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 َطايع١ يف ض٤ٛ ايكسإٓ ايهسِٜ

 
 حٍدر حة اهلل

 

 متٗٝد ــــــ

ٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ ع٢ً َكازض٠ ضَع١ٜ تكّٛ ٖصٙ ايهًُات اييت غأنتبٗا اٯٕ إ

ٕٸ نٌ سطن١ زع٠ٛ ٚتػٝري ٚإق٬ح ٚإّإ ُطٸ َطسًتٌ، ٖٚاتإ إطسًتإ  تكٍٛ بأ

ُٸس١ٜ، ُٖٚا: إطس١ً إه١ٝ; ٚإطس١ً  تػُٝتُٗا َٔغأغتعري  ايتذطب١ ايٓب١ٜٛ احمل

 إس١ْٝ. 

عسّ اَت٬نٗا إٝع٠ ايعا١َ ٗ إطس١ً إه١ٝ ٖٞ نعـ اؿطن١ اٱّا١ْٝ، ٚ

ٛٸ٠ اييت  ٛٸ٠، أٚ عسّ قسضتٗا ـ يػبب أٚ ٯخط ـ ع٢ً تٛٚٝـ نٌ عٓاقط ايك َٛاقع ايك

ًُهٗا، ؾٗٞ َكٗٛض٠ ١ًََٛٛ َككا٠، ّاضؽ نسٸٖا اٱضٖاب، ٖٚٞ ق١ًٓ ٗ ايعسز 

 ٚايعسٸ٠، ٖٚٞ ٚسؿ١ ٚٚسس٠...

ٛٸ٠ ٚايطٖب١ ٚايكطا١َ ٚإ  ٛاد١ٗ...أَا إٝع٠ ايعا١َ ٗ إطس١ً إس١ْٝ ؾٗٞ ايك

ٌٸ ٚاقع ـ  ايطَع١ٜ ٖٓا ٗ إغكاٙ ايتذطب١ ايتاضى١ٝ ايٓب١ٜٛ ع٢ً ايٛاقع ـ ن

ايسعٟٛ ٚايتػٝريٟ ٚاٱق٬سٞ ٚايتكسٸَٞ، ٭خص اؿٹَهِ ايكطآ١ْٝ ٗ تًو ايتذطب١; 

 بٗسف دعًٗا ِاشز َجاي١ٝ ٜطاز يػا٥ط ايتذاضب إٔ تأخصٖا. 

ض زَّٚا، َٚٔ إُهٔ إٔ ٚ٭دٌ ٖصٙ ايطَع١ٜ َٔ إُهٔ إٔ ٫ تكسم ا٭َٛ

تهٕٛ ٖٓاى خكٛقٝات ٗ ايتذطب١ ايطَع )ايٓب١ٜٛ(، أٚ ٗ ايتذطب١ اييت ٜٴطاز مت 

 ضَع هلا تٗتسٟ بٗسٜ٘. 

ُٸين إٔ أؾري أٜهّا إٍ أْٓا غٓأخص بعض ايتٛدٝٗات ايكطآ١ْٝ; ٭ٕ اجملاٍ  نُا ٜٗ

ٝري اجملتُعٞ ايتػ»ٜهٝل ٫ٚ ٜػع، ٚإ٫ ؾٗصا ايبشح ٜكًض بػط٘ يٝكبض ؼت عٓٛإ 
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نُا ٫ تعين اٯٜات اييت غٓأخصٖا يًُطس١ً إه١ٝ َج٬ّ أْٗا «. ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ

 آٜات َه١ٝ، ؾٓشٔ ٖٓا ْػتدسّ ايرتَٝع أنجط َٔ ايبشح ايتاضىٞ. 

 

١ّٝ يف املػسٚع ايتػٝريٟ، تٛدٝٗات قسآ١ْٝ ــــــ  أٚاًل: املسس١ً امله

 ٗا ظَّٓا ٚطبٝع١ّ ع٢ً إطس١ً إس١ْٝ.غأبسأ ٖٓا بإطس١ً إه١ٝ; تبعّا يتكسٸَ

 َٔ أبطظ ايتٛدٗات ايكطآ١ْٝ يًُطس١ً إه١ٝ ٭١ٜ زع٠ٛ قاؿ١ َا ًٜٞ: 

ٛٸ٠ اٯخطٜٔ ٫ٚ ايصٍٖٛ أَاَِٗ.ـ عسّ ايػطٚض 1 ؾكس ٜٛاد٘ اٱْػإ ايساع١ٝ إٍ  بك

ٛٸ٠ اٯخطٜٔ اييت ًّهْٛ ٗا ٗ اهلل أٚ اؾُاع١ ايعا١ًَ ش٫ّٖٛ ٜػٝطط ع٢ً أْؿػِٗ َٔ ق

ٛٸ٠ ٚايٓؿٛش ٚايطداٍ ٚايكٛت ايعايٞ )ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ(  .اجملتُع ٕٸ اٯخط ًّو إاٍ ٚايك إ

ٚغري شيو ؾُٝا سطن١ ايتػٝري اٱّاْٞ ٫ ًُو غ٣ٛ سؿ١ٓ ق١ًًٝ َٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤ 

ٛٸ٠ ٚايٓؿٛش.  إػتهعؿٌ ايصٜٔ ٫ ًّهٕٛ اٱَهاْات إاي١ٝ اي٬ظ١َ، ٫ٚ عٓاقط ايك

ٜتًُٖو إ٪َٔ ايعاٌَ ٗ غبٌٝ اهلل، ؾٝشبط٘ ٜٚهػط عٓؿٛاْ٘... ٚٗ ٖصا إْ٘ ؾعٛض 

ٔٳ ﴿ايػٝام دا٤ ايكطإٓ ايهطِٜ يٝكٓع ايؿعٌ ايرتبٟٛ ؾكاٍ:  ٫َ ٜٳػٴطٻْٻَو تٳَكًٗبٴ اٖيصٹٜ

ِٵ *َنَؿطٴِٚا ؾٹٞ اِيبٹ٬َزٹ  ٖٴ ٚٳا َٳِأ ِٻ  ٌٷ ثٴ ٗٳازٴ َٳتٳاعٷ َقًٹٝ ُٹ ٚٳبٹ٦ٵؼٳ اِي ِٴ  ٓٻ ٗٳ ـ  196: إ)آٍ عُط ﴾دٳ

ٌٸ ٗ ضٚح إ٪َٔ قٛض٠ أخط٣ يًُؿٗس. إٕ ٖصا ايتكًٓب يٝؼ ٖٛ ايكٛض٠ 197 (. ٖٓا ؼ

ايها١ًَ، بٌ إشا ٚنعٓا اٯخط٠ أَاَ٘ ئ ٜٛٗط غ٣ٛ ْؿٛش بػٝ٘ ؿطن١ ايهؿط أٚ 

ا٫مطاف بكسض سذِ ايسْٝا أَاّ سذِ اٯخط٠. إٕ اٯ١ٜ ـ نُا ٖٞ ايكاعس٠ ٗ ايرتب١ٝ 

ّٸ َٔ ايًٛس١، أ٫ ٖٚٛ  ايكطآ١ْٝ ـ تبعح ع٢ً ا٭ٌَ; بتكشٝشٗا إؿٗس عرب إزخاٍ دع٤ ٖا

اٯخط٠، ٖٓاى غري٣ إ٪َٔ إٔ اؿسخ ايسْٟٝٛ يٝؼ ٖٛ ْٗا١ٜ إطاف ٚخا١ُ ايططٜل، 

 بٌ ٖٓاى َػاسات أخط٣ تكـ يكاؿ٘ عٓس اهلل تعاٍ. 

إ٪َٔ ٫ ىاف َٔ نذٝر اٯخطٜٔ، ٫ٚ ٜػهت٘ ضعب أقٛاتِٗ، إْ٘ ٜطٜس إٔ 

ٛٸ٠ إٓاؾػ١ ٗ إبسأ، ٚإٕ نإ اؿذِ ٜػ ُٸ٘ سذِ ايك ٝٸط فتُع٘ مٛ ايك٬ح، ٫ٚ ٜٗ

ٛٸٍ قٛاعس ايتؿاقٌٝ إٍ  ُٸّا ٗ تؿاقٌٝ إزاض٠ إعطن١، ٚأنرب خًٌ وسخ عٓسَا تتش َٗ

 أقٍٛ ايعٌُ ا٫غرتاتٝذٞ، ؾتٓكًب إعاٜري ٚتتكًٓب. 

ٕٸ إطس١ً إهٝٸ١ يٝػت نـ ا٫َتشإ ٚا٫ختباض2 طٚض٠ َٛنٛع١ٝ يتشكٝل . إ
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ايتػٝري ؾشػب، بٌ ٖٞ نطٚض٠ شات١ٝ أٜهّا; ٭ٕ ايسخٍٛ ٗ ٖصٙ إطس١ً ٖٛ ايصٟ غٝٛٓيس 

ٝٳصٳضٳ ﴿ايٓؿٛؽ ايكاؾ١ٝ اييت تػتطٝع إٔ تٓذض ٗ ا٫َتشإ. قاٍ تعاٍ:  ٘ٴ يٹ ٕٳ ايًٓ َٻا َنا

ُٹٝعٳ اِيدٳبٹٝحٳ  ٜٳ ٘ٹ سٳتٻ٢ٳ  ٝٵ ِٵ عٳًَ َٳآ َأْتٴ ٌٳ عٳ٢ًَ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ ايٖطِّبٹاِي (، ٚقاٍ 179)آٍ عُطإ:  ﴾َٹ

ِٴ ﴿تعاٍ:  ٗٴ َٻػٻتٵ َٹٔ َقبٵًٹُهِ  ٛٵِا  ٔٳ خٳًَ ٌٴ اٖيصٹٜ َٻجٳ ٜٳِأتٹُهِ  ُٻا  ٚٳَي ٓٻ١َ  ِٵ َإٔ تٳسٵخٴًُِٛا اِيذٳ ّٵ سٳػٹبٵتٴ َأ

٘ٴ  َٳعٳ ٓٴِٛا  َٳ ٔٳ آ ٚٳاٖيصٹٜ ٍٴ  ٍٳ ايطٻغٴٛ ٜٳُكٛ ٚٳظٴِئعُيِٛا سٳتٻ٢  ٚٳايهٻطٻا٤  ٕٻ اِيبٳِأغٳا٤  ٘ٹ َأ٫ ٔإ َٳتٳ٢ ْٳكٵطٴ ايًٓ

٘ٹ َقٔطٜبٷ ٜٳُكُٛيٛا ﴿ٚقاٍ غبشاْ٘:  (،214)ايبكط٠:  ﴾ْٳكٵطٳ ايًٓ َأسٳػٹبٳ ايٓٻاؽٴ َإٔ ٜٴتٵطٳُنٛا َإٔ 

ِٵ  ٖٴ ٚٳ ٓٻا  َٳ ٕٳ ٫آ  (.2)ايعٓهبٛت:  ﴾ٜٴِؿتٳٓٴٛ

ؾٗصا ا٫ختباض غٝهٕٛ قاغّٝا دسّا ٗ ٖصٙ إطس١ً، ؾٗٓاى ايصٜٔ غُٝاضغٕٛ 

إ٪ٌَٓ بايػذٔ أٚ ايكتٌ أٚ ايتعصٜب ايبسْٞ، ؾٝعاْٞ إ٪َٕٓٛ َٔ ايعصاب نسٸ 

 اـٛف، ًٜٚعَِٗ س٦ٓٝصٺ ايكرب. 

ٖٚٓاى َٔ ٜكازض أَٛاٍ إ٪ٌَٓ، أٚ ٜهٝٸل عًِٝٗ ٗ َعٝؿتِٗ، ؾٝكطع ضٚاتبِٗ 

َج٬ّ، أٚ ّٓع عِٓٗ سكِٗ ٗ ا٭َٛاٍ ايعا١َ; عذٸ١ إٔ بٝسٙ ايتكطٸف ؾٝٗا، َػتدسَّا 

ُٸًٛا إعاْا٠. «٤ات قبٌ ايهؿا٤اتاي٫ٛ»َٓطل   ، ٖٚٓا أٜهّا هب عًِٝٗ إٔ ٜكربٚا ٜٚتش

ٖٚٓاى َٔ غٝهٝٸل عًِٝٗ ٗ َهاْتِٗ ا٫دتُاع١ٝ، ؾ٬ ٜػُض هلِ بايٛقٍٛ 

إٍ َا ٜػتشكٕٛ َٔ َٓاقب ادتُاع١ٝ ٗ ايسٚي١ أٚ ايعؿري٠ أٚ اؿعب أٚ اؾُاع١ أٚ 

َِٗ َٔ سكِٗ ايطبٝعٞ ٗ إٔ ٜأخصٚا َا ايٓكاب١ أٚ اؾاَع١ أٚ إسضغ١ أٚ...، ٚوط

 ٜػتشكٕٛ، َٚا ٜتٓاغب َع إَهاْاتِٗ، ٖٚٓا أٜهّا عًِٝٗ إٔ ٜكربٚا. 

ٛٸهلِ َا مل  ٛٸٙ قٛضتِٗ، ٜٚؿرتٟ عًِٝٗ ايهصب، ٜٚك ٖٚٓاى أٜهّا َٔ غٝؿ

ٜكٛيٛا، أٚ ٜؿعٸًِٗ َا مل ٜؿعًٛا; يٝػك٘ اسرتاَِٗ بٌ ايٓاؽ. ٚقس ٜٓطًل اـكِ ٖصٙ 

ع ز١ْٜٛٝ ٗ ؾعً٘ ٖصا، ٚقس ٜػًٓـ ؾعً٘ ٖصا ـ َعتكسّا ظسٸ أٚ ٖاظ٥ّا بٓؿػ٘ ـ إط٠ َٔ زٚاؾ

بأغًؿ١ عكس١ٜ، نُشاضب١ أٌٖ ايبسع ٚايه٬ي١ ايصٜٔ هٛظ غٝبتِٗ ٚبٗتاِْٗ ع٢ً إط٬م 

ٍٷ دػسٟ، بٌ غٝهٕٛ اغتٝا٫ّ ادتُاعّٝا  شيو نُا ٜسٸعٞ، ٖٓا ئ ٜهٕٛ اغتٝا

 ٚغٝاغّٝا س٦ٓٝصٺ. 

َتشإ ايصٟ هب ايكرب أَاَ٘ ـ ٚغٓٛنض أؾهاٍ ايكرب ٫ٚ تكـ أؾهاٍ ا٫

بٌ تتعسٸاٖا إٍ ا٫غتٗعا٤ ايصٟ  ،َٚعاْٝ٘ ٖٓا قطٜبّا إٕ ؾا٤ اهلل ـ عٓس ٖصٙ اؿسٚز
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ؼسٸخ عٓ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ َطاضّا، ؾٗصٙ اؿطن١ ايتػٝري١ٜ إ٪١َٓ غتتعطض يًػدط١ٜ 

هٕٛ َُاضغ١ َٛاقـ ٚا٫غتٗعا٤ بأؾهاهلُا. قس ٜهٕٛ شيو بايهشو، يهٓ٘ قس ٜ

٫ تعبٸط ٗ َسيٛهلا ا٫دتُاعٞ إ٫ عٔ اغتٗعا٤ باٯخط، ٚؼكري ي٘ ٚػاٌٖ. غريٚز 

ايه٬ّ سٍٛ غداؾ١ ايؿهط ايتػٝريٟ يًُ٪ٌَٓ ٚنشايت٘ ٚنعؿ٘. غٝهٕٛ ٖٓاى 

اغتٗعا٤ باؾٗٛز إبصٚي١ عٓس ٖصا ايؿطٜل. غٝكاٍ: ٖٞ نًُات قشاؾ١، ٫ نًُات 

ٛٸضِٖ أسس بٛقؿِٗ عًُا٤ أغاغّا ٚأقشاب ٚد١ٗ ؾهط ٚعًِ. ئ ٜػُض هل٪ ٤٫ إٔ ٜتك

ُٸٌ، ٚايرتسٝب  ْٛط. ٖٓا أٜهّا هب ايكرب أَاّ ٖصٙ ايؿت١ٓ، ٚغع١ ايكسض، ٚايتش

 بإعاْا٠. 

َٚٔ َٛاٖط ا٫َتشإ أٜهّا اؿذط ا٫دتُاعٞ. ؾكس ٜٛاد٘ إ٪َٕٓٛ ايكازقٕٛ 

قس ٫ هاب غ٬َِٗ، قس ٫ قطٝع١ّ ادتُاع١ٝ ؾسٜس٠، قس ٫ ًٜك٢ عًِٝٗ ايػ٬ّ، ٚ

 ،ٜعاضٕٚ ٗ بٝٛتِٗ ٚأَانٔ عًُِٗ، قس ٫ ٜتِ ايتٛاقٌ َعِٗ ٚايتعإٚ يػطٕض أٚ ٯخط

ٚقس ٫ ٜسعٕٛ إٍ اجملايؼ ايعا١َ ٗ َسِْٗ ٚقطاِٖ; ضغب١ّ ٗ اغتبعازِٖ، ضغِ إٔ 

إَهاْاتِٗ قس تعٛز باـري ايٛؾري ع٢ً اٯخطٜٔ يٛ أؾطنٛا ٗ قهاٜا فتُعِٗ. ٖٚٓا 

أٜهّا هب ايكرب، ٫ بٌ هب َ٪اخا٠ ايكرب َٚكاٖطت٘ ٚايعٚاز َٓ٘ ٚنٌ أؾهاٍ 

 ايع٬قات ايٛطٝس٠. 

ٖصٙ ايٛٛاٖط أٚ إ٪ثطات اـاضد١ٝ ْٝعّا غتهٕٛ بايٓػب١ يًساع١ٝ إ٪َٔ 

ُٸٌ إكاعب َٚسٜات قسق٘ ٗ ّاؾطق  تتٛٓؾط ي٘ يرتب١ٝ ْؿػ٘ ٚإثبات َس٣ قسضت٘ ع٢ً ؼ

اؽ قس ٜؿرتنٕٛ ٗ ايتكسٜل بؿ٤ٞ ٚاٱّإ ب٘ يهٔ زضد١ َا ٜعتكس ب٘، ؾبعض ايٓ

ايتؿاعٌ ايطٚسٞ ٚايعاطؿٞ َع ٖصا ايؿ٤ٞ قس ىتًـ بِٝٓٗ، ؾرت٣ بعهِٗ َػتعٸسّا 

يًتهش١ٝ ٗ غبٌٝ إبسأ ايصٟ ٜ٪َٔ ب٘، ؾُٝا لس بعهِٗ اٯخط ـ ضغِ إّاْ٘ اؿكٝكٞ 

ايتهش١ٝ أٚ دعً٘ ٗ ا٭ٚيٜٛات بصيو إبسأ ايػاَٞ ـ غري َػتعسٸ ي٬سرتام ٗ غبًٝ٘ أٚ 

 ا٭غاغ١ٝ ٗ سٝات٘.

ٕٸ إكاعب ٚإؿانٌ اييت تٛاد٘ ايعاٌَ إ٪َٔ تػتطٝع قكٌ ْؿػ٘ ٚضؾع  إ

ٕٸ  اختباض ٖصٙ إباز٨ ٗ ٚدٛزٖا ايٓؿػٞ عٓسٙ... :أٟ بتعبري آخط ،زضد١ إّاْ٘ َباز٥٘ إ

ٕٸ ٕٕ; هلصا قًٓا إ ّٕ بٗا ٚتؿا ا٫ختباض ٚا٫َتشإ ٗ إطس١ً  ٖصا ا٫ختباض تطٗريٷ يًصات ٚتػا
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ٞٸ أٜهّا ٗ تهٜٛٔ اؾُاع١ ايكاؿ١ُإهٝٸ١ هل ٚقٓع عٓاقطٖا ايطٚس١ٝ  ،ا زٚض شات

 ايكازق١ ٚإدًك١.

يهٔ يٝؼ إِٗ َا ٜؿعً٘ اٯخطٕٚ، بٌ إِٗ َا ٖٞ ضزٚز أؾعاٍ إ٪ٌَٓ ع٢ً َا 

 ٜؿعً٘ اٯخطٕٚ؟

١ً. إْ٘ ق١ُٝ ع١ُٝٛ ٗ َٛاد١ٗ ايب٤٬، إْ٘ ضزٸ٠ ايؿعٌ ٖٓا ٗ ٖصٙ إطس .ـ ايكرب3

َٹٔ ﴿قاٍ تعاٍ:  ٔٳ ُأٚتٴِٛا اِيهٹتٳابٳ  ٔٳ اٖيصٹٜ َٹ ٔٻ  ُٳعٴ ٚٳَيتٳػٵ ِٵ  ٚٳَأُْؿػٹُه ِٵ  ٛٳايٹُه َٵ ٕٻ ؾٹٞ َأ ٛٴ َيتٴبٵًَ

ٚٳ ِٵ  ٔٳ َأؾٵطٳُنِٛا َأشَقبٵًٹُه ٔٳ اٖيصٹٜ ٔٵ  ّاَنجٹري ٣ٶَٹ َٹ ٕٻ شٳيٹَو  ٚٳتٳتٻُكِٛا َؾٔإ َٴٛٔضٚٳٔإٕ تٳكٵبٹطٴِٚا  ّٔ اُ٭  ﴾عٳعٵ

 (.186)آٍ عُطإ: 

ؾٗصٙ اٯ١ٜ ؽربْا إٔ إ٪ٌَٓ غٝبتًٕٛ ٗ إاٍ، سٝح قس تكازض أَٛاهلِ، أٚ قس 

ٜهٝٸل عًِٝٗ ٗ ٚٚا٥ؿِٗ ٚضٚاتبِٗ، أٚ قس ُٓع عِٓٗ ا٭َٛاٍ ايعا١َ اييت تؿًُِٗ 

عهِٗ بطبٝعتٗا، ٚغٝبتًٕٛ ٗ ا٭ْؿؼ، ؾكس ٜكتًٕٛ ٗ غبٌٝ قهٝتِٗ، ٚقس ٜتػاق٘ ب

ٌٸ عسز ْؿٛؽ إ٪ٌَٓ بإؿطٚع ايتػٝريٟ اٱّاْٞ،  ٗ اهلا١ٜٚ ؾٝدهع يًططف اٯخط ؾٝك

ٕٸ ٖ٪٤٫  ٚقس ٜهٕٛ ابت٩٬ِٖ بأْؿػِٗ باغتٝاهلا ادتُاعّٝا ٚغٝاغّٝا ٚمٛ شيو. إ

إ٪ٌَٓ ايكازقٌ غٝػُعٕٛ ايهجري َٔ ا٭ش٣، ستٸ٢ َٔ بعض أتباع ايسٜٔ )أٌٖ 

ٜهصب، غًُٕٝٛٛ بػٝبتِٗ ٚبٗتاِْٗ ٚتتبع عجطاتِٗ ايهتاب(، غٝؿرت٣ عًِٝٗ ٚ

ٚتٓاغٞ سػٓاتِٗ ٚتؿٜٛ٘ قٛضتِٗ ٚتهدِٝ غًبٝاتِٗ ٚتكعِٜ إهابٝاتِٗ ٚغري شيو. إٕ 

ا٭ش٣ يٝؼ بكًٌٝ، إْ٘ أش٣ نجري نُا ٚقؿت٘ اٯ١ٜ، يهٔ َا ٖٛ إؿرتض ؾعً٘؟ إْ٘ 

 خطٛتإ ٖاَتإ ٖٓا، ُٖا: 

ُٸ1ٌ نُا قايت اٯ١ٜ إتكسٸ١َ، ٚعسّ ا٫ْؿعاٍ داْب ايتك٣ٛ،  إٍ ـ ايكرب ٚايتش

ٞٸ يكس عًِٓ اهلل  .ٚاـطٚز عٔ قٛاعس اهلس٤ٚ ٚايػه١ٓٝ ايًتٌ ٜتكـ بُٗا إ٪َٔ ايتك

ـٸ ٗ ٖصٙ إٛاقع ٚٳعٵسٳ ﴿قاٍ تعاٍ:  :غبشاْ٘ ضغٛي٘ إٔ ٫ ٜػتسضز ٜٚػتد ٕٻ  َؾاقٵبٹطٵ ٔإ

ٚٳ ٘ٹ سٳلٌّ  ٔٳ ٜٳػٵتٳدٹٖؿ ٫ايًٖ ٕٳٜٴٛ ٫ٓٻَو اٖيصٹٜ ٓٴٛ  (.60)ايطّٚ:  ﴾قٹ

ٕاشا ايكرب؟ نٞ ٫ تهٕٛ أؾعاٍ اٯخطٜٔ ٚتكطٸؾاتِٗ ايػًب١ٝ ػاٙ ايسع٠ٛ 

ايس١ٜٝٓ اغتؿعاظّا ىطز اٱْػإ عٔ سايت٘ ايطبٝع١ٝ، ؾٝكٝٸطٙ خؿٝؿّا ٫ ٚظٕ ي٘، ؾٝٓؿعٌ 

ٜٚهططب ٜٚػهب، ٚتكسض َٓ٘ ايتكطٸؾات إؿ١ٓٝ، ؾٝؿكس ايتك٣ٛ، ؾٝهٕٛ اؿلٸ َع٘ 
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عًٝ٘. ؾٝا قُس، اْتب٘ َٔ إٔ هعًو ٖ٪٤٫ ٗ تكطؾاتِٗ ايكبٝا١ْٝ ٚايػؿ١ٝٗ ثِ ٜٓكًب 

خؿٝؿّا ٫ تعٕ نًُاتو أٚ أؾعايو. ؾٗصٙ ٖٞ ق١ُٝ ايكرب ٖٓا، ٗ أْ٘ ٫ ٜػك٘ سطن١ 

ٛٸٙ قٛضتٗا، ٜٚٗب٘ بٗا إٍ َػت٣ٛ خكَٛٗا ايتاؾٌٗ َٔ  ايتػٝري ٗ ا٫ْؿعاٍ ايصٟ ٜؿ

ُٳ﴿هّا ْؿِٗ َع٢ٓ قٛي٘ تعاٍ: َؿطنٞ قطٜـ ٚأْكاضِٖ. َٚٔ ٖٓا أٜ ٔٔ ٚٳعٹبٳازٴ ايطٻسٵ

ٕٳ عٳ٢ًَ اَ٭ ُٵؿٴٛ ٔٳ ٜٳ ٛٵْاٖيصٹٜ ٖٳ ٕٳ َقاُيٛا غٳ ّاضٵٔض  ٖٹًُٛ ِٴ اِيذٳا ٗٴ (، 63)ايؿطقإ:  ﴾ّا٬َٚٳٔإشٳا خٳاَطبٳ

ٕٸ ٖصا اؾٛاب )ايػ٬ّ ١ ٚإتعاي١ٝ ٗ ايٛقت عٝٓ٘ عٔ ( تعبري آخط عٔ ضزٸٙ ايؿعٌ اهلاز٥ؾإ

ٕٸ ٚاسس٠ّ َٔ أخطط َٛاٖط ايعسا٤ َع ِطِٗ ايػؿٗٞ  ٗ َٛاد١ٗ اٯخطٜٔ، ٚشيو أ

اٯخط ٖٞ إٔ ٜتأثط اٱْػإ غكُ٘، ؾٝذطٸٙ خكُ٘ يهٞ ٜؿعٌ أؾعاي٘ ٜٚٓعٍ إٍ 

ٚٸ عكًٓا  ٜٚؿكسْا اتعآْا بؿٛنٜٛت٘ ٚعبجٝت٘، ٖٓا  ،عكً٘ غٓؿ١َٓعيت٘، ؾٝػتدـ ايعس

أْت، بٌ مٔ َٔ ع٢ٓ ايصٟ تطٜسٙ ٫بسٸ إٔ ٜهٕٛ اؾٛاب )غ٬ّ(، أٟ ٫ سطب بٝٓٓا بإ

 بكربْا. ٜكٓع قٛاعس اؿطب

يهٔ نٝـ ٜهٕٛ ايكرب؟ ٌٖ ٖٛ إصٓي١ عٝٓٗا؟ نٝـ ّهٔ ؼكًٝ٘ ٗ 

ٖصٙ اؿا٫ت؟ ٚنٝـ ّهٔ إزاض٠ تطبٝك٘؟ ٚنٝـ ّهٔ يٲْػإ إٔ ٜبين 

ٌٸ ٖصا ايًِٛ ٚاؾٛض ٚاٱدشاف ٚا٫غتٗعا٤؟  ؾدكٝت٘ ايعكا١َٝ إ٪١َٓ ٚغ٘ ن

 

ـ  ـ ٜتبع
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 ــــــ تٛط١٦

ٜتُشٛض ايبشح اؿايٞ سٍٛ ٚاٖط٠ اـطاؾ١، َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ا٭غباب 

ٚايعٛاٌَ ٗ ٚٗٛضٖا، ٚزٚض ا٭ؾٗاّ اـاط١٦ ٚايػاشد١ ػاٙ بعض إك٫ٛت ايس١ٜٝٓ ٗ 

٠ًٛ اـطاؾ١ ٚايط٣٩ اـطاؾ١ٝ. ٚغٓػًٚ٘ ايه٤ٛ ع٢ً بعض ايعٛاٌَ إدتًؿ١ ٗ بًٛض٠ ب

ٚتطٜٛط ٚاقع اـطاؾ١، ٫ٚغُٝا ايعٛاٌَ إعطؾ١ٝ ٚايتش٫ٛت ايع١ًُٝ ٚايؿًػؿ١ٝ ايطاض١٥، 

إٍ داْب ايعٛاٌَ ايٓؿػ١ٝ. َٚٔ أدٌ ؾِٗ أؾهٌ ؾصٚض ٖصٙ ايٛاٖط٠ ٚبٝإ طبٝع١ 

 ؾاض٠ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٍ دٝٓٛيٛدٝا ايتٓذِٝ ٚا٭بطاز. سكٛهلا ٚتبًٛضٖا ُت اٱ

أَا ٗ َا ىل زضاغ١ ع٬ق١ اـطاؾ١ بايسٜٔ ٚايتعايِٝ ايٓب١ٜٛ ؾكس مت ايتططم ـ 

َٔ خ٬ٍ شنط بعض ايُٓاشز َٔ اـطاؾات ايػا٥س٠ ٗ قسض اٱغ٬ّ ـ إٍ غري٠ 

 ١َٚ بايططم ايػ١ًُٝ.ٚأغايٝب٘ ٗ قاضب١ ٖصٙ ايٛاٖط٠ إؿ٪ ،|ايطغٍٛ ا٭نطّ

 

 ١ يػ١ً َٚفًَٗٛا ــــــاخلساف

اـطاؾ١ ـ سػب ايعطف ايًػٟٛ ـ ٖٞ ايه٬ّ ايعبجٞ ٚإطتبو، يهٓ٘ َػتشػٔ; 

أٚ ٖٞ ايعاز٠ ٚايعكٝس٠ اـاضد١ عٔ ا٭غؼ ايعك١ًٝ، ٚإتٓاؾط٠ َع ٚاقع تعايِٝ ايؿطع، 
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  .(1)ٚست٢ ايعطف

، ازع٢ ا٫تكاٍ باؾٔ ٜٚكاٍ: إٕ خطاؾ١ ٖٛ اغِ ضدٌ َٔ قب١ًٝ عصض٠

 .(2)ٚا٥٬ٕه١، ٚقاض ٜٓكٌ عِٓٗ ا٭قٛاٍ

أَا ا٭غاؽ ٗ تبين اـطاؾ١ ٚاْتٗادٗا ؾٗٛ عباض٠ عٔ ايػطش١ٝ، ٚضؾض 

ايطَع١ٜ، ٚايتٗطب َٔ فطٜات ايٛاقع، ا٭َط ايصٟ ٜػتبطٔ ٗ غطٜطت٘ ـ بايٛعٞ 

ز َٔ ايػطش١ٝ ٚاي٬ٚعٞ ـ إْهاض ايعكٌ ٚايؿطع ٚايعطف، قطاس١ أٚ بايهٓا١ٜ. ٜٚطا

ايتٛقـ عٓس ايٛٛاٖط، أٟ إٕ ٚاٖط ا٭َٛض ٚقٛض اؿكا٥ل ٖٞ اييت ؼهِ بايتٛقـ 

عٓس قؿٛض اؿكٝك١، ٚاٱسذاّ عٔ ايعبٛض َٔ ايكؿط إٍ ايًب. ٖٚصا ٗ سسٸ شات٘ ٜػتًعّ 

 اـطأ ٗ ايؿِٗ، ٚتٛٗؾط ا٭ضن١ٝ ٗ تكٛقع ا٭ؾطاز.

عا٥كّا أَاّ إزضاى نٓ٘ إعاضف تؿهٌ ايػطش١ٝ ـ ٫ٚ غُٝا ع٢ً قعٝس ايسٜٔ ـ 

َټت.  ايس١ٜٝٓ ٚاؿكا٥ل اٱهل١ٝ، َٚطتعّا يتٓاَٞ ا٫مطاف ايؿهطٟ ٚٚٗٛض ايبسع ٚايتع

َٔ ٚٗٛض اـٛاضز،  ×ٚيعٌ ايُٓٛشز ا٭بطظ يصيو َا ٚقع ٗ عٗس سه١َٛ اٱَاّ عًٞ

طإٓ ايصٜٔ ضؾهٛا اٱغا٠٤ إٍ قؿشات ايكطإٓ ايٛضق١ٝ، يهِٓٗ أعسٚا ايعس٠ يكتٌ ايك

ٌّ« سػبٓا نتاب اهلل»إٕ إط٬م ؾعاض  .ايٓاطل ٗ آخط إطاف ٕس٣ ايتعكب  َجاٍ س

إٍ اؽاش يس٣ إتُػهٌ بايٛٛاٖط، ٗ سٌ زعاْا سسٜح ايجكًٌ ٗ َػعاٙ ايطقٌ 

ايٓٗر إتهاٌَ، ؾأٚق٢ باؾُع بٌ ايٛاٖط ٚايباطٔ ٚايكؿط ٚايًب َعّا مٛ ض١ٜ٩ 

 َعتسي١.

يػطش١ٝ تػتُس دصٚضٖا َٔ غصاد١ ٚعسّ ْهر تًو ا٭شٖإ ٚٗ احملك١ً ؾإٕ ا

اييت تػع٢ إٍ ؼذِٝ إعاضف ٚسكا٥ل ايٛدٛز ـ ٫ٚغُٝا تعايِٝ ايسٜٔ ـ نُٔ أطط 

ؾُٗٗا ايهٝك١ ايكاقط٠، ؾٝتٛقعٕٛ َا ٜؿُٕٗٛ، ٚوهُٕٛ باغتشاي١ نٌ َا ٫ تكً٘ 

 َسضناتِٗ.

١ تؿٝس بإٔ قهاٜا ايعامل ـ أَا إطاز َٔ ضؾض ايطَع١ٜ ؾٗٛ عباض٠ عٔ اتباع ض٩ٜ

َٚٓٗا ايسٜٔ َٚعاضؾ٘ ـ ٖٞ َٔ قبٌٝ ايكهاٜا ايطبٝع١ٝ، ؾٝتِ بصيو إيػا٤ أٟ أثط ٭ٟ 

 ؾ٤ٞ ٗ َا ٚضا٤ ايطبٝع١.

ٖٚصٙ ايط١ٜ٩ تأتٞ ـ بؿهٌ عًُٞ ـ ع٢ً أٖساف ايسٜٔ، ٚخكٛقّا غاٜت٘ ٗ 
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طَع١ٜ عٔ إعاضف اْتؿاٍ اٱْػإ َٔ ايرتاب، ٚسطنت٘ مٛ اهلل. ثِ إٕ تبعات إيػا٤ اي

اٱهل١ٝ ٫ ت٪زٟ إٍ غٝاب اؿكٝك١ عٔ ا٭بكاض ؾشػب، بٌ إْٗا غت٪زٟ أٜهّا إٍ 

تهٝٝع ايؿطق١ أَاّ ٚٗٛض اٯثاض ايرتب١ٜٛ، َٚا ؼسث٘ َٔ ؼ٫ٛت ع٢ً قعٝس اؿٝا٠ 

 ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ.

٫ٚ ؾو ٗ ٚدٛز قؿكات غط١ٜ بٌ عٓكطٟ ايػطش١ٝ ٚضؾض ايطَع١ٜ، ؾُآٍ 

بايػطش١ٝ ٗ ؾِٗ اؿكا٥ل ٖٛ ضؾض ايطَع١ٜ ٚا٫بتعاز عٓٗا، ٚايعهؼ قشٝض  ايعٌُ

أٜهّا; أٟ إٕ اغتبعاز ايطَع١ٜ ٚاغتبساٍ اؿكا٥ل اؾٖٛط١ٜ بأسساخ عاز١ٜ غٝ٪ٍٚ أٜهّا 

 إٍ ايػطش١ٝ. 

أَا إهٕٛ ايجايح ٗ اتباع اـطاؾ١ ؾٗٛ ايتٗطټب َٔ إػاض ايطبٝعٞ، ٚايصٟ 

عرب ضؾض قإْٛ ايع١ًٝ ايعاّ أٚ ػاًٖ٘ أٚ ٚنع ا٫غتجٓا٤ات; أٚ  ٜتبًٛض تاض٠ّ ٗ ايؿهط

ٜتبًٛض تاض٠ّ أخط٣ ٗ ا٫ْط٬م َٔ ايتُين ايعا٥س ٚا٭َاْٞ اـٝاي١ٝ. ٚقس تطْت َٛاد١ٗ 

قإْٛ ايع١ًٝ ايعاّ ٚايتُطز ع٢ً َػاض ا٭َٛض ايطبٝعٞ ـ ط١ًٝ تاضٜذ ايؿهط ايبؿطٟ ـ ٗ 

يعًُٞ، ٚنصيو ٗ ا٭ؾهاٍ إدتًؿ١ يٛٗٛض أؾهاٍ ايؿهط ايؿًػؿٞ إكعٸس ٚا

يكإْٛ ايع١ًٝ، « َكاقس ايؿ٬غؿ١»ا٭زٜإ. أَا ايُٓٛشز ا٭ٍٚ ؾُجاي٘: ْكٛز ايػعايٞ ٗ 

اٯخط;  ٗاٚتٓعًٜ٘ َٓعي١ ايطبٝع١ ايٓؿػ١ٝ يس٣ ا٭شٖإ ٗ تطتٝب أَٛض ايهٕٛ ع٢ً بعه

)ٖاٜعْربؽ( ٚقاعس٠ عسّ  َٚٔ بعسٖا ْكٛز )ّٖٝٛ( ع٢ً ايع١ًٝ أٜهّا; نُا أزخًت ْٛط١ٜ

 ب ايكطٕ ايعؿطٜٔ.اايكطع ايتٝاض إدايـ يًع١ًٝ َطس١ً دسٜس٠ ع٢ً أعت

َٚٔ أَج١ً ايُٓٛشز ايجاْٞ ّهٔ اٱؾاض٠ إٍ ٚٗٛض إعادع ع٢ً ٜس ا٭ْبٝا٤، اييت 

 ؾعٸًت اؿطاى ـ عٔ قكس أٚ غري قكس ـ ٗ تٝاض إٛاد١ٗ إصنٛض.

أدٛا٤ ١٦ًَٝ با٭ٖٚاّ ٚايعذا٥ب، َٚا نإ يكس عاف اٱْػإ ٗ ايػابل نُٔ 

ٜ٪ثط ؾٝ٘ ؾ٤ٞ غ٣ٛ َا نإ كايؿّا يًعكٌ ٚاؿؼ. ؾكس عهؿت اٱْػا١ْٝ طٛاٍ 

ايتاضٜذ ع٢ً ايبشح عٔ اٱعذاظ، ٚأغطَت بايػٝب ُاَّا، ؾشت٢ إًٛى ا٭قٜٛا٤ 

٢ ٚسهُا٩ِٖ ناْٛا ًٜذ٪ٕٚ ـ ٗ إثبات ٚدٛزِٖ ـ إٍ قهاٜا خاضق١ يًعاز٠. ٖٚٓا تتذً

ايهطٚض٠ أنجط بايٓػب١ يٮْبٝا٤، ايصٜٔ تأغػت ضغايتِٗ ع٢ً ايػٝب، ؾٝتشتٸِ عًِٝٗ 

تكسِٜ َعادعِٖ; ٭ٕ اٱعذاظ أنجط َٔ إٓطل ٚايعًِ ٚاؿكٝك١ إًُٛغ١ تأثريّا ٗ 
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إّإ ايٓاؽ آْصاى. يصا ناْت اغتعا١ْ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ بإعادع أَطّا ٫بسٸ َٓ٘، أَا 

٬ّ ؾهاْت اٱْػا١ْٝ قس ػاٚظت َطس١ً ايعكٛض ايبسا١ٝ٥، ٚزخًت َع ٚٗٛض ْيب اٱغ

وطم نجريّا ع٢ً تػٝري  |عكط ايٓهر ايؿهطٟ. يصا نإ ايطغٍٛ ا٭نطّ

َػاض اٖتُاَات اجملتُع، َٔ تككٞ ايكهاٜا اـاضق١ ٚايعذٝب١ إٍ ؼهِٝ ايعكٌ 

ايٛقت ايصٟ نإ  ٚإٓطل ٚاٱزضاى، ٚغٛقِٗ َٔ ايػطا٥ب إٍ ايٛاقع١ٝ ٚاؿكا٥ل. ؾؿٞ

ٜسٸعٞ ايٓب٠ٛ يٓؿػ٘، ٜٚسعٛ ايٓاؽ إٍ اٱّإ بطغايت٘، اعرتف هلِ  |ايطغٍٛ

 ضمسّٝا بأْ٘ ٫ عًِ ي٘ بايػٝب. 

ٖٚصا أَط ٗ غا١ٜ ايطٚع١، وٌُ ٗ طٝات٘ إثاض٠ ٗ ايكسم ٚإكساق١ٝ اـاضق١ 

ٚتهطّ٘. ؾًِ يًعاز٠، اييت أضغُت ايكًٛب ع٢ً تكسٜػ٘ ٚتٓعٜٗ٘، ٚايعكٍٛ ع٢ً تعُٛٝ٘ 

اعتباطّٝا سٌ ضؾض ا٫غتذاب١ ٱقطاض إٓهطٜٔ  |ٜهٔ َٛقـ ايطغٍٛ

ٚإعاْسٜٔ، إطايبٌ بإعذع٠ اـاضق١ إثباتّا يٓبٛت٘، بٌ نإ ٜعتُس ٗ شيو ع٢ً 

ا٫غتس٫ٍ ايعكًٞ ٚايتذطٜيب ٚايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ أٜهّا. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إؿاح ٖ٪٤٫ 

ٱتٝإ َعذع٠ ع٢ً غطاض َعادع ايطغٌ ايػابكٌ، ٚناْت إؿطٙ اَتٓع ايطغٍٛ عٔ ا

 َعذعت٘ ايٛسٝس٠ ٖٞ ايكطإٓ ايهطِٜ، اييت ئ ٜهٕٛ هلا َجٌٝ أبسّا.

ـ ع٠ّٚ٬ ع٢ً َعذعت٘  |ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ يٝؼ َٔ ؾٓو ٗ اَت٬ى ايطغٍٛ

ايهرب٣، أٟ ايكطإٓ ـ ٕعذعات أخط٣، َٔ قبٌٝ َعادع ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ، تًيب طُٛح 

ٍ غري ايٓانذ١، ٚيطإا ؾػٌ ٖصا ايٓٛع َٔ إعادع ـ إٍ داْب ايعسٜس َٔ َعادع ايعكٛ

تكسِٜ تؿاغري ع١ًُٝ، أٚ ست٢  |ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ ـ أشٖإ ايبؿط، ٚنإ بإَهاْ٘

 تعُِٝ تًو إعادع نكٛاٌْ فٗٛي١ ع٢ً ايعامل.

ايع١ًٝ ايطبٝع١ٝ  َٚا إٔ إعذع٠ ـ ٗ سسٸ شاتٗا ـ تػتبطٔ ْٛعّا َٔ كايؿ١ قٛاٌْ

ٚايه١ْٝٛ إشّا ؾٗصٙ ايكٛاٌْ بايتايٞ قاب١ً يًٓكض، ٚتكبٌ ا٫غتجٓا٤ات أٜهّا. ٚإشا ناْت 

ا٭َٛض ٚا٭سساخ ٗ ايكإْٛ ايطبٝعٞ تٓطًل َٔ ايكٛاٌْ إعطٚؾ١ أٚ اجملٗٛي١ ؾؿٞ 

اٱعذاظ ايؿاٌَ ـ ايصٟ ٜػتشل عٓٛإ اـطاؾ١ ـ ٜٓكبٸ اؾٗس ع٢ً ػطٜس ا٭ؾٝا٤ َٔ 

 طبٝعتٗا، ٚإهاز ايتؿٜٛـ ٗ قٓٛات ايؿِٗ ايطتٝب١ ٱزضاى ا٭َٛض.

ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾإٕ كايؿ١ قإْٛ ايع١ًٝ ـ غٛا٤ ٗ ضؾه٘ ايتاّ بؿهٌ َباؾط أّ 
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ٗ ػاًٖ٘ ٚؾطض ا٫غتجٓا٤ات عًٝ٘، ٖٚٛ ضؾض بؿهٌ غري َباؾط ـ غٝدًل ا٭ضن١ٝ 

ٍ بايٓػب١ يًتٓكټٌ َٔ ايٛاقع ي٫ٛز٠ ا٭ؾهاض اـطاؾ١ٝ، ٚتهدُٗا أٜهّا. ٚنصيو اؿا

ٚفطٜات٘; ؾأسٝاّْا تتػبب ضغب١ ا٫ْػإ ٗ اٯَاٍ ٚايطُٛسات، ٚغعٝ٘ ٗ قٝاغ١ 

إَها١ْٝ ؼككٗا، باتػاع ايطقع١ َٔ إجاي١ٝ إعتسي١ إٍ ايتدٝٸ١ًٝ إتططؾ١. ؾؿٞ إجاي١ٝ 

َاٍ ايكػري٠ إعتسي١ تهٕٛ مس١ اٱْػإ ايباضظ٠ ٗ قٝاغ١ إَها١ْٝ اؿكٍٛ ع٢ً اٯ

ٚايهبري٠ غببّا ٗ دٓٛس٘ مٛ ايكٍٛ بإَها١ْٝ تًب١ٝ طُٛسات٘ ايبػٝط١ ٚإعكس٠، عرب 

اٱّإ باجملطٜات ايؿاع١ً ٗ اؿٝا٠. ؾايتٓذِٝ ٚا٭بطاز ٗ أؾهاهلا اهلٓس١ٜ ٚايك١ٝٓٝ 

ٚعٓس اهلٓٛز اؿُط، إٍ داْب ا٭غايٝب ا٭خط٣ غري ايع١ًُٝ، َٔ قبٌٝ: قطا٠٤ ايؿأٍ ـ 

كتًـ أؾهاي٘، نكطا٠٤ ايؿٓذإ، ٚاؿُل، ٚق٫ّٛ يؿأٍ ايطبل، ٚايٛضم،  ٗ

ٚؾتض ايهتاب، ٚعًِ ايطٌَ، ٚؾأٍ )ساؾٜ(، ٚقطا٠٤ ايٓهـ، ٚايٛد٘، ٚدب١ٗ ايٛد٘، 

ٚخطٛٙ ايهـ، ٚايٓٛط ٗ إا٤، ٚٗ إطآ٠ ـ ٖٞ ْٝعٗا َٔ أِاٙ ايٛٛاٖط ايؿاع١ً 

ل َتبٓٸٞ ٖصٙ ا٭غايٝب، َٔ بعس ا٫غتؿطاف ٗ َػاض اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ. ٚغايبّا َا ٜٓط

ٚقطا٠٤ ايػٝب، نٞ ٜكٓع إداطبٌ بإَها١ْٝ ؼكل آَاهلِ إدتًؿ١. ٖٚصٙ ايٓب٤ٛات 

تتبًٛض ٗ ا٭غًب نُٔ ث٬ث١ قاٚض، ٖٞ: ؾِٗ ايؿدك١ٝ; ٚؾِٗ ايٛاقع; ٚايٓٛط٠ 

 إػتكب١ًٝ.

اق١ ؾع٢ً قعٝس ؾِٗ ايؿدك١ٝ ٜعٌُ أقشاب ٖصٙ ا٭غايٝب بططقِٗ اـ

ايتٓب٪ َُٝعات ا٭ؾطاز ٚايػًٛن١ٝ ايؿدكا١ْٝ، بٌ أسٝاّْا ٜهٕٛ ايعطٸاف  ٚايػطٜب١ ٗ

َاٖطّا ٗ فاٍ عًِ ايٓؿؼ، ؾٝعُس إٍ ؼًٌٝ عٓاقط ا٭ؾطاز ٚايعٛاٌَ إ٪ثِّط٠ ؾٝٗا 

 أٜهّا.

ٖٚهصا اؿاٍ بايٓػب١ إٍ قٛض ؾِٗ ايٛاقع، سٝح ٜصٖب ٖ٪٤٫ إٍ ايتٓب٪ 

١ٝ ؿٝا٠ ا٭ؾطاز، بٌ ٜسٸعٕٛ أٜهّا ايكسض٠ ع٢ً إزضاى ا٭سساخ اييت با٭سساخ إػتكبً

 ؼسز ايؿطح ٚاؿعٕ، أٚ ايػعاز٠ ٚايؿكا٤.

ز، اأَا قٛض ايٓٛط٠ إػتكب١ًٝ ؾإِْٗ ٜسعٕٛ ايتٓب٪ َكري َٚػتكبٌ ا٭ؾط

 ٚايكسض٠ ع٢ً ؾِٗ عًِ ايػٝب ٗ نؿـ ايٓكٝب، ٚايكها٤ ٚايكسض ايكازّ يٲْػإ.
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 ــــــ ت ايٓذ١َْٝٛػأ٠ ايدٜاْا

ؾو إٔ اٱْػإ ٗ اؿهاض٠ ايكس١ّ ـ اييت نإ ٜعٝـ ؾٝٗا َطاسً٘ ايبسا١ٝ٥  ٫

 ٚا٭غطٛض١ٜ، ٚهٌٗ سكٝك١ ا٭ؾٝا٤ َٔ سٛي٘ ـ نإ َػتػطبّا يٛدٛز ايٓذّٛ ايعاي١ٝ

ٛٸْٗا ٗ ايػُا٤، َٔ قبٌٝ: ا إٍ شيو َٔ ا٭تٮي٦ٗا ايػاسط، َٚٚ ؾهاٍ اييت ته

قػط، ٚا٭نرب، ٚتهتټ٬ت ايٓذّٛ ايع٢ُٛ، باٱناؾ١ إٍ َعطؾ١ ٚايسب ا٭ ايجطٜا،

زٚض ايكُط ٚايؿُؼ ٗ قٓع ٚٛاٖط إسٸ ٚاؾعض، ٚسطن١ ايهٛانب إٓت١ُٛ، 

ٚزٚضٖا ٗ إضؾاز ايبؿط إٍ ايع٬َات ٚاؾٗات. ؾذُٝع ٖصٙ ايعٛاٌَ قازت اٱْػإ ـ 

ٍٷ ضٜٚسّا ضٜٚسّا ـ إٍ ا٫عتكاز بكسض٠ ايهٛانب ٚا٭دطاّ  ايػُا١ٜٚ إص١ًٖ، ؾدًل خٝا

ايهٛانب قبٌ  ست٢ ٚٗطت زٜا١ْ ايٓذّٛ ٚعباز٠خكبٷ يسٜ٘ وًٓل ب٘ إٍ ا٭عايٞ، 

٬َٝز إػٝض بأيـ عاّ، ٚباتت َٔ ايسٜاْات ايك١ٜٛ دسّا، ٚؼ٢ٛ بأتباع نجرئٜ سٍٛ 

ايعامل، ٚخكٛقّا ٗ آغٝا. نُا ناْت ٖصٙ ايسٜا١ْ سانط٠ بك٠ٛ ٗ اؿهاضات 

ـ َجٌ: اؿهاض٠ ايباب١ًٝ، ٚايهًسا١ْٝ، ٚايػطٜا١ْٝ ـ، ٚنصيو ٗ اؿهاضات  ايٓٗط١ٜ

ايكشطا١ٜٚ، ناؿهاض٠ اٯؾٛض١ٜ، ثِ ؼٛيت َطٚض ايعَٔ إٍ زٜا١ْ ايكاب١٦ ٚزٜا١ْ 

ا٤ ٗ ايعكط ايكسِٜ ُايعضازؾت١ٝ. ثِ بتعاقب ايعكٛض ٚايسٖٛض أخص ايعًُا٤ ٚاؿه

، َػتؿٝسٜٔ َٔ كتًـ ايٓٛطٜات ـ َٔ قبٌٝ: برتتٝب ٚتِٓٛٝ َعتكساتِٗ ٗ ٖصا ايكسز

ايعٓاقط ا٭ضبع١، ٚا٭ؾ٬ى، ٚايربٚز ـ، ؾاْتؿطت عكا٥س خطاؾ١ٝ عسٜس٠، ؾباتت تكطٕ ـ 

ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا ـ بأمسا٤ ٚأغاطري كتًـ ايٓذّٛ ٚايهٛانب اٯهل١. َٚٔ قُِٝ ٖصٙ 

َٚا١ْٝ، ا٭ؾهاض اْبجكت كتًـ ايجكاؾات ا٭غطٛض١ٜ، أَجاٍ: اهلًٝٓٝػت١ٝ، ايط

إكط١ٜ، ايك١ٝٓٝ، اهلٓس١ٜ، ايباب١ًٝ، ايػطٜا١ْٝ، اٱٜطا١ْٝ، ٚٚٗطت ايهٛانب 

اٯهل١، أَجاٍ: ظٜٛؽ، ٚزٜاْا، ٚآبٛيٕٛ، ٚأؾطٚزٜت ٗ ا٭غاطري اهلًٝٓٝػت١ٝ، ٚاؾٛبتري 

ٚاهلطا ٚؾٓٛؽ َٚطنٛض َٚاضؽ ٗ ا٭غاطري ايطَٚا١ْٝ، ٚآْاٖٝتا َٚٝرتا ٚظاٚف ٚبٗطاّ 

 ايجكاؾ١ اٱٜطا١ْٝ. ٚنٝٛإ ٚأغرت ٗ

ٖٚهصا أخص اٱّإ بك٣ٛ ايٓذّٛ اـؿ١ٝ ٚزٚضٖا اؿتُٞ ٗ ضغِ َكري ايٓاؽ 

ٚسٝاتِٗ ٜتأطط بأِاٙ خطاؾات ا٭بطاز ٚايتٓذِٝ ٚغري شيو، زٕٚ ا٫ْتباٙ إٍ إٔ َكا٥ط 

ايبؿط َتعًك١ بكٛاٌْ عسٜس٠ ٚكتًؿ١، َٓٗا: ادتُاع١ٝ، ٚتاضى١ٝ، ٚاقتكاز١ٜ، 
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: باٜٛيٛد١ٝ، ٚد١ٝٓٝ، ٚؾاٜػٛيٛد١ٝ، نُا أْٗا تابع١ يٲضاز٠، ٚؾهط١ٜ، َٚٓٗا

ٚا٭خ٬م، ٚايرتب١ٝ ا٭غط١ٜ، ٚا٭ِٖ َٔ شيو نً٘ قٛض١ٜ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٗ ٖصا 

 اجملاٍ.

٫ٚ ؾو إٔ ايٓٛاّ ايهْٛٞ ـ بطبٝعت٘ ـ َتشٚهِ بكٛاٌْ سٝا٠ اٱْػإ، ٚإٔ 

نٞ ٚاؿانط ٚإػتكبٌ َٔ َكتهٝات إػاض اؿتُٞ ٚاهلازف جملٌُ ا٭سساخ ٗ إا

َٚكسضات ايبؿط ٜتبًٛض ـ ٫قاي١ ـ نُٔ إطاض ايٓٛاّ اٱهلٞ، إٓهٟٛ ؼت َؿاِٖٝ 

 ايكها٤ ٚايكسض اٱهلٌٝ، إٍ داْب سل ا٫ختٝاض.

أَا اـٝاي١ٝ إؿطط١ يس٣ ايبعض ؾكس تكٛزِٖ إٍ ايػعٞ ٚضا٤ إنؿا٤ ايؿطع١ٝ 

، عرب ١ًْ َٔ ايططم إؿب١ٖٛ ٚإًت١ٜٛ. ّٚهٔ ٚإَها١ْٝ ايتشكل ٯَاهلِ ايعطٜه١

 ٬َس١ٛ أبطظ ٖصٙ ايتٝاضات ٗ َا ٜػ٢ُ باؿطنات ايس١ٜٝٓ ٚايعطؾا١ْٝ اؾسٜس٠ 

(New mystical Movments  ٚأNew Religious Movement ٚNMM  ٚأNRM.) 

اييت  اؿطنات فُٛع١ َٔ ايتٝاضات إع١ٜٛٓ ايس١ٜٝٓ ٚايعطؾا١ْٝ، ٜٚؿٌُ ٖصا ايٓٛع َٔ

ّ( تكطٜبّا. ٚتؿٌُ ٖصٙ ايتٝاضات ـ اييت تطعطع َعُٛٗا ٗ 1988ْؿطت َٓص ايعاّ )

أؾطٜكٝا ٚايٝابإ ٚؾب٘ ايكاض٠ اهلٓس١ٜ ـ ١ًْ َٔ إصاٖب ٚايطكٛؽ، َٔ قبٌٝ: ايعكٝس٠ 

(، ٜٚٛغا ا٭ْاْس٠ َاضغا، ٚاٱّإ ايبٗا٥ٞ، ٚايبا٫غاٟ بابا، ٚدػس Adidamايكًب١ٝ )

ايهاضٜعَات١ٝ، ٚأبٓا٤ اهلل، ٚايعباز٠ إباؾط٠، ٚا٭ناْهاض١ٜ،  إػٝض، ٚاؿطن١

ٚاهلٝتًط١ٜ ايباط١ٝٓ، ٜٚس اهلل، َٚٓعٍ ٜٗٛٙ، ٚاؿها١ٜ ايع١ُٝٛ، ١َُٛٓٚ ايكش١، 

ٚتكسٜؼ ايطَع، ٚسطن١ ايطٚح إكسغ١، ٚاجمل٫ٛٗت ايعا٥ؿ١، ٚسطن١ إطط إتأخٸط، 

طٚبًٝؼ اؾسٜس٠، َٚعبس ، ٚؾعب ٜٗٛٙ، ٚا٭نNLPٚعكٝس٠ أقشاب ايٝػاض، ٚ

ايٓاؽ، ٚنصيو ايعًّٛ ايػطٜب١، نعًِ ايطًػُات ٚايتػدري، ٚايؿعٛش٠، ٚايػشط، 

، ٚعطؾإ اهلٓٛز اؿُط، ٚعكا٥س ايساضَا، TMٚايكٓاع١، ٖٚهصا ايعْبٛش١ٜ، ٚ

 ٚايتٛيتو، ٚزٜاْا، ٚايٓؿ٠ٛ، ٚغري شيو َٔ ايؿطم ٚايتهت٬ت ا٭خط٣.

ٌٸ ٚاسس َٔ ٖصٙ ايتٝاضات  ـ عرب َا تٓل عًٝ٘ تعايُٝٗا ٚأٖساؾٗا ٜٚػع٢ ن

ايٓٛط١ٜ ٚايع١ًُٝ ـ إٍ تٛؾري اؿًٍٛ أَاّ اٱْػإ ٗ ٌْٝ غعازت٘ بأٟ غبٌٝ نإ، 

َػتؿٝسّا َٔ ْٝع ايٛغا٥ٌ إؿطٚع١ ٚغري إؿطٚع١، ٚإٓاغب١ يطبٝع١ اٱْػإ أٚ غري 
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 إٓاغب١.

كٝل ايػعاز٠ ايبؿط١ٜ ٚبػضٸ ايٓٛط عٔ إهاب١ٝ ايػا١ٜ ايعا١َ ٚإؿطٚع١ ٗ ؼ

ٚلاح اٱْػإ ٗ سٝات٘ إاز١ٜ ـ ا٭َط ايصٟ و٢ٛ بأ١ُٖٝ قك٣ٛ يس٣ بعض ايتٝاضات ـ 

تبك٢ إكسَات ٚايػبٌ ايهؿ١ًٝ بتأٌَ ٖصٙ ايػعاز٠ ٖٚصا ايٓذاح َؿب١ٖٛ دسّا، 

١٦ًَٝٚ باـطاؾات; ؾإٕ َػأي١ ا٫عتكاز بؿاع١ًٝ بعض إُاضغات، ٚايهشٍٛ ٚايعكاقري 

١ بايٛعٞ، ٚنصيو قٍٛ ا٭شناض ا٫عتباط١ٝ، ٗ ؼكٌٝ ايػعاز٠ ـ ا٭َط ايصٟ إدًٓ

ٜبعسْا، ؾ٦ٓا أّ أبٝٓا، عٔ ا٭غايٝب ٚايططم ا٭ق١ًٝ ٗ ا٭زٜإ اٱهل١ٝ، ٚخكٛقّا 

ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ ـ ئ ػسٟ ؾ٦ّٝا، ٚئ ت٪زٟ إ٫ إٍ ايه٬ي١، ٚاهلطٚب َٔ 

ايصٟ تبًٛض دًّٝا ٗ اغتبساٍ ايعٓاقط اؿكٝك١ٝ  ايٛاقع، ْٚػر ا٭خ١ًٝ، ٖٚٛ ا٭َط

 بعٓاقط فاظ١ٜ.

َٚٔ ايػطٜب، ٚإ٪غـ أٜهّا، إٔ ضغب١ اٱْػإ ايؿطط١ٜ ٗ ٌْٝ ايػعاز٠ ا٭بس١ٜ 

ٚا٫غتكطاض ايٓؿػٞ باتت يعب١ ٗ ٜس أِاٙ اـطاؾ١ اؾسٜس٠، ٚقس سًت إط٦ُٓات 

ٌٸ إط٦ُٓات اؿكٝك١ٝ إٓبجك١ عٔ إ٪قت١ ايعا٥ؿ١، ضبٝب١ ايؿهط اـطاٗ اؾسٜس، ق

 ا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ، ٫ٚغُٝا ايسٜٔ اٱغ٬َٞ، زٜٔ ايػعاز٠ ٚايطُأ١ْٓٝ.

ؾكاض ايبعض ٜبشح عٔ ايٓذا٠ ٗ َجٌ ٖصٙ ايتٝاضات، َتذاًٌٖ ا٭خطاض احملسق١ بِٗ; 

 دطا٤ اؾٓٛح مٛ ٖهصا ْٛع َٔ أغايٝب ايطُأ١ْ إ٪قت١.

 

 اخلساف١ ٚايعكال١ْٝ ــــــ

 تهُٔ زٚاعٞ اـطاؾ١ ـ نُا أغًؿٓا ـ ٗ ايتٓكٌ َٔ ايٛاقع، َٚكاطع١ ايعكٌ.

ؾاٱّإ باـطاؾات ـ َٔ خ٬ٍ ػاٌٖ قٛاعس ايعكٌ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ أٚ 

إْهاضٖا ـ هطٸ إٍ أْؿام سايه١ َٔ اـطاؾ١. ٫ٚبس ٖٓا َٔ ايتؿطٜل بٌ ْٛعٌ َٔ 

٢ ايطغِ َٔ إّإ ايعك١ْٝ٬ إعتسي١ بسٚض ايعكٌ ايعك١ْٝ٬، ُٖا: إعتسي١; ٚإتططؾ١. ؾعً

ٚقسضت٘ ع٢ً َعطؾ١ ا٭غباب ايع١ًٝ اييت ؼهِ طبٝع١ ا٭ؾٝا٤ إ٫ أْٗا ٫ تعسٸٙ إكسض 

ايٛسٝس ٗ ايهؿـ عٔ اؿكٝك١; سٝح إٕ استػاب ايعكٌ نُتؿطز ٗ نٌ ؾ٤ٞ، 

كٌ ايعًُٞ أٚ َع٢ٓ سكط ايكطع بكش١ ٚإتكإ إعطؾ١ ـ ْٛطّٜا ٚعًُّٝا ـ بٝس ايع
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ايؿًػؿٞ، ٖٛ َٔ ْتاز ايعك١ْٝ٬ إتططؾ١. ٚايٛاقع أْ٘ ٫ ّهٔ ٕؼ ٖصٙ ايكسض٠ ٗ 

عكٌ اٱْػإ أبسّا; ٭ٕ ٖٓاى َٔ إعطؾ١ ٚايعًّٛ َا ٫ تتأت٢ باؾعّ ايعًُٞ ٚايؿًػؿٞ، 

 بٌ تػتشكٌ َٔ خ٬ٍ دٗٛز عك١ًٝ تػتعٌ بايٛٔ ٚا٫ستُاٍ ايعك٬ْٞ.

ؾ١ ؾٗٞ ْٛع َٔ اٱط٬ق١ٝ ٗ فاٍ ايعكٌ. ٖٚٛ أَط َطؾٛضٷ أَا ايعك١ْٝ٬ إتطط

طبعّا، ٚخكٛقّا ع٢ً قعٝس ايسٜٔ; سٝح ٫ ّهٔ اعتباض ايعكٌ ايبؿطٟ ب٬ سسٚز 

َٚسٜات ؼسٙ، ٚإٔ باغتطاعت٘ ايتشًٝل ؾٛم نٌ سكٝك١، ٚايتػًػٌ ٗ قُِٝ نٌ 

ايس١ٜٝٓ ناْت قس ؾو ٗ إٔ ايتعايِٝ  ٚاٖط٠، ٚزضى نٓٗٗا، ٚؼًٌٝ أبعازٖا. ْعِ، ٫

زعت اٱْػإ إٍ َعطؾ١ اؿكا٥ل إعُك١، ٖٚٛ أَط ٖهٔ عرب ايتعكٌ أٜهّا، إ٫ إٔ 

 ٚإٓطك١ٝ.اٱْػإ ٖٛ َٔ ا٭َٛض إعكٛي١  اٱشعإ َسٜات ايعكٌ ٚايتعكٌ عٓس

ٚعًٝ٘ ؾإٕ َآٍ َكاطع١ ايعكٌ ٚاهلطٚب َٔ ايٛاقع ٖٛ اـطاؾ١، نُا ٖٛ َآٍ 

هّا; سٝح إْٗا تهع نٌ ؾ٤ٞ بٝس ايعكٌ ايبؿطٟ، ثِ تػتٓس ع٢ً ايعك١ْٝ٬ إتططؾ١ أٜ

ْٛع َٔ اٱْػا١ْٝ ايعك١ًٝ يتعس ايعكٌ ٖٛ إكسض ايٛسٝس ٗ نؿـ اؿكا٥ل ٌْٚٝ 

ايػعاز٠ إٓؿٛز٠. ٖٚصٙ ايعكٝس٠ ْؿػٗا ٖٞ ايػبب ٗ اْػساز باب إعاضف إع١ٜٛٓ ٗ 

يٛاقع ٜبك٢ ايعكٌ ايبؿطٟ ايسقٝل ـ ا٭زٜإ ٚإزضاى إؿاِٖٝ ايباط١ٝٓ ا٭ق١ًٝ. ؾؿٞ ا

ٕٸ َٓش٘ َا ٖٛ أنجط َٔ  ٚع٢ً ايطغِ َٔ خ٬قٝت٘ ـ قسٚزّا عسٚز ٚأطط خاق١ ب٘، ٚإ

اغتشكاق٘ غٝكٛزْا ـ ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا ـ إٍ نطبٺ َٔ اـطاؾ١ أٜهّا. ٚاي٬ؾت ٗ ا٭َط إٔ 

إ ٜعرتف ايعكٌ ْؿػ٘ ٖٛ َٔ ٜؿكض عٔ ٖصٙ اؿسٚز ٚإسٜات. إشّا ؾطإا إٔ اٱْػ

باؿسٚز ٚايٓكل اْط٬قّا َٔ سهِ عكً٘ ؾٗٛ ٖٓا ًَتعّ بهطٚض٠ زٚض ايعكٌ َٔ د١ٗ ـ 

 أٟ ضؾض اـطاؾ١ ـ، َٚػتٛعب َٔ د١ٗ أخط٣ ٕبسأ ايهؿا٠٤ احملسٚز٠ يًعكٌ. 

 

 اخلساف١ ٚاإلضالّ ـــــــ

ؼتٟٛ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ـ ايهاؾؿ١ ٗ َعُٛٗا عٔ أخباض َا ٚضا٤ ايعامل ـ ع٢ً 

ت ٚقكل ؼهٞ عٔ اَت٬ى بعض ا٭ْبٝا٤، بٌ بعض ايؿدكٝات اييت ٫ ْب٠ٛ ضٚاٜا

ع٢ً إسٝا٤ إٛت٢، ٚؾؿا٤  ×أٚ ضغاي١ يسٜٗا، يكسضات خاق١، َٔ قبٌٝ: قسض٠ عٝػ٢

إٍ س١ٝ تػع٢،  ×اض َػتعك١ٝ، ٚنصيو ؼٍٛ عكا َٛغ٢إطن٢ َٔ أَط
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ايككل ايٛاضز ٚإسهاض عطف بًكٝؼ عٓس غًُٝإ قبٌ اضتساز ايططف، ٚغري شيو َٔ 

شنطٖا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ. َٚٔ إعًّٛ إٔ تكبټٌ اٱْػإ هلصٙ ايكهاٜا، ٚاعتكازٙ 

ببعسٖا اٱعذاظٟ اـاضم يًعاز٠، غٝدًل أَاَ٘ إَها١ْٝ تعُِٝ ٖصا ايتكبٌ ع٢ً سا٫ت 

أخط٣، ؾٝكٍٛ بإَها١ْٝ ٚقٛع ٖهصا أَٛض زٕٚ سهٛض ايعَإ أٚ إهإ أٚ ايؿدل 

ا ايتعُِٝ ـ إتطًٚب يٛنع قٛاعس ٗ اغتجٓا٤ ا٭ؾٝا٤ ـ غٝ٪ٍٚ بٓؿػ٘ إٍ إعٌ. إ٫ إٔ ٖص

ٖٓا غٝؿتض بابّا ٗ ٚد٘ ا٫زعا٤ات ايهاشب١ ٚإٓتش١ً.  نطب َٔ اـطاؾ١، 

يٝؼ َٔ ؾو ٗ إٔ أقشاب ايسٜاْات ايػُا١ٜٚ ٜطٕٚ أْؿػِٗ َ٪ٌَٓ بايكهاٜا 

ػتج٢ٓ َٔ ايكاعس٠ ايعا١َ يًػٝاقات ايػٝب١ٝ، إ٫ أِْٗ ٜٓٛطٕٚ إيٝٗا ٗ سسٚز طابعٗا إ

ٖصٙ ايكاعس٠ ٚشيو إبسأ،  ايطبٝع١ٝ، َٚبسأ ايع١ًٝ ايعاّ أٚ ايكابٌ يًتطبٝل ع٢ً فطٜات

ُٸُّا ٫ٜعرتف عسٚز ايعَإ ٚإهإ، ٫ٚ  ؾ٬ ٜٓٛطٕٚ إٍ إٛنٛع بٛقؿ٘ قاّْْٛا َع

ؾإٕ تأغٝؼ بعض بايؿاعٌ احملسٸز ٚإعٌ. ؾٗصا َٔ قبٌٝ َا هطٟ ٗ سكٌ ايعًّٛ، 

ايٓٛطٜات ع٢ً سػاب تُٗٝـ دٛاْب َٔ ايع١ًُٝ ايع١ًُٝ ٚايتذطٜب١ٝ غٝ٪زٟ بايتايٞ إٍ 

ػطټز َسعٞ تأغٝؼ ٖصٙ ايٓٛطٜات عٔ ايطابع ايعًُٞ، ٚإقساض اؿهِ بطؾهٗا 

 أٜهّا.

يكس عسٸ ايكطإٓ ايهطِٜ َبسأ قاضب١ ا٭ٖٚاّ ٚاـطاؾات َٔ َٓذعات ايطغٍٛ 

جٸ٘ ع٢ً ا٫يتعاّ بٛادب٘ إظا٤ تطٗري ايعكٍٛ َٔ ايؿٛا٥ب، َٚؿاخطٙ، ٚس |ا٭نطّ

يٛا٤ َكاضع١ اـطاؾات بؿت٢  |ٚؼطٜطٖا َٔ ايكٝٛز ٚا٭غ٬ٍ. ؾكس ضؾع ايطغٍٛ

أؾهاهلا، خ٬ؾّا يًعسٜس َٔ اؿهاّ ٚايػ٬طٌ عرب ايتاضٜذ، ايصٜٔ ناْٛا ٜعسٕٚ 

اِْٗ ٚقًٛبِٗ، ؾعُسٚا إقباٍ ايؿعٛب ع٢ً اـطاؾ١ ؾطقتِٗ ايصٖب١ٝ ٗ ايػٝطط٠ ع٢ً أش

ِٵ ﴿إٍ ْؿط اـطاؾات بِٝٓٗ، ٚا٭خص بٓٛاقِٝٗ. يصا ْػُع اٯ١ٜ ايهط١ّ:  ٗٴ ٓٵ ٚٳٜٳهٳعٴ عٳ

ِٵ ٔٗ ٝٵ ٍٳ اٖيتٹٞ َناْٳتٵ عٳًَ ٚٳاَ٭ِغ٬َ ِٵ  ٖٴ تطًل قٝشتٗا ايبًٝػ١ ٚإبؿط٠  (157)ا٭عطاف:  ﴾ٔإقٵطٳ

ٖإ عطب اؾا١ًٖٝ غ٬م اٱْػإ َٔ ا٭عبا٤ ايجك١ًٝ، ٚايػ٬غٌ إهب١ً ٭ش

ٚأيػٓتِٗ ٚأٜسِٜٗ، ٖٚهصا اؿاٍ يػا٥ط د٤٬ٗ ايتاضٜذ، ٚتٓازٟ بػري ايبؿط مٛ 

 ايهُاٍ ٚايػعاز٠ عط١ٜ َطًك١، بعٝسّا عٔ ططم ايه٬ي١ ٚايهٝاع.

ايباضظ٠ تتًدل ٗ أْ٘ مل ٜتكسٻ بٓؿػ٘ حملاضب١  |ناْت مس١ ايطغٍٛ
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ا واضب أٜهّا ا٭ؾهاض ٚايعكا٥س اـطاؾات إهط٠ بايؿطز ٚاجملتُع ؾشػب، بٌ ناْ

إٓشطؾ١، ست٢ ٚإٕ ناْت ٗ بعض ا٭سٝإ تًتكٞ َع بعض إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ. ؾٗٛ 

وطم زا٥ُّا ع٢ً تٓؿ١٦ ايٓاؽ ع٢ً إٓطل ٚاتٸباع ايسيٌٝ، ٚيٝؼ ع٢ً اتباع اؿهاٜا 

ٚاـطاؾات. ؾُٔ شيو َا ضٟٚ ٗ نتاب احملاغٔ، يًربقٞ، بإغٓازٺ عٔ اٱَاّ 

اْهػؿت ايؿُؼ، ؾكاٍ  |ٕا قبض إبطاِٖٝ ابٔ ضغٍٛ اهلل»أْ٘ قاٍ:  ×ِايهاٚ

، ؾكعس ضغٍٛ اهلل إٓرب، |ايٓاؽ: إِا اْهػؿت ايؿُؼ ٕٛت ابٔ ضغٍٛ اهلل

ؾشُس اهلل ٚأث٢ٓ عًٝ٘، ثِ قاٍ: أٜٗا ايٓاؽ، إٕ نػٛف ايؿُؼ ٚايكُط آٜات َٔ آٜات 

 .(3)«سس، ٫ٚ ؿٝات٘...اهلل، هطٜإ بأَطٙ، َطٝعإ ي٘، ٫ ٜٓهػؿإ ٕٛت أ

غٝععِّظ َٔ إّإ  |ؾ٬ ؾو إٔ إؾاع١ خرب ٜعًٌ ايهػٛف َٛت ابٔ ايطغٍٛ

مل ٜطغب ٗ تٛٚٝـ اـطاؾات  |ايٓاؽ ب٘ ٚبطغايت٘ أنجط َٔ شٟ قبٌ، يهٓ٘

  ٚاْطباع عكٍٛ ايٓاؽ بٗا.

مت ي٘ ث٬خ غٌٓ قاٍ يٞ عٓسَا »: |ٚتكٍٛ س١ًُٝ ايػعٝس٠ َطنع١ ايٓيب

اٙ، َا يٞ ٫ أض٣ أخٛاٟ؟ قًت ي٘: ٜا بين، إُْٗا ٜطعٝإ غُٓٝات، قاٍ: ؾُا َّٜٛا: ٜا أَ

يٞ ٫ أخطز َعُٗا؟ قًت: ؼب شيو؟ قاٍ: ْعِ، ؾًُا أقبض زٖٓت٘، ٚنشًت٘، ٚعًكت 

ٗ عٓك٘ خٝطّا ؾٝ٘ دعع ّا١ْٝ، ؾٓععٗا، ثِ قاٍ يٞ: ٬َّٗ ٜا أَاٙ، ؾإٕ َعٞ َٔ 

 .(4)«وؿٛين

ت غا١ٜ ٗ ايػطاب١ ٚايػدط١ٜ. ؾعٓسَا نإ نإ يس٣ عطب اؾا١ًٖٝ خطاؾا

ّٛت هلِ َربظ ٗ ايكب١ًٝ ًٜتعّ ا٭قطبا٤ بٓشط بعري ٗ اغتكباٍ ايهٝٛف ع٢ً قربٙ; 

إنطاَّا يًُٝت. َٚٔ َعتكساتِٗ إٔ ًَسٚؽ اؿ١ٝ أٚ ايعكطب غُٝٛت إشا نإ وٌُ 

ؿ٢. ٚإشا ٚقتٗا قطع١ ماغ١ٝ، ٚهلصا ٜهعٕٛ ع٢ً عٓك٘ ق٬ز٠ َٔ ايصٖب ٚايؿه١; يٝؿ

عضٸ أسسٳِٖ نًبٷ َػعٛضٷ أخصٚا زَّا َٔ نبري ايكب١ًٝ، ٚٚنعٛٙ ع٢ً َٛنع اؾطح; 

 .(5)يٝؿؿ٢!

ناْت ٖصٙ ا٭َج١ً ٚغريٖا َٔ اـطاؾات ا٭خط٣ َٔ زٚاعٞ ؽًؿِٗ ايصٖين 

وطم نجريّا  |ٚايػًٛنٞ، َكاض١ْ بايؿعٛب ٚا٭قٛاّ َٔ سٛهلِ. ٚهلصا لس ايٓيب

اع ـ ع٢ً ٖصٙ ا٭غاطري ٚا٭ٖٚاّ، ٚد٥٬ٗا َٔ أشٖاِْٗ. ؾكس ع٢ً ايكها٤ ـ قسض إػتط
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َٹتٵ أَط اؾا١ًٖٝ; »...ٚضز أْ٘ قاٍ ٕعاش بٔ دبٌ، قبٌٝ إضغاي٘ إٍ ايُٝٔ:  ٘ٴ إَٚأ ٫ٓ َا غٓٸ

 .(6)«اٱغ٬ّ، ٚأٚٗط أَط اٱغ٬ّ نً٘، قػريٙ ٚنبريٙ

 ٬َأَؾ﴿ٖٚصا َا تسٍ عًٝ٘ خطابات ايكطإٓ ايهطِٜ أٜهّا، سٝح قاٍ: 

ٕٳ ٕٳ ٬َأَؾ﴿ ،﴾ٜٳتٳسٳبٻطٴٚ ٔٳ ﴿ ،﴾ٜٳعٵكٹًُٛ ٚٳاٖيصٹٜ ٕٳ  ُٴٛ ٔٳ ٜٳعٵًَ ٟٛٔ اٖيصٹٜ ٌٵ ٜٳػٵتٳ ٕٳ ٫ٖٳ ُٴٛ َؾبٳؿِّطٵ ﴿ ،﴾ٜٳعٵًَ

٘ٴ عٹبٳازٹ  ٓٳ ٕٳ َأسٵػٳ ٝٳتٻبٹعٴٛ ٍٳ َؾ ٛٵ ٕٳ اِيَك ُٹعٴٛ ٔٳ ٜٳػٵتٳ ٗ ظَٔ  إش إٕ ايطغاي١ اٱهل١ٝ ;﴾اٖيصٹٜ

ز٠ إٍ ايعًِ ٚإعطؾ١ ٚايتعكٌ، ٚاْتٗا٤ ناْت عباض٠ عٔ اْط٬ق١ ٗ ايعٛ |ايطغٍٛ

 عٗس ايػشط ٚايػشط٠ ٚإيكا٤ اؿباٍ.

ػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ َٔ بٌ َسٜات ايسٜٔ ايج٬ث١ ـ أٟ ايعكا٥س ٚا٭خ٬م  

ٚا٭سهاّ ـ ٜؿتس سهٛض اـطاؾ١ ٗ ايعكا٥س ٚا٭سهاّ، أنجط َٓ٘ ٗ ا٭خ٬م. ٚيعٌ 

ٜتها٤ٍ أَاّ اي٬بسٸٜات ايك١ُٝٝ، ٗ سٌ  شيو عا٥س إٍ إٔ سطاى اـطاؾ١ ٗ ا٭خري

ٜبسٚ إٔ ؾطم اـطاؾات أنرب ٗ ايعكا٥س ٚا٭سهاّ ٗ ايتكٛيب ٚا٫نطاٙ زاخٌ 

 سٝا٠ اٱْػإ.

ؾؿٞ فاٍ ايعكا٥س; ْٚٛطّا ٭ٕ اٱّإ بايػٝبٝات ٜؿٚهٌ ايكػِ ا٭ٚغع 

١ٝ ٚإتػريات ي٬عتكازات ايس١ٜٝٓ، تهٕٛ ا٭بٛاب َؿطٻع١ أَاّ زخٍٛ ايعٓاقط اـؿ

اي٬َط١ٝ٥ ايؿاع١ً ٗ سٝا٠ ايبؿط، اييت ػس ؾٝٗا ايػٝبٝات ٚايعٛاٌَ إٝتاؾٝعٜك١ٝ ْؿػٗا 

َطسٸبّا بٗا. ٚيصا باتت إعتكسات اـطاؾ١ٝ إٓػٛب١ إٍ ايتٓٛريات ايس١ٜٝٓ تأخص أؾها٫ّ 

 ٚقٛضّا َتعسز٠ ع٢ً قعٝس ٖصٙ ايػاس١.

ٌ ايتػاَض ٗ أزي١ ايػٓٔ إػتشب١ ٚأَا بايٓػب١ إٍ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ؾًع

ٚإهط١ٖٚ قاض غببّا ٗ سهٛض اؿًٍٛ ٚا٫غتٓتادات اـطاؾ١ٝ. ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ 

ٜكبٸ ايؿكٗا٤ اٖتُاَِٗ ع٢ً ايٛادبات ٚاحملطَات; ْٛطّا ـطٛض٠ ا٭سهاّ إًع١َ، 

 ؼ يعًُٝات إسطاظ قش١ ايػٓس ٚإً َٔ سٝحقٝاغّا با٭سهاّ غري إًع١َ، ٜٚ٪غٻ

تٛاؾكُٗا َع أسهاّ ايعكٌ ايٓٛط١ٜ ٚايع١ًُٝ، ٚنصيو ْكٛم ايكطإٓ، تبك٢ 

ا٭سهاّ غري إًع١َ َٓأ٣ٶ عٔ َجٌ ٖصٙ ايتسابري ا٫سرتاظ١ٜ ايتٛثٝك١ٝ، ٫ٚغُٝا ٗ 

إطاض ايكٍٛ بايتػاَض ٗ أزي١ ايػٓٔ. يصا ؾإٕ ٖصا قاض َكس١َ ـ َٔ سٝح ْسضٟ أٚ ٫ 

 اؾ١ٝ إٓسغ١.ْسضٟ ـ يًتعاطٞ َع إكرتسات اـط
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 اخلساف١ ٚ حنٔ

  دًب املؿًش١دفع ايضسز ٚبني 

 

 كثريأحمد د. أ

 وظٍرج غالب  :ترخمح

 

 متٗٝد ــــــ

 فُٛع١ َٔ ايكٛاٌْإٍ  ا٫دتُاعٞ وتاز ؾططّٜاٚ ٗ بعسٜ٘ ايؿطزٟاٱْػإ 

 ؼؿٛ٘ َٔ ا٫ْع٫م ،غًٛن٘ بٓٛاَٗاٚ ِٜٓٛ سٝات٘، ٚايتؿطٜعات ٜػري ٚؾكٗاٚ

 . ٚبايتايٞ تؿدل ي٘ إػري مٛ َطنا٠ اهلل ،ا٫مطافٚ

ٜٚسؾع ايٓؿؼ  ،ُٜٗـ ٖصٙ ايؿطط٠ غًبّٝا يهٔ ا٫عتكاز باـطاؾات ٜعترب عا٬َّ

َٔ خ٬ٍ ايتأثري ع٢ً ايبعس ايؿطزٟ  ،ايتُطز ع٢ً ساداتٗا ايؿطط١ٜإٍ  اٱْػا١ْٝ

 ايتؿطٜعاتٚ ايكٛاٌْ ا٫مطاف عٔإٍ ٞ اٱْػاْعٝح ٜؿس ايٛدٛز  ،ٚا٫دتُاعٞ ؾٝ٘

ىتاض َٔ اـطاؾات تًو اييت  اٱْػإٚيصا لس  .َػايطات ع١ًُٝٚ ضات ناشب١ؼح َربِّ

نػًٛى ْؿػٞ ٜطٜس َٔ خ٬ي٘ إقٓاع شات٘  ،١ُ بٗاَػًٚ، ٚيٝٗاإهس ْؿػ٘ َٓكاز٠ 

 .بكش١ اختٝاضٙ

عٔ ضغس  ايكسِٜ اٱْػإٕ عح إٔ ايتاضٜذ ايبؿطٟ ٜ٪نس إٚبؿهٌ عاّ ؾ

َا ٖٚب٘ اهلل َٔ ق٣ٛ  َػتعّٝٓا ،ٜٚعٌُ هلا ،ٜػع٢ إيٝٗا، ١ اؿاٍ بس١ٜٝٗٝضؾاٖٚ ايعٝـ

ٚاييت واٍٚ َٔ خ٬هلا إهاز ْٛع َٔ ايطُأ١ْٓٝ  ،داْب اعتكازٙ باـطاؾاتإٍ  ،ؾاع١ً

 إٍنُا ٜػع٢ َٔ خ٬هلا  ،دًٗ٘ عكٝكتٗاٚ ايٓؿػ١ٝ ٗ َكابٌ خٛؾ٘ َٔ ايطبٝع١

ٚدًٗ٘  ،َعطؾت٘ عكٝك١ ايطبٝع١ يهعـ. ٚٚضا١ٝ٥إا تؿػري َا أبِٗ عًٝ٘ َٔ ا٭َٛض
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ٜسؾع ؾط شيو ، ٚٚز بٗا عٔ ْؿػ٘صٜ ،ايتُا٥ِٚ دعٌ غ٬س٘ ايط٬غِ ،بٓٛاَٗا

 . اجملٍٗٛ إطتكب

هابٞ ٗ ايبعس ايٓؿػٞ يٲْػإ ؾٗٞ َاْع إَٓش٢ أٟ  ٕ ٜهٕٛ يًدطاؾاتأٚقبٌ 

ٟٸ ٞٸ ٚغسٸ قٛ  تكاعػ٘ أَاّ ٚادبات٘ باعح ع٢ًٚ ،اغتهُاي٘اٱْػإ ٚ عِٛٝ أَاّ ضق

 . تهايٝؿ٘ٚ

 نٝـ تعاٌَ ايسٜٔ، ٍٚ تبٌٝ سكٝك١ اـطاؾاتإٖصا إكاٍ يصا ٜٗسف 

 ؟ إعتكسات اـطاؾ١ٝٚ َع ا٭ؾهاض ^إعكَٕٛٛٚ

 

 ؟ ــــــاخلسافاتٖٞ َا 

نُا  ،قطـ ايجُط٠ٚ َع٢ٓ د٢ٓ ،«خطف» أقًٗا َٔ ،اـطاؾ١ يؿٜ عطبٞ

 ٚتعين ٗ ايعطف ايؿاضغٞ، «خطاؾ١»َكسضٖا  .هلطّاٚ تعين ٗ أسس َعاْٝٗا ايؿٝدٛخ١

ٖٞ تًو ، ٚايه٬ّ ايصٟ ٜؿتكس َكَٛات ايكبٍٛ، أٟ بسٕٚ َع٢ٓٚ نٌ ن٬ّ باطٌ

 ٕ ٜهٕٛ هلا أغاؽ عكًٞأا٭غايٝب اييت ٜػًهٗا ايٓاؽ ٗ سٝاتِٗ َٔ زٕٚ ٚ ايعازات

تهٕٛ ٕ أاييت َٔ إُهٔ ، ٚأس٬ّ ايٝك١ٛٚ بٌ ٖٞ ْتاز ؽ٬ٝت ،َػتٓس ؾطعٞأٚ 

 .(1)مٛٙٚ َٔ إٛضٚخ ايجكاٗ يًُذتُع دع٤ّا

ٕ اـطاؾات ٗ َٛنٛعٗا ٖٞ تًو إ :َٔ خ٬ٍ ايتعطٜـ ايػابل ّهٔ ايكٍٛ

 .يٝؼ هلا َكَٛات عك١ًٝ ٚع١ًُٝ ْ٘أَع٢ٓ  ،اـٝاٍٚ ا٫عتكازات اييت ٜكٓعٗا ايِٖٛ

ٜهٕٛ هلا ٕ أايتبكط ّهٔ ٚ ٕ اـطاؾات ع٢ً َػت٣ٛ ايؿِٗأَٔ ايتأنٝس ع٢ً  ٫ٚبسٸ

 َٛض بًشاٚ عًِ ايّٝٛ ٖٞ خطاؾات. ؾايعسٜس َٔ ا٭إهإٚ بًشاٚ ايعَإ ٢َعٓ

، يهٔ بًشاٚ قسٚز١ٜ ايعًِ ٗ ايعَٔ إانٞ نإ ايٓاؽ ٜطْٚٗا َعكٛي١ ،أباطٌٝٚ

مل ، ٚنإ زيٌٝ ؾ٪ّ ، ؾكساْهػاض إطآ٠ :َٔ شيو َج٬ّٚ .ع٢ً َعطٝات ع١ًُٝٚتبتين 

 ،ؾهط قبٝاْٞٚ ٜٓٛط إيٝ٘ ايّٝٛ أْ٘ ٓل ٖٚٞ اعتكاز ،٫ َػتشػّٓا، ٜٚهٔ قُٛزّا

ِْٗ ناْٛا أايكسِٜ ٜتبٌ اٱْػإ َػت٣ٛ ايتؿهط ايعكًٞ عٓس إٍ يهٔ إشا مت ايطدٛع 

بايتايٞ ؾٗٞ دع٤ َٔ ايٛدٛز اؿكٝكٞ اٱْػإ، ٌٚٚ ٚ ٕ إطآ٠ تعهؼ قٛض٠أٜطٕٚ 

ٖٚٛ َا ًٜشل  ،٘شٖاب ًٚٓاٱْػإ، ٚاْهػاضٖا ٜع٢ٓ اْهػاض قٛض٠ ، ٚيٲْػإ
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ؾكس تبسز  ،يتًو ا٫عتكازات َع٢ٓ سٵمل ٜعٴ ،َٚع تطٛض ايعًّٛ ،يهٔ ايّٝٛ. ا٭ش٣ بطٚس٘

َٳ ،ٖا، ٚاْهؿؿت سكٝكتٗا٪َٓؿ  فطز خطاٗ. ـ ْاعاتأٚ  ؾطزّا ـ ٜعتكس بٗا ٔٵيٝػسٚ 

 

 ــــــاالعتكاد باخلساف١ يف اجملتُعات املتكد١َ 

 َكتكط ع٢ً فتُعات ايعامل ايجايح ٕ ا٫عتكاز باـطاؾاتأٚ ىط٧ َٔ ٜٛٔ 

ايتهٓٛيٛدٝا ٚ ايػبل ٗ ايعًّٛقكب ايسٍٚ اييت أسطظت ، ؾإٕ ع٢ً عٛاّ ايٓاؽأٚ 

ْصنط . َٚٔ ثكاؾتٗا بٌ تؿهٌ اـطاؾات دع٤ّا ،خط٣ باـطاؾاتأبأٚ  ت٪َٔ بططٜك١

أَطٜها  هإَا ٜكطب َٔ ْكـ غ ؾإٕ ٚؾل آخط اٱسكا٤ات :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ

ٍٸإَطٜهٞ . ؾا٭(2)عتكسٕٚ باـطاؾاتٜ، ٚخطاؾٌٝ شيو  شا ٚزع قسٜك٘ ع٢ً ايسضز ز

; سس ايؿٗب ٜػاضع بكٍٛ َتُٓٝات٘أشا ضأ٣ ٚإ أُْٗا ئ ًٜتكٝا ثا١ْٝ.، ٚع٢ً ايؿطام ا٭بسٟ

ْ٘ ٜهع ٜسٜ٘ ع٢ً ؾُ٘ إبايعطػ١ ؾ سسٷأسؼ أشا . ٚإٕ ْٝع ا٭َٓٝات غٛف تتشكل٭

 ضٚس٘ َٓ٘. ؾكس تؿطٸ

قباح نٌ . ؾؿٞ ٌُإٓذِّٚ اؾٌبايعطٸ أنجط ا٭قٛاّ إّاّْاَا ايؿطْػٕٝٛ ؾِٗ أ

شا مل ٜؿعٌ ؾًٔ ٜػاَط إٚ ،أقشاب ايطايعٚ َُٕٛا ٜكٛي٘ إٓذِّ ٗ ّٜٛ ٜٓٛط ايؿطْػٞ

َػ٪ٍٚ أٚ  غٝاغٞأٚ  ٗ َعٌُ قػري ٕ ٜهٕٛ عا٬َّأ٫ٚ ؾطم بٌ  ،باـطٚز َٔ بٝت٘

ِٖٚ ع٢ً َا٥س٠  ،ّٝٛؾأٍٚ َا ٜكط٩ْٚ٘ َٔ قشـ اي .نبري ٗ غًو اؿه١َٛ

 . َٚا تكٛي٘ ايٓذّٛ ،قؿش١ ايتٓب٪ات ،اٱؾطاض

ؾًهٞ  .باـطاؾات عٔ غريِٖ َٔ ايؿعٛب ٕٛ اٖتُاَّاأَا ايكٕٝٓٝٛ ؾِٗ ٫ ٜكًٓ

٫ ؽتًـ  ،ٖٓاى أيـ ططٜك١ ،عِٓٗ ٜبكٛٙ بعٝسّا، ٜٚسؾعٛا عٔ أْؿػِٗ ايؿٝطإ

اؿُطا٤  اقٛيٝأَ ايؿ ّاؾِٗ ٜهعٕٛ ؾ٦ٝ ،ايػداؾ١ٚ ايٛاسس٠ عٔ ا٭خط٣ ٗ ايػطاب١

ا٭ٓط  ٕ ايًٕٛأٜٚعتكسٕٚ  .بعٝسّا هعً٘ ٜؿطٸ، ٖٚٛ َا ٜطٖب ايؿٝطإ، ٚأَاّ باب إٓعٍ

 . ضٚاح ايؿطٜط٠ي٘ قسض٠ عذٝب١ ٗ زؾع ا٭

عسز  ٕأٌ ٜعتكسٕٚ ٕٝ ايكٝٓؾإ (3)«ٚٚضز ْٝٛظ»ٚسػب َا أٚضزت٘ ؾبه١ أخباض 

ٕ اغ»غات عًُا٤ ا٫دتُاع ٗ داَع١ يٝ٘ زضاإؾٛؾل َا تٛقًت  ؾط.ٚ مؼ (4أضبع١ )

 ،أَطٜهاٗ ايكٌٝٓٝ إكٌُٝ ٚ عرب ايسضاغات اييت أدطتٗا ع٢ً ايٝاباٌْٝ ،«ٝػٜٛز
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عٔ ْٛب١ قًب١ٝ بٌ ايكٌٝٓٝ تكع ٗ ايّٝٛ ايطابع َٔ نٌ ايٓاػ١ نجط ايٛؾٝات إٔ ؾإ

ٛټأايٛاٖط ٚ ؾٗط َكاضْتٗا بػا٥ط ا٭ٜاّ، ، ٔ شيو ايّٝٛؾِٗ َٕ إٛت ْاتر َٔ ؾس٠ ؽ

. ا ٜؿكس ايكًب قسض٠ ايتشٌُٖٓ ،َٚا ٜٓتر عٔ ٖصا اـٛف َٔ نػ٘ ع٢ً ايٓؿؼ

 47 ـغ١ٓ تٛٗ َا ٜكسض ب 25ط١ًٝ  أْ٘يٝٗا تًو اؾاَع١ تبٌ إؾإعًَٛات اييت تٛقًت 

ٖٚٛ َا عًُت  ،ناْت ٚؾاتِٗ ٗ ايّٝٛ ايطابع َٔ ايؿٗط، ٚأَطٜهاٗ ًَٕٝٛ قٝين 

 نٝسٙ.أع٢ً ت «ْػًٝـإَسٜهاٍ »ف١ً 

لاظ إيكس مت : ايصٟ تطأؽ ٖصٙ ايسضاغات، ٚ«دُٝٞ ضانػربؽ» ٜكٍٛ ايباسح

 ٕ عسز ايٛؾٝاتأٔ تبٝٻ، ٖٚصٙ ايسضاغات بٛاغط١ فُٛع١ َٔ إتهًعٌ ٗ ايطٜانٝات

ٗ أَطٜها ٜؿٛم باقٞ ايصٟ ٜكازف ايّٝٛ ايطابع َٔ نٌ ؾٗط بٌ ايكٌٝٓٝ إكٌُٝ 

ٜهٝـ ٚ ،قًب١ٝ ًب سا٫ت إٛت تهٕٛ ْاػ١ عٔ غهت١غإٔ أٚ %،13ا٭ٜاّ عٛايٞ 

ٖٞ ، ٚ«ؾٞ»ٚٗ ايٝابا١ْٝ ، «غٞ»( ٗ ايًػ١ ايك١ٝٓٝ ًٜؿٜ 4) ضبع١إٔ ايعسز إ :قا٬ّ٥

ن٬ ايؿعبٌ . ٚنبري َعاْٞ إٛت ٗ نًتا ايًػتٌ سسٛإٍ يؿاٚ تؿب٘ ٗ َعاْٝٗا أ

ِْٗ ٫ ٜطقُٕٛ ب٘ أيسضد١  ،(4) ضبع١أايٝاباْٞ ؾسٜس ا٫عتكاز بؿ٪ّ ايعسز ٚ ايكٝين

 ،ضبع١ َطًكّاأ خص ضقِأبٌ ست٢ طا٥طاتِٗ اؿطب١ٝ ٫ ت ،٫ إػتؿؿٝات، ٚغطف ايؿٓازم

 .ٖا ٜٛٗط سس٠ اعتكازِٖ بٗصٙ اـطاؾ١

يٝتدًؿٛا ِٖ اٯخطٕٚ عٔ غريِٖ َٔ ا٭َِ ٗ ا٫عتكازات اٱٜطيٓسٜٕٛ  ٜهٔ مل

بؿطٙ  ،عِٛٝ ٗ دًب اؿٜ اؿػٔ ٕ سس٠ٚ ايؿطؽ هلا تأثريأؾِٗ ٜعتكسٕٚ  .اـطاؾ١ٝ

ّإ بإٔ ٚنعٗا ؼت غطٜط إٍ اٱ ِٗبٌ ٜصٖب بعه ،ٕ ٜتِ ْكبٗا ع٢ً َهإ َطتؿعأ

 ايّٓٛ ٜسؾع ايهٛابٝؼ.

 ،ٜعٜؼإ ١ٕ اٱهلأَِٓٗ  ّاٚٓٸ ;غٕٛ ايكط٘أَا إكطٜٕٛ ايكسا٢َ ؾكس ناْٛا ٜكسِّ

ف دطّ ايكتٌ ٗ ٚنإ َٔ ٜكرت، ناْت ع٢ً ؾهٌ قط١ ،إسس٣ آهل١ ايسٜا١ْ ايكس١ّ

َٳإ :ايكٍٛإٍ بٌ شٖب بِٗ اعتكازِٖ ٗ ايكط٘  ،١ وهِ عًٝ٘ بإٛتسل قٓط  ٔٵٕ 

ٓٛ  ل ٗ سٝات٘. ٚٚٚؾ ،ّاناْت يسٜ٘ قط١ غٛزا٤ ايًٕٛ نإ أنجط ايٓاؽ س

سٝح ناْٛا ٜعُسٕٚ  ،تكسٜؼ ايكط٘ لًٝػٕٝٛ إكطٌٜ ايكسا٢َ ٗٚتبع اٱ

 :ٜٚكٛيٕٛ، ضٚاح ايؿطٜط٠ِ ؾط ا٭يتهؿٝٗ ;اؾسضإِ ٜعًكْٛٗا ع٢ً ثَٔ ، ٚؼٓٝطٗاإٍ 
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ٕ اؿٜ اؿػٔ أداْب٘ ايكط١ ايػٛزا٤ ؾصيو زيٌٝ ع٢ً إٍ  تٞإٔ ايؿدل ايصٟ تإ

ٕ اؿٜ اؿػٔ ، ٚأؾ٪ّ تطنت٘ ؾصيو ْصٜطٚ خطآؾدل إٍ شا شٖبت إَا أسًٝؿ٘، 

 ئ ٜػعس ب٘.، ٚقس ٖذطٙ

 

 ــــــاخلسافات عرب ايصَإ 

 نعـ َٔ ق٠ٛأتكسَٗا ٚ تطٛض ايعًّٛ إٔ ٌٖ :٘ ٖٓاايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح ْؿػ

 ؟َٔ اـطاؾات دسٜسّا ٕ نٌ عكط ٜٓذب ْٛعّاأّ أسذِ اـطاؾات ٚ

اجملتُعات ٚ تاضٜذ اجملتُعات ايبؿط١ٜ تٛٗط إٔ تطٛض ايعًّٛإٍ ٕ ْٛط٠ ثاقب١ إ

ٛٸ ضٚح ٚ ط يباغٗا ايكسِٜ يتًبؼ آخط ٜتٛاؾلؾهاْت تػِّ ،ٗ اـطاؾات ضٷنإ ٜطاؾك٘ تط

عباض٠ . ؾصٖٔ ا٭ؾطاز ايؿهط ايبؿطٟٚ ٫ تٓؿو عٔ ايجكاؾ١ ؾاـطاؾات نُّٓا .ايعكط

نٌ دٌٝ ٗ نٌ . ٚزابٚاٯ طاباتٚاـ ،ايتكٛضاتٚ ،عٔ تطانُات َٔ ا٫عتكازات

ْ٘ َت٢ أيهٔ ايؿ٤ٞ ايجابت  ح بٗا.ٜتؿبٻ، ِٚ ٜ٪َٔ بٗاثَٚٔ  ،عكط ٜكٓع خطاؾات٘

 غا٥سّا ،اعتُاز ايٓتا٥ر ايتذطب١ ايع١ًُٝ، ٚكًٞايربٖإ ايعإٍ ا٫ستهاّ ٚ نإ ايتعكٌ

بٌ تكبض  ،قٌٚأ نعـأ غٝهٕٛ قٛتٗاٚ ٕ سذِ اـطاؾاتؾإٗ فتُع َٔ اجملتُعات 

 عٔ ايتاضٜذ. ّاٚقٛض ،َٔ ايككل ا٭زبٞ ٚدع٤ّا ،يًتػ١ًٝ اـطاؾات ٚغ١ًّٝ

اييت تتهٕٛ َٔ غبع١ أؾٝا٤ ، َٚا٥س٠ عٝس ايٓٛضٚظ َا ٜعطف :ٚنُجاٍ ع٢ً شيو

يهٔ ، عٓاقط اؿٝا٠ ايػبع١..ٚإٍ  غبع١ ٥٬َه١،إٍ سٝح ناْت تطَع  ،تًؿ١ك

إٍ يتتشٍٛ  ،سٖا ايجكاٗعٵغ٬ّ ؾكست تًو ايعازات بٴؾت ٖصٙ ايسٜاض باٱسٌ تؿطٻ

 دع٤ّا، ٚوهٞ ثكاؾ١ قس١ّ قبشت ضَعّاأؼٍٛ اجملتُع ٚ َٚع تكسّ ايعَإ .خطاؾات

يو ايؿإٔ بايٓػب١ ٕا ٜعطف ٗ ايجكاؾ١ اٱٜطا١ْٝ نصٚ .َٔ اهل١ٜٛ ايتاضى١ٝ هلصا ايؿعب

ايصٟ نإ وٌُ خكٛقٝات عكا٥س١ٜ غًب١ٝ ٗ َطس١ً َا قبٌ  ،«ضسٳٙ بٹزٳغٝعٵ»بـ

ّٜٛ ٜػتؿاز ؾٝ٘ َٔ إٍ  ،إصٖيبٚ بؿعٌ تأثري ايتٛد٘ ايسٜين ;ؼٍٛ ايّٝٛ ، ٚقساٱغ٬ّ

ٛټا٫غتُتاع باهلٛا٤ ايطًل ٗ بسا١ٜ ؾكٌ ايطبٝع.. ٚٚ ايطبٝع١ ٍ ايصٟ عٌُ ع٢ً ٖٛ ايتش

، ّ ايتؿا٩ّ بؿس٠ؾسٜٔ اٱغ٬ّ وطِّ ،أغًُتٗا َع قاٚي١ ،سؿٜ بعض اهل١ٜٛ ايتاضى١ٝ

 . ايطاغٛتٚ َٔ أزٜإ ايؿطى دع٤ّا، ٜٚطاٙ خطاؾ١ ٫ أغاؽ هلا َٔ ايكش١ٚ
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 ــــــ احلسب ع٢ً اخلسافاتٚ |نسّايٓيب األ

 اؿكٝك١،ٚ ز ايٛاقع١ٝاعتُا ^غاغ١ٝ ٗ غري٠ إعكٌََٛٔ إباز٨ ا٭

ٕٸ ايبسعٚ ْبصِٖ يهٌ أؾهاٍ اـطاؾاتٚ اػاٙ ايٛاقع١ٝ ٗ غري٠ ا٭ْبٝا٤ ؾ٤ٞ . إ

ٚقطا٠٤ يتاضٜذ  ٗ ا٭ضض.اٱهلٞ ِٖٚ َٛٗط اؿل  ،ِٖٚ ايكازقٕٛ ،َٓا٤، ؾِٗ ا٭بسٜٗٞ

 ايطاغٛتٚ ِْٗ ناْٛا ٗ سطب زا١ُ٥ ع٢ً عباز٠ ا٭ٚثإأتبٌ  ^إعكٌَٛٚ ا٭ْبٝا٤

 ؾكس نإ اهلسف َٔ بعجتِٗ ،ؾهاض اـطاؾ١ٝٚا٭ ع٢ُؾهاٍ ايتكًٝس ا٭أنٌ ٚ

إٍ ضؾازِٖ ، ٚإايبسعٚ قًٛب ايٓاؽ َٔ نٌ َٛاٖط ا٫مطافٚ تٓكٝبِٗ تطٗري عكٍٛٚ

ٕ ايهطِٜ آقس ـل ايكط. ٚاؿكٝك١ٚ غري اؿل ٫٤ ؾٞ، ٚططٜل اؿل ،ططٜل اهلسا١ٜ

ٜٳهٳ﴿ :اٍٖصا اهلسف ٗ عباض٠ قكري٠ بكٛي٘ تع ٍٳ اٖيتٹٞ َناْٳتٵ ٚٳ ٚٳاَ٭ِغ٬َ ِٵ  ٖٴ ِٵ ٔإقٵطٳ ٗٴ ٓٵ عٴ عٳ

ِٵ ٔٗ ٝٵ ١ٜ ايهط١ّ ٚاٱقط إصنٛض٠ ٗ اٯ ٕ ا٭غ٬ٍأ َٚٔ ايبسٜٗٞ .(157)ا٭عطاف: ﴾عٳًَ

ُٓع ، ٚايؿهطٚ ا٭ٖٚاّ اييت تكٝس ايعكٌٚ بٌ ٖٛ اـطاؾات ،هٔ َٔ ْٛع اؿسٜستمل 

أعِٛ ، ١ٝٚاٱْػاْع٢ً  س نطضّاؾأٚقٝٛز َٔ ٖصا ايٓٛع  .ايتؿهط اؿطٚ عٔ ايطؾس

أٚ  طاٍ ،ٗا بعس َس٠ َٔ ايعَٔعضدٌ ٜتِ قطٚا٭ ٜاز٢ًٟ ا٭ؾكٝٛز اؿسٜس ع ،خػاض٠

٫ تٓؿو عٔ ، ٚايكًبٚ ايبسع ؼهِ قبهتٗا ع٢ً ايعكٌٚ يهٔ قٝٛز اـطاؾات ،قكط

ع٢ً بكري٠ ايؿطز، ُٓع٘ َٔ إْكاش  مسٝهّا بصيو تهٕٛ سذابّا، ٫ٚ بإٛتإقاسبٗا 

 . ايتًٗه١ ا٭بس١ٜإٍ تًكٞ ب٘ ، ْٚؿػ٘

ٜك١ٛ ايعكٌ ٖٞ اييت ًُو ايكسض٠ ع٢ً نػط نٌ قٝٛز ٚ ٚسسٙ ايؿهط ايػامل

يهٔ نٌ دٗس َٔ ايٓاؽ ٫  ،َطاتب ايهُاٍإٍ  اٱْػإٌٓ ، ٚايباطٌٚ ايِٖٛ

ْتا٥ر إٍ َا ٜ٪زٟ  نجريّا٣ٶ، ٚايٛاقعٞ غٝصٖب غسٚ ٬ٜظَ٘ ايتؿهط ايعك٬ْٞ

 . عهػ١ٝ

خطز ايعكٌ ايبؿطٟ َٔ ن٬ٍ أْ٘ أ |نطّزع٠ٛ ايٓيب ا٭َٚٔ َعامل 

ٗٻ، ٚاـطاؾات  ؾكس بعح يٝػتٓٗض ايعكٌ ايبؿطٟ ،ط ايٓؿٛؽ َٔ ا٫عتكازات ايباط١ًط

ٛٸٚ ٔٔ ،ٜ٘ نس اـطاؾاتٜك ْٗا أست٢ ٚيٛ تِٖٛ  ،ْٛع َٔ اـطاؾاتأٟ  ٗ زعٛت٘ ٚمل ٜػتج

ايععاَات ايػٝاغ١ٝ  ٕ ايعسٜس َٔأنُا ٖٛ ؾ ،ْكطتٗاٚ غتػاعس ٗ تجبٝت ايسع٠ٛ

 خهاعِٗ يػٝاغتٗا، ٚإز َٔ اغتعُاٍ اـطاؾات ٗ تسدٌ عكٍٛ ايٓاؽاييت ٫ تتشطٻ
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َا ٚ غاطريٚا٭ شا ناْت بعض اـطاؾاتإٚ .ؾايػا١ٜ يسٜٗا تربض ايٛغ١ًٝ. بطافٗاٚ

ْعاؾ٘ ٗ قًٛب ، ٚإٔ تطٚه٘عِْٗ ٫ ٜتٛضعٕٛ إىايـ ايعكٌ ايػًِٝ ىسّ َكاؿِٗ ؾ

ْ٘ مل واضب أ |نطّ. بُٝٓا ا٬ٕسٜ ٗ غري٠ ايٓيب ا٭يٝ٘إع٠ٛ ايس، ٚايٓاؽ

 غاطريإٔ بعض ا٭ست٢  ،امطاؾّا اـطاؾات ٚسػب، بٌ ساضب نٌ ؾ٤ٞ وٌُ

ُٖ ،عكا٥س١ٜأٚ  سساخ اييت ؼٌُ َػايطات ع١ًُٝ، أٚ ا٭ايككلٚ ت ناْت نُٔ َا 

 ٚتطٗري ايٓؿؼ َٓ٘. ،ايكها٤ عًٝ٘إٍ ايسع٠ٛ 

سازث١  |ّٛ ايصٟ تٛٗ ؾٝ٘ إبطاِٖٝ ابٔ ايٓيب ا٭نطّنػٛف ايؿُؼ ٗ ايٝ

ٖٚٞ اٱؾاع١ اييت َٔ . ايعكٍٛ ايبػٝط١ أْٗا ضغاي١ سعٕ َٔ ايػُا٤ عًٝ٘ ٚاعتكس شٚ

عباز٠ ٚ ٕ ت٪خص ع٢ً مٛ إعذع٠ اييت تؿشِ ايعكٍٛ ٗ عطف ط٬ب ايسْٝاأإُهٔ 

إٍ ست٢ غاضع  َػاَع ايٓيب ا٭نطّإٍ ٕ ٚقًت إيهٓٗا َا ، إكًش١ ايؿطز١ٜ

...إٕ ايؿُؼ ٚايكُط آٜتإ َٔ آٜات اهلل، »: اطب١ ايكّٛ َٔ ع٢ً َٓربٙ ايؿطٜـك

٫ٚ ؿٝات٘، ؾإشا اْهػؿا أٚ  ،هطٜإ بأَطٙ، َطٝعإ ي٘، ٫ ٜٓهػؿإ ٕٛت أسس

ٖهصا ناْت غري٠  .(4)«إٓرب ؾك٢ًٓ بايٓاؽ ايهػٛف... عٔ سسُٖا قًّٛا، ثِ ْعٍأ

ت٘ يًدطاؾات مل تهٔ َٔ باب ايؿعاضات ايػٝاغ١ٝ اييت ؾُشاضب .|ايٓيب ا٭نطّ

َا  ،يهٔ زع٠ٛ مسا١ٜٚ أتت هلسا١ٜ ايبؿط١ٜ، ٚاؿعبأٚ  ؼهُٗا َكًش١ ايععِٝ

. ..ْٛضّاٚ يِٝٗ ض١ٓإبٌ َٔ بعح ٚ ٕ تهٕٛ ق١ً ٚقٌ بٝٓٗاأناْت يتػُض يًدطاؾات 

 ايؿهط اييت ػػس طػٝإ ،يعباز٠ ا٭قٓاّ |ٚمل تٓطًل قاضب١ ايٓيب ا٭نطّ

إِا ناْت تًو غريت٘ ٗ ، ٚباْط٬ق١ ايطغاي١ ،ا٫عتكاز اـطاٗ ٚأعِٛ َٛاٖطٙٚ

شت٢ ٖٚٛ طؿٌ نإ ٜطؾض َا ٜطاٙ َٔ ؾ ،قبٌ ٚبعس ايبعج١ ،ُاّ َطاسٌ سٝات٘ ايؿطٜؿ١

عًٝ٘ تٓطًٞ ٚمل تهٔ  ،ا٭ظ٫ّٚ عباز٠ ا٭قٓاّٚ ايكّٛ ٗ ايعهٛف ع٢ً اـطاؾات

ْ٘ ٕا نإ ٗ غٔ ايطابع١ َٔ عُطٙ أؾكس ضٟٚ : ضغِأٚ  عٓٛإأٟ  زعٛات ايباطٌ ؼت

إٔ ٜصٖب بطؾك١ إخٛاْ٘ َٔ  أضاز َّٜٛا ،«س١ًُٝ»ٖٛ ٗ سها١ْ َطنعت٘ ، ٚايؿطٜـ

ٖٓإ :تكٍٛ س١ًُٝ، ٚايكشطا٤إٍ ايطناع١  ، ُتْ٘ٗا ٗ ايػاعات ا٭ٍٚ َٔ شاى ايّٝٛ 

ضٜت ايكشطا٤ عؿاٚ شٜ٘ دٔ٪ست٢ ٫ ت، ٚٚنعت ايهشٌ ٗ عٝٓٝ٘، ٚزٖٓت ؾعطٙٚ

إ٫ إٔ  ـ ٖٚٛ طؿٌ ـ ؾُا نإ َٔ ايٓيب ا٭نطّ ،كت٘ ٗ عٓك٘عًٖؾ ّاْٞ ؾلٸإٍ عُست 
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 ،(5)٬َّٗ ٜا أَاٙ، ؾإٕ َعٞ َٔ وؿٛين :قا٬ّ٥ «س١ًُٝ»أَ٘ إٍ تٛد٘ ، ْٚعع٘ َٔ عٓك٘

 . اقـ نجريٚغريٖا َٔ إٛ

 

 ــــــــ َٔ اخلسافات تشرٜسٚاي األ١ُ٥ املعؿَٕٛٛ

 .(6)«ايًِٗ أضْٞ ا٭ؾٝا٤ نُا ٖٞ»: ^٠ إأثٛض٠ عٔ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝتَٔ إٓادا

 :×َاّ ايكازم، ٚإطٟٚ عٔ اٱثٛض عكٝب ق٠٬ ايعؿا٤أٗ قػِ َٔ ايسعا٤ إٚ

ايًِٗ... أضْٞ اؿل سكّا ست٢ أتبع٘، ٚأضْٞ ايباطٌ باط٬ّ ست٢ أدتٓب٘، ٫ٚ ػعًُٗا »

ٞٻ َتؿابٌٗ، ؾأتبع ٖٛاٟ بػري ٖس٣ َٓو  .(7)«عً

 ٕ ٜعاز ؾٝٗاأتؿطٜعات٘ َٔ ٚ زقٝكٌ ٗ سؿٜ ايسٜٔ ^ٌٖ ايبٝتأيكس نإ أ١ُ٥ 

نإ ٗ  ×ٕ اٱَاّ ايكازمأَا ضٟٚ : َٔ ا٭َج١ً ع٢ً تٛدِٗٗ ٖصا. ٜٚٓكل َٓٗاأٚ 

ٕ ٜهجطٚا َٔ أٚأٚقاِٖ  ،سٛاٍ ايٓاؽ ٗ ظَٔ ايػٝب١أْع َٔ أقشاب٘ وسثِٗ عٔ 

عٔ  تٛدٗت ايٝ٘ َػتؿػطّا :ٍ عبس اهلل بٔ غٓإقا ،قطا٠٤ ايسعا٤ إعطٚف بسعا٤ ايػطٜل

ب ايكًٛب، ثبِّت قًيب ع٢ً ٜا اهلل، ٜا ضٓإ، ٜا َكًٚ» :×دابٛ؟ ؾأٖ ٖصا ايسعا٤ َا

ن١ًُ ا٭بكاض بعس ايكًٛب،  ٚقس أنؿت ،قطأت ٖصا ايسعا٤ :قاٍ عبس اهلل ،«زٜٓو

يهٔ قٌ َا  ،ضا٭بكاٚ ب ايكًٛبٕ اهلل ٖٛ َكًٚ، ؾإقسقت :قاٍٚ َاّؾٓٛط إيٝ٘ اٱ

ٌٖ أ١ُ٥ أَس٣ نإ إٍ أٟ ٜبٌ  . ٖٚصا(8)«، ٫ٚ تٓكلَٔ عٓسى ٫ تعز ؾ٦ّٝا، ٚقًت٘

، ٚنِ ناْٛا بٌ يهٌ ايٓاؽ ،يكشابتِٗ سطٜكٌ ع٢ً اؾاْب ايعكسٟ ايبٝت

ٜا » :غهٓاتِٗٚ ٗ خًٛاتِٗأٚ  غٛا٤ ناْٛا بٌ ايٓاؽ ،طًب٘ٚ تباع اؿلَكٝسٜٔ با

نٌ إٍ ْكً٘ ٚ ع٢ً تعًُٝ٘ ^ٖٚٛ غًٛى عًُٛا .(9)«ىضبٞ، أضْٞ اؿل نُا ٖٛ عٓس

ٕ ٫ تٓطٟٛ عًٝٓا ، ٚأ٫ ْعٜؼ عٓ٘ أبسّا، ٚع٢ً ايكطاٙ إػتكِٝ ست٢ ْػتُطٸ ،ايٓاؽ

َٳ ،إؿعٛشٜٔٚ إهاضٜٔ َٔ ايعطاؾٌٚ سٌٝ احملتايٌ ِٖ ع٢ً ؾانًتِٗ ٗ  ٔٵٚ

ِّ، ٚأاـساعٚ ايهصب شاتِٗ ٔ ُْٛٛا غبؾ١ إبتسع١ ايصٜٕ ٫ ْٓدسع بأقٛاٍ إتك

ٚضغِ َا ٜعطؾ٘ ٖصا ايعكط َٔ . ٖٚاّٚا٭ ْٚػذٛا ضزا٤ِٖ غٝٛٙ ايباطٌ ،باـطاؾات

، ْؿط اـطاؾات ؾإٕ أقشاب إٓاؾع إاز١ٜ ٫ ٜٓتٕٗٛ عٔ تطٛض قٓاعٞٚ تكسّ عًُٞ

ُٻٚ ؼت عٓاٜٚٔ َعخطؾ١ ،يٝٗاإزع٠ٛ ايٓاؽ ٚ َج١ً َٚٔ ا٭ .َِٓٗ َهإ ، ٫ ىًٛك١َٓ
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بعض ايهتٝبات اييت تتشسخ عٔ أَٛض إٍ ِْٗ ٜعُسٕٚ : أؼطنات ٖ٪٤٫ايباضظ٠ ع٢ً 

شٟٚ ايؿهط ٚ ًٌٜكطازٕٚ بٗا إػٖؿَٚػط١ٜ،  ٜػتٓػدْٛٗا ؼت عٓاٜٚٔ عذٝب١ ،غٝب١ٝ

 . ايبػٝ٘ َٔ عٛاّ ايٓاؽ

َٳ  َجكؿٌٚ ؾكٗا٤ٚ َٔ عًُا٤ ،غ١َ٬ عكٝس٠ ايٓاؽ ُِٜٗٗ ٔٵٚيٛ عٌُ إػ٪ٚيٕٛ ٚ

نصبٗا ٭غًكٛا ايططٜل ٗ ٚد٘ ايعسٜس َٔ ٖ٪٤٫ ٚ تًو ايٓػذع٢ً إٚٗاض ظٜـ  ،زعا٠ٚ

ايصٟ  يٮغـ اْتؿ٢ بٌ ايٓاؽ ٖصا اؿؼٸٚ يهٔ. يهٝكٛا عًِٝٗ اـٓام، ٚإطتعق١

، ٜعطض ع٢ً ايٓاؽٚ سس َا ٜهتب، ؾًِ ٜعس ٜٗتِ أايهًُاتٚ ل ٗ إؿطزاتٜسٚق

 اٱغ٬َٞ تعطض سسٚز ايعاملؾايّٝٛ ع٢ً طٍٛ . اْؿػٌ نٌ ٚاسس بٓؿػ٘ عٔ ْؿػ٘ٚ

، قاض٥ات ايؿٓذإ ٚمٛٙٚ أقٛاٍ إٓذٌُٚ ايتٓب٪اتإٍ ٜتؿطؽ بعهٗا  آ٫ف اجمل٬ت

 خباض اييت تأتِٝٗ بٗاَٚا ٜسعٕٛ أْ٘ َٔ ا٭ خط ٭ْٛاع َٔ أخباض ايعطاؾٌٚايبعض اٯ

٫ ؽًٛ ف١ً ا٭خباض َٔ أمسا٤ ايعسٜس  ٚٗ إكابٌ تهازٚايط٬غِ.  ايتُا٥ِ، أٚ اؾٔ

ا٤ خساع ٖ٪٤٫ ايسغاَط٠ َٔ عطانِٗ دطٸٚأ َٛاهلِأٚ شٖبت أ ايٓاؽ ايصٜٔ شٖبٛأَ 

بٌ  ،اجمل٬تٚ ع٢ً اؾطا٥س ايؿعٛش٠ٚ ٚمل تكتكط أعُاٍ أضباب اـطاؾات. ايٓاؽ

ؾأقبشت قؿشاتِٗ َٓتؿط٠ ع٢ً  ،اؿسٜج١ اأقبشت تػتؿٝس َٔ ٚغا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝ

ٚؽرب  ػشط١ٜ اييت تؿتض نتاب ايػٝبايه١ًُ اي .َاّ اؾُٝعاٱْرتْت َؿتٛس١ أؾبه١ 

ِ ٜكط٩ٕٚ ، َٚٔ ثغ١ٓ ٚيستأ١ٜ  ٗأٚ  ؾٗطأٟ  ٗ ،تاضٜذ ٬َٝزى ،َٛضعُا خؿٞ َٔ ا٭

ٛٻ، ٫ٚ ّهٔ إٔ تايبدتأٚ  ايطايع ض ن١ُٝ ا٭ضباح اييت تعٛز عًِٝٗ َٔ ٖصٙ تك

 . ا٭عُاٍ

 

 ايدٜين ٚاخلسايف ـــــــ اخلًط بني

٫ ٜكبٌ ب٘ ٚ غًٛى ٜطؾه٘ اٱغ٬ّٚ ٖٚاّ َٓطلتباع ا٭أٚ ا اعتٓام اـطاؾات

 ٫ ٜتٛاؾل، أٚ ٚي١ٝ ايعكٝس٠تٸ١. يهٔ ٖصا ٫ ٜعين إٔ نٌ ؾ٤ٞ ىايـ ٗ ايٓٛط٠ ا٭ايب

ٚٗ ٖصا  .ايطدعٞٚ َٔ ٜعتكسٙ باـطاٗ، ٜٚؿاض إيٝ٘ بأْ٘ خطاؾ١ ،ايتؿهط ايعكًٞٚ

 سهاّساض ا٭ا٫يتعاّ بٗا قبٌ إق اجملاٍ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايتٛقٝات اييت هب

  :اـطاؾ١ٝٚ ا٫تٗاَات باـطاؾ١ٚ
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، ٚايصٜٔ ٜػًب ايٝاؾعٌٚ ايؿبابإٍ ١ٗ بايسضد١ ا٭ٍٚ ٖٚصٙ ايٓكط١ َٛدٻـ 1

ٕػٌٓ ٗ قٝطِٗ ا إٍٖا هعًِٗ ٜٓٛطٕٚ ، إعاقط٠ٚ ث١ٜٛاسعًِٝٗ طابع اؿ

ْ٘ بعسّ ِ ؾهٌ َا ٜكسض عِٓٗ ٜتًكٛ، َٚٔ ثنعٝؿ١ٚ ٕ ثكاؾتِٗ قس١ّا٫دتُاعٞ ع٢ً أ

ا٭دساز ٚ أؾهاض اٯبا٤ٚ ٕ ايعسٜس َٔ غًٛىَع أ ،اؾتباّٖاٚ ٜطْٚ٘ خطاؾّٝا، ٚايطنا

ساؾٛٛا ، ٚايسٜٔ ٚدع٤ َٔ إػتشبات اييت تًكٖٛا ٗ ظَاِْٗإٍ ٜطدع ٗ دصٚضٙ 

، ِٗ ٭َٛض ايسٜٔ; ٚيهآي١ قطا٤تيهٔ ايؿباب .ايهجري َٓٗا ي٘ ؾها٥ٌ نجري٠، ٚعًٝٗا

 ٜطٕٚ تًو ا٭َٛض تاؾ١ٗ ،آخط عسّ خربتِٗ ايع١ًُٝ سّٝٓا، ٚنعـ َعطؾتِٗ ب٘ أسٝاّْاٚ

١ًٝ اٱغكاٙ اييت ٜكّٛ بٗا ُؾع ايباطٌ.ٚ ِ وهُٕٛ عًٝٗا باـطاؾ١ٝ، َٚٔ ثخٝاي١ٝٚ

  .ٚيٝػت ع١ًُٝ ،ؾباب ايّٝٛ ع٢ً ؾهط ا٭َؼ ع١ًُٝ غًب١ٝ

ٕ ٜهْٛٛا سطٜكٌ . ؾعًِٝٗ أغاؽ ايهباض ٗ ايعا١ً٥ٖصٙ ايٓكط١ تِٗ ٗ ا٭ ـ2

ؾتٛض أٚ  ٗ تعيعٍ َٛض ايسٜٔ غببّا، ٚإٔ ٫ تهٕٛ ططٜك١ ايتعاَِٗ ببعض أٗ أَٛض زِٜٓٗ

. تًو ا٫َٛض بػري ْٛطتِٗإٍ ايٓاؽ ايصٜٔ ٜٓٛطٕٚ ٚ اؾاْب ايعكسٟ عٓس ايؿباب

، ٚبايتايٞ ع٢ً ش١ٖٝٓ ايؿاب اٱؾطاٙ ؾٝٗا ٜٓعهؼ غًبّاٚ َٛضؾايتٛغٌ ٗ بعض ا٭

 . ؾعٌ غ١٦ٝ تهٕٛ ي٘ ضز٠

 ،ٜتعبس بٗاأٚ  ٜتسٜٔ بٗا ،هلا أقٌ ٗ ايسٜٔ ٜس َٔ ايٓاؽ ٜعتكس بأَٛض يٝؼسؾايع

ٌٸإٍ ٜٚٓٛط  َٔ . ٚخاضز عٔ ايسٜٔٚ ْ٘ َاضم َٔ إصٖبٚأْهطٖا ع٢ً أ اْتكسٖا ٔٵَٳ ن

ؾٝعكسٕٚ  ،ٜتٛغًٕٛ ببعض ا٭ؾذاض ،يكها٤ ساداتِٗ ;ٕ بعض ايٓاؽ: إا٭َج١ً ايؿا٥ع١

. غازضٙٚ ٍ ضأٜ٘ ؾٝ٘بسٻ ،ثِ عطؼ ،ٗ عٌُ ز ايؿطٚعشا أضا. ٚبعض ايٓاؽ إعًٝٗا خٝٛطّا

. أَهٓتِٗأٚ  ٜبدطٕٚ بٗا أْؿػِٗ، ٚيسؾع نطض عٌ اؿػٛز وطقٕٛ سبٛب اؿطٌَٚ

ٚي٬ط٬ع ع٢ً َا  ،ا٭َانٔٚ بعض ا٭ٚقاتأٚ  ٓشؼ بعض ا٭ؾدامٚايبعض ٜعتكس ب

ا٭عُاٍ اييت ٫ ٚغريٖا َٔ ِ. مٖٛٚ إؿعٛشٜٔٚ ايعطاؾٌإٍ ٘ هلِ ايكسض ٜٗطعٕٛ ىب٦

باقٞ أزي١ ٚ ٗ ا٭سازٜحأٚ  ٕا، ٚمل ٜٛدس زيٌٝ عًٝٗا ٗ ايكطآعكًٞ هلأٚ  أقٌ عًُٞ

 . اـٝاٍٚ بٌ نًٗا َٔ ٚسٞ ايِٖٛ ،٫ٚ تعس َٔ خكٛقٝات إصٖب، اؿذ١ٝ

ؾؿططتِٗ  ،َٔ ايسٜٔٚ نٌ ٖصٙ ايػًٛنٝات ػعٌ ايؿباب ٜٓؿط َٔ إصٖبٚ

. َٓ٘ أْٗا دع٤ٷ ع٢ًاـطاؾات إيٝ٘ ٚ اؿُاقات تًو تٓػب ايٓك١ٝ ػعًِٗ ٜطؾهٕٛ َصٖبّا
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 ٗ ايتُٝٝع بٌ َا ٖٛ َٔ ايسٜٔ ،٫ إٓٗر ايكٟٛ، ٚايهاؾ١ٝ ؾِٗ ٫ ًّهٕٛ اـربات

ايّٝٛ ايصٟ أَط  ا٭ٖٚاّ َٓص شيوٚ َٔ نٌ اـطاؾات . ايسٜٔ بط٤َٟا ٖٛ َٓػٛب إيٝ٘ٚ

 . َا ٜعبسٕٚٚ اهلل بإع٬ٕ ايربا٠٤ َٔ إؿطنٌ

 

 ــــــــ ايتفسٜطٚ بني اإلفساطاحلطٝين،  دلايظ ايعصا٤ٚ اتاخلساف

ايب ع٢ً فايؼ ايععا٤ اييت تكاّ ٗ ٕ طابع اـطاؾات ٖٛ ايػأ ٬ٜسٜ ايّٝٛ

أٚ  اٱؾطاٙ تاض٠ ; ؾًِٗٗ، مٛؾكس دٓض ايٓاؽ ؾٝٗا .×شنط٣ ؾٗاز٠ اٱَاّ اؿػٌ

ؿكٝكٞ ع عٔ اهلسف ااجملتُٚ ٖٚٛ ايػًٛى ايصٟ ابتعس بايٓاؽ٣. خطايتؿطٜ٘ تاض٠ّ أ

 ْ٘ ضؾض اـهٛع يًباطٌؾاٱَاّ اغتؿٗس ٭، ×ايصٟ ٭دً٘ اغتؿٗس اٱَاّ اؿػٌ

إٍ تعٛز ، ٚٗ َػري ايه٬ي١ |، ٚمل ٜكبٌ إٔ تػري أ١َ دسٙ ضغٍٛ اهللاـطاؾاتٚ

ٚظٜاض٠ ا٭ضبعٌ  .ايسْٝاٚ عباز إاٍٚ اييت اضتهاٖا ٠٫ٚ ايػ٤ٛ ،دا١ًٖٝ َا قبٌ اٱغ٬ّ

، ٚتبٌ يًٓاؽ غبب خطٚز اٱَاّ ٛثا٥ل ايتاضى١ٝ اييت تؿطح ٖصا اهلسفإسس٣ اي

ٚبصٍ َٗذت٘ ؾٝو; يٝػتٓكص عبازى َٔ اؾٗاي١ ٚسري٠ »: سٌ تكٍٛ ×اؿػٌ

  .(10)«ايه٬ي١، ٚقس تٛاضظ عًٝ٘ َٔ غطت٘ ايسْٝا، ٚباع سٛ٘ با٭ضشٍ ا٭ز٢ْ

 ُّٗاطٖا َتٻ٢ أقبض ايصٟ ٜٓهستٸ ،أخصت طابع ايسٜٔ، ٚيهٔ ؾاعت اـطاؾات

َٔ بٌ ٖصٙ اـطاؾات ايتطبري، ايصٟ أقبض ٚ .ٗ قًب٘ غبـ، أٚ بإػاؽ بإكسغات

ٗٻ ـ ع٬ّـ َٚع تطٛض ٚغا٥ٌ اٱ ايّٝٛ اؿاقس٠ ع٢ً َصٖب أٌٖ  ست يصٟٚ ايٓؿٛؽؾطق١ َ

َٳ .إػاؽ بأقايت٘، ٚيًطعٔ ؾٝ٘ ^ايبٝت َا ، ٚساي١ ايتطبريإٍ ٜٓٛط  ٔٵٚنٌ 

ّتس ، َٚٔ اـاضز ٜهطْٖٛٗاٚ ٖط ػعٌ ايٓاؽ َٔ ايساخٌٜطاؾكٗا عاز٠ َٔ َٛا

ٕ ايتطبري مل ٜهٔ أضغِ  ،عسّ ايكبٍٛ بإصٖبأٚ  َٛقـ عسا٥ٞإٍ نطِٖٗ يٝتطٛض 

 . ٫ زيٌٝ عًٝ٘، َٚٔ ايسٜٔ دع٤ّا

عٓسَا استٌ »: ٜطا١ْٝيػٝس اـا٦َٓٞ َطؾس اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬ اٱٚ نُا قاٍ ا

َٓطك١ أشضبٝذإ قاّ ايؿٝٛعٕٝٛ باؿطب ع٢ً نٌ َعامل ( ا٫ؼاز ايػٛؾٝاتٞ )غابكّا

َانٔ ٜهعٕٛ ؾٝٗا إٍ أَانٔ يًعباز٠ أؾكس سٛيٛا إػادس َٔ  ،إصٖب ؾٝٗاٚ ايسٜٔ

 ؿػٝٓٝاتإٍ اٚنصيو نإ اؿاٍ بايٓػب١  ،مٖٛاٚ َسخطاتِٗ َٔ ا٭غًش١



 

 

 هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة

 

ـٸ ؾ٦ّٝاٚمل ٜرتنٛا ٗ إٓطك١  ،َانٔ اييت تٓعكس ؾٝٗا ايؿعا٥ط إصٖب١ٝٚا٭  ٜػتؿ

إطأ٠ ، َٚٓعٛا ايٓاؽ َٔ ايك٠٬، ؾكس خطإٍ ؾ٤ٞ آسٛيٛٙ أٚ  ٫ ٖسَٛٙإَٓ٘ ضٚح ايسٜٔ 

قطعٛا نٌ ؾ٤ٞ ٜٛسٞ باهل١ٜٛ ايؿٝع١ٝ هلصا يكس  .غريٖا، َٚٔ اضتسا٤ ايًباؽ ايؿطعٞ

 .ٚايؿ٤ٞ ايٛسٝس ايصٟ مسشٛا ب٘ يٮٖايٞ ٖٛ ايتطبري ٗ ايّٝٛ ايعاؾط َٔ قطّ .ايبًس

َٚٓعٛا َٔ اَت٬ى  ،ْاعات٣ أٚ ؾطاز ،قت ايصٟ َٓع ايٓاؽ َٔ إقا١َ ايك٠٬ؾؿٞ ايٛ

عًِٝٗ إقا١َ فايؼ يًععا٤، نإ ٜعط٢ هلِ اؿل  ٛضّاقٛٚنإ  ،إكشـ ايهطِٜ

 ؟َا ٖٛ ايػطض َٓ٘؟ ٚايػط ٗ ٖصا اٱشٕٖٛ َا  :ٗ ايتطبري! ٖٚٓا ٜططح ايػ٪اٍ

 إصٖب،ٚ ٬ٕ اؿطب ع٢ً اٱغ٬ّٕ ايتطبري نإ ٚغًٝتِٗ ٗ إع; ٭اؾٛاب ٚانض

ٔٸ ؾهجريّا .اتٗاَ٘ بأْ٘ أؾٕٝٛ ايؿعٛبٚ  َا ٜػتؿٝس ايعسٚ َٔ إعتكسات اـطاؾ١ٝ يٝؿ

، يًسٜٔ َٔ ٖٓا ؾأُٜٓا سًت اـطاؾ١ نإ شيو تٗسٜسّا .ًٓت٘ ع٢ً ايسٜٔ ٚإصٖب

 .(11)«ع٢ً سطَات٘ خططّاٚ

 

 ــــــ خامت١

ٗ إهاز اـطاؾ١ تهُٔ ٗ ايٓكاٙ  ا٭غاغ١ٝ ٕ ايعٛاٌَأا غبل ْػتدًل ٖٓ

  :ايتاي١ٝ

 .ايػؿ١ًٚ اؾٌٗـ 1

 . طًب إٓؿع١ ايس١ْٜٛٝـ 2

ؾايٓاؽ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ  .ا٫غتكطا٤ ايٓاقل يٮسساخ ايتاضى١ٝ ايٛاقع١ٝـ 3

٭سساخ ايبعض جملطز َكازؾتٗا تعترب أٜاّ ؾ٪ّ بايٓشؼ، ٚؼهِ ع٢ً بعض ا٭ٜاّ 

      ٗ ايتاضٜذ. ي١ُٝا٭

 ْػٝإ بعض ا٭سساخ ايتاضى١ٝ، نتػ١ُٝ ا٭ٜاّ.ـ 4

 . امطاف بعض ايٛقا٥ع ٚايؿِٗ ايػ٧ٝ هلاـ 5

 ،نآخط أضبعا٤ ٗ ايتكِٜٛ ايؿاضغٞ ،عكا٥س ا٭قٛاّ ايػابك١ٚ ا٫عتكاز بعازاتـ 6

                                       عٝس ايٓٛضٚظ.، ٚايجايح عؿط َٔ ؾٗط ؾطٚضزٜٔ

هاب١ٝ ع٢ً ايٓؿؼ إٕ يبعض اـطاؾات دٓب١ إ :ايكٍٛ إٍٜٚصٖب ايبعض  
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ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ ٜػتشػٓ٘ إتدككٕٛ ٗ عًِ . ا٭ٌَٚ سٝح تعضع ايتؿا٩ٍ ،ايبؿط١ٜ

، ٌٓ ؾ٤ٞ َا ٜعضع ا٭ٌَأٚ  ٕ اضتسا٤ يباؽ َابأشا نإ ا٫عتكاز إيهٔ  .ايٓؿؼ

 ناشبؾٗٛ ٗ سكٝكت٘ اعتُاز  ،ٜؿعط ايؿطز بإسػاؽ ا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼٚ

إٍ َاّ ايعٌُ ايكشٝض بايٓػب١ أنْٛ٘ ٜػس ايططٜل إٍ باٱناؾ١  ،َهططبٚ

بٓا٤ قاعستٗا ٚ نإ اعتُاز ايٛاقع١ٝ ٗ اؿٝا٠ ايعاٌَ ا٭ٍٚ ٗ لاسٗا اٯخطٜٔ. يصا

، طُأْٝٓتٗاٚ ا٫غتعا١ْ بصنطٙ ٗ تجبٝت ايٓؿؼ، َٚع ايتٛنٌ ع٢ً اهلل ،ايكًب١

ٔټ اِيُكًُٛبٴَأ٫َ بٹصٹ﴿: يصيو قاٍ اؿل تعاٍٚ ُٳ٦ٹ ٘ٹ تٳِط  .(28)ايطعس: ﴾ِنٔط ايًٓ

 

 

الٍُامش
                                                      

هنگي 

 
2) ine on {0036/http://www.ayaran.com/archives.html 52} 

(3) on line {http//www.word-news.org/Persian/default.aspx} 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ٚاخلساف١ َٔ َٓعاز ضاٜهٛيٛدٞ اإلْطإ

 َكاز١ْ بني ايػسم ٚايػسب  

 

 د. إٌرج دستٍار

 ترخمح: محمد عثد الرزاق

 

 ــــــمتٗٝد 

اـطاؾات ْع )خطاؾ١(. ٖٚٞ ٗ ا٭قٌ نٌ ن٬ّ باطٌ ٚاعتباطٞ 

عٌُ ايًؿ١ٛ شاتٗا ٗ ايًػ١ ايؿاضغ١ٝ سايّٝا َع٢ٓ ايعٌُ أٚ ا٫عتكاز ٚأغطٛضٟ. ٚتػت

ايٓابع عٔ دٌٗ ٚخؿ١ٝ َٔ اجملٍٗٛ، ٚنصيو اٱّإ باؿٜ، أٚ ايؿِٗ اـاط٧ يًع١ً 

ٚإعًٍٛ. أَا ٗ ايجكاؾ١ اٱلًٝع١ٜ ؾكس قسّ هلا )ضْسٚؽ ٖاٚؽ( تعطٜؿّا أنجط زق١ سٌ 

تكس٠ يًسيٌٝ ايعًُٞ، ؾتشهِ بتؿا٩ّ ا٭َٛض أٚ ٖٞ ا٫عتكاز أٚ ايعكٝس٠ إؿ»قاٍ: 

 . «ايٛطٚف اؿان١ُ، ٚنٌ َا ٜكع ٚوكٌ

ٚاـطاؾ١ ٗ ايٛاقع ٖٞ عباض٠ عٔ ٚاٖط٠ ْؿػ١ٝ ادتُاع١ٝ تػًػًت ٗ أشٖإ 

ٗ ايػًٛى ٚايؿهط،  ايبؿط َٓص آ٫ف ايػٌٓ، ٚباتت تػٝطط ع٢ً عكٌ اٱْػإ

َّا. ؾًٝؼ َٔ ؾإٔ ايعكٌ ٚايربٖإ ايتؿٛم ٚا٫غتس٫ٍ أٜهّا، ست٢ اَتعدت بػطٜعت٘ ُا

 زا٥ُّا ع٢ً ايػطٜع٠ إٓكاز٠ يًدطاؾ١. ٚإشا أيكٝٓا ْٛط٠ ع٢ً تاضٜذ ايبؿط١ٜ ٚسٝا٠ اٱْػإ

ٚدسْا إٔ َكسض اـطاؾات نإ كاٚف اٱْػإ ْؿػ٘ َٔ ايعامل إازٟ ٚإعٟٓٛ، 

ايع١ًُٝ َػتُط٠ أٜهّا. ٚقس مت تٓاقٌ ٖصٙ ا٭ؾهاض اـطاؾ١ٝ د٬ّٝ بعس دٌٝ، ٫ٚ تعاٍ 

ٖٚسف ٖصا إكاٍ ٖٛ اغتعطاض داْب بػٝ٘ َٔ إعتكسات اـطاؾ١ٝ ايػا٥س٠ ٗ 

 ايػطب، ع٢ً مٛ َٔ ا٫ختكاض ٚاٱهاظ. 
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 بني احلضاز٠ ٚاخلساف١ ــــــ

ٗ ايٛقت ايصٟ ْػُع ايػطب ٜسعٞ يٓؿػ٘ تععټِ اؿهاض٠ ٚايتطٛض إازٟ 

سٙ ٜعٝـ َٔ ايساخٌ ٚضط١ ا٫مطاف ايؿهطٟ، ٚإعٟٓٛ ٚايعك١ْٝ٬ ٗ ايعامل ل

ٚا٫لطاض ٚضا٤ َعتكسات بعٝس٠ نٌ ايبعس عٔ َػاض ايعًِ ٚايربٖإ، ا٭َط ايصٟ ٜكع ٗ 

ّٸ َع ايتٛدٗات إٓطك١ٝ ٚايع١ًُٝ، ٜٚسعٛ يًتػا٩ٍ ٚايتؿهٝو. ٚع٢ً قعٝس  تعاضض تا

ؾ١ٝ ٗ ايػطب ٚٗ آخط غٓرتى اجملاٍ يًكاض٨ ايهطِٜ ٗ إكاض١ْ بٌ ا٭ؾهاض اـطا

إٜطإ، ٚاغتٓتاز َا ٜتٛقٌ إيٝ٘ بٓؿػ٘. َع اٱؾاض٠ إٍ إٔ ا٭ضقاّ إتعًك١ ببًسْا اؿبٝب 

ٌٸ َٔ غريٖا طبعّا; ٭ٕ فتُعٓا قاسب سهاض٠ عطٜك١، َٚعتكسات إغ١َٝ٬ غا١َٝ،  أق

ٚبصيو ُهٔ َٔ خًل تٛاظٕ ْػيب بٌ إعتكسات ايٛاقع١ٝ ٚا٭ؾهاض اـطاؾ١ٝ، ٖٚصا 

 ٜكطًض عًٝ٘ باغتٓاض٠ اٱٜطاٌْٝ اـاقٸ١. َا

ع٢ً ايطغِ َٔ ْٝع ايتؿػريات ؾُٔ إ٪غـ إٔ بعض اـطاؾات قس اَتعدت 

بتكايٝس اٱٜطاٌْٝ ايؿعب١ٝ ٚايؿهط١ٜ، ٚاْكٗطت ؾٝٗا، عٝح غابت عٔ ا٭ْٛاض 

َاٖٝتٗا اـطاؾ١ٝ. َٚع إٔ ا٫عتكاز ايػا٥س ٖٛ نطٚض٠ اْتكاض إٓطل ع٢ً ايػطٜع٠، 

هٔ ٌٖ ا٭َط بٗصٙ ايكٛض٠ ؾع٬ّ؟ ؾُٔ ٜكـ خًـ ظداد١ مسٝه١ َج٬ّ، ٜٚط٣ ي

أسسِٖ واٍٚ يهُ٘ َٔ ٚضا٤ ايعداد١، ؾٌٗ غٝرتادع إٍ ايٛضا٤، ٖٚٛ ٜعًِ َتا١ْ 

ايعداز اؿاَٞ ي٘؟ ٖصا إجاٍ ٜبٌ يٓا طبٝع١ ايػطٜع٠ إتؿٛق١ ع٢ً ايربٖإ. إٕ بعض 

ٝذ١ يًتذاضب اي١َٝٛٝ ٚا٭غط١ٜ ٚايس١ٜٝٓ، أٚ إعتكسات ايؿعب١ٝ ٗ إٜطإ دا٤ت ْت

إتؿطِّز٠، ٚإتبك١ٝ َٔ تطنات اؾصٚض غري اٱٜطا١ْٝ، بٌ َٓٗا َا ٖٛ َٔ بكاٜا سٝا٠ 

ايكسِٜ أٜهّا، َٔ قبٌٝ: ايعكا٥س اـاق١ ٚا٭غاطري إتساٚي١ سٍٛ ايكُط،  اٱْػإ

ٍ شيو إٔ إٜطإ ناْت ٚايؿُؼ، ٚايتٌٓ، ٚايتشسخ إٍ اؿٝٛاْات ٚايٓباتات. ٜهاف إ

قس انتػبت بعض اـطاؾات ا٭خط٣ َٔ ٖذُات اؾريإ، أَجاٍ: سهاض٠ 

ايهًساٌْٝ، ٚاٯؾٛضٌٜ، ٚاييت تعسٸ َٗسّا يًدطاؾات ٚايػشط آْصاى. ٚإًؿت ٖٓا إٔ 

زٚض ا٭َِ ا٭خط٣ مل ٜكتكط ع٢ً دًب اـطاؾات إٍ إٜطإ ٚسػب، بٌ ناْت هلا 

 ها٤ ع٢ً َٛضٚثٗا َٚعامل سهاضتٗا.َػإع سجٝج١ أٜهّا ٗ ايك
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 ايػعٛب ٚثكافاتٗا ــــــ

ٜتهُٔ َؿّٗٛ ايجكاؾ١ ـ ٗ ا٫دتُاع ٚاٱثٓٛغطاؾ١ٝ ـ اٱؾاض٠ إٍ أغاؽ اؿٝا٠ 

ا٫دتُاع١ٝ عٓس نٌ قّٛ ٚؾعب، ٚايصٟ ّهٔ إٔ ٜعرب عٔ فُٛع١ َٔ إٛضٚثات 

ت اييت ٜتٛاضثٗا نٌ دٌٝ عٔ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتكايٝس ٚإعتكسات ٚايؿٕٓٛ ٚايكٛاٌْ ٚاٯ٫

غابك٘، ثِ ٜٓكًٗا إٍ اؾٌٝ اي٬سل َع ؾ٤ٞ َٔ ايتػٝريات ايطاض١٥ عًٝٗا. ٚعٓسَا ٜسٚض 

ايه٬ّ عٔ فتُع َا ؾإٕ شيو ـ ٗ ايٛاقع ـ ن٬ّ عٔ ا٭غاطري ٚا٭ٖاظٜر ٚإعتكسات 

تُاع١ٝ ٚايتكايٝس ٚايًٗذات ٚا٭َجاٍ ٚا٭سادٞ، َٚا إٍ شيو َٔ آ٫ف ايٛٛاٖط ا٫د

ايباضظ٠ ٚإػترت٠، ٚاييت تهؿـ عٔ ٚاقع طبٝع١ اؿٝا٠ ٚا٭ؾهاض ٚايعٛاطـ ايػا٥س٠ 

 ٗ شيو اجملتُع. 

إٕ عامل ايجكاؾ١ احمل١ًٝ ٖٛ ػػٝس يهٝإ اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ بٌ ايؿعٛب، ٚغايبّا 

َا وٌُ ا٭ؾطاز تكٛضّا خاط٦ّا ػاٙ ايجكاؾ١ ايؿًهًٛض١ٜ، ؾٝعسٖا فُٛع١ َٔ 

، ؾإشا ؼسخ ؾدل عٓٗا ٚعٔ ايتكايٝس ايػا٥س٠ ٗ ايؿعٛب ؾػطعإ َا اـطاؾات

 ٜتٸِٗ بايطدع١ٝ ٚايتدًـ ٚايرتٜٚر يًدطاؾات بٌ ايٓاؽ. 

ْٚٛطّا ٕا ؾٗسٙ ايعامل ٗ ايػابل َٔ سطٚب ٚؽٓسقات ٚغعٚات، َٚا ٜتبع شيو 

َٔ َٔ ١ُٖٓٝ ط١ًٜٛ أٚ قكري٠، نإ اؾٝـ ايػاظٟ ٜؿطض ع٢ً ايؿعب إٗعّٚ ١ًْ 

ايجكاؾات ايؿًهًٛض١ٜ ايٓاؾ١٦ ٗ ب١٦ٝ ايؿعب ايػاظٟ، ٖٚٓا ٜهٕٛ ايطادض ٗ ثكاؾت٘ 

ٚػاضب٘ باط٬ّ ٚعسِٜ احملت٣ٛ بايٓػب١ يًؿعب إٗعّٚ; نْٛ٘ ب٬ أغاؽ، ٚقس ؾطض 

 بايك٠ٛ ع٢ً ايٓاؽ. ٚإيٝو ِاشز َٔ شيو: 

 قاز١َ. «ايهٛيريا»ـ إشا أخصت ايػّٝٛ ٗ ايػُا٤ ؾهٌ ايبعري ؾإٕ 1

ٌٸ نٝؿّا عٓس أسسِٖ. 2  ـ إشا اْتابتو سه١ ٗ أْؿو ؾإْو غتش

 ـ إشا به٢ ايطؿٌ نجريّا ؾػٝهٕٛ عصب ايكٛت قطعّا. 3

 ـ إشا سههتٳ ضاس١ ٜسى ؾػتكبض ثطّٜا.4

 ـ ايعطػ١ زيٌٝ ايكرب.5

َعًّٛ إٔ ايبًس إشا خاض ٗ ايتاضٜذ ػاضب نجري٠، ٚغذٌ سهٛضّا ًَُٛغّا، 

 غع َٔ غريٙ. ؾػُٝتًو ؾًهًٛضّا أغ٢ٓ ٚأٚ
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 اخلساف١ يف عؿس االنتػافات ــــــ

٫ تكتكط اـطاؾ١ ٗ ٚقتٓا اؿانط ع٢ً سٝا٠ ا٭ؾطاز ايتكًٝس١ٜ، بٌ تػطبت 

أٜهّا إٍ اؿٝا٠ ايعكط١ٜ، َػترت٠ خًـ قٓاع عك١ْٝ٬ اجملتُع اؿسٜح، سٝح ايطغب١ 

ب، ٚق٫ّٛ إٍ اؾاق١ ٗ ايٛٛاٖط ايػطٜب١ ٚايػٝب١ٝ، ابتسا٤ٶ َٔ ايتساٟٚ با٭عؿا

 َٛانع ؼهري ا٭ضٚاح، ٖٚٞ قهاٜا يؿتت أْٛاض ايهجرئٜ. 

ٖٚهصا اؿاٍ بايٓػب١ إٍ اـطاؾات ٚاعتكازات اـري ٚايؿط، ؾكس خًكت 

ـ عرب ايكطٕٚ إتُاز١ٜ ـ اْطباعات غطٜع١ٜ ٗ ايٛاٖط،  اـطاؾات ٗ شٖٔ اٱْػإ

يطغِ َٔ ايتطٛض ايعًُٞ اؿاقٌ ؾرتنت أثطٖا ايبايؼ ع٢ً َٓطكٓا ٚتؿهرياتٓا. ٚع٢ً ا

٫ تعاٍ تعرتض ططٜكٓا ٗ أبعاز ايٛعٞ ٚايؿعٛض، ٚت٪ثط ع٢ً غًٛنٝاتٓا ا٫دتُاع١ٝ، 

 ِٚ٘ ايتعاٌَ َع اؿٝا٠ ايعا١َ. 

إٍ ايؿها٤، ٚا٫نتؿاؾات إص١ًٖ ٗ ايطب، ٚغريٖا َٔ  َع اضتكا٤ اٱْػإ

ٚايٛعٞ، ٫ عذب إشا نٓا ٫ ايعٓاقط إػاعس٠ ع٢ً اتػاع َسٜات آؾاقٓا ٗ ايؿهط 

ْعاٍ ْعٝـ كاٚف ايعكٛض ايكس١ّ ػاٙ إػتكبٌ، تًو ايعكٛض اييت ٫ ٜعاٍ ايهجري 

 َٔ خطاؾاتٗا سانطّا بٝٓٓا، ٜٚكٓٻـ نُٔ َعاٜريْا ايك١ُٝ أٜهّا. 

: «َٓؿأ اـطاؾات ٚايتكايٝس ايػا٥س٠»ٜكٍٛ إ٪ضر إعطٚف )ْٛيػٕٛ( ٗ نتاب٘ 

ا٭ٍٚ ٚعج٘ عٔ  ؿأ ٚإكسض اؿكٝكٞ يًدطاؾ١ ٗ َػاعٞ اٱْػا٫ٕبس َٔ تتبع إٓ»

 ا٭َٛضايتاي١ٝ: 

 ـ اغتبٝإ أغطاض ايطبٝع١ ٚايهٕٛ َٔ سٛي٘. 

 ـ أًَ٘ ٗ ؼػٌ َكريٙ، ٚا٫ط٬ع ع٢ً أسساخ إػتكبٌ. 

 ـ أًَ٘ ٗ ايبكا٤ بعٝسّا عٔ تأثري ايؿٝاطٌ اي٬قػٛغ١. 

 إػتكبٌ.ـ غعٝ٘ احملتّٛ يًتشهِ ٗ فطٜات 

 ؾُٔ ٖصٙ إكازض ـ سكطّا ـ تٓؿأ اعتكازات ايبؿط ا٭ٚا٥ٌ، ٚتتبًٛض أٜهّا. 

 ٚبؿهٌ عاّ ّهٔ تكٓٝـ اـطاؾات ٗ ث٬ث١ أطط، ٖٞ: 

 ـ ا٫عتكاز بإٔ ايكٝاّ بعٌُ َا ٫ ٜعطٞ ْتا٥ر إهاب١ٝ. 1

 ـ إدطا٤ طكٛؽ خاق١ ؼٚكل قهاٜا َٓؿٛز٠. 2
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ا٭شناض اـاق١، اعتكازّا َسخًٝتٗا ٗ  ـ ايكٝاّ ببعض إُاضغات، ٚق3ٍٛ

 ٚقٛع سٛازخ دٝس٠ أٚ غ١٦ٝ. 

ٚأَا بايٓػب١ إٍ َٛنٛع اـري ٚايؿط ـ إٓتٗٞ إٍ اٱطاض ايجايح ـ ؾٗٛ عباض٠ عٔ 

اؿسخ ايصٟ ٜعتكس ٗ نؿؿ٘ عٔ َكري ايؿطز. ٖٚٓا ٜهٕٛ قٛاّ إٛنٛع ٗ َا١ٖٝ 

ري ٚايؿط( ٖٛ ضغاي١ إػتكبٌ اييت ْعطض اؿسخ اجملطز٠ ٚإطًك١. ٚباختكاض ؾإٕ )اـ

مٔ عٔ َعطؾتٗا، إ٫ إٔ ٖصا اٱعطاض يٝؼ با٭َط ايػٌٗ أٜهّا، ؾكس ؼسخ ايبؿط 

 ،َٓص أقسّ ايعكٛض عٔ أؾهاٍ ايتشٍٛ ٚايتػٝريات ايطاض١٥ ع٢ً ايطبٝع١ ٚسٝا٠ اٱْػإ

ٖٓ ا سٝح نإ ٜعتكس بس٫٫ت ؼًٝل ايطٝٛض، ٚسطنات ا٭ضاْب، َٚا إٍ شيو، 

نإ َجاب١ ع٬َات يٛقٛع أسساخ اـري أٚ ايؿط، ٚغايبّا َا ٜهٕٛ ايتٓبټ٪ بايؿط 

سكطّا. ٚنٌ ٖصٙ ز٥٫ٌ ع٢ً ٚدٛز خٛف عاضّ ـ ْٛعّا َا ـ يس٣ ايبؿط ػاٙ ايك٣ٛ 

 احملٝط١ عٝاتِٗ.

ٜكٍٛ )دًٝربٚاٜت(، اي٬ٖٛتٞ ايطبٝعٞ إعطٚف: إٕ أقعب ؾ٤ٞ ٗ ايعامل ٖٛ 

ُاعٞ َٔ ايؿطنٝات اـطاؾ١ٝ; ؾٗٞ عايك١ ٗ أشٖآْا نشًٝب تٗصٜب ايصٖٔ ا٫دت

أَٗاتٓا ٗ أؾٛآٖا، ٗ ايٛقت ايصٟ تطاؾكٓا أنجط َٔ أٟ ٚقت َه٢، تاضن١ّ أٚنض 

بكُاتٗا، ؾباتت تُٓٛ ٚترتعطع َعٓا، ُسٸ دصٚضٖا ٗ أعُاقٓا، ست٢ أقبشٓا عاد١ 

 إٍ أق٣ٛ زضدات ايٛعٞ; يًتدًل َٓٗا. 

إٔ ز١َّٛ بعض اـطاؾات تٓبع َٔ تػًٝطٗا ايه٤ٛ ع٢ً بعض ػسض اٱؾاض٠ إٍ 

ايكهاٜا اييت ٫ ْعاٍ لًٗٗا ُاَّا. ٖٚصا خري زيٌٝ ٗ تؿػري َٛقـ أٚي٦و ايصٜٔ ٜسعٕٛ 

أِْٗ أقٌ تعاطّٝا يًدطاؾ١، َٚػاضعتِٗ ٗ تأْٝب أٚي٦و ايصٜٔ وًُٕٛ إّاّْا ضاغدّا 

 بٗصٙ ا٭َٛض )اـطاؾات(.

ٜس َٔ اـطاؾات َٛغ١ً ٗ ايكسّ، ٗ سٌ ٜٓتُٞ ايكػِ يكس شنطْا بإٔ ايعس

اٯخط َٓٗا إٍ ايعٗس اؾسٜس، سٝح ْؿأت ٗ عكط ايتش٫ٛت ايع١ًُٝ ٚاٱْػا١ْٝ. 

ٚتؿري ايسضاغات ا٭خري٠ إٍ إٔ بعض اـطاؾات ـ ٗ ؾت٢ ْكاٙ ايعامل ـ قس انتػبت 

 أططّا َتٓٛع١. 
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 تٜٓٛ٘ ــــــ

ايؿطان١ بٌ فتُع أٚضٚبا ٚأَطٜها ٗ  َٔ ايهطٚضٟ إٔ ْصنط ٖٓا بٛاقع

ا٫عتكاز بايعسٜس َٔ خطاؾات اـري ٚايؿط، ؾكس ًٓت ايعسٜس َٔ اـطاؾات ايبهط 

إٍ أَطٜها ع٢ً ٜس إٗادطٜٔ ا٭ٚا٥ٌ، زٕٚ إٔ ٜططأ عًٝٗا تػٝري أٚ ؼٍٛ. ٚٗ ايٛقت 

هّا يتًو ايصٟ ّهٔ ؼسٜس َٓاؾ٧ َتعسز٠ يهٌ ٚاسس٠ َٓٗا ؾإٕ مث١ َٓاؾ٧ أخط٣ أٜ

 اـطاؾات بايتشسٜس. 

نُا ػسض اٱؾاض٠ إٍ ٚدٛز ايعسٜس َٔ اـطاؾات ايكس١ّ اؾسٜط٠ با٫ٖتُاّ. 

َجًُا ٖٓاى خطاؾات دسٜس٠ تتبًٛض ٚتتهاٌَ َع َهٞ ايعَٔ; ٭ٕ ٖصا ٖٛ زٜسٕ 

اؿٝا٠، نإ ٫ٚ ٜعاٍ ٜ٪نس ع٢ً َكٛي١ ٚضزت ٗ قك١ )أٚزٜب( ٗ ا٭غطٛض٠ 

ٓسَا ْط٣ إكري ٗ ايػُا٤ ؾٛم ض٩ٚغٓا تٓأ٣ بٓا إداٚف ع»اٱغطٜك١ٝ، ٖٚٞ: 

 «. ٚاهلٛادؼ إٍ َا ٖٛ أبعس َٔ نٌ بعٝس

 

 مناذز َكاز١ْ ـــــــ

بكٞ إٔ ْكسّ بعض ايُٓاشز َٔ اـطاؾات اؿانط٠ ٗ أشٖإ ايؿعٛب، َع شنط 

 َج٬ٝتٗا ٗ اجملتُع اٱٜطاْٞ: 

 

 خسافات املا٤ ــــــ

خطاؾات نجري٠ ًَؿت١، أبطظٖا: اـطاؾ١ ايػا٥س٠ ٗ سهٝت سٍٛ َٛنٛع١ إا٤ 

 11دٓٛب ؾطْػا، َٚؿازٖا إٔ إا٤ إٛدٛز ٗ ا٭ٚاْٞ غٝتشٍٛ إٍ ٔط٠ بٌ ايػاع١ 

 َٔ عٝس ايهطٜػُؼ.  12ٚ

ٜكٍٛ بعض أضباب اـطاؾ١: إٕ ايؿٝطإ ٜؿ٦ُعٸ نجريّا َٔ إا٤ ايػاخٔ، ؾإشا 

 ل عٝـ أقشاب٘ ٫ قاي١. قازؾت٘ ن١ُٝ َٔ إا٤ ايػاخٔ ؾإْ٘ غٝٓػِّ

ٚع٢ً إػت٣ٛ اٱٜطاْٞ ٖٓاى اعتكاز بأْ٘ إشا ضف ايٓاؽ إا٤ خًـ إػاؾط ؾإْ٘ 

 غٝعٛز غإّا غاِّا ٗ أقطب ٚقت.

قب إا٤ ايػاخٔ ٗ اؿسٜك١ عٓس ايػطٚب يٝؼ قبٻبّا، ٜٚتػبب ٗ إؿام 
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 ايهطض بٓا مٔ ا٭ؾانٌ.

 س أَاّ باب ايساض; ؾٗٛ هًب ايػعس. وبٻب ضف إا٤ َطًع ايعاّ اؾسٜ

وبٻب دًب إا٤ َٔ ايعٕٝٛ أٚ ايٓٗط ٗ آخط أضبعا٤ َٔ نٌ عاّ; ؾصيو هًب 

 ايػعس، ؾطٜط١ إٔ ٜٛنع إا٤ ٗ قاضٚض٠ دسٜس٠ مل ٬َٜػٗا إا٤ َٔ قبٌ. 

 

 ضٝاز٠ اإلضعاف ــــــ

ب١ً ع٢ً ايؿدل ٜعتكس ايٓاؽ ٗ أما٤ بطٜطاْٝا بإٔ ض١ٜ٩ اٱغعاف ايؿاضغ١ إك

 ؾأٍ )دٝس(، أَا إشا تطادع عٓٗا ؾإٕ ابتعازٖا )مؼ( عًٝ٘. 

إَا إٜطاّْٝا ؾإشا أقبًت اٱغعاف ٖٚٞ ؼٌُ دٓاظ٠ أٚ تابٛتّا مٛ اٱْػإ ؾٝٓبػٞ 

عًٝ٘ ايكٝاّ، ٚإٔ ىطٛ ث٬خ خطٛات خًؿٗا، َٚٔ ثِ ٜػرتغٌ ٗ ططٜك٘، ٚإ٫ 

 غٝتعطض ٕهطٚٙ. 

ؼٌُ َطٜهّا ٗ إٓاّ ؾٗصٙ ع١َ٬ ع٢ً ؼكل ٚإشا ناْت غٝاض٠ اٱغعاف 

 ا٭َاْٞ، ٚإشا ناْت ب٬ دٓاظ٠ أٚ َطٜض، أٚ خاي١ٝ ُاَّا، ؾٗصا تٓبټ٪ بٛؾا٠ قطٜب.

  

 احلؿإ ــــــ

ٜعتكس بعض ايربٜطاٌْٝ بإٔ اؿكإ ا٭غٛز هًب اؿٜ، ٚإٔ إربقـ هًب 

 ايٓشؼ. 

ػا٥س ع٢ً ايعهؼ َٔ ٖصا ُاَّا. أَا ٗ غا٥ط ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ ؾإٕ ا٫عتكاز اي

ٚنإ ايكطٜٕٚٛ ٗ بطٜطاْٝا إشا ضأٚا سكاّْا أبٝض ؾكسٚا غٝططتِٗ، ٚإشا ضأٚٙ ٗ 

 ايػؿط تٛدٻب عًِٝٗ ايبكل ع٢ً ا٭ضض; ططزّا يًؿط ٚغ٤ٛ ايطايع. 

أَا إٜطاّْٝا ؾإشا خطز ايؿدل ٗ ايكباح ٚنإ أٍٚ َا ٜؿاٖسٙ ٖٛ اؿكإ 

 ب١ ي٘. ؾإٕ شيو ايّٝٛ دٝس بايٓػ

 ض١ٜ٩ اؿكإ ٗ إٓاّ َسعا٠ يًٓذاح، ٖٚٛ ظٚازٷ يًععٸاب. 

 

 األعداد ــــــ

َٓص بساٜات٘ ا٭ٍٚ ع٢ً ا٭عساز ٗ ضغِ تٓب٪ات٘. ٚنإ ايطّٚ قس  اعتُس اٱْػإ
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تسٍ ع٢ً  (V)ٚنعٛا قإْٛ سػابِٗ ٗ باز٨ ا٭َط ع٢ً قاعس٠ ايٝس، سٝح إٕ ع١َ٬ 

 ع١َ٬ ع٢ً ٚنع ايٝسٜٔ ع٢ً ؾهٌ قًٝب.  (X)ايٝس إؿتٛس١ بايهاٌَ، ٚ

تٓل بعض اـطاؾات بإٔ َٔ ٜٛيس ٗ ايّٝٛ ا٭ٍٚ َٔ ايؿٗط ٜهٕٛ قّٛٛٚا، 

(، 2أَا ايساض اييت تؿٝٸس ٗ َجٌ ٖصا ايٛقت ؾٗٞ َؿ٪١َٚ. ٖٚهصا بايٓػب١ إٍ ايعسز )

ٕٵ نإ ٖصا ٫ ٜكسم بايٓػب١ إٍ ايٓػا٤; ٭ِْٗ ٜعتكسٕٚ بإٔ ٖصا ايعسز ) َٔ ( 2ٚإ

( ؾٗٛ مؼ ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل أْع، ٚست٢ بايٓػب١ إٍ 3كتكٸاتٗٔ...; أَا ايعسز )

َٔ ٜهطط إٍ اغتعُاي٘ ؾكس ٜػتعٝض عٓ٘ بعٓٛإ خام ٖٛ )اي٬َصنٛض(. ٚست٢ ٗ 

(، زٕٚ إٔ 13، ٜٚتدط٢ ايعسز )12/12نتب ايطٜانٝات ٜكٌ دسٍٚ ايهطب إٍ 

ٚيٝؼ ٖصا إ٫ اغتػؿاٍ يًصات ٗ  ٜهٕٛ ٖٓاى زيٌٝ َكٓع ؿصؾ٘ َٔ دسٍٚ ايهطب،

 اي٬ٚعٞ.

َٔ أٍٚ أٜاّ ايػ١ٓ، ٖٚٛ  13أَا إٜطاّْٝا ؾأنجط ا٭ٜاّ تؿا٩َّا ٗ إٜطإ ٖٛ ايّٝٛ 

عط١ً ضمسٝٸ١ أٜهّا; ٭ٕ ايعٌُ ؾٝ٘ غري قبٻب أبسّا، ٚهًب ايٓشؼ. ٖٚهصا بايٓػب١ 

ّ إٓشٛغ١، َٔ ؾٗط قؿط، سٝح أنٝـ ٖصا ايّٝٛ بعس اٱغ٬ّ إٍ ا٭ٜا 13يّٝٛ 

 ٜٚكاٍ: إٕ ايػؿط ؾٝ٘ ٫ ىًٛ َٔ اـطط. 

( ع٢ً ايسٚض 13قاَت إزاض٠ ايبًس١ٜ ٗ إٜطإ بابتهاض سٌ ٕعه١ً ايطقِ )

ايػه١ٝٓ، بعسَا ٚادٗت ضؾض ا٭ٖايٞ بتعًٝكٗا ع٢ً ٚاد١ٗ بٝٛتِٗ، ؾاغتبسيت٘ بايطقِ 

 ( إٓشٛؽ. 13(، ؾكاض ٖصا ايعسز َػعٛزّا، بس٫ّ َٔ )1+  12)

(، َٚٔ إتساٍٚ إٔ 13إعتكسات ايؿا٥ع١ ؾسټ ايعط٣ ٗ ا٭عؿاب ٗ ايّٝٛ ) َٚٔ

 تكطأ ايكباٜا سٝٓٗا ٖصا ايؿعط طًبّا يًعٚاز: 

 «بػٌ بچهؾٖٛط  ٟإخاْ٘    رگغٝعزٙ ب٘ زض غاٍ ز»

ٚغتهٌْٛ ٗ ايػ١ٓ ايكاز١َ ٗ بٝت ظٚدو ٚطؿًو  ،(13ّهٞ ّٜٛ )»تطْت٘: 

 «. ٗ شضاعو

ٕٚ ٚهعَٕٛ ـ ْٛعّا َا ـ بإٔ ايؿتا٠ ٗ ايػ١ٓ ايكاز١َ غتهٕٛ ٗ ٚبٗصا ؾِٗ ٜعتكس

 بٝت ظٚدٗا.
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 ايطًٍِ ــــــ

َٔ اـطاؾات ايؿا٥ع١ اعتكاز ايبعض بإٔ يكا٤ ا٭ؾدام ع٢ً ايػًِ ٚدّٗا 

يٛد٘، أٚ إطٚض َٔ داْبِٗ، ٖٛ َٔ ا٭َٛض إٓشٛغ١. ٚيصا ٜتعٌ عًٝو ايرتٜح عٓس 

جُا ٜبتعس ايؿدل ايكازّ عٓو، أَا إشا انططضت إٍ قعٛز ايػًِ أٚ ايٓعٍٚ َٓ٘ ضٜ

 شيو ؾعًٝو ٚنع إقبعو ع٢ً ؾان١ً قًٝب طعكس ا٭قابعص.

أَا إٜطاّْٝا ؾٝؿػط ايػًِٓ ٗ إٓاّ باؾاٙ ٚإها١ْ ٚايؿٗط٠ ٚطٍٛ ايعُط، ٚإٕ 

 قعٛزٙ ٖٛ تكسټّ ٚاظزٖاض، ٚايٓعٍٚ َٓ٘ تكٗكط ٚاْهػاض. 

 

 ايتٓب٤ٛ باملٛت ــــــ

ٗٛز ايتكًٝسٌٜ َٔ أضباب اـطاؾ١ عكٝس٠ َؿازٖا أْ٘ بإَهإ ايعٚدٌ يس٣ ايٝ

 سػاب عسز سطٚف امسُٝٗا ٕعطؾ١ أٜٸُٗا ّٛت أ٫ّٚ. 

أَا إٜطاّْٝا ؾإشا تٓبأت ٗ إٓاّ، أٚ تكٛضت أْو عطاف أٚ أٟ ؾ٤ٞ ٜطتب٘ بايتٓب٪ 

 ٗ إٓاّ، ؾإٕ شيو ٜعين بسا١ٜ ؿكب١ دٝس٠ َٔ سٝاتو. 

 

 ــــــّٜٛ األزبعا٤ 

ٜعس ّٜٛ ا٭ضبعا٤ ٗ َعِٛ اـطاؾات ٗ أٚضٚبا َّٜٛا َٓشٛغّا، أَا ٗ أَطٜها 

 ايكش١ ٚايعاؾ١ٝ;=  ؾايكه١ٝ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ُاَّا، ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ: ا٫ثٌٓ

=  = نطض ٚخػاض٠; اؾُع١ أؾهٌ ا٭ٜاّ; اـُٝؼ=  = إاٍ ٚايػ٢ٓ; ا٭ضبعا٤ ايج٬ثا٤

ٜٓ َطًكّا. َؿادط٠ ٚقساّ; ايػبت  = ٫ س

اٱٜطإْٝٛ إٔ آخط أضبعا٤ ٗ ايػ١ٓ )ا٭ضبعا٤ ايػٛض١ٜ( ػسٟ  أَا ٗ إٜطإ ؾٝعتكس

ٗ ططز إعاْا٠ ايط١ًٜٛ. ٚيصا ٖٞ تتطًب بعض ايطكٛؽ. ٜٚعتكس ا٭ٖايٞ ٗ َس١ٜٓ 

)آشضبٝذإ( مشاٍ إٜطإ بإٔ ؾطب نأؽ َٔ َٝاٙ ايعٕٝٛ، بعس ٚنع٘ ؾذط ا٭ضبعا٤ 

 ٚض٠ دسٜس٠، ٖٛ ؾؿا٤ َٔ نٌ َطض ٚغكِ. ايػٛض١ٜ ٗ قاض



 

 

 

 

 

 ددي١ٝ اخلساف١ يف ايفهس ايدٜين

  قسا٠٤ يف فهس ايػٝذ َطٗسٟ

 

 محمد حسٍهالشٍخ 

  وظٍرج غالب :ترخمح
 

 َدخٌ ــــــ

أٚ  ،غٛا٤ ٗ قٝ٘ إعتكس ،ايتذسٜسٚ اٱق٬حإٍ ايسع٠ٛ  إٔ ايجابت١ ا٭َٛضَٔ 

َا غبكٗا َٔ  إيػا٤ٚ ْؿٞإٍ زع٠ٛ  ١ٌُ ٗ شاتٗا أ٫ٜ ؼ ،...، أٚايػٝاغ١أٚ  ،ايجكاؾ١

 ;نٌ َا غبل غري ٖهٔ ٚإيػا٤قٛ  ٕإ :ا٭ٍٚ :ٚشيو يػببٌ ;أؾهاضٚ َؿاِٖٝ

ايتعاٌَ َع ٖٛ َا ّٓع إَهإ ٚ ،ؾس٠ غعتٗاٚ بًشاٚ اْتؿاض َػاس١ تًو إؿاِٖٝ

ٛضٚخ ايعكسٟ إٕ أبًشاٚ  ;يًعكٌ ْ٘ َٓافٺإ :ٚايجاْٞ ;ايكؿط ْكط١ايعكٌ ايبؿطٟ َٔ 

نُٔ نٌ ايطغا٫ت ٖٞ ايجابت ايصٟ ٚايعكا٥س . غًب٘ ع٢ً َا دا٤ ب٘ ايٛسٞأاعتُس ٗ 

زّ آَٔ  ،يهٔ ايعكا٥س، ًٚشاٍ ؾٝٗا َٛنٛع١ٝٚي إكاّ ٗقس تتػري ايتؿطٜعات  .٫ ٜتػري

طٛاٍ َػري٠ تاضٜذ ايبؿط١ٜ تعطنت  ،ْعِ. يٛسس٠ َٛنٛعٗا ;ٚاسس٠ْ ،خامت ا٭ْبٝا٤إٍ 

 إع١ًٓ َٔ ططف اـطاؾات نُٔ اؿطب ،إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ يع١ًُٝ ايتشطٜـٚ إعتكسات

ٔٸ ،ايتؿاغري إبتسع١ٚ نُٔ ؾرتات ، ٚنإ ٜبعح يهٌ قّٛاٍ تعٚ اهلل غبشاْ٘ يه

 َٓبعٗا ا٭قٌٝ.إٍ ٜعٝس ا٭َٛض ، ٚإطغًٌٚ هسز ي٘ أَط زٜٓ٘ َٔ ا٭ْبٝا٤ ٔٵَٳ ،َتعاقب١

ٌٸأيهٔ ٖصا ٫ ٜؿٝس   ;ايتؿٜٛ٘ٚ ايتشطٜـ إؿاِٖٝ قس طاٚيتٗا ٜسٚ ٜعاتايتؿط ٕ د

١ٝ، َٚكاٜػ١ َػاس١ ايتؿطٜعات ٗ نٌ ايتؿطٜعات اٱهل َها١ٝ٥إبسيٌٝ ٚدٛز أسهاّ 
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أعِٛ َٔ اييت مت ٚ نربإٔ َػاس١ َا مت إَها٩ٙ أَها١ٝ٥ بايتأغٝػ١ٝ تبٌ اٱ

َٓأ٣ عٔ  ٕ ايعسٜس َٔ ايتؿطٜعات ًٚتأ ـ ٗ َؿَٜٗٛ٘ؿٝس ـ ايؿ٤ٞ ايصٟ  ،تأغٝػٗا

 قس مت إق٬ح بعهٗا. ٚز٠تبك٢ َػاس١ إؿاِٖٝ اييت سطؾت قسٻ إشّا. ايبسعٚ ايتشطٜـ

ٚطاٍ اْكطاع٘  ،ْ٘ نًُا اَتست ؾرت٠ ايٛسٞأ ا٬ٕسٜ تاضىّٝاٚ تػٝري بعهٗا اٯخط.ٚ

إٔ ؾا٤ت إٍ  ،ايعكا٥س١ٜٚ تٛغعت ٗ إكابٌ زا٥ط٠ ا٫مطاؾات ايؿهط١ٜ ،عٔ ا٭ضض

زٖا هسِّ، ٚيٝعٝس إق٬ح ْٝع تًو إؿاِٖٝ ;|١ٝ إٔ ٜبعح ايٓيب اـامتإؿ١٦ٝ اٱهل

ٚدعٌ . ايتِٖٛأٚ  ٫ٚ فاٍ يًطٜب١ ّا،ايباطٌ بّٝٓا ٚعٝح أقبض اؿل بٝٓ ;بؿهٌ نًٞ

سذ١ ع٢ً ، ٚايٓككإٚ َٔ ايعٜاز٠ ١ّايطغا٫ت اٱهل١ٝ قؿٛٚ ١ٕ ايهطِٜ خاُآايكط

  .عًٝٗا ٔٵَٳٚ إٔ ٜطخ اهلل ا٭ضض إٍ ،ا٭ظ١َٓٚ نٌ ايبؿط ٗ نٌ ا٭َه١ٓ

نإ اجملتُع  ،َا ٜتعاضف عًٝ٘ بايعكط اؾاًٖٞ، أٚ ٗ ؾرت٠ َا قبٌ اٱغ٬ّ

ٕ أٙ ايصٟ ٫ ًّو ضٳسٳدعًٗا َق، َٚا ٜػري ٚؾل أعطاف ابتسعٗا بٓؿػ٘ ايعطبٞ نجريّا

ل َا غب تػاٜط نًّٝا، ١ٝٚاٱْػاْبػ٘ ايكِٝ أتتٓاؾ٢ َع  أعطافٺ، ٜسؾع ؾطٙ عٔ ْؿػ٘

سٌ ضؾهٗا  ،قطوّاٚ يصيو نإ َٛقـ اٱغ٬ّ َٓٗا سامسّا. َٔ ايتؿطٜعات ايس١ٜٝٓ

 اييت تتٛاؾل َع بسٜٗٝات ايعكٌ، ٚبرتنٝع ايكِٝ ايػ١ًُٝ ،عٌُ ع٢ً تػٝريٖا، ٚنًّٝا

، إٛيٛز ا٭ْج٢إٍ : ْٛطتِٗ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـَٔ بٌ تًو ا٭عطاف اؾا١ًٖٝ . ٚايؿطعٚ

 ّاَكسض، ٚايعاضٚ وٌُ ٗ شات٘ ايؿ٪ّ ؾكس اعتربٖٚا َٛدٛزّا ،ا٭ْج٢ بؿهٌ عاّٚ

ٚقطح ، ٜطن٢ عٓٗا َطًكّاأٚ  ٖٚٞ أؾهاض َا نإ اٱغ٬ّ يٝكبًٗا ،اؿاد١ٚ ًؿكطي

ٕٳ﴿: تعاٍ بكٛي٘ َٛقؿ٘ َٓٗا ُٴٛ َٳا ٜٳشٵُه َا ٚ ؾكس سهِ ع٢ً َٛقؿِٗ شيو ،﴾غٳا٤ 

ِٸأ ٚاسسٷ اٱْػإؾ ،اٱثِٚ اـط١٦ٝ، أٟ نإ ٜٓتر عٓ٘ َٔ أؾعاٍ بايػ٤ٛ ٕ أَٔ  ع

               .أْج٢ٚ ٜهٕٛ شنطّا

سٝح ناْٛا ٜطٕٚ ٗ  ،ايع٬ق١ ايعٚد١ٝإٍ نصيو ْكس اٱغ٬ّ ْٛطتِٗ ٚ

ٚايٌٜٛ ٕٔ مل  ،فطز بٓو ٭ق٬بِٗ :ٚبتعبري ايعكط ،ايعٚد١ فطز ٚعا٤ ٭٫ٚزِٖ

َكطٛع ٚ ايٓػٌ َكطٛع ،ؾهٌ ا٭قابع تؿري إيٝ٘ با٭برت ،شنٛضّا أ٫ٚزّا مٵٜطظٳ

نإ سٜ  اييت ،يعهاتانإ شيو إعتكس ًٜكٞ ب٬ٛي٘ ع٢ً أْٛاع َٔ . ٚايصنط٣

 ؾايعطب ٗ تًو ايؿرت٠ َٔ ايعَإ ناْٛا ٜتؿاخطٕٚ بايؿذاع١ .إطأ٠ ؾٝٗا ايًِٛ
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 ،َؿدط٠ ايكّٛٚ نإ عًِ ايكب١ًٝ ؾذاعّا شنطّا َٚٔ ضظم ٚيسّا ،ايبطٛي١ ٗ ايػاضاتٚ

، إِا ٜؿعٌ شيو ضغب١ ٗ لاب١ ايٛيس، ٚظٚد٘ إٔ تػتبهع غريٙ يصيو نإ ايعٚز ٜأَط

 ٚقس ساضب اٱغ٬ّ ٖصا ايعٚاز. «ظٚاز ا٫غتبهاع»ٖٛ َا نإ ٜػ٢ُ عٓسِٖ ٚ

 َٔ أسهاّ ٗ اؿ٬ٍ اْط٬قّا ،أت٢ بٓٛاّ وُٞ ايع٬ق١ ايعٚد١ٝ، ٚأَجاي٘ٚ

ٜهُٔ هلُا ، ٚاؿطاّ،ٚ دعٌ ايعٚد١ٝ ع٢ً أغاؽ ْٛاّ وؿٜ إْػا١ْٝ ن٬ ايططؾٌٚ

ؾُٓٗر اٱق٬ح يعكا٥س ايبؿط١ٜ َدتًـ أيٛاْٗا نإ ٜٓطًل َٔ . سكٛقُٗا ايطبٝع١ٝ

ٕ اٱغ٬ّ أا٬ٕسٜ . ٚا٭عطاف ايػا٥س٠ ٗ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝٚ تػٝري ايعسٜس َٔ ايعازات

ايؿطع، نإ ٜأتٞ هلا ٚ ٭ْٗا ٗ طبٝعتٗا ؽايـ ايعكٌ ;ٕا نإ ٜطؾض بعض ايعازات

 ط٠ٖٚٛ َا دعٌ ع١ًُٝ ايتػٝري َٝػٻ ،باؿػٔ عٝح ٜػتبسٍ َا ضآٙ غ٦ّٝا ،بايبسٌٜ

باقٞ اؾٛاْب ا٭خط٣ ٚ ٕ اٱغ٬ّ ٜكّٛ ع٢ً ايرتاب٘ بٌ اؾاْب ايعكسٟ٭ٚ. سكٝك١ٝٚ

 . (1)نُٔ أغػ٘، ٚتػٝري ٜكّٛ ع٢ً ٖصا ايرتاب٘أٟ  نإ

                          

 ــــــــايبدع ٚ اخلسافاتد١ٗ قسآًْٝا يف َٛادٚز ايعًُا٤ املطًُني  

ا٫مطاؾات اييت تطاٍ ٚ ٕ ٚٚٝؿ١ ايعًُا٤ ٗ َكابٌ اـطاؾاتآيكس عٌ ايكط

ايعكًٞ ٗ كتًـ َطاسٌ ايتؿطٜع ٖٛ ٚ ٚدعٌ تهًٝؿِٗ ايؿطعٞ ،إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ

َٳ .تبٌٝ اؿكٝك١ يًٓاؽٚ إٚٗاض : ؽ٢ً عٔ ٖصا ايٛادب ٗ آٜات عسٜس٠ ٔٵٚقس عاتب 

ٜٳ﴿ ٛٵ٫َ  َٳا َناْٴِٛا َي ِٴ ايػټشٵتٳ َيبٹ٦ٵؼٳ  ٔٗ ٚٳَأِنًٹ ِٳ  ِٴ أٱثٵ ٔٗ ٛٵيٹ ٚٳاَ٭سٵبٳاضٴ عٳٔ َق ٕٳ  ٝټٛ ْٹ ِٴ ايطٻبٻا ٖٴ ٗٳا ٓٵ

ٕٳ ٓٳعٴٛ ٚنأْ٘  ،مل ٜكؿ٘ بأْ٘ عٌُ، ٚؾكس ٚقـ َٛقؿِٗ بايكٓع١ (.63: )إا٥س٠ ﴾ٜٳكٵ

أعصاض ست٢ ٫ ٚ ايعًُا٤ ناْٛا ىتؿٕٛ ؼت سذرٚ ٌٕ ٖ٪٤٫ ايطباْٝإٍ إٔ ٜؿري أٜطٜس 

خص إٔ اهلل غبشاْ٘ قس إ :يٝكٍٛ ٗ آ١ٜ أخط٣ ،ٗابٜٓكشِْٛٗ ٚ ٜبٝٓٛا يًٓاؽ اؿكا٥ل

 :٫ٚ ىؿْٛٗا عِٓٗ ،٫ٚ ٜهتُْٛٗا ،ٕ ٜٛٗطٚا اؿكا٥ل يًٓاؽأٗ ا٭ظٍ ب َِٓٗ َٝجاقّا

٘ٴ يٹًٓٻأؽ﴿ ٓٻ ٓٴ ِّٝ ٔٳ ُأٚتٴِٛا اِيهٹتٳابٳ َيتٴبٳ َٹٝجٳامٳ اٖيصٹٜ ٘ٴ  ٘ٴ ٚٳٔإشٳ َأخٳصٳ ايًٓ ُٴْٛٳ )آٍ عُطإ:  ﴾ٚٳ٫َ تٳِهتٴ

َٳ187  :اٯخط٠ٚ ٗ ايسْٝا دعً٘ ًَعّْٛا، ٚىطز عٓ٘أٚ  ىًـ شيو إٝجام ٔٵ(، ٚتٛعس 

ٓٻاٙٴ يٹًٓٻأؽ ؾٹٞ اِيهٹتٳابٹ ﴿ ٝٻ َٳا بٳ َٹٔ بٳعٵسٹ  ٗٴسٳ٣  ٚٳاِي ٓٳاتٹ  ِّٝ ٔٳ اِيبٳ َٹ ٓٳا  َٳا َأْعٳِي ٕٳ  ُٴٛ ٔٳ ٜٳِهتٴ اٖيصٹٜ

ِٴ  ٗٴ ٓٴ ِٴ ايُأَٚي٦ٹَو ٜٳًعٳ ٗٴ ٓٴ ًِعٳ ٜٳ ٚٳ ٘ٴ  ٕٳ٬ايًٓ يٝكـ عًُِٗ ٗ آ١ٜ أخط٣ بأؾس  (،159: )ايبكط٠ ﴾عٹٓٴٛ

ٕٳ﴿: ايًِٛ ُٳًُٛ ُٻا تٳعٵ ٌٕ عٳ ٘ٴ بٹػٳاؾٹ َٳا ايًٓ ٚٳ ٘ٹ  ٔٳ ايًٓ َٹ ٙٴ  ٗٳازٳ٠ّ عٹٓسٳ ِٳ ؾٳ ُٻٔ َنتٳ َٹ ِٴ  ًَِٚ ٔٵ َأ َٳ  ﴾ٚٳ
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اييت  ـ ىؿٞ اؿكٝك١، ٚؾس ٖٔ ٜهتِ أَط اهللأؾًٝؼ ٖٓاى ًِٚ  .(140: )ايبكط٠

   .عٔ ايٓاؽ ـ يسٜ٘تبٝٻٓت 

 

١ّٓ ايػسٜف١ ــــــــدٚزِٖ جتاٙ اخلسافات ٚ َها١ْ ايعًُا٤  يف ايط

ٖٖٚ ؾس ؾه٬ّأٚقؿت ايطٚاٜات ايعًُا٤ بإطابطٌ، بٌ ِٖ  ٔ أعِٛ زضد١ 

: ×إاٍ بايػ٬ح. قاٍ اٱَاّ ايكازمٚ ايعطضٚ ا٭ضض ٞوُ ،ٜطاب٘ ٗ ايجػٛض

ّٓعِْٛٗ عٔ اـطٚز ع٢ً  ،عؿاضٜت٘ٚ بايجػط ايصٟ ًٜٞ إبًٝؼعًُا٤ ؾٝعتٓا َطابطٕٛ »

أ٫ ؾُٔ اْتكب يصيو  ،ؾٝعت٘ ايٓٛاقبٚ ٕ ٜتػً٘ عًِٝٗ إبًٝؼأٚعٔ  ،نعؿا٤ ؾٝعتٓا

ٖٖ ٭ْ٘ ٜسؾع عٔ  ;أيـ أيـ َط٠ اـعضٚ ايرتىٚ داٖس ايطّٚ ٔٵَٔ ؾٝعتٓا نإ أؾهٌ 

 .(2)«شيو ٜسؾع عٔ أبساِْٗ، ٚأزٜإ قبٝٓا

 

 ٚتطٗريٖا ـــــــ تاذ ايػٗٝد َطٗسٟ يف إعاد٠ تؿف١ٝ املفاِٖٝ ايد١ٜٝٓاألض دٗٛد

ايك٥٬ٌ ايصٜٔ  ،ٓا٠ اؿكٝك١، َٚٔ ضدا٫ت ايعًِ ّاٜعس ايؿٗٝس َطٗطٟ ٚاسس

 ست٢ قه٢ ؾٗٝسّا ،ايػري ٗ خسَتٗا، ٚخصٚا ع٢ً أْؿػِٗ ثكٌ إٚٗاض اؿكٝك١ يًٓاؽأ

ٌٸإٔ ؾٝٓا إؾ»: َا ْكً٘ ايهًٝين قسم ؾٝ٘ علٛ، ٚٗ قطابٗا خًـ  ٌٖ ايبٝت ٗ ن

تأيل يكس  .(3)«تأٌٜٚ اؾاًٌٖ، ٚاْتشاٍ إبطًٌ، ٜٚٓؿٕٛ عٓ٘ ؼطٜـ ايػايٌ عس٫ّٚ

َا . ٚاؿلٚ ٗ َٓاض٠ ايعًِ ـ نؿٗازت٘ ـ سّٝا بكٝت أثاضٙ ايع١ًُٝ ؾاٖسّا، ٚلُ٘ عايّٝا

  .ق٠ٛ سذت٫٘ زيٌٝ عذعِٖ أَاّ إا٭باطٌٝ ع٢ً اغتٝاي٘ ٚ از اـطاؾاتإقساّ عبٸ

، ا٭ٖٚاّٚ ٚ ٗ ٖصا إكاٍ غٝتِ ايتعطض يبعض إؿاِٖٝ اييت طايتٗا اـطاؾات

   .تٓكٝتٗا َٔ نٌ شيو، ٚإق٬سٗاإٍ اييت غع٢ ا٭غتاش ايؿٗٝس َطٗطٟ ٚ

                                  

 ـــــــ ايكطِ األٍٚ: ايفِٗ املٓشسف يبعض املفاِٖٝ ايد١ٜٝٓ األؾ١ًٝ

 ـــــــاخلساف١ ٚ ّ ايػفاع١ بني احلكٝك١َفٗٛـ 1

ٕ أيٛ . َٚع٢ٓ أْٗا ٚغ٘ بٌ ؾ٦ٌٝ ،ايؿؿاع١ ٗ َعٓاٖا ايًػٟٛ تعين ايٛاغط١

ا سسخ ٕ ايٓاؽ اقتكطٚا ع٢ً ٖصا إع٢ٓ ايٛاٖطٟ ٗ ؾُِٗٗ ٕكطًض ايؿؿاع١
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ؾهط ضا٥ر بٌ  «ٚاغط١ خري»ٕ ايؿؿاع١ َع٢ٓ ; ٭غطٛض٠ا٫مطاف ٚا٫ْع٫م مٛ ا٭

بًشاٚ نْٛ٘  ;سٝح ًٜتذ٦ٕٛ إيٝ٘ نؿدل ي٘ َها١ْ خاق١ ،ا٭قٛاّٚ ْٝع ا٭َِ

يهٔ ٕا . ٖٚٛ ْؿػ٘ إع٢ٓ ا٫قط٬سٞ يًؿؿاع١، ايػُاحٚ ايعؿٛبٜػع٢ بٌ ايؿطقا٤ 

إطاز ٚ ٕا أقبض ايؿاؾع ،أعِٛ َٔ نٌ ؾاؾعٚ نربأَػت٣ٛ إٍ ؼٍٛ ايؿاؾع 

إع٢ٓ  ،ْعاعاتِٗ ايػٝاغ١ٝٚ ظسهلِ ايه٬َٞ ;أناع ايٓاؽ ،ؾؿاعت٘ ٖٛ اهلل

أشٕ هلِ  ٔٵَٳٚ ا٭ٚيٝا٤ٚ ؾا٭ٍٚ ٗ ايؿؿاع١ ؾؿاع١ ا٭ْبٝا٤ انططبٛا ؾٝ٘.، ٚايكشٝض

ٖٚٛ َا غع٢  ،ايعطٗٚ بطبٝع١ اؿاٍ ؾإع٢ٓ ٖٓا ٖٛ ْؿؼ إع٢ٓ ايًػٟٛ. ٚاهلل بايؿؿاع١

    .نؿـ اٱبٗاّ عٓ٘ٚ بٝاْ٘إٍ ايعًُا٤ ايطبإْٝٛ 

آخط غري  ايبشح ٗ ؾ٤ٞ، ٚايٛاٖط ٗ بٝإ َع٢ٓ ايؿؿاع١ ؾاـطٚز عٔ إع٢ٓ

ٖٚٔ َٔ قسضات أبايتايٞ ٚ ،يًٓاؽ ايه٬ٍٚ ب اؿري٠ٖٛ ايصٟ غبٻ ،إع٢ٓ ايًػٟٛ

 ،ايصٜٔ تٓاظعتِٗ ا٭ٖٛا٤ ،هٕٛ عجطات ؾ١٦ َٔ ايعًُا٤تقس . ٚايتؿهط ايسٜين عٓسِٖ

. ٕ ايؿؿاع١ ؾطىإت١ُٝٝ ٜكٍٛ: ؾٗصا ابٔ  .ٗ اْتؿاض ايؿِٗ اـاط٧ ٕؿّٗٛ ايؿؿاع١ غببّا

 َؿّٗٛ ايؿؿاع١ ْؿؼ ْٛط ابٔ ت١ُٝٝإٍ ْٛط  ٔٵَٳ ٚقس ٚدس بٌ عًُا٤ ايؿٝع١ أٜهّا

 اخت٬ف إٓطًل بٌ ن٬ ايططؾٌ.إٍ َع اٱؾاض٠  ،أْهطٙ ايبت١، ٚبايػًب

أعط٢ ، ٕٚ اهلل أعط٢ قاّْْٛاأَا ىل ايؿؿاع١  ضْا أْٓا إشا اعتكسْا ٗيكس نطٻ

ٝٻٚ ،أسهاَّا ٕ يًشػٌ إ :قًٓاٚ ٚد٦ٓا ٗ إكابٌ ،ٔ َا ٜطن٢ عٓ٘ ٖا ٫ ٜطن٢ عٓ٘ب

َٚا زَٓا ٫ ْػتطٝع  ،يًشػٌ َها١ْٚ ٕ هلل َها١ْإ ّا،خاق ضنّاٚ أسهاَّاٚ قاّْْٛا

غريٖا َٔ ٚ فاٖس٠ ايٓؿؼٚ ايكّٛٚ ؾاهلل قس ؾطض ايك٠٬ ،اهللإٍ ايٛقٍٛ 

ْهع ي٘ عٓٛإ  ،طؾٗٛ غٌٗ َٝػٻ ،اؿػٌإٍ قٌ ْكٌ أؾ٬  ،ايعبازاتٚ ايطاعات

ْػهب ، أٚ ٕ ْكِٝ ي٘ فًؼ ععا٤أؾٝهؿٞ ٗ إضنا٥٘  ،ْأخصٙ ؾؿٝعّا، ٚايؿؿاع١

ٕ ٖصا ٜػٌٗ ايكٝاّ ب٘ ٗ ا٭ٜاّ ايعؿط إٗ ايٓٗا١ٜ ؾٚ ،ًْطِ عًٝ٘ قسضّا، أٚ عًٝ٘ زَع١

 ب٘ ٜهؿٞ ٖصا ايعٌُ ايػٌٗ ايٝػري َٔ َ٪١ْٚ ايكٝاّ َا أَط اهلل، ٚا٭ٚا٥ٌ َٔ قطّ

ٕ هسى أ»اؾ١ٓ َٔ باب إٍ ؾُٔ ثكٌ عًٝ٘ ايسخٍٛ  ،ا٭خ٬مٚ إعا٬َتٚ َٔ ايعبازات

، ؾٗٛ غٝؿؿع يٓا ،ؾًريزٙ َٔ باب اؿػٌ «إٔ ٜؿتكسى سٝح ْٗاى، ٚسٝح أَطى

شا نٓا ْؿِٗ ايؿؿاع١ بٗصا ايؿهٌ ؾًٓهٔ ع٢ً إ ،َعاقٝٓاٚ ّشٛ بؿؿاعت٘ غ٦ٝاتٓاٚ
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، دعًٓاٖا يك١ُ غا٥ػ١ ٭ٖٛا٤ ايؿٝطإ، ٚايتًٗه١إٍ  يكٝٓا بأْؿػٓاأٜكٌ قاطع أْٓا 

                                  .(4)«ٗ ؾباى إبًٝؼ غ٬ّٗ قٝسّاٚ

ٕ تطنٞ أتطٜس  ،ٕ تكًٞ تكّٛ بعٌُ ٭دٌ اؿػٌأْو بسٍ أإشا ؾهطت 

َا ، ٚؾأْت مل تعطف اهلل ـ،سػب ظعُو ـ تطنٞ اهلل َا قُت ب٘ يًشػٌ ٚ اؿػٌ

ؾًٛ . «اهلل ضناْا أٌٖ ايبٝت اضن» :ٕ اؿػٌ ٖٛ ايصٟ قاٍ; ٭أق٬ّ ػٌعطؾت اؿ

ٖٚصا ا٫عتكاز يٝؼ  ....َعكَّٛا نإ ٜطن٢ اؿػٌ َا ٫ ٜطنٞ اهلل ؾٗٛ يٝؼ إَاَّا

٫ َٔ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ عطؾٛا ، ْٚو يػت َٔ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ عطؾٛا ضبِٗإٔ ٜبٌ أ٫ إْ٘ أَٔ ؾ

 . (5)ضبِٗ َعطؾتِٗ يًشػٌ

                              

 ــــــ ي١ ايك١َٝٛأايفِٗ اخلسايف ملطـ 2

ٖٚٞ  .يًكّٛ، يًطا٥ؿ١ ،ايتعكب يًكب١ًٝ ،بايك١َٝٛ ٖٞ ا٫بٔ ايطبٝعٞ يًتعكټ

 اييت تتٓاغب، َٚٔ تبعاتٗا ايػًب١ٝٚنٌ أبٓا٤ ا٭ضض ايٛاسس٠. إٍ ٚبا٤ تػطٟ عسٚاٙ 

ٖٞ بصيو تهٕٛ . ٚايٛاسس ٚايعطم ايٛاسسأبٓا٤ ايبًس إٍ أْٗا ْاٚط٠  ،سذِ اْتؿاضٖاٚ

. ٜتعاٜؿٛا ؾُٝا بِٝٓٗ، ٜٚتآيؿٛاٚ ،ٕ ٜتشسٚاأ َٔأَاّ أتباع ايسٜٔ ايٛاسس  َاْعّاٚ سادعّا

ؾعٌُ ع٢ً تعُٝك٘ ٗ  ،بٚدٛز ٖصا ايتعكټإٍ سٌ تٓب٘  قس نإ إػتعُط شنّٝاٚ

 جري َٔ إٓاؾععًٝ٘ ايه دطٻ ْادشّا ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ أنجط ؾأنجط، ٚنإ أغًٛبّا

                               .ضباحٚا٭

ايعؿري٠ يتؿٌُ أبٓا٤ ٚ ػاٚظت ايكب١ًٝ ،سب ايصاتٚ ؾايك١َٝٛ َطازؾ١ يٮْا١ْٝ

ْؿؼ  ٖٞ ْؿػ١ٝٚ ٕ هلا عٛاضض أخ٬ق١ٝإنطٖٓا ؾأٚ  ٚغٛا٤ أسببٓا، ايبًس ايٛاسس

َا ٜٓتر عٔ ، ٚاتعٝٛب ايصإٍ عسّ ا٫يتؿات ، ٚعذبٚ ،َٔ تعكب، عٛاضض ا٭ْا١ْٝ

     .(6)َع ا٫غتدؿاف ب٘ ،قسضٙٚ ْ٘أايتكًٌٝ َٔ ؾٚ خطاٯ ؼكري، ٖٚصا َٔ ايتؿاخط بايصات

                                        

 ــــــ َع عٓاؾس ايتفاخس اجلا١ًٖٝ |نٝف تعاٌَ ايٓيب األنسّـ  3

، بأْػابِٗ دًػٛا ٜتؿاخطٕٚ ؾُٝا بِٝٓٗ |َٔ أقشاب ايٓيب ٕ ْعّاٜط٣ٚ أ

َا َجٌ ٜتؿاخط ب٘  ٕ ٜصنط ؾ٦ّٝاأغًُإ إٍ ٚتٛدٗٛا  ،َهاْتِٗ بٌ أؾطاز ايكب١ًٝٚ

سِٖ اٯٕ بايؿعٌ ٖٛ ٕ ايصٟ ٜٛسِّٚأ ؾأدابِٗ غًُإ ايؿاضغٞ أِْٗ َػًُٕٛ ،شنط ايكّٛ
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ٜػتؿػطْٚ٘ ؾٝ٘  |ايٓيب ا٭نطّإٍ ٭ِْٗ ضؾعٛا ن٬َِٗ . ٚ|ايٓيب ا٭نطّ

، َط٤ٚت٘ خًك٘، ٕٚ سػب ايطدٌ زٜٓ٘إ ،َعؿط قطٜـٜا »: بكٛي٘ |ؾكس أدابِٗ

                                             .(7)«أقً٘ عكً٘ٚ

نٌ ٚ ٚقـ ا٫ؾتداض باٯبا٤ بايكصاض٠ |ٕ ايٓيب ا٭نطّإ :ٚ ٗ ضٚا١ٜ أخط٣

َٳ، َٚا ٜؿٛح َٓ٘ ضا٥ش١ ْت١ٓ ُٳ ٔٵاعترب  ٜؿػٌ  ٔٵٜؿػٌ ْؿػ٘ بٗصٙ إؿاخطات اؾا١ًٖٝ ن

أٚ  يٝسعٔ ضداٍ ؾدطِٖ بأقٛاّ إِا ِٖ ؾشِ َٔ ؾشِ دِٗٓ: (8)«اُؾعٳٌ»ـ٘ بْؿػ

                                       .(9)أٖٕٛ ع٢ً اهلل َٔ اؾع٬ٕ اييت تسؾع بأْؿٗا ايًٓ ٔٸيٝهْٛٴ

، قسضٙ غًُإ ايؿاضغٞإٍ نإ ٜهِ  ،ايكس٠ٚٚ إعًِ ،|ؾايٓيب ا٭نطّ

، غٛز ايهٓسٟا٭إكساز بٔ ، ٚشض ايػؿاضٟ اِ أبنُا نإ ٜه ،ب٬ٍ اؿبؿٞٚ

 ٕ غًُإ ايؿاضغٞ اغتطاع ظٗازٙ. ٚ٭٫ ٜؿطم بِٝٓٗ ٗ ؾ٤ٞ ،عُاض بٔ ٜاغطٚ

غًُإ » :قاٍ، ٕٚ ايٓيب ا٭نطّ ٚقؿ٘ بأْ٘ َٔ أٌٖ ايبٝتإٕ وٛظ ايػبل ؾأإخ٬ق٘ ٚ

                                     .«ٌٖ ايبٝتأَٓا 

 ;ؼطنات ا٭قشابٚ ٗ َطاقب١ أخ٬م سطٜكّا |ا٭نطّ ٚقس نإ ايٓيب

ًل ، ٚىٜهٕٛ ي٘ تبعات غ١٦ٝ ع٢ً اٯخطٜٔ، ايصٟ ٕ ٜٛٗط بِٝٓٗ ايتعكبأكاؾ١ 

 . (10)ؾع١ًٝ ع٢ً ْٝع ايػاساتٚ ْؿػ١ٝسٛادع 

 

 ٚحنٛضتٗا ــــــ بعض األٜاّ بعٝٓٗا ي١ مئأَطـ 4

 نطضّا ّا،بعهٗا مػ، ٚبطن١ّا ٚب ؾهط٠ نٕٛ بعض ا٭ٜاّ ّٓقس ٫ تػبِّ

يهٔ  .٫ تسخٌ ٗ دع٥ٝات ايسٜٔ، ٚشا َا ؾِٗ أْٗا يٝػت َٔ اٱغ٬ّإبإعتكس ايسٜين 

 ٚٗ ٖصٙ اؿاٍ تكبض بسع١ّ .تتػط٢ بًباؽ ايسٜٔ، ٚزّٜٓٝا قس تأخص ٖصٙ إعتكسات بعسّا

 غعس بعض ا٭ٜاّٚ ي١ ّٔأَػإٍ ايؿٗٝس َطٗطٟ . ٜٚٓٛط تػٝريٖاٚ هب قاضبتٗا

 ;اٱغ٬َّٔ تؿذٝع ٚ قس تهٕٛ َٛضز تأٜٝسأْٗا  ا٭ٍٚ:ظاٜٚتٌ:  أخط٣ َٔمؼ ٚ

                                                   .٫ ٜكبًٗا َطًكّاٜٚطؾهٗا إْ٘ قس  :ٚايجا١ْٝ

 ،َباضن١ٚ ١َُْٛٝ ْٗا أٜاّأبعض ا٭ٜاّ ع٢ً إٍ ْٓٛط إٔ ٗٛ ؾإٛضز ا٭ٍٚ  أَا

ٖٚٓاى أخط٣ بًشاٚ َا  ،إعك٫ٌَٚٛز٠ ٜاّ ٚأ ،عٝاز ايس١ٜٝٓ٭، ٚأٜاّ اٜاّ اؾُع١أن
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ٖٚصا ٫ ٜعين إٔ تًو ا٫ٜاّ ٖٞ  ،مػات ّاأسعإ اعتربت أٜاَٚ ٚقع ؾٝٗا َٔ نسٚضات

َا ٚقع ؾٝٗا َٔ أسساخ أقبشت نًُا سًت بػبب يهٔ ، ٚٗ شاتٗا بطن١أٚ  مؼ

ْ٘ ّهٔ أيسضد١  ،ؿذع١إٚ ا٭سساخ اؿع١ٜٓٚ شنطتٓا َا ٚقع ؾٝٗا َٔ إكا٥ب

 ٘ ٗ تاضٜذ اٱغ٬ّباعتباض َا ُجًٓ ،اق١ بٗااـإٜكاع فُٛع١ َٔ ا٭عُاٍ ايؿطع١ٝ 

ؾٗٛ  غعسّاأٚ  ٕ اهلل دعًٗا مػّاأتًو ا٭ٜاّ ع٢ً إٍ ٓٛط ْٕ أأَا  ،(11)ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ٚ

   .٫ سذ١ٚ ٫ أغاؽ ي٘ ،ْٛط خاط٧ٚ اعتكاز

 

 ( ــــــ13ػس )االعتكاد بٓشظ ايعدد ثالث١ عـ 5

٫ ظاٍ هلصا ا٫عتكاز . ٚايتاضٜذ ايكسِٜإٍ  (13)ٓشؼ ايعسز بٜطدع ا٫عتكاز 

 ٓريٚظائَ أٜاّ  (13)ظاٍ ايّٝٛ  ؾ٬ .ايهعـٚ ه١ بٌ ايؿس٠تٛادس بسضد١ َؿٚه

 ;ٜؿطض ع٢ً ْع َٔ ايٓاؽ اـطٚز َٔ بٝٛتِٗ (ٍٚ سػب ايتكِٜٛ ايؿاضغٞ)ايؿٗط ا٭

نصيو ٖٓاى نجري  ط١ًٝ ايػ١ٓ. ثك٬ّٝ وٌ عًِٝٗ نٝؿّاٚ ،ٕ ٜكٝبِٗ ايٓشؼأكاؾ١ 

َٛاضز أخط٣ دعٌ ، ٚعٌُ ٗ ايّٝٛ ايجايح عؿط َٔ ؾٗط قؿطٕٛ أٟ َٔ ايٓاؽ ٜتشاؾ

َٳ. ٚٚؾ٪ّ ؾطٚ َٓبع مؼ (13)ضقِ  ؾٝٗا  ٜعتكس ٗ ٖصا ايعسز ايػ٤ٛ ٔٵايػ٪اٍ ٌٖ غأٍ 

ٌٸ :طؿٚهَإٍ ٌٖ تٛد٘ بايتػا٩ٍ  ؟ايؿط عٔ ايػبب ٗ ٖصا ا٫عتكازٚ ٖصا  ٕاشا ن

َا ؟ ٚٚباقٞ ا٭عساز( 14)ٚ (12( ٚ)13)ايؿطم بٌ ايعسز َٖٛا ٚ ؟ايؿ٪ّ َٔ ٖصا ايعسز

؟ (13)ٜتًُٓه٘ اـٛف َٔ ٖصا ايعسز ٚ ايػبب ايصٟ هعٌ ايؿطز ٜؿعط با٫ْؿعاٍٖٛ 

 ايتؿهط َٕٔ ٜعطٛا يعكٛهلِ ؾػش١ إٔاشا ٜٓػام ايٓاؽ أَاّ َجٌ ٖصٙ ا٭سهاّ زٕٚ 

باع ا٭ع٢ُ يهٌ َا ٜكٛي٘ تٸإٔ ٖصا ا٫عتكاز دًب٘ ا٫ايٛاٖط ؟ ٚٔ ايسيٌٝايبشح عٚ

                                .ْكٌأٚ  عكٌإٍ زيٌٝ ٜػتٓس أٚ  َٔ غري بطٖإ ،اٯخطٕٚ

َا  ،ايػ١ٝٓٚ عِ َٔ ايؿٝع١ٝأ ،|يٝؼ ٖٓاى ٗ نتب غري٠ ايٓيب ا٭نطّ

أٚ إٔ َٔ مل ىطز ، ايػ٤ٛأٚ  ًب ايٓشؼٕ ايػؿط ّٜٛ ا٫ثٌٓ هإ :ٕ ايٓيب قاٍأٜجبت 

 أٖٚاّز إْٗا فط .ايػِٚ أقاب٘ اهلِ، ٚػط عٓكَ٘ٔ بٝت٘ ّٜٛ ايجايح عؿط َٔ ايٓريٚظ ُن

 .(12)أضادٝـٚ
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 ــــــ ايتفاؤٍٚ َطأي١ ايتػاؤّـ 6                   

ظَإ عكٝس٠ إٍ بايهب٘ ، ٚؾرت٠ ايؿطىإٍ  ايتؿا٩ٍ ٚاٖطّاٚ ٜطدع ايتؿا٩ّ

آهل١  ،غري َطغٛبٚ غ٧ٝ ٚأ ،سػٔٚ ؾكس ناْٛا هعًٕٛ يهٌ ؾ٤ٞ َطًٛب .ايج١ٜٛٓ

ٕ يهٌ إي٘ ٚايعكا٥س١ٜ ؾإ ٚطبل ا١َٕٛٛٓ ايؿهط١ٜ .ايٛدٛزٚ اٱْػإط ٗ عامل ت٪ثِّ

إٔ نُا  ،ست٢ ٗ عامل ايٓباتات، ٚٚاؿٝٛإ اٱْػإبٕٛ عٓ٘ ٗ عامل ٜٛٓ ،ًٌ يٖ٘جِّ

ٖٚصا ا٫عتكاز ٖٛ َا  .ٙ ٚٚدٗ٘ ٗ عامل إاز٠ِٖ َٛٗط ،ًٌ ٗ عامل اؾُازاتي٘ ٖجِّ

تًو ايعكا٥س ٗ  ٕٚاْتؿاضٙ تبٌ أ َع ف٤ٞ زٜٔ ايتٛسٝس. ٚايتؿا٩ٍٚ قٓع عكٝس٠ ايؿ٪ّ

 ـ ظٜؿٗاؿٹبايتايٞ ُن، ٚبطٖإأٚ  ٫ سذ١ عًٝٗا، ٚإٓطلإٍ ايتؿا٩ٍ تؿتكس ٚ ايتؿا٩ّ

، َٕٛ ََٓ٘ٚٔ ١ًْ َا ٜتؿا٤. َٛاٖطٖا ٫ ظايت قا١ُ٥ ٗ ثكاؾ١ ايٓاؽ ، إ٫ إٔنصبٗاٚ

، ٚغريٖا نجري. ٚع٢ً ايططف طا٥ط اؿذ١ً، ٚايػطاب، ٚايب١َٛ :ٜعتربْٚ٘ ضَع ؾ٪ّٚ

أَجاهلا، سٝح ٜعتُسٕٚ عًٝٗا ، ٚايعكؿٛض، ٚاهلسٖسٚ ،يٕٛ بطا٥ط ايؿٻكطاماٯخط ٜتؿا٤

ض ثاسات اـطاؾ١ٝ َا تكّٛ عًٝ٘ آبٌ ٜٛدس بٌ ٖصٙ إعتك ،أعُاهلِٚ ٗ ؼسٜس َكريِٖ

َٕٛ بط١ٜ٩ ، سٝح ٜتؿا٤يتًُؼ داْب إّإ ايؿطز ،تتذاٚظ اؾاْب إازٟ ،خطري٠

 ،ٗ ّٜٛ غؿطِٖأٚ  ٍٚ قباسِٗأٚ ايعًٟٛ بؿهٌ عاّ إشا قازؾِٗ ٗ أ ايػٝس اهلامشٞ

، ؾٗصا زيٌٝ ؾ٪ّ أٚ ايتكاِٖ غِّسٷ قازؾِٗٚ ْ٘ َت٢ ععَٛا ع٢ً ايػؿطؾِٗ ٜعتكسٕٚ أ

ْ٘ أٚ قازؾِٗ غذطٟ ؾإ شا قابًِٗٚٗ إكابٌ إ ،عًِٝٗ ٕ غؿطِٖ ئ ٜهٕٛ خريّاٚأ

   .(14()13)َٚباضنّا ٕ غؿطِٖ غٝهٕٛ َُّْٝٛاٚإ بؿاض٠ خري

                                                  

 ــــــبٓا٤ غدؿ١ٝ ايفسد ـ 7

تعٛز ٫  عٓسَا وب ؾ٦ّٝا اٱْػإٕ ، ٜعين أ«ٜكِٚ سب ايؿ٤ٞ ٜعُٞ»ٜكاٍ: 

ٕ َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإ .ٖٛاٙٚ ْؿػ٘ ٫ تػتٓؿل إ٫ ضو٘، ٚاى ايؿ٤ٞعٝٓاٙ تط٣ غ٣ٛ ش

ٕ ٜبشح عٔ ايؿدك١ٝ إٍ أ ايؿطز ٜػع٢ َٔ خ٬ٍ ا١َٕٛٛٓ إعطؾ١ٝ اييت ٜعتكس بٗا

، عٝح ٜػع٢ بهٌ دٛاضس٘ ايتؿهري١ٜأٚ  َباْٝ٘ ايؿهط١ٜٚ ايكس٠ٚ اييت تٓػذِ

بك١ٝ ٚ ضا٤ َٛيٟٛعٔ آ ٝسّاٚ بع. تًو ايؿدك١ٝ ايكس٠ٚٚ سطنات٘ يتتٛاؾلٚ ْؿػ٘ يكٝاغ١

؟ أ٫ ّهٔ إعاز٠ قٝاغ١ تًو ا١َٕٛٛٓ إعطؾ١ٝ اييت ٜتبٓاٖا ا٭ؾدام :ايعطؾا٤ ْتػا٤ٍ
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عًُا٤ ١َٛٛٓ إعطؾ١ٝ؟ ٜٓٛط إق٬ح تًو إٚ أيٝؼ َٔ ٚٚٝؿتٓا إعاز٠ بٓا٤ :خطٚبؿهٌ آ

أ عٓٗا ٜٓؿبايتايٞ ، ٚإْتازٚ ْ٘ َ٪غػ١ شات قٓاع١إٍ ايسٜٔ ع٢ً أ َبس٥ّٝاا٫دتُاع 

 خاق١ َٔ ا٭سهاّ ٕ ْٛع َعطؾ١ ا٭ؾدام ٜٛيس أْٛاعّاآثاض. ؾُُا ٫ ؾو ؾٝ٘ أ

 .«نٌ قسح ٜٓهض َا ؾٝ٘»: نُا ٜكٍٛ إجٌ ايؿا٥ع، ٚإٛاقـٚ

١ إعطؾ١ٝ َهططب١ زاخٌ إَٓٛٛٚ ٕ إهاز أؾهاض غري غ١َٜٛٚٔ ايطبٝعٞ أ

ٖا  ،أدٗع٠ ٖصٙ ا١َٕٛٛٓاخت٬ؾات بٌ ّا ٕٚ ىًل تعاضنايس١ٜٝٓ يًُذتُع َٔ ؾأْ٘ أ

 بات; ٭ْٗا غتتذاشبٗا تًو ايتذاشي١ عػري٠هعٌ إػري مٛ ٖسف َعٌ َػأ

با١َٕٛٛٓ إعطؾ١ٝ  ٫ ع٬ق١ هلِ نًّٝا أعٝاّْاٚ ٖصا غٝربظ أؾداقّا، ٚاتٚا٫خت٬ؾ

 ٚدٛز ا٫عتكازاتإٕ َٔ ٖٓا ؾٚ .ايتذُع ايبؿطٟأٚ  ايهرب٣ اييت تؿٌُ نٌ اجملتُع

، تٗسّ أعُس٠ ٖصا ايسٜٔ ،َٔ إعاضف ايس١ٜٝٓ باعتباضٖا دع٤ّا ،طاؾ١ٝا٭ؾهاض اـٚ

 ٕ اـطاؾات تٗسّ: إٖصا َا نإ ٜككسٙ ايؿٗٝس َطٗطٟ بكٛي٘. ٚتصٖب ببٓٝاْ٘ٚ

ٕ إ :قايٛا .يكس قٓعٛا أغاطري أضازٚا َٔ خ٬هلا ؽطٜب ٖصا ايسٜٔ». ؽطب ايسٜٔٚ

 ×ٕ هطز عًٞأقبٌ  ،٭ضضاإٍ  ٕ اٖب٘ ؾٛضّاأ ×دربا٥ٌٝإٍ ايٛسٞ قس قسض 

نع دٓاسو ؼت غٝـ ٚ ا٭ضض يكػُٗا ْكؿٌ، إٍ ْ٘ يٛ ٚقٌإؾ ،غٝؿ٘ شٚ ايؿكاض

بكٞ ٗ ا٭ضض ، ٚؾأقٝب دٓاس٘ ،ٚدعٌ دٓاس٘ ؼت ايػٝـ ،ٓعٍ دربا٥ٌٝؾ ،عًٞ

ػأي٘ اهلل ؾ ،ايػُا٤إٍ  قعس ٕٛٗٚا ع .ايػُا٤إٍ ٫ ٜػتطٝع ايكعٛز  أضبعٌ َّٜٛا

يكس أضغًتين  ،يكس نٓت ٗ ا٭ضض ،ؾكاٍ: ضبٞ؟ ت ط١ًٝ أضبعٌ َّٜٛاأٜٔ نٓٞ: إتعاي

سس أيكس أقابين غٝـ عًٞ ٗ  ،هلٞإ :قاٍ ؟ٕاشا تأخطت ٗ ايعٛز٠ٚ ؾكاٍ تعاٍ:، إيٝٗا

ٞٸ إٍ  ّاٚأناف: يكس نإ غٝـ عًٞ سازٸ ،دطسٞ ٟأزاٚ بكٝت أضبعٌ َّٜٛا، ٚدٓاس

ْ٘ مل ٜهطب ؾطغ٘ أٌ ؽٝٻ ّإ عًٝأ ٜعين ،ْ٘ قػِ َطسب بسٕٚ إٔ ٜؿعطا َعّاأزضد١ 

ٚٴ ،ؾكػُ٘ ْكؿٌ ،مل ًُٜػ٘ٚ بػٝؿ٘ ؾكاٍ  ،سذُُٗا ٣نعا ٗ َٝعإ يتػاٚيٛ 

ٌّ ،ؾًُا سطن٘ غك٘ ْكؿاٙ ،ى بسْوسطِّ :ٕطسب ×عًٞ                                          إٍ د١ٗ!! ن

، ٜات إٛنٛع١ٖصٙ ايطٚا «َطدإٚ ي٪ي٪»ٚقس اْتكس اؿاز ْٛضٟ ٗ نتاب٘ 

عٔ ؾذاع١ أبٞ ايؿهٌ ايعباؽ ٗ سسٜجِٗ  :قاٍ، ٚاعتربٖا أغاطري ؾاقت نٌ اـٝاٍٚ

مل ٜهٔ َٔ إؿاضنٌ أٚ  ؾاضى ؾٝٗامل ٜجبت أْ٘ قس اييت ، ٚٗ سطب قؿٌ َج٬ّ
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ْ٘ ض٢َ إ :قايٛا ،َٔ ايعُط ٠عؿط ١٭ْ٘ ٚقتٗا نإ ؾت٢ ٗ اـاَػ ;×دٓب عًٞإٍ 

ٕ أبعس ، ٚا٭ضضإٍ ٕٓا ٜطدع ا٭ٍٚ ٚ ايػُا٤إٍ  ط ا٭عسا٤َٔ َعػه بجُاٌْ ضد٬ّ

إٍ  ،ايجايح، ٚايجاْٞ، ٍٚ ْكؿٌإٕ ٜػك٘ قػُ٘ أقبٌ ٚ ا٭ضضإٍ ٚقٌ ا٭ٍٚ 

 .(15)ايجُاٌْ

                                                   

 ـــــــ ايدٜين َٔ اخلسافاتايفهس تطٗري  ُضبٌ ايكطِ ايجاْٞ:

 ـــــــ  احلٞ يف َكابٌ اجلُٛد ايفهسٟريفهايتـ 1

 إقباٍ ايٓاؽ عًٝٗاٚ سس أِٖ عٛاٌَ اْتؿاض اـطاؾاتإٔ إنُا اتهض َٔ قبٌ ؾ

َٸٌ ٚايتؿهري إغ٬م باب  ٖٛ عٝح  ،ا٫نتؿا٤ بتًو ايجكاؾ١ ايبػٝط١، ٚايعكًٞايتأ

ب١ َٚٔ ايططم اجملط .بسٕٚ ايػ٪اٍ عٔ ايسيٌٝ ،يهٌ ا٭ؾهاض َطٝعّا اٱْػإٜكبض 

ٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو  إكابٌ هلا.ٚ ٕ تكابًٗا بهسٖاأتؿطٜػٗا َٔ قتٛاٖا أٚ  ٚاٖط٠ ١يتػٝري أٜ

إٍ اييت ٫ ؼتاز إ٫ ، ٚؾعاي١ٚ ٕ اـطاؾات ٫ ػس َأ٣ٚ هلا ٗ عكٍٛ ٜك١ٛأ٬ٜسٜ 

                                .بط٬ْٗاٚ يٝٓهؿـ ظٜؿٗا ;ٜٗاتعطٸٚ قًٌٝ َٔ ايتؿهط يتدًع عٔ اـطاؾات يباغٗا

ٕ ايتٝاضات ايؿهط١ٜ اييت ناْت إٔ ايساضؽ يتاضٜذ قسض اٱغ٬ّ غ٬ٝسٜ إ

َٚٔ خ٬ٍ . ا٫ػاٙ ايٓكًٞٚ ترتأؽ اؿاي١ ايؿهط١ٜ ناْت تتذ٢ً ٗ ا٫ػاٙ ايعكًٞ

إػا٥ٌ ايؿطع١ٝ عٓس ٖصٜٔ إٍ غري ْاٚطٜٔ  ـ ؼًٌٝ يهًٝات ٖصٜٔ ا٫ػاٌٖ

 ،ٕ ا٫ػاٙ ايعكًٞ ٜعتُس ايعكٌأ٬ٜسٜ  ـخام  عحإٍ ٭ْٗا ؼتاز  ;ا٫ػاٌٖ

، أٚ َا ٜعطف بُٝٓا ا٫ػاٙ ايٓكٞ ،ايتؿهطٚ ايؿهطٚ َباْٝ٘ ايعكٌ، ٚا٫دتٗازٚ

أٚ  بسٕٚ ٬َس١ٛ ا٫غتس٫ٍ ،ا٭خباضٚ عِ َٔ ايطٚاٜاتأ ،ٜعتُس ايٓكٌبا٭ثطٟ، ؾإْ٘ 

                                                         .ٔ ايػًـَٓٗذ٘ ايعاّ ا٫عتُاز ع٢ً ٚٗٛضات ايٓكٛم اييت ٚقًت٘ ع، ٚايربٖإ

بٌ  تكاضعّاٚ ا خًل قطاعّآٖ ،تٝاض غري ايعسي١ٝٚ ٚيٛسٜ ْؿ٤ٛ تٝاض ايعسي١ٝ

 َٔ د١ٗ أخط٣. ايعك١ْٝ٬ٚ ايتذسٜسٚ ايتؿهطَٔ د١ٗ ٚ ايطنٛز ايؿهطٟٚ اؾُٛز

، م ع٢ً ايػاس١ ايؿهط١ٜٜتؿٛٚ ٕ ٜطػ٢أاغتطاع اؾُٛز ايؿهطٟ  ـ يٮغــ ٚ يهٔ

ست٢  ،َع١ٜٛٓ يكطٕٚ ط١ًٜٛٚ نػب ايعامل اٱغ٬َٞ خػاض٠ َاز١ٜأٖٛ ايتؿٛم ايصٟ ٚ

 َٛض ايسٜٔ نإ ٜبايؼ ٗ خهٛع٘إٔ ايؿطز عٓسَا ٜؿعط بايطغب١ ٗ اـهٛع ٚقبٍٛ أ
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 ؾكس نإ ٜػٝب ايتعكٌ .ىايـ ؾٝٗا َا نًؿ٘ بٗا ايسٜٔ ْؿػ٘إٍ زضد١ أْ٘  ،تكبً٘ ي٘ٚ

َٳإبطبٝع١ اؿاٍ ؾ. ٚايعكًٞ ايتؿهطٚ ٛٓ ٔٵٕ  ٘ غًو ٖصا ايػًٛى ٜهٕٛ ايه٬ٍ س

                                 .(16)ا٭ٚؾ٢

قس . ٚاغتُطاض١ٜ ٗ ايػاس١ ايؿهط١ٜٚ ٖصا اؾسٍ ايتاضىٞ ٫ظاٍ ٜؿٗس تٛادسّا

، ايػٝطط٠ٚ خري ايتػً٘، يٝعاٚز ا٭ٜتؿٛم ا٫ػاٙ ايعكًٞ ع٢ً إٓٗر ايٓكًٞ يؿرت٠

، اٱبكا٤ ع٢ً َسضغ١ ايعكٌ ^ٌٖ ايبٝتأأتباع ٚ ٚتبك٢ ٚٚٝؿ١ ايؿٝع١. ٖهصا زٚايٝوٚ

 ;ٚايعٌُ ع٢ً إٔ ٜبك٢ نُري ٚٚدسإ ٖصٙ ا٭١َ سّٝا ،اؿؿاٚ ع٢ً ايتؿهط ايعكًٞٚ

      .|نُا قاٍ شيو ضغٍٛ اهلل ،٭ْ٘ ٖٛ ضٚح ٖصٙ ا٭١َ

                 

 ـــٚتٛفري َٓاخٗا ــــ ت١ُٝٓ زٚح ايٓكدـ 2

ا٭ؾهاض ٚ ؼ ع٢ً ايؿِٗ ايعًُٞ يًكهاٜإ ضٚح ايٓكس سٌ ت٪غٻأٖا ٫ ؾو ؾٝ٘ 

احملط١ ايع١ًُٝ اييت ػعٌ ايصٖٔ ايبؿطٟ ٫ ٜكبٌ ، ٚ«اؿذط ايكشٞ»غتهٕٛ َجاب١ 

 ٜتٛاؾل َع ا٭غؼ ايعكا٥س١ٜ، َٚا ي٘ أقٌ عًُٞٚ ،ايربٖإٚ َا قاّ عًٝ٘ ايسيٌٝ ٫إ

ٛٸٚ ٔٷ .ٕ اؿهاضٟإه زا٥ِ  ،ا٫ؾتػاٍٚ صا ايٓٛع ٜهٕٛ زا٥ِ اؿطن١َٔ ٖ ؾصٖ

      .يًُطٚض ايسخ١ًٝ يسٜ٘ فٛظّاأٚ  ا٭ؾهاض ايػطٜب٫١ ػس عٝح  ،هابٞاٱايتػا٩ٍ 

 ض ايجكاؾات٭ْٗا تكشِّ ;ٕ ضٚح ايٓكس ايعًُٞ ؼكٔ ايعكٌ ايبؿطٟأَا غبل ٜبٌ 

ؾطٚح ايٓكس ٫  .َع١َٜٛٓا ؼًُ٘ َٔ ق١ُٝ ٚ تعٝس ايٓٛط ٗ أقاي١ ا٭ؾهاض، ٚإعًَٛاتٚ

يهٓٗا تعين ٗ شاتٗا َكؿا٠ تكبٌ َا  ،إعاضفٚ ْٗا ؼٌُ بصٚض ايعسا٤ يٮؾهاضأتعين 

                                                        .أقايتٗاٚ اييت تؿهٌ دصٚض ٖٜٛتٗا ،ايس١ٜٝٓٚ َهْٛاتٗا ايعكس١ٜٚ ٜتٓاغب

َا ٚضز ٗ غٛض٠  خكٛقّاُٚ٘ إب١ٓٝ، تعايٝٚ ٕ ايهطِٜإٓ ايتسبط ٗ ايكطإ

إعاضف اييت تعطض عًٝٓا. ٚ ٜهعٓا أَاّ نطٚض٠ ا٫عتٓا٤ بٓٛع١ٝ ايتعايِٝ ،ايهٗـ

ٕٕٚ َٛاضز تػتٛدب ا٫ٖتُاّ ١ٜٛدس ٗ ٖصٙ ايػٛض٠ ث٬ث  :ايعٓا١ٜ َا تؿري إيٝ٘ َٔ َعا

ايٛنع غري ب اايطنٚ اييت تعًِ ايؿطز إػًِ عسّ ايكبٍٛ، قك١ أقشاب ايهٗـ :ا٭ٍٚ

شٚ ايكطٌْ  ق١ اييت اغتعًُٗا٬ٓٚا٫بتهاضات اـ إبساعاتإٍ اٱؾاض٠  :ايجاْٞ ;ايػًِٝ

ٗ ٖصا  عٓٝٓا نجريّاَٜا  ٖٛٚ ٚايجايح:; ضض إ٪ٌَٓأَأدٛز عٔ ٚ أدٛزٜ ٗ زؾع ؾطٸ



 

 

 هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة

 

 .ايتؿذٝع عًٝٗا، ٚأَاّ ا٭غتاشٚيٛ  ،ِتطب١ٝ ضٚح ايٓكس يس٣ ايؿطز إتعًٖٚٚٛ  ،إطًب

ْٞ ايعذٝب١ آاييت تعترب َٔ ايككل ايكط ،ايعبس ايكاحلٚ َا ٚٗط ٗ قك١ َٛغ٢ ٖٚٛ

ِ يًُتبٛع َطٝع َٚػًٚٚ تابعاٱْػإ ٕ أَؿازٖا  ،ي١ ٗ غا١ٜ ا٭١ُٖٝأؾٗٞ تبٌ َػ .سكّا

ٕ إتبٛع ٜكّٛ أؾإشا يٛسٜ  ،مل ىطز عٔ ايكٛاٌْ، َٚا مل ٜتذاٚظ ٖصا ا٭خري ا٭قٍٛ

٫ فاٍ ، ْٚ٘ ٫ فاٍ يًطاع١إىايـ ايكإْٛ ؾأٚ  ت١َا ىايـ ا٭قٍٛ ايجاب

بًشاٚ اتػاع زا٥ط٠  ;ٗ ٖصٙ ايكك١ َا نإ ٜكّٛ ب٘ ايعبس ايكاحل ،ْعِ .يًػهٛت

بٌ  ،يًكٛاٌْ خطقّاٚإباز٨ ٚ يٮقٍٛ كايؿّا ٫ ٜعسٸ ،اط٬ع٘ ع٢ً باطٔ ا٭َٛضٚ عًُ٘

شا مل ٜكرب ع٢ً َا ؾًُا ،×يهٔ ايه٬ّ سٍٛ َٛغ٢. ٚتهًٝؿ٘ٚ نإ عٌ ٚٚٝؿت٘

ٕ أب ْ٘ أعط٢ ٚعسّاأاْتكازٙ، ضغِ إٍ نإ ٜػاضع ، ٚنإ ٜطاٙ َٔ أَط ايعبس ايكاحل

ًع ض ايٓكس إ٫ يهْٛ٘ مل ٜٖط! مل ٜهطِّ؟×ًٜتعّ ايػهٛت سٝاٍ َا ٜطاٙ َٔ اـهط

ايصٟ عٓسٙ عًِ ٚ َا نإ عًِ َٛغ٢ ،َا تعٓٝ٘ َٔ ضَٛظ خؿ١ٝٚ ع٢ً باطٔ ا٭َٛض

يٛ أشٕ ي٘ با٫ط٬ع عًٝٗا َا نإ ، ٜٚسضنٗا إ٫ بإشٕ َٔ اهللٕ أبٛاٖط ا٭َٛض 

ٍ عٔ ايػطض َٔ شاى ٤ٚٗ اْتكازات٘ نإ ٜتػا. ٜٓتكس عٌُ ايعبس ايكاحلأٚ  يٝعرتض

ٕ إّاْ٘ إايٛاٖطٟ ؾاٱهلٞ ايكإْٛ ٚ ٕ تًو ا٭عُاٍ ناْت ؽايـ إباز٨. ٚ٭ايؿعٌ

ْ٘ يٛ اغتُط ايعبس ايكاحل ٗ إ :ضو قاٍ ايبعييص. ّٚ عًٝ٘ ايػهٛت سٝاهلانإ وطِّ

ْكسٙ َازاّ مل ٚ ّٜٛ ايكٝا١َ ٫غتُط َٛغ٢ ٗ ا٫عرتاض عًٝ٘إٍ ايعٌُ َجٌ َا قاّ ب٘ 

 . (17)ٜسضى باطٔ ا٭َط
 

                                                   ـــــــ تٛضٝحٚ تٓبٝ٘

ي٘ َٓاٖر ٚقٛاعس ٚت١ ٕ ايؿهط ايٓكسٟ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ ثابإ أ٫ّٚ:

انتػاب ، ٖٚٚصا ٜؿطض ا٫ط٬ع ع٢ً تًو ايكٛاعس. ع١ًُٝٚ ْتا٥ر ٚاقع١ٝإٍ ٜتٛقٌ 

ْٗا إهاز أططم ٖاَؿ١ٝ، َٔ ؾإٍ  ست٢ ٫ تػتسضز ع١ًُٝ ايٓكس ،ًَه١ ٗ اغتعُاهلا

  .َكازَات بٌ أؾطاز اجملتُعٚ سػاغٝات

ؾأغًٛب  .ساٍٚ ٕ ا٫عرتاض يٝؼ ي٘ أغًٛب ٚاسس ٗ نٌ َكاّإ ثاّْٝا:

 ;ايتأٌَ ٖٛ ايططٜك١ إج٢ًٚ ؾطَا ٜهٕٛ ايػهٛت ;ضٙ طبٝع١ إٛنٛعا٫عرتاض تكطِّ
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نُا يٛ نإ إٛنٛع ٜتعًل  ،إع٬ٕ ا٫عرتاضٚ ٚقس ٜػتٛدب إٛنع ايٛقٛف

اؿاٍ ٚ اهل١ٜٛ اؿهاض١ٜ يٮ١َ، ؾٗٓا إكاّٚ أؾهاض ناشب١ ُؼ بايسٜٔٚ بإؾاعات

با٭َط  ٖٚٛ َا ٜعرب عٓ٘ ؾكّٗٝا ،عسّ ايكبٍٛٚ رتاضٜؿطض ايٛقٛف ٚاؾٗط با٫ع

     .ايٓٗٞ عٔ إٓهطٚ بإعطٚف

 

 عك١ًٓ املعطٝات ــــــــــ 3

 :ْٛعٌ َٔ ايعك١ْٝ٬ َّاأي١ ايعك١ْٝ٬ لس أْؿػٓا أٗ َػ

 .Strong Rationality  عك١ْٝ٬ ق١ٜٛـ 1

 .  Critical Rationlity يٓكسٟعك١ْٝ٬ ايتؿهري اـ 2

ايصٟ ، ٕٚ ا٫عتكاز باـطاؾ١ ٜكّٛ ع٢ً ايؿِٗ ايبػٝ٘إؾطْا ؾإٔ أ نُا غبل

عٝح ٫ ًّو ايصٖٔ ايكسض٠ ع٢ً ؼًٌٝ َا  ،ؾ٤ٞأٟ  هعٌ ايٓؿؼ شات قاب١ًٝ ٗ قبٍٛ

ٖٚصا  .٫ٚ ٜػتٓطكٗا ٚؾل قٛاعس ايربٖإ ايعكًٞ ،َعًَٛاتأٚ  ؾهاضأٜعطض عًٝ٘ َٔ 

بُٝٓا ايعكٌ ايصٟ تهٕٛ ي٘ ق٠ٛ ع٢ً  .ٗ ْكسٖاٚ ؾٝا١٤ ا٭ٜٛٗط نعـ قسضات٘ ٗ عكًٓ

 ٜتػا٤ٍ،، ؾإْ٘ ٗ ٖصا عك١ْٝ٬ ايتؿهط ايٓكسٟ تػاْسٙ ،ٜػٛغٗاٚ ايٓؿؼ ٜكٛزٖا

ؾُا ٚاؾل ايعك١ْٝ٬ ، اَتسازاتٗا ايٛدٛز١ٜٚ يهؿـ ٖٜٛتٗا ;ٜبشح ٗ إعطٝاتٚ

مسض ي٘ ، ٚايؿهط١ٜ قٛبٌ بايكبٍٛٚ اييت ؼهِ ع٢ً ا١َٕٛٛٓ ايعكا٥س١ٜٚ إػٝطط٠

ئ ػس غاعت٦صٺ ْٗا ; ٭ٖٚاّٚا٭ ا٫عتكاز باـطاؾات بايتايٞ ٜكبض َػتش٬ّٝ، ٚطٚضبإ

 ؾٗٞ تػًل اجملاٍ أَاّ ،َٔ ٖٓا تٛٗط أ١ُٖٝ ٚدٛز ٖصٙ احملط١ ٗ ايعكٌ ايبؿطٟ. َٓؿصّا

شا ناْا إايعاَٞ ٚ ٫ٚ ؾطم بٌ ايعامل .ايصٖٔإٍ ٕ تسخٌ أايكهاٜا ايعبج١ٝ ٚ اـطاؾات

ؾايٓؿؼ تهػب  ا٭ؾٝا٤،ٚ ايتعكًٞ ػاٙ ا٭ؾهاضٚ ٗر ايعكًٜٞتُتعإ بٗصا إٓ

قس ٜبسٚ  ،ْعِ. إعتكسات اـطاؾ١ٝٚ أَاّ اـطاؾات قّٜٛا َرتاغّا ٜكبض ايعكٌ، ٚسكا١ْ

 يهٔ ٖصا ايتعذب ،ْ٘ هب تطٗري شٖٓٝت٘ َٔ اـطاؾات، ٚأايتشسخ عٔ ايعامل غطٜبّا

ٚدٛز ْٛعٌ َٔ إٍ أؾري ؾٝٗا  ايٓكط١ اييتإٍ ا٫غتػطاب ٜتبسز إشا مت ايطدٛع ٚ

ؾٗصا  ،آخط داَس ع٢ً ايٛٗٛضات; ٚعك٬ْٝت٘ زا١ُ٥ ا٫ؾتػاٍ، ٚٚاسس عك٬ْٞ :ايعًُا٤

               .إعتكسات اـطاؾ١ٝٚ يًدطاؾات َا ٜهٕٛ أغريّا ا٭خري غايبّا
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ٌٸ ٫ ٜػتٓطل ، َٚٔ زٕٚ ؼًٌٝ ،عًٝ٘ َٔ أؾهاض زٴَا ٜٔط ؾايعامل ايصٟ ٜكبٌ ن

ٌٸٚ ىعٕ ،ٜهٕٛ فطز بٓو يًُعًَٛات ،ٕايربٖا ٕ أْ٘ ؾأؾ ،َا أعطٞ ي٘ وؿٜ ن

أٚ  ٜٚؿتكس قٛاعس ايكبٍٛ ،ؾٗٛ ٗ شات٘ يٝػت ي٘ ضٚح ايبشح ٗ إعطٝات ،ايبٓو

إسضغ١ٝ  إساضىٚ ٫ٚ تهؿٞ ايؿٗازات، ٜٚؿتكس ايطٚح ايع١ًُٝ ايطؾض ٗ اؾ١ًُ،

ؾُٔ نجطت ؾٛاٖسٙ  ،يتعاٌَ َع ا٭ؾهاضَٔ اختباض ضٚح ا ٌ ٫بسٸب ،ع٢ً ايع١ًُٝ زي٬ّٝ

ؼطٜو أٚ  عًٝ٘ َٔ زٕٚ زيٌٝ سٴع٢ً قبٍٛ َا ٜؿٹ َٚع ٖصا ٜكطٸ، ايتع١ًُٝٝٚ إسضغ١ٝ

َٔ  اؾُٛز يٝػا َطًكّاٚ ؾايػطٚض ،ٗ ايٛاقع عإّا ؾٗٛ ٫ ٜعسٸ ،يكٛاعس ايربٖإ

أنجط  ػإاٱْٕ هعٌ أْ٘ أايعًِ َٔ ؾ; ؾإٕ ٫ َٔ قؿات ايعامل، َٚػتًعَات ايعًِ

ٕ ; ٭ايطز ا٫ستٝاٙٚ غًٛن٘ ٗ ا٭خصٚايعامل  ،ٕا ثبت بايربٖإ قسق٘ ٬ّتكبټٚ إطاع١

 ٚعسّ ايكبٍٛ يهٌ ؼكٝل ايطزٚ ٕ سكٝكت٘ إٛاد١ٗ; ٭َٔ اؾٌٗ اؾُٛز أنجط نطضّا

 اٱْػإ،٭قسؽ ؾ٤ٞ ٗ  ٕ اؾُٛز ايؿهطٟ غسا عسّٚاإ :بعباض٠ أخط٣، ٚؼًٌٝأٚ 

ؾس أاؾُٛز ايؿهطٟ  َٚازاّ. ضٚح ايبشح ٗ سكٝك١ ا٭ؾٝا٤ٚ ١ْٝايعك٬ٚ عسٚ ايعكٌ

ْ٘ ٜعين ; ٭ؾس قساغ١ َٔ ايعًِ ْؿػ٘أايبشح ٚ اض ايتشكٝلقَٔ اؾٌٗ  بؿاع١ّٚ نطضّا

                                                  .(18)ا٫ضتكا٤ بإعطؾ١ ايس١ٜٝٓ َساضز ايهُاٍ

 

 ـــــــ دٚز ايدٜٔ يف سٝا٠ ايبػسـ 4

 أسس سكٝك١ ٫ ٜػتطٝع ،ايسٜٔإٍ خًكت ؾٝ٘ اؿاد١ اٱْػإ، ٚيكس خًل 

ْػإ أْٗا تعٛز يٲثاض ٜات اييت دطت يكبٛض ٜط٣ عًُا٤ اٯثبتت اؿؿطأؾكس  ،ْهاضٖاإ

ٚٗط شيو َٔ  ،خط٣ بعس إٛتأايكسِٜ نإ ٜعتكس بٛدٛز سٝا٠  اٱْػإٕ أايبسا٥ٞ 

                                       .ضغّٛٚ ُاتٔ فػٻشت ع٢ً دسضإ قبٛضِٖ َخ٬ٍ َا ْٴ

َٳ يؿعٛض  طبٝعّٝا ِا نإ غببّاإبايػشط أٚ  ٕ ا٫عتكاز بايسٜٔأٜط٣  ٔٵٖٚٓاى 

 ;َٔ تًو ايكٛض اييت ؼٝهٗا كًٝت٘ ،اـٛف َٔ ق٣ٛ ايطبٝع١ ،باـٛف اٱْػإ

 تكسّ ايؿهطٟعكط ايإٍ ٕ ٜٓتكٌ إَٚٔ اجملٍٗٛ، َٚا  ،يهعـ قسضت٘ ايع١ًُٝ

يػٝاب  ;ا٫عتكازإٍ ايػٝطط٠ ع٢ً ايطبٝع١ ست٢ تتبسز ٚتؿ٢ٓ اؿاد١ ٚ ايكٓاعٞٚ

 ايسٜٔإٍ ٕ اؿاد١ أؾٗٛ ٜط٣  ،ع٢ً ططف ايٓكٝض آخط يهٔ ٖٓاى اػاٙ. ايساعٞ إيٝ٘
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ؾطاز ١ٝ يٮيًكسضات ايعكً َا ٜعازي٘ ٚؾكّاأٚ  اهللبسػاؽ ايجابت بهطٚض٠ ا٫عتكاز ٚاٱ

 .(19)بٌ عًٝٗادٴٚ اٱْػإ،دست َع ٚ ،ي١ ؾطط١ٜأَػ

ٕ اؿاد١ إٍ أٚقس شٖب أقشاب ا٫ػاٙ ايتكسَٞ ٗ ايكطٕ ايتاغع عؿط 

 ثبت خ٬ف شيو،أايٛاقع  ٚيهٔ .ْٗا٥ّٝاتؿ٢ٓ إٔ إٍ  ،ايٓؿػ١ٝ يًسٜٔ غتبسأ بايت٬ؾٞ

ٕ أيسضد١  ،ا ناْت عًَٝ٘ َكاٜػ١ّ ،بايسٜٔ تؿبجّا ٚأؾس ؾايكًٛب أقبشت أنجط

أْ٘ يٝؼ َٔ ٚضغِ  .ه١ٝ زاخٌ اجملتُعات ايبؿط١ٜٝأنجط زٜٓاَٚ أنجط ق٠ّٛأقبض  ايسٜٔ

 ايبشح ٗ أَٛض ايتسٜٔ، أٚ اٱداب١ عٔ ا٭َٛض ايػٝب١ٝ اْرتٚبٛيٛدٝعًُا٤ اٱ اختكام

مت  اؿكا٥ل ايع١ًُٝ اييت أثبتٖٛا َٝساّْٝاٚ أعاثِٗ ْ٘ َٚٔ خ٬ٍأ٫ ، إايتُصٖب ايسٜينٚ

َس٣ تطغد٘ ٗ ايتهٕٛ ا٫دتُاعٞ يًُذتُعات ٚ ٘ ايسٜينانتؿاف غٝطط٠ ايتٛدټ

                     .(20)ايبؿط١ٜ

تهٕٛ ٚ إعتكسات ايس١ٜٝٓ ٗ اؿٝا٠ ايبؿط١ٜإٍ ٗ اؿاد١ ايطبٝع١ٝ ٚ

ٕ ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ تؿطض ٚدٛز ايع٬قات ٜكٍٛ ا٭غتاش َطٗطٟ: إ اجملتُعات ايبؿط١ٜ

ٕ أٚايّٝٛ تبٌ ، ادتُاعٞ بطبع٘ اٱْػإؾ، ا٫دتُاع١ٝ َا بٌ أؾطاز إهٕٛ ايٛاسس

، ايصٟ نإ ٜؿهٌ مٛٙٚ يًعطمأٚ  ٖٓاى ساد١ دس١ٜ يؿ٤ٞ ٜعٛض ايتعكب يًكب١ًٝ

. َهٕٛ ادتُاعٞ بؿطٟ آخطأٚ  ْعِٗ ٗ قب١ًٝٚ غاؽ ا٫دتُاعٞ ٗ تٛسٝس ايٓاؽا٭

، ٞاٱْػاْٗ داْبِٗ  يِٝٗإٜٓٛط  ،هُع ايٓاؽ ؼت ًَٛت٘ ٖٓاى ساد١ يؿ٤ٞ ضٚسٞ

ِٸب١ٝ اٱْػاْس ايع٬قات عك٬ْٞ ٜٛسِّ  بعض َُٗا اختًؿت إػاؾاتإٍ بعهٗا  ه

ٕ ، ٚأ١ٝاٱْػاْبًػ١ ع١ًُٝ ٫بس َٔ ايهؿـ عٔ ؾًػؿ١ يًشٝا٠ . ٚا٭دٓاؽٚ ا٭عطامٚ

عسّ ٚ ّإ بٗاإايكٛاٌْ بسٕٚ ٚ ٕ فطز تػطري ايؿًػؿات; ٭ٜتِ اٱّإ بٗصٙ ايؿًػؿ١

ٕ ايؿًػؿ١ فطز ; ٭ّٓهٔ تًو ايؿًػؿ١ َٔ ؾعٌ ؾ٤ٞ قًيب بٗا ٫ٚ ٚدٛز ضاب٘ ْؿػٞ

، يهٔ ايعًِ ٗ سكٝكت٘ ايٛدٛز١ٜ ْٛض ٍَٝٛ ايٓاؽ.ٚ ايؿهط تابع يطغبات، ٚؾهط

سٝٓٗا ، ٖٚسؾ٘إٍ ٕ ٜكٌ أٚغ١ًٝ ٜطٜس  ١ٜأٚب ،َاشا ٜطٜساٱْػإ ٕ ٜعطف أغاؽ ٖٛ ا٭

ٕ إ :يهٔ ٜكاٍ. ِع٢ً ايعً ٖصا يٝؼ عػريّا، ٚيٝٓري ي٘ ططٜك٘ سانطّا ايعًِ غٝهٕٛ

 ٖٛ َا ٜٛٗط ؾعًّٝا. ٚبؿًػؿ١ ٖازؾ١ٚ اٱّإ بٗسفٚإٍ  ،ؾًػؿ١إٍ اد١ ع١ٝ اٱْػاْ

َٔ َٓطًل ٕ ايسٜٔ ضٚح ؾاع١ً تٛسس بٌ ا٭ؾطاز ٭ ;زٚض ايسٜٔ ٗ تػط١ٝ ٖصٙ اؿاد١

ٚقس ؾؿًت ايعكب١ٝ اييت اضتبطت  خكٛقّا ،ٚٚسس٠ َكريِٖ ،ؾِٝٗ اٱْػإداْب 
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نجط أاضتباطات إٍ ايّٝٛ وتاز اٱْػاْٞ اجملتُع . هلا َهإ سٵعٴمل ٜ، ٚبايكب١ًٝ

ٕ ٜكبٌ أ٫ ّهٓ٘  اٱْػإؾ. ٓؼ ايبؿطٟاؾنجط ؾعاي١ٝ ٗ ايتٛسٝس بٌ ٚأ زٜٓاَٝه١ٝ

ٌٷغري ٚيٝؼ  .٫ بايعكب١ٝ غًٛنّا، ٚبايعبج١ٝ َصٖبّا ؾباع ضغب١ ايبؿط١ٜ إب ايسٜٔ نؿٝ

ايسٜٔ ايّٝٛ إٍ يصا ٗ ايٓتٝذ١ اؿاد١  .سس٠ٖٛ ايهأَ يًٛٚ ،ملٸ ايؿتاتٚ ٗ ايتٛسس

 . (21)أق٣ٛٚ با٭َؼ ؾس ٖا ناْت عًٝ٘أٖٞ 

 تبٌٝيٖصا إكاٍ َٔ ٢ َاّ َا تبٓكأْٗا ؾطق١ إايسٜٔ ؾإٍ ٚقس ٚٗطت اؿاد١ 

ا٫غتؿاز٠ َٓ٘ ٗ اؾاْب إعٟٓٛ ٗ ، َٚهاْت٘ ٗ اؾاْب ا٫دتُاعٞٚ زٚض ايسٜٔ

       :ا٭ٖٚاّٚ ِٗ َٔ اـطاؾاتؼكٝٓ، ٚتكشٝض عك١ًٝ ا٭ؾطاز

                                 

 ــــــ ايددايٕٛٚ ايكضا٤ ع٢ً ايعسٚف االدتُاع١ٝ اييت ٜكتات عًٝٗا األضطٛزٜٕٛـ 5

، غشط، َٚٔ أغاطري ،ٕ اٱقباٍ ع٢ً اـطاؾات بهٌ أْٛاعٗاأ٫ ىؿ٢ 

نإ ٫ٚ ٜعاٍ  ،طتهع عًَُٞإٍ أٟ اييت تؿتكس ، ايعذٝب١ٚ ايعًّٛ ايػطٜب١ٚ ،ؾعٛش٠ٚ

ٜٓ ٜط٣ عًُا٤ . ٚايع١ًُٝ َٔ اجملتُعٚ َكَٛات إعطؾ١ ايؿ١٦ اييت ٫ ًُو، ٚايعٛاّ َٔ س

اؿٝا٠ ٖٓاى عٛاٌَ أخط٣ ػعٌ تًو  باٱناؾ١ اٍ ضغاز٠ ايعٝـ ٚتطف ْ٘أا٫دتُاع 

ٌ ٗ ايؿكط تتُجٻٖٚٞ  ،ايبسعٚ ايؿ١٦ َٔ ايٓاؽ تًكٞ بٓؿػٗا ٗ أسهإ اـطاؾات

 .داْب ايؿكط إعٟٓٛإٍ  ،ٚايؿكط إعطٗ، ٕازٟا

غ٪اٍ ٜط٣ عامل  ؟ا٭غاطريبايػبب ٚضا٤ ٚدٛز ؾ١٦ َٔ ايٓاؽ تعتكس  ٖٛ َا

ْ٘ ٗ ايتذُعات ايبؿط١ٜ أؾٗٛ ٜط٣  ،اؾٛاب عٓ٘ ٗ ٬َسٛت٘ ايتاي١ٝ «َاٜط»ا٫دتُاع 

ػبب ؾكطٖا ب ;إؿانٌ نٝؿُا نإ ْٛعٗاٚ اييت ٫ تتكبٌ ايتؿػري ايعًُٞ يٮظَات

بٌ ،َٓطكٞٚ بٌ ٖٛ طبٝعٞ ،ٗ سكٗا ٓكّا اـطاؾات ٫ ٜعسٸإٍ ٕ تٛدٗٗا إؾ ،ايعًُٞ

ٕ أغًٛب َعاؾ١ ٖصا إَٔ ٖٓا ؾ .ٖٞ تػُٞ اـطٚز عٔ ايعطف ا٫دتُاعٞ أغاطري

، أٚ غاطري تكابٌ َا ٜعتكسٕٚ ب٘أ٫ َٔ خ٬ٍ إٕ ٜتِ أا٫مطاف ا٫دتُاعٞ ٫ ّهٔ 

  .(22)ٗ اعتكازِٖٚ تكابٌ َا يسِٜٗ ٗ ؾهطِٖ غريٙٚ يػشطخص يباؽ اأؾهاض تأغًل 
 

 ـــــــ جيابٞ يألضاطريإظٗاز ايدٚز اإل

ٕ تهٕٛ أَٚٔ إُهٔ  .ٕ ا٭غاطري ؼتٟٛ ع٢ً اـطاؾاتإٔ شنطْا أ غبل 
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بٌ ٖٞ نتًو  ،يهٔ ٖٓاى أغاطري ٫ ؼٌُ خطاؾات .ا٭غطٛض٠ ٗ ًْتٗا خطاؾات

. ِضخ َعٟٓٛ قِّإ، ٖٚٞ ٗ سكٝكتٗا مثّٝٓا دٖٛطّاٚ ي٪ّازاخًٗا ي٪ٗ ايكسؾ١ اييت ؽب٧ 

َٔ  ّانبري ّإ دع٤; ٭يصا ؾًٝؼ َٔ ايعكٌ اؿهِ ع٢ً نٌ ا٭غاطري عهِ ٚاسس

غًٛب ايٛسٝس ايصٟ ا٭ ٖٚٛ ،ايتعايِٝ ناْت تصنط نُٔ تًو ا٭غاطريٚ اؿهِ

َٸٓٗا َٔ غٛا٥ٌ ايسٖطٚ سؿٛٗا    .أ

ٖصٙ  .«ْاّ زاض ضغ٬ٕإ ا٭َري» ٜعطف عها١ٜ َا :َج١ً ع٢ً تًو ا٭غاطريَٚٔ ا٭

اٱؾاضات ايس١ٜٝٓ َا ٜبًؼ ٚ سٛت َٔ اؿهِؾإْٗا ا٭ضدٛظ٠ ضغِ طابعٗا اؿهٛاتٞ 

 ع ب٘ َٔ سٌٝضٻصَا ٜت، ٚضمست قٛض٠ ٚاقع١ٝ يًُػتعُط اؿانِ إػتبسٸٚقس  .اٯ٫ف

َٳ .ايعبازٚ ست٢ وهِ غٝططت٘ ع٢ً ايب٬ز ;َهطٚ َٔ شٟٚ  ٜػاْسٙ ٔٵٚنصا ؾهشت 

قٛض غع٢ اؿانٞ إٔ ٜعهػٗا ٗ ؾهٌ سها١ٜ إْٗا  .أقشاب ايرتفٚ ايكسض٠

تػتسضز ، ٚست٢ ٫ تكع ٗ غؿ١ً ;تٓبٝٗاتٚ يتبك٢ يٮدٝاٍ إتعاقب١ سٹهُّا ;أغطٛض١ٜ

 طٝب بٗا، ٚتٕ ايٓؿؼ تػتًُض اؿهاٜاتأ خكٛقّاٚ ،ايؿب١ٗٚ إهطٚ باؿٌٝ

 نجط ٖا ت٪ثط ؾٝٗا إٛاعٜأايٓؿٛؽ  َا ت٪ثط ٗ خط٣ نجريّاأَٚٔ د١ٗ  اجملايؼ،

ا٭غاطري )ايككل ايٛاقعٞ( ٗ ٚ هابٞ يًككل٫ ّهٔ إغؿاٍ ايسٚض اٱٚ .اـطبٚ

تًو إٍ ٚقس ٜٓٛط ايبعض . عًُٞٚ تؿػري ايعكا٥س بؿهٌ عكًٞ، ٚايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ

ْ٘ ٜٓؿٞ عٓٗا أَع٢ٓ  ،اؿهاٜات ع٢ً أْٗا أغًٛب أزبٞ ٜعتُس إد١ًٝٚ ايككل

بُٝٓا ٖٞ عٓس ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بكشتٗا  ،ؽ بٗا بػطض ايتػًٞأْ٘ ٫ ب، ٚأع١ٝايٛاق

)ايككل( تعٌُ ع٢ً  ؾا٭غاطري .ٚغٓسات تٛثل أسساخ ايتاضٜذ ،سهاٜات عٔ ايٛاقع

َٔ ٖٓا ٫ ّهٔ  .يتك١ٜٛ داْب ايعكٝس٠ يسِٜٗ ;ا٭شٖإإٍ تكطٜب ا٭َٛض ايػٝب١ٝ 

 خكٛقّا، ٚاٱّاْٞ يس٣ ا٭ؾطازٚ عكسٟاٱعا١ْ ٗ اؾاْب ايٚ إْهاض طابع إػاعس٠

 ،عٜٕٔ ٜتٻ َٛع١ّٛ، ٚاٱّإ بايػٝبإٍ ٕ ٗ زعٛت٘ آاؽصٙ ايكط ْٗا ناْت أغًٛبّاأ

، عٜ بٗا ايٓاؽٜتٻ ،ٗ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ غًٛبا ثابتّاأ نُا ناْت زا٥ُّا

ٞ َا نإ ا٭غطٛض٠ ٖٚ ٕ إطاز بايكك١إبطبٝع١ اؿاٍ ؾ. ٜٚػتدًكٕٛ َٓٗا ايعربٚ

 .ايٛعٜٚ بٗسف ايتبٌّٝا، ٚٚاقعٝ
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 ايبشح ــــــَطتدًـ 

أْٗا ايؿِٗ غري أٚ  ،ٕ إٓطًل ا٭قًٞ يًدطاؾات أْٗا َٔ بكاٜا ايجكاؾ١ اؾا١ًٖٝإ

 غري آبٌٗ بايعكٌ ،ايصٜٔ ٜعتُسٕٚ ضأِٜٗ ،طٜٔإدايـ يًعكٌ َٔ ططف إؿػِّٚ ايكشٝض

نٝـ نإ . ايجكاؾاتٚ ظز اؿهاضاتٚ أْٗا شيو إعٜر ايٓاؾ٧ عٔ ُاأ ايٓكٌ،ٚ

                                      .تبٓٸٝٗا يًباطٌٚ ،ٕ قاضبتٓا هلا دا٤ت بًشاٚ كايؿتٗا يًٛاقعإَٓؿ٪ٖا ؾ

ٗ إبكا٥ٗا ٜطدع ٚ ٕ عٛاٌَ إهازٖاأَٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ ايػابل يًدطاؾات تبٌ  

 ،عـ َٔ قسضات ايصٖٖٔا ٜه ،تكاعؼ ايٓؿؼ عٔ اغتدساّ ايعكٌإٍ ا٭غاؽ 

َكّٛ َٔ أٟ  يجكاؾات ٫ ًُو ؾٝكبض َػتػًُّا ،َػت٣ٛ ايعٛاّإٍ هعً٘ ٜٓعٍ ٚ

 ،غاشزٚ بايتايٞ ٜػسٚ تعاًَ٘ َع إعطٝات ايؿهط١ٜ بؿهٌ بػٝ٘، ٚإٓطلٚ ايعك١ْٝ٬

ِّٚ ،ٖا ٜؿتض اجملاٍ أَاّ اـطاؾات يًػٝطط٠ ع٢ً ايصٖٔ  ،ّ يػريٖاتكبض ٖٞ إك

ْٛع أٚ  ٫ تكتكط ع٢ً َاز٠ ٚاسس٠ ـ نػريٖا َٔ ايكهاٜا ـ طاؾاتٕ اـأ خكٛقّاٚ

ِٸ ،ٚاسس ٖٞ ٚ ،أَٛض ايسْٝاإٍ َٔ أَٛض ايسٜٔ  بس٤ّا ،ايؿطز بٌ تتًبؼ بًباؽ ْٝع َا ٜٗ

تتؿهٌ ٗ  ،بًشاٚ ْتادٗاٚ ،اـطاؾات. ا٭ؾهاٍظُٝع ٚ ،سانط٠ ٗ نٌ إٛاقع

ؾٗٞ  ،ايسٜين اْباؾع ع٢ً َا تطٚن يهٓٗا نجريّا. زٜينٚ ،عًُٞٚ ،زبٞأ :أيٛإعس٠ 

ايتؿػري ٚ ،اجملعٛي١ٚ ا٭خباض إٛنٛع١ٚ ايطٚاٜاتٚاؾاْب ايسٜين َٔ خ٬ٍ ايبسع،  زٴتٔط

ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ ٚ ؼطٜـ إؿاِٖٝ ا٭غاؽغطنٗا ٚ ،ؾًػؿّٝا ؾه٬ّ تأخصقس ٚ .بايطأٟ

ؼتاز  ي١أايسٜٔ َػ أَٛضتؿدٝكٗا ٗ ٚ نؿـ اـطاؾ١إٕ . عٔ َػاضٖا ايكشٝض

                                                .كٌإتدكِّٚ يًك١ً ايك١ًًٝ َٔ ايعًُا٤ ٫ٓإ٫ تتٛؾط  ،قسض٠ ع١ًُٝ خاق١ٚ دٗسّا

ٚقس ساٚيٓا َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايػطٛض ايك١ًًٝ تػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً بعض ِاشز 

ٕ إ :ض ايكٍٛيهٔ ٫بس َٔ تهطا .ايعك٬ْٞ َعٗاٚ غبٌ ايتعاٌَ ايكشٝض، ٚاـطاؾ١

 .إق٬سٗا بأغًٛب ٚاسسٚ بايتايٞ ٫ ّهٔ تػٝريٖا، ٚٚاسسّا اـطاؾات ٫ تأخص بعسّا

يهٔ َازاَت اـطاؾات ٗ  .تػٝريٖاٚ ز أؾهاهلا ٜػتًعّ تعسز ططم َعاؾتٗاؾتعسټ

 تهٕٛ ٕ َٛادٗتٗاإتٛقـ ايتؿهط ايعكًٞ ؾٚ داْبٗا إٛنٛعٞ تعتُس اي٬عك١ْٝ٬

غٛا٤ ناْت ٗ  ،ِٝ إؿرتى يهٌ أؾهاٍ إٛاد١ٗ َعٗاايكػ ،ٚإٓطل بايعكٌ
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ٕ إٔ ٖصا إٛنٛع ٫ ّهٔ إ :إ٫ أْٓا ْعٛز يٓكٍٛ .ايسٜينأٚ  ايعًُٞأٚ  اؾاْب ا٭زبٞ

، ٖٛ َا سهِ عًٝٓا باْتٗاز ا٫ختكاض، ٚٚٗ بهع١ أغطط ،ٝ٘ سك٘ ٗ َكاي١ْٛٓؾ

 .َعٜس َٔ ايبشحإٍ ايسع٠ٛ ٚ
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الٍُامش
                                                      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 گ
 گ

 گ 



 

 

 هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة

 

                                                                                                                                 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 ؟خساف١ ّأ سكٝك١ ،احلغ
 

 خُيأ رضاالشٍخ 

  الثدراَي صالح :ترخمح

 

 ــــــ َكد١َ

 َٚٔ .ايبًس شيو ٗ َٚعتكساتِٗ ايٓاؽ ثكاؾ١ عٔ بًسأٟ  ٗ ايػا٥س٠ ايتكايٝس تعبٸط

أ٫ّٚ  ايكٝاّ هب فتُعأٟ  ٗ ايػا٥س ايؿهطٟ ٚإٓٗر ايجكاؾ١ٝ دٛا٤ا٭ ق٬حإأدٌ 

 ايعٌُ بٗصا ايكٝاّ مت يٛ شإ ;ايبًس شيو ٗ ايٓاؽ يس٣ ايػا٥س٠ ٚايعازات ايتكايٝس ق٬حإب

 ن١ًُ ٕأ ٗ ؾو ٫ٚ. َٚعتكساتِٗ أؾهاضِٖ َػت٣ٛ ٗ تًكا٥ّٝا غٝ٪ثطؾإٕ شيو 

 ٚايرباَر، ع٬ّاٱ ٚغا٥ٌ َػاعس٠ تٓتؿط، ثكاؾتٓا ٗ خطاؾ١ٝ ن١ًُ ٖٞ «اؿٜ»

 ٚايعكا٥س١ٜ ايؿهط١ٜ تأثرياتٗا ٚغتربظ، ٚغريٖا، إتٓٛع١ طؿاٍا٭ ٚيعب، ايطٜان١ٝ

 ٗ ايػا٥س٠ ايجكاؾ١ٝ دٛا٤ا٭ بًشاٚ ;أنرب بؿهٌ اي٬سك١ ا٭دٝاٍ ٗ عٓٗا ايٓا١ْ

 .ٚفتُعٓا إعاقط عإٓا

 َعتربٜٔ، اؿٜ بٛدٛز ايّٝٛ اجملتُع أؾطاز َٔ ايهجري يس٣ ضاغذ اعتكاز ٖٚٓاى

 ايهجري ا٠سٝ تػٝريإٍ  ٜ٪زٟ اؿٜ ٕأب ٜٚعتكسٕٚ، ٚإٛؾك١ٝ ايٓذاح غبٌ َٔ دع٤ّاإٜاٙ 

 .إتٛقع١ غري ايٓذاساتأٚ  خؿاقاتٱا ٚضا٤ ايػبب ْ٘أٚ، ا٭ؾطاز َٔ

 قشتٗا َس٣ بسضاغ١ ْٚكّٛ، اؿٜ َػأي١إٍ  إكاي١ ٖصٙ ٗ ْتططم ٚغٛف

 . ٚغكُٗا

 

 ــــــ يػ١ً احلغ

، َهإٚاٱ، ٚايطايع، ٚايٓذِ، ٚايٓكٝب، ايبدت َع٢ٓ ؾطْػ١ٝ ن١ًُ اؿٜ
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 اييت ايًػ١ٜٛ إكطًشات َٔ ايهجري زبٗاٚأ ايؿاضغ١ٝ ايًػ١ ٗ ٚاغتدسَت .(1)ٚاجملاٍ

ٌٕ تعرب  َٔ، ٚايطايع ايبدتأٚ ، ٚايٓكٝب اؿٜ ن١ًُ اغتدساّ َس٣ عٔ َا بؿه

 قباٍإ(، عاثط سٜ) غت شتهگبط(، سٜ شٚ) غت با، (ايػعس) غت ؾريٚظ :قبٌٝ

 ٛفخ(، ٤ٝٸ٢غ سٜ) غت بس(، ٧غٝٸ سٜ) غت تري٠(، دٝس ْكٝب) ٚغبع َػاعس

 غت غٝاٙ(، بٝضأ سٜ شٚ) غت ودپس(، دٝس سٜ) َػاعس غت(، دٝس سٜ) غت

 اؿٜ غ٤ٞ) غت ونگى(، ٧غٝأٚ  َاحل سٜ شٚ) غت ؾٛض(، عاثطأٚ  غٛزأ سٜ شٚ)

 . (2)ٚغريٖا، (َٓشٛؽأٚ 

 

 ــــــ اؾطالسًا احلغ

 ايؿطزأٚ  اجملُٛع١ ؾاز٠إٍ إ ٜ٪زٟ ايصٟ اؿسخبأْ٘  اؿٜ تعطٜـ ّهٔ يعً٘

 بسٕٚ، (اؿٜ غ٤ٛ اؾرتاض ع٢ً) بُٗا ايهطض ؿامإأٚ ، (ايطايع سػٔ اؾرتاض ٢ًع)

 ٗ يًؿطز ؼكٌ اييت اٯثاض َٔ ١ًْ عٔ عباض٠ ٖٛ اؿٜ :أخط٣ ٚبعباض٠. ٚاٖط غبب

 . َتٛقع١ ٚغري َع١ًَٛ غري ٚعًٌ غبابأأثط  ع٢ً ايٛاقع١ اؿازث١ ٖٛ أٚ، ايؿطأٚ  اـري

 

 ــــــ ضال١َٝاإل ايسؤ١ٜ يف احلغ

 ايتصنري ايهطٚضٟ َٔ أؾهٌ بؿهٌ غ٬ّاٱ ٗ اؿٜ ْٛط١ٜ ْؿِٗ ٕأأدٌ  َٔ

  :ْكاٙ بعس٠

 اؿانِ ٖٛ ٚإػببات غبابا٭ ْٚٛاّ ايعا١َ ايع١ًٓ َبسأ ٕأ ؾو ٫ :ا٭ٍٚ

 ٜهتػب سسخ ٚنٌ. ايعامل ٗ ٚاؿٛازخ ايٛقا٥ع ْٝع ٚع٢ً، ايهٕٛ ع٢ً ٚإُٗٝٔ

 ٚغا٥ط، ايعَها١ْٝ ٚخكٛقٝت٘ ؾهً٘ ٚنصيو، ٚدٛزٙ ٚست١ُٝ نطٚضت٘

 َانٞ بٌ هلا اْؿكاّ ٫ ٚثٝك١ ع٬ق١ ٖٚٓاى .١َإتكسِّ عًً٘ َٔ، ا٭خط٣ خكٛقٝات٘

ٟٸ  . إتكس١َ ٚعًً٘ َٚػتكبً٘ ٚسانطٙ َٛدٛز أ

 َٔ ٖٓاى ٚيٝؼاٍ، تع اهللإٍ  ٜعٛز ايتٛسٝس١ٜ ايط١ٜ٩ ٗ ؾ٤ٞ نٌ :ايجا١ْٝ

 اٱْػإ ضاز٠إٚ .ٚسهَٛت٘ اهلل قسض٠ ٚعٔ، ١ٝهلاٱ ضاز٠ٚاٱ إؿ١٦ٝ زا٥ط٠ عٔ خاضز ؾ٤ٞ

 ٚسل اؿط١ٜ َٔ ّتًه٘ َا نٌ َٔ بايطغِ، َٚؿ٦ٝت٘ اهلل ضاز٠إ طٍٛ ٗ ُٖا َٚؿ٦ٝت٘
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، ا٭ؾعايٞ بايتٛسٝس ٚا٫عتكاز ّإاٱ ّجٌ ٚايتؿهري ايط١ٜ٩ َٔ ايُٓ٘ ٖصا. ا٫ختٝاض

 ؾٝ٘ تهٕٛ ايصٟ ٓشٛاي ع٢ً يٝػت ٚتؿٜٛه٘ ضازت٘إٚ ت٦َ٘ؿٝ ٕأ ْػإيٲ بٝٸٜٔ ٟصاي

ٌٕأٚ  بؿعٌ ايكٝاّ ضازأ شاإ ٖٓا َٚٔ. ٦تَ٘ٚؿٝاٍ تع اهلل ضاز٠إ عٔ خاضد١  ٕأ هب َا عُ

 مت ٚهلصا. طاضاٱ ٖصا ٚنُٔ، هلُا َٚ٪نسٸّا، ٦تَ٘ٚؿٝ اهلل ضاز٠إ ع٢ً َػتٓسّا ٜأتٞ

ِّ عٓسَا اٱْػإ ٕأ ع٢ً نجريّا ايتأنٝس ٌٕ ايكٝاّ ع٢ً ِٜك  ضاز٠إ ٜكسٸّ ٕأ عًٝ٘ َا بعُ

 ايًػاْٞ ايتأنٝس ٕأ ٚاؿكٝك١. آخط ؾ٦ّٝا هل١ٝاٱ ضاز٠اٱ تهٕٛ ٚقس، ضازت٘إ ع٢ً اهلل

 هل١ٝاٱ إؿ١٦ٝ بٛدٛز اٱقطاض َع٢ٓ ٜأتٞ ،«اهلل ؾا٤ ٕإ»، أٚ «اهلل ؾا٤ َا» :قٍٛ ع٢ً

 ٌَػتكًٓ ْؿػٓاأ ْط٣ ٕأ ٜٓبػٞ ٫ ْ٘أٚ، ٘نًٓ ايٛدٛز ع٢ً ُٖٚٝٓتٗا، ٚا٭ؾهٌ ا٭ٚغع

ٛٻ ٫ٚ، عٓٗا   .تعاٍ ٚقسضت٘ ضازت٘إ ع٢ً ٚا١ُٕٓٝٗ اؿان١ُ ْٗاأب ٚقٛاْٝٓ٘ ايعامل ضْتك

 ٚٳ٫﴿ :|ايهطِٜ ْبٝ٘ كاطبّا إباضن١ ايهٗـ غٛض٠ ٗاٍ تع اهلل ٜكٍٛ

ٔٻ ٞٵ٤ٺ تٳُكَٛي ٌٷ ٔإِّْٞ يٹؿٳ ٘ٴ ٜٳؿٳا٤ َإٔ ٔإ٫ٓ * ّاَغس شٳيٹَو َؾاعٹ ٌٵ ْٳػٹٝتٳ ٔإشٳا ضٻبٻَو ٚٳاشٵُنط ايًٖ  عٳػٳ٢ ٚٳُق

ٔٔ َإٔ ٜٳ ٗٵسٹ ٔٵ ِقطٳبٳَ٭ ضٳبِّٞ ٜٳ  (. 24 ـ 23 :ايهٗـ) ﴾ّاضٳؾٳس ٖٳصٳا َٹ

 ططٜل عٔ ايهٕٛ ٖصا ٗ سازث١ ١أٜ تكع ٫ ايس١ٜٝٓ يًتعايِٝ طبكّا :ايجايج١

 َٔ غًػ١ً غاؽأ ع٢ً ٚقا٥ِ، َتكٔ زقٝل ْٛاّ نُٔ ٜكع ؾٝ٘ ؾ٤ٞ ٚنٌ، ايكسؾ١

ٞٸ يًشٛازخ اؿكٝكٞ ايػبب ٕأ َا ٚيهٔ .عًً٘  بايٓػب١ ا٭سٝإ أنجط ٗ كؿ

 اؿٜ ؿػٔ ايًذ٤ٛإٍ  ٜٚكاض، ٚاؿٜ بايكسؾ١ ا٫عتكازإٍ  اٱْػإ ٜصٖب ْػإيٲ

 مل ؾ٤ٞ نٌ ٕأ اؾُٝع ػري٣ؾ ايعًٌ غًػ١ً عٔ ايػتاض أظٜض يٛ سٌ ٗ; اؿٜ غ٤ٛأٚ 

 ػاٙا٭ؾطاز  َساضى تٛغٝع َٔ ٫بس ؾهاي١ٝاٱ ٖصٙ َعاؾ١أدٌ  َٚٔ، قسؾ١ ٜهٔ

، ٚايٛاٖط١ٜ إاز١ٜ ايعًٌإٍ  ناؾ١، باٱٚإع١ٜٛٓ ايطٚس١ٝ ايعًٌإٍ  ٚا٫يتؿات، عًٌاي

 . اي٬سك١ دٝاٍا٭ ع٢ً ايػابك١ ا٭دٝاٍ تأثري أ١ُٖٝ عٔ ايططف ْػضٸ ٫ ٕأٚ

 إؿانٌ غاؽأ ٕأ تط٣ ^ايبٝت أٌٖ ٚضٚاٜات ايهطِٜ ايكطإٓ ٕأ نُا

 ٚتصٓنطاٍ، تع اهلل ٚاَطأ طاع١ سّع ٗ تهُٔ اؿٝات١ٝ َٛضا٭ ٚانططاب ٚإعٛقات

 شْب َٔ َا ْ٘أٚ، ٚشْٛب٘ أخطا٥٘ َٔ ْادِ ٚا٭ش٣ ايػ٤ٛ َٔ ٜكٝب٘ َا ٕأب اٱْػإ

َٳا﴿ :ايٓػا٤ غٛض٠ ٗاٍ تع اهلل ٜكٍٛ. َبٌ نتاب ٖٗٚٛ  ٫إ قػريّا نإ َُٗا  ٚٳ

ٔٵ َأقٳابٳَو ٦ِّٳ١ٺ َٹ ٔٵ غٳ ُٹ َٳا﴿ :ط٣أخ آ١ٜ ٗ ٜٚكٍٛ ،(79 :ايٓػا٤) ﴾ِؿػٹَوْٳ َؾ  ٔٵَٹ َأقٳابٳُهِ ٚٳ

ُٳا كٹٝبٳ١ٺَٴ ِٵ َنػٳبٳتٵ َؾبٹ ٜٵسٹُٜه  (. 30 :ايؿٛض٣) ﴾َأ
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ٛٳٓقٛا» :×عًٞ إ٪ٌَٓ أَري ٜٚكٍٛ ٝٸ١ َٹٔ ُاؾ ايصْٛب تٳ  إ٫ ضظٕم كلْ ٫ٚ بً

 . (3)«ٚإكٝب١، ٚايهب٠ٛ، اـسف ست٢، بصْب

 . (4)«ْبٺبص إ٫ ايعبسٳ تكٝب ْهب١ٺ َٔ َا »: ×ايباقط َاّاٱ قاٍ نُا

 أغاؽ ع٢ً ايسْٝا اؿٝا٠ ٗ سازث١ ١أٜ تكع ٫ أْ٘ ايج٬ث١ ايٓكاٙ ٖصٙ َٔ ْػتٓترٚ

 عٔ ٜعبٸط ْ٘إؾ ٚايطايع ؿٜإٍ ا َا أَطٷ ْٴػب ٕأ سكٌ شاٚإ .ٚايطايع ٚايبدت اؿٜ

ا٭ؾطاز  ٜػتطٝع ٫ ٚاييت، ايهٛايٝؼ ٚضا٤ إٛدٛز٠ اـؿٝٸ١ باؿكا٥ل اٱْػإ دٌٗ

 ٭ٌٖ عٝاّْا َهؿٛؾ١ اـؿاٜا ٖصٙ ناْت ٕٚإ، اجملطز٠ بايعٌ َؿاٖستٗا ايعازٜٕٛ

 . ٚايطباٌْٝ إعطؾ١

 

 ــــــ ايتٛفٝلاحلغ ٚ بني ايفسم

 يعًٗا أخط٣ سكٝك١ ٖٓاى اؿٜ، ٚيهٔ باغِ ؾ٤ٞ اٱغ٬ّ ٗ ٫ ٜٛدس إْ٘

 بعض ٗ وسخ ٭ْ٘; باؿٜ ا٫عتكاز ي١َػأ تهتٓـ اييت بٗاَاتاٱ يبعض ٬٘س تعطٞ

، أٜاّ عس٠ ٜػتػطم َعّٝٓا ع٬ُّ ٜ٪زٟ ٕأ ـ إجاٍ غبٌٝ ع٢ًـ  ٜطٜس ؾطزّا ٕأ ٕسٝاا٭

 ٕإ عٝح، َتكٌ بؿهٌ، ٚقكري٠ ؾرت٠ خ٬ٍ ٚتتٝػط اؾطتته َٛضا٭ ٕأ لس ٚيهٔ

ٌٸ  ضدٌ َٔ ٜاي٘»: ٜٚكٍٛ، ضازٟإ ٫ بؿهٌ باؿٜ غريبطٗا عًٝٗا ٜٓطًع ٔٵَٳ ن

ٌٸ سٝإا٭ بعض ٗ أٚ. «!قٛٛٚ ، تباعّا ٚغًؼ ٜػري بؿهٌ ْػإاٱ َؿانٌ تٴش

 ايهجري ٚتربظ، إؿانٌاٍ تتٛ عٝح، شيو َٔ ايعهؼ وكٌأٚ ، إتاعب قٌٚبأ

 ١أٜ عًٝٗا ٜطًكٕٛ ٫ عٝح، اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ ٚفطٜات عُاٍا٭ ٗ، ايتعكٝسات َٔ

 ٖٞ ؾُا اؿٜ َٔ شيو مل ٜهٔ يٛ :ايػ٪اٍ ٜأتٞ ٖٚٓا. اؿٜ غري أخط٣ تػ١ُٝ

 :شيو عٔ داب١اٱ ٗ ْكٍٛ ؟اؿا٫ت ٖصٙ ع٢ً ْطًكٗا ٕأ ّهٔ اييت ١إٓاغب ايتػ١ُٝ

 سكٝك١ عٔ تعبٸط ٖٚٞ، ا٭ؾطاز َٔ ايهجري سٝا٠ ٗ سكًت قس اؿا٫ت ٖصٙ ٕأ ؾٓو ٫

 بٛادبات٘ إتُػٸو ايؿدل ٕأ َع٢ٓ، ايتٛؾٝل ٚعسّ ايتٛؾٝل سع٢تٴ، اؿٜ غري أخط٣

، يًتٛؾٝل ايٛاٖط١ٜ ايطَٛظ عٔ ٜهّاأ ٜػؿٌ ٫ٚ، بٗا ٜٚعٌُ، ايس١ٜٝٓ ٚايتعاَات٘ ايؿطع١ٝ

 شإ ;ططٜك٘ َٔ إؿانٌ عاٍٚتٴ، عطؾّا ٜكاٍ نُا، أعُاي٘ ٚتتٝػط، تعزاز لاسات٘ ٕؾإ

 . (5)«عاز٠يػا تهٕٛ بايتٛؾٝل»: قٌٝ



 

 

 هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان  ــ نصوص معاصرة

 

 ٕاٱْػإ أ ٚع٢ً، ٚبػبب٘اٍ، تع اهلل َٔ بتٛؾٝل ايٓذاح وكٌ :أخط٣ بعباض٠ٚ

 عُاٍا٭ بأزا٤ قٝاَ٘ خ٬ٍ َٔاٱهلٞ،  يتٛؾٝلبا دسٜطّا يٝهٕٛ ٚغع٘ٗ  َا ٜبصٍ

 يًعًٌ طبكّا وكٌ ايتٛؾٝل ٕأ ٚإًؿت. ٜهّاأ ايٓذاح غٝتشكل ايتٛؾٝل ٚعكٍٛ. اؿػ١ٓ

 ايعاٌَ إ٪َٔ يؿدلإٍ ا بًطؿ٘ ٜٓٛطاٍ تع اهلل ٕإأٟ ، ؾٛقٗا ؾ٤ٞ ٫ٚ، ايطبٝع١ٝ

. ٚإكا٥ب إؿانٌ ٓ٘ع ٜٚطؾع، ٚإػبب ٚايػبب، ٚإعًٍٛ ايع١ً طاضإ ٗ بٛادبات٘

ِٻ﴿: ايهطِٜ ايكطإٓ ٜكٍٛ ٌٳ ثٴ  (. 20 :عبؼ)﴾ٜٳػٻطٳٙٴ ايػٻبٹٝ

 «ٚؾل» َاز٠ َٚٔ، إٛؾك١ٝ ؾك١ًٝ َٔ ايتٛؾٝلؾإٕ  يسٜٓا َعًّٛ ٖٛ ٚنُا

 ع٢ً ٚبٓا٤. اٱْػإ أعُاٍ ٚاْػذاّ ٚا٬ٕظ١َ ايتطابل َع٢ٓ ٜؿػٻط ٚايصٟ، «ٚؾام»ٚ

 ٍَٝٛ َع ا٭غباب ٚتٛاؾل ٚايتٓاغِ ايت٬ظّ ٚٚٗٛض َٛضا٭ تٝػري ٜعين ؾايتٛؾٝل شيو

 طٜٚػدِّاٱْػإ،  ع٢ً اهلل بٗا ٜٓعِ اييت إٛاؾك١ ٜعين هلٞاٱ ٚايتٛؾٝل. ايؿدل

 . ضازت٘ٱ ٚايعًٌ غبابا٭ َٛدبٗا

 

 ــــــ احلغ يف َطأي١ املطٗسٟ ايػٗٝد ْعس١ٜ

 ايتُػو غبابأٚ، ٚايػعس بايبدت ايكٍَٛطٗطٟ  ايؿٗٝس غتاشا٭ ٜطؾض ٕأ بعس

 ايؿعطا٤ نإ شإ ;ايسٜٔ :أسسُٖا :هلاّيٲ َكسضٜٔ َٔ أنجط يسٜٓا يٝؼ» :ٜكٍٛ، بٗا

 ٚا٭١ُ٥ |نطّا٭ ايطغٍٛ نًُات َٚٔ، إباضن١ اٯٜات َٔ أسٝاّْا ٜػتًُٕٗٛ

 . ٚايؿًػؿ١ ٚايعًِ ايعكٌ ٖٛ :اٯخط ٚإكسض ;^ا٭طٗاض

 ايهتب ٕأ نُا. ٜٚاؿ يًبدت شنطّا ٚايطٚاٜات ايكطإٓ ٗ ْؿاٖس ٚمل

   .(6)«ُٖٚٞ نأَط ٘ٝيإ ؾاضتأ ايكسّ َٓص ٚايكسؾ١ يًبدت تططقت نًُا ايؿًػؿ١ٝ

 ؾطز يهٌ ٕأ ؾو ٫» :ٜٚكٍٛ، ؾٝطا١ْٝ ؾهط٠ اؿٜ اعترب ي٘ آخط سسٜح ٚٗ

ِٴ .َعٌ قبٛب  ٗ ٜٚسٚض، ايسٚاّ ع٢ً سّٝا قًب٘ هعٌ احملبٛب شيوإٍ  ايٛقٍٛ ٚسً

 ٗا٭ؾطاز  ٚىتًـ. قبٛب٘إٍ  ايٛقٍٛ ٗ يٝٛؾل غتعٝٓ٘ ييتا ايططٜك١ ْٛع زا٥ُّا خًسٙ

 ٚض٩ٜتِٗ تؿهريِٖ ٗ ايٛاقع١ٝ َٔ قسضأٟ  ّتًهٕٛ ٫ ؾايصٜٔ; ايططٜك١ ٖصٙ ؼسٜس

 ٜبازض ٕأ هب ايصٟ ايٛسٝس ايؿ٤ٞ ٕأ ٜٚتكٛضٕٚ، ٚاـٝاٍ بايِٖٛ ايكهاٜا سٌ ٜطٜسٕٚ

 نٌ ٕأ ٜٕٚٛٓٛ. ٚايكسؾ١ بدتاي ٖٛ، ٚإٛؾك١ٝ ايٛؿط ّٚٓش٘، ايؿدل َػاعس٠إٍ 

 غعٝسّا ٚيس ٕإؾ; خام ٚسٜ ببدت ايسْٝا اؿٝا٠ ٖصٙ عتابأ ع٢ً قساَ٘أ ٜهع ؾدل
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ٛٓ٘ ٭ٕ ;ايباٍ َطتاح ٜٓاّ ٕأ ٚعًٝ٘، ؾكّٝا هعً٘ إٔ ؾ٤ٞأٟ  ٜػتطٝع ٫  ٚغعسٙ س

، قّٛٛٚا غعٝسّا هعً٘ ٕأ ؾ٤ٞأٟ  ٜػتطٝع ؾ٬ اؿٜ ٧غٝٸ ؾكّٝا ٚيس يٛ ٚأَا ;ٜكٛإ

 ٚدٗ٘ ٜٛٓيٞ ُٜٓاأٚ، ايؿان١ً ٚإًهات خ٬ما٭ ٫ٚ، ايعٌُ ٫ٚ، ّإاٱ ٫ٚ، عًِاي ٫

 اٖاٜتُٓٸ اييت ايٓتٝذ١إٍ  ٜكٌ ٜسع٘ ٚئ، نايٌٛ إًِٛ ٧ايػٝٸ ايؿأٍ شيو ٬ٜسك٘

 ٕأ َاإؾ اؾُع١ َػذس اؿٜ ٝٸ٧غ ب٢ٓ يٛ :ٚقٌٝ .ٚغّٜٛا غًُّٝا ايططٜل شيو نإ َُٗا

 ! َٓشطؾ١ قبًت٘ تهٕٛ أٚ ;غكؿ٘ ٜػك٘

 ػعٌ ٕأ تػتطٝع ٫ ايعامل ٗ ق٠ٛ ١أٜ ٕإؾ ا٭ؾدام ٖ٪٤٫ اعتكاز ٚسػب

ٜٓ غ٤ٞ ٫ٚ، اؿٜ ٧ٝغ احملٛٛٚ   :)بإع٢ٓ( ٜكاٍ ٭ْ٘; قّٛٛٚا اؿ

 أغـــــٛز غـــــٝ٘ بػـــــاط٘ ْٴػـــــر َٚـــــٔ
 

 ٚنــــــٛثط ظَــــــعّ َــــــا٤ ٜبــــــٝض يــــــٔ 
 

 ٫ؾوٚ. ايٓاؽ َٔ ايهجري بٌ ايػا٥س ٖٛ ايتؿهري َٔ ايُٓ٘ ٖصا ٕأ ٚإ٪غـ

 يٮسساخ ٚإعًٍٛ ايع١ً ع٬قات ٜٚؿِٗ، ايؿ٤ٞ بعض ٚاقعّٝا نإ يٛ اٱْػإ ٕأ ٗ

 بعكً٘ ق٬ًّٝ ٚاغتعإ، عًُٞ بؿهٌ ايعامل َػا٥ٌ ٗ ق٬ًّٝ تأٌَ ٚيٛ، ايعامل ٚقهاٜا

 ٜعرتف ايعكٌ ؾ٬، ؾٝطاّْٝا ُّٖٚٚا خٝا٫ّ غ٣ٛ يٝػت اؿٜ َػأي١ ٕأ غٝؿِٗ، ٚؾهطٙ

  .سٜٔاي ٫ٚ، ٚايبدت باؿٜ

 بػاٙ ٜٴٓػر ٚمل. بايصات اؿٜ ٧ٝغأٚ  قّٛٛٚا سسّااٍ أتع اهلل ىًل ٚمل

، أغٛزّا ٜكبض ٭ٕ عطن١ هعً٘ ٫ ايصٟ ايٓشٛ ع٢ً بٝضأ بٓػٝر ؾدل ٭ٟ ايبدت

 ٭ٟ ايبدت بػاٙ ٕإ بٌ، أبٝهّا ٜكبض ٭ٕ قاب٬ّ هعً٘ ٫ ايصٟ ايٓشٛ ع٢ً أغٛزّا ٫ٚ

 بٝها٤ تكبض ٕأ إُهٔ َٔ ايكؿش١ ٖصٙٚ. قًب٘ َٚطآ٠ ضٚس٘ قؿش١ ٖٛ ؾدل

 . َهسٸض٠ غٛزا٤أٚ ، ْاقع١

، ايكاؿ١ با٭عُاٍ ايكٝاّ ٗ ٚا٫غتُطاض، ٚايتك٣ٛ ّإٚاٱ، ٚإعطؾ١ ؾايعًِ

 ٚايعكبٝات ٚاـطاؾات ٚاؾٌٗ .ْٚٛضا١ْٝ ْاقع١ بٝها٤ ايكؿش١ ٖصٙ ػعٌ اييت ٖٞ

ْٻا﴿ :هطِٜاي ايكطإٓ ٜكٍٛ. ١ًَُٛ غٛزا٤ ؼًٝٗا ٚايؿذٛض ٚايؿػل ٓٳا ٔإ  َٹٔ اٱْػإ خٳًَِك

َٵؿٳإز ْټِطَؿ١ٺ ٘ٹ َأ ٓٳاٙٴ ْٻبٵتٳًٹٝ ًِ ُٹٝع َؾذٳعٳ  بين ٗ تٛدس شيو ع٢ً ٚبٓا٤. (12)اٱْػإ:  ﴾ّابٳكٹري ّاغٳ

. أَاَ٘ َؿتٛس١ ايسْٝا ٖصٙ ٗ ايػبٌ ْٚٝع. ٚايكابًٝات َهاْٝاتاٱ ْٛاعأ ْٝع آزّ

، قاؿّا ٜٚعٌُ، ايكشٝض ايػبٌٝ ٜؿدٸل ٕأ به ايصٟ ٖٚٛ، ٚكتاضّا ّاسطٸ خٴًل ٚقس
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 . (7)«اهلا١ٜٚ ٗ ٜػك٘ ٫ٚ

 

 ــــــ باحلغ ايتُطو ضبابأ

 ٔع داب١إٍ اٱ اٯٕ ْٓتكٌ ايسٜٔ ظا١ٜٚ َٔ اؿٜ َػأي١ بسضاغ١ قُٓا ٕأ ٚبعس

 ٚايػعس اؿٜ ٜسع٢ ؾ٤ٞ ع٢ً وتٟٛ ٫ اـاضدٞ ايعامل نإ شاإ :ايكا٥ٌ ايتػا٩ٍ

 ٚضزّا قبضأٚ، اهلا٥ٌ ايهِ بٗصا عٓ٘ اؿسٜح هطٟ ؾًُاشا ع١ٚاق نشكٝك١ ٚايبدت

 غبابأ ي٘ باؿٜ ايتُػو ٖصا ٕإ :ايكٍٛ َٔ ٫بس ؟ٚاـامٸ ايعاّ يػإ ع٢ً ٜصنط

  :، ٚأبطظٖاَتعسز٠

 

 ــــــ باحلكا٥ل ملاّاإل عدّ ـ1

 ٚعسّ ايٓاؽ دٌٗ ٖٛ عاّ بؿهٌ ٚاـطاؾات باؿٜ ّإاٱ غبابأ أَِٖٔ 

 ايٓاؽ باغتػ٬ٍ ايتاضٜذ َط ع٢ً قاَٛا ا٫ْتٗاظٌٜ َٔ ايهجري ٕإ اش ;ا٥لباؿك ٕاَِٗإ

، ايباط١ً ؾهاضِٖأٚ يعكا٥سِٖ ٚضٚدٛا، ايعاٌَ ٖصا َٔ َػتؿٝسٜٔ، َٚايّٝا عكا٥سّٜا

 . إكٛي١ ٖصٙ نُٔ َٔ اٯخط ٖٛ ٚاؿٜ. ٭ْؿػِٗ ٖا١ً٥ ضباسّاأ ٚسككٛا

 اييت َٛض، ٚا٭ايعامل ٗ يًكسؾ١ ٚدٛز ٫ عاّ بؿهٌ» :إطٗطٟ ايؿٗٝس ٜكٍٛ

، (أٚي١ٝ ٚبٓٛط٠ ٚاٖط١ٜ) ظا١ٜٚ َٔ قسؾ١ ْٗاأ َع٢ٓ، ْػب١ٝ بايكسؾ١ عًٝٗا ْكطًض

، قسؾ١ ١٭ٜ ٚدٛز ؾ٬، مشٛي١ٝ أنجط ٚبط١ٜ٩، مشٌأ ظا١ٜٚ َٔ ٗاٝيإ ْٛطْا يٛ ٚيهٔ

يٛ ؾهطْا ًَّٝا  :إجاٍ غبٌٝ ٚع٢ً .بكسؾ١ يٝػت قسؾ١ ْٗاأ ْتكٛض اييت ؾٝا٤ٚا٭

 ٚايكٍٛ، ٚاهلسف اـط١ نُٔ نإ شيو ٕأ يٛدسْا يػٝاض٠ اقطساّ سازخ ٜكع عٓسَا

 . (8)«قسؾ١ ْ٘إ :ْكٍٛ َا ؾ٦ّٝا لٌٗ ؾعٓسَا، با٭َط دًٗٓا عٔ ْادِ بايكسؾ١

 يؿدلإٍ ا بايٓػب١ قسؾ١ تعترب اؿازث١ ٖصٙ ٕأ ٜعين ايكسؾ١ بٓػب١ٝ ايكٍٛ ٕإ

 ا٭سساخ سكٝك١ ع٢ً ًعٕٓطإٍ ا ١بايٓػب، ٚأَا ٚايكهاٜا ا٭سساخ تؿاقٌٝ هٌٗ ايصٟ

 َٔ ؾهٌ بأٟ قسؾ١ يٝػت ؾٗٞ، ٚايٛطٚف ا٭ٚناع ظُٝع ٕاّإ ٚي٘، ٚتؿاقًٝٗا

 ٜػ٢ُ َا ٕأ َع٢ٓ، «غبابا٭ داٌٖ ا٫تؿام ٜكٍٛ» :ٜكاٍ ايػبب ٚهلصا .ؾهاٍا٭

 بتؿاقٌٝ ٚاحملٝ٘ بايعامل ٚيٝؼ، ٚايكسؾ١ ا٫تؿام غبابأب باؾاٌٖ ٜتعًل قسؾ١
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 .(9)ا٭سساخ

 إكابٌٗ ٚ، عٌُ بأٟ قٝاَِٗ َذطز ٜٛٓؾكٕٛا٭ؾطاز  بعض ٕأ ايٓاؽ ٜط٣ عٓسَا

 ايرتاب ٜتشٍٛ اٯخط ٚايبعض، إتٛاي١ٝ إكاعب َٔ زا٥ُّا ٜعإْٛ اٯخط ايبعض هسٕٚ

 ؾايػبٌ ٛاٜٛٓي ُٜٓا، أشيو َٔ ايعهؼ ع٢ً، اٯخط ايبعض، بُٝٓا أٜسِٜٗٗ  شٖبإٍ 

 سكٝك١ ع٢ً ايٛقٛف َكسٚضِٖ ٜهٔ مل ٕإؾ، ِٗٚدٖٛٗ  َ٪قس٠ نًٗا ٚايططم

، ـ شيو ٜػتطٝعٕٛ ٫ ا٭سٝإ أنجط ٗ ِٖٚ ـ ايهٛايٝؼ خًـ هطٟ َٚا، ا٭َٛض

 ٗ، شيوإٍ  َٚا ٚايبدت ٚايػعس اؿٜ :قبٌٝ َٔ، إك٫ٛت بعضإٍ  ٕٚ٪ًٜذؾإِْٗ 

 نُٔ ٜٚتسضز، نتاب ٗ ٖٛ ِاإ ؾ٤ٞ ٚنٌ، غبب بسٕٚ سازخأٟ  ٜكع ئ ْ٘أ سٌ

 َٔ بايهجري ٜطتب٘ اٯخط ايبعض لاح ٚعسّ ايبعض لاح ٕأ ٗ ٫ٚؾو .خامٸ ْٛاّ

 يٝؼ بٗا عًُٓا عسّ ٕأ ٚٚانض .َٓٗا ايهجري ْعًِ ٫ ٚاييت، ٚإع١ٜٛٓ إاز١ٜ ايعٛاٌَ

 . ؾع٬ّ ٚدٛزٖا عسّ ع٢ً زي٬ّٝ

 

 ــــــ ْفطٓاأ اتٗاّ عدّإىل  ايطعٞ ـ2

 بايبدت ايٓاؽ ٜ٪َٔ ٕاشا :ايكا٥ٌ ٪اٍايػ ع٢ً ا٫دتُاع عًُا٤ داباتإ سس٣إ

إٍ  ٜٓٛطٕٚ ايصٟ بٌ ا٭نجط ع٢ً ٜٓتؿط ٚايػعس بايبدت ّإاٱ ٕقٛهلِ: إ ؟ٚايػعس

 عٔ ايت١ُٗ زؾعأدٌ  َٚٔ، غريِٖ َٔ أقٌ دٗسّا ٜٚبصيٕٛ، عاطؿ١ٝ غطش١ٝ ْٛط٠ اؿٝا٠

 . ٚايػعس ايبدت :قبٌٝ َٔ، اؿذر ببعض سٸقٕٜٛتؿ ْؿػِٗأ

; اؿٝا٠ َكاعب ٕٛاد١ٗ تكسِٜٗ ٗ غٛا٤ يٝػٛا ٭ؾداما ٕؾإ ْعًِ ٚنُا

ُٸٌ ع٢ً َِٓٗ ايبعض ؾكاب١ًٝ  تٓٗاض ططٜكِٗ ٗ َؿه١ً أز٢ْ ٚٗٛض ٚعٓس، َتس١ْٝ ايتش

 ثكتِٗ ٜٚؿكسٕٚ، اٯخطٜٔ َٔ قسض٠ أقٌ ْؿػِٗأ ٜطٕٚ اٯخط ٚايبعض ;َعٜٓٛاتِٗ

  .شيو ٚغري، بأْؿػِٗ

 سكا٥ل َٛاد١ٗا٭ؾطاز  ٖ٪٤٫ كّٜٛ ٕأ َٔ بس٫ّ، اؿا٫ت َٔ ايٓٛع ٖصا ٚٗ

 تبعات ًٜكٕٛ ِْٗأ لس، ايؿؿٌ ٚسا٫ت خؿاقاتاٱ ٖصٙ غبابأ ع٢ً ٚايٛقٛف، اؿٝا٠

 َا ؾع٬ّ ٜعًُٕٛ ِْٗأ سٌ ٗ، ْؿػِٗ، ٜٚرب٥ِّٕٛ أٚطايعِٗ سِٛٗ عاتل ع٢ً ؾ٤ٞ نٌ

 .َؿانًِٗ غبب ٖٛ َٚا، ا٭َط سكٝك١ ٖٞ
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 عًٝ٘ ايصٟ ايٓٛاّ َٔ يًٗطٚب ٌٖدا تربٜط ٖٛ باؿٜ ّإاٱ ٕأ ٚاؿكٝك١

 فطز باؿٜ ّإاٱ ٕإ. اؿٝا٠ ؿٛازخ ع١ًُٝ ٚغري ٚاقع١ٝ غري أعصاض ٚخًل، ايٛدٛز

 يط١ٜ٩ ٚٚؾكّا. ٚايتكطف زاض٠اٱ ٚغ٤ٛ ٚايؿٛن٢ ايهػٌ سا٫ت ع٢ً يًتػط١ٝ عصض

 عاتل ع٢ً ايصْب ٜٚكعَربٸإٔٚ،  ِٖاٍ ٚايهػ ايًكٛم ْٝع ٕإؾ باؿٜ ايكا٥ًٌ

 . ٝٸ٧ايػ اؿٜ

إٍ  اْكطع اٱْػإ ْؿؼ تقٜٛ إشا» :×عًٞ إ٪ٌَٓ أَري قٍٛ أٌْ َٚا

 . (10)«إٍ ايبدت اْكطع تنعؿ إشا، ٚأٟايط

 

 ــــــ اجملتُع يف ٚايتفسق١ ايتُٝٝص َػاٖد٠ـ 3

 عسّأٚ ، اـٝب١ سا٫ت َٔ إعٜس ؾٝٗا تٛدس اييت اجملتُعات ٕأ ٗ ؾو ٫

 عسّ َٔا٭ؾطاز  ؾٝٗا ٜعاْٞ اييت اجملتُعات :أخط٣ ض٠ٚبعبا، ا٫دتُاع١ٝ ايؿطم تهاؾ٪

 ع٢ً أنرب قباٍإ ؾٝٗا ٬ٜسٜ، اؿٝا٠ ٗ ٚإؿاضن١ يًتٓاؾؼ إتهاؾ١٦ ايؿطم تٛؾط

 .ٚايطايع ٚايبدت اؿٜ

 :ٚايبدت اؿٜ ؾهط٠ ٚٗٛض ٭غاؽ زضاغت٘ يس٣ &إطٗطٟ ايؿٗٝس ٜٚكٍٛ

 اؾس ٗ سٝاتِٗ َٔ نبريّا ّاقػُا٭ؾطاز  ؾٝ٘ ٜكهٞ فتُع ٗ ا٭ؾهاض ٖصٙ تٛٗط»

 ايعاطًٌ ٜطٕٚ إكابٌٗ ٚ. َسقع سطَإ ٗ ٜعٝؿٕٛ ٚيهِٓٗ، ٚايعٌُ ٚا٫دتٗاز

 .شي٬ّٝ ٚايعاقٌ، ععٜعّا قاض ايٛنٝع ٕأ ٖٛ ٜؿاٖسٚٙ َا ٚنٌ. ضَربِّ زٕٚ ععا٤أٚ ٌَٗطٖؾ

 ٚاؿلٸ اؿٜ َع ٚاـرب٠ ٚايهؿا٠٤ ايؿٔ بٌ ق١ً ٚدٛز عسّ ٜؿاٖسٚٙ َا ٚنٌ

 اؽص ؾؿ٦ّٝا ٚؾ٦ّٝا .ايٓشٛ ٖصا ع٢ً نإ فتُعِٗ ٗ ؾاٖسٚٙ َا نٌ ٭ٕ ;يٓكٝبٚا

 تسع٢ ايؿًػؿ١ َٔ ْٛع ؾهٌ إؿٗٛز٠ ا٫دتُاع١ٝ َٛاٖطِٖ َٔ إأخٛش ا٭َط ٖصا

، بايبدت ا٫دتُاع١ٝ ٚإٛامل إٓت١ُٛ غري إٛاٖط ٖصٙ ْٝع مسٛاأٚ. ايبدت بؿًػؿ١

 ْٛط١ٜ. ايؿاغس٠ َٛضا٭ َٔ اعتربٖٚا سٝإا٭ بعض ٚٗ .ٜعًُٕٛ ٫أٚ  ٜعًُٕٛ سٝح َٔ

 ايعساي١ ٚؾكسإ ٚإكاعب إٛامل غ٣ٛ غببأٟ  هلا يٝؼ ايبدت ٚؾًػؿ١ ايبدت

 ايعساي١ ٚؾكسإ ايؿٛن٢ ٖٛ ايؿٝطا١ْٝ ايؿهط٠ هلصٙ ٚإًِٗ. ا٫دتُاع١ٝ

 ايػٝاغات غ٣ٛ ايؿٝطاْٞ ايؿهط ٖصا ٟٜػصٸ ؾ٤ٞ َٔ ٖٓاى ٚيٝؼ. (11)«ا٫دتُاع١ٝ
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 قٛاعس اٖتعت ٚنًُا. اغتشكام ب٬ ٚيٜٛاتا٭ عطا٤إٚ، إربض غري ٘ٚايتدبټ، يؿٛن١ٜٛا

 ٚيعبت، اٯخطٜٔ ٚسكٛم ا٫غتشكاقات تطاعٳ ٚمل، ٚانُشًت، ا٫دتُاع١ٝ ايعساي١

 نًُا، عُاٍا٭ تكػِٝ ٗ طّاَ٪ثِّ زٚضّا ٚايٛاغط١ ٚاحملػٛب١ٝ ايؿدك١ٝ ايع٬قات

 ايبدت ٭ٕ; با٫ْتؿاض ٚتأخص، ؾأنجط أنجط اَجاهلأٚ ٚاؿٜ ايبدت ْٛط١ٜ تأقًت

 ايػعٞ بتأثري ٜعرتف ٔٵَٳ بٌ ٚؾتإ. ؾ٤ٞ ٭ٟ ؾطٙأٟ  ٖٓاى يٝؼ ْ٘أ اؿكٝك١ ٗ ٜعين

ٝٵؼٳ﴿ ْ٘أب ٜٚ٪َٔ ٚا٫دتٗاز ٚاؾس ٕٔئٲ ٖي  :ٜكٍٛ َٔ ٚبٌ( 39 :ايٓذِ) ﴾غٳعٳ٢ َٳا ٫ٓٔإ ْػٳا

ٕٻ﴿ بـ ّإاٱ بٌ ٚؾتإ. ؾ٤ٞ ٭ٟ ؾطٙ ٫ٚ، يو خػاض٠ ؾٗٛ دٗس َٔ تبصي٘ َا ٘ٳ ٔإ  ٫َ ايًٓ

ِّطٴ ّٕ َٳا ٜٴػٳ ٛٵ ِّطٴِٚا سٳتٻ٢ بٹَك ِٵ َٳا ٜٴػٳ ٔٗ ْٵُؿػٹ  . (12)بايبدت ّإاٱ ٚبٌ (11 :ايطعس) ﴾بٹَأ

 

 ــــــ عالّاإل يٛضا٥ٌ عالَٞاإل ايدٚز ـ4

 آخطٚ بؿهٌ ُجٌ اجملتُعات َٔ فتُع ٭ٟ ع١َٝ٬اٱ ايٛغا٥ٌ ٕأ إعطٚف َٔ

 عسز تعاٜس يٓا يتبٌ ٚبطافٗا ع٬ّاٱ ٚغا٥ٌ ع٢ً ْٛط٠ أيكٝٓا ٚيٛ. اجملتُع شيو لسكا٥

 ٖصا ٜٚؿٌُ. يًٓاؽ ٚايطايع اؿٜ سػٔ َع َا بؿهٌ اضتبطت اييت ع١َٝ٬اٱ ايٛغا٥ٌ

 ٚغريٖا، احملٍُٛ اهلاتـ دٗع٠أٚ، يًبٓٛى ايسعا١ٝ٥ اؿ٬ُت َٔ ٚاغع١ ؾبه١ ع٬ّاٱ

 زٚاتٚا٭ ايػٝاضات ٚست٢، ايًب١ٝٓ إٓتذات ْٛاعأ ٬ٗىاغتإٍ  ٚق٫ّٛ، ايؿطنات َٔ

 اـٝاي١ٝ ٚآَاهلا، ايعذٝب١ بٛعٛزٖا ع٬ْاتاٱ ٖصٙ ٚت٪زٟ. اؾٝس٠ يهرت١ْٝٚٚاٱ ايؿ١ٝٓ

 ع٬ْاتاٱ ٖصٙ ٕأ نُا. اجملتُعأؾطاز  بٌ باؿٜ ّإاٱ ضٚح ؾاع١، إٍ إأسٝاّْا

 أغاؽ ٚع٢ً، «عٌُ» بسٕٚ، ذأ٠ؾ إاٍ َٔ نبري٠ َكازٜط ع٢ً اؿكٍٛ ٗ بٛعٛزٖا

 إاٍ ع٢ً اؿكٍٛ ٚتٛقع، ٚاجملا١ْٝ ايهػٌ ثكاؾ١ تععظ ِاإ، ؾك٘ «اؿٜ» قاعس٠

 ؾ٬ّأٚ ا٭طؿاٍ يعب َٔ ايهجري ٚتٛؾري ْتازإٍ إ ايّٝٛ ٜكاض ْ٘أ ست٢، عٓا٤ زٕٚ

، ا٭طؿاٍ أشٖإ ٗ ٚايػعس اؿٜ ؾهط٠ تطغٝذأدٌ  َٔ ايػاسط٠ اؾ١ًُٝ ايهاضتٕٛ

 شٖإأ ٗ ٚبجٗا «اؿٜ» ن١ًُ ؾاع١إٍ إ غ٣ٛ إطاف ْٗا١ٜ ٗ ت٪زٟ ٫ اْٗإ سٝح

 . ٚا٭سساخ ا٭طؿاٍ
 

 ــــــ ميإاإل فعض ـ5

 ئ، ضازت٘إ ٚؼت بٝسٙ ؾ٤ٞ نٌ َكايٝس ٕأ ٜٚط٣اٍ، تع باهلل ٜ٪َٔ نإ ٔٵَٳ
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، سٝات٘ ٖاضغ١إٍ  ٜٓطًل بٌ، أبسّا ٚايكسؾ١ اؿٜ باْتٛاض ا٭ٜسٟ َهتٛف ٢ٜبك

 ٌٚ ٗ، أؾهٌ َػتكبٌ مٛ ٚقسضت٘ بعكً٘ َػتعّٝٓا ٜٚتشطىاٍ، تع اهلل ع٢ً ٬َّتٛٚن

 ٕأ ٫ّهٔ ايٛدٛز ٖصا ٗ ؾ٤ٞأٟ  ٕأ ٜعًِ ؾٗٛ. اـايل قسض٠ ع٢ً ٚايتٛنٌ ا٫عتُاز

 ٗ ؾ٤ٞ ع٢ً وكٌ ٚمل سسخ شاإٚ. ضازت٘إٚ اهلل سه١ُ ٚبسٕٚ، غبب بسٕٚ وسخ

 ٜكّٝٓا ٜعًِ ْ٘إؾ ـ شيو َجاٍأٚ إكاضف بٗا تكّٛ اييت بايكطع١ ؾٛظٙ عسّ :َجٌ ـ َا َٛنع

 ناضتهاب٘، ا٭خطا٤ بعض َٓ٘ قسضت ؾدكّٝا ْ٘أأٚ ، اهلل ضاز٠إ ّجٌ ٫ شيو ٕأ

 ;ْؿػ٘ ق٬حإٍ إ ٜبازض ٕأ ؾعًٝ٘ يصا، ب٘ اؿطَإ بعض ؿامإٍ إ ٟإ٪زٸ يًصْب

 . أخط٣ َط٠ ب٘إٍ تع اهلل ٚٔ سػٔ عٓس يٝهٕٛ

ِٸ اييت ٚايعباضات ؾٌُا اغتدساّ َٔ ٚبس٫ّ  ايؿهطٟ ٚايهعـ ا٫غتػ٬ّ عٔ تٓ

 ٖٚاّا٭ عامل ٗ ٚاْػُاغ٘، إؿطٙ ٚايتؿا٩ٍ، ضازت٘إ ٚنعـاٱْػإ،  يس٣

 َٔ، ٚايعباضات يؿاٚا٭ بعض اغتدساّإٍ  ًٜذأ ٕأ إ٪َٔ اٱْػإ ع٢ً، ٚايتد٬ٝت

 ;ٚغريٖا، شيو زٵٔطٜٴ مل اهلل ٕأ، أٚ ٚايطظم ايٓكٝب عسّ، إكًش١ ٚدٛز عسّ :قبٌٝ

 عٝٓٝ٘ ْكب هعٌ ٕأٚ، اؿٝا٠ َٔ ٜٝأؽ ٫ٚ، ٚايػه١ٓٝ اهلس٤ٚ ْؿػ٘ ع٢ً يٝهؿٞ

ٝٵؼٳ﴿ :ايهطِٜ ايكطإٓ عباض٠ ٕٔئٲ ٖي  يًشطن١ عٓٛاّْا َٓٗا ٜٚتدص ،﴾غٳعٳ٢ َٳا ٫ٓٔإ ْػٳا

 . ٚايتٛؾٝل ايٓذاسات يتشكٝل ;اؾٗس ٚبصٍ ٚايػعٞ

 

 ــــــ باحلغ ميإيإل ايطًب١ٝ ايٓتا٥ر

 ــــــ ٚاخلٝاٍ ايِٖٛ عامل يف ايعٝؼ ـ1

 نٌ ٗ ٜؿاضنٕٛ تطاِٖ ايصٜٔ، ا٭ؾطاز َٔ ايُٓ٘ ٖصا ع٢ً تعطؾتِ يعًهِ

 يعًِٗ ;ٚقٝٸ١ُ ْؿٝػ١ دٛا٥ع ع٢ً ٚاؿكٍٛ ايؿٛظ أٌَ ع٢ً، ٜاْكٝب ٚغشب١ َػابك١

 ٜتهطضٕٚا٭ؾطاز  َٔ ايٓٛع ٖصا ٕأ َٔ ٚبايطغِ. ايططٜل ٖصا خ٬ٍ َٔ سٝاتِٗ ٜػريٕٚ

 اؿكا٥ل َٛاد١ٗ َٔ ٚبس٫ّ، أٜهّا ٚايٓؿػ١ٝ ايعاطؿ١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ ٜتهطضٕٚ ِْٗإؾ يّٝاَا

 ايٛعٛز خسع١ ٗ ْؿػِٗأب ٕٜٛٚعدٸ، ٚاـٝاٍ ٖٚاّا٭ عامل ٗ قسَّا ايػري ٜٛاقًٕٛ

 . اؾسٜس٠ بايكطع١ يًؿٛظ ض٠إتهطِّ

 أنجط اَٚ .فتُعٓا ٗ ٬ْسِٛٗ َا نجريّاا٭ؾطاز  َٔ ايُٓ٘ ٖصا ٕأ ـٚإ٪غٹ

 آَاهلِ وككٕٛ يعًِٗ ع١َٝ٬اٱ ايٛعٛز ْػاّأ ع٢ً يًِٝٗ ٜٓإَٛ ايصٜٔ ؾطازٚا٭ ايؿباب
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 أناعٛا قس ِْٗإٍ أ ّٜٛ شات ٜٓتبٕٗٛ ٚغٛف. ض٩ٜاِٖ لٚتتشٖك، ا٭س٬ّ عامل ٗ

 يٛ سٌ ٗ، أٜهّا يًشٝا٠ ا٭خط٣ ايؿطم ٚخػطٚا، ا٭ٖٚاّ ٖصٙ ٗ ٚسٝاتِٗ ؾبابِٗ

 ًعًِٗؾ، ا٫ٖٚاّ ٖصٙ َٔ بس٫ّ، ٚايػعٞ ٚا٫دتٗاز اؾسإٍ  بسا١ٜاي َٓص بازضٚا ِْٗأ

 . ايٛاقع ضضأ ع٢ً َاث١ً سكا٥لإٍ  ٚايتد٬ٝت ٖٚاّا٭ ٖصٙ ساي١إ َٔ ُهٓٛا ناْٛا

 

 ــــــ ٚايتػاؤّ ايٝأع ـ2

 ْ٘إؾ ٚايبدت اؿٜ أغاؽ ع٢ً سٝات٘ ؼٜ٪غِّ باؿٜ إ٪َٔ ايؿدل ٕأ َا

، ايػًيب ايتؿهري ساي١ عًٝ٘ تػتشٛش سٝات٘ ٗ ب٘ ًشلت اييت ايؿؿٌ سا٫تأثط  ع٢ً

 ٚا٫عتكاز، ا٭َٛض ٚعاقب١ إآٍ خكٛمٗ  ٚاؿت١ُٝ، اـطاؾ١ٝ اؾرب بٓٛط١ٜ ّإٚاٱ

 ٗ ْؿػ٘ ٚوبؼ .ي٫ًٛز٠ ا٭ٍٚ ايّٝٛ َٓص اؾبٌ ع٢ً نتب َا تػٝري َها١ْٝإ بعسّ

 عاثطّا نإ سٛٞ ٕإ :١ًايكا٥ ايؿهط٠ ع٢ً ٜٚكطٸ، ا٭ؾهاض َٔ ايُٓ٘ ٖصا َٔ غذٔ

 . طٜتػٝٸ ٚئ، ا٭ٍٚ ايّٝٛ َٓص

 ا٫عتكاز ٕإؾ، ٘يسٜ ٚا٫دتٗاز ٚاؾس ايػعٞ ضٚح ع٢ً قها٥٘إٍ  ناؾ١ٚباٱ

ٜٓ  َٔ ٜٚعاْٞ، ايؿؿٌ عٓس قاق١ُ نطب١إٍ  ايؿطز ٜتعطض ٕإٍ أ ايٛاقع ٗ ٜ٪زٟ باؿ

 ٖصا ٗ زخ١ًٝ ٣أخط عٛاٌَ ٖٓاى ٕأ ٜعًِ ٕأ عًٝ٘ ٚيهٔ، ٚإعٟٓٛ ايطٚسٞ ايهعـ

ٔٵ، تصنط سكٝك١ هلا تهٕٛ ٫ قس، ا٭َط  َا لاسّا سكل ايؿطز شيو ْؿؼ ٕأ يٛ ٚيه

 ِْٗأبا٭ؾطاز  ٖ٪٤٫ ٜط٣ عاّ ٚبؿهٌ. سٛ٘ ٖٛ ٖصا لاس٘ ٚضا٤ ايٛسٝس ايعاٌَ غٝعترب

 ؾؿٌ نٌ َع ايٝأؽ ٜتًُهِٗ َا غطعإ ٚيهٔ، وككْٛ٘ لاحأٟ  َع ايك١ُ ٗ

  .ٜكٝبِٗ

 

 ــــــ ضُٛز ايطاقاتٚ ٔايرٖ زنٛد ـ3

 ايعٛاٌَ َٔ با٫غتؿاز٠ لاساتِٗ سككٛا ِاإ ٌايٓادشا٭ؾطاز  ٕبأ ايتاضٜذ ٜؿٗس

 ٕأ سٌ ٗ، ٚغريٖا، ايكابًٝات َٚعطؾ١، ٚايتدطٝ٘، ايػعٞ :قبٌٝ َٔ، اؿكٝك١ٝ

 ؾبس٫ّ .باؿٜ إ٪ٌَٓ َٔ َأخٛش٠ ٚايٓذاح يًؿؿٌ اؿكٝك١ٝ ايعٛاٌَ تكِٝٝ ع٢ً ايكسض٠

، إعطٚؾ١ ٚغري اي١ُٖٝٛ ايعٛاٌَ َٔ ظ١ًُ ٜتُػهٕٛ اؿكٝك١ٝ ايعٛاٌَ سٜسؼ َٔ
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 ٚايطاقات ايعكٌ َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٚبس٫ّ. ٚايعًُٞ إتعكٌ غٝاقٗا عٔ اؿٝا٠ ٜٚبعسٕٚ

 ٜٓتٛطٕٚا٭ؾطاز  ٖ٪٤٫ ٕأ ْط٣ َٓٗا ٚا٫غتؿاز٠ اؿٝا٠ ٗ ايٓذاح ْكاٙ َٚعطؾ١ ايصات١ٝ

 ع٢ً قازضٕٚ ِْٗأ سٌ ٗ، سٝاتِٗ فط٣ ٜػري از٠يًع خاضم عذاظٟإ عٌُ سكٍٛ

 اهلل أٚزعٗا اييت ايصات١ٝ َهاْٝاتٚاٱ ايعكٌ َٔ با٫غتؿاز٠ ٚايتٛؾٝل ايٓذاح ؼكٝل

 . ؾِٝٗاٍ تع

، ٚتٛقؿُٗا ٚايصٖٔ ايؿهط ضنٛز ٖٞ ا٭ؾهاض ٖصٙ عٔ إتُده١ ٚايٓتٝذ١

 أسػٔ يٛ ي٘ احايٓذ ؼكٝل ع٢ً قازضٜٔ ناْا ٕاايًص ٚايصٖٔ ايؿهط ْؿؼ ُٖٚا

   .اغتدساَُٗا

      

 ــــــ ايتطٛزايتكّدّ ٚ زنب عٔ ايتدًف ـ4

ٜٓ ا٫عتكازإٕ   يًصٜٔ ٚاـاضدٞ ايساخًٞ ضباىاٱ سساخإ ٗ ايػبب ٖٛ باؿ

 اؿٜ ٜتٛادس َٛنعأٟ  ٚٗ. يًعٌُ اؿكٝكٞ إاْع ٖٛ اؿٜ. ٚايػعٞ بايعٌُ ٜ٪َٕٓٛ

 اؾاْب ٗ ؿتؽًٖ باؿٜ ت٪َٔ اييت تُعاتٚاجمل. عُٝل ّْٛ ٗ إٜػٓط ٚايٓذاح ؾايعٌُ

 َٔ ٚبايطغِ. يعٌُإٍ ا غٗاَ٘ تٛدٝ٘إٍ  ؾ٤ٞ نٌ قبٌ ٜبازض اؿٜ بطظ ُٜٓاأٚ. ايعًُٞ

 سباٙٚاٱ ٚايطنٛز ايهػٌإٍ  باجملتُع ٜٓتٗٞ ٚايبدت باؿٜ إؿطٙ ا٫عتكاز ٕأ

 َؿطٙ بؿهٌ ٜؿاضنٕٛ ِْٗأ لس َٳطٳن١ٝ بططٜك١ باؿٜا٭ؾطاز  بعض ٜ٪َٔ ؾعٓسَا

 ا٭َط شيو هلِ وكٌ ٫ ٚعٓسَا، َؿاب١ٗ ٚطٚؾّا هلِ طتٛٚؾ اييت ايٓؿاطات بعض ٗ

، ْازض سسخأٚ  قسؾ١إٍ  ايٛقٍٛ أٌَ ع٢ً سٝاتِٗ َٔ ط٬ّٜٛ ظَّٓا أَهٛا قس ٕٜهْٛٛ

، سباٙباٱ إٛنٛع ٖصا هلِ بٜٚتػبٻ، تصنط ْتٝذ١ ع٢ً وكًٕٛ ٫ ايٓٗا١ٜ ٚٗ

 .ٚايٓذاح طٛضايت ؾطق١ َٔ ٚغٝشطَٕٛ
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الٍُامش
                                                      

 
 

 
 

 
 گفتا

 
 

 

 
 رگفتا

 



 

 

 

 َهافش١ اخلساف١ يف ايطري٠ ايٓب١ٜٛ
 

 السٍد مصطفى حسٍىً رَدتاري

 ترخمح: تاقر الفاضلً

 

 ـــــ َكد١َ

ٓٹٝؿَؾَأ﴿ :غ٬ّ بأْ٘ زٜٔ سٓٝـاختل اٱ ٔٔ سٳ ٗٳَو يٹًسِّٜ ٚٳدٵ ِٵ  َٔ ايٛانض إٔ . و﴾ّاقٹ

هصا زٜٔ يٮَٛض ا١َٖٕٛٛ ٫ٚ َها١ْ ٗ ٖ ،ٖصٙ إٝع٠ تعاضض نٌ أْٛاع اـطاؾ١

 .ٚإعٜؿ١

ػٛا زعٛتِٗ ْبٝا٤ ٗ طٍٛ َػري٠ سٝاتِٗ إباضن١ أغٻٚهلصا ايػبب لس إٔ ا٭

 ْٛاع ايعكا٥س ايباط١ً ٚإؿتع١ً.أٚساضبٛا نٌ ل، ًع٢ً قٛض١ٜ اؿل ٚايهُاٍ إط

 .|غٝهٕٛ َٛنٛع ٖصا إكاٍ َهاؾش١ اـطاؾ١ ٗ غري٠ ايطغٍٛ ا٭نطّٚ

٬ع ع٢ً ٖصا ٓطٚا٫، إٔ ؼًٌٝ ٚزضاغ١ ٖصا إٛنٛع اهلاّإٍ ات ٚهب ا٫يتؿ

، ٜعسٸ َٔ ا٫ستٝادات ايهطٚض١ٜ يًُذتُع ا٫غ٬َٞ ،|اؾع٤ َٔ غري٠ ايٓيب

 ايٓٛاّ ايصٟ اؽص َٔ غري٠ ايطغٍٛ ا٭نطّ أِٛشدّا، غ٬َٞ إكسٸؽٚايٓٛاّ اٱ

 ٜكتسٟ ب٘.

 :إكسَات ايتاي١ٝ ضعط إٛنٛع ٫بس َٖٔصا زضاغ١ ٗ ٚقبٌ إٔ ْؿطع 

 

 ايبشح ـــــ تٛضٝح َفسدتٞـ  1

، ٚايعكا٥س إعٜؿ١، ٖصٙ إؿطز٠ يػّٜٛا ايه٬ّ ايعبح ـ َؿطز٠ اـطاؾ١: تعين أ

ايككل  ؾا٭غاطري تعين، غطٛض٠ ٚا٭غاطريؿطز٠ ا٭ٖٚٞ أعِ َٔ َ ٚإطايب ا١َٖٕٛٛ.
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اـطاؾ١  إٔ ٗ سٌ، ٢ٓاغتٴدسَت ٗ ايكطإٓ بٓؿؼ ٖصا إعقس ٚ، اييت ٫ ٚاقع هلا

، نايككل غري ايٛاقع١ٝ، ٚاـطاؾات تطًل ع٢ً َطًل إطايب ا١َٖٕٛٛ ٚايعا٥ؿ١

 ٚ....، ٚايعكا٥س ٚإطايب ا١َٖٕٛٛ

ٜػتعٌ . غًٛب اؿطن١أٖٚٞ تعين إٓٗاز ٚ، ب ـ ايػري٠: ايػري٠ َٔ َاز٠ غري

غايٝب زٚض ؾ١ ٖصٙ ا٭عطٕٚ .غايٝب خاق١ ٗ َعاؾ١ ؾت٢ إؿانٌ ٗ سٝاتِٗبأايٓاؽ 

ٔٵنبري ٗ ؾِٗ ََٓٛٛتِٗ ايؿهط١ٜ ٚايػًٛن١ٝ. ٚٚانض إٔ تؿٓهط  ٜعتُس ايعكٌ ٗ  َٳ

١ُْٛ ٚست٢ ٗ ا٭. ٚإٓك٫ٛت ا٭خباضٜعتُس  ٔٵَٳ تؿٗهط غريت٘ َٚٓٗذ٘ ىتًـ ُاَّا عٔ

غايٝب ٗ اؽاش إٛاقـ ٓا إٔ ْؿاٖس ٖصا ا٫خت٬ف بٌ ا٭ّهٓ ٜهّاأايػٝاغ١ٝ 

غًٛب أٜٚعتُس اٯخط  ;ؾكس ٜعتُس ايبعض َِٓٗ غٝاغ١ ايكُع ٚا٫نطٗاز ;اغ١ٝايػٝ

 غًٛب ايكسم ٚاحملب١.أٚايجايح ٜتٸبع  ;اؿ١ًٝ ٚإهط

ٗ َٛاد١ٗ  |ْٚطٜس َٔ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ َعطؾ١ َٓٗذ٘

 .اـطاؾات ٚعكا٥س اؾا١ًٖٝ ايؿا٥ع١ آْصاى

 

 ـــــ أْٛاع اخلساف١ـ 2

 ;ٚايع١ًُٝ; اـطاؾ١ ايتاضى١ٝ :إٍِ عاّ ـ ِٝ اـطاؾ١ ـ ٗ تكػّهٔ إٔ ْكػ

 غريٖا.ٚ ;ٚا٫عتكاز١ٜ ;ا٭زب١ٝٚ

هٔ تكسِٜ َكازٜل ّ ـ اييت ٖٞ َٔ أغٛأ أْٛاع اـطاؾ١ ـ اـطاؾ١ ايعكا٥س١ٜٗ ٚ

َٚٔ إكازٜل ايباضظ٠ هلصا ايٓٛع َٔ اـطاؾ١ ايككل  .نجري٠ َٔ إانٞ ٚاؿانط

 ؾ١( عٓس ايٝٗٛز ٚإػٝشٌٝ.ٗ ايهتب إكسغ١ )احملطٻٚاٯضا٤ إعٜؿ١ 

عٗس ايعتٝل( قك١ َكاضع١ اهلل اي 24)ضقِ ايتهٜٛٔ غؿط  32ؾكس دا٤ ٗ ايباب 

ست٢ طًٛع ْػإ إٚقاضع٘ ، بكٞ ٜعكٛب ٚسسٙؾ ٚايٓل نايتايٞ: .×َع ٜعكٛب

بٌ  ،ٜعكٛب٫ ٜسع٢ امسو ؾُٝا بعسٴ قاٍ: ، ٜعكٛبقاٍ:  ؟ثِ قاٍ ي٘: َا امسو... ايؿذط

، امسوٚقاٍ: أخربْٞ ب ٜعكٛبايٓاؽ، ٚقسضت، ٚغأٍ اهلل َٚع ٭ْو داٖست  إغطا٥ٌٝ;

، «ؾ٦ٌٝٓٝ»إهإ اغِ ٜعكٛب  ٖٓاى، ؾسعاباضن٘ ، ٚقاٍ: ٕاشا تػأٍ عٔ امسٞ

 .ٚدّٗا يٛد٘ ٚلٝت ْؿػٞ اهللْٛطتٴ ٭ْٞ  قا٬ّ٥:
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٤ اهلل بٓات ايبؿط ضأ٣ أبٓا :(2نصيو دا٤ ٗ ايباب ايػازؽ غؿط اـًك١ )ايطقِ 

َٳ، بأْٗا ٬ْٝت  ٜطًبْٛٗا. ٔٵؾهاْٛا ٜتعٚدٕٛ 

 ـ ٖٚٛ ٜؿٓهٌ اؾع٤ ايجاْٞ َٔ ايهتاب إكسٸؽ ـ «ايعٗس اؾسٜس»ٚلس ٗ 

يٝهؿط عٔ بين  ×تهش١ٝ عٝػ٢، ايصْب ا٭ٍٚ ٯزّ، ايتجًٝح :َجٌ، خطاؾات نجري٠

 ...×آزّ

ْك٬ّ ، ػ٢ُ )ايعؿا٤ ايطباْٞ(اييت ت، ٖٓا ْصنط إطاغِ ايعباز١ٜ عٓس إػٝشٌٝ

، ٘ أخص ايطغٝـٝايعؿا٤ ا٭خري ايصٟ سهط ؾٝ٘ عٝػ٢ َع سٛاضٜٸ عٔ ايهتاب إكسؽ:

، ٚؾهط، ٚأخص نأؽ ايؿطاب بٝسٙ، ٖصٙ دػسٟ، ٚقاٍ: نًٛا، ٚقطعٗا، ٚباضنٗا

 ؾإْ٘ زَٞ ايصٟ ٜػؿو يػؿطإ ايصْٛب. ;ٚقاٍ هلِ: اؾطبٛا

، ٜٚؿطبٕٛ ايؿطاب، ٜأنًٕٛ ايطغٝـ١ نُٔ تؿطٜؿات خاقٸ ٜهّاأٚإػٝشٕٝٛ 

 .شسٚا َع اهللإٔ ٜتٻأدٌ  َٔ ;ؿِ عٝػ٢ ٚزَ٘إٍ ٝؼ ٫ٕ بأزع١ٝ ايكػِّايًصإ ٜتبسٻ

ُٛ إػٝش١ٝ ٚايٝٗٛز أْؿػِٗ عادعٜٔ عٔ تكسِٜ تؿػري عكًٞ ٚعٓسَا ٚدس َتهًٚ

ٖٚٞ  ،١َٔ ايعكا٥س ايػابك ٜؿ١ تصضٸعٛا بعكٝس٠ أنجط بط٬ّْاٚعًُٞ هلصٙ ايعكا٥س إعٻ

 ّإ!ي٘ ايتسخٸٌ ٗ ؾ٪ٕٚ اٱ َع٢ٓ إٔ ايعكٌ ٫ ولٸ ،ّإتؿهٝو سسٚز ايعكٌ عٔ اٱ

 

 ــــــ َٓػأ اخلساف١ـ 3

ق١ًُٝٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ط ٗ تهٜٛٓٗا بايٛطٚف اٱضغِ إٔ اـطاؾ١ تتأثٻ

ٖٛ اؾٌٗ ٚعسّ ٚعٞ اؿكا٥ل. ؾهًُٓا  ْٝعّا ٖاإ٫ إٔ َٓؿأ ،اـاق١ بهٌ ؾعب

اٍ أنجط أَاّ ْؿ٤ٛ اجملاتٻػع ًُذتُع نًُا يايعًُٞ ٚ ؽًٓـ إػت٣ٛ ايؿهطٟ

 |نطّإٔ ايعكط ايصٟ بعح ؾٝ٘ ايطغٍٛ ا٭َٔ ٖٓا ْط٣ . ؾهاض اهلؿ١اـطاؾ١ ٚا٭

ٚغٝأتٞ ايه٬ّ ٗ ٖصا إكاٍ عٔ ِاشز َٔ  .١ٝباـطاؾات ٚايعكا٥س اؾاًٖ نإ ٦ًَّٝا

 .ٖصٙ اـطاؾات
 

 ـــــ َٓٗذِٗغا١ٜ األْبٝا٤ ٚـ 4

 ٗ أَطٜٔ: إْا٫ّ ْبٝا٤ ٖساف ضغاي١ ا٭أّهٔ ؼسٜس 

 ٍ.اٖٚٞ اهلل تباضى ٚتع ،أمس٢ سكٝك١ ٗ ايهٕٛإٍ أ ـ ايسع٠ٛ 
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 .عكٍٛ ايٓاؽ ٚقًٛبِٗإٍ هل١ٝ ب ـ إب٬ؽ ايطغاي١ اٱ

 ،١ََٖٛٛ ٚخطاؾ١ٝ ّاَٛضأْبٝا٤ يٝػت ضغاي١ ا٭ أ٫ّٚ: ٜتبٌ َٔ ٖصٜٔ إا٥عٜٔ أْ٘

 .سكٝك١ ايهٕٛ ٚايهُاٍ إطًلٍ إزع٠ٛ ؾا١ًَ ٚعا١َ  يهٓٸٗا

 ،ضغاي١ ٖصٙ ايسع٠ٛ ايعا١ٕٝ هب إٔ ؽرتم سسٚز اؿٛاؽ ايٛاٖط١ٜ :ٚثاّْٝا

ايعكٌ َٔ ؼًًٝٗا ٚزضاغتٗا س٦ٓٝص  ٜٓتٗٞٚبعس إٔ  ،اٱْػاْٞٚتٗب٘ ٗ غاس١ ايعكٌ 

 .ّإنٞ ٜتشكل ب٘ اٱ ;تػتكط تًو ايطغاي١ ايػُا١ٜٚ ٗ سطّ ايكًب

ْبٝا٤ بػري٠ َٚٓٗذ١ٝ خاق١ تبتين ع٢ً ا٭غؼ َجٌ ٖصٙ ايػا١ٜ تكتهٞ ايتعاّ ا٭

. َٔ ٖٓا لس ْٛاع اؾٌٗ ٚايتعٜٝـ ٚايػؿ١ًأٚتٛاد٘ نٌ  ،ايعك١ًٝ ٚايؿطط١ٜ احمله١ُ

 ،ٖساف خانع١ ٭قٍٛ َع١ٓٝنٝؿ١ٝ اغتدساّ ايٛغ١ًٝ ٗ ٌْٝ ا٭ْبٝا٤ ٗ َٓطل ا٭

ٚناْٛا ىايؿٕٛ بؿس٠  ،اؽ ؿػاب ايسٜٔؾٗ٪٤٫ مل ٜطنٛا باغتػ٬ٍ دٌٗ ايٓ

ٚٸ تًو ايػٝاغ١ٝ اييت ناْت ع٢ً ، «إباز٨ عٵٚزٳ ،ايػاٜات صٵخٴ» :ض٠ ايكا١ً٥ايػٝاغ١ إع

ْبٝا٤ َب١ٝٓ ع٢ً إثطا٤ . ناْت غري٠ ا٭ايتاضٜذ غري٠ أقشاب إاٍ ٚاؾاٙ ٚايتعٜٚط َطٸ

ِٵ ﴿ :ٚؼطٜطِٖ َٔ زا٤ اؾٌٗ ٚايػؿ١ً ،ٚعٞ ايٓاؽ عكا٥ل ايهٕٛ ٖٴ ِٵ ٔإقٵطٳ ٗٴ ٓٵ ٚٳٜٳهٳعٴ عٳ

ِٵ ٔٗ ٝٵ ٍٳ اٖيتٹٞ َناْٳتٵ عٳًَ غايٝب٘ ٜػتؿٝس ٗ أايكطإٓ ايهطِٜ إٔ يصيو لس . ﴾ٚٳاَ٭ِغ٬َ

نٞ ٜعطف ايٓاؽ اؿكٝك١ َٔ خ٬ٍ إػاض  ;ٚيٝؼ خطاؾ١ٝ ،ايرتب١ٜٛ َٔ قكل ٚاقع١ٝ

 .ٚايٓٗر ايكشٝض

 

 ـــــ خسافات اجلا١ًٖٝ ٚحتًٌٝ ايطري٠ ايٓب١ٜٛ يف َٛادٗتٗا

ؿطع بتبٌٝ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ٗ َهاؾش١ ْبعس إٔ اْتٗٝٓا َٔ بٝإ إكسَات ا٭ضبع١ 

 .اـطاؾ١

غ٬ّ ٗ عكط ناْت ايؿعٛب ؼرتم ؾٝ٘ بٓريإ اؾٌٗ ٚاـطاؾ١. ٚٗط اٱ

ٗٳا ايٓٻاؽٴ﴿ٚنإ خطاب  ٜټ ا٫بتعاز عٔ ٚ ،اهللإٍ ٗ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٜسعٛ ايٓاؽ  ﴾ٜٳا َأ

هاْت تٓكبٸ ع٢ً ؾ ،ٖٚٞ ػػس ايكطإٓ ،|نطّا غري٠ ايطغٍٛ ا٭ٚأَ ،اـطاؾ١

 أَطٜٔ:

 َٛض َعٜؿ١ تؿتكطأؾهاض اؾا١ًٖٝ ٖٞ إٔ ْٝع اـطاؾات ٚأـ تؿِٗٝ ايٓاؽ ب1
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 .هل١(ا٫عتباض )ْؿٞ اٯ إٍ

 .ـ ثبات اهللإؾهاض مٛ ايتٛسٝس ـ ـ ٖسا١ٜ ايعكٍٛ ٚا٭2

َط أ تٵَٹأ» :اٙ قا٬ّ٥قٸُٝٔ ٚايإٍ  ّاَعاش |ضغٌ ايٓيبأعٓسَا  :ؾُج٬ّ

 «.ٙٚنبري ٙقػري ،٘غ٬ّ نًٓاٱَط أٚٗط أٚ ،غ٬ّاٱ ٫٘ َا غٓٸإ ،اؾا١ًٖٝ

ؾّٓٛ  ،ؾهٌ َٔ ايعكٌأ َا قػِ اهلل يًعباز ؾ٦ّٝا»١ُٖٝ ايعكٌ قاٍ: أٚٗ بٝإ 

ايتؿهط ٜسعٛ »ٚ ،«ط َٔ َٛت ايعاملأٜػَٛت قب١ًٝ »ٚ ،«ؾهٌ َٔ غٗط اؾاٌٖأايعاقٌ 

 «.ب٘ ايرب ٚايعٌُإٍ 

ْٚبٌ بعس شيو ايػري٠  ،ِاشز َٔ خطاؾات عكط اؾا١ًٖٝإٍ َا ًٜٞ ْؿري  ٚٗ

 .اـطاؾات ايٓب١ٜٛ ٗ َٛاد١ٗ تًو

 

 ـــــ دساّ ايفًه١ٝٛادخ احلٝا٠ عٔ طسٜل تأثري األحب ايتٓبؤأٚ  ايتٓذِٝ

 ْٛعٌ:إٍ ٗ تكػِٝ عاّ ٜٓكػِ عًِ ايؿًو 

 ،ٚتكاضْٗا ،َٓ٘ َعطؾ١ َٓاظٍ ايٓذّٛ طازٖٚٛ ايصٟ ٜٴ ،أ ـ ايطٜانٝات ايٓذ١َٝٛ

 .َٚعطؾ١ ٚقت اـػٛف ٚايهػٛف ٚ.. ،ٚغطٚبٗا ،ٚطًٛعٗا ،ٚتؿاضقٗا

ػاٙ  اٱْػإؾل َعطؾ١ أبؿهً٘ ٜتٛغع  إش ;ٚقس أٜٸس ايؿاضع إكسؽ ٖصا ايعًِ

 ٍ.ااهلل تعإٍ نجط أٜتكطب  اٱْػإا هعٌ ٖٓ ،هل١ٝاٯٜات اٱ

طاز َٓ٘ ايطب٘ بٌ طًٛع ايٓذّٛ ٚغطٚبٗا ٚايصٟ ٜ ،ب ـ ا٭سهاّ ايٓذ١َٝٛ

ٚبٌ َكري  ،اـػٛف ٚايهػٛف :َٔ قبٌٝ ،ٚتكاضْٗا ٚتؿاضقٗا ٚاؿٛازخ ايؿًه١ٝ

بٓا٤ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ عًِ ايؿًو تٓكػِ . َا وسخ ٗ سٝات٘ ايؿدك١ٝٚ اٱْػإ

اييت ت٪ثط بطًٛعٗا ٚغطٚبٗا ٗ ٖٞ ٚ ،«مػ١لّٛ »ٚ «غعٝس٠ لّٛ» :إٍايٓذّٛ 

 .َٚكريٙاٱْػإ تكبٌ َػ

 ـ، إشا قبًٓا بأْ٘ عًِـ ٚقس ٢ْٗ ايؿاضع ّْٗٝا ؾسٜسّا عٔ ٖصا ايٓٛع َٔ عًِ ايؿًو 

 ّاسهاّ ايؿًه١ٝ ؾا٥عٚقس نإ ا٫عتكاز با٭ .ٚاعترب إعتكسٜٔ ب٘ ٗ ظَط٠ إؿطنٌ

ع٢ً  ٜهّاأٖٚٞ قس اؾتًُت  ،سهاّإٍ ِٛشدٌ َٔ ٖصٙ ا٭ٖٚٓا ْؿري . بٌ ايٓاؽ

 :|ايٓيبغري٠ 
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ضَٞ  دايؼ ٗ ْؿط َٔ أقشاب٘ إش |عٔ ابٔ عباؽ قاٍ: بُٝٓا ايٓيبأ ـ 

ّٛت  :ْكٍٛ ؾكاٍ: َا نٓتِ تكٛيٕٛ ٗ َجٌ ٖصا ٗ اؾا١ًٖٝ؟ قايٛا: نٓا ،بٓذِ

 .٫ٚ ؿٝات٘ ،تط٢َ ٕٛت أسس : إْٗا ٫|ٜٛيس عِٛٝ. ؾكاٍ ايٓيبأٚ  ،عِٛٝ

 َٔ ظٚدت٘ َاض١ٜ ايكبط١ٝ |بٔ ضغٍٛ اهللادا٤ ٗ ا٭سازٜح إٔ إبطاِٖٝ  ـ ب

ؾس ، أ٘ايصٟ نإ وبٸ، ؾٝتأثط ايطغٍٛ ايهطِٜ، قس تٛٗ ٚعُطٙ مثا١ْٝ عؿط ؾٗطّا

. ٫ٚ ْكٍٛ َا ٜػد٘ ايطب ،ٚوعٕ ايكًب ،ٜٚكٍٛ: تبهٞ ايعٌ ،ٜٚبهٞ ،ايتأثط

ؾ٬ ٜؿو إػًُٕٛ ٗ إٔ شيو زيٌٝ ع٢ً ، ٕ تهػـ ايؿُؼ ٗ شيو ايّٝٛأٜٚكازف 

ػؿت سعّْا ع٢ً َٛت ابٔ ٕ ايؿُؼ ُن، أٟ إ|ع٢ً َع ضغٍٛ اهللتعاطـ ايعامل ا٭

ٗ ٚإٕ ناْت  ـأَا ايٓيب ؾكس ٚقـ أَاّ ٖصٙ ا٭ؾهاض اؾا١ًٖٝ  .|ضغٍٛ اهلل

ٕٸ إ ٚخاطب ايٓاؽ قبٌ تػػٌٝ ٚتهؿٌ ابٓ٘ قا٬ّ٥:ـ بك٠ٛ، ايٛاٖط تكب ٗ َكًشت٘ 

ٌٸ ؾإشا ، ٫ٚ ؿٝات٘ ،ت أسس٫ ٜٓهػؿإ ٕٛ، ايؿُؼ ٚايكُط آٜتإ َٔ آٜات اهلل ععٸ ٚد

 .َع ايٓاؽ ق٠٬ اٯٜات |ثِ ق٢ً ايٓيب .إػادسإٍ ضأٜتِ شيو ؾاؾععٛا 

أَا  ٜٚكٍٛ ايؿٗٝس َطٗطٟ ٗ ؼًٌٝ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ػاٙ ٖصا إٛنٛع:

ٚأضاح خٛاطط  ،ٚقعس إٓرب ،إػذسإٍ دا٤ ، بٌ ًِ ٜػهت ع٢ً شيوؾ |ايٓيب

َٳ .بٓ٘...اَٛت أدٌ  مل ٜهٔ َٔ ٔ هلِ إٔ نػٛف ايؿُؼٚبٝٻ، ايٓاؽ ٫ ٜطٜس إٔ  ٔٵإٕ 

ٌٸ ست٢ غهٛت٘ ٕاشا؟ ٭ٕ اٱغ٬ّ ٫ ساد٘ ي٘ َجٌ ، ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ٖهصا ٜٴػتػ

 شيو.

َٳ ٚشيو ; ٜػتػٌ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ غٝذس ْؿػ٘ ٗ ْٗا١ٜ إطاف ع٢ً خطأ ٔٵثِ إٕ 

٥ُّا. قس ّهٔ ٭ْ٘ ـ نُا ُهٞ إكٛي١ ـ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜبكٞ ايٓاؽ ع٢ً اؾٌٗ زا

ٖصا . ٚيهٔ شيو ٫ ٜهٕٛ ٗ ْٝع ا٭ٚقات، إبكا٤ ايٓاؽ ع٢ً دًِٗٗ ٗ ٚقت ٚاسس

ٚاخت٬ٙ اؿل  ،ؾه٬ّ عٔ إٔ اهلل ٫ ٜػُض بصيو. ٚهب ا٫غتؿاز٠ َٔ اؿل يًشل

 بايباطٌ ٜصٖب٘.

َا هطٟ ٚ ٗ ْؿٞ ايع٬ق١ بٌ اؿٛازخ ايؿًه١ٝ |إٔ غري٠ ايٓيب ٚاؿاقٌ

 ق٬ّأـ ا٭َط ايصٟ نإ ىايـ َؿاعطِٖ ايػاشد١ ـ تسٍ ع٢ً إٔ ٖٓاى ٗ سٝا٠ ايٓاؽ 

ؾهاض . ؾا٭عٔ ايسٜٔ ٫ ّهٔ يًذٌٗ إٔ ٜهٕٛ َساؾعّا ٖٚٛ أْ٘ ّا،ٚقطعٝ ّاٚانش
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بٌ تهعـ اْكٝاع ايٓاؽ  ،ت ٗ غبٌٝ تبًٝؼ ايسٜٔ ٫ تععظ ايسٜٔػًٖاؾا١ًٖ يٛ اغتٴ

اييت ْؿأت َٔ ػاٌٖ  ،غ٬ّتاضٜذ اٱض ايكطا٤ات إٓشطؾ١ ٗ بع ؾإٕ ٚيٮغـ .ًسٜٔي

ع٢ً دػس ايؿطٜع١  قس ٫ ػرب تطى دطاسّا عُٝك١، ٖصا إبسأ إػًِٓ ٗ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ

 .إكسغ١

ٞٸأغ٦ٌ   :سازٜح ٗ ؾها٥ٌ قطا٠٤ ايػٛض ايكطآ١ْٝ، ضاٟٚ بعض ا٭بٔ نعب ب

ٕٵ سسٷأٚمل ٜطٚٙ ، نٝـ سسخ أْو ٚسسى تطٟٚ ٖصا اؿسٜح ٦ت ؾ غريى؟ ؾكاٍ: إ

ؾعًت ٖصا؟  َطنا٠ اهلل. ؾػأي٘: ٚملٳ ابتػا٤ٳ ;إْٞ أْا ايصٟ ٚنعت ٖصا اؿسٜح اؿل

ؾتصٖب ، ؾكاٍ: ٫سٛت إٔ ايٓاؽ ٗ فايػِٗ ٜطٕٚٚ اؿهاٜات ٚا٭غاطري اؾا١ًٖٝ

ًِٓٗ ع٢ً ت٠ٚ٬ أضأٜت إٔ  ؾًهٞ أْكص ايٓاؽ َٔ إناع١ ٚقتِٗ، أٚقاتِٗ غس٣

 نطضّا ٗ شيو. ، ٚمل أضٳ|ٕ ضغٍٛ اهللٛنعت ٖصٙ ا٭سازٜح ع٢ً يػا، ؾايكطإٓ

أٚ  ،س٬ّ ايؿ١ْٝ٬أٚ عاَسّا ـ َٔ تؿػري ا٭ ايبعض اؽص ـ دا٬ّٖ إٔ ٚايّٝٛ لس

ٕٻ ٗ سٌـس١َ ْٚكط٠ ايسٜٔ بععُِٗ. ٛبا ًأغ ،ْكٌ ايطٚاٜات ايهعٝؿ١ ْٝع ٖصٙ  أ

 ق٘ َٔ دٌٗ |غايٝب تعاضض ايػري٠ ايٓب١ٜٛ َعاضن١ قطع١ٝ. مل ٜتدص ايٓيبا٭

٫ٚ لس ست٢ . بٌ ٚقـ قاضَّا أَاّ شيو، َصٖب٘أٚ  يٝٓؿع ب٘ ْؿػ٘ ايٓاؽ ؾطق١ّ

بسع٠ٛ ايٓاؽ َٔ خ٬ٍ  |إؿطم قاّ ؾٝ٘ |ٗ تاضٜذ سٝا٠ ايٓيب ٚاسسّا ِٛشدّا

ـٸأٚ  ،س٬ّتؿػري ا٭  .بٝإ َؿّٗٛ نعٝـ ٖٚ

 غ٬ّ ٚا٫يتعاّ ب٘ ٜكتهٞ اتباع٢ً إٔ اٱعسيٓا تٖٚصٙ ايػري٠ ٗ غًٛى ايٓيب 

 .ٚٚغ١ًٝ ؼكٝكٗا ;ايٓٗا١ٜ :ٚايكا٥ب١ ٗ ن٬ اؾاْبٌ إباز٨ إؿطٚع١

 

 ـــــ ٜاّ ٚحنٛضتٗاضعد األ

سهاّ ايؿًه١ٝ ٚتأثريات اؽ ٗ عكط اؾا١ًٖٝ ٗ فاٍ ا٭اعتكاز ايٓؾتض 

، ٖٚٛ تكػِٝ َاّ اعتكاز داًٖٞ آخطأايباب  اٱْػإاؿٛازخ ايػُا١ٜٚ ع٢ً َكري 

شا زخٌ ايكُط ٗ بطز إ ـ أْ٘ َج٬ّ ـ إش ناْٛا ٜعتكسٕٚ ;ػ١ٚم ;غعٝس٠ :إٍٜاّ ا٭

ايؿطٚع بأٟ عٌُ مؼ. ٚإككٛز َٔ زخٍٛ ايكُط ٗ بطز ايعكطب ٖٛ إٔ  ؾإٕ ايعكطب

 تاض٠ ٜٚٛٗط َٔ ٖصٙ إكاض١ْ ،ايكُط ٗ َػري سطنت٘ نإ ٜكرتٕ َع لّٛ نجري٠
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 ،«ُط ٗ ايعكطبايك» ؾهاْٛا ٜػُْٛٗا اقط٬سّا ،قٛض٠ خٝاي١ٝ تؿب٘ ايعكطب

 ،نجري٠ سهاَّاأٜػتٓتذٕٛ  ـ بٓا٤ ع٢ً ٖصٙ ايعكٝس٠ اـطاؾ١ٝ ٚا١َٖٕٛٛ ، ـٚناْٛا

 .ٜٚعتُسٕٚ ٗ قطاضاتِٗ ع٢ً ٖصٙ ا٫غتٓتادات

اٱْػإ ٜاّ آثاض َع١ٓٝ ٫ظاٍ إٔ ٜهٕٛ يبعض ا٭عك٬ّ نإ ٫ ٜػتشٌٝ ٚإشا 

 .قٛعٗا ؾع٬ّع٢ً ٚ َهإ ٫ ٜهؿٞ إٔ ٜهٕٛ زي٬ّٝفطز اٱ ؾإٕ ٜهتؿؿٗا

إٍ اييت ٫ ططٜل يًعكٌ  ،ؾِٗ ٖصٙ إػأي١إٍ ؾايططٜل ايكٛاب  ٚعًٝ٘

ٌٷإٕ. ؾٖٛٛ ايؿطع إكسؽ ٚا٭١ُ٥ إعكَٛ ،نؿؿٗا ع٢ً  شا قاّ بٗصا ايططٜل زيٝ

 .٫ٚ ْأخص ب٘ ،شيو عًٝٓا إٔ ْسع٘ دٓبّا اٚؾُٝا عس ،قشت٘ ْأخص ب٘

ٜجبت إٔ  ^١ُ إعكٌَٛٚا٭٥ |نطّزضاغ١ ايػري٠ ايع١ًُٝ يًٓيب ا٭إٕ 

بٌ  ،غتٗا ـٜٛاّ ٚمَٔ ٖصٙ ايططٜك١ ـ غعس ا٭ ٕيٝؼ ؾك٘ ٫ ٜػتؿٝسٚ ^ٖ٪٤٫

ٟٸ سُٝٓا غ٦ٌ ايٓيب: :َٔ ١ًْ تًو إٛاقـٚ .اَتٓعٛا عٔ شيو ٗ َٛاقـ َتعسز٠ ّٜٛ  أ

 «.ٗا هللٜاّ نًٕٓ ا٭إؾ ;طٚا٫ تطٝٻ» ػتشب اؿذا١َ؟ قاٍ:ت

عذ١ إٔ  ;ّٜٛ آخطإٍ إٔ ٜ٪دٌ اؿطب  ×ع٢ًًٞ عسُٝٓا اقرتح بعهِٗ ٚ

ٖٚٛ  ؟«قُطْا أّ قُطِٖ» قاٍ: ،ص اؿطب ؾٝ٘بٻؼؾ٬  ،ايكُط قس زخٌ ٗ ايعكطب

 ×ٚؾع٬ّ مل ٜٓكض اٱَاّ .نٓا١ٜ عٔ ؾكسإ ٖهصا أؾهاض ٕبسأ ٚأغاؽ قشٝض

٭قشاب٘:  ؾٓاٍ ب٘ ْكطّا عُّٛٝا. ٚقاٍ أٜهّا ،اؿطب بٗصٙ ايؿهط٠ ا١َٖٕٛٛبقطاضٙ 

َٳ«. ٚا ع٢ً اغِ اهللغري» َٳتأدٌٝ اؿطب قا٬ّ٥إٍ زعا  ٔٵٚضزٸ ع٢ً  قو ؾكس قسٻ ٔٵ: 

  .|ب ايٓيبنصٻ

ناْت تٓؿٞ تكٛض ايػعس  ^ا٭١ُ٥ إعكٌَٛٚ ٚاؿاقٌ إٔ غري٠ ايٓيب

ٖٛ إٔ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل ٚايتسبري ٚ ،ٚناْت ؼحٸ ع٢ً َؿّٗٛ َػاٜط ،ٚايٓشٛغ١ يٮٜاّ

 .ٝس٠ َٚباضن١ايكشٝض هعٌ ْٝع ا٭ٜاّ غع

هٝـ ّهٔ ؾ ،غ٪اٍ: شنطت ٗ بعض اٯٜات ٚايطٚاٜات مٛغ١ بعض ا٭ٜاّ

 ؟اؾُع بٌ إؿّٗٛ إصنٛض آْؿّا ٚبٌ ٖصٙ اٯٜات ٚايطٚاٜات

بايطغِ َٔ ٚدٛز فُٛع١ » ٜكٍٛ ايؿٗٝس َطٗطٟ: ٖصا ايػ٪اٍ ٔٚٗ إدابت٘ ع

ُٛع١ أخط٣ َٔ ايطٚاٜات ٗ إكابٌ فؾإٕ  ٓشٛغ١ بعض ا٭ٜاّئَ ايطٚاٜات إ٪ٜس٠ 
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ّهٔ إٔ  ^.. َٔ فُٛع ٖصٙ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ عٔ أٌٖ ايبٝت.إعاضن١ يتًو

ؾٗٛ أثط  ست٢ إشا نإ هلاأٚ  ،ٚتؿك٬ّٝ هلا ١ًّْأثط  ْػتٓب٘ بإٔ ٖصٙ ا٭َٛض إَا ٫

 ،ؾإػًِ ايؿٝعٞ اؿكٝكٞ ٗ أؾعاي٘ ٫ ٜعتين بٗصٙ ا٭َٛض. ٜٓتؿٞ بايتٛنٌ ع٢ً اهلل

 ٫ٚ ٜعري اٖتُاَّا ،ٜتٛغٌ بأٚيٝا٥٘ٚ ،ٌ ع٢ً اهللا ٜككس ايػؿط ٜتكسٸم ٜٚتٖٛنؾعٓسَ

ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض إٔ ٚ ٚا٭نجط َٔ شيو ٌٖ ٚدسمت ٗ تاضٜذ سٝا٠ ايٓيب. ٕجٌ ٖصٙ ايكهاٜا

ؾٌٗ ناْٛا ٗ ، عًُٛا بٗصٙ ا٭َٛض؟! ٖٚصٙ ٖٞ ايػري٠ـ إٔ ٚيٛ ٕط٠ ٚاسس٠ ـ اتؿل 

 ٖصٙ ا٭سهاّ؟ َٓطكِٗ ايعًُٞ ٜػتؿٝسٕٚ َٔ

اييت ّهٔ إٔ تهٕٛ ططٜل  ،ٜبسٚ إٔ اؾٛاب قس ٚنٸض دٝسّا ايطٚا١ٜ ايتاي١ٝ

  .اؾُع بٌ ايطٚاٜات ٚاٯٜات إتعاضن١ ٗ ٚاٖطٖا سٍٛ مٛغ١ بعض ا٭ٜاّ

ٚقس ْهٝت ، ×زخًتٴ ع٢ً اهلازٟ: ×قاٍ أسس أقشاب اٱَاّ اهلازٟ

ٞٸ بعض ثٝابٞ ١ٺٚزخًتٴ ٗ ظٓ، ٚتًٓكاْٞ ضانبٷ ٚقسّ نتؿٞ، إقبعٞ ، ؾدطقٛا عً

ّٕ :ؾكًت ، ٚأْت تػؿاْا ٖصا ،: ٜا سػٔؾُا أؾأَو! ؾكاٍ يٞ ،نؿاْٞ اهلل ؾطٸى َٔ ٜٛ

َٳ ٞٸ عكًٞ؟٫ شْب ي٘ ٔٵتطَٞ بصْبو  أغتػؿط  ،٫َٟٛ :ؾكًت، خط٦ٞ ٚتبٝٸٓتٴ، ! ؾأثاب إي

يهِ إشا دٴٛظٜتِ بأعُا، ست٢ قطمت تتؿإَٔٛ بٗا َا شْب ا٭ٜاّ ،ؾكاٍ: ٜا سػٔ، اهلل

ٚاهلل َا  :قاٍ ،ٖٚٞ تٛبيت ٜا بٔ ضغٍٛ اهلل ،أغتػؿط اهلل أبسّا أْا :قاٍ اؿػٔ ؟ؾٝٗا

ّٸ عًٝٗا ؾٝ٘، ٜٓؿعهِ َٸٗا ع٢ً َا ٫ ش ٔٸ اهلل ٜعاقبهِ بص ٕٸ  أَا عًُت ٜا سػٔ .ٚيه أ

 :قاٍ ،ٜا ٫َٟٛ ب٢ً :قًتٴ ؟عاد٬ّ ٚآد٬ّ ،ٚاجملاظٟ با٭عُاٍ، اهلل ٖٛ إجٝب ٚإعاقب

 .٫ٚ ػعٌ يٮٜاّ قٓعّا ٗ سهِ اهلل، ٫ تعس

نُا ، إتُعٸٔ ٗ ٖصا اؿسٜح ايعُٝل هس إٔ َا ٜٓػب يٮٜاّ َٔ مٛغ١

ٚا٭سساخ إطٸ٠ اييت ُطٸ ٗ بعض ا٭ٜاّ ع٢ً  ،٫ قش١ ي٘، نإ ٗ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ

ٖٞ  ٫ ا٭ٜاّ اييت ،ٗ اؿكٝك١ هب إٔ ًّٜٛ ْؿػ٘ٚ ،ٖٞ ْتٝذ١ أؾعاي٘ اـاط١٦اٱْػإ 

 .كًٛقات اهلل

 

 ـــــ َكد١َ خلطس ذلتٌُ ايعطط١

ٖٞ ، َٜٛٓا ٖصاإٍ ٫ٚظايت  ،َٔ اـطاؾات ايؿا٥ع١ آْصاى بٌ أعطاب اؾا١ًٖٝ
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ٚيصيو ناْٛا . َٚكس١َ ـطط قتٌُ ،ِْٗ ناْٛا ٜعتكسٕٚ بإٔ ايعطػ١ أَط َؿ٪ّٚأ

إ بعٝس ٚيٛ مسعٛا قٛت ايعطػ١ َٔ َه ،عٌُأٟ  عٓسَا تأتٞ ايعطػ١ ٜتٛقؿٕٛ عٔ

ٚإشا مسعٛا َٔ  .ٜٓعٍ ؾ٪ّ ايعطػ١ ع٢ً ن٬بٞأٟ  ،«به٬بٞ»ناْٛا ٜكٛيٕٛ: 

 «.عُطّا ٚؾبابّا»قايٛا: عِٓٗ ا٭قاضب قٛت ايعطػ١ ضغُّا ٚ ا٭قسقا٤

 ٛاٚناْ ،«بٞ بو ٫»أٚ  «ٚقابّا ٚضّٜا»ٚ إشا مسعٖٛا َٔ غري ا٭قسقا٤ قايٛا: 

 .ٜععُٕٛ إٔ تهطاض ايعطػ١ ع١َ٬ ٫ظزٜاز ايؿ٪ّ

يصيو ٚ ،ْط٣ غري٠ ايٓيب تعترب ايعطػ١ ْع١ُ ٚٗ َكابٌ ٖصا ا٫عتكاز اـطاٗ

َٳ شا مسعٛا إٚاٯخطٜٔ  ،«اؿُس هلل»ٜصنط اهلل بعس عطػت٘ بصنط  إٔ ٜعطؼ ٔٵأَط 

ٗ  ٜطزٸ ٖٚٛ أٜهّا ،«ٜطٓو اهلل» :بكٛهلِ ،َٔ ايٓع١ُ ّاٜطًبٛا ي٘ َعٜس إٔ عطػت٘

 .«يهِ ٜػؿط اهلل»بكٛي٘: دٛابِٗ 

ٚقاٍ: ; «خ٬َا مل ٜعز ع٢ً ايج ،ايعطاؽ ٜٓؿع يًبسٕ نً٘»: |اٍ ايٓيبق

 ،إٕ اهلل وب ايعطاؽ»: ٚقاٍ أٜهّا; «ايعطاؽ يًُطٜض زيٌٝ ايعاؾ١ٝ ٚضاس١ يًبسٕ»

كاٍ ؾ ،١ٖصٙ ايػٓٸ ـ تبعّا يطغٍٛ اهلل ـ ٚاقتس٣ أٜهّا ا٭١ُ٥ إعكَٕٛٛ .«با٩ٜٚهطٙ ايتج

ِّإ»َاّ ايكازم: اٱ  .«تٛٙ ٚيٛ َٔ ٚضا٤ ايبشطشا عطؼ ايطدٌ ؾػ

اييت انتؿؿٗا ايبؿط ٗ عكطْا ٚ ،ايؿٛا٥س ايع١ًُٝ يًعطػ١إٍ ٚهسض ا٫ْتباٙ 

إش انتؿـ ايعًِ إٔ ايعطػ١  ;^ٖٚٞ تسٍ ع٢ً َعادع ايٓيب ٚإعكٌَٛ .اؿانط

، ست٢ إٔ بعض بايعطػ١ ىطز َٔ اؾػِٚ ،ا٭ْـأٚ  ْتٝذ١ ٖٛا٤ تطانِ ٗ ايطأؽ

 .ب ايعطؼ ٗ إطٜضعض ا٭َطاض ٜػتدسَٕٛ ع٬دات تٴػبِّطبا٤ ٕعاؾ١ با٭

 

ّٝس ٚايتفاؤٍ  ـــــــ ايتط

 .ٚايتؿا٩ٍ َٔ َاز٠ ؾأٍ ،ايتطٝٸط ٗ ايًػ١ َٔ َاز٠ طري

 .ايتؿا٩ٍ باـريأٚ  ٚٗ ا٫قط٬ح تعين إؿطزتإ َطًل ايتطٝٸط

تُاز َٔ خطاؾات اؾا١ًٖٝ اييت ٫ظايت ؾا٥ع١ ٗ بعض اجملتُعات ايبؿط١ٜ ا٫ع

 ،دطٜإ ايطٜاح َٔ ايٌُٝ َجٌ: ،ع٢ً ايتؿا٩ٍ َذطٸز َؿاٖس٠ قهاٜا طبٝع١ٝ ٚبػٝط١

أؾدام َعٛقٌ أٚ  ،سذاض إتٓٛع١أٚ ا٭ ،إطط َٔ غري ايطعس ٚايربمأٚ  ،ايؿُاٍأٚ 
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 ،بعض ٖصٙ إؿاٖسات ز٫٫ت غ١٦ٝيؾهإ . َع١ٓٝ ّاَٛضأٜٚتٓب٪ٕٚ  ..أٚ. ،ٚغري َعٛقٌ

 .١سػٓ ز٫٫ت خط٣ٮيٚ

إشا ٚقع ْٛطِٖ سٌ اـطٚز َٔ ايبٝت ع٢ً نًب نإ  :ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ

ٕٵ ،ايتؿا٩ٍ ىتًـ باخت٬ف سا٫ت ايهًب أٚ  ،ّؿٞأٚ  ،ٜأنٌأٚ  ،نإ قاعسّا إ

 .ادتٓبٛا ايػؿط ؾاٖسٚا أعطدّاأٚ  ،تؿا٤يٛا باـري شا ؾاٖسٚا ؾطزّا ٚغُّٝاإٚ .َهطذعّا

َٛنٛع ايتطٝٸط يس٣ بعض ا٭قٛاّ  إٍ اٯٜات ايكطآ١ْٝ أٜهّا قس أؾاضتٚ

إٍ ْبٝا٤ ٌ تؿا٤يٛا بايؿط بسخٍٛ بعض ا٭ٌٖ أْطانٝا سأ نُا عٓس ،ايػايؿ١

ُٳػٻٓٻُهِ ﴿ ٚقايٛا هلِ: ،َسٜٓتِٗ ٝٳ ٚٳَي ِٵ  ٓٻُه ُٳ ٓٳطٵدٴ ٗٴٛا َي ِٵ تٳٓتٳ ِٵ َي٦ٹٔ ٖي ْٳا بٹُه ْٻا تٳَطٝٻطٵ َقاُيٛا ٔإ

ِٷ ٓٻا عٳصٳابٷ َأيٹٝ َِّ﴾. 

يٓب١ٜٛ ٗ َٛاد١ٗ ٖصا ايتكٛض اـطاٗ ـ ايصٟ نإ نبٝت ؾهاْت ايػري٠ ا

 ٌ بايؿطٸ٥ْٛاض عطب اؾا١ًٖٝ عٔ ض١ٜ٩ اؿكٝك١ ـ إٔ اعتربت إتؿاأ ايعٓهبٛت وذب

ُٳ َٳ ،يٝؼ َٓا َٔ تطٝٸط» :|إش قاٍ ;غ٬ّإ٫ٚ  ،٫ زٜٔ ي٘ ٔٵن  «.تطٝٸط ي٘ ٔٵ٫ٚ 

إش تصنط يٓا  ط;ٚايؿ ْؿػ٘ َكسض اـري اٱْػإٚأَا اٯٜات ايكطآ١ْٝ ؾذعًت 

ِٵ َأ٥ٹٔ شٴٚنطٵتٴِ بٳ﴿: قا٥ًٌ ،ٌٖ أْطانٝاأْبٝا٤ دٛاب ا٭ َٳعٳُه ِٵ  ِٵ َقاُيٛا َطا٥ٹطٴُن ٌٵ َأْتٴ

ٕٳ َټػٵٔطُؾٛ ّٷ  ٛٵ إػا٥ٌ هلا زٚض نبري ٗ اٱْػإ إٍ ٜٚؿِٗ َٔ ٖصا ايتعبري إٔ ْٛط٠  .﴾َق

ؾطب٘ ايكهاٜا  ،إاٱْػٙ شات ٪أٚ اـري َٓؿ ٚإٔ ايطايع ايؿط ،ؾؿً٘أٚ  لاس٘

ؾُت٢ قاض  ،اـاضد١ٝ بايٓذاح ٚايؿؿٌ ٗ اؿٝا٠ ْادِ عٔ أٖٚاّ ٚؽ٬ٝت َعٜؿ١

٫ ٜطٖب٘  ،ع٢ً اهلل ٬ّثِ اْطًل َتٛٓن ،ٌ قبٌ اؽاش قطاضات٘ٚتعٖك ،ٚاقعّٝااٱْػإ 

 .٫ٚ ٜأتٞ ي٘ بايؿؿٌ ،ايتؿا٩ٍ بايؿط

; «ي٘ غريىإ٫ٚ  ،ى٫ خريإ ٫ٚ خري ،ى٫ طريإ ايًِٗ ٫ طري» :|قاٍ ايٓيب

 «.ْتأ٫ إ٫ٚ ٜصٖب ايػ٦ٝات  ،ْتأ٫ إايًِٗ ٫ ٜأتٞ باؿػٓات »ٚ

 . نؿاضت٘ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل ،ايتؿا٩ٍ بايؿط ؾطنّا |ٚاعترب ايٓيب

ؾأَا ؾ٪ّ إطأ٠ . ٚايساض ;ٚايساب١ ;ايؿ٪ّ ٗ ث٬ث١: ٗ إطأ٠ :×ٚقاٍ عًٞ

َا ايساض أٚ ;َٚٓعٗا ٚٗطٖا ،ٗاَا ايساب١ ؾػ٤ٛ خًكأٚ ;ٚعكٛم ظٚدٗا ،ؾهجط٠ َٗطٖا

 .ٚنجط٠ عٝٛبٗا ،ؾط درياْٗاٚ ،ؾهٝل غاستٗا
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بهًُات٘ ايك١ُٝ ٚغريت٘ ايع١ًُٝ إٔ ٜٗسٟ ايٓاؽ  |نطّٚاغتطاع ايٓيب ا٭

 .ٚوطض عكٛهلِ َٔ أنطاض إَٖٛٛات ٚاـٝا٫ت ،ا٭َٛض ٚاؿكا٥ل ايٛاقع١ٝإٍ 

 

 ـــــــــ األمسا٤ ايكبٝش١ ٚاملسعب١

مسا٤ أن ،اـطاؾ١ٝ ٗ عكط اؾا١ًٖٝ اختٝاض ا٭مسا٤ ايعٓٝؿ١َٔ ايتكايٝس 

 .ٚأمسا٤ ١ًْٝ يًػًُإ ٚايعبٝس ،ٮبٓا٤ي ،اؿٝٛاْات ايٛسؿ١ٝ

ايعطب نإ ٝـ ايه٬بٞ: ٕاشا غايس ٛغٴ٦ٌ أب ٜكٍٛ اٯيٛغٞ ٗ بًٛؽ اٱضب:

غًٛب يتػ١ُٝ أبٓا٥ِٗ ٚغًُاِْٗ؟ ؾأداب: مٔ نتاض أمسا٤ ٜػتدسَٕٛ ٖصا ا٭

ٚنتاض  ،يريتعب ايعسٚ َِٓٗ ;٭بٓا٥ٓا ،نا٭غس ٚايؿٗس ٚايص٥ب ٚايهًب ،ٛاْاتاؿٝ

 .ٜٚعًُٕٛ يٓا ،ٓاْ٭ِْٗ ٜٓؿعٛ ;مسا٤ ١ًْٝ يعبٝسْاأ

ٜٚصنط ابٔ ايكِٝ ٗ َؿتاح زاض ايػعاز٠ أضبع١ أغباب يٓؿ٤ٛ ٖصٙ ايػ١ٓ يس٣ 

 ا٭عطاب:

 ،ٚايٛامل ،ب٬ٓ: ايػَٓٗا ،مسا٤أٚشيو باختٝاض ، ايتؿا٩ٍ با٫ْتكاض ع٢ً ايعسٚـ 1

 .ٚإعاضى ،ٚإكاتٌ

 ،ٚايكدط ،ناؿذط ،ٚشيو باختٝاض أمسا٤ ،ايتؿا٩ٍ بايكسض٠ ٚايك٬ب١ـ 2

 .ٖٚٞ تػُٝات ٭ْٛاع ا٭سذاض ،ٚاؾٓسٍ

 ،َٓٗا: ايهًب ،مسا٤أٚشيو باختٝاض  ،إضعاب ايعسٚ ٚا٭ضٚاح ايؿطٜط٠ـ 3

 .ٚايهبٸ ،ٚايجعًب

 ،ٚزٸ عبس :َٓٗا ،مسا٤أٚشيو باختٝاض  ،ؿتع١ًهل١ إٮقٓاّ اٯيسبِٗ  ٕٱع٬ـ 4

 .٠َٚٓا ،ٚععٸ٣ ،ٚزٸ :قٓاّأمسا٤ أٖٚٞ َٔ ، ٠ٚعبس َٓا ،ٚعبس ايعع٣

اغتشػٓٛا » نطّ ٜكٍٛ:١ نإ ايطغٍٛ ا٭ٝٚٗ َٛاد١ٗ ٖصٙ ايعاز٠ اؾاًٖ

 «.سل ايٛايس ع٢ً ٚايسٙ إٔ وػٔ امس٘»; ٚ«ْهِ تسعٕٛ بٗا ّٜٛ ايكٝا١َإمسا٤نِ ؾأ

 |ٚيصيو نإ ايٓيب ،يٲْػإ ثاّْٝا ٕٓٛٛض ايؿطعٞ ٜعسٸ ٚدٛزّاٚا٫غِ ٗ ا

عط٢ أٚبٗصا  ،مسا٤ اؾا١ًٖٝأٚعًِٝٗ  ،غ٬ّط أمسا٤ ايصٜٔ ٜعتٓكٕٛ اٱَا ٜػِّ غايبّا

 .يِٝٗ ايهطا١َإايٓيب 
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 ـــــ املعٛذاتأٚ  ايتُا٥ِ

كازِٖ بٛدٛز آثاض غطٜب١ يبعض خط٣ ٗ عكط اؾا١ًٖٝ اعتَٔ اـطاؾات ا٭

ٖ٪٤٫ ناْٛا . طؿاٍأٚ ا٭ اؿٝٛاْاتأٚ  ٗا ع٢ً إطٜضْؾهاْٛا ٜعًكٛ ،ٝا٤ؾا٭

 .ضٚاح ايؿطٜط٠ عِٓٗا٭ ٣٭ؾٝا٤ تسؾع ا٭َطاض ٚايعٕٝٛ ٚأشٜعتكسٕٚ إٔ اقطشاب ٖصٙ ا

ثعايب  ،َجٌ: نإ عًٝ٘ ْؿطٙ ،عٕٛ بعض ايعباضاتدٌ شيو ناْٛا ٜػذِّٚ٭

 .ًتعٜٛصٚ... ٜٚػتدسَْٛٗا ي ،ٚاؿٝض سٝض ايػُٛٙ ،ٖٚطضٙ

َٔ » :|ٚقاٍ ،ّا ع٢ً ٖصٙ ا٫عتكازات اـطاؾ١ ْؿ٢ ايٓيب ٗ غريت٘ تأثريٖاٚضزٸ

 «.َٔ ايؿطى ١عًل ايتُا٥ِ... ؾٗٛ ع٢ً ؾعب

ست٢ إٔ س١ًُٝ ايػعس١ٜ ٕا أضازت ـ سػب عاز٠ ايٓاؽ آْصاى ـ إٔ تعًل خطظ٠ َٔ 

ٕ َعٞ َٔ إؾ ،َاٙأٜا  ٬َّٗ»ٚقاٍ:  ،عٔ ضقبت٘ |ايعكٝل ايُٝاْٞ ع٢ً ضقبت٘ أظاسٗا

 .«وؿٛين

 

 ــــــ عكد ايسمت

ٚأضاز إٔ  ،شا ععّ ايػؿطإَٔ ايػٓٔ ايكبٝش١ ٗ عكط اؾا١ًٖٝ إٔ ايطدٌ نإ 

ٚعٓسَا ٜعٛز  ،ع٢ً غكٔ ؾذط٠ عكس خٝطّا ،عسّ خٝا١ْ ظٚدت٘ ٗ غٝاب٘ إٍٜط٦ُٔ 

ٚخاْت٘  ،ؾاشا ناْت عكس٠ اـٝ٘ َؿتٛس١ ؾٝكطع إٔ عؿ١ ظٚدت٘ قس ظايت ،ٜط٣ اـٝ٘

  غٝاب٘!ٗ

شا ععَٛا إنإ ايعطب  :قا٬ّ٥ «عطابٞابٔ ا٭»ضب عٔ يٛغٞ ٗ بًٛؽ اٱٜٚٓكٌ ا٭

 ،ٔ عٓس غٝبتٓا٦ٜٚكٛيٕٛ هلٔ: إٜانٔ إٔ ؽط ،ايػؿط ٜٗسزٕٚ ْػا٤ِٖ بعكس ايطمت

 ؾ٬ تعًُٔ َا ٜؿتض ايعكس٠! ،ؾٝػٌٗ عًٝٓا نؿؿ٘

ست٢ أٚ  ،طٜؿتشٗا ؾدل آخأٚ  ،ؾإشا ناْت ايعكس٠ تٓؿتض بػبب دطٜإ ايطٜض

 عٓس شيو ناْت تكّٛ ايكٝا١َ! أْ٘ ُٔ ايٛانض ؾ، يٝ٪شٟ ظٚدت٘ ;ايعٚز

غط٠ َهاْٗا إٔ تٗسّ نٝإ ا٭إاييت نإ ب ،ٚٗ َٛاد١ٗ ٖصٙ ايػ١ٓ اـطاؾ١ٝ

: ٜهّاقاٍ أٚ; «خٛاْهِإسػٓٛا ْٚٓٛهِ بأ»: |قاٍ ايٓيب، بأقٌ غ٤ٛ ٚٔ وسخ

 «.اسرتغٛا َٔ ايٓاؽ بػ٤ٛ ايٛٔ»
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شٕ إبٝتٗا زٕٚ إٍ  ّاغطٜب ٠ إٔ ٫ تسخٌ ضد٬ّأَٔ د١ٗ ع٢ً إطإٕ ا٫غ٬ّ ٜ٪نس 

َٳٚ ،ظٚدٗا ، ِٗ ظٚدت٘ بايعْا َٔ زٕٚ زيٌٜٝتٻ ٔٵَٔ د١ٗ أخط٣ ٜجبت سس ا٫ؾرتا٤ ع٢ً 

سهاّ أؾهُٔ ، تٝإ بؿٗٛز آخطٜٔٚيهٔ عذع عٔ اٱ ،َا ايصٟ ضأ٣ خٝا١ْ ظٚدت٘أٚ

 .بسإٍ ا٭١ عٔ بعهُٗا يٝٓؿكٌ ايعٚز ٚايعٚد ،خاق١ هعٌ يًعٚز سل ايًعإ

ِ قاْت ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ٚايؿاضع إكسؽ سطِٜ ايٓػا٤ ٚبٗصا ايتؿطٜع إتكٔ ٚايكِّ

 .ندطاؾ١ عكس ايطمت ،اييت ناْت بػبب خطاؾات ؾاغس٠ ،ض٠َٔ ا٫تٗاَات غري إربٻ

 

 ــــــ ايتع١ُٝ

شا ٚقٌ إخط٣ ايؿا٥ع١ ٗ اؾا١ًٖٝ إٔ قاسب اؾٌُ نإ َٔ اـطاؾات ا٭

يٝسؾع بٗا عٌ  ;ضٛسس ْاي٘ ايصنأإا١٥ ٜعُٞ ٚاسس٠ َٔ عٝين إٍ عسز ْاي٘ 

 ض! ٛسس ْاي٘ ايصنأيـ ٜعُٞ ن٬ عٝين إٍ ا٭شا ٚقٌ عسز ْاي٘ ٚإ .اؿاغسٜٔ

 يتبٌٝ َٛقـ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ػاٙ ٖصا ايتؿهري اؾاًٖٞ ٫بس َٔ بٝإ أَطٜٔ: ٚ

 

 ـــــ تأثري ايعني ع٢ً سٛادخ احلٝا٠ 

نايّٓٛ  ،ضغِ إٔ ايسضاغات اؿسٜج١ قس أثبتت ايتأثري اٱْايٞ يبعض ايٓٛطات 

ضاز٠ إؾدام إٔ ٜ٪ثط عرب ْٛطات خاق١ ع٢ً سٝح ٜػتطٝع بعض ا٭ ،إػٓاطٝػٞ

: ايعٌ ×نُا قاٍ عًٞ ،ع٢ً تأٜٝس ايطٚاٜات ٭قٌ إػأي١ ع٠ّٚ٬، ايؿدل ايٓا٥ِ

 .سلٌّ

 51 دا٤ ٗ بعض ايتؿاغري ـ َٔ اٯ١ٜ ٚنصيو َا ٜؿِٗ عٔ تأثري ايعٌ ـ سػب َا

ِٵ﴿إباضن١ َٔ غٛض٠ ايكًِ:  ٖٹ ٝٴعٵيٹُكْٛٳَو بٹَأبٵكٳأض ٔٳ َنَؿطٴٚا َي  .﴾...ٚٳٔإٕ ٜٳَهازٴ اٖيصٹٜ

 ٖصا ٫ ٜعينؾإٕ  ،ٚايطٚاٜات ٚست٢ يٛ ثبت تأثري ايعٌ َٔ ايكطإٓ، َع نٌ ٖصا

 ^كٌَٛعٍ ٖسا١ٜ إَٚٔ خ٬ ،بٌ زٍ ايؿطع إكسؽ ،َػتك٬٘ ّاإٔ يًعٌ تأثري

 ;|نطّنُا اغتعٌُ ايطغٍٛ ا٭ .غبٌ َٛاد١ٗ ٖصٙ إٛاْع ٚايؿطٚض ، ع٢ً٭تباعِٗ

 تعٜٛص٠ّ ،َطاض ٚايب٬ٜاَاّ اؿػٌ َٔ ْٝع ا٭ٚاٱ َاّ اؿػٔؿؿٜ غ١َ٬ اٱ

َٸمسا٤ اهلل اؿػ٢ٓ نًٓأٚ ،ايتا١َاهلل عٝصنُا بهًُات أ ٖٚٞ: ،خاق١ َٔ  ،١ٗا عا
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 :|ثِ قاٍ .شا سػسإَٚٔ ؾط ساغس  ،١َ٫نٌ َٚٔ ؾط  ،ؾط ايػا١َ ٚاهلا١َ

ٛٸش إبطاِٖٝ ٚيس  غشام.إمساعٌٝ ٚإ٘ ٜٖهصا ع

 

 ـــــ محا١ٜ احلٝٛاْات

يسؾع عٌ  ٛض;عطاب ٗ تع١ُٝ اؾُاٍ ايصنقس ٢ْٗ ايؿاضع بؿس٠ عٔ ؾعٌ ا٭

 .ضشا نإ َٔ غري َربِّإّ إٜصا٤ اؿٝٛاْات ٚسطٻ ،اؿاغسٜٔ احملت١ًُ

 ٓا ادتٓابّآيهٚ ،دسّا هاؾش١ اـطاؾ١ ٗ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ٚاغعٷإٕ ايبشح عٔ َ

ٚقـ  |ٕ ضغٍٛ اهللإ :ْطدع ْٚهطض َط٠ ثا١ْٝٚ ،ٖٓاٖاغٓدتِ ايه٬ّ  ،ٲطاي١ي

 مسٝهّا اييت ٚنعت سذابّا ،بك٠ٛ أَاّ أظ١َ ا٫عتكازات اـطاؾ١ٝ ٗ عكط اؾا١ًٖٝ

 ،١ًٝ إٔ ٜعٜض سذب اـطاؾ١بكٛي٘ ٚؾعً٘ ٚغريت٘ ايعُ |ٚاغتطاع ،َاّ بكري٠ ايٓاؽأ

ًِ ْٛض ايعإٍ ٜٚٗسِٜٗ  ،ٚإٔ ىطدِٗ َٔ ًُٚات اؾٌٗ ،دسٜسّا ؾكّاأٜؿتض هلِ ٚ

 .ّإٚاٱ



 

 

 

 املعتكدات اخلساف١ٝ سٍٛ املسأ٠

 أش١َ عكٌ َٚػه١ً ٚعٞ

 د. فتحٍح فتاحً زادي

 ترخمح: وظٍرج غالب
 

 ــــــ َكد١َ

ؾهاهلا عرب تاضٜذ ٚأ يٛاْٗاأ تعسزتٚ خصت ضْٚكٗاٚأ يكس تبًٛضت اـطاؾات

٫ٜعاٍ . ٚاـكٛم ٗ َطس١ً َا بات ٜعطف بايعكط اؾاًٖٞ، ٚٗ ايجكاؾ١ ايبؿط١ٜ

ست٢ ٗ  ،إعتكسات اـطاؾ١ٝٚ ؾهاضٚا٭ يًدطاؾات ايعكط اؿانط ٜعطف تٛادسّا

سٝح ايعًِ قس بًؼ َٔ ايطقٞ َها١ْ  ،تهٓٛيٛدّٝاٚ قٓاعّٝا ايسٍٚ اييت تعٝـ تطٛضّا

 عازات ؽايـ نٌ َٛاظٜٔ ايعكٌٚ ثكاؾاتإٍ  ْٛط٠ٜٛٗط ٖصا َٔ خ٬ٍ . ع١ُٝٛ

ِٛ ٚ مل ٜطاؾك٘ تطٛض، ْٚ٘ َت٢ َا تطٛض ايعًِإٍ أٖٚصا ٜؿري . ايتعكٌ ٗ تًو ايسٍٚٚ

ؾػٛم . اـطاؾاتإٍ ٗ تؿٛم ايٓاؽ  ٕ شيو غٝهٕٛ غببّاإؾ ،ٗ ايتؿهط ايعكًٞ

َٸ، ٚسٝح ايعطاؾٕٛ ،يٛاْ٘ ٗ ايسٍٚ إتكس١َأايؿعٛش٠ َعزٖط بهٌ  قاض٩ٚ ، ٚايٕٛايط

َٳ ،ايهـ  .(1)ظ١َّأ ٫ٚ بهاعت٘ ٫ تعطف نػازّا غٛمٷ، ِٖ ع٢ً ؾانًتِٗ نجري ٔٵٚ

 إعتكسات اـطاؾ١ٝ ٖٓاى اغتؿٗاَات َبس١ٝ٥ ٫بسٸٚ ٠أَا ىل َٛنٛع إط ٗ

ٗ  إًؿت١ يًٓٛطٚ ؾٝا٤ إجري٠، َا ٖٞ ا٭َا١ٖٝ اـطاؾ١ :َٔ ًْتٗا. َٚٔ ططسٗا

؟ ٖصا َا غ٬ّ َع ٖصا ايٓٛع َٔ اـطاؾات؟ نٝـ تعاٌَ اٱ٠أاـطاؾات سٍٛ إط

 . َٛنٛع١ٝٚ ٘ بهٌ ع١ًُٝٓداب١ عغٝشاٍٚ ٖصا إكاٍ اٱ
 

 ــــــ َا١ٖٝ اخلساف١

 :َا عًُا٤ ايًػ١ ؾٝكٛيٕٛأ .«ايؿان١ٗ ايؿاغس٠»اـطاؾ١ تعين ٗ ايعطف ايًػٟٛ  
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ٔٸ ،«عصض٠»ع٢ اغِ ؾدل َٔ قب١ًٝ تسإٍ  قًٗا ٜطدعإٔ إ ؾهإ  ،اغتٗٛت٘ اؾ

بٌ ناْٛا  ،ايكبٍٛا ٚسس نإ ٜػتكبٌ ن٬َ٘ بايطنأيهٔ ٫  ،خ قَٛ٘ َا ٜط٣وسِّ

ٕ بعض إبٌ  .(2)«سسٜح َػتًُض نصب ، ٖٖٚٛصا سسٜح خطاؾ١» :ٜكٛيٕٛ، ٚبْٜٛ٘هصِّ

عسِٜ ، ٕٚ ايعطب ناْت تطًل اغِ اـطاؾ١ ع٢ً نٌ ن٬ّ باطٌأنتب ايًػ١ تصنط 

عتكسات إاـطاؾ١ ٖٞ  ؾإَٕٔ ٖٓا  .(3)غطٛضٟ، ٚا٭ايه٬ّ إهططبٚ، ايؿا٥س٠

 ن١ًُ لًٝع١ٜتعازٍ ٗ اٱ ، ٖٚٞغاؽ َٓطكٞ ٚٚاقعٞأ٫ تكّٛ ع٢ً اييت باط١ً اي

Superdtition
(4) . 

٫ٚبس َٔ غري غ١ًٗ. ايجكاؾات َػأي١ ٚ زٜإٚنٌ ا٭ عطا٤ تعطٜـ ٜتٛاؾلإ إٕ

إتسٌٜٓ فطز ا٭ؾطاز  ٜٛيٛد١ٝ َٔ تط٣ ٜٗسإٕ ٖٓاى َٔ ا٫ػاٖات ا٭ :ايكٍٛ

بػبب عسّ اعتٓاقِٗ ، ٖٚ٪٤٫ إازٌٜ بعضٕ أايٛاقع ٜ٪نس بُٝٓا ، خطاؾٌٝ

يصيو ، َٛض ايته١ٜٝٓٛعٔ ايهجري َٔ ا٭دٛب١ إهاز ا٭غري قازضٜٔ ع٢ً  ،يًسٜاْات

تط٣ ٗ فُٛع١ أ١ٜ  ٕإٗ ايٓٗا١ٜ ؾٚٗ أسهإ اـطاؾات.  نجط ايٓاؽ اضُا٤ٶأػسِٖ 

ْٗا غري َعكٛي١ ٚؾل َعاٜريٖا ؼهِ عًٝٗا أخط٣ أَعتكسات فُٛع١ ٚ ؾهاضأ

 .(5)ا٭غطٛض١ٜٚ باـطاؾ١ٝ

غؼ ع١ًُٝ ٜعس أٜطتهع ع٢ً  ٕ نٌ َعتكس ٫أٜٚط٣ ايػٝس ايطباطبا٥ٞ 

ٚمل  ،َاٖٝتٗاٚ سكٝكتٗاإٍ ؾٝا٤ اييت مل ٜتٛقٌ ايعًِ إٕ ا٫عتكاز با٭» :قا٬ّ٥ ،خطاؾ١

 .(6)«طاؾ١ قه١خ ،مل ٜعطف أخري ٖٞ أّ ؾط، ٚقشتٗا تبجٜ

 :ٖٛ ايكٍٛ ،زٜإ، ٚايصٟ ٜهٕٛ َٛضز قبٍٛ نٌ ا٭قطب تعطٜـ يًدطاؾ١أٚيعٌ 

خط٣ غري أسكٝك١ٝ بٛٛاٖط  ٚٛاٖط ٚضب٘ ،ربض َٔ عٛاٌَإٕ اـطاؾ١ ٖٞ اـٛف غري إ

ؾاٖس  ع٫ً٘ٝ ٜكّٛ ، ٚعٝح ٜهٕٛ ايطاب٘ غري َكبٍٛ عك٬ّ ،غري َع١ًَٛٚ ٚاقع١ٝ

 .(7)زٜينأٚ  ًُٞع

 

 أ٠ ـــــــغهاٍ اخلساف١ سٍٛ املسأَٔ 

إٍ ٞ تكػُٝٗا ٠ ّهٔ بؿهٌ نًٓأ٫تػاع ضقع١ اـطاؾات سٍٛ إط ْٛطّا

  :فُٛعتٌ
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 ـ خسافات ع٢ً املطت٣ٛ ايعكدٟ ـــــــ1

ؾهاض اي١ُٖٝٛ اييت تًشل َباْٞ فُٛع١ ا٭إككٛز با٫عتكازات اـطاؾ١ٝ 

  :١ ع٢ً ٖصا ايػٓذ َٔ اـطاؾاتَجً. َٚٔ ا٭إعتكسات

 

 ـ املسأ٠ طف١ًٝٝ ايسدٌ ــــــ1ـ 1

ٚقس ؾِٗ . إطأ٠ٚ ي١ خًل ايطدٌأيكس ؼسثت ايعسٜس َٔ اٯٜات ايهط١ّ عٔ َػ

َجًٗا َجٌ  ،ٕ إطأ٠ طؿ١ًٝٝ ايطدٌأا ٜعين ٖٓ، َٔ بعهٗا إٔ إطأ٠ إِا خًكت َٔ ايطدٌ

ي٫ٛ ايٓبت١ ، ٚيٝؼ هلا دصض ،ٔ ايٓبت١ ا٭قٌتًو ايٓباتات ايطؿ١ًٝٝ اييت إِا ؽطز َ

ِّٔ ْٻِؿٕؼ ﴿اٍ: قٛي٘ تع :َٔ ٖصٙ اٯٜات. ٚا٭قٌ ٕا خطدت تًو ايطؿًٝٝات خٳًََكُهِ 

ٗٳا ٚٵدٳ ٗٳا ظٳ ٓٵ َٹ ٌٳ  ِٻ دٳعٳ ٕ أدا٤ بعس  ـ سػب ٖصٙ اٯ١ٜـ ؾدًل ايعٚز  (،6: )ايعَط ﴾...ٚٳاسٹسٳ٠ٺ ثٴ

ٕ َٔ اٛدس ْٛعٜسٝح  ،ػت٣ٛ ا٭سازٜحع٢ً َا٭َط ٚنصيو . خًل ايٓؿؼ ا٭ٍٚ

  :ي١ خًك١ إطأ٠أا٭سازٜح بًشاٚ تٓاٚهلا ٕػ

. ٕ إطأ٠ خًكت َٔ نًع ايطدٌ ا٭ٜػطأٖٚٞ ايطٚاٜات اييت تتشسخ عٔ  :ا٭ٍٚ

 ،غٓس َٔ ططٜك٘ ٯخطٜٔأَٚا  ،َا ٚقٌ َجً٘ عٔ أٌٖ ايهتاب عٔ ابٔ إغشام ٗ

َٔ  خص نًعّاأؾ، زّآغً٘ ايٓعاؽ ع٢ً اٍ تعٚ ٕ اهلل غبشاْ٘: إٜكٍٛ ،نابٔ عباؽ

 .(8)«ٕ خًل َٔ نًع٘ سٛا٤، إٍ أ...ٚٚنع بسهلا ن١َٛ ؿِ ،نًع٘ ا٭ٜػط

ؾؿٞ إكطع ايجاْٞ َٔ  .َع َا دا٤ ٗ ايتٛضا٠ َجٌ ٖصٙ ايطٚاٜات تتطابل نًّٝا

َٓٗا خًل ، ٚخص نًٛع٘ ايٝػط٣أ زّإٓا خًل اٍ تعٚ ٕ اهلل غبشاْ٘: إغؿط ايتهٜٛٔ

ؿُٗا َٔ ، ٖٚصٙ تًو اييت عٛاَٗا َٔ عٛاَٞ :ايصٟ قاٍ ،زّإٍ آت٢ بٗا أٚ ،اَطأ٠

 .(9); ٭ْٗا خًكت َٔ اٱْػإ«ْػا٤»مسٝت يصيو ، ؿُٞ

ٚمل ٜكتكط ٖصا ا٫عتكاز ٗ َػأي١ خًل إطأ٠ ع٢ً تؿهري ايعٛاّ، بٌ تٛغع 

 ٜكٍٛ: «داَٞ»يٝؿٌُ ايؿعط ٚا٭زب، ؾكس أْؿس ايؿاعط 

 كـــــــــتإـــــــــطأ٠ َـــــــــٔ نـــــــــًع أٜػـــــــــط خً
 

 ُٓـاّ َٕٝٛ ّا يـٔ ٜهـ  ػـاض أبـس  َٝٔ اي نإ َٚٔ 
 

 ٚنصيو ٚدس ٗ ؾعط ايٓٛاّ قٛي٘:

 إــطأ٠ َــٔ اؾاْــب ا٭ٜػــط قٝــٌ: قاَــت   
 

ــٕٛ ايٝػـــــاض ّٝٓـــــاّ      ــسّا يـــــٔ ٜهـــ  (10)ٚأبـــ
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ٖٚٞ فُٛع١ َٔ ايطٚاٜات اييت أْهطت إٔ تهٕٛ إطأ٠ قس خًكت َٔ  ايجا١ْٝ:

 ٗا. َٚٔ ًْتٗا: نًع ايطدٌ، بٌ اْتكست ٖصٙ ا٭ؾهاض، ٚؾٓٻست

ز َا ٜرتزٻ غ٦ٌ عٔ َػأي١ خًك١ سٛا٤، ٚسٍٛ ×عٔ ظضاض٠: إٕ اٱَاّ ايكازم

تٓعٙ  :×ؾأداب اٱَاّ، زّ ا٭ٜػطآآخط نًع  ٕ سٛا٤ خًكت َٔأيػٔ ايعٛاّ َٔ أع٢ً 

ٌٸٚأ أعِٛ ،خطآ بٌ أناف ن٬َّا .اهلل عٔ شيو َٳ :×سٌ قاٍ ،د قاٍ  ٔٵٌٖ ٜعتكس 

ٕ قٛهلِ شيو َكسَات إٚ؟ زّإٓ تهٕٛ َٔ أع٢ً خًل سٛا٤ إ٫ ٕ اهلل ٫ قسض٠ ي٘ أشيو 

ٕ اهلل : إ×ٚبعس شيو قاٍ. زّ تعٚدت ببعهٗاإٓ بعض أدعا٤ إ :كاٍ ؾُٝا بعسست٢ ٜٴ

ٕ اغتٍٛ ايّٓٛ إٍ أ ،ٕ تػذس ي٘أَط ا٥٬ٕه١ ، ٚأزّ َٔ طٌآقس خًل اٍ تعٚ غبشاْ٘

إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ اعتربت  ٬ٝسٜؾ .(11)دسٜسّا بعس شيو خًل اهلل سٛا٤ خًكّا، زّآع٢ً 

إبساع ٕٚ خًل سٛا٤ خًل أعٔ  تبٌ ؼسث، زّ ٫ قش١ هلاآقك١ خًل سٛا٤ َٔ نًع 

 َهاٌَ اٯٜات ايكطآ١ْٝٚ بًشاٚ نْٛٗا تتؿل. َٚٔ ٖٓا ٜتِ تطدٝض ٖصٙ ايطٚاٜات. دسٜس

ي١ باط١ً أَػ ،ْٗاأنصا نعـ ؾ، ٚط خًل إطأ٠ ضتب١ عٔ خًل ايطدٌؾؿب١ٗ تأخټ ّاإش

ٗٳا﴿اٍ: ٗ قٛي٘ تع «ثِ»ٕ أ خكٛقّا، ٚنطٚض٠ّٚ ًكّاَط ٚٵدٳ ٗٳا ظٳ ٓٵ َٹ ٌٳ  ِٻ دٳعٳ ٫ تعين  ﴾ثٴ

ٗ  «ثِ»ٕ أؾُا شٖب إيٝ٘ ايبعض َٔ . ايتأخط ايعَين بٌ تعين ،إكاَٞأٚ  ايتأخط ايطتيب

، ٕ إطأ٠ كًٛم َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ، ٚأإكاّٚ عين ايتأخط ٗ ايطتب١ت١ٜ ايػايؿ١ اٯ

ّٷ ،ي٘ ٗ أسػٔ ا٭سٛاٍ تابعٷ، ٖٚٛ عٔ َكاّ ايطدٌ طّاٜأتٞ َتأخِّ َكاَٗاٚ ، باطٌ َؿٗٛ

ٟٸ ؾاقسٷٚ ، سٛا٤ٚ زّإٓ أٍٚ َا خًل اهلل أس ايهطِٜ أٖنايكطإٓ ؾ. عكًٞأٚ  زيٌٝ ْكًٞ ٭

ٚٳاَ٭﴿اٍ: قاٍ تع .أُْٗا َٔ أقٌ ٚدٖٛط ٚاسسٚ ٚٳاتٹ  ُٳا ٔٵ َؾاطٹطٴ ايػٻ ِّ ٌٳ َيُهِ  ضٵٔض دٳعٳ

ِٵ ٚٳاد َأُْؿػٹُه ٔٳ اَ٭ ّاَأظٵ َٹ ٚٳادٚٳ ّٔ َأظٵ قس نتب ا٭غتاش ايؿٝذ (. 11ٚ :ايؿٛض٣)﴾...ّاْٵعٳا

َا تطززٙ بعض ايهتب إٍ َا ٜؿري ايكطإٓ ٫ ٜٛدس ٗ »: َطٗطٟ ٗ ٖصا ايكسز قا٬ّ٥

َٔ ايعٓكط ايصٟ خًل  قٌ ؾاّْاإٔ إطأ٠ خًكت َٔ عٓكط أَصٖب َٔ أٚ  ع٠ يؿ١٦إتشِّ

أْٗا خًكت (، ٚنًع٘ ا٭ٜػطإٍ ْػب١ )ٜػطاٙ ٚ ٕطأ٠ طؿ١ًٝٝ ايطدٌٕ ا، أٚ أَٓ٘ ايطدٌ

ؾُا . زيٌٝإٍ ؾٗصا نً٘ ن٬ّ ٜؿتكس . ×خص َٔ ا٭عها٤ ايٝػط٣ ٯزّأَٔ عٓكط 

 .(12)«ٕا دا٤ ب٘ اٱغ٬ّ ط١ٓٝ إطأ٠ َٓاقض ُاَّاٚ ؼًُ٘ ْٛطتِٗ تًو َٔ استكاض يػذ١ٝ

  :ح إعترب٠ َٔ سكا٥ل تتًدل ٗا٭سازٜٚ ٕ َا ؼًُ٘ اٯٜاتإٗ ايٓتٝذ١ ؾٚ 
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 .َٔ طٌ...( ،سٛا٤ ن٬ُٖا خًكا َٔ عٓكط ٚاسس )َٔ تطابٚ زّـ إٕ آ1

 هلٞإخًكٗا إبساع  ،هصا سٛا٤ؾ خًك١ دسٜس٠ٚ هلٞإزّ إبساع إٓ خًل أنُا ـ 2

 .خًك١ دسٜس٠ٚ

زّ ؾٗصا ؾك٘ هعًٗا آقس خًل سٛا٤ َٔ اٍ تعٚ ٕ اهلل غبشاْ٘أست٢ يٛ ثبت ـ 3

ؾؿ٤ٞ  ،ٖٞ اؿكٝك١ ايٓٛع١ٝ، ٚأَا سكٝكتٗا ،اؾػُٞ، ٢ً إػت٣ٛ إازٟطؿًٝٝت٘ ع

 .غري إاز٠

 

 ـــــــ املسأ٠ عٓؿس املعؿ١ٝـ 2ـ 1

عاٌَ ، ٕٚ إطأ٠ عٓكط إعك١ٝبأغاز اعتكاز  طٛاٍ إػري٠ ايتاضى١ٝ يًبؿط١ٜ

َٳ. امطاٙ ْػٌ ايبؿط١ٜ ؾؿٞ . ػٝش١ٝإٚ ؼ هلصا ا٫عتكاز اـطاٗ ايٝٗٛز١ٜأغٻ ٔٵأٍٚ 

ْٝع سٝٛاْات ايرب١ٜ اييت عًُٗا  أسٌٝٚناْت اؿ١ٝ »: ايعٗس ايكسِٜ ٗ غؿط ايتهٜٛٔ

ٌٸ تأن٫٬  :قاٍ اهلل أسكّا: »يًُطأ٠ؾكايت  ،اٱي٘ايطب  ؾكايت « ؾذط اؾ١ٓ؟ َٔ ن

مثط ايؿذط٠ اييت ٗ ٚغ٘ اؾ١ٓ ؾكاٍ  ٚأَا، ْأنٌَٔ مثط ؾذط اؾ١ٓ »يًش١ٝ:  إطأ٠

بٌ اهلل عامل  ،ئ ُٛتا: »يًُطأ٠ي٬٦ ُٛتا ؾكايت اؿ١ٝ  ;ا٫ٚٙ ُػٸ ،َٓ٘ تأن٬اهلل: ٫ 

ت أؾط «.ٚتهْٛإ ناهلل عاضؾٌ اـري ٚايؿط ،أعٝٓهُآَ٘ تٓؿتض  تأن٬ْٕ٘ ّٜٛ أ

 ؾأخصت ،ٕ ايؿذط٠ ؾ١ٝٗ يًٓٛطأٚ ،بٗذ١ يًعٕٝٛ ٚأْٗا ،يٮنٌٕ ايؿذط٠ دٝس٠ أ إطأ٠

ٚعًُا  ،أعُٝٓٗاؾاْؿتشت  ،ؾأنٌ ،َعٗا هّاأٜضدًٗا  ٚأعطت ،ٚأنًت ،َٔ مثطٖا

 اٱي٘. ٚمسعا قٛت ايطب ّا٦َعض ٭ْؿػُٗاٚقٓعا  ،تٌ أٚضامؾداطا  ،عطٜاْإ أُْٗا

ٗ ٚغ٘  اٱيَ٘ٔ ٚد٘ ايطب  ٚاَطأت٘زّ آ ؾاختبأ ،ٗ اؾ١ٓ عٓس ٖبٛب ضٜض ايٓٗاض َاؾّٝا

 ،و ٗ اؾ١ٓمسعت قٛت»ؾكاٍ:  ،«؟أْت أٜٔ»زّ: آ اٱي٘ؾٓاز٣ ايطب  ،ؾذط اؾ١ٓ

َٔ  أنًتْو عطٜإ؟ ٌٖ أ أعًُو ٔٵَٳ»ؾكاٍ:  ،«ؾاختبأت ،عطٜإ ٭ْٞ ;ؾدؿٝت

اييت دعًتٗا َعٞ ٖٞ  إطأ٠»زّ: آؾكاٍ « َٓٗا؟ تأنٌٕ ٫ أ أٚقٝتوايؿذط٠ اييت 

 ،«َا ٖصا ايصٟ ؾعًت؟: »يًُطأ٠ اٱي٘ؾكاٍ ايطب  ،«ؾأنًت ،َٔ ايؿذط٠ أعطتين

ؾعًت ٖصا  ٭ْو»يًش١ٝ:  اٱي٘ؾكاٍ ايطب  ،«ؾأنًت ،تيناؿ١ٝ غطٻ: »إطأ٠ؾكايت 

 ٚتطابّا ،َٚٔ ْٝع ٚسٛف ايرب١ٜ. ع٢ً بطٓو تػعٌ ،َٔ ْٝع ايبٗا٥ِ أْتًَع١ْٛ 
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ٖٛ  ،ٚبٌ ْػًو ْٚػًٗا ،إطأ٠نع عسا٠ٚ بٝٓو ٚبٌ أٚ ،سٝاتو أٜاّنٌ  ،تأنًٌ

 ،سبًو إتعاب أنجط تهجريّا: »يًُطأ٠ٚقاٍ  «.تػشكٌ عكب٘ ٚأْت ،غوأٜػشل ض

 ٭ْو: »ٯزّٚقاٍ «. ٖٚٛ ٜػٛز عًٝو ،ضدًو ٜهٕٛ اؾتٝاقوإٍ ٚ ،أ٫ٚزّابايٛدع تًسٜٔ 

 ًَع١ْْٛ ،َٓٗا تأنٌ: ٫ قا٬ّ٥ أٚقٝتؤَ ايؿذط٠ اييت  ٚأنًت ،اَطأتومسعت يكٍٛ 

 ،تٓبت يو ٚسػهّا ٚؾٛنّا ،سٝاتو أٜآَّٗا نٌ  تأنٌبايتعب  ،بػببو ا٭ضض

 أخصتاييت  ا٭ضضإٍ ست٢ تعٛز  ،خبعّا تأنٌبعطم ٚدٗو  ،عؿب اؿكٌ ٚتأنٌ

نٌ سٞ.  أّ ٭ْٗا ;«سٛا٤» اَطأت٘زّ اغِ آٚزعا «. تطاب تعٛزإٍ تطاب ٚ ٭ْو ;َٓٗا

شا  ٖٛ: »اٱي٘يبػُٗا. ٚقاٍ ايطب أٚ ،قُك١ َٔ دًسأ ٚاَطأت٘ ٯزّ اٱي٘ٚقٓع ايطب 

َٔ  ٜٚأخص ،ٜسٙيعً٘ ّس  ٕٚاٯ ،اـري ٚايؿط عاضؾّا ،قس قاض نٛاسس َٓا اٱْػإ

َٔ د١ٓ عسٕ  اٱي٘ايطب  ؾأخطد٘«. ا٭بسإٍ ٚوٝا  ،ٜٚأنٌ ،أٜهّاؾذط٠ اؿٝا٠ 

ؾطقٞ د١ٓ عسٕ ايهطٚبِٝ ٚهلٝب  ٚأقاّ اٱْػإخص َٓٗا. ؾططز أاييت  ا٭ضضيٝعٌُ 

ِّ غٝـ َتكًب ؿطاغ١ ططٜل ؾذط٠ اؿٝا٠. ٌ سٛا٤ َػ٪ٚي١ٝ ؾهتاب ايٝٗٛز و

يصا ؾايٝٗٛز ٗ زعا٤ . ×زّآَٔ  ٗ قسٚض اٱثِ ٗا غببّاهعًٚ ،زّ َٔ اؾ١ٓٚآ خطٚدٗا

  .مل هعًِٗ إْاثّا، ٚإٔ خًكِٗ ضدا٫ّ َٕٛ بايؿهط يطبِٗايكباح ٜتكسٻ

ٕ اٱلٌٝ أ خكٛقّاٚ ،بأؾهاض ايٝٗٛز ٚقس تأثطت ايهٓٝػ١ إػٝش١ٝ نجريّا

. عٝػ٢ ايعٗس اؾسٜس نتاب; ٖٚٛ تٛضا٠ ايٝٗٛز، ٚايعٗس ايكسِٜ :ٖٛ عباض٠ عٔ قػٌُ

ٕ أنُا ، بإناؾ١ ايعٗس اؾسٜس ،ؾايسٜا١ْ إػٝش١ٝ ٖٞ ٗ ا٭قٌ ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ

ناْت غ١ًٗ ايتأثط بهٌ ايؿًػؿات  (،بعس ؼطٜؿٗا طبعّا)يطابعٗا ايصاتٞ ; ٚإػٝش١ٝ

 اٱْػإ ،×زّآخط١٦ٝ ٚ ٕ سٛا٤ َكسض َعك١ٝأٖٞ اييت ت٪َٔ ، ٚايطَٚا١ْٝٚ ايْٝٛا١ْٝ

ٕ تٛدس أغبب ٗ  ×زّآَعك١ٝ ٚ ٕ خط١٦ٝأؾإػٝش١ٝ تعتكس  صاي. أبٛ ايبؿط١ٜٚ ا٭ٍٚ

ٔٳمل ٜٴ، ٚٗ ضقبت٘ إعك١ٝٚ ؾهٌ َٛيٛز ٜٛيس، اـط١٦ٝ ٗ دٖٛط نٌ ايبؿط١ٜ  ػتج

قس قًب إػٝض يٝدًل ايبؿط١ٜ َٔ ، ٚأَ٘ ايكسٜػ١ َطِٜٚ َٓٗا غ٣ٛ إػٝض ايطبٸ

باعح إهاز ، ٚايبؿط١َٜٔ ٖٓا ؾإطأ٠ ٖٞ ايػبب ٗ امطاف . تبعات تًو إعك١ٝ

ع٢ً ايهٓٝػ١  ٚيٝؼ غطٜبّا. (13)ضضإعك١ٝ ٗ عٓكط ايبؿط١ٜ ع٢ً ٚد٘ ا٭

ٖصا ايتعكب ٗ نًُات ٜٛٗط . ٕ تتعكب أنجط ٗ ْٛطتٗا يًُطأ٠أايهاثٛيٝه١ٝ 
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َؿتاح  إطأ٠»: سٝح قاٍ ،لًٝعٟ ايهاثٛيٝهٞ إصٖب بطتطاْس ضاغٌايؿًٝػٛف اٱ

ّٸ، ٚباب دِٗٓ ٗ  اييت ٖٞ ؾطٸ ،ٚاؿصض اؿصض َٔ أؾهاضٖا، عك١ٝإٚ ايؿػاز أ

 ٕ تؿين عُطٖا ٗ ايبها٤أٚدب عًٝٗا إٔ َا أؿكت٘ َٔ يع١ٓ بٗصا ايعامل إؾ، شاتٗا

ٕ ؽذٌ أٚعًٝٗا  ،ؾٗٛ شنط٣ غكٛطٗا ،ٕ ؽذٌ َٔ يباغٗاأعًٝٗا . طًب ايتٛب١ٚ

  .(14)«ٕ أْٛثتٗا أعِٛ ٚغ١ًٝ بٝس ايؿٝطإ; ٭أنجط َٔ أْٛثتٗا

٫ ٜعاٍ ٚ ٕ َٓؿأ اعتباض إطأ٠ َكسض اـط١٦ٝ نإأؿٝذ َطٗطٟ ٜط٣ اي

، ايؿهط ايسٜين ايعإٞإٍ ناْت إػٝش١ٝ َكسض ٚضٚز أؾهاض خاط١٦ »: إػٝش١ٝ

 ،×عسّ ظٚاز ايٓيب عٝػ٢)تعس خٝا١ْ ٗ سل ايبؿط١ٜ  ،يع١ُٛ دٓشٗا ;ٖٚٞ أؾهاض

. إطأ٠ عٓكط إعك١ٝ ٕأؾكس أغػٛا يٛٗٛض ؾهط٠ (. ايطٖبإ ب٘ٚ اقتسا٤ ايكػاٚغ١ٚ

يتٛقع٘ ٗ  ;تٛغٛؽ ي٘، ؾإطأ٠ ٖصا ايؿٝطإ ايكػري ايصٟ ٖٛ زا٥ِ ايرتبل بايطدٌ

سٛا٤ بسأت سٌ مل ٜكسض ٚ ايؿٝطإٚ زّآقك١  :قايٛا. ًٌَٚأٚ  بسٕٚ نًٌ ،اـط١٦ٝ

، ؾكس أغٛاٖا ايؿٝطإ، غًٗت عًٝ٘ سٛا٤ شيو، ٚاٱٜكاع ب٘ٚ زّآإغٛا٤  ع٢ً ايؿٝطإ

  .(15)«اغتذاب هلا، ٚايصٟ اغتعك٢ ع٢ً ايؿٝطإ ،زّآضٖا أغٛت بسٚٚ

. إٓجٛضا ٚإّٓٛٛ َٓٗ ١يتٛٗط ٗ اٯثاض ايؿاضغٝ ،ٚاْتؿطت تًو ا٭ؾهاض إػطن١

بٌ ناْت إطأ٠ ٚاسس٠  ،ؾكاسب تٗاؾت ايؿ٬غؿ١ مل ٜٓكب ايعسا٤ يًؿًػؿ١ ؾشػب

َٔ عسّ  ،ؾت٘ سٛا٤ ٗ اؾ١ٓهلا ع٢ً َا اقرت ؾعكابّا. ايؿط ايصٟ ٫بس َٓ٘، َٚٔ ا٭عسا٤

، ايكطز، ٚاـٓعٜط» :سٝٛاْات ٠كس أخصت خاقٝات عؿطؾ ،إطاعتٗا ٭ٚاَط ٫َٖٛا

. اـطٚف، ٚايجعًب، ٚاؿُا١َ، ٚض٠أايؿ، ٚايعكطب، ٚايبػ١ً، ٚا٭ؾع٢، ٚايهًبٚ

ٌٷ ،أٌْ ايكؿات ؾٝٗا قؿ١ اـطٚفٚ َٓ َٛيٟٛ ايؿاعط . ٚ(16)«يًطدٌ عبسٷٚ ؾٗٞ 

اييت مل ٜٓعٍ اهلل بٗا َٔ  ،أزٍ بسيٛٙ ٗ تجبٝت تًو إعتكساتٖٛ اٯخط  ايعاضف

  :سٝح قاٍ ،غًطإ

    ِ  نـــــــــــــِ غـــــــــــــع٢ إبًـــــــــــــٝؼ ٱغـــــــــــــٛا٤ آزّ ؾاغتعكــــــــــــــــ

ــأخط   ــاب ٚمل ٜتـــــ ــا أدـــــ ــطعإ َـــــ ــٛا٤ ؾػـــــ ــٛاٙ عـــــ ــٔ أغـــــ  يهـــــ

 ٍٚ زّ غــــــــــــــــــــــــاٍ ٚأٍٚ ًٚــــــــــــــــــــــــِ ٗ ايعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملأ

ــطأ٠   ــاطط اَــــــــــــــ ــٌ; ـــــــــــــــ ــــ قابٝــــــــــــــ ـــإ بهــــــــــــــــ  نــــــــــــــ
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 )نٓاٜـ١ عــٔ َؿـٛا٠ غـصا٤ ايــطٚح(   نـِ تعـب ٗ قــٓع إؿـٛا٠     ْـٛحٷ 

 ٚناْــــــــــــــــت ظٚدــــــــــــــــ٘ تطَٝٗــــــــــــــــا باؿذــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض٠   

   ِ ــ ــا٥بٌ إٍ ضبٗـ ــٛا تـ ــِٗ ٜٓٛبـ ــِ يعًـ ــاؽ ٜعٛٗـ ــٌ ايٓـ ــري بـ ــإ ٜػـ  نـ

 ٘ ــ  ٚناْــــــــــــت ظٚدــــــــــــ٘ تكـــــــــــــ خًؿــــــــــــ٘ تهــــــــــــصِّب قٛيــــــــــ

 ٚناْـــــــــــــــــــــــــــــت ؼـــــــــــــــــــــــــــــــــح قَٛـــــــــــــــــــــٗا خـــــــــــــــؿ١ٝ   

ــسٜٓهِ ٫ٚ تطن  ــبٻجٛا بــــــــ ــٛح  إٔ تؿــــــــ ــ٬ٍ ْــــــــ ــٛا يهــــــــ  (17)ٓــــــــ

 

إٍ خطاب اهلل ، ٕآبٌ َا قاي٘ ايكطٚ يهٔ ؾتإ َا بٌ قٍٛ ٖ٪٤٫ ْٝعّا

، مل هعٌ ايؿٝطإ سٛا٤ طعُ٘ َطًكّا، ٚسٛا٤ٚ زّآغ٣ٛ أ ٔٵَٳ ٖٛؾايؿٝطإ . ؾٗاّا٭

سٛا٤ ٗ غٛض ٚ ×زّإبًٝؼ ٯغٛا٤ إتت قك١ أٚقس . خًٝ٘ هلُا غّٜٛاٚ بٌ ٚغٛؽ بطدً٘

سٛا٤ بهُري ٚ زّآط عٔ عبٻ، ٚط٘، ٚعطاف، ٚا٭ايبكط٠ :يهطِٜاايكطإٓ عسٜس٠ َٔ 

اغتبعسا  صاي. غّٜٛاٚ ٕ ٚغٛغ١ ايؿٝطإ ناْت هلُا َعّاأا ٜعين ٖٓ،  َط٠ٌضبعأايتج١ٝٓ 

٠ َٔ َتاعب إٔ َا تتشًُ٘ إطأاعتربت قس  ٕ ايتٛضا٠أٚا٬ٕسٜ اٱهلٞ. َٔ احملهط  َعّا

عػب  ـ ته١ٜٝٓٛ هلا ع٢ً َا اقرتؾت٘ سٛا٤ ٠ظاثٓا٤ ايٛنع ٖٛ فاٚأ ثٓا٤ ؾرت٠ اؿٌُأ

ُٻأدٌ شْب سٛا٤ ع٢ً ايٓػا٤ . ؾٮخطاد٘ َٔ اؾ١ٓٚإ زّآغٛا٤ إٗ  ـ ظعُِٗ . ًٕٓ٘ ٜتش

ٛٸـ سػب ايتٛضا٠ ـ  ؾاهلل ْو ; ٚ٭ْتٹأ :عٝح ٜكٍٛ ،عٓام ايٓػا٤أا٤ ٗ دعٌ عكاب س

ٜٔ عٓس َطٸقٞ ا٭، ٚإٔ تصٚمل ٗ اؿٌُإٔ تعاْٞ َطاض٠ ا٭ؾعًٝو ، عبسٟ غٜٛتٹأ

 .(18)زّإٓا ؾعًت٘ سٛا٤ ب عكابّا ;ّ عٝٓو إٛتإٔ تطٟ ب، ٚأايٛنع

َا ٜػُْٛ٘ ، أٚ ٕ ٜٛقسٚا ايؿُٛع ي١ًٝ ايػبتأعُاٍ ايٛادب١ عٓس ايٝٗٛز ٚ َٔ ا٭

زّ ست٢ غك٘ آغٛت إٔ سٛا٤ ٭; مشٛع ؾبات ٕٳسٵٕ ٜٛقٹأع٢ً ايٓػا٤ » :ٜكٛيٕٛٚ ،«ؾبات»

ٍٚ غطاز أت أطؿأؾُعك١ٝ سٛا٤ . ؾعك٢ ضب٘، ١َاحملطٻ نٌ َٔ ايؿذط٠، ٚأٗ اـط١٦ٝ

، ٜكاز ايؿُٛع ٗ ؾبات خط٠ٛ ٗ ايتهؿري عٔ تًو اـط١٦ٝإ صاي. ٗ سٝا٠ ايبؿط١ٜ

  .(19)«ـ َٔ َعاقٞ ايٓػا٤ؽٚؿ، ّٚإ ٗ ايكًٛبأعُاٍ تًو اي١ًًٝ تٛقس ْٛض اٱ ١قاَٚإ

ته١ٜٝٓٛ ع٢ً  ٠ظإ أمل إداض ٖٛ ٗ اؿكٝك١ فاألٌٝ نصيو دا٤ ٗ اٱ

ٕ تهع ست٢ إَا ، ٫ّٚ إداضآعاقب سٛا٤ ب ؾايطبٸ زّآدٌ تهًٌٝ ٭»: ٍٚ َعك١ٝأ

 .(20)«تكٛاٙٚ قسغٝت٘ٚ شا ثبت قًبٗا ع٢ً قب١ ايطبإ ٠تتدًل َٔ تًو اجملاظا
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ٕ إٍ ؾٚٵاَ٭ ×زّآيرتى  ٠شا ناْت ٖٓاى فاظاإ١ْٝ ؾآغؼ ايكطيٮ َا طبكّاأ

 غ٬ّ ٫. ٚٗ اٱٍٚٵيَٮزّ آعترب سٛا٤ َػ٪ٚي١ عٔ تطى ت٫ ٚ ،سٛا٤ قس تًكٝاٖا غّٜٛاٚ زّآ

سس عٛاٌَ ا٫غتهُاٍ اييت غٓٗا اهلل أبٌ ٜطاٖا  ٠،إداض فاظاٚ ٫ّ اؿٌُآ تعسٸ

٢ٛ ؼ، ٠ٚ إ٪١َٓ َػايو ايهُاٍأهل١ٝ اييت بٗا تطق٢ إطاٱسس٣ إٓض ، ٚإ٠أيًُط

 . هل١ٝبايتٛؾٝكات اٱ

 

 ـــــــتبازٖا دلسد آي١ اعٚ تػ٧ٝٝ املسأ٠ـ 3ـ 1

، ق١ُٝأ١ٜ  ٗ شات٘ زأبت ايعطب ٗ اؾا١ًٖٝ ع٢ً اعتباض إطأ٠ فطز ٚعا٤ يٝؼ ي٘

ٖصا ْؿؼ  .«إِا ا٭َٗات أٚع١ٝٚ» :زٕٚناْٛا ٜطزِّ صاٚ ي. وتٜٛ٘ٚ إِا قُٝت٘ َا ٜعٝ٘ٚ

عت ٕ ٚنأبعس ، ِٚٝ٘يٚٴ» :ؾؿٞ ايعٗس ايكسِٜ.  هس دصٚضٙ ٗ ايؿهط ايٝٗٛزٟريايتؿه

. ٭ْٞ ألبت ي٘ غت١ أ٫ٚز شنٛض ;اٯٕ غٝعاًَين ظٚدٞ باسرتاّ: قايت ّاغازغ َٛيٛزّا

 .(21)«ا٫سرتاّ ٗ ثكاؾتِٗإٍ اييت تطَع  ،«ظبٛيٕٛ»هلصا غًٝكبٗا ٚ

ٗ إطأ٠  مل ٜطٳ، ٚتًو ا٭ؾهاض بأْٗا ٚيٝس٠ اـطاؾاتإٍ يهٔ اٱغ٬ّ ْٛط 

 إِا اعتربٖا أضنّا، ٚتٛزع٘ قاسب٘ ؾٝ٘عًُ٘ قكٛض ٗ سؿٜ َا اغ ،أْٗا فطز ٚعا٤

ِٵ َؾ﴿ :ايهطِٜايكطإٓ قاٍ ٗ اٱْػإ، ٚخكب١ مثطتٗا  ِٵ سٳطٵخٷ ٖيُه تٴِٛا ِاْٹػٳآ٩ٴُن

ِٵ ِٵ َأْٻ٢ ؾٹ٦ٵتٴ غٝ٘ خكب ت٪تٞ أنًٗا بإشٕ ٚ ْٗا َعضع١(، أٟ إ223: ايبكط٠)﴾...سٳطٵثٳُه

 .ضبٗا

، اعترب ايطدٌ َعاضعّا ايصٟ ،ٚضَا ٜعرتض ايبعض ع٢ً ٖصا ايتعبري ايكطآْٞ

ٛٓأَت٢ ؾا٤ ، إطأ٠ فطز َعضع١ٚ   .٘ َٓٗاخص س

ؾٗٛ ٜعتكس ، ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت يتبٌ ٖسف ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝأايػٝس قطب ضأ٣ 

ؾ٬ تهٕٛ ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ ، ظٜاز٠ ايٓٛعٚ ايتٛايسإٍ إؾاض٠  «طخس»ٕ ايتعبري به١ًُ أ

ٕ أا ٜعين ٖٓ ،اييت تعين اؾاْب ايطٚسٞ ،ضغباتٗا ايؿ١ٜٛٗٚ إؾباع ق٣ٛ ايٓؿؼأدٌ  َٔ

بٌ ٖٓاى  ،ايطٚسٞٚ ايع٬ق١ بٌ ايعٚدٌ يٝػت قا١ُ٥ ؾك٘ ع٢ً ا٫ستٛا٤ ايٓؿػٞ

ِٸ; ٭سؿٛ٘ٚ بكا٤ ايٓٛع ايبؿطٟإ٢ ٗ ٟ ٜتذًٓاستٛا٤ َازٸ ٫ إ ٕ بكا٤ ايٓٛع ايبؿطٟ ٫ ٜت

 ٌُٗ داْبّامل ت ،هلصا عست ْٛط٠ اٱغ٬ّ ايه١ْٝٛ َتها١ًَٚ .ايتٓاغٌٚ بايتٓانض
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  .(22)«خط٣أاْب ٛؿػاب د

، ٖصٙ اٯ١ٜ بعٌ أنجط ْاي١ٝإٍ أَا ايع١َ٬ ايػٝس ايطباطبا٥ٞ ؾكس ْٛط 

ٕ أؾهُا  إٍ اٱْػإ،ْػب١ اؿطخ اٱْػاْٞ اجملتُع إٍ ٕ ْػب١ ايٓػا٤ إ» ٚقاٍ:

 ؿؿٜ اؿٝا٠ ;٣ ب٘ َٔ ايعازؼكٌٝ َا ٜتػصٸ، ٚاؿطخ وتاز إيٝ٘ ٱبكا٤ ايبصٚض

ٕ اهلل غبشاْ٘ دعٌ ; ٭زٚاّ ايٓٛعٚ نصيو ايٓػا٤ وتاز إيٝٗٔ ٗ بكا٤ ايٓػٌ ،ا٥ٗاإبكٚ

ٛټاٱْػإ ٚتهٕٛ  ، ثِ دعٌ طبٝع١ ايطداٍ، ض َازت٘ بكٛضت٘ ٗ طباع أضساَٗٔتك

 .﴾...ض١ٓٚ ٠دعٌ بٌ ايطؾٝكٌ َٛزٸ، َٚا١ً٥ َٓعطؿ١ إيٝٗٔ ،ؾِٝٗ بعض إاز٠ ا٭ق١ًٝٚ

 اٱْػإؾدًل . قريٚضت٘اٱهلٞ ٚأ٠ قٌ ػًٞ ايؿعٌ ٕ إطأايكٍٛ بٚ ٜتٓاغب ٖصا

ٌٷٚ بٌ  ،٫ ٜهٕٛ ضسِ إطأ٠ فطز ٚعا٤ وٌُ نت١ً َاز١ٜ صاي، هلٞإ ْؿذ ايطٚح ؾٝ٘ ؾع

ٌٷ ،تٓؿذ ايطٚح ؾٝ٘ سس أا٭قٌ ٖٛ ٗ زاخٌ ٚ ؾاغتهُاي٘ ا٭ٍٚ ،ٗ ضسِ أَ٘ ٖٚٛ دٓ

إشا َا أنؿٓا َا  كٛقّاخ، ٜػتٓؿل ْؿؼ اؿٝا٠ ؾٝٗا، ٣ٚ َٓٗاٜتػصٸ ،أعها٤ إطأ٠

اييت ٜهٕٛ  اييت ت٪نس ع٢ً ع١ُٛ إطس١ً، ٚتٛقًت إيٝ٘ ا٭عاخ ايع١ًُٝ ٗ إٝسإ

 اٱْػإٕ تًو إطس١ً َٔ عُط إؾ، َٔ أعاخ َٝسا١ْٝ اْط٬قّا، دّٓٝٓا اٱْػإؾٝٗا 

ٖا ٜٓؿٞ ، عين ضٚسٝت٘تؾدكٝت٘ ، َٚكري١ٜ ٗ تهٜٛٔ ؾدكٝت٘ ؾُٝا بعسٚ سامس١

ضاز أَٔ د١ٗ أخط٣ ؾايهٕٛ . ٚؾاع١ً باَتٝاظ ّاهعًٗا شات، ٚايٛطؾ١ٝ عٔ إطأ٠ٚ ايؿ١ٝ٦ٝ

ٛٻأي٘ اهلل غبشاْ٘  ، ٫ْكطع، ٚؾ٫ًٛ إطأ٠ َا نإ ايٓٛع ايبؿطٟ، ٕ َٔ ظٚدٌٕ ٜته

 ،ٜٗاتػصٸ ،تتًك٢ ايبصض٠، ط عٓٗا ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ باؿطخعبٻ صاي. ٤ٙاْكطاع٘ ٜعين ؾٓاٚ

 ّا.يتجُط إْػاْ، ايُٓٛٚ طؾستهٝـ إيٝٗا عٓاقط اي

  

 ـــــــ ٚأد اإلْاخ ٚغِ عاز ع٢ً دبني ايتازٜذـ 4ـ 1

ؾهإ اٯبا٤ ٫ . ٗ ؾرت٠ َا قبٌ اٱغ٬ّ بٛأزٖا ايبٓات (23)عطؾت قب١ًٝ بين ُِٝ

ٔٻٚ زؾٔ بٓاتِٗ ؼت ايرتاب عٔعٕٛ ٜتٛضٻ غ٣ٛ أِْٗ ىؿٕٛ ايعاض  ٫ يصْبٺ ،أسٝا٤ ٖ

، ست٢ إْػاْٞ، أٚ ايٛاٖط٠ أغاؽ عكًٞأْ٘ يٝؼ هلصٙ ٚضغِ . ايؿكط اٯتٞ، أٚ احملتٌُ

 َعٗا ع٢ً أْٗا ٚاٖط٠ ؾ٪ّايكطإٓ  ، ؾكس تعاط٢ٚناْت غا٥س٠ عٓس بعض قبا٥ٌ ايعطب

اييت تتذاٚظ نٌ َعاٜري  ،ٕ ٖصٙ ايٛاٖط٠أكٌ بعض احملٚك ٜٛٔ. ٚأخطٟٚٚ عاض زْٟٝٛٚ
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اْت َٓتؿط٠ ٗ بٌ ن، مل تهٔ َٔ اختكام عطب اؾا١ًٖٝ ؾشػب اٱْػا١ْٝ،

، ..ا.غرتايٝٚأقبا٥ٌ ٗ ، ٚايْٝٛإ ٗ ب٬ز ايطّٚ، ُٚكط، نايعسٜس َٔ َٓاطل ايعامل

ٕ اٱْاخ هًي ، ٚإٔ ا٭ْج٢ قٌ سًٍٛ ا٭ضٚاحأخًؿٝات اعتكاز١ٜ تط٣ إٍ سٝح تطدع 

 .(24)ايعاضٚ ايؿاق١ٚ ايؿكط

ُٻايتٚ ساي١ ايبسا٠ٚإٍ ٕ عاز٠ ٚأز ايبٓات تطدع أيهٔ إتؿل عًٝ٘  ت دًـ اييت ع

اٱبكا٤ ع٢ً ، ٚسادات كتًؿ١ بٗا يٛأز اٱْاخٚ بع٢ًٌ. ؾكس تهطعٛا ٗ ايكطٕٚ ايٛغط

ؾِٗ ، ا٭ب ٕٔ ٗ إلاب ا٭ْج٢ عسّ ضنا ضٚح ا٭دساز عٚٵؾايكٕٝٓٝٛ ٜطٳ. ايصنٛض

 .(25)٘ يصيوٕ ٜتٓبٻأع٢ً ا٭ب ، ٚعسّ ضناِٖ با٭ْج٢إٍ ٜؿريٕٚ 

ْ٘ بعس ٚأ ،«١قعكع١ بٔ ْادٝ»خٕٛ قك١ ٕ٪ضِّٜصنط ا ٚ ٗ تاضٜذ قسض اٱغ٬ّ

ٕ أأضٜس ، ٚيكس قُت ٗ اؾا١ًٖٝ بأعُاٍ :قاٍٚ ،|ضغٍٛ اهللإٍ قسّ  إغ٬َ٘

 :ؾكاٍ؟ َا نإ شاى ايؿعٌٚ :|، قآٍَؿع١ أخط١ٜٚٚ نإ يٞ بٗا أدطٷ ٕٵإعطف أ

إٍ خطدت ، ٚؾطنبت ْاقيت، ناْتا ساًَتٌ، ٕٚاٗ اؾا١ًٖٝ ْاقت ناع َين َّٜٛا

٘ يتٴأؾػ، نإ ضدٌ دايؼ ع٢ً بابٗا، ٚست٢ ٚقؿت ع٢ً خ١ُٝ، عح عُٓٗاأيكشطا٤ ا

بُٝٓا ٖٛ . ٚأُْٗا ٗ سكٓ٘، ْٚ٘ ٚدسُٖاأؾأدابين ٦ّا، ؾٝ ٕ نإ ٜعطف عٔ ايٓاقتٌإ

؟ َاشا ٚنعتٹ :يٝٗا ايطدٌ بايػ٪اٍإتٛد٘ ، ٠ٚ عذٛظ َٔ اـ١ُٝأوسثين طًعت اَط

، سٝاتٞ ٚٚاضثٞٚ ؾٗٛ ؾطٜو َايٞ ٕ نإ ٚيسّاإ :ٕ ػٝب ايعذٛظ اغرتغٌ قا٬ّ٥أقبٌ ٚ

ْ٘ مل ٜعطف َا إ :قاٍ قعكع١. ْج٢أْٗا إ :ايعذٛظ تؾكاي، ٗا س١ْٝج٢ زؾٓتٴأشا نإ ٚإ

ٌٸ ٕ أ٫ إؾُا نإ َٓ٘  ،ٚٚدس ْؿػ٘ تًض عًٝ٘ ،ؾػطعإ َا اْكًب ٚدساْ٘، ب٘ سٝٓٗا س

ٕ ايعطب ٜبٝعٕٛ أع مسأمل  :داب٘ ايطدٌأؾ؟ ٬ٖ بعتين تًو ايبٓت :بازض ايطدٌ بايكٍٛ

ايًتٌ  ٗا َكابٌ ْاقيتٸٝأعطٓ، َٓش١ٚ بسيٓٝٗا َكابٌ عط١ٝأبٌ  :ؾكًت ي٘ !؟أ٫ٚزِٖ

، خطتٌ، ٚا٭ضنبٗاأؾأعطٝت٘ ايٓاق١ اييت  ،ؾكبٌ ايطدٌ، ضنبٗاأٖصٙ اييت ٚ عٓسى

ٚقس  ،تطنٗاأمل ، ٚبٗا تٴِهأقبشت تًو عاز٠ ُػٻ، ٚسان١ٓإٍ أخصت ايبٓت ٚ

َٳ ٔٸ ٔٵٚقٌ  ٠، يًٛاسس ْٝامَكابٌ ث٬خ  ، َٛيٛز٠ٌّمثاْٚ َٔ ًُٚات ايكرب َا٥تٌ عتكتٗ

ٕ ، ٚإٕ اهلل غٝذاظٜ٘، ٚإٕ عًُ٘ ؾتض عًٝ٘ أبٛاب اـريإ :|ؾكاٍ ي٘ ايٓيب ا٭نطّ

 .(26)ك٘ يٓع١ُ اٱغ٬ّاهلل يعًُ٘ شاى قس ٖٚؾ
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 ــــــ ذلازب١ اإلضالّ يعاٖس٠ ٚأد ايبٓات

 ؾهض ٖصٙ اـطاؾات، ٖٚط٠ اؾا١ًٖٝايٓكاب عٔ ٖصٙ ايٛاايكطإٓ يكس نؿـ 

َٔ غٛض٠ ايٓشٌ نؿـ  59ٚ 58ؾؿٞ اٯٜتٌ . طابع ايتعكٌ اٱْػإايعازات اييت تػًب ٚ

، اييت تبٌ ٗ أز٢ْ َعاٜريٖا اْؿكاّ ايؿدك١ٝ، َٚا نإ ٜؿعط ب٘ ايطدٌ ػاٙ ا٭ْج٢

 ٓا١ٜ، ٚإقطا٤ ايهٝـ، ٚعٞ ايهطّؾؿٞ سٌ ٜسٻ .تٓاقض ايكِٝ اييت ٜعتُسٖاٚ

تتذاشب ؾهطٙ ٚغاٚؽ ، ٖٚٛ نِٛٝ ّاط بأْج٢ ٌٚ ٚدٗ٘ َػٛزٸؿِّإشا َا بٴ، ...إػتذري

، ايصٍٚ ٜكبٌ ايعاضٚ ّ ّػهٗا، أٗا ٗ ايرتابأٜسغٸ ،أٚثإ اؾا١ًٖٝٚ ايؿٝطإ

  .(27)!؟ايب٣ًٛٚ ٜػتعس يًؿكطٚ

يٝكٍٛ ٗ غٛض٠  ،ْٞ اؾاْب ايسْٟٝٛ هلصٙ ايٛاٖط٠آبٌ ػاٚظ اـطاب ايكط

 عكابٗا عػري. ، ٍٚ عٓ٘ ّٜٛ ايكٝا١َأِٖ َا ٜػأْٗا ٚاسس٠ َٔ إ :ايتهٜٛط

اييت ؾاقت نٌ أٚقاف  ،إع٬ٕ اؿطب ع٢ً ٖصٙ ايعاز٠ٚ ٚمل تتٛقـ ساي١ ايطزع

س إٛقـ ٕ ٜتذػٻأؾكس أضاز اهلل  ،|بٌ تابع إػري ايٓيب ا٭نطّ، ٠ ٚايٓصاي١ٚايبسا

ايكّٛ يري٣ ع١َ٬ إٍ ْٛط  ٓتّاؾشٌ ضظق٘ اهلل ب ،|ٗ ايٓيب إكطؿ٢ ْٞ عًُّٝاآايكط

ٕٸ ،ايتؿا٩ّ ضظقٗا ع٢ً اهلل ، ٚٗاأمٓش ضوا١ْْ ؟يهِ َا :ؾكاٍ، ع٢ً ض٩ٚغِٗ ايطري ٚنأ

، ًَطؿات، ْعِ ايٛيس ايبٓات :ٕ ايبٓت ٖس١ٜ إهل١ٝإ :ٚيٝكٍٛ ٗ َٛنع آخط، (28)دٌٚ عع

 .(29)َؿًٝات، َ٪ْػات، فٗعات

ٕ اؾٌٗ قس أ َعرتؾّا ،سٌ أت٢ إيٝ٘ قٝؼ نبريّا |ٚنِ نإ سعٕ ايٓيب

ْ٘ يطإا ، ٚأبٓاتِٗ أسٝا٤ ٢ ناْٛا ٜسؾٕٓٛ بأٜسِٜٗستٸ ،غًب عكٍٛ ايعسٜس َٔ اٯبا٤

، ٕ ٜهع بٓت٘ ٗ ايرتابأخص ٜكـ نٝـ غٛيت ي٘ ْؿػ٘ ، ٚأاقرتف ٖصٙ اؾط١ّ

ٌٸ ملأٜت |ايٓيبٚ َٳٚ يٝكٍٛ ي٘ ،عٝٓاٙ تصضف ايسَٛع، ٚشيو يػُاع ن  اقرتف ٔٵيهٌ 

ٜٳ ٔٵَٳ اٱْػا١ْٝ:ٖصٙ اؾط١ّ ٗ سل ٜكرتف َجٌ أٚ   قٝؼ غا٬ّ٥ تٛغٌ. ِطسٳِ ٫ ٜٴطسٳمل 

بعسز َا ٚأزٙ  ٕ ٜعتل ْػ١ُّأ |ؾأَطٙ، نٝـ ٜهؿط عٔ دطّت٘ |ايٓيب ا٭نطّ

 .(30)َٔ اٱْاخ
 

 ــــــ ايتػسٜعات ايد١ٜٝٓٚ األسهاّإىل تطًٌ اخلسافات ـ 2

يعكٌ سٌ ؼهُ٘ ؾا .ايتؿطٜعات َٔ اـطاؾاتٚ تػًِ غاس١ ا٭سهاّ مل
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ست٢ سٌ تٓعٍ  ،ٜػع٢ ٱهاز َصاقٗا ٗ نٌ ؾ٤ٞ، ٜػتػًِ إيٝٗا طٛعّا، ٚاـطاؾات

ٖٚصا . ٜػايٞ ؾٝٗاٚ ٕ ٜهٝـ، ٜػع٢ ٭سٝح ٫ فاٍ يًدطاؾ١، ٚايتؿطٜعات َٔ ايػُا٤

 :َٔ شيو. َٚا ىتل بإطأ٠ با٭خل ٗ، ٚٗ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َا دط٣ ؾع٬ّ

 

 ــــــ ٓا٤ فرت٠ احلٝضاعتصاٍ املسأ٠ أث ـ1ـ2

 ،اعتعاٍ ايعٚز إطأ٠ اؿا٥ض َٔ ايعازات اـطاؾ١ٝ اييت غازت ٗ ؾرت٠ اؾا١ًٖٝ

ٕ ٖصٙ ايعازات اـطاؾ١ٝ قس أايٛاٖط . ٕٚ تطٗطإٍ أ ،٫ ٜطاؾكٗا، ٚعٝح ٫ هايػٗا

 َِٓٗ بؿطا٥عِٗ ُٚػهّا ;ٕ ايٝٗٛزأعًّٛ إ . ؾُٔت إيِٝٗ َٔ ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜتػطبٻ

 ّا،ناْٛا ٜعتربٕٚ إطأ٠ اؿا٥ض لػ، أناؾٛا ؾٝٗا ايهجريٚ طٚاتؿطٜعاتِٗ اييت غٝٻٚ

ٕ ٜعتعيٛا أؾايؿهط ايٝٗٛزٟ ٜؿطض عًِٝٗ . (31)ٕ تطٗطإٍ أب عًِٝٗ اعتعاهلا ه

ٔٸ٫ٛ هايػ، ِٖ أثٓا٤ ؾرت٠ اؿٝض٤ْػا ٔٸ٫ٛ ٜؿاضنٚ ْٗ َعاؾط٠ بؿهٌ أٚ  سسٜجّا ْٗ

غبع١ أٜاّ بعس عازتٗا إٍ ٕ إطأ٠ إ :س دا٤ ٗ ايتٛضا٠ؾك. َطًل َا زَٔ ٗ ؾرت٠ اؿٝض

ٌٻ، ٚايؿٗط١ٜ ٖٞ لؼ ؾطعّا ٕ تػطب عًٝ٘ مشؼ شاى إٍ أ لػّا َٔ ٕؼ ٜسٖا ٚ

، ؾٗٛ لؼ ،ٜعين نٌ َا ٕػت٘ ببسْٗا ،ْاَت عًٝ٘أٚ  ٚنٌ َا دًػت عًٝ٘، ايّٝٛ

ٖٛ ، ٚغػٌ بسْ٘ٚ عًٝ٘ تطٗري ثٛب٘ ،بسْ٘ لؼٚ ْاّ ٗ َهاْٗا ؾًباغ٘أٚ  َٚٔ دًؼ

إٍ  لػّا ؾطعّا عسٸ ايطدٌ ايصٟ ٜكاضب ظٚدت٘ ٗ ؾرت٠ اؿٝض، ٚايػطٚبإٍ لؼ 

   .(32)َا ْاّ عًٝ٘ َٔ ؾطاف سهُ٘ ايٓذاغ١، ٜٚاّأغبع١ 

خ٬ٍ ايؿرتات ايتاضى١ٝ ا٭ٍٚ ناْت تتعطض  ٕ إطأ٠أٌٜٚ زٚضاْت ٜ٪نس 

، يتكًل َٔ زٚض إطأ٠ ;ؾاتؾا٭َِ ا٭ٍٚ ناْت ؽتًل عس٠ خطا. ٖا١ْٚاٱ يًتشكري

ؾكس اعتربٚا ، ع٢ً َهاْتٗا، ٚع٢ً ؾدكٗا ايتهٝٝلٚ تٛغع َٔ زا٥ط٠ ٖاضغ١ ايًِٛٚ

ٕ َبتسع ٖصٙ اـطاؾات ِٖ ا٭ظٚاز إبطبٝع١ اؿاٍ ؾ. ٬ََٚػتٗاػٛظ ٫ ، ٚإطأ٠ لػ١

َٔ  اْط٬قّا ،ايصٜٔ ًٜكٕٛ بتبعات ؾؿًِٗ ع٢ً إطأ٠، ٕٚ ع٢ً ْٝع ايكعسٛايؿاؾً

. غًب ا٭سٝإ ايعه١ٜٛأٗ ، ٚيٝػطٛا بٗا أظَاتِٗ ايٓؿػ١ٝ ;أٖٚاّ ابتسعٖٛاٚ غاطريأ

إًٌ ٚ بٌ ْٝع إصاٖب تبٌ اْتؿط ،ٚمل تكتكط ٖصٙ ايبسع ع٢ً إصاٖب ايٝٗٛز١ٜ

 . إٓشطؾ١
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تطنٝعٖا ع٢ً  ،يٓكب عسا٥ٗا يًُطأ٠ ;َٚٔ أِٖ َا ضنعت عًٝ٘ ا٭َِ ايػابك١

ؾ٤ٞ ٫َػٗا ٗ ٖصٙ ايؿرت٠ ٜؿكس ؾهًٝت٘ إشا نإ ٟٸ أ ٕإ :ؾكايٛا، ؾرت٠ اؿٝض

ؾرت٠ إداض ٚايٛنع نصيو اعتربٖٚا ؾرت٠ . ٜؿكس ؾا٥ست٘ إشا نإ غريٙ، ٚإْػاّْا

تًشل ، ٢ٚ ؽطز َٔ ؾرت٠ ايٓذاغ١ تًوٕ تػًو بعسٙ ؾعا٥ط خاق١ ستٸأعًٝٗا ، ٚلاغ١

١َ ٗ ؾرت٠ ايعاز٠ طٻَا إكاضب١ اؾٓػ١ٝ بٌ ايعٚدٌ ؾٗٞ يٝػت ق. ٚأبػًو ايطاٖطٜٔ

ٕ ٜهٕٛ إبتسع ا٭ٍٚ هلصٙ أوتٌُ أٜهّا. ٚايطناع١ ٚ بٌ ٗ ؾرت٠ اؿٌُ، ؾك٘ ايؿٗط١ٜ

يهٔ غطعإ َا ، ٕ تعطٞ يٓؿػٗا ؾرت٠ اغرتاس١أأضازت  ،اـطاؾات إطأ٠ ْؿػٗا

ست٢ آَٓت ٖٞ ْؿػٗا  ،ا٭قٛاّ لػ١ٚ تٓاغت ٖصٙ ايطغب١ يتكبض إطأ٠ ٗ عٕٝٛ إًٌ

ايع٬قات اؾٓػ١ٝ َٔ ساي١  ؾؿ٦ّٝا يتتشٍٛ ؾ٦ّٝا، اي٫ٛز٠ٚ ٗا خ٬ٍ ؾرت٠ اؿٝضبٓذاغت

ٚأقبشت ساي١  ،ا٭ؾعاٍ إٛدب١ يٲسػاؽ بايصْبٚ ساي١ َٛدب١ يًشٝا٤ إٍ طبٝع١ٝ

ٟٸٚ ايععٚف عٔ ايعٚاز . ايطٚس١ٝٚ َٛٗط ايطٗاض٠ ايبس١ْٝ، ٚايطٖبا١ْٝ َٛٗط ايػًٛى ايػٛ

 ٕ ؾرت٠ اؿٌُإٔ إطأ٠ أقبشت ت٪َٔ ، بٌ ٭داٍمل تكتكط ٖصٙ اؿاي١ ع٢ً ايطٚ

ٌٸٚ ايطناع١ٚ ت بٓؿػٗا أْ، ٚشيو ايع٬قات اؾٓػ١ٝ ٖٞ َٛٗط ايٓذاغ١ ظٖست ٗ ن

  .(33)أَّاٚ ٕ تهٕٛ ظٚدّاأعٔ 

ايهطِٜ قس عس ؾرت٠ اؿٝض ايكطإٓ ٕ إؾ ٌٜٚ زٚضْت تكِٝٝ يتشًٌٝايعٔ  ٚبعٝسّا

ٜٳػٵَأُيْٛٳَو﴿:  تعاٍؾكس قاٍ اهلل ،ٕطأ٠إٍ اؾرت٠ ا٭ش٣ بايٓػب١  ٛٳ  ٚٳ ٖٴ ٌٵ  ُٳشٹٝٔض ُق ٔٔ اِي عٳ

ٕٳ َؾ ٣ٶَأش ٗٻطٵ ٕٳ َؾٔإشٳا تٳَط ٗٴطٵ ٔٻ سٳتٻ٢ٳ ٜٳِط ٖٴ ٚٳ٫َ تٳِكطٳبٴٛ ُٳشٹٝٔض  ٔٵ ِاَؾاعٵتٳٔعُيِٛا ايِّػٳا٤ ؾٹٞ اِي َٹ ٔٻ  ٖٴ تٴٛ

ُٴتٳَط ٜٴشٹبټ اِي ٚٳ ٌٳ  ٛٻابٹ ٘ٳ ٜٴشٹبټ ايتٻ ٕٻ ايًٓ ٘ٴ ٔإ ِٴ ايًٓ َٳطٳُن ٝٵحٴ َأ ٔٳسٳ  .(222: ايبكط٠) ﴾ِّٔطٜ

١ٜ عٔ سكٝك١ ايعاز٠ اٖٚٞ نٓ، عٔ ؾرت٠ اؿٝض با٭ش٣ايكطإٓ كس عرب ي

 ;َا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ أش٣ ْؿػٞ، ٚش٣ عهّٜٛاأ٭ْٗا سكٝك١ ؾرت٠ تتًك٢ ؾٝٗا ; ايؿٗط١ٜ

، هلا اٱْػا١ْٝايؿ٤ٞ ايصٟ ٜػتسعٞ إطاعا٠ ، ايٓؿػٞٚ بًشاٚ ايرتاب٘ بٌ ايعهٟٛ

ؾايتػا٩ٍ ايصٟ . اغتٗذإ هلاٚ استكاضٚ عاٌَ نعـإٍ ٞ ٜتشٍٛ يه يٝؼ َػٛغّاٚ

َا  ،«أش٣» ْ٘أؾذا٤ اؾٛاب ب ;تعط١ٜ سكٝك١ اؿٝضٚ تبٌٝأدٌ  أٚضزت٘ اٯ١ٜ نإ َٔ

ٚقس سكطت اٯ١ٜ أَط اؿهِ ايؿطعٞ ٗ  .زخٌ ؾٝ٘أٟ  ٕ ٜهٕٛ هلاأىطز ا٭َط عٔ 

نُا  ،٠ بؿ٤ٞ َٔ ايتشكريمل ٜتعطض يؿدك١ٝ إطأ، ٚتطى إكاضب١ اؾٓػ١ٝ ؾك٘
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 . عبس٠ ا٭ٚثإٚ َٔ غاض ع٢ً زضبٗا َٔ ظضازؾت١ٝ، ٚؾعًت إصاٖب ايٝٗٛز١ٜ

 

 ـــــــ سسَإ املسأ٠ َٔ بعض ايٓعِـ 2ـ 2

نٞ تػتؿٝس َٓٗا سػب  ;عامل ايطبٝع١ يًبؿط١ٜٚ يكس غدط اهلل ايهٕٛ

 اٱْػا٢ٕ يؿٜ َا اقتكط عً ّانجري. ٚإطأ٠ٚ ٚمل ٜؿطم ٗ ٖصا بٌ ايطدٌ .اؿاد١

ايطدٌ ٗ ٚ بٌ مل ٜؿطم بٌ إطأ٠، يٓٛع ايبؿطٟ ايصٟ ٜؿٌُ اؾٓػٌإٍ ا َٓ٘ إؾاض٠ّ

إباح ٖٛ نصيو ٚ ؾهٌ َا نإ ؼت سهِ اؿ٬ٍ، اؿطاّٚ أسهاّ اؿ٬ٍ

اؾا١ًٖٝ سطَت إطأ٠  ؾرت٠يهٔ ٗ . ع٢ً إطأ٠ ّاسطاَٚ يًطدٌ يٝؼ س٫ّ٬، ٚيًذٓػٌ

عًٝٗا أنٌ ؿِ  ّاؾكس نإ سطاَ ،٫ يؿ٤ٞ غ٣ٛ ٭ْٗا اَطأ٠ ،١َٔ بعض ايٓعِ اٱهلٝ

ّٔ خٳايٹكٳ١ْ ﴿ :طت عٓ٘ اٯ١ٜٖصا َا عبٻ. ٚبعض اؿٝٛاْات ْٵعٳا ٙٹ اَ٭ ٖٳصٹ  ٕٔ َٳا ؾٹٞ بٴُطٛ ٚٳَقاُيِٛا 

ٕٵ ٚٳٔإ ٓٳا  ٚٳادٹ ّٷ عٳ٢ًَ َأظٵ َٴشٳطٻ ٚٳ ْٳا  ٝٳ ٚيصٴُنٛٔض ٘ٹ ؾٴطٳَنا٤ غٳ ِٵ ؾٹٝ ٗٴ ٝٵتٳ١ّ َؾ َٻ ٜٗٔٳُهٔ  ٘ٴ ذٵٔعٜ ْٻ ِٵ ٔإ ٗٴ ٚٳقٵَؿ ِٵ 

ِٷسٳ ِٷ عٳًٹٝ   (.139 :ْعاّ)ا٭ ﴾هٹٝ

َٕٛ َا ٗ بطٕٛ بعض ؾؿٞ سٌ وطِّ. إعزٚزٚ ١ٜ تبٌ سهُِٗ ايتبعٝهٞؾاٯ

 ;ٜتشٍٛ ٖصا اؿهِ يٝؿًُُٗا َعّا، يصنٛضِٖ هعًْٛٗا س٫ّ٬، ٚا٭ْعاّ ع٢ً ْػا٥ِٗ

، باط٬ّٚ غدٝؿّا ٜطاٙ سهُّا. ٚايكطإٓ ٕ َا ٗ بطٓٗا َٝت١أ ثبتإشا  ،يعسّ ضغبتِٗ ؾٝ٘

، سٌأَٛا َا ؾكس اؾرتٚا ع٢ً اهلل ايهصب سٌ سطٻ ،غٝذعِٜٗ اهلل غ٤ٛ عًُِٗٚ

امطاف ٚ ْ٘ إشا أضزمت َعطؾ١ غبب ؽًـإ :يعٌ قٍٛ ابٔ عباؽٚ ِٗ اهلل.ؾأنًٖ ،ٛاأنًٓٚ

ٌٷ (34)غٛض٠ ا٭ْعاّؾاقطأٚا أقٛاّ اؾا١ًٖٝ   ا٭باطٌٝ ٗٚ ع٢ً اْتٗادِٗ اـطاؾات زيٝ

   .ازعا٥ِٗ أْٗا َٔ عٓس اهلل، ٚعازاتِٗٚ أسهاَِٗ

 

 ـــــــ ايتصٜٚر حتت اإلنساٙـ 3 ـ2

 ،طٖا اهلل يهٌ ايبؿط١ٜ ؾشػبمل تهٔ إطأ٠ ٖٓٛع١ َٔ بعض ايٓعِ اييت غدٻ

َٓعت . ا٩ٚضٕٚ َكريٖا نُا ؾاٜكطِّ ،٭ٚيٝا٥ٗا اعتربت ًَهّا، ٚبٌ َٓعت َٔ سكٛقٗا

 ست٢ أت٢ اٱغ٬ّ، ناْت أّ ثٝبّا بهطّا ،طٜو سٝاتٗابػ٘ اؿكٛم ٗ اْتداب ؾأَٔ 

سس أ٫ ، ٫ٚ ؾطم بُٝٓٗا ،نُا يًطدٌ ،يًُطأ٠ ّاَػًُ ّاي١ اْتداب ايعٚز سكأدعٌ َػٚ
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ٌ ٗ سكٝكت٘ اؿس ا٭ز٢ْ نُٔ اؿكٛم ًّو ايٛق١ٝ عًٝٗا ٗ ٖصا اؿل ايصٟ ّجِّ

ٕٳ ٚٳاٖي﴿: ٚقاٍ تعاٍ، ايكا١ْْٝٛ اييت ػب يًُطأ٠ٚ ايطبٝع١ٝ ٜٳصٳضٴٚ ٚٳ ِٵ  َٹُٓه ٕٳ  ٛٵ ٛٳٖؾ ٜٴتٳ ٔٳ  صٹٜ

ٚٳ ٗٔ ّاادَأظٵ ٔٳ بٹَأُْؿػٹ ٚٳعٳؿٵطٜٳتٳطٳبٻكٵ ٗٴٕط  ُٳا  ّأٻ َأضٵبٳعٳ١َ َأؾٵ ِٵ ؾٹٝ ٝٵُه ٔٻ َؾ٬َ دٴٓٳاحٳ عٳًَ ٗٴ ٔٳ َأدٳًَ َؾٔإشٳا بٳًَػٵ

ٕٳ خٳبٹريٷ ُٳًُٛ ُٳا تٳعٵ ٘ٴ بٹ ٚٳايًٓ ُٳعٵطٴٚفٹ  ٔٻ بٹاِي ٔٗ ٔٳ ؾٹٞ َأُْؿػٹ : ٚقاٍ تعاٍ(، 234: )ايبكط٠﴾َؾعٳًِ

َٹ﴿ ٕٳ  ٛٵ ٛٳٖؾ ٜٴتٳ ٔٳ  ٚٳادٚٳاٖيصٹٜ ٕٳ َأظٵ ٜٳصٳضٴٚ ٚٳ ِٵ  ٝٻ١ّ َ٭ٚٳ ّآُه َٻتٳاعقٹ  ِٔٗ ٚٳادٹ ٝٵطٳ ٔإخٵطٳإز  ّاظٵ ٍٔ َغ ٛٵ ٔإَي٢ اِيشٳ

٘ٴ عٳٔعٜعٷ  ٚٳايًٓ َٻعٵطٴٚفٺ  َٹٔ  ٔٻ  ٔٗ ٞٳ َأُْؿػٹ ٔٳ ؾٹ ًِ َٳا َؾعٳ ِٵ ؾٹٞ  ٝٵُه ٔٳ َؾ٬َ دٴٓٳاحٳ عٳًَ ٕٵ خٳطٳدٵ َؾٔإ

ِٷسٳهٹ  زضغّا ÷ٚابٓت٘ ؾاط١ُ |ٚقس ناْت غري٠ ايٓيب ا٭نطّ (.240: )ايبكط٠﴾ٝ

قك١ إطأ٠ اييت  تكبٸ ٚٗ ٖصا اهلسف أٜهّا. يٰبا٤ ايصٜٔ ٜتػًطٕٛ ع٢ً بٓاتِٗ ّٗاَٛدٸ

، ٕ ٜؿاٚضٖاأباٖا ظٚدٗا بابٔ عُٗا َٔ غري إٔ إ :تكٍٛ |ضغٍٛ اهللإٍ قسَت 

َٳأٚ  ٕ تطؾضأهلا ، ٚٔ سكٗإ اْتداب ايعٚز َأ |ؾأدابٗا ضغٍٛ اهلل اختاضٙ  ٔٵتكبٌ 

ٕ ٜعًِ َج٬ٝتٗا أيهٔ أضازت ؾك٘ ، ٚبٝٗاأيتذٝب إطأ٠ أْٗا تكبٌ باختٝاض ، هلا أبٖٛا

ٔٴٚ .(35)ٕ ٫ سل يٮب ٗ اْتداب أظٚادٗٔأ إٍ دا٤ت  ٕ اَطأ٠ بهطّاأعباؽ  ٜطٟٚ اب

َٳ ع٢ًأباٖا ايصٟ ٜطٜس إضغاَٗا  ؾان١ّٝ |ايٓيب ا٭نطّ ؾكاٍ ، ٫ تطناٙ ٔٵايعٚاز 

 ،ٕ خصاّ بٓت اـٓػا٤ ؾهت ٚايسٖاأٜط٣ٚ ٚ .(36)ٕ ا٫ختٝاض بٝسٖاإ: |هلا ايٓيب

ٚٻ ، شيو ايعٚاز |ايٓيب ؾطزٸ، |ايٓيب ا٭نطّإٍ  ،دٗا بسٕٚ ضناٖاايصٟ ظ

ٚٻٚ   .(37)بطناٖا ب١بٞ يباأدٗا بظ

 

 ـــــــاملسأ٠ دص٤ َٔ املرياخ ـ 4ـ 2

ٕ ايطدٌ ٜطخ أ ت اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ قبٌ اٱغ٬ّاؾا١ًٖٝ اييت غاز فعطأَ ا٭

ي٬بٔ ٚ ،ٕ ٜتٛؾ٢ ظٚدٗا تكبض نُٔ اٱضخأؾبعس . نُا ٜطخ تطنت٘ (بٝ٘أظٚد١ )إطأ٠ 

شا اغتك٬ي١ٝ ٗ  ؾًِ تهٔ َٛدٛزّا. طًل غطاسٗا، أٚ ٜٕ ضغب ؾٝٗاإٕ ٜطثٗا أا٭نرب 

 .(38)ؼسٜس َكريٖا

بٌ ناْت ٚاسس٠ َٔ  ،سِٖٚمل تهٔ ٖصٙ ايعاز٠ ػطٟ بٌ قبا٥ٌ ايعطب ٚس

ٕ ٗ إطأ٠ غ٣ٛ َتاع ٚٵطٳايصٜٔ ناْٛا ٫ ٜٳ ،نايٝٗٛز ،ايعازات إٓتؿط٠ بٌ أقٛاّ عس٠

 .(39)ٕ ٜبٝعٗاأ ٚإٔ ٜرتنٗا عٓسٙ أيًٛاضخ ا٫ختٝاض ٗ ، ٚخٜٛضٳ
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 ،ٕ ٜؿعٌ بٗا َا ٜؿا٤أي٘  ،ٕ َكري إطأ٠ ٗ اؾا١ًٖٝ تابع يًطدٌأيصا ؾا٬ٕسٜ 

ظٚد١ ـ  ٕ ايعطب ٗ اؾا١ًٖٝ مل تهٔ تتعٚز شٚات ا٭ضساّ٭ ـ ١ أبٕٝ٘ ٜتدص أضًَأؾً٘ 

َٳأٚ، ٜسؾع هلا َٗطّا، أٚ ٕ هطٟ عكسّاأَٔ زٕٚ  ٕ ّٓعٗا َٔ أ ٚأ ،ٜؿا٤ ٔٵٕ ٜعٚدٗا 

 .(40)ٍ سٝاتٗااايعٚاز طٛ

 

 ـــــــ ْتٝذ١ ايبشح

أ٠ طإٍ إَا ىل ْٛطت٘  ْٞ ٗآقطا٠٤ إْاي١ٝ يًسغتٛض ايكطٚ َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ

 ٖا ًٜٞ:تبٌ 

 يٝػت إطأ٠ تابع١ّ، ٚسسُٖا عٔ اٯخطأٜػتكٌ  ،ايطدٌ َٛدٛزإٚ ٕ إطأ٠ـ إ1

 .ؾٗٞ يٝػت طؿًٝٝت٘، يًطدٌ ٗ ؾ٤ٞ

ايعسٚ اؿكٝكٞ  ٖٛ ايؿٝطإ. ٚنُا ايطدٌ ،ٚدٛز إطأ٠ طاٖطٷٚ أقٌـ إٕ 2

 .يه٬ اؾٓػٌ

اٱْػا١ْٝ، يكِٝ ا اٗايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ ؼهُـ إٕ 3

 ؾك٘. إزا١َ ايٓػٌ ايبؿطٟٚ بكا٤ ايٓٛعأدٌ  ا٭ْٛث١ ٖٞ َٔٚ إِا ايصنٛض٠ٚ

،  ايٝٗٛزٟريايتؿهسٜٔ ٚٗ ؾرت٠ اؿٝض َٔ أؾهاض اي اعتعاٍ إطأ٠ َطًكّاإٕ  ـ4

، ؼطّ ؾٝ٘ ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ بٌ ايعٚدٌ ،أَا ٗ اٱغ٬ّ ؾاؿٝض ٖٛ أش٣ يًُطأ٠

 .ٗا ٗ ٖصٙ ايؿرت٠ع٢ً ايطدٌ َطاعا٠ سايتٚ

، ع٢ً إطأ٠ تؿطٜع خطاٗ ،نًشِ بعض اؿٝٛاْات ،ؼطِٜ بعض ايٓعِـ إٕ 5

 .ّاقه باط٬ّٚ غدٝؿّا اٱغ٬ّ ٜطاٙ سهُّاٚ

اْتعاع ْٝع ، ٚنصا ٗ ؾرت٠ اؾا١ًٖٝنإ تػً٘ ايطدٌ ع٢ً إطأ٠ ـ إٕ 6

ا ٗ اْتداب بػ٘ سكٛقٗأست٢ ٗ  ،ٖاضغت٘ ايٛق١ٝ عًٝٗا، ٚاؿكٛم ايطبٝع١ٝ َٓٗا

َٳ، ٚإيٝٗا سكٛقٗا أت٢ اٱغ٬ّ يٝعٝس. ٚقس ايعٚز تطناٙ  ٔٵٜعرتف هلا عكٗا ٗ اْتداب 

نُا تٛضخ  ،تٛضخٚ ًُو ،ناْت إطأ٠ فطز َتاع أٜهّا ٗ ؾرت٠ اؾا١ًٖٝ. ٚهلا ظٚدّا

إطأ٠ إتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا ، ٚاعتربٖا دا١ًٖٝ، ّٚ اٱغ٬ّ ٖصٙ ايعازاتؾشطٻ، ا٭َٛاٍ

                           .٠ ٗ تكطٜط َكريٖاسطٸ
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ٞٸ إشّا ِٷ، ٚيًكِٝ ايكشٝش١ إسٝا٤ٷ، ٚؾٓٛط٠ اٱغ٬ّ ْٛط٠ ضق  يًعكٌ ٗ ؼهٝ

   .مٛ نُاهلا اٱْػا١ْٖٝٚٞ ايططٜل ايٛسٝس٠ ٗ ايكعٛز ب ،ايعازاتٚ ايػًٛى
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 ايدٜٔ ٚاخلساف١

 عالق١ اْطذاّ أّ تضاّد؟

 

  
 محمد حسٍه رتاوًالسٍد 

 وظٍرج غالب  :ترخمح
 

 ــــــ أٜاّ ايٓشظـ 4

ُٸإٍ ايتعاغ١ ٜسؾع ٚ ٕ بعض ا٭ٜاّ ؼٌُ ايٓشؼأإٕ ا٫عتكاز ب ا ٜطؾع ايبشح ع

ٚغطش١ٝ ، خطاؾ١ٝ تعرب ٗ عُكٗا عٔ عسّ ايتٛاظٕ ايعكًٞ َٔ أعُاٍ ،ٜصٖب ب٘ٚ شيو

 .ايتؿهري

ؾٗصٙ  ;١ٝ ػعٌ ا٭ٜاّ ؽتًـ عٔ بعهٗا ايبعضعكًأٚ  َطدع١ٝ ز١ٜٝٓأ١ٜ ٫ تٛدس 

ؾا٭ٜاّ َٔ سٝح تهٜٛٓٗا ٖٞ قطع . ايػعاز٠ٚ تًو ؼٌُ سػٔ اؿٜ; ٚؼٌُ ايٓشؼ

 ايكُطٚ تتأثط بسٚضإ ا٭ضض سٍٛ ايؿُؼ ،َٔ ايعَإ تػري ٚؾل ْٛاّ نْٛٞ ثابت

ٜكبض  ،ؼهط اـطاؾات، ٚ ايعك٬ْٞريٚيهٔ سٌ ٜػٝب ايتؿه. ايٓٛاّ ايؿًهٞٚ

َٴ ،ؼٌُ ايبعس اؿكٝكٞ يٲْػإ فطز قٛض٠ ٫ْػإ اٱ ع عٔ باقٞ ِّٝايصٟ إِا 

تًو ٚ َٓطًل ٜعترب ٖصٙ مػّاأٟ  َٚٔ ؟!ؾهٝـ ٜػتعسٟ ا٭ٜاّ، ايها٥ٓات بعكً٘

َػتٓس زٜين أثط أٚ  ٫. ٚاـععب٬تٚ ٖاتَٔ َجٌ ٖصٙ ايرتٸ ايسٜٔ بط٤ٟ َطًكّا ؟!غعسّا

. هب ايهؿاف عٔ ا٭عُاٍ ؾٝٗا ٭ٜاّ مػّإ ايسٜٔ اعترب بعض اٜكشِّض ايكٍٛ: إ

ٕ أقشابٗا ٜعتكسٕٚ ا٭ؾطاز مت تأخريٖا ٭ ٚنِ َٔ أعُاٍ تعس َكري١ٜ ٗ سٝا٠ بعض

 . ٚعٌُ أٚي٦و ٖٛ ٜبٛض ،ٚخػطٚا ؾطم عُطِٖ ،ؾُطت تًو ا٭ٜاّ ،بٓشؼ بعض ا٭ٜاّ
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ٚقٛع بعض ايتػريات ، أٚ إٕ ٚقٛع بعض ا٭سساخ إ٪١ٕ ٗ بعض ا٭ٜاّ

، ٫ ٜعين إٔ تًو ا٭ٜاّ طعُت بايٓشؼ ،َا ؾاب٘ٚ ا٭عاقريٚ نايع٫ظٍ ،ٛيٛد١ٝاؾٝ

، نأْٗا تعًُٝات إهل١ٝٚ ثكاؾ١ تطثٗا ا٭دٝاٍ عٔ بعهٗا ايبعض. إْٗا ؾأقبشت ؾ٪َّا

. نُا ٫ ؾعٌ إ٫ ؾعٌ اهلل، ٚٗ ايؿعٌ سٝح ػعٌ يٮٜاّ اغتك٫ّ٬ ،ٖٚٞ اعتكاز نؿط

; سػٔ اؿٜٚ ٜاّ ٫ هعٌ َٔ شيو ايّٝٛ ّٜٛ ايػعاز٠إٔ ٚقٛع سسخ غعٝس ٗ ّٜٛ َٔ ا٭

ايسيٌٝ ع٢ً شيو ٖٛ إٔ َا ٜعتربٙ ، ٚايػعاز٠ إِا ٖٞ أَٛض اعتباض١ٜٚ ايٓشؼٚ ٕ ايؿ٪ّإؾ

 ٜٔ. يٝؼ نصيو عٓس قّٛ آخط قّٛ مػّا

سٝح ؼسخ عٔ ٚقٛع ايٓشؼ  ،ٚقس تعاط٢ اٱغ٬ّ َع َجٌ ٖصٙ ا٫عتكازات

ٖٛ ، ٚغعسّاأٚ  ؼٌُ ٗ شاتٗا مػّا أْٗاس ٜعتكس ايبعض اييت ق، ٭قٛاّ ٗ بعض ا٭ٜاّ

  :ا٭سازٜح َطًكّاأٚ  إيٝ٘ اٯٜات طٵمل تؿٹ، ٚؾِٗ خاط٧

 :ؾ٪ّ ٚقع ٗ بعض ا٭ٜاّٚ اؿسٜح سٍٛ مؼايكطإٓ نإ ٗ آٜتٌ َٔ ـ 1

َٻا عٳازٷ َؾ﴿ أـ ٔٵ َأؾٳاغٵتٳِهبٳطٴٚا ؾٹٞ اَ٭َؾَأ َٳ ٚٳَقاُيٛا  ٝٵٔط اِيشٳلِّ  ِٵ ضٵٔض بٹػٳ ٚٳَي ٛٻ٠ّ َأ ٓٻا ُق َٹ سټ 

ٕٳ  ٓٳا ٜٳذٵشٳسٴٚ ٚٳَناْٴٛا بٹآٜٳاتٹ ٛٻ٠ّ  ِٵ ُق ٗٴ ٓٵ َٹ ٛٳ َأؾٳسټ  ٖٴ ِٵ  ٗٴ ٘ٳ اٖيصٹٟ خٳًََك ٕٻ ايًٖ ٚٵا َأ ِٵ  ٜٳطٳ ٔٗ ٝٵ ٓٳا عٳًَ َؾَأضٵغٳًِ

ٟٔ ؾٹٞ اِيشٳ ّاقٳطٵقٳط ّأضو ِٵ عٳصٳابٳ اِيدٹعٵ ٗٴ ٓٴصٹَٜك ّٕ ْٻشٹػٳاتٺ ٚي ٜٻا ْٵؾٹٞ َأ ٚٳَيعٳصٳابٴ اٯٝٳا٠ٹ ايسټ خٹطٳ٠ٹ ٝٳا 

ِٵ  ٖٴ ٚٳ ٕٳ ٫َأخٵعٳ٣    .(16ـ  15)ؾكًت:  ﴾ٜٴٓكٳطٴٚ

ْٴصٴٔض ﴿ب ـ  ٚٳ ٕٳ عٳصٳابٹٞ  ـٳ َنا ٝٵ ْٻا َأضٵغٳ َنصٻبٳتٵ عٳازٷ َؾَه ِٵ ٔضؤإ ٔٗ ٝٵ ٓٳا عٳًَ  ّاقٳطٵقٳط ّاًِ

ُٹٛط َټػٵتٳ ّٔ ْٳشٵٕؼ  ٛٵ ٜٳ   .﴾ؾٹٞ 

عكٛا ، ٚنصبٛا بآٜات اهللايصٜٔ  ،نإ اؿسٜح ٗ اٯٜتٌ سٍٛ قّٛ عاز ٚقس

ؾأضغٌ اهلل عًِٝٗ  ،نؿطِٖٚ ُازٚا ٗ طػٝاِْٗ، ٚدشسٚا باؿل ٕا دا٤ِٖ، ٚايطغٍٛ

ٛٻ، ايعصاب  ،ؾكس أضغٌ عًِٝٗ ضٜض ايعصاب، مؼ عًِٝٗٚ دعًٗا أٜاّ ؾ٪ّ، ز أٜاَِٗغ

إعك١ٝ دا٤ِٖ ٚ ؾِٗ سٌ ُازٚا ٗ ايصْب. سطق١ أسطقتِٗ ؾطٸ، ٚؾاقتًعت دصٚضِٖ

مل تطًع عًِٝٗ ، اختً٘ ايٓٛاّ ايؿًهٞ عًِٝٗ، ٚاْكًب ايّٝٛ عًِٝٗ، ايؿ٪ّٚ ايٓشؼ

مل ٜهٔ ، نإ نٌ ؾ٤ٞ ٗ ايعَإ َٛضز عصاب، ٚبٌ طًع عًِٝٗ ايعصاب ،ايؿُؼ

 بٌ ايٓشؼ نإ عكٝاِْٗ، بعٝٓ٘ ّاؾايٓشؼ يٝؼ َٜٛ، أضبعا٤أٚ  ث٬ثا٤أٚ  شاى ّٜٛ اثٌٓ

قًع ، ٚٗ ادتجاخ ْػًِٗ إ غببّاٚنٌ شيو ن، تهصٜب ايطغٌٚ غًِٖٛ ٗ ايهؿطٚ
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ٌّ. ٚؾذطتِٗ َٔ ا٭ضض ، غعسّاٚ ٗ إٔ ا٭ٜاّ ٫ ؼٌُ ٗ شاتٗا مػّا اٯٜتٌ زضؽ ٖا

ٜكبض ّٜٛ ، ٚع٢ً ايعاقٌ ؾ٪َّاٚ ٕ ٜتشٍٛ مػّاأؾهٌ ّٜٛ عكٞ ؾٝ٘ اهلل ّهٔ 

 . هلٞاٱايعصاب ، عصابِٗ

ٚقس . ؼ َع٢ٓ ايؿ٪ّٕ ن١ًُ ايٓشإ» :ٚقس نتب ايؿٗٝس َطٗطٟ ٗ شٌٜ اٯٜتٌ

بعض  ١غٛسٍٛ َع٢ٓ م، ٚايٓشؼ ايٛاضز٠ ٗ اٯٜتٌؾطح َؿطز٠ طٕٚ ٗ ادتٗس إؿػِّ

 ؟ا٭ٜاّ

ْعٍ ؾٝ٘ أؾ ،بعٝٓ٘ نإ مػّا ّا٫ ٜعين إٔ َٜٛايكطإٓ َٚٔ ايٛانض إٔ خطاب 

ْعٍ ؾٝ٘ ايعصاب ع٢ً شيو أّٜٛ  إٔ ّٜٛ ايجايح عؿط َٔ قؿط َج٬ّ زٵمل ٜٔط. ٚايعصاب

ـٳ ﴿ :اٯ١ٜ تتػا٤ٍ إٍ إٔباٱناؾ١ . ؾايجايح عؿط َٔ قؿط ٜعٛز نٌ غ١ٓ ،ايكّٛ ٝٵ َؾَه

ْٴصٴٔض ٚٳ ٕٳ عٳصٳابٹٞ   غبب نؿطِٖٚ ١ايٓشؼ نإ بعًٓٚ ٖا ٜعين إٔ ايؿ٪ّ ،﴾َنا

يٝؼ يٮٜاّ ٗ ، ٚقس اتهشت هلِ اٯٜاتٚ عسّ اعرتاؾِٗ باؿل، ٚتهصٜبِٗ باٯٜاتٚ

ّٷٚ شاتٗا مؼٷ  ايّٝٛ مػّا َعاقِٝٗ ٖٞ اييت دعًت شاىٚ ؽإِا ٖٞ أعُاٍ ايٓا ،ؾ٪

 .(1)«عًِٝٗ

ٕٳ 2 إضؾاز ، ٚٗ قاضب١ ا٫عتكازات اـطاؾ١ٝ ^ا٭١ُ٥ إعكَٕٛٛـ مل ٜتٛا

إضؾازاتِٗ ٚ ٚيٛ إٔ أتباعِٗ عًُٛا بأقٛاهلِ. ايٛاقعٚ كايؿتٗا يًعكٌٚ بط٬ْٗاإٍ ايٓاؽ 

  َهإ: ايػٗٛي١ٚ ايٝػط َٔ يهإ تػٝري ساٍ إػًٌُ ايّٝٛ، ٚليهاْٛا َٔ اـًٖ

ؾ٪ّ نتب ٚ خط أضبعا٤ َٔ نٌ ؾٗط ٖٛ ّٜٛ مؼإٓ أ٫ْتؿاض ا٫عتكاز ب أـ

 :ضغاي١ ٜػأي٘ ؾٝٗا عٔ عس٠ أَٛض ×اٱَاّ اهلازٟ( إٍ ٓس ايسقام ايبػسازٟ)أايطاٟٚ 

 ٔٵَٳ :ؾهتب، ..أبٞ اؿػٔ ايجاْٞ ٗ أغ١ً٦ عٔ اـطٚز ّٜٛ ا٭ضبعا٤ ٫ ٜسٚضإٍ نتبت »

عٛٗ َٔ نٌ ، ٚقٞ َٔ نٌ آؾ١ٚ ع٢ً أٌٖ ايطري٠ ّاؾا٭ضبعا٤ ٫ ٜسٚض خ٬ خطز ّٜٛ

 .(2)«عا١ٖ بٗا

 ؾتذسٙ ٜكبٸ ،ؾات َتعسز٠ ٗ ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّاٱْػإ إٍ آيطَا ٜتعطض  ب ـ

ؾٝا٤ إٔ إػًِ ايعاقٌ يٝتعًِ إٚ ايًعٔ.ٚ ٜطَٝ٘ بايؿتِ، ٚناٌَ غهب٘ ع٢ً شيو ايّٝٛ

ايػبا٤ ٚ ٜتدًل َٔ اؾٌٗ، ٚاعتكازات٘ٚ ؾهاضٙأض كشِّؾٝ ،نجري٠ َٔ أقٛاٍ إعكٌَٛ

: زخًت ع٢ً أبٞ (3)قاٍ اؿػٔ بٔ َػعٛز. ايهؿط َٔ زٕٚ إٔ ٜؿعطإٍ ايصٟ ٜسؾع٘ 
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اْٞ ضانب ٚقسّ تًٓك، ٚإقبعٞ )ْهٝت( هبتْٚقس  ×اؿػٔ عًٞ بٔ قُس

ٞٸ، ٚنتؿٞ ، ى َٔ ّٜٛنؿاْٞ اهلل ؾطٸ :ؾكًت، بعض ثٝابٞ زخًت ٗ ظ١ٓ ؾدطقٛا عً

َٳ، أْت تػؿاْاٚ ٖصا ،ٜا سػٔ :يٞ ×ؾكاٍ! ؾأَوأؾُا   !٫ شْب ي٘ ٔٵتطَٞ بصْبو 

ٞٸ :ؾكاٍ اؿػٔ ، تػؿط اهلل٫َٟٛ، أغٜا  :ؾكًت، ٦ٞٓت خطتبٝٻ، ٚعكًٞ ؾأثاب إي

بٗا إشا دٛظٜتِ بأعُايهِ تتؿإَٔٛ َا شْب ا٭ٜاّ ست٢ قطمت  ،ٜا سػٔ :×ؾكاٍ

اهلل : ٚ×قاٍ، ٖٞ تٛبيت ٜا بٔ ضغٍٛ اهللٚ ،غتػؿط اهلل أبسّاأأْا  :قاٍ اؿػٔ؟! ؾٝٗا

ٔٸ، َٚا ٜٓؿعهِ َٸ يه أَا عًُت ٜا سػٔ . ٫ شّ ٸ عًٝٗا ؾٝ٘ ٗا ع٢ً َااهلل ٜعاقبهِ بص

، ب٢ً ٜا ٫َٟٛ :قًت، د٬ّٚآ عاد٬ّ ،اجملاظٟ با٭عُاٍ، ٚإعاقبٚ إٔ اهلل ٖٛ إجٝب

  .(4)«ب٢ً ٜا ٫َٟٛ :ؿػٔقاٍ ا، ٗ سهِ اهلل ٫ٚ ػعٌ يٮٜاّ قٓعّا، سٵ٫ تعٴ :×قاٍ

اٱْػإ إِا . ست٢ ؼٌُ َا ٫ طاق١ هلا ب٠٘، اجملاظاأٚ  ؾ٬ زخٌ يٮٜاّ بايعكاب

 . غصاد١ ايتؿهريٚ سس ا٭ٜاّ ّٜٛ مؼ إِا ِٜٓ عٔ خؿ١ ايعكٌأ ٚعسٸ. دعا٤ عًُ٘ ًٜك٢

 

 ــــــ ايتٓذِٝ ـ 5

س عٵبٴٚ ٚضغِ غطابت٘. ٜعترب ايتٓذِٝ َٔ إعاضف ايسخ١ًٝ ع٢ً اجملتُع اٱغ٬َٞ

ٗ  َُّٗا ٚخككت ي٘ سٝعّا، ٘ إ٫ إٔ ؾطو١ ٚاغع١ اغتكبًت٘ بهٌ سؿا٦٠َٚٓؿ

ا ٛٵيعٌ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ تٛاَي. َٚع عًُٗا َدايؿت٘ ايكطو١ ٭غؼ ا٫عتكاز ايػًِٝ ،سٝاتٗا

شيو ; َٚا تكٛي٘ ايهٛانبٚ بايتٓذِٝ ع٢ً نطغٞ اـ٬ؾ١ أنجط ايطبكات ُػهّا

واؾٕٛٛ ع٢ً ، ٚنٝـ ٜسٜطٕٚ سٝاتِٗ ايػٝاغ١ٝ، ٚأَٛضِٖ بػطض ا٫ط٬ع ع٢ً

ٖٖ غعٚاتِٗ إ٫ بعس إٔ إٍ ست٢ أِْٗ ٫ ىطدٕٛ ، ٔ ٜرتبكٕٛ بِٗ ايسٚا٥طنطاغِٝٗ 

يكس زخًت »: قس نتب ايؿٗٝس َطٗطٟ قا٬ّ٥. ٚتباضنِٗ ايٓذّٛ، ٚت٪ٜسِٖ ايهٛانب

ٚأنجط ؾ٤ٞ أثاض . ٜاتٗاُت تط١ْ قتٛ، ٚايؿطؽ ب٬ز إػًٌُٚ اهلٓسٚ نتب ايْٝٛإ

سٝح خككٛا هلا اٖتُاَِٗ ، َعطؾ١ ايهٛانبٚ إعذاب اـًؿا٤ نإ ايتٓذِٝ

طُٛسِٗ ايػٝاغٞ اؾاَض نإ ايساؾع ٚ ٚيعٌ اْؿػاهلِ َكريِٖ ايسْٟٝٛ. اـام

ؾُٓص شيو ايٛقت أقبض ايتٓذِٝ ٜٓتؿط بٌ ايٓاؽ َدتًـ . ا٭قٌٝ ٚضا٤ شيو ا٫ٖتُاّ

 سٝح أقبض َٔ ا٭َٛض إعٍُٛ بٗا ٗ ا٭ٚغاٙ ايس١ٜٝٓ، ٖاتايطبكات ٚكتًـ ا٫ػا
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ايصٜٔ هلِ ع٬ق١  ،ا٭ٚغاٙ ايس١ٜٝٓ عٔ ططٜل ايٝٗٛز ٚاهلٓٛزإٍ سٝح تػًػٌ  ،إصٖب١ٝٚ

 .(5)«ايهٛانب أنجط َٔ غريِٖٚ بايتٓذِٝ

يهٔ ببعج١ ايٓيب ، ٚايٓذّٛبيكس نإ ايعطب ٗ اؾا١ًٖٝ ٜعتكسٕٚ 

 بٌ ايٓذّٛٚ َػتكبًِٗٚ ع٬ق١ بٌ َكريِٖأ١ٜ  ٚدٛزٔ هلِ عسّ ٝٻبٳ |نطّا٭

ايٓيب ٗ خطٛات٘ ٗ قاضب١ ٖصٙ ا٭ؾهاض  ×قس تابع اٱَاّ عًٞ. ٚسطناتٗاٚ

اط٬ع إػًٌُ ع٢ً َعاضف ايْٝٛإ ٘ بػبب ْإٚنُا أؾاض ايؿٗٝس َطٗطٟ ؾ. اـطاؾ١ٝ

; إٔ ايٓاؽ زضد١إٍ  ،نبريّا عطف ضٚادّا، ٚايتٓذِٝ اظزٖط عٔ ططٜل تط١ْ نتبِٗ

ٚنع أسازٜح ْػبٖٛا إٍ شٖبٛا  ،ايتٓذِٝٚ ٭دٌ إنؿا٤ قبػ١ ز١ٜٝٓ ع٢ً ايٓذّٛٚ

 .^إعكٌَٛإٍ  ًُّٚاٚ تعػؿّا

ا٫عتكاز ٚ يكس ناْت أسازٜح ايٓيب ا٭نطّ ٚانش١ ٗ ايتشصٜط َٔ ايتٓذِٝ

; بايكسض تهصٜبّا :أخاف ع٢ً أَيت َٔ بعسٟ خكًتٌ»: ْ٘ قاٍأؾكس ضٟٚ عٓ٘  ،ب٘

 .(6)«بايٓذّٛ ٜكّاتكسٚ

ؾرت٠ إَاَت٘ ، ٚسٝح عٌُ طٛاٍ إَاَت٘ ،×ٚتبع٘ ٗ شيو ايتشصٜط اٱَاّ عًٞ

ايكٍٛ ع٢ً ٚ اعتربٙ َٔ ايهصب، ٚع٢ً ْٗٞ ايٓاؽ عٔ ا٫عتكاز بايتٓذِٝ ،ايػٝاغ١ٝ

٫ ، ٚٔ يًٓاؽ ٗ نٌ إٛاقع إٔ ٫ تأثري يًٓذّٛ ع٢ً سٝا٠ ايٓاؽٚبٝٻ، اهلل َا مل ٜعًُ٘

َعطؾ١ بايٓذّٛ سٌ  اٚقس عاتب بايؿس٠ َٔ اعترب ْؿػ٘ ش. اؿطبأٚ  ايػًِزخٌ هلا ٗ 

ْو تٗسٟ أ...أتععِ »: ×ؾكاٍ ي٘ اٱَاّ عًٞ ٚإ،ٕ ٫ ىطز ٗ سطب ايٓٗطأاقرتح عًٝ٘ 

َٳإٍ  ِّ، غاض ؾٝٗا قطف عٓ٘ ايػ٤ٛ ٔٵايػاع١ اييت  َٳٚؽ غاض ؾٝٗا  ٔٵف َٔ ايػاع١ اييت 

ُٳ ؟سام ب٘ ايهٸط عا١ْ باهلل ٗ ، ٚاغتػ٢ٓ عٔ ا٫غتٕآب بايكطصا ؾكس نصٻم بٗقسٻ ٔٵؾ

 ;ٜٓبػٞ ٗ قٛيو يًعاٌَ بأَطى إٔ ٜٛيٝو اؿُس زٕٚ ضب٘. ٚزؾع إهطٚٙٚ ٌْٝ احملبٛب

ع٢ً  ×قبٌأثِ  .َٔ ايهطٚأ ايػاع١ اييت ْاٍ ؾٝٗا ايٓؿعإٍ ٭ْو بععُو أْت ٖسٜت٘ 

ؾإْٗا  ;عطأٚ  ب٘ ٗ بطٛ ٣ٗتسَا ٜٴ إ٫ ،ِ ايٓذّٛتعًٗٚ إٜانِ ،أٜٗا ايٓاؽ :ؾكاٍ ،ايٓاؽ

ايػاسط ، ٚايهأٖ نايػاسط، ٚإٓذِ نايهأٖ، ٚايهٗا١ْإٍ تسعٛ 

 .(7)«غريٚا ع٢ً اغِ اهلل .ايهاؾط ٗ ايٓاض، ٚنايهاؾط

ٗٻ ِ ايصٟ ٢ْٗ عٔ اـطٚز ٗ قتاٍ اـٛاضز ؾكس ٔ ب٘ إٓذِّٚع٢ً عهؼ َا ته
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خػط ، ٚؾكسم قٍٛ إعكّٛ، ؾ٪ّٚ أ مؼأٟ  مل ًٜشل بِٗ، ٚدٝؿ٘ٚ اٱَاّ ْكط

 .ُٕٖٛٓايو إٓذِّ

ٚنع ا٭سازٜح اييت إٍ ٚا٫ِٖ  ٔٵَٳٚ عُس اؿهاّ ×ٚبعس ؾرت٠ اٱَاّ عًٞ

، قاٚيٌ دصب ايٓاؽ إيٝٗا، ايسٜٔٚ ٜسعٕٛ ؾٝٗا إٔ ايتٓذِٝ َٔ ايعًّٛ اييت ٫ تتعاضض

٭ِْٗ » :ٗطٟ بكٛيٖ٘ٚصا َا ٜؿري إيٝ٘ ايع١َ٬ َط. استذاز قتٌُأٚ  ضزع نٌ اعرتاضٚ

إٍ عُسٚا  تكسٜل إٓذٌُٚ َا ىل عًِ ايتٓذِٝ ٗ مل هسٚا عٓس ايٓاؽ ػاٚبّا

ٗ ايطٚاٜات إعترب٠ عٓسْا ٫  ٘غري أْ، ^إعكٌَٛٚ |ايهصب ع٢ً ضغٍٛ اهلل

ٌټ. ايعٌُ ب٘ٚ قسق٘إٍ ٜؿري ، أٚ ؾ٤ٞ ٜ٪ٜس ايكٍٛ بايتٓذِٝأٟ  ٜٛدس َا ٖٓايو َٔ  ٚن

أٚ  ايػابعٚ عًِ ايهٛانب َٔ ْتاز ايكطٕ ايػازؽٚ  تساؾع عٔ ايتٓذِٝايطٚاٜات اييت

َٳ، ٖٞ ٗ ًْتٗا ضٚاٜات تؿتكس يػٓس. ٚقطب َٔ شيوأ َٔ ، ِٖٚ ٔٵمل ٜؿدل ضٚاتٗا 

نٌ شيو . ْكًٗا ايعامل ايؿ٬ْٞ، ْٚ٘ دا٤ ٗ ايهتاب ايؿ٬ْٞأنٌ َا ٜصنط  ،أٜٔ ِٖ

ط عٓ٘ ايٓيب عبٻ ٖٚٛ َا ،يؿكٌ ٗ ايتٓذِٝقاٍ َكايت٘ اايكطإٓ ٚ ٫ ع٬ق١ ي٘ باٱغ٬ّ.

 .(8)«يٛ قسقٛاٚ ُٕٛنصب إٓذِّ: بًػاْ٘ سٌ قاٍ

 يطًب١ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ عًُّٝا ٗ اؿكٝك١ َٝعاّْا ٢إٕ قٍٛ ايع١َ٬ َطٗطٟ أعط

عًِ ايهٛانب ٫بس َٔ أخصٖا ٚ ٕ ايطٚاٜات سٌ تتشسخ عٔ ايتٓذِٝأعًُا٤ ايسٜٔ بٚ

 .ايسضا١ٜٚ إٝعإ ايعًُٞ إعٍُٛ ب٘ ٗ عًِ اؿسٜح ايتشكٝل ٚؾلٚ َأخص ايبشح

 خٛـ أٙ ع٢ً عبس إًو بٔ أعٌ ٚقس َجًت ايطٚا١ٜ إط١ٜٚ عٔ اٱَاّ ايكازم ٗ ضزٸ

 ،ايهٛانبٚ ايٓذّٛبٜعتكس ، ُّٚاٚقس نإ َٓذِّـ،  عٌأظضاض٠ بٔ  ايكشابٞ اؾًٌٝ

ٓازٙ عٔ عبس إًو بٔ قُس بٔ عًٞ اؿػٌ بإغ» :أؾهٌ دٛاب ع٢ً خطاؾ١ ايتٓذِٝ

ْٛط أؾ، ؾأضٜس اؿاد١ ،ًٝت بٗصا ايعًِإْٞ قس ابتٴ :×قًت ٭بٞ عبس اهلل :قاٍ عٌأ

إشا ضأٜت طايع اـري شٖبت ، ٚشٖب ؾٝٗاأمل ٚ دًػت ضأٜت طايع ايؿط، ٚإشا ايطايعإٍ 

 .(9)«سطم نتبوأ :قاٍْعِ،  قًت:؟ تكهٞ: ؾكاٍ يٞ، ٗ اؿاد١

ٕ ايٛسٝس ايصٟ هب إٍ أٌ عاقٌ نٚ ^ٌٖ ايبٝتٖصٙ ايطٚا١ٜ تطؾس أتباع أ

، ٔ اؿ٬ٍ ايصٟ هب إطاع١ اهلل ؾٝ٘ؾٗٛ ايصٟ ٜبِّ، ٕآقٝاؽ ا٭عُاٍ عًٝ٘ ٖٛ ايكط

اجملطات ٫ ٚ ايهٛانبٚ ٚايٓذّٛ، عسّ قطب٘ٚ ٜبٌ اؿطاّ ايصٟ هب ا٫بتعاز عٓ٘ٚ
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فطز ، أٚ زؾع ايهطأٚ  كسضتٗا ع٢ً دًب اـريبٚ نٌ اعتكاز ، ٫ ؼطّٚ ٌؼًٚ

ٚنٌ  ،ايػشطباعتكاز ٚ ايه١ٓٗبٖٛ اعتكاز  ،ٕ ا٫غتعا١ْ بٗا ٫ سطز ؾٝٗاأا٫عتكاز ب

 .ٖ٪٤٫ ٗ ايٓاض

 

 ـــــــتؿدٜل ايه١ٓٗ ـ  6

سٝح نإ ا٫عتكاز بايه١ٓٗ  ،عكٛض َا قبٌ اٱغ٬ّإٍ ٜعٛز تاضٜذ ايهٗا١ْ 

، ايعًّٛ اييت هب تعًُٗا َٔ ٚناْٛا ٜطْٚ٘ ٚاسسّا ،َٔ ايسٜٔ يس٣ أقٛاّ اؾا١ًٖٝ دع٤ّا

 ؾكس ناْٛا ٜطًعٕٛ ع٢ً أَٛضِٖ ٚأَط ب٦ٝتِٗ َٔ خ٬ٍ ايه١ٓٗ، اٱّإ َكساقٝتٗاٚ

 ،ايؿٝاطٌٚ ايصٜٔ ناْٛا ٜسعٕٛ ا٫تكاٍ بايػٝب عٔ ططٜل اؾٔ ،عًُا٤ ايهٗا١ْٚ

 .ِْٚٗ بايػٝبايصٜٔ ناْٛا ّسٸ

اي١ُٖٝٛ اييت اٖتُت  يعًّٛايهٗا١ْ َٔ ا»: ٚقس دا٤ ٗ زا٥ط٠ إعاضف ايؿاضغ١ٝ

ٚغًٝتٗا ٗ ، ٚاييت ناْٛا ٜبػٕٛ بٗا ا٫ط٬ع ع٢ً ٚقا٥ع إػتكبٌ ،قٛاّ ايبسا١ٝ٥بٗا ا٭

غ٬ّ َا قبٌ اٱٚقس نإ يًعطب . اؾٔٚ َٔ ايؿٝاطٌ ،ضٚاح َا ٚضا١ٝ٥أشيو ا٫ضتباٙ ب

. غ٬ّإٍ ٖصا ايعطب ٗ قككِٗ َا قبٌ اٱؾاض أٚقس ... ١ْاايهٗع٢ً اط٬ع ٚاغع 

ؾٗٞ تٓاٗ عكٝس٠ ايتٛسٝس. ٚقس ، اٱّإ بايه١ٓٗٚ َذ٤ٞ اٱغ٬ّ غك٘ ا٫عتكازٚ

َٔ بكٍٛ ٚآ مٕ نٌ َٔ قسٻأٔ بٝٻ، ٚساضب ايٓيب ا٭نطّ تًو ا٫عتكازات إٓشطؾ١

ٕ أٚٗ َطس١ً َا بعس ايتٓعٌٜ ضأ٣ إػًُٕٛ . ْعٍ ع٢ً قُسأايه١ٓٗ ؾكس نؿط َا 

 .(10)«ٖب َا٤ ٚدٗٗاش، ٚايه١ٓٗ قس اْكطعت عٓٗا قٛتٗا

 أقبشٛا ٬َش ايٓاؽ ٗ ا٫ط٬ع ع٢ً إدبأِْٗ أنٝـ ، َٚا عٔ تاضٜذ ايه١ٓٗأ

 :ؾكس نتبت زا٥ط٠ إعاضف ايؿاضغ١ٝ ،أسٛاهلِٚ َا ٜتُٕٓٛ َعطؾت٘ عٔ أٜاَِٗ، ٚهلِ

بٌ ٚ سس اٯهل١أٚ أ ايهأٖ ٗ بعض ا٭زٜإ غري ايػُا١ٜٚ ٖٛ ايٛاغط١ بٌ اٯهل١»

ايصٟ  ،كطب ٖٛ ايصٟ دعٌ تًو اٯهل١ تهؿـ يًه١ٓٗ عٔ ايػٝبٖٚصا اي. ايٓاؽ

َٳ. باقٞ ايٓاؽإٍ ٜٛقًْٛ٘ بسٚضِٖ  ٚاهلساٜا  ٜػتكبٌ ايكطابٌ ٔٵٚيصيو ؾايه١ٓٗ ناْٛا 

. ٕٛ ايؿطعٕٝٛ يٰهل١ ٗ ا٭ضضسٝح ِٖ بًػ١ ايعكط إُجًٚ، هلتِٗاييت ٜكسَٗا ايٓاؽ ٯ

ٗ ايًػ١  «نأٖ»م عٔ َكطًض رتٖٚٛ ٜؿ ،«نٖٛٔ»ـ ٚأؾري يًهأٖ ٗ ايًػ١ ايعرب١ٜ ب
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َٔ يسٜ٘ اـرب٠ ايتا١َ ، ٚؾايهأٖ ٖٛ إٓتدب ٗ ا٭ٚغاٙ ا٫دتُاع١ٝ، ايعطب١ٝ

ٚٗ ايعكٛض َا قبٌ . بٛاغطت٘ تعطف إضاز٠ اهلل، ٚتكسّٗاٚ بهٝؿ١ٝ تأز١ٜ ايكطابٌ

 وهٕٛ إضازتِٗ يًٓاؽ عٔ ططٜلنإ ايه١ٓٗ ٜتهًُٕٛ به٬ّ اٯهل١، ٚ ايتاضٜذ

 ا٭زٜإٚ ٕ أقبشت يسِٜٗ َعطؾ١ بايؿطا٥عأٚبعس  ،يٝكبشٛا بعس شيو، اٱهلاّ

سٝح  ،ٚٗ ايعكط ايبسا٥ٞ. اغتٓباطٗاٚ هللاقازضٜٔ ع٢ً نؿـ َؿ١٦ٝ  ،ا٭سازٜحٚ

١ْ ااْتكًت ايهٗ ،ايصٟ نإ ٜكّٛ ع٢ً ايعا١ً٥، ٚتؿهٌ ايٓٛع ا٭ٍٚ َٔ اجملتُع

فتُع وهُ٘ إًو إٍ ٍٛ اجملتُع ٕ ؼأٚبعس . ايعا١ً٥ سس اختكاقات ضبٸأيتكبض 

ٚٚٝؿ١ إًو عٔ بعهُٗا ايبعض ٚ يتٓؿكٌ ٚٚٝؿ١ ايهأٖ، اْتكًت غًط١ ايه١ٓٗ إيٝ٘

إٍ سٝح ٜٓٛط ٗ اْتداب٘ ، ٜٚكبض اْتداب ايه١ٓٗ َٔ اختكاقات إًو، ؾُٝا بعس

سٝح ٜػتٛعب َٔ  ،ػُع بٌ أٚقاف خاق١ ٗ أبسإ ايه١ٓٗ َٛضفُٛع١ َٔ ا٭

 .إٓتدبٌ ع٢ً ا٫تكاٍ باٯهل١ا٭ؾطاز  قسض٠خ٬هلا 

بعكس إطاغِٝ ايس١ٜٝٓ اييت  ؿّاٚقس نإ ايهأٖ ٗ ا٭زٜإ ايكس١ّ َهًٖ

نُا ناْٛا ٜكهٕٛ . اهلساٜا ٚؾل ؾعا٥ط خاق١ٚ سٝح تكسّ ايكطابٌ ،تكُٝٗا إعابس

ًٕٛ هلِ إُجِّٚ، ؾكس نإ ايه١ٓٗ ِٖ سؿ١ٛ غط اٯهل١. ٜكسَْٛٗا ٔٵَٳٚ ٗ أسٛاٍ اهلساٜا

ٜكطسٕٛ ٗ ا٭عُاٍ ٚؾل ، ٚسٝح ناْٛا ًُٜٕٗٛ ايػٝب ،عبازِٖإٍ ضازتِٗ إٗ إٜؿاز 

ٌٸ ،ٍأَا وسغْٛ٘ َٔ ايؿ َٚع . اـ٬ؾات بٌ ايٓاؽ ايصٟ نإ ٚغًٝتِٗ ايهرب٣ ٗ س

سٌ ايٓعاعات ، ٚا٭خ٬مٚ تعًِٝ ايٓاؽ زِٜٓٗإٍ َطٚض ايعَٔ اْتكٌ اختكام ايه١ٓٗ 

ٚقس اعترب زٜٔ ايربُٖا١ٝ٥ اهلٓسٟ . ا٭خ٬ق١ٝٚ َٛض ايس١ٜٝٓا ىل ا٭َ بٌ ايٓاؽ ٗ

إٍ أَا بايٓػب١ ، سس ايهُاٍإٍ َٔ ا٭زٜإ اييت تأيل ؾٝٗا زٚض ايهأٖ يٝكٌ  ّاٚاسس

ٗ  نإ إًو ض٥ٝؼ ايه١ٓٗ، ٚكٍٛ ايؿكٌايَكط ايكس١ّ ؾكس نإ يًه١ٓٗ 

َٔ ، ٚث١ٝٓ نإ ايه١ٓٗ َٔ ْٛع آخطٚٗ َطس١ً ايٛ .إَرباطٛض١ٜ ايطَٚإ، ٚايْٝٛإ

يهٓٗا ٗ ايٛاقع  ،ٕ ٜهٕٛ نآّٖاأنإ نٌ ٚاسس ٜػتطٝع ٚ ،طبك١ ككٛق١

٫ ول ي٘ ، َٚٔ اٯهل١ ٚنإ نٌ نأٖ ىسّ ٚاسسّا، ناْت َٔ َٗٔ ا٭ؾطاف

أغتاش  مل ٜهٔ ايهأٖ ٜؿػٌ َٓكب. ٕاكتًؿ سٝح إهلإايتٛادس ٗ َعبسٜٔ 

تباع أَا ٗ عكٝس٠ ، أْت ايسٚي١ تٓٛط ٗ أَٛض ايه١ٓٗبٌ نا، كانٞأٚ اي ا٭خ٬م
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 .٫ ٚدٛز ي٘، ٚؾ٬ ٚٚٝؿ١ يًهأٖ ،ٗ عكٝس٠ زٜٔ اٱغ٬ّ، أٚ بٛزا

ؾِٗ  ،ٕ قّٛ ايٝٗٛزأعًٛ ؾ يٝكبض َٔ غٓذ ،ٗ ايٝٗٛز١ٜ ع٬ ؾإٔ ايهأٖ

اْتكٌ َكاّ  ×ٚٗ ظَٔ ايٓيب َٛغ٢. ٜتُٖٕٛٛٚ نُا ٜعتكسٕٚ ،ؾعب اهلل إدتاض

إٍ إٔ عازٚا َٔ  ،ٚمل ٜهْٛٛا ٌَُٓٛ ؼت يٛا٤ خام ،×ْػٌ ٖاضٍٕٚ إايه١ٓٗ 

َا أٚ ،دعٌ سل ايتكطف ؾٝ٘ ٭بٓا٤ ٖاضٕٚٚ ،سٝح قاّ نأٖ ببٓا٤ َعبسِٖ ،غطا٭

ٚقس تٛغعت ق٬سٝات ايهأٖ . ايه١ٓٗ َٔ أبٓا٤ ٫ٟٚ ؾكس ناْٛا ٗ ايسضد١ ايجا١ْٝ

، ط يًتٛضا٠إؿػِّٚ ِػٝب أقبض إعًٕٚ نإ إتشسخ عٔ ايأؾبعس ، ٗ ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ

ٚيهْٛ٘ . ْٗا تعين طاع١ اهلل; ٭طاعتِٗ ٚادب١، ٚاؿاؾٜ ٕكسغات ايٝٗٛزٚ ٌِٖٚ إُجِّ

 ،ا٭ْبٝا٤ ناْت هلِ ْؿؼ ايٛٚٝؿ١. ايؿطٜع١ ٚؾل ؾُٗ٘ هلاإٍ عًِ ؾٗٛ ٜطؾس ايٓاؽ  اش

ٚمل . ١ٜٚ َٔ اهلل إتعاًٍُٜٕٗٛ َباؾط٠ ايتعايِٝ ايػُاٚ ُٕٛايؿطم ايٛسٝس ٖٛ أِْٗ ٜهًٖ

سٝح قس ػتُع  ،اخت٬ف بٌ ٚٚا٥ـ ايه١ٓٗ ٚٚٚا٥ـ ا٭ْبٝا٤أٟ  ٜهٔ ٖٓاى

. ضَٝاٚإ نُا نإ اؿاٍ بايٓػب١ يًٓبٌٝ مسٛا٥ٌٝ ،ايٓب٠ٛ ٗ ؾدل ٚاسسٚ ايه١ٓٗ

 .ايكها٤ٚ َا ناْٛا ٜؿػًٕٛ َٓكب اؿهِ ٚيتدككِٗ ٗ ايؿطٜع١ ؾهجريّا

ٚأَا يس٣ ايعطب ؾُٝا قبٌ . ن١ٓٗ ايسٜا١ْ ٗ إػٝش١ٝ نإ ايكػٝػٕٛ ِٖ

 نإ ٜػتًِٗ إهلاَات٘ َٔ دًػات اـ٠ًٛ. اٱغ٬ّ ؾايهأٖ ٖٛ ايصٟ ىرب عٔ ايػٝب

ٕ نٌ نأٖ ي٘ ؾٝطاْ٘ أٚنإ ايكّٛ ٜعتكسٕٚ . َا ٜطاٙ ٗ إٓاّٚ َٔ ا٭س٬ّأٚ 

 ،اؾين بأمسا٤أٚ  ٚناْٛا ٜػُٕٛ شيو ايؿٝطإ، يٝ٘إدين ٜٛسٞ ، أٚ اـام

ُٸ. ٫َٛٙٚ ايٛيٞ، ٚايتابع، ٚايكاسبن ا أهلِ إيِٝٗ َٔ ٚنإ ايه١ٓٗ ٜعطبٕٛ ع

َا ناْٛا وٝطٕٛ ن٬َِٗ  نجريّا. ٚبأغًٛب ايػذع، ٚايػٝبٝات ٗ ٌْ قكري٠

ٚمل ٜهٔ َكاّ ايهأٖ ٗ . ٢ تتعسز تؿاغريٙ ٚؾل اؿاد١ستٸ ،اٱبٗاّٚ بايػُٛض

ايٓاؽ ٜػتؿريِْٚٗ ٗ نٌ  بٌ نإ ،عٔ ايػٝب اٱخباضع٢ً  اؾا١ًٖٝ َكتكطّا

. عٓس اؾُٝع اايطنٚ ِٖ َٛضز ايكب٩ٍٛضاآسٝح ناْت ، عا١َأٚ  ؾدك١ٝ ،أَٛضِٖ

١ْ َٔ اناْت ايهٗ، َٚٔ ايعسٜس َٔ اـطاؾات اٱْػإض يهٔ َع ٚٗٛض اٱغ٬ّ سطٸ

 .(11)«١ًْ ا٫عتكازات اييت اعتربٖا اٱغ٬ّ نؿطّا

زت ضٚاٜات َتعسز٠ عٔ ايٓيب ٚقس ٚض. افعطف ايهأٖ عٓس ايعطب باغِ ايعطٸ
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٢ْٗ عٔ إتٝإ »إيِٝٗ:  ايصٖابٚ اؾ٢ٌٜٗٓ ؾٝٗا عٔ تكسٜل ايعطٸ |ا٭نطّ

ؾعٔ ، ايعطاؾٌٚ إتٝإ ايه١ٓٗ، ٚنصا ٢ْٗ إعكَٕٛٛ عٔ ايتهٗٔٚ .(12)«ايعطاف

 .«|َٔ زٜٔ قُس ٨ٔ ي٘ ؾكس بطُِّٗهتٴأٚ  ٔٗٻَهَٔ تٳ»: ْ٘ قاٍأ ×اٱَاّ ايكازم 

 ،ٗ ايكػِ ا٭خري يهتاب ايػطا٥طـ( 598ٖ)&ؼ اؿًٜٞزضإٚشنط قُس بٔ 

بٞ عبس : قًت ٭اهلٝجِ بٔ ٚاقس اؾعضٟ قاٍ» :ػٔ بٔ قبٛباؿَٔ نتاب َؿٝد١ 

َٳأضَا  إٕ عٓسْا باؾعٜط٠ ضد٬ّ :×اهلل ؾب٘ أٚ  تٝ٘ ٜػأي٘ عٔ ايؿ٤ٞ ٜػطمأٜ ٔٵخرب 

 ٚأ نأٖ ٚأ غاسطإٍ َٔ َؿ٢  :|قاٍ ضغٍٛ اهلل :ؾكاٍ :قاٍ ؟ؾٓػأي٘، أشيو

  .(13)«ْعٍ اهلل َٔ نتابأق٘ َا ٜكٍٛ ؾكس نؿط َا اب ٜكسِّنصٸ

، اجملطّٚ ؾهاْٛا ٜهؿؿٕٛ ايػاضم، يكس اغتشٛش ايه١ٓٗ ع٢ً عكٍٛ ايٓاؽ

غريٖا َٔ إٗاضات اييت إِا ، ٚؾٝتعطؾٕٛ ع٢ً خباٜاِٖ ايٓؿػ١ٝ ،ٜٚكط٩ٕٚ ٚدٛٙ ايٓاؽ

ٕ َا ٜعطؾْٛ٘ إِا ٚغًٝت٘ إٔٚ بٜكطٸ ناْٛا ٫. ٚنجط٠ ايتذطب١ٚ تٛقًٛا إيٝٗا بسٖا٥ِٗ

ٔٸ زٕٚ زا٥ُّابٌ ٜطزِّ، ايسٖا٤ٚ ايصنا٤ نتب  َٔ ٚضا٤ سذاب. ِٖ بهٌ شيوّسٸ إٔ اؾ

ٔٸٚ ايهٗٓٛت١ٝ»ؼت عٓٛإ  ،ايع١َ٬ َطٗطٟ ٗ تؿػريٙ يػٛض٠ اؾٔ  ،«ا٫ضتباٙ باؾ

ٔٳ أٱٚٳ﴿َٔ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١  اْط٬قّا ِّ ٍٷ  ٕٳ ٔضدٳا ٘ٴ َنا ْٻ تؿري اٯ١ٜ »: (8ؾٔ: )ا ﴾ْٔؼَأ

ٔٸٚ ايه١ٓٗإٍ ايؿطٜؿ١  ٕٚ أتباعِٗ َٔ ايه١ٓٗ ٕ اؾٔ ّسٸ، ٚأا٫ضتباٙ بِٝٓٗ ٚبٌ اؾ

َٔ اؾٔ  بطداٍضداٍ َٔ اٱْؼ ٜعٛشٕٚ  ـ سػب اٯ١ٜ ـ ؾكس نإ ٚا٭خباض، بإعًَٛات

 . َعك١ٝٚ ؾعازِٖٚ ضٖكّا

َا  ايٓاؽ نجريّاٚنإ ، بٌ اؾٔٚ يكس ضب٘ ايعطب ٗ اؾا١ًٖٝ بٌ ايه١ٓٗ

  .ض٩غا٥ِٗٚ ٜعٝصٕٚ أْؿػِٗ بهباض اؾٔ

ِّ ٔٵَٳ َٳ ؟ٜطًب ٓاٜت٘، ْٚؿػ٘ ب٘ اٱْػإش ٜهٕٛ ض٥ٝؼ اؾٔ ست٢ ٜع  ٔٵبٌ 

  ؟ْؿػ٘ ست٢ ٜعٌُ ايبعض ع٢ً ا٫ستُا٤ بأْاؽ آخطٜٔ اٱْػإٜهٕٛ 

َٳ ٚٚسسٙ ايصٟ هب إٔ ْعٛش أْؿػٓا ، هب ا٫ستُا٤ ب٘ ٖٛ اهلل ايٛاسس ٔٵإِا 

ٔٸ ،ب٘ ٌٸ، ٚاٱْؼٚ َٔ اؾ إٔ ْعٝـ سٝاتٓا ؼت ضعاٜتِٗ  َٚاشا ٜعين. غ٤ٛٚ ؾط َٔ ن

  ؟إعع١َٛ

ٖٳك﴿ ِٵ ضٳ ٖٴ ٕ ضداٍ اٱْؼ إ أٚهلُا:ٖصٙ ايعباض٠ ؼٌُ َعٌٓٝ كتًؿٌ:  :﴾ّاَؾعٳازٴٚ
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 ;٭ِْٗ ;َؿك١ َٔ ؾعًِٗ شاىٚ ايصٜٔ ٜعٛشٕٚ بطداٍ َٔ اؾٔ إِا ناْٛا ٗ عػط

، َاتفربٕٚ ع٢ً ؾعٌ إعٜس َٔ احملطٻ ،َٔ ا٫ضتباٙ شيو ايٓٛع ايهٞ ٜعكسٚ

ؾٗ٪٤٫ اؾٔ ايصٜٔ ٜتِ  ،ايعهؼ نصيو قشٝض. ٚاضتهاب إعٜس َٔ إعاقٞٚ

ي٬غتذاب١ يطًبات ٖ٪٤٫  ;ىطدٕٛ عٔ طاع١ اهلل، ٚا٫ضتباٙ بِٗ ٜطتهبٕٛ احملطَات

إضٖام َٔ ؾه٬ ايططؾٌ ٗ . نؿطٚ سٝح ناْٛا ٜكَٕٛٛ بأعُاٍ نًٗا شْب ،اٱْؼ

  .(14)«اٯخط

ٚشيو ٗ تعطن٘ يتؿػري  ،ط نٝـ ناْت اؾٔ ٗ إضٖامٚنتب نصيو ٜؿػِّ

ُٳا٤﴿اٍ: قٛي٘ تع ٓٳا ايػٻ ُٳػٵ ْٻا َي َٳَكاعٹسٳ ﴿اٍ: قٛي٘ تعٚ ،﴾...ٚٳَأ ٗٳا  ٓٵ َٹ ْٻا ُنٓٻا ْٳِكعٴسٴ  ٚٳَأ

ُٵٔع ٞٸ ،ْٚتٝذ١ يعٓكطٙ اـام ;ٕ اؾٔإ» :﴾...يٹًػٻ ْ٘ َٔ أغِ ض ،إػاؾات ٜػتطٝع ط

ـكا٥ك٘ اؾػ١ُٝ ؾٗٛ أق٣ٛ ٚ يهٓ٘اٱْػإ، نعـ َٔ أقسضات ايطٚح ٚ د١ٗ ايعًِ

سٝح  ،ايػُا٤ ايسْٝاإٍ ٕ اؾٔ ٜكعس أٜبٌ . ٚايكطإٓ أنجط قسض٠اٱْػإ َٚٔ 

ؾهاْٛا ، عرب عٔ ًَهٛت ا٥٬ٕه١ بايػُا٤ايكطإٓ َٔ د١ٗ نٕٛ  ،ا٥٬ٕه١

 ،ػٝب١ٝ اييت تتساٚهلا ا٥٬ٕه١ ؾُٝا بِٝٓٗاي ا٭خباضٜػطقٕٛ بعض ، ٜٚػرتقٕٛ ايػُع

ٌٷ  .سػب اختكاقات٘ ن

نُا ناْت َٔ  سٵٕ تًو ايػُا٤ مل تعٴأضأ٣ اؾٔ  |ٚبعس بعج١ ايٓيب ا٭عِٛ

ٚيهٓٗا أقبشت ٠٤ًٖٛ ا٭خباض، عٝح ناْٛا ٜتػًًٕٛ ؾٝػطقٕٛ بعض ، قبٌ َؿتٛس١

١ عٔ ْٛع َٔ ايطاق١ اييت ٖٞ نٓاٜ، ٚٛا بايؿٗبَٴعٝح إشا اقرتبٛا َٓٗا ضٴ، عطؽ

ؾ٬  ،طإْٓا ضأٜٓا ايٛنع قس تػٝٻ :ؾكايت اؾٔ، تطزٜ٘ قت٬ّٝ، ٚاييت ناْت ؼطم اؾٔ

أضٜس بأٌٖ ا٭ضض أّ أضاز بِٗ ضبِٗ  ٫ٚ ْعطف ٌٖ ٖٛ ؾطٌّ، ْػتطٝع ايكطب َٔ ايػُا٤

 ،بأٌٖ ا٭ضض يهٓ٘ نإ خريّا؟ ّٚ ؾطأخري  ٖٛ ٫ ْعطف َٓؿأ ٖصا ايتػٝري ٌٖ ؟خريّا

يٛ ، ٕٚ ٜكطب ايٛسٞأَٔ اؾٔ  سسٷأمل ٜػتطع ، ٣ٚترتناْت اٯٜات تٓعٍ  ؾكس

ُٳا٤﴿: اؿاقسٜٔٚ بطًب َٔ ايهؿاض ،اغتطاعٛا يعًُٛا ع٢ً ؼطٜؿ٘ ٓٳا ايػٻ ُٳػٵ ْٻا َي  ...ٚٳَأ

ُٵٔع َٳَكاعٹسٳ يٹًػٻ ٗٳا  ٓٵ َٹ ْٻا ُنٓٻا ْٳِكعٴسٴ  ُٳٔ ٜٳػٵتٳ ...ٚٳَأ ٗٳابَؾ ٘ٴ ؾٹ ٕٳ ٜٳذٹسٵ َي   .(15)﴾ّاقٳسضٻ ّاُٹٔع اٯ

 ٜعين؟ اؾٔٚ ٌٖ ٜٛدس ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫ضتباٙ بٌ اٱْؼ :ايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح

ٕ سسخ شاى ايتػٝري أبعس يٲغ٬ّ، ٚايصٟ ٖٛ ظَإ َا بعس ايبعج١ إباضن١  ،ٗ ظَآْا
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إيٝٗا ٚأقبض اؾٔ غري قازض ع٢ً ايكعٛز ، سٝح ايػُا٤ ٗ ٚدِٗٗ َػًك١ ،ٗ ايػُا٤

ٌٖٚ ّهٔ ضغِ نٌ  ؟ٕ وكٌأَٔ شاى ايٓٛع ّهٔ  ا٫ضتباٙ ؾٌٗ، اغرتام ايػُعٚ

  ؟ؾٝطًع بعض ايٓاؽ عًٝ٘ ،شيو إٔ ٜأتٞ اؾٔ غرب َٔ ايػُا٤

يكس . وأٚ تً مل ٜعس ايٓاؽ تا٥ٌٗ بٌ ٖصٙ ايططٜل (ٕآايكط)ؾُع ْعٍٚ ايٛسٞ 

ٚقس أغًكت ايػُا٤ ست٢ ٜتٛد٘  ،أقبض ايٓاؽ ٜػتٓؿكٕٛ عبل ايٛسٞ، ٚاتهض ايططٜل

 ؾٝ٘.ٚ اٯخط٠ َٓ٘ٚ ٫غتؿطاف خري اؿٝا٠ ايسْٝا ;ؾُٗ٘إٍ ٜػعٕٛ ، ٕٚآايكطإٍ ؽ ايٓا

ع٬ق١ بطداٍ َٔ ٜكُٕٝٛ ْؿػ٘ نٝـ نإ ضداٍ َٔ اٱْؼ ايكطإٓ يكس ؼسخ  

يٝطًعٛا  ،ٜػرتقٕٛ ايػُع، ٚايػُا٤ إٍ نٝـ نإ اٯخطٕٚ ٜكعسٕٚ، ٚاؾٔ

ٚمل ٜعس ، أغًل ٖصا ايبابٕ ايكطآيهٔ ْعٍٚ . أقشابِٗ َٔ اٱْؼ ع٢ً بعض ا٭غطاض

ا٫ط٬ع ع٢ً ٚ ٚسطَٛا َٔ اغرتام ايػُع، ًَهٛت ا٥٬ٕه١إٍ َكسٚض اؾٔ ايكعٛز 

ٔٸ عسٵؾًِ ٜٴ. بعض ايػٝبٝات ، َع بعج١ اٱغ٬ّ أٖٚصا ايٛنع بس. َا ىرب اٱْؼ ب٘ يًذ

َٕ، عًٝٗا ٔٵَٳٚ إٔ ٜطخ اهلل ا٭ضضإٍ غٝػتُط ٚ  ٜسعٕٛ َٔ ايه١ٓٗ ٔٵؾ٬ زيٌٝ 

أقبض ا٫ضتباٙ باؾٔ بٓٛط  صاي. ٕ َا عٓسِٖ إِا أٚقًت٘ اؾٔ إيِٝٗأ ايعطاؾٌٚ

ٕ ا٫ضتباٙ باؾٔ ٗ ٌٚ إ :ٌ ٜكٛيٕٛٚيعٌ ٖصا َا دعٌ بعض إدتكٸ. ايؿكٗا٤ سطاّ

هعٌ اؾٔ ٜت٬عب ، ٚايتعب ايطٚسٞٚ ٚطٚف َا بعس ايبعج١ إِا هًب اٱضٖام ايٓؿػٞ

ٚٗ ٖصا ايكسز نتب ايؿٗٝس َطٗطٟ . عٔ ايكٛاب٢ ىطد٘ ستٸ ،عكٌ اٯزَٞٚ بطٚح

َٳإ...»: ٜكٍٛ ٕ ا٫ضتباٙ باؾٔ أهلِ َعطؾ١ باؾاْب ايٓؿػٞ يٲْػإ ٜ٪نسٕٚ  ٔٵٕ 

 ايهُاٍإٍ ٛقٍٛ ائَ  اٱْػا٫ٕٚ ُٓع تًو ايع٬ق١ ، ٜهعـ ايطٚحٚ ٜؿػس ايٓؿؼ

ط ع٢ً ايٓؿؼ ؾإشا ناْت َعاؾط٠ ا٭ؾطاض ت٪ثِّ. بٌ تؿػسٖا أّا ؾػاز ،ايطؾس ؾشػبٚ

تًعّ ايٓؿؼ بايهجري َٔ ، ٚؾٗٞ تصٖب ايعكٌ !؟ؾهٝـ َعاؾط٠ اؾٔ غًبّا

 .(16)«اؿهٝضإٍ ت٪ٍٚ ، ٚؾتٓش٘ ايٓؿؼ ،ايطشا٥ٌٚ سٚضاتهاي

ؾإشا نإ ا٫ضتباٙ عٝح ٜعٛز . مل ّٓع ا٫ضتباٙ باؾٔ َطًكّاايكطإٓ يهٔ 

يهٔ ٗ سسٚز ا٫ْتؿاع ، ٚاٙبايٓؿع إعٟٓٛ ع٢ً ايططف إكابٌ ؾ٬ َاْع َٔ ٖصا ا٫ضتب

ٔٸٚ |قك١ ايٓيب ا٭نطّايكطإٓ ؾكس سه٢ . ؾك٘ ٝٵَو ْٳَؿط﴿ :اؾ ٓٳا ٔإَي ٔٳ  ّاٚٳٔإشٵ قٳطٳِؾ ِّ

ٕٳ ٕٳ اِيُكطٵآ ُٹعٴٛ ِّ ٜٳػٵتٳ ِّ ﴿، ٚ(29)ا٭سكاف:  ﴾اِيذٹ ٔٳ اِيذٹ ِّ ْٳَؿطٷ  ُٳعٳ  ٘ٴ اغٵتٳ ْٻ ٞٻ َأ ٞٳ ٔإَي ٌٵ ُأٚسٹ ُق
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ٓٳا ُقطٵَؾ ُٹعٵ ْٻا غٳ يهٔ ، ٚعٔ ٚقٛع اضتباٙ إٕ تتشسثاؾاٯٜت. (1)اؾٔ:  ﴾ّاعٳذٳب ّاآَْكاُيٛا ٔإ

ٟٸ  ٚقٛعإٍ  إتٌ ٫ تؿريٜٕ اٯأٚ أ ٌٖ ا٫ضتباٙ نإ َككٛزّا  ؟اضتباٙأ

ٖٛ ٜتًٛ ٚ |ا٬ٕسٜ إٔ ٖصٙ اٯٜات ؼسثت عٔ اغتُاع اؾٔ يًٓيب ا٭نطّ

ٟٸ  طٵٚمل تؿٹ ،ٕآايكط صا َا أؾاض إيٝ٘ ايع١َ٬ ٚ ٖ. ع٬ق١أٚ اي ْٛع َٔ ا٫ضتباٙإٍ أ

، أَآَا أغًٛب ايتعاٌَ َع اؾٔ َٔ ٖصٙ اٯٜات أقبض ٚانشّا اْط٬قّا»ؾكاٍ:  َطٗطٟ

ِْٗ َٔ نُٔ إدًٛقات اييت تعٝـ َعٓا أشنط ، ٚقس ؼسخ عِٓٗايكطإٓ ٕ إَٔ سٝح 

إٍ اغتُعٛا ٚ ؾشت٢ سٌ أتٛا، ْ٘ ٫ هب ايػعٞ ٚضا٤ ع٬ق١ َع٘أ٫ ، إٗ عامل ايٛدٛز

نُا إٔ  .|مل ٜهٔ شيو َٔ خ٬ٍ اضتباٙ َباؾط بؿدل ايٓيب ا٭نطّيكطإٓ ا

 ٕ اهلل غبشاْ٘أ ٖٚصا ٜعين. ع٬ق١ َباؾط٠ َعِٗ بعس شيوأٚ  اتكاٍأٟ  ايٓيب مل ٜعكس

بٌ شاى ايٓؿط َٔ ٚ |ع٬ق١ بٌ ايٓيب ا٭نطّأ١ٜ  ٕ تهٕٛ ٖٓاىأمل ٜؿأ اٍ تعٚ

ٕ ا٫ضتباٙ أ٫ٚ هب ايؿِٗ َٔ ٖصا . ه٬ّٗ اي ضزٸٚ خصأٟ أ إٔ ٜهٕٛ بِٝٓٗ، أٚ اؾٔ

ٖصا ايٓٛع َٔ  زٵٔطمل ٜٴ ٕٞ اهلل إتعايأيهٔ ايصٟ هب ؾُٗ٘ ٖٛ ، ٚباؾٔ غري ٖهٔ

طٛاٍ ٚ ْ٘ زا٥ُّاأقس نإ ايٓيب ٜتًٛٙ نُا نإ ؾ، ٕٚآؾكس اغتُعٛا يًكط. ايع٬قات

ايٓيب ت٬ٚت٘  بعس إٔ أمتٚ ،|َٚط شاى ايٓؿط َٔ اؾٔ ؾػُعٛا ايٓيب، سٝات٘ ايؿطٜؿ١

هلصا لس . ٚايسٜٔ اؾسٜسايكطإٓ ٜٚبؿطِْٚٗ بٚ قَِٛٗ ٜٓصضِْٚٗإٍ شٖبٛا ، ٚضسٌ اؾٔ

ٞٳ﴿قس اغتعٌُ ايكطإٓ  ٌٵ ُأٚسٹ ِْٗ أتٛا إ» :مل ٜكٌ، ْٚبٝ٘ َا دط٣ ٍإيكس أٚس٢ اهلل  .﴾ُق

إٍ بعس شيو أٚسٞ ، ٚيكس اْت٢ٗ سهٛضِٖ .ثِ شٖبٛا ،بٌ إِْٗ أتٛا، «..:.قايٛا، ٚعٓسٟ

 .(17)«ايٓيب َا نإ

ايػايهٌ ططٜكِٗ ع٢ً ، ٕٚآإ٪ٌَٓ بايكطٚ إٕ ع٢ً إػًٌُ :خ٬ق١ ايكٍٛٚ

إٔ ٜهْٛٛا سصضٜٔ إظا٤ نٌ ايسعٛات  ،^ا٭١ُ٥ ا٭طٗاضٚ |ْٗر ايطغٍٛ ا٭عِٛ

َٳ ٫ تػتطٝع ، ٚؾُجٌ ٖصٙ ايع٬قات سطاّ. ٕ هلِ ع٬ق١ باؾٔإ :ٜكٛيٕٛ ٔٵاييت ٜطًكٗا 

اٱتٝإ ، ٕٚ تػٝري اؿاٍإٚ. سكاض٠ٚ بٌ تعٜسِٖ ضٖكّا، قشابٗا ؾ٦ّٝاط َٔ ساٍ أػِّتإٔ 

 ضغٛي٘ٚ ٔ اهللقس عٝٻ، ٚبٝس اهلل ،اغتؿطاف إػتكبٌ، ٚزؾع ايهطض، ٚبايطظم

إخ٬م ايعبٛز١ٜ ، ٚا٫ضتباٙ باهلل َٔ خ٬ٍ ،غبٌ اؿكٍٛ ع٢ً نٌ شيو ^ا٭١ُ٥ٚ

 .دصٚٙ عسّٚاتٻاؾإِا ايؿٝطإ عسٚ يٲْػإ ؾايؿٝاطٌ ٚ َا اؾٔ، أي٘
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 ـــــــ تؿدٜل ايكاف١ـ 7

أٚ  ناْت ايعطب ٗ عكط اؾا١ًٖٝ إشا ٚقع عٓسِٖ ؾو ٗ ْػب إٛيٛز اؾسٜس

ٚنإ َا سهِ ب٘ قٍٛ ، ايكاؾ١ٚ ايطاؾس ٫ ٜرتززٕٚ ٗ عطض َؿهًتِٗ ع٢ً ايكا٥ـ

ٞ ؾايططو. ايكٝاؾ١ ٗ نتب ايًػ١ ايعطب١ٝٚ ٚقس مت تعطٜـ ايكا٥ـ. ؾكٌ ٫ ضدع١ عٓ٘

  .(18)«ا٭ر بأخٝ٘، ًٜٚشل ايٛيس بايٛايس، ٖٚٛ ايصٟ ٜعطف اٯثاض»: ٕ ايكا٥ـإ :ٜكٍٛ

ٖٛ  ـ إكباحٚ ايكاَٛؽٚ نُا عٔ ايكشاح ـ ايكا٥ـ» :ٚنتب ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ

 ْ٘ ٜعطف ؾب٘ ايطدٌ بأخٝ٘أفُع ايبشطٜٔ ظٜاز٠ ٚ ٚعٔ ايٓٗا١ٜ .ايصٟ ٜعطف اٯثاض

 (ايكٝاؾ١ـ ٖٞ )أٟ  ١إٝػٝٚ نُا عٔ إٜهاح ايٓاؾعـ  إػايوٚ ٗ داَع إكاقس. ٚأبٝ٘ٚ

  .(19)إؿام ايٓاؽ بعهِٗ ببعض

إٍ ٖٛ ايعًِ ايصٟ ٜعتُس ع٢ً ايٓٛط  ...عًِ ايكٝاؾ١» :ٚ ٗ يػات زٖدسا ايؿاضغ١ٝ

أٚ  عُ٘أٚ  أبٝ٘إٍ يٝتِ ْػبت٘  ،مٛ أخ٬ق٘إٍ بعس شيو ٜٓٛط ، ١ٚ ايؿدل٦ٖٝٚ ايٛد٘

 .(20)بعًِ ايؿطاغ١ ّاٜٚعطف أٜه .قبًٝت٘ٚ أخٝ٘

; ٖٛ َا ٜعطف عٓس ايعطب بايعٝاؾ١ٚ ٜهٕٛ بتتبع ا٭ثط :ا٭ٍٚ :ٚعًِ ايكٝاؾ١ ْٛعإ

ٖٛ َا ٜعطف ، ١ٚ ايبس٦ٕٖٝٚ نٝؿٝات ايٛد٘ٚ ٜهٕٛ بايٓٛط ٗ ايبؿط٠ :ٚايجاْٞ

 .اغتػطاقّا ،زٕٚ ا٭ٍٚ ،ؾإشا أطًكت ايكٝاؾ١ أضٜس بٗا ايجاْٞ. بايكٝاؾ١

١ أعها٤ ايبسٕ بايٓػب١ يؿدكٌ يٝعطف ٦ايصٟ ٜػتسٍ بٗٝؾعًِ ايكٝاؾ١ ٖٛ ايعًِ 

غا٥ط أسٛاٍ ايؿدل يٝتعطؾٛا إٍ نُا ٜٓٛطٕٚ ، قطابتُٗاٚ َس٣ ع٬ق١ ايٓػب بُٝٓٗا

 .ع٢ً ْػب٘

٫ٚ تٛدس هلصا ايعًِ قٛاعس . ٚقس اختكت بعًِ ايكٝاؾ١ قب١ًٝ بين َسجل ايعطب١ٝ

ٚيٝؼ ع٢ً قٛاعس  ،ايتدٌُٚ ؿسؽٕ ٖصا ايعًِ إِا ٜكّٛ ع٢ً ا; ٭ططم يًتعًِٚ ع١ًُٝ

ٚٻٚمل تٴ ،نتاب اٖتِ بٗصا ايعًِأٟ  ْ٘ ٫ ٜٛدسأنُا . بطٖا١ْٝ  بٌ ٫ ،ٕ ططق٘ إعطؾ١ٝس

ِٸ  .(21)«تعًُ٘أٚ  تعًُٝ٘ ٜت

عًِ ايكٝاؾ١ ٗ باٱغ٬ّ  قبٌٌٖ  ؟اعتربٖا عًُّاٚ ٌٖ تعاٌَ اٱغ٬ّ َع ايكٝاؾ١

نُا بايٓػب١ يباقٞ ايػًٛنٝات  ـ ْ٘أ، أٚ ي١ ايٓػبأسٌ ا٫خت٬ؾات اييت تكع ٗ َػ

 ؟َٓٗا سامسّا أعًٔ َٛقؿّاٚ اْتكسٖاـ اييت نإ ايعٌُ بٗا ٗ َا قبٌ اٱغ٬ّ 
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عٔ  ٚناْت ططق٘ ؽتًـ نًّٝا ،ٗ َعطؾ١ ا٭ْػاب غ٬ّ نإ زقٝكّايعٌ اٱ

ؾايؿٝذ . نُٔ نتب ايؿك٘ ف عًٝٗا َسضزٚ ايتعطټ. تًو اييت اعتُسٖا عًِ ايكٝاؾ١

ْػب٘ ٗ اؿسا٥ل  .ٖٛ سطاّ ٗ اؾ١ًُ: ٚايكٝاؾ١»: نتب ٗ إٛنٛع قا٬ّ٥ ا٭ْكاضٟ

ْ٘ أٚايٛاٖط  ....عٔ إٓت٢ٗ اٱْاع. ٚعطف ي٘ خ٬ؾّاأ٫  :ٗ ايهؿا١ٜ، ٚا٭قشابإٍ 

ايٛين بٓػب ؾدل ٫ زيٌٝ ع٢ً أٚ  إ٫ ؾُذطز سكٍٛ ا٫عتكاز ايعًُٞ، َٚطاز ايهٌ

ؾؿٞ احملهٞ عٔ . ا٭خص بكٛي٘، ٚعٔ إتٝإ ايكا٥ـ ا٭خباضيصا ْٗٞ ٗ بعض . ٚؼطّ٘

٫ تأخص بكٍٛ  :عٔ فُع ايبشطٜٔ إٔ ٗ اؿسٜحٚ .(22)َا أسب إٔ تأتِٝٗ :اـكاٍ

  .(23)«ايكا٥ـ

ِا ، ٚإٕ ايعًُا٤ ٫ ٜكٛيٕٛ عط١َ ايكٝاؾ١ َطًكّاأبعس إٔ بٌ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ 

ضاح ٜسضز أقٛاٍ عًُا٤ ايػ١ٓ ، ايتشطِٜٚ شا تطتبت عًٝٗا أسهاّ ايتشًٌٝإ تكبض سطاَّا

ٕ ضغٍٛ أ (24)ْػب بعض ايػ١ٓ» :^ٜطز عًِٝٗ ٚؾل َسضغ١ أٌٖ ايبٝت، ٚٗ ايكٝاؾ١

نُا ٜؿٗس ب٘ َا ٗ  ،ْهط شيو عًِٝٗ ٗ أخباضْاُأقس . ٚقه٢ بكٍٛ ايكاؾ١ |اهلل

مسعت عًٞ بٔ دعؿط وسخ  :ايهاٗ عٔ ظنطٜا بٔ و٢ٝ بٔ ايٓعُإ ايكريٗ قاٍ

با اؿػٔ أيكس ْكط اهلل  ،اهلل: ٌٚ بٔ عًٞ بٔ اؿػٌ ؾكاٍػٔ بٔ اؿػاؿ

ؾكاٍ عًٞ بٔ ، يكس بػ٢ عًٝ٘ إخٛت٘ ،دعًت ؾساى ،اهلل: إٟ ٚؾكاٍ اؿػٔ ،×ايطنا

نٝـ  ،دعًت ؾساى: ؾكاٍ ي٘ اؿػٔ، مٔ عَُٛت٘ بػٝٓا عًٝ٘، ٚٚاهلل: إٟ دعؿط

إ ؾٝٓا إَاّ ق٘ َا ن :مٔ أٜهّا، ٚقاٍ ي٘ إخٛت٘ :قاٍ؟ ْٞ مل أسهطنِإقٓعتِ ؾ

 ،قه٢ بايكاؾ١ |ٕ ضغٍٛ اهللإؾ: قايٛا، ٖٛ ابين :×ؾكاٍ هلِ ايطنا، سا٥ٌ ايًٕٛ

ِٖ ٫ٛ تعًُِٖٛ ؾُٝا زعُٛ، ْٚا ؾ٬أؾأَا  ،ْتِ إيِٝٗأابعجٛا  :قاٍ ...بٝٓو ايكاؾ١ٚ ؾبٝٓٓا

 خٛت٘ٚإ اقطـ عَُٛت٘، ٚٚا أقعسْٚا ٗ ايبػتا٩ٕؾًُا دا. يتهْٛٛا ٗ بٝٛتهِ، ٚإيٝ٘

ٚٚنعٛا ع٢ً  ،قًٓػ٠ٛ َٓٗاٚ يبػٛٙ دب١ َٔ قٛفٚأ ،×خصٚا ايطنا، ٚأٛات٘خٚأ

 ،×بٞ دعؿطأٚا ب٩ثِ دا، و تعٌُ ؾٝ٘ازخٌ ايبػتإ نأْٻ :قايٛا ي٘، ٚا٠شعٓك٘ َػ

ُٸ، ٚبٷأيٝؼ ي٘ ٖآٖا  :ؾكايٛاأبٝ٘، ؿكٛا ٖصا ايػ٬ّ بأ :ؾكايٛا ٖصٙ ، ٚ٘يهٔ ٖصا ع

ُٸ ؾًُا ٚقسَٝ٘ ٚاسس٠،  ٙاقسَ :قاٍ، يبػتإؾٗٛ قاسب ا إٕ ٜهٔ ي٘ ٖآٖا أبٷ، ٚت٘ع

ضٜل أبٞ  ؾُككتٴ ،ؾكُتٴ :قاٍ عًٞ بٔ دعؿط .بٛٙأٖصا : قايٛا ×بٛ اؿػٔأضدع 
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 .(25)«...ْو إَاَٞأؾٗس أ :ثِ قًت ي٘ ،×دعؿط

ٕ أع٢ً أٌٖ ايػ١ٓ ايصٜٔ ازعٛا  يكس أٚضز ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٖصٙ ايطٚا١ٜ يريزٸ

ٝٻ. نإ قس قه٢ بايكاؾ١ |ايٓيب ٕ اٱَاّ مل ٜهٔ يٝططح ايكاؾ١ ؿٌ أٔ ؾكس تب

يٝكبٌ ، أٚ مل ٜهٔ يٝػتكبًِٗ ٗ بٝت٘، ِٚا ططسٗا غريٙ، ٚإاـ٬ف إسع٢ عًٝ٘

إٍ باٱناؾ١ . ٚاٱَاّ َٔ بعسٙٚ ابٓ٘ ×ٕ اؾٛازأيهٔ تطى ا٭َط ٕٔ أْهط ، ٚقٛهلِ

ـٷإَا بٝٓت٘ ايطٚا١ٜ ؾ ٌٸبٌ يٝؼ ٖ، ضداٍ اؿسٜح َعذِ ؿ٘نعٻ ،ٕ غٓسٖا نعٝ  صا ن

ِٸإؾ َا ٗ ا٭َط ا٫خت٬ٙ ٗ ، ٚعٔ غ٤ٛ ايِٓٛ ٕ سبو أسساخ ايكك١ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تٓ

 .ططح ايٓكاٙ

ًؿٝذ يٕ أإ٫ ، ْٗا سطاّ بٛاٖط ايطٚاٜات، ٚأنإ ٖصا َٛقـ ايعًُا٤ َٔ ايكاؾ١

 :ؾُج٬ّ. ٕ ٚاٖط ايطٚاٜات ِٜٓ ع٢ً سط١َ ايكاؾ١أ ؾٗٛ مل ٜطٳ، ٜٛغـ ايبشطاْٞ ضأٟ آخط

ٔ ُِّٗهتٴأٚ  ٔٗٻَهتٳ ٔٵَٳ»: ×بٛ بكري عٔ اٱَاّ ايكازمأيطٚا١ٜ اييت ضٚاٖا إٍ ا١ بايٓػب

َا »: ؾٝذٝب اٱَاّ ،يٝػأي٘ بعس شيو عٔ ايكٝاؾ١ ،«|ي٘ ؾكس بط٨ َٔ زٜٔ قُس

  .«ٕ تأتِٝٗأأسب 

إٕ اؿسٜح إصنٛض ٫ » :ٜط٣ ايؿٝض ايبشطاْٞ أْٗا يٝػت ٚاٖط٠ ٗ اؿط١َ

َا عٔ ايطٚا١ٜ اييت ْكًٗا ايهاٗ عٔ أ .«قشابا٭ً٘ نُا عًٖ ،ٚٗٛض ي٘ ٗ ايتشطِٜ

اييت غكٓاٖا ، ٚاييت تسٚض سٍٛ عًٞ بٔ دعؿط، ٚظنطٜا بٔ و٢ٝ بٔ ايٓعُإ ايكريٗ

ٌٴ   :َطٜٔ; ٭ا٫عتُاز عًٝٗا، ٕٚ ٚاٖط ٖصا اـرب دٛاظٖاأ ؾٗٛ ٜط٣، قب

يٛ نإ شيو ، ٚشيوإٍ سهِ ايكاؾ١ أدابِٗ إٍ ؾٮِْٗ ٕا زعٛٙ  أَا ا٭ٍٚ

٫ ، ْٚ٘ قطّ غري َؿطٚعإ :قاٍ، ٚبٌ َٓعِٗ ،ٕا أدابِٗ ٫ هٛظ ا٫عتُاز عًٝ٘ َّاقطٻ

  .٫ إثباتٚ ْؿٞ ٗهٛظ ا٫عتُاز عًٝ٘ 

قط أ ×ْ٘أٚاٖطٙ ، ٚقه٢ بايكاؾ١ |ؾإِْٗ ْكًٛا إٔ ضغٍٛ اهلل ٚأَا ايجاْٞ

 .ب٘سٝح مل ٜهصِّ ،باؿسٜح

ؾايٛاٖط إٔ إطاز َٓ٘ زؾع ايت١ُٗ ، أَا أْا ؾ٬، ْٚتِ إيِٝٗأابعجٛا  :×ٚأَا قٛي٘

نُا ٜؿعط ب٘ ، ْ٘ ضَا ٜهٕٛ إع٬َ٘ هلِ بصيو قط١ٜٓ هلِ ع٢ً إؿاق٘ ب٘أب ×عٓ٘

 ْ٘ ٕا مل ٜهٔ َؿطٚعّاأ٫ إٔ إطاز َٓ٘ َا ٜتِٖٛ َٔ ، ٫ِٖٛ تعًُِٖٛ ٕا زعُٛ: ٚقٛي٘
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رب ٖٛ َا شنطْاٙ َٔ ٕ ٚاٖط اـإباؾ١ًُ ؾ. ٕٚ ٜهٕٛ ٖٛ ايساعٞ هلِأب ×مل ٜطضٳ

 .قش١ ا٫عتُاز عًٝ٘، ٚدٛاظ شيو

ٜٓسؾع بِٗ ؾب١ٗ ، ٕٚ ايكاؾ١ ًٜشكْٛ٘ ب٘أٜعًِ  ×ْ٘ ٕا نإإ :ايًِٗ إ٫ إٔ ٜكاٍ

 .ضنٞ بصيو، إخٛت٘ َٔ إْهاض نْٛ٘ ابٓ٘ٚ أعُاَ٘

ٕ أَٔ ، قطبأَا شنطْاٙ ، ٚإٍ ْػبأْ٘ بايس٫ي١ ع٢ً َا ْسعٝ٘ إؾ; ٚؾٝ٘ َا ؾٝ٘

 .٫ قسقّاإ٫ وهُٕٛ ، ّٚا٫ سٓكإٕٛ ايكاؾ١ ٫ ٜكٛي

ع٢ َٔ سٻ٫ َا ٜٴإٚيٝؼ . ع٢ً ايتشطِٜ غري ٚاٖط ا٭خباضٚ باؾ١ًُ ؾايسيٌٝ َٔ 

 .اٱْاع

إٛدب يرتتب أسهاّ ، ٕ اؿهِ بإؿام ؾدل بآخطإ :ٕ ٜكاٍأّهٔ  ،ْعِ

 زيٌٝإٍ وتاز ، مٛ شيو، ٚؼطِٜ إٓانش١، ٚإرياخ، ٚسٌ ايٓٛط :َجٌ ،نجري٠

اهلل ، ٚٛدب شيو َطًكّاتاـرب إصنٛض ٫ ز٫ي١ ؾٝ٘ ع٢ً ٚدٛٙ ، ٚؾطعٞ قاطع

  .(26)«عًِأ

ايؿطاغ١ يٝؼ َٔ ايعًّٛ اييت اعرتف بٗا أٚ  ٖا غبل ٜتبٌ إٔ عًِ ايكٝاؾ١

ْا ايّٝٛ ٜكطٕٚ بٓتا٥ر ايتشايٌٝ ٤ٕ ؾكٗاأٚمٔ ٬ْسٜ . غهت عٓٗا، أٚ اٱغ٬ّ

 اييت ٜتِ بٗا إؿام ا٭ؾدام بآبا٥ِٗ، ٚدتكٕٛإٚ إدرب١ٜ اييت هطٜٗا ا٭طبا٤

ٚيهٔ سٌ ، ٚقبًٛا بٗا َٔ َٓطًل ايع١ًُٝ، َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ اؾٝٓات ،أَٗاتِٗٚ

نإ ، ٚناْت ٫ تعاٍ فطز ػطب١ ،ْتا٥ذٗاإٍ  ٕٸأغري َطُ ناْت ٖصٙ ايعًّٛ

ق٘ ا٫غتٓاز إيٝٗا نإ ، ٚبايتايٞ عسّ ا٫عتباض، َٚٛقـ ايعًُا٤ عسّ ا٫ط٦ُٓإ

 .عًُّٝا ّاٖٚا ضزٸضزٸ، ٚعٝح مل ٜكبٌ بٗا ايهجري َٔ ايعًُا٤ ،ْكاف

 

  ـــــــ ايٛغِ بايدّأٚ  ذبٝش١ اجلٔـ 8

 ِا. ٚإيعك١ًٓ بك١ًإٍ اَعتكسات ٫ ُت ٚ يكس غاز ٗ ايعكط اؾاًٖٞ عازات

أْٗا  خكٛقّا، ٚغصاد١ ا٭غؼ اييت أقُٝت عًٝٗاٚ ٗ سكٝكتٗا بػاط١ ايتؿهري تبٌ

، َٔ َط١ٝ٥ َاز١ٜ، أٚ ايعٕٛ َٔ كًٛقات َا ٚضا١ٝ٥ٚ تكّٛ ع٢ً طًب اؿُا١ٜ ناْت

اٱّإ ٚ اعترب ا٫عتكاز، ٖٚاسٝح قاّ بطزٸ ،قطوّا ا دعٌ اٱغ٬ّ ٜكـ َٓٗا َٛقؿّآٖ
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 ي١ٖٝٛ.، ٚدعٌ ايؿطٜو ي٘ ٗ ا٭باهلل نؿطّا، ٚعٔ ايسٜٔ بآثاضٖا خطٚدّاٚ بٗا

شا إؾكس نإ عطب اؾا١ًٖٝ . صبٝش١ اؾٔٚنإ َٔ بٌ تًو ايعازات َا عطف ب

 ،يسؾع ايعٌ عٔ نٌ شيو، ٚ...هطٚا عّٝٓاأٚ  نإٔ ٜؿرتٚا بٝتّا ،مت هلِ سازخ غعٝس

ٔٸإٍ ا ٜكسَْٛٗا قطباّْا، ٚمٛٙٚ ؾٝصعٕٛ نبؿّا ،َٕٛ قطباّْاناْٛا ٜكسِّ اييت  ،ؾ

ٌٸ، ٚتتٍٛ ٓاٜتِٗ َٔ ايعٌ  ّْٗٝا قس ٢ْٗ |يهٔ ضغٍٛ اٱغ٬ّ. َهطٚٙ َٔ ن

أٚ  ٕ ٜؿرتٟ ايطدٌ ايساضأٖٚٛ  ،٢ْٗ عٔ شبا٥ض اؾٔ» :عٔ َجٌ ٖصٙ ا٫عتكازات ؾسٜسّا

ٕ ٜكٝب٘ إٔ مل ٜؿعٌ إ كاؾ١ ،يًطري٠ ;ؾٝصبض ي٘ شبٝش١، ؾب٘ شيوأَا ٚ ٜػتدطز ايعٌ

  .(27)«٢ْٗ عٓ٘، ٚؾأبطٌ شيو ايٓيب، ؾ٤ٞ َٔ اؾٔ

ٖا يٛطٚف ٩إسٝاعٝس غطعإ َا ُأ، ٚٔست ٖصٙ ايعازات يؿرت٠ َٔ ايعَٔ

ؾعٓس . ٗ عس٠ َٓاغباتٚ ؾأخصت تٛٗط بٌ إػًٌُ ٗ أَانٔ ؾت٢، مٖٛاٚ غٝاغ١ٝ

ٚنًُا ناْت . اؽاش ايكٗط ٜكّٛ ا٭ٌٖ بصبض َا تٝػط هلِٚ ايبٓتأٚ  تعٜٚر ايٛيس

سٌ ٜأتٞ َٛيٛز دسٜس . ٚإبعاز ايؿطٚضٚ قسض ع٢ً زؾع ايب٤٬أايصبٝش١ ع١ُٝٛ ناْت 

 .ايػا٥ب..ٚ َكسّ إػاؾط، ٫ٚبس َٔ غؿو ايسّ ٕكسَ٘، ٚبا٥ضيًعا١ً٥ تصبض ي٘ ايص

، احملتادٌ ٗ ا٭ؾطاحٚ ؾإشا نإ ايككس َٔ ٖصٙ ايصبا٥ض ٖٛ إؾطاى ايؿكطا٤

، ؿاز بٕ٘ ٜٴأ ٜػتشلٸ ،ؾإْٗا عٌُ قُٛز ،َٔ باب ايكسق١، أٟ ايتٛغع١ عًِٝٗٚ

ٔٵ. غ٬ّٱأَط ب٘ أَ ايتهاؾٌ ايصٟ  ْ٘ ٚد٘ٷ; ٭اٱنجاض َٓ٘إٍ سع٢ ٜٴٚ ٕ أْط٣  يه

َٳأ ٚنع بعض ايع٬َات اييت ٜطمسْٛٗا بسّ إٍ ٜكَٕٛٛ بٗصٙ ا٭عُاٍ ٜعُسٕٚ  ٔٵغًب 

 |س عًٝٗا ايٓيب ا٭نطّٓنأاييت ٖٞ َٔ ايػٓٔ اييت  ،ؾشت٢ ايعكٝك١. تًو ايكطابٌ

، ًٜطدٕٛ ب٘ ضأؽ إٛيٛز، ٚأقبض ايبعض ٜأخصٕٚ زّ ايصبٝش١ ،^ا٭١ُ٥ ا٭طٗاضٚ

، عٔ ٖصٙ اـطاؾات |قس ٢ْٗ ايٓيب. ٚٗ نٌ إوا٤ات٘ ايؿطىٖٚٛ عٌُ وٌُ 

عٔ  سٝح اعتربٖٚا خطٚدّا ،^ٚنصيو قاٍ ا٭١ُ٥ إعكَٕٛٛ. ْٗا نؿطإ :قاٍٚ

 ،َٚٔ ايطٚاٜات اييت أت٢ ؾٝٗا ايٓٗٞ عٔ شبٝش١ اؾٔ. بايؿطى إقطاضّا، ٚعكٝس٠ ايتٛسٝس

 :ٚٚنع ايع٬َات بايسّ

عكت ؾاط١ُ عٔ »: ْ٘ قاٍأ ×كازمعٔ اٱَاّ اي ،عٔ َعا١ٜٚ بٔ ٖٚب ـ1

نإ ْاؽ  :ٚقاٍ. تكسقت بٛظٕ ايؿعط ٚضقّا، ُٚٗا ٗ ايّٝٛ ايػابعٝغأسًكت ض، ٚابٓٝٗا
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 .(28)«شيو ؾطى: بٞ ٜكٍٛأنإ ، ٚؽ ايكيب ٗ زّ ايعكٝك١أًٜطدٕٛ ض

أٜ٪خص ايسّ ؾًٝطذ »: ×ٍ اٱَاّ ايكازمأْ٘ غإ :عٔ عاقِ ايهٛظٟ ٜكٍٛـ 2

يٛ مل ٜهٔ : ؾكاٍ !؟ؾطى ،غبشإ اهلل: ؾكًت، ؾطى شاى: ؾكاٍ؟ ب٘ ضأؽ ايكيب

 .(29)«عٓ٘ ٗ اٱغ٬ّ ْٞٗٚ ْ٘ نإ ٜعٌُ ٗ اؾا١ًٖٝإؾ ؾطنّا

 

 ــــــــ تػط١ٝ ايطفٌ مبالبظ سدٜد9١ٜ 

انتؿ٢ ، ٚنًُا ابتعس عٔ تعًِ ايسٜٔ َٔ َكازضٙ ا٭غاغ١ٝ اٱْػإايعذٝب إٔ 

نًُا ناْت ْؿػ٘ أنجط ، يعكٌاٚ َٔ زٕٚ إعُاٍ ايؿهط ،ا٭ؾطازٚ بتكًٝس اٯبا٤

أغؿٌ إٍ ٚأنجط قسض٠ ع٢ً خًل َعتكسات خطاؾ١ٝ ػطٙ ، طاع١ يٛغاٚؽ ايؿٝطإ

ؾاٱغ٬ّ . ٜباضنٗا، ٚتبعسٙ عٔ ايؿطط٠ ايػ١ًُٝ اييت ٜ٪ٜسٖا ايعكٌ ايػًِٝ، ٚايػاؾًٌ

اييت ٫ تهُٔ ؾك٘ ٗ عباز٠  ،ايعكٍٛ َٔ أغ٬ٍ اؾا١ًٖٝٚ إِا دا٤ يٝشطض ايٓؿٛؽ

، ِا نٌ ايػًٛنٝات اييت ؼٌُ ٗ شاتٗا عبٛز١ٜ ٕا غ٣ٛ اهلل٣، ٚإايععٚ اي٬ت

أٚ  ؾاؾا١ًٖٝ ٫ تطتب٘ بعكط. ٖٞ َٔ قٓع اؾا١ًٖٝ ،قٛت٘ٚ ا غ٣ٛ قسضتَ٘ اعتكازّاٚ

 ايػًٛنٝات. ٚ إِا ٖٞ َطتبط١ با٭ؾهاض ،بكّٛأٚ  َهإ

، أٚ َٔ سسٜس ايكيب يباغّاٚ ٕ إيباؽ إٛيٛزأيكس ٢ْٗ اٱغ٬ّ عٔ ا٫عتكاز ب

 هعٌ ايؿط َػتبعسّا، ٕٚ وُٝ٘ َٔ ايػ٤ٛأقازض ع٢ً  ،ٚنع ؾ٤ٞ َٔ اؿسٜس َع٘

. ٚٗ ٫ ايؿطط٠ ايػ١ًُٝ، ٫ٚ وهُٗا َٓطل ايعكٌ، ٚٗا أؾهاض ٫ ٚاقع١ٝ هلاؾهًٗ. عٓ٘

 ضأ٣ قبّٝا ×ٕ عًّٝاإ» :×عٔ أبٝ٘ اٱَاّ قُس ايباقط ،×عٔ اٱَاّ ايكازمضٚا١ٜ 

ٕ أنإ ٜهطٙ (، ٚض٢َ بٗا بعٝسّا) بٗا ؾَٛٔ، ٚؾأخصٖا ،سسٜس ؼت ضأغ٘ َٛغ٢ َٔ

  .(30)«َٔ اؿسٜس ًٜبؼ ايكيب ؾ٦ّٝا

 

 ـــــــٚضع غ٤ٞ َٔ احلدٜد َع املٝت ـ 11

 يتهٕٛ إطدع يهٌ أعُايٓا ;عٓسَا ٜؿػض اجملاٍ يٮؾهاض اـطاؾ١ٝ

غؿط ئ إٍ اٍ ايطساٱْػإ ب بٌ غتؿسٸ، اثٌٓأٚ  ؾإْٗا ئ تتٛقـ ٗ خطاؾ١، خطٛاتٓاٚ

 ،يتُػٞ عًٝ٘ بأخط٣ ،ٜطًع عًٝ٘ نٌ ّٜٛ بًٕٛ َٔ اـطاؾات، أبسّا ٜهٕٛ قكريّا
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 ا.ايطنٚ ٛغات ايكبٍٛػٚيٝذس ٗ ْؿػ٘ َ

ٗ عطض  بسّاأي٘ ٗ سٝات٘ ٫ ٜتعب ْؿػ٘  ايصٟ هعٌ اـطاؾ١ َؿطعّا اٱْػإؾ

ٖٛ ٜهٕٛ ، ٚٚغري٠ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض |غ١ٓ ْبٝ٘ٚ أؾهاضٙ ع٢ً نتاب اهللٚ َعتكسات٘

 .٫ ْسا١َ بعسٖا، ٚايٓسا١َٚ ؼ اؿػط٠سٝح ٜتشػٻ ،ايكربإٍ ٗ غؿ١ً تكشب٘ 

ؾُا ، عٌُ ايكًٌٝ َٔ ايعكٌ ؾٝٗا يتبٝٓت تؿاٖتٗاأكس نجطت اـطاؾات ٚاييت يٛ ي

ٕ وؿٜ باقٞ أؾطاز أنٝـ ي٘  ؟َع إٝتأٚ  اؾس٣ٚ َٔ ٚنع اؿسٜس ؼت إٝت

ٕ أط ع٢ً سػاب إٝت بعس ٚنٝـ ي٘ إٔ ٜ٪ثِّ؟ َؿطٚضٷ إٛت نتابٷ، ٚايعا١ً٥ َٔ إٛت

ؾطا٥ع »ٍ احملكل اؿًٞ ٗ اٚقس ق؟ أقبض ٗ زاض اؿػاب، ٚاْكه٢ عًُ٘ َٔ ايسْٝا

بٌ يكس ازع٢ ؾكٗا٤ ايؿٝع١ اٱْاع . (31)«ٕ ٜططح ع٢ً بطٓ٘ سسٜسأٜٚهطٙ  :«اٱغ٬ّ

ٗا دع٤ َٔ أْ، ٚايعا١َإٍ ٚقس ْػب ايؿٝذ إؿٝس ٖصا ايؿعٌ . ع٢ً سطَتٗا

  .(32)َعتكساتِٗ

إ٫ ؾإْٗا َٔ ، ٚزضدٓاٙ َٔ اـطاؾات ٗ ٖصٙ إكاي١ فطز ِٛشزأنٌ َا 

ٟٸ  ايهجط٠ اييت ٜعذع  .ٖاعسٸٚ سكطٖا َٔهتٛب عأ

ا٭خري ا٫بتعاز عٔ إٓبع ٚ ٕ غببٗا ا٭ٍٚأٚا٬ٕسٜ ٗ نٌ تساعٝات اـطاؾات 

ؾاٱغ٬ّ إِا دا٤ . بعٝسّا ٖٛاٙ ن٫ّ٬ٚقس نٌ َٔ اتبع ، باع اهل٣ٛتٸ، ٚاا٭قٌٝ يٲغ٬ّ

ؾإطًٛب َٔ . قًٛبِٗٚ ؼطٜطِٖ َٔ اٱقط ايصٟ ٜهبٌ عكٛهلِ، ٚهلسا١ٜ ايٓاؽ

اٱْػا١ْٝ، ًٜٚشكٗا ٕ ٜػًو َساضز ايهُاٍ ايصٟ ٜطؾع َٔ قسض ايٓؿؼ أ اٱْػإ

ايػكٛٙ بٗا اٱْػا١ْٝ، ٚبُٝٓا اـطاؾات تعٌُ ع٢ً اٱطاس١ بايٓؿؼ ، ايعًَٛطاتب 

; ايعتل :تبك٢ بعٝس٠ عٔ َعؿٛقٗا ا٭بسٟ، ٚإاز٠إٍ يرتنٔ ، ايػؿ١ًٝٚ ٛ اؿهٝضم

 ْ٘ ايٛسٝس ايصٟ ٜسؾع ايهط، ٚأقٛت٘ٚ ٫ سط١ٜ إ٫ ٗ ٌٚ ا٫عتكاز بكسض٠ اهلل، ٚاؿط١ٜٚ

ؾاقس ايؿ٤ٞ ٫ ، ٚعٔ ْؿػ٘ ٕ ٜسؾع ايهطأَا َا زْٚ٘ ؾٗٛ ؾكري ٗ ، أهًب اـريٚ

 .ٜعطٝ٘

 

 

 



 

 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

الٍُامش 
                                                      
 

 

×

×××

×

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

×|



/

 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 
 

××

 

|

|

||

|

 
 

 
 

 
 

^ 
 

 



 

 

 

  ًفٝات ايفهس١ٜ يؿٓاع١ اخلساف١اخل

 َطايع١ ْٚكد

 

 اددمحمد اكثر والشٍخ 

                وظٍرج غالب :ترخمح                                     

 

 ــــــ احلسب ع٢ً اخلساف١ٚ ايعًُا٤

 ١تباضِٖ ٚضثباع ;ا٭ٚقٝا٤ٚ أِْٗ ا٫َتساز ايطبٝعٞ يٮْبٝا٤ع٢ً ايعًُا٤ إٍ ٜٓٛط 

 ايعكٌٚ بًشاٚ نْٛٗا تتٓاقض ;اـطاؾ١ أَإّ َٔ بٌ ٚٚا٥ؿِٗ ايٛقٛف إؾ صاي .عًُِٗ

ؾهٌ َٔ أؾهاٍ أٟ  عسّ ايتػاَض َعٚ ٜهٕٛ ٗ ق١ُ ايؿس٠ ّاٚقٛؾ، ايٓكٌٚ

َا ٖٞ  ؟ٌٖ هلا َا ٜسٍ عًٝٗا :يهٔ ٜبك٢ ايػ٪اٍ سٍٛ ٚٚٝؿ١ ايعًُا٤ تًو .اـطاؾ١

ٚٴٚ ؟إبازتٗاٚ ايعًُا٤ َٔ قاضب١ اـطاؾ١ايططم اييت َٔ خ٬هلا ٜتُهٔ   ل ايعًُا٤ٚؾٌٖ 

 ؟ٗ ٖصٙ اؿطب ؾع٬ّ

ِٗ ٗ سؿٜ عكا٥س إظايٛا ايطنٔ  ٫ٚ ايعًُا٤ ناْٛا إٔسس هازٍ ٗ أ٫ 

يٛ مل ٜهٔ عًُا٤  ٘أْثبت أؾايتاضٜذ . أخ٬ق٘ ٗ ظَٔ ايػٝب١ٚ ؾكٗ٘ٚ إصٖب ايؿٝعٞ

 ،َاّ نٌ ايعكباتأايكُٛز  ^ايبٝت أٌٖإصٖب ايطباٌْٝ ٕا اغتطاع َصٖب 

َٔ إدايؿٌ بعس غٝب١ اٱَاّ  سطب اٱباز٠ اييت خانٗا نسٙ ْعٷٚ ،اهلذّٛٚ

ايكُٛز أَاّ َا ٜعطض  ٫ ًّهٕٛ عًُّاايصٜٔ ٕٚا اغتطاع عٛاّ ايؿٝع١  ،#إعكّٛ

تعطض ٗ قٛايب ٚ ،ايكٛابٚ اييت تػًـ بػ٬ف اؿل ،َٔ ا٭ؾهاض ٚايٓٛطٜات ِعًٝٗ
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ٟٸ ٫ْٚعسّ، ٗ قٛايب َٓطك١ٝ عك١ًٝأٚ  ،ك١ٝ١ َٛثٻتاضى  ،#خرب عٔ اٱَاّ اؿذ١ أ

ٍٸٚ ،أثط ي٘ مل ٜبلٳٚ ٗ تبٌٝ زٚض ايعًُا٤  ×قاٍ اٱَاّ اهلازٟ .عًٝ٘ زيٌٝ ٫ ز

َٳ» :إدًكٌ ٚايسايٌ  ،َٔ ايعًُا٤ ايساعٌ إيٝ٘ ×ٜبك٢ بعس غٝب١ قا٥ُهِ ٔٵٚي٫ٛ 

ٚإٓكصٜٔ يهعؿا٤ عباز اهلل َٔ ؾباى إبًٝؼ  ،اهللٌ عٔ زٜٓ٘ عذر ٚايصابٸ ،عًٝ٘

ٚيهِٓٗ ايصٜٔ  ،عٔ زٜٔ اهلل سس إ٫ اضتسٸإٔا بكٞ  ،َٚٔ ؾدار ايٓٛاقب ،َٚطزت٘

َٸ أٚي٦و  ،نُا ّػو قاسب ايػؿ١ٓٝ غهاْٗا ،١ قًٛب نعؿا٤ ايؿٝع١ّػهٕٛ أظ

  .(1)«ِٖ ا٭ؾهًٕٛ عٓس اهلل عع ٚدٌ

بايعسٜس َٔ ا٭مسا٤ يعًُا٤ ٚقؿٛا نس  ساؾ٬ّهسٙ  تاضٜذ ايؿٝع١ ٚايباسح ٗ

 ساضبٛا بأق٬َِٗ، ٚٚا هلِتكسٸٚ نُا ٚقؿٛا نس أعسا٤ إصٖب ،ايتٝاضات إٓشطؾ١

بٌ  .تٗاٚاقعٝٚ عسّ قسقٗاٚ نؿؿٛا يًٓاؽ نصبٗاٚ ،خطبِٗ نٌ أؾهاٍ اـطاؾ١ٚ

إ٫  .ايؿطع١ٝٚ عٔ ايعك١ْٝ٬ زؾاعّاٚ ،يًشل ؾسا٤ٶ ،ٖصٙ ايططٜل ٖٗٓاى َٔ اغتؿٗس إٕ 

إٍ  ١َٓاٖر ايعًُا٤ احملاضبٌ يًدطاؾ١ غري قتادٚ إٔ اؿٛظات ايع١ًُٝ إٔ ٖصا ٫ ٜعين

تعٌٝ َٛنع ٚ ؾايٓكس .تؿدٝل بعض ايٓكاٙ اـاط١٦ ٗ َػريتِٗ تًوٚ ،اٍيٓكس ايؿعٸا

َعٜس َٔ ٚ ،َعٜس َٔ ايتكسّإٍ ايسؾع أنجط بٗ٪٤٫ إدًكٌ  ْ٘أاـطأ َٔ ؾ

إٔ ٜػتؿاز َٔ  يهٔ ا٭قضٸٚ ،ٕعكّٛ ٜػًِ َٔ اـطأسس غ٣ٛ اأؾ٬  تٛؾٝل.اي

ؾأٟ . تطؾٝسٖاٚ قاٚي١ تكشٝشٗاٚ ،إٚٗاض دٛاْب ايهعـ ؾٝٗاٚ ،ا٭خطا٤ بسضاغتٗا

 خصٚا ع٢ً عاتكِٗ قاضب١ اـطاؾ١ ٫ ٜعين بأٟ ٚد٘ قاٚي١ّأ٘ يًعًُا٤ ايصٜٔ ْكس ٜٛدٻ

ايعًُا٤ ٗ سؿٜ ايسٜٔ ؾا٫عرتاف بؿهٌ  .ايتذطٜض ٗ قسضاتِٗأٚ  ،يًُػاؽ َهاْتِٗ

يًعٝإ عرب  ٚاٖط٠ْ ،نايؿُؼ ايػاطع١ بٌ ٖٛ سكٝك١ْ ،ٜهٕٛ فطز فا١ًَ إٔؾٛم 

ٔٷ ٚنٌ ؾطز َٔ أبٓا٤ ٖصٙ إسضغ١  ،ايتاضٜذ  ايصٜٔ ٫أٚ  غٛا٤ ايصٜٔ َهٛا ،يعًُا٥ٗاَسٜ

 .نبري٠ َٔ سٝاتٓاأٚ  ٗ نٌ قػري٠ ،ِٗظيٓا ْٓعِ بًٛٓ

 

 ٚزؤاِٖ ــــــ ٛشات ايع١ًُٝ ألفهاز ايعٛاّاْطٝام األٚضاط ايعًُا١ٝ٥ يف احل

ؾًِ تهٔ سطنتِٗ َٔ بطز  ،يكس بطظ عًُا٤ ايؿٝع١ ٗ تٛاقًِٗ َع اؾُاٖري

ٍٕ  صاي .فٝبٌ عٔ نٌ استٝاداتِٗ ،٬َقاتِٗ ؾُٝع ايؿ٦اتٚ بٌ َٔ ٚغ٘ ايٓاؽ ،عا
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نٌ ٚاسس َِٓٗ ع٢ً ؾشاؾٜ  ،إٕ سطن١ ايعًُا٤ سطن١ ْاٖري١ٜ :ْػتطٝع ايكٍٛ

 ،يهٔ ٖصا ايتٛاقٌ َع ايٓاؽ. ُػهٛا ؾُٝا بِٝٓٗ نس نٌ ايطٜاح ايعات١ٝٚ ،طخاٯ

اٍ ٗ سؿٜ ايسٚض ايؿعٸٚ َا هلا َٔ ا٭١ُٖٝٚ ،ٖصٙ ايع٬ق١ إٓؿتش١ ع٢ً اؾُاٖريٚ

ؾكس ناْت احملط١ اييت ، َهإ ٗ ْؿؼ ايٛقت َٔ اـطٛض٠ ايع١ُٖٝٛٞ  ،ايسٜٔ

 اْػُاغِٗ ٗ َؿانٌ ايٓاؽٚ ،باؾُاٖريؾاتكاهلِ  .أؿكت ا٭ش٣ َكساق١ٝ ايعًُا٤

بايتايٞ اَت٬ى ٚ ،دعًِٗ ٜػؿًٕٛ عٔ ايتكسٟ يٮَٛض ايػٝاغ١ٝ ،استٝاداتِٗ ايس١ٜٝٓٚ

تعطِٝٗ ايؿطق١ ٗ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٚ ،ِٗ ايػٝاغَٞٓاقب ٗ ايسٚي١ تهُٔ هلِ سٓك

هعـ ٖصا ايٚ ٖصا اؿطَإ .ا٭َانٔ ايس١ٜٝٓٚ ري أَٛض اؿٛظاتٝأَٛاٍ ايسٚي١ ٗ تػ

ٌٸٚ ،إايٞ دعًِٗ ٜعتُسٕٚ ع٢ً َا ٜٓؿك٘ ايٓاؽ  إػتشكات َا ٜعطْٛ٘ َٔ أَٛاٍ ٗ ٚ

ضغِ َاي٘ َٔ  ـ ٖصا ا٫عتُاز ع٢ً أَٛاٍ اؾُاٖري. ٭دٌ تِٓٛٝ ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ ;ايؿطع١ٝ

شٟٚ ايجطٚات اهلا١ً٥ َٔ ٚ ٗ غ٤ٛ اغتؿاز٠ ايهجري َٔ ا٭غٓٝا٤ نإ غببّا ـ ا٫َتٝاظات

 طٗا ع٢ً ايسْٜٔ٘ أقبض غًط١ قٗط١ٜ بٝس اؾُاٖري تػًٚإ١ أخط٣ ؾَٔ دٗٚ ،د١ٗ

قاغّٝا دسٸّا تأثري ايػًيب اييصيو نإ  .يٝػت َ٪غػات١ٝٚ ،ٖٚٞ غًط١ ؾطز١ٜ ،ايعكٌٚ

 ،ؾكس أقبض ايعًُا٤ ٜسآٖٕٛ ايعٛاّ .ايتاضىٞ يًسٜٔٚ ع٢ً إػاض ايعًُٞٚ ،ع٢ً ايعًُا٤

بعض  َعايتػاَض إٍ  َِٓٗبعض ايزؾع بٚ .ست٢ ٫ تٓهُـ عِٓٗ تًو إٛاضز إاي١ٝ

ُٸ غضٸٚ ،أخطا٤ ٖ٪٤٫ اؾُاٖري يسضد١ أِْٗ ؾكسٚا ، ٘ َٔ غ٤ْٛا ٜطتهبٛايططف ع

ٚا ٜػتطٝعٕٛ ٛزمل ٜعٚ ،امطاؾاتِٗٚ ايكسض٠ ع٢ً ايٛقٛف ٗ َكابٌ أخطا٤ ايٓاؽ

 ،ٖاٗ سؿٜ ٚدٛز ،َس١ٜٓ يًعًُا٤ بايؿهٌ أْٗاٖصٙ اؾُاٖري  تكطٸ إٔؾبسٍ  .َٛادٗتِٗ

ٌ ع٢ً ايعًُا٤ أقبشت تط٣ أْٗا إتؿهِّ، ايطٚسٞ بؿهٌ عاّٚ نٝاْٗا ايعكسٟٚ

ٞٸ ،بايكٛت ايعًُا٤ ٚ ٖٞ َؿاضق١ خطري٠ ا٭بعاز ع٢ً اؿٛظات ايع١ًُٝٚ .ْعُتِٗ ٚأْٗا ٚي

 .ع٢ً ايهٝإ ايسٜين يًذُاٖري َٔ د١ٗ أخط٣ٚ ،َٔ د١ٗ

ايٛسٞ ٚ ضف ايعكٌتػتأْؼ بعًّٛ َٚعا إٕٔ عٛاّ ايٓاؽ قبٌ إَٔ د١ٗ أخط٣ ؾٚ

َا ٜٓػذ٘ ايؿهط أٚ  ،َا ٜٓػذ٘ شٖٓٗا َٔ ا٭ؾهاضٚ ،اـٝاٍإٍ غًب عًٝٗا ايطدٛع 

ٚؾطم  .بٌ تسٜٔ عٛاّ ايٓاؽٚ ٌايباسجٚ ٔ ايعًُا٤إ َا بٌ تسٜټاؾُعٞ َٔ أؾهاض. ؾؿتٸ

 َبينٌّٚ ،س َٔ تطانُات خطاؾ١ٝؾؿهط ايعٛاّ َتٛٚي .ي٦وأٚٚ نبري بٌ َعاضف ٖ٪٤٫
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ٛٻ صاي .ا٭خطا٤ٚ عس٠ َٔ ا٫ؾتباٖاتع٢ً قا ٚغ٘ إٍ ٍ ايعًُا٤ قٛاعسِٖ ؾشٌ س

ٚاييت ناْت تتعػـ  ،ؿطع١ٝايٗ ٚد٘ اؿهَٛات غري  ايٛقٛفأدٌ  َٔ ;اؾُاٖري

نإ ايعًُا٤ ٜػتٓكطٕٚ ، ايكٗطٚ ُاضؽ عًٝٗا ايػًبٚ ،ع٢ً سكٛم تًو اؾُاٖري

عٔ ٖصا ايػًٛى إٔ ؾكس ايعًُا٤  ؾٓتر، ٜػتُسٕٚ َِٓٗ ايك٠ٛ ٗ إٛاد١ٗٚ ،باؾُاٖري

 نبري ع٢ً ايتكسٟ ٕا ٜكسض َٔ تًو اؾُاٖري َٔ أؾهاض َٓشطؾ١ سسٛإٍ قسضتِٗ 

إٍ ٫َٛٝتِٗ ٚ ايعٛاّ َعتكساتٚ ٖٚصا َا بعح ع٢ً تػطب أؾهاض، َعتكسات خاط١٦ٚ

٭ؾهاض ايعٛاّ ؾإِْٗ ٜهْٕٛٛ بايتايٞ  ٚعٓسَا ٜكبض ايعًُا٤ بٛقّا .أٚغاٙ ايعًُا٤

 . عٓاٜٚٔ ايؿطع١ٝايبتكاعس ٚتريتٗا ٚ ،ن١ٝ ايهرب٣ يٛٗٛض اـطاؾاتا٭ض

 ،أخصت ايعًُا٤ ٗ ؾطانٗا ،غًط١ تؿهري ايعٛاّ ٗ سكٝكتٗا آؾ١ نبري٠إٕ 

ٖٚصا َا  .ايػهٛتٚ تعاّ ايػهٕٛايسهُت عًِٝٗ بٚ ،سػٓت ٚادٗتٗا بِٗٚ ؾًُعت

اييت  ١أَا اٯؾ، ب٘ نٌ فتُع ي٘ آؾات خاق١» :عرب عٓ٘ ايؿٗٝس ا٭غتاش َطٗطٟ بكٛي٘

ؾدطٛض٠ غًط١ ايعٛاّ أؾسح َٔ  .أقابت فتُع ايعًُا٤ بايؿًٌ ا٫ْػٝام ٭ؾهاض ايعٛاّ

خطٛضتٗا تهُٔ ٗ غًطتٗا إاي١ٝ زاخٌ . اؿٝٛاْات ايػا١َٚ ايع٫ظٍٚ خطٛض٠ ايػٍٝٛ

 .نٌ َهاْتٓا ـ مٔ ايعًُا٤ ـ ٖصٙ ايػًط١ اييت غًبتٓا .عًُا٤ ايسٜٔٚ أٚغاٙ ايعًُا٤

تعاّ يؾكس سهُت عًٝٓا با ،ضباْٗاٚ ٖازٟ ايكاؾ١ً ْػتطٝع إٔ ْهٕٛ سٵمل ْعٴ ٯٕؾا

  .(2)«ٚأٚدبت عًٝٓا ايطاع١ ،أقبشت ٖٞ ايكا٥سٚ ،اـًـإٍ ايطدٛع ٚ ،ايػهٛت

ٕ أ هلِ ايكها٤ ع٢ً أقٍٛ اـطاؾ١ ٗ اجملتُع ٫بس عًُا٤ ايسٜٔ عٓسَا ٜطٜس

 ،ّهٔ إٔ ٜهْٛٛا َع ايعٛاّ ؾايعًُا٤ ٫. غًطتِٗٚ ىطدٛا َٔ تػً٘ ايعٛاّ

َٚٔ د١ٗ ، تًو ا٭ؾهاض ايهاي١ َٔ د١ٗ اورتَٛٚ ،ست٢ ٗ خطاؾاتِٗ ،َػاْسٜٔ هلِٚ

 ا٭ؾهاض ايهاي١ٚ أخط٣ ٜطغبٕٛ ٗ ايكٝاّ بٛادبِٗ ايعًُا٥ٞ ٗ قاضب١ اـطاؾات

بٌ أقبشت  ،ؾطب اـطاؾ١ؾهط ايعٛاّ قس ُأٚ ؾصٖٔ. ايتػًط١ٝٚ إٛاقـ ا٫غتبساز١ٜٚ

 ،إكا٥بٚ َٔ اي٬ٜٛت ٚايٛقٛف أَاّ اـطاؾ١ ٜعين ؾتض بابٺ. اؾ١ ٬َظ١َ هلِاـط

ٚقس ٜٓهِ ايطابٛض . تبًٛض ٗ أؾهاٍ َٔ ايعٓـتاعرتانات اؾُاٖري اييت قس ٚ

اؾُاٖري ٗ إٍ  ،ايؿٗط٠ٚ ايصٟ ٜٓعِ ٗ ٌٚ اؾُاٖري بإاٍ ،اـاَؼ َٔ ايعًُا٤

بايتايٞ ، ٚأؾهاضِٖ ايهاي١ٚ طاؾاتِٗخ عٔ زؾاعّا ;ا٭تكٝا٤َٛادٗتِٗ ايعًُا٤ 
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ايتؿسٜس َٔ قعٛب١  ٖا ٜعين ،إٛاد١ٗٚ غٝكبشٕٛ ِٖ قاز٠ اؾُاٖري ٗ ايسؾاع

 .تؿاقِ ا٭ظ١َٚ ا١ُٕٗ

 

 ــــــ خساف١ اْفؿاٍ ايدٜٔ عٔ ايطٝاض١

 َٓؿأ ٖصٙ ا٭ؾهاض. ٕ ايسٜٔ ٜٓؿكٌ عٔ ايػٝاغ١ خطاؾ١أا٫عتكاز ب إٕ

أِٖ ؾ٤ٞ ٜسعٛ إيٝ٘ ايسٜٔ ٖٛ ؾإٕ . يًػٝاغ١ٚ شٝض يًسٜٔإػايطات ٖٛ عسّ ايؿِٗ ايكٚ

غًب ا٭َٛض إتعًك١ إٔ ٚ٭ .تطٗري ايٓؿؼ َٔ نٌ ا٭زضإٚ ،خًٛم ايعبٛز١ٜ هلل

 إٔ نٌ ا٭َٛض إاز١ٜ ايبعض بايػٝاغ١ تبعس عٔ ٖصا اهلسف ٚٔٚ باؾٛاْب إاز١ٜ

زؾع بايبعض َا صا ٖٚ. زّٜٓٝا َطؾٛن١ْ ،قبٝشٗاٚ عػٓٗا ،نٝؿُا ناْت ،ايػٝاغ١ٝٚ

ٗ سكٝكتٗا ٖٞ ؼًٌٝ ايعٛاّ  ٠ٖٚصٙ ايٓٛط. إٔ ٜتِٖٛ إٔ ا٭ٍٚ ٫ ٜػاٚم ايجاْٞإٍ 

يهٔ يٮغـ أنؿٞ عًٝٗا طابع عًُٞ. ٖٚٞ ٗ سكٝكتٗا ْٛط٠ ؽايـ  .يًٛاٖطتٌ

ٚقس ٚٗط ٗ ايكطٕٚ . ايػ١ٓايكطإٓ ٚقهُات ٚ نُا تتٓاقض ،ا٭ٚيٝا٤ٚ غري٠ ا٭ْبٝا٤

 ،ٓط ٫ ٜكطبْٛٗاأ ّاؾاعترب ايػٝاغ١ خط ،َٔ بتًو ا٭ؾهاضآايعًُا٤  َٔ ا٭خري٠ ْعٷ

 ،ٗ أنجط َٔ قؿٌٚ ،اْتكازات عسٜس٠ &ٚقس قسّ اٱَاّ اـُٝين. ٫ ٜكٛيٕٛ بٗاٚ

ٗ ططف أؾهاض  ـ ٕس٠ ط١ًٜٛٚـ  يكس نٓا» :&. قاٍاعتربٖا خطاؾ١ٚ ،هلصٙ ا٭ؾهاض

 طْٚ٘ طبل ْٛطتِٗ اـاق١ٜؿػِّ ،ٚنإ اٱغ٬ّ نصيو ٗ قبهتِٗ، ايعطؾا٤

نتؿػري ا٬ٕ عبس  ،تًو اؾ١ٗإٍ ٚأقبض تؿػريِٖ يٰٜات ٌّٝ ، اعتكازِٖ اـامٚ

ٌٷ ا٬ٕ عبس ايطظام عاملٷ ،ْعِ. ايطظام ايكطإٓ نإٔ ٚ ٘ ؾػط اٯٜات بؿهٌيهٓٸ ،ؾان

 .(3)«باؿهِٚ ٫ ع٬ق١ ي٘ بايػٝاغ١

ٕٸ إعاضف ايعاي١ٝ يًسٜٔ ٚ قبؼ ا٭سهاّ ٘نٌ َا أْتذ٘ ٖصا ايتٛد٘ ٖٛ أْ إ

 إٕ نِْٛٗ ؾػطٚا» :&ٖٚصا َا أؾاض إيٝ٘ ايػٝس اٱَاّ .اٱغ٬َٞ بكبػ١ اـطاؾ١

بككس  ;بؿهٌ آخط غري ايصٟ ٖٛ عًٝ٘ اـاضزٚ بٝٓٛا اٱغ٬ّ يًٓاؽ ٗ ايساخٌٚ

ِٖٚ هٓسٕٚ نٌ  ،ٕ إٔ اٱغ٬ّ َطًب قسِٜٚٵؾِٗ ٜطٳ، خطاٗ غًْٛى ،تػًٗٝ٘ عًِٝٗ

إٔ ٚ ،طٚا يًٓاؽ إٔ ايسٜٔ ؾ٤ٞ قس ػاٚظٙ ايعكطاـاضز يٝؿػِّٚ ٌطاقاتِٗ ٗ ايساخ

 .(4)«ضٚح ايعكط١ْٚ ٫ ٜتُاؾ٢ٚ ،أضبع َا١٥ غ١ٓٚ ايسٜٔ إشا ثبت ؾٗٛ ٜكًض ٕا قبٌ أيـ



/
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 ــــــ ايػًٛ يف عؿ١ُ ايعدٜد َٔ أسفاد األ١ُ٥

 ،ايطٗاض٠ٚ اييت عطؾت باٱخ٬م ،َا تهٕٛ بعض ايؿدكٝات ايتاضى١ٝ غايبّا

 ،ايٓاؽ طا٥ؿ١ ََٔٛنع غًٛ  ،ايٓاؽٚ عٛاطـ ا٭١َٚ  دًبت إيٝٗا َؿاعطاييتٚ

ٚقس  .إعكٍٛ ايؿذاع١ تتذاٚظ ؾٝٗا سسٸٚ َػتٜٛات َٔ ايبطٛي١إٍ زِٖ ٗ ضؾعٗا تؿسټٚ

ؾُعطؾتٓا ببعض ؾدكٝات . هلصا ايػًٛ ًت بعض ؾدكٝات نطب٤٬ ِٛشدّاَجٻ

ابتسأت  ،×ًٞ ا٭نربٚع ،×ايؿهٌ ايعباؽ ٞأبٚ ،÷نايػٝس٠ ظٜٓب ،نطب٤٬

سٝح َٛضؽ عًِٝٗ  ،غا١ُ زضا١َٝ قع١ْ تاختتُ اييت، َٔ آخط َطس١ً َٔ سٝاتِٗ

 ،خاقّا ٖٚٞ َطس١ً تاضى١ٝ ؾهًت َٓعطؿّا .غًبٛاٚ ،غطٚاأٚ، قتًٛاٚ ،ايًِٛ

صنط تًو ا٭مسا٤ ٫ ػس ٗ شانط٠ ا٭١َ إ٫ تًو ؾشٌ تٴ .شانط٠ س١ٝ ٗ قًب ا٭١َٚ

 ٗ نطب٤٬.ا٭سساخ اييت ٚقعت 

تأنٝس عك١ُ تًو ايؿ١٦ َٔ إٍ خطبِٗ ٚ ٚقس غع٢ ايهجريٕٚ ٗ نتاباتِٗ

ٌٸٚ ،إدًكٌ عسّ أٚ  إثبات عك١ُ ٖ٪٤٫ ٕأ قشٝضٷ. ق٠ٛ زاؾعٛا عٔ ٖصا إعتكس به

ْ٘ يهٞ ْجبت عك١ُ ٖ٪٤٫ أيهٔ إِٗ . ؾ٦ّٝا أَٛض ايسٜٔ ٚايسٜٔإٍ إثباتٗا ٫ ٜهٝـ 

ِٸ ،قٌ ْٛريِٖٚ ،عاي١ٝ ايصٜٔ ناْت هلِ زضد١ ،ايٓاؽ َٳ ٫ ّهٔ إٔ ٜت  ٔٵإ٫ َٔ خ٬ٍ 

ْٓا ٫ إ :َع٢ٓ آخط .ؾه٬ّٚ نرب َِٓٗ عًّٛاأِٖ  ٔٵٖٖأٚ  ،ايؿه١ًٝٚ ّاثًِْٛٗ ٗ ايعًٛ

٭ْٓا  ;يػٓا ًِو ايك٬س١ٝ ٗ ايكٝاّ بصيوٚ ،تًو ايؿ١٦ ٣ًِو ايكسض٠ ٗ قٝاؽ تكٛ

ايعك١ُ يٝػت ٚ، هِ إ٫ بايٛاٖطؾٓشٔ ٫ م .خًٛتِٗٚ ِٖيػٓا َطًعٌ ع٢ً غطٸ

 ٖٛ ن٬ّْؿٞ عكُتِٗ أٚ  ٜبك٢ ايططٜل ايٛسٝس ٗ إثبات صاي .َكتكط٠ ع٢ً ايٛاٖط

إٔ  ،ست٢ َٔ غريٖا َٔ ايططمأٚ  ،مل ٜكٌ إيٝٓا َٔ ططٜل قشٝضٚ .^إعكٌَٛ

ايبعض ع٢ً عك١ُ أبٞ ايؿهٌ ايعباؽ بكٍٛ  ٜػتسٍ. إعكٌَٛ قايٛا بعك١ُ ٖ٪٤٫

 ٕ ٭بٞ ايؿهٌ ايعباؽ َكاَّاإ» :قٛي٘أٚ  ،«أبٛ ايؿهٌ ايعباؽ عُٞ» :×ماٱَاّ ايكاز

سٝح أؾري  ،َا دا٤ ٗ ايعٜاض٠ اـاق١ ب٘، أٚ «ٜػبط٘ عًٝ٘ نٌ ايؿٗسا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ

 .غريٖا َٔ إٛاقـإٍ  ،«ايعبس ايكاحل»ـ إيٝ٘ ب

ٌٷ «عُٞ» :ٕ قسٚض قٍٛأٚإشا قًٓا ب اضٟ ٕ عك١ُ أبٞ شض ايػؿإع٢ً ايعك١ُ ؾ زيٝ

 ـطبص٠ ايَٓطك١ إٍ ٭ْ٘ سٌ أضاز أبٛ شض ايطسٌٝ  ;غبل َٔ عك١ُ أبٞ ايؿهٌأغتهٕٛ 
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نإ ٚ ،أ٫ٚزٙ يتٛزٜع٘ٚ ×دا٤ أَري إ٪ٌَٓ عًٞ ـإٓطك١ اييت ْؿاٙ إيٝٗا عجُإ  ٖٚٞ

أَا . «ٜا عُٞ» :×َجٌ َا قاي٘ اٱَاّ اؿػٌ ،ع٘ نٌ ٚاسس َِٓٗ بهًُاتإٔ ٚزٻ

ٍٕ  .ايعك١ُإٍ ؾٗصا ٫ وتاز  ،«ايعبس ايكاحل»ْ٘ أأٚ  ،ايكٝا١َ ّٜٛ نْٛ٘ شٚ َكاّ عا

ٗٸ١ُ»ٕ عباض٠ إنصيو ؾٚ  ٫ تسٍ ع٢ً ايعك١ُ ٗ ؾ٤ٞ.« ؾ١ُٗ غري َؿ

 ٢أعً ÷ٕ تهٕٛ ايػٝس٠ َطِٜأٚايّٝٛ يٝؼ ؾك٘ عٛاّ ايٓاؽ َٔ ٫ ٜكبٌ ب

ضغِ إٔ  ،ٗ شيو ٕٛبٌ ٖٓاى ايهجري َٔ ايعًُا٤ هازي ،÷َٔ ايػٝس٠ ظٜٓب َكاَّا

ٕكاّ ايػٝس٠ َطِٜ بؿهٌ ٫  زٷقسِّٚ اؿسٜح ايصٟ قسض عٔ ايٓيب ا٭نطّ ٚانضٷ

آغ١ٝ اَطأ٠  :أعِٛ ايٓػا٤ زضد١ ّٜٛ ايكٝا١َ :َا َعٓاٙ ،|سٝح قاٍ ،ّهٔ ْكاؾ٘

ؾٌٗ عسّ إزخاٍ ايٓيب يًػٝس٠ ظٜٓب  .÷ٚؾاط١ُ ،÷ايهرب٣ خسه١، َطِٜ، ؾطعٕٛ

مل ٜهٔ ع٢ً أٚ أْ٘  ؟غٝشسخ هلصٙ ا٭١َنُٔ ٖ٪٤٫ ا٭ضبع١ ْاتر عٔ عسّ َعطؾت٘ َا 

٫  ،÷َٔ ايػٝس٠ ظٜٓب ٕ َطِٜ أع٢ً َكاَّاأايكٍٛ ب إٕ!، ؟عًِ َكاّ سؿٝست٘ ظٜٓب

يهٔ سٌ ، ٫ٚ إػاؽ عٝجٝاتٗاٚ ،ٜعين بأٟ ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ ايتٓكٝل َٔ َكاَٗا

ايهاٌَ إسضى اٱْػإ ح ٜسسْ٘ إعٔ َكاّ تًو ايٓػ٠ٛ ا٭ضبع١ ؾ |ايٓيبٜتشسخ 

ٕ قٍٛ ايٓيب ٗ أإٍ باٱناؾ١  ،ايصٟ يسٜ٘ ْٛط٠ مسا١ٜٚ يٮؾدامٚ ،ـؿاٜا ا٭َٛض

اٯ١ٜ  ٙزَٔ ا٭قٌ ايعكا٥سٟ ايصٟ ؼسِّ اْط٬قّا ،ايج٬ث١ ا٭خطٜات قٍٛ ٚسٞٚ َطِٜ

ٛٳ٣ ﴿: ايهط١ّ َٔ غٛض٠ ايٓذِ ٗٳ ٔٔ اِي َٳا ٜٳٓطٹلٴ عٳ ٛٳ ٔإ ٚٳ ٖٴ ٕٵ  ٞٷ ٜٴٛسٳ٢ ٫ٓٔإ ٕ إؾ صا. ي﴾ٚٳسٵ

ؾُا بايو  ،ع٢ً ق١ُٝ ا٭ؾدام ايس١ْٜٛٝ ٜ٘ػتسٍ ب زي٬ّٝ هٔ َّٜٛاتمل ايعٛاطـ 

 ^ٕٛت ٫ ٜطًع عًٝٗا إ٫ إعكَٖٛٚٞ َكاَا، تعاٍٚ بإكاّ عٓس اهلل غبشاْ٘

 .ٕٛٚا٥٬ٕه١ إكطب

 

 ــــــ اْطٝام دلايظ ايعصا٤ احلطٝين ألفهاز ايعٛاّ

ٖٚٛ أَط  .ع٢ً ا٫ستٝاٙ ٜكّٛ ٣٭قٌٝ عٓس ايعًُا٤ ٗ فاٍ ايؿتٛإٕ إبسأ ا 

يهٔ َا ٜػتسعٞ ايػطاب١ ٖٛ غٝاب ٖصا إبسأ  .اجملتٗسٚ سٜتػا٣ٚ ٗ َعطؾت٘ إكًٚ

ٜٚهؿٞ ْٛط٠ إْاي١ٝ  .×ايؼ ععا٤ أبٞ عبس اهلل اؿػٌفإٍ ا٭َط  ٚقٌُا نًٓ

بٌ ٖصا  َا ىل تًو اجملايؼ ي٬ٝسٜ ايبٕٛ ؾاغعّا َا ٜكع ب٘ ا٫غتس٫ٍ ٗإٍ 
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ؾًٔ ػس عرب ْٝع إطاسٌ ايتاضى١ٝ  .َا ٜػتسٍ ب٘ ٗ ا٭َٛض ايؿك١ٝٗ بٌٚ ا٫غتس٫ٍ

َا  ٚاـُؼ ٚنٌ ايعنا٠ٚ َٔ ايعًُا٤ ٜطدع ٗ اغتس٫ي٘ ع٢ً أسهاّ ايك٠٬ أسسّا

بُٝٓا أقبشت تًو ، َا ٜطاٙ ايعكٌ اؾُعٞأٚ  ،ايط٩ٜاأٚ  ،إهاؾؿاتإٍ  اٜطتب٘ بٗ

، ُا تعًل ا٭َط بايععا٤ اؿػٝينع إيٝ٘ ن١ًٝٓ ايكسض ايطسب ايصٟ ٜطدا٭زي١ ايٛٓٸ

ٗ ايّٝٛ ايعاؾط َٔ  )بايػٝـ( ١َاإشا نإ إٛنٛع ٖٛ نطب ايطأؽ بايك ٚخكٛقّا

ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز َهاؾؿات ٜتشسخ ؾٝٗا أقشابٗا عٔ امش٦عاظ ا٭١ُ٥  احملطّ!

 . نطاٖٝتِٗ هلصا ايؿعٌٚ ،ٔ ٜهطب ضأغ٘ ّٜٛ ايعاؾطٖٖ

أساغٝػ٘ اييت اْتابت٘ سٌ قطأ ٚ َؿاعطٙإٍ ايعًُا٤  ٜػتٓس ايبعض َٔ ٚضَا

أٚ  ٜػتسٍ ب٘ ع٢ً اؾٛاظ ،ؾٝهٕٛ شيو ايؿعٛض زيًٝ٘ ،َٔ ايعٜاضات إط١ٜٚ ظٜاض٠ّ

 ،ٖٞ ْع ايطٚاٜات إط١ٜٚ سٍٛ َٛنٛع ٚاسس ٕ زأب ايعًُا٤ ٚغريتِٗأضغِ ، عسَ٘

بطٚا١ٜ   ايععا٤ اؿػٝينٗ ٜهتؿٞ بُٝٓا. ا٭غايٝب ايع١ًُٝٚ َٔ ثِ ايٓٛط إيٝٗا بايططمٚ

خسف ايٛد٘ ٚغريٖا َٔ ا٭عُاٍ ٚ ٚاسس٠ تٛاؾل ايهطب ع٢ً ايطأؽ ٚيطِ اـسٚز

ؾتكبض . تعاضنٗاٚ ضغِ إٔ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايطٚاٜات ايكشٝش١ اييت ؽايؿٗا، ايعٓٝؿ١

ٛٻٚ ،ٜطؾع ٗ أٜاّ عاؾٛضا٤ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ؾعاضّا ٍ ْاٚطى ؾًٔ هس غٛاٖا. ٜٚٓكٌ أُٜٓا ػ

٫ ٭ٟ ؾ٤ٞ ٚ ،َٔ ايعًُا٤ ايهباض غري َػتعسٜٔ يًتكسٟ هلصا إٓٗر اـاط٧ سزّاع إٔ

ٕ ايععا٤ اؿػٝين أقبض َٓطك١ أنٚ ،َٔ بعٝسأٚ  ٜطتب٘ بايععا٤ اؿػٝين َٔ قطٜب

ؾإْٓا ٫  ،بٞ عبس اهللأَا ٜطتب٘ ب باهلل ٫ ؼطدٓا ٗ» :تكٜٛبٚ ١َ ع٢ً نٌ ْكسقطٻ

  «!.ؼ اؿػ١ٍٝٓٝ ؾ٤ٞ سٍٛ ٖصٙ اجملايْػتطٝع قٛ

 ٌٖ ٖٓاى َاْع ؾطعٞ ّٓع َجٌ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ عٔ ايه٬ّ سٍٛ أسهاّ ايععا٤

قس أَط أخت٘  ×اٱَاّ اؿػٌ إَٔٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤  سسٷأ؟ ٌٖ إشا قاٍ َا ٜطتب٘ بٗاٚ

، قطٜعّا إشا ضأت٘ َكت٫ّٛ ّا،٫ ؽسف ٚدٗٚ ،ّاًطِ عًٝ٘ خسٸ٫ تٚ ،عًٝ٘ دٝبّا إٔ ٫ تؿلٸ

َٔ أَجاي٘ غريٙ ٚ ٌٖ ٜعس ٖصا ايكٍٛ ؟!×سط١َ اؿػٌٚ بكسغ١ٝ ّاٜعترب َػاغ

ٚخط٠ٛ ٗ غًب ايصانط٠ ايؿٝع١ٝ ، بؿٗازت٘ اغتدؿاؾّاٚ ،×كاّ اؿػٌَ ػطوّا

تط٣ ٚ ،عٓسَا تكطأ ٖصٙ ايطٚاٜات ايكشٝش١! ؟ٖصا اؿل إػكٛبٚ ٖصٙ ا١ًَٕٝٛٛ

ؾبُاشا غتؿػط ، شض٠ أسساخ ٫ ًُو َٔ ايكش١ َجكاٍٚ اؾُاٖري تػطم ٗ ضٚاٜات



 

 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

٫ ٜٛدس  !؟َاشا غتٛد٘ غهٛتِٗ ٖصا ؟!ٜٔاحملاٜس ـ بعض ايعًُا٤ ٌٵُقأٚ  ـَٛقـ ايعًُا٤ 

ٖٓ ،يٝؼ ٖٓاى َٔ تٛدٝ٘ٚ ،ٖٓاى َٔ تؿػري ٙ ايعامل ايؿٗٝس ا٭غتاش آا ضأؾهٌ 

 .غًط١ ايعٛاّٚ إْ٘ ا٫غتػ٬ّ يكسض٠ :سٌ قاٍ ،َطٗطٟ

تططم ٗ َكس١َ  ، ٚقس(5)«ط اؿػ١ٝٓٝايؿعا٥»ؼت عٓٛإ  سسِٖ نتابّاأنتب 

ع٢ً سؿٜ  ايصٟ ْلٻ ،ايهطِٜايكطإٓ َهاْتٗا ٗ ٚ َٛنٛع ايؿعا٥طإٍ ايهتاب 

ايؿعا٥ط اؿػ١ٝٓٝ دعًت ؼت تكطف  إٕ ، ؾكاٍ:ايتؿبح بٗاٚ ايؿعا٥ط اٱغ١َٝ٬

إِٗ ٗ ٖصا إٔ ايٓاؽ ، ٜٚطٕٚ ؾٝ٘ ق٬سٗاٚ ايٓاؽ ٜكُْٝٛٗا بايؿهٌ ايصٟ ىتاضٕٚ

 ـ ْ٘إيتًو ايؿعا٥ط اؿػ١ٝٓٝ ؾ مٛ َٔ ا٭ما٤ سؿّٛاٚ أٚا ٗ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍإشا ض

ِٖٚ بصيو  ،ؾِٗ ا٭نجط١ٜ .ا٫غتػ٬ّ ي٘ٚهب اـهٛع  ـ ٚؾل ايتهًٝـ ايكطآْٞ

زعٛاٙ تًو  ٜجبتٚيهٞ . كٌاحملٚكٚ يٝؼ غريِٖ َٔ ايعًُا٤ٚ ،إتؿطع١ ٗ ٖصا إٝسإ

ٍٸ ؾهٌ ٚ إٔ ؼسٜس ْٛعإٍ يٝدًل  ،ٛنٛعاتسذٝت٘ ٗ تؿدٝل إٚ بايعطف اغتس

َٚٔ ٖٓا هب ايعٌُ ع٢ً سؿٜ تًو ايؿعا٥ط نُا  .ايععا٤ اؿػٝين بٝس ْٗٛض ايٓاؽ

ٕ إتٝإ إْ٘ َازاَت ايؿعا٥ط ٫ تسخٌ ٗ َٓطل اؿطاّ ؾإ :ٚأناف .س بٗاايتكٝټٚ ،ٜطْٚٗا

 س ب٘!ايتكٝټٚ بٌ هب ا٫َتجاٍ ي٘ ،إهطٚٙ ٫ ٜهطٸ

ْ٘ ٜط٣ ا٫ستهاّ يكٍٛ أعٛ يًعذب ٗ شيو ايهتاب ٖٛ ا٭َط ايصٟ ٜس

ّٸايكطإٓ ٚنأْ٘ مل ًٜشٜ إٔ  ،ا٭نجط١ٜ اعترب ٚ ،ٗ عس٠ َٛاقع ا٭نجط١ٜ قس ش

ؾا٭نجط١ٜ عرب إػري٠ ايتاضى١ٝ يًبؿط١ٜ  .اـػطإٚ ٗ ايه٬ي١ ا٫ستهاّ إيٝٗا غببّا

 :ا٭ٚقٝا٤ٚ قـ ا٭ْبٝا٤ٗ  ،أْٗا ناْت ٗ قـ اؿل ٜجبتٚمل ، بع اهل٣ٛتتٻ زا٥ُّا

ٕٳ﴿ ٓٴٛ َٹ ِٵ ٫َ ٜٴ٪ٵ ٖٴ ٌٵ َأِنجٳطٴ إٍ ٫ستهاَٗا  ;ايكس٠ٚٚ إجاٍ بُٝٓا ناْت ا٭ق١ًٝ زا٥ُّا. ﴾بٳ

ٗٸٚ اؾٌٗإٍ إعطؾ١. ؾٌٗ ا٫ستهاّ ٚ تكٝسٖا بايعًِٚ ،ايعكٌ اٍ ٜطؾع َٔ َها١ْ اؾ

زؾع ٚ ،×اؿػٌ اٱَاّ ٘دًأَا خطز َٔ ٚ ٌٖٚ ايتكٝس َا ٜتٓاؾ٢ ؟ايؿعا٥ط اؿػ١ٝٓٝ

 ٜعسٸ : ٚإِا خطدت يطًب اٱق٬ح ٗ أ١َ دسٟ ضغٍٛ اهلل،زَا٤ٙ ايؿطٜؿ١ ٗ ططٜك٘

َٳ تؿطٜؿّا َت٢ نإ غٝاب ايتؿهط  ؟ِٖ ع٢ً ؾانًت٘ ٔٵٗ عطف ٖصا ايهاتب ٚ

إٍ َٚت٢ استهِ  ؟ؾعري٠ ،بٌ ا٫مطاف عٔ تعايِٝ ايسٜٔ ،نعـ ايسٜٔٚ ،ايعك٬ْٞ

ٚاغتٛعبٛا  ،بهِْٛٗ ؾُٗٛا ز٥٫ٌ ايععا٤ اؿػٝين عايصٜٔ ٫ ّهٔ ايكط ،ايعٛاّ
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 َؿاُٖٝ٘؟ٚ زضٚغ٘

ؾإشا  .بأَٛض ايسٜٔ ِبأَٛض ايسْٝا َٓٗ كّاتعًٗ ؾسٸأإٔ ايعٛاّ  عٔ يكس غؿٌ ايهاتب

ْ٘ يٝؼ سذ١ ٗ إؾ ١ٝإعاؾٚ نإ ايعطف سذ١ ٗ تؿدٝل َٛنٛع إػا٥ٌ ايس١ْٜٛٝ

 ،ايعك١ُٚ ،اٱَا١َن ،كس١ٜ يًُصٖبا٭قٍٛ ايعٚ تؿدٝل إػا٥ٌ إطتبط١ بايعكٝس٠

بإٔ ٜٴػًب اؾُٗٛض  يهٔ ٖصا ٫ ٜعين .٫ ٜعتس بأقٛاي٘ ؾٝٗاٚ ،نٌ َا ٜطتب٘ بُٗاٚ

ايططم اييت ٚ عٕٛ با٫ختٝاض يٮؾهاٍؾِٗ ٜتُتٻ، ٗ اْتداب بعض أؾهاٍ ايععا٤ اؿلٸ

ٕٷٚ ؾايعكٌ .يهٔ نُٔ ؾطٚٙ ٚقٝٛزٚ ،ٜط٦ُٕٓٛ إيٝٗا ؿعٌ ٱثبات قش١ اي ايؿطع َٝعا

 . بط٬ْ٘ٚ َٔ غكُ٘

َٔ عُطٙ ٗ سذطات  ايصٟ قه٢ قػطّا ،غـ ي٘ إٔ ٜكبض طايب ايعًِ٪ٖٚا ٜ

َٳ ،بٌ ايهتبٚ ايسضؽ تًو اـطاؾات اييت ٫ ٚ ،ز تًو ايطٚاٜات ايهعٝؿ١ٜطزِّ ٔٵٖٛ 

ٕ َٔ عٛاٌَ اـطاؾ١ اييت تهاز إؾ. بٌ عٛاّ ايٓاؽٚ ٫ ؾطم بٝٓ٘ ،يعًِ بك١ًإٍ ا تٸُ

ا٭ٍٚ اؿانط٠ ايّٝٛ ٗ خطب ايععا٤ اؿػٝين ا٫تها٤ ع٢ً ايطٚاٜات تهٕٛ ايػ١ُ 

تعٌُ ٖصٙ  سٵؾايّٝٛ مل تعٴ .اييت ٫ ؽهع يًؿطٚٙ اييت تٛاؾل عًٝٗا ؾكٗا٤ اؿسٜح

 بٌ أقبشت َٝساّْا ،×ٗ َكٝب١ اؿػٌ ١ٜايتععٚ ع٢ً إٚٗاض ؾه١ًٝ ايععا٤ اـطب

 ،ايعًِٚ ٖسؾٗا ٗ ْؿط اؿط١ٜٚ ،نطب َكساق١ٝ ٚاقع١ نطب٤٬ٚ ،يٓؿط اـطاؾات

 ايعٚض.ٚ ايتدًل َٔ غًط١ ايهصبٚ

 

 ــــــــ ٚاألسالّ اعتُاد ايسؤ٣ 

ا٭سساخ اييت ٚ ايط٣٩ ٜسضى ايٓاؽ ايهجري َٔ ايٛقا٥عٚ َٔ خ٬ٍ إٓاَات

بٗا تهؿـ بعض ا٭َٛض اييت ٫ ّهٔ إٔ تٓهؿـ عٔ  .بػريِٖأٚ  تطتب٘ عٝاتِٗ

ٚٗطت ي٘ ٗ ٚ ،َػتكبًّٝا َٔ ايٓاؽ اغتؿطف أَطّا ؾايهجري .إعطؾ١ٚ ططٜل ايعًِ

ٕ بعض ايطٚاٜات إؾ ;ايط٣٩ٚ سس ٜػتطٝع إْهاض ا٭س٬ّأ٫ٚ  .أس٬َ٘ بعض سكا٥ك٘

 دع٤ٜٔ َٔ غت١ ٚأضبعٌ دع٤ّا ايكشٝش١ ؼسثت عٔ إٔ ايط٩ٜا عٓس إ٪َٔ تعازٍ تكطٜبّا

ضأ٣ ٗ أس٬َ٘  قسؾايهجري َٔ ايٓاؽ . َع٢ٓ أْٗا تهؿـ سكٝك١ ا٭َٛض ،َٔ ايٓب٠ٛ

ٚيهٔ ٖصٙ  ،َٚا ٖٞ إ٫ ؿ١ٛ َٔ ايعَٔ ست٢ تتهطض تًو ا٭س٬ّ ،ٚاقع١أٚ  سسثّا
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ع٢ً ٚ ،إسس٣ ا٭زي١ ع٢ً إبسع ٖٞ كٝك١ٗ اؿايط٣٩ ٚ ؾا٭س٬ّ .٠ ٗ ٚطف ايٛاقعإطٸ

ؾكك١  .ايط٣٩ٚ ا٭س٬ّ عٔايكطإٓ خ َا ؼسٻ ٚنجريّا .اٱْػإا٭غطاض اييت أٚزعٗا ٗ 

ع٢ً ٍ اسٝح قاٍ تع ،ٕآٙ ٗ سًُ٘ تهطضت أنجط َٔ َط٠ ٗ ايكطآض َاٚ ×ِٖٝإبطا

ٜٳا  ﴿ :×يػإ إبطاِٖٝ ٍٳ  َٳاشٳا تٳطٳ٣ َقا ُٛطٵ  ّٔ َأِّْٞ َأشٵبٳشٴَو َؾاْ ٓٳا ُٳ ٞٻ ٔإِّْٞ َأضٳ٣ ؾٹٞ اِي ٓٳ ٜٳا بٴ ٍٳ  َقا

ٔٳ ٔٳ ايكٻابٹٔطٜ َٹ ٘ٴ  َٳطٴ غٳتٳذٹسٴْٹٞ ٔإٕ ؾٳا٤ ايًٖ َٳا تٴ٪ٵ ٌٵ  اٯٜات اييت . ٚ(102)ايكاؾات: ﴾ َأبٳتٹ اِؾعٳ

َٚهت غٓٛات يتتشكل ٗ نربٙ  ،ٗ قػطٙ ×اييت ضآٖا ٜٛغـ ايط٩ٜاؼسثت عٔ 

ـٴ َ٭﴿ :بهٌ سٝجٝاتٗا ٍٳ ٜٴٛغٴ ٜٳا َأبتٹ ٔإِّْٞ ٔإشٵ َقا ٘ٹ  ٛٵَنببٹٝ ٜٵتٴ َأسٳسٳ عٳؿٳطٳ َن ُٵؼٳ  ّاضٳَأ ٚٳايؿٻ

ٔٳ ِٵ يٹٞ غٳادٹسٹٜ ٗٴ ٜٵتٴ ُٳطٳ ضٳَأ  (.4)ٜٛغـ:  ﴾ٚٳاِيَك

إٍ داْبٗا أس٬ّ بعض بٌ شنط  ،ع٢ً شنط أس٬ّ ا٭ْبٝا٤ايكطإٓ مل ٜكتكط ٚ

ٔ ٜايًص ،×ٜٛغـ ٞٵنكاسبٳ، ؾدام ايصٜٔ ْعتِٗ بعض ايٛطٚف َع ا٭ْبٝا٤ا٭

ٚسًِ ًَو  ،عٌُ ٜٛغـ ع٢ً تعبريٙ َُٓٗا سًُّا نٌٛ ١ض٩ٜٚ ،ناْا َع٘ ٗ ايػذٔ

هلا ٚ ،ط٣٩ ٚاقع١ٝايٮس٬ّ ًٚؾ إشّا .×ٗ قك١ ٜٛغـ خامٌّ ٕٷأَكط ايصٟ نإ ي٘ ؾ

ٚطف إٍ اؿها١ٜ عٔ ايٛقا٥ع اييت خطدت َٔ ٚطف اي٬ؾعٛض ٚ داْب َٔ ايكسم

ط ٕ ا٭س٬ّ ٚطف ٜتؿذٻأا٫زعا٤ إطًل بأٚ  ،٫ٚ ّهٔ ايتذط٩ ع٢ً إْهاضٖا، ايٛاقع

نُا ٜسعٞ بعض  ،سطٜت٘ ٗ ٚاقع٘ ايَٝٛٞأٚ  ايؿطز َٔ نبت يؿٗٛات٘ ٘ؾٝ٘ َا ٜعٝؿ

ٔٸ .ٌإػتػطبأٚ  ٌٝؿؼ ايػطبعًُا٤ ايٓ ٖصٙ ايط٣٩ ٜهٕٛ ٚ ايتعاٌَ َع ٖصٙ ا٭س٬ّ يه

َٔ َٓاَ٘ يٝتشسخ عٔ تؿطٜع  ٜكّٛ إٔ نٌ ٚاسسٺ ؾ٬ ٜػتطٝع، قٝٛزٚ نُٔ ؾطٚٙ

ٔ ؾعري٠ َٔ ايؿعا٥ط اييت مل ٜعٗسٖا ايٓاؽ عٕ ٜتهًِ أأٚ  ،تهًٝـ دسٜسأٚ  ،إناٗ

ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ َٔ ٚ خص ايتهايٝـ ايؿطع١ٝأؾُذاٍ  .ؾطعّٝا أغًٛبّاأٚ  َٔ ايسٜٔ دع٤ّا

إٓابع ا٭ق١ًٝ وتهِ ٚ تًو ا٭قٍٛإٍ ٚ .ايػ١ٓٚ ٖٞ ايهتابٚ ،إٓابع ا٭ق١ًٝ يًسٜٔ

أٚ  ،ايععا٤ٚ ٫ ؾطم بٌ فايؼ ايػطٚض ،زْٝاٙٚ زٜٓ٘ ايؿطز إ٪َٔ ٗ نٌ َا ىلٸ

ؾايٓاؽ ايصٟ . ض١ٜ٩ شاىأٚ  ٫ٚ غًط١ ؾطع١ٝ ؿًِ ٖصا ،ايعباز٠ٚ فايؼ ايصنط

غًٛنٝات وػبْٛٗا ع٢ً ٚ ٜػتٝكٕٛٛ َٔ َٓاَاتِٗ يٝدطدٛا ع٢ً ايٓاؽ بتهايٝـ

٫ٚ ، ٬ف ايؿطعغٜعًُٕٛ  أْاؽٷ ،ٜػتػًُٕٛ ٕطايبِٗٚ ،٪٤٫هلايصٜٔ ّتجًٕٛ ٚ ،ايسٜٔ

ٟټ ٜٛدس ٗ ايؿطع  .عاضف ِٕست٢ يٛ ناْت ايط٣٩ يعايٹ ،ؽ يصيو ايٓٛع َٔ ايتبًٝؼِّٛػَ أ
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ػات ؼت زاخٌ َ٪غٻٚ ،صٜٔ ٜٓتذٕٛ اـطاؾات ٜعًُٕٛ بططم ١َُٛٓؾايّٝٛ أقبض اي

 ،ُهٌ اؾٌٗ َِٓٗٚ ،بعاز ايٓاؽ عٔ زِٜٓٗإغطنِٗ ا٭غاؽ ، ٚعٓاٜٚٔ كتًؿ١

ايت٬عب ٚ ،ػٌٗ ايػٝطط٠ عًِٝٗتي ;ايعًُٞٚ إبعازِٖ عٔ ايتؿهري ايعك٬ْٞٚ

 َكسضاتِٗ.

 ٜع١ ٗ غشب ق٠ٛشض ،ايعٌُ ع٢ً تٛغٝع َٝساْ٘ٚ ،تطٜٚر ٖصا ا٫ػاٙ إٕ

يٝبك٢ ايسٜٔ فطز تابع يتًو إ٪غػات اييت تكٓع ٚ ،ايػ١ٓٚايكطإٓ ٚ َكساق١ٝ ايعكٌٚ

 ٬ّايصٟ نإ ٜعٌُ ٖجِّ ،ضانٞقػٔ ا٭ايؿٝذ ٖصا َا أؾاض إيٝ٘ ٚ .ُٛهلاٚ اـطاؾ١

 ،«اؿٛظ٠»ٗ يكا٤ ي٘ َع ف١ً  ،لًٝع١ٜايسٜاض اٱٗ ٗ إٜطإ  اٱغ١َٝ٬يكا٥س ايجٛض٠ 

ُْٛت إسس٣ اؾاَعات  ،ٚسٌ نٓت ٗ بطٜطاْٝا ،قبٌ عؿط غٓٛات» :ح قاٍسٝ

 ٌُٕٛ هلصا إًتك٢ ؾدكٛنإ إٓٚ ،«ايجٛض٠ اؿػ١ٝٓٝ»ؼت عٓٛإ  ّاًَتك٢ عًُٝ

ٚاد١ٗ  ؾك٘ اإِا ناْٚ ،ٌ اؿكٝكٌُٝٛيهٔ اتهض أُْٗا مل ٜهْٛا إٓ، ٌؾٝعٝ

ٛٸَٔ بٌ إس ٚنٓتٴ .٭غطاض خؿ١ٝ ;هلصا إًتك٢ يهٔ ططست ٗ  ،ٜٔ يًُؿاضن١ع

إًتك٢  إٔهض يٞ قس اتٻٚ خكٛقّا ،َا ٖٞ أٖساؾ٘ٚ، سٍٛ ٖصا إًتك٢ أغ١ً٦شٖين عس٠ 

ٌٸ  عسٸأبسا إٔ إًتك٢ ٚ ،١ٜأخصت َأخص اؾسٸٚ ،ايٛقت أعط٢ يبعض إكا٫ت ن

 ،ٞايهًٓٛقت ايٚؾع٬ ؾكس أعطٞ هلا َا ٜكطب َٔ غاع١ َٔ  .هلصٙ إكا٫ت خكٝكّا

زٚضٖا ٗ ايجٛض٠ ٚ ايط٩ٜا»أٚ  ،«ايط٩ٜاٚ ايجٛض٠ اؿػ١ٝٓٝ»ت ؼت عٓٛإ ٚناْ

 :خ٬ق١ َا دا٤ ٗ ٖصٙ إكاي١ٚ .ؾكٍٛ ١ٚعطنٗا احملانط ٗ ث٬ث ،«اؿػ١ٝٓٝ

اييت تطا٤ت ٭قشابٗا ِٖٚ ٗ  ٣تططم ؾٝ٘ يصنط ايعسٜس َٔ ايط٩ ايؿكٌ ا٭ٍٚ:

 .ايصٜٔ ؾاضنٛا ٗ نطب٤٬اييت ؾاٖسٖا بعض  ايط٣٩ ٜطٜس ،خهِ ايجٛض٠ اؿػ١ٝٓٝ

َٔ بٌ ٚ .بعض نتب اؿسٜحٚ ،ايتاضى١ٝ زضاكضٜذ هلا ع٢ً بعض إأاغتٓس ٗ ايتٚ

 :٣ٚايط٩ تًو ا٭س٬ّ

ٕا أضاز تطى إس١ٜٓ  ×إٔ اٱَاّ اؿػٌ َٔ َا ؼهٝ٘ نتب ايتاضٜذـ 1

ايكرب  بُٝٓا نإ ع٢ًٚ ،يتٛزٜع٘ ;|َه١ قاّ بعٜاض٠ قرب دسٙ ضغٍٛ اهللإٍ  ّٗادَِّٛت

إٕ اهلل قس ؾا٤ إٔ ٜطاى » :ايؿطٜـ أخصت٘ غؿ٠ٛ َٔ ايّٓٛ ضأ٣ ؾٝٗا ضغٍٛ اهلل ٜكٍٛ ي٘

 .(6)«قت٬ّٝ
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 اضض نطب٤٬ غؿإٔ غٝس ايؿٗسا٤ ٖٚٛ ٗ ططٜك٘ بايكطب َٔ أ َٔ َا ٚضزـ 2

عٔ  ×ؾًُا غأي٘ ابٓ٘ عًٞ ا٭نرب ،«إْا إيٝ٘ ضادعٕٛٚ إْا هلل» :ؾًُا قاّ قاٍ ،ق٬ًّٝ

ٕٚ ريايكّٛ ٜػ» :ٜٓازٟ ْ٘ مسع َٓازّٜاإ :صيو ايكٍٛ أداب غ٬ّ اهلل عًٝ٘غبب تطزٜسٙ ي

 .(7)« إيِٝٗريٚإٓاٜا تػ

ٕ إ :ٖٞٚ ،ْتٝذ١إٍ يٝدًل  ،َٓاَات أخط٣ ١ٗ ٖصٙ ايٓكط١ شنط أضبعـ 3

ٙ اٱَاّ اؿػٌ آْ٘ ي٫ٛ َا ضإٚ ،إٓاَاتٚ ايجٛض٠ اؿػ١ٝٓٝ قاَت ٗ ا٭غاؽ ع٢ً ايط٩ٜا

ثٛض٠ » ٗ ايتاضٜذ باغِ ٤ٷَٞا نإ يٝكع ؾٚ ،نإ يٝدطزاو ايط٣٩ َٗ َٓاَ٘ َٔ تً

 ،ؾِٗ َٓٗا نطٚض٠ اـطٚزٚ ،تًو ايط٣٩ ×يكس ضأ٣ اٱَاّ اؿػٌ «.نطب٤٬

 .ايؿػازٚ نطٚض٠ ايجٛض٠ ع٢ً أٚناع ايًِٛٚ

قسضت٘ ع٢ً دعٌ ا٫ضتباٙ بٌ ايٓاؽ ٚ زٚض اؿًِإٍ تططم ؾٝ٘  ايؿكٌ ايجاْٞ:

ًُو  اٱْػا١ْٝإٔ ايٓؿؼ ، ٚؾسأٚ أٚثل ا٫ضتباٙ ايباطين إٔ، ٚٚثٝكّاٚ َباؾطّا اضتباطّا

  .ايكسض٠ ع٢ً ٖصا ا٫ضتباٙ َذطز ايّٓٛ

ضأ٣ إٔ اضتباٙ ايؿٝع١ بأ٥ُتِٗ ٜهٕٛ عرب اضتباطِٗ َطدع  ايؿكٌ ايجايح:

ايعًُا٤ ِٖ ٗ ٚ ؾُطدع ايتكًٝس .ايصٟ ٜتٍٛ اٱداب١ ع٢ً اغتؿػاضاتِٗ ايؿطع١ٝ ،ايتكًٝس

ٚنُا اتهض َٔ  ـ يهٔ .×بٌ اٱَاّ إعكّٛٚ ٝك١ ُٖع٠ ايٛقٌ بٌ ايٓاؽاؿك

ٓ٘ َٔ ٚهّٕ نٌ ؾطز ًّو َٔ ايكسض٠ ايباط١ٝٓ َا إؾ ـ ايجاْٞٚ خ٬ٍ ايؿكًٌ ا٭ٍٚ

اييت  ،ايككلٚ ت بعض ايطٚاٜاتٚقس زٖي .ا٫ضتباٙ إباؾط باٱَاّ عٔ ططٜل ايّٓٛ

 إٔع٢ً ، شنطٖا غريٙ ٗ أنجط َٔ نتابٚ ،ايؿٝذ ايكُٞ ٗ َؿاتٝض اؾٓإ ٖاشنط

اغتطاعٛا اؿكٍٛ ع٢ً ٚ ،ايعسٜس َٔ ايٓاؽ اغتطاعٛا ايتٛاقٌ إباؾط َع اٱَاّ

يٝدًل ، ٚناْت ٚغًٝتِٗ ايّٓٛ ؾك٘، اؿًِٚ َٔ خ٬ٍ ايط٩ٜاعٔ تػا٫٩تِٗ إداب١ 

باؾط زاّ إَهإ ايتٛاقٌ إ دعٌ ٚاغط١ بٝٓٓا ٚبٌ اٱَاّ َاإٍ ْ٘ ٕاشا ْعُس إٍ أ

 .(8)«يهٌ ٚاسس َٓا طّاَتٛٚؾ

ي١ قس ػس أايط٣٩ زاخٌ أٚغاٙ ايٓاؽ ايعازٌٜ َػٚ ضٚاز ؾهط ا٭س٬ّ إٕ

ٚاٖط٠  ايٛغ٘ ايعًُا٥ٞ ؾإْٗا س٦ٓٝص تعسٸٗ تتٛغع زا٥طتٗا ٚ أَا إٔ تطٚز، هلا َربضّا

 زضإكاتدًٞ عٔ يًٚ ،٭ْٗا زع٠ٛ يًتدًٞ عٔ َباز٨ ايعًِ ;ايطٜب١ٚ تسعٛ يًؿو ،كٝؿ١
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ايّٝٛ أقبض َٔ . ٚا٫غتعُاضٚ ٚزع٠ٛ ؼٌُ بصٚض ا٫مطاٙ ،ايؿطع١ٝ إعترب٠ ٗ ايسٜٔ

تأنٝس َكساقٝتٗا ٚ ،تسعِٝ بعض ايهتبإٍ ايٛٛاٖط إًؿت١ يًٓٛط غعٞ ايبعض 

اييت ٜسعٞ ؾٝٗا أقشابٗا ض١ٜ٩  ،ا٭س٬ّٚ ٍ إهاؾؿاتإَٔ خ٬ٍ ا٫غتٓاز  ،ايع١ًُٝ

 .َع٘ بسٕٚ ٚاغط١ ٥ِٗعٓ٘ ٗ يكا ايه٬ّ ْك٬ّ عضزضز بٚ ،#اٱَاّ ايجاْٞ عؿط

ٜػتٓس ٗ نتابات٘  ،ْٛطٜات َعطؾ١ٝٚ ايصٟ ًّو ض٣٩ ع١ًُٝ ،ايعامل ايطباْٞ إٕ

 ،نصيو تهٕٛ إ٪غػات ايع١ًُٝ إدتك١ٚ .إعترب٠ٚ إٓاٖر ايع١ًُٝ إعطٚؾ١إٍ 

ٝاض إٓٗر ايسق١ ٗ اختٚ حايبشٚ ؾٗٞ تعتُس ايتشكٝل .ايتشكٝلٚ َطانع ايبشحٚ

 ،ايط٩ٜاأٚ  ٫ٚ َطدع١ٝ يٮس٬ّ ،ايٓك١ًٝ إعترب٠ٚ ا٭زي١ ايعك١ًٝإٍ تػتٓس ٚ ،ايعًُٞ

 .خطاؾ١ٝ إاز٠ٚ ،تسٍ ع٢ً نعـ إٓٗر ُاإْٸاييت 

 ايعكٌبا٫ستذاز إٍ زعا ٚ ،بايعكٌايكطإٓ خاطب ايٓاؽ ٗ ٍ اتعٚ ؾاهلل غبشاْ٘

ا٭ْبٝا٤ ٚ نٌ ايطغٌ ػسَٔ اٯٜات  آ١ٜ ٗ نٌٚ .ٱثبات قش١ َا ٜسعٛ إيٝ٘ ;إٓطلٚ

غع٢ نصيو ٚ .قبٌ ايٓكٌ سذ١ دعٌ ايعكٌٚ ،ا٭غؼ إعطؾ١ٝ اعتُازإٍ ٜسعٕٛ ايٓاؽ 

ايكطع بكسم ٚ كاطب١ ايٓاؽ َا ّٓشِٗ ايتٝكٔإٍ ا٭ْبٝا٤ خ٬ٍ َػريتِٗ ايطغاي١ٝ 

إٜكاٍ غبٌٝ بٌ داٖسٚا طٛاٍ سٝاتِٗ ايطغاي١ٝ ٗ ، خاطبٛا ايٓاؽ بًػاِْٗٚ ،ضغايتِٗ

ٟٸ إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ بؿهٌ ٫ ٜبك٢ َع٘ ٕ َطايبٕٛ ٛايباسجٚ ايعًُا٤ؾ. غُٛضأٚ  يبؼ أ

 ا٫بتعاز عٔ ا٭غايٝب ايػاَه١ٚ ،عطض بهاعتِٗ ايؿهط١ٜ بهٌ ؾؿاؾ١ٝبايّٝٛ 

كٌ سٌ ٜعطنٕٛ َكا٫تِٗ ٗ ايسٚضٜات ٜهٕٛ غًٛى احملٚك إٔٚنصيو هب  .إًت١ٜٛٚ

ٜهٕٛ ٗ  إَٔٔ غري  ،ٝح ّٓشٕٛ يًكاض٨ ؾطق١ ؾِٗ َطازِٖع ،اجمل٬تأٚ  ايع١ًُٝ

ؾتض َا إٍ  ٌاؿٛظٜٚٚ ًٜذأ بعض ايعًُا٤ إٔايػطٜب ٚ ...ٖٛاَـٚ َعادِإٍ ساد١ 

ايتػط١ٝ إٍ ٜػعٕٛ ، أٚ ايؿٗٛزٚ ايهؿـإٍ بايطدٛع اغتعك٢ عًِٝٗ ؾُٗ٘ ٚ أغًل

َسح إٍ بايصٖاب  ،إساضؽ ايع١ًُٝٚ ايػبب اؿكٝكٞ ٚضا٤ ضنٛز بعض اؿٛظات ٢ًع

يريؾعٛا َٔ  ;أِْٗ َٛضز عٓاٜت٘ٚ ،عِٓٗ ضإض #قاسب ايعَإ إٔازعا٤ ٚ ،أغاتصتِٗ

إٛانب١ ٚ ،يٝػطٛا بايػطباٍ تكاعػِٗ عٔ إخطاز ايهتب إسضغ١ٝ ا١ُ٥٬ٕٚ ،َعٜٓٛاتِٗ

ٚيػس ايباب  ،ايع١ًُٝ إدتًؿ١ٚ استٝادات ا٭١َ ٗ اجملا٫ت ايؿك١ٝٗٚ يًتطٛض ايعًُٞ

ٟٸ أَاّ ث٬ث١ َٔ ت٬َص٠ ايؿٝذ ايطٛغٞ  إٔوه٢ ». ُشٝل ٕا أيؿٛٙٚ زضاغ١أٚ  ْكس أ
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عبس اؾباض بٔ عًٞ ٚ، َٛؿط اؿُساْٞ ايكعٜٚينٔ سػٌ ب :ِٖٚ ،ايؿكٗا٤ ببػساز

ٖٚٛ دسٸ ايؿٝذ  ،إعطٚف باؿػها ،ػٌ بٔ بابٜٛ٘اؿاؿػٔ بٔ ٚ ،إكط٥ٞ ايطاظٟ

َا  ٚشيو ٗ ،تٛدٝ٘ اْتكاز يهتاب ايٓٗا١ٜأضازٚا ، «ايؿٗطغت»َٓتذب ايسٜٔ قاسب 

 بعس ث٬ث١ أٜاّ اغتػًٛا، ٚبعض اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ اييت تهُٓٗاٚ ،تبٜٛب٘ٚ ،ىل تطتٝب٘

٢ وكٌ هلِ ايتٛؾٝل ٗ َا ععَٛا يًتٛغٌ ب٘ ستٸ ;×سطّ اٱَاّ عًٞإٍ ٗٛا تٛدٻٚ

ٌټبُٝٓا ٚ .عًٝ٘ ٗ إٓاّ  ×اٱَاّ عًٞ ٠َِٓٗ ع٢ً سس ٚاسسٺ ِٖ ٗ قهطٙ ضأ٣ ن

 ،ٕ ٜعتُس عًٝ٘أأٍٚ ب نتابّا |ـ ٗ ؾك٘ آٍ قُسمل ٜكٓٸـ َكِّ :ٜكٍٛ هلِ

ٚإِا نإ نصيو  .ايصٟ تٓاظعتِ ؾٝ٘ ،َٔ نتاب ايٓٗا١ٜ ،ٜطدع إيٝ٘ٚ ،ٜتدص قس٠ٚٚ

ؾ٬ تطتابٛا ٗ  ،ايعيؿ٢ يسٜ٘ٚ بايتكطټٚ ؿ٘ اعتُس ؾٝ٘ ع٢ً خًٛم اي١ٝٓ هللٕ َكِّ٭

ُٻ ٗ  بصٍ دٗسّا عُّٛٝا ؾكس ،أقُٝٛا َػا٥ً٘ٚ ،اعًُٛا ب٘ٚ ،ؿ٘ٓ٘ َكِّقش١ َا ن

 .ٚؼطٸٟ قشٸ١ َػا٥ً٘ تطتٝب٘ٚ تٗصٜب٘

إٍ قطضٚا ايصٖاب  ،خطسسِٖ اٯأىرب  إٔٚبسٕٚ  ،ؾًُا قاّ ايج٬ث١ َٔ َٓاَِٗ

ايصٟ نإ قاسب  ـٕٚا سهطٚا أَاّ أغتاشِٖ  ،ا٫عتصاض َٓ٘ ٛاطًبٚ ،أغتاشِٖ

ٟٸ ٜؿكض إٔقبٌ ٚ ـ،ايهتاب  ُٸ أ بازضِٖ ا٭غتاش باؿسٜح  ،ٙ ٗ َٓاَ٘آا ضٚاسس َِٓٗ ع

خ عٔ اؽصٖا بعض ايعًُا٤ ؾُٝا بعس يًتشسټ ١ّؾهإ شيو اؿًِ سذٸ، عٔ سًُِٗ

 .(9)«ع٢ً َٛؾكٝت٘ ايع١ًُٝ زي٬ّٝٚ ،إخ٬م شيو ايؿٝذ

ا٫غتُطاض١ٜ ٚ ايتأيل ^ايبٝت أٌٖإٕ َا ٜهُٔ يًشٛظ٠ ايع١ًُٝ ٗ َسضغ١ 

 ؾٌٗ ٜكبض َكب٫ّٛ .ايعك١ًٝٚ ايٓكس ٗ ْٝع ايعًّٛ ايس١ٜٝٓٚ تشكٝلاْؿتاسٗا ع٢ً اي

 ْؿٞ قش١أٚ  إٓاَات ٗ إثباتٚ ا٫غتػ٬ّ يٮس٬ّٚ ،ايتدًٞ عٔ ٖصا ا٫ػاٙ ايعًُٞ

ٕاشا ؼطّ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ َٔ اجملٗٛز ايعًُٞ هل٪٤٫ ٚ ؟شاىأٚ  ع١ًُٝ ٖصا ايهتابٚ

ايتُشٝل غٝش٘ ٚ ٌٖ ايٓكسٚ ؟ْكسأٚ  زضؽأٟ  ٜػًل ايباب ٗ ٚد٘ٚ ،ايعًُا٤ ايج٬ث١

 و ايج٬ث١ َبعح٦يٚ؟ ٕٚاشا غتهٕٛ اؿطن١ ايٓكس١ٜ ٭غريٙأٚ  َٔ إخ٬م ٖصا ايعامل

ناْت ؾإْٗا يٛ ططست تًو ا٫ْتكازات أيٝؼ  ؟ٖٚٛ َس١ٜٓ ايعًِ ،×قًل ٭َري إ٪ٌَٓ

ٕٵ»أ غتؿتض اجملاٍ أَاّ سطن١ ع١ًُٝ ٚاغع١ سٍٛ شيو ايهتاب َب١ٝٓ ع٢ً َبس  قًتٳ إ

ٚدٗٛا  عٝح ،ؾًٛ نإ ايج٬ث١ َكٝبٌ ؾٗٞ ْع١ُ ؟ْٚكس ٕا غبك٘ َٔ ايٓكس، «قًتٴ
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 .إٜطازاتِٗ عًٝ٘ ٕ ؾٝدِٗ غريزٸإناْٛا كط٦ٌ ؾ ٕٵإٚ، أخطا٤ ؾٝدِٗإٍ ط٬ب ايعًِ 

 . ا٫غتهُاٍٚ ايتطٛضإٍ إعكٛي١ اييت تسؾع بايعًِ ٚ ٖٚصٙ ٖٞ ايططٜك١ ايع١ًُٝ

ٟٸ ٫ ىؿ٢ ع٢ً طايب ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ايػُٛض ايصٟ ٜهتٓـ ًَ نتاب  أ

س٠ اييت ٫ َٔ إتٕٛ إعٖك ٚاسس ٘زضد١ أْإٍ ، خْٛس اـطاغاْٞاٯيًُشكل ، «ايهؿا١ٜ»

ست٢ تتبٌ  ،زقٝلٚ ـؾطح َهجٻإٍ ؾٗٛ وتاز ، زضاغّٝا تكًض إٔ تهٕٛ نتابّا

َٳطف اٯيهٔ لس ع٢ً ايط .َباْٝ٘ٚ ٜؿِٗ َككٛزٙٚ ،خْٛسْٛط١ٜ اٯ أضاز إبكا٤  ٔٵخط 

 ٙ ٗ إٓاّ َٔ ا٭س٬ّآَا ض َػتس٫٘ ،َٔ ايعػطٚ ٖصا إً ٗ سايت٘ َٔ ايػُٛض

ٚا َا ٜأَطِٖ بإبكا٤ ايهتاب أسٝح ض ،خْٛس ْؿػ٘أٚ َا ٜٓػب٘ َٔ ايط٣٩ يٰ ،إٓاَاتٚ

ؾًِ  .ؾؿط٠ يؿو أيػاظٙأٚ  ،ضَٛظٙ َؿتاح يؿٓوأٟ  َٔ غري إعطا٤ ،ع٢ً سايت٘ اييت عًٝٗا

ٟٸ خْٛسٜهتب اٯ ٚبكٞ  ،ْٛطٜت٘ٚ ساؾ١ٝ ٜؿػط ؾٝٗا زيًٝ٘ ١أٚ أٜ ،تعًٝل ع٢ً ايهتاب أ

أَاّ  َٓٝعّا غسّاٚ ،يط٬ب اؿٛظات ايع١ًُٝ عػريّا ايهتاب ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ اَتشاّْا

 .كٌاحملٚك

 أغتاشِٖ ٢ٕ ت٬َص٠ ايع١َ٬ ايػٝس أبٛ اؿػٔ ا٭قؿٗاْٞ قس عطنٛا عًإ :قٌٝ 

ٖٚٛ  ،خْٛسل اٯت٬َص٠ احملٚك َٔشيو ٭ْ٘ نإ ٚ ;ع٢ً ايهؿا١ٜ سّاٜهتب ؾط إٔ

َٔ د١ٗ نْٛ٘ تتًُص ع٢ً ٜسٜ٘ ؾٗٛ  ٘نُا أْ، َباْٝ٘ٚ لٜػتطٝع إٔ ٜؿِٗ َطاز احملٚك

يكس ععَت » :ٕا نجط إقطاض ت٬َصت٘ عًٝ٘ أدابِٗ َّٜٛا، ٚأيؿاٚ٘ٚ ٜؿِٗ َعاْٞ عباضات٘

إ٫ أْين ضأٜت ٗ عامل ، خْٛساٯاحملٚكل  تؿػري َباْٞٚ ،ع٢ً ايكٝاّ بؿطح ايهتاب

خطٛاتٞ ضأٜت  أٍٚٗ ٚ ،نأْٞ ع٢ً ؾ٘ ايؿطات ٗ َس١ٜٓ نطب٤٬ إكسغ١ٚ ايط٩ٜا

ٚعٓسَا  ،خْٛس ٚنأْ٘ ٜتذ٘ ع٢ً ايططف ايجاْٞ َٔ ايؿطات مٟٛغتاشٟ احملكل اٯأ

 بازضْٞ ،بعس ايػ٬ّٚ ،ايؿطات ٜؿكًٓا عٔ بعضٚ ،خطٚقـ ايٛاسس َٓا قباي١ اٯ

ع٢ً ايهؿا١ٜ!  نأْو تطٜس إٔ تهتب ؾطسّاٚ ،ٜا غٝس أبٛ اؿػٔ :خْٛس بايكٍٛاٯ

أيؿاٚ٘ ٚ ،ٕ عباضات٘ ايػاَه١إؾ ;اتطى ايهتاب ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ٚ ،ؾ٬ تؿعٌ ٖصا ا٭َط

 ا٭خصٚ ،ٗ ؾتض إٓاقؿ١ تهٕٛ غببّاٚ ،ػعٌ ايط٬ب ٜتساضغْٛ٘ ؾُٝا بِٝٓٗ ،ايٛعط٠

ٛٸ ،ايطزٸٚ ٜكبشٛا ٗ َػتكبًِٗ َٔ ايعًُا٤ ٚ ،ايتشكٝلٚ ه١ ايبشح٣ يسِٜٗ ًَست٢ تتك

ُٸ ،قُت َٔ َْٛٞ :قاٍ .ا٭ع٬ّ قس ْٜٛت ايكٝاّ ب٘ َٔ  ا نٓتٴٚقس ععَت ا٫ْكطاف ع
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  .(10)«نتاب١ ؾطح يًهؿا١ٜ

 إٜٔتشسخ عٔ ، «ايؿٛا٥س إس١ْٝ»ٗ نتاب٘  ،بازٟآغرتٚنتب ا٬ٕ أٌَ اٱ

 ،ٚغؿٌ عٓٗا ايع١َ٬ اؿًٞ» :سذ١ٝ اـرب ايع١َ٬ اؿًٞ مل ٜؿِٗ َطاز ايكسا٢َ َٔ

ست٢ ْػب إيِٝٗ أِْٗ ناْٛا  ،بٝلٚ ٚٚقع ٗ سٝل ،ط ٗ ؼكٝل ططٜك١ قسَا٥ٓاؾتشٝٻ

ٚقس ضأٜت ٗ غشط ي١ًٝ  ....ٜعتُسٕٚ ٗ عكا٥سِٖ ع٢ً فطز خرب ايٛاسس ايٛين ايعساي١

ٗ َكاّ ايتػ١ًٝ  ْ٘ ىاطبين ٚاسس َٔ أخٝاض ا٭ْاّأاؾُع١ ٗ َه١ إع١ُٛ ٗ إٓاّ 

َٳٔ ٜٴ٪ٵتٳ ا﴿ :بكٛي٘ تعاٍ ٝٵطٚٳ ٞٳ خٳ ُٳ١َ َؾَكسٵ ُأٚتٹ نإ ايػبب ؾٝ٘ أْٞ ٚ .﴾ّاَنجٹري ّاِيشٹِه

 إٔبعس  ،ؾأخصتين غؿ٠ٛ ٗ تًو اي١ًًٝ ،ع٢ً َا ؾات َين ٗ بعض إػاعٞ نٓت سعّٜٓا

يًٓٛط ٗ َبشح  ;«ايهاٗ»ؾًُا أقبشت ٚؾتشت ، ق٠٬ ايٛتطٚ قًٝت ق٠٬ ايًٌٝ

إطاز بٗا  :ٗ تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ ×ؾإشا أْا بكٍٛ ايكازم، نإ ٗ قكسٟ

  .«شٖب عٓٸا اؿعٕأؾاؿُس هلل ايصٟ  .^أسازٜح أٌٖ ايبٝت

ٟٸ إساط١ إٕ أٚ  ،قاٚي١ ١أٜ ايتكسٜؼ ٜجب٘ٚ نتاب بٗصٙ اهلاي١ َٔ ايتعِٛٝ أ

 .إػايطات ايع١ًُٝ أٚ َا ٜهٕٛ قس دا٤ ؾٝ٘ َٔ ا٭خطا٤ ٗ ْكسٙ ٚضزٸ ،١ْٝ ١أٜ ست٢

َا ساٚيٛا ٚ ،َٔ ايتعِٛٝ٘ غطم ؾٝأضغِ َا  ٢عً ،ٖٓاى َٔ ايهتب ،ْعِ

ا ٫ ٖٓ ،َا دا٤ ؾٝ٘ ٢ٚاٱؾهاٍ عًَا مل ٜػًِ َٔ ايٓكس  ،َٔ ايكسغ١ٝ٘ عًٝ ٤ٙإنؿا

 ٖٚصا إِا ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖٓاى ايبعض َٔ احملككٌ .ايعك١ًٝأٚ  إباْٞ ا٭قٛي١ٝٚ ٜتٛاؾل

 ،٫ ٜعتربْٚٗا سذ١ يًكبٍٛ بايهتابٚ ،تًو إٓاَات ِط عًٌٝٗ ٫ ت٪ثِّايعًُا٤ ا٭ؾانٚ

ٍٷ ٕٷآنأْ٘ قطٚ يًعًّٛ ٚ ،. ٖٚصا ايػًٛى ٖٛ ايصٟ ٜهُٔ يًشٛظات ايع١ًُٝ ايطؾسَٓع

بع١ً  ;ا٭خطا٤ٚ زؾع إػايطاتٚ ايتشكٝلٚ أَا اٱعطاض عٔ ايٓكس .ايٓهرٚ ا٫غتهُاٍ

ٕ إؾ ،ا٭س٬ّٚ ٗ عامل ايط٩ٜاأٚ  ٗ عامل ايٛاقعغٛا٤  ،ا٫سرتاّ ايصٟ ًٜكاٙ ٖصا ايعامل

ِٷ ْ٘ ٜ٪زٟ أ َٔ ؾ٪ْٚات ايػهٕٛٚ ،بايػهٕٛ ع٢ً اؿٛظات ايع١ًُٝ ٖصا ٗ شات٘ سه

 .ايطنٛزٚ ع٢ً ايعكٍٛ باؾُٛزٚ ،إٛتإٍ 

ًٞ ايؿٝذ ؾكس ابتٴ .سكٝك١يٮغـ َا ٚقع بعس ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٜسعٛ  إٕ

 زضد١ ايتدًٞ عٔإٍ  ،ْٛط٠ ايتكسٜؼ ،ٛط٠ اـطاؾ١ٝثاضٙ ايع١ًُٝ بتًو ايٓآٚ ا٭ْكاضٟ

ٟٸ ؾعًِ ا٭قٍٛ قس  .ثط٠ٚ ع١ًُٝ علٛ اييت تعسٸ ،و ايهتبًزضاغ١ يتأٚ  ْكسأٚ  ؾطح أ
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٘ ايؿهٌ ايهبري ٗ تطٜٛط ايهجري َٔ ٝيإٜطدع ٚ ،ع٢ً ٜسٜ٘ نبريّا عطف ؼ٫ّٛ

َٔ  تعسٸٚ ،سٜطايّٝٛ بايتك ؼ٢ٛنٕٛ ٖصٙ ايهتب ٚ .ايؿك١ٝٗٚ ايٓٛطٜات ا٭قٛي١ٝ

ٌّ أَطٷ ،َكطضات ايػطٛح ايعاي١ٝ  يهٔ ا٭َط ايصٟ ٜعسٸ .قُٝتٗا ايع١ًُٝإٍ بايٓٛط  طبٝع

ؼه٢  إٔٚ ،ؼاٙ تًو ايهتب بٗاي١ ايتكسٜؼ إٖٔٛ  ،غري عك٬ْٞٚ، غري طبٝعٞ

بعٓا١ٜ خاق١ َٔ سٛٞ قس ا٭ْكاضٟ ٖٓاى تتشسخ عٔ نٕٛ ايؿٝذ أٚ  سهاٜات ٖٓا

يٝكبض ايٛادب  ،#تٗازات٘ ناْت َٛضز تأٜٝس َٔ اؿذ١اد إٔٚ ،#اٱَاّ اؿذ١

 .ْكسأٚ  بسٕٚ أز٢ْ اغتؿهاٍٚ ،زبسٕٚ تطزټ ،ادتٗازات٘ ٗ ا٭قٍٛٚ ٥٘عًٝٓا قبٍٛ آضا

ٖٓ ع٢ً  ٫ ٜتٓاغب َع ا٭قٍٛ ايع١ًُٝٚ ،إيٝ٘ ؾطع مل ٜسعٴٚ ،ا ٫ ٜكبً٘ ايعكٌٖصا 

ٜسؾع بايتايٞ ٚ ،٫مطاؾاتٜكشض اٚ ،ؾايٓكس ايعًُٞ ٖٛ ايصٟ ٜطؾع ايٓكا٥ل. اٱط٬م

 اييت ّهٔ إٔ تكع ٗ ؾِٗ َب٢ٓ إ٪يـأٚ  ـ ْؿػ٘غٛا٤ اييت ٚقع ؾٝٗا إ٪ٚي ،ا٭خطا٤

عذ١  ;ا٭عاخٚ تػًل ا٭بٛاب أَاّ ايسضاغاتٚ ،ٚعٓسَا ٜتٛقـ ايٓكس .َطازٙٚ

 ٖصا ا٫ػاٙ ايصٟ دعٌ ا٭س٬ّ، اـطاٗدتٗاز ٕ ٖصا ٜسٍ ع٢ً تؿٛم ا٫إؾ، ايكسغ١ٝ

ايٛقٛف أَاّ ٖصا ا٫ػاٙ ب ًٜضٸؾايٛادب  .إعطؾ١ٚ ٕٓاَات ٚغًٝت٘ ٗ اؿذط ع٢ً ايعًِاٚ

 ،تكشٝش٘ َت٢ يعّ ا٭َطٚ ،ز ايعًُٞااَت٬ى اؾطأ٠ ايع١ًُٝ ٗ ْكس ايٓتٚ ،إٓشطف

ؾهٌ  .ايؿطفٚ َُٗا بًؼ قاسبٗا َٔ ايؿهٌ ّا،بؿطٜ ّااعتباض تًو ايهتب ادتٗازٚ

ا٭١ُ٥ ٚ ن٬ّ ايطغٍٛ ا٭نطّٚ ،ٕآإ٫ ايكط ،ضزٸٚ خصأزّ ؾٝ٘ آن٬ّ بين 

 .^إعكٌَٛ

 

 ـــــــايطًٛى ٚ ايسؤٜا ع٢ً ايطريٚ تأثري احلًِ

إهاؾؿات ٫ تعس سذ١ ٚ َا عًٝ٘ اٱْاع بٌ عًُا٤ ايؿٝع١ ٖٛ إٔ ا٭س٬ّ

ٚٗ غري ٖصٙ اؿاي١ ؾإْٗا ًَع١َ  .ايٝكٌٚ إ٫ إشا ناْت ٗ َكاّ ايكطع ،ؾطع١ٝ

 ،ؾٗٞ يٝػت سذ١ بايٓػب١ يٰخطٜٔ إشّا .يٝػت ًَع١َ يػريٙ َٔ ايٓاؽٚ ،يكاسبٗا ٚسسٙ

ط١ًٜٛ ت ٚإِا اؿذ١ ٖٞ ا٭قٍٛ اييت خٓط، ايٓٛطٟأٚ  يٝبٓٛا عًٝٗا تهًٝؿِٗ ايعًُٞ

أٚ  زيٌٝ َٔ ايعكٌ ِٵمل ُٜكإشا ٫ٚ تعترب تًو ا٭س٬ّ سذ١  .عطٜه١ ٗ نتب أقٍٛ ايؿك٘

 .ايػ١ٓايكطإٓ أٚ 
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ٕ ٖٓاى ؾطو١ ٚاغع١ ؾإايٛانض ع٢ً عسّ سذ١ٝ ا٭س٬ّ يهٔ ضغِ ايتأنٝس 

َهاؾؿات أٚ  ،َهاؾؿاتِٗٚ ايػًٛى تكّٛ أس٬َِٗٚ ٔ ٜتُتعٕٛ َكاّ ايعًِٖٖ

ِٖٚ بصيو إِا ىايؿٕٛ ايػري٠  .تٛدِٝٗٗ ايٛد١ٗ اييت تطٜسٚ بتػٝريِٖ ،غريِٖ

 زٜحا٭ساإٍ  ٫ٕ ًٜتؿتٛ ٕٜٚٚهاز .^أ١ُ٥ اهلس٣ٚ |ايكطع١ٝ يًطغٍٛ ا٭نطّ

ٜهطبٕٛ ٚ ،ِٖٚ بعًُِٗ ٖصا ىايؿٕٛ إٓٗر ايعًُٞ .ايكشٝش١ٚ ايطٚاٜات إتٛاتط٠ٚ

يٞ أٚسس أٚ ،ٖٚٛ ايٓيب ،×ؾايٓيب إبطاِٖٝ. إعطٗ عطض اؿا٥٘ٚ بايػًٛى ايعكًٞ

٭ْٗا ٚسٞ  ;ض٩ٜا ا٭ْبٝا٤ سذ١ قاطع١ إٔضغِ ، ْٚ٘ ٜصبض ابٓ٘إٔا ضأ٣ ٗ َٓاَ٘ ، ايععّ

ؾكتٌ ايٓؿؼ بػري شْب  .بؿعٌ ىايـ نٌ ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ يكٝاّاإٍ مل ٜػاضع ، هلٞإ

ٕ أسكٌ ي٘ ايٝكٌ ب إٔبعس ٚ ،ٕ ضآٖا ث٬خ َطاتأٚمل ّتجٌ يًط٩ٜا إ٫ بعس . سطاّ

ٕٷ  ،ي١ ١َُٗ ٗ ٖصٙ ايكك١ ايكطآ١ْٝأٖٓا ٫ بس َٔ ايتأنٝس ع٢ً َػ. هلٞإ ايط٩ٜا اَتشا

ٕ ايؿٝطإ أٚ ،َٔ ٚغٛغ١ ايؿٝطإ ٌَعكَٛ ^ٚا٭١ُ٥ ْ٘ ضغِ نٕٛ ا٭ْبٝا٤أٖٞ ٚ

غًٛن٘ ع٢ً ٚ أؾعاي٘ إبطاِٖٝ مل ٜٔيؾإٕ ، ٚض٩اِٖأس٬َِٗ إٍ ٫ ٜػتطٝع ايٓؿاش 

ٝٻ ،ايؿطعٚ ٙ ع٢ً ايعكٌآؾكس عطض َا ض .ايط٩ٜاٚ اؿًِ ٔ ؾععف عٔ ايكٝاّ َا ضأ٣ ٕا تب

 ،ز سًِٙ يٝؼ فطآإٔ َا ضبٔ ست٢ تٖٝك اغتُط ع٢ً شيوٚ ،ايعكٌٚ ي٘ كايؿت٘ يًؿطع

اؾٛاْب ايتٛد١ٝٗٝ يًٓاؽ َٔ  إسس٣ٖٚصٙ  .هلٞ تًكاٙ عٔ ططٜل ايط٩ٜاإإِا ٖٛ أَط ٚ

 . خ٬ٍ ٖصٙ ايكك١

ْكٝؼ بٗا غًٛى بعض ايعطؾا٤ ٗ تعاًَِٗ َع ٚ ٖصٙ ×ٚيٓأخص قك١ إبطاِٖٝ

ٜ٪ّ  ،نإ ٜكِٝ ق٠٬ اؾُاع١ ٗ بٝت٘» سس نباض ايعطؾا٤أٜط٣ٚ إٔ . ايط٣٩ٚ ا٭س٬ّ

ٕ ٜكِٝ ق٠٬ أعًٝ٘ ٖ٪٤٫ ايت٬َٝص بايطًب ب قطٸإٔ أ ٚسكٌ. ٔ ت٬َصت٘ؾٝٗا اـاق١ َ

 ١ٗ يًٝٚ يهٓ٘. ؾدط يت٬َصت٘ٚ نإ ٖصا َبعح غطٚض، َٚٚقبٹٌ. اؾُاع١ ٗ إػذس

ٚٗط إٔا ، ٚنبريّا ٗ َٓاَ٘ ٜأَطٙ إٔ وٌُ ع٢ً نتؿ٘ دب٬ّ ّاشيو ايّٝٛ مسع ٖاتؿ

مل تهٔ تكسض ع٢ً  إشا :شيو اهلاتـ قا٬ّ٥عسّ ايكسض٠ ع٢ً شيو خاطب٘ ٚ ايعاضف ايعذع

بػبب ٖصا اؿًِ ٚ تكِٝ ق٠٬ اؾُاع١ ٗ إػذس! إٌٔٓ شيو اؾبٌ ؾًُاشا قبًت 

ٚٗط عسّ قسضت٘ ع٢ً أٚ ،يت٬َصت٘ عٔ إقا١َ ق٠٬ اؾُاع١ تايٞاعتصض ٗ ايّٝٛ اي

ق١ َٔ َع اـاٚ ،َٔ إقا١َ ايك٠٬ ٗ بٝت٘ ،َا نإ عًٝ٘ َٔ قبٌإٍ ٚضدع ، ايؿعٌ
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 «.ت٬َصت٘

  :بعهٗاإٍ ْؿري  ،ٖٚصٙ اؿازث١ ؼٌُ عس٠ ْهات ١َُٗ

 نجريّا سحٻٚ ،يكس أَط ايؿاضع بإقا١َ ايكًٛات إؿطٚن١ ْاع١ ٗ إػادسـ 1

أُْٗا نازا  ×عٔ أَري إ٪ٌَٓ عًٞٚ |ؾكس ضٟٚ عٔ ضغٍٛ اهلل ا٭نطّ .عًٝٗا

ٚشيو يبٝإ قساغ١ ٖصٙ ، ٗاؾٝ ٔطم بٝٛت تاضنٞ ق٠٬ اؾُاع١ ع٢ً َعإٔ ٜأَطا 

ـٹ، أُٖٝتٗاٚ ايك٠٬  إ٫ ،ايؿاضع ايؿطز إػًِ َٔ ق٠٬ اؾُاع١ ٗ إػذس ؾًِ ٜع

بٗا تاضنٛ يٝتصضٻع ١ مل ٜهٔ سذٸ َٔ ايعا١َؾشت٢ نٕٛ اٱَاّ  .ؿا٫ت سطد١

ىؿ٢  ٫ٖٚصا نً٘ ٖا  .نجريٷ هلا ثٛابٷٚ ،١بٌ دعٌ ايك٠٬ خًؿ٘ َػتشب، ايك٠٬

هلٞ جملطز ٖاتـ مل إأَط ٚ ٚيهٔ ٕاشا ٜعسٍ عٔ غ١ٓ ْب١ٜٛ، عاضف ايهبريع٢ً ٖصا اي

 !؟أىايؿ٘ أّ ٜٛاؾك٘ ِيٝعً ،شيو اهلاتـ ع٢ً ايؿطع أَط ؼٵٕٚاشا مل ٜكٹ ؟ت٘ٔ ٖٜٛٸتتبٝٻ

ؾكس  ،ٖصا اؿًِ ٗ سكٝكت٘ ىايـ ايطٚح ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜأَط بٗا ايؿطعـ 2

ٜهٕٛ َع ايٓاؽ ٚ ،ايٛضع اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ملاٜتكسض ايع إٍٔ اتعٚ أَط اهلل غبشاْ٘

َكتكط٠ سٝات٘  ،ٗ َٓعي٘ يٝبك٢ قابعّا ٫٘ ٜرتى َهاْ إٔٚ ،تٛدِٝٗٗٚ ٗ إضؾازِٖ

ُٔ غٝؿػٌ َٓاقب ٚإشا بكٞ ٗ ععيت٘ ؾ .ايعا١َ ٗ ساد١ إيٝ٘ بُٝٓا ،ع٢ً اـٛام

إٕ  !؟ايػٝاغ١ٚ ط أَٛض ايسٚي١َٚٔ غٝػِّ ؟!إٓهط ايٓٗٞا٭َط بإعطٚف ٚٚ ،ايكها٤

بٌ ٖٛ غًٛى  ،عٔ ا٫ػاٙ ايكا٥ٌ بؿكٌ ايسٜٔ عٔ ايػٝاغ١ ىتًـٖصا ايتٛد٘ ٫ 

يٝػتشٛشٚا ع٢ً قًٛب  ;ايٌأَاّ ايسدٸٚ ،٭ْ٘ ٜرتى اجملاٍ أَاّ ايعابجٌ ;خ٬ف ايؿطع

 .أضظاقِٗٚ ٜٚعبجٛا َكسضاتِٗ ،ايٓاؽ

 

 ـ!! ـــــايهساَاتٚ اتفٛايهػ َسدع١ٝٚ ١َاضسب ايسأع بايك

 نايهطب ،زت ايطٚاٜات اييت ت٢ٗٓ عٔ ٖاضغ١ ايعٓـ نس ايٓؿؼيكس تعسٻ

ٔٔ .اـسفٚ أدٌ  ؾػٛا٤ نإ ايهطب َٔ صاي .ايطٚاٜات َٓاغب١ زٕٚ أخط٣ ٚمل تػتج

ٚقس نجطت ايهتابات  .أٚ ع٢ً غريٙ ؾاؿهِ بايٓٗٞ َطًلٷ بٝإ اؿعٕ ع٢ً اٱَاّ

ٕٵٚست٢  .زٜستطأٚ  زضد١ ٫ ٜبك٢ َعٗا ؾوإٍ  ،سٍٛ ٖصا إٛنٛع ٕ ٖصا إٚدس ؾو ؾ إ

، َٔ ايبسٕ ٗ َٓاغب١ عاؾٛضا٤ أططاف أخط٣ٚ ايهطب ع٢ً ايطأؽ خكٛقّاٚ ،ايعٓـ
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ٱٚٗاض قٛض٠ عٓٝؿ١ عٔ  ّٝإ يًسٜٔ نًٓٛإدايؿٚ َٓاغب١ اغتػًٗا إدايؿٕٛ يًُصٖب

 يتًٛح باؾٌٗ ،عٕايػًٛى إتٻٚ ،اٱْػاْٞتتدط٢ نٌ ايػًٛى  ،عٔ ايسٜٔٚ إصٖب

 ،^عٔ َصٖب أٌٖ ايبٝت ؾه٬ّ ،ض اٱغ٬ّبصيو ؾإْٗا تعطِّٚ. اٱضٖابٚ ُذ١ٝاهلٚ

 ٚقس اتؿل ايعًُا٤ ع٢ً إٔ. ٚايهطض ايصٟ ٫ هرب ،ا٫ْتكازات اي٬شع١ٚ ،ًػُع١ ايػ١٦ٝي

ٟٸ  .بإصٖب ؾٗٛ سطاّٚ ض باٱغ٬ّانطاٱٚ يٮش٣ غًٛى ٜهٕٛ َٛدبّا أ

ايهطاَات ٚ ،نايهؿـ ،١إ٫ إٔ ايبعض ٜٓاقـ ٗ ٖصٙ اؿط١َ بأزي١ ٚٓٝ

إشا نإ  :هاسسٕٚ ٗ اؿهِ ايؿطعٞ بكٛهلِٚ .اييت ٜٓكًْٛٗا عٔ بعض ايعطؾا٤

ايؿٗٛز إٔ ٚ ؾًُاشا ايعامل ايعاضف ايؿ٬ْٞ قس اْهؿـ ي٘ ٗ عامل ايهؿـ سطاَّا

١َ ع٢ً ضأغ٘ ّٜٛ اا٥٬ٕه١ تػاضع ٗ ايتكاٙ ايسّ ايصٟ ٜٓعٍ َٔ ايصٟ ٜهطب بايك

 ؟!×بػطض َٛاغاتٗا ٗ ابٓٗا اؿػٌ ;÷ايعٖطا٤إٍ  ؾٝشًُْٛ٘ ،عاؾٛضا٤

 ايؿٗٛز َهإ ا٭قٍٛ ايع١ًُٝٚ ْ٘ إشا أسًًٓا ايهؿـإ :ٕ ايٛاقع ٜكٍٛإؾ صاي

ٚست٢ يٛ  !؟ايػًٛى ؾُاشا غٝبك٢ َٔ اٱغ٬ّٚ ايهٛاب٘ ايؿطع١ٝ ٗ َكاّ ايعٌُٚ

ٟټٚ َطدع١ٝ ايهؿـ ُٓا دس٫ّغًٖ تًو اييت  ،ايهؿٛؾات ْعتُسٚ ايؿٛاٖس ايؿٗٛز ؾأ

تًو ايهؿٛؾات اييت أٚ  نٌ أؾهاٍ ايعٓـٚ ايٛد٘ٚ ُسح ايهطب ع٢ً ايطأؽ

ايػٝـ ع٢ً ض٩ٚغِٗ ّٜٛ بيًصٜٔ ٜهطبٕٛ  ×تتشسخ عٔ َكت اٱَاّ اؿػٌ

 !؟اؾ١ًٗٚ هلِ بإطا٥ٌ ×ْعت٘، ٚعاؾٛضا٤

 

 ـــــــ ْتٝذ١ ايبشح

ايٛٛاٖط ٚ ا٭ؾٝا٤ َا١ٖٝٚ يهعـ ايتشًٌٝ ايعكًٞ ؿكٝك١شات١ٝ  اـطاؾ١ ْتٝذ١ْـ 1

 .ايتأثط بٌ إٛدٛزات ٗ ايهٕٛٚ عسّ ا٫غتٝعاب ايعًُٞ يع٬ق١ ايتأثري، ٚايطبٝع١ٝ

 ١أٜ أَاّايهباب١ٝ ٚ ـًل أدٛا٤ َٔ ايتعُِٝ ;اـٛفٚ اـطاؾ١ تكطشب ايطعب إٔنُا 

 .ايتشطى ايعك٬ْٞٚ قاٚي١ يًتؿهط

تٛغٝع زا٥ط٠  ،ٗاغس نٌ إٓاؾص عًٝٚ ،َٔ أِٖ ايططم حملاضب١ اـطاؾ١ـ 2

ْؿط إعاضف ٚ، ايٓكسٚ ْؿط ثكاؾ١ ايبشحٚ ،ايتؿهط ايعك٬ْٞ ٗ أٚغاٙ اؾُاٖري

ؼًٌٝ عًُٞ َكٓع ٕٛاضز اـطاؾ١  ٚتكسِٜ ،َٛاقـ ايسٜٔ َٔ تًو اـطاؾاتٚ ايس١ٜٝٓ
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 .يًٓاؽ

ايٛقٛف نسٖا ٫ ٜعين بايهطٚض٠ ايسا١ُ٥ ايٛقٛف أَاّ نٌ ٚ إْهاض اـطاؾ١ـ 3

زيٌٝ يٲثبات إٍ ؾهُا إٔ بعض ايٛٛاٖط ؼتاز  .سكٝكت٘إٍ يعكٌ ؾ٤ٞ ٫ ٜتٛقٌ ا

 .زيٌٝ يًٓؿٞإٍ ٍ ٚٵؼتاز باَ٭

اؿطب ع٢ً اـطاؾ١  ^ا٭١ُ٥ َٔ أٌٖ ايبٝتٚ ايطغٌٚ يكس أعًٔ ا٭ْبٝا٤ـ 4

ْؿط ٚ ،رتغٝذ ايتؿهط ايعك٬ْٞيٚغعٛا بسٕٚ اغتجٓا٤ ، تاضٜذ إػري٠ ايبؿط١ٜ َطع٢ً 

ٚنصيو . ع٬ق١ إدًٛقات ؾُٝا بِٝٓٗٚ هل١ٝ ٗ تؿػري سكٝك١ ايهٕٛإعاضف اٱٚ ايعًِ

ؾكس غعٛا دٗسِٖ ٗ قاضب١  ،نإ غًٛى عًُا٤ َسضغ١ أٌٖ ايبٝت ايطباٌْٝ

ضغِ َٛاٖط ايرتادع اييت ٚانبت ، اغتعُاٍ ايعكٌٚ ايتؿهطإٍ ٗ ايسع٠ٛ ٚ ،اـطاؾ١

 ،عض إٛاٖط اـطاؾ١ًٝٛا ايٛقٛف َٛقـ اؿٝاز إظا٤ بايصٜٔ ؾهٻ ،بعض ايعًُا٤

 ؽ.ًٌ َذاهلا إكسٻَتعًٚ

 ،بايسٚي١ ؾٝ٘ َٔ ايؿها٥ٌ ايهجري ٕ عسّ اضتباٙ اؿٛظات ايع١ًُٝ َايّٝاإـ 5

ٌ اؾُاٖري ٫ ٜؿٚهٚ ٕ تأٌَ سادٝاتٗا إاي١ٝ َٔ ايٓاؽٚإ .نا٫غتك٬ي١ٝ ٗ إٛاقـ

ٟٻ َٔ سٝح إبسأ  عًٝٗا اي٬ٜٛت اٙ دطٸإ٫ إٔ ٖصا ا٫ضتب .عٌُ ؾطعٞ ٖٛٚ ،نطض أ

يُٝطضٚا  ;ايصٜٔ اغتػًٛا ٖصٙ ايع٬ق١ ،ٗ زا٥ط٠ َٔ اـهٛع يصٟٚ ايٓؿٛش إايٞ أقشُٗاٚ

ٖٚصا َا ؾتض  .غًب إٛاقـأايؿطع ٗ َع  تتٓاقضٚ اييت ؽتًـ ،٤ِٖضاآٚ غٝاغاتِٗ

يٝٛغعٛا َٔ زا٥ط٠ عًُِٗ زاخٌ  ،اـطاؾٌٝٚ أَاّ اـطاؾ١ بايتايٞ اجملاٍ ٚاغعّا

 .ٚغاٙ ايؿٝع١ٝا٭

احملػٛبٌ ع٢ً ٚ تبين بعض ايعًُا٤ َٔ َٛاٖط ا٫ْػٝام أَاّ أؾهاض ايعٛاّـ 6

 ايػًٛ ٗ ايكٍٛ بعك١ُ بعض أبٓا٤ٚ، اؿٛظات ايع١ًُٝ يؿهط٠ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايػٝاغ١

ٌّ ْلٌّ زٵأسؿاز ا٭١ُ٥ ايصٜٔ مل ٜٔطٚ ايسؾاع عٔ بعض أؾهاض ٚ، ل ٗ عكُتَِٗٛثٻ ؾطع

ا٫عتُاز  ٚأخريّا، زايٛقٛف َٛقـ إتؿطِّأٚ  ،َطاغِ ايععا٤ اؿػٝين لٸَا ى ايعٛاّ ٗ

 كايؿ١ يٮقٍٛ ايؿطع١ٝ ا ٗ سطن١ٺٚؾكٗايعٌُ ٚ ،ايط٣٩ٚ إهاؾؿاتٚ ع٢ً ا٭س٬ّ

  .ايهٛاب٘ ايعك١ًٝٚ
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الٍُامش 
                                                      
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 االدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝاخلسافات 

 زؾد َٚٛاد١ٗ

 

 حسٍه رزمدُ د.

 يصالح الثدراَ :ترخمح

 

 ــــــ ؟َا ٖٞ اخلسافات

ا٭عُاٍ غري إعكٛي١ ، أٚ تطًل ن١ًُ اـطاؾات ع٢ً إعتكسات ٚا٭قٛاٍ ايباط١ً

ٚتٛٗط  .ٚايٓا١ْ عٔ إداٚف ايٛا١ٖٝ ٚايٛٛاٖط اجملٗٛي١ ٚايطَع١ٜ، اييت ٫ أغاؽ هلا

  .ا٫دتُاع١ٝ يٲْػإ بأؾهاٍ َتعسز٠أٚ  ع٢ً َػطح اؿٝا٠ ايؿطز١ٜ

إٕ عُط  :ٚيعً٘ ّهٔ ايكٍٛ .١ تاضى١ٝ نبري٠ ٗ سٝا٠ ايبؿط١ٜٚيًدطاؾات خًؿٝ

ٕ يؿس٠ إإش  ;اٱّإ باـطاؾ١ ٜٓاٖع عُط ْٝع إطاسٌ ٚا٭زٚاض اؿٝات١ٝ يًٓٛع اٱْػاْٞ

ع٬ق١ َباؾط٠ ، ضنٛزٙ ٚتصبصب٘ قعٛزّا ْٚع٫ّٚأٚ  ٚضٚاد٘، نعؿ٘أٚ  ا٫ٖتُاّ بٗا

ْهٛز ايعكٌ ٚايط١ٜ٩ ايٛاقع١ٝ أٚ  زٚبعسّ ْهٛ، اظزٖاضٙأٚ  با٫مطاٙ ايؿهطٟ

  .يًُذتُعات ايبؿط١ٜ

ٝٸأ٫ ؾو  أٍٚ َطاسٌ سٝات٘ ع٢ً ايهط٠ ا٭ضن١ٝ ٗ  ّٗا ٕ اٱْػإ قس تأٌَ ًَ

، ٚايكُط، ايؿُؼ :َٔ قبٌٝ، ٚببعض إٛاٖط َٔ ايطبٝع١، ايعٛاٌَ ايبٓٸا٠٤ احملٝط١ ب٘

ٚأَٛاز ، ٚايٓريإ، ٚا٭َطاض، ٚايطٜاح، ٚغطٚبٗا، ٚؾطٚم ايؿُؼ، اتٚاجملطٸ، ٚايٓذّٛ

ٚأخريّا بؿًػؿ١ ، ٚايطٝٛض، ٚاؿٝٛاْات، ٚايػابات، ٚاؾباٍ، ايبشاض ٚاحملٝطات

خص ٜبشح عٔ كطز ٕٛاد١ٗ ا٭خطاض احملسق١ أٚ، ٚغريٖا، ٚإٛت، ٚا٭َطاض، اؿٝا٠
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ٚاييت ٜبسٚ إٔ ، ٚأزت ٖصٙ ايتسابري إتدص٠ َٔ قبً٘. ايبكا٤أدٌ  ب٘ ٗ قطاع٘ َٔ

إٍ تطٛض ايعًّٛ ٚا٫خرتاعات ٚا٫نتؿاؾات ، ا٤ٶض َٓٗا نإ َٓطكّٝا ٚعًُّٝا ٚبٓٸايبع

  .يهْٛٗا ناْت ١ُٖٝٚ ٚٚا١ٖٝ ;ٚخطز ايبعض َٓٗا ع٢ً ؾهٌ خطاؾات، ايعسٜس٠

 

 ــــــ مناذز خساف١ٝ

َٚٔ ايعٛاٌَ ايط٥ٝػ١ يٛٗٛض اـطاؾات ٚاْتؿاضٖا بٌ ؾعٛب ايعامل ٚا٭قٛاّ 

، ايع٫ظٍ :َٔ قبٌٝ، بايكًل ٚاـٛف َٔ اؿٛازخ ايطبٝع١ٝ اؾٌٗ إكرتٕ :ا٭خط٣

، ٚبطٚظ ا٭َطاض ايٛبا١ٝ٥ اييت ٫ ع٬ز هلا، ٚايكش٘، ٚاؾؿاف، ٚايربانٌ

ٕ ايؿها٤ َٔ إ :ٚدٛز ا٫عتكاز ايػا٥س ايصٟ ٜكٍٛ; أٚ ٚاؾسضٟ، ٚا٭ٚب١٦، نايطاعٕٛ

ْٙ ، ٚا٭ؾباح، ٚايؿٝاطٌ، ٔٸاؾ :َٔ قبٌٝ، با٭ضٚاح اـبٝج١ ٚايك٣ٛ ايػٝب١ٝ سٛيٓا قا

 تؿاقِأٚ  ٚٗ ؼػٌ اؿاٍ، ٚٚقٛع ا٭سساخ ايػ١٦ٝ إ٪١ٕ، ط٠ ٗ َكري اٱْػإإ٪ثِّ

   .(1)غ٥ٛٗا

ا٫ْتٗاظٌٜ ا٭ؾطاز  إٕ بعض اـطاؾات تكاؽ َٔ قبٌ بعض :ٚهسض ايكٍٛ

ٔ ايصٜٔ وٕٛٛ َها١ْ َطَٛق١ َٚٓعي١ ضؾٝع١ يس٣ اؾ١ًٗ ٚايعا١َ َ، ٚاحملتايٌ

ؾكس عطف ٖ٪٤٫ نٝـ ٜػتػًٕٛ . ٌُ ٚايػشط٠ٚإٓذِّ، أٌٖ ايؿأٍ :أَجاٍ، ا٭ؾطاز

ٞٸ  :ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ». ٕٓاؾعِٗ اـاق١ ايػصٸز ٚايتكٛضات اـاط١٦ يًذ١ًٗ بؿهٌ شن

أثٓا٤ اؿطب ايعا١ٕٝ  ـ بٓا٤ٶ ع٢ً إسس٣ ايطٚاٜات ـ ب١ٝ إٛنٛع١ٚإسس٣ اـطاؾات ا٭ٚض

طٜٔ ٚبٌ ايبعض َٔ أبٓا٤ بًسْا إتأثِّ، سٜ ٗ بعض ايبًسا٫ٕٚ تعاٍ ت٬، ا٭ٍٚ

ايؿدل  إٔٚ، ٭ْ٘ ْصٜط ؾ٪ّ ;٫ ٜٓبػٞ إؾعاٍ ايػٝذاض٠ بعٛز ثكاب ٚاسس أْ٘، بايػطب

ناْت فاَٝع اؾٓٛز  ٚايؿا٥ع أْ٘ ٗ َٝازٜٔ اؿطب إصنٛض٠ .ايجايح غُٝٛت

ٛٻ ٕ إؾ ايًٌٝ بعٛز ثكاب ٚاسسؾعٓسَا ٜٛقسٕٚ غذا٥طِٖ أثٓا٤ ، ٕ َٔ ث٬ث١ أؾطازتته

ٜٚٴكتٌ. ، ايعٓكط ايجايح َٔ تًو اجملُٛع١ غٝكاب بطقام ايعسٚ ٗ ْٗاض ايّٝٛ ايتايٞ

َٳأٗ سٌ لس  ؾاعٗا ٖٛ تادط يبٝع ايهربٜت ٜسع٢ أٚنع ٖصٙ ايؿهط٠ ايٛا١ٖٝ ٚ ٔٵٕ 

عٌُ ع٢ً إؾاع١ ٖصٙ ايؿهط٠ اي١ُٖٝٛ بٌ ايٓاؽ بٗسف بٝع٘ يًُعٜس  ، ٚقس«نطٚنط»

ٗ َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت ٜتِ ْػٝإ ايػبب ايط٥ٝؼ ٚضا٤  ٚػسض اٱؾاض٠ إٍ أْ٘ .هاعتَ٘ٔ ب



 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

 . (2)«ٚتبك٢ تًو اـطاؾ١ ضاغد١ ٗ أشٖإ ايٓاؽ، ايؿهط٠أٚ  ٚٗٛض ٖصٙ ايعكٝس٠

ايصٜٔ ٫ ًّهٕٛ ايكسض٠ ع٢ً ايتسبٸط ، ٕ ا٭ؾدام ايػصٸز ٚايبػطا٤أٗ  ؾٓو ٫

ٝٸ١ ٚايٛاقع١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚغري إط، ٚايتشًٌٝ إٓطكٞ يٮَٛض ًعٌ ع٢ً ايع٬قات ايعً

ٗ أِْٗ ىتًكٕٛ ١ًْ َٔ  ٫ ؾٓو، ايػا٥س٠ ٗ قٛاٌْ ايطبٝع١ ٚٚقا٥ع اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ

، إعتكسات ٚايتكٛضات ايباط١ً ػاٙ تأثري ا٭ؾٝا٤ اي١ُٖٝٛ عٓس َٛادٗتِٗ يًُكاعب

 :ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍَػتعٌٝٓ ٗ شيو بك٣ٛ ايِٖٛ ٚاـٝاٍ ٚايتكٛضات اـاط١٦. 

أٚ  ٜٚتًُهِٗ ايكًل إشا نإ ضقِ ٖٜٛتِٗ، ٕ ايعسز ث٬ث١ عؿط عسز مؼأٜعتكسٕٚ 

ٚىؿٕٛ َٔ عٛاقب٘ ، ضقِ ايطابل ٗ ايعُاض٠ وٌُ ايعسز إصنٛضأٚ  ضقِ إٓعٍ

  .ايػ١٦ٝ

، ْصٜط ؾ٪ّ، ٚايػطاب، ناؾعٌ، ٕ ايبعض ٜعترب أقٛات بعض ايطٝٛضأأٚ ْط٣ 

بإٔ طرياْٗا أَاَِٗ أٚ  عِٗ هلصٙ ا٭قٛات عٓس اـطٚز َٔ إٓعٍعٓس مساٜٚعتكسٕٚ 

 . كاٍ عطؾّاٜٚتطريٕٚ َٓ٘ نُا ٜٴٝٸ٧، ؾأٍ غشيو 

ٚإشا ، ٕ ايعطاؽ ٖٛ َكس١َ يٛقٛع ا٭خطاض ٗ ططٜكِٗأأٚ ٜتكٛض ايبعض 

 مسعٛا عطاؽ اٯخطٜٔ ٜٓكطؾٕٛ عٔ ايعٌُ ايصٟ ناْٛا ٜطٜسٕٚ ايكٝاّ ب٘. أٚ  عطػٛا

َهإ عًُ٘ أٚ  سس٠ٚ اؿكإ ع٢ً َسخٌ ايساض ٕ زمٸ٭ؾطاز أا أٚ ٜط٣ بعض

 .ٖا ٜسعٛ يًربن١ ٚاـري ٚضظق٘

  .َٛت ايعطٜؼأٚ  ٜعتربٕٚ نػط َطآ٠ ايعطٚؽ زي٬ّٝ ع٢ً ا٭ٜاّ ايٓشػاتأٚ 

ايتعٜٛص٠ )ايكطع إػتدس١َ يسؾع أٚ  ٕ تعًٝل اؿطظأأٚ َا ٜطاٙ ايبعض َٔ 

، غببٷ يسؾع ايب٤٬، ايٓكٌ ٌاض٠ ٚغريٖا َٔ ٚغا٥تعًٝكٗا ٗ ايػٝ، أٚ اؿػس( بطقابِٗ

 . ايٓكٌ َٚٓاظهلِٚغا٥ٌ غ٬َتِٗ ٚغ١َ٬ ٜهُٕٓٛ ٚأِْٗ بؿعًِٗ ٖصا إِا 

ٚؾذط٠ ، ٍ إؿانٌ(٬ٓأٚ َا ٜعتكسٙ ايبعض َٔ ؾا٥س٠ خًٝ٘ إهػٸطات )س

ـٹطم  ٚأَجاٍ شيو.، قطع ايكُاف ع٢ً أغكاْٗاأٚ  إطاز ٚضب٘ ا

غطعإ َا  ايصٜٔ ًّهٕٛ ضٚسّا عادع٠ ٚنعٝؿ١ز ا٭ؾطا ٕأ»س ٚإ٪ٖن

ٜعٝؿٕٛ زا٥ُّا ساي١ اـٛف ٚايكًل إٔ شنطْا ؾإِْٗ ٚنُا غبل  .ٜػتػًُٕٛ يًدطاؾات

َٔ ايك٘ ا٭غٛز ، أٚ ايجايح عؿط َٔ ايؿٗطأغبٛع َٔ  ـ َج٬ّـ ندٛؾِٗ ، طضغري إبٻ
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يؿهط١ٜ َٚٔ اـكا٥ل ا .ٝ٘ ؾٛم بعهُٗا ايبعض بؿهٌ ايكًٝبايصٟ ٜهع نٖؿ

ٕ ايٛنع ايجابت زٕٚ أَٚا  .تػٝري ٗ ايٛنع إٛدٛزأٟ  أِْٗ ٜتدٛؾٕٛ َٔا٭ؾطاز  هل٪٤٫

سسخ أٟ  تطاِٖ ٜؿعطٕٚ باـٛف َٔ تػٝري ٜهؿٞ عًِٝٗ ساي١ َٔ ا٫ط٦ُٓإ ٚايػه١ٓٝ

ٖٞ ايؿهط٠ اؾسٜس٠ بؿإٔ َا اعتازٚا عًٝ٘ ا٭ؾطاز  هل٪٤٫ ٚأنجط ا٭ؾٝا٤ إ٬َّٜا. دسٜس

  .نصب َٛنٛع َعٌأٚ  قاٚيتِٗ يًٛقٛف ع٢ً َس٣ قش١، أٚ (3)«َٔ قبٌ

طّا ٗ إؾاع١ ٜٚعترب ايتكًٝس ا٭ع٢ُ َٔ ايعٛاٌَ ا٭خط٣ اييت يعبت زٚضّا َ٪ثِّ

بٌ َٔ ، َٔ ايؿطا٥ض ا٭١َٝا٭ؾطاز  ٖٓاى ايهجري َٔ اـطاؾات. ؾؿٞ نٌ اجملتُعات

َٻ، أٚ ٜتعًكٕٛ ببعض ا٭ؾٝا٤أٜهّا،  إتعًٌُ ، زٕٚ ٚعٞ، بعض ا٭َٛض طٕٚ َٜٔتص

بط٬ٕ بعض أٚ  ٚايبشح عٔ َس٣ قش١، ايػًب١ٝأٚ  هاب١ٝٚبسٕٚ ايتسبٸط ٗ آثاضٖا اٱ

ٚع٢ً خًؿ١ٝ اَت٬نِٗ يًعكس ، اْط٬قّا َٔ تكًٝسِٖ ا٭ع٢ُ يٰخطٜٔ ;إعتكسات

 ٗ سٌ أِْٗ ٫ ّتًهٕٛ، ايعٴذٴب ٚايؿعٛض با٭ؾه١ًٝ ع٢ً اٯخطٜٔ، أٚ ايٓؿػ١ٝ ايػ١٦ٝ

تأثري ٗ فطٜات سٝاتِٗ أٟ  قبٍٛ إٛانٝع اييت يٝؼ هلاأٚ  زيٌٝ َعكٍٛ يطؾضأٟ 

  .ٚعاقب١ أَطِٖ

ٚغاق١ ا٭ؾ٬ّ ، أز٣ ايتطٛض إتٓاَٞ يٮؾ٬ّ ايطز١٦ٜ ٚٗ ايعكط ايطأٖ

إؿاٖس إٍ عٛامل ايِٖٛ أٚ  اييت تٓكٌ ايكاض٨، ايطٚاٜات ٚايهتب إجري٠، أٚ اـٝاي١ٝ

ات اييت ٜتعُس نتٸابٗا قٝاغتٗا ع٢ً أغاؽ إعتكسات اي١ُٖٝٛ ؿٚإ٪ٖي، ٚاـٝاٍ

ٔٸ :َٔ قبٌٝ، يًؿدكٝات ا٭غطٛض١ٜ ٚا٭ؾباح ٚا٭ضٚاح ، ايبٝٛت اييت ٜػهٓٗا اؾ

، ٚاؿٝٛاْات ايعذٝب١ ٚايػطٜب١، ٚإدًٛقات ايؿها١ٝ٥، ٚايكشٕٛ ايطا٥ط٠، ايؿطٜط٠

بٗسف إثاض٠  ;غا٥٘ ا٭خط٣ٚا٫تكاٍ با٭ضٚاح عٔ ططٜل دًػات إسهاض ا٭ضٚاح ٚايٛ

ط٠ ٗ إؾاع١ تعس ٖٞ ا٭خط٣ َٔ ايعٛاٌَ غري إباؾط٠ إ٪ثِّ، ايكطٸا٤أٚ  إؿاٖسٜٔ

  .ٚاتػاع ْطام ا٭ؾهاض اي١ُٖٝٛ، اـطاؾات

، ٚع٢ً ايطغِ َٔ ايتطٛضات ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ اؿاق١ً ٗ ايكطٕ اؿايٞ

 ـ ٚيٮغــ  أزت ايعٛاٌَ إصنٛض٠ ؾكس، عكط عػهط٠ ايؿها٤ ٚعكط ايهُبٝٛتطأٚ 

، ايهطب بايطٌَ :َٔ قبٌٝ، ٚبايٓتٝذ١ أغٛام بعض ا٭عُاٍ، ٕ ػس اـطاؾاتأإٍ 

ؾٗط٠ ٚاظزٖاضّا خاضقّا غري ، ٚقطا٠٤ ايطايع، ٚقطا٠٤ ايهـ، ٚايػشط، ٚايعطاؾ١
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بس٤ّا َٔ قٝ٘ ايكبا٥ٌ ايبس١ٜٚ ٚؾب٘ ايٛسؿ١ٝ ٚق٫ّٛ إٍ أنجط ايبًسإ ، َػبٛم

سٝح ، ٗ ايهجري َٔ إسٕ ايهبري٠ ّٝٛنُا ٖٛ ساقٌ اي، سٕ تطٛضّا ٗ ايعاملٚإ

ٜكَٕٛٛ ٗ بعض ؾٓازم ايسضد١ ، أٚ (1+12) :يًُٓعٍ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ 13ٜهتبٕٛ ضقِ 

َٔ ٥٫ش١ أضقاّ  بإيػا٤ ايطقِ ث٬ث١ عؿط ٗ إكاعس ايهٗطبا١ٝ٥، لّٛ( ١ا٭ٍٚ )أضبع

ٖٓ ٚٻس ا ٜ٪ِّطٛابل ايؿٓسم. ٚ ، ْٗا ايسنتٛض يٛثط نٝٓؼٖصا ا٭َط ا٬ٕس١ٛ اييت ز

، أٟ «ْساٟ غٝاٙ»ٗ نتاب٘ إعطٚف ّ، 1964اؿاقٌ ع٢ً دا٥ع٠ ْٛبٌ يًػ٬ّ عاّ 

ٗ إكعس ايهٗطبا٥ٞ يؿٓسم نبري ٗ  ًتٴُيكس ع»: ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ، كٛت ا٭غٛزاي

بعس ايطابل ايجاْٞ عؿط ، أٟ إٕ ايطابل ايجايح عؿط غري َٛدٛزؾٚ٭ٍٚ َط٠  .ْٜٝٛٛضى

عٓسَا اغتؿػطت عٔ ايػبب ٗ شيو َٔ إؿطف ع٢ً ٜٚأتٞ ايطابل ايطابع عؿط. 

٭ٕ ٖٓاى  ;ٖصا ا٭غًٛب َتٸبع تكطٜبّا ٗ ْٝع ؾٓازم إس١ٜٓ :أداب قا٬ّ٥ إكعس

ٕ أست٢  شيو:ايهجري َٔ ايٓاؽ ىؿٕٛ اٱقا١َ ٗ ايطابل ايجايح عؿط. ٚأناف بعس 

يهْٛ٘ ايبسٌٜ  ;ّتٓعٕٛ عٔ إبٝت ٚاٱقا١َ ٗ ايطابل ايطابع عؿط بعض إػاؾطٜٔ

ٚعٓسَا تػٝطط ٖصٙ إداٚف ايٛا١ٖٝ ع٢ً أضٚاح ا٭ؾدام . يًطابل ايجايح عؿط

ٕ تػٝطط عًِٝٗ أثٓا٤ أأثٓا٤ ايٓٗاض ؾُٔ ايبسٜٗٞ ، نإػاؾطٜٔ إؿاض إيِٝٗ، ايعادعٜٔ

  .(4)«ٚسّٝا ٚخٛؾّا ٫َّٛٗب هلِ أش٣ٶ ضٚتػبِّ، ايًٌٝ بؿهٌ ناٌَ ُاَّا

غًب اٱٜطاٌْٝ وْٝٛٗا ٗ ْٗا١ٜ أٜاّ أظاٍ  اييت َا، َطاغِ ايّٝٛ ايجايح عؿطإٕ 

ْ٘ هب أٜٚعتكسٕٚ ، استؿا٫تِٗ ايٛط١ٝٓ بعٝس ايٓريٚظ بايططٜك١ إتساٚي١ ٗ إٜطإ قسّّا

ٕ أطا١ْٝ َٔ ايػ١ٓ اٱٜ عًِٝٗ ٗ ايّٝٛ ايجايح عؿط َٔ ايؿٗط ا٭ٍٚ )ؾٗط ؾطٚضزٜٔ(

ّٝٛ ايجايح عؿط خاضز بٝٛتِٗ َٚػانِٓٗ ٗ اييًٝكٛا بٓشؼ  ;ىطدٛا َٔ َسِْٗ

ٌٷ ٖٞ، ايكشطا٤ ، آخط ع٢ً َس٣ غٝطط٠ ا٭ؾهاض اـطاؾ١ٝ ٗ اجملتُعات إعاقط٠ زيٝ

ست٢ ٗ اجملتُعات اييت ٜبسٚ ٗ ايٛاٖط ، ؿاٖس َٛاٖطٖا ٗ ْٝع ْكاٙ إعُٛض٠ٚتٴ

ٕ ْؿري إٍ أع٢ً شيو ّهٔ َٚٔ ا٭َج١ً ا٭خط٣ طّا. أْٗا تهِ أنجط ايؿعٛب ؼهټ

عٓسَا »، ٖٚٛ: اـرب ايصٟ ْؿط قبٌ عس٠ غٓٛات ٗ ايكشـ ايربٜطا١ْٝ ٚا٭ٕا١ْٝ

قاّ ض٥ٝؼ قط١ ايكطاض ّ 1965ناْت ًَه١ بطٜطاْٝا تكّٛ بعٜاض٠ إٔاْٝا ايػطب١ٝ عاّ 

ٕ ٜتشطى أض َٔ إكطٻ ( بتػٝري ضقِ ايطقٝـ ايصٟ ناDuisburgٕٗ َس١ٜٓ زٜٚػبٛضؽ )
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َٳيهٞ ٫ ّػٸ ;12إٍ ايطقِ ، 13ٖٚٛ ايطقِ ، َٓ٘ قطاض إًه١ ٟٸ  ٜطاؾكٗا ٔٵٗا ٚ أ

 . (5)«غ٤ٛ

سس إطاعِ ٗ َس١ٜٓ تٛضْتٛ ايهٓس١ٜ َٛا٥س ايطعاّ أؾدكّٝا ٗ  ٚؾاٖستٴ

إٕ ٖصا  :عٔ ايػبب ٗ شيو قايٛا ٚعٓسَا غأيتٴ، إكٓٛع١ ع٢ً ؾهٌ سس٠ٚ اؿكإ

  .يكاسب إطعِ ًطاٚي١ ٜهؿٞ ْا٫ّ ٚبطن١ّايؿهٌ ي

، ٚايػشط، ٚايهٗا١ْ، ٚقطا٠٤ ايطايع، ايؿأٍ :َجٌ، ٕ اظزٖاض غٛم بعض إٗٔإ

، َا ٗ شيو ما٤ ايعامل إعاقطأٗ ْٝع ، ٚايط٬غِ، ٚبٝع ٚؾطا٤ اؿادات ا١ُْٕٛٝ

ٌٷٖٛ ٚ، اَٚس٣ اْتؿاضٖ، ط عٔ ٚدٛز ا٭ؾهاض اـطاؾ١ٜٝعبِّ، ط٠ايبًسإ إتشهِّ ع٢ً  زيٝ

ٚغري طبٝعٞ ّٛز ؼت أغتاض اؿه١ُ ٚايعك١ْٝ٬ ايٛاٖط١ٜ  ّانبري ّآٖاى ؾٛق» إٔ

ٕ أٚاييت ٜؿرتض ، ٗا ا٭غطاض اي١ُٖٝٛػاٙ ايٛٛاٖط اييت تًٓؿ يًُذتُعات اؿسٜج١

 .. .ْٚػٝٓاٖا َٓص أَس بعٝس، ْهٕٛ قس تطنٓاٖا ٚضا٤ ٚٗٛضْا

ايٓٛري يكطا٠٤ ايطايع ٚايؿأٍ ٗ عكط ٖٚا مٔ ْؿٗس ايّٝٛ اظزٖاضّا َٓكطع 

ٜٛدس ٗ  :ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ .ايهُبٝٛتط ٚايكٛاضٜذ ايعابط٠ يًكاضات ٚاييت بًػت ايكُط

ٚطايعِٗ بططم ا٭ؾطاز  ٜكَٕٛٛ بكطا٠٤ غت، ايّٝٛ سٛايٞ أيؿٞ َٓذٸِ قرتف ابطٜطاْٝ

قطا٠٤ طايع ايؿطز  إٍ ٚق٫ّٛ، ٚايؿاٟ، ٚايؿٓذإ، ايؿأٍ بايٛضم :َجٌ، ايؿأٍ إدتًؿ١

ض عسز ٜٚكسٻ، ايصٜٔ ًّهٕٛ ثطٚات طا١ً٥ا٭ؾطاز  ٖٚ٪٤٫ .بايهاضتات إطبٛع١ ٚغريٖا

ٜٛٗطٕٚ أسٝاّْا ع٢ً ؾاؾات ايتًؿاظ ٚايكشـ ، ظبا٥ِٓٗ ايسا٥ٌُ عٛايٞ ًَٕٝٛ ؾدل

١ عٔ ايكشـ اييت ِت ٚاْتؿطت ٗ ايعكٛز ا٭خري٠ أٜهّا. ٖٚٓاى َعًَٛات أنجط زٓق

١ يكطا٠٤ ايطايع ٚايهٗا١ْ. ٚيًهجري َٓٗا أعُس٠ خاقٸ، ٜٚٓتؿط ايؿطط نُا ُٜٓٛ

قطا٠٤ ايطايع ٗ أَطٜها ٗ أٚا٥ٌ ٗ ك١ ضٚا عسز ايكشـ اييت هلا أعُس٠ َتدكِّٚقسٻ

سٛايٞ عؿطٜٔ هلا ٚ، عكس ايػبعٝٓات َٔ ايكطٕ إانٞ بأنجط َٔ عؿط٠ آ٫ف إقساض

ـ ٖٓاى عس٠ ف٬ت تًيب ا٭شٚام إدتًؿ١  ًرتا ـ ٗ ايٛقت اؿانطلإٚٗ  .ًَٕٝٛ قاض٨

ٕ قػُّا َٔ ػاض٠ اـطاؾات ٗ ٖصٙ ؾإ ٚبؿهٌ عاّ .ٗ ايهٗا١ْ َٚعطؾ١ ايػٝب

اييت هلا ايهجري َٔ ، ٚايط٬غِ، ٚا٭ؾٝا٤ ا١ُْٕٛٝ، ايبًسإ ٜطتب٘ بتػٜٛل ا٭غاطري

ايط٬غِ  كٌ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بعٌُٖٓاى ايهجري َٔ إتدكِّ إٍ شيو ـٵأنٹ .ايعبا٥ٔ

اٱّإ ٜٓتؿط ٚغريٖا. ٚ، ٚايجط٠ٚ، ٚايكش١، اؿب :َٔ قبٌٝ، اـاق١ ٭غطاض َع١ٓٝ
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ٚغاق١ ٗ ، ٜطايٝاإبا٭غاطري ٚأعُاٍ ايؿعٛش٠ ٚايػشط ٗ بًسإ إٔاْٝا ٚؾطْػا ٚ

ٚإعاؾ١ ، بعض ا٭عُاٍ شات ايطابع ايطيبتؿٝع  .ٚنصيو ٗ قط٣ بطٜطاْٝا، دٓٛبٗا

ٚاييت ٜطقل أعها٩ٖا ٗ ، ازات ايػشط َٛن١ ايكطٕ ايعؿطٜٔاؼٚتٛٗط  .با٭عؿاب

ٚبعس شيو ٜصٖبٕٛ إٍ ، ٜٚكُٕٝٛ طكٛغّا كتًؿ١، َطاغِ ا٫ستؿاٍ ي٬ّٝ ْٚٗاضّا سؿا٠ّ

سٝح ٜٛدس َٔ ، بٗصٙ اٱسكا٥ٝاتٜٚهجط ا٫ٖتُاّ ايؿأٍ اؿػٔ... أدٌ  ايػاب١ َٔ

َٔ نٌ أضبع١  ٚٚاسسٷ، ٚاسس ٜ٪َٔ با٭ؾباح نٌ غت١ أؾدام ٗ بطٜطاْٝا ؾدلٷ

ٕ ٚاسسّا َٔ ، أٚ أٚايبعض َِٓٗ أنجط َٔ َط٠ ٚاسس٠، أؾدام ٜ٪َٔ بأْ٘ ضأ٣ ؾبشّا

ْ٘ عاد١ إٍ أٚ، ايٓشؼأٚ  أعسازّا يًػعسأٚ  ٕ ي٘ أٜاَّاأنٌ عؿط٠ أؾدام ٜؿعط ب

ٕ ا٭ضقاّ إصنٛض٠ آخص٠ بايتعاٜس إػتُط ٗ أآخصٜٔ بٓٛط ا٫عتباض ، أؾٝا٤ ١َُْٛٝ

، ست٢ بٌ ايطًب١ اؾاَعٌٝ ٚشٟٚ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ، إٔاْٝا :َجٌ، إبعض ايبًس

 . (6)«ٚيٝؼ بٌ ؾ٦ات اجملتُع ق١ًًٝ ايتعًِٝ ؾك٘

شاتٗا ٖٞ ِاشز ٚؾٛاٖس ع٢ً ا٫ْتؿاض إتعاٜس يٲّإ  سسٸٗ ٖصٙ ا٭َٛض 

ٞٸ .باـطاؾ١ ٗ ايعكط اؿايٞ ايٛانض أْ٘ عٓسَا تهٕٛ ا٭ٚناع ع٢ً ٖصا  َٚٔ اؾً

غٝكبض ، ٜطايٝا ٚأَطٜهاإبطٜطاْٝا ٚؾطْػا ٚإٔاْٝا ٚ :َجٌ، ايٓشٛ ٗ ايبًسإ إتطٛض٠

ٚايكبا٥ٌ ؾب٘ ، ٚآغٝا، ٗ إؾطٜكٝا، يسٜٓا نٝـ ٖٞ ساٍ ايبًسإ ايٓا١َٝ َعًَّٛا

  .إتشهط٠ اييت تعٝـ ٗ إٓاطل ايبعٝس٠ عٔ َطانع ايعًِ ٚايجكاؾ١

 

 ــــــأْٛاع اخلسافات ٚتؿٓٝفٗا 

َتٓٛع١ ع٢ً َط ايتاضٜذ  ّإ َػأي١ اٱّإ باـطاؾ١ اؽصت َٛاٖط ٚقٛضأضغِ 

ٕ ا٭ؾهاض ٚا٭عُاٍ اي١ُٖٝٛ اييت سٛٝت أٚ، َٚا تعاٍ نصيو، ايجكاٗ يًبؿط١ٜ

ّهٔ ، ؾإْ٘ بايكبٍٛ ٚا٫غتدساّ ندطاؾ١ َٔ قبٌ اجملتُعات إدتًؿ١ ٫ سكط هلا

، أٚ يؿطزٟ ٚاؾُاعٞ يٮؾدام عًٝٗابًشاٚ اٱقباٍ ا ;تكػُٝٗا إٍ ايٓٛعٌ ايتايٌٝ

 :ُٖٚا، ادتُاعٞ يًبؿط١ٜأٚ  بت بٗا بؿهٌ ؾطزٟبًشاٚ ا٭نطاض اييت تػبٻ

 

 ايػا٥ع ـــــــ اخلسافات ذات ايطابع ايفسدٟ 1 

 ٜؿٌُ فُٛع١ َٔ إعتكسات ايٛا١ٖٝ اييت ٜ٪َٔ بٗا ٖصا ايٓٛع َٔ اـطاؾات
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، ؾات غري ايكشٝش١ؾه٬ّ عٔ أنطاض ايتكطټٚ. ٝات اـاق١ ٗ اجملتُعا٭قًٓا٭ؾطاز أٚ 

ْٗا إؾ، ٚإقابتٗا ا٭ؾدام إ٪ٌَٓ باـطاؾات بؿهٌ َباؾط، ٚايكًل ايٓادِ عٓٗا

  .تكٝب أٚغاٙ فتُعِٗ بؿهٌ غري َباؾط أٜهّا

ايُٓاشز إٓكٛي١ أزْاٙ نع٢ً بعض إعتكسات اـطاؾ١ٝ ـ  ضاقِ ٖصٙ ايػطٛضٚقـ 

، ٖا سٍٛ َعتكسات ايطبكات ق١ًًٝ ايتعًِٝ ٗ ايب٬زاطـ ٗ ايسضاغ١ إٛدع٠ اييت أد

نُا ٬ٜٚسٜ َا ٜؿابٗٗا بٌ . ٚتكايٝسِٖ شات ايطابع ايؿطزٟ ٚايبػٝ٘، ٚعازاتِٗ

 :آخط ـٚأٚغاٙ ا٭َِ ا٭خط٣ ـ بؿهٌ 

ٍٸ شيو  ؾإٕ ـ يٛ نػطت َطآ٠ ايبدت يًعطٚؽ1 غُٝٛت أسس ايعطٚغٌ ٕ أع٢ً ٜس

  .عاد٬ّ

ٓا٤ اـطٚز َٔ َٓعي٘ اَطأ٠ عذٛظ ٓطا٤ ايؿعط ؾصيو ـ إشا قازف إػاؾط أث2

  .ٕ ٜعسٍ عٔ ايػؿطأٚهب ، ْصٜط ؾ٪ّ

  .غٝشسخ ؾذاض ـ إشا بكٝت ؾؿطات إكل َؿتٛس3١

ؾصيو  ـ إشا عطؼ ايؿدل عطػ١ ٚاسس٠ ساٍ ععَ٘ ع٢ً ايكٝاّ بعٌُ َع4ٌ

  .سٸٚإشا عطؼ عطػتٌ ؾصيو ع١َ٬ اٱقساّ ع٢ً شيو ايعٌُ بهٌ د; ع١َ٬ ايكرب

  .ْ٘ غٝتعطض يًت١ُٗإإشا يعّ ايؿ٪ام ؾدكّا ؾ ـ5

ـ إشا قًِٓ ايؿدل أٚاؾط إسس٣ ٜسٜ٘ ٚمل ٜكًِٓ أٚاؾط ايٝس ا٭خط٣ غٝٗاْ٘ 6

  .ايهًب

، أٚ ٜٴٗس٣ صبضٕ ٜٴأٚهب ، ؾصيو ْصٜط ؾ٪ّ ـ إشا قاح ايسٜو ٗ غري ٚقت7٘

  .ٚإ٫ غُٝٛت قاسب٘، َا يؿدٕل

 ٕ عٌ ٚيٝسٖا غتهٕٛ ساغس٠. إؾ تإشا ْٛطت اؿاٌَ إٍ دػس إٝـ 8

َٳ، ـ ايك٘ ا٭غٛز َٔ اؾٔ 9  .عٜ٪شٜ٘ ٜٴكطٳ ٔٵٚنٌ 

  .ٜٚ٪زٟ بكاسب٘ إٍ عٛاقب غ١٦ٝ، ٖٛ ْصٜط ؾ٪ّ ـ ايهًب ايصٟ ٜعٟٛ ي10٬ّٝ

، بو ٜا غٝس٠ ايٝٴُٔ أ٬ّٖ :هب ايكٍٛ ٚعٓسَا ٜط٧ْٝ٘ٚ، ـ ايبّٛ طايع٘ غ11

  .ٚشيو يسؾع ايٓشؼ ايٓادِ َٓ٘; يسٜٓا عطؽ

هب ايكٍٛ عٓس ايكٝاّ بعسٸ ؾ٤ٞ َا  يًتدًل َٔ مؼ ايعسز ث٬ث١ عؿط ـ12
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 .ث٬ث١ عؿط بايؿاضغ١ٝ، أٟ (ٙزٳٝعٵغٹبس٫ّ َٔ ن١ًُ )، ٚ...( ٠ظٜاز)

 

 ات ذات ايبعد االدتُاعٞ ٚايطٝاضٞ ـــــــ اخلساف2

فُٛع١ ا٭ؾهاض اي١ُٖٝٛ ٚايطغبات ٚإؿاعط غري  إطاز باـطاؾات ا٫دتُاع١ٝ

طٕٚ عٔ ٜعبِّ ٚأسٝاّْا، بٗا ٕٜٛٚتُػه، ٕٓطك١ٝ اييت ٜ٪َٔ بٗا أنجط١ٜ فتُع َاا

 اؿؿاٚأدٌ  َػتعسٜٔ َع٘ يًتهش١ٝ بأَٛاهلِ ٚأْؿػِٗ َٔ ٕكِٗ بٗا بؿهٌ ٜهْٛٛتعًٗ

اييت تٛٗط ٗ ايػايب ع٢ً ؾهٌ ؾعاضات ، ٚا٭نطاض ايٓا١ْ عٔ ٖصٙ إعتكسات .عًٝٗا

، نايطٛط١ُٝ، . ٚعباز٠ ا٭ٚثإ ٚإصاٖب ايعكا٥س١١ٜ، أنطاض عاَؾب٘ ز١ٜٝٓأٚ  ٚط١ٝٓ

  .ٖٞ َٔ ٖصا ايكبٌٝ، ٚاٯُْٝٝػِ، ٚايؿتٝؿٝػِ

ِّ ز هلا ٚتؿٌُ اـطاؾات ايػٝاغ١ٝ ا٭ؾهاض اـازع١ ٚإٓشٓط١ اييت تط

ٚايػٝاغٌٝ ا٭ْاٌْٝ ، ٚايطبكات اؿان١ُ، ا٭سعاب اـاق١أٚ  ،إتططؾ١اجملُٛعات 

ع١ٝ ٜٚعًُٕٛ ع٢ً إساي١ ْٛاٜاِٖ ايتٛغټ .ٱضنا٤ ْععاتِٗ إتعاي١ٝ ;ايػًط١إٍ ايطاقٌ 

ضض ايٛاقع َٔ خ٬ٍ ؼطٜو إؿاعط إكسغ١ ٗ ايٛاٖط أإٍ ؾعٌ َؿٗٛز ع٢ً 

بتربٜط ايؿطنٝات ؾب٘ ، أٚ ٚا٭ضض، ايسؾاع عٔ ايػٝاز٠ :َٔ قبٌٝ، يًؿعٛب ٚا٭َِ

  .ايتؿٛم ايبٝٛيٛدٞ يًؿعٛب :َٔ قبٌٝ، ايع١ًُٝ

، ْكّٛ ٗ ٖصٙ إكاي١ بإدطا٤ زضاغ١ إْاي١ٝ سٍٛ َٛانٝع ايٛث١ٝٓٚغٛف 

َٔ بٌ اـطاؾات ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ اييت ، ٚاٯُْٝٝػِ، ٚايؿتٝؿٝػِ، ٚايطٛط١ُٝ

َٚٔ اـطاؾات . ت٬سٜ اْعهاغاتٗا ٚآثاضٖا ٗ ْٝع أضدا٤ ايعامل إعاقط بهجط٠

، ٚايتططف ايكَٛٞ، يؿعٛب١ٝاأٚ  ايػٝاغ١ٝ غٓذطٟ زضاغ١ َٛدع٠ عٔ ايؿٛؾ١ٝٓٝ

َٔ إػا٥ٌ إجري٠ يًذسٍ ٗ أٚغاٙ  اييت تعسٸ، َٚػأي١ ايؿكٌ ايعٓكطٟٚايعٓكط١ٜ، 

ٚغٓكّٛ بعس شيو بتبٌٝ ٚد١ٗ ْٛط ايسٜٔ اٱغ٬َٞ سٍٛ فٌُ ٖصٙ . ايػٝاغ١ ايسٚي١ٝ

 :ٚططم َهاؾشتٗا ٚقاضبتٗا، اـطاؾات

 

 ــــــ اخلسافات االدتُاع١ٝ :أٚاًل

 ــــــ (Idolatry)١ٝٓ ايٛث أ ـ

َٔ شٟٚ ايطأٟ ا٭ؾطاز  ايٛث١ٝٓ ٖٞ ْٛع َٔ ا٫عتكاز ايٛاٖٞ ايػا٥س يس٣ بعض



 

 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

ايطب اـايل إؿاض إيٝ٘ ٗ ا٭زٜإ ، أٚ ايكاقط سٍٛ اٱّإ بػري اهلل ايٛاسس ا٭سس

  .ايتٛسٝس١ٜ

َٔ أقسّ قٛض إّإ  ٚتعسٸ، ٚايٛث١ٝٓ ٖٞ ٚيٝس٠ ساد١ ايٓٛع ايبؿطٟ يٲّإ

تًو اؿاد١ اييت امطؾت نٝؿ١ٝ إضنا٥ٗا عٔ َػاضٖا ايعكًٞ ، ْػإ با٭زٜإاٱ

ٚإٓطكٞ ايطبٝعٞ. ٚبطظت ٖصٙ اـطاؾ١ ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً ا٭غًب َٔ ؾهط اٱْػإ 

ٚيهٓٗا ، ٖٓاى ق٣ٛ أخط٣ خاضق١ ؾه٬ّ عٔ ٚدٛز خايل ايعامل ْ٘إ :ايكا٥ٌ، احملتاز

، ٚايكُط، ايؿُؼ :َٔ قبٌٝ، شل ايعباز٠تػت، ٚغ١ًٗ ايٛقٍٛ إيٝٗا، ًَُٛغ١ َٚط١ٝ٥

دعًٗا ٚغٝطّا ، أٚ ّٚهٔ َٔ خ٬ٍ ايتٛغٌ بٗا، ٚبعض اؿٝٛاْات، ٚايٓاض، ٚايٓذّٛ

ٌٸ، بِٝٓٗ ٚبٌ اهلل تعاٍ  . ا٭َٓٝات َػاعستٗاٌ إٍ ؼكٝل ٚايتٛقټ، َؿانٌ اؿٝا٠ س

عُاٍ ٚأ، عًّٛ اٯثاض :َجٌ، َٚٔ خ٬ٍ زضاغ١ تاضٜذ اؿهاضات ٚبعض ايعًّٛ

أقبض ٚانشّا ، اٯٕ ٗ كتًـ ْكاٙ إعُٛض٠ست٢ اؿؿطٜات ٚايتٓكٝب اييت أدطٜت 

ٕ ايكِٓ ٚعباز٠ ا٭قٓاّ ناْت دع٤ّا ٫ ٜتذعأ َٔ اؿٝا٠ ايطٚس١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ أيسٜٓا 

ْ٘ ناْت ٖٓاى ايهجري َٔ ا٭قٛاّ ٚايؿعٛب تكٓع ا٭قٓاّ َٔ أٚ، ٭ؾطاز ايبؿط

 :ْٛري، بأؾهاٍ كتًؿ١، صٖب ٚايؿه١ ٚاؿسٜسناي، اؿذط ٚاـؿب ٚإعازٕ

، ٚايتٌٓ، ٚايجعبإ، ٚاؿكإ اجملٓض، ٚايعذٌ، ٚايبكط، ٚايؿُؼ، ٚايٓذِ، اٱْػإ

ٗا ًْْٜٛٛ، أٚ ٗا باؾٛاٖطْٜعٜٓٛ ٚأسٝاّْا، ٚايعكاب، ايهطنؼ :َجٌ، ٚبعض ايطٝٛض

، ٜٚػٛخ، ٚٚز، ٣ٚايعع، َٚٓا٠، أقٓاّ اي٬ت :َٔ قبٌٝ، ٜٚعبسْٚٗا، با٭يٛإ إدتًؿ١

ـ قبٌ اٱغ٬ّ ـ اييت ناْت َٛدٛز٠ ٗ َطس١ً اؾا١ًٖٝ ، ٖٚبٌ، ٚغٛاع، ٚبعٌ، ْٚػط

، ٌ ضَعّا ٭ؾهاض ايكّٛ ٚايكب١ًٝجِّّٚنٌ ٚاسس َٔ ٖصٙ ا٭قٓاّ نإ  .يس٣ ايعطب

ا٭قٓاّ اييت ت٬سٜ ٗ ايعكط ايطأٖ ، أٚ (7)َٚٛٗطّا يتٛدٗاتٗا ا٫دتُاع١ٝ اـاق١

 . ٔ إؾطٜكٝا َٚٓاطل أخط٣ َٔ ايعاملا٥ٌ اييت تػهبٌ بعض ايكب

، َٚٛغ٢، إبطاِٖٝ :َجٌ، ٚبٛٗٛض ا٭زٜإ ايتٛسٝس١ٜ ٚضغاي١ ا٭ْبٝا٤ أٚيٞ ايععّ

تتذ٘ مٛ ـ ٗ ايٛاٖط ـ عباز٠ ا٭قٓاّ ٚايٛث١ٝٓ ، أخصت |ْٚبٝٓا قُس، ٚعٝػ٢

هاًَُٗا ٕ ْهر ايعكٌ ايبؿطٟ ٚأؾهاضٙ ٚت. نُا أا٫ْكطاض بٌ ا٭َِ ٗ ايعامل

هب إٔ تهٕٛ قس ، ١ً بايٛث١ٝٓإتُجِّ، ٕ اـطاؾ١ ا٫دتُاع١ٝأْٚٛطت٘ ايٛاقع١ٝ تؿري إٍ 
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ظاٍ ٜٛدس ٗ ايعكط ايطأٖ أنجط َٔ ًَٝاض  ٚيهٔ ٖا ٜ٪غـ ي٘ أْ٘ َا، ظايت ٚاْتٗت

 ٚاٯهل١، ٚا٭قاِْٝ إػٝش١ٝ ايج٬ث١، ٚإا١ْٜٛ، زؾت١ٝاٚثين ٗ ايعامل َٔ غري ايٛث١ٝٓ ايعض

 . ( يًٗٓسٚغ١ٝ ٚايرباُٖاتTrimutri١ٝايج٬ث١ )

ٚايٛقٛف ع٢ً ، زضاغ١ ا٭غؼ ايعكا٥س١ٜ ٚتكايٝس ٚعازات ايٛثٌٓٝ ٗ ايعاملإٕ 

ٚعاد١ إٍ زضاغ١ َػتك١ً ، عٔ ْطام ٖصٙ إكاي١ خاضزٷ ٖٛ أَطٷ، دصٚض ؾطقِٗ إتعسز٠

َٓص بسا١ٜ ايتاضٜذ  ٕ ايػ٪اٍ إططٚح ع٢ً ايسٚاّ بؿإٔ ايٛثٌٓٝأإ٫ ، َٚكاي١ أخط٣

 بؿهٌ ٚانض، ٖٛ: ٘ إط٬قّآاٱداب١ ع ـ ٚيٮغـ ـ ٚمل تتِست٢ ايّٝٛ، ايبؿطٟ 

ٝٸ١ٓ ٭ْبٝا٤ اهلل ٚايعًُا٤  بايطغِ َٔ اٱزاض٠ اؿه١ُٝ ٚايتٛدٝٗات ايٛانش١ ايب

عاٍ ٖٓاى ا٬ٌٕٜ َٔ ايبؿط ايصٜٔ مل ٜؿُٗٛا ٜ ٫ٕاشا  ٚايؿ٬غؿ١ إ٪ٌَٓ باهلل تعاٍ

ٚمل ًٜتؿتٛا إٍ نطا١َ اٱْػإ َٚكاَ٘ ايطؾٝع بٌ ، ١ُ ايؿهط ٚاؿه١ُبعس قٝ

إدًٛقات ا٭خط٣ باعتباضٙ أؾطف إدًٛقات; يٝهططٚا يًٛقٛع ٗ أغط زٚا١َ أٖٚاّ 

 ! ؟ا٭ؾٝا٤ إكٓٛع١ َٔ قبًِٗ، أٚ بتأثري اؾُاز ٚايٓبات ٚاؿٝٛإ اٱقطاضٚ، ايٛث١ٝٓ

 

 ـــــــ (Totemisme) ب ـ ايطٛط١ُٝ

. ( تعين ٗ يػ١ اهلٓٛز اؿُط ا٭َطٜهٌٝ ايؿ٤ٞ احملرتّ ٚإكسٸؽTotemيؿ١ٛ )

كتًـ أْٛاع ايع٬قات ايكا١ُ٥ بٌ اٱْػإ ٚايٛٛاٖط »ٜٚطًل َكطًض ايطٛط١ُٝ ع٢ً 

اييت ُجٌ ، تػ٢ُ ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ ٚايطكٛؽ ايس١ٜٝٓ :ٚبعباض٠ أخط٣. ايطبٝع١ٝ

ػ٫٬ت زاخٌ ايكب١ًٝ ايٛاسس٠ َع بعض إٛدٛزات ايعؿا٥ط ٚايأٚ  ع٬ق١ بعض ايؿطم

 .(8)«بايطٛط١ُٝ، ؾهًٗا ايباضظ ٗ غري اؿ١ٝأٚ  اؿ١ٝ

 .ا٭غاؽ ع٢ً َبسأ اٱّإ بك٣ٛ فٗٛي١ ٗ إدًٛقاتٗ ٜكّٛ ٖصا إصٖب 

ٌٸ ٕ ضٚح دسٸأٜٚعتكس أتباع٘  ، ايص٥ب :َٔ قبٌٝ، طريأٚ  بعس َٛت٘ ٗ سٝٛإ قبًٝتِٗ ؼ

، سٖٚاهلس، ٚايػطاب، ٚايػُٛض، ٚايهٓػط، ٚايهًب، ٘ ايٛسؿٞٚايك، ٚايسب

ٕ ْٝع أؾطاز قبًٝتِٗ َٔ أَٚا أِْٗ ٜعتكسٕٚ ب. ٚغريٖا، ٚايببػا٤، ٚايباظ، ٚايعكاب

يصا ٜعتربٕٚ شيو إدًٛم ٜػتشل ، قبًٝتِٗ ٚايصٟ ٜعترب دسٸ، ايطريأٚ  شض١ٜ ٖصا اؿٝٛإ

  .ايعباز٠
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أقٛاَّا ٗ َٓاطل ، أٚ ٓٛز اؿُط ٗ أَطٜهاظايت ٖٓاى بعض ايكبا٥ٌ َٔ اهل َٚا

ٖٖ  ;ٜٓكؿٕٛ طٛطُِٗ اـام بِٗ ع٢ً أدػاَِٗ، ٔ ٜ٪َٕٓٛ بايطٛطِأخط٣ َٔ ايعامل 

ٚهعًْٛٗا أَاّ ، ٜطمسٕٛ ؾهً٘ ع٢ً ا٭ع٬ّ ٚا٭بطاز ٚا٭عُس٠، أٚ اسرتاَّا ٚتعُّٛٝا

سٕٚ أزا٤ ات اـاق١ ٜكًٚٚٗ إٓاغبات ايس١ٜٝٓ ٚايطقك .إٓطك١ اييت تكِٝ ؾٝٗا قبًٝتِٗ

ٚايٛاقع أِْٗ ٜؿعطٕٚ أثٓا٤ ٖصٙ إطاغِ  .ايطري ايصٟ ّجٌ طٛطُِٗأٚ  ٚأطٛاض اؿٝٛإ

ٌٸ ٗ أدػاَِٗأٚايطكٛؽ ب   .ٕ طٛطُِٗ قس س

خؿب خام أٚ  غرتايٝا باغتدساّ سذطأٜٚكَٕٛٛ ٗ »ٚٗ ايٛقت اؿانط 

ضَع يػطض أٚ  نع١َ٬، (Churingaٚتػ٢ُ ؾٛضٜٓها )، غ١سؿطت عًٝٗا ْكٛف َكسٻ

ٚؼتٟٛ ٖصٙ ايطَٛظ  .تؿدٝل اؿٝٛاْات اييت تعترب طٛطِ بعض ايكبا٥ٌ ايكاط١ٓ ٖٓاى

ايسٚضإ ٗ ٚ َٔ خ٬هلا خٝ٘ ُٓهٔ ايؿٛضٜٓها َٔ ايتعًٝل أسٝاّْا ع٢ً ثكٛب ّطٸ

ٜٚعٛز  .ٚا٭قٛات ايكازض٠ َٔ ٖصا ايسٚضإ تصٓنطِٖ بأدسازِٖ ٚأغ٬ؾِٗ، اهلٛا٤

ٜٚتِ ٚنع  إٍ اضتباٙ ايؿٛضٜٓها بايطٛاطِ اييت ت٪َٔ بٗا ايكب١ًٝ. ػٗاايػبب ٗ تكسٜ

 َا ٚعاز٠ّ، Ertnatulungaضتٓاتٛيْٛها إايؿٛضٜٓها ٗ ٖصٙ ايكبا٥ٌ ٗ َهإ ٜػ٢ُ 

 . (9)«ٜهٕٛ عباض٠ عٔ غاض َكسؽ

يس٣ بعض ، ٚايكطز، ٚا٭ؾع٢، ايهبـ :َٔ قبٌٝ، إٕ تكسٜؼ بعض اؿٝٛاْات

ٚاسرتاّ ايبكط يس٣ بعض ا٭قٛاّ ، ٚإؾطٜكٝا ٚأَطٜها ايؿُاي١ٝغرتايٝا أٚايكبا٥ٌ ٗ 

ٜػتُس دصٚضٙ َٔ زٜا١ْ  ،ٚايصٟ ٜعس َٔ بكاٜا اٱّإ بطٛطِ، ايػان١ٓ ٗ اهلٓس

ع٢ً ، أٚ ْٛعّا َٔ اٱّإ باـطاؾ١ سټعٳٜٴ، ٖٚٚٛ َٔ أقسّ ا٭زٜإ ٗ اهلٓس ايكس١ّ، «ٚزا»

ْٛعّا َٔ َطض » :تاب ايطٛط١ُٝـ نَ٪ٚي، َا دا٤ ٗ تعبري يٟٛ ـ اغرتٚؽ

 ؾإٕ ٖصٙ ا٭ؾهاض ايٛا١ُٖ تتعًل با٭زٜإ ا٭ٍٚ يًبؿطٚضغِ أْ٘ ٜبسٚ إٔ  .(10)«اهلػرتٜا

  .غرتايٝا ٚأَطٜهاأٚؾدل َٔ أتباعٗا ٗ أططاف إؾطٜكٝا ٚ ٖٓاى َا ٜكاضب َا١٥ ًَٕٝٛ

 

 ـــــــ (Animism)  ٚآُْٝٝطِ (Fetishism) ز ـ فتٝػٝطِ

غ١ هلا ق٣ٛ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ عباز٠ أدػاّ َكسٻ، (11)ِايؿتٝؿٝػ ٜعسٸ 

ايصٟ ٚٗط ع٢ً أغاؽ اٱّإ بتأثري ا٭ضٚاح ٗ ا٭سساخ ، (12)ٚاٯُْٝػِ، غاسط٠
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نايطٛط١ُٝ ـ ٖٚٞ  .َٛاٖط أخط٣ َٔ اـطاؾات ا٫دتُاع١ٝ، ايٛاقع١ ٗ سٝا٠ اٱْػإ

اييت تكّٛ قٛاعس ، ايؿهط١ٜ تؿب٘ ْٛعّا َٔ عباز٠ ا٭ٚثإ. ٜٚ٪َٔ أتباع ٖصٙ إصاٖبـ 

ٚضٚح ، َعتكساتٗا ع٢ً أغاؽ اٱّإ بايك٣ٛ ايطَع١ٜ ٚايػاسط٠ إٛدٛز٠ ٗ ايطبٝع١

ٚتتذاٚظ أعسازِٖ ٗ ايٛقت ، ا٭ؾٝا٤ ٚع٬قتٗا باؿٝا٠ ايطٚس١ٝ ٚإاز١ٜ يٲْػإ

 غرتايٝا ٚأَطٜها ٚدٓٛب آغٝا ٚايكٌأٚاؿانط ٦َات ا٬ٌٕٜ َٔ ايبؿط ٗ إؾطٜكٝا ٚ

ا٭ضٚاح اٱْػا١ْٝ ٚأضٚاح ؾب٘ اٱْػإ َٓتؿط٠ ٗ ْٝع أضدا٤ » ٕأٜ٪َٕٓٛ ب، ٚاهلٓس

. ٚتتسخٌ ٗ سٝا٠ اٱْػإ، ٚٗ ٚٛاٖط ايطبٝع١، ٚٗ أعُام ايػابات ٚايبشاض، ا٭ضض

 :َجٌ، ٚٚٛاٖطٖا، قٛض٠ أضٚاح ايطبٝع١ٗ ٖٚصٙ ا٭ضٚاح ٖٞ اييت تٛٗط بايتسضٜر 

 . ، ٚغريٖاٚاؾباٍ، ضٚا٭ؾذا، ٚا٭عاقري، ا٭َطاض

ٚسػب اعتكاز  .ٕ ْٛط١ٜ ايتٓاغذ ٚانش١ ٖٞ ا٭خط٣ ٗ ٖصٙ إصاٖبأنُا 

َٚٔ ثِ ، أتباعٗا عٓسَا ّٛت اٱْػإ تًتشل ضٚس٘ ٗ ايبسا١ٜ بعامل ا٭ضٚاح ٗ ايػُا٤

ٌٸ ٗ دػس آخط ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا ٧تٗٝٸ  . (13)«ْؿػٗا يتش

١ إتعسز٠ إٛدٛز٠ ٗ ايتاضٜذ ايكسِٜ ٚاٯهل، ا٭ْٛاع ٕ عكٝس٠ اٱّإ بطبٸإ

أٚ  ٚتأثري ايؿُؼ ٚايكُط ٚايٓذّٛ ٚايٓاض، ٚاٱّإ بك٣ٛ ايطبٝع١، يًْٝٛإ ٚايطّٚ

  .إِا تٓطًل َٔ ٖصا ايُٓ٘ َٔ ايتؿهري، ايبعض َٔ اؿٝٛاْات ٗ َػتكبٌ اٱْػإ

٣ أغًب اٱّإ بإدًٛقات اي١ُٖٝٛ ٚا٭ؾباح ٚا٭غاطري إٗٛي١ إٛدٛز٠ يس»

غٍٛ ، أٚ ٚأؾباح ايػابات، ا٫عتكاز بؿٝاطٌ اؾباٍ :َجٌ، ايؿعٛب ٚا٭َِ ايكس١ّ

 :َٔ قبٌٝ، ا٭َانٔ إدٝؿ١ ٚإٗذٛض٠، أٚ اؾٔ إٛدٛز ٗ ايكشاضٟ، أٚ ايكشاضٟ

نًٗا ٚيٝس٠ ْٛط١ٜ اٯُْٝٝػِ ، اـطبات ٚا٭ب١ٝٓ ايكس١ّ، أٚ اؿُاَات ايؿعب١ٝ

اٱّإ بسخٍٛ ا٭ضٚاح ايؿطٜط٠ ٗ دػس إطٜض إٕ يبؿط. إطغ١َٛ ٗ ك١ًٝ بين ا

مساع ا٭قٛات َٔ ٖاتـ ، أٚ زخٛهلا ٗ دػس ايٓػا٤ سسٜجات اي٫ٛز٠، أٚ ٚإكطٚع

نًٗا ِاشز َٔ ػًٝات َصاٖب ايؿٝتٝؿٝػِ  (14)«َٚؿاٖس٠ ا٭ؾباح اـٝاي١ٝ، غٝيب

ٓٛا ٚايصٜٔ مل ٜتُٖه، ٖٔاييت تُٗٝٔ ع٢ً ايهجري َٔ ايٓاؽ ٗ ايٛقت ايطا، ٚاٯُْٝٝػِ

 َٔ إْكاش أْؿػِٗ َٔ طٛم ايعكا٥س اي١ُٖٝٛ ٚاـطاؾ١ٝ. 

يًُصاٖب  َٔ ٖصا ايُٓ٘ َٔ ايتؿهري ظايت ٖٓاى آثاضٷ ٚٗ ايٛقت اؿانط َا
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ايسٜا١ْ  :َجٌ، بٌ عا١َ ايٓاؽ َٔ أتباع ا٭زٜإ ايهبري٠ ٗ ايعامل إصنٛض٠ َٛدٛز٠ْ

شات٘ عٔ اؿكٝك١  سسٸٜعبِّط ٗ  ٖٚصا ا٭َط. ُٖا١ٝ٥اٚايسٜا١ْ ايرب، ٚاٱغ٬ّ، إػٝش١ٝ

بٌ ٖٞ اْعهاؽ يًٍُٝٛ ، ٕ بعض ا٭ٖٚاّ ٫ ؽتل باجملتُعات ايبسا١ٝ٥أٖٚٞ ، ايتاي١ٝ

ٚاعتكازِٖ بكسضتٗا ، اـٝايٌٝ اؾ١ًٗ ػاٙ ايك٣ٛ اـاضق١ا٭ؾطاز  ايطبٝع١ٝ اييت ٜبسٜٗا

ٌٸ تسضهّٝا َٔ قبٌ ايعا١َ َٔ أتباع ؿكت ٖصٙ إٍٝٛ . ُٚأَؿانًِٗ ع٢ً ايتسخٌ ؿ

َا ٜكّٛ ب٘ بعض : ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ .نأزٚات يًع١ٜٓ، ا٭زٜإ إصنٛض٠ بٗصٙ ا٭زٜإ

قٝاغ١ ُاثٌٝ ايكسٜػٌ بأؾهاٍ ; أٚ إػٝشٌٝ َٔ ضغِ قٛض٠ عٝػ٢ ٚأَ٘ َطِٜ

، طايكًبإ إتٓٛع١ َٔ إعازٕ ٚاـؿب ٚاؿذ ; أٚ قٓاع١ٜٚكَٕٛٛ بتبذًِٝٗ، كتًؿ١

نٕٛ ِْٗ ٜتربٻإعٝح ، ٚؼ٢ٛ با٫سرتاّ ٚايتعِٛٝ يس٣ إػٝشٌٝ ٚتػتشل ايتكسٜؼ

ُٻ ا٭نطس١ ٚايكٓازٜل ; أٚ ٜٚػتدسَْٛٗا ٗ ايػايب ٗ إكابط ٚايهٓا٥ؼ، ٕٓٛ بٗاٜٚتٝ

ٚؼ٢ٛ بايتكسٜؼ يس٣ ، إعس١ْٝ إكا١َ ع٢ً أنطس١ ايبعض َٔ ضدا٫ت اٱغ٬ّ

، ٜٚطبطٕٛ بٗا قطع ايكُاف، ِْٗ ٜتٛغًٕٛ بٗاإح عٝ، ايبعض َٔ عا١َ إػًٌُ

ايكٛض ايج٬ث١ أٚ  ٜٚطًبٕٛ َٓٗا سٛا٥ذِٗ;، ٜٚٓشطٕٚ ايصبا٥ض، ٜٚٛقسٕٚ سٛهلا ايؿُٛع

غ١ يس٣ إكسٻ، ُٖا(ابط، ؾٝٛا، ُٖا١ٝ٥ )ٜٚؿٓٛاا٭ْٛاع ٗ ايسٜا١ْ ايرب يطبٸ

اييت ٚدست  ،ُجٌ نًٗا َٛاٖط َٔ عكٝس٠ ايؿٝتٝؿٝػِ ٚاٯُْٝٝػِ، ُٖا٥ٌٝاايرب

ٚيٛ ُت زضاغ١ ٖصٙ إعتكسات بكٛض٠  .يٓؿػٗا ػًٝات َتٓٛع١ ٗ ا٭زٜإ ا٭خط٣ أٜهّا

٭ٕ ايٛث١ٝٓ يٝػت غ٣ٛ قٓاع١ ايتُاثٌٝ ; قشٝش١ يٛدسْا أْٗا ؼٌُ قبػ١ َٔ ايٛث١ٝٓ

  .ٚا٭ؾٝا٤ إدتًؿ١ ٚعبازتٗا ٚنأْٗا اهلل ايٛاسس ا٭سس

 

 ــــــ عٔ ايتعؿب ايكَٛٞ ٚايعسقٞيٓامج١ اخلسافات ايطٝاض١ٝ ا :ثاًْٝا

 ـــــــ ايػعٛب١ٝأٚ  (Chauvinism)ـ ايػٛف١ٝٓٝ أ 

إبايػ١ ٗ تكسٜؼ ايٛطٔ ٜعس ْٛعّا َٔ اـطاؾ١ ا٫دتُاع١ٝ ـ أٚ  ايؿٛؾ١ٝٓٝ 

ٚٗ ايًػ١  .اييت تػتُس ٚدٛزٖا َٔ ايتعكب ايكَٛٞ ٚايٛطين يٮؾطاز، ايػٝاغ١ٝ

ايصٟ ٜبايؼ ٗ تكسٜؼ ، بإتعكِّ ( ع٢ً ايٛطينٸChauvinايؿطْػ١ٝ تطًل ن١ًُ ؾٛؾٌ )

 . (15)يًتؿادط َع اٯخطٜٔ ع٢ً ايسٚاّ َٚػتعسٌّ، ايٛطٔ
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ٕٷ َطؾٛضٷ ايٛطٔ ـ أَطٷ ٕ تكسٜؼ ايٛطٔ ـ ٚيٝؼ سبٸأٚاؿكٝك١  َٔ ايٓاس١ٝ  َٚسا

ؾًٔ ٜٛضخ غ٣ٛ ايٓعاع ٚايتداقِ بٌ  اقرتٕ بايتعكب ٚا٭ْا١ْٝ . ٚإشاايعك١ًٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ

ٚاغتشكاض غا٥ط ا٭قٛاّ ا٭خط٣; ٭ْٓا يٛ ْٛطْا إٍ َػأي١ ايتعًل ، ب ٚا٭َِايؿعٛ

ٚمت تكػُِٝٗ إٍ ، ٕ ْٝع ايبؿط ِٖ خًل اهلل تعاٍأبًشاٚ »با٭١َ ٚايٛطٔ ٚايك١َٝٛ 

، ؾإْٓا بصيو مل ْكٌ ؾ٦ّٝا خاط٦ّا، ٚهلِ ثكاؾات ٚيػات كتًؿ١، قبا٥ٌ ٚؾعٛب ٚأَِ

ٖٚصا  .غتٛٗط ايػطب١ هل١ٜٛ اٱْػا١ْٝعٔ اؾ١ بس٬ّٜ ٚيهٔ يٛ أقبشت ايٛط١ٝٓ إتططِّ

 ؾ١ايٛط١ٝٓ إتططِّأٚ  ٚيٝؼ إطاز بايؿٛؾ١ٝٓٝ .شات٘ َكسض ايٓعاعات سسٸٜعترب ٗ إٛنٛع 

ٚهعٌ ا٫ضتباٙ بايكّٛ ٚايكب١ًٝ ٚا٭١َ ، إٔ ٜط٣ ايؿطز ؾدكٝت٘ ٖٜٚٛت٘ ٗ ايك١َٝٛ إ٫

ٛٸّ ؾدكٝت٘ ٚنإٔ ايك١َٝٛ ٖٞ اييت، ٚغ١ًٝ ٕعطؾ١ ْؿػ٘ ٗا بايؿهٌ ٝيإٜٚٓٛط ، تك

ٚهعٌ غًٛن٘ ٚتكطؾات٘ َتطابك١ َع تًو اهل١ٜٛ ، َٚٔ خ٬هلا، ايصٟ ٜط٣ ْؿػ٘ ؾٝٗا

 ٜٚكٝٸِ ايٓاؽ أٜهّا بٗصا إعٝاض.، ٜٚكِٝ ع٬قات٘ َع اٯخطٜٔ نُٔ ٖصا اٱطاض، اي١ُٖٝٛ

ا٭قٛاّ  ٚبايٓتٝذ١ غٝكبض ايعامل اٱْػاْٞ يس٣ ٖصا ايؿدل عباض٠ عٔ فُٛع١ َٔ

يٝكبض أغاغّا يًٛسس٠  ;يٝؼ ٖٓاى ؾ٤ٞ أٚغع ٚأمشٌ َٔ ايك١َٝٛ ٜٚعتكس أْ٘، ٚا٭َِ

ٜٚٓعع عِٓٗ ، ٜبعس ايٓاؽ عٔ داز٠ ايكٛاب ٚاؿل زا٥ُّا ٚايعٌُ. إ٫ إٕ ٖصا ا٫عتكاز

غِٗ َٓٗا. ٚهلصا ايػبب ٫ ّهٔ ايكها٤ ع٢ً ايعسا٤ بٌ ا٭َِ ٜٚؿطِّ، ٖٜٛتِٗ اؿكٝك١ٝ

تِٗ عٔ ْٗا تػتًعّ اْؿكاٍ ايٓاؽ ٚتؿتټإبٌ ، ايؿٛؾ١ٝٓٝأٚ  ١ٝٓ إتططؾ١ٗ إطاض ايٛط

 .(16)«بعهِٗ ايبعض

 ايصٜٔ وبٕٛ َسٜٓتِٗا٭ؾطاز  ٭ٕ ;َٔ ايطٛط١ُْٝٛعّا ّٚهٔ اعتباض ايؿٛؾ١ٝٓٝ 

ع٢ً  ِٚقبًٝتٗ ِٚأَتٗ ِبأؾه١ًٝ قَٛٗ ٕٜٛٚ٪َٓ، بًسِٖ ٚأَتِٗ إٍ زضد١ ايتعكبأٚ 

أ١ُٖٝ  ٫ٕٚٚ ٜعري، خط٣ بٗصٙ ايططٜك١ َٔ اؿب ا٭ع٢ُغا٥ط ا٭قٛاّ ٚا٭َِ ا٭

ُٸِْٗ ٜعبِّإؾ، يٰخطٜٔ ؿهط٠ يعؿٟٛ أٚ  سطٕٚ بصيو عٔ ٥٫ِٚٗ ٚتأٜٝسِٖ بؿهٌ َتع

ؾ٦ّٝا ٜؿب٘ َا ، أٚ ٚايهُري اؾُعٞ جملتُع٘، ايكب١ًٝ إؿرتن١أٚ  ايطٚح ايٛط١ٝٓ

  .ْؿاٖسٙ ٗ فتُع طٛطُٞ

ط٠ اييت ؾأ ا٫غتعُاض تططؾ١ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ إ٪ثِّايٛط١ٝٓ إأٚ  ٚتعترب ايؿٛؾ١ٝٓٝ

 .اؿسٜح إٍ اغتدساَٗا ٗ ايكطٌْ ايتاغع عؿط ٚايعؿطٜٔ ٕكاؿ٘ ا٫غتعُاض١ٜ
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ُٚهٔ َٔ خ٬ٍ إثاض٠ إؿاعط ايٛط١ٝٓ ٚايك١َٝٛ يٮَِ َٔ زؾعِٗ إٍ إطايب١ 

، رباطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝناٱَ، ػع١٥ إَرباطٛض١ٜ نبري٠ ٗٚلض ٗ ايٓٗا١ٜ ، با٫غتك٬ٍ

  .1924ّٚايكها٤ عًٝٗا ٗ عاّ 

ظاٍ ؾعاض إؿاعط ايٛط١ٝٓ َٔ أَه٢ ا٭غًش١ إػتدس١َ ٗ عطف ايػٝاغ١  َٚا

يتشطض ايؿعٛب ٚا٭َِ احملط١َٚ ٚإػتعُط٠ َٔ ْري إػتعُطٜٔ  ;ٚأقسغٗا، ايسٚي١ٝ

ض٠ ايػٛزا٤ ٗ ٚايك٣ٛ ايع٢ُٛ. إٕ ٚٗٛض ايعسٜس َٔ ايسٍٚ اؾسٜس٠ ع٢ً خاضط١ ايكا

ٚاييت ٜبسٚ أْٗا ْايت اغتك٬هلا َػاعس٠ ايبٝض ، اـُػٌ غ١ٓ ا٭خري٠ بؿهٌ َصٌٖ

ٕ ايٓكط١ ا٭ِٖ ٗ ٖصا أهؿـ عٔ ٖصٙ اؿكٝك١. إ٫ ٜإِا  ،با ٚأَطٜهاٚٗ أٚض

ا٫سرتاّ » ٕأٖٛ ، ٕ ايؿٛؾ١ٝٓٝ عباض٠ عٔ ؾهط٠ ١ُٖٝٚ ٚخطاؾ١ٝأٚايسيٌٝ ع٢ً ، ايبشح

ِٷ بسٜ٘ ايعامل يًٛط١ٝٓإبايؼ ب٘ ايصٟ ٜ ٔ ا٭ٚناع اـاق١ يًػٝاغ١ عقبٌ نٌ ؾ٤ٞ  ْاد

ٚيٝؼ ْابعّا َٔ ا٭ؾهاض ايؿًػؿ١ٝ ٚايٓٛط٠ ايٛاقع١ٝ ػاٙ ، ايسٚي١ٝ ٗ ايٛقت ايطأٖ

 ايٛط١ٝٓ. 

. أٟ طؾ١ بتطٛض ايؿٝٛع١ٝبإَهآْا تؿبٝ٘ تطٛض ايٛط١ٝٓ إتٚطؾ ٚيٛ أضزْا ايتؿبٝ٘

ؾعٌ  عباض٠ عٔ ضز٠ ٛ( ٖا٭خري٠ ١ٝ )ٗ ايػبعٌ عاَّإ ايتطٛض ايػطٜع يًؿٝٛعأنُا 

عٔ قبٍٛ ايبؿط١ٜ بايؿًػؿ١  ّاٚيٝؼ ْاْ، ١ نس ايطأمساي١ٝ ايػطب١ٝ ايٛا١ٕخاقٸ

ٗ ا٭ٜاّ ا٭خري٠ َٔ اْٗٝاض ٖصٙ  ٖٙٚصا َا ؾاٖسْا .ايسضاغ١ ٚايتكِٝٝأثط  ايؿٝٛع١ٝ ع٢ً

، تٞاْٗٛضٜات ا٫ؼاز ايػٛؾٝ ، أٟبا ايؿطق١ٝ َٚٗس ايؿٝٛع١ٝٚايؿًػؿ١ ٗ بًسإ أٚض

اؿؿاٚ ع٢ً غٝاز٠ أدٌ  َٔ ;َربٜاي١ٖٝٞ ضز٠ ؾعٌ َباؾط٠ نس اٱايٛط١ٝٓ  يوهصؾ

  .(17)«ايؿعٛب ايهعٝؿ١ ٚايؿكري٠

ٚايٓٛط٠ ، ٖٞ سك١ًٝ ايعذب ْٛط١ٜ ايكّٛ ٚا٭١َ ا٭ؾهٌأٚ  إٕ ايؿٛؾ١ٝٓٝ

ُا ناْٛا ع٢ً ٚد٘ ٚأٜٓ، ٚاؾٌٗ. ٜٚٓٛط ايعك٤٬ ٚايٛاقعٕٝٛ َٔ بين ايبؿط، ايهٝك١

ْٝع أؾطاز ايبؿط  إٍٜٓٛطٕٚ ، ِٗ يٛطِٓٗ ٚأضن٘ َٚا٥٘ٚبايطغِ َٔ سبٸ، إعُٛض٠

 سػبٙ. ٤ٚؿٕٛ أدعا٤ ٖصا اؾػس ٚأعهإ ؾعٛب ايعامل ٜ٪ٚيأٚ، َٓعي١ اؾػس ايٛاسس

ايصٟ اغتًِٗ أِٖ  ـقٍٛ ايؿاعط اٱٜطاْٞ ايهبري ايؿٝذ َكًض ايسٜٔ غعسٟ ايؿرياظٟ 

إٕ ْٛط٠ ايٛاقعٌٝ ايعاض١ٜ عٔ ؾ ـايهطِٜ ٚإكازض اٱغ١َٝ٬ كطإٓ ايأؾهاضٙ َٔ 
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 :()إع٢ٓ ايعكبٝات ايك١َٝٛ ٚايٛط١ٝٓ ػاٙ ايعامل اٱْػاْٞ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ
 

ــس   ــس ٚاســــــ ــا٤ دػــــــ ــين آزّ أعهــــــ  بــــــ

 ّ ــٛ ــ٘ عهــــــٛ شات ٜــــ  إشا اؾــــــته٢ َٓــــ

ٚ٭ْـــــــــو ٫ تأبـــــــــ٘ حملٓـــــــــ١ غـــــــــريى   

 ٭ْٗـــــِ ٗ اـًـــــل َـــــٔ دـــــٖٛط ٚاســـــس

 ا٤ بايػــــــــٗط تــــــــساعت يــــــــ٘ ا٭عهــــــــ   

(18)أخطـــــــأٚا ســـــــٌ مســـــــٛى إْػـــــــاّْا

ٚايؿٛؾ١ٝٓٝ عباض٠ عٔ خطاؾ١ اْبعجت َٔ ايعكبٝات اؾا١ًٖ ػاٙ ايكّٛ ٚايكب١ًٝ 

ٕ ا٫غتعُاض اؾسٜس َاظاٍ ٜػتدسّ ٖصٙ ايؿهط٠ أٚهلصا لس . ٚا٭١َ ٚايبًس اـام

ُهٔ َٔ  قسٚ .يتشكٝل َآضب٘ ;ٚبؿهٌ نبري دسّا(، سٵػٴتٳ مٵؾطِّ)اي١ُٖٝٛ ع٢ً ططٜك١ 

اييت ناْت ُتس َّٜٛا َا ، اٱَرباطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ :َجٌ، ؾاغع١ َٚتشس٠ تكػِٝ أضإض

إٍ بًسإ ، َٚٔ ايؿطات إٍ دبٌ طاضم، َٔ غٛاسٌ ايساْٛب إٍ أغٛإ ٗ َكط

، ٚايعطام، ٚيبٓإا، ٚتطنٝ، ٚتْٛؼ، ٚاؾعا٥ط، َكط :َجٌ، قػري٠ ٚنبري٠

غتشٛش ع٢ً نٌ قطع١ َٓٗا نًك١ُ اس٦ٓٝص ». ٚٚغريٖا، ٚايهٜٛت، ٚا٭ضزٕا، ٚغٛضٜ

ٜؿتض عٕٝٛ ايًبٓاٌْٝ ٚإكطٌٜ ٚايعطاقٌٝ ٚغريِٖ ، ٚاسس ٚٗ ٚقتٺ، ٚؾذأ٠ .غا٥ػ١

ٜٚصٓنطِٖ َانِٝٗ ٚسهاضاتِٗ ايكس١ّ ، ع٢ً دصٚضِٖ ٚأقٛهلِ ايٛط١ٝٓ ٚايعطق١ٝ

با لشت ٚٚبُٝٓا ناْت قطقع١ غٝٛف إػًٌُ تًكٞ ايطعب ٗ قًب أٚض. قبٌ إغ٬َِٗ

ٕ ػعٌ ْٝع اؿٓادط تكسح ٚتٓازٟ بكٛت ٚاسس َٔ خًـ خطٛٙ أا٭خري٠ ٗ 

، ٚاهل١ٜٛ ايًبٓا١ْٝ، اهل١ٜٛ ايهٜٛت١ٝ :ٚترتمن بأْؿٛز٠، َٚٔ قًب اؾٝـ إٗادِ، اؾب١ٗ

ٚقت طٌٜٛ ست٢ ٚدسْا  ٞٚمل ٜهس ّه .ٚغريٖا، ٚايرتن١ٝ، ٚايعطب١ٝ، ٚايرببط١ٜ

ٚنٌ قػِ َٓٗا أقبض يك١ُ غا٥ػ١ ٗ ، عس٠ أقػاّ إٍايعامل اٱغ٬َٞ ٚقس ؼٍٛ 

  .(19)«سًل ا٫غتعُاض ايػطبٞ

اٯٕ َٔ دطا٤  ست٢ٕ ا٭نطاض ٚا٭َطاض اييت ؿكت باجملتُعات ايبؿط١ٜ إ

َٚا أْٗا تؿب٘  .َكاي١ َػتك١ً إٍٚؼتاز ، با٫ٖتُاّ خطاؾ١ ايؿهط٠ ايؿٛؾ١ٝٓٝ دسٜط٠ْ

ٛټ يصا ، ٖٚصا َا غٓطاٙ ٗ إبشح ايكازّ، سس اؾٛاْبأم ايعٓكطٟ َٔ خطاؾ١ ايتؿ

  .غٓٴعطض عٔ اـٛض ٗ تؿكًٝ٘ أنجط

 

 ـــــــ (Apartheid) ٚايفؿٌ ايعٓؿسٟ (Racism) ب ـ ايتُٝٝص ايعٓؿسٟ

ٕ اؾٓؼ ا٭بٝض أضق٢ أٚايكٍٛ ب، ا٫عتكاز بأؾه١ًٝ دٓؼ َعٌ ع٢ً دٓؼ آخط
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اـطاؾات ٚا٭ؾهاض  ٜعس َٔ، َٔ ا٭غٛز ٚا٭ٓط ٚا٭قؿط َٔ ايٓاس١ٝ ايب١ٝ٦ٝ

ُٓ، ايباط١ً ت قٝاغتٗا ْٚػذٗا َٔ قبٌ ايصٜٔ ٫ ٜ٪َٕٓٛ بهطا١َ اٱْػإ اييت 

 ايصٜٔ ناْٛا َٚا، ْكاض ايتُٝٝع ايعٓكطٟأ ايبؿط َٔ سٝح اـًل. قاّٚتػاٟٚ أؾطاز 

ضداٍ ا٭عُاٍ ٚأقشاب أٚ  ًٕٛ ٗ ايػايب ضداٍ ايػٝاغ١ ا٫غتعُاضٌٜظايٛا ّجِّ

ٚاغرتقام ، ٚايػٝطط٠ عًٝٗا، قاَٛا باغتجُاض ايؿعٛب، عٌٝ ايٓاٖبٌا٭ضانٞ ٚاٱقطا

اؿكٍٛ ع٢ً ا٭ٜسٟ أدٌ  َٔ ;ايػٛز ٗ إؾطٜكٝا :َجٌ، ايؿعٛب إػًٛب١ ع٢ً أَطٖا

  .سككٛا أضباسّا ٖا١ً٥ َٔ ٚضا٥ِٗقس ٚ. ايعا١ًَ ايطخٝك١

ؾهٌ أٟ  ٫ٚ ّهٔ اعتباض .إٕ ايعٓكط١ٜ يٝػت غ٣ٛ ؾ٤ٞ َتٗايو َٚتآنٌ»

ٚإخهاعٗا ، يًسضاغ١ ٚايتكِٝٝ نؿطن١ٝ َٔ ايؿطنٝات ّأ أؾهاٍ ايعٓكط١ٜ قاؿَ

ٚايٓتا٥ر إتُده١ ، ٚبطاٖٝٓٗا غري قازق١، غًب اٯضا٤ سٛهلا باط١ًإٔ أشيو ; ي٬ختباض

 ٓكا٤. أٚ  عٔ ٖصا ايُٓ٘ َٔ ايتؿهري إَا َؿهٛى ؾٝٗا

ٛدٛز٠ ٗ ايعامل ٜٛدس بٌ ا٭دٓاؽ إ أْ٘ ٜٚط٣ ايبعض َٔ إ٪ٌَٓ باـطاؾ١

ٖٚصا ، دٓؼ أقٌٝ ٜتؿٛم ع٢ً باقٞ ا٭دٓاؽ َٔ ايٓاس١ٝ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ

ٛٸم ٖٛ ايصٟ ٜعهؼ ٜٚؿػِّ ٚاَتٝاظات٘ ا٫دتُاع١ٝ ، ط غبب غٝطط٠ شيو اؾٓؼايتؿ

  .ٚايتاضى١ٝ

ٟٸ  ٫ٚ ٜٛدس بٌ أٜسٜٓا ٕ ايتؿٛم ايبٝٛيٛدٞ ـ إٔ ْجبت بٛاغطت٘ أزيٌٝ ّهٔ أ

ْ٘ ٜكعب ؾِٗ إػأي١ إٚأخريّا ؾ. ايجكاٗأٚ  ايتؿٛم ايٓؿػٞ إٍؾطض ٚدٛزٙ ـ ٜ٪زٟ  ع٢ً

 اٱقطاضؾًُاشا هب  بٛدٛز ْٛع َٔ ا٭ؾه١ًٝ ايطبٝع١ٝ ـ ؾطنّا ـ يٛ قًٓا :ايتاي١ٝ

َٚٔ ظا١ٜٚ ، با٫َتٝاظات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٕٔ ًّو تًو ا٭ؾه١ًٝ. إٕ ايعٓكط١ٜ

بٌ ٖٞ ، ٫ ؾإٔ هلا بايربٖإ ٚإٓطل، ط١ٜ َٚؿَّٗٛا ناشبّاٌ ؾب١ٗ ؾهنْٛٗا ُجِّ

 ٌ أزا٠ّٖٚٞ ٗ ْؿؼ ايٛقت ُجِّ، ٜسٜٛيٛد١ٝأ٫ٚ تعين غ٣ٛ خسع١ ، ؾهط٠ أغطٛض١ٜ

 ايػٝطط٠ ع٢ً اٯخطٜٔ ٚغًب ًَهٝتِٗ. أدٌ  خازع١ تػتدسّ َٔ

ي٬عتسا٤  ْاقلٷ ٖٚٞ تربٜطٷ، ٚتكّٛ ايؿهط٠ ايعٓكط١ٜ ع٢ً ضؾض اٯخطٜٔ

، بصضٜع١ ا٫خت٬ؾات اييت تٴٛٗط أزعٝا٤ ايتُٝٝع ايعٓكطٟ بأِْٗ ا٭ضق٢ ;ػ٬ٍٚا٫غت

ِٸ، ٚنشاٜاِٖ ِٖ ا٭ز٢ْ َٔ خ٬ٍ شيو إٚٗاض ايبؿط٠ ايبٝها٤ بأْٗا ا٭سػٔ  ٜٚت
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ٚبايتايٞ تهتػب اَتٝاظات ايبٝض ، ٚايبؿط٠ ايػٛزا٤ بأْٗا ا٭غٛأ ٚا٭قبض، ٚا٭ٌْ

  .(20)«َؿطٚعٝتٗا

ايػاَٞ أٚ  ات ايباط١ً يًكا٥ًٌ بإٔ اؾٓؼ ا٭ٕاَْٞٚٔ ٖٓا دا٤ت ايٓٛطٜ

  .أضق٢ ا٭ْٛاع ٚأمساٖاٖٛ ٚايٝٗٛزٟ 

ايصٜٔ ناْٛا ، َٚٛغٛيٝين، ٖتًط :أَجاٍ، ٌٔ ٚايعٓكطٜٜٔ إػتبسٜإػتعُطإٕ 

ٛٻ»: ٕأٜعتكسٕٚ ب ٕ اخت٬ٙ زَا٥ِٗ بسَا٤ أٚ، خامٸ ٔٷَؿٚؾٝٗا عٳ، ث١زَا٤ ايػٛز ًَ

ٛټ، ب١ٝٚتٓٛع غهإ ايكاض٠ ا٭ٚض إٍبٌٝ ايبٝض غٝ٪زٟ ٚا٭ٚض خ زَا٤ اؾٓؼ ٚتً

قبٛا ايعٜت ع٢ً ْاض اٱّإ باـطاؾ١ ٚعكب١ٝ ، (21)«ا٭ز٢ْ َِٓٗا٭ؾطاز  ا٭بٝض بسَا٤

، نايٓاظ١ٜ، بتأغٝؼ إصاٖب ايػٝاغ١ٝ إعاز١ٜ يٲْػا١ْٝ، ايتُٝٝع ايعٓكطٟ

ِ ع٢ً ْٝع ايؿعٛب ٚؾطض غٝططتٗ، ؼكٝل أٖساؾِٗ ايتٛغع١ٝأدٌ  ٚايؿاؾ١ٝ. َٚٔ

، بٛا بكتٌ ا٬ٌٕٜ َٔ ا٭بطٜا٤ٚتػبٻ، أؾعًٛا ؾتٌٝ اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ، ٚا٭َِ

 ٚأسطقِٖٛ بًٗٝب ْاض أْاْٝتِٗ ٚأسكازِٖ.

خط ٗ غطب بآسٖٚا بؿهٌ ٚهلا أتباعٗا َٚ٪٫ِّظاٍ  ـ ٚيٮغـ ـ ٖصٙ ا٭ْا١ْٝ

ٜطايٝا ـ ؼت عٓٛإ ايٓاظ١ٜ إٚٚباـكٛم ٗ بًسإ إٔاْٝا ٚؾطْػا ، ايهط٠ ا٭ضن١ٝ

  .اؾسٜس٠ ـ

ٛٻ ٖااعتباضبخطاؾ١ اعتٓام ايعٓكط١ٜ  إٍٕ ْٓٛط أٚهب  ثت دبٌ ٚق١ُ عاض ي

ـ ظايت ت٬سٜ َٛاٖطٖا ايعٓكط١ٜ  ٚاييت َا، ايبؿط١ٜ إتشهط٠ ٗ قطْٓا إعاقط

بعض أٚ ، ٗ ايبًسإ اـانع١ يٓري ا٫غتعُاض اؾسٜس ٗ إؾطٜكٝا اؾٓٛب١ٝـ ٚيٮغـ 

ٗ إغطا٥ٌٝ بكٛض٠ أؾه١ًٝ ايٝٗٛز ، أٚ أَطٜها ايؿُاي١ٝ ػاٙ ايػٛز :َٔ قبٌٝ، إٓاطل

ع٢ً ايطغِ َٔ نٌ اؾٗٛز إبصٚي١ ٚإٛاد١ٗ إػتُط٠ َٔ ، ع٢ً ْٝع ا٭َِ ٗ ايعامل

١َُٛٓ  :ْٛري، ٚإُٓٛات اٱْػا١ْٝ، ٚايػٝاغٌٝ اـٝٸطٜٔ، ٚايؿ٬غؿ١، قبٌ ايهتٸاب

٫دتجاخ دصٚض ٖصٙ ، ايْٝٛػهٛ :َٚٓٗا،  عٔ سكٛم اٱْػإٌٚإساؾع، س٠ا٭َِ إتش

ٚبايطغِ َٔ ا٫عرتاف بإػاٚا٠ بٌ سكٛم ايػٛز  .اـطاؾ١ ايػٝاغ١ٝ ـ ا٫دتُاع١ٝ

طبكّا ٕا دا٤ ٗ ايكإْٛ إسْٞ إكازم عًٝ٘ ٗ ايهْٛػطؽ ، ٚايبٝض ٗ أَطٜها

ع ظُٝع ايٛغا٥ٌ اـس١َٝ ٘ ايتُتټٚبإَهإ ايػٛز َٛدبّ، 1964ا٭َطٜهٞ غ١ٓ 



 

 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

، ٚإساضؽ، ٚزٚض ايػُٝٓا، ٚإطاعِ، نايهٓا٥ؼ، ٚايعا١َ إٛدٛز٠ ٗ أَطٜها

بؿهٌ ، ايٓكٌ ٌٚست٢ ٚغا٥، ٚإػاٚا٠ ٗ ايعٚاز، ٚقٛاٌْ اـس١َ، ٚاؾاَعات

ٕٚ ٕ بكاٜا ا٭ؾهاض ٚايٓٛطٜات ايباط١ً ٚاؾصٚض ايػا١َ أإ٫ ، َع بك١ٝ إٛاطٌٓ َتػا

، (KO – KLUX – KLAN) ـ نًٛنؼ ـ ن٬ٕ نٛ :َجٌ، ١َٚ ايٛا١ٕ٪يًذُعٝات إؿ

ٚنصيو ا٭سعاب ايؿاؾػت١ٝ ، ٗ ١ٜ٫ٚ تٓػٞ ا٭َطٜه١ٝ 1866ّاييت تأغػت غ١ٓ 

ٚخطاؾ١ . َا ظايت َٛدٛز٠، ٠ يًتُٝٝع ايعٓكطٟس٠ بؿسٸٚإ٪ِّ، إعاز١ٜ يًػٛز، ا٭خط٣

َٚا ظاٍ  .ط ٗ ٚاٖطٖٙصا ايبًس إتشهِّ آخط ٗبايتُٝٝع ايعٓكطٟ ت٬سٜ بؿهٌ ٚ

 :َجٌ، ايصٜٔ ٜطتسٕٚ ايٓٛاضات ايكا١ُ إتؿا١ُ٥ ػاٙ إًٌْٛا٭ؾطاز  ٖٓاى ايهجري َٔ

ٕ قاٍ ٗ إسس٣ زؾٛعات٘ بطؾض أايصٟ غبل ، إسعٞ ايعاّ ٗ أَطٜها، «َات َٛضٗ»

ـ  أؾطاز فُٛع١ نٛ أغٛز لا بأعذٛب١ قبٌ ؾرت٠ َٔ أٜسٟ ا٭زي١ اييت أزٍ بٗا ؾابٌّ

تطغٝذ أدٌ  ٚع٢ً اغتعساز يًُٛاد١ٗ َّٔا، أؾتدط نْٛٞ أبٝه»: نًٛنؼ ـ ن٬ٕ

 ٣ٚأض، ٚأؾهًٝتِٗ ع٢ً ايػٛز. أْا أزٜٔ ايبٝض ايصٜٔ ٜساؾعٕٛ عٔ ايػٛز، سكٛم ايبٝض

َٳ .بأِْٗ غًُإ يًبٝض ، سٝٛإ ٫ ّٝع بٌ اؿػٔ ٚايػ٧ٝ ْ٘إ ؟ٖٛ ا٭غٛز ٔٵٌٖٚ تعطف 

ٕ اخت٬ٙ ا٭دٓاؽ ٜتعاضض َع أٚأض٣  .اٱْػا١ْٝ غ٣ٛ يكًك١ ايًػإ ٫ٚ ٜعطف َٔ

٫ٚ أقِٝ اعتباضّا ٯضا٤ ايط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ يٝٓسٕٚ دْٛػٕٛ ٚأْكاضٙ  .قٛاٌْ إػٝض

 . (22)«ايصٜٔ زاؾعٛا عٔ سكٛم ايػٛز

ٚا٫َتٗإ ايصٟ ْؿٗسٙ ٗ أٜآَا ٖصٙ ٗ دٓٛب ، ٕ ايهػٛٙ ا٫قتكاز١ٜأنُا 

ٜس نًٗا ت٪ِّ، نس ايػٛز، ْٜٝٛٛضى :َجٌ، سٝا٤ ايؿكري٠ ٗ بعض إسٕا٭، أٚ إؾطٜكٝا

  .ٗ ايبًسإ إتطٛض٠، ٚع٢ً ْطام ٚاغع، ٚدٛز خطاؾ١ ايتُٝٝع ايعٓكطٟ

ٚاؿا٥ع ع٢ً ، ظعِٝ ايػٛز ٗ أَطٜها، ٚسػب قٍٛ ايسنتٛض يٛثط نٝٓؼ

 إٕ :ايكا٥ًٌ، سٜٔ يًتُٝٝع ايعٓكطٟٕ َعاعِ إ٪ِّإؾ، 1964ّدا٥ع٠ ْٛبٌ يًػ٬ّ عاّ 

٭ٕ ايطب ايصٟ خًل ايهٕٛ ; بٌ ٖٞ نؿط، غري قشٝش١، ايػٛز أز٢ْ َٔ ايبٝض»

يٝكبض بإَهاِْٗ ايعٝـ ع٢ً غطض ، ٚبك١ٝ إدًٛقات خًل ايبؿط١ٜ َٔ ط١ٓٝ ٚاسس٠

، خ٠ٛ َتشابٌ... إٕ ؾهط٠ ايتُٝٝع ايعٓكطٟ تًػٞ ٚسس٠ ايبؿط١ٜ قطاس١إا٭ضض ن

ػطح ٗ اؿكٝك١ َؿاعط احملبٌ  ٖصٙ ايعكٝس٠ .يٓاؽ ٚنأِْٗ أؾٝا٤إٍ اٚتٓٛط 
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إٕ ايتُٝٝع ايعٓكطٟ ٜٗسّ نٝإ . ٚػعٌ ايؿدك١ٝ اٱْػا١ْٝ ٗ َٗب ايطٜض، يًبؿط١ٜ

ٚإ ؾًػؿ١ إػٝض ؽتًـ عٔ ٖصٙ  .ٜٚكهٞ ع٢ً ضٚح ا٭خ٠ٛ، اجملتُعات ايبؿط١ٜ

  .(23)«ايؿًػؿ١ َٔ نٌ اؾٛاْب

ْٝع  ٢اييت هب عً، ـ ا٫دتُاع١ٝ َٔ اـطاؾات ايػٝاغ١ٝ ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ

ٖٞ ؾهط٠ ايتؿٛم ايعطقٞ ، احملبٌ يٲْػا١ْٝ قاضبتٗا قاضب١ َتٛاق١ً ٚؾا١ًَ

 ايباط١ً. 

ٕ َػأي١ إؾ يًْٝٛػهٛ ٗ باضٜؼ 1950ّٚبٓا٤ ع٢ً َا دا٤ ٗ ٚثٝك١ ُٛظ يعاّ 

ٕ تهٕٛ أقبٌ ، اؾٓؼ ا٭ؾهٌ ٖٞ فطز أغطٛض٠ ادتُاع١ٝ»ٚ ايتُٝٝع ايعٓكطٟ

إؿام إعٜس َٔ ٗ اٯٕ ست٢ ط٠ بٝٛيٛد١ٝ. ٖصٙ ا٭غطٛض٠ اييت ناْت ايػبب ٚاٖ

ايكها٤ ع٢ً ايهجري  إٍٚأزت ٗ ايػٓٛات ا٭خري٠ ، اـػا٥ط اٱْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

بت ٖصٙ ايٛاٖط٠ ٗ إعاق١ ٚأقابت ايبؿط١ٜ بآ٫ّ ٚعصابات ٫ تٛقـ. ٚتػبٻ، َٔ ايٓاؽ

ٚسطَت اؿهاض٠ اٱْػا١ْٝ َٔ ت٬قض ايهجري ، بٝعٞا٬ٌٕٜ َٔ ايٓاؽ عٔ ايتطٛض ايط

، . ٚغًبت ٗ ايٛقت اؿانط ثك١ ايهجري َٔ ايٓاؽ بأْؿػِٗ(24)«َٔ ايعكٍٛ ايبٓٸا٠٤

 :ْٛري، ٜطظسٕٛ ؼت قٝٛز ا٫ْتٗاظٌٜ ٚأعسا٤ اٱْػا١ْٝ، ٚدعًتِٗ ظط١ّ أِْٗ ًٌَْٛ

  .ٚٚقُت دبٌ ايبؿط١ٜ بايعاض، سه١َٛ دٓٛب إؾطٜكٝا

 

 ــــــّ ٚطسم ذلازبت٘ يًدسافات اإلضال

ٚنصيو ، ٜعترب ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ ايسٜٔ ايٛسٝس َٔ بٌ ا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ

، ايؿطز١ٜ، ايصٟ ؾطع َشاضب١ أْٛاع اـطاؾات، إصاٖب ٚا٭ؾهاض ايٛنع١ٝ

 .َٚػتُط٠ ،ؾا١ًَّ َٓطك١ّٝ قاضب١ّ، ٚايػٝاغ١ٝ، ١ٚا٫دتُاعٝ

هٔ خ٬ٍ ؾرت٠ قكري٠ َٔ تطٗري ؾب٘ ُ |ٕ ْيب اٱغ٬ّ قُسٚضغِ أ

َٚطنعّا يٮؾهاض ، اييت ناْت عٓس بعجت٘ بايٓب٠ٛ َٗسّا يًٛث١ٝٓ ـ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ

ٚبٝع ، ٚايتُاٜع ايطبكٞ ٚايعطقٞ، ٚايؿٝتٝؿػ١ُٝ، ايطٛط١ُٝ :َجٌ، ايباط١ً ايعا٥ؿ١

، ٌَٔ زضٕ إعتكسات ايباط١ً بؿهٌ ناَ ـ ايؿا٥ع١ ٗ تًو ايب٬ز آْصاى ،ايعبٝس

ٖٴٛقّا﴿ :بت٠ٚ٬ قٛي٘ تعاٍ ٕٳ ظٳ ٌٳ نا ٌٴ إٕ ايباطٹ ٖٳلٳ ايباط  (80: )اٱغطا٤ ﴾دا٤ٳ اَؿلټ ٚظٳ
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ٚؼطُٝ٘ يٮقٓاّ عٓس ؾتض َه١ ٗ ايػ١ٓ ايجا١َٓ ، أثٓا٤ زخٛي٘ بٝت اهلل اؿطاّ

ٚايتػين بايك١َٝٛ ٚاٯبا٤ ، ٚختِ بايبط٬ٕ ع٢ً خطاؾ١ ايتؿٛم ايعطقٞ، يًٗذط٠

، ْٚكط عبسٙ، قسم ٚعسٙ، ٫ اي٘ إ٫ اهلل ٚسسٙ ٫ ؾطٜو ي٘»قٍٛ:  بإع٬ْ٘، ٚا٭دساز

ٌٸ. أٖٚعّ ا٭سعاب ٚسسٙ ٞٸ ٫ ن إٕ اهلل أشٖب ، ... ٜا َعؿط قطٜـَأثط٠ ؼت قسَ

ٛٓ، عٓهِ ن٠ٛ اؾا١ًٖٝ ٚأقاّ أ١َ . (25)«...ايٓاؽ َٔ آزّ ٚآزّ َٔ تطاب ٗا باٯبا٤...ُٚتع

ا٭١َ اييت أقاَت ، ّإ باهلل ايٛاسس ا٭سساٱ إٍٚايسع٠ٛ ، ٚاسس٠ ؼت ضا١ٜ ايتٛسٝس

 اييت تعسٸ، قاضب١ اـطاؾات إٍٚزعت أتباعٗا ، ؾُٝا بعس سهاض٠ عطٜك١ ٗ ايعامل

 :ٖٚصٙ ا٭قٍٛ عباض٠ عٔ .ٚؾكّا يكٛاعس ضق١ٓٝ ٚخايس٠، َٛٗطّا َٔ َٛاٖط ايؿطى

 

 ـــــــاالبتعاد عٔ ايتكًٝد األع٢ُ يف َكابٌ ـ ايتدّبس ٚايتأٌَ  أ

اٱّإ باهلل ايٛاسس  إٍإٔ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ ٜسعٛ ايٓاؽ زا٥ُّا ضغِ 

ٕ إٚ، ٖٚٛ ضب ايها٥ٓات ْٝعّا، ايصٟ خًل ايٛدٛز يٛسسٙ، ايػين ايعًِٝ، ا٭سس

ْ٘ ٜسعٛ إؾ، ٫ٚ ٜعًِ ايػٝب غريٙ، ايٓٛاّ ايسقٝل يؿ٪ٕٚ ايهٕٛ بٝس قسضت٘ ايهاؾ١ٝ

ٓٗاِٖ عٔ ايتكًٝس ا٭ع٢ُ ٕا نإ عًٝ٘ آبا٥ِٗ ٜٚ، ايتأٌَ ٚايتسبٸط إٍأتباع٘ أٜهّا 

ٚأزعٝا٤ ا٭زٜإ غري ايتٛسٝس١ٜ ٚإصاٖب ، ٚايػشط٠، ٚاقتؿا٤ آثاض ايه١ٓٗ، ٚأدسازِٖ

ِّ   .د١ يٮٖٚاّ ٚاـطاؾاتإط

س ايهبري ٗ ٚإٓٗر اؿهِٝ ايصٟ اتبع٘ ٖصا إٛسِّ ×ٚقك١ إبطاِٖٝ اـًٌٝ

ٌ أِٛشدّا باضظّا يًُٓٗر ّجِّ، ؾ١ عباز٠ ا٭قٓاّبٗسف قاضب١ خطا ;ايتاضٜذ اٱْػاْٞ

ايكطإٓ ع٢ً َا دا٤ ٗ  ايعًُٞ ايصٟ ططس٘ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ حملاضب١ ٖصٙ اـطاؾ١. ٚبٓا٤ٶ

 ٢ًؾكس ٌٓ ايٓاؽ ٗ بسا١ٜ ا٭َط ع ؾ١٘ تكطټايهطِٜ َٔ ٖصٙ ايكك١ سٍٛ نٝؿٝٸ

 إٍٚىًل ٗ ايٓٗا١ٜ . كُطٚايؿُؼ ٚاي، َٔ ايًٌٝ ٚايٓٗاض، ط ٗ َٛاٖط ايطبٝع١ايتسبټ

، إٕ ا٭ؾٝا٤ إدًٛق١ ايؿا١ْٝ :اييت تكٍٛ، ايٓتٝذ١ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايرباٌٖ ايعك١ًٝ ايطق١ٓٝ

٫ تػتشل ، (26)ا٭قٓاّ اييت تكٓع بأٜسٟ ايبؿط، أٚ اييت ٫ ًُو يٓؿػٗا اٱضاز٠ ٚايك٠ٛ

 .(27)ايعباز٠

ايصٟ ، ظيٞ ٚا٭بسٟٕ ايطب ايصٟ ٜػتشل ايعباز٠ ٖٛ ايطب ا٭أ ٜٚط٣ اٱغ٬ّ
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ٔٴ ﴿: ٖٚٛ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط، وٝ٘ بهٌ ؾ٤ٞ عًُّا ٗٔٹطٴ ٚايبٳاطٹ ٓٛ ٚٳاٯخٹطٴ ٚاي ٍٴ  ٚٻ ٖٛ اَ٭

ِٷ ِّ ؾٳ٤ٞٺ عًٝ ٚٳَيِ ٜٛيس ﴿ٚايصٟ ، (3)اؿسٜس:  ﴾ٖٚٛ بٹه ٜٳًٹس  ٘ٴ ُنُؿّٛا  *مل  ٔٵ َي ٚٳَيِ ٜٳُه

 (.4ـ  3)اٱخ٬م:  ﴾َأسٳسٷ

، يًطٛط١ُٝ ايؿا١ًَ، ز٠ يًٛث١ٝٓٛاٖط إتعسِّٚقس ختِ اٱغ٬ّ بايبط٬ٕ ع٢ً إ

، ٚغريٖا، ٚايٓاض، ٚايعذٌ، ٚايبكط، ٚايٓذّٛ، ٚايكُط، ٚعباز٠ ايؿُؼ، ٚايؿتٝؿٝػ١ُٝ

أٚ  قطاب١ ١ٖٚٞ إٔ اهلل تعاٍ ٫ تطبط٘ َع أسس أٜ، عٓسَا ؼسخ عٔ اؿكٝك١ ايتاي١ٝ

ط تبعّا يصيو ٜٚ٪ثِّ، إٔ ٜهٕٛ ؾؿٝعّا ٚٚغٝطّا بٝٓ٘ ٚبٌ كًٛقات٘، يهٞ ّهٓ٘ ق١ً

  .ٚنصيو ٗ َكري ايبؿط، ٗ تػٝري قإْٛ ايطبٝع١ ُْٚٛٗا

ٚإعتكسات غري ، ايعًِ ٚايٛعٞ إٔ اٱّإ ايعاضٟ َٔ ٜٚط٣ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ

٫ ق١ُٝ هلا. ٚاٯٜات ايتاي١ٝ اييت ٜأَط ؾٝٗا اهلل تعاٍ ْبٝ٘ ، إب١ٝٓ ع٢ً ايرباٌٖ ايطق١ٓٝ

سٜٔ اؾ١ًٗ ٜٚؿبٸ٘ ؾٝٗا إكًٚ، با٫بتعاز عٔ ايتكًٝس ا٭ع٢ُ ايهطِٜ ـ بٌ أنجط ايٓاؽ ـ

ِٸ طٕٚ ٗ أَٛضِٖ ايعكا٥س١ٜ بايسٚابٸايصٜٔ ٫ ٜتسبٻ ٖٓ، ايبهِ ايك س ٖصا ا ٜ٪ِّٖٞ نًٗا 

 :ا٭َط

َٳا َيٝؼٳ ﴿ ـ1 ـٴ  ٘ٹٹ َيَوٚٳ٫ تٳك ٚٳايبٳكٳطٳ ب ِٷ إٕ ايػٻُعٳ  ٌټ ُأٚ عً ٕٳ ٚايُؿ٪ازٳ ُن ي٦ٹَو َنا

َٳػ ٘ٴ   .(36اٱغطا٤: ) ﴾٫ّٚ٪ٴعٳٓ

ٔٻ ﴿ ـ2 ٖٛ ٕٳ ٔإ٫ٖ اي ٜٳتٻبٹعٴٛ ٘ٹ ٔإٕ  ٌٔ ايًٓ َٳٔ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض ٜٴهٹًَٗٛى عٳٔ غٳبٹٝ ٚٳٔإٕ تٴطٹعٵ َأِنجٳطٳ 

ٕٳ ِٵ ٔإ٫ٖ ٜٳدٵطٴقٴٛ ٖٴ ٕٵ   .(116: )ا٭ْعاّ ﴾ٚٳٔإ

ٔٳ ٫َ ٜٳعٵكٹ﴿ ـ3 ِٴ اٖيصٹٜ ِټ اِيبٴِه ٘ٹ ايكټ ٚٳابِّ عٹٓسٳ ايًٓ ٕٻ ؾٳطٻ ايسٻ ٕٳٔإ  .(22: )ا٭ْؿاٍ ﴾ًُٛ

أٚ  ؾكس خاطب اهلل تعاٍ ايٓاؽ ٗ عؿطات اٯٜات َا تكسٸّ شنطٙ إٍٚباٱناؾ١ 

ٕٳ﴿ :َٔ قبٌٝ، ايعباضات ا٫غتؿٗا١َٝ َٔ نتاب٘ اجملٝس ٚزعاِٖ ٗ بعض ، ﴾َأَؾ٬َ تٳعٵكٹًُٛ

ِٴ﴿ :قٛي٘ تعاٍ :َجٌ، اٯٜات ٓٻا َيُه ٝٻ ِٵ تٳعٵكٹًُاٯ َقسٵ بٳ ٕٳٜٳاتٹ َيعٳًُٖه ، (17: )اؿسٜس ﴾ٛ

ٕٳ﴿ :ٚقٛي٘ تعاٍ ِٵ تٳتٳَؿٖهطٴٚ ِٴ اٯٜٳاتٹ َيعٳًُٖه ٘ٴ َيُه ٔٴ ايًٓ ِّ ، (219: )ايبكط٠ ﴾َنصٳيٹَو ٜٴب

ا٭سازٜح ايتاي١ٝ  :َٔ قبٌٝ، ايتسبط ٚايتأٌَ ٗ ا٭َٛض. ٚنصا بعض ا٭قٛاٍ إٍزعاِٖ 

، عكٌ ٚايتسبٸطْٚٝع أ١ُ٥ اهلس٣ ٗ تبذٌٝ َٓٗر ايت |ايٛاضز٠ عٔ ايٓيب ا٭نطّ

شاتٗا أزٓي١ ٚانش١ ع٢ً احملاضب١ إٓٗذ١ٝ  سسٸٗ  تعسٸ، ٚإبطاظ أُٖٝتُٗا ٗ سٝا٠ ايٓاؽ
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ٜٸ اجملتُعات ايبؿط١ٜ َٔ  قصضّا، ٟ يًدطاؾاتا ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٗ ايتكسٸٗتبعاييت 

أنجطٚا »: ٬ت اييت ٫ أغاؽ هلاا٭نطاض اييت تًشل بِٗ َٔ خ٬ٍ ا٭ٖٚاّ ٚايتدٝټ

 ;(30)«٫ عباز٠ نايتؿٓهط»; (29)«تؿٓهط غاع١ أؾهٌ َٔ عباز٠ غتٌ غ١ٓ»; (28)«طايتؿٓه

َٔ نإ » ;«٫ زٜٔ ٕٔ ٫ عكٌ ي٘» ;(31)«َا قػِ اهلل يًعباز ؾ٦ّٝا أؾهٌ َٔ ايتعٓكٌ»

 . (32)«َٚٔ نإ ي٘ زٜٔ زخٌ اؾٓٸ١، عاق٬ّ نإ ي٘ زٜٔ

 

 ـــــــ تٚمتاثٌ األعسام ٚايكَٛٝا ب ـ األخ٠ٛ ٚاملطاٚا٠ بني ايٓاع

ُهٔ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ َٔ تبسٜس إعتكسات ايٛا١ٖٝ يًتؿٛم ايعطقٞ ٚا٫َتٝاظات 

ٕ ْٝع أؾطاز ايبؿط ِٖ إ :ٚقٛي٘، ايٛط١ٝٓ ٚايك١َٝٛ بططس٘ يٓٛط١ٜ إػاٚا٠ بٌ ايٓاؽ

م بٌ ا٭بٝض ٚمل ٜؿطِّ، ُٖٚا كًٛقإ َٔ تطاب، (آزّ ٚسٛا٤ٚأّ ٚاسس٠ )ٚاسس َٔ أب 

غ٣ٛ بًشاٚ ايتك٣ٛ ، ٚنصا بٌ ا٭َِ ٚطبكات ايٓاؽ، ٚا٭قؿط ٚا٭غٛز ٚا٭ٓط

ٗٳا ايٓٻاؽٴ ﴿ بكٛي٘: ايهطِٜايكطإٓ ٚىاطب اهلل تعاٍ ايٓاؽ ٗ  ،ٚايعٌُ ايكاحل ٜټ ٜٳا َأ

ٚٳ ٗٳا  ٚٵدٳ ٗٳا ظٳ ٓٵ َٹ ٚٳخٳًَلٳ  ٚٳاسٹسٳ٠ٺ  ِّٔ ْٻِؿٕؼ  ِٴ اٖيصٹٟ خٳًََكُهِ  ُٳا ٔضدٳا٫ّاتٻُكِٛا ضٳبٻُه ٗٴ ٓٵ َٹ  ّاَنجٹري بٳحٻ 

ْٹػٳا٤ٶ  .(1: )ايٓػا٤ ﴾ٚٳ

ٖٚٓاى ايهجري َٔ اٯٜات إؿاب١ٗ هلصٙ اٯ١ٜ ايهط١ّ ٚضزت ٗ ايهتاب 

، َٔ قًكاٍ َٔ ٓأ َػٕٓٛ، أٚ ٕ أقٌ اٱْػإ َٔ تطابأخكٛم ٗ ايهطِٜ 

٘ٴ ﴿: ٚيٝؼ ٭سس ؾهٌ ع٢ً اٯخط، ٕ إاز٠ ا٭ٚي١ٝ ؾُٝع بين آزّ ٚاسس٠إٚبايتايٞ ؾ ٚٳايًٖ

ِّٔ تٴطٳابٺخٳًََك ٍٕ َناِيَؿدٻأضخٳًَلٳ أٱ﴿; ٚ(11: )ؾاطط ﴾ُهِ  َٹٔ قٳًِكٳا ٕٳ   :)ايطٓٔ ﴾ْػٳا

14)ٚ ;﴿ٕٕ ٓٴٛ َٻػٵ ُٳٕإ  ٔٵ سٳ ِّ  ٍٕ َٹٔ قٳًِكٳا ٕٳ  ٓٳا أٱْػٳا   .(26 :)اؿذط ﴾ٚٳَيَكسٵ خٳًَِك

َٔ سٝح ، ٕ ا٭َِ ٚايؿعٛب إدتًؿ١ ٗ ايعامل تتبأٜ ؾُٝا بٝٓٗاأٚبايطغِ َٔ 

 ٗا ْٝعّا بعٌ ا٫سرتاّٝيإايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٜٓٛط ، ؾإٕ ٚايعطم ٚيٕٛ ايبؿط٠ ايًػ١

ٌٸ، ٚإػاٚا٠ ٜٚكؿٗا بأْٗا ، ٚع٬ َعتربّا ٖصٙ ا٫خت٬ؾات زي٬ّٝ ع٢ً قسض٠ اـايل د

ٕ ايتُاٜع ٚايتؿانٌ بٌ ايٓاؽ ٜأتٞ إٚ. ٚغ١ًٝ يتعاضف ا٭َِ ٚايؿعٛب َع بعهٗا ايبعض

: ٚاٯٜات ايتاي١ٝ ؾٛاٖس ع٢ً ٖصا ا٭َط. احل ؾك٘ ٫ غرئَ خ٬ٍ ايتك٣ٛ ٚايعٌُ ايك

ٜٳ﴿ ٔٵ آ َٹ ٚٳاَ٭ٚٳ ٚٳاتٹ  ُٳا ٘ٹ خٳًِلٴ ايػٻ ٚٳاخٵتٹاتٹ ٚٳَأ٬ضٵٔض  ِٵ  ٓٳتٹُه ٕٻ ؾٹٞ شٳيٹَو ٯفٴ َأِيػٹ ِٵ ٔإ ٛٳاْٹُه ٜٳاتٺ ِي
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ٌٳ ُٹ ًِعٳايٹ ِّٔ شٳَنٕط ﴿; (22: )ايطّٚ ﴾ٚي ْٻا خٳًَِكٓٳاُنِ  ٗٳا ايٓٻاؽٴ ٔإ ٜټ ِٵ ٚٳٜٳا َأ ٓٳاُن ٚٳدٳعٳًِ ُأْجٳ٢ 

ِٷ خٳبٹريٷ ّاؾٴعٴٛب ٘ٳ عٳًٹٝ ٕٻ ايًٖ ِٵ ٔإ ٘ٹ َأتٵَكاُن ِٵ عٹٓسٳ ايًٖ َٳُه ٕٻ َأِنطٳ ٌٳ يٹتٳعٳاضٳُؾٛا ٔإ : )اؿذطات ﴾ٚٳَقبٳا٥ٹ

13).  

ٚغاق١ ، ٚأسازٜج٘ ايكٝٸ١ُ سٍٛ تػاٟٚ ايٓاؽ |إٕ ٚقاٜا ايٓيب ا٭نطّ

ايٓاؽ نًِٗ غٛا٤ نأغٓإ »إٕ  :قٛي٘ :َٔ قبٌٝ، تؿبٝٗات٘ اؾ١ًُٝ ٗ ٖصا اجملاٍ

ٕٕ، «ؾػس ايٛاسس ٚأؾطاز ايبؿط أعها٩ٙاٱْػا١ْٝ نا»أٚ ، «إؿ٘ أخط٣ غٓؿري  َٚعا

ٕ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٜطؾض أإِا ٖٞ بطاٌٖ ٚأزي١ قاطع١ ع٢ً ، يبعض ايُٓاشز َٓٗا

، ١اـطاؾات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاعٝ، أٚ ا٭ؾهاض ايباط١ً ع٢ً ايتؿٛم ايعطقٞ ٚايكَٛٞ

َعتربّا قاضبتٗا ٚايتكسٟ هلا َٔ ايٛادبات ، ايتُٝٝع ايعٓكطٟ ٚايؿٛؾ١ٝٓٝ :ْٛري

 .ٚايتهايٝـ ا١ُٕٗ

نْٛٛا عباز »; (33)«ايٓاؽ نًِٗ غٛا٤ نأغٓإ إؿ٘»َٚٔ ايُٓاشز ا٭خط٣ 

َجٌ إ٪ٌَٓ ٗ تٛازِٖ ٚتطآِٗ نُجٌ »; (34)«نُا أَطنِ اهلل، اهلل إخٛاّْا

ٜا أٜٗا ايٓاؽ »; (35)«تساع٢ غا٥طِٖ بايػٗط ٚاؿ٢ُ إشا اؾته٢ بعهِٗ، اؾػس

 .(36)«ٚآزّ َٔ تطاب... ٫ ؾهٌ يعطبٞ ع٢ً عذُٞ إ٫ بايتك٣ٛ، نًهِ ٯزّ

َٔ ٚادب ْٝع ايعًُا٤ ٚإؿهطٜٔ إكًشٌ ٚاحملبٌ ؾإٕ  ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكسٸّ

حملاضب١ اٱّإ اؽاش اٱدطا٤ات اؿاظ١َ ٚايٓادع١ ايؿا١ًَ  إٍيٲْػا١ْٝ ايّٝٛ إبازض٠ 

ٚغاق١ أؾهاهلا ا٫دتُاع١ٝ ، باـطاؾات ٚا٭ؾهاض اي١ُٖٝٛ اييت أغاؽ هلا

ٚبإٓٗر ايصٟ أٚق٢ ب٘ ايسٜٔ  ،نايؿٛؾ١ٝٓٝ ٚايتُٝٝع ايعٓكطٟ، ٚايػٝاغ١ٝ

ٚاٱّإ بتػاٟٚ ْٝع ا٭عطام ، ايعٌُ ع٢ً أغاؽ ايعكٌ ٚايتسبٸط، أٟ اٱغ٬َٞ

قٝاغ١ عامل ٜػٛز ؾٝ٘ أدٌ  ٚايػعٞ إؿرتى َٔ، ٍٚٚدٛب ا٫سرتاّ إتباز، ٚايؿعٛب

ٞٸدٓب مٛ ايط إٍعامل ٜتشطى ؾٝ٘ اؾُٝع دٓبّا أدٌ  َٚٔ، ا٭َٔ ٚايػ٬ّ  ق

 .ٚايهُاٍ

ٚوسْٚا ا٭ٌَ ببعٚؽ ؾذط تٓتكط ؾٝ٘ أْٛاض ايعكٌ ٚاٱّإ ع٢ً ٬ّٚ ا٭ٖٚاّ 

بٌ اهلل، َٚطاعا٠ ٚاـطاؾات، ٚتٓعِ ايبؿط١ٜ با٭َٔ ٚايػ٬ّ ايسا٥ِ، با٫عتكاّ ع

 .سكٛم اٱْػإ، ٚايتدًٞ عٔ ايعكبٝات ايعكا٥س١ٜ ٚايعطق١ٝ ٚايٛط١ٝٓ
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 الٍُامش
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 اخلساف١ يف ايعكٝد٠ املٗد١ٜٚ ازتدادات
 

 محمد مٍدي شٍر محمدي د.         

 ترخمح: محمد عثد الرزاق          

 

 ــــــ متٗٝد

إ٫ إٔ  .عتكازات ايبؿط١ٜغا٥ط ا٫َٔ إعامل إؿرتن١ بٌ  «إٛعٛز»تعس عكٝس٠ 

ٖصٙ ايعكٝس٠ ـ نػريٖا َٔ ايتعايِٝ ايػُا١ٜٚ ـ يطإا ناْت عطن١ يًت٬عب 

ست٢ بات عاٌَ اـطاؾ١ ؾٝٗا يس٣ ايسٜاْات ايػابك١ َكسض تؿٜٛـ ، ٚايتشطٜـ

ٕػتكبٌ  عأَا ايّٝٛ ؾ٬ تعاٍ ايكٛض٠ ا٭ْك .ٚايتؿهٝو ٗ قٛضتٗا ايٛاقع١ٝ، ؿكٝكتٗا

ٚايتؿٝع خكٛقّا. َٚع ٖصا نإ تاضٜذ ايتؿٝع ، ٔ كتكات اٱغ٬ّ عَُّٛاَٛعٛز َ

َا ىل ا٫عتكاز  قس ؾٗس ٚٗٛض بعض اـطاؾات ٗ عكٝس٠ اجملتُع اٱغ٬َٞ ٗ

 ،#بإٓتٛط إٛعٛز. ٚست٢ ٗ ايػٓٛات ا٭خري٠ تعطض ا٫عتكاز بٛٗٛض اٱَاّ اؿذ١

بعض ايتٓٛريات  خ٬ٍط َٔ إٍ إداط، ٚطبٝع١ تٛاقً٘ َع اجملتُع ايؿٝعٞ

كّا بصيو يٓؿػ٘ قٚك، ؾكس ضاح ايعسٜس َٔ ايٓاؽ ٜسعٞ ا٫تكاٍ باٱَاّ ;ٚإخؿاقاتٗا

٬ّ عٔ ؾٓكٸب ْؿػ٘ ٖجِّ، بُٝٓا شٖب ايبعض اٯخط إٍ أبعس َٔ شيو; َهاغب عس٠

ٟٸ طّاآخطٕٚ ـ غ ٜٞسعإٔ بٌ بًؼ ا٭َط ، بٌ ايٓاؽ #اٱَاّ  ٚع١ْٝ٬ ـ بأِْٗ ِٖ إٗس

سٜسّا. ٚنإ ايكاغِ إؿرتى بٌ ْٝع ٖ٪٤٫ إٓتشًٌ ٖٛ ايتٛاٖط ظ١ًُ َٔ ؼ

سازٜح ايطَع١ٜ ا٭»ٚ، «ايػًٛ ٗ ايتعبري»ٚ، «ايعٖس»ٚ، «ايكسغ١ٝ» :َٔ قبٌٝ، ا٭ٚقاف

ٚاي٬ؾت ٗ ٖصا إٛنٛع أْ٘ بإَهآْا ٕؼ ٖصٙ ا٭ٚقاف شاتٗا  .«١ ٚإدازع١طإػاي

 ،ايصٜٔ أسسثٛا نذٝذّا ٚاغعّا، ٚأؾعاٍ إٓتشًٌ ا٭ٚا٥ٌَٔ ايتأٌَ ٗ أسازٜح  ٤ٞبؿ
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 ٛا بسعِ ايك٣ٛ ا٫غتعُاض١ٜ ايهرب٣.ٚسٛ

نصيو نإ ايكاغِ إؿرتى بٌ أتباع ٖ٪٤٫ إٓتشًٌ ٖٛ ايت٬قٞ ٗ أٚقاف 

 َٔ ٖصا ايكبٌٝ أٜهّا.

واٚيٕٛ إٔ ٜتدصٚا َٔ شضٜع١ اتباع ايععُا٤ ، ٚنإ ايبعض َِٓٗ اغتػ٬يٌٝ

ٗ سٌ نإ ايبعض اٯخطٕٚ ، شًٌ إطاضّا خاقّا بِٗ ٜعٜسِٖ َٓؿع١ ٚتهػبّاإٓت

ّٚهٔ  .اغتػ٬هلِ ٚاغتسضادِٗ َٔ قبٌ اٯخطٜٔ ايصٜٔ متٸ، ز َٔ عٛاّ ايٓاؽايػصٻ

، ٚايباب١ٝ، ايؿٝد١ٝ :أَجاٍ، ٬َس١ٛ ٖصٙ ايتؿاقٌٝ بٌ أتباع بعض إصاٖب ٚايؿطم

 ٚايبٗا١ٝ٥.، ٚا٭ظي١ٝ

زضد١ ا٫ٖتُاّ بتػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً إٓتشًٌ ٗ ايٛقت ٖا ٜهاعـ َٔ ٚ

ٚغريُٖا َٔ ايؿطم ، ٚايباب١ٝ، اؿانط ٖٛ قطا٤تٓا ؾٛاْب َٔ تاضٜذ ٚٗٛض ايؿٝد١ٝ

، ٚنٝـ نإ ؾإٕ ع١ًُ ايباب١ٝ ٚايبٗا١ٝ٥ قس ؾكست بطٜكٗا .ٚإُٓٛات ؾب٘ ا٫عتكاز١ٜ

ايتؿٝع إٗس١ٜٚ يٝؼ هلا  اؽ بعكٝس٠ػإأدٌ  يهٔ َطاَع أعسا٤ اٱغ٬ّ ٗ ايػعٞ َٔ

 ْٗا١ٜ.

 

 ــــــ قسا٠٤ تازخي١ٝاملٗد١ٜٚ، 

، ٚؼكل ايػعاز٠ اٱْػا١ْٝ ٗ آخط ايعَإ، ٫ ؾو إٔ َػأي١ ا٫عتكاز بإٛعٛز

سانط٠ ٗ أؾهاض ٚتعايِٝ ٚأغاطري ْٝع ا٭َِ ٚإصاٖب ، ٚٚٗٛض ايطدٌ ايعازٍ

ٔٵ .ٚايؿطم أٜهّا ٗ ٖصا ايػٝام ـ ٖٞ َٔ يسٕ  تبك٢ ايعكٝس٠ ا٭نجط َكساق١ٝ ـ يه

ٔ اٱّإ بٗصٙ ايعكٝس٠ اجملتُعات قس سكٻٚ .ٚخكٛقّا َصٖب ايتؿٝع، تعايِٝ اٱغ٬ّ

ٚبعح ، ات ا٭ؾهاض ايعس١َٝ )ايًٓٝٗٝٝػت١ٝ(اٱغ١َٝ٬ ٚايؿٝع١ٝ َٔ ايٛقٛع ٗ َطبٸ

ٙ ٗ زٚضٗ ا٭ٌَ يسٜٗا َػتكبٌ اؿٝا٠ اٱغ١َٝ٬. ٚيطإا ناْت أ١ُٖٝ ٖصا إعتكس 

ٌٸٚتؿا٩ٍ اجملتُع إػًِ بإػتكبٌ ـ  اٖتُاّ  ٫غُٝا ع٢ً قعٝس ايتش٫ٛت ايػٝاغ١ٝ ـ ق

ٚنصيو سٛٞ باٖتُاّ زضاغات ، ٚزضاغ١ َٔ قبٌ عًُا٤ ايتاضٜذ ٚاؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬

 إػتؿطقٌ أٜهّا.

ٖٓاى فُٛع١ ـ عرب َطاسٌ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ـ تٛٚـ  تٗ ا٫ػاٙ شات٘ ناْٚ
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ايٛاغط١ أٚ ، ّ ْؿػٗا بٛقؿٗا إٗسٟ إٓتٛطؾتكسِّ، غتػ٬ي١ٝاٝس٠ بططم ٖصٙ ايعك

ع٢ً خًل امطاؾات ع٢ً قعٝس ايٓؿاطات ا٭ؾطاز  ٚبصيو عٌُ ٖ٪٤٫ .إتك١ً ب٘

ٜٔ ؾكس انتػب ريَٚطايب١ اجملتُعات عكٛقٗا. أَا إبإ ايكطٌْ ا٭خ، ايػٝاغ١ٝ

ٜـ ٖصٙ ايعكٝس٠ أنرب َٔ َػأي١ ٚقاض َٛنٛع ايػعٞ ٚضا٤ ؼط، إٛنٛع قبػ١ أخط٣

ا٫ْع٫قات اؿاق١ً زاخٌ فتُع إػًٌُ; سٝح أنؿت ا٭زٚاض ٚايتسخ٬ت ا٭دٓب١ٝ 

ست٢ قاض َٔ ايٛانض يًعٝإ زٚض ايتُٓٛٝات ، طابعّا دسٜسّا ع٢ً خطٛض٠ ايٛاٖط٠

ٗ بًٛض٠ ، ٚنصيو إؾطاظات اؿساث١ ٚايػطب١ٓ، ٚإ٪غػات ا٫غتعُاض١ٜ ٚايك١ْٝٛٝٗ

ٍ: ٌٖ نإ ٚٗٛض ٤هاض إٓشطؾ١ ايطاض١٥ ع٢ً غاس١ ايعكٝس٠ إٗس١ٜٚ. ٖٚٓا ْتػاا٭ؾ

ٗ عكٝس٠ إٛعٛز ايؿٝع١ٝ َٔ ، ٚأقٓاّ ايػطب ايص١ٖٝٓ، ا٭ؾهاض ٚاـطاؾات اؿساث١ٜٛ

إٔ اْتؿاض  ؾعٌ اؾٗات ا٭دٓب١ٝ ٚسسٖا؟ بايطبع مل ٜهٔ ا٭َط ٖهصا أبسّا. ؾكشٝضٷ

إ٫ أْ٘ نًُا ظاز ، ١َٝ تطى أثطٙ ع٢ً ايعكٝس٠ إٗس١ٜٖٚصٙ ا٭ؾهاض ٗ ايب٬ز اٱغ٬

 ايتشطٜـ ٚاـطاؾ١ نًُا ظازت َطاَع ا٭دٓيب ٗ اغتػ٬ٍ ٖصٙ ايجػط٠.

، ٚاٖط٠ ١ُٖٓٝ اؿساث١ ع٢ً إصٖب ايؿٝدٞنٕٛ قس ّهٔ اؾرتاض 

عٓس ايؿاٙ ٚيٞ اهلل ايسًٖٟٛ  «بًٛضايٝػِ»َٚصٖب ايتعسز١ٜ ، ٚا٫عتكاز بايطنٔ ايطابع

، غتعُاض عٓس َٗسٟ ايػٛزاْٞصيو اؿطن١ ايػٝاغ١ٝ إٓاٖه١ ي٬ٚن، اهلٓسٗ 

ٖٞ ؾعٌ ٚاْؿعاٍ طبٝع١ أٚ ، سازث١ طبٝع١ٝ، َٚؿاِٖٝ ايٛنع١ٝ عٓس بعض عًُا٤ َكط

إ٫ أْ٘ ٫ ؾو ٗ ْػب١ ٚٗٛض ايباب١ٝ ، ٗ ايتٛغع ٠ايعكط َٚكتهٝات٘ ايؿهط١ٜ اٯخص

ٚنصيو إصاٖب ٚايٓشٌ ، َتساز يًؿٝد١ٝ ـاٚا٭ظي١ٝ ٚايبٗا١ٝ٥ ٗ إٜطإ ـ ٚاييت ٖٞ 

ايٖٛاب١ٝ ٗ ؾب٘ ٚ، ٚايػٝه١ٝ ٗ اهلٓس، َٔ قبٌ ا٭ٓس١ٜ ٗ بانػتإ، إعاقط٠ هلا

ٚاغتذاب١ ظعُا٤ ٖصٙ ايؿطم يًذٗات ، ٕ٪اَطات ايعٓكط ا٭دٓيب، اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ

ػ١ بأٜازٺ بٌ ٖٞ َػٝٻ، شػبؾا٫غتعُاض١ٜ. ؾٗصٙ ايؿطم مل تهٔ ؼت ٚطأ٠ اؿساث١ 

اغتعُاض١ٜ َٚسع١َٛ َٔ قبًٗا. ٚقس ؾٗس ايكطٕ ا٭خري أٜهّا اغتذابات تًكا١ٝ٥ ٚعؿ١ٜٛ 

إٍ داْب تبين ْاعات أخط٣ يتطبٝل اؿساث١ ، طٟ اٱغ٬ّيًشساث١ بٌ َؿٚه

، ْٚبص ايعًِ، ؾٛٗٛض اؿطنات ايساع١ٝ إٍ تُٗٝـ ايسٜٔ .ايعكط١ٜ ع٢ً أضض ايٛاقع

ٚإريظا سػٌ ، عًٞ بٔ قُس ايباب :أَجاٍ، س بعض ا٭ؾطازع٢ً ٜ، َٚكاطع١ ايجكاؾ١
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ْؿ١ ايصنط. ٫ٚ آٖصٙ اؾُاعات إٍ ْٝعٗا تٓتُٞ ، ٚأٓس ايهػطٟٚ، عًٞ بٗا٤ اهلل

اـطاؾات  ٚنصيو ٚٗٛض، ؾو إٔ َعطؾ١ أبعاز تأثط اجملتُع اٱغ٬َٞ باؿساث١

اْط٬ق١ يًُذتُع إػًِ ٕ تهٕٛ أْٗا أَٔ ؾ، اؿساث١ٜٛ ايعكط١ٜ ٗ َؿاِٖٝ إٗس١ٜٚ

 .ٕٛعٛز اؿكٝكٞاإٍ  ز١ٜ٪يًُػاضات إ مٛ ضغِ َػتكبً٘ ٚؾكّا

فطٜات بًٛض٠ اؿطن١  ٢أَا ٖسف ايبشح اؿايٞ ؾٗٛ تػًٝ٘ ايه٤ٛ عً

ٚايٛقٛف ، تبع١ٝ ٖصٙ ايؿطق١ يًػطب ٣ايهؿـ عٔ َػتٛ ٍإٚايٓؿٛش عرب شيو ، ايبٗا١ٝ٥

غٗاّ عرب بٝإ ِط١ٝ تكًٝس ٖصٙ صيو اٱنٚ، ٚاقع إباْٞ ايؿهط١ٜ ايعكط١ٜ ٢عً

تػًػٌ ايػطبٞ ٗ نٝإ ايؿطق١ يًشساث١ ٚايػطب ٗ ؾتض ايططٜل أَاّ ضقس َػاضات اي

ٚيعٌ تاضٜذ ق٬س١ٝ ٖصٙ ايؿطم قس  .ٚتؿدٝكٗا أنجط َٔ ايػابل، غ٬َٞاجملتُع اٱ

١ٝ بايػطب ٫ إٔ غرب ا٭غٛاض ٗ تؿشل َطاسٌ تأثط ايبٗا٥إ، َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايػطب ٢اْتٗ

ط ٗ ؾِٗ إدططات إػتكب١ًٝ ٚاحملت١ًُ إؿاب١ٗ ٕجٌ ٖصٙ َٔ ؾأْ٘ يعب زٚض َٛثِّ

 .ايُٓاشز

يكس ضأٜٓا ٗ ايػٓٛات ا٭خري٠ إٔ ايعكٝس٠ إٗس١ٜٚ باتت تؿٗس ع١ًُٝ اغتشساخ 

ِّ ;بعض ايٓٛطٜات اـطاؾ١ٝ ٗ ٖصا اـكٛم م يٓؿػ٘ عرب اْتشاٍ ؾطاح ايبعض ٜػ

ؾاغتكطب ايػصز َٔ ايٓاؽ  ،#َاّ اؿذ١ٜٚسعٞ اتكاي٘ باٱ، ١ٝايكبػ١ ايتكسٜػ

اٖتُاّ  ٢تػتشٛش عً ّهٔ هلا إٔ ٫ ض٠ ٖٓا ٖٚٓاى ٫ٖصٙ ايٛاٖط٠ إتهطِّٚ .سٛي٘

طبك١ َٔ اجملتُع دٓٛح نٝؿ١ٝ ٚ، ٕ ٗ َطادع١ تاضٜذ ٚٗٛض ايبٗا١ٝ٥إ .َٚطاَع ا٭دٓيب

َٚسعٝات ايػٝس ، اؾات ايؿٝد١ٝاييت ناْت بانٛضتٗا خط، ٜطاْٞ مٛ ٖصٙ ايؿطق١اٱ

ؼصٜط يعك٤٬ اجملتُع ٗ اؽاش ايتسابري  ٢َٔ ؾأْٗا إٔ تٓهٟٛ عً، ناِٚ ايطؾيت

َٳ  .ٚايٛقا١ٜ َٔ إداطط ،#َاّٜسعٞ ا٫تكاٍ باٱ ٔٵاي٬ظ١َ ٕٛاد١ٗ ؼسٜات تطٜٚر 

أُٖٗا إٔ ٚ، عكبات٘ َٚؿانً٘ اـاق١ ٜبكٞ إٔ يًدٛض ٗ زضاغ١ أبعاز ايبٗا١ٝ٥

َبسأ  ٢باتٛا ٜعتُسٕٚ ٗ عًُِٗ عً، ٜطا١ْٝيجٛض٠ اٱ٫غُٝا عكب اٚ، ٖصٙ ايؿطق١ أعها٤

، يصا يٝؼ ٖٓاى َكازض ٚانش١ ٗ زضاغ١ إٛنٛع، َٔ شٟ قبٌ ايػط١ٜ ايتا١َ أنجط

ٕ ٗ ٚٵغ٬ٌَٝ ايصٜٔ ٜطٳاٱ ابط َٔ نتابات ؾأنجطٙ َٔ ْتادات ايهتٸأَا إتٛٚؾ

 .ايبٗا١ٝ٥ تًو ايؿطق١ إٓشطؾ١
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هلصا ا٫مطاف  ٣ٕ عًُٓا إتٛانع ٖٛ قاٚي١ ٗ ايهؿـ عٔ ظا١ٜٚ أخطغِ أٚض

عٔ  ؿات اييت تكسضٖي٪يًٓكٛم ٚإ ؼ٬ًّٝ ٫ إٔ نطٚض٠ ايعٌُ ايبشجٞ تتطًب أٜهّاإ

 تًو إكازض ٢ض اؿكٍٛ عًيتعصټ ْٛطّا ;ط٠ٖٚٞ نطٚض٠ َتعػِّ، ايبٗا٥ٌٝ أْؿػِٗ

 .ٚايهتابات

ِْٗ إؾ َا تؿٗس تٓاقهات ٚغُٛنّا ٥ٌٝ نجريّانتابات ايبٗا يهٕٛ ْٚٛطّا

 .يًشًٝٛي١ زٕٚ ٚقٛعٗا بٝس احملككٌ ٚايباسجٌ ط٬ّٜٛ; نتُاْٗا ٚغطٜتٗا ٢سطقٛا عً

غ١َٝ٬ َٔ ٚاْتكاض ايجٛض٠ اٱ، ايربٚدطزٟ نسِٖ َٔ د١ٗيًػٝس ٚعكب إٛقـ اؿاظّ 

َٚع  .٤ ْتاداتِٗخؿاإ ٢َٔ ايػابل عً ٚدسْا أتباع ايبٗا١ٝ٥ أنجط سطقّا، ٣د١ٗ أخط

ط َٔ ػُٝع َكازض عج٘ َا ٜتذاٚظ إتٛٚؾ ٢عً شيو اْكب دٗس قاسب ٖصٙ ايػطٛض

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ساٚيٓا  .غ٬ٌَٝ إٓتكسٜٔ ٕبسأ ايبٗا١ٝ٥ابٓا اٱإكازض ايعا٥س٠ يهتٸ

 ع٢ً إٔ َا، ايػعٞ ٚضا٤ ؼكٝل ٖصٙ ا١ُٕٗ عرب ايطدٛع إٍ ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ

، َباِْٝٗٚكتاضات َٔ ، شات ٖصٙ ايؿبه١ يٝؼ إ٫ غطبا٫ّ ٯضا٤ ايبٗا١ٝ٥ؼتٜٛ٘ قؿ

 ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜعهؼ ايكٛض٠ ايها١ًَ ٭ؾهاضِٖ.

َٚا أِْٗ سطٜكٕٛ نٌ اؿطم ع٢ً ايتًبؼ بًباؽ اؿل ٚاؿكٝك١ لسِٖ 

ؽًٛ َٔ  ٘ ؾإٕ ٖصٙ ايٓكٛم ٫َٚع ٖصا نًٓ .َٕٛ أؾهٌ َكازضِٖ ٕداطبِٜٝٗكسِّ

٫غُٝا إٔ ٚ، بًٛض٠ أعاخ َتها١ًَ عٔ إٛنٛع عٔايطغِ َٔ عذعٖا ع٢ً ، ؾا٥س٠

سٕٚ زَّٚا ع٢ً نطٚض٠ ايتٛؾٝل بٌ أغػِٗ ايؿهط١ٜ ٚبٌ أتباع ٖصٙ ايؿطق١ ٜ٪ٚن

  .بٓا نجريّا َٔ ٖسف ايبشح اؿايٞا٭َط ايصٟ ٜكطِّ، عٓاقط اؿهاض٠ إعاقط٠

 

 ــــــ َدخٌ إىل أ١ُٖٝ عكٝد٠ املٛعٛد :ايكطِ األٍٚ

 ــــــ َها١ْ املٛعٛد عٓد ايػعٛب ـ1

ق٬ح ايعامل ٗ ْٗا١ٜ ايتاضٜذ ايبؿطٟ َٔ أدٌ  ؾهط٠ إٛعٛز ٚا٫ْتٛاض َٔ تعسٸ

 .«ايعكٝس٠ ا٭يؿ١ٝ» ـتػ٢ُ أسٝاّْا ب ٖٚٞ َا .َعامل ثكاؾ١ ايؿعٛب ٚايتعايِٝ ايػُا١ٜٚ أبطظ

، تاضىِٗ ٚسٝاتِٗ ٜ٪َٕٓٛ بٓٛط٠ َػتكب١ًٝ ػاٙ يٝؼ ٖٓاى قّٛ ٫ :ٚيعً٘ ّهٔ ايكٍٛ

َع١ًً  ;إٍ إٔ ػعٌ ؾًػؿ١ ايتاضٜذ ايتؿهري بايػا١ٜ ٗ قساض٠ أعاثٗا ست٢ ٚقٌ ا٭َط
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ٜعتكس بإٛعٛز ي٘ ْٛط٠ ؾا١ًَ إظا٤  ٔٵَٳ شيو بكإْٛ ستُٝات آخط ايعَإ. ٚبٓا٤ عًٝ٘ ؾإٕ

عٝٓ٘ ٖٚٓا ٜهع ايؿطز ايتاضٜذ ْكب أ .َٔ خ٬هلا اختتاّ ايهٕٛ باـري ٜؿرتض ،ايتاضٜذ

 يٝكطأ آخط غري٠ ًٕٛى ايبؿط١ٜ بتؿا٩ٍ ٚغعاز٠.

أ ايتاضٜذ سناْت ْٛط٠ اٱْػإ ـ ٗ ايعسٜس َٔ ا٭غاطري ـ تؿا٩ي١ٝ ػاٙ َب

يصا ؾٗٛ ٜأٌَ ٗ إٔ تهٕٛ خا١ُ ايتاضٜذ  .٬ٕ ايعكط ايصٖيب يسٜٓاؾُٗا ّجِّ، َٚٓتٗاٙ

َٔ ايتؿاٚت  ٤ٞزٜإ بؿْٝع اجملتُعات ٚا٭ ٖٗٚصٙ ايط١ٜ٩ سانط٠  .نبساٜت٘، شٖب١ٝ

إعطؾ١ أٚ ، ؾكس ٜهٕٛ أسٝاّْا ٖٛ ايٛعٞ ا٭غطٛضٟ، ٚايهعـ ٚإٓؿأ ٠ٗ ايكٛ

 غ١.إكسٻ

، ٖتُاّ اٱْػإ بٗصا ايٛعٞ ايصاتٞ باؾاْب ايؿططٟ يسٜ٘اّهٔ تعًٌٝ 

ٚعًٝ٘ ٖٞ تأٌَ ٗ ٌْٝ ، ؾايؿطط٠ اٱْػا١ْٝ تبشح زَّٚا عٔ نُاهلا ٚنُاٍ فتُعٗا

شيو تٓطًل َٔ أدٌ  َٚٔ .إاز١ٜ َٓٗا ٚإع١ٜٛٓ، ا٫ت فتُعٗانُا٫تٗا ٚنُ

، غ١ ـ اييت ٚقًتٗا عٔ ططٜل ا٭ْبٝا٤ ـ يتشكٝل ٖصٙ ايػا١ٜتعايُٝٗا إكسٻأٚ  أغاطريٖا

 .(1)ؾتكٓع َعاز٫ّ شّٖٓٝا يًُذتُع ايهاٌَ

نإ اٱٜطإْٝٛ ايكسا٢َ ـ ٗ عكط آهل١ اؿب ـ ٜٓتٛطٕٚ ٚٗٛض ٚد٘ ع٬ُم 

ٚنإ اهلٓٛز وًُٕٛ  .نٞ ٜٓؿط ايٓعا١ٖ ٚإط٠٩ ٚايكسم ٗ ايعامل ;«طظاغب١غ»غِ اب

لًرتا اؿاي١ٝ( ناْٛ باْتٛاض ضدٌ إغه١ٓ اؾعٜط٠ ايربٜطا١ْٝ ) ٢ٚستٸ .عكٝس٠ َؿاب١ٗ

 .ؾُٓص ايكسّ ِٖٚ ٜٓتٛطٕٚ إٛعٛز ايعإٞا٭خط٣ أَا ا٭َانٔ  .«آضتٛض»مس٘ اَٛعٛز 

 ايٓٗطٜٔ َؿاِٖٝ ٗ غا١ٝ٥ ايهٕٛ أٜهّا. بٌَا ٚقس ًٓت أغاطري سهاض٠ 

 

 ــــــ ـ املٛعٛد يف ايدٜاْات2

ٚضز ٗ ا٭غاطري عٔ غا١ٜ ايتاضٜذ ْٚٗاٜت٘ نإ قس ػ٢ً أنجط ٗ  إٕ ْٝع َا

ٗټ .ؾهط ايسٜاْات ايػُا١ٜٚ ٔ بإٔ شيو ْاتر َٔ نٕٛ ايؿك٘ ٚقس ّهٔ ايته

ٛٸٙ قٛضت٘ يهٔ ايت .ع٢ً ايٛعٞ ايسٜين أٜهّا ّاػا٭غطٛضٟ َ٪غٻ عطٜـ ٖٛ ايصٟ ؾ

إٕ ايٛعٞ ا٭غاطريٟ ٗ َٛنٛع١ بسا١ٜ ايهٕٛ ْٚٗاٜت٘ تبًٛ  :بعباض٠ أخط٣ٚ .ٚعبح بٗا

ْٚٛطّا  ;ٕ اجملتُعأٜٚٓل ايؿهط ايسٜين ع٢ً  .بعس امساض ايؿهط ايسٜين إٍ ا٭غطٛض٠
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ع َطٚض ايعَٔ يهٔ َ، نإ قس قه٢ عٗٛزٙ ايصٖب١ٝ، ّإٕا ْاي٘ َٔ غعاز٠ اٱ

إ٫ إٔ اـري غٝعٛز ، مطاف ٗ ن٬َِٗ ٚغًٛنِٗ َٚعتكساتِٗز ايٓاؽ ٚٗط ا٫ٚؾػا

 َٔ خ٬ٍ ٚٗٛض ايطدٌ إٛعٛز.، جملتُع اٱْػاْٞإٍ اَط٠ أخط٣ 

زؾت١ٝ ٗ ْٝع عكٛضِٖ ايتاضى١ٝ باْتٛاض ايكس نإ أتباع ايسٜا١ْ ايعض

ٕ آخط إٚ (3)إطؾسأٟ ، «غٛؾٝاْت»ـؾػتا بٞ ٗ نتاب ا٭ُِّايصٟ غٴ(2)إكًض

 .(4)غٛؾٝاْت غٝأتٞ ٗ آخط ايعكٛض

ٖٚٛ إػٝض إبؿط ، )َاؾٝض(أٟ ، إغطا٥ٌٝ بإٓذٞ ا٭خري ٛنصيو ٜ٪َٔ بٓ

ؾؿٞ  ;ٚنًُا تكسَٓا َع ا٭زٜإ تبسأ َعامل إٛعٛز تتهؿـ أنجط .(5)ا٠ ايعاملذبٓ

 .(6)ٕخط ايعَاآؽ ٖٓاى تبؿريات أنجط ٚأٚنض غكٛم َٛعٛز نتاب ايٓكاض٣ إكسٻ

 

 ــــــ ـ املٛعٛد يف اإلضال3ّ

٫غُٝا بٌ ٚ، ْتٛاض إٛعٛز َها١ْ َطَٛق١ ٗ ايسٜٔ اٱغ٬َٞاؼ٢ٛ عكٝس٠ 

ٚاٱَا١َ( ع٢ً ، ـ أقٍٛ ايسٜٔ )ايٓب٠ْٛط٬قّا َٔ َبسأ تٛٗقا ;أتباع َصٖب ايتؿٝع

سَا أضغٌ ٚإٔ ا٭ضض ٫ ؽًٛ أبسّا َٔ اؿذ١ اٱهل١ٝ. ؾبع، اغتُطاض سذر اهلل ٗ ا٭ضض

ٌٸ ايباضٟ ععٸ  |ُِٗ بايطغٍٛ ا٭نطّتٚاخت، ا٭ْبٝا٤ سذذّا َٚطؾسٜٔ يًبؿط ٚد

 ،×أٚهلِ أَري إ٪ٌَٓ عًٞ، ثين عؿطا٫ ِٖٚ ا٭١ُ٥، خًؿا٥ٍ٘ إايسٚض  ٚقٌ

نايؿُؼ ، ٖٚٛ ايػا٥ب خًـ اؿذب ،#ٚآخطِٖ اؿذ١ بٔ اؿػٔ ايعػهطٟ

٢ ٜأتٝ٘ ا٭َط اٱهلٞ بايٛٗٛض. ستٸ، تُعاجملٗ ٜكّٛ بسٚضٙ اٱضؾازٟ ، إػترت٠ بايػّٝٛ

 ّا ٕٓعي١ اٱَاّ.بٓذاح أقبض َػتشٓك ٖٚٛ، ٚيٲَاّ َكاّ أمس٢ َٔ ايٓب٠ٛ

 بٌ، إعُٛض٠ ايصٟ غٝعٸِيٝؼ ايعسٍ ٚسسٙ  #ٜٛٗط إَاّ ايعكط ٚايعَإ سٌ

ّا عكط ٚتعزٖط بايهاٌَ. إٕ عكط ايٛٗٛض هلٛ سٓك، ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ أٜهّا شضٚتٗا غتبًؼ

 ًٛض اجملتُع ايسٜين ٚإس١ْٝ ايتٛسٝس١ٜ ع٢ً أغاؽ ْٛط١ٜ اٱغ٬ّ ايهاٌَ.تب

يكس ْتر عٔ اعتكاز إػًٌُ ـ ٚخكٛقّا اجملتُع ايؿٝعٞ ـ بإٛعٛز َهاعؿ١ 

ٚؼكٌ ايٓاؽ َٔ ا٫ْع٫م ٗ ؾذ ايعس١َٝ ، ا٭ٌَ َػتكبٌ اجملتُع ٗ ؽطٞ ا٭ظَات

اؿًك١ إه١ًُ يًُؿاِٖٝ اؿػ١ٝٓٝ ٖصٙ ايعكٝس٠ ـ ٖٚٞ  تنُا أز .ٚنٝاع ايصات
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ا٫غتؿٗاز١ٜ ـ إٍ انتػاب اجملتُع ايؿٝعٞ قسض٠ ٖا١ً٥ ٗ ايػري مٛ ا٭َاّ. ؾُٔ د١ٗ 

٢ بٓؿػ٘ ؾٝهشٸٞ ستٸ، ِ عرب عاؾٛضا٤ ا٫ْتكاض ع٢ً ايًِْٛٗط٣ إػًِ ايؿٝعٞ ٜػتً

هعؿٌ. َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٖٛ ٜعًِ إٔ ايعاقب١ ٚإػتكبٌ َٔ ْكٝب إػت، اؿلأدٌ  َٔ

ثٛض٠ »اغتًُٗٗا أقشابٗا َٔ ، ْطًكت ايجٛضات ايؿٝع١ٝ عرب ايتاضٜذ بعع١ّ ضاغد١ايكس 

 سككت َهاغب ز١ْٜٛٝ نجري٠. ٚغايبّا َا .«ْتٛاض أٌَ إٛعٛزا»ٚ «عاؾٛضا٤

 

 ــــــ عٛد٠ اخلساف١ بًباع املٗد١ّٜٚ َؤخسًا

٠ إٛعٛز ٗ ٚأ١ُٖٝ عكٝس، زضاى ايبعض ٭١ُٖٝ ٖصٙ ايك٠ٛ ايها١َٓإيكس أثاض 

، ٚغاٚؽ ؾٝطا١ْٝ يسِٜٗ، ايتأغٝؼ ٫ْتُا٤ ؾاعٌ زاخٌ اجملتُع ع٢ً َس٣ ايتاضٜذ

ِّ، غِ اٱَاّ إٛعٛزاع٢ً ظعُا٥ِٗ أٚ  يًٝكٛا ع٢ً أْؿػِٗ ْٛا َٔ سٛهلِ ٖاي١ َٔ ٚيٝه

َٔ أَج١ً  .ايتأغٝؼ يػًط١ دسٜس٠أدٌ  َٔ ;ز يًكٝاّ بجٛض٠ نس اؿه١َٛ ايكا١ُ٥ايػصٸ

َٔ ايتاضٜذ  ٗ ايعكٛض ا٭ٍٚ، (8)ٚا١ُْٕٝٛٝ، (7)ٚٗٛض ايهٝػا١ْٝ :ٖصٙ اؿطنات

ػٛا ايصٜٔ أغٻ، (10)ٚايكباس١ٝ، (9)َٚا أعكبٗا َٔ ٚٗٛض اٱزضٜػ١ٝ، اٱغ٬َٞ

، اجملتُع ااٱؾاض٠ إٍ ا٫مطاؾات اييت ابتًٞ بٗببأؽ  ٖٚٓا ٫ .ط٠ؿهَٛات َكػٻ

 .٫غُٝا ٗ ايػٓٛات ا٭خري٠ٚ

، ٫غُٝا ايؿبابٚ، خري٠ تعاٜسّا ٗ اٖتُاّ طبكات اجملتُع١ْٚ ا٭يكس ؾٗست اٯ

 .أز٣ بايؿعٌ إٍ اظزٖاض غٛم ايهتب ٚايكشـ ٖٚصا َا .َٛنٛع إٗس١ٜٚ ٚا٫ْتٛاض

إ٫ أْٗا تٓهٟٛ أٜهّا ع٢ً كاطط ، ٚع٢ً ايطغِ َٔ أضدش١ٝ ٖصٙ ايٛاٖط٠ إباضن١

ؾُٔ  .ط ٗ ٬َبػاتٗاٚإَعإ ايٓٛ، ا ٜٛدب عًٝٓا ايرتنٝع عًٝٗآٖ، ٚتٗسٜسات

اغ١ إتطًب١ يًهجري َٔ ايبشح ٚايتسقٝل ا٫ٖتُاّ إؿطٙ َػأي١ إٛانٝع اؿػٸ

ب بٝس ايعسٜس سٝح باتت ٖصٙ ايكه١ٝ َكسض تهػټ ،#ف بًكا٤ اٱَاّ اؿذ١ايتؿطټ

اييت غعت إٍ اغتكطاب أنرب عسز ، ٚايهتب ٚاؾطا٥س سسٜج١ ايعٗس َٔ ا٭ؾدام

بػ١ٝ إهاعؿ١ ٗ  ;ٚإثاض٠ اؿٛاضات، عرب تػدٌ ا٭دٛا٤، ٕؿرتٜٔايكطٸا٤ ٚاٖهٔ َٔ 

 .أعساز ايٓػذ إطبٛع١

ٔ ٖٖ، ٜطإإعكب ا٫ست٬ٍ ا٭َطٜهٞ يًعطام تٛاؾس ١ًْ َٔ ايعطاقٌٝ إٍ 
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قًٛات ؾأخصٚا ٜٛاٚبٕٛ ع٢ً ، ٚأٚؾش١ خهطا٤ ايًٕٛ، ١ٜطتسٟ ثٝابّا غٛزا٤ طًٜٛ

ثِ أطًكٛا ؾعاضاتِٗ ٗ ، نطٗطإ ٚقِ ٚقعٜٚٔ، ١ٜطاْٝاؾُع ٗ ١ًْ َٔ إسٕ اٱ

ف ع٢ً أقشاب٘ عٗست٘ ايتعطټٗ ٚ، عٞ أْ٘ ْا٥ب اٱَاّ اؿذ١ ٗ غٝبت٘زعِ ؾدل ٜسٻ

ع٢ً فُٛع١  فٚبعس ايتعطټ، ٚقبٌ َس٠ قاض ٜعاٍٚ أْؿط١ ٗ َس١ٜٓ نطز .ٚإعسازِٖ

ٔٸقاض ٜٛدِّ اتشدأَ ايٓػ٠ٛ ايػ  (ح)يكس ٚغع ايػٝس  .أٚاَطٙ ٚتعًُٝات٘ اـاق١ ٘ إيٝٗ

ٛٻ، ات٘ ٗ بعض إسٕ اٱٜطا١ْٝطَٔ ْؿا إٔ ت٬َصت٘  إ٫ٓ، ٕ يٓؿػ٘ أْكاضّا ٚت٬َص٠ٚن

ثِ ، غ٣ٛ ا٫تكاٍ ببعض ايط٩ٚؽ إطتبط١ ب٘ٚمل ٜٓايٛا ، بايٛقٌ ب٘ مل وٛٛا بعسٴ

، ايػٝس إصنٛض ٠بعس ؽطٞ َطاسٌ عطؾا١ْٝ خاق١ دا٤ ايٛقت يٝٓايٛا ؾطف ٬َقا

 إسٕ. ٣ع٘ ادتُاعّا ٗ إسسؾعكسٚا َ

بع١ ٗ ا٫غتشٛاش ع٢ً َؿاعط ايٓاؽ ؼسٜس ايٓػا٤ نإ َٔ ١ًْ ا٭غايٝب إتٻ

ِٸ، ٓاتإتسِّ ٔٸ ٚبعس ْع إعًَٛات عٔ سٝاتٗٔ ٜت ُٚٓض ، بأبطادٗٔ ٚطايعٗٔ إع٬َٗ

ٌٸ كّا ٝٗا ايتعًُٝات ٚؾ٘ إيٚتٛدٻ، ^ٚاسس٠ ل١ُ ْٚٛضّا باغِ أسس ا٭١ُ٥ إعكٌَٛ ن

، ثِ إٕ ٖصٙ ايتعًُٝات تهتػب قبػ١ خاق١ ٗ أٜاّ إٓاغبات ايس١ٜٝٓ .ي١ٝهلصٙ اٯ

، ٚقس ٚضز ٗ إسس٣ ايكًٛات .ب ع٢ً ايت٬َص٠ َٛاق١ً ايعباز٠ ٚغريٖا ي٬ّٝ ْٚٗاضّاؾٝتٛدٻ

ب ع٢ً إكًٌ عكب ايؿطاؽ َٔ أْ٘ ٜتٛدٻ، اييت أطًل عًٝٗا ق٠٬ قا٥ِ آٍ قُس

 :قٍٛ َٚٔ ثِ، «ضب ٜا»، «نطِٜ ٜا»، «اهلل ٜا» :ٚقٍٛ، ٭ضضق٬تِٗ ايػذٛز ع٢ً ا

ٜصنط أْ٘ ٜتٛدب ع٢ً أتباع ايػٝس ا٫ستؿاٚ بػط١ٜ ٚ .َط٠ 351 «ايػٝس إهلٞ علٸ»

ؾكس أؾُِٖٗٛ بإٔ ايػٝس ع٢ً اتكاٍ ، ٢ إٍ ظٚداتِٗٚعسّ ايبٛح بٗا ستٸ، ع٬قتِٗ ب٘

  .#باٱَاّ إٗسٟ

يبعض غٓٛات اتكاي٘  زع٢ٗ َس١ٜٓ قِ أٜهّا نإ ٖٓاى ؾدل ا

أْ٘ إٗسٟ ؼسٜسّا! نإ ٖصا ايطدٌ قس سؿط ٗ غطؾت٘ ازٸع٢ َٚٔ ثِ ، #بإٗسٟ

ٗا إٔ ىربٚا ٝظٚدت٘ ٚأخإٍ ٜٚٛسٞ ، ؾهإ ٜسخٌ ايػطؾ١ ٚىتب٧ ٗ اؿؿط٠ ،سؿط٠ّ

ؾهإ أْكاضٙ ، ٚشٖب يًعٜاض٠، أْكاضٙ إٓتٛطٜٔ خًـ ايباب بإٔ ا٭ضض طٜٛت ي٘

َذطز زخٛهلِ ايػطؾ١ ٚعسّ عجٛضِٖ عًٝ٘. نُا نإ ٖصا إؿرتٟ  قٕٛ ايكك١ٜكسِّ

ٚع٢ً َؿاضف إػذس ىؿٞ ، ٜصٖب َعِٗ إٍ َػذس ْهطإ َؿّٝا ع٢ً ا٭قساّ
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إٔ ٚأخٖٛا عٞ ايعٚد١ ٚغطعإ َا تسٻ، ْؿػ٘ عٔ ا٭ْٛاض ؼت دػط َسخٌ ْهطإ

 ٜػتكطب عسزّا ٫ٝ٘ غٝبت٘ ايكػط٣. يكس اغتطاع ٖصا ايؿدل إٔ ايطدٌ غاب عٔ قبٸ

اعتكٌ  يهٓ٘ سٌ، إٓاقب أٜهّا َٚٚٔ ؾِٝٗ ش، بأؽ ب٘ َٔ ا٭ْكاض ٚإ٪ٜسٜٔ

طًب َٓ٘ أقشاب٘ إٔ ٜػتعٌ ، ٚٚنع ٗ غطزاب، بكشب١ أِٖ ٖ٪٤٫ ا٭ْكاض

ٔ تًب١ٝ عـ ٚسٌ عذع ٖصا اٱَاّ إعٜٻ، كِٗ َٔ إأظمٚىًٚ، بك٬سٝات إَاَت٘

 ١ اييت ٚقعٛا ؾٝٗا. َطًبِٗ أزضنٛا خطأِٖ ٚاـسٜع

 #ا٫تكاٍ باٱَاّ إٗسٟازٸع٢  (ع ّ.)أٜهّا نإ ٖٓاى ؾدل ٜسع٢ 

 .بٓشٛ ًَشٛٚ ت٘ع زا٥ط٠ إع٬ْ٘ عٔ ازعا٤اٚبعس َهٞ بهع غٓٛات ٚغٻ، بؿهٌ دازٸ

ثِ ، ٜعٌُ ٗ َسٜط١ٜ تطب١ٝ طٗطإ نُعًِ خكٛقٞ 1991ّٚنإ ٖصا ايطدٌ ٗ عاّ 

، ٚؾػازٙ اٱزاضٟ، يؼ غري قا١ْْٝٛ َٔ ايط٬بٝ٘ َبابػبب تًٓك ;سهِ عًٝ٘ ٚأزٜٔ

ثِ عهـ ، قساض ؾٝهات ب٬ أضقس٠إ٠ بػبب طٚخ٬ٍ إس٠ شاتٗا غذٔ أنجط َٔ َ

ٚقاض ٜعكس  ،#غٓٛات ع٢ً َعاٚي١ ْؿاط٘ ٗ َٛنٛع ا٫تكاٍ باٱَاّ ٞيجُاْ

ظزٖاض ٖصٙ اؾًػات ضاح ٜعٌُ ع٢ً قٝاغ١ بعض اٚبعس ، يبعض ايٓػ٠ٛ دًػات ز١ٜٝٓ

ٌٸ ;١ ٚا٭سطاظ اـاق١ا٭زعٝ ست٢ ابتهط يٓؿػ٘ ططٜك١ ، َؿانٌ ْٝع ايٓاؽ ؿ

 ايع٬ز با٭ْٛاض. 

عٔ ضقس أدػاّ َه١٦ٝ ٗ ايػُا٤ دا٤  ا٭خباضؼسثت  ٗ ايػ١ٓ إان١ٝ سٌ

سٝح أعًٔ إٔ ٖصٙ ا٭دػاّ ٚايكشٕٛ ايطا٥ط٠ ِٖ ، ايطدٌ إصنٛض َبازض٠ ٫ؾت١

ٚأْ٘ نإ ، ٘ بأسس قاز٠ اٱَاّ ٚأقشاب٘ٚنإ ٜكـ ْؿػ .#أقشاب اٱَاّ إٗسٟ

ـٹإٍ اٜصٖب   (ع ّ.) إسعٛ ؾعٜط٠ اـهطا٤ يتًكٞ ا٭ٚاَط َٔ اٱَاّ أٜهّا. ٚمل ٜهت

ؾؿ٦ّٝا تأغٝؼ ؾطق١  س٠ بٌ أْكاضٙ بسأ ؾ٦ّٝاٚسٌ ضأ٣ ا٭دٛا٤ َػاع، ؾرتا٤اتبٗصٙ ا٫

)ايػٝاز٠( ف ثِ ضاح ّٓض ؾط، خ٬ٍ تؿطٜع بعض ايكٛاٌْ ٚايتعًُٝات َٔ، خاق١

، قس أَط بصيو #اؿذ١ ظاعُّا إٔ اٱَاّ، إٍ أْكاضٙ |ايطغٍٛ إٍٚا٫ْتُا٤ 

مت خ٬هلا تكًٝس اؿانطٜٔ بأٚؾش١ ، طًل عًٝٗا )...(أٚعًٝ٘ مت إدطا٤ َطاغِ خاق١ 

عٝح بات َٔ ايٛادب  ،#َٔ قبٌ اٱَاّ تَٓش، )ايػٝاز٠(تعبريّا عٔ ، خهطا٤

ايػبعٌ ابتسع  (ّ. ع)ثِ بعس إٔ بًؼ أْكاض  .يكب )ايػٝس( عا٤ٚازٸ، عًِٝٗ اضتسا٤ ايٛؾاح
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طٗطإ ٕس٠ َس١ٜٓ ؾاقطشبِٗ إٍ ا٫عتهاف ٗ قشاضٟ أططاف ، هلِ ؾ٦ّٝا دسٜسّا

ٚنإ قس  .#اْتٛاضّا يٛٗٛض ؾطز اٱَاّ ;يُٝاضغٛا عبازتِٗ ٚتٗذساتِٗ ;أضبعٌ َّٜٛا

ٌ ظُٝع ٖٚٛ إتهٚؿ ،ازع٢ ايطدٌ إٔ ٖصا ا٫عتهاف دا٤ بأَط َٔ اٱَاّ ْؿػ٘

غٝباضى ا٫عتهاف َٔ خ٬ٍ سهٛضٙ ٗ ْٝع ايكًٛات  #ٚأْ٘، ْؿكات٘ أٜهّا

ّٸ، اـُؼ ايٛادب١ نإ ٚ ـَٔ أسس أْكاضٙ  ـا٭َط  ٨ٗ باز ـإعتهؿٌ! يصا طًب  يٝ٪

يهٔ ، ٗ تأز١ٜ ق٠٬ اؾُاع١ #إٔ ٜكّٛ ١َُٗ ايتهبري يٲَاّ ـغا٥ل أدط٠ 

ٚضاح ايؿو ٜٓتاب ، ٔ تأز١ٜ ٖصٙ ا١ُٕٗ بايؿهٌ إطًٛباْهؿـ عذعٙ ع غطعإ َا

ٛٸ، قٌٝ هلِ بعض اؿانطٜٔ إظا٤ ْٝع َا ، ػا٥لايإٍ ععٍ  (ع ّ.) ؾبازض إسع

ٚ٭ْ٘ إٕ أخطأ ، يهْٛ٘ سػٔ إٓٛط َٔ د١ٗ ;ٚاغتبساي٘ بكيب ٗ ايتاغع١ َٔ عُطٙ

 .يكػط غٓ٘ َٔ د١ٗ أخط٣ ;ٗ ؾ٤ٞ ؾػٝػؿط ي٘ اٯخطٕٚ

يصا ، ٗ ايرتٜٚر يبسعِٗ َٚعتكساتِٗ إطادع عكب١ّ ٗ ُاع١ تط٣ناْت ٖصٙ اؾ

ٜؿذب َٛاقـ  #عٛا ٗ ادتُاعاتِٗ إٔ اٱَاّؾازٻ، ؾأٚا إٍ غ٬سِٗ إعٗٛز

 ٚأْ٘ قاٍ: إٕ إطادع قس اْػُطٚا عذابات ايؿك٘.، ايعًُا٤ ايع١ًُٝ

تعن١ٝ  ايصٟ نإ قس أغؼ ْع١ٝ، أ( َٔ أٚي٦و إؿرتٜٔ أٜهّا ايػٝس )ز.ٚ

ٚعكس زٚضات تع١ًُٝٝ كتًؿ١ ٗ ٖصا ايكسز. ٚقس طًب ، ايٓؿٛؽ ٗ ْٝع أما٤ ايب٬ز

َٖٖ٪خٻ ٛٻإّ ٔ ٜطغب ٗ ايتكسټطّا   ١ٍْ زٚضات تعن١ٝ ايٓؿؼ ايتٛقٝع ع٢ً اغتُاض٠ َه

ٖٛ، ( ؾكط25٠َٔ ) ِ أغ٦ًتٗا َٔ نتب ٜٚتعٌ عًِٝٗ بعس شيو ايسخٍٛ ٗ اَتشاْات تٓ

َٔ قبٌ ض٥اغ١ اؾُع١ٝ ا٭ؾطاز  ضٚبعس ادتٝاظ ا٫ختباض بٓذاح ٜطؾٻ ،ضايؿدل إصنٛ

ٚطبكّا يبٓٛز ا٫غتُاض٠ ٜتعٌ ع٢ً ايػايو إٍ اهلل  .ٗ قِ يًُؿاضن١ ٗ تًو ايسٚضات

قطا٠٤ نتب ايػٝس قبٌ ايؿطٚع َطاسٌ تعن١ٝ ايٓؿؼ. ٚقس عٌُ ٖصا ايؿدل 

ايب٬ز خ٬ٍ  ٣ؾات ع٢ً َػتٛبكشب١ فُٛع١ أخط٣ ع٢ً ايرتٜٚر يًعسٜس َٔ ا٫مطا

َعُٛٗا ٗ سسٜك١ ، ؾهاْٛا ٜعكسٕٚ ادتُاعات أغبٛع١ٝ، ايج٬خ إان١ٝأٚ  ايػٓتٌ

ِٸ، نبري٠ تكع ٗ َٓطك١ )يٛاغإ( ٙ صٚناْٛا ٗ ٖ، قكطّا ؾاخطّا أٜهّا ٖٚٞ ته

، ا٭ؾهاض إٓشطؾ١ ٚبحٸ، ٚيٕٛ غبٌ ايتأثري ع٢ً ايطبكات ايس١ٜٝٓساٜتا٫دتُاعات 

 ٜطغًٕٛ ضغًِٗ يتٓؿٝص اـط٘ ٗ احملاؾٛات.ٚناْٛا 
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عٞ ٜٚسٸ، ٜعٌُ ٗ ا٫ػاٙ شات٘ ـ نأبٝ٘ ـ ٟ نإصاي، َٚٔ إؿرتٜٔ أٜهّا )ّ. ى(

ٔ خ٬ٍ ايعؿط غٓٛات إٓكط١َ َٔ ٖاضغ١ ٚقس ُٖه .#يٓؿػ٘ ا٫تكاٍ باٱَاّ

عٞ ٚنإ ٜسٸ .ٚايعٌُ ع٢ً ْؿط اـطاؾ١ ٚايتعٜٚط، ْؿاط٘ ٗ َٓاطل طٗطإ ايكس١ّ

كايؿّا بصيو ، َطاسٌ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ زٕٚ إٔ ّطٸ ،#ا٫تكاٍ ٚايٓٝاب١ عٔ اٱَاّ

 قطٜض ايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥.

، إ عًٝ٘ ايػٝس )ح. أ(نناْت أغايٝب ايسعا١ٜ عٓس ا٭ب ٚا٫بٔ ؽتًـ عُا 

ٚع٢ً دسضإ ، ّا َٔ خ٬ٍ تٛظٜع إٓؿٛضات بٌ أْكاضُٖاؾكس اتبعا ططقّا تكًٝس١ٜ دسٸ

 طٗطإ. َس١ٜٓ

يًتعطٜـ بايػٝس بٌ  ـخ٬ٍ ايػٓٛات إان١ٝ  ـ عك١ُْٝ ٚنإ يٮْكاض َػإع

 .ٜع أؾطط١ قانطات٘ عًِٝٗ فاّْاظإٍ تٛ ست٢ ٚقٌ ا٭َط، ظا٥طٟ َػذس ْهطإ

ايعجٛض ع٢ً كطٛط١ ْػبت  ١َٔ إٛانٝع شات ايك١ً ٚاؾسٜط٠ با٫ٖتُاّ قكٚ

ٚمت ْؿطٖا ٗ قشٝؿ١ )خٛضؾٝس ، ٕٱَاّ ٗ َػادس طٗطإ َٚػذس ْهطاإٍ ا

، أْا إٗسٟ إٓتٛط» ٚدا٤ ٗ إدطٛط١:، ا أثاض دس٫ّ ٚاغعّا ٗ ا٭ٚغاٖٙٓ، َه١(

 .«ؾازعٛا يٞ بايؿطز، يهِ ٚزعٛتٴ، أنًتِ ٚأنًت َا، ايك٠٬ ٗ َػذسنِ أقُتٴ

ٯ١ٜ نُا إٔ مث١ أخطا٤ ٗ ْل ا، ي٬ؾت ٗ ايطغاي١ إٓؿٛض٠ أْٗا مل تبسأ بايبػ١ًُاٚ

 .ّٱَاإٍ اإٓػٛب١ نتابتٗا 

 

 ـــــــ ايكطِ ايجاْٞ: احلداث١ ٚاألؾٓاّ اير١ٖٝٓ

ه٢ ٖصا تؾاؾكس  .ٖٞ َٔ َكطًشات )ؾطاْػٝؼ بٝهٔ( «ا٭قٓاّ ايص١ٖٝٓ»

إٓازٟ بتأغٝؼ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ اؾسٜس٠ ٚؾكّا يًتذطب١ َٔ ٚطأ٠ ٬ٍٚ اـطاؾ١ 

يهٔ ٜبسٚ إٔ ايجك١ ايعا٥س٠ بايتذطب١ ٚايعًّٛ ، ٚإػًُات ٗ ايٛقٍٛ إٍ سكا٥ل ايٛدٛز

اؿػ١ٝ ٗ ع١ًُٝ ؾِٗ اؿكا٥ل ايٛدٛز١ٜ ؼٛيت إٍ أقٓاّ تًكٞ ب٬ٛهلا ع٢ً اؿساث١ 

٫ٚ تعاٍ ٖصٙ اي٬ٍٛ تػع٢ إٍ سذب ْٝع ايعامل. يكس ناْت ، ٚايؿهط ايػطبٞ

ٗ إبساع ايعامل  ّإ ايػطبٌٝ با٫غتك٬ي١ٝإاييت اْطًكت َٔ  ـايتذسز١ٜ أٚ  اؿساث١

ب اٱْػإ ايػطبٞ َٔ َػٝش١ٝ ايكطٕٚ ايٛغط٢ ٚيٝس٠ يٛاٖط٠ تٗطټ ـاؾسٜس 
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بٓا٤ عًٝ٘ ْؿص اٱْػإ ايػطبٞ عرب َعتكسات اٱْػإ ايسٖطٟ ٗ ٚ .ه١ٝ(ٝ)ايهاثٛي

ٞ ايكسض٠ ع٢ً اـًل ٚاٱبساع ٜٚسع، قٛضّا يًٛدٛزَٔ ْؿػ٘ يٝتدص  ايْٝٛإ ايكس١ّ

 ٚٗ ايػس. ّٝٛاي

يكس ٚقٌ اٱْػإ إٍ َطس١ً ٚدس ؾٝٗا ْؿػ٘ دسٜطّا »تعبري اؿساث١:  ٚسػب

ٚضأ٣ بإَهاْ٘ ـ عرب ايعكٌ ٚايتؿهري ـ إٔ ٜعٝس قٝاغ١ نٌ ، بايتشهِ بإٛدٛزات

عتكاز ؾإٕ اٱْػإ ايعكطٟ ّتًو اٱضاز٠ ٗ قٝاغ١ ٚؾكّا هلصا ا٫ (11)«نُا ٜٓبػٞ ٤ٞؾ

، ٘ دسٜس يع٬ق١ ايٓاؽ َع بعهِٗ ايبعضِإٍ ٜٓٛط ؾٝٗا ، ايكٛض٠ اؾسٜس٠ يًعامل

إٍ داْب ٚنع تعاضٜـ دسٜس٠ يػعاز٠ اٱْػإ ، َٚع ايهٕٛ َٔ سٛهلِ، َٚع أْؿػِٗ

ايصٟ ، ٗ اغتشساخ ايكٛض اؾسٜس٠ا٫غتُطاض َٚع  .إعازٚٚست٢ يًُبسأ ، ٚاغتكطاضٙ

َؿطٚع  تكٌ ايٓٛب١ إٍ تكسِٜ ،اٱْػإ ايعكطٟ اتٜتِ ع٢ً أغاؽ ايعًِ ٚايعكٌ ٚقسض

 ا٫دتُاع١ٝ.ـ دسٜس ٗ قكٌ ايب١ٝٓ ايػٝاغ١ٝ 

ٚقاضت تكسّ ، نُا اٖتُت اؿساث١ بؿإٔ أٚي٦و إتعطؿٌ يًذٛاْب ايطٚسا١ْٝ

ط يٓا ٚٗٛض ٜؿػِّ هل١ٝ. ٖٚصا َازٜإ اٱقطا٠ّ٤ َٓػذ١ُ َع طبٝعتٗا يٮأٚ ، هلِ زّٜٓا دسٜسّا

١. ٚإيٝو داْب َٔ أغؼ ٚقٛاعس ٚاٖتُاَِٗ ايبايؼ بايعبٛزٜ، ايػطبٗ زٜإ اؾسٜس٠ ا٭

 اٱْػإ اؿسٜح:

 

 ـــــــ يعب١ احلداث١دعٌ ايدٜٔ ـ 1

 ـ إيػا٤ ايسٜٔ.

ؾ٬ ٜٗتِ إ٫ باؾٛاْب ، طط ايؿدك١ٝ اـاق١ بايؿطزـ ؼذِٝ ايسٜٔ ٗ ا٭

 ايعاطؿٝ٘ يسٜ٘.

أٚ ، تؿػري إْػاْٞ يٮزٜإٜكسّ أٚ ، إْػاْٞـ ٚٗ غري ٖصٙ اؿاي١ ٜكسّ زٜٔ 

 غػ٘.أيًسٜاْات تتٛاؾل َع شاتٝات اٱْػإ ٚ ػػس قٛض

 

 ـــــــ ـ إيػا٤ ايبعد ايكدضٞ ٚايعكٌ ايٛسٝا2ْٞ

 ـ تطسٌ إعتكسات إكسغ١ إٍ زا٥ط٠ ا٭غاطري ٚاي٬عك١ْٝ٬.
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 ٕتبٓٸٝاتٚايجكاؾ١ ـ ٚؾكّا ، ٚا٫قتكاز، ايػٝاغ١ :ـ تِٓٛ ؾ٪ٕٚ اجملتُع ـ َٚٓٗا

 ايعكٌ احملسٚز.

 عسّ ا٫يتعاّ با٭سهاّ اٱهل١ٝ ٗ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ.ـ تعُِٝ اٱباس١ٝ ٚ

 

 ـــــــ ـ االعتداد ايفا٥ل باملعطٝات احلط3١ٝ

ٚٚنع أغؼ اجملتُع ، ـ ٜتدص َٔ ايعًِ ايتذطٜيب أغاغّا ٗ إعطؾ١ ايٛدٛز١ٜ

 اٱْػاْٞ.

ِّ  ٌ يًُعطؾ١ ايتذطٜب١ٝ.ـ ا٫غتعا١ْ ـ ٗ ؼًٌٝ ا٭َٛض ـ بايؿهط ايٛنعٞ نُه

 

 ـــــــ شعِ ايتفٛم ٚاألفض١ًٝـ 4

إٍ ؾٝٓٛط ٗ غبٌٝ شيو ، ـ ٜعس اٱْػإ ايعكطٟ ْؿػ٘ أؾهٌ َٔ اٯخطٜٔ

ؾٝطبل أؾهًٝت٘ ٖصٙ َٔ خ٬ٍ اغتعُاض ، ق١ًُٝٝإعطق١ٝ ٚأٚ ، عك١ٝ٥٬ ٘ضات ؾبَربٸ

 ٚاغتػ٬هلِ. اٯخطٜٔ

 ٘ قٝاز٠ ايعامل.سٓك ـ إٔ ََٔا أْ٘ ا٭ؾهٌ  ـ ـ ٜط٣ اٱْػإ ايعكطٟ

َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ إ٪اَط٠ ًٜػٞ  .كـ ْٝع ايعامل ع٢ً أْ٘ ٚطٔ يًذُٝعـ ٜ

 َػ٪ٚي١ٝ ايؿعٛب ػاٙ أٚطاِْٗ ايؿع١ًٝ.

بع١ ٗ َكٛي١ اؿساث١ شنط ايعسٜس َٔ إؿاِٖٝ ٚا٭غؼ إتٻ ّٚهٔ أٜهّا

 يهٓٓا انتؿٝٓا َا ٜؿٞ َكاض١ْ ايبٗا١ٝ٥ باؿساث١.، ايػطب١ٝ

 

 ـــــــ سًٗا ايجالخايكطِ ايجايح: ايبٗا١ٝ٥ يف َسا

 ــــــــ «ايسنٔ ايسابع »ٚبدع١ ، «ايػٝد١ٝ »ـ ظٗٛز َرٖب 1

ؾشػٌ عًٞ  .ٚايبٗا١ٝ٥، ٠ يٛٗٛض ايؿطق١ ايباب١ٝتعس ايؿٝد١ٝ َٔ ايؿطم إُٗسِّ

، ٥٘اؼ ايبٗا١ٝ٥ ـ نإ قس أؾاز َٔ أؾهاض ايؿٝد١ٝ بج٬خ ٚغخإ ايٓٛضٟ ـ َ٪غِّ

تتؿطع  َٚٓٗا، ٖبِٗ ٚاسسّا َٔ ايؿطم اٱغ١َٝ٬بؿاضم إٔ ْاع١ ايؿٝد١ٝ ٜعتربٕٚ َص

ٖٛ قطٜب دسّا َٔ اٱغ٬ّ ايؿٝعٞ ٚايؿك٘ ا٭قٛيٞ; أَا  بعض ايؿطم اييت َٓٗا َا
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قشاب زٜٔ دسٜس. َع ٖصا ؾإٕ ايتعطف ع٢ً ايٓش١ً إٔ أِْٗ ٚٵبايٓػب١ ٭تباع ايبٗا١ٝ٥ ؾريٳ

ع٢ً خًؿ١ٝ ٚٗٛض  غٝػاعسْا ٗ ايتعطف أنجط، ع١ َٓٗاٚايؿطم إتؿطِّ، ايؿٝد١ٝ

 ٚا٭ظي١ٝ.، ٚايبٗا١ٝ٥، ايباب١ٝ

َٚٔ أتباع ، ٖٚٛ ضدٌ ؾٝعٞ .١ ٖٛ ايؿٝذ أٓس ا٭سػا٥ٞٝايؿٝد ؼَ٪غِّ

ٚٴ .(12)١ٜا٭خباضإسضغ١ ايؿك١ٝٗ  يس ٗ أدٛا٤ ٚعكط استساّ ايٓعاع بٌ ايعًُا٤ ٚقس 

٫ٚزت٘ ٗ  ناْت .أٜاّ طؿٛيت٘ ٗٚعاقط تؿاقٌٝ شيو ، ٌٜ ٚايعًُا٤ ا٭قٛيٌٝا٭خباض

ؾطم ؾب٘ اؾعٜط٠ ، ٚغ٘ أغط٠ ؾٝع١ٝ، ايعكس ايػازؽ َٔ ايكطٕ اهلذطٟ ايجاْٞ عؿط

 ٗ َٓطك١ ا٭سػا٤. «إطريٗ»ٚنإ َػك٘ ضأغ٘ ٗ قط١ٜ  .ايعطب١ٝ

ٗ غٔ اـاَػ١ ع٢ً ٜس أبٝ٘ ايؿٝذ ظٜٔ ايسٜٔ ايكطإٓ تعًِ ايؿٝذ أٓس 

ات ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ إتساٚي١ آْصاى. َثِ تًك٢ زضٚغ٘ ٗ ا٭زب ايعطبٞ َٚكسٸ، ا٭سػا٥ٞ

ٜٚطٟٚ يٓا ايؿٝذ ؾدكّٝا عٔ عٗس قباٙ ؾٝكٍٛ: عطض عًٞ أسسِٖ ٗ عامل ايط٩ٜا 

ا ًتين ٖصٙ ايط٩ٜا أٖذط ايسْٝا ٚايسضؽ ايصٟ نٓٸعؾذ، تؿػريّا ٚاؾّٝا ٯٜتٌ َٔ ايكطإٓ

 قسزٙ.ٗ 

ٞ ٗ يكس ناْت ٖصٙ ايط٩ٜا اييت شنطٖا ايؿٝذ ٖٞ َٓعطـ ايتشٍٛ ايطٚساْ

اييت ٜععِ أْٗا َكسض ، آخط عُطٙ بايط٩ٜا ٚا٭س٬ّست٢ هّا ٚقس ٌٚ َتُػِّ، سٝات٘

 ؼ ْٛطٜات٘ أٜهّا.ٚٚؾكّا هلا نإ ٜ٪غِّ، إهلاَ٘

، ٗ َٓاَ٘ ^ح بأْ٘ ٜػتًِ ايطزٚز ع٢ً َػا٥ً٘ َٔ ا٭١ُ٥نإ ٜكطِّ ٚنجريّا َا

 ؾإشا اغتٝكٜ أزضى أْٗا َطابك١ ُاَّا يٓكٛم اٯٜات ٚا٭سازٜح.

ؾشهط ،(13)ـ1186َٖٚٓٗا إٍ ايٓذـ غ١ٓ ، غاؾط ايؿٝذ ٗ ؾباب٘ إٍ نطب٤٬

ٜٚبسٚ أْ٘ ْاٍ إداظ٠ ٗ ضٚا١ٜ اؿسٜح َٔ قبٌ  .ٗ ايٓذـ زضٚؽ نباض َطادع ايتؿٝع

، بعض ا٭ع٬ّ ٖٓاى. ٚع٠ٚ٬ ع٢ً ايؿك٘ ٚاؿسٜح ناْت ي٘ أٜهّا قطا٤ات ٗ ايطب

ٚايعًّٛ ، ٚايطًػُات، ٚف ٚا٭عسازٚعًِ اؿط، ٚايطٜانٝات ايكس١ّ، ٚايٓذّٛ

 ٗبسأ ايبعض ٜطتاب  ـ1212ٖ ٚسٌ نإ ٗ ايبكط٠ ع٢ً أعتاب ايعاّ. (14)١بايػطٜ

ٚخ٬ٍ ، ×ٚبعس بهع غٓٛات ععّ ع٢ً ظٜاض٠ اٱَاّ ايطنا .أسازٜح ايؿٝذ ايطَع١ٜ

ٕا وًُ٘ َٔ عًّٛ ٗ  ;ٖٚٓا سٛٞ بإعذاب ا٭ٖايٞ، ٖصٙ ايطس١ً أقاّ ٗ َس١ٜٓ ٜعز
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١. ٚنإ ٜبٝت خ٬ٍ ٖصٙ إس٠ ٗ بٝت ا٬ٕ عبس اـايل باجملا٫ت ٚايعًّٛ ايػطٜ ؾت٢

اْتكٌ إٍ بٌ ، ٗ ٜعز ٘ مل ٜبلٳيهٓٸ .(15)عٞ اٱغ٬ّٖٚٛ ضدٌ ٜٗٛزٟ ٜسٸ، ايٝعزٟ

ٚبٌ  ،×َٚٔ ثِ ععّ َط٠ أخط٣ ع٢ً ظٜاض٠ َؿٗس اٱَاّ ايطنا .ٚنطَاْؿاٙ، طٗطإ

َس١ٜٓ قعٜٚٔ. ٖٚٓا ٚاد٘ ايؿٝذ َٛاقـ ضاؾه١  تٛقـ ٖصٙ إط٠ ٗ َٚؿٗس نطَاْؿاٙ

اٯضا٤  ؾكس ٚقؿ٘ عًُا٤ ٖصٙ إس١ٜٓ بأْ٘ قاسب، ٭ؾهاضٙ َٔ قبٌ عسز َٔ ايعًُا٤

ٌ ؾتٛقٻ، قس زعاٙ إٍ ايٓكاف (16)ٚنإ ا٬ٕ قُس تكٞ ايربغاْٞ، إػاي١ٝ ٚإتططؾ١

إٍ أْٗا ، ٞخكٛم إعاز اؾػُاْٗ عكب دًػات إٓاٚط٠ ٗ عكٝست٘ ، ا٭خري

َٚع إقطاض ايؿٝذ ع٢ً آضا٥٘ ٚقٌ ا٭َط إٍ  .ٚكايؿ١ ٭غؼ اٱغ٬ّ، َػاي١ٝ

ضٚا ايٓاؽ َٔ َػب١ اتباع آضا٥٘ أٜهّا. ٚسصٻ، ّا ٚناؾطّاٙ عًُا٤ قعٜٚٔ َطتسٸٚعسٸ، تهؿريٙ

 ؾٝٗا َٚع اْتؿاض خرب ايتهؿري ٗ أضدا٤ إس١ٜٓ مل ٜػتشػٔ ايؿٝذ أٓس إهٛخ

 تاض اهلطٚب.ٚاخ، َٔ شيو أنجط

إش ناْت ضغا٥ٌ  ;ي٘ إيٝٗاٛنإ خرب تهؿريٙ ٜكٌ إٍ إسٕ ا٭خط٣ قبٌ ٚق

ض ايؿٝذ أٓس ٖٓا قطٻ .يٲقا١َ ؾًِ ترتى ي٘ ق٬٘، بل ٚقٛي٘ ٗ نٌ َط٠ػايربغاْٞ ت

بت ا٭َٛض إ٫ إٔ َطاغ٬ت ايربغاْٞ َع عًُا٤ ايعطام قعٻ، ايتٛد٘ إٍ َس١ٜٓ نطب٤٬

ٚقبٌ بًٛغ٘ َه١ ٚاؾاٙ ، ٘ إٍ اؿرطٚز َٔ نطب٤٬ ٚايتٛدټؾكطض اـ، ع٢ً ايؿٝذ

 ٚزؾٔ ٗ َكرب٠ ايبكٝع.، (ـ1241ٖا٭دٌ ع٢ً أغٛاض إس١ٜٓ إٓٛض٠ غ١ٓ )

ٚوطم ع٢ً إبسا٤ ضأٜ٘ ٗ ، «غٝٛي١ ٗ ايه٬ّ»ـ صنط إٔ ايؿٝذ نإ ٜتُتع بٜٴ

غ٪ا٫ّ إ٫ ؾٗٛ ٫ ٜرتى ، ٚهلصا ايػبب نإ قاسب َ٪يؿات عسٜس٠ .ؾت٢ اجملا٫ت

ؿ٘ ٗ َكابٌ سٝح نإ قس أٖي، ٖٛ َٔ أبطظ نتب٘ «دٛاَع ايه٬ّ». ٚ(17)ٚهٝب عًٝ٘

ٜٚتهُٔ ضزٚز ، يًؿٝذ قُس سػٔ ايٓذؿٞ. ٖٚٛ َطبٛع ٗ دع٥ٌ، «دٛاٖط ايه٬ّ»

 .×باٱناؾ١ إٍ قكا٥س ٗ ضثا٤ اٱَاّ اؿػٌ، ٜططح َٔ تػا٫٩ت ايؿٝذ ع٢ً َا

، ٖٚٛ أِٖ َ٪يؿات٘، «ايعٜاض٠ اؾاَع١ ايهبري٠ؾطح »ٜأتٞ بعس ٖصا ايهتاب ٚ

، ؿات٘دعا٤. ّٚهٔ اٱؾاض٠ أٜهّا إٍ قػِ آخط َٔ َ٪ٖيأضبع١ أٚوتٟٛ ع٢ً ، ٚأؾٗطٖا

، «ؾطح إؿاعط»ٚ، «ؾطح ايعطؾ١ٝ»ٚ، «سٝا٠ ايٓؿؼ ٗ سٛري٠ ايكسؽ» :َٔ قبٌٝ

 ١ اؿٝسض١ٜكتكط ايطغاي»ٚ، «فُٛع١ ايطغا٥ٌ»ٚ، «ايؿٛا٥س»ٚ، «ايعك١ُ ٚايطدع١»ٚ
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 .«ٗ ؾك٘ ايكًٛات اي١َٝٛٝ

َؿازٖا إٔ ايعًّٛ ، ٖٞ ا٭بطظ ٗ اٱؾكاح عٔ َٓٗذٝت٘ ا٭ّ ٜتب٢ٓ ايؿٝذ ْٛط١ّٜ

ٚإٔ ايػبٌٝ ايٛسٝس إٍ ًْٝٗا ٖٛ ، ^ٚأٌٖ بٝت٘ |ٚإعاضف ْٝعٗا عٓس ايطغٍٛ

 ٌ بإعكٌَٛ.ايتٛغټ

ٚنإ  .(18)«ؾاَع١ؾطح ايعٜاض٠ ا»طٝات نتاب٘  ٗس عًٝ٘ َطاضّا ٖٚصا َا أٖن

يهٓ٘ ٜهٝـ ٗ إهُاض شات٘ قؿ١ ، يًؿٝض اٱهلٞ ٚاغط١ّ ^ٜعس إعكٌَٛ

أشٕ هلِ َؿ٦ٝت٘ ؾدًكٛا  ^إٔ اهلل ٚبعس خًل إعكٌَٛ» سٝح ٜط٣، ك١ٝ إيِٝٗياـا

بعس َتبٓٝات٘ عًٝ٘ ؾإٕ عكٝست٘ ٗ اٱَا١َ ٖٞ َٔ أخطط  بٓا٤ٶ(19)«إٛدٛزات ا٭خط٣

، ٚؾطقت٘ ايؿٝد١ٝ ٗ عساز إػايٌ ايعكٝس٠ اييت أزت إٍ تكٓٝؿ٘ ٖٚٞ، َػأي١ إعاز

ٕٵ، ٌ عٔ ايؿٝع١ اٱَا١َٝٚإٓؿٓك ٜعتكس غا١ُٝ ـ نػريٙ َٔ عًُا٥ِٗ ـ نإ ٖٛ  ٚإ

ّٚهٓٓا َٔ خ٬ٍ َطادع١  .(20)ٚسهٛض إٗسٟ إٓتٛط، َٚبسأ اٱَا١َ، ايطغٍٛ

ٚايتُٗٝس يٛٗٛض ايؿطم ، ٗ ن٬َ٘ نتابات٘ ايتٛقٌ إٍ نٝؿ١ٝ تبًٛض اـطاؾ١ ٚايبسع

بٓٛاب اٱَاّ  ؾُٔ ْكاٙ اؾرتام ايؿٝذ عٔ غا٥ط عًُا٤ ايؿٝع١ طبٝع١ عكٝست٘ .ا٭خط٣

َػاٜط٠  أؾهاضّا «ؾطح ايطغاي١ ايعطؾ١ٝ»ٚ «ّدٛاَع ايه٬»ؾكس ططح ٗ ، #إٗسٟ

طداٍ ١ بٌ اٱَاّ ايػا٥ب ٚايٓاؽ ِٖ ايطؾٗٛ ٜعتكس بإٔ ايٛاغ، ضا٤ ايعًُا٤ ايؿٝع١ٯ

يصا ٫بس إٔ ٜكّٛ ٖ٪٤٫ ايطداٍ ، ّهِٓٗ ا٫تكاٍ َباؾط٠ باٱَاّ ؾايٓاؽ ٫، ٕٛاٱهلٝ

ايكط٣ »بسٚض ٚاغط١ ايؿٝض ٚايطاب٘ بٌ اـًل ٚاؿذ١. ٚقس أطًل عًِٝٗ اغِ 

عًُِٗ  :َٓٗا، ايهطِٜ. نُا ٚنع هلِ خكا٥ل عسٜس٠ايكطإٓ اقتباغّا َٔ ، «ايٛاٖط٠

َا ٜٛسٞ يًػاَع ، ٜػرتغٌ ٗ غطز ٖصٙ ايكؿات ٚنإ .َٚطازِٖ ^١بعًّٛ ا٭٥ُ

اـاق١  يكس ؾتض ايؿٝذ أٓس باب ايٓٝاب١ ٣:بعباض٠ أخطٚ، بٗا ؼسٜسّا أْ٘ ٖٛ إعينٸ

 ٚاْط٬م ايػٝب١ ايهرب٣.، ٖـ(329بعس غًك٘ غ١ٓ ) #يٲَاّ

ٜٚعٝـ سٝا٠ ، ع٢ً ١٦ٖٝ اؾػِ اهلٛضقًٝا٥ٞ #ٜٚعتكس أٜهّا بإٔ اٱَاّ اؿذ١

 ٗ غري قٛضت٘ ا٭ق١ًٝ. ٚقس ٚضز ٗ ايطغاي١ َٚٔ إُهٔ إٔ ٜٛٗط، ظخ١ٝضٚسا١ْٝ بط

 #ع٢ً إٔ اٱَاّ تٓلٸ، ض١ٜ٩ خطاؾ١ٝ، ّإٛدٛز٠ ٗ نتاب دٛاَع ايه٬، طؾ١ٝعاي

ٗ سٌ هُع عًُا٤ ايؿٝع١ ع٢ً إٔ ، ٚدابًػا ٜػهٔ عامل ٖٛضقًٝا٤ ٚب٬ز دابًكا
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ٖا. ٚقس شنط ٗ ٚقـ ٖصا غري ٫، سانط بٌ ايٓاؽ ع٢ً ٖصٙ ا٭ضض #اٱَاّ

ٚٗ ٖصا ايعامل َسٜٓتإ باغِ ، ايعامل ايربظخٞ ٚعامل ٖٛضقًٝا٤ أْ٘ ٗ اٱقًِٝ ايجأَ

ٚهلصا ايعامل أضبع١ أْٗط ، ٗ إػطب ٣ٚاسس٠ ٗ إؿطم ٚا٭خط، )دابًكا( ٚ)دابًػا(

ٗ مساع خطٜط إٝاٙ ؾٝٗا تعٌ عًٝو ٚنع أقابعو  ؾإشا أضزتٳ، تكب ٗ بطن١ ٚاسس٠

، عّا ٖٛ قٛت إٝاٖٙٚٓا غتػُع قٛتّا ٖٝٻ، َٓعّا يهٛنا٤ ا٭قٛات ا٭خط٣; آشاْو

ايتكٛا ببعهِٗ ايبعض ٗ  ؾإشا، نُا إٔ أٖايٞ ٖاتٌ إسٜٓتٌ ٜتشسثٕٛ بًػات كتًؿ١

 َٓتكـ ايًٌٝ ٨ؾإشا ٚقؿت ٗ َهإ ٖاز، ثٛا ؾُٝا بِٝٓٗٚات ؼسٻاأعايٞ ايػُ

 ن٬ّ أٌٖ دابًكا ٚدابًػا. ١ُُٖٖٗٞ ، غتػُع ١ُُّٖٗ ٚأْكتٸ

 

 ـــــــ خًٝف١ ايػٝذ األسطا٥ٞ

ٖـ( خ٬ؾ١ ايؿٝذ أٓس ا٭سػا٥ٞ 1259ـ  1212) تٍٛ ايػٝس ناِٚ ايطؾيت

ٚنإ ايػٝس ناِٚ ـ إٛيٛز أٜاّ سهِ  .ٚنإ ٚاسسّا َٔ أبطظ ت٬َصت٘، بعس ٚؾات٘

ْتكٌ ٗ عٓؿٛإ ؾباب٘ إٍ ثِ ا، ٗ َسٜٓت٘ا٫بتسا١ٝ٥ إًو ؾتض عًٞ ـ قس تًك٢ ايعًّٛ 

ٜكِٝ ٗ  أٓس نإ ٚقس شنطْا بإٔ ايؿٝذ .يٝػتعٜس َٔ زضؽ ايؿٝذ أٓس ;َس١ٜٓ ٜعز

ِّؾبكٞ ؾٝٗا ٜسضِّ، ثِ اْتكٌ ايػٝس إٍ نطب٤٬ .َٓعٍ ايطدٌ ايٝٗٛزٟ ز يًؿٝد١ٝ ؽ ٜٚط

ؾكه٢ تػع١ عؿط عاَّا َٔ عُطٙ خًٝؿ١ يًؿٝذ أٓس ٗ ايتبًٝؼ ٚؾطح ، ست٢ آخط أٜاَ٘

طبٛ ع٢ً إا١٥ ٚٔػٌ نتابّا ٚضغاي١; نتبت َعُٛٗا تؿات عسٜس٠ ٚي٘ َ٪ٖي .نتابات٘

 غاَه١ غري َؿ١َٛٗ.ضَع١ٜ بًػ١ 

 ٜٚعسٸ، نٌ غ٪اٍ ٔهٝب ع ـ نأغتاشٙ ا٭سػا٥ٞـ نُا نإ ايػٝس ناِٚ 

شنط ٗ ضغاي١ ؾطح  :ؾُج٬ّ .نٌ َكٛي١ َٔ إعاضف ٚا٭غطاض اٱهل١ٝ إػهٛت عٓٗا

، تٓذ١ٝ سٍٛ َٛنٛع ا٥٬ٕه١ ٗ ايػُاٚات بإٔ ٥٬ٕه١ نٌ مسا٤ ض٩غا٤اـطب١ ايط

، غٝدا٥ٌٝ ٚغُٕٝٛ ٚظٜٕٓٛ ٚمشعٕٛ ٚعطا٥ٌٝ ١ٚايجاْٝ، ؾط٥ٝؼ ايػُا٤ ا٭ٍٚ إمساعٌٝ

ٚاـاَػ١ ، ٚايطابع١ قاقا٥ٌٝ ٚنًٝا٥ٌٝ ٚمشا٥ٌٝ، ٚايجايج١ غٝسٜا٥ٌٝ ٚظٖطٜا٥ٌٝ

، ٚايػابع١ قطثا٥ٌٝ ٚضقٝا٥ٌٝ ،مسٗا٥ٌٝ َٚؿٛا٥ٌٝ زغ١اٚايػ، طاطا٥ٌٝ ٚؾؿا٥ٌٝ

َٔ  ٚع٢ً ٖصا إٓٛاٍ .ٚ... ْٛؾا٥ٌٝ ٚقطقطا٥ٌٝ :َٓٗا، ٚايجا١َٓ ٥٬َهتٗا نجري٠ دسّا



 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

 ايػٝام ٚايكاؾ١ٝ ٜهٝـ عؿطات ا٭مسا٤ ا٭خط٣.

ٜصٖب ايبعض إٍ إٔ َكسض ايعكا٥س إٓشطؾ١ ٗ ايؿٝد١ٝ ٖٛ ايػٝس ناِٚ 

٫غُٝا إٔ أتباع ٚ، كٍٛ بٗا َطًكّاٚإٔ ايؿٝذ ا٭سػا٥ٞ مل ٜهٔ ٜ، ايطؾيت ْؿػ٘

ٕٚ آضا٤ ايطؾيت ٜعسٸ، ٕ بايؿكا١ٖ ٚإطدع١ٝٛٚإعرتؾ، ايكشٝض ا٭سػا٥ٞ ا٭قطب يًتؿٝع

 ـ غببّا ٗ إغا٠٤ ؾِٗ ايبعض يًُصٖب ايؿٝدٞ; عًُّا إٔ ايػٝس ناِٚ نإ

 .(21)ثين عؿطٟٱغ٬ّ ٚايتؿٝع ا٫إٍ آٜػب ْؿػ٘  ـ نا٭سػا٥ٞ

ايٓاؽ  ٠تُاَّا بايػّا بؿهط٠ ايطنٔ ايطابع; ؾسأب ع٢ً زعٛيكس أٍٚ ايطؾيت اٖ

عٞ إٔ أغاؽ ايسٜٔ ٗ َعطؾ١ ا٭ضنإ ؾهإ ٜسٸ، إٍ ايعجٛض ع٢ً ٖصا ايطدٌ اٱهلٞ

ا٭قٍٛ ا٭ضبع١ بس٫ّ عٔ أقٍٛ  أٚ، «ايباب»ٚ، «اٱَاّ»ٚ، «ايٓيب»ٚ، «اهلل»ا٭ضبع١: 

 ايسٜٔ.

ؾ١ اهلل ٚايٓيب ٚاٱَاّ; يتعصض ٖٚٛ ٜعتكس بأْ٘ يٝؼ بإَهإ ايٓاؽ بًٛؽ َعط

َٚٔ ، ايؿٝعٞ اؿكٝكٞأٚ ، ٚعًٝ٘ ٫بس هلِ َٔ اتباع ايطنٔ ايطابع .ايٛقٍٛ إيِٝٗ

ٚبٗصٙ ايططٜك١ اغتطاع اغتكطاب  .َعطؾ١ ا٭ضنإ ا٭خط٣إٍ خ٬ٍ َعطؾت٘ ٜكًٕٛ 

 سٛي٘. ُعِٗٚػ، زايعسٜس َٔ ايػصٸ

يًعسٜس َٔ إكاَات  نُا نإ ايػٝس ناِٚ ٜ٪َٔ باَت٬ى ايؿٝذ ا٭سػا٥ٞ

ٚايٛاضخ إباؾط ٕهٕٓٛ عًَٛ٘ ٚأؾهاضٙ ، ٚأْ٘ ٖٛ ايتًُٝص ا٭ٚسس، ايع١ًُٝ ٚايطٚس١ٝ

، ٜكاسبٗا ؾ٤ٞ َٔ ايؿها١ٖ، عا٥٘ إٍ اؿسٜح بطَع١ٜ غطٜب١زٸاٚقس ٚقٌ ب .ايس١ٜٝٓ

شنطٙ ٗ نتاب فُٛع١  َا :َٔ قبٌٝ، ؾهإ ٜػايٞ أسٝاّْا ٗ يػت٘ ايطَع١ٜ نجريّا

ٚإٔ إس ٚاؾعض ، َٔ إٔ غبب بطٚز٠ ا٭ضض ٚضطٛبتٗا ٖٛ ايكُط ٗ ضغاي١ اهل١٦ٝ ايطغا٥ٌ

ٚأْ٘ مسع بٛدٛز أْاؽ ٗ َػطب ا٭ضض قٓعٛا ظداد١ ، ٗ ايبشاض َٔ قٓع٘ أٜهّا

 ُت٤٢ً َا٤ٶ سٌ ٜهعْٛٗا أَاّ ايكُط.

شنطٙ ٗ نتاب ؾطح ايككٝس٠ ٗ ؾطح ن١ًُ )ايكب١( َٔ  َا :أٚ َٔ قبٌٝ

أٚ ، ١ اضتؿاعٗا غبع١ عؿط ؾطغدّا َٔ ايسخإؾتاض٠ ٜكـ قبٸ ;ٗ ايػطاب١أسازٜح غا١ٜ 

، ٚتاض٠ أخط٣ ٜتشسخ عٔ قب١ باغِ َكرب٠ أٌٖ ايعامل ;قب١ ماغ١ٝ ٜكطٓٗا َعاؾط اؾٔ

 ؾإٕ ٖصا ايه٬ّ ٫، ّا ٚاْتب٘ يٞٛست٢ قاٍ: نٔ ٜك، أخط٣ َتعسز٠ بّاٚإٔ ٖٓاى قب
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َٔ ايكهاٜا ايعذٝب١ ٚايػطٜب١ أخؿٝٗا; ٭ْٞ ٫ ؾٗٓاى ايعسٜس ، ا٭يبابأٚيٛ  ٜؿُٗ٘ إ٫ٓ

سؿط٠ ؾبشت  ٗ ا٭ضض ٚٗ قسضٟ عًّٛ نجري٠ نًُا نام بٗا سؿطت، أدس أسسّا هلا

 بٗا إيٝٗا.

ٚهلصا  .ؾتٛيٛا ١َُٗ ْؿط ا٭ؾهاض ايؿٝد١ٝ، ثِ دا٤ بعس ايػٝس ناِٚ ت٬َصت٘

َٔ ايتؿٝع  ابتسا٤ٶ، تبٓت كتًـ ايعكا٥س، تؿعبت ٖصٙ ايؿطق١ إٍ ؾطم َتعسز٠

َٳٚق٫ّٛ إٍ ، ايكشٝض غع٢  ٔٵايػًٛنٝات ايؿ١ٜٛ٦ ٚايبسع ٚا٭غايٝب ا٭خط٣. َِٚٓٗ 

. أَا بايٓػب١ (22)ْٚؿٝٗا عٔ إصٖب، ٚضا٤ تٗصٜب ايعكا٥س إتططؾ١ ٚإٓاؾ١ٝ ؿهِ ايعكٌ

يعًٞ قُس ايباب ـ ٖٚٛ َٔ ت٬َص٠ ايطؾيت إربظٜٔ ـ ؾكس ؾتض قؿش١ دسٜس٠ ٗ تاضٜذ 

 ايؿطم إٓشطؾ١ با٫غتٓاز إٍ أؾهاض ايؿٝد١ٝ ا٭ٍٚ.قٓاع١ 

 

 ــــــ ـ ْػأ٠ ايباب2١ٝ

يسٚي١ إًو  ؼ ايؿطق١ ايباب١ٝ ايػٝس عًٞ قُس ايؿرياظٟ َعاقطّانإ َ٪غِّ

نبري  َريأ ست٢ أعسّ بأَط، عٗس قُس ؾاٙ ٗٚؾطع ٗ ايتبًٝؼ يعكا٥سٙ ، تض عًٞؾ

ٖٚ، امطاف ايؿٝد١ٝبعس صٟ دا٤ ايطدٌ اي َطًع سهِ ْاقط ايسٜٔ ؾاٙ. ٖٚٛ ـ ؾٛ

ٚقٝاغ١ ؾطٜع١ عكط١ٜ ػُع بٌ ، َصٖبٗا يًعبٛض َٔ خ٬ي٘ إٍ َطس١ً ايتذسٜس ؾٝ٘

 تعايِٝ اٱغ٬ّ ٚايػطب١ٝ إعاقط٠. 

ٚنإ ٚايسٙ ، ٖـ( ٗ ؾرياظ1235قُس ٗ ا٭ٍٚ َٔ ؾٗط قطّ غ١ٓ ) عًٞ ٚيس

ٚقس ؾكس  .«غٝس قُس ضنا ايبعاظ» ؾاؾتٗط بٌ أٖايٞ ؾرياظ بـ، ّتٗٔ ١َٓٗ ايبعاظ٠

ٔٸ ٚخاي٘ ايػٝس  ؾٌٛ ؼت ضعا١ٜ أَ٘ ؾاط١ُ ، َبهط٠ عًٞ قُس ٚايسٙ ٖٚٛ ٗ غ

ايؿٝذ »اب ٍ نتٸإيٛقاٜا ٖصا ا٭خري شٖب عًٞ قُس ٗ قباٙ  عًٞ. ٚاغتذاب١ّ

 يتعًِ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١. ;«عابس

ص ع٢ً ٜس نٌ َٔ ٚنإ قس تتًُ، ٚايؿٝذ عابس ٖصا ٖٛ َٔ إصٖب ايؿٝدٞ

ايؿٝذ أٓس ا٭سػا٥ٞ ٚايػٝس ناِٚ ايطؾيت. ثِ شٖب عًٞ قُس ٗ ؾباب٘ إٍ 

إٍ داْب اتكاي٘ ، ٚؾٝٗا بايؼ بايتٛاٖط بايطٖبا١ْٝ ٚايعباز٠، يًتذاض٠ ;َس١ٜٓ بٛؾٗط

ٔٸبايهٛازض ايربٜطا١ْٝ إػتكطٸ ؾأزضى ، ايتاغع١ عؿط ضسٌ إٍ نطب٤٬ ٠ ٖٓاى. ٚٗ غ
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٫غُٝا ٚ، ٚسٛٞ باٖتُاَ٘ ٚاٖتُاّ ايت٬َص٠ اٯخطٜٔ، ايطؾيتزضؽ ايػٝس ناِٚ 

ع٢ً ، إٍ داْب ايعًّٛ إتساٚي١ ٗ َسضغ١ ايطؾيت، ؾاطًع ،ٟإ ٌ٘ بؿطٜٚػس ا٬ٕ

ٚؾكّا يًططٜك١ ، ٚتؿػري اؿسٜح، ١ْٝآٚايتؿػريات ايكط، ايتأ٬ٜٚت ؾب٘ ايعطؾا١ْٝ

ٌټٚاْ، تٛٗ ايػٝس ناِٚ ايطؾيت يهٔ غطعإ َا .ايؿٝد١ٝ ٚاسس َٔ ت٬َصت٘  رب٣ ن

ـٹ، إ٫ إٔ عًٞ قُس نإ أنجط دطأ٠ َٔ اؾُٝع، عّٝا خ٬ؾ١ أغتاشَٙسٻ  ؾًِ ٜهت

شنط اٱَاّ إعكّٛ بٌ »ٚ، «ايطنٔ ايطابع»بٌ ٚقـ ْؿػ٘ بأْ٘ ٖٛ ، غ٬ؾ١ ايطؾيت

َسعّٝا إٔ اٱَاّ أٚنٌ إيٝ٘ إضؾاز ايعباز.  ،#ٚهلصا أمس٢ ْؿػ٘ بباب اٱَاّ .«ايٓاؽ

ٕٵٟ إ ٘سػٌ بؿطٜٚ ا نإ َٔ ا٬ٕؾُ ؾأطًل عًٝ٘ ، ا٭َط ٨آَٔ بسعٛاٙ ٗ باز إ٫ أ

 .«باب ايباب»عًٞ قُس يكب 

ٚبكٞ ، ٖـ( ٗ غٔ اـاَػ١ ٚايعؿط1260ٜٔايباب ٗ تكسِٜ زعٛاٙ غ١ٓ ) ؾطع

سٌ ازع٢ إٗس١ٜٚ ، ٖـ(1264ست٢ ْٗاٜات ايعاّ )أٟ  هّا بٗا ٕس٠ أضبع غٓٛات;َتُػِّ

ّٕ ّ ْؿػ٘ ي٬ًُؾكسٻ، ؾرياظْؿػٗا ٗ  ، ؾآَٔ ب٘ ا٭خري َباؾط٠ يًعكٕط سػٌ نإَا

ثِ ، «ايٛٗٛض»ع٢ً ٖصا ايعٌُ ـ ايصٟ مت ٗ زاض ايباب ـ عٓٛإ  طًل أتباع ايباب١ٝأٚقس 

١َ َاٚاعرتؾٛا ي٘ باٱ، سػٌ ـ سٍٛ ايباب ػُٗط عسز َٔ أتباع ايؿٝد١ٝ ـ بأَط َٔ ا٬ٕ

ٌٝ ؾُٝا بعس ـ ٥عطؾت ٖصٙ اؾُاع١ بٌ ايبابٌٝ ٚايبٗاٚقس  .)إَاّ ايعكط ٚايعَإ(

بعسٖا تٛد٘ ايباب إٍ َه١  .(23)«أقشاب اؿٞ»سػٌ ـ بـ  َع ا٬ٕ 18ٚعسزٖا 

 .زاعّٝا ايٓاؽ إٍ اَتجاٍ أٚاَطٙ، ؾازع٢ ٗ بٝت اهلل قٝاَ٘ بإٗس١ٜٚ عًّٓا، إهط١َ

ٚبعح اهلل زّٜٓا ، ػذقس ْٴ ٚإٔ اٱغ٬ّ، زعا٤ ايٓب٠ٛاٚبعس َس٠ ٚقٌ ب٘ ا٭َط إٍ 

ٖٚٛ ٜؿتٌُ ع٢ً نتابات ٚتؿاغري ايباب ، «ايبٝإ» اغِ أطًل عًٝ٘، ٚنتابّا دسٜسّا ي٘

 «ايبٝإ»سٝح ٚقـ ْؿػ٘ ٗ ٖصا ، ١ْٝ بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚايؿاضغ١ٝآيبعض ايػٛض ايكط

 ٚأْ٘ َٛٗط ضٚح اهلل أٜهّا.، بأْ٘ أؾهٌ ا٭ْبٝا٤ ْٝعّا

زعا٤ات يٓاؽ ايػهٛت ع٢ً َجٌ ٖصٙ ا٫َٔ اَٚا نإ ّهٔ يًُ٪ٌَٓ 

ؾتعاٜست ا٭قٛات إٓاٖه١ ي٘ ست٢ بًؼ ا٭َط بأْكاضٙ إٍ ا٫غتعا١ْ باي٠٫ٛ ، ايباط١ً

 يٝبجٛا ؾت١ٓ ع٢ُٛ زاخٌ ايسٚي١ ايكاداض١ٜ إتساع١ٝ. ;ايطٚؽ

ايكبض عًٝ٘  ٞيكُأ #عٓسَا ناْت زعا٣ٚ ايباب ٗ سسٚز ايباب١ٝ ْٚٝاب١ اٱَاّ
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يٝططح  ;ٌ إٍ ؾرياظ. ٖٚٓاى أقُٝت ي٘ َٓاٚط٠سِّٚضٴ، ٖـ(١ٓ1261 )ؾاضؽ غ ٚايٞ بأَط

ٚبعس إٔ خػط اؾٛي١  .ايعًُا٤ ١ َٔثًٓ ٗ قهطاٚي١ ايٓكس ٚايٓكاف طعٝات٘ ع٢ً َسٻ

. ٚبعس ٖصٙ اؿازث١ ٌٚ ٗ بٝت ٚايسٙ غت١ أؾٗط ؼت اٱقا١َ (24)ؾاتع٢ً َا أبس٣ ْسَ٘ 

ٚؾٝٗا سٛٞ بإنطاّ اؿانِ ،  َس١ٜٓ إقؿٗإٌ ٖصٙ إط٠ إٍسِّثِ ضٴ، اؾرب١ٜ

 ٣ٚقس أزٸ .ايصٟ غع٢ إٍ ؾتض ايططٜل أَاَ٘ يٓؿط أؾهاضٙ، ٖٚٛ َٔ ايطٚؽ، 

يهٔ ، زعا٤ات٘ ايباط١ًاٜٚعٜس َٔ ، ّ ٭ٕ ٜتُاز٣ أنجط َٔ شٟ قبٌب٘ ٖصا ايسعِ إكسٻ

٠٫ ع٢ً إخطاز أدرب َٛقـ إ٪ٌَٓ ايطاؾض يًدطاؾات ايٛ ٢يبجت ٖهصا ستٸ اؿاٍ َا

ٛٓ، ْٚؿٝ٘ إٍ )قًع١ َانٛ(. ٚؾٝٗا تٛاقٌ زعِ ايطٚؽ ي٘، ايباب َٔ إقؿٗإ ٌ ٜطاغٌ ؾ

ٚايتُطز. ٚٗ  ٢بكٝاَِٗ ببعض ايؿٛن ٚنإ ٜؿطح نجريّا إشا مسع، أتباع٘ َٔ ايكًع١

ط يهتاب٘ ايبٝإ ٚايؿطٜع١ اؾسٜس٠. ثِ تٛايت ايهػٛٙ ٖصٙ ا٭ٜاّ بايصات نإ وهِّ

إٍ قًع١ )دٗطٜل(  (قًع١ َانٛ)ؾٓؿٞ َٔ ، َٔ اتكاٍ ايباب بأْكاضٙ ًشسٸع٢ً ايسٚي١ ي

ٚأقُٝت ، ثِ ْكٌ بعس َس٠ ٚدٝع٠ إٍ تربٜع، ٖـ(1264كطب َٔ َس١ٜٓ )أض١َٝٚ( غ١ٓ )باي

باب١ٝ » ٍٳٚٻَٚأ، ٗسٜٚتَ٘قطح خ٬هلا ايباب ، ي٘ قان١ُ ٖٓاى عهٛض عسز َٔ ايعًُا٤

يهٓ٘ مل ، بايٓب٠ٛ ٚباب١ٝ عًِ اهلل ا إٍ ْؿػ٘ ــ اييت غبل إٔ ْػبٗ «اٱَاّ اؿذ١

ٚتًهأ ، ٚعٓسَا غ٦ٌ عٔ ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ عذع عٔ اٱداب١، عاٜٙتُهٔ َٔ إثبات َسٻ

مسّٝا عُا نإ ضؾأعًٔ تٛبت٘ ، احملك١ً تٛبٝد٘ بايعكٞناْت ٚ .ٗ ايتشسخ بايعطب١ٝ

سٝح عاٚز ، ػابك١بٌ ع٢ً غطاض ايتٛب١ اي، ّايهٔ ٖصٙ ايتٛب١ مل تهٔ ْكٛس، ٜٓتشٌ

ٖـ( عُس 1264ٚعكب ٚؾا٠ قُس ؾاٙ غ١ٓ ) ع٢ ؾٝٗا ايٓب٠ٛ.ٚازٸ، ايهط٠ َط٠ أخط٣

ست٢ أٚ  ٚطُعّا ٗ إٓاقب، أتباع ايباب ـ بسعِ َٔ اي٠٫ٛ ايطٚؽ ٚايربٜطاٌْٝ

ا٫غتشٛاش ع٢ً اؿهِ إتساعٞ يٓاقط ايسٜٔ ؾاٙ ايؿيت ـ إٍ إثاض٠ ايؿٛن٢ ٚايتُطز 

ٛقـ ساظّ َٔ قبٌ أَري يهِٓٗ دٛبٗٛا َ، ا ٚغًبٛا ٗ بعض إٓاطلؾكتًٛ، ٗ ايب٬ز

ٞ خإ ـ ايكسض ا٭عِٛ ٗ زٚي١ ْاقط ايسٜٔ ـ إٔ اغتشكٌ تكنإ َٔ إريظا ٚنبري. 

 ؾعبإ 27أتباع٘ ٗ تربٜع ٗ سس َع أأداظت ي٘ إعساّ ايباب  (25)ؾتا٣ٚ َٔ بعض ايعًُا٤

ْٚؿٝت ا٭مسا٤ ايباضظ٠ ؾِٝٗ ، ت ؾًٛهلِٖٛأَا ظعُا٤ ايؿطق١ اٯخطٜٔ ؾكس تؿٖـ. 1266

 إٍ ايعطام.
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 ـــــــ ـ ْػأ٠ ايبٗا3١ٝ٥

َٔ بعسٙ  «ايٛٗٛض» ط بـَا ٚقـ ع٢ً أْ٘ إبؿِّ نإ ايباب قس ٚقـ ْؿػ٘ ٗ

أْكاضٙ  ٚسحٻ،(26)«ٜٛٗطٙ اهلل ٔٵَٳ»ٚقاٍ عٔ ايؿدل ايصٟ غٝأتٞ َٔ بعسٙ ، أٜهّا

ايٓٛضٟ )ايكبض ا٭ظيٞ(  ٢ٚقـ ؾٝٗا إريظا وٝٚقس تطى ايباب ٚق١ٝ  .ع٢ً اٱّإ ب٘

ؾاختاضٚا إريظا سػٌ ، ٚضؾهٗا ايبعض اٯخط، ؾعٌُ بٗا بعض أقشاب٘، ندًٝؿ١ ي٘

مل ٜكؿٛٙ ٚ .يًباب ـ ٖٚٛ ا٭ر ا٭نرب يًُريظا و٢ٝ ـ خًٝؿ١ّ (27)عًٞ ايٓٛضٟ )بٗا٤ اهلل(

اهلل هلِ. ٚنإ إريظا بٌ اعتربٚٙ ٖٛ ايٓيب اي٬سل ايصٟ أٚٗطٙ ، شػبؾبايٛاضخ ي٘ 

 ٚاغتطاع َطٚض ايٛقت إٔ ٜجبت ٚدٛزٙ ٚتؿٛق٘ ع٢ً، سػٌ عًٞ ٜهرب ايباب بػٓتٌ

َٳ، أقشاب ايكبض ا٭ظيٞ طٙ اهلل(. يهٔ سب ايتؿٛم ٜٗٛ ٔٵٚغا٥ط إٓتشًٌ ٕٓكب )

عٝح ُت تكؿ١ٝ َعِٛ ، إعُاٍ ايعٓـ بؿهٌ ًَشٛٚ ٖصا نإ قس قازٙ إٍ

  ٕٓكب٘ اؾسٜس.ٌٕدايؿٚخكٛقّا ا، أقشاب اؿٞ

ط ٚإبؿِّ، يباب بٛقؿ٘ قاسب إكاّ ا٭مس٢إٍ انإ أتباع ايبٗا١ٝ٥ ٜٓٛطٕٚ 

ايصٟ بؿط بٛٗٛض  ،×ٚهلصا ؾِٗ ٜكاضْٕٛ بٌ َكاَ٘ َٚكاّ و٢ٝ .بٛٗٛض بٗا٤ اهلل

٫غُٝا ايػؿاض٠ ٚ. أَا بايٓػب١ يًُريظا سػٌ عًٞ ؾكس سٛٞ بسعِ ا٭داْب ـ ×عٝػ٢

، ٚبصٍ دٗٛزّا نبري٠ يٲطاس١ بػًط١ ايكاداضٌٜ، عٗس ايٓاقطٟاي ايطٚغ١ٝ ـ ٗ

يهٔ ٚع٢ً ، ١٘ ي٘ قاٚي١ اغتٝاٍ إًو ايؿاؾًؾهإ أبطظ َا خٖط .عًٝٗاٚا٫ْكهاض 

ٌ ا٭دٓيب إٍ َؿاقٌ ُٗٝسّا يتػًٗ ;ٚقتً٘، قعٝس آخط قاّ أْكاضٙ بععٍ أَري نبري

، خًؿّا ٭َري نبري، ايٓٛضٟ ايكساض٠ ايع٢ُٛإريظ آقا خإ  ٘ايسٚي١. ٚبعس إٔ ْاٍ َٛاطٓ

إٕ أٟ  ٚبػ٘ ْؿٛشِٖ ٗ أدٗع٠ ايسٚي١;، غام١ يٓؿاٙ بٗا٤ اهلل ٚأتباع٘ ايٛطٚف باتت

َٜ ض٠ ايطٚغ١ٝ ـ عكب ععٍ ٚقتٌ أَري نبري ـ بسعِ ايػؿا ٖصٙ ايؿطق١ سسٜج١ ايعٗس مل ؼ

ع٢ً  ٌسطٜكبٌ نإ بعض ضدا٫ت ايب٬ٙ إًهٞ ، شػبؾلًٝع١ٜ ٚايػؿاض٠ اٱ

زعُٗا أٜهّا. يهٔ َع ٖصا نً٘ أزت ا٫غتٝا٫ت ايػٝاغ١ٝ ٚايطا٥ؿ١ٝ إٍ ْؿٞ بٗا٤ اهلل 

 ٚخًـ اؿسٚز بايهاٌَ.، إٍ ايعطام «ايكبض ا٭ظيٞ»ٚإريظا و٢ٝ 

ٔ َٚي١ ايعجُا١ْٝ إٍ ْؿِٝٗ سٖا سسا باي، يهِٓٗ ظاٚيٛا ا١ٕٓٗ شاتٗا ٗ ايعطام

نُا  .َٚٔ ثِ إٍ )عها( ٗ ؾًػطٌ،  إٍ )أزض١ْ( أ٫ّٚؿٞ بٗا٤ اهللؾٓٴ، ايعطام أٜهّا
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نإ ؿهٛض ٖ٪٤٫ ٗ َٓاطل ا٫غتعُاض ايربٜطاْٞ ْٚؿٞ إريظا و٢ٝ إٍ قربم. 

ست٢ بًؼ ايتكاضب خ٬ٍ ، بٌ ايكٗا١ٜٓ ٚايبٗا١ٝ٥ ٗ تٛطٝس ا٭ٚاقط ٚايكْٗٝٛٞ زٚضٷ

َٚٔ ثِ تطٛضت إػأي١  .س٠ ايبٗا١ٝ٥يعكٝإٍ ا ٧ايعكٛز إتعاقب١ إٍ اْتُا٤ ايٝٗٛز إؿاد

 َٔ ;ؾبات ايبٗا٥ٕٝٛ ٜعًُٕٛ نس اٱَرباطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ، إٍ تهأَ تُٓٛٝٞ طا٥ؿٞ

 ٚإقا١َ ايٓٛاّ ايكْٗٝٛٞ َهاْٗا.، إغكاطٗاأدٌ 

٥ٌٝ ٗ تٛغٝع قاعس٠ أتباعِٗ ع٢ً َػت٣ٛ إٜطإ قس اٚتبك٢ بانٛض٠ َؿطٚع ايبٗ

ثِ بًؼ إؿطٚع َطاسٌ َتكس١َ ٗ عٗس ، اداضٟبسأت َٓص عٗس َٛؿط ايسٜٔ ؾاٙ ايك

سٝح نإ ٜتُتع ايبٗا٥ٕٝٛ آْصاى بسعِ ، ٚضنا ؾاٙ ايبًٟٗٛ، أٓس ؾاٙ ايكاداضٟ

ٚنُا ْعًِ ؾإٕ ايُٓٛ ايػهاْٞ يًبٗا١ٝ٥ ٗ إٜطإ بسأ  .نبري َٔ قبٌ أدٗع٠ ايسٚي١

يًبٗا١ٝ٥ بإٔ تكسَ٘ َٓص بسا١ٜ ٔػٝٓٝات ايكطٕ إانٞ. ٚايّٝٛ ٜععِ إطنع ايعإٞ 

با ٚػطٌ ٚأٚضَعُِٛٗ ٗ إٜطإ ٚؾً، عسز أتباع٘ ٗ ايعامل بًؼ ٔػ١ ٬ٌَٜ

َسعٌ ٗ ايكسز شات٘ اَت٬نِٗ ٕٓاطل ْؿٛش ٚسهٛض ؾاعٌ ٗ ٔؼ ، ٚأَطٜها

ؽًٛ َٔ إبايػ١ ـ ٖٓاى أنجط َٔ ًَْٝٛٞ بٗا٥ٞ زاخٌ  ٚٚؾكّا ٕعاعُِٗ ـ ٚاييت ٫ .قاضات

 إٜطإ.

ْؿٛا خاضز إٜطإ عكب اْتكاض ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ أٚ  ايصٜٔ أعسَٛا ٚنإ ايبٗا٥ٕٝٛ

ناْٛا ٜؿػًٕٛ َٔ  بػبب َا ٚقس خهعٛا ي٬ًُسك١ ايكا١ْْٝٛ، َٔ أثط٣ ا٭غط ايبٗا١ٝ٥

اغت٥٬ِٝٗ ع٢ً أَٛاٍ ٚثطٚات إاٍ ايعاّ عرب اتكاهلِ أٚ ، َٓاقب سه١َٝٛ

ٖذرب ، سبٝب ثابت، ٖٜٛسا َٚٔ أبطظ تًو ا٭مسا٤: أَري عباؽ .باؿه١َٛ ايب١ًٜٛٗ

ؾًِ تهٔ ١ُٖٓٝ  .غ٬ّ ضنا أظٖاضٟ، ٖٛؾو أْكاضٟ، عبس ايهطِٜ أٜازٟ، ٜعزاْٞ

 بٌ ناْت هلِ ايػٝطط٠، شػبؾتكتكط ع٢ً إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ ايهرب٣  ٖ٪٤٫

 ٚدع٤ نبري َٔ اؾٝـ.، «اىؾايػا»أٜهّا ع٢ً أدٗع٠ ا٭َٔ اـام 

 سٍٛ ريظا سػٌ عًٞ ايٓٛضٟ )بٗا٤ اهلل(ناْت اـ٬ؾات قس ْؿبت عكب ٚؾا٠ إ

َٚٔ ، ست٢ ٚقًت إٍ ابٓ٘ عباؽ أؾٓسٟ )عبس ايبٗا٤(، ايتكسٟ ٕٓكب ظعا١َ ايؿطق١

ٚبعس ٚؾا٠ ا٭خري أسٌٝ ظَاّ ا٭َٛض إٍ  .ٚيكب٘ )ٚيٞ أَط اهلل(، بعسٙ إٍ ؾٛقٞ أؾٓسٟ

ٛٻ  ّا هلا.طٸدص َٔ َ٪غػ١ ايبٗا١ٝ٥ ايعا١ٕٝ َكتتٻ، ١ْ َٔ تػع١ أؾدامؾ١ٓ َه
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َٗاّ ايتؿطٜع  ٜٚتٍٛ )بٝت ايعسٍ ا٭عِٛ( ٗ َس١ٜٓ )عها( ٚإ٪غػ١ ايعا١ٕٝ

إٍ داْب بٝت ايعسٍ تٛدس ٚٚتؿػري ْكٛم ٚأسهاّ أ١ُ٥ ايؿطق١ ا٭ٚا٥ٌ. ، ٚايتكٌٓ

باٱناؾ١ إٍ ، َٚؿطم ا٭شناض )إعبس( أٜهّا، ٚإهتب١، زاض اٯثاض )َطنع ايٛثا٥ل(

ٜٚكع ع٢ً عاتكٗا تٛدٝ٘ ، «١اجملايؼ ايكَٛٝ»نٌ زٚي١ تسع٢  ٚدٛز فايؼ ٖط١َٝ ٗ

َؿطم »أعها٤ ايؿطق١. نُا إٔ يس٣ ايبٗا١ٝ٥ َطانع نبري٠ يًعباز٠ تسع٢  تتُٓٛٝا

ٖٚٞ َٓتؿط٠ ٗ ، ؾٝست بططاظات ػُع بٌ اؿساث١ ٚايكبػ١ ايؿطق١ٝ، «ا٭شناض

 أتباعِٗ.ٚتعس إطانع ا٫دتُاع١ٝ ايس١ٜٝٓ عٓس ، غبع ْكاٙ سٍٛ ايعامل

 

 ــــــ ايبٗا١ٝ٥ ٚايٓصع١ ايػسب١ٝ

 ــــــ ـ ايباب١ٝ ٚايبٗا١ٝ٥ ٚاالزتباط ايتٓعُٝٞ َع ايػسبأ

خٌ ـ َِٚٓٗ نػطٟٚ ٚآزَٝت ـ إٍ إٔ ؾطم ايباب١ٝ ٚايبٗا١ٝ٥ شٖب بعض إ٪ضِّ

اضتباٙ  إ٫ إٔ زضاغات ايباسجٌ إتأخطٜٔ نؿؿت عٔ ٚدٛز .ٚٗطت بكٛض٠ عؿ١ٜٛ

عٝح ّهٔ ايكٍٛ ـ ، غتعُاض ٚٚٗٛض ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطم١ْٝ ٚا٫سكٝكٞ بٌ ايكٗٝٛ

ٕ ايباب١ٝ َٚٓص اْبجاقٗا ناْت عباض٠ عٔ ؾطق١ نجري٠ ايؿب٘ بايس١ِٚ : إبهطؽ قاطع ـ

اييت ناْت تسعِ ٍُٚٛ َٔ قبٌ ، با ايؿطق١ٝٚأٚضٗ ٚايؿطاْهٝػتٌ ، ايرتن١ٝ

 ا١ٜٓ.ؾبهات ايتذػؼ ٚػاض ايصٖب ٗ ضٚغٝا ٚبطٜطاْٝا ٚايكٗ

 ثبات شيو:ٱٚقس غام عبس اهلل ؾٗباظٟ ا٭زي١ ايتاي١ٝ 

قُس ايباب ٕس٠ ٔؼ غٓٛات ٗ َتادط خاي٘ ٗ َس١ٜٓ  ٞتٛادس عً أ٫ّٚ:

ٚبهٛازضٖا ، ايٝٗٛز١ٜ ٚايربطا١ْٝ إتٛادس٠ ٗ إٝٓا٤ تٚاتكاي٘ بايؿطنا، بٛؾٗط

ـ ١1260ٖ غ١ٓ )أٜهّا. ٚعكب ٖصٙ ايػٓٛات اـُؼ َس٠ ٚدٝع٠ أعًٔ ايباب َعاعُ

. ثِ إٕ تاضٜذ ١ص٠ ٚإؿبٖٛٚغطعإ َا اؾتٗط بسعِ َٔ ايتذُعات إتٓٚؿ، ّ(1844/

إقا١َ ايباب ٗ بٛؾٗط نإ َكازؾّا َع ايػٓٛات ا٭ٍٚ ٭ْؿط١ ؾطن١ )غاغٕٛ( ـ 

 ٚٗ بَٛباٟ اهلٓس١ٜ.، ايتابع١ يهباض ٜٗٛز بػساز ـ ٗ بٛؾٗط

ٖاتطٜا( ـ ض٥ٝؼ ؾبه١ َعًَٛات سه١َٛ ا٫تكاٍ إباؾط بٌ )َاْهذٞ  ثاّْٝا:

إريظا سػٌ  :َِٚٓٗ، ّ( ٚبٌ ظعُا٤ ايباب1890١ٝ ـ 1854ٜطإ )إٗ  طا١ْٜٝاهلٓس ايرب
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ا٥ِٗ نعكاب١ ػاض٠ ايصٖب ايٝٗٛز ٚؾطضقس زٚض ّهٔ » ٚأناف ٜكٍٛ: عًٞ ايٓٛضٟ.

غ١ ايتشطنات إسضٚ :أسسُٖاٚٚن٥٬ِٗ ٗ ْؿط ايباب١ٝ ٚايبٗا١ٝ٥ ع٢ً قعٝسٜٔ: 

ٗط ؾَٚٓٛ، ٫غُٝا آقاغٞ ايكسض ا٭عِٛٚ، ٚا١ُٕٛٓ يبض ضدا٫ت ايسٚي١ ايكاداض١ٜ

ايتشطنات  تًوؾكس نإ ساقٌ ، ٚايهطدٞ ٚايٞ إقؿٗإ، خإ َعتُس ايسٚي١

، إقباٍ ايٝٗٛز ايٛاغع ع٢ً ايبٗا١ٝ٥ :ٚاٯخط ;اٱغٗاّ ٗ زؾع عذ١ً ايباب١ٝ إٍ ا٭َاّ

ُٸ نٝإ ايؿطق١ ـ عايصٟ أز٣ إٍ تععٜ  .«ْٚؿطٖا ٗ إٜطإ بؿهٌ ؾعًٞ، ّا ٚنٝؿّا ـن

نإ اؿاز إريظا آقاغٞ » نُا شنط ايهاتب ؾٗباظٟ ْكط١ ٖا١َ دا٤ ؾٝٗا:

٫غُٝا َع ٚ، ٚاْٞ وتؿٜ بك١ً ١ُٝٓ َع ايٝٗٛز ايصٜٔ زخًٛا اٱغ٬ّ سسٜجّاطاٱٜ

ٞ خإ ايؿرياظٟ سٝسض عً :ايصٜٔ يعبٛا زٚضّا أغاغّٝا ـ َِٚٓٗ، أؾطاز أغط٠ قٛاّ ايؿرياظٟ

ٚقس عٌُ سٝسض خإ ، ـ ٗ تطؾٝع آقاغٞ إٍ َٓكب ايكسض ا٭عِٛ ٗ ايسٚي١ اٱٜطا١ْٝ

بًٛؽ آقاغٞ ٖصا ٚنإ تاضٜذ ، ٖٚٛ َٔ إٓا٥ٌٚ يكا٥ِ َكاّ، ناتبّا عٓس عباؽ َريظا

 .(28)«بسا١ٜ زع٠ٛ عًٞ قُس ايبابي( َكازؾّا ـ1260ٖإٓكب عاّ )

ٌٝ َع اؾُعٝات ايٝٗٛز١ٜ إتٓؿص٠ ٗ ايػطب شنطْا ؾإٕ أٚاقط ايبٗا٥نُا 

ْتكاٍ إريظا سػٌ عًٞ اع٢ً خًؿ١ٝ ، ّ(1868أنجط ؾأنجط َٓص ايعاّ ) سأخصت تتٛط

ؼٍٛ َكط ايبٗا١ٝ٥ ايها٥ٔ ٗ  ثِ، ٘ إٍ َٝٓا٤ )عها(ٝ( َٚطاؾكاهلل ايٓٛضٟ )بٗا٤

س٠ ٗ ؿا٥ِٗ إعٖكزا٠ ؾاع١ً ٗ تٓؿٝص عًُٝاتِٗ ٚعًُٝات سًأضانٞ ايؿًػط١ٝٓٝ إٍ ا٭

 .(29)طاْٝا ا٫غتعُاضٟٜدٗاظ بط

ؾٓسٟ )عبس ايبٗا٤( يًؿطق١ أٍ عٗس ظعا١َ عباؽ إٚاقط ٚقس اغتُطت ٖصٙ ا٭

ايبٗا١ٝ٥. ٖٚٓا غاِٖ ايبٗا٥ٕٝٛ ٚبؿهٌ ؾاعٌ ٗ بًٛض٠ اغرتاتٝذ١ٝ تأغٝؼ زٚي١ يًٝٗٛز 

ا٭َط ، ّ(1880ٚ 1870ؾل َٓص ايعكسٜٔ )اييت ناْت بٛازضٖا تًٛح ٗ ا٭، ٗ ؾًػطٌ

ٖصا ايعٗس بايصات ناْت  ٗ. ٚ(30)ْعهؼ دًّٝا ٗ ٚثا٥كِٗ َٚػتٓساتِٗ أٜهّااايصٟ 

ِّإدٚط، غط٠ ضٚتؿًٝسأيعباؽ أؾٓسٟ ع٬ق١ ٚطٝس٠ َع أؾطاز  يٌ ا٭ٚا٥ٌ طٌ ٚإُ

 .(31)ٕؿطٚع إغهإ ايٝٗٛز ٗ ؾًػطٌ

ًػطب يٚايبٗا١ٝ٥  َٔ اؿسٜح عٔ تبع١ٝ تُٓٛٝات ايباب١ٝإكساض ْٚهتؿٞ بٗصا 

يًتٛغع أنجط  ;تاضنٌ يًكاض٨ ايهطِٜ ايطدٛع إٍ زضاغ١ ايػٝس ؾٗباظٟ، ٚايكٗا١ٜٓ
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 ٗ ٖصا إٛنٛع.

 

 ـــــــ ـ ايبٗا١ٝ٥ ٚازتباطٗا ايفهسٟ باحلداث١ب 

، ايتُٓٛٝٞ ؾشػبمل تهٔ تبع١ٝ ايباب١ٝ ٚايبٗا١ٝ٥ يًػطب تكتكط ع٢ً ايبعس 

ٓبجك١ عٔ خطاؾات ايؿٝد١ٝ ـ ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا مٛ ؾكس دٓشت إكسَات ايتأغٝػ١ٝ ـ إ

٫غُٝا َصٖب ٚٚمٛ ا٭ؾهاض إاغ١ْٝٛ ـ ، ١ٝ ايٛنع١ٝ َٔ د١ٗإؿاِٖٝ اؿػٸ

 َٔ د١ٗ أخط٣.(32))ايكباي١(

بػطض ايٛقٛف ع٢ً َػت٣ٛ ايتكاضب بٌ ٖصا ايسٜٔ ايؿطقٞ اؾسٜس  ;ّٚهٔ

ٚؾطانتٗا َع إصاٖب  ايطدٛع إٍ أغؼ ٖصٙ ايؿطق١ ايؿهط١ٜ، ٚايػطب ٚسساثت٘

ػٞ ايباب١ٝ ٚايبٗا١ٝ٥ ٗ ايػؿاضات ايطٚغ١ٝ ؾكس غاعس تٛٚٝـ َ٪غِّ .ايعكط١ٜ

ٚنصيو عًُا٤ اؿساث١ َٔ ، ٚٚاٖط٠ فايػتِٗ يًعًُا٤ ايٝٗٛز، ٚايربٜطاْٝا َٔ د١ٗ

ع٢ً تكًٝس ايؿهط ايبٗا٥ٞ يٮؾهاض اؾسٜس٠. ٚقس يعب ايٝٗٛز إتٓهطٕٚ ، د١ٗ أخط٣

 .(33)ا٭ٍٚزٚضّا نبريّا ٗ ٌْٝ ايباب١ٝ ٚايبٗا١ٝ٥ ٱلعاتِٗ بًباؽ اٱغ٬ّ 

مل  إٔ إصٖب ايؿٝدٞ ٚأؾهاض ايؿٝذ أٓس ٚايػٝس ناِٚ اـطاؾ١ٝضغِ 

ٖٚبٜهٔ  ٤ ع٢ً ايتؿٝع ٚايؿكا١ٖ ٚعكٝس٠ غتعُاض ٗ ايكهاـ َٔ قبٌ ا٫ا٭َط ايصٟ ٜٛ

بسأت ، صٙ إط٠يهٓ٘ ؼٍٛ إٍ قاعس٠ ٖا١َ ٗ ايتأغٝؼ يسٜٔ دسٜس ٖ، ْتٛاضا٫

ٔ هي، نإ َٔ ؾإٔ ع١ًُٝ إعساَ٘ ٚأز ٖصا إدط٘ٚ .بٛانريٙ بته٬ًٝت ايباب

ٚتطغٝذ قٛاعس ٖصا ايسٜٔ ، إريظا سػٌ عًٞ ايٓٛضٟ بازض إٍ اغتهُاٍ إؿطٚع

ُٚهٔ ـ بسعِ َٔ بطٜطاْٝا ٚايكٗا١ٜٓ ـ ، ؾهؿـ يًعًٔ عٔ ع٬قت٘ بايباب، اؾسٜس

، ٚؾٛقٞ أؾٓسٟ،  خ٬ؾ١ ايباب. ثِ خًؿ٘ عباؽ أؾٓسَٟٔ ؾطض ْؿػ٘ ع٢ً َٓاؾػٝ٘ ٗ

 ٖصا ايسٜٔ ايعكطٟ َع َتطًبات إطس١ً ٚإكتهٝات ايطا١ٖٓ. عايًصإ ع٬ُ ع٢ً تطبٝ

ٖٚصا  .نإ تأغٝؼ عًٞ قُس ايباب يًسٜٔ اؾسٜس ٜعين إع٬ْ٘ يٓػذ اٱغ٬ّ

تطغٝذ أدٌ  َٔ ;نطٚض٠ ْػذ اٱغ٬ّ َٔ، «ب٘ زؾت»خًؿا٩ٙ ٗ ادتُاع أٓنسٙ َا 

 قٛاعس ايسٜٔ اؾسٜس.

ٚٚؾكّا يتعايِٝ ايباب ٜٓبػٞ ايكها٤ ع٢ً ْٝع ايٓكٛم ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ 
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ٚقٛ َعامل ا٭زٜإ ، َٔ ٖسّ ا٭َانٔ إكسغ١ نُا ٫بسٸ .ٚا٭خ٬ق١ٝ ايػابك١

، ٚاؾٛاَع، تٚايهٓٝػ، ٚايهٓا٥ؼ، ٚا٭١ُ٥ إعكٌَٛ، نكبٛض ا٭ْبٝا٤، ا٭خط٣

نٞ ىًٛ اؾٛ ٕعامل ايسٜٔ اؾسٜس. ٚسػب ; (34)ٚبٝت اهلل اؿطاّ، سؽٚست٢ بٝت إك

ٌٸأٚاَط ايباب قاض ٜتٛدب ايتٛدټ بس٫ّ َٔ سر بٝت ، عاّ ٘ إٍ سر بٝت٘ ٗ ؾرياظ ن

بٌ ، ٚاضخ هلا إٍ ايبابأٚ  ا٭َٛاٍ اييت ٫ قاسب ِػٝام شات٘ أَط بتػًٝايٚٗ  .اهلل

، ِٜ تاضىٞ دسٜسَٛٔ خ٬ٍ اقرتاح تك، غ٬َٞعُس ست٢ إٍ قطع ايك١ً َع ايتاضٜذ اٱ

 .(35)َّٜٛا ؾك٘ 19ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايؿٗط ، ؾٗطّا 19ؼتٟٛ ؾٝ٘ ايػ١ٓ ايباب١ٝ ع٢ً 

، ـ بعس لاس٘ ٗ تٛيٞ ظعا١َ ايباب١ٝ (بٗا٤ اهلل)يكس عٌُ إريظا سػٌ عًٞ 

ت٘ اؾسٜس٠ ٚظعُ٘ ٌْٝ َٓكب َٔ ٜٛٗطٙ اهلل ـ ع٢ً َهاعؿ١ اؾٗٛز ٗ ايتٛؾٝل بٌ زٜاْ

ؼ إصٖب ايٛنعٞ ـ قاض ػت نْٛت ـ َ٪غِّغأٚ ؾعٌ ٚع٢ً غطاض َا .َٚؿاِٖٝ اؿساث١

، ْاقط ايسٜٔ ؾاٙ :َٔ ؾأضغٌ ضغا٥ً٘ إٍ نٌٛ، ٜسعٛ ًَٛى ايعامل إٍ اٱّإ بسٜٓ٘

، َرباطٛض إٔاْٝاإِ ًٚإٍ ًٜٚٗ، بٝٝٛؽ اٚايباب، ٚإًه١ ؾهتٛضٜا، ْٚابًٕٝٛ ايجايح

ٚنإ ، َرباطٛض ايُٓػا. ٜصنط إٔ إريظا نإ قس أيـ ١٦َ نتابإٚؾطاْؼ دٛظٜـ 

عًُّا ، بأْٗا ٚاسس٠ َٔ َعادعٙ، ٚغطع١ ْعٍٚ ايهتب ايػُا١ٜٚ عًٝ٘، ٌ ٖصا ايهِٜعًٚ

، بت بعض ايٓكٛم ؾُٝا بعسٚعٓسَا تػطٻ .ٗاتؿات٘ ٚقأْ٘ مل ٜطًع ايػطبا٤ ع٢ً َ٪ٖي

، سٜس َٔ ا٭خطا٤ ايًػ١ٜٛانتؿـ أْٗا ؼتٟٛ ع٢ً ايع باسجٌٚٚقعت بٝس اي

ع٢ً ايطغِ َٔ إدطا٤ ايعسٜس َٔ ايتكشٝشات عًٝٗا غًؿّا. ٚقس ، ٚايتٓاقهات إؿ١َٝٛٗ

. ٬ٜسٜ مث١ (36)ٗ بٓا٤ عامل دسٜس يٓؿػٗا دا٤ ٗ تكطوات إريظا بإٔ يًبٗا١ٝ٥ اؿلٸ

سٝح ٜط٣ )َانؼ ٜٚرب( إٔ ، تكاضب أٜهّا بٌ تعايُٝ٘ ٚأؾهاض إصٖب ايهايْٛٞ

ٔ إػٝشٞ كطا٠٤ اؾسٜس٠ اييت قسَٗا )نايٕٛ( ٗ فاٍ ايٛادبات ايس١ٜٝٓ يًُتسِّاي

ْع ايجط٠ٚ ٚا٫ْؿػاٍ بايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ أدٌ  اؾٗٛز َٔ ٣٘ ع٢ً بصٍ قكاضناْت ؼجٸ

ِٸ»اؾسٜس٠. ٜٚكٍٛ إريظا سػٌ عًٞ:  ٌٸ ٖ ْػإ ٖٛ ٌْٝ ايعًِ اٱ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ د

ا٫ْؿػاٍ بايؿٔ ٚا١ٕٓٗ ٚايعًِ ٖٛ َسعا٠ يػُٛ ٚدٛز »٭ٕ  ;«إعاْٞ ٚايبٝإٚٚايعطؾإ 

 .(37)«تًو ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ

 ٚقس ٚضز ٗ ٚقاٜا ٚأٚاَط إريظا ايتأنٝس ع٢ً إؿاِٖٝ ايتاي١ٝ:
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 .(38)«ٗ اؿكٝك١ ايعامل ٖٛ عباض٠ عٔ ٚطٔ ٚاسس»ٚقاٍ ؾٝ٘:  .«ايٛطٔ ايعإٞ»ـ 1

ٖٛ إػاٚا٠  ٟٸيس ٤ٞأسب ؾ»ٗا: ٚقاٍ ؾٝ .«ايتآخٞ ٚإػاٚا٠ إاغ١ْٝٛ»ـ 2

 .(39)«ٚايعسٍ

ٚأنس أٜهّا ع٢ً ، يكس اؾرتٙ إريظا أقٌ إػاٚا٠ ٗ ايع٬قات اٱْػا١ْٝ

ِٸ ايصٟ ًٜٗر ب٘ ا٫ْتٗاظٜٕٛ ٚإتػططغٕٛ ٖصٙ ا٭ٜاّ ـ ْٝع  ـ ايػ٬ّ نطٚض٠ إٔ ٜع

 ،َاشا وكٌ يٛ ادتُعت ايؿعٛب ؼت ٌٚ زٜا١ْ ٚاسس٠» ؾكاٍ ٗ شيو:، ايبؿط

ُٚش٢ ، ْٝع ايبؿط بٌ أٚاقط إٛز٠ ٚايٛسس٠ؾتتععٸظ ، خ٠ٛ ؾُٝا بِٝٓٗإٚناْٛا 

، غٝكع ؾع٬ّ ٖصا َا، ْعِ ؟ٚتت٬ؾ٢ ايؿٛاضم ايعطق١ٝ...، ايهػا٥ٔ ٚاـ٬ؾات ايطا٥ؿ١ٝ

ِٸ، ؾػٝٓتٗٞ عكط ٖصٙ اؿطٚب إسَط٠  .«ْٝع ا٭ضدا٤«»ايػ٬ّ ا٭نرب» ٜٚع

ٛټيعٌ ازعا٤  :«زعا٤ ا٭ؾه١ًٝا»ـ 3 م ايبٗا١ٝ٥ ع٢ً غريٖا ٖٞ ايػ١ُ ا٭ؾه١ًٝ ٚتؿ

ؾإريظا سػٌ عًٞ ٜكـ زٜا١ْ ايبٗا١ٝ٥ ايعكط١ٜ بأؾهٌ ، ا٭بطظ ٗ ٖصٙ ايعباضات

إْٗا٤ اـ٬ؾات ايطا٥ؿ١ٝ قاض ٜسعٛ اٯخطٜٔ إٍ أدٌ  َٚٔ .زٜاْات ايعامل ايػابك١

 ا٫ستُا٤ بٌٛ ايبٗا١ٝ٥.

بإصٖب ايٛنعٞ ٚإعطٝات  يكس زؾع ؾػـ ظعُا٤ ٖصٙ ايسٜا١ْ اؾسٜس٠

ثِ أقسضٚا ، ١ٝايتذطٜب١ٝ إٍ ايكٍٛ بإٔ ؾطٜعتِٗ َٓػذ١ُ ُاَّا َع إعطٝات اؿػٸ

يٝتؿاخطٚا ٖصٙ إط٠ بطؾض ، «إٔ ٜتٛاؾل ايسٜٔ َع ايعًِ ٚايعكٌ ٫بسٸ» :سهُِٗ ايكا٥ٌ

ايتذطٜب١ٝ ٚتأٜٝس أقاي١ ايكٛاٌْ إػتٓس٠ إٍ َٓطل ايعًّٛ ، أقاي١ إعطٝات ايٛسٝا١ْٝ

 .(40)ٚايٓٛط١ٜ ايٛنع١ٝ

ي٘. ٚاي٬ؾت ٗ  دص َٔ ايبٗا١ٝ٥ ايػُش١ إتػا١ًٖ عكٝس٠ّٚنإ )تًٛضاْؼ( قس اتٻ

١ٜٝٓ اييت قاّ بٗا أتباع ايباب١ٝ سا٭َط أْ٘ ٚع٢ً ايطغِ َٔ ا٫غتٝا٫ت ايػٝاغ١ٝ ٚاي

ايػ٬ّ ِْٚٗ ٫ ٜعايٕٛ ٜعسٕٚ أْؿػِٗ َٔ أْكاض ايتػاَض ؾإ ٚايبٗا١ٝ٥ َطًع تأغٝػٗا

ا٭خ٬م ٚايعكا٥س ـ ٖٚٞ بٓػب١ٝ ، إناؾ١ إٍ شيو، ا٭نرب أٜهّا. نُا تعتكس ايبٗا١ٝ٥

ٖٚٞ ، ٚتسعٛ اٯخطٜٔ إٍ ا٫عرتاف بٗصٙ ايعكٝس٠، َٔ إؿاِٖٝ إاغ١ْٝٛ أٜهّا ـ

 ا٭نجط تعكبّا ٕصٖبٗا.

ايؿطٜع١ ْٗا ايتشطض ايًٝربايٞ ايكانٞ بإيػا٤ أتعطف اٱباس١ٝ ع٢ً ٚ :«اٱباس١ٝ»ـ 4
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ٚنُا ٖٛ َعًّٛ ؾكس ضٚدت ٖصٙ اٱباس١ٝ يًؿػل ٚايؿذٛض زاخٌ  .ٚا٭سهاّ اٱهل١ٝ

اغطِٗ تعر ٚباتت أٚ، ٚدعًت أتباع ٖصٙ ايؿطق١ نأتباع َصٖب )ايكباي١(، ايبٗا١ٝ٥

تربٜط َٛاٖط ايؿذٛض عُسٚا إٍ ػٜٛع َػأي١ ايعٚاز أدٌ  ١َٔ. ٚبايؿػاز ٚايؿاسؿ

أقشاب اؿٞ )قط٠ ايعٌ(  سقاّ ب٘ أس باس١ٝ بِٝٓٗ َااٱس ٚدٛز ٖٚا ٜ٪ٚن .باحملاضّ

ٖٚٞ ؽطب ٗ أتباع ايباب ٚإريظا سػٌ ، «ب٘ زؾت»َٔ نؿـ سذابٗا ٗ ٖهب١ 

 .(41)عًٞ بٗا٤ اهلل

، هل١ٖٝبت ٖصٙ ايؿطق١ إٍ ْؿٞ ايػٓٔ اٱيكس ش :«إيػا٤ ايجكاؾ١ ٚايػٓٔ اٱهل١ٝ»ـ 5

ٚنُا ظعِ إريظا سػٌ عًٞ  .ٱْػإ ٚإهلٝات٘يٛدٝا اَٜٛٔ خ٬ٍ ايتػٝري اؾصضٟ ٗ أٜس

ٚنصيو ع٬ق١ ايؿطز ، ٚع٬قت٘ بايطبٝع١، ٫بس إٔ تتػري ع٬ق١ اٱْػإ باٯخط»ايٓٛضٟ 

نٞ ٜتدًل ايهُري اٱْػاْٞ َٔ قٝٛز »; «أؾطاز اجملتُع ٚزٚا٥طٙٚبٌ ، باجملتُع

 .(42)«ٜٚػِٗ اٱْػإ ٗ بٓا٤ سهاض٠ عا١ٕٝ، ايططم ٚايػٓٔ ايػابك١

 

 ـــــــ اخلامت١ ٚاحملؿ١ً

ٜػتٓس ٗ تٓٛريات٘ إٍ َؿاِٖٝ اٱْػإ ايػطبٞ  .ايبٗا١ٝ٥ ٖٞ َصٖب ؾب٘ عكطٟ

خطاؾات إصٖب ايؿٝدٞ ٚايباب١ٝ ٗ عكٝس٠ َٔ ٚقس ْؿأ ٖصا إصٖب اؾسٜس  .ايصات١ٝ

ست٢ ؼٛيت ، ع اهل٠ٛ َع ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ َّٜٛا بعس آخطيهٓٗا أخصت تٛغِّ، إٛعٛز

ٚايكها٤ ع٢ً عٓؿٛإ ثكاؾ١ اجملتُع ايؿٝعٞ ٗ ، سّ قٛاعس اٱغ٬ّهلٍ زٜا١ْ تػع٢ إ

 ٜطإ.إ

ٚبعس قا٫ٚت أَري نبري ٚعًُا٤ اٱغ٬ّ ايكها٤ ع٢ً ايباب١ٝ ٚايبٗا١ٝ٥ ؾأت 

سٝح ا٭ضن١ٝ إتٛاؾك١ َع شٚاتِٗ. ٫ٚ ؾو إٔ َعطؾ١ ، عٓاقط ٖصا ايسٜٔ إٍ ايػطب

 نطاٙ ؼت ٌٚ ا٭قٓاّ ايص١ٖٝٓ اؿساث١ٗ ا٫ اساف ظعُا٥َٗطاسٌ تبًٛض ايبٗا١ٝ٥ ٚأٖ

َٔ  ٙؾٗس بتاضٜذ إٜطإ إعاقط َٚااٱٕاّ ايٓعع١ ايػطب١ٝ َٔ ؾأْٗا ـ ع٠ٚ٬ ع٢ً ٚ

َ٪اَطات اغتعُاض١ٜ ـ اٱغٗاّ ٗ إهاز اؿًٍٛ اجملس١ٜ يًٛقا١ٜ َٔ ٚٗٛض خطاؾات 

 .ع٢ً قعٝس إؿاِٖٝ ٚايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ اؿك١ ١َؿابٗ
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 ايهسِٜ األخطا٤ ايتازخي١ٝ يف ايكسإٓ

 قّؿ١ ٖاَإ أمنٛذدًا

 

 محمد سعٍد فٍاضد. 

 محمد كاظم شاكرد. 

 ترخمح: حسه مطر 

 

 متٗٝد ــــــــ

ايكطإٓ َٜٛٓا ٖصا ع٢ً تعطٜـ  إٍٚايكطإٓ يكس زأب أعسا٤ اٱغ٬ّ َٓص ْعٍٚ 

ٕٸ ؾطن١ٝ ٚأْ٘ َػتك٢ َٔ ، ايهطِٜ بٛقؿ٘ ْتادّا بؿطّٜا إكازض ايس١ٜٝٓ ايػابك١. إ

اقتباؽ ايككل ايكطآْٞ َٔ ْكٛم ا٭زٜإ ايػابك١ قس ؾهًت َؿطز٠ َٔ َؿطزات 

اتٗاّ ايٓيب ا٭نطّ إٍ باٱناؾ١  ،ايكطاع ايصٟ ْؿ٘ ؾٝ٘ إػتؿطقٕٛ. بٌ إِْٗ

اتُٗٛٙ أسٝاّْا باضتهاب ايهجري َٔ ، بايتطؿٌ ع٢ً َٛا٥س ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١

ٕٸ ايٓيب  شيو َا ٜطتب٘ بكك١ ٖاَإ ٚؾدكٝت٘;طا٤ ايتاضى١ٝ. َٚٔ ا٭خ إش قايٛا بأ

تكٛض ٖاَإ ايصٟ ٖٛ ٚظٜط  ،ْٚتٝذ١ يػ٤ٛ ؾُٗ٘ يًُكازض ايٝٗٛز١ٜ ;|ا٭نطّ

. ٖٚصا ا٫ؾرتاض َطؾٛض بأزي١ ×ٚظٜطّا يؿطعٕٛ إعاقط يًٓيب َٛغ٢ (1)خؿاٜاض ؾاٙ

كٍٛ بإٔ غؿط أغتري ايصٟ ٚضز ؾٝ٘ ايكٍٛ ايإٍ كٌ َتك١ٓ; إش شٖب ايهجري َٔ احملٚك

يٝؼ غ٣ٛ أغطٛض٠ ٫ قشٸ١ هلا إط٬قّا. َٚٔ ْاس١ٝ  بتٛيٞ ٖاَإ ايٛظاض٠ ـؿاٜاض ؾاٙ

٫ٚ ، ايهطِٜ يكك١ ٖاَإايكطإٓ إؾهاٍ ٗ قت٣ٛ تكطٜط أٟ  يٝؼ ٖٓاى أخط٣
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ٕٸ ايتشكٝكات ٚايتٓكٝبات ا٭ثط١ٜ ـ، تٓاقض ؾٝٗا يًشكا٥ل ايتاضى١ٝ أبسّا اييت قاّ بٗا  بٌ إ

ايػطبٕٝٛ أْؿػِٗ ـ قس أثبتت ٚدٛز ايهجري َٔ ايؿٛاٖس احمله١ُ ٗ تأٜٝس ايطٚا١ٜ 

 .×ايتاضى١ٝ ايكا١ً٥ بٛدٛز ٖاَإ ٗ ب٬ٙ ؾطعٕٛ إعاقط يًٓيب َٛغ٢

 

 ـــــــ َكد١َ

ٚايبشح ٗ غابك١ ايتشكٝل سٍٛ ٖصا  ،هسض بٓا قبٌ اـٛض ٗ تؿاقٌٝ إػأي١

ايهطِٜ بؿإٔ ايكطإٓ ؽ ٚع٢ً تكطٜطات ايهتاب إكسٸ ـ باختكاض ـ فإٔ ْتعطٸ ،إٛنٛع

ايكطإٓ . يكس ٚضز شنط ٖاَإ بامس٘ ٗ [haman] ٖصٙ ايؿدك١ٝ إعطٚؾ١ باغِ ٖاَإ

 :ٞايتايٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ، ايهطِٜ ٗ غت١ َٛاطٔ

ٚٳدٴٓٴٛزٳ﴿ـ 1 ٕٳ  َٳا ٖٳا ٚٳ ٕٳ  ٛٵ ٟٳ ؾٹطٵعٳ ْٴٔط ٚٳ ِٵ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض  ٗٴ ٔٳ َي ُٳٚه ْٴ َٳا َناْٴٛا ٚٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ُٳا  ٖٴ

ٕٳ  .(6)ايككل:  ﴾ٜٳشٵصٳضٴٚ

ٍٴ ؾٹطٵ﴿ـ 2 ٘ٴ آ ٚٸَؾاِيتٳَكَط ِٵ عٳسٴ ٗٴ ٕٳ َي ٝٳُهٛ ٕٳ يٹ ٛٵ ُٳا  ّاٚٳسٳعٳْ ّاعٳ ٖٴ ٚٳدٴٓٴٛزٳ ٕٳ  َٳا ٖٳا ٚٳ ٕٳ  ٛٵ ٕٻ ؾٹطٵعٳ ٔإ

ٌٳ  .(8)ايككل:  ﴾َناْٴٛا خٳاطٹ٦ٹ

ٜٳا﴿ـ 3 ٕٴ  ٛٵ ٍٳ ؾٹطٵعٳ ُٳُٮ ٚٳَقا ٗٳا اِي ٜټ ُٵتٴ َيَأ َٳا عٳًٹ ٜٳا  ٚٵقٹسٵ يٹٞ  ٝٵٔطٟ َؾَأ ٘ٺ َغ ٔٵ ٔإَي َٹ ِٵ  ٕٴ  ُه َٳا ٖٳا

ٌٔ َؾادٵعٳٌ يٹٞ قٳطٵسعٳ ٚٳٔإِّْٞ َ٭إٍ َيعٳًٚٞ َأٖطًٹعٴ  ّا٢ًَ ايٚط َٴٛغٳ٢  ٘ٹ  ٔٳ ٔإَي َٹ ٘ٴ  ٓټ ُٚ

ٌٳ  .(38)ايككل: ﴾اِيَهاشٹبٹ

ٓٳا﴿ـ 4 ِّٝ َٴٛغٳ٢ بٹاِيبٳ ِٵ  ٖٴ ٚٳَيَكسٵ دٳا٤ٳ ٕٳ  َٳا ٖٳا ٚٳ ٕٳ  ٛٵ ٚٳؾٹطٵعٳ ٕٳ  تٹ َؾاغٵتٳِهبٳطٴٚا ؾٹٞ ٚٳَقاضٴٚ

ٌٳ َٳا َناْٴٛا غٳابٹكٹ ٚٳ  .(39بٛت: کايعٔ)﴾اَ٭ضٵٔض 

ٌٕ ﴿ـ 5 َٴبٹ  ٕٕ ٚٳغٴًَِطا ٓٳا  َٴٛغٳ٢ بٹآٜٳاتٹ ٓٳا  ٕٳ إٍ  *ٚٳَيَكسٵ َأضٵغٳًِ ٚٳَقاضٴٚ ٕٳ  َٳا ٖٳا ٚٳ ٕٳ  ٛٵ ؾٹطٵعٳ

 .(24ـ  23غاؾط: )﴾َؾَكاُيٛا غٳاسٹطٷ َنصٻابٷ

ٛٵ﴿ـ 6 ٍٳ ؾٹطٵعٳ ٕٴ ٚٳَقا َٳا ٖٳا ٜٳا  ٔٔ يٹٞ قٳطٵسٕٴ  َأغٵبٳابٳ  *َيعٳًٚٞ َأبٵًُؼٴ اَ٭غٵبٳابٳ  ّاابٵ

ٚٳاتٹ َؾَأٖطًٹعٳ  ُٳا َٴٛغٳ٢إٍ ايػٻ ٘ٹ   .(37ـ  36غاؾط: )﴾ٔإَي

ٕٸ اغِ ٖاَإ ٗ ْٝع ٖصٙ إٛاطٔ ايػت١ قس دا٤ بعس اغِ ؾطعٕٛ  .ٖٚهصا ؾإ

ٚشيو  ;ْٜٛٞٚتهض َٔ بعض اٯٜات أْ٘ نإ َٔ شٟٚ إٓاقب ايعاي١ٝ ٗ ايب٬ٙ ايؿطع

ٕٸ   أناؾت هلُا ٌٖٓاى آٜتإٔ . نُا (2)ايهطِٜ ٜٓػب إيُٝٗا قٝاز٠ اؾٝٛفايكطإٓ ٭
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ٕٸ ٖاَإ ٚقاضٕٚ ناْا  ،(3)ؾدك١ٝ قاضٕٚ داْب ؾطعٕٛ ؾدكٝتٌ إٍ ٖا ٜجبت أ

ٕٸ هلُا َٓاقب نبري٠ ٗ قٝاز٠ ايٓاؽ ٚإزاض٠ ايسٚي١، باضظتٌ ٕ مل ٕٸ ؾطعٛإعٝح ، ٚأ

ٕٸ َٛغ٢ قس أضغٌ َٔ قبٌ اهلل َعذعات٘ ، ×ٕٛغ٢ ٜهٔ ٚسسٙ ٖٛ إداَطب بٌ إ

ٕٸ ٖاَإ (4)ؾطعٕٛإٍ ناؾ١ ، باٱٚآٜات٘ ٕٛاد١ٗ ٖاَإ ٚقاضٕٚ أٜهّا . َُٚٗا نإ ؾإ

ٖٚصا ٚانض َٔ خ٬ٍ ا٭ٚاَط اييت ٜكسضٖا . نإ ٗ َطتب١ أز٢ْ َٔ َطتب١ ايؿطعٕٛ

ٕٸ (5)ٖاَإإٍ ؾطعٕٛ  ح بٓٛع إٓكب ايصٟ وتً٘ ايهطِٜ ٫ ٜكطِّايكطإٓ . َٚع شيو ؾإ

غري شيو. ٚيهٔ ٜتهض َٔ خ٬ٍ  ٚؾًٝؼ ٖٓاى َا ٜجبت أْ٘ نإ ٚظٜطّا أ، ٖاَإ

أْ٘ نإ وتٌ َٓكبّا َتكسٸَّا ٗ  ،ٚتٛدٝ٘ ؾطعٕٛ أٚاَطٙ َباؾط٠ إيٝ٘، قٝازت٘ يًذٝٛف

أٚ  اعتباض ٖاَإ ٚظٜطّاإٍ ايسٚي١ ايؿطع١ْٝٛ. َٔ ٖٓا ؾكس شٖب ايهجري َٔ إؿػطٜٔ 

َُٚٗا نإ ؾكس ْػب  .(6)×َػتؿاضّا نبريّا ٗ ب٬ٙ ؾطعٕٛ إعاقط يًٓيب َٛغ٢

ٛٸ٠ ٖصا ايطأٟ عٓسٙ ،ٖاَإ يؿطعٕٛ بًؿٜ )قٌٝ( ٠ايؿٝذ ايطٛغٞ ٚظاض  .(7)إؿعط بعسّ ق

ع٢ً ايكطإٓ ٖاَإ إصنٛض ٗ  ١تطبٝل ؾدكٝإٍ غع٢ بعض إػتؿطقٌ 

 ظ ٖاَإ نٛاسس َٔ أبطاٍ غؿط أغتريإش ٜرب ;إسس٣ ايؿدكٝات إصنٛض٠ ٗ ايتٛضا٠

[Esther] ٘تبسأ قك١ ٖصا ايػؿط بػهب إًو ايؿاضغٞ )خؿاٜاض ؾاٙ( ع٢ً ظٚدت .

يتُجٌ بٌ ٜسٜ٘ ـ  ;; ٭ْٗا مل ؼهط سٌ أضغٌ اـكٝإ ٚضا٤ٖا[Vashti]إًه١ )ٚؾيت(

دًٛغ٘ ع٢ً ٗ ايّٝٛ ايػابع َٔ إٗطدإ ايهبري ايصٟ أقاَ٘ استؿا٫ّ بايػ١ٓ ايجايج١ َٔ 

 ;ؾاغتبسٍ بٗا ؾتا٠ ٜٗٛز١ٜ تسع٢ )أغتري( ،ْاهلاإٍ يٝٓٛط ايؿعب ٚايط٩غا٤  ;ايعطف ـ

قس تٍٛ  ،[Mordacai]يتهٕٛ ظٚد١ ي٘. ٚنإ ٭غتري ابٔ عِ هلا ٜسع٢ )َطزخاٟ(

ؾأٚقاٖا إٔ ٫ ؽرب إًو ايؿاضغٞ عٔ سكٝك١ ٖٜٛتٗا ١ٜٖٛٚ ، ٓاٜتٗا ٚايكٛا١َ عًٝٗا

ٜػذس  ،ٖٚٛ ضدٌ َتهبٸط ،يًٛظضا٤ ٜسع٢ )ٖاَإ( ٜاض ؾاٙ ض٥ٝؼٷؾعبٗا. ٚنإ ـؿا

 ،ٚسسخ شات ّٜٛ إٔ َطٸ ٖاَإ ٖصا بباب ايككط .ي٘ ْٝع عبٝس إًو ٗ ًٖهت٘

ؾاَتٮ ٖاَإ ، إ٫ َطزخاٟ أب٢ إٔ هجٛ ي٘ ،ٚدجٛا ع٢ً ايطنب ،ؾػذس ي٘ اؾُٝع

ـٹ، غهبّا  ،و ْٝع ايٝٗٛزًٗٹع٢ً إٔ ٜٴٚإِا سحٸ إًو ، با٫ْتكاّ َٓ٘ يٛسسٙ ٚمل ٜهت

ٖٚٛ ٫ ٜسضٟ إٔ ظٚدت٘ أغتري  ،ٍ إقساض أَط بكتٌ ْٝع ايٝٗٛزإؾعُس إًو خؿاٜاض 

ؾٗطع َطزخاٟ  ،يٝكًب عًٝٗا َطزخاٟ ;ْكب خؿب١إٍ َٔ ايٝٗٛز أٜهّا. ؾبازض ٖاَإ 
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 ،غتري إ٫ إٔ داظؾت بٓؿػٗاأؾُا نإ َٔ  ،أغتري ٜعًُٗا باـربإٍ ٚبعح بطغاي١ 

ايصٟ قسض عٓ٘ بتؿذٝع  ،ٚإٔ قطاض إًو بإ٬ٖى ايٝٗٛز، ؿؿت يًًُو عٔ ٖٜٛتٗاٚن

ٚأَط  ،غٝؿًُٗا أٜهّا. ٕٚا ناْت أغتري أثري٠ عٓس إًو ؾكس غهب َٔ ٖاَإ ،ٖاَإ

ِٸ أعط٢ َٓكب ٖاَإ ،ٖا ٕطزخاٟبكًب٘ ع٢ً اـؿب١ اييت نإ أعسٸ ايصٟ  ،َٚٔ ث

 .(8)إضنا٤ٶ ٭غتري ;ٕطزخاٟ ،ؾػط بعس َكتً٘

ٕٸ ٖٓاى تؿاب بٌ ؾدكٌ ٚضز شنطُٖا ٗ نٌٛ َٔ  ّاامسٝ ّاٗٚبصيو ٜتهض أ

ٌٸ ثكاؾتٌ، ٗ قكتٌ كتًؿتٌ، ايهطِٜ ٚايعٗس ايكسِٜايكطإٓ   ،ٚسهاضتٌ ،ٚٗ ٚ

ٌٸ ايتؿاٚت ،ٚزٌٜٓ تكسٸض عسٚز أيـ  ،ٚتؿكٌ بُٝٓٗا َس٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ، َتؿاٚتٌ ن

ازعا٤ عسّ ٚدٛز ؾدل إٍ طًعٌ ع٢ً ايتٛضا٠ غ١ٓ. ٚقس شٖب بعض إػتؿطقٌ ٚإ

ٕٸ سهٛضٙ ٗ قك١ َٛغ٢، امس٘ ٖاَإ ٗ ايب٬ٙ ايؿطعْٛٞ ٚؾطعٕٛ ايٛاضز٠ ٗ  ×ٚأ

، ٚٚقٛع٘ ٗ اؾتباٙ تأضىٞ عت ،|عٔ تِٖٛ ايٓيب قُس ايهطِٜ ْاترٷايكطإٓ 

ٚٚنعٗا ٗ ايب٬ٙ  ٚأْ٘ ْكٌ ؾدك١ٝ َٔ ؾدكٝات غؿط أغتري َٔ ب٬ٙ خؿاٜاض ؾاٙ

ٜٴسع٢ ٖاَإ ٗ عكط  ٖٚٓا ْتػا٤ٍ: ٌٖ نإ ٖٓاى ؾدلٷ .بٛسٞ ايػؿ١ً ;يؿطعْٛٞا

 باغِ ٖاَإ ٗ ايب٬ٙ ايؿطعْٛٞ؟  ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾدلٷٚأخؿاٜاض ؾاٙ؟ 

ٕٸ ٖاَإ إصنٛض ٗ  ٜٓػذِ َع ايٛقا٥ع ايكطإٓ ماٍٚ ٗ ٖصا إكاٍ إٔ ْجبت أ

خ٬ؾّا هلاَإ إٓتشٌ ٗ ، ٓكٝبات ا٭ثط١ٜٚايت ،إسع١َٛ َٔ قبٌ إكازض ،ايتاضى١ٝ

ٕٸ تًو ايؿدكٝات ٫ تعسٚ ، ٚغريٙ َٔ ايؿدكٝات إصنٛض٠ ٗ غؿط أغتري، ايتٛضا٠ ؾإ

نإ ٜعبسٖا  ٖٞ َكتبػ١ َٔ أمسا٤ ٯهل١ٚ، نْٛٗا ؾدكٝات ١ُٖٝٚ ٚأغطٛض١ٜ

تًو  ٚوتٌُ إٔ تهٕٛ اؿهاض٠ ايباب١ًٝ ٚايع١َٝ٬ٝ قس أخصت .ايبابًٕٝٛ ٚايع٬َٕٝٝٛ

 ا٭مسا٤ َٔ اؿهاض٠ إكط١ٜ.

ٚقس أداب ايؿدط ايطاظٟ ٗ َعطض تؿػريٙ اٯ١ٜ ايػازغ١ ٚايج٬ثٌ َٔ غٛض٠ 

ٕٸ ايصٜٔ  ;ايهطِٜايكطإٓ غاؾط عٔ إؾهاٍ ايٝٗٛز بؿإٔ ٖاَإ ايٛاضز ٗ  إش قايٛا: إ

زضغٛا تاضٜذ بين إغطا٥ٌٝ ٚؾطعٕٛ هُعٕٛ ع٢ً عسّ ٚدٛز ؾدل امس٘ ٖاَإ ٗ 

ٕٸ ، ٚإِا ٚٗطت ؾدك١ٝ ٖاَإ بعس شيو بكطٕٚ ط١ًٜٛ، ٚؾطعٕٛ عٗس َٛغ٢ ٚعًٝ٘ ؾإ

ايكٍٛ بٛدٛز ٖاَإ ٗ عكط ؾطعٕٛ خطأ تاضىٞ ؾانض. ٚأناف إػتؿهًٕٛ: ٫ 



 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

ٞٸ ٗ ظَٔ  ٕٸ ٚدٛز ؾدل باغِ َعٌ ٗ ظَٔ ٫ ٜٓؿٞ إٔ ٜهٕٛ ي٘ مس ٜٓبػٞ ايكٍٛ: إ

ٞٸ َٛدٛزّا ٗ عك ٚوتٌ إها١ْ  ،ط ؾطعٕٛغابل عًٝ٘; إش يٛ نإ َجٌ ٖصا ايػُ

ِٸ َجٻ ،ـايكطإٓ إطَٛق١ ٗ ب٬ط٘ ـ ع٢ً مٛ َا ٖٛ َبٝٸٔ ٗ  ٌ ٕا خؿٞ ٚدٛزٙ. ث

ؾكايٛا: ٜعًِ اؾُٝع بٛٗٛض ؾدل امس٘ أبٛ سٓٝؿ١ بعس  ،إػتؿهًٕٛ يصيو َجاٍ

ٞٸ، ضسٌٝ ايٓيب ا٭نطّ بػٓٛات ي٘ ٗ عكط ايٓيب  ؾًٛ ازع٢ ؾدل ٚدٛز مس

ٕا قبٌ َٓ٘ شيو. ٚبعس إٔ شنط ايؿدط  ،أبٞ سٓٝؿ١ إعطٚفٚأْ٘ غري  ،|ا٭نطّ

ٕٸ إسٸ٠ ايعَٓٝ ،أداب عٓ٘ باختكاض ايطاظٟ ٖصا اٱؾهاٍ بايتؿكٌٝ ١ اييت ؾكاٍ: إ

ٕٸ ، ٚؾطعٕٛ ناضب١ ٗ ايكسّ ×تؿكًٓا عٔ عكط ايٓيب َٛغ٢ ٚإعًَٛات  ا٭خباضٚإ

ٛٸؾ١ َٚهططب١ يًػاٜ اييت قطعت غباض ايكطٕٚ يتكٌ إيٝٓا ٫ٚ ّهٔ ايطنٕٛ ، ١َؿ

ؾٝهٕٛ ، ٚايٛثٛم بٗا. ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ ا٭خص بكٍٛ إ٪ضخٌ ٗ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ،إيٝٗا

ٌٸ ا٭خص به٬ّ اهلل ععٸ ٕٸ قٝاؽ ٚٵايهطِٜ ٖٛ اَ٭ايكطإٓ ايٛاضز ٗ  ٚد ٍ. ثِ قاٍ: إ

ٕٸ عٗس أبٞ سٓٝؿ١ قطٜب َٔ عكط  ;ٖاَإ ع٢ً أبٞ سٓٝؿ١ قٝاؽ َع ايؿاضم ٚشيو ٭

غ٬ف ٖاَإ ، ٚإٕ إعًَٛات اييت بأٜسٜٓا عٓ٘ ٚانش١ ٚغري َهططب١، ّاٞ دسايٓبٸ

ٌٸ ٖصٙ إسٸ٠ إٛغ١ً ٗ ايكسّ  .(9)ايصٟ تؿكً٘ عٔ عكطْا ن

ٕٸ دٛاب ايؿدط ايطاظٟٚ ؾٝهٕٛ ا٭خص به٬ّ »، سٝح ٜكٍٛ: ٬ٜسٜ ع٢ً شيو أ

ٌٸ اهلل ععٸ ن١ٝ إػًٌُ إِا ٜتٓاغب ٚؾط ،«ٍٚٵايهطِٜ ٖٛ اَ٭ايكطإٓ ٛاضز ٗ اي ٚد

ٚيهٓ٘ ٫ ٜكٓع ، ٚسّٝا ْاظ٫ّ َٔ عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍايكطإٓ ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بهٕٛ 

تاضٜذ ايصٟ غري إػًٌُ ايصٜٔ ٫ ٜ٪َٕٓٛ بايكطإٓ. ٚأَا َا شنطٙ َٔ عسّ اْهباٙ اي

َذطز عسّ  ;٫ٚ ّهٔ يؿدل، ٚؾطعٕٛ ؾٗٛ قشٝض ×بًػٓا عٔ َطس١ً َٛغ٢

ْؿٝٗا إٍ إبازض٠ ، ك١ بعكط ؾطعَٕٛإ ٗ إكازض إتعًٚعجٛضٙ ع٢ً ؾدك١ٝ باغِ ٖا

ٚشيو بػبب ق١ً ٚؾشٸ١ إعًَٛات اييت ٚقًتٓا عٔ تًو اؿكب١ ايبعٝس٠. ٚقس  ;ٚإْهاضٖا

ٚضزٚز( َٔ َٛغٛعت٘  قُس ٖازٟ َعطؾت ٖصٙ إػأي١ ٗ باب )ؾبٗاتايؿٝذ عح 

 .(10)«ايتُٗٝس ٗ عًّٛ ايكطإٓ»إٛغ١َٛ بـ 

ٚتٛٚٝـ ، ًٓا ـ نُٔ ا٫غتعا١ْ بايتشكٝكات إٓذع٠صا ايبشح ؾكس تٛقٻٚأَا ٗ ٖ

 ايهطِٜ. ايكطإٓ ٚإثبات ض١ٜ٩ ، عا٤ إػتؿطقٌزٸاضزٸ إٍ أغًٛب ايتشًٌٝ ايتأضىٞ ـ 
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 ْ٪ٓنس ع٢ً َػأيتٌ ٗ قكٸ١ ٖاَإ:َٔ ٖٓا ؾإْٓا 

ٕٸ ٖاَإ ايٛاضز، تؿطٜض غؿط أغتري ا٭ٍٚ: ٗ ايعٗس  ٚبٝإ ايؿٛاٖس اييت تجبت أ

 ايكسِٜ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ؾدك١ٝ تأضى١ٝ.

ٕٸ ٖاَإ ايٛاضز ٗ  ايجا١ْٝ: ايكطإٓ بٝإ ا٭زي١ ٚايؿٛاٖس ايتأضى١ٝ اييت تجبت أ

 ٚؾطعٕٛ. ×ك١ً بعكط ايٓيب َٛغ٢تأضى١ٝ َتٸ ايهطِٜ ؾدك١ٝ

 

ََ  ــــــــ ايهسِٜايكسإٓ إىل ٜٓطب اخلطأ ايتأزخيٞ  ِٔدع٣ٛ 

ٕٸ ايصٟ ٜسٸعٕٛ ٚقٛع ٕٸ إٍ ٜصٖبٕٛ ايكطإٓ ا٭خطا٤ ايتأضى١ٝ ٗ  إ ايكٍٛ بأ

ُٳساثا ٖٳ ٚٸٍ َا  ،ا٭دادٞ( ؾدك١ٝ تأضى١ٝ [Hammadatha]ؾدك١ٝ )ٖاَإ بٔ  بطظت أ

بٛقؿ٘ ٚظٜطّا ـؿاٜاض ؾاٙ إًو ايؿاضغٞ  ،بطظت َٔ خ٬ٍ سهٛضٖا ٗ غؿط أغتري

إٍ خ غؿط أغتري تاضىّٝا أسسا زٛعايػًػ١ً اٱ١ٝٓٝٔ. ٚتإٍ إٓتُٞ  ،م.ّ( 460ـ  486)

ٕٸ ٖ٪٤٫ ٜتػا٤يٕٛ: نٝـ تػطٸب اغِ ٖاَإ  1100 غ١ٓ بعس عكط ؾطعٕٛ. َٔ ٖٓا ؾإ

ٕٸ ايٓيب ٚدس اغِ ٖاَإ إٍ  ٛٸض  ،داْب قاضٕٚإٍ ايكطإٓ؟ ٜسٸعٞ إػتؿطقٕٛ أ ؾتك

داْب ؾطعٕٛ إٍ ايكطإٓ مس٘ ٗ اَٚٔ ٖٓا أقشِ ، خطّأ أْ٘ َعاقط يكاضٕٚ َٚٛغ٢

ٕٸ احملككٌ ايػطبٌٝ مل ٜػتطٝعٛا ؼسٜس اهل١ٜٛ ايتأضى١ٝ هلاَإ إعاقط ٕٛ غ٢. إ

ٕٸ ايٓيب قُس، ايٛاضز ٗ ايكطإٓ مسع َطايب َٔ أٚ  قس قطأ |ؾاغتٓتذٛا يصيو أ

ؾدً٘ بٌ ٖاَإ ٚظٜط خؿاٜاض ؾاٙ ٚبٌ  ،ٚيهٓ٘ أغا٤ ؾُٗٗا، ايتٛضا٠ ٚايعٗس ايكسِٜ

 .ٚظٜط ؾطعٕٛ

 [Ludovico Maracci] غكـ يٛزؾٝهٛ َاضاتؿٖٞصا إٛنٛع ا٭إٍ ٚقس أؾاض 

ٚقاٍ ٗ ٖصا  .(11)ايًػ١ اي٬ت١ٝٓٝإٍ إرتدِ ايجاْٞ يًكطإٓ ايهطِٜ  ،ّ(1700ـ  1612)

يكس خً٘ قُس بٌ قكل ايهتاب إكسٸؽ. َٔ شيو أْ٘ اعترب ٖاَإ ٚظٜطّا »ايؿإٔ: 

 .(12)«ٗ سٌ أْ٘ مل ٜهٔ ٗ ايٛاقع غ٣ٛ ٚظٜطّا ـؿاٜاض ؾاٙ، يؿطعٕٛ

عا٤ زٸ، شات ٖصا ا٫ايًػ١ اٱلًٝع١ٜايكطإٓ إٍ َرتدِ  ،(13)ٚازع٢ )دٛضز غٌٝ(

 .(14)ٗ تطْت٘ يًكطإٓ ايهطِٜ

ٗ َكاي١ ي٘  ،عامل ايًػات ا٭ٕاْٞ، [Theodor Noldeke] ٚقاٍ )ثٝٛزٚض ْٛيسن٘(
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َٔ  ست٢ أغب٢ ا٭غبٝا٤»: ّ ٗ زا٥ط٠ إعاضف ايربٜطا١ْٝ ـ بأغًٛب ؾرٸ1891ـ ْؿطت عاّ 

 .(15)«ايٝٗٛز ٫ ىً٘ بٌ ٖاَإ طٚظٜط خؿاٜاض ؾاٙص ٚبٌ ٚظٜط ؾطعٕٛ

ٖاَإ اغِ ٚظٜط »ٗ ٖاَـ َسخٌ )ٖاَإ(:  ،ٚدا٤ ٗ زا٥ط٠ إعاضف اٱغ١َٝ٬

ؾٓػب٘  ،يػبب مل ٜعًِ ست٢ اٯٕ ;ٚقس أخطأ ايكطإٓ، ـؿاٜاض ؾاٙ ٚاضز ٗ غؿط أغتري

 .(16)«ؾطعٕٛإٍ 

 Henri]أَجاٍ: ٖٓطٟ ٫َاْؼ ،طقٕٛ آخطٕٚعا٤ َػتؿزٸٚقس نطض ٖصا ا٫

Lammens] (1862 1938 ـ)ّ ،ٚدٛظٜـ ٖٛضٜٛتؼ[Joseph Hurwitz] ، ٚتؿاضيع نايرت

 .(18)أٜهّا (17)امٚابٔ ٚضٸ، ّ(1956 ـ 1863) [Charles Culter Torrey] تٛضٟ

إكطًشات ايسخ١ًٝ ٗ »قاسب نتاب ، [Arthur Jeffrey] ٚقاٍ آضثط دٝؿطٟ

ٕٸ ٖاَإ ٗ »ٗ ٖصا ايؿإٔ:  ،«ايهطِٜايكطإٓ   بس٫ّ َٔ إٔ ٜسضز ٗ قك١ أغتريايكطإٓ إ

ٜربظ بٛقؿ٘ ٚاسسّا َٔ نباض ساؾ١ٝ ايب٬ٙ ايؿطعْٛٞ ٗ َكط إبإ عٗس ايٓيب َٛغ٢. 

ايكٍٛ بإٔ ٖاَإ ٖصا ٖٛ غري ٖاَإ ايٛاضز ٗ قكٸ١ إٍ طٜٔ ٚقس غع٢ بعض إؿػِّ

ٕٸ إ ٖٛ ْؿؼ ٖاَإ ايكطإٓ طاز َٔ ٖاَإ ٗ أغتري. ٚيهٔ يٝؼ ٖٓاى َٔ ؾٓو ٗ أ

ايٛاضز شنطٙ ٗ اٱقشاح ايجايح َٔ غؿط أغتري. ٚإْٓا ْط٣ ٖصا اـً٘ ٗ اٯ١ٜ 

سٝح ، ٚاٯ١ٜ ايطابع١ ٚايعؿطٜٔ َٔ غٛض٠ غاؾط، ايتاغع١ ٚايج٬ثٌ َٔ غٛض٠ ايعٓهبٛت

ز١ٜ غايبّا إٔ ا٭غاطري ايتًُٛإٍ ٚايػبب ٗ شيو ٜعٛز ، داْب قاضٕٚإٍ ٜصنط ٖاَإ 

 .(19)«َا تطب٘ ٖاَإ بكاضٕٚ

إش ٜؿِٗ َٔ َػاض تبًٛض ٖصٙ  ;هب ٗ َٓاقؿ١ ٖصٙ ايسع٣ٛ ٬َس١ٛ بعض ا٭َٛض

ٖصٙ ايسع٣ٛ قس تٛقٸًٛا إيٝٗا اعتُازّا ع٢ً عس٠ إٍ ايؿطن١ٝ إٔ ايصٜٔ ٜصٖبٕٛ 

ٕٸ تًو ايؿطنٝات ع٢ً ايٓشٛ اي .ّٚٓا َِٓٗ ببساٖتٗا ;ؾطنٝات َػبك١  ٞ:تايٚإ

ؾ٬ بسٸ  نإ ايهتاب إكسٸؽ غابكّا يًكطإٓ ايهطِٜ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١َٝٓ ـ ٕا1

َٔ ايبشح عٔ أقٌ إطايب شات ايعٓاقط إؿرتن١ بٌ ٖصٜٔ ايهتابٌ ٗ ْكٛم 

ٕٸ ايهتاب إكسٸؽ ٚايٓكٛم ايكس١ّ  ايهتاب إكسٸؽ سكطّٜا. ٚبعباض٠ أخط٣: إ

 ايهطِٜ.ايكطإٓ بٛق١ً ٫ تكبٌ اـطأ ٗ تكِٝٝ 

ٕٸ ايٓيب قُس2 با٫عتُاز ع٢ً ايرتاخ إهتٛب ٚإٓكٍٛ ايكطإٓ ـ إِا أٖي |ـ إ
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 ٚإػٝش١ٝ. ،ٚخاق١ ايٝٗٛز١ٜ، ؾؿّٗٝا عٔ ا٭زٜإ ٚاؿهاضات ا٭خط٣

ٕٸ ايؿدل ايصٟ وٌُ 3 غِ ٖاَإ يٝؼ ي٘ إ٫ َكسام خاضدٞ ٚاسس ٗ اـ إ

ٕٸ .ٖٚٛ ٚظٜط خؿاٜاض، ْٝع ايتاضٜذ ٜطبط٘ بعكط آخط ٫  ؾرتاض آخطاأٟ  ٚعًٝ٘ ؾإ

 ٕٸ قا٥ً٘ كً٘ ٚكط٧ َٔ ايٓاس١ٝ ايتأضى١ٝ.إٚ، ّهٔ قبٛي٘ عاٍ َٔ ا٭سٛاٍ

ٗ قك١ ايكطإٓ ط ايكٍٛ بتأثټإٍ ٖصٙ ايؿطنٝات شٖب ٖ٪٤٫ با٫عتُاز ع٢ً 

 ٖاَإ بايؿدك١ٝ ايٛاضز٠ ٗ غؿط أغتري َٔ ايتٛضا٠ ٚايعٗس ايكسِٜ.

ٌّ بتٚٗ قباٍ ٖصٙ ايؿطنٝات ـ اييت مل ٜج ٕٸ إٍ َٓٗا ـ ٜصٖب إػًُٕٛ  أ ايكٍٛ بأ

َٔ ٖٓا ؾإٕ ٚن٬ّ اهلل ايصٟ ٫ ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ بٌ ٜسٜ٘ ٫ٚ َٔ خًؿ٘. ايكطإٓ 

ٕٸ فطٸز ايتؿاب٘  تكطٜطات٘ ايتأضى١ٝ ٖٞ عٌ اؿكٝك١ ٚايٛاقع. َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإ

ؽ ٫ ٜكّٛ ايهطِٜ ٚايهتاب إكسٸايكطإٓ مسٞ بٌ بعض ايؿدكٝات ايٛاضز٠ ٗ ا٫

ٕٸ أٟ  أٚ هلا َٔ ايهتاب إكسٸؽايكطإٓ زي٬ّٝ ع٢ً اقتباؽ  نتاب آخط. ٖٚهصا ؾإ

ٚاعتباضٙ َكٝاغّا يتكِٝٝ  ،ٓٗض زي٬ّٝ ع٢ً عكُت٘ َٔ اـطأ٫ ت أقس١َٝ ايٓلٸ

ًهجري يٚيهٓ٘ ىهع ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ، إش قس ٜهٕٛ ايٓل قسّّا ;ايٓكٛم اي٬سك١

ٜهٕٛ كسٚؾّا ؾٝ٘ ٚباط٬ّ َٔ  أٚ، يتشطٜـ ٚايتػٝرئَ عًُٝات ايسؽٸ ٚايتعٜٚط ٚا

 ا٭غاؽ.

ٚنصيو ٫ ْطّٚ اٱداب١  .عتُاز ع٢ً ؾطنٝات إػتؿطقٌإْٓا ٖٓا ٫ ْػتطٝع ا٫

ايكطإٓ ١ٝ عٔ ٖصٙ ايؿب١ٗ اْط٬قّا َٔ ا٫عتكاز ايكطف يًُػًٌُ ايكا٥ِ ع٢ً أسٓك

إٍ با٫غتٓاز  ،كطآ١ْٝٚإثبات ايط١ٜ٩ اي، ضزٸ ٖصٙ ايسع٣ٛإٍ بٌ ْػع٢ ، ايهطِٜ

ا٭غًٛب ايتشًًٝٞ ايتأضىٞ; يٝهٕٛ شيو سذٸ١ ع٢ً إػًٌُ ٚغري إػًٌُ ع٢ً 

 ايػٛا٤.

 

 ــــــــ ٖاَإ ٚضفس أضتري يف َٛاد١ٗ ايتشّدٜات ايتازخي١ٝ

ٗ ا٭خطا٤ ايتأضى١ٝ تكّٛ ع٢ً ايكطإٓ ٕا ناْت إسس٣ ؾطنٝات زع٣ٛ ٚقٛع 

 عكط ايػ٬ي١ اٱ١ٝٓٝٔ ٗ ايب٬ٙ اٱٜطاْٞإٍ عٛز اعتباض ٖاَإ ؾدك١ٝ تاضى١ٝ ت

ٕٸ ايتؿهٝو ٗ ٖصٙ ايؿطن١ٝ ٚتكٜٛهٗا غٝٗسٟ ط٬ٓ ٕٸ إٍ ب اؿكٝك١ ؾإ َ٪يـ غؿط أ
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إٍ ٚضَا اْتٗت ، غِ َٔ ايجكاؾات ٚاؿهاضات ا٭خط٣أغتري قس اغتعاض ٖصا ا٫

نؿدك١ٝ  ٚبايتايٞ تهٕٛ ْتٝذ١ شيو إثبات ٖاَإ، اؿهاض٠ ٚايجكاؾ١ إكط١ٜ

 ٚؾطعٕٛ. ×ايؿرت٠ إعاقط٠ ٕٛغ٢إٍ ٚبايتشسٜس ، ايرتاخ إكطٟإٍ تاضى١ٝ تعٛز 

ٕٸ ٖصا ايػؿط إٍ هسض بٓا ايتٜٓٛ٘  قبٌ بٝإ ايتؿهٝو ٗ تاضى١ٝ غؿط أغتري أ

َٛنع آخط أٟ  ي٘ ٗ شنطٷ زٵؾًِ ٜٔط، صنط ٖاَإ بٛقؿ٘ ٚظٜطّا ـؿاٜاض ؾاٙبٜٓؿطز 

ٌٸأٟ  ٗ زٵمل ٜٔط نُا، َٔ ايهتاب إكسٸؽ َكسض أٟ  ٗ زٵآخط. ٚمل ٜٔط َكسض َػتك

ٚإعساَ٘ ع٢ً ، َٔ إكازض ايتأضى١ٝ اٱٜطا١ْٝ اغِ هلاَإ بٛقؿ٘ ٚظٜطّا ـؿاٜاض ؾاٙ

. ٖٚهصا ؾكس تٛقًت زا٥ط٠ (20)ٜسٙ ٚبأَط َٓ٘ ع٢ً ايٓشٛ إصنٛض ٗ غؿط أغتري

ٕٸ قكٸ١ أغتري إٍ إعاضف ايربٜطا١ْٝ  ٗ إكازض  زٵٚأبطاهلا مل تٔطٖصٙ ايٓتٝذ١: إ

ٚسهِ ، ٚبصيو أقؿًت قه١ٝ ٖصا ايػؿط ٚؾدك١ٝ ٖاَإ ايٛاضز٠ ؾٝ٘، ايتأضى١ٝ

 .(21)ؿٗاعًٝٗا بٛقؿٗا أغطٛض٠ َٔ قٓع خٝاٍ َ٪ٚي

َٔ ٖٓا ٫ بسٸ َٔ اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ: َا ٖٞ ايسعا١َ ايتأضى١ٝ اييت ٜػتٓس 

ُٸٞ ٖاَا  : إٕٕ بٛقؿ٘ ٚظٜطّا ـؿاٜاض ؾاٙ؟ هب ايكٍٛإيٝٗا ٖصا ايٓلٸ ايٝتِٝ ايصٟ ٜػ

ؾكس اعرتف ايهجري َٔ  .نجري٠ ؼّٛ سٍٛ تأضى١ٝ غؿط أغتري ّآٖاى ؾهٛن

ٕٸ غؿط أغتري ٫ ٜتُتٻاحملٚك إٍ ٖٚٛ أقطب ، ع بٛدٛز تأضىٞ ٚخاضدٞكٌ ايػطبٌٝ بأ

 ايطٚا١ٜ اـٝاي١ٝ.

ٜػري َٔ احملككٌ بايكٍٛ: ٖٓاى ْعض  ١نُا أقطٸت زا٥ط٠ إعاضف ايٝٗٛزٜ

ٖ٪٤٫ ْع  َعإعاقطٜٔ ايصٜٔ ٜطٕٚ يػؿط أغتري سان١ٓ تأضى١ٝ. ٖٚٓاى بإكاض١ْ 

ٕٸ غؿط أغتري ٫ ٜعسٚ إٍ طٟ ٚؾطٸاح ايعٗس ايكسِٜ تٛقٸًٛا غؿري َٔ َؿػِّ ْتٝذ١ َؿازٖا أ

ؿٌ ْكس ٖصٙ ايط١ٜ٩ َٔ خ٬ٍ ضغِ قاٚي١ بعض إ٪ٚي، أغطٛض٠ ٚقك١ خٝاي١ٝ ٘نْٛ

 .(22)باعتباض ٖصا ايػؿط ضٚا١ٜ تأضى١ٝايكٍٛ 

ْتباٙ اا٭َج١ً اييت يؿتت  بعضٚقس شنطت زا٥ط٠ إعاضف ايٝٗٛز١ٜ ايعا١ٕٝ 

ٜصٖب أنجط  :ايتايٞع٢ً ايٓشٛ  ؾإٔ احملت٣ٛ ايتأضىٞ يػؿط أغتريٗ احملككٌ 

 ،ايكٍٛ بإٔ غؿط أغتري أغطٛض٠ ٚضٚا١ٜ تعهؼ آزابّا ٚغّٓٓا َعاقط٠إٍ كٌ احملٚك

ٕٸ ٖٓاى  ;بػت ثٛبّا تأضىّٝا ٚطابعّا تطاثّٝاأي يتٓذٛ َٔ ايٓكس ٚاهلذّٛ عًٝٗا. ٚشنطٚا أ
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نبري بٌ إٔ وهِ خؿاٜاض ؾاٙ ع٢ً ١٦َ  إش ٖٓاى ؾطمٷ ،َؿاضق١ ٚانش١ ٚعذٝب١

ٚبٌ َا ٜجبت٘ ايتأضٜذ اٱٜطاْٞ ْؿػ٘ ، نُا ٜصنط غؿط أغتري ،ٚغبٕع ٚعؿطٜٔ نٛض٠

ٜٔ نٛض٠ ؾك٘. نُا أْ٘ َٔ احملٝٸط ٚإسٖـ إٔ ٚأْ٘ سهِ ع٢ً عؿط ،ـؿاٜاض ؾاٙ

 ،َع َعطؾ١ اؾُٝع بٝٗٛز١ٜ َطزخاٟ، تتُهٔ أغتري َٔ ايتهتٸِ ع٢ً ٖٜٛتٗا ٜٚٗٛزٜتٗا

شيو أْ٘ َٔ غري إُهٔ إٍ ٚنْٛ٘ ابٔ عُٗا ٚايكٝٸِ عًٝٗا ٗ ايٛقت ْؿػ٘. ٜهاف 

ضغ١ٝ إٔ تػسٚ ًَه١ ٫ٚ يػري ايؿا، يػري ايؿاضغٞ إٔ ٜكبض ٚظٜطّا ٗ ايب٬ٙ اٱٜطاْٞ

ؾُٔ إػتشٌٝ إٔ  ع٢ً اٱٜطاٌْٝ. ٖصا ٚيٛ ناْت أسساخ ٖصٙ ايطٚا١ٜ قس ٚقعت بايؿعٌ

ٌٸ ٚاضز٠ ٚزٖق، خٌ ايصٜٔ ضقسٚا تًو إطس١ً عصاؾريٖاتػٝب عٔ أعٌ إ٪ضِّ كٛا ٗ ن

ٕٸ أغًٛب ٖصا ايػؿط ٚبٓا٤ٙ ا٭زبٞ أقطب   ،١ايكٝاغ١ ا٭زبٝإٍ ٚؾاضز٠ َٓ٘. ٚبايتايٞ ؾإ

ٖٓاى َٔ  إٕ ايٛقا٥ع ٚاؿكا٥ل ايتأضى١ٝ. بٌإٍ َٓ٘  ،ٚايكك١ ايعاطؿ١ٝ ٚايطَٚاْػ١ٝ

ٕٸ دصٚض ٖصا ايٓلٸ ا٭زبٞ تعٛز إٍ كٌ َٔ شٖب احملٚك  ،َكازض أدٓب١ٝإٍ ايكٍٛ بأ

ٌٸ ايبعس عٔ ايٝٗٛز١ٜ  .(23)ٚبعٝس٠ ن

ٕ ّهٔ يػؿط أغتري أ» كّا ع٢ً غؿط أغتري:َعًٚ ،قاٍ ق٥ٌُٛٝ نٓسٟ إزٟ

ؾٗٛ قكٸ١ أغطٛض١ٜ نإ اهلسف ايٛاٖطٟ َٓٗا تربٜط ، ؾ٤ٞ باغتجا٤ ايتأضٜذأٟ  ٜهٕٛ

ٚٸزْا غؿط  ...ٚإسساخ سكٝك١ تأضى١ٝ هلصٙ ا٭عٝاز ،(24)ا٫ستؿاٍ ٗ أٜاّ ايؿٛضِٜ نُا ٜع

ٕٸ خؿاٜاض  .أغتري َعًَٛات دػطاؾ١ٝ خاط١٦ عٔ ب٬ز ؾاضؽ ؾكس دا٤ ٗ ٖصا ايػؿط أ

ٗ سٌ أْ٘ مل ًّو ـ عػب إكازض  ،ٕع ٚعؿطٜٔ نٛض٠ؾاٙ قس ًَو ع٢ً ١٦َ ٚغب

 .(25)«ع٢ً غبع ٚعؿطٜٔ نٛض٠ ؾك٘ ١٫ٓ ـ إايتأضى١ٝ ايؿاضغ١ٝ إػتكًٓ

ٕٸ غؿط أغتري َؿعِ با٭ؾهاض إٍ نُا ٜصٖب )ق٥ٌُٛٝ نٓسٟ(  ايكٍٛ بأ

ٕٸ ؾهط٠ غًب١ ا٭ْج٢ ع٢ً ًَ و ٚايكٛض إكتبػ١ َٔ ا٭غاطري ٚا٭زبٝات ايباب١ًٝ; شيو أ

ايٓعع١ ايؿهط١ٜ إٍ إعاز ايبابًٞ ٗ ايكطٕ اـاَؼ بعس ا٬ٕٝز َٓٗا إٍ أدٓيب أقطب 

ؾدل َٔ أبطاٍ غؿط أغتري وٌُ أٟ  شيو أْٓا ٫ لسإٍ . ٜهاف (26)عٓس ايٝٗٛز

مسّا ٜٗٛزّٜا سكٝكّٝا خايكّا. ؾإْٓا إشا اغتجٓٝٓا إًو ايؿاضغٞ إخؿٜٛطٚف )خؿاٜاض ا

باب١ًٝ ٚع١َٝ٬ٝ. ؾأغتري ٖٞ  ٤١ ا٭خط٣ َكتبػ١ َٔ أمسا٤ آهلؾاٙ( غٓذس ْٝع ا٭مسا

ٖٳسٳغٸ١( ايصٟ ٜطز ٗ ، [Hadassah] )عؿتاض(. بٌ ست٢ ايتػ١ُٝ ا٭خط٣ ٭غتري ٖٚٛ )
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ٖٞ َٔ ا٭يكاب اـاق١ بطبٸ ، ايؿكط٠ ايػابع١ َٔ اٱقشاح ايجاْٞ َٔ غؿط أغتري

ٕٸ أغتري َٚطزخاٟ اٱي٘ ايب ،(27)ا٭ْٛاع ايباب١ًٝ. َٚطزخاٟ ٖٛ )َطزٚر( ابًٞ. َٔ ٖٓا ؾإ

يٝػا غ٣ٛ إهلٌ بابًٌٝ أيبػا ثٛبّا ٜٗٛزّٜا. ٚأَا عسُٖٚا ايًسٚز )ٖاَإ( ؾُٝهٔ ضبط٘ 

 ،أعسا٤ ايبابًٌٝ ايتكًٝسٌٜ. ٚأَا )ٚؾيت( ،(28)أسس آهل١ ايع٬ٌَٝٝ ،يػّٜٛا بـ )َٖٛإ(

ؼ ايططٜك١ إٔ ؾُٝهٔ بٓؿ، إًه١ ايؿاضغ١ٝ اييت أخصت أغتري َهاْٗا َٚٓعيتٗا

 .(29)ضبٸ١ ا٭ْٛاع ايع١َٝ٬ٝ ،)َؿيت( ْطبطٗا بـ

ٕٸ غؿط أغتري ايٛاضز إٍ َٔ ٖٓا ٜصٖب )ق٥ٌُٛٝ نٓسٟ إزٟ(  ا٫عتكاز داظَّا بأ

ٖٚٞ ، ايكطٕ اـاَؼ َٔ ا٬ٕٝزإٍ ٗ ايعٗس ايكسِٜ يٝؼ غ٣ٛ أغطٛض٠ باب١ًٝ تعٛز 

ٛٸ ض )أغتري( ٚخؿاٜاض ؾاٙ ض اؾسٍ احملتسّ بٌ نٌ َٔ َطزٚر )َطزخاٟ( ٚعؿتاتك

ٛٸ٠ عٝح ٫ ّهٔ ًٓ٘ ع٢ً فطٸز  ٕٸ ٖصا ايتطابل َٔ ايهجط٠ ٚايك )أخؿٜٛطٚف(. إ

ٕٸ ايػًب١ ٗ ٖصا ايكطاع تهٕٛ ٗ ْٗا١ٜ إطاف ٕطزخاٟ )َطزٚر( إايكسؾ١. ٚسٝح 

ٜصٖب  ٚٚؾيت )َؿيت( ايع٬ٌَٝٝ ع٢ً ٖاَإ )َٖٛٔ( ٚأغتري )عؿتاض( ايبابًٌٝ

ٕٸ (30)اغ١ ٖصٙ ا٭غطٛض٠ ٗ بابٌقٝإٍ ايرتدٝض  . ٜٚعرتف قاَٛؽ ايهتاب إكسٸؽ بأ

ضبٸ  ،ؾُطزخاٟ ٖٛ َطزٚر، أمسا٤ باب١ًٝ ٚع١َٝ٬ٝ ا٭مسا٤ ايٛاضز٠ ٗ غؿط أغتري

ٖٹُإ، ا٭ضباب عٓس ايبابًٌٝ ُٸإ ٖٛ أسس ا٭ضباب ايط٥ٝػٌ عٓس ايع٬ٌَٝٝأٚ  ٚ  .(31)ٖٴ

١ٝ ٚاؿهاضات ايعطٜك١ قا١ُ٥ ٗ ايع٬قات بٌ اؿهاض٠ ايع٬َٝ يكس ناْت

ٕٸ اٯثاض اييت متٸ ايعجٛض عًٝٗا ٗ َكط قبٌ َطس١ً اُ٭غط . َطاسٌ َتكسٸ١َ دسّا ٚإ

ٚايػ٫٬ت ايؿطع١ْٝٛ تجبت ٖصا ا٫ضتباٙ بٝٓٗا ٚبٌ ؾٛف ـ عاق١ُ ايػ٬ي١ اٱ١ٝٓٝٔ 

كٕٛ ٗ ٗ عٗس خؿاٜاض ؾاٙ ـ بؿهٌ ٚانض. ٖٚصا َا أٓنس عًٝ٘ عًُا٤ ايتأضٜذ ٚاحملٚك

ٔٸ َطاضّا ٚتهطاضّا ٬َٚس١ٛ ايتشكٝكات ٚايتٓكٝبات اييت ألعت َٔ قبٌ  .(32)تأضٜذ ايؿ

ٓ٘ ٗ ايكؿشات اٯت١ٝ ـ َِٛشز إٍ عًُا٤ اٯثاض ٗ ايكطٌْ ا٭خرئٜ ـ ٖٚٛ َا غٓؿري 

اؿهاض٠ ايع١َٝ٬ٝ َٔ اؿهاض٠ إكط١ٜ. إٍ ٜك٣ٛ استُاٍ تػطٸب ؾدك١ٝ ٖاَإ 

ا٭زي١ ٚايؿٛاٖس اييت تجبت عسّ تأضى١ٝ ؾدك١ٝ إٍ ٍٛ ـ با٫يتؿات ٚعًٝ٘ هب ايك

تأثط اؿهاض٠ ايع١َٝ٬ٝ إٍ ٚا٫يتؿات َٔ د١ٗ أخط٣ ، ٖاَإ ٗ ايهتاب إكسٸؽ

ٕٸ ايٛاقع ٗ اـطأ ايتأضىٞ ٖٛ ايهتاب  ٕٸ ايجابت عًُّٝا ٖٛ أ باؿهاض٠ إكط١ٜ ـ بأ
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 ايهطِٜ.ايكطإٓ ٚيٝؼ ، إكسٸؽ

َٳؿٚهٖٓاى َٔ إ ا٫عتكاز بأْ٘ سٝح ٫ ٜٛدس ٗ ايًػ١ إٍ ٜصٖب  ٔٵطٜٔ 

ؾدل ٗ ب٬ٙ خؿاٜاض ؾاٙ بٗصا  ٚمل ٜٴعٗس ٚدٛز، ايؿاضغ١ٝ يؿٜ ٜكطب َٔ ٖاَإ

ٕٸ ايٝٗٛز قس أطًكٛا تػ١ُٝ ٖاَإ ع٢ً أسس ٚظضا٤ خؿاٜاض ؾاٙ، غِا٫  ;ّهٔ ايكٍٛ بأ

ٖصا ا٭خري  نُا نإ ،ًُِٗيٛدٛز ؾب٘ بٝٓ٘ ٚبٌ ٖاَإ ٚظٜط ؾطعٕٛ; ٭ْ٘ نإ ٜٛ

 .(33)شيوإٍ ط٠ َٚا دٵًُِٜٛٗ ٗ أعُاٍ ايػټ

نُا تٛدس ؾٛاٖس أخط٣ تجبت عسّ تأضى١ٝ غؿط أغتري ٚبعض ا٭بطاٍ 

ا٭َط ايصٟ ىطز ٖصا ايػؿط َٔ زا٥ط٠ ايٓكٛم ايتأضى١ٝ يس٣ ، اٯخطٜٔ ٗ ضٚاٜتٗا

ٚز ١٦َ قطع١ َٔ ضقا٥ل سٝح عجط ع٢ً سس ،1956ّٚست٢ عاّ  1947ّايٝٗٛز. ؾُٓص عاّ 

أدطٜت ع١ًُٝ َكاض١ْ بٌ ٖصٙ ايطقا٥ل ٚا٭غؿاض إٛدٛز ، ايبشط إٝت ٗ َس١ٜٓ قُطإ

ٕٸ ْٝع ا٭غؿاض ايتٛضات١ٝ َٛدٛز٠ ٗ تًو ايطقا٥ل، ٗ ايعٗس ايكسِٜ َا عسا  ،ؾٛٗط أ

ٕٸ ضقا٥ل ايبشط إٝت تعٛز َٚٔ اؾسٜط بايصنط . (34)غؿط أغتري  (35)١ٝايؿطق١ ا٭غٝٓإٍ أ

 ،ٖٚٞ اٯٕ َتٛٓؾط٠ ،ٚقس ُت تط١ْ ٖصٙ ايطقا٥ل ٚإدطٛطات، َٔ ايؿطم ايٝٗٛز١ٜ

 .(36)ٚٗ َتٓاٍٚ اؾُٝع

إٍ إساي١ٺ َٔ اٱلٌٝ ، أٚ أ١ٜ إؾاض٠ ٗ ايعٗس اؾسٜسأ١ٜ  ا٭َط اٯخط أْٓا ٫ لس

ـٺإٍ غؿط أغتري. ٜكٍٛ سبٝب غعٝس: يٝؼ ٖٓاى َٔ زيٌٝ ٜجبت ْػب١ غؿط أغتري  أٚ  َ٪ي

ٕٸ آضا٤ إهابٌٝ َت٢ متٸ تأيٝؿ٘. ٚيهٔ سٝح هس بعض احملٚك، أٚ ناتب بعٝٓ٘ كٌ أ

 .(37)سسٚز ١٦َ ٚث٬ثٌ غ١ٓ قبٌ ا٬ٕٝزإٍ ؾإْ٘ ٜطدع تأضٜذ نتابت٘  قس اْعهػت ؾٝ٘

ايكٍٛ بعسّ تأضى١ٝ إٍ طٟ ايهتاب إكسٸؽ َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٜصٖب بعض َؿػِّ

َػتٓسّا ٗ ; كٗا ع٢ً إػت٣ٛ اـاضدٞ ٚايٛاقعٞٗكؼأٚ  ٚعسّ ٚقٛعٗا، ٖصٙ ايكك١

ٗ  ،ٖاَإ، أٚ َطزخاٟ، أٚ أغتري، أٚ شنط يًًُه١ ٚؾيتأٟ  عسّ ٚضٚزإٍ شيو 

ٕٸ غؿط أغتري ٖٛ ايػؿط ايٛسٝس  َكازض ايتأضٜذ اٱٜطاْٞ ٚايؿاضغٞ. ٜٚهٝؿٕٛ أٜهّا: إ

ٟټ بٌ غا٥ط ا٭غؿاض ا٭خط٣ ايصٟ ٫ ٜٛدس ؾٝ٘ َٔ ٖٓا شٖب بعض . ٘شنط هلل غبشاْ أ

ٚيصيو ؾإْ٘ مل ٜسضد٘ نُٔ ا٭غؿاض ، ايتؿهٝو ٗ اعتباض ٖصا ايػؿطإٍ إتكسٸٌَ 

 .(38)ايؿطع١ٝ
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 ـــــــ ايهسِٜايكسإٓ تأزخي١ٝ ٚدٛد ٖاَإ يف قّؿ١ َٛض٢ ٚفسعٕٛ يف 

زع٣ٛ ٚدٛز اـطأ ايتأضىٞ ٗ ايكطإٓ: إْٓا إشا اغتٓسْا إٍ ايصٜٔ ٜصٖبٕٛ ٜكٍٛ 

ٖٚٛ شيو ايصٟ وتٌ َٓكب ، ايس١ٜٝٓ ايٝٗٛز١ٜ ٫ لس إ٫ ٖاَإ ٚاسسّاايٓكٛم إٍ 

ايكطإٓ َٔ ٖٓا هب إٔ ٜهٕٛ ٖاَإ إصنٛض ٗ  .ايٛظاض٠ ٗ ب٬ٙ خؿاٜاض ؾاٙ

غبب٘ غ٤ٛ ؾِٗ  ;بٛقؿ٘ ؾدك١ٝ باضظ٠ ٗ عكط َٛغ٢ ٚؾطعٕٛ ْاػّا عٔ خطأ تأضىٞ

 س١ٜٝٓ ايٝٗٛز١ٜ. ايٓيب قُس عٓس اقتباغ٘ ٖصٙ ايؿدك١ٝ َٔ إكازض اي

َٚٔ إٓاغب يسضاغ١ ٖصٙ ايسع٣ٛ إٔ ْعٝس قطا٠٤ اٯٜات ايكطآ١ْٝ اييت تتشسٸخ عٔ 

ٜٳا﴿ٖٚٞ قٛي٘ تعاٍ: ، ٖاَإ ٕٴ  ٛٵ ٍٳ ؾٹطٵعٳ ُٳُٮ ٚٳَقا ٗٳا اِي ٜټ ٝٵٔطٟ َأ ٘ٺ َغ ٔٵ ٔإَي َٹ ِٵ  ُٵتٴ َيُه َٳا عٳًٹ  

ٜٳا ٚٵقٹسٵ يٹٞ  ٕٴ عٳ َؾَأ َٳا ٌٔ َؾادٵعٳٌ يٹٞ قٳطٵٖٳا ٚٳٔإِّْٞ َ٭إٍ َيعٳًٚٞ َأٖطًٹعٴ  ّاس٢ًَ ايٚط َٴٛغٳ٢  ٘ٹ  ٘ٴ ٔإَي ٓټ ُٚ

ٌٳ ٔٳ اِيَهاشٹبٹ ٕٳ ﴿ . ٚقٛي٘ تعاٍ:(38)ايككل:  ﴾َٹ ٛٵ ٟٳ ؾٹطٵعٳ ْٴٔط ٚٳ ِٵ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض  ٗٴ ٔٳ َي ُٳٚه ْٴ ٚٳ

ٕٳ َٳا َناْٴٛا ٜٳشٵصٳضٴٚ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ُٳا  ٖٴ ٚٳدٴٓٴٛزٳ ٕٳ  َٳا ٖٳا ٍٴ َؾاِيتٳَك﴿ ٚقٛي٘ تعاٍ: .(6)ايككل:  ﴾ٚٳ ٘ٴ آ َط

ٚٸؾٹطٵ ِٵ عٳسٴ ٗٴ ٕٳ َي ٝٳُهٛ ٕٳ يٹ ٛٵ ُٳا َناْٴٛا  ّاٚٳسٳعٳْ ّاعٳ ٖٴ ٚٳدٴٓٴٛزٳ ٕٳ  َٳا ٖٳا ٚٳ ٕٳ  ٛٵ ٕٻ ؾٹطٵعٳ ٔإ

ٌٳ  .(8)ايككل: ﴾خٳاطٹ٦ٹ

 ٖٚٞ:، ؾإٔ ؾطعٕٛ ٖٚاَإٗ ٖٚٓا ْٛاد٘ ث٬ث١ أَٛض أغاغ١ٝ ٗ ٖصٙ اٯٜات  

 .٠38 ايككل: ٖٚٛ َا ْؿاٖسٙ ٗ غٛض ،زٸعا٤ ؾطعٕٛ يٮي١ٖٝٛ ٚايطبٛب١ٝاـ 1

 .38ٖٚٛ َا ْؿاٖسٙ ٗ غٛض٠ ايككل: ، ـ أَط ؾطعٕٛ هلاَإ ببٓا٤ ايكطح2

 ،امس٘ ٖاَإ ×ـ ٚدٛز ؾدل باضظ ٗ ب٬ٙ ؾطعٕٛ إعاقط يًٓيب َٛغ3٢

 .8ٚ 6نُا ٖٛ ٬َسٜ ٗ غٛض٠ ايككل: 

ٕٸ اؾصٚض ايًػ١ٜٛ يه١ًُ ؾطعٕٛ تعٛز  طبكّا يسا٥ط٠ إعاضف ايربٜطا١ْٝٚ إٍ ؾإ

ِٸ أٚ  َع٢ٓ ايبٝت ايهبري ،(per'aaإكط١ٜ ؾريا ) ايه١ًُ َكطٸ إًو ٗ َكط ايكس١ّ. ث

 .أطًكت ٖصٙ ايه١ًُ ؾُٝا بعس نعٓٛإ ع٢ً غًػ١ً إًٛى إتعاقبٌ ع٢ً سهِ َكط

قبٌ ٬َٝز إػٝض.  1292عاّ إٍ  1539ٚقس اغتُطٸ سهِ ٖصٙ ايػ٫٬ت َٔ عاّ 

بٌ إْ٘ ، ؾايؿطعٕٛ ٜبك٢ إهلّا ست٢ بعس َٛت٘، اع١ٓٚنإ إكطٜٕٛ ٜعتكسٕٚ بطبٛب١ٝ ايؿط

ّٚٓض غًطت٘ إكسٸغ١ يًؿطعٕٛ ، َطتب١ ا٭ب ٯهل١ ايػُا٤ ٚايؿُؼإٍ ٜطتكٞ سٝٓٗا 

 .(39)ايصٟ ٖٛ ابٓ٘ ،ٌ بٛضٜج٘إتُجِّ ،اؾسٜس
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ٛٻ نإ »ٜٚكٍٛ:  ،ض يًهتاب إكسٸؽ عٔ ؾطعٕٛنُا ٜتشسخ إعذِ إك

ٕٸ ؾطعٛ ٕٸ ايؿطعٕٛ طٛاٍ سهُ٘ ٖٛ ابٔ ضٳع )إكطٜٕٛ ٜعتكسٕٚ بأ ( إي٘ Raٕ ٖٛ اهلل. ؾإ

ا ٗ سهِ عٓٗ يٝٓٛب ;ؾايؿطعٕٛ َبعٛخ َٔ قبٌ اٯهل١ .(40))ٖٛضٚؽ(٬ّ يـٖٚجِّ، ايؿُؼ

ٌٸ ؾ٤ٞ، ؾهاْت نًُت٘ قاّْْٛا، ا٭ضض   .(41)«ٚنإ َايهّا ؾعًّٝا يه

ٗٔتٴ طَا ٜتعًل بأَط ؾطعٕٛ ايكانٞ ببٓا٤ قطح ع٬ُم َٔ ايطٛب ٚاٯد ٚٗ  طٛ

ايتٓكٝبات ا٭ثط١ٜ ع٢ً نؿاف ايٌٓٝ ٚؾٛاط٦٘ ٚدٛز دباْات ٚأب١ٝٓ َكٓٛع١ َٔ 

ٕٸ ايبٓا٤ باٯدط سسخ يًُطٸ٠ ا٭ٍٚ ٗ عكط (42)ايطٛب . ٚدا٤ ٗ ايؿطٚح ايطٚا١ٝ٥ أ

ٕٸ ٖصا ايه٬ّ ٫ ٜبسٚ قشٝشّا(43)ايؿطعٕٛ ٕٸ ايبٓا٤ بايطٛب ، . إ٫ أ بٌ هب ايكٍٛ: إ

ٕٸ َعطؾ١ إكطٌٜ بتك١ٝٓ ايبٓا٤ باٯدط ; عكط ؾطعٕٛٚاٯدط نإ ؾا٥عّا ٗ  ٚشيو ٭

 .(44)ٔػ١ آ٫ف غ١ٓ قبٌ ا٬ٕٝز إٍتعٛز 

ّ( 1998 ـ  1920) [Maurice Bucaille]ل ايؿطْػٞ َٛضٜؼ بٛناٟٚقس أزٍ احملٚك

ايكٍٛ: ٕا نإ ٖاَإ ٜعٝـ ٗ عكط إٍ ؾكس شٖب  ،بسيٛٙ ٗ ٖصا ايبشح أٜهّا

ٕٸ ٚؾطعٕٛ ×َٛغ٢ ِٸ عرب ايطدٛع اأؾهٌ ايططم يتتبع آثاضٙ ٚايعجٛض ع٢ً  ؾإ إٍ مس٘ ٜت

َٔ ٖٓا ؾكس بسأ  .كٌ باـطٛٙ اهلريٚغًٝؿ١ٝ )ٚاـطٛٙ إكط١ٜ ايكس١ّ(إتدكِّ

ُٸّا إٍ ٚايصٟ نإ  ،ؼكٝك٘ َع أسس أبطظ إدتكٸٌ بايؿ٪ٕٚ إكط١ٜ داْب شيو ًَ

ت ايعٌُ باغتٓػار ن١ًُ )ٖاَإ( نُا يكس بسأ» ؾكاٍ:، بايًػ١ ايعطب١ٝ ايكس١ّ أٜهّا

ٚأضٜتٗا يصيو ، ايكطٕ اهلذطٟ ا٭ٍٚإٍ ٜعٛز تاضىٗا ايكطإٓ ٖٞ َٛدٛز٠ ٗ ْػد١ َٔ 

ٕٸ ٖصٙ ايه١ًُ ٚضزت ٗ ْلٸ عطبٞ ٜعٛز ، إدتل ايكطٕ ايػابع إٍ ٚقًت ي٘: إ

ب تاضٜذ َكط. ؾكاٍ يٞ: ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ هإٍ ٖٚٞ تطتب٘ بؿدل ٜٓتُٞ ، ي٬ًُٝز

ٚيهٔ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ قاٍ: إْ٘ ع٢ً ، إٔ تهٕٛ َٓكٛي١ بعٝٓٗا ٚيؿٛٗا عٔ اهلريٚغًٝؿ١ٝ

ايكطٕ ا٬ٕٝزٟ ايػابع إٔ ٜهٕٛ َؿت٬ُّ ع٢ً إٍ ٜكٌ َٔ أْ٘ ٫ ّهٔ يٓلٸ ٜعٛز 

 ٚمل ٜبلٳ، ٕٸ ٖصٙ ايًػ١ ناْت قس اْسثطت ٗ تًو ايؿرت٠إإش  ;غِ بايًػ١ اهلريٚغًٝؿ١ٝا

َعذِ أع٬ّ ايؿدكٝات إٍ ت قشٸ١ اغتٓتاد٘ ْكشين بايطدٛع َٓٗا ؾ٤ٞ. ٚيهٞ ٜجب

سٝح  ،(Herman Rankؿ٘ ٖرئَ ضاْو)ٕ٪ٚي، اييت ناْت تعٝـ ٗ أٜاّ ايؿطاع١ٓ

ٌٸ َا  ،غِ َهتٛبّا باـ٘ اهلريٚغًٝؿٞصا ا٫وتٌُ ايعجٛض ع٢ً ٖ ؾعجطت ٖٓاى ع٢ً ن
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عذِ باـ٘ ٚضأٜت ن١ًُ ٖاَإ َٓكٛي١ ٗ شيو إ، لاستًُ٘ شيو إتدكِّ

داْب٘ ؾطسّا إٍ نُا أزٖؿين إٔ أض٣ ، ايًػ١ ا٭ٕا١ْٝإٍ َع تطْت٘  ،اهلريٚغًٝؿٞ

سٝح نإ ٜؿػٌ َٓكب ، بايٛٚٝؿ١ ٚايكؿ١ اييت نإ ٜؿػًٗا ٗ ايب٬ٙ ايؿطعْٛٞ

ا٭ٕا١ْٝ ع٢ً إٍ ٚقس تطْٗا )ٚايرت ضغٝٓػهٞ( ، «َسٜط ايعُاٍ ٗ إعازٕ اؿذط١ٜ»

ٖٚٛ َا ٜبسٚ بٛنٛح َٔ خ٬ٍ . (45)(Vorsteherder Steinbruch arbeiter: )ايتايٞ ايٓشٛ

ايهطِٜ. ايكطإٓ ع٢ً َا ٖٛ َبٝٸٔ ٗ  ،ا٭َط ايصٟ ٜكسضٙ ي٘ ايؿطعٕٛ ببٓا٤ ايكطٚح

ك١ َعذِ ا٭ع٬ّ ٚأضٜت٘ قٛض٠ ايكؿش١ إتعًٚ ،ل ايؿطْػٞإتدكِّإٍ ٚعٓسَا ضدعت 

مل ٜهٔ ، غِ ٖاَإاايكطآ١ْٝ اييت ؼٌُ  ٚقاضْٗا بايكؿش١ ،إكط١ٜ إطتبط١ بٗاَإ

 .(46)«ٚاغتٍٛ عًٝ٘ ايصٍٖٛ، ؾبكٞ ٚاّْا، عٓسٙ َا ٜكٛي٘

َسٸ٠ ط١ًٜٛ َٔ َٗذٛضّا،  ـ ًٝؿٞ ـ ؾأْ٘ ؾإٔ اـ٘ إػُاضٟبكٞ اـ٘ اهلريٚغ

اـطٛٙ اهلريٚغًٝؿ١ٝ احملؿٛض٠  ٌٚٚ ايٓاؽ قطّْٚا ٫ ٜعطؾٕٛ. ٢ طٛاٙ ايٓػٝإايعَٔ ستٸ

ٛٸضْٚٗا  ٛاٚناْ، دٛض ٗ إعابس ٚايككٛض ٚايكبٛض ايؿطع١ْٝٛع٢ً كتًـ ايك ٜتك

ٜطاز َٓٗا قٝا١ْ ا٭َانٔ إكسٸغ١. َٚٔ ٖٓا ؾكس ٌٚ نٓ٘ أغطاض  ّاط٬غِ ٚأغشاض

ست٢ متٸ ايعجٛض قسؾ١ ع٢ً َؿتاح ايباب ايصٟ ، طّا يػٓٛات ط١ًَٜٛكط ايكس١ّ يػعّا قِّ

ّ ظسـ ْابًٕٝٛ بْٛابطت 1798ّ َعطؾ١ سكا٥ل َكط ايكس١ّ. ؾؿٞ عاإٍ ٜؿهٞ 

ّٕ َٔ شيو نإ بعض اؾٓٛز ايؿطْػٌٝ َؿػٛيٌ عؿط  ،ظٝٛؾ٘ ع٢ً َكط ٚبعس عا

ؾعجطٚا ع٢ً سذط أغٛز  ،)ايطؾٝس(ضٴظتا َٛنع ٗ َٛاد١ٗ ايكٛات اٱلًٝع١ٜ ٗ قط١ٜ 

. ٚنإ ٖصا (47)سذط ايطؾٝسأٚ  [Rosetta Stone]أطًكٛا عًٝ٘ اغِ )سذط ضٴٔظتا(، نبري

; ٖٚٞ: اهلريٚغًٝؿ١ٝ، ذط وٌُ ْكٸّا ٚاسسّا َهتٛبّا بج٬خ يػات كتًؿ١اؿ

ؾكس انتؿؿٛا َٔ  ٚسٝح ناْت ايًػ١ ايْٝٛا١ْٝ َعطٚؾ١. ٚايْٝٛا١ْٝ; ٚايسّٛطٝك١ٝ

ٕٸ ٖصا اؿذط ٜعٛز  ؾرت٠ بطًُٝٛؽ إٍ عٛز ٜٚأْ٘ ، غ١ٓ خًت 2200إٍ خ٬هلا أ

ٚاـسَات  ،ألعٖا إًو ايؿاباـاَؼ. ٚقس أؾاز ايٓل إهتٛب با٭عُاٍ اييت 

َٚٔ خ٬ٍ ٖصا اؿذط  .(48)بج٬خ يػات كتًؿ١ ،اييت قسٸَٗا يًُعابس ٚايؿعب إكطٟ

 «دإ ؾطاْػٛا ؾاَبٛيٕٝٛ»ُهٔ إدتل بايرتاخ إكطٟ ايعامل ايؿطْػٞ ايؿٗري 

ٚأنش٢ بعسٖا َٔ ايػٌٗ ، َٔ ؾٓو ضَٛظ اـ٘ اهلريٚغًٝؿٞ (49)ّ(1832 ـ 1790)
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 .(50)كٛم اهلريٚغًٝؿ١ٝ ا٭خط٣ أٜهّاتط١ْ ايٓ

ٕٸ )سذط ايطؾٝس( نإ إؿتاح  ؾو ؾٝؿط٠ اـ٘ إٍ َٔ ٖٓا ّهٔ ايكٍٛ بأ

 اهلريٚغًٝؿٞ.

ٕٸ ايٓل ايصٟ ٜصنط اغِ ٖاَإ َٛدٛز ٗ إعذِ ايصٟ قٓٻ  ،ؿ٘ )ٖرئَ ضاْو(إ

َع قٛض٠ نتابت٘ باـ٘ اهلريٚغًٝؿٞ. ٚقس أخصٙ إ٪يـ َٔ نتاب )ٚايرت 

ـ ٚقس أٖي، ل ٗ يػات َكط ايكس١ّ. ٖٚصا ا٭خري قٚك[Walter Rasinski](ضغٝٓػهٞ

ٗ  [HAF museum]عٔ نتابات َكط ايكس١ّ ٗ َتشـ )ٖاف( 1906ّنتاب٘ عاّ 

 .(51)ؾٝٝٓا

٘ٓ ؼكٝكات ٚاٖتُاَات بعض احملٚك ،ٚٗ ض١ٜ٩ أخط٣  ،كٌناْت قبٌ شيو ق

ٕٸ  . ٖٚٞ ن١ًُ ضا٥ذ١ ٗ ايتاضٜذ [Amun]ب يـ )إَٓٛ(ٖإَٛ( َعطٻأٚ  يؿٜ )ٖاَإؾإ

ٚايصٟ قاض ؾُٝا بعس ، غري إط٥ٞ (52)ٚتعين إي٘ َس١ٜٓ تٝبؼ، ٚايجكاؾ١ إكط١ٜ ايكس١ّ

 ٚبٓٝت ايهجري َٔ إعابس يًتهطٸع ٚايك٠٬ ي٘.، َكط ١إي٘ آهل

ٕٸ إبطاِٖٝ َعطٻإٍ َعطؾت ايؿٝذ ٚقس شٖب   ،ب أب ضاّا٫عتكاز بأْ٘ نُا أ

ّهٔ  ،قب١ًٝ مشطٕٚ(إٍ ٚايػاَطٟ َعطٸب مشطْٚٞ )ْػب١ ، نرب(َع٢ٓ )اؾس ا٭

بّا ٯَٕٛ. َٚٔ ايطبٝعٞ دسّا إٔ ٜطًل اغِ َعبس إَٓٛ ع٢ً نبري هلإَٛ إٔ ٜهٕٛ َعطٻ

٢ َها١ْ َطَٛق١ يس٣ ؾطعٕٛ. نُا ناْت ٛايصٟ نإ و ،ن١ٓٗ ٖصا إعبس

)ايبٝت ايهبري(.  ٖٚٛ ،ن١ًُ ؾطعٕٛ ْؿػٗا ٗ ا٭قٌ امسّا ٕهإ َٚٛنع بعٝٓ٘

 .(53)ٚست٢ ٗ ايعكط ايعجُاْٞ نإ ٜطًل ع٢ً بعض اـًؿا٤ يكب ايباب ايعايٞ

إٍ  ،بـ نتاب إعطٻَ٪ٚي ،ٖـ(540 ـ 465)نُا شٖب أبٛ َٓكٛض اؾٛايٝكٞ 

ٕٸ ٖاَإ ن١ًُ َعطٸب١ ٚيٝؼ ٖٛ ع٢ً ٚظٕ ، غِ أعذُٞاٖاَإ: »إش قاٍ:  ;ايكٍٛ بأ

ٛٸّعٵَؾ  .(54)«َع٢ٓ عؿل ،ٖاّ ِٜٗٝأٚ ، يّٓٛ اـؿٝـَع٢ٓ ا ،٬ٕ َٔ ؾعٌ ٖ

غِ )ٜاّ( ع٢ً نبري غشط٠ اأطًل  [Midrash]ٚقاٍ اـعاعًٞ: ٗ إسضاف

ٛٸضّا عٔ )ٜاّ( ٕٸ أقطب ا٫ستُا٫ت ٖٛ إٔ لعٌ ٖاَإ ؾه٬ّ َتط  .(55)ؾطعٕٛ. ٚعًٝ٘ ؾإ

بٛقؿٗا آخط إكازض  ;ٚأَا زا٥ط٠ إعاضف ايكطآ١ْٝ ـ طبع١ يٝسٕ ٗ ٖٛيٓسا ـ

ع٢ً داْب  ـ بإكاض١ْ َع غا٥ط إكازض ا٭خط٣ ـ ؾكس ساؾٛت، ايػطب١ٝ إعترب٠
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كٌ ايػطبٌٝ ـ ايطأٟ ؾكس شنطت ـ بعس اغتعطاض َا عًٝ٘ َؿٗٛض احملٚك .اٱْكاف

ايصٟ نإ  (،إَٓٛ)ب ايه١ًُ إكط١ٜ ؾاستًُت إٔ ٜهٕٛ يؿٜ ٖاَإ َعطٻ، إصنٛض

 .(56)ا٭١ُٖٝ بعس ؾطعٕٜٛٚأتٞ ٗ ، يكبّا ٭ع٢ً ؾدك١ٝ ضٚس١ٝ

ٕٸ ايؿٛاٖس ايتأضى١ٝ ٚإكازض ايرتاث١ٝ تجبت إٔ إٍ با٫يتؿات  َا تكسّ ٜتهض أ

ٕٸ َٛاضز ، َا ٜؿبٗٗا ناْت َػتع١ًُ ٗ ايرتاخ إكطٟ ايكسِٜأٚ  ن١ًُ ٖاَإ ٚأ

 ايهطِٜ عٔ َػ٪ٚيٝات ٖاَإ بؿهٌ ناٌَ.ايكطإٓ اغتعُاهلا تٓطبل ع٢ً َا سهاٙ 

 

 ــــــ خالؾ١ ٚاضتٓتاز

 ،اْط٬قّا َٔ ؾطنٝات َػبك١ مل تكِ ا٭زي١ ع٢ً إثباتٗا ;ـ شٖب إػتؿطق1ٕٛ

ٕٸ ٖاَإ إصنٛض ٗ إٍ  إش متٸ ؼًٜٛ٘ َٔ  ;إِا ٖٛ خطأ تأضىٞ عتايكطإٓ ايكٍٛ بأ

ؾدك١ٝ َطتبط١ بككٸ١ ايٓيب إٍ ؾدك١ٝ ؽسّ ٗ قكط خؿاٜاض ؾاٙ ايؿاضغٞ 

 كطٟ.ٚؾطعٕٛ ؽسّ ٗ ايب٬ٙ إ ×َٛغ٢

ٛٸض َٔ ازٸع٢ اقتباؽ 2 ٕٸ ٖاَإ إٍ طٙ بايتٛضا٠ ٚتأثټايكطإٓ ـ شٖب ايتك ايكٍٛ بأ

عكط ايػ٬ي١ اٱ١ٝٓٝٔ ٗ إٍ إصنٛض ٗ ايعٗس ايكسِٜ ؾدك١ٝ تأضى١ٝ تطق٢ 

ٕٸ ٖصا مل ٜجبت ٗ إكازض ايتأضى١ٝ ايؿاضغ١ٝ إػتك١ً.  ؾٛف. ٗ سٌ أ

ٕٸ3 ٕٸ إكازض ايتأضى١ٝ تجبت أ ٖاَإ َٚطزخاٟ ٚأغتري ٚٚؾيت إصنٛضٕٚ ٗ  ـ إ

إٍ َكتبػ١ َٔ أمسا٤ سكٝك١ٝ تعٛز  ،قك١ خؿاٜاض ؾاٙ ٖٞ فطٸز ؾدكٝات أغطٛض١ٜ

 ٚايع١َٝ٬ٝ. ،نايباب١ًٝ ،اؿهاضات ا٭خط٣

ٕٸ ايع٬قات اييت ناْت قا١ُ٥ بٌ اؿهاض٠ إكط١ٜ ٚاؿهاضتٌ ايباب١ًٝ 4 ـ إ

َا ٜتعًل باغِ  اق١ً َٔ ا٫نتؿاؾات اؿسٜج١ ٗٚايٓتا٥ر اؿ، ٚايع١َٝ٬ٝ َٔ د١ٗ

ٛٸٟ استُاٍ تػطٸب ، ٖاَإ إهتٛب ع٢ً ايكدٛض باـ٘ اهلريٚغًٝؿٞ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ تك

ٕٸ  تٌاؿهاضإٍ غِ ٖاَإ ا ايباب١ًٝ ٚايع١َٝ٬ٝ َٔ اؿهاض٠ إكط١ٜ. ٚبايتايٞ ؾإ

٬هلا ؾدكٝات أبطاٍ ـ غؿط أغتري قس اغتًِٗ ٖصٙ ا٭مسا٤ ٚاختاضٖا يٝربظ َٔ خَ٪ٚي

 قكٸت٘.

ٜتهض إٔ ايصٟ ٚقع ٗ  ـ بعس ٬َس١ٛ َا تكسٸّ َٔ ا٭زي١ ٚايؿٛاٖس ايتأضى5١ٝ
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 ايهطِٜ.ايكطإٓ ٚيٝؼ ، ـ قكٸ١ أغتريٖصا اـطأ ايتأضىٞ ايهبري ٖٛ َ٪ٚي
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 االجتاٙ املٓاٖض يًتشدٜح ايفًطفٞ يف إٜسإ

ّْٛات٘ ٚزَٛشٙ  دزاض١ يف َه

 

 ىايپخسرَ الحسٍه عثد الشٍخد. 

 الثدراَي صالح :ترخمح

 

 ــــــ متٗٝد

 بايٓكس ٜٚتٛد٘، ٚاؿساث١ ايسٜٔ بتعاضض ٜٴع٢ٓ اػاٙٷ زيًتذسټ إٓاٖض ايتٝاض ٕإ

َٸ ايطاغٛتٞ ايػطب إٍ  َس٣ ع٢ً يًػطب ٚايع١ًُٝ ايؿًػؿ١ٝ ايٓتادات نٌ ٜٚصّ، ت٘بط

 تكػُٝ٘ ّهٔ إدتًؿتٌ ٘ٝٵبط٩ٜتٳ اٙا٫ػ ٖٚصا. غ١ٓ ٚٔػُا١٥ ٭يؿٌ إُتس تاضى٘

 إٓاٖض ٚايتٝاض ;(رگهلايد) اؿسٜح ايؿًػؿٞ يًتذسز إٓاٖض ايتٝاض :فُٛعتٌإٍ 

، ايتكًٝسٟ ايؿًػؿٞ يًتذسز إٓاٖض ايتٝاض عٔ ؼسثٓا ٚقس. ايتكًٝسٟ ايؿًػؿٞ يًتذسز

 ٜطإإ ٗ ٜٝسٟاهلا ايؿػًؿٞ ٚايتذسز ايػطب َٓاٖه١ أزعٝا٤ ٚاْرب٣. ْا٫ّإ، ْٚكسٙ

 .ٚا٭قك٢ ا٭ز٢ْ اؿس اػاٖات َدتًـ ايتؿهري َٔ ايُٓ٘ هلصا ًرتٜٚري إعاقط٠

، ايتٝاض ٖصا ؾدكٝات َٔ ايبعض بآضا٤ ايتعطٜـإٍ  كتكط بؿهٌ ٚغأؾري

 . ٚزضاغتٗا

 

 ـــــــ غادَإ ايدٜٔ فدس ايطٝدأ ـ 

 َكٛي١ ٠إعاقط اؿكب١ ٗ اٖتُاَٗا أٚيت اييت ايؿدكٝات أٍٚ َٔ يعٌ
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 ـ 1286) ؾازَإ ايسٜٔ ؾدط ايػٝس ا٭ز٢ْ باؿس ٚاؿساث١ ايػطب َٓاٖه١

، ا٭ٕإ قبٌ َٔ ايبسا١ٜ ٗ سكٌ ايػطب ْكس ٕأ ايبعض ٜط٣ ٚيهٔ .(ف.ٖـ1346

 ٚهلصا .ا٭ٕا١ْٝ ايًػ١ هٝس ٜهٔ مل ؾازَإ ٕإٚ، «ايػطب ؾٍٛأ» نتاب قساضِٖإب

 بـ إعطٚف، ظازٙ ناِٚ سػٌ ٖٛ ٜطإإ ٗ طبايػ ْكس َٛنٛع أثاض ٔٵَٳ أٍٚ يعٌ ايػبب

 بعض ٕأ ٚأض٣ .(1)ثكاؾتٗا ع٢ً َٚٓطًعّا، ا٭ٕا١ْٝ ايًػ١ هٝس نإ ٚايصٟ، «ٜطاْؿٗطإ»

 بٓكس بسأ َٔ أٍٚ ِٖ، أغسآبازٟ ايسٜٔ ْاٍ ٚايػٝس، نبري َريأ :َجٌ، ايؿدكٝات

 ٚيس. َا سسٛإٍ  ْٛط١ٜ بكٛض٠ إكٛي١ ٖصٙ تٓاٍٚ ؾازَإ َجٌ ؾدك١ٝ ٕأ ٫إ، ايػطب

 ٗ ايتكًٝس١ٜ ايسضاغ١ أنٌُ ٕأ ٚبعس، طٗطا١ْٝ ز١ٜٝٓ غط٠أ ٗ ؾازَإ ايسنتٛض

 ٚزاض، ايؿٕٓٛ زاض َسضغ١ ٗ اؾسٜس٠ ٚايسضاغ١، َطٟٚ ٚخإ قاحل إريظا َسضغ١

 ٗ ايسنتٛضاٙ ؾٗاز٠ ع٢ً سكٌ، يًشكٛم ايعاي١ٝ طٗطإ َٚسضغ١، إطنع١ٜ إعًٌُ

 داَع١ َٔ ايتاضٜذ ٗ ايسنتٛضاٙ ٚؾٗاز٠، 1935ّ عاّ ػٛضبٕٛاي داَع١ َٔ اؿكٛم

 ٚظاض٠ :َٚٓٗا، ا١ُٕٗ ايط٥ٝػ١ إٓاقب ٗ عٌُ ٜطإإإٍ  عٛزت٘ ٚبعس ّ.1939 عاّ يٓسٕ

 يًتدطٝ٘ ايعًٝا ايًذ١ٓ ٚض٥ٝؼ، ايعسٍ ٚٚظاض٠، ايعضاع١ ٚٚظاض٠، ايٛطين ا٫قتكاز

  گيتاض»ٚ «(ايػطب١ٝ إس١ْٝ غٝطط٠)  ىگؾط ُسٕ تػدري» يهتب قساضٙإٚب .(2)ٚإٝعا١ْٝ

 بايتعطٜـ ؾطع «(ايػطب تطادٝسٜا) ىگؾط ز٣ژتطا»ٚ «(ٚايٓٛض ايًُٛات) ٞٚضٚؾٓا٥

 شٖٓ٘ ؾازَإ ايسنتٛض ٜؿػٌ ٚمل. ا٭ز٢ْ اؿسٸ بكٛض٠ ْٚكسٖا، ايػطب١ٝ بإس١ْٝ

 ١ْٝٚإس ايسٜٔ ٚع٬ق١، يًه١ًُ ايسقٝل بإع٢ٓ ايس١ٜٝٓ ٚايسضاغات عاخا٭ بٗٛادؼ

 ٚع٬ق١، ٜطإإ امطاٙ غبابأ َػأي١ٗ  ايتؿهري ؾسٜس نإ ٚيهٓ٘، اؿسٜج١

 ٗ ٚا٭زب ٚايؿٔ ايعًِ قب١ً ايػطب ٗ ٜط٣ نإ ْ٘أ َٔ ؾبايطغِ. ٚإس١ْٝ بايػطب ٜطإإ

 ايجكاؾ١ ع٢ً ايػطب ١ُٖٓٝ ٗ ٜط٣ نإ ،ايبؿط١ٜ ضقٞ عٔ إعرب٠ ٚإطآ٠، ايعامل

 ٚايرتى ايعطب غعٚ َٔ خطٛض٠ نجطأٚ، ٜطإٱ قات١ً ١ٖعّ أنرب ٜطا١ْٝاٱ ٚاؿهاض٠

 ْاق١ٝ يتُتًو، ٚايٝابإ نطٚغٝا، ٚغعٗاٗ  َا تبصٍ ٕأ ٜطإإ ع٢ً ٕأ ٜٚعتكس. ٚايتتاض

ٌٸ ؾازَإ ٜٚعرتض. ٚسصض ٌبتعٗك ٚضغبتٗا شٚقٗا سػب ايػطب١ٝ اؿهاض٠  ع٢ً ق٠ٛ به

. ٜطإإ ؽًـ ٗ اؿكٝكٌٝ إككطٜٔ إٜاِٖ َعتربّا، بايػطب إتأثطٜٔ ٚإجكؿٌ إٓذٸٌُ

 ْ٘أب ٜعتكس ْ٘إؾ اشپنگلر ا٭ٕاْٞ ٚنإ٪ضر .ٚانُش٬ي٘ ايػطب أؾٍٛ َٔ وصض ْ٘أ نُا
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 ٗ نإ ايصٟ يًعامل ا٫قتكازٟ ايهٓع َؿاتٝض ٕأٚ، باٚٚضأ لِ ؾٍٛأ أٚإ اٯٕ سإ

 بع١ُٛ ٕؾازَا ايسنتٛض ٜٚعرتف .َطٜهاأ ٜسٟٗ أ اٯٕ ٚقع قس باٚٚضأ عُط ظداد١

، يًعامل ا١ُٕٗ ايهرب٣ اؾاَع١ باعتباضٖا( ايس١ٜٝٓ اؿٛظات) ايس١ٜٝٓ ايعًّٛ َساضؽ

 ٚد٘ٗ  ٭بٛابٗا غ٬قٗاإ ع٢ً ٜٚٓتكسٖا .ٚايسضاغات ا٭عاخ ٗ بسٚضٖا تكّٛ ٚاييت

 ايع١ًُٝ اؿٛظات ق٬حإ ٗ ٜط٣ ا٭غاؽ ٖصا ٚع٢ً. اؿاق١ً ٚايتطٛضات ٚايؿٕٓٛ ايعًّٛ

 ٚنُا. ٜطإٱ ا٫دتُاعٞ ايٛنع ٗ ط٠ٚإ٪ثِّ ايع١ُٝٛ بايتش٫ٛت يًبس٤ ا٫ْط٬م ْكط١

ِٸ قًٓا ٕٵأ غبل  ايػبب ٚهلصا .ٚتأخطٖا ٜطإإ ـؽًٗ َػأي١ ٖٛ يؿازَإ ا٭غاغٞ ؾاهل

 ٚايكٝاّ، ايكإْٛ ع٢ً ايكا١ُ٥ إتها١ًَ اؿه١َٛ قا١َإٚ، ٜطإإ َعطؾ١ إٔ ٜط٣

 يتطٛض اي٬ظ١َ ايؿطٚٙ َٔ ٖٞ، يًُذتُع اٗايجك ٚايٛنع ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ ق٬حإب

 ٚيهٓ٘، ايػطب١ٝ اؿهاض٠ ١ُٖٓٝ َٔ ؾك٘ ىؿ٢ ؾازَإ ٕإ :ايكٍٛ ٚخ٬ق١. ٜطإإ

 .(3)بايػطب ا٫ختٝاضٟ ايكبٍٛ ع٢ً ٜٛاؾل

 

 ــــــ غادَإ زأٟ ضًبٝات

 َٔ ٚيهٔ .ايػطب١ٝ اهل١ُٓٝ َٔ ؼصٜطات٘ ع٢ً ؾازَإ ْٴشٝٸٞ ٕأ يٓا ٜٓبػٞ ْ٘أ أض٣

 إ٪ز١ٜ يٮغباب ؾا١ًَ َٓٗذ١ٝ يط١ٜ٩ اَت٬ن٘ عسّ ع٢ً ْٓكسٙ ٕأ هب ا٭خط٣ س١ٝايٓا

 يًٓٛاّ ٚتعُٛٝ٘، ايػطب ع٢ً إؿطٙ ثٓا٥٘ع٢ً ٚ، ٜطإإ ٚغاق١، إػًٌُ ؽًٓـإٍ 

 ايطٛعٞ ا٭خص ع٢ً ايكا٥ِ ضأٜ٘ ٕأ نُا .عاّ 2500 َس٣ ع٢ً إُتسٸ، ايؿآٖؿاٖٞ

ٌٸ اٯخط ٖٛ ايػطب١ٝ بإس١ْٝ ٚايعك٥٬ٞ  بايعًِ نجريّا ٜٗتِ نإ ْ٘أ ٜٚبسٚ. تأٌَ ق

 ا٫ختٝاضٟ ايكبٍٛ ع٢ً ايتأنٝسإٍ  ٜسعٛٙ نإ آٖ، ايػطبٞ ايعامل ٗ ٚايتطٛض

، ا٫غتعُاضٟ ايػطبٞ ايٓٗر ٜعاضض ؾازَإ نإ ؾكس ساٍ ١ٜأ ٚع٢ً. بايػطب ٚايطٛعٞ

 . ايسا٥ط٠ ٖصٙ نُٔ يًػطب َٓاٖهت٘ ْؿػٸط ٕأ عًٝٓا ٚهب

 

 ــــــ فسدٜد أمحد ايطٝد ـ ب

 ٖٞ إعاقط ٜطاْٞاٱ ايتاضٜذ ٗ ٚايػطب يًشساث١ إٓاٖه١ ايجا١ْٝ ايؿدك١ٝ

 ايسنتٛض ٚيس. ا٭قك٢ اؿس غًٛبأب إكٛي١ هلصٙ تكس٣ ايصٟ، ؾطزٜس أٓس ايػٝس
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 ٕاْٝاأ ٗ ايؿًػؿ١ ٚزضؽ ،ف ٖـ.1373 غ١ٓ ٚتٛٗ، ٜعز ٗف  ٖـ.1291 غ١ٓ ؾطزٜس

 زضؽ ْ٘إ :ايبعض ٚقاٍ .طٗطإ داَع١ ٗ ٚاٯزاب هلٝاتاٱ ن١ًٝ َٔ ٚؽطز، ٚؾطْػا

،  گلجسن ٚؾطٜعت، عكاض ناِٚ ٚايػٝس، تٓهابينايػٝس  يس٣ ايؿ٤ٞ بعض

 ٚايػٝس، گانشاي ٚزاضٜٛف، زاٚضٟ ضنا :أَجاٍ، ايت٬َٝص َٔ عسز ٜسٙ ع٢ً ٚؽطٸز

 غطب) َسضغ١ َسضغت٘ ٗ، گلستاين َٚػعٛز، ورپ َسز ٚقُس، َعاضف عباؽ

 ايًػات هٝس نإ ؾكس ت٬َصت٘ قاي٘ َا ع٢ً ٚبٓا٤ٶ. ايػطب َٓاٖه١أٟ ، (غتٝعٟ

. ٚايػٓػهطٜت١ٝ ٚايْٝٛا١ْٝ اي٬ت١ٝٓٝ بايًػات َعطؾ١ ٚيسٜ٘، ٚايؿطْػ١ٝ ٕا١ْٝٚا٭ ايعطب١ٝ

، ايًٓهطاْٞ سػٔ ايؿٝذ :أَجاٍ، ايع١ًُٝ اؿٛظ٠ عًُا٤بعض  َع يكا٤ات ي٘ ٚناْت

 بػبب ;اـُٝين َاّاٱ َكاب١ً عٔ اَتٓع ٚقس. ٚايعاًَٞ، ايهؿؿٞ ضنا قُس ٚايػٝس

 ؾكس ;ؾطزٜس ؾدك١ٝ سٍٛ إتهاضب١ اٯضا٤ َٔ ايهجري ٖٚٓاى. (4)شيو دس٣ٚ عسّ

 غبكت اييت ايػٓٛات ٗ ٚؾدكٝت٘ ؾطزٜس أؾهاض ْكس ٗ َكا٫ت ايهتٸاب بعض نتب

 قبٌ َٔ قٝاَٗا بعس غ١ٓ ث٬ثٌإٍ ٚ، آزَٝت ؾطٜسٕٚ :َجٌ، ا٫غ١َٝ٬ ايجٛض٠ قٝاّ

إٍ  ٌُٝ، انططابّا أنجط ٚيػ١، َهططب شٖٔ شٚ ْ٘أ ايبعض ٜط٣ شإ ;آؾٛضٟ زاضٜٛف

ِٸ وٌُ ّاؾًٝػٛؾ ايبعض عسٸٙ إكابٌٗ ٚ ;اـؿ١ْٛ  إهططب١ أقٛاي٘ ٕأٚ، ايؿًػؿ١ ٖ

، ٜطإإ ٗ بايؿًػؿ١ ؾطع ٔٵَٳ ٍٚأ اعتربٚٙ ِْٗأ ست٢، (5)با٭مل ايؿعٛض َٔ ْابع١ ايٛهل١

 ٗ اعتربٙ ايبعض ٕأ ٫إ. ٖؿرتٚزٟ ايربٚؾػٛض ٚبٌ بٝٓ٘ ؾهطٟ ْعاع اْسيع عٓسَا

، بإهططب ْعتٛٙ أخط٣ َطس١ً ٚٗ، يٛع١ زاخً٘ ٗ وٌُ ّاؾدك َع١ٓٝ َطس١ً

 عًِ غتاشأ، قسضٟ قُٛز ايػٝسٚقـ  .(6)اي٥٬ك١ غري ايكؿات ٚعؿطات، ٚاحملبٸ

 ٓسأ ؾكٝك٘ َع يؿطزٜس ايؿًػؿ١ زضٚؽ سهط ٚايصٟ، تهػاؽ داَع١ ٗ ا٫دتُاع

 َجكـ ْ٘أب ؾطزٜس ٚقـ، غ١َٝ٬اٱ ايجٛض٠ قبٌتكطٜبّا  غٓٛات ٔؼ ٕس٠ قسضٟ

 طٜتأثٻ ٫ ْ٘إ عٝح، بؿس٠ َهططب ْ٘أب ٜكؿ٘ ٘ٚيهٓ; ايطٜا٤ عٔ ٚعإض، ٚأقٌٝ، ؾعٸاٍ

 قبٌ َٔ ٚايكاغ١ٝ ب١إ٪زٻ غري ٚاهلذُات، ٚايٓكس، ٚايتأيٝ٘، ؾٝ٘ إبايؼ بإسٜض بسّاأ

 غريٙ َٔ أنجط ٜٚؿهط، بؿس٠ سٛي٘ َٔ ؿٌٚإتعٚي كٌإتًُٚ ٜبعس ٚنإ، ٯخطٜٔا

 ،اؾاَعٌٝ ايطًب١ َع دسّا نطّّا ؾطزٜس ٚنإ. ٚايػطب يًؿطم إؿرتى بإكري

 نٌ ٗ :ٜٚكٍٛ، ؾهاضٙأب أخصِٖ عسّ بػبب ت٬َصت٘ عٔ ضانّٝا ٜهٔ مل ٚيهٓ٘
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 َا ٚيهٔ، بٝيت سسٜك١ ٗ ظضعٗاأٚ، اَع١اؾ َكابٌ قٌ َٔ ايجٝٸٌ بصٚض ؾرتٟأ ضبٝع

 ساٍ ١ٜأ ع٢ًٚ. (7)ا٭ضض ٖصٙ ٗ ْاأ ظضعت٘ َا ٚيٝؼ، عذٝب١ زغاٍأ عٔ عباض٠ َٓٗا ٜٓبت

 ع٢ً ؿٌٚإجٖك اؾاَعٌٝ ايطًب١ َٔ دًٌٝ ع٢ً ط٠َ٪ثِّ ناْت ؾطزٜس ؾهاضأ ٕأ ؾو ٫

 (گ غربزد) :قبٌٝ َٔ، دسٜس٠ َكطًشات ٚنع ع٢ً قسضت٘إٍ  بايٓٛط ٫غُٝاٚ، ا٭قٌ

 ٚايٓٛعاٱْػاْٞ  إصٖبأٟ ، (دسٜس ْٛعٞ ٚؾطعْٛٝت گاریبرشاى)، ايتػطٸبأٟ 

 خٛز ٚعكٌ ضأٟ قايتأ َصٖب)ٚ، ايٛط١ٝٓأٟ ، (گاریاى ْػب)، اؾسٜس ايؿطعْٛٞ

أٚ  ايعس١َٝأٟ ، (گاریاى ْٝػت)ٚ، إتأقٌ ٚايعكٌ ايطأٟ أقاي١ َصٖبأٟ ، (بٓٝاز

 اط٬ع٘ خ٬ٍ َٔ ٜطإإ ٗ يًػطب إٓاٖض ايؿًػؿٞ اضايتٝ أغؼ ٚقس. ايعسَٞ إصٖب

 خ٬ٍ َٚٔ. ٚايؿ١ٝٓ، ٚايػٝاغ١ٝ، ايؿًػؿ١ٝ ٚاػاٖات٘ ايػطب تاضٜذ ع٢ً ايٛاغع

 ٚيهٓ٘، ٜطاْٞاٱ اجملتُع ٗ ا٭خط٣ ٚإؿانٌ ايػطب ْكسإٍ  بازض ايؿًػؿٞ غًٛبا٭

 َٔ ايعسٜس ٢عً ؾطزٜسأثط  نُا. ايتأيٝـ َٔ أنجط يًه٬ّ ا٭١ُٖٝ ٜعطٞ نإ

 اعتباض ّهٔ عٝح، آٜٚين َطته٢ ٚايؿٗٝس، أٓس آٍ د٬ٍ َِٚٓٗ، ايؿدكٝات

، ا٭زب١ٝ ا٭طط ٗ ٚيهٔ، ايؿًػؿ١ٝ ؾطزٜس يٓٛطٜات ايعانػ١ إطآ٠ أٓس آٍ د٬ٍ

 ػسضٚ. ايؿٔ َٝسإ ٗ ايؿًػؿ١ٝ ؾطزٜس يٓٛطٜات ايعانػ١ إطآ٠ آٜٚين ٚايؿٗٝس

 ٖصٙ ع٢ً ا٭نجط اط٬ع٘ ٚنإ، بسّاأ بؿطزٜس ًٜتٔل مل آٜٚين ايؿٗٝس ٕإٍ أ ؾاض٠اٱ

ّجٌِّ ٚ. َعِٗ إباؾط٠ ٚقازثات٘، زاٚضٟ ايسنتٛض َ٪يؿات ططٜل عٔ ٜتِ إسضغ١

 ع٢ً ايساي١ ايُٓاشز سس، أ1340 عاّ قسض ٚايصٟ ،أٓس آٍ ؾ٬ٍ( غربزدگ ) نتاب

 ايٝػاضٟ اؾُاٖريٟ يتٝاضا بٌ َٔ ؾطزٜس ايسنتٛض ٜٚٓربٟ .(8)يٝ٘إ أؾطْا ايصٟ طايتأثټ

 اؿؿاٚإٍ  ٜػع٢ نإ ايصٟ، بٛبط بهاضٍ ٌإتُجِّ ايُٝٝين ايتٝاض ْكسإٍ  ٚايُٝٝين

 سإ٪ِّ إاضنػٞ ايٝػاضٟ ايتٝاض عٔ ٜٚساؾع، إانٞ عٔ ٚايسؾاع، ايكا٥ِ ايٛنع ع٢ً

 زٜسيؿط اؿهِ ٖصا ٕأ ٫إ .إػتكِٝ ايكطاٙإٍ  ا٭قطب ٜٚعتربِٖ، ٚايجٛض٠ يًٓهاٍ

. إاضنػ١ٝ َٔ ٚايطاغٛت١ٝ ايتؿطعٔ يػا٤إ ظا١ٜٚ َٔ يٝ٘إ ايٓٛط هب إاضنػ١ٝ عل

إٍ  ايؿباب ٜسعٕٛ ايصٜٔ، بايٝػاض إتٛاٖطٜٔ يًٌُٝٝٓٝ َعاضنت٘ عٔ ؾطزٜس ٜٚعبٸط

 قٓع َٔ ِٖٚ، ؾطاْهؿٛضت ٕٓطك١ اؿساثٌٜٛ ٚإاضنػٌٝ، ؾك٘ ا٫عرتاض

 تٝاضأٟ  ٜعترب ٭ْ٘; إاضنػ١ٝ بٌ ٚا٫ْؿكام ايتؿطق١ب بإتػبِّ ٚايعاٌَ، َربٜاي١ٝاٱ



 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

 &اـُٝين َاّاٱ عٔ ٜساؾع ْطاٙ ا٭غاؽ ٖصا ٚع٢ً. ّاطاغٛت ايكا٥ِ ايٛنع ع٢ً َٛاؾل

 ٕأ ٚهب. #إٗسٟ َاّاٱ يجٛض٠ َػاعس٠ ضن١ٝأ ُجٌ ٜاٖاإ َعتربّا، غ١َٝ٬اٱ ٚايجٛض٠

 إٓاٖه١ ؾهاضٙأ بػبب ;گرهايد ا٭ٕاْٞ ايؿًٝػٛف ٗ ايصا٥بٌ َٔ ؾطزٜس ْعترب

 ْ٘أب ٜٛقـ يهٞ 1330 عاّ ٗ ايػبب قبضأ ا٫ْبٗاض ٖصا .(9)ٚايتهٓٛيٛدٝا يًشساث١

 گرهايد ٕأ ٜط٣ نإ ؾكس شيو َٔ ٚبايطغِ. ٜطإإ ٗ گرهايد ؾهاضأ ٜؿطح ٔٵَٳ أِٖ

 ًُٚٚات احملُسٟ يًٓٛض ٚا٭قٌٝ ايهاٌَ ايتاّ ايؿِٗ َٔ ؾهطٙ ٗ قطَّٚا نإ

 ّٚهٔ. ايس١ٜٝٓ ايػاس١ ٗ ٜؿِٗ ٕأ ّهٔ ايصٟ، ايعَإ آخط ٗ اهلل بكٝ٘ ١غٝب عكط

 ٭ْ٘; إتعاي١ٝ ٚاؿه١ُ إؿا٥ٞ بإٓٗر ايؿًػؿٞ ايسٜين يًبشح كايؿّا ؾطزٜس اعتباض

 تابع إعاقط ايتػطٸب ٕأ ٜٚط٣. ايطاغٛت ٬ّٕجِّ ايْٝٛاٌْٝ ٚاٱْػإ ايؿًػؿ١ ٕأ ٜعتكس

 ايؿًػؿ١ بٛٗٛض ْ٘أ ٜٚعتكس «.إهاعـ بايتػطټ» َكطًض عٓ٘ بٸطٜٚع، ايْٝٛإ بيتػطټ

 ايصٟ ايؿطم اختؿ٢ شيو بعس َٚٔ، اؿكٝك١ مشؼ ٚغطبت، ايٛاقع١ٝ قُط بعؽ ايْٝٛا١ْٝ

 ؾ٬طٕٛإ ٕإ» :ٜٚكٍٛ. ايػطب سذب ؼتاٱهلٞ  ٚايٛسٞ ايػُا١ٜٚ ايهتب َٗس ٜعسٸ

 ٖصا ٚع٢ً. «بعٝٓ٘ يطاغٛتا ْؿػُٝٗا ٜٚعتربإ، ايطاغٛت بتػ١ُٝ ٜكب٬ٕ ٚأضغطٛ

 غٝٓا ابٔ ٜعترب ؾٗٛ، ؾطزٜس عٓس َٕٛطؾٛن غ٬ٌَٝٱا ايؿ٬غؿ١ نباض ٕإؾ ا٭غاؽ

إٍ  تٓتٗٞ قسضا ا٬ٕ ؾًػؿ١ ٕأ أٜهّا ٜٚعتكس. َعتس٫ّ بّاَتػطِّ قسضا ٚا٬ٕ، ظْسٜكّا

 ٗ تططح اييت إٛانٝع ٕأ ٜط٣ ؾٗٛ. ؾًػؿت٘ ٗ َٓػٝٸ١ ايتك٣ٛ ٕأ شيو ;اي٬تك٣ٛ

 يٝػت ٚيهٓٗا، ؾك٘ ٚا٫ط٬ع يًكطا٠٤ تكًض ا٭خري٠ إطس١ً ٗ غ١َٝ٬اٱ ايؿًػؿ١

 . اْت٢ٗ قس ٚقتٗا ٭ٕ ;ايػطب ؾًػؿ١ ٕٛاد١ٗ ناؾ١ٝ

 ايكاعس٠ هلصٙ ٚؾكّا ْ٘إ شإ ;ؾطزٜس آضا٤ َٔ آخط ضأٟ ٖٛ ايتاضىٞ مسا٤ا٭ عًِ

 ايتاّ إٛٗط ٖٛ دٛزاتإٛ بٌ َٔ اٱْػإ ٜٚعترب، َعٌ غ٫ِ َٛٗطّا َٛدٛز نٌ ٜعترب

 ٖٞ ايػطب١ٝ ٚاؿهاض٠، تاضى١ٝاٱْػإ  َٛٗط١ٜ ٕأ ٜعتكس ٚيهٓ٘، هل١ٝاٱ يٮمسا٤

 ٚتأتٞ، بايجٛضات تعٍٚ ايػابك١ مسا٤ا٭ ٕأ أٜهّا ٜٚعتكس. إُػٛر ايتاضٜذ عٔ ط٠إعبِّ

 ْ٘أب، غ١ٓ 2500 َس٣ ع٢ً إُتس، ايؿآٖؿاٖٞ ايعكط ٜٚكـ. َهاْٗا أخط٣ أمسا٤

 ٕأٚ، إهاعـ ايتػطب سكب١ ُجٌ ْٗاأب ا٭خري٠ عاّ ٚإا١٥، ايطاغٛتٞ ايعكط ٌّج

 ٚبٗصٙ. ايتػطٜب١ٝ إطس١ً ٖصٙ غتٓٗٞ إٗسٟ َاّاٱ َٓٗر ٚؾل غ١َٝ٬اٱ اؾُٗٛض١ٜ
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 قسضا ٚا٬ٕ غٝٓا ابٔ ىايـ مل ؾطزٜس ٕإؾ گرهايد َٔ إػتُس٠ ايؿهط١ٜ إٓطًكات

إٜاٙ  َعتربّا، ٜهّاأ گانبازر َٗسٟ ؾِٝٗ َٔ ايسٌٜٓٝ إجكؿٌ ْٝع خايـ بٌ، ؾك٘

 تطبٝل قسزٗ  ٭ْ٘; بايك٠ٛ ايهؿط َكازٜل َٚٔ، إتػططؽ ايًٝربايٞ ايطدعٞ ايٛد٘

 ي٘إٚ ايربدٛاظ١ٜ ي٘إ ٖٛ انگبازر ي٘إ :ٜٚكٍٛ. (10)ايكطآْٞ ايعًِ ع٢ً ايػطبٞ ايعًِ

 بٗا ٜٓازٕٚ اييت ٚاؿط١ٜ. ٱْػإا ؿكٛم ايعإٞ ع٬ٕاٱ ي٘إ ْ٘أ ٜعطف ٚمل، ايًٝرباي١ٝ

 غٝس اؿازإٍ  انگبازر َٔ(، اؿط١ٜ سطن١) ْكاضأ ْٚٝع. اض٠َٸا٭ ايٓؿؼ سط١ٜ ٖٞ

 ْبسأ ٕأ هب ْ٘إ :أقٍٛ ٚيهٔ، يًُاضنػ١ٝ إ٪ٜسٜٔ َٔ يػت ْاأ. ٖهصا ِٖ، دٛازٟ

 ٕإ :ؼٝٸعأٟ  بسٕٚ قاٜسّا، قٍٛأٚ، إاضنػٌٝ قاغب١ ثِ َٚٔ، َشاغبتِٗ

 ايطاغٛت باغِ إٛدٛز ايٛنع ع٢ً بكا٤إٍ اٱ تػع٢ فُٛع١ عٔ عباض٠ انگبازر

 .(11)وگورفوچ پوپر ادتُاع يعًِ إ٪ٜسٜٔ َجٌ، ايػطبٞ

 بعكط عكطْا ٜكـ ْ٘إٍ أ ؾبايٓٛط .َجري أَطٷايكطإٓ  بتؿػري ؾطزٜس ٚضأٟ

 ٕأ ٜٚط٣، بايػطب طَتأثِّ ْ٘أب ٚطايكاْٞ قطب ايػٝس تؿػري ٜكـ إهاعـ ايتػطب

 ططحإٍ  ٜػع٢ نإ ؾطزٜس ٕأ ٜٚبسٚ .(12)ا٭مسا٤ عًِ بسضاغ١ َٓٛٙايكطإٓ  تؿػري

 ٚإكٛي١، ٕكسم ايػٝاغ١ٝ ٚإكٛي١، ٕطٗطٟ ايه١َٝ٬ إكٛي١ ظا٤إب إٝتاؾٝعٜك١ٝ إكٛي١

 ْٛعّا تعس، ٚغاضتط گرهلايد َٛا٫تٗا ;يؿطزٜس إٝتاؾٝعق١ٝ إكٛي١. يؿطٜعيت ٜسٜٛيٛد١ٝا٭

 ايؿِٗ َٔ ْٛعٌ ّج٬ٕ ٚايؿطم ايػطب إٔ ٜط٣ ؾٗٛ. ْؿػ٘ ٗ ايٛدٛز َع إٛاد١ٗ َٔ

ٝٸ١، ٚايتاضٜذ، ايػٓٸ١ َٔ نٌ ٗ ْؿػُٝٗا عٔ عبٸطا، ْؿػ٘ ٗ يًٛدٛز  ٚايٓٛاّ، ٚإسْ

 نإ اييت بايط١ٜ٩ ٚيٝؼ، إٓطل بٗصا ايػطب ٜٛاد٘ ؾطزٜس ٚنإ. زإتعسِّ ا٫دتُاعٞ

 ٜٚعترب. إٓذٸٌُ َػت٣ٛإٍ  ب٘ ٜٗب٘ نإ ؾكس، يتػطٸبا عٔ ٓسأ آٍ د٬ٍ وًُٗا

 ايتؿهري أَاّ ايط٥ٝػ١ٝ إٛاْع أِٖ سسأ ايه١َٝ٬ ٚإكٛي١ ايٓٛطٟ ايتؿهري ٕأ ؾطزٜس

 :َجٌ ،اؿايٞ ايٛقت ٚٗ، إانٞ ٗ إؿهطٜٔ َٔ ايهجري ٕإ شإ ;إػًٌُ بٌ

، ايٓٛطٟ ٚايعطؾإ، إتعاي١ٝ ٚاؿه١ُ، ؾطاماٱ ٚؾًػؿ١، إؿا١ٝ٥ ايؿًػؿ١

 ٕأ ايٓكس بٗصا ؾطزٜس ٜطٜس ٫ٚ. زٚاَت٘ َٔ ايتدًٓل ٜػتطٝعٛا مل، اٱْػ١ٝ ٚاؿه١ُ

 ٜأخص ايٓٛطٟ ايتؿهري ٭ٕ ;ايه١َٝ٬ إكٛي١ ىايـ ْ٘إ بٌ، هلٝاتٚاٱ ايه٬ّ ٜٛاد٘

 ْٗاأ ع٢ً ٜٚكٓٸؿٗا، ـٜٓكسٖا ٕأ بسٕٚ، ٚايتاضى١ٝ ايتكًٝس١ٜ ايؿطنٝات َٔ بايبعض
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، ايؿطق١ٝ ايتكايٝس ٕأ ؾطزٜس ٜط٣ ٚبصيو. ايتاضى١ٝ ؿٝجٝتٗا ٜهرتخ ٚمل، ظي١ٝأ سكا٥ل

إٍ  يًٛقٍٛ ;ّادسٸ ١َُٗ َكازض تعسٸ، غ٬َٞاٱ ٚايعطؾإ، اٱْػ١ٝ اؿه١ُ ٚغاق١

 . (13)ْؿػ٘ ٗ يًٛدٛز إٓاغب ايؿِٗ

 ٚايتاضٜذ ايؿًػؿ١ زضاغ١ عٓس ايتاضٜذ ٜتٓاٍٚ ٫ ؾدل نٌ ٕأ ؾطزٜس ٜٚعتكس

 ٚعسّ، ايتاضى١ٝ ٚإطاسٌ زٚاضا٭ عٔ ٞنؾايتػا. طاغٛتٞ ْؿؼ شٚ ْ٘إؾ ه١ُٚاؿ

 ؾهط ع٢ً مسا٤ا٭ ٚغًب١، ايتاضٜذ ٗ اهلل مسا٤أ ٚػًٞ مسا٤ا٭ طٓنتصإٍ  ا٫يتؿات

، ايػٝب١ٝ اهل١ٜٛ عٔ عطبٞ ابٔ َسضغ١تساؾع  .(14)طاغٛت١ٝ قؿ١ ٖٛ، ٚقًب٘ اٱْػإ

 ٜعين، ايصات قؿ١ ٖٛ، ؾا٫غِ. ٚايكؿ١ ا٫غِ بٌ ٚتؿطٸم، ٚػًٝاتٗا مسا٤ا٭ ٚٚٗٛض

 ٕأب ٜكٍٛ ٚيهٓ٘، مسا٤يٮ َٛاٖط ٖٞ إٛدٛزات ْٝع ٕأ ٜٚعترب. يًكؿ١ ايػٝب١ٝ اهل١ٜٛ

 ايػبب ٚهلصا. هل١ٝاٱ مسا٤ا٭ ْٝع َٛٗطاٱْػإ ٚ، ٚاسس ٫غِ َٛٗط ٖٞ اؿٝٛاْات

، ٚايتاضٜذ ا٫غِ َٛٗط ٖٛ اٱْػإ ٕأ َٚا .ْاطل غري اؿٝٛإ ٚيهٔ، ْاطلاٱْػإ ؾ

 َٔ ٖٛ ّاشإ اٱْػإؾ .تاضٜذ ي٘ يٝؼ ـْػإ اٱ غ٣ٛـ  َٛدٛزأٟ  ٕإؾ، ا٫غِ تاضٜذ ٜعين

 ّٚجٌ .َعٌ ٚاغِ، ايػٝب هل١ٜٛ ٚٗٛض ٖٓاى َطس١ً نٌ ٚٗ، َٚطس١ً ٚتاضٜذ ٚقت ي٘

 ايبؿط قبضأ ايصٟ ٚا٫غِ ا٭ٍٚ ايٛٗٛض .(15)َعٌ ٫غِ َٛٗطّا َطس١ً نٌ ٗاٱْػإ 

، ايػُا١ٜٚ ايهتب ٗ َٛٗطٙ ٚآزّ، يًبؿط (ظپريرو) ا٭ٍٚ أَؼ تاضٜذ ٖٛ ي٘ ٛٗطّاَ

 اغِ ٚٚٗط، غ٬ّٚاٱ، ايٛغط٢ ايكطٕٚ اغِ ثِ َٚٔ، ايْٝٛإ اغِ بعسٙ َٔ ٚٚٗط

 ٚؼكل يٛٗٛض ايتاضى١ٝ زٚاضا٭ ٖٞ إطاسٌ ٖٚصٙ .تاي١ٝ َطس١ً ٗ اؾسٜس ايػطب

 . (16)ٞايتاضى مسا٤ا٭ ٚعًِ، هل١ٝاٱ ا٫مسا٤

 

 ــــــ يفسدٜد املعسف١ٝ اخلازط١

 ْس٠ٚ ٗ «اـاضط١ إعطؾ١ٝ يًسنتٛض ؾطزٜس»ؼت عٓٛإ  ن١ًُ يكٝتأ عٓسَا

 ن١ًٝ قاع١ ٗ ايؿباب١ٝ ايؿهط ْع١ٝ قبٌ َٔ أقُٝت اييت، «ٜؿهطٕٚ ايصٜٔ أٚي٦و»

، ٚقبٝ٘ ؾطزٜس َطٜسٟ َٔ ايبعض زٴٖـ، 1387 عاّ ٗ يٰزاب ايطباطبا٥ٞ ايع١َ٬

، إكٛي١ هلصٙ إ٪ٜسٜٔ ع٢ً ٚتأغؿت. ايه١ًُ ٖصٙ ؾكطات ع٢ً ١َٓٝٗ يؿاٚأب تٗذُٛاٚ

إٍ  ٜبازضٚا مل ٕٚاشا ؟ٖا١ْاٱ ٖصٙ َٔ بس٫ّ، َكٛيتِٗ نُاٍإإٍ  ًٜذأٚا مل ٕاشا :ٚقًت
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، ٚايٓٛاقل، بٗاَاتاٱ ٖصٙ نٌ َٔ ايطغِ ع٢ً، ايتٝاض هلصا ايؿهط١ٜ ايٓٛاقل ظاي١إ

 ٛنٝضت ّٚهٔ، ايؿهطٟ ايتٝاض ٖصا ؼَ٪غِّ قبٌ َٔ إٓاغب١ ايهتابات ٚدٛز ٚعسّ

 بسأ يكس، أدٌ ؟ٚإٓطكٞ إٓهب٘ اؿٛاض خ٬ٍ َٔ نُاهلاإٚ ٚؼًًٝٗا َكٛي١ ١أٜ

، زاٚضٟ ايسنتٛض :َجٌ، ت٬َصت٘ بعض شيو ع٢ً ٚتبع٘، َكٛي١ٺ ؾطزٜس ايػٝس

، ٚآخطٜٔ، سؿُت غًُٝإ ٚايسنتٛض، عاضف ٚإطسّٛ، ضپو َسز قُس ٚايسنتٛض

 ٚيتٛنٝض. بٗاَاتاٱ َٔ ايهجري ٚتعاْٞ، ايططٜل بسا١ٜ ٗ إكٛي١ ٖصٙ ظايت َا ٚيهٔ

 ٚيعٌ .(17)يت٬َصت٘ َ٪يؿات بج٬ث١ ؾك٘ غتعٌأ ؾطزٜس يًسنتٛض إعطؾ١ٝ اـاضط١

 ْ٘أ ٚإ٪نس .آخط بؿهٌ ٭َطاإٍ  ٜٓٛطٕٚ يؿطزٜس إباؾطٜٔ ٚغري إباؾطٜٔ ايت٬َص٠

 إتٛيس٠ ؾهاضيٮ ايصات١ٝ إكتهٝات َٔ تعس ٚإتبا١ٜٓ إتعسز٠ رياتايتؿػ ٚيعٌ .نصيو

 . رگهايد ؾًػؿ١ عٔ

ِٸ إٍ  اٯٕ ٚغٓؿري   :يؿطزٜس إعطؾ١ٝ اـاضط١ قٛاعسأٖ

إٍ ٚ، عطبٞ ابٔ بعطؾإ َػتعّٝٓا ايػطب َٓاٖه١ َكٛيت٘ ططحإٍ  ؾطزٜس بازض ـ1

 بؿًػؿ١ ا٫غتعا١ْ خ٬ٍ َٚٔ، اؾٜٚس، ٚداَٞ، ايعطاقٞ ايسٜٔ ٚؾدط، َٛيٟٛ َا سٛس

 ٚعًِ ;ايٛدٛز عًِ :ٖٚٞ، ايهبري٠ إك٫ٛت َٔ ث٬ثّا قٌا٭ ع٢ً ٚططح .رگهايد َاضتٔ

. إٛدٛز َع ايٛدٛز بػري١ٜ ايٛدٛز عًِ َٛانٝع ٗ ٜؿيت ؾٗٛ. مسا٤ا٭ ٚعًِ ;إعطؾ١

 إٛدٛز ٘ظعً ْ٘إؾ ايكاعس٠ هلصٙ ٚٚؾكّا .نجري ٚإٛدٛز، ٚاسس ايٛدٛز ٕأب ٜٚكٍٛ

 قس ايهطض ٖصا ٕأ ٜٚط٣. ٚؾًػؿتٗا ايػطب١ٝ كٝاٜإٝتاؾٝعوانٞ  ِاإ ايٛدٛز َهإ

 ايٛدٛز ٕأإٍ  ٜعٛز شيو ٗ ٚايػبب; ايكسضا١ٝ٥ باؿه١ُٚ، غ١َٝ٬اٱ بايؿًػؿ١ ؿل

. ٚاسس َع٢ٓٶ ٜ٪خصإ إٛدٛز قاي١أٚ ايٛدٛز قاي١أٚ، ايؿًػؿ١ ٖصٙ ٗ غٝٸإ ٚإٛدٛز

، ايٛدٛز ُٖاٍإأٟ ، غ١َٝ٬ٚاٱ ايػطب١ٝ ايؿًػؿات ٗ ايػًب١ٝ ٖصٙ عٔ ؾطزٜس ٜٚعبٸط

 ٫بٔ ايٓٛطٟ ٚايعطؾإ، رگهايد ؾًػؿ١ َٔ َأخٛش٠ ٗاٝيإ إؿاض ايػًب١ٝ ٖصٙ. بايعسَٝٸ١

، زٜهاضت ؾًػؿ١ ٗاٱْػإ  ٚزضاغ١، ايٛدٛز عٔ بس٫ّ إٛدٛز ؾسضاغ١ ّاشإ. عطبٞ

، فاظٟ أَطٍ اتع اؿل غري ع٢ً ايٛدٛز ٬مطؾإٕ إ ايطأٟ هلصا ٚطبكّا. طاغٛتٞ عٌُ

 ٚاؿه١ُ، ؾكٍ٘ اتع اهلل ٖٛ ٚايٛدٛز، َٛدٛزّا بٌ، ٚدٛزّااٱْػإ  ٜكبض ٫ٚ

 إعطؾ١ ع٢ً َبين اٱْػ١ٝ يًشه١ُ إعطؾ١ عًِ. باهلل سهٛضٟ عًِ ٖٞ اٱْػ١ٝ
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 ؾٗٛ ٞاؿكٛي ايعًِ ع٢ً قا٥ِ ضغطا٥ٞا٭ إٓطل ٕأ َٚا .اؿكٛي١ٝ ٚيٝؼ، اؿهٛض١ٜ

إٍ  تٓتٗٞ ضغطا٥ٞا٭ إٓطل ٗ ايتكٛضات ٕأ ؾطزٜس ٜٚعتكس. اؿل َػاض عٔ خاضز

 ٚعًٝ٘ .تعطٜؿٗا ّهٔ ٫ اييت، ايبػٝط١ ايطاق١ٝ ا٫دٓاؽإٍ  ثِ َٚٔ، ٚايؿكٌ اؾٓؼ

 ططٜل عٔ تعطف ؾإاٖٝات ّاشإ. تكٛضأٚ  َؿّٗٛأٟ  تعطٜـ ّهٔ ٫ ايٛاقع ؾؿٞ

 غري ـ ؾطزٜس اعتكاز سػب ـ إٓطكٞ ايكٝاؽ إٔ ُان. ؾك٘ اؿهٛضٟ ٚايعًِ ايهؿـ

 ٚايؿهٌ، ا٭ٍٚ ايؿهٌإٍ  تعٛز ايكٝاؽ أْٛاع ْٝع ٭ٕ; ايتكسٜك١ٝ يًُعطؾ١ فسٺ

 ايه١ًٝ ايكه١ٝ ٗ َٛدٛز٠ ايٓتٝذ١ ٭ٕ; إطًٛب مٛ َكازض٠ ٖٛ أٜهّا ا٭ٍٚ

 اقتها٤ َٔ ٜػتؿاز اٱْػ١ٝ اؿه١ُ ٗ ايؿطز ع٢ً ايهًٞ يتطبٝل ٚيهٔ، ايهرب٣

 َٚٔ، ايباطٔإٍ  ايٛاٖط َٔ يًػري ايكشٝض ٚايتؿهري، ايؿطز ع٢ً ايجابت١ ايعٌ

 اؿكٛيٞ ايعًِ خكٛمٗ  ؾطزٜس ٜٚكٍٛ. اـام ايتأٌٜٚأٚ ، ايٛسس٠إٍ  ايهجط٠

 اؿهٛضٟ بايعًِ َتعًل ٖٛ َٚا، إؿّٗٛ ٖٛ اؿكٛيٞ بايعًِ َتعًل ٖٛ َا» :ٚاؿهٛضٟ

 ؾعًُٓا. بايٛاغط١ ايعًِ َتعًل ٚإؿّٗٛ، ٚاغط١ بسٕٚ يعًِا لَتعًٓ ؾإع٢ٓ. إع٢ٓ ٖٛ

 ٚبا٫غتؿاز٠. (18)«اْهُاَٞ ٚإع٢ٓ، اْتعاعٞ ؾإؿّٗٛ، َعٟٓٛأٚ  ;َؿَٗٛٞ َاإ َا بؿ٤ٞ

 ايتاضى١ٝ ٚايعًّٛ، ايٛقت بتصنط ايتاضٜذ عًِ طٜؿػِّ ٚايؿًػؿٞ إٓطكٞ ايبشح ٖصا َٔ

. ٚسكٛي١ٝ ;سهٛض١ٜ :قٛضتٌ ع٢ً ذٚايتاضٜ ايتصنط ٜكٓـ ثِ َٚٔ، ايصنط٣ بعًّٛ

، اؿهٛضٟ ايؿهط ٗ، ٚغسّا ٚايّٝٛ با٭َؼ إتُج١ً، بعازا٭ ايج٬ث١ٝ ايًػ١ ٚتعٍٚ

 ٜٚط٣. ايتاضىٞ ا٭مسا٤ عًِ َٔ ْٛعّا يؿطزٜس مسا٤ا٭ عًِ ْعترب ٕأ ٚهب .(19)سٚتتٛسٻ

، ايعطب١ٝ ػ١ايً ٗ اغِ ن١ًُ تطابل ايْٝٛا١ْٝ إكطًشات ٗ تُٟٝٛإ ن١ًُ ٕأ ؾطزٜس

 اؾتكام بٌ ع٬ق١ ٜٚكِٝ. ا٫ؾتكام ٚعًِ مسا٤ا٭ بعًِ تُٝٛيٛدٞإ ن١ًُ ٜٚرتدِ

 ٗ طّاَتأثِّ، ٚايؿهط ايًػ١ بٌ ٚثٝك١ ع٬ق١ بٛدٛز ٜٚكٍٛ. اـاضد١ٝ ٚاؿكا٥ل ايهًُات

 ايًػات عًِإٍ  ايتططم ٜطٜس ٫ ْ٘إ .إع٢ٓ عٔ ايًػ١ باْؿكاٍ ٜكٍٛ ٫ٚ، رگهبايد شيو

 ايتاضى١ٝ زٚاضا٭إٍ  ططٜكّا هس ٕأ ٜطٜس بٌ، ؾك٘ مسا٤ا٭ عًِ ٛاغط١ب ػ١ايً ٚؾك٘

، اؿهِ ؾكٛم نتاب ًٜكب ؾٗٛ، اهلل مسا٤أٚ، بايٛدٛزاٱْػإ  ٚاضتباٙ، ْػإيٲ

 ايعَاْٞ ايٛٗٛض ٖٛ ايتاضىٞ مسا٤ا٭ عًِ. ايتاضىٞ مسا٤ا٭ عًِ بهتاب، عطبٞ ٫بٔ

 ا٭عٝإ ٗ َٛدٛز٠ إاٖٝات ْٝع ٕإؾ ٫إٚ، ٚايؿٗاز٠ اـًل عامل ٗ اهلل ٭مسا٤
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 تاضٜذ ٖٛ ٚايتاضٜذ .آخط َٛدٛز ٭ٟ تاضٜذ ٜٛدس ٫ٚ، تاضٜذ يسٜ٘ ؾك٘ اٱْػإ. ايجابت١

 اـُػ١ ايتاضى١ٝ إطاسٌ ٜبٝٸٔ غاؽا٭ ٖصا ٚع٢ً .ا٭مسا٤ َٛٗط ٖٛ اٱْػإٚ، ا٫غِ

  :نايتايٞ

 ٚغٝطط٠، ايٛاسس٠ ١َا٭ س١ًَط ٚتعين، (ريروزپ) ا٭ٍٚ أَؼ َطس١ً :ا٭ٍٚ

 َٔ 213 اٯ١ٜ أغاؽ ع٢ً، ايٓؿؼ هل٣ٛ غًب١ ٚدٛز ٚعسّ، اؿهٛضٟ ٚايعًِ، ايتٛسٝس

ٚٳاسٹسٳ٠ّ﴿ :ايبكط٠ غٛض٠ َٻ١ّ  ٕٳ ايٓٻاؽٴ ُأ  . ﴾َنا

 ٚظٚاٍ، ايٛدٛز سكٝك١ عٔ ايػؿ١ً َطس١ً ٚتعين، (زٜطٚظ) ا٭َؼ َطس١ً :ايجا١ْٝ

، ايعسَٝٸ١ َٚطس١ً، إػتهعؿٌ ـ٬م ْبٝا٤٭ا ٚبعج١، إػتهربٜٔ ٚغٝطط٠، ايٛسس٠

 . إٝتاؾٝعٜكٝا َٚطس١ً، اؿل عٔ ٚايػؿ١ً

، إهاعـ ٚايتػطٸب، ايعس١َٝ َطس١ً ٚتعين، (َطٚظإ) ايّٝٛ َطس١ً :ايجايج١

 . ١ْٝػاْاٱٚ

، ٚساؾٜ، عطبٞ ابٔ ست٢، ٚايعًُا٤ ايٓاؽ نٌ ٕأ ؾطزٜس ٜط٣ ايتعبري ٚبٗصا

 غري ّاَتػطٸب ْؿػ٘ ؾطزٜس ٜط٣ شإ، ايؿاضم ٖصا َع ٚيهٔ، َتػطٸبٕٛ، ْؿػ٘ ٖٚٛ

 . هابٞاٱ إطنب إهاعـ ٖٛ ايتػطٸب ْٛاعأ ٚأغٛأ، ٚغًيب بػٝ٘، َهاعـ

 ١َا٭إٍ  يًٛقٍٛ إتأٖب ا٫ْتٛاض َطس١ً ٚتعين، (ؾطزا) ايػس َطس١ً :ايطابع١

 . ايٛاسس٠

 ٚؼكٝل، َإايع آخط َطس١ً ٚتعين، (ؾطزا پس) ايػس بعس َا َطس١ً :اـاَػ١

 . (20)#إٗسٟ َاّاٱ بٛٗٛض ايٛاسس٠ ١َا٭

 ٖٛ ايٌُٝ ٕإ :ٚايٝػاض يًٌُٝ تٛنٝش٘ ٗ، ايتايٞ إبسأ ع٢ً ؾطزٜس ٜٚ٪نس

 ٜػاض ٚيٝؼ ـ ايٛاقعٞ ٚايٝػاض، إٛدٛز ٚايٛنع إانٞ عٔ ٜساؾع ايصٟ ايؿدل

 ٜس ع٢ً ٚٗط ايصٟ َاضنٛظٜ٘ :َجٌ، ؾطاْهؿٛضت ٕٓطك١ اؿسٜج١ إاضنػ١ٝ

 ع٢ً ٚايكها٤ ٚايجٛض٠ ايٓهاٍ عٔ ٜساؾع ـ إاضنػٌٝ بٌ ايؿطق١ ـًل َربٜاي١ٝاٱ

 ؾًػؿات ٖٞ پوپرو قسضا ا٬ٕ ؾًػؿ١ ٕأ ٜط٣ ؾٗٛ إبسأ ٖصا ع٢ً ٚبٓا٤. ايطبكات

. ؾك٘ ايتاضى١ٝ ايجكاؾ١ ع٢ً اؿكٍٛ عًٝٗا ٚا٫ط٬ع تٗا٤قطا ٚتؿٝس، يًجٛض٠ َعاز١ٜ

، ايعس١َٝ مسّٛ َٓ٘ ْعٌٜ ٕأ هب ٚيهٔ، بايٝػاض بٍٛايك هب ْ٘أ ؾطزٜس ٜٚعتكس
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 .إٗسٟ َاّاٱ يٛٗٛض بإرتٚق بط١ٜ٩ إٛنٛع ٖصا ٜططح ْ٘إ. ٚايطاغٛت١ٝ، ٚايػططغ١

 ;اؿكٛيٞ ايؿهط :سسُٖاأ :قػٌُإٍ  ايؿهط ؾطزٜس ايسنتٛض ٜٚكػٸِ

 ٖٛ اٜاتٚايطٚايكطإٓ  ٗ إصنٛض ا٭قٌٝ ايؿهط ٕأ ٜٚط٣. اؿهٛضٟ ايؿهط :ٚاٯخط

 ٚؾهط، إعاف عكٌ ٖٛ ايصٟ، اؿكٛيٞ ايؿهط ٚيٝؼ، اؿهٛضٟ ايؿهط

 ؼكل َطتب١ ٌّجِّ ٖٚٛ، سهٛضٟ ؾهط ٖٛ شات٘ سسٗ  ايؿٔ ٕأ ٜٚط٣ .(21)احملاغب

 ايهُاٍ زضدات أع٢ً عٔ عباض٠ ايؿٔ ٕأب ٜ٪َٔ ْ٘إ. اؿكٝك١ ٚؼكل، اؿهٛض

 اْكًب اؾسٜس ايعكط ٗ ايؿٔ ٕأ ٜط٣ ٚيهٓ٘، اؿلإٍ  اـًل َٔ ٚايػري، ٞاٱْػاْ

 ايتسْٞ سسٚز أز٢ْإٍ  ٚٚقٌ، ا٭قًٞ َعٓاٙ عٔ ٚإكسٸؽ ايهاٌَ ا٭َط ٖصا بعس

 عٔ عباض٠ ْع٘أب اؾسٜس ايؿٔ» :ٜكٍٛ ؾٗٛ. ايعس١َٝ اؿكٝك١إٍ  ٚؼٍٛ، ٚايٓعٍٚ

 ايؿٔ ٗ ؾ٤ٞ نٌ»ٚ ،(22)«ايؿذٛض َٔ صاتٖ٘ٛ ب اؾسٜس ٚايؿٔ، ايٓؿؼ يؿٗٛات ضنا٤إ

 ؾٝ٘ ٚيٝؼ، بإٓهط ٚأَط إعطٚف عٔ ْٗٞ اؾسٜس ٚايؿٔ ٞاٱْػاْ إصٖب َع اؾسٜس

 . (23)«إٓهط باػاٙ ٚأَطٙ، بإعطٚف أَط

 

 ــــــ ، َطايع١ ْكد١ٜفسدٜدْعسٜات 

 ْكس تٓاٚيت ْٗاأ بًشاٚ ;خاق١ َٝع٠ ُتًو ؾطزٜس أقٛاٍ فُٛع١ ٕضغِ أ

 ع٢ً ٜسأب ؾطزٜس نإ ٚنُا .ا٭قٛاٍ ٖصٙ ع٢ً أغاغ١ٝ ؾبٗات ٖٓاىؾإٕ ، ايػطب

 ٫إ عطبٞ ابٔ عٔ أخص ْ٘أ َٔ ٚبايطغِ .ايٓكس َٔ ٜػًِ ؾدل ٜٛدس ؾ٬ اٯخطٜٔ ْكس

  :ايؿاعط يكٍٛ ٚٚؾكّا .(24)أقٛاي٘ ٗ إٝتاؾٝعٜكٝا هس نًُا عًٝ٘ ٜطزٸ ْ٘أ
 

«  ِ ــطؾ ــس ٫ ٜٓكـــــــ ــإ أٓـــــــ ــٔ ُٖـــــــ  َـــــــ

 طأْـــــــا أٓـــــــس إُٓـــــــٛع َـــــــٔ ايكـــــــطف
 

 «نـــــ٘ عًـــــ٢ بـــــط غـــــط َـــــٔ دـــــط ْسٖـــــس  

ــطِّٟص ٚســــــطف  ــ٢ دــــ ــ٣ٛ عًــــ ــط ٫ ٜكــــ  اؾــــ
 

 ٕأ ٖٓا إٓاغب َٔ يصا. ايؿهط١ٜ ٚعجطاتِٗ غكطاتِٗ اٯخطٜٔ ع٢ً ٌٜػذِّ ْطاٙ

 بؿهٌ ًٝ٘ع ٬َسٛاتٓا َٔ بعهّا ْٚبٝٸٔ، ٚؼًًٝٗا، أؾهاضٙ بٓكس أٜهّا مٔ ْكّٛ

  :كتكط

 ٜكّٛ اييت ٚا٭غؼ ايكٛاعس ضٜٛنٸ ٚمل، ايؿهطٟ َٓٗذ٘ تبٜٛبإٍ  ٜبازض مل ـ1

 ٖٛأٚ ، َكًٓس ٚؾًٝػٛف، ؾؿٗٞ ؾًٝػٛف ْ٘إؾ ي٘ ايبعض ٚقـ ٚعػب .ؾهطٙ عًٝٗا
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ٌٸ  أٓسأٟ ، اؿكٝكٞ بامس٘ 1318 عاّ ٗ َكاي١ ؾطزٜس تبن ٚيهٔ. ايؿًٝػٛف ٚ

( ايؿُػ١ٝ ايػ١ٓ َٔ) ايعؿطٜٓات عكس ٗ أخط٣ َٚكاي١، (َٗط) ف١ً ٗ، ٜعزٟ َعٝين

 مل أقٛاي٘ فُٛعأٚ  َكا٫ت٘ َٔ ّاٜٸأ إٔ ٫إ، ا٭خط٣ إكا٫ت بعض ٚنتب، ؾطزٜس باغِ

٘ٹ  زضد١ ع٢ً ٚنتابات٘ أقٛاي٘ ٕأ عٔ ؾه٬ّ، ايؿهطٟ َٓٗذ٘ عٔ قٛض٠ عطا٤إٍ إ تٓت

 ٜكٍٛ. ت٬َصت٘ بعسز ٖٛ ٭ؾهاضٙ تؿػري َٔ ٛدٛزإ ٕإ عٝح، ٚايجكٌ ايتعكٝس َٔ

 غ١ٓ ٜطا١ْٝاٱ ايجكاؾ١ َ٪غػ١ َهتب ٗ ؾطزٜس َع ي٘ يكا٤ بعس، آؾٛضٟ زاضٜٛف

 تػُض ٕأ ضدٛأ :ي٘ قًتٴ :بايػطب ٚايتأثط ايتػطٸب سٍٛ سٛاض اُبٝٓٗ زاض شف; إ .ٖـ1346

ٞٸإ ؾايتؿت، ضإكطِّ بعٓٛإ ٗاأزِّٚ يهٞ ;أقٛايو بتكطٜط يٞ  بتسٜٚٓٗا غٝكّٛ ْ٘إ :ٚقاٍ، ي

ِّ مل ٘ٚيهٓٸ، بٓؿػ٘  ٜعطن٘ ايصٟ ؾايكسض ساٍ ١ٜأ ٚع٢ً .(25)بسّاأ ايهًُات تًو ٕٜس

 عٝح ايٓهر ٚعسّ ايػطش١ٝ َٔ ايٓٛطٟ ايعطؾإ ْطام ٗ َباسح َٔ ؾطزٜس ت٬َص٠

 ُٚٗٝس، اؿهِ ٚؾكٛم، إه١ٝ ايؿتٛسات :َجٌ، ايعطؾا١ْٝ ايهتب ع٢ً اطًعٓا يٛ

 يس٣ ايرتنٝع ١ٚقًٓ ايبػاط١ َس٣ يٓا٫تٸهض ، ٚغريٖا، ايؿكٛم ٚؾطٚح، ايكٛاعس

 أقشِ قس، ايعطؾا١ْٝ ًشاتإكط باغتدساَ٘ ;ؾطزٜس ٕأ ٚأض٣. إٛانٝع ٖصٙ ٗ ؾطزٜس

ٌٓٓ، إكاضٕ ايتؿػري ٗ ْؿػ٘  غبٌٝ ٚع٢ً .ايعطؾا١ْٝ إكطًشات بعض ع٢ً ٤ٙآضا ٚ

 مسا٤أ ٕا١ٖٝ تٛنٝشّا ٜعطٞ ٕأ بسٕٚ، ايطاغٛت١ٝب مسا٤ا٭ َػأي١ ٜطب٘ ْ٘أ لس :إجاٍ

 ،دسٜس٠ ْٛط١ٜ يٝػت ايتاضىٞ مسا٤ا٭ عًِ َػأي١ ٕإؾ ٚعًٝ٘. ٚايطاغٛت١ٝ اهلل

 َطتبط١ غري ٖٞ بٌ، ؾشػب رگوهايد عطبٞ ابٔ َسضغيت بٌ ايتًؿٝل َٔ خٛش٠َٚأ

 ؾطزٜس إن :ايكٍٛ ٚخ٬ق١. اايطاغٛت١ٝ باب ٗ ؾطزٜس أثاضٖا اييت بايعٓاٜٚٔ نصيو

١ُٓٛ غري ْٛط١ٜ شا  مل، عطبٞ ٚابٔ طإتأخِّ رگهايد َٔ عؿٛا٥ٞ بؿهٌ تطقٝعٗا مت، َٓ

١َُٓٛ هاب١ٝإ ؾهط١ٜ َسضغ١ أ١ٜ عٓٗا تػؿط  َٔ يًُعٜس ساٍ أ١ٜ ٚع٢ً. ٚٚانش١ ٓ

 غا٥ط ٚنصيو، (26)ؾطزٜس سه١ُ َٔ ضٚاٜات ث٬خإٍ  ايطدٛع ايكطٸا٤ َهإإب ا٫ط٬ع

 َدتًـ تأيٝؿٗا مت ٚاييت، ؾطزٜس عٔ تتشسخ اييت إكازضأٚ ، ؾطزٜس َٚ٪يؿات ْتادات

، ربتػاي١ٝٚاي، غبا١ْٝ، ٚاٱٜطاي١ٝ، ٚاٱٚايؿطْػ١ٝ، ٚايعطب١ٝ، ايؿاضغ١ٝ :ايًػات

 .(27)ًٝع١ٜل، ٚاٱٕا١ْٝٚا٭

 ٖصا ٜعين ٫ٚ .هابّٝاإ ؾًٝػٛؾّانْٛ٘  َٔ أنجط غًبّٝا ؾًٝػٛؾّا ؾطزٜس ٜعترب ـ2
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 ،َٚب١ُٗ، ق١ًًٝ هاب١ٝاٱ عاث٘أ ٕإ بٌ، هاب١ٝإ أعاخ يؿطزٜس ٜٛدس ٫ ْ٘أ ايه٬ّ

. ق٬سٗاٱ ٜٓربٚا مل أٜهّا ت٬َصت٘ ٕأ ٚإ٪غـ .ْاقك١ ٚتطنت، َرب١ٖٓ ٚغري

 قسضا ٚا٬ٕ ;ظْسٜكّا غٝٓا ابٔ ؾٝعترب; ٜٚٓادعِٖ إؿهطٜٔ ْٝع ؾطزٜس ٜٚٓاٖض

 إٔ ٜتُهٔ مل ٚيهٓ٘; بايك٠ٛ ناؾطّا انگوبازر ;طاغٛتٌٝ ؾ٬طٕٛإٚ ٚأضغطٛ ;َتػطبّا

ُٸٝٗا ٜطاٚزٖا اييت ايؿهط٠ ٖٞ َٚا ؟ٖٛ ٔٵَٳ :ٚاسس٠ ٕط٠ ٚيٛ، ٜكٍٛ  بؿهٌ شٖٓ٘ ٗ ٜٚٓ

ٌٸ ٫ رگهايد عٔ ايسؾاعإٔ  نُا ؟َٚربٖٔ ناٌَ  ؾطزٜس ٜٚكٍٛ. ايػًب١ٝ ؾًػؿت٘ أظ١َ و

، ايػطب ؾٝ٘ ٜطؾض ايصٟ يًُٛنع رگهايد َع ايطأٟ ٗ تؿلأ» :ا٭َط هلصا تأٜٝسٙ ٗ

 ٚيهين، عاّ ٚٔػُا١٥ ٭يؿٌ إُتس إٝتاؾٝعٜكٞ ايػطبٞ ٚايتاضٜذ، ٞاٱْػاْ ٚإصٖب

 يػ١ٗ  نٕٛأ ٕأ غتطٝعأ ٫ٚ، ْٜٞطاإٚ ؾٝعٞ َػًِ ٭ْٞ ;ؾ٤ٞ نٌ ٗ َع٘ يػت

، ايػًب١ٝ اؾ١ٗ ٗ رگهايد َع أتؿل ْاأؾ. إػٝشٞ ٕاْٞا٭ اؿهِٝ رگهايد َع ٚاسس٠

 اؾتتاح ٖٞ، إع١ٜٛٓ َٔ َطس١ً بٛٗٛض ٜتعًل َا ٗ بٗا طٜبؿِّ اييت ْاي١ٝاٱ ٚايبؿاض٠

 ٚأقٛاٍ آضا٤ ؾًٞ غ٬ٌَٝاٱ ٚايعطؾإ باؿه١ُ ٜتعًل َا ٗ ٚيهٔ، إكسغ١ يًػاس١

 .(28)«ط٬ماٱ ع٢ً گرهايد هلا ٜتططم مل

 ًّو ْ٘أ َٔ ؾطزٜس ٜسعٝ٘ َٚا ،غًيب ؾًٝػٛف ٖٛ ؾطزٜس إٔ اؾ١ًُ ٖصٙ ٚتبٝٸٔ

 َكطًض َٔ ٜػتؿٝس نإ بٌ، قبً٘ َٔ تططح ٚملـ،  يٮغــ  تهتب مل هاب١ٝإ أقٛا٫ّ

، ؾؿٗٞ بؿهٌ، مسا٤ا٭ عًِأٚ ، (إع١ٜٛٓ) ايطٚس١ٝ اؿه١ُأٚ ، هل١ٝاٱ اؿه١ُ

 نتاب ٗ ورپ مدد إطسّٛ ٜططسٗا اييت ا٭َٛض ٕأ نُا. عطبٞ بابٔ طٙتأثټ عٔ ٜعبٸط ٖا

 يؿطزٜس ايٓاقل طايتأثټ تهؿـ ْٗاأ عٔ ؾه٬ّ، «ايعَإ آخط ٚؾتٛسات ؾطٖٞ زٜساض»

 ٕأ نُا. ؾطزٜس ػ١َ٪غٸ ٚست٢ بٌ، ايت٬َص٠ اخت٬ف قٌ ٖٞ، عطبٞ ٚابٔ رگهبايد

 فسز٠ ْٛط٠) «إْػٞ سهُت َبازٟ ب٘ ٙزٚباض اه گى» َعاضف ؽعبا ايػٝس نتاب

 ٫ٚ .(29)عطبٞ ٫بٔ ايٓٛطٟ بايعطؾإ ايتأثط ع٢ً اٯخط ٖٛ ٜسٍ (اٱْػ١ٝ اؿه١ُ ٕباز٨

 ت٪ثط ناْت سٝاّْاأؾ ;عكطٙ بأسساخ ط٠َتأثِّ ْٗاأ ع٢ً ؾطزٜس ْٛط١ٜإٍ  ايٓٛط َٔ بس

 .عطبٞ ابٔ ٚعطؾإ اـُٝين َاّاٱ سطن١ ٚأسٝاّْا ;يًُاضنػ١ٝ ايتاضٜذ ؾًػؿ١ عًٝ٘

 . َرب١ٖٓ ؾًػؿ١ ٚدٛز عسّ ع٢ً زيٌٝ ٖٚصا

 ٚايؿهط ايؿًػؿ١ ىايـ ْ٘إ بٌ، ؾشػب ايؿًػؿ١ٝ ايِٓٛ ؾطزٜس ىايـ مل ـ3
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 إعطانٗا ٖٛ ايؿًػؿ١ٝ يًِٓٛ كايؿت٘ ٚضا٤ ٚايػبب. أٜهّا اؿكٛيٞ ٚايعًِ، ايعك٥٬ٞ

 ايؿهط كايؿت٘ ٗ طضإبِّ ٖٛ َا ٚيهٔ، بإٛدٛز ٚا٫ٖتُاّ، ايٛدٛز عٔ ٝٗانٚتػا

 .اؿكٛيٞ ٚايعًِ، ايعك٥٬ٞ

، ايٛٗٛض ٚعًِ، ايؿًػؿٞ إصٖب أزٚات ظُٝع َٗتُّا ؾطزٜس نإ ٌٖ ـ4

 غٝٓتٗٞ ادامرگ ٚتًُٝصٙ رگهايد ٖطَٓٛطٝكٝا ٕأ ٜعًِ نإ ٌٖ ؟رگهلايد، ٚاهلطَٓٛطٝكٝا

 أنرب بؿهٌ ا٭َط ٖصا ٚٗط نُا ؟ايس١ٜٝٓ ايٓكٛم ٚؾِٗ ايٛاقع ؾِٗ ٗ ايٓػب١ٝإٍ 

 إعطؾ١ ْػب١ٝإٍ  ٜٓتٗٞ ايؿِٗ ٗ ايٓػيب إصٖب ٕأٚ، ادامرگ تًُٝصٙ ٖطَٓٛطٝكٝا ٗ

 ٖصٙ ٗ عًٝ٘ هب ايٓػب١ٝ ايٓٛط١ٜ غاؽأ ع٢ً ٚبٓا٤ .اؿكٝك١ َعٝاض يػا٤إٚ، ايس١ٜٝٓ

 ايؿدكٝات غًبٝات ٜتٓاٍٚ ٫ ٕأٚ، غُسُٜٗا ٗ َٚؿطط٘ ْكسٙ غٝـ ٜػُس ٕأ اؿاي١

  .إعٝاض يػا٤إب اٯخطٜٔ ٜٓتكس ٕأ ّهٓ٘ نٝـ ٭ْ٘; ا٭خط٣ ٚإساضؽ

 عٓسَا ٜعين، إتأخط رگهلايد ّاؾاضس ّاؾدك ـ ا٭نجط ع٢ً ـ ؾطزٜس ٜعترب ـ5

 سكٝك١ ٚأؾٍٛ، إٝتاؾٝعٜكٝا بتاضٜذ يًػطب ايؿًػؿٞ ايؿهط ٜكـ رگهايد نإ

 ٚبعس .(«ايطبٝع١ بعس َا ع٢ً ط٬ي١إ) ايطبٝع١ بعس َا ب٘ زضآَسٟ» نتاب ٗ، ايٛدٛز

 .ٜطإإ ٗ گرهايد نًِٝ ْ٘أب ْؿػ٘ ٜكـ ؾطزٜس نإ إتأخط رگهايد ؾطح َطس١ً

 سٝا٤إب قٝاَ٘ خ٬ٍ َٔ، طإتشهِّ ايػطب بٓكس ؾطزٜس قٝاّ َٔ ؾبايطغِ ساٍ أ١ٜ ٚع٢ً

 ع٢ً ايعجٛضَٔ  آخط َع٢ٓ ُهٔ ْ٘أ ٫إ، اؿساث١ بعس َا َٚطس١ً إتأخط رگهايد

 ْتاز َٔ ُٖا اؿساث١ بعس َا َٚطس١ً رگهايد ٕأ شيو; ايػطبإٍ  يًعٛز٠ دسٜس٠ ططٜك١

  .اؿساث١ َجٌ، ايػطب

 ٕأ شيو; يًتؿهٝو قاب١ً غري سكٝك١ عٔ عباض٠ ايٛاقع ٗ ٚإٛدٛز ايٛدٛز ـ6

 َع٢ٓ يًٛدٛز شيو ع٢ً ٚبٓا٤. ٚدٛز ؾٗٛ، بعسّ يٝؼ ٚإٛدٛز، ايٛدٛز ْكٝض ٖٛ ايعسّ

 ايٛدٛز ٕأ َٔ بايطغِ ،ايٛدٛز ٖٚهٔ ايٛدٛز ٚادب ٜؿٌُ َعٟٓٛ َؿرتى ٖٚٛ، عاّ

، ؾكٍ٘ اتع ايٛادب ع٢ً ٜطًل اؿاي١ ٖصٙ ٚٗ .َكػِ بؿطٙ ٫ َع٢ٓ ٖٛ ايعطؾإ ٗ

 ٗ عاّ ط٬مإٚ، ايعطؾإ ٗ خام ط٬مإ ؾًًٛدٛز. َعسّٚ ٚدٛز شيو غ٣ٛ َٚا

 . ا٫ثٌٓ بٌ اـً٘ ٜٓبػٞ ٫ٚ .ايؿًػؿ١

 اَت٬ى عسّ عٔ ْٚا١ْ، دسّا غطش١ٝ قسضا ا٬ٕ ع٢ً سؾطزٜ اْتكازات ـ7
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 نٝـ :ايباب ٖصا ٗ يؿطزٜس أٚدٗ٘ ايصٟ إِٗ ٚايػ٪اٍ. ٭ؾهاضٙ ايهاؾ١ٝ إعًَٛات

 قسضا ا٬ٕ ٜكـ بُٝٓا، عطبٞ ٫بٔ مسا٤ا٭ ٚنجط٠ ايٛدٛز ٚسس٠ ْٛط١ٜ عٔ ٜساؾع

 ٗ ٜٚٛاؾل، ايٓٗا٥ٞ أٜ٘ض ٗ عطبٞ ابٔ َٔ ٜكرتب قسضا ا٬ٕ ٕأ سٌ ٗ، َتػطٸب ْ٘أب

 ٚسس٠ ْٛط١ٜ ع٢ً، ايطبٛب١ٝ ايؿٛاٖس َٔ ا٭ٍٚ إؿٗس ٚٗ، يٮغؿاض ايجاْٞ اجملًس

 ايطأٟ ٖصاإٍ  ٜٓتب٘ مل ؾطزٜس ؾايػٝس. ٜٚربٖٓٗا، عطبٞ ٫بٔ، ا٭مسا٤ ٚنجط٠، ايٛدٛز

 . قسضا ي٬ًُ إِٗ

 َا ع٢ً بٓا٤ٚ .ٜهّاأ ايػٝاغ١ َٝسإ ٗ َٓػذِ َٓٗر ؾطزٜس يًػٝس ٜهٔ مل ـ8

أٟ ، (ضغتاخٝع) سعب ْٛط١ٜ بهتاب١ ايٛامل ايؿآٖؿاٖٞ ايعٗس ٗ ؾاضى ْ٘إؾ قٌٝ

 .اؿهَٛٞ ايتًؿعٜٕٛ ٗ ايؿاٙ ّسح ٚنإ، 1356 ـ 1355 ا٭عٛاّ ٗ، ايٓٗه١ سعب

 ا٭َٛض ٖصٙ ناْت ؾًٛ. دٖٛطّٜا طّاتػٝټ ٜتػري ْ٘أ لس غ١َٝ٬اٱ ايجٛض٠ اْتكاض َع ٚيهٔ

 يؿطزٜس ٬ٜسٜ ٫ سٛاٍا٭ نٌ ٚٗ. اؾٗاز باب ٗ بٓٛطٜت٘ ا٭خص ّهٔ ٫ قشٝش١

 نس ؾطزٜس ٜٓانٌ ٕأ إؿطٚض ٚنإ. ايػٝاغٞ عُطٙ خ٬ٍ دٗاز١ٜ َؿاضن١ ١أٜ

 أؾهاضٙ َع َٓػذ١ُ غري َعاعُ٘ ٕأ ٫إ، ايطاغٛت١ٝ ٚاؿه١َٛ، ايكا٥ِ ايٛنع

 . ْٚٛطٜات٘

 ;ايبشج١ٝ اؿه١ُ :َطسًيتإٍ  غ١َٝ٬اٱ اؿه١ُ َطس١ً تكػِٝ ّهٔ ـ9

 َكاّ ٗ ايصٚق١ٝ يًشه١ُ سب٘ عٔ ٜعرب ؾطزٜس ٚنإ. ٚايصٚق١ٝ ايهؿؿ١ٝ ٚاؿه١ُ

 ايؿطز١ٜ اؿٝا٠ ٕأ ٫إ، اٱْػ١ٝ ٚاؿه١ُ، إع١ٜٛٓ باؿه١ُ عٓٗا ٜٚعبٸط، ثباتاٱ

 ٜكٌ ٕأ أضاز ْ٘أ نٝـ ٜٴعطف ٫ٚ، إػاض ٖصا ٗ خط٠ٛ اخط ْ٘أإٍ  تؿري ٫ يؿطزٜس

 غاتص٠أ َٔ ٜٚػتؿٝس، ايططٜل ٖصا ع٢ً ٜػري ٕأ غري َٔ ٚاٱْػ١ٝ ٕع١ٜٛٓا اؿه١ُإٍ 

 أْٛاعإٍ  ايكطٸا٤ ًٜتؿت ٕأ هب ا٭َط ٖصاإٍ  ناؾ١ٚباٱ. اجملطٸبٌ ٚايػًٛى ايعطؾإ

 أنرب َٔ تعسٸ ايكٛؾ١ٝ ايعك١ًٝ ٕأ ٚأض٣ .اجملتُع ٗ تأثريٖا َٚس٣، ايعك١ًٝ ايكٝؼ

 ٜطٜس ؾطزٜس نإ شاإ اؿاي١ ٖصٙ ٚٗ .ايعامل ٗ عًُٞاي ٚايتطٛض ْتازاٱ أَاّ إٛاْع

ٛٸف بايعطؾإ ا٫غتعا١ْ ططٜل عٔ اٱْػ١ٝ اؿه١ُإٍ  ايٛقٍٛ  ْ٘أ ٗ ؾو ٬ؾ ٚايتك

 . (30)ايعًّٛ ْتازإ ُٓع اييت ايعك١ًٝإٍ  غٝكٌ نإ

، قطب ايػٝس تؿاغري ع٢ً ايػًب١ٝ ٬َسٛات٘ ٌٜػذِّ ؾطزٜس إٔضغِ  ـ10

 غًبٝات ٚٗاضإب ٜهتؿٞ بٌ، ايكطإٓ يتؿػري َعّٝٓا َٓٗذّا ٜططح ٫ ْ٘، ؾإٚايطايكاْٞ



 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ـ العددان ـ 5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

 بٌ ٜٛسٸس، يًٛٗٛض اْتٛاضٙأٟ ، رگهلايد إرتقب ايؿهط ٕإٍ أ ناؾ١باٱ .ؾك٘ اٯخطٜٔ

 ايؿٝع١ٝ إٛعٛز ؾهط٠ َع إػتكبٌ ٗ إٝتاؾٝعٜكٞ غري ايؿهط َٔ دسٜس غًٛبأ

 .(31)إكاضٕ بايتؿػري ٜٚبتًٝ٘، ايعَإ آخط ٗ يًؿٝع١ عؿط ايجاْٞ َاّاٱ بٛٗٛض ٚا٫عتكاز

، ايؿدك١ٝ بايٛسس٠ هلا ٜٚعرتف، ٚاسس٠ نٛسس٠ ايػطبإٍ  ؾطزٜسٜٓٛط  ـ11

 ٚغري، ايػطب عٔ إٓكطع غري( رگهايدإٍ  ْػب١) اهلاٜٝسٟ إصٖب عٔ ٜساؾع ؾهٝـ

 اٱَا١َٚ ٚايٓب٠ٛ بايتٛسٝس ٚإ٪َٔ ايؿٝعٞ قسضا ا٬ٕ ٜعترب ْ٘أ سٌ ٗ، ي٘اٱ َعًّٛ

  ّا؟!ٚطاغٛتٝ ّاَتػطٸب ٚإعاز

 ٚايعًِ، ٚايكٝاؽ، ٚايتكسٜكات، ايتكٛضات باب ٗ ؾطزٜس َٛانٝعتؿتكس  ـ12

 ٖٞ ايكٝاؽ ع٢ً ؾطزٜس ؾهاي١ٝإ ٕأ عٔ ؾه٬ّ .ٚا٫غتس٫ٍ إٍ ايسيٌٝ، اؿهٛضٟ

 ٗ، َطٗطٟ غتاشا٭ ٜكٍٛ. غٝٓا ابٔ ٗآع أداب اييت ايكس١ّ ؾهايٝاتاٱ َٔ ٚاسس٠

( إٓطل) ٭ٕ; ايكٝاؽ بك١ُٝ َطتبط١ إٓطل ق١ُٝ» :عًٝ٘ ٚايطزٸ ؾهاٍاٱ ٖصا ٛنٝضت

، ا٫قرتاْٞ ايكٝاؽ ٖٛ ايكٝاؽ أْٛاع أِٖ. ايكٝاؽ ٕٓٗر ايكشٝش١ ايكٛاعس ٜبٝٸٔ

 ٭ٕ; ا٭ٍٚ ايؿهٌ ٖٛ، ؾهاٍأ ضبع١أب تتِ اييت، ا٫قرتا١ْٝ ايكٝاغات ٗا٭غاؽ ٚ

 ايكاعس٠ ٖٚٛ، ا٭ٍٚ ايؿهٌ. ايؿهٌ ٖصا ٢ًع تػتٓس ا٭خط٣ ايج٬ث١ ا٭ؾهاٍ

ٌٷ زٚضٷ، إٓطل ٗ ا٭غاؽ ٚايطنٔ ا٭ٍٚ ٌٷ إٓطل عًِ ٕإؾ ٚعًٝ٘ .ٚباط  َٔ باط

 نٌ :ـ َج٬ّ ـ ا٭ٍٚ ايؿهٌ ٗ ْكٍٛ عٓسَا :ًٜٞ نُا ا٭َط ٖصا ٚتٛنٝض. ا٭غاؽ

 دػِ ّاشإ اٱْػإؾ، (نرب٣) دػِ سٝٛإ ٚنٌ، (قػط٣) سٝٛإ ٖٛ ْػإإ

، أخطٌٜ يكهٝتٌ ْٚتٝذ١ َٛيٛز ْٗاأ بًشاٚ ;(دػِ ْػإإ نٌ) ؾكه١ٝ. (ٝذ١ايٓت)

. ايهرب٣ :َٚٓٗا، إكسَتٌ ن٬ َّاَكسٻ عطؾٓا قس ْهٕٛ عٓسَا قبًٓا َٔ غتٴعطف

 ايكه١ٝ أخط٣ ْاس١ٝ َٚٔ. بايهرب٣ ايعًِ ع٢ً ـَتٛٚق بايٓتٝذ١ ايعًِ :أخط٣ بعباض٠ٚ

ٌٸ هٕٜٛ عٓسَا يسٜٓا َع١ًَٛ غتهٕٛ، ن١ًٝ قه١ٝ ْٗاأ عهِ ;ايهرب٣  ٚاسس ن

 يسٜٓا َع١ًَٛ غتهٕٛ «دػِ سٝٛإ نٌ» ؾكه١ٝ ّاشإ. َػبكّا عٓسْا ّاَعًَٛ أدعا٥ٗا َٔ

 ْٗاأب ،اٱْػإ شيو ٗ َا، اؿٝٛاْات ْٛاعأ بهٌ َػبل عًِ ع٢ً ْهٕٛ عٓسَا

 ،بايٓتٝذ١ ايعًِ ع٢ً ّاشإ ـَتٛٚق «دػِ سٝٛإ نٌ» ايهرب٣ بايكه١ٝ ؾايعًِ. دػِ

 اـري بٛأ غعٝس بٛأ أثاضٙ ايصٟ شات٘ ٖٛ ؾهاٍاٱ ٖٚصا. قطٜض زٚضٷ شات٘ ٗ سسٸ ٖٚصا

. «ايعًُا٤ ضغاي١» عٔ ْك٬ّ، غٝٓا ابٔ ٘ٓع ٚأداب، ْٝؿابٛض ٗ يكا٥٘ عٓس، غٝٓا ابٔ ع٢ً



 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

 َؿ١َٛٗ غري تهٕٛ ٕأ إُهٔ َٚٔ، هاظباٱ ُتاظ غٝٓا ابٔ داب١إ ٕأإٍ  ٚبايٓٛط

 ابٔ داب١إ ْصنط ثِ َٚٔ، ناؾاتاٱ بعض َع، أنجط بتٛنٝض عًٝ٘ غٓذٝب، يًبعض

 قٝاؽ عٔ عباض٠ ٖٛ ا٫غتس٫ٍ ٖصا :أ٫ّٚ :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً دابتٓاإ. ٖٞ نُا غٝٓا

. باطٌ ٚايسٚض، زٚض ٖٛ ا٭ٍٚ ايؿهٌ :نايتايٞ خ٬قت٘ ٭ٕ ;ا٭ٍٚ بايؿهٌ

 أسس ؾبشهِ طٌبا ا٭ٍٚ ايؿهٌ ٕأ َا أخط٣ ْاس١ٝ َٚٔ. باطٌ ّاشإ ا٭ٍٚ ؾايؿهٌ

 ايكٝاؽ أؾهاٍ ْٝع ٕإؾ، باطٌ ؾٗٛ ايباطٌ ع٢ً ٜب٢ٓ َا نٌ ٕأب ايكا٥ٌ، ايكٝاغات

 بط٬ٕ ع٢ً غعٝس بٛأ اغتس٫ٍ ٕؾإ ْط٣ ٚنُا. باط١ً ا٭ٍٚ ايؿهٌ ع٢ً إب١ٝٓ ا٭خط٣

 باطٌ ا٭ٍٚ ايؿهٌ ٕأ يٛ :اٯٕ ْٚكٍٛ. ا٭ٍٚ ايؿهٌ ْٛع َٔ قٝاؽ ٖٛ ا٭ٍٚ ايؿهٌ

ٌٷ، ا٭ٍٚ ايؿهٌإٍ  ٜعٛز ايصٟ، غعٝس بٛأ اغتس٫ٍ ٕإؾ  بٛأ أضاز ؾكس. اٯخط ٖٛ باط

 ٕأب ايكا٥ٌ ايطأٟ :ثاّْٝا. خ٬ف ٖٚصا، ا٭ٍٚ بايؿهٌ ا٭ٍٚ ايؿهٌ ٜبطٌ ٕأ غعٝس

 نإ ؾًٛ. ٜبػٸ٘ ٕأ هب بأدعا٥٘ ايتؿكًٝٞ ايعًِ ع٢ً ـٜتٖٛق ايهرب٣ بايكه١ٝ ايعًِ

 ايكٝاّ هب ْ٘أ َع٢ٓ، بأدعا٥٘ ايتؿكًٝٞ ايعًِ ع٢ً ٜتٛقـ بايهرب٣ ايعًِ ٕأ إطاز

 ايطأٟ ؾٗصا، ايهًٝات بأسس ايعًِ يٝتشكل، ؾٛاسسّا ٚاسسّا اؾع٥ٝات باغتكطا٤ ابتسا٤ٶ

 ع٢ً َككٛضّا يٝؼ ايهًٝات بأسس ايعًِإٍ  ايػبٌٝ ٭ٕ; إبسأ سٝح َٔ قشٝشّا يٝؼ

 عًُٞ اختباض بسٕٚ اٱْػإ يس٣ َع١ًَٛ ايهًٝات ؾبعض .اؾع٥ٝات اغتكطا٤

 ططٜل عٔ عًٝٗا مكٌ ايهًٝات ٚبعض ;قاٍ ايسٚض ٕأب ايعًِ :قبٌٝ َٔ، ٚاغتكطا٥ٞ

 عًِ :َجٌ، اؿا٫ت نٌ بتذطب١ ْكّٛ ٭ٕ نطٚض٠ تٛدس ٫ٚ، ا٭ؾطاز بعض ػطب١

 ايهًٝات ٣سسإ ع٢ً مكٌ ؾعٓسَا. إطٜض ساي١ ٚتؿاقٌٝ، ايسٚا٤ غاق١ٝ ايطبٝب

. ٚاسس بكٝاؽ ا٭خط٣ اؿا٫ت غا٥ط ع٢ً ٜعُِ اؿا٫ت َٔ عسز ػطب١ ططٜل عٔ

 ظُٝع ْايٞاٱ ايعًِ ٖٛ ايهرب٣ بايكه١ٝ ايعًِ ٕأ بصيو إطاز نإ شاإ ٚيهٔ

 أَط ؾٗٛ، بايهرب٣ ايعًِ ٗ ٜهُٔ بايٓتٝذ١ ايعًِ ٕأأٚ ، ايٓتٝذ١ :َٚٓٗا، اؾع٥ٝات

 ايعًِ ٖٛ، أدً٘ َٔ ايكٝاؽ ٜٚٓعكس، ايٓتٝذ١ ٗ َطًٛب ٖٛ َا ٚيهٔ، قشٝض

 ايتؿكًٝٞ ؾايعًِ ٚعًٝ٘. ٚا٫ْطٛا٥ٞ ْايٞاٱ ايبػٝ٘ ايعًِ ٚيٝؼ، بايٓتٝذ١ يتؿكًٝٞا

 نُٔ بايٓتٝذ١ ٚا٫ْطٛا٥ٞ ْايٞاٱ ايعًِ ع٢ً ايٛاقع ٗ قٝاؽ نٌ ٗ ٜتٛقـ بايٓتٝذ١

 اييت داب١ٚاٱ. ايعًِ َٔ ْٛعٌ ٭ْ٘ ;زٚضّا ٚيٝؼ، ؾٝ٘ َاْع ٫ ٖٚصا، ايهرب٣ ايكه١ٝ

، ايتؿك١ًٝٝ ايٓتٝذ١ ٗ ٜهُٔ بايٓتٝذ١ ايعًِ ٕأ ٖٞ غعٝس بٞ٭ غٝٓا ابٔ عطاٖاأ
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. ايعًِ َٔ ْٛعإ ُٖا ٖٚصإ .ٚاْطٛا٥ٞ ْايٞإ ٖٛ ايهرب٣ نُٔ بايٓتٝذ١ ٚايعًِ

 عٓسَا ٭ْ٘ ;يًُطًٛب َكازض٠أٚ  َعًّٛ تهطاض قٝاؽ نٌ إٔ ٖٛ اٯخط ؾهاٍٚاٱ

 .دػِ ْػإإ ؾهٌ، دػِ سٝٛإ ٚنٌ، سٝٛإ ْػإإ نٌ :ْكٍٛ ايكٝاؽإٍ  ْصٖب

 ْٛاعأ سسأ ٖٚٛ، اٱْػإ ٕأ ْعًِ ٌٖ( ايهرب٣) «دػِ سٝٛإ نٌ» قه١ٝ نُٔ ْ٘أأٚ 

 ايهرب٣ ٗ َع١ًَٛ ناْت ؾايٓتٝذ١ ْعًِ نٓا يٛ ؟ْعًِ ٫ أّ أٜهّا دػِ، اؿٝٛاْات

 ٗ إعًّٛ ايؿ٤ٞ ْؿؼ تهطاض ٖٞ ؾايٓتٝذ١ ّاشإ، أخط٣ َط٠ تهطاضٖا ٚمت، غابكّا

 ٜعاٍ َا ايصٟ، ْ٘ؿػ ؾٓعتربٙ ف٫ّٛٗ نإ ٚيٛ. دسٜسّا ّاؾ٦ٝ يٝؼ ٖٚصا، ايهرب٣

، يًُطًٛب إكازض٠ ٖٛ ٖٚصا، ايهرب٣ نُٔ ٚدعًٓاٙ، ْؿػ٘ ع٢ً زي٬ّٝ، ف٫ّٛٗ

 ٖٞ ؾهاي١ٝاٱ ٖٚصٙ. ْؿػ٘ ع٢ً زي٬ّٝ شات٘ سسٸٗ  قبضأ ف٫ّٛٗ ؾ٦ّٝا ٕأ شيو ٜٚعين

 ايجأَ ايكطٕ ٗ ٜعٝـ إن ايصٟ، «ٌَٝ غتٝٛاضت» إعطٚف ًٝعٟلاٱ ايؿًٝػٛف َٔ

 دصٚض ٚي٘، دسٜس َٛنٛع ع٢ً وتٟٛ ٫ ا٫غتس٫ٍ ٖصا ٕؾإ ْط٣ ٚنُا. ا٬ٕٝزٟ عؿط

 وكٌ بايهرب٣ ايعًِ ٕأ ٚشيو ;اـري بٛأ غعٝس بٛأ أثاضٙ ايصٟ ؾهاٍاٱ َع َؿرتن١

 ٕأ غبل اييت ٖٞ دابت٘إٚ. َػبكّا( ا٫غتكطا٤ ططٜل عٔ) بايٓتٝذ١ ايعًِ وكٌ عٓسَا

 شات ٖٛ فٗٛي١ أّ ايهرب٣ نُٔ َع١ًَٛ ايٓتٝذ١ ٕأ ٌٖ :قٛي٘ٚاؾٛاب عٔ . اٖاشنطْ

 ٚفٗٛي١، ْا٫ّإ َع١ًَٛ ايٓتٝذ١ ٕأ َٔ، غعٝس ٭بٞ غٝٓا ابٔ أعطاٖا اييت اٱداب١

  .(32)«يًُطًٛب إكازض٠ ٫ٚ، نطٚضّٜا ٜكبض إعًّٛ ايتهطاض ٫ ٚهلصا. تؿك٬ّٝ

 .ٍاتع اهلل أمسا٤ ٖٞ، إُه١ٓ ٚاؿكا٥ل، بأْع٘ ايعامل إٔ اٯخط ا٭َط ـ13

 . اٱْػإب ع٬ق١ ١أٜ هلا يٝػت اؿكٝك١ ٖٚصٙ

 بؿطح قاَٛا ٚايصٜٔ، عطبٞ بابٔ مسا٤ا٭ عًِ تؿػري ٗ ؾطزٜس اغتعإ ـ14

، ْ٘إ. ٚإاضنػٞ ًٞػاهلٝ بايتؿػري اهلل أمسا٤ ؾطح تٓاٍٚ ْ٘أ أض٣ ٚيهين .َسضغت٘

 عٔ تٓػذ ٚاجملتُع ايتاضٜذ َطاسٌ َٔ َطس١ً نٌ ٕأب ٜ٪َٕٓٛ ايصٜٔ نإاضنػٌٝ

 ؾٝأتٞ، مسا٤ا٭ أسس ْػذ ٜٚتِ، ايتاضٜذب تأتٞ مسا٤ا٭ ٕأب ٜ٪َٔ، أخط٣ َطس١ً ططٜل

 اؿٛازخ عٔ عباض٠ َاضنؼ ؾًػؿ١ ٗ ايتاضٜذ ٕأ َٔ بايطغِ ،(33)آخط ٚٚقت آخط تاضٜذ

 ؾطزٜس ايسنتٛض يس٣ ٚايتاضٜذ، ايتاضى١ٝ ايػٓٔ نؿـإٍ  تٓتٗٞ اييت، إتعاقب١

 َسضغ١ طايتأثټ ٖٚصا. إٛدٛزات َع َٚٓ٘، اؿل َع ؾٝ٘ تهٕٛ ايصٟ ايٛقت ٗ ٜهُٔ

 خًٝ٘ هازإب بتػبٻ، ٚإاضنػٞ ًٞػاهلٝ ايتاضٜذ بؿًػؿ١ شيو ٚتؿػري، عطبٞ ابٔ
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 . إسضغتٌ ٖاتٌ أغؼ َع َٓػذِ غري، ؾطزٜس يٓٛط١ٜ ٚتطنٝب

 ٞاٱْػاْ ايٓطل بٌ ع٬ق١ أقاّ نٝـ ْ٘أ ؾطزٜس ْٛط١ٜ ٗ اٯخط بٗاّاٱ ـ15

 َاأٚ ، ْاطل ؾٗٛ اهلل ٭مسا٤ ايتاّ إٛٗط ْ٘أ َااٱْػإ  ٕإٚ ؟ٕٚاشا ؟ايتا١َ ٚإٛٗط١ٜ

 ٜػتٓس ٫ ا٭قٛاٍ َٔ ايُٓ٘ ٖصا .ْاطك١ غري ؾٗٞ ٚاسس ٫غِ َٛٗط ٖٞ اؿٝٛاْات ٕأ

ٌٸ . ضٟايؿعا ايطابع شات ا٭قٛاٍ َٔ ْٛعّا ٜٚعس، ضقٌ زيٌٝأٟ  إٍ  يػ١ كًٛمؾًه

 ٖٚٞ، ايكٍٛ ٖصا ت٪ٜس إباضن١ ايٌُٓ غٛض٠ َٔ 28إٍ  18 ٚاٯٜات، ٚطبٝعت٘ تتٓاغب

 ٚاغِ ا٫غِ بٌ خً٘ قس ؾطزٜس ٕأ ٜٚبسٚ .بٗا ٜتشسثإ يػ١ سٖٚاهلس يًٌُٓ ٕأ ع٢ً تسٍ

 ٚيٝؼ ،ا٫غِ اغِ َع٢ٓ، ا٫غِ ٖٛ ٚايًػ١ ا٫غِ بٌ ق١ً ٜٛدس ايصٟ َطٚا٭، ا٫غِ

 . اـاضدٞ اؿكٝكٞ بإع٢ٓ غِا٫

 َٛٗطّا ٜكبض آزّ ٜصْب عٓسَا :ٜكٍٛ ؾطزٜس ايػٝس ٕأ اٯخط ايعذٝب ا٭َط ـ16

 ايبسا١ٜ ٗ أقبض، ايبكط٠ غٛض٠ ٯٜات ٚطبكّا ،×آزّ إٔ سٌ ٗ .(34)ٜٚتشطض، يٮمسا٤

 برتى ابتًٞ ٚعٓسٖا، ايتهًٝـ َطتب١ ٚبًؼ، ي٥٬ًُه١ ُّاَٚعًٚ، اهلل ٭مسا٤ َٛٗطّا

  .ايػؿ١ً بػبب ;ٍٚٵاَ٭

 ٜهٔ مل ْ٘أ ٫إ ٚاؿساث١ ايػطب َٔ ٜتٛدؼ نإ ؾطزٜس ٕأ َٔ بايطغِ ـ17

 ايتؿهري نجري نإ ٚيعً٘ .ٚاؿساث١ ايسٜٔ بٌ ايع٬ق١ َٔ سكٝكٞ بؿهٌ ػّاَتٛدِّ

 ٚانش١ َكٛي١ ٜكسّ مل ْ٘أ َٔ ايطغِ ع٢ً، ٚايػطب ايؿطم بٌ اؾػٛض قا١َإٚ بايت٬قٞ

٘ٹ مل ْ٘أ ٘نًٓ شيو َٔ ٚا٭ِٖ .ايؿإٔ اٖصٗ  َٚٝػٸط٠  إعطؾ١ٝ يًُؿه١ً س٬٘ ٜع

 ٕأ ٚأض٣. ايػطبٞ غري ايعًِ يتشكٝل ِٛشدّا ٜكرتح ٚمل، اؿسٜح يًعًِ ٚايؿًػؿ١ٝ

 ٖٛ نإ ٕإٚ، ؾطزٜس ايسنتٛض َٔ تأثريّا ٚأنجط أبعس خطٛات اخط ْكط ايسنتٛض

 يٝؼ ؾطزٜس أقٛاٍ ٗ ا٫مػاضٚ ايٓكل ٖصا. إػأي١ سٌ ٗ نصيو لَٖٛؾ غري اٯخط

 ا٭خباض ٚتِٓٛٝ ايٓٛاّ َع٢ٓ ايعًِ بٌ، ؾك٘ ايعًُٞ اـرب َع٢ٓ ايعًِ ع٢ً َككٛضّا

 ٗ ٚايع١َُٝٛ ايٓكل ٖصا َٔ ا٭خط٣ ٖٞ تعاْٞ شإ ;ايبعض بعهٗا داْبإٍ  ايع١ًُٝ

 ٚيٝؼ، ٚايكٛضٟ ايؿهًٞ ايٓكس اؿسٜح ايعًِ ْكس َٔ ٜككس نإ يٛ ٚستٸ٢. ايكٍٛ

 بطأٟ ايػطب ٕأ ٭عطف ْٞإٚ. إتػري يًؿهٌ دسٜسّا َكرتسّا ّٜكسِّ مل ؾٗٛ، هُْٛٞإ

 أقاَٗا اييت ايع٬ق١ ايػطب َٔ إطاز بٌ، كهايدگر، اؾػطاٗ ايػطب ٜعين ٫ ؾطزٜس
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 ؾطزٜس يس٣ ؾايتػطٜب. ايٛدٛز ؾإٔٗ  غ٦ًت٘أ ٔع دابت٘إٚ، ايٛدٛز َع ايػطبٞ اٱْػإ

 ايكس١ّ ايْٝٛإ ٗ ٚايتػطٜب. ٚايؿطط٠ ايطبٝع١ عٔ اٱْػإ خطٚز ٜعين، عاْْؿًٛنا٭

 . َهاعـ ايطأٖ ايعكط ٚٗ، بػٝ٘ ايٛغط٢ ٚايكطٕٚ

 

 ـــــــ أمحد آٍ دالٍ ـ ز

 يتٝاض ا٭زب١ٝ ايؿدكٝات سس٣إ ٖٛ (ٖـ. ف1348 ـ 1302) ٓسأ آٍ د٬ٍ

 َػريت٘ ٍخ٬ ط٣ٛ عذٝب١ ٚبع١ًُٝ، ز١ٜٝٓ أغط٠ َٔ طٗطإ ٗ ٚيس .اؿساث١ َٓاٖه١

 ايسضاغ١إٍ ، ا٭ؾطف ايٓذـ ٗ ايع١ًُٝ اؿٛظ٠ ٗ ايسضاغ١ َٔ بس٤ّا، َتعسز٠ َطاسٌ

، ايؿٝٛعٞ ٚاؿعب، ايسٜين ايتٝاض ٗ ْٚاؾطّا، طٗطإ ٚداَع١، ايعايٞ إعٗس ٗ

إٍ  ْتكٌا( 1941ّ) ٖـ. ف1322 غ١ٓ اْك٬ب أسساخ ٚبعس .ٜطاْٞاٱ ايهازسٌ ٚسعب

ٌٸ ايػٝاغٞ ٚايٓؿاٙ، ا٭زبٞ ايعٌُ  ٚايػٝاغ١ٝ ايؿعط١ٜ ايٓؿاطات ٚتأثطت. إػتك

، نػطٟٚ بأؾهاض ٖـ. ف1350إٍ  1320 ا٭عٛاّ ٗ ٓسأ آٍ ؾ٬ٍ ٚايجكاؾ١ٝ

 قهٝيت ٗ ٚؾؿٌ. ؾطزٜس ٓسأٚ، ًَهٞ ٚخًٌٝ، ُْٚٝاٜٛؾٝذ، ٖساٜت ٚقازم

 َٓاٖه١ رٚاْتٗ، ايتكًٝسٟ إٓٗرإٍ  ٚعاز، ؾُٝٗا ٜٛؾل ٚمل، ٚا٫ؾرتان١ٝ ايًٝرباي١ٝ

 ٚخٝاْت خسَت زض»ٚ، «(ايتػطٜب)  گغربزد» نتب بتأيٝـ ٚقاّ .زٚايتذسټ اؿساث١

 قه١ٝ ع٢ً ا٭غاغ١ٝ ا٫ْتكازات ٚأثاض .«إجكؿٌ ٚخٝا١ْ خس١َ ٗ) ؾهطإ ضٚؾٔ

 إجكؿٌ أَاّ إٓٝع ايػس ْٗاأب ايؿٝع١ٝ ايس١ٜٝٓ إ٪غػ١ ٜٚكـ. ٚاؿساث١ ايتٜٓٛط

 إٓاغب١ ايٓٛط١ٜٖٛ  ايؿٝعٞ إصٖبإٔ  ٜٚط٣ .ّٚسسٗا، تعُاضٚا٫غ بايػطب إتأثطٜٔ

 َٔ ِطّا ٜعتربٙ سٝح، رگهايد نٓٛط٠ يػطبإٍ ا ْٚٛطت٘ .(35)ايطاقات ؿؿس

، ٚايػٝاغ١ٝ، ايجكاؾ١ٝ قاي١ا٭ ظٚاٍإٍ  ٜٓتٗٞ َِٗ َطض ايتػطٜب ٕإٚ، ايتؿهري

 عكس ٗ ٓسأ آٍ ؾ٬ٍ ا٭زب١ٝ إٛانٝع ٕأ َٔ ٚبايطغِ. ٜطإٱ، ٚا٫قتكاز١ٜ

 ؾطو١ ع٢ً ٚتأثريٖا بكُاتٗا تطنت( ٜطا١ْٝاٱ ايؿُػ١ٝ ايػ١ٓ َٔ) ضبعٝٓاتا٭

 نإ ْ٘أ ٫إ، ؾطٜعيت عًٞ ايسنتٛض ع٢ً ٚغاق١، ٚايتذسٜس اؿساث١ ٚقه١ٝ ايؿباب

ٌٸ ٚمل، ؾطزٜس ٓسأن، َٓٗذ٘ ٗ غًبّٝا  ايسٜٔ ع٬ق١ ٗ غاغ١ٝا٭ إؿه١ً و

 . باؿساث١
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 ـــــــ  ٕاگياغ دازٜٛؽ د ـ

 بػبب يٝ٘إ ؾطْاأ ٚيهٔ ،ايتكًٝسٟ ايتٝاضإٍ  أقطب نگاشاي زاضٜٛف ايسنتٛض

 ع٢ً يًػطب انگشاي زاضٜٛف اْتكازات ْكطأ ٕأ ٚهب. يًشساث١ إٓاٖض يًتٝاض اْتكازات٘

 ّهٔ ايصٟ ٚبايؿهٌ، يًشساث١ إٓاٖض يًتٝاض إعتسي١ ايؿدك١ٝ ْ٘أٚ، َعتسي١ ْٗاأ

 ايػ١ٓ َٔ عؿط اؿازٟ ايؿٗط) بُٗٔ ؾٗط ٗ طٗطإ ٗ ٚيس. تكًٝسٌٜاي نُٔ لعً٘ ٕأ

 غ١ٓ ٚٗ .ٚغٜٛػطا، ًرتالإٚ، طٗطإ ٗ زضاغت٘ نٌُأٚ ف. .ٖـ1313 غ١ٓ( ٜطا١ْٝاٱ

 داَع١إٍ  بعس ؾُٝا شٖب ٚيهٓ٘، ايػٓػهطٜت١ٝ ايًػ١ يتسضٜؼ ;طٗطإإٍ  عاز 1341

ٛټٚا، اهلٓسٚغ١ٝ ايسٜا١ْ بسضاغ١ ٚؾطع، ايػٛضبٕٛ ، (36)ٔبٴطٵُن ٖٓطٟ ؾطافإب، فيتك

 بتسضٜؼ ٚقاّ، ْكط سػٌ ايػٝس َٔ بتٓػٝل طٗطإ داَع١إٍ  أخط٣ َط٠ ٚعاز

 انگشاي قاّٚ .(37)1359 عاّ، إٍ ايػٓػهطٜت١ٝ ايًػ١إٍ  ناؾ١، باٱاهلٓس١ٜ ايسٜاْات

 ايؿدكٝات َٔ ايبعض ْع خ٬ٍ َٔ ايجكاؾات يسضاغ١ ٜطاْٞاٱ إطنع بتأغٝؼ

، ايػًطاْٞ أزٜب ايسٜٔ مشؼ َٚري، عًٟٛ ٚضنا، آؾٛضٟ زاضٜٛف :َجٌ، ايع١ًُٝ

 ٕإ :ايكٍٛ َٔ يٞ ٫بس» :ٜكٍٛ ايؿهطٟ َٓٗذ٘ عٔ ٚنتب. ٚآخطٜٔ، زاٚضٟ ٚضنا

 عإّا ايّٝٛ ْؿػٞ ض٣أ ٫ ايصٟ ايؿهٌ بٓؿؼ، غ٬ّاٱ بسضاغ١ ّاكتكٸ يٝؼ عًُٞ

، ايعُٛا٤ ٖ٪٤٫ ضٚح ٖٛ اتايًكا٤ ٖصٙ ٗ عٓسٟ إِٗ َطؾا٭ .اهلٓسٚغ١ٝ بايسٜا١ْ

ٟٸ ٜهٔ ٚمل. ٗٸ ْٜ٘ٓؿدٛ ناْٛا ايصٟ ٚاْػذاَِٗ، ْؿاغِٗأٚ ٟٸ يس  ;ايؿِٗ غ٣ٛ ٖسف أ

أٚ ، غ٬ّاٱ ؾ٪ٕٚ ٗ خبريّا ٭قبض َتشُػّا نٔأ مل ْٞأب دٝسّا أعطف نٓت ٭ْٞ

 طّاَؿٚه أقبض ٕأ يٝ٘إ أقبٛ نٓت َا ٚنٌ .ايكبٌٝ ٖصا َٔ آخط ؾ٤ٞأٟ  أٚ، اهلٓس

 اؿس َػت٣ٛ ايسٜٔإٍ  ٜٓٛط انگشاي ٕأ ٜٚبسٚ. (38)«إتعًكات ْٝع قٝس َٔ ضّاَتشطِّ

 ٗ ايسٜٔ ْهع ٕأ هب ْ٘أ عتكسأ» :ٜٚكٍٛ، ايطٚس١ٝ ٚا٭َٛض بإعٜٓٛات ٚوسزٙ، ا٭ز٢ْ

 انگشاي طتأثٻقس ٚ. (39)«يًطٚح أغاغّٝا ٚغصا٤ َا٥س٠ ٌّجِّ ايسٜٔ ٕأ ٚأض٣ .ايكشٝض َهاْ٘

 ؾٗٛ. نطبٔ ٖٚٓطٟ، نونگ ٚضٜٓٝ٘، رگهايد :َجٌ، ؿدكٝاتاي ببعض نبري٠ بسضد١

 َطس١ً يٞ ناْت ٚنُا .رگهبايد ايؿرتات بعض ٗ بؿس٠ طّاَتأثِّ نٓتٴ يكس» :ٜكٍٛ

 ايكسض ٚبٓؿؼ، أٜهّا ريةگهايد َطس١ً يٞ ناْت ؾكس( نونگ ضٜٓٝ٘إٍ  ْػب١) نوىوةگ

، إٛت سٍٛ قٛاي٘٭ َؿسٚزّا نٓت ؾكس ايٛدٛز سٍٛ بأؾهاضٙ َػطَّا ؾٝ٘ نٓت ايصٟ

 ٚمل، إٛنٛع ٖصا َٓاقؿ١ تتِ مل طإا» ْ٘أ انگشاي ٜٚ٪َٔ. (40)«ايٛدٛز ؾٍٛأ ٚسٍٛ
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 غٛف، سٛهلا ايتػا٫٩ت جٹطٵْٴ ٚمل، عًٝٓا إعطٚن١ إس١ْٝ ٚسكٝك١، سكٝكتٓا بعس ْعطف

 ايتؿهري َٓٗر اؽاش تعين ايتػا٫٩ت ثاض٠إ .ايؿإٔ ٖصاٗ  لاحأٟ  يٓا ٜهتب ئ

 ٚؼسٜس ايػطبٞ ايتؿهري َا١ٖٝ ع٢ً ايٛقٛف ّهٓٓا ؾك٘ إٓٗر ٚبٗصا .ايؿًػؿٞ

 ٗ ايػبب» :ايؿًػؿ١ غًٛبأ اختٝاض ٗ ايػبب ٔع دابت٘إ ٗ ٜكٍٛ نُا. (41)«ٖٜٛتٓا

 داب١اٱ تتِ مل اٯغ١ٜٛٝ يًشهاضات ايتاضى١ٝ إػأي١ ططح عٓس ْ٘أ ا٭غًٛب ٖصا اختٝاض

 ايػ٪اٍ ٚططٜك١ إػأي١ َا١ٖٝ :أخط٣ بعباض٠ٚ... ي١فٗٛ َاٖٝتٗا تعاٍ َٚا، قبٌ َٔ ٗآع

 غًٛببا٭ يًػطب ايؿًػؿٞ ايؿهط بٓكس ٚقاّ .(42)«ايتؿهري ِ٘ وسزإ ايًصإ ُٖا

 ؾايؿًػؿ١. ٚايػطب١ٝ ايؿطق١ٝ ٚغاٙا٭ بٌ يًٛدٛز ايٓٛط٠ باخت٬ف ّإٚاٱ، ايؿًػؿٞ

 أغاؽ ع٢ً قا١ُ٥ ب١ٝايػط ٚايؿًػؿ١ ّإٚاٱ، إهاؾؿ١ أغاؽ ع٢ً قا١ُ٥ ايؿطق١ٝ

، اٯهل١ ٚأؾٍٛ، ايجكاؾ١ بامطاٙ ١ًإتُجِّ، ا٭ضبع١ با٭ظَات ٚٚٗطت، ايعكًٞ ايتؿهري

 ايتػاؾ١ًٝ اؿطنات ٚيٝس٠ ٖٞ ا٭ظَات ٖٚصٙ. إع١ٜٛٓ ٚغكٛٙ، ا٭غاطري َٚٛت

 ٚايكها٤، طبٝعّٝا اٱْػإ ٚدعٌ، زّْٜٝٛا ايعامل ٚدعٌ، ايؿهط تهٓه١أٟ ، ا٭ضبع١

 ايػبب ٖٞ ايتهٓٛيٛدٝا طاضإ ٗ ايٛاٖط١ٜ ايتطٛضات إٔ انگشاي ٜٚط٣. اطريا٭غ ع٢ً

 ٗ ا٫دتُاع١ٝ ٚايعًّٛ يًتهٓٛيٛدٝا بكبٛيٓا ْٓاأ ٜٚعتكس، ايكِٝ ْٝع ع٢ً ايكها٤ ٗ

 بٌ ايرتاب٘ باب ٚٗ. ضازٟإ ٫ بؿهٌ ايتػطٜب ع١ًُٝ ٍإ ْصٖب ِاإ ايػطبٞ ايعامل

، ايتكًٝسٟ غًٛبٚا٭ ايتهٓٝو َكاؿ١ تط٣ اٜ ّهٔ ٌٖ» :ٜكٍٛ ٚايتهٓٝو ايػ١ٓ

 ٕإ شإ ;َععر غري أَطّا ايتهٓٝو ْعترب ٕأ زا٥ُّا ْطٜس مٔ ...؟ايك١َٝٛ ايؿهط٠ ْكاشإٚ

 ْ٘أ ْعتكس ٕأ ٗ ٖٞ ايطؿٛي١ٝ ايػصاد١ ٕأ ٚايٛاقع. ايتهٓٝو يٝؼ ايتهٓٝو َا١ٖٝ

 ايعًِ ٕأ زا٥ُّا ْٓػ٢ ؾٓشٔ. َعٗا إعذ١ْٛ ايكِٝ عٔ ايتهٓٝو ْؿكٌ ٕأ ّهٔ

 ايػطبٞ ايؿهط ٗ ايبعض بعهٗا عٔ َٓؿك١ً ٚٛاٖط يٝػت ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايتهٓٝو

 ايػطب ٜٓكس ٫ٚ، ايتػطٜب ْكس ٗ َتططؾ١ ض١ٜ٩ ًّو ٫ ٚيهٓ٘ .(43)«ط٬ماٱ ع٢ً

 قًٓا إٔ غبل ٚنُا، ايتػطٜب َػأي١» :ٜكٍٛ .ٚتؿك٬ّٝ ١ًّْ ٜطؾهُٗا ٫ٚ، ٚثكاؾت٘

 ٚضا٤ ايػبب ٜكبض اؾٌٗ ٖٚصا .ايػطب ؿهاض٠ اؿكٝك١ٝ بإا١ٖٝ اؾٌٗ ٖٛ، َطاضّا

 إص١ًٖ بايؿاع١ًٝ ايػطب١ٝ اؿهاض٠ َٛاٖط مسز ٕأٚ، ْؿػ٘ با٭َط ا٭َط يٛاٖط خًطٓا

 ٖصا ٚضا٤ ٜكـ ايصٟ بايؿهط دٌٗ ساي١ ٗ بايتايٞ ْٚبك٢، ايتهٓٝه١ٝ يٓتادات٘

 بايؿهط ايسقٝك١ إعطؾ١ ىاَت٬ ٜكرتح ايجكاٗ ضخإٍ اٱ ايطدٛع ٚيػطض. (44)«ايتطٛض
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 ًّٕٛجِّ ِْٗأب، ٚايٝابإ، ٚايكٌ، ٚاهلٓس، غ٬ّ، ٚاٱٜطإإ ٜٚكـ، يًػطب ايؿًػؿٞ

 ٱٜطإ ايؿهط١ٜ ايطغاي١ انگشاي ٜٚكـ. اٯغ١ٜٛٝ يًجكاؾ١ ايهرب٣ ا٭ضبع١ ضنإا٭

، غٝٓا ابٔ :َجٌ، ٜطاْٞاٱ ايؿًػؿٞ ايؿهط َعتربّا، ا٭خط٣ ايسٍٚ قبٌ دا٤ت ْٗاأب

 ٚايؿًػؿ١ ايسٜٔ بٌ ا٫ْػذاّ خًلإٍ  إ٪زٟ ايعاٌَ، قسضا ٚا٬ٕ، ايػٗطٚضزٟٚ

 ٖٚٞ ـ ؾطاماٱ ٕأ ٜطا١ْٝاٱ هاض٠ع٢ً اؿ ايػايب١ ايكؿ١» :انگشاي ٜٚكٍٛ. ؾطامٚاٱ

 بك٠ٛ، ايْٝٛاْٞ ايعٓكطأٟ ، ايسخٌٝ ايعٓكط ٖصا ّتعز ٕإٍ أ أز٣ ـ هلاإُِّٝع٠  ايكؿ١

 بٌ ايٛسس٠ لٚؼٗك، ايؿٝعٞ ايؿهط ٚقٛاعس ؾطامٚاٱ ايعطؾإ َع قسضا ا٬ٕ ؾهط ٗ

 ْ٘إ .(45)«ا٭بسإٍ  ٜٓٗاض ايػطب ؾٝ٘ نإ ايصٟ ايٛقت ٗ، ؾطامٚاٱ ٚايؿًػؿ١ ايسٜٔ

 غ٬ّٚاٱ ٜطإٱ ايػابك١ َا١ْا٭ ع٢ً ؼاؾٜ اييت ٚسسٖا ٖٞ ايس١ٜٝٓ ػ١إ٪غٻ ٕأ ٜعتكس

 .(46)ٚايػٓٸ١

 ١َٓعٝٻ طبك١ ٗ انگشاي ْػذٔ ٕأ ّهٔ ٫ ْ٘أ يٓا إتكس١َ إٛانٝعتٛنض 

 ٕأ اؿكٝك١ ٗ سبأ ٫» :قٛي٘ ٚسػب .شيو ٚغري ،زٜٔ ٚعامل، ٚؾًٝػٛف، نُجكـ

 َٔ ايططاظ ا٭ٍٚ عإّا يػت ْٞأ ٚنُا، ٚاسس٠ زا٥ط٠ ٗ قٝسٖاأٚ، ْؿػٞ غذٔأ

 سسٛ َٔ ْتكٌأ ٕأ زا٥ُّا ضٜسأ نٓت ؾكس، أٜهّا نبريّا غايهّا قبضأ ؾًِ اهلٓس بؿ٪ٕٚ

 ايسٜٔ نإ َُٚٗا. ٚإػشٛق١ إُش١ٝ إػايو َٔ زا٥ُّا أخؿ٢ ٭ْٞ ;آخط سسٛإٍ 

 ا٫ضتٝاح ٚعسّ بايهٝل أؾعط ايهٝك١ ايعْعا١ْ ٚٗ، إػًل ْٛاَٞ ىٓل ْ٘إؾ ٚايتعايِٝ

 ٗ ضؾاق٘ نباقٞ، انگوشاي. (47)«ٜٚػاضّا ّّٝٓا شٖابٞ ٗ ايػبب ٖٛ ٖٚصا، زا٥ُّا

 إؿانٌ وٌ ٫ٚ، اؿساث١ ٕٛاد١ٗ ;ٚانشّا هابّٝاإ َٚٓٗذّا غب٬ّٝ ّٜكسِّ مل، أؾهاضٙ

 ض١ٜ٩ عٔ عباض٠ يسٜٔإٍ ا انگشاي ْٛط٠ ٕأ نُا. إطس١ً ٖصٙ ٗ ايسٜٔ بسضاغ١ إتعًك١

، ايؿطق١ٝ ا٭زٜإ َع نصيو ايتشكٝل ٖه١ٓ ايط١ٜ٩ ٖصٙ ٕإ شإ ;َٚع١ٜٛٓ عًُا١ْٝ

 ايتعسز١ٜ آثاض لس ٕأ ّهٔ بصيو ٜكطٸح ٕأ زٕٚ َٔ. أٟ هل١ٝاٱ ٚغري ;ٚا٭ضن١ٝ

 نٌ َٔ ٚبايطغِ، ْ٘أ انگشاي َٓٗا ٜعاْٞ اييت ايط٥ٝػ١ٝ إؿه١ً. عٓسٙ ايس١ٜٝٓ

 َٔ اـطٚز َٔ ٜتُهٔ مل، ايؿطم مٛ َٚٝٛي٘، يػطبإٍ ا ٜٛدٗٗا اييت ا٫ْتكازات

 ايصٟ ايٛقت ٗ ٚإع١ٜٛٓ ايطٚح َطتب١إٍ  ايٛقٍٛ ّهٔ ؾهٝـ. أبسّا ايػطب زا٥ط٠

  .(48)؟َٓٗا ٫بسٸ سكٝك١ ـ انگشاي باعتكاز ـ ايػطب ؾٝ٘ ٜعترب
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 ــــــ داٚزٟ زضا ٖـ ـ

، يًشساث١ إٓاٖهٌ أسس ٖٛ( ... ـٖـ. ف 1312) ضزناْٞأ زاٚضٟ ضنا ايسنتٛض

 ٗ ايؿًػؿٞ غًٛببا٭ ايػطب ٜٓاٖض ٚأخص. ؾطزٜس بايسنتٛض نجريّا تأثطٚا ايصٜٔ

 ٚٚنع غ٬َٞإ اْك٬ب»ٚ ،«؟(ايؿًػؿ١ ٖٞ َا) ؟وستچ ؾًػؿ١» :َٚٓٗا، َ٪يؿات٘

 َعاقط ْػإإٚ ؾًػؿ٘»ٚ، «(يًعامل ايطأٖ ٚايٛنع غ١َٝ٬اٱ ايجٛض٠) عامل نْٓٛٞ

، «(ٜطإٱ إعاقط٠ ايؿًػؿ١) ٜطإإ َعاقط ؾًػؿ٘»ٚ، «(إعاقط اٱْػإٚ ايؿًػؿ١)

 غطب ٕٚعطا ؾًػؿ٘»ٚ، «(بايػطب تأثطْا عٔ حمل١) َا  گزد غطب ظأ ٣إ مش٘»ٚ

. «(ايػطب ٕس١ْٝ ايٓٛط١ٜ غؼ)ا٭ غطب ُسٸٕ ْٛطٟ َباْٞ»ٚ، «(ايػطب ٚأظ١َ ايؿًػؿ١)

 فُٛع١ عٔ عباض٠ ٖٛ بٌ، غٝاغ١ٝ سكٝك١ فطز يٝؼ ايػطب ٕأ زاٚضٟ ٜٚط٣

ٛٻ مل ٘أْ ٗ ايط٥ٝػ١ ايػطب َؿه١ً ٕأ ٜٚعتكس. ٚاسس ٚدٖٛط، َتها١ًَ  ٗ ضٜتط

 ٗ ٜػع٢ اؾسٜس ايعًِ ٚنإ. ٚايتهٓٛيٛدٝا ايعًِ ٗ تطٛضٙ بكسض إعٟٓٛ اؾاْب

 َكًش١ ٜؿهط ٫ اٯٕ ٚيهٓ٘ ،اٱْػإ يكاحل ايطبٝع١ ع٢ً ايػٝطط٠إٍ  ايبسا١ٜ

 ا٭ظ١َ َطس١ًإٍ  ايػطب١ٝ غري ايبًسإ تكٌ ٕأ ٗ ايت١ُٝٓ ٖصٙ تػببتقس ٚ .ايبؿط١ٜ

 ٜ٪نس ْ٘إ .ٚايتكًٝس عذاباٱ َٚطس١ً، ٚايػهٛت اؿري٠ َطس١ً طٛت بعسَا، ٚاؿري٠

 ؾطٚٙ ي٘ ٚايؿٕٓٛ ايعًّٛ ع٢ً اؿكٍٛ ٕٸأ ْعًِ ٕأ إِٗ ٕٸأ ٖٚٞ، ايتاي١ٝ ايٓكط١ ع٢ً

 ٕأ َع٢ٓ، عًٝٗا وكًٛا ئ ايؿطٚٙ تًوإٍ  ايٓٛط بسٕٚ ٜطًبْٛٗا ٚايصٜٔ، َع١ٓٝ

 ايعَٔ عٔ َععٍ ٗ يٝػت ٖٚٞ، تتهض ٚئ، ايٛطٚف نٌ ٗ تٛٗط ئ ٚايؿٕٓٛ ايعًّٛ

إٍ  بًؼأٟ ، َطاسً٘ آخط ٚبًؼ، َعٌ تاضىٞ ٚقت ٗ ٚٗط ايػطب ٕأ ٜط٣ ؾٗٛ. ٚايتاضٜذ

. بايتهٓٛيٛدٝا َطتب٘ ايبؿط١ٜ تكسٜط ٕإ عٝح، إطًك١ ٚايتهٓٛيٛدٝا ايعًِ َطس١ً

 ايصٟ، ايبؿطٟ ٚايٛٗٛض، ايكسغ١ٝ اؿكٝك١ غطٚب عٔ عباض٠ ـ زاٚضٟ بطأٟ ـ ٚايػطب

، اهلل ٚطاع١ بايعبٛز١ٜ ٜ٪َٔ ٕأ َع٘ ٜطٜس ٫ ايصٟ اؿسٸإٍ ٚ، ؾ٤ٞ نٌ ًّو ْ٘أ ٜط٣

 اهل١ٜٛ بكٝاغ١ ايكٝاّ َٔ ٫بس ْ٘إ :أٜهّا ٜكٍٛ نُا. (49)اهلل ٚدٛز ثباتإ َع ست٢

 ٗ، ايبؿط بأقاي١ ايكٍٛأٚ ، ٞاٱْػاْ إصٖب ٕأ ٜٚط٣. ايػطب َٛاد١ٗ ٗ غ١َٝ٬اٱ

 طٜاتْٚٛ، ايؿًػؿات ْٝع عًٝ٘ تكّٛ ايصٟ غاؽا٭ ٖٛ بٌ، ْٛط١ٜ فطز يٝؼ ايػطب

 ع٢ً ٜٚكطٸ، ٚتؿصٜب٘، ايػطب بتذع١٥ زاٚضٟ ٜ٪َٔ مل ساٍ ١ٜأ ٚع٢ً. (50)اؾسٜس٠ ايعًّٛ
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 ٗ زاٚضٟ ٜٚكٍٛ .(51)إٝتاؾٝعٜكٝا عٔ ابتعازٙ بػبب ;ايػطب ًّٜٚٛ، دصٚضٙ َٔ ايػطب قًع

 َػتكًتٌ إكٛيتٌ ٕإ :ٜكٍٛ آخط َٛنع ٚٗ ;ٚايت١ُٝٓ ايسٜٔ بتعاضض إٛانع أسس

 بٌ إكاض١ْ ٜٓبػٞ ٫ ْ٘أ ٜٚعتكس .بُٝٓٗا إكاض١ْ ّهٔ ٫ شإ ;عهُٗاب عٔ َٚٓؿكًتٌ

 زاٚضٟ ٜٚعاضض. ايسٜٔ قٛاعس غٓذ َٔ يٝػت ايعًِ أسهاّ ٭ٕ; ايسٜٔ ٚيػ١ ايعًِ يػ١

 اضتباٙ َطس١ً ٖٚٞ، بايػطب غ٬َٞاٱ ايعامل ؾُٝٗا اضتب٘ ايًتٌ إطسًتٌ ن٬

، ؿٌإجٖك ٜعاضض ٖٚٛ. ٚايتهٓٛيٛدٝا يعًِا َطس١ً ٚنصا ;بايْٝٛإ ا٫غ٬َٞ ايعامل

 ايػٝاغ١ خس١َ ٗ ٚدعًٖٛا، َبتصي١ ايؿًػؿ١ ؾعًٛا ايؿًػؿ١ ٗ ٖ٪٤٫ عٌُ يٛ :ٜٚكٍٛ

 ٫ ٖصٙ زاٚضٟ أقٛاٍ .(52)ٚايعٌُ بايعًِ هلِ ؾإٔ ٫ٚ، ايػًط١ وبٕٛ ٭ِْٗ; ٜسٜٛيٛدٝاٚا٭

 ايًذ١ٓ عهٛ بكؿت٘ اٚضٟز ايػٝس ع٢ً. ايػًب١ٝ ايٓتٝذ١ غ٣ٛ أخط٣ ْتٝذ١ ١بأٜ تبؿط

 ٜعاضض نإ ؾًٛ. ٚايتهٓٛيٛدٝا ايعًِ زٚض يٓا ٜٛنض ٕأ ايب٬ز ٗ ايجكاؾ١ٝ يًجٛض٠ ايعًٝا

 ٜعطف ٌٖٚ ؟ايب٬ز يت١ُٝٓ وًُ٘ ايصٟ هابٞاٱ ايتسبري ٖٛ ؾُا ٚتؿك٬ّٝ ١ًّْ ايػطب

 ًّو ٫ ُٞايعً إٓٗر ٕأ ٌٖ ؟َهاّْاأٚ  ظَاّْاأٚ  دػطاؾٝاأٚ  سسٚزّا ٚإعطؾ١ ايعًِ

 ايٓٛطٜات تكبٌ ٫ شٖإا٭ بٌ َٚا ٚايٛاقع١ٝ ايع١ٝٓٝ ٕأ ٌٖٚ ؟ايٛاقع نؿـ ع٢ً ايكسض٠

 ا٭خص ّهٔ ٖا ٚايؿًػؿ١ غ٬ّٚاٱ ٚايعًِ ايػطب ؾإٔٗ  ايط١ٜ٩ ٖصٙ ٕأ ٌٖ ؟ايع١ًُٝ

 ٕأ ٌٖ ؟٫ أّ َػتٜٛاتِٗ كتًـ ع٢ً إداطبٌ قبٌ َٔ يًؿِٗ قاب١ً ٖٞ ٌٖٚ ؟٫ أّ بٗا

 زاٚضٟ ايسنتٛض ٕأ ٌٖ ؟ايػًب١ٝ ايٓتا٥ر غري، أٜهّا هاب١ٝإ بٓتا٥ر تبؿط زاٚضٟ أقٛاٍ

ٌٸ ع٢ً قازض  ا٭قٌ ع٢ً ٜعطٞأٚ ، ايرباف١ٝ ايتكٓٝات ٚثٛض٠، ايعًّٛ ْتازإ َؿانٌ س

 اـطٜط١ أغؼ يٓا ضٜٚٛنِّ ؟ٚايػطب ايعًِ سٍٛ ْٛطٜات٘ خ٬ٍ َٔ، يصيو طّاكٖط

 ايعًِ مٛ ٜطإإ ٗ غ١َٝ٬اٱ اؾُٗٛض١ٜ ٗاتٚتٛدټ ،يًب٬ز اؾاَع١ ايؿا١ًَ ايع١ًُٝ

 بعض زاض٠إ ّهٔ ؾهٝـ ؾٝ٘ َا بهٌ ايػطب ْكس َٔ ٫بس نإ شاإٚ ؟بساعٚاٱ

 ؼًُ٘ ايصٟ َا :ٚاسس٠ ٚبه١ًُ ؟بساعٚاٱ ايعًّٛ ٚٚظاض٠، ايعًّٛ َعٗس :َجٌ، إ٪غػات

 إعطؾ١ عًِ َكٛي١ ٕأ ٌٖ ؟ٚتطٜٛطٖا ايب٬ز يت١ُٝٓ هابٞإ تسبري َٔ ا٭قٛاٍ ٖصٙ

 أّ ادامرگو رگهلايد ايؿًػؿ١ٝ باهلطَٓٛطٝكٝا ٜأخص ٌٖ ؟َجاي١ٝ أّ ٚاقع١ٝ زاٚضٟ يًسنتٛض

ٌٸ ّهٔ ٌٗؾ بٓعِ داب١اٱ ناْت يٛ ؟٫  أّ ٚاهلطَٓٛطٝك١ٝ إعطؾ١ٝ ايٓػب١ٝ َؿانٌ س

 َٔ ٚتطٜٛطٙ، دسٜس بعًِ تٝإاٱ ّهٔ ْ٘أ ايؿًػؿٞ ايُٓٛشز ٖصا ٜط٣ أ٫ ؟تًػٝٗا ْٗاأ
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 عًُ٘ عٔ ايػطب ثكاؾ١ ؾكٌ ّهٔ ٫ ٕاشا ؟ٚإصٖب ايسٜٔ تطٜٛط خ٬ٍ

 َع عس٠ يػٓٛات عاؾٛا ايصٜٔ، ٜطاٌْٝاٱ ْٓكٌ ٕأ ّهٔ نٝـ ؟ٚتهٓٛيٛدٝت٘

 غ١ً٦ا٭ ٚعؿطات ؟َس١ْٚ غري أخط٣ ثكاؾ١إٍ ، ٚايػطب١ٝ غ١َٝ٬ٚاٱ ٜطا١ْٝاٱ ايجكاؾ١

، ايهبري ايعامل ٖصا يػإ َٔ يتؿكٌٝبا أدٛبتٗا ْػُع ٕأ نجريّا ْٛزٸ اييت ا٭خط٣

 عًُا٤ َع ١ٜٚزٸ دًػ١ ٗ اؿهٛض غٝازت٘ َٔ َطاضّا طًبت يكس. ايبًس هلصا ايػًـ ٚبك١ٝ

 َؿاغٌ ٕأ ٫إ، ا٭غ١ً٦ ٖصٙ ٔع ٚهٝب، يٓا آضا٥٘ بتٛنٝض ٜٚكّٛ، ايع١ًُٝ اؿٛظ٠

 ٚطإا، ٛطٕٜٚٓت ظايٛا َا خ٠ٛاٱ ٚيهٔ، ايسع٠ٛ بتًب١ٝ اٯٕست٢  ي٘ تػُض مل غتاشا٭

 :ايكٍٛ َٔ يٞ ٫بس ٚيهٔ. َٚبُّٗا قسٚزّا ايؿهط٠ تأثري غٝبك٢ َطا٭ ٖصا وكٌ مل

 زاٚضٟ غتاشا٭ ٌٚتؿهٻ، َهتٛب بؿهٌ غتاشيٮ قسَتٗا غ١ً٦ا٭ ٖصٙ َٔ بعض ٕإ

ٔٸ، نجريّا بٗا ٚأؾازْٞ، كتكط بؿهٌ ٗآع دابأٚ  ٕأ ّهٔ إا٤ قططات ٚيه

 ٗ ايػٛم ٜتطًب ايً٪ي٪ ع٢ً ايعجٛض ٕأ ٫إ، اؿكٝك١ عٔ ايباسح ايعًِ طايب ُأٚ تطٟٚ

 فُٛع١ بتِٓٛٝ ٜكّٛ ٕأ عُطٙ َٔ إطس١ً ٖصٙ ٗ زاٚضٟ غتاشا٭ ع٢ً ٕأ ٜٚبسٚ. احملٝ٘

 ٜٛاؾلأٚ  ٜطغب نإ شاإ، َعطؾ١ٝ ٖٓسغ١ ؾهٌ ع٢ً ىطدٗا ٕأٚ، ْٚتادات٘ ؿاتَ٘٪ٖي

 ايكش١ تُاّب ايٓشطٜط ايعامل صاٖ ع٢ً ّٔ ٕأٍ اتع اهلل أغأٍ اـتاّ ٚٗ. شيو ع٢ً

ٞٸ ايػٝس ضعا١ٜ ٌٚ ٗ إٛؾك١ٝ ي٘ آ٬َّ، ٚايطؾع١ ٚايػ٪زز، ٚايعاؾ١ٝ  َاّاٱ ٫َٛٚٙ، ايٛي

 . ٚايؿًػؿ١ ايعًِ يبًس اـس١َ َٔ إعٜس زا٥ُّا ٜكسّ ٕأٚ ،#إٗسٟ
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 گا

هنگ

 



 

 

 

 

 ٚايػٗاد٠ ×اإلَاّ احلطني

 ٌٖ نإ احلطني عاملًا بػٗادت٘؟

 

 د حسه قدردان قراملكًالشٍخ محم

 : حسه علً حسهترخمح

 

 ــــــ َكد١َ

ث٬ث١ أَٛض إٍ ْط٣ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ْؿري  قبٌ ايسخٍٛ ٗ تؿاقٌٝ ايبشح

 ٖٚٞ:، نُسخٌ ٭قٌ ايبشح

 

 ــــــ ـ إَهإ عًِ ايػٝب ٚٚقٛع٘ 1

ٔٷ ٕٸ اٱزضاى ٚايعًِ با٭َٛض ايػا٥ب١ ٚاـاؾ١ٝ ٖه ايهطِٜ ايكطإٓ بؿٗاز٠  إ

ٗٸط٠ٚايػٓ  ل أٜهّا. بٌ ٖٛ ٚاقع َٚتشٚك، ز٠ٚايتذاضب إتعسِّ، ٚايتاضٜذ، ١ إط

ٚٗ  ،(1)ٖٓاى َٔ اٯٜات َا ٜط٣ اختكام عًِ ايػٝب باهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ

ٚتجبت٘ يبعض ايؿدكٝات ، تتٛغٸع ٗ عًِ ايػٝب ايٛقت ْؿػ٘ ٖٓاى آٜات أخط٣

ٝٵبٹ ﴿ َٔ شيو قٛي٘ تعاٍ:ٚ .^، ٚا٭ٚيٝا٤ ايطباٌَْٝٔ قبٌٝ: ا٭ْبٝا٤، إُتاظ٠ ِٴ اِيػٳ عٳايٹ

٘ٹ َأسٳس َؾ٬َ ٝٵبٹ ٗٔطٴ عٳ٢ًَ َغ ِٛ ِٵ ﴿ٚ .(26)اؾٔ:  ﴾ّاٜٴ ْٵتٴ َٳا َأ ٌٳ عٳ٢ًَ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٝٳصٳضٳ اِي ٘ٴ يٹ ٕٳ ايًٖ َٳا َنا

ٝٵبٹ  ِٵ عٳ٢ًَ اِيػٳ ٝٴِطًٹعٳُه ٘ٴ يٹ ٕٳ ايًٖ َٳا َنا ٚٳ ٔٵ ايٖطِّبٹ  َٹ ُٹٝعٳ اِيدٳبٹٝحٳ  ٘ٹ سٳتٻ٢ ٜٳ ٝٵ ٘ٳ عٳًَ ٔٻ ايًٖ ٚٳَيهٹ

ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ َٳ ٘ٹ  ٔٵ ضٴغٴًٹ َٹ  .(179)آٍ عُطإ:  ﴾ٜٳذٵتٳبٹٞ 

ٚاٯٜات إجبت١ يعًِ ، َٔ خ٬ٍ ايتأٌَ ٗ اٯٜات ايٓاؾ١ٝ يعًِ ايػٝب عٔ اٯخطٜٔ
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ٕٸ إطاز َٔ اٯٜات ايٓاؾ١ٝ، اٯخطٜٔ بايػٝب َع٢ٓ ، ٖٛ عًِ ايػٝب ا٫غتك٬يٞ ٜتهض أ

ٕٸ إطاز َٔ اٯٜات ، زٕٚ إع٬ّ َٔ اهلل عع ٚدٌ ػإاٱْايعًِ ايصٟ وكٌ عًٝ٘  ٚأ

ايػٝب بتعًِٝ َٔ اهلل غبشاْ٘ اٱْػإ َع٢ٓ إٔ ٜعًِ ، ٖٛ عًِ ايػٝب ايتبعٞ إجبت١

أْ٘ أخرب  ×َا ضٟٚ عٔ اٱَاّ عًٞ :َٓٗا، ٚتعاٍ. ٚقس ٚضزت ٗ ٖصا إهُٕٛ ضٚاٜات

إ٪ٌَٓ عًِ  يكس َأعطٝت ٜا أَري»: ؾكاٍ ي٘ بعض أقشاب٘ َتعذٸبّا، بؿت١ٓ إػٍٛ ٚايرتى

ٝٵب»! ؾأداب٘ اٱَاّ: «ايػٝب ِٔ َغ ًِ ٛٳ بٹعٹ ٖٴ ٝٵؼٳ  ِٕ، َي ٔٵ شٹٟ عٹًِ َٹ ِٷ  ٛٳ تٳعٳًٗ ٖٴ ُٳا  ْٻ  .(2)«ٚٳٔإ

و ٗ عًِ ٜؿٚه ٔٵَٳ ،طٌَٜٔ ٚإتأخَِّٔ إتكسٹٸ ،يٝؼ ٖٓاى َٔ عًُا٤ ايؿٝع١

َٳبٌ ٖٓاى ، ٚإخباضِٖ ببعض إػٝٸبات، ا٭١ُ٥ بايػٝب  ٔٵَٔ إؿهطٜٔ َٔ أٌٖ ايػ١ٓ 

ٍٸ زيٌٝ ٚخري ؾاٖس ع٢ً ثبٛت عًِ ايػٝب يٮ١ُ٥(3)ٜكٍٛ بٗصا إع٢ٓ أٜهّا ٖٛ قسم  . ٚأز

ٚٸْت ٗ  ،×ْب٤ٛات اٱَاّ عًٞ :َٚٔ بٝٓٗا، َا أخربٚا ب٘ َٔ سٛازخ إػتكبٌ اييت ز

 .(4)نتب ايتأضٜذ

ؾٝذب  ٚقٛع عًِ ايػٝبَا ٜتعًل بس٫ي١ ايتذطب١ ٚايتاضٜذ ع٢ً إَهإ ٚ ٚأَا ٗ

َٳ :ايكٍٛ ِٸ ايتشكٝل ، و سايّٝا ٗ أقٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعًّٜٛؿٚه ٔٵإْ٘ يٝؼ ٖٓاى  بٌ ٜت

ؾأْ٘ َٔ قبٌ إؿهطٜٔ ٚايعًُا٤ ٗ ايعامل ايػطبٞ ؼت عٓٛإ عًِ اٱزضانات ٗ 

َتؿطٸع عٔ اٱزضانات غري  (. ٖٚٓاى عحٷEx – sensory perceptionإٝتاؾٝعٜك١ٝ )

 ،كٌٚقس عبٸط عٓ٘ بعض إتدكِّ .(laivoyanceٚايتٓب٪ بإػتكبٌ )ايبكري٠ =  ،ػ١ٝاؿ

ٕٸ ايبكط إػٓاطٝػٞ» ٖٚاْؼ ٜٛضغٔ آٜعْو:، أيهػٝؼ ناضٌٜ :َجٌ ٚتطاغٌ ، إ

َٳ، ا٭ؾهاض ٛٸ٠ إٔ  ٔٵَعًَٛات أٚي١ٝ ي٬ًُس١ٛ ايع١ًُٝ. ٚٗ اغتطاع١  ٖٚبٛا ٖصٙ ايك

. ..ٝٸ١زٕٚ إٔ ٜػتدسَٛا أعها٤ِٖ اؿػٸ ،ٜٸ١ػطٸٛا أؾهاض ا٭ؾدام اٯخطٜٔ ايٜػتؿٓؿ

غٛا٤ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطاغ١ٝ أّ َٔ ايٓاس١ٝ  ،ِْٗ وػٸٕٛ أٜهّا با٭سساخ ايػشٝك١أنُا 

 .(5)«ايعَٓٝٸ١

 ;ّ(1566 ـ 1503إتٓب٧ ايػطبٞ ايؿٗري ْٛغرتزاَؼ )إٍ ٖٚٓا ّهٓٓا إٔ ْؿري 

 .(6)أ َا غٝشسخ بعس عكطٙ بكطٕٚإش تٓبٸ

ٕٸ أقٌ إَهإ عًِ ايػٝب ٚٚقٛع٘ َػأي١ َتػامل عًٝٗاٚبايتايٞ  ٚقطع١ٝ ٫ ، ؾإ

 غباض عًٝٗا.
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 ــــــ ـ ضابك١ ايبشح ٚدرٚزٙ 2

ٕٸ ايطٚاٜات اييت متٸ ايتكطٜض ؾٝٗا بعًِ ا٭١ُ٥ ، بعَإ ٚؾٝاتِٗ ٚاغتؿٗازِٖ ^إ

تؿهٌ َٓؿأ ايبشح. ٚع٠ٚ٬ ع٢ً ، ٚنصيو بإخباضِٖ بايػٝب ٚا٭َٛض إان١ٝ ٚاٯت١ٝ

ٕٸ اٯٜات اييت تجبت عًِ ايػٝب يبعض ا٭ٚيٝا٤ايط ٚا٭غ١ً٦ ٚا٭دٛب١ إتبازي١ ، ٚاٜات ؾإ

قس  :قسض اٱغ٬ّ. ؾُج٬ّإٍ ٚضدٛعٗا  ،ؼهٞ عٔ غابك١ ايبشح، بٌ ايٓاؽ ٚا٭١ُ٥

ٕٸ قاتً٘ ٖٛ عبس ايطٓٔ بٔ ًَذِ إطازٟ ×أخرب اٱَاّ عًٞ . ا٭َط ايصٟ أثاض (7)أ

َػذس إٍ  ×شٖاب اٱَاّ عًٞ :َٔ شيو، ٚيس٣ ايبعض بعض ايتػا٫٩ت ايه١َٝ٬

ٚتٓاٍٚ اٱَاّ ; ايهٛؾ١ ٗ ي١ًٝ ايتاغع عؿط َٔ ؾٗط ضَهإ َٔ غ١ٓ أضبعٌ يًٗذط٠

ِٸ ؾٝ٘ ظٚد٘ دعس٠ بٓت ا٭ؾعح ×اؿػٔ ٚثٛض٠ اٱَاّ ; يًطعاّ ايصٟ زغت ايػ

ٕٸ ٖصٙ إػا٥ٌ ايج٬خ إتكس١َ ططست ×اؿػٌ َٔ قبٌ  اييت اْتٗت باغتؿٗازٙ. إ

ٚقس اغتُطٸت إٓاقؿات  .(8)ٚأضاز َٓ٘ دٛابٗا ،×ٓطإ ع٢ً اٱَاّ ايباقط

ٚست٢ عكطْا  ،ٚايتػا٫٩ت إدتًؿ١ بؿإٔ تؿاقٌٝ عًِ ا٭١ُ٥ يًػٝب بعس عكط ا٭١ُ٥

 .ايتاي١ٝ ٖٚصا َا غٓتٓاٚي٘ ٗ ايكؿشات، ايطأٖ

 

 ــــــ ـ نٝف١ٝ عًِ األ١ُ٥ بايػٝب 3

ٚبايٓػب١ يٮ١ُ٥ بؿهٌ ، عًِ ايػٝب بايٓػب١ يٲْػإبعس اتهاح إَهإ ٚٚقٛع 

ٗ إطاض ايٓٛطٜات ، بٝإ كتكط بهٝؿ١ٝ عًُِٗ يًػٝبإٍ َا ٜأتٞ  ْؿري ٗ، ٚانض

 :ايتاي١ٝ ا٭ضبع

 ٚنصيو ايًٛح احملؿٛٚ.، ـ ؾع١ًٝ عًِ اٱَاّ بًٛح احملٛ ٚاٱثباتأ

 ب ـ ؾع١ًٝ عًِ اٱَاّ بًٛح احملٛ ٚاٱثبات ؾك٘.

 .(9)يعًِ ايؿعًٞ يٲَاّ بػ٪اٍ اٱَاّ هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍز ـ تٛقـ ا

 .(10)ا٭١ُ٥ أْؿػِٗإٍ ٚتؿٜٛض ا٭َط ، ضأٟ بعٝٓ٘إٍ ـ ايتٛقـ ٗ ايصٖاب ز

ٕٸ ؼًٌٝ ٚتبٌٝ ٖصٙ ايٓٛطٜات ا٭ضبع١ عاد١  إ٫ أْٓا ْهتؿٞ ، َٛنع آخطإٍ إ

عًِ اٱَاّ بعَإ  ٖٚٛ: إْ٘ بٓا٤ٶ ع٢ً ايٓٛط١ٜ ا٭ٍٚ ٜهٕٛ، ايتايٖٞٓا بايتٛنٝض 

ٕٸ ايًٛح احملؿٛٚ وتٟٛ ع٢ً ْٝع َا  ;َٚهإ اغتؿٗازٙ أَطّا قطعّٝا َٚػًُّا ٚشيو ٭
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ٕٸ اتكاٍ ضٚح اٱَاّ، تبسٌٜأٚ  زٕٚ تػٝري ،وسخ ٗ ايهٕٛ ٜعين  بٗصا ايًٛح ×ٚإ

َا ٗ شيو َهإ ٚظَإ اغتؿٗازٙ. ٚأَا ، عًُ٘ َا غٝكع ٗ إػتكبٌ َٔ اؿٛازخ

ٚشيو  ;بعَإ اغتؿٗازٙ ×ؾإُْٗا غانتتإ عٔ عًِ اٱَاّ ايجا١ْٝ ٚايجايج١ايٓٛطٜتإ 

ٚنُا ٖٛ ٚانض َٔ ، يتشسٜس عًِ اٱَاّ ـ طبكّا يًٓٛط١ٜ ايجا١ْٝ ـ بًٛح احملٛ ٚاٱثبات

ٕٸ َا ٖٛ َجبت ؾٝ٘ قابٌ يًُشٛ اغِ ٖصا ايًٛح ٚعًٝ٘ وتٌُ ايتػٝري ٗ ا٭سساخ ، ؾإ

 ^هإ اغتؿٗاز اٱَاّ. َٔ ٖٓا ؾكس نإ ا٭١ُ٥َا ٗ شيو ٚقت َٚ، ايٛاضز٠ ؾٝ٘

ؾ٬ وسخ إٛت ٗ ايٛقت ، ىربٕٚ ٗ بعض ايطٚاٜات بػاع١ َٛت بعض ا٭ؾدام

 :ؾهإ ا٭١ُ٥ هٝبٕٛ عٔ شيو بكٛهلِ، ا٭َط ايصٟ ٜجري اعرتانّا يس٣ ايبعض، زاحملسٻ

ٕٸ أدًِٗ ايطبٝعٞ قس سإ  :َٔ قبٌٝ، ًَِٗٗٛا بػبب عٌُ خري قسض عٓٚيهِٓٗ قس ُأ، إ

 اييت تعٜس ٗ ا٭عُاض. ،ايكسق١

ؾٝعٛز ، اٱَاّغ٪اٍ إٍ ؾإْٗا تطدع عًِ اٱَاّ بايػٝب  أَا ايٓٛط١ٜ ايجايج١

إٔ ٍ ااهلل تع ×َع٢ٓ: ٌٖ غأٍ اٱَاّ اؿػٌ، ل ايػ٪اٍ ٚايطًبؼٗكإٍ ايبشح 

 ًُٜٗ٘ ٖصا ايعًِ؟

ٕٸ أْكاض ايٓٛطٜات ايج٬خ ا٭خري٠  ٜتُػٸهٕٛ ـ ٗ خكٛم إػأي١ ا٭خط٣ أ

بعَإ اغتؿٗازٙ ـ بأزي١ ٚقطا٥ٔ خاق١ تجبت عًِ اٱَاّ  ×عًِ اٱَاّ اؿػٌ

 باغتؿٗازٙ. ٖٚصا َا غٓؿري إيٝ٘ ٗ ايكؿشات ايكاز١َ.

 

 ـــــ بصَإ اضتػٗادٙ عًِ اإلَاّ احلطني

ْسخٌ ٗ تبٌٝ ، نُسخٌ ٭قٌ ايبشح ،بعس بٝإ ايٓٛطٜات ايج٬خ إتكس١َ

 بايعَإ ايسقٝل ٫غتؿٗازٙ. ×اٱَاّ ٚؼًٌٝ عًِ

 

 ــــــ يًعًِ بايػٗاد٠ ايسؤ١ٜ األٚىل: زؤ١ٜ املدايفني

 ،ٚايػايب١ٝ َٔ عًُا٤ أٌٖ ايػ١ٓ، نإ بعض إتكسٸٌَ َٔ عًُا٤ اٱَا١َٝ

ٕٸ اٱَاّ ٜعًِ باغتؿٗازٙ ع٢ً ، ٜطؾهٕٛ عًِ اٱَاّ ايسقٝل بعَإ اغتؿٗازٙ ٜٚكٛيٕٛ: إ

ؾ٬ ٜعًِ بايعَإ ايسقٝل ٫غتؿٗازٙ )ايصٟ ٖٛ ، ؾ١ تؿاقٌٝ شيوزٕٚ َعط، مٛ اٱْاٍ
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 ي٘ شيو.ٍ اؾًِ ٜهؿـ اهلل تع، (ٖـ60ايّٝٛ ايعاؾط َٔ قطّ اؿطاّ عاّ 

خ٬ؾّا ، ١ًٕٝٛ ا٭قًٓط٠ ؾكس أقبض ايكا٥ًٕٛ بٗصا ايطأٟ ّجِّأَا ٗ ايكطٕٚ إتأخِّ

 ْصنط َِٓٗ:، ايعًُا٤ ايباضظِٜٖٔٚ َٔ ، إش نإ ايكا٥ًٕٛ ب٘ نجطّا ;يًكطٕٚ إتكسٸ١َ

 

 ــــــ ٖـ(413ايػٝذ املفٝد )ـ 1

، عٝح ٜؿٌُ ا٭غطاض ٚايهُا٥ط ،ؾكس خايـ عًِ اٱَاّ بايػٝب ع٢ً مٛ َطًل

نُا ٗ ، ٗ بعض إٛاضز اـاق١اٱهلٞ ٚسكط عًِ اٱَاّ بايػٝب َٛاضز اٱع٬ّ 

إٍ ربٜط شٖاب اٱَاّ عًٞ ٚعسّ ت، بايػٝب اؿػٌٚعًٞ  ٌاٱداب١ عٔ عًِ اٱَاَ

ٕٸ إْاع ، ايهٛؾ١ ٚنطب٤٬إٍ ٚشٖاب اٱَاّ اؿػٌ ، َػذس ايهٛؾ١ قا٬ّ٥: إ

ٕٸ اٱَاّ » :&ٚإيٝو ْلٸ عباضت٘ .ايؿٝع١ قا٥ِ ع٢ً عًِ اٱَاّ بأسهاّ ايؿطع ؾك٘ إ

٘ٓ ع٢ً ٖصا  .ٕٸ ا٭َط خ٬ف َا قاٍأ :ٜعًِ َا ٜهٕٛ بإْاعٓا َٚا أْعت ايؿٝع١ ق

ٌٸ َا ٜهٕٛ ِا إْاعِٗ ثابتٷٚإ، ايكٍٛ ٕٸ اٱَاّ ٜعًِ اؿهِ ٗ ن زٕٚ إٔ  ،ع٢ً أ

ٖٚصا ٜػك٘ ا٭قٌ ، ٜٚهٕٛ ع٢ً ايتؿكٌٝ ٚايتُٝٝع ،ٜهٕٛ عإّا بأعٝإ َا وسخ

 .(11)«ايصٟ ب٢ٓ عًٝ٘ ا٭غ١ً٦ بأْعٗا

ؼسٸخ عٔ  بايٛقت ايسقٝل ٫غتؿٗازٙ ×ٚٗ َعطض إْهاضٙ عًِ اٱَاّ عًٞ

ٕٸ أٌٖ ايهٛؾ١ خاشيٛٙ ؾًػٓا  ×ؾأَا عًِ اؿػٌ» ؾكاٍ: ،×عًِ اٱَاّ اؿػٌ بأ

 .(12)«إش ٫ سذٸ١ عًٝ٘ َٔ عكٌ ٫ٚ مسع ;ْكطع ع٢ً شيو

 

 ــــــ ٖـ(436ايطٝد املستض٢ )ـ 2

ٕٸ ؼطٸى اٱَاّ اؿػٌ ايهٛؾ١ ْاؾ٧ عٔ ثك١ اٱَاّ بٛؾا٤ إٍ  ×ؾكس اعترب أ

ل َٔ ايكّٛ ّا يًهٛؾ١ إ٫ بعس تٛثټطايب طٵمل ٜػٹ ×أبٛ عبس اهلل» إش قاٍ: ;ايٓاؽ ي٘

ٕٸ ايكّٛ ٜػسض بعهِٗ، ٚعٗٛز ٚعكٛز ٜٚهعـ أٌٖ اؿل عٔ ، ٚمل ٜهٔ ٗ سػاب٘ أ

 .(13)«ٜٚتؿل َا اتؿل َٔ ا٭َٛض ايػطٜب١، ْكطت٘
 

 ـــــ ٖـ(461ايػٝذ ايطٛضٞ )ـ 3

ْٚكٌ ْل عباضات٘ ، بايػٝس إطته٢ ×ط ٗ َػأي١ عًِ اٱَاّ اؿػٌؾكس تأثٻ
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قاٍ ٗ َعطض دٛاب٘ عٔ ايساؾع ٚضا٤ سطن١ اٱَاّ اؿػٌ  :ؾُج٬ّ. ؿاتٖ٘يٗ َ٪

قس » ٚغسض أٌٖ ايهٛؾ١ ٚخٝاْتِٗ: ،ٚق١ً ايٓاقط ،ضغِ عًُ٘ بهجط٠ ا٭عسا٤ ،ٚثٛضت٘

ٕٸ اٱَاّ َت٢ غًب ع٢ً ٚٓ٘ أْ٘ ٜكٌ  ٛٸض إيٝ٘ بهطب ، سك٘إٍ عًُٓا أ ٚايكٝاّ َا ؾ

نطب َٔ إؿك١ وتٌُ َجًٗا ؼًُٗا. ٚأبٛ  ٚإٕ نإ ؾٝ٘، ٚدب عًٝ٘ شيو ،َٔ ايؿعٌ

ٚمل ٜهٔ ٗ  ،...ايهٛؾ١ إ٫ بعس تٛثل َٔ ايكّٛ ٚعٗٛز ٚعكٛزإٍ  طٵمل ٜػٹ ×عبس اهلل

ٕٸ ايكّٛ ٜػسض بعهِٗ ٜٚتؿل َٔ ا٭َٛض ايططٜك١ ، ٜٚهعـ بعهِٗ عٔ ْكطت٘، سػاب٘ أ

 .(14)«ايػطٜب١

 ×عًل بعًِ اٱَاَّا ٜت ْكػاّ َٛقـ اٱَا١َٝ ٗاٚقس قطض ايؿٝذ ايطٛغٞ 

َٳ; اختًـ أقشابٓا ٗ شيو» ؾكاٍ:، َٛاؾل ٚكايـإٍ بعَإ اغتؿٗازٙ  أداظ  ٔٵؾُِٓٗ 

َٳ; شيو  .(15)«قاٍ: إٕ شيو ٫ هٛظ ٔٵَِٚٓٗ 

 

 ــــــ ايػٝذ ايطربضٞـ 4

 ٚاغتؿٗازٙ إيكا٤ٶ ×ؾكس تٛغٌ ٗ تربٜطٙ عسّ اعتباض ثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ

ٕٸ اٱَاّ نإ ٜػًب عًٝ٘ ايٛٔ بإٔ ا٭عسا٤ ئ  ٍٚ:ا٭ :يًٓؿؼ ٗ ايتًٗه١ بأَطٜٔ إ

ٛٸض أْ٘ إشا مل ٜٛاد٘ ايعسٚ ٗ غاس١ إعطن١إ ٚايجاْٞ: ;ٜكسَٛا ع٢ً قتً٘  ْ٘ نإ ٜتك

، از ٚايكتٌ بؿذاع١ٗؾاختاض ا٫غتؿ، ٜٚػسض ب٘ ،ؾإٕ ابٔ ظٜاز غٝسبٸط ي٘ قاٚي١ اغتٝاٍ

ٕٸ ؾعً٘»ؾكاٍ َا ْكٸ٘:  ٔٸ أِْٗ ٫ ٜكتًْٛ٘; ٕهاْ٘ إ أسسُٖا: :وتٌُ ٚدٌٗ ×إ ٚ ْ٘

قتً٘ إًعٕٛ ابٔ ظٜاز  إْ٘ غًب ع٢ً ٚٓ٘ أْ٘ يٛ تطى قتاهلِ ٚاٯخط: ;|َٔ ضغٍٛ اهلل

ُٸ٘ َػًِ، قربّا ؾهإ ايكتٌ َع ععٸ ايٓؿؼ َع اؾٗاز أٖٕٛ ، نُا ؾعٌ بابٔ ع

 .(16)«عًٝ٘

ٕٸ تعبري ايؿٝذ ايطربغٞ عٔ ضأٟ اٱَاّ ٔٸ ×إ ٕٸ قطٜض ٗ أْ٘ ٫ ٜط٣ أ بايٛ

 اٱَاّ نإ ع٢ً ٜكٌ َٔ اغتؿٗازٙ.

ؾطح ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٍ َٚٔ بٌ إعاقطٜٔ عُس َ٪يـ نتاب )ؾٗٝس داٜٚس( 

 .(17)بايتؿكٌٝ
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 ــــــ أدي١ املدايفني

 أزي١ ايكا٥ًٌ ب٘:إٍ  ًَٞا ٜ ْؿري ٗ ّايطأٟ إتكسِّإٍ بعس ايتعطف إْا٫ّ 

 

 ــــــ ايتًٗه١ يفـ إيكا٤ ايٓفظ  1

ٕٸ ثٛض٠  ايهٛؾ١ إشا ناْت َكط١ْٚ إٍ ٚخطٚد٘ َٔ إس١ٜٓ  ×اٱَاّ اؿػٌإ

ٚاغتؿٗاز َبعٛث٘ )َػًِ  ،َٚا غتٓتٗٞ إيٝ٘ َٔ عسّ ٚؾا٤ أٌٖ ايهٛؾ١ ،بعًُ٘ َآهلا

ٛٸ٠، ٚاغتؿٗاز اٱَاّ ْؿػ٘ ٚأقشاب٘ ،بٔ عكٌٝ( ئ ٜهٕٛ ي٘ َٔ ، ٚأغط أٌٖ بٝت ايٓب

ايهطِٜ ايكطإٓ ٖٚٛ َا ٢ْٗ عٓ٘ ، تِايتًٗه١ ٚإٛت احملإٍ تؿػري غ٣ٛ إيكا٤ ايٓؿؼ 

ِٵ ﴿إش قاٍ تعاٍ: ; بؿسٸ٠ ٜٵسٹُٜه ٗٵًَُه١ٹإٍ ٚٳ٫َ تٴًُِكٛا بٹَأ  .(195)ايبكط٠:  ﴾ايتٻ

ٚعكط ايؿٝذ إؿٝس ، ^ناْت ٖصٙ ايؿب١ٗ َططٚس١ ٗ عكط ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض

ٚٸز هلا إتططٸؾٕٛ َٔ أٌٖ ايػ١ٓ، ٚايػٝس إطته٢ إٍ ٥ٗا إش ٜٗسؾٕٛ َٔ ٚضا; ٚنإ ٜط

ابٔ ايعطبٞ إٍ . ٖٚٓا ّهٔ إٔ ْؿري ×غًب ايكساغ١ عٔ سطن١ اٱَاّ اؿػٌ

ٚايؿٝذ ، (19)َٚٔ إعاقطٜٔ: قبٸ ايسٜٔ اـطٝب إكطٟ، (ٖـ 540)(18)إايهٞ

ٚسٝح نإ ايؿٝذ إؿٝس ٚايػٝس  .(21)ٚعبس ايٖٛاب ايٓذاض ،(20)قُس ايطٓطاٟٚ

، صٜٔ ناْٛا ٜطززٕٚ ٖصٙ ايؿب١ٗ باغتُطاضاي ،إطته٢ ٚغريُٖا َعاقطٜٔ ٭ٌٖ ايػ١ٓ

ٚبصيو ٫ ، ايتؿكًٝٞ باغتؿٗازٙ زؾعّا هلصٙ ايؿب١ٗ ×إْهاض عًِ اٱَاّإٍ عُسٚا 

 ايتًٗه١.إٍ تهٕٛ ثٛض٠ اٱَاّ َكساقّا ٱيكا٤ ايٓؿؼ 

 

 ـــــــ حتًٌٝ ٚدزاض١

 ـــــــ ـ اآلثاز املبازن١ املرتتب١ ع٢ً ثٛز٠ اإلَاّ احلطنيأ

ٚد٘ زٚي١ اؾٛض ٚايؿػل ٚايؿذٛض ـ اييت ٗ  ×اؿػٌ ض٠ اٱَاّسٝح نإ يجٛ

ناْت تربض أعُاهلا بٛقؿٗا َٛٗطّا َٔ َٛاٖط اؿه١َٛ ايس١ٜٝٓ ٚاـ٬ؾ١ ايٓب١ٜٛ ـ َٔ 

ِٸ ، اٯثاض أْٗا نؿؿت ايٓكاب عٔ ايٛد٘ اؿكٝكٞ ؿه١َٛ ٜعٜس ٕٸ ٖصا ايه ٚأثبتت أ

٫  ،٢ قؿشات ايتأضٜذ باغِ اٱغ٬ّض عًاهلا٥ٌ َٔ ايًِٛ ٚاؾٛض ٫ ٜٓبػٞ إٔ ّطٻ

 يًٓؿؼ ٗ ايتًٗه١. إيكا٤ٶ ×تهٕٛ ثٛض٠ اٱَاّ
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 ـــــــ ٚاضطسازٙ ×ب ـ ضسٚز٠ اإلَاّ

ٕٸ ٚدٛز اٱَاّ  ٕٸ اٱَاّ ْؿػ٘ َػ٪ٍٚ عٔ احملاؾ١ٛ ، ٫ تكٝٸِ ٚبكا٤ٙ ْع١ُْ ×إ ٚإ

ٕٸ ا٭َٜٛ، ٖصٙ اؿكٝك١إٍ نإ قس تٓبٸ٘  ×إ٫ أْ٘، ع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُ ٌ ٖٚٞ أ

ٕٵ ،(22)غتٝاي٘ خؿ١ٝىططٕٛ ٫ ئ تهٕٛ ْتٝذ١ شيو عسّ  ل هلِ ٚلشٛا ٗ شيوؼٖك ؾإ

بٌ ٜهٕٛ اي١ًُٛ ٚاؾا٥طٕٚ َٔ سهاّ ، اْتؿاع اٱغ٬ّ َٔ اغتؿٗاز اٱَاّ ؾشػب

زٕٚ إٔ ٜرتنٛا  ،إش لشٛا ٗ إظاس١ أنرب غسٸ َٔ أَاَِٗ ;بين أ١َٝ إػتؿٝس ا٭نرب

ٍٸ ع٢ً   ،بازض اٱَاّ ٚأعًٔ ايجٛض٠إشا ٙ اؾط١ّ ايؿٓعا٤. ٚعًٝ٘ ضتهابِٗ ٖصاأثطّا ٜس

ؾإْ٘ ضغِ َٛاد١ٗ ا٫غتؿٗاز ٚإكري شات٘ ٜهٕٛ ، ٚضؾع يٛا٤ إعاضن١ نس سهِ ٜعٜس

ٚأظاح ايٓكاب عٔ ايٛد٘ ايهطٜ٘ يبين أ١َٝ.  ،قس نػب ايهؿـ عٔ ظٜـ ا٭ٌَٜٛ

عسّ ايجٛض٠ ٚايكتٌ  :ْؿػ٘ ع٢ً َؿرتم ططٜكٌ ×ٚيصيو بعس إٔ ٚدس اٱَاّ اؿػٌ

بعباض٠ أخط٣: مل أٚ  اختاض ايططٜل ايجاْٞ.، ٚايجٛض٠ ٚا٫غتؿٗاز ٗ غاس١ ايكتاٍ ;غ١ًٝ

 ٜهٔ ي٘ َٓسٚس١ َٔ اختٝاض ٖصا ايططٜل.

 

 ـــــــ ز ـ عدّ ضسٚز٠ االيتصاّ مبؤد٣ عًِ ايػٝب

ٕٸ ايعإٌ بايػٝبٛايكا٥ً ٜعتكس  ٕ بعًِ ا٭١ُ٥ ـ ٚنصيو ا٭ْبٝا٤ ـ بايػٝب بأ

ٕٸ ٜٚعتُسٕٚ ٗ سٝاتِٗ ايعاز١ٜ ٚايس١ْٜٛٝ ع٢ً عًُِٗ ايعازٟ ٚايٛاٖطٟ.  َٔ باب إجاٍ: إ

ّٷ |ايٓيب ا٭نطّ اٱغ٬ّ. إٍ بسعٛت٘  ضغِ عًُ٘ ايػٝيب بعسّ إّإ أبٞ دٌٗ ًَع

َٚا ، ضغِ عًُ٘ َا غٝ٪ٍٚ إيٝ٘ َكريٙ ٗ ْٗهت٘ ٚثٛضت٘ ×ٖٚهصا اٱَاّ اؿػٌ

ٖٚٛ ، نإ ٜعتُس ٗ غًٛن٘ ايعًِ ايٛاٖطٟ، ٝا١ْغٝكسض عٔ أٌٖ ايهٛؾ١ َٔ اـ

، ؾأضغٌ إيِٝٗ َبعٛث٘ َػًِ بٔ عكٌٝ، تًب١ٝ آ٫ف ايهتب اييت دا٤ت٘ َٔ أٌٖ ايهٛؾ١

 يٝهٕٛ قس ضاع٢ بصيو ٚاٖط اؿاٍ ٚايعًِ ايعازٟ. ;ثِ اغتذاب يطًب َبعٛث٘ بايكسّٚ

أغاؽ َٔ  ؾإٔ غًٛى ايٓيب ٚا٭١ُ٥ ايعازٟ ع٢ًٗ قاٍ ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ 

ٕٸ ايٓيب ا٭نطّ» ايعًِ ايٛاٖطٟ: َٔ  ×ايهطِٜ ـ ٚنصيو اٱَاّايكطإٓ بٓلٸ  |إ

ٕٸ ا٭عُاٍ اييت تكسض عٓ٘ ٗ َػريت٘ ، نػا٥ط أؾطاز ايبؿط١ٜ اٯخطٜٔ عرتت٘ ـ بؿطٷ ٚإ

ٚطبكّا  ،تكع ٗ َػاض ا٫ختٝاض، َجٌ أعُاٍ غا٥ط أؾطاز ايٓاؽ ٗ ٖصٙ اؿٝا٠ ايسْٝا
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 .(23)«ٖطٟيًعًِ ايعازٟ ٚايٛا

ِٸ ؼسخ ايع٬ٓ إٍ ١َ عٔ غبب إٜؿاز اٱَاّ اؿػٌ ابٔ عُ٘ َػًِ بٔ عكٌٝ ث

ٕٸ اٱَاّ» ؾكاٍ:، ٚتًبٝت٘ يهتب أٌٖ ايهٛؾ١، ايهٛؾ١ قس عٌُ ٗ ٖصٙ إٛاضز  ×إ

ْٚٛا٥طٖا طبكّا يًعًّٛ اييت وكٌ عًٝٗا َٔ خ٬ٍ فاضٟ ايعاز٠ ٚايؿٛاٖس ٚايكطا٥ٔ 

ٟٸ ع ِٵٚمل ُٜك، ايٛاٖط١ٜ إش ; ٌُ َٔ ؾأْ٘ زؾع اـطط اؿكٝكٞ ايصٟ نإ ٜعًِ ب٘بأ

 .(24)«إش ٖٛ َٔ ايكها٤ احملتّٛ ايصٟ ٫ ٜػٝٸط ٫ٚ ٜٴبسٸٍ; ٜعًِ أٜهّا إٔ شيو ئ هسٜ٘ ؾ٦ّٝا

 

 ـــــــ د ـ إمتاّ احلّذ١

ٕٸ اٱَاّ إشا مل ٜػتذب ٕهُٕٛ ايهتب إٍ ْؿري  بػ١ٝ تهٌُٝ إػأي١ إتكسٸ١َ أ

يػذًٛا أْؿػِٗ ـ ضغِ َا ِٖ عًٝ٘ َٔ اـٝا١ْ ٚعسّ  آ٫ف ايهٛؾٌٝ اييت بعح بٗا إيٝ٘

عٓس  ×اٱَاّ اؿػٌٚ٭َهِٓٗ ا٫ستذاز ع٢ً ، ايٛؾا٤ ـ أبطا٫ّ ع٢ً طٍٛ ايتأضٜذ

ٚيهٓ٘ ضؾض زعٛتِٗ ٗ ايجٛض٠ ع٢ً ٜعٜس ْٚٛاّ ، ٙ يكٝازتِٗٛٵبأِْٗ قس زعٳ اهلل تعاٍ

ِٸ اؿذٸ نإ اٱَاّ ًَعَّا  ١ عًٝ٘ ٚع٢ً ايٓاؽسهُ٘ اؾا٥ط. ٚبعباض٠ أخط٣: نٞ تت

ٚأَا إشا غًهٛا ايططٜل ايصٟ ٜكتهٝ٘ عًُِٗ ، بطعا١ٜ ٚاٖط اؿاٍ ٚايعًِ ايعازٟ

 ؾػٛف ترتتب ع٢ً شيو ايهجري َٔ احملاشٜط ٚإؿانٌ. بايػٝب

إْ٘ نإ ع٢ً  :سٝح قاٍ ؾٝٗا ،×ٞسٙ ضٚا١ٜ َأثٛض٠ عٔ اٱَاّ عًٖٚصا َا ت٪ِّ

ٕٸ أبا َٛغ٢ ا٭ ٕٚا غأي٘ أسس أقشاب٘ ، ؾعطٟ غٛف ٜٓدسع َػأي١ ايتشهِٝعًِ بأ

ٜا »قا٬ّ٥:  ×أداب٘ اٱَاّ ُّا َا زاّ ٜعًِ بصيوَهعٔ غبب قبٛي٘ باختٝاض ايٓاؽ ي٘ سٳ

 .(25)«َا أقبٌ عًِٝٗ بايطغٌ يٛ عٌُ اهلل ٗ خًك٘ بعًُ٘، بين

ٕٸ ايسيٌٝ ا٭ٍٚ ايصٟ أقاَ٘ إدايؿٕٛ ٫ ّهٔ إٔ ٜٴٚ ت جبساقٌ ايكٍٛ: إ

عاِٖ. ٚأَا َا شٖب إيٝ٘ بعض إعاقطٜٔ َٔ تٛدٝ٘ ضأٟ ايؿٝذ إؿٝس ٚايػٝس َسٻ

ٕٸ َطازِٖ إْهاض ايعًِ عػب ايٛاٖط إطته٢ ٚايؿٝذ ايطٛغٞ ٕٸ أَع٢ٓ ، بأ

ٚأَا عػب ، عػب ايٛاٖط ٚايعًِ ايعازٟ مل ٜهٔ عإّا بعَٔ اغتؿٗازٙ ×اٱَاّ

 ٛاٖط عباضاتِٗ.كايـ يٛؾٗٛ  ،(26)ايباطٔ ؾهإ ٜعًِ بصيو
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 ــــــ ـ ايكسا٥ٔ ٚايػٛاٖد ايتازخي١ٝ 2

َع٢ٓ أْٓا ، ٚأَا ثاْٞ أزي١ إدايؿٌ ؾٝتُجٌ ٗ ايؿٛاٖس ٚايكطا٥ٔ ايتاضى١ٝ

ْسضى أْ٘ ٗ غؿطٙ ٖصا  ٚؽطٝط٘ ×ٓٛط ٗ أغًٛب سطن١ اٱَاّ اؿػٌعٓسَا ْ

ع٘ تػٓٸِ ٜعٜس ٚتطبټٚ، مل ٜهٔ يٝعًِ بايتٛقٝت ايسقٝل ٫غتؿٗازٙ; إش بعس َٛت َعا١ٜٚ

َعطٚف يس٣ ، ٬َعب يًكطٚز، ٖٚٛ ؾدل ؾاضب يًدُط، ع٢ً زغت اؿهِ

ايؿطق١ َٓاغب١ ٱقا١َ  ×ٚدس اٱَاّ اؿػٌ، ايكشاب١ باغتٗتاضٙ ٚتٗته٘

ٚٚقٍٛ آ٫ف ايهتب ، اؿه١َٛ ايس١ٜٝٓ. نُا نإ ضؾض أٌٖ إس١ٜٓ ايبٝع١ يٝعٜس

عا٬َّ ، اييت ناْت َٓعي١ ايبٝع١ ي٘ٚ، ِايكسّٚ إيٝٗإٍ َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ تسعٛٙ 

َٔ ٖٓا ضسٸب  .عّا يٲَاّ اؿػٌ ع٢ً إبازض٠ بجٛضت٘ إػًش١ نسٸ ٜعٜسٚعٓكطّا َؿذِّ

ُٸ٘ )َػًِ بٔ عكٌٝ( بٛقؿ٘ ، اٱَاّ اؿػٌ بسع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ ي٘ ؾأضغٌ ابٔ ع

عًٝ٘ ٚاقع ٚإب٬غ٘ َا ، ا٭َط سكٝك١ٚايٛقٛف ع٢ً ، بػ١ٝ ايتُٗٝس يًجٛض٠ ;غؿريّا ي٘

 ايٓاؽ ٖٓاى. 

ايهٛؾ١ إ٫ بعس ٚقٍٛ إٍ  ×ٚايؿاٖس ايجاْٞ عسّ سطن١ اٱَاّ اؿػٌ

 ط ا٭ضن١ٝ إٓاغب١ يًجٛض٠ ٚإقا١َ اؿه١َٛ.نتاب َػًِ ىربٙ بتٛٗؾ

إقا١َ سه١َٛ إٍ شيو َٔ ايؿٛاٖس ا٭خط٣ اييت تجبت قكس اٱَاّ إٍ َٚا 

 .(27)١ بعًِ اٱَاّ ايتؿكًٝٞ بعَإ اغتؿٗازٖٙٚصا ٫ ٜٓػذِ َع ايط١ٜ٩ ايكا٥ً، إغ١َٝ٬

 

 ــــــ حتًٌٝ ٚدزاض١

 ـــــــ ـ تٓاغِ ايػٛاٖد ايتازخي١ٝ َع ايعًِ ايعاٖسٟ ٚايعادٟ يإلَا1ّ

ٕٸ أقك٢ َا ٜٴجبت٘ ٖصا ايسيٌٝ  ٖٚصا ٫  .اٖتُاّ اٱَاّ بايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ إ

ٕٸ ايكا٥ًٌ بعًِ اٱَاّ ;ٜٓهطٙ إٛاؾكٕٛ نُا غبل إٔ شنطْا ـ ٜعتكسٕٚ يػٝب ـ با ×ؾإ

ٕٸ اٱَاّ َأَٛض ٗ ؼطٸن٘ ٚغًٛن٘ بايعًِ ع٢ً طبل عًُ٘ ايعازٟ ٚايٛاٖطٟ. ٚعًٝ٘  بأ

ٕٸ َا قاّ ب٘ اٱَاّ اؿػٌ َٔ اغتذابت٘ ٭ٌٖ ايهٛؾ١ ٚإضغاٍ غؿريٙ َػًِ بٔ ، ؾإ

 ٖٚصا ٫ ٜٓاٗ عًِ اٱَاّ بايػٝب. .عًُ٘ ايعازٟ ٚايٛاٖطٟٜػتٓس إٍ ، عكٌٝ
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 ـــــــ افؤ ايػٛاٖد ايتازخي١ٝـ ته2

ٖصا عسا عٔ ٚدٛز أزي١ ٚؾٛاٖس تاضى١ٝ أخط٣ تعاضض ٚتتهاؾأ َع ايؿٛاٖس  

إصنٛض٠ ٗ ْلٸ ايسع٣ٛ إتكس١َ. ؾطبكّا هلصٙ ايؿٛاٖس لس اٱَاّ قس ععّ ع٢ً 

بٌ اَتجا٫ّ ٕا ٖٛ َأَٛض ب٘ نُٔ ، إقا١َ اؿه١َٛأدٌ  ٫ َٔ ،نطب٤٬إٍ ايتٛدٸ٘ 

ٖٚٛ َا أٓنس عًٝ٘ اٱَاّ ْؿػ٘ ٗ أنجط َٔ َٓاغب١. ٚعًٝ٘ ، ٠ ٗ عًِ اهللضطٻخٓط١ َك

٫ٚ ّهٔ تطدٝض بعض ايؿٛاٖس ع٢ً ايؿٛاٖس ، تهٕٛ ايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ َتعاضن١

غري ايؿٛاٖس إٍ هب ايطدٛع  ا٭خط٣. ٚيهٞ ْتدص إٛقـ إٓاغب ٚايكشٝض

 .(28)ايتاضى١ٝ

ٕٸ أزي١ ايصاٖبٌ :خ٬ق١ ايكٍٛٚ ٫  بعَإ اغتؿٗازٙ ×إْهاض عًِ اٱَاّإٍ  إ

 ثبات َا شٖبٛا إيٝ٘.ٱتٓٗض 

 

 ــــــ يًعًِ بايػٗاد٠ ايسؤ١ٜ ايجا١ْٝ: املٛافكٕٛ

ٕٸ ايكا٥ًٌ بعًِ اٱَاّ ، بايػٝب ـ ضغِ ا٫خت٬ف ٗ تؿػري عًِ ا٭١ُ٥ بايػٝب ×إ

، ازٙٗاغتؿبعَإ  ×تكسّ شنط أضبع١ َٓٗا ـ فُعٕٛ ع٢ً عًِ اٱَاّ اؿػٌٚقس 

بعض أ٫ّٚ إٍ شنط  َا ًٜٞ غٓعُس ٜٚػٛقٕٛ يصيو بعض ايؿٛاٖس اـاقٸ١. ٚٗ

 ِٖٚ:، ايكا٥ًٌ بٗصٙ ايط١ٜ٩

 

 ــــــ ايػٝذ ايؿدٚمـ 1

ايكٍٛ بعًِ اٱَاّ إطًل ظُٝع ا٭َٛض إطتبط١ إٍ ِ ؾكس شٖب ٖصا ايعٳًَ

عًِ اٱَاّ  ٜٚؿٌُ ٖصا ايطأٟ غٛا٤ ٗ شيو َا نإ َٚا غٛف ٜهٕٛ.، بؿدك٘

اعتكازْا ؾِٝٗ أِْٗ » ؾكس قاٍ ايؿٝذ ايكسٚم ٗ شيو:. بعَإ اغتؿٗازٙ ×اؿػٌ

٫ ، ٚايعًِ َٔ أٚا٥ٌ أَٛضِٖ ٚأٚاخطٖا، َٛقٛؾٕٛ بايهُاٍ ٚايتُاّ، َعكَٕٛٛ

 .(29)«٫ٚ دٌٗ ،٫ٚ عكٝإ ،ٜٛقؿٕٛ ٗ ؾ٤ٞ َٔ أسٛاهلِ بٓكل

 

 ــــــ ابٔ طاٚٚعـ 2

ٕٸ ٚايصٟ سٖك»قاٍ:  ٚنإ ، نإ عإّا َا اْتٗت ساي٘ إيٝ٘ ×اؿػٌكٓاٙ أ
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 .(30)«تهًٝؿ٘ َا اعتُس عًٝ٘

 

 ــــــ احملّدخ ايبشساْٞـ 3

ٕٸ ضناِٖ َا ٜٓعٍ بِٗ َٔ ايكتٌ ٚايػٝـ» قاٍ: ٚنصا َا ٜكع َٔ ، ايػِأٚ  إ

إِا ٖٛ  ،قازضٜٔ ع٢ً زؾع٘ ،َع نِْٛٗ عإٌ، اهلٛإ ع٢ً ايسٜٔ َٔ أعسا٥ِٗ ايٛإٌ

َٚٛدبّا يًكطب  ،كتاضّا بايٓػب١ إيِٝٗ، ٙ َٔ نْٛ٘ َطنٝٸّا ي٘ غبشاْ٘ ٚتعإٍا عًُٛ

 .(31)«َٔ سؿط٠ قسغ٘

 

 ــــــ احملكل ايالٖٝذٞـ 4

 .(32)«إِْٗ ٜعًُٕٛ َت٢ ّٛتٕٛ» قاٍ:

 

 ـــــــ ايعال١َ اجملًطٞـ 5

ٚإْ٘ غٝػتؿٗس ٖٓاى َع ، نإ عإّا بػسض أٌٖ ايعطام ×اؿػٌ» قاٍ:

 ،ٚٚقتٗا ،نإ عإّا بؿٗازت٘ ×أْ٘ ا٭خباض.. ايٛاٖط َٔ .٘ ٚأقشاب٘أ٫ٚزٙ ٚأقاضب

 .(33)«ٜٚٴدرب بٛقٛعٗا ،ٚنإ ٜٓتٛطٖا

ٕٸ ٖصا ايطأٟ ٖٛ َصٖب أنجط ايعًُا٤ ٚإؿٚه َا ًٜٞ  ٚٗ. طٜٔ َٔ إعاقطٜٔإ

 بعض ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ إعاقطٜٔ:إٍ ْؿري 

 

 ــــــ ايػٝذ دعفس ايػٛغرتٟـ 6

 .(34)«...٘ ٜكتٌ; ؾكاٍ ٭قشاب٘: أؾٗس أْهِ تكتًٕٛ ْٝعّابأْ ×قس عًِ» قاٍ:

 

 ــــــاإلؾفٗاْٞ احملكل ـ 7

ٕٸ اٱَاّ قبٌ سطنت٘ َٔ َه١» قاٍ: نإ ، ٚست٢ عٓسَا خطز َٔ إس١ٜٓ، إ

بٌ ٚست٢ أسساخ َا بعس نطب٤٬ َٔ غيب أٌٖ بٝت ، ٜعًِ ظُٝع أسساخ نطب٤٬
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 .(35)«ٚيصيو ؾكس ٌٓ َع٘ عٝاي٘ ٚسطَ٘، ايعك١ُ

 

 ــــــ ايعال١َ ايطباطبا٥ٞـ 8

ٕٸ يٲَاّ ـ طبكّا يٮخباض ايهجري٠ ـ َكاَّا َٔ ايكطب اٱهلٞ» قاٍ: ٚيصيو ، إ

ٌٸ َا ٜطٜس عًُ٘ بإشٕ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ َٚٔ شيو عًُ٘ ، ٜػتطٝع ايعًِ به

 .(36)«ْٚٝع َا غٝذطٟ عًٝ٘ ٚع٢ً أٌٖ بٝت٘، ايتؿكًٝٞ باغتؿٗازٙ

 

 ــــــ ٗسٟايػٗٝد َستض٢ َطـ 9

عسّ أٚ  عسّ ايتُٓهٔ َٔ إثبات عًِ اٱَاّإٍ ٜصٖب ا٭غتاش ايؿٗٝس َطٗطٟ 

بعَإ اغتؿٗازٙ َٔ ْاس١ٝ ا٭سساخ ايتاضى١ٝ. ٚعًٝ٘ ؾكس َاٍ ٗ إثبات عًِ  ×عًُ٘

ٕٸ اٱَاّ » ؾكاٍ:، ×ايبعس إعٟٓٛ ٚايعًُٞ يؿدك١ٝ اٱَاّإٍ بايػٝب  ×اٱَاّ إ

ٚأْ٘ ، نطب٤٬إٍ نإ ٜعًِ بأْ٘ غٝٓتٗٞ  اٱَا١ٌَ َػت٣ٛ ع٢ً إػت٣ٛ اٯخط إتُجٸ

 .(37)«غٛف ٜػتؿٗس ٖٓاى

 

 ـــــ ذلُد تكٞ اجلعفسٟايػٝذ ـ 11

إطاتب ايع١ًُٝ إٍ بعس إؾاضت٘  ،قُس تكٞ اؾعؿطٟايؿٝذ قاٍ ايع١َ٬ 

ٕٸ فُٛع َا تكسٸّ ّهٓ٘ بٛنٛح إٔ ٜٴجبت إَهإ عًِ اٱَاّ » :^ٚإع١ٜٛٓ يٮ١ُ٥ إ

ٜعًِ  ×ـ نُا نإ اٱَاّ أَري إ٪ٌَٓ ػٌ باغتؿٗازٙ ٗ ٚاقع١ نطب٤٬اؿ

ٖٚٞ ي١ًٝ ايتاغع عؿط َٔ ، ٚايًش١ٛ اييت غٝهطب ؾٝ٘ ع٢ً ضأغ٘ بايػٝـ ،بكاتً٘

شيو ايعًِ إطًل ايصٟ ٖٛ كتلٸ بصات اهلل إٍ ْ٘ ٫ ٜطق٢ أإ٫  ،ؾٗط ضَهإ إباضى ـ

 .(38)«تعاٍ

 

 ـــــــ اإلَاّ اخلُٝينـ 11

َػًِ بٔ  ×يكس بعح اٱَاّ» ايكٍٛ:إٍ  َٔ شٖاب اٱَاّ اـُٝين ع٢ً ايطغِ

ٚاٱطاس١ بايٓٛاّ ا٭َٟٛ ، ايبٝع١ ٱقا١َ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬إٍ عكٌٝ يٝسعٛ ايٓاؽ 
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ٖٚصا َا تجبت٘ ايطٚاٜات ، ايكٍٛ بعًِ اٱَاّ بعَإ اغتؿٗازٙإٍ ٜصٖب ْ٘ إؾ (39)«ايؿاغس

نس  ×يكس ثاض غٝس ايؿٗسا٤ اٱَاّ اؿػٌ» ُٝين ٗ شيو:ٚقاٍ اٱَاّ اـ .ايؿطٜؿ١

ٖٚصا َا تجبت٘ ، ضغِ عًُ٘ بأْ٘ ع٢ً إس٣ ايككري ئ ٜٓذض ٗ إغكاط٘ عٔ ايػًط١ ٜعٜس

ٕٸ ثٛض٠ اٱَاّ أبٞ عبس اهلل اؿػٌ» .(40)«ٚايطٚاٜات ا٭خباض بٗصا ايعسز ايكًٌٝ َٔ  ×إ

ٌٷ أْكاضٙ ٚأٌٖ بٝت٘ ع٢ً ايطغِ َٔ ، عطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهطبٛادب٘ ٗ ا٭َط بإ عُ

ٕٸ » .(41)«عًُ٘ بعسّ ايتهاؾ٪ بٌ ايك٣ٛ ع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ َٓص ايبسا١ٜ نإ ٜعًِ بأ

 .(42)«اٱغ٬ّأدٌ  ايططٜل ايصٟ اختاضٙ غٝٓتٗٞ بايتهش١ٝ بٓؿػ٘ ٚأٌٖ بٝت٘ ٚقشب٘ َٔ

ٕٸ غٝس ايؿٗسا٤» ٕ أاغتؿٗازٙ َٓص نإ ٜعًِ َكريٙ ٚ ـ طبكّا يطٚاٜاتٓا ٚاعتكازاتٓا ـ إ

ٛٸض٠  .«بسأ سطنت٘ َٔ إس١ٜٓ إٓ

ٌّ ٚايؿٝذ ناؾـ ، (43)َٔ ايؿٝذ قُس قاحل إاظْسضاْٞ نُا نإ ن

ٚايؿٗٝس ايكانٞ ، (46)ٚإريظا سبٝب اهلل اـ٥ٛٞ، (45)ٚايع١َ٬ ا٭َٝين، (44)ايػطا٤

سػٌ : ايػٝس ، َجٌَٚطادع ايسٜٔ، (48)ا٫ؾتٗاضزٟ پناهٚايؿٝذ عًٞ ، (47)ايطباطبا٥ٞ

ٚايػٝس ، ضانٞقُس عًٞ ا٭ٚايؿٝذ ، ٜهاْٞلگلباٚايػٝس قُس ضنا ا، ايربٚدطزٟ

 بايػٝب. ×ايكٍٛ بعًِ اٱَاّإٍ ٔ شٖب َٔ إعاقطٜٔ ٖٖ، (49)إطعؿٞ ايٓذؿٞ

ٗ ْكس نتاب  (50)ٜهاْٞ نتاب )ؾٗٝس آناٙ(لگلبااايؿٝذ قاٗ ـ ٚقس أٖي

  ٖصا اجملاٍ.ٖٚٛ أنجط ايهتب تؿك٬ّٝ ٗ ،(51))ؾٗٝس داٜٚس(

 

 ـــــــ أدي١ املٛافكني

ْسخٌ ٗ بٝإ  بعَإ اغتؿٗازٙ ×بعس ايتعطٸف ع٢ً أْكاض ْٛط١ٜ عًِ اٱَاّ

 ا٭زي١ ٚايؿٛاٖس اييت أقاَٗا ٖ٪٤٫ ع٢ً َصٖبِٗ ٖصا:

 

 ــــــ ايع١ًُٝ ٚاملع١ٜٛٓ اإلَا١َـ َٓصي١  1

ٕٸ ٖصا ايسيٌٝ عاد١  نطٙ ع٢ً مٛ ٚيهٓٓا ْهتؿٞ ٖٓا بص، تؿكٌٝ أنربإٍ إ

 :ايتايٞ ع٢ً ايؿهٌ، كتكط

ٕٸ شات ايباضٟ تع ٖٞ ، إػتذُع١ يهاؾ١ ايكؿات ايهُاي١ٝ ٚاي٬َتٓا١ٖٝ ،ٍاإ
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ٕٸ ايكازض ا٭ٍٚ ـ طبكّا يًطٚاٜات َٚا ، ٚإؿٝه١ ؾُٝع ايٛدٛزات إُه١ٓ، ع١ًٓ ايعًٌ ٚإ

َٔ أقشاب  ٚاـُػ١ |ل ٗ ايؿًػؿ١ ـ ٖٛ ايٛدٛز ايٓٛضاْٞ يًٓيبٸ ا٭نطّٖٛ قٖك

ٕٸ ٚدٛز ٚخًل غا٥ط إُهٓات تابع يٛدٛزِٖ ايٓٛضاْٞ. ٚقس ٚضز ٗ ^ايهػا٤ . ٚإ

)باب بس٤  :ٚقس أؾطز ايع١َ٬ اجملًػٞ ؾك٬ّ يصيو ؼت عٓٛإ .شيو ضٚاٜات أٜهّا

ٚٸٍ َا خًل اهلل » َٔ قبٌٝ:، (52)«عاض ا٭ْٛاض»خًكِٗ ٚطٝٓتِٗ ٚأضٚاسِٗ( ٗ نتاب٘  أ

 .(53)«ْٛضٟ

ٚٸٍ خًل اهلل» أْ٘ قاٍ: ×َاّ ايباقطٚضٟٚ عٔ اٱ  .(54)«ؾٓشٔ أ

ٕٸ ٚدٛز إعًٍٛ ْٛض ٚؾعاع عٔ ٚدٛز ايع١ً. ٚيصيو  ٚقس ثبت ٗ ايؿًػؿ١ بايسيٌٝ أ

ٜٚهٔ إعًٍٛ سانطّا عٓسٖا بايعًِ ، تهٕٛ ايع١ً ع٢ً ايسٚاّ قٝط١ َعًٛهلا

ايطبٝع١ ٗ  َتكسٸَّا ع٢ً عامل ×اؿهٛضٟ. ٕٚا نإ ايٛدٛز ايكسغٞ يٲَاّ اؿػٌ

 ،َا ٗ شيو َٛت٘، ؾٗٛ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ عامل عٛازخ عامل ايطبٝع١ غًػ١ً ايعًٌ

 عامل اجملطٸزات.إٍ ٚاْتكاٍ ضٚس٘ ايكسغٞ 

ٕٸ اٱَاّ عػب َكاَ٘ » قاٍ ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ ٗ تكطٜط ٖصا ايسيٌٝ:قس ٚ إ

ّٸ ٭مسا٤ اهلل ٚقؿا، ايٓٛضاْٞ أنٌُ إْػإ ٗ عكطٙ ٌٸ ، تٖ٘ٚٛ َٛٗط تا ٚعامل به

 َٚطًع ع٢ً ْٝع ايٛقا٥ع ايؿدك١ٝ. ٚعػب ٚدٛزٙ ايعٓكطٟ ٚإازٟ، ؾ٤ٞ بايؿعٌ

 .(55)«ت ي٘ بٛنٛحٚػًٖ ،ْاس١ٝ اْهؿؿت ي٘ اؿكا٥لإٍ نًُا تٛدٸ٘ 

ٚٳاتٹ ﴿ قٛي٘ تعاٍ:إٍ ١َ ايع٬ٓٚقس أؾاض  ُٳا َٳًَُهٛتٳ ايػٻ ِٳ  ٖٹٝ ٚٳَنصٳيٹَو ْٴٔطٟ ٔإبٵطٳا

ٝٳُه ٚٳيٹ ٌٳٚٳاَ٭ضٵٔض  ٓٹ ُٴٛقٹ ٔٵ اِي َٹ ٕٳ  ؾاٱَاّ هب إٔ ٜهٕٛ إْػاّْا »ؾكاٍ:  ،(75)ا٭ْعاّ:  ﴾ٛ

ٕٸ  ،كّا بهًُات َٔ اهلل غبشاَْ٘تشٚك، َهؿٛؾّا ي٘ عًِ إًهٛت ،شا ٜكٌ ٚقس َطٸ أ

ٗٳ ،إًهٛت ٖٛ ا٭ضض  .(56)«ٖصا ايعامل ٞٵايصٟ ٖٛ ايٛد٘ ايباطٔ َٔ ٚد

ٕٸ إكاّ ايطؾٝع ٱَا١َ ٖ٪٤٫ » ٚقاٍ ايع١َ٬ قُس تكٞ اؾعؿطٟ أٜهّا: إ

ٚا٫ط٬ع ع٢ً  ،ِٓٗ َٔ عًِ ايػٝبٖٚصا َا ّٚه، ٜؿٛم ايطبٝع١ ^ا٭١ُ٥

 .(57)«إػتكبٌ

ُٓت اٱؾاض٠  ٖصا ا٭قٌ إصنٛض ٗ بعض ايطٚاٜات. ؾكس ضٟٚ عٔ إٍ ٚقس 

ست٢ ٜعطؾين  َٔ ؾٝعتٓا سسٸ ا٫غتبكاض ؾإْ٘ ٫ ٜبًؼ أسسٷ»أْ٘ قاٍ:  ×اٱَاّ عًٞ



 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ـ العددان ـ 5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

ٚاضتك٢ ، قس خاض عطّا َٔ ايعًِ، ا نإ َػتبكطّا بايػّاٗؾإشا عطؾين ب، ٓٛضا١ْٝباي

 .(58)«ٚاطًع ع٢ً غطٸ َٔ غطٸ اهلل َٚهٕٓٛ خعا٥ٓ٘، زضد١ َٔ ايؿهٌ

ٌٸ اغِ َٔ أمسا٤ اؾُاٍ ٚاؾ٬ٍ  ٕٸ ن اٱهلٞ ٚبتكطٜط عطؾاْٞ ّهٔ ايكٍٛ: إ

ٌٸؾايؿٝطإ َج٬ّ ، ٜػتسعٞ َٛٗطّا خاقّا ٗ عامل ايٛدٛز ٕٸ ، َٛٗط ٫غِ اهلل إه ٚإ

َٚٓٗا: قؿ١ ايعًِ ، ا٭ٚيٝا٤ ٚا٭ؾطاز ايهاًٌَ َٔ ايٓاؽ ِٖ َٛٗط قؿات اؾُاٍ

ٓ٘ ٗ ايصاتٞ عٚيهِٓٗ ّتاظٕٚ ، ؾِٗ ٜتُتعٕٛ بصات عًِ اهلل ايػٝيب، ّ ايػٝٛبٚع٬ٓ

ِٖٚ ، ؾاهلل عامل بايصات ٚا٫غتك٬ٍ، ٚغري ايصاتٞ )ا٫غتك٬ٍ ٚعسّ ا٫غتك٬ٍ(

ٕٸ اٱَاّ اؿػٌ .(59)بع ٚايعطضٕٕٛ بايتٻعا بٛقؿ٘ ٚاسسّا َٔ أقشاب  ;×َٔ ٖٓا ؾإ

ؾٗٛ َٛٗط َٔ َٛاٖط ، َتكسٸّ ٗ ٚدٛزٙ ايٓٛضاْٞ ع٢ً عامل اـًل، ايهػا٤ اـُػ١

ٚبصيو ٜهٕٛ عإّا با٭غطاض ، َا ٗ شيو قؿ١ ايعًِ ٚايؿٗاز٠، قؿات اهلل ايهُاي١ٝ

 .ظَإ اغتؿٗازٙ :َٚٓٗا، ايػٝب١ٝ

 

 ـــــ ـ ايػٛاٖد ايتازخي١ٝ 2

نإ ْٝع َٔ سٛي٘ َٔ  ٚخطٚد٘ َٔ إس١ٜٓ ×َٓص بسا١ٜ ثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ

إٍ ؾكس عُسٚا ، ايؿدكٝات ايباضظ٠ ع٢ً ٜكٌ َٔ عسّ اْتكاضٙ ايٛاٖطٟ ٚايعػهطٟ

َٚا عًٝ٘ ٜعٜس  قاضْٛا ؾٝٗا بٌ عسٸ٠ اؿػٌ، إدطا٤ َعازي١ سػاب١ٝ ٚضٜان١ٝ بػٝط١

إٍ ؾبازضٚا ، ؾتبٝٓٛا َا غٛف ٜتُدٸض عٓ٘ ايٛاقع، اؿانِ َٔ ايعسٸ٠ ٚايعسز ٚاؾٗاظ

عٔ ععَ٘. َٚٔ ١ًْ ٖ٪٤٫: عبس اهلل بٔ  ×ثين اٱَاّإٍ ٚغعٛا ، بصٍ ايٓكض

، َٚػٛض بٔ ؾشط١َ، |ٚأّ غ١ًُ ظٚز ايٓيب ا٭نطّ، ٚقُس بٔ اؿٓؿ١ٝ، عباؽ

، ٚعبس اهلل بٔ َطٝع، عبس اهلل ٚدابط بٔ، ٚعبس اهلل بٔ دعس٠، ٚعبس اهلل بٔ دعؿط

ؾٗٓا  .(60)ٚأبٛ غعٝس، ٚعبس اهلل بٔ عُط، ٚعبس اهلل بٔ ايعبري، ٚعُطٚ بٔ غعٝس

ؾٝسضنٗا ْٝع أبٓا٤ عكطٙ ، ٌٖ نإ اٱَاّ ٖٛ ايٛسٝس ايصٟ دٌٗ ٖصٙ إعازي١

 ٚدًٝ٘ زْٚ٘؟!

ٕٸ اؿكٝك١ اييت تكٛزْا  اييت أداب بٗا اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ٖٞ ايططٜك١ إٍ إ

َٳ، عٔ ْٝع ايتػا٫٩ت اييت أبساٖا ي٘ ايٓاقشٕٛ ×اٱَاّ اؿػٌ  ٔٵٚقاهلا ؾُٝع 
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، ايهٛؾ١. ؾبس٫ّ َٔ تربٜط َا ٖٛ َكسّ عًٝ٘إٍ ٘ ساٍٚ تؿذٝع٘ ٚثٓٝ٘ عٔ ايتٛدټ

ٕٸ ا٭َط غٝهٕٛ ع٢ً خ٬ف َا تٖٛق ، نإ ٜتشسخ عٔ إكري، عٛٙٚطُأْتِٗ بأ

ٛٸد١ ، احملتّٛاٱهلٞ ٚايكها٤  ٜٚبٝٸٔ ٭ْكاضٙ أِْٗ َكسَٕٛ ع٢ً ع١ًُٝ اغتؿٗاز١ٜ َت

َٚٔ مل ًٜشل بٞ ، َٔ ؿل بٞ اغتؿٗس»قٛي٘:  :َٔ شيوٚ، بايٓكط اـايس عرب ا٭دٝاٍ

َٴ .«مل ٜسضى ايؿتض ٕٸ إضاز٠ اهلل ععٸ ٚدٌ قس تعًكت َا ٖٛ   ّ عًٝ٘.كسٹٚقس بٝٸٔ أ

ٔٔ ٕٸ اٱَاّ مل ٜٓج ست٢ بعس إٔ  ،عَ٘ ٚقطاضٙعٔ ع ٚايصٟ ٜ٪نس ٖصٙ اؿكٝك١ أ

، ٚقٝؼ بٔ َػٗط ايكٝساٟٚ، ٖٚاْٞ بٔ عط٠ٚ، بًػ٘ خرب اغتؿٗاز َػًِ بٔ عكٌٝ

ٚإٔ ، ٚأخرب أقشاب٘ بإٔ ٜٛطٓٛا ايٓؿؼ ع٢ً ايؿٗاز٠، ْٚكض أٌٖ ايهٛؾ١ يعٗٛزِٖ

ٖٚصا َا غٓصنطٙ ، تبع٘ طًبّا يًعاؾ١ٝ ٚسطاّ ايسْٝا ئ وكٌ َٔ شيو ع٢ً ؾ٤ٞ ٔٵَٳ

 ١َ إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ.ٗ ايكؿشات ايكاز

 

 ــــــ اخلاّؾ١ ـ ايسٚاٜات 3

ضٚاٜات  بايػٝب ٚظَإ اغتؿٗازٙ ×ٌ ايجايح ع٢ً عًِ اٱَاّ اؿػٌايسيٝ

ٛٸع١ عسٜس٠  :ْٚؿري إيٝٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ .تسٍ بأْعٗا ع٢ً ٖصا إسع٢ ،َٚتٓ

 

 ـــــ ـ عًِ اإلَاّ باملاضٞ ٚاملطتكب1ٌـ 3

ٖٚصا ٜػتًعّ عًِ ، َا َه٢ َٚا ٜأتٞ ^ت عًِ ا٭١ُ٥َتعسٸز٠ تجب ٚضزت أخباضٷ

بٌ  يٛ نٓت»أْ٘ قاٍ:  ×ٗازٙ. ؾكس ضٟٚ عٔ اٱَاّ ايكازماٱَاّ بعَإ ٚؾات٘ ٚاغتؿ

ٕٸ ٚيٓبٸ، ٭خربتُٗا أْٞ أعًِ َُٓٗا َٛغ٢ ٚاـهط أتُٗا َا يٝؼ ٗ أٜسُٜٗا; ٭

٢ ٖٛ نا٥ٔ ستٸٚمل ٜعطٝا عًِ َا ٜهٕٛ َٚا ، َٛغ٢ ٚاـهط أعطٝا عًِ َا نإ

 .(61)«ٚضاث١ |ٚقس ٚضثٓاٙ َٔ ضغٍٛ اهلل، تكّٛ ايػاع١

ٕٸ َٔ بٌ َكازض ايعًِ باؿٛازخ إان١ٝ ٚاٯت١ٝ نتب ، ٚاؾاَع١ ،اؾؿط :ٚإ

. ٚقس ضٟٚ عٔ اٱَاّ دعؿط اييت ٜتٛاضثٗا ا٭١ُ٥ ؾُٝا بِٝٓٗ ،÷َٚكشـ ؾاط١ُ

٥ٌٝ ٚخ٘ اٱَاّ ٛ بإ٤٬َ دربايصٟ ٖ ،أْ٘ قاٍ ٗ ٚقـ َكشـ ؾاط١ُ ×ايكازم

 .(62)«، ٚيهٔ ؾٝ٘ عًِ َا ٜهٕٛأَا إْ٘ يٝؼ ؾٝ٘ ؾ٤ٞ َٔ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ» :×عًٞ 
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 ـ ايعًِ بصَإ ايٛفا٠ ــــــ2ـ 3

ٖٚٞ اييت تتشسٸخ عٔ عًِ ا٭١ُ٥ بعَإ ٚؾٝاتِٗ. ، ايكٛض٠ ايجا١ْٝ ضٚاٜات أخلٸ

ٕٸ بعض تًو ايطٚاٜات ٫ تهتؿٞ َذطٸز إثبات عًِ ا٭١ُ٥ بعَإ ٚؾ بٌ ، ٝاتِٗ ؾشػبٚإ

ٟٸ إَاّ ٫ » أْ٘ قاٍ: ×اٱَا١َ. ؾكس ضٟٚ عٔ اٱَاّ ايكازمتط٣ شيو َٔ خكا٥ل  أ

 .(63)«ؾًٝؼ شيو عذٸ١ هلل ع٢ً خًك٘، َا ٜكريإٍ ٚ، ٜعًِ َا ٜكٝب٘

ؼت ، «أقٍٛ ايهاٗ»نُا عكس ايؿٝذ ايهًٝين ٗ شيو بابّا ٗ نتاب٘ 

ٕٸ ا٭١ُ٥  ٜعًُٕٛ َت٢ ّٛتٕٛ(. ^عٓٛإ: )إ

 

 ـــــ ×ٚاإلَاّ عًٞ |ـ تّٓبؤ ايٓيب األنسّ 3ـ  3

ْكًت ايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥ ايؿٝع١ٝ ٚايػ١ٝٓ ع٢ً سسٸ غٛا٤ أخباضّا َتٛاتط٠ عٔ ايٓيب 

ٗ نطب٤٬. ؾ٬ ٜػتطٝع  × ؾٝٗا عٔ اغتؿٗاز اٱَاّ اؿػٌىرب |ا٭نطّ

 ٚيهِٓٗ قايٛا ٗ، إدايؿٕٛ ايتؿهٝو ٗ قش١ غٓسٖا بعس بًٛغٗا سسٸ ايتٛاتط

ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜات إتٛاتط٠ قس  أخربت عٔ اغتؿٗاز اٱَاّ َعطض اٱداب١ عٓٗا: إ

ٚمل تصنط ظَٔ ٚقٛع ٖصٙ اؿازث١ ، ٗ أضض نطب٤٬ ع٢ً مٛ اٱْاٍ ×اؿػٌ

 بؿهٌ قطٜض ٚزقٝل.

ٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜات إتٛاتط٠ قس أؾاضت  إٍ ٚيٲداب١ عٔ ٖصا ايه٬ّ ٜٓبػٞ ايكٍٛ: إ

، ٚأضض ايعطام، ٚايطـ، بهًُات َٔ قبٌٝ: نطب٤٬ اؿػٌ َهإ اغتؿٗاز اٱَاّ

٘ٓ ايؿطات ، نطب٤٬إٍ قس عكس ايععّ ع٢ً ايتٛدٸ٘  اؿػٌ . ٚسٝح نإ اٱَاّ(64)ٚؾ

ٜتهض إٔ ظَإ ؼكل ، إ٪ؾطات ع٢ً خٝا١ْ أٌٖ ايهٛؾ١ ْٚهجِٗ يعٗٛزِٖ طتٚٚٗ

ٕٸ اٱَاّ، قس قطب |ْب٠٤ٛ ايطغٍٛ ا٭نطّ ٜهٔ ٜعًِ بعَإ  ست٢ إشا مل اؿػٌ ٚأ

ٕٸ سطنت٘ مٛ نطب٤٬ غتٓتٗٞ باغتؿٗازٙ.، اغتؿٗازٙ بسق١  ٚيهٓ٘ ٜعًِ عًِ ايٝكٌ أ

، َٚٔ خ٬ٍ اغتكطا٤ أدطٜت٘ ع٢ً بعض ايطٚاٜات ،ع٠ٚ٬ ع٢ً شيو ؾإْين

ٕٸ ايبعض َٓٗا وسِّإٍ  ًتٴتٛقٻ  .×ز ّٜٛ ٚغ١ٓ اغتؿٗاز اٱَاّ اؿػٌأ

غ١ٓ اغتؿٗاز اٱَاّ اؿػٌ بطأؽ أْ٘ سسز  |ؾكس ضٟٚ عٔ ايٓيب ا٭نطّ

ٖٚٛ ايؿٗط ، (ٖـ61إكاض١ْ يبسا١ٜ قطّ اؿطاّ ايؿٗط ا٭ٍٚ َٔ عاّ ) ،(ٖـ60عاّ )
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ٜكتٌ اؿػٌ ع٢ً ضأؽ غتٌ » :|إش قاٍ ;×ايصٟ اغتؿٗس ؾٝ٘ اٱَاّ أبٛ عبس اهلل

ايؿٗط ٚايّٝٛ ايصٟ ٜٴكتٌ ؾٝ٘  ×ز اٱَاّ عًٞٚٗ ضٚا١ٜ أخط٣ سسٻ .(65)«َٔ ٖادطٟ

ٔٸ ٖصٙ ا٭١َ ابٔ ْبٝٗا ٗ احملطٸّ يعؿط َهٌ  ،ٚاهلل» ٚشيو إش ٜكٍٛ:; اؿػٌ يتكتً

َ٘ٓ»(66). 

 

 ــــــ ـ َٛقف األ١ُ٥ ايالسكني 4ـ 3

ٕٸ ايسيٌٝ ايػابل نإ ٜكّٛ ع٢ً ضٚاٜات َط١ٜٚ عٔ ايٓيب ا٭نطّ ٚاٱَاّ  |إ

ز ٓا ؾٝشسِّ. أَا ايسيٌٝ ايصٟ بٌ أٜسٜ×ؼسز ظَإ اغتؿٗاز اٱَاّ اؿػٌ ×عًٞ

 إع٢ٓ.ْؿؼ  ٜؿٝسَٛقـ بعض ا٭١ُ٥ اٯخطٜٔ، ايصٜٔ 

ًٞ سطن١ ٚأغًٛب اٱَاّ عإٍ َٔ خ٬ٍ ا٫غتٓاز  ×اٱَاّ ايكازم ؾاضيكس أ

ٕٸ ، ايكها٤ ٚايكسض اٱهلٞإٍ  ،ٚاغتؿٗازِٖ ،^ٚاٱَاّ اؿػٔ ٚاٱَاّ اؿػٌ ٚأ

عًٝ٘ َٔ ايٓيب ايصٟ سكًٛا  ،^إ َكشٛبّا بأقٌ اختٝاضِٖ ٚعًُِٗشيو إِا ن

ٕٸ اهلل تباضى ٚتع» :×ٚشيو سٝح قاٍ ;|ا٭نطّ  ،قس نإ قسٸض شيو عًٍِٝٗ اإ

ِٸ أدطاٙ; ؾ، ٚستٸُ٘ ع٢ً غبٌٝ ا٫ختٝاض ،ٚأَهاٙ ،ٚقهاٙ تكسٸّ عًِ إيِٝٗ َٔ ضغٍٛ بث

ٞٸ ٚاؿػٔ ٚاؿػٌ |اهلل  .(67)«قاّ عً

ٕٸ اٱَاّ عًٞإٍ أؾاضت  ×ٚٗ ضٚا١ٜ أخط٣ عٔ اٱَاّ ايكازم نإ ٜعًِٓ  ×أ

َا ٜتعًل ببعض إٓاٜا ٚايب٬ٜا. ٖٚٓا أؾهٌ أسس اؿانطٜٔ  أقشاب٘ عًِ ايػٝب ٗ

ٚقاٍ: ٕاشا مل ؼكٌ أْت ع٢ً َجٌ ٖصا ايعًِ؟ ؾأداب٘ اٱَاّ  ،ع٢ً اٱَاّ ايكازم

ٕٸ اؿػٌ بٔ عًٞ، شيو بابٷ أغًل»قا٬ّ٥:   .(68)«ؾتض َٓ٘ ؾ٦ّٝا ٜػريّا ×إ٫ أ

 

 ـــــــ ×اإلَاّ احلطنيـ َٛاقف ٚنًُات  5ـ  3

َٔ ظا١ٜٚ عًِ ايٓيب  ×اْتٗٝٓا ست٢ اٯٕ َٔ بٝإ ظَٔ اغتؿٗاز اٱَاّ اؿػٌ

ٕػأي١ َٔ ظا١ٜٚ إٍ اٖٚٓا غٓتعطٸض ـ نُػو ختاّ ـ  .^ٚغا٥ط ا٭١ُ٥ |ا٭نطّ

، بعَٔ اغتؿٗازٙ ×ا٭َط ايصٟ ٜٴجبت عًُ٘، نًُات َٚٛاقـ ؾدل اٱَاّ اؿػٌ

 :ايتايٞ ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ



 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ـ العددان ـ 5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

أّ غ١ًُ إٔ تكطف اٱَاّ عٔ ععَ٘ ٗ  |ـ ساٚيت ظٚز ايٓيب ا٭نط1ّ

َٸ٘»ؾكاٍ هلا: ، ايهٛؾ١إٍ ايتٛدٸ٘  ٚإٕ مل أشٖب ، شٖبت غسّا إٕ مل أشٖب ايّٝٛ، ٜا أ

، ٚايػاع١ اييت أقتٌ ؾٝٗا، شٖبت بعس غس. إْٞ ٭عطف ايّٝٛ ايصٟ أقتٌ ؾٝ٘ غسّا

 .(69)«ٚاؿهط٠ اييت أزؾٔ ؾٝٗا

قا٬ّ٥ ي٘:  ×ؾأداب٘ اٱَاّ، ثٓٝ٘ عٔ قطاضٙإٍ ُس بٔ اؿٓؿ١ٝ ـ نُا غع٢ ق2

ٕٸ اهلل قس ، ايعطامإٍ خطز ، اؾكاٍ: ٜا سػٌ ،بعسَا ؾاضقتو |أتاْٞ ضغٍٛ اهلل» ؾإ

 .(70)«ؾا٤ إٔ ٜطاى قت٬ّٝ

ٕٸ أَٓٝت٘ ، عًُ٘ َهإ اغتؿٗازٜٙـ ٚٗ دٛاب٘ عٔ ْكٝش١ ابٔ عباؽ 3 َعًّٓا أ

 .(71)«َٚا ٚنسٟ َٔ ايسْٝا إ٫ ؾطاقٗا، أعطف َكطعٞ َٓو أْا» إٔ ٜرتى ٖصٙ ايسْٝا:

َٓه١ إهطٸ١َ ع٢ً إٍ يكس أٓنس اٱَاّ بعس َػازض٠ إس١ٜٓ ٚزخٛي٘  ـ4

َٳ قُس بٔ إٍ نُا دا٤ ٗ ضغاي١ ي٘ بعح بٗا ، ٜػري ٗ ضناب٘ ٔٵاغتؿٗازٙ ٚ

ٕٸ َٔ ؿل بٞ اغتؿٗس» قاٍ ؾٝٗا:، اؿٓؿ١ٝ مل ٜسضى َٚٔ مل ًٜشل بٞ ، أَا بعس ؾإ

 .(72)«ٚايػ٬ّ ،ايؿتض

أخربٙ اٱَاّ  ×ـ عٓس ايتشام ظٖري بٔ ايكٌ بطنب اٱَاّ اؿػ5ٌ

ٕٸ ٖا، ٜا ظٖري» فًؼ ٜعٜس:إٍ ٌٚٓ ضأغ٘ إباضى  ،باغتؿٗازٙ  ،ٖٓا َؿٗسٟاعًِ أ

، ٜطدٛ ْا١ً٥، ؾٝسخٌ ب٘ ع٢ً ٜعٜس، ظسط بٔ قٝؼ ٚوٌُ ٖصا ـ ٜعين ضأغ٘ ـ َٔ دػسٟ

 .(73)«ؾ٬ ٜعطٝ٘ ؾ٦ّٝا

ؾأخرب عٔ ، ٗ بعض إٓاظٍ طَٓعٍ ثعًب١ص َٔ َْٛ٘ ×ـ اغتٝكٜ اٱَاّ اؿػ6ٌ

ٚإٓاٜا تػطع بهِ ، قس ضأٜت ٖاتؿّا ٜكٍٛ: أْتِ تػطعٕٛ» مساع٘ ٖاتؿّا ٜٴبؿطٙ باؾ١ٓ:

 .(74)«اؾ١ٓإٍ 

ٚعبس اهلل بٔ  ـ قاٍ اٱَاّ اؿػٌ بعس مساع٘ خرب اغتؿٗاز ٖاْٞ بٔ عط7٠ٚ

ٚعبس ، ٖٚاْٞ بٔ عط٠ٚ، قتٌ َػًِ بٔ عكٌٝ، ؾإْ٘ قس أتاْا خرب ؾٛٝع ،أَا بعس» ٜكطط:

ْكطاف ؾًٝٓكطف غري شٟ ، ؾُٔ أسبٸ َٓهِ ا٫اهلل بٔ ٜكطط. ٚقس خصيٓا ؾٝعتٓا

 .(75)ؾتؿطٸم ايٓاؽ عٓ٘، «يٝؼ عًٝ٘ شَاّ، سطز

ؾأقػِ عًٝ٘ إٔ ٜٓكطف عٔ  ،×ـ ايتك٢ عُطٚ بٔ يٛظإ اٱَاّ اؿػ8ٌ
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يٝؼ  ،ٜا عبس اهلل» ؾكاٍ:، بعًُ٘ َكريٙ ٚغسض أٌٖ ايهٛؾ١ ب٘ ؾأخربٙ اٱَاّ، قكسٙ

ٞٸ ايطأٟ ٕٸ اهلل تع، غؿٞ عً ست٢ ٜػتدطدٛا  ٫ ٜسعْٛٞ ،ٚاهلل ،٫ ٜػًب ع٢ً أَطٍٙ اٚإ

 .(76)«...ٖصٙ ايعًك١ َٔ دٛٗ

ٗ بعض إٓاظٍ طَٓعٍ بطٔ عكب١ص عٔ ض٩ٜا ضآٖا ٗ  ×ـ أخرب اٱَاّ اؿػ9ٌ

قايٛا:  ،َكت٫ّٛ َا أضاْٞ إ٫ٓ» سٝح قاٍ:، طٖا بأْ٘ غٝكتٌؾؿػٻ، إٓاّ عٔ ن٬ب تٓٗؿ٘

قايٛا: َٚا ٖٞ؟ قاٍ: ضأٜت ن٬بّا  ،َٚا شاى ٜا أبا عبس اهلل؟ قاٍ: ض٩ٜا ضأٜتٗا ٗ إٓاّ

ٞٸ، تٓٗؿين  .(77)«نًب أبكع أؾسٸٖا عً

ايصٟ  ،ٜهجط َٔ شنط اغِ و٢ٝ بٔ ظنطٜا ×ـ نإ اٱَاّ اؿػ10ٌ

ا٭َط ايصٟ وهٞ عٔ أْ٘ ، ػاٜا بين إغطا٥ٌٝببػٞ َٔ إٍ غ٘ ٌٚٓ ضأ ،ؿٗستاغ

 .(78)غ٬ٝقٞ شات إكري

تسٍ ع٢ً ، نطب٤٬ تهًِ بهًُات عسٜس٠إٍ ـ يس٣ ٚقٍٛ اٱَاّ اؿػٌ 11

 .(79)صنطٙ ٗ ٖصا إدتكطيا ٫ فاٍ ٖٓ، عًُ٘ بعَإ َٚهإ اغتؿٗازٙ

، اٱَاّإٍ ت إٓػٛب١ َا ٜتعًل بأغٓاز ايهًُا إػأي١ اؾسٜط٠ بايصنط ٗ

ٕٸ بعض ٖصٙ ا٭غاْٝس تسعٛ ، ٚنصيو ايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ ا٭خط٣ إ٫ ، ايتأٌَإٍ ٖٞ أ

مكٌ ع٢ً ْٛع َٔ ايتٛاتط  أْٓا َٔ خ٬ٍ ٬َس١ٛ فُٛع ٖصٙ ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات

 إعٟٓٛ ايكا٥ِ ع٢ً عًِ اٱَاّ بعَإ اغتؿٗازٙ.

 

 ـــــ سؿ١ًٝ ايبشح

ٌٸ اي أٟ  بشح إٔ إَهإ عًِ ايػٝب يبعض ايٓاؽ يٝؼ ؾٝ٘شنطْا ٗ َػتٗ

نإ ثبٛت٘  ؾإشا ثبت شيو يبعض ايٓاؽ ايعازٌٜ .لبٌ ٖٛ ٚاقع َٚتشٚك، إؾهاٍ

 يٮْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥ َٔ باب أٍٚ.

بعَإ اغتؿٗازٙ ٜصٖب غايب١ٝ أٌٖ ايػ١ٓ ـ  ×َا ٜتعًل بعًِ اٱَاّ اؿػٌ ٗ

إْهاض ايؿها٥ٌ إٍ يصٟ ٜ٪َٔ ب٘ اٱَا١َٝ ـ ع٢ً ايٓشٛ ا اٱَا١َطبكّا يعسّ إّاِْٗ ب

ٖٚصا َا ايتعَٛا ب٘ ٗ َٛنٛع  .ٚعًِ ايػٝب ،ايعك١ُ :َٔ قبٌٝ ،^اـاق١ با٭١ُ٥

ايط١ٜ٩  :عًِ اٱَاّ اؿػٌ باغتؿٗازٙ أٜهّا. ٚأَا عٓس اٱَا١َٝ ؾٗٓاى ض٩ٜتإ كتًؿتإ
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، ٚايػٝس إطته٢، ؿٝسَٔ قبٌٝ: ايؿٝذ إ، عًُا٤ اٱَا١َٝ ا٭ٚا٥ٌإٍ تٓػب  ا٭ٍٚ:

ٕٸ ، ٚايؿٝذ ايطٛغٞ َٔ ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ عًِ اٱَاّ اؿػٌ بعَإ اغتؿٗازٙ. ٜٚبسٚ أ

ٕٸ ، ٖصا اٱْهاض دا٤ ٗ غٝام زؾع إؾهاٍ َٔ قبٌ بعض عًُا٤ أٌٖ ايػ١ٓ ٜكّٛ ع٢ً أ

إيكا٤ يًٓؿؼ ٗ  ،ٚعسّ أخص اؿٝط١ ٚاؿصض، ا٫يتعاّ بعًِ اٱَاّ بعَإ اغتؿٗازٙ

إٍ ٚيهٓٓا أؾطْا ٗ ؼًًٝٓا يٲؾهاٍ ايػابل  .نُا تؿٗس بصيو عباضاتِٗ ،ايتًٗه١

٫ ٜهٕٛ ٗ َٛاد١ٗ إكري احملتّٛ إيكا٤ يًٓؿؼ  أْ٘ َع ؾطض ايعًِ بعَإ ا٫غتؿٗاز

ٖٚٞ  .يػٝب بايؿٛاٖس ايتاضى١ٝباايتًٗه١. نُا اغتسٍ إٓهطٕٚ يعًِ اٱَاّ إٍ 

ٚعًٝ٘ ٫ تهٕٛ  .يؿٛاٖس تاضى١ٝ أخط٣ َعاضنتٗاإٍ باٱناؾ١ ، ؾٛاٖس كسٚؾ١

٫ٚ ثابت١. ٚٗ إكابٌ ايط١ٜ٩ ايجا١ْٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً عًِ اٱَاّ  ،ٚد١ٗ ْٛط إدايؿٌ قا١ُ٥

ٖٚٛ اختٝاض ْٝع عًُا٤ ، بعَإ اغتؿٗازٙ ×َا ٗ شيو عًِ اٱَاّ اؿػٌ، يػٝببا

ي١ ايعك١ًٝ )إكاّ ايعكًٞ َػتسيٌ يصيو با٭ز، اٱَا١َٝ ايباضظٜٔ طٛاٍ ايكطٕٚ ا٭خري٠

، ٚايطٚاٜات َدتًـ ايعٓاٜٚٔ(، ٚا٭زي١ ايٓك١ًٝ )ايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ ،ٚإعٟٓٛ يٲَاّ(

ٛٸ٠ ٖصا ايطأٟ.ا٭َط ايصٟ ٜععِّ  ظ َٔ ق
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الٍُامش
                                                      

 

^
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گو

هنگ 
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 ْعس١ٜ ايطًط١ٓ املػسٚع١

 غسع١ٝ ضًط١ املًو ايكادازٟ عٓد ايفكٗا٤

 
 د. عثدالٍادي الحائري

 عثد الرزاق محمدترخمح: 

 

ًَؿّا « ْكٛم َعاقط٠»إّاّْا َٓٗا بايطأٟ ٚايطأٟ اٯخط تؿتض ف١ًٓ 

ط١ٓ إؿطٚع١، َُّٗا ٗ ايؿهط ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ سٍٛ ْٛط١ٜ ايػً

 .١، تتًٖٛا زضاغ١ ْكس١ٜ بعسٖا )ايتشطٜط(ؾتكسٸّ زضاغ١ َساؾع

 

 ـــــــ متٗٝد

س٫هلِ بإيكا٤ ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ ناْت ايط١ٜ٩ ايعا١َ يس٣ عًُا٤ ايؿٝع١ تكّٛ ع٢ً اغت

ٚايعباز١ٜ، َٚٗاّ ايكها٤ بٌ إػًٌُ، ع٢ً عاتل اجملتٗسٜٔ، زٕٚ أٟ ؾو أٚ تطزٜس، 

أَا ٗ َا ىل ايؿ٪ٕٚ ايػٝاغ١ٝ ٚإزاض٠ ايب٬ز ؾٗٛ أَط عاد١ إٍ ايتشكٝل ٚايسضاغ١ 

 .(1)قبٌ ايبتٸ ؾٝ٘

شل ٚايتشكٝل ـ إٍ يصا تٛقٌ بعض اجملتٗسٜٔ ٗ ايعكٛز إتأخٸط٠ ـ بعس ايؿ

; ٗ سٌ شٖب ايبعض (2)نطٚض٠ تػٝري أَٛض ايػٝاغ١ٝ ؼت إؾطاف اجملتٗسٜٔ أٜهّا

اٯخط ـ عكب عٛخ اغتس٫ي١ٝ: عك١ًٝ; ْٚك١ًٝ ـ إٍ إٔ اجملتٗسٜٔ ٚإًٛى ْٝعِٗ 

 .(3)سٓهاّ اجملتُع ايؿطعٌٝ، ٜكتػُٕٛ ايٛادبات ٚا٭عُاٍ سػب ا٫ختكام ٚاـرب٠

ؿايٞ َشاٚي١ تػًٝ٘ ايه٤ٛ ٗ ٖصا اجملاٍ ع٢ً آيٝات تعاطٞ ٚغٝع٢ٓ عجٓا ا

أضبع١ َٔ أبطظ اجملتٗسٜٔ، ايصٜٔ ناْت هلِ آضا٤ َؿرتن١ ٚكتًؿ١ ٗ ٖصا ايكسز، 
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ٚناْٛا ٜتُتعٕٛ عهٛض ْٚؿٛش ٚاغع ٗ أٜاَِٗ، بػ١ٝ ايهؿـ عٔ َػت٣ٛ ع٬ق١ نٌ 

اّ ٖ٪٤٫ عٔ ايتؿاعٌ اؿان١ُ، ٚايتٛقٌ إٍ غبب إسذ« ايكاداض»ٚاسس َِٓٗ بأغط٠ 

بؿهٌ ٚانض َع اؿساث١ ٚايتذسٜس إبإ ٚٗٛضُٖا ا٭ٍٚ ع٢ً ايػاس١ اٱٜطا١ْٝ آْصاى. 

 ع٠ٚ٬ ع٢ً شيو غٓؿٝس أٜهّا َٔ آضا٤ بعض أضباب ايؿهط ايسٜين ٗ إٛنٛع شات٘.

أَا ايعًُا٤ ا٭ضبع١ ؾِٗ عباض٠ عٔ نٌ َٔ: إريظا ايكُٞ; ٚناؾـ ايػطا٤; 

 ٞ.ٚايٓطاقٞ; ٚايهؿؿ

ٚغٓطًع خ٬ٍ ايبشح ع٢ً َٛقـ ايكُٞ إتصبصب، ٚنٝـ أْ٘ ٚقـ ؾطع١ٝ 

إًٛى با٭ق١ًٝ ٚإػتك١ً ٗ إسس٣ ضغا٥ً٘، بُٝٓا نتب ٗ أخط٣ أْ٘ ٫ ٜعرتف عهِ 

 إًٛى زٕٚ إشٕ ايعًُا٤ ٚتأٜٝسِٖ. 

نُا غٓتططم إٍ آضا٤ ناؾـ ايػطا٤، سٝح نإ ٖصا ايعامل َٔ 

١ اجملتٗس إطًك١، ست٢ ٚقٌ ب٘ ا٭َط إٍ ٚقـ إًو بـ إتُػهٌ بطأِٜٗ ٗ سهَٛ

عٓسَا ٜهٕٛ دسٜطّا « عباؽ َريظا»; أٟ اعتربٙ عبسّا ي٘، ٚإٔ أؾهٌ سا٫ت «ايعبس»

 بؿؿاعت٘، ٚتأٜٝسٙ ايؿدكٞ ي٘.

ثِ غٓػتٓتر َٔ آضا٤ ايٓطاقٞ إدتًؿ١ أْ٘ غُٝٓض اؿهِ ايكاداضٟ ايؿطع١ٝ 

٢ إٔ اجملتٗس ايهؿ٤ٛ ٖٛ ٚسسٙ اؾسٜط باؿهِ سّٝٓا، بُٝٓا ٜٓل ٗ َٛنع آخط عً

 ٚايػًط١. 

ٚآضا٥٘ ايساع١ُ ٗ ا٭غًب يؿطع١ٝ « ايهؿؿٞ»أَا ٗ ختاّ إطاف ؾػٓكـ عٓس 

 إٍ ايتعإٚ بٌ إًو ٚاجملتٗسٜٔ. ٠سهِ إًو، ست٢ ٚإٕ نإ دا٥طّا، َع ايسعٛ

 

 ـــــــ «املطاٜس٠»بني سهُٝني َع « اضتػاز٠»، املريشا ايكُٞ

، ٖٚٞ َٔ تٛابع َس١ٜٓ د٬ٕٝ، «ؾؿت»ٜٓشسض إريظا ايكُٞ َٔ عا١ً٥ أقًٗا َٔ 

ٗ بطٚدطز، ٖٓاى نإ َػك٘ ضأؽ إريظا، « دابًل»يهٔ أباٙ نإ قس ضسٌ إٍ 

. أمت إريظا ايكُٞ َعِٛ (4)1737ّٖـ/ 1150سػب أسس ا٭زي١ ايتاضى١ٝ، ٚشيو غ١ٓ 

ؾانٌ، أَجاٍ: قُس باقط ايبٗبٗاْٞ. تعًُٝ٘ ٗ ايعطام، ؾأؾاز َٔ زضٚؽ بعض ا٭

، ٚهلص اؾتٗط (5)أضبعٌ غ١ٓ« قِ»ٚتؿري بعض ايسضاغات إٍ أْ٘ نإ قس أقسّ ٗ 
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 ّ.1816ٖـ/ 1231ٚقس تٛٗ ؾٝٗا غ١ٓ «. ايكُٞ»بإريظا 

ٜعس ايكُٞ َٔ نباض َطادع ايتكًٝس عٓس ايؿٝع١، ٚقس تطى َ٪يؿات ١ْ ٗ 

م، بٌ َطبٛع ٚكطٛٙ. ٚتهؿـ يٓا َطاغ٬ت٘ ايؿك٘، ٚا٭قٍٛ، ٚايؿًػؿ١، ٚا٭خ٬

َع ًَٛى ايكاداض عٔ ٚدٛز ع٬ق١ ٚطٝس٠ َعِٗ، ٚخكٛقّا َع إًو )ؾتض عًٞ(، ايصٟ 

 . (6)نإ ٜٛيٞ اٖتُاَّا نبريّا بايكُٞ َٚكرتسات٘

 ٚنإ ايكُٞ بسٚضٙ ٜعًٔ تأٜٝسٙ هل٪٤٫ اؿهاّ، ٜٚعرتف عهَٛتِٗ ضمسّٝا.

ٗ اـُػٌ َٔ عُطٙ. َٚا أْ٘ َٔ « إضؾاز ْاَ٘» يكس نتب إريظا ايكُٞ ايـ

ّ( ؾ٬ بس إٔ ٜهٕٛ كاطب٘ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٖٛ أقا قُس خإ 1737ٖـ/ 1150َٛايٝس )

 . (7)ايكاداضٟ

َٛانٝع سٍٛ أ١ُٖٝ َكاّ إًو، َٚع٢ٓ تػ١ُٝ « إضؾاز ْاَ٘» قس ططح ٗ نتاب٘

٘ فتٗسّا ـ ٗ قباٍ إًو، ، باٱناؾ١ إٍ ضأٜ٘ ايؿدكٞ ـ بٛقؿ«ٌٚ اهلل»إًو بـ 

اغتؿاضات »، أٚ «إٓاٚط٠ ايع١ًُٝ ٚايٓكاف ايسٜين بٌ سهٌُٝ»ٚاقؿّا ْٝع شيو بـ

 «.غط١ٜ بٌ َطدعٌ

، ٚأْ٘ قاض ًَهّا ُاؾّٝا «َجٌ خًٝؿ١ اهلل»تٓل ض١ٜ٩ إريظا ايكُٞ ع٢ً إٔ إًو 

يكس خًل قاْع »ب ٜكٍٛ: َع إؿ١٦ٝ اٱهل١ٝ، ؾ٬ ٜكض ايتُطز ع٢ً أَطٙ أبسّا. يصا نت

ٖا ايهٕٛ ايٓاؽ َٔ شنط ٚأْج٢...، ثِ ٖٚب بعهِٗ تاز ايععا١َ; يٝهٕٛ خًٝؿت٘ ع٢ً 

ٖٴِ ﴿ا٭ضض، ًّٚو بٝسٙ سهِ ايطع١ٝ ٚضقابِٗ، ؾأدًػ٘ ع٢ً عطف قٛي٘:  ٓٳا ٝٵ ٚٳآتٳ

ٛٹُٝ ّاَټًِه . نُا أيك٢ بطقاب ايبعض اٯخط سبٌ إصي١ ٚإٗا١ْ; (54)ايٓػا٤: ﴾ّاعٳ

ُٵًُٛن ّاعٳبٵس﴿عبسّا يعباز آخطٜٔ، سٝح قاٍ:  يٝهٕٛ ٞٵ٤ٺ ّاَٻ )ايٓشٌ:  ﴾٫ٖ ٜٳِكسٹضٴ عٳ٢ًَ ؾٳ

75.) 

يصا ؾ٬ هلصا ايصيٌٝ سلٸ ٗ ايتُطز ٚإْهاض ايٓع١ُ، ٫ٚ يصاى ايهؿط بايٓعِ 

 .(8)«ًِٚٚ ايطع١ٝ

، «ا٭قٌ ٗ إًو ٚاؿهِ ٖٛ َؿ١٦ٝ ايباضٟ»ٜٚعكب ايكُٞ ع٢ً ٖصا بإٔ 

، ٚإٍ غريِٖ «َٔ باب ا٫غتشكام»٘ ـ ٜٗب ٖصا إٓكب إٍ احملػٌٓ يهٓ٘ ـ غبشاْ

إشّا ؾٗٛ ٫ «. ايطٓٔ ايطسِٝ»، أَا إًو إػ٤ٞ ؾٝبك٢ سػاب٘ عٓس «َٔ باب ا٫َتشإ»
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ٜؿيت بطؾض إًو ايٛامل إٓكٸب َٔ قبٌ اهلل، بٌ ٜ٪نس ع٢ً نطٚض٠ اغتذاب١ 

ٚاؿهِ إٕ أغاؽ إًو : »&هّا. قاٍ٭ٚاَط َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ إًٛى أٜ« ايعبٝس»

َبين ع٢ً اٱضاز٠ اٱهل١ٝ، ٖٚصا ٫ ٜعين إٔ نٌ َا ٜكسض عٔ إًو إضاز٠ اهلل ٚسهُ٘، 

بٌ ٖٛ قس ىتاض ايبعض ع٢ً غبٌٝ اغتشكاقِٗ يًشهِ، ؾتذتُع ؾِٝٗ زضدات ايسْٝا 

ٚاٯخط٠، نُا قس ّٓض شيو يبعهِٗ اٯخط; ْٛطّا ٕا وٌُ َٔ خبح ايػطٜط٠ 

يعسٚإ، ؾٝهٕٛ شيو َجاب١ إيكا٤ اؿذ١ ٚاختباضِٖ. ٚعًٝ٘ ٜٓسضز ٖصا ايٓٛع ؼت ٚا

َػ٢ُ إػتسضز ـ أٟ ايعبس إصْب ايصٟ ّٓش٘ اهلل ْع١ُّ; يٝبك٢ ٗ غؿًت٘، ٫ٚ ٜػتػؿط 

أبسّا ـ ايصٟ ٫ ىطز عٔ أقٌ ايتهًٝـ. يصا عًٝ٘ ايعٌُ بتهًٝؿ٘، َع اؿطم ـ ٗ 

اؽ، ٚإزاض٠ ؾ٪ٕٚ عباز ايطٓٔ إٛن١ً إيٝ٘، ٚإ٫ غٝهٕٛ ايٛقت شات٘ ـ ع٢ً ضاس١ ايٓ

 «.َككِّطّا نًُا تباطأ عٔ شيو

ثِ ٜكٌ إريظا ايكُٞ ٗ سسٜج٘ إٍ ايسعا٤ ٗ سؿٜ ًٖه١ ؾاٙ إٜطإ آْصاى; 

ٖٚٓا ٜبٌ َٛاقع ٚٚادبات نٌٛ َٔ «. تتكٌ بسٚي١ ايكا٥ِ»، ٚتػتُط ست٢ «باق١ٝ»يتسّٚ 

ُٸ١ً يبعهٗا اٯخط٠ ايعًُا٤ ٚإًو ٗ َكابٌ  بعهِٗ ايبعض، ٚاقؿّا إٜاِٖ با٭دعا٤ إه

 زاخٌ دػس اجملتُع اٱغ٬َٞ. 

َجًُا اختاض اؿل تعاٍ إًٛى َٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً زْٝا ايطداٍ، : »&قاٍ

ٚزض٤ ؾط ا٭ؾطاض، ؾهإ ايعًُا٤ ٚغريِٖ ٗ أَؼٸ اؿاد١ إيِٝٗ، نصيو اختاض اؿل 

ٜٔ ايٓاؽ، ٚإق٬ح زْٝاِٖ، َٔ خ٬ٍ سٌ ايٓعاعات، تعاٍ ايعًُا٤; يًشؿاٚ ع٢ً ز

ٖٓا ٖٛ غبب ٗ زَاض ايسْٝا ٚاٯخط٠. يصا  ٚضؾع إٛامل، ٚقاغب١ ايتعسٟ ع٢ً اؿل، 

ؾٝبك٢ إًو ٚغري إًو ٗ ساد١ إٍ ايعًُا٤ ٗ غًٛى ٖصا إػًو، ٚاختٝاض ططٜل 

١ َٔ أقشاب اؾ٬ي١ اؿل. ٚعًٝ٘ َجًُا باتت ٖصٙ ايؿطق١ قتاد١ إٍ تًو اؾُاع

نصيو بات ع٢ً ٖصٙ ايطبك١ عاي١ٝ إكاّ إٔ ٫ ترتزٸز ٗ ا٫ٖتُاّ بٗ٪٤٫ ايكّٛ 

 .(9)«إػُٛضٜٔ، ٚتطٝٝب خٛاططِٖ

ٕٓكب إًو ٚؾطع١ٝ سهُ٘ « إضؾاز ْاَ٘» ع٢ً ايطغِ َٔ تأٜٝس ايكُٞ ٗ ايـ

و ؾتض عًٞ )اْٛط ، ٚأْ٘ نإ ع٢ً ع٬ق١ ١ُٝٝٓ َع إً«ٗ اؿؿاٚ ع٢ً زْٝا ايطداٍ»

، سػب َا ٚضز ٗ «ايس١ْٜٛٝ»إٛانٝع ايتاي١ٝ(، إ٫ أْ٘ مل ٜ٪ٜسٙ ٗ غا٥ط اجملا٫ت 
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، ْٚؿ٢ «ٚدٛب ايطاع١»إٍ  (10)«ايعٛاّ»نتابات٘ ا٭خط٣; ؾكس تططم ٗ ضغاي١ إٍ 

اٱْاع »تعًك٘ بإًٛى أٜهّا، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ ٜتشكل عٓس أٌٖ ايػ١ٓ ع٢ً أغاؽ 

» ٗ ايسٚي١، ٖٚٛ « ايعٌُ ايعِٛٝ»لسٙ ًّٜٛ أٌٖ ايػ١ٓ ع٢ً إساي١ ٖصا  يصا«. ٚايبٝع١

. نُا ٚضز ٗ نتب٘ ٚضغا٥ً٘ (11)، يٝكطضٚا َكريٙ«ايٓاؽ»، إٍ «ايتايٞ ٕطتب١ ايٓب٠ٛ

ٌ ٗ إػا٥ٌ ايس١ٜٝٓ ـ تؿهٝه٘ ٗ َكساق١ٝ ٭خط٣ ـ اييت باتت َطدعّا يًُشٚككا

. ٚنإ ٫ (12)«سٓهاّ اؾٛض»ٚقتٗا بـ اؿهِ ٚؾطعٝت٘ آْصاى، ؾٛقـ ايػ٬طٌ 

. أَا ضأٜ٘ ٗ (13)إٓبجل َٔ بٌ إػًٌُ« ايػًطإ اؾا٥ط»هٝع زؾع ا٭َٛاٍ اـري١ٜ إٍ 

غطاض إٛاضز اـري١ٜ، ؾهإ  ٢، عً«زْٟٝٛ»إعطا٤ ايهطا٥ب إٍ ايسٚي١ ٖا ٖٛ 

ؼ ع٬ٍ، نٌ َا ٜأخصٙ غ٬طٌ اؾٛض ايؿٝع١ َٔ خطاز ا٭ضانٞ ؾٗٛ يٝ»نايتايٞ 

إ٫ إشا نإ بإشٕ اجملتٗس ايعازٍ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ دبا٠ اـطاز َٔ طًب١ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ 

 .(14)«ٚأ١ُ٥ اؾُاع١ ٚأَجاهلِ

ـ ٚايصٟ تؿٝس « داَع ايؿتات»ٜؿسٸز إريظا ايكُٞ ٗ َٛنع آخط َٔ نتاب٘ 

ٜطإ َع ايكطا٥ٔ بإٔ أدعا٤ َٓ٘، ٗ أقٌ ايتكازٜط، ناْت قسٸ زْٚت إبٸإ أٍٚ سطٚب إ

ـ ع٢ً َػأي١ ْٝاب١ ايؿكٝ٘ ايعا١َ عٔ اٱَاّ، ٚؾكّا يًطٚاٜات إؿٗٛض٠، َجٌ:  (15)ايطٚؽ

إُاؾا٠ َع خًؿا٤ »، إ٫ أْ٘ ٜػتسضى أٜهّا سٌ ىتاض يًؿكٝ٘ «َكبٛي١ عُط بٔ س١ًٛٓ»

 .(16)ٗ ساي١ اؾتكازٙ يًكسض٠ ايهاؾ١ٝ« اؾٛض

أَٛض اؾٗاز نس ايطٚؽ ٜصنط إٔ أسسّا غأٍ ايكُٞ شات َط٠ عُا يٛ ناْت 

تتِ ٚؾل ؾطع اٱغ٬ّ، ٚبإؾطاف ٚتٛدٝ٘ َٔ إطادع، ؾٌٗ غٝهٕٛ شيو َطابكّا يًـ 

أّ ٫؟ ٖٓا هٝب ايكُٞ بتعًٌٝ سػٔ، سٌ ٜصنط أْ٘ مل ٜعتكس « ايؿطع ٚايعطف»

بؿطع١ٝ سهِ إًو ؾتض عًٞ أبسّا، ٚأْ٘ نإ هاضٜ٘; اغتذاب١ يًٛطٚف اؿان١ُ، 

أٜٔ مٔ َٔ َؿّٗٛ بػ٘ ٜس سانِ ايؿطع، »...، نُا ٜػُٝ٘: «اؾا٠إُ»ؾٝعٌُ َبسأ 

ست٢ ٜتِ دًب اـطاز ٚؾكّا يًؿطع، ٚٚؾكّا ي٘ ٜتِ قطؾ٘ يًُذاٖسٜٔ ٚإساؾعٌ؟! ٚأٜٔ 

ٖٛ َكسام ايتُهٔ إػتشكٌ نٞ تهٕٛ ايػط٠ٛ ٚؾتض ايسٍٚ َٓعي١ اؾٗاز ٗ 

ٚټقٗا  .(17)«غبٌٝ اهلل؟!... ؾتًٓؿٜ ن١ًُ اؿ٣ًٛ يٝؼ نتص

ّ ـ إٍ 1815ٖـ/ 1230نإ إريظا قس نتب ضغاي١ َػٗب١ ـ قبٌ غ١ٓٺ َٔ ٚؾات٘ 
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ؾتض عًٞ، ؾطح ؾٝٗا اْتؿا٤ سٓك٘ ايؿطعٞ ٚاٱهلٞ ايجابت ٗ تٛيٞ ايػًط١، بٌ أؾكض ي٘ 

ٚٸْت ٖصٙ ايطغاي١ ٗ ايٛقت ايصٟ  عٔ شيو بعبا٥ط ٚانش١، ٚأنجط ز٫ي١ أٜهّا. ٚقس ز

 ـ َِٚٓٗ: إتكٛؾ١ )اْٛط ايكػِ ا٭خري َٔ ٖصا نإ أعسا٤ اجملتٗسٜٔ ا٭قٛيٌٝ

ع٢ً إًو ؾتض « أٚيٛ ا٭َط»ايؿكٌ( ـ ٜػعٕٛ إٍ فاب١ٗ ايعًُا٤ َٔ خ٬ٍ إط٬م َؿّٗٛ 

ٜا يًُكٝب١...، َاشا »عًٞ. ٚإيٝو ن٬ّ إريظا ايكُٞ إؿعِ با٫ْعداض ٚايؿه٣ٛ: 

ع٢ً إًو، ٖٚٛ ع٢ً غطاض  «أٚيٞ ا٭َط»أؾعٌ؟! ؾتاض٠ أمسع ايبعض ٜعتعّ إط٬م يكب 

َصٖب ايتػٓٔ، ٚكايـ يًؿهط ايؿٝعٞ. ٖٚصا َا ٜتؿاخط ب٘ أٌٖ ايػ١ٓ إٔ ٜهٕٛ 

ًَو ايؿٝع١ تابعّا هلِ; ٚتاض٠ أخط٣ ٜطٜسٕٚ تطغٝب إًو ٗ إصٖب، ؾٝػتشٌ سطَ٘، 

ٚىطز عٔ ايسٜٔ، ٖٚٛ أؾٛع َٔ ايتػٓٔ. َٚا إٔ َصٖب ايتكٛف َٓبجل عٔ َصٖب 

ؾطلٞ ٚايٓكطاْٞ ٜؿدط بتبع١ٝ إًو هلِ. نُا أمسع أسٝاّْا بإٔ ايٓكاض٣ لس اٱ

ايبعض ٜطّٚ إثبات ايعكٍٛ ايكس١ّ، ا٭َط ايصٟ َآي٘ ايهؿط ٫قاي١. ثِ ٜعٜسٕٚ ٗ 

ايطٌ ب١ً سٌ ٜطًبٕٛ َين أزا٤ ٖصٙ إٗاّ ٚإطاسٌ عٔ ططٜل إطاغ١ً ٚإهاتٝب.... 

كٌ... ٚهب إٔ ْعًِ بإٔ إطاز َٔ قٛي٘ تعاٍ: ؾٗٞ باط١ً بايٝ« أٚيٞ ا٭َط»ؾأَا قه١ٝ 

ِٵ﴿ َٹُٓه َٵٔط  ٚٵيٹٞ اَ٭ ٚٳُأ ٍٳ  ٚٳَأطٹٝعٴِٛا ايطٻغٴٛ ٘ٳ  ٓٴِٛا َأطٹٝعٴِٛا ايًٓ َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ ( ِٖ 59)ايٓػا٤: ﴾ٜٳا َأ

ا٭خباض ٗ ايتؿاغري َا ٫ سكط ي٘. ثِ  تبإْاع ايؿٝع١. ٚقس ٚضز ^ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض

١ ايػًطإ َطًكّا ـ أٟ ست٢ إشا نإ ٚإّا، ٚدا٬ّٖ بأسهاّ اهلل ـ إٕ ا٭َط بإطاع

. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايعكٌ ٚايٓكٌ طا٭زي١ ايعك١ًٝ ظا٥سّا ع٢ً ا٭زي١ ايكطآ١ْٝ ٚايطٚا١ٝ٥ص قبٝضٷ

وهُإ إٔ ٜهٕٛ ٚادب ايطاع١ َعكَّٛا، ٚعإّا ظُٝع ايعًّٛ، إ٫ ٗ َٛضز 

ؾٗٓا قس ػب إطاع١ اجملتٗس ايعازٍ َج٬ّ. أَا صټض ايٛقٍٛ إٍ إعكّٛ. ا٫نططاض، ٚتع

إشا نإ ا٭َط ٜتعًل ؾك٘ بكسٸ أعسا٤ ايسٜٔ ؾُٝهٔ شيو َع اؿانِ ايؿٝعٞ أٜٸّا 

نإ، يهٔ شيو يٝؼ َٔ باب اٱطاع١ ايٛادب١ ي٘، بٌ َٔ باب ٚدٛب ايسؾاع 

ًٝ٘ ٚإػاْس٠ ٗ قسٸ ايعسٚ، ٚايتهًٝـ عا٥سٷ يًُهًٖـ; ؾتاض٠ ٜهٕٛ شيو ٚادبّا ع

 .(18)«بايٛدٛب ايعٝين; ٚأخط٣ بايهؿا٥ٞ

إشا قاضْا بٌ َا نتب٘ إريظا ايكُٞ ـ ٗ غٔ اـُػٌ ـ إٍ قُس خإ 

ايكاداضٟ َٚا نتب٘ ـ ٗ غٔ ايجُاٌْ ـ إٍ إًو ؾتض عًٞ سٍٛ سه١َٛ غري ايؿكٝ٘ 
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 غ٬ٓسٜ ؼ٫ٛت عسٜس٠ ططأت ع٢ً إٛنٛع. َٚا ّهٔ إٔ ٜػتٓتر َٔ تعسز آضا٥٘ ٗ

ٖصا ايكسز ٖٛ إٔ ْكٍٛ أسس أَطٜٔ: إَا أْ٘ قس سكٌ تػري ٗ ضأٜ٘ َطٚض ايعَٔ 

 ٖٞ اييت أزت إٍ ٖصٙ ايتعسز١ٜ. « إُاؾا٠»ٚايٛقت; أٚ إٔ قاعس٠ 

ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾإٕ إريظا ايكُٞ مل ٜعرتف عهِ ؾتض عًٞ ْٛطّٜا، يهٓ٘ تعإٚ 

أعٛإ »َٔ « غًطآْا ٚأ٫ٚزٙ»َع٘ عًُّٝا ٚبك٠ٛ، ٚقس طًب َٔ اهلل عع ٚدٌ إٔ ٜهٕٛ 

 .(19)آٍ قُس« ٚأْكاض

ٗ تكِٝٝ « إضؾاز ْاَ٘» َٚعًّٛ إٔ انتؿا٤ بعض ايهتٸاب ٗ ا٫غتٓاز إٍ ايـ

 َٛقـ إريظا ايكُٞ َٔ ايػًط١ غٝٓأ٣ بِٗ بعٝسّا عٔ َػاض ايكٛاب. 

 

 ـــــــ عباع املريشا« غفٝع»املًو ٚ« َٛىل»ناغف ايػطا٤، 

ـ ايػطا٤ أٜهّا َٔ نباض ظعُا٤ ايؿٝع١ إ٪ِّسٜٔ يًًُو ٜعس ايؿٝذ دعؿط ناؾ

ؾتض عًٞ، زٕٚ إٔ ٜتُهٔ َٔ ا٫عرتاف عهُ٘ ـ ْٛطّٜا ـ بعٝسّا عٔ ْٛطٜات اجملتٗسٜٔ 

ٚثٛابتِٗ. نإ ٖصا ايعامل ايعطاقٞ ـ ايصٟ ػُع٘ َع إٜطإ ٚاٱٜطاٌْٝ عط٠ٚ ايتؿٝع ـ 

عبكط١ٜ إص١ًٖ. ٚقس ْػب إيٝ٘ داَعّا يًعسٜس َٔ ايكؿات ٚايكابًٝات، ٚقاسب اي

. أَا عٔ (21)قؿات عذٝب١ (20)ّ ٗ إٜطا19ٕ/ٖـ13ايتٓهابين ـ ٖٚٛ َٔ فتٗسٟ ايكطٕ 

نإ ع٢ً اتكاٍ ٚع٬ق١ ١ُٝٓ َع إًٛى »بػطت٘ ٗ ايػٝاغ١ ؾٝهؿٞ إٔ ٜكاٍ عٓ٘: 

ا٭َط ايصٟ دعٌ َٓ٘  ،(23)«قس خهعت ي٘ ايعطب ٚايعذِ»، ٚأْ٘ (22)«ٚ اؿهاّ

 .(24)ايٛاغط١ ٗ إْٗا٤ اؿطٚب اؿسٚز١ٜ بٌ إٜطإ ٚايعجُاٌْٝٚ« ايؿؿٝع»

أَا عٔ َعطؾت٘ ايجاقب١ بايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ـ نايؿك٘، ٚا٭قٍٛ، ٚاؿسٜح ـ ؾكس 

. ٖٚٛ ْؿػ٘ مل ٜػضٸ ايططف عٔ (26)«ؾٝذ اجملتٗسٜٔ»، ٚ(25)«ايؿٝذ ا٭نرب»عطف بـ 

ضت٘ مل ٜبكط عًُ٘ إ٫ٓ أْا بكٞ ايؿك٘ ٗ بها»ايتصنري بكسضات٘ ايؿك١ٝٗ، سٝح قاٍ: 

يٛ قٝت ْٝع نتب ايؿك٘ يهتبتٴٗا عٔ »، ٚ(27)«ٚايؿٗٝس ا٭ٍٚ ٚٚيسٟ ايؿٝذ َٛغ٢

 . (28)«ٚٗط قًب، ابتسا٤ٶ َٔ نتاب ايطٗاض٠ ٚست٢ نتاب ايسٜات

أْا أؾعط »نُا نإ ٖصا ايعامل نايعّا ٗ فاٍ ايؿعط ايعطبٞ، ست٢ قاٍ: 

 . (29)«أؾك٘ ايؿعطا٤»، ٚ«ايؿكٗا٤



 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

. ٚقس أث٢ٓ ع٢ً (30)نإ ٖصا ايؿكٝ٘ ع٢ً ع٬ق١ ٚثٝك١ َع إًو ؾتض عًٞ يكس

قاسب ايػٝـ ايبتاض، ٚايطَض »، ٚٚقؿ٘ بـ «نؿـ ايػطا٤»زٚيت٘ نجريّا ٗ نتاب٘ 

ضأٟ »ايٓاؾص ٗ قًٛب ايهٓؿاض، ٚإتهعهع هلٝبت٘ غهإ ايؿٝاٗ ٚايكؿاض، ٚأْ٘ شٚ 

ا١ٜ إًو ايسٜإ، ست٢ تتكٌ ، نُا زعا ي٘ إٔ ٜبك٢ ٗ ٓ«ؾهط ثاقب»ٚ« قا٥ب

زٚيت٘ بسٚي١ ٫َٛٙ ٫َٟٛٚ ٍَٚٛ اٱْؼ ٚاؾإ قاسب ايعكط ٚايٓكط، ٚا٭َط ٚايٓٗٞ، 

 .(31)«بطغِ ايبٝؿهـ»قاسب ايعَإ. ثِ أٖس٣ نتاب٘ ٗ ؾك٘ ايؿٝع١ إيٝ٘ 

ع٢ً ايطغِ ٖا نإ ٜهٓٸ٘ ناؾـ ايػطا٤ َٔ اسرتاّ يًًُو، إ٫ أْ٘ مل ٜطٳ 

ٛازض اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ اؿٓك١، ٚمل ٜهٔ ٜػُض ي٘ إٔ ٜكـ أبسّا ٗ سهَٛت٘ ب

غًطت٘ بإؿطٚع١ زٕٚ ؼكٌٝ إشٕ َٔ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤. ٚإٕ خري زيٌٝ ع٢ً ٖصا 

ايه٬ّ ٖٛ نتابات ناؾـ ايػطا٤ سٍٛ َٛنٛع١ اؾٗاز نس ايطٚؽ، ٚإساي١ ١َُٗ 

َػأي١ َػاؽ  شيو إٍ إًو ؾتض عًٞ. ٚقس دا٤ تؿػريٙ ٚاغتس٫ي٘ ع٢ً إٛنع َٔ

، ٚٚدٛب ايسؾاع عٓٗا َٔ قبٌ اٱَاّ ٚإػًٌُ ناؾ١، «بٝه١ اٱغ٬ّ»ايهؿاض بـ 

ٚايعٌُ بأَطٙ طبعّا; أَا إشا مل ٜهٔ اٱَاّ سانطّا ؾع٢ً اجملتٗسٜٔ تٛيٞ قٝاز٠ اؾٗاز، 

 ٚع٢ً ايٓاؽ اتباعِٗ أٜهّا. 

ؾإٕ شيو ؾإشا تعصض ايٛقٍٛ إٍ اجملتٗس ٚؼكٌٝ ؾت٣ٛ اؾٗاز َٓ٘ َباؾط٠، 

غٝهٕٛ ١َُٗ شٟٚ ا٭يباب، ٚإتكسٜٔ يًػٝاغ١، ٚإطًعٌ ع٢ً أقٍٛ ايكٝاز٠ 

ٚايتععِ، بٛقؿ٘ ٚادبّا نؿا٥ّٝا، ؾإشا تكسٸ٣ ي٘ أسسِٖ نإ عًٝ٘ ٚادبّا عّٝٓٝا إٔ 

ٚٸّا  واضب ايطٚؽ، ٚع٢ً ايٓاؽ أٜهّا َػاْست٘، أَا َٔ ىايؿ٘ ٗ شيو ؾػٝهٕٛ عس

 .يٲَاّ ٚايطغٍٛ ٚاـايل َعّا

ٜٚهٝـ ناؾـ ايػطا٤ أْ٘ ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ إشا نإ ايعٌُ ٚؾكّا يؿت٣ٛ 

اجملتٗس َطابكّا يًشه١ُ ٕٚطنا٠ اهلل، َٚكساقّا يًدهٛع ٚا٫َتجاٍ يٮَط إٛيٟٛ، 

ؾإْ٘ غٝػُض يًًُو ؾتض عًٞ ـ « ٖٛ اجملتٗس، ٚدسٜطّا بايٓٝاب١ عٔ ا٭ع٬ّ»يصا ؾًٛ نإ 

، «أٌٖ ايهؿط ٚايطػٝإ ٚاؾشٛز»إٔ ٜكٛز اؾٗاز نس ـ « أَس اهلل ًٚ٘ ع٢ً اؾُٝع»

ثِ أناف: إْ٘ ع٢ً إػًٌُ ا٫َتجاٍ ٭َط إًو ٗ اؾٗاز، ٚإٕ ايتدًـ عٓ٘ ؽًـ عٔ 

 .(32)ا٭َط اٱهلٞ، َٚٛدب يًعكاب
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ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ٬ْسٜ أْ٘ عٓسَا مل تهٔ ايػًط١ بٝس اجملتٗسٜٔ بكٛض٠ ؾع١ًٝ، 

ٚايػًط١ بٝس إًو ؾتض عًٞ، سٝح تعس زٚيت٘ ايك٠ٛ ٚنإ ايطٚؽ ٗ سطب َع إٜطإ، 

ايٛسٝس٠ اييت تػتطٝع َكاضع١ ايطٚؽ، ٖٓا ْط٣ ناؾـ ايػطا٤ ـ ٚع٢ً ايطغِ َٔ ضأٜ٘ 

ٌٸ ـ ّٓض إًو  غري إ٪ِّس يهؿا٠٤ إًو ٗ إزاض٠ ٚسهِ ايب٬ز اٱغ١َٝ٬ بؿهٌ َػتك

َٚع «. ه١ُ َٚطنا٠ اهللَٔ اؿ»سل قٝاز٠ اؾٗاز; نٞ ٜبك٢ عٌُ اجملاٖسٜٔ قطٜبّا 

شيو مل ٜكـ ناؾـ ايػطا٤ عٓس ٖصا اؿس ؾشػب، ٚضاح ٜ٪نس ع٢ً عسّ ؾطع١ٝ 

 سه١َٛ إًو ؾتض عًٞ; ؼػبّا ٫غتػ٬ي٘ احملتٌُ هلصا ايسعِ.

نُا أؾاض ٗ َعطض سسٜج٘ أٜهّا إٍ إٔ مث٘ ؾطقّا بٌ ٚدٛب ا٫َتجاٍ ٭ٚاَط 

تكسٸٟ يًسؾاع عٔ سكٛم إػًٌُ ٚٚدٛب إطاع١ إًو إ |خًٝؿ١ ضغٍٛ اهلل

ٚاٱغ٬ّ; سٝح إٕ اتباع اـًٝؿ١ باعتباض أقٌ اـ٬ؾ١ شاتٗا، ٚيٝؼ باعتباض أغباب 

خاق١، ثِ إٕ إطاع١ إًو َٔ ايٛادبات ايعطن١ٝ اييت ٜٴطاز َٓٗا ؼكٝل ايػطض 

اـام. ٚعًٝ٘ ؾإٕ إطاع١ إًو ٗ ٖصا اجملاٍ ـ َٔ قبٌٝ: نطٚض٠ ت١٦ٝٗ إعسات 

غًش١ ٚتعب١٦ ايك٠ٛ ايبؿط١ٜ يًشطب ـ إِا ٖٞ َٔ باب ٚدٛب َكس١َ ايٛادب، اييت ٚا٭

 .(33)٫بس َٔ ؼكٝكٗا ٗ ؼكل ايٛادب ا٭قًٞ

إٕ ْٝع َا ٚضز ٗ ٖصا اجملاٍ َٔ آضا٤ ناؾـ ايػطا٤ سٍٛ إًو ؾتض عًٞ 

ؼسٜسّا. أَا ٗ َا « نؿـ ايػطا٤»ٚع٬قت٘ باؿه١َٛ ايؿطع١ٝ نإ َكسضٙ نتاب 

ل اٱداظ٠ ايؿطع١ٝ يؿتض عًٞ ٚعباؽ َريظا ٗ أَط اؾٗاز ؾكس نإ ناؾـ ى

َٓؿك٬ّ أعًٔ َٔ خ٬ي٘ َط٠ أخط٣ إٔ ا٭قٌ ٗ قٝاز٠ اؾٗاز « بٝاّْا»ايػطا٤ أقسض 

 عا٥سٷ يًُذتٗسٜٔ، ٚإٔ إًو ٚٚيٞ ايعٗس تابعإ هلِ. 

١، َٚٔ اؾسٜط با٫ٖتُاّ إٔ ٖصا ايؿكٝ٘ إربظ، قاسب ايؿدك١ٝ ايكٜٛ

ٚايكطاضات ٚاٱلاظات إص١ًٖ ٗ ايعسٜس َٔ إٓاغبات، نإ قس ٚقـ ؾتض عًٞ ٗ 

، ؾرتى ي٘ أَط اؾٗاز، ٚطًب َٔ اهلل عع ٚدٌ إٔ «عبسْا إصعٔ بعبٛزٜت٘»بأْ٘ « ايبٝإ»

، «ؾؿاعتٓا»بـ « أٌٖ ايطػٝإ ٚاؾشٛز»ٜؿٌُ عباؽ َريظا إهاؾض ٗ ايكها٤ ع٢ً 

. عًُّا أْ٘ ناْت ٖٓاى قهاٜا أخط٣ (34)«ؼت ًٚٓا ٚٗ ٓاٜتٓا»ٚإٔ هعً٘ ٗ ايساضٜٔ 

ٚبسا١ٜ  18غري دٗاز إًو ٚٚيٞ عٗسٙ نس ايطٚؽ سانط٠ ٗ فتُع إٜطإ أٚاخط ايكطٕ 
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ا٬ٕٝزٌٜ، ٚناْت ايػبب أٜهّا ٗ خًل ع٬قات ايكساق١ بٌ ايسٚي١  19ايكطٕ 

ض٠ إيٝٗا ٗ قًٗا خ٬ٍ ايكاداض١ٜ ٚناؾـ ايػطا٤ ٚغا٥ط إطادع، ٚغتأتٞ اٱؾا

 ايبشح.

ٜصنط إٔ ناؾـ ايػطا٤ ـ ٚع٢ً ايطغِ َٔ نٌ ايؿطٚٙ اييت ؾطنٗا ٗ 

َٛقؿ٘ ايساعِ يًًُو ؾتض عًٞ، ٚزٚضٙ ٗ تػٝري أَٛض إػًٌُ ـ بكٞ عطن١ ٫ْتكازات 

ٖـ / 1264« )ايكسض اٱقؿٗاْٞ»قٗطٙ اجملتٗس ايػٝس قسض ايسٜٔ ايعاًَٞ، إعطٚف بـ 

ٖـ(، سؿٝسٙ ٫بٓ٘، ٖٚٛ َٔ عًُا٤ 1332شنط ايػٝس قسض ايسٜٔ ايكسض) ّ(. ٚقس1847

نإ قس مسض يًًُو ؾتض »سًكات زضغ٘، إٔ ناؾـ ايػطا٤  ٣قِ إتكسٌَ، ٗ إسس

عًٞ بايتسخٌ ٗ داْب َٔ ا٭َٛض ايؿطع١ٝ، اييت ٖٞ َٔ كتكات اؿانِ ايؿطعٞ، 

ْ٘ نإ ٜعسٸ ؾتض عًٞ ٚايكها٠ شٟٚ ايتك٣ٛ. ٖٚصا كايـ يطأٟ دسٟ إطسّٛ; ٭

ؾدكّا ؾاغكّا ٚإّا، ٫ٚ ول ي٘ ايتسخٌ أبسّا ٗ ؾ٪ٕٚ ٚسٝا٠ ايٓاؽ، َٚاٍ أضٚاح 

إػًٌُ. يصا... اعرتض عًٝ٘ دسٟ، ٚاْتكسٙ بؿس٠، ؾطزٸ ناؾـ ايػطا٤ ع٢ً قٗطٙ 

َٸٔ ٭َٔ ٚٓا١ٜ ايؿعب اٱٜطاْٞ إػًِ، ٖٚٛ  بإٔ ؾتض عًٞ ضدٌ َػًِ ٚفاٖس، َٚ٪

ٌ اؿلٸ ٚاؾساض٠. ٚنإ ٖصا ايطز قس آمل دسٟ نجريّا، ٚابتعس عٔ بصيو ًّو ن

ناؾـ ايػطا٤. ٚهلصا اْتؿت ضغب١ دسٟ ٗ ايبكا٤ ٗ ايعطام، ؾرتن٘ بعس أؾٗط َٔ 

 .(35)«ايكسضاٱقؿٗاْٞ»اؿازث١، ٚتٛد٘ إٍ إقؿٗإ... ؾكاض ٜسع٢ بعس شيو اؿٌ بـ 

 

 ـــــــ «إايطًط»ٚ« املدزض١»ٚ« ايعكٌ»ايٓساقٞ، تكاطع َع 

ٖٓا ْٓتكٌ إٍ فتٗس آخط عاف ٗ ايعكط إٓٛٛض أٜهّا، ٚنإ و٢ٛ 

َها١ْ َطَٛق١ ٚاسرتاّ ٚؾٗط٠ ْٚؿٛش ٚاغع. ٚمل ٜهٔ ع٢ً تعاٌَ ٚزٸٟ َع ايسٚي١ 

ايكاداض١ٜ ؾشػب، بٌ نإ ٜكسّ أزي١ ع٢ً ؾطع١ٝ سهُٗا بططم خاق١، ست٢ 

عٛث٘ ايؿك١ٝٗ سٍٛ اؿهِ  انتػب شيو أططّا عا١َ. إ٫ أْ٘ َٔ د١ٗ أخط٣، ٗ

ٚايسٚي١، ٜٓػب سل اؿهِ إٍ اجملتٗسٜٔ ـ ٚيٝؼ إًٛى ـ، ٜٚكطح بعبا٥ط قطٜب١ دسّا 

َٔ ن٬ّ ٚاغتس٫٫ت غا٥ط اجملتٗسٜٔ ايكا٥ًٌ عه١َٛ ايؿكٝ٘، ثِ لسٙ ٗ قكا٥سٙ 

ُع )ايعطؾا١ْٝ ٜٗادِ ٜٚٓتكس ايهجري َٔ ايعازات ٚايتكايٝس ايكس١ّ إٛدٛز٠ ٗ اجملت
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اٱٜطاْٞ إػًِ، ا٭َط ايصٟ هعٌ َٓ٘ ؾدك١ٝ غا١ٜ ٗ ايتعكٝس ٚايػُٛض. ٚيٝؼ ٖصا 

ّ(. 1829ـ  1771ٖـ / 1245ـ  1185ايطدٌ ٚايؿكٝ٘ ايهبري غ٣ٛ ا٬ٕ أٓس ايٓطاقٞ )

٫ٚ ؾو إٔ اؿسٜح عٔ آضا٥٘ ٗ اؿهِ ـ ٚخكٛقّا زٚي١ إًو ؾتض عًٞ ايكاداضٟ ـ 

 ّا.َٔ قُِٝ َا مٔ ٗ قسزٙ سٓك

( ؾإٕ ايٓطاقٞ نإ َٔ ضداٍ ايسٜٔ ايصٜٔ أؾتٛا سپهرٚنُا ٜكٍٛ )يػإ إًو 

أْ٘ اؾرتى ٗ  Villockٚض٣ٚ )ؾًٝٛى( . (36)باؾٗاز نس ايطٚؽ ٗ اؿطٚب ا٭ٍٚ

. نإ ٖصا ايعامل ٜتُتع بكسضات عاي١ٝ ٗ (37)اؿطٚب ايجا١ْٝ، ٚخطز َطتسّٜا نؿٓ٘

ب. ٚع٠ٚ٬ ع٢ً َا قسَ٘ َٔ عٛخ اغتس٫ي١ٝ ق١ُٝ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬، ٚست٢ ايؿعط ٚا٭ز

ٗ ايؿك٘ ي٘ أٜهّا نتابات ٗ ا٭خ٬م يعا١َ ايكطٸا٤. قاٍ عٔ ايؿٝذ َطته٢ ا٭ْكاضٟ، 

أسس َ٪غِّػٞ عًِ ا٭قٍٛ ٗ ايكطٕ ا٭خري، ـ بعس ث٬خ غٓٛات َٔ ايتتًُص ٗ ناؾإ 

 .(38)ٕـ بإٔ سًكات زضغ٘ ٖٞ ا٭ؾهٌ بٌ اؿًكات ايسضغ١ٝ ٗ إٜطا

ٌٸ « نؿهٍٛ»تسيٓا أؾعاض ايٓطاقٞ ٚخٛاططٙ اييت ْعٗا ٗ  ع٢ً أْ٘ نإ ه

نجريّا َكاّ إًو، ٚإٔ ؾتض عًٞ ٖٛ إكسام ا٭بطظ ي٘. ٚقس ٚقـ إًو ٗ زٜٛاْ٘ بأْ٘ 

َٛٗط اـري ٚايهُاٍ، ٚقس أطًل ع٢ً زٜٛاْ٘ اغِ عطف إًو ايػاغاْٞ )خػطٚ 

أْ٘ أث٢ٓ ع٢ً « ايببػا٤ ٚإًو»دا٤ ٗ سها١ٜ . ٚقس (39)بطٜٚع(، ؾأمساٙ )طاقسٜؼ(

، ٚإٔ ٖصا احملٌ َٔ كتكات إًو «ايععي١ إباضن١»، ٚضأ٣ أٜهّا أْٗا «ععي١ ايطٚح»

ععي١ ايطٚح َٚا أؾطؾٗا، ععي١ ايػًطإ »اييت ٫ ٜٓبػٞ ايػُاح ٭ٟ أسس باقتشاَ٘: 

ػُض يًكـ قاسب ايػُٛ ٚاؾ٬ي١، ؾ٬ تسع نٌ َٔ ٖبٸ ٚزبٸ ٜكتشُٗا، ٫ٚ ت

ٚا٭ؾٛاى إٔ تعرتٟ عطف إًو، ؾؿإٔ ايكًب إٔ ٜبك٢ ق٬٘ يًهربٜا٤، َٚت٢ نإ 

 .(40)«ق٬٘ يًؿٝاطٌ؟!

ٚقس غع٢ ايٓطاقٞ ٗ اؿها١ٜ شاتٗا إٍ إبطاظ إًو ٗ ١٦ٖٝ إطؾس إٍ اـري 

يًًُو بإٔ ٫ ٜٓػ٢ ْكا٥ض ايببػا٤ اؿهِٝ « ايتشصٜطات»ٚايك٬ح، ٚزا٥ُّا َا ٜطًل 

ـٔ ططٜكّا غري َا َؿ٢»ايٛاعٜ:   .(41)«سصأض إٔ تٓػ٢ َٛاعٛ٘، ٫ٚ ُ

ع٠ّٚ٬ ع٢ً شيو ؾإٕ إًو َؿػٍٛ زَّٚا َٗاّ إًُه١، ٖٚٛ ايصٟ ىٛض 

إداطط َٔ أدٌ ضاس١ ايٓاؽ، ٫ٚ ٜتٛا٢ْ عٔ خسَتِٗ أبسّا. ْؿاٖس ٗ ٖصٙ اؿها١ٜ 
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اض٠ إٍ اؾٛاْب ا٭خط٣، َٔ إٔ سٝا٠ إًو تتًدل ٗ ٖصا اٱطاض ؼسٜسّا، زٕٚ اٱؾ

قبٌٝ: ًِٚ ايؿعب إػهٌ، ٚقتٌ ا٭بطٜا٤، ٚاغتبساز ايكطٕٚ ايٛغط٢، ٚايًٗٛ ٚايًعب 

ؾٗٛ إَا ٗ خهِ اؿطب ٜٓاٚض بٌ عايٝٗا ٚغاؾًٗا، »ٚعؿل ايػٛاْٞ، يصا ؾٗٛ ٜكٍٛ: 

 تاض٠ ٗ نطٸ ٚأخط٣ بايؿطاض ٜكتلٸ َٔ ا٭ؾطاض، ٚأسٝاّْا ٜهٕٛ َؿػ٫ّٛ باستٝادات

 .(42)«اؾٝـ ٚدٓٛزٙ

تططم ايٓطاقٞ ٗ ؾعطٙ أٜهّا إٍ قك١ إبطاِٖٝ اـًٌٝ إعطٚؾ١، سٌ أَطٙ اهلل 

عع ٚدٌ بصبض إمساعٌٝ، ؾدطز ا٫ثٓإ َٔ ٖصا ا٫َتشإ َطؾٛعٞ ايطأؽ، ٚقاضٕ بٌ 

ًُٕو، َعتربّا  َس١ٜ »َٔ َٓاقب آٍ إبطاِٖٝ: « إًو ٚايٓب٠ٛ»غعاز٠ ا٫َتشإ اٱهلٞ ٚا

ا ناْت زَا٤، أقبشت نٓعّا ٱمساعٌٝ ٗ اـاؾكٌ، ؾكاض يكب٘ ا٭بسٟ ناْت َٚ

، قاض ًَهّا ع٢ً ايٓاؽ، بٌ قاض ًَهّا ع٢ً إًٛى. ؾإًو ٚايٓب٠ٛ َٔ «شبٝض اهلل»

 .(43)«غذاٜا أقً٘، يصا بات خايسّا إٍ ّٜٛ اؿػاب

إشّا ؾايٓطاقٞ هُع ٖٓا بٌ إًو ٚأغاؽ إًه١ٝ ٚبٌ اـري ٚايػعاز٠ 

ايك٬ح، ٚنإ شيو ٗ فتُٕع سهُت٘ ايػ٬طٌ ٚإًٛى يكطٕٚ ط١ًٜٛ، أٟ إٕ ٚ

َع٢ٓ شيو ـ ٚإع٢ٓ ٗ قًب ايؿاعط ـ واٍ إٍ اؿهاّ إٛدٛزٜٔ ٗ إٜطإ ٫ غري. عًُّا 

أْ٘ يٝؼ َٔ ايكعب ع٢ً ايباسح إٖطًع ع٢ً نتابات ٚآضا٤ ايٓطاقٞ اغتٓتاز إٔ ًَٛى 

اضٙ إططٚس١، سٝح ٜكـ َعامل ايهُاٍ ٚاـري إٜطإ ِٖ َكسام ن٬َ٘ ٚأؾه

ٚايػساز، ؾٗٛ ٫ ًُٜض بصيو إ٫ إٍ ًَٛى تاضٜذ إٜطإ; ٭ْ٘ نإ ٜعٝـ ٗ فتُع 

 ىاطب ؾٝ٘ أٚي٦و اٱٜطاٌْٝ ايصٟ سٴهٹُٛا بػًط١ إًٛى ؿكب َتُاز١ٜ.

 ٚيًٓطاقٞ أٜهّا ن٬ّ ٗ نطٚض٠ عسٍ إًٛى، يهٓ٘ ٜعس ـ ٗ ايٛقت ْػ٘ ـ ن٬٘

َٔ ايػًطإ قُٛز ايػعْٟٛ ًَٚهؿاٙ ايػًذٛقٞ َكازٜل يًشانِ ايعازٍ ٚاؾسٜط 

سهاّ »، ٜٚطًب َٔ «ايعساي١ اـػط١ٜٚ»بايطاع١، ؾٓطاٙ ًٜكب ايػًطإ قُٛز بـ 

، نُٔ سها١ٜ ٜكٛؽ «احمله١ُ»ؾٝ٘ سٌ ٜهعْٛ٘ ٗ َٝعإ « ايتأٌَ« »ايعكط

 ايٓطاقٞ ؾكٛهلا ٖٓا.

بكٞ امس٘ خايسّا ٜطزٻز ع٢ً إٓابط ٚإػادس « خػطٚ»ٚأناف: إٕ إًو ايتاضىٞ 

ط١ًٝ أيـ عاّ; ٚشيو ؾك٘ يعسي٘ ٚإْكاؾ٘. نُا تهًِ عٔ ًَهؿاٙ بايططٜك١ 
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 .(44)شاتٗا

ٜٚػرتغٌ ايٓطاقٞ ٗ سسٜج٘ عٔ عسٍ إًٛى، ؾطأ٣ َٔ إٓاغب١ َهإ إٔ ِٓض 

ٌٸ اهلل» غ٬طٌ »زٍ; ؾإٕ ، إٍ نٌ ًَو عا«زضد١ ًَذأ ايعامل ايطؾٝع١»، ٚ«َٓكب ٚ

َٔ قبٌ قاسب اؾ٬ي١ ٚاٱنطاّ; َٔ أدٌ ايكها٤ »َٓكبٕٛ « ايعسٍ ٚخٛاقٌ ايعساي١

 .(45)«ع٢ً ايًِٛ، ٚٓا١ٜ عطض ايٓاؽ ٚأَٛاهلِ

، ٖٚٞ َٔ أيكاب إًو ؾتض «اـاقإ»ٚإًؿت ٖٓا إٔ ايٓطاقٞ اغتدسّ َؿطز٠ 

 عًٞ. 

ايعساي١ »ْػب١ أيكاب ٖٚصٙ إػأي١ ٚغريٖا َٔ ايؿٛاٖس ا٭خط٣ زيٌٝ ع٢ً 

، إٍ ؾتض عًٞ، ٚزض٤ّا ٫ستذاز بعض ايعًُا٤ «ٌٚ اهلل»، ٚ«ًَذأ ايعامل»، ٚ«اـػط١ٜٚ

ٗ عسّ قسم ٖصٙ ايكؿات ع٢ً ٖصا إًو لس ايٓطاقٞ ٜػتؿٗس بطٚا١ٜ يٲَاّ 

ُطزٸِٖ ع٢ً »َٔ إٔ ٫ ٜهٕٛ « ايؿطق١ ايؿٝع١ٝ»سصٻض َٔ خ٬هلا  ×ايهاِٚ

إًو عاز٫ّ »، كاطبّا إٜاِٖ بأْ٘ إشا نإ «شيتِٗ»ٗ  غببّا« اؿانِ ٚسهَٛت٘

ؾازعٛا اهلل إٔ وؿٛ٘; ٚإٕ نإ ٚإّا ؾازعٛا اهلل إٔ ٜٗسٜ٘ ٜٚكًض أَطٙ; ؾإٕ ق٬ح 

 .(46)«أَطنِ َٔ ق٬ح ايػًطإ

ٜهاف إٍ شيو ايعسٜس َٔ ا٭زي١ ٚايؿٛاٖس اييت تؿري إٍ َٛقـ ايٓطاقٞ 

اتٗا إعع١َٛ َٔ قبٌ ايبعض; بػ١ٝ إنؿا٤ ايؿطع١ٝ ـ ٚتٛٚٝؿات٘ ٭سهاّ ايؿًو ٚإؾطاظ

بؿهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ ـ ع٢ً اؿهاّ ايكاداضٌٜ، ٚايتأقٌٝ يصيو أٜهّا، َٔ خ٬ٍ 

تكسِّٗ نٛاٖط٠ طبٝع١ٝ ست١ُٝ ايٛقٛع. ٚيصا ؾٗٛ ٜػتؿٗس ٗ ٖصا ايكسز به٬ّ 

، «عًّٛ ايػطٜب١اي»ّ( ٚؾًهٝات٘، ٖٚٛ إؿتٗط بتبشطٙ ٗ 1620 / ٖـ1030ايؿٝذ ايبٗا٥ٞ )

ٗ ْؿٞ  ×، ثِ اغتؿٗس بطٚا١ٜ اٱَاّ ايكازم(47)«ايعًّٛ إتٓٛع١»، ٚ«ايعًّٛ اـؿ١ٝ»ٚ

 .(48)إؿام ايهطض بايسٜٔ دطا٤ ايًذ٤ٛ إٍ ايٓذّٛ ٚايؿًو

شنط بٗا٤ ايسٜٔ قُس بٔ عع ايسٜٔ، إؿٗٛض بايؿٝذ ايبٗا٥ٞ، ٗ نؿهٛي٘ 

« ايكطإ ايٓشؼ»ناْت قس ؾٗست  1591ّٖـ/1000َٔ ؾٗط ضَهإ غ١ٓ  13بإٔ ي١ًٝ 

ِٸ ايب٬ز غٛغا٤ ٚزَاض، ٚ«ؾت١ٓ ع١ُٝٛ»ٗ بطز ايػططإ، ا٭َط ايصٟ ٜٓب٧ بـ  تٓتؿط »، ٜع

، ٜٚعٛز ايعٌُ «تػتكط ا٭ٚناع ٚتٗسأ ا٭َٛض»، يهٔ غطعإ َا «اؾٝٛف ع٢ً ا٭غٛاض
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بٗا٥ٞ َٔ . ٫ٚ ْٓػ٢ ٗ ٖصا إهُاض إٔ ايؿٝذ اي(49)«ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ايؿطع١ٝ»بـ 

ـ  1588ٖـ / 1038ـ  996إكطبٌ َٔ إًو ايكؿٟٛ عباؽ ا٭ٍٚ )تاضٜذ سهَٛت٘: 

ع٢ً إقؿٗإ، ٖٚٛ َٔ « ؾٝذ اٱغ٬ّ»ّ(، ٚنإ قس عٝٸٔ َٔ قبً٘ ٗ َٓكب 1629

ّ(. يصا ناْت 1601ٖـ/ 1010إطاؾكٌ ي٘ ٗ ضسًت٘ إٍ َؿٗس َؿّٝا ع٢ً ا٭قساّ غ١ٓ )

ٙ ٚثٝل بسٚي١ إًو عباؽ. ٚنإ ٖصا ا٭خري قس ططز ْب٤ٛات٘ ايؿًه١ٝ ع٢ً اضتبا

احملتًٌ َٔ ايب٬ز ٚاسسّا تًٛ اٯخط، ٚبػ٘ ؾٝٗا ا٭َإ ٚا٫غتكطاض، بعس سكب١ عكٝب١ 

ايعًُا٤ »َٔ ا٫نططابات ٚغٓٛات ايهٝاع، نُا أقاّ ٚي١ُٝ نبري٠ تهطّّا يـ 

١٥ طبل َٔ كتًـ ث٬مثا»ٗ ؾٗط ضَهإ، ٚقسّ هلِ ع٢ً َا٥س٠ اٱؾطاض « ٚايػاز٠

 .(50)أٜهّا« نٌ سانط َا١٥ زٜٓاض»، َٚٓض «ا٭طع١ُ، َٚجًٗا َٔ اؿ٣ًٛ

ٚقع بعس أضبع غٓٛات َٔ « ايكطإ ايٓشؼ»ٚقس أؾاض ايؿٝذ ايبٗا٥ٞ إٍ إٔ شيو 

 سه١َٛ شيو إًو.

مل ٜكطح ايبٗا٥ٞ باغِ إًو عباؽ ٗ ٖصٙ ايكك١، إ٫ إٔ ايٓطاقٞ أٚضز قك١ 

سكٌ « ايكطإ ايٓشؼ»ا٤ إًٛى إعاقطٜٔ قطاس١، ؾكاٍ بإٔ َؿاب١ٗ شنط ؾٝٗا أمس

ّ، ْٚاػ٘ َكتٌ آقا قُس 1797ٖـ/ 1211َٔ شٟ اؿذ١ يػ١ٓ  12َط٠ أخط٣ ٗ ي١ًٝ 

ّٵ  خإ ايكاداضٟ، ٚاْتؿاض ايؿٛن٢ ٚايكتٌ ٚايسَاض بأعساز ٫ ؼك٢، يهٓ٘ مل ٜسٴ

ا٭َإ ٚا٫غتكطاض، نُا  ط٬ّٜٛ ست٢ ٜػٝطط إًو ؾتض عًٞ ع٢ً إٜطإ، ؾٝعٝس إيٝٗا

 .(51)«أسهاّ ايؿطٜع١»نطٻّ ٖصا إًو ايعًِ ٚعًُا٤ ايسٜٔ، ٚأؾاع ايعٌُ بـ 

ٖٚصا َا زعا ايٓطاقٞ إٍ ٚقـ َٚسح ؾتض عًٞ بططٜك١ َبايؼ ؾٝٗا، ؾكاٍ عٓ٘: 

ِّز ؾطٜع١ غٝس إطغًٌ...، ْػِٝ ضٜاض ايعسٍ »... باْٞ َباْٞ ايسٜٔ إبٌ، َٚط

ب إًتِٗ ٭غكإ اؾٛض ٚا٫عتػاف، ٚانع ايكٛاٌْ ايعازي١، ايساعٞ ٚاٱْكاف، ٚايًٗ

إٍ قٛاعس اٱسػإ ٚايط١ٓ، قاسب ايطأٟ ايػسٜس، اٱغهٓسض اؿانِ ٗ ايب٬ز، 

ٌٚ اهلل ايًٌٛٝ، اجملاٖس هلل ٗ نٌ غبٌٝ، إكسّ بايعٓا١ٜ ايطبا١ْٝ...، ي٘ مشؼ إشا 

 .(52)«ا٤طًعت...أؾطم ْٛضٖا ع٢ً ضبٛع ايؿطٜع١ ايػط

تػك٢ َٔ َعٌ »باتت « إٕ سسا٥ل أ١َ قُس ايػٓا٤»ٚقاٍ عٓ٘ ٗ َٛنع آخط: 

ٜهاف إٍ شيو ١ًْ َٔ «. َؿع١ُ بايعٓؿٛإ ٚاؿ١ٜٛٝ زا٥ُّا»، يصا ؾٗٞ «عسي٘ ٚقػط٘
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إطٚز يه١ًُ »، ٚ«قٝٞ ايػ١ٓ ٚايططٜك١»ا٭يكاب ٚايٓعٛت اييت َٓش٘ إٜاٖا، َٔ قبٌٝ: 

ساَٞ ثػٛض اٱغ٬ّ، »نُا قاٍ ٗ عباؽ َريظا: «. ايٛاضف ٌٚ اهلل»، ٚ«اهلل ايعًٝا

ايػاظٟ ٗ غبٌٝ ا١ًٕ ايبٝها٤...، إ٪ٜس بتأٜٝس اهلل...، أٜسٙ اهلل ظٓٛز ايطؾع١ ٚاٱقباٍ، 

 .(53)«َٚتٸع اهلل إػًٌُ ع٢ً َٛا٥س ايهطّ ٚا٭ؾهاٍ، َا تٛايت ايؿٗٛض ٚا٭سٛاٍ

 

 ـــــــ ْكط١ االفرتام

قـ ايٓطاقٞ ٖصا، ٚع٬قت٘ ايٛطٝس٠ بإًو ؾتض عًٞ ٚعباؽ ع٢ً ايطغِ َٔ َٛ

َريظا، إ٫ أْ٘ سٌ ٜكٌ إٍ ايتٓٛري ٗ َبشح اغتشكام اؿهِ، ٚسسٚز ايٛادبات، 

َٚا ٜطتب٘ َٔ َ٪٬ٖت بايٓػب١ إٍ اؿانِ ايهؿ٤ٛ، لسٙ ٫ ٜرتزٻز ٗ غًب ايؿطع١ٝ 

أْ٘ ٫ ١ٜ٫ٚ ٭سس  عٔ نٌ سه١َٛ، َا خ٬ سه١َٛ ايؿكٝ٘ ايعازٍ. ٜٚصنط أٜهّا

« أٚقٝا٤»، أٚ َٔ قبٌ أسس |ع٢ً أسس إ٫ َا نإ َٔ قبٌ ايباضٟ عع ٚدٌ ٚايٓيب

. ٜٚط٣ أٜهّا إٔ ايؿكٗا٤ ٚسسِٖ ـ ٗ ظَٔ ايػٝب١ ـ ِٖ اؿهاّ ٚايٓٛاب عٔ ايٓيب

. ٖٚٓا ٜػتؿٗس بتػع١ عؿط سسٜجّا تٓل ْٝعٗا ع٢ً إٔ ايؿكٝ٘ ٖٛ ٚسسٙ #اٱَاّ

 تُع اٱغ٬َٞ.اؿانِ ا٭قًض يًُذ

َٚٔ ١ًْ تًو ايطٚاٜات اييت ٜػتٓس إيٝٗا ايٓطاقٞ ٗ عج٘ َا ْكٌ عٔ اٱَاّ 

، ِٖٚ «ايعًُا٤ باهلل»بٝس « فاضٟ ا٭َٛض ٚا٭سهاّ»، ٚقس شنط ؾٝٗا إٔ ×اؿػٌ

 .(54)ايعًُا٤ ا٭َٓا٤ ع٢ً َا أسٌ اهلل َٚا سطّ

ا٤ باَتساز ق٬سٝات ٚدا٤ ٗ تت١ُ ٖصا إبشح أٜهّا: ُتس سسٚز ١ٜ٫ٚ ايؿكٗ

١ٜ٫ٚٚ ايٓيب ٚاٱَاّ، إ٫ إٔ ٜطز زيٌٝ ع٢ً اغتجٓا٤ َٛضزٺ َا. َٔ د١ٗ أخط٣ ٫بس َٔ 

تأز١ٜ نٌ عٌُ َطتب٘ بأَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، ٚيٝؼ ايعكٌ ٚسسٙ ايسيٌٝ ع٢ً شيو، بٌ 

ايؿطع ٚايعطف ٚغريُٖا َٔ اؾٛاْب ا٭خط٣ ؼتِ شيو عًٝٓا; ٭ٕ ٖا ٜتٛقـ عًٝ٘ ٖٛ 

ثِ إٕ «. أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا»، ٚ«ايٓٛاّ ايعاّ»يًؿطز أٚ اجملتُع، ٚ« إعاز أٚ إعاف أَٛض»

ايهطض، أٚ اٱنطاض، أٚ »اهلل أَط بصيو أٜهّا. ٚا٭ِٖ َٔ شيو نًٓ٘ أْ٘ ٜػتًعّ زؾع 

عٔ إػًٌُ. ؾإشا مل ٜعٌ ؾدل يًكٝاّ َٗاّ ايسٜٔ « ايعػط، أٚ اؿطز، أٚ ايؿػاز

و غًٝك٢ ـ تًكا٥ّٝا ـ ع٢ً عاتل ايؿكٝ٘، ٜٚتشتِ عًٝ٘ س٦ٓٝص تأزٜ٘ ٚزْٝا ايٓاؽ ؾإٕ شي
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 .(55)ْٝع ٖصٙ إٗاّ، ؾطز١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ

، َؿازٙ نُا ٜصٖب ايٓطاقٞ إٍ أبعس َٔ شيو، ؾٝػتؿٗس عسٜح يًطغٍٛ

إٔ ايؿكٗا٤ أَٓا٤ ا٭ْبٝا٤، ٫ٚ ٜٓبػٞ هلِ ايطنٕٛ إٍ إًٛى، ٚإٕ عُسٚا إٍ شيو 

 .(56)سؿاّٚا ع٢ً زٜٓهِؾعًٝهِ تطنِٗ; 

ٜٚبسٚ أْ٘ ٫ ساد١ إٍ ايتصنري بإٔ قاسب ٖصا ايطأٟ ٖٛ ْؿػ٘ قاسب 

اٱططا٤ ايػابل ع٢ً إًو ايكاداضٟ، ٚاؿاٍ أْ٘ ٖصٙ إط٠ ٜسعٛ ايؿكٗا٤ إٍ ْبص 

 إًٛى، ٚػٓټب ا٫تكاٍ بِٗ.

 

 ـــــــ ايٓساقٞ يف تأَالت٘ ايػعس١ٜ

ًؿٌ ـ تكطٜبّا ـ يًٓطاقٞ إظا٤ ؾطع١ٝ غًط١ تعطؾٓا ٗ َا غبل ع٢ً َٛقؿٌ كت

إًٛى إعاقطٜٔ ي٘، أَا اٯٕ ؾػٓكـ عٓس ض١ٜ٩ ثايج١ ؽتًـ ـ ْٛعّا َا ـ عٔ َٛقؿٌ 

ُٸا ًٓت٘ أؾعاضٙ ايعطؾا١ْٝ َٔ ز٫٫ت ٗ ٖصا ايكسز. ٚقس  ايػابكٌ، ٖٚٞ عباض٠ ع

عطنّا عٔ إثبات امسّا َػتعاضّا ي٘، ٚيٝؼ ٖٛ ٖصٙ إط٠ َ« ايكؿا٥ٞ»اختاض ؾٝٗا 

اغتشكام ٚنؿا٠٤ إًٛى أٚ ايؿكٗا٤ ٗ قٝاز٠ اجملتُع اٱغ٬َٞ ؾشػب، بٌ إْ٘ ٜعًٔ 

، ٜٚكاطع نٌ َا ٜٓػب إٍ ايعٖس «إًو أٚ ايػًطإ»بطا٤ت٘، ٚبهٌ زضٚؾ١، َٔ 

ٚإسضغ١، ٚست٢ ايعكٌ، ٖا ٖٛ ؾا٥ع ٗ فتُع٘. نُا ْطاٙ ٜتصَط نجريّا َٔ طبٝع١ 

ب٘ أَاّ ايٓاؽ، إٔ قاسب٘ يٝؼ غ٣ٛ إدازع ايػؿاف َٔ ٚد١ٗ ايتسٜٔ، ٚايتٛاٖط 

ٍٳغأد»ْٛطٙ:   طز نتاباتٞ َٔ ايعٖس ٚايطٜا٤، ٚأْأ٣ عٔ غذاز٠ ايك٠٬ ٚإػبش١. تعا

ّٔ نتاب ايعٖس ٗ ايبشط، ٚاغكين ضؾؿ١ َٔ إسا١َ; ؾكس نام ٖصا ايكًب شضعّا  اض

 .(57)«بهٌ ظٖس، ؾأقبٌ أٜٗا ايػاقٞ يٓذاتٞ

ُٸا  ٚتسٍ أؾعاضٙ ا٭خط٣ ـ ٚبهٌ ٚنٛح ـ ع٢ً أْ٘ يٝؼ ضانّٝا ٗ قطاض٠ ْؿػ٘ ع

غًه٘ َٔ ْٗر ٗ إ٪غٻػات ايس١ٜٝٓ، نإسضغ١، آْصاى، ٚنتابت٘ ايؿعط أسٝاّْا، 

إشا نإ اٱْػإ ايصٟ ْػُع عٓ٘ »٫ٚ عٔ ايٓاؽ اؾ١ًٗ َٔ سٛي٘، ؾطاح ٜكٍٛ عِٓٗ: 

 «.ْػإايٓاؽ إشّا َا أضٚع أضنّا ؽًٛ َٔ اٱ ٖ٪٤٫َجٌ 

ِٳ تٴؿٝٸس َسضغ١ ٗ ٖصا »ٚقاٍ ٗ ٚنع ا٭غاؽ ٕسضغ١ ٗ ناؾإ:  ٚاعذيب يٹ



 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

 .(58)«تب٢ٓ ؾٝ٘ سا١ْ إهإ، ٚنإ ّهٔ إٔ

اٱؾاض٠ إٍ إٔ ظ٤٬َ ايٓطاقٞ، َٔ ؾكٗا٤ ٚٚعٸاٚ ـ ٖٔ مل ٜهٔ ع٢ً  ٚػسض

ؿيت قاض ٜسعٛ ْؿػ٘ َ»ٚؾام َٔ آضا٥٘ ـ، مل ٜػًُٛا ِٖ أٜهّا َٔ ْكٛزٙ اي٬شع١: 

ايسٜاض، ؾأقسض أسهاَ٘ ع٢ً َاٍ ايٓاؽ ٚزَا٥ِٗ، قاض أغتاشّا ٗ إْػاْٝت٘، ؾػً٘ 

ايعًِ، يهٔ عًِ ايكطق١ٓ. ؾٌٗ تسضٟ ٜا قاسب ايؿط١ٓ َا ايكطق١ٓ؟ ٖٞ ْٗب ٭َٛاٍ 

 «.إٛت٢ ٚا٭ٚقاف ٚأَٛاٍ ايٝتِٝ

قطأ نٌ َا ٜتعًل بؿك٘ اؾػس ٚا٭عها٤، ٚأعطض عٔ ؾك٘ ايطٚح »ٚقاٍ أٜهّا: 

 «. ٓؿؼ، ؾايؿك٘ ايٛاٖطٟ ٗ َتٓاٍٚ ٖصا ٚشاى، ؾٝا ؿه١ُ شاى ا٭ٕعٞ إدتاضٚاي

ايكٝازٕٚ ٗ نٌ ساض٠ ٚظقام، ٚتهر إػادس بإانطٜٔ. ٚإشا »ٚي٘ أٜهّا: 

ناْت ايؿٝاٗ َٮ٣ بكٓطاع ايططم ؾًكٛم إس١ٜٓ أعت٢ َٔ يكٛم ايكشاضٟ; ٭ٕ َا 

 «.١ ؾإػتٗسف ٖٛ اٱّإٜػطم ٗ ايكشطا٤ ثٝاب ٚطعاّ، أَا ٗ إسٜٓ

ٝٵ٘ ايػٗاّ»ٚقاٍ:   «.ٜطتكٞ إٓرب بًػإ عصب ٚؾكٝض، نأْ٘ قٝاز بٌ ؾٖه

ٌٖ تط٣ عًِ ايؿك٘ ٜا ؾت٢، ؾع٢ً ايطغِ َٔ اسرتاّ إ٪ٌَٓ ي٘ »ٚقاٍ أٜهّا: 

يهٓ٘ ايّٝٛ بات فطز أٖٚاّ، ٚعا٥كّا بٛد٘ ايهُا٫ت ايبؿط١ٜ، ؾكٛاب ايؿك٘ دا٤ 

 .(59)«دٌ ايٓكاؾات، ٚايتعاضٜـ، ٚؾٛن٢ ٗ اؾسٍَٔ أدٌ ايعٌُ، ٫ ٭

ع٢ً ايطغِ َٔ اْتُا٤ ايٓطاقٞ إٍ ايععُا٤ ايسٌٜٓٝ، ٚايعاًٌَ ٗ فا٫ت 

ٚأْ٘ نإ  ،ـ نُا ٜكٍٛ ـ« ايػذاز٠ ٚإػبش١»إصٖب ٚايعٖس ٚإسضغ١، َٚٔ أقشاب 

ايػا٥س٠ مل  ٜعٝـ نُٔ أطط اجملتُع اٱٜطاْٞ آْصاى، إ٫ إٔ َػاض ا٭سساخ ٚايعازات

ٜهٔ ٜكبٸ ٗ اػاٙ طُٛسات٘ ايؿدك١ٝ. ٚيصا لسٙ سٌ وسِّخ ْؿػ٘ ـ ٫ غُٝا ٗ 

أٚاخط عُطٙ ـ ٜبسٟ ْسَّا نبريّا، ؾًّٝٛ ْؿػ٘ ع٢ً َانٝ٘ ٚغايـ أٜاَ٘. ؾٗٛ أزضى إٔ 

ٔٵ قازٙ إٍ َػاٜط٠ اجملتُع ٚقٛاْٝٓ٘، ٚايػري ٗ ططم ًَت١ٜٛ، ؾػًب َٓ٘ سط١ٜ  َٳ

٫ غري. يصا قاض ٜٗادِ ٜٚعِّـ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٌ، ؾكاٍ « ايعكٌ» ايؿهط ٚا٭زا٤، ٖٛ

أْا إًك٢ بأقك٢ غطب١ ايطٚح، نطري ْازّ ب٬ ضٜـ، أْا إًك٢ ع٢ً أعتاب »ٗ شيو: 

أسعاْٞ، ٚعٓإ قًيب عٛظ٠ شيو ايعكٌ، أؾهط تاض٠ باجملس; ٚأخط٣ بٛق١ُ ايعاض، 

ٕٕ، إظا٤ ايؿعٌ، أٚ تطى ٚتاض٠ أْا ٗ قًض; ٚأخط٣ ٗ سطٚب، ٜعرتٜين  ايٓسّ ٗ نٌ آ
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 . (60)«ايؿعاٍ. ؾُاشا تبػٞ أٜٗا ايعكٌ ايعٓٝس؟ َٚاشا تطٜس َين أْا إٗعّٚ؟ َاشا؟

َجًُا ْعًِ ـ َٔ د١ٗ أخط٣ ـ ؾإٕ يًٓطاقٞ ع٬ق١ ١ُٝٓ َع إًو ايكاداضٟ، 

يو، ؾِٓٛ ٚيطإا أث٢ٓ عًٝ٘ ٗ نتابات٘ ٚضغا٥ً٘. ٜٚبسٚ إٔ ايٓسّ اْتاب٘ أٜهّا ػاٙ ش

َا ٭ؾهاضٟ َتصبصب١ بٌ ايػًطإ تاض٠ ٚبٌ ايٛظٜط أخط٣، بٌ إًو ٚبٌ »ٜكٍٛ: 

ٞٸ  .(61)«ا٭َري، ؾُا ؾأْٞ أْا ٚؾإٔ إًو أٚ ايػًطإ؟ ؾتاز ايػًطإ عاضٷ عً

َٔ إًؿت ٗ قكا٥س ايٓطاقٞ ثٓا٩ٙ ع٢ً إسا١َ ٚاؿا١ْ. ٖٚصا ٫ ٜؿري يسٜٓا 

ٌ قسٚضٙ َٔ ؾكٝ٘ ٚضع زٜسْ٘ ايعٌُ بايؿطٜع١، ٚقس َٮت تػا٫ّ٩ عٔ ايتٓاقض بٝٓ٘ ٚب

ؾٗطت٘ اٯؾام، ؾُٔ ٚد١ٗ ْٛطْا إٕ اؿسٜح عٔ اـُط ٚاؿا١ْ ٚإؿطب عٓس ايٓطاقٞ 

كتعٍ ٗ أيؿاٚ ايه٬ّ، ٫ٚ ٜتعساٖا إٍ ايٛاقع اـاضدٞ أبسّا. ْعِ، ٖصا يٝؼ َع٢ٓ 

١ غ٬ح ٚأزا٠ بٝس ايٓطاقٞ ٗ يعٔ إٔ سسٜج٘ ؾاضؽ احملت٣ٛ، ٚعسِٜ إػع٣، بٌ ٖٛ َجاب

ايػًٛنٝات اـاط١٦ إٓبجك١ عٔ ا٭غايٝب ايؿا٥ع١ ٗ اجملتُع، ٚيعٔ ايعكٌ ايصٟ 

ٜتكطف َا ٫ ٣ٜٛٗ ايكًب، ؾٝتبع تًو ايػًٛنٝات، ٚتًو ا٭غايٝب إطؾٛن١. ٚإيٝو 

 بعض ايُٓاشز ايؿعط١ٜ اييت ٜعطٸض ؾٝٗا ايٓطاقٞ ـ بكٛض٠ غري َباؾط٠ ـ َُاضغات

اجملتُع، ٚشيو َٔ خ٬ٍ اٱططا٤ ع٢ً ايؿطاب ٚإؿطب، ؾٝطعٔ بايعكٌ، ٜٚؿذب 

ٔٓاض »اضتٗإ ايسٜٔ ٗ اؿاْات:  يكس أٚقسٚا أبٛاب إؿطب ٗ ٚدٗٞ، ؾٌٗ ٖٓايو 

ٞٸ بايٌٜٛ ٚايجبٛض؟ ٜا  عٓسَا أقبض ايسضٜٚـ غهريّا قه٢ َا ؾات٘ « قؿا٥ٞ»ٜسعٛ عً

 «.َٔ عبازات ٚأعُاٍ

إطٚض بططٜل اؿاْات; خؿ١ٝ ن٬ّ ايٓاؽ، ؾًٝت نإ ٗ أعطنت عٔ »ٚقاٍ: 

 .(62)«زاضٟ باب تؿهٞ إيٝٗا

ر، ٚأدسز عٗس ايكبا بعس إؿٝب، أعطين ا٭قساح نٞ أبتٗ»ٚقاٍ أٜهّا: 

ُٸط ٖصٙ ايطٚح إتٗايه١. زع ٚدٗٞ ا٭قؿط ٜكطبؼ  ؾأسٝٞ دص٠ٚ ايعُط ٗ ؾباب، ٚأع

ِٸ عٔ قًيب إع  «.ٓٸ٢عُط٠ إسا١َ، ٚأططز نٌ ٖ

غأٚزع ايعكٌ َٔ دسٜس، ٚغأتطى ايسٜٔ ض١ٖٓٝ ٗ اؿا١ْ، غأْازٟ »ٚقاٍ: 

 . (63)«عٔ ا٭يباب ٚأعطضدْٓٛٞ ايتًٝس، 

تؿري َطايع١ نتابات ايٓطاقٞ إٍ أْ٘ نإ ىاطب بٗا قطا٤ قسٻزٜٔ، 
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ٚطبكات َتؿاٚت١، ٚشيو عرب ِط١ٝ ايتعاطٞ َع بعض إٛانٝع اـاق١، نُػأي١ 

ؾٛؾكّا يبعض ايؿٛاٖس ـ اييت غٓعطض هلا ٫سكّا ـ نإ ايٓطاقٞ  ايػًط١ ٚاؿهِ.

ٚبعض إطادع اٯخطٜٔ ٜسعُٕٛ سهِ إًو ؾتض عًٞ; ٚشيو َٔ َٓطًل إٔ زعِ إًو 

ايكاداضٟ ٜكب ٗ قاحل اٱغ٬ّ ٚٚسس٠ ايب٬ز، نُا ٜكًٌ َٔ عذع اؿطن١ 

ٓطاقٞ ٗ نتب: ايس١ٜٝٓ، ٚوُٞ اجملتُع َٔ ا٫م٬ٍ ٚايؿٛن٢. َٔ ٖٓا لس اي

َٸ١ ايكطا٤، وحٸ ايٓاؽ «طاقسٜؼ»; ٚ«اـعا٥ٔ»; ٚ«َعطاز ايػعاز٠» ، إٛدٻ١ٗ إٍ عا

ع٢ً اتباع غًط١ ؾتض عًٞ، َٔ خ٬ٍ ايجٓا٤ عًٝ٘، ٚٚقؿ٘ بإًو ايكاحل، ٚايعازٍ، 

، إٛدٻ١ٗ «ايعٛا٥س» ٚإؿٝس جملتُع إٜطإ إػًِ. يهٓ٘ ٗ بعض ايهتب ا٭خط٣، َجٌ: 

ب ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ، ٜتٸدص َٓٗذّا َػاٜطّا ُاَّا; إشا نإ ٜط٣ ْؿػ٘ َهططّا إٍ إٍ ط٬

بٝإ َٛقـ ايتؿٝټع َٔ َٛنٛع١ اؿه١َٛ بططٜكت٘ اـاق١، يٝػتكٞ َٓ٘ ايباسجٕٛ 

ْٛطٜت٘ ٗ ايػًط١، بٛقؿ٘ َطدعّا ؾٝعّٝا ٜكـ هلِ اؿه١َٛ إجاي١ٝ إؿرتن١ يسٜ٘، 

٩ٜت٘ ٚؾكّا ؿه١َٛ ؾٝع١ٝ، قاعستٗا ْؿٞ ايهؿا٠٤ عًُّا إٔ ايٓطاقٞ نإ قس أغؼ ض

ٗ إزاضتٗا عٔ غري اجملتٗسٜٔ ايعسٍٚ. نُا خايـ ٗ تٓٛريات٘ ضأٟ إريظا ايكُٞ ٗ 

. ٚضؾض إؾطاى بعض ا٭ؾدام، (64)، ٚضأٟ ايػٝس دعؿط ايهؿؿٞ«إضؾاز ْاَ٘»ايـ

. يهٓ٘ سٌ تهًِ َجٌ: إًٛى، ٗ إزاض٠ ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ إٍ داْب اجملتٗسٜٔ ٚايؿكٗا٤

ُٸا ٜعتكطٙ َٔ أمل ٗ اـًذات، بعس إٔ نإ  ٚٓـ يػ١ ايعطؾإ ٗ اٱؾكاح ع ؾعطّا ٚ

ُٸا ٜسٚض ٚوكٌ َٔ إخؿام ٚاْتهاغات، تبعّا  ُټٌ ٚغضٸ ايططف ع فربّا ع٢ً ايتش

 يًٛطٚف اؿان١ُ.

َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَط ؾإٕ َهاٌَ أؾعاض ايٓطاقٞ ٫ تهؿـ يٓا عٔ ايطأٟ 

كٝكٞ ٚايطمسٞ يسٜ٘ ػاٙ ايسٚي١ ايكاداض١ٜ، ٚخكٛقّا بايٓػب١ إٍ إًو ٚايتعاٌَ اؿ

ؾتض عًٞ، بٌ نإ نٌ َا ٜٓكٌ عٓ٘، ٜٚ٪ثط َٔ غًٛن٘، ٖٛ زعُ٘ إطًل يًًُو، 

ٚايتٓػٝل َع غًطت٘. ْعِ، قس تططأ بعض ايتٓػٝكات ٗ ايع٬ق١; بػبب قهاٜا خاق١، 

ٚايٞ ناؾإ، سٌ طايب ايٓطاقٞ بععي٘ َٔ قبٌٝ: َا ٜتٓاقً٘ بعض إ٪ضِّخٌ ٗ سازث١ 

، ؾأثاض شيو غد٘ ؾتض عًٞ، ْٚؿب بٌ ا٫ثٌٓ خ٬ف «اؿانِ ايٛامل»بكؿت٘ 

ٖٓا سسا بايٓطاقٞ إٔ ٜكؿ٘ ٖصٙ إط٠ بـ  ايػًطإ »َٚؿاس١ٓ إثط ضؾض إًو ٕطًب٘، 
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. يهٔ (65)ْتٗت اؿازث١ بععٍ ايٛايٞ، ٚاغتبساي٘، ٚا٫عتصاض يًٓطاقٞ أٜهّاا، ثِ «ايٛامل

ٖصٙ ا٭سساخ مل تهٔ بإػت٣ٛ ايصٟ ّهٔ َع٘ ٚقـ ايٓطاقٞ بأْ٘ َٔ َعاضنٞ 

 إًو.

 

 ـــــــ ايهػفٞ، ايتعإٚ احلجٝح بني املًو ٚايفكٗا٤

أَا آخط َطادع ايسٜٔ َٔ ايؿكٗا٤ ا٭قٛيٌٝ، ايصٟ غٓعطض ٭ؾهاضٙ ٖٓا، ؾٗٛ 

ّ(. ٖٚٛ َٔ ت٬َص٠ 1850ـ  1775ٖـ / 1267ـ  1189ايػٝس دعؿط بٔ إغشام ايهؿؿٞ )

ايع١َ٬ عط ايعًّٛ ٗ َس١ٜٓ ايٓذـ، نُا أْ٘ نإ قس ظاٍٚ ايتسضٜؼ ؾٝٗا ٕس٠ َٔ 

، «قس٠ٚ عًُا٤ ايعكط، ٚظبس٠ ؾه٤٬ ايسٖط»ايعَٔ. قاٍ عٓ٘ ؾطقت ايؿرياظٟ: إْ٘ 

. نُا عسٸٙ (66)«َؿٗٛضّا ٗ ا٫دتٗاز ٚايؿتٝا، ٚؾصٸّا ٗ عًِ ايتؿػري ٚاؿسٜح»ٚنإ 

. (67)«َٔ أد١ً ايعًُا٤ اؾاَعٌ بٌ ايعًِ ٚاٱٜكإ، ٚايصٚم ٚايعطؾإ»ايػًط١ٓ اعتُاز 

، إ٫ إٔ ناتب ٖصٙ ايػطٛض (68)فًسّا ط١ًٝ ٔػٌ ٚغبعٌ عاَّا 18ٚقس ضٟٚ أْ٘ أٓيـ 

 مل ٜعجط إ٫ ع٢ً نتابٌ َطبٛعٌ.

 نإ هلصا ايعامل ـ نػريٙ َٔ ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ٗ إٜطإ ـ ع٬ق١ ١ُٝٓ َع إًو

نإ ٜسع٢ سػاّ »ؾتض عًٞ، ٚخكٛقّا َع لً٘ ايػابع )قُس تكٞ َريظا(، ايصٟ 

، ٚقس نتب ايعسٜس َٔ (69)«ايػًط١ٓ، ٚؼت إَطت٘ بطٚدط َٚعِٛ قب١ًٝ ايبدتٝاض

 َ٪يؿات٘ اغتذاب١ يطًب ٖصا ا٭َري ؼسٜسّا.

َٚٔ ١ًْ إٛانٝع اييت سٛٝت باٖتُاّ ايهؿؿٞ ٗ َ٪يؿات٘ َػأي١ اؿه١َٛ 

تُع اٱغ٬َٞ، ٚخكا٥ل اؿانِ ايهطٚض١ٜ. ٜٚبسٚ أْ٘ ّهٔ تًدٝل آضا٥٘ ٗ اجمل

 ٗ ٖصا اجملاٍ نُٔ إطاض قسٻز، ٚسػب إُٝعات ايتاي١ٝ:

ـ نإ ايهؿؿٞ فتٗسّا أقٛيّٝا، آَٔ ٚؾل ا٭طط ايٓٛط١ٜ بإٔ اؿه١َٛ َٔ 1

 كتكات ايؿك١ٝ ايهؿ٤ٛ.

١ً ٗ سانِ ٚفتٗس ٗ ـ ٜٚعتكس ٗ ايٛقت شات٘ بكعٛب١ تٛؾط ايؿطٚٙ نا2َ

إٓ ٚاسس، ٚإٔ ٖهصا ؾدل بٗصٙ إٛاقؿات إطًٛب١ قس ٫ ّهٔ ؼكًٝ٘ ع٢ً 

 أضض ايٛاقع.
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ـ ثِ إْ٘ نإ ٜٛيٞ اٖتُاَّا بايػّا بإَها١ْٝ اؿه١َٛ ٚقسضتٗا ع٢ً بػ٘ 3

ا٭َٔ ٚايٓٛاّ زاخٌ اجملتُع. ٚاْط٬قّا َٔ ٖصا إبسأ لسٙ أسٝاّْا ٜتٓاظٍ عٔ ايعسٜس َٔ 

 ; بػ١ٝ ػٓټب ايؿٛن٢ ٚايسَاض.٠كٛاعس ٚا٭غؼ ايطنٝعاي

ٚغٓػع٢ مٔ بسٚضْا إٍ َٓاقؿ١ ٖصٙ اـكا٥ل إصنٛض٠، َٔ خ٬ٍ َطادع١ 

 آضا٥٘ َٚعتكسات٘ ٗ َٛنٛع اؿه١َٛ.

ٜؿسِّز ايهؿؿٞ ع٢ً ؾهط٠ٺ َ٪غٻػ١ ع٢ً سسٜح َٓػٛب إٍ اٱَاّ 

ٔٵ ٜطٟٚ عٔ ا٭×ايكازم َٳ ١ُ٥ أسازٜجِٗ، ّٚعٔ ، َٚؿازٖا نطٚض٠ اتباع سهِ 

ايٓٛط ٗ َا وسِّزْٚ٘ َٔ س٬ٍ أٚ سطاّ، ٖٚٛ ع٢ً عًِ بأسهاَِٗ. ؾٗصا ايٓٛع َٔ 

ايطداٍ ِٖ ٠٫ٚ ايطع١ٝ، إعٝٻٕٓٛ َٔ قبٌ اٱَاّ إعكّٛ. ٚعًٝ٘ إشا ُطٻز أسسٷ ع٢ً 

 أٚاَطِٖ ؾٗٛ بطبٝع١ اؿاٍ َتُطِّزٷ ع٢ً سهِ اٱَاّ ٚأَط اهلل. ٖٚصا ايعٌُ نايؿطى

. نُا شنط ٗ َٛنع آخط إٔ َٔ يٛاظّ إًو ايعًِ بأسهاّ ايؿطٜع١، (70)باهلل

ٚا٫دتٗاز، ٚضأ٣ َٔ ايهطٚضٟ ع٢ً إًو ـ ٗ أقٌ تكسٜط ـ إٔ ٜهّٛ َكًٚسّا يًُذتٗس 

٫ ّهٔ : »&قاٍ«. ايؿطٜع١ ٚايكٛاب»ايعامل; نٞ ٜتُهٔ َٔ ايػري ٚؾكّا يتعايِٝ 

ًػًطإ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ َٔ نػب عًِ ايؿطٜع١ ٗ ؼكل ايػًط١ بسٕٚ ايعًِ. ٫ٚبسٸ ي

ا٭قٍٛ ٚايؿطٚع ٚا٭خ٬م عػب َا ّتًو َٔ بكري٠، ٚبإػت٣ٛ ايصٟ ٜكسم عًٝ٘ 

َؿّٗٛ ا٫دتٗاز إتساٍٚ ٖصٙ ا٭ٜاّ، أٚ عػب تكًٝس ٬َٚظ١َ عامل شٟ بكري٠، بإٔ 

ا٥س ٜهٕٛ عإّا َع٢ٓ ايه١ًُ; يهٞ ٜهٕٛ َطؾسٙ ٗ اؿطنات ٚايػهٓات ٚايعك

ٚإعاضف ٚا٭خ٬م، ٜٚهع٘ ع٢ً َػاض ايؿطٜع١ ٚايكٛاب، ٚيعً٘ بصيو ٜٓاٍ اٱهلاَات 

 .(71)«ٚايتػسٜسات ايطبا١ْٝ، ؾٝ٪زٟ ١َُٗ ايػًط١ ع٢ً أمت َا ّهٔ... 

َٓكٻب َٔ قبٌ ايباضٟ; « خًٝؿ١»إٔ نٌ ؾدل « َٝعإ إًٛى»ٚضأ٣ ٗ نتاب 

إٍ أْٛاع، ؾكاٍ عٔ « اـ٬ؾ١»قػٸِ  َٔ أدٌ إلاظ عٌُ َا ع٢ً ٚد٘ ٖصٙ ايبػٝط١. ثِ

وتٌ ايعًُا٤ إطتب١ ا٭ٍٚ ٗ تػًػٌ اـ٬ؾ١ اٱهل١ٝ. ؾد٬ؾتِٗ ٖٞ »خ٬ؾ١ ايعًُا٤: 

ا٭عِٛ ٚا٭قسّ بٌ غا٥ط أْٛاع اـ٬ؾات; ٭ٕ ْٝع اـ٬ؾات ا٭خط٣ إِا ٖٞ َٔ 

 .(72)...«باب ايعٌُ، َٚطتب١ ايعٌُ َ٪خٻط٠ عٔ َطتب١ ايعًِ، ٖٚٞ َكس١َ عًٝٗا

َعّا هلٛ « يًعًِ ايٛاٖط ٚايباطٔ»ٚشنط أٜهّا ـ ٗ َٛنع آخط ـ إٔ ايعامل اؾاَع 
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ٖهصا عامل « خري ّٚٔ»ٚهلصا ؾإٕ «. أٚيٝا٤ اهلل ٚايؿا٥عٜٔ بايػعاز٠ ا٭بس١ٜ»َٔ 

ِٸ  ٌٸ زٚيت٘، َٚعايٞ ععَ٘»ٚفتٗس غٝع ، «ؾطم ايسْٝا ٚغطبٗا، ٚغٝٓعِ ايٓاؽ بٛ

ٛٻ«قطب ايعَإ»ٖٚٛ  |، ٚايصٟ قاٍ ضغٍٛ اهلل«ايعًُا٤ ٚضث١ ا٭ْبٝا٤»ز َكٛي١ ، إت

 .(73)«عًُا٤ أَيت نأْبٝا٤ بين إغطا٥ٌٝ»ٗ أَجاي٘: 

ٚبٓا٤ عًٝ٘ ْؿِٗ َٔ ؾهط٠ ايهؿؿٞ ايٓٛط١ٜ أْ٘ ٜكٍٛ بأقاي١ سه١َٛ ايؿكٗا٤ 

ٚاجملتٗسٜٔ خاق١، إ٫ إٔ سسٜج٘ عٔ خكا٥ل اؿانِ ٫ ٜكـ عٓس ٖصا اؿسٸ. يصا 

ٝٸّا ٗ تطبٝل ْٛطٜت٘ ع٢ً أضض ايٛاقع، ؾططح ٗ باز٨ ا٭َط ؾٗٛ عح ٚؾٖه ط ًَ

ؾطٚطّا ٖٚٝعات غا١ٜ ٗ ايكعٛب١، ٚاؾرتض ؼٗككٗا ٗ ايؿكٝ٘ اؾسٜط بايكٝاز٠ ٚتػًِٗ 

يهٞ « ايعًّٛ ايتكًٝس١ٜ»ايػًط١. ؾهإ ٜط٣ أْ٘ ٫ ّهٔ يًؿكٝ٘ ا٫نتؿا٤ بتشكٌٝ 

تػسٜسات ضبا١ْٝ، ٚانتػاب »ٜتُتع أٜهّا بـ  ٜهٕٛ إَاَّا َٚطدعّا يٮ١َ، بٌ ٫بس إٔ

ٕٵ تٛؾطت ْٝع ايؿطٚٙ ٚايكؿات ايكعب١ ٗ فتٗسٺ َا، ٚػًت ٗ «. ق٠ٛ قسغ١ٝ ؾإ

ؾدكٝت٘، ؾإٕ اـًٝؿ١ ٚاؿانِ اؿكٝكٞ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايهؿؿٞ ـ ٖٛ شيو 

 .(74)ٗ ضٚاٜت٘ ×اجملتٗس بايتشسٜس، ٚايصٟ ؼسخ عٓ٘ اٱَاّ ايكازم

ؿـ بٝاْات ايػٝس ايهؿؿٞ ا٭خط٣ أْ٘ مل ٜسٻع أبسّا أٚ َٔ داْب آخط ته

ٜعتكس بٛدٛز ٖهصا ضدٌ ٗ ايٛاقع اـاضدٞ وٌُ نٌ ٖصٙ إ٪٬ٖت ايٓازض٠، ست٢ 

ْازض »ٚاٱَاّ أْ٘  |قاٍ عٔ ايعامل ايهؿ٤ٛ ٚإكسام ايٛاقعٞ يه٬ّ ايطغٍٛ

 .(75)«ايٛدٛز، ٚيٛ ٚدس َٓ٘ ٔػ١ ٗ نٌ عكط يهإ ضقُّا نبريّا

ايه٬ّ ٖٛ خري زيٌٝ ع٢ً إٔ ايهؿؿٞ مل ٜهٔ ٜػتطٝع تطؾٝض ايعًُا٤  ٖصا

إٛدٛزٜٔ ٗ عكطٙ ٕٓكب ايػًط١. ٚيعٌ ٖصا ايػبب شات٘ ايصٟ زعاٙٴ ٗ نتاب 

ّٸ ايعًُا٤ إتدًؿٌ عٔ أزا٤ « َٝعإ إًٛى» إٍ غٛم ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات اييت تص

غ١َ٬ اجملتُع اٱغ٬َٞ  َٗاَِٗ بايؿهٌ إطًٛب، ؾٝؿهًٕٛ بصيو خططّا ع٢ً

ْٚػٝذ٘. ْٚٛطّا يتعصض ايتكطٜض بٓكس ٚاقع ظ٥٬َ٘ ايؿكٗا٤ ؾأ ايهؿؿٞ إٍ ايؿعط: 

ُٸُٛا ؾاٙ» ٌٸ َٔ عًُٖٛٙ أغطاض ايهٕٛ، ٚن  .(76)«يكس ختُٛا ع٢ً قًب ن

 

 ـــــــ احلًٍٛ ايع١ًُٝ عٓد ايهػفٞ

; نٞ ْتبٝٸٔ َا ٖٓا ٫بس َٔ ا٫ْتكاٍ إٍ ايبعس ايجايح ٗ ؾهط ايػٝس ايهؿؿٞ
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يسٜ٘ َٔ خط٘ بس١ًٜ ػسٟ ٗ إزاض٠ ؾ٪ٕٚ اجملتُع ا٫غ٬َٞ. ؾُٔ إعًّٛ أْ٘ تهًِ 

عٔ َػأي١ غًط١ إًٛى غري ايؿكٗا٤. ٫ٚ بأؽ ـ ٗ ٖصا إهُاض ـ إٔ ْعًِ بإٔ عباضات 

ايهؿؿٞ تهؿـ أْ٘ مل ٜهٔ َتؿا٬ّ٥ بؿإٔ ايٓٛاّ إًهٞ اؿانِ; ؾأسٝاّْا نإ 

، ؾٝعطز ، أٟ ٚٗٛض اؿذ١«ايساي١ ع٢ً قطب َٛعس ايٛٗٛض« »٬َاتايع»ٜتشسخ عٔ 

 ، ٚ ٜكؿ٘ بب٪ض٠ إؿاغس ٚإٛامل ٚايطػٝإ.«ايػ٬طٌ ٚاؿهاّ»ع٢ً ب٬ٙ 

تكـ ايٛنع  ثِ لسٙ ٜكسّ ِٛشدّا ع٢ً شيو، ؾٝػتؿٗس بطٚا١ٜ عٔ ا٭١ُ٥

ّسس٘ ٜٚصّ  ٜصٍ ايععٜع خٛؾّا َٔ ايػًطإ، ٜٚهٕٛ إكطب يسٜ٘ َٔ»ايطأٖ، سٌ 

إشا ؾاعت اي١ُُٝٓ ٚايٛؾا١ٜ، خكٛقّا عٓس ايػ٬طٌ ٚاؿهاّ، »; ٚ«أٌٖ ايبٝت

ايػًطإ ٜعٌُ عٌ »ثِ ٜصنط ٖا وسخ ٗ شيو ايعكط إٔ «. ٜٓتؿط ايبػٞ ٚايًِٛ

ٜكّٛ ايػ٬طٌ باستهاض ايطعاّ، ؾرتتؿع »، ٚ«إش٫ٍ إ٪َٔ َٔ أدٌ ايهاؾط

 .(77)«ا٭غعاض

ين عسّ ا٫يتعاّ بكإْٛ إًو ٚأٚاَطٙ، ؾٗٛ ٜؿري إٍ ٚن٬ّ ايهؿؿٞ ٖصا ٫ ٜع

غٝؿٗس اْتؿاضّا يًؿػاز ٗ أضدا٤ إعُٛض٠، ٚإٔ َٔ َٛٗط شيو « اقرتاب ايٛٗٛض»إٔ 

ايؿػاز إػتؿطٟ ٗ ايب٬ٙ إًهٞ. ٜهاف إٍ شيو أْ٘ نإ ع٢ً اعتكاز ضاغذ 

نا٫َتجاٍ ٭َط يًشانِ ايعازٍ  ايصٟ ٜكٍٛ بإٔ ا٫َتجاٍ ،|بؿُٗ٘ ؿسٜح ايطغٍٛ

ٕٵ (78)اهلل َٔ عٓس «ايؿطز»، أَا إشا نإ ٚإّا ؾع٢ً ايٓاؽ ايكرب ست٢ ٚقٍٛ اهلل . ٚإ

إًو « ععٍ»نإ ٗ َٛنع آخط قس شنط بأْ٘ إشا ٚدس إًو ايعازٍ ٚا٭قًض ٚدب 

ايٛامل اؾا٥ط; إ٫ أْ٘ ٜبسٚ أْ٘ قس قًٌٓ َٔ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايٓكط١ بايصات ؾُٝا بعس; إشا 

 .(79)ٗب ٗ َبشح نطٚض٠ ايكرب ٚؼٌُ ًِٚ إًولسٙ أغ

ٚاؾسٜط با٫ٖتُاّ ٖٛ إٔ ايهؿؿٞ نإ قس ضنع ع٢ً أ١ُٖٝ قسض٠ إًٛى ٗ 

إزاض٠ ؾ٪ٕٚ ايب٬ز، ٚبػ٘ ا٭َٔ ٚايٓٛاّ، أنجط َٔ تطنٝعٙ ع٢ً َٛنٛعات ايعًِ، 

إ َٔ َا إٔ إًو ٚايػًط»ٚايسٜٔ، ٚسلٸ ايؿكٝ٘ ٗ اؿهِ، ست٢ أْ٘ شٖب إٍ ايكٍٛ: 

ٛٸ٠ َعّا ٚبٗصا ٜتٝػط غبٌٝ اٯخط٠، «. اهلبات ايطبا١ْٝ يصا ؾٗٛ ٜتهُٔ اـ٬ؾ١ ٚايعًِ ٚايٓب

٫ دس٣ٚ َٔ ايعًِ ٚايٓب٠ٛ، بعٝسّا عٔ عٓكط ايك٠ٛ »ؾؿٞ ايٛاقع «. نُإ ضنا اهلل»ٚ

  .(80)«أْا ْيب ايػٝـ: »|ٚهلصا قاٍ ايطغٍٛ«. ٚايػًط١
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ٕٸ  نُا قس تٓاٍٚ ايهؿؿٞ َٛنٛع سه١َٛ إًو َٔ ظا١ٜٚ أخط٣، سٝح ضأ٣ أ

أَؼٸ اؿاد١ إٍ ٚدٛز اؿهاّ ٚايػ٬طٌ ٚسهٛض »َػأي١ إزاض٠ ؾ٪ٕٚ ايٓاؽ ٗ 

; يهٞ ٜكّٛ ببػ٘ ا٭َٔ، ٚا٫غتكطاض، ٜٚطغِ سكٛم ا٭ؾطاز، ٜٚطبل ايعساي١ «إًو

ٌٸ اهلل »بٌ ايٓاؽ. ٖٚصا َا ٜؿػٸط يسٜ٘ ٚقٍٛ بعض ايٓكٛم ايساي١ ع٢ً إٔ  إًو ٖٛ ٚ

ايػًطإ ٖٛ اؿاضؽ ٚاحملاؾٜ »، أٚ إٔ «ا٭ضض، ايصٟ ًٜذأ إيٝ٘ نٌ ًَّٛٛٗ 

 .(81)«إبعٛخ َٔ قبٌ اهلل

أٜهّا لسٙ ٗ َػأي١ بػ٘ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٗ اجملتُع ٜػتٓس إٍ بعض 

إٕ إًو ايٛامل أؾهٌ َٔ بكا٤ ايؿت١ٓ ٚؾٝٛع ايؿٛن٢ »، ؾٝكٍٛ: «ا٭سازٜح ٚغريٖا»

يػًطإ ٭ضبعٌ غ١ٓ أؾهٌ َٔ غاع١ يطع١ٝ َتداشي١ تعٝـ ٗ إٕ ًِٚ ا»، أٚ «إع١َٓ

 .(82)«ٖٛإ

ٗ غًِٓ »قشٝض إٔ ضأٟ ايهؿؿٞ ٖٛ تكسّ ايعًِ ع٢ً ايعٌُ، ٚإٔ ايعًُا٤ 

سػب »، إ٫ٓ أِْٗ «إطتب١ ا٭ٍٚ َٔ اـ٬ؾ١»َكسٻَٕٛ ع٢ً إًٛى، ٚٗ « ايرتتٝب

، «طتب١ ايجايج١ َٔ اـ٬ؾ١إعطٝات اـاضد١ٝ، َٚػت٣ٛ ؼكل َٓاؾع عًُِٗ، ٗ إ

ْؿط ايعًِ ٜتشل عرب قٓا٠ ايػًط١ »; ٭ٕ «ؾإًٛى ٗ إطتب١ ا٭ٍٚ، ٚٗ ايجا١ْٝ ايٛظضا٤»

 .(83)«ٚايػٝـ

 ـــــــ ٚقف١ ٚاضتبٝإ

َٔ ١ًْ ايؿطٚٙ ايهطٚض١ٜ اييت « عًِ ايؿطٜع١»ٚ« ا٫دتٗاز»شنطْا آْؿّا إٔ 

ايعامل »تٗسّا ٚدب عًٝ٘ ٬َظ١َ ٚنعٗا ايػٝس ايهؿؿٞ يًًُو، ؾإشا مل ٜهٔ ف

، سٝح ٜبسٚ أْ٘ تٛقٌ إٍ اغتشاي١ ٚدٛز فتٗس داَع «قاسب ايبكري٠ ايٓاؾص٠

ٗ إزاض٠ ايب٬ز سٝاتٞ دسّا، ست٢ « ايػٝـ»يًؿطا٥٘ ٜتٍٛ ْٝاب١ اٱَاّ، ٚاؿاٍ إٔ زٚض 

ُٸ١ٓ أٜهّا يهٌٛ َٔ « ايػًط١ َٔ اهلبات ايطبا١ْٝ»باتت  ٬ؾ١ اـ»ع٢ً ايبؿط، ٖٚٞ َته

ٚعًٝ٘ َٔ ا٭ضدض إٔ ٜتكاغِ إًو ٚ ايؿكٗا٤ ١َُٗ إزاض٠ ايب٬ز، ٜٚكؿٛا «. ٚايعًِ ٚايٓب٠ٛ

 دٓبّا إٍ دٓب ٗ تػٝري ؾ٪ٕٚ اجملتُع اٱغ٬َٞ.

ٛٸَات َٚسٜات ايتعإٚ  يكس اعتُس ايهؿؿٞ ع٢ً ٖصٙ إٓٗذ١ٝ ٗ زضاغ١ َك

ايسٜٔ ٚإًو تٛأَإ، ٫ »ػًـ: إؿرتض بٌ إًو ٚايؿكٝ٘، ؾاْطًل َٔ َكٛي١ ايعًُا٤ اي
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، يٝكهٞ بهطٚض٠ اٱبكا٤ ع٢ً اؿانِ ايػٝٸ٧; ٖطٚبّا َٔ ٚقٛع «ٜتِ أسسُٖا إ٫ٓ باٯخط

َٔ غري »ٗ قاحل إصٖب. ٜكٍٛ ايهؿؿٞ: « ٗ ًْت٘»ايعاض١َ، ٖا ٜكب « ايؿٛن٢»

إُهٔ تطبٝل ايسٜٔ زٕٚ غًط١ غًطإ، ٚبػط١ ْٛاّ. نُا إٔ ايػًط١ بسٕٚ ايسٜٔ 

نططٜك١ اؿٝٛاْات ٗ ايعٝـ، ٫ تتأت٢ َٓٗا مثط٠ اؿٝا٠ ا٭خط١ٜٚ إٓبجك١ َٔ طبٝع١ 

سٝا٠ بين ايبؿط; ٭ٕ اؿهِ َجاب١ ا٭ضنإ، ٫ٚ زٚاّ يٮغاؽ ب٬ أضنإ، بٌ 

َكريٙ ايؿٓا٤ ٚايعٚاٍ. ؾإٕ اٱَاض٠ إدتك١ باٱْػإ ٖا ٚضز ٗ ؾهًٗا اٯٜات 

هِ إٛانب١ يًسٜٔ ٚإطتبط١ ب٘ ٫ غري. ْٚٛطّا ٚايطٚاٜات ٖٞ تًو اٱَاض٠ ٚاؿ

٫غتشاي١ قٝاّ أَط ايسٜٔ بسٕٚ ايػًط١ ٚبػ٘ ايٓٛاّ َٔ د١ٗ، ٚاؾتُاٍ ايػًط١ ب٬ 

زٜٔ ع٢ً ْٛع َٔ إٓؿع١، ٚغٝاز٠ ايكإْٛ، ٚايكها٤ ع٢ً ايؿٛن٢، َٔ د١ٗ أخط٣، يصا 

عك٤٬، َشاضب١ ، ٫ٚ أٟ أسس َٔ اي^مل ٜطايب اهلل عع ٚدٌ، ٫ٚ ايطغٌ ٚا٭١ُ٥

زٚي١ اؿٓهاّ شٟٚ اؿهَٛات اؿٝٛا١ْٝ ايس١ْٜٛٝ ٚاي٬ز١ٜٝٓ، ؾرتنٛا ع٢ً ساهلِ; 

َٛاتِٗ ؼكل ـ ٗ أقٌ ايتكازٜط ـ اؾاْب هاْط٬قّا َٔ َبسّا ايتك١ٝ ٚإػاٜط٠; ٭ٕ س

 .(84)«ا٭َين، ُٚٓع ؾٝٛع ايؿٛن٢ إعاضن١ يًٓٛاّ ٚايكإْٛ

، ٚفاٍ |ٜح عٔ َسٜات ضغاي١ ايٓيببعس ٖصا ٜٓتكٌ ايهؿؿٞ إٍ اؿس

اٱَاّ ايعازٍ ٚايػًطإ »، ؾٝصٓنط بايطٚاٜات اييت ٚضز ؾٝٗا شنط ×ٚادبات اٱَاّ

« ايؿكٗا٤ ٚايػ٬طٌ»، ثِ تٛقٻٌ إٍ ايكٍٛ بإٔ «اٱَاّ ٚايػًطإ اؾا٥ط»، أٚ «ايعازٍ

ٗا ٚبٌ ، يهٔ َع ايؿكٌ بٌ غٝاغ١ ايب٬ز ٚإزاضت«َٓكب اٱَا١َ»نًُٝٗا ّتًهإ 

ٌّ عػب ٚادبات٘،  ؾ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ، ع٢ً إٔ تبك٢ يهٌ قػِ َُٓٗا ْٝاب١ اٱَاّ، ن

َػتك٬٘ ٗ سسٸ شات٘ أٜهّا. عًُّا إٔ ضأٜ٘ ٗ سهٛض ايسٜٔ ٚايػٝاغ١ عٓس « ضنّٓا»ٖج٬ّ 

عٔ اٱَاّ، ٚإٔ ععٍ ايسٜٔ عٔ « يس٣ نٌ ؾدل ٜٓٛب»نطٚضٟ « ايطنٌٓ»ن٬ 

ًع ؾذط اٱغ٬ّ، يهٔ اجملطٜات ـ خ٬ٍ ايكطٕٚ ايػٝاغ١ مل ٜهٔ َٛدٛزّا َط

َػتكًٌٓ. ٚيصا « ضنٌٓ»إت٬سك١ ـ قهت بكٝاّ ايٓٛاّ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ ع٢ً 

ٌّ َٔ ايؿكٗا٤ ٚايػ٬طٌ َٓكب ٚاسس، ٖٛ َٓكب اٱَا١َ، »نتب ٜكٍٛ:  ٜتُتع ن

بأسٛاٍ  ايعًِأسسُٖا: ، ٚؾٝ٘ ضنٓإ: ×ايصٟ ٜكٌ إيُٝٗا عٔ ططٜك١ ْٝاب١ اٱَاّ

ايعٌُ بتًو ا٭سٛاٍ ٗ تِٓٛٝ ؾ٪ٕٚ ايعامل، ٖٚٛ إًو ٚاٯخط: ايطغاي١، أٟ ايسٜٔ; 
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ٚايػًط١. ٖٚصإ ايطنٓإ ُٖا َا ٜطًل عًٝ٘ ايػٝـ ٚايكًِ، أٚ ايػٝـ ٚايعًِ. 

ٚن٬ُٖا سانط ٗ ؾدل اٱَاّ. ٚقس أمس٢ اؿهُا٤ ٖصا ايٓٛع َٔ اؿهِ 

٥اغ١ اؿه١ُ، ٫ٚبس ٕٔ ٜٓٛب عٓ٘ اؾُع اؾاَع يػا٥ط ا٭ضنإ ٗ ؾدل ٚاسس بط

بٌ ن٬ ايطنٌٓ أٜهّا. ٚيهٔ ْٛطّا يتبعات َعاضن١ ايؿكٗا٤ يًػ٬طٌ، َٔ سكٍٛ 

ايؿٛن٢ ٚا٫نططاب ٚايؿت١ٓ، تٓاظٍ ايؿكٗا٤ عٔ ضنٔ ايػٝـ، نُا لس إٔ 

ايػ٬طٌ; بػبب ايطغب١ ٗ اؿهِ ٚايػًط١ ايس١ْٜٛٝ ايػؿ٢ً، تطنٛا نػب ايعًِ 

َٚعطؾ١ ؾ٪ٕٚ ايطغاي١، ؾانتؿٛا بعًِ اؿهِ ٚاٱزاض٠ ؾك٘. ٫ٚ ؾو ٖٓا إٔ  ايسٜين،

أَط ايٓٝاب١ اْكػِ بٌ ايعًُا٤ ٚايػ٬طٌ; ؾشٌُ ايؿكٗا٤ ضنّٓا ٚاسسّا، ٖٛ ايعًِ 

بايسٜٔ َٚعطؾ١ ؾإٔ ايطغاي١; بُٝٓا اْؿطز ايػ٬طٌ ـ َٔ د١ٗ أخط٣ ـ بايطنٔ اٯخط، 

ٗ اجملتُع. ؾشكٌ ٗ بعض ا٭ظَإ إٔ تعإٚ ا٫ثٓإ ٖٚٛ تطبٝل ْٚؿط ا٭بعاز ايطغاي١ٝ 

ٚاؼسا ٗ إزاض٠ ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ ٚتػٝري سٝا٠ ايطع١ٝ، بُٝٓا اختًؿا أٜهّا ٗ أظَإ 

أخط٣، ٚاْؿكا عٔ بعهُٗا. ٚيصا سكٌ ايؿكٌ بٌ ايسٜٔ ٚاؿهِ ايًصٜٔ نإ َٔ 

 .(85)«إؿرتض اؼازُٖا ٗ تٛأّ ٚاسس

ايهؿؿٞ نإ ٗ قسز َٓض ايؿطع١ٝ يػًط١ إًٛى، ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ؾإٕ ايػٝس 

، ٗ سٌ (86)«ْسض٠ اؿهَٛات ٚايػ٬طٌ إًتع١َ بأَط ايسٜٔ»ؾٗٛ نإ ٜعتكس بـ 

لسٙ ٗ داْب آخط ٜبايؼ ٗ َسح إًو ؾتض عًٞ، ٚابٓ٘ قُس تكٞ َريظا. ؾكس قاٍ ٗ 

ِ ايعسٍ، ٚدٖٛط قُط ا٭َٔ ٚايٓٛاّ، ٚمشؼ ٗ ا٭ضض ٚايػُا٤، ٚإْ٘ ل»َريظا: إْ٘ 

، ٚإْ٘ ايٛاضخ اؿكٝكٞ ٭بٝ٘ ٗ ايػذاٜا ٚايكؿات، ؾبات َكساقّا يكٛهلِ: «اي١ٜ٫ٛ

مشؼ ايؿٝض ا٭قسؽ ٚايعٓا١ٜ ا٭ظي١ٝ، ٚأٜهّا ». نُا ٜط٣ إٔ (87)«ايٛيس ع٢ً غطٸ أبٝ٘»

اغتهُاٍ »، ٚأِْٗ «تػطع ع٢ً ض٩ٚؽ إًٛى ٚايػ٬طٌ« »َعِٛ ايؿٝٛنات اٱهل١ٝ

ايصات »ٜتذ٢ً ُاَّا ٗ « ٖصا إع٢ٓ»، ٚإٔ «ايػًػ١ً َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚايعك٤٬ ايسا٥ط٠ ٚآخط

، أٟ ؾتض عًٞ ايكاداضٟ، ؾٗٛ ٗ ضأٜ٘ «إباضن١، ٚؾاضؽ اي١ٜ٫ٛ، ًَٚو اـ٬ؾ١ اٱهل١ٝ

سانِ أضدا٤ ايعامل، َٚط٦ُٔ ًٖه١ اٱّإ، خري٠ اـًل، َٚػتٛزع ايعًِ »

 .(88)«ٚإعطؾ١

ٌٸ َا ق سَ٘ ايهؿؿٞ َٔ أٚقاف ٗ َسح إًو اؾٝس ٚايعازٍ ٚباختكاض ؾإٕ ن
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ٚإتسٜٔ ٖٛ تًُٝض باعتكازٙ ايطاغذ إٍ ؼكل ْٝع شيو ٗ ؾدك١ٝ إًو ؾتض عًٞ، 

ٚإٕ غطن٘ ا٭بطظ َٔ ٚضا٤ تسٜٚٔ ايطغا٥ٌ ٗ َا ٜتعًل بؿطٚٙ َٚٛاقؿات اؿهِ 

 ٚايسٚي١ ٖٛ تسعِٝ أغاؽ ايسٚي١ ايكاداض١ٜ آْصاى.

 

 ـــــــ اضتٓتاز عاّ

ٖٓا تكسٸّ شنطٙ َٔ آضا٤ ايؿكٗا٤ ا٭ضبع١ ٚدٛز ايتكاضب ايهبري بِٝٓٗ ٚبٌ  ٜٛٗط 

(، ايكا٥ٌ بهطٚض٠ 1864ّـ  1799/ ٖـ1281ـ  1214ؿٝذ َطته٢ ا٭ْكاضٟ )ضأٟ اي

ايتشكٝل ٚإَعإ ايٓٛط ٗ إثبات سلٸ ايؿكٝ٘ ٗ اؿهِ ٚايػًط١. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ 

٤ اجملتٗسٜٔ، إ٫ أْ٘ ٜٓتُٞ ٗ ايٛاقع إٍ اؾٌٝ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ َٔ َعاقطٟ ٖ٪٫

اي٬سل; يصا ّهٔ إٔ ٜعس ضأٜ٘ ٗ ٖصا اجملاٍ اْعهاغّا يبكُات آضا٤ ايؿكٗا٤ 

إصنٛضٜٔ ٚتعاًَِٗ َع َػأي١ اؿهِ ٚايسٚي١; ؾإٕ َا ّهٔ اغتٓتاد٘ َٔ آضا٥ِٗ 

اؾ١ٗ  ٖٛ إْاع ا٭ضبع١ ٗ اؾاْب ايٓٛطٟ ع٢ً سلٸ ايؿكٝ٘ ٗ اؿهِ بٛقؿ٘

، إ٫ إٔ نٌ ٚاسس َِٓٗ نإ قس تعاٌَ َع ×ايتٓؿٝص١ٜ ٱضاز٠ اٱَاّ إعكّٛ

إٛنٛع ٚؾكّا ٕعطٝات عكطٙ ٚعكبات٘، َٚا تؿطض َٔ غٝاقات ع٢ً ٚاقع إػأي١. ٚيعٌ 

أبطظ ايعكبات ٖٞ اؾتكاز ا٫تكاٍ باٱَاّ ايجاْٞ عؿط َٔ د١ٗ، ٚغٝطط٠ غري ايؿكٝ٘ 

ُع اٱغ٬َٞ َٔ د١ٗ أخط٣، ؾًِ ٜهٔ أَاّ ايؿكٗا٤ ـ ٗ ع٢ً َكايٝس اؿهِ ٗ اجملت

تػٝري ؾ٪ٕٚ ا٭١َ; ايتعاَّا بٛادباتِٗ ـ غ٣ٛ اؽاش َبسأ َػاٜػ١ اؿانِ، َٚ٪اظضت٘ 

 أٜهّا.

٫ ؾو إٔ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ساؾٌ َجٌ ٖصٙ ا٬ٕبػات ٚايٛطٚف اـاْك١ اييت 

اؿان١ُ ٗ اجملتُع ضٚاٜات ٜٛادٗٗا ؾكٗا٤ ايؿٝع١. ٚنإ إٍ داْب ٖصٙ اجملطٜات 

ع٢ً ق١ً َٛنٛع١ اؿهِ بايصات، َٚا ٜهتٓؿٗا َٔ أظَات، عًُّا إٔ ؾُٗٗا 

ٚتؿػريٖا مل ٜهٔ ع٢ً مٛ ٚاسس. ؾُٔ تًو ايطٚاٜات: َا ْكٌ ٗ نطٚض٠ ا٫ْكٝاع 

ؿهِ ايٛامل ٚايتعاّ ايكرب، سٝح ُؾػِّط بتؿاغري َتعسز٠. ؾإريظا ايكُٞ أٖنس ع٢ً 

« أغاؽ َكاّ إًو»زٕٚ ايتٓكٝل ع٢ً ايطٚا١ٜ إصنٛض٠، ؾكاٍ: إٕ بعض ا٭َٛض 

إًو، ٚمل ٜطًب َِٓٗ ست٢ « اـطٚز عٔ طاع١»أبسّا « عباز»َكسضٙ اهلل، ٚمل هع يًـ 
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ضؾض ًُٚ٘ أٜهّا. يهٓ٘ ٗ َٓاغب١ أخط٣ غًٖ٘ ا٭نٛا٤ َباؾط٠ ع٢ً ايطٚا١ٜ شاتٗا، 

 «.ايعكٌ ٚايٓكٌ»، ٫ٚ ٜٓػذِ َع «قبٝض»عٌُ يًًُو ايٛامل « ايطاع١ إطًك١»َعًّٓا إٔ 

ٚع٢ً ايعهؼ َٔ شيو َٛقـ ايٓطاقٞ ٚايهؿؿٞ، ؾبعس إٔ ْػب ا٭ٍٚ ايطٚا١ٜ 

ٌّ َُٓٗا إٍ ْلٸ ×، ٚايجاْٞ إٍ اٱَاّ ايهاِٚ|إٍ ايطغٍٛ ، اغتٓس ن

ايطٚا١ٜ، ٚأَطا بتكبٌ اؿانِ اؾا٥ط قطاس١ّ، ٚضأ٣ ايٓطاقٞ إٔ َٔ ٚادب ا٭١َ ايسعا٤ 

 «. ايك٬ح»ًو ايٛامل باـري; نٞ ٜٗسٜ٘ اهلل إٍ يًُ

ٜبسٚ إٔ ٚدٛز ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات ٖٛ ايػبب إباؾط ٗ اخت٬ف ايتعاطٞ َع 

َػأي١ اؿه١َٛ َٔ قبٌ ايؿكٗا٤، ا٭َط ايصٟ زعا٤ ا٭ْكاضٟ إٍ ايتأنٝس ع٢ً 

 نطٚض٠ ايتشكٝل ٚاٱَعإ ٗ زضاغ١ ا٭زي١ ايطٚا١ٝ٥.

 

 ـــــــ ألخس٣ َٔ َػسٚع١ٝ ايطًط١َٛقف ايػدؿٝات ا

ست٢ اٯٕ نإ ايه٬ّ َكتكطّا ع٢ً َٛاقـ ايعًُا٤ ا٭ع٬ّ َطًع ايعكط 

ايكاداضٟ ػاٙ أَط ايػًط١ ٚاؿانِ، يهٔ ٫بس َٔ ايتصنري بإٔ شيو مل ٜهٔ 

ٖٖٔ خاض ٗ تؿاقٌٝ ايكٍٛ َؿطٚع١ٝ سهِ  َككٛضّا ع٢ً آضا٤ ايععُا٤ ايسٌٜٓٝ 

شا نإ اجملتٗسٕٚ ايهباض قس سهُٛا بؿطع١ٝ سهُ٘; ٚؾكّا يبعض إًو ؾتض عًٞ. ؾإ

إعطٝات آْصاى، ؾكس ؾٗست نصيو ٖصٙ اؿكب١ بايصات ٚٗٛض بعض إؿٚهطٜٔ 

ٚايؿدكٝات ـ َجٌ: إريظا أبٞ ايكاغِ قا٥ِ َكاّ، ٚقُٛز خإ ًَو ايؿعطا٤ قبا ـ 

ثٻطٚا بهتابات بعض ٖٖٔ مل ٜهرتخ نجريّا بٛاقع إعطٝات اؿان١ُ. ٚيعًِٗ تأ

، (89)«ْا٥ب قاسب ايعكط ٚايعَإ»ايؿكٗا٤، نايهؿؿٞ، سٌ ٚقؿٛا )ؾتض عًٞ( بـ 

. نُا شٖب ايبعض اٯخط َِٓٗ إٍ أبعس َٔ شيو، ؾعسٸ إًو (90)«ٜا ْا٥ب إٗسٟ»ٚ

 خًٝؿ١ ايطغٍٛ أٜهّا.

ْٛطّا يعًُٓا باؾتكاض نتابات ٖصا ايٓٛع َٔ إؿٚهطٜٔ ٗ بساٜات ايسٚي١ 

كاداض١ٜ إٍ زضاغات ٚاؾ١ٝ ؾكس ضأٜٓا َٔ إٓاغب َهإ إٔ ْؿكٌ ٗ شنط ايُٓاشز اي

 ٚا٭َج١ً: 

بٌ « اؾُع١ ٚاؾُاع١»ٚ« ايؿت٣ٛ»ٚ« إطاؾع١»ـ نإ َٔ ١ًْ إتكسٜٔ ٭َٛض 1
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ؾٝع١ اهلٓس، ٚقاسب ض١ٜ٩ ٗ ٖصا إٛنٛع، غًطإ ايٛاعٌٛ، سٝح شنط ٗ إسس٣ 

ٗ اؾُع ٚايعٝسٜٔ، باغِ « زاض اٱَاض٠ ٗ نًهت٘»خطب٘، اييت نإ ًٜكٝٗا ٗ 

هلسا١ٜ  |إًو، ٚبايًػ١ ايعطب١ٝ، إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ نإ قس أضغٌ قُسّا

ًَهّا عاز٫ّ، « ْكٸب»ايبؿط، ثِ ْكٸب ا٭١ُ٥ ا٫ثين عؿط خًؿا٤ ي٘، ٚبعس شيو 

ًٞ ٖٛ إكسام َبػٛٙ ايٝس، ٚنطّّا; ٱزاض٠ ؾ٪ٕٚ ايطع١ٝ. ثِ شنط أٜهّا بإٔ ؾتض ع

َباضن١ »َٔ قبٌ اهلل عع ٚدٌ، ٚاقؿّا زٚيت٘ بـ « إٓكبٌ»ا٭بطظ هلصا ايٓٛع َٔ إًٛى 

، ٚإٔ َٔ ٚادب «بطنات آٍ ط٘ ٜٚاغٌ»، ٚاغتُطاضّا يـ «اٯٍ إٝاٌَ ٚايطاٖطٜٔ

 .(91)«عًُا٤ ايعكط ايسعا٤ يًػ٬طٌ ايعُٛا٤»

قطٻسٛا بطأِٜٗ ٗ ٖصا  ـ قُس سػٔ بٔ أبٞ طايب َٔ إؿٚهطٜٔ ايص2ٜٔ

ٚٻ١ْ»اجملاٍ. ٚضغايت٘  ّ( َعطٚؾ١ يًذُٝع، ٚقس أمساٖا بـ 1818ٖـ/ 1233بتاضٜذ )« إس

، ٚأٖساٖا إٍ سػٌ عًٞ َريظا ابٔ إًو ؾتض عًٞ، ٚايٞ إقًِٝ ؾاضؽ. سٝح «ايتشؿ١»

، ساهلِ ٗ «أضباب ايكًِ»غع٢ قُس سػٔ ٗ ضغايت٘ إٍ تكسِٜ ايؿكٗا٤ نؿطو١ َٔ 

، يهٓ٘ َٔ (92)«ايهتٸاب ٚاحملاغبٌ ٚا٭طبا٤ ٚإٓذٌُ ٚإٗٓسغٌ»يو نشاٍ ش

ؾكس قاٍ ٗ «. ْا٥ب َٔ ْٛاب ايٓب٠ٛ»داْب آخط سطم ع٢ً ٚقـ إًو بأيكاب َٔ قبٌٝ 

ٚايؿان١ً تًو اييت ٜهٕٛ »َعطض تكػُٝ٘ ايػٝاغ١ إٍ: ؾان١ً; ٚغري ؾان١ً: 

ُٸ٢ ٖصا ايكػِ قاسبٗا ٗ قسز اٱق٬ح، ِْٚٛ ؾ٪ٕٚ إعاف ٚ إعاز يًٓاؽ، ٜٚٴػ

ٕٵ  ُٸٞ إَاَّا، ٚإ با٭َا١ْ. ٚإٕ قاسب ٖصٙ ايػٝاغ١ إشا نإ َٓكٻبّا َٔ قبٌ ايٓيب غٴ

نإ َٓكٻبّا َٔ قبٌ اٱَاّ نإ ْا٥بّا عٓ٘، ٖٚهصا إٕ نإ َٓكٻبّا َٔ قبٌ ايٓا٥ب، 

ٛٸاب ايٓب٠ٛ... َٚجاٍ ٖصا ايك ػِ َٔ ايػٝاغ١ ٖٛ ٗ ًَٚتعَّا بٗصٙ ايػٝاغ١... ؾٗٛ ْا٥ب يٓ

ايٛاقع زٚي١ قاسب ايػُٛ ٚاؾ٬ي١، ٚقاسب ايػًط١ ٚايٓؿٛش، أؾطف ايٓٛاب طإًو 

 .(93)«ؾتض عًٞص، ٚخري٠ ايعباز ا٭د٤٬ طايٛايٞ سػٌ عًٞ َريظاص

ـ نإ ٗ ضدا٫ت ايب٬ٙ إًهٞ ١ًْ َٔ ايؿدكٝات اييت ططست 3

طقٗا اـاق١ أٜهّا. ْٚصنط أؾهاضٖا ٗ ٖصٙ ا٫ػاٙ، ٚبطٖٓت ع٢ً ؾهطتٗا بط

ُٸاٍ ايب٬ٙ  َِٓٗ: )ضغتِ اؿهُا٤(، سٝح نإ ٖصا إؿهط ـ نػريٙ َٔ ع

ايكاداضٟ ـ نجري اؿطم ع٢ً َسح إًو ؾتض عًٞ، ٚايجٓا٤ ع٢ً أفازٙ، بٌ نإ 
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ؾطع١ّٝ ٗ « ْٝع إًٛى ٚايػ٬طٌ ٚاي٠٫ٛ»ٜصٖب إٍ أبعس َٔ َسح ؾتض عًٞ، ؾُٝٓض 

، ٜٚٓل ع٢ً إٔ اتباعِٗ «خًؿا٤ اهلل ٗ ا٭ضض»اضف ؾطع١ٝ اؿهِ تكٌ إٍ َؿ

ٓٳاَى ﴿; نِْٛٗ َكساقّا يكٛي٘ تعاٍ: «ٖسض»، ٚإٔ زّ إدايؿٌ هلِ «ؾطض» ْٻا دٳعٳًِ ٔإ

ِٵ﴿(، ٚقٛي٘ تعاٍ: 26)م:  ﴾خٳًٹَٝؿ١ّ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض َٹُٓه َٵٔط  ٚٵيٹٞ اَ٭ ٚٳُأ ٍٳ   ﴾ٚٳَأطٹٝعٴِٛا ايطٻغٴٛ

 .(94)(59)ايٓػا٤: 

 ٝٸيبغس٠ اؿهِ ًَٛنّا ط»إٔ ٗ « تٓبٝ٘ ا٭ْاّ»إ قس أٚضز ٗ ضغايت٘ نُا ن

ٱزاض٠ ايهٕٛ ». ٚشنط ٗ َٛنع آخط أْ٘ ٫بس (95)عٔ اٱَاّ ايجاْٞ عؿط« ايػري٠ ٜٓٛبٕٛ

ٜأتٞ َكاّ ايٓب٠ٛ َع ايػًط١، أٚ ايػًط١ ٚسسٖا; إش يهٌ  َٙٔ َكاّ ا٭ي١ٖٝٛ، ٚبعس

ٚػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ ن٬ّ ضغتِ اؿهُا٤،  .(96)«ؾ٤ٞ َجاٍ، ٚايػًط١ َجاٍ ا٭ي١ٖٝٛ

، ٜأتٞ ٗ إطاض َٛقـ أٚي٦و ايصٜٔ ِٖ ع٢ً خ٬ف َع «َجاٍ ا٭ي١ٖٝٛ»ٚٚقؿ٘ إًو بـ 

، ٚتكسّ٘ «ٚيٞ ا٭َط»ايؿكٗا٤، َٔ خ٬ٍ َػاعِٝٗ ٗ َسح ؾتض عًٞ، ٚتًكٝب٘ بًكب 

 «.ْا٥ب...َٔ ْٛاب َكاّ ايٓب٠ٛ»ع٢ً أْ٘ 

هّا اؿاز أغس اهلل قٛاّ ايؿرياظٟ )إٛيٛز غ١ٓ ـ َٔ ٚعٸاٚ ايػ٬طٌ أ4ٜ

ٌّ ست٢ غ١ٓ 1782ٖـ/ 1197 ايصٟ اعرتف بؿطع١ٝ سهِ  ،(97)ّ(1846ٖـ / 1263ّ، ٚس

، ؾطأ٣ أُْٗا «َكاّ ايٓب٠ٛ»ؾتض عًٞ، ٚبطٖٔ عًٝٗا أٜهّا، ؾكاضٕ بٌ سهِ إًو ٚ

ْرت، ايصٟ قتًت ٚأغس اهلل ٖصا ٖٛ ابٔ اؿاز َريظا إبطاِٖٝ ن٬«. زضٸتإ ـامت ٚاسس»

« مسٌ عٝٓٝ٘» أغطت٘ عٔ بهط٠ أبٝٗا بأَط إًو ؾتض عًٞ ْؿػ٘. نُا قس أَط إًو بـ

ٔٸ ايتاغع١ عؿط٠، يهٓ٘ ٗ خا١ُ إطاف ايتشل بـ يًًُو ؾُٝا « غًو إتعبِّسٜٔ» ٗ غ

 .(98)بعس

ٜصٖب أغس اهلل ٗ اغتس٫٫ت٘ إٍ ايكٍٛ بإٔ ؾعٌ إًو ايعازٍ إَا إٔ ٜهٕٛ 

; ٚإٕ نإ «ايجٛاب اؾعٌٜ ٚاؿٜ اؾٌُٝ»ّا أٚ كط٦ّا; ؾإٕ نإ َكٝبّا ؾً٘ َكٝب

نٌ فتٗس »ؾٛؾكّا يكاعس٠ « عٔ سػٔ ١ْٝ ٚاط٬ع ناٌَ»إًو قس قاّ بعٌُ خاط٧ 

ٖٚهصا اغرتغٌ ٗ ن٬َ٘، ست٢ ٚقٌ إٍ «. عكابٷ»ؾًٔ ٜٓاٍ إدط٧ٳ ٖٓا « َكٝب

ٞٸ  يًًُو ايعازٍ، ايصٟ يطإا ٜؿهط ْتٝذ١ َؿازٖا إٔ ؾتض عًٞ ٖٛ إكسام اؾً

َا إٔ »ٖٚٓا ٫ بأؽ بصنط داْب َٔ ْلٸ ن٬َ٘: «. ضؾا١ٖٝ ايطع١ٝ»ٚهتٗس َٔ أدٌ 
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ايػ٬طٌ ايعسٍٚ خًؿا٤ اهلل ٗ ا٭ضض، ٚإٔ َٓعيتِٗ َٔ ا٭ْبٝا٤ َٓعي١ اـامت شٟ 

هٕٛ ايسضٸتٌ،...يصا ؾإٕ تكطؾاتِٗ َع ايطع١ٝ ٫ ؽًٛ َٔ إسس٣ قٛضتٌ: ؾإَا إٔ ٜ

سهُِٗ ْابعّا َٔ ْٗر ايعساي١ عل فُٛع١ ِٖ ٗ ٚاقع ا٭َط َٔ ا٭ؾطاض ٚايؿذٸاض 

ٚإؿػسٜٔ ٗ ا٭ضض ٚقٓطاع ايططم، ؾِٗ ٜػتشكٕٛ ايعكاب بايسيٌٝ ايعكًٞ ٚايٓكًٞ. 

ٚايؿطع ٚايعطف وهُإ بإزاْتِٗ َٚعاقبتِٗ، ٚإٕ اهلل يرب٤ٟ َِٓٗ، ٫ٚ ؾو أْ٘ 

ٜٓ اؾٌُٝ; ٚؾكّا ٕا تٓل عًٝ٘ ا٭زي١ غٝجٝب إًو ايعازٍ بايجٛاب  اؾعٌٜ ٚاؿ

ايػاطع١، ٚايرباٌٖ ايكاطع١، ٚنصيو َسيٍٛ اٯٜات ٚا٭سازٜح، اييت تٓل ع٢ً إٔ 

 «.عسٍ غاع١ خري َٔ عباز٠ غبعٌ غ١ٓ»

ٚإَا إٔ ٜهٕٛ تكطف إًو َػتٓسّا إٍ ايؿشل ٚايتأٌَ ايؿاٗ، َع سػٔ 

اقع اجملطٜات; بؿعٌ َهط إانطٜٔ ٚؾٝط١ٓ اي١ٝٓ ٚقؿا٥ٗا، يهٓ٘ دا٤ كايؿّا يٛ

، ٚنصيو «إِا ا٭عُاٍ بايٓٝات»ايؿٝاطٌ، ؾٗٛ ٖٓا أٜهّا غتكسم عًٝ٘ َكٛي١: 

ططٜك١ ا٭قٛيٌٝ ـ ض١ٓ اهلل عًِٝٗ أْعٌ ـ، ٚقاعس٠ نٌ فتٗس َكٝب، ٚبصيو ئ 

 ٜهٕٛ َػتشٓكّا يعكاب اٯخط٠ ٚعتابٗا، نُا ئ ٜ٪اخص بؿ٤ٞ ٗ ٖصٙ ايسْٝا.

ٔٵ غاض ٚضا٤ ٣ٖٛ ْؿػ٘، ٚقكٛض ؾططت٘ ٚأخ٬ق٘، ؾععّ أ َٳ َا إشا نإ ٖٓاى 

ع٢ً ايكًع ٚايكُع، ٚإت٬ف ساٍ إػًٌُ ٚإنطاض إ٪ٌَٓ، َتدصّا َٔ شيو ؾدطّا 

ٚؾطؾّا ي٘، ؾٗصا ايٓٛع يٝؼ َٔ ايػ٬طٌ، ٚئ ٜباضى اهلل ٗ خطٛاتِٗ، ِٖٚ عٓس 

 ايعك٤٬ ٗ عساز ايٛإٌ ٚإػتسضدٌ.

ع٢ً إٔ ًَو اـكاٍ اؿُٝس٠، ٚا٭ؾعاٍ ايػسٜس٠، ٫  ُٞس هلل إًو إتعايٚاؿ

 .(99)«ٜككس غ٣ٛ ايعسٍ بٌ ايٓاؽ، ٚإق٬ح أسٛاهلِ، ٚتأيٝـ ايكًٛب، ٚغرت ايعٝٛب

َٚكاّ إًو ٗ « َكاّ ايٓب٠ٛ»ـ إشا نإ اؿاز أغس اهلل اْطًل َٔ إكاض١ْ بٌ 5

، ؾكسٻّ إًو ؾتض عًٞ ع٢ً أْ٘ «فتٗس َكٝبقاعس٠ نٌ »ٚ« ططٜك١ ا٭قٛيٌٝ»إطاض 

ّ(، أٌَ 1825ٖـ/ 1241« )قُس ْسِٜ باضؾطٚؾٞ»، ؾإٕ «خًٝؿ١ اهلل ٗ ا٭ضنٌ»

َهتب١ ب٬ٙ ؾتض عًٞ، قس شٖب إٍ أبعس َٔ شيو أق٬ّ، ؾاعتكس إٔ اهلل دعٌ 

ا٤ ا٭ْبٝا٤ ايعٛاّ ٚا٭ٚقٝ»إسساُٖا: ؾك٘ تكّٛ بإَا١َ ايٓاؽ ٚسهُِٗ، « طا٥ؿتٌ»

 «.ايطا٥ؿ١ٝ ايجا١ْٝ ؾِٗ ايػ٬طٌ ع٢ً ا٭ضض...»; أَا «ايهطاّ
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 |ٜٚبسٚ َٔ ن٬ّ )باض ؾطٚؾٞ( ي١ًًٖٛ ا٭ٍٚ أْ٘ ٜهع ايطغٍٛ ا٭نطّ

ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ، ٜٚهع إًٛى ٗ عساز »نُٔ فُٛع١  ^ٚا٭١ُ٥ ا٫ثين عؿط

تُعات اٱغ١َٝ٬. إّاّْا َٓ٘ بأقاي١ ٚؾطع١ٝ ٖ٪٤٫ اؿٓهاّ ٗ اجملا٭خط٣; « ايطا٥ؿ١»

، «ْل ع٢ً إَاَتِٗ بايتٓكٝل»قس « شض١ٜ ايطغٍٛ ٚأ٫ٚزٙ ايطاٖطٜٔ»ٜٚط٣ أٜهّا إٔ 

«. ايٛقٞ اؿكٝكٞ ٚاـًٝؿ١ ب٬ ؾكٌ»خ٬ؾّا يعًٞ بٔ أبٞ طايب، سٝح قطع بهْٛ٘ 

ُٸا إشا ناْت إَا١َ ا٭١ُ٥ َع٢ٓ اي١ٜ٫ٛ إطًك١  يهٓ٘ ٗ ايٛقت شات٘ مل ٜؿكض ع

ا٥ط ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ـ ٖٚٛ ضأٟ ايؿٝع١ ا٫ثين عؿط١ٜ ٗ اْتكاٍ اي١ٜ٫ٛ بعس ٚايعا١َ ع٢ً غ

إٍ ا٭١ُ٥ َٔ شضٜت٘ ـ أّ إٔ هلا َع٢ٓٶ آخط؟ ثِ إْ٘ مل ٜٴؿٹطٵ أبسّا إٍ َػأي١  |ايطغٍٛ

ٔٵ اؿلٸ ٗ تػًِ َكايٝس ٚظَاّ أَٛض ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ بعس ا٭١ُ٥؟ ٌٖ ِٖ  َٕ أخط٣، ٖٚٞ 

 ايعًُا٤ أّ إًٛى؟

ا٭زي١ ايكاطع١ ٚايرباٌٖ ايػاطع١ »يهٔ باضؾطٚؾٞ قطٻح ع٢ً قعٝس آخط بإٔ 

ٚعًٝ٘ ؾٗٛ ٜعس «. تجبت بأْ٘ ٫ َطتب١ أع٢ً َٔ َطتب١ ايػ٬طٌ، بعس َطتب١ َٚكاّ ايٓب٠ٛ

إًو خًٝؿ١ ايٓيب إباؾط، ٚإٔ ؾتض عًٞ ٖٛ ايُٓٛشز ا٭بطظ ٗ عكطٙ ـ٬ؾ١ ضغٍٛ 

 اٱغ٬ّ. 

طاهللص َٔ بٌ ايبؿط طا٥ؿتٌ نطّتٌ دعٌ هلا تاز ايع١ُٛ يكس اختاض » :قاٍ

: ٖٞ طا٥ؿ١ ا٭ْبٝا٤ ايعٛاّ ٚا٭ٚقٝا٤ ايهطاّ، ِٖٚ ايسيٌٝ إٍ ا٭ٍٚٚأؾهٌ ايسضد١، 

ايكطاٙ إػتكِٝ، َٚكتس٣ ايعبس ا٭ثِٝ، ٚايسعا٠ إٍ ايؿطٜع١ ايػُشا٤، ٚبؿهًِٗ زاّ 

ِ ع٢ً ايػين ٚايؿكري، ٚايكيب ٚايهبري. ايسٜٔ، ٚقاَت ا١ًٕ. ٚعًٝ٘ هب اتباع أقٛاهل

ٚقس ؾطف ايباضٟ َٔ بِٝٓٗ ْرباؽ ايطغاي١ ٚمشؼ ايٓب٠ٛ خامت ايٓبٌٝ قُسّا 

ؾِٗ ايػ٬طٌ ع٢ً ا٭ضض، ًَٚٛى ايعسٍ ٚاٱسػإ، ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ إكطؿ٢... أَا 

ّٳ﴿ٖٖٔ تهطَٛا بتاز  ٓٳا بٳٓٹٞ آزٳ َٵ ت ٗ ٚدِٖٛٗ (، ٚؾطٸع70)اٱغطا٤:  ﴾ٚٳَيَكسٵ َنطٻ

ضؾعٛا ضا١ٜ ايعع٠ بسٚيتِٗ  .أبٛاب ايٓعِ، ٚبًػت غًطتِٗ آؾام ايرب ٚايبشط اـهِ

ٚؾتٛساتِٗ، ْٚٓهػٛا عًِ ا٭عازٟ إاضقٌ، تػتُس ضٜاض ايؿطٜع١ َعٝٓٗا َٔ غًػاٍ 

ٌٸ بايسَا٤. َٚا إٔ  غٝٛؾِٗ ايبتاض٠، ٚؽهط َطاتع اٱغ٬ّ عُط٠ سػاَِٗ إبت

خٛاططٖا تتأتٸ٢ عٔ ططٜل عسٍ ٚسعّ إًو، ٚبػط٘ يٮَٔ، إشّا  اغتكطاض ا٭١َ ٚضاس١
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ؾكس ثبت بايسيٌٝ أْ٘ ٫ َكاّ بعس ايٓب٠ٛ ٜعًٛ ع٢ً َكاّ ايػًطإ... ٚٗ ٖصا ايعٗس إُٕٝٛ 

تتذ٢ً َباضن١ ايطب إُٗٝٔ ععٸ امس٘ يعبازٙ، ٜٚعِ ؾهً٘ ٚإسػاْ٘ تباضى ٚتعاٍ ع٢ً 

ى عهٛض قاسب ايػري٠ اؿُٝس٠، ٚايعسٍ غا٥ط أٌٖ ا٭ضض، إش تعٜٔ عطٚف إًٛ

إؿاع...، ٚتٛز بتاز اـ٬ؾ١ ٚاي١ٜ٫ٛ ضأؽ شيو إًو إكتسض طؾتض عًٞص، ايصٟ ئ ٜتٛا٢ْ 

ؿ١ٛ ٚاسس٠ عٔ تأز١ٜ ٚادب٘ ٗ إزاض٠ ايب٬ز، ٚتِٓٛٝ ايٛادبات ٗ اؿه١َٛ ايطبا١ْٝ، 

 .(100)«ٚاؿؿاٚ ع٢ً بٝه١ اٱغ٬ّ، ٚغ١َ٬ ا٭ْاّ...

ٖٓٔ اؾت٢ « عًُا٤ ايعكط»ٔ نتابات إريظا ايكُٞ ٚدٛز ١ًْ َٔ ٜتهض َ

ع٢ً إًو ؾتض عًٞ. َٚٔ إعًّٛ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿعاضات « أٚيٞ ا٭َط»بكسم َؿّٗٛ 

ٚايتػُٝات عل ؾتض عًٞ مل تهٔ يتًك٢ تطسٝبّا َٔ قبٌ ؾكٝ٘ ٗ ٚظٕ إريظا ايكُٞ. يصا 

أبسّا، ٚإٔ « قطو١ ٗ ٖصا اجملاٍ»تهٔ مل « عًُا٤ ايعكط»نإ ٜط٣ بإٔ ؾتا٣ٚ 

غري ثابت١ أق٬ّ، ؾه٬ّ عٔ إٔ إهُٕٛ مل ٜهٔ « ْػب١ تًو ايؿتا٣ٚ إٍ ايعًُا٤»

. ٚقس َط بٓا إٔ ايكُٞ نإ ضاؾهّا (101)«ٖا ناْٛا ٜككسٕٚ»ٚانض إعامل يسٜ٘ 

ٖصا ، يهٓ٘ َع «ببط٬ْ٘ ٜكّٝٓا»ع٢ً إًو، ٚسهِ « أٚيٞ ا٭َط»ٚععّ يكسم َؿّٗٛ 

ٖٓا َطٸ « إُاؾا٠»نًٓ٘ ٌٚ َتُػهّا َبسأ  ٚإػاٜػ١; اغتذاب١ يًٛطٚف اؿان١ُ 

ّٸ يسعِ إًو.  شنطٙ، ٚأبس٣ اغتعسازٙ ايتا

ْٛطّا ٫تٸػاع ايكطاع ايكا٥ِ بٌ ايؿكٗا٤ ا٭قٛيٌٝ ٚغا٥ط ايتهت٬ت ايس١ٜٝٓ، 

تهجٝـ اؾٗٛز َٔ  َٔ قبٌٝ: إعاضنٌ ي١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘، ٜبسٚ إٔ َٔ أبطظ ا٭غباب ٚضا٤

عل ؾتض عًٞ ٖٛ نػط « أٚيٞ ا٭َط»قبٌ بعض ايؿدكٝات ٚإؿٚهطٜٔ سٍٛ ؾهط٠ 

 ؾٛن١ ايؿكٗا٤ ا٭قٛيٌٝ، ٫ٚغُٝا ايكا٥ًٌ ب١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘ َِٓٗ. 

 

 ـــــــ أضباب دعِ ايعًُا٤ املتٛاؾٌ يفتح عًٞ

١ شنطْا خ٬ٍ ايبشح دٛاْب كتكط٠ يسٚاعٞ ٚقٛف ايعًُا٤ إٍ داْب زٚي

إًو ؾتض عًٞ. ٜٚهاف إٍ شيو ١ًْ َٔ إ٪ؾِّطات ٚايٛطٚف ا٭خط٣ اؿان١ُ 

آْصاى، ناْت ٖٞ ايػبب ٚضا٤ زعِ ضداٍ ايسٜٔ يًًُو، ايصٟ نإ بسٚضٙ ٗ ساد١ 

َاغ١ إٍ ايتٛاقٌ َع ايعًُا٤ يتجبٝت قٛاعس زٚيت٘ سسٜج١ ايعٗس. ّٚهٔ إسكا٤ أبطظ 
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ًُو ٗ ايعكٛز ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايتاغع عؿط ٗ ايسٚاؾع ايها١َٓ ٚضا٤ تكسِٜ ايسعِ يً

 َا ًٜٞ: 

ـ إٕ تؿبټح ؾتض عًٞ بايتكايٝس ٚايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ، ٚسادت٘ ٗ ؾطع١ٓ سهِ 1

ايػ٬ي١ ايكاداض١ٜ، ٖٛ ايصٟ قازٙ تًكا٥ّٝا إٍ ايتكطب َٔ ايعًُا٤، ٚا٫غتذاب١ يًعسٜس 

إسٝا٤ ٚإعُاض ا٭نطس١، َٔ َطايبِٗ أٜهّا. ؾكس ْكٌ إ٪ضِّخٕٛ زٚض ؾتض عًٞ ٗ 

 ٚتصٖٝب قبب ا٭١ُ٥ ٚأبٓا٥ِٗ ٗ إٜطإ.

يكس نؿؿت ايعسٜس َٔ ايطغاٍ إتبازي١ بٌ ؾتض عًٞ ٚإريظا ايكُٞ عٔ عُل 

ايع٬ق١ اؿ١ُُٝ ٚا٫سرتاّ إتبازٍ بٌ ا٫ثٌٓ. ؾكس نتب ايكُٞ ٗ أٚاخط سٝات٘ ضغاي١ 

اططٟ، ٚدٛز ايػًطإ ا٭عِٛ، َٔ َسعا٠ غطٚضٟ، ٚضاس١ خ»إٍ إًو دا٤ ؾٝٗا: 

ٚاؿانِ ا٭نطّ، َٔ ا٭َطا٤ ايهطاّ، َٔ غ٬ي١ اؿػب ٚايٓػب، ٚقط٠ عٌ 

قاسب اؾ٬ي١ ٚإكاّ. ٚيٝؼ قٛيٞ ٖصا بساعٞ إٓكب ٚطًب اؾاٙ، أٚ طُعّا بإاٍ 

ٚايػ٢ٓ، بٌ ٭ْٞ ٚدست٘ َكُّٝا يًسٜٔ، ْٚاؾطّا يًؿطٜع١، ًَٚتعَّا بايعكٝس٠ ايكشٝش١، 

٬م اؿُٝس٠، ٚاـكاٍ ايهط١ّ. ْٛض عٝين بسٚيت٘، ٚبٗذ١ قًيب ٗ ْكطت٘ ع٢ً ٚا٭خ

أعسا٤ ايسٜٔ. يصا أْا ٗ زعا٤ َتٛاقٌ; ٭ٕ ٜهتب يسٚيت٘ ا٫غتُطاض، ٚٓا١ٜ ايؿٝع١ 

 .(102)«ا٭خٝاض، أزاَ٘ اهلل شخطّا يًسٜٔ ٚاٱّإ

إًو بسٚضٙ  ٗ َكابٌ نٌ ٖصا ايتٛزز َٔ قبٌ إريظا ايكُٞ يًًُو ٚأَطا٥٘ لس

ٔٸ نٌ ا٫سرتاّ ٚايتكسٜط يًكُٞ; سٝح ْكطأ ٗ بعض ضغا٥ٌ ؾتض عًٞ ي٘ أْ٘ عؿا،  ٜه

تكسّ إػاعسات إاي١ٝ »بطًب َٔ ايكُٞ، عٔ عكاب ايعُاٍ إدايؿٌ. نُا ناْت 

نٌ عاّ، ٚتكٌ ٜس مساست٘ طإريظا ايكُٞص; نٞ ٜٛقًٗا إٍ إػتشكٌ 

ىكِّل ٗ نٌ »ْسِٜ باضؾطٚؾٞ( إٔ إًو نإ . ؾكس نتب )قُس (103)«ٚإتعؿؿٌ

َٔ « ايؿه٤٬ ٚايػاز٠ ٚايعًُا٤ ا٭د٤٬»، ٚنإ «ايهطّ ٚاٱسػإ»بعٓٛإ « عاّ َبًػّا

 . (104)١ًْ إٓتؿعٌ ب٘

ٜبسٚ إٔ إًو، ٚع٢ً ايطغِ َٔ سادت٘ إاغ١ إٍ ا٭َٛاٍ، ٚطًب٘ إػاعس٠ 

 ٖـ/1224) إٜطإ ٚبطٜطاْٝا َعاٖسات زٚإزضاز بٓسٖا نُٔ بٓٛ إاي١ٝ َٔ بطٜطاْٝا،

ّ(، مل ّتٓع عٔ تكسِٜ إاٍ يًُريظا ايكُٞ ٚابٓ٘. ؾكس ٚضز ٗ 1812ٖـ/1227ّ 1809ٚ
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ٍٷ س٬ٍ َٔ قبٌ ض٩غا٤ »ضغاي١ يًًُو، بتشطٜط عبس ايٖٛاب ْؿاٙ:  بعس إٔ ٚقًين َا

اسب ايسٍٚ ا٭دٓب١ٝ، ٚعُاٍ سسٚز ايطّٚ، ع٢ً ٚد٘ اهلس١ٜ ٚإٓش١ إكسٻ١َ يك

اـ٬ؾ١، ضأٜت َٔ احملطّ ايتكطف بٗصا إبًؼ اؿ٬ٍ زٕٚ إؾطاى مساست٘; اْط٬قّا 

َٔ َكٛي١ إٔ اهلساٜا ؾطان١. يصا خكٻكتٴ ي٘ َبًػّا قسضٙ َا١٥ تَٛإ، ٚأضغًت٘ بكشب١ 

ضغٛيٓا إكطٻب أٌَ ايسٚي١ ايع١ًٝ، يتكٌ بٝس قط٠ باقط٠ ايسٜٔ إبٌ، ْٚٛض ايعٌ، 

 .(105)«يسٜٔإريظا ْاٍ ا

، ٚاغت٬ّ «ايسٍٚ ايػطب١ٝ»ٚاؾسٜط بايصنط ٖٓا إٔ َػأي١ اتكاٍ إًو بـ 

ا٭َٛاٍ َٓٗا، ٚؽكٝل قػِ َٓٗا يًُريظا ايكُٞ، مل تهٔ َٔ ا٭َٛض اييت وطم 

 إًو ع٢ً إخؿا٥ٗا عٔ ايكُٞ. ٖٚصا زيٌٝ ٚانض ع٢ً ايجك١ إتبازي١ بٌ ا٫ثٌٓ. 

إٕ » إًو ؾتض عًٞ ٚايعًُا٤ َبًػّا قاٍ عٓ٘: يكس بًػت اؿ١ُُٝٝ ٚإٛزٸ٠ بٌ

غًطآْا ْا٥ب عٔ ؾكٗا٤ عكطْا، ٚقس ؾطؾٓا غس١َ ا٭١ُ٥ اهلازٜٔ إٗتسٜٔ، ٚبصٍ 

 .(106)«قكاض٣ اؾٗٛز

يكس ؾٗست إٜطإ ٗ شيو ايٛقت ايعكٝب قطّْا َٔ اؿطٚب ٚا٫غتعُاض، 

اغتطاع خ٬هلا ًَٛى ٚايؿتات ٚا٫قتتاٍ ايساخًٞ، ٚناْت آْصاى ُط عكب١ دسٜس٠ 

ايكاداض، بععا١َ قُس خإ، َٚٔ بعسٙ ابٔ أخٝ٘ ؾتض عًٞ، إٔ ٜػرتدعٛا ا٫غتكطاض 

 .(107)ٚايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ إٍ إٜطإ، بأغايٝب ايك٠ٛ إعٗٛز٠ ٗ آغٝا آْصاى

ٚبايتايٞ تٖٛؾطت أدٛا٤ َٓاغب١ َٖهٓت ضداٍ ايسٜٔ ـ ايصٜٔ انططٚا خ٬ٍ ايكطٕ 

٭ٚطإ، ٚايًذ٤ٛ إٍ اهلٓس ٚايعطام ـ َٔ ايعٛز٠ إٍ زٜاضِٖ، إانٞ يًٗطب، ٚتطى ا

َٚعاٚز٠ ا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ايس١ٜٝٓ، ٚؾل َٓٗذٝات ٚأغؼ ١َُٛٓ، َٚٔ إعًّٛ إٔ ايعًُا٤ 

ُِّٕٓٛ ايتػٝري اؿاقٌ ٗ إٜطإ، ٜٚكسِّضٕٚ زٚض قسخ ٖصا ايتػٝري، أٟ  بسٚضِٖ ناْٛا ٜج

 إًو ايكاداضٟ. 

ٚعباؽ َريظا ايط١ًٜٛ نس ايطٚؽ ناْت ؼتِ ع٢ً ـ إٕ سطٚب ؾتض عًٞ 2

 «. اؿؿاٚ ع٢ً بٝه١ اٱغ٬ّ»ايعًُا٤ ايتعإٚ ٚتكسِٜ ايسعِ يًًُو ٚٚيٞ عٗسٙ; َٔ أدٌ 

ٚيصا لسِٖ ٜعسٸٕٚ ٖصٜٔ ا٫ثٌٓ َٔ اجملاٖسٜٔ ٗ غبٌٝ اهلل. َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ 

ست٢ ٚإٕ مت شيو  ٫ ٜهٕٛ باغتطاعتِٗ َعاضن١ زعِ اؾٝـ اٱٜطاْٞ ٚتععٜع قسضات٘،
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 با٫غتعا١ْ بايتك١ٝٓ ايػطب١ٝ.

ـ ايكطاع إتأقٌ بٌ ايعًُا٤ ٚإتكٛؾ١، ٚايصٟ نإ قس بًؼ شضٚت٘ َع ْٗاٜات 3

ايسٚي١ ايكؿ١ٜٛ، ٚاغتُط ست٢ عٗس إًو ؾتض عًٞ. ؾكس ؾٗست ٖصٙ اؿكب١ بايصات 

ِّؾ١، ؾأقسضٚا ٗ زسهِٗ ايهتب ٚ ايطغا٥ٌ، تكسٟ ايعًُا٤ ايٛاغع ٭قاٌٜٚ إتك

 نُا ُْٛٛا ٗ ٖذا٥ِٗ ايككا٥س ٚا٭ؾعاض، َتٌُٗ إٜٸاِٖ بايعْسق١ ٚاٱؿاز.

ؽًٝت عٔ ايتعاَو بتعايِٝ ايؿطٜع١، ٚػًببت غطق١ »ٜكٍٛ ا٬ٕ أٓس ايٓطاقٞ: 

ٛټف؟! ؾًٛ  َعٓت ايٓٛط ؾٝ٘ يٛدست٘ فطز أايهؿط ٚاٱؿاز، ؾُا َع٢ٓ ٖصا ايتك

 .(108)«أ٫عٝب ٚخطاؾات

نًُا غعٝٓا ٗ ايبشح ٚايهؿـ »ظا ايكُٞ ٗ ٖصا ايكسز أٜهّا: ٚنتب إري

عُا إشا ناْت ططٜك١ ٖ٪٤٫ تٓػذِ َع َا ٚقًٓا َٔ ايؿاضع إكسؽ مل ْعجط ع٢ً أ١ٜ 

 . (109)«َكاضب١، ؾٛدسْا اغتشاي١ّ ٗ اؾُع بٌ قٍٛ ايؿطع َٚا ٜصٖبٕٛ إيٝ٘

« ًَؿٛؾ١»ٍ ٚنإ ٖصا ايعامل ْؿػ٘ قس نتب ضغاي١ َطٛي١ إٍ ؾتض عًٞ سٛ

ِّؾ١ ٚ ٫ »، ايصٜٔ «ْاع١ ايكًٓسض١ٜ»إريظا عبس ايٖٛاب َٓؿٞ إُايو ٖادِ ؾٝٗا إتك

ٚقس شنط ايكُٞ أٜهّا أْ٘ ؾاٖس «. ٜتٛضعٕٛ عٔ ٖاضغ١ ايًٛاٙ ٚايعْا ٚغا٥ط إعاقٞ

أِْٗ ٜكًٚسٕٚ غٛضّا قطآ١ْٝ، ؾأْؿأٚا غٛض٠ ٗ ايتؿذٝع ع٢ً ايًٛاٙ، ٚأخط٣ »بأّ عٝٓ٘ 

 «. يهؿط. ٖٚصا ٜعسٸ ؼطٜؿّا ٚاغتٗعا٤ٶ بايهتاب اجملٝسع٢ً ا

، اييت بعح بٗا إًو إٍ إريظا ايكُٞ; ٱبسا٤ ايطأٟ «إًؿٛؾ١»ٚناْت ضغاي١ 

، اييت «ٚسس٠ ايٛدٛز»ٚايتكِٝٝ، قس تهُٓت ايعسٜس َٔ إؿاِٖٝ ايؿًػؿ١ٝ، َٔ قبٌٝ: 

ٗ ضغايت٘ عٔ إٔ َٓؿٞ ٜٚهؿـ ضزٸ ايكُٞ «. كايؿ١ يسٜٔ قُس»نإ ايكُٞ ٜعسٖا 

ـ نُا ٜعرب عٓ٘ ايكُٞ ـ نإ قس خاض ٗ قهاٜا ؾًػؿ١ٝ، « ايطدٌ ايٓادض»إُايو أٚ 

ايكٛؾٌٝ...، َجٌ: اؿػٌ بٔ َٓكٛض اؿ٬ز، »، ٚآضا٤ «َعتكسات نؿط٠ ايْٝٛإ»ٚٗ 

، «عٓس ًَو اٱغ٬ّ، ٚزعا١َ ايؿٝع١ ايهطاّ»، ٚشنطٖا «ٚأبٞ ٜعٜس ايبػطاَٞ

ً٘. ا٭َط ايصٟ أثاض سؿ١ٛٝ إريظا ايكُٞ، ٚقًك٘ ايبايؼ، ؾهتب ٜكٍٛ: قا٫ّٚ تهًٝ

ٚبعس إٔ ٚقٌ اؿهِ ًٕهٓا إػسٸز، غٝس ًَٛى ايعامل، ٚقاسب ايعكٝس٠ اؿك١، »

ٔٵ ٜطٜس اٱنطاض َعتكسات٘،  َٳ ْٚاؾط ايؿطٜع١، بًػٓا إٔ ٖٓاى َٔ ؾٝاطٌ اٱْؼ 
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ايٓاؽ »١ ايٓاؽ، اْط٬قّا َٔ َبسأ إٔ ٚغشب٘ إٍ ن٫٬تِٗ; بػ١ٝ اٱنطاض بعكٝس٠ عاَ

 .(110)««ع٢ً زٜٔ ًَٛنِٗ

ِّؾ١ ؾِٗ أٜهّا بسٚضِٖ مل ٜتٛاْٛا عٔ تػكٝ٘ ايعًُا٤ ٚايتؿٗري  أَا ضدا٫ت إتك

بِٗ، ٚناْٛا ٗ ا٭غًب ٜععؾٕٛ ع٢ً ٚتط قسٻز، َٔ قبٌٝ: َا قطح ب٘ إريظا قُس 

، ٫ٚ «×ٜهّا َٔ قبٌ اٱَا٫ّ ًّهٕٛ تؿٛ»سػٌ ضْٚل عًٞ ؾاٙ َٔ إٔ ايؿكٗا٤ 

عٓ٘ أٜهّا. عًُّا إٔ ايكطاع ٚايػذا٫ت ايكا١ُ٥ بٌ ايعًُا٤ « ايٓا٥ب ايعاّ»ّجًِّٕٛ 

ِّؾ١ مل تكـ عٓس ٖصا اؿسٸ َٔ إٗاتطات ايه١َٝ٬، ؾكس ضٚت يٓا ايهتب عٔ  ٚإتك

تًو اؿكب١ َا نإ ٜسٚض َٔ قساَات بٌ ا٫ػاٌٖ، َٔ ْؿٞ ٚغذٔ ٚتعصٜب، 

ِّؾ١ دػسّٜا. ٚ َٔ أَج١ً شيو َكتٌ َؿتام عًٞ ؾاٙ غ١ٓ  ٚست٢ تكؿ١ٝ إتك

ّ ٗ َس١ٜٓ نطَإ، بتشطٜض َٔ قبٌ ا٬ٕ عبس اهلل ايهطَاْٞ; 1791ٖـ/1206

ّ ٗ نطَاْؿاٙ، بتشطٜض َٔ 1797ٖـ/1212ٚنصيو َكتٌ َعكّٛ عًٞ ؾاٙ غ١ٓ 

 .(111)قبٌ آقا قُس عًٞ ايهطَاْؿاٖٞ

ِّؾ١  ناْٛا وٕٛٛ برتسٝب ٚقبٍٛ، غٛا٤ بٌ أْكاضِٖ أٚ َٚا إٔ ضدا٫ت إتك

 يس٣ اؿٓهاّ، ناْٛا ٜؿٚهًٕٛ خططّا قسقّا َها١ْ ايعًُا٤ ٚظعاَتِٗ ايس١ٜٝٓ. 

ِّؾ١ تأخص أقسا٤ٶ َص١ًٖ ٚسهٛضّا عؿّٜٛا يس٣  ٚقس ناْت ؾٗط٠ بعض إتك

 نإ َٔ« قُس بٔ قُس ضؾٝع اٱقؿٗاْٞ»ايٓاؽ. ؾكس ض٣ٚ )َؿتٕٛ زْبًٞ( بإٔ 

أْٝػّا يًؿكطا٤ ٚإػانٌ، َٚعّٝٓا ٭ٌٖ ايسٜٔ، ٚقاٖطّا »ايعطؾا٤ ٚإتكٛؾ١، ٚنإ 

ناْت سازث١ ٚؾات٘ إؿاد١٦ َؿٗسّا َٔ َؿاٖس ّٜٛ ايكٝا١َ ٗ »ٚقس «. ٭ضباب ايًِٛ

ٖـ/ 1198، غ١ٓ (112)«إقؿٗإ، سٝح ػُٗطت اؾُٛع يتؿٝٝع٘ َٔ نٌ سسب ٚقٛب

1783.ّ 

ٖٞ ـ ٖٚٛ ابٔ قُس عًٞ ايهطَاْؿاٖٞ نُا نتب آقا قُس ايهطَاْؿا

إصنٛض آْؿّا ـ ٗ غط٠ٛ إتكٛؾ١ ٚسهٛضِٖ ايٛاغع بٌ طبكات اجملتُع، َِٚٓٗ 

ِّؾ١ ايهآي١ إه١ًٓ يٛا٤ ايه٬ي١ ٗ زاض اٱّإ »، ؾكاٍ: «ايٛدٗا٤» يكس ضؾعت ؾطق١ إتك

فُٛع١ َٔ إٜطإ، ؾاغتكطبٛا ايهجرئٜ َٔ قاز٠ ايعػهط ٚايٓاؽ، باٱناؾ١ إٍ 

 .(113)..«.نعؿا٤ طًب١ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ـ ٫ٚ غُٝا عًُا٤ َس١ٜٓ ُٖسإ ـ
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ِّؾ١ ٗ ايسٚي١ ٚاغع ايٓطام، ست٢ ٚٓيس كاٚف ـ نُا  يكس نإ ْؿٛش إتك

أغًؿٓا ـ يس٣ إريظا ايكُٞ ْؿػ٘. َٚٔ ا٭َج١ً ا٭خط٣: قك١ ا٬ٕ قُس ضنا اهلُساْٞ. 

ًُا٤ ايصٜٔ ناْٛا عطن١ يًعٔ ٚايطعٔ، نُا َٔ ١ًْ ايع»ؾع٢ً ايطغِ َٔ نْٛ٘ 

، شٖب إٍ َس١ٜٓ تربٜع، ٚأقاّ عٓس عباؽ «تعطض بٝت٘ يًػًب ٚايٓٗب ٚايتدطٜب أٜهّا

 .(114)«َتُتعّا بهٌ عع٠ ٚاسرتاّ»َريظا ٚايكا٥ِ َكاّ، ٚآخطٜٔ َٔ أضنإ ايسٚي١، 

 Henry)ٚسٌ أٓيـ اهلُساْٞ نتاب٘ نس تكطوات ٖاْطٟ َاضتٔ ايربٜطاْٞ 

mertyn)  َجُّٓا دٗٛزٙ َٚهاْت٘ 1816 ٖـ/1232قسٸّ يهتاب٘ ايكا٥ِ َكاّ غ١ٓ ،ّ

 .(115)ايع١ًُٝ

ع٢ً ايطغِ َٔ تؿٛم ايعًُا٤ ع٢ً إتكٛؾ١ ٗ أضض ايٛاقع، َٚا قطح ب٘ إًو 

٫ قؿٛ »ّ، سٌ قاٍ ي٘: 1814 ٖـ/1230ؾتض عًٞ ْؿػ٘ يعٜٔ ايعابسٜٔ ؾريٚاْٞ ٗ عاّ 

َع ٖصا نً٘ نإ ايعًُا٤ ع٢ً  ،(116)«يٓا بسعا٤ ايسضاٜٚـيٓا َع إتكٛؾ١، ٫ٚ ساد١ 

ِّؾ١ ٚتٓٗؿصِٖ ٗ ايسٚي١، ٚتعهري ا٭دٛا٤ عًِٝٗ. يصا نإ َٔ  قًل َٔ تػًٌٗ إتك

زٚاعٞ سطم ايعًُا٤ ع٢ً سػٔ ايع٬ق١ َع ؾتض عًٞ ٖٛ تععٜع زعِ إًو هلِ، ٚػٓٝب٘ 

ِّؾ١، ايصٜٔ ِٖ ظْازق١ نآيٕٛ  َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٜٔ. ايتؿهري ٗ زعِ إتك

ٌّ آخط قعب إطاؽ، 4 ـ نإ يعًُا٤ ايؿٝع١ ا٭قٛيٌٝ ـ ٗ إٜطإ ؾتض عًٞ ـ عس

ٚقس بسأ َشاضبتِٗ َٓص ايعٗس ايكؿٟٛ، ٖٚ٪٤٫ ا٭عسا٤ ِٖ ا٭خباضٜٕٛ، ايصٜٔ ٫ 

ٜعرتؾٕٛ با٫دتٗاز أق٬ّ، ٜٚٓهطٕٚ ـ بؿس٠ ـ َباْٞ ايؿكٗا٤ ا٭قٛيٌٝ، ٚزع٣ٛ 

ّ ٗ 18ٖـ / ٫12دتٗاز. ٚقس بًؼ ايكطاع أؾسٸٙ بٌ ا٭قٛيٌٝ ٚا٭خباضٌٜ ٗ ايكطٕ ا

ايب٬ز ايؿٝع١ٝ، نإٜطإ ٚايعطام ٚاهلٓس. ٚنإ َٔ أبطظ ا٭مسا٤ إٓاٖه١ يٮخباضٌٜ 

اٯقا باقط ايبٗبٗاْٞ، ايصٟ خاض ْعاعّا ط٬ّٜٛ َعِٗ، ستٸ٢ أٚقًِٗ إٍ َؿاضف ايٓٗا١ٜ 

 .(117)ٚايعٚاٍ

ٔٵ َع ٖصا نإ خطط اؿطن١ ا٭خباض١ٜ ٫ ٜعاٍ قا٥ُّا ٗ ايعكٛز ا٭ٍٚ َٔ  يه

ٌّ َٔ ايؿٝذ دعؿط ناؾـ ايػطا٤ اجملتٗس  سهِ إًو ؾتض عًٞ، ٚنإ آْصاى ن

ٌټ ٚاسس َُٓٗا  ا٭قٛيٞ، ٚإريظا قُس ا٭خباضٟ ع٢ً ططٗ ْكٝض، سٝح نإ ن

ٚغشب ايبػاٙ َٔ اـكِ.  ٜػع٢ ٗ غبام قُّٛ إٍ اغتشكاٍ زعِ ايٓاؽ ٚإًو،
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ؾهإ إريظا قُس ا٭خباضٟ ٜعسٸ ناؾـ ايػطا٤ َٔ ا٭ٌَٜٛ، نُا قاٍ عٔ ؾكٝ٘ 

آخط، ٖٛ ايػٝس قػٔ ايهاُٚٞ، بأْ٘ ٜٴذٝع ظٚاز إجًٌٝ. ٚبس إٔ أثاضت تكطوات٘ 

ٖصٙ سؿ١ٛٝ ايؿكٗا٤ ٚغدطِٗ ايتذأ إٍ ب٬ٙ إًو ؾتض عًٞ، ٚسػب أسس ايعًُا٤ 

ٚٸٕ ضغاي١ بعٓٛإ (118)1807ّٖـ/ 1222٘ ايًسٚز ناؾـ ايػطا٤ غ١ٓ اْرب٣ ي٘ خكُ ، ٚز

)نؿـ ايػطا٤ عٔ َعاٜب إريظا قُس عسٚ ايعًُا٤(، ؾٓٸس ؾٝٗا ْٛطٜات٘ ا٭خباض١ٜ، 

، ٚقس أضغٌ ْػد١ َٓٗا إٍ «عسِٜ ايسٜٔ»َتُّٗا إٜاٙ بايهصب ٚايتًؿٝل، ٚاقؿّا إٜاٙ بـ 

ٌٸ إػًٌُ. ٚبصيو سصٸضٙ َٔ إٜٛ(119)ؾتض عًٞ أٜهّا ٔٵ ٫ زٜٔ ي٘، َٚٔ ٖٛ َه َٳ  .(120)ا٤ 

َٚع ٖصا ضاح قُس ا٭خباضٟ ٜعاٖس إًو بإٔ ٜأتٞ ي٘ بطأؽ غٝتػٝاْٛف 

(Tsitsianov)  ٞقا٥س اؾٝٛف ايطٚغ١ٝ ٗ َكابٌ ا٫عرتاف با٭خباض١ٜ نُصٖب ضمس

 .(121)ٱٜطإ

اضٟ، اؿاز َريظا قُس ايٓٝؿابٛضٟ، إعطٚف با٭خب»ٚسػب قٍٛ ٖساٜت ؾإٕ 

 .(122)«قس ٚؾ٢ بعٗسٙ، ٚبتٓؿٝص ايكتٌ

ٕٸ َٔ ١ًْ زٚاعٞ ٚقٛف ايؿكٗا٤ إٍ داْب زٚي١  ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ّهٔ إٔ ْػتٓتر أ

ؾتض عًٞ ٖٛ قطاعِٗ إطٜط َع ا٭خباضٌٜ، ٚسادتِٗ إًش١ إٍ َػاْست٘ إٜاِٖ ٗ ٖصا 

 ايػٝام.

٢ عٗس ـ ٫ ّهٔ غض ايططف عٔ تٓاَٞ ْؿٛش َٚها١ْ اؿطن١ ايؿٝد١ٝ ع5ً

ٖـ / 1242ـ  1167إًو ؾتض عًٞ، ٫ٚ غُٝا عكٝستِٗ، بععا١َ ايؿٝذ أٓس ا٭سػا٥ٞ )

ّ(، اييت ٫ قٌ هلا َٔ اٱعطاب ٗ أؾهاض َٚباْٞ ؾكٗا٤ ايؿٝع١. نُا 1826ـ  1753

إٔ ضدا٫ت ايؿٝد١ٝ ـ ٗ إكابٌ ـ ٫ ٜعرتؾٕٛ بٓٛط١ٜ ايؿكٗا٤ ٗ ايٓٝاب١ إطًك١ عٔ اٱَاّ 

ايؿٝعٞ »، َٚؿازٖا إٔ «ايؿٝعٞ ايهاٌَ»ط، ٚططسٛا بس٬ّٜ عٔ شيو ْٛط١ٜ ايجاْٞ عؿ

ٌٸ عكط ٚظَإ، ٖٚٛ ايصٟ ٜعٌُ عرب تطساي٘ إتٛاقٌ ع٢ً ْؿط « ايهاٌَ ٜٛٗط ٗ ن

 .(123)َصٖب٘، ٜٚتكس٣ يػا٥ط ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٜٔ، بٌ قس ٜهٚؿط بعهِٗ أٜهّا

سػا٥ٞ يس٣ نإ اـطط ايصٟ ٜٗسز نٝإ ايؿكٗا٤ ٜهُٔ ٗ س٠ٛٛ ا٭

ايط٩غا٤ ٚعا١َ ايٓاؽ، ست٢ إٔ ؾتض عًٞ ْؿػ٘ نإ َعذبّا بؿدكٝت٘ نجريّا، ؾكس 

أضغٌ إيٝ٘ ضغاي١ بتشطٜط ايهاتب )ْؿاٙ( َؿع١ُ باٱعذاب ٚايتكسٜط، ٚخاطب٘ 
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، ثِ أبس٣ «ع١َ٬ ايعًُا٤، أعطف ايعطؾا٤، أؾك٘ ايؿكٗا٤»، ٚ«سذ١ اهلل ايبايػ١»بعباضات 

. إشّا ٜبسٚ إٔ (124)شهٛض إٍ ايب٬ٙ إًهٞ، ٚاٱؾاز٠ َٔ آضا٥٘ضغب١ داق١ ٗ زعٛت٘ يً

ايؿٝد١ٝ ناْت ُجٌ عكب١ نبري٠ ٗ ططٜل ايؿكٗا٤، ٜتطًب ضؾعٗا ايتآظض َع ؾتض 

عًٞ، ٚاؿطم ع٢ً ايتٛاقٌ َع٘ أٜهّا. أَا َا ٜتعًل بتسٖٛض ع٬قات بعض ايؿكٗا٤ َع 

ٞ عٔ تربٜع، َٚٓشٗا ايطٚؽ، إًو ؾتض عًٞ ٚعباؽ َريظا ـ َٔ قبٌٝ: سازث١ ايتدً

; (125)َٚعاضن١ َري ؾتاح ايععِٝ ايسٜين ٗ تربٜع خ٬ٍ اؿطب ايجا١ْٝ بٌ إٜطإ ٚضٚغٝا

عرب ايتآَط ع٢ً قتٌ غؿري « َع َبسأ ا٫دتٗاز ٗ اٱغ٬ّ»أٚ كايؿ١ إريظا َػٝض 

(Griboyedov)ضٚغٝا ٗ إٜطإ غطٜباٜسٚف 
 ، ٖٚٛ تكعٝس ْؿأ سػب إ٪ؾٸطات ع٢ً(126)

ـ ؾٗصا عا٥سٷ إٍ أٚقات ٫سك١  (127)خًؿ١ٝ اـ٬ؾات ايسا٥ط٠ بٌ أعسا٤ عباؽ َريظا ٚبٝٓ٘

 خاضد١ عٔ قٌ ايبشح.

 

 ـــــــ َٛقف ايفكٗا٤ َٔ ايعًّٛ األخس٣

ع٢ً أ١ٜ ساٍ مل ٜهٔ أعسا٤ ؾكٗا٤ ايؿٝع١ قًًٌٝ أٚ نعؿا٤ أبسّا; يصا ٫ خٝاض 

عسز٠. ٗ َجٌ ٖصٙ إعطٝات، أَاَِٗ غ٣ٛ ايسؾاع عٔ َٛاقؿِٗ ع٢ً دبٗات َت

ٔٸ ايععُا٤  ٚخكٛقّا قٝاّ اؿطب بٌ إٜطإ ٚضٚغٝا، مل ٜهٔ َٔ اؿه١ُ إٔ ٜؿ

ايسٜٕٓٝٛ ًٓتِٗ ايٛاغع١ نس ايعًِ ٚايتطٛض ٚايػطبٞ، ٚبطاَر إًو ٚٚيٞ عٗسٙ ٗ 

اٱعُاض ٚايتشسٜح. ٚبعباض٠ أخط٣: مل تهٔ ا٭دٛا٤ َ٪ات١ٝ آْصاى أَاّ نباض ايؿكٗا٤ 

ٗ ؾإٔ بطاَر ايتػًٝض ٗ اؾٝـ ّ ٗ اٱؾكاح عٔ ضأِٜٗ ـ بؿهٌ َٛسٻس ـ ا٭ع٬

اٱٜطاْٞ، اييت ناْت تتِ بإؾطاف خربات ؾطْػ١ٝ ٚإلًٝع١ٜ. ؾًٛ مل تهٔ ٖصٙ 

ايٛطٚف اـاق١ ٖٞ غٝس٠ إٛقـ، ٚنإ يًؿكٗا٤ َٛقؿِٗ ايطاغذ، ٚمل تهٔ إٜطإ 

ٚٵا َط١ْٚ بٗصا ايٓشٛ ـ ٚيٛ َٔ بعهِٗ ـ  ٗ سطب َع زٚي١ غري َػ١ًُ، نطٚغٝا، ٕا أبسٳ

ػاٙ انتػاب اٱٜطاٌْٝ يًعًّٛ ٚاـربات ايكاز١َ َٔ غري إػًٌُ ٗ أٚضٚبا. ٖٚصا َا 

 ت٪نسٙ ايٓكٛم ٚايؿٛاٖس إتعًٚك١ بتًو اؿكب١.

شنطْا ٗ َٓاغب١ أخط٣ ـ بٓشٛ َٔ اٱهاظ ـ إٔ ايعكط ايكؿٟٛ نإ قس ؾٗس 

اض، َجٌ: ا٬ٕ قػٔ ايؿٝض ايهاؾاْٞ، ٚا٬ٕ قُس سهٛض ١ًْ َٔ ايعًُا٤ ايهب
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 باقط اجملًػٞ. 

ٚنػريِٖ َٔ إؿٓهطٜٔ اٱغ٬ٌَٝ ايػابكٌ سطقٛا ع٢ً زع٠ٛ ايٓاؽ إٍ 

ػٓب اـٛض ٗ ايعًّٛ إػتٓس٠ إٍ ايعكٌ ٚاغتس٫٫ت٘. ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايتعاٌَ َع 

ٌٸ ـ َٔ بٌ ايعًُا٤ إؿُٛيٌ ؾت٢ ايعًّٛ سانط ٗ نتابات ٚتكطؾات اثٌٓ ـ ع٢ً ا٭ ق

بايسضاغ١ ٖٓا، ُٖٚا: إريظا ايكُٞ; ٚا٬ٕ أٓس ايٓطاقٞ. ؾُٔ أَج١ً شيو َا غذٌ ٗ 

ّ سٌ نإ إريظا قاحل ايؿرياظٟ بكشب١ )غٛضاٚظيٞ( غؿري 1812ٖـ / 1227عاّ 

بطٜطاْٝا ٗ ظٜاضت٘ إٍ بعض إسٕ، َٚٓٗا: )قِ(، ؾطقس طبٝع١ أدٛا٤ إسضغ١ 

ؿٝه١ٝ، ٚططٜك١ تعاٌَ إريظا ايكُٞ ـ ظعِٝ اؿٛظ٠ ايك١ُٝ آْصاى ـ َٚٛقؿ٘ َٔ ايعًّٛ اي

ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ; ٚشيو »ايؿٝه١ٝ ٫ ٜعطؾٕٛ غ٣ٛ « أٌٖ إسضغ١»ا٭خط٣، ؾهتب إٔ 

طايكُٞص، ٫ٚ ٜػُض هلِ بسضاغ١ أٟ عًِ  چاپالق بػبب ٚدٛز إريظا أبٞ ايكاغِ 

 .(128)«آخط

ِّؾ١ ٚايؿ٬غؿ١ شنط ؾٝٗا إٔ ٚنإ إريظا ايكُٞ نت ب ضغاي١ نس إتك

، نُا قاٍ عٔ ايؿ٬غؿ١، «َجاب١ إْهاض نؿط إبًٝؼ»إتكٛؾ١ ٖٛ « إْهاض نؿط»

ٖٖٔ ٜ٪َٔ بٛسس٠ ايٛدٛز، بإٔ  ايهؿط ٚايعْسق١ ٚاٖط٠ »أَجاٍ: ا٬ٕ قسضا، 

 .(129)«عًِٝٗ

سٍٛ  ٖٚهصا بايٓػب١ يه٬ّ ا٬ٕ أٓس ايٓطاقٞ; إش يسٜ٘ تكطوات ٖا١َ

ؾُُا ْعطؾ٘ عٔ ايٓطاقٞ أْ٘ قاسب قًِ غٝٸاٍ «. ايعًِ ايسْٟٝٛ ٚايعًِ ا٭خطٟٚ»زضاغ١ 

ٚقطٜض، ٚي٘ ٗ ؾ٪ٕٚ اجملتُع ْٛطات ؾاسك١ أٜهّا، يصا نإ ٜؿهٛ نجريّا َٔ 

اٱخؿام ٚايػبٌ إًت١ٜٛ إٛدٛز٠ زاخٌ اجملتُع اٱٜطاْٞ آْصاى. ٚقس ضأ٣ ٗ ٖصا ايػٝام 

، ٫ ت٪زٟ إ٫ إٍ اؾٌٗ ٚايتذصټض ؾٝ٘، «إعًِٚ ٚإتعًِٚ»، ٚع٬قات «ايتعًِٝ ٚايتعًِ»إٔ 

ٔٵ ي٘ َعطؾ١ بأسٛاٍ أٌٖ ٖصا ايعكط إٔ ٜعًِ بإٔ »ٖٚادِ ٖصٙ إٛاٖط قا٬ّ٥:  َٳ بإَهإ 

آزاب ايتعًِٝ ٚايتعًِ َٗذٛض٠ نػريٖا َٔ ايكؿات ايهُاي١ٝ، ٚإٔ إعًِ ٚإتعًِ ٗ 

عكط ٚأًٖ٘ ٗ ؾػاز، ٚغٛم اهلسا١ٜ ٚاٱضؾاز ٗ نػاز، غا١ٜ ايبعس عٔ تطبٝكٗا. ؾاي

ؾ٬ ١ْٝ إعًِ خايك١، ٫ٚ قكس إتعًِ، ٫ٚ غطض ا٭غتاش قشٝض، ٫ٚ ٖسف ايتًُٝص. 

ٚهلصا ٫ ٜٓاٍ زضد١ ايهُاٍ ٚاسس ٗ ا٭يـ، ؾُعُِٛٗ قابع ٗ دًٗ٘، ع٢ً ايطغِ َٔ 
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 .(130)«قها٤ ايعُط ٗ إساضؽ

ِّظ ا يٓطاقٞ زضاغ١ بعض ايعًّٛ، نايطب ٚاهلٓسغ١ ع٠ٚ٬ ع٢ً شيو مل ه

َٔ ايٛادب ايهؿا٥ٞ »ٚايٓذّٛ ٚايعطٚض ٚإٛغٝك٢ ٚايطٜانٝات ؾشػب، بٌ ضأ٣ 

، ست٢ أْ٘ شٖب إٍ أبعس َٔ شيو، «أسٝاّْا تهؿٌ زضاغ١ بعض ايكهاٜا ٗ ٖصٙ ايعًّٛ

 ، اييت تكٓـ عٓسٙ ٗ«أؾهٌ غبٌ َعاؾ١ امطاف ايصٚم ٚاعٛداز ايؿهط»ٚقاٍ بإٔ 

; نْٛٗا تعٌُ «ٖٛ زضاغ١ ايعًّٛ ايطٜان١ٝ َٔ ٖٓسغ١ سػاب»، «اؾٌٗ إطنب»سكٌ 

. يهٔ ٖصا ايه٬ّ ٫ ٜعين تطسٝب ايٓطاقٞ باٱقباٍ (131)«تكِٜٛ َػاض ا٭ؾهاض»ع٢ً 

ع٢ً ايعًّٛ بططٜك١ أغاغ١ٝ، ٚايتأقٌٝ يٮؾهاض ٚإعتكسات ع٢ً أغاؽ ايعكٌ 

 ٚاغتس٫٫ت٘، أٚ تبٓٸٞ ضأٟ دسٜس.

، بٌ مل ٜٳطٳ اؾتُاٍ تًو «ايس١ْٜٛٝ»طٸ ايٓطاقٞ أٚ ٜكطع بسضاغ١ ايعًّٛ مل ٜك

ٌٵ بـ )ٚدٛبٗا(، « ايبٗذ١ ٚايػعاز٠»ع٢ً ايهجري َٔ « ايعًّٛ» يعامل ايعكب٢. ٚهلصا مل ُٜك

بعض ايكهاٜا »٫ٚ بسٚض أغاغٞ ًٜيب تطًعات ايعكط اؿٝات١ٝ، ؾكس اقتكط ايكٍٛ ع٢ً 

 .(132)«ايٛدٛب ايهؿا٥ٞ»ع٢ً « أسٝاّْا»ٝس تًو ايعًّٛ، َع إناؾ١ ق« َٔ بعض

ايعًّٛ »اييت ٫ ٜٗتِ بٗا نجريّا ـ « ايعًّٛ ايس١ْٜٛٝ»يكس ٚنع ايٓطاقٞ ٗ َكابٌ 

ايعًِ اٱهلٞ ايصٟ ٜعطف ب٘ أغؼ عكا٥س ايسٜٔ، »أسسٖا: ث٬ث١ عًّٛ: »، ٖٚٞ «ا٭خط١ٜٚ

غعاز٠ ايٓؿؼ  عًِ ا٭خ٬م ايصٟ ٜتهؿٌ بتشكٝل»ٚاٯخط: ; «ٚأسٛاٍ إبسأ ٚإعاز

عًِ ايؿك٘ ايصٟ ٜعطف َٔ خ٬ي٘ »ٖٛ ٚايجايح: ; «ٚلاتٗا، أٚ ؾكا٥ٗا ٬ٖٚنٗا

ٚع٢ً ايطغِ َٔ «. ايعبازات، ٚإعا٬َت، ٚاؿ٬ٍ ٚاؿطاّ، ٚاٯزاب، ٚا٭سهاّ

إ٫ أْ٘ سهِ بهطٚض٠ ػٓب بعض « بٛدٛب ؼكٌٝ ٖصٙ ايعًّٛ ايج٬ث١»تكطو٘ 

٫ »، ٚإػتًع١َ يسٚض ايعكٌ ٚاغتس٫ي٘، ؾكاٍ ٗ شيو: «هلٞايعًِ اٱ»إػا٥ٌ إتعًٚك١ بـ 

ساد١ بإط٠ يؿِٗ تؿاقٌٝ َا ٜتعًل بكؿات طاهللص، ٌٖٚ ٖٞ سهٛض١ٜ أّ سكٛي١ٝ، 

ٚقس١ّ أّ سازث١، َٚا ؾانٌ شيو؟ ٖٚهصا بايٓػب١ يًبشح ٗ سكٝك١ ايكؿات، 

ـ إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ َٔ ٚادب إهًٖ»ؾٗٛ ٜط٣ بإٔ «. ٚنٓ٘ بعض أسٛاٍ ايٓؿأ٠ اٯخط٠

ؾـ «. بٓشٛ وكٌ َع٘ ا٫ط٦ُٓإ ايساخًٞ» |َا دا٤ ب٘ قُس« اعتكاز ضاغذ ظُٝع

ايتكسٜل بايًػإ ٚسسٙ، زٕٚ ؼكٌٝ اط٦ُٓإ ايكًب، غري نافٺ ٗ بًٛؽ ايٓذا٠ »
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َٚع ٖصا نً٘ ٫ ٜط٣ نطٚض٠ ٗ إدٗاز «. ا٭خط١ٜٚ، ٚايٛقٍٛ إٍ إطاتب اؿكٝك١ٝ

 .(133)«اى تؿاقٌٝ ٚنٓ٘ بعض تًو ا٭َٛضٱزض»ْؿػ٘ « إهًٖـ»

نإ ايٓطاقٞ ٜطدِّض عسّ إقطاض ايعباز ع٢ً ايبشح عٔ ايتػا٫٩ت إجاض٠ سٍٛ 

ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ، ٚإهاز سًٍٛ َٓطك١ٝ ٚعك١ًٝ هلا. ٜٚبسٚ إٔ ايػبب ايط٥ٝؼ ٚضا٤ ٖصا 

ٌ ٗ ايهايع« اعتكازات»أق٣ٛ َٔ « عٛاّ ايٓاؽ»ايرتدٝض ٜٓبع َٔ إّاْ٘ بإٔ عكٝس٠ 

إٕ عكا٥س أٌٖ ايتك٣ٛ ٚايك٬ح َٔ عٛاّ »ٜكٍٛ: «. عًِ ايه٬ّ ٚاؿه١ُ إتعاضؾ١»

ايٓاؽ... هلٞ ضاغد١ ناؾباٍ، ٫ تتعيعٍ أبسّا، ؾ٬ ٜعريٕٚ با٫ّ يؿبٗات أٌٖ 

اجملاز٫ت، ٫ٚ وطِّنِٗ مساع تًو ا٭قاٌٜٚ. أَا عكا٥س أٚي٦و ايصٟ قهٛا أعُاضِٖ ٗ 

تعاضؾ١، ي٬ّٝ ْٚٗاضّا، ٫ ٜؿت٪ٕٚ اجملاز٫ت ٚايٓكاؾات عًِ ايه٬ّ ٚاؿه١ُ إ

ايه١َٝ٬، ؾٗٞ نايطٜؿ١ ٗ َٗب ايطٜض، تػري ّّٝٓا تاض٠ ٚمشا٫ّ تاض٠ أخط٣، ٜجريِٖ 

نٌ َا ٜكاٍ ٜٚػُع، ٜٚ٪َٕٓٛ بأقٌ َا تتٛقٌ إيٝ٘ عكٛهلِ ايكاقط٠، ٚإٕ نإ يسِٜٗ 

 .(134)«اعتكاز غًِٝ ؾٗٛ ٖا تبك٢ يسِٜٗ َٔ طؿٛيتِٗ

 ايتؿهريات إػتٓس٠ إٍس ِْٛ ايٓطاقٞ ؾعطّا ٗ غٝام ٖصا ايُٓ٘ َٔ ٚق

قاض ٖصا َؿعُّا بايؿًػؿ١، ٚبات َٔ غؿٗ٘ ٜط٣ » ايعكٌ، ٚٚقـ ايؿ٬غؿ١، ؾكاٍ:

ْؿػ٘ عإّا، ؾاْؿػٌ بتشسٜس اؾٗات، ٚتؿاقٌٝ سٝا٠ اؿٝٛإ ٚايٓبات. قاض ٜبشح عٔ 

د٘ ايعبح؟ ؾٗٛ داٌٖ ٫ٚ ٜعًِ َٔ ايعامل بٌ قسّ ٚسسٚخ، ؾٌٗ دا٤ عطنّا أّ ع٢ً ٚ

أسهاّ اهلل غ٣ٛ ايك٠٬، ٚٗ بعض ا٭ٚقات. عٓسٙ عؿطات ا٭زي١ ع٢ً ػطٜس 

 «.ايٓؿؼ، ٚاؿاٍ أْو ػسٙ ٜكٝس ْؿػ٘ بعؿطات ايػ٬غٌ

ٛٻزت ٚد٘ ١٦َ َسِّضؽ ظًٗو، سٌ »ٚقاٍ أٜهّا:  تعػّا يعًُو َٚهاْتو، ؾكس غ

َٔ )ٕاشا؟ ٚنٝـ؟(. ٚنعت ن١ًُ َعدت بٌ ايِٖٛ ٚايؿهٛى، ٚخًكت ثطثط٠ 

ا٫غتس٫ٍ امسّا ي٘، تكٚؿـ أسذاض طايؿططْرص، ٚؽػط زا٥ُّا. يكس تهطضت عًٝو 

 «.أخطا٤ ٖصٙ ا٫غتس٫٫ت ايٛا١ٖٝ بعسز ايؿٗٛز ٚايػٌٓ

ٜكٍٛ: َا أبسع نتاب اٱؾاضات ٚايؿؿا٤، ٖٚٛ ٫ ٜعاٍ َطٜهّا »ٚقاٍ ٗ آخطٜٔ: 

 «.ب٬ زٚا٤

إشا نإ ايعًِ ٖصا زع٘ داْبّا، ؾأطٓإ ٖصا ايعًِ عٓسٟ » ِْٚٛ ٗ شيو أٜهّا:
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٫ تػاٟٚ قؿ١. ؾاشٖب إٍ ْػٸاز ايػ٬ٍ ٚتعًِٖ قٓع١، تٛؾط ٭ٜاَو َٓٗا ضغٝـ 

 .(135)«اـبع

 

 ـــــــ ن١ًُ اخلتاّ

ّٷ إٔ َٓش٢ ايعًّٛ ٚايتك١ٝٓ ٗ سهاض٠ ايػطب ايربدٛاظٟ، اييت بات ايعامل،  َعًٛ

١ إيٝٗا، مل ٜهٔ ع٢ً َكطب١ ٚؾطان١ َع ايعًّٛ اييت ٜسعٛ َٚٓ٘ إٜطإ، ٗ أَؼ اؿاد

ايعًّٛ »إيٝٗا إريظا ايكُٞ. ٖٚصا أٜهّا َا ٜؿكض عٓ٘ َٛقـ ا٬ٕ أٓس ايٓطاقٞ َٔ 

، اييت ٖٞ ٗ ساد١ إٍ تؿٗهط ٚتسبط. «ايعًّٛ ا٭خط١ٜٚ»، ٚسطق٘ ايبايؼ ع٢ً «ايس١ْٜٛٝ

يعسٜس َٔ َؿانٌ ايعكط، مل ٜطٳ ؾع٢ً ايطغِ َٔ ؼطټضٙ ايؿهطٟ، ٚاط٬ع٘ ع٢ً ا

يس٣ ايباسجٌ ٚضا٤ تكٓٝات ايػطب، ؾًِ ٜػتطع بطبٝع١ اؿاٍ إٔ « بٗذ١ ٚغعاز٠ أخط١ٜٚ»

ِّؽ انتػابٗا بٓشٛ َٔ ا٫نططاض ٗ إطاض َتطًبات إٜطإ ٗ  وسز هلا زٚضّا قٛضّٜا ٜٚػ

عًُا٤ ـ ٗ ظَٔ إًو ؾتض عًٞ. يهٔ ٚع٢ً ايطغِ ٖٔ ْٝع ٖصٙ اجملطٜات مل ٜكسض اي

سسٚز عًُٓا ـ بٝاّْا أٚ ضغاي١ نس بطاَر ؾتض عًٞ ٚعباؽ َريظا ايتطٜٛط١ٜ خ٬ٍ ايعكٛز 

ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايتاغع عؿط، بٌ إِْٗ ناْٛا ع٢ً تٛاقٌ َعُٗا آْصاى، ٜٚكسَٕٛ 

 هلُا ايسعِ أٜهّا. 
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 ًط١ٓ املػسٚع١ايط

َُٓعِّس  ْعس١ٌٜ بال 

 

 الشٍخ مسعُد إمامً

 ترخمح: الشٍخ ٌُسف مدلح
 

 َكد١َ ــــــــ

َٔ إ٪يؿٌ  إسس٣ ايٓٛطٜات اييت ٜٓػبٗا ْعٷ «ايػًط١ٓ إؿطٚع١»ٌ جُِّ

ٜٵٔ ايكؿٟٛ ٚايكاداضٟإٍ إعاقطٜٔ  ١َ نايع٬ٓ ،يؿٝـ َٔ نباض ايؿكٗا٤ ٗ ايعكطٳ

 ٚايؿٝذ ؾهٌ اهلل ايٓٛضٟ. ،ٚايػٝس دعؿط ايهؿؿٞ ،ٚإريظا ايكُٞ ،اجملًػٞ

٢ أغاؽ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٜهٕٛ ؿه١َٛ ايػ٬طٌ إعاقطٜٔ هل٪٤٫ ايؿكٗا٤ ٚعً

َع٢ٓ إٔ َؿطٚع١ٝ سه١َٛ  ،ٚتهٕٛ ٫ٜٚتِٗ ٗ عطض ١ٜ٫ٚ ايؿكٗا٤ ،َؿطٚع١ٝ

ػتُس بٌ ٖٛ نايؿكٝ٘ ٜ ،ايػًطإ يٝػت قا١ُ٥ ع٢ً إشٕ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًؿطا٥٘

ٖٚٛ إٔ  ،بٌ ا٭َطٜٔٚيهٔ َع ٚدٛز ؾطم  ،َباؾط٠ ×َؿطٚعٝت٘ َٔ اٱَاّ إعكّٛ

ٚاغت٬ّ  ،ٚايكها٤ ،ناٱؾتا٤ ،ا٭َٛض ايؿطع١ٝب اي١ٜ٫ٛ إؿطٚع١ يًؿكٝ٘ ؽتلٸ

ٚتهٕٛ ١ٜ٫ٚ ايػًطإ  ،ٚاي١ٜ٫ٛ ع٢ً احملذٛضٜٔ ،ٚإزاض٠ ا٭ٚقاف ،اؿكٛم ايؿطع١ٝ

ٚاحملاؾ١ٛ  ،ٚاغتتباب ا٭َٔ ٗ اجملتُع ،إقطاض ايٓٛاّ :َٔ قبٌٝ ،ٗ زا٥ط٠ ايعطؾٝات

 دتُاع١ٝ.ايٓاؽ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫ ٚتسبري ؾ٪ٕٚ ،ز٠ ٚسسٚز ايب٬زع٢ً غٝا

إثبات عسّ ٚدٛز زيٌٝ ٚانض َٚكٓع ع٢ً اْتػاب ايٓٛط١ٜ إٍ تٗسف ٖصٙ إكاي١ 

عٔ ايؿِٗ اـاط٧ ٯثاضِٖ غايبّا بٌ إٕ ٖصٙ ايٓػب١ ْاؾ١٦  ،ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤إٍ إصنٛض٠ 

دتُاعٞ ع٢ً إٓار ايػٝاغٞ ٚا٫إْهاض تأثري  بايطغِ َٔ أْ٘ ٫ ّهٔ ،ٚنًُاتِٗ

                                                      



 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

 ،ٚايصٟ نإ غا٥سّا بعس اْتكاض ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ ،تؿهري ٖ٪٤٫ ايُهتٸاب

 ٚخكٛقّا ٗ عٗس اؿه١َٛ اٱق٬س١ٝ.

َٔ ايهطٚضٟ قبٌ ايبشح ٗ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٔ ًْكٞ ْٛط٠ غطٜع١ سٍٛ َػري٠ 

 ;ع١ ع٢ً اَتساز عكط ايػٝب١ض شيو ٗ أشٖإ ؾكٗا٤ ايؿٝٚتبًٛ ،اي١ٜ٫ٛ ٗ اٱغ٬ّ

 يتتهض َها١ْ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٗ تاضٜذ ايؿهط ايػٝاغٞ عٓس ايؿٝع١.

 

 ـــــــ احله١َٛ يف عؿس ايػٝب١

قكٛض٠ْ  ^١َ ٗ ظَٔ سهٛض ا٭١ُ٥ إعكٌَٜٛعتكس ايؿٝع١ إٔ اؿهٛ 

َٳ ،ؾِٝٗ ٌٸ  ٚبعباض٠  .ٜػتٛيٞ ع٢ً زؾ١ اؿهِ ٗ سهٛضِٖ ٜهٕٛ غاقبّا ٔٵٚإٔ ن

ْٙ :أخط٣  .(1)ٗ اؿانِ ايعك١ُ ؾط

َاشا هب إٔ ْكٓع  :ٖٚٛ ،تبًٛض ٗ أشٖإ ايؿكٗا٤ ٗ َػتٌٗ عكط ايػٝب١ غ٪اٍ

شاٍ ٚيهٔ ٜٴ ،ٖٚٛ قاسب اؿل ٗ اؿان١ُٝ ،عٓسَا ٜهٕٛ اٱَاّ إعكّٛ سانطّا

َٚٔ د١ٗ أخط٣ مث١ نطٚض٠ عك١ًٝ تكهٞ بٛدٛز  ;ٖصا َٔ د١ٗ ،بٝٓ٘ ٚبٌ شيو

 ؟(2)ٚتٓؿٝص أسهاّ ايؿطٜع١ ،ايعاّ يتػٝري ايٓٛاّ ;سه١َٛ

تػٝريٙ ٗ أٚ  إعاز٠ ايٓٛط ٗ ٖصا ا٭قٌإٍ ُِٖٛ مل ًٜذأ ؾكٗا٤ ايؿٝع١ َٚتهًٚ

 ،بٌ أقطٚا ع٢ً غاقب١ٝ اؿهاّ غري إعكٌَٛ ،ايػ٪اٍ ايػابل ٔغبٌٝ اٱداب١ ع

َٔ ; إ٫ أِْٗ تكسٚا يٲداب١ عٔ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع اؿهَٛات ايػاقب١ ٚإعاقط٠ هلِ

 .ٚٚامل ;عازٍ :إٍٚقس قاَٛا بتكػِٝ اؿٓهاّ  .دتُاع١َٝٓطًل غسٸ اؿادات ا٫

َٴعٝٸّٓا َٔ قبً٘ ٔٵَٳأٚ  ×اٱَاّ ايعازٍ اٱَاّ إعكّٛأٚ  َٚطازِٖ َٔ ايػًطإ  ،نإ 

ٚا٭سهاّ  ،َٚٔ ثِ قاَٛا بؿطح ايؿطنٝات إدتًؿ١ يًتعاٌَ َع ايػًطإ ايٛامل

 ،أقػاّ يًكبٍٛ ب١ٜ٫ٛ ٚٚناي١ اؿانِ ايٛامل ١طٚا أضبعٚشن ،ايؿك١ٝٗ إتعًك١ بصيو

 .(3)َٚباح ;َٚهطٚٙ ;ٚسطاّ ;ٚادب :ٖٚٞ

سان١ُٝ غري إعكّٛ تؿٓهٌ قػُّا َٔ ايؿك٘ إٍ ٚقس بكٝت َجٌ ٖصٙ ايٓٛط٠ 

 .(4)َٜٛٓا ٖصاإٍ َٓص ايكسّ ٚ ،ايػٝاغٞ يًؿٝع١

ا ػ٢ًٓ ٗ َٝازٜٔ ٚايكػِ اٯخط َٔ ايؿك٘ ايػٝاغٞ يًؿٝع١ ٗ عكط ايػٝب١ ٖٛ َ
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 ،نايكها٤ ،(5)َتعسز٠ ي١ٜ٫ٛ ايؿكٗا٤ اؾاَعٌ يًؿطا٥٘ ٗ بػ٘ ا٭بٛاب ايؿك١ٝٗ

ٚإقا١َ  ،ٚإْؿاقٗا ٗ ٚدٖٛٗا ،ٚاغت٬ّ اـُؼ ٚايعنا٠ ،ٚإقا١َ اؿسٚز ايؿطع١ٝ

ٚايؿكٌ ٗ  ،ٚإدطا٤ عكٛز ايعٚاز ،ٚاي١ٜ٫ٛ ع٢ً ا٭ٜتاّ ٚاحملذٛضٜٔ ،َطاغِ اؾُع١

 ٚٗ دٛاْب أخط٣. ،َٛاضز خاق١ أَط ايط٬م ٗ

ٟٸ ،مل ٜهٔ َططٚسّا ٗ عكط ايػٝب١  ١أٜ ،ٚست٢ أٚا٥ٌ ايكطٕ ايعاؾط اهلذط

ٚيهٔ  .ْٛط١ٜ غٝاغ١ٝ ٗ ايؿك٘ ايؿٝعٞ سٍٛ اؿان١ُٝ ٚاي١ٜ٫ٛ ايػٝاغ١ٝ إؿطٚع١

تبسٸٍ  ،ٚبعس شيو إًٛى ايكاداضٌٜ ،َع تؿهٌٝ ايسٚي١ ايكؿ١ٜٛ بسا١ٜ ايكطٕ ايعاؾط

 ـ ػاٙ اؿه١َٛ ٗ عكط ايػٝب١. ـ ظٜاز٠ّ ْٚككاّْا ايعًُٞ يس٣ ايؿكٗا٤إٓش٢ 

ٚقس نإ إًٛى ايكؿٜٕٛٛ ـ خ٬ؾّا يًشهاّ ايػابكٌ ٗ إٜطإ ـ سهاَّا 

ٚيهٞ ٜٓايٛا إؿطٚع١ٝ  .ع ٚأتباع٘ٚنإ ٖسؾِٗ ايسؾاع عٔ ايتؿٝټ ،ٚأقٜٛا٤ ،ؾٝع١ّ

 اعس٠ عًُا٤ ايؿٝع١ ٚؾكٗا٥ِٗ.َػإٍ ٚإكبٛي١ٝ ٗ أٚغاٙ ايؿٝع١ ناْٛا عاد١ 

; ٠َٔ د١ٗ ثا١ْٝ اغتِٓ ايهجري َٔ ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ ايؿٝع١ ٖصٙ اؿاي١ إػتذسٸ

 َٚٔ ٖصا إٓطًل نإ تعاِْٚٗ َع اؿه١َٛ. .ضتكا٤ بأٖساؾِٗ ايس١ٜٝٓي٬

ٗ َجٌ ٖهصا ٚنع ٫ ّهٔ إٔ تًبٸٞ اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ ايتكًٝس١ٜ سٍٛ ايػًطإ 

َٔ ٖٓا تبًٛضت  .اؿادات ايهطٚض١ٜ ٚا٭ٚناع ايطا١ٖٓ ،احملسٚز َع٘ ٚايتعإٚ ،ايٛامل

 ـ ْٛطٜات دسٜس٠ سٍٛ اؿهِ ٗ عكط ايػٝب١. بٌ ايؿكٗا٤ ـ تسضهّٝا

ايصٟ عاقط بسا١ٜ ، ـ ايؿكٝ٘ اي٬َع (ٖـ940قس ٜهٕٛ احملكل ايهطنٞ)

 اؿهِ ايكؿٟٛ ـ أٍٚ ؾكٝ٘ ٜٴ٬سٜ ٗ نًُات٘ تباؾري ي٫ٛز٠ ْٛط١ٜ دسٜس٠.

ط ايػٝب١ ٖٛ ْا٥ب يٲَاّ ٖٚٛ ٜط٣ إٔ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًؿطا٥٘ ٗ عك

 .(6)ٗ ْٝع َا يًٓٝاب١ ؾٝ٘ َسخٌ ×إعكّٛ

ت ض١ٜ٩ احملكل ايهطنٞ ا٭ضن١ٝ ي٫ٛز٠ ْٛطٜات ناْت نٌ ٚاسس٠ أيكس ٖٝ

هلصا ايػبب ابتعس  .َٓٗا تٴؿٓهٌ مّٛا َٔ إعطا٤ إؿطٚع١ٝ يًشهَٛات ٗ عكط ايػٝب١

ـ عٔ  دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ اؾسٜس٠شيو ايعَٔ ـ ْٛطّا يًؿطٚٙ ا٫ ٗ بعض ايؿكٗا٤

ٌٻ سانِ ٗ عكط ايػٝب١ ٖٛ ٚامل  ،ايٓٛط١ٜ ايؿا٥ع١ ٗ ايؿك٘ ايؿٝعٞ ٕٸ ن ٚايكا١ً٥ بأ

سٝح أقبشت ٖصٙ ايٓٛط١ٜ َجاضّا يًذسٍ َع تأغٝؼ ايسٚي١  ،ٚغاقب يًشهِ
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 ايكؿ١ٜٛ.

 ز َٔ ا٭ظ١َ اؿكٝك١ٝ.ًٚدطإسس٣ ايططم ي «ايػًط١ إأش١ْٚ»ناْت ْٛط١ٜ 

ـ اييت ٚنع أغػٗا احملكل ايهطنٞ ـ ع٢ً اي١ٜ٫ٛ ايعا١َ  تبتين ٖصٙ ايٓٛط١ٜ

٘ ـ ايصٟ َٚٛدب ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٜٴعطٞ اجملتٗس اؾاَع يًؿطا٥ .يًؿكٝ٘ اؾاَع يًؿطا٥٘

َٸ١ ،×ٖٛ ْا٥ب اٱَاّ إعكّٛ ـ اٱشٕ باؿه١َٛ يًشانِ ايؿٝعٞ  ٚي٘ اي١ٜ٫ٛ ايعا

 ٜٚٛدب ي٘ ؾطع١ٝ اؿهِ. ،ضإكتس

 ل ايهطنٞ قا٬ّ٥ ي٘:ٚع٢ً أغاؽ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ خاطب إًو طُٗاغب احملٚك

ُٸايو ايصٜٔ ّ ،أْت ْا٥ب اٱَاّ ،أْت أٍٚ بٗص ا٭َط َٓٸٞ» جًٕٛ أٚاَطى تٚأْا أسس ع

باع َا وهِ ب٘ تٸباأيعّ ؾٝ٘ ْٝع ايطعاٜا  ٖـ936 ٚأقسض أَطّا ًَهّٝا غ١ٓ .«ْٚٛاٖٝو

َٳ ،كل ايهطنٞاحمل  .(7)ٜتُطٸز ع٢ً ا٭َط بإ٪اخص٠ ٚايتٛبٝذ ايؿسٜس ٔٵٚتٛعٸس نٌ 

ٚيهٔ ٗ ايٛاقع ٫ ٜٛدس َػتٓس تاضىٞ ع٢ً إٔ ايهطنٞ أعط٢ َجٌ ٖصا اٱشٕ 

 يًًُو طُٗاغب.

ُٕعاقط  ،(ٖـ1227ٚنإ ع٢ً ٖصا ايطأٟ أٜهّا ايؿٝذ دعؿط ناؾـ ايػطا٤) ا

ـ إٔ ايػًطإ ٫  ٜٓكٌ عٓ٘ تًُٝصٙ قاسب اؾٛاٖط إش ٜعتكس ـ عػب َا ;يًعٗس ايكاداضٟ

 قسٚ .(8)ٜهٕٛ غًطإ دٕٛض إشا نإ َأشّْٚا باؿهِ َٔ قبٌ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًؿطا٥٘

 .(9)نإ أعط٢ ٖهصا إشٕ يًػًطإ ؾتض عًٞ ؾاٙ

اي١ٜ٫ٛ  ١ْٛطٜ ،ؾكٝ٘ ايكاداضٌٜ ايباضظ ،(ٖـ1244أٓس ايٓطاقٞ) ٚاغتبسٍ ا٬ٕٓ

َٸ١ يًؿكٗا٤ ا  ،ٚدا٤ َٔ بعسٙ إريظا ايٓا٥ٝين ،(10)١شٓٛط١ٜ ع١ًُٝ َٖٓكبيػايؿ١ ايصنط ايعا

 .(11)ٚزاؾع عٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ أٜهّا

ْٛط١ٜٺ أخط٣ َؿاب١ٗ ٚٗطت نُٔ ؾطٚٙ  ٗ ٖصٙ ا٭ثٓا٤ ٜسٸعٞ ايبعض ٚدٛز

ُٸ٢ بٓٛط١ٜ ايػًط١ إؿطٚع١. ،دسٜس٠  ٖٚٞ َا ٜٴػ

دتُاع١ٝ ض ايػٝاغ١ٝ ٚا٫اؿان١ُٝ ٗ ا٭َٛأغاؽ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ع٢ً إٔ  ٜكّٛ

 ،ٚايسا٥ط٠ ا٭ٍٚ تكع ع٢ً ناٌٖ ايؿكٗا٤ .ٚايعطؾٝات ;ايؿطعٝات :زا٥ط٠إٍ ِ تٴكػٻ

اغت٬ّ  ،ايكها٤ ،إقا١َ َطاغِ ق٠٬ اؾُع١ ،اٱؾتا٤ :َٔ قبٌٝ ،ٚتؿٌُ عس٠ أَٛض

ؾتكع زا٥ط٠ ايعطؾٝات أَا ٚ .ٚاي١ٜ٫ٛ ع٢ً احملذٛضٜٔ ،إزاض٠ ا٭ٚقاف ،اؿكٛم ايؿطع١ٝ
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زؾع  ،ؾطض ايٓٛاّ ،َجٌ: ا٭َٔ ،ٖٚٞ عباض٠ عٔ أَٛض ،َػ٪ٚي١ٝ ايػًطإُٔ ن

 ٚإقا١َ أؾهٌ ايع٬قات َع ايسٍٚ ا٭خط٣. ،سطاغ١ اؿسٚز ،ا٭عسا٤

ُٳ  |ع ٗ ؾدل ايٓيبٚناْت اي١ٜ٫ٛ ٗ فاٍ ا٭َٛض ايعطؾ١ٝ ٚايؿطع١ٝ تٴذ

سٸ٣ ايؿكٗا٤ ؾتك ،اْؿكٌ ٖصإ ا٭َطإ ٗ ظَٔ ايػٝب١قس ٚ ،×اٱَاّ إعكّٛأٚ 

 ٚناْت إٓاقب ايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ َٔ ْكٝب ايػ٬طٌ. ،يٮَٛض ايؿطع١ٝ

ٖٚصٙ إؿطٚع١ٝ  .ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصٙ ايط١ٜ٩ تهٕٛ سان١ُٝ ايػًطإ شات َؿطٚع١ٝ

 ٖٚٞ غ٬ف ْٛط١ٜ ايػًط١ إأش١ْٚ. .يٝػت َأخٛش٠ َٔ قبٌ ايؿكٝ٘

 

 ـــــ «ًط١ٓ املػسٚع١ايط» ْعس١ٜ ظٗٛز

ؾكٌٝٗ باضظٜٔ ٗ ايعكط إٍ هلازٟ اؿا٥طٟ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ عبس ا ٜٓػب

 ،(12)(ٖـ1267) ٚايػٸٝس دعؿط ايهؿؿٞ ;(ٖـ1221إريظا ايكُٞ) :ُٖٚا ،ايكاداضٟ

غبل  ٔٵَٳإٍ ؾكٗا٤ آخطٜٔ ـ إناؾ١ّ إٍ  (13)ْٚٴػٹبت ٖصٙ ايٓٛط١ٜ بعس اؿا٥طٟ أٜهّا

ُٸس باقط اجملًػٞ)نايع٬ٓ، شنطِٖ ـ  ذ ؾهٌ اهلل ايٓٛضٟ.ٚايؿٝ ;(ٖـ١َ1111 ق

ٌٸ ايؿكٗا٤ غايؿٞ ايصنط تسضهّٝا أٚ  بعضإٍ ٚأخصت ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٓػٛب١  ن

 .(14)، ٚناْت َٛنع ْكس ٚعحٚتهطٸضت ٗ عسٸ٠ نتبٺ ،ايكبٍٛإٍ ططٜكٗا 

ٗا تَا ٜتعًل بٓػب ْتٝذ١ غري قشٝش١ ٗإٍ اب تٛقٸًت ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ايُهتٸ

س٣ ٚايػبب ٗ شيو ٖٛ اـً٘ اؿاقٌ ي .ايؿٝع١ْع َٔ ؾكٗا٤ إٍ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ 

 ،ٚإباسح ايه١َٝ٬ ٚايؿك١ٝٗ ،عتباض١ٜ ٚاؿكٝك١ٖٝ٪٤٫ ايُهتٸاب بٌ ا٭َٛض ا٫

ٚعسّ تسقٝكٗا ٗ نتابات ايؿكٗا٤  ،َٔ د١ٗ ،ٚاؿهِ ايتهًٝؿٞ ٚايٛنعٞ

قًٓ٘  طِٜٗ اعتُازّا يٝؼ ٗعتُاز َتأخِّ. ٚأٜهّا ضَا ٜعٛز ٫إصنٛضٜٔ َٔ د١ٗ أخط٣

زٸعا٤ ايبعض ـ أْٸ٘ قس تبًُؼٴ غابك١ُ ايٓٛط١ٜ اٯْؿ١ اـ ب ٖصاإٍ أنـ . ٌَ َِٓٗع٢ً إتكسِّ

بعض ؾكٗا٤ أٌٖ إٍ ٗ إعطا٥ٗا إؿطٚع١ٝ يبعض اؿهَٛات ايس١ْٜٛٝ إتػًٓط١ 

ٗٸس ا٭دٛا٤ يٓػب .(15)(ٖـ550( ٚايػعايٞ)ٖـ450نإاٚضزٟ) ،ايػٓٸ١  ١ٖٚصا ا٭َط َ

 بعض ؾكٗا٤ ايؿٝع١.إٍ ٌ ٖ٪٤٫ ايٓٛط١ٜ َٔ قب
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 ـــــــ ـ املريشا ايك1ُٞ

إريظا إٍ  «ايػًط١ٓ إؿطٚع١»ايسيٌٝ ايصٟ اغتٓسٚا عًٝ٘ ٗ ْػبتِٗ ْٛط١ٜ 

ٚقس أضغًٗا . أٟ ضغاي١ ٗ ايٛعٜ ٚاٱضؾاز (،إضؾاز ْاَ٘ـ )ايكُٞ ٖٛ ضغايت٘ إؿٗٛض٠ ب

َٳ إ٫ٓ ،ايػًطإ ايكاداضٟإٍ  ٕٸ ي٘ ضأّٜا آخط،  ٜٓػب ٖصٙ ٔٵإٔ ْٝع  ايطغاي١ إيٝ٘ ٜٴكطٸ بأ

ٕٸ  ;«داَع ايؿتات»نتاب  :َٔ بٝٓٗا ،بٺاختاضٙ ٚأٚضزٙ ٗ عسٸ٠ نت إش ٜعترب ؾٝ٘ أ

 .(16)ايػ٬طٌ إتػًٓط١ ٗ عكط ايػٝب١ دا٥ط٠ْ سهَٛات

إٔ بٗ ايطغاي١ اييت نتبٗا قبٌ غ١ٓ َٔ ٚؾات٘ يؿتض عًٞ ؾاٙ إْ٘ ٜٴكطِّح بٌ 

إطاز َٔ أٚيٞ ا٭َط  ٚإٔ ،يًػًطإ ٖٛ خ٬ف إصٖب ايؿٝعٞ إعطا٤ يكب أٚيٞ ا٭َط

وهُإ بكبض ايطاع١ إطًك١  ايعكٌ ٚايٓكٌ...»ٜٚعترب إٔ . ^أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت

طاع١ إًٜعّ »ٚأْ٘ ٫  ،«ٚدا٬ّٖ با٭سهاّ اٱهل١ٝ ،ست٢ ٚيٛ نإ ٚإّا ،يًػًطإ

 .×إعكّٛإٍ قٍٛ ٚعسّ إَها١ْٝ ايٛ ،اجملتٗس ايعازٍ إ٫ ٗ ساٍ ا٫نططاض

ٚٸ ع٢ً ايػًطإ ايؿٝعٞ تهٕٛ طاعت٘ ٚادب١ ع٢ً  تٛٓقـ زسطإشا  ،ْعِ ايعس

 ٚاٱعا١ْ ٗ ضؾع ١ُٖٓٝ أعسا٤ ايسٜٔ ٚتػًٗطِٗ. ،َٔ باب ايسؾع ;ـؾدل إهًٖ

ِٸ ٜٴبٵطٌ قٍٛ َٳ»ْٗٛض أٌٖ ايػٓٸ١ إبين ع٢ً إٔ  ث اؽ ٜهٕٛ ٖٛ ٜباٜع٘ ايٓ ٔٵنٌ 

ٞٸ أَ ،اؿانِ ايؿعًٞ  .(17)«ست٢ ٚيٛ نإ ؾاغكّا ٚؾادطّا ،ٚػب طاعت٘ ،طِٖٚٚي

َٸا َا دا٤ ٗ ُٸس خإ يػاإٍ ضغاي١ إريظا ايكُٞ أٚ  «ضؾاز ْاَ٘إ» ٚأ ًطإ ق

ٚايصٜٔ  .إيٝ٘ «ايػًط١ٓ إؿطٚع١»هٔ اعتباضٙ زي٬ّٝ ع٢ً ْػب١ ْٛط١ٜ ؾ٬ ّايكاداضٟ 

 صنٛض٠.ازٸعٛا ٖصٙ ايٓػب١ ُػٸهٛا بعسٸ٠ عباضاتٺ َٔ ايطغاي١ إ

ُٸٞ   ،نإ ٜ٪ٜس إًٛى ايكاداضٌٜ»ٜسٸعٞ عبس اهلازٟ اؿا٥طٟ إٔ إريظا ايك

 .«ّٚٓض إؿطٚع١ٝ يػًطٓتِٗ

٘ٹٗ ٚ ُٸٞ مل ٜع ٕٸ ايك اع١ يًًُو إتػًٓ٘ ايصٟ ؾت٣ٛٶ بعسّ ايطأٚ  سهُّا ضأٜ٘ ؾإ

اؽ ؿهِ ٖ٪٤٫ ، بٌ أٚدب بؿسٸ٠ يعّٚ خهٛع ايًٓط١ٓ بتكسٜط َٔ قبٌ اهللبًؼ ايػ

 .(18)إًٛى

ُٸ ٕٸ » ٖٚٛ ،ٜٞٴطٓنع اؿا٥طٟ ٚآخطٕٚ ع٢ً ٖصا إكطع َٔ ضغاي١ إريظا ايك أ

ٗ ضأٟ  ٖٛ «ايتكسٜط اٱهلٞ»ٖ٪٤٫ إٔ ا٫غتٓاز ع٢ً عترب ٜٚ .(19)«إًه١ٝ تكسٜط إهلٞ
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 ايسيٌٝ ايؿطعٞ يًشهِ إًهٞ. إريظا ايكُٞ

بٌ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٚؾهط٠ ـ َع ا٭خص بعٌ ا٫عتباض ايرتاب٘  أسس ايُهتٸابعترب ٜ

أمت » تؿتٌُ ع٢ً ،«ضؾاز ْاَ٘إ» َا ٜٴعطف بـ، أٚ ـ إٔ ضغاي١ إريظا ايكُٞ« ايتكسٜط»

 .(20)«ٚقـ يؿهط٠ ايتكسٜط ٗ ايػًط١

ٚي٘  ،ٜعترب إريظا ايكُٞ إٔ إًو ٚنٌٝ َعٝٸٔ َٔ قبٌ اهلل» ٜٚهتب آخط: 

ٚهلصا  .ؿ٦ٝت٘ قاض ًَهّاَٚ ،ٖٚٛ ؾب٘ خًٝؿ١ اهلل ع٢ً ا٭ضض ،ايػًط١ ع٢ً ايعباز

ٜعٝس إسٝا٤ ايٓٛط١ٜ ايعػهط١ٜ  «ضؾاز ْاَ٘إ» ؾكاسب ؾإًو ٫ ٜٴػأٍ عُا ٜؿعٌ....

 .(21)«ٜٔ ْٚؿط ايؿطٜع١عٞ إٔ ٖ٪٤٫ ايػ٬طٌ زعا٠ْ يًسإش ٜسٸ ;إطًك١ ٚاؾاق١

ٚأسس  ،َطاز إريظا ايكُٞ بؿهٌ قشٝضتؿِٗ ٖٚصٙ ايؿ١٦ َٔ ايُهتٸاب مل 

 «ايكها٤ ٚايكسض»اط٤٢ يسِٜٗ ٖٛ عسّ إزضانِٗ بؿهٌ غًِٝ ٕع٢ٓ أغباب ايؿِٗ اـ

 ٗ إعاضف اٱغ١َٝ٬. «ايتكسٜط اٱهلٞ»ٚ

با٬ٕظ١َ بٌ َؿّٗٛ ايكها٤ ٚايكسض ايصٟ ٜػطٟ ٗ ايٓٛاّ  ٖ٪٤٫ أقطٸ يكس

ٚايٓاؾ٤٢ َٔ ايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ ايتٛسٝس١ٜ ٗ  ،ٚإتعًل با٭َٛض اؿكٝك١ٝ ،ايتهٜٛين

ٖصا ٗ  .ٚايٓٛاّ ايتؿطٜعٞ ،عتباض١ٜ إؿطٚع١ٝ إطتبط١ با٭َٛض ا٫ٚبٌ ،زكتًـ ا٭بعا

ٚنصيو ٚضزت ضٚاٜات إغ١َٝ٬ نجري٠ ٫ ّهٔ إْهاضٖا  ،ايهطِٜايكطإٓ إٔ »سٌ 

ٕ نٌ ؾ٤ٞ هطٟ بكها٤ إ :تكٍٛ بهٌ قطاس١ ،ٚا٭١ُ٥ ٗ ٖصا إهُاض عٔ ايٓيب

 .(22)«ٖٚٛ َػ٪ٍٚ عٔ أؾعاي٘ ،َكريٙط ٗ تكطٜط غبب َ٪ثِّ اٱْػإٕ إٚ ،ٚقسض إهلٞ

ؾ٦ّٝا غ٣ٛ شيو ايٝٓبٛع ايكاٗ ايصٟ اٱهلٞ يٝؼ ايكها٤ ٚايكسض »: ٚبعباض٠ أخط٣

اـانع١ يًعًِ ٚإؿ١٦ٝ  ،٘ َٔ خ٬ٍ ايٓٛاّ ايهْٛٞ يًػبب١ٝ ٚإػبب١ٝأغػ تٴػتك٢

 .(23)«اٱهل١ٝ

 ;هلٞ أٜهّاٚع٢ً أغاؽ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ تهٕٛ ستٸ٢ خ٬ؾ١ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ بتكسٜط إ

ٌٸ ٟٸ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ ـ إنؿا٤ ايؿطع١ٝ ع٢ً ن ٕٸ ٖصا ٫ ٜعين ـ بأ  إش َٔ ايٛانض أ

 إطًك١. اٱْػإَؿ١٦ٝ  َا ٜكع

َؿُٛي١  ،اٱضاز١ٜ اٱْػإَا ؾٝٗا أؾعاٍ  ،ٌٴ نٌ إٛاٖط ايٛدٛز١ٜعٵدٳ ّاإش

٫ٚ ٜػًب ، َها٤ يهٌ َا ٖٛ ساقٌ، ٫ٚ اٱعتكاز باؾرب٫ ٜٛدب ا٫اٱهلٞ يًكسض 
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 .اٱْػإختٝاض عٔ ا٫

ٖٚٞ  ،ٚقس أنس إريظا ايكُٞ ٗ ضغايت٘ أٜهّا ع٢ً ْؿؼ ٖصٙ ايٓكط١ بايتشسٜس

ٌٸ ٕٸ ن سايتٌ: َٔ اؽ ؾٝ٘ َؿ١٦ٝ اهلل ٚإضازت٘ ٫ ىًٛ ايٓ َا وكٌ ٗ ٖصٙ ايسْٝا أ

ٛٻز بتاز ايععا١َؾبعهِٗ ٜٴ» ٖٛ ٚ ،ٚايبعض اٯخط ٜعاْٞ َٔ ْري ايعبٛز١ٜ ٚاٱش٫ٍ ;ت

ٌٸ شيو ٫ ٜربض ايتٗطٸب َٔ إػ٪ٚيٝات  .«عهِ ايعبس ايصٟ ٫ ٜكسض ع٢ً ؾ٤ٞ ٚيهٔ ن

ٛدب عًٝ٘ ايتًُٓل َٔ طاع١  ا٫ستكاض يًجاْٞ ٜؾ٬» ،ٚايتهايٝـ ايؿطع١ٝ ٚاٱهل١ٝ

َٳ ،اؽاهلل عًٝ٘ ًٜٝل ب٘ إٔ ٜػتعبس اي٫ٚٓ ايجاْٞ ايصٟ أْعِ  ،غٝسٙ ِٖ  ٔٵٜٚتعسٸ٣ ع٢ً 

ٌٸ ٚاسس َُٓٗا ّتشٓ٘ اهلل ٗ  ،ثٌٓطم ٚانض بٌ ا٫ت غًطاْ٘.... ٚايؿؼ ٖٚٛ إٔ ن

َٳا عٳ٢ًَ اَ٭﴿ايهطِٜ بكٛي٘: ايكطإٓ ٖٚصا َا أؾاض إيٝ٘  .ٖصٙ ايسْٝا ٓٳا  ًِ ْٻا دٳعٳ ٓٳ١ّ ٔإ ضٵٔض ٔظٜ

ٓٳبٵًُ ٗٳا يٹ ُٳ٬َّي ٔٴ عٳ ِٵ َأسٵػٳ ٗٴ ٜټ ِٵ َأ ٖٴ  . (24)«(7 )ايهٗـ: ﴾ٛٳ

ـ  تٛنٝشّا يبعض َكاطع ضغاي١ إريظاٚأسٝاّْا نإ ٖ٪٤٫ ايُهتٸاب ٜٴربظٕٚ 

ٛٸضاتِٗ غري ايكشٝش١ َٔ ضغاي١ إريظا سٝح ناْت ؾب١ٗ ايتشطٜـ  ،ـ ٱثبات تك

 تؿٛب َجٌ ٖصا ايٓكٌ.

إًو ـ  ٜبٝٸٔ عبس اهلازٟ اؿا٥طٟ ن٬ّ إريظا بٗصا ايؿهٌ: :ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ

ٖٚٛ قاض ًَهّا ٚؾكّا  ،َٔ ٚد١ٗ ْٛط إريظا ايكُٞ ـ أؾب٘ َا ٜهٕٛ بكا٥ُكاّ هلل

 .(25)«ضقبت٘ َٚايو إٔ ٜتربٸّ َٔ طاع١ غٝسٙ»ي٘  ٚأٟ عبس ٫ ولٸ ،ٕؿ١٦ٝ اهلل

ض ي٘ ايتؿًٓت َٔ ٕ استكاضٙ ٫ ٜربِّإ»ٖٚٞ:  ،بُٝٓا دا٤ ٗ ضغاي١ إريظا ايكُٞ ؾكط٠

٫ٚ ع٬ق١ هلصا ايه٬ّ بطاع١  ،ٖٚصا ٜطتب٘ بطاع١ ايعبس ٫ٕٛٙ «.سبٌ ايعبٛز١ٜ ٚايطاع١

ٟٸ ـ ٗ، ٚيٛ إؾاض٠ّ طٵٜؿٹأٚ إريظا ايكُٞ، مل ٜكطٸح ٚ .ايػًطإأٚ  ايطع١ٝ يًًُو دع٤  أ

ٚنطٸض  .تٌُ َؿطٚع١ٝ غًطٓت٘إٍ ٚدٛب إطاع١ ايطع١ٝ يًػًطإ احملَٔ ضغايت٘ ـ 

 .(26)اٯخطٕٚ اـطأ ايصٟ ٚقع ؾٝ٘ اؿا٥طٟ

ي١ أسس ايُهتٸاب ـ ٗ ْؿؼ ايٛقت ايصٟ ٜػع٢ ؾٝ٘ يتكشٝض ْٚؿط ضغاٜكع 

 ،إش ٜٓكٌ عباض٠ّ ٗ تًو ايطغاي١ ;ٗ خطأ ٫ ٜٴػتؿط ،ٜكع أثٓا٤ تكطٜطٙ ،ـ (27)ايكُٞ

ٚيهٔ ّهٔ  ،ٕريظا ؾُٝا ٜكطٸح إريظا بإٔ ْؿؼ ٖصٙ ايعباض٠ ١َُٖٛإٍ اٜٚٓػبٗا 

ًُٕو ٚايػًط١ٓ َٔ  ْٚل ايعباض٠ بٗصا ايؿهٌ: ،اٱداب١ عٓٗا ٕٸ ا ٛٸض أسسٷ أ ؾإشا َا تك
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ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا  ،ؾػتهٕٛ ْٗاٜت٘ اهل٬ى ،ْٗا يٝػت بتكسٜٕط إهلٞأ أٚ ،عٓس غري اهلل

َٳ أنطَ٘ ضب ايعإٌ )غبشاْ٘  ٔٵايععِ ؾًٔ ٜهٕٛ مثٸ١ سطز ـ نٝؿُا سهِ ـ ع٢ً 

ٚ٭ْ٘ نصيو ؾ٬ ٜ٪اخصٙ اهلل َُٗا قسض  ،٭ٕ اهلل ْكٸب٘ ًَهّا ٚغًطاّْا ;ٚتعاٍ(

ٌٸٚ ،َٓ٘... ٚدٛاب ٖصٙ ايؿب١ٗ ٜتٛقـ ع٢ً ُٗٝس َكس١َ  ٖٞ أْ٘ َٔ ايٛانض اؾًٞ يه

ّٷ ٘ٓ ايسضد١... ،شٟ عكٌ إٔ ؾاعٌ ايكبٝض َصَٛ  .(28)َٚٓش

عتكاز اب١ عٔ ٖصا ايععِ إٔ ٜؿكٌ بٌ ا٫ثِ واٍٚ إريظا ايكُٞ ٗ َكاّ اٱد

ِٸ و ،َٔ د١ٗٺ ٚاؾرب َٔ د١ٗٺ أخط٣اٱهلٞ بايكها٤ ٚايكسض  عتكاز بإٔ ايكسض ا٫صٸض َٔ ث

ٚاٯٕ يٓشكل ٗ ايتكطٜط ايصٟ نإ عٴطن١  .ٜطؾع ايتهًٝـأٚ  ،ٜػًب ا٫ختٝاضاٱهلٞ 

 .يًتشطٜـ َٔ قبٌ ايهاتب إصنٛض

ًُٕو ٚايػًط١ٓ ػطٟ  ،ٜتابع إريظا ايكُٞ ن٬َ٘ ع٢ً ٖصا إٓٛاٍ ٖٚٛ إٔ ا

َٳ ،بتكسٜط إهلٞ ٚهلصا ايػبب ؾإٕ إًو  .ٜعترب ا٭َط غري شيو ؾٓٗاٜت٘ اهل٬ى ٔٵٚنٌ 

َٳ»، أٍ عُا ٜكٓع٭ٕ ٜٴػ يٝؼ ق٬٘ ًُٕو ٚايػًط١ٓ ؾ٬ دٓاح  ٔٵؾهٌ  أنطَ٘ اهلل با

ًُٕو  .«٫ٚ ٜٴعاتب ع٢ً َا ٜطتهب٘ ،عًٝ٘ ٗ يٛاظّ ا

ٖٚٓا أضاز قاسب ايطغاي١ إصنٛض٠ بٗصٙ ايهًُات إٔ هسٸز ْٛطٜت٘ 

 .(29)ايعػهط١ٜ إطًك١ ٚإٓؿٛز٠

 ٱداب١ عٔ ٖصٙ ايؿب١ٗٚبطغِ ٖصٙ ايٓػب١ اؾا٥ط٠ ؾإٕ إريظا ايكُٞ ـ ٚٗ غبٌٝ ا

اؿٓهاّ ، أٟ غتشكام: ع٢ً مٛ ا٫أسسُٖاقػٌُ: إٍ ٜٴكػٸِ اؿهِ ٚايػًط١ٓ  ـ

ٝٸٓا ٚآي٘ ٚعًٝ٘  :َٚجاٍ شيو .ايصٜٔ هلِ سه١َٛ إهل١ٝ َؿطٚع١ ايٓيب غًُٝإ )ع٢ً ْب

: اؿانِ ع٢ً غبٌٝ ٚاٯخط ;ٚغريٙ َٔ ا٭ْبٝا٤ أٜهّا ،آ٫ف ايتش١ٝ ٚايػ٬ّ(

 نًُُه١ ؾطعٕٛ ِٚطٚز ٚؾسٸاز. ،ايؿاقس يًُؿطٚع١ٖٝٚٛ  ،َتشإا٫

ٕٸ  ;باط٬ّ ٚبعس شيو ٜعترب ٖصا ا٫زٸعا٤ ًُٕو ٚايػطإ نإ َكسٸضّا»٭  .«ا

ٌٕ ٜكسض َٔ ايػًطإ ّاإش ٚع٢ً ٖصا هب ٗ  .«اهلل ايطن ٜهٕٛ ق٬٘ نٌ ؾع

 .(30)«يباط١ً٘ اازٸعا٤اتَٴ٪اخصٺ ع٢ً  إٔ ٜهٕٛ ؾطعٕٛ غريٖصٙ اؿاي١ ـ ٚايعٝاش باهلل ـ 

ايصٟ قاّ  ،ع٢ً ايهاتبخؿ١ٝ ٚايعذٝب نٝـ إٔ ٖصٙ ايعباضات ايٛانش١ بكٝت 

 !!ايٓتٝذ١ ْػب١ ٖهصا أقٛاٍ إيٝ٘ٚ .بٓؿػ٘ بتٓكٝض ٚتكشٝض ضغاي١ إريظا ايكُٞ
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أدعا٤ َٔ ضغاي١ إريظا إٍ اغتٓازّا  ;ؿٌٖصٙ اجملُٛع١ َٔ إ٪ٚي غعتٖٚهصا 

ٌٸ ،ايكُٞ ٫غتكطاب َؿّٗٛ ْٝاب١ إًو عٔ اهلل ٗ  ،اهلل احملهٞ ؾٝٗا إٔ إًو ٚ

إريظا إٍ ٚبٗصٙ ايططٜك١ ْػبٛا َؿطٚع١ٝ غًط١ٓ إًٛى  .ا٭ضض ٚاـ٬ؾ١ اٱهل١ٝ

 .(31)ايكُٞ

َٔ خ٬ٍ خً٘ ن٬ّ أسس عًُا٤ ايػٓٸ١ بعباضات  ;ابتٸٚقٌ أسس ٖ٪٤٫ ايُه

ٛٸ٠ إٝتاؾٝ» ٚاضتباٙ شيو بؿهط٠ ،نإريظا ايكُٞ ،ؾكٗا٤ اييت ناْت  ،(32)«عٜك١ايك

ٚؼسٜس إٓعي١ ايع١ُٝٛ يًًُو ٗ ايٓٛاّ ايعإٞ َٔ ٚد١ٗ  ،غا٥س٠ ٗ إٜطإ ايكس١ّ

 عًُا٤ إػًٌُ بكبًِٖٛ َؿّٗٛ» ْتٝذ١ َؿازٖا إٔإٍ  ،ٖصٙ ايؿطق١ َٔ إؿهطٜٔ

ٌٸ» قس قبًٛا ٜهْٕٛٛ ٓطًع ايػًطإ ع٢ً شيو أّ مل ٜٓطًع ـ ا ـ غٛا٤ٷ «اهلل ايػًطإ ٚ

ٗ َا  ؟ٕاشا؟ أٚ ٚعسّ َػا٤يت٘ بهٝـ ،إطًك١ يًػًطإ ، ٚايطاع١ايػًط١ٓ ١قسغٝٸ

ٞٸ ،ٜتعًل بعًُ٘  .(33)ٚسذ١ اهلل ،ٚأْ٘ قسضٷ إهل

 ٕ إريظا ايكُٞ شنط ٕع٢ٓإإش  ;غري ٖصا «ضؾاز ْاَ٘إ»تؿٝسٙ  ٚيهٔ َا

ٌٸ اهلل» ٕٕ« ايػًطإ ٚ ١ ٗ ايٓٛاّ َٓٗا إٔ يًػًطإ َٓعي١ عايٝ أٟٛ ٜٛدس ٗ ٫ ;ث٬ث١ َعا

ـ َا ي٘ َٔ َٛقع١ٝ بٌ ٗ إعاْٞ ايج٬ث١ ٜكع ع٢ً عاتل إًو  ،(34)ايتهٜٛين ٚايتؿطٜعٞ

ٌٕ نإ ـ   ايكٝاّ بٛادبات ؾطع١ٝ ٚأخ٬ق١ٝ دػ١ُٝ.خاقٸ١ ٗ ايٓٛاّ اٱدتُاعٞ ٭ٟ زيٝ

 ،ٕا ٜتُتٸع ب٘ َٔ َػ٪ٚي١ٝ ٗ اجملتُع ;ٗ إع٢ٓ ا٭ٍٚ ًٜعّ إٔ ٜهٕٛ ايػًطإ

ٌٸ ٚع٬ ناـايل ٚٗ إع٢ٓ ايجاْٞ هب إٔ ٜهٕٛ ْٛري  .ًَذّأ ٬َٚشّا يًًٌَُٛٛ ،د

ٚٗ  .بٗا ٗ ايكؿات إع١ٜٛٓ ٚاـكاٍ اؿػ١ٓ ّٗاَٚتؿبِّ ،اؿهط٠ اٱهل١ٝ إكسغ١

ٌٸ ؾ٤ٞ بصاى ايؿ٤ٞ نصيو هب إٔ »إع٢ٓ ايجايح  ٌٸ ن نُا أْ٘ ّهٔ إؿام ٚ

 .(35)«ٗ عًُ٘ ٚغًٛن٘ ٍاإًو َكتسّٜا باهلل غبشاْ٘ ٚتعٜهٕٛ 

أٚ  ،«تكسٜؼ ايػًط١»َٔ ٖصٙ إعاْٞ ايج٬ث١ ٫ ت٬ظّ  ّاأٜٸ َٚٔ ايٛانض إٔ

ُٸٞ ٌٓ  .«نٕٛ ايػًطإ سذ١ اهلل»أٚ  ،«ايطاع١ إطًك١»  «ٌٚ اهلل»بٌ إٕ إريظا ايك

ٚع٢ً أغاؽ ٖصٙ إعاْٞ ٫ ٜهٕٛ إًو  .ع٢ً َعاْٞ تٓطبل ع٢ً ْٝع أؾطاز بين ايبؿط

ٌٸ إٔ ٜهْٛٛا ٬٘ٚ ،دسٜطٕٚ ِٖ بٌ ،بٌ نٌ ايبؿط ٜكسضٕٚ ،ؾشػب  ،هلل ععٸ ٚد

َٴتدَع٢ٓ إٔ نٌ إْػإ  ٚآ١ّٜ هلل ٗ  ،كّا بأخ٬م اهلل ٗ قؿاتً٘ٚهب إٔ ٜهٕٛ 
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 َٚأ٣ٚ يًُػتهعؿٌ ٚإًٌَٛٛ. ،عًُ٘

ُٸٞ ـ بًباقت٘ ٚشنا٥٘ ـ إٔ وٌُ اغتطاع إريظا ّاإش ٌټ اهلل» ايك ًَٕٹُو ٚ ٕٕع٢ً َع «ا  ا

ٚتكطع ايططٜل  ،ٌ ع٢ً َها١ْ خاق١ يًًُو ٗ ايٓٛاّ ايتهٜٛين ٚايتؿطٜع٫ٞ تٴسٚي

ٟٸ عًٝ٘ ٗ  ،ايًكب اإٔ ٖصإٍ بٌ إْٗا تًؿت ايػًطإ  ،ْٛع َٔ ا٫غتػ٬ٍ هلصا إع٢ٓ أ

ًِّ٘ غ٣ٛ إعٜس َٔ ايٛادبات ٚإػ٪ٚيٝات ػاٙ ايٓاؽ. ،بأٟ َع٢ٓٶ ُؾػٸط  ٫ ٜٴش

 «ايػًط١ٓ إؿطٚع١» ْٛط١ٜ ١ؿٌ يٓػباجملُٛع١ َٔ إ٪ٚي ْٝع أزي١ ٖصٙ ٖٞ ٖصٙ

 ؾٝٗا. ٚقس اتهض ايهعـ .إريظا ايكُٞإٍ 

 

 ـــــــ ١َ اجملًطٞـ ايعال2

١َ قُس باقط تٴٓػب إيٝ٘ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٖٛ ايع٬ٓ ايؿكٝ٘ اٯخط ايصٟ

 أسس نباض ؾكٗا٤ ايعكط ايكؿٟٛ. ،(ٖـ1111اجملًػٞ)

َٛضزّا ٫غتٓاز  «عٌ اؿٝا٠»ؾكطات نتاب٘ ؾؿٞ ٖصا اجملاٍ ناْت بعض 

 ًطإ سػٌ ايكؿٟٛ.ٚنصيو خطبتٴ٘ ٗ َطاغِ تتٜٛر ايػ ،فُٛع١ َٔ ايُهتٸاب

ٌٸ أعط٢ٍ اتع اهلل ٕٸأ ٚاعًِ» ٜكٍٛ اجملًػٞ ٗ نتاب٘ عٌ اؿٝا٠:  أسس يه

ٍٷ  ،ُنًُٗهِ ضإع» ٌكٹْٴ نُا ،غًط١ٓ  ا١َايكٝ ّٜٛ ػأٍؾٝٴ، «عٝت٘ضٳ عُٔٚنًُٗهِ َػ٪ٚ

 ع٢ً ٚايٛظضا٤ٳ َطا٤ٳا٭ ٘ٚغًٖ ،ايطعاٜا ع٢ً إًَٛى ٘غًٖ نُا، ضعٝت٘ َع غًٛن٘ عٔ

ُٸاٍ ع٢ً ٚا٭َٛاٍ إعاضع ٚأضبابٳ، ايطعاٜا بعض  ٚا٭ظٚاز ايبٝٛتات ٚأقشابٳ، ايع

ٔٵ مل ٔٵَٳ ِايعاَي ٗ ٜٛدس ٫ شّاإ ...ٚاـسّ ٚاؾٛاضٟ ايػًُإ ع٢ً ٚا٭٫ٚز ٜٙ ي٘ ٜه  َٔ س

 .(36)«١ٚاؿهَٛ اي١ٜ٫ٛ

١َ اجملًػٞ ٜعتكس بػًػ١ً إطاتب اٱهل١ٝ َٔ ٖصٙ ايعباضات إٔ ايع٬ٓ ٖ٪٤٫ اغتٓتر

 .(37)١ٜ٫ٚ ايػًطإ ع٢ً ايطع١ٝ :ي١ٜ٫ًٛ.... َٚٔ ١ًْ ٖصٙ اي٫ٜٛات

اهلل َٓض إًٛى سل اؿه١َٛ » هٔ ايكٍٛ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ إَٔٔ ٖٓا ّ

 .(38)«ٚايك١َُٛٝ ع٢ً ايٓاؽ

ْتٝذ١ّ ـً٘ ايبشٛخ  ;ٗ اـطأ ٗ ؾِٗ ٖصٙ ايعباضات٤ ايُهتٸاب ٖ٪٫يكس ٚقع 

طاز ، ٚيصيو مل ٜؿُٗٛا إاض١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝباؿكٝك١ٝ ٚايته١ٜٝٓٛ َع ايبشٛخ ا٫عت
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إش ع٢ً أغاؽ ؾهط٠ ايتٛسٝس ٜهٕٛ نٌ تػًٗ٘ ٚاغت٤٬ٝ تهٜٛين  ;بؿهٌ قشٝض

 خاضز عٔ إؿ١٦ٝ ٚاٱضاز٠ ـ ست٢ سه١َٛ اـًؿا٤ ايػاقبٌ ـ غري يس٣ ايبؿط ٗ ايسْٝا

٫  زٸعا٤ٚيهٔ ٖصا ا٫ ،ٖٛ َٔ أعطاِٖ ٖصٙ ايػًط١ٍ اٚإٍٛ غبشاْ٘ ٚتع ،اٱهل١ٝ

ٕٸ هلِ سلٸ ايتػًٗ٘ ٚاؿهِ ؾط ٕٛ َٔ ا٭ما٤ ـ أ ٟٸ م  عّا.ٜعين ـ بأ

اهلل ايبعس إٍ ١َ اجملًػٞ َٔ إغٓاز سه١َٛ إًو ٚايؿاٖس ع٢ً إٔ َطاز ايع٬ٓ

ٝٸع ٗ ايؿكطات ، ٖٛ أْ٘ مل ّٚيٝؼ سل اؿهِ ٗ ايٓٛاّ ايتؿطٜعٞ ،ايتهٜٛين َٓٗا

ٚبٌ ايعازٍ  ،ٚبٌ ايؿٝعٞ ٚغري ايؿٝعٞ ،ايػابك١ بٌ ايػًطإ إػًِ ٚغري إػًِ

ؾُٝا  ،ٚاعترب إٔ سه١َٛ ٖ٪٤٫ ْٝعّا َٔ قبٌ إٓٸإ ايسٜٸإ تباضى ٚتعاٍ ،ٚايٛامل

١َ ايع٬ٓإٍ ْٚػبتٗا  ،ايػًط١ٓ إؿطٚع١() ط١ٜططح ْٛإٍ تػع٢ ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ إ٪يؿٌ 

بكٛض٠ إٔ ايػًطإ ي٘ سل اؿان١ُٝ ايؿطع١ٝ ع٢ً  ،اجملًػٞ ٚبعض ايؿكٗا٤ اٯخطٜٔ

إٔ ٜ٪َٔ  :ايجاْٞ ;إٔ ٜهٕٛ َػًُّا :ا٭ٍٚ»ايؿعب إشا نإ وٛظ ع٢ً ايؿطٚٙ ايتاي١ٝ: 

اي٬ظ١َ ٱزاض٠ ايسٚي١ ايك٠ٛ ٚايكسض٠  :ايجايح ;إٔ ٜهٕٛ ؾٝعّٝا() ^ب١ٜ٫ٛ أٌٖ ايبٝت

إٔ ورتّ إٛاٖط  :ايطابع ;اٱغ١َٝ٬ ٚٓا١ٜ إػًٌُ ٗ َٛاد١ٗ ايتسخٌ اـاضدٞ

إٔ ٜهٕٛ َتٛانعّا يعًُا٤ ايسٜٔ ٜٚعرتف ب١ٜ٫ٛ ايؿكٗا٤ ٗ ا٭َٛض  :اـاَؼ ;ايؿطع١ٝ

 .(39)«ايؿطع١ٝ بؿهٌ ضمسٞ

طٌ ًػٞ ع٢ً ْٝع ايػ١َ٬ اجملبعٌ ا٫عتباض إط٬م عباض٠ ايع٬ٓ ـ َع ا٭خص ّاإش

ُٳـ ٫ ّ ٌ ن٬َ٘ ع٢ً سل اؿهِ ايؿطعٞ هلِ. ٖٚصا ايتٓاقض ايٛانض هٔ إٔ ٜٴش

١َ اجملًػٞ ٚغا٥ط ايؿكٗا٤ َا ٜتعًٓل بط١ٜ٩ ايع٬ٓ َٛدٛز ٗ قسض ٚشٌٜ ن٬ّ ٖ٪٤٫ ٗ

ط١ٓ ٜٓػبٕٛ سل ايػً َٔ د١ٗٺؾِٗ  ايصٜٔ ْػبٛا إيِٝٗ ْٛط١ٜ )ايػًط١ٓ إؿطٚع١(.

 ،ٚأَجاهلُا ،ٚإريظا ايكُٞ ،١َ اجملًػٞايع٬ٓإٍ كتسض ًػًطإ ايؿٝعٞ إإؿطٚع١ ي

ػتٓتذٕٛ َٔ ن٬َِٗ إٔ َكٛي١ ايػًطإ ٚايػًط١ٓ ٖٞ بؿهٌ َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٜ

طٌ عل اؿهِ ٚاي١ٜ٫ٛ ع٢ً ٚإٔ اهلل نطٸّ )ْٝع( ايػ٬ ،َطًل بتكسٜط إهلٞ

غًػ١ً إطاتب »ايٛدٛزٟ ؼت ٚهعًٕٛ نٌ أْٛاع اؿهِ ٚايػًط١ ٗ ايٓٛاّ  ،اؽايٓ

 .(40)«َٔ ١ًْ تًو اي٫ٜٛات ١ٜ٫ٚ إًو ع٢ً ايطع١ٝ» ٕإإش  ;«اٱهل١ٝ ي١ٜ٫ًٛ

١َ اجملًػٞ ٗ َطاغِ تتٜٛر ايػًطإ اٯخط هل٪٤٫ ايُهتٸاب خطب١ ايع٬ٓٚايسيٌٝ 
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ستؿا٫ت ع٢ً ا٭غط٠ ايكؿ١ٜٛ ١َ ٗ تًو ا٫ح أث٢ٓ ايع٬ٓ، سٝسػٌ ايكؿٟٛ

 ح ايػًطإ سػٌ.َٚس ،اؿان١ُ

١َ اجملًػٞ نإ عا٬َّ َؿاز َع ا٭خص بعٌ ا٫عتباض إٔ ايع٬ٓ ٜكٍٛ أسس ٖ٪٤٫:

هٔ ، ّايٛإٌإٍ ٜٚٴكطٸح ٗ نتب٘ عط١َ ايطنٕٛ  ،^ضٜٚات أٌٖ ايبٝت

ٍٕ إٔ ايع٬ٓ ُٳ١; بٌ ٜعترب أْ٘ َاٱع٬ٕ بطاس١ با ًََٛ ١ ٫ ٜعترب ايكؿٌٜٛ َكساقّا يًشٓهاّ اي

 .(41)تؿاز٠ َٔ غط٠ٛ اؿهاّ إػًٌُ ايؿٝع١ إكتسضٜٔ ٗ تطٜٚر ايسٜٔهٔ ا٫غّ

ؿٌ إصنٛضٜٔ غؿًٛا عٔ ا٫عتُاز عًٝ٘; ٭ٕ إ٪ٚي ٖٚصا ايسيٌٝ أٜهّا ٫ ٜكضٸ

 بعض ا٭َٛض:

٠ّ٤ًٖٛ ناْت ا٭زبٝات إًه١ٝ ٚايب٬ط١ٝ ايػايب١ ع٢ً ثكاؾ١ شيو ايعٗس  :أ٫ّٚ

ٚؼهِ  ،عٝح قاضت ؾا٥ع١ّ ٗ ايعطف ايػا٥س ،ؾٝٗابايؼ بايتُذٝسات ٚإسا٥ض إ

ُٳٌايع٬قات بٌ ايػًطإ ٚقهَٛٝ٘ . َٔ ٖصٙ ع٢ً أْٸ٘ إٖا١ْْ يًًُو . ٚػاٌٖ شيو ٜٴش

َٹع ـ ٚ٭ٟ غببٺ نإ ـ إقا١َ ٚغري عسا١ٝ٥  ٜٸ١ع٬ق١ٺ ٚزٸ ايٓاس١ٝ نإ ٫ بسٸ يهٌ ؾطزٺ ٜٴعٵ

َٸٌ ٗ تٚ .ْكٝاز ٚضا٤ ٖصا ايعطف ايػا٥س٫ا ،َع ايػًطإ َٸ١ ايتأ ٛدب ٖصٙ إػأي١ اهلا

 .أٜهّا نتابات ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ اٯخطٜٔ ٗ شيو ايعكط

ُٸٞ ٗ مل ٜػتدسّ ايع٬ٓ :ثاّْٝا ١َ اجملًػٞ ٗ ٖصٙ اـطب١ ٚنصيو إريظا ايك

ٟٸ ،إًٛى ايكاداضٌٜإٍ ضغا٥ً٘  ٍټ ع٢ً  مٛ َٔ ا٭ما٤ بأ نًُات ٚعباضات قطو١ تس

َٔ خ٬ٍ اغتدساّ ٖصٙ  ،طٌ; بُٝٓا يٛ نإ َطازِٖ شيوؾطع١ٝ سهِ ايػ٬

، ٚأْٗا ؾطع١ٓ ايػًط١ٓ إ٪قت١ ـ ٚؾكّا ٕباِْٝٗ ايؿك١ٝٗٚ ـ ايعباضات إُذس٠ ٚإازس١

٭َهِٓٗ بهٌ غٗٛي١ ـ نهجري َٔ ؾكٗا٤ أٌٖ ايػٓٸ١ ـ إٔ ٜػتدسَٛا  ،تباعٚادب١ ا٫

خًٝؿ١ »ٚ، «ا٥ب إَاّ ايعَإْ»ٚ ،«ٚيٞ ا٭َط»: َجٌ ،نًُات قطو١ ٚعباضات ٚانش١

ٚاؿاٍ أْ٘ يٝؼ ؾك٘ ٫ ٚدٛز هلهصا  .ٚغريٖا ،«ٚادب ايطاع١»ٚ ،«اهلل ع٢ً ا٭ضض

ُٸٞ اغتدسَا ـ عُسّا ،عباضات ٍٸ ع٢ً ٖصا  ـ نًُاتٺ ٚعبا٥ط بٌ إٕ اجملًػٞ ٚايك ٫ تس

إٔ  هٔ ـ ع٢ً أغاؽ قٛاعس ا٫غتٓباٙ ايؿكٗٞ ـ. ٫ٚ ّيتعا١َٝ، ست٢ بايس٫ي١ ا٫إسٸع٢

 ٚاٖط عباضاتِٗ.أٚ  ْػتٓب٘ ٖهصا ْٛط١ٜ َٔ نًُاتِٗ

ٖصا ايهاتب ـ ٚ٭ْٸ٘ مل هس ٗ ٖصٙ اـطب١ عباضات ٜكض ا٫عتُاز عًٝٗا 
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ايٓتٝذ١ اييت ٜطاٖا ٗ إغٓاز ٖصٙ إٍ ـ غع٢ يًٛقٍٛ  «ايػًط١ٓ إؿطٚع١» يٓٛط١ٜ

ِٸ ايػري٠ ايع١ًُٝ يًُذًػٞ ٗ تعا ،١َايع٬ٓإٍ ايٓٛط١ٜ  ًَ٘ َع ايػ٬طٌ َٔ خ٬ٍ ن

 .(42)ايٛإٌإٍ ٚضأٜ٘ سٍٛ سط١َ ايطنٕٛ  ،ايكؿٌٜٛ

ٚنُا  .ٚدٛاب٘ ٗ عباضات ْؿؼ ايهاتب ،ٖٚصا ا٫غتس٫ٍ كسٚفٷ ؾٝ٘ أٜهّا

رب ا٭خري ٜعتنٕٛ ١َ اجملًػٞ زي٬ّٝ ع٢ً ْا ؾكس دعٌ ٖصا ايهاتب خطب١ ايع٬ٓشنط

اغتجُاض ٖصٙ ايػًط١  ّٚهٔ ،شا ؾٛن١ ٚقسض٠ ايػًطإ ايكؿٟٛ سانُّا ؾٝعّٝا

ـ بٌ  يرتٜٚر ايؿطٜع١; بُٝٓا ٫ ٜٛدس تكابٌ ـ بٓا٤ٶ ع٢ً إؿاِٖٝ ٚإكطًشات ايؿك١ٝٗ

. سٝح ّهٔ إٔ هتُعا ٗ ؾدل ٚاسس ،اؿانِ ايٛامل ٚاؿانِ ايؿٝعٞ ايكٟٛ

ؾٓػبٛا ٖصٙ ايٓٛط١ٜ  ،اييت مل ٜسضنٗا ايهاتب ٚأنطاب٘ ٖٞ ٖٚصٙ ايٓكط١ بايتشسٜس

 ايصٟ ٜعين ،ٜٚكابٌ اؿانِ ايٛامل ٗ ايؿك٘ اؿانِ ايعازٍ .ٚغٛاٙجملًػٞ إٍ ا

 .(43)«ْا٥ب٘أٚ  اٱَاّ إعكّٛ»

 ّاإش .َٔ ٚد١ٗ ْٛط اجملًػٞ مل ٜهٔ ايػ٬طٌ ايكؿٜٕٛٛ سٓهاَّا عازيٌ أبسّا

ْ٘ ّهٔ ا٫غتؿاز٠ إٚسٝح  .ٚعًٝ٘ تهٕٛ غًطٓتِٗ ؾاقس٠ يًُؿطٚع١ٝ .ِٖ سهاّ دٛض

يسٜٔ ٜهٕٛ ايتكطب إيِٝٗ ـ ٗ غبٌٝ ؼكٝل ٖصا ايػطض ـ أَطّا َٔ غًطٓتِٗ يرتٜٚر ا

ٖٚصا َا اغتكطٸت عًٝ٘ آضا٤ غا٥ط ايؿكٗا٤ ٗ نتبِٗ ٚأقٛاهلِ  .دا٥عّا َٚؿطٚعّا

 ٚأؾعاهلِ.

 |ْٚكٌ ًَ ضٚا١ٜ عٔ ايٓيب ،َٔ ٖصٙ ايعباض٠ ّاؿٌ دع٤أسس ٖ٪٤٫ إ٪ٚي أادتع

ايصٟ  ،١َ اجملًػ٬ٓٞايعإٍ ْٚػب شيو  ،بؿهٌ ْاقل «عٌ اؿٝا٠»عٔ نتاب 

٭ْ٘  ;ٜٴطع اهلل غبشاْٜ٘ٴطٹعٵ ايػًطإ مل َٔ مل  :أْ٘ قاٍ |ضٴٟٚ عٔ ايٓيب»ٜكٍٛ: 

ٚٳ﴿ٜكٍٛ تعاٍ:  ِٵ  ٫... ٜٵسٹُٜه ٗٵًَُه١ٹإٍ تٴًُِكٛا بٹَأ  .(44) «(195 :)ايبكط٠ ﴾...ايتٻ

طاع١ ـ إٔ  ٚاغتس٫ٍ اجملًػٞ باٯ١ٜ ،شٌٜ ايطٚا١ٜإٍ َٔ ايٛانض ـ بايٓٛط 

ٚٚدٛز  .ٚادتٓاب ايتًٗه١ ،ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٜهٕٛ َٔ باب ايتك١ٝإٍ ايػًطإ با٫غتٓاز 

ٍٸ  ،ع٢ً إٔ ناتب٘ ٜٛدب طاع١ ايػًطإ َجٌ ٖصا اؿسٜح ٗ نتاب اجملًػٞ ٫ ٜس

ٌٸ. ،ٕ غًطٓت٘ َؿطٚع١إ :بايكٍٛ  ٖٚٞ َٔ قبٌ اهلل ععٸ ٚد

ٚاييت تعاضض  ،تابْػب ٖصا إ٪يـ ـ بعس إٔ سصف ايكطا٥ٔ إٛدٛز٠ ٗ ايه
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 ;١َ اجملًػ٬ٓٞايعإٍ  (45)«َٔ مل ٜٴطع ايػًطإ مل ٜٴطٔع اهلل»اغتٓتاد٘ ـ ٖصٙ ايؿكط٠ 

 ايٓتٝذ١ اييت ٜطٜسٖا.إٍ يٝتٛقٸٌ 

 

 ـــــــ (ٖـ1267ـ ايطٝد دعفس ايهػفٞ)3

ٚ٭ٕ أقشاب ٖصٙ  «.ايػًط١ٓ إؿطٚع١» ٖٛ أسس ايؿكٗا٤ إٓػٛب١ إيِٝٗ ْٛط١ٜٚ

ٛٸض ـ ٗ اٱطاض ايؿهطٟ ٚايٓٛطٟ ـ بإٔ ا٭قٌ »إٔ ايٓػب١ ٜكطٸٕٚ  ايهؿؿٞ نإ ٜتك

ـ ايهؿؿٞ ؾإٕ ضأٟ  ;(46)«ٗ اؿه١َٛ إٔ تهٕٛ بٝس ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٜٔ ايعسٍٚ

بععُِٗ ـ إٔ اجملتٗس اؾاَع يًؿطا٥٘ يٝؼ بإَهاْ٘ ايتكسٟ َؿطزٙ يٓٝاب١ اٱَاّ 

 .(47)«ز بٌ ايػًطإ ٚاجملتٗسٜٔؾُٔ ا٭ؾهٌ إٔ ٜتِ تكػِٝ إزاض٠ ؾ٪ٕٚ ايب٬ .إعكّٛ

َٔ د١ٗ نْٛ٘ ْا٥بّا  ،٫ٚ دا٥عّا ،اـهٛع ٭َط ايػًطإ يٝؼ ٚادبّا» :ٚبعباض٠ ثا١ْٝ

َٸ١ ،يٲَاّ  ،ٚعسّ ٚقٛع ايؿٛن٢ ٚا٫نططابات ،ٚإِا ٚدٛب٘ ٭دٌ تػٝري ا٭َٛض ايعا

٭ٕ  ;ْتػاب ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إيٝ٘ايصيو ٫ ّهٔ ايكٍٛ ب ،(48)«َٚٔ باب ايهطٚض٠

ا ٜؿطض ا٫ْكٝاز هلِ َٚ ،ٚغري ؾطع١ٝ ،٫ تعاٍ غاقب١ ٗ ضأٜ٘ سهَٛات ايػ٬طٌ

َا عًٝ٘ أنجط  ٖٛ ٖٚصا .ب ايٛقٛع ٗ ايؿٛن٢ٚػٓټ ،دتُاع١ٖٝٛ ايهطٚضات ا٫

ايصٜٔ ناْٛا ٜٛدبٕٛ ـ َٔ باب يعّٚ َطاعا٠ ايتك١ٝ ـ طاع١ اؿهَٛات  ;ايؿكٗا٤

 اؿهَٛات. ساٍ ؾطع١ٓ تًو ١ٖٚصا ٫ ٜعين بأٜ .ايػاقب١

 

 ـــــــ ـ ايػٝذ فضٌ اهلل ايٓٛز4ٟ

بٓٛط بعض ٖ٪٤٫  «ايػًط١ٓ إؿطٚع١» ٖٚٛ ايؿكٝ٘ اٯخط ايصٟ ٚاؾل ع٢ً ْٛط١ٜ

 ،ٚأِٖ غٓس ُػٸهٛا ب٘ َا دا٤ ٗ ضغايت٘ َٔ ن٬ّ سٍٛ ؼطِٜ إؿطٚط١ ،ايُهتٸاب

ؾتاض٠ّ  ;ٌمل تهٔ ايٓب٠ٛ ٚاؿه١َٛ ع٢ً مٛ ٚاسس ٗ ا٭ْبٝا٤ ايػابك»سٝح ٜكٍٛ: 

ٖٚٞ ناْت نصيو ٗ ظَٔ  ،ٚأخط٣ ناْتا تؿرتقإ ;ناْتا ػتُعإ ٗ ؾدل ٚاسس

 ـ خًؿا٤ٶ علٛ ٚاغتُطت ٗ خًؿا٥٘ ايصٜٔ أتٛا َٔ بعسٙ ،|ايٓيب ا٭نطّ قُس

ٚٚقعت سٛازخ َ٪١ٕ ٚأسساخ  ،ٚبكٝت نصيو يعس٠ ؾٗٛض بعسِٖ ،ـ ناْٛا أّ بػريٙ

ٌّ ،َؿذع١ ُٸٌ أعبا٤  ،ايػًط١ ٚؾطض ا٭َٔ َٔ د١ٗ َٔ ٖاضغ١ ٚآْصاى قاضت ن ٚؼ



 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

ٗ اػاٌٖ  ،ايتكسٟ يٮَٛض ايس١ٜٝٓ َٚعطؾ١ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ

 كتًؿٌ.

ٌٸ ٌٷ يٰخط ٚاؿكٝك١ إٔ ن ُٸ ِٷ ي٘ ،ٚاسس َٔ ٖصٜٔ َه ُٸ ٖٚصا َعٓاٙ إٔ  .َٚت

َٚٔ  ،ط١ٓٚايػً ;ايٓٝاب١ ٗ ؾ٪ٕٚ ايٓب٠ٛ :ُٖٚا ،اٱغ٬ّ َبينٌّ ع٢ً ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ

 .(49)«ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ زُْٚٗا تتعٓطٌ

 نإ ع٢ً اعتكاز بإٔ ايٓٛضٟ ٕ ايؿٝذؾإَٚٔ ٚد١ٗ ْٛط أسس ٖ٪٤٫ إعاقطٜٔ 

إزاض٠ ايؿ٪ٕٚ ايس١ْٜٛٝ يًُػًٌُ ٗ عٗس ايػٝب١ ٖٛ ٗ عٗس٠ ايؿكٗا٤ ايعسٍٚ ٚسٓهاّ »

ٚإقساض  ،٤َٔ اٱؾتا ،ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ غٛف تهٕٛ ا٭َٛض ايؿطع١ٝ»ٚ، «إػًٌُ

ٛٸاب ٗ  ،ا٭سهاّ ايكها١ٝ٥ ٚاغتٓباٙ ا٭سهاّ ايه١ًٝ ٗ ا٭َٛض ايعا١َ عٗس٠ ْ

َٸٌ #اٱَاّ إٗسٟ ٚتسبري  ،َٔ اؿهِ ،ٚتكبض ا٭َٛض ايعطؾ١ٝ ،ٚايؿكٗا٤ ،ايعا

َٸ١ ،زّْٜٝٛا ٚغٝاغّٝا ،قهاٜا ايٓاؽ عٗس٠ اؿٓهاّ إػًٌُ شٟٚ ٗ  ،ٚؾ٪ٕٚ ايعا

 .«ايؿٛن١ ٚايػًط١

أنجط ؾكٗا٤ ايعكط إٍ ـ ايٓٛضٟ ايؿٝذ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ـ بعس بٝاْ٘ ضأٟ  ػبٚقس ْ

ٟٸ  زٕٚ ،ايكؿٟٛ ٚايكاداضٟ  .(50)غٓسأٚ  زيٌٝأ

بٌ  ،ْتػاب ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إي٫٘ٝ تكًض زي٬ّٝ ٫ ايٓٛضٟ ٚايعباض٠ إٓكٛي١ عٔ ايؿٝذ

قسز عطض حمل١ تاضى١ٝ ٗ ٭ْ٘ نإ  ;ٖٞ قطو١ ٗ َعاضن١ ايؿٝذ هلهصا ْٛط١ٜ

ٚمل ٜهٔ بتاتّا  ،ٚع٬ق١ شيو بايٓب٠ٛ ٚايتعايِٝ ايٓب١ٜٛ ،عٔ فطٜات اـ٬ؾ١ ٚايػًط١ٓ

 َٚا دط٣ َٔ ؾكٌ بٌ ايٓب٠ٛ ٚايػًط١ٓ. ،ايتاضٜذ قسز ؾطع١ٓ َا ٚقع عربٗ 

ـ ايؿطم بٌ  ٜسضى بؿهٌ قشٝض ـ ٕٚطات عسٜس٠مل ٖٚصا ايهاتب مل ٜؿِٗ ٚ

ٚقس  .ض ا٫عتباض١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ َٔ د١ٗ ثا١ْٝا٭َٛض اؿكٝك١ٝ ٚايته١ٜٝٓٛ َٔ د١ٗ ٚا٭َٛ

 ايتاضٜذ ٗ غري أًٖٗا قطٸح بٛنٕٛح تاّٛ ٗ ْؿؼ ٖصٙ ايعباضات إٔ ايػًط١ٓ دعًت ع٢ً َطٸ

 غسٸ٠ اؿهِ غ٬طٌ مل تهٔ سهَٛاتِٗ تػري بػري٠ اؿل.إٍ ٚٚقٌ  ،أسٝاّْا

ؿا٤ تعين إٔ ٖٓاى خً «بٛد٘ سٛل ناْٛا أّ بػريٙ |خًؿا٤ ايٓيب» ٚعباض٠

ًٚٓٛا ع٢ً عاتكِٗ ـ نشاٍ  ،تٛٓيٛا اؿهِ ،ؾاقسٜٔ يًؿطع١ٝ ،غاقبٌ يًد٬ؾ١

 ،َٚاضغٛا ايػًط١ ٚايؿٛن١ ،ـ عٗس٠ ا٭سهاّ ايس١ٜٝٓ |اـًؿا٤ ايؿطعٌٝ يًٓيب
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ٌٸ ؾطع١ٝ  ، ٚغاقبٌ يًشلٸ ٗ َطًلٚيهِٓٗ َع شيو ناْٛا سٓهاَّا ؾاقسٜٔ يه

 ا٭سٛاٍ.

ًط١ٓ ٖٚٞ إٔ ايػ ،صٙ اؿكٝك١ ايتأضى١ٝقسز بٝإ ٖٗ ايؿٝذ ايٓٛضٟ إشّا 

ُٸٌ ا٭خط٣; |ٚايٓب٠ٛ ادتُعتا ٗ ايٓيب ٚبعسٙ ناْت  ،إش نٌ ٚاسس٠ َُٓٗا ته

ُٳ ،أٜهّا فُٛع١ ٗ ؾرت٠ اـًؿا٤ ثِ قاض اؿهِ  ،ٚايؿطعٌٝ ;ايػاقبٌ :ِٗٝٵبكػ

ِٸ َٔ ايٛإٍ ُٚأغٵٓس عًِ ايٓب٠ٛ  ،َٔ ؾ٪ٕٚ اـًٝؿ١ ٚإًو ضث١ عًُا٤ اٱغ٬ّ ـ أع

 .ـ ايصٜٔ ٜسٸعُْٛٗا ظٚضّا ٚباط٬ّأٚ  اؾسٜطٜٔ باؿهِ ٌٚٓ ايعًِ ايٓبٟٛ

ٞٸايَٚٔ  ٍٸ ع٢ً ؾطع١ٝ سه١َٛ ٖ٪٤٫ ايػ٬طٌ  بسٜٗ إٔ ٖصا ايه٬ّ ٫ ٜس

ٍٸ ع٢ً َؿطٚع١ٝ ٚسذٸ .أبسّا  ١ٝ عًُا٤ أٌٖ ايػ١ٓ َٔ بٌ عًُا٤ اٱغ٬ّ.ٚنصيو ٫ تس

يٛ نإ ن٬ّ  أْ٘ ـ قبٌ شيو ـ ٖٛـ ٚاـطأ اٯخط ايصٟ اضتهب٘ ٖصا إ٪ٚي

ع٢ً َؿطٚع١ٝ سه١َٛ ٖ٪٤٫ إًٛى يٛدب إٔ ٜهٕٛ ؾا٬َّ ؾُٝع  ايؿٝذ زا٫٘

إش ٫ ٜعتكس إٔ  ;ـ ْؿػٖ٘ٚصا َا ٫ ًٜتعّ ب٘ إ٪ٚي ،غ٬طٌ ٚخًؿا٤ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬

ايؿٝذ ايٓٛضٟ ٚغا٥ط ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ٜعتربٕٚ سه١َٛ بين أ١َٝ ٚسه١َٛ بين ايعباؽ 

أقشاب »بٌ ٖٛ ٜسٸعٞ ـ نُا غًـ ـ أِْٗ ٜعتربٕٚ سه١َٛ إًٛى ايؿٝع١  ،طع١ٝؾ

َٚٔ  .َؿطٚع١ «ٜٚتٛانعٕٛ يًعًُا٤ ،ٚايصٜٔ ٜكَٕٛٛ برتٜٚر ٚٛاٖط ايؿطٜع١ ،ايؿٛن١

ٕٷ ؾاغعٷ. َٴسٸع٢ ٖصا ايهاتب بٛ  ايٛانض إٔ بٌ ايسيٌٝ ٚ

َ٘ َع ضؾاق٘ شيو ؾكس اْتؿط ٗ إسس٣ يٛا٥ض ايؿٝذ ـ ؾرت٠ اعتكاإٍ باٱناؾ١ 

َؿطٚع١ٝ ١ٜ٫ٚٚ ؾطع١ٝ  ١ٗ إسس٣ ظٚاٜا َكاّ ايؿاٙ عبس ايعِٛٝ ـ ايٓؿٞ ايكاطع ٭ٜ

يٛدٛب اٱطاع١  ٖصا اجملًؼ يٝؼ ق٬٘ ٚقس دا٤ ٗ اي٥٬ش١ ايػابع١ عؿط٠: .يًػًطإ

ٛٸاب اٱَاّ قاسب  .^ٚا٭١ُ٥ |ٚإِا ٖٞ ثابت١ عل اهلل غبشاْ٘ ٚضغٛي٘ ،علٸ ْٚ

بٌ ٖٛ  ،ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ ا٭َٛض ١أٜ إٍعًّٛ إٔ ٖصا اجملًؼ ٫ ٜٓتُٞ َٚٔ إ .#ايعَإ

َٴطاع١ .ْٛاّ ًَهٞ َٳ ٚايؿٛض٣ ئ تهٕٛ  ٜتكس٣  ٔٵـ ٗ إصٖب اؾعؿطٟ ـ إشا نإ 

ٜٴعترب ايػًطإ عٓس  ،ْعِ .اهلل غبشاْ٘ ٚايطٛا٥ـ ايج٬ث١ ا٭خط٣إٍ يًشهِ ٫ ٜطدع 

 .(51)اديب ايطاع١إصاٖب ا٭ضبع١ ا٭خط٣ َٔ أٚيٞ ا٭َط ٚ

ن٬ّ إٍ ـ َػتٓسّا  ٜٚٓػب ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ،َٚط٠ أخط٣ ٜكع ٗ ْؿؼ اـطأ
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ٛٸضٟ ـ  ايصٟ ٚاد٘ ْاقط ايسٜٔ ؾاٙ ٗ ؾت٣ٛ  ،سز ايؿرياظٟاجمٚلإٍ يًؿٝذ ؾهٌ اهلل ايٓ

ٚتٴعترب تًو  .اغتٓس ؾٝٗا بعباض٠ ْكًٗا ايؿٝذ عٔ ايؿرياظٟ .ؼطِٜ ايتٓباى إؿٗٛض٠

 .ساهلا ساٍ ايعباضات إٓكٛي١ عٔ ْؿؼ ايؿٝذ ٗ ا٭غطط ايػابك١ ،ايعباض٠ خطابّا

َٴسٸع٢ ايهاتب ٚن٬ُٖا ايصٟ  ،)ن٬ّ ايؿٝذ ٚإريظا( ٜتٸشس ٗ عسّ ايس٫ي١ ع٢ً 

ٚيهٞ ٫  .ٚقع ٗ ؾُٗٗا َط٠ ثا١ْٝ ٗ ٚضط١ اـً٘ بٌ ا٭عاخ اؿكٝك١ٝ ٚا٫عتباض١ٜ

 َ٘.ٜطٍٛ بٓا ايه٬ّ ِتٓع عٔ ْكٌ إعٜس َٔ ن٬

ع٢ً  ٗ ايعٗسٜٔ ايكؿٟٛ ٚايكاداضٟ ـ بٓا٤ٶ «ايػًط١ٓ إؿطٚع١» ْٴػبت ْٛط١ٜ ّاإش

 ايؿكٗا٤ إصنٛضٜٔ ؾك٘.إٍ ـ  َا نإ ٗ َتٓاٍٚ أٜسٜٓا َٔ َكازض

 ،ْٚكسٖا بايتؿكٌٝ ،ٚقس متٸ ْكٌ نٌ ا٭زي١ اييت أقاَٖٛا ع٢ً ٖصٙ ايٓػب١

أٚ  َها١ْ ١أٜ يٝؼ هلا «ًط١ٓ إؿطٚع١ايػ»ٖٚٞ إٔ ْٛط١ٜ  ،ايٓتٝذ١ ايتاي١ٝإٍ ٚٚقًٓا 

 َٛقع١ٝ ٗ تاضٜذ ايؿك٘ ايػٝاغٞ ايؿٝعٞ.

 

 

الٍُامش
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ّّٛ ايٛدٛد ايبػسٟ اإلْطا١ٜ١ْٝ احلّس  َك

 
 د. السٍد محمد الثقفً

 

 ـــــــ ١ٜاحلّساإلسطاع ب

ٕٸ اؿطٸ ٟٸ تعطٜـ هلا ٜٓبػٞ إٔ َا أ ٕٸ أ ١ٜ دع٤ َٔ شات اٱْػإ ٚدٖٛط٠ ٚدٛزٙ ؾإ

ٌٸ ٚدٛزٙ. ؾؿٞ ٜؿتُ ٌ ع٢ً تؿدٝل يٛدٛزٖا، ٚهب إٔ ٜؿعط اٱْػإ باؿطٸ١ٜ ٗ ن

ٝٸّا ٗ إايبسا١ٜ ٜؿعط بٗا ٜٚسضنٗا ٗ زاخً٘، ٚبعس شيو ٜبشح ٜٚػع٢  ٍ ؼكٝكٗا عًُ

  اجملتُع.

ٌٸ أؾهٌ تؿػري ٚتبٌٝ عٴٔطض ٗ َعطؾ١ اؿطٸ١ٜ ٖٛ ايتُجٌٝ اؾٌُٝ يٓك٫ٛ  يع

ايسّكطاطٝٸ١، َػريٖا »اٖط٠ ـ، ؾٗٛ ٜصنط ٗ نتاب٘ سسٸاز ـ أسس أغاتص٠ داَع١ ايك

ٜعٝـ ٗ ايػاب١ ـ بأْٸ٘ سطٌّ َطًكّا;  : ٫ ٜسضى اؿٝٛإ ايٛسؿٞ ـ ايصَٟعٓاٙ َا «َٚكريٖا

ٕٸ ٖٓاى َٛاْع ُٓع٘ َٔ اؿطٸ١ٜ، نايكٝٸازٜٔ.  ٭ْٸ٘ ٜؿعط بأ

ٕٸ ٗ قٹباي٘  ٕٸ سطٸٜت٘ قسٚز٠; ٭ ٔٸ ايص٥ب إػهٌ ٜؿعط زا٥ُّا بأ ا٭غس يه

 اؾاضح، ٚزا٥ُّا ٜٛٗط اؾساٍ ٚإٓاؾػ١ ٚايكطاع َٔ أدٌ ايؿطٜػ١ بٌ ا٭غس ٚايص٥ب.

ؾايص٥ب ًُٜؼ ٖصٙ احملسٚزٜٸ١، ٚزيٌٝ إزضان٘ ٖٛ اـٛف. إشّا ا٭غس ٜٳشٴسٸ َٔ 

 سطٸ١ٜ ايص٥ب.

نصيو ٖٛ اٱْػإ ايبسا٥ٞ ايصٟ ٜعٝـ ٚسسٙ ٗ أقاقٞ ا٭ضض أٚ ٗ ايػابات 

تٓو ٗ قٝط٘ بأؾدام باؿطٸ١ٜ ٫ٚ ٜؿِٗ َعٓاٖا; ٭ْٸ٘ مل وأٚ ايهٗٛف ٫ ٜؿعط 

ت٘، أٚ ّٓعٕٛ ٚقٍٛ ضظق٘ إيٝ٘، أٚ ٜعآْٛ٘ ٗ قٝسٙ، أٚ ٜأخصٕٚ قٝسٙ ٜكٝٸسٕٚ سطٸٜ

 َٔ ٜسٙ.
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ؾٗصا اٱْػإ ايبسا٥ٞ ـ نا٭غس اؾاضح ـ يسٜ٘ سطٸ١ٜ َطًك١، ٫ٚ ٜٛدس ؾ٤ٞ 

ٍ، ٚايبشاض، ٚا٭ْٗاض، ٚايكشاضٟ، ّهٔ إٔ وسٸ َٔ سطٸٜت٘ إ٫ٓ ايطبٝع١، ناؾبا

 ٚاؿطاض٠، ٚاؾؿاف، ٚ...

َٸا عٓسَا ػتُع فُٛع١ ٗ قٝ٘ َعٝٸٔ ٜطٜسٕٚ ايعٝـ بٗس٤ٚ ٚضاس١  أ

ٚغه١ٓٝ ؾإٕ سطٸٜتِٗ تتشسٸز ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا، ؾايؿطز ايكٟٛ ٗ شيو احملٝ٘ ٜكهٞ ع٢ً 

ٌٸ، ٚب٬  ايهعؿا٤، ٜٚٴطًل يٓؿػ٘ ايعٓإ، ٜٚػٝطط ع٢ً احملٝ٘، ٜٚكبض ٖٛ ؾٛم ايه

 قسٚزٜٸ١، ٜعٝـ ٗ اْؿطاز ٚاْعٚا٤.

ٕٸ ايؿطز ايكٟٛ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜٴدطز اٯخطٜٔ َٔ قٝط٘ يػببٌ:  إ

 ٚٗٛض إٓاؾػ١ ٚايعسا٠ٚ ؾُٝا بِٝٓٗ، ٚبايٓتٝذ١ ٜػًب َِٓٗ س٠ٚ٬ اؿٝا٠. ـ1

ٕٸ ٖ٪٤٫ ٜبسإٔٚ بايعٝـ غٜٛٸ١، ٚبكٛض٠ َتعا١ْٚ، ٚبايٓتٝذ١ وسٸٕٚ َٔ  ـ2 أ

 ، َع أْٸِٗ ٫ ٜٓطكٕٛ بتًو احملسٚز١ٜ.سطٸٜتِٗ

 َٚٔ أدٌ ايبشح أنجط ْؿطض ٖصا ايؿطض: 

ٕٸ اجملُٛع١ إصنٛض٠ آْؿّا قػٸُت بكع١ ا٭ضض اييت تعٝـ عًٝٗا ؾُٝا بٝٓٗا  يٛ أ

ٌٸ ؾطز نُٔ سسٚز َٓطكت٘ اييت ضٴمست ي٘، ؾتهٕٛ  ؾُٔ ايطبٝعٞ إٔ تهٕٛ سطٸ١ٜ ن

أسسِٖ ع٢ً سسٚز َٓطك١ غريٙ، أٚ اغتجُط  سسٚز سطٸٜت٘ ٖٞ سسٚز َٓطكت٘. ؾإشا تعس٣

تًو إٓطك١، ؾإٕ شيو ٜعين أْٸ٘ قس تعس٣ ع٢ً سطٸ١ٜ اٯخط، ٚإشا مل ٜػتطع قاسب 

ا٭ضض َٓع إعتسٟ، بٌ نإ فبٛضّا ع٢ً ايتػًِٝ ٚاـهٛع ي٘، ٚضنٞ بػكب سك٘ 

٭ْٸ٘  َٔ اؿطٸ١ٜ، أٚ تٛاؾل َع إعتسٟ، ؾإٕ إعتسٟ ٜػٝطط أنجط ع٢ً سطٸ١ٜ غريٙ;

ٜتُتٸع عطٸٜت٘ ٚسطٸ١ٜ غريٙ. َٚٔ إُهٔ إٔ ْطًل ع٢ً اؿطٸ١ٜ ٗ ايؿطض ايجاْٞ بأْٸٗا 

ٕٸ إؿّٗٛ ٗ ايؿطض ايجاْٞ  تعإٚ أٚ تٛاؾل َؿطٚع، ٚيٝؼ تعسٸّٜا عٌ سطٸ١ٜ ايػري; بسيٌٝ أ

ٓ٘ ٜٴعترب َٔ إػًُٖات، ٖٚٛ: ٫ َاْع َٔ ايتُتٸع باؿلٸ ٗ اؿطٸ١ٜ أنجط، ٚا٫غتؿاز٠ َ

ٕٸ اؿلٸ ايهجري ٗ اؿطٸ١ٜ َكابٌ ظٜاز٠ ٗ  ٛٸ٠. يصيو ؾإ َٔ أدٌ نػب ايكسض٠ ٚايك

 ايكسض٠، أٚ إٔ أٚي٦و ٫ ٜعطؾٕٛ اؿلٸ أغاغّا إ٫ٓ بايكسض٠ ؾك٘.

ٟٸ ٗ اجملُٛع١ تكسٸ٣ يكٝازتٗا، ٚتػًٓ٘  ٕٸ ايؿطز ايكٛ ؾع٢ً غبٌٝ ايؿطض يٛ أ

يطخا٤، ؾؿٞ ايٓتٝذ١ سسٚز سطٸ١ٜ شيو عًٝٗا، ٚٗ ْؿؼ ايٛقت سٓكل ايعساي١، ٚا٭َٔ، ٚا
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ٕٸ سطٸ١ٜ  ايؿدل تعزاز بكسض َا ٜٓكل َٔ سسٚز سطٸ١ٜ أؾطاز تًو اجملُٛع١. ٫ٚ ؾٓو أ

ٕٸ َٔ ايطبٝعٞ أْ٘ نًُٓا اظزازت  ايؿدل إتػًٓ٘ تعزاز ع٢ً سػاب سطٸ١ٜ اجملُٛع١; ٭

 سسٚز اؿطٸ١ٜ ؾٗٞ تػًب َٔ سلٸ سطٸ١ٜ اٯخطٜٔ.

ٌٸ اتٸػاع سطٸ١ٜ إتػًٓ٘، ٖٚصا ٖٛ ٖٓا ٜكبض ايهػ٘ ع٢ً سٝا ٠ اجملُٛع١ ٗ ٚ

 .(1)ايصٟ ٜٴطًل عًٝ٘ ا٫غتبساز

ٕٸ ايبؿط، بٌ ستٸ٢ اؿٝٛإ ايٛسؿٞ، عٓسَا  َٚٔ ٖصا إجاٍ ايٛانض ْػتٓتر أ

ٜكطسّ َاْع ؾٗٛ ٜكطٸ ٜٚعرتف بصيو ايٛاقع، ٖٚصا ايٛاقع ٖٛ ايصٟ ٜٴعطف باؿطٸ١ٜ. 

ٝٸ١، ٚعًٝ٘ إٔ ٜؿِٗ ؾاٱْػإ ٜٓبػٞ إٔ ٜعطف ٜٚسضى ٚ دٛزٙ، ؾٛدٛزٙ ٖٛ دٖٛطت٘ ايصات

ٗ َػري٠ سٝات٘ َا غ٬ٝقٝ٘ َٔ َٛاْع، أٚ ٜؿِٗ َا ٖٞ أٖساؾ٘ َٚٝٛي٘ اييت عًٝ٘ إٔ 

 وٓككٗا. ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ؼكٝكٗا ع٢ً َطسًتٌ:

 ـ ضؾع إٛاْع عٔ ايططٜل.1

 ـ تؿدٝل إٍٝٛ ٚا٭ٖساف، ٚنٝؿٝٸ١ ؼكٝكٗا. 2

 

 ـــــــ تعسٜف احلّس١ٜ

ٕٸ أغًب ايصٜٔ عطٸؾٛا اؿطٸ١ٜ ٚقؿٖٛا بعسّ ٚدٛز إاْع. ٚأنجط ايؿ٬غؿ١ َٔ  إ

ايعكط اؿايٞ قبًٛا بٗصا ايتعطٜـ، َٔ ٖابع إٍ َٓتػهٝٛ ٖٚاضٚيس٫غهٞ 

 ايؿًٝػٛف اٱلًٝعٟ.

 Leviathanٜكٍٛ تَٛاؽ ٖابع ـ أسس ؾ٬غؿ١ ايكطٕ ايػابع عؿط ـ ٗ نتاب٘ 

ٚدٛز إاْع، ٚإككٛز َٔ إاْع ٖٛ اؿطن١ اـاضدٝٸ١ اييت اؿطٸ١ٜ ٖٞ عسّ »يٜٛاتإ: 

تكـ أَاَ٘. ٚيصيو ّهٔ إط٬م اؿطٸ١ٜ ع٢ً ايها٥ٓات اؿٝٸ١ غري ايعاق١ً، ٚستٸ٢ 

ٕٸ ايؿ٤ٞ إكٝٸس ٚإهبٸٌ ايصٟ ٫ ٜػتطٝع اؿطن١  ع٢ً إٛدٛزات غري اؿٝٸ١ أٜهّا; ٭

 ْكٍٛ ي٘: ؾاقس اؿطٸ١ٜ.إ٫ٓ ٗ قٝط٘ اـام ايصٟ ؾطن٘ عًٝ٘ اـاضز 

ٝٸّا، ؾعٓس شيو ٫  ٚعٓسَا ٫ٜهٕٛ إاْع يًشطن١ خاضدٝٸّا، بٌ ٜهٕٛ إاْع زاخً

ّهٔ إٔ ْكٍٛ: غري سطٸ، بٌ ْكٍٛ: غٴًبت َٓ٘ قسض٠ اؿطن١، نكدط٠ ٚاقع١ ٗ 

ٌٸ َا َٔ ا٭ضض، أٚ ضدٌ َطٜض ططٜض ايؿطاف  .(2)ق
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ايطغاي١ ايجا١ْٝ يًشه١َٛ  ٗ jhan Lockٜكٍٛ اؿهِٝ اٱلًٝعٟ دإ ٫ى 

ٝٸ١:  إٕ اؿطٸ١ٜ َٛدٛز٠ ٗ طبٝع١ اٱْػإ ـ إشا مل تهٔ قسض٠ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض »إسْ

تػٝطط عًٝ٘، ٚمل ٜهٔ تابعّا يكإْٛ ٚإضاز٠ آخطٜٔ ـ، ٚايكإْٛ ايٛسٝس ايصٟ وهُ٘ 

 ٖٛ قإْٛ ايطبٝع١.

إْٛ، إ٫ٓ إشا ؾشطٸ١ٜ ايؿطز ٗ اجملتُع ٖٞ إٔ ٫ ٜٓكاع ؿه١َٛ أٟ سانِ أٚ ق

نإ عٔ تٛاؾل أٚ ضنا، ٚإٔ ٫ ٜٓكاع أٜهّا ٭١ٜ إضاز٠، ٫ٚ ٜتبع أٟ قإْٛ، إ٫ٓ إشا 

 .(3)تٛاؾكت ٖصٙ اٱضاز٠ أٚ ايكإْٛ َع٘ عٔ ططٜل ايٛناي١

ٖصٙ اؿطٸ١ٜ ـ َٔ ايكسض٠ إػتبسٸ٠ ـ نطٚضٜٸ١ يبكا٤ اٱْػإ; ٭ْٸٗا ٬َظ١َ ؿٝات٘، 

 .(4)إٔ ٜتد٢ًٓ عٓٗا بسٕٚ إٔ ٜٓكل َٔ سلٸ سٝات٘ ؾ٦ّٝا ٚي٘ اتٸشاز َعٗا، ٫ ٜػتطٝع

 Liberty in the Modernاؿطٸ١ٜ ٗ زٚي١ ايّٝٛ »ٜكٍٛ ٖطايس٫غهٞ ٗ نتاب 

state» :« أقكس باؿطٸ١ٜ عسّ ٚدٛز إاْع ٗ ا٭ٚناع ا٫دتُاعٝٸ١ إٛدٛز٠ ٗ اؿٝا٠

ٝٸ١، ؾٗٞ ٬َظ١َ يػعاز٠ ايؿطز ٝٸ١ اؿاي  .(5)«إسْ

ٕٸ اي ٛاٖط َٔ إاْع إككٛز ٗ ضأٟ ٖصا ايعايٹِ يٝؼ إاْع ايصٟ ٜػًب اؿطٸ١ٜ، إ

َٸط غعازتُٗا.  بٌ إككٛز ب٘ إاْع ايصٟ ٜػًب ٜٚ٪ثٸط ع٢ً سطٸ١ٜ ايؿطز ٚاجملتُع، ٜٚس

ٛٸ ٚتهاٌَ ٚػًٓٞ  ٕٸ اؿطٸ١ٜ ٖٞ عسّ ٚدٛز إاْع ٗ ططٜل ِ ؾُٝهٔ ايكٍٛ: إ

 ؾدكٝٸ١ اٱْػإ. 

اضٜـ تؿٓهٌ اؿطٸ١ٜ ؾ٦ّٝا غًبّٝا. ؾعسّ ٚدٛزٖا ٜهٕٛ ؾططّا ٗ َجٌ ٖصٙ ايتع

 أغاغٝٸّا ٗ ؼٓكل ؾدكٝٸ١ اٱْػإ، ٖٚصا ايعايٹِ ؾػٻط اؿطٸ١ٜ َٔ بٴعسٖا ايػًيب.

ٚيهٔ َٔ داْب آخط ُجٸٌ اؿطٸ١ٜ دع٤ّا َٔ ؾدكٝٸ١ اٱْػإ، ٚدٖٛط٠ ٚدٛزٙ، 

ٝٸ١، تتذ٢ًٓ ٚتٛٗط ٗ ؾاؿطٸ١ٜ ٗ ا٭غاؽ ٖٞ إسس٣ خكا٥ل اٱْػإ ٚخكاي٘ ايص ات

قٝ٘ خام، نايبٝإ، ٚاٱضاز٠، ٚايؿهط، ٚا٫ختٝاض، ٚغريٖا. ٖٚصٙ اـكٛقٝٸات 

 ٖٞ اؿلٸ ايطبٝعٞ يٲْػإ.

ٌٸ ٖصٙ اـكٛقٝٸات ٚا٭َٛض  ٚبعباض٠ أخط٣: عٓسَا ٜٛيس اٱْػإ ٜٛيس َٚع٘ ن

 ايؿططٜٸ١ ٚايطبٝعٝٸ١; يٝهع قسَ٘ ٗ ٖصٙ اؿٝا٠.
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١ّٝ يإل  ـــــــ ْطإاحلكٛم ايطبٝع

ٕٸ يٲْػإ اَتٝاظات َٓص ؿ١ٛ ٫ٚزت٘،  تعترب َسضغ١ اؿكٛم ايطبٝعٝٸ١ أ

 ٚخكٛقٝٸات تٛيس َع٘، ناؿلٸ ٚاؿكٛم.

ٕٸ دصض َٚٓبع اؿلٸ ٗ ٚدٛز اٱْػإ ٜتبع ٚهٝب ا٫ستٝادات ٚإتطًٓبات اييت  إ

 تهٕٛ دصٚضٖا ٗ اٱْػإ.

ٙ اـكٛقٝٸات تتطًٓب اٱداب١ ؾاهلل تعاٍ خًل اٱْػإ َع خكٛقٝٸات، ٖٚص

 عٓٗا ٚتًبٝتٗا.

ٕٸ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ مل ٜهع ٗ  ٕٸ يًكدط٠ سلٸ ايتعًِٓ؟ قطعّا ٫; ٭ ؾُج٬ّ: ٌٖ أ

ٔٸ ايتعًِٝ. ٗٸٌ تًب١ٝ استٝاد٘ بؿ  ٚدٛز ايكدط اغتعساز ايتعًِٓ، ايصٟ ٜػ

ٕٸ ؾو اٱْػإ ٚؾُ٘ غري َػتع سٸٜٔ أٚ ٌٖ يٲْػإ اؿلٸ ٗ أنٌ ايؿٛى؟ ٫; ٭

ُٳٌ.  ٭نٌ ٖٚهِ ايؿٛى، خ٬ؾّا يًذٳ

 َٔ ٖٓا ؾاؿلٸ ايطبٝعٞ ٚتًب١ٝ َتطًٓبات٘ ي٘ دصٚض ٗ ٚدٛز اٱْػإ. 

 ؾاٱْػإ َٛدٛز َتؿٓهط، إشّا ي٘ اؿلٸ ٗ سطٸ١ٜ ايعكٝس٠ ٚايؿهط ٚبٝاُْٗا.

ٕٳ﴿ ٝٳا ٘ٴ اِيبٳ ُٳ اهلل تعاٍ أٚزع تبٌٝ ٚؾِٗ اؿكا٥ل ٗ ٚدٛز  (:4)ايطٓٔ:  ﴾عٳًٖ

 اٱْػإ.

ٗٳا﴿ ُٳا٤ ُنًٖ ّٳ اَ٭غٵ ِٳ آزٳ ايبٝإ، اٱْػإ ي٘  إشّا اٱْػإ ي٘ سلٸ :(31)ايبكط٠:  ﴾ٚٳعٳًٖ

سلٸ اختٝاض ايعٌُ، ٚايػهٔ، َٚهإ ايعٝـ، ٚغريٖا. ؾُٔ فُٛع ٖصٙ ا٫ستٝادات 

ٚإتطًٓبات ٚاـكٛقٝٸات تتٛٓيس اؿكٛم ايطبٝعٝٸ١ يٲْػإ، ٚاييت أخص أتباع َسضغ١ 

 م ايطبٝعٝٸ١ ع٢ً عاتكِٗ تؿػريٖا.اؿكٛ

 

١ّٝ  ـــــــ َدزض١ احلكٛم ايطبٝع

اؿكٛم ايطبٝعٝٸ١ ـ َكابٌ اؿكٛم ايٛنعٝٸ١، اييت تٛنع َٔ قٹبٌ ايسٚي١، ٚهب 

ٖٞ فُٛع١ ايكٛاعس ٚايكٛاٌْ اييت وهِ بٗا ايعكٌ ايبؿطٟ،  :ع٢ً ايٓاؽ تٓؿٝصٖا ـ

 ٖٚٞ أقٌ سكٛم اٱْػإ.

دكٝٸ١ اٱْػإ، ٚتهٕٛ َع٘ زا٥ُّا، ٖٚٞ اؿكٛم ٖصٙ اؿكٛم ٬َظ١َ يؿ
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ايؿططٜٸ١ اييت تعٝٸٔ َكري اٱْػإ، ٖٚعٚد١ َع٘، ٫ٚ ٜػتطٝع أٟ ؾ٤ٞ إٔ ٜؿكًٗا 

 عٓ٘، أٚ ٜٓكًٗا إٍ إْػإ آخط. 

ٚٴيٹسٳ ٗ ايسْٝا سطٸّا، ٚهب إٔ ٜعٝـ ؾٝٗا سطٸّا. ب٬ «: ضٚغٛ»ٜكٍٛ  ٕٸ اٱْػإ  إ

ٕٸ ايعٝـ ٗ اجملتُع وسٸ َٔ سطٸ١ٜ ايؿطز، يهٔ ٖصٙ احملسٚزٜٸ١ َؿطٚع١ ؾُٝا إشا  ؾو أ

اغتٓست يطنا ْؿؼ ايؿطز أٚ باتٸؿام فُٛع١ ٜهٕٛ ٖسؾٗا ٓا١ٜ ٖصٙ ايكٛاعس 

 ٚاؿكٛم اييت ُجٸٌ ؾدكٝٸ١ اٱْػإ.

أخصت اؿكٛم ايطبٝعٝٸ١ با٫ْتؿاض ٚا٫ٖتُاّ قبٌ ايكطٕ ايعؿطٜٔ. ؾؿٞ َكسٸ١َ 

ٌٸ إآغٞ ٚإكاعب ٗ اجملتُع ٖٞ إع٬ٕ سكٛم اٱْػإ أعًٔ ايرب ٕٸ ن ٕإ ايؿطْػٞ أ

ْتٝذ١ ايتعسٟ ع٢ً اؿكٛم ايطبٝعٝٸ١ يًبؿط. ٚٗ ًَ شيو اٱع٬ٕ أؾري إٍ َػأي١ عسّ 

 .(6)إَها١ْٝ اْتكاٍ اؿكٛم َطٚض ايعَإ

ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، « اؿكٛم ايؿططٜٸ١»ٚيكس ُأدطٜت تعس٬ٜت ع٢ً تعطٜـ 

ٔطفٳ بٗا ضمسٝٸّا، ٚأقٌ اؿطٸ١ٜ ٚايعساي١ ُٖا ضنٓإ أغاغٝإ َٔ ٚنإ ْتٝذتٗا إٔ اعتٴ

 .(7)«اؿكٛم ايطبٝعٝٸ١، ٚشيو أٜهّا أقبض ضمسٝٸّا

ٚقس أٜٸس ايسٜٔ إػٝشٞ ٖصٙ اؿكٛم. ؾٗصا غإ تَٛاؽ ٚانٔ ـ ايؿًٝػٛف 

ٝٸ١ َٔ  إؿ١٦ٝ إػٝشٞ ٗ ايكطٕ ايجايح عؿط ـ ٜٴعطٸف ايكٛاٌْ ايطبٝعٝٸ١ قا٬ّ٥: إْٸٗا ْٛضاْ

 .(8)اٱهلٝٸ١ اييت ٜٓبػٞ ع٢ً اٱْػإ إهازٖا

 

 ـــــــ ايدٜٔ اإلضالَٞ

إػتك٬ٓت »ُأٜٸست ٖصٙ اؿكٛم ٗ اٱغ٬ّ، ٚنصيو َصٖب ايتؿٝٸع، بعٓٛإ 

ٝٸ١ َٔ باب ا٭قٍٛ ايطبٝعٝٸ١ تبٝٸٔ ٖصا « ايت٬ظّ بٌ ايعكٌ ٚايؿطع»، ؾكاعس٠ «ايعكً

ُٸٞ سب قٛاٌْ ا٭قٍٛ، ٗ إثبات ٖصا ا٭َط ـ ٖٚٛ قا ،&إع٢ٓ. ٜكٍٛ احملٓكل ايك

ٝٸ١»نٕٛ  أٜهّا َٔ ١ًْ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١، َٚٔ َكازض اؿكٛم ـ: « إػتك٬ت ايعكً

ٕٸ ايطغٍٛ ايٛاٖط ٜبٝٸٔ أسهاّ » إْٸ٘ تعاٍ طًب َٓٸا ايؿعٌ ٚايرتى بًػإ ايعكٌ. ؾهُا أ

سهِ عكً٘ بٛدٛز إبس٨ اهلل َٚأَٛضات٘ َٚٓٗٝٸات٘ ؾهصيو ايعكٌ ٜبٝٸٔ بعهٗا. ؾُٔ 

اؿهِٝ ايكازض ايعسٍ ايكاْع ايعامل ؾٝشهِ بأْٸ٘ هاظٟ ايعبس ايكٟٛ; بػبب ًُٚ٘ 
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يًعبس ايهعٝـ، بايعكاب، ٚنصيو ايٛزعٞ ايصٟ ا٥تُٓ٘ عبس َٔ عبازٙ، غٝٸُا إشا 

ٟٸ ايطؾٝع;  نإ ايعبس قتادّا غا١ٜ ا٫ستٝاز; بػبب تطى ضزٸٖا إيٝ٘، ٚهاظٟ ايعبس ايكٛ

 .(9)«٘ بايعبس ايهعٝـ ايعادع احملتاز، بايجٛاببطأؾت

 

 ـــــــ اضتعُاٍ املؿطًح مبعٓٝني

ٚبتعبري أؾهٌ: «. ايٓؿٞ; ٚاٱثبات»َٔ ٖصا إُطٸ تٴططح َػأي١ اؿطٸ١ٜ ٗ َعٌٓٝ: 

اغتعُاٍ َكطًض اؿطٸ١ٜ ب٬ َع٢ٓ، ٚؾاقس يًُؿّٗٛ، ؾًٛ اغتعٌُ إكطًض بٗصا إع٢ٓ ـ 

ٔٵ»ٚإع٢ٓ ـ ؾٝذب إٔ ٜكرتٕ ٖصا ايًٓؿٜ بٓؿٞ، َجٌ: نْٛ٘ ؾاقسّا يًُؿّٗٛ  ، أٚ «َٹ

 «.ٗ»بإثبات، َجٌ: 

ٔٵ؟ أٚ  َٕ ٔٵ أٟ ؾ٤ٞ؟ أٚ اؿطٸ١ٜ  َٹ ؾعٓسَا ْكٍٛ: اؿطٸ١ٜ ٜتبازض ايػ٪اٍ: اؿطٸ١ٜ 

ٟٸ َٛنٛع؟.  عٓسَا ْكٍٛ: اؿطٸ١ٜ ٜتبازض ايػ٪اٍ: اؿطٸ١ٜ ٗ أ

ٚٸٍ ٖٛ  ، ٚٗ ايػ٪اٍ «ْؿٞ اؿطٸ١ٜ»ؾاغتعُاٍ َكطًض اؿطٸ١ٜ ٗ ايػ٪اٍ ا٭

 «.إثبات يًشطٸ١ٜ»ايجاْٞ ٖٛ 

 

 ـــــــ زأٟ إٜصاٜا بسيني

ٜبٝٸٔ إٜعاٜا بطيٌ ايعامل ا٭َطٜهٞ، ايطٚغٞ ا٭قٌ، اغتعُاٍ ٖصٜٔ إؿٌَٗٛ 

ٗ ايبسا١ٜ أططح َٔ إؿٌَٗٛ »يًشطٸ١ٜ بكٛض٠ ١ًْٝ ٗ نتاب٘ )أضبع َكا٫ت(، ؾٝكٍٛ: 

ـ ٚايصٟ أعتربٙ اتٸباعّا يٰخطٜٔ ـ، ؾاؾٛاب عٔ ٖصا « ّٛ ايػًيبإؿٗ»ايػٝاغٌٝ يًشطٸ١ٜ 

ايططح ٖٛ: َا ٖٞ سسٚز ايؿدل أٚ اجملُٛع١ ـ اييت ٖٞ سطٸ٠، ٚهب إٔ تهٕٛ 

 نصيو ـ اييت تعٌُ َا تؿا٤ َٔ زٕٚ تسخٸٌ اٯخطٜٔ، ٚتهٕٛ نُا تٴطٜس ٖٞ؟. 

َٸا إؿّٗٛ ايجاْٞ يًشطٸ١ٜ، ٚايصٟ ُأمسٸٝ٘  ، ؾؿٞ اؾٛاب عٔ «بٞإؿّٗٛ اٱها»أ

ٖصا ايػ٪اٍ ٜططح َؿّٗٛ ايػٝطط٠ أٚ إطاقب١، ٚاييت ّهٓٗا إدباض ايؿدل ع٢ً 

ٔٵ؟. َٳ  عٌُ َا تطٜس ٖٞ، أٚ تعٝٸٔ ا٭غًٛب ٚايططٜك١ سػب َا تطٜس ٖٞ، َاشا ٚ

ٕٸ ايتؿاٚت بٌ ٖصٜٔ ايػ٪ايٌ ٚانض، َع أْٸ٘ ّهٔ إٔ تهٕٛ اٱداب١ عُٓٗا  ؾإ

 . (10)«ٗ بعض إٛاضز َتطابك١
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ٛٸ  ٜػع٢ اٱْػإ زا٥ُّا ٗ ضؾع إٛاْع اييت تعٝل ططٜك٘ ٗ اؿٝا٠، ٚنصيو ِ

ؾدكٝٸت٘. َٚٔ ٖصٙ إٛاْع: ا٫غتبساز، ا٫غتعُاض، ا٫غتشُاض. ٖٚصٙ إٛاْع 

ٛٸ ا٭عؿاب إؿٝس٠. ٖصٙ إٛاْع ا٫دتُاعٝٸ١ ٚايجكاؾٝٸ١ ـ  نا٭عؿاب ايهاضٸ٠ اييت ُٓع ِ

ٝٸ١، تػًب اؿطٸ١ٜ َٔ اٱْػإ، ٚػعً٘ عبسّا.ٗ ضأٟ ضادطبٝهٔ ـ   ٖٞ أقٓاّ شٖٓ

يكس تٓٓؿط اٱْػإ ٗ طٍٛ تاضٜذ سٝات٘ َٔ ٖصٙ ايكٝٛز ٚايػ٬غٌ. ؾكس عا٢ْ 

ٚقاغ٢ َٓٗا ا٭َطٸٜٔ، ستٸ٢ ؾطع ٗ ٖصا ايعكط َكاضعتٗا، ؾاْتكط ع٢ً بعهٗا، ٫ٚ 

 ظاٍ ٜهاؾض يًتدًٓل َٔ ايباقٞ.

ٕٸ َجًح ايؿ٪ّ، إتُجٸٌ بـ )اؾٌٗ ٚاؾٛض ٜكٍٛ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت:  إ

 ٚاؾٛع(، ىٓل اٱْػإ زا٥ُّا، ّٚٓع٘ َٔ ايتٓٓؿؼ.

ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ إٛاضز ٜٳكٵسٴم إٔ ٜهٕٛ تعطٜـ اؿطٸ١ٜ بعسّ ٚدٛز إاْع، ٖٚصا 

 ايصٟ ٜعطٞ إع٢ٓ ايٛانض ٚايكشٝض يًشطٸ١ٜ، َٚهإ اغتعُاهلا.

 

 ـــــــ املفّٗٛ ايطًيب يًشّس١ٜ

ٕٸ اٱْػإ ٜهٕٛ سطٸّا إشا مل ٜتسخٸٌ  :هٔ ايكٍٛ ـ سػب ضأٟ بطيٌ ـّ إ

اٯخطٕٚ ٗ ؾ٪ْٚ٘. ؾاؿطٸ١ٜ ايػٝاغٝٸ١ ّهٔ ايكٍٛ عٓٗا ببػاط١: ٖٞ اؿسٚز اييت ٗ 

ٕٸ اٯخطٜٔ عادطٕٚ إٔ ٜعًُٛا  زاخٌ ايؿدل، ٜٚػتطٝع ؾٝٗا عٌُ َا ٜٴطٜس، ٗ سٌ أ

 َجً٘، ٫ٚ ٜػتطٝعٕٛ َٓع٘.

أغتطٝع إٔ أعٌُ َا أضٜسٙ; بػبب تسخٸٌ اٯخطٜٔ، أنٕٛ قس  ؾإشا نٓتٴ ٫

ؾكست َٔ سطٸٜيت بكسض شيو ايتسخٸٌ َٔ اٯخطٜٔ، ٚإشا مل ٜتسخٸٌ اٯخطٕٚ ؾشطٸٜيت 

ٌٸ تكسٜط ـ نُٔ سسٚز إُاّ شيو ايعٌُ ايصٟ أضٜس ايكٝاّ ب٘.  تتٛغٸع ـ ع٢ً أق

اٱدباض يٝؼ ؾُٝهٔ ايكٍٛ: أْا ايؿطز أنٕٛ فبٛضّا أٚ عبسّا، َٚع شيو ؾ

ٌٸ ايصٟ ٫ أغتطٝع عًُ٘. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: أْا ٫ أغتطٝع إٔ أقعس  َكطًشّا ٜؿٌُ ن

أنجط َٔ عؿط٠ أقساّ، أٚ ٫ أغتطٝع ايكطا٠٤ بػبب ايع٢ُ، أٚ ٫ أغتطٝع إٔ أؾِٗ 

بعض َعه٬ت ؾًػؿ١ ٖٝػٌ، ؾًٝؼ َٔ ايػطٜب إٔ أعترب ْؿػٞ فبٛضّا أٚ عبسّا; بػبب 

دباض ٜػتًعّ ايتسخٸٌ ايعُسٟ َٔ اٯخطٜٔ ٗ ؾ٪ْٚٞ، ؾٝهٕٛ تًو إٛاْع، ؾاٱ
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 .(11)ايؿدل ؾاقسّا يًشطٸ١ٜ ايػٝاغٝٸ١ إشا َٓع٘ اٯخطٕٚ َٔ ايٛقٍٛ إٍ ٖسؾ٘ إٓؿٛز

يهٔ سطٸ١ٜ اٱْػإ ٫ تهتٌُ بطؾع إٛاْع اييت ٖٞ ؾطٙ ٗ ٚٗٛض دٖٛط 

ٝٸ١، بٌ ٜٴططح ٖصا ايػ٪اٍ: َا ٖٛ ايعٓكط ا٭ غاغٞ ؾٖٛط ايؿدكٝٸ١ ايؿدكٝٸ١ اٱْػاْ

ٝٸ١؟  اٱْػاْ

ٕٕ ٚأٖساف  اٱْػإ ٖٛ نا٥ٔ َٛدٛز يسٜ٘ اٱضاز٠ ٚسلٸ ا٫ختٝاض، ٚي٘ أَا

ٌّ ٚطإؽ، ّهٓ٘ إٔ ٜٴػٝٸط ْؿػ٘ ٚقٝط٘، ّٚهٓ٘ أٜهّا  ٕٷ غٝاغ ٝٸ١، ٖٚٛ سٝٛا َػتكبً

ٛٸّا ع٢ً َعاد٘، ّٚهٓ٘ إٔ  إٔ ٜتُطٸز نس ا٭ٚناع اييت ٜعٝؿٗا، ّٚهٓ٘ إٔ ٜٗٝٸ٧ د

دًٓس ْؿػ٘ ٗ ايتاضٜذ ٚاجملتُع، ّٚهٓ٘ إٔ ٜٛغٸع َٔ ؾهطٙ ٚعكٝست٘ ٚأٖساؾ٘، ٜٴ

 ٚنصيو ططسٗا.

، َٚٔ ٖٓا ؾٗٛ كًٛم َٔ قٛض٠ اهلل، «خ٬ٓم»نٝـ ٫ ٚاٱْػإ ـ نايطبٸ ـ 

 ٖٚٛ خًٝؿت٘ ٗ ا٭ضض.

ٟٸ  ؾٗٓا ٜٴػتعٌُ َكطًض اؿطٸ١ٜ َع ايكٝٛز، ٜعين سطٸ١ٜ اٱْػإ ٗ َاشا؟ ٚأٜٔ؟ ٚأ

ع؟ ٚأ١ٜ سسٚز؟ ٚتبٝٸٔ اؿطٸ١ٜ ٗ ايؿهط، اؿطٸ١ٜ ٗ ايبٝإ، اؿطٸ١ٜ ٗ اٱضاز٠، َٛنٛ

ُٸٝ٘ ايعًُا٤  ٝٸ١»اؿطٸ١ٜ ٗ ا٫ختٝاض، ٚ...، ٖٚصا ايٓٛع َٔ اؿطٸ١ٜ ٜػ  «.اؿطٸ١ٜ اٱهاب

 

 ـــــــ املفّٗٛ اإلجيابٞ يًشّس١ٜ

ٕٸ إع٢ٓ اٱهابٞ يًشطٸ١ٜ ٖ ٛ إٔ ٜهٕٛ ايؿطز ٚسػب ضأٟ إٜعاٜا بطيٌ أٜهّا ؾإ

غٝٸس ْؿػ٘، ٚكتاضّا ٗ ايٓٗٛض. ؾأَٓٝيت إٔ تهٕٛ سٝاتٞ ٚتكُُٝٞ باختٝاضٟ، ٚإٔ 

ٛٸ٠ خاضدٝٸ١. أضٜس إٔ أنٕٛ آي١ يؿعًٞ، ٚيٝؼ آي١ ٭ؾعاٍ اٯخطٜٔ.  ٫ أنٕٛ تابعّا ٭١ٜ ق

أضٜس إٔ أنٕٛ عا٬َّ، ٚيٝؼ َع٫ُّٛ. أضٜس إٔ أؾدٸل أٖساف عًُٞ بٓؿػٞ، ٚإٔ ٫ 

ٞٸ ايعٛاٌَ اـاضدٝٸ١ ٚغريٖا. أضٜس إٔ أنٕٛ; ٚيٝؼ إٔ ٫ أنٕٛ. أضٜس إٔ أنٕٛ ت٪ثٸط عً

ِِّ يٞ اٯخطٕٚ. أضٜس إٔ أختاض بٓؿػٞ، ٫ إٔ ىتاض يٞ  ُِّّا، ٫ٚ أضٜس إٔ ٜٴك ؾاع٬ّ َٚك

 اٯخطٕٚ ططقّا ٫ أضٜس ايػري ؾٝٗا.

يكازض ع٢ً ٫ أضٜس إٔ أنٕٛ نايؿ٤ٞ ايصٟ ب٬ ضٚح، أٚ اؿٝٛإ، أٚ ايعبس غري ا

ٞٸ. ُٸٌ أٟ زٚض إْػاْ  ؾعٌ أٟ ؾ٤ٞ ي٘، ٫ٚ ٜػتطٝع إٔ ٜتش
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ٚٗ اـ٬ق١: أضٜس إٔ أْتدب ٖسٗ ٚأغًٛبٞ ٚأسٓكك٘. أضٜس ع٢ً ا٭قٌ إٔ أنٕٛ 

، ؾعٓسَا ٜكاٍ: آزَٞ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ يٞ ؾ٤ٞ «سٝٛإ عاقٌ»دع٤ّا َٔ إؿّٗٛ َٔ قٍٛ: 

 سْٝا.ّٝٸعْٞ عٔ اؿٝٛاْات، ٚبكٝٸ١ إٛدٛزات ٗ اي

ٌٸ ٖصٙ أُٓٸ٢ إٔ أعطف بأْٸٞ  ُٸٌ «َٛدٛز َؿٓهط»َٚٔ ٚضا٤ ن ، ٚإٔ أؼ

ٝٸٓٗا ٗ تؿهريٟ ٚأٖساٗ. ؾهًُٓا اغتطعتٴ إٔ  َػ٪ٚيٝاتٞ بٓؿػٞ، ٚأغتطٝع إٔ أب

أسٓكل ٖصٙ ا٭َاْٞ أؾعط بأْٸٞ سطٌّ َكساض َا سٓككت٘، َٚا ٫ أسٓكك٘ َٔ ا٭َاْٞ أؾعط 

 .(12)بايعبٛزٜٸ١ ؾٝ٘

 

١ّٝايهسا١َ اإل  ـــــــ ْطاْ

ٝٸ١ ـ اييت دعٌ اهلل اٱْػإ ٜؿتدط بٗا ـ  ٕٸ َؿّٗٛ ايهطا١َ اٱْػاْ ٖٛ َكسامٷ إ

ّٳ﴿: ي١ٰٜ ٓٳا بٳٓٹٞ آزٳ َٵ ( ٗ ؼٓكل ٖصٙ إؿاِٖٝ، ٚتعٝٸٔ اؿطٸ١ٜ 70)اٱغطا٤: ﴾ٚٳَيَكسٵ َنطٻ

 اٱهابٝٸ١.

اييت ُطٸ عرب ٜٚػتطٝع بٗا اٱْػإ إٔ ٜبٝٸٔ دٖٛطت٘، ٚوٓكل إضاز٠ اهلل تعاٍ 

ٝٸ١.  اٱضاز٠ اٱْػاْ

ِّطٴ ﴿إ٫ٓ إشا نإ ؾعاض إطايبٌ باؿطٸ١ٜ ٚاٱق٬ح َٔ إػًٌُ ٖٛ:  ٘ٳ ٫َ ٜٴػٳ ٕٻ ايًٓ ٔإ

ِٵ ٔٗ ْٵُؿػٹ َٳا بٹَأ ِّطٴِٚا  ّٕ سٳتٻ٢ ٜٴػٳ ٛٵ ٖصا ٖٛ ْسا٤ إٓازٜٔ باؿطٸ١ٜ،  . ٚنإ(11)ايطعس: ﴾َٳا بٹَك

اي٬ٖٛضٟ، ٚؾطٜعيت، َٚطٗطٟ. ٚايّٝٛ ٜطًب شيو  َٔ ايػٝٸس ْاٍ ايسٜٔ ستٸ٢ إقباٍ

ٝٸ١ ايؿطٜؿ١. ٜٚعرتؾٕٛ  ٌٸ أقػاّ اجملتُع إٓازٜٔ باٱق٬ح; يتشكٝل ا٭ٖساف اٱْػاْ ن

ٝٸ١، ٚبايسّكطاطٝٸ١ بأْٸٗا أغًٛب يتشكٝل  باؿطٸ١ٜ نْٛٗا دٖٛط٠ ايؿدكٝٸ١ اٱْػاْ

ل ا٭ٖساف، ٜٚتٓاٚيْٛٗا ا٭ٖساف إكسٸغ١ يٲْػإ إػًِ، ٜٚػعٕٛ ظٛس إٍ ؼكٝ

 باـطاب١ ٚايهتاب١ ٚإ٪ُطات، ٚأسٝاّْا ٜسؾعٕٛ ايجُٔ غايّٝا دعا٤ عًُِٗ ٖصا.

ٝٵ٘: ايػٝاغٞ; ٚايسٜين، ايصٟ  ٕٸ َؿّٗٛ اؿطٸ١ٜ ٜتؿطٸع َٔ ا٫غتبساز، بؿطعٳ إ

ٜٓشكط ٗ ٖصا اؿسٸ، ؾإكًشٕٛ إطايبٕٛ باٱق٬ح َٚطدعٝٸ١ ايكإْٛ ٜعطؾٕٛ 

 ٕ إٍ ؼكٝكٗا.سسٚزٖا، ٜٚػعٛ
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 ـــــــ ايتٝازات املدايف١ يًشّس١ٜ

يٛ غٴًٹبت اؿطٸ١ٜ َٔ ايؿطز ٚاجملتُع ؾايٓتٝذ١ تهٕٛ نٝاع ايؿطز، ٚشبٍٛ 

٘ٓ ايجكاؾ١ ٚإسْٝٸ١. ٚيهٔ َع ا٭غـ ٗ اجملتُع  ايؿدكٝٸ١، ٜٚتشذٸِ ايؿهط، ٚتٓش

بٝسّا هلِ. ٖٚاتإ فُٛعتإ غًبتا َٔ ايٓاؽ ٖصٙ ايِّٓعٳِ اٱهلٝٸ١، ٚدعًِٖٛ ضعٝٸ١ ٚع

 اجملُٛعتإ ُٖا:

ٛٸ٠ ٚايػٝـ، ؾهػبت ايطاع١; ا٭ٍٚ:  ٖصٙ اجملُٛع١ نبٻًت ايٓاؽ بٛاغط١ ايك

ٛٸ٠ إكا١َٚ.  بػبب خٛف ايٓاؽ َِٓٗ ع٢ً أضٚاسِٗ، ستٸ٢ غًبٛا َٔ اجملتُع ق

ٖصٙ اجملُٛع١ ٖٞ َٔ أضباب ايسٜاْات، اغتػًٓت اؾاْب ايسٜين. ؾبس٫ّ ايجا١ْٝ: 

ٝٸّا ْٚٛضاّْٝا، ٜتُاؾ٢ َع ايعكٌ، غًهت َٔ إٔ ٜؿ ػٸطٚا يًٓاؽ ايسٜٔ تؿػريّا عك٬ْ

ططٜل ايتهؿري، ٚؼٌُٝ ايسٜٔ َعاداتِٗ ايؿدكٝٸ١، ٚأٚضزٖٚا ٗ أشٖإ ٚعكٍٛ 

ايٓاؽ، بس٫ّ َٔ سجٸِٗ ع٢ً ايبشح ٚايتسقٝل، ٚاغتعًُٛا اؾعّ ٚاٱقطاض ٗ غًب 

ٕٸ ايتؿهري َٔ ايٓاؽ. ٚيعٌ َجٌ ٖصٙ اجملُٛع١ ٫  ٌٸ ٚطأ٠ عٔ اجملُٛع١ ا٭ٍٚ; ٭ ٜك

قاسب ايػٝـ ّطٸ ّٚهٞ ٗ ٚقت َعٝٸٔ، ٚأؾهاضٙ نًٓٗا تهٕٛ غطشٝٸ١ عاز٠، ٫ٚ 

 تٓؿص زاخٌ ايؿطز.

َٸا ًِٚ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ ؾإْ٘ ٜتػًػٌ إٍ ضٚح اٱْػإ، ٜٚهبٸً٘، ٚآثاضٙ عُٝك١  أ

َٸيت إشا»بكٛي٘:  |ٚٚاغع١، نُا ٚقؿِٗ ضغٍٛ اهلل قًشا قًشت  قٓؿإ َٔ أ

َٸيت َٸيت، ٚإشا ؾػسا ؾػست أ ٔٵ ِٖ؟ قاٍ: «أ َٳ ايؿكٗا٤; »، ؾكٌٝ: ٜا ضغٍٛ اهلل، ٚ

 .(13)«ٚا٭َطا٤

 

 غسط حتٍكل احلّس١ٜ تأضٝظ سه١َٛ غعب١ٝ ـــــــ

ٝٸ١ ٚايساعٌ إٍ اؿطٸ١ٜ ٚايعًُا٤ ٗ عًِ ايػٝاغ١ٝ ٜطٜسٕٚ  ٕٸ قبٸٞ اٱْػاْ إ

ٝٸ١ يٲْػإ، نايهطا١َ ايتُتٸع بايِّٓعٳِ اٱهلٝٸ١، ٚنصيو ؼك ٝل اـكاٍ ايساخً

ٕٸ ع٬ز َطض ضؾع إٛاْع َٔ اؿٝا٠ ا٫دتُاعٝٸ١ ٖٛ تؿهٌٝ  ٚاؿطٸ١ٜ. ٜٚسضنٕٛ أ

ٝٸ١ ؾعب١ٝ، تهٕٛ ساضغ١ َٚطاقب١ يتٓؿٝص ايكإْٛ، َٚساؾع١ عٔ اؿكٛم  سه١َٛ ٚطٓ

 اؿٓك١ يًٓاؽ.
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 يهٔ ايصٟ وؿٜ اؿطٸ١ٜ ٚاؿه١َٛ ايؿعب١ٝ ٖٛ:

 طف ايٓاؽ َا ٖٞ اؿطٸ١ٜ؟.ـ ٜٓبػٞ إٔ ٜع1

 ـ إٔ ٜطًب ايٓاؽ اؿطٸ١ٜ بأضٚاسِٗ ٚأَٛاهلِ.2

ُٸ١ ٚايؿذاع١ يٝٗبٸٛا ٗ غبٌٝ سؿٜ سطٸٜتِٗ ٚايسؾاع 3 ـ هب إٔ ّتًو ايٓاؽ اهل

 عٓٗا.

ؾإساؾع اؿكٝكٞ عٔ اؿطٸ١ٜ ٖٛ اؿاضؽ ايؿذاع ٚإساؾع ايسا٥ِ عٔ ايٓاؽ. 

ٟٸ ق إْٛ ٜهتب ـ ستٸ٢ إشا نإ َٔ أؾهٌ ايكٛاٌْ ـ ٚإشا مل تتٛٓؾط ٖاتإ اـكًتإ ؾأ

 ؾًٝؼ ي٘ أ١ٜ ق١ُٝ، ٜٚهٕٛ ساي٘ نشاٍ ٚضق١ ْكسٜٸ١ ؾكست قُٝتٗا.

َٚٔ ؾطا٥٘ اؿطٸ١ٜ ا٭خط٣ إٔ ٜبتعس ايٓاؽ عٔ ا٫نططابات، ٚاؾسٍ، 

ٚايٓكاف، ٚتهٝٝع اٱْكاف; ا٫بتعاز عٔ اغتعُاٍ اؿٹطاب إازٸ١ٜ، نايػهانٌ 

فٸ ع٢ً ٚدٛٙ ايٓاؽ، ٚنصيو عسّ اغتعُاٍ اؿٹطاب إعٜٓٛٸ١ ٚا٭ٓاض اييت تٴط

نايػبٸ ٚايؿتِ ٚا٫ؾرتا٤ ٚايبٗتإ، بٌ عًِٝٗ إٔ هتُعٛا ؾٝٗا بِٝٓٗ، ٜػُع أسسِٖ 

ػب ايكِٝ اجملتُع سقٍٛ اٯخط، ٜٚؿدٸكٛا اؾٝس َٔ ايطز٤ٟ، عًِٝٗ اسرتاّ َا ٜطٜسٙ 

 إكبٛي١ ؾٝ٘.

ٝٸ١، ايػطض َٓٗا ؾعٓسَا تهٕٛ أضنٝٸ١ اجملتُع ٖهصا ت هٕٛ تطبٝت٘ تطب١ٝ ٚطٓ

تطب١ٝ أؾطاز اجملتُع ع٢ً ايعٝـ إؿرتى، َٚٔ أدٌ َعطؾ١ قسض اؿطٸ١ٜ، ٚايتعطٸف ع٢ً 

سكٛق٘، ٚاسرتاّ سكٛم اٯخطٜٔ، ٚايٓؿط٠ َٔ ايتًُٓل ٚإتًُٓكٌ، ٚعؿل اٱْكاف 

 .(14)ٚايعساي١

 

 ـــــــ أْٛاع احلّسٜات

١ٜ إُٓٛات ايعًُٝٸ١ ٝاغٝٸ١; سطٸ١ٜ ا٫دتُاعات; سطٸَٔ أْٛاع اؿطٸٜات: اؿطٸ١ٜ ايػ

ِٸ تًو اؿطٸٜات سطٸ١ٜ ايؿهط ٚايبٝإ. ؾإشا مل تتٛٓؾط َجٌ ٖصٙ اؿطٸ١ٜ  ٝٸ١. ٚأٖ ٚإسْ

 باٱَهإ ايكٍٛ: إٕ ايبؿط ٫ ظاٍ ٜعٝـ ٗ ايعٗس إًِٛ َٔ ايتاضٜذ.

ٓا يٝؼ يٓا ٫ ٜٛدس أسس قؿٛٚ َٔ اـطأ، ؾإشا ناْت ايعكا٥س كايؿ١ يعكٝست

 اؿلٸ إٔ ْٴطؿ٧ كايؿٝٓا; ٫ستُاٍ إٔ ٜهْٛٛا أقطب إٍ اؿكٝك١ َٔ عكا٥سْا.
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ٌٴ ايٓاؽ ع٢ً |، ٚقُس×إٕ عكٝس٠ إػٝض ، ٚبكٝٸ١ نباض ايتاضٜذ، ٓ

ايٓٗٛض َٔ ٚاقعِٗ إطٜط ايصٟ ناْٛا ٜعٝؿْٛ٘، ٗ ايٛقت ايصٟ نإ ايػا٥س ٗ 

ٌٸ دس ٜس ٜططأ عًٝٗا. ٚقس سٴٔطَت تًو اجملتُعات آْصاى ٖٛ إطؿا٤ ٚقاضب١ ن

اجملتُعات َٔ تعايِٝ أٚي٦و ا٭ؾصاش. ٚبايٓتٝذ١ أزٸ٣ ٖصا اٱطؿا٤ ٚاحملاضب١ إٍ عسّ تكسٸّ 

 ايتُسٸٕ إعٟٓٛ يًبؿط. 

ِٸ، ٚقًبٛا عٝػ٢ ، ناْٛا ٜعتكسٕٚ ظٛس ×ؾايصٜٔ غكٛا غكطاٙ نأؽ ايػ

ٚٸ ايؿاغس ٗ اجملتُع.  أْٸِٗ واضبٕٛ ايهاؾط ٚايعس

َٸا  ٕٸ تًو ايعكا٥س ناْت ْابع١ َٔ اؾٌٗ، ٚخاي١ٝ َٔ أ ايّٝٛ ؾٓشٔ ْعطف بأ

 ايٓد٠ٛ، ٚغري قؿ١ٚٛ َٔ اـطأ.

ٕٸ  َٚٔ أْٛاع اؿطٸٜات: سطٸ١ٜ إطبٛعات ـ ايكشـ، ٚاجمل٬ٓت، ٚغريٖا ـ; ٭

إطبٛعات اؿطٸ٠ ٖٞ أسس ا٭ضنإ ا٭غاغٝٸ١ يًسٚي١ ايؿعب١ٝ ـ ايسّكطاط١ٝ ـ، ؾًٛ 

ت تابع١ يًسٚي١، ٚتٓؿط أؾهاض اؿه١َٛ، ٚأغايٝبٗا، ٚتعهػٗا ناْت إطبٛعا

يًٓاؽ، ٚايؿعب ٫ ٜعطف َا ٜسٚض سٛي٘ ٗ ايعامل، ؾًٔ هس شيو اجملتُع ايططٜل مٛ 

 ايجكاؾ١ ٚايتكسٸّ ا٫دتُاعٞ أبسّا.

ٕٸ اغتك٬ٍ ايكها٤ ٖٛ أسس أضنإ اؿه١َٛ ايؿعب١ٝ ؾشطٸ١ٜ  ٚنُا أ

 ٞ أغاؽٷ يػٝاز٠ اجملتُع.إطبٛعات هلا أُٖٝٸ١ نرب٣، ٖٚ

 

 ـــــــ احلّس١ٜ يًهاتب مبجاب١ ايتٓفُّظ

ٕٸ ؾطٙ إزا١َ اؿٝا٠ يًهاتب ٖٞ اؿطٸ١ٜ. ؾٌٗ ٜتٛٓقع َٔ ؾدل إٔ ٜبك٢ سٝٸّا  إ

 ٜٚٴُٓع َٔ اغتٓؿام اهلٛا٤؟ ؾاؿطٸ١ٜ بايٓػب١ يًهاتب نايتٓٓؿؼ; يٝػتُطٸ ٗ اؿٝا٠.

تهٕٛ اؿطٸ١ٜ ٗ اؿٝا٠ ٚٗ  إشّا هب إٔ ٜهٕٛ ايكًِ سطٸّا، بٌ ٜٓبػٞ إٔ

ٌٸ ؾطز يسٜ٘ ؾهط بٓٸا٤ إٔ ٜططس٘ عطٸ١ٜ،  اجملتُع قرت١َ َٚكسٸغ١; ستٸ٢ ٜػتطٝع ن

ٗ ايه٬ّ، أٚ ايهتاب١ َٔ خ٬ٍ ايكشـ ٚإطبٛعات. هب إٔ تٴبٝٸٔ ـ َٔ خ٬ٍ 

إطبٛعات ـ ْكاٙ نعـ ايسٚي١ ٚاستٝادات ايؿعب. ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ إطبٛعات كرب٠ 

ٌٸ  اـط٘، ٚإٔ تهٕٛ نإطآ٠ تعهؼ اؿٝا٠ ايَٝٛٝٸ١ يًُذتُع. ٚنصيو ٜٓبػٞ به
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ٝٸ١ يًُذتُع. ٌٸ زٚي١ غاس١ تٴعطض ؾٝٗا ا٭ؾهاض اٱهاب  إٔ تهٕٛ ايكشـ ٗ ن

هب إٔ تبك٢ إطبٛعات بعٝس٠ عٔ إطاقب١، بؿهٌ َباؾط أٚ غري َباؾط. 

ٗٸست أَاّ ؾبٛاغط١ ٖصٙ إطبٛعات تٴعسٸٍ ايهجري َٔ ايع٬قات بٌ اجمل تُعات; ٭ْٗا تع

فتُعاتٗا إٔ تطاعٞ ايكٛاٌْ ا٭غاغٝٸ١ ٚايؿطعٝٸ١، ٚنصيو ٫ ؽايـ تًو ايعٗٛز اييت 

 قطعتٗا ع٢ً ْؿػٗا.

 

 ـــــــ زضاي١ ايهّتاب ايجك١ًٝ

ٟٸ ناتب وٌُ ضغاي١ ثك١ًٝ أَاّ فتُع٘. ؾٝذب عًٝ٘ إٔ ٜؿدٸل آ٫ّ  ٕٸ أ إ

ٚأَٓٝات ايطبك١ احملط١َٚ ؾٝ٘. ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ  اجملتُع ٚاستٝادات٘، ٜٚبٝٸٔ أٖساؾ٘

ٌٸ إؿانٌ، ٚإٔ ٜٴُٝ٘ ٚهًٞ ًُٚات اؾٌٗ ٚاـطاؾات عٔ سٝا٠ ايبؿط،  ُٴ٘ أزا٠ّ ؿ قً

ُٸٞ َػت٣ٛ إعًَٛات ايجكاؾٝٸ١ ٗ اجملتُع، ٚإٔ ٧ٜٝٗ ا٭ضن١ٝ يٲق٬سات ٗ  ٚإٔ ٜٓ

 قٝط٘.

ٕٸ ايهاتب ٚإ٪ٚيـ اؿكٝكٞ ٜٴػطٸع ٗ تهاٌَ ف تُع٘، ٚوؿٜ ٜٚكسٸؽ إ

ٌٸ إٛبكات ٗ اجملتُع،  ٝٸ١، ٜٚعازٟ ايطٜا٤ ٚايًِٛ ٚن ايعساي١ ٚايؿها٥ٌ اٱْػاْ

ٚواضبٗا، ٜٚساؾع عٔ سكٛم إًٌَٛٛ ٚإكٗٛضٜٔ ٗ اجملتُع، نُا قاٍ ايؿاعط 

ايؿاضغٞ َا َعٓاٙ: قسض٠ ايكًِ َػتٓس٠ ع٢ً اؿلٸ ٚايعساي١، ٖٚٞ أق٣ٛ ٚأقسض ٚأقطع َٔ 

 .(15)أٟ غ٬ح

ٕٸ سطٸ١ٜ ايكًِ ٖٞ ايعاٌَ ع٢ً بكا٤ غ١َ٬ ٚقسض٠ اؿه١َٛ. ٫ٚ ّهٔ ٭١ٜ  إ

ٕٸ ايكًِ  سه١َٛ غا١ٕ إٔ ؼاضب ايهتٸاب ٚإ٪ٓيؿٌ، ٫ٚ إٔ تهع ايػٝـ أَاّ ايكًِ; ٭

ُٸت أؾٛاٙ ايساعٌ إٍ اؿلٸ، غُٝٓٛ ايباطٌ ٚايطش١ًٜ، بسٍ ايؿطف  يٛ ُنػٹط، ُٚن

ٚٸ٠ بتكطٸف أٚباف اجملتُع.ٚايؿه١ًٝ، ٚغٝٴباع اؿلٸ ٜٚٴ  ؿرت٣، ٚغٝهٕٛ اٱْكاف ٚإط

ٗ ايتاضٜذ ؾٛاٖس ٚز٥٫ٌ نجري٠ ع٢ً ٖهصا فتُعات. ؾًٛ سطغت ٖصٙ دباٍ 

ايصٖب اـايل ؾ٬ تػتطٝع َكا١َٚ ايربنإ اهلازض، ٜٚصٖب غعٝٗا نايسخإ ٗ 

ٛٸ إسا١ٖٓ ٚعباز ٠ ا٭ؾدام اهلٛا٤، ؾهٝـ إشا اْؿذطت اجملتُعات; بػبب اْتؿاض ِٚ

َٔ داْب، ٚنػ٘ ايتعسٸٟ ٚايًِٛ َٔ داْب آخط؟ ؾًكس َطٸ بًسْا قبٌ ايجٛض٠ َجٌ ٖصٙ 
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 ا٭ٚناع.

 

 ـــــــ عالق١ احلّس١ٜ بايدٜٔ

ٕٸ ايجٛض٠ ايؿطْػٝٸ١، ٚنصيو ثٛض٠ ُأنتٛبط ايطٚغ١ٝ، قاَتا بػبب ايتُطٸز نس  إ

ز أقشاب ايؿهط ايًِٛ ٚا٫غتبساز َٔ إصٖب اؿانِ. ؾؿٞ ٖاتٌ ايجٛضتٌ ُطٸ

ٚايساعٌ إٍ اؿطٸ١ٜ ع٢ً ايسٜٔ ايصٟ اغتعُطِٖ ٚاغتجُطِٖ غٓٛات َتُاز١ٜ. ؾكس قاّ 

إصٖب بأعُاٍ ٫ ّهٔ ايػهٛت عٓٗا. َٚٓٗا: تؿتٝـ عكا٥س ايٓاؽ إدايؿ١ ي٘، 

 نبت اؿطٸٜات، قاضب١ إؿٓهطٜٔ ٚايعًُا٤ ٚقانُتِٗ.

ط اؿطٸ١ٜ ٗ ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ، ؾهاْت ْتٝذ١ ٖصٙ ايكطٕٚ ا١ًُٕٛ إٔ طًع ؾذ

ٛٸت ٚأثبتت ٖصٙ ايجٛض٠ سكٛم اٱْػإ، ٚأثٸطت ستٸ٢ ع٢ً زٍٚ ايعامل ايجايح،  ؾكس ق

ٛٸٍ إٍ ايعامل نًٓ٘.  ٚقسٸضت ايتش

ٛٸ٫ت اييت ططأت ع٢ً ايٝابإ، ٚضٚغٝا، ٚايسٚي١ ايعجُا١ْٝ، َٚكط،  إٕ ايتش

ؿطْػ١ٝ ايهبري٠، ؾكس ْٗهت ٖصٙ ٚإٜطإ أثٓا٤ إؿطٚط١، قس تأثٸطت نًٓٗا بايجٛض٠ اي

 ايجٛض٠ نس ا٫غتبساز، ْٚازت بتسٜٚٔ ايكإْٛ، ٚإْؿا٤ فتُع َسْٞ.

ؾإشا ناْت ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ، ٚنصيو ثٛض٠ أنتٛبط ايطٚغ١ٝ، قس قاَتا نس 

إُاضغات ايس١ٜٝٓ ؾًكس أخصت ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ إٜطإ إهلاَٗا َٔ ايسٜٔ، ٚضؾعت َٔ 

 غ١َٝ٬ ؾعاض: ا٫غتك٬ٍ، اؿطٸ١ٜ، اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬.عُٝل ايتعايِٝ اٱ

يكس نإ ؾعاض اؿطٸ١ٜ ٗ بسا١ٜ ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ وٌُ َع٢ٓ غًبّٝا، ٜعين 

 اؿطٸ١ٜ َٔ ا٫غتعُاض، ٚا٫غتبساز، ٚا٫غتك٬ٍ َٔ اؿه١َٛ ايع١ًُٝ.

ٕ ؾايكإْٛ ا٭غاغٞ ـ ايسغتٛض ـ يًب٬ز ٜٓؿٞ ا٫غتعُاض، ٚاغتجُاض اٱْػا

 يٲْػإ، ٜٚبؿٸط ٜٚٓازٟ بايعساي١ ٚإػاٚا٠ يًذُٝع.

ٚاٯٕ ْٴؿري بكٛض٠ ف١ًُ إٍ دصٚض اؿطٸ١ٜ ٗ اٱغ٬ّ، ٚاييت تبًٛضت ٗ ايجٛض٠ 

 اٱغ١َٝ٬.
 

 ـــــــ احلّس١ٜ املع١ّٜٛٓ

يٝؼ اٱْػإ ٗ ايؿهط اٱغ٬َٞ سطٸّا َٔ ايػًط١ ايع١ًُٝ ٚاحملٚكط٠ ٚأزا٠ 
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شػب، بٌ ٖٛ سطٸ بإع٢ٓ ايعطؾاْٞ يًشطٸ١ٜ أٜهّا، سطٸ َٔ غًط١ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب ؾ

ٌٸ ؾ٤ٞ ٫ هعً٘  ٝٸ١، بٌ ٖٛ سطٸ َٔ ن َٸاض٠، ٚسطٸ أَاّ إػطٜات ايؿٝطاْ ايٓؿؼ ا٭

 «.َٔ تطى ايؿٗٛات نإ سطٸّا: »×قرتَّا َٚكّْٛا، نُا قاٍ اٱَاّ عًٞ

عًٝ٘ ؾك٘، بٌ  ٖٓا اٱْػإ إػًِ ٫ ٜتدًٓل َٔ غٝطط٠ ايؿٝطإ ايساخ١ًٝ

ُٸ١ ايعامل ايكسغٞ.  ٜتدًٓل َٔ ايؿٝاطٌ اـاضدٝٸ١ أٜهّا، ٜٚطتكٞ ق

بٝاْات٘ ايػٝاغٝٸ١ إٍ اؿطٸ١ٜ ٗ  &ؾؿٞ بعض ا٭سٝإ ٜؿري اٱَاّ اـُٝين

ٓٳشٳهِ اهلل تباضى ٚتعاٍ بعٓاٜت٘ اؿطٸ١ٜ،  َٳ َعٓاٖا ايعُٝل إعٟٓٛ ٚايعطؾاْٞ ؾٝكٍٛ: 

ْؿعٌ؟ نٝـ ْتعاٌَ َع ايصٜٔ بعٗستٓا َػ٪ٚيٝتِٗ؟ َٚاشا  ّٚتشٓهِ ؾٝٗا; يٝٓٛط َاشا

َٸ١، بٌ ا٫غتك٬ٍ ٚسسٙ ٖٛ  ْؿعٌ َع إخٛآْا ٚأخٛاتٓا؟ ؾاؿطٸ١ٜ يٝػت ٖٞ غعاز٠ ا٭

َٸ١، إازٜٸات ٚسسٖا يٝػت غعاز٠ يٮ١َ، بٌ إازٜٸات َع إعٜٓٛات غعاز٠  غعاز٠ يٮ

َٸ١  .(16)يٮ

، ٚقايت يًػًطات ايع١ًُٝ: ٫، «إ٫ٓ اهلل ٫ إي٘»ضؾعت ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ؾعاض 

 «.٫ ؾطقٝٸ١ ٫ٚ غطبٝٸ١، ْٗٛض١ٜ إغ٬َٝٸ١»ٚضؾعت ؾعاض 

ٞٸ; ٚيصيو  ٞٵ اؿطٸ١ٜ: ايػًيبٸ; ٚاٱهاب َٳ ْعِ، ؾع٬ق١ ايسٜٔ َعذ١ْٛ َؿٗٛ

١٥، ٜٚهع َهاْٗا أغاغّا يٓٛاّ إتٗط١٥ِّ ٚإتكسٸ پهلوي إٔ ًٜٟٛ سطن١  سٜٔاياغتطاع 

 ، ٚأثبت ـ ٚظساض٠ ـ ٖصٙ اؿكٝك١.دسٜس َػتكٛط

ؾايسٜٔ يٝؼ عا٬َّ يًطنٛز ٚاـٍُٛ، بٌ بإَهاْ٘ إٔ ٜٓٗض باٱْػإ، 

ُٛٓ٘، ٜٚٴشسخ ثٛض٠ ع١ُٝٛ. ٜٓٚ 

 

 ـــــــ زفض االضتبداد ايطٝاضٞ ٚايدٜين

َٸ١ ٚتٓعٜ٘ ا١ًٕٓ»ٜكٍٛ ايع١َ٬ ايٓا٥ٝين ٗ نتاب٘ ايكٝٸِ  ، ايصٟ أٓيؿ٘ «تٓبٝ٘ اُ٭

ٚٸٍ َٔ ايػًط١ٓ َبين ع٢ً زؾاعّا عٔ َؿ ٕٸ أغاؽ ايٓٛع ا٭ طٚعٝٸ١ إؿطٚط١: ٚباؾ١ًُ ؾإ

َٸ١، ٚؾطض ايتشٓهِ ٚا٭ٖٛا٤ عًٝٗا، ٚعسّ َؿاضنتٗا ـ ؾه٬ّ  ا٫غتعباز ٚاغرتقام ا٭

ُٸا ٜكّٛ ب٘. ٝٸ١ ايػًطإ ع  عٔ َػاٚاتٗا ـ يًػًطإ، ٜٚتؿطٸع ع٢ً شيو عسّ َػ٪ٚي

ٕٸ ايٓٛع ايجاْٞ َبينٸ ع٢ً أقٌ  َٸ١ َٔ ٖصٙ ايعبٛز١ٜ، َٚؿاضن١ نُا أ ؼطٜط ا٭
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َٸ١ َٚػاٚاتٗا َع ؾدل ايٛايٞ ٗ ْٝع ايؿ٪ٕٚ، َٚٔ شيو َػ٪ٚي١ٝ ايٛايٞ  أؾطاز ا٭

ُٸا ٜكّٛ ب٘.  ع

، لس ايؿطع ^ٚٗ َٛاضز عسٜس٠ َٔ ن٬ّ اهلل اجملٝس، ْٚكٛم إعكٌَٛ

َٔ ايٛقٛع ٗ ٖصٙ ٌ إػًُ ^ٜعبٸط عٔ إكٗٛضٜٸ١ يًشطٸ١ٜ إطًك١. ٚقس سصٸض إعكَٕٛٛ

 .(17)اهلًه١، نُا أضؾسِٖٚ إٍ ططٜل اـ٬م َٔ ايصٓي١

ٚبعس شيو ٜٛضز ايع١َ٬ٓ ايٓا٥ٝين اٯٜات ايكطآ١ْٝ اييت تتشسٸخ عٔ نٝؿٝٸ١ اغت٤٬ٝ 

ؾطعٕٛ ٚغًب٘ سطٸ١ٜ بين إغطا٥ٌٝ، ٚنصيو نٝؿٝٸ١ تػًٓ٘ بين أَٝٸ١ ع٢ً اؿه١َٛ 

نس ا٫غتبساز  ×ٚثٛض٠ غٝس ايؿٗسا٤عًِٝٗ،  |اٱغ٬َٝٸ١، ٚزعا٤ ضغٍٛ اهلل

 َٔ نتاب٘. 112ـ  109ايػٝاغٞ، نًٓٗا، بعٓٛإ ؾٛاٖس، َٔ قؿش١ 

ٜٚٴهٌُ ن٬َ٘ ٗ خكٛم ا٫غتبساز ايسٜين، ايصٟ ٖٛ أغٛأ َٔ ا٫غتبساز 

: ٜٛٗط ايػٝاغٞ، ٗ اغتعباز عباز اهلل، ٚؼُٝل ايعٛاّ، ٚاستٝاٍ ضداٍ ايسٜٔ، ؾٝكٍٛ

ِٵ َأضٵبٳاباتٻدٳصٴِٚا َأسٵبٳا﴿تؿػري اٯ١ٜ إباضن١: َٔ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ  ٗٴ ْٳ ٖٵبٳا ٚٳضٴ ِٵ  ٖٴ َِّٔ  ّاضٳ

ِٳ ٜٳ َٳطٵ ٔٳ  ُٳػٹٝضٳ ابٵ ٚٳاِي ٘ٹ  ٕٔ ايًٓ إٔ عباز٠ ايٓكاض٣ ٭سباضِٖ ٚضٖباِْٗ ٖٞ  (31)ايتٛب١:  ﴾زٴٚ

ٕٸ أي١ٖٝٛ ايػًطإ َٚعبٛزٜت٘ ٖٞ ا٭خط٣ عباض٠  َع٢ٓ ا٫ْكٝاز ا٭ع٢ُ هلِ، ؾهُا أ

ا إع٢ٓ َٔ اـهٛع ٕايهٝٸ١ ايػًطإ ٚإضازت٘ ايتشٗهُٝٸ١ نصيو ٜهٕٛ عٔ ٖص

ا٫ْكٝاز ٚاـهٛع ا٭ع٢ُ يط٩غا٤ إصاٖب ٚا٭زٜإ عبٛزٜٸ١ قه١ هلِ، عٓسَا ٜ٪ت٢ 

 بصيو ع٢ً أْٸ٘ َٔ ايسٜٔ.

ّٸ ايتكًٝس ا٭ع٢ُ يعًُا٤ ايػ٤ٛ، ايػاعٌ ٚضا٤ ايط٥اغ١  ُٸ١ٓ ش ٚايطٚا١ٜ إطٜٚٸ١ إته

١، تؿٝس ٖصا إع٢ٓ أٜهّا. ٚايؿطم بٌ عبٛز١ٜ ايػًطإ ٚعبٛزٜٸ١ عًُا٤ ايػ٤ٛ ايسْٜٝٛ

ٚٸٍ َبينٌّ ع٢ً ايكٗط ٚايػًب١، ٚايجاْٞ َبينٌّ ع٢ً اـسع١ ٚايتسيٝؼ.  ٕٸ ايٓٛع ا٭ ٚا٭سباض أ

ٚيصا اختًـ ايتعبري عٔ ايٓٛعٌ ٗ اٯٜات ٚا٭خباض، سٝح عبٸطت ايٓكٛم عٔ ايٓٛع 

ٚٸٍ بـ  ٌٳ عٳبٻستٻ﴿ا٭ ، ٚعٔ ايٓٛع «اؽصتِٗ ايؿطاع١ٓ عبٝسّا»( 22ٚ)ايؿعطا٤:  ﴾بٳٓٹٞ ٔإغٵطٳا٥ٹٝ

ِٵ َأضٵبٳاباتٻدٳصٴِٚا َأسٵبٳا﴿ايجاْٞ بـ  ٗٴ ْٳ ٖٵبٳا ٚٳضٴ ِٵ  ٖٴ ٘ٹ ّاضٳ ٕٔ ايًٓ ٕٸ 31)ايتٛب١:  ﴾ِّٔ زٴٚ (. ٚاؿكٝك١ أ

َٸ١ ٫ غري  .(18)َٓؿأ ا٫غتعباز ٗ ايٓٛع ايجاْٞ ٖٛ ًُٓو قًٛب ا٭
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 ـــــــ ني االضتبداد ايطٝاضٞ ٚايدٜينايتالشّ ب

ٕٸ ا٫غتبساز ايػٝاغٞ ٚايسٜين َت٬ظَإ، ٫ ٜؿرتم أسسُٖا عٔ اٯخط، ٗ ضأٟ  إ

خربا٤ ايػٝاغ١. ؾؿٞ أٟ َهإ ٜٛٗط ا٫غتبساز ايػٝاغٞ ٜٛٗط أؾباٙ ايعًُا٤ ايػاعٌ 

١ٝٓ، ٚضا٤ تًب١ٝ ضغباتِٗ، ٜ٪ٜٸسٕٚ َجٌ ٖصٙ ا٭١ُْٛ، ٜٚعطٕٛ يتأٜٝساتِٗ قؿ١ زٜ

 ؾٝكشٸشٕٛ ا٭عُاٍ اـاط١٦ يًشهَٛات.

ٜٴكسِّم ايؿٝذ ايٓا٥ٝين ـ ايصٟ ٜٴعترب َٔ ايعًُا٤ ٚإؿٓهطٜٔ اٱغ٬ٌَٝ ايٓٛازض ٗ 

ٌٸ َهإ ٜٛٗط  ايكطٕ ا٭خري ـ ٖصا ايت٬ظّ بٌ ا٫غتبساز ايػٝاغٞ ٚايسٜين. ؾؿٞ ن

ِٸ ضا٥ش١ ا٫غتبساز ايسٜين أٜهّا. ؾٗٛ ٜ كٍٛ: َٚٔ ٖٓا تٛٗط دٛز٠ ا٫غتبساز ايػٝاغٞ تٴؿ

ٔٸ عٓسَا قػٸِ ا٫غتبساز إٍ: اغتبساز غٝاغٞ; ٚآخط زٜين،  اغتٓباٙ بعض عًُا٤ ايؿ

ٚضب٘ ن٬٘ َُٓٗا باٯخط، ٚاعتربُٖا تٛأٌَ َتآخٌٝ، ٜتٛٓقـ أسسُٖا ع٢ً ٚدٛز 

 اٯخط.

ٕٸ قًع ٖصٙ ايؿذط٠ اـبٝج١ ـ ا٫غتبساز ايػٝاغٞ ـ، ٚايتدًٓل  ٚقس اتٸهض أٜهّا أ

ٚٸٍ َ ٝٸ١ اـػٝػ١، ٫ ٜهًٓؿٓا أنجط َٔ ايٛعٞ ٚا٫ْتباٙ. ٖٚٛ ٗ ايٓٛع ا٭ ٔ ٖصٙ ايطٓق

أغٌٗ َٓ٘ ٗ ايٓٛع ايجاْٞ ـ ا٫غتبساز ايسٜين ـ، ايصٟ ٜكعب ع٬د٘، ٚضَا ٜ٪زٸٟ أٜهّا 

 .(19)إٍ قعٛب١ ايع٬ز ٗ ايٓٛع ا٭ٍٚ أٜهّا

َٸا بكٝٸ١ اؿطٸٜات، نشطٸ١ٜ ايبٝإ، ٚايعكٝس٠، ٚسطٸٜ ١ ايبشح ٚايتسقٝل، ؾٗٞ ٚأ

ٝٸ١. ٚايسيٌٝ ع٢ً اؿطٸ١ٜ اٱهابٝٸ١ ٖٛ اؿٛازخ اييت  َٔ إكازٜل ا٭خط٣ يًشطٸ١ٜ اٱهاب

ُٸ١ ا٭طٗاض َع كايؿِٝٗ، ٚستٸ٢ سطٸ١ٜ  قسضت ٗ تاضٜذ قسض اٱغ٬ّ، ٚاستذادات ا٭٥

ٞٸ ا ايُٓٛشد١ٝ، نًٗ ×إدايؿٌ ايػٝاغٌٝ، ناـٛاضز، أثٓا٤ سه١َٛ اٱَاّ عً

ؾاٖس قسم ع٢ً تًو اؿطٸ١ٜ اييت ناْت تٴُاضؽ َؿَٗٛٝٗا: ايػًيب; ٚاٱهابٞ. 

 ٚناْت ايٓتٝذ١ َ٪ثٸط٠ ٗ ثبات ؾدكٝٸ١ اٱْػإ. 

بكطاس١. ؾؿٞ إسس٣  &ٚيكس ٚضزت ٖصٙ إؿاِٖٝ ٗ خطابات اٱَاّ اـُٝين

َٸ١، ٚمل ُٸٌ ا٭ ٝٸ١ إٔ ْٴش ٝٸ١ ٜكٍٛ: يٝؼ يسٜٓا ايٓ  ٜعطٹٓا ايسٜٔ خطابات٘ ايػٝاغٝٸ١ ايسٜٓ

َٸ١ إشا أعطت  َٸ١، ؾا٭ ٛٸظّا يهٞ ْكبض زنتاتٛضٌٜ. مٔ ْتٸبع آضا٤ ا٭ اٱغ٬َٞ ف

ُٸًٗا ؾ٦ّٝا َا، ؾاهلل تباضى ٚتعاٍ مل  ؾًٝؼ يسٜٓاضأٜٗا ؾٓشٔ ْتٻبع ضأٜٗا،  اؿلٸ إٔ م
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 .(20)|ٜٴذعٵ يٓا شيو، ٫ٚ ْيبٸ اٱغ٬ّ

ِّْت ٜأخص بعٌ ا٫عتباض اؿطٸ &ؾاٱَاّ اـُٝين ٚٸ١ْ ٗ ايسغتٛض، ايصٟ زٴ ١ٜ إس

إٔ اؿانِ  &ؾٝ٘ ْٝع اؿطٸٜات بكطاس١، ٜٚ٪ٓنس عًٝٗا. ٜٚعتكس اٱَاّ اـُٝين

ٌٸ ايكإْٛ. ؾايٓاؽ ٚإػًُٕٛ  ٌٸ ٗ ٓا١ٜ ايكإْٛ، ٚٗ ٚ اؿكٝكٞ ٖٛ ايكإْٛ. ؾايه

ٌٳ سػب إكطٸ ُٹ ضات ايؿطعٝٸ١ أسطاض نُٔ زا٥ط٠ إكطٸضات ايؿطعٝٸ١، َع٢ٓ أْٸ٘ يٛ عٴ

ؾًٝؼ َٔ سلٸ أسس إٔ ٜكٍٛ: ادًؼ ٖٓا، أٚ اشٖب ٖٓاى. ؾ٬ ٜٛدس َجٌ ٖهصا ن٬ّ 

 ٖٓا.

يٝػت اؿطٸ١ٜ ٚاؿه١َٛ ايعازي١ اٱغ٬َٝٸ١ َجٌ بكٝٸ١ اؿهَٛات اييت تػًب 

ا٭َٔ َٔ ايٓاؽ، ٚػعًِٗ ٜطػؿٕٛ ٗ بٝٛتِٗ زا٥ُّا; خٛؾّا َٔ إٔ ٜٗذُٛا عًِٝٗ ٗ 

ٜؿعًٛا، نُا غٴًب ا٭َإ َٔ ايٓاؽ ٗ سه١َٛ َعا١ٜٚ، ايبٝت، ٜٚؿعًٛا َا 

ٌٸ تًو اؿهَٛات أَٔ، ٚناْٛا  ٚاؿهَٛات اييت َجًٗا. ؾًِ ٜهٔ يًٓاؽ ٗ ٚ

١ٓٚٛ، ٚناْٛا ٜٴبعسٕٚ ٜٚٴشبػٕٛ ع٢ً أغاؽ ايت١ُٗ ؾك٘، تًو  ٜٴكتًٕٛ ع٢ً ايت١ُٗ ٚاي

ٕٸ اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ ١ مل تهٔ َٛدٛز٠. اؿبٛؽ ايط١ًٜٛ ٗ ظَاْٗا. ٚقس نإ شيو ٭

ٌٸ ايكإْٛ، ٜٚعٝؿٕٛ بأَإ  ٌٸ ٗ ٚ ٚعٓسَا ت٪غٻؼ اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ ٜهٕٛ ايه

ٟٸ سانِ اؿلٸ ٗ ايعٌُ خ٬ف َا أقطٸٙ ايكإْٛ ٚايؿطع.  ناٌَ، ٚيٝؼ ٭

َٚٔ ٖصا ايططٜل، ٚع٢ً أغاؽ ايتعايِٝ اٱغ٬َٝٸ١، أمثطت ٚاْتكطت ايجٛض٠ 

 اٱغ١َٝ٬.

ٌٸ ايجٛضات اييت ؼسخ تبك٢ يهٔ ايصٟ ٜبعح ع٢ً ا٭ ٕٸ ن غـ ٖٛ: ٌٖ أ

قاؾ١ٛ ع٢ً ْؿؼ َا ٚعس قازتٗا بتشكٝك٘؟! ٌٖ تٓشطف َع َطٚض ايعَٔ، ٚتبك٢ بعٝس٠ 

 عٔ أٖساؾٗا؟

يعٌ اـ٬ف بٌ طاييب اؿطٸ١ٜ َع ايسٜٔ يٝؼ َع ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ اؿٓك١، تًو 

مطاؾات ٚا٫غتبساز ٚايتعكټب ايتعايِٝ اٱهلٝٸ١ ٚايٓبٜٛٸ١ يٲغ٬ّ، بٌ خ٬ؾِٗ َع ا٫

 ايصٟ ٜٴُاضٳؽ باغِ ايسٜٔ، ٚايصٟ أٚضز ايسَاض ع٢ً إؿٓهطٜٔ ا٭سطاض.

 

١ّٝ  ـــــــ ايعٛاٌَ اييت تؤّدٟ إىل احنالٍ املدْ

« إًو ٜبك٢ َع ايهؿط، ٫ٚ ٜبك٢ َع ايًِٛ: »|ضغٍٛ اهلل يكس نإ سسٜح
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 زقٝكّا ٗ ٖصا إع٢ٓ.

طبٌٝ نس ايسٜٔ اؿانِ، ٖٚٞ ايًِٛ عًٌ ُطٸز ايػ &ٜططح َطٗطٟ

ٚاٱدشاف ايصٟ ٜٴُاضؽ باغِ ايسٜٔ، ٚاٱضٖاب ايصٟ ٜٴُاضؽ َٔ قٹبٌ أضباب ايهٓا٥ؼ 

، ٚشٖاب عسز نبري َٔ ايعًُا٤ نشٝٸ١ عٛاٌَ اٱؿاز «ايتؿتٝـ عٔ ايعكا٥س»بكٛض٠ 

ٕٸ أسس ايعٛاٌَ إازٜٸ١ ا٭خط٣ ٖٛ عسّ َػ٪ &إازٸٟ يًػطب. ٜكٍٛ ٚيٝٸ١ َا َعٓاٙ: إ

ٕٸ ايطبك١ اؿان١ُ غري  َٸ١ ناْٛا ٜعتكسٕٚ بأ اؿانِ قٹباٍ ايؿعب. ؾايؿعب أٚ ا٭

ٔٸ ايٓاؽ َػ٪ٚيٕٛ أَاّ ايطبك١  َٸتٗا، بٌ ٖٞ َػ٪ٚي١ أَاّ اهلل، يه َػ٪ٚي١ أَاّ أ

 اؿان١ُ.

يٝؼ َٔ سلٸ ايٓاؽ إٔ ٜػأيٛا أسسّا َٔ ايطبك١ اؿان١ُ ٕاشا ؾعًت نصا؟ 

يطبك١ اؿان١ُ، يهٔ يًطبك١ اؿان١ُ سكٛقّا هب ع٢ً ٚيٝؼ يًٓاؽ سلٌّ ٗ عٓل ا

 .(21)ايٓاؽ أزا٩ٖا

ٕٸ اؿٛازخ  ٜٴؿاٖس ايّٝٛ ٚقٛع َجٌ ٖصٙ اؿٛازخ اـؿ١ٓ ٗ اجملتُع اٱٜطاْٞ. ؾإ

اييت تكع ٗ اجملتُع تطدع إٍ تٗإٚ أٚيٝا٤ ا٭َٛض ٗ ؼكٝل ا٭ٖساف اييت ضمستٗا 

ٞٸ ايجٛض٠، ْٚػٝإ َبسأ ايعساي١ اييت تٓبع ، ايصٟ اسرتّ ؾعب٘ أٜٸاّ ×َٔ ْٗر ب٬غ١ عً

 خ٬ؾت٘، ٖٚٛ ايصٟ ٚعس عٓسَا باٜع٘ ايٓاؽ إٔ ورتّ ؾعب٘.

، ٚأخص ؾهط ايعًُا٤ ٚأق٬ّ «إؿاضن١»َهإ « اهل١ُٓٝ»ٚيكس أخص َبسأ 

ٕٵ نإ ٗ  ايهتٸاب ٚإ٪ٚيؿٌ با٫قطساّ َٛاْع َتعسٸز٠. ؾُذطٸز إٚٗاض ايطأٟ ـ ستٸ٢ ٚإ

كٗٞ ـ ايصٟ ٫ ٜٛاؾل ايطأٟ اؿانِ ٜٴعترب شْبّا، ٚكايؿ١ يًكإْٛ. ؾًكس اجملاٍ ايؿ

ٗٔهت سط١َ ايعًُا٤ ٚأقشاب ايطأٟ إدايـ. اختًطت اؿسٚز، ٚتبسٸٍ ايربٖإ  اْتٴ

ٛٸ٠، ُٚؾػِّط اٱغ٬ّ ع٢ً ضأٟ نٝٸل، ٗ ايٛقت ايصٟ تٴؿشٔ إكازض ٚنتب  ٚإٓطل بايك

ٜات إدتًؿ١. ؾأغًٛب اـؿ١ْٛ نٝٸل اـٓام سٍٛ ايعًُا٤ إػًٌُ بايتؿاغري ٚايٓٛط

 «.ا٫ضتساز ٚاٱؿاز»ضقاب أقشاب ايؿهط، ست٢ أِْٗ ٜٴتٸُٕٗٛ أسٝاّْا بـ 

ٚع٢ً قٍٛ ايؿًٝػٛف إعطٚف تٜٛٔ بٞ: عٓسَا ٜهٕٛ ايتُسٸٕ ٗ ساي١ َساؾع١، 

ـ ٚسطٸاؽ ايجكاؾ١ َؿػٛيٕٛ بايسؾاع عٔ قُِٝٗ، تٴعطف ٖصٙ ايؿرت٠ بؿرت٠ ٚقٍٛ ايهع

 إسْٞ.
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 ـــــــ ايعاٌَ ايرٟ ٜبعح ع٢ً األٌَ

َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١،  ٕٸ ايصٟ ٜبعح ع٢ً ا٭ٌَ، ٜٚٴٗسٸ٨ ايكًٛب، ٖٛ شنا٤ ٚاْتباٙ ا٭ إ

اييت تؿدٸل اـطأ َٔ ايكٛاب. ٚقس قطعت ايططٜل ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ ع٢ً ٖ٪٤٫، 

 ٚؾطنت إضازتٗا زا٥ُّا ٚبٛنٛح، ٚأدًػت غري ايهؿ٥ٌٛ ٗ أَانِٓٗ. 

عاز٠ اْتداب ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ـ ٗ ا٫ْتدابات ايجا١ْٝ ـ أٚنض ٖصا ا٫ْتباٙ ؾإ

َٸ١ اييت ضأت ؾٝ٘ ايكساق١ ٚايطٗاض٠ قبًت بٓسا٥٘ ٚضغايت٘، ؾكس أعطٛٙ  َٸ١. ؾا٭ يٮ

ٕٸ اٱٜطاْٞ َطٜسٷ يٲغ٬ّ، ٚقبٌّ يًٛطٔ، ٚيسٜ٘  آضا٤ِٖ َٔ قًٛبِٗ، ٚأثبت َطٸ٠ أخط٣ أ

هٔ إغ٬ّ احملبٸ١، ٚيٝؼ إغ٬ّ اـؿ١ْٛ; ايػٝاغٞ ع٬ق١ بطداٍ ايسٜٔ أٜهّا. ي

ايكازم، ٚيٝؼ ايػٝاغٞ ايسبًَٛاغٞ قاسب ايػٝاغ١ إؿتٛس١. ٚبٗصا ايسيٌٝ ٫ ظايت 

َٸ١ ٚؾٝٸ١ ٭ٖساف ايجٛض٠.  ا٭
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 دٛي١ يف نتب ايدزاض١ املكاز١ْ بني األدٜإ
 

 السٍد مصطفى مطثعً خً األصفٍاوً

زاض ، زَؿل، ْبٝ٘ قُٛز ايػعسٟ، ١ ع٢ً ايؿًػؿات اهلٓس١ٜأنٛا٤ تٛسٝسٜ ـ1

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 284، 2001ّ، ايعًِ

ٚاغتدطاز عٓاقط ايتٛسٝس َٔ بٌ اٯضا٤ ٚايعكا٥س ، ٗ ا٭زٜإ اهلٓس١ٜ عحٷ ٖٚٛ

إططٚس١ ٗ تًو ا٭زٜإ. ٜٚؿتٌُ ايؿكٌ ايطابع َٔ ٖصا ايهتاب ع٢ً عح ٗ إكاض١ْ 

ٚقس تعطٸض ؾٝ٘ ، َٚباز٨ ٖصٙ ا٭زٜإ ٚبٌ عكٝس٠ ايتٛسٝس ٗ اٱغ٬ّ بٌ أقٍٛ

ٕٸ َكازض ، ٚاٱؿاز، ٚايتجًٝح، يبشٛخ َٔ قبٌٝ: تعسٸز اٯهل١ ٚايتٛسٝس اٱغ٬َٞ. ٚإ

 ٖصا ايهتاب بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ.

، ايساض ايعا١ٕٝ يًطباع١، ططابًؼ، غاعس عبس اؾباض، ايسٜٔ ٚاؿط١ٜ ـ2

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 232، 2005ّ

ايسٜٔ َٔ إٍ ٚايٓٛط ، اٱْػإٗ َٛنٛع ايع٬ق١ بٌ ايسٜٔ ٚسط١ٜ  عحٷ ٖٚٛ

ٌٖٚ  ،اؿط١ٜ َٔ ايعا١ٜٚ ايس١ٜٝٓإٍ ٚايٓٛط ، اٱْػإظا١ٜٚ ا٭غؼ َٚباْٞ سط١ٜ 

 .؟اٱْػإّهٔ يًسٜٔ إٔ ٜهُٔ اؿط١ٜ أّ أْ٘ ٜؿطض ايكٝٛز ع٢ً سط١ٜ 

 ث٬ث١ ؾكٍٛ. ٚبعس َكس١َ ٗ بٝإ نطٚض٠ ايبشح ٚبٝإ ٜكع ٖصا ايهتاب ٗ

ا٭غؼ ٚأغايٝب ايبشح مت ايتعطض يؿطح َؿّٗٛ ايسٜٔ ٚاؿط١ٜ ٗ كتًـ اٯضا٤. ٚقس 

 ،ايْٝٛإ :َجٌ ،ٗ ا٭زٜإ ايكس١ّ اٱْػإبشح سط١ٜ يمتٸ ؽكٝل ايؿكٌ ا٭ٍٚ 

اؿط١ٜ ٗ ا٭زٜإ  َٚا بٌ ايٓٗطٜٔ. ٚٗ ايؿكٌ ايجاْٞ متٸ عح ،َٚكط ،ٚاهلٓس

 ،ع٢ً يػإ ا٭ْبٝا٤اٱْػإ ؾإٔ سط١ٜ ٗ ٚمت ؼًٌٝ َا دا٤ ، ايػُا١ٜٚ ٚاٱبطا١ُٖٝٝ

َٔ ظا١ٜٚ اٱغ٬ّ اٱْػإ ٚايٝٗٛز١ٜ. ٚقس خلٸ ايؿكٌ ايجايح عط١ٜ  ،ٚعٓس ايٓكطا١ْٝ
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طٜٔ ٚمتٸ ايتعطٸض ؾٝ٘ يٲْػإ ٚسطٜت٘ َٔ ٚد١ٗ ْٛط إؿٚه، ايهطِٜايكطإٓ ٚ

قسّّا ٚسسٜجّا. ٚأَا خا١ُ ايهتاب ؾٗٞ عباض٠ عٔ َكاض١ْ ٗ َٛنٛع سط١ٜ  ،إػًٌُ

ٕٸ َكازض ٖصا ايهتاب بايًػتٌ  اٱْػإ َٔ ٚد١ٗ ْٛط كتًـ ا٭زٜإ ٚإصاٖب. ٚإ

 ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ.

زاض ايؿهط ، ايكاٖط٠، اهلل ايؿطقاٟٚ سقُس عب، عٛخ ٗ َكاض١ْ ا٭زٜإ ـ3

 ؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ.ق 376، 2000ّ، ايعطبٞ

إ ٝبإٍ  ،بعس َكس١َ كتكط٠ ٗ ايتعطٜـ ببشٛخ ايهتاب ،تعطض ايهتاب

َػا٥ً٘ ٗ أسس عؿط ؾك٬ّ. عح ايؿكٌ ا٭ٍٚ َٓ٘ ٗ َؿّٗٛ َٚا١ٖٝ أغايٝب ايبشح 

، ايسٜين. ٚقس مت ايتعطٜـ ٗ ايؿكٌ ايجاْٞ َٓاٖر ايكطا٠٤ ايس١ٜٝٓ ٗ ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬

اؾسٍ  ـ4 ;إٓٗر ايٓكسٟ ـ3 ;ايتشًٌٝ إكاضٕ ـ2 ;ايتاضٜذ ايتٛقٝؿٞ ـ1 َٔ قبٌٝ:

ٌ طٜٔ ايػطبٌٝ إدتكٸٚإٓاٚط٠. ٚٗ ايؿكٌ ايجايح مت عح اٱغ٬ّ َٔ ظا١ٜٚ إؿٚه

بايسضاغات إكاض١ْ بٌ ا٭زٜإ. ٚقس خلٸ ايؿكٌ ايطابع باـكا٥ل إكاض١ْ يهتاب 

ايؿكٌ ايجأَ ؾكس متٸ إٍ ٚأَا ايؿكٌ اـاَؼ  .ٙفُع ايبشطٜٔ ايكازض عٔ زاض ؾهٛ

، َجٌ: ابٔ سعّ ،ٚآضا٤ نباض عًُا٤ إػًٌُ، ؽكٝكٗا يًتعطٜـ بايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ

َا ٜتعًل بػٓس ًَٚ  ٗ ،ٚض١ٓ اهلل اهلٓسٟ، ٚو٢ٝ إػطبٞ، ٚأبٛ إعايٞ اؾٜٛين

ٛٸ٠ ٚا٭ْبٝا٤ ٖصٜٔ ايهتابٌ. ٚأَا ايؿكٌ ايتاغع ؾٗٛ عباض٠ عٔ َكاض١ْ ٗ َٛ نٛع ايٓب

ٗ ايتٛضا٠ ٚايكطإٓ. ٚأَا ايؿكٌ ايعاؾط ؾكس تعطض ـكا٥ل ايؿدك١ٝ ايٝٗٛز١ٜ ٗ 

إػٝشٞ ٗ  ـٚايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ. ٚأَا ايؿكٌ ا٭خري ؾكس زضؽ اؿٛاض اٱغ٬َٞ ايكطإٓ 

ٕٸ َكازض ٖصا ايهتاب بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ.  ا٭ْسيؼ بؿهٌ زقٝل. ٚإ

تعطٜب: ْٗاز ، ؾطػٛف ؾًٕٝٛ، إ ٚاٱغ٬ّ ٚاٱسػإ ٗ َكاض١ْ ا٭زٜإاٱّ ـ4

قؿش١ َٔ  157، 1996ّ/ٖـ1416، إ٪غػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات، بريٚت، اـٝاٙ

 .ٟايكطع ايٛظٜط

أٚ  نتاب َؿتٌُ ع٢ً عؿط٠ ؾكٍٛ. ٚقس عح ايؿكٌ ا٭ٍٚ َٓ٘ ٗ ٚسس٠ ٖٚٛ

ُٓاخت٬ف قٛض ٚأؾهاٍ إٓاغو ٚايطكٛؽ ٗ ا٭زٜ زضاغ١  تإ. ٚٗ ايؿكٌ ايجاْٞ 

ٚايع١ٕٛ ٚإط٬م ٖصٙ ، خكٛق١ٝ ٚتعٝٸٔ اؿكا٥ل ايباط١ٝٓ ٗ زٜٔ خام َٔ د١ٗ
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اؿكا٥ل َٔ د١ٗ أخط٣. ٚٗ ايؿكٌ ايجايح مت ايتعطض يؿُٛي١ٝ اؿكا٥ل ايباط١ٝٓ 

ايس١ٜٝٓ ٚضا٤ ْٝع ا٭زٜإ. ٚأَا ايؿكٌ ايطابع ؾٗٛ َكاض١ْ بٌ أغؼ ٚأضنإ اٱهلٝات 

ُٓت زضاغ١ خكٛق١ٝ ٚتعٝٸٔ اؿكا٥ل ٗ  اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ. ٚٗ ايؿكٌ اـاَؼ 

ٚع١َُٝٛ ٚمشٛي١ٝ ٖصٙ اؿكا٥ل َٔ د١ٗ أخط٣. ، ايباط١ٝٓ ايس١ٜٝٓ ٗ إػٝش١ٝ َٔ د١ٗ

ٚٗ ايؿكٌ ايػازؽ مت عح إػٝش١ٝ ٚايٝٗٛز١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْٛط اٱغ٬ّ. ٚٗ ايؿكٌ 

إطتب٘ باؾاْب  ،ُٖٚا: بعسٙ إازٟ ٚا٭ضنٞ، اٱْػإايػابع متٸ عح بعسٜٔ ٗ 

ٚنٝؿ١ٝ ، اهلل َٔ د١ٗ أخط٣إٍ ٚبعسٙ إعٟٓٛ ٚايػري  ;اؿػٞ ٚعامل ايتعاسِ َٔ د١ٗ

َطاتب إٍ ٚقس تعطض ايؿكٌ ايجأَ  .اٱْػإايتعاطٞ بٌ ٖصٜٔ ايبعسٜٔ ٗ ٚدٛز 

يتاغع بٌ ايعكٝس٠ اٱّإ ٚاٱغ٬ّ ٚاٱسػإ ٗ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ. ٚقس قاضٕ ايؿكٌ ا

اٱغ١َٝ٬ ٚاهلٓسٚغ١ٝ. ٚأَا ايؿكٌ ا٭خري ؾكس قاضٕ بٌ ايٓريؾاْا ٗ إصاٖب اهلٓسٚغ١ٝ 

 َٚؿّٗٛ ايؿٓا٤ ٗ ايعطؾإ اٱغ٬َٞ.

، زاض ايعًِ، بريٚت، عا٥س٠ طايب، اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ :أغؼ ايسٜاْتٌ ـ5

 قؿش١ َٔ ايكطع ايطقعٞ. 304، 2003ّ

عح ايؿكٌ ا٭ٍٚ َؿّٗٛ ايتٛسٝس َٔ ظا١ٜٚ ٚقس ؾكٍٛ.  ١ٗ أضبع نتابٷٖٚٛ 

ٚإكاض١ْ بُٝٓٗا. ٚايؿكٌ ايجاْٞ عباض٠ عٔ ؼًٌٝ َؿّٗٛ ايعسٍ  ،اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ

ٛٸ٠ ٗ ٖصٜٔ  َٚكاضْت٘ ٗ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ. ٚٗ ايؿكٌ ايجايح ُت َكاض١ْ َؿّٗٛ ايٓب

 ،ٚايؿؿاع١ ،ري ٕؿّٗٛ إعازايسٌٜٓ اٱبطاٌُٖٝٝ. ٚٗ اـتاّ تعطض ايؿكٌ ا٭خ

َٔ ظا١ٜٚ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ. ٚقس اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً إكازض  ،ٚايعكاب ،ٚايجٛاب

 ايعطب١ٝ ؾك٘.

، ايٓٗه١ إكط١ٜ، ايكاٖط٠، أٓس ؾًيب، (1َكاض١ْ ا٭زٜإ ايٝٗٛز١ٜ ) ـ6

 قؿش١. 377، 1996ّ

 ،ا٭بعاز ايتاضى١ٝ ٚإط٬ي١ ع٢ً ،ٗ ايتعطٜـ بايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ نتابٷٖٚٛ 

ؾإٔ أْبٝا٤ بين إغطا٥ٌٝ. ٗ ايكطإٓ اييت ططسٗا  ،ٚايتؿطٜع١ٝ ،ٚإصٖب١ٝ ،ٚايه١َٝ٬

إدطا٤ َكاض١ْ بٌ إٍ  ،ٗ َكس١َ ط١ًٜٛ َٔ أضبعٌ قؿش١ تكطٜبّا ،ٚقس عُس إ٪يـ

ٚنٕٛ ايعًِ اٱغ٬َٞ ، زضؽ ؾٝٗا عٛثّا َٔ قبٌٝ: نطٚض٠ ايسضاغات إكاض١ْ، ا٭زٜإ
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ايكطإٓ ٚزضاغات َكاض١ْ ا٭زٜإ ٗ ، إكاض١ْ بٌ ا٭زٜإ َٔ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ا١ُٕٗ ٗ

ٚأغباب نعـ ٚؾتٛض ٖصا ، ٚإغٗاَات إػًٌُ ٗ عًِ َكاض١ْ ا٭زٜإ، ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ

 شيو.إٍ َٚا  ،ٚايؿٛا٥س ٚا٭غؼ ايع١ًُٝ هلصا ايعًِ، ايعًِ بٌ إػًٌُ

، ايٓٗه١ إكط١ٜ، ايكاٖط٠، أٓس ؾًيب، (2) َكاض١ْ ا٭زٜإ إػٝش١ٝ ـ7

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 252، 1993ّ

، ٚؾطح ٚبٝإ آضا٤ ٚعكا٥س ايٓكاض٣ ،ٗ ايتعطٜـ بإػٝش١ٖٝٚٛ نتابٷ 

ٛٸضات ايتاضى١ٝ ػات ٚنصيو إ٪غٻ، ٗ ايٓكطا١ْٝ ،ٚإصٖب١ٝ ،ٚايه١َٝ٬ ،ٚايتط

ؼت عٓٛإ  ،ـ ايهتاب ٗ ايؿكٌ ا٭خريٚإُٓٛات ايس١ٜٝٓ إػٝش١ٝ. ٚقس عُس َ٪ٚي

إكاض١ْ بٌ َؿّٗٛ ا٭ي١ٖٝٛ إٍ  ،«قه١ٝ ا٭ي١ٖٝٛ نُٓٛشز يًُكاض١ْ بٌ قهاٜا ا٭زٜإ»

 ٚايٝٗٛز١ٜ. ،ٚإػٝش١ٝ ،َٔ ظا١ٜٚ اٱغ٬ّ

، ايعسٍ ٗ ايع٬قات بٌ ايسٍٚ ٚا٭زٜإ ٗ ايٓٛط٠ اٱغ١َٝ٬ ٚإػٝش١ٝ ـ8

 475، 2002ّ، إهتب١ ايبٛيػ١ٝ، بريٚت، ريزاَازٟعبس اؿُٝس َ، ْسضاٚؽ بؿت٘أ

 قؿش١ َٔ ايكطع ايطقعٞ.

ٖٚٛ عباض٠ عٔ تكطٜط عٔ َ٪ُط عكس بٌ ايعًُا٤ اٱٜطاٌْٝ ٚغريِٖ سٍٛ َؿّٗٛ 

ُٓت  ،ٚإػٝش١ٝ ،ايعساي١ َٔ ٚد١ٗ ايٓٛط اٱغ١َٝ٬ ٚاؿكٛم ايعا١ٕٝ. ٚٗ بعض إٛاضز 

 ك١ بٗا بٌ اٯضا٤ اٱغ١َٝ٬ ٚإػٝش١ٝ.َكاض١ْ ايعساي١ ٚإؿاِٖٝ إتعًٚ

، ايكاٖط٠، ؾطز اهلل عبس ايباضٟ، ّٜٛ ايكٝا١َ بٌ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ٚايٝٗٛز١ٜ ـ9

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 370، 2004ّ، زاض اٯؾام ايعطب١ٝ

ٗ ث٬ث١ عؿط  ،زضاغ١ َكاض١ْ ٗ إؿاِٖٝ ٚإؿطزات شات ايك١ً بّٝٛ ايبعح ٖٚٛ

عطض تكطٜط عٔ ايهتاب. ٚقس زضؽ ٗ إٍ  ،ٗ َكسَت٘ ،ـعُس إ٪ٚيؾك٬ّ. ٚقس 

َٔ قبٌٝ: ايسٜا١ْ إكط١ٜ  ،بساٜت٘ ّٜٛ ايبعح ٚايكٝا١َ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ا٭زٜإ ايكس١ّ

عح َؿّٗٛ ايبعح ٗ إٍ ٚا٭زٜإ اٱٜطا١ْٝ. َٚٔ ثِ اْتكٌ ، ٚاهلٓس١ٜ، ايكس١ّ

ؿاِٖٝ ٚا٭غؼ إطتبط١ بايبعح َٔ ظا١ٜٚ ٚخهعت إ .ٚايٝٗٛز١ٜ ،ٚإػٝش١ٝ ،اٱغ٬ّ

 ،َؿّٗٛ إٛت ـ1 :ايتايٞ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ٚايٝٗٛز١ٜ يًبشح ٚايتشكٝل ع٢ً ايرتتٝب

 ـ3 ;ايربظر ٚاؿٝا٠ ايربظخ١ٝ ـ2 ;ٚأسهاّ ٚآزاب َا بعس إٛت ،ٚا٫ستهاض ،ٚا٭دٌ
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 ـ6 ;ّٜٛ احملؿط ـ5 ;اؿٝا٠ بعس إٛت )ايبعح( ـ4 ;ٚأؾطاٙ ايػاع١ ،ع٬َات ايكٝا١َ

 ـ10 ;إٝعإ ـ9 ;ايكطاٙ ـ8 ;ٚايكها٤ )ّٜٛ اؿػاب( ،احملاغب١ ـ7 ;نتاب ا٭عُاٍ

ض١ٜ٩ اهلل ٗ ّٜٛ ايكٝا١َ. ٚقس اعتُس ٖصا ايهتاب  ـ12 ;ٚاؾشِٝ ،اؾ١ٓ ـ11 ;ايؿؿاع١

 ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ ؾك٘.

ٝا طاي٫ٜٛات ؾطدٝٓ، عسْإ إكطاْٞ، ْكس ا٭زٜإ عٓس ابٔ سعّ ا٭ْسيػٞ ـ10

قؿش١  388، 2008ّ/ٖـ1429، إعٗس ايعإٞ يًؿهط اٱغ٬َٞ، إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝص

 َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ.

ٚايٝٗٛز١ٜص  ،ٚإػٝش١ٝ ،نتاب قٝٸِ ٗ فاٍ زضاغ١ ْٚكس ا٭زٜإ طاٱغ٬ّٖٚٛ

ايطابع ٚاـاَؼ  ٌَٔ ظا١ٜٚ ايبعس ايتاضىٞ ٗ ايػطب اٱغ٬َٞ ٗ ا٭ْسيؼ ٗ ايكطْ

بعس ؾطح ْٚكس  ،ٖٚٛ َٔ أقٍٛ تْٛػ١ٝ ،ـ ٖصا ايهتابَ٪ٚيأؾاض  . ٚقسٌٜاهلذط

نطٚض٠ اؽاش َٓٗر إٍ  ،اٯضا٤ ايػا٥س٠ بٌ إػًٌُ ٗ َٛاد١ٗ غا٥ط ا٭زٜإ ا٭خط٣

، ْٚاؾع يٮٚناع ايبؿط١ٜ ايطا١ٖٓ، دسٜس ٗ تًب١ٝ َتطًبات ايعامل اٱغ٬َٞ إعاقط

ا٭زٜإ(. ٚقس عُس إٍ ايتأغٝؼ يـ )ض١ٜ٩ إغ١َٝ٬ دسٜس٠ خط٠ٛ مٛ  اَعتربّا نتاب٘ ٖص

َٚكاضْت٘  ،ٚايٝٗٛز١ٜ ،نُٔ ؾطس٘ ٯضا٤ ابٔ سعّ ايٛاٖطٟ ٗ ْكس إػٝش١ٝ ،إ٪يـ

، ٚايكانٞ عبس اؾباض، بػا٥ط ايٓكٛز ا٭خط٣ اييت قاّ بٗا عًُا٤ َٔ قبٌٝ: إػعٛزٟ

ِٸ تعساز خكا٥ل نٌ ٚاسس َٔ ٖإٍ ، ٚغريِٖ ،ٚايؿٗطغتاْٞ صٙ ا٫ْتكازات. َٚٔ ث

إدطا٤ َكاض١ْ ؼ١ًًٝٝ بٌ ْكس ابٔ سعّ َٔ د١ٗ ٚإٓاٖر ٚإعًَٛات إعاقط٠ إٍ عُس 

 ،إكازض ايعطب١ٝإٍ َهاؾّا  ،ٗ سكٌ زضاغ١ ا٭زٜإ َٔ د١ٗ أخط٣. ٚقس اعتُس إ٪يـ

 ب١ٝ ا١ُٕٗ أٜهّا.ٚع٢ً غريٖا َٔ ايًػات ا٭ٚض ،ٚاي٬ت١ٝٓٝ ،ٚايعرب١ٜ

زاض ايؿهط ، زَؿل، قُس ؾاضٚم ايعٜٔ، ػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ ٚا٫غتؿطامإ ـ11

 قؿش١ َٔ ايطقع ايٛظٜطٟ. 328، 2003ّ/ ٖـ1424، إعاقط

إػٝش١ٝ أٚ  عٔ زضاغ١ َكاض١ْ بٌ ايؿهط ايتٛسٝسٟ ٗ ايٓكطا١ْٝ ٖٚٛ عباض٠ْ

١ٝ; اييت أقبشت ٖٞ ايسٜا١ْ ايكا١ْْٝٛ بعس َ٪ُط ْٝك ،ا٭ٍٚ ٚإػٝش١ٝ ايبٛيػ١ٝ

ست٢ ٚٗط اٱغ٬ّ ٗ ايكطٕ ا٬ٕٝزٟ ، ؾابتعست تسضهّٝا عٔ خًٛقٗا ٚقؿا٥ٗا ا٭ٍٚ

ٚقس عح إ٪يـ ٗ ٖصا ايهتاب  .سٝح ػسٸزت دصٚضٖا َٚكازضٖا ا٭ٍٚ ،ايػابع
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، ×ٚايجكاؾ١ ايط١َٝٚ ٗ عٗس عٝػ٢، ٚايٛسٞ، َؿاِٖٝ أغاغ١ٝ َٔ قبٌٝ: إكسٸؽ

ٚاغتُطاضٖا ٗ ايسؾاع عٔ إكاحل  ،١ٝ إػٝش١ٝٚا٭قٛي، ٚاٱق٬ح ايسٜين، ٚايكًٝب

ايػطب١ٝ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ. ٚقاضٕ بٌ إػٝش١ٝ ايتٛسٝس١ٜ ٚإػٝش١ٝ ايطا١ٖٓ ٚاٱغ٬ّ 

 َٔ ظا١ٜٚ ايٓكطا١ْٝ. ٚقس اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً َكازض بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ.

ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ٗ ايتٛضا٠ ؾطح ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٗ ايتٛضا٠ َكاض١ْ بٌ  ـ12

، 2004ّ، َطنع ابٔ ايعطاض، ايكاٖط٠، ْازٟ ؾطز زضٜٚـ ايعطاض ،١ٚايػٓٸايكطإٓ ٚ

 قؿش١ َٔ ايكطع ايطسًٞ. 579

بعس بٝاْ٘ ٕكس١َ تؿك١ًٝٝ ٗ تاضٜذ ايٝٗٛز  ،ـ ٖصا ايهتابيكس عُس َ٪ٚي

إٍ ، ٚايؿٛاٖسَع شنط ا٭َج١ً  ،ٚبٓٝتٗا ايؿك١ٝٗ ٚاؿكٛق١ٝ ،َٚػاستٗا ،ٚايتٛضا٠

 ،ايصٟ ٖٛ عباض٠ عٔ بٝإ تؿكًٝٞ يٮسهاّ ايؿك١ٝٗ ،ايسخٍٛ ٗ قًب إٛنٛع

ْٝع ا٭سهاّ إٍ ابتسا٤ٶ َٔ ايٛقاٜا ايعؿط  ،ايٛاضز٠ ٗ ايتٛضا٠ ،اؿكٛق١ٝ ٚايؿطع١ٝ

شيو. إٍ َٚا  ،ٚايػٝاغ١ٝ ،ٚا٫قتكاز١ٜ ،ٚا٫دتُاع١ٝ ،ايؿطز١ٜ ،ٚايكطاضات ايؿطع١ٝ

ٕٸ ْٝع ٖصٙ ا ٚايؿطٚح ٚاؿٛاؾٞ ايؿك١ٝٗ  ،ايتٛضا٠إٍ ٭سهاّ ايؿطع١ٝ َػتٓس٠ إ

ايكطإٓ بٝإ َٛقـ إٍ ٚاؿكٛق١ٝ إطتبط١ بٗا. ٚقس عُس إ٪يـ ٗ شٌٜ نٌ عح 

ٚبصيو ٜهٕٛ قس ألع ْٛعّا َٔ ايسضاغ١ إكاض١ْ بٌ َٓٗذٌ ، ٚايؿك٘ اٱغ٬َٞ أٜهّا

يهتاب ع٢ً عح ٗ نطٚض٠ ٚأ١ُٖٝ ز َٚعٝٸٔ. ٚقس اؾتًُت خا١ُ اٍٛ َٛنٛع قسٻس

ٚنصيو نطٚض٠ ، ٚخاق١ ايٝٗٛز١ٜ ،ايؿك٘ إكاضٕ بٌ اٱغ٬ّ ٚغا٥ط ا٭زٜإ ا٭خط٣

ايؿك٘ إكاضٕ بٌ إصاٖب اٱغ١َٝ٬. ٚقس اعتُس ٗ ٖصا ايهتاب ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ 

 ؾك٘.

، عبس اهلل َكطؿ٢، ٚع٬ق١ ايكٛؾ١ٝ بٗا ،ٚعكا٥سٖا ،تاضىٗا ،ايبٛش١ٜ ـ13

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 600، 1999ّ/ٖـ1420، أنٛا٤ ايػًـ، َْٛػٛىضٜاض 

إٍ  ،ْس١َٜٔ أقٍٛ تا٬ٜ ،ايصٟ ٖٛ ضدٌ َػًِ ،ـ ٖصا ايهتابيكس عُس َ٪ٚي

إكازض إٍ با٫يتؿات  ،تعطٜـ ٚؾطح إصٖب ايبٛشٟ. ٚقس غع٢ ٗ ايؿكٌ ا٭ٍٚ َٓ٘

تكٜٛط سٝازٟ ٕٓؿأ ٚتاضٜذ إٍ  ،ٚاٱلًٝع١ٜ ،١ٚا٬ٕٜٚ ،ٚايباي١ٝ ،ْس١ٜٚايتا٬ٜ ،ايعطب١ٝ

نٝؿ١ٝ ا٫ضتباٙ إٍ ٚأغؼ َٚٓعطؿات إصٖب ايبٛشٟ. ٚٗ ايؿكٌ ايجاْٞ تعطض 
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ٚٸ سٝح بسأ، ٚايتعاطٞ بٌ ايكٛؾ١ٝ ٚايبٛش١ٜ ٕٸ ايبٛش١ٜ تعسٸ  ،بتعطٜـ ايكٛؾ٫ّ١ٝ أ ٚأثبت أ

ِٸ ع ؾطح اضتباٙ إٍ ُس ٚاسس٠ َٔ إكازض ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يس٣ ايكٛؾ١ٝ. َٚٔ ث

ِٸ عح ٗ أَٛض َٔ قبٌٝ: َػأي١ ايكٛؾ١ٝ ٚتأثټ طٖا بايبٛش١ٜ ٗ ايعكا٥س ٚا٭خ٬م. ث

ط ايكٛؾ١ٝ بإصٖب ٚايؿٓا٤ ٚططٜك١ ًْٝ٘ ٚايٛقٍٛ إيٝ٘. ٚٗ اـتاّ عح تأثټ ،اؿًٍٛ

ٚنطٚض٠ ايؿٝذ ، َٔ قبٌٝ: يبؼ ا٭مساٍ اايباي١ٝ ،ايبٛشٟ ع٢ً َػت٣ٛ اٯزاب ٚإٓاغو

ٚزضاغتٗا بؿهٌ  ،ٚايهس١ٜ ٚايبطاي١، ٚاؾًػات ايتأ١ًَٝ، ٚايػٝاس١ ٚايػؿط، إطازٚ

 َكاضٕ.

، ؾ٪از عبس إٓعِ، أعاخ ٗ ايؿطا٥ع ايٝٗٛز١ٜ ٚايٓكطا١ْٝ ٚاٱغ٬ّ ـ14

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 221، 1994ّ، ؾباب اؾاَع١، اٱغهٓسض١ٜ

 ،عا١ٝ٥ ٗ اٱغ٬ّزضاغ١ َكاض١ْ ٗ سكٌ ا٭سهاّ ٚايكٛاٌْ اؾ ٖٚٛ

ًت ١َ ٚؾكًٌ. ٚقس تهٖؿٚايٝٗٛز١ٜ. ٚقس اؾتٌُ ٖصا ايهتاب ع٢ً َكسٸ ،ٚإػٝش١ٝ

ٚأغًٛب ؼكٝك٘. ٚأَا ايؿكٌ ا٭ٍٚ ؾٗٛ عباض٠  ،إكس١َ ببٝإ نطٚض٠ ايبشح ٚأُٖٝت٘

بعس عح أ١ُٖٝ  ،عٔ زضاغ١ َكاض١ْ بٌ ا٭سهاّ اؾعا١ٝ٥ ٗ اٱغ٬ّ ٚايٝٗٛز١ٜ

ٚمت ْكس ٚؼًٌٝ )ايؿعب ايٝٗٛزٟ ، كازض ايتؿطٜع١ٝ ٚايؿك١ٝٗ عٓس ايٝٗٛزايتشكٝل ٗ إ

إكاض١ْ بٌ ايٓٛاّ ايػٝاغٞ ٗ اٱغ٬ّ إٍ ٚعُس ، إدتاض( َٔ ظا١ٜٚ اؿكٛم ايعا١ٕٝ

ُٓ ِٸ   ،َٔ قبٌٝ: إقا١َ اؿسٚز ،ا٭سهاّ ٚايكٛاٌْ اؾعا١ٝ٥ زضاغ١ تٚايٝٗٛز١ٜ. َٚٔ ث

ٚإكاض١ْ  ،ز٠ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚايٝٗٛزًٟس ٚايسٜات احملسٻٌ با٫عساّ ٚاؾاييت تتُجٻ

ُٸٌ إػ٪ٚي١ٝ ٔٸ ايتهًٝـ ٚؼ ٚأسهاّ ا٭سٛاٍ  ،بُٝٓٗا. ٚنصيو ُت َكاض١ْ غ

ٚا٭غؼ ايعا١َ  ،ٚقٛاٌْ إًه١ٝ ،ٚاٱضخ ،ٚايط٬م ،َٔ قبٌٝ: ايعٚاز ،ايؿدك١ٝ

ؿطٜعتٌ. ٚأَا ايؿكٌ ايجاْٞ ٗ نًتا اي ،ٚايٓٛاّ ايكها٥ٞ ،يًعكٛز ٚايعٗٛز ٚإٛاثٝل

ٛٸض اؿكٛم ،َٔ ٖصا ايهتاب ؾكس قاضٕ بٌ ايتؿطٜع ٚإباْٞ ٗ اٱغ٬ّ  ،َٚطاسٌ تط

ٚأؾاض ، ٚقاضٕ بٌ اؿطٜات ايعا١َ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚإػٝش١ٝ، ٚإػٝش١ٝ

ا٫ْتٗانات ايكا١ْْٝٛ يًٓٛاّ ايهٓػٞ. ٚقس اعتُس ايهتاب ع٢ً إٍ نصيو باختكاض 

 ازض ايعطب١ٝ ؾك٘.إك

زاض ، ايكاٖط٠، أٓس عًٞ عذٝب١، اـ٬م إػٝشٞ ْٚٛط٠ اٱغ٬ّ إيٝ٘ ـ15
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 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 784، 2006ّ، اٯؾام ايعطب١ٝ

َٔ ايكٍٛ  ،َا ٜتعًل بايعكٝس٠ ايػا٥س٠ بٌ ايٓكاض٣ نتاب ندِ َٚٛغٸع ٗ ٖٚٛ

ْٝع أؾطاز إٍ صٙ إعك١ٝ ٚقس اْتكًت تبع١ ٖ ،بـ )اضتهاب آزّ يًُعك١ٝ ٗ اؾ١ٓ

ٕٸ عٝػ٢ إػٝض قس خًل ايٓاؽ َٔ تبع١ شيو َٔ خ٬ٍ ايتهش١ٝ بٓؿػ٘(. ، ايبؿط١ٜ ٚأ

ْكسٖا. إٍ ٚعُس  ،َكازض عكٝس٠ ايٓكاض٣إٍ ـ ٗ َكس١َ ايهتاب ٚقس تعطٸض إ٪ٚي

ؼت عٓٛإ )اـ٬م  ،ثِ ِْٛ َػا٥ٌ ايهتاب ٗ ث٬ث١ أبٛاب. ٚٗ ايباب ا٭ٍٚ

بٝإ ٚؼًٌٝ َٓؿأ َٚؿّٗٛ إٍ تعطض  ،َٔ ايعا١ٜٚ إػٝش١ٝ( اٱْػإَٚا١ٖٝ ٚايٓذا٠ 

ٚٚعس اهلل ، قبٌ اضتهاب إعك١ٝ ٗ اؾ١ٓ ٚبعسٖا اٱْػإٚساي١ ، ايٓذا٠ ٚاـ٬م

ٍٸ ،اٱْػإبٓذا٠  ؼت عٓٛإ )اـ٬م  ،إعك١ٝ. ٚٗ ايباب ايجاْٞ ٚتطٗريٙ َٔ ش

ٚزٚضٙ  ،ٚػػٸس اهلل ٗ إػٝض ،ْكاش ٚاـ٬مٱ، متٸ عح أيكاب إػٝض َٔ اٚإػٝض(

ٚايعكٝس٠ ، بكًب إػٝض اٱْػإٚنصيو ع٬ق١ خ٬م ، ٚخ٬ق٘ اٱْػإٗ لا٠ 

 .اٱْػإٚلا٠  ،ٚايؿعا٥ط ٚايطكٛؽ إطتبط١ بتهش١ٝ إػٝض، بؿإٔ إػٝض بعس قًب٘

اـ٬م ا٭خري َٔ ايهتاب ؾٝسٚض سٍٛ َٛقـ اٱغ٬ّ َٔ ايجايح ٚ ٚأَا ايباب

ُټ، ٚإعك١ٝ ا٭ٍٚ ،ٚايٓذا٠ ٚعح ، َػ٪ٚي١ٝ أعُاهلِ اٱْػا١ٌْٝ ْٝع أؾطاز ٚؼ

 بؿهٌ َكاضٕ. ×َٛقـ اٱغ٬ّ َٔ ايػٝس إػٝض

زاض اٯؾام ، ايكاٖط٠، أٓس عًٞ عذٝب١، تأثط إػٝش١ٝ با٭زٜإ ايٛنع١ٝ ـ16

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 701، 2006ّ، ايعطب١ٝ

ـ ٗ َسخٌ ايهتاب ٚبابٌ. ٚقس تعطٸض إ٪ٚي ;َسخٌ :ع٢ًٖٚٛ نتاب َؿتٌُ 

متٸ عح ا٭غباب اييت  ٍٚٚضغايت٘ َٔ ايعا١ٜٚ ايكطآ١ْٝ. ٚٗ ايباب ا٭ ×إػٝضإٍ 

ٕٸ تًو ا٭غباب عباض٠ عٔ: ايطظٚح  .تأثط إػٝش١ٝ با٭زٜإ ٚا٭ؾهاض ا٭خط٣إٍ أزت  ٚإ

ٚزٚض ، ٚزٚض بٛيؼ ٗ إػٝش١ٝ، ٚنٝاع اٱلٌٝ اؿكٝكٞ، ؼت ايهػٛٙ ايؿسٜس٠

َٚٛاطٔ ْؿٛش ٚاضتباٙ  ،إ٪ُطات ٚاجملاَع إػٝش١ٝٚ، قػطٓطٌ ٗ إػٝش١ٝ

ط إػٝش١ٝ إػٝش١ٝ ٚا٭زٜإ ا٭خط٣. ٚٗ ايباب ايجاْٞ زضؽ َٛاٖط َٚكازٜل َٔ تأثټ

ٚقًب ، ٚايتجًٝح، ٖٚٞ عباض٠ عٔ: َػأي١ ايتذػٸس، بػا٥ط ا٭زٜإ ٚإصاٖب ا٭خط٣

ٚا٭عٝاز. ، ٚايعؿا٤ ايطباْٞ، ٚايتعُٝس، ٚطكٛؽ َٔ قبٌٝ: ايتأٌٜٚ، ٚايتهش١ٝ، ػٝضإ
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اييت ناْت  ،ٖٚٞ عباض٠ عٔ زضاغ١ َكاض١ْ ٗ ٖصٙ إػا٥ٌ َٔ ظا١ٜٚ ا٭زٜإ ا٭خط٣

ٚايسٜا١ْ ، ٚاٱغطٜكٞ ،َٔ قبٌٝ: ايؿطى ٗ ايؿهط ايطَٚٞ ،غا٥س٠ ٗ شيو ايعكط

إٍ َٚا  ،ٚا٭زٜإ ايكس١ّ ٗ ب٬ز َا بٌ ايٓٗطٜٔ، ٚايعضزؾت١ٝ ،ٚايبٛش١ٜ ،اهلٓسٚغ١ٝ

 شيو. ٚقس اعتُس إ٪يـ ٗ نتاب٘ ٖصا ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ ؾك٘.

زاض ، ايكاٖط٠، ؾطز اهلل عبس ايباضٟ، ْؿأتٗا ٚتطٛضٖا ،ايعكٝس٠ ايس١ٜٝٓ ـ17

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 182، 2006ّ، اٯؾام ايعطب١ٝ

ايصٟ ٜؿػٌ َٓكب ض٥ٝؼ ؾطع ايه٬ّ ٚايؿًػؿ١  ،بـ ٖصا ايهتايكس عُس َ٪ٚي

ٚأضبع١  ،١َتأيٝـ نتاب٘ َٔ َكسٸإٍ  ،داَع١ ا٭ظٖط ايؿطٜـ ٗٗ ن١ًٝ أقٍٛ ايسٜٔ 

خ٬ق١ عٔ قسٸّ ٚ ،ًَٚشل. ٚقس ؼسخ ٗ إكس١َ عٔ نطٚض٠ ٚأ١ُٖٝ ايبشح ،ؾكٍٛ

ٟ ايبشح ايًػٛإٍ ايؿكٍٛ ا٭ضبع١ َٔ ايهتاب. ٚقس تعطض ٗ ايؿكٌ ا٭ٍٚ 

ؼسخ عٔ اؾصٚض ايجاْٞ ٚايٓش١ً. ٚٗ ايؿكٌ  ،ٚايؿعب ،ٚا٫قط٬سٞ ٕؿطزات ايسٜٔ

ْكسٖا. ٚٗ ايؿكٌ ايجايح تعطٸض إٍ ٚعُس  ،ٚايسٚاؾع مٛ ايتسٜٸٔ ٗ ايػطب ،ايس١ٜٝٓ

َٚكاض١ْ شيو بإػٝش١ٝ. ٚٗ  ،يبشح ٚزضاغ١ َٓاؾ٧ ٚزٚاؾع ايتسٜٔ عٓس إػًٌُ

١ ع٢ً نٝؿ١ٝ ايع٬ق١ بٌ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٚايسٜٔ َٔ ا٭خري ي٘ ٚقؿٚ ايطابعايؿكٌ 

ٚزضاغتٗا. ٚأَا إًشل ؾٝؿتٌُ ع٢ً عح اٱغ٬ّ  ،ْٚكسٖا ،ٚد١ٗ ْٛط عًُا٤ ايػطب

ٚاٱغ٬ّ زٜٔ لا٠ ايبؿط١ٜ. ٚقس اعتُس إ٪يـ ٗ نتاب٘ ٖصا ع٢ً إكازض ، ٚايعًِ

 ايعطب١ٝ ؾك٘.

، بريٚت، ؿٌفُٛع١ َٔ إ٪ٚي ،ايط١ٓ اٱهل١ٝ ٗ إػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ ـ18

 ّ.1999، ػ١ٝيإهتب١ ايبٛ

ايط١ٓ اٱهل١ٝ ٚغري إتٓا١ٖٝ َٛنٛع عح ٚزضاغ١ قاَت بٗا فُٛع١ َٔ ٚقعت 

َٔ ايعا١ٜٚ اٱغ١َٝ٬ يًسضاغ١ أخهعت ٖصا إؿّٗٛ  ،ايباسجٌ إػًٌُ ٚايٓكاض٣

ٚايط١ٓ ، ١ٝ ٗ ايكطإٓٚإػٝش١ٝ. ٚإٕ عٓاٜٚٔ ٖصٙ إباسح عباض٠ عٔ: ايط١ٓ اٱهل

ٗ اٱهلٞ ٚايط١ٓ ٚايًطـ ، ٚايط١ٓ اٱهل١ٝ ٗ ايعٗس اؾسٜس، اٱهل١ٝ ٗ ايعٗس ايكسِٜ

ٚايط١ٓ ، ٚايط١ٓ اٱهل١ٝ ٗ ايرتاخ ايػطٜاْٞ، ١ ايٓب١ٜٛ )إؿاِٖٝ ٚإكازٜل(ايػٓٸ

، (اضزنرينذٚايط١ٓ اٱهل١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛط )، اٱهل١ٝ ٗ ايرتاخ ايه٬َٞ إػٝشٞ
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ٚايؿِٗ اٱغ٬َٞ ٚإػٝشٞ يًط١ٓ اٱهل١ٝ. ٚقس ، ٚايط١ٓ اٱهل١ٝ َٔ ايعا١ٜٚ ايكٛؾ١ٝ

 دطت ٗ ايهجري َٔ ايبشٛخ إصنٛض٠ زضاغ١ َكاض١ْ بٌ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ.

، ؿٌفُٛع١ َٔ إ٪ٚي، ن٬ّ اهلل ٗ إػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّإٍ اٱقػا٤  ـ19

 قؿش١ َٔ ايكطع ايطقعٞ. 268، 1997ّ، ػ١ٝيإهتب١ ايبٛ، بريٚت

ٗ َكاّ  اٱْػإططٜك١ َٛاد١ٗ  :بعباض٠ أخط٣أٚ  ،ن٬ّ اهللإٍ إٕ اٱقػا٤ 

عٓٛإ فُٛع١ َٔ إكا٫ت عجت ٖصا ، َٔ قبٌ ا٭ْبٝا٤اٱهلٞ اؿكٍٛ ع٢ً ايه٬ّ 

ٕٸ عٓاٜٚٔ ٖصٙ إكا٫ت عباض٠ إٛنٛع َٔ ٚد١ٗ ْٛط إؿٚه طٜٔ إػًٌُ ٚايٓكاض٣. ٚإ

ِّ ،عٔ: إػًُٕٛ ٚايٓكاض٣ بٌ ٜسٟ اهلل ًٗا ايٓاؽ ٚإػ٪ٚي١ٝ إؿرتن١ اييت ٜتش

ٗ اٱهلٞ ايه٬ّ إٍ ايصٟ ٜكػٞ  اٱْػإٚخكا٥ل  ;ٗ قباٍ خايكِٗ ّابٛقؿِٗ عباز

إٍ ا٫غتُاع ٚ ;َجاب١ ايطاق١ اؿ١ٜٛٝ اٱْػإٚمسع ٚؾِٗ اٱهلٞ ٚايه٬ّ  ;ايكطإٓ

ٚغبٌ ايٛقٍٛ اٱهلٞ ٚايه٬ّ  ;اضٜذ ايؿهط اٱغ٬َٞٚتطٛض شيو ٗ ت ،ن٬ّ اهلل

ٛٸف اٱغ٬َٞإٍ  ن٬َ٘ ٗ إٍ ٚزٚض ن٬ّ اهلل ٚنٝؿ١ٝ ا٫غتُاع  ;اهلل ٗ ايتك

ٚخايك٘ تعاٍ. ٖٚٓاى زضاغ١ َكاض١ْ ٗ بعض  اٱْػإايؿِٗ ايكٛٗ يًع٬ق١ ايكا١ُ٥ بٌ 

 إؿاِٖٝ ٚا٭َٛض إصنٛض٠ بٌ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ.

غعسٕٚ  ،ايعكا٥س، اؾع٤ ا٭ٍٚ، َٛغٛع١ ا٭زٜإ ٚإعتكسات ايكس١ّـ 20

قؿش١ َٔ ايكطع  311، 2002ّ/ٖـ1422، زاض إٓاٖر، عُإ، قُٛز ايػاَٛى

 ايٛظٜطٟ.

 ،ٚايٝٗٛز١ٜ، َٚصاٖب ا٭زٜإ ايكس١ّ ،زضاغ١ َكاض١ْ ٗ ايعكا٥سٖٚٞ 

ًٌ. ٚٗ بسا١ٜ ايؿكٌ تطتٝب نتاب٘ ٖصا نُٔ ؾكإٍ ـ يكس عُس إ٪ٚي .ٚإػٝش١ٝ

ت ْثِ نا، َا ٜتعًل بٛاٖط٠ ايسٜٔ ٚايتسٜٸٔ أِٖ اٯضا٤ ٚايٓٛطٜات ٗإٍ ض ا٭ٍٚ تعطٻ

ِٸ اْتكٌ ، ٚايْٝٛإ ايكس١ّ ،ٚبابٌ ،ي٘ إط٬ي١ قكري٠ ع٢ً ا٭زٜإ ايكس١ّ ٗ َكط إٍ ث

 ،ٓسٚاهل ،إٜطإ :َٔ ا٭غؼ ايعا١َ ايعكا٥س١ٜ ٚايه١َٝ٬ يًُصاٖب ايكس١ّ ٗ نٌٛ

ٚايؿطم ا٭قك٢. ٚأَا ايؿكٌ ايجاْٞ ؾكس اختلٸ با٭زٜإ اٱبطا١ُٖٝٝ قبٌ اٱغ٬ّ. ٚقس 

مت ؾٝ٘ ؼًٌٝ ٚزضاغ١ ايتاضٜذ ٚايتطٛض ٚايعكا٥س ٚاٯضا٤ ايه١َٝ٬ يس٣ ايٝٗٛز ٚايكاب١٦ 

 ٚايٓكاض٣. ٚقس اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً َكازض بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ.
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 ،ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، اؾع٤ ايجاْٞ، ٕ ٚإعتكسات ايكس١َّٛغٛع١ ا٭زٜا ـ21

قؿش١  380، 2002ّ/ ٖـ1422، زاض إٓاٖر، عُإ، ٞعبس ايطظام ضسِٝ ق٬ٍ إٛس

 َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ.

إٍ ٚقس أؾاض إ٪يـ ٗ إكس١َ  .ٚؾكًٌ ;ٜؿتٌُ ٖصا ايهتاب ع٢ً َكس١َ

زٜإ. ٚٗ ايؿكٌ ا٭ٍٚ ناْت ي٘ نطٚض٠ ايبشح ٗ ايؿعا٥ط ٚا٭بعاز إصٖب١ٝ ٗ ا٭

، َٚكط، ٚقؿ١ َع ا٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ ٗ ا٭زٜإ ايكس١ّ ٗ ب٬ز َا بٌ ايٓٗطٜٔ

ٚنصيو نإ ي٘ َطٚض با٭سهاّ ٚايكٛاٌْ ايتؿطٜع١ٝ ٗ ايسٜاْات  .ٚايطّٚ ،ٚايْٝٛإ

ٚايكاب١٦. ثِ تعطض  ،ٚايعضزؾت١ٝ ،ٚاهلٓس١ٜ ،َٔ قبٌٝ: ا٭زٜإ ايك١ٝٓٝ ،اؿ١ٝ

ٚقس مت عح ٚزضاغ١ ، ايٝٗٛز١ٜ ٚايٓكطا١ْٝأٟ  ،يًسٜاْتٌ اٱبطاُٖٝٝتٌ ايهبريتٌ

َٔ قبٌٝ: ، ٚايكٛاٌْ ايتؿطٜع١ٝ ٗ ٖاتٌ ايسٜاْتٌ َٚكاض١ْ بعض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

ٚاؿر. ٚأَا ايؿكٌ ايجاْٞ َٔ ايهتاب ؾكس اختل  ،ٚايكٝاّ ،ٚايكسق١ ،ايك٠٬

َٔ ظا١ٜٚ ا٭زٜإ أ٫ّٚ  عح ٖصا إٛنٛع سٝح، بٓٛاّ ٚأسهاّ ايعٚاز ٚايط٬م

َٚٔ ثِ مت عح أسهاّ ٚقٛاٌْ ايعٚاز ، بٌ ايٓٗطَٜٔا ٚ ،ٚايْٝٛإ ،ايكس١ّ ٗ إٜطإ

ٚسكٛم ، ٚإٛاْع، ٚقس مت ؾٝٗا ٬َس١ٛ ايؿطٚٙ، ٚايط٬م َٔ ظا١ٜٚ ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ

ٙ إػا٥ٌ َٔ شيو. نُا مت عح شات ٖصإٍ َٚا ، ٚقٛاعس ثبٛت ايٓػب، ايعٚدٌ

ايعا١ٜٚ إػٝش١ٝ. ٚقس مت أٜهّا إدطا٤ زضاغ١ َكاض١ْ بٌ ا٭سهاّ ٚايكٛاٌْ ايؿطع١ٝ 

ٚايْٝٛإ. ٚقس اعتُس إ٪يـ ٗ نتاب٘ ٖصا  ا،ٚؾطْػ ،ٚبٌ ايكٛاٌْ ايػا٥س٠ ٗ إٜطايٝا

 ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ ؾك٘.

ٌٸ ا٭زٜإ ٚإعتكسات ٚا٭زٜإ ايكس١ّ اٱْػإ ـ22 ، عُاض٠ لٝب، ٗ ٚ

 قؿش١. 292، 1976ّ، إهتب١ ايتٛؾٝك١ٝ، ايكاٖط٠

 ،َٔ ظا١ٜٚ ا٭زٜإ ٚإصاٖب ايكس١ّ اٱْػإنتاب ٜبشح ٗ غعاز٠  ٖٚٛ

ٚىهعٗا يسضاغ١ َكاض١ْ. ٜكع ايهتاب ٗ عؿط٠ ؾكٍٛ. ؼسخ ايؿكٌ ا٭ٍٚ َٓ٘ عٔ 

ؼًًٝٗا. ٚمت ٗ مت عجٗا ٚقس ٚ ،ٚايسٜٔاٱْػإ اٯضا٤ ٚايٓٛطٜات إططٚس١ بؿإٔ 

ٛٸٍ ايؿهط ايسٜين ٗ إكازض  ُٚت ، اٱْػا١ْٝايؿكٌ ايجاْٞ زضاغ١ تهاٌَ ٚؼ

ٚايكإْٛ ايٛنعٞ. ٚٗ ايؿكٌ ايجايح اْتكس ْٛط١ٜ اٱهلٞ إكاض١ْ بٌ ِ٘ ايتؿطٜع 
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ٛټ ٛٸض ٚؼ  ،ـ ٚقؿ١ ع٢ً ا٭غاطريٚناْت يًُ٪ٚي، اٱْػإٍ ايؿهط ايسٜين يس٣ ايتط

إٍ ايجأَ  ايؿكٌ إٍ٭زٜإ ايكس١ّ. َٚٔ ثِ تعطض ٗ ايؿكٌ ايطابع ٚتأثريٖا ع٢ً ا

ٛٸٍ ايؿهط ايسٜين ٗ ا٭زٜإ إكط١ٜ ٚاٱٜطا١ْٝ. ٚٗ ايؿكٌ  ،ٚايعطب١ٝ ،ٚاهلٓس١ٜ ،ؼ

َا ٜتعًل غكٛم  ايتاغع مت ايتعطٸض ٯضا٤ إدتكٌ ٗ عًِ ا٭زٜإ إكاضٕ ٗ

ا ايؿكٌ ايعاؾط ٚا٭خري ؾكس أخهع ايعكا٥س ايس١ٜٝٓ إعتكسات ايس١ٜٝٓ يس٣ ايبابًٌٝ. ٚأَ

آضا٤ عًُا٤ ا٭زٜإ ٗ إٍ نُا متٸ ايتعطض ، ايسضاغ١ ٚايبشحإٍ ٗ ايْٝٛإ ايكس١ّ 

ٚإكاض١ْ بٝٓٗا. ٚقس اعتُس إ٪يـ ٗ نتاب٘ ٖصا ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ  ،ٖصا اـكٛم

 ؾك٘.

ضؾسٟ  ،ايسٜاْات ايكس١ّ ،ٍايكػِ ا٭ٚ، ا٭زٜإ زضاغ١ تاضى١ٝ َكاض١ْ ـ23

 214، 1976ّ/ٖـ1396، داَع١ بػساز، بػساز، غعسٕٚ قُٛز ايػاَٛى، عًٝإ

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ.

ٜكع ٗ ث٬ث١ ؾكٍٛ. ايؿكٌ ا٭ٍٚ ٖٚٛ ٕ. إ عطاقٝاؿ٘ أغتاشنتاب أٖي ٖٚٛ

طٚض٠ ٚن، ٚاٯضا٤ ٚايٓٛطٜات إططٚس١ ٗ ٖصا اجملاٍ ،وتٟٛ عٛثّا ٗ عًِ ا٭زٜإ

ايؿكٌ ايجاْٞ ٜٚؿتٌُ ٚبٝإ ايٓكاٙ إؿرتن١ بٝٓٗا.  ،إكاض١ْ بٌ ا٭زٜإ ٚإصاٖب

ا٭زٜإ ايعا١ٕٝ إٍ ٝتططٸم ؾايؿكٌ ايجايح ٚأَا ع٢ً عح ا٭زٜإ ايكس١ّ ٚايعطٜك١. 

 ،ٚايعضزؾت١ٝ، ٚايؿطم ا٭قك٢، ٚإصاٖب ايك١ٝٓٝ، َٔ قبٌٝ: اهلٓسٚغ١ٝ ،اؿٝٸ١

 ُس ٖصا ايهتاب ع٢ً َكازض بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ.ٚايكاب١٦. ٚقس اعت

، بريٚت، تعطٜب: ْٗاز خٝاط١، يٛى بٓٛا، إصٖب ايباطين ٗ زٜاْات ايعامل ـ24

قؿش١ َٔ ايكطع  167، 1998ّ/ٖـ1418، إ٪غػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط

 ايطقعٞ.

ٚاؿكٝك١ اؾاَع١  ،نتاب َعطٸب َٔ ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ. ٜعاجل ايٓعع١ ايباط١ٝٓ ٖٚٛ

عٛخ عا١َ إٍ ٜكع ايهتاب ٗ ؾكًٌ. ايؿكٌ ا٭ٍٚ تعطٸض ٚٚإؿرتن١ بٌ ا٭زٜإ. 

ٚقسٚض كتًـ أؾهاهلا  ،ؾإٔ اؿكٝك١ ايباط١ٝٓ إؿرتن١ اؾاَع١ يٮزٜإٗ 

زضاغ١ َكاض١ْ ٕكازٜل ٖصا اؾٖٛط ايباطين ٗ ؾٗٛ ايؿكٌ ايجاْٞ ٚأَا َٚٛاٖطٖا. 

 ٚايػطب١ٝ )إػٝش١ٝ(. ،ٚاٱغ١َٝ٬( ،ٚايٝٗٛز١ٜ ،ٚايك١ٝٓٝ ،)اهلٓس١ٜ ا٭زٜإ ايؿطق١ٝ
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، أٓس سذاظٟ ايػكا، اـتإ ٗ ايؿطٜع١ ايٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ ـ25

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 135، 2003ّ، نٓٛظ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايكاٖط٠

 ،ٚإػٝش١ٝ ،١ٜنتاب ٗ َٛنٛع ختإ ايصنٛض ٚاٱْاخ ٗ ايؿطٜع١ ايٝٗٛز ٖٚٛ

ٚزضاغت٘ زضاغ١ َكاض١ْ. ٚقس اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً َكازض بايًػتٌ  ،ٚاٱغ٬ّ

 ايعطب١ٝ ٚايؿطْػ١ٝ.

، اؾسٍ ايسٜين ،ختإ ايصنٛض ٚاٱْاخ عٓس ايٝٗٛز ٚإػٝشٌٝ ٚإػًٌُ ـ26

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 562، 2000ّ، ضٜاض ايطٜؼ، بريٚت، غاَٞ ايصٜب

ٗ زضاغ١ َٛنٛع ختإ اٱْاخ ٚايصنٛض ٗ ايؿطٜع١  عح تؿكًٝٞ ٖٚٛ

ٖصٙ إػأي١ َٛقؿّا ٗ زضاغ١ َكاض١ْ. ٚقس اؽص إ٪يـ  ،ٚاٱغ٬ّ ،ٚإػٝش١ٝ ،ايٝٗٛز١ٜ

 اْتكازّٜا. ٚقس اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً كتًـ إكازض ايعطب١ٝ ٚاي٬ت١ٝٓٝ.

ٛٸ٠ ـ27 زاض ، زَؿل ،أٓس عٓػإ غباْٛ، ٖطَؼ اؿهِٝ بٌ ا٭ي١ٖٝٛ ٚايٓب

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 296، 1982ّ/ٖـ1302، قتٝب١

اؾتٌُ ٚقس ايؿدك١ٝ ا٭غطٛض١ٜ ٗ ايتاضٜذ.  ،ؼكٝل سٍٛ ٖطَؼ ٖٚٛ

ٌٸ ٚتطدِ ي٘. ٖٓاى عح ٗ  ،َٚا نتب عٓ٘ ،ٖطَؼإٍ َا ْػب  ايهتاب ع٢ً ن

ٖٚٛ عباض٠ عٔ َكاض١ْ بٌ  ،ٖصا ايهتاب ؼت عٓٛإ )ٖطَؼ ٗ ايهتب إكسغ١(

كتًـ اٯضا٤ اييت قًٝت عٔ ٖصٙ ايؿدك١ٝ ٗ ا٭زٜإ. ٚقس اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً 

 َكازض بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ.

َهتب١ ، ايكاٖط٠، عازٍ إعًِ، ٚز ٚغًُٝإ ٗ ايعٗس ايكسِٜ ٚايكطإٓٚزا ـ28

 قؿش١ َٔ ايكطع ايطقعٞ. 128، 2000ّ/ٖـ1420، ايؿطٚم

ايهطِٜ. ايكطإٓ َٔ ظا١ٜٚ ايتٛضا٠ ٚ يٓيب غًُٝإز ٚاٚايٓيب زاٚسٍٛ عح  ٖٚٛ

 ٚقس اعتُس إ٪يـ ٗ نتاب٘ ٖصا ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ ؾك٘.

زضاغ١ يػ١ٜٛ تاضى١ٝ  ،ايهطِٜايكطإٓ ز ٚغًُٝإ ٗ ايعٗس ايكسِٜ ٚٚزاٚ ـ29

 521، 1990ّ، َطبع١ سه١َٛ ايهٜٛت، طايهٜٛتص، أٓس عٝػ٢ ا٭ٓس، َكاض١ْ

 ًٞ.قؿش١ َٔ ايكطع ايطس

داَع١ إٍ ـ َٗا إ٪ٚيـ ٗ ٚاقع٘ ضغاي١ ع٢ً َػت٣ٛ ايسنتٛضاٙ قسٻٖصا إ٪ٖي
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ايكطإٓ َٔ ظا١ٜٚ ايتٛضا٠ ٚ ز ٚغًُٝإٚايٓيب زاٚسٍٛ ايكاٖط٠. ٖٚٛ عح تؿكًٝٞ 

َٔ ايٓاس١ٝ  ؾإٔ ٖصٜٔ ايٓبٌٝٗ ٚايتٛضا٠ ايكطإٓ قاضٕ ؾٝ٘ بٌ َهاٌَ  ،ايهطِٜ

 ،ٚايعرب١ٜ ،ـ ٗ نتاب٘ ٖصا ع٢ً إكازض ايعطب١ُٝس إ٪ٚيايتاضى١ٝ ٚايًػ١ٜٛ. ٚقس اعت

 ٚاي٬ت١ٝٓٝ.

ٛٸف ٗ ا٭زٜإ ـ30 ، 2006ّ، زاض ؾطقس، زَؿل، عٝس ايسضٜٚـ، ؾًػؿ١ ايتك

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 200

ٛٸف ٚايٓعع١ ايباط١ٝٓ ٗ ا٭زٜإ ايتٛسٝس١ٜ ٚغري ايتٛسٝس١ٜ. ٖٚٞ  زضاغ١ ٗ ايتك

ٛٸف ٚايٓععات ايباط١ٝٓ ٗ ا٭زٜإ. ـ ٗ ٚقس ؾطح إ٪ٚي َكسَت٘ نطٚض٠ ايبشح عٔ ايتك

ٛٸف ٛٸف  اٱْػإٚزضؽ  ،ٚعح ٗ َؿّٗٛ ْٚؿأ٠ ايتك َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايؿًػؿ١ ٚايتك

زضاغ١ َكاض١ْ. ٚقس متٸ تِٓٛٝ َٛاز ايهتاب نُٔ ؾكًٌ. اختل ايؿكٌ ا٭ٍٚ ببشح 

ٛٸف َٔ  ،س١ٜ ٚغري ايتٛسٝس١ٜٚؾًػؿت٘ ٗ ا٭زٜإ ايتٛسٝ ،ٚأضناْ٘ ،َٚباْٝ٘ ،ايتك

 ،ٚايؿٝٓت١ٝ٥ٛ ،ٚايتا١ٜٚ ،ٚايهْٛؿٛؾٝٛغ١ٝ ،ٚاؾ١ٝٓٝ ،ٚايبٛش١ٜ ،قبٌٝ: اهلٓسٚغ١ٝ

ٚزضاغت٘ زضاغ١ َكاض١ْ. ٚٗ ايؿكٌ ايجاْٞ متٸ  ،َع تٛنٝض ٖصا إؿّٗٛ ،ٚايعضزؾت١ٝ

 ،ٚاٱغ٬ّ( ،ٚإػٝش١ٝ ،ٚبٝإ َباْٝ٘ ٗ ا٭زٜإ ايتٛسٝس١ٜ )ايٝٗٛز١ٜ ،ؾطح ايتكٛف

 ـ ٗ نتاب٘ ٖصا ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ ؾك٘.زضاغت٘ بؿهٌ َكاضٕ. ٚقس اعتُس إ٪ٚيٚ

زاض ايؿهط ، ايكاٖط٠، اٱَاّ قُس أبٛ ظٖط٠، َكاضْات ا٭زٜإ ايكس١ّ ـ31

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 96، ّص1986ط، ايعطبٞ

امل َٗا ؾه١ًٝ ايعقسٸ ،عٔ زضٚؽ ٗ َٛنٛع َكاض١ْ ا٭زٜإ ٖصا ايهتاب عباض٠ْ

داَع١ ا٭ظٖط  ١ٝٗ أقٍٛ ايسٜٔ ًإكطٟ ايؿٗري اٱَاّ قُس أبٛ ظٖط٠ ٗ ن

ٚأغػٗا ايعكا٥س١ٜ  ،بٝإ ايسٜا١ْ إكط١ٜ ايكس١ّإٍ ايؿطٜـ. ٚقس تعطٸض ٗ بساٜت٘ 

ِٸ متٸ ايتعطٜـ بايسٜا١ْ اهلٓسٚغ١ٝ  ،ٚأطٛاض ايٓؿؼ، ٚايٓٛاّ ايطبكٞ ،ايعا١َ. َٚٔ ث

زضاغ١ َكاض١ْ ٗ ٔػ١ ٚأضبعٌ ؾكط٠ بٌ )نطٜؿٓا( ٗ  إ ي٘نغ١. ٚٚنتبِٗ إكسٻ

ٚأغػ٘  ،اهلٓسٚغ١ٝ ٚ)إػٝض ابٔ اهلل( ٗ ايٓكطا١ْٝ. ٚبعس شيو متٸ ؾطح َصٖب )بٛشا(

ا ٚإػٝض شَع زضاغ١ َكاض١ْ بٌ بٛ، َٚباز٥٘ ايٓٛط١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚايػًٛن١ٝ ،ايعا١َ

ِٸ تعطٸض يػري٠ ٚآضا٤ ٚ نُٔ غتٸ تعايِٝ نْٛؿٛؾٝٛؽ. ٚٗ اـتاّ ٚأضبعٌ ؾكط٠. َٚٔ ث
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عٓس ايْٝٛإ ٚايطّٚ ٗ ايعكٛض ايكس١ّ. ٚقس اعتُس إ٪يـ ٗ  ١تعسٸز اٯهلإٍ أؾاض 

 .اب٘ ٖصا ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ ؾك٘نت

، اٱغهٓسض١ٜ، إبطاِٖٝ تطنٞ، طٟ اٱغ٬ّعٓس َؿٚه عًِ َكاض١ْ ا٭زٜإ ـ32

 ايٛظٜطٟ. قؿش١ َٔ ايكطع 142، 2002ّ، زاض ايٛؾا٤ يسٜٓا

نطٚض٠ إٍ ٚغت١ ؾكٍٛ. أؾاض إ٪يـ ٗ إكس١َ  ;ٜؿتٌُ ايهتاب ع٢ً َكس١َ

إٍ ؼت عٓٛإ )َسخٌ  ،ٚأ١ُٖٝ ايسضاغات إكاض١ْ بٌ ا٭زٜإ. ٚٗ ايؿكٌ ا٭ٍٚ

شنط ا٭َٛض ايعا١َ ايهطٚض١ٜ يًسخٍٛ ٗ ٖصا ايبشح.  ،زضاغ١ عًِ َكاض١ْ ا٭زٜإ(

يبشٛخ ايع١ًُٝ اٱغ١َٝ٬ ٗ سكٌ ا٭زٜإ. ٚٗ ايؿكٌ اإٍ ٚتعطٸض ٗ ايؿكٌ ايجاْٞ 

ايجايح عح عٔ دصٚض َٚٓاؾ٧ عًِ َكاض١ْ ا٭زٜإ ٗ ايؿهط اٱغ٬َٞ. ٚٗ ايؿكٌ 

ايطابع متٸ عح نٝؿ١ٝ ٚغبٌ ايتعاطٞ ٚا٫ضتباٙ بٌ عًِ َكاض١ْ ا٭زٜإ ٚإباْٞ 

اَؼ َٓاٖر ايتشكٝل ايؿًػؿ١ٝ ٚآضا٤ ايؿ٬غؿ١ إػًٌُ. ٚقس متٸ ؽكٝل ايؿكٌ اـ

ا٭خري ايػازؽ ٚ طٜٔ إػًٌُ. ٚأَا ايؿكٌٗ عًِ َكاض١ْ ا٭زٜإ َٔ ٚد١ٗ ْٛط إؿٚه

بٛقؿ٘  ،َٔ ٖصا ايهتاب ؾٗٛ عباض٠ عٔ ٚقؿ١ ع٢ً نتاب إًٌ ٚايٓشٌ يًؿٗطغتاْٞ

ِٛشدّا َٔ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ايكسِٜ ٗ باب إكاض١ْ بٌ ا٭زٜإ. ٚقس اعتُس ٖصا 

 ب ع٢ً َكازض بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ.ايهتا

ايطق١ ، قُس عبس اؿُٝس اؿُس، ايسٜا١ْ ايٝعٜس١ٜ بٌ اٱغ٬ّ ٚإا١ْٜٛ ـ33

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 270، 2001ّ، صاطغٛضٜ

َٚصٖب َاْٞ. ٚقس تعطض  ،طٖا باٱغ٬ّٚتأثټ ،ؾطق١ ايٝعٜس١ٜ سٍٛزضاغ١  ٖٚٞ

َع بٝإ كتكط  ،ايتعطٜـ بايٝعٜسٌٜ ٚؾطق١ ايٝعٜس١ٜ إٍـ ٗ َكس١َ ايهتاب إ٪ٚي

ٛاز ايهتاب َٚهاَٝٓ٘. ٚٗ ايباب ا٭ٍٚ متٸ اؿسٜح عٔ تأثط َصٖب َاْٞ باٱغ٬ّ ٕ

ٚإػٝش١ٝ. ٚٗ ايباب ايجاْٞ مت ؼًٌٝ ٚزضاغ١ ٚدٛز إاٌْٜٛ ٗ دعٜط٠ ايعطب قبٌ 

باب ايجايح متٸ ايتعطٜـ بأِٖ َٔ خ٬ٍ ايٛثا٥ل ٚإكازض ايتاضى١ٝ. ٚٗ اي ،اٱغ٬ّ

َٔ قبٌٝ: اؿػٔ ، طٖا بايٓعع١ إا١ْٜٛايؿدكٝات اٱغ١َٝ٬ اييت ضأ٣ إ٪يـ تأثټ

ِٸ اْتكٌ ، امٚأبٛ عٝػ٢ ايٛضٸ، ٚابٔ إكؿع، ايبكطٟ بٝإ إٍ ٚأبٛ بهط ايطاظٟ. َٚٔ ث

اس١ٝ طٙ باٱغ٬ّ َٔ ْٚتأثټ ،ٚؾدكٝات إصٖب ايٝعٜسٟ ،َٓؿأ ٚدصٚض َٚػاض ايتشٍٛ
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زض ٚإػٝش١ٝ ٚإا١ْٜٛ. ٚقس اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً َكا، ايبعس ايٓٛطٟ ٚايعًُٞ

 .بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ

، يٜٛؼ غطزٜ٘ ،اؾع٤ ا٭ٍٚ، ٚإػٝش١ٝؾًػؿ١ ايؿهط ايسٜين بٌ اٱغ٬ّ  ـ34

، زاض ايعًِ ي٬ًٌُٜ، بريٚت، ٚؾطٜس درب، تعطٜب: قبشٞ ايكاحل، دٛضز قٓٛاتٞ

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 380، 1978ّ

عح َكاضٕ بٌ عًِ ايه٬ّ اٱغ٬َٞ ٚعًِ اي٬ٖٛت إػٝشٞ بايًػ١  ٖٚٛ

ايؿطْػ١ٝ. ٚقس عح ٗ إسخٌ َا١ٖٝ َٛنٛع عًِ ايه٬ّ. ٚٗ ايؿكٌ ا٭ٍٚ عح 

َٔ قسض اٱغ٬ّ ست٢ إطس١ً  ،َٚطاسً٘ ،ٚأزٚاضٙ ،تاضىٞ ٗ عًِ ايه٬ّ اٱغ٬َٞ

ٌ كتكط. ٚٗ ايؿكٌ ايجاْٞ مت ايتعطٸض ٕٓعي١ َٚها١ْ عًِ ايه٬ّ بؿه ،إعاقط٠

إكاض١ْ بٌ ايرتاخ إٍ عُس  جايحاٱغ٬َٞ ٚإػٝشٞ بٌ ايعًّٛ ا٭خط٣. ٚٗ ايؿكٌ اي

بإٔ  ٜطٷٚدس ،طٜٔ َٔ إػًٌُ ٚايٓكاض٣. ٖٚٛ نتاب َِٗ ٚقٝٸِايه٬َٞ يًُؿٚه

 .ايًػ١ ايؿاضغ١ٝإٍ ٜرتدِ 

عبس ايطظام ضسِٝ ق٬ٍ ، اٱغ٬ّ(،  ا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ )ايٝٗٛز١ٜايعبازات ٗ ـ35

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 368، 2001ّ، زاض ا٭ٚا٥ٌ، زَؿل، ٞإٛس

 ;أ١ُٖٝ ايبشح ٚنطٚضت٘إٍ تططٸم ؾٝٗا إ٪يـ  ،ٜؿتٌُ ايهتاب ع٢ً َكس١َ

زٜإ ايكس١ّ ايعبازات َٔ ٚد١ٗ ْٛط ا٭إٍ ٗ ايؿكٌ ا٭ٍٚ متٸ ايتعطٸض  .ٚأضبع١ ؾكٍٛ

َع  ،ٚايكاب٦ٞ ،ٚخاق١ ايٓٛاّ ايعبازٟ ٗ إصٖب ايعضزؾيت، ٚاؿهاضات ايعطٜك١

ايجاْٞ ٚايجايح  ٌطٜٔ إػًٌُ ٗ خكٛم ٖصٜٔ إصٖبٌ. ٚٗ ايؿكًبٝإ آضا٤ إؿٚه

ٗ  ،ٚاؿر ،ٚايعنا٠ ،ٚايكٝاّ ،َٔ قبٌٝ: ايك٠٬ ،مت عح ا٭سهاّ ايعباز١ٜ

ط ا٭زٜإ ٚإصاٖب ٚإٓاغو ايعباز١ٜ ٗ ٚسذِ تأثري ٚتأثټ ،إػٝش١ٝٚ ،ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ

نُا متٸ عح إٛقـ  .ٖصٜٔ إصٖبٌ ع٢ً ايٛطٚف ٚايؿطا٥٘ ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ

كٌ ايطابع ُت ؿايكطآْٞ ٚآضا٤ عًُا٤ إػًٌُ ٗ خكٛم ٖصٙ ا٭سهاّ أٜهّا. ٚٗ اي

ـ باختكاض ـ ـ ١ٝ. ٚٗ اـا١ُ نؿـ إ٪ٚيزضاغ١ ايعبازات َٔ ظا١ٜٚ ايؿطٜع١ اٱغ٬َ

ٚايٝٗٛز١ٜ(. ٚقس ، ٚإػٝش١ٝ، عٔ ضأٜ٘ سٍٛ ايعبازات ٗ ا٭زٜإ اٱبطا١ُٖٝٝ )اٱغ٬ّ

 اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً َكازض بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ.



 

هـ 2211م ـ  4024 خريف وشتاءــ  43و  42ــ العددان  5و  4السنتان ــ  نصوص معاصرة  

 

، زاض إٓاض٠، ايكاٖط٠، إبطاِٖٝ خًٌٝ أٓس، ايػؿطإ بٌ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ـ36

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 128، ٖـ1409

ؿ٘ أسس ايكػاٚغ١ أٖي ،اٱهلَٞكاضٕ سٍٛ َػأي١ ايػؿطإ ٚايكؿض  عحٷٖٚٛ 

عح ؾُٝٗا  ،ٜكع ايهتاب نُٔ بابٌٚإكطٌٜ بعس اعتٓاق٘ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ. 

 ،ٚا٭ضنإ اٱهل١ٝ ٚايه١َٝ٬ ،ٚإٛنٛعات ،ايكطإٓٚ ،ٚاٱلٌٝ ،ْكٛم ايتٛضا٠

ٚقس اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً َكازض بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚعس٠ يػات  بؿهٌ َكاضٕ.

 ٫ت١ٝٓٝ.

زاض ، َكط، قُٛز عًٞ ٓا١ٜ، ابٔ سعّ َٚٓٗذ٘ ٗ زضاغ١ ا٭زٜإ ـ37

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 350، 1983ّ، إعاضف

ُٻ ١َ سؼسخ ٗ َك ٚقس ١َ ٚث٬ث١ ؾكٍٛ.سـ نتاب٘ ٖصا َكٔ إ٪ٚييكس ن

، ٫بٔ سعّ ا٭ْسيػٞ ،«ايؿكٌ ٗ إًٌ ٚا٭ٖٛا٤ ٚايٓشٌ»نتاب ايهتاب عٔ أ١ُٖٝ 

َع دٛي١ ٗ ايبشٛخ إططٚس١ ٗ  ،ٗ زضاغات َكاض١ْ ا٭زٜإ ،ٖـ456إتٛؾ٢ عاّ 

ٚأعُاي٘. ٚأَا ايؿكٌ  ،ٚأؾهاضٙ ،ايهتاب. ٚايؿكٌ ا٭ٍٚ ٚقؿ١ ع٢ً غري٠ ابٔ سعّ

ٚؼًٌٝ ، ٚإها١ْٝايجاْٞ ؾكس اختل بهتاب ايؿكٌ ٚٚطٚف تأيٝؿ٘ ايعَا١ْٝ 

َٚٛقع َٚٓعي١ نتاب )ايؿكٌ( ٗ ، ٚنصيو َٓٗر ابٔ سعّ ٗ ٖصا ايهتاب ،َكازضٙ

يًؿٗطغتاْٞ. ٚقس  ،َٚكاضْت٘ بهتاب )إًٌ ٚايٓشٌ( ،ايسضاغات ايتاضى١ٝ يٮزٜإ

زضاغ١ ٚؼًٌٝ آضا٤ ابٔ سعّ ٗ نتاب )ايؿكٌ( ٗ َؿّٗٛ ٗ خاض ايؿكٌ ايجايح 

ٛٸ٠ ٚآضا٤ ايؿ٬غؿ١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ابٔ  ،ٚايكاب١٦ ،ٚإػٝش١ٝ ،ٗٛز١ٜٚايسٜا١ْ ايٝ، ايٓب

تعساز ْتا٥ر ٚمثاض ٖصا ايبشح. ٚقس اعتُس إ٪يـ ٗ إٍ سعّ. ٚٗ اـتاّ عُس إ٪يـ 

 نتاب٘ ٖصا ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ ؾك٘.

، ٖازٟ سػٌ ٓٛز، َٓٗر إػعٛزٟ ٗ عح ايعكا٥س ٚايؿطم ايس١ٜٝٓ ـ38

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 312، 1984ّ، ١ٝ يًطباع١زاض ايكازغ، بػساز

ٚناتب )َطٚز  ،ر ايؿٗريإ٪ضِّ ،زضاغ١ ٗ غري٠ ٚأعُاٍ ٚأؾهاض إػعٛزٟ ٖٚٛ

ـ ٗ عُس إ٪ٚي ٚقس َع ايتأنٝس ع٢ً آضا٥٘ بؿإٔ ا٭زٜإ ٚإصاٖب ٚايؿطم. ،ايصٖب(

َع ايتصنري  ،ا٭ْبٝا٤ٚتاضٜذ  ،اٱْػإخًل سٍٛ بٝإ ض١ٜ٩ إػعٛزٟ إٍ ايؿكٌ ايطابع 
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َع َكاض١ْ بٌ آضا٤ إػعٛزٟ ٚايطربٟ ٚايتٛضا٠ ٗ ، س٠ عٓس إػعٛزُٟٳبإكازض إعتٳ

 ،ٚاٱٜطا١ْٝ ،ٚاهلٓس١ٜ ،ٖصا إٛنٛع. ٚٗ ايؿكٌ اـاَؼ زضؽ ا٭زٜإ ايك١ٝٓٝ

َع َكاض١ْ آضا٥٘ بآضا٤ إدتكٌ ٗ ، َٔ ٚد١ٗ ْٛط إػعٛزٟ ،ٚنصيو َصٖب ايكاب١٦

 سٍٛؿات٘ َا شنطٙ إػعٛزٟ ٗ َ٪ٖي ا٭عاخ. ٚٗ ايؿكٌ ايػازؽ زضاغ١ ٖٗصٙ 

قسّّا ٚسسٜجّا.  ،ٌ بٗصٙ ايبشٛخَٚكاضْتٗا بآضا٤ ايعًُا٤ إدتكٸ ،ٚايٓكاض٣ ،ايٝٗٛز

 ٚقس اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً َكازض بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ.

، ايطٜاض، ُس عبس احملػٔعبس ايطانٞ ق، إعتكسات ايس١ٜٝٓ يس٣ ايػطب ـ39

قؿش١ َٔ  523، 2001ّ/ٖـ1421، َطنع إًو ؾٝكٌ يًبشٛخ ٚايسضاغات اٱغ١َٝ٬

 ايكطع ايٛظٜطٟ.

َعتُس٠ ع٢ً إكازض  ،زضاغ١ ٗ آضا٤ ٚأؾهاض عًُا٤ ايسٜٔ ٗ ايػطب ٖٚٞ

ا٭ٍٚ  ٌايػطب١ٝ ايط٥ٝػ١ ٚإعترب٠. يكس اؾتٌُ ايهتاب ع٢ً ث٬ث١ ؾكٍٛ. ٚٗ ايؿكً

ٛٸ٠ٚاي ٚأؾهاٍ ، َٚطاتب ايٓب٠ٛ، جاْٞ مت عح ٚزضاغ١ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ: َا١ٖٝ ايٓب

ٚإػٝض ، ٚختِ ايٓب٠ٛ، ٚايعٗس ايكسِٜ ٚاؾسٜس، ٚإعذع٠، ٬َٚنات ايٓب٠ٛ، ايٓب٠ٛ

ٗ إكازض ايٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ. ٚأَا ايؿكٌ  ،شيوإٍ َٚا  ،ٚإػٝض ايتاضىٞ، إٛعٛز

ٛٸ٠ ايجايح ؾٗٛ عباض٠ عٔ زضاغ١ ٗ إكازض ايٝٗٛز١ٜ  ،ٚأزيتٗا ،َكاض١ْ ٗ سكٝك١ ايٓب

ٚإكازض اٱغ١َٝ٬ َٔ د١ٗ أخط٣. ٚأَا خا١ُ ايهتاب ؾعباض٠  ،ٚإػٝش١ٝ َٔ د١ٗ

ب١ ع٢ً ايبشح ٚايتشكٝل ٗ اٯضا٤ ايس١ٜٝٓ يعًُا٤ عٔ دٛي١ ٗ ايٓتا٥ر ٚايجُاض إرتتِّ

ايعًّٛ اؿسٜج١ ٚايعكٌ ايػًِٝ. ٖٚٛ  َٚعطٝات ،َٚكاضْتٗا بإٛاقـ اٱغ١َٝ٬ ،ايػطب

ٌّ نتابٷ ايًػ١ ايؿاضغ١ٝ. ٚقس اعتُس إ٪يـ ٗ نتاب٘ إٍ بإٔ ٜرتدِ  ٚدسٜطٷ ،ٚقٝٸِ َٗ

 ب١ٝ.ٖٚصا ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ ٚايًػات ا٭ٚض

ٛٸ٤ٴْؿٛ ،ا٭زٜإ اؿ١ٝ ـ40 ، زاض ايٓٗاض، بريٚت، أزٜب قعب، ضٖاٖا ٚتط

 طٟ.قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜ 245، 1995ّ

قاّ بٗا أسس عًُا٤  ،زضاغ١ ٗ تاضٜذ َٚػاض ا٭زٜإ اؿ١ٝ ٗ ايعامل ٖٚٛ

عح إٍ عُس ايهاتب  ،ٚٗ )ايتُٗٝس( ؼسٜسّا ،ايٓكاض٣ ٗ يبٓإ. ٚٗ بسا١ٜ ايهتاب

ايعاؾط ع٢ً إٍ ثِ اْتكٌ َٔ ايؿكٌ ا٭ٍٚ ، َٚعاْٝٗا إدتًؿ١ ،ْاؾع ٗ َكاض١ْ ا٭زٜإ
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ٞٸإٍ ايرتتٝب  ٞٸ تكطٜط تاضى  ،ٚاٱٜطا١ْٝ ،ٚايك١ٝٓٝ ،عٔ ا٭زٜإ ايكس١ّ اهلٓس١ٜ ٚؼًًٝ

ؼت عٓٛإ )َا ٖٛ ايسٜٔ؟  ،ٚاٱغ٬ّ. ٚأَا ايؿكٌ ا٭خري ،ٚإػٝش١ٝ ،ٚايٝٗٛز١ٜ

ٚإط٬ي١ ع٢ً ٚدٛز  ،ؾٗٛ عباض٠ عٔ زضاغ١ َكاض١ْ بٌ ا٭زٜإ إدتًؿ١ ،َكاض١ْ ٚقؿ١ٝ(

ـ ٗ نتاب٘ ٖصا ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ ا٫ؾرتام ٚا٫ؾرتاى ؾٝٗا. ٚقس اعتُس إ٪ي

 ب١ٝ.ٚٚايًػات ا٭ٚض

، ظنٞ عًٞ ايػٝس أبٛ غكٸ١، إطأ٠ ٗ ايٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ ـ41

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 344، 2003ّ/ٖـ1414، زاض ايٛؾا٤، إٓكٛض٠

 ،ـ َٛنٛع إطأ٠تٓاٍٚ ؾُٝٗا إ٪ٚي ،زضاغ١ تتهُٔ َكس١َ ٚؾكًٌ ٖٚٞ

ٚاٱغ٬ّ. ٚقس  ،ٚإػٝش١ٝ ،َٔ ظا١ٜٚ ا٭زٜإ ايتٛسٝس١ٜ ،َٚػا٥ً٘ إدتًؿ١ ،ٚأبعازٙ

بٝإ نطٚض٠ ٚأ١ُٖٝ ٚإطاض ايبشح. ٚايؿكٌ ا٭ٍٚ تٓاٍٚ غري٠ إٍ تعطٸنت إكسٸ١َ 

ٔٸ ٗ ايتٛضا٠ ايؿكٌ قس تعطٸض ايهطِٜ. ٚايكطإٓ ٚ ،ٚاٱلٌٝ ،ايٓػا٤ اي٬تٞ ٚضز شنطٖ

ٚايكطإٓ. ٖٚصٙ ا٭سهاّ ٚايكٛاٌْ  ،ٚاٱلٌٝ ،ٗ ايتٛضا٠ايجاْٞ ٭سهاّ ٚقٛاٌْ إطأ٠ 

، ٚعٌُ ْٚؿاٙ إطأ٠، ايط٥اغ١ ٚإزاض٠ ؾ٪ٕٚ ا٭غط٠أٚ  عباض٠ عٔ: َؿّٗٛ ايكٛا١َ

ٚاؿذاب ، َٚؿّٗٛ ٚأسهاّ اـتإ ٚختإ ايٓػا٤، ٚاٱضخ ٚايكإْٛ ايٛضاثٞ يًُطأ٠

ٚايعباز٠ ، عسز ايعٚداتٚت، ٚايط٬م، ٚايػاتط ٚا٭سهاّ ٚايكٛاٌْ إتعًك١ بصيو

ٚايٓٛاّ اؾعا٥ٞ إطتب٘ بإطأ٠. ٚقس مت ٗ فُٛع عٛخ ٖصا  ،ٚا٭سهاّ ايعباز١ٜ

ايهتاب ٬َس١ٛ اٯضا٤ ٚإٛاقـ ايٛاضز٠ ٗ ايهتب إكسٸغ١ يس٣ ا٭زٜإ ايتٛسٝس١ٜ 

سٍٛ  َٔ إكاض١ْ بٌ ٖصٙ ا٭زٜإ ّاْٛع ٣ٚأدط ،ٚايٝٗٛز١ٜ ،ٚإػٝش١ٝ ،اٱغ٬ّ :ايج٬ث١

 ـ ٗ نتاب٘ ٖصا ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ ؾك٘.ٖصٙ إٛنٛعات. ٚقس اعتُس إ٪ٚي

، تط١ْ: ْٛض ايسٜٔ ايبًٍٗٛ، دٝؿطٟ باضْسض، اؾٓؼ ٗ أزٜإ ايعامل ـ42

 قؿش١ َٔ ايكطع ايطقعٞ. 327، 2001ّ، زاض ايه١ًُ، زَؿل

ٓؼ عباض٠ عٔ تط١ْ عطب١ٝ يهتاب إلًٝعٟ تٓاٍٚ َٛنٛع َٚؿّٗٛ اؾ ٖٚٛ

 ،َٔ قبٌٝ: إصاٖب اهلٓس١ٜ ،ٚايع٬قات اؾٓػ١ٝ ٗ كتًـ ا٭زٜإ ٚإصاٖب

ٚا٭زٜإ ، ٚايٝابا١ْٝ ،َٔ ايك١ٝٓٝ ،ٚأزٜإ ايؿطم ا٭قك٢، ٚايبٛش١ٜ ،ناهلٓسٚغ١ٝ

ٚإػٝش١ٝ. ٚع٢ً  ،ٚايٝٗٛز١ٜ ،اٱغ٬ّ :ٚا٭زٜإ اٱبطا١ُٖٝٝ ايج٬ث١ ايهرب٣، ا٭ؾطٜك١ٝ
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ٌٸايطغِ َٔ عطض ايبشٛخ إ زضاغ١ إٍ ٚيهٔ ّهٔ ؼًٜٛٗا ، تكسٸ١َ بؿهٌ َػتك

إٍ َكاض١ْ بٌ ا٭زٜإ ٚإصاٖب ٗ إٛنٛع َٛضز ايبشح. ٚٗ اـتاّ أؾاض ايهاتب 

ٚتأثري شيو ٗ آضا٤  ،ٚسكٛم إطأ٠ ،ٚعًِ ايٓؿؼ ،اٯضا٤ إعاقط٠ ٗ َٛنٛع ايطب

 َٚٛاقـ ا٭زٜإ ٚإصاٖب ٗ ٖصا إٛنٛع بؿهٌ كتكط.

، طقِص، قُس قُس طاٖط آٍ ؾبري اـاقاْٞ، ايعٚاز ٗ ضغا٫ت ايػُا٤ ـ43

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 469 ،ٖـ1400

زضاغ١ ٗ ْٛاّ ٚأسهاّ ٚكتًـ أبعاز ايعٚاز َٔ ٚد١ٗ ْٛط ا٭زٜإ ٖٚٛ 

ٕٸ إػا٥ٌ ٚإٛنٛعات إتعًك١ بايعٚاز  ،ٚإػٝش١ٝ ،اٱبطا١ُٖٝٝ )اٱغ٬ّ ٚايٝٗٛز١ٜ(. إ

َٚؿّٗٛ ، مت عجٗا َٔ ظا١ٜٚ ٖصٙ ا٭زٜإ بؿهٌ َكاضٕ عباض٠ عٔ: َكازض ايتؿطٜعاييت 

ِّ، ٚؾطٚٙ َٚٛاْع ايعٚاز، ٚاـطب١ ٚا٭سهاّ ٚايؿطٚٙ إتعًك١ بٗا، ايعٚاز  ٚغ

، ٚاٱنطاٙ، ٚنؿـ اـ٬ف قبٌ ايعكس ٚبعسٙ، ٕطأ٠ ٚايطدٌإٍ اايعٚاز بايٓػب١ 

، ز ايعٚداتٚتعسټ، ٚايٓؿك١، ٚإٗط، ٚايكبٍٛ ٚايعكس ٚاٱهاب، ٚايعْا، ١ٜ٫ٚٚ ا٭ب

ضاتٗا. ٚقس اعتُس ٚايعٝٛب إٛدب١ يًؿػذ ٚايط٬م ٚا٭سهاّ َٚكطٻ، تٚايعٚاز إ٪ٖق

 إ٪يـ ٗ نتاب٘ ٖصا ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ ؾك٘.

أٓس ، َٚها١ْ إطأ٠ ٗ ايٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ ،ز ْػا٤ ا٭ْبٝا٤تعسټ ـ44

قؿش١ َٔ ايكطع  536، 1989ّٖـ/1409، َهتب١ ٖٚب١، ايكاٖط٠، عبس ايٖٛاب

 ايٛظٜطٟ.

ٚسكٛقٗا.  ،زضاغ١ تٓاٚيت كتًـ إطايب ٗ َٛنٛع َٓعي١ إطأ٠ َٚهاْتٗاٖٚٛ 

ٕٸ ايبشٛخ إتعًٚ ك١ بايسضاغات إكاض١ْ بٌ ا٭زٜإ ٗ ٖصا ايهتاب عباض٠ عٔ: ايباب إ

 ،ٚإػٝش١ٝ ،ت َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايٝٗٛز١ٜايصٟ تٓاٍٚ َػأي١ تعسٸز ايعٚدا ،ايجاْٞ

 ،َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايٝٗٛز١ٜ ،ٚسكٛقٗا ،ٚاٱغ٬ّ. ٚتٓاٍٚ ايباب ايجايح َٓعي١ إطأ٠

ٚاٱغ٬ّ. ٚقس اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً َكازض بايًػتٌ ايعطب١ٝ  ،ٚإػٝش١ٝ

 ٚاٱلًٝع١ٜ.

ٛٸاح، ايطٓٔ ٚايؿٝطإ ـ45  314، 2004ّ، زاض ع٤٬ ايسٜٔ، زَؿل، ؾطاؽ ايػ

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ.

بتعبري آخط: ايطٓٔ أٚ  ،ٚدٛز اـري ٚايؿط ٗ ايعاملٖٚٛ زضاغ١ سٍٛ 
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ٚنٝؿ١ٝ ضؾع ٖصٙ إعه١ً ايه١َٝ٬ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ا٭زٜإ ٚإصاٖب  ،ٚايؿٝطإ

ب إ٪يـ نتاب٘ ٖصا ٗ أسس عؿط ؾك٬ّ. تٓاٍٚ ايؿكٌ ا٭ٍٚ ٚغريٖا. ضتٻ ،اٱبطا١ُٖٝٝ

ـري ٚايؿط. ٚتٓاٍٚ ايؿكٌ ايجاْٞ َؿّٗٛ ايتاضٜذ ايسٜين َٔ ظا١ٜٚ ا٭زٜإ ٕؿّٗٛ ا ّاؾطس

ٚاٱٜطا١ْٝ. ٚٗ ايؿكٌ ايجايح تعطٸض إ٪يـ يبٝإ َؿّٗٛ ايؿٝطإ  ،ٚاهلٓس١ٜ ،١ّايكس

ض١ٜ٩ ايسٜا١ْ إٍ ٚايؿط ٗ ا٭زٜإ إكط١ٜ ايكس١ّ. َٚٔ ثِ اْتكٌ ٗ ايؿكٌ اي٬سل 

ٍ ٛايؿك ت٫ٚٚزت٘. ٚتٓاٚي ٚنٝؿ١ٝ سسٚث٘ ٚٚدٛزٙ ،ؿٝطإايعضزؾت١ٝ ٕؿّٗٛ ايؿط ٚاي

إي٘ ايٝٗٛز.  «ٜٙٗٛ»ـ ٚع٬ق١ شيو ب ،اـاَؼ ٚايػازؽ ٚايػابع َػأي١ ايؿطٚض ٚايؿٝطإ

ٚٚدٛز قٛتٌ َتٓاؾطتٌ ٗ ايعامل َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايسٜا١ْ  ،ٚتٓاٍٚ ايؿكٌ ايجأَ ايؿط

ٚدٛز ايؿٝطإ ٚايؿطٚض ٗ ايعامل  إا١ْٜٛ. ٚتٓاٚيت ايؿكٍٛ ا٭خري٠ َٔ ايهتاب َػأي١

َؿّٗٛ ايكسض٠ ٚاؿه١ُ ٚنٝؿ١ٝ اْػذاّ شيو َع  ،ٚاٱغ٬ّ ،َٔ ٚد١ٗ ْٛط إػٝش١ٝ

هل١ٝ ايؿا١ًَ. ٚقس اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً َكازض بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚايط١ٓ ا٫

 ٚاٱلًٝع١ٜ.

زاض  ،بريٚت، غاَٞ عابسٜٔ، ٗ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚايكطإٓ اٱْػإأقٌ  ـ46

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 219، 2005ّ/ٖـ1426، اؿطف ايعطبٞ

 ،ٚاٱلٌٝ ،َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايتٛضا٠ اٱْػإزضاغ١ ٗ َٛنٛع َا١ٖٝ ٚخًل ٖٚٛ 

ٛٸض ٚأقٌ ا٭ْٛاع اييت ططسٗا زاضٕٚ. ٚقس بسأ إ٪ٚي، ٚايكطإٓ ـ َٚكاض١ْ شيو بٓٛط١ٜ ايتط

َا ٜتعًل َػأي١  اضز٠ ٗ ايتٛضا٠ ٗبسضاغ١ ٚؼًٌٝ اٱؾاضات ايكطو١ ٚايه١ُٝٓ ايٛ

ِٸ تٓاٍٚ شات إٛنٛع َٔ ظا١ٜٚ  اٱْػإٚخًل  ،خًل ايعامل بؿهٌ عاّ بؿهٌ خام. ث

ٚنٝؿ١ٝ تعاطِٝٗ َع  ،ٚآضا٤ ٚتؿاغري عًُا٤ ايٓكاض٣ ،ٚآضا٤ اٯبا٤ ايهٓػٌٝ ،اٱلٌٝ

َٔ  اٱْػإْٛط١ٜ ايتهاٌَ يساضٕٚ. ٚٗ اـتاّ مت ؼًٌٝ ٚزضاغ١ َػأي١ خًل ايعامل ٚ

 ٚايتؿاغري ايكطآ١ْٝ ا١ُٕٗ. ،ايكطإٓٚد١ٗ ْٛط 

تط١ْ: ؾٛظٟ ، َٛضٜؼ بٛناٟ، بٌ ايعًِ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ اٱْػإأقٌ  ـ47

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 238، إهتب١ ايع١ًُٝ، طبريٚتص، ؾعبإ

ؿ٘ ايطبٝب ٖصا ايهتاب عباض٠ عٔ تط١ْ عطب١ٝ عٔ ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ يهتاب أٖيٚ

ٚأيـ ايهجري َٔ  ،ايصٟ اعتٓل ايسٜا١ْ اٱغ١َٝ٬ ،ؿطْػٞ ايؿٗري َٛضٜؼ بٛناٟاي

زضاغ١ ْٚكس كتًـ إٍ ايهتب ٗ ايسؾاع عٔ اٱغ٬ّ. ٚقس غع٢ ٗ ٖصا ايهتاب 
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إٍ أبعاز ٚأدعا٤ َٛنٛع ْٛط١ٜ ايتطٛض يـ )زاضٕٚ( َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ. َٚٔ ثِ اْتكٌ 

 ،َهاٌَ ايعٗس ايكسِٜإٍ خ٬ٍ ا٫يتؿات  َٔ ،زضاغ١ ٖصٙ إػأي١ زضاغ١ َكاض١ْ

اؾُع بٌ اٯضا٤ ايع١ًُٝ إٍ ايهطِٜ. ٚٗ اـتاّ غع٢ إ٪يـ ايكطإٓ ٚ ،ٚايعٗس اؾسٜس

 ٚايس١ٜٝٓ ٗ ٖصا إٛنٛع.

، زاض اٯؾام ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، سًُٞ ؾطسات، تعسز ايعٚدات ٗ ا٭زٜإ ـ48

 .قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ 141، 2002ّ/ٖـ1422

 :ز ايعٚدات َٔ ٚد١ٗ ْٛط ا٭زٜإ ايتٛسٝس١ٜ ايج٬ث١عاجل ايهتاب َٛنٛع تعسټ

ٕٸ ايبشٛخ إططٚس١ ٗ ايهتاب عباض٠ عٔ: َؿّٗٛ ، ٚإػٝش١ٝ ،اٱغ٬ّ ٚايٝٗٛز١ٜ. ٚإ

، ز ايعٚداتك١ بتعسټا٭سهاّ ايؿطع١ٝ إتعًٚ، زايعساي١ ٚايتعسټ، ز ايعٚداتَٚٓؿأ تعسټ

ـ يسضاغ١ ٖصٙ ايبشٛخ َٔ ض إ٪ٚيتعطٻٚقس ز ايعٚدات. ٛاّ تعسټاؾصٚض ا٭خ٬ق١ٝ يٓ

 ٚاٱلٌٝ. ،ٚايتٛضا٠ ،ايكطإٓظا١ٜٚ 

 ،ٚإػٝش١ٝ ،ايٝٗٛز١ٜ :ايك٠٬ ٗ ايؿطا٥ع ايكس١ّ ٚايطغا٫ت ايػُا١ٜٚ ـ49

، ٚا٫دتُاع١ٝ اٱْػا١ْٝعٌ يًسضاغات ٚايبشٛخ ، ايكاٖط٠، ٖس٣ زضٜٚـ، ٚاٱغ٬ّ

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 308، 2006ّ/ٖـ1427

ٚخاق١ ايسٜاْات  ،زضاغ١ تؿك١ًٝٝ ٗ َٛنٛع َٚؿّٗٛ ايك٠٬ ٗ ا٭زٜإٖٚٛ 

اييت تعترب َٔ أقسّ أؾهاٍ  ،َٚكاض١ْ ايٛدٛز إؿرتى هلصٙ ايعباز٠ ،اٱبطا١ُٖٝٝ

ٚقس ٚخا١ُ.  ;ٚٔػ١ ؾكٍٛ ;ٚخايك٘. وتٟٛ ايهتاب َكس١َ اٱْػإا٫ضتباٙ بٌ 

، ٗ إكس١َ َع٢ٓ َٚؿّٗٛ ايك٠٬ َٔ ايٓاس١ٝ ايًػ١ٜٛ ٚا٫قط٬س١ٝـ تٓاٍٚ إ٪ٚي

إصاٖب إدتًؿ١. ٚتٓاٍٚ ٗ ايؿكٌ ا٭ٍٚ ايك٠٬ ٗ ا٭زٜإ ٚٚزضاغتٗا َٔ ظا١ٜٚ ا٭زٜإ 

ٚأزٜإ ايؿطم  ،ٚاٱٜطا١ْٝ ،ٚإكط١ٜ ،ا٭زٜإ اهلٓس١ٜ :َٔ قبٌٝ ،ايكس١ّ غري ايتٛسٝس١ٜ

اهلل إٍ ٚنٝؿ١ٝ تهطٸعِٗ  ،بك٠٬ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ ايؿكٌ ايجاْٞ ا٭قك٢. ٚخلٸ

ٚمت ؾطح ؾعا٥ط َٚٓاغو ، تعاٍ. ٚتٓاٍٚ ايؿكٌ ايجايح ايك٠٬ ٗ ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ

ٚايك٠٬ َٔ ٚد١ٗ ، ٚايع٬ق١ بٌ ايك٠٬ ٚايتهش١ٝ، ٚنٝؿ١ٝ ٚأْٛاع ايك٠٬، ايك٠٬

ٗٛز١ٜ إكسٸغ١. ٚٗ ايؿكٌ َٔ ظا١ٜٚ ايٓكٛم ايٝ ،شيوإٍ َٚا  ،كتًـ ايؿطم ايٝٗٛز١ٜ

ٚمت عح ٚزضاغ١ ؾهٌ َٚؿّٗٛ ، ًك٠٬ ٗ ايسٜا١ْ إػٝش١ٝيايطابع تعطٸض إ٪يـ 

١ٝ ٚؾطٚٙ ٚأْٛاع ايك٠٬ َٔ ظا١ٜٚ ايٓكٛم إػٝش١ٝ إكسٸغ١. ٚتٓاٍٚ ؿٚغا١ٜ ٚنٝ
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َع ، َٔ ٚد١ٗ ْٛط اٱغ٬ّ ،ؾكّٗٝا َٚعّٜٓٛا ،ايؿكٌ ا٭خري َؿّٗٛ َٚع٢ٓ ايك٠٬

ٚأْٛاع َكاقس ايك٠٬ ، ٚسهٛض ايكًب ،ٚايٛن٤ٛ ،يبشٛخ َٔ قبٌٝ: ايطٗاض٠ ايتعطٸض

ـ َكاض١ْ تؿك١ًٝٝ ٗ ٚدٛٙ ٚأبعاز َٛنٛع َٚؿّٗٛ ٗ اٱغ٬ّ. ٚٗ اـتاّ أدط٣ إ٪ٚي

بٝإ شيو نُٔ دساٍٚ إٍ ٚعُس ، ْٚكاٙ اؾرتاى ٚاؾرتام ا٭زٜإ سٛهلا ،ايك٠٬

هتاب ع٢ً َكازض بايًػتٌ ايعطب١ٝ بٝا١ْٝ عػب إٛنٛع. ٚقس اعتُس ٖصا اي

 ايًػ١ ايؿاضغ١ٝ.إٍ بإٔ ٜرتدِ  ٚاٱلًٝع١ٜ. ٖٚٛ دسٜطٷ

ايعٖطا٤ ، ايكاٖط٠، قُس اهلٛاضٟ، ايػبت ٚاؾُع١ ٗ ايٝٗٛز١ٜ ٚاٱغ٬ّ ـ50

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 200، 1994ّ/ٖـ1414، يٲع٬ّ ايعطبٞ

 ،ّٜٚٛ )اؾُع١(، َِٗ إكسٸؽٜٛٚ ،عط١ً ايٝٗٛز ،زضاغ١ سٍٛ ّٜٛ )ايػبت( ٖٚٛ

ٚخا١ُ.  ;ٚؾكًٌ ;ّٜٚٛ عطًتِٗ. وتٟٛ ايهتاب ع٢ً َكس١َ ،ؽ عٓس إػًٌُإكسٻ

ٚأغباب اخت٬ف إػًٌُ ٚايٝٗٛز ٗ  ،ـ نطٚض٠ ٚأ١ُٖٝ ايبشحٚٗ إكس١َ تٓاٍٚ إ٪ٚي

ايػبت ٗ  ؼسٜس ايّٝٛ ا٭ٍٚ ٚا٭خري َٔ أٜاّ ا٭غبٛع. ٚتٓاٍٚ ايؿكٌ ا٭ٍٚ زضاغ١ ّٜٛ

إٍ ٚأؾاض  ،سٝح تعطض يًػبت َٔ ايٓاس١ٝ ايًػ١ٜٛ ٚا٫قط٬س١ٝ ،ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ

ٛٸض ٚإسٝا٤ ٖصا ايّٝٛ ٗ ايتاضٜذ  ،َؿّٗٛ ّٜٛ اغرتاس١ اهلل بعس خًل ايعامل ٛٸٍ ٚتط ٚؼ

َٔ خ٬ٍ إتٕٛ إكسٸغ١ ايكس١ّ ٚايتؿاغري ايٛاضز٠ ٗ ٖصا ايؿإٔ. ٚمت  ،ايٝٗٛزٟ

اٍ َٚٓاغو ٚآزاب ٚتكايٝس ٖصا ايّٝٛ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايؿطٜع١ ايٝٗٛز١ٜ. نصيو بٝإ أعُ

ٚا٭عُاٍ ٚإٓاغو ٚاٯزاب ، نُا تٓاٍٚ ايؿكٌ ايجاْٞ ّٜٛ اؾُع١ عٓس إػًٌُ

ٚٚادبات٘  ،ٚق٠٬ اؾُع١ ،ٚايٓٛاؾ١ ،َٔ ايطٗاض٠ ،١ ٗ ٖصا ايّٝٛايٛادب١ ٚإػتشبٸ

ُٓ ػبت ّٜٚٛ اؾُع١ زضاغ١ َكاض١ْ َٔ ظا١ٜٚ ت زضاغ١ ّٜٛ ايَٚػتشبات٘. ٚٗ اـا١ُ 

 ايؿهط اٱغ٬َٞ. ٚقس اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً َكازض بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ.

فطٟ  ،زضاغ١ َكاض١ْ ٗ ايعبازات ايؿطع١ْٝٛ ٚإػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ ،ايتػبٝض ـ51

 قؿش١. 106، 2006ّ، زاض ايجكاؾ١، ايكاٖط٠، ضَعٟ ْاؾس

َكاض١ْ ٗ َؿّٗٛ ايتػبٝض )تٓعٜ٘ اهلل ٚتعُٛٝ٘( َٔ ظا١ٜٚ زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ  ٖٚٛ

ٜٚؿتٌُ ع٢ً ث٬ث١ ؾكٍٛ. ٚقس اختلٸ  .ٚاٱغ٬ّ ،ٚإػٝش١ٝ ،ا٭زٜإ إكط١ٜ ايكس١ّ

ُٸَٝعسِّ، ايؿكٌ ا٭ٍٚ َؿّٗٛ ايتػبٝض ٗ ايسٜا١ْ إكط١ٜ ايكس١ّ  ،١ ٖصا ايسٜٔزّا أٖ

تأثريٙ ٗ أشٖإ ٚنُا٥ط إكطٌٜ ٚغري ٚ، نُٔ زضاغ١ َؿاُٖٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايتاضى١ٝ
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َع عطض أَج١ً ِٚاشز يًتػبٝض ايػا٥س ٗ ، إ َكط َٔ قبٌ ايٝٗٛزإكطٌٜ َٔ غٓه

 ،ـ ٕؿّٗٛ ايتػبٝض ٗ اٱغ٬ّض إ٪ٚيايسٜا١ْ إكط١ٜ ايكس١ّ. ٚٗ ايؿكٌ ايجاْٞ تعطٻ

ٚأْٛاع ايتػبٝض ٗ اٱغ٬ّ  ٚنُٔ زضاغ١ أيؿاٚ .باسجّا أبعازٙ ايكطآ١ْٝ ٚايطٚا١ٝ٥ ٚايؿك١ٝٗ

إٍ ـ ٥ع١ ٗ اٱغ٬ّ. ٚٗ ايؿكٌ ا٭خري اْتكٌ إ٪ٚياشنط ِاشز ٚأَج١ً يًتػبٝشات ايؿ

 ،ٚأُٖٝت٘ ،ٚأؾهاي٘ ،َٚباْٝ٘ ،ٚعح َؿّٗٛ ايتػبٝض ،بٝإ ايتػبٝض ٗ اٱلٌٝ

ايٓكاض٣. ٚقس اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً َكازض بايًػتٌ ٚد١ٗ ْٛط َٔ  ،ِٚاشز َٓ٘

 يعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ.ا

، أٓس عبس ايٖٛاب، ايٛسٞ ٚا٥٬ٕه١ ٗ ايٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ ـ52

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 96، 1979ّ/ٖـ1399، َهتب١ ٖٚب١، ايكاٖط٠

زضؽ ؾٝ٘ َؿّٗٛ ٚقس ٚخا١ُ.  ;ٚث٬ث١ ؾكٍٛ ;ٜؿتٌُ ايهتاب ع٢ً َكس١َ

ٚاٱغ٬ّ. ٚٗ  ،ايٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ :َٕٔ ٚد١ٗ ْٛط ا٭زٜا ،ٚاؾٔ ،ٚا٥٬ٕه١ ،ايٛسٞ

بٝإ َؿّٗٛ إٍ نطٚض٠ ايبشح. ٚٗ ايؿكٌ ا٭ٍٚ تعطض إٍ ض إ٪يـ إكس١َ تعطٸ

ايهطِٜ. ٚٗ ايؿكٌ ايجاْٞ زضؽ ايكطإٓ ٚ ،ا٥٬ٕه١ ٗ ايؿهط ايكسِٜ ٚاؿسٜح

ضؽ ايهطِٜ. ٚٗ ايؿكٌ ا٭خري زايكطإٓ ٚ ،ٚاٱلٌٝ ،َؿّٗٛ ايٛسٞ َٔ ظا١ٜٚ ايتٛضا٠

ٚإػًٌُ. ٚٗ اـتاّ  ،ٚايٓكاض٣ ،غ١ يس٣ ايٝٗٛزَؿّٗٛ اؾٔ َٔ ظا١ٜٚ ايهتب إكسٻ

اض١ْ بٌ ايٓكاٙ ايباضظ٠ ٚإؿرتن١ ٗ إػا٥ٌ َٛضز ايبشح. ٚقس كإإٍ ـ عُس إ٪ٚي

 اعتُس ٖصا ايهتاب ع٢ً َكازض بايًػتٌ ايعطب١ٝ ٚاٱلًٝع١ٜ.

، زاض قتٝب١، زَؿل، ٖٓس إعسيٞ، ٛنع١ٝايعٚاز ٗ ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ ٚاي ـ53

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 239، 2002ّ/ٖـ1423

زضاغ١ ٗ َٛنٛع ايعٚاز ٚتهٜٛٔ ا٭غط٠ ٗ ا٭زٜإ ٚإصاٖب ايتٛسٝس١ٜ  ٖٚٛ

اـام َا قبٌ  ،ٜكع ٖصا ايهتاب ٗ ؾكًٌ. تعطٸض ايؿكٌ ا٭ٍٚٚٚغري ايتٛسٝس١ٜ. 

َٔ ظا١ٜٚ  ،ٚآزاب٘ ٚؾطا٥ط٘ ،ٚأضناْ٘ ،ٚأقٛي٘ ،َؿّٗٛ َٚع٢ٓ ايعٚازإٍ  ،اٱغ٬ّ

ِٸ اْتكٌ ، ٚا٭زٜإ اٱغطٜك١ٝ ،ٚأزٜإ ايؿطم ا٭قك٢ ،ا٭زٜإ اهلٓس١ٜ زضاغ١ ٖصا إٍ ث

بٛقؿُٗا زٜاْتٌ إبطاُٖٝٝتٌ  ;ٚإػٝش١ٝ ،ايٝٗٛز١ٜ تٌ:إٛنٛع َٔ ظا١ٜٚ ايؿطٜع

 ،ٗ عجٌ ،١ اٱغ١َٝ٬نبريتٌ. ٚٗ ايؿكٌ ايجاْٞ اختل اؿسٜح بايعٚاز ٗ إطسً
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ِٸ ُت زضاغتٗا َٔ ، بٌ عطب اؾا١ًٖٝأ٫ّٚ  سٝح تعطٸض هلصٙ إػأي١ ٚد١ٗ ْٛط َٚٔ ث

 ـ ٗ نتاب٘ ٖصا ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ ؾك٘.اٱغ٬ّ. ٚقس اعتُس إ٪ٚي

زاض ا٫ْتؿاض ، بريٚت، ٚسٝس ايػعؿٞ، ايكطبإ ٗ اؾا١ًٖٝ ٚاٱغ٬ّ ـ54

 ش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ.قؿ 256، 2007ّ، ايعطبٞ

ٜكع ايهتاب ٚٚاٱغ٬ّ.  ،زضاغ١ ٗ َٛنٛع ايتهش١ٝ ٚايؿسا٤ ٗ اؾا١ًٖٖٝٚٛ 

ُٸٓت إكس١َ ؾطسّا  ;ٚؾكًٌ ;ٗ َكس١َ َع تاضٜذ  ،١ُٖٝ ايبشح٭ٚخا١ُ. ٚقس ته

إٍ ٚا٭زٜإ ايتٛسٝس١ٜ. ٚتعطض ايؿكٌ ا٭ٍٚ  ،إٛنٛع ٗ ا٭زٜإ ٚإصاٖب ايكس١ّ

 ،بٛقؿٗا ٚاسس٠ َٔ أضنإ ٚأقٍٛ ا٭زٜإ ايكس١ّ ;اٯهل١أدٌ  َْٔػإ اٱايتهش١ٝ ب

َع زضاغ١ ٖصٙ ايٛاٖط٠ زضاغ١ ، ٚاعتباضٙ َٓعي١ إجاٍ يًتػًِٝ ٚاـهٛع أَاّ اـايل

ٛٸٍ َػأي١ إٍ طٜٔ. ٚتعطض ايؿكٌ ايجاْٞ َكاض١ْ َٔ ٚد١ٗ كتًـ آضا٤ إؿٚه ؼ

آزاب إٍ تػٝريٖا ٚؼٛهلا أٚ ، ايبٗا٥ِٚاغتبساهلا بايتهش١ٝ ب ،اٱْػإايتهش١ٝ ب

ٗ كتًـ  ،َٚكازٜكٗا ،َع عح َع٢ٓ َٚؿّٗٛ ايتهش١ٝ، َٚٓاغو ز١ٜٝٓ أخط٣

ٚخاق١ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ. ٚٗ اـا١ُ شنط خ٬ق١ ْٚتٝذ١ ايبشح. ٚقس  ،ا٭زٜإ

 ب١ٝ.ٚاعتُس إ٪يـ ٗ نتاب٘ ٖصا ع٢ً إكازض ايعطب١ٝ ٚبعض ايًػات ا٭ٚض

زاض ، ايكاٖط٠، قُس عكٌٝ بٔ عًٞ إٗسيٞ، عًِ َكاض١ْ ا٭زٜإ َكس١َ ٗ ـ55

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 64، اؿسٜح

بٝإ َؿّٗٛ إٍ تعطنت ٗ بساٜتٗا ، ضغاي١ َٛدع٠ ٗ َكاض١ْ ا٭زٜإٖٚٞ 

ِٸ اْتكًت ، َٚكطًض إكاض١ْ عح اضتباٙ عًِ َكاض١ْ ا٭زٜإ بايعًّٛ إٍ َٚٔ ث

ٚايعًُا٤ إػًٌُ ايصٜٔ أغُٗٛا ٗ  ،ٛض ٖصا ايعًِٜـ َٓؿأ ٚتٗطاٱغ١َٝ٬. ٚمتٸ ايتعط

ِٸ نإ يًُ٪ٚي ،ٖصا اجملاٍ ـ ٚقؿ١ ع٢ً تاضٜذ ْٚؿاٙ ٖصا َٔ خ٬ٍ ْتاداتِٗ ايع١ًُٝ. ث

بع١ ٗ ٖصا ايعًِ. ٚقس اعتُس ٚنصيو ايؿٛا٥س ٚإٓاٖر إتٻ، ايعًِ ٗ ايعامل ايػطبٞ

 يعطب١ٝ ؾك٘.إ٪يـ ٗ نتاب٘ ٖصا ع٢ً إكازض ا

إهتب١ ، بريٚت، ؿٌفُٛع١ َٔ إ٪ٚي، ايعسٍ ٗ إػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ ـ56

 قؿش١ َٔ ايكطع ايطقعٞ. 192، 1996ّ، ايبٛيػ١ٝ

فُٛع١ َكا٫ت عجت َؿّٗٛ ايعسٍ ٚايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛط  ٖٚٛ
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هل١ٝ عًُا٤ إػًٌُ ٚايٓكاض٣. نُا ُت َعاؾ١ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ: ا٭بعاز اٱ

اع١ٝ ٚايتعاٜـ ُٚاؾٛاْب ا٫دت، ٚايه١َٝ٬ يًعسٍ َٔ ظا١ٜٚ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ

ٚايٓكاٙ إؿرتن١ ، ٚكتًـ ٚدٖٛٗا ،ٚإعطٝات اٱغ١َٝ٬ إعاقط٠ يًعساي١ ايػًُٞ

ٕٸ ْٝع نتٸ طٜٔ اب ٖصٙ إكا٫ت َٔ إؿٚهبٌ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ٗ َٛنٛع ايعساي١. إ

 ٗ ايعامل ايعطبٞ.ٚايعًُا٤ ايباضظٜٔ 

، َؿري باغٌٝ عٕٛ، اِٖٝ ا٭غاغ١ٝؿعح ٗ إ ،بٌ إػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ ـ57

 قؿش١ َٔ ايكطع ايطقعٞ. 127، 1997ّ، إهتب١ ايبٛيػ١ٝ، بريٚت

زضاغ١ َكاض١ْ ٗ بعض إؿاِٖٝ ٚإٛنٛعات ايعا١َ بٌ إٛاقـ اٱغ١َٝ٬ ٖٚٛ 

ٕٸ تًو إؿاِٖٝ عباض٠ عٔ:  اٱْػإٚاغتذاب١  ،ٚايهٕٛ اٱْػإخًل  ٚإػٝش١ٝ. ٚإ

ٛٸض اهلل َٔ خ٬ٍ  ،ايعكا٥س ٚا٭ؾهاض إؿرتن١ سٍٛ اـايلٚ ،يًؿعٌ اٱهلٞ ٚتك

َٔ  اٱْػا١ْٝايؿطط٠ أٚ  ٚاهل١ٜٛ ٚايصات، أمسا٥٘ ٚأؾعاي٘ َٔ ظا١ٜٚ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ

ايٓٛط ٚخكا٥ل ايسٜٔ ٚايتسٜٸٔ َٔ ٚد١ٗ ، ظا١ٜٚ ايٓكٛم اٱغ١َٝ٬ ٚإػٝش١ٝ

 اـتاّ بٝإ نٝؿ١ٝ ايتعاطٞ َٚٛاد١ٗ ا٭ؾهاض ايػطب١ٝ ٗاٱغ١َٝ٬ ٚإػٝش١ٝ. ٚ

 اؾسٜس٠.

 ،اؾع٤ ا٭ٍٚ ٚاؾع٤ ايجاْٞ ،ٚأٜٔ ٜؿرتقإ؟ ؟أٜٔ ٜتؿكإ ،ٚايتٛضا٠ايكطإٓ  ـ58

قؿش١ َٔ  550ٚ قؿش١ 368، 2000ّ/ٖـ1420، زاض قتٝب١، بريٚت، سػٔ ايباف

 ايكطع ايٛظٜطٟ.

ٗ ايكطإٓ َكاض١ْ آٜات إٍ ض اجملًس ا٭ٍٚ َٓ٘ تعطٻٚقس  .سٜٔفًٖ نتاب ٗ ٖٚٛ

َع بٝإ ْكاٙ ا٫يتكا٤ ٚا٫ؾرتام بٝٓٗا. ٚتًو  ،َٛنٛعات بعٝٓٗا بٓكٛم َٔ ايتٛضا٠

ٚأْبٝا٤ بين إغطا٥ٌٝ ، ٚطٛؾإ ْٛح، ٖٚبٛط٘ َٔ اؾ١ٓ ×إٛنٛعات عباض٠ عٔ: آزّ

َا اجملًس ايجاْٞ ؾٝؿتٌُ ع٢ً َكس١َ ٚقكت٘ َع بين إغطا٥ٌٝ. ٚأ ×ايٓيب َٛغ٢إٍ 

ٌٸ، ٚبابٌ ،تؿك١ًٝٝ ٗ َٛنٛع زضاغ١ َكاض١ْ ا٭زٜإ باب وتٟٛ ع٢ً ؾكٍٛ.  ٚن

ٚايؿكٌ ا٭ٍٚ َٔ ايباب ا٭ٍٚ عباض٠ عٔ زضاغ١ َكاض١ْ ٗ َؿّٗٛ ا٭ي١ٖٝٛ ٗ ا٭زٜإ 

زٟ. َٚٔ ٛضٙ ٗ ايؿهط ايٝٗٛاٱهل١ٝ اٱبطا١ُٖٝٝ. ٚعح ايؿكٌ ايجاْٞ عٔ اـايل ٚتٓط

ٚايتٛضا٠ سٍٛ ايكطإٓ اـاَؼ بسضاغ١ َكاض١ْ بٌ طابع ٚياٍٚ ايجايح ٛايؿك تثِ اختك
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، ٚاؾٔ، َٔ قبٌٝ: ايؿٝطإ ،ٚإدًٛقات اجملطٸز٠، َؿّٗٛ ايٓب٠ٛ ٚع٬َاتٗا

ايػازؽ ٚايػابع  ٌٚٗ ايؿكً ٚايٓاض. ،ٚاؾ١ٓ، ٚايكٝا١َ، َٚؿّٗٛ إٛت، ٚا٥٬ٕه١

ٚايتشطٜـ ايصٟ طاٍ ٖصا ايسٜٔ. أَا ايباب  ،ٜين ايٝٗٛزٟٚقؿ١ ع٢ً تطٛض ايؿهط ايس

ايجاْٞ ؾكس تٓاٍٚ ايعبازت ٚإعا٬َت. ٚايؿكٌ ا٭ٍٚ َٔ ٖصا ايباب عباض٠ عٔ َسخٌ 

ٛٸض ايتاضىٞ يًعبازات ٚإعا٬َت ٗ أزٜإ ايؿطم ا٭ٚغ٘  تاضىٞ ٜبشح َػاض ايتط

٠ سٍٛ إعبس ٚايعباز٠. ٚٗ ايؿكٌ ٚايتٛضاايكطإٓ ايكس١ّ. ٚٗ ايؿكٌ ايجاْٞ َكاض١ْ بٌ 

ايجايح متٸ عح اٯزاب ٚايتكايٝس ٚإٓاغو ايعباز١ٜ ايٝٗٛز١ٜ. ٚٗ ايؿكٌ ايطابع بٝإ 

َكاض١ْ إٍ تعطٸض ايؿكٌ اـاَؼ قس ًؿك٘ ايٝٗٛزٟ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطز ٚا٭غط٠. ٚي

٢ ايؿطٜع١ ايٓٛاّ اؾعا٥ٞ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚايٝٗٛز١ٜ. ٚايؿكٌ ا٭خري ٚقؿ١ عً

ايٝٗٛز١ٜ َٔ ايعا١ٜٚ ايس١ٜٝٓ ايساخ١ًٝ. ٚقس اعتُس إ٪يـ ٗ نتاب٘ ٖصا ع٢ً إكازض 

 ايعطب١ٝ ؾك٘.

، ا٭ب دإ دَٛٝٝ٘، ْكٛم كتاض٠ هلا ق١ً بايهتاب إكسٸؽ ،ايكطإٓ ـ59

 قؿش١ َٔ ايكطع ايٛظٜطٟ. 87، 1999ّ، زاض إؿطم، بريٚت

تكا٠ تؿتٌُ ع٢ً َٛنٛعات: اهلل ايٛاسس ٖصا ايهتاب عباض٠ عٔ آٜات قطآ١ْٝ َٓٚ

، ٚايؿطٜع١ ٚاؾعا٤ ا٭خطٟٚ، ٚخكا٥ل ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ٚأْبٝا٩ٖا، ٚا٭ْبٝا٤، اـايل

ُت َكاضْتٗا بعباضات َٚؿاِٖٝ ايهتاب إكسٸؽ. ٚقس  .شيوإٍ َٚا  ،ٚعٝػ٢ َٚطِٜ

ٕٸ َ٪ٚي  طٜٔ ايباضظٜٔ ٗ ايعامل إػٝشٞ.ـ ٖصا ايهتاب َٔ إؿٚهٚإ

إهتب١ ، بريٚت، بٛيؼ اـٛضٟ، اٱَاّ ٚإػٝض :ابٔ عسٟ ،ابٔ ضؾس ـ60

 قؿش١ َٔ ايكطع ايطقعٞ. 200، 2004ّ، ايبٛيػ١ٝ

 اٱَا١ََؿّٗٛ إٍ تعطض ايؿكٌ ايجاْٞ َٓ٘ ٚقس  .نتاب ٜكع نُٔ ؾكًٌ ٖٚٛ

َٔ ٚد١ٗ  ،َٚكاضْتٗا َؿّٗٛ إػٝض ٗ ايؿهط إػٝشٞ ،عٓس ايؿٝع١ ا٫ثين عؿط١ٜ

 ٔ( ايؿطْػٞ إعطٚف.بٴٖٓطٟ نٛضٵْٛط )

 



 

 

 

 اإلضالّ ٚاملطٝش١ٝ يف ايعؿس ايسأٖ
 

 خلٍل قىثريد. 

 صالح الثدراَي :ترخمح

 

 ــــــ َكّد١َ

ـٷ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ٗ ايعكط »ْٚكس إْايٞ يهتاب  َا بٌ أٜسٜٓا تعطٜ

خًٌٝ  يسنتٛضاٚقس ُت تط١ْ ٖصا ايهتاب َٔ قبٌ . ُطٟ ٚاتػؿ٘ َْٛت٪ٚيٕ ،«ايطأٖ

َعٗس زضاغات ايعًّٛ ٚايجكاؾ١ )قٓربٟ ٗ َعٗس ايؿًػؿ١ ٚايه٬ّ اٱغ٬َٞ يًسضاغات 

ٚغٛف ٜكسض ايهتاب ٗ إػتكبٌ ايكطٜب عٔ َعٗس زضاغات ايعًّٛ  .(اٱغ١َٝ٬

 . َتهُّٓا ٖٛاَـ تٛنٝش١ٝ ْٚكس١ٜ ،ٚايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬

 

 ــــــ َها١ْ ٚات بني املطتػسقني

ايهجري َٔ  |ايهطِٜ ٚؾدك١ٝ ايٓيب ا٭نطّ قُسيكطإٓ اٚادٗت ضغاي١ 

ايتشطٜـ ٚايتؿٜٛ٘ خ٬ٍ ايكطٕٚ اييت ناْت تػٝطط ؾٝٗا ايهٓٝػ١ ع٢ً َٓاطل 

َٚٓص ايكطٕ ايتاغع عؿط ا٬ٕٝزٟ ؾكاعسّا أخصت ايسضاغات . كتًؿ١ َٔ ايعامل

 ،أما٤ ايعامل ؿط تسضهّٝا ٗ كتًـتٚإ٪يؿات ايع١ًُٝ شات ايط١ٜ٩ ايٛاقع١ٝ ْػبّٝا تٓ

ٚٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ُت َٛاق١ً ٖصا إٓٗر َعٜس . با ٗ ٖصا اجملاٍٚٚغاق١ ٗ أٚض

 . ٘ برتسٝب أنرب ٗ إػتكبٌ أٜهّاَٚٔ إتٛقع اغتُطاض ٖصا ايتٛدټ .َٔ ايتؿا٩ٍ

إتدككٌ  ايك٥٬ٌ َٔ إػٝشٌٝ ُطٟ ٚاتػايباسح اٱلًٝعٟ ٚيِٝ َْٛت ٜعسٸ
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غ١ٓ  97ايبايؼ  ،ٚايصٟ أَه٢ أنجط َٔ غتٌ عاَّا َٔ عُطٙ ،غ١َٝ٬ايسضاغات اٱٗ 

ٚتاضٜذ ايٓيب ، ٚايسضاغات اٱغ١َٝ٬، ايهطِٜايكطإٓ زضاغ١ ٗ  ،(2006ّـ 1909)

أنجط . ٚنصيو ايع٬قات بٌ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ،ٚايعًّٛ اٱغ١َٝ٬، |ا٭نطّ

ٙ اييت أَهاٖا ٗ ايبشح َٔ ث٬ثٌ نتابّا ٚعؿطات إكا٫ت ٖٞ سك١ًٝ غٓٛات عُط

 . ايعًُٞ ٗ ٖصٙ اجملا٫ت

َٚطاعا٠ اٱْكاف ، ٚا٭غًٛب ايعًُٞ، إٓٗر ايؿهطٟ ايٛانض دسّاأقبض 

ٗ إٔ ٜصنط اغِ غببّا ، َٚعتكسات إتسٌٜٓ ٚثٛابتِٗ ،كهاٜا ا٭زٜإيط٠ إػا١ٕ ٚايٓك

ؼ َٔ ايهجري ع٢ً ايعه ،ٚايصنط ايعطط ،ٚات َٔ قبٌ احملككٌ إػًٌُ باؿػ٢ٓ

ؿات٘ باٖتُاّ خام َ٪ٖي سٛٝتٚ، َٔ إػتؿطقٌ ٚايػطبٌٝ إٗتٌُ بايؿإٔ اٱغ٬َٞ

ٙ ايكػري٠ ٤إٔ عجطات٘ ٚأخطاٚضغِ . يس٣ إػًٌُ ع٢ً كتًـ َصاٖبِٗ َٚؿاضبِٗ

مل وٌُ ع٢ً ؾٗٛ  عٔ أْٛاض احملككٌ إػًٌُ ٬َٚسٛاتِٗ ايسقٝك١ بٵٚايهبري٠ مل تػٹ

ايًػ١ إٍ َػأي١ تط١ْ ايعسٜس َٔ نتب٘  ٚتعسٸ. ػطن١ٝ ع٢ً اٱط٬مقٌُ ايػ٤ٛ ٚاي

زي٬ّٝ قاطعّا ع٢ً َػت٣ٛ اٱقباٍ ٚايٓٛط٠ ، ز٠ يًبعض َٓٗاٚايطبعات إتعسِّ ،ايؿاضغ١ٝ

 .ؿات٘ يس٣ إٜطإ ٚايًػ١ ايؿاضغ١ٝاٱهاب١ٝ ػاٙ ٚات َٚ٪ٖي

طب١ عُط ػ «اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ٗ ايعكط ايطأٖ» ٜٚعطض ٚات ٗ نتاب

ٚنإ ٖسؾ٘ ٗ . ناٌَ ٕا ىاجل ْؿػ٘ دطا٤ اٖتُاَات٘ ايعُٝك١ ٚزضاغات٘ اٱغ١َٝ٬

 :ايهبريتٌ ٖصا ايهتاب ايعٌُ ع٢ً ططٜل تٛسٝس ايط٣٩ يه٬ ايسٜاْتٌ ايتٛسٝسٜتٌ

إدتًـ  ،ٚايعكا٥س١ٜ ;ٚاجملا٫ت ايه١َٝ٬ ،ٗ أِٖ ايكهاٜا ،ٚإػٝش١ٝ ;اٱغ٬ّ

 .ْكاٙ ايتؿاب٘ ؾُٝا بُٝٓٗا ٚايتأنٝس ع٢ً ،عًٝٗا

يٝؼ  إػٝشٞ اؾٝس» :ايصٟ قاٍ ،ٚقس دعٌ ٚات َٔ َكٛي٘ تَٛاؽ َطتٕٛ

بٌ ٖٛ شاى ايؿدل ايصٟ ٜكسم اؿكٝك١ ; بايؿدل ايصٟ ٜطؾض ا٭زٜإ ا٭خط٣

أغاغّا َٚٓطًكّا ٭ؾهاضٙ ٗ ٖصا  ،«أبعس َٔ شيوإٍ َٚٔ ثِ ٜصٖب  ،إٛدٛز٠ ؾٝٗا

ؾهإ . تكطٜب بٌ آضا٤ ن٬ ايسٜاْتٌ ايتٛسٝسٜتٌٚعطض ؾٝ٘ غبٌ اي، ايهتاب

شيو  ;ايتؿػري اٱهابٞ إػامل يًُعتكسات إتدايؿ١ ٗ ن٬ ايسٌٜٓ إسس٣ تًو ايػبٌ

ٜط٣  :ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ، ٕ ا٭زٜإ تتعطض ايّٝٛ يًٗذّٛ ع٢ً ناؾ١ ا٭قعس٠أْ٘ ٜط٣ أ
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ّ ايتٗسٜسات اييت ٜتعطض ايصٟ ٜساؾع عٔ بعض َعتكسات٘ أَا ،ْ٘ هب ع٢ً إػٝشٞأ

 . إٔ ٜساؾع أٜهّا عٔ ايبعض َٔ َعتكسات أخٝ٘ إػًِ ،هلا

ؾكس أخطأ ٚات ٗ ، اييت تػتشل ايتكسٜط ،ٚع٢ً ايطغِ َٔ آضا٥٘ اٱهاب١ٝ

ايػبب ايط٥ٝؼ هلصا ٜهُٔ ٚ، خكٛم بعض إٛانٝع اٱغ١َٝ٬ٗ أسهاَ٘ 

. ايٓكٛم ٚإكازض ايؿٝع١ٍٝ إا٫مطاف ٗ عسّ اغتعاْت٘ ٚضدٛع٘ ـ ٭ٟ غبب نإ ـ 

اـٛض ٗ ايتربٜط ٚايتأٌٜٚ ٗ بعض َٛانٝع اٱهلٝات  ٗٗ َبايػت٘ ٚنصيو ٖٛ 

 . إػٝش١ٝ

 

 ـــــايػهٌ ايعاّ يًهتاب 

 ٖٛ ،ٚاييت غتأتٞ بايتؿكٌٝ ،ايؿهٌ ايعاّ يًؿكٍٛ ايجُا١ْٝ يًهتاب

ؿهٌ عاّ ع٢ً َط ٚب ،ٜط٣ ٚات إٔ ا٭زٜإ ناْت َٚا تعاٍ تعاْٞ زا٥ُّا :نايتايٞ

َؿه١ً ا٭زٜإ ع٢ً اخت٬ف أـ  :ُٖا ،َٔ َؿهًتٌ ض٥ٝػٝتٌ ،تاضىٗا ايطٌٜٛ

إؿانٌ )ط بايعًّٛ َٚا سككت٘ ايعًّٛ اؾسٜس٠ ٚايتأثټ ،أْٛاعٗا َع ٚاٖط٠ ايعًِ

 ،ٚا٭قٍٛ ،َٔ سٝح احملت٣ٛ ،إؿه١ً ايساخ١ًٝ يٮزٜإ ؾُٝا بٝٓٗا ـ ب ;(اـاضد١ٝ

ٖاتٌ إؿهًتٌ ُٖا ايػبب ٗ إنعاف َها١ْ ا٭زٜإ بٌ ٕ أٜٚط٣ . ٚايكٛاعس

ٜٔ َٔ أتباع ٖصٙ ا٭زٜإ َٔ ايتؿهري ٫ٚبس يًُتكسٸ، بٌ ٚست٢ بٌ عا١َ ايٓاؽ ،ايعًُا٤

 ;اٱغ٬ّ)ٱخطاز ٖاتٌ ايسٜاْتٌ ايػُاٜٚتٌ ايهبريتٌ  ;ٚٚنع اؿًٍٛ إٓاغب١

 . َٔ ٖصٙ إؿه١ً (ٚإػٝش١ٝ

ايٓٛطٜات ايع١ًُٝ َع ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٜكّٛ ٗ ايبسا١ٜ ٚيػطض إظاي١ َؿه١ً 

َٚٔ ثِ ، َٚعاٜري إثبات سكٝك١ ايسٜٔ ،ا٭خباضبايرب١ٖٓ ع٢ً إثبات َٓٗر َكساق١ٝ 

ٜتكس٣ يسضاغ١ اٱؾها٫ت اييت تجاض َٔ ايعًّٛ اؾسٜس٠ ػاٙ ا٭زٜإ ٚتعايُٝٗا 

، ْٚٛط١ٜ اـًل ٚاٱبساع، إش ُجٌ زضاغ١ َػأي١ ايتهاٌَ ايتسضهٞ يًشٝا٠ ;ايس١ٜٝٓ

تسبري ا٭َٛض نٕٛ ْٚٛط١ٜ ايػٝطط٠ ٚ ،ْٚٛط١ٜ ا٭َٛض غري ا١ُٕٛٓ إٛدٛز٠ ٗ ايهٕٛ

َٚعذعات ا٭ْبٝا٤ ٚعسّ اْػذاَٗا َع ايعًّٛ  ،ٚا٭عُاٍ اـاضق١ يًعاز٠ ،بٝس اهلل تعاٍ

ٛم ايتاضى١ٝ إٛدٛز٠ ٗ ايٓك ا٭خباضٚعسّ اْػذاّ ، ٚإٓذعات ايع١ًُٝ يًبؿط١ٜ
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ٚٗ . ُجٌ داْبّا َٔ إؿانٌ اـاضد١ٝ يٮزٜإ ،ايتاضى١ٝ ا٭خباضغ١ َع ايس١ٜٝٓ إكسٻ

َٛنٛع زضاغ١ إؿانٌ ايس١ٜٝٓ ايساخ١ًٝ يٲغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ٜط٣ ٚات إٔ أنجط 

ؾؿٞ . َٔ ٖاتٌ ايسٜاْتٌ ػاٙ بعهُٗا ايبعض إؿانٌ تٓبع َٔ ايؿِٗ ايتكًٝسٟ يهٌٛ

قه١ٝ سكٝك١  :َٚٓٗا ،ٝسٟ يًسٜا١ْ إػٝش١ٝ تربظ ١ًْ َٔ ايكهاٜاايتكً إػًٌُ ؾِٗ

، ْٚٛط١ٜ ؼطٜـ ايهتاب إكسؽ ،ؽ ـ ايعٗسٜٔ ـ نتابّا مساّٜٚانٕٛ ايهتاب إكسٻ

نُا تربظ ٗ . ٚعؿطات إػا٥ٌ ا٭خط٣ ،ٚػػٝس عٝػ٢، ْٚٛط١ٜ ايتجًٝح إػٝشٞ

بسع١  :بعض ايكهاٜا َٔ قبٌٝايط١ٜ٩ ايتكًٝس١ٜ يًُػٝشٌٝ ػاٙ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ 

اييت أقبشت  ،ٚعؿطات ايكهاٜا ا٭خط٣، ْؿط اٱغ٬ّ بايػٝـ ٚايعٓـ، اٱغ٬ّ

ض٣٩ َؿرتن١ ٗ إٍ ايػبب ٚضا٤ عسّ ُهٔ ٖصٜٔ ايسٌٜٓ ايتٛسٝسٌٜ َٔ ايتٛقٌ 

ْ٘ ّهٔ إظاي١ ايهجري َٔ أٗ سٌ ، ايهجري َٔ ٖصٙ ايكهاٜا ايعايك١ بُٝٓٗا

ٌٸ ،ايؿِٗ ايػ٧ٝايتكٛضات اـاط١٦ ٚ ّ ٚات ٛكٜ. ٖصٙ ايكهاٜا َٔ خ٬ٍ إعاز٠ قطا٠٤ ن

ٚإعطا٤ إداب١  ،تٛنٝش٘إٍ َٚٔ ثِ ٜبازض  ،ابتسا٤ٶ بتكسِٜ ِٛشز ْكهٞ َٔ ايسٜٔ اٯخط

ٌٸ ،َٔ قبٌ ايسٜٔ اٯخط ،اؿٌ َػأي١ تجري إؿانٌ بٌ إػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ  ٗ ن

 . يه٬ ططٗ ايٓعاع

 

  ــــــ خالؾ١ ايفؿٍٛ ايجُا١ْٝ

َٚكس١َ  ،بكًِ ايؿٝذ أٓس ظنٞ ايُٝاْٞ ،ٜتأيـ ايهتاب َٔ َكس١َ

 . ٚمثا١ْٝ ؾكٍٛ ،ايهاتب

تٛنٝض أٚد٘ إٍ  (أٚد٘ ايتعاٌَ ٚاؿًٍٛ)طم ايهاتب ٗ ايؿكٌ ا٭ٍٚ ٜٚتٖط

 .ٚزضاغتٗا ،ْٚكسٖا ،ايتعاٌَ ايتكًٝس١ٜ يًُػًٌُ ٚإػٝشٌٝ ػاٙ بعهِٗ ايبعض

 :َٓٗا ،ايتكًٝس١ٜ ػاٙ إػٝشٌٝ تٓاٍٚ عس٠ َٛانٝع إػًٌُٚيس٣ زضاغ١ ْٛط٠ 

ْٚٛط١ٜ ؼطٜـ ايهتاب  ،ؽسكٝك١ إكسض ايػُاٟٚ يًهتاب إكسٻٗ قسح إػًٌُ 

 . خكٛم ا٫عتكاز بايتجًٝح ٗ إػٝش١ٝٗ ٚنصيو اْتكازات إػًٌُ  ،ؽإكسٻ

قٛض إٍ نصيو ٱغ٬ّ أؾاض إٍ اايتكًٝس١ٜ إػٝشٌٝ ْٛط٠ إٍ ٚعٓس ايتططم 

ٛټ ، ػاٙ اٱغ٬ّ (با ايػطب١ٝٚٚغاق١ أٚض)بٌٝ ٚضات اـاط١٦ يٮٚضايتشطٜـ ٚايتك
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ْٚؿط ايسٜٔ اٱغ٬َٞ إبٌ ، َكٛي١ بسع١ اٱغ٬ّ :َٚٓٗا ،َٓتكسّا ١ًْ َٔ ايكهاٜا

 . ٚإؾاع١ ا٫م٬ٍ ٚايؿػاز ا٭خ٬قٞ ٗ اٱغ٬ّ، ايعٓـٚ بك٠ٛ ايػٝـ ٚاٱنطاٙ

كٛي١ ؼطٜـ ايهتاب إكسؽ تطتب٘ بايؿرت٠ اييت ناْت ؾٝٗا ٜٚط٣ ٚات إٔ َ

اييت نإ ٜعٝـ ؾٝٗا  ،ٚايعطام ،ٚغٛضٜا ،ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ قس ؾتشت بًسإ َكط

ٚعٓسَا ؾعط عًُا٤ إػًٌُ إٔ تٛادس ٖ٪٤٫ إػٝشٌٝ قس  .ُٕٛإػٝشٕٝٛ إتعًٚ

 ،ن٘ يًدططٜٚعطِّ ،يبػطا٤ٚإػًٌُ ا ،ٜهعـ إّإ إػًٌُ سسٜجٞ ايعٗس باٱغ٬ّ

نُا . بٗسف احملاؾ١ٛ عًِٝٗ ;ٚايٝٗٛز١ٜ ،أؾاعٛا ْٛط١ٜ ؼطٜـ ايٓكٛم إػٝش١ٝ

٫ تسٍ ع٢ً ، اييت تعس ٖٞ ا٭غاؽ يٓٛط١ٜ ايتشطٜـ ،ٜط٣ ٚات إٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ

ٚطٚف )ع٢ً إػًٌُ ٗ ايٛطٚف ايطا١ٖٓ أْ٘ هب  ٜط٣َٚٔ ٖٓا  .ايتشطٜـ ايهاٌَ

 استُاٍ ؾك٘ ع٢ً إْٗا تٓلٸ :عٝح ٜكاٍ ،تؿػري هلصٙ اٯٜات ايهط١ّ إعطا٤ (اؿٛاض

إكابٌ ع٢ً إػٝشٌٝ إٔ ٗ ٜٚت٢ُٓ ، غ١ت يًهتب إكسٻإ٪ٖقأٚ  ايتشطٜـ احملسٚز

ٚاييت تطتب٘ بايتكٜٛط  ،شٛا بعهّا َٔ ايتؿػريات اـاط١٦ يًكطإٓ ايهطِٜٜكشِّ

ٛٻف يًكطٕٚ ايٛغط٢ يٲغ٬ّ ْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ قطاب١ َا٥يت أ٭ْ٘ ٜط٣  ;إهططب ٚإؿ

عاّ َٔ اؾٗٛز اؿجٝج١ إبصٚي١ يتكشٝض ٖصٙ ا٫تٗاَات ٚأعُاٍ ايتشطٜـ إ٫ إٔ ٖصٙ 

٬هلا ع٢ً أشٖإ ايػطبٌٝ ٛؾ١ عٔ اٱغ٬ّ َا ظايت تًكٞ بايتكٛضات اـاط١٦ ٚاحملطٻ

 . َٚس٣ تطسٝبِٗ بايسٜٔ اٱغ٬َٞ

اعترب ايهاتب  (ك١ ايس١ٜٝٓ َكابٌ ايتأثط بايعًِإثبات اؿكٝ)ٚٗ ايؿكٌ ايجاْٞ 

ٚٚاؾل  ،ٔ ايعًَِاييت ٜٴعتكس أْٗا َأخٛش٠  ،َكساق١ٝ فُٛع١ َٔ ايؿطنٝات ٚإكسَات

َع قبٛي٘ ببعض ايٓتا٥ر اييت اعرتف بٗا  ،ٚباط١ً ـ غري ع١ًُٝ ـ َكسٚس١ّ ،عًٝٗا ايعًُا٤

ٚيػطض . عتكسات ايس١ٜٝٓٚشيو بٗسف ايسؾاع عٔ َكساق١ٝ إ ;عُّٛ ايعًُا٤ ضمسّٝا

عك١ًٝ أٚ  اٖتُاَ٘ بسا١ّٜ يتٓػٝل قاعس٠ ؾًػؿ١ٝ قطف إبطاٍ بسع١ ايتأثط بايعًِ

ؾإٔ ٗ لاظ ٖصا ا٭َط قاّ بسضاغ١ أِٖ ايٓٛطٜات ايٛاضز٠ إٚيػطض ، ي٬غتس٫ٍ

ْاق٬ّ  ،ْٚٛط١ٜ ايعٌُ ،ْٚٛط١ٜ ا٫ْػذاّ، ْٛط١ٜ ايتطابل :َٚٓٗا ،ْٚكسٖا ،ايكسم

 :َِٚٓٗ ،ؾإٔ ايسٚض ا٫دتُاعٞ ٗ قٓع اؿكٝك١ٗ َٔ شٟٚ ايطأٟ ًُا٤ أقٛاٍ ايعبعض 

 John)دإ َهُٛضٟ ،(Pierre Tellhard de chardin) ؾاضزٕ زٟ. ،بٝريتًٝٗاضز
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Macmurry)،  َْٞاٜهٌ ب٬(Michale Polanyi)، ٚبٝرت بطنط (Peter Berger) .

ٕ اـرب إٚبايتايٞ ؾ. ٖٞ إٔ ايكسم ٖٛ ايعًِ إكرتٕ َعطؾ١ اؿكٝك١ نُاإٍ ٚىًل 

ٚنُٔ . ايكازم ٖٛ شيو اـرب ايصٟ ٜتطابل َع َا ٜعطف عَُّٛا بأْ٘ سكٝكٞ ٚٚاقعٞ

تأنٝسٙ ع٢ً إٔ ْٛط١ٜ ايعٌُ نا١َٓ ٗ ْٛط١ٜ ايسٚض ا٫دتُاعٞ ٗ قٓع اؿكٝك١ ٜكّٛ 

إثبات إٍ ثِ ٜٓتكٌ . خكٛم اؿكٝك١ٗ بتٓاٍٚ ع١ًُٝ تطٜٛط ايٓٛط١ٜ إتعاضف عًٝٗا 

بايٓكٛم َٚس٣ َعطؾتِٗ  ،ٕ ضأٟ ايٓاؽأإٍ ٚىًل  ،ٛطٜات اـاق١ باؿكٝك١ايٓ

 . تػتٓس ٖٞ ا٭خط٣ ع٢ً ٚاقعِٗ ايجكاٗ ،إكسغ١

ك١ َعس٫ت غ١َ٬ ايٓٛطٜات إتعًٚؾإْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ع٢ً َا ٜطاٙ ٚات  ٚبٓا٤ٶ

١ ٖٞ ايٓٛط١ٜ ٕ ايٓٛط١ٜ ايكشٝشأس زا٥ُّا إ٪ٖنؾإٕ  باؿكٝك١ َٔ ايتشطٜـ َتبا١ٜٓ

ٕ ؼسٜس نٝؿ١ٝ َعطؾ١ ايٓاؽ ٚضأِٜٗ بايعامل احملٝ٘ بِٗ ٜػتٓس ع٢ً َس٣ أاييت تعتكس 

 :أسسُٖا :ع٢ً ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٜٚعطٞ َكساقٌ زي٬ّٝ. ؾُِٗٗ ؿكٝك١ قٝطِٗ ايجكاٗ

ؾؿٞ إجاٍ ا٭ٍٚ لس إٔ َؿطنٞ  .ٕعًُا٤ ايػطب إػٝشٝٛ :ٚاٯخط ;َه١ َٛؿطن

ؾُٗٛا أَط ، ػطب١ عٔ ْعٍٚ ايٛسٞ َٔ قبٌ اهلل تعاٍ ١أٜ تًهٛاِْٗ مل ّأَا  ;َه١

َٚٔ ٖصا إٓطًل اعترب ايبعض  .ع٢ً أغاؽ أؾهاضِٖ ايػابك١ |ايٓيب ا٭نطّ

ٕ إ :ٚقاٍ ايبعض اٯخط ،فٕٓٛ |إٔ ايٓيب ا٭نطّ ـ ٚبهٌ ٚقاس١ ـ َِٓٗ

طٸؾ١ ٚشنط ٗ إجاٍ ايجاْٞ ايكٛض٠ احمل .عس٠ َػاعسٜٔأٚ  ي٘ َػاعس |ايٓيب

 ٕ عٔ اٱغ٬ّ ٗ ايكطٌْ ايجإْٞٛ ايػطبٝٛٚإعهٛغ١ اييت أعطاٖا ايعًُا٤ إػٝشٝ

ٚاييت ناْت تػتٓس ع٢ً ايكٛض٠ إعهٛغ١ اييت أعطاٖا ايعًُا٤  ،عؿط ٚايطابع

ٕ ايعًُا٤ اي٬سكٌ قس سكًٛا ع٢ً إعٜس َٔ إعًَٛات أٚع٢ً ايطغِ َٔ . ايػابكٕٛ

ايكبٍٛ َٔ إِْٗ مل ٜتُهٓٛا ؾ تب إػًٌُ َٚكازضِٖايكشٝش١ سٍٛ اٱغ٬ّ َٔ ن

دسٜسّا يًتكٜٛط  بٌ ُهٓٛا ؾك٘ َٔ اعتباضٖا ُجٌ أغًٛبّا ،بٗا بؿهٌ قاٜس

 ،٬ي٘ ع٢ً أؾهاض ايػطبٌٝٛٚبكٞ تكٜٛط ايكطٕٚ ايٛغط٢ يٲغ٬ّ ًٜكٞ ب، إعهٛؽ

 . ايكطٕ اؿايٞإٍ  ،زّا يؿهً٘ٚقسِّ ،بٌ َػٝططّا عًٝ٘

ٕ ايٓٛط١ٜ أإٍ ؾإٔ اؿكٝك١ ٗ  زضاغت٘ يًٓٛطٜات ايس١ٜٝٓ ٚىًل ٚات ٗ

سٝا٠  اعٓسَا ُٚهٔ ايٓاؽ َٔ إٔ وٝٛ ـ نُا ٖٛ ؾإٔ ايٓٛطٜات ا٭خط٣ـ ايس١ٜٝٓ 
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ٖٚهصا عٓسَا ٜهٕٛ يٮزٜإ تأثري  .ٗ شيو اؾاْب ايعًُٞ ّاؾٗٞ قازق١ إش ضان١ٝ

وٕٝٛ سٝا٠ ضان١ٝ ٭ؾطاز ا ٚتهٕٛ قازض٠ ع٢ً إٔ ػعٌ ايهجري َٔ، عًُٞ ٗ اؿٝا٠

، أؾهٌ َٔ خ٬ٍ تطبٝل ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ايػٝب١ٝ ٚوكل إتسٜٕٓٛ سٝا٠ّ، ع٢ً َطٸ ايكطٕٚ

غٝكسّ  يٓٛاّ ا٭َجٌ ٭ٟ زٜٔ َٔ ا٭زٜإ نٛسس٠ ٚاسس٠إٍ اْػتٓتر أْ٘ يٛ ْٛطْا 

 . ك١ بٗاْٛط١ٜ بؿإٔ اؿكٝك١ تهٕٛ شات ق١ُٝ ٗ ايهجري َٔ اؾٛاْب إتعًٚ

 ;إػٝش١ٝ :َٚٓٗا ،ٕ ايؿِٗ ايصٟ ٜعترب ْٛطٜات ا٭زٜإ إدتًؿ١أ ٣ ٚاتٜٚط

ٌّ أَطٷ ،ٕ ػتُعأ٫ٚ ّهٔ  ،ؾإٔ اؿكٝك١ َتٓاقه١ أسٝاّْاٗ  ،ٚاٱغ٬ّ  ،ٚاٖط

ُٸ ٟٚغري ش َػأي١ ػػٝس  :َٔ قبٌٝ ،ْ٘ ست٢ أنجط ايكهاٜا تعكٝسّاأٜٚط٣  .١ٝ تصنطأٖ

غتبسٚ قعٛب١ ؾُٗٗا ٚايكبٍٛ بٗا  ١ا ؾٝٗا بسٓقيٛ تأًَٓ ،ٍاأظي١ٝ اهلل تعأٚ  ،×عٝػ٢

ٌٸ  . عًٝ٘ ٗ اي١ًٖٛ ا٭ٍٚ ٖٞا ٖ أق

ٜٚٛاقٌ ٚات ن٬َ٘ َتٓا٫ّٚ نٝؿ١ٝ تط١ْ ايًػ١ ايطَع١ٜ ٗ إٛانٝع ايس١ٜٝٓ  

إؾهاي١ٝ عسّ  ٔٚاٱداب١ ع ،بٗسف تربٜط ايكٛض٠ ايًػ١ٜٛ يًشكٝك١ ايس١ٜٝٓ ;ٚغري ايس١ٜٝٓ

ّ ايهجري َٔ ايكطا٥ٔ ٚايؿٛاٖس ٜػتٓتر إٔ ايًػ١ ايطَع١ٜ إٔ ٜكسِّٚبعس  .ٚاقع١ٝ يػ١ ايسٜٔ

ؾإْٗا نصيو ٗ إٛانٝع  ْٗا ٫ تػتًعّ عسّ ايٛاقع١ٝ ٗ إٛانٝع غري ايس١ٜٝٓأنُا 

 ،ٖٓاى أَطإ ٗ زضاغ١ ايًػ١ ايطَع١ٜ وٛٝإ بأ١ُٖٝ بايػ١ َٚع شيو. ايس١ٜٝٓ أٜهّا

 :ُٖاٚ

 تط١ْ بايًػ١ غري ايطَع١ٜ ١بأٜ ـ ٚنُا ٜٓبػٞ ـ ايًػ١ ايطَع١ٜاغتبساٍ ٫ ّهٔ  أـ

ٌٸأٚ   . بػبب ضَعٜتٗا ٚمستٗا غري ايٛقؿ١ٝ ;ضَع١ٜ ايًػ١ ا٭ق

ْٗا تهؿٞ ٱضؾازْا أإ٫ ، َٔ خ٬ٍ ايًػ١ ايطَع١ٜ ْاقك١ٍ اَعطؾ١ اهلل تعإٕ  ـ ب

يٓا ْٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ تعًُٓا ضب٘ أْؿػٓا بأسٛاأَع٢ٓ  ،ٗ أَٛض اؿٝا٠ ايع١ًُٝ

 . ايػا١ٝ٥ بؿهٌ َطض ٺُاَّا

ُٸ ع٢ً  ،ط بايعًِْكس ا٭سهاّ إػبك١ يًتأثټإٍ ١ ايؿكٌ ٜٚتعطض ايهاتب ٗ تت

ٜٚتٓاٍٚ ٗ ٖصا ايباب زضاغ١ إٛانٝع ايج٬ث١  .ر ايكطع١ٝ يًع٥ًِايطغِ َٔ تػًُٝ٘ بايٓتا

 :ايتاي١ٝ

 . ع٬ق١ سكٝك١ ايٛاسس ا٭سس بايكٛض٠ ا٭ق١ًٝ يهٌ ؾ٤ٞ ـ1
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 . ١ ايؿ٤ٞ اؿكٝك١ٝ ٚتبٌٝ قٛضت٘ ا٭ق١ًٝيع٬ق١ بٌ َاٖٝٸا ـ2

أدعا٥٘ َكاض١ْ بإا١ٖٝ اؿكٝك١ٝ يصيو إٍ ا٭ؾل ايٛانض يتشًٌٝ ايؿ٤ٞ  ـ3

 . ايؿ٤ٞ

  :ًٜٞ َا إٍٚٗ ايٓٗا١ٜ ىًل 

بٓٛط  اٱْػا١ْٝٚعسّ أخص إعاْٞ ا٫دتُاع١ٝ ٚ .إعاْٞ سكٝك١ٝ ناؾع٦ٜات ـ1

نايكؿع َٔ ْاؾص٠ ع٢ً اضتؿاع عؿطٜٔ َرتّا  ،َؿذع أَطٷ بٝل ٚايعٌُثٓا٤ ايتطأا٫عتباض 

 .عٔ غطض ا٭ضض

ٌٸأٚ  ،اؿكا٥ل أٚغع َٔ إٛانٝع ايع١ًُٝ ـ2 أٚغع َٔ َٛانٝع ايؿٝعٜا٤  ع٢ً ا٭ق

ـ يٝػت  َج٬ّ َا إٔ اجملطزات ـ :َٚٔ ٖٓا ٫ ّهٔ ايكٍٛ .ٚغريٖا َٔ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ

اهلل )٭ٕ ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ باجملطزات  ;ٕ ٚدٛزٖا قاٍإؾ ّاإش يًبشح ايعًُٞ َٛنٛعّا

  .بإَهاِْٗ ايتكسٜل بٛدٛزٖا بٓا٤ٶ ع٢ً أغؼ ٚقٛاعس أخط٣ (ٚا٥٬ٕه١ ;ٍاتع

ْ٘ ٫ ٜهؿـ أإ٫  أَطّا َؿٝسّا أدعا٥٘ ٜعسٸإٍ ٕ ؼًٌٝ ايؿ٤ٞ أع٢ً ايطغِ َٔ  ـ3

ست٢ إٔ ٖٓاى . دعا٤عٔ إا١ٖٝ اؿكٝك١ٝ يًؿ٤ٞ; ٭ْٗا نًٓٝات أنرب َٔ فُٛع١ ا٭

ٕٛ نًٓٞأٚ  نًٝات ٜٛدس ؾٝٗا عاٌَ أغاغٞ ٚاسس                     .َا ع٢ً ا٭دعا٤ ٜػٝطط بٓش

أثبت ٚ ،ٚبعس إٔ قاّ ايهاتب ٗ ايؿكٌ ايجاْٞ بسضاغ١ أؾل ز٫ي١ ايًػ١ ايطَع١ٜ

 َٔ إٛانٝع ١ًّْ (أمسا٤ اهلل ٚقؿات٘)تٓاٍٚ ٗ ايؿكٌ ايجايح ، ٝتٗا اٱْاي١ٝسذٸ

سػب ـ اييت مت ايتعبري عٓٗا بايًػ١ ايطَع١ٜ  ،ك١ بأمسا٤ اهلل ٚقؿات٘ايه١ًٝ إتعًٚ

اخت٬ف ا٭زٜإ ايتٛسٝس١ٜ ٗ اٱّإ بٛاسس أسس آخط إٍ ٚنُٔ اٱؾاض٠ . ـ اعتكازٙ

٫ ؾو إٔ ٖٓاى بعض ا٫خت٬ؾات بٌ تكٛضات ايٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ  :ٜكٍٛ ٗ ايبسا١ٜ

ٌٸأإ٫ ، ٚاٱغ٬ّ عٔ اهلل تعاٍ  ،ٖا تبسٚ ٗ اي١ًٖٛ ا٭ٍٚ ٕ ٖصٙ ا٫خت٬ؾات ٖٞ أق

ٜٚ٪َٕٓٛ  ،ٍا٭تباع ايسٜاْات ايج٬ث١ ػطب١ َتؿاب١ٗ ٗ اٱّإ باهلل تع :ثاّْٝاٚ. ٖصا أ٫ّٚ

إٍ أ٫ّٚ  ٕ ا٫خت٬ف ٗ ايتكٛض ٜعٛزأنُا  .َٛدٛز ٚاسس أسس ـ ٚيٝؼ بتكٛض ٚاسس ـ

إٔ إٍ ٜٚعٛز ثاّْٝا ، ٚقؿاتٍ٘ ايتعبري عٔ أمسا٤ اهلل تعػ١ ايطَع١ٜ إػتدس١َ ٗ اًيا

ٟٸ اٱْػا١ْٝبسٕٚ اغتدساّ ايعباضات ٍ اايٓاؽ ٫ ٜػتطٝعٕٛ ايتعبري عٔ اهلل تع ؾهٌ  بأ

 .َٔ ا٭ؾهاٍ
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ٌُ شٟٚ إؿطب ايؿًػؿٞ ٚبك١ٝ ايٓعاع إٛدٛز بٌ إتهًٚإٍ ٚنُٔ اٱؾاض٠  

ْٛطٜات ايتٓعٜ٘ ٚايتذػِٝ ٚايتؿبٝ٘ ٗ إٍ  ٜؿري ،بٌ ٚست٢ ايعاضؾٌ ،ٌُإتهًٚ

آضا٤ بعض إتهًٌُ إٍ َا ٜتعًل ظٗٛز إتهًٌُ إػٝشٌٝ ٜؿري  ٚٗ .اٱغ٬ّ

ْٚٛطٜت٘ ٗ ايتُجٌٝ ٗ زضاغ١  ،تَٛاؽ آنٜٛٓاؽ :َِٚٓٗ ،ٚايؿ٬غؿ١ إػٝشٌٝ

ٕٝٛ أٜهّا ٜ٪َٔ إػٝش :ٜٚكٍٛ ،ٚأمسا٥٘ ٚقؿاتٍ٘ اعٔ اهلل تع اٱْػا١ْٝايعباضات 

قس ضؾض عكٝس٠ ايتجًٝح ٍ اٜٚط٣ ٚات إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتع. بٛسسا١ْٝ اهلل تعاٍ

اييت ناْت ُجٌ أسٝاّْا ايعكٝس٠ ايع١ًُٝ يًُػٝشٌٝ ايبػطا٤ ٗ ايكطٕٚ  ،ٚايبسع١

ٌٸ 73ٗ اٯ١ٜ  ،إان١ٝ ٕٻ ايًٓ﴿ :ٚع٬ َٔ غٛض٠ إا٥س٠ بكٛي٘ د ٔٳ َقاُيِٛا ٔإ ٘ٳ ٖيَكسٵ َنَؿطٳ اٖيصٹٜ

ٚٳاسٹسٷ ٘ٷ  ٘ٺ ٔإ٫ٖ ٔإَي ٔٵ ٔإَي َٹ َٳا  ٚٳ ٖٚصا ا٭َط و٢ٛ بتٛاؾل إػٝشٌٝ اؿكٝكٌٝ  .﴾ثٳايٹحٴ ثٳ٬َثٳ١ٺ 

أٚ  ٜكاضٕ َٛنٛع ايتجًٝح َع غتٸ ٚبعس إٔ ٜٛاقٌ عج٘ عٔ ايٓٛطٜات إؿاب١ٗ. عًٝ٘

ات ٕ ا٫خت٬ؾأإٍ ٜٚتٛقٌ  ،غبع قؿات َٔ قؿات اهلل ا٭غاغ١ٝ ٗ ايػ١ٓ اٱغ١َٝ٬

يٝػت عذِ ا٭َٛض ، َا بعس ايطبٝع١ٝأٟ  ،بٌ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ٗ اجملا٫ت اـاضق١

  .اٱْػإط ع٢ً ايع٬ق١ بٌ اهلل ٚاييت ت٪ثِّ

ٛٸ إٍ ٜٚتٛقٌ  ،ٍااهلل تع ثِ ٜتٓاٍٚ ايهاتب ؾُٝا بعس زضاغ١ قؿ١ ا٭ع٢ً ٚعً

عايٞ اهلل إؿاض ٗ ْٛط١ٜ تٍ اؾهٌ َٔ أؾهاٍ سًٍٛ اهلل تعأٟ  عسّ ضؾض استُاٍ

ٛټ ثِ ٜتٓاٍٚ ؾهط٠ اؿًٍٛ ٗ ايسٜا١ْ إػٝش١ٝ ٗ ْٛط١ٜ ، ض اٱغ٬َٞإيٝٗا ٗ ايتك

ثِ ٜٛاقٌ ايهاتب زضاغت٘ يتكٛضات اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ عٔ احملب١ . تذػٝس إػٝش١ٝاي

ايكا٥ٌ بإٔ  ،َعتربّا ضأٟ ايسٜا١ْ إػٝش١ٝ ،ٍاٚقؿ١ ايطٓٔ ايطسِٝ هلل تع، ٚاٱسػإ

ٚي٘ زٚض أنرب ٚأبًؼ ٗ اْعتام ايهايٌ  ،٘ إػٝشٌٝ أنجط ض١ٓ َٔ إي٘ إػًٌُإي

ٕ أ٫ ؾو  ايهطِٜ أٜهّاايكطإٓ بٓا٤ ع٢ً َا دا٤ ٗ » :ٜٚكٍٛ ّا،ٚاٖطٜ ّاأَط ،ٚخ٬قِٗ

عبٛز١ٜ اهلل إٍ يٝسعِٖٛ  ;ٚهلصا أضغٌ هلِ ا٭ْبٝا٤ ،وب ايبؿط١ٜ ْعا٤ٍ ااهلل تع

ٚايعٝـ  ،ايؿٛظ ايعِٛٝإٍ ٓاؽ ْٝعّا ّتًهٕٛ ؾطق١ ايٛقٍٛ ٕ ايإَٚٔ ٖٓا ؾ .تعاٍ

 . «سػب ٚد١ٗ ايٓٛط اٱغ١َٝ٬ ،غٛا٤ ع٢ً سسٛ ،ٗ اؾ١ٓ

َا ٜتعًل بعكٛبات إصْبٌ اعترب ٚات تكِٝٝ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ع٢ً أغاؽ  ٚٗ

ُاَّا إُاضغات إدتًؿ١ إٍ َؿريّا ٗ شيو  ،ايتطبٝكات ايػابك١ ٭تباعِٗ غري قشٝض
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ٕ ايهجري َٔ ايسٍٚ ايػطب١ٝ ؽًت عٔ عكٛب١ أع٢ً ايطغِ َٔ  أْ٘ ٜٚط٣ .زاخٌ نٌ زٜٔ

َٳ، ْتٝذ١ يتأثري ايسٜا١ْ إػٝش١ٝ ;اٱعساّ ع٢ً ايكتٌ  ٔٵإ٫ إٔ ٖٓاى بٌ إػٝشٌٝ 

ثِ . ٚإعاز٠ عكٛب١ اٱعساّ ،ع٢ً كتًـ أْٛاع اؾطا٥ِ ٜساؾع عٔ ٚنع عكٛبات أؾسٸ

 .َٚطازٙ ٗ ا٭ؾعاٍ ٚاـًل ،عٔ اٱضاز٠ اٱهل١ٝاؿسٜح إٍ ٜٓتكٌ 

١ًْ َٔ  بايسضاغ١ٜتٓاٍٚ  (ن٬ّ اهلل ايهتاب ايػُاٟٚ) عٚٗ ايؿكٌ ايطاب

ٜٚؿري ٗ . ٚأبعازُٖا ،نٝؿ١ٝ ايٛسٞ ٚايٓب٠ٛ ٗ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ :َٚٓٗا ،إٛانٝع

ٕ أٖٚٞ  ،ٌ عًٝٗان٬ ايسٜاْتَٛاؾك١ إكٛي١ اييت ؼ٢ٛ إٍ  ـ بسا١ّٜـ ٖصا ايػٝام 

ِٖٚ  ،ا٭ؾطاز ٜهًِ ايٓاؽ عٔ ططٜل بعضٍ اإػًٌُ ٚإػٝشٌٝ ٜ٪َٕٓٛ بإٔ اهلل تع

. ٚنٌ َا ٜأتٞ عٔ ططٜل ايٛسٞ ٜػ٢ُ ٗ ن٬ ايسٜاْتٌ به٬ّ اهلل تعاٍ ،(ا٭ْبٝا٤)

ٚيهٔ ٖٓاى أَطإ ٫بس َٔ  ،ٍ ايٓيب عباض٠ عٔ غطٸإٕ سكٝك١ ايٛسٞ أ ٜٚط٣ ٚات

  :ُٖٚا ،اايتػًِٝ بُٗ

 . إبازض بايٛسٞ ٖٛ اهلل تعاٍ أـ

 .اْطباع قٛض٠ ايهًُات ٗ شٖٔ ايٓيب ؼٌُ اؿكٝك١ ايٓاظي١ َٔ عٓس اهلل ـ ب

ٚايتػٝري ايصٟ ؼسث٘ ا٭ٚناع  ،أٚناع ٚأسٛاٍ ْعٍٚ ايٛسٞإٍ َٚٔ ثِ ٜؿري 

 ،اقطٜٔا٭ْبٝا٤ ٗ اي١ًٖٛ ا٭ٍٚ َع إع تٚتطابل أنجط ضغا٫ ،ع٢ً قت٣ٛ ايتعايِٝ

ٛٸ ،ٚايٛطٚف اـاق١ احملٝط١ بِٗ ٚىًل  .خكٛم ايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛٗ  ،ضاتِٗٚتك

ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘  ٕ نٌ َا ٜطتب٘ أغاغّا بٛطف خامإٔ ن٬ ايسٜاْتٌ تط٣ أإٍ 

ٚطف خام تتٛادس ٗ ايهجري َٔ ايٛطٚف أٟ  شيو إٔ خكٛقٝات; عاّ أٜهّا غببٷ

ٜٚؿري ايهاتب . ٫ وٍٛ زٕٚ ا٫عتباض ايعإّ ايصنط اـام إَٚٔ ٖٓا ؾ .ا٭خط٣ أٜهّا

 . ا٫خت٬ؾات إٛدٛز٠ بٌ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ سٍٛ نٝؿ١ٝ ايٛسٞإٍ ٗ تت١ُ ن٬َ٘ 

ٕ ايكٍٛ بٛدٛب إٔ تعطٞ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٚايٛسٞ ْٛط١ٜ ع١ًُٝ أٜٚط٣ ٚات 

ٛعّا َٔ ْ ٜعسٸ، إعطؾ١ ايع١ًُٝ ظٛاْب تاضى١ٝ قطؾ١أٚ  ،ٚاـًك١، سٍٛ َٓؿأ ايهٕٛ

ٕ غطض ايٛسٞ أغاغّا ٜهُٔ ٗ إعطا٤ ايبؿط١ٜ إإش  ;ػطض ايٛسٞيايؿِٗ اـاط٧ 

ٚايع٬قات إتبازي١ بٌ بين  ،ٚقؿات٘ ،خكٛم ٚدٛز اهللٗ ض١ٜ٩ َع١ٓٝ سٍٛ اؿكٝك١ 

، ٚنٝؿ١ٝ ؼكٝل ايٓاؽ يتًو إطايب ،َٔ ايٓاؽٍ اَٚا ٜطٜسٙ اهلل تع، ايبؿط
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١ًْ َٔ ا٭َٛض إتؿطق١ ٗ إٍ ثِ ٜؿري  .ايتٓؿٝصٚنٝؿ١ٝ ايتٓؿٝص ٚعسّ  ،ٚايجٛاب

ناْت تأخص بٓٛط ا٫عتباض  ا٭خباضٕ ٖصٙ إ :ايكٍٛإٍ ٚىًل  .ايهتب إكسغ١

ٚأْٗا ٫ تٓػذِ َع ثٛابت ايعًِ َٚػا٥ً٘ ايكطع١ٝ  ،إعتكسات إٛدٛز٠ ٗ شيو ايٛقت

  .ٕ تكشٝض ٖصٙ إعتكسات مل ٜهٔ َٔ نُٔ أٖساف ايٛسٞإٚ ،سايّٝا

ٚا٫خت٬ؾات إٛدٛز٠  ،ٚيس٣ زضاغ١ َػأي١ إَها١ْٝ ٚقٛع اـطأ ٗ ْكٌ ايٛسٞ

شنط َؿه١ً ٚدٛز ايٓػذ ايبس١ًٜ يًهتب إكسغ١ ٗ ، ٗ ايٓكٛم إكسغ١

ٕ ا٫خت٬ؾات ٗ أٜٚط٣  .نأَج١ً ع٢ً شيو ،ٚايكطا٤ات ايػبع١ ٗ اٱغ٬ّ ،إػٝش١ٝ

ٚيهٔ ست٢ َا ٜكاٍ ، ّا دٖٛط١ٜ أنجطٚأسٝاْ ،غ١ ٖٞ أنجطايٓكٛم إػٝش١ٝ إكسٻ

ٕ ا٭ْادٌٝ ا٭ضبع١ اؾسٜس٠ ؽتًـ َع بعهٗا ايبعض ٗ ايهجري َٔ إػا٥ٌ أَٔ 

بٌ إْٗا ٗ بعض ا٭سٝإ تًعب ، إ٪َٔاٱْػإ نطض َا ٜسضن٘ أٟ  ًشل٫ٜ ، اؾع١ٝ٥

ح سٝ ،ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ×خكٛم َا ْعطؾ٘ عٔ ايػٝس إػٝضٗ زٚضّا إهابّٝا 

 . شنطت ؾدكٝت٘ بكٛض كتًؿ١ ٗ ا٭ْادٌٝ ا٭ضبع١

قت٣ٛ أٚ  ٚيس٣ زضاغت٘ َس٣ تأثري ايؿدك١ٝ ايؿطز١ٜ يهٌ ْيب ع٢ً َهُٕٛ

ايط١ٜ٩ ايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ يًُذتُع ايصٟ بٕ ايٛسٞ ٜتأثط أٜط٣  ايٛسٞ ايٓاظٍ عًٝ٘

تُتع ٚيهٔ هب ع٢ً نٌ ْيب إٔ ٜ، ايٓيب أسس أعها٥٘ أٜهّا ٚايصٟ ٜعسٸ ،ىاطب٘

ٖٻ ;غكاٍ خاق١ َٚٔ إُهٔ إٔ ت٪ثط ٖصٙ  .٬ّ يٓعٍٚ ايٛسٞ عًٝ٘يهٞ ٜهٕٛ َ٪

ٚيهٔ ايٛسٞ ٜكسض ٗ نٌ ا٭سٛاٍ َٔ قسض٠  .اـكاٍ ع٢ً اٱطاض اـٝايٞ يًٛسٞ

أسس  ٚنٝؿ١ٝ ْعٚي٘ ٜعسٸ ،قتٛاٙ اؿكٝك١ اٱهل١ّٝجٌِّ ٚ .ع٢ً اـًل ٚاٱبساعٍ ااهلل تع

عٔ ْٛطٜت٘ ايٛاضز٠ ٗ بعض نتب٘  ،َا سسٛإٍ ٚ ،ريٙ ٖصاٜٚبتعس ٚات بتعب. ا٭غطاض

ض ايٛسٞ ٚا٭ْبٝا٤ يًهػٛٙ ٚتعطټ ،ط ايٛسٞ بجكاؾ١ ظَاَْ٘ٚكا٫ت٘ ا٭خط٣ ٗ فاٍ تأثټ

َا  ;ْٛع َٔ أْٛاع ايٛسٞأٟ  ٭ْ٘ ٜكبٌ ٗ نٌ ا٭سٛاٍ بإٔ; ايجكاؾ١ٝ إٛدٛز٠ ٗ ظَاِْٗ

ا٭بعاز ايجكاؾ١ٝ يتًو ايؿرت٠ ايع١َٝٓ ٕ بعض إؾ، ْ٘ ٫ ٜتهٕٛ ٚغ٘ ؾطاؽ ثكاٗأ

إ٫ إٔ ٖصا ا٭َط ٫ ٜعين عسّ ٚاقع١ٝ ايٛسٞ بأٟ ؾهٌ َٔ  ،بايهطٚض٠ غتٓعهؼ ؾٝ٘

 .ا٭ؾهاٍ

َٛسا٠ إٔ ايٓكٛم َا أْ٘  ٜٚط٣ ايهاتب يس٣ زضاغ١ َػأي١ ا٫عرتاف بايٛسٞ
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ٌٷغٝهٕٛ بايتايٞ ٭نجط َٔ عٓٛإ زٜين ز ،ُٚتًو عٓاٜٚٔ بؿط١ٜ ،بًػ١ ايبؿط ٗ  خ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ  .ي٬عرتاف بايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ;ا٭غًٛب إتبع َٔ قبٌ اجملتُع ايسٜين

ع١ٝٓٝ ْكٛم ايهتب إكسغ١ ٖٓاى عس٠ عٓاٜٚٔ ش١ٖٝٓ ٗ نٝؿ١ٝ ؾُٗٗا َٔ قبٌ 

ٕ ٖٓاى فُٛع١ َٔ ا٭َٛض قس أَٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ َا ، اجملتُع ايسٜين ٖصا َٔ ْاس١ٝ

ضّا يٛٗٛض ا٫خت٬ؾات َا َربِّ سسٛإٍ ٜٚكبض  ،ثري ا٫ختٝاضؾػٝٛٗط تأ مت ْعٚهلا بايٛسٞ

ٗ  «ايجُطات»ايٓكٛم باغتدساّ َعٝاض أٚ  ٚغتصٖب نٌ ؾطق١ قٛب ايٓل ،إصٖب١ٝ

 . تكِٝٝ ايعٌُ ٚإعتكس ايسٜين

ٜط٣ أْ٘ َٔ إُهٔ ٚدٛز ْٛع  ٚيس٣ زضاغت٘ يتؿػري ايٛسٞ ٚايٓكٛم إكسغ١

ع٢ً ايطغِ َٔ تأنٝسٙ ع٢ً ٚدٛز ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ  ،َٔ إط١ْٚ اـاق١ ٗ ايتؿػري

ٗ َٛنٛع زضاغ١ ايع٬ق١ بٌ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ٭١َ َٔ ا٭َِ َع ْكٗا ٜؿري ٚ .ايجابت١

ٚنصيو نٝؿ١ٝ تٓػٝل  ،ٚٚقت انتػاب ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ قؿتٗا ايطمس١ٝ ،ايسٜين

ٜؿري ، ايطمس١ٝ ٚانتػابٗا ايكؿ١ ،ايعكا٥س١ٜ َٔ بٌ ثٓاٜا ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ا٭خباض

نُٔ  ،َػأي١ ٚٗٛض فُٛع١ ايٓكٛم إػٝش١ٝ إكسغ١ ع٢ً َس٣ عس٠ قطٕٚإٍ 

ْٚع٘ ٚنتابت٘ ٗ عٗس  ،غ١ٓ 23ايهطِٜ خ٬ٍ ايكطإٓ َػأي١ ْعٍٚ إٍ اٱؾاض٠ 

ايعٗس  ع١ًُٝ تأيٝـ فُٛع١ نتب بإٔ ايكٍٛإٍ ٚىًل  .اـًٝؿ١ عجُإ بٔ عؿإ

إٍ ع١ًُٝ تأيٝـ ٚتِٓٛٝ ايكشاح ايػت١ َٓٗا  إٍ ـنبري  سسٛإٍ ٚأقطب ـ اؾسٜس 

 أٜهّا ايعكا٥س١ٜ ٜط٣ ا٭خباضٚٗ َٛنٛع زضاغ١ . ايهطِٜايكطإٓ تٛسٝس أٚ  قه١ٝ اؾُع

. َع تأنٝسٙ ع٢ً ايٓل ايسٜين ايجابت ،ا٭خباضنطٚض٠ ٚدٛز إط١ْٚ اـاق١ ٗ تؿػري 

 تتُتع بسضد١ ٚاسس٠ َٔ ٕ ْٝع ٚدٗات ايٓٛط اييت وًُٗا ايٓل ٫أَا  :ٜٚكٍٛ ٚات

يصا هب عٓس ، ٚٚدٛز أغايٝب كتًؿ١ ٗ ايتؿػري َٔ ْاس١ٝ أخط٣ ،ٚا٭١ُٖٝ ،ايٛنٛح

ز َا ٖٛ ايطأٟ ايصٟ ٜتطابل َع ايؿِٗ ايعاّ اختٝاض أغًٛب تؿػري ايٓل إٔ مسِّ

َا إٍ أؾاض  :ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ .َٚا ٖٛ ايطأٟ ايصٟ ٜتكاطع َعٗا ،يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ

عٔ  يًعٗس اؾسٜس غ١فُٛع١ ايٓكٛم إكسٻإٍ ايكطٕ ايطابع ا٬ٕٝزٟ  أنٝـ ٗ

ٕ ْٛط١ٜ آضٜٛؽ ٗ خًل ن١ًُ اهلل أَا  :ٜٚكٍٛ، ططٜل قشٝؿ١ َعتكسات اؿٛاضٌٜ

َٜ ُٕٛ إػٝشٕٝٛ ؾكس أناف إتهًٚ َٛاؾك١ اؾُٗٛض إػٝشٞ ٚعٝػ٢ ايبؿط مل ؼ
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بٗسف  ;١ ٗ َطاغِٝ ايػػٌ ٚايتعُٝسعباضات َٛدع٠ ع٢ً قشٝؿ١ إعتكسات إػتدسَ

مت ايتعاٌَ َع بك١ٝ إٛانٝع قس ٚ، تٛنٝض عسّ تطابل آضا٤ آضٜٛؽ َع ايٓكٛم إكسغ١

 . ٚأنٝؿت عباضات دسٜس٠ ع٢ً قشـ إعتكسات ،شات ايع٬ق١ أٜهّا بٗصٙ ايكٛض٠

َٛنٛع  ٫خت٬ف إٛدٛز بٌ إتهًٌُ إػًٌُ ٗاإٍ ايهاتب ٜتططم ثِ 

ٜٚؿري ٗ َٛنٛع  .ٚا٫خت٬ؾات إٛدٛز٠ بٌ ٖصٙ إعتكسات ،ٚض١ٜ٩ اهلل، اهللن٬ّ 

َصٓنطّا بأْ٘ هب  ،قٛاٌْ اهلل يًُذتُعات ايبؿط١ٜإٍ  «ايٓٛاّ ا٭خ٬قٞ»ؼت عٓٛإ 

ٌٸ َسضغ١ َٔ ،ع٢ً إػًٌُ ٚإػٝشٌٝ إٔ ٜبصيٛا َا  ،إساضؽ ايعكا٥س١ٜ بٌ أتباع ن

 غًٛى ايبًسإ ـ2 ;ايػًٛى ايؿطزٟ ـ1 :ْٚعين بصيو ،٬ث١ ا١ُٕٗٚغعِٗ ٗ إٝازٜٔ ايجٗ 

أغؼ سذٝٸ١ إباز٨  ـ3 ;َٚع ضعاٜاِٖ ،َع بعهٗا ايبعض ،بك١ٝ ا٭١ُْٛ ايػٝاغ١ٝأٚ 

 . ايكا١ْْٝٛ ٚا٭خ٬ق١ٝ

ٖٓاى » :ٍ ٚات يس٣ َكاضْت٘ بٌ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ٗ ٖصٙ إٝازٜٔ ايج٬ث١ٜٛٚك

نُا ، خكٛم أغؼ قٛاٌْ غًٛى ا٭ؾطازٗ ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ايطأٟ بٌ اٱغٗ إْاع 

خكٛم إباز٨ ا٭خ٬ق١ٝ يٮؾطاز ٗ ن٬ ٗ ٬ٜسٜ ٚدٛز ايهجري َٔ أٚد٘ ايتؿاب٘ 

س ع٢ً ا٬ٕنات ايعك١ًٝ ـ ٕ إػٝش١ٝ ت٪ٚنأسّا ع٢ً ٜٛاقٌ ن٬َ٘ َ٪ٚنٚ .«ايسٜاْتٌ

ِٸإٗ ٚ ،ٗ باب ا٭خ٬م ـأٚ  غٛا٤ ٗ باب إعتكسات ايتأنٝس ٗ ايسٜٔ  كابٌ ٜت

 ،اييت ُجٌ ايتطبٝل ايهاٌَ يٮٚاَط اٱهل١ٝ ،|اٱغ٬َٞ ع٢ً غ١ٓ ايٓيب ا٭نطّ

إٓطًكات ايسقٝك١ يًٓٛطٜات  َٗٔ ايتؿهٝو  ّاقشٝض إٔ ٖٓاى ايّٝٛ ْٛع» :ؾٝكٍٛ

ٚيهٔ ْٛطّا ٫عتُاز أنجط إػٝشٌٝ ع٢ً ، سٛس َاإٍ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ إػٝش١ٝ 

ؾكس أقبض إػٝشٕٝٛ ع٢ً اغتعساز أنرب يتكبٌ أْ٘ ٗ ساٍ سكٍٛ  ايعكٌ ٚايتذطب١

   .«ُٔ إُهٔ إٔ تتػري نٝؿ١ٝ تطبٝل ايٛقاٜا ايطبا١ْٝؾ إعٜس َٔ ايتػٝري ٗ ايٛطٚف

٬ٍ ٛايصٟ أيك٢ ب ،آخصّا بٓٛط ا٫عتباض تطٛض ايعًِ ٚاٱبساع ،ٜٚكٍٛ بعس شيو

ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بكٛاٌْ اهلل اييت ٫ » :يهجري َٔ ا٭َٛضتأثريٙ ع٢ً تطبٝل ايكٛاٌْ ٗ ا

 ;إعٜس َٔ اؾٗٛز ايؿهط١ٜإٍ إػًِ ـ عاد١ أٚ  تػٝري هلا ٫ٚ تبسٌٜ ـ غٛا٤ إػٝشٞ

 ،يهٞ ٜبٝٓٛا يٰخطٜٔ نٝـ ّهٔ يتًو ايكٛاٌْ إٔ تطبل ٗ ايٛطٚف إعاقط٠

تعًل غكا٥ل إطدع١ٝ َا ٜ ٚٗ. «ٚؼاؾٜ ٗ ْؿؼ ايٛقت ع٢ً قٛاعسٖا ا٭غاغ١ٝ
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ٚنصيو أغًٛب تطبٝل ايكٛاٌْ  ،ٚق١ُٝ ايكٛاٌْ ٗ ن٬ اجملايٌ إصنٛضٜٔ آْؿّا

اييت ّهٔ إٔ  ،ع٢ً اؾٛاْب إؿرتن١ ٚات أنس، اٱْػا١ْٝاٱهل١ٝ ع٢ً ايع٬قات 

َعرتؾّا ٗ ْؿؼ ايٛقت با٫خت٬ؾات اؾٖٛط١ٜ إٛدٛز٠ ٗ  ،تكبض أغاغّا يًتعإٚ

 . طٚدٗات ايٓٛ

َٔ  ،اهلسف َٔ َعطؾ١ ايهٕٛإٍ  (اهلل اـايل)ٚأؾاض ٗ ايؿكٌ اـاَؼ 

ايتعاضض إٛدٛز بٌ ٖصٜٔ إٝساٌْ إٍ ٚا٫يتؿات  ،ْاؾص٠ ايٛسٞ ٚايعكٌ ٚايعًِ ايبؿطٟ

ٌّ ،َٔ َٝازٜٔ إعطؾ١ ٚإػاعس٠ ، َُٓٗا أسٝاّْا يٰخط اييت ّهٔ إٔ ٜبسٜٗا ن

ٜٚط٣ . ٌ بكبٍٛ ايٓتا٥ر ايكطع١ٝ يًعًِ ؾك٘ٚإتُجِّ ،ؾكت٘شّا ايطأٟ ايصٟ و٢ٛ َٛاَٛنِّ

ايصنٞ ٖٛ َٔ شض١ٜ  اٱْػإَٔ ايكبٍٛ عكٝك١ ايتهاٌَ ـ ايكا١ً٥ بإٔ  ٚات أْ٘ ٫بسٸ

ٚيهٔ ّهٔ عسّ ؼسٜس أْؿػٓا ٚتكٝٝسٖا بٓٛط١ٜ خاق١  ،ا٭ْٛاع ا٭ز٢ْ ٗ اؿٝا٠ ـ

ٕ ٫ تكبض ا٫خت٬ؾات ٗ ٚبايتايٞ هب أ ،عٓس ايكبٍٛ بهٝؿ١ٝ ؼكٝل ايتهاٌَ

سكٝك١ )ايٓٛطٜات ايع١ًُٝ سٍٛ آيٝات ايتهاٌَ ٖٞ ا٭غاؽ ٗ ضؾض تًو اؿكٝك١ 

 . (ايتهاٌَ

 ،ٜٚتٓاٍٚ ٚات ٗ ٖصا ايؿكٌ اهلسف ايط٥ٝؼ يًُعطؾ١ ايؿًػؿ١ٝ يًهٕٛ

ٜٚكّٛ بؿطح ْٛاّ تكٓٝـ إٛدٛزات َٔ  .پالينبا٫غتعا١ْ بأؾهاض ٚآضا٤ َاٜهٌ 

ٕٛإٚ ،ا٭قٓاف إتس١ْٝإٍ ا٭قٓاف ايطاق١ٝ   ٕ ايها٥ٓات ايطاق١ٝ ٖٞ اييت تؿطض بٓش

 ـ ٚبايؿهٌ ايصٟ ػعٌ ؾٝ٘ ايها٥ٓات ا٭ز٢ْ، َا ؾطٚٙ ايتشسٜس يًها٥ٓات ا٭ز٢ْ

ْؿاٙ ايها٥ٓات ايطاق١ٝ  ـ سٝح تعٌُ بٓا٤ ع٢ً طبٝعتٗا ُاَّا ،ٖٚٞ ٗ تًو ايٛطٚف

ايٓاس١ٝ ايؿًػؿ١ٝ إٔ اؾٓؼ ايبؿطٟ  ٚبايتايٞ ٜػتٓتر َٔ .ٚتؿاضى ؾٝٗا ،أَطّا ٖهّٓا

َٚٔ ثِ ٜطبل ٖصٙ  .ايؿعٌ َطس١ًإٍ ٖٚصٙ ايٛسس٠ ٗ طٛض ايٛقٍٛ  ،دٓؼ ٚاسس بايك٠ٛ

ْٛط١ٜ ايهتاب إكسؽ ايكا١ً٥ بإٔ اؾٓؼ ايبؿطٟ ٖٛ ْتاز ايصض١ٜ  ع٢ًإكٛي١ 

يٝؼ يسٜٓا إٔ ٚبعس إٔ ٜعطٞ بعض ايؿٛاٖس ٚايكطا٥ٔ ٜسعٞ . إؿرتن١ ٯزّ ٚسٛا٤

ٕ ْٝع ايبؿط ّتًهٕٛ ْٛعّا َٔ ايٛسس٠ اييت ٖٞ ٗ طٛض إ :زيٌٝ ٜسعْٛا يًكٍٛ

 . ايتهٜٛٔ

ؾطح ع١ًُٝ ايٓٛاّ ايتهاًَٞ يًهٕٛ ٗ ايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ يـ إٍ ثِ ٜٓتكٌ 
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ْٗا ْتٝذ١ أاؿاي١ ايؿع١ًٝ يٓٛاّ َعٌ ع٢ً إٍ ٚاييت ٜٓٛط ؾٝٗا  (،ؾاضزٕ)ٚ (،تًٝٗاضز)

ٕ عامل ايبؿط١ٜ تطٛض بؿهٌ تسضهٞ َٔ أٚ ،ًشاي١ ا٭ٍٚآخط يٚ ايتػري إػتُط بٓشٛ

ايسا٥ط٠ إٍ ٚبعس شيو  ،ايعًِأٚ  زا٥ط٠ ايٛعٞإٍ ثِ  ،زا٥ط٠ اؿٝا٠إٍ ايسا٥ط٠ ايرتاب١ٝ 

، ٚاييت تؿٌُ َٚٔ ثِ ٜتٓاٍٚ زضاغ١ نٝؿ١ٝ سكٍٛ ايتػري ٗ اؿاي١ ايرتاب١ٝ. اٱهل١ٝ

 .ٚتكسِٜ ا٭زي١ ٚايؿٛاٖس ،پالينْٛط١ٜ  إٍاغتٓازّا  ،ات اؿذاض٠ ٚإا٤ ٚاهلٛا٤نطٜ

تتشطى مٛ إعٜس َٔ  ،ٕ ايبعض َٔ أدعا٤ ايهٌ ناؾع٦ٜاتإ :ايكٍٛإٍ ٚىًل 

َٔ ٖٚصٙ اؿطن١ ُهٔ  .ايتعكٝس ٗ إطاسٌ ا٭خري٠ ٕطس١ً َا قبٌ اؿٝا٠ ع٢ً ا٭قٌ

ؿٝا٠ ٜتٓاٍٚ ٚيس٣ زضاغت٘ يًتهاٌَ ٗ ا .ايعجٛض ع٢ً اؿٝا٠ ٗ ْكط١ َع١ٓٝ قبٌ اؿٝا٠

ٜٚكّٛ  ،بؿهٌ أغاغٞ ،َٚػأي١ ايع١ً ٗ ايتهاٌَ ايب٦ٝٞ ،تهاٌَ عًِ ايبٝٛيٛدٝا

ٚٚد١ٗ اؿطن١ ايتها١ًَٝ يًشٝا٠ ٗ إطاض  ،بسضاغ١ إَها١ْٝ ؼكٝل ايتهاٌَ ايب٦ٝٞ

ٜٚػتٓتر  .َػتعّٝٓا بٓٛط١ٜ ِٛشز ايتهٜٛٔ ايتسضهٞ ٚايسٜٓاَٝهٞ ،ا٫ختٝاض ايطبٝعٞ

ٖٓاى  :يتٛنٝض اؿطن١ ايتها١ًَٝ باػاٙ َعٌ ٖٛ ٗ إٔ ْكٍٛ إٔ ا٫ستُاٍ ا٭ق٣ٛ

إٍ ٚعٓس زضاغ١ ايتهاٌَ ٗ ايٛعٞ ٜؿري أٜهّا . ْٛع َٔ ايٓعع١ ٗ إاز٠ مٛ ايٛعٞ

س س إعٖك١ًْ َٔ إٍٝٛ ٚايتٛدٗات اييت تبٌ اؿطن١ باػاٙ اجملتُع ايبؿطٟ إٛسٻ

 . ٚإتُاٜع ٚايٛاسس ٗ ْؿؼ ايٛقت

عٓس إكاض١ْ َع ْٛطٜات ايعًِ  ،ـ ٗ ايكػِ ايجاْٞ َٔ ٖصا ايؿكٌإ٪ٚيٜٚؿري 

ٜٛدس بٌ  ٜ٘ٚػتٓتر أْ .تٛنٝض اـًل ٚؾكّا يطأٟ ايهتب إكسغ١إٍ ، ؾإٔ اـًك١ٗ 

َٚػٝطط  ،ندايلٍ اإػًٌُ ٚإػٝشٌٝ اتؿام دٖٛطٟ ٗ تعايُِٝٗ سٍٛ اهلل تع

ٝؿ١ٝ ايرتاب٘ ٚا٫ْػذاّ بٌ ايٓكٛم ثِ ٜتٓاٍٚ ن َٔٚ ،ع٢ً اؿٛازخ ايطبٝع١ٝ

تٛنٝض أٚد٘ ايتؿاب٘ بٌ ٖصٜٔ أدٌ  ٜٚػع٢ َٔ ،إكسغ١ ٚايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ ايؿًػؿ١ٝ

 . ٚتبٌٝ تٓاغكُٗا ٚاْػذاَُٗا ،إٓٗذٌ

 ايهطِٜايكطإٓ ضأٟ ٗ  ،ٜٚط٣ ٚات إٔ اـًل أَط َتكٌ َٚٓتِٛ َٚػٝطط عًٝ٘

إش تهٕٛ  ;ؿسٚز ايػا١ٝ٥ يعامل ايٛدٛزٖٛ خايل اٍ إ اهلل تعأٚ ،ايهتاب إكسؽٚ

ٚؼت  ،ع١ًُٝ ايتهاٌَ ايعٝين ٗ ساي١ تهٜٛٔ ٚاْتؿاض َػتُط زاخٌ ٖصٙ اؿسٚز

َٓاغب١ ٚأخط٣ ٗ ؾ٪ٕٚ ٖصا ايهٕٛ ٍ إ تسخ٬ت اهلل تعإَٚع شيو ؾ. غٝططتٗا
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١ٝ ٌ َٔ إكساقَٚٔ اؿا٫ت اييت تكًٚ. َا سسٛإٍ ٜٚكسح ؾٝ٘  ،ز ايتكٛض أع٬ٙوسِّ

َطس١ً َٔ ايع١ًُٝ  ١أٜ ٚاييت ٫ تٓػذِ ٗ ايٛاقع َع ،إتها١ًَ هلصا ايتكٛض

 ;ٚتسخً٘ ٗ قٛاٌْ ايطبٝع١، ٖٛ ايؿاعٌ إباؾطٍ اٖٞ َكٛي١ نٕٛ اهلل تع، ايتها١ًَٝ

ٚقك١ ٖبٛٙ  ،ٗ إطاض إعذعات ٚا٭سساخ غري ايطبٝع١ٝ ،َػاعستِٗأٚ  ٕعاقب١ ايٓاؽ

َٚعذعات  ،ٚايبعح، (ايبهط) ÷ٕػٝض َٔ َطِٜ ايعصضا٫ٚٚ٤ز٠ عٝػ٢ ا، آزّ ٚسٛا٤

 . ا٭ْبٝا٤

 ،ٜصنط ٚات يس٣ تربٜطٙ يًُعذعات ٚا٭عُاٍ اـاضق١ يًعاز٠ :ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ

ٕ أإش ٜط٣  ;بعض ايتأ٬ٜٚت ٚايتربٜطات هلا ،×ٚبؿهٌ خام َعذعات ايػٝس إػٝض

 ْ٘أع٢ً  إيٕٝ٘ ٜٓٛط ْ٘ ْكض يكٛاٌْ ايطبٝع١ ّهٔ أأَا ٜبسٚ ٗ بعض اؿا٫ت 

ٚٗ أسٝإ أخط٣ َٔ  ،تػريت آي١ٝ ْكًٗا اييت زاَت يعؿطات ايػٌٓ ،سٛازخ طبٝع١ٝ

اٯٕ َٔ َعطؾتٗا  ست٢ ْ٘ ناْت ٖٓاى بعض ايعٛاٌَ اييت مل ٜتُهٔ ايعًِأاحملتٌُ 

 ،ٚأقبض َٔ إػًِ ب٘ ايّٝٛ أٜهّا أْ٘ َا ظايت ٖٓاى بعض اؿا٫ت إؿاب١ٗ. ٚزضاغتٗا

ٗ نصا ٚ. ٫ ّهٔ تؿػريٖا طبّٝا َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ،اثٌ ؾٝٗا ايٓاؽ يًؿؿا٤اييت ٜتُ

أٚ  ،إطعاّ عسز نبري َٔ ايٓاؽ بطغٝـ ٚاسس َٔ اـبع :َٔ قبٌٝ ،بعض اؿا٫ت

إش ٫بس  ;ٚاييت ٜأتٞ شنطٖا ع٢ً َػت٣ٛ ايه٬ّ ؾك٘ ،إٔاز ايعاقؿ١ بإؾاض٠ ٚاسس٠

ٕ إ :ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ. ْؿؼ ايٛقت َعاْٞ أعُلإٔ ٖصٙ اؿٛازخ هلا ٗ إٍ َٔ ا٫يتؿات 

ٕ إٔاز ايعاقؿ١ أأٚ  .ٚبإَهاْ٘ إٔ ٜؿبع اؾٛع ايطٚسٞ يًبؿط ،عٝػ٢ ٖٛ خبع اؿٝا٠

ْ٘ أإ٫ . يتعِ قًٛب ايٓاؽ اهلا٥ذ١ ;ٕ ٜعف بؿاض٠ ا٭َٔ ٚايػ٬ّأْ٘ قازض ع٢ً أٜسٍ ع٢ً 

ٕ إعذعات أصٓنط بٜ نٌ ٖصٙ ايتربٜطات ٚايتأ٬ٜٚت اييت ٜصنطٖا بايتؿكٌٝضغِ 

بٓؿؼ ايؿهٌ ايصٟ ٜعترب ٚ. إِا ٖٞ ضَع١ٜ ٚايهجري َٔ ا٭عُاٍ اييت َٔ ٖصا ايكبٌٝ

 ،ٚؾكّا يًط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ ايؿًػؿ١ٍٝ إ ايػعٞ يًتعبري عٔ اٱّإ بإبساع اهلل تعأؾٝ٘ ٚات 

 ،ك٘إِا ٖٞ ٱضنا٤ ا٭شٖإ إتػا١ً٥ ؾ ،تربٜط ٚتأٌٜٚ ا٭َٛض اييت َٔ ٖصا ايكبٌٝأٚ 

هب عًٝ٘ إٔ ٜسع  عٓسَا ٜٴكبٌ أسس إتػا٥ًٌ ع٢ً ايعباز٠ ٚات أْ٘ ٜط٣ ،ٚبػريٙ

 . ٜٚػًِ أَطٙ يًطَٛظ إعطٚؾ١ بؿهٌ ناٌَ ُاَّا ،تػا٫٩ت٘ داْبّا

َٔ خ٬ٍ  ،ٚواٍٚ ٚات ٗ ايؿكٌ ايػازؽ إنُاٍ َٛانٝع ايؿكٌ ايػابل
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ٌٖ  ؟ّا َعّٝٓا ٱزاض٠ ؾ٪ٕٚ ايعاملبطْافٍ إ هلل تعأايتػا٫٩ت ايتاي١ٝ: ٌٖ  ٔاٱداب١ ع

ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ ٚٗ بسا١ٜ ايسخٍٛ  ؟ّتًو ايػٝطط٠ ع٢ً ا٭سساخ ايتاضى١ٝ ٚإزاضتٗا

 ،ٚايُٓاشز ا١ُٕٗ ٗ ايتػًػٌ غري إٓتِٛ يٮسساخ ،َبّٝٓا أٖساؾ٘ ،قاّ بتعطٜـ ايتاضٜذ

   .ايسْٟٝٛايتاضٜذ  ٚ ;ايتاضٜذ ايسٜين :إٍِ ايتاضٜذ َٚٔ ثِ ٜكػِّ

ٖٚٛ شيو  ،يٮسساخاٱهلٞ ؾايتاضٜذ ايسٜين ٜتٓاٍٚ ايُٓاشز اييت تتعًل باؾاْب 

ٛٸٕ ٗ ايٛاقع أنُا  .ا٫ّ ٗ غري ا٭سساخؾعٸٍ اايتاضٜذ ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ اهلل تع ْ٘ ٜه

  .َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ اهل١ٜٛ إصٖب١ٝ يًُذتُع

اييت ْعتربٖا مٔ عٛاٌَ  ٚايتاضٜذ ايسْٟٝٛ ٖٛ شيو ايتاضٜذ ايصٟ ٜع٢ٓ بايُٓاشز

ٛٸٕ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ يًؿعٛب ٚا٭َِ، ٚغريٖا ،ٚاقتكاز١ٜ ،ٚادتُاع١ٝ ،غٝاغ١ٝ . ٚته

 . ايهطِٜايكطإٓ َٚٔ ثِ ٜتٓاٍٚ نٝؿ١ٝ اْعهاؽ ا٭سساخ ايتاضى١ٝ ٗ ايعٗسٜٔ ٚ

اهلل إٍ أَط ٜطدع بايتايٞ أٟ  إٔإٍ ْ٘ بايٓٛط أٜط٣ ٚات  ٚبٓٛط٠ ؾا١ًَ ٚداَع١

ؾُٔ احملتٌُ إٔ تهٕٛ ٖٓاى ث٬ث١ أغايٝب ّهٔ إٔ ، كّا يًهتب ايس١ٜٝٓطب ،ٍاتع

  :يًػٝطط٠ ع٢ً ايتاضٜذ ٚإزاضتٍ٘ اتػتدسّ َٔ قبٌ اهلل تع

تًو اؿٛازخ  ٖٛ ٗ ايكٛاٌْ ايطبٝع١ٝ ٬َّا ّهٔ تػُٝت٘ ٗ ايٛاٖط تسخټ ـ1

ٖصا أثط  ٢ًع ،ٚع٢ً إ٪ٌَٓ بايٓؿع ٚايؿا٥س٠ ،اييت تعٛز ع٢ً ايهاؾطٜٔ بايهطض

 . ايتسخٌ

 ،عٔ ططٜل ايسٚاعٞ ايساخ١ًٝ ،ٚتٛدٝٗٗا ،ايػٝطط٠ ع٢ً ايع١ًُٝ ايتاضى١ٝ ـ2

 . إيِٝٗٚايٛسٞ  ،ٚبعح ا٭ْبٝا٤

 . ٚإنعاف ايؿاغكٌ ٚايهاؾطٜٔ ،ّا ْٚاعّٝاتك١ٜٛ ايكاؿٌ ؾطزٜٸ ـ3

عٓسَا ٜهٕٛ ٖٓاى عسّ اْػذاّ بٌ ايتاضٜذ  :َٚٔ ثِ ٜططح ايتػا٩ٍ ايتايٞ

ٌٖ ّهٔ ايتؿهٝو  ؟َاشا هب إٔ ْؿعٌ ٜا تط٣ ايٛاقعأٚ   ٚايسْٟٝٛ ٗ ايٛاٖطايسٜين

ٕ ايتاضٜذ ايسْٟٝٛ ّجٌ ايٓتا٥ر ايكطع١ٝ أٌٖ  ؟ايسْٟٝٛ ٚٗ قسم ايتاضٜذ ايسٜين أ

; ْ٘ يٝؼ بتًو ايسضد١ َٔ ايك١ُٝ ا٫عتباض١ٜأأّ  ،َػتٛاٖا َٚهاْتٗاإٍ ٜطق٢ ٚ ،يًعًّٛ

ٜٚتِ ٖصا ايتؿػري ع٢ً  ،ايسْٟٝٛ ٜسٚض ٗ تؿػري اؿكا٥ل ٕ اؾٗس ايط٥ٝؼ يًُ٪ضرأشيو 

  ؟أغاؽ َها١ْ ٚق١ُٝ أٚي٦و ايصٜٔ ٜهتب هلِ
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ٌ ٚات عايتٌ َٔ ايتٓاقهات اؾٖٛط١ٜ بٌ ايتاضٜذ ايسٜين ٚايتاضٜذ َٚٔ ثِ ٜتُجٻ

قه١ٝ ف٤ٞ ث٬ث١ َٔ اؿهُا٤ يٲّإ ٖٞ ٚ ،ساي١ َٔ ايعٗس اؾسٜس ـ1 :ايسْٟٝٛ

قه١ٝ قسّٚ ٖٞ ٚ ،ايهطِٜايكطإٓ ٚا٭خط٣ َٔ  ;ٚتكسِٜ اهلساٜا ي٘ ،بعٝػ٢ ايطؿٌ

ٕ ايٓٛاّ إٔ ايؿطز إ٪َٔ باهلل ٜط٣ أَا » :ٜٚكٍٛ .َه١ يبٓا٤ ايهعب١إٍ  ×إبطاِٖٝ

ٕ ايتكٜٛط ايعاّ إؾ ّاإش ْاقلٷ اٱْػإؿٝا٠ اٱهلٞ ايكُٝٞ ايصٟ ٫ ٜعري أ١ُٖٝ يًذاْب 

أقبض َٔ قس ٚ. «تاضى١ٝ إكٛض٠ ٗ ايتاضٜذ ايسْٟٝٛيًتاضٜذ ايسٜين ٜتؿٛم ع٢ً ايع١ًُٝ اي

ٕ إَٚع شيو ؾ ،إط٬قّاتكعا ٔ تكطٜبّا يس٣ ايتاضٜذ ايسْٟٝٛ إٔ ٖاتٌ اؿازثتٌ مل إتٖٝك

. ٬ٕ ع٢ً ا٭قٌ قسقّا تكٜٛطّٜاجُِّٚ ،تًهإ اؿكٝك١ٌُ تٕ ا٫ثٓأايتاضٜذ ايسٜين ٜط٣ 

ٖٳ٫ٚ ّهٔ إٔ تٴ ٖا بؿهٌ دع٥ٞ ٚزقٝل ٗ اؿكٝك١ ٩س ٚاٖط٠ َع١ٓٝ ٚأدعاؿا

ٟٸ ٕ ايؿهٌ أٚايٛاقع  ،بٌ إْٗا ن١ًٝ، ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ ٚايكسم ايتكٜٛطٟ بأ

ٚٗ إجايٌ . ١ٜٚعطنٗا بهٌ زٓق ،ايتكٜٛطٟ قس ؾكٌ دٛاْب َع١ٓٝ َٔ نٌ اؿكٝك١

ٌّ أع٬ٙ ايكطإٓ ٚنصيو تعبري  ،َٔ تعبري ايهتاب إكسؽ عٔ اؿهُا٤ ٜتُتع ن

ْ٘ أَع٢ٓ ، ٜتُتعإ باؿكٝك١ ٚايكسم ايتكٜٛطٟ، ٗ َه١ ×طاِٖٝايهطِٜ عٔ إب

ٜتِ ٗ ٖاتٌ اؿازثتٌ تبٌٝ اؾٛاْب إأخٛش٠ عٔ ْٝع ايٛطٚف ايتاضى١ٝ 

 . يًُذتُعات إػٝش١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ بؿهٌ ٚانض ُاَّا

 عًُٝات ْكٌ ايتٛاضٜذ ايس١ٜٝٓ ٗـ بعس شيو بٓكٌ ايتٓاقهات إٛدٛز٠ ٜٚكّٛ إ٪ٚي

ٖصٙ ايتػا٫٩ت  ٔٚعٓسَا هٝب ع .ٚاٱغ٬ّ ـ ;ٚإػٝش١ٝ ;ايٝٗٛز١ٜ :ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ

 ،ايتسبري ٚايػٝطط٠أٚ  ،ٚنصيو ا٭َط بايتسٜٚٔ ،ْ٘ يٛ ناْت اٱضاز٠ ٚايتسبريأٜتهض 

 ؟ؾهٝـ ّهٔ تؿػري ايتٓاقهات إٛدٛز٠ بٌ ايتٛاضٜذ ايس١ٜٝٓ بٝس اهلل تعاٍ

يٓٛاّ ايكُٝٞ إٍ إ ايؿطز إ٪َٔ باهلل ٜٓٛط أِ َٔ ٜٚعتكس ٚات أْ٘ ع٢ً ايطغ

ٕ ايتكٜٛط ايعاّ يًتاضٜذ ٜتؿٛم إيًشٝا٠ بأْ٘ ْاقل ؾاٱهلٞ ايصٟ ٫ ٜعري أ١ُٖٝ يًذاْب 

ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ قشٝض إٔ ايتؿاقٌٝ  .ع٢ً ايع١ًُٝ ايتاضى١ٝ إكٛض٠ ٗ ايتاضٜذ ايسْٟٝٛ

ٚؾل َٓٛاض ايتٛاضٜذ  ،ٍاٌ بإضاز٠ اهلل تعايعا١َ يٮسساخ ٚايع١ًُٝ ايتاضى١ٝ إِا ؼك

ٜٓذع دع٥ٝات ٖصٙ ايع١ًُٝ عٔ ٍ اإ٫ إٔ اهلل تع، ايس١ٜٝٓ يًٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ

 ٚنصيو عٔ ططٜل تك١ٜٛ ،ططٜل إهاز ايسٚاؾع ايساخ١ًٝ ٗ ا٭ٚناع ٚا٭سٛاٍ ا١ُ٥٬ٕ
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يًتعاٌَ َع ٖصٙ  ٍاٜٛدس نُٔ َٓٗر اهلل تع :ٚبعباض٠ أخط٣، إنعاف ا٭ؾدامأٚ 

. ٜتِ تطبٝك٘ عٔ ططٜل ا٫ختباض ٚاـطأ ،ايتؿٜٛض يٲْػإأٚ  ،ايع١ًُٝ قسض َٔ اؿط١ٜ

 ،ٖٛ ايٛانع يؿطٚٙ اؿسٚز»ٍ إ اهلل تعإ :ٖٚصا ا٭َط ٫ ٜتعاضض َع اؿكٝك١ ايكا١ً٥

ٚٗ فاٍ ايتعإٚ بٌ ا٭زٜإ هب ع٢ً ا٭قٌ إعاز٠ ايٓٛط  .«ٚؾطٚٙ اهلسا١ٜ ٚايتٛدٝ٘

بطٚظ إٍ اييت ت٪زٟ  ،ٚايعباضات ٚتؿاغري ايتاضٜذ ايسٜين ا٭خباض بعض إٛاز َٔ ٗ

ْ٘ هب ع٢ً أَٚٔ ٖٓا ٜط٣ ٚات . ٚإق٬سٗا ،إؿانٌ ٗ َٝسإ اؿٛاضات ٚايٓكاؾات

ٚايعٗس اؾسٜس  ،ايٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ إق٬ح تؿػرياتُٗا يًعٗس ٗ غٝٓا٤ تٌايسٜاْ

٫ ع٬ق١ ي٘ با٭زٜإ ٍ إ اهلل تعإ :ًعّ َع٘ ايكٍٛبايؿهٌ ايصٟ ٫ ٜػت ،يًُػٝش١ٝ

ايؿ٬ح خاضز ايهٓٝػ١ أَط »ٕ إٔ َا تكٛي٘ إػٝش١ٝ َٔ إ :ٚنُجاٍ ع٢ً شيو .ا٭خط٣

ٕ اهلل إ :يهٞ ْبكٞ ع٢ً ا٫ستُاٍ ايكا٥ٌ ;ّهٔ تؿػريٙ بكٛض٠ أخط٣ «غري ٖهٔ

 . ٕ ا٭خط٣٭زٜاإٍ اقس أٚنٌ أَط بعض ايٛادبات اـاق١ إتبا١ٜٓ ٍ اتع

نًُا ؾهطت  (ٚاٱغ٬ّ ;ٚإػٝش١ٝ ;ايٝٗٛز١ٜ)ٕ ا٭زٜإ ايج٬ث١ أٜٚط٣ ٚات 

عٝح  ،ُا اْتؿاضٌ قٛض٠ َع١ٓٝ ػس ْؿػٗا ٚقس اْتؿطت أٜٻؾإْٗا تطغب بتدٝټ بإػتكبٌ

ٔٵ، ٗاتؿٌُ ايبؿط١ٜ نًٓ َعتربٜٔ  ،ٕٛنٛع بط١ٜ٩ عا١ٕٝإٍ ايٛ أضزْا إٔ ْٓٛط  ٚيه

َٔ ٖصٙ ايتٛاضٜذ  ّاأٜٸ ٕأغٝبسٚ يٓا ، َٔ ع١ًُٝ ايتاضٜذ بطَتٗا ّاايتٛغع ايسٜين دع٤

ٕ نإ إٚ، ايس١ٜٝٓ ٫ تػتطٝع إٔ تكبض بؿهًٗا اؿايٞ تاضىّا زّٜٓٝا يهٌ ايبؿط١ٜ

ايس١ٜٝٓ تاضىّا ضٜذ اايتَٛكسٚضْا عكس اٯَاٍ ع٢ً إٔ ٜكبض قػِ نبري َٔ أسس أْٛاع 

ْٛط١ٜ ايؿعب إدتاض ٗ ايسٜاْتٌ ايٝٗٛز١ٜ إٍ ٜؿري ٚات  :ٚنُجاٍ ع٢ً شيو. عإّٝا

قس اختاض بين إغطا٥ٌٝ ٍ إ اهلل تعأْ٘ ٫ ّهٔ ايكٍٛ بأَٚٔ ثِ ٜػتٓتر  ،ٚإػٝش١ٝ

ٔٵ، ْ٘ أٚٗط شات٘ هلِ ؾك٘إ :ٚنُجاٍ ع٢ً شيو، ؾك٘ ،إػٝشٌٝأٚ  ،ٚايٝٗٛز  ٚيه

ٛعٞ ايسٜين قس اختاضِٖ ٭زا٤ زٚض خام ٗ ِٛ ايٍ إ اهلل تعإ :ّهٔ إٔ ْكٍٛ

ٚاييت ْػُٝٗا بـ  ،اٱْػإٖٚٛ شات ايؿطح اـام يًٛطٚف ايػا١ٝ٥ يٛدٛز  ،يًعامل

ٍ إ اهلل تعإ :ٚبٗصا ايتعبري عٔ ايؿعب إدتاض ّهٓٓا ايكٍٛ ـ سػب ضأٜ٘ ـ. «ايتٛسٝس»

ٖٚٛ ايصٟ أهلِ عُٛا٤ اهلٓس ٚايكٌ  ،قس اختاض أقٛاَّا أخط٣ يًكٝاّ بأزٚاض خاق١ أخط٣

 . يهٞ ٜػاُٖٛا ٗ ِٛ ايٛعٞ ايسٜين ;ٚغريُٖا
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َا قبٌ ايكطٕ ايتاغع عؿط نإ نٌ زٜٔ َٔ ا٭زٜإ ٜٓتؿط إٍ ْ٘ أٜٚط٣ ٚات 

بػبب إقطاضٖا ع٢ً ٖٝعاتٗا  ;َٚٓؿك١ً عٔ بعهٗا ايبعض ،ع٢ً قاٚض َتٛاظ١ٜ

ٚأقبض غطٜعّا دسّا ٗ ايكطٕ  ،ٕ ٖصا ا٭َط قس تػري ٗ ايكطٕ ايتاغع عؿطأإ٫ . ايجكاؾ١ٝ

ْٚؿط إعًَٛات ـ غببّا يت٬قٞ  ;ٚأقبض ن٬ قٛضٟ ايع٬قات ـ ايػؿط ،ايعؿطٜٔ

٣ ؾٝ٘ ساي١ إطاؾك١ بٌ بٓؿؼ ايؿهٌ ايصٟ ت٪زٸٚ، ا٭زٜإ ايعا١ٕٝ َػت٣ٛ غري َػبٛم

ط ا٭ضن١ٝ تٛٗؾإٍ يتٓتٗٞ ، غتاش ٚايتًُٝص ٗ زٚض٠ تع١ًُٝٝ ٚع١ًُٝ نكطٜٔ ادتُاعٞا٭

ٕ إػاؾ١ َا تعاٍ نبري٠ دسّا أإ٫ . اّ ٚاؿٛاض إتبازٍ ؾُٝا بُٝٓٗاا١ُ٥٬ٕ يتبازٍ ا٫سرت

٭ْ٘ هب أسٝاّْا إٔ تتهض ٗ ايبسا١ٜ اؿاي١ إػتكب١ًٝ ; سيبًٛؽ ايتاضٜذ ايعإٞ إٛسٻ

 .يًسٜٔ ايعإٞ

ٚنُٔ ططس٘ يطأٟ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ سٍٛ ْٗا١ٜ ايتاضٜذ ٜتٓاٍٚ ايهاتب ٗ 

ك١ َبسأ إعاز ٗ إػٝش١ٝ ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ يًتعايِٝ إتعًٚته١ًُ ٖصا ايؿكٌ بعض 

بعض إٍ  ـ باختكاض ـ ٜٚؿري .«ْٗا١ٜ ايتاضٜذ»ٗ َٛنٛع ؼت عٓٛإ  ،ٚاٱغ٬ّ

، ٚنٝؿ١ٝ ايكٝا١َ، نٝؿ١ٝ ايؿكٌ ٚايتكانٞ ٗ ايّٝٛ اٯخط :َٔ قبٌٝ ،إٛانٝع

. ٚغريٖا ،ٚايؿؿاع١، ْٚتٝذ١ ايؿكٌ، ٚتكِٝٝ ا٭عُاٍ، ٚنٝؿ١ٝ اؿهِ ٚايكها٤

يٝػت َٔ ا٭َٛض غري ايهطٚض١ٜ  ك١ با٭َٛض ا٭خط١ٜٚإٔ إعتكسات إتعًٚ ٜٚط٣ ايهاتب

 اٱْػإٔ سكٝك١ ٖا١َ سٍٛ َا١ٖٝ سٝا٠ بٌ إْٗا تبِّ، اٱغ٬ّأٚ  ٚايعا٥س٠ عٔ إػٝش١ٝ

. ؾطٜٔٚتًو اؿكٝك١ ٖٞ إٔ سٝا٠ إ٪ٌَٓ ؽتًـ ُاَّا عٔ سٝا٠ ايها، ٗ ٖصٙ ايسْٝا

ْهرتخ يٮٚقاف ايعٓٝؿ١ يكٛض ايعصاب ايبسْٞ ٗ  ْ٘ ّهٔ إٔ ٫أٚع٢ً ايطغِ َٔ 

إ٫ إٔ شيو ٫  ،أسٝاّْا ٫ تهٕٛ ٚاقع١ٝٚ ،بسع٣ٛ أْٗا فطز ضٚاٜات ١ًْٝ ؾك٘ ;دِٗٓ

٫ٚ ٜ٪اخص  ،َٚػاَض، غٌٗ اؾاْب ْ٘ أبٷأع٢ً ٍ ااهلل تعإٍ ْ٘ هب إٔ ْٓٛط أٜعين 

 ،ايٓاؽ إٔ وطَٛا أْؿػِٗ َٔ قبت٘ؾإٕ َهإ  ايٓاؽ ْٝعّاْ٘ وب ٚضغِ أ. أسسّا

  .ٜٚصٚقٛا عصاب ا٫ْؿكاٍ عٓ٘

ع٬ق١ سٍٛ ل يٓكٌ ايطأٟ اٱغ٬َٞ ٚإػٝشٞ ككٻ ؾٗٛ ايؿكٌ ايػابعٚأَا 

ٜٚتٓاٍٚ ايهاتب زضاغ١ َكطًشٌ َٔ بٌ إؿاِٖٝ ايط٥ٝػ١ٝ هلصا  .باهلل تعاٍاٱْػإ 

أٚ  ،ٜٚكّٛ بتؿػري َكٛي١ اٱدباض .ٚاـًٝؿ١ ;ايعبس :ُٖاٚ ،١َٝ٬إٛنٛع ٗ ايتعايِٝ اٱغ
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ضأٟ إٍ اغتٓازّا  ،ٚيٝت٘ إظا٤ أعُاي٘٪َٚػ ،ٍاٗ ع٬قت٘ باهلل تعاٱْػإ تؿٜٛض 

ٜٚهؿـ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ عٔ ع٬َات . ٚإعتعي١ ،ا٭ؾاعط٠ :إسضغتٌ ايؿهطٜتٌ

ٍٸ اييت  ،َٔ ض١ٜ٩ ٖاتٌ إسضغتٌ اْط٬قّا ،ع٢ً ٚدٛز ْٛع َٔ ايتٓاقض ايؿًػؿٞ تس

تكًٌ َٔ  :ٚبعباض٠ أخط٣ ،ٚاؿػٔ ٚايكبض ايؿطعٌٝ ،ا بايٛد١ٗ ايؿطع١ُٝتكٍٛ إسساٖ

 اٱْػإٚت٪نس ع٢ً اختٝاض  ،ٚا٭خط٣ ٚد١ٗ عك١ًٝ ;اٱْػإأ١ُٖٝ غًب ا٫ختٝاض َٔ 

ٌ ٕ نأٜػتٓتر  يٝت٘ ػاٙ أؾعاي٘٪ٚٗ َػ اٱْػإٚاْط٬قّا َٔ قسٚز١ٜ ، ٚسطٜت٘

َٓعي١  ٫ تػتًعّ بايهطٚض٠ ايعكٝإ نسٸ اٱْػإخكٛم سط١ٜ ٗ ؾهط٠ أٚ  ْٛط١ٜ

                                         .ايعبس ػاٙ ضب٘

ٗ ت٬سٜ  يٲْػإ ايهطِٜايكطإٓ  ٕ بعض ايكٝٛز إب١ٓٝ ٗأٜٚط٣ ٚات 

ؾعري٠ بٌ تٛدس ٗ ايهتاب إكسؽ بعض ايؿٛاٖس عٔ  ،ايهتاب إكسؽ أٜهّا

َعٓاٖا ـ نُا ٜبسٚ  ـ ٕ ؾهط٠ اؿط١ٜ ٗ ايعٗس ايعتٝل تتشسزأنُا  .ايتكسٜط ا٭ظيٞ

ٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ مت ؾطسٗا أع٢ً ايطغِ َٔ ، زٖا ايعبٛز١ٜٕ اؿط١ٜ ؼسِّأَع٢ٓ ، ايًػٟٛ

َا إٍ ّهٔ إٔ ٜكٌ  اٱْػإٚمت أٜهّا ططح ا٫ستُاٍ ايكا٥ٌ بإٔ  ،ٗ ايعٗس اؾسٜس

ْ٘ أٜٚط٣ . َطتب١ ابٔ اهلل ٚابٓت٘إٍ ايٛقٍٛ أٟ ، ب١ ايعبٛز١ٜ هلل تعاٍٖٛ أع٢ً َٔ َطت

عبس اهلل َها١ْ أٚ  نعبس اٱْػإٗ شات ايٛقت ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ٕا ٜؿِٗ َٔ ن١ًُ 

ٕ إػٝشٞ ايػطبٞ ٗ ايٛقت اؿانط غري ضإض عٔ إؾ اٱغ١َٝ٬ض٥ٝػ١ٝ ٗ ايٓٛط١ٜ 

أٚ  «ا٫بٔ»بٌ ، «إدًٛم»أٚ  ،«ازّ ايطبخ»بٌ ٜعرب عٔ ْؿػ٘ بتعبري ، يؿ١ٛ ايعبس

ٚإٔ َطاز إػٝشٌٝ َٓٗا يٝؼ إع٢ٓ  ،إطاز بايطَٛظ ايج٬ث١ هللٚيتربٜط . «ا٫ب١ٓ»

ايتكٛضات ايؿًػؿ١ٝ اييت ُتًو تأ٬ٜٚت بٌ ٖٞ عباض٠ عٔ ، اؿكٝكٞ ي٬بٔ ٚا٫ب١ٓ

سّا ع٢ً َ٪ٚن ،سٜسٜكّٛ بسضاغ١ تاضٜذ ٖصا إكطًض ٗ ايعٗس ايعتٝل ٚايعٗس اؾ، أخط٣

َػتٓسّا ٗ تربٜطٙ ٖصا ع٢ً ايؿِٗ ايصٟ قاٍ ب٘  ،فاظ١ٜ ٖصا إكطًض يػّٜٛا

ابٔ »ايكا٥ٌ ظٛاظ اغتدساّ َكطًض  ،(12ًِّ إػًِ ٗ ايكطٕ إتٚه)ايؿٗطغتاْٞ 

ٚطبكّا يه٬ّ ايؿٗطغتاْٞ ضَا ٜهٕٛ شيو أسس اجملاظات . سػب ظعِ ايهاتب ،«اهلل

أبٓا٤ » :ٚيط٬ٓب ايعامل اٯخط ،«أبٓا٤ ايسْٝا» :ٍ يط٬ٓب ٖصا ايعاملنُا ٜكا، ايًػ١ٜٛ

 .«اٯخط٠
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ايًػ١ ايطَع١ٜ إٍ ٜٓتكٌ ايهاتب  ١َٚٗ غٝام َا دا٤ ٗ ايؿكٍٛ ايػبع١ إتكسِّ

بأؾهٌ  ٔ ٭َط ٚاقعٞ عٔ اهلل تعاٍَعتربّا ابٔ اهلل إكطًض إبِّ ،«ابٔ اهلل»ٕكطًض 

ط ٕ ٜتبكٻأقازض ع٢ً  اٱْػإ ٕٸإٔ ابٔ اهلل ٜػتًعّ أ ٜٚط٣ .غًٛب ٖهٔ يًٓاؽأ

ٌٕ، ٚع٬قت٘ بايبؿطٍ ابأغطاض اهلل تع  ،َا ع٢ً ططٜل ؼكٝل تًو ا٭غطاض ٜٚكّٛ بؿع

ٕ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ٜتؿابٗإ أٚيهٔ َا . اقّا ٗ ٖصا إػاضنإ غبٸ ×ٕ عٝػ٢أٚ

 اٱْػإع٢ً نٕٛ  ٍٸعباض٠ عٔ ع٬َات تس ٕ ايكٝٛز ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝأٗ 

ٟٸإٔ  ؾهُا ،ٚتسٍ ع٢ً َٓعي١ ايعبٛز١ٜ ّا،كًٛق ٗ بًٛؽ َٓعي١ ابٔ اهلل  إْػإ سطٌّ أ

ز ع٢ً ٚايتُطټ ،ع٢ً إْهاض ضغا٥ٌ ايٛسٞأ٫ّٚ  ؾٗٛ ًّو ٗ ْؿؼ ايٛقت ايكسض٠ ٚابٓت٘

غتهٕٛ َعاقبت٘ َٔ قبٌ ٚ ،ٍٚ ٗ شيو عٔ غًٛن٘٪َػ اٱْػإٕ إٚ ،ٍاأٚاَط اهلل تع

اؿ٪ٍٚ زٕٚ ؼكٝل ا٭ٖساف  اٱْػإعسّ طاع١ ػتطٝع ٫ٜ  :ٚثاّْٝا ;عازي١ٍ ا تعاهلل

٠ ع٢ً ع٢ً ايػٝطط٠ إػتُطٸـ سػب ضأٜ٘  ـ ٕ نإ اٱغ٬ّ ٜ٪نس نجريّاإٚ، اٱهل١ٝ

  .ا٭سساخ َٔ قبٌ اهلل تعاٍ

قس قاّ ٚ .تؿػري إعاقطٜٔ يٓٛطٜات ايٓكٛم ايس١ٜٝٓإٍ ٜٚؿري ٗ تت١ُ ن٬َ٘ 

ٚسكٝكت٘ بتطبٝكٗا ع٢ً  اٱْػإططس٘ يٓٛطٜيت ايٛسس٠ ٚايجٓا١ٝ٥ سٍٛ َا١ٖٝ نُٔ 

ٜأتٞ نُٔ  اٱْػإٚايكا١ً٥ بإٔ  ،ايٓٛطٜات ايع١ًُٝ إططٚس١ ٗ ايؿكٍٛ ايػابك١

ؼسز ؾٝ٘ إٛدٛزات ا٭ع٢ً َطتب١ ؾطٚٙ  ،غًػ١ً َٔ إٛدٛزات ٗ َطاتب كتًؿ١

َٔ ٖاتٌ ايٓٛطٜتٌ  ٜٚتٓاٍٚ ْتا٥ر نٌٛ ،ٚتؿطنٗا عًٝٗا ،اؿسٚز يًُٛدٛزات ا٭ز٢ْ

ّجٌ ٗ ْتٝذ١ ايٓٛط١ٜ ا٭ٍٚ شض٠ َٔ اٱْػإ ٭ٕ  ;خكٛم ع٬قتٗا باهلل تعاٍٗ 

ٕٸتتُجٌ ٚ ،ايٛاقع ؼت غٝطط٠ اـايل ،عامل ايٛدٛز  اٱْػإ ْتٝذ١ ايٓٛط١ٜ ايجا١ْٝ ٗ أ

ٌٸ ٚبا٭َط ايكازض َٔ  ،١ٜٜ٪زٟ أؾعاي٘ عطٸ ،بصات٘ قازض ع٢ً إٔ ٜططح نُٛدٛز َػتك

ٝٸت٘»  . «إْ

ٔٵ ٕ إٔ إؿهطٜٔ إػًٌُ ٚإػٝشٌٝ إتبشطٜٔ ٜطٕٚ أس ٚات ع٢ً ٜ٪ٚن ٚيه

ٕ اٱَهاْٝات أ قشٝضٷ. ٫ ٜتد٢ً إط٬قّا عٔ َٓعي١ ايعبٛز١ٜ بؿهٌ ناٌَ اٱْػإ

إ٫ ، ايتأثري ع٢ً إػري٠ ايتها١ًََٝع٘ اٯٕ بصيو ايؿهٌ ايصٟ بإَهاْٗا  اٱْػا١ْٝ

َٚع ايٓعع١  ،ٍاٖٛ إٔ هعٌ خطط٘ ٚبطاف٘ َٓػذ١ُ َع أٖساف اهلل تع ا٭قضٸإٔ 
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ٕ ايػٝاغٌٝ ـ ٚع٢ً ايطغِ َٔ ن٬َِٗ ايهجري أٜٚط٣  .اٱْػإإٛدٛز٠ ٗ َا١ٖٝ 

ُٸسٍٛ ايػ٬ّ ـ مل ٜتُٖه ْػٝإ ايػٝاغٞ  بػبب ;٘ ا٭َٔ ٚايػ٬ّٓٛا َٔ خًل عامل ٜع

ٚبإكساض ايصٟ  ،ٕ َػاعٝ٘ اييت ٜبصهلاأ٫ ٜعًِ  :ّاٚثاْٝ. دطا٤ غًطت٘ ٚقٛت٘ ،يعبٛزٜت٘

ٞٸ ،ٍاؼكٝل أٖساف اهلل تعأدٌ  يػعٞ َٔباًٜعّ ؾٝ٘ ْؿػ٘   َٔ ٜٚٛغع اْسؾاع٘ ايصات

ايؿ٬ح ٚايٓذاح ع٢ً إٍ بإَهاْٗا ؾك٘ إٔ تٛقً٘  ،ايؿِٗ ا٭نٌُ هلصٙ ا٭ٖسافأدٌ 

 . إس٣ ايبعٝس

عامل أع٢ً َٔ عامل إٍ إٔ ٜسخٌ  ٜط٣ ٚات إٔ إط٤ بإَهاْ٘ :خ٬ق١ ايكٍٛٚ

َكساض ؾُٗ٘ ٭ٖساف اهلل  ،«اٱهلٞايعامل »ٚايصٟ ّهٔ إٔ ْػُٝ٘  ،ايٛعٞ ٚايعًِ

نًُا نإ ؾِٗ ايؿدل أْ٘ ٖٚصا ٜعين . ه٘ بتشكٝكٗاَٚكساض ايتعاَ٘ ُٚػټ ،ٍاتع

ٚبتهًٝؿ٘ ٗ ايتُػو  ،كًٛمأٚ  َٚعطؾت٘ بٓؿػ٘ نعبس، أنٌٍُ ا٭ٖساف اهلل تع

ايعٌُ ٗ ٌ غٝؿِٗ بؿهٌ أٚنض إٔ تهًٝؿ٘ ٜتُجٻ، ع٢ً أنٌُ ٚد٘ ،و ا٭ٖسافبتً

ٚاؿكٍٛ ع٢ً ٖصا  .بؿططٗا ٚؾطٚطٗا اـاق١ٍ ااؿكٍٛ ع٢ً ضنا اهلل تعأدٌ  َٔ

 . ايعامل اٱهلٞإٍ ا٭َط ٜعين ايسخٍٛ 

 ،ٚايػٝاغ١ٝ ،داْب َٔ ايكهاٜا ٚإؿانٌ ايتاضى١ٝإٍ ٚنُٔ اٱؾاض٠ 

اييت ؼٍٛ زٕٚ سكٍٛ ايتعاٌَ ايكشٝض بٌ ن٬ ايسٜاْتٌ  ،ايؿهط١ٜٚ ،ٚا٫دتُاع١ٝ

 ،ٚنُٔ إقطاضٙ بٛعٞ ايػطب ٗ ايٛقت اؿانط بايٓٗه١ اٱغ١َٝ٬، ايتٛسٝسٜتٌ

ٌ دع٤ّا َٔ نٌ َػأي١ ايت٬قٞ إعاقط بٌ ّجِّ ٚات إٔ شيو اعترب، ٚغاق١ ٗ إٜطإ

 ٌٸا ا٭َط ٗ ٖصٙ اجملُٛع١ نُهايٛقٛف ع٢ً َٛقع ٖصأدٌ  َٚٔ .اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ

 ،ٚايؿهط١ٜ ،ٚا٫دتُاع١ٝ ،ٚايػٝاغ١ٝ ،بعض ايكهاٜا ٚإؿانٌ ايتاضى١ٝإٍ أؾاض 

ٜٚكرتح ٚدٛب قٝاّ ايعًُا٤  ،تكـ َاْعّا ٗ ططٜل ايتعاٌَ ايكشٝض بٌ ايسٜاْتٌ يتيا

 ٔٚاٱداب١ ع ،ٚايتدًٞ عٔ ؼؿٛاتِٗ ،إػٝشٌٝ ٚإػًٌُ بايتكاضب ؾُٝا بِٝٓٗ

َٔ  ،عكط١ٜ ؼٌُ ضٚح ايعكط إداب١ّ، أٚناع ايعامل إعاقط بهٌ ؾذاع١ ٚٚنٛح

 . غٛا٤ َا سكٌ ٗ ايػابل بٌ إػًٌُ ٚإػٝشٌٝ ع٢ً سٛس :قبٌٝ

إٍ غٛا٤ عاد١  ْ٘ تٛدس قهاٜا نجري٠ ٗ إػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ ع٢ً سٛسأٚأض٣ 

يٓا١ْ عٔ قًب ايػٝس ؾكه١ٝ اـ٬م ا .ٚايتعُل ؾٝٗا ؾهطّٜا ،إعاز٠ قطا٤تٗا
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بإَهاُْٗا إٔ ، يس٣ ايؿٝع١ ×ٚاغتؿٗاز اٱَاّ اؿػٌ ،ٗ إػٝش١ٝ ×إػٝض

َټ ُټ ،ٍاٌ ايعُٝل ٗ أغطاض ايعؿل ٚايصٚبإ ٗ شات اهلل تعتكبشا َٝساّْا يًتأ ٌ ٚؼ

 . ايعامل اٱهلٞإٍ ُٚٓض ا٭تباع ٚإ٪ٌَٓ بكري٠ ايططٜل ، ايعصاب

ٕ ا٫تكا٫ت ايٛز١ٜ بٌ أتباع ا٭زٜإ آخص٠ أإٍ ٜؿري ٚبعس إٔ  ،ٚٗ اـتاّ

ٌٸأس ع٢ً ٜ٪ٚن، ٗ عامل ايّٝٛ بايتعاٜس ٕ ٜعٌُ ع٢ً تٛغٝع أؾطز َ٪َٔ  ْ٘ هب ع٢ً ن

هاب١ٝ عٔ ا٭زٜإ إٜٚػع٢ يًشكٍٛ ع٢ً ؾِٗ أنٌُ ٚأنجط  ،َساضن٘ َٚعطؾت٘ بسٜٓ٘

ل اؾبٌ ْٛ٘ نصيو ٗ تػًٗأتباع ا٭زٜإ ا٭خط٣ بأِْٗ ٜطاؾكإٍ يهٞ ٜٓٛط  ;ا٭خط٣

ـٸ ،٢ بايػّٝٛإػٓط  سٝح ٜػهٔ اهلل ايصٟ ٫ ٜٴط٣ ؾٛم قُت٘ ٚغ٘ ايهباب ايصٟ ًٜ

 . ْٝع ا٭ما٤

 

 ـــــــ ايهتاب، حتًٌٝ ْٚكد

َٚع نٌ َا ٜتكـ  ،ٚات ُطٟػإٔ َْٛت إٍ ٕ أؾطْا ٗ َكس١َ ٖصٙ إكاي١أغبل 

ٚع٢ً  .ٖصا ايهتاب ٗ بعض ا٭خطا٤ٚقع ٗ ، ب٘ َٔ سػٔ اي١ٝٓ ٚاٱْكاف ٚزق١ ايطأٟ

 ؾإٕ اييت ٜتُتع بٗا ٖصا ايهتاب ،ْٚكاٙ ايك٠ٛ ايهجري٠ ،ايطغِ َٔ اؾٛاْب اٱهاب١ٝ

  :ُٗ٘ بايػطن١ٝزٕٚ إٔ ْتٻ ،ٖٓاى عس٠ ٬َسٛات عًٝ٘ دسٜط٠ باٱؾاض٠

َٔ تػٝري ايٓيب  ،ـ ٗ ايكؿشات ا٭ٍٚ يًؿكٌ ا٭ٍَٚا أؾاض إيٝ٘ إ٪ٚي ـ1

َٚٔ ثِ تػٝري هلذ١ آٜات  ،ٕػًٌُ ٕٓٗذِٗ ٗ ايتعاٌَ َع أٌٖ ايهتابٚا |ا٭نطّ

٭ٕ َٛاقـ ايٓيب ; ٫ أغاؽ ي٘ َٔ ايكش١ بأٟ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ ،ايهطِٜايكطإٓ 

 ،إؾاض٠ هلصا ايتػٝري ١أٜ ٫ٚ تٛدس ،َٔ إػٝش١ٝ ٚايٝٗٛز١ٜ مل تتػري إط٬قّا |ا٭نطّ

َٸ٫ٚ ٗ ا٭سازٜح اٱ ،ايهطِٜايكطإٓ ٫ ٗ  ٭ٕ ايسٜاْتٌ ايٝٗٛز١ٜ ; تٗاغ١َٝ٬ بط

ٚقاّ  ،ٜكسضإ َٔ َؿها٠ ايٛسٞ ،ٕإ إهلٝتاٚإػٝش١ٝ ٜؿاض إيُٝٗا زا٥ُّا بأُْٗا زٜاْت

أدٌ  َٔ ;بتبًٝػُٗا ،’َٛغ٢ ٚعٝػ٢أٟ  ،اثٓإ َٔ ا٭ْبٝا٤ ايعٛاّ َٔ أٚيٞ ايععّ

ُط٠ بؿهٌ ايهطِٜ قه١ٝ ايطغا٥ٌ إػتايكطإٓ ٜٚصنط . غعاز٠ ايبؿط١ٜ ٚخ٬قٗا

ٖٚٞ  ،ٜٚعبٸط عٔ ا٭غط٠ ايع١ُٝٛ يٮزٜإ اٱبطا١ُٖٝٝ به١ًُ ؾا١ًَ داَع١ ،زا٥ِ

 . «اٱغ٬ّ»ن١ًُ 
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 .اٱغ٬ّ ايصٟ دا٤ ب٘ ايٓيب اـامت إطس١ً ا٭خري٠ هلصٙ ايكه١ٝ ايع١ُّٝٛجٌ 

ٚيٛ مل . َتكاطعّا َع ايٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ ا٭ق١ًٝ ع٢ً اٱط٬مأٚ  ٚمل ٜهٔ َٓاؾػّا

ؼطٜـ يهإ ٜٓبػٞ ع٢ً إٛغٌٜٛ تػًِٝ يٛا٤ ٖسا١ٜ ايبؿط١ٜ أٟ  ٗ ايٝٗٛز١ٜ ٜهٔ

ٚا ضغايتِٗ بعس إٔ أزٸ ،بهٌ غطٚض ×ؼت يٛا٥٘ اٚهتُعٛ ،ايػٝس إػٝض إٍ

ع إٔ ٜ٪َٔ ب٘ نإ َٔ إتٖٛق |َٚذ٤ٞ ايٓيب قُس إكطؿ٢ .ايتاضى١ٝ

ٚغهٓٛا  ،يب آخط ايعَإٚست٢ ايٝٗٛز ايصٜٔ ناْٛا ٜبؿطٕٚ َذ٤ٞ ْ ،إػٝشٕٝٛ

 . يٝسضنٛا َبعج٘ ;إس١ٜٓ قبٌ غٌٓ عسٜس٠

إٔ عسزّا َٔ أتباع ايسٜاْات ايػابك١ َٔ ايٝٗٛز١ٜ إٍ ٚيهٔ ػسض اٱؾاض٠ 

، ٚمل ٜ٪َٓٛا ب٘ ،ٗ سٌ أعطض عٓ٘ آخطٕٚ، |ٚإػٝش١ٝ قس آَٓٛا بايٓيب ا٭نطّ

ٚتؿٝض أعِٝٓٗ َٔ  ،حملب١ٜٚٛٗطٕٚ هلِ ا ،ضٕٚ َؿاعط إػًٌُِْٗ ناْٛا ٜكسٸأإ٫ 

آخط َٔ  ؾطٜلٷٖٓاى ٚ. طّا ب٘تأثټ ;ايهطِٜايكطإٓ ايسَع أسٝاّْا عٓسَا ٜػتُعٕٛ ٯٜات 

أٌٖ ايهتاب ـ ٚأغًبِٗ َٔ ٜٗٛز إس١ٜٓ ٚأططاؾٗا ـ مل ٜهتؿٛا بعسّ تكسٜكِٗ يًٓيب 

 .بكا٥ِٗ ٜهُٔ ٗ قاضبت٘ َٚٓادعت٘ بٌ ٚدسٚا إٔ غطٸ ،ؾشػب |ا٭نطّ

ٚا٭َط ايبسٜٗٞ . ٠ أخط٠٣ بتهصٜب ا٭ْبٝا٤ َطٸضٚا ايتذطب١ إطٸعازٚا ٚنطٻ ٚإ٪غـ أِْٗ

نإ ىهع يًٛطٚف  ،ٚنٝؿٝت٘ ،إٔ َػت٣ٛ َٛاد١ٗ إػًٌُ َع أٌٖ ايهتاب

ٚنإ يًُػًٌُ ٗ َه١ ع٬قات قسٚز٠ َع . ٫تػاع ضقع١ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ;ايعا١َ

 . أٌٖ ايهتاب

ناْت  ذط٠ ٚاْبجام اجملتُع اٱغ٬َٞ ٗ إس١ٜٓٚٗ بسا١ٜ إطس١ً اييت تًت اهل

ٚناْت ٗ ايػايب َٔ ايٓٛعٌ ا٭ٍٚ  ،ايع٬قات َع أٌٖ ايهتاب تتطٛض بؿهٌ طبٝعٞ

ٗ ٚقسضتٗا ع٢ً ايٛقٛف  ،ْٚتٝذ١ يرتغٝذ زعا٥ِ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ٗ إس١ٜٓ. ٚايجاْٞ

ط ايبعض َٔ أٌٖ ؾع، ٚؼكٝل ا٫ْتكاضات ٗ إعاضى ،ٚد٘ ايهؿاض َٚؿطنٞ قطٜـ

ٚأخصٚا ٜؿهطٕٚ بايتآَط ٚايتٛاط٪ َع  ،باـطط اؿكٝكٞ (ايؿطٜل ايجايح)ايهتاب 

ايهطِٜ سٍٛ أٌٖ ايكطإٓ ٫ ّهٔ ؾكٌ تػٝري هلذ١ آٜات  ٚبٓا٤ ع٢ً شيو. قطٜـ

ٚيهٔ إٛقـ إبس٥ٞ ػاٙ ايٝٗٛز١ٜ  .ايهتاب عٔ ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع اـاضد١ٝ

، بكٞ قا٥ُّا ع٢ً ايسٚاّ ،ٚٚسس٠ إٓؿأ ،٘ ايتؿاب٘ٚايتأنٝس ع٢ً أٚد ،ٚإػٝش١ٝ
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ٟٸعًٝ٘  ٕ تعاٌَ إػًٌُ ٚغًٛنِٗ َع ايٝٗٛز ٚإػٝشٌٝ مل ٜططأإعٝح  تػٝري بأٟ  أ

طإا بكٛا ع٢ً َعاٖساتِٗ اييت أبطَٖٛا َع ايٓيب  ،ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ

 . ٚا َع قطٜـ ٚايهؿاضأٚمل ٜتٛاط ،ٚمل ىًؿٛا بعٗٛزِٖ ،|ا٭نطّ

َا ٜتعًل َٛنٛع اٱبٗاّ إٛدٛز ٗ ْٛط١ٜ ؼطٜـ ايٓكٛم إكسغ١  ٗ ـ2

ؾه٬ّ عٔ مستٗا ايع١ًُٝ  ،ٚتأنٝسٙ ع٢ً ايػ١ُ ايسؾاع١ٝ هلصٙ ايٓٛط١ٜ ،يًعٗسٜٔ

، ٚنُا دا٤ ٗ داْب آخط َٔ سسٜح ٚات ،ٕ َكسض ٖصٙ ايكه١ٝإؾ، ٚإعطؾ١ٝ أٜهّا

 ،ُػٝشٌٝ إتعًٌُٚمل تهٔ ٖٓاى ساد١ يًتكسٟ يً ،ايهطِٜايكطإٓ ٗ ْؿؼ 

 أْ٘ ّهٔ ْعنُا . يهٞ ٜتِ ططح ْٛط١ٜ ايتشطٜـ ،ٚايؿعٛض باـطط َِٓٗ

إٍ م ٚمل ٜهٔ َٔ ايهطٚضٟ ايتططټ ،أغايٝب ايتشطٜـ إتٓٛع١ َع بعهٗا ايبعض

َٔ  79إٍ  75ايهطِٜ ٗ اٯٜات ايكطإٓ ٜٚؿري . شنط تًو ايٓٛطٜات ٚاٯضا٤ إتٓاقه١

ايكطإٓ ٗا ٝيإَٚٔ نُٔ اؿا٫ت اييت أؾاض ، ْٛاع ايتشطٜـأبعض إٍ غٛض٠ ايبكط٠ 

ٕٳ ﴿ :ٍاقٛي٘ تع :ايهطِٜ بهٌ قطاس١ ٜٳُكُٛيٛ ِٻ  ِٵ ثٴ ٔٗ ٜٵسٹٜ ٕٳ اِيهٹتٳابٳ بٹَأ ٔٳ ٜٳِهتٴبٴٛ ٌٷ ٚيًٖصٹٜ ٜٵ ٛٳ َؾ

٘ٹ ٔٵ عٹٓسٹ ايًٓ َٹ  . (79 :ايبكط٠) ﴾ٖٳصٳا 

ٔ ايتٛضا٠ ايهطِٜ ٜتشسخ ع١ْٝ٬ عايكطإٓ ٕ أا٬ٕس١ٛ ا١ُٕٗ ا٭خط٣ ٖٞ 

ٚنًُاتُٗا  ،ايٓاظٍ ع٢ً َٛغ٢ ٚعٝػ٢اٱهلٞ ٚاٱلٌٝ بأُْٗا و٬ُٕ ايٛسٞ 

ٚبكًٌٝ َٔ ايتأٌَ ٗ ايهتاب إكسؽ إٛدٛز يس٣ أٌٖ . ايهطِٜايكطإٓ ن ،ٚسٞ إهلٞ

ٕ َا نإ َٛدٛزّا بٌ أ ايهتاب ـ ايػانٌٓ ٗ ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ـ ٜتهض يٓا

قس ٚ. يٝؼ باغتطاعت٘ إٔ ٜهٕٛ ْؿؼ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ أٜسِٜٗ باغِ ايهتاب إكسؽ

٫  ٖٚٛ إٔ أنجط إػٝشٌٝ ،ٚقت َه٢أٟ  أقبض ٖصا ا٭َط ٚانشّا ايّٝٛ أنجط َٔ

ٕ ٖٓاى طا٥ؿ١ إ :ٚأقك٢ َا ٜكٛيْٛ٘ ،ٍاٜعتربٕٚ ايهتاب إكسؽ إ٤٬َٶ َٔ قبٌ اهلل تع

ع٢ً َس٣  ،بًػات َتعسز٠ ،ا ب٘ تسضهّٝاِٖٚ ايصٜٔ دا٩ «َٔ شٟٚ اٱهلاّ»ا٭ؾطاز  َٔ

ث١ً ق١ًًٝ دسّا َٔ » :ٖصا ايكسزٗ ٜكٍٛ تَٛاؽ َٝؿٌٝ  :ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ. غ١ٓ 1500

 ٢أًٍَ إ اهلل تعأٚ ،ٕ ايهتب إكسغ١ أْعيت بٓؿؼ ٖصٙ ا٭يؿاٚأإػٝشٌٝ ٜعتكسٕٚ ب

ٚٸٕ ايهاتب َا أ٬َٙ عًٝ٘ ايطب ،ضغايت٘ ع٢ً ايهاتب ايبؿطٟ ن١ًُ به١ًُ   .(1)«ٚز

ايهتاب سٍٛ عٓسَا ٜهٕٛ ٭ٌٖ ايهتاب َجٌ ٖصٙ ايٓٛط٠  ع٢ً شيو ٚبٓا٤ٶ
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بٌ ، ِْٗ ٜٓهطٕٚ إٔ ٜهٕٛ ايػٝس إػٝض قس أٚسٞ إيٝ٘ اٱلٌٝأست٢  ،إكسؽ

ا٫عرتاف  أْ٘ مل ٜهٔ َكسٚض إػًٌُكبض َٔ ايٛانض ٜ، ٜعتربْٚ٘ ٖٛ ايٛسٞ

 . ؽ إٛدٛزبايهتاب إكسٻ

هب  ؽايتؿهٝو بٓٛط١ٜ ؼطٜـ ايهتاب إكسٻ متٸ ْ٘ ست٢ يٛأشيو إٍ  ـٵأنٹ 

كٛا ايسق١ ٚا٭َا١ْ ايع١ًُٝ ع٢ً زن١ ٕ ايهتٸاب ٚايعًُا٤ إػًٌُ مل ٜعًٚأإٔ ٫ ْٓػ٢ 

ٚمل ٜػُشٛا ٭ْؿػِٗ بإط٬م ايتػُٝات غري اي٥٬ك١ ٚإدايؿ١ يًٛاقع  ،إعاز إط٬قّا

ػأي١ ايكسح ٗ مسا١ٜٚ ايهتاب ٕ َإ. ع٢ً ايعُٛا٤ ٚقاز٠ ا٭زٜإ ٚإصاٖب ا٭خط٣

إِا سكًت بهٌ  ،ٚأَجاٍ شيو ،تٛدٝ٘ ايٓكس َٔ قبٌ إػًٌُ يًتجًٝحأٚ  ،ؽإكسٻ

نُا ّهٔ ٭ٟ ؾدل غري  .ٚبساؾع ايٓكس ايعًُٞ إٓكـ ،َكساق١ٝ ٚسػٔ ١ْٝ

ٚيهٔ ٫ . اؿكٝك١إٍ يًٛقٍٛ  ;بؿهٌ َٓكـ ،ٜٚكٝٸُ٘ ،َػًِ إٔ ٜٓتكس اٱغ٬ّ

ٚإٚٗاضٙ بؿهٌ  ،ا ا٭َط ع٢ً اٱط٬م َع قه١ٝ ؼطٜـ اٱغ٬ّّهٔ َكاض١ْ ٖص

. |ٚغري ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً ايٓيب ا٭نطّإط٬م ايتػُٝات ايػ١٦ٝ أٚ  ،َعهٛؽ

ٔٵ، ٚتكُٝٝ٘ ،زٜا١ْأٚ  ّٚهٔ تٛدٝ٘ ايٓكس ٭ٟ َصٖب أٚ  ،٫ ٜٓبػٞ أبسّا ؼطٜؿ٘ ٚيه

 . إيكام ايتِٗ ٚا٫ؾرتا٤ات ايػ١٦ٝ ب٘

َ٘ ٗ ايؿكٌ ايجاْٞ سٍٛ ٚٗٛض ايؿطم ٚإصاٖب زاخٌ ايتشًٌٝ ايصٟ قسٻ ـ3

 ،ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ :َٔ قبٌٝ ،ٚقٛي٘ بأْٗا ْا١ْ عٔ عٛاٌَ غري َعطٚؾ١ ،ا٭زٜإ

َټ ،اؾػطاؾ١ٝأٚ  ،ٚايعطق١ٝ ،ٚا٫قتكاز١ٜ ٕ أغاؽ ٚٗٛض أإش نُا  ;خطٌ ٖٛ اٯٜجري ايتأ

بٓا٤ٶ ع٢ً ايتش٬ًٝت بايهطٚض٠،  عٔ ايعٛاٌَ إصنٛض٠ ّاا٭زٜإ ٫ ّهٔ اعتباضٙ ْاْ

٫ ّهٔ أٜهّا إٔ ْٓػب ٚٗٛض ايؿطم ٚإصاٖب زاخٌ ايسٜٔ ، ك١ بعًِ ا٫دتُاعإتعًٚ

ايػبب ايط٥ٝؼ يٛٗٛض ايؿطم ٚإصاٖب ٗ اعتكاز ؾطٜل ٜتُجٻٌ ٚ. يعٛاٌَ تًوإٍ اايٛاسس 

ٖصا . كا٥سٙيع تٛنٝض خامٸأٚ  ،َٔ إ٪ٌَٓ بؿِٗ خام يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ يصيو ايسٜٔ

ٜٓبع َٔ ايػابك١ ٚتكًٌٝ شيو بايعٛاٌَ  ،أَطّا َعطؾّٝا ٜعسټ ا٫خت٬ف ٗ َػت٣ٛ ايؿِٗ

ؾإػٝشٞ . ٚنصيو َٔ اـً٘ بٌ ايع١ً ٚايػبب ،ىاـً٘ بٌ ايساؾع ٚاحملطِّ

أٚ  ،ٕ َصٖب٘ ٜتبع ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝأايهاثٛيٝهٞ ٫ ٜط٣ أٚ  ا٭ضثٛشٚنػٞ

َٔ إُهٔ إٔ  َٚٔ ٖٓا. ٫ٚ ىتاض َصٖب٘ ع٢ً أغاغٗا ،ٚأَجاٍ شيو ،ا٫قتكاز١ٜ
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ٚيهٔ َٔ إُهٔ إٔ  ،ز٠ ٗ ٚطٚف َتؿاب١َٗصاٖب َتعسِّا٭ؾطاز  ٜهٕٛ جملُٛع١ َٔ

 ،اختٝاض إصٖب َٔ قبٌ ايؿدل أَطّا غ٬ّٗ ٗػعٌ ايعٛاٌَ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 . ٕ تأثريٖا يٝؼ قطعّٝا َٚباؾطّاأإ٫ ، غا١ٜ ٗ ايكعٛب١أٚ 

سس إٔ ايكاعس٠ ٚا٬ٕى ٗ اْؿطاض أَٔ  ،قٛي٘ اٯخط ٗ ايؿكٌ ايجاْٞ ـ4

٭ْ٘ ٫ ; ٜجري ايتأٌَ ٖٛ اٯخط ،إصاٖب عٔ ايؿهط٠ ا٭غاغ١ٝ تهُٔ ٗ ق١ً أتباع٘

َا إٔ ايؿٝع١ أق١ًٝ ؾِٗ َٓؿكًٕٛ عٔ اهلٝهٌ  ـ: ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ّهٔ ايكٍٛ

٬َى ا٫ْؿطاض إٍ ٓا هب إٔ ْٓٛط ٖ. ٚبايتايٞ ؾِٗ ؾطع عٔ ا٭قٌ ،ا٭غاغٞ

أٚ  اجملُٛع١ اييت تأتٞ بؿِٗ دسٜس ،أدٌ .ٚايتؿعب بأْ٘ عكا٥سٟ َٚعطٗ ٖٛ اٯخط

ٜطًل ، ٜٚٓأ٣ بٓؿػ٘ عٔ اٯخطٜٔ ،ٕ نإ َططٚسّا َٔ قبٌأتؿػري دسٜس مل ٜػبل 

 َا ٜتعًل باـ٬ف ايكا٥ِ بٌ ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ ٚيهٔ ٗ، َتؿعب١أٚ  عًٝٗا ؾطق١ َٓؿطط٠

َٚٔ . |ٚٗ سٝا٠ ؾدل ايٓيب ا٭نطّ ،قسض اٱغ٬ّإٍ ٕ ٖصٙ ايكه١ٝ تعٛز إؾ

، ٌ سطن١ َصٖب١ٝ إق٬س١ٝ زاخٌ ايسٜٔ اٱغ٬َٞجِّّع ؿٝټت٫ ّهٔ ايكٍٛ بإٔ اي ٖٓا

إصاٖب  ٖٗٚصٙ ايكه١ٝ َٛدٛز٠ نصيو . بٌ ّجٌ ايتؿٝع اٱغ٬ّ ا٭قٌٝ يس٣ أتباع٘

 .(2)إػٝش١ٝ أٜهّا

ري ايصٟ اغتدسَ٘ ٚات بؿإٔ اٱّإ باهلل ايٛاسس ا٭سس بٌ إػًٌُ ايتعبإٕ  ـ5

ٚايكٍٛ بتؿاب٘ ايتذطب١ بٌ إػًٌُ ٚإػٝشٌٝ ٗ اٱّإ باهلل ايٛاسس ، ٚإػٝشٌٝ

قًٓل اـ٬ف بٌ ايسا٥ط٠ إعطؾ١ٝ ، اـ٬ف ؾُٝا بِٝٓٗ بايتكٛض ؾك٘سكط ٚ، ا٭سس

اييت أثريت َٔ قبٌ بعض  ،ٍاتؿبٝ٘ اهلل تعٚ أ ٕ َػأي١ ايتذػِٝأإ٫ ، ٚايػًٛن١ٝ

ٌٸ ،إتهًٌُ إػًٌُ ٫ ّهٔ َكاضْتٗا ، ؾس٠ َٔ قبٌ ا٭نجط١ٜ ٚضؾهت به

ايعًُا٤ فُٛع١ ٕ أ٭ْ٘ ٜبسٚ ; ٖٚٞ ْٛط١ٜ ا٭نجط١ٜ ،بٓٛط١ٜ ايتجًٝح ٗ إػٝش١ٝ

ٍٕ َٔ ايؿطى عٔ ايتجًٝح اييت غعت إػٝشٌٝ ٌٕ ،ٱعطا٤ تؿػري خا ع َع يًذُ ٚقاب

ٕ أإ٫ . إِا ؼطنٛا ع٢ً ايعهؼ َٔ ايعكٝس٠ ايؿا٥ع١ ٗ اجملتُع إػٝشٞ، ايتٛسٝس

ٗ ٚنصيو دٗٛزٙ اؿجٝج١ ، إثبات٘ ٱّإ أتباع ايسٜاْتٌ ايهبريتٌ باهلل ايٛاسس عًُّٝا

ٚايصٟ  ،اغت٦كاٍ إعتكسات ٚايػًٛنٝات اييت تِٓ عٔ ايؿطى َٔ اجملتُع ايسٜين

 . ْ٘ ٜػتشل ايجٓا٤ ٚايتكسٜطإؾ، ٚتأنٝسٙ ٗ ايهتابنإ ق٘ أْٛاض ٚات 
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ٚإعطا٥٘  ،ٍاَا أثاضٙ ٗ زضاغ١ َػأي١ قؿ١ احملب١ ٚاٱسػإ عٓس اهلل تعإٕ  ـ6

إٔ ٖٓاى َٚا ٜطاٙ َٔ ، ٚقؿت٘ ايطٓا١ْٝ ،ٍاعٔ اهلل تع ،بعسّا عاَّا يؿِٗ إػٝش١ٝ

عاد١ ٖٛ ، ٬ٌم ايهآيٗ خٍ اتأنٝسّا نجريّا دسّا ٗ إػٝش١ٝ ع٢ً زٚض اهلل تع

إٍ ٚايطٚاٜات ايٛاضز٠ عٔ إعكٌَٛ تؿري ايكطإٓ ٭ٕ يػإ ; َعٜس َٔ ايتأٌَإٍ اٯخط 

ز٠ ٗ ٚبؿهٌ عاّ ٖٓاى ؾٛاٖس نجري٠ َٚتعسِّ .ٍاغًب١ اؾاْب ايطٓاْٞ عٓس اهلل تع

 :سَٚٔ ٖصٙ ايؿٛاٖ .َع عبازٙ ايٓكٛم اٱغ١َٝ٬ ع٢ً ضٓا١ْٝ اهلل اييت ٫ سكط هلا

اييت تبسأ  ،ٗ ايبػ١ًٍُ ابعس اغِ اهلل تع بايصنط قؿيت ايطٓٔ ٚايطسِٝؽكٝل 

، «ٜا َٔ غبكت ضٓت٘ غهب٘» :َٔ قبٌٝ ،ايكٝؼ ايتعبري١ٜ; ايهطِٜايكطإٓ بٗا غٛض 

ٗ سٌ إٔ  ،ٚإٔ دعا٤ اؿػٓات عؿط٠ أنعاف ايػ٦ٝات ;«ٚضٓيت ٚغعت نٌ ؾ٤ٞ»

ٚإشا مت ايكٝاّ بايعٌُ  ،ٌ ايكاحل ٜؿًُٗا ايجٛابٕ ١ْٝ ايعُأٚ ;ػع٣ َجًٗا ؾك٘ ١ايػ٦ٝ

َا مل ٜتِ ايكٝاّ ، ٚيهٔ ١ْٝ ايعٌُ ايػ٧ٝ ٫ عكٛب١ عًٝٗا، ؾجٛاب٘ عؿط سػٓات

ؾإشا مل تتِ  ،ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ أٜهّا ٫ ٜتِ تسٜٚٔ ايػ١٦ٝ إ٫ بعس عس٠ غاعات، بايعٌُ

 ;ٚغرت ايعٝٛب ;ضٚايكؿ ،ٚاٯٜات إتعًك١ بايعؿٛ ;ايتٛب١ تػذٌ غ١٦ٝ ٚاسس٠ ؾك٘

ايصٜٔ ناْٛا  ،^ٚغري٠ إعكٌَٛ ;ٖصا اـكٛمٗ ايهطِٜ ايكطإٓ ٚتأنٝس 

 ،ٚإٔ اهلل ٜكبٌ ايتٛب١ نجريّا ،ٚاٯٜات ٚايطٚاٜات ٗ باب ايتٛب١ ;ٜكسَٕٛ ايعؿٛ ٚايكؿض

ٛٸ ايػؿٛض ،ٚغري شيو ;ٜٚكبٌ ايتٛب١ عٔ عبازٙ ٚايطسِٝ  .ٖٞ با٭غاؽ َٔ قؿات ايعؿ

ٚيهٔ ٗ إطس١ً  ،اٱهلٜٞٚؿًُ٘ ايعؿٛ  ،ٓاُٖا عٓسَا ٜكع ايصْبٚايتٛاب ٜتشكل َع

ٕ ٖصا ا٭َط إ :َٚع شيو ّهٔ ايكٍٛ ،غٛا٤ ا٭خري٠ غٝٓاي٘ ايعكاب ٚايجٛاب ع٢ً سٛس

  .(3)ٜٚتِ شيو أٜهّا ٗ ٌٚ ضٓا١ْٝ اهلل تعاٍ ،ٗ َكًش١ ايؿطز ٚاجملتُع ٜكبٸ

طبكّا ٕا أخرب ب٘  ،طِٜ ايعصضا٤َا ٜتعًل ب٫ٛز٠ عٝػ٢ َٔ َ َا قاي٘ ٚات ٗـ 7

ٚنصيو تعذب  ،ٚتعاضض شيو َع َا شنط ٗ ايٓكٛم ا٭خط٣ ،ايهطِٜايكطإٓ 

ايهطِٜ غٌٗ ايكطإٓ شيو إٔ خرب ; تأٌَ أٜهّاإٍ ايٜسعٛ  ،إػٝشٌٝ َٔ ٫ٚز٠ ايبهط

ايكطإٓ ٜٚتٓاٍٚ . بايكسض٠ اٱهل١ٝ ×ٚطبكّا ٕا أخرب ب٘ ؾكس دا٤ خًل عٝػ٢ .ٚانض

نُا ٜ٪ؾط بايبط٬ٕ ع٢ً ْٛع َٔ ايٕٛٓٛ  ،ٖصٙ ايكك١ ببٝإ ٚانض َٔ د١ٗ ايهطِٜ

ٍ ااييت إشا قه٢ اهلل تع ،ٜٚعٛز ٜٚػتٓس ٗ ايٓٗا١ٜ ع٢ً ايكسض٠ اٱهل١ٝ ا٭ظي١ٝ ،أٜهّا
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 . (35 :َطِٜ)أَطّا ؾإِا ٜكٍٛ ي٘ نٔ ؾٝهٕٛ 

قاٍ ٚ، ÷يًػٝس٠ َطِٜ «ُجٸٌ»ايهطِٜ بكطاس١ عٔ إًو ايصٟ ايكطإٓ ٜٚتشسخ 

ْٳا ضٳغٴٛ﴿ :هلا ُٳا َأ ْٻ ٍٳ ٔإ ٝٸ ّا٬َٖٳبٳ َيوٹ ُغٍٴ ضٳبِّوٹ َ٭َقا ؾهإ دٛاب َطِٜ ع٢ً ٖصا  ،﴾ّاظٳنٹ

ٕٴ يٹٞ ُغ٬َقاَيتٵ َأْٻ٢ ٜٳُه﴿ :ايٓشٛ ُٵػٳٛ ِٵ ٜٳ ٚٳَي ٝٸّٷ  ِٵ َأُى بٳػٹ ٚٳَي ؾكاٍ ضغٍٛ  ،﴾ّاػٵٓٹٞ بٳؿٳطٷ 

ِّ﴿ :ايطب ٖٳ ٞٻ  ٛٳ عٳًَ ٖٴ ٍٳ ضٳبټوٹ  ٍٳ َنصٳيٹوٹ َقا طٜٔ إٔ ٜٚط٣ بعض إؿػِّ. (21ـ  19َطِٜ: ) ﴾ٔٷَقا

ٚيهٓو . ا٭َط نصيو ،ْعِ :با٭َط ÷ضغٍٛ ايٛسٞ قاٍ أَاّ عسّ تكسٜل َطِٜ

َٸ .ٚأْا َٔ ؾاع١ًٝ ايؿاعٌ ،تتشسثٌ بًشاٚ قاب١ًٝ ايكابٌ ٚأْا ضغٍٛ  ،١ؾاع١ًٝ ايؿاعٌ تا

ٚيهين ، ٗا ايعٚزّػٸٕ أ٫بس  سكٝك١ ا٭َط إٔ إطأ٠ إشا أضازت ا٭١ََٛ. ؾاع١ًٝ ؾاعٌ

ٔٸ ،أْطل عٔ ايكسض٠ اٱهل١ٝ ع٢ً إطأ٠ با٭١ََٛ بسٕٚ سكٍٛ  ؾٗٛ قازض ع٢ً إٔ ّ

 ،ٖٛ ايكازض ايصٟ ىًل ا٭ؾٝا٤ َٔ ايعسٍّ إ اهلل غبشاْ٘ ٚتعإ. ايتُاؽ ايبؿطٟ أٜهّا

. (4)ٜٓعِ ع٢ً ايؿ٤ٞ إٛدٛز أٜهّا بؿٝض غري َتٛقعٚ، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚدٛز َػبل

 ،َٓص أقسّ ايعكٛض ،ٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ايعتٝك١ ×ػت أسساخ قك١ عٝػ٢ٚاْعه

ٌٕ ٕ اؿسٜح عٔ نٝؿ١ٝ بايكٍٛ: إإٔ ْهٕٛ َٓكؿٌ  ٫بسٸ، أدٌ. (5)َٔ ايتكطف بكًٝ

ٚايٓكٛم ايس١ٜٝٓ  ،ؽض َٔ ايهتاب إكسٻٜرتؾٻ إٍ َااغتٓازّا  ×٫ٚز٠ عٝػ٢

ْ٘ ٬ٜسٜ ؾٝٗا بعض إ :َٚٓٗا ،تهتٓؿ٘ بعض ايكعٛبات ،يًٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ

ٚايٓكٛم اٱغ١َٝ٬  ،ايهطِٜايكطإٓ ٚيهٔ ع٢ً أغاؽ تعايِٝ . (6)ايتٓاقهات

ٚإػأي١ ٚانش١ اغتٓازّا ، ×َؿه١ً ٗ قك١ ٫ٚز٠ عٝػ٢أ١ٜ  ٫ تٛدس، ايكشٝش١

 .(7)يكسض٠ اٱهل١ٝإٍ ا

َٛنٛع ضب٘  :َٚٓٗا ،نُا ٬ٜسٜ اٱبٗاّ ٚبعض ا٭خطا٤ ٗ َٛانع أخط٣ ـ8

ايكطإٓ سكٝك١ ٚقت ْع  ;ٚا٫خت٬ف ٗ شيو ،ايكطإٓظُع  «غبع١ أسطف» سسٜح ايـ

ٕعاْٞ  |عسّ إزضاى ايٓيب ا٭نطّ ;سكٝك١ ايؿؿاع١ ٗ اٱغ٬ّ ;تٛسٝس إكاسـأٚ 

ايؿطم بٌ َطتب١ ايعبٛز١ٜ َٚطتب١ اـس١َ ٚاـ٬ؾ١ ٚأبٓا٤ ، ضغٍٛ اهلل ٗ بسا١ٜ ايطغاي١

إٔ أ٩نس ٗ ختاّ إكاي١  طغِ َٔ نٌ شيو أٚزټٚع٢ً اي. ٚغريٖا ;ٍاٚبٓات اهلل تع

 :ُٗا ٗ ًَ إكاي١ٝيإع٢ً ْكطتٌ أؾطت  ،ٚبتعبري آخط

ٚغع٢ ٕطابكتٗا  ،اييت أقطٻ بٗا ٚات ،ع٢ً ْٛط١ٜ ايتهاٌَ ٗ اـًك١ بٓا٤ٶأ٫ّٚ: 
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أَا هب ا٫عرتاف بٓٛع َٔ ، بسا١ٜ اـًل أٜهّا ٗغ١ َع أخباض ايٓكٛم إكسٻ

َٔ عُط  اظزاز عٝح نًُا ،خكٛم ا٭زٜإ ٚتعايُٝٗا أٜهّاٗ يتعكٝس ايتهاٌَ ٚا

ٚنصيو َطابكتٗا بؿهٌ أنرب َع  ،ا٭زٜإ أنٝـ ؾ٤ٞ ع٢ً تهاًَٗا ٚمشٛيٝتٗا

ٚإتٛقع إٔ ت٪زٟ تعايِٝ  ،ٕ آخط ا٭زٜإ ٖٛ أنًُٗاأٚ ،ٚاستٝادات٘اٱْػإ َتطًبات 

َٚٓٗا  ،َطس١ً ايٛعٞإٍ اٱْػإ اٍ ؼكٝل إعٜس َٔ ايتٛؾٝل ٗ إٜكإٍ آخط ا٭زٜإ 

 ؟ايعامل اٱهلٞإٍ 

خكٛم إػٝشٞ ٗ ض َكٛي١ تَٛاؽ َطتٕٛ مٔ ْطغب أٜهّا إٔ ْهطِّ :ثاّْٝا

إػًِ اؾٝس يٝؼ بايصٟ ٜطؾض ا٭زٜإ  :ْٚكٍٛ ،ؾإٔ إػًِ اؾٝسٚٗ  ،اؾٝس

إٍ أبعس ِ ٜٓطًل َٚٔ ث ،م اؿكٝك١ إٛدٛز٠ ؾٝٗابٌ ٖٛ ايصٟ ٜكسِّ ،ا٭خط٣ (اٱهل١ٝ)

 . َٓٗا

 

 

الٍُامش
                                                      

 



 

 

 قضيمة االشرتاك
 َعاقط٠ ْكٛم ف١ً



 االشرتاك الضنوي
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