠ اٱْوإ.اـا

ٌ اجملتُعات اٱه١َٝ٬ بايؿك٘، َٔ بٳف ع٢ً ا٫ٖتُاّ املتناٜـ َٔ قٹميهٔ ايٛقٛ

ُٸ ١ٝ َٚها١ْ ػ٬ٍ ايلدٛع إىل تاكٜؽ ايؿك٘، ٚنقيو إىل نًُات ايؿكٗا٤ يف بٝإ أٖ

 ٖقا ايعًِ.

ع إٕ اؿذِ ا٭نرب َٔ املهتٛبات اٱه١َٝ٬ ع بايكٝاي إىل ايعًّٛ ا٭ػل٣ ع 1

 ٜعٛؿ إىل ايهتب ايؿك١ٝٗ ًَٚشكاتٗا.
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 ل ايؿكٗا٤ عٔ عًِ ايؿك٘ بُٛؿ٘ َٔ أؾٌٔ ايعًّٛ.ع يكـ عبٻ2

ٚبعـ، ؾإٕ ايؿك٘ ٫ »قاٍ ايؿآٌ املكـاؿ يف بٝإ َٓني١ عًِ ايؿك٘ َٚهاْت٘: 

ٌٸ  .(1)«٬ڄبٵإيٝ٘، ٚنؿ٢ بقيو ْٴ ىؿ٢ بًٛغ٘ ايػا١ٜ ًلؾاڄ ٚؾ٬ٔڄ، ٫ٚ ىؿ٢ استٝاز ايه

ٌٸ ،١َ اؿًٞٚقاٍ ايع٬چ أَا »، َا ساًُ٘: «ايؿكٗا٤تقنل٠ »نتاب  يف َوتٗ

ـٿ.. ؾإٕ ايؿكٗا٤. ،بعـ ٚسؿع١ ؾتا٣ٚ  ،ايعاملني ٜٔ، ْٚك١ً ًلع كهٍٛ كبٸِٖ عُـ٠ اي

ُٸ ِٖٚ ٚكث١ ا٭ْبٝا٤، ٚايقٜٔ ٜؿٌٔ َـاؿِٖ  ،ع ًُٛات اهلل عًِٝٗ أمجعني ع ١ املٗـٜنيا٭٥

 ايٓعل إيِٝٗ عباؿ٠، ٚاجملايو١ هلِ |ع٢ً ؿَا٤ ايٌٗـا٤، ٚقـ دعٌ كهٍٛ اهلل

 .(2)«هعاؿ٠، ٚاقتؿا٤ أثلِٖ هٝاؿ٠

ايؿٔا٥ٌ بايتععِٝ،  ؾإٕ أسلٸ ،ٚبعـ»: «َـاكى ا٭سهاّ»ٚدا٤ يف نتاب 

ٗا يف اهتذ٬ب ثٛاب٘ اؾوِٝ، ٖٛ ايعًِ با٭سهاّ ٚأسٛاٖا باهتشكام ايتكـِٜ، ٚأمتچ

ٝٸايٌلعٝٸ  .(3)«١١ ٚايٛظا٥ـ ايـٜٓ

سٝح ٜلاٙ َٔ ايعًّٛ  ;ٚقاٍ ايؿٝض ايهاًاْٞ يف ْكـ كأٟ ايػنايٞ بٌإٔ ايؿك٘

ٚٸ»ايـ١ْٜٛٝ:  ٍ ايؿٌِ إىل آػلٙ يٝى ع٢ً َا ٜٓبػٞ، أقٍٛ: َا فنلٙ أبٛ ساَـ َٔ أ

ِٷ ٞٸ ٚيٝى َع٢ٓ عًِ ايؿك٘ َا معُ٘، بٌ ٖٛ عً ٟٸ ًلٜـ إهل  ;َٔ ايٛسٞ َوتؿاؿٷ ْبٛ

ٌٻ ع ٌٸٚب٘ ٜرتقچ ،يٝٴوام ب٘ ايعباؿ إىل اهلل ع عنٻ ٚد ٌ ؾإٕ ؼِٝ ;َكاّ هينٸ ٢ ايعبـ إىل ن

، بأعُاٍ اؾٛاكغ ع٢ً ٚؾل ايٌلٜع١ ايػلٸا٤ َٔ غري بـع١ٺ ل إ٫چا٭ػ٬م احملُٛؿ٠ ٫ ٜتٝوٻ

بتٗقٜب ا٭ػ٬م ٚتٜٓٛل ايكًب بٓٛك ايٌلع ٤ٛٓٚ  ل إ٫چٚؼٌِٝ عًّٛ املهاًؿ١ ٫ ٜتٝوٻ

ٌٻ ع َٔ ايڀاعات املأػٛبايعًِ مبا ٜكلٿ ل إ٫چٚفيو ٫ ٜتٝوٻ ،ايعكٌ ف٠ َٔ ب إىل اهلل ع عنٻ ٚد

ٌٻ ع َٔ املعاُٞ; يٝأتٞ بٗا ايعبـ ع٢ً ٚدٗٗا، ٚايعًِ مبا ٜبعٿ ;ايٛسٞ ـ عٔ اهلل ع عنٻ ٚد

ُٸيٝذتٓب عٓٗا. ٚاملتهؿڍ  .(4)«ٗاٌ بٗقٜٔ ايعًُني إمنا ٖٛ عًِ ايؿك٘، ؾٗٛ أقـّ ايعًّٛ ٚأٖ

ٞٸ3  اڄ َٔ سكٛم ايؿكٗا٤.سكچ ع يكـ اعتربت ك٥اه١ ٚمعا١َ اجملتُع اٱه٬َ

ـ ٖقا ا٭َل ايهًُات ا٭ػل٣ اييت ٚكؿت يف كتًـ امللاسٌ ت٪نڍ ع نُا أ4ٕ

 أٜٔاڄ:

يف نًُت٘ يف قآل٠ ًلغ ِْا٥ض اٱَاّ قُـ  ،أع قاٍ ايٌٝؽ َِباغ ايٝنؿٟ

١ اٱَاّ ٖعص يف سوٝٓٝٸ1432اييت أيكاٖا يف أٜاّ ًٗل كَٔإ املباكى ط ،×ايباقل
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ى ايعكا٥ـ ايـ١ٜٝٓ ايلاهؼ١ إٕ ايؿ١ًٝٔ ا٭ػ٬ق١ٝ تعين اَت٬»يف قِ:  &اـُٝين

ـٿؿٵٚكعا١ٜ املوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ، عٝح يٛ أكٳ ٜٔ ْا إٔ ْڀًل أسهاَاڄ ُا٥ب١ يف ًإٔ اي

ٌڈ  .(5)«أعُل ٚا٭ػ٬م ٚدب عًٝٓا إٔ ْٓعل إىل ٖقٙ اؾٛاْب بٌه

٬ْسغ يف ٖقا ايه٬ّ قِل ا٭ػ٬م ع٢ً كعا١ٜ املوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ، ٖٚقا ٜعين ع 

 ـٜـ َلدع١ٝ ايعكٌ ايعًُٞ ٚا٭ػ٬م ايؿڀل١ٜ ٚايقات١ٝ.َٔ املعاْٞ ع ؼ مبع٢ٓٶ

إه٬ّ »١ ؼت عٓٛإ ب ع إٕ ايتعبري ايقٟ ًاع بعـ اْتِاك ايجٛك٠ اٱه٬َٝٸ

ا٫قتِاؿ  فا١ٍ يف ، أٚ ؼهِٝ ايلها٥ٌ ايع١ًُٝ ؿوِ اـ٬ؾات ايؿهلٜٸ«ايلها٥ٌ

 .(6)ٚايوٝاه١، ٜعٛؿ إىل ٖقا املؿّٗٛ

ٞٸ١ ز ع إٕ ٚٓع امللدعٝٸ ٔ ( يف سكٌ ايتـٜټبُٛؿٗا ٬َناڄ َٚعٝاكاڄ )باملع٢ٓ ايؿكٗ

 .(7)َٔ ايعباكات ا٭ػل٣ يف ٖقا ايٌإٔ

ٌ ًاٖـاڄ ؿ ع إٕ اعتباك ا٭َٛك ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ مج١ً املٓـٚبات ٚاملهلٖٚات ميجٿ

آػل ع٢ً ٖقٙ اؿكٝك١. ٚنجرياڄ َا ٌْاٖـ بعض ايٌؼِٝات ايقٜٔ تهٕٛ هلِ ايٝـ 

ٌ قـ ًِٜٕٛ يف فيو إىل َلاتب أػ٬ق١ٝ عاي١ٝ، ٚيهِٓٗ َٔ ػ٬ٍ ايڀٛىل يف ايؿك٘، ب

ايتٗإٚ با٭َٛك اـ٬ق١ٝ ٜعًُٕٛ ع٢ً ؼِني أْؿوِٗ يف َٛاد١ٗ ايٓكـ ٚاٱًهاٍ، 

 ات ٚاملهلٖٚات.ؼت فكٜع١ ٚٓع ٖقٙ ا٭َٛك يف إطاك املوتشبٸ

َكاّ ايجٓا٤ أِْٗ يف  ٓني هٓـكى بٛٓٛغڈيٛ ْعلْا إىل ا٭ؿبٝات ايوا٥ـ٠ بني املتـٜٿ

َٔ قبٌٝ: املجابل٠ ع٢ً ٠٬ُ ايًٌٝ، ٠٬ُٚ  ،ٔ ايٌؼّ ٜٔعٕٛ أَٛكاڄع٢ً تـٜټ

ـٻ ؾ١، يف ه١ ٚاملٌلٻاؾُاع١، ٚقلا٠٤ اينٜاكات، ٚايقٖاب إىل ايبكاع ٚا٭َانٔ املك

 ١.ا٭ٚي١ٜٛ ا٭ٚىل، َعتربٜٔ فيو ؿي٬ٝڄ ع٢ً ايتٛؾٝكات ايـٜٓٝٸ

ِٸ ِٸـٜح عٔ ا٫ػاٙ املتٌلٿاؿ ٚاملًؿت ي٬ْتباٙ أْ٘ عٓـَا ٜت سِل ايٌلٜع١  ع ٜت

ـٸباملٓاهو ٚايٌعا٥ل ايـٜٓٝٸ َات ٚايتعكٝبات ٚا٭َٛك ١، َٔ قبٌٝ: ا٫ٖتُاّ بايعباؿات ٚاملك

ٌڈاملتعًڍ ِٸ ك١ بقيو، ٚنقيو اٯؿاب ٚا٭علاف ايـ١ٜٝٓ امللتبڀ١ بايعباؿ٠ بٌه  ٚآػل، ٜٚت

 ػاٌٖ ايهجري َٔ أقواّ ايؿك٘ ٚايٌلٜع١.

١ ا٭عُاٍ ٚايوًٛنٝات ٚا٫يتناّ بلأٟ ايؿكٝ٘ ٌ ُشٸ عح ايتكًٝـ متجٿٖع ع يف

ـٻآًاٖـاڄ   :ايتاي١ٝع٢. اْعل ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ع إىل ايتعاكٜـ ػل ع٢ً ٖقا امل
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ـٺ»ع  ٕٵ ايتكًٝـ ٖٛ ا٫يتناّ بايعٌُ بكٍٛ فتٗ ـٴ َعني، ٚإ ، بٌ ٚيٛ مل مل ٜعٌُ بع

 .(8)«ل ايتكًٝـؾإفا أػق كهايت٘ ٚايتنّ بايعٌُ مبا ؾٝٗا نؿ٢ يف ؼكڊ ;ٜأػق ؾتٛاٙ

 .(9)«ِ ٭دٌ ايعٌُايتكًٝـ ٖٛ ايتعًڊ»ع 

ـٿ  :َا ًٜٞ ٗاتِٗ ٚآكا٥َِٗٗا ٖ٪٤٫ ع٢ً تٛدټإٕ ايٌٛاٖـ اييت ٜك

 ١ ع٢ً إٔ اي٠٬ِ ٖٞ اييت ٜـٚك سٛهلا قٛك ايتـٜټٔ:ع ايلٚاٜات ايهجري٠ ايـايچ1

ٌٸ»ٜكٍٛ:  ×أبا دعؿل ري قاٍ: مسعتٴعٔ أبٞ بِأع  هٗٛ يف اي٠٬ِ ٜڀلغ  ن

ِٸ، َٓٗا ٕٵ ;إٕ أٍٚ َا واهب ب٘ ايعبـ اي٠٬ِ .بايٓٛاؾٌ غري إٔ اهلل تعاىل ٜت بٌ قڂ تٵبًځقڂ ؾإ

ٚٸ .َا هٛاٖا  ،إىل ُاسبٗا ٖٚٞ بٝٔا٤ ٌَلق١ تٵٍ ٚقتٗا كدعٳإٕ اي٠٬ِ إفا اكتؿعت يف أ

إىل  تٵٚإفا اكتؿعت يف غري ٚقتٗا بػري سـٚؿٖا كدعٳ ;تكٍٛ: سؿعتين سؿعو اهلل

 .(10)«عو اهللعتين ٓٝٻتكٍٛ: ٓٝٻ ،ُاسبٗا ٖٚٞ هٛؿا٤ َع١ًُ

َٳ»: ×١ اٱَاّ ايِاؿمٚدا٤ يف ُٚٝٸب ع  ـٸ  ٔٵإْ٘ ٫ ٜٓاٍ ًؿاعتٓا  اهتؼ

 .(11)«باي٠٬ِ

ٝٿ ع ا٫هتٓاؿ إىل آ١ٜٺ2 إف ٜكٍٛ  ;ٔ إٔ ايػا١ٜ َٔ اـًل ٖٞ ايعباؿ٠َٔ ايكلإٓ تب

ْٵىٳ إڇ٫ډ﴿تباكى ٚتعاىل:  ٚٳاٱڇ ٔٻ  َٳا ػٳًځكڃتٴ ايڃذٹ ٕڇ ٚٳ ـٴٚ ٝٳعٵبٴ  (.56)ايقاكٜات:  ﴾يٹ

أكبع١ َٓٗا َٔ  ،١ ع٢ً إٔ اٱه٬ّ ٜكّٛ ع٢ً مخو١ أًٝا٤ع ايلٚاٜات ايـايچ3

 .(12)، ٚايننا٠ايعباؿات، ٖٚٞ: اي٠٬ِ، ٚايِّٛ، ٚاؿرٸ

 :ايتاي١ٝايلٚاٜات  :ٚايبها٤ ٚايعنا٤، َٔ قبٌٝع ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ يف باب اينٜاك٠ 4

ٞٸ ×بٞ عبـ اهللأعٔ ع أ إف  |يف سذل كهٍٛ اهلل ’قاٍ: بُٝٓا اؿوني بٔ عً

بعـ  تاْٞ ما٥لاڄأ ٔٵَٳ ،ٜا بينٸ»ؾكاٍ:  ؟ماكى بعـ َٛتو ٔٵَا ملځ ،٘بأؾكاٍ ي٘: ٜا  ،كؾع كأه٘

َٳَٛتٞ ؾً٘ اؾٓٸ َٳبعـ َٛت٘ ؾً٘ اؾٓٸ باى ما٥لاڄأأت٢  ٔٵ١، ٚ بعـ  أت٢ أػاى ما٥لاڄ ٔٵ١، ٚ

َٳَٛت٘ ؾً٘ اؾٓٸ  .(13)«١بعـ َٛتو ؾً٘ اؾٓٸ تاى ما٥لاڄأ ٔٵ١، ٚ

٘ غؿل ي٘ َا عكڍ عاكؾاڄ ×أت٢ قرب اؿوني ٔٵَٳ»قاٍ:  ×بٞ عبـ اهللأعٔ ع ب 

ـٻ  .(14)«لّ َٔ فْب٘ َٚا تأػٻتك

بٞ أىل إٚأَٚأ  عماك ابين ٖقا  ٔٵَٳ»قاٍ:  ’بٞ اؿؤ َٛه٢ بٔ دعؿلأعٔ ع ز 

 .(15)«١ؾً٘ اؾٓٸ ع ×اؿؤ ايلٓا
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٘ عٔ مٜاك٠ ؾاط١ُ قاٍ: هأيتٴ ،×بٞ اؿؤ ايلٓاأعٔ هعـ بٔ هعـ، عٔ ع ؿ 

 .(16)«١ماكٖا ؾً٘ اؾٓٸ ٔٵَٳ»قاٍ:  ؟×بٓت َٛه٢

 ٠،عُاك باأٜا  ٞ:قاٍ ي :قاٍ ،×اهلل عبـ ٞبأعٔ  ،املٌٓـ ٠عُاك ٞبأعٔ ع ٖع 

ِٸ :قاٍ ،ٌْـت٘ ؾبه٢أؾ :قاٍ ،×اؿوني يف ٌْٞـْأ  اهللٹؾٛ :قاٍ ،٘ ؾبه٢ٌْـتٴأ ث

 ٔٵَٳ ٠،با عُاكأٜا » ٞ:ي ٍؾكا ،ايبها٤ َٔ ايـاك ٢ مسعتٴستٸ ٌْٞـٙ ٜٚبهأ َا ميتٴ

َٳ ١،به٢ مخوني ؾً٘ اؾٓٸأؾ اڄًعل ’ٞٸاؿوني بٔ عً ٌْـ يفأ  ٌْـ يفأ ٔٵٚ

َٳ ١،كبعني ؾً٘ اؾٓٸأبه٢ أؾ ًعلاڄ ×اؿوني به٢ أؾ ًعلاڄ ×اؿوني ٌْـ يفأ ٔٵٚ

َٳ ١،ؾً٘ اؾٓٸ به٢ ٚاسـاڄأؾ ًعلاڄ ×اؿوني ٌْـ يفأ ٔٵَٳٚ ١،ؾً٘ اؾٓٸ ٠عٌل  ٔٵٚ

َٳ ١،ؾبه٢ ؾً٘ اؾٓٸ ًعلاڄ ×اؿوني ٌْـ يفأ  ًعلاڄ ×اؿوني ٌْـ يفأ ٔٵٚ

 .(17)«١ؾتبان٢ ؾً٘ اؾٓٸ

ايعِل ف بنٜاك٠ ُاسب ل بايتٌلټَا ٜتعًډ ع إٕ بعض ايكِّ ايـ١ٜٝٓ يف5

ِٸَٚٓ. ـ ٖقٙ ايل١ٜ٩، ْٚكٌ ِْا٥ش٘، ت٪ٜٿ#ٚاينَإ ١ اييت ٜلٜٚٗا ُاسب ٗا: ايك

ٌٸ ايڀلٜل إىل ف ايوٝـ ايلًيت بًكا٤ اؿذٸسٍٛ تٌلټ «ايٓذِ ايجاقب»نتاب  ١ بعـ إٔ ٓ

ملافا ٫ تًِچٛا ايٓاؾ١ً: »ٖٚٛ ٜٗـٜ٘ إىل ايڀلٜل:  ،١ يف فيوا قاي٘ ي٘ اؿذٸ: ٚممچاؿرٸ

ِٸ ،قاهلا ث٬خ َلٸات !. ايٓاؾ١ً؟.ايٓاؾ١ً. .ايٓاؾ١ً . .ٚا عاًٛكا٤: عاًٛكا٤أقاٍ: ملافا ٫ تكل ث

ِٸ ،ث٬خ َلٸات !. عاًٛكا٤؟.عاًٛكا٤ . .. اؾاَع١.ٚا اؾاَع١: اؾاَع١أقاٍ: ملافا ٫ تكل ث

 .(18)«!اؾاَع١؟

 

ّٗـ االّت2  ــــــ ٛٛ ٔاملعٍّٕٖذآ الدائز ودار الٍشعٛ األخالق

ذاٙ املعٟٓٛ ك٠ يف تاكٜؽ اٱه٬ّ، ٖٛ ا٫تٸا٫ػاٖات املتذقٿإٕ َٔ بني 

ل ٝٵٔ قا٥ُاڄ ع٢ً تٗقٜب ايٓؿى ٚايوٻايقٟ هعٌ ايتأنٝـ ايل٥ٝى يف ايتـٜټ ،ٚا٭ػ٬قٞ

ٓٵٚايوًٛى. ٖٚقا ا٫تٸ ب إىل ايعلؾا٤ ٚايِٛؾ١ٝ، ٚيهٓو قـ ػـٙ بني وٳذاٙ غايباڄ َا ٜٴ

ٛټلٜٔ اها٥ل ايعًُا٤ املوًُني ٚاملؿهڍ  ف أٜٔاڄ.يقٜٔ ٫ ٜٓتوبٕٛ إىل ايعلؾإ ٚايتِ

ٌٸ ـٿ»نتاب٘  يكـ عُـ أبٛ ساَـ ايػنايٞ يف َوتٗ إىل تكوِٝ  «ٜٔإسٝا٤ عًّٛ اي

ِٸ ;ًلع١ٝ :ايعًّٛ إىل ـٳ ٚغري ًلع١ٝ. ث كٖا إىل أكبع١ أقواّ، ٚٵقوٸِ ايعًّٛ ايٌلع١ٝ ب
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ـٸَات ;ٚايؿلٚع ;ٖٚٞ: ا٭ٍُٛ ُٿ ;ٚاملك ِٸٚاملت قوٸِ ايؿلٚع إىل قوُني، سٝح قاٍ:  ُات. ث

 :أسـُٖا :ٖٚقا ع٢ً ٓلبني ...ِٗ َٔ ٖقٙ ا٭ٍُٖٛٚٛ َا ؾڂ ،: ايؿلٚعائلب ايجاْٞ»

ِٖٚ عًُا٤  ،ٌ ب٘ ايؿكٗا٤ٚاملتهؿڍ ،ٜٛ٘ نتب ايؿك٘ؼٚ ،ٜتعًل مبِاحل ايـْٝا

ِٸ(19)«ايـْٝا ٕٵ...»قاٍ يف تٛٓٝض فيو:  . ث إٔ  ِٵؾاعًځ ؟أؿكت ايؿك٘ بعًِ ايـْٝا ِٳيٹ :قًتٳ ؾإ

ٌٻ عنٻع اهلل  َٔ طني َٚٔ َا٤  ٜت٘ َٔ ه٬ي١ٺٚأػلز فكٸ ،َٔ ايرتاب ×أػلز آؿّ ع ٚد

ِٸ ،َٚٓٗا إىل ايـْٝا ،ؾأػلدِٗ َٔ ا٭٬ُب إىل ا٭كساّ ،ؿاؾل ِٸ ،إىل ايكرب ث إىل  ث

ِٸ ،ايعلض ٚػًل . ٖٚقٙ َٓامهلِ ،ٖٚقا غاٜتِٗ ،ؾٗقا َبـ٩ِٖ .١ أٚ إىل ايٓاكإىل اؾٓٸ ث

ٚټ ;يًُعاؿ ايـْٝا ماؿاڄ ؾًٛ تٓاٚيٖٛا بايعـٍ ٫ْكڀعت  .ؿيٝتٓاٍٚ َٓٗا َا ًِٜض يًتن

 ;ـت َٓٗا اـَِٛاتِٗ تٓاٚيٖٛا بايٌٗٛات ؾتٛيډٚيهٓٸ ،ٌ ايؿكٗا٤اـَِٛات ٚتعڀډ

ٕڈؾُوٻ ٕڈ ،ٜوٛهِٗ ت اؿاد١ إىل هًڀا ؾايؿكٝ٘  .ٜوٛهِٗ ب٘ ٚاستاز ايوًڀإ إىل قاْٛ

 .ط بني اـًل إفا تٓامعٛا عهِ ايٌٗٛاتٚطلٜل ايتٛهټ ،ايعامل بكإْٛ ايوٝاه١ ٖٛ

يٝٓتعِ  ;ِ ايوًڀإ َٚلًـٙ إىل طلم هٝاه١ اـًل ٚٓبڀِٗؾهإ ايؿكٝ٘ َعًڍ

ـٿ أٜٔاڄ لٷٚيعُلٟ إْ٘ َتعًچ .باهتكاَتِٗ أَٛكِٖ يف ايـْٝا ٔٵ ،ٜٔباي بٌ  ،٫ بٓؿو٘ يه

ِٸ ،١ اٯػل٠ؾإٕ ايـْٝا َنكع ;بٛاهڀ١ ايـْٝا ـٿ ٫ٚ ٜت  .(20)«بايـْٝا ٜٔ إ٫چاي

 :َا ًٜٞ ١ يف ايتعاطٞ ٚايتعاٌَ َع ايٓايكٌ عٔ ايعلؾا٤ ٚايِٛؾٝٸا ْٴٚممچ

ٟٸ عأ ٕٵ»أْ٘ قاٍ:  عٔ اـٛاد١ عبـ اهلل ا٭ِْاك ، يف اهلٛا٤ ؾأْت بلغ١ٌڅ تٳطلٵ إ

ٕٵ ٌٸ تٳهلٵ ٚإ  .(21)«لنځقٵيتهٕٛ ٦ًٝاڄ ٜٴ قًبٺ ُاسبٳ ٔٵ، نڂ١څع٢ً املا٤ ؾأْت ق

ٌٸب   يٝوت ايڀلٜك١ )ايعباؿ٠( إ٫چ»قاٍ: أْ٘ هعـٟ ايٌريامٟ  ع عٔ ايٌٝؽ ا٭د

 .(22)«اؿ٠ ٚاـلق١غـ١َ اـًل، ؾٗٞ يٝوت بايوبش١ ٚايوذٸ

ـ ًځٓا ايوٻنڃأؿكٳ»ع عٔ ابٔ أبٞ اؿـٜـ املعتنيٞ، عٔ بعض ايعًُا٤، أِْٗ قايٛا: ز 

ٔٵ ،ٕ ايعباؿ٠ يف ايِّٛٚٵِٖٚ ٫ ٜلٳ ـٸ عٔ أعلاض ايٓاي ٫ٚ اي٠٬ِ، ٚيه  .(23)«يف ايه

: (24)ٚقاٍ ايوٝـ مجاٍ ايـٜٔ ا٭هـآباؿٟ يف نتاب٘ )سكٝك١ املقٖب ايڀبٝعٞ(ؿ ع 

َٸ» ُٻٚأ بوبب ا٭ؿٜإ  ;كت بني ايٌعٛب ٚا٭ًَِت ٚػقٻا تًو اـِاٍ ايج٬ث١ اييت تأ

ـٳّ، ؾٗٞ ٚٸ :َٓق ايكٹ  .(25)«: ُؿ١ ايِـمٚثايجاڄ ;ا٭َا١ْ...: ُؿ١ ٚثاْٝاڄ ;: ُؿ١ اؿٝا٤...٫ڄأ
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 ــــــ ذآ الٕالئ٘ـ االّت3

ٕٵيكـ منا ٖقا ا٫تٸ نإ باٱَهإ  ذاٙ أٍٚ ا٭َل يف ا٭ؾهاك ايٌٝع١ٝ، ٚإ

 ١ أٜٔاڄ.ي٘ ع َع بعض ا٫ػت٬ؾات بڀبٝع١ اؿاٍ ع يف ا٭ؾهاك ايِٛؾٝٸ ايٛقٛف ع٢ً أثلڈ

اهلل، ٚإػ٬ْ اؿبٸ ٚاي٤٫ٛ ي٘،  ٞٸٚيف ٖقٙ ايل١ٜ٩ ٜٴعترب ا٫عتكاؿ باٱَاّ ٚبٛي

اهلل، ٚايتواَٞ ايلٚسٞ ب إىل ٔ ٚايتكلټٚايبػض ٚايربا٠٤ َٔ أعـا٥٘، َعٝاكاڄ يًتـٜټ

 ٚاملعٟٓٛ.

ٚٸ ٚيف  ٫ڄ ايهًُات ٚاٯكا٤ املڀلٚس١ يف ٖقا ايٌإٔ:َا ًٜٞ ْوتعلض أ

ّٸ ايعكٌ: ع قاٍ ايع٬چ1 ـٸٚا باب »١َ اجملًوٞ يف تؿوري ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ يف ف إِْٗ ه

 .(26)«ايعكٌ بعـ َعلؾ١ اٱَاّ، ٚأَلٚا بأػق مجٝع ا٭َٛك َِٓٗ

ٌٸ»: «ل ٚايوًٛىٝٵايوٻ»ٚقاٍ يف كهاي١  َا ٌُٚ  ٚإٔ تهٕٛ يف َكاّ ايتوًِٝ يف ن

ٕٵ ;إيٝو َٔ أػباكِٖ ؾت٪َٔ  ٚإ٫چ ;أؿكن٘ ؾُٗو ٌُٚٚ إيٝ٘ عكًو ت٪َٔ ب٘ تؿ٬ِٝڄ ؾإ

٘ ئعـ عكًو، يعًچ ;٦ًٝاڄ َٔ أػباكِٖ اى إٔ تلؿٸٚإٜٸ .ب٘ إمجا٫ڄ ٚتلؿٸ عًُ٘ إيِٝٗ

 .×نُا قاٍ ايِاؿم ،بت اهلل ؾٛم علً٘٘ يو٤ٛ ؾُٗو، ؾهقٸتٳؿٵٚكؿٳ ،ٜهٕٛ َِٓٗ

َا  ٓا، ؾ٬ هٛم يٓا كؿټ٫ تٌِ إيٝٗا عكٛيڂ ،ٚأطٛاكِٖ غلٜب١څ ،ٚاعًِ إٔ عًَِٛٗ عذٝب١څ

 .(27)«ٌُٚ إيٝٓا َٔ فيو

ايـنتٛك قُـ َٗـٟ اؾعؿلٟ يف فنلٜات٘ ع ُٓٔ بٝإ  ٜوتعلضع 2

ايهايف ع داْباڄ َٔ آكا٤ ايهايف  ٚايٌٝؽ أمحـايٓناعات بني ايـنتٛك عًٞ ًلٜعيت 

ِڈ أسٔل َٓربٙ، ٚنٓتٴ نٓتٴ»ـ ع٢ً ٖقا ا٭َل; إف ٜكٍٛ: اييت ت٪نڍ مبٛادٗت٘  ع٢ً عً

٢ أْ٘ نإ ٝ٘، ستٸٞ مل أنٔ أعلف هبباڄ يكوٛت٘ عًيًـنتٛك عًٞ ًلٜعيت. ٚيهٓٸ

ُٸ بع )ٜنٜـ١ٜ اي٬ٍٔ(! ٚنإ أسـ املو٪ٚيني يف سو١ٝٓٝ  (28)ٞ )سو١ٝٓٝ اٱكًاؿ(ٜو

ٝٸ ١؟! اٱكًاؿ ٜكٍٛ: ٌٖ أهأْا ُٓعاڄ عٓـَا َٓعٓا أ٫ٚؿنِ َٔ ايقٖاب إىل امل٬ٖٞ ايًًٝ

 َٔ ايـنتٛك عًٞ ًلٜعيت. بتأثريڈ ذٗٛا إىل اٱه٬ّ إ٫چإٕ أ٫ٚؿنِ مل ٜتٻ

قا يٛ ايهايف قـ أداب عٔ ٖقا ايه٬ّ َٔ ع٢ً املٓرب قا٬٥ڄ: سبٻٚنإ ايٌٝؽ 

بوبب  ;١ اـاي١ِعٛا اي١ٜ٫ٛ ٚعكٝـتِٗ ايٌٝعٝٸاملف أ٫ٚؿْا يف تًو امل٬ٖٞ، ٚمل ٜٔٝٿ

 .(29)«١ اٱكًاؿفٖابِٗ إىل سوٝٓٝٸ



 

 

هـ 1441م ـ  0202 سنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيفــ ال نصوص معاصرة  

 

ع يكـ عُـ ا٭هتاف ايوٝـ دعؿل َلت٢ٔ ايعاًَٞ إىل بٝإ ٚتجبٝت ٖقٙ 3

ل ٖقٙ ايل١ٜ٩ يف نتاب٘ )َٝنإ ٚقـ ٚثٻ .ٜر هلا يف نتب٘ املؼتًؿ١ا٫ػاٖات ٚايرتٚ

٘ عُـ مساست٘ إىل ْكـ بعض ايبايؼ أكبع١ فًـات. ٚع٢ً أهاي ٖقا ايتٛدټ ،(اؿلٸ

ٗٻ ١َ ايوٝـ قُـ لٟ، ٚايع٬چايهباك َٔ عًُا٤ ايٌٝع١، َٔ أَجاٍ: ا٭هتاف َلت٢ٔ املڀ

ايكٔاٜا ايتاكى١ٝ امللتبڀ١ مبوأي١ إف مسشا بايتٌهٝو يف بعض  ;سوني ؾٌٔ اهلل

 .(30)اٱَا١َ ٚاي١ٜ٫ٛ

ِٸ و بٗا ٖقٙ ايڀا٥ؿ١ عباك٠څإٕ املوتٓـات اييت تتُوٸ  عٔ ايلٚاٜات اييت تل٣ إٔ أٖ

ٔڈ ـٿ كن ِٸػٵٌ يف سبٸ أٌٖ ايبٝت ٚإَاَتِٗ، ٚبٴٜٔ ٜتُجٻيف اي  ض أعـا٥ِٗ، بُٛؿ٘ أٖ

ٔڈ  داْباڄ َٔ ٖقٙ ايلٚاٜات:َا ًٜٞ ْوتعلض  يف ايوعاؿ٠ ٚايؿ٬غ. ٚيف كن

كهٍٛ  : عٔ َعاف بٔ دبٌ قاٍ: مسعتٴأؾٌٔ سو١ٓٺ ×عًٞ بٔ أبٞ طايب ع سبټ1

ٔٴ٫ تٔلٸ َعٗا هٝٸ عًٞ بٔ أبٞ طايب سو١ٓڅ سبټ»ٜكٍٛ:  |اهلل ٫ تٓؿع  ١٦څ٘ هٝٸ١٦، ٚبػ

 .(31)«َعٗا سو١ٓ

 :ايتايٞٚقـ ٚكؿ هٓـ ٖقٙ ايلٚا١ٜ يف بعض املِاؿك ع٢ً ايٓشٛ 

 .(32):...|قاٍ ايٓيبٸ :عٔ ابٔ عُل ٚمجاع١ٺع عٔ َعاف 

 .(33):...|اي أْ٘ قاٍ: قاٍ كهٍٛ اهللع عٔ ابٔ عبٸ

 :ع عـّ قبٍٛ ا٭عُاٍ َٔ ؿٕٚ اي2١ٜ٫ٛ

ـٻأع  ٢ بٔ قُـ اينٜاؿٟ، عٔ اؿؤ ًعلٟ، عٔ َعًچثين اؿوني بٔ قُـ ا٭س

ٞٸ ـٻ بٔ عً ، عٔ أبٞ ثٓا أبإ بٔ عجُإ، عٔ ؾٌٔٝ، عٔ أبٞ محن٠ايًٛا٤ قاٍ: س

 : ع٢ً اي٠٬ِ ٚايننا٠ ٚايِّٛ ٚاؿرٸه٬ّ ع٢ً مخىڈين اٱبٴ»: قاٍ: ×دعؿل

 .(34)«نُا ْٛؿٟ باي١ٜ٫ٛ ٤ٞٺبٌ ٓاؿٳٚمل ٜٴ ،ٚاي١ٜ٫ٛ

ٞٸ أبٛب ع  ٞٸا٭ عً اي بٔ عاَل، عٔ ايهٛيف، عٔ عبٸ ًعلٟ، عٔ اؿؤ بٔ عً

: ه٬ّ ع٢ً مخىڈين اٱبٴ»قاٍ:  ×أبإ بٔ عجُإ، عٔ ؾٌٔٝ بٔ ٜواك، عٔ أبٞ دعؿل

نُا ْٛؿٟ باي١ٜ٫ٛ،  ٤ٞٺبٌ ٓاؿٳٚمل ٜٴ ،ٚاي١ٜ٫ٛ ع٢ً اي٠٬ِ ٚايننا٠ ٚايِّٛ ٚاؿرٸ

 .(35)«ٜعين اي١ٜ٫ٛ ،ٖقٙ ؾأػق ايٓاي بأكبع ٚتلنٛا

ٞٸز ع  اؿ بٔ ، عٔ محچاهلل بٔ ايًِت مجٝعاڄ بلاِٖٝ، عٔ أبٝ٘ ٚعبـإبٔ  عً
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ه٬ّ ع٢ً ين اٱقاٍ: بٴ ×دعؿلاهلل، عٔ مكاك٠، عٔ أبٞ  عٝو٢، عٔ سلٜن بٔ عبـ

ٟٸقاٍ مكاك٠: ؾكًتٴ .ٚايِّٛ ٚاي١ٜ٫ٛ مخو١ أًٝا٤: ع٢ً اي٠٬ِ ٚايننا٠ ٚاؿرٸ  : ٚأ

ٔٸ٭ ;َٔ فيو أؾٌٔ؟ ؾكاٍ: اي١ٜ٫ٛ أؾٌٔ ٤ٞٺً ٔٸ ٚايٛايٞ ٖٛ ،ْٗا َؿتاسٗ  .ايـيٌٝ عًٝٗ

ِٸقًتٴ قاٍ: اي٠٬ِ عُٛؿ  |إٕ كهٍٛ اهلل ;ًٜٞ فيو يف ايؿٌٔ؟ ؾكاٍ: اي٠٬ِ ايقٟ : ث

ِٸقاٍ: قًتٴ .ؿٜٓهِ ٚبـأ  ،ْ٘ قلْٗا بٗا٭ ;ايقٟ ًٜٝٗا يف ايؿٌٔ؟ قاٍ: ايننا٠ : ث

: ٚايقٟ ًٜٝٗا يف قًتٴ : ايننا٠ تقٖب ايقْٛب.|ٚقاٍ كهٍٛ اهلل ;باي٠٬ِ قبًٗا

ٌٻ قاٍ اهلل عنٻ ،ايؿٌٔ؟ قاٍ: اؿرٸ ٝٵتٹ ٚٳهللٹ﴿: ٚد ٔڇ اهٵتٳ عٳًځ٢ ايٓٻايڇ سٹرټ ايڃبٳ ٘ٹ َٳ ٝٵ ڀځاعٳ إڇيځ

ٕٻ اهللځ هٳبٹ٬ٝڄ ٔٵ نځؿځلٳ ؾځإڇ َٳ ُٹنيٳٚٳ ٔڇ ايڃعٳايځ ٞپ عٳ : |ٚقاٍ كهٍٛ اهلل ;(97)آٍ عُلإ:  ﴾ غځٓٹ

َٳ ،َٔ عٌلٜٔ ٠٬ُ ْاؾ١ً ريٷ١ َكبٛي١ ػؿذٸ أس٢ِ ؾٝ٘  ،طاف بٗقا ايبٝت طٛاؾاڄ ٔٵٚ

: قًتٴ .املنؿيؿ١ َا قاٍّ ٛٚقاٍ يف ّٜٛ علؾ١ ٜٚ ;غؿل اهلل ي٘ ،٘ٝٵهبٛع٘ ٚأسؤ كنعتٳأ

: َٚا باٍ ايِّٛ ُاك آػل فيو أمجع؟ قاٍ: قاٍ كهٍٛ قًتٴ .ؾُافا ٜتبع٘؟ قاٍ: ايِّٛ

ِٸ .َٔ ايٓاك ١څٓٸايِّٛ دٴ :|اهلل ًٝا٤ َا إفا ؾاتو مل تهٔ قاٍ: إٕ أؾٌٔ ا٭ قاٍ: ث

ٚاي١ٜ٫ٛ يٝى ٜكع  إٕ اي٠٬ِ ٚايننا٠ ٚاؿرٸ .ٜ٘ بعَٝٓ٘ٓ٘ تٛب١ ؿٕٚ إٔ تلدع إيٝ٘ ؾت٪ؿٸ

ِٸ. َهاْٗا ؿٕٚ أؿا٥ٗا ٤ٞٷً ٜت َهاْ٘ لت أٚ هاؾلت ؾٝ٘ أؿٻٚإٕ ايِّٛ إفا ؾاتو أٚ ق

ٜٵ ،غريٖا أٜاَاڄ  ٤ٞٷكبع١ ًٚيٝى َٔ تًو ا٭ .٫ٚ قٔا٤ عًٝو فيو ايقْب بِـق١ٺ تٳٚدن

ِٸ .هنٜو َهاْ٘ غريٙ ًٝا٤ ٚكٓا َل ٚهٓاَ٘ َٚؿتاس٘ ٚباب ا٭٠ٚ ا٭كٵفٳ :قاٍ قاٍ: ث

ٌٻ عنٻ ع إٕ اهلل .َاّ بعـ َعلؾت٘محٔ ايڀاع١ يٲايل ٔٵ ٜٴڀٹعڇ﴿ٜكٍٛ:  ع ٚد ـٵ  َٳ ٍٳ ؾځكځ ايلٻهٴٛ

ُٳا أځطځاعٳ اهللځ ٛٳيډ٢ ؾځ ٔٵ تٳ َٳ ٚٳ ِٵ سٳؿٹٝع  ٗڇ ٝٵ ٓٳاىځ عٳًځ قاّ يًٝ٘  أَا يٛ إٔ كد٬ڄ .(80)ايٓوا٤:  ﴾اڄأځكٵهٳًڃ

ـٻ ،ُٚاّ ْٗاكٙ ٞٸ ،مجٝع ؿٖلٙ ٚسرٸ ،م ظُٝع َاي٘ٚتِ اهلل  ٚمل ٜعلف ١ٜ٫ٚ ٚي

ٌٻ عنٻع ٜٚهٕٛ مجٝع أعُاي٘ بـ٫يت٘ إيٝ٘، َا نإ ي٘ ع٢ً اهلل  ،ؾٝٛايٝ٘ يف  سلپ ع ٚد

ِٸ٫ٚ نإ َٔ أٌٖ اٱ ،ثٛاب٘ ١ بؿٌٔ ٚي٦و احملؤ َِٓٗ ٜـػً٘ اهلل اؾٓٸأقاٍ:  ميإ، ث

 .(36)«كمحت٘

ٚإٜتا٤ ايننا٠،  : إقاّ اي٠٬ِ،ه٬ّ ع٢ً مخىڈين اٱبٴ» :×دعؿل قاٍ أبٛؿ ع 

، َٓٗا كػ١ِڄ ٚاي١ٜ٫ٛ يٓا أٌٖ ايبٝت، ؾذعٌ يف أكبعڈ، ايبٝت، ُّٚٛ ًٗل كَٔإ ٚسرٸ

ٍٷ مل ٔٵَٳ .ٚمل هعٌ يف اي١ٜ٫ٛ كػ١ِڄ َٳ .مل ٜهٔ عًٝ٘ ايننا٠ ٜهٔ ي٘ َا مل ٜهٔ  ٔٵٚ
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َٳ .عٓـٙ َاٍ ؾًٝى عًٝ٘ سرٸ ٚأؾڀل ًٗل كَٔإ.  ،٢ قاعـاڄًُچ َلٜٔاڄ نإ ٔٵٚ

ٍڈ نإ أٚ َلٜٔاڄ ٚاي١ٜ٫ٛ ُشٝشاڄ ٍٳ أٚ ٫ أٚ فا َا  .(37)«طٚادب١ص ي٘ ؾٗٞ ٫م١َڅ َا

ٞٸ :َٓشِل ع اٱَا١َ ٚاي١ٜ٫ٛ ًلطڅ3 ، عٔ ×عٔ ايلٓا ،بٔ ب٬ٍ ك٣ٚ عً

، عٔ َٝها٥ٌٝ، عٔ إهلاؾٌٝ، عٔ ايًٛغ، ×، عٔ درب٥ٌٝ|، عٔ ايٓيبٸ^آبا٥٘

ٞٸ»عٔ ايكًِ، قاٍ: ٜكٍٛ اهلل تعاىل:  ُٳ ١ٜ٫ٚ عً ؿػٌ سِين  ٔٵبٔ أبٞ طايب سِين، ؾ

 .(38)«: بٌلطٗا، ٚأْا َٔ ًلٚطٗا×أَٔ َٔ عقابٞ. قاٍ ايلٓا

ٝٸ4 َات ٚمل ٜعلف إَاّ مَاْ٘  ٔٵَٳ» :١ع عـّ َعلؾ١ اٱَاّ ٜواٚم املٛت ع٢ً اؾاًٖ

 .(39)«دا١ًٖٝ َات َٝت١ڄ

 :^ع إباس١ اكتهاب َا ٜٓايف ا٭ػ٬م يف َٛاد١ٗ أعـا٤ أٌٖ ايبٝت5

قُـ بٔ و٢ٝ، عٔ قُـ بٔ اؿوني، عٔ أمحـ بٔ قُـ بٔ أبٞ ع عٔ أ

ِ إفا كأٜتٴ»: |قاٍ: قاٍ كهٍٛ اهلل ×اهلل ؿ بٔ هلسإ، عٔ أبٞ عبـِْٚل، عٔ ؿاٚ

ِٗ ٚايكٍٛ ؾِٝٗ ٚأنجلٚا َٔ هبٿ ،َِٓٗايربا٠٤ ا ٚؾأظٗل ع َٔ بعـٟـٳب ٚايبٹٜٵأٌٖ ايلٻ

٫ٚ  ،ِٖ ايٓايٚوقك ،ه٫ّ٬ ٜڀُعٛا يف ايؿواؿ يف اٱ نٞ ;ٚباٖتِٖٛ ،ٚايٛقٝع١

ـٻ ،ٓاتوٳٜهتب اهلل يهِ بقيو اؿځ ،عِٗـٳَٔ بٹ اُٜٛتعًچ دات يف كٳٜٚلؾع يهِ ب٘ اي

 .(40)«اٯػل٠

ي٘: إٕ بعض أُشابٓا  قاٍ: قًتٴ ،×عٔ أبٞ دعؿل ،يف كٚا١ٜ أبٞ محن٠»ع ب 

َٳ ـټ»ػايؿِٗ، ؾكاٍ:  ٔٵٜؿرتٕٚ ٜٚكقؾٕٛ  ِٸ ايه ٜا أبا  قاٍ يٞ: ٚاهللٹ عِٓٗ أمجٌ. ث

 .(41)«َا ػ٬ ًٝعتٓا ،ِٗ أ٫ٚؿ بػاٜاإٕ ايٓاي نًچ ،محن٠

ُٻ6  .(42)صؾلس١ اينٖلا٤ط٢ ع كٚاٜات كؾع ايكًِ يف َا ٜٴو

ـٿع ايلٚاٜات ايـايچ7  :ٚايبػضٜٔ إمنا ٖٛ اؿبٸ ١ ع٢ً إٔ اي

 .(43)«؟ضاؿبٸ ٚايبٴػٵ ٌٖ اٱميإ إ٫چ»أْ٘ قاٍ:  ×ع عٔ اٱَاّ ايِاؿمأ

 .(44)«؟اؿبٸ ٌٖ ايـٜٔ إ٫چ»أْ٘ قاٍ:  ×ع عٔ اٱَاّ ايباقلب 

 .(45)ع عـّ دٛام إط٬م ن١ًُ امل٪َٔ ع٢ً غري ايٌٝع8ٞ

 .(46)يف ٠٬ُ املٝٸت ^ع يعٔ املؼايؿني ٭ٌٖ ايبٝت9
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 ــــــ ٔاحملّبٛذآ التٕحٗد ٔالعده ـ اّت4

ُني يف ايعِل َٔ املتهًڍ (47)ٖع(1072أٚ  1052ام اي٬ٖٝذٞ)ـٸ عبـ ايلمٸٜٴعٳ

نتبٗا بايًػ١ ايؿاكه١ٝ  ١څي٘ كهايٚٗني. ايِؿٟٛ، َٚٔ ايت٬َٝق ايباكمٜٔ يِـك املتأيڍ

ـٸ َٔ أكنإ عٳاييت تٴ ،ًلغ ؾٝٗا َجًح ايتٛسٝـ ٚايعـٍ ٚاحملبٸ١ ،امسٗا )ايتٌلٜكات(

ٛٸاٱْوإ. ٚقـ اعترب ٖقا املجًډنُاٍ  أَا » ٠. ٚقاٍ يف َڀًع ٖقٙ ايلهاي١:ح أ٬ُڄ يًٓب

ـٸ سكا٥ل ا٭عٝإ ٚا٭نٛإ ٱظٗاك مجاي٘،  ِٵبعـ، ؾاعًځ ٌٻ ٚع٬ ع قـ أع إٔ اؿلٸ ع د

ٌٸ ٚاسـ َٓٗا بكـك ُؿا٥٘ ٚاهتعـاؿٙ ُٚؿاڄ َٔ أُٚاؾ٘، َٚٓض سكٝك١  ٚأٚؿع يف ن

ٚنإ ػ١ُ٬ ٖقا ايٓٛع ٚعِاك٠ ايهْٛني  .ٝع ايهُا٫تاٱْوإ اهتعـاؿاڄ يكبٍٛ مج

َٸ١ٚمٜٻ ،قُـ املِڀؿ٢ ع ًُٛات اهلل ٚه٬َ٘ عًٝ٘ ٚآي٘ ع  ;ٔ قاَت٘ غًع١ احملبٸ١ ايتا

 ;٢ قاّ ع٢ً طًب ًٗٛؿ مجاٍ َڀًب٘، ٚٚٓع يف ٜـٙ املباكن١ َؿتاغ امس٘ ا٭ععِستٸ

ن املعلؾ١ املؼؿٞ ٚتؿلٜك٘ بني نٞ ٜؿتض ب٘ باب أبٛاب ػنا٥ٔ ايؿتض املڀًل، ٚإػلاز نٓ

َٸت٘ ٚقعٛظاڄ بهُاٍ امللمح١،  ،ٍ بٓعل٠ احملبٸ١مٳٚسٝح نإ ًَشٛظاڄ َٓق ا٭ځ .ؾكلا٤ أ

ٌٸ ٓٳاىځ إڇ٫ډ﴿عٓاٜت٘ ع٢ً ايعامل، ٌْٚل كمحت٘ ؾٛم اـًل:  ؾكـ ٌْل ظ َٳا أځكٵهٳًڃ ُٳ١ڄ  ٚٳ كٳسٵ

ُٹنيٳ (. ؾأكاؿ إٔ ٌُٜٛ اؾُٝع إىل ْٛك ُٚاٍ املعٌٛم اؿكٝكٞ، 107)ا٭ْبٝا٤:  ﴾يٹًڃعٳايځ

ٔٻ َٔ قبٸت٘; إف  عًٝ٘ بكوطٺ ٚؽًِِٝٗ َٔ ظ١ًُ اؿذاب، ؾٓعل يف إ٬ُغ ْؿو٘، ؾُ

ٛٸ ٚسٝح نإ  .ت٘ت٘ ُٚشٸٚدـ سٍِٛ املكِٛؿ َٓٛطاڄ ب٘، ٚإٔ أَٛك املعبٛؿ تٓٔبط بك

َٳا  ؾځ٬ځ﴿ٕ يقيو قـ ٖذل قلٸ٠ عٝٓ٘: ه٦ُاڄ َٔ أغ٬ٍ ايع٥٬ل ٚايعٛا٥ل، ٚنا ِٴ ْٳؿڃىٷ  تٳعٵًځ

ٔڈ ٝٴ ٔٵ قڂلٻ٠ٹ أځعٵ َٹ ِٵ  ٗٴ ٞٳ يځ ٛٸ17٠)ايوذـ٠:  ﴾أڂػٵؿٹ ٌ َٔ ؾكـ ًهډ ،(، َٚٔ أدٌ ايِشٸ١ ٚايك

ٛٸجاڄ، ٚكتٸايتٛسٝـ ٚايعـٍ ٚاحملبٸ١ َجًچ ٌټ ٞوٝ .ٜاڄب َٔ ٓعؿ٘ َك َٝت باؾٌٗ عٓـَا  ن

ِٸ ٝب( ٫ٚ ٜبعـ إٔ ٜهٕٛ )ايڀڍ .ٜٚؿٛم بايؿٛم ا٭ععِ ،طٝب٘، ؾٝٓاٍ اؿٝا٠ ا٭بـ١ٜ ٌٜ

ٞٻسٴبٿ»ايٛاكؿ يف اؿـٜح ايكا٥ٌ:  ٚدعًت قلٸ٠  ;ٝبٚايڀڍ ;َٔ ؿْٝانِ ث٬ث١: ايٓوا٤ ب إي

تٛاًُت  ؾإفا ناْت ُاؿ١ڄ ;ح، َٚلآ٠ يًٓؿىْاظلاڄ إىل ٖقا املجًچ (48)«عٝين يف اي٠٬ِ

ـٳ ٌٸ ;ٜ٘ٵع٢ً ٜ ايًِٛات اؿكٝك١ٝ، ٚناْت ٖقٙ اي١ًِ ٖٞ املكِٛؿ٠ باملكِـ  يهْٛ٘ ق

ٚٸ  (49)َٚٔ ٖقٙ اؾ١ٗ ُاكت َؿل١ٓٚ .هلقٙ املعا١ًَ َٚا نإ ف٦ٝ٘ إىل ايـْٝا إ٫چ .ٍا٭

ح ع٢ً أدنا٤ فيو املجًچ . ٚسٝح ناْت ٖقٙ ايلهاي١ ٌَت١ًُڄ.ٚدعًٗا قلٸ٠ عٝٓ٘. ،عًٝ٘
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 .(50)«ؾإْٗا تٓكوِ ٫ قاي١ إىل ث٬ث١ أقواّ

ـٸ١َ ٖقٙ ايلهاي١: قٛاّ ٚأهاي ايهُاٍ ع٢ً ايتٛسٝـ ٚايعـٍ، » ٚقاٍ يف َك

سٝح ناْت غا١ٜ ظٗٛك ٖقا املع٢ٓ يف ايقات  ;َٚٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ .ْٚتٝذتُٗا احملب١

َٚٛطٓاڄ  بٝب اهلل، ُٚاك قًب٘ ايٌلٜـ ق٬ڋب عؾكـ يكڍ ،|ا٭نلّ املباكن١ يًٓيبٸ

َٸ١ . ٚسٝح تتٛقډيًشبٸ ّٸـ ايٓذا٠ ايتا ٜكّٛ ع٢ً  ع٢ً ايهُاٍ املڀًل، ٚايهُاٍ ايتا

َجٌ »ٖقٙ املعاْٞ يف أٌٖ بٝت٘، ٚقاٍ:  |ا٭نلّ ادتُاع ٖقٙ ايج٬ث١، ٚقـ أٚؿع ايٓيبٸ

َٳ َٳ ٔٵأٌٖ بٝيت نُجٌ هؿ١ٓٝ ْٛغ،  َٚٔ ٖٓا  ،(51)«ؽًچـ عٓٗا غلم ٔٵكنب ؾٝٗا لا، ٚ

ٛٸ عٔ  ٖٚقٙ ايٌذل٠ عباك٠څ .ٚمثل٠ احملبٸ١ ،ٚهام ايعـٍ ،٠ أٌُ ايتٛسٝـؾإٕ ًذل٠ ايٓب

، َٚٓ٘ ها٥ل ْوً٘ إىل قا٥ِ آٍ قُـ |َٔ آؿّ إىل قُـ ،ْوٌ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤

 .(52)«عًٝ٘ ٚعًِٝٗ ايو٬ّ

ِٸ إٕ ايهُاٍ اٱْواْٞ » قاٍ يف بٝإ سِل ايهُاٍ يف ٖقٙ ا٭َٛك ايج٬ث١: ث

ٞٸ عباك٠څ ٟٸ ع٢ً َعٗلڈ عٔ ظٗٛك ايٓٛك اٱهل أما٥٘ ُٚؿات٘ ، عٝح تهٕٛ مجٝع بٌل

ٚسٝح ٜعٗل مجاٍ ايتٛسٝـ، ٜٚعًٛ هًڀإ اهل١ٜٛ ع٢ً ْا١ُٝ  .ٚأػ٬ق٘ ٚأؾعاي٘ إهل١ٝ

ٚبڀًٛع مشى ٚدٗ٘ ايباقٞ ٚإًلاقات هبشات٘  .١ٝ، ميشٛ عني ايقات ٚأثل ايِؿاتاٱْٸ

ِٸ  تؿ٢ٓ ٚتت٢ً٬ فكٸات ايٛدٛؿ، ٚتوتبـٍ ايِؿات اٱْوا١ْٝ بايِؿات ايلمحا١ْٝ، ث

ٝٵٓ﴿ًِ ايتٛسٝـ عني ناؾٛك١ٜ ع قاٍ تعاىل: تتؿذل َٔ َِـك ع ٗٳا عٹبٳاؿٴ اهللٹ  اڄعٳ ٌٵلٳبٴ بٹ ٜٳ

ٗٳا تٳؿڃذٹري ٚهٛف تٓري أْٛاكٙ ايٓؿى بٓٛك  .ْٗاك مجٝع ايعًّٛ٭( ع 6)اٱْوإ:  ﴾اڄٜٴؿځذٿلٴْٚٳ

ٚتڀ٣ٛ مجٝع املٛاٖب ٚا٭سٛاٍ  .ٓ٘ ٚمجاي٘وٵ١ ؿڂايعـاي١، ٜٚعٗل ايكًب قبٸ

 َكاّ احملبٸ١، نُا تٓـكز مجٝع ؾٔا٥ٌ ا٭ػ٬م ٚسكا٥ل ٚاملهاهب ٚاملكاَات يف

ٍٳ اهللڂ﴿ايعًّٛ ؼت ؾ١ًٝٔ ايعـاي١، قاٍ اهلل تعاىل:  ْٵنٳ َٳا أځ ُٳاٚٳ ٔٳ ايوٻ َٹ ٘ٹ   ٝٳا بٹ َٳا٤ٺ ؾځأځسٵ ٔٵ  َٹ ٤ٹ 

ٌٿ ؿٳابٻ١ٺا٭ځ ٔٵ نڂ َٹ ٗٳا  ٚٳبٳحٻ ؾٹٝ ٗٳا  ٛٵتٹ َٳ ـٳ   (، مبع٢ٓ أْ٘ قـ أْنٍ َا164٤)ايبكل٠:  ﴾كٵضٳ بٳعٵ

نٞ ؼٝا بايعـٍ، ٚأػلز ْبات ؾٔا٥ٌ  ;ايتٛسٝـ َٔ مسا٤ ايلٚغ ع٢ً أكض ايٓؿى

ا٭سٛاٍ تًو اؿٝا٠، ٚبقيو ٜهٕٛ  ا٭ػ٬م، ٚأسٝا ايكًب عٝا٠ اؿبٸ، ٚأعڀ٢ ؿٚابٸ

ُٗا إىل هبع١ قـ ؾٌِ ايهُاٍ ع٢ً َكاي تؿاٌُٝ أدنا٤ ايٛدٛؿ اٱْواْٞ، ٚقوٻ

 أقواّ:



 

 

هـ 1441م ـ  0202 سنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيفــ ال نصوص معاصرة  

 

ٚٸ  : نُا٫ت ا٭عُاٍ.ٍايكوِ ا٭

 : اٯؿاب.ايكوِ ايجاْٞ

 : ا٭ػ٬م.ايكوِ ايجايح

 : ايعًّٛ ٚاملهاًؿات.ايكوِ ايلابع

 : املكاَات.ايكوِ اـاَى

 : ا٭سٛاٍ.ايكوِ ايواؿي

 ـ١ٜ.وٳـ ٚايك٣ٛ اؾځوٳب اؾځوٳب١ عځ: املعاكف ٚاملٌاٖـات امللتٸايكوِ ايوابع

ب ٚا٭ػ٬م ٚايعًّٛ ٚتٓـكز ايٓؿى ٚايكًب ٚايعكٌ ٚايولٸ ٚايلٚغ ٚا٭عُاٍ ٚاٯؿا

بأمجعٗا ؼت ايعـاي١، ٚتٓڀٟٛ ا٭سٛاٍ ٚاملكاَات ٚاملهاًؿات مجٝعٗا ُٓٔ احملبٸ١، 

ٚفُٛع ٖقٙ ايهُا٫ت ٖٛ ايهُاٍ  .ٚتـػٌ املعاكف ٚاملٌاٖـات ُٓٔ ايتٛسٝـ

ٌټ .اٱْواْٞ املڀًل نإ َتابعاڄ  ،ٚساؾغ عًٝٗا ،هع٢ يف طًب ٖقٙ ايهُا٫ت ٔٵَٳ ٚن

ٌٵ﴿سا٬ُڄ ع٢ً قبٸت٘، نُا قاٍ تعاىل: ، ٚ|يلهٍٛ اهلل ٕٳ اهللځ قڂ ِٵ تٴشٹبټٛ ٓٵتٴ ٕٵ نڂ  إڇ

ِٴ اهللڂؾځ ِٵاتٻبٹعٴْٛٹٞ ٜٴشٵبٹبٵهڂ ِٵ فٴْٴٛبٳهڂ ٜٳػٵؿٹلٵ يځهڂ ٚٳ  (.31)آٍ عُلإ:  ﴾ 

ٝٳػٵؿٹلٳ ﴿عهِ قٛي٘ تعاىل:  ;١ غؿلإ ايقْٛبٚدٓوٝٸ ٚعًٝ٘ ؾإٕ قبٛب١ٝ اؿلٸ يٹ

ٔٵيځوځ اهللڂ َٹ ّٳ  ـٻ َٳا تٳكځ َٳا تٳأځػٻلٳ   ٚٳ ْٵبٹوځ   ،يف ايِٛك٠ ٚاملع٢ٓ َِاسب١ يًٓيبٸ ،(2)ايؿتض:  ﴾فٳ

ٟٚ عٓ٘ يف سلٸ هًُإ ع عًٝ٘ ايلمح١ ع إف قاٍ: نُا كٴ، ـٸ َٔ أٌٖ بٝت٘عٳٚتٴ ،ٚؼٌل َع٘

ٕٸ»: ×ٚقاٍ أَري امل٪َٓني عًٞ ;(53)«ا أٌٖ ايبٝتإٕ هًُإ َٓٸ» ـٺ أ٫ ٚإ ٞٸ قُ أطاع  ٔٵَٳ ٚي

ٕٵ لا  ،. ٚإفا قِل عٔ َتابعت٘، ٚأطاع ٚاْكاؿ ٭ٚاَلٙ ْٚٛاٖٝ٘(54)«ؿُت٘ تٵـٳعٴبٳ اهلل ٚإ

َٸَٔ َػبٸ قاٍ اهلل تعاىل:  ،١١ ايهؿل، ٚؿػٌ يف مَل٠ اٱميإ، ٚانلط يف هًو ا٭

ٌٵ أځطٹٝعٴٛا اهللځ﴿ ٍٳقڂ ٚٳايلٻهٴٛ ٕٻ اهللځ ٫ځ   ٛٵا ؾځإڇ ٛٳيډ ٕٵ تٳ ٔٳ ؾځإڇ ٭ٕ  ;(32)آٍ عُلإ:  ﴾ٜٴشٹبټ ايڃهځاؾٹلڇٜ

ٌټاملتابع١ تتعًډ  ٔٵَٳ ل بايكـّ، ٚايڀاع١ بايكٍٛ. ؾٝهٕٛ عاُٝاڄ ٫ٚ ٜهٕٛ ُاؾٝاڄ، ٚن

ّٸ سٌِ ع٢ً ِْٝبٺ ٚنإ  ،|ْؿوا١ْٝ َع قُـ َٔ ايعـاي١، ٚناْت ي٘ قلاب١څ تا

ٌټ .قلٜب٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايـ١ٜٝٓ، ؾإٕ ْؿو٘ هتهٕٛ َِـكاڄ يًعـاي١  نإ ي٘ سغڌ ٔٵَٳ ٚن

ٚايقٟ  .، ٚنإ َٔ قلابت٘ سكٝك١|قًب١ٝ مبشُـ ت ي٘ ١ًُڅ١ ناْٚاؾل َٔ احملبٸ

ٟٸ ٌِ ب٘ َٔ سٝح ايٓوب يـٜ٘ اهتعـاؿٷٜتٸ ٕٵ ;ب َناد٘وٳيكبٍٛ تًو ايهُا٫ت عځ قٛ  ؾإ
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ٛٸ٠ إىل ايؿعٌ هٝذُع بني ايقات املع١ٜٛٓ بايِٛك، ٚٚٓع اؿل يف َكلٸٙ،  أػلدٗا َٔ ايك

َٳ»أْاٌَ ايٓـّ; إف ٚكؿ يف اؿـٜح:  هٝعضٸ ٚإ٫چ ;ٌِ ب٘ َٔ مجٝع ايٛدٛٙٚاتٸ أبڀأ ب٘  ٔٵٚ

 .(56)«لٚاهلل املٛؾڍ .(55)«ب٘ ْوب٘ عٵعًُ٘ مل ٜٴولڇ

 

ّ٘ـ االّت5  ــــــ ذآ الضٗاص

هٛف ْتٓاٍٚ يف ٖقا ايعٓٛإ َٛٓٛع اؿان١ُٝ ايوٝاه١ٝ ٚهًڀ١ اي٠٫ٛ بايبشح 

 ا٭ٍٚ، أٟ بعـ عِل ايٓيبٸذاٙ يف تاكٜؽ اٱه٬ّ إىل ايكلٕ ٚايتشًٌٝ. ٜٚعٛؿ ٖقا ا٫تٸ

١ ع٢ً أػل٣: بعـ اهت٤٬ٝ بين أَٝٸ ٚبعباك٠ٺ. ٚاـًؿا٤ ×ٚأَري امل٪َٓني |ا٭نلّ

ٞٸ ٞٸ اؿهِ ٚايوًڀ١ ؾلض اٱه٬ّ ايوٝاه ٌڈ ْؿو٘ ع٢ً اجملتُع اٱه٬َ ْٸ بٌه . ػا

ٚٸدٕٛ ي٘ عٔ َؿّٗٛ ٚدٛب ايڀاع١ ي٠٫ًٛ، ٚأَلٚا يف ٚإٕ ايؿِٗ ايقٟ بـأ بٓٛ أَٝٸ ١ ٜل

 ٜٓـكز ُٓٔ ٖقا املواك. ،كٙ بٛٓع ٚاػت٬م ا٭ساؿٜح ع٢ً أهاه٘إطا

سٝح  ;َا يف امللس١ً ايِؿ١ٜٛ ذاٙ بايعٗٛك بني ايٌٝع١ إىل سـڎٚقـ بـأ ٖقا ا٫تٸ

ُٸ ١ ١ بايعٗٛك ع٢ً املًٛى ايِؿٜٛني، ْٚكٌ ايلٚاٜات ايـايچٜٓـكز تڀبٝل ايلٚاٜات اـا

ٌٸ  م.ُٓٔ ٖقا ايوٝا ،(57)اهلل ع٢ً إٔ املًو ٖٛ ظ

قاٍ ايع٬چ١َ اجملًوٞ يف )كهاي١ ايلدع١(: إٕ ايـاؾع ايقٟ ؿؾع٘ إىل تأيٝـ ٖقا 

ُٸُٗايهتاب ٜعٛؿ إىل عجٛكٙ ع٢ً كٚاٜتني أػرب ؾٝ ٌٸا ا٭٥ لتا ١ بعٗٛك ايـٚي١ ايِؿ١ٜٛ، ٚب

ع٢ً بِلٟ  ٚيف أثٓا٤ مجع ا٭ساؿٜح َلٻ» :#باتِاهلا بـٚي١ ُاسب ا٭َل ٚاينَإ

ُٸ ٌٸ ^١ َٔ أٌٖ ايبٝتايكاُل سـٜجإ أػرب ؾُٝٗا ا٭٥ ٝٸ١، ٚب لتا بعٗٛك ٖقٙ ايـٚي١ ايعً

ؾذاٍ  ،١ بـٚي١ قا٥ِ آٍ قُـ ع ًُٛات اهلل عًِٝٗ أمجعني عِاٍ ٖقٙ ايوًڀ١ٓ ايبٗٝٸباتٸ

ٌَت٬ُڄ  ،ػلآَع اثين عٌل سـٜجاڄ  ،غاطلٟ إٔ أتلدِ ٖقٜٔ اؿـٜجني طإىل ايؿاكه١ٝص

سٛاٍ ايٌلٜؿ١ ؿٔل٠ ػامت ا٭ُٚٝا٤، ْٚكا٠ٚ ا٭فنٝا٤، ٚايٌؿٝع يف ّٜٛ ع٢ً ا٭

ـ ا٭ْبٝا٤، أعين: ُاسب اينَإ، ٚػًٝؿ١ ايلمحٔ ع عًٝ٘ اؾنا٤، ٚكنٕ أهلاك هٝٸ

ٛٸاب ايٛاٌُ ٚؾًو ايكباب  ;ٚع٢ً آبا٥٘ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ ع عو٢ إٔ تٌِ إىل َعلض ايٓ

اٌَ ايبافٍ، َايو ايكباب، ٬َٚى ٚمشى اؿذاب، أعين: ايوًڀإ ايعاؿٍ، ايه

ٛٸ٠ ٚايلهاي١،  اؾٍٝ، َٚٓاك٠ املِڀؿ٢، ْٚبت١ بوتإ امللت٢ٔ، ٚمثل٠ ًذل٠ ايٓب
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ُٸٚغِٔ ؿٚس١ اٱَا١َ ٚاي١ٜ٫ٛ، ٚػ١ُ٬ أسؿاؿ هٝٸ ١ ايڀاٖلٜٔ ع ـ امللهًني، ْٚكا٠ٚ ا٭٥

ا٭سوإ، باهط َٗاؿ ا٭َٔ ٚا٭َإ، ٚكاؾع يٛا٤ ايعـٍ ٚ ،ًُٛات اهلل عًِٝٗ أمجعني ع

ٚٸ٠ ٚاٱِْاف، َٚاسٞ َلاهِ اؾځ ك ٚا٫عتواف، ٚقاُِ ظٗٛك ٛٵٚباْٞ ُلٚغ املل

ـ ايعامل، ايوًڀإ بٔ ايكٝاُل٠، ٚناهل أعٓام ا٭ناهل٠، هًڀإ ايو٬طني ٚهٝٸ

 ،ايوًڀإ هًُٝإ ايِؿٟٛ املٛهٟٛ بٗاؿك ػإ ،لأبٛ املعؿډ ،ايوًڀإ بٔ ايوًڀإ

 .(58)«يف عاك ايعؿل ٚايِٓل٠ ؾًه٘ـ اهلل تعاىل ًَه٘، ٚأدل٣ ػًډ

ٚٸ ك٘ ع٢ً ه٬طني ايو٬ي١ ايِؿ١ٜٛ ع٢ً ايٓشٛ ٍ، ٚطبٻٚقـ فنل اؿـٜح ا٭

ّڈنأْٸ» :ايتايٞ ِٸ ،ْ٘ٛٵؾ٬ ٜعڀځ قـ ػلدٛا باملٌلم، ٜڀًبٕٛ اؿلٸ ٞ بكٛ ٜڀًبْٛ٘ ؾ٬  ث

ؾ٬ ٜكبًْٛ٘  ،ٕ َا هأيٛاٛٵؾٝعڀځ ،ا فيو ٚٓعٛا هٝٛؾِٗ ع٢ً عٛاتكِٗٚٵْ٘، ؾإفا كأځٛٵٜعڀځ

 .«إىل ُاسبهِ، قت٬ِٖ ًٗـا٤ ٢ ٜكَٛٛا، ٫ٚ ٜـؾعْٛٗا إ٫چستٸ

َٔ ايٛآض ٚايعاٖل ٭ُشاب ايبِري٠ إٔ ايقٟ طًب ايـٜٔ »ٜكٍٛ املرتدِ: 

ُٚاك ًَهاڄ، يٝى ه٣ٛ ايوًو١ً  َٔ د١ٗ املٌلم، ٚؿعا ايٓاي إىل ؿٜٔ اؿلٸ اؿلٸ

ٝٸ١ ايِؿ١ٜٛ ػًډ اؿـٜح ايٌلٜـ ع٢ً بٌا٥ل ؾُٝع ٌٜٚتٌُ ٖقا  .ـ اهلل ًَهِٗايعً

ٌڈ٫ٚ هٝٻ ،ايٌٝع١  .(59)«ُا أِْاك ٚأعٛإ ٖقٙ ايـٚي١ ا٭بـ١ٜ، نُا ٫ ىؿ٢ ع٢ً عاق

إفا » :ايتايٞك٘ ع٢ً ايٓشٛ ، ٜٚڀبٿ×ٚأَا اؿـٜح ايجاْٞ ؾٝٓكً٘ عٔ أَري امل٪َٓني

، (60)تإ، ٚدام دنٜل٠ بين ناٚإٚغًب ع٢ً أكض نٛؾإ ٚاملًچ ،قاّ ايكا٥ِ غلاهإ

ِٷٚقاّ َٓٸ ـٻتٵظ٬ٕٝ، ٚأدابٳ ا قا٥ قات يف يٛيـٟ كاٜات ايرتى َتؿلٸ تٵِ، ٚظٗلٳًځٜٵ٘ اٯبل ٚاي

إفا ػلبت ايبِل٠، ٚقاّ  .ٖٚٓات ٚناْٛا بني ٖٓاتٺ طاؾٓباتص، قڀاك ٚاؿلاَاتا٭

ِٸ ،ط١ًٜٛ سها١ٜڄ ×ؾشه٢ ...َل٠أَري اٱ ت يٛف، ُٚؿچقاٍ: إفا دٗنت ا٭ ث

ٖٓاى ٜكّٛ اٯػل، ٜٚجٛك ايجا٥ل، ًٜٚٗو ايهاؾل،  ،اـلٚف ايِؿٛف، ٚقتٌ ايهبٍ

ِٸ ٚٴٜكّٛ ايكا٥ِ املأٍَٛ، ٚاٱ ث يـى ٜا َاّ اجملٍٗٛ، ي٘ ايٌلف ٚايؿٌٔ، ٖٚٛ َٔ 

٫ٚ  ،ٜعٗل ع٢ً ايجكًني ،ٜعٗل بني ايلنٓني يف ؿكٜوني بايٝني ،٫ ابٔ َجً٘ ،سوني

 .«أٚاْ٘، ًٚٗـ أٜاَ٘ٚؿل  ،أؿكى مَاْ٘ ٔٵطٛب٢ ملځ .ؿْنيكض ا٭ٜرتى يف ا٭

إىل أَلا٤ ايرتى، َٔ أَجاٍ:  إٔ يف ايكا٥ِ غلاهإ إًاك٠ڄ ٚآضٷ»ٜكٍٛ املرتدِ: 

ب اهلل ثلاٙ ٚيف ايكا٥ِ ظ٬ٕٝ إًاك٠ إىل املًو ٬َٚف ايـٜٔ ع طٝٻ .دٓهٝنػإ ٫ٖٛٚنٛ
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ُٸ ٚيقيو دا٤ ُٚؿ٘ ع٢ً  ،١ ايڀاٖلٜٔ عع ايٌاٙ إمساعٌٝ املآٞ ع سٌلٙ اهلل َع ا٭٥

ّٸ ×يوإ اٱَاّ ٝٸ١ بكٛي٘: )َٓٸ يف ٖقا ايٓ ا( ٚ)ٚيـٟ(، سٝح متتام ٖقٙ ايوًو١ً ايعً

َٔ بني ًَٛى ايعامل بٗقا ايٓوب ايلؾٝع. ٚامللاؿ بع )أَري اٱَل٠( إَا ٖقا املًو ايلاسٌ 

قـ  ٕ ايلاٟٚإٚسٝح  .إىل دٓإ اـًـ، أٚ غريٙ َٔ ايو٬طني ايععاّ ٚأ٫ٚؿٙ ايهلاّ

قاطع. ٚأك٣ إٔ يف )قتٌ  أهكط ايهجري َٔ أدنا٤ اؿـٜح ٫ ميهٔ اؿهِ بٔليڈ

ٛٻ ٍٴ اـلٚفٴ( إًاك٠ إىل ا٭َري ايواَٞ ايو٬ي١ ُؿٞ َريما ْ  .ك اهلل َٔذع٘ايهب

ٝٸ ٞٸٚاملًو اٯػل ايقٟ ٜڀايب بـَ٘ إًاك٠ إىل هًڀ١ٓ هًڀإ ايعً ا٭ٍٚ  ني املًو ُؿ

ٚسٝح متٸ اػتِاك اؿـٜح ؾكـ هكڀت َٓ٘ بعض  أؾاض اهلل عًٝ٘ ًآبٝب ايػؿلإ.

إٔ ايبٌاك٠ بتعذٌٝ ظٗٛك ُاسب ايعِل ٚاينَإ ع عًٝ٘  ـٳٝٵبٳ .ايٛقا٥ع ٚا٭سـاخ اي٬سك١

ـٿاي٠٬ِ ٚايو٬ّ ع يف آػل اؿـٜح تٓب٧ باتٸ  ٜٔ بايـٚي١ اؿلٸِاٍ ٖقٙ ايـٚي١ ايلاع١ٝ يً

 .(61)«ٱَاّ ايبٌل

ٚبعـ اْتِاك ايجٛك٠ اٱه١َٝ٬.  ،امللس١ً املعاُل٠٘ ماؿ يف إٕ ٖقا ايؿِٗ ٚايتٛدټ

 َا ًٜٞ ٌْري إىل بعض ا٭َج١ً يف ٖقا ايٌإٔ: ٚيف

 .(62)«ميهٔ ي١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘ إٔ تًػٞ ايتٛسٝـ»كُٞ: ايفكٟ اٯ ايٌٝؽع قاٍ 1

ٌ أٖايٞ طٗلإ يف فًى ايٌٛك٣ ڀٗلاْٞ ع ممجٿايع قاٍ َلت٢ٔ آغا 2

/ ًٗلٜٛك /  12بتاكٜؽ:  ،ايـٚي١ ايتاهع١ ٚايعاًل٠ ع ٚأهتاف ا٭ػ٬م يف ١٦ٖٝ ،اٱه٬َٞ

ِٸ»ٖع.َ: 1389 ـٺ ٫ٚ ولٸ .عٓـْا َٔ اي٠٬ِ إٕ ايٓعاّ أٖ  .(63)«إٔ ٜكـ بٛد٘ ايٓعاّ ٭س

ُٿ ،ع قاٍ إَاّ مجع١ ٌَٗـ3 ٫ » :(64)١ٝ اؿلب ايؿٔا١ٝ٥يف َعلض سـٜج٘ عٔ أٖ

ٛڈ ـٻبٴ ٚعًٝهِ إٔ تكاتًٛا َٔ ػ٬ٍ . داؿٸ َٔ أػق اؿلب ايؿٔا١ٝ٥ ٚاجملام١ٜ ع٢ً م

ٟٸ ٌټ أؿا٠ٺ ايتٗهري أٚ أ َا ٖٓايو اٯٕ ٖٛ اؿلب. إٕ َوأي١  أػل٣ يف ٖقا اجملاٍ. ؾه

ٌٸ تٵسلبٓا يف ايؿٔا٤ اجملامٟ بًػٳ ـٸاڄ عٝح أػق ن ّڈ س ٌٸ ًؼ َا يف  ٜوتعٌُ ن

باغ َتٓاٍٚ ٜـٙ يًٌُاكن١ ٚاملوا١ُٖ ؾٝٗا... ٚيف اؿلب ايؿٔا١ٝ٥ ٚاجملام١ٜ تٴ

ٌٸمبع٢ٓ أْهِ اٯٕ تعٌٕٝٛ ظلٚؾاڄ ٜٴ، ٛكات أٜٔاڄاحملع  باغ يهِ ؾٝٗا اهتؼـاّ ن

ٟٸ د١ٗٺ ٕٵا٭ؿٚات ٚايٛها٥ٌ املتاس١ يهِ. ؾعًٝهِ إٔ ٫ ت٬سعٛا أ مل تٔلبٛا  ; ٭ْهِ إ

ٚٸ هٝٔلبهِ  .(65)«ؾإٕ ايعـ
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ٚاعتباك فيو َٔ أٚدب  ،ٚسؿغ ايٓعاّ ،ع إٕ املٌاكن١ يف ا٫ْتؼابات4

 .(66)قا اٱطاك أٜٔاڄايٛادبات، ِٜبٸ يف ٖ

ٞٸ  عٔ: عباك٠څ إٕ َوتٓـات اٱه٬ّ ايوٝاه

ـٻ ،ين اٱه٬ّ ع٢ً مخىڈع سـٜح بٴ1 َع ؾاكم إٔ ٖقٙ  ت اٱًاك٠ إيٝ٘،َٚقـ تك

 ل اي١ٜ٫ٛ ايٛاكؿ٠ يف ٖقٙ ايلٚاٜات بايوًڀ١ ايوٝاه١ٝ.ايل١ٜ٩ تؿوٿ

ِٸ ا٫هتٓاؿ إيٝٗا يف َٛٓٛع ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘، َٔ قبٌٝ: 2 ع بعض ايلٚاٜات اييت ٜت

 .(67)«ع٢ً اهلل... عًٝٓا، ٚايلاؿٸ عًٝٓا نايلاؿٸ ايلاؿٸ عًِٝٗ نايلاؿٸ»

 

 ــــــ ـ اهلل ٔاآلخزٚ اهلدف وَ رصالٛ األٌبٗاء6

ـٿ»١َ ايٌعلاْٞ يف نتاب٘ )ْجل طٛب٢(: قاٍ ايع٬چ  ا َلاؿٷٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْعلْإٕ اي

ـٿ ٚمجاع١څ ;تلاٙ يًـْٝا ؾكط ٖٚٓاى مجاع١څ ;يقات٘ ؾٗٛ  ;لاؿ يػاٜتنئٜ ٜٴأػل٣ تكٍٛ: إٕ اي

أْٓا ْكٍٛ: إٕ ايـْٝا يٝوت ع٢ً تًو ايعع١ُ  ٚيوعاؿ٠ اٯػل٠. إ٫چ ;يتٓعِٝ أَٛك ايـْٝا

ٌٸ تٔشٝات ٚدٗاؿ ٚعٓا٤ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ ايععُا٤، ٚقـ قاٍ تعاىل:  اييت توتشل ن

َٳا ػٳًځ﴿ ْٵىٳ إڇ٫ډٚٳ ٚٳاٱڇ ٔٻ  ٕڇ كڃتٴ ايڃذٹ ـٴٚ ٝٳعٵبٴ : إٕ أسهاّ . ٚإفا قًتٳ(56)ايقاكٜات:  ﴾يٹ

املعا٬َت ٚايوٝاهات دا٤ت بأمجعٗا يتٓعِٝ أَٛك ايـْٝا قًٓا: إٕ فيو إمنا ٜهٕٛ 

ٚبقيو تهٕٛ  .نٞ ٜعًُٛا ٯػلتِٗ ;ل ايلاس١ ٚايڀُأ١ْٓٝ يًٓايباملكـاك ايقٟ ٜٛؾڍ

 .(68)«يف ا٭ٌُ يٰػل٠ ايـْٝا َلاؿ٠ڄ

ٛڈٝ٘ ٚايلأٟ يف عكـ ايوبعٝٓيكـ ًاع ٖقا ايتٛدټ ُا نإ َٔ بٳٚكٴ .داؿٸ ات ع٢ً م

ـٿأهباب ٚػًؿٝات فيو ا٫تٸ أػل٣: ميهٔ اعتباك  ٜٔ. ٚبعباك٠ٺذاٙ ايوٝاهٞ املؿلط إىل اي

 ذاٙ ايوٝاهٞ.ٖقٙ ايل١ٜ٩ َٔ كؿٚؿ ايؿعٌ ػاٙ ا٫تٸ

ـٸع٢ ٖقا ا٫تٸ ٕ ا٭ْبٝا٤ ع ايقٜٔ ٜعتكـ امل٪َٕٓٛ أِْٗ َبعٛثٕٛ عٔ: أ ذاٙ عباك٠څإٕ َ

 ّ عًُِٗ ٚكهايتِٗ يف أَلٜٔ، ُٖٚا:ٌ اهلل تعاىل إىل ايٓاي ع ٜتًؼٻبٳَٚلهًٕٛ َٔ قٹ

ع ايجٛك٠ ايعع٢ُ ٚايٌا١ًَ ع٢ً قٛك١ٜ اٱْوإ، ٖٚـا١ٜ ايٓاي إىل ػايل 1

 ايعامل.

 .(69)ايعامل ايلأٖ آػل ػايـ َٚڀًل أنرب َٔ ع اٱع٬ٕ عٔ ٚدٛؿ عاملڈ2
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ؼاف إٕ اتٸ...» ـٕٚ ع يف ايٛقت ْؿو٘ ع ع٢ً ايكٍٛ:ايلأٟ ٜ٪نڍ اإٔ أُشاب ٖق ـٳٝٵبٳ

اهلـف ا٭ع٢ً، ٚاؿلن١ مٛ ا٭مس٢، ٫ ٜعين ػاٌٖ ٚإيػا٤ ا٭ٖـاف ائلٚك١ٜ 

ـٸ١َ يُٛٛيٓا إىل فيو  ُا إفا ناْت تًو ا٭ٖـاف ٚه١ًٝڄ٫ هٝٻ، ٚٚايعاد١ً ا٭ؿ٢ْ َٚك

ا٭ْبٝا٤ فيو، ٚمل ٜڀايبٛا بقيو، ٚإِْٗ ع نُا هٝأتٞ  ٌٵؾًِ ٜكڂ ;اهلـف ا٭ع٢ً ٚا٭مس٢

يف ايبشح اي٬سل ع مل ٜؿُٗٛا بٓا٤ اٯػل٠ ٚإعُاكٖا ٚايٍُٛٛ إىل اهلل يف إطاك 

ٞٸ  .(70)«اٱْوإ ٚاؿٝا٠ اٱعلاض عٔ ايـْٝا ٚإ٬ُسٗا ٌْٚاط ٚكق

ِٸ إثبات ٖقا   ث٬خ طلم:ػ٬ٍ عا٤ َٔ ا٫ؿٸٜت

سٝح تجبت إٔ ٫ أسـ َِٓٗ هع٢ إىل  ;ع ؿكاه١ سٝا٠ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايكلإٓ ٚايتاكٜؽ1

ه٣ٛ ساي١ اهتجٓا١ٝ٥ يف تاكٜؽ  ’ٚؿ ٚهًُٝإٚؿا إايوًڀ١ ٚاؿهِ، ٚمل ٜهٔ ايٓبٝٸ

 .(71)ا٭ْبٝا٤

ًٕٛ جٿُسٝح قاّ امل ;ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ؾكـ ػاٚم ا٭تباع هري٠ ْٚٗر ا٭ْبٝا٤

ـٿ ا٫قرتاب َٔ اؿهَٛات أنجل، بٌ قاَٛا أسٝاْاڄ با٫هت٤٬ٝ ع٢ً بٜٔ ايلمسٕٝٛ يً

ـٺ ـٳٝٵبٳ .ايوًڀ١  .(72)ملٓٗر ا٭ْبٝا٤ إٔ ٖقا مل ٜهٔ ه٣ٛ ؼلٜ

ب اؿكٝك١ ٚايٛاقع وٳٙ ٚكهً٘ عځ٩٘ اهلل اـايل تعاىل ٚأْبٝاع إٕ ايقٟ ٜوتشكچ2

ا تكِل ك١ٜ٩ اٱْوإ ٚاملعاٜل ٚايتعايِٝ، ممچٚاملٓڀل هب إٔ ٫ ىلز عٔ ٖقٙ املكاٜٝى 

ٚإٕ ايعامل ايلأٖ ظُٝع أبعاؿٙ ٚأسٛاي٘ ٫ ٜوُض يٓا بـػٛي٘ ٚتٌؼِٝ٘، . عٔ إؿكان٘

 .(73)ُ٘ بٓؿو٘؟َا ٖٞ ٓلٚك٠ إكهاٍ ايلهٌ يتعًِٝ اٱْوإ َا ٜوتڀٝع إؿكان٘ ٚتعًڊ ٚإ٫چ

بعـ ؿكاه١ . ٚلهًنيع ؿكاه١ آٜات ايكلإٓ بٌإٔ ايػا١ٜ َٔ بعج١ ا٭ْبٝا٤ ٚامل3

ُٸٌ إىل ْتٝذ١ َؿاؿٖا: ايهاتب جملُٛع١ٺ ِ ٗٳإٕ ايقٟ ٜٴؿڃ :ػ١ُ٬ ايه٬ّ» َٔ اٯٜات تٛ

َٔ فُٛع اٯٜات ٚايوٛك ايكلآ١ْٝ ٜـٚك اؾن٤ ا٭ععِ ٚايل٥ٝى َٓ٘ سٍٛ قٛك 

ٚادتٓاب عباؿ٠  ،ٚاٯػل٠. اهلل ع٢ً ًهٌ اٱميإ ب٘ ٚعباؿت٘ ;َوأيتني، ُٖٚا: اهلل

يف سني ٫  .ٚاٯػل٠ ع٢ً ًهٌ اٱميإ بّٝٛ ايكٝا١َ ٚاؿٝا٠ ايجا١ْٝ ;ْـاؿٙٚاتباع أ

 .(74)«% ؾكط2ٌ ْوب١ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ َٔ فُٛع آٜات ايكلإٓ ه٣ٛ تٌهڍ

ٌ هٛك٠ َٔ هٛكٙ، ٚاييت تٌهڍ 34ٜقٖب ايهاتب إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ايكلإٓ يف 

% َٔ فُٛع ايكلإٓ ايهلِٜ، ٜل٣ إٔ ايػا١ٜ َٔ ْنٚي٘ ٖٞ 65َٔ سٝح عـؿ ايهًُات 
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 .(75)اٱْقاك ٚايبٌاك٠ يف اٯػل٠ ٚايڀلٜل املٌُٛ إىل اـايل ا٭ٚسـ

ٟٸ» ـ يف ٖقا ايٌإٔ قا٬٥ڄ:ٜٚ٪نڍ ٟٸ  أٚ هٛك٠ٺ آ١ٜٺ ...ٚإٕ ايقٟ ٫ ْلاٙ يف أ أٚ أ

ُهِ اؿهِ ٚا٫قتِاؿ ـ أكهًٓاٙ يٝعًڍَٔ آػل َٔ ايكلإٓ ٖٛ ايكٍٛ بأْٓا ق َٛٓعڈ

 .(76)«ٚاٱؿاك٠ أٚ إ٬ُغ ً٪ٕٚ ايـْٝا ٚاجملتُع

إٕ ُاسب ٖقٙ ايٓعل١ٜ هٝب عٔ ايو٪اٍ: نٝـ ميهٔ يهجل٠ ا٭سهاّ 

ٚايتٌلٜعات ايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يف اٱه٬ّ إٔ تٓوذِ َع ٖقا ايلأٟ؟ قا٬٥ڄ: إٕ 

ا٭َلٜٔ، مبع٢ٓ إٔ ايكلإٓ إمنا ىٛض يف  ايكلإٓ إمنا ٜڀلغ ٖقٙ ا٭َٛك َٔ ما١ٜٚ ٖقٜٔ

 .(77)بٓا َٔ اهلل تعاىلٚتكلٿ ،يبٓا٤ سٝاتٓا يف اٯػل٠ أَل ايـْٝا بُٛؿٗا ٚه١ًٝڄ

ٌ كؿٸ٠ ؾعٌ ذاٙ ع نُا فنلْا يف َـػٌ ايبشح ع ٖٛ يف ايػايب ميجٿإٕ ٖقا ا٫تٸ

ٖقا ٚميهٔ ٬َسع١ ايٌٛاٖـ ع٢ً فيو يف  .ٚاهع ػاٙ توٝٝى اٱه٬ّ ع٢ً ْڀامڈ

ُٸ ايهتاب; ٭ْ٘ ٜهتب٘ يف َٛاد١ٗ ْكڀ١ ايجكٌ ٚا٫هتٓاؿ إىل ك١ٜ٩ سه١َٛ ايٓيبٸ ١ ٚا٭٥

ٞٸيكـ تٛيچ» باهِ ايـٜٔ: ٚنقيو اٱَاّ  ;َٔ اؾُاٖري ايوًڀ١ بتِٜٛتٺ ×٢ اٱَاّ عً

١ٜ٫ٚ  ٌٳبٹقځ ×ٚاٱَاّ ايلٓا ;٭بٝ٘ باْتؼاب ايٓاي ٌُٚ إىل ايوًڀ١ ػًٝؿ١ڄ ×اؿؤ

َٴ  .(78)«ٌ يف ً٪ٕٚ ايـٚي١ٚاًرتط ع٢ً فيو إٔ ٫ ٜتـػٻ ٖاڄ،لٳهڃايعٗـ 

ٌڈ إٕ ايؿل١ُ اييت سٌِ عًٝٗا » أٚكؿٙ يف ْٗا١ٜ املكاي١: قاٍ ايهاتب يف ؼًٝ

ٞپ ؿ١ َٔ اؿهِ ايٌعيب ع٢ً أهاي َبـأ ايٌٛك٣، ٖٚقٙ َ٪يډ يٝـٜل فُٛع١ڄ ×عً

تاكى١ٝ  ٝك١ڄٚؿؤ طايعٓا ؾكـ تلى يٓا ٚث .ٖٞ اؿه١َٛ اٱه١َٝ٬ أٚ سه١َٛ اهلل

نتاب٘ أٚ عٗـٙ إىل َايو ا٭ًرت  ١ڄٚأنجلٖا مشٛيٝٸ .باـڀب ٚايهتب ايهجري٠ ١ًڄَتُجٿ

ـٷايٓؼعٞ عٓـَا ٫ٚچ ِٻ ٙ ع٢ً َِل، ٖٚٛ عٗ ٌ ٚوتٟٛ ع٢ً ايهجري َٔ َباؿ٨ عًِ َؿ

ٔٸبٳا٫دتُاع ٚايِٓا٥ض ٚايـكٚي ٚايعٹ  إؿاك٠ اؿهِ ٚايـٚي١ ٚػـ١َ ايٓاي ل يف ؾ

ّٸ ٌٸ .بني ايـٜٔ ٚايوٝاه١ ٚايؿٌِ ايتا اٙ ايٓؿى َٔ َا تتُٓٸ ؾٗقا ايعٗـ ٌٜتٌُ ع٢ً ن

ايعـٍ ٚاٱِْاف ٚاٱسوإ ٚػـ١َ ايٓاي ٚاٱؿاك٠ ٚاٱًلاف ٚاملواٚا٠ ٚاملٌٛك٠ 

ٚاسـ٠ ِٜٓض ؾٝٗا َايهاڄ ا٭ًرت بايتٓؿٝق  ؿٕٚ إٔ ْل٣ ن١ًُڄ، ١ٚايِؿض ٚاحملبٸ

إ ايٓاي ٚعباؿتِٗ، باهتجٓا٤ ٠٬ُ ٚايبشح يف إمي ،١ٚامللاقب١ ع٢ً ايؿلا٥ض ايـٜٓٝٸ

 .(79)«هٝاه١ٝ ع عباؿ١ٜ ؾل١ٜٔڅع نُا ْعًِ ع اييت ٖٞ  ،اؾُع١
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ّ٘ـ اّت7  ــــــ ذآ الؾالٚ ٔالعدالٛ عالوتاُ فارقتاُ يف اجملتىع الكزآٌ

اي٠٬ِ ٚايعـاي١ ع٬َتإ »بعٓٛإ  يكـ نتب ا٭هتاف قُـ كٓا سهُٝٞ َكاي١ڄ

ٚقـ عُـ ؾٝٗا إىل بٝإ ٖقٙ ايل١ٜ٩ ع٢ً مٛ اٱمجاٍ. ، «ؾاكقتإ يف اجملتُع ايكلآْٞ

إٕ يًُذتُع ايكلآْٞ ع أٟ اجملتُع ايكا٥ِ ع٢ً املباْٞ » ٚقاٍ يف ُٚـ ٚبٝإ ٖقٙ ايل١ٜ٩:

َٔ ؿْٚٗا إٔ  ٫ ميهٔ جملتُعڈ ٚع٬َاتٺ ٚا٭ٍُٛ ايكلآ١ْٝ يف بٓا٤ اجملتُع ع ُؿاتٺ

ُٻ عـٜـ٠، َٚٔ أبلمٖا ع  تُع ايكلآْٞ أَٛكٷ٢ فتُعاڄ قلآْٝاڄ. إٕ ُؿات ٚع٬َات اجملٜٴو

، ايقٜٔ ×، ٚتعايِٝ ا٭ُٚٝا٤|ا٭نلّ طبكاڄ ٯٜات ايكلإٓ ايهلِٜ، ٚكٚاٜات ايٓيبٸ

 ًٕٛ ايتؿوري ايِاؿم ٯٜات ايوُا٤ ع أَلإ، ُٖٚا:ميجٿ

 ع اي٠٬ِ.1

 ع ايعـاي١.2

َات َاهٸ١ إىل بٝإ ٚتـٜٚٔ ُؿات ٚع٬ َٓق بٔع هٓني ٚأْا أًعل بٛدٛؿ ساد١ٺ

َٸ١ ايٓاي، ٫ٚ هٝٻ  .(80)«ُا طبك١ ايٌباب َِٓٗاجملتُع ايكلآْٞ، ٚٚٓعٗا يف َتٓاٍٚ عا

ُٸ ـٸ٠ هٓٛات ٚأْا » ١ٝ ٖقٙ ايل١ٜ٩ ٚتٛثٝكٗا:ٚقاٍ مساست٘ يف َعلض بٝإ أٖ َٓق ع

ـٸ ا٭ؿ٢ْ ع إىل نتاب١ كهاي١ يف َٛٓٛع )اي٠٬ِ ع ايعـاي١، ع٬َتإ  أكّٚ ع يف اؿ

ٝٿ ;ٱه٬َٞ(ؾاكقتإ يف اجملتُع ا ٔ يف يهٞ أٓعٗا يف َتٓاٍٚ عا١َ أؾلاؿ اجملتُع. ٚأب

ـٿ ـٸ تًو ايلهاي١ إٔ اي ٜٔ يٝى فلٸؿ أيؿاظ ًٚعاكات ٚػڀب ٚنًُات، بٌ ٖٛ ع٢ً س

ـٿ»: ×تعبري اٱَاّ ايِاؿم ٌٷ«ٜٔ ايعٌُاي ـٿ ، ٖٚٛ عُ ٜٔ نُا ظُٝع أبعاؿٙ. ٚيف ٖقا اي

أٜٔاڄ. ؾإفا  «ايعـٍ سٝا٠ ا٭سهاّ»ٚكؿ ايتعبري بع  «اي٠٬ِ عُٛؿ ايـٜٔ»ٚكؿ ايتعبري بع 

 َٔ تڀبٝل ايعـاي١. ـٻْا ٭سهاّ ايـٜٔ إٔ تڀبل ع مبا يف فيو اي٠٬ِ ع ٫ بٴؿٵأكٳ

ٖٛ: ايعـٍ سٝا٠ اي٠٬ِ، ٚايعـٍ  «ايعـٍ سٝا٠ ا٭سهاّ»ٚيف اؿكٝك١ ؾإٕ َع٢ٓ 

ـٸ وب١ إىل مجٝع ايڀبكات َاتٗا بايٓسٝا٠ ايننا٠، َٚا إىل فيو. ؾاي٠٬ِ بٌلٚطٗا َٚك

نٞ وٌِ اؾُٝع ع٢ً  ;ا٫دتُاع١ٝ مبؼتًـ أُٓاؾٗا ؼٝا بايعـٍ ٚتڀبٝل ايعـاي١

٘ ايلٚسٞ ٚاٱقباٍ ٓٛا َٔ إقا١َ اي٠٬ِ ع٢ً ايڀٗاك٠ اي٬م١َ ٚايتٛدټٜٚتُهچ ،سكٛقِٗ

 اڄ ناْت ايٛظٝؿ١ اييتأٜٸ ،ل هلِ ؾل١ُ اي٠٬ِ بعٝـاڄ عٔ دا٥ش١ ايعًِايٓؿوٞ، ٚإٔ تتٛؾډ

 .(81)«ٌٜػًْٛٗا
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يف كهاي١ )اي٠٬ِ ع  نٓتٴ» يتٛثٝل ٖقٙ ايٓعل١ٜ: ;أػل٣ ٚقاٍ أٜٔاڄ يف عباك٠ٺ

ايعـاي١، ع٬َتإ ع٢ً اجملتُع ايكلآْٞ( أكّٚ بٝإ ٖقٙ ايٓكڀ١، ٖٚٞ إٔ تڀبٝل ايعـاي١ 

ب َِڀًض املٓاطك١ ٚايؿ٬هؿ١ ع َٔ ايؿٍِٛ اؾٖٛل١ٜ وٳَٔ ا٭كنإ، ٚأْٗا ع عځ

ل يًُذتُع ايكلآْٞ. أيٝى اجملتُع ايكلآْٞ ايكلآْٞ، ٚبـْٚٗا ٫ ٜهتب ايتشكڊيًُذتُع 

اڄ ٚقلٜباڄ َٔ اهلل هبشاْ٘ ٜٚهٕٛ َلٓٝٸ ،ٖٛ اجملتُع ايقٟ ٜل٢ٓ عٓ٘ اهلل تعاىل

ٞٸ ْٸ»أْ٘ قاٍ:  ×بٔ أبٞ طايب ٚتعاىل؟ أمل ٜٓكٌ عٔ اٱَاّ عً  |كهٍٛ اهلل ٞ مسعتٴإ

ٔڈ ٜكٍٛ يف غري ـٻَٛط َٸ ي: ئ تك ٟٿ٫ ٜ٪ػق ئًعٝـ ؾٝٗا سكډ ١څأ  .(82)«غري َتعتعڈ ٘ َٔ ايكٛ

إٕ املوأي١ ايل٥ٝو١ يٲْوإ يف ٖقٙ اؿٝا٠ ايـْٝا ع اييت ٖٞ ظُٝع َا ؾٝٗا فلٸؿ 

ـٸ١َ يًشٝا٠ ا٭ػل٣ ٚا٭بـ١ٜ، ٚهب إٔ تهٕٛ َتڀابك١ڄ َع ؿٜٔ اهلل ٚامل٬نات  َك

نٞ تٛدب لا٠ اٱْوإ ٚػًب ي٘ ايوعاؿ٠ ا٭بـ١ٜ يف عامل اٯػل٠ ع ٖٞ  ;ايكلآ١ْٝ

اٱميإ. ٚإٕ املٌه١ً ايل٥ٝو١ ع اييت ؼٍٛ ؿٕٚ تواَٞ اٱْوإ ُٚٚٛي٘ إىل ايوعاؿ٠ ع 

يف فيو ظًُو يًُعًّٛ أٚ ايعامل. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايكلإٓ ايهلِٜ ٜـعٛ  ٖٞ ايعًِ، هٛا٤ٷ

 .(83)«ڀبٝل ايعـاي١مجٝع ايٓاي إىل اٱميإ باهلل ٚت

أػل٣ ي٘ عٓٛاْٗا: )أسهاّ ايـٜٔ  يف َكاي١ٺ ،ٚقاٍ مساست٘ يف ًلغ ٖقٙ ايل١ٜ٩

ـٿ» أػل٣: ٚأٖـاف ايـٜٔ(، بعباك٠ٺ إهل١ٝ ع ادتُاع١ٝ. ٚمبذلٸؿ إٓاؾ١ قٝـ  ٜٔ ظاٖل٠څإٕ اي

ًٳ «ا٫دتُاع١ٝ»  ؾإٕ اجملتُع سكٝك١ڄ ;ع ع ايوًڀ١ُح: ايؿلؿ ع اجملتْا إىل َجًچلٵْهٕٛ قـ أ

ّڈـ َٔ أؾلاؿ، ٜٚٴتأيډٜ ـٿ ،سانِ ـاك بٛاهڀ١ ْعا إهل١ٝ ع  ٜٔ بُٛؿ٘ ظاٖل٠ڄٚإٕ اي

َٳٔ تٛقڊادتُاع١ٝ هب إٔ ٜبٝٿ  ٔٵعات٘ َٔ ٖقٙ ا٭كنإ ايج٬خ، مبع٢ٓ أْ٘ هب إٔ ٜكٍٛ: 

ٞٸ َٚا ٖٛ اجملتُع  ؟ٔ(إْ٘ )ًؼّ َتـٜٿ :يُٝهٔ إٔ ٜكاٍ عٓ٘ ;عٓـٙ ٖٛ ايؿلؿ امللٓ

ٔ(؟ َٚا ٖٞ طبٝع١ اؿهِ ٚاٱؿاك٠ ايقٟ ٜلتٔٝ٘; يُٝهٔ ايكٍٛ: إْ٘ )فتُع َتـٜٿ

ا٫دتُاع١ٝ ٚايوٝاه١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚايكٔا١ٝ٥ ٚايـؾاع١ٝ اييت ٜلتٔٝٗا اهلل; يُٝهٔ 

ـٿايكٍٛ: إْ٘ )ْعاّ َتـٜٿ ـٿ.ٜٔ إٔ هٝب عٔ ٖقٙ ا٭ه١ً٦ ايج٬ث١.ٔ(؟ ٚإٕ ع٢ً اي ٜٔ . إٕ اي

ٕٻ اهللځ﴿: «عا٬َڄ بايعـٍ»منا ٜلتٔٞ ايٓعاّ ٚاؿهِ إفا نإ إ ٍڇإڇ ـٵ َٴلٴ بٹايڃعٳ  ﴾ ٜٳأڃ

ّٳ ايٓٻايٴ ﴿: «قا٥ُاڄ بايكوط»، ٚإمنا ٜلتٔٞ اجملتُع إفا نإ (90)ايٓشٌ:  ٝٳكڂٛ يٹ

ٓٴٛا ﴿، ٚإمنا ٜلتٔٞ ايؿلؿ إفا نإ َعتكـاڄ ُٚاؿاڄ: (25)اؿـٜـ:  ﴾بٹايڃكٹوٵطٹ َٳ ٔٳ آځ ايډقٹٜ
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ِٻايٹشٳاتٹ ُٹًڂٛا اي  .(84)«; ٚغريٖا(25)ايبكل٠:  ﴾ٚٳعٳ

ٚٸ» آػل: ٚقاٍ يف َٛٓعڈ ٌ أَاّ ايتعايٞ ايلٚسٞ يًؿلؿ ع ٚايقٟ ميجٿ ٍ عكب١ٺإٕ أ

ّٸ يٲْوإ ع ٖٛ ايهؿل ٚعـّ ا٫عتكاؿ باهلل، ًٜٝ٘  املٌٓأ ايل٥ٝى يًتهاٌَ اٱْواْٞ ايتا

 ُؿُٗا كنٓني َٔ أكنإ اهلـا١ٜ:ايعًِ. ٚيقيو لـ يف ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ أَلٜٔ، بٛ

ـٴٚا اهللځ﴿ع 1 ٝٵلٴٙٴاعٵبٴ ٘ٺ غځ ٔٵ إڇيځ َٹ ِٵ  َٳا يځهڂ ; ٖٛؿ: 85، 73، 65، 59)ا٭علاف:  ﴾ 

 (.32، 23; امل٪َٕٓٛ: 84، 61، 50

ٕٳ﴿ع 2 ُٹٝنٳا ٚٳايڃ ٌٳ  ٝٵ ٚٵؾڂٛا ايڃهځ  .(85)«(152; ا٭ْعاّ: 85)ا٭علاف:  ﴾أځ

ْٸٜٚتٸ إٕ اجملتُع » :ايتاي١ٝع٢ً ايعـاي١ َٔ ػ٬ٍ عباكت٘  ٔض تأنٝـٙ اـا

ل ؾٝ٘ عٓاُل ايتهاٌَ، ٚتٓعـّ ؾٝ٘ َٛاْع٘. ٖٚقا ٖٛ أبوط ٖٛ ايقٟ تتٛؾډ ايـٜينٸ

ـٺ ٞٸ ميهٔ تكـمي٘ يًُذتُع ايـٜينٸ تعلٜ . َٚٔ ايٛآض إٔ ا٭ٌُ ايل٥ٝى ٚايكلآْ

تُع ايقٟ ٜؿتكل إىل ٱهاؿ َكتٔٝات ايتهاٌَ يف اجملتُع ٖٛ تڀبٝل ايعـاي١. إٕ اجمل

عٓـَا ٜهٕٛ  ل إ٫چايو١َ٬ ايٓؿو١ٝ ٫ ٜوتڀٝع بًٛؽ ايهُاٍ. ٚايو١َ٬ ايٓؿو١ٝ ٫ تتٛؾډ

ٔڈأؾلاؿ اجملتُع ٚا٭ڂ َٔ ا٫ٓڀلاب ٚايؿ٢ٓٛ ٚايؿٌٌ. ٚإٕ إماي١ ا٫ٓڀلب  هٳل يف َأَ

ٞٸ ّټ ايٓؿو ل ايِؿا٤ ايلٚسٞ ا٭َلاض، ٚأهباب٘ ٖٞ ايِـَات اييت تعهڍ )ايقٟ ٖٛ أ

ٗا يًبٌل( ٚايؿٌٌ )اؿلَإ ٚعـّ ؼكٝل ا٭َاْٞ( ٚايؿ٢ٓٛ )اـٝاكات ايكٗل١ٜ( نًچ

 .(86)«بتڀبٝل ايعـاي١ ٔٷٖٵكٳ

 

 ــــــ ذآ العكالٌٗٛ ٔاملعٍٕٖٛـ اّت8

١ َلاؿ أُشاب ٖقا إٕ ػ٬ُٚذاٙ يف ايوٓٛات ا٭ػري٠. يكـ متٸ طلغ ٖقا ا٫تٸ

ٟٸايلأٟ عباك٠ عٔ أ ًؼ١ِٝ ٚق١َٝٛ، ٜٚوأٍ  َلدع١ٝٺ ٕ اٱْوإ املعاُل ٫ ىٔع ٭

ٌٸ ٌڈ ٤ًٞٺ يه ِټ تٵ. ٚإٕ ٖقٙ املڀايب١ بايـيٌٝ يف ايعـٜـ َٔ املٛاكؿ قـ أؿٻعٔ ؿيٝ ٌ إىل ايتٓ

ـٿايقٟ ٖٛ َٔ يٛامّ ايـٜٔ ٚايتـٜټ ،ـعٔ ايتعبټ ٟٸ ْٛعڈٔ. ٚيف اؿكٝك١ ؾإٕ اي نإ  ٜٔ َٔ أ

َوًچ١ُ، ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ  اڄأَٛكٔ إٔ ٜعتربٖا ٜكّٛ ع٢ً قٔاٜا هب ع٢ً ايٌؼّ املتـٜٿ

ٌٷ ـ املٛدٛؿ ٖٚقٙ اؿاي١ ٖٞ اييت ٜڀًل عًٝٗا َِڀًض ايتعبټ .قاطع يِاؿٗا ٖٓاى ؿيٝ

ٌٸ ٔڈ يف ن . يف سني إٔ ايِؿ١ ايعا١َ اييت تڀبع ايٛقت ايلأٖ ٚايٓنع١ ا٫هتـ٫ي١ٝ ؿٜ



 

 

هـ 1441م ـ  0202 سنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيفــ ال نصوص معاصرة  

 

ٟٸاييت ٜتٸ  ـ.َٔ أْٛاع ايتعبٸ ْٛعڈ وِ بٗا اٱْوإ املعاُل تبعـٙ عٔ ايكٝاّ بأ

َٔ ا٫ٌْكام ع٢ً ْؿو٘،  ٓٛعڈبإٕ ْتٝذ١ ٖقٙ ايجٓا١ٝ٥ ت٪ؿٸٟ باجملتُع إىل ا٫بت٤٬ 

 ;ٞ عٔ ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓأؾلاؿٙ إىل داْب ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬، ٚايتؼًچ عٝح ٜٓشام بعضٴ

 آػلٕٚ;قٖب ٜبُٝٓا  ;١ڄـ َقيچٔ بوبب ايتعبټٌ، ٚاعتباك ايتـٜټ١ ايـؾاع عٔ ايتعكڊعذٸ

ٚٸ ـٿاڄ يبعض ايكٔاٜا ايـٜٓٝٸبوبب اعتباك ايعك١ْٝ٬ عـ أػل٣  ٜٔ َٔ ْاس١ٝٺ١، ٚاعتباك اي

َٔ أدٌ  ;ٞ عٓٗاٌَت٬ُڄ ع٢ً املع١ٜٛٓ ائلٚك١ٜ يًشٝا٠، إىل َٛاد١ٗ ايعك١ْٝ٬، ٚايتؼًچ

َهاؾش١  بعضٷدعٌ اؿؿاظ ع٢ً ايـٜٔ ٚايكٔاٜا ايـ١ٜٝٓ. ٚس١ًِٝ ٖقٙ ايجٓا١ٝ٥ إٔ 

ُٿ ـٿ، ٚاعترب ايتؼًچ٘ايـٜٔ أنرب ٖ ٜٔ ٖٛ ايڀلٜل ايٛسٝـ يًؼ٬ْ َٔ اٯ٫ّ ٞ عٔ اي

َٻ َٚٔ ْاس١ٝٺ ;ٚاملعاْا٠ لٕٚ َٔ ٖقٙ ايعك١ْٝ٬ ايػلب١ٝ أػل٣ أػق بعض ا٭ًؼاْ ٜتق

ـٿ ٝٸ١ َٔ اي  ٜٔ.اييت ػاًٖت ايٓاس١ٝ ا٭١ًُٝ ٚايًِب

ٛڈ يف إٕ ن٬ڋ َٔ ٖاتني اؾُاعتني َِٝب١څ  ايٛقت ٚيف ;َٔ ا٭ما٤ َا تكٍٛ بٓش

ب ْؿو٘ ٜػؿ٬ٕ عٔ ك١ٜ٩ اؾاْب اٯػل َٔ املوأي١. ؾشٝح ٫ ميهٔ ايّٝٛ ػٓٸ

ـٿٝٳل يًكٹ، ٫ٚ ميهٔ ايتٓهڊايعك١ْٝ٬ املعاُل٠ َٔ د١ٗٺ ٜٔ َٔ ِ املع١ٜٛٓ ٚا٭ػ٬ق١ٝ يف اي

بايتناّ  ٔٷٖٵب١ اييت ٖٞ كٳأػل٣، َٚٔ ؿْٚٗا ٫ ميهٔ اؿٍِٛ ع٢ً اؿٝا٠ ايڀٝٸ ْاس١ٝٺ

ع١ٜٛٓ ٚايلٚس١ٝ، َٔ ٖٓا هع٢ بعض ا٭ًؼاْ إىل املٛا١َ٤ بني ايعك١ْٝ٬ ٝٳِ املايكٹ

 ٚاملع١ٜٛٓ، ٚايعٌُ ع٢ً ايتأيٝـ بني ٖقٜٔ ا٭َلٜٔ.

ذاٙ ٫ ٜوتٓـٕٚ إىل اٯٜات ٚايلٚاٜات يف إثبات ٚد١ٗ إٕ أُشاب ٖقا ا٫تٸ

ِٗ قـ ٜوتٌٗـٕٚ بُٗا، سٝح ٜكَٕٛٛ َلاكاڄ ٚتهلاكاڄ بتُٔني ْعلِٖ، ٚيهٓٸ

ِٸ أٚ كٚا١ٜٺ أعاثِٗ بآ١ٜٺ تٔاعٝـ يٝجبتٛا ُشٸ١ ك٩ٜتِٗ، أٚ إقٓاع ايكاك٨  ;ؿ١ٜٝٓ ١ٺأٚ ق

ٝٸ  ١ َا ٜقٖبٕٛ إيٝ٘.بِٛاب

 ذاٙ:تكـِٜ تكاكٜل عٔ ٖقا ا٫تٸ ٚقـ متٸ

ٚٸ أسـؾؿٞ  ذاٙ قٌٝ: إٕ املع١ٜٛٓ تكّٛ ع٢ً ث٬ث١ ي١ٝ هلقا ا٫تٸٖقٙ ايتكاكٜل ا٭

ٚايعِٓل  ;يعِٓل ا٭ْجلٚبٛيٛدٞٚا ;عٓاُل ك٥ٝو١، ٖٚٞ: ايعِٓل ا٭ْڀٛيٛدٞ

ٌٸ ـٺ ايٛظٝؿٞ. ٚن ٚٵكٙ َٔ ٖقٙ املؿاِٖٝ ايج٬ث١ ٌٜتٌُ  ٚاس ـٳ  ع٢ً عٓاُل أػل٣.ب

 عٔ: ـ ا٭ْڀٛيٛد١ٝ املعلؾ١ٝ عباك٠څإٕ ايعٓاُل اييت ت٪يڍ
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 أٚ عٛامل أػل٣ أٜٔاڄ. ع إٕ ايعامل ٫ ٜٓشِل بايڀبٝع١، ٖٚٓاى عاملٷ

ٛٸ٠څ  ٖٞ اييت ؼهِ ايعامل.ل٠ عامل١ ٚقاؿك٠ ٚػٝٿ ع ٖٓاى ق

 .ع إٕ ايعامل ٖاؿفٷ

ّڈ  أػ٬قٞ. ع إٕ ايعامل وتٟٛ ع٢ً ْعا

 عٔ: ـ ا٭ْجلٚبٛيٛدٝا املع١ٜٛٓ عباك٠څٚإٕ ايعٓاُل اييت ت٪يڍ

ِٷ  ٙ بٝـٙ.ٕ ػريٙ ًٚلٸإع٢ً َِريٙ، ٚ ع إٕ اٱْوإ سان

ـٷع إٕ اٱْوإ يف أعُل أبعاؿٙ ايٛدٛؿ١ٜ َتٸ  َع ايٛدٛؿ. ش

ٛٻع إٕ اٱْوإ   ك.أقـك مما ٜتِ

 ع إٕ ايٓاي يٝوٛا َتواٜٚٔ يف طًب املع١ٜٛٓ.

 عٔ: ؿ١ يًعِٓل ايٛظٝؿٞ املعٟٓٛ ؾٗٞ عباك٠څٚأَا ايعٓاُل امل٪يڍ

 ع ايعـاي١.

 ع اٱسوإ.

 ١.ع احملبٸ

ِٸ ـٸع٢ إٔ املع١ٜٛٓ ُؿ١څ ;أبوط عٔ ٖقٙ ايعٓاُل تكـِٜ تكلٜلڈ ٚأسٝاْاڄ ٜت  إف ٜٴ

 أػ٬ق١ٝ ؾا١ًٓ، أٟ: ع عٝا٠ٺملعٟٓٛ ٖٛ ايقٟ ٜتُتٻيٲْوإ املعٟٓٛ، ٚاٱْوإ ا

 ع ا٭َٛك ا٭ػ٬ق١ٝ املٌٓٛؿ٠، َٔ قبٌٝ: ايتٛآع، ٚايِـم، ٚاٱٜجاك، ٚايٌؿك١.1

١، َٔ قبٌٝ: ايڀُأ١ْٓٝ، ٚايلٓا، ٚايوعاؿ٠، ٚا٭ٌَ، ع ا٭َٛك ٚاملڀايب ايٓؿوٝٸ2

 َٚا إىل فيو.

 ع إٔ ٜل٣ ٖٓاى َع٢ٓ َٚؿَٗٛاڄ ؿٝات٘.3

ِٸثايح ٜػًب عًٝ٘ ايڀابع ايـٜينٸ تكلٜلڈٚيف  ؾٝ٘ ا٫هتٌٗاؿ ع ؿٕٚ ا٫هتـ٫ٍ ع  ، ٜٚت

ِٸ تعـاؿ اثٓيت عٌل٠ ػ١ِِٝڄ متٸٚقـ  .باٯٜات ٚايلٚاٜات َلاكاڄ ٚتهلاكاڄ  يًُع١ٜٛٓ، ٜٚت

أػل٣: إٕ  ايتأنٝـ ع٢ً إٔ املع١ٜٛٓ يٝوت ٦ًٝاڄ آػل غري ايعك١ْٝ٬ ايـ١ٜٝٓ. ٚبعباك٠ٺ

ِٷاملعٜٓٛٸ ٞٸعك ١ ؾٗ ـٿ ٬ْ  ٜٔ.يً

ـٿ ـٿٚعًٝ٘ ميهٔ إٔ ْع ٜٔ ايعك٬ْٞ ٚاملعٟٓٛ اثٓيت عٌل٠ ؿ يًعك١ْٝ٬ ايـ١ٜٝٓ أٚ اي

إىل  إىل اٱميإ أٚ ايل١ٜ٩ ايـ١ٜٝٓ، ٚأكبع١ َٓٗا ْاظل٠څ أكبع١ َٓٗا ْاظل٠څ ;ػ١ِِٝڄ
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 إىل ا٫ػاٙ أٚ ايل١ٜ٩. ايوًٛى، ٚأكبع١ ػِا٥ّ َٓٗا ْاظل٠څ

 عٔ: ؾٗٞ عباك٠څ ،أٚ ايل١ٜ٩ ايـ١ٜٝٓ ،أَا ػِا٥ّ اجملُٛع١ ا٭ٚىل

ـٿٔ املتعكڍع املتـٜٿ1 ٔ أػل٣: إٕ ايتـٜټ ٚبعباك٠ٺ داَع١ يًشٝا٠. ٜٔ ؾًوؿ١ڄٌ ٌٜٓـ َٔ اي

ـٿ  اؿلنات أٜٔاڄ. ٭ؿمٸ ٜٔ ايقٟ ٜٔؿٞ َع٢ٓٶايعك٬ْٞ ٖٛ اي

 ٌ مبع٢ٓ ايڀايب يًشكٝك١، ٚيٝى املايو هلا.ٔ املتعكڍتـٜٿع امل2

ٔٷاملتعكڍٔ ع إٕ ايتـٜټ3 ع١ٝ ايعُٝا٤ بٳَكلٕٚ بايتؿهري ا٫ْتكاؿٟ، ٚيٝى ايتٻ ٌ ؿٜ

 يًعكا٥ـ.

ٔ ايعك٬ْٞ ٜعترب ايعامل ْعاَاڄ أػ٬قٝاڄ، ٚبايتايٞ ؾإْ٘ ٌٜعل ع إٕ املتـٜٿ4

 بايڀُأ١ْٓٝ.

 :نايتايٞؾٗٞ  ٚأَا اـِا٥ّ ا٭كبع١ ايجا١ْٝ ايٓاظل٠ إىل ايوعٞ ايـٜينٸ

ٌٷٌ قأ املتعكڍع إٕ املتـٜٿ5 ـٸ ايٓؿى. ؾٗٛ ٫ ٜبشح عٔ  ٥ با٫ْٔباط ايٌؼِٞ ٚن

ب ايٛاقع وٳايًقات ايعابل٠ أٚ قِري٠ ا٭َـ، أٚ ايؿلاك َٔ اٯ٫ّ ايعابل٠، بٌ ٖٛ عځ

ُٸ٬ْٝٸكٚطبكاڄ يًُعاؿ٫ت ايع َٔ أدٌ اـ٬ْ َٔ اٯ٫ّ ايڀ١ًٜٛ.  ;ٌ اٯ٫ّ ايعابل١٠ ٜتش

ٝٵ٦﴿قاٍ تعاىل:  ًٳ ٖٴٛا  ٕٵ تٳهڃلٳ ِٵ اڄٚٳعٳوٳ٢ أځ ٝٵلٷ يځهڂ ٛٳ ػٳ ٖٴ  (.216)ايبكل٠:  ﴾ٚٳ

ٌ ٌِٜ بايتـكٜر إىل َلس١ً ايـٜٔ ايقاتٞ أٚ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً ٔ املتعكڍع إٕ املتـٜٿ6

 ايقات. ٚأَا ايٓاي ايعاؿٜني ؾٝتبعٕٛ ؿٜٔ اٯػل، ٚيقيو ٜهْٕٛٛ َػرتبني عٔ فٚاتِٗ.

 ٍٝ بڀُأ١ْٓٝٺكغِ اْعـاّ ايٝكني ٚعـّ ا٫ط٦ُٓإ، ٜع ،ٌٔ املتعكڍع إٕ املتـٜٿ7

ِٸ ٫ٚ طاكؿ٠ڄ ،ٕ ايكٔاٜا ايـ١ٜٝٓ يٝوت عك١ًٝڄإنا١ًَ. ؾشٝح  َٔ  ١ًڅيًعكٌ، بٌ ٖٞ َتٓ

ؿاڄ قاطع ٜبك٢ َرتؿٸ ٚسٝح ٫ ٜوتڀٝع ا٫هتـ٫ٍ عًٝٗا بٔليڈ .ؾإْ٘ ٜ٪َٔ بٗا ،ايعكٌ

 َٔ ايوه١ٓٝ ٚايڀُأ١ْٓٝ. ع بٓٛعڈ٘ ع٢ً ايلغِ َٔ فيو ٜتُتٸاڄ يف ُشٸتٗا. ٚيهٓٸًٚانچ

ٔ إمنا ٜواعـ مجٝع إػٛت٘ يف اٱْوا١ْٝ، ٫ٚ ٜكتِل يف فيو ٌ املتـٜٿاملتعكڍع إٕ 8

اـًل إىل اهلل  إٔ اـًل عٝاٍ اهلل، ؾأسبټ»ع٢ً أبٓا٤ ؿٜٓ٘ أٚ أبٓا٤ ٚطٓ٘ ؾكط، ٜٚل٣ 

 .(87)«ْؿع عٝاٍ اهلل ٔٵَٳ

 ٚأَا اـِا٥ّ ا٭كبع١ ايجايج١ ايٓاظل٠ إىل ا٫تٸذاٙ أٚ ايل١ٜ٩ ؾٗٞ:

٫ڄ َٔ ـٳؾبٳ .. ؾٗٛ مياكي دًـ ايقاتٔ ٜٓعل إىل ْؿو٘ بٛاقع١ٝٺٌ املتـٜٿع إٕ املتعكڍ9
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ٔٸ ٔٸ ،بٓؿو٘ إٔ وؤ ايع ُاؿق١ عٔ ْؿو٘،  باٯػلٜٔ، ٜهٕٛ ُٛك٠ڄ ٜٚو٤ٞ ايع

 ٜٚل٣ ْؿو٘ ُٓٔ ٚاقع٘ ايلأٖ.

 مجٝع ايٓاي كغِ ْكاط ٓعؿِٗ ْٚكِِٗ. ؾٗٛ ٫ ٜل٣ ايٓاي نا٥ٓاتٺ ع وبٸ10

ـٸ املٓت٢ٗ،  بايػ١ڄ  ٘ ًٌُِٜٗ.ك ايِريٚك٠، ٚيقيو ؾإٕ سبٸٛٵٕ اؾُٝع يف طځأٚس

١ٗ إىل أُٛي٘، وتؿغ بٗا. ٚبٗقا كغِ ا٫عرتآات املٛدٻ ،ٌٔ املتعكڍع إٕ املتـٜٿ11

 املع٢ٓ ؾإْ٘ ٫ ٜعتين بأسهاّ اٯػلٜٔ.

ٖٛ  ١ أْٛاع ا٭ُٓاّ ٚا٭ٚثإ. ٚايٛثينٸب عباؿ٠ ناؾچٌ ٜتذٓٻٔ املتعكڍع إٕ املتـٜٿ12

ٛٳايقٟ ٜ٪يڍ ٚٳثٳ٘ غري اهلل. ٚاي ٌٸ ٔٷثٳٔ ٖٛ ايقٟ ْعبـٙ. ٚيف ايعاؿ٠ ٖٓاى  ّڈ يـ٣ ن . ًؼ

 ٖٛ اهلـا١ٜ، ٫ إٔ ٜػـٚ َعبٛؿاڄ.ٖـف ايـٜٔ إف  ;٢ ايـٜٔ ْؿو٘ ٫ ٜٓػٞ عباؿت٘ؾشتٸ

ٔٵ ّڈ ٚيه ِڈ نٝـ ميهٔ يٌؼ  ؟إٔ ٜـكى َا إفا نإ عابـاڄ يِٓ

 ٖٓاى طلٜكإ:

ٚٸ ُٳٍايڀلٜل ا٭ ٌٸ ا ٖٛ اي٤ٌٞ ايقٟ ْهٕٛ ع٢ً اهتعـاؿٺُٓٓٳ: إٕ   يًتٔش١ٝ به

 َٔ أدً٘. ٤ًٞٺ

ُٳايڀلٜل ايجاْٞ يٲميإ  ُٓا ٖٛ اي٤ٌٞ ايقٟ ْهٕٛ ع٢ً اهتعـاؿٺٓٳ: إٕ 

 أٚ متشّٝ. ٚايتِـٜل ب٘ ؿٕٚ ؿكاه١ٺ

ذاٙ َٔ ؿاػٌ ايـٜٔ أٚ ػاكد٘ ٖٚٓاى بڀبٝع١ اؿاٍ بٌإٔ َا إفا نإ ٖقا ا٫تٸ

ّٷ  .(88)ٌ أِْاكٙبٳَٔ قٹب١ َتٌعٿ َٚوتٓـاتٷ ن٬

 

 ــــــ أصئمٛ تكٗٗي التدَُّٖ: لجٛاملكالٛ الجا

ٌٴ ؾكـْا لٵنُا فنځ لٜٔ ع يف امللس١ً املعاُل٠ َٔ ػ٬ٍ قاّ بعض املؿهڍ َٔ قب

ٔ يف اجملتُعات. ٚعُـٚا َٔ قبٌٝ: عًِ ايٓؿى ع بتكِٝٝ ايتـٜټ ،ٞ بايعًّٛ ايتذلٜب١ٝايتأهٸ

تٌري إىل ك١ٜ٩ ايكا٥ُني عًٝٗا ػاٙ عٓاُل ٚػِا٥ّ  هلقٙ ايػا١ٜ إىل تٓعِٝ أه١ً٦ٺ

ـٸ٠ منافز َٔ ٖقٙ ا٭ه١ً٦: ٔ. ٚيفايتـٜټ  َا ًٜٞ ْقنل ع

 

 ــــــ ّات الدٍٖٗٛ اإلصالوٗٛـ أصئمٛ وعزفٛ الذات عمٜ أصاظ التٕد1ُّ

ـٿ1  ٜٔ ؾكط.ع أْا أٌْـ ايوعاؿ٠ ٚايڀُأ١ْٓٝ يف اي
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ِٸ2 ٟٸ هببٺ ع أك٣ إٔ أٖ ّٸ لاغڈ يف أ  هعٝٞ َٚكـكتٞ اـا١ُ.ٖٛ  ٖا

 ١ٜ هب تعـٌٜ ايعكا٥ـ ايـ١ٜٝٓ يـ٣ ا٭ًؼاْ.ع يًـؾاع عٔ اؿلٸ3

 ع ٫ أك٣ ْؿوٞ أبـاڄ َڀلٚؿاڄ َٔ كمح١ اهلل.4

 ع أْا أسرتّ ايٛعٛؿ اييت أقڀعٗا ع٢ً ْؿوٞ.5

 ٜٗتـٕٚ بٔٝا٥ٗا. ع ع٢ً ايٓاي إٔ هعًٛا َٔ تعايِٝ ايكلإٓ َٓاك٠ڄ6

ٟٻ7  ٚاسرتَُٗا ؿا٥ُاڄ ٚأبـاڄ. ،ع إْٞ أبقٍ اؿڂبٸ يٛايـ

ٔٿ8  ٌ قٔا٤ أغًب أٚقات ؾلاغٞ ايٌؼ١ِٝ يف مٜاك٠ ا٭ُـقا٤.ع أؾ

 َٔ ايٓاس١ٝ ايـ١ٜٝٓ. ع يٝى َٔ ائلٚكٟ إٔ تهٕٛ ًلٜه١ سٝاتٞ ًَتن١َڄ9

ـٻ10 ـٿع يكـ ق  ٜٔ اٱه٬َٞ ايربْاَر ا٭نٌُ يوعاؿ٠ اٱْوإ.ّ اي

 ع أكغب يف مٜاؿ٠ َعلؾيت غايل ايعامل.11

 أػلٟٚ. ب عًٝٗا عكابٷع أك٣ إٔ بعض ا٭عُاٍ ايكبٝش١ ئ ٜرتتٻ12

 ع ناْت إسـ٣ أَٓٝاتٞ تٛؾري أؾٌٔ إَهاْات ايلؾا١ٖٝ ٭هلتٞ.13

 يف بعض ا٭سٝإ بايوعاؿ٠ عٓـ ا٫هتٗنا٤ باٯػلٜٔ. ع ًعلتٴ14

ـٻ15 خ َع اٯػلٜٔ عٔ ٌَانًٞ َٔ أدٌ كؾع ساديت ع يف أغًب ا٭سٝإ ٫ أؼ

 ايٌؼ١ِٝ.

ـٿ16  ٟ إىل اْتٌاك اـلاؾات يف أفٖإ ايٓاي.ٜٔ ٜ٪ؿٸع إٕ اي

ٟٸ إٓلاكڈ ،ع أًعل ع٢ً ايـٚاّ بٗادى تٔٝٝع سكٛم اٯػل17ٜٔ ٜلمسٕٛ  ٔٵمبٳ أٚ إ

 يف ايڀبكات ايـْٝا.

ـٿع يٝى َٔ اي٬مّ إٔ ْتكٝٻ18  ٜٔ ٚاؿـٚؿ ايٌلع١ٝ يف مجٝع ً٪ٕٚ اؿٝا٠.ـ باي

ٟٻ19  اڄ.َٔ ايٌػٌ ايهجري َا ميٓعين َٔ ت٠ٚ٬ ايكلإٓ َٜٛٝٸ ع يـ

ٟٸ ًوڌ20  يف ٚدٛؿ اؿٝا٠ بعـ املٛت. ع يـ

 ي٬هت٬ٗى )يف ايڀعاّ ٚايجٝاب ٚٚها٥ٌ اؿٝا٠(. يٛدٛؿ سـڎ ع ٫ أك٣ ٓلٚك٠ڄ21

 َٚولساڄ يبًٛؽ املكاُـ ايعاي١ٝ. ،ع أك٣ يف ا٭هل٠ َٝـاْاڄ يًرتب22١ٝ

ٕڈ ُا قُتٴع نًچ23 اٯػلٜٔ ٜبك٢ ٖقا اٱسوإ كاهؼاڄ يف   سلٸيف بإسوا

 فانلتٞ.
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ٌڈ ُا قُتٴع نًچ24 ٞٸ بعُ  َٔ عـّ نْٛ٘ ػايِاڄ يٛدٗ٘. هلل أًعل بكًلڈ َلٓ

ُٸ25 ١ٝ ايبايػ١ عٓـٟ ٖٛ ؼٌِٝ َا أستاد٘ يف اؿٝا٠ ع إٕ ايقٟ وع٢ با٭ٖ

 بايڀلم املُه١ٓ.

 ا٭قاكب.ع ٜٓـك إٔ أباؿك إىل إعاؿ٠ ايع٬قات بعـ قڀعٗا َع 26

ِٸ27  َٔ ايـٜٔ. ع أًعل إٔ ٖٓاى يف اؿٝا٠ َا ٖٛ أٖ

 ٚأػٌاٙ. ،ع أعتكـ بٛدٛؿ اهلل ايٛاسـ28

ِٸ ع يف ّٜٛ ايكٝا١َ تعلض أعُايٓا ؿوابٺ29 ؼـٜـ ايجٛاب ٚايعكاب  ؿقٝل، ٜٚت

 عًٝٗا.

يًبٌل يف ايعِل ايلأٖ َٔ  إٔ ٜهٕٛ أه٠ٛڄ |ا٭نلّ ع ٫ ميهٔ يًٓيبٸ30

 مجٝع اؾٗات.

ـٸع 31 بٗا  يًّٓٛ أقٔٞ بٔع ؿقا٥ل يف ايتؿهري با٭عُاٍ اييت قُتٴ عٓـَا أهتع

 أثٓا٤ ايّٝٛ.

 ع ٫ ٜ٪ؿٸٟ ايِـم ٚاي٬ِغ إىل ْتا٥ر إهاب١ٝ ؿا٥ُاڄ.32

ٞٻ33 إٔ أْؿل دن٤اڄ َٔ ٚقيت أٚ َايٞ ع٢ً ايؿكلا٤; ٭ٕ  ع ٫ أك٣ َٔ ايٛادب عً

ُٸ واتٺٖٓاى َ٪هٸ  ٢ بٗقا ا٭َل.ٓٳعٵ١ تٴػري١ٜ ػا

 ٓت َٔ ايعجٛك ع٢ً اينٚد١ املجاي١ٝ ؾوٛف أهاكع إىل بٓا٤ ا٭هل٠.ع إفا متهچ34

َعٟٓٛ  يف ؿاػًٞ بإسوايڈ ًعلتٴ ×ُا فٖبت إىل مٜاك٠ اٱَاّ ايلٓاع نًچ35

 ٚكٚسٞ عُٝل.

 عٓـ اؿاد١. ع ٫ أؾأ إىل ايـعا٤ ٚا٫هتعا١ْ باهلل إ٫چ36

َٹ37 ٔٿتٳع يف املؿا١ًٓ بني   ايوعاؿ٠ ا٭ػل١ٜٚ.ٌ ع ايـْٝا ٚاٯػل٠ أؾ

ٞٸ38  ، ٚأٖتـٟ به٬َ٘ يف سٝاتٞ.×بٔ أبٞ طايب ع أِٖٝ سبٸاڄ باٱَاّ عً

َا ىايـ ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ أًعل بايٓـّ غايباڄ، ٚأهع٢ إىل  ع إفا اكتهبتٴ39

 ايتهؿري.

 ع يتشوني ٚٓعٞ ا٫قتِاؿٟ أؾأ يف بعض ا٭سٝإ إىل ايڀلم غري املٌلٚع١.40

 ػلٜٔ ٫ أكتٔٞ يٰػلٜٔ َا ٫ أكٓاٙ يٓؿوٞ.ع يف ايتعاطٞ َع اٯ41
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 يف أنجل ٌَاٖـ اؿٝا٠. ع إٕ سٔٛك اهلل قوٛيٷ42

ٟٻ43  .ع أكاعٞ ؿا٥ُاڄ ا٭ؿب ٚايتٛآع يف اؿٛاك َع ٚايـ

ٕٵ ،ع أك٣ ايٓعاؾ١ ناؾ١ٝڄ44  اڄ.ـ بآؿاب ايڀٗاك٠ ايٌلع١ٝ سلؾٝٸمل أتكٝٻ ٚإ

 اؿٝٛاْات.ع أًعل أسٝاْاڄ باملتع١ عٓـ إٜقا٤ 45

ٚأسلْ  ،ع يف يٝايٞ ايكـك َٔ ًٗل كَٔإ املباكى أثابل ع٢ً إسٝا٤ ايًٝاي46ٞ

 ع٢ً ا٫ػت٤٬ باهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل.

ٌٻ ٠ ٚايلؾع١ اييت ٫ ؼع٢ بتأٜٝـ اهلل عنٻع ٫ ق١ُٝ يًعنٸ47  .ٚد

 فيو هلِ. ع إٕ ايقٜٔ ٜكَٕٛٛ بأؾعاٍ اـري وؿغ اهلل أدلٳ48

ُٮ َٜٛاڄ بايكوط ٚايعـٍ بعٗٛك ك هتٴٛٵٝا امل١٦ًٝ بايعًِ ٚاؾځع أك٣ إٔ ٖقٙ ايـ49ْ

 .#املٗـٟ املٓتعل

ع أك٣ أْين أهتڀٝع ايِرب ٚايجبات َٔ أدٌ ايٍُٛٛ إىل ا٭ٖـاف ايعاي١ٝ 50

 ٚايػاٜات ايوا١َٝ.

ا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهل ؾإٕ ايؿواؿ هٝٓتٌل ٜٚڀاٍ  ع يٛ تلنتٴ51

ٌٸ  ٤ًٞ. ن

ؿاڄ بعُاك٠ ا٭كض ٚبٓا٥ٗا; ٭ٕ اـٛض ٚا٫ٖتُاّ يف َجٌ َهًډ ع ٫ أك٣ ْؿو52ٞ

 ح بايـْٝا.ْٛعاڄ َٔ ايتٌبټ ـٸعٳٖقٙ ا٭َٛك ٜٴ

 ع إٕ ايلغب١ اؾٓو١ٝ ؽلدين يف بعض ا٭سٝإ عٔ اؿـٚؿ ايٌلع١ٝ.53

 ِ اـًل أبـاڄ.ع ٫ أًعل بايتعب َٔ ايتؿهري ٚا٫عتباك بعايځ54

ٚأكغب يف  ،أك٣ ْؿوٞ ُاسب ايعنا٤ ×نيع يف أٜاّ ًٗاؿ٠ اٱَاّ اؿو55

 اؿٔٛك ٚاملٌاكن١ يف فايو٘.

 ع أثٓا٤ ايعباؿ٠ ٌٜٓػٌ فٖين بٌ٪ٕٚ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ.56

ٍڈ57  َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ. ع إٕ ػًٛؿ ايلٚغ ايبٌل١ٜ غري َكبٛ

َٸ58 ـٸ ،١ أفٖب إىل مٜاك٠ ا٭ٚيٝا٤ ايِاؿنيع يكٔا٤ اؿادات اهلا ٕ ٛٵايعٳ ٚأهتُ

 ِ ايڀاٖل٠.َٔ أكٚاسٗ

 ع غايباڄ َا أهع٢ إىل يؿت اْتباٙ اٯػلٜٔ بايٓوب١ إىل ا٭عُاٍ ايِاؿ١.59
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ٌ بٳض غٔيب يف َٛاد١ٗ ايوًٛى ايعامل ٚغري املِٓـ َٔ قٹبٵع ٫ أهتڀٝع نځ60

 اٯػلٜٔ.

١َ َٔ ٚد١ٗ ْعل اٱه٬ّ َُٗا ف ٚا٭عُاٍ احمللٻاؿٹلٳ٫ أكغب يف  ينع إ61ْ

 ٚنبري٠. ناْت أكباسٗا طا١ً٥ڄ

 ٫ٚ أيتنّ ب٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ. ،ع ٫ أك٣ ا٫قتِاؿ يف املع١ٌٝ ُشٝشاڄ62

ٞٻ63  عُاك٠ ايـْٝا ٚاؿؿاظ ع٢ً ايڀبٝع١. ع أك٣ َٔ ايٛادب عً

ـٿ ٠ع يف ا٭عٝاؿ َٚٓاهبات ٫ٚؿ64  ٜٔ أًعل بايوعاؿ٠ ٚايولٚك.أٚيٝا٤ اي

َٳع هٛف أؿؾع اؿكٛم ايٌلع١ٝ املؿل١ٓٚ ع٢ً أَٛايٞ إ65  أثل ب٘ ؾكط. ٔٵىل 

ٍڈ66  باـٛف. ممنٚزڈ ع أًعل ػاٙ اهلل بإد٬

ـٿ67  .( بوٗٛي١ٺ^ٜٔ )املعَِٛنيع ٫ أهتڀٝع إقا١َ ا٫كتباط بأٚيٝا٤ اي

 ع أك٣ ْؿوٞ يف بعض ا٭سٝإ عادناڄ عٔ َكا١َٚ أٖٛا٥ٞ ٚكغباتٞ.68

ُا ـٟ َٗٗٵـاڄ ػاٙ اٯػلٜٔ ؾإْٞ أستؿغ بعٳٗٵع عٓـَا أقڀع ع٢ً ْؿوٞ عٳ69

 ؿين فيو.نًډ

٢ املٔلٸ٠ ٚستٸ ،ع َٔ أدٌ تنن١ٝ ايلٚغ هب مماكه١ ايلٜآات ايكاه70١ٝ

 أسٝاْاڄ.

 ٕ بأمجع٘ ــَتٓا.ٛٵؿل َع ايلأٟ ايكا٥ٌ بإٔ اهلل قـ ػًل ايهځع أْا أتٸ71

ـٿ72  ٜٔ اٱه٬َٞ.ع أك٣ ْؿوٞ ع٢ً ايـٚاّ ُٓٔ امل٪َٓني باي

ِٸ73  أَٓٝاتٞ مٜاك٠ بٝت اهلل اؿلاّ. ع إٕ إسـ٣ أٖ

 ٚأػتُ٘ بٌهلٙ ٚمحـٙ. ،ع أبـأ َٜٛٞ بقنل اهلل74

يف بعض ا٭سٝإ بايؿلغ ٚاملتع١ ايعاك١َ عٓـ ٌَاٖـتٞ يٮس٬ّ  ع ًعلتٴ75

 ١ أثٓا٤ ايّٓٛ.املعٜٓٛٸ

 ٌ اهلل.بٳَبعٛثاڄ َٔ قٹ |ا٭نلّ أسٝاْاڄ يف إٔ ٜهٕٛ ايٓيبٸ ع أًوچ76

ـٻّ ع٢ً ْؿوٞ مجع أسلٿ77 ع١ إىل سني ايٍُٛٛ إىل املكاَات ٝع أْٛاع ايلاس١ ٚاي

 املع١ٜٛٓ ايعاي١ٝ.

 .ا أهتشلٸع أكغب أسٝاْاڄ باؿٍِٛ ع٢ً أنجل ممچ78
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ٌ يف ً٪ٕٚ ع أعترب تٓبٝ٘ اٯػلٜٔ إىل عـّ اٱٓلاك بايب١٦ٝ ْٛعاڄ َٔ ايتـػټ79

 اٯػلٜٔ.

ـٷ80  ١ عًٝٗا.ٝٸٚيٝى ي٘ أؾًٔ ،َٔ ايهتب ايوُا١ٜٚ ع أك٣ إٔ ايكلإٓ ٚاس

 ٘.ياڄ ٚسبٸإيٝ٘  ; ًٛقاڄٚػلٟ ايـَٛع َٔ آَاقٞ ،ع أفنل اهلل أسٝاْاڄ81

 ٓاڄ.ع يهٞ أنٕٛ ًؼِاڄ ُاؿاڄ يٝى َٔ ائلٚكٟ إٔ أنٕٛ َتـٜٿ82

 يًتٔش١ٝ بٓؿوٞ يف هبٌٝ َلٓا٠ اهلل. ع أْا ع٢ً اهتعـاؿٺ83

ٌڈ ع يٛ قُتٴ84 ايٓذاغ ؾإٕ  ،ؿقٝل، ٚبقيت ايوعٞ ايهايف بتٓعِٝ أعُايٞ بٌه

 هٝهٕٛ سًٝؿٞ قڀعاڄ.

 اي٠٬ِ ؿا٥ُاڄ. ع أسبٸ85

ٔٸ86 ات املب١ُٗ ايِاؿك٠ عٔ عٓـ ٌَاٖـ٠ بعض ايوًٛنٝٸ ع ٜعرتٜين ه٤ٛ ايع

 اٯػلٜٔ.

ُٸايإىل ا٫عتكاؿ بإٔ ع٢ً  ،َجٌ اٯػلٜٔ ،ع أفٖب87 ٌ أعبا٤ ٌؼّ إٔ ٜتش

 ْؿو٘، ٚإٔ ٜواعـ ْؿو٘ بٓؿو٘.

 ن٬َِٗ أيؿاظاڄ بق١٦ٜ.ب ُـاق١ ايقٜٔ ٜوتعًُٕٛ يف ع أػٓٻ88

 ٚأيتشل ب٠٬ِ اؾُاع١. ،يف املوذـ ع أسٔل عاؿ٠ڄ89

 .(89)ٞ أُّٛ يف ًٗل كَٔإؾإْٸ ،ٚمل أنٔ َلٜٔاڄ ،ع إفا مل أنٔ يف هؿلڈ90

ٌٸ َكابٌيف  ٚٓع أكبع١ ػٝاكات، ترتاٚغ َا بني:  ٚاسـ َٔ ٖقٙ ا٭ه١ً٦ متٸ ن

 َا، أػايـ متاَاڄ. َا، أػايـ إىل سـڎ أٚاؾل متاَاڄ، أٚاؾل إىل سـڎ

 

 ــــــ ـ أصئمٛ الضمٕك الدٖين2

 ل يٞ َٔ ايكلإٓ.ع أقلأ َا ٜتٝوٻ1

 .ع أسؿغ ايكلإٓ عاؿ٠ڄ2

 ع أعٌُ ع٢ً احملاؾع١ ع٢ً ايكلإٓ.3

 ع أقّٛ بتـكٜى ايكلإٓ ايهلِٜ.4

ـٿ5  ٜٔ.ع أهع٢ إىل ؾِٗ اي
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 ع أًاكى يف فايى ايـعا٤.6

 ل ب٘.ع أؿعٛ اهلل ٚأًعل بايتعًڊ7

 ل ؾُٞ بقنل اهلل.أعڀڍع 8

 ع أتٛب إىل اهلل ٚأهتػؿلٙ.9

ًٳ10  لاڄ َٔ ايًٌٝ بايعباؿ٠.ڀڃع أقٔٞ 

 ع أهتػؿل اهلل يف ا٭هشاك.11

 ع أهتػؿل اهلل نجرياڄ.12

 ظع أهذـ هلل نجرياڄ13

 ٞ ايؿلا٥ض اي١َٝٛٝ اـُو١ يف أٚقاتٗا.ع أًُچ14

 ع أُّٛ ًٗل كَٔإ.15

 ع١.عٓـ ا٫هتڀا ٟ ؾل١ٜٔ اؿرٸع أ٩ؿٸ16

ـٻ تٵع إفا بًػٳ17  ايِٓاب أؿؾع مناتٗا. أَٛايٞ س

 باهلل. ظٔڎ ٔٴوٵع عٓـٟ سٴ18

 ع أسبٸ اهلل ٚكهٛي٘ أنجل َٔ اٯػلٜٔ.19

ـٺٚأهًڍ ،ع أ٩َٔ بايػٝب20  ًلط. أٚ ِ ب٘ ؿٕٚ قٝ

ـٺٚأهًڍ ،ع أ٩َٔ باملعاؿ21  ًلط. أٚ ِ ب٘ ؿٕٚ قٝ

 ع أعبـ اهلل ٚنأْين أكاٙ.22

 ٔ.ٚأتنٜٻ ،املوذـ أيبى أسؤ ثٝابٞع عٓـَا أفٖب إىل 23

 ع أكاعٞ اؿـٚؿ اٱهل١ٝ.24

 .ع أهع٢ يهٞ تهٕٛ أػ٬قٞ قلآ١ْٝڄ25

 .|ع أهع٢ إىل ا٫قتـا٤ بلهٍٛ اهلل26

 ع ٫ أؿعٛ غري اهلل.27

 ع ٫ أهتعني بػري اهلل.28

 بكٔا٤ اهلل. ع أْا كاضڈ29

 ع أْا أُرب يف ايٌـا٥ـ.30
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 ا٫تِاٍ باهلل. ع أسبٸ31

ٚٳع 32  ٬ڄ.دٳعٓـ فنل اهلل ىؿل قًيب 

 ع عٓـَا أفنل اهلل يف ػًٛاتٞ أدٍٗ بايبها٤.33

 ٌ ع٢ً اهلل.ع أتٛنډ34

 َٔ ايتؿهري يف عامل اـًل. لٴجٹنڃع أڂ35

 ع أك٣ ْؿوٞ عامَاڄ ع٢ً اؾٗاؿ يف هبٌٝ اهلل.36

 ع أػاف اهلل يف ايولٸ ٚايعًٔ.37

 تعٝق باهلل.ض إىل ٚهٛه١ ايٌٝڀإ ؾإْٞ أهع عٓـَا أتعلٻ38

 ع أػ٢ٌ ه٤ٛ اؿواب.39

 ع أسرتّ ايٌعا٥ل اٱهل١ٝ.40

 ع أقابٌ اٱها٠٤ باٱسوإ.41

 ع أػٌع يف ٬ُتٞ.42

 ع أساؾغ ع٢ً ٬ُتٞ.43

 ع أقٔٞ ايًٌٝ باي٠٬ِ ٚايوذٛؿ.44

 ع أػاف َٔ اهلل ٚعقاب٘.45

ٌٸ46  ٤ًٞ. ع أًهل اهلل ع٢ً ن

 ع ٫ أًلى باهلل ٦ًٝاڄ.47

 .٫ٚ أتعلٸض ي٘ بػري ٚد٘ سلڎ ،َ٘ اهللايقٟ نلٻ ع ٫ أقتٌ اٱْوا48ٕ

 ع ىؿل قًيب ٜٚٔڀلب دوُٞ عٓـ فنل اهلل.49

 ل.نڃع عٓـ اؿاد١ أهأٍ ايعًُا٤ ٚأٌٖ ايقٿ50

 ع أدتٓب ايقْٛب ايهبري٠ ٚايعبح.51

 ع عٓـ ايعڀاي أمحـ اهلل.52

 ـٟ.ٗٵاهلل ٫ أْكض عٳ ع إفا عاٖـتٴ53

 ع ٚايٌبٗات.ـٳدتٓب ايبٹأع 54

 .ٞ ع٢ً ايٓيبٸع أًُچ55
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 َٔ أدٌ اٯػل٠. ع ٫ أطًب ايعًِ إ٫چ56

 ع أهتشٞ َٔ اهلل.57

 ًهٛاٟ يػري اهلل. ع ٫ أبحٸ58

 ع عٓـ اهتُاعٞ إىل ت٠ٚ٬ ايكلإٓ أيتنّ ايُِت.59

 َٔ اهلل. ع ٫ أطًب اـري إ٫چ60

 ٞ أبٓا٥ٞ ٚ)إػٛتٞ( ع٢ً طبل املٛامٜٔ اٱه١َٝ٬.ع أكبٸ61

 باملكـاك املُهٔ.ـ مٚديت ع أتؿكډ62

 ـ ٚٓع أبٓا٥ٞ بكـك اٱَهإ.ع أتؿكډ63

 ع أتٛاٌُ َع أقاكبٞ، ٚأعٝـ ايع٬ق١ اييت اْكڀعت بٝين ٚبِٝٓٗ.64

ٟٻ65  يف سٝاتُٗا. ع أسؤ إىل ٚايـ

ٟٻ66  بعـ ٚؾاتُٗا. ع أسؤ إىل ٚايـ

ٟٻيع أؿعٛ 67 ٌٸ ٛايـ  .َٓاهب١ٺ يف ن

 ع أسرتّ ايهباك َٔ ا٭قاكب.68

 ٢ ايِػاك َٔ أبٓا٤ ا٭قاكب.ع أعڀـ ع69ً

 ع عٓـ ؿػٛيٞ إىل بٝيت أطلم ايباب.70

ٔٸ71  بأهلتٞ. ع أسؤ ايع

ٌٸ72  بني َين.ٌَانٌ املكلٻ ع أهع٢ إىل َعاؾ١ ٚس

 ع أسؤ إىل درياْٞ.73

 ـ أٚٓاعِٗ.ٚأتؿكډ ،ـ درياْٞع أتؿكډ74

 ع أهع٢ إىل كؾع ٌَانٌ درياْٞ.75

 يف أهلتٞ. ع أهع٢ يهٞ أنٕٛ أه٠ٛڄ76

 طٝٸب١ َع مجٝع اؾريإ. ع أستؿغ بع٬ق١ٺ77

 طٝٸب١ َع مجٝع أقلبا٥ٞ. ع أستؿغ بع٬ق١ٺ78

 ١ يف ايِـق١ إىل أقلبا٥ٞ.ع أعڀٞ ا٭ٚيٜٛٸ79

 ع أؿعٛ اؾريإ إىل طعاَٞ.80
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ـٿ81  ٜٔ.ع أهع٢ إىل هرت عٝٛب إػٛتٞ يف اي

 ع عجلات اٯػلٜٔ.ع ٫ أتتبٻ82

 ع أؿاؾع عٔ نلا١َ املوًُني.83

 باؿك إىل املِاؿ١ بني املتؼاُُني.ع أ84

َٳ85  ىـَين. ٔٵع أًهل 

ُٻ86  ظًُين. ٔٵع أعؿٛ ع

ـٺ87  .ع ٫ أسكـ ع٢ً أس

 ع أنعِ غٝعٞ.88

 ع أنلّ ائٝـ.89

 ع أطعِ اٯػلٜٔ.90

 ٚأيتكِٝٗ با٫بتواّ. ،ع أٚاد٘ اٯػل91ٜٔ

 ػٛتٞ بعٗل ايػٝب.ٱع أؿعٛ 92

 .ع أُٚٞ اٯػلٜٔ باؿلٸ93

 اٯػلٜٔ بايِرب.ع أِْض 94

 ع أقّٛ بٛادب ا٭َل باملعلٚف يف سـٚؿ اٱَهإ.95

 ع أَٓع اٯػلٜٔ َٔ اقرتاف املٛبكات.96

 ع أًعل َع اٯػلٜٔ با٭يؿ١.97

 ع ٌٜعل اٯػلٕٚ َعٞ با٭يؿ١.98

ٟٸ ع٬قاتٷ99  ١ٓ.وٳادتُاع١ٝ سٳ ع يـ

 ت ايعاطى، ٚأهعـٙ بقيو.ع أمسٿ100

ـٿ101  ٕ يًُهلٚبني.ٛٵّ ايعٳع أق

 ع أسؤ إىل اٯػلٜٔ.102

ـٺ103  .ع أتعاٌَ َع اٯػلٜٔ بًڀ

 عاٍ. ِ ع٢ً املعاكف ٚغريِٖ بِٛتٺع أهًڍ104

 ُا أيتكٞ بِٗ.ع أُاؾض إػٛتٞ نًچ105
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ٕٷ106  ًاغل. ع يف ا٫دتُاعات أدًى سٝح ٜهٕٛ ٖٓاى َها

 ع أهع٢ يف قٔا٤ سٛا٥ر ا٭ٜتاّ ٚإعايتِٗ.107

 ل٢ٓ.ع أهع٢ يف كؾع ٌَانٌ ا٭كاٌَ ٚامل108

ٔٸ109  باٯػلٜٔ. ع أسؤ ايع

 ع ٫ أًٗل ايو٬غ بٛد٘ املوًُني.110

 اٯػلٜٔ يف اهلل. ع أسبٸ111

 إىل اهلل. ع أهتا٤ َٔ اٯػلٜٔ قلب١ڄ112

 ع أعٛؿ َل٢ٓ املوًُني.113

 ع أهأٍ عٔ إػٛاْٞ يف غٝابِٗ.114

ِٸ115  بأَٛك املوًُني. ع أٖت

 ْٛين.ع أًعل بإٔ اٯػلٜٔ وبٸ116

 إػٛتٞ باؿنٕ يػٝابٞ. ع ٌٜعل117

 ع عٓـَا أَلض ٜعٛؿْٞ إػٛتٞ.118

 ٫ڄ َٔ امل٪َٓني.ـٳاك بٳع ٫ أْتكٞ أُـقا٥ٞ َٔ بني ايهؿچ119

 ع ٫ أْتؼب قلّ أهلاكٟ َٔ بني غري املوًُني.120

 ع عٓـ ايػٔب أُؿض عٔ اٯػلٜٔ.121

 ع أهتٌري ا٭ُـقا٤ يف املوا٥ٌ.122

ـٺط عٝٛب اٯػلٜٔ، ٫ٚ أع ٫ أتوكچ123  .طعٔ يف أس

 ْاب١ٝ. ع ٫ أػاطب اٯػلٜٔ بأيكابٺ124

 ع املهإ يٰػلٜٔ يف اجملايى.ع أٚهٿ125

 ع ٫ أْادٞ اٯػلٜٔ بػري اٱسوإ ٚايتك٣ٛ.126

 ع ٫ أكؿٸ ع٢ً ا٫ستٝاٍ باملجٌ.127

 .«ه٬َاڄ»ع أدٝب اؾاًٖني بايكٍٛ: 128

 ع ٫ أداٌَ ع٢ً َا ٜػٔب اهلل.129

 ػلٜٔ باٱسوإ.ع أقابٌ إها٠٤ اٯ130
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 ع أتٛآع َع اٯػلٜٔ.131

 ع آَل ْؿوٞ ٚاٯػلٜٔ بؿعٌ املعلٚف.132

 ع أ٢ْٗ ْؿوٞ ٚاٯػلٜٔ عٔ املٓهل.133

 ع أيف بٛعـٟ.134

 ـ عٔ َٛاعٝـٟ.ع ٫ أؽًډ135

 َٚٔ عباؿٙ. ،ع أهتشٞ َٔ اهلل136

 ع أقتِـ يف ايه٬ّ.137

 ع أعـٍ يف اؿهِ.138

 ًٗاؿتٞ.ع أكاعٞ ايعـاي١ يف 139

 ع أكاعٞ ا٫عتـاٍ يف هًٛنٞ.140

 ع أتكٔ ا٭عُاٍ اييت أقّٛ بٗا.141

 ٘.ع أيتنّ بإلام َا بـأتٴ142

ُټ143  ٌ.ع ٫ أسبٸ ايتذ

ـٺ144  ٌَلٚع١. بڀلمڈ إ٫چ ع ٫ آػق َا٫ڄ َٔ أس

 ع أسؿغ يواْٞ عٔ قٍٛ ايكبٝض.145

 يف عٔ ايٓعل إىل اؿلاّ.لٵطځ ع أغضٸ146

 يت.ٚقاكٟ ٚعؿچع أساؾغ ع٢ً 147

 ٞ.ع أسرتّ نلاَيت ٚنرب هٓٸ148

 ع أكاعٞ ايٓعاؾ١ يف املأنٌ ٚاملًبى.149

 ع أْؿل يف ايولٸا٤ ٚائلٸا٤.150

 ٔ.وٳغ بػري ايه٬ّ اؿځع ٫ أتًؿډ151

ٌٳ152  اـري أبـاڄ. ع ٫ أهتِػل ؾع

 ع أهع٢ إىل ؾعٌ اـري ؿا٥ُاڄ.153

 ايِػا٥ل. ٔع أتعاىل ع154

ِٻع أهع٢ َا أَهٓين155  ق١.ـٳ إىل إػؿا٤ اي
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 ٛ.ٗٵع أعلض عٔ اهل٣ٛ ٚايًډ156

 ايني.ع ٫ أًاكى يف فايى ايبڀچ157

 .ع أٌَٞ بتٛآعڈ158

 ع ٫ أهلف يف أَٛايٞ ٚأعُايٞ.159

 ع ٫ أغٌ مبايٞ ٚهًٛنٞ.160

 َعتـٍ. ِ بِٛتٺع أتهًډ161

 .١ٺع أهتُع إىل نًُات اٯػلٜٔ بـقچ162

ّڈ163  أمسع٘. ع أعٌُ بأؾٌٔ ن٬

 ع ٫ أهتػٝب أسـاڄ.164

 منچاَاڄ. ع يوتٴ165

 ع ٫ أيعٔ أسـاڄ أٚ أطعٔ ؾٝ٘.166

ٍٸ يف املعا١ًَ.167  ع ٫ أغ

ٛٳٗٵع ٫ أْكض ايعٳ168  ٘ ع٢ً ْؿوٞ.ـ ايقٟ قڀعتٴعٵـ ٚاي

 ع أكؿٸ ا٭َاْات إىل أًٖٗا.169

 ٌ اٯػلٜٔ ع٢ً أعُايٞ.بٳاملـٜض َٔ قٹ ع ٫ أسبٸ170

 سٔٛكِٖ.ع ٫ أَـغ اٯػلٜٔ يف 171

 اؾـاٍ ٚامللا٤. ع ٫ أسبٸ172

 اباڄ.نقٸ ع يوتٴ173

 اَاڄ قبٝض ايه٬ّ.ًتٸ ع يوتٴ174

ٞٻ175  .ع أظٗل ْع١ُ اهلل اييت أْعِ بٗا عً

 شاڄ يف اؿٛاك.قٹٚٳ ع يوتٴ176

 قاهٞ ايكًب. ع يوتٴ177

 ٘ بايٓوا٤ )بايلداٍ(.ع ٫ أتٌبٻ178

 بايباطٌ.ِ ٫ٚ أتهًډ ،ع ٫ أًٗـ بػري سلڎ179

 ٫ٚ أَاكه٘. ،لشٵع ٫ أقلب ايوٿ180
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 ١.ع ٫ أبايؼ يف املوا٥ٌ ايـٜٓٝٸ181

 ع ٫ أدنع عٓـ املِٝب١.182

 ع عٓـ اـَِٛات ٫ أػاٚم اؿـٚؿ.183

 ع ٫ أؾوـ يف ا٭كض.184

 ع ٫ أًٝع ايؿاس١ٌ بني املوًُني.185

ٔټ186 َٳ ع ٫ أَ ـٻ ٔٵع٢ً   م عًٝ٘.أتِ

ٟٸ187  ١ٜٛ.بٳكٳ ا١ًَٺَع ع ٫ أقّٛ بأ

 َا أدًٗ٘. ع ٫ أبـٟ كأٜاڄ يف188

 ع اٯػلٜٔ ع٢ً إطعاّ ايؿكلا٤.ع أًذٿ189

 ـ يف ايٛمٕ.ع ٫ أطؿڍ190

 ايعًِ، ٫ٚ أظًِ أسـاڄ. ع ٫ أسبٸ191

 ٫ٚ أسوـِٖ. ،ع أغبط اٯػل192ٜٔ

ٌٸ193  ٟ إىل اؿلاّ.َٔ ًأْ٘ إٔ ٜ٪ؿٸ ٤ًٞٺ ع أػاف َٔ ن

ـٺع ٫ أػوٻ194  .ى ع٢ً أس

 ع أمٖـ يف ٌَاغٌ ايـْٝا.195

 ع أكاعٞ اؿٝٛاْات ٚايٓباتات.196

 ع يف هاع١ ايػٔب أٓبط ْؿوٞ.197

ٌٸ198 ّڈ ع أتـاكى ؾعٌ اـري إىل ن اڄ أّ غري )هٛا٤ أنإ َوتشكچ ًؼ

 (.َوتشلٸ

 ع ٫ أٓادع احملاكّ.199

 .(90)ع ٫ أسبٸ ايتؿاػل يف املًبى200

ٌٸ َكابٌيف  ـٺ ن ٚٓع مخو١ ػٝاكات، ترتاٚغ َا بني:  َٔ ٖقٙ ا٭ه١ً٦ متٸ ٚاس

 ؿا٥ُاڄ، يف أغًب ا٭ٚقات، يف بعض ا٭ٚقات، ْاؿكاڄ، أبـاڄ.

 

 ــــــ ِـ.ؼ(1382صٍٛ يف طّزاُ صٍٛ  98إىل  12ٛ االعتكاد الدٖين )ـ أصئمٛ 3ِّٖٕ

١ٓ وٳػايل ايٛدٛؿ ا٭ٚسـ، ٜلاقب أعُايٓا، ٜٚل٣ أعُايٓا اؿځ ،ع إٕ اهلل1
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 ٚايو١٦ٝ.

ٌ ايٛسٞ اييت متجٿ ،اهلل ا٭ْبٝا٤ هلـاٜتٓا، ٚهب إٔ ْٗتـٟ بتعايُِٝٗع يكـ بعح 2

 اٱهلٞ.

ٌٸ3 ّڈ ع أعتكـ بإٔ ن  هٛف ٜل٣ ْتا٥ر مجٝع أعُاي٘ يف اٯػل٠. ًؼ

ع أك٣ إٔ أَٛك ايعامل تكّٛ ع٢ً أهاي ايعـٍ، ٚإٔ اهلل وهِ بني عباؿٙ 4

 بايعـٍ.

ُٸع أك٣ يف اتٸ5  ١ ٚادباڄ ًلعٝاڄ.باع ا٭٥

ٛٸيتٛنڊع إٕ ا6  ب ع٢ً املٌانٌ.تواعـْا يف ايتػًڊ ٠ڄٌ ع٢ً اهلل ميٓشٓا ق

 ٌ تأثرياڄ إهابٝاڄ يف ًؿا٤ املل٢ٓ.ع إٕ يًـعا٤ ٚايتٛهټ7

ّ ُٚؿل ٚكَٔإ، ٚا٭عٝاؿ قلٸ أًٗلع أك٣ إٔ إسٝا٤ ايٌعا٥ل ايـ١ٜٝٓ )يف 8

ـټايـ١ٜٝٓ، ٚغريٖا( ايوا٥ـ٠ يف قڀلْا ت٪ؿٸ  ين بني املٛاطٓني.ّ ايـٜٟ إىل ايڀُأ١ْٓٝ ٚايتك

ٌٸ ٌَانًٓا.ع إٕ يًٓقٚك تأثرياڄ إهابٝٸ9  اڄ يف س

ـٸه١. تٵُا هٓشٳع نًچ10  يٞ ايؿل١ُ أفٖب ينٜاك٠ ايعتبات املك

 .(91)٢ ايقٖاب إىل مٜاك٠ نلب٤٬ ٌَٚٗـ ٚاؿرٸع أمتٓٸ11

 

 ــــــ ِـ.ؼ(1381صٍٛ يف إٖزاُ صٍٛ  29إىل  14) ـ أصئمٛ ِٕٖٛ االعتكاد الدٖيّن4

ٌٸ ع إ1ٕ ّڈ ن  هري٣ ْتٝذ١ أعُاي٘ يف اٯػل٠. ًؼ

 ١ٓ ٚايوٝٸ١٦.وٳٌٜٚٗـ أعُايٓا اؿځ ،ع إٕ اهلل ٜل٣ أعُايٓا2

ٌ اييت متجٿ ،ع إٕ اهلل قـ أكهٌ ا٭ْبٝا٤ هلـاٜتٓا، ٚهب إٔ ْٗتـٟ بتعاي3ُِٗٝ

 ايٛسٞ اٱهلٞ.

ُٸع أك٣ يف اتٸ4  ١ ٚادباڄ ًلعٝاڄ.باع ا٭٥

 إهابٝاڄ يف ًؿا٤ املل٢ٓ.ٌ تأثرياڄ ع إٕ يًـعا٤ ٚايتٛهټ5

ٌٸ ٌَانًٓا.6  ع إٕ يًٓقٚك تأثرياڄ إهابٝاڄ يف س

ٛٸع إٕ ايتٛنڊ7  ب ع٢ً املٌانٌ.تواعـْا يف ايتػًڊ ٠ڄٌ ع٢ً اهلل ميٓشٓا ق

 .(92)٢ ايقٖاب إىل مٜاك٠ نلب٤٬ ٌَٚٗـ ٚاؿرٸع أمتٓٸ8
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 ــــــ الفؾن الجالح: املضمَّىات الدٍٖٗٛ

نٝؿ١ٝ  :إسـاُٖا: دٗتني١ يف ٖقا ايتشكٝل َٔ ايـٜٓٝٸُات ميهٔ عح املوًډ

 ٔ.ُات يف َوأي١ ػِا٥ّ ايتـٜټك ٖقٙ املوًډٚٵؿٳ :ٚا٭ػل٣ ;ُاتايٍُٛٛ إىل املوًډ

َا ٜتعًل بايٍُٛٛ إىل املوًچُات ايـ١ٜٝٓ ميهٔ بٝإ بعض ايڀلم املؿرت١ٓ  ٚيف

 :ايتايٞٚايكاب١ً يًبشح ع٢ً ايٓشٛ 

 ٌ املقاٖب اٱه١َٝ٬.بٳ١ َٔ قٹامللٜٚٸع ا٭ساؿٜح املٌرتن١ 1

ـٸ2  م ٚاملقاٖب اٱه١َٝ٬.ٌ ايؿٹلٳبٳعا٠ َٔ قٹع اٱمجاعات امل

ِٸؿل عًٝٗا بني املقاٖب ٚايؿٹلٳع تعلٜـ ايعكا٥ـ املٌرتن١ ٚاملتٻ3  م اٱه١َٝ٬، ا٭ع

 ١، ٚاينٜـ١ٜ، ٚاٱبا١ٝٓ، ٚا٭ًاعل٠، ٚاملعتني١.َٔ: ايٌٝع١، ٚأٌٖ ايوٓٸ

ُات، ْٚعٌُ عا٤ يف عح املوًډْكِل ايبشح ع٢ً تكلٜل َٛاكؿ ا٫ؿٸَا ًٜٞ  ٚيف

 ا٭سهاّ.ز ع  ;ا٭ػ٬مب ع  ;ايعكا٥ـأع ، ٖٚٞ: فا٫تٺ ث٬ث١ع٢ً ؾٗلهتٗا ُٓٔ 

 

 ــــــ املضمَّىات العكائدٖٛ :ىلٛ األٔاملكال

ٔٴ اييت اؿٸع٢ اٱمجاع  ،ؿاق١ٝ يف ايعكا٥ـسنّ ايعاٖلٟ املٛاكؿ ا٫تٸ يكـ فنل اب

َٳ  :ايتايٞػايؿٗا، ع٢ً ايٓشٛ  ٔٵع٢ً نؿل 

ٌٻ عنٻع ٕ اهلل أع٢ً  طأٟ املوًُٕٛص ؿكٛااتٸع 1 ٌٸ ع ٚد  ٚسـٙ ٫ ًلٜو ي٘ ػايل ن

ِٸ ،٫ٚ ٤ًٞ غريٙ َع٘ ،ٍ ٚسـٙنٳٚأْ٘ تعاىل مل ٜٳ ;غريٙ ٤ًٞٺ ٗا نُا ًٝا٤ نًچػًل ا٭ ث

 .٘ كًٛمٷٚايعامل نًچ ،ٚايعلَ كًٛمٷ ،ٕ ايٓؿى كًٛق١څأٚ; ًا٤

ٛٸ َٳ ;ٚأْ٘ نإ أْبٝا٤ نجري ،٠ سلپٚإٔ ايٓب  ;يف ايكلإٓع تعاىل ع ٢ اهلل مسٸ ٔٵَِٓٗ 

َٳ ِٿ ٔٵَِٚٓٗ  ٞٸ ٚإٔ قُـ بٔ عبـ ;يٓا مل ٜو ٞٸ اهلل ايكلً ل ١ املٗادٹاملبعٛخ مبهچ اهلامش

ٔٸإ ملسو هيلع هللا ىلصىل املـ١ٜٓ كهٍٛ اهللإ  .ىل ّٜٛ ايكٝا١َإْى ٚاٱ ىل مجٝع اؾ

ـٿؿٜٔ اٱٕ أٚ ؾُٝع  ٚأْ٘ ْاهؽٷ ;كض هٛاٜٙٔ ايقٟ ٫ ؿٜٔ هلل يف ا٭ه٬ّ ٖٛ اي

ٔٷ ;ؿٜإ قبً٘ا٭ َٳ ;بعـٙ أبـاڄ ٚأْ٘ ٫ ٜٓوؼ٘ ؿٜ ـ يف كًډ ٔ بًػ٘ ناؾلٷػايؿ٘ ممډ ٔٵٚإٔ 

 .ايٓاك أبـاڄ

ِڈ ْٗا ؿاكٴأٚ ;١ سلپٚإٔ اؾٓٸ ْٗا أٚ ;٫ تؿ٢ٓ ٫ٚ ٜؿ٢ٓ أًٖٗا ب٬ ْٗا١ٜ ،أبـاڄ ْعٝ
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ـٻأڂ ٝٿ ملسو هيلع هللا ىلصت يًُوًُني ٚايٓيبٸع ـٸٚايٓب ٕ أا ب٘ قبٌ ٛٵَني ٚأتباعِٗ ع٢ً سكٝك١ نُا أتٳني املتك

 .ه٬ّٜٓوؽ اهلل تعاىل أؿٜاِْٗ بـٜٔ اٱ

ٚأْٗا  ;ب٬ ْٗا١ٜ ٫ تؿ٢ٓ ٫ٚ ٜؿ٢ٓ أًٖٗا أبـاڄ ،أبـاڄ ٚأْٗا ؿاك عقابٺ ;ٕ ايٓاك سلپأٚ

ـٻأڂ ٌٸع ـ ا٭ْبٝا٤ ايوايؿني قبٌ َبعح ػاي ٔٵٚملځ ،ه٬ّكايـ يـٜٔ اٱ ناؾلڈ ت يه

 .يٝ٘إٚبًٛؽ ػربٙ ، ٚعًِٝٗ اي٠٬ِ ٚايتوًِٝ ًُچ٢ اهلل عًٝ٘ ٚهًډِ اهلل كهٍٛ

ٕٳ ٛٸ ٚإٔ ايكلآ َٔ  ،ٜـٟ ايٓاي يف ًلم ا٭كض ٚغلبٗاأايقٟ يف املِاسـ ب ،املتً

ٚٸ ّٴ ،ايٓاي ىل آػل قٌ أعٛف بلبٸإايعاملني  ٍ اؿُـ هلل كبٸأ ٌٻ عنٻع اهلل  ٖٛ ن٬ ع  ٚد

ٝٿ  .ي٘ َٔ بني ايٓاي كتاكاڄ ،ملسو هيلع هللا ىلص٘ قُـٚٚسٝ٘ أْني٘ ع٢ً ْب

ـٺ ٚأْ٘ ٫ ْيبٻ   .٫ٚ بعـٙ أبـاڄ ملسو هيلع هللا ىلصَع قُ

ٌٸع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 2 ؿكٜى ْٚٛغ ٖٚٛؿ إآؿّ ٚع: ن ،نل يف ايكلإٓ سلپفٴ ْيبڎ إٔ ن

ٚؿ ٚهشام ٜٚعكٛب ٜٚٛهـ ٖٚاكٕٚ ٚؿاإعٌٝ ٚامسإبلاِٖٝ ٚإُٚاحل ًٚعٝب ْٜٚٛى ٚ

 .ٛب ٚفٟ ايهؿٌا ٚو٢ٝ ٚعٝو٢ ٚأٜٸيٝاي ٚايٝوع ٚيٛط ٚمنلٜٸإٚهًُٝإ ٚ

ـٷ ×إٔ عٝو٢ع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 3 ٔٵ ،لڈنځكًٛم َٔ غري فٳ عب يف بڀٔ  يه

 .لٷهڃٖٚٞ بٹ ،÷َلِٜ

ؾعذنٚا عٓ٘  ،ىل إٔ ٜأتٛا مبجٌ ايكلإٓإؿعا ايعلب  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ قُـاڄع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 4

 .ِٗنًچ

ىل املـ١ٜٓ إ ١ ؿاك اؿرٸنإ َٔ َهچ ملسو هيلع هللا ىلصإٔ َٗادل كهٍٛ اهللع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 5

بكٞ باملـ١ٜٓ  ×ٚأْ٘ ;ْهض ايٓوا٤ ٚأٚيـ ×ٚأْ٘ ;×ٚبٗا َات ،ٚإٔ قربٙ بٝجلب ;ٜجلب

ٝٸ ١ َجًٗا كه٫ٛڄٚمبهچ ،كه٫ٛڄ اڄعٌل هٓني ْبٝٸ ١ أنجل أّ ٚاػتًؿٛا ٌٖ بكٞ مبهچ .اڄْٚب

 ؟٫

 عنٻع كه٫ٕٛ هلل ٕ دربٌٜ َٚٝها٥ٌٝ ًَهإ أٚ ;ٕ امل٥٬ه١ سلپأع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 6

ٌٻ ٔٸ ;ِٗ َ٪َٕٓٛ ؾ٬ٔڄٚإٔ امل٥٬ه١ نًچ ;بإ ععُٝإ عٓـ اهلل تعاىلَكلٸ ع ٚد  ٚإٔ اؾ

ْڈ ;سلپ ـٸاَق أب٢ ايوذٛؿ ٯؿّ ٚ هلل ناؾلٷ ٚإٔ ابًٝى عا ٌٸ ;×ب٘ هتؼ َا يف  ٚإٔ ن

َٳ ;ايكلإٓ سلپ ْكٌ ات املل١ٜٚ احملؿٛظ١ املٓكٛي١ ا٤َٔ غري ايكل ماؿ ؾٝ٘ سلؾاڄ ٔٵٚإٔ 

ـٸ ،أٚ ْكّ َٓ٘ سلؾاڄ ،١ايهاؾچ ١ ٚقـ قاَت عًٝ٘ اؿذٸ ،َهإ سلفٺ ٍ َٓ٘ سلؾاڄأٚ ب
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ُٿ ،أْ٘ َٔ ايكلإٓ ٌٸ ـاڄؾتُاؿ٣ َتع  .ْ٘ ناؾلٷإؾ ،ْ٘ غ٬ف َا ؾعٌأب عاملاڄ ،فيو يه

 .بايكلإٓ َا يٝى َٔ ايكلإٓ ٬ِڄأْ٘ ٫ ٜهتب يف املِشـ َتٸ ع٢ً ؿكٛاٚاتٸع 7

ٌٷ ;ايلمحٔ ايلسِٝ ٚاػتًؿٛا يف بوِ اهللع 8 ٚيٝوت َٔ  ،٫ تهتب :ؾكاٍ قا٥

ٚٸ :ٚقاٍ آػلٕٚ; يف ؿاػٌ هٛك٠ ايٌُٓ ٫چإ ،ٕآايكل ٌٸتهتب يف أ  ساًا بلا٠٤ع  هٛك٠ٺ ٍ ن

ٌٸ ،ع ٚٸ ٖٚٞ َٔ ايكلإٓ يف ن ٌٸَٛٓع قبٌ أ تهتب يف أٍٚ  :ٚقاٍ آػلٕٚ ;هٛك٠ ٍ ن

ٌٸ  .ٚيٝوت َٔ ايكلإٓع، ساًا بلا٠٤ ع هٛك٠  ن

ؿكٛا ٚاتٸ .ٚأْٗا تهتب ٖٓايو ،ْٗا يف ؿاػٌ ايٌُٓ َٔ ايكلإٓأع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 9

ٚٸأع٢ً   .ٚأْٗا ٫ تهتب ٖٓاى ،ٍ بلا٠٤ْٗا يٝوت يف أ

َٴ ع٢ً ؿكٛاٚاتٸع 10  ;ٚنٌُ ايـٜٔ ٚاهتكلٸ ،ؾكـ اْكڀع ايٛسٞ ملسو هيلع هللا ىلصَات ايٓيبٸ قٵأْ٘ 

ٌٸ ـٺ٭ ٚأْ٘ ٫ و ٍڈأَٔ ك إٔ ٜنٜـ ٦ًٝاڄ س ٫ٚ  ،َٓ٘ ٦ًٝاڄ ٫ٚ إٔ ٜٓكّ ،َٓ٘ ٜ٘ بػري اهتـ٫

ـٿ َٳ ;٫ٚ إٔ وـخ ًلٜع١ڄ ،َهإ ٤ًٞٺ ٍ ٦ًٝاڄإٔ ٜب  .ؾعٌ فيو ناؾلٷ ٔٵٚإٔ 

َٴ فا ُضٸإ ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ن٬ّ كهٍٛ اهللع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 11  ؾٛادبٷ ٘ بٝكنيڈأْ٘ ن٬

 .باع٘اتٸ

ُٳ ،١ سلپإٔ ْكٌ ايهاؾچع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 12  ١ٺػايؿ٘ بعـ عًُ٘ أْ٘ ْكٌ ناؾچ ٔٵؾ

 .نؿل

ٌٸع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 13 ٌڈ إٔ طًب كػّ ن ٌٸ ؾولٷ ١ٺ٫ٚ هٓٸ ب٬ نتابٺ تأٜٚ  .٫ و

ٌٸع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 14 ٚا٫قتِاك ع٢ً  ،١َٔ ايهتاب ٚايوٓٸ تلى َا ُضٸ أْ٘ ٫ و

 .َا اقتِل عًٝ٘ ؾكط

ٌٸع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 15 ـٺ أْ٘ ٫ و  ،٫ٚ إٔ ٜٛدب سهُاڄ ،٫ّٚ إٔ ولٿ ،ٌإٔ وًڍ ٭س

ٌڈ ٕڈ بػري ؿيٝ َٓ٘  :ؾكاٍ بعِٔٗ ;ٚاػتًؿٛا يف ايٓعلط أٚ ْعلڈ مجاعڈإأٚ  ١ٺأٚ هٓٸ َٔ قلآ

٘ٺ أٚ تابعڈ َٓ٘ تكًٝـ ُاسبٺ :ٚقاٍ بعِٔٗ ;ا٫هتشوإ َٓ٘  :ٚقاٍ بعِٔٗ ;ؾآٌ أٚ ؾكٝ

ٖٛ اهتِشاب اؿاٍ اجملتُع عًٝٗا َٚؿّٗٛ ايًؿغ ٚايٛاكؿ يف  :ٚقاٍ بعِٔٗ ;ايكٝاي

ّٸ  ص.١ايكلإٓ ٚايوٓٸ ْ

ُٸع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 16 ّٸ ٢ٶإٔ اهلل تعاىل َو ٚأْ٘  ;..عًٝٗا يف ايكلإٓ. بأمسا٥٘ اييت ْ

ٌٸ ،تعاىل ٫ ىؿ٢ عًٝ٘ ٤ًٞٷ ٌٸ ;٫ٚ هٌٗ ،٫ٚ ٜٓو٢ ٫ٚ ٜٔ َا ٚكؿ يف ايكلإٓ  ٚإٔ ن
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ًٳ ،ُشٝض ُٚـم َٔ ػرب َا ٢َٔ أٚ َا ٜأتٞ سلپ  .ؾٝ٘ وډ٫ٚ 

تٓكڀع ؾٝ٘  ٚقتٺِٗ ٜبعجٕٛ يف ٚإٔ ايٓاي نًچ ;إٔ ايبعح سلپع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 17

ُٸٚ ،يف ايـْٝا ٓاِٖهڃهٴ َٳٚإٔ اهلل تعاىل ٜعقٿ ;ًٚلڎ ا عًُٛا َٔ ػريڈواهبٕٛ ع  ٔٵب 

 .ٌٜا٤ ٔٵٌٜا٤ ٜٚػؿل ملځ

سني  ٫چإ ،(93)ىل ايـْٝاإٚمجٝع أُشاب٘ ٫ ٜلدعٕٛ  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ قُـاڄع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 18

 .ْؿى ٦َٜٛقٺدواؿ تٌٓل ٚػُع َع ا٭ٚإٔ ا٭ ;ٜبعجٕٛ َع مجٝع ايٓاي

ْوإ باملٛت اٱ ٔٵَا مل ٜٛقٹط َكبٛي١څ إٔ ايتٛب١ َٔ ايهؿلع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 19

ٌٸ ،َٚٔ ًلب اـُل ،َٚٔ ؾعٌ قّٛ يٛطٺ ،ْاَٚٔ اينٿ ص،باملعا١ٜٓ بني  َع١ِٝٺ َٚٔ ن

ٍڈإا ٫ وتاز يف ايتٛب١ َٓ٘ ممچ ،٘ تعاىلاملل٤ ٚكبٿ ٕڈٱ ا يٝى َع١ًُڄٚممچ ،ىل ؿؾع َا  .ْوا

ٌڈأ١ َٔ إٔ َا ُٚـ اهلل تعاىل ب٘ يف اؾٓٸع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 20 مٚاز أًٚلب ٚ ن

ـٸ َٴ ;ُشٝضٷ ٠ سلپهات ٚيباي ٚيقٸَك ض ؾٝٗا بٵٚأْ٘ ٫ فٳ ;بٓاك ٢ٶعاْٚأْ٘ يٝى ٤ًٞ َٔ فيو 

ٌٸ ;٫ٚ َٛت ٔٵ ،فيو غ٬ف َا يف ايـْٝا ٚإٔ ن ت٘ َٔ أَلٙ تعاىل ٫ ٜعًِ نٝؿٝٸ أَلٷ يه

ٌٸايؿا١ًٓ اؾٓٸ دواؿ تـػٌ َع أْؿوٗاٚإٔ ا٭; غريٙ  ١ بعـ إٔ تِؿ٢ ا٭دواؿ َٔ ن

ٌٸ كڈـٳنځ ْؿى ٚإٔ ا٭ ;ٚإٔ أدواؿ ايعِا٠ تـػٌ َع أْؿوِٗ يف ايٓاك ;ٌڎغٹ ٚا٭ْؿى َٔ ن

ّڈإدواّ ٫ تٓتكٌ بعـ ػلٚدٗا عٔ ا٭  .سٝح ًا٤ اهلل ٗا توتكلٸيهٓٸ ،١ل ايبتٸػٳأڂ ىل أدوا

ٚاػتًؿٛا يف  ;ملٓهل بايكًٛبَل باملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ اؿكٛا يف ٚدٛب ا٭ٚاتٸع 21

 .ٚدٛب٘ با٭ٜـٟ ٚايو٬غ

َٳع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 22 ٌٸ ٔٵإٔ  ٌٸٚسلٸ ،ْالٵَا فنځ آَٔ به ـٻ ّ ن ّٷَٵَا ق  ،ٓا أْ٘ سلا

ٌٸ ٌٸ ٚأس ٍٷلٵَا فنځ ن ٌٸ ،ْا أْ٘ س٬ ـٻ ٚأٚدب ن هاب إأ َٔ ٚتربٸ ،ٓا أْ٘ ٚادبٷَٵَا ق

ٌٸ  .ه٬ّميإ ٚاٱاهِ اٱ ؾكـ اهتشلٸ ،ْا أْ٘ غري ٚادبٺلٵَا فنځ ن

َٳأع٢ً ؿكٛا ٚاتٸع 23 ٌٸ ٔٵٕ  ا ْكٌ ب٘ ممچ ملسو هيلع هللا ىلصَا أت٢ آَٔ باهلل تعاىل ٚبلهٛي٘ ٚبه

ٛٸ أٚ ًوچ ،١عٓ٘ ْكٌ ايهاؾچ ا أٚ يف سلف ممچ ملسو هيلع هللا ىلصٚ يف قُـأ٠ يف ايتٛسٝـ أٚ يف ايٓب

َٳإؾ ،١ٺا ْكٌ عٓ٘ ْكٌ ناؾچممچ بٗا ×أت٢ أٚ يف ًلٜع١ٺ ب٘ ×أت٢ ا ممچ دشـ ٦ًٝاڄ ٔٵٕ 

ـ يف ايٓاك ٌَلى كًډ ْ٘ ناؾلٷإؾ ،َٚات ع٢ً فيو ،َٓ٘ يف ٤ًٞٺ فنلْا أٚ ًوچ

 .(94)أبـاڄ
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ؿل عًٝٗا بني أٌٖ قُـ آُـ احملوين إىل ؾٗله١ املٛاكؿ املتٻ ايٌٝؽٚقـ عُـ 

 :ايتاي١ٞ ُٓٔ أكبعني َٛكؿاڄ، ع٢ً ايٓشٛ ايوٓٸ

 لٙ ٖٛ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل.ع إٕ ػايل ايهٕٛ َٚـبٿ1

يًؼلٚز َٔ كبك١  َٛدبٷ ه٣ٛ اهلل، ٚإٕ عباؿ٠ غريٙ ًلىڅ ٖٓاى َعبٛؿٷع يٝى 2

 اٱه٬ّ.

 .٫ٚ ْعريٷ ،ع إٕ اهلل يٝى ي٘ ًلٜوڅ3

 ع إٕ فات اهلل ٫ ميهٔ إؿكانٗا.4

ٞپ5 ٟپ ع إٕ اهلل أمي ٟپ ٚأبـ  .ٚهلَـ

ـٷ، ٚقاؿكٷع إٕ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل عاملٷ6 ، ، ٚبِريٷ، ٚمسٝعٷ، ٚكتاكٷ، َٚلٜ

ٌٸ َٚـكىڅ  .٤ًٞٺ يه

ٌٻ هلل عنٻ ع إٕ مجٝع ايها٥ٓات كًٛق١څ7  .ٚد

ٞپ8  .ع إٕ اهلل س

 ُٚاؿم. ِٷع إٕ اهلل َتهًڍ9

 َٔ أدنا٤. اڄبع إٕ اهلل يٝى َلنچ10

ِڈ11  ٫ٚ دوُاْٞ. ع إٕ اهلل يٝى ظو

 يًشٛاؿخ. إٕ اهلل يٝى ق٬ڋ ع12

ٌپع إٕ اهلل يٝى َتٸ13  عٔ املٛدٛؿات ا٭ػل٣. شـاڄ َع كًٛقات٘، بٌ ٚدٛؿٙ َوتك

ٌٸ يف ٤ًٞٺ14  .ع إٕ اهلل ٫ و

ُٸ ع إٕ اهلل غينپ15  ا هٛاٙ.ع

 إىل اهلل. ع إٕ مجٝع ايها٥ٓات قتاد١څ16

 .١ بٌإٔ ُؿات اهلل ُشٝضٷع إٕ َا دا٤ يف ايكلإٓ ايهلِٜ ٚايوٓٸ17

ٞٸ18  .ٚايًٛغ احملؿٛظ سلپ ع إٕ ايعلَ ٚايهله

ُا ايكلإٓ ا١ٜٚ ايٓامي١ ع٢ً ا٭ْبٝا٤، ٫ٚ هٝٻع اٱميإ بامل٥٬ه١ ٚايهتب ايو19ُ

 .|ا٭نلّ ػامت ا٭ْبٝا٤ ايهلِٜ ايٓامٍ ع٢ً ايٓيبٸ

 .َٓكڀعٷ |ٚأْ٘ بعـ كسٌٝ ػامت ا٭ْبٝا٤ ;ع إٕ ايٛسٞ إىل ا٭ْبٝا٤ سلپ20
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ع٢ً  ١څ١ ايٓب١ٜٛ سذٸ، ٚايوٓٸٚايعٌُ ب٘ ٚادبٷ ،ع إٕ ايكلإٓ ايهلِٜ ن٬ّ اهلل21

 يف ناؾ١ ايعِٛك. َٚعترب٠څ ،مجٝع املوًُني

 ع إٕ اٱه٬ّ ٜعترب ؿٜٓاڄ عاملٝاڄ ٚؿٜٓاڄ إهلٝاڄ، ٚمجٝع ا٭ؿٜإ غري اٱه٬ّ َٓوٛػ١څ22

ـٳ اهللٹ اٱڇهٵ٬ځ﴿٫ٚ ميهٔ ايعٌُ بٗا:  ٓٵ ٔٳ عٹ ـٿٜ ٕٻ اي  .(19)آٍ عُلإ:  ﴾ّٴإڇ

 ع إٕ اهلل ٫ ٜعًِ ايعباؿ.23

ني هلـا١ٜ ايٓاي، ٚأعڀاِٖ ع إٕ اهلل قـ اػتاك بعض ا٭ًؼاْ املع24َِٛ

ٛٸ٠، ٚبعح إىل ايٓاي ا٭ْبٝا٤ ٚايلهٌ، ٚأْنٍ هلِ ايٌلا٥ع ايوُا١ٜٚ.  ايٓب

َٳ ;ٔ يف ايكلب ٚاملكاّٜا٭ْبٝا٤ َتواٚ ع يٝى مجٝعٴ25 ٖٛ أؾٌٔ  ٔٵؾٗٓاى َِٓٗ 

ِٵ عٳًځ٢ بٳعٵضڈ﴿بِلٜض ايكلإٓ ايهلِٜ:  ;َٔ غريٙ ٗٴ ٔٳ ٓٳا بٳعٵ ًڃ ٔٻ ٌٴ ؾځ ل٠: )ايبك ﴾تٹًڃوځ ايلټهٴ

253). 

ٔٳ  ٫ځ﴿ع إٕ مجٝع ا٭ْبٝا٤ ٜتوإٚٚ يف ٚدٛب ايڀاع١ هلِ، قاٍ تعاىل: 26 ٝٵ ْٴؿځلٿمٴ بٳ

٘ٹ ٔٵ كٴهٴًٹ َٹ ـٺ   .(285)ايبكل٠:  ﴾أځسٳ

 .(95)ّنٵٖٛ َٔ أٚيٞ ايعٳ ٔٵَٳ ^ع ٖٓاى َٔ ا٭ْبٝا27٤

ٟٸع إٕ تػٝټ28 يف ًلٜع١ اٱه٬ّ، ٚهب ا٫يتناّ بتعايِٝ  تػٝريڈ ل اينَٔ ئ وـخ أ

 اٱه٬ّ إىل ا٭بـ.

ٚإٕ مجٝع  ;ٗا سلپع إٕ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚايو٪اٍ ٚاؿواب َٚٝنإ ا٭عُاٍ نًچ29

 ٕٚ ّٜٛ ايكٝا١َ.ٌٳلشٵايٓاي ٜٴ

ٞپع إٕ املعاؿ يٝى كٚساْٝٸ30 ٞٸ اڄ ؾكط، ٚإمنا ٖٛ كٚساْ  .ٚدوُاْ

 ـٜٔ.اك، ٚن٬ُٖا َٔ املؼًډ١ يًُ٪َٓني، ٚايٓاك يًهؿچع إٕ اؾٓٸ31

١ ِ ٚايٓعِٝ يف اؾٓٸ١ َٔ ايعقاب يف دٗٓٸٓٸع إٕ َا دا٤ يف ايكلإٓ ايهلِٜ ٚايوټ32

 .سلپ

 .ؾ سلپمٳلٵع إٕ عامل ايبٳ33

 .ع إٕ ايٌؿاع١ سلپ34

 .ؾ سلپمٳلٵ١ بٌإٔ عامل ايبٳٓٸع إٕ َا ٚكؿ يف ايكلإٓ ٚايوټ35

َٴ36  ل ايكٝا١َ يٝى َوًُاڄ.هٹٓٵع إٕ 
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ّٷ ;ع إٕ ْؿى املوًِ َٚاي٘ قرتَا37ٕ  .ٚإٕ إمٖام ْؿو٘ ٚهًب َاي٘ سلا

ّٷ38  ، َٚا دا٤ ب٘ ايٓيبٸع إٕ اٱقلاك ٚا٫عرتاف بايٌٗاؿتني )ايتٛسٝـ ٚايلهاي١( ٫م

 .ُشٝضٷ |ا٭نلّ

ٌٸ39 ٌٷ ْؿىڈ ع إٕ اهلل وٝٞ ٚميٝت، ٚيه  ام.ٚإٕ اهلل ٖٛ ايلمٸ ;أد

 .(96)ا٭ٚيٝا٤ سلپع إٕ َعادن ا٭ْبٝا٤ ٚنلاَات 40

ُني يف أٍُٛ ايـٜٔ(، آػل بعٓٛإ )ؿعا٣ٚ اٱمجاع عٓـ املتهًڍ ٖٓاى نتابٷٚ

قـ ٚ .ؿًٞځذاٙ ايوٻ. ٜٓتُٞ ٖقا ايهاتب إىل ا٫تٸ(97)ؿ٘: ٜاهل بٔ عبـ ايلمحٔ ايٝش٢ٝمل٪يڍ

ِٸ ،ُنيقاّ يف نتاب٘ ٖقا بٓكـ آكا٤ املتهًڍ ِٻ ا٭ع ّ َٔ املعتني١ ٚا٭ًاعل٠. ٚقـ ػ

ـ ٚإمجاع ًځايكوِ ا٭ٍٚ َٓ٘ ببشح اٱمجاع َٚهاْت٘، ٚا٫ػت٬ف بني إمجاع ايوٻ

يف ٖقا ايكوِ عح املوا٥ٌ ايٓعل١ٜ يف ؿا٥ل٠ اٱمجاعات  أػل٣: متٸ ُني. ٚبعباك٠ٺاملتهًڍ

 ايه١َٝ٬.

ض بايٓكـ ٚايٓكاَ ملٛاكؿ اٱمجاع يف أٍُٛ ايـٜٔ ٚأَا يف ايكوِ ايجاْٞ ؾكـ تعلٻ

ُني. ٚقـ اْتكـ يف ٖقا ايكوِ مثا١ْٝ ٚأكبعني َٛكؿاڄ َٔ َٛاكؿ املتهًڍَٔ ٚد١ٗ ْعل 

ـٻ  ع٢ يف َوا٥ٌ أٍُٛ ايـٜٔ، ُٓٔ أكبع١ قاٚك:اٱمجاع امل

ٝٸع تٛسٝـ ا٭يٖٛٝٸ1  َٛكؿاڄ(. ١13 )١ ٚايلبٛب

 َٛكؿاڄ(. 25ع تٛسٝـ ا٭مسا٤ ٚايِؿات )2

ٛٸات ٚايكځ3  َٛاكؿ(. 5) (98)ـٳكع ايٓب

 َٛاكؿ(. ٤5 ٚا٭سهاّ )ع اٱميإ ٚا٭مسا4

ٌٴ فيو  :ايتايٞع٢ً ايٓشٛ  ٚتؿِٝ

 :َٛكؿاڄ( 13اٱمجاع يف تٛسٝـ ا٭ي١ٖٝٛ ٚايلبٛب١ٝ ) ع َٛاكؿ1

 .(99)ع اٱمجاع ع٢ً إثبات تٛسٝـ ايؿلؿ

 .(100)ع اٱمجاع ع٢ً ايعٳلٳض

ٛٸ اؾٛاَـ َٔ ا٭علاض  .(101)ع اٱمجاع ع٢ً اهتشاي١ ػً

ٚٸ ع اٱمجاع ع٢ً اَتٓاع اؿاؿخ َٔ ؿٕٚ  .(102)ٍڈأ

|ا٭نلّ ع اٱمجاع ع٢ً اهتشباب ايوؿل ينٜاك٠ قرب ايٓيبٸ
(103). 
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 .(104)ع اٱمجاع ع٢ً ؾٓا٤ مجٝع ايعامل

 .(105)َٔ أؾٌٔ ايبكاع |ا٭نلّ ع اٱمجاع ع٢ً إٔ قرب ايٓيبٸ

 .(106)ع اٱمجاع ع٢ً تٓنٜ٘ اهلل تعاىل َٔ اؾٖٛل

 .(107)ع اٱمجاع ع٢ً دٛام ا٫هتٌؿاع با٭َٛات

 .(108)ع٢ً دٛام ا٫هتػاث١ با٭َٛاتع اٱمجاع 

 .(109)ع اٱمجاع ع٢ً دٛام ايبٓا٤ ؾٛم ايكبٛك

 .(110)ع اٱمجاع ع٢ً سـٚخ ا٭علاض

 .(111)ع اٱمجاع ع٢ً ٚدٛب ايٓعل َٔ أدٌ َعلؾ١ اهلل

 :َٛكؿاڄ( 25ع َٛاكؿ اٱمجاع يف تٛسٝـ ا٭مسا٤ ٚايِؿات )2

 .(112)٠ ٚا٭مل ع٢ً اهلل تعاىلع اٱمجاع ع٢ً اهتشاي١ ايًقٸ

 .(113)ع اٱمجاع ع٢ً اهتشاي١ ٚاَتٓاع قٝاّ اؿٛاؿخ بايقات ايلبٛب١ٝ

 .(114)ضع اٱمجاع ع٢ً إٔ اهلل ٫ ٜتذنٸأ ٫ٚ ٜتبعٻ

ٛٻ  .(115)ل، ٫ٚ ٜٓتكٌٍ، ٫ٚ ٜنٍٚ، ٫ٚ ٜتػٝٻع اٱمجاع ع٢ً إٔ اهلل ٫ ٜتش

ُٳ  .(116)ـ بايٌؼّع اٱمجاع ع٢ً إٔ اهلل ٫ ٜٴٛ

ـٻ ،قـمي١څ ع اٱمجاع ع٢ً إٔ ُؿات اهلل  .(117)ؿ٫ٚ تتذ

ـٷ  .(118)ع اٱمجاع ع٢ً إٔ عًِ اهلل ٚاس

ـٷ  .(119)ع اٱمجاع ع٢ً إٔ قـك٠ اهلل ع٢ً املكـٚكات ٚاس

 .(120)ع اٱمجاع ع٢ً إٔ ن٬ّ اهلل يٝى باؿلٚف ٚا٭ُٛات

 .(121)ـ ٖٛ ايتؿٜٛضًځع اٱمجاع ع٢ً إٔ َقٖب ايوٻ

 .(122)ع اٱمجاع ع٢ً دٛام تو١ُٝ اهلل تعاىل باي٤ٌٞ

 .(123)ع اٱمجاع ع٢ً دٛام تو١ُٝ اهلل تعاىل بايكـِٜ

 .(124)يف اٯٜات ٚايلٚاٜات (عٓـ اهلل)ع اٱمجاع ع٢ً دٛام تأٌٜٚ 

ٟٸ  .(125)ع اٱمجاع ع٢ً دٛام ايتأٌٜٚ ا٭بـ

 .(126)ع اٱمجاع ع٢ً دٛام تأٌٜٚ آٜات احملاكب١ َع اهلل ٚإٜقا٤ اهلل

 .(127)ع اٱمجاع ع٢ً دٛام تأٌٜٚ عني اهلل
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 .(128)اٱمجاع ع٢ً دٛام تأٌٜٚ ُؿ١ ايٓٛكع 

 .(129)ع اٱمجاع ع٢ً دٛام تأٌٜٚ ُؿ١ ا٭ُابع

ع اٱمجاع ع٢ً دٛام تو١ُٝ اهلل تعاىل باملٛدٛؿ ٚايٛادب ٚايِاْع ٚامللٜـ 

 .(130)ِٚاملتهًڍ

 .(131)ع اٱمجاع ع٢ً ْؿٞ ايه٬ّ ايجاْٞ ٚايكـِٜ

 .(132)١ عٔ اهللع اٱمجاع ع٢ً ْؿٞ اؾوُٝٸ

 .(133)ن عٔ اهللع٢ً ْؿٞ اؾ١ٗ ٚايتشٝټع اٱمجاع 

 .(134)ع اٱمجاع ع٢ً ْؿٞ اؿلن١ ٚايوهٕٛ عٔ اهلل

 .(135)ض عٔ اهلللٳع اٱمجاع ع٢ً ْؿٞ ايعٳ

 .(136)ع اٱمجاع ع٢ً ْؿٞ املهإ ٚاينَإ عٔ اهلل

ٛٸات ٚايكځ3  :َٛاكؿ( 5ـٳك )ع َٛاكؿ اٱمجاع يف ايٓب

 .(137)اي١ٜ٫ٌٛ ؿي٬ٝڄ ع٢ً ع اٱمجاع ع٢ً إٔ ايهلا١َ متجٿ

ٞٸ  .(138)ف يف ًَو ايػرياهلل تعاىل ٖٛ ايتِلټ يف سلٸ ع اٱمجاع ع٢ً إٔ ايعًِ املٓؿ

 .(139)ع اٱمجاع ع٢ً إٔ ايـيٌٝ ايٛسٝـ ع٢ً ُـم ا٭ْبٝا٤ ٖٛ َعذناتِٗ

 .(140)ٛ يف أقٛاٍ ايب٬غٞٗٵع اٱمجاع ع٢ً ع١ُِ ا٭ْبٝا٤ َٔ ايٓوٝإ ٚايوٻ

 .(141)ٚايتعًٌٝ يف أؾعاٍ اهللع اٱمجاع ع٢ً ْؿٞ اؿه١ُ 

 :َٛاكؿ( 5ع َٛاكؿ اٱمجاع يف اٱميإ ٚا٭مسا٤ ٚا٭سهاّ )4

 .(142)ع اٱمجاع ع٢ً إٔ اٱميإ يف ايًػ١ ٜعين ايتِـٜل

 .(143)ع اٱمجاع ع٢ً عـّ إَهإ ادتُاع ايهؿل ٚاٱميإ يف ايعبـ

 .(144)ع اٱمجاع ع٢ً َع١ِٝ اجملتٗـ اـاط٧ يف َوا٥ٌ أٍُٛ ايـٜٔ

 .(145)ٱمجاع ع٢ً دٛام تو١ُٝ اهلل تعاىل باي٤ٌٞع ا

 .(146)ع اٱمجاع ع٢ً دٛام تو١ُٝ اهلل تعاىل بايكـِٜ

ٚايقٟ عٌُ ع٢ً مجع اٱمجاعات يف  ،ؿًٞځذاٙ ايوٻأَا ايهتاب اٯػل فٚ ا٫تٸ

١ ـ١ٜ اييت سه٢ ؾٝٗا طًٝؽ اٱه٬ّص ابٔ تُٝٝٸكڃايعكا٥ـ، ؾٗٛ نتاب )املوا٥ٌ ايعٳ فاٍ

ٞٸ(147)عاڄ ٚؿكاه١(ُٵاٱمجاع دٳ بٔ دابل  ، ٖٚٛ َٔ تأيٝـ: ػايـ بٔ َوعٛؿ اؾعٝـ ٚعً
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ٚيف  .ل قوُاڄٌٳايعًٝاْٞ ْٚاُل بٔ محـإ اؾٗٞ. ٌٜتٌُ ٖقا ايهتاب ع٢ً أسـ عٳ

ايكوِ ا٭ٍٚ متٸ تٓاٍٚ املباسح ايٓعل١ٜ سٍٛ اٱمجاع، َٔ قبٌٝ: ايتعلٜـ، ٚإَهإ 

ِٻ١ اٱمجاع. ٚأَا ا٭قواّ ايعٌلٝايٛقٛع، ٚسذٸ بتذُٝع ٚؿكاه١ َٛاكؿ  تٵ٠ ا٭ػل٣ ؾاػت

 اٱمجاع يف ايعكا٥ـ َٔ ٚد١ٗ ْعل ابٔ ت١ُٝٝ. ٖٚقٙ ايعٓاٜٚٔ ايعٌل٠ ٖٞ:

ٝٸع تٛسٝـ ا٭يٖٛٝٸ1  ١.١ ٚايلبٛب

 ع تٛسٝـ ا٭مسا٤ ٚايِؿات.2

 ع َوا٥ٌ اٱميإ ٚاٱه٬ّ.3

ـٹ4  ع، ٚاملٓاؾل.ع أسهاّ َلتهب ايهبري٠، ٚاملبت

 ١.ٚايهتب ايوُاٜٚٸع اٱميإ بامل٥٬ه١ 5

ٛٸات.6  ع ايٓب

 ـٳك.ع ايكځ7

 ع اٯػل٠.8

 ع اٱَا١َ ٚاـ٬ؾ١.9

 ع ايؿٹلٳم.10

ـٿ ٌٸ ّ قا١ُ٥ڄٖٚٓا ْك ـٺ مبٛاكؿ اٱمجاع ُٓٔ ن  َٔ ٖقٙ ا٭قواّ: ٚاس

ٌٸـٜل بايقنل إٔ امل٪يڍَٚٔ اؾ ٚٸ َوأي١ٺ ـ ٜعُـ يف ن ٫ڄ، ثِ إىل ًلغ املٛٓٛع أ

ِٸٜبٝٿ بٝإ بٜٓتكٌ بعـ فيو إىل ْكٌ آكا٤ ٚأقٛاٍ املٛاؾكني ي٘، ٚىتِ  ٔ كأٟ ابٔ تُٝٝٸ١، ث

 َوتٓـات اٱمجاع.

 

ّٗـ تٕحٗد األل1ِّٕٗ  ــــــ ٛٛ ٔالزبٕب

 .(148)ٚعـّ عباؿ٠ غريٙ ،هٌ ٖٞ عباؿ٠ اهلل ايؿلؿع سكٝك١ تٛسٝـ ا٭ْبٝا٤ ٚايلټ1

ًٹ2 ناڄ، ٚنقيو مٜاك٠ ايكبٛك يتًب١ٝ لٵع اعتباك ايو٪اٍ َٔ غري اهلل 

 .(149)اؿادات

 .(150)ٌ ٚا٫هتٌؿا٤ ٚا٫هتٌؿاع با٭ْبٝا٤ بعـ ٚؾاتِٗع عـّ دٛام ايتٛهټ3

 .(151)ع سل١َ ايوذٛؿ يػري اهلل4
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 .(152)ع سل١َ ايڀٛاف سٍٛ قبٛك ا٭ْبٝا٤ ٚايِاؿني5

 .(153)ك يٮْبٝا٤ أٚ غري ا٭ْبٝا٤قٵهٛا٤ أنإ ايٓٻ ،ك يػري اهللقٵع سل١َ ايٓٻ6

 .(154)ِل ٚايتٓذٝشٵايوٿ ١ع سل7َ

 .(155)ٚتععُٝٗا ٚتكـٜوٗا ،ع عـّ دٛام ايبٓا٤ ؾٛم ايكبٛك8

 .(156)ؼاف ايكبٛك َوادـ َٚعابـع عـّ دٛام اتٸ9

َوذـ  :غري ،ع سل١َ ايوؿل ينٜاك٠ َلاقـ ا٭ْبٝا٤ ٚايِاؿني ٚاملوادـ10

 .(157)ٚاملوذـ ا٭ق٢ِ ;ٚاملوذـ اؿلاّ ;ايٓيبٸ

 .(158)مبا يف فيو قبٛك ا٭ْبٝا٤ ،ى بايكبٛكع سل١َ ايتربټ11

 .(159)ِ بػري اهللوٳع سل١َ ايكځ12

 .(160)ع ٓلٚك٠ ٚؾڀل١ٜ اٱقلاك بٛدٛؿ ايِاْع13

 .(161)ُني يف ا٫هتـ٫ٍ ع٢ً إثبات ايِاْعع١ َٓٗر املتهًڍـٵع بٹ14

ؿني يف َوا٥ٌ ُني يف ايكٍٛ بٛدٛب ْعل املهًډع ػڀأ َٓٗر املتهًڍ15

 .(162)ايتٛسٝـ

ـٳع سـٚخ 16  .(163)ّ ايعاملايعامل، ٚبڀ٬ٕ ايكٍٛ بكٹ

 

 ــــــ ـ تٕحٗد األمساء ٔالؾفات2

ـٺ|ع تُٛٝـ اهلل مبا ٚكؿ يف ايكلإٓ، ٚع٢ً يوإ كهٍٛ اهلل1  ، ؿٕٚ ؼلٜ

ٌڈ ٌڈ (164)ٚتهٝٝـ ٚتعڀٝ  .(165)ٚمتجٝ

 .(166)ع تٓنٜ٘ اهلل عٔ مماث١ً املؼًٛقني2

ٌڈ ،ع ا٭ػق بعاٖل ُؿات اهلل3  .(167)ؿٕٚ تأٜٚ

ـٺ ،ُؿ١ ايٛد٘ ٚايٝـ هللع إثبات 4  .(168)ٚتعڀٌٝ ؿٕٚ ؼلٜ

 .(169)ع إثبات ُؿ١ ايوُع ٚايبِل هلل5

 .(170)ع إثبات ُؿ١ ايكـك٠ ٚاؿٝا٠ ٚايعًِ ٚاٱساط١ هلل6

ِٻسٳع إثبات ُؿ١ ا٭ځ7  .(171)ـ١ٜ هللُٳـ١ٜ ٚاي

ٛٸ ٚايؿٛق١ٝ هلل8  .(172)ع إثبات ُؿ١ ايعً
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 .(173)ع إثبات ُؿ١ ا٫هتٛا٤ ع٢ً ايعلَ هلل9

 .(174)١ اهلل َع اـًلإثبات َعٝٸع 10

ٛٸ هلل َع بعض ايعباؿلٵع إثبات ُؿ١ ايكڂ11 ْٴ ـٴ  .(175)ب ٚاي

ٌٸ12 ٕڈ ع َبا١ٜٓ اهلل عٔ املؼًٛم، ٚبڀ٬ٕ إٔ تهٕٛ فات اهلل يف ن  .(176)َها

 .(177)ع إثبات ُؿ١ اٱكاؿ٠ ٚامل١٦ٌٝ هلل13

 .(178)ع إثبات ُؿ١ ايٓنٍٚ هلل ع٢ً مٛ اؿكٝك14١

 .(179)إ ٚاجمل٤ٞ هلل ع٢ً مٛ اؿكٝك١ع إثبات ُؿ١ اٱت15ٝ

ـځ16  .(180)ل ٚا٫ُڀؿا٤ ٚا٫دتبا٤ ٚايتكلٜب هلل ع٢ً مٛ اؿكٝك١ًڃع إثبات ُؿ١ ا

 .(181)ع إثبات ُؿ١ ايه٬ّ هلل ع٢ً مٛ اؿكٝك17١

ّٴ18  .(182)اهلل غري املؼًٛم ع ايكلإٓ ن٬

 .(183)ع إثبات ُؿ١ ايوهٛت هلل19

 .(184)اؾاكس١ يف اٯػل٠ ع إثبات ك١ٜ٩ امل٪َٓني هلل بايعني20

 .(185)ع عـّ ك١ٜ٩ اهلل بايعني اؾاكس١ يف ايـْٝا21

 .(186)ع دٛام ك١ٜ٩ اهلل يف ايـْٝا يف املٓا22ّ

 

 ــــــ ـ وضائن اإلمياُ ٔاإلصال3ً

ٝٸ١ ٚايوټ1  .(187)١ٓٸع سكٝك١ اٱميإ بايكٍٛ ٚايعٌُ ٚايٓ

 .(188)ع ٚدٛب اٱميإ باهلل، ٚامل٥٬ه١ ٚايهتب ايوُا2١ٜٚ

 .(189)ْكِإ ٚمٜاؿ٠ اٱميإع 3

ٔٷ4 ٕٵ ع دٛام تعًٝل اٱميإ ع٢ً امل١٦ٌٝ )أْا َ٪َ  .(190)ًا٤ اهلل( إ

َٳ5  .(191)ٜوبٸ اهلل ٔٵع نؿل 

َٳ6 ٟٸ ٔٵع نؿل   .(192)َٔ ايـٜٔ ٜٓهل ائلٚك

 .(193)ع نؿا١ٜ ايٌٗاؿتني يًـػٍٛ يف اٱه7ّ٬

 .(194)ع كابڀ١ اٱه٬ّ ٚاٱميا8ٕ

 .(195)١ـ يًـػٍٛ إىل اؾٓٸع عـّ نؿا١ٜ ايٓڀل بٌٗاؿ٠ ايتٛس9ٝ
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١ اـُو١ )ايٌٗاؿتني، ع نؿل َٓهل أسـ ا٭ٍُٛ ٚا٭كنإ اٱه٬َٝٸ10

 .(196)(ٚاي٠٬ِ، ٚايننا٠، ٚايِّٛ، ٚاؿرٸ

َٳ11  .(197)َوًُاڄ لٜهؿڍ ٔٵع نؿل 

 

 ــــــ ـ أحهاً وزتهب الهبريٚ ٔاملبتدع ٔاملٍافل4

 .(198)ايتٛب١ ع ايٛعـ ٚايٛعٝـ يف ِْْٛ ايكلإٓ بٌلط عـّ ايهؿل ٚعـ1ّ

 .(199)ل ايهؿل باكتهاب املع١ِٝع عـّ ؼكڊ2

 .(200)ع عـّ ػًٛؿ أٌٖ ايهبا٥ل يف ايٓاك3

 .(201)ع دٛام ادتُاع ايجٛاب ٚايعكاب4

 .(202)ػ٬ؾاڄ ملا عًٝ٘ عكٝـ٠ امللد١٦ ،ع ٓلك اٱُلاك ع٢ً املعا5ُٞ

 .(203)٭ٌٖ ايهبا٥ل يف ّٜٛ ايكٝا١َ ع ًؿاع١ ايٓيبٸ6

َٳ7  .(204)ايهبري٠ بايتٛب١ٛ املع١ِٝ شٵع 

 .(205)ع نؿل ققف عا١ٌ٥ مبا بلٸأٖا اهلل 8َ٘ٓ

 .(206)ع١ـٵع ا٭عُاٍ املؼايؿ١ يًِْٓٛ باعتكاؿ اؾٛام بٹ9

 .(207)ع١ـٵع ٚدٛب ايٓٗٞ عٔ ايبٹ10

 .(208)ب ايعاٖلوٳٜإ عٓٛإ اٱه٬ّ ع٢ً املوًِ عځلٳع دٳ11

 .(209)ع نؿل املٓاؾل يف ايباطٔ إفا نإ ايٓؿام يف ايعكٝـ12٠

 

 ــــــ ـ اإلمياُ باملالئهٛ ٔالهتب الضىا5ٖٛٔ

 .(210)ع امل٥٬ه١ َٔ ا٭عٝإ املؼًٛق1١

 .(211)ع هذٛؿ امل٥٬ه١ ٯؿ2ّ

َٳ3  .(212)ٖٚٛ ايلابط بني اهلل ٚايٓيبٸ ،َٓؿٌِ عٔ كهٍٛ اهلل ًځوڅع دربا٥ٌٝ 

 .(213)ع نؿل ا٫هتػاث١ بامل٥٬ه4١

 .(214)ع إَهإ َٛت امل٥٬ه5١

 .(215)ايوُا١ٜٚ ع ٚدٛب اٱميإ بايهتب6

ّٷ7  .(216)كًٛم ع ايكلإٓ ن٬
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 .(217)ع ُٛت قاك٨ ايكلإٓ ٚنتابات ايكلإٓ كًٛق١څ8

ٞٸ ع ايهتاب ايٓامٍ ع٢ً ايٓيبٸ9  .(218)ٖٛ ايكلإٓ ايعلب

 .(219)يف ايكلاطٝى ع ن٬ّ اهلل َهتٛبٷ10

 .(220)ع نؿل تـْٝى ايكلآ11ٕ

 .(221)ع دٛام مساع ايكلآ12ٕ

 .(222)بلٳايػٓا٤ ٚآ٫ت ايڀډع عـّ دٛام قلا٠٤ ايكلإٓ بأؿإ 13

 .(223)ع ١ُٖٓٝ ايكلإٓ ع٢ً ها٥ل ايهتب ايوُا١ٜٚ ايوابك14١

 .(224)مٚٵع عـّ دٛام َعاك١ٓ ايكلإٓ بايعكٌ ٚايلأٟ ٚايكٝاي ٚايقٻ15

ع ٚقٛع ايتشلٜـ املعٟٓٛ يف ايهتب ايوُا١ٜٚ ايوابك١ ٚا٫ػت٬ف يف ايتشلٜـ 16

 .(225)ايًؿعٞ

 

ّٕات6  ــــــ ـ الٍب

ٝٸ1  .(226)ا٭ْبٝا٤ ع٢ً ايبٌل١ ع أؾًٔ

 .(227)ع عـّ عكاب ا٭ْبٝا2٤

 .(228)ؿٕٚ غريِٖ ،١ أٚاَل ا٭ْبٝا٤ُٝٸتٵع سٳ3

 .(229)ع ع١ُِ ا٭ْبٝا٤ يف تبًٝؼ ايلهاي4١

 .(230)ض ٚاؾٛع ٚايٓوٝإ ع٢ً ا٭ْبٝا٤لٳع دٛام املځ5

َٳْٵع مٳ6 ـٸ ٔٵـق١   .(231)عٞ أْ٘ أعًِ َٔ ا٭ْبٝا٤ٜ

 .(232)بعِٔٗ اٯػل ع نؿل اٱقلاك ببعض ا٭ْبٝا٤ ؿ7ٕٚ

ٛٸ8  .(233)قبٌ ْنٍٚ ايٛسٞ عًٝ٘ ٠ ايٓيبٸع نؿل ا٫عتكاؿ بٓب

ٛٸ9 |قُـ ٠ ايٓيبٸع ًلط اٱه٬ّ اٱقلاك بٓب
(234). 

 .(235)ع٢ً غريٙ ١ ايٓيبٸع أؾًٔٝٸ10

 .(236)يف املٌادلات ايـ١ٜٝٓ ٚايـ١ْٜٛٝ ع ٚدٛب ؼهِٝ ايٓيبٸ11

ٔٸ |ا٭نلّ ع بعح ايٓيبٸ12  .(237)إىل اٱْى ٚاؾ

 .(238)َٔ املوًُني يًٓيبٸ نؿل ٚقتٌ ايوابٸع 13
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َٳ14 َٹ ٔٵع نؿل   .(239)ٔٵبًػ٘ اٱه٬ّ ٚمل ٜٴ٪

 .(240)غري ًلٜع١ اٱه٬ّ ع نؿل تِشٝض ًلٜع١ٺ15

 .(241)إىل ايوُا٤ ×ع علٚز عٝو16٢

 

 ــــــ َدرـ الَك7

 .(242)ػريٙ ًٚلٸٙ، ـٳكع ٚدٛب اٱميإ بايكځ1

ٌٸ2  .(243)ٚع٢ً أؾعاٍ ايعباؿ أٜٔاڄ ،٤ًٞ ع قـك٠ اهلل ع٢ً ن

 .(244)ع عًِ اهلل بأسـاخ املوتكب3ٌ

 .(245)ع توذٌٝ أسٛاٍ اـًل يف ايًٛغ احملؿٛظ4

ٌٸع تٛقچ5  .(246)ع٢ً ١٦ٌَٝ اهلل ٤ًٞٺ ـ ن

 .(247)ع أؾعاٍ ايعباؿ كًٛق6١

 .(248)ع قـك٠ ١٦ٌَٝٚ ايعباؿ ع٢ً ا٭ؾعا7ٍ

 .(249)ع تٓنٜ٘ اهلل َٔ ايع8ًِ

 .(250)اهللع اهلـا١ٜ ٚاي٬ٔي١ َٔ 9

 .(251)ع تأثري ا٭هباب بكـك٠ اهلل10

 .(252)ع بڀ٬ٕ ا٫ستذاز بايكـك٠ يف املعا11ُٞ

 

 ــــــ ـ الكٗاو8ٛ

ٞٸ1  .(253)عًٝ٘ ؿلٷَتٻ ع املعاؿ اؾوُاْ

 .(254)ع ٚدٛب ا٫عتكاؿ بايكٝا2١َ

َٳ3  .(255)ٜٓهل إعاؿ٠ اـًل ٔٵع نؿل 

 .(256)ع ايو٪اٍ يف ايكرب سلپ4

 .(257)ايكرب ع٢ً ايٓؿى ٚاؾوـ سلپع ايعقاب ٚايٓعِٝ يف 5

 .(258)يف ّٜٛ ايكٝا١َ |ا٭نلّ ع ًؿاع١ ايٓيبٸ6

 .(259)ؿٜٔفلٻ ل ايٓاي علا٠ڄٌٵع سٳ7

 .(260)ع اقرتاب ايٌُى يف ّٜٛ ايكٝا8١َ
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 .(261)ب املٝنإ يف ّٜٛ ايكٝا١َِٵع ْٳ9

 .(262)ل ايِشـ يف ّٜٛ ايكٝا١ٌَٵع ْٳ10

 .(263)ع اؿواب ٚايهتاب يف ّٜٛ ايكٝا11١َ

 .(264)سلپ ض )ْٗل ايهٛثل( يًٓيبٸٛٵاؿځ ع12

 .(265)ع ايِلاط سلپ13

 .(266)ع ايكٓڀل٠ بعـ ايِلاط سلپ14

 .(267)١ ٚايٓاكع ػًٛؿ اؾٓٸ15

 

 ــــــ ـ اإلواوٛ ٔاخلالف9ٛ

أبلاكاڄ ناْٛا  ،ٚاؾٗاؿ ٚاؾُع١ ٚايعٝـٜٔ َع ا٭َلا٤ ٚايو٬طني ع إقا١َ اؿرٸ1

 .(268)اكاڄأّ ؾذٸ

 .(269)يف َع١ِٝ اـايل ع ٫ طاع١ ملؼًٛمڈ2

 .(270)ع امللأ٠ ٫ تهٕٛ إَاَاڄ3

 .(271)ع َٓني١ اـًؿا٤ ايلاًـٜٔ بعـ ايٓيبٸ4

 .(272)ع ػ٬ؾ١ اـًؿا٤ ايلاًـ5ٜٔ

 

 ــــــ ـ الِفَزم11

 .(273)ع عـّ دٛام تهؿري ايؿٹلٳم1

 .(274)ع دٛام قتاٍ اـٛاكز2

 .(275)املتٛاتل٠م اييت ٫ تًتنّ بعٛاٖل اٱه٬ّ لٳع نؿل ٚدٛام قتٌ ايؿٹ3

 .(276)م املكات١ً َٔ املوًُنيلٳع عـّ دٛام تبـٜع ٚتؿوٝل ايؿٹ4

 .(277)ع عـّ دٛام تهؿري َلد١٦ ايؿكٗا٤ )ا٭سٓاف(5

ٝٸع نؿل ايؿلق١ ايِٓري١ٜ )ايقٜٔ ٜ٪يڍ6  .(278)(×اڄٕٗٛ عً

 

 ــــــ ىات األخالقٗٛاملضمَّ :ٛالجاٌٗ ٛاملكال

ُات أػل٣: املوًډ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚبعباك٠ٺَا ًٜٞ ع٢ً ؾٗله١ املٌرتنات  ْعٌُ يف
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 ع٢ً أهاهني: ،١ا٭ػ٬قٝٸ

 

 ــــــ ـ األحادٖح املغرتن1ٛ

َٔ ث٬ث١ أدنا٤ عٔ فُع ايتكلٜب بني املقاٖب اٱه١َٝ٬، بعٓٛإ  ُـك نتابٷ

ّٸ .١ ٚايٌٝع١()ا٭ػ٬م يف ا٭ساؿٜح املٌرتن١ بني ايوٓٸ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ  ٤إاؾن ٚىت

ٕ ع٢ً ايلٚاٜات املتعًك١ ٤آَ٘ باـِاٍ اٱهاب١ٝ ٚاؿُٝـ٠، سٝح اًتٌُ ٖقإ اؾن

ّٸ بقنل ا٭ساؿٜح امللتبڀ١  بجُا١ْٝ ٚمخوني ُؿ١ أػ٬ق١ٝ. ٚأَا اؾن٤ ايجايح ؾٝؼت

بايِؿات ا٭ػ٬ق١ٝ املق١ََٛ، ٚقـ اًتٌُ ع٢ً ايتعلٜـ بجُا١ْٝ ٚمثاْني ُؿ١ أػ٬ق١ٝ 

تبٜٛب مجٝع ٖقٙ املٛاكؿ ا٭ػ٬ق١ٝ يف ٖقا  َق١ََٛ با٫هتٓاؿ إىل ا٭ساؿٜح. ٚقـ متٸ

 ايهتاب، ُٓٔ عٓاٜٚٔ ع٢ً أهاي اؿلٚف ا٭ظـ١ٜ.

 :نُا ًَٜٞٔ اـِا٥ّ ا٭ػ٬ق١ٝ ؾٗٞ  ٚأَا ؾٗله١ ن٬ ٖاتني ايڀا٥ؿتني

 

 ــــــ أـ اخلؾاه األخالقٗٛ احملىٕدٚ

ا٭ؿب،            ع5ع اٱػا٤، 4ع اٱسوإ ٚاملعلٚف، 3ع اٱػ٬ْ، 2ع ا٫بت٤٬، 1

ع اغتٓاّ 10ع اٱطعاّ ٚائٝاؾ١، 9ع ا٫هتكا١َ ٚايجبات، 8ع ا٫هتػؿاك، 7ع ا٫هتعاف٠، 6

ل ٔ )ايتشكڊع ايتبٝټ14ع ايبها٤، 13ع ايبٌل ٚايبٌا١ً، 12، ع ا٭َا11١ْايعُل ٚايؿلْ، 

ع ايتوابل 16ع ايرتغٝب ٚا٫دتٗاؿ يف ايعٌُ، ١15 ا٭ػباك ٚايتكاكٜل(، َٔ ُشٸ

ٛٳ18ع ايتوبٝض، 17ٚاملواكع١،  ٌ، ع ايتٛهټ20ـ ٚقٝاّ ايًٌٝ، ع ايتٗذټ19ع، كٳع ايتك٣ٛ ٚاي

     ع دٗاؿ ايٓؿى، 25اؾٛؿ ٚايهلّ،  ع24ٌ، ع ايتٛنڊ23ع ايتٛب١، 22ع ايتٛآع، 21

ٔٸوٵع ايلدا٤ ٚسٴ30ل، نڃع ايقٿ29ع ايـعا٤، 28ع اؿٝا٤، 27ع اؿًِ، 26 )اؾن٤  ٔ ايع

ٚٸ ع ايولٚك ٚايؿلغ 34ع اينٖـ، 33ب١ ٚاـٛف، ٖٵع ايلٻ32ع ايلٓا ٚايتوًِٝ، 31ٍ(، ا٭

ِ، سٹ١ًُ ايلٻع 39ع ايِـم، 38ع ايِرب، 37ع ايٌٗاؿ٠، 36ع ايٌذاع١، 35ٚائشو، 

 ع ايعؿچ١، 45ع ايعنٸ٠، 44ط، وٵع ايعـٍ ٚايكٹ43ع ايعباؿ٠، 42ع ايڀاع١، 41ع ايُِت، 40

         ع ايكٓاع١، 50ع ايكلض، 49ع ايػري٠، 48ايبِل،  ع غضٸ47ع ايعٌُ ٚايوعٞ، 46

       ع ايٌٓاط، 55ع ايٓنا١ٖ، 54ع احملبٸ١، 53ب، ع ايهًِ ايڀٝٸ52ِ ايػٝغ، عڃع نځ51

 ع ايٝتِٝ )اؾن٤ ايجاْٞ(.58ع ايٛقاك، ٚايڀُأ١ْٓٝ، ٚايوه١ٓٝ، ١57، ايٓٝٸ ع56
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 ــــــ ب ـ اخلؾاه األخالقٗٛ املذوٕوٛ

     ع إفاع١ ايؿشٌا٤، 5ع اٱٜقا٤، 4باع اهل٣ٛ، ع اتٸ3ع اٱهلاف، 2ع ا٫هتٗنا٤، 1

ـٸ ايبِل، 6 َٸع١، 10ع أنٌ اؿلاّ، 9ع ا٫نتٓام، 8ع ا٫ؾرتا٤، 7ع َ ا٭َٔ َٔ  ع11ع اٱ

ل، ڀځع ايبٳ16ع ايبقا٠٤، 15ع ايبؼٌ، 14ع اٱٖا١ْ، 13َات، لٴع اْتٗاى اؿڂ12ل اهلل، هڃَٳ

     ع ايتشكري، 22ى، ع ايتذوټ21ع ايتبقٜل، 20ع ايبٗتإ، 19ٞ، ػٵع ايبٳ18ع ايبػض، 17
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 ــــــ ـ نتب األخالم2

ّٗ اعتىادًا ،ألخالم احَلَضٍٛ )الفاضمٛ(ددٔه اأـ   ــــــ (279)ٛعمٜ املؾادر اإلصالو
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 2    *   * اؿه١ُ 1

 5  * * * *  * ١ايعؿچ 2

 3    * *  * ايٌذاع١ 3
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 5  *  * * * * ايعـاي١ 4

 1      *  هرت ايعٝٛب 5

ـٸ 6  1      *  ايوعٞ ٚاؾ

 2 *     *  اي٬ِغ 7

 3   *  * *  ايِـم 8

 1      *  اٱػ٬ْ 9

 2     * *  اؿًِ 10

 1  *   *   ايكٓاع١ 11

 2   *  *   ايلٓا 12

 2  *   *   ايٌلف 13

 4 * * *  *   ايِرب 14

 3  * *  *   نإا٫تٸ 15

 3 * *   *   ايِـاق١ 16

 3 * *   *   ايٌؿك١ 17

 2 *    *   ايٛؾا٤ 18

 4 * * *  *   نعِ ايػٝغ 19

 2  *   *   أؿا٤ ا٭َا١ْ 20

 3 * *   *   سؿغ ايولٸ 21

 3 * *   *   ايتٛآع 22

 2  *   *   ايبٌل 23

 1     *   ا٫بتواّ 24

ٝٸ 25  2  *   *   ١سؤ ايٓ

 4 * *  * *   ايهلّ 26

 2  *   *   ايتٓاؾى 27

ُٸ١ 28 ٛٸ اهل  2  *   *   عً

 2 *  *     اؿٝا٤ 29

 1   *     سبٸ اـري 30

 1   *     ايوعٞ ٚاؾـ 31
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ـٸ ا٭ف٣ 32  1   *     ن

 1   *     اٱسوإ 33

 2 *  *     ٚايٌهلاؿُـ  34

 1   *     ايعڀـ 35

 1   *     سؤ ا٫هتُاع 36

 1   *     ا٫عتقاك 37

ُٸ 38  1   *     ٌ ا٭ف٣ؼ

 1  *      اؿٝاؿ 39

 1  *      ايقنا٤ 40

 1 *       اٱػا٤ 41

 1 *       اينٜاك٠ 42

 1 *       ايٌؿك١ 43

 1 *       طٗل ايكًب 44

 1 *       ايٓؿىيڀـ  45

 1 *       سؤ ايعاقب١ 46

 1 *       ايعؿٛ ٚايِؿض 47

 1 *       سؿغ ايعٗـ 48

 1 *       ا٫عتقاك 49

 1 *       ايجٓا٤ 50

 1 *       سؤ ايعٌل٠ 51

 

ّٗ اعتىادًا ،خالم الكبٗخٛ )الز ائن(ددٔه األب ـ   ــــــ ٛعمٜ الهتب ٔالجكافٛ اإلصالو
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 2  *     * كٛٵاؾځ 1

 1       * اؾٌٗ 2
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 4  *  * *  * اـٛف 3

 6 * * * * *  * ايبؼٌ 4

 5 * * *  * *  اؿوـ 5

 2    *  *  ايعًِ 6

 1      *  ائعـ 7

 1      *  لايتًُچ 8

 3  *   * *  إؾٌا٤ ايولٸ 9

 3  * *   *  اي١ُُٝٓ 10

 1      *  ايٌػب 11

 1      *  ايٌُات١ 12

 1      *  اؾـاٍ 13

 1      *  لشٵايوٿ 14

 1      *  ا٫هتٗنا٤ 15

 2   *   *  ايػٝب١ 16

 1      *  ايت١ُٗ 17

 1      *  املـٜض 18

 3  *   * *  ايهقب 19

 2  *    *  سبٸ اؾاٙ 20

 1      *  ايهوٌ 21

 1      *  سبٸ ايجٓا٤ 22

 1      *  ايلٜا٤ 23

 1      *  ايٓؿام 24

 1  *      لڀځايبٳ 25

 1     *   باع ايٌٗٛاتاتٸ 26

 4  * * * *   اؿلْ 27

 2  *   *   ا٫بتقاٍ 28

 3  *  * *   ايػبا٤ 29

 1     *   ائذل 30
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 2  *   *   ١ اـرب٠قًچ 31

 2  *   *   ايعٌل 32

 2  *   *   ايكو٠ٛ 33

 3 * *   *   اـٝا١ْ 34

ٗٸِ 35  2  *   *   ايتذ

 2  *   *   اـبح 36

 3  * *  *   اؿكـ 37

 2  *   *   اهتِػاك ايت١ُٗ 38

 1    *    اؿُل 39

 1    *    ايتٗإٚ 40

 1    *    اٱهلاف 41

 3 * * *     لايتهبټ 42

 2 *  *     ايعٴذب 43

 1   *     ايلٜا٤ 44

 1   *     ايػٔب 45

 1   *     املاٍ سبٸ 46

 1  *      ايٛقاس١ 47

 2 * *      اـٝا١ْ 48

 2 * *      عـّ ايِرب 49

 2 * *      سبٸ ايقات 50

 1 *       ايولق١ 51

 1 *       ايعـا٠ٚ 52

 1 *       ايٓؿل٠ 53

 

 ــــــ املضمَّىات الفكّٗٛ املكالٛ الجالجٛ:

ـٿ .ُات ايؿك١ٝٗيف َٛٓٛع املوًډ يكـ متٸ تأيٝـ نتبٺ ّ تكلٜلاڄ ٚيف ايبـا١ٜ هٓك

 .إمجايٝاڄ عٔ ٖقٙ ايهتب، يٓٓتكٌ بعـ فيو إىل ْكٌ َٛاكؿ اٱمجاع باػتِاكڈ
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ؿ٘: ابٔ سنّ ع َلاتب اٱمجاع يف ايعباؿات ٚاملعا٬َت ٚا٫عتكاؿات، مل٪يڍ1

 ٖع(.456ع  384ايعاٖلٟ )

 فاٍيكـ متٸ يف ٖقا ايهتاب ؾٗله١ املٛاكؿ اجملُع عًٝٗا بني املوًُني يف 

ٚقـ بًؼ عـؿ ٖقٙ املٛاكؿ يف  .«أمجعٛا»ٚ «ؿكٛااتٸ»ايعباؿات ٚاملعا٬َت ٚايعكا٥ـ، بًؿغ: 

 َٛكؿاڄ. 1081ٖقا ايهتاب 

ُٸ2  ؿ٘: أَني اٱه٬ّ ايڀربهٞ.ـ، مل٪يڍًځ١ ايوٻع امل٪تًـ َٔ املؼتًـ بني أ٥

ّٴ ٖٚقا يًٌٝؽ ايڀٛهٞ. ٚقـ قاٍ ايٌٝؽ  ،نتاب اـ٬ف ايهتاب ٖٛ تًؼٝ

ـٸ سٝح دعٌ ايٌٝؽ ايڀٛهٞ اٱمجاع ٖٛ ايـيٌٝ ايل٥ٝى يف نتاب َت٘: ايڀربهٞ يف َك

ٚإفا نإ  ;«إمجاع ايؿلق١»)اـ٬ف(، ؾكـ أبلم فيو يف ايهجري َٔ املٛاكؿ بًؿغ 

ٕٵ ;املٛكؿ َٔ َٛاكؿ ا٫ػت٬ف أًاك إىل فيو مل ٜهٔ ٖٓاى إمجاع يف املوأي١ فنل  ٚإ

 أػل٣. َوتٓـاتٺ

ٝٵ تٴٜكٍٛ ايڀربهٞ: يكـ سقؾڃ بقنل ها٥ل املوتٓـات  تٴتعابري اٱمجاع، ٚانتؿ

ُٵ  ١ ق١ًًٝ اؾـ٣ٚ.أسٝاْاڄ عقف ا٭ؿيچ تٴا٭ػل٣، ٚق

ؾٝ٘ مجع آكا٤ املقاٖب ايؿك١ٝٗ  يف ؾك٘ اـ٬ف، متٸ ٖقا ايهتاب ؿٚك٠ڄ ـٸعٳٜٚٴ

 ١ُ ٚاٱمجاع١ٝ.ٛ أْؿع يبٝإ ا٫ػت٬ف َٔ املٛاكؿ املوًډاٱه١َٝ٬، ٖٚ

ُٸ3  ٖع(.560ؿ٘: و٢ٝ بٔ قُـ بٔ ٖبري٠)١ ايوًـ ا٭كبع١، مل٪يڍع اٱمجاع عٓـ أ٥

ُٸبٳؿل عًٝٗا َٔ قٹبا٭سهاّ املتٻ ٌٜتٌُ ٖقا ايهتاب ع٢ً تكلٜلڈ ١ ا٭كبع١ ٌ ا٭٥

ايو بٔ أْى، ٚابٔ إؿكٜى ١، أٟ: أمحـ بٔ سٓبٌ، ٚأبٛ سٓٝؿ١، َٚعٓـ أٌٖ ايوٓٸ

ؿل يف ٖقا ايهتاب تكلٜل املٛاكؿ املتٻ ؾكـ متٸ; ُاتْاؾع يبٝإ املوًډ ايٌاؾعٞ. ٖٚٛ نتابٷ

، ٚأًاك يف بعض ا٭سٝإ إىل ا٫ػت٬ف بني عًٝٗا ع٢ً تلتٝب ا٭بٛاب ايؿك١ٝٗ باػتِاكڈ

٘ٷ ٫بٔ  ،بأهًٛب َلاتب اٱمجاع املقاٖب ايؿك١ٝٗ أٜٔاڄ. إٕ أهًٛب ٖقا ايهتاب ًبٝ

ـ ٖقا ايهتاب قـ مجع ايهجري َٔ ايعٓاٜٚٔ ايل٥ٝو١ سنّ ايعاٖلٟ، َع ؾاكم إٔ َ٪يڍ

َٸ ؾع٢ً هبٌٝ املجاٍ: فنل ُٓٔ نتاب ايبٝٛع  .١يف ايهتب ايؿك١ٝٗ ُٓٔ ايعٓاٜٚٔ ايعا

ٌٜ يف فٚمجٝع عٓاٜٚٔ املعا٬َت، َٔ قبٌٝ: ايلٖٔ ٚاؿٛاي١ ٚاملٌاكن١ َٚا إىل فيو. 

نتاب املواقا٠ فنل َٛاكؿ َٔ قبٌٝ: ايٛقـ ٚاٱكخ ٚإسٝا٤ املٛات. ٚقـ بًػت 



 

 

هـ 1441م ـ  0202 سنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيفــ ال نصوص معاصرة  

 

 َٛكؿاڄ. ١ُ926 يف ٖقا ايهتاب اٱسِا١ٝ٥ اٱمجاي١ٝ يًُٛاكؿ ايؿك١ٝٗ املوًډ

ؿ٘: هعـٟ أبٛ سبٝب )يف ث٬ث١ ع َٛهٛع١ اٱمجاع يف ايؿك٘ اٱه٬َٞ، مل٪يڍ4

 ـات(.فًډ

. ٚقـ ُـكت طبعت٘ ايلابع١ َع ٖع1374ىل ايعاّ ٜعٛؿ تاكٜؽ تأيٝـ ٖقا ايهتاب إ

عٔ ؿاك ايؿهل يف ؿٌَل. ٚقاٍ  ،1999ّ/  ٖع1419بعض اٱ٬ُسات ٚاٱٓاؾات ه١ٓ 

ـٸَ٪يڍ ٜهٕٛ ٖٛ إمجاع  بعـ بٝإ َلاتب اٱمجاع: إٕ اٱمجاع تاك٠ڄ ،َت٘ؿ٘ يف َك

ـٿ َٚا إىل فيو، ;ٚتاك٠ إمجاع أٌٖ ايعًِ ;إمجاع ايِشاب١ ٚتاك٠ڄ ;املوًُني َاڄ يقيو َك

ٌٸدـ٫ٚڄ، َبٝٿ ـٺ ٓاڄ عـؿ ن  :ايتايَٞٔ ٖقٙ املٛاكؿ ع٢ً ايٓشٛ  ٚاس

 َٛكؿاڄ. 811ع إمجاع املوًُني 1

 َٛكؿاڄ. 354ع إمجاع ايِشاب١ 2

 َٛكؿاڄ. 2447ع إمجاع أٌٖ ايعًِ 3

ٞٸ4 ـٷ ع قٍٛ ايِشاب  َٛكؿاڄ. 666َٔ ايِشاب١  ايقٟ يٝى ي٘ كاي

 َٛكؿاڄ. 2657ع ْؿٞ اـ٬ف 5

ـٸ١َفُٛع املٛاكؿ ٚ ـ يف ٖقا ايهتاب َٛكؿاڄ. ٚقـ ؾٗلي امل٪يڍ 13906 املتك

 .«ّٜٛ ايكٝا١َ»، ٚػامتاڄ بع «آٍ ايبٝت»باؿ٥اڄ َٔ  ،َٛاكؿ اٱمجاع ع٢ً ايتوًوٌ ا٭ظـٟ

 إساي١ مجٝع املٛاكؿ إىل ايهتب ايؿك١ٝٗ. تٵؾكل٠، ٚمتډ 4587ٚقـ فنل فيو ُٓٔ 

ؿ٘: إمساعٌٝ ا٭قٛاٍ َٔ أسهاّ ايٌلٜع١، مل٪يڍات ؾك٘ ايٌٝع١ ٚأسٛط ع إمجاعٝٸ5

 ٖع(.1415ين امللعٌٞ )ٝاؿو

ٚقـ اًتٌُ ٖقا ايهتاب ع٢ً ػِْٛ َوا٥ٌ اي٠٬ِ ٚايڀٗاك٠ ؾكط. ٖٚٛ يف 

٘ٺ سكٝكت٘ عباك٠څ ٞٸ عٔ ؿٚك٠ ؾك ؿ٘ يف ع٢ً َا فنلٙ َ٪يڍ ٖٚٛ بٓا٤ٶ .كتِل اهتـ٫ي

ـٸ عٓـ ايٌٝع١، أٚ ٜٓكٌ ا٭سهاّ املڀابك١ ع عًٝٗا ُٳذٵ١َ إَا إٔ ٜقنل ا٭قٛاٍ املڂاملك

ي٬ستٝاط. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ا٭َل مل ٜهٔ نقيو َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ، بٌ يف َٛاكؿ 

آَني،  :ـ يف اي٠٬ِ، ٚقٍَٛٔ قبٌٝ: ايتهتټ ع ١ا٫ػت٬ف بني ايٌٝع١ ٚأٌٖ ايوٓٸ

ـٿع ٚايٌٗاؿ٠ ايجايج١، ٚاملٛاكؿ املٌاب١ٗ   ّ.مل ًٜتنّ با٭ٌُ املتك

 .(ٖع1425)ػٞ ؿ٘: أمحـ َبًڍ١، مل٪يڍع َٛهٛع١ اٱمجاع يف ؾك٘ اٱَاَٝٸ6
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عٞ اٱمجاع عًٝٗا يف ايهتب يكـ اًتٌُ ٖقا ايهتاب ع٢ً املٛاكؿ اييت اؿټ

ا٠، ٚنقيو نتب ايؿك٘ ايتؿلٜعٞ ١ املٌت١ًُ ع٢ً ا٭ٍُٛ املتًكچايؿك١ٝٗ عٓـ اٱَاَٝٸ

ِٸ .أٜٔاڄ ـٷ .ٚأيؿاظ ْكٌ اٱمجاع، اعض إىل بٝإ ايٓاقًني يٲمجتعلٻ ث  ٖٚٓاى يف اـتاّ ْك

 كتِل ع٢ً ؿع٣ٛ اٱمجاع.

ٚٸ  221ٍ َٔ ٖقا ايهتاب ع٢ً َباسح ايڀٗاك٠، ٚعح ؾٝ٘ وتٟٛ اؾن٤ ا٭

ؾلعاڄ يـع٣ٛ اٱمجاع. ميهٔ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ٖقا ايهتاب يف اهتؼلاز املٛاكؿ ايؿك١ٝٗ 

 ١ُ يف ايؿلٚعات.املوًډ

ؿ٘: عبـ اهلل بٔ املباكى ـإ(، مل٪يڍيف ايعباؿات )فًچ ع إمجاعات ابٔ عبـ ايربٸ7

 ّ(.1999/  ٖع1420)

ُٻ يف  ؿات ابٔ عبـ ايربٸٔ ٖقا ايهتاب فنل َٛاكؿ ْكٌ اٱمجاع يف َ٪يډيكـ تٔ

ِٸ ا٭قٛاٍ املؼايؿ١ أٚ املٛاؾك١ايعباؿات َٔ َ٪يډ إىل  ،ٚنقيو َوتٓـاتٗا ،ؿات٘، َع ٓ

ٌٸ  .عحٺ ن

 .(280)١ُإٔ ٜهٕٛ ْاؾعاڄ يف تٌؼّٝ املٛاكؿ ايؿك١ٝٗ املوًډٚميهٔ هلقا ايهتاب 

١ يف ٚبعـ ايتعلٜـ بٗقٙ ايهتب ْٓتكٌ اٯٕ إىل تكلٜل ؾٗله١ باملوا٥ٌ اٱمجاعٝٸ

 ايؿك٘ ع٢ً أهاي ث٬ث١ نتب:

 

 ــــــ البَ حشً الظاِزٙ ،طبكًا لـ )نتاب وزاتب اإلمجاع( ،ـ ددٔه األحهاً اجملىع عمّٗا1

 (282)َٛاكؿ 10 (281)ايڀٗاك٠

 َٛكؿاڄ 60 اي٠٬ِ

 َٛاكؿ 3 اؾٓا٥ن

 َٛكؿاڄ 31 ايننا٠

 َٛكؿاڄ 31 ايلنام طايهٓن ٚاملعاؿٕص

 َٛكؿاڄ 24 ايِّٛ

 َٛاكؿ 3 ا٫عتهاف

 َٛكؿاڄ 50 اؿرٸ

 َٛكؿاڄ 23 ايكٔا٤

 َٛكؿاڄ 41 ايٌٗاؿات ًَٚشكاتٗا
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 َٛكؿ ٚاسـ ايتؿًٝى

 َٛاكؿ 3 لذٵاؿځ

 َٛاكؿ 6 ايػِب

 َٛاكؿ 6 ايًكڀ١

 َٛكؿ ٚاسـ ايعتل

 َٛكؿ ٚاسـ املناكع١ ٚاملواقا٠

 َٛكؿ ٚاسـ اٱداك٠

 َٛكؿ ٚاسـ ايًكٝط

 َٛكؿ ٚاسـ ايًِض

 َٛاكؿ 3 ايلٖٔ

 َٛكؿإ اٱنلاٙ

 َٛاكؿ 3 ايٛؿٜع١

 َٛاكؿ 3 ايٛناي١

 َٛكؿ ٚاسـ اؿٛاي١

 َٛاكؿ 4 ايهؿاي١

 َٛكؿاڄ 55 ايٓهاغ

 َٛكؿإ اٱ٤٬ٜ

 َٛكؿاڄ 16 ٚاـًعايڀ٬م 

 أكبع١ َٛاكؿ ايڀ٬م ايلدعٞ

ـٸ  َٛكؿاڄ 22 ٠ايع

 َٛاكؿ 3 ا٫هتربا٤

ـٸ  َٛكؿ ٚاسـ ٠َٛا١ًُ ايع

 َٛكؿاڄ 13 ايلٓاع ٚايٓؿك١ ٚاؿٔا١ْ

 َٛاكؿ 4 ايًعإ

 َٛاكؿ 7 ايعٗاك

 َٛكؿإ اػت٬ف اينٚدني

 َٛكؿاڄ 57 ايبٝٛع

 َٛكؿاڄ 57 ايٌؿع١

 َٛاكؿ 7 ايٌلان١

 َٛكؿاڄ 15 ايكلاض

 َٛاكؿ 5 ايكلض

 َٛاكؿ 4 ايعاك١ٜ



 

 

هـ 1441م ـ  0202 سنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيفــ ال نصوص معاصرة  

 

 َٛاكؿ 4 إسٝا٤ املٛات

 َٛكؿاڄ 18 ايِـق١

 َٛكؿاڄ 113 ايؿلا٥ض )اٱكخ(

 َٛكؿاڄ 30 ايُٛاٜا

 َٛاكؿ 6 ٤ اؾٗاؿ ٚايوريٞٵؾځ

 َٛكؿاڄ 18 اٱَا١َ

 َٛكؿاڄ 55 اؿـٚؿ

 َٛاكؿ 4 ا٭ًلب١

 َٛكؿاڄ 20 ايـَا٤

ـٿ  َٛكؿاڄ 34 ات ٚايعكٛباتٜٳاي

 َٛكؿاڄ 101 ايِٝـ ٚايقباس١

 َٛاكؿ 4 ايوبل ٚايلَا١ٜ

 َٛكؿاڄ 16 ا٭ميإ ٚايٓقٚك

 َٛكؿاڄ 27 ايعتل

 َٛاكؿ 3 ٍ ٚايعٓٛإ(ـٳباب )ايبٳ

 

 ــــــ ف األربعٛ(َمٛ الضَّطبكًا لهتاب )اإلمجاع عٍد أئّى ،ـ قائىٛ األحهاً اجملىع عمّٗا2

 َٛاكؿ 5 نتاب ايڀٗاك٠

 َٛكؿ ٚاسـ ايٓذاه١باب إماي١ 

 َٛاكؿ 9 باب اٯ١ْٝ

 َٛاكؿ 3 باب يف اي٤ٛٓٛ

 َٛكؿاڄ 16 باب ايوٛاى ٚاي١ٝٓ يف كؾع اؿـخ

 َٛاكؿ 7 باب َا ٜٓكض اي٤ٛٓٛ

 َٛاكؿ 6 باب ايػوٌ

 َٛاكؿ 10 باب ايتُِٝ

 َٛاكؿ 9 باب املوض ع٢ً اـؿني

 َٛاكؿ 7 باب اؿٝض

 َٛكؿاڄ 14 نتاب اي٠٬ِ )باب ُؿ١ اي٠٬ِ(

 َٛكؿاڄ 14 باب ا٭فإ

 َٛكؿاڄ 11 باب هرت ايعٛك٠

ـٸ ايعٛك٠  َٛكؿإ باب فنل س



 

 

هـ 1441م ـ  0202 سنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيفــ ال نصوص معاصرة  

 

 َٛكؿاڄ 30 باب ًلٚط اي٠٬ِ

 َٛكؿ ٚاسـ باب ٠٬ُ اؾُاع١

 َٛكؿإ باب هذٛؿ ايت٠ٚ٬

 َٛاكؿ 7 باب َا ٜٴبڀٌ اي٠٬ِ َٚا ٜهلٙ ؾٝٗا

 َٛكؿإ باب َا هٛم ؾٝ٘ اي٠٬ِ )فنل هذٛؿ ايوٗٛ(

 َٛكؿإ باب قٔا٤ ايؿٛا٥ت

 َٛكؿإ باب ايكٓٛت

 َٛكؿ ٚٚاسـ باب ايٓٛاؾٌ ايلاتب١

َٳ  َٛاكؿ 6 باٱَا١َ ٖٛ أسلٸ ٔٵباب يف اٱَا١َ ٚ

َٳ ِٻ ٔٵباب   َٛاكؿ 4 ل اي٠٬ِق

 َٛكؿ ٚاسـ باب مجع اي٠٬ِ

 َٛاكؿ 6 باب ٠٬ُ اؾُع١

 َٛاكؿ 5 باب غوٌ اؾُع١

 َٛاكؿ 8 باب ٠٬ُ ايعٝـٜٔ

 َٛاكؿ 6 باب ٠٬ُ اـٛف

 َٛكؿ ٚاسـ باب ٠٬ُ ايهوٛف

 َٛكؿإ باب ٠٬ُ ا٫هتوكا٤

 َٛكؿ ٚاسـ ل باملٝتباب ٠٬ُ اؾٓا٥ن َٚا ٜتعًډ

 َٛاكؿ 9 فنل ايػوٌ يًُٝت

َٳ  َٛاكؿ 7 باٱَا١َ ع٢ً املٝت أسلٸٖٛ  ٔٵباب 

 َٛاكؿ 8 باب ايٌٗٝـ

 َٛكؿاڄ 12 باب ايننا٠

 َٛكؿاڄ 11 باب منا٠ املاٍ

ٌٵ  َٛكؿإ لباب ايعٴ

 َٛاكؿ 6 باب َا دا٤ يف ايلنام

 َٛكؿاڄ 15 باب ايننا٠ ايؿڀل٠

 َٛاكؿ 10 باب تؿلق١ ايننا٠

 َٛكؿاڄ 64 نتاب ايِّٛ

 َٛكؿاڄ 18 باب ا٫عتهاف

 َٛكؿاڄ 11 نتاب اؿر

 َٛكؿ ٚاسـ باب املٛاقٝت

 َٛاكؿ 5 باب اٱسلاّ ٚايتًب١ٝ
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ُٵ  َٛكؿاڄ 17 ل٠باب ايعٴ

 َٛكؿاڄ 31 باب دٓاٜات اؿرٸ

 َٛكؿاڄ 19 نتاب ا٭ٓش١ٝ

 َٛكؿإ باب ايعكٝك١

 َٛكؿ ٚاسـ باب َا دا٤ يف اـتإ

 َٛكؿاڄ 17 نتاب ايبٝٛع

 َٛكؿاڄ 16 باب ايلٜا٤

 َٛاكؿ 7 باب بٝع ا٭ٍُٛ ٚايجُاك

 َٛاكؿ 3 باب بٝع املِلٸا٠

 َٛكؿإ باب يف ا٫هتربا٤

 َٛكؿاڄ 17 باب يف امللاع١

 َٛاكؿ 3 باب ايكلض

 َٛكؿ ٚاسـ باب ُٛك٠ بٝع ايع١ٓٝ

 َٛاكؿ 9 كلٳباب بٝع ايػٳ

 َٛاكؿ 5 ًِځباب بٝع ايوٻ

 َٛكؿإ باب ايتوعري ٚا٫ستهاك

 َٛاكؿ 3 باب ايلٖإ

 َٛاكؿ 4 باب اؿذل ع٢ً املؿًى

 َٛاكؿ 4 لذٵباب اؿځ

 َٛكؿ ٚاسـ باب ايًِض

 َٛاكؿ 5 باب ايتٓامع يف اؾـاك

 َٛكؿإ باب اؿٛاي١

 َٛاكؿ 5 باب ائُإ

 َٛكؿإ باب ايٌلن١

 َٛكؿإ باب املٔاكب١

 َٛاكؿ 6 باب ايٛناي١

 َٛاكؿ 6 باب اٱقلاك

 َٛكؿ ٚاسـ باب ايعاك١ٜ

 َٛاكؿ 4 باب ايٛؿٜع١

 َٛاكؿ 8 باب ايػِب

 َٛكؿإ باب ايٌؿع١

 َٛاكؿ 5 باب اٱداك٠
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 ٚاسـَٛكؿ  نتاب املواقا٠

 َٛكؿإ باب إسٝا٤ املٛات

 َٛاكؿ 4 باب ايٛقـ

 َٛاكؿ 5 باب اهلب١

 َٛكؿ ٚاسـ ل٠ُٵباب ايعٴ

 َٛاكؿ 6 باب ايًكڀ١

 َٛاكؿ 4 باب ايًكٝط

 َٛكؿ ٚاسـ عاي١باب اؾڂ

 َٛكؿاڄ 16 ١باب ايُٛٝٸ

 َٛكؿاڄ 24 باب ايؿلا٥ض

 َٛاكؿ 10 باب َرياخ اي٤٫ٛ

 َٛكؿاڄ 14 نتاب ايٓهاغ

 َٛكؿاڄ 17 ًلٚط ايهؿاي١ باب

ِٿباب نٝؿٝٸ  َٛكؿ ٚاسـ ـام١ اي

 َٛاكؿ 4 باب ايٛي١ُٝ

 َٛكؿإ باب ايٌٓٛم

 َٛكؿإ باب اـًع

 َٛاكؿ 4 باب ايڀ٬م

 َٛاكؿ 3 باب ايهٓاٜات

 َٛاكؿ 5 باب ايلدع١

 َٛكؿإ باب اٱ٤٬ٜ

 َٛاكؿ 3 باب ايعٗاك

 َٛاكؿ 5 باب ايكقف ٚايًعإ

ـٸ٠باب ُٛك٠   َٛاكؿ 3 ايع

 َٛكؿإ باب املؿكٛؿ

 َٛاكؿ 10 باب ايلٓاع

 َٛاكؿ 5 باب ايٓؿكات

 َٛكؿإ باب اؿٔا١ْ

 َٛكؿاڄ 12 باب اؾٓاٜات

 َٛاكؿ 4 باب ايواكم

ـٿ  َٛكؿاڄ 18 ١ٜٳباب اي

 َٛكؿ ٚاسـ باب ايكوا١َ
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 َٛاكؿ 4 اك٠باب ايهؿچ

 َٛكؿ ٚاسـ لشٵباب نٝؿ١ٝ ايوٿ

ـٸ  َٛاكؿ 3 ٚاينْـٜل باب امللت

 َٛاكؿ 3 باب قتاٍ أٌٖ ايبػٞ

 َٛاكؿ 6 باب اؿـٚؿ

 َٛاكؿ 7 باب َا هب يف ايًٛاط ٚغريٙ

 َٛكؿ ٚاسـ ُٛك٠ ايتعنٜل

 عٌل٠ َٛاكؿ باب ايولق١

 َٛاكؿ 4 اع ايڀلٜلباب سهِ قڀچ

ـٸ ايٌلب  َٛاكؿ 9 باب س

 ع ع ع ع ع ع ع باب َا ُٜٔٔ َٚا ٫ ُٜٔٔ

 َٛكؿاڄ 18 باب اؾٗاؿ

ـځ  َٛاكؿ 6 ١ٜنٵاز ٚاؾٹلٳباب ا

َٸ  َٛاكؿ 3 ١باب عكـ ايق

 َٛكؿإ َا ٜٓتكض ب٘ ايعـٍ باب يف

 َٛكؿاڄ 27 باب ايِٝـ

 َٛاكؿ 4 باب ايوبل ٚايلَا١ٜ

 َٛاكؿ 8 باب ا٭ميإ

 َٛاكؿ 6 اك٠ ا٭ميإباب نؿچ

 َٛكؿإ باب ايٓقك

 َٛاكؿ 3 باب ايكٔا٤

 َٛكؿ ٚاسـ باب املكامس١ يف ايعكاك

 َٛاكؿ 4 باب ايـعا٣ٚ

 َٛكؿاڄ 11 باب ايٌٗاؿات

 َٛكؿ ٚاسـ باب ايعتل

 ع ع ع ع ع ع ع باب ايتـبري

 َٛكؿإ باب ايهتاب١

َٸ  َٛكؿ ٚاسـ ٗات ا٭٫ٚؿباب سهِ أ

 

 ــــــ آؽف احملضين الغٗذطبكًا لزؤٖٛ  ،ع عمّٗاَىِذـ قائىٛ األحهاً امُل3

ٌ بٳؿل عًٝٗا َٔ قٹقُـ آُـ احملوين إىل ؾٗله١ املٛاكؿ املتٻ ايٌٝؽيكـ عُـ 
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 :ايتاي١ٞ ع٢ً ايٓشٛ ايٌٝع١ ٚأٌٖ ايوٓٸ

ع ايًِٛات ايٛادب١ ؾلٓاڄ يف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ، ٖٚٞ مخى ًُٛات )َٔ هبع عٌل٠ 1

ٖٚٞ: كنعتإ ي٠٬ِ ايِبض، ٚأكبع كنعات يًعٗل، ٚأكبع كنعات يًعِل،  ،كنع١(

 ٌا٤، َع ايڀٗاك٠ ٚها٥ل ايٌلا٥ط ا٭ػل٣.ٚأكبع كنعات يًع خ كنعات يًُػلب،ٚث٬

 ض َٚا إىل فيو.بٵع ٚدٛب اهتكباٍ ايهعب١ يف اي٠٬ِ ٚؿؾٔ ا٭َٛات ٚايقٻ2

 ت.ٝٵع ٚدٛب اي٠٬ِ ع٢ً املځ3

ٌٸ4 ّڈ ع ٚدٛب ُٝاّ ًٗل كَٔإ َٔ ن  .عا

 ع ٚدٛب منا٠ ا٭َٛاٍ، ٚمنا٠ ايؿڀل٠.5

 بٝت اهلل اؿلاّ ع٢ً املوتڀٝع. ع ٚدٛب سرٸ6

ُٵ7  ى ايػٓا٥ِ ٚبعض املٛاكؿ ا٭ػل٣.ع ػٴ

 يًـؾاع عٔ ب١ٔٝ اٱه٬ّ ٌْٚل تعايُٝ٘. ;ع ٚدٛب اؾٗاؿ8

 ع ٚدٛب ا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهل.9

 ع ٚدٛب ػٗٝن املٝت، َٔ قبٌٝ: ايػوٌ ٚايهؿٔ ٚايـؾٔ.10

 ٚاهتشباب ايبـ٤ ب٘. ،ايو٬ّ ع ٚدٛب كؿٸ11

ٔٸ12  بِٗ. ع سل١َ اٱٖا١ْ ٚايٌتِ ٚايػٝب١ ٚا٫ؾرتا٤ ٚاٱٓلاك باٯػلٜٔ ٚه٤ٛ ايع

 با.ع سل١َ ايعًِ ٚايػِب ٚايكتٌ ٚايلٜا٤ ٚايلٿ13

ـٸع سل١َ اينٿ14  َات فيو.ْا ٚايًٛاط ٚبعض َك

 ع ٚدٛب اؿذاب ع٢ً ايٓوا٤ بايٓوب١ إىل غري احملاكّ.15

 داك٠ ٚاملٔاكب١ َٚا إىل فيو.َٔ قبٌٝ: ايبٝع ٚاٱ ،١ املعا٬َتع ُشٸ16

ـٸع ينّٚ عكـ ايٓهاغ يف ؼكڊ17 ٠ ل اينٚد١ٝ، ٚإمايتٗا بايڀ٬م، ٚٚدٛب ايع

 ك١.يًُڀًډ

ـٿ18  ات ٚايكِاْ ٚائُإ.ٜٳع ٚدٛب تڀبٝل ا٭سهاّ ٚاؿـٚؿ ٚاي

١ ٓٸع تكوِٝ تلن١ املٝت ٚاملرياخ ع٢ً طبل َا دا٤ يف ايكلإٓ ايهلِٜ ٚايوټ19

 ايٌلٜؿ١.

١، َات ٚا٭سهاّ ايٛٓعٝٸات َٔ املٛاكؿ ا٭ػل٣ َٔ ايٛادبات ٚاحمللٻٚايعٌل
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 .(283)اييت ٜوتـعٞ اهتٝؿا٩ٖا بأمجعٗا تڀٌٜٛ ايه٬ّ

ُٳ ايج٬ث١، ٖٚٞ:  ا٫ت١ يف اجملْا إىل ؾٗله١ املوا٥ٌ اٱمجاعٝٸـٵإىل ٖٓا ع

ٛٿ ;ٚا٭ػ٬م ;ايعكا٥ـ ٔ. ايتـٜټَات ٚايؿك٘. ٚميهٔ هلقٙ ايؿٗاكي إٔ توتعٌُ يف كهِ َك

ع عًٝٗا ُٳٚميهٔ يٓا إٔ ْوتٓتر َٔ ٖقٙ ايؿٗاكي ك٩ٚي ايتعايِٝ اٱه١َٝ٬ املڂذٵ

م ٚاملقاٖب، ٚإٔ ا٫ػت٬ؾات ؾُٝا بٝٓٗا تعٛؿ إىل بعض لٳٌ كتًـ ايؿٹبٳٚاملكبٛي١ َٔ قٹ

 ايؿلٚع أٚ تؿوريٖا.

 

 

الهىاهش
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)64) cyber war. 
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ّٗ  ٛاملدرصٛ التفهٗه

 قزاءٌٚ ٌٔكد

 

 علً رضا تهاردوستأ. 

 حسي الخرشترجوة: 

 

ٌٛ  ــــــ وكّدو

ٝٸ إٕ أسـ ٝٸ ع١ اكات ايؿهلٜٸايت َٔ أكض ػلاهإ تٝاكٷ  تاْبعج ١ املعاُل٠ اييتايـٜٓ

ِٻ تلٚه٘ ٚتٛٓٝش٘ أًٗل كَٛمٙ: ا٭هتاف قُـ كٓا اؿهُٝٞ، ايقٟ أطًل  محٌ ٖ

ٝٸاك اهِ  ٚبٗقا ا٫هِ اًتٗل يف احملاؾٌ ٚامللانن  .«املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ»ع٢ً ٖقا ايت

ٔٵ .ايعًُٝٸ١ أّ أْٸ٘ هب ايتعبري عٓ٘  يًتؿهٝو ُشٝضٷ «َـكه١»ٌٖ اهتعُاٍ يؿغ  ٚيه

ٝٸاك»بًؿغ   ٫ ًإٔ يٓا ب٘ اٯٕ ٖٓا. ،؟ ٖقا أَلٷ آػل«كٚا١ٜ»أٚ  «ت

ٔٵ ٟٸ تكـٜلڈ ٚيه ٕٸ ا٭هاي ايقٟ تكّٛ عًٝ٘ املـكه١  ٫ ٜٛدـ ًوڌ ع٢ً أ يف أ

 ;ايٛسٞٚ ;ايتؿهٝه١ٝ ٖٛ ايؿٌِ ٚايتُٝٝن بني ايڀلم ٚاملٓاٖر املعلؾ١ٝ ايج٬ث١: ايعكٌ

 ايٌٗٛؿ ايباطين أٚ ايهٌـ.ٚ

ٕٸ  ٚبني  ،اعـ يف َلاسٌ كتًؿ١ َٔ اؿٔاك٠ اٱه١َٝ٬ٚقٛ اڄًتؿهٝو دقٚكيإ

املـكه١ »يٌٝلغ  ;ا٭هتاف اؿهُٝٞ ٚسُٝٓا دا٤ بعـ٥قٺ .لٜٔ املوًُنيايعًُا٤ ٚاملؿهڍ

دـٜـ٠ هلقٙ ايل١ٜ٩، أٓاف إىل ؾهل٠ ايتؿهٝو  ع٢ً ًهٌ ُٝاغ١ٺ «ايتؿهٝه١ٝ

ٛٿ ١بني طلم املعلؾ١ ايج٬ث  ايعكٌ ايـٜينٸ» :ٚفيو بٛهاط١ طلغ َكٛي١ ،قاڄَعٗلاڄ ٌَ

ٌٸ  .«املوتك
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ـٸ٠ نتب يف فاٍ ؿكاه١ ٚؼًٌٝ  املـكه١ »يف ايوٓٛات ا٭ػري٠ املا١ٝٓ أيچؿت ع

ِٸ ٚاييت دا٤ غايبٗا بڀابعڈ ،«ايتؿهٝه١ٝ  ٖقٙ اٯثاك ٖٞ: ؾًوؿٞ; ؾأٖ

 .ايوٝـ عبٸاي امللتٟٔٛ :ايعًِ ٚايعكٌ يف ك١ٜ٩ املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ، تأيٝـع 1

 :١، تأيٝـٚؼًٌٝ ملباْٞ ٚك٣٩ املـكه١ ايتؿهٝهٝٸ ؿكاه١څ ،املٓٗر ٚايؿهلع 2

 .(1)ايوٝـ قُـ املٛهٟٛ

 .(2)قُـ كٓا إكًاؿٟ ْٝا :ْكـ ٚؼًٌٝ ْعل١ٜ ايتؿهٝو، تأيٝـع 3

ِٸبايڀبع نُا ًٜنّ ع 4 ١ ايؿهل ايؿًوؿٞ يف ايعامل إٔ ْقنل نتاب ق

ايقٟ قـ عح  ،(3)ايـنتٛك غ٬ّ سوني إبلاُٖٝٞ ؿٜٓاْٞ :َٔ تأيٝـ ،اٱه٬َٞ

ٔٵ ،ٚقاّ بٓكـٖا ،أهى ٖقٙ ايٓعل١ٜ ٌڈ ٚيه ٛڈ ،َٛدن ٚكتِل بٌه  غري َباًل. ٚبٓش

ٟٸ َ٪يډ ِٸ ٌْل أ هٛا٤ ناْت يف  ،ؼ١ًًٝٝ داؿٸ٠ ؿاتٺٚأَا يف ٖقٙ ايؿرت٠ ؾًِ ٜت

ٔٵ .ايـؾاع عٔ ٖقٙ املـكه١ أّ يف ْكـ أهوٗا َٚباْٝٗا ؿات بايڀبع تٛدـ َ٪يډ ٚيه

ٌڈ تٵكتًؿ١ ٌَٓٛك٠ قـ أػقٳ أنرب  داْب ا٫ستؿا٤ بٌؼِٝٸ١ ا٭هتاف اؿهُٝٞ بٌه

 َٔ ْؿى ا٫ًتػاٍ مبوا٥ٌ ايبشح.

 ميهٔ فنل ٖقٜٔ ايعٓٛاْني: ٚ٭دٌ ايتُجٌٝ

ٝٸْعل٠څ يف اؿٝا٠ ايعًُٝٸ ،ؾًٝوٛف ايعـاي١ع 1 ١َ قُـ كٓا ١ يًع٬چ١ ٚايعًُ

  .نلِٜ ؾٝٔٞ :اؿهُٝٞ، َٔ تأيٝـ

كهٍٛ املعلؾ١ ٚقا٥ـ املوري٠ ا٭هتاف قُـ كٓا اؿهُٝٞ، َٔ  ،طلٜل ايٓٛكع 2

 قُـ إهؿٓـٜاكٟ.  :تأيٝـ

ِڈع 3 ِڈ ،ٌل أػرياڄَٔ نتاب ْٴ ٚنقيو يف قو ٟٸ ،ُػري ٖٚٛ عذ  ٚفٚ قت٣ٛ ثل

 :بعٓٛإ ،ايباسح ايكلآْٞ ٚايعامل املٌٗٛك املعاُل ،يبٗا٤ ايـٜٔ ػلٸٌَاٖٞ ،ٚدـٜـ

ِٸ ايـؾاع ٚايتأٜٝـ هلقٙ ايٓعل١ٜ. ،(4)«إىل ايٝكني َٔ ايٌوچ»  قـ محٌ ؾٝ٘ ٖ

ٌٷع 4 ـٸ ٖٚٓاى عُ يف فاٍ َڀايع١ ْٚكـ  ٠ڄآػل َٔ أنجل ا٭عُاٍ ؼ٬ًٝڄ ٚد

سًِ » :ٖٚٛ ٖقا ايعٌُ اؿآل بعٓٛإ ،ٌل أػرياڄقـ ْٴٚ ،«املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ»

 ،ايوٝـ سؤ إه٬َٞ :تأيٝـ ،(5)«يف املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ َڀايعاتٷ ،ايٓكا٤

 ايوٝـ قُٛؿ ُاؿقٞ. :تِشٝضٚ



 

 

هـ 1441م ـ  0202 سنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيفــ ال نصوص معاصرة  

 

ّٗ  ــــــ لٕاسوّا الكّزّٖٛٛ ٔبطالُ بعض املدرصٛ التفهٗه

ٕٸ اؿٸع ايوٝـ سؤ إه٬َٞ ع ـ ِٜلٿغ امل٪يڍ عا٤ات املـكه١ يف ٖقا ايعٌُ بأ

ٚٸ .ٖقا اؿني إىل ايتؿهٝه١ٝ ٫ تبـٚ َكٓع١ڄ ٝٸ١ ٜٚٔٝـ ع بعـ َٛاؾكت٘ ع٢ً املباؿ٨ ا٭ ي

ٕٸ ٖقٙ ا٭ٚكام ؽتًـ عٔ ا٭عُاٍ ع ْٚتا٥ر بعض اْتكاؿاتِٗ ،يبعض ْكچاؿ ايتؿهٝو : إ

ٕٸ ك١ٜ٩ امل٪يڍ  تؿهٝهٝٸ١.  ـ يف ايتشًٌٝ ك١ٜ٩څاملٌاب١ٗ; ؾإ

ٕٸ امل٪يڍٚ أْٸ٘ ٫ ٜلٜـ يف ٖقا ايعٌُ ؾإْ٘ ٜ٪نڍـ  ،ؾًوؿٝٸ١ ـ فٚ تلب١ٝٺبايلغِ َٔ أ

اؿه١ُ املتعاي١ٝ، إٔ ٜٓتكـ ٖقٙ ايٓعل١ٜ َٔ َٓڀًل ايـؾاع عٔ ايؿًوؿ١ ايِـكا١ٝ٥ ٚ

ٚاييت غؿٌ عٓٗا،  ،١١ هلقٙ ايٓعلٜٸقـ ُبٸ دٗٛؿٙ ع٢ً بٝإ ايًٛامّ ايكٗلٜٸ ٚيهٓٸ٘

 ِٗا.ؾٝٔع إُبع٘ عًٝٗا ٌٜٚؼٿ

ـ يًوًٛى ايٓعلٟ ٚايعًُٞ يبعض املـاؾعني عٔ ٚيف ُٓٔ اْتكاؿ امل٪يڍ

ٌڈايتؿهٝهٝٸ١; إف كأ٣ تِلټ ٟٸ ًه ٌ بٳَٔ أًهاٍ ايٓكـ َٔ قٹ ؾاتِٗ اْتناعاڄ ؿلٸ أ

ٕٸ سلٸ ايٓكـ هب إٔ ٜهٕٛ قؿٛظاڄ َٳ ،كايؿِٝٗ، ٜكٍٛ: إ ٜكبٌ  ٔٵؾٝذب ع٢ً 

ٌڈ ٫ ميٓعا ن٬ُٖا عٔ إتاس١ ؾل١ُ املكاب١ً بايٓكـ ٕ قاطع أ بايؿًوؿ١ أٚ ٜٓكـٖا بٌه

 ٚاملٓاق١ٌ ؾُٝا بُٝٓٗا.

 ٔ:ٝٵٔ َلننٜٻٜٵايهاتب يف نتاب٘ ع٢ً قٛكٳ ٜٚلنڍن

ٚٸٍ ـ ْعل١ٜ املعلؾ١ اؿها١ٝ٥ عٔ املـكه١ ايتؿهٝهٝٸ١ )أٟ كٚا١ٜ ا٭هتاف : ْكا٭

 قُـ كٓا اؿهُٝٞ(.

 : ْكـ أػ٬قٗا.ايجاْٞ

١ ع٢ً ا٫عتكاؿات ٔض يـٜٓا أْٸ٘ ٌٖ ميهٔ تٌٝٝـ ا٭ؿيچٚبٗقٜٔ احملٛكٜٔ هٝتٸ

ٚعٝت ا٭ٍُٛ ا٭ػ٬ق١ٝ أثٓا٤ ًلغ ٚإٜٔاغ ٖقٙ املـكه١ ا٭هاه١ٝ هلقٙ املـكه١؟ ٌٖٚ كٴ

 عَعلؾ١ٝ  ؟ ٚيقيو ؾٗقا امل٪يډـ فٚ ُبػ١ٺلاعٳ١ كايؿٝٗا أّ مل تٴٔٚايـؾاع عٓٗا َٚٓاق

 أػ٬ق١ٝ.

ٜكّٛ  «املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ»ٚيف إطاك سـٜج٘ يف ٖقا ايهتاب عٔ امللاؿ َٔ 

ـ عِل ايتكلٜلات ٚايبٝاْات هلقٙ املـكه١ يف تكلٜل ا٭هتاف قُـ كٓا امل٪يڍ

ٕٸ َـكه١ ػلاهإ  ـٻا٭هتاف اؿهُٝٞ ع  عـاع اؿهُٝٞ هلا; ؾإ َت ايعـٜـ َٔ قـ ق
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 عٔ قٛك ن٬َٓا ٖٓا. ٖٚٞ ػاكد١څ ،١ايكلا٤ات ٚايبٝاْات هلقٙ ايٓعلٜٸ

ٕٸ تكلٜل اؿهُٝٞ ٭ؾهاك ٖقٙ املـكه١  قـ اًتٌُ ع٢ً ٜٚٔٝـ أٜٔاڄ، إ

ٛٸ َٔ ْكـ ايؿ٬هؿ١ ٚايعلؾا٤ اْتٗا٤ٶ إىل ينّٚ  ٤اڄبـ ،ع١ ٚنجري٠علض ٚبٝإ َوا٥ٌ َتٓ

ٔٸ .ايلدٛع إىل ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ ا٭١ًُٝ ايهاتب قـ اػتاك يف ٖقا ايهتاب عح  ٚيه

 ،ؾكط «ايتؿهٝو بني ايج٬ث١ٝ املعلؾ١ٝ: ايعكٌ، ايٛسٞ، ايٌٗٛؿ ايباطين»ؿع٣ٛ 

 املوا٥ٌ ا٭ػل٣. ٚادتٓب ايـػٍٛ يف

 

 ــــــ َعَكباٌت يف وضار الٍكد

ـٿ ع َ٪يڍـ ايهتاب ع ّ أٜٔاڄ ٌٜلغ ايوٝـ سؤ إه٬َٞ ٚيف ايوٝام املتك

 ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ،ايِعٛبات اييت ٚادٗٗا يف َوري عج٘ اؿآل

ٕٸ 1 يف فتُعٓا ٜعاْٞ َٔ دعً٘ َواٜٚاڄ يًعـا٤  «ايٓكـ»ع يٮهـ ايٌـٜـ إ

ـٸاڄ َٔ ايٓاي طلٜكاڄ كتًؿاڄ عٔ طلٜل ايٓكـ  ٚايبػٔا٤، ٚ٭دٌ فيو ٜوًو ايهجري د

 ٚؼًٌٝ املوا٥ٌ ايع١ًُٝ ؾكط.

قاڄ ٛٵع ٜٔلب ا٫سرتاّ ايٌـٜـ يٮهتاف اؿهُٝٞ ٚأٖـاؾ٘ يف ؼكٝل ايعـاي١ طځ2

ٛٻ ا هعٌ ْكـ ْعلٜات٘ مبٓني١ؿٕٚ ْكـٙ، ممچ ٕٸ ايعـا٠ٚ ٚايبػٔا٤ ي٘ ٚيًعـاي١، بٌ ٜٚتِ ك أ

ٕٸ امل٪يڍ ِْل٠ ايعـاي١ ٬َم١َڅ ٖٳعٴـ ٫ ٜٳيًكٍٛ بٓعل١ٜ ايتؿهٝو، َع أ هاڄ تٵـٸ ايٓكـ 

ٚبٓكٌ  .هلِ، ٚإمنا ٜعتربٙ عا٬َڄ يف تٌٓٝط ايعًِ ٚإ٬ُغ أػڀا٥٘ ١َ ايٓاي أٚ إٖا١ْڄلٵؿڂ

ٔٵ﴿ْؿى ا٭هتاف اؿهُٝٞ يكٛي٘ تعاىل:  ُٳ ٕٵ ٜٴتٻبٳعٳ أځؾځ ـٹٟ إڇيځ٢ ايڃشٳلٿ أځسٳلټ أځ ٗٵ  )ْٜٛى: ﴾ٜٳ

ٕٸ َعٝاك سل١َ ايٓاي يف َـ٣ اتٸ35  .باعِٗ يًشلٸ( هـ أ

ٛٸك بعضٴ3 ـٷ ع ٜتِ ٕٸ ْكـ ٖقٙ املـكه١ إمنچا ٖٛ ْك  أِْاك املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ أ

ُٸ ٚػاهلٷ ،٭ٌُ اٱه٬ّ ٌٸ .^١ ا٭طٗاكع٢ً أٌٖ ايبٝت ٚا٭٥  ُلاس١ٺ إْٸِٗ به

ٕٸ  ٚع٢ً اعتكاؿٺ ،ٜعتربٕٚ َـكهتِٗ عني اٱه٬ّ  سكٝك١ املٓٗر ايتؿهٝهٞ أَلٷ»بأ

ٚڈ يٓؿى اٱه٬ّ َٚعاٖلٙ; أٟ ايكلإٓ ٚاؿـٜح، ايهتاب ٚايوٓٸ ايكلإٓ  ١، َعاكفَوا

ٌٸ ^ٚتعايِٝ أٌٖ ايبٝت . ٚايٓتٝذ١ َٔ ٖقٙ ايل١ٜ٩ (6)«وتؿاؿ َٔ ايجكًنيَا ٜٴ ٚػ١ُ٬ ن

ٕٸ هبب اعرتآات كايؿٞ  ٖقٙ املـكه١ ٖٛ عـّ اٱساط١ به٬ّ املعَِٛني; إف أ
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ُٸ ايواؿ٠ يٝى عٓـِٖ نجري َلادع١ٺ» َٚعاكؾِٗ  ^ـٚاًتػاٍ بأساؿٜح آٍ ق

 .(7)«ل١ِٜٵاؿځ

ٕٸ ْكـ ايٓاقـٜٔ ع بٓعل املـاؾعني عٔ املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ ع  ٚا٭َل اٯػل ٖٛ أ

ع٢ً  ٚبٓا٤ٶ .^إىل ايكلإٓ ايهلِٜ ٚأٌٖ ايبٝت ٘ٷٚإمنا ٖٛ َتٛدٿ ،ٗاڄ إيِٝٗيٝى َتٛدٿ

ُٳ ٜٴ» ،ٜعٌُ ع٢ً ْكـ ايتؿهٝهٝني ؾٗٛ عًِ أٚ مل ٜعًِ ٔٵٖقا ؾ إْٸُا  ،ؿٵلڇأكاؿ أٚ مل 

 .(8)«اي١ ٚبين ايعبٸى يف ؾٔا٤ هٝاهات بين أَٝٸٜتشلٸ

َٳ ٕٸ  ِٸ١ً يف ْعلِٖ أ ط يف ايٌب١ٗ ّ ع٢ً ْكـ ٖقٙ املـكه١ ؾإْٸ٘ هٝتٛكٻـٹكڃٜٴ ٔٵٚاحمل

 ًعل بقيو أّ مل ٌٜعل. ،اي١ ٚبين ايعبٸ١ُ، ٚهٝهٕٛ َعاْٚاڄ يبين أَٝٸٗٵٚايتټ

ٕٸ َڀايع١ أؿبٝٸ ٚايعباكات اـا١ُ اييت  ،ات بعض احملاَني عٔ ٖقٙ املـكه١إ

بٌ ٚتبعح بلها٥ٌ ؼقٜل  ،تٓٔض مبعاْٞ ايلعب ٚا٫هتشكاك يٓاقـِٜٗ ،ٜتـاٚيْٛٗا

 .ب غريڈ٫ تٓتٗٞ ايعٛاقٕ إيِٝٗ بأْٸ٘ َٔ املُهٔ أ

ـ عٔ تكـِٜ ا٫سرتاّ ٚايتكـٜل ؾُٝع أِْاك املـكه١ ٚيف ُٓٔ سـٜح امل٪يڍ

ٝٸاكٷ :ايتؿهٝه١ٝ ٜكٍٛ ٝٸاك ايتؿهٝو ت ٕٸ ت ٝٸ إ ٝٸاكات ايـٜٓ  ع١ ١ ٚايؿهلٜٸَجٌ غريٙ َٔ ايت

ٔٵ ميتًهٕٛ اؿلٸ ،ٚيٝى أؾٌٔ َِٓٗ ع  يف إٔ ٜـاؾعٛا عٔ أؾهاكِٖ َٚباِْٝٗ، ٚيه

ؾُٝهٔ . هلِ نُا ٖٛ قؿٛظڅ ،قؿٛظاڄ يػريِٖ اؿلٸ هب إٔ ٜهٕٛ أٜٔاڄ ٖقا

ٟټ .ٔ ْعلٙ سٍٛ ٖقٙ ا٭ؾهاكيًذُٝع إٔ ٜبٝٿ ٕڈ ؾ٬ ٜٛدـ أ ٍڈ عٔ ايٓكـ، ٖٚقا  إْوا َتعا

ـٺ  بإٔ ٜؿلض عًٝٓا كأٜ٘. ٖٛ عني اسرتاّ ايعًِ ٚاؿكٝك١، ٫ٚ ْوُض ٭س

 

 ــــــ خٍطٛ البخح يف الهتاب

ـٸ  نتاب٘ ع٢ً قوُني:ـ ١َ ب٢ٓ امل٪يڍٚبعـ املك

ٚٸ  .«ٚؼًٌٝ علضٷ ،املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ» :بعٓٛإ ٍايكوِ ا٭

 .«ْكـ أػ٬قٞ ع٢ً املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ» :بعٓٛإ ٚايكوِ ايجاْٞ

ٚٸ ـٳٚايكوِ ا٭ ٚٸإىل ث٬ث١ ؾٍِٛ:  ِٷكٙ َكوٻٚٵٍ ب دقٚك ٚأٍُٛ » :بعٓٛإ ٍايؿٌِ ا٭

 ;«املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ يف هاس١ ايٓكـ» :بعٓٛإ ايؿٌِ ايجاْٞٚ ;«املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ

 .«أٍُٛ املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ يف َلس١ً ايتڀبٝل» :بعٓٛإ ٚايؿٌِ ايجايح
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 ــــــ ، تكزٌٖز ٔحتمٗن«ٛدذٔر ٔأؽٕه املدرصٛ التفهٗهّٗ»

ٚٸامل٪يڍٚقـ اًتػٌ  ٚٸـ يف ايؿٌِ ا٭ دقٚك »ٍ بتكلٜل ٚؼًٌٝ ٍ َٔ ايكوِ ا٭

ٕٸ امل٪يڍ ؾتاي٬ ا٭َلٚ .«ٚأٍُٛ املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ ـ ي٬ْتباٙ يف ٖقا ايؿٌِ ٖٛ أ

ٕٸ ا٭هتاف اؿهُٝٞ ٜعترب ْؿو٘ اَتـاؿاڄ ملٓٗر »ـ ع٢ً ٖقٙ ايؿهل٠: ٜ٪نڍ بايلغِ َٔ أ

ٕٸ أؾهاكٙ َتڀابك١څ ،وٞ املـكه١ ايتؿهٝه١َٝ٪هٿ ْٸ٘ أإ٫  ،َع أؾهاك هابكٝ٘ ٚأ

ـٻ ،بٓعلْا قـ أسـخ بعض ايتػٝريات يف تًو ا٭ؾهاك  .«دـٜـ٠ هلقٙ املـكه١ ٠ڄّ قلا٤ٚق

ٌڈ كٍٜٛٚ تًو املـكه١ اييت ْعلؾٗا يف ٖقا ايعِل باهِ املـكه١ »ُلٜض:  بٌه

 وٛ ٖقٙ املـكه١.ايتؿهٝه١ٝ ٫ ٜٓبػٞ إٔ متوبٗا ٦ًٝاڄ ٚاسـاڄ َع َا طلس٘ َ٪هٿ

ٕٸ ٖٓاى ث٬خ َوا٥ٌ  ٚيف َتابع١ يكلا٠٤ ا٭هتاف اؿهُٝٞ هلقٙ املـكه١ كأ٣ أ

ٌٸ  وٞ ٖقا املٓٗر:ىتًـ ؾٝٗا َع ك١ٜ٩ َ٪هٿ ع٢ً ا٭ق

 ايعكٌ ٚايهٌـ.ٚأع ايٓوب١ بني ايٛسٞ 

 ب ع ا٫ٖتُاّ بايؿًوؿ١ ٚايؿ٬هؿ١.

 ا٫دتُاع١ٝ يًُـكه١ ايتؿهٝه١ٝ. عٜات ايوٝاه١ٝ ـٳز ع املځ

ٕٸ َ٪هٿ :ٜكٍٛ إه٬َٞ سٍٛ املوأي١ ا٭ٚىل نإ  (9)ى املـكه١ ايتؿهٝه١ٝإ

ـٿ ـ ع٢ً ٖقا ٜٚ٪نڍ .بايهاٌَ عٔ طلٜل ايعكٌ ٚايعلؾإ ٜٔ َٓؿ٬ِڄٜعترب طلٜل اي

ٕٸ  هٓؽ ايعًّٛ اٱهل١ٝ »ٚ ،(10)«ايعًّٛ اٱهل١ٝ ْنيت ٱبڀاٍ ايعًّٛ ايبٌل١ٜ»ا٭ٌُ بأ

ٚٸ»ٚ ،(11)«َتُاٜن٠ بتُاَٗا عٔ ايعًّٛ ايبٌل١ٜ هلا إىل آػلٖا دٌٗ ايعًّٛ ايبٌل١ٜ َٔ أ

ٞ بني ٖقٙ ؾبايلغِ َٔ تأنٝـٙ ع٢ً ايتبأٜ ايهًچ ،ٚأَا ا٭هتاف اؿهُٝٞ .(12)«ٚظ٬ّ

ـٸ ،املٓاٖر ايج٬ث١ يف تكلٜلٙ هلقا ا٭ٌُ ٕٸ إ٫ أْٸ٘ أسٝاْاڄ ٜ ايٓوب١ بني ايؿًوؿ١ »عٞ بأ

ٞ، ٚإمنا ٖٞ عـّ ايتواٟٚ ١ ٚايٛسٞ ايكلآْٞ يٝوت ْوب١ ايتبأٜ ايهًچاٱهل١ٝ اٱه٬َٝٸ

ٍٷ .(13)«ٞايهًچ ٞٸ ٚآض ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٖٓاى عـٚ  يًتؿهٝو. عٓـٙ عٔ املب٢ٓ ا٭ًُ

وٕٛ ا٭ٚا٥ٌ يًُـكه١ ايتؿهٝه١ٝ ناْٛا ٚأَا عٔ املوأي١ ايجا١ْٝ ؾامل٪هٿ

ـٿ ،ٜعتربٕٚ ايؿًوؿ١ ٚايعلؾإ أَلاڄ ػاكداڄ عٔ اٱه٬ّ ـٕٚ ع٢ً ٜٚ٪نڍ ،ٜٔبٌ َػاٜلاڄ يً

ٚٻ ٕٸ اـًؿا٤ قـ ك ايلدٛع  ََٔٚٓع ايٓاي  ،^دٛا ٖقٙ ايعًّٛ ٭دٌ قاُل٠ أٌٖ ايبٝتأ

١ٜ ا٭هتاف اؿهُٝٞ هلقٙ املوأي١ عٔ ك١ٜ٩ ٩إىل ه٬ي١ ايٛسٞ، بُٝٓا ؽتًـ ك
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إْٸ٘ يف َٛآع كتًؿ١ ِٜلٸ »ٜكٍٛ إه٬َٞ:  ،وني ا٭ٚا٥ٌ يًُـكه١ ايتؿهٝه١ٝامل٪هٿ

ٕٸ  ُٳاڄَٚكاَ ًؿًوؿ١ ٚايعلؾإ ق١ُٝڄيع٢ً أ ؿ ْؿُٝٗا، ـٳ، ٚاملـكه١ ايتؿهٝه١ٝ يٝوت يف 

 ،كـ عـٍ اؿهُٝٞ عٔ ا٭ٌُ ا٭ٌُٝؾع٢ً ٖقا  ٚبٓا٤ٶ .ٚؿُٖابٌ يف ُـؿ تأطري سـ

ٍڈ ،«كايؿ١ ايؿًوؿ١ ٚايؿ٬هؿ١»أٟ   ى ٖقٙ املـكه١.مل٪هٿ ايقٟ ٖٛ َٛكؿ قبٛ

ٕٸ قلا٠٤ ا٭هتاف اؿهُٝٞ ٚيف بٝإ املوأي١ ايجايج١ ٜبٝٿ ٔ ايوٝـ سؤ إه٬َٞ أ

ِٸ ٝهتب:ؾوٞ ٖقٙ املـكه١، يًتؿهٝو ؽتًـ أٜٔاڄ َع ك١ٜ٩ َ٪هٿ يف  ا٫ػت٬ف املٗ

َٳ ا٫دتُاع١ٝ; إف  عٜاتٗا ايوٝاه١ٝ ـٳٖقا ايتكلٜل اؾـٜـ يًُـكه١ ٖٛ َـ٣ ا٫يتؿات إىل 

ٚأَا يف ؾهل ا٭هتاف  ;ى ٖقٙ املـكه١ٚآض سٛهلا يف آثاك َ٪هٿ مل ٜهٔ ٖٓاى ٤ًٞٷ

ٝٸ»اؿهُٝٞ ؾكـ ظٗل ا٫ٖتُاّ بايتؿهري احملٛكٟ:   ١څ٭ٕ املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ َبٓ

ع٢ً أٍُٛ متٗٝـ١ٜ ٚأهى كاهؼ١ َٔ تعايِٝ ايكلإٓ ٚا٭ُٚٝا٤ يف املٛٓٛعات امل١ُٗ 

إف ٫ ميهٔ  ;ٚتڀلغ ْعلٜٸات يف ايوٝاه١ ٚاجملتُع ٚا٫قتِاؿ ٚايرتب١ٝ ،اؿٝات١ٝ

ٕٸ ٖقٙ ايل١ٜ٩ يٮبعاؿ ا٫دتُاع١ٝ قـ دقبٳ .(14)«قلآْٞ بـْٚٗا ُٓاع١ فتُعڈ  تٵٚوتٌُ أ

 بعض ايٓاي إيٝ٘.

يٮهتاف اؿهُٝٞ مخو١ أٍُٛ  ـ َٔ َكاي١ٺ١ًُ عج٘ ٜوتؼًّ امل٪يڍٚيف َٛا

 ٖٚٞ: ،١ يًُـكه١ ايتؿهٝه١ٝأهاهٝٸ

ـٿ1  ٜٔ.ع ايؿٌِ بني ايؿًوؿ١ ٚايعلؾإ ٚاي

ٛٸ2  ٚأُاي١ املعلؾ١ ايـ١ٜٝٓ. ع عً

 ١ إىل ايكلإٓ ٚاؿـٜح.ع اهتٓاؿ املعلؾ١ ايـٜٓٝٸ3

 ها٤ ع٢ً ظاٖل اٯٜات ٚايلٚاٜات.ع ا٫تٸ4

ٟٸع 5 ٌڈ كؾض أ  َٔ أًهاٍ ايتأٌٜٚ. ًه

 

 ــــــ ٌكٌد ٔحتمٗن ألؽٕه املدرصٛ التفهٗهّٗٛ

ِٸ ُٓٔ ايؿٌِ ايجاْٞ َٔ ْعلٜٸاڄ َٚعلؾٝٸاڄ ًٗا ٜٓكـ ٖقٙ ا٭ٍُٛ ا٭هاه١ٝ ٚوًڍ ث

ٚٸ ٝٸاڄ َِٚـاقٝٸاڄ  ; «املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ يف هاس١ ايٓكـ» املعٕٓٛ بع ،ٍايكوِ ا٭ يف ٚعًُ

ٚٸايؿٌِ ايجايح َٔ  أٍُٛ املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ يف َلس١ً » املعٕٓٛ بع، ٍايكوِ ا٭
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 .«ايتڀبٝل

ٚٸ إفا مل ٜهٔ »ٍ ا٭ٍُٛ ا٭هاه١ٝ يًُـكه١ ايتؿهٝه١ٝ: ٜهتب يف ْكـ أ

ٔٷ ٌٸنًچ ٖٓاى تباٜ ايٛسٞ، ٚايٌٗٛؿ ٚٚاسـ َٔ املٓاٖر املعلؾ١ٝ ايج٬ث١: ايعكٌ،  ٞ بني ن

ٚڈ نًچايباطينٸ ٚبا٫ُڀ٬غ تٛدـ بني ٖقٙ ايج٬ث١ ْوب١ ايعُّٛ  .أٜٔاڄ ٞپ، ؾ٬ ٜٛدـ توا

٘ٺ ٓٿٚ .ٚاـِْٛ َٔ ٚد شٛا َا ٖٞ تًو املٛاكؿ بٓا٤ عًٝ٘ ع٢ً أُشاب ايتؿهٝو إٔ ٜٛ

ٔٵ .شـ َع غريٖااييت تتٻ  .«ـاڄ َِٓٗ يف بٝإ ٖقا ا٭َلٗٵدٴ لٳيٮهـ مل ْٳ ٚيه

 .ي١ ايتٌلٜضـ ْكـٙ، ؾٝٔع ا٭ٌُ ايجاْٞ هلقٙ املـكه١ ع٢ً طاٜٚٚٛاٌُ امل٪يڍ

ِڈؾٜٗٛٸ ّڈ ؿٜينٸ ١ ا٭ٌُ يف ؿع٣ٛ أُشاب٘ ٖٞ أْٸ٘ باٱَهإ بٓا٤ عً ٌڈ ػاي  بٌه

ٌٸ ٝٸاڄ، ٜهتب عٔ ٖقا  َكبٛي١ٺ ـ ٖقٙ ايـع٣ٛ غريٳؾري٣ امل٪يڍ .عٔ ايعكٌ َوتك ْعلٜٸاڄ ٚعًُ

َٳ»ا٭ٌُ:  ٕٸ  ْٸ٘ أهاهاڄ يٝى فا ؿٜٔ ٜٚلٜـ اٯٕ إٔ إأٚ  ،ٜٓعل إىل ايـٜٔ َٔ ػاكد٘ ٔٵإ

ٛٸَع٘ ٜبشح عٓ٘، ئ ٜهٕٛ باٱَهإ اؿـٜح  َا ًٜؿت ايٓعل  .املعلؾ١ ايـ١ٜٝٓ عٔ عً

ـٸ ،يف ا٭هتاف اؿهُٝٞ أْٸ٘ سُٝٓا ٜلٜـ إٔ ٜجبت ٖقا ا٭ٌُ ٕٸ املعلؾ١ ايـ١ٜٝٓ َك ١َ ٚأ

َٸ ،١ع٢ً املعلؾ١ ايعكًٝٸ يف  ،٢ً ن٬ّ ايؿ٬هؿ١ٌ به٬ّ املعِّٛ أٚ ٜوتٓـ عٜتٛهٸإٔ  اإ

ٕٸ ن٬ ا٫ستذادني َٔ ايـ٥٫ٌ ايٓك١ًٝ نيس َٳ إ٫چ ١ڄ٫ٚ ٜهْٛإ سذٸ ،أ ٜل٣  ٔٵبٓعل 

ـټ  ١ ن٬َِٗ ع٢ً ايعكٌ أٚ ايهٌـ. ّٝ سذٿتك

ـٸيٓتقنډ ٕٸ َ  اڄؾكط ؾُٗ ٚيٝى ،ن٬َٓا عني اٱه٬ّ»عٞ ايتؿهٝو ٜكٛيٕٛ: ل أ

ُٸ ّڈ تٴأْٞ إفا أكؿٵ نييف س ;َٔ اٱه٬ّ اڄػا : قاٍ َٔ غري ؿٜين َج٬ڄ إٔ أقٍٛ يٌؼ

ٕٸ ن٬ّ ٖقا اٱَاّ  ،نقا ٚنقا ×اٱَاّ ايِاؿم هب قبٌ فيو إٔ أثبت ي٘ أ

ِٸ  ب إثبات ُـم يوإ ايٓيبٸٚإثبات ٖقا ٜتڀًډ .ايتِـٜل ب٘ املعِّٛ هب إٔ ٜت

ٚٸ ، ٖٚقا أَلٷ|ا٭ععِ ِٸ إثبات٘ ػاكز املعتكـات ايـ١ٜٝٓ. إْٸٓا أ ٔڈٜت ِٸ ،َا ٫ڄ ْكبٌ بـٜ  ث

 .َباًل٠ڄْتعبٸـ ب٘  ـ ب٘، ٫ْٚتعبٻ

اهتٓاؿ املعلؾ١ ايـ١ٜٝٓ إىل »ٖٚٛ  ،ٚأَا عٔ ا٭ٌُ ايجايح يًُـكه١ ايتؿهٝه١ٝ

 ;ـ أْٸ٘ هب ايتؿهٝو ٖقٙ امللٸ٠ بني ايكٔاٜا ايـ١ٜٝٓٝعتكـ امل٪يڍؾ «ايكلإٓ ٚاؿـٜح

ِٸ إثباتٗا قبٌ قبٍٛ ،ؾبعض ٖقٙ ايكٔاٜا أهاه١ٝ  ،أٌُ ايـٜٔ عٝح هب إٔ ٜت

ـٿٚأَا عٔ ايكٔاٜا ايـاػٌ ع ؿٜٓٝٸ ;نٛدٛؿ اهلل هبشاْ٘ بايٓوب١  ّ ُشٝضٷ١ ؾا٭ٌُ املتك
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 إيٝٗا نُا ْل٣.

 ،ايتأنٝـ ع٢ً ظٛاٖل املتٕٛ ايـ١ٜٝٓ»َٚٔ ا٭ٍُٛ ا٭ػل٣ هلقٙ املـكه١ 

ٟٸ ْٛعڈ ـٸ٠ ٬َسعات:ٖٚٓا ٜڀلغ امل٪يڍ .«َٔ أْٛاع ايتأٌٜٚ ٚا٫بتعاؿ عٔ أ  ـ ع

ّڈامل٬سع١ ا٭ٚىل ٟٸ ًؼ ٕٸ أ ٜكلأ املنت ايعلبٞ  : ٌٖ امللاؿ َٔ ٖقا ا٭ٌُ ٖٛ أ

ٕٸ َا ؾُٗ٘ سذٸ١ يف  ،يًكلإٓ ايهلِٜ أٚ تلمجت٘ ِٜبض قاؿكاڄ ع٢ً ؾِٗ مجٝع َڀايب٘ ٚأ

 سكچ٘؟!

ؾُا ٖٛ ايؿلم بني ك١ٜ٩  : إفا ناْت مجٝع ايعٛاٖل سذٸ١ڄامل٬سع١ ايجا١ْٝ

ٟٸ َعٝاكڈني ٚاملقٖب ايعاٖلٟ ٚبايعاٖلٜٸ  ني املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ؟! ؾٗٓا مل ٜڀلغ أ

 ٔ َٔ ايتؿلٜل بني ايعاٖل١ٜ ٚايتؿهٝه١ٝ.يٝتُهډ

 ،١ٝ ايعٛاٖلبعـ قبٍٛ سذٸ ،: بعض ايعًُا٤ ايهباك َٔ ايٌٝع١امل٬سع١ ايجايج١

ُٻ ٌ أُشاب بٳإَهإ ايتوًِٝ بٗا َٔ قٹع يف تكـٜلْا ع ًٛا إىل ْتا٥ر ٫ ْل٣ تٛ

 .(15)ايتؿهٝو

َٸاؿٸ َكابٌ: يف امل٬سع١ ايلابع١ ٕٸ يػ١ ايكلإٓ يًعا ١ ٚمجٗٛك ايٓاي ٖٓاى عا٤ أ

 ميتًهٕٛ كأٜاڄ آػل. ،١َ ايڀباطبا٥ٞايع٬چ :َجٌ ،عًُا٤

ٕٸ ايـيٌٝ ايقٟ أت٢ ب٘ ا٭هتاف امل٬سع١ اـاَو١ ِٸ َٔ هابكاتٗا، ٖٚٞ أ : ٖٚٞ أٖ

ميهٔ »ٜكٍٛ:  اڄ.ك٥٬ٝٸع ١ ايعٛاٖل أ٬ُڄٝاؿهُٝٞ ٱثبات ٖقا ا٭ٌُ ٖٛ نٕٛ سذٿ

ٕٷ ٞٸٜبـ كؾع ايٝـ عٔ ايعٗٛك ؾكط إفا نإ ٜٛدـ يف َكابٌ فيو ايعٗٛك بلٖا ٗ،  ٫

ٟٸ ٕڈ ،بلٖإ ْعل ٟٸ ايقٟ ميهٔ َٓأٖت٘ بربٖا  .(16)«آػل ْعل

ٔٵ ٍٷلٳڀڃٖٓا ٜٴ ٚيه ٢ يٛ اعترب ايعكٌ ٖقا ايه٬ّ; إف ستٸ َكابٌيف  غ إًها

١ٝ ؾإْٸ٘ طبكاڄ ملب٢ٓ ايتؿهٝو ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ايعكٌ َـكناڄ ؿذٿ ١ڄايعٗٛكات سذٸ

ٞٸ ٕٸ ايتؿهٝه قـ ٓلب إهؿٝٓاڄ بني هاس١ ايعكٌ ٚهاس١  ظٛاٖل ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ; ٭

ـٿ ٛٻاي ٝٸٜٔ، ٚتِ ٌڈك إَهإ بٓا٤ املعلؾ١ ايـٜٓ ٝٸاڄ، ٚهلقا  ١ بٌه ػايّ; أٟ بٓا٥ٗا فات

ك١ٜ٩ َٚب٢ٓ أُشاب  ١ٝ ايعٛاٖل ػ٬فٴىل هري٠ ايعك٤٬ ٱثبات سذٿإؾا٫هتٓاؿ 

 .(17)ايتؿهٝو

ٕٸ ايعٗٛك سذٸ: اؿټامل٬سع١ ايواؿه١ ميهٔ ٚ ،ؿا٥ُاڄ ١څعٞ يف ٖقا ا٫هتـ٫ٍ أ
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ـٸ ايربٖإ ايبـٜٗٞ ل ظاٖلٷإفا تٛؾډؾكط ٝت٘ إهكاط سذٿ ٔٵ .آػل ٌِٜ إىل س َا ٖٛ  ٚيه

ُٛك٠ »؟ باعتكاؿ ا٭هتاف اؿهُٝٞ ايربٖإ ايبـٜٗٞ ٖٛ إٔ تهٕٛ «ايربٖإ ايبـٜٗٞ»

ٚٸ ـٸ ٠ڂَٚاؿٸ ،ٍايربٖإ َٔ ايٌهٌ ا٭ ٝٸاملك  :٫ ؼتاز إىل ايربٖإ، َجٌ ١ڄٚبـٜٗٝٸ ١ڄَتني ٜكٝٓ

 . (18)«ايٛاسـ ِْـ ا٫ثٓني

ٝٸ ِټ١ڄٖقٙ املؿاِٖٝ يٝوت ؿٜٓ  ٛكٟ.; ؾإْٸٗا َٔ َباسح املٓڀل اي

ٚٸ ٕٸ ايٌهٌ ا٭ ِټق أسـٍ إ ٛكٟ ايقٟ أكهاٙ أكهڀٛ، ٖٚٛ َٔ ٛاعـ املٓڀل اي

 ،نٞ واُل بٝت ايكلإٓ ;َرياخ ايْٝٛاْٝني ايقٟ اهتٛكؿ إىل بٝت اؿه١ُ يف بػـاؿ

 .(19)نُا ٜكٍٛ ا٭هتاف اؿهُٝٞ

ٟٸـ سـٜج٘، ؾٝبٝٿٜٛاٌُ امل٪يڍٚ لْا ايربٖإ ايبـٜٗٞ ؾٗٛ ٫ ؾوٻ تؿوريڈ ٔ أْٸٓا بأ

ٝٸٜٓؿوچ عٔ قبٍٛ َلدعٝٸ١  ٕٸ اؾٗٛؿ اييت تٴ .١ايعكٌ يف ا٭َٛك ايـٜٓ ٍ ٱثبات عـّ قٳبٵٜكٍٛ: إ

ٕٸ ْؿٞ ايعكٌ بـٕٚ ايعكٌ يٝى  .يٝاق١ ايعكٌ هب إٔ توتعني بايعكٌ ْؿو٘ ٚيف تكـٜلْا إ

 ممهٓاڄ.

ٖٚٛ  ،ٜڀلغ ايهاتب سٍٛ ػاَى ا٭ٍُٛ ا٭هاه١ٝ يًُـكه١ ايتؿهٝه١ٝ

ٌڈ» ٟٸ ًه ُٸ ٬َسعتني ،«َٔ أًهاٍ ايتأٌٜٚ كؾض أ  تني:َٗ

ٕٸ املع٢ٓ ايقٟ ٜلٜـٙ ا٭هتاف اؿهُٝٞ َٔ ايتأٌٜٚ نُا ٖٛ امل٬سع١ ا٭ٚىل : إ

ْٸ ايعاٖل َع٢ٓٶ ٕٸ ايتأٌٜٚ يف ايِْٓٛ ايـٜٓٝٸ سنيبايتؿهٝهٝٸني، يف  ػا ١ يًُوًُني أ

 بٗقا ايٓشٛ َٔ املع٢ٓ. تٹأڃمل ٜٳ

ُټامل٬سع١ ايجا١ْٝ ٕٸ ايتٛ ٌڈ ٌ إىل َنتڈ: إ ٟٸ ًه ٍڈ عٔ أ َٔ أًهاٍ ايتأٌٜٚ  ػا

ٔڈ بٌ ٖٛ نقيو غريٴ ،يٝى ممهٓاڄ ؾكط يف ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ ٟٸ ّْڎ ممه ع٢ً  يف أ

 اٱط٬م.

ـٻ  ٚٚد٘ ايتأنٝـ ػاكزٷ عٕٸ ُِْٛٓا ايـ١ٜٝٓ باـِْٛ أ ٜتٸٔض َّٔ ػ٬ٍ َا تك

 عٔ عجٓا ايؿعًٞ ع ؼتاز إىل ايتأٌٜٚ.

ٕٸ ْكـ ايل١ٜ٩ ايتؿهٝه١ٝ ٫ ٜٴ :ٜٚتابع أٜٔاڄ ـ َٓ٘ ايـؾاع عٔ ايؿًوؿ١ أٚ ِٳكڃإ

إىل ْعل١ٜ ايتؿهٝو  ٜكٍٛ: ٫ بلؾض ايؿًوؿ١ ميهٔ إٔ ٜب٢ٓ دولٷ .ايعلؾإ ايلمسٞ

ٌڈ ٌڈ بٌه ُشٝض;  ُشٝض، ٫ٚ بٓكـ ْعل١ٜ ايتؿهٝو ميهٔ ايبًٛؽ إىل ايؿًوؿ١ بٌه
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ًٳ ٕٸ بعٔاڄ َٔ اْتكاؿات ايتؿهٝهٝٸني ع٢ً ايؿًوؿ١ ٚايعلؾإ ُشٝش١څ وډؾ٬   .يف أ

ٔٵ ،ق ايعًّٛ ايـ١ٜٝٓ َٔ أُشابٗا اؿكٝكٝني٪ػٳإٔ تٴ نقيو هب ٫ ميهٔ  ٚيه

 تعڀٌٝ ايعكٌ َٔ ػ٬ٍ ن٬َِٗ ايِشٝض.

ٚٸٚ ـ يف إٔ ٜؿشّ ايتؿهٝو ٍ هتٗـ امل٪يڍيف ايؿٌِ ايجايح َٔ ايكوِ ا٭

ـٻ ٟٸ سـڎ .ايٌٗٛؿ ايباطينٚايٛسٞ، ٚع٢ بني املٓاٖر املعلؾ١ٝ ايج٬ث١: ايعكٌ، امل  ؾإىل أ

ٟٸ ؟و ايتؿهٝوميهٔ في اهتڀاع ايتؿهٝهٝٸٕٛ إٔ ٜبتعـٚا عٔ ايتأ٬ٜٚت  سـڎ ٚإىل أ

ٕٸ ٖقا ا٫ػتباك َٔ قٹ ؟ايعِل١ٜ ٚايؿًوؿ١ٝ ـ قـ اػتاك ي٘ ع ٭دٌ ايتشًٌٝ ٌ امل٪يڍبٳإ

ِٸ نتابٺإٚاملعاؾ١ ع نتاب اؿٝا٠ َٔ كٚا١ٜ  ٭ُشاب  ػ٠ٛ اؿهُٝٞ، ٚايقٟ ٖٛ أٖ

 ٚا٭نجل تؿ٬ِٝڄ. ،ايتؿهٝو

ٕٸ مجٝع ا٭ساؿٜح املٓكٛي١ يف ٖقا امل٪يڍـ ٜ٪نڍ ـ أْٸ٘ قـ اؾرتض يف ْكـٙ أ

ٕٸ امل٪يڍ ،ع بأع٢ً ؿكدات ايٛثاق١ايهتاب تتُتٻ ؿني قـ أعًُٛا مجٝع أٍُٛ ْكـ ٚأ

ٚسِل ْكـٙ يف ايتؿوريات ٚا٫هتٓتادات  .اؿـٜح ػ٬ٍ اْتؼابِٗ هلقٙ ايلٚاٜات

 ٚنقا تلتٝب َباسج٘. ،املٛدٛؿ٠ ؾٝ٘

ٕٸ َ٪يڍؾـ اك٠ امل٪يڍب عبوٳعځٚ أٚ ٓٝٛف اؿكا٥ل  عؿٞ نتاب اؿٝا٠ ٜلٜـٕٚ َٓٸا إ

ّڈاـايـ٠ ع إٔ ْوًڍ  داَع ْٚابض باؿٝا٠:  ِ بعِٓلٜٔ ٭دٌ علض إه٬

ٚٸ  : ايعٛؿ٠ إىل اٱه٬ّ ا٭ٌُٝ ٚأٌُ اٱه٬ّ.ٍايعِٓل ا٭

أدٛب١  ف ع٢ً اٱْوإ اؾـٜـ ٚقٔاٜا سٝات٘، ٚايعجٛك ع٢ً: ايتعلټايعِٓل ايجاْٞ

ٟٸ مجٛؿٺ ،هلا َٔ ايِْٓٛ ا٭١ًُٝ  أٚ املاف. بـٕٚ أ

ٕٸ ايعِٓلٜٔ ايوابكني ٫ ميهٔ إٔ ٜتٓاهكا َع أٍُٛ يف اعتكاؿ امل٪يڍٚ ـ إ

ِٸ اٱُلاك  ;املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ; ؾٝذب إَا إٔ تلؾع ايٝـ عٔ ػًْٛ اٱه٬ّ أٚ ٫ ٜت

 اٱه٬ّ ع٢ً قٔاٜا ايّٝٛ. إداب١ع٢ً طًب 

ـٻٚبعـ إٔ وًڍٌ  يٝاق١ ٚعٝٗا أُشاب ايتؿهٝو، ايهاتب َوأي١ اـًْٛ اييت ٜ

ايتؿوري ٚن يف ايتؿوري، ايتشٝټٚؿٞ اؿٝا٠، كات ايع١ًُٝ مل٪يڍبٳوٵاملڂٚاٱه٬ّ ا٭ٌُٝ، 

َوأي١ املعلؾ١ ٚا٫ػت٬ؾات ايـاػٌ ع ؿ١ٜٝٓ، ٚا٫قتِاؿٟ يًشلنات ايـ١ٜٝٓ، 

ٛټٚاـاي١ِ،  ٕٸ ْؿى تٓ ع ايتؿاهري َٚوأي١ ايتشلٜـ املعٟٓٛ، ٜوتٓتر يف ا٭ػري أ
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ٌٷ  ١ ايتؿهٝو.بٓؿو٘ ع٢ً عـّ إَهإ ْعلٜٸ فُٛع١ اؿٝا٠ ؿيٝ

ٕٸ ايقٜٔ اعتربٚا ايتُاٜن بني املٓاٖر املعلؾ١ٝ ايج٬ث١: ايٛسٞ،  ايعكٌ، ٚإ

قٜٔ ٚاي ;لاڄ ٖٞ ايكاب١ً ي٬عتُاؿِٵٚايقٜٔ اعتربٚا ظٗٛكات ايِْٓٛ سٳ ;ٚايهٌـ

ـٸ اكات عٔ إٔ ٜٓنعٛا مجٝع ايٓعچ اٚايقٜٔ أكاؿٚ ;َٓ٘ اڄقلٜب اڄأْهلٚا ايتأٌٜٚ َڀًكاڄ أٚ س

ا يف َلس١ً ايتڀبٝل أُٛهلِ اييت ٛٵاك٠ ايٛسٞ، قـ ْوٳْعچؾكط ًٜبوٛا ٚ ،عِْٝٛٗ

ـٻ  ل ببعٔٗا;طڂعٝاتِٗ، بٌ ٚػًڀٛا ٖقٙ ا٭ڂاؾرتٖٓٛا، ٚأقـَٛا ع٢ً ايعٌُ بعهى َ

ٚٻ ٌڈيٛا ايِْٓٛ ؾكـ أ ـٿ ،ٚمل ٜأبٗٛا بايعٗٛكات ،ٚاهع بٌه َٕٛ تأ٬ٜٚت ٚأسٝاْاڄ ٜك

ِٸ١ً  .اك٠ اينَٔ املعاُلٚنقيو ٜؿُٕٗٛ ايٛسٞ بٓعچ ،تتػاٜل متاَاڄ َع ايعاٖل ٚيف احمل

ـٻ ٝٸاڄق ٛٸٚتؿوريٜٸ َٛا ع٬ُڄ تأًٜٚ  .٠ٺاڄ بك

ٕٸ ايتؿهٝو غريٴ ٔڇ ٚاملؿرتض بعـ ٖقا إٔ ٜوتٓتر أْٸ٘ إَا أ ٔٷ ;ممه  أٚ أْٸ٘ ممه

ٔٸ ايهتٸاب مل ٜوتڀٝعٛا ست٢ اٯٕ ايتُوټ  و بأُٛهلِ ا٭هاه١ٝ.ٚيه

أْٸ٘ يٛ  عا٤ات ايربٸاق١ يًُـكه١ ايتؿهٝه١ٝ إ٫چكغِ ا٫ؿٸ ؾٝكٍٛ: ـٜٚتابع امل٪يڍ

ّٷاؿٸ ٕٸ ٖقٙ ايٓعل١ٜ ٖٞ ْؿى ا٫تٸ ع٢ ًؼ ٕٸ ٖقا أ ذاٙ ا٭ػباكٟ اؾـٜـ، ٚايعاٖل أ

ٕٸ ق ،ايه٬ّ يٝى دناؾٝٸاڄ ع٢ً ايًوإ ـٷؾإ ٝٸاكٜٔ ٚاس  .ت٣ٛ َٚبـأ ْٚتا٥ر ن٬ ايت

ٕٸ ايتُاٜن ايقٟ ٚٓع٘ ا٭هتاف اؿهُٝٞ يًتؿلٜل بني ا٭ػباك١ٜ ٚاملٓٗر  إ

ٜكٍٛ: ٖقٙ املـكه١ ٫  .ا٭ػباكٟ ٫ ٜعـٚ نْٛ٘ تػٝرياڄ يف ايتعابري ٚاهتعُا٫ڄ يٮيؿاظ

ٝٸ ـټاڄ٫ٚ تٓاهل ػاكدٝٸ ،ؾٝٗا اڄتٓاهل ؿاػً ٕٸ إثبات تك ٝٸّ املعلؾ١ ; ٭ ١ ع٢ً املعلؾ١ ايـٜٓ

ٝٸ  ١ ٫ ٜٓؿو عٔ ا٫هتعا١ْ بايعكٌ.ايعكً

ٞٸ ٫ ٜٛدـ يف ٖقٙ املـكه١ تٓاهلٷ ُٸ ،ػاكد ١ بٗا يف ٫ٚ ثبات ع٢ً ا٭ٍُٛ اـا

ٝٸ اك٠ڄٚتٔع ْعچ، ق أنجل ايتأ٬ٜٚتَلس١ً ايتڀبٝل; ٭ْٗا تٓؿڍ  ،١َعاُل٠ ع٢ً عٝٓٗا ايـٜٓ

ٟٸ ٚتل٣ ايٛسٞ مبٓعاكڈ  عا٥ِٗ.ع٢ً ػ٬ف اؿٸ ،بٌل

 

ّ٘ لمىدرصٛ التفهٗهّٗٛ  ــــــ الٍكد األخالق

ّٸٚ ٞٸ ىت . ١ع٢ً املـكه١ ايتؿهٝهٝٸ ايكوِ ايجاْٞ َٔ ايهتاب بايٓكـ ا٭ػ٬ق

بٓكـ ٖقٙ املـكه١  ،يف ُٓٔ أكبع١ ؾٍِٛ ٚػامت١ ،ـ يف ٖقا ايكوِامل٪يڍ ٚقـ ادتٗـ
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ٖقٙ املـكه١ يف  ١ ٚه١َ٬ أؾهاكَع اؾرتاض ايؿلاؽ عٔ ُشٸ ،َٔ اينا١ٜٚ ا٭ػ٬ق١ٝ

ٕٸ املٓاُلٜٔ هلا قـ  ؾإفا ناْت أٍُٛ ٖقٙ املـكه١ َكبٛي١ڄ .ٖقٙ امللس١ً َٔ ايهتاب ؾإ

ٌڈ ًٛا يف تبٝٝٓٗا ٚتٛٓٝشٗا ْٚكـ آكا٤ كايؿٝٗا هًٛنٝاتٺمح  أػ٬ق١ٝ تربمٖا بٌه

ٕٸ ا٭ػڀا٤ ا٭ػ٬قٝٸ. غري َكبٍٛ ١ اييت اكتهبٗا َٓاُلٚ املـكه١ إْٸ٘ ٜعتكـ أ

ٍڈٖٚٞ اييت بٝٻ ،هٔ دعًٗا يف مخو١ قاٚكايتؿهٝه١ٝ مي  ، ٖٚٞٓٗا يف أكبع١ ؾِٛ

 :باػتِاكڈ

إىل  : َٔ ايڀلم ايلا٥ذ١ ملٓاُلٟ ٖقٙ املـكه١ ْوب١ أؾلاؿٺ١ع اْتشاٍ ايٌؼِٝٸ1

عا٤ ٚيًتُجٌٝ ميهٔ اٱًاك٠ إىل اؿٸ .١ أػل٣َٔ ٌَاكب ؾهلٜٸ ِٖٚ بٛٓٛغڈ ،َـكهتِٗ

 ١َ ايڀباطبا٥ٞ.ُـكا ٚايع٬چ ١ امل٬چا٭هتاف اؿهُٝٞ بتؿهٝهٝٸ

ٕٸ ٖقٜٔ ايعٳٜوع٢ امل٪يڍ  اىل عـّ نَُْٛٗٔاؾاڄ إ ،ُنيًځـ ٖٓا إىل إثبات أ

ـٻٝٵكؿٸا بٓؿوٳ قـ ،ٔٝٵتؿهٝهٝٻ  عٝاتِٗ.ُٗا ع٢ً َ

ٕٸ َٓاُلٟ ع ايٓوب١ غري ايِشٝش١ إىل أؾلاؿ كتًؿني2 : باعتكاؿ ايهاتب إ

كتًؿ١ إىل بعض ا٭ؾلاؿ، ٚقـ  اڄٚأؾهاك ١ قـ ْوبٛا نًُاتٺاملـكه١ ايتؿهٝهٝٸ

ٖقا َٔ املُهٔ إٔ ٜكع  ٘إْٸٚبايڀبع ؾاهتؿاؿٚا َٔ ٖقٙ ايٓوب١ يف تعنٜن َٛاقؿِٗ. 

ٝٸاكڈ ٟٸ ت ٟټ ايؿعٌ عٓـ أ ٔٸٌَه١ًٺ َا، ٚإىل ٖٓا ٫ تٛدـ أ اـڀأ ا٭ػ٬قٞ ايؿاؿغ  ، ٚيه

ٕٸ تًو ايهًُات ٚا٭ؾهاك اييت ْوبٛ ٖا إىل ايقٟ اكتهب٘ َٓاُلٚ ٖقٙ املـكه١ ٖٛ أ

ّٴبعـ ايتشكٝل ٔض تٸقـ ابعض ا٭ؾلاؿ   ؿقچتٗا. عـ

ٕٸ ا٭هتاف اؿهُٝٞ قـ اؿٸؾـ ب ن٬ّ امل٪يڍوٳعځٚ ٕٸ نباك ايؿ٬هؿ١ قـ إ ع٢ أ

 ٠،ٚدٛٙ باكم :َٚٔ بني ٖ٪٤٫ ،«املعاؿ املجايٞ» ُـكا يف باب ا٫عتكاؿ بع لٚا امل٬چنؿډ

ٞٸ املريما أمحـ اٯًتٝاْٞ، ايوٝـ أبٛ  ١َ اؿا٥لٟ ايوُٓاْٞ،سهِٝ، ايع٬چ َجٌ: آقا عً

ٗٻ ٫  ْ٘ٸؾإـ لٟ. ٚبٓعل امل٪يڍاؿؤ كؾٝعٞ ايكنٜٚين، اٱَاّ اـُٝين، ٚايٌٗٝـ َڀ

ٖقا ٚيف ايٓٗا١ٜ ٜڀلغ  .ُـكا بتهؿري امل٬چ ٖ٪٤٫ َٔ أٟڎتٛدـ إًاك٠څ َا يف َ٪يډؿات 

 ٛ ايكًِ؟!ٗٵ: ٌٖ ناْت مجٝع ٖقٙ ا٭ػڀا٤ َٔ ايػؿ١ً ٚهٳايو٪اٍ

ٕٸ املـاؾعني ؾ ـ ايهتاب: بٓعل َ٪يڍا٫هتؿاؿ٠ َٔ أْٛاع املػايڀات املٓڀك١ٝ ع3 إ

ـٸ٠ َػايڀاتٺ َٔ قبٌٝ: َػايڀ١  ،يف آثاكِٖ عٔ املـكه١ ايتؿهٝه١ٝ قـ اكتهبٛا ع
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ٍٸ ، َػايڀ١ توُِٝ ايب٦ل، َػايڀ١ ايـيٌٝ ايٓاقّ َٗامج١ ايٌؼّ، َػايڀ١ كدٌ ايك

ًٗذ١، َػايڀ١ ا٫ستهاّ ايهافب إىل ايوًڀ١، أٚ ايتكاط ايهلم، َػايڀ١ ايٓرب٠ أٚ اي

َػايڀ١ ا٭يؿاظ املٌش١ْٛ، َػايڀ١ ايتشكري ٚا٫هتؼؿاف، َػايڀ١ ه٤ٛ ايتؿوري، 

ٌٸٚقـ علض امل٪يڍ .َػايڀ١ املِاؿك٠ ع٢ً املڀًٛب  َٔ املػايڀات أَج١ًڄ ٚاسـ٠ٺ ـ يه

ـٸ  ؿ٠ َٔ ُِِْٛٗ.َتع

املـكه١  تٵإفا أكاؿٳ :ـامل٪يڍ بعباك٠ٚ: ع إغ٬م باب ايٓكـ ٚايتٖٛني بايٓاقـ4ٜٔ

٦ٛا ايتؿهٝه١ٝ إٔ تـعٛ اٯػلٜٔ إىل ايكبٍٛ بأؾهاكِٖ ٚا٫ُْٔاّ إيِٝٗ ؾٝذب إٔ ٜٗٝٿ

ٔٵ اڄ.أسٝاْـٖا كڃْٳٚ ع أؾهاكِْٖ قبٌ فيو يتشًٌٝ لٳايؿڂ ٫ڄ َٔ فيو ٜوتٓتر ـٳبٳ ٚيه

ٕٸ َـكه١ ايتؿهٝو قـ أغًكځ ـ َٔ نتاباتٺامل٪يڍ ب ايٓكـ ع٢ً با تٵيٮهتاف اؿهُٝٞ أ

، ٜٚٔعٛا اؿه١ُ ٚتلٜـ َٔ اٯػلٜٔ ؾكط إٔ ٜكبًٛا أؾهاكٖا ب٬ كٜٚٸ١ٺ ،ْؿوٗا

ـٺ َٔاؾاڄ إىل نْٛ٘ َعٗلٳ ،ٖقاٚ داْباڄ.ٚايعكٌ ٚايتؿهري ايٓكـٟ  ٛٸ ٓع هلقٙ  ٠ٺٚقًچ١ ق

ٌٷ، املـكه١  غري أػ٬قٞ. ٖٛ عُ

ّٷ ٘ٵإْٸ٘ إفا مل ٜأبٳ :ـنقيو ٜكٍٛ امل٪يڍ َا بتشقٜلات ٚإْقاكات َٓاُلٟ  ًؼ

ٕٸ ٖقٙ املـكه١ عني اٱه٬ّ ٕٸ كايؿٝٗا َتشايؿٕٛ َع ا٭َٜٛٸ ،ايتؿهٝو بأ ني ٚأ

ٖٳ ،ٚاًتػٌ بٓكـ ٖقٙ املـكه١ ،نياهٝٸٚايعبٸ ؾاڄ ملؼتًـ أًهاٍ ـٳؾإْٸ٘ هٝهٕٛ 

ٖٹايتعبريات امللٸ٠ ٚاملڂ ِٸ ايتٌهٝو يف ٬ُسٝٸٛ ت٘ ٝٸٔ ْوٵت٘ ٚسٴت٘ ٚعًُٝٸ١ٓ ٚاي٬فع١، ٜٚت

ّٷستٸ ـٵغ: مل أدٹِٜلٿ .كتًؿ١ ٚاهتكاَت٘ بِٛكڈ َا َٔ  ٢ َٛكؿاڄ ٚاسـاڄ هًِ ًؼ

ـٷبٹهٗاَِٗ بٗقٙ ايعباكات، أٚ قڂ  َا َٔ قبًِٗ ٚيٛ نإ فيو ايٓكـ باٖتاڄ. ٌ ْك

 

ٌٛ يف َّكد   والحظاتخامت  ــــــ حٕه ال

 ـ بعض امل٬سعات سٍٛ َوأي١ ايٓكـ:يف ػامت١ ايهتاب ٜقنل امل٪يڍٚ

ّڈ ع ايٓكـ ٖٛ إبلام ايلأٟ ٚإظٗاك ايٓعل سٍٛ ٤ًٞٺ1 ٖٚقا  .١أٚ ْعلٜٸ أٚ ًؼ

ٔٵ .ٚقـ ٫ ٜهٕٛ نقيو ;كاڄ أسٝاْاڄاؾٗـ قـ ٜهٕٛ َٛؾډ قبٌ فيو ٫ ميهٔ  ٚيه

 سوِ َكـاك ايتٛؾٝل يف ايٓكـ.

ٍٷ ع سلٸ2 ٌٸ ايٓكـ َهؿٛ ـٺ يه ّٷ ، ٖٚٛ سلپأس  يًقات اٱْوا١ْٝ. ٬َم
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 ٚثكٌٝ ع٢ً ايٓؿى. ع ايٓكـ بڀبٝعت٘ َلپ3

ٌٸ ع َٔ سلٸ4 ّڈ ن ْٸ ًؼ  ،٘ إيٝ٘ايٓكـ املٛدٻ ِٚإٔ ٜكٝٿ ،إٔ ٜـاؾع عٔ ْعلٙ اـا

 .يف املكابٌٜٚٓكـٙ 

ـٺ ع ٫ ميهٔ بوٗٛي١ٺ5 ٟٸ ْاق  َػلٓاڄ. اعتباك أ

 ١ ٜعُٞ ايعكٌ، ٚايعٌل ٚايٌػـ ميٓعإ عٔ ك١ٜ٩ ايعٝٛب ٚايٓٛاقّ.ع ه٤ٛ ايٓٝٸ6

ٕٸ ايٓكـ 7 ـٷ يؿِٗ ا٭ع إ ٕٵستٸؾهاك ٚتتُِٝ ايٓٛاقّ، َؿٝ نإ ُاؿكاڄ بـاؾع  ٢ ٚإ

 اؿكـ أٚ اـبح.

ٌٸ8 ٌٸ ي٘ سلٸ ؾلؿٺ ع نٕٛ ن ٕٸ ن ـٺ يف ايٓكـ ٫ ٜعين أ  ُشٝض. ْك

ّٸ9 ّڈ ع هب قبٍٛ ايٓكـ ايِشٝض أٚ ايتا ٟٸ ًؼ ٚإفا مل  ;نإ إفا ُـك َٔ أ

ٛټ  ، ٖقا ايٓكـكْا ؾٝذب س٦ٓٝقٺ اٱًاك٠ إىل ْكاط ائعـ يفْعترب ايٓكـ ُشٝشاڄ بتِ

 ٔ ا٫ًتػاٍ بٌؼّ ايٓاقـ ٚؿٚاؾع٘.٫َڄ ـٳبٳ

 ع ػب َلاعا٠ أٍُٛ ٚقٛاعـ ايٓكـ.10

ٕٸ اػتٝاك ايعٓٛإ اؾٌُٝ  ِٸ عٔ فٚمڈ «سًِ ايٓكا٤»إ ظلٜـ ٚقلو١  يًهتاب ٜٓ

ٔٸ .ـل٠ عٓـ امل٪يڍَتؿذٿ ٕٸ امل٪يڍـ مل ٜٔع ٖقا ؼٝٻناتب ٖقٙ ايوڀٛك ٜٴ ٚيه ٌ إيٝ٘ أ

ؾُا أسؤ  .يف ْكـ ٖقٙ املـكه١ ٚإمنا نُا ع ٖٛ ايعاٖل ع قـ أػقٙ َٔ َكاي١ٺ ،ا٫هِ

 !يٛ أْٸ٘ أًاك إىل اهِ ُاسب تًو املكاي١

 

 

الهىاهش
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 قسيمة االشرتاك
 َعاُل٠ ِْْٛ ١فًچ



 االشرتاك السىوي
 

 مثه الىسخة
,
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