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 الدَٖ ٔاإلذتاد

َِٗ َِٗ شتتمَف  ستألتاُ رتمل إٌطاٌَ

 

 

 دٍدر دّة اهلل

 

 ــــــ وفاِٗي املٕادّٛ وع الطبٗعٛ الكاِسٚ 

ٞ ٚايٛدسإ فُٛع١ّ َٔ إؿاِٖٝ اييت ٜٛاد٘ اٱْػاْىًل ايسٜٔ ٗ ايعكٌ 

ِٳ ٕٴ ايعاَي  بٗا، ٜٚكّٛ بايتعاطٞ َع ا٭ؾٝا٤ َٔ َٓطًكٗا: اٱْػا

ّٷ زٜين ٜؿػٸط إتسٜٸٔ َٔ خ٬ي٘ ايهجري َٔ  َٓٗا: َؿّٗٛ ا٫بت٤٬. ٖٚٛ َؿٗٛ

، ٚأسٝاّْا َٛدبّا َكب٫ّٛ أَطّا إؿانٌ عٓسٙ تكبض بٌ دٗٗا،إؿانٌ اييت ٜٛا

ٌٸ تكبض أَطّا قت٬ُّ ْتٝذ١ ٖصٙ إؿاِٖٝ.  يًػعاز٠، ٫ٚ أق

ٕٸ بعض َكا٥ب٘ ٚآ٫َ٘ ٖٞ عكا،ٷ غٝيبٸ َٚٓٗا: َ ؿّٗٛ ايعكا، ايعادٌ. ؾٗٛ ٜط٣ أ

ٌٷ َٔ أؾهاٍ ايتطٗري.غٝٸ َٔ ٖٕٛا اقرتؾ٘   ٦ات، ٚأْٸٗا ؾه

ُٸٌ ٚايكرب عٓس إتسٜٸٔ.  ٚٗ َٓار ٖصٙ إؿاِٖٝ تٛيس قسض٠ ايتش

ٕٸ إطًٛ ٌٷ ٚخطاؾ١، ٜٚط٣ أ َٸا اٱؿاز ؾٗٛ ٜٓٛط إٍ ٖصٙ ا٭َٛض ع٢ً أْٸٗا دٗ ، أ

ٌ، ؾًٝؼ مثٸ١ ؾ٤ٞٷ َٔ ٖصا، بٌ إٛدٛز يٝؼ غ٣ٛ ٖصا ايعاَيِ ٚاقعٝٸ ٕٛإٔ ْه

ٚتٓاقهات٘ اييت تؿهٞ يًُكا٥ب ٚإؿانٌ ع٢ً اؾُٝع ب٬ اغتجٓا٤. ؾايع٫ظٍ ٫ تعطف 

ٌٸ ٖٛ إٔ ْهٕٛ ٚاقعٝٸٌ  ٟٸ بًس تٓعٍ؟ ٚاؿ ٌٸ؟ ٚٗ أ َ٪َّٓا ٫ٚ ناؾطّا، ٫ٚ تؿٓهط أٜٔ ؼ

 ٘ ـ ؾ٦ٓا أّ أبٝٓا ـ يٝؼ ا٭َط بإضازتٓا غايبّا.ْٚطن٢ َا وكٌ; ٭ْٸ

َٚٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ ٜطدٸض ايسٜٔ قاٚيت٘ ٗ ؾِٗ ايٛطٚف احملٝط١ ع٢ً قاٚي١ ؾِٗ 

، ٫ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿًػؿٝٸ١ ٚإعطؾٝٸ١ ٖصٙ إطٸ٠، بٌ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓؿػٝٸ١ ؿازاٱ
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ِٴ َٛاد١ٗ، ٚا٫دتُاعٝٸ١. ؾٗصٙ إؿاِٖٝ اييت ٜعضعٗا ايسٜٔ ٗ ايٛعٞ اٱ ٞٸ ٖٞ َؿاٖٝ ْػاْ

ٗٸِ ٕا هطٟ َٔ سٛي٘ ؾشٳػٵب، بٌ َٝعتٗا أْٸٗا ٗ بعض  ٫ ُٓض اٱْػإ ؾعٛضّا بايتؿ

ٗٸط ْتٝذ١ إطض  ا٭سٝإ ُٓش٘ ؾعٛضّا بايػعاز٠ ايطٚسٝٸ١ ٚايٓؿػٝٸ١. ؾعٓسَا ٜؿعط بايتط

ٕٸ إكٝب١ ٖٓا ٛٻٍ إٍ غ١ُٝٓٺ َٚهػب، ٚا٭ظَات ٚا ايصٟ ْعٍ ب٘ ؾإ ٕؿانٌ تتش

ٛٸٍ إٍ ؾطٕم غعٝس٠; ٭ْٸٗا ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط إتسٜٸٔ ـ عباض٠ عٔ اختباضات  ٚايهػٛٙ تتش

ُٸًٗا، ُاَّا  تؿٚهٌ ؾطقّا يٓذاح اٱْػإ، ؾٗٛ ٜػع٢ يًٓذاح ؾٝٗا، ٫ ؾك٘ يتش

نشاي١ ؾتض اؾاَع١ با، ايسخٍٛ ؾٝٗا ٚانع١ّ اَتشاْات ايسخٍٛ ؼسٸّٜا أَاّ ايط٬،، 

ٕٸ ا٫َتشإ ٖٓ ا ٖٛ با،ٷ ُؾتض يًط٬،; نٞ ًٜذٛا قؿٛف ٖصٙ اؾاَع١ ٚقاعاتٗا َٔ ؾإ

 خ٬ٍ ايٓذاح ؾٝ٘.

ٞٸ ايتػاَٞ ٖصا ٗ بعٝسّا إتسٜٸٔ اٱْػإٚنًُٓا شٖب  َٴٓض أنجط ؾأنجط  ايطٚس

ٗټِ احملٝ٘ َٚا هطٟ ؾٝ٘،  قسض٠ َٛاد١ٗ َكاعب اؿٝا٠ بطٕٚح أنجط َط١ْٚ، تتدٓط٢ تؿ

ْٵؼ ب٘ ٚا يطنا، ٜٚكبض عٓسٙ ا٭مل غعاز٠ّ ٚاضتٝاسّا.. بٌ عرب ٖصا ايػبٌٝ إٍ ساي١ٺ َٔ اُ٭

 ٫ ٜٓٛط إ٪َٔ إٍ أقٌ خًل اهلل ي٘ ع٢ً أْٸ٘ ناضث١ْ.

ٝٸّا  ٜٸّا َٚاي ؾهجريٷ َٔ ايٓاؽ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َؿانٌ ٗ اؿٝا٠ دػسٜٸّا أٚ َازٸ

ٕٸ اهلل قس ٚضٻطِٗ غًك٘ هلِ زٕٚ إٔ ٜػتؿريِٖ، بٌ ٖصٙ ٖٞ ثك اؾ١ ايؿًػؿ١ ٜعتربٕٚ أ

ايتؿا٩َٝٸ١ اييت ضأٜٓاٖا َع غبٝٓٛظا غطبّا، ٚأبٞ ايع٤٬ إعطٸٟ ؾٳطٵقّا. نإ ٜؿرتض باهلل 

ٌٸ إٔ ٜكسِّض يٛ أْٸٓا خٴًكٓا ٗ ٖهصا ٚطٚف َا  إٔ ٜػتؿريْا قبٌ إٔ ىًكٓا، أٚ ع٢ً ا٭ق

ٕٸ إٛنٛ ِٵ باغتؿاضتٓا ٗ أقٌ اـًل ؾإ ٕٓا مل ُٜك ع ٜبسٚ ناْت ٚد١ٗ ْٛطْا س٦ٓٝصٺ؟ ٚ

ٝٸ١ّ أقسّ عًٝٗا اهلل ٖٓا..  خط٠ّٛ غًب

ٖٓا قًٓاٙ عٔ ثٓا٥ٝٸ١  ٔٸ ايعكٌ اٱّاْٞ ٫ ٜط٣ ا٭ؾٝا٤ بٗصٙ ايططٜك١; اْط٬قّا  يه

ٕٸ اهلل َٓشٓا غًك٘ يٓا ؾ  تاضىٝٸ١، طق١ّايسْٝا ٚاٯخط٠ ٗ ايٓكط١ ايجايج١ غابكّا. إْٸ٘ ٜط٣ أ

ٟٸ.  َتٴ عًٝهِ غًكهِ،تهطٻ بأْٸين يٓا قاٍ إْٸ٘ َٗٝٸ٦ّا يهِ ؾطق١ زخٍٛ ايٓعِٝ ا٭بس

ٝٸّا، امس٘ ايساض ا٭ٍٚ  ٕٸ إطًٛ، َٓهِ ٖٛ إطٚض باختبإض بػٝ٘ ظَٓ ٌٸ َا ٗ ا٭َط أ ٚن

ٌٸ ايٓاؽ ؾطق١ ايٓعِٝ  ٕٵ ٖٚؾط يه أٚ عامل ايسْٝا. ؾإ٪َٔ ٜط٣ ٗ ؾعٌ اهلل ٖصا َنطٳَّا أ
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ٟٸ، ٜٚط٣ ٗ غكٛٙ ايهجري َٔ ايٓاؽ ٗ دشِٝ ا ٚٵا ا٭بس هلا١ٜٚ خطّأ ْتر َِٓٗ، إش بٳسٳ

ٕٸ  ٝٸّا َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ. ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ أ غري قازضٜٔ ستٸ٢ يًدهٛع ي٬َتشإ ايبػٝ٘ ظَٓ

اٱْػإ نإ ـ نُا ٜؿري ايكطإٓ ايهطِٜ ـ ًَّٚٛا د٫ّٛٗ، يكس ًِٚ ْؿػ٘ بتؿٜٛت 

ْٝا، ؾطق١ٺ تاضىٝٸ١ أَاَ٘، ٚأغطم ٗ ايػؿا١ٖ ٚاؾٗاي١ عٓسَا غؿٞ بكطٙ ٚاٖط ايس

 ْٚػٞ اٯخط٠..

ٟٸ;  ٞٸ ٚؾطعٝٸ١ اٱهاز ايبؿط ايكطا٤تإ ٖٓا كتًؿتإ دسٸّا يؿًػؿ١ ايٛدٛز اٱْػاْ

ْػإ خطّأ ٚػاٚظّا ؿكٛم اٱْػإ ْؿػ٘ ٗ إضاز٠ ايٛدٛز يٲ اهلل خًل تعترب قطا٠٤ بٌ

ٚعسَٗا; ٚبٌ قطا٠٤ تط٣ شيو ْع١ُّ ٚؾطق١ َٚنطٳَّا، أضاز اٱْػإ ايؿاؾٌ إٔ ًٜكٞ 

 بؿؿً٘ ؾٝ٘ ع٢ً اهلل، ؾاتٻُٗ٘ ٖٛ بايتككري بسٍ إٔ ٜتٻِٗ ْؿػ٘.

ٕٸ ٖصٙ إؿاِٖٝ اييت ٜبجٸٗا ٗ ايطٚح اٱْػاْٝٸ١ هلا قسض٠ إعاز٠ بطف١  ايسٜٔ ٜكٍٛ بأ

ِٸ ؾًٝؼ ب٘، وٝ٘ َا ػاٙ اٱْػإ أزا٤ ؾك٘ إٔ تؿِٗ َا وٝ٘ بو ؾُّٗا عًُٝٸّا، بٌ  إٗ

ِٸ أٜهّا إٔ ٜهٕٛ أزا٩ى ػا  ٖ٘ أزا٤ٶ أؾهٌ.إٗ

 

ّٗٛ ٔصىت الطبٗعٛ الػاعب  ــــــ ٛـ املمذأ ٔاملمتشد بني السمحٛ اإلهل

ٜط٣ اٱّإ ايسٜينٸ أْٸٓا عٓسَا ْطٝض بؿهط٠ ايعكٌ ايػٝيبٸ ايهبري )اهلل( 

ٕٸ ٖصا َعٓاٙ أْٸٓا  إتٻكـ باٱسػاؽ ٚايعًِ ٚايكسض٠ ٚاؿه١ُ ٚايتسبري ٚايػاٜات ٚ.. ؾإ

ٕٸ  غٓؿتكس يًٓؿش١ اييت غٛف تٛٚؾط يٓا َؿّٗٛ )ايطسِٝ ايػؿٛض ايٛزٚز ايًطٝـ..(. إ

ايطبٝع١ٝ ٫ تؿِٗ ٫ٚ تعٞ ٫ٚ تؿعط، بُٝٓا اهلل ٜعٞ ا٭َٛض ًُٜٚػٗا، ٚي٘ غاٜات. 

َكٛي١ )اهلل( إٔ ًٜذأ اٱْػإ ْؿػٝٸّا ٚضٚسٝٸّا إٍ ْكط١ٺ َا ٗ ٖصا  َٓار ٗ ؾُٝهٔ

ٕٵ أضتؿع َٔ عامل ايطبٝع١ ايكاَت ايعامل ُجٌِّ ايط١ٓ ٚاـ٬م ٚا٭ٌَ; ٭ْٸ ين َذطٸز أ

ٕٕ آخط نبري بعكً٘ ٚضٚس٘  غري ايعاقٌ إٍ عامل ايػٝب ايعاقٌ أؾعط ٚنأْٸين َع إْػا

ٕٷ  ٕٸ ايػاٜات ؾأ ٚٳعٵٝ٘; ٭ عك٬ْٞ ًُٜػ٘ اٱْػإ بتذطبت٘، ٚعٓسَا أسؼٸ ٚأخ٬ق٘ ٚ

ٕٸ َٔ إُهٔ يٞ إٔ أؾعط بٛدٛز ايط١ٓ  باٱْػإ ايهبري ايػٝيبٸ ـ إشا قضٸ ايتعبري ـ ؾإ

 ٚإٛزٸ٠ ٚايطأؾ١.
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ٌٸ ٗ ٖصا ايػٝام  ًُض إيٝ٘ ايؿ٬غؿ١ اٱهلٝٸٕٛ َٔ بطٖإ ايؿطط٠. ؾاٱْػإ ٜٴ َاٚيع

ٗٵًه١ٺ ٚخطط، نُا ٗ غؿ١ٓٝٺ َؿطؾ١ ع٢ً اهل٬ى ٚغ٘  َٳ بؿططت٘ عٓسَا ٜكع ٗ 

ٛٸ٠ َتعاي١ٝٺ تٳػٵُع ٚتٳعٞ ٚتط٣، ٚهلا إ سػاؽ ايط١ٓ ٚايعؿٛ احملٝطات اهلا٥ذ١، ٜطتب٘ بك

ٚاحملبٸ١، ؾٝٓؿسٸ إيٝٗا; نٞ تكّٛ غ٬ق٘. إْٸ٘ ٖٓا ٫ ٜٓؿسٸ ـ نُا ٜكٍٛ ايؿ٬غؿ١ ـ إٍ 

ٛٸ٠ َا ؾٛم عازٜٸ١، َٚا ؾٛم عاَيِ  ا٫ستُاٍ ايهعٝـ ٗ ايٓذا٠، بٌ ٜٓؿس إٍ ق

ّهٓٗا إٔ تتسخٸٌ ٱْكاشٙ، ٕاشا؟ ٭ْٸٗا تػُع ايسعا٤ ٚايٓسا٤، ٚتعؿٛ ا٫ستُا٫ت، 

تكؿض ٚتطسِ، ؾٝتٛٓقع ايٓذا٠، ٫ ٭دٌ ٚدٛز استُاٍ ايٛاسس ٗ ا٭يـ إٔ ٜٗسأ ٚ

ٛٸ٠ اييت تكسض ـ ٗ َا وػٸ٘ ٗ  احملٝ٘ اهلا٥ر، بٌ ستٸ٢ يٛ مل ٜٗسأ ٖٛ ٜٓؿسٸ إٍ ٖصٙ ايك

 عُل ٚدساْ٘ ـ ع٢ً إٔ تبتهط ططقٗا ـ٬ق٘..

ٝٸ١ ٖٛ إس ٛٸ ٚإٓادٳ٢ ايصٟ تطًب اهلل ٖٛ إًذأ ٚإًتشس، ٚاهلل ٗ ايجكاؾ١ ايسٜٓ ع

ٛٸ  ٠َٓ٘ اؿادات، ٫ َٔ غريٙ، ٚايتٛسٝس ٖٛ عُل ايتٛاقٌ ايكشٝض َع ٖصٙ ايك

ُٸٝٗا )اهلل(.  ايهبري٠ اييت ْػ

ٌٸ ٖصٙ إؿاِٖٝ ايٓؿػٝٸ١ ايبا١ْٝ يٮٌَ ٚاـ٬م،  ٕٸ اٱؿاز قس ٫ ٜبايٞ به إ

ٛٸ٠ٺ أع٢ً ّٕ، ٖٚٛ إسػاؽٷ غٚإػتؿعط٠ زَّٚا إسػاؽ ايعٓا١ٜ ٚايًطـ ٚايطأؾ١ َٔ ق  َٔ ا

ٝٸ ايٓٛط ٚد١ٗ ٕٸ اٱؿاز ٜط٣ أْٸ٘ يٝؼ غ٣ٛ ايٛقا٥ع إازٜٸ١ اييت هب ايتعاٌَ ايسٜٓ ١. إ

 َعٗا، ٫ غري، ٚعًٝو إٔ تبين آَايو ٚؾكّا هلصٙ ايٛقا٥ع اؿازث١.

 

 ـــــــ ٔاألفُٕٗ الدَٖ ٔاإلذتاد ٔتباده اّتّاوات التددٖس 

ٕٹًٌَ إتسٜٸ١ٓ. إْٸٗا تؿعط بجكً٘، ٚيهٓٻٗا يٛ  قعب١ٜكٍٛ اٱؿاز بأْٸ٘ ساي١ْ  ع٢ً ا

ٛٳدٳع، ؾػطعإ َا غرتتاح; ٭ْٸٗا غرت٣ ا٭ؾٝا٤ بعسٙ ض١ّٜ٩ ٚاقعٝٸ١ّ  ؾعًت٘، ٚؾعطٳتٵ باي

خطاؾات ايسٜٔ، ٚايتشطټض َٔ ايتدسٜط  َٚٓطكٝٸ١. ٚغبب ٚدعٗا أْٸٗا اغتأْػت بإزَإ

ِٷ عُٛٝإ ٗ ايبسا١ٜ ؾك٘ ٚٳدٳع َٚأَي  .ٜكاسب٘ 

ٕٸ قٛض٠  ٕٸ ض١ٜ٩ اٱؿاز يٓؿػ٘ ٖٞ بٓؿػٗا غري ٚاقعٝٸ١; ٭ بُٝٓا ٜكٍٛ ايسٜٔ بأ

ٕٸ ايعامل  عٓسٙ فتعأ٠ َٚٓكٛق١ ٚغري َهت١ًُ، بٌ قٛض٠ اٱْػإ عٓسٙ غري غ١ًُٝ; ٭

ٟټ  ٝٸ١، ؾأ اٱْػإ َهططٸ ـ غٛا٤ نإ شيو سٓكّا أّ باط٬ّ ـ إٍ إؾباع َؿاعطٙ ايػٝب
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ٔٵ ٕسٸ٠ٺ  عٚعٚاقعٝٸ١ٺ تتذاٌٖ ٖصا ايٓ ايؿططٟ ايػٝيبٸ عٓس اٱْػإ ٖٞ اييت غتدسِّضٙ، يه

ٚٳدٳٕع عِٛٝ، ٜؿهٞ ب٘ إٍ ايؿعٛض  ِٕ نبري ٚ ٝٸ١، غطعإ َا غٝػتٝكٜ بعسٖا ع٢ً َأَي ظَٓ

ٝٸ١ ٚايٛسس٠ ٚايٛسؿ١ ٚايػطب١، ثِ ا٫ْتشاض، نُا سكٌ ٗ ٖصا ايعكط.  بايؿطزاْ

ٕٸ اٱؿاز ٖٛ ايصٟ  ٜط٣ ايسٜٔتكتكط ت١ُٗ ايتدسٜط ع٢ً ايسٜٔ، بٌ َٔ ٖٓا ٫  أ

ٖٵِ ـ ٛٳ ٛٸ٠ ايؿٗٛات ٚاٱع٬ّ ٚاي ، عرب طُػ٘ يبعض ْٛاظعِٗ ٜكّٛ بتدسٜط ايٓاؽ ـ بك

ٝٸ١ َعٝٸ١ٓ، غطعإ َا غتتػري ا٭َٛض َع٘، ٜٚعٛز ايٓاؽ إٍ ٖصٙ ايٓٛاظع  ايؿططٜٸ١ ٕسٸ٠ ظَٓ

ٌٸ ْؿٛشٙ ٗ ايؿططٜٸ١ ايها١َٓ ٗ ايتعًٓل َا ٚضا٤ ايطبٝع١. ؾًِ ٜتُٓهٔ اٱؿا ز ضغِ ن

ٖصا ايعامل يعسٸ٠ قطٕٚ إٔ ٜطُؼ ايسٜٔ، ٚئ ٜتُٖهٔ، ٚإشا ؾعٌ شيو ٖٓا أٚ ٖٓاى ؾٗٞ 

قا٫ٚت ظَٓٝٸ١ قسٚز٠، ئ تكسض ع٢ً ا٫غتُطاض َُٗا عاؾت غطٚض ايٓكط يًشٛات. 

ٝٸ١ ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ عازت يتٓٛط إٍ  ٕٸ ايٓععات إازٜٸ١ ٚايرباغُات َٚا ٜ٪ٓنس شيو أ

 ٜٔ بٛقؿ٘ ٚاسسّا َٔ ع٬دات ا٭َطاض ايٓؿػٝٸ١ اييت ػتاح ايعكط اؿسٜح.ايس

 

 ّ٘ ّ٘ٔاإل املطمل بني اإلٌطاٌ  ــــــ  هل

ٝٸ١ أٜهّا، ٚيٝؼ ؾك٘ إهلٝٸ١، ٜط٣  ٕٸ إطًل أٚ ؾب٘ إطًل ساي١ْ إْػاْ ايسٜٔ أ

ُٸ٢ با٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤. ٜٚتُجٻٌ إط٬قِٗ ٗ ٔٵ نُٔ سسٚز اٱْػإ، ٖٚٞ تػ  أْٸِٗ يه

ٟٸ ا٭ؾهٌ ايصٟ  ٞٸ، ٚٗ أْٸِٗ ا٭ِٛشز ايبؿط ايكس٠ٚ ٚسًك١ ايٛقٌ َع اهلل إطًل اؿكٝك

ٞٸ، زاؾع١ّ ايٛدسإ ٚايطٚح يًتُاٖٞ َع٘، ٚضامس١ّ بصيو  ؼؿطٙ ايسٜاْات ٗ ايعكٌ اٱْػاْ

 أٖساؾّا إْػاْٝٸ١ ٖه١ٓ ي٘.

َٸا ٗ اٱؿاز ؾًٝؼ ٖٓاى غ٣ٛ فُٛعاتٺ َٔ ايبؿط، بًػٛا  ٝٸّا أ ُٝټعّا ظَٓ

إُتاظٜٔ، يٝؼ إ٫ٓ، زٕٚ إٔ وتهطٚا ا٫َتٝاظ، أٚ ٜهٕٛ هلِ ع٢ً  َكافٸٚنعِٗ ٗ 

ّٷ.  غريِٖ تكسٸ

ٕٸ عًٝ٘ إٔ  ٕٸ ايعكٌ قسٚزٷ، ٚأ ٕٸ ٖٓاى َطًكّا أع٢ً َٔ اٱْػإ ٜط٣ ايسٜٔ أ ٚ٭

ُٸ٢ باٜعبِّ ايصٟ ايٛسٞ كٛتٜٓكت ي هلل. ط عٔ ايعكٌ اي٬قسٚز، ٖٚٛ شاى إطًل إػ

ٞٸ إٔ ْعرتض ع٢ً اهلل عٓسَا ٫ ْسضى بعكٛيٓا  َٚٔ ٖٓا ٜط٣ ايسٜٔ أْٸ٘ َٔ غري إٓطك
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ٕٵ ْػأٍ عٔ غبب قتً٘  ٌٸ ؾ٤ٞ، بأ ايبػٝط١ ايػاٜات ايٓب١ًٝ َٔ أؾعاي٘، ٚنأْٻٓا ؾُٗٓا ن

ٕٸ  يًٓاؽ بايع٫ظٍ ٚايربانٌ ٚغري شيو، ٚغبب إضغاي٘ ايؿطٚض ع٢ً ٖصا ايعامل. إ

ٕٸ اعرتانٓا َطؾٛضٷ،  ٕٸ اهلل َػتبسٌّ، بٌ ٭ ٕٸ ايسٜٔ ٜكُع اؿطٸٜات، ٚأ يٝؼ ٭دٌ أ

ِٸ  ٕٸ ايعكٌ اٱْػاْٞ قسٚزٷ يًػا١ٜ، ٚنجريّا َا اعرتض ث َٓطكٝٸ١ ا٭َٛض تتطًٖب شيو; ؾإ

ٕٕ اْهؿؿت ي٘ أغطاض ا٭َٛض، ٚ٭ْٸ٘ قسٚزٷ ؾُٝا اهلل َطًلٷ، هلصا نإ َٔ  بعس قطٚ

ٞٸ إٔ ٜكٍٛ، بسٍ )أضؾض ٖصا اي ػًٛى اٱهلٞ(، ١ًَْ: )٫ أؾُٗ٘ بايتؿكٌٝ(، إٓطك

 ٚعكًٞ قسٚزٷ ٫ ٜسضن٘.

ٕٸ ٖصا ايه٬ّ يٝؼ غ٣ٛ نٳطٵبّا َٔ ايكٍٛ، ؾًٝؼ عٓسْا  ؿازبُٝٓا ٜط٣ اٱ أ

غ٣ٛ عكٛيٓا احملسٚز٠، ٚعًٝٓا إٔ ْتٸه٧ عًٝٗا يٛسسٖا َا زاَت ٖٞ ايعٓكط إتٛٚؾط 

ّٕ آخط ؾ ٌټ ن٬ ٗٛ فطٸز ؽطهاتٺ ن٬َٝٸ١، ٚأيعا،ٺ ايٛسٝس يٓا ٱزاض٠ أَٛضْا، ٚن

 يؿٛٝٸ١.

 

 ــــــ ٛ اإلٌطاُاهلل ٔستٕزّٖ بني وسنصّٖٛ 

ٝٸ١ ٖٛ اهلل،  ٌٸ ايجكاؾ١ ايسٜٓ ٕٸ احملٛض ٚإطنع ٗ ن َٔ فٌُ َا تكسٸّ، لس أ

ٌٸ ؾ٤ٞ بأَطٙ، ؾاهلل ٖٛ احملٛض ، ٖٚٛ ا٭غاؽ ٚا٭قٌ، ٚمٔ ْسٚض سٍٛ نعبت٘، ٚن

ٕٸ ٖصا ايتػًِٝ يٝؼ د٬ّٗ، بٌ ٖٛ ايٛعٞ ظًٗٓا ٚهب ا٫غتػ٬ّ ٚايتػً ِٝ ي٘; ٭

 ١ًُٚ. ْٚككٓا، إْٸ٘ ايعًِ عايٓا. ٖٛ ْٛضٷ، ٚيٝؼ

ٝٸ١;  َٸا ايؿطز، نُا ٗ ايجكاؾ١ ايًٝرباي ٕٸ إطنع ٖٛ اٱْػإ )إ بُٝٓا ٜط٣ اٱؿاز أ

اٌْ ، نُا ٗ ايجكاؾ١ إازٸٜٸ١ إاضنػٝٸ١(. ؾاٱْػإ ٖٛ ا٭قٌ، ٚايكٛأٚ اؾُاع١

 ٗ خسَت٘. ٚا٭ؾهاض ٚايرباَر ٚإؿاضٜع هب إٔ تسٚض سٍٛ نعبت٘، ٚتهٕٛ

ِٸ تػاٜٕط ٚاخت٬ف  ٟٸ ٗ قهٝٸ١ َطنعٜٸ١ )اهلل ـ اٱْػإ( أٖ ٖصا ايتُاٜع اؾٖٛط

ؾٗسٙ قطاع ايسٜٔ ٚخكَٛ٘ ٗ ايعكط اؿسٜح. ٚستٸ٢ ايهجري َٔ إتسٜٸٌٓ ايّٝٛ 

ٝٸ١ َطنعٜٸ١ اٱْػإ، ٚي  ٝؼ َطنعٜٸ١ اهلل.ٜؿٚهطٕٚ بعكً

ٟٸ عٓس ْٚٛطّا  ٞٸ ا٭ؾعط ٕٸ إصٖب ايه٬َ ؿػاغٝٸ١ ٖصا ا٭َط، أؾري إٍ أ
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ٕٸ ايكٛاٌْ ٚايتؿطٜعات ٫ هب إٔ تهٕٛ ؾٝٗا َكاحل  ٕٵ قاٍ بأ إػًٌُ بًؼ ب٘ اؿاٍ أ

ٕٸ ق١ُٝ  ٚاقعٝٸ١ يٲْػإ، بٌ ستٸ٢ يٛ نإ ؾٝٗا َا ْطاٙ مٔ َؿاغس عًٝ٘ ؾٗٞ خريٷ; ٭

 اهلل غبشاْ٘. ٝػت ٗ َهُْٛ٘، بٌ ٗ ا٫يتعاّ ب٘ ػاٙايكإْٛ ي

ٞٸ يػتٴ أضٜس تأٜٝس ٖصٙ ايؿهط٠  ٍٷ نبري ٗ ايرتاخ اٱغ٬َ اييت ٚقع سٛهلا دٳسٳ

ٕٵ أؾري  ٗ غٝام َا عٴطف َػأي١ ايتشػٌ ٚايتكبٝض ايعكًٝٸٌ ٚايصاتٝٸٌ، بكسض َا أضٜس أ

خريٷ، ٫ أْٸ٘ ٜكِّٔ  ا ٜكِّٓٓ٘ اهلل ؾٗٛإٍ سذِ ْعٚع ايعكٌ ايسٜينٸ مٛ َطنعٜٸ١ اهلل، ؾُ

 اـري.

ٌٸ َطاؾل ايتؿهري ايّٝٛ، ستٸ٢  ٚؾهط٠ َطنعٜٸ١ اٱْػإ اييت باتت تػطٟ يه

ٌټ ؾ٤ٞ ٗ خس١َ اٱْػإ.  ؾٝٗا سكٌٗ ايٛغ٘ ايسٜينٸ،  اْعٜاحٷ َؿاُٖٝٞ ٖا٥ٌ. ؾه

ٔٵ َا َع٢ٓ خس١َ اٱْػإ َٚكًشت٘؟  سٳػٳّٓا، ٫ بأؽ، يه

ٕٸ خس١َ اٱْ ٕٸ خس١َ إ ٔٸ َا ْطاٙ ٜػري ايّٝٛ ٗ ايعاَيِ ٖٛ أ ػإ تعين َٓؿعت٘، يه

 يًطاس١ ٚخكٛقٝٸ١ َٛنٛعٝٸ١ ٖٓاى ؾكاضت بايػعاز٠، ٚإسػاغ٘ ست٘اٱْػإ تعين ضا

ٕٸ ٖصٙ إؿاِٖٝ غري َؿّٗٛ إكًش١، ؾكس تهٕٛ ٚاٱ سػاؽ بايػعاز٠. َٚٔ إعطٚف أ

ٛٳدٳع، ٚقس تهٕٛ ٗ عسَ٘. ؾعٓسَ ا تػري ؾهط٠ َطنعٜٸ١ اٱْػإ َٔ إكًش١ ٗ اي

عٓٛإ اـري ٚإٓؿع١ ٚإكًش١ إٍ عٓٛإ ايطاس١ ٚا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٚاٱسػاؽ بايًصٸ٠ 

ٚايػعاز٠ ٚاؾُاٍ ؾٗٛ اْعٜاحٷ نبري. ؾٓكط١ اـ٬ف ايسٜينٸ ايّٝٛ يٝػت ٗ َٓؿع١ 

ٕٸ َٓؿع١ اٱْػإ ٗ ايسٜٔ عػب ايٓٛط٠ اي ٕٸ ايسٜٔ ٜكٍٛ بأ ٝٸ١، اييت اٱْػإ; ٭ سٜٓ

تأخص إآ٫ت ٚاٯخط٠ بعٌ ا٫عتباض، غٛا٤ أخطأ ايسٜٔ أّ أقا،، َٚٓؿع١ اٱْػإ 

ٕٸ َٓؿع١ اٱْػإ قاضت ٗ ضاست٘ ٚأَٓ٘  ٔٸ ايكهٝٸ١ ٖٞ أ َشٛضٜٸ١ اهلل ْؿػ٘، يه

ٚاغتكطاضٙ، ٚقاضت ق١ُٝ ايعًّٛ إٔ تٓتر شيو، ٖٚٓا ْكط١ خ٬ف زٜينٸ أٜهّا، ٫ َع٢ٓ 

ٕٸ ايسٸٜٔ نسٸ ٝٳُّا أخ٬قٝٸ١. أ ٝٳِ َباز٨ عًٝا بٛقؿٗا قٹ  شيو، بٌ ٖٛ نسٸ دعٌ ٖصٙ ايكٹ

 

 ــــــ امتٛخ

 :ضغِ اخت٬ف ايسٜٔ ٚاٱؿاز ؾإْٸُٗا ٜتٸؿكإ ٗ أَٛض
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َا ٜط٣ اٱؿاز ض٩ٜت٘ ٚانش١ّ يٮؾٝا٤، َ٪ٜٸس٠ بايعًِ اؿسٜح، ٜط٣ ؾبكسض 

ٕٸ ض٩ٜتِٗ ٚانش١ْ يًػا١ٜ، بٌ تهاز تهٕٛ َ ٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ تبًؼ سسٸ ايسٜٔ ٚأْكاضٙ أ

ٕٸ سذِ ٜكِٝٓٗ بط٩ٜتِٗ ٜعٜس بأنعاف عٔ سذِ ٜكٌ إًشسٜٔ،  ايبسا١ٖ، إٍ سسٸ أ

ٌٸ  ٚسذِ ٜكٌ بعض إًشسٜٔ ٜتدٓط٢ نجريّا سذِ ٜكٌ ْٕٗٛض نبري َٔ إ٪ٌَٓ. ؾه

ٝٸ١. ؾبكسض َا ٜط٣ إًشس ٚنٛح غٝا، اهلل ٚاسسٺ َٔ ايؿطٜكٌ ٜط٣ ْٛطٜٸت٘ ٚانش ١ّ دً

ٝا٠; إش ٫ ْطاٙ، ٫ٚ مؼٸ ب٘، ٜط٣ إتسِّٔ ٚنٛح سهٛضٙ، ّٚاضؽ ؾعٛضٜٸّا عٔ اؿ

 ع٬ق١ّ غطٜب١ َع٘، تكٌ سسٚزّا تؿٛم سسٸ ايتعكٌٝ ٚايؿِٗ أسٝاّْا.

ٕٸ ايسٜٔ أٚ اٱؿاز ي٘ خرياتٷ َٚٓاؾع ع٢ً  ٌٸ ؾطٜٕل َٔ ا٫ثٌٓ ٜكٍٛ بأ ن

ٌٸ ٚاسس َُٓٗا ايهتب ٚاجملًٖسات ا ٝٸ١، ٜٚػطز ن ييت تعهؼ ايتأثريات اٱْػاْ

ٝٸ١ ٖٓا ٖٚٓاى، َا ٫ فاٍ اٱهابٝٸ١ ي٘ ع٢ً  اؿٝا٠، َٚا قسٸَ٘ َٔ ْتا٥ر ٚسهاض٠ َٚسْ

ٌٸ ؾطٜل إثبات ؾؿٌ اٯخط، ٚايرتنٝع ع٢ً  يًشسٜح عٓ٘ اٯٕ. ٗ َكابٌ قاٚي١ ن

ٛٸت٘. ؾؿُٝا ٜؿتدط اٱؿاز بأْٸ٘ أْتر ايعًِ اؿسٜح ـ  ْكاٙ نعؿ٘، زٕٚ ايٓٛط إٍ ْكاٙ ق

ٕٸ ايعًِ اؿسٜح ٖٛ ْتٝر اٱؿاز ـ لس ا٭زٜإ تؿتدط بأْٸٗا أٜهّا قسٻَت  إشا قضٸ أ

ٝٸ١، ٗ بعض ايعكٛض اييت ناْت ؾٝٗا  ٛٸضاتٺ ضٖٝب١ّ ٗ ايعًّٛ ايطبٝعٝٸ١ ٚاٱْػاْ تط

ٛٸ٠ ٚايٓؿٛش، نُا ٖٞ اؿاٍ ٗ ٛٸض ايعًّٛ عٓس  قاسب١ ايك ٞٸ ٚتط ايتاضٜذ اٱغ٬َ

 إػًٌُ.

اشز اييت َطٸت، ٖٚٞ فطٸز ِاشز بػٝط١، لس أْؿػٓا أَاّ ايَُٓٔ خ٬ٍ 

ِّّٛ ا٭ؾٝا٤ َٔ َٓٛإض خامٸ، َٚا أضٜس  ٌٸ ٚاسسٺ ٜؿٚهط بططٜك١ خاقٸ١، ٜٚك ٝٵٔ، ن إْػاْٳ

 ايٓتٝذ١ ايتاي١ٝ: إٔ أقٛي٘ بعس ٖصٙ إكاضْات ايبػٝط١ ٖٛ

. ٖٛ ض١ْٜ٩ أـ ايسٜٔ يٝؼ اْعساَّا يًط١ٜ٩، بٌ ٖٛ ض١ْٜ٩، غٛا٤ قبًتٗا أّ ضؾهتٗا

ٌٸ  هلصا. آخطَتها١ًَ َٔ ْٛع  ؾُا بتٓا لسٙ عٓس بعض إجٖكؿٌ َٔ تكٜٛط ايسٜٔ به

ٝٸاضات٘ ع٢ً أْٸ٘ يٝؼ غ٣ٛ ؾٛن٢ ؾهطٜٸ١.. غريٴ قشٝض. ايسٜٔ ض١ٜ٩ يًٛدٛز  َساضغ٘ ٚت

ٞٸ َٓٗا  ٚاٱْػإ. ٖٛ ٚد١ٗ ْٛط تػتشلٸ ايٛقٛف عٓسٖا، ٫ٚ هٛظ ايتشطټض ايٓؿػ

قطٸا٤ ايؿٓادٌ، ؾكس ْتر ٗ  ٗا فطٸز خععب٬ت إٓذٌُِّ، أٚ تطٸٖاتبتكٜٛطٖا خطّأ أْٸ
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ٝٸ١ ٫ٚز٠ ؾًػؿات ند١ُ عطؾٗا ايتاضٜذ، َٚا تعاٍ ؼتهٔ ٗ ْٛطٜٸاتٗا  ايعكٛض ايسٜٓ

ٝٸ١ ايهرب٣.  ا٭قٍٛ ايسٜٓ

ايسٜٔ َٔ ظا١ٜٚ اؿلٸ ٚايباطٌ ؾك٘، بٌ ٜٴكطأ أٜهّا َٔ ايعٚاٜا ، ـ ٫ ٜٴكطأ 

ُاعٝٸ١. ٫ٚ ٜٴكطأ ايسٜٔ َٔ ظا١ٜٚ عٓاقط نعؿ٘ ؾشٳػٵب، بٌ ٜٴكطأ َٔ ايٓؿػٝٸ١ ٚا٫دت

َٸ١ َٔ ايتعاطٞ َع ايسٜٔ عرب  ٝٸإض نبري ٗ ا٭ ظٚاٜاٙ نا١ًَ. ؾُا بتٓا لسٙ ايّٝٛ ٗ ت

ٝٸات٘ ٖٛ خطْأ نبري عًُٝٸّا، ٚنصيو ايتعاطٞ َع٘ بطٚح ايػدط١ٜ،  ْٗر ْع غًب

ٝٸ١. إْٸٓا َػتػًٌٓ ٚدٛز بعض اهَلَؿٛات ٚاـطاؾات  ٚاـععب٬ت ايكا١ُ٥ ٗ ا٭ٚغاٙ ايسٜٓ

ٌٸ َؿانً٘ ْٚكاٙ نعؿ٘;  ٌٸ تٓاقهات ايسٜٔ ايتاضىٝٸ١، ٚن ٔٵ هُع ن َٳ لس ايّٝٛ 

ٞٸ، يٝؼ غ٣ٛ َعطن١ٺ غٝاغٝٸ١ باَتٝاظ، ٜٴطاز  ٞٸ إغ٬َ يتشؿٝسٖا ٗ غٝام قطإع عًُاْ

ٝٸ١ ايكٍٛ بأْٸٗا شات قبػ١ٺ ؾهطٜٸ١. ٖٞ َعطن١ْ غٝاغٝٸ١ يٲطاس١ ب ٝٸاضات غٝاغٝٸ١ زٜٓ ت

٘ٺ قبٝض،  ٝٸاضات أخط٣، ٚايسٜٔ ٖٛ ايهشٝٸ١ َٔ خ٬ٍ إبسا٥٘ يًٓاؽ بٛد ٭دٌ ت

ِّع١ ٚإص١ًٖ. َٚع ا٭غـ مل ٜسضى نجريٷ َٔ  ٌٸ ايٛغا٥ٌ اٱع٬َٝٸ١ إتٓ َػتدسٌَ ن

ٝٸ١ عٔ ايسٜٔ،  ٚٵَغًٛا ٗ تهطٜؼ ايكٛض٠ ايػًب إتسٌِّٓ سكٝك١ ايٛنع ستٸ٢ اٯٕ، ؾَأ

ٕٸ ٖصٙ ٚأ ٌٸ عٓاقط ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس ٗ ايعكٝس٠ ٚايؿطٜع١، ٚٓٸّا َِٓٗ أ ٚقؿٛا ن

ٕٸ إيػا٤ َٓاٖر ايعٓاقط ٖٞ اييت تػكطٓا ٗ ؾذٸ ايعًُاْٝٸ١ ٚاٱؿاز،  زٕٚ إٔ ٜتٓبٻٗٛا إٍ أ

ٞٸ ايكا٥ِ ـ إٍ  ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس ٖٞ ا٭خط٣ قس تٛقًٓا ـ َٔ خ٬ٍ ايكطاع ايػٝاغ

ٝٸاضات ايع ٞٸ ع٢ً ايسٜٔ يًُعطن١ باَتٝاظ!! أيٝؼ ٗ نػب ايت ٝٸ١ شات ايطابع ايعسٚاْ ًُاْ

ٝٸ١؟! أيٝؼ ٗ ايتسٜټٔ  ٝٸاضات ايعًُاْ ٛٸ ايت ٝٸ١ إتٛسِّؿ١ ايّٝٛ خري غٓس يُٓ ٝٸاضات ايسٜٓ ايت

ٔٸ أْٸ٘ وُٞ ايسٜٔ بعسٚاْٝٸت٘  ٞٸ ايصٟ ٜٛ ٞٸ ٚايتسٜټٔ ا٫ْػ٬ق ٞٸ ٚايتسٜټٔ اٱقكا٥ ايعسٚاْ

ٞٸ عاضّ ٜكّٛ بطؾع ؾعاض: ٚإقكا٥٘ ٚاْػ٬ ق٘.. أيٝؼ ؾٝ٘ َازٸ٠ّ زمس١ ـًل ٚعٞ ؾباب

ٕٸ زخٍٛ  ٌٸ(; ٭ْ٘ بات ٜط٣ أ ٌٸ(، ٗ َكابٌ ؾعاض: )اٱغ٬ّ ٖٛ اؿ )عسّ اٱغ٬ّ ٖٛ اؿ

٘ٓ اؿٝا٠ ٖٛ غبب َؿانًٓا ايّٝٛ؟!!  ايسٜٔ ع٢ً خ

ايتشطټض َٔ ايًػ١  إْٸين أزعٛ ايباسجٌ ٚإؿٚهطٜٔ ٚايعًُا٤ ٚإجٖكؿٌ ٚايٓاقسٜٔ إٍ

ٞٸ، َٚٔ ايٓٛط٠ ا٭سازٜٸ١، عٓسَا ٜسضغٕٛ ايسٜٔ; ؾكس  اٱع٬َٝٸ١، َٚٔ ايتٓاؾؼ ايػٝاغ
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ْطتهب خطّأ تاضىّٝا عٓسَا ْكٓؿٞ ايسٜٔ ْؿػ٘ ٗ غٝام تكؿٝتٓا يٮسعا، ايػٝاغٝٸ١ 

ٞٸ  ٞٸ ٚايطٚس َٸ١ عٓكطّا ضؾٝعّا َٔ عٓاقط ايتػاَٞ ا٭خ٬ق ٝٸ١، ؾتدػط ا٭ ايسٜٓ

ٟٸ.ٚا٫دتُ ٞٸ ٚاؿهاض  اع

  

  



 

 

 ٌّغٛ عاغٕزاٞ

ّٗ قساٌٞٚ  ٛفكّ

 

 انسٍد وىر اندٌه شرٌعتمداري انجسائري

 

  ــــــ وكّدوٛ

ـٺ ٫ػاٙ غري اجملتُع، ٚسطن١ْ  عطؾت ا٫ْتؿان١ بأْٸٗا سطن١ْ ٗ اػاٙٺ كاي

أٚ إٔ ؼطف سطنت٘ باػاٙٺ آخط، َٚٔ  ،بإَهاْٗا إٔ ُٓع اجملتُع َٔ سطنت٘

ٟٸ َعطؾ١ َعٝاض ُٝٝع  ،تهٕٛ سٓكّا إُهٔ إٔ ٚإٔ تهٕٛ ع٬ُّ باط٬ّ. يصا َٔ ايهطٚض

 ا٫ْتؿان١ احملٓك١ َٔ ا٫ْتؿان١ ايباط١ً. 

 َا ًٜٞ:  ٚقس أٚضز ع٢ً ْٗه١ عاؾٛضا٤ ؾبٗات ّهٔ بٝاْٗا ٗ

  .عسّ ايكسض٠ ع٢ً ايكٝاّ بٗاـ 1

  .ـطٚز ع٢ً أٚيٞ ا٭َطـ ا2

 سط١َ اٱنطاض.ـ 3

طٟ أٌٖ ايػٓٸ١ ع٢ً خٞ َٚؿػِّٚضزت َٔ قبٌ بعض َ٪ضِّت اييت ُأٖٚصٙ ا٫عرتانا

ْٗه١ عاؾٛضا٤ ٖٞ اييت دعًت عجٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿكٗٝٸ١ أَطّا نطٚضّٜا. يصا غٓبشح ٗ 

 ايبسا١ٜ ا٫ْتؿان١ َٔ اؾ١ٗ ايؿكٗٝٸ١، ثِ ْبشح ٗ ايؿبٗات إصنٛض٠ سٛهلا. 

 

 ــــــ الكطي األٔه: بٗاُ املفاِٗي

ِ ْكّٛ ببٝإ ايع٬ق١ بٌ ٖصٙ إؿاِٖٝ: ايعكٝإ، ا٫ْتؿان١، ٗ ٖصا ايكػ

 ، ٚنصيو بكٝٸ١ إؿاِٖٝ إطتبط١ بٗا. (1)ايبػٞ، اـطٚز، ايجٛض٠، ا٫ْك٬،
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َعاْٞ نجري٠; َٔ ًْتٗا:  (ايعكٝإ): بٝٸٓت نتب ايًػ١ يه١ًُ ايعكٝإ

. نصيو سطن١ (2)ز ٚاهلٝذإا٫نططا،، ايجٛض٠، ا٫نططا، ٚإثاض٠ ايػٛغا٤، ايتُطټ

َٸط، ايؿٛن٢، ا٫نططا، ٚايجٛض٠ ،  ايتُطٸز، عسّ اٱطاع١، ايسخٍٛ (3)ايتُطٸز، ايتص

 . (4)ع٢ً ؾدٕل بسٕٚ إشْ٘ ٚاهلذّٛ عًٝ٘

ٚدا٤ ٗ  ،: ا٫ْتؿان١ ٚايعكٝإ هلُا ْؿؼ إع٢ٓ ٗ ايًػ١ ايؿاضغٝٸ١ا٫ْتؿان١

ّٷ(5)تعطٜؿٗا ٞٸ : ْٛا ٞٸ غٝاغ ِّطِّٜٓؿأ ؾٝ٘ ايؿطز َتش ٚادتُاع غًط١ٺ سهَٛٝٸ١;  ضّا َٔ ن

 . (6)عٓطًت عٓسٙ ايػًط١ اؿهَٛٝٸ١ أٚ أضد٦ت ،ساي١ ؾعبٺ ٫ ضأؽ ي٘

ٕٸ ْكض ايعٗس ٚؾػذ ايعٗس ّٷ  .َٔ ١ًْ َعاْٞ ا٫ْتؿان١ أٜهّا (7)نُا أ ٚقٛ

ٛٵ  . (8)٫ أَري هلِ ،نٳ٢ أٟ َتػإَٚٚؾ

ٟ، ايتُطٸز، ايطػٝإ ،  ايتعسٸ(9): عباض٠ْ عٔ ايعسٍٚ عٔ اؿلٸ، ًِٚ اٯخطٜٔايبػٞ

نُا  ،ٖٞ اييت ًُٚت ٚخطدت عٔ طاع١ اٱَاّ ايعازٍ «ايؿ١٦ ايباغ١ٝ». ٚ(10)ٚا٫غتع٤٬

ُٸ |قاٍ ايٓيبٸ . ٚأقٌ ايبػٞ فاٚظ٠ «ابٔ مسٝٸ١ تكتً٘ ايؿ١٦ ايباغ١ٝ»اض بٔ ٜاغط: عٔ ع

 . (11)اؿسٸ

 . (12): َع٢ٓ ايػهب ٚاهلٝذإايجٛض٠

َع٢ٓ تػٝري ؾهٌ  ،، أقًٗا ايكًب(13)جٛض٠: ٖٞ يؿ١ٛ َرتازؾ١ْ َع ايا٫ْك٬،

ٛټ(14)ٚساي١ ايؿ٤ٞ، تبسٌٜ ا٭غؿٌ با٭ع٢ً، قًب ايٛاٖط إٍ ايباطٔ ٍ َٔ ساي١ٺ ، ايتش

ٛٸٍ  . (16). ٚدا٤ت أٜهّا َع٢ٓ اهلٝذإ ٚايػهب(15)إٍ ساي١ٺ أخط٣، ايتبسٸٍ، ايتػٝٸط ٚايتش

 . (17)ٚعسّ إطاع١ أٚاَطٙ ،: اـطٚز َٔ ؼت غًط١ اؿانِاـطٚز

َػري اجملتُع، ٗا ايكٍٛ بأْٸٗا إهاز سطن١ٺ غ٬ف ٚهُع ٖصٙ إؿاِٖٝ نًٓ

ٔٸ ّٝاٚبايتايٞ ٜهٕٛ سان ٔ َكسٸ١َ تًو بعهٗا ٜبِّ عٔ شيو إؿّٗٛ ايٛاسس، يه

 ٔ ٖسف أٚ ْتٝذ١ اؿطن١. ٔ ْؿؼ اؿطن١، ٚبعهٗا ٜبِّاؿطن١، ٚبعهٗا ٜبِّ

ات ٖصٙ اؿطن١، ٖٚٞ ؼكٌ ؾتهٕٛ نًُتا ايػهب ٚاهلٝذإ ٚ... َٔ َكسٸَ

 يٮؾطاز بػبب ض١ٜ٩ ايٛنع إٛدٛز َٚػري سطن١ اجملتُع. 

ز، ايسخٍٛ بسٕٚ إشٕ، ٚايعكٝإ، ٚن١ًُ ا٫نططا، ٖٞ إثاض٠ ايػٛغا٤، ايتُطټ

 ٖٚٞ تؿري إٍ اؿطن١ إدايؿ١ ؿطن١ اجملتُع. 
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ٛٸ٠ ٚايػًط١ اؿان١ُ، عسّ ايكبٍٛ با٭َري ٚايكا٥س،  ْكض ٚايتشطٸض َٔ ايك

 ؼهٞ عٔ أٖساف ْٚتا٥ر ٖصٙ اؿطن١.  نًٓٗاط، ايعٗس، ايتػٝټ

ِّ ٕٸ ٖصٙ إؿاِٖٝ إتٓ ع١ اييت ٚضزت هلصٙ ايهًُات ٗ نتب ايًػ١ ٫ ٚاؿاقٌ أ

ّٕ ٚاسسٺ; ٖٚٛ اؿطن١ غ٬ف َػري  تهازٸ بٝٓٗا، ٖٚٞ ْٝعٗا ؼهٞ عٔ َؿٗٛ

ِّ ٕٸ ٖصٙ إؿاِٖٝ َت ِّاجملتُع. ٫ٚ ؾٓو ٗ أ ١ًْ يبعهٗا اٯخط، ٜٚٛدس بٝٓٗا ١ُْ َٚه

ّٷ ناٌَ.   تٛاؾلٷ ٚاْػذا

 

ّ٘ لالٌتفاعٛ  ــــــ الكطي الجاٌ٘: التكٗٗي الفكّ

ّٸ هلصٙ إؿاِٖٝ. ٚإككٛز َٔ  ٜتٸهض ٗ ٖصا ايكػِ اؿهِ اـامٸ أٚ ايعا

ٕٸ اؿهِ  اؿهِ اـامٸ ٖٛ اؿهِ اـامٸ آيصٟ ٚضز ٗ ايؿك٘ يهٌٛ َٓٗا، نُا أ

ّٸ ٖٛ سه أٚ ايكٛاعس ايؿكٗٝٸ١  ،ِٷ ٜػتٓتر يهٌٛ َٓٗا َٔ ايكٛاٌْ ايؿكٗٝٸ١ ايه١ًٝٓايعا

َٸ١.   ايعا

ٌٸ ٖصٙ إؿاِٖٝ ّٷ ٚاسسٷ ؾك٘ ي٘ َع٢ٓٶ غًيبٸ ٬ٜٚسٜ أْٸ٘ ٜٛدس بٌ ن ٖٚٛ  ،َؿٗٛ

َؿّٗٛ ايبػٞ، ٚبًشاٚ ْؿؼ ٖصا إع٢ٓ ايػًيبٸ شنطٚا ي٘ أسهاَّا خاقٸ١ّ. ٖٚٛ ٗ 

ع١ ع٢ً اـطٚز ، ايًِٛ، ا٫غتع٤٬. ٜٚطًل ٗ عطف إتؿطِّسٸايًػ١ عباض٠ْ عٔ فاٚظ٠ اؿ

. يصا تهٕٛ ايؿ١٦ ايباغ١ٝ ٖٞ ايؿ١٦ ايٛا١ٕ اـاضد١ عٔ طاع١ (18)عٔ طاع١ اٱَاّ ايعازٍ

 . (19)اٱَاّ ايعازٍ

 

  ــــــ ػاٚسهي الُبـ 

َٔ د١ٗ طٗاض٠ أدػاَِٗ، س١ًٝٓ  ×ػا٠ ٗ ظَإ غٝب١ اٱَاّ إعكّٛسهِ ايبٴ

ٚټشبٝش ٕٵ ،..ٚاسرتاّ أَٛاهلِ. ،ز َِٓٗتِٗ، ايتع  . (20)ٚدب قتاهلِ سهِ بكٝٸ١ إػًٌُ، ٚإ

 

  ــــــ قتاهليـ 

َٳ ىطز ع٢ً اٱَاّ ايعازٍ بايػٝـ ٚؾبٗ٘، إشا أَط اٱَاّ أٚ  ٔٵهب قتاٍ 

ٝٸّا باتٸؿام ايؿكٗا٤ َٔ قٹبٳً٘ ٓكٛ،إ ٝٻ(21)ب٘ ٚدٛبّا نؿا٥ ّٓا ، إ٫ٓ إشا أَط اٱَاّ ؾدكّا َع



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ٝٸّا  َٸّا ب٘ ؾٝهٕٛ ٚدٛبّا عٝٓ ٝٸّا عًٝ٘ عٓس٥صٺ، أٚ إشا أقسض أَطّا عا ب٘ ؾٝهٕٛ ايٛدٛ، عٝٓ

 .(22)ع٢ً ْٝع ا٭ؾطاز

 

  ــــــ غسٔط ٔنٗفٗٛ الكتاهـ 

 ػا٠ عٓس ؼٓكل ايؿطٚٙ ايتاي١ٝ: هب قتاٍ ايبٴ

  .إٔ ٜهْٛٛا فُٛع١ّ نبري٠ّ ٫ أؾطازّا قًًٌٝ ـأ

بسٕٚ غبب، أٚ بػبب ؾب١ٗ  َٔ قٹبٳً٘ ٓكٛ،إاٱَاّ أٚ إٔ ٫ ٜطٝعٛا أَط  ـ ،

 .(23)ًٜعّ إضؾازِٖ قبٌ اؿط،ٚ ،أٚقعٛا أْؿػِٗ ؾٝٗا

َٸا نٝؿ١ٝ قتاٍ ايبػا٠ ؾٗٞ نُا ًٜٞ:   أ

  .ٚاستٝاٍ هب قتاهلِ إٍ إٔ ىهعٛا ٭َط اٱَاّ، بسٕٚ خسإع ـ1

ٕٸ ايؿطاض َِٓٗ نايؿطاض َٔ قتاٍ ا ـ2 ٖٚٛ غري  ،اضيهٓؿهب عسّ ايؿطاض َِٓٗ; ٭

  .دا٥ع

١ُْٓٛ ٜطدعٕٛ إيٝٗا بعس اْتٗا٤ ايكتاٍ هٛظ قتٌ  ـ3 إشا نإ هلِ ْاع١ْ َٓ

ٖٛ ،٬َٚسك١ ؾاضٸِٜٗ ،دطساِٖ َٸا إشا مل ٜهٔ هلِ ْاع١ْ َٓ ١ُْ، ٚقتٌ أغطاِٖ. أ

٫ٚ قتٌ أغطاِٖ  ،٬َسك١ ؾاضٸِٜٗ عٵٚنإ إككٛز َٔ قتاهلِ تؿطٜكِٗ ؾك٘، مل ُه

 ٚدطساِٖ. 

 . (24)غّا ٚاقّٝا هلِطٵّهٔ قتٌ ايٓػا٤ ٚا٭طؿاٍ إشا ناْٛا تٹ ـ4

إٔ ٜهٕٛ اـطٚز ع٢ً اٱَاّ  «ايبػٞ»ل ايٓكط١ ا٭خط٣ ٖٞ أْٸ٘ ٜٓبػٞ ٗ ؼٗك

ايعازٍ. يصا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ اٱَاّ َعطٚؾّا. ٚٗ اعتكاز ايؿٝع١ اٱَاّ ايعازٍ ٖٛ ْؿؼ 

، ×أٚ اٱَاّ ايػابل |بتعٌٝ ايٓيبٸ ،ب إَاَّا َٔ قبٌ اهللكِّاٱَاّ إعكّٛ ايصٟ ْٴ

  ٓكٛ،إ، ٚبعس اٱَاّ إعكّٛ ٜكّٛ َكاَ٘ ^ٖٚٛ َٓشكط ٗ اثين عؿط إَاَّا

ّٸإاـامٸ أٚ  ، ٚٗ ظَإ ايػٝب١ ٜهٕٛ يًُذتٗس اؾاَع يًؿطا٥٘ َٔ قٹبٳً٘ ٓكٛ، ايعا

 ْٝع َٓاقب اٱَا١َ. 

ٕٸ ؾطٚٙ اٱَا١َ ث٬ث١ أَٛض:   ٜعتكس ايؿٝع١ أ

ٝٸ١ ع٢ً  ـ3ايتعٌٝ َٔ قبٌ ايٓيبٸ أٚ اٱَاّ ايػابل;  ـ2ايعك١ُ;  ـ1 ا٭ؾهً
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 .(25)اٯخطٜٔ

 ط ٗ اٱَاّ ايعازٍ ايؿطٚٙ ايتاي١ٝ: أَا أٌٖ ايػٓٸ١ ؾٝعتكسٕٚ أْٸ٘ ٜٓبػٞ إٔ تتٖٛؾ

           ِ; ًايع ـ6ايصنٛضٜٸ١;  ـ١5; ٜاؿطٸ ـ4ايعساي١;  ـ3ايتهًٝـ;  ـ2اٱغ٬ّ;  ـ1

غ١َ٬ اؾػِ;  ـ10غ١َ٬ ايبكط ٚايػُع ٚايٓطل;  ـ9ايطأٟ ٚايهؿا١ٜ;  ـ8ايؿذاع١;  ـ7

 .(26)نْٛ٘ َٔ قطٜـ ـ11

ٕٸ «ّٝاػٵبٳ»ٚع٢ً أغاؽ ٖصٙ ايؿطٚٙ ٫ تعترب ا٫ْتؿان١ ٗ ٚد٘ اٱَاّ ايهاؾط  ; ٭

ٕٸ ايهاؾط يٝؼ  اٱَاّ ايعازٍ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َػًُّا ٗ ْٛط أٌٖ ايػٓٸ١، ٗ سٌ أ

ٖٻ  ٲَا١َ. ٬ّ أغاغّا يَ٪

َٸا إؿاٖ«ايبػٞ»ٔ ا٭سهاّ اـاقٸ١ عاي١ تبٝٻتإٍ ٖٓا  ِٝ ا٭خط٣ ؾًٝؼ هلا ، أ

ّٷ خاقٸ١ ٝٸ١أسها  أٚ ايعٓاٜٚٔ اييت تؿًُٗا.  ،، بٌ مكٌ عًٝٗا َٔ خ٬ٍ ايكٛاعس ايهً

ٌٕ ّٸ ٚبؿه ٚهلا أسهاَ٘  ،«ّٝابػٵ»تعترب ا٫ْتؿان١ ٗ ٚد٘ اٱَاّ ايعازٍ  عا

 اـاقٸ١.

س ٚإؿػٹ ،،عض ايؿطٚٙ ّهٔ ـ أسٝاّْا ـ إٔ ٜكسم عٓٛإ احملأضٚع٢ً أغاؽ ب

 ل.أٚ ايؿاغٹ، ٗ ا٭ضض

ٚإشا ناْت ا٫ْتؿان١ خطٚدّا عٔ طاع١ ايػًطإ ايٛامل ؾش٦ٓٝصٺ عًٝٓا إٔ ْط٣ 

ٌٖ ٜكسم عًٝٗا عٓٛإ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، أٚ عٓٛإ إٚٗاض اؿلٸ، أٚ 

ٛٸ٠ ٚايًِٛ، أٚ اـطٚز عٔ عٓٛإ أعٛإ ايًُٛتبًٝؼ ايسٜٔ، أٚ عسّ اـهٛ ١، أٚ ع يًك

  ؟ا٭خص باؿلٸ ايها٥ع أٚ...

 ٚاييت ّهٔ إٔ تٓطبل ع٢ً ا٫ْتؿان١:  ،نطتض ايعٓاٜٚٔ اييت شٴٚاٯٕ ْٛنِّ

 

 ــــــ احملازبٛ

زٙ ٭دٌ إهاز اـٛف بٌ صٟ وٌُ ايػ٬ح أٚ هطِّاحملاض، ٖٛ ايؿدل اي

غٛا٤ نإ ٗ ايبشط أّ ٗ ايربٸ، ٗ إكط أّ ٗ غريٙ.  ،٭ضضأٚ يٲؾػاز ٗ ا ،ايٓاؽ

ٌٕ أٚ  ٚنصيو يٝؼ يًصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١، ٫ٚ يًٛقت ايصٟ ؼسخ ؾٝ٘ احملاضب١ َٔ يٝ

ٟٸ زخٌ ٗ إٛنٛع ،...ْٗاض ُٳا﴿، ٚدعا٥٘: . ٜكٍٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ احملأض(27)أ ْٻ  دٳعٳا٤ٴ ٔإ
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ٔٳ ٕٳ  اٖيصٹٜ ٕٳ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض َؾػٳازٚٳضٳغٴَٛي اهلَلٜٴشٳأضبٴٛ ٛٵ ٜٳػٵعٳ ٚٳ ٚٵ تٴَكٖطعٳ  ّا٘ٴ  ٚٵ ٜٴكٳًٖبٴٛا َأ ٕٵ ٜٴَكتٻًُٛا َأ َأ

ٜٵ ٔٳ اَ٭َأ َٹ ٛٵا  ٓٵَؿ ٜٴ ٚٵ  ٔٵ خٹ٬فٺ َأ َٹ ِٵ  ٗٴ ٚٳَأضٵدٴًُ ِٵ  ٔٗ ٚٳَيسٹٜ ٝٳا  ْٵ ٟٷ ؾٹٞ ايسټ ِٵ خٹعٵ ٗٴ ِٵ ؾٹٞ اٯضٵٔض شٳيٹَو َي خٹطٳ٠ٹ ٗٴ

ِٷ ٛٹٝ   .(33)إا٥س٠:  ﴾عٳصٳا،ٷ عٳ

ٕٸ دعا٤ احملأضٜػتؿاز ٚ س ٗ ا٭ضض ٚاسسٷ، ؾايؿدل ، ٚإؿػٹَٔ ٖصٙ اٯ١ٜ أ

ٌٸ ؾدل ٜطٜس اٱؾػاز ٗ ا٭ضض صٟ واض، اهلل ٚايٓيبٸ ٜهٕٛ قأضاي ٕٸ ن بّا، نُا أ

أٚ قطع ا٭ٜسٟ  ،أٚ ايكًب ،ٜهٕٛ َؿػسّا، ٚهب ٗ سلٸ ٖصٜٔ ايؿدكٌ اٱعساّ

 أٚ ايٓؿٞ َٔ ايبًس. ، ٚا٭ضدٌ

ٌٓ ايػ٬ح بايًٌٝ ؾٗٛ  ٔٵَٳٗ ضٚا١ٜٺ قشٝش١:  ×ّ ايباقطٚقس ٚضز عٔ اٱَا

 . (28)إ٫ٓ إٔ ٜهٕٛ ضد٬ّ يٝؼ َٔ أٌٖ ايطٜب١ ،،ٷقأض

َٳ َٓ٘  ؾٗط ايػ٬ح ٗ َكط َٔ ا٭َكاض ؾعكط اقتلٸ ٔٵٚقاٍ ٗ قشٝش١ٺ أخط٣: 

َٳ ;ْٚؿٞ َٔ تًو ايبًس ؾٗط ايػ٬ح ٗ َكط َٔ ا٭َكاض ٚنط، ٚعكط ٚأخص إاٍ  ٔٵٚ

 . (29)،،ٷ، ؾذعا٩ٙ دعا٤ احملأضتٌ ؾٗٛ قأضٚمل ٜك

ٌٕ أقبٌ بٓإض أْٸ٘ ط٠بٳٗ ضٚا١ٜٺ َعتٳ ×ْٚكٌ أٜهّا عٔ أَري إ٪ٌَٓ  قه٢ ٗ ضد

ّٕ ّ ق١ُٝ ايساض َٚا ؾٝٗا، ثِ ٚاسرتم َتاعِٗ، قاٍ: ٜػطٻ ،ؾاسرتقت ،ؾأؾعًٗا ٗ زاض قٛ

 . (30)ٜكتٌ

ؾك٘، بٌ تكسم بإهاز احملاضب١ بإؾٗاض ايػ٬ح  ع٢ً ٖصا ٫ ؽتلٸ ٚبٓا٤ٶ

ٌٸ ٚغ١ًٝ. ؾكس ٚضز ٗ تؿػري فُع ايبٝإ ٗ  اـٛف بٌ ايٓاؽ ٚاٱؾػاز ٗ ا٭ضض به

ّٕ نإ بِٝٓٗ ٚبٌ ايٓيبٸ َٛازع١ْؾإٔ ْعٍٚ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١:  ؾٓكهٛا ايعٗس  ،ْعيت ٗ قٛ

ٕٓا ْعيٛا إس١ٜٓ يٲغ٬ّ ٚاغتٛ :ٚأؾػسٚا ٗ ا٭ضض.... ٚقٌٝ ٖٔٛا ْعيت ٗ ايعطٌٜٓٝ 

ت أيٛاِْٗ، ؾأَطِٖ ايٓيبٸ إٔ ىطدٛا إٍ إبٌ ايكسق١ ؾٝؿطبٛا َٔ أيباْٗا ٚاقؿطٻ

ٚاغتاقٛا اٱبٌ، ٚاضتسٸٚا  ،ٚأبٛاهلا، ؾؿعًٛا شيو ؾكشٸٛا، ثِ َايٛا إٍ ايطعا٠ ؾكتًِٖٛ

 . (31)ٚقٓطع أٜسِٜٗ ٚأضدًِٗ َٔ خ٬ف |عٔ اٱغ٬ّ، ؾأخصِٖ ايٓيبٸ

ز تاض٠ّ ٜهْٛإ ٭دٌ ايٛقٍٛ إٍ ٖسفٺ غٝاغٞٛ َٚٔ ايٛانض إٔ احملاضب١ ٚاٱؾػا

ٞٸ ٟٸ ؾدكٞٛ أٚ ْاعٞٛ، ٚأسٝاّْا ٭دٌ ٖسفٺ غري غٝاغ ٍٕ ؾاغتعُاٍ أ ٌٸ سا . ٚع٢ً ن

ْٚؿط ايؿت١ٓ  ،ٚإهاز اـٛف ،ٚغ١ًٝٺ بٗسف ايكها٤ ع٢ً بٝه١ اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ
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ٕٸ اٱؾػاز ٖٛ إؾاع١ ا ،..ٚا٫نططا، بٌ ايٓاؽ. يؿػاز ٗ ا٭ضض، ٖٛ قاضب١ْ; نُا أ

غٛا٤ٷ نإ ٗ ا٭َٛض ا٭خ٬قٝٸ١ أٚ ا٫قتكازٜٸ١ أٚ ايػٝاغٝٸ١ أٚ غريٖا; عٝح ٜكري 

َٸّا  ٚخاقٸ١ ،َٸا إشا نإ ايؿػاز ساي١ّ ؾدكٝٸ١ب٘ ْٝع ا٭ؾطاز. أ ٢بتًٜٚٴ ،ايؿػاز عا

 سّا، بٌ ٜهٕٛ شاى ايؿدل ؾك٘ ؾاغسّا ٚؾاغكّا. ؾ٬ ٜهٕٛ َؿػٹ ،بؿطزٺ

ٕٸ د أٚ قطع  ،أٚ ايكًب ،عا٤ احملاضب١ ٚاٱؾػاز ٗ ا٭ضض ٖٛ ايكتٌَٔ إعطٚف أ

ٔٸ ،ايٝس ٚايطدٌ بعهؼ بعهُٗا ا٭ؾهٌ إٔ ٜهٕٛ اؾعا٤ َكساض  أٚ ايٓؿٞ. يه

ٕٸ احملأض ب، ٌ أٚ ٜكًَس إشا قتٌ ؾدكّا ٜكتٳ، ٚإؿػٹاؾٓا١ٜ، ع٢ً ايرتتٝب ايتايٞ: ٖٚٛ أ

ب اـٛف ٚايطعب ؾٗط ايػ٬ح ٚغبٻكطع ٜسٙ ٚضدً٘، ٚإشا ٚإشا غطم َاٍ ؾدٕل ؾك٘ تٴ

شيو إٍ اٱَاّ ٜؿعٌ َا : ×. ؾكس ْكٌ ٗ ضٚا١ٜٺ قشٝش١ٺ عٔ اٱَاّ ايكازم(32)ٓؿ٢ٜٴ

ٛٻؾا٤، قًتٴ ٔٵ: ؾُؿ  . (33)مٛ اؾٓا١ٜ ضٷ شيو إيٝ٘؟ قاٍ: ٫، ٚيه

ٔٵ ;، َكساض دٓاٜت٘ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصٙ ايطٚا١ٜ هب إٔ ٜهٕٛ دعا٤ احملأض ٗ  يه

ٍٸ اٯ ١ٜ إباضن١ ٚبعض ايطٚاٜات ا٭خط٣ ع٢ً ؽٝري اؿانِ ٗ إدطا٤ إكابٌ تس

ٕٵ ;شيو إٍ اٱَاّ: ×ٜكٍٛ ؾٝٗا اٱَاّ ايكازم ضٚا١ْٜ سػ١ٓ :َٓٗا ،اؿسٸ  ;ؾا٤ قطع إ

ٕٵ ٕٵ ;ؾا٤ ْؿ٢ ٚإ ٕٵ ;ؾا٤ قًب ٚإ  . (34)ؾا٤ قتٌ ٚإ

ٕٵ ;اٱَاّ ٗ اؿهِ ؾِٝٗ باـٝاضٚقاٍ ٗ ضٚا١ٜٺ أخط٣:  ٕٵ ;ؾا٤ قتٌ إ ا٤ ؾ ٚإ

ٕٵ ;قًب ٕٵ ;ؾا٤ قطع ٚإ  . (35)ؾا٤ ْؿ٢ َٔ ا٭ضض ٚإ

ٖٚٞ إٔ  ،اؾُع بٌ ايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ ٚايطٚاٜات ا٭خري٠ بٗصٙ ايكٛض٠ّٚهٔ 

ٟٻْكٍٛ: ٜػتطٝع اٱَاّ إٔ هطٟ ع٢ً احملأض ٔٸ دعا٤ٺ ، أ ا٭ؾهٌ إدطا٤  ٜطٜسٙ، ٚيه

 ٔ. نُا تبٝٻ ،اؾعا٤ َكساض دٓاٜت٘

ٕٸ اـطٚز عٔ طاع ، ًٜٚشك٘ «بػّٝا»١ اٱَاّ ايعازٍ ٜهٕٛ أسٝاّْا ٚاؿاقٌ أ

ب١ّ أٚ إؾػازّا ٗ ا٭ضض، ٚعٓس٥صٺ اؿهِ اـامٸ بايبػٞ، ٚأسٝاّْا أخط٣ ٜهٕٛ قاضٳ

ؾك٘،  كّاػٵٜهٕٛ ؾٹ ّاثايج ٚسّٝٓاب١ ٚاٱؾػاز اـاقٸإ بُٗا، ٜهٕٛ ي٘ دعا٤ احملاضٳ

ِٴٔ، بٌ ٜععَِّعٝٻ ٚعٓس شيو يٝؼ ي٘ دعا٤ٷ خامٸ ٗ بعض إٛاضز  طع ايؿاغلٳايؿ ض سان

 ل. ػٵب٘; ؿًُ٘ ع٢ً تطى ايؿٹٜٚ٪زِّ

َٸا اـطٚز عٔ طاع١ ايػًطإ ايؿاغل أٚ ايهاؾط ؾُٝهٔ إٔ ٜٓطبل عًٝ٘  أ
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 عٓٛإ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط. 

 

  ــــــ األوس باملعسٔف ٔالٍّ٘ عَ املٍهس

ِٸ ايٛاد ٝٸ١ َٚٔ ٜعسٸ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط َٔ أٖ بات ٚايؿطا٥ض ايسٜٓ

ضؾعٗا ؾأّْا; ٭ْٸ٘ ٜهٕٛ أسٝاّْا غببّا ٗ ا٫ْتؿان١ ع٢ً اؿانِ، نُا أْٸ٘ ٖٛ أ

عٔ ا٭١ُ٥  باتٺ ٚقطَات. ؾكس ٚضز ٗ ضٚاٜاتَٔ ٚاد ،ايهأَ يتٓؿٝص غا٥ط ا٭سهاّ

ٕٸ َٔ ؾٛا٥س ٚبطنات ؾطٜه١ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط إقا١َ  إعكٌَٛ أ

عُطإ َٚٓع ايٛامل عٔ ايًِٛ، ٚٝٸ١ إهاغب، سًٓٚأَإ إصاٖب، ٚا٥ض، ايؿط

نٕٛ ايٓاؽ ٗ خرٕي ٚغطٕٚض، ٚأْٸ٘ بتعطًٝٗا تٓعع َِٓٗ ٚضزٸ إٛامل، ٚا٭ضض، 

٫ٚ ٜهٕٛ هلِ ْاقطٷ ٗ ا٭ضض ٫ٚ ٗ  ،ٜٚػًٓ٘ بعهِٗ ع٢ً بعٕض ،ايربنات

 . (36)ايػُا٤

ٔٵ﴿ٜكٍٛ اهلل تعاٍ:  ِٵ ٚٳِيتٳُه ٓٵُه َٻ١ْ َٹ ٕٳ ُأ ُٳعٵطٴٚفٹ  ٜٳسٵعٴٛ ٕٳ بٹاِي َٴطٴٚ ٜٳِأ ٚٳ ٝٵٔط  ٔإَي٢ اِيدٳ

ٕٳ ُٴِؿًٹشٴٛ ِٴ اِي ٖٴ ٚٳُأَٚي٦ٹَو  ٓٵَهٔط  ُٴ ٔٔ اِي ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ ِٵ﴿; ()آٍ عُطإ:  ﴾ٚٳ ٓٵتٴ ٝٵطٳ ُن َٻ١ٺ خٳ  ُأ

ٕٳ يٹًٓٻأؽ ُأخٵٔطدٳتٵ َٴطٴٚ ُٳعٵطٴٚفٹ تٳِأ ٕٳ بٹاِي ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٔٔ ٚٳتٳ ٓٵَهٔط عٳ ُٴ ٓٴ اِي َٹ ٕٳٚٳتٴ٪ٵ ٛٵ بٹاهللٹ ٛ ٔٳ ٚٳَي َٳ ٌٴ َآ ٖٵ  َأ

ٝٵط ٕٳ خٳ ٕٳ ّااِيهٹتٳا،ٹ َيَها ِٴ اِيَؿاغٹُكٛ ٖٴ ٚٳَأِنجٳطٴ ٕٳ  ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ِٴ اِي ٗٴ ٓٵ َٹ ِٵ  ٗٴ  . (110)آٍ عُطإ:  ﴾َي

ِٵ»ٚإككٛز َٔ  ٌٷ َإض; ٜعين  «ُنٓٵتٴ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايعَإ اؿانط، َع أْٸٗا ؾع

َٸ١ٺ ٗ ايعَإ اؿانط. ٚقس بٝٻ ٔ ٗ فُع ايبٝإ عسٸ٠ أدٛب١ٺ عٔ نٝؿ١ٝ أْتِ أؾهٌ أ

 إضاز٠ ايعَإ اؿانط َٔ ايؿعٌ إانٞ: 

َٸ١ ٗ ايهتب ايػابك١ ـ   .بؿٸط َذ٤ٞ ٖصٙ ا٭

  .قسٸض ٖهصا ٗ ايًٛح احملؿٛٚ ـ2

َٸ»ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ  «نإ»ن١ًُ  ـ3 َٸ١ٺ،  ،«ٚدسمت»َع٢ٓ  ،«١ْتا ٜعين ٚدسمت خري أ

  .ايٓاقك١ «نإ»ٚيٝػت 

  .٫ٚ َع٢ٓ هلا ،ظا٥س٠ْ «نإ»ٕٸ إ ـ4

َٸ١«قاض»َع٢ٓ  «نإ»ٕٸ إ ـ5  . (37); ٜعين قطمت خري أ

ٚاٯ١ٜ ُسح ساٍ  ،غري َٓػًذ عٔ ايعَإ «ِٵتٴٓٵُن»نُا ٚضز ٗ تؿػري إٝعإ: 
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ٚٸ ،إ٪ٌَٓ ٗ أٍٚ ٚٗٛض اٱغ٬ّ  .(38)يٌ َٔ إٗادطٜٔ ٚا٭ْكاضَٔ ايػابكٌ ا٭

اٖط اٯ١ٜ ٜهٕٛ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚتٛنٝض شيو أْٸ٘ بٓا٤ ع٢ً ٚ

َٸ١ٺ. ٚٗ ضأٟ ايع١َ٬ٓ  ـ َع ؼٓكل ؾطٙ اٱّإ باهلل ـ غببّا يكريٚض٠ إػًٌُ خري أ

ٕٸ شيو ايعَإ غابلٷ  ٕٸ اهلل نإ قس َسح إػًٌُ ٗ قسض اٱغ٬ّ، ٚأ ايطباطبا٥ٞ أ

 صا اغتعٌُ ايؿعٌ إانٞ.ع٢ً ظَإ ْعٍٚ اٯ١ٜ، ٚهل

ٔٸٚ ٕٷ خامٌّ قسٻٖصا ايطأٟ بعٝسٷ ٗ ْٛطٟ; ٭ْٸ٘ ٫ ٜٴ يه ز، طاز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ظَا

َٸ١ٺ ِٖ ٖ٪٤٫ اي ٕٸ ايصٟ ٜكري خري أ صٜٔ ٜأَطٕٚ بإعطٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ بٌ إككٛز أ

ٕٕ ناْٛا، ٫ أْٸٗا كتكٸ ٟٸ ظَا ٕٸ أؾهٌ إٓهط، ٗ أ ١ْ بكسض اٱغ٬ّ ؾك٘. ٚأعتكس بأ

٘ٺ ُط  . «نإ»إ ٖٛ ايٛد٘ ايجايح; ٜعين ُاَٝٸ١ طح ٗ فُع ايبٝٚد

َٸ١ ع٢ً ا٭َِ  ٕٸ ايتعبري باٱخطاز إْٸُا ٖٛ ٭دٌ إٚٗاض أؾهًٝٸ١ ٖصٙ ا٭ نُا أ

ٕٸ اهلل خًكهِ أٜٸ ْٸهِ إشا أَطمت بإعطٚف ْٚٗٝتِ إٗا إػًُٕٛ عٝح ايػابك١; َع٢ٓ أ

َٸ١ٺ. ٚإككٛز بـ  ٕٸ ٖٓا ْٝع ا «ايٓاؽ»عٔ إٓهط تهْٕٛٛ أؾهٌ أ يٓاؽ، ٗ سٌ أ

ّٸ َٸ١ ـ اييت أخصت َٔ ا٭ ٕ، ٛشازٷ ـ ِٖ إ٪َٖٓٚٛ اجملُٛع١ اييت بٝٓٗا اتٸ ،إطاز َٔ ا٭

 شاز بِٝٓٗ. صٟ وؿٜ ٖصا ا٫تٸبإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٖٛ ايٚا٭َط 

 

 ــــــ دلٗن ٔدٕب األوس باملعسٔف ٔالٍّ٘ عَ املٍهس

ٍٸ ايؿكٗا٤ بايسيٌٝ  ،ٕعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهطٱثبات ٚدٛ، ا٭َط با ;اغتس

ٞٸ ٚايٓكًٞ:   ايعكً

 

 ــــــ الدلٗن العكم٘ـ 1

 ،ٞ: إْٸا ْعًِ بعكًٓا ٚدٛ، ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهطٜكٍٛ ايع١َ٬ٓ اؿًٓ

 . (39)ٚقبض ايًِٛ ،نُا ْعًِ ٚدٛ، ضزٸ ايٛزٜع١

ٕعطٚف ٚقاٍ: إشا نإ ا٭َط با ،ٚاعرتض بعض ايؿكٗا٤ ع٢ً ٖصا ا٫غتس٫ٍ

ٟٸ َعطٚفٺ ٟٸ  ،ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚادبّا عهِ ايعكٌ ؾٝٓبػٞ إٔ ٫ ٜطتؿع أ ٚإٔ ٫ ٜكع أ

َٓهٕط ٗ اجملتُع; ٭ْٸ٘ ٗ ٖصٙ ايكٛض٠ غٝهٕٛ ٚادبّا ع٢ً اهلل أٜهّا شيو، ٚإشا نإ 
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ؾٝٓبػٞ إٔ ٫ ٜطتؿع  ،ٚقاّ ب٘ ؾع٬ّ ،ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚادبّا ع٢ً اهلل

ٕٸ اهلل تعاٍ مل ُٜك ،َعطٚفٷ ٌٸ  ِٵٚإٔ ٫ ٜكع َٓهطٷ أبسّا. ٚإشا اؾرتنٓا أ ب٘ ٜهٕٛ قس أخ

ٌّ يٮَط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ٌٷ.ٚن٬ُٖا باط .بايٛادب َٓ٘ إشٕ يٝؼ ٖٓاى ٚدٛ، عكً

 إٓهط. 

ـٷ  ، ٖٚٛ ٚادبٷٚقس أدا، ايؿٗٝس ايجاْٞ عٔ ٖصا اٱؾهاٍ بكٛي٘: ؾٮْٸُٗا يط

سٍ، ٫ٚ ًٜعّ َٔ شيو ٚدٛبُٗا ع٢ً اهلل تعاٍ اي٬ظّ َٓ٘ خ٬ف ع٢ً َكته٢ قٛاعس ايع

ٕٵ ٕٵ ايٛاقع إ ٫غتًعاّ ايكٝاّ ب٘ ع٢ً ٖصا  ;ِٵمل ُٜك قاّ ب٘، أٚ اٱخ٬ٍ عهُ٘ تعاٍ إ

٘، خكٛقّا ايٛد٘ اٱؾا٤ إُتٓع ٗ ايتهًٝـ، ٚهٛظ اخت٬ف ايٛادب باخت٬ف قآي

تعاٍ اٱْصاض ٚايتدٜٛـ بإدايؿ١، ي٬٦ ٜبطٌ ٘ َع ٚٗٛض إاْع، ؾٝهٕٛ ايٛادب ٗ سٓك

 . (40)ايتهًٝـ، ٚقس ؾعٌ

ٕٸ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط هب ع٢ً اهلل  ٚاؾٛا، اٯخط ٖٛ أ

ٚإ٪ٌَٓ بٓؿؼ إع٢ٓ، ٚاهلل تعاٍ قاّ َا هب عًٝ٘، ٚشيو َع٢ٓ بعح ايٓاؽ ع٢ً 

َٸا  بايكٍٛ ؾُٔ خ٬ٍ إضغاٍ ايهتب ايطاعات ٚظدطِٖ عٔ إعاقٞ بايكٍٛ ٚايعٌُ; أ

ُٸ ،ٚا٭ْبٝا٤ ،ايػُاٜٚٸ١ َٸا بايعٌُ ؾُٔ خ٬ٍ إدطا٤ اؿسٚز ;١ يًٓاؽٚتعٌٝ ا٭٥  ،ٚأ

بػبب تطى ايٛادبات ٚؾعٌ احملطٸَات. ٚقاعس٠ ايًطـ اييت تكتهٞ  ;ٚؾطض ايهٓؿاضات

ٝٸّا يٮَط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ػطٟ ع٢ً اهلل ٚإ٪ٌَٓ َع ٢ٓٶ ٚاسسٺ، ٚدٛبّا عكً

 ٚإبعازِٖ عٔ إعك١ٝ.  ،ٖٚٛ تكطٜبِٗ َٔ ايطاع١

ُٸ ،إشٕ ٖٛ ٚادبٷ ع٢ً اهلل، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ أضغٌ ا٭ْبٝا٤  ١. ٚعٝٸٔ ا٭٥

نصيو هب ا٭َط بإعطٚف ع٢ً ايٓاؽ، ٚهب سحٸ اٯخطٜٔ ع٢ً أزا٤ 

ط َٚٓعِٗ َٔ ؾعٌ احملطٸَات، َٚٔ د١ٗٺ أخط٣ ٜسضى ايعكٌ يعّٚ ا٭َ ،ايٛادبات

ٕٸ ا٫تٸ كاٍ إٛدٛز بٌ إػًٌُ ٜكتهٞ إٔ ٫ ٜٴرتى بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط; ٭

ّ; باعتباض أْٸ٘ عٓسَا تٓؿص قصاض٠ ايصْٛ، ٚنسٚضتٗا ٗ ٚإٔ ٫ ٜٴؿعٌ احملطٻ ،ايٛادب

ؼطم  ،اجملتُع تػطٟ إٍ ْٝع ا٭ؾطاز، ٜٚهٕٛ أثطٖا نأثط ايٓاض ٗ اهلؿِٝ

ٛټ ;ٕعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ـ عك٬ّ ـاؾُٝع. إشٕ هب ا٭َط با خ يًشًٝٛي١ زٕٚ تً

 اجملتُع. 
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 ــــــ الدلٗن الٍكم٘ـ 2

ٞٸ ع٢ً ٚدٛ، ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٖٛ آٜات َٔ  ايسيٌٝ ايٓكً

 ْصنط بعهٗا:  ،نُا ٜٛدس ضٚاٜاتٷ نجري٠ْ أٜهّا .قس شنطْا ِٛشدّا َٓٗا ،ايكطإٓ

ّٕ ٫ ٜسٜٕٓٛ اهلل با٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ : ’زمايكاٚايباقط  إقاٍ اٱَاَ ٌٷ يكٛ ٜٚ

 . (41)عٔ إٓهط

ّٷ ٜعٝبٕٛ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ×ٚقاٍ اٱَاّ ايباقط : ب٦ؼ ايكّٛ قٛ

 . (42)إٓهط

ٔٸ : ×ٚقاٍ اٱَاّ ايطنا ٔٸ عٔ إٓهط، أٚ يٝػتعًُ ٕٸ بإعطٚف، ٚيتٓٗ يتأَط

 . (43)، هلِنِ ؾ٬ ٜػتذاؾٝسعٛ خٝاضٴ ،عًٝهِ ؾطاضنِ

ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ؾًٝأشْٛا تٛانًت َٸيت إشا أ: |ٚقاٍ ايٓيبٸ

 . (44)بٛقإع َٔ اهلل

ّٷ َطا٩ٕٚ أْٸ٘ قاٍ:  ×ٚعٔ اٱَاّ ايباقط ّٷ ٜٓبؼ ؾِٝٗ قٛ ٜهٕٛ ٗ آخط ايعَإ قٛ

ا نُ ،: ٚيٛ أنطٸت ايك٠٬ بػا٥ط َا ٜعًُٕٛ بأَٛاهلِ ٚأبساِْٗ يطؾهٖٛاـ ـ إٍ إٔ قاٍ

ٕٸ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ؾطٜه١ْ » ،ضؾهٛا أمس٢ ايؿطا٥ض ٚأؾطؾٗا إ

ٌٻ بٗا تكاّ ايؿطا٥ض، ٖٓايو ٜتِ غهب اهلل ععٻ ،«ع١ُْٝٛ ُٸِٗ بعكاب٘ ،عًِٝٗ ٚد  ،ؾٝع

 . (45)ؾًٝٗو ا٭بطاض ٗ زاض ا٭ؾطاض

 

ّ٘ لألوس باملعسٔف ٔالٍّ٘ عَ املٍهس   ــــــ الٕدٕب الهفاٟ

ٕٸ ٚدٛ، ا٭ ٌّ»َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚدٛ، إ ; ؾإشا أقسّ «نؿا٥

ٟټإهًٖ ؾطزٺ  ؿٕٛ عًٝ٘ َكساض ايهؿا١ٜ ٜػك٘ عٔ اٯخطٜٔ، ٚنصيو إشا مل ٜكسّ أ

َِٓٗ ٜهٕٛ اؾُٝع قس تطى ايٛادب. ٚإشا ناْت إقا١َ بعض ايٛادبات أٚ إظاي١ أسس 

بعض تًو اجملُٛع١، ٫ ٜػك٘  ؿ١ّ ع٢ً ادتُاع فُٛع١ٺ خاقٸ١ٺ، ٚأقسّإٓهطات َتٛٓق

. ٚايسيٌٝ ع٢ً (46)ٚإٔ ٜكسَٛا ،عٔ غا٥ط أؾطازٖا، بٌ هب إٔ هتُعٛا بإكساض اي٬ظّ

ٞٸ ٖٛ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١:  ٔٵ﴿ٚدٛب٘ ايهؿا٥ ِٵ ٚٳِيتٳُه ٓٵُه َٻ١ْ َٹ ٕٳ ُأ ٝٵٔط ٔإَي٢ ٜٳسٵعٴٛ ٕٳ اِيدٳ َٴطٴٚ ٜٳِأ  ٚٳ

ُٳعٵطٴٚفٹ ٕٳ بٹاِي ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ ٔٔ ٚٳ ٓٵَهٔط عٳ ُٴ  (.104ٍ عُطإ: )آ ﴾اِي
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ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ دٴعٌ ا٭َط بإعطٚف ٚٚٝؿ١ فُٛع١ٺ َٔ إ٪ٌَٓ، ٫ ْٝعِٗ. 

 ;ل ايػطض َٔ ٖصٙ ايٛٚٝؿ١أْٸ٘ نًُٓا ؼٖك ٛانضَٔ ايٚ .ٚعًٝ٘ ؾٝهٕٛ ٚدٛب٘ نؿا٥ٝٸّا

: ٫ ×بكٝاّ بعض إ٪ٌَٓ بٗا، قاض إقساّ اٯخطٜٔ ب٬ أثط. ؾكس قاٍ اٱَاّ ايكازم

ٟٸهب ا٭َط بإ َٸ١، بٌ هب ع٢ً ايكٛ  ،عطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ع٢ً ْٝع أؾطاز ا٭

 . (47)صٟ ٫ ٜٗتسٟ غب٬ّٝطٚف َٔ إٓهط، ٫ ع٢ً ايهعٝـ ايايعامل بإع ،إطاع

ضعا١ّٜ  ;ٖٚٓاى َباسح أخط٣ سٍٛ ٖصٙ ايؿطٜه١ اٱهلٝٸ١، غٓؿري إٍ عٓاٜٚٓٗا

 ي٬ختكاض: 

 

 ــــــ هسغسٔط األوس باملعسٔف ٔالٍّ٘ عَ املٍ

  .َعطؾ١ إعطٚف ٚإٓهط ـ1

  .استُاٍ ايتأثري بؿعٌ إعطٚف ٚتطى إٓهط ـ2

ٞٸ اٱقطاض ع٢ً ايعكٝإ ـ3   .َٔ قٹبٌ إأَٛض أٚ إٓٗ

 . (48)عسّ ٚدٛز إؿػس٠ ٚايهطض ٗ أزا٥ُٗا ـ4

ِٸ بٗا ايؿاضع ا٭قسؽ  ،ٚإشا نإ إعطٚف ٚإٓهط َٔ ا٭َٛض اييت ٜٗت

أٚ احملاؾ١ٛ  ،سٝا٠ فُٛع١ٺ َٔ إػًٌُ، ٚعسّ ٖتو أعطانِٗناٖتُاَ٘ عؿٜ 

َا ٜٛدب ن٬ي١ إػًٌُ، أٚ اِشا٤  ،ٚقٛ سذٸت٘ ،ع٢ً عسّ قٛ آثاض اٱغ٬ّ

 ،ط َهاْ٘أٚ ٜػٝٻ ،ُش٢ آثاضٙتٴنإٔ  ،نبٝت اهلل اؿطاّ ،بعض ؾعا٥ط اٱغ٬ّ

ِٸ ٫ بٴسٻؾعٓس٥صٺ  ،ٚأَجاٍ شيو تهًٝـ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ ٫ٚ ٜطتؿع  .َٔ ضعا١ٜ ا٭ٖ

ٕٵعٔ إٓهط ـ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ـ عكٍٛ نطٕض َٳ ، ٚإ  . (49)دّاطٳتّا أٚ سٳٛٵنإ شاى ايهطض 

 تٛٗؾطّٚهٔ إٔ تهٕٛ إٛاضز اييت هب ؾٝٗا ا٭َط بإعطٚف ـ ضغِ عسّ 

 ايؿطٚٙ إصنٛض٠ غابكّا ـ ٖٞ ايتايٞ: 

ٚنعـ عكا٥س ، هلتو اٱغ٬ّ عٓسَا تكع ٗ اٱغ٬ّ بسع١ْ تهٕٛ غببّا ـ1

  .إػًٌُ

بػبب  ;ٚإعطٚف َٓهطّا ،عٓسَا ىؿ٢ َٔ إٔ ٜكري إٓهط َعطٚؾّا ـ2

  .غهٛت ايعًُا٤
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  .ٚتأٜٝسٙ ،عٓسَا ٜهٕٛ غهٛت ايعًُا٤ غببّا يتك١ٜٛ ايٛامل ـ3

عٓسَا ٜهٕٛ غهٛتِٗ َٛدبّا ؾطأ٠ ايٛإٌ ع٢ً اضتها، غا٥ط  ـ4

 .ع ٗ ايسٜٔٚابتساع ايبس ،َاتاحملطٻ

ٔٸ ـ5 ْٚػب١  ،ٖٚتو اسرتاَِٗ ،بِٗ عٓسَا ٜهٕٛ غهٛتِٗ غببّا ٱغا٠٤ ايٛ

 . (50)ْػب١ إعا١ْ ايٛامل إيِٝٗ :َجٌ، أَٛض َؿ١ٓٝٺ إيِٝٗ

 

  ــــــ وساتب األوس باملعسٔف ٔالٍّ٘ عَ املٍهس

َٚا زاَت إطتب١ ا٭ٍٚ ٖه١ّٓ ٫  .يٮَط بإعطٚف عسٸ٠ َطاتب هب ضعاٜتٗا

َٸا إطتب١ ا٭ٍٚ ؾتهٕٛ بإٚٗاض ٜهٕٛ  ٍٷ ي٬ْتكاٍ إٍ إطتب١ ايجا١ْٝ. أ ٖٓاى فا

 ُات ٚدٗ٘. ػٳَٔ خ٬ٍ إٚٗاض عسّ ايطنا ع٢ً َق ،ايهطا١ٖ

ِّ َٸا إطتب١ ايجا١ْٝ ؾتهٕٛ بايٛعٜ ٚاٱضؾاز ٚايكٍٛ ايً ِٸٚأ بايتٗسٜس  ٔ، ث

 ٚايه٬ّ ايكاغٞ. 

َٸا إطتب١ ايجايج١ ؾتهٕٛ باغتعُاٍ ايٝ يًُٓع عٔ ؾعٌ  ;ٚإعُاٍ ايكسض٠ ،سٚأ

 . (51)ٚاؿٌُ ع٢ً ؾعٌ ايٛادب ،إٓهط

 

 ــــــ تبمٗؼ الدَٖ 

ٕٸ تبًٝؼ ايسٜٔ ٚٚا٥ـ إػًٌُ  ٖٛ إسس٣ ،ٚتعًِٝ َعاضف ايؿك٘ إٍ اٯخطٜٔ ،إ

ٔٳ﴿اييت ٚضزت ٗ ايكطإٓ:  ٕٳ اٖيصٹٜ ٚٳ٫ٔضغٳا٫ ٜٴبٳًٚػٴٛ ٘ٴ  ْٳ ٛٵ ٜٳدٵؿٳ ٚٳ ٕٳ َأسٳس تٹ اهللٹ  ٛٵ اهلَل  ٔإ٫ٓ ّاٜٳدٵؿٳ

 (.39)ا٭سعا،:  ﴾  اٚٳَنَؿ٢ بٹاهللٹ سٳػٹٝب

ٌٸ ٫ٚ أنجط،  ٕٸ ايٛٚٝؿ١ ٖٞ تبًٝؼ ضغا٫ت اهلل ٚؾل أَطٙ، ٫ أق َٚٔ ايٛانض أ

ٛٸ٠ إدايؿ١ صٟ ٜ٪زٸٟ إٍ َطاقب١ ٚخٛف اٱْػإ َٔ اهلل ؾك٘ ٖٛ اي .ٚبسٕٚ خٛفٺ َٔ ايك

ٕٸ ا ٌٸهلل ؾك٘ ٖٛ ايقٍٛ اٱْػإ ٚؾعً٘; ٭ ٜٚعًِ ب٘، ٖٚٛ إٓطًع ع٢ً  ،ؾ٤ٞٺ صٟ ٜط٣ ن

٢ يٛ ٜٚٓبػٞ إٔ ٜطًب ٗ ٖصا ايتبًٝؼ ضناٙ ؾك٘ زٕٚ غريٙ، ستٸ .باطٔ ٚٚاٖط عبازٙ

ُٸٌ ٗ غبٌٝ شيو إكاعب ٚا٭ش٣، ٚستٸ ٢ يٛ قاَت ايك٣ٛ إدايؿ١ ي٘ بتٗسٜسٙ ؼ

ٕٸ ايٓؿع ٚايهطض  ٕٸ إ٪ٌَٓ ٫ ٜٓٛطٕٚ إٍ غري اهلل، ٜٚعتربٕٚ أ َٔ اهلل ٚؽٜٛؿ٘; ٭
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 خاقٸ١. 

ٕٸ تبًٝؼ ايسٜٔ نإ اهلسف َٔ بعج١ ا٭ْبٝا٤ ٫ٚ ؾٓو ٚقس أٓنس ايكطإٓ ع٢ً شيو  .أ

ٗٳا ٜٳا﴿ٗ اٯٜات ايتاي١ٝ:  ٜټ ٍٴ َأ ٍٳ َٳا بٳًٚؼٵ ايطٻغٴٛ ْٵٔع ٝٵَو ُأ ٔٵ ٔإَي ٕٵ ضٳبَِّو َٹ ِٵ ٚٳٔإ ٌٵ َي ُٳا تٳِؿعٳ  بٳًٖػٵتٳ َؾ

٘ٴ ُٴَو ٚٳاهلُل ٔضغٳاَيتٳ ٔٳ ٜٳعٵكٹ ِٵ﴿(; 67)إا٥س٠:  ﴾أؽايٓٻ َٹ ْٳا ضٳبِّٞ تٹٔضغٳا٫ ُأبٳًٚػٴُه ِٵ ٚٳَأ  َيُه

ٌٷ َٹ ٛٳٖي٢﴿ ;(68)ا٭عطاف:  ﴾ْٳاقٹضٷ َأ ِٵ َؾتٳ ٗٴ ٓٵ ٍٳ عٳ ّٔ ٜٳا ٚٳَقا ٛٵ ِٵ َيَكسٵ َق  ضٳبِّٞ ٔضغٳاَي١َ َأبٵًَػٵتٴُه

ِٵ ٚٳْٳكٳشٵتٴ ٔٵ َيُه ٕٳ ٫ ٚٳَيهٹ ٌٳ تٴشٹبټٛ  عٔ ْٝع قاٍ اهلل ;(79)ا٭عطاف:  ﴾ايٓٻاقٹشٹ

ٍٔ ٔإ٫ٓ...﴿ا٭ْبٝا٤:  َٳا عٳ٢ًَ ايطٻغٴٛ ٌٴاِيبٳ٬ ٚٳ ُٴبٹ   (.54)ايٓٛض:  ﴾ؽٴ اِي

ٕٸ تبًٝؼ ايسٜٔ ٚٚٝؿ١ ٕٸ ع٢ً إ٪ٌَٓ اي ٜػتؿاز َٔ ٖصٙ اٯٜات أ صٜٔ ا٭ْبٝا٤، ٚأ

 ٜػتطٝعٕٛ تبًٝؼ ايسٜٔ إٔ ٜطؾسٚا اٯخطٜٔ بكسض اغتطاعتِٗ. 

يؿاغل دا٬ّٖ بأسهاّ ايسٜٔ، أٚ نإ إشٕ نًُٓا نإ ايػًطإ ايهاؾط أٚ ا

ٜٚطؾس  ،ؼ زٜٔ اهللعٓازٙ غببّا ؾٌٗ ايٓاؽ بأسهاّ ايسٜٔ، نإ ع٢ً إػًِ إٔ ٜبًٚ

 ك٘ َٔ اؾٌٗ. ٚىًٚ ،اؾاٌٖ

 

 ــــــ إظّاز اذتّل

ِٸ ايٛادبات. ٚقس  ٕٸ إٚٗاضٙ َٔ أٖ ٜعسٸ إخؿا٤ اؿلٸ َٔ ايصْٛ، ايهبري٠، نُا أ

ٔٵ﴿سٝح ٜكٍٛ:  ،عصابّا أيُّٝا إخؿا٤ اؿلٸ أٚعس اهلل ٗ ايكطإٓ ع٢ً َٳ ِٴ ٚٳ ًَِٚ ٔٵ َأ ُٻ ِٳ َٹ  َنتٳ

ٗٳازٳ٠ّ ٓٵسٳٙٴ ؾٳ ٔٳ عٹ ٌٔ اِيشٳلٻ تٳًِبٹػٴٛا ٚٳ٫﴿، (140)ايبكط٠:  ﴾اهللٹ َٹ ُٴٛا بٹاِيبٳاطٹ ِٵ اِيشٳلٻ ٚٳتٳِهتٴ ْٵتٴ  ٚٳَأ

ٕٳ ُٴٛ  (.42)ايبكط٠:  ﴾تٳعٵًَ

يًٛقٍٛ إٍ أٖساؾ٘  ;اؿلٸٚعًٝ٘ ؾعٓسَا ٜطٜس ايػًطإ ايؿاغل إٔ ىؿٞ 

َٳ ٌٸ  ى ٗ ٚد٘ ٖصا ٜكسض ع٢ً إٚٗاضٙ إٔ ٜتشطٻ ٔٵايؿدكٝٸ١ ٚإازٸ١ٜ، هب ع٢ً ن

 . ايػًطإ، ٚوٍٛ زٕٚ إبكا٤ اؿلٸ كؿٝٸّا

 

 ــــــ األخر باذتّل الغاٟع

ع ايػًطإ ايؿاغل سلٸ ؾدٕل ٜػتطٝع ٖصا ايؿدل إٔ ٜتشطٸى عٓسَا ٜهِّ

ٔٔ﴿ٚقس أٜٸس ايكطإٓ َؿطٚعٝٸ١ ٖصٙ ايٓٗه١ بكٛي٘:  .ٕهاع٘ اٜٚٓٗض يًُطايب١ عٚك ُٳ  َؾ
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ِٵ اعٵتٳسٳ٣ ٝٵُه ٘ٹ َؾاعٵتٳسٴٚا عٳًَ ٝٵ ٌٔ عٳًَ ُٹجٵ ِٵ اعٵتٳسٳ٣ َٳا بٹ ٝٵُه ٕٻ اهلَلٚٳاتٻُك عٳًَ ُٴٛا َأ ٚٳاعٵًَ َٳعٳ ٛا اهلَل   

ٌٳ ُٴتٻكٹ   (.194)ايبكط٠:  ﴾اِي

ٚايتعسٸٟ ع٢ً ايٛامل َكساض  نُا أَط اهلل ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ َكاب١ً ايًِٛ بإجٌ،

ٕٸ اؿكٝك١ ٚ .تعسٸٜ٘ أعطاٙ اهلل تعاٍ يٓا، يصا  ّٜا، بٌ ٖٞ سلٌّإكاب١ً بإجٌ يٝػت تعسِّأ

 ٜٓبػٞ تػُٝتٗا باجملاظا٠ ع٢ً ايتعسٸٟ. 

 

 ــــــ الكطي الجالح: سكٗكٛ ٌّغٛ عاغٕزاٞ

ؿاِٖٝ سٖا، ٜٚعاجل َس٣ قطبٗا َٔ إعٵٜبشح ٖصا ايكػِ ْٗه١ عاؾٛضا٤ ٚبٴ

 ايػابك١. 

ٕٸ ايبٳػٵبايتٛدٸ٘ إٍ إػا٥ٌ ايػابك١ ئ تهٕٛ ْٗه١ عاؾٛضا٤ بٳ ٞ ٖٛ ػٵّٝا; ٭

ٕٸ ٜعٜس مل ٜهٔ ٜٚعتكس ْٝع إ٪ضِّ ،اـطٚز عٔ طاع١ اٱَاّ ايعازٍ خٌ إػًٌُ أ

ٔٴإَاَّا عاز٫ّ; ٫ؾتٗاضٙ بايؿػل ٚايؿذٛض. ٚقس أٖن مل إ٪ضٸر ٚايعا ،خًسٕٚ س اب

ٗ عسٸ٠ َٛانع  ،صٟ أخطأ ٚاؾتب٘ ٗ تٛدٝ٘ ْٗه١ عاؾٛضا٤ ـٞٸ إعطٚف ـ ايا٫دتُاع

 . (52)«ٚٗط ؾػل ٜعٜس عٓس ايهآؾ١ َٔ أٌٖ عكطٙ»ل ٜعٜس، ٚقاٍ: ػٵَٔ نتاب٘ ع٢ً ؾٹ

َٳٚنتب ايب٬شضٟ:  ٚٸٍ  أٚٗط ؾط، ايؿطا، ٚا٫غتٗتاض  ٔٵنإ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ أ

٘ َا ٜهشو َٓ٘ إرتؾٕٛ َٔ ايكطٚز ٚايتؿٗه ُإًِٝإ ٚايػٹداش ايكٹبايػٓا٤ ٚايكٝس ٚاتٸ

 .(53)ٚإعاقط٠ بايه٬، ٚايسٜه١

 ،«أبٞ قبٝؼ»ٚقس نٓٸاٙ بـ  ،ٚقاٍ ابٔ نجري: نإ يٝعٜس قطزٷ هًػ٘ أَاَ٘

ٕٸ ضٴٚنإ ٜطنب٘ ع٢ً ؾطؽ. ٚ ،ٚنإ ٜهشو َٔ أؾعاي٘ ،ٚنإ ٜػكٝ٘ اـُط ٟٚ أ

ٚايكٝس ٚاتٸداش ايػًُإ ٚايكٝإ  ٤ٜعٜس نإ قس اؾتٗط بإعاظف ٚؾط، اـُط ٚايػٓا

ّٕ إ٫ٓ ٜكبض ؾٝ٘  ،ٚايه٬، ٚايٓطاح بٌ ايهباف ٚايسبا، ٚايكطٚز َٚا َٔ ٜٛ

 . (54)كُٛضّا

،ٺ ٚدٛاضٕح ٚن٬،ٺ ُٚقطٴٚزٺ ٚؾٗٛزٺ طٳنإ ٜعٜس قاسب َطٚنتب إػعٛزٟ: 

 . (55)َٚٓاز١َٺ ع٢ً ايؿطا،

طّا ٫ٚ ؾٹمل أخطز َأ: س بٔ اؿٓؿٝٸ١ضغاي١ٺ إٍ قُ ٗ ×ٚنتب اٱَاّ اؿػٌ



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

َٻ ُا خطدتٴطّا ٫ٚ َؿػسّا ٫ٚ ٚإّا، ٚإْٻطٹبٳ ١ دسٸٟ، أضٜس إٔ آَط يطًب اٱق٬ح ٗ أ

 . (56)بإعطٚف ٚأ٢ْٗ عٔ إٓهط، ٚأغري بػري٠ دسٸٟ ٚأبٞ

ٚأْا أزعٛنِ إٍ نتا، اهلل ٚغٓٸ١ ٚشنط ٗ ضغايت٘ إٍ أعٝإ أٌٖ ايبكط٠: 

ٕٸ ;ْبٝٸ٘  . (57)ٚايبسع١ قس أسٝٝت ،ايػٓٸ١ قس أَٝتت ؾإ

 

ّ٘ لٍّغٛ عاغٕزاٞ  ــــــ الكطي السابع: التكٗٗي الفكّ

ٞٸ، اْط٬قّا َٔ  متٸ ٗ ٖصا ايكػِ ايبشح سٍٛ ْٗه١ عاؾٛضا٤ َٔ إٓٛاض ايؿكٗ

ٟټإ :إب٢ٓ ايكا٥ٌ ٕٸ  ْٸ٘ ٫ ٜٛدس أ استُاٍ يًدطأ ٚا٫ؾتباٙ ٗ ٖصٙ ايٓٗه١; باعتباض أ

ٕٸ قٍٛ ٚؾعٌ ٚتكطٜط ^ُ٘ َٔ أٌٖ ايبٝتٞ أخص ايؿك٘ ٚتعًٗايؿٝع١ ٜعتكسٕٚ بأْٸ٘ ٜٓبػ ، ٚأ

ٌٷ يٓا.   اٱَاّ إعكّٛ سذٸ١ْ ٚزيٝ

ُٸ١ إعكَٕٛٛ ـ اي ـ أعًِ َٔ  |صٜٔ ِٖ أقط، ا٭ؾطاز إٍ ايٓيبٸيصا ؾا٭٥

ٚأخص زٜٔ اهلل عِٓٗ. ٚبٓا٤ٶ  ،ؿٕٛ بايطدٛع إيِٝٗاٯخطٜٔ عهِ ايؿطع، ٚايٓاؽ َهًٖ

ٚسهِ اهلل ْؿؼ َا ٜكٛي٘ اٱَاّ أٚ ٜؿعً٘، أٚ َا ٜؿعٌ ٗ  ع٢ً ٖصا ٜهٕٛ ايؿك٘

 سهٛضٙ ّٚهٝ٘ زٕٚ إٔ ٜعرتض عًٝ٘. 

ٌٕ عٔ اٱَاّ اؿػٌ ٍٕ أٚ ؾع ا ٜتعًٓل بعاؾٛضا٤ ٖٛ ٖٓ ×إشٕ َا قسض َٔ قٛ

ٌٕ ٚاسسسهِ اهلل ٚؾ ٍٕ ٚاسس أٚ ؾع َٔ أقٛاٍ ٚأؾعاٍ  ك٘ ايسٜٔ، ٚإشا نإ ٗ قٛ

ٕٸ   ٝٸ١. ْٝع أقٛاٍ ٚأؾعاٍ اٱَاّ غٛف تػك٘ عٔ اؿذٸعاؾٛضا٤ خطْأ ٚاؾتباٙٷ ؾإ

ٕٸ ٖصا ا٭َط ٫ ىتلٸ باٱَاّ اؿػٌ ُٸ×َٚٔ ايٛانض أ ١ ، بٌ ٜػطٟ إٍ ا٭٥

ُٸ ٝٸ١ ١ عٔ اؿذٸإعكٌَٛ اٯخطٜٔ أٜهّا; سٝح ٜػك٘ قٍٛ ٚؾعٌ بكٝٸ١ ا٭٥ ٝٸ١ ٚايسيًٝ

ٔٸٖٚصا إٛنٛع غ٬ف َا ٖٛ ثابت ٗ َصٖب ايؿٝع١ نطٚض٠ .أٜهّا بعض  . يه

صٜٔ عجٛا أٚ ٜتٓاٚيٕٛ إػا٥ٌ اٱغ١َٝ٬ بعٌ ٌ أٚ بعض عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ١ ـ ايخإ٪ضِّ

ٚيٝؼ يسِٜٗ ْٛط٠ْ باسج١ْ عٔ اؿكٝك١، ٜٚكعٕٛ عاز٠ّ عٓس ؼكٝكِٗ  ،ب ٚايعٓازايتعكټ

ٚعجِٗ ٗ ا٫ؾتباٙ ـ ٚقعٛا ٗ خطأ ؾازح عٓس عجِٗ ٗ ْٗه١ عاؾٛضا٤، أٚ عٓسَا 

ع٢ً ا٫يتعاّ بٛد١ٗ ْٛط ايؿٝع١ اعرتانات، َا دعٌ اؿاد١ إٍ ٖصا ايبشح أٚضزٚا 
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ُٸ ٕٸ تكِٝٝ ٖصٙ ايٓٗه١ بعٓٛإ ايػٓٸ١ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َٓبعّا َٗ ّا نبري٠ّ. ٗ سٌ أ

 ٫غتٓباٙ سهِ ايؿطع. 

ٛٻ  ض يٓٗه١ عاؾٛضا٤: ٚاٯٕ ْؿري إٍ ايعٓاٜٚٔ ايؿكٗٝٸ١ اييت ّهٔ إٔ تتك

 

 ــــــ ٔالبٗاُ ،دالتبمٗؼ، ٔاإلزغاـ 1

ٕٸ إػًٌُ  تعسٸ قاعس٠ ا٫ؾرتاى ٗ ا٭سهاّ إسس٣ قٛاعس ايؿك٘ ايجابت١; َع٢ٓ أ

ٚاتٸباع ايكطإٓ  ،َٔ قسض اٱغ٬ّ إٍ ْٗا١ٜ ايعامل َؿرتنٕٛ ٗ ايعٌُ بأسهاّ ايسٜٔ

َٚهًٓؿٕٛ بٗا  ،ـ بٗا َػًُٛ قسض اٱغ٬ّٚايػٓٸ١، ًَٚعَٕٛ بٓؿؼ ايٛٚٝؿ١ اييت ُنًٚ

إػًٌُ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ أٜهّا. إشٕ اؾرتاى أسهاّ ايسٜٔ بٌ ْٝع إػًٌُ نػا٥ط 

ِّ عكٕط ثابتٷ بهطٚض٠ ايؿك٘، َٚٔ د١ٗٺ أخط٣ تعترب َعطؾ١ سهِ اهلل ضنّٓا  ٗ ن

ٝٸّا ٚأغاغٝٸّا يًعٌُ بأسها صٜٔ ٜطٜسٕٚ إٔ ّ ايسٜٔ، ؾٝٓبػٞ ع٢ً إػًٌُ ايأقً

 بايكطإٓ ٚايػٓٸ١ إٔ ٜعًُٛا بايكطإٓ ٚايػٓٸ١. ٜؿرتنٛا َع بكٝٸ١ إػًٌُ ٗ ايعٌُ 

ٚتعًِٝ ايٓاؽ ا٭سهاّ ٚإضؾازِٖ إٍ زٜٔ اهلل ـ ابتسا٤ٶ ـ ٚٚٝؿ١ ايٓيبٸ إطغٌ َٔ 

ِّٜٗهٕٛ اٱَاّ إعكّٛ ـ اي سٙعٵؼ زٜٔ اهلل تعاٍ، ٚبٳقبٌ اهلل ٚإبًٚ س صٟ ٖٛ خًٝؿت٘ ـ إتع

ّٛ خًٝؿ١ْ يطغٍٛ اهلل ٗ ْٝع إٓاقب، ٱضؾاز ايٓاؽ ٚتبًٝؼ ا٭سهاّ. ؾاٱَاّ إعك

 . |ٚخكٛقّا ٗ َٓكب ايتبًٝؼ ٚاٱضؾاز، إ٫ٓ اييت تهٕٛ خاقٸ١ّ بايٓيبٸ

ٚقس قاّ بٓٛ أَٝٸ١ ـ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ ا٭غطاض ايؿدكٝٸ١ ٚايط٥اغ١ ايسْٜٝٛٸ١ ـ 

عاز ٚإبكا٥ِٗ داًٌٖ. ٚنإ ا٫مطاف عٔ زٜٔ اهلل ٚا٫بت ،بإبعاز ايٓاؽ عٔ زٜٔ اهلل

ٚٸ ٍ ا٭َط بعس اضؼاٍ ايٓيبٸ َباؾط٠، ٚٚقٌ ٗ ظَإ ٜعٜس إٍ عٔ أسهاَ٘ قس سكٌ أ

 ،ؼ زٜٔ اهللصٟ ٖٛ َبًٚاي ،×غاٜت٘. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ نإ هب ع٢ً اٱَاّ اؿػٌ

 ٚهعًِٗ ٗ ططٜل اٱغ٬ّ ايٛاقعٞ.  ،إٔ ّٓع ايٓاؽ َٔ ا٫مطاف

ٌٗ ٚايػؿ١ً، ٚوًُِٗ ع٢ً اتٸباع ز ايٓاؽ َٔ اؾيصا نإ هب عًٝ٘ إٔ ٜٴدٔط

ٕٸ ٖصا ا٫مطاف ْؿأ إثط اْتؿاض ايؿٹ ;ايكطإٓ ٚايػٓٸ١  :ّٓا; َجًٌَل ٚإعك١ٝ عٳػٵباعتباض أ

صٟ نإ قس قبض ع٢ً زٓؾ١ اي ،خكٛقّا ٜعٜسٚؾط، اـُط ٚايكُاض ٗ زٚي١ بين أَٝٸ١ ـ 

ٝٸ١ بعٓٛإ أْٸ٘ اؿانِ ٚيًد٬ؾ١ ٗ  ،ٍ اهللٚأْٸ٘ إ٪زٸٟ يٛٚٝؿ١ ضغٛ ،اؿه١َٛ ايسٜٓ
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ٌٸ ايطغاي١، َػتػؿ٬ّ ايٓاؽ ٗ شيو  . ـ ن

 ،ٚإضؾازِٖ ،َٔ أدٌ تعًِٝ ايٓاؽ ايسٜٔ ×ٗ تًو ا٭ثٓا٤ قاّ اٱَاّ اؿػٌ

 ×ٖٚصا إٛنٛع ّهٔ إٔ ٜػتؿاز بٛنٕٛح َٔ ن٬ّ اٱَاّ اؿػٌ .ٚبٝإ اؿكٝك١

ٕٸ ضغٍٛ اهلل ،أٜٸٗا ايٓاؽعٓسَا قاٍ:  َػتش٬٘ ؿطّ  ،ًطاّْا دا٥طّاضأ٣ غ ٔٵَٳ :قاٍ |إ

ٜعٌُ ٗ عباز اهلل باٱثِ ٚايعسٚإ،  ،كايؿّا يػٓٸ١ ضغٍٛ اهلل ،ْانجّا يعٗس اهلل، اهلل

ٌٕؾًِ ٜػِّ ٕٸ ٖ٪٤٫ قس  .٫ٚ قٍٛ، نإ سٓكّا ع٢ً اهلل إٔ ٜسخً٘ َسخً٘ ط عًٝ٘ بؿع أ٫ ٚإ

 ،ًٛا اؿسٚزٚعٖط ،ٚأٚٗطٚا ايؿػاز ،ٚتطنٛا طاع١ ايطٓٔ ،يعَٛا طاع١ ايؿٝطإ

 . (58)ٚسطٸَٛا س٬ي٘ ،ٚأسًٓٛا سطاّ اهلل ،ٚاغتأثطٚا بايؿ٤ٞ

ٝٻ بٗصا ايٓٛع َٔ ايه٬ّ ع٢ً أعُاٍ ٚأطًع ايٓاؽ  ×ٔ اٱَاّ اؿػٌٚقس ب

 ؾِٗ بسٜٔ اهلل. ٜٚعطِّ ،ٜعٜس ٚأتباع٘ ايكبٝش١، ٚأضاز بصيو إٔ ٜٓؿض عِٓٗ غباض اؾٌٗ

َٸ١  ،طٌٜٛ أَسٺ ؼ َٓصٚنإ ٖصا اؾٌٗ ٚا٫مطاف قس تأغٻ ٚمشٌ ْٝع ا٭

ٞٸ بٔ أبٞ طايبٺ ٚبعض بين ٖاؾِ أٜهّا ٚقعٛا  ٕٸ بعض أ٫ٚز عً اٱغ٬َٝٸ١، إٍ زضد١ أ

ْٚؿؼ ٖصا اؾٌٗ قاض  .ؼت تأثريٙ; إش ساٚيٛا إٔ ّٓعٛا اٱَاّ َٔ ايصٖا، إٍ ايعطام

ٚٸ ،ٚعسّ َػاعست٘ ،غببّا يعسّ ٚؾا٤ أٌٖ ايهٛؾ١  . ٚتطن٘ ٗ ٜس ايعس

ٔ زٜٔ ت١، ٚإٔ ٜٛقٜ ايهُا٥ط، ٚإٔ ٜبِّبكٝاَ٘ إٔ وٝٞ ايكًٛ، إٝ ×اٱَاّأضاز 

عاض ؾٝٗا اؿػٌ ٗ ايٓكـ َٔ ؾعبإ اٙ. ؾكس ٚضز ٗ ايعٜاض٠ اييت ٜٴؾِٗ إٜٸٜٚعطِّ ،اهلل

ْٸ×إٓكٛي١ عٔ اٱَاّ ايكازم ُُ ،و ُقتًتٳ: أؾٗس أ ٝٳتٵتٵٚمل  ٝٹ  ، بٌ بطدا٤ سٝاتو سٳ

 . (59)ٛضى اٖتس٣ ايطايبٕٛ إيٝوقًٛ،ٴ ؾٝعتو، ٚبهٝا٤ ْ

ستٸ٢ اغتٓكص  ،ٚبصٍ َٗذت٘ ؾٝوايؿطط ٚا٭نش٢:  ٟٵنُا ٚضز ٗ ظٜاضت٘ ٗ عٝسٳ

 . (60)ٚسري٠ ايه٬ي١ ،عبازى َٔ اؾٗاي١

ُٛا زٜٔ اهلل، ٚإٔ ٜٓكًٛا ٖصا ايسٜٔ ًنإ ٜطٜس بتبٌٝ زٜٔ اهلل إٔ ٜعٞ ايٓاؽ ٜٚع

 ،ٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٖتجًٌ يٮسهاّإٍ ا٭دٝاٍ اٯت١ٝ، ستٸ٢ ٜكبض ْٝع ايٓاؽ إ

 َٚػ٪ٚيٌ عٓٗا. 

ٕٸ ٖصا اؾٌٗ يٝؼ عٴ ٥ِٗ ّٜٛ ضّا يًٓاؽ، ٫ٚ ّهٓ٘ إٔ ٜربِّصٵنإ اٱَاّ ٜعًِ أ

ؾكس نإ ٖصا اؾٌٗ َػت٣ٛ ايػؿ١ً عٔ أٚنض إػا٥ٌ اٱغ٬َٝٸ١، نُا أْٸ٘  ;ايكٝا١َ



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ايٓيبٸ ـ اييت ٖٞ َٔ أضنإ  ٜعسٸ َجاب١ ْػٝإ ٕٛنٕٛع َجٌ اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ ٚخ٬ؾ١

ٚتػًِٝ اؿه١َٛ إٍ غري أًٖٗا، ٚيٲَاّ  ،َٚٔ أٚنض إػا٥ٌ اٱغ٬َٝٸ١ ـ ،اٱغ٬ّ

ٕٵ تتٻ ،أٜٸٗا ايٓاؽَٓ٘:  ،ن٬ّٷ نجريٷ ٗ بٝإ ٖصا إٛنٛع كٛا اهلل ٚتعطؾٛا إْٸهِ إ

ٔ َ ٍ ب١ٜ٫ٛ ٖصا ا٭َطٚٵَأ |سٺأٌٖ بٝت قُاؿلٸ ٭ًٖ٘ ٜهٔ أضن٢ هلل، ٚمٔ 

 . (61)ض ٚايعسٚإٛٵٚايػا٥طٜٔ باَؾ ،عٌ َا يٝؼ هلِٖ٪٤٫ إسٻ

ٕٸ اهلل اقطؿ٢ قُسّاٚنتب ٗ ضغاي١ٺ إٍ أٌٖ ايبكط٠:   ،ع٢ً خًك٘ |إ

ٛٸت٘ َا  |ؼٚبًٖ ،ثِ قبه٘ اهلل إيٝ٘، ٚقس ْكض يعبازٙ ،ٚاختاضٙ يطغايت٘ ،ٚأنطَ٘ بٓب

سلٸ ايٓاؽ َكاَ٘ ٗ ايٓاؽ، ٚأ ،ٚنٓٸا أًٖ٘ ٚأٚيٝا٤ٙ ٚأٚقٝا٤ٙ ٚٚضثت٘ ،أضغٌ ب٘

َٴ ٚأسببٓا ايعاؾ١ٝ، ٚمٔ ْعًِ أْٸا  ،ٚنطٖٓا ايؿطق١ ،ٓا بصيو، ؾطنٝٓاؾاغتأثط عًٝٓا قٛ

ٖٖ  . (62)ٙت٫ٓٛ ٔٵأسلٸ بصيو اؿلٸ إػتشلٸ عًٝٓا 

ٕٸ بين أَٝٸ١ يٝػٛا أ٬ّٖ يًشهِ  ×ٔ اٱَاّٜبِّ بٗصا ايٓٛع َٔ ايه٬ّ أ

ٖٻ ٕٸ إ٪ ٞٸ، ٚأ  . ٝس يصيو ِٖ أٌٖ بٝت ايٓيبٸٌ ايٛساٱغ٬َ

ٕٸ نطٚض٠ إضؾاز ايٓاؽ إٍ زٜٔ اهلل ٖٚساٜتِٗ ٚؼطٜطِٖ َٔ اؾٌٗ ٖٞ اييت  إ

 .ي٘ ٚعًُ٘ ـ شيو ٗ ْٗه١ عاؾٛضا٤ٔ ـ بكٛإٍ إٔ ٜبِّ ×اٱَاّ اؿػٌ تٵعٳزٳ

ٟٻ سٵع٢ً شيو ع٢ً اٱَاّ إٔ ٜ٪زٸٟ ٖصٙ ايٛٚٝؿ١ ستٸ٢ يٛ مل هٹ ٚبٓا٤ٶ ْاقط، أٚ  أ

صٟ نإ ٚسٝسّا ٗ بسا١ٜ ايبعج١، ثِ بعس اي ،ط ق٬ًّٝ; َجٌ دسٸٙ ضغٍٛ اهللاقنإ ايٓ

 بٌ غع٢ ٗ تبًٝؼ زٜٔ اهلل.  ،٘ مل ٜتكاعؼغٓٛات ٚدس أْكاضّا قًًٌٝ، يهٓٻ

ٕٸ اغتؿٗازٙ ٗ غبٌٝ ٖسا١ٜ ايٓاؽ ٖٛ ا٭ؾهٌ:  ×نإ اٱَاّ أ٫ ٜعتكس بأ

ٕٸ اؿلٸ ٫ ٜعٌُ ب٘ٚٵتطٳ ٕٸ ايباطٌ ٫ ٜٴ ،ٕ أ تٓا٢ٖ عٓ٘، يريغب إ٪َٔ ٗ يكا٤ اهلل ٚأ

 . (63)قٓكّا

ٍٷٚقس ٜٴ ٖٚٛ: ٕاشا ْٗض اٱَاّ َع أْٸ٘ نإ ٜعًِ بعسّ ٚؾا٤ أٌٖ  ،جاض غ٪ا

 ايهٛؾ١ ٚق١ًٓ أْكاضٙ؟ 

تبًٝؼ ٚ ،بٝإ زٜٔ اهلل ×ٖسف اٱَاّ يكس نإ :يهٔ ّهٔ اؾٛا، بايكٍٛ

ٚٸ إازٸ ل ٖصا اهلسف َٔ خ٬ٍ ْٗه١ ٜٸ١، ٚقس ؼٖكايٓاؽ أسهاَ٘، ٫ ٖع١ّ ايعس

ٕٸ ْٗٛن٘ مل ٜهٔ عاد١ٺ إٍ  ٕٸ اٱَاّ نإ ٜعتكس أٜهّا بأ عاؾٛضا٤. َٚٔ ايطبٝعٞ أ



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ستٸ٢ يٛ  ،ّٚتٓع عٔ بٝعت٘ ،نجط٠ ا٭ْكاض، يصا نإ ع٢ً اٱَاّ إٔ ىايـ ٜعٜس أٜهّا

ثٌٓ ٚغبعٌ ؾدكّا، ٚضغِ مل تهٔ زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ ْٚكط٠ َٚعا١ْٚ أْكاضٙ ا٫

ٕٸ إدايؿ١ غت٪زٸٟ إٍ قتً٘; ٭ْٸ٘ قاٍ: عًُ ٞٸ قس ضنع بٌ ٘ بأ ٞٸ ابٔ ايسع ٕٸ ايسع أ٫ ٚإ

 ،ٚإ٪َٕٓٛ ،ٚضغٛي٘ ،شيويٓا ٜأب٢ اهلل  ،بٌ ايػ١ًٓ ٚايصٓي١، ٖٚٝٗات َٓا ايصٓي١ ،اثٓتٌ

ٝٸ١ْ، َٔ إٔ ْ٪ثط طاع١ اي٦ًاّ ع٢ً  ،ٚأْٛفٷ ٓٝٸ١ْ ،ٚسذٛضٷ طابت ٚطٗطت ْٚؿٛؽٷ أب

 . (64)َكاضع ايهطاّ

ٛٸ ×ٗ ٖصا اـكٛم: مل ٜهٔ عٓس اٱَاّ اؿػٌ اٱَاّ اـُٝينقاٍ  ٠ْ ق

 ،َٚع شيو ْٗض. ٚنإ بإَهاْ٘ ـ ٚايعٝاش باهلل ـ إٔ ٜبك٢ َتكاعػّا ،عػهط١ْٜ نبري٠ْ

ٟٸ غٝؿطح  ٞٸ إٔ أقّٛ اٯٕ، ٚنإ ايب٬ٙ ا٭َٛ ٚهًؼ ٜٚكٍٛ: يٝؼ تهًٝؿٞ ايؿطع

ٔٸ  ،ـ بايٓٗٛضٗسا٤ نإ ٜعتكس أْٸ٘ َهًٖغٝٸس ايؿ نجريّا ظًٛغ٘ ٚغهٛت٘. يه

َٸ١... ّ زَ٘ ٚقسٸّ زّ أ٫ٚزٙ ٚقسٸّ أ٫ٚزٙ ٚقسٸّ يكس قسٻ ،ْعِ .ٚتكسِٜ زَ٘ ستٸ٢ تكًض ا٭

ٌٸ َا ًّو يٲغ٬ّ  . (65)ن
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ٕٸ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط َٔ ؾطٚع ايسٜٔ ايبسٜٗٝٸ١ ٚايجاب ت١ إ

ٞٸ ٚايهأَ  ،بايهطٚض٠، بٌ تعسٸ ٖصٙ ايٛٚٝؿ١ ـ ٗ اؿكٝك١ ـ َجاب١ اؿاضؽ اٱدطا٥

َٚٓع أؾطازٙ َٔ  ،يًعٌُ با٭سهاّ ا٭خط٣، ٚتعٌُ ع٢ً ْٛاض٠ اجملتُع ع٢ً ْؿػ٘

ٛٸخ بإعاقٞ ٞٸ إٍ  .ا٫مطاف ٚايتً ّٚهٔ هلصٙ ايؿطٜه١ إٔ تٗسٟ اجملتُع اٱغ٬َ

إٔ ٜعترب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط أسس زٚاؾع ايػعاز٠ ٚايهُاٍ. نُا ّهٔ 

أضٜس إٔ آَط بإعطٚف ٚأ٢ْٗ عٔ ٗ ن٬َ٘:  ×اييت أؾاض إيٝٗا اٱَاّ ،ْٗه١ عاؾٛضا٤

 . (66)إٓهط، ٚأغري بػري٠ دسٸٟ ٚأبٞ

ٕٸ ْٗه١ عاؾٛضا٤ ؽتًـ عٔ إٛاضز ا٭خط٣ يٮَط بإعطٚف  ،ْعِ  ٜٓبػٞ ايعًِ بأ

٭ْٸ٘ ٗ إٛاضز ا٭خط٣ ٜرتى سهِ َٔ أسهاّ اٱغ٬ّ ٗ َٛضزٺ  ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط;

ٕٸ إػًٌُ َهًٖ ،خاٛم ٔٸ٫ٚ ٜعٌُ ب٘، ٗ سٌ أ ا٭َط مل ٜهٔ  ؿٕٛ بتٓؿٝصٙ. يه

ٕٸ نجريّا َٔ أسهاّ ايسٜٔ  ،نصيو ٗ ظَإ غًط١ ٜعٜس بٌ نإ ا٭َط عٝح إ
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ي٘ ـ ناٱَا١َ ٚخ٬ؾ١ قاضت أيعٛب١ بأٜسٟ ايٛإٌ، ٚقاضت أضنإ اٱغ٬ّ ٚأقٛ

ٞٸ ٜتشطٸ ى بػطع١ٺ نبري٠ٺ مٛ ايٓيبٸ ـ نشٝٸ١ أٖٛا٤ بين أَٝٸ١، ٚنإ اجملتُع اٱغ٬َ

ايؿػاز ٚعسّ ا٫يتعاّ بايسٜٔ، نُا أنش٢ ايسٜٔ بأغطٙ ٗ َعطض خطط ايعٚاٍ َٔ 

،  ٚمل تهٔ اـطب١ ٚإٛع١ٛ ٚسسٖا ناؾ١ّٝ ٕٓع ايٓاؽ عٔ ٖصٙ اؿطن١ (67)أغاغ٘

ٜٚكٌ قٛتٗا إٍ أبعس  ،ز٠ اؾٛاْبٌ نإ هب إٔ ؼسخ سطن١ْ َتعسِّاـاط١٦، ب

ْكط١ ٗ ا٭ضانٞ اٱغ٬َٝٸ١، ستٸ٢ تػتطٝع إٔ تٛدس تطادعّا عٔ تًو اؿطن١، ٚتعٌُ 

 ع٢ً ؼطٜو اجملتُع يًُػري ايٛاقعٞ يٲغ٬ّ. 

بٓا٤ٶ ع٢ً شيو تهٕٛ ايؿطٚٙ اييت أٚدبٗا ايؿكٗا٤ ٗ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

إٓهط َعترب٠ّ ٗ غا٥ط إٛاضز ا٭خط٣ يٮَط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٚشيو 

َٸا إشا نإ  ِٷ َٔ ا٭سهاّ ٗ َعطض اـطط ٚايعٚاٍ، أ عٓسَا ٫ ٜهٕٛ ؾٝٗا سه

أقٌ ايسٜٔ ٚأنجط أسهاَ٘ ٗ َعطض اـطط أٚ ايعٚاٍ ؾ٬ تعترب ؾطٚٙ ا٭َط 

ح ايؿكٗا٤ ٗ ك٘ عٓس٥صٺ. يصا ؾكس قطٻبإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط إصنٛض٠ ٗ ايؿ

نتبِٗ ايؿكٗٝٸ١ بٗصٙ إػأي١; ٖٚٞ أْٸ٘ إشا نإ أقٌ ايسٜٔ ٗ َعطض اـطط أٚ 

 ٚعسّ ايتٛاْٞ ٗ تكسِٜ إاٍ ٚايٓؿؼ ٚا٭٫ٚز ٗ غبٌٝ شيو.  ،ايعٚاٍ هب ايسؾاع عٓ٘

 ،ٓهطأْٸ٘ ٜطٜس إٔ ٜأَط بإعطٚف ٢ٜٗٓٚ عٔ إ ×اٱَاّ اؿػٌ أعًَٔٔ ٖٓا 

ٌٷ ٚانضٷ ع٢ً أْٸ٘ ٫ ٜعترب  .ٜٚهشٸٞ بٓؿػ٘ َٚاي٘ ٚأ٫ٚزٙ ٗ ٖصا ايططٜل ٖٚصا ْؿػ٘ زيٝ

ٗ غبٌٝ ايسؾاع عٔ ايسٜٔ َا ٜعترب َٔ ؾطٚٙ ٗ ٚدٛ، ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

 إٓهط. 

َٸ١ بطإع َجٌ ٜعٜس: ٚع٢ً اٱغ٬ّ ايػ٬ّ إش قس بٴ×قاٍ اٱَاّ  .(68)ًٝت ا٭

 ،قٌ اٱغ٬ّ ٗ خطٕط ٚدب ايٓٗٛض َٔ أدٌ ايسؾاع عٓ٘إشٕ نًُٓا نإ أ

ٌٸ ؾ٤ٞ.   ٚايتهش١ٝ به
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زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ ي٘  ×َٔ ١ًْ ا٭غبا، اييت أزٸت إٍ قٝاّ اٱَاّ اؿػٌ

َٸ١ ٗٸسِٖ ي٘ بإٔ واَٛا عٓ٘، ٚإٔ ٫ ٜككٸطٚا عٔ َػاعست٘ ٗ  ،يتٛٓيٞ قٝاز٠ ا٭ ٚتع
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 ا٤. َٛاد١ٗ ا٭عس

ٔ ع٢ً اٱَاّ إٔ هٝبِٗ إٍ َا ٚزع٠ٛ ايٓاؽ يٲَاّ ٚاغتعسازِٖ يبٝعت٘ تعِّ

٫ٚ ٜطًبٕٛ َٔ اٱَاّ  ،ٚايكبٍٛ باؿه١َٛ عًِٝٗ، ؾعٓسَا ٫ ٜتشطٸى ايٓاؽ ،ٙٛٵزعٳ

ٟٸ٫ ٜهٕٛ اٱَاّ أٜهّا َهًٖ ،ايٓٗٛض ؾ٤ٞ، ٚقس  ؿّا بتؿهٌٝ اؿه١َٛ أٚ ايكٝاّ بأ

; إش عٓسَا اَتٓع ايٓاؽ عٔ َػاعست٘ دًؼ ٗ ×٪ٌَٓسسخ ٖصإ ا٭َطإ ٭َري إ

ٟٸ ِٵايبٝت، ٚمل ُٜك ٔٵ ،ٞ ايػًط١ْؿاٙ ٗ غبٌٝ تؿهٌٝ اؿه١َٛ أٚ تٛٓي بأ  ٚيه

َٚسٸٚا ي٘ ٜس ايبٝع١، ٚعطنٛا عًٝ٘ إػاعس٠ ٚاؿُا١ٜ، ْٗض  ،عٓسَا أقبٌ ايٓاؽ مٛٙ

 بأعبا٤ تؿهٌٝ اؿه١َٛ. 

ٌّؾكس ْٴ ٚٳاٖيصٹٟ َؾًَ: أْٸ٘ قاٍ ×كٌ عٔ اٱَاّ عً َٳا  ٚٳبٳطٳَأ لٳ اَؿَأ ٛٵ٫َ بٻ١َ،  ُٳ١َ، َي ايٓٻػٳ

ّٴ اُؿ ٝٳا ٚٳقٹ ُٳا٤ٹ سٴهٴٛضٴ اَؿانٹٔط،  َٳا َأخٳصٳ اهلُل عٳ٢ًَ ايعٴًَ ٚٳ ٛٴدٴٛزٹ ايٓٻاقٹٔط،  ٕٵ ٫ذٻ١ٹ بٹ ٜٴَكاضټٚا  َأ

١ٖٛٹ  ًُِّٛٛ، َ٭عٳ٢ًَ نٹ َٳ ٚٳ٫ غٳػٳبٹ  ٗٳا عٳ٢ًَ َغَٚايٹِ،  ٝٵتٴ سٳبٵًَ ٖٳا يَك ٝٵتٴ آخٹطٳ ٚٳَيػٳَك ٗٳا،  أضبٹ

ٚٻيٹٗا  . (69)بٹَهِأٔؽ َأ

; ؾكس زعاٙ أٌٖ ايهٛؾ١ اييت ناْت ×ْٚؿؼ ٖصا ا٭َط سسخ يٲَاّ اؿػٌ

بٌ، ٚؾاضى أًٖٗا َٔ قبٌ ٗ سطٚ،ٺ نبري٠ّ، ٚنإ ؾٝٗا ايهجري َٔ إكاتًٌ اجملطٻ

ُٴ ،زعاٙ أًٖٗا يًكسّٚ إيِٝٗ بإضغاٍ ايطغا٥ٌ ايهجري٠ ،..نجري٠ٺ. ٛٙ ٚٚعسٚٙ بإٔ و

 ،ٚناْت ٖصٙ ايسعٛات نجري٠ّ .ٚبإٔ ٜكؿٛا ٗ َٛاد١ٗ أعسا٥٘ ،بأْؿػِٗ ٚأَٛاهلِ

ّٕ ٚاسسٺ غتٸ ٚٚقٌ فُٛع ايطغا٥ٌ  ،ُا١٥ ضغاي١عٝح ٚقٌ إٍ ٜس اٱَاّ ٗ ٜٛ

ناتٷ ٗ ايبكط٠ ضغًت إٍ اثين عؿط أيؿّا، ٚناْت قس سسثت ؼطٸٚايهتب اييت ُأ

 َا غبل.  ؾري إٍ بعهٗا ٗٚقس ُأ .أًٖٗاٚايطغا٥ٌ بٌ اٱَاّ  ٚسسخ تبازٍ ٗ ،أٜهّا

ُٸ  ٝٸ١ ٚايهٝؿٝٸ١ تػتشلٸٚناْت ٖصٙ ايسع٠ٛ ـ اييت ٖٞ ٗ ايٛاٖط َٔ د١ٗ ايه

ى ٚبايتشطټ ،ا٫يتؿات إيٝٗا ـ تعٌُ ٗ ايٛاٖط ع٢ً ؼسٜس ٚٚٝؿ١ اٱَاّ بايبس٤ بايكٝاّ

ٕٸ اٱَاّ اعتصض عٔ تًب١ٝ مٛ ايهٛؾ١، ٚبإداب١ ٖصٙ ايسعٛات ٚإؿاعط. ٚي ٛ ؾطض أ

ٚعٔ ا٫غتذاب١ ٫ثين عؿط أيـ ضغاي١، ٚقاٍ: ئ آتٞ إٍ  ،زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١

ؾٌٗ غٝكبٌ  ،..ايهٛؾ١; ٭ْٸهِ غري أٚؾٝا٤ٺ، ٫ٚ ّهٓين إٔ أعتُس ع٢ً ن٬َهِ.

ٚعسّ قبٍٛ  ،زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ ايتاضٜذ ٖصا ايعصض؟ ٌٖٚ نإ بإَهاْ٘ ـ بعس ضزِّ
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 ٕ ٜعٝـ َطتاح ايباٍ؟ طًبِٗ ـ أ

ِٕ بٓكض أٌٖ ايهٛؾ١ يًعٗس، إ٫ أْٸ٘ مل ٜهٔ ٜػتطٝع  يكس نإ اٱَاّ ع٢ً عً

 ط ٗ تؿهٌٝ اؿه١َٛ; ٭ْٸ٘ ٜعٌُ ـ عػب ايٛاٖط ـ بٓا٤ٶٚإٔ ٜككِّ ،إٔ ٜتٸدصٙ عصضّا ي٘

ع٢ً ايتهايٝـ ايؿطعٝٸ١، نُا ٖٛ اؿاٍ عٓس بكٝٸ١ ايٓاؽ، ٫ أْٸ٘ ٜػتؿٝس َٔ عًِ 

 إَاَت٘. 

ٕٸ اؿطن١ اييت نإ قس ؾطع بٗا اٱَاّ َٔ إس١ٜٓ )َٔ عسّ ايبٝع١  ×إ

ٚأنًُٗا بعٓٛإ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، قاضت ٖازؾ١ّ بسع٠ٛ  ،يٝعٜس(

١، ؿ٘ عٔ اؿطنايهٛؾٝٸٌ يتؿهٌٝ اؿه١َٛ، ٚقاضت ٖصٙ ايسع٠ٛ باعجّا يعسّ تٛٗق

 :×ؾكس قاٍ، ضغِ عًُ٘ باْتٗا٥ٗا بايؿٗاز٠

 ٞ ٫ أض٣ إــــــــٛت إ٫ٓ غــــــــعاز٠ّؾــــــــإْٸ
 

ــا ٚ  ــإٌ إ٫ٓ بطَــ ــع ايٛــ ــا٠ َــ  (70)اؿٝــ
 

١، نُا َٔ َٓه ×إشٕ ّهٔ اعتباض زع٠ٛ ايهٛؾٝٸٌ غببّا ـطٚز اٱَاّ

 ،بعس عًُ٘ بٓكض ايهٛؾٌٝ يًعٗس ،ّهٔ اعتباض إقطاضٙ ع٢ً اغتُطاض ايٓٗه١

 بّا عٔ اٱضؾاز أٚ ا٭َط بإعطٚف. َػبٻ

 

ّٗٛ ٔالٍّغٛ   ــــــ التك

ٞٸ يٓٗه١ عاؾٛضا٤  ّاأخري ٚاتٸهاح نطٚض٠ ٚدٛزٖا، مل ٜبلٳ ،بعس ايتكِٝٝ ايؿكٗ

ٕٸ ايتكٝٸ١ ؾطٸعت َٔ أدٌ سؿٜ ايسٜٔ َٔ ايعٚاٍ، ٚقس ثبت  ٍٷ يًتكٝٸ١ ٚايػهٛت; ٭ فا

ٖصا ٗ قًٓ٘، بُٝٓا إشا نإ أقٌ ايسٜٔ ٗ َعطض اـطط أٚ ايعٚاٍ ؾًٔ ٜهٕٛ مثٸ١ 

ٍٷ ايتكٝٸ١  ×ٕاشا مل ّاضؽ اٱَاّ اؿػٌ :٢ً شيو إشا قاٍ ؾدلٷيًتكٝٸ١. ٚبٓا٤ٶ ع فا

ٝذب ايكٍٛ: ناْت ايتكٝٸ١ ٗ ظَإ ٜعٜس إعا١ّْ ع٢ً إظاي١ ايسٜٔ، ٫ سؿّٛا ي٘. يصا قاٍ ؾ

سانُّا ٚإّا ٚدا٥طّا  ×اٱَاّ اـُٝينٸ ٗ ٖصا اـكٛم: عٓسَا ضأ٣ غٝس ايؿٗسا٤

سانُّا ٚإّا ٚدا٥طّا وهِ ٗ ايٓاؽ،  ح بأْٸ٘ إشا ضأ٣ أسسٷوهِ ٗ ايٓاؽ قطٻ

ّٚٓع٘ بكسض َا ٜػتطٝع، ٚيٛ بعسٸ٠ أؾدإم،  ،هب إٔ ٜكـ ٗ ٚدٗ٘ ،ًِٜٚٛ ايٓاؽ

 . (71)ٚيٛ مل ٜعسٸٚا ٗ َكابٌ شيو اؾٝـ ؾ٦ّٝا
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 ــــــ الكطي ارتاوظ: االعرتاعات

ناتٺ يكس غذٸٌ بعض َ٪ضٸخٞ َٚؿػٸطٟ أٌٖ ايػٓٸ١ ع٢ً اَتساز ايتاضٜذ عسٸ٠ اعرتا

 َٓٗا:  ،عٔ طًب اؿكٝك١ ؾٛضا٤، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ْٛط٠ٺ بعٝس٠ع٢ً ْٗه١ عا

 

  ــــــ عدً الكدزٚ عمٜ الكٗاًـ 1

ٞٸ إؿٗٛض ،اعرتض ابٔ خًسٕٚ ع٢ً  ،ٗ َكسٸ١َ تاضى٘ ،إ٪ضٸر ٚايعامل ا٫دتُاع

ٕٸ غبب عسّ لاسٗا ٖٛ عسّ ايكسض٠; سٝح قاٍ:  ضأ٣ اؿػٌ ْٗه١ عاؾٛضا٤، ٚاعترب أ

َٳٚٔٷ َٔ أدٌ ؾػك٘، ٕٸ اـطٚز ع٢ً ٜعٜس َتعِّأ ي٘ ايكسض٠ ع٢ً شيو، ٚٚٓٸٗا  ٔٵ٫ غٝٸُا 

َٸا ايؿٛن١  ٔٸ ٚظٜاز٠ّ، ٚأ ٝٸ١ ؾهاْت نُا ٚ َٸا ا٭ًٖ ٝٸت٘ ٚؾٛنت٘، ؾأ َٔ ْؿػ٘ بأًٖ

 . (72)ؾػً٘ ٜطٓ٘ اهلل

ٔ يو غً٘ اؿػٌ، ٚيكس عصي٘ ابٔ ؾكس تبٝٻٚقاٍ بعس بٝإ أغبا، عسّ ايكسض٠: 

اؽ ٚابٔ ايعبري ٚابٔ عُط ٚابٔ اؿٓؿٝٸ١ أخٛٙ ٚغريِٖ ٗ َػريٙ إٍ ايهٛؾ١، ايعبٸ

ُٸا ٖٛ بػبًٝ٘ ،ٚعًُٛا غًط٘ ٗ شيو  . (73)ٕا أضازٙ اهلل ;ٚمل ٜطدع ع

 

  ــــــ ادتٕاب

ٞٸ يكس اتٸهض دٛا، ٖصا ا٫عرتاض َٔ خ٬ٍ بٝإ ايتكِٝٝ ايؿكٗ ٞٸ ٚاؿكٛق

ٕٸ ايسٚاؾع اييت شنطت يٓٗه١ عاؾٛضا٤ ٫ ٚش ;ـ صٟ ططح غابكّايٓٗه١ عاؾٛضا٤ ـ اي يو ٭

ؼتاز إٍ ايكسض٠ إازٸ١ٜ، بٌ اهلسف َٓٗا ْؿؼ ايكٝاّ ٚاؿطن١، ٚيٛ مل وكٌ َٔ 

ٚٸ ٚا٫ْتكاض عًٝ٘ ٕٸ ايكسض٠ ايهاؾ١ٝ يًكٝاّ ناْت قس سكًت ي٘،  .شيو ٖعّ ايعس َع أ

ـٷ صٜٔ نإ عٓساي ،يٛاٖط َٔ خ٬ٍ زع٠ٛ ايهٛؾٝٸٌٚناْت تتساع٢ ٗ ا ِٖ دٝ

ٗٻ ٟٸف  ٚأٌٖ ايبكط٠.  ×صٟ نإ قس سكٌ بٌ اٱَاّ، َٚٔ خ٬ٍ ا٫ضتباٙ ايعٷ ٚقٛ

ٕٸ ؾطعت ٗ  ايجٛضات ايهرب٣ اييت سكًت ٗ ايتاضٜذ ٚعػب ايتذطب١ ايجابت١ ؾإ

ٕٕ ِٸ اتٻمكٛك بساٜتٗا َذُٛع١ٺ ق١ًًٝ َٔ َها ٞٸ، ث ٌٕ تسضه ، ٚاغتطاعت ػعت بؿه

 سٺ نبري. إٔ تٗعّ ْٛاَّا قٜٛٸّا ٗ بً

ٔٸ ٕٸ ٖصا ايعايٹ يه ٞٸ إؿٗٛضايعذٝب أ صٟ اعترب ْٗه١ اٱَاّ اي ،ِ ا٫دتُاع
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اؿػٌ اؾتباّٖا، اعتربٖا ٗ ْؿؼ ايٛقت إضاز٠ اهلل ٚؾعٌ اهلل، ٚاعترب اهلل أٜهّا 

 ؾطٜهّا يًشػٌ ٗ ٖصا ا٫ؾتباٙ. 

٘ ٜعترب ٚا٭عذب َٔ شيو أْٸ٘ ٜعترب دٝـ ٜعٜس أٜهّا ع٢ً سٛل َٚجابّا، ضغِ أْٸ

ُا ٜٓؿص َٔ أعُاٍ ايؿاغل َا نإ اعًِ أْٸ٘ إْٸٜعٜس ؾاغكّا ٚع٢ً غري اؿلٸ. ؾكس قاٍ: 

َؿطٚعّا، ٚقتاٍ ايبػا٠ عٓسِٖ َٔ ؾطط٘ إٔ ٜهٕٛ َع اٱَاّ ايعازٍ، ٖٚٛ َؿكٛزٷ ٗ 

س٠ بٌ ٖٞ َٔ ؾع٬ت٘ إ٪ٚن ،٫ٚ يٝعٜس ،َػأيتٓا، ؾ٬ هٛظ قتاٍ اؿػٌ َع ٜعٜس

صٜٔ ناْٛا َع ٚايكشاب١ اي .ٖٚٛ ع٢ً سٛل ٚادتٗاز ،ا ؾٗٝسٷ َجا،ؾٝٗ يؿػك٘، ٚاؿػٌ

 . (74)ٜعٜس ع٢ً سٛل أٜهّا ٚادتٗاز

ِ ر ٚايعايٹّا قسٚض ٖصا ايتٓاقض ٗ ايكٍٛ َٔ قبٌ ٖصا إ٪ضَِّٚٔ ايعذٝب دسٸ

ٞٸ إؿٗٛض;  ٚنٝـ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ  !ط بًٛاظّ ْٚتا٥ر قٛي٘؟نٝـ مل ٜؿٚه إشا٫دتُاع

ع٢ً سٛل  ،، ٚمشطابٔ ظٜاز، ٚعُط بٔ غعس :َجٌ ،ٜٚهٕٛ قاتًٛٙ ،سلٛاؿػٌ ع٢ً 

ٟټ ستٸ٢ ٜؿتب٘  ،×إبٗاّ ٗ ؾدكٝٸ١ ٚقؿ١ اٱَاّ اؿػٌ أٜهّا، ضغِ أْٸ٘ مل ٜهٔ أ

صٜٔ ٜٚهٕٛ أتباع٘ اي ،بٌ نٝـ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٜعٜس ؾاغكّا ؟!ا٭َط ع٢ً قاتًٝ٘

 ؟! ع٢ً سلٸ ،ٚقتًٛٙ ،ساضبٛا اٱَاّ

 

  ــــــ مٜ أٔل٘ األوسارتسٔز عـ 2

سٍٛ ٚاقع١  صٟ يسٜ٘ ْٛط٠ْ َعاْس٠اي ،قاٍ ايكانٞ أبٛ بهط ابٔ ايعطبٞ إايهٞ

 .(75)«ِٙ ؾطع دسِِّهتٌ اؿػٌ ُعُق»عاؾٛضا٤: 

ٕٸ اؿػٌ بإؽ ِ ِهٚسٴ ،٭ْٸ٘ خطز ع٢ً أٚيٞ ا٭َط ;َككٛزٙ َٔ ٖصا ايه٬ّ أ

 ٞ ٗ ايؿطع ايكتٌ ٚاحملاضب١. ػٵايبٳ

ٔٸ ٕٸ ابٔ خًسٕٚ ـ اي ،٬ّ ٚاٙٺٖصا ايه يه صٟ اؾتب٘ ٗ تٛدٝ٘ ْٗه١ إٍ زضد١ أ

ٚغؿٌ عٔ أٚنض  ،ٚقاٍ: قس غً٘ ٖصا ايكانٞ ،ٖصا ا٫عرتاض ٔعاؾٛضا٤ ـ أدا، ع

ٕٸ عًُا٤ اٱغ٬ّ ٜؿرتطٕٛ ٗ ايبٳػٵؾطا٥٘ ايبٳ َٳٞ اـطٚز ع٢ً اٱَاّ ايعازٍ، ػٵٞ; ٭  ٔٵٚ

 .(76)!؟ٗ قتاٍ أٌٖ اٯضا٤ أعسٍ َٔ اؿػٌ ٗ ظَاْ٘ ٗ إَاَت٘ ٚعسايت٘

ٕٸ ْٝع عًُا٤ اٱغ٬ّ َتٻ ؿكٕٛ ـ ٗ تكُِٝٝٗ يٓٗه١ عاؾٛضا٤ ـ َٔ ٖٓا ٜتبٝٸٔ أ

ٕٸ ٖصٙ ايٓٗه١ ٫ تتٻ ٞ، ٫ٚ ّهٔ إٔ تهٕٛ ْٗه١ عاؾٛضا٤ ٗ ػٵكـ عهِ ايبٳع٢ً أ
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٘ٺ بٳ ٟٸ ؾكٝ ٕٸ ؾػل ٜعٜس أَطٷ ٚانضٷ ٜعرتفػٵْٛط أ ب٘  ّٝا ٚخطٚدّا ع٢ً اٱَاّ ايعازٍ; ٭

 اؾُٝع. 

 

  ــــــ سسوٛ اإلعسازـ 3

ِٵ تٴًُِكٛا ٚٳ٫َ﴿طٜٔ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١: اعترب بعض إؿػِّ ٜٵسٹُٜه ٗٵًَُه١ٹ ٔإَي٢ بٹَأ )ايبكط٠: ﴾ايتٻ

ّٷ، ٚخكٛقّا  (195 ٕٸ اٱنطاض بايٓؿؼ سطا زي٬ّٝ ع٢ً سط١َ اٱنطاض بايٓؿؼ، ٚقايٛا بأ

، ٚأضازٚا تٛدٝٗٗا ستٸ٢ ×اؿػٌ تعطٜهٗا ي٬ًٗى. ٖٚٓاى أؾاضٚا إٍ ْٗه١ اٱَاّ

 يٍٛ ٖصٙ اٯ١ٜ.تٓػذِ َع َس

ٗ ٖصٙ شٌٜ اٯ١ٜ ايػابك١: ٗ  ،طٟ ايؿٝع١صٟ ٖٛ َٔ َؿػِّاي ،ٜكٍٛ ايطربغٞ

ٚع٢ً دٛاظ تطى ا٭َط  ،داف َٓ٘ ع٢ً ايٓؿؼاٯ١ٜ ز٫ي١ْ ع٢ً ؼطِٜ اٱقساّ ع٢ً َا ٜٴ

ٕٸ ٗ شيو إيكا٤ٳ ٚؾٝٗا ز٫ي١ْ ع٢ً دٛاظ  .يتًٗه١ايٓؿؼ إٍ ا بإعطٚف عٓس اـٛف; ٭

نُا ؾعً٘  ،اض ٚايبػا٠ إشا خاف اٱَاّ ع٢ً ْؿػ٘ أٚ ع٢ً إػًٌُايكًض َع ايهٓؿ

َع  ×بكٓؿٌ، ٚؾعً٘ اؿػٔ ×١، ٚؾعً٘ أَري إ٪ٌَٓعاّ اؿسٜبٝ |ضغٍٛ اهلل

ٕٵ ،ت أَطٕٙٓا تؿتٻ ،َعا١ٜٚ َٔ إكاؿ١ ٕٸ عٴ ٚخاف ع٢ً ْؿػ٘ ٚؾٝعت٘. ؾإ ٛضنٓا بأ

ٔٸ أْٸِٗ ٫ إ :أسسُٖإٸ ؾعً٘ وتٌُ ٚدٌٗ: إ :قاتٌ ٚسسٙ ؾاؾٛا، ×ػٌاؿ ْٸ٘ ٚ

ْٸ٘ غًب ع٢ً ٚٓٸ٘ أْٸ٘ يٛ تطى قتاهلِ قتً٘ إ :ٚاٯخط ;ٕهاْ٘ َٔ ضغٍٛ اهلل ;ٜكتًْٛ٘

ُٸ٘ َػًِ، ؾهإ ايكتٌ َع ععٸ٠ ايٓؿؼ بٵإًعٕٛ ابٔ ظٜازٺ قٳ طّا; نُا ؾعٌ بابٔ ع

 . (77)ٚاؾٗاز أٖٕٛ عًٝ٘

ٕٸ ٖصٙ اٯ١ٜ تتشسٻٚاؾٛ خ عٔ اٱْؿام ٗ غبٌٝ اهلل، ؾكس قاٍ ا، ايهاٌَ أ

طٕٚ ٗ بسا١ٜ تؿػريِٖ هلا: إككٛز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ضَٞ ايٓؿؼ ٗ ايتًٗه١ إثط تطى إؿػِّ

ٕٸ اهلل ٗ قسض  ٙٺ عط١َ اٱنطاض بايٓؿؼ; ٭ ٟٸ اضتبا اٱْؿام، ٖٚصا ايتؿػري يٝؼ ي٘ أ

ْٵؿٹُكٛا﴿ٍٛ: ٜٚك ،ٖصٙ اٯ١ٜ ٜأَط باٱْؿام ٌٔ ؾٹٞ ٚٳَأ ِٵ تٴًُِكٛا ٚٳ٫ اهللٹ غٳبٹٝ ٜٵسٹُٜه  ٔإَي٢ بٹَأ

ٗٵًَُه١ٹ ٕٻ ٚٳَأسٵػٹٓٴٛا ايتٻ ُٴشٵػٹٓٹٌ ٜٴشٹبټ اهلَل ٔإ ٕٸ تطى اٱْؿام  (.195)ايبكط٠:  ﴾اِي ٚاؿاٍ أ

. إشٕ هب إٔ ٜهٕٛ إاٍ ٗ ساٍ ٜٚكطع ؾطٜاْ٘ ا٫قتكازٟ ،هطٸ اجملتُع إٍ اهل٬ى

 ٚاؾطٜإ ستٸ٢ تك٣ٛ اؿٝا٠ ا٫قتكازٜٸ١ يًُذتُع.اٱْؿام 

ّهٔ هلصٙ اٯ١ٜ إٔ تهٕٛ زي٬ّٝ ع٢ً سط١َ اٱنطاض بايٓؿؼ ٗ قٛض٠  ،ْعِ
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ِٵ تٴًُِكٛا ٚٳ٫﴿ثبٛت عُّٛ أٚ إط٬م ٗ ١ًْ:  ٜٵسٹُٜه ٗٵًَُه١ٹ ٔإَي٢ بٹَأ ٚمشٛهلا يهآؾ١  ،﴾ايتٻ

 .إٛاضز اييت هلا ايك٬سٝٸ١ يصيو

ٔٸ ٝٸ١ ٖصا ا٫ست يه ٕٸ قسض ٚشٌٜ اٯ١ٜ قاؿإ يًتكٝٝس ٚايكطٜٓ ُاٍ غري َٛدٛز; ٭

 ع٢ً خكٛم تطى اٱْؿام. 

ٕٸٚايٓتٝذ١  ٚإشا نإ هلصٙ اٯ١ٜ ز٫ي١ْ ع٢ً  .برتى اٱْؿام ىتلٸَؿّٗٛ اٯ١ٜ  أ

ٔ ؾٝٗا َٛاضز ٜل ايعُّٛ أٚ اٱط٬م إٛدٛزٝذب إٔ ىكٻؾسط١َ اٱنطاض بايٓؿؼ 

 :َٔ ًْتٗاٚٱنطاض بايٓؿؼ ٗ ايؿطع، بٌ هٛظ أٚ هب، نجري٠ٺ ٫ وطّ ؾٝٗا ا

ٔ ٖصا ٚا٫غتؿٗاز َٔ أدٌ إسٝا٤ اٱغ٬ّ ٚتبًٝؼ ايسٜٔ. ٚقس تبٝٻ ،اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل

ٞٸ يٓٗه١ عاؾٛضا٤.   ٗ قػِ ايتكِٝٝ ايؿكٗ

ٚٗ عكٝستٓا  .ل عُّٛ اٯ١َٜٔ د١ٗٺ أخط٣ ّهٔ يًػٓٸ١ ايكطعٝٸ١ إٔ ؽكِّٚ

ٕٸ ٍٕ يٲَاّ قٍٛ اٱَاّ ٚؾعًَ مٔ ايؿٝع١ أ ٌٕ أٚ قٛ ٘ غٓٸ١ْ. إشٕ َا قسض ٗ عاؾٛضا٤ َٔ ؾع

ل عُّٛ اٯ١ٜ، ٫ٚ متاز إٍ تٛدٝ٘ ْٗه١ عاؾٛضا٤، ّهٓ٘ إٔ ىكِّ ×اؿػٌ

 َع َسيٍٛ اٯ١ٜ.  ٚدعًٗا َٓػذ١ُّ

ٚا٫غتؿٗاز َٔ أدٌ اْتكاض  ،َٚٔ د١ٗٺ ثايج١ٺ يٝػت ايؿٗاز٠ ٗ غبٌٝ اهلل 

ٚاعتباض غعٞ  ،يًٓؿؼ ٗ ايتًٗه١، ٚإ٫ٓ يٛدب إغ٬م با، اؾٗاز إيكا٤ٶ ،اٱغ٬ّ

 نُا ٖٛ ٚانض.  ،اؿجٝح ٗ بس٤ ايبعج١ إيكا٤ٶ يًٓؿؼ ٗ ايتًٗه١ |ايٓيبٸ

ٕٸ نجريّا َٔ َؿػِّ مل ٜعتربٚا  ،ٗ شٌٜ ٖصٙ اٯ١ٜ ،طٟ أٌٖ ايػٓٸ١ٚاي٬ؾت أ

 ؿؼ ٗ ايتًٗه١.ا٫غتؿٗاز ٗ غبٌٝ اهلل َٔ با، إيكا٤ ايٓ

ٗ شٌٜ ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ أبٞ أٜٸٛ، ا٭ْكاضٟ أْٸ٘ نإ ٜكٍٛ:  س ْكٌ ايعكؿطٟؾك

ُا أْعيت ؾٝٓا، قشبٓا ضغٍٛ اهلل ؾٓكطْاٙ، ٚؾٗسْا َع٘ مٔ أعًِ بٗصٙ اٯ١ٜ، ٚإْٸ

ُٸ  ،ٚنجط أًٖ٘ ،ا ؾؿا اٱغ٬ّإؿاٖس، ٚآثطْاٙ ع٢ً أٖايٝٓا ٚأَٛايٓا ٚأ٫ٚزْا، ؾً

 ،ايٝٓا ٚأ٫ٚزْا ٚأَٛايٓا ْكًشٗا ْٚكِٝ ؾٝٗاٚٚنعت اؿط، أٚظاضٖا، ضدعٓا إٍ أٖ

 . (78)ٚتطى اؾٗاز ،ؾهاْت ايتًٗه١ اٱقا١َ ٗ ا٭ٌٖ ٚإاٍ

ٕٸ أبا أٜٸٛ، ا٭ْكاضٟ اعترب تطى اؾٗاز ٚقٛعّا ٗ  ْط٣ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ أ

ٕٸ اؾٗاز ٚايكتٌ ٗ غبٌٝ اهلل غعاز٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠،  ايتًٗه١، ٫ اختٝاض اؾٗاز; ٭
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 ر، ٫ ؾٓا٤ٷ ٚظٚاٍ. ظٳطٵ٠ْ باق١ْٝ ٗ عامل ايبٳٖٚٛ سٝا

ض٣ٚ بعس ْكٌ ايطٚا١ٜ ايػابك١:  ،ٗ شٌٜ ٖصٙ اٯ١ٜ ،أٜهّا ٚقاٍ ايؿدط ايطاظٟ

ٌٷ َٔ ا٭ْكاض: أضأٜتٳ ؿاؾعٞاي ٕٸ ضغٍٛ اهلل شنط اؾٓٸ١، ؾكاٍ ي٘ ضد ٕٵ أ  ٜا ضغٍٛ اهلل إ

ٚٸؾاْػُؼ ٗ ْاع١  ،قابطّا قتػبّا؟ قاٍ: يو اؾٓٸ١ ُقتًتٴ ؾكتًٛٙ بٌ ٜسٟ  ،ايعس

ثِ  ،ٕٸ ضد٬ّ َٔ ا٭ْكاض أيك٢ زضعّا ناْت عًٝ٘ سٌ شنط ايٓيبٸ اؾٓٸ١إٚ .ضغٍٛ اهلل

ٚٸ ٕٸ ضد٬ّ َٔ ا٭ْكاض ؽًٖ .ؾكتًٛٙ ،اْػُؼ ٗ ايعس ـ عٔ بين َعا١ٜٚ ؾطأ٣ ايطري ٚضٴٟٚ أ

َٳ َٳ ٔٵعهٛؾّا ع٢ً  ٚٸ :َع٘ ٔٵقتٌ َٔ أقشاب٘، ؾكاٍ يبعض   ،غأتكسٸّ إٍ ايعس

ؾصنطٚا شيو  ،تٌ ؾٝ٘ أقشابٞ، ؾؿعٌ شيوـ عٔ َؿٗس ُق٫ٚ أؽًٖ ،ؾٝكتًْٛين

 . (79)٫ّ سػّٓاٛٵ، ؾكاٍ ؾٝ٘ َق|يًٓيبٸ

ٕٸ ايؿٗاز٠ ٗ غبٌٝ اهلل يٝػت إنطاضّا بايٓؿؼٜتٻ  ،هض َٔ أَجاٍ ٖصٙ ايطٚاٜات أ

 ٚؼكٌٝ ضنا اهلل.  ،ٚإيكا٤ٶ هلا ٗ ايتًٗه١، بٌ ٖٞ ٚغ١ًْٝ يًصٖا، إٍ اؾٓٸ١

ٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو ؾإشا نإ هلصٙ اٯ١ٜ ز٫ي١ْ ع٢ً سط١َ اٱنطاض بايٓؿؼ هب إٔ 

َٔ أدٌ اْتكاض اٱغ٬ّ،  ;ىطز اؾٗاز عٔ َسيٛهلا، ٚنصيو ايكتٌ ٗ غبٌٝ اهلل

ٚإسٝا٤ ن١ًُ اؿلٸ، ٚتبًٝؼ ايسٜٔ، ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٚبٝإ أسهاّ 

ٱؾاز٠ ا٭دٝاٍ اي٬سك١ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾه٬ّ عٔ  ;١ٚإبكا٥ٗا إٍ ّٜٛ ايكٝاَ ،ايسٜٔ

ِٸ َٔ ْؿؼ اٱْػإ. ؾذُٝع ٖصٙ  احملاؾ١ٛ ع٢ً بكٝٸ١ ا٭ٖساف ايهرب٣ ٚايعاي١ٝ ا٭ٖ

 إٛاضز خاضد١ْ عٔ َسيٍٛ اٯ١ٜ، ٚيٝػت اٯ١ٜ ْاٚط٠ّ إيٝٗا. 

ٗ  ٓ٘ ايطربغٞصٟ بٝٻ تهٕٛ ٖٓاى ساد١ْ إٍ اؾٛا، ايٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫

ؿػري فُع ايبٝإ ع٢ً َسيٍٛ ٖصٙ اٯ١ٜ سٍٛ ْٗه١ عاؾٛضا٤، ٫ٚ زاعٞ يصنط ت

ْؿػ٘  . ٚايطربغٞ×ا٫ستُايٌ ايًصٜٔ عطنُٗا بعٓٛإ تٛدٝ٘ ْٗه١ اٱَاّ اؿػٌ

 أعًِ ظٛاب٘. 
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 عَ املٍهس  غسٔط الٍّ٘

 ×ذتسنٛ اإلواً اذتطني فكّٗٛ ٔفكًا قساٌٞٚ

 

 رووديمذمد ردماوً زد. انشٍخ 

 

 ــــــ وكّدوٛ

٫ تعسٸ ثٛض٠ عاؾٛضا٤ ع٢ً ايػاس١ ايتاضىٝٸ١ َجا٫ّ أع٢ً يًؿٝع١ ؾك٘، بٌ قاضت 

ُٕ ٗٔإكسض ا  غاْسٟ.  :َٔ أَجاٍ ،ٚيط٬، اؿطٸٜٸ١ ٗ ٖصا ايعامل ،ِ ؾُٝع ؾطا٥ض ايٓاؽً

ٚإٍ ُٸ١ َٓص ايبسا١ٜ ٫ٚ ظاٍ ؾعاع ٖصٙ إًش١ُ ايهبري٠ ٜؿعٸ بربنات٘ ٚآثاضٙ اَؾ

ٕٸٚقتٓا اؿانط، ستٸ ؽ ٖٛ ْؿؼ ايػبب ٗ سسٚخ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ إكسٻ ٢ قٌٝ بأ

ٕٸ ايػبب ٗ اغتُطاض ٚز١َّٛ ٖصا ايسٜٔ ٖٛ ثٛض٠ ٚزَا٤ |ضغاي١ ايٓيبٸ ا٭نطّ ، ٚأ

 ٚأقشاب٘.  ×غٝٸس ايؿٗسا٤

بكٝاز٠ اؿؿٝس  ،ٚٗ عكطْا اؿانط تعسٸ ايجٛض٠ ايع١ُٝٛ يًؿعب اٱٜطاْٞ

، مثط٠ َٔ آ٫ف ايجُاض ٚايربنات اييت &ايػٝس اـُٝين ×اّ إعكّٛايكاحل يٲَ

ٝٸ١ يٲَاّ اؿػٌ  . ×عازت عًٝٓا َٔ ايجٛض٠ ايعاؾٛضا٥

ر عٓس عؿٸام ـ ٜتأدٻ ×ٚع٢ً اؾاْب اٯخط ـ ٚبايتعأَ َع ْٗه١ غٝٸس ايؿٗسا٤

ٚإتأقٸٌ ٗ  ،اٱَاّ ٚؾٝعت٘ شيو اؿبٸ ايهأَ ٗ أعُام أْؿػِٗ ٚأضٚاسِٗ

ى َا٤ ؾطات٘، ٚىتُْٛٗا َطؾكٌ برتبت٘ ٕٚ سٝاتِٗ بايتربټ٢٩ قاضٚا ٜبسعتكساتِٗ، ستٸَ

 إكسٸغ١ ٚايطاٖط٠. 

٫ٚ ىؿ٢ أْٸ٘ َُٗا بصيٓا َٔ دٗٛز ٗ ايبشح عٔ ا٭ٖساف ٚايسٚاؾع، ٚاـطب 

                                                      

^
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ٗٸس٠ ٚإٛٓط١٦ هلصٙ اؿطن١ إكسٸغ١،  ٚايهًُات، ٚاحملت٣ٛ ٚإهُٕٛ، ٚايعٛاٌَ إُ

ٕٸ ب  ٚف٫ّٛٗ.  غاَهّاعهّا َٔ أبعازٖا غٛف ٜبك٢ ؾإ

ٕٸ زضاغ١ ْٗه١ غٝٸس ايؿٗسا٤ َٔ إٓٛاض  ٞٸٚاؾسٜط بايصنط أ ٜٓبػٞ إٔ  ايؿكٗ

تػتٛعب دٗات عسٸ٠ ٚسٝجٝٸات كتًؿ١، َٚٔ ١ًْ َا ًٜعّ تٓاٚي٘ ٖٛ إٛنٛعات ايؿكٗٝٸ١ 

عاؾٛضا٤ ٗ ايؿك٘ )ا٭سهاّ ايؿكٗٝٸ١ يًرتب١، َا٤ ايؿطات، ايععا٤، ايعٜاض٠(، تأثري 

ٞٸ ا٭َط  :ـ َٔ قبٌٝ ، دعٌ عاؾٛضا٤ أِٛشدّا ٜكتس٣ ب٘ ٗ إػا٥ٌ ايؿكٗٝٸ١ايػٝاغ

ٞٸ سٍٛ بعض اٱؾها٫ت  ،بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ـ ايبشح ٚايتشكٝل ايؿكٗ

 ٚغري شيو.  ،ٖصٙ ايٓٗه١ سٍٛطست ٚايؿبٗات اييت ُط

ٌ بتكسِٜ ، ٚغتتهٖؿغٛف ْػتعطض ٗ ٖصٙ إكاي١ إٛنٛعات إتكسٸ١َ

طست سٍٛ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ايصٟ اٱدابات عٔ بعض ا٭غ١ً٦ اييت ُط

 . َٚٔ ١ًْ ٖصٙ ا٭غ١ً٦: ×قاّ ب٘ غٝٸس ايؿٗسا٤

يكس اؾرتٙ ايؿكٗا٤ ٗ ٚدٛ، ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط عسٸ٠ ؾطٚٙ، 

ٖصا ا٭غاؽ ئ ٜهٕٛ ا٭َط َٓٗا: ا٭َٔ َٔ ايهطض )عسّ تطتٸب إؿػس٠(. ٚع٢ً 

هّا بايكاعس٠ ; ٚشيو ُػټ×بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚادبّا ع٢ً غٝٸس ايؿٗسا٤

ٝٸ١ اييت تكهٞ باْتؿا٤ إؿطٚٙ عٓس اْتؿا٤ ؾطط٘.   ايعكً

أٚ استُاي٘  ،أثريٖٛ ايعًِ بايت ٚايؿطٙ اٯخط يٮَط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط

ٌٸ تكسٜط، ٖٚصا ايؿطٙ ن  إ َٓتؿّٝا ٗ قهٝٸ١ عاؾٛضا٤ أٜهّا. ع٢ً أق

َع ٬َس١ٛ عسّ ؼٓكل ايؿطٚٙ إعترب٠ ٗ ٚدٛ، ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ٚ

  !إٓهط أ٫ ٜعسٸ اٱقساّ عًٝ٘ َٔ َكازٜل إيكا٤ ايٓؿؼ ٗ ايتًٗه١؟

ٖٚصٙ إكاي١ اييت ْكسٸَٗا بٌ ٜسٟ ايكاض٨ غتكّٛ بٓكس ا٭زٓي١ اييت أقاَٗا ايؿكٗا٤ 

 ؾرتاٙ ٚدٛ، ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط بٗصٜٔ ايؿططٌ. ع٢ً ا

 

ّٗد الػّداٞ ـ1  ــــــ ٞسٕه اهلدف وَ ٌّغٛ عاغٕزا ×نمىات ض

ٕٸ اهلسف َٔ قٝاَ٘ ٚثٛضت٘ نسٸ ٜعٜس  يكس قطٸح غٝٸس ايؿٗسا٤ ٗ َٛاطٔ عسٜس٠ بأ

يصنط ْٝع  اجملاٍ ٗ ٖصٙ إكاي١ عٴٖٛ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط. ٫ٚ ٜػٳ



×  
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 َٓٗا: ، ٚيصيو غٓهتؿٞ بعطض ١ًْٺتػع١ َٛاضز ـإٛاضز ـ ٚاييت تكٌ إٍ 

  

  ــــــ |عٍد قرب زضٕه اهلل أـ

بعٜاض٠ قرب  ،ٚيًُطٸ٠ ايجا١ْٝ ،عٓسَا ععّ اٱَاّ ع٢ً ايتٛدٸ٘ مٛ َٓه١ تؿطٸف

ِٸ قاٍ: |ضغٍٛ اهلل ٕٸ ٖصا قرب »، ٚأباح ٖٓاى َهٕٓٛ قًب٘ ٚآ٫َ٘، ث ِٸ إ ْبٝٸو ايًٗ

ِٸ إْٸٞ أسبټٚقس سهطْٞ َٔ ا٭َط َا قس عًُتٳ ،، ٚأْا ابٔ بٓت ْبٝٸو|قُس  ، ايًٗ

 . (1)«طٚأْهط إٓه ،إعطٚف

 

ّٗتْ ـ ب  ــــــ يف ٔص

ٔ غٝٸس ايؿٗسا٤ ٗ ٚقٝٸت٘ ٭خٝ٘ قُس اؿٓؿٝٸ١ ايساؾع ٚايباعح ع٢ً غؿطٙ، ٜبِّ

ٝٸ١ اؾٓٸ ،ؾبعس إٔ ٓس ايباضٟ ٚؾهطٙ إْٸٞ مل أخطز »١ ٚايٓاض، قاٍ: ٚؾٗس ع٢ً سٓكاْ

َٸ١  ٫ٚ ٚإّا، ٚإْٸُا خطدتٴ ،٫ٚ َؿػسّا ،٫ٚ بططّا ،أؾطّا يطًب اٱق٬ح ٗ أ

 . (2)«ٚأ٢ْٗ عٔ إٓهط ،، أضٜس إٔ آَط بإعطٚف|دسٸٟ

 

 ــــــ يف سدٖجْ ـ ز

ٝٸ١ إٛع١ٛ ٚقطا٠٤ اٯ١ٜ:  ٗ سسٜحٺ ×ٜكٍٛ اٱَاّ ُٸ ي٘، ٚشيو بعس بٝإ أٖ

ُٴ﴿ ٕٳٚٳاِي ٓٴٛ َٹ ٓٳاتٴ ٪ٵ َٹ ُٴ٪ٵ ِٵ ٚٳاِي ٗٴ ٝٳا٤ٴ بٳعٵهٴ ٚٵيٹ ؾبسأ اهلل با٭َط بإعطٚف »َا ًٜٞ:  ،﴾بٳعٵٕض َأ

قُٝت اغتكاَت ايؿطا٥ض زٸٜت ُٚأيعًُ٘ بأْٸٗا إشا ُأ ;ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ؾطٜه١ َٓ٘

ٕٸ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط زعا٤ٷ ;ٖٝٸٓٗا ٚقعبٗا ،نًٓٗا  ،إٍ اٱغ٬ّ ٚشيو أ

ٚأخص ايكسقات َٔ َٛانعٗا  ،ٚايػٓا٥ِ ٤ٞٚقػ١ُ ايؿ ،ٚكايؿ١ ايٛامل ،زٸ إٛاملَع ض

 . (3)«ٚٚنعٗا ٗ سٓكٗا

 

ّٗٛ البشح عَ غسٔط األوس باملعسٔف ٔالٍّ٘ عَ املٍه ـ2  ــــــ سخمف

َٸ ٫ ؾٓو ٕٸ ايبشح ٗ تاضٜذ إباسح ايعًُٝٸ١ ٜرتى أثطّا ٖا ّا ٗ ؾِٗ سكا٥ل أ

ـٷ إػا٥ٌ ٚإزضانٗا. ٖٚصا ٝٸ١ ايسٚض َهاع ٕٸ أقٛاٍ  ،ٗ ايعًّٛ ايٓكً ٚخاقٸ١ ٗ ايؿك٘; ٭
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ٚٸٍ ٚآضا٤ِٖ ـ ٚباـكٛم ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ يعكط ايػٝب١ ٚبسا١ٜ ايػٝب١  عًُا٤ ايكسض ا٭

 ايهرب٣ ـ ٖٞ ٗ سهِ ايطٚاٜات. 

ٝٸ١ أنجط ٗ َٛنٛعٓا ايصٟ ْبشح عٓ٘، أٟ ؾطٚٙ  ُٸ ٚو٢ٛ ٖصا إطًب بأٖ

; ٭ْٸ٘ قس )استُاٍ ايتأثري ٚعسّ تطتٸب إؿػس٠( ٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهطٚدٛ، ا٭َط بإعط

ٍٸ ع٢ً   ثبٛت ٖصٙ ايؿطٚٙ بإْاع ايؿكٗا٤.اغتس

 غٓكّٛ بعطض أقٛاٍ ايؿكٗا٤:  َٚٔ أدٌ بٝإ قشٸ١ اٱْاع أٚ عسَ٘

ٖـ( ٫ٚ340 ابٔ أبٞ عكٌٝ ايعُاْٞ) ;ايطناٖـ( ٗ ؾك٘ 329مل ٜططح ابٔ بابٜٛ٘)

ٚنصيو ايؿٝذ  ;ٞ عٔ إٓهطعح ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ،ا٣ٚٗ فُٛع١ ايؿت

 ؾإْٸ٘ مل ٜصنط ٗ نتا، إكٓع ٚاهلسا١ٜ ٖصا ايبشح أٜهّا.  ،ٖـ(381ايكسٚم)

ٖـ( َباسح ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٗ 413ْعِ شنط ايؿٝذ إؿٝس)

، ٚاؾرتٙ « ايسٜٔٚاؾٗاز ٗ ،ٚإقا١َ اؿسٚز ،ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط»با، 

ٔ اٱْػإ َٔ إْهاض إٓهط بٝسٙ إشا ُٖه»سٝح قاٍ:  ،ٖٓاى عسّ تطتٸب إؿػس٠

ٚأَٔ ٗ اؿاٍ َٚػتكبًٗا َٔ اـٛف بصيو ع٢ً ايٓؿؼ ٚايسٜٔ ٚإ٪ٌَٓ،  ،ٚيػاْ٘

ٕٵ عذع عٔ شيو، أٚ خاف ٗ اؿاٍ أٚ  ٚدب عًٝ٘ اٱْهاض بايكًب ٚايٝس ٚايًػإ. ٚإ

ٕٵإػتكبٌ َٔ ايؿػ خاف َٔ  از باٱْهاض بايٝس، اقتكط ؾٝ٘ ع٢ً ايكًب ٚايًػإ. ٚإ

ٌٸ ّاايصٟ ٫ ٜػع أسس ،اٱْهاض بايًػإ اقتكط ع٢ً اٱْهاض بايكًب  تطن٘ ع٢ً ن

 .(4)«ساٍ

 ،ٚضغا٥ٌ ايؿطٜـ ،ٗ نتا، ا٫ْتكاض ،ٖـ(436س إطته٢)ٚمل ٜتعطٸض ايػٝ

 إٍ أقٌ ايبشح.  ،ٚايٓاقطٜٸات

َٸا أبٛ ايك٬ح اؿ ٖـ( ؾكس شنط َباسح ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 447ًيب)أ

ٌٸ ٕٸ أزٓي١ إها، »َا ٜتعًٓل غكٛم ؾطٙ ايتأثري قاٍ:  . ٚٗإٓهط ؼت عٓٛإ َػتك إ

ٔٸ ايتأثري، ٚإثباتٴ ٘ ؾططّا ٜكتهٞ إثبات َا ٫ ا٭َط ٚايٓٗٞ َطًك١، غري َؿطٚط١ بٛ

 . (5)«١ذٸٜٚ٪زٸٟ إٍ تكٝٝس َطًل ايٛدٛ، بػري سٴ ،زيٌٝ عًٝ٘

 ;ٚاؾرتطٓا عسّ إؿػس٠»ٚعٓسَا ٚقٌ ايه٬ّ إٍ ؾطٙ عسّ إؿػس٠ قاٍ: 

 .أٚ نإ يطؿّا ؾٝ٘; يكبش٘ نايكبٝض إبتسأ ،يعًُٓا بٛدٛ، ادتٓا، َا أثط ٚقٛع قبٝض



×  
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ٞٸ ؾا٭َط أٚ ايٓٗٞ َت٢ نإ غببّا يٛقٛع قبٕٝض أٚ َٔ غريٙ باٯَط ايٓاٖٞ  َٔ إأَٛض إٓٗ

ٚٚدٛ،  ،ي٫ٛٙ مل ٜكع، هب اؿهِ بكبش٘ ،٢ إٓهط أٚ ٜٓكلٜعٜس عً ،أٚ بػريٙ

يريتؿع َٔ  ;ـ إٔ ىتاض ايكبٝضَٔ إهًٖ ،٫ٚ مسعّا ،ادتٓاب٘; ٭ْ٘ ٫ هٛظ عك٬ّ

 . (6)«غريٙ

َا ٜتعًٓل بؿطٙ عسّ اـٛف َٔ ايهطض:  ٗ ،ٖـ(460ٜٚكٍٛ ايؿٝذ ايطٛغٞ)

ّا عًٝ٘ أٚ ع٢ً غريٙ، اقتكط ع٢ً ٔ َٔ ٖصٜٔ ايٓٛعٌ، بإٔ ىاف نطضؾُت٢ مل ٜتُٖه»

 .(7)«اعتكاز ٚدٛ، ا٭َط بإعطٚف بايكًب

 ;َٔ زٕٚ شنط ايؿطٚٙ ،نُا أٚضز ايؿٝذ ٗ اؾٌُ ٚايعكٛز أقٌ ٖصا ايبشح

َٸا ٗ اـ٬ف ؾًِ ٜططح ايبشح َٔ أقً٘.   أ

ٚشنط ايؿٝذ ٗ نتاب٘ ا٫قتكاز ن٬ ايؿططٌ، ٚأقاّ ؾٝ٘ ايطزٸ ع٢ً ؾطٙ 

إٓهط ي٘ ث٬ث١ أسٛاٍ: ساٍ »ٚقاٍ:  ،، َع قبٛي٘ يؿطٙ عسّ إؿػس٠استُاٍ ايتأثري

ٕٸ إْهاضٙ ٜ٪ثِّ ٚايجاْٞ ٜػًب  ;ط ؾإْٸ٘ هب عًٝ٘ إْهاضٙ ب٬ خ٬فٜهٕٛ ٚٓ٘ ؾٝٗا بأ

ؾعٓس ٖصٜٔ ، ٘ ٗ ٚقٛع٘ ٚاضتؿاع٘ٚايجايح ٜتػا٣ٚ ٚٓٸ ;ط إْهاضٙع٢ً ٚٓٸ٘ أْ٘ ٫ ٜ٪ثِّ

ّٷ ّٷ :قاٍ قٛ ٖٚٛ  .&ٖٚٛ ايصٟ اختاضٙ إطته٢ ، ٜػك٘ ٚدٛب٫٘ :ٜطتؿع ٚدٛب٘، ٚقاٍ قٛ

ٕٸ ١ٍٕ ع٢ً ٚدٛب٘ مل ىكٸعُّٛ اٯٜات ٚا٭خباض ايسآي ا٭ق٣ٛ; ٭ ٚ٭ٕ  ;زٕٚ ساٍ... ٘ عا

 . (8)«قبٝض نْٛ٘ َؿػس٠ ٚد٘ٷ

 ـ( ٗ نتاب٘ إطاغِ هلصا ايبشح.463ٖض)ٚمل ٜتعطٸض غ٬ٓ

َٸا ايكانٞ ابٔ ايربٸاز) ٘ إٗصٸ، عسّ إؿػس٠، ٖـ( ؾكس اؾرتٙ ٗ نتاب481أ

ٕٸ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط... إْٸُا ٜكضٸ إشا نإ َتُٚه»سٝح قاٍ:  ّٓا ٚاعًِ أ

٫ٚ غريٙ َٔ ايٓاؽ، ٫ ٗ  ،َُٓٗا، ٜٚعًِ أٚ ٜػًب ٗ ٚٓٸ٘ أْٸ٘ ٫ نطض ًٜشك٘ ٗ شيو

 .(9)«ساٍ ا٭َط ٚايٓٗٞ، ٫ٚ ؾُٝا بعس ٖصٙ اؿاٍ َٔ َػتكبٌ ا٭ٚقات

ٕٵ»ٖـ( إٍ ؾطٙ عسّ إؿػس٠ ؾك٘، ٚقاٍ: 580ابٔ ٓع٠ ايطٛغٞ) ٚأؾاض مل  ؾإ

 .(10)«اقتكط ع٢ً ايكًب ،ٜكسض ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ شيو، أٚ خاف َؿػس٠ ؾٝ٘

ٖـ( إٍ َباسح ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 585س ابٔ ظٖط٠)ٚمل ٜتعطٸض ايػٝ

 .إٓهط
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َٸا ابٔ إزضٜؼ) 598ٌٕأ غريٙ، سٝح  أٚنض َٔ ٖـ( ؾكس أؾاض إٍ ايؿططٌ بؿه

ٕٸ إْهاضٙ ٜ٪ثِّ :ثايجٗا»قاٍ:  ٔٸ أ  .إٔ ٫ ىاف ع٢ً ْؿػ٘ :ٚضابعٗا .ط أٚ هٛظٙإٔ ٜٛ

 .(11)«إٔ ٫ ٜهٕٛ ؾٝ٘ َؿػس٠ :ٚغازغٗا .إٔ ٫ ىاف ع٢ً َاي٘ :ٚخاَػٗا

ٚقس تًٓك٢ أنجط ؾكٗا٤ ايعكٛض اي٬سك١ ٖصٜٔ ايؿططٌ بايكبٍٛ، َٚٔ ًْتِٗ: 

ٚٸٍ ، (13)اؿ١ًَٞٓ ايع٬ٓ ، (12)ل اؿًٓٞاحملٚك ل احملٚك ، (15)ايؿٗٝس ايجاْٞ ، (14)ايؿٗٝس ا٭

ٍٸ ا٭خري ٗ نتاب٘ دٛاٖط ايه٬ّ ع٢ً . (17)ٚقاسب اؾٛاٖط ،(16)ا٭ضزبًٝٞ ٚاغتس

ٌٕ  َؿكٸٌ. ن٬ ايؿططٌ بؿه

ٚٸٍ غري َتٸؿكٌ ع٢ً اؾرتاٙ ٚدٛ، ا٭َط بإعطٚف  ٕٸ ؾكٗا٤ ايكسض ا٭ ٫ٚ ىؿ٢ أ

ٔٸا٭َٔ بٚايٓٗٞ عٔ إٓهط  بايؼ ٗ  ٚهلصا إطًب تأثريٷ .بايتأثري َٔ ايهطض ٚايٛ

 اغتٓباٙ اؿهِ ايؿطعٞ. 

 

 ــــــ غسط األوَ وَ الغسز ـ3

 ــــــ االختالف يف عٍٕاُ الػسط أـ

ؾططح بعهِٗ ٖصا  ;نٛا هلصا ايؿطٙ ٗ عٓٛإ ايؿطٙاختًـ ايؿكٗا٤ ايصٜٔ تعطٻ

ٚٸٍ َٔ ايؿطٙ ؼت عٓٛإ عسّ إؿػس٠، ٚايبعض اٯخط ؼ ت عٓٛإ عسّ ايهطض. ٚأ

ٚٸٍ ؾكٝ٘  ططح ٖصا ايؿطٙ َٔ ايؿكٗا٤ ـ أٟ ايؿٝذ إؿٝس ـ عْٓٛ٘ بعٓٛإ خٛف إؿػس٠. ٚأ

هب إٔ  عٕٓٛ ٖصا ايؿطٙ ؼت عٓٛإ عسّ ايهطض ٖٛ ايكانٞ ابٔ ايربٸاز، سٝح قاٍ:

ٔٸ ٚٓٸّا قٜٛٸّا بعسّ ايهطض.   ْعًِ أٚ ْٛ

ِٸ ٕٸ عٓٛإ إؿػس٠ أع ٔٸ .َٔ ايهطض َٚٔ ايٛانض أ ٕٸ  يه ٍٸ ع٢ً أ مثٸ١ قطا٥ٔ تس

َٳ ٍٸ بعض  عٕٓٛ ٖصا ايؿطٙ بعٓٛإ عسّ  ٔٵإككٛز َٔ إؿػس٠ ٖٛ شيو ايهطض. ٚاغتس

 إؿػس٠ بكاعس٠ ٫ نطض. 

ِٸ   ٕٸ إككٛز َٔ عسّ ايهطض عٓس ايكا٥ًٌ بٗصا ايؿطٙ أع َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإ

 :َٔ 

 نٞ. طٵايهطض إايٞ ٚايٓؿػٞ ٚايعٹ ـ1

 يهطض اؿايٞ ٚإػتكبًٞ. ا ـ2



×  

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

 ايهطض ايؿدكٞ ٚنطض ايػري.  ـ3

 . (18)ل ٚاسس َٔ ٖصٙ ا٭نطاض غببّا يٓؿٞ ايٛدٛ،ٜٚعترب ؼٗك

َٸا بايٓػب١  عٔ  ؾطٚٙ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ؾٗٞ عباض٠ْإٍ أ

ٕٸ ايؿهٌ  ؾططٌ: ا٭َٔ َٔ ايهطض أٚ إؿػس٠، ٚاستُاٍ ايتأثري ٚايكبٍٛ. ٚايٛاٖط أ

ٕٵ ؾٝ٘ تٓاٍٚ ٖصٜٔ ايؿططٌ ٗ ايهتب ايؿكٗٝٸ١ ايصٟ متٸ مل  مل ٜهٔ قشٝشّا; ٭ْٸٓا إ

ٕٸ ٌٵُْك ٌٸ بأ ّهٔ  ؾ٦ّٝا َٔ ٖصٜٔ ايؿططٌ يٝؼ ؾطٙ ٚادب أٚ ؾطٙ ٚدٛ،، ؾ٬ أق

ٕٸ إع٢ٓ إططٚح عٓس ايؿكٗا٤ ٚإتساٍٚ ؾُٝا بِٝٓٗ غري قشٝض.  ٕٸ ٖصا ايكٍٛ بأ َٚا أ

ٕٛ ٖٚٛ َططٚحٷ قٸ١ايبشح ّتاظ بأُٖٝٸ١ خا ُٓت اٱؾاض٠ إْا٫ّ  بٓش أنجط تؿك٬ّٝ ؾكس 

ٚٸ ٕٸ إػأي١ مل تهٔ إٍ تاضٜذ ٖصٜٔ ايؿططٌ بٌ ؾكٗا٤ ايكسض ا٭ ٍ; ٚشيو ٱثبات أ

ُٳ  عّا عًٝٗا بِٝٓٗ. ف

ٕٸ اهلسف ا٭غاؽ َٔ ٖصٙ إكاي١ يٝؼ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً عسّ اعتباض  ٫ٚ ىؿ٢ أ

ٕٸ  اضز ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٚإ٫ٓن٬ ٖصٜٔ ايؿططٌ ٗ ْٝع َٛ ؾإ

 ٚغري قاب١ً يًٓكض أبسّا.  ،ٗ بعض إٛاضز َٔ ٖصٜٔ ايؿططٌ َػ١ًُْٓ ؾططٝٸ١ نٌٛ

 

  ــــــ حتسٖس ستن الٍصاع ـ ب

ٚبٝإ زا٥طت٘، ًٜعّ ٬َس١ٛ ايٓهات  ،َٔ أدٌ تكطٜط َؿّٗٛ ٖصا ايؿطٙ

 ايتاي١ٝ: 

َٔ  ،ايؿكٗا٤ ؼت عٓٛإ عسّ إؿػس٠يكس شنط ايؿطٙ ٗ نتب بعض  ـ1

. (21)، ٚايٛغ١ًٝ(20)ؼطٜط ا٭سهاّ ، (19)َا شنط ٗ نتا، ؾطا٥ع اٱغ٬ّ :قبٌٝ

ايؿٝذ  :َٔ قبٌٝ ،ٚايبعض اٯخط َٔ ايؿكٗا٤ شنط ايؿطٙ ؼت عٓٛإ عسّ ايهطض

ٔٵ ، (23)زضٜؼإٚابٔ  ،(22)ايطٛغٞ ٕٸ َع ايتسقٝل ٗ ن٬ّ ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ ٜتٻ ٚيه هض أ

 ٛزِٖ َٔ إؿػس٠ ٖٛ ايهطض ْؿػ٘.َكك

 :ٚايػبب ٗ شيو ;ٚاغع يكس اغتعٌُ َؿّٗٛ ايهطض ٗ ٖصا ايبشح ع٢ً ْطإم ـ2

ٚٸ  نٞ.طٵٌ يًهطض ايٓؿػٞ ٚإايٞ ٚايعٹْٸ٘ ؾاَإ: ٫ّأ

ٕٸ َتعًٖٚثاّْٝا ِٸ َٔ ايهطض اي٬سل بايؿدل ٚاٯخطٜٔ، بٌ َا : إ ل ايهطض أع
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 ٜؿٌُ غا٥ط إ٪ٌَٓ. 

ٕٸ َٛنٛع ايهطض َتشٚك٫ ٜسٚض اي ـ3 ٔٸ هطض َساض ايعًِ ؾك٘، بٌ إ ل بٛدٛز ايٛ

ٟٸ ٞٸ ايكٛ  أٜهّا. ٚا٫ستُاٍ ايعك٥٬

 تًشل إؿٓك١ ٚاؿطز ايؿسٜس بايهطض أٜهّا. ـ4

 

 ــــــ دٍلٛاأل ـ ز

َٳ .و ايؿكٗا٤ ٗ َػأي١ ؾطٙ عسّ ايهطض َذُٛع١ أزٓي١يكس ُػٻ  ٔٵٚأنجط 

ٍٸ ع٢ً شيو ٖٛ قاسب اؾٛاٖط.  ٔ إٓاغب إٔ ْٓكٌ ن٬َ٘ ْٚٓكسٙ.ٚيصيو َ اغتس

ٙٺٜعتكس احملٚك ضابع ٖٚٛ ؾطٙ عسّ إؿػس٠، سٝح قاٍ:  ل اؿًٓٞ بٛدٛز ؾط

ٞٸ ع٢ً اٯَط ٚايٓاٖٞ أٚ ع٢ً  ٞٸ أٚ َاي ٔٸ ؿٛم نطض ْؿػ ُٚ ٜػك٘ ٚدٛ، اٱْهاض إشا 

ل أزٓي١ ٖصا أسس َٔ إػًٌُ. ٚقس عطض قاسب اؾٛاٖط بعس ْكً٘ يه٬ّ احملٚك

 ايؿطٙ، ٖٚٞ نايتايٞ: 

  .عسّ ٚدٛز كايـ )اٱْاع( ـ1

  .قاعس٠ ٫ نطض ٫ٚ نطاض ـ2

  .قاعس٠ ٫ سطز ـ3

  .قاعس٠ غٗٛي١ ايسٜٔ ٚمساست٘ ـ4

 .قاعس٠ ايٝػط ـ5

×خرب عٕٝٛ أخباض ايطنا ـ6
(24).  

  .(25)خرب َػعس٠ ـ7

 .(26)خرب ؾطا٥ع ايسٜٔ ـ8

  .(27)خرب وٝٞ ايطٌٜٛ ـ9

 . (29)بٔ ٜعٜس( 28)ٌخرب إؿهٻ ـ10

َٸ١ ٚايبعض اٯخط أزٓي١ خاقٸ١ ٗ ٖصا ايبشح  ;تعترب بعض ٖصٙ ا٭زٓي١ أزٓي١ عا

َٔ ٖصٙ ا٭زٓي١ إٔ ٜٓٗض ع٢ً إثبات عسّ ٚدٛ، ا٭َط  ؾك٘. ٚٗ اؿكٝك١ ٫ ّهٔ ٭ٟٛ
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ٞٸ أٚ عٹ ٞٸ أٚ َاي ٞٸ ع٢ً طٵبإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط عٓس استُاٍ ٚدٛز نطض ْؿػ ن

 اٯخطٜٔ. ايٓؿؼ أٚ ع٢ً 

 

ّٔه: اإلمجاع  ــــــ الدلٗن األ

ٟٸ ٕ:ٜعرتٟ ا٫غتس٫ٍ باٱْاع إؾها٫ ٟٸ ;قػطٚ ٚتكٜٛط اٱؾهاٍ  .ٚنربٚ

ٟٸ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:   ايكػطٚ

ٚٸ٫ّ : مل ٜططح ايهجري َٔ ايؿكٗا٤ عح ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط أ

  نٛا إٍ ٖصا ايؿطٙ بايصات.أغاغّا، أٚ أْٸِٗ مل ٜتعطٻ

 ع٢ً اٱْاع.  «٫ أدس خ٬ؾّا»: ٫ ز٫ي١ ؾ١ًُ ثاّْٝا

ٝٸت٘ إْٸُا ٖٛ  ٕٸ اٱْاع ايصٟ ثبتت سذٸ ٟٸ ؾ٬ ىؿ٢ أ َٸا اٱؾهاٍ ايهربٚ أ

ٕٸ اٱْاع  ٌٵ٘ إشا مل ُْكاٱْاع ايهاؾـ عٔ ضأٟ إعكّٛ. َٚٔ ايٛانض ٗ إكاّ أْٸ بأ

ٞٸ قطعّا ٖٛ إْاعٷ ٌٸ استُاٍ َسضنٝٸ ،َسضن دسٸّا، ٚبصيو ٫ ٜهٕٛ  ت٘ نبريٷؾع٢ً ا٭ق

 ناؾؿّا عٔ قٍٛ إعكّٛ، ٚبايتايٞ يٝؼ سذٸ١. 

 

 ــــــ الدلٗن الجاٌ٘: قاعدٚ ال عسز

ٍٸ قاسب اؾٛاٖط أثٓا٤ تٛنٝش٘ يه٬ّ احملٚك ل اؿًٓٞ بٗصٙ ايكاعس٠، يكس اغتس

ٔٸ» ٚقاٍ: سس َٔ ن٘ أٚ إٍ أطٵ٘ ايهطض إيٝ٘ أٚ إٍ َاي٘ أٚ إٍ عٹتٛدٸ ؾًٛ عًِ أٚ ٚ

 .(30)«يٓؿٞ ايهطض ٚايهطاض ;إػًٌُ ٗ اؿاٍ أٚ إآٍ غك٘ ايٛدٛ،...

ٍٕ  َٔ عسٸ٠ دٗات; ٚشيو ٕا ًٜٞ:  ٫ٚ ىًٛ ٖصا ا٫غتس٫ٍ َٔ إؾها

ٚٸ٫ّ ٕٸ بٌ أ : ٫ تؿٌُ قاعس٠ ٫ نطض َٛاضز ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط; ٭

طٸض . ٚقس ُقّاٚايٓٗٞ عٔ إٓهط تعآٖصٙ ايكاعس٠ ٚإط٬م أزٓي١ ٚدٛ، ا٭َط بإعطٚف 

ِّ ٕٸ ايٛٚٝؿ١ ساٍ ايتعاسِ ٖٞ تطدٝض ايسيٌٝ إته ِٸ، ٗ با، ايتعاسِ أ ٔ ي٬ًُى ا٭ٖ

ِٸ;  ٚٗ إكاّ ٜعترب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط شا َكًش١ٺ ٕٸ إش إ٬َٚى أٖ

ٞٸ َكًش١ ٖاتٌ ايؿطٜهتٌ ؾا١ًَْ َٸا َكًش١ يعُّٛ إػًٌُ ٚاجملتُع اٱغ٬َ ، أ

قاعس٠ ٫ نطض ؾإْٸٗا تطدع إٍ ؾدل اٯَط ٚايٓاٖٞ ؾك٘. ْعِ، إشا ناْت َكًش١ 
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ٕٸ زؾع ايهطض عٔ اٯَط ٚايٓاٖٞ أنجط َٔ َكًش١ ؼٗك ل إعطٚف ٚتطى إٓهط ؾإ

 ّ ع٢ً أزٸي١ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط عهِ ايعكٌ. قاعس٠ ٫ نطض غتكسٻ

ٕٸ قاعس٠ ٫ نثاّْٝا ٕٸ ٖصٙ ايكاعس٠ عٔ َٛضز ايبشح ؽكټ طض خاضد١ْ: إ كّا; ٭

ٟٸ ابتسا٤ٶ ٚدٛ،  :َٔ قبٌٝ ،داض١ٜ ٗ َٛضز ا٭سهاّ اييت ٜهٕٛ َٛنٛعٗا غري نطض

ايك٠٬ ٚايكٝاّ، ؾٗصٙ ا٭سهاّ ٬ٜظَٗا ايهطض ٗ بعض ا٭سٝإ، ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ 

 ٗا بربن١ قاعس٠ ٫ نطض. طؾع ٚدٛبٴٜٴ

ٔٵ ٞٸ أٚ ايعٹإشا نإ اؿهِ َكا ٚيه ٞٸ أٚ إاي ٞٸ زا٥ُّا أٚ طٵسبّا يًهطض ايٓؿػ ن

ضؾع٘ بكاعس٠ ٫  ٚايعنا٠، ؾإْٸ٘ ٫ ّهٔ س٦ٓٝصٺ ،ٚدٛ، اؾٗاز، ٚاـُؼ :غايبّا، َجٌ

ع٢ً  ٚشيو ٫غتًعاّ إدطا٤ ٖصٙ ايكاعس٠ ٗ تًو اؿا٫ت يػٜٛٸ١ أزٓيتٗا، ٖٚصا قبٝضٷ ;نطض

ٕٸ ايؿاضع اؿهِٝ. ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  إٓهط َٔ قبٌٝ ٖصٙ ا٭سهاّ; ٭

ايهجري َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات قس اعتربت اؾٗاز َكساقّا يٮَط بإعطٚف أٚ بايعهؼ، 

ٕٸ ا٭َط  ٕٸ ا٭َط بإعطٚف ٖٛ َكسامٷإأٟ  يًذٗاز. ٚقس أؾاضت اٯٜات ٚايطٚاٜات إٍ أ

٘ زا٥ُّا أٚ غايبّا، ٚأْٸنٝٸ١ طٵبإؿٓكات ايٓؿػٝٸ١ ٚايعٹ بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط قؿٛفٷ

ُټ  ًٗا. ٜٓبػٞ ايكرب عًٝٗا ٚؼ

ٕٕثايجّا ُٸٗا:  : ٜٛدس ٗ قاعس٠ ٫ نطض َبا  َتعسٸز٠، ٚأٖ

ٍٸ ع٢ً ْؿٞ اؿهِ ايهطضٟ ،َب٢ٓ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ أـ ٕٸ ٫ نطض تس  .(31)ايكا٥ٌ بأ

ٍٸ ع٢ً ْؿٞ اؿهِ  ،َب٢ٓ اٯخْٛس اـطاغاْٞ ـ ، ٕٸ ٫ نطض تس ايكا٥ٌ بأ

  .(32)ػإ ْؿٞ إٛنٛعايهطضٟ بً

ٕٸ  ،َب٢ٓ ؾٝذ ايؿطٜع١ ا٭قؿٗاْٞ ـ ز  ،«ْا١ْٖٝ»ٗ ٫ نطض  «٫»ايصٟ ٜعتكس بأ

ٍٸ ع٢ً ايٓٗٞ عٔ إؿام ايهطض باٯخطٜٔ ٕٸ ٫ نطض تس   .(33)ٚيٝػت ْاؾ١ٝ. ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ؾإ

ٕٸ  ،َب٢ٓ ايؿانٌ ايتْٛٞ ـ ز ٕٸ إػتؿاز َٔ ٫ نطض ٫ٚ نطاض ٖٛ أ ايكا٥ٌ بأ

  .(34)ضٟ ايصٟ ٫ ّهٔ تساضى نطضٙ ٖٛ غري فعٍٛ ٗ ايؿطٜع١اؿهِ ايهط

ٟٸ ساٍ إْٸُا ّهٔ ايكبٍٛ بإَهإ إٔ تٓؿٞ قاعس٠ ٫ نطض ٚدٛ، ا٭َط  ٚع٢ً أ

َٸا ع٢ً قبًٓا إب٢ٓ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ.  إشابإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط إشا اغتًعَا ايهطض  أ

ٍٸ  إب٢ٓ ايجايح ٚايطابع ؾ٬ ّهٔ إثبات إسٸع٢; ٭ْٸ٘ ع٢ً طبل إب٢ٓ ايجايح ٫ تس



×  
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َٸ ;ع٢ً ايٓٗٞ ؾك٘، ؾ٬ تٓؿٞ اؿهِ ايهطضٟ قاعس٠ ٫ نطض إ٫ٓ ا ع٢ً إب٢ٓ ايطابع ٚأ

ٕٸ قاعس٠ ٫ نطض تٓؿٞ اؿهِ ايهطضٟ غري إتساضٳ َٸا ايهطض ايٓاتر َٔ ا٭َط ؾإ ى، أ

 ٚايٓٗٞ ؾٝذرب بايجٛا، اؾعٌٜ. 

ُٸً٘  : َع ٬َس١ٛ ايجٛا، اؾعٌٜضابعّا ٕٸ َا ٜتش ٚا٭دط اٱهلٞ ع٢ً ٖصا ايؿعٌ ؾإ

ٕٸ ايهطض بٓٛط ايعك٤٬ إْٸُا ٜكسم بعس  اٯَط ٚايٓاٖٞ ٫ ٜعسٸ نطضّا بٓٛط ايعك٤٬; ٭

ٕٸ َا وكِّ«ايٓؿكات ٚايٛاضزات»سػا،  ً٘ إهًٓـ ٗ ٖصٙ إٛاضز ٖٛ أنرب ، ٫ٚ ؾٓو أ

 ٘. ٚإؿكٓات اييت أقابت ،َطاتب َٔ ايٓؿكات اييت بصهلا

َكابٌ ايهطض ايٝػري  : ع٢ً ؾطض قسم ايهطض ٗ ٖصٙ إٛاضز ؾكس متٸخاَػّا

ٞٸ ِٸ )ٖٚٛ ايهطض ا٫)ٖٚٛ ايهطض ايؿدك ٞٸ( ضؾع نطض أنرب ٚأٖ ٚؾػاز  دتُاع

ُټ ٌ ايؿاغس إٔ ٜطتؿع ا٭ؾػس َٓ٘، ٚٗ ٖهصا َٛاضز ٫ اجملتُع(، ٚعًٝ٘ ّهٔ َع ؼ

 ػطٟ قاعس٠ ٫ نطض. 

 

 ــــــ ٚ ال سسزالدلٗن الجالح: قاعد

ٕٸ ٚدٛ، ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٜطتؿع َع  ٜكٍٛ قاسب اؾٛاٖط بأ

 . (35)ٚدٛز ايهطض; بسيٌٝ... ْؿٞ اؿطز ٗ ايسٜٔ

ٕٸ ٖٚصا ا٫غتس٫ٍ غري تاّٛ ٚٴ أٜهّا; سٝح إ دٸٗت ايهجري َٔ اٱؾها٫ت اييت 

ٚٸٍ  ٕاٱؾها٫ :ٗآٖا نصيو، َٚٔ ًْت أثٓا٤ اؿسٜح عٔ قاعس٠ ٫ نطض داض١ْٜ ا٭

ٕٸ بٌ قاعس٠ ٫ نطض ٫ٚ سطز تؿاٚت ٌٸ  .َٔ بعض اؾٗات ّاٚايجاْٞ. َٚٔ ايٛانض أ ٚق

 عجٗا خاضز عٔ ْطام ٖصٙ إكاي١. 

 

 ــــــ الدلٗن السابع: قاعدٚ الطّٕلٛ

ّٸ أٜهّا ؾًٝؼ إككٛز َٔ مساس١ ايسٜٔ  .ٚا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايكاعس٠ غري تا

ٟٸ َؿٓك١ أٚ تهًٗاٱغ٬َٞ ٚغٗٛيت٘ أْٸ ٕٸ اٱغ٬ّ ـ ٘ ىًٛ َٔ أ ـ، بٌ إككٛز ٖٛ أ

ُٸٌ أنجط.  ،بإكاض١ْ َع ا٭زٜإ ٚإصاٖب ا٭خط٣ ـ ٜتُتٸع بأسهاّ أغٌٗ ٚيٛ ٚقاب١ً يًتش

ٞٸ ٕٸ أزا٤ٖا غٝ٪زٸٟ إٍ إؿٓك١ ٚا٭ش٣ ؾبُا أْٸ٘ َكشٛ، بايساؾع اٱهل  ؾطنٓا أ
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ُټ  ً٘ غ٬ّٗ عٓس٥صٺ. ٚاٱخ٬م ٚايعؿل ٚاؿبٸ ؾػٛف ٜهٕٛ ؼ

هض عٓسَا ْسضى َس٣ قعٛب١ ُا تتٸَٚػأي١ غٗٛي١ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٚمساست٘ إْٸ

. ؾكس دا٤ اٱغ٬ّ (36)َٚس٣ َؿكتٗا ،ا٭سهاّ اييت دا٤ت ٗ ا٭زٜإ ايػُاٜٚٸ١ ايػابك١

ِّ قاعس٠ ٫ نطض، ٫ سطز، ايربا٠٤،  :َٓٗا، ؿٌ ٚتطوٌِٗ ع٢ً إهًٚبكٛاعس ٚأقٍٛ تػ

 ٚغريٖا.  ،ٝٸ١، قاعس٠ ايطٗاض٠شٸ١، أقٌ اؿًٚأقٌ ايك

ٟٸ سهِ أٚ تهًٝـ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً َا تكسٻ ّ ٫ ّهٔ يكاعس٠ ايػٗٛي١ إٔ تطؾع أ

 ـ. ٜهٕٛ أزا٩ٙ أٚ تطن٘ قعبّا ٚؾآقّا ع٢ً إهًٖ

 

ُٗ  ــــــ سِطالدلٗن ارتاوظ: قاعدٚ ال

ٝٴ ٕٸ قاعس٠ ايػٗٛي١، إ٫ٓ ط ٗ سكٝكتٗا إ٫ٓػٵيٝػت قاعس٠ اي َػتٓس ٖصٙ ايكاعس٠  أ

ِٵ ﴿َٔ ٖصٙ اٯٜات: َٚٔ ايكطإٓ،  ٖٛ آٜاتٷ ٚٳ٫َ ٜٴٔطٜسٴ بٹُه ٝٴػٵطٳ  ِٵ اِي ٜٴٔطٜسٴ اهلُل بٹُه

  (.185)ايبكط٠: ﴾اِيعٴػٵطٳ

ٟٸٚع٢ً  ٕٸ إطايب ٚاٱؾها٫ت اييت تكسٻ أ َت سٍٛ قاعس٠ ايػٗٛي١ ساٍ ؾإ

ٙ ايكاعس٠ إٔ تٓؿٞ ٚدٛ، ا٭َط ٖصٙ ايكاعس٠ أٜهّا. ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ٫ ّهٔ هلص إٍَتٛدٸ١ٗ 

 بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ساٍ ٚدٛز نطض أٚ َؿػس٠ قت١ًُ. 

ٕٸ َطاز قاسب اؾٛاٖط َٔ قاعس٠ ايٝٴ ، بٌ يٝؼ زي٬ّٝ َػتك٬٘ط ػٵٚايٛاٖط أ

 . قاعس٠ ايػٗٛي١ ٖٛ ايعطـ ايتؿػريَٟطازٙ َٔ عطـ قاعس٠ ايٝػط ع٢ً 

 

  ــــــ ×الدلٗن الطادع: خرب عُٕٗ أخباز السعا

ٕٸ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚادبٷ ٍٸ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً أ َٳ تس ٫  ٔٵع٢ً 

َٳ :ٚٗ ضٚا١ٜ أخط٣ .ىاف ع٢ً ْؿػ٘ ٫ ىاف ع٢ً ْؿػ٘ ٚأقشاب٘  ٔٵٖٛ ٚادب ع٢ً 

ٔٸ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً إسٻ ّٸ; ٚشيو ٕا ًٜٞ: ٚظ٥٬َ٘. ٚيه  ع٢ غري تا

ٚٸ٫ّ ٖٖ ;ٝـ: غٓس ايطٚا١ٜ نعأ مل ٜجبت ٗ سٓك٘  ٔٵيٛقٛع ا٭عُـ ٗ ططٜك٘، ٖٚٛ 

 تٛثٝل. 

يٛقٛع ا٭عُـ ٗ ططٜل ايػٓس،  ;ْٛضٟ: ٖصٙ ايطٚا١ٜ نعٝؿ١ غٓسّا ايؿٝذٜكٍٛ 



×  
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 اقت٘ ٚاغتكاَت٘ غري ثابت١.ٚٚث

ٚتؿكٌٝ إػأي١ نايتايٞ: يكس قطٸح عإإ نبريإ ـ ُٖٚا ايؿٝذ ايبٗا٥ٞ ٚإري 

ٕٸ ا٭عُـ  ٌٷزاَاز ـ بأ ٖٖ ضد ٔٸ نباض عًِ ايطداٍٜٛثٳ ٔٵَػتكِٝ أٚ  َٔ  ،ل ب٘، ٚيه

دعؿط قُس بٔ  ٖٞـ(، ٚايؿٝذ أب329)قُس بٔ عُط بٔ عبس ايععٜع ايهؿٸٞ :أَجاٍ

زٕٚ  ،ٚا ضٚاٜات٘ ٗ نتبِٗقس ضزټ ،ٖـ(١َ726 اؿًٓٞ)ٖـ(، ٚايع460٬ٓاؿػٔ ايطٛغٞ)

ٌٷنُا قطٻ .إبسا٤ ضأِٜٗ ؾٝ٘  إتكسٸ١َ. ٚأَا ايططٜل اٯخط يًطٚا١ٜ ح ابٔ زاٚٚز بأْٸ٘ َُٗ

ٞٸ ايؿٝذؾكس ْكً٘  ٖـ( عٔ ايؿهٌ بٔ 381بٔ بابٜٛ٘ ايكسٚم) أبٛ دعؿط قُس بٔ عً

ـٷ ُٖٚا:  ،أٜهّا; يٛدٛز ؾدكٌ ؾٝ٘ مل تجبت ٚثاقتُٗا ؾاشإ. ٚغٓس ٖصا ايططٜل نعٝ

ٞٸ»ٚ ،«عبس ايٛاسس بٔ عبسٚؽ»  . (37)«بٔ قُس بٔ قتٝب١ عً

ٕٸ ٖصٙ ايطٚا١ٜ َعاضٳع٢ً ؾطض : ثاّْٝا بطٚاٜات أخط٣  ن١ُْاَٝٸ١ ايػٓس ٚايس٫ي١ ؾإ

 ٢ ٗ قٛض٠ خٛف ايهطض. ستٸ ،ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهطزآي١ ع٢ً ٚدٛ، 

 

 ــــــ الدلٗن الطابع: خرب وطعدٚ

ٍٸ ٖصا اـرب ع٢ً ٚدٛ، ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ع٢ً إهًٓـ  ٜس

َٳ ٜهٕٛ قٛي٘ َكب٫ّٛ(. ٚٗ اؿكٝك١ ٫ ٜٓٗض ٖصا اـرب زي٬ّٝ ع٢ً  ٔٵايكازض ٚإطاع )أٟ 

 ٚشيو ٕا ًٜٞ:  ;ع٢ )ٖٚٛ ؾطٙ ا٭َٔ َٔ ايهطض(إسٻ

ٚٸ٫ّ ـٷأ ٚطبكّا ٯضا٤ نباض  .يٛقٛع َػعس٠ بٔ قسق١ ٗ ايػٓس ;: غٓس ايطٚا١ٜ نعٝ

ٕٸ َػعس٠ مل( 39)ٚايؿٝذ ايطٛغٞ ،(38)ايٓذاؾٞ :ايطدايٌٝ ـ َٔ أَجاٍ ل. ٫ٚ ٜٛثٻ ـ ؾإ

َٳ ٞٸاحملٚك :أَجاٍ، ٚثٸك٘ ٔٵاعتباض ٗ تٛثٝل   . (40)ل إاَكاْٞ; ٭ْٸ٘ سسغ

َٸ١; ٭ْٸ٘ ٫ ضب٘ ٕسيٍٛ ثاّْٝا ٕٸ ايس٫ي١ غري تا : ع٢ً ؾطض ايتػًِٝ بتُاَٝٸ١ ايػٓس ؾإ

ٍٸ ع٢ً يعّٚ ؼٗك ل ايكسض٠ ٚٚدٛزٖا ٗ اٯَط ٚايٓاٖٞ، ايطٚا١ٜ با٭َٔ َٔ ايهطض، بٌ تس

 يعسّ ايهطض.  ايكسض٠ َػاٜطٷٚٚدٛز 

ٕٸ ٖصٙ ايطٚا١ٜ َعاضٳثايجّا َذُٛع١  ن١ْ: ع٢ً ؾطض ُاَٝٸ١ ايػٓس ٚايس٫ي١ ؾإ

 ضٚاٜات غٝأتٞ شنطٖا ٗ آخط ايبشح. 

 

 ــــــ الدلٗن الجاوَ: خرب غساٟع الدَٖ

ٍٸ ٖصا اـرب ع٢ً ٚدٛ، ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ع٢ً ايكازض  ٜٚس
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 يكٝاّ بصيو ايٛادب، َع عسّ اـٛف ع٢ً ْؿػ٘ ٚع٢ً أقشاب٘ ٚأقاضب٘. ٔ َٔ اٚإتُٚه

َٸ١ٚز٫ي١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً إسٻ ٔٵ .ع٢ تا  عًٝٗا عسٸ٠ إؾها٫ت، َٓٗا:  زٴٜٔط ٚيه

ٚٸ٫ّ ّٸ; يٛقٛع ا٭عُـ ٗ ططٜك٘، ٚقس تكسٻإ: أ ّ ايبشح ٗ ٖصا ٕٸ غٓسٖا غري تا

ٌٕ  َؿكٸٌ.  ا٭َط بؿه

 بايطٚاٜات ايسآي١ ع٢ً عسّ ا٫ؾرتاٙ.  ن١َْعاضٳ: ٖصٙ ايطٚا١ٜ ثاّْٝا

 

 ــــــ الدلٗن التاضع: زٔاٖٛ حيٜٗ الطٕٖن

َٳ ٕٸ  ٍٸ َهُٕٛ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً أ هب أَطِٖ بإعطٚف ِٖ خكٛم  ٔٵٜس

َٸا   قشا، ايػٛٙ ٚايػٝـ(أايكسض٠ )شٚٚ ا٭ؾدام ايصٜٔ ٫ ّتًهٕٛ ايكسض٠ ؾك٘، أ

ٕٸ أَطِٖ  ٫ستُاٍ ٚدٛز ايهطض. ;ٓهط غري ٚادببإعطٚف ِْٚٗٝٗ عٔ إ ؾإ

ٍٸ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً إسٻ  ع٢ أٜهّا; ٚشيو ٕا ًٜٞ: ٫ٚ تس

ٚٸ٫ّ . ٚيكس شنطٙ خامٸ سٓك٘ تٛثٝلٷٗ  زٵ: ٜعترب و٢ٝ ايطٌٜٛ ف٫ّٛٗ، ٚمل ٜٔطأ

 . (42)ٚإاَكاْٞ ،(41)ايهجري َٔ أقشا، ايطأٟ َٔ غري تٛثٝل، َٚٔ ًْتِٗ: ا٭ضزبًٝٞ

ٕٸ أؾهٌ اؾٗاز ٖٛ ا٭َط س ايهجري َٔ ايطٚاٜات اييت تكطِّ: ٜٛدثاّْٝا ح بأ

ٕٕ ُٻ بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط أَاّ غًطا ٔ ٖصا إع٢ٓ دا٥ط. ٚايطٚاٜات اييت تته

 . (43)«أؾهٌ اؾٗاز ن١ًُ سلٸ عٓس غًطإ دا٥ط ٜكتٌ عًٝ٘»، َٓٗا: نجري٠ْ

ٕٸ أقٌ ايٛدٛ، غري َؿطٚٙ بايطٚاٜات ايسٸاي١ ع٢ً أ ن١ْ: ٖصٙ ايطٚا١ٜ َعاضٳثايجّا

 بعسّ ايهطض. 

 

 ــــــ ن بَ ٖصٖدفَغاملالدلٗن العاغس: زٔاٖٛ 

َٳ ٕٸ  ٝٸ١ْ ،تعطٸض يػًطإ دا٥ط ٔٵَٚهُٕٛ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٖٛ أ ط مل ٜ٪دٳ ،ٚأقابت٘ بً

 عسٜس٠، ٖٚٞ:  ع٢ً ٖصٙ ايطٚا١ٜ إؾها٫تٷ زٴعًٝٗا. ٜٚٔط

نُا قطٸح ٗ نتا، داَع  .خامٸ ٌ بٔ ٜعٜس تٛثٝلٷؿهٻإٗ سلٸ  زٵمل ٜٔط ـ1

 أٚ َسح.  ٗ سٓك٘ تٛثٝلٷ زٵ، أْٸ٘ مل ٜٔط(45)ٚتٓكٝض إكاٍ ،(44)ايطٚا٠

ٕٸ أؾهٌ اؾٗاز ٖٛ  ـ2 ٫ ٜتٓاغب َهُٕٛ ٖصٙ ايطٚا١ٜ َع ايطٚاٜات ايسآي١ ع٢ً أ



×  
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ٖٛ  ١ُ َٔ شٟٚ ايكسض٠. ًَن١ًُ سلٸ عٓس ايػًطإ اؾا٥ط، ٚاي

ٕٸ ٚدٛ، ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ بايطٚاٜات  ن١ْٖصٙ ايطٚا١ٜ َعاضٳ ـ3 ايسآي١ ع٢ً أ

ٙٺ  بعسّ ايهطض.  عٔ إٓهط غري َؿطٚ

 

 ــــــ عٛالسٔاٖات املعاَز ـ د

ن١ هلا ـ ٚباـكٛم َٔ ايطٚاٜات إعأض ٌ تًو ايطٚاٜات ٜٛدس فُٛع١َْكابٚٗ 

ٞٸ ٍٸ ع٢ً عسّ غكٛٙ ا٭َط بإعطٚف  ،ٗ ْٗر ايب٬غ١ ـ ×ن٬ّ اٱَاّ عً ٚاييت تس

 ٢ َع ٚدٛز إؿٓك١ ٚايهطض. ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ستٸ

ُٸ١ ٝٸ١ يٮ٥ َٚٝجِ  ،أبٞ شضٸ :أَجاٍ ،ٚأقشابِٗ ^باٱناؾ١ إٍ ٚدٛز ايػري٠ ايعًُ

ُٸاض، ٚسذط بٔ عسٟ  ع٢.ٖٚٞ تؿٗس ع٢ً ٖصا إسٻ .ْٚٛا٥طِٖ ،ايت

ٍٕ ٕٸ أؾهٌ ايعبازات ٖٞ ن١ًُ عس عٓس غًطإ  َٚٔ ١ًْ ايطٚاٜات ايسآي١ ع٢ً أ

ٕٸ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٫ ٜكطِّ»َا ٚضز ٗ ْٗر ايب٬غ١:  دا٥ط بإ َٔ ٚأ

ٌٕ ٍٕٚأؾهٌ َٔ شيو نًٚ ،٫ٚ ٜٓككإ َٔ ضظٕم ،أد  . (46)«عٓس إَاّ دا٥ط ٘ ن١ًُ عس

 ع٢: ٕ ع٢ً إسٻٚٗ ٖصا اؿسٜح ؾٓكإ ٜس٫ٓ

ٍٸ بايهٓا١ٜ ع٢ً عسّ غكٛٙ ا٭ ،«٫ ٜكطٸبإ...»عباض٠  ـ1 َط ٚايٓٗٞ َع ٚاييت تس

 استُاٍ ٚدٛز خطط ع٢ً ايٓؿؼ ٚإاٍ. 

ٕٸ ن١ًُ ايعٳ ـ2 ٍٸ ع٢ً أ ٍ عٓس ايػًطإ اؾا٥ط ٫ تٓؿٓو سٵاؾ١ًُ ا٭خري٠، اييت تس

 ٗ أنجط ا٭ٚقات عٔ ايهطض ٚاـطط، َٚع شيو ؾٗٞ َٔ أؾهٌ َكازٜل ا٭َط ٚايٓٗٞ. 

ٍٸ أْٸ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً إػًٌُ إٔ ٜت ٖٚٓاى ضٚاٜاتٷ ُٻنجري٠ تس ا بايكرب ٛٵًٛا ٜٚتشًٖش

إؿٓكات ٚإؿه٬ت اييت تعرتِٜٗ أثٓا٤ قٝاَِٗ بتٓؿٝص ا٭ٚاَط اٱهلٝٸ١ ٚاَتجاهلا;  أَاّ

ُټ ٕٸ ايسخٍٛ إٍ اؾٓٸ١ ٜػتًعّ ؼ  ٚؽٓطٞ ايعكبات ايه٪ٚز، َٚٔ ًْتٗا: ،ٌ إكا٥ب٭

ٕٸ اؾٓٸ١ سٴٖؿ» ٕٸ ايٓاض سٴ ،بإهاضٙ تٵإ ٛا أْٸ٘ َا َٔ طاع١ اهلل ٚاعًُ .بايؿٗٛات تٵٖؿٚإ

٠ٛ، ؾطسِ اهلل اَط٤ّا ٗٵٜأتٞ ٗ ؾٳ إ٫ٓ ، َٚا َٔ َعك١ٝ اهلل ؾ٤ٞٷٙٺطٵٜأتٞ ٗ ُن إ٫ٓ ؾ٤ٞٷ

  .(47)«ٚقُع ٣ٖٛ ْؿػ٘ ،ْعع عٔ ؾٗٛت٘
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 ــــــ طسم زفع التعازض ـ ـِ

ٕٸ بٌ ٖاتٌ ايطا٥ؿتٌ َٔ ايطٚاٜات تعاضن  ّاَع ٬َس١ٛ َا تكسٸّ شنطٙ ٜتبٝٸٔ أ

ٌٸ ٖصا ايتعاضض،  اقرتاح ططٕم عػب ايٛاٖط. يصا ؾكس متٸ ّا،قطعٝٸ ٚٚدٛٙ عسٜس٠ ؿ

ٕٸ ايطٚاٜات ايسآي١ ع٢ً ٚدٛ،  ،َا قسٸَ٘ قاسب اؾٛاٖط :َٚٔ ًْتٗا سٝح شنط أ

٢ َع ٚدٛز ايهطض ـ نُا ٗ اـرب إٓكٍٛ عٔ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ستٸ

ٔٵـ ؼٌُ ع٢ً أْاؽ ككٛق( 48)اٱَاّ ايباقط ٢ ٫ عُّٛ هلصٙ ايطٚاٜات ستٸ ٌ طٚيه

تعاضض ايطا٥ؿ١ ا٭خط٣ص، نُا ٚوٌُ ايهطض ٗ ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ َٔ ايطٚاٜات ع٢ً 

ٗ غكٛٙ ا٭َط  إضاز٠ ؾٛات ايٓؿع طٚٗ تًو اؿاي١ ٜهٕٛ يطٚاٜات ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ ٚٗٛضٷ

ُٳٚايٓٗٞ َع ٚدٛز ايهطضص، أٚ تٴ ُټ ٌ ضٚاٜات ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ ع٢ً ٚدٛ،ش ٌ ايهطض ؼ

ُټ َٸا ؼ ُٳٌ ايهطض ايهبري ؾًٝؼ بٛادبص، أٚ تٴايٝػري طأ ٌ ضٚاٜات ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ ع٢ً ش

ُټ  .(49)ٌ ايهطض ايعِٛٝاغتشبا، ؼ

ٕٸ ٖصٙ ايٛدٛٙ ا٭ضبع١ اييت ُق ٌٸ ايتعاضض ٚايتٓاٗ بٌ ايطٚاٜات سِّٚاؿلٸ أ َت ؿ

ٕٸ اؾُع ايكشٝض ٚإٓطكٞ ٖٛ اؾُع ا غريٴ سٙ ايعطف، ٜٚهٕٛ ي٘ يصٟ ٜ٪ِّقشٝش١; ٭

ٌٷ ٚد٘ٷ ٘ٺ١َ ٫ تتُتٻٖصٙ احملا٫ٚت إتكسِّْٚٝع . ٚزيٝ ٟٸ ٚد  َٔ ٚدٛٙ اؾُع.  ع بأ

ٚعٓس اغتكطاض ايتعاضض  .(50)ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ؾػٝبك٢ ٖصا ايتعاضض تعاضنّا َػتكطٸّا 

 ٚعًٝ٘ ّهٔ إٔ ٜكاٍ:  .شات ا٭خط٣ًٜعّ ايطدٛع إٍ غا٥ط إطدِّ

ٚٸ٫ّ ٕٸ أ ٚعًٝ٘ ؾايرتدٝض ٜهٕٛ يطٚاٜات  .ضٚاٜات ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ نعٝؿ١ ايػٓس: إ

َٸا ضٚاٜات ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ (51)ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ ٛٸ٠ غٓسٖاَهاؾّا إإْٸٗا، ؾ. أ  َٛاؾك١ْ ،ٍ ق

 ٱط٬م ايهتا،. 

ٕٸ ضٚاٜات ايطا٥ؿ١ ا٭ٍٚ ْاٚط٠ْثاّْٝا إٍ ا٭نطاض اييت ٖٞ َٔ قبٌٝ قتٌ  : إ

ٞٸ َٛدٹايٓؿؼ، ٚٗ ٖصٙ اي َٸا كٛض٠ ٜهٕٛ ايهطض ايٓؿػ بّا يػكٛٙ ا٭َط ٚايٓٗٞ، أ

 ا٭نطاض اييت ٖٞ زٕٚ قتٌ ايٓؿؼ ٚمٛٙ ؾٗٞ غري َٛدب١ يػكٛٙ ا٭َط ٚايٓٗٞ. 

ٕٸ ٖاتٌ ايطا٥ؿتٌ غتػكطإ. ه: َع اؾرتاض ٚدٛز ايتعاضض ٚاغتشثايجّا اَ٘ ؾإ

ٍٸ ع ،ٚبعس ايتػاق٘ ٜهٕٛ إطدع عُّٛ ايهتا، ٚإط٬ق٘ ٢ً ٚدٛ، ا٭َط ايصٟ ٜس

٢ ٗ ساي١ ٚدٛز ايهطض. ٚىطز بٗصا اٱط٬م ا٭نطاض بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ستٸ



×  
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ُټ َٸا ٗ غري  :ًٗا ؾك٘، َٔ قبٌٝاييت ٫ ٜطن٢ ايؿاضع بٛقٛعٗا ٚؼ قتٌ ايٓؿؼ ٚمٛٙ، أ

ٕٸ ٚدٛ، ا٭َط ٚايٓٗٞ بإم  ع٢ً ساي٘.  ٖصٙ إٛاضز ؾإ

 

 ــــــ فسٔع املطألٛ ـ ٔ

ِٸ ب٘ ايؿاضع ا٭قسؽيٛ نإ  نشؿٜ  ،إعطٚف ٚإٓهط َٔ ا٭َٛض اييت ٜٗت

ْؿٛؽ فُٛع١ َٔ إػًٌُ أٚ ْٛاَٝػِٗ، أٚ خطط ايٛقٛع ٗ قٛ آثاض اٱغ٬ّ ٚإبطاٍ 

نٗسّ بٝت اهلل  ،بطاٖٝٓ٘ َا ٜٛدب إن٬ٍ إػًٌُ، أٚ إبطاٍ بعض ؾعا٥ط اٱغ٬ّ

َٔ  ٫ بٴسٻؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت  ،ٚأَجاٍ شيو ،عٝح ّش٢ آثاضٙ ٚقًٓ٘ ،اؿطاّ

ٞٸ أٚ اؿطز ـ َٛدٹ ٝٸ١، ٫ٚ ٜهٕٛ َطًل ايهطض ـ ٚيٛ ايٓؿػ ُٸ بّا يطؾع ٬َس١ٛ ا٭ٖ

ؿت إقا١َ سذر اٱغ٬ّ َا ٜطؾع بٗا ايه٬ي١ ع٢ً بصٍ ايٓؿؼ أٚ ؾًٛ تٖٛق .ايتهًٝـ

 . (52)ز زْٚٗاطٳض أٚ سٳطٳايٓؿٛؽ ؾايٛاٖط ٚدٛب٘، ؾه٬ّ عٔ ايٛقٛع ٗ نٳ

ٚقعت بسع١ ٗ اٱغ٬ّ، ٚنإ غهٛت عًُا٤ ايسٜٔ ٚض٩غا٤ إصٖب أع٢ً يٛ 

ٟٸ  اهلل نًُتِٗ َٛدبّا هلتو اٱغ٬ّ ٚنعـ عكا٥س إػًٌُ، هب عًِٝٗ اٱْهاض بأ

ٚنصا يٛ نإ  .طّا ٗ قًع ايؿػاز أّ ٫غٛا٤ نإ اٱْهاض َ٪ثِّ ،ٚغ١ًٝ ٖه١ٓ

بٌ ت٬سٜ  ،زطٳض ٚاَؿطٳسٜ ايهٻبّا يصيو، ٫ٚ ٬ٜغهٛتِٗ عٔ إْهاض إٓهطات َٛدٹ

ٝٸ١ ُٸ  . (53)ا٭ٖ

 

  ــــــ السّد عمٜ نالً اذتميّب ـ ش

ٕٸ اؿًيبٸ ٜكٍٛ بأْٸ٘ ٫ هٛظ ضؾع ايكبٝض )إٓهط( باضتها، ايكبٝض  يكس تكسٸّ أ

ٞٸ ب ايهطض(. ٚبط٬ٕ ٖصا ايه٬ّ ٚانضٷ)ٖٚٛ ايعٌُ إٛدب يرتتټ ٕٸ  .ٚدً نُا أ

ّٸ; ٚشيو   ٕا ًٜٞ: اغتس٫ي٘ غري تا

ٚٸ٫ّ ٌٷأ ٕٵ ;: ٖصا ايه٬ّ فُ نإ َككٛزٙ َٔ ايكبٝض ٖٛ ا٭َط بإعطٚف  ؾإ

ُٳب يًهطض ؾٗصا ايه٬ّ غري تاّٛٚايٓٗٞ عٔ إٓهط إٛدٹ ٕٸ ٖصا ا٭َط  ٔٵ، ؾ قاٍ بأ

ٗ ايٛقت ايصٟ ٚقٌ ايتأنٝس عًٝ٘ ٗ ايطٚاٜات ـ بٌ ٗ اٯٜات ـ ايهجري٠  !ٚايٓٗٞ قبٝض؟

  إٍ سسٸ ايٛدٛ،.
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ٍٸ اؿًيبٸ ْؿػ٘ أثٓا٤ ضزِّثاّْٝا ٕٸ ايٓٗٞ عٔ إٓهط : ٜػتس ٙ يؿطٙ استُاٍ ايتأثري بأ

ٕٸ استُاٍ ايتأثري ٗ أَجاٍ نإ ٚادبّا ٗ سلٸ أبٞ هلب ٚايهجري َٔ ايهٓؿ اض، َع أ

 ٖ٪٤٫ مل ٜهٔ َٛدٛزّا. 

ٕٸ ْٗٞ ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز عٔ إٓهط إشا مل ُْكٜٚٴ نإ بأْٸ٘  ٌٵكاٍ ٗ َكاّ ايطزٸ بأ

ٌَٕٛدٹ ٌٸ بّا يًهطض بؿه ٞٸ، ؾع٢ً ا٭ق  نإ استُاي٘ َٛدٛزّا.  قطع

 

 ــــــ غسط استىاه التأثري ـ4

 هب إٔ ٜبشح ؾطٙ ايتأثري ع٢ً عسٸ٠ َطاسٌ: 

 .ـ ايبشح ٗ أزٓي١ اعتباض ايتأثريأ

ٚاسس با٭َط أٚ  ـ ع٢ً ؾطض ايتػًِٝ باؾرتاٙ ايتأثري إشا نإ قٝاّ ؾدٕل، 

ٚنإ استُاٍ ايتأثري َٛدٛزّا بأزا٤ اؾُاع١ ي٘، ؾٌٗ ٜكري ٚادبّا  ط،ايٓٗٞ غري َ٪ثِّ

 ع٢ً اؾُٝع أّ ٫؟ 

ٟټز  تأثري، بٌ نإ قت٬ُّ  ـ إشا مل ٜهٔ يٮَط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط أ

 ب١ عًٝ٘، ؾٌٗ ٜهٕٛ ٚادبّا أّ ٫؟ يؿٛا٥س أخط٣ َرتتِّ

 

 ــــــ املسسمٛ األٔىل أـ

ِٳ ٗاؾرتٙ بعض ايؿكٗا٤ ـ   ؾطٚٙ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ـ ايعً

ٌٸ تكسٜط. ٜٚعسٸ دٛاٖط ايه٬ّ َٔ أنجط نتب ايؿكٗا٤ أٚ استُاَي ،بايتأثري ٘ ع٢ً أق

ٌٕ َع بٝإ ا٭زٓي١. ٚهلصا غٓبشح ٗ ا٭زٓي١ اييت  ،َؿكٸٌ اييت تٓاٚيت ٖصا ايبشح بؿه

١ٝ ايتأثري َٔ اي٬ظّ عًٝٓا ْٚكّٛ بٓكسٖا. ٚقبٌ ْكس أزٓي١ ؾطط ،أٚضزٖا قاسب اؾٛاٖط

 ل ْٚبشح ٗ َؿّٗٛ ايتأثري: إٔ مٚك

 

 ــــــ حتسٖس ستن الٍصاع

 ٜعسٸ َؿّٗٛ ايتأثري َٔ إؿاِٖٝ ايٛاغع١ ٚايؿا١ًَ; ٚشيو ٕا ًٜٞ: 

ٚٸ٫ّ ٟٸأ ِٸ َٔ ايتأثري ايؿٛض ٞٸ : ايتأثري أع  . ٚايتسضه



×  
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ِٸ َٔ ايتأثري ع٢ً إداَطثاّْٝا ثري ع٢ً اٯخطٜٔ، ؾُٔ إُهٔ ب أٚ ايتأ: ايتأثري أع

طّا ٗ ط ايؿدل ايعاقٞ َٔ ايٓٗٞ عٔ إٓهط، بٌ ٜهٕٛ ٖصا ايٓٗٞ َ٪ثِّإٔ ٫ ٜتأثٻ

 اٯخطٜٔ ايصٜٔ ٜطٜسٕٚ اضتها، إعك١ٝ ٗ إػتكبٌ. 

ٔٵ: إشا مل ٜ٪ثِّثايجّا طّا، نإ تهطاضٙ َ٪ثِّ ط ا٭َط ٚايٓٗٞ ٗ إطٸ٠ ا٭ٍٚ، يه

 ل ؾطٙ ايٛدٛ، ٗ إكاّ. يتشٗك ;ٗٞؾًٝعّ تهطاض ا٭َط ٚايٓ

ط ا٭َط ٚايٓٗٞ ٗ إقا١َ ايٛادب ٚايعدط عٔ : َٔ إُهٔ إٔ ٫ ٜ٪ثِّضابعّا

ُٸ١ أخط٣; نإسٝا٤ ايؿطع ٚإٓع َٔ ْػٝإ أسهاَ٘، ٚإٓع  إ٫ٓإعك١ٝ،  ٕٸ ي٘ آثاضّا َٗ أ

ٖصٙ اؿا٫ت ٚٗ  .ؿٌ ٚايتهٝٝل عًَِٝٗٔ اغتُطاض إصْبٌ، ٚايٛقٛف ٗ ٚد٘ إدايٹ

 كّا. ٜهٕٛ ؾطٙ ايتأثري َتشٚك

ل بّا يتشٗك: إشا نإ ايػهٛت ـ بػبب عسّ تأثري ا٭َط ٚايٓٗٞ ـ َٛدٹخاَػّا

ٚايطنا ب٘ ـ ؾؿٞ ٖصٙ إٛاضز  ،اؾرتاى اٯخطٜٔ بايؿعٌ اؿطاّ :أخط٣ ـ َجٌ َعك١ٝٺ

 ٜهٕٛ ايػهٛت سطاَّا أٜهّا. 

 

 ــــــ أدٍلٛ ٔدٕب التأثري

 ــــــ اإلمجاع ـ1

أثٓا٤ تٛنٝش٘ يه٬ّ قاسب ايؿطا٥ع ـ ايصٟ دعٌ  ،اؾٛاٖط قاسب قاٍ

 أٚ ِّ٘ٚ ع٢ً غًب يٛ: قاٍ سٝح اٱْهاض، تأثري دٛاظ ٖٛ ٚايٓٗٞ يٮَط ايجاْٞ ايؿطٙ

ب٬ خ٬ف أدسٙ »َا ًٜٞ:  ،عٔ إٓهط ـ ط مل هب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ٘ ٫ ٜ٪ثِّأْٻ عًِ

 .(54)«ْاع عًٝ٘بٌ ٗ ٚاٖط إٓت٢ٗ اٱ ،ريصٗ ا٭خري طايعًِ بعسّ ايتأث

ٌٷ ّ ٚاٱؾها٫ت ايٛاضز٠ ٖٓا قس تكسٻ .ٚازٸعا٤ اٱْاع قػطٜٚٸّا ٚنربٜٚٸّا َؿه

 عجٗا بايتؿكٌٝ ٗ ؾطٙ ا٭َٔ َٔ ايهطض، ٚئ ْعٝس شنطٖا ٗ إكاّ. 

ٚباٱناؾ١ إٍ تًو اٱؾها٫ت ٜكٍٛ قاسب اؾٛاٖط ْؿػ٘ ٗ َكاّ اٱؾهاٍ 

ٔٵ»ع٢ ٗ ٖصٙ إػأي١: ْاع إسٻاٱع٢ً  ٌ بايٓػب١ إٍ إطتب١ ا٭ٍٚ َٓ٘ ـ قس ٜؿَه يه

 .(55)«ط٬مايصٟ غتعطف ٚدٛب٘ ع٢ً اٱ ،ـ ٖٚٛ ا٫ْهاض ايكًيبٸ
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  ــــــ(56)خرب وطعدٚ ـ2

: |غٴ٦ٌ عٔ اؿسٜح ايصٟ دا٤ عٔ ايٓيبٸقس ٚ ،ٜكٍٛ ×أبا عبس اهلل مسعتٴ

«ٍٕ ٕٸ أؾهٌ اؾٗاز ن١ًُ عس ٕٵ» :َا َعٓاٙ؟ قاٍ ،«َاّ دا٥طعٓس إ إ ٜأَطٙ بعس  ٖصا ع٢ً أ

 .( 57)«ؾ٬ ٚإ٫ٓ ،ٖٚٛ َع شيو ٜكبٌ َٓ٘ ،َعطؾت٘

ٕٸ ز٫ي١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً ؾطٙ ايتأثري ٚانش١ْ ٕٸ اٱَاّ إ ٝٸ١; ٭ ٕٸ  ×دً ٜكٍٛ: إ

ٚدٛ، ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط إْٸُا ٖٛ ع٢ً ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜٴطاع 

 ِ. ٜٚكبٌ َٓٗ ،ن٬َِٗ

 ع٢ً ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ عسٸ٠ إؾها٫ت، َٓٗا:  زٴٜٚٔط

ٚٸ٫ّ ٕٸ ٗ غٓسٖا َػعس٠ بٔ قسق١ ـ نُا تكسٸّ أ : ٖصٙ ايطٚا١ٜ نعٝؿ١ ايػٓس; ٭

ـٷ ،غابكّا ٗ ؾطٙ ا٭َٔ َٔ ايهطض ـ ٚع٢ً ضأٟ ْاع١ أخط٣  ;عٓس ايبعض ٖٚٛ نعٝ

َٜ ٌٸ خامٸ بتٛثٕٝل أْٸ٘ مل و  .ع٢ً ا٭ق

ٕٸ غٓس ايطٚا١ٜ ؾاقسٷٚع٢ً ؾطض ُاَ  عتباض. ي٬ ٝٸ١ ايس٫ي١، ؾإ

ٌّثاّْٝا َٸ ٕٸ َػعس٠ عا ، ٚقس غأي٘ عٔ أَط : ًٓت ايطٚا١ٜ ع٢ً ايتكٝٸ١; ٭

ٜٛاؾل ضأٟ  ايػ٬طٌ ٚاـًؿا٤ بإعطٚف ِْٚٗٝٗ عٔ إٓهط. ٚقس أداب٘ اٱَاّ ظٛا،ٺ

 أٌٖ ايػٓٸ١. 

 بطٚاٜات أخط٣.  ن١ْ: ٖصٙ ايطٚا١ٜ َعاضٳثايجّا

 

 ــــــ(58)خرب حيٜٗ الطٕٖن ـ3

َٳإْٸُا ٜٴ»: ×قاٍ أبٛ عبس اهلل ٔٷط بإعطٚف ٜٚٴ٪ أٚ  ،عٜؾٝتٻ ٢ٗٓ عٔ إٓهط َ٪َ

َٸا قاسب غٳداٌٖ ؾٝتعًٖ  .(59)«ـ ؾ٬ٝٵٙ أٚ غٳٛٵِ، ؾأ

َٔ ١ًْ اٱؾها٫ت ايٛاضز٠ ع٢ً ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ ٖٛ نعـ غٓسٖا. 

ٌٕٚقس تكسٻ ٤ اؿسٜح عٔ ؾطٙ ا٭َٔ َٔ كٸٌ أثٓاَؿ ّ بٝإ ٖصا اٱؾهاٍ بؿه

 ايهطض.

ٕٸ ٖصٙ ايطٚا١ٜ َعاضٳ ٕٸ أؾهٌ َكازٜل ا٭َط  ن١ْنُا أ بايطٚاٜات ايسآي١ ع٢ً أ

 .عٓس غًطإ دا٥ط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٖٛ ن١ًُ سٛل



×  
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ُٸ١ ن١ْٚنصيو ٖٞ َعاضٳ  . ^بػري٠ أقشا، ا٭٥

 

 ــــــ ٘خرب دأٔد السٍق ـ4

ٍٸ ْؿػ٘ي٫ً ٜٓبػٞ  :ٜكٍٛ ×أبا عبس اهلل مسعتٴ ٚنٝـ  :قٌٝ ي٘ ،ُ٪َٔ إٔ ٜص

ٍٸ ْؿػ٘؟ قاٍ  .(60)ٜتعطٸض ٕا ٫ ٜطٝل :ٜص

ّٸ أٜهّا; ٚشيو ٕا ًٜٞ:   ٕٸ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ غري تا  إ

ٚٸ٫ّ  . (61)لٞ ٗ ططٜك٘، ٖٚٛ غري َٛثٻيٛقٛع زاٚٚز ايطٓق ;: ايطٚا١ٜ نعٝؿ١ ايػٓسأ

ٕٸ ز٫ي١ ايطٚا١ٜ غري ثاّْٝا ٕٸ عسّ ايتعطټ: إ َٸ١; ٭ ض ٕا ٖٛ غري َكسٚض ٫ ضب٘ ي٘ تا

ّٷ ٘ٺ بؿطٙ ايتأثري، ؾبُٝٓٗا عُٛ َٔ زٕٚ  ؾتاض٠ تهٕٛ ايكسض٠ َٛدٛز٠ّ ;ٚخكٛم َٔ ٚد

ٚتاض٠ هتُع ن٬  ;ٚأسٝاّْا ٜهٕٛ ايتأثري َٛدٛزّا َٔ زٕٚ ايكسض٠ ;ٚدٛز ايتأثري

 ا٭َطٜٔ. 

 

 ــــــ خرب اذتازخ بَ املػريٚ ـ5

...َا ّٓعهِ إشا بًػهِ عٔ ايطدٌ َٓهِ َا »: ×ّ ايكازمٜكٍٛ اٱَا

 ؟!ٚتكٛيٛا ي٘ ق٫ّٛ بًٝػّا ،يٛٙبٛٙ ٚتعصِّإٔ تأتٛٙ ؾت٪ِّ ،َٚا ٜسخٌ عًٝٓا ب٘ ا٭ش٣ ،تهطٖٕٛ

 .(62)«ٚادتٓبٛا فايػِٗ ،قاٍ: اٖذطِٖٚ ،٫ ٜكبًٕٛ َٓٸا ٕإش ،عًت ؾساىدٴ :قًتٴ

ّٸ أٜهّا; ٚٚ  شيو ٕا ًٜٞ: ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ غري تا

ٚٸ٫ّ ٕٸ ؾٝٗا غٌٗأ  . (63)ا، بٔ قُسٚخٓط ،: ايطٚا١ٜ نعٝؿ١ ايػٓس; ٭

: ز٫ي١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً ْؿٞ ايؿطٙ أنجط َٔ ز٫يت٘ ع٢ً إثبات٘; ٭ْٸ٘ بعس ثاّْٝا

ٚإٔ ٫ تؿاضنٛا ، ؾطض تأثري ا٭َط بإعطٚف ٜكٍٛ اٱَاّ: َٔ ايٛادب إٔ تبتعسٚا عِٓٗ

 بتعاز عِٓٗ ْٛعّا َٔ أْٛاع ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط. ٗ فايػِٗ. ٜٚعترب ا٫

 

 ــــــ خرب أباُ ـ6

ٕٸ ايتاضى ؾؿا٤ اجملطٚح َٔ  :ٜكٍٛ ×نإ إػٝض»قاٍ:  ×عٔ أبٞ عبس اهلل إ

ثٛا باؿه١ُ غري أًٖٗا ؾهصيو ٫ ؼسِّ :إٍ إٔ قاٍ ،...دطس٘ ؾطٜو داضس٘ ٫ قاي١
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ٗٻ ٕٵ ;أسسنِ َٓعي١ ايطبٝب إساٟٚ ٔٵُٛا، ٚيُٝهؾتأثٳًٛا، ٫ٚ ُٓعٖٛا أًٖٗا ؾتٴذ ضأ٣  إ

 .(64)«أَػو ٚإ٫ٓ ;َٛنعّا يسٚا٥٘

ّٸ أٜهّا; ٚشيو:  ٕٸ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚا١ٜ غري تا  إ

ٚٸ٫ّ َٔ  ،ٙ ايبعضل غٌٗ بٔ ظٜاز )ٖٚٛ َٔ ضٚا٠ ٖصا اؿسٜح(، ٜٚعسټ: مل ٜٛثٻأ

 .(65)َٔ ايػ٠٬ ،أٓس بٔ قُس بٔ عٝػ٢ :أَجاٍ

ٕٸ زٖكإ ـ ٖٚٛ عط٠ٚ بٔ وٜٚع ٕٷ( 66)٢ٝتكس ايهؿٸٞ بأ  . (67)ـ ًَعٛ

ٕٸ ع٬ز ايطبٝب ٫ ٜسٚض َساض ؼٗكثاّْٝا َٸ١; ٭ ل ايعًِ بايتأثري : ز٫ي١ ايطٚا١ٜ غري تا

ٟٸ ب٘، بٌ تكّٛ إعاؾ١ ٚاغتُطاضٖا ع٢ً أغاؽ ٚدٛز ا٫ستُاٍ َُٗا  ٔٸ ايكٛ أٚ ايٛ

 نعـ. 

بٌ ّهٔ ٚٗٛضٙ خكٛقّا ا٭خري طأٟ » ٜكٍٛ قاسب اؾٛاٖط ٗ ٖصٙ ايكسز:

ٖصا اـرب ا٭خري ايصٟ بٌ أٜسٜٓاص ٗ عهػ٘ طأٟ ٗ ايس٫ي١ ع٢ً ْؿٞ ؾطٙ ايتأثريص; 

ٕٸ  . (68)«ايطبٝب قس ٜعطٞ ايسٚا٤ َع استُاٍ ايؿؿا٤ ؾإ

٭ْٸ٘ قس دا٤ ٗ  ;ٜٚك٣ٛ إؾهاٍ قاسب اؾٛاٖط َع ٬َس١ٛ قسض ايطٚا١ٜ

يكطف استُاٍ عسّ تأثري ايسٚا٤،  ;رتى اجملطٚحٕٸ ايؿدل ايصٟ ٜإقسض ايطٚا١ٜ: 

ٕٸ تطى َعاؾ١  ٜهٕٛ ؾطٜهّا ٗ َٛت٘. ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ٜهٕٛ قسض ايطٚا١ٜ ٚاٖطّا ٗ أ

ٜعسٸ قبٝشّا. ٜٚكٍٛ ٗ شٌٜ ايطٚا١ٜ أٜهّا:  ،يكطف عسّ استُاٍ تأثري ايسٚا٤ ;اجملطٚح

 سّ ايتأثري. هب إٔ تهْٛٛا نايطبٝب، ٫ٚ ترتنٛا َعاؾ١ اجملطٚح ٫ستُاٍ ع

ٕٸ َا ٜطٜس إٔ ٜكٛي٘ ثايجّا ٕٸ ايطٚا١ٜ ٫ ضب٘ هلا بايؿطٚٙ; ٭ : ّهٔ ايكٍٛ بأ

ل، ٚإٔ ٜهٕٛ أْٸ٘ ٜٓبػٞ يَٰط ٚايٓاٖٞ إٔ ٜهٕٛ نايطبٝب إعاجل إؿؿٹ ×اٱَاّ

 ب. ع٢ً إطتهٹ ٙ يطؿّا ٚض١ّٓإْهاضٴ

 

 ــــــ املسسمٛ الجاٌٗٛ ٔالجالجٛ ـ ب

ٔٸ بايتأثري يٝؼ ؾططّا ٗ  بعس ايؿطاؽ َٔ إطس١ً ٕٸ ايٛ ا٭ٍٚ، ٚاـًٛم إٍ أ

ايٛدٛ،، تكٌ ايٓٛب١ إٍ ايبشح ٗ إطس١ً ايجا١ْٝ. َٚٛنٛع ٖصٙ إطس١ً ٖٛ َا إشا 

أٚ  ؿّا ع٢ً تهطاضٙ َٔ قبٌ ؾطزٺط، ٚنإ ايتأثري َتٛٚقنإ أَط ؾدل أٚ ْٗٝ٘ غري َ٪ثِّ



×  
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ٕٸ ايٛ ٔٸ بايتأثري ٖٛ ؾطٙ يًٛدٛ، ـ بٛدٛ، عسٸ٠ أؾطاز. ٫ٚ ٜبعس ايكٍٛ ـ ع٢ً ؾطض أ

بعس  ط إ٫ٓا٭َط ٚايٓٗٞ عٓسَا ٜهٕٛ ا٭َط ٚايٓٗٞ ايكازض َٔ ايؿدل ايٛاسس غري َ٪ثِّ

 تهطاضٙ; ٚشيو ٭َٛض: 

ٚٸ٫ّ ٕٸ ايتأثري َٛدٛزٷأ ٕٸ ؾطض إػأي١ ٖٛ أ ٔٸ سكٛي٘ غٝهٕٛ ع٢ً مٛ : إ ، ٚيه

ٞٸ. ٚا٭زٓي١ َطًك١ْ  تأثري زؾع١ّ أٚ تسضهّا. َٔ ْاس١ٝ اؾرتاٙ سكٍٛ اي تسضه

ٕٸ إطاتب ا٭ٍٚ يٮَط  : ّهٔ ايكٍٛ ـ َع غضٸثاّْٝا ايٓٛط عٔ إط٬م ا٭زٓي١ ـ بأ

 ١َ ايٛادب. َٔ با، َكسِّ ٚايٓٗٞ ـ ايصٟ وكٌ تأثريٙ بايتهطاض ـ ٚادب١ْ

َٸا ٗ ٟټ أ ط، صَنأثط ٜٴ َا ٜتعًٓل بإطس١ً ايجايج١، ٖٚٞ إشا مل ٜهٔ يٮَط ٚايٓٗٞ أ

م بٌ اٯثاض ٚإٓاؾع اييت تػتؿاز ب١ عًٝ٘، ؾًٝعّ ٖٓا إٔ ٜؿطٻأخط٣ َرتتِّ نإ ي٘ آثاضٷبٌ 

ٕٵ ٖٓا ٜبِّ َٓ٘، ؾإ ع ٔ ا٭سهاّ اٱغ٬َٝٸ١ ٚوٝٝٗا، ٜٚؿِّٓنإ ٖصا ا٭َط ٚايٓٗٞ 

ٖٞ َٔ ٖصا  ×ؾ٬ ؾٓو غٝهٕٛ ٚادبّا. ٚقهٝٸ١ اٱَاّ اؿػٌ ،إصْبٌ ع٢ً أعُاهلِ

 ايكبٌٝ. 

 

 ــــــ وات التأثريضٗن وكدِّحت ـ ز

تأثري ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط؟ ٖٚصا  ؼكٌٝ َكسٸَاتٌٖ هب 

ٚقس قٌٝ ٗ ٖصا ايكسز: إشا ناْت ٖصٙ ايؿطٚٙ  .ٗ ْٝع ايٛادبات ايػ٪اٍ َططٚحٷ

َٸا إشا ناْت زخ١ًٝ ٗ  ؾًٝؼٗ أقٌ ايٛدٛ،  َات زخ١ًّٝٚإكسِّ ؼكًٝٗا ٚادبّا، أ

ٕٸايٛادب   . ؼكًٝٗا ٚادبٷ ؾإ

ْٙ ٕٸ تأثري ا٭َط ٚايٓٗٞ ؾط يًٛدٛ، ـ  ٜتُتٸع ٖصا ايبشح غكٛقٝٸ١ دعًت ـ ضغِ أ

ٖٚصٙ اـكٛقٝٸ١ عباض٠ عٔ اٖتُاّ ايؿاضع بٗصٜٔ  .َات ايتأثري ٚادب١ّؼكٌٝ َكسِّ

ٚعسّ ضناٙ برتنُٗا. ٚايؿاٖس ع٢ً شيو ٖٛ اؾٗاز ايصٟ ٜعترب ْٛعّا أٚ  ،ايٛادبٌ

َْٙكساقّا يٮَط با ٭ْٸٗا َٔ  ;بايكسض٠ ٕعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٚٚدٛب٘ َؿطٚ

َٸ١ يًتهًٝـ  . (69)ايؿطٚٙ ايعا

ٚا٫غتطاع١  ،ٚإعساز عسٸ٠ اؿط، ،َاتٚٗ ٖصٙ اؿاي١، تكري ت١٦ٝٗ إكسِّ

ٙٹ اِي﴿; يكٛي٘ تعاٍ: ٚادب١ّ ،ٚا٫قتساض ٔٵ ٔضبٳا َٹ ٚٳ ٛٻ٠ٺ  ٔٵ ُق َٹ ِٵ  َٳا اغٵتٳَطعٵتٴ ِٵ  ٗٴ ٌٔ ٚٳَأعٹسټٚا َي ٝٵ دٳ
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ِٵ ٚٻُن ٚٳعٳسٴ ٚٻ اهللٹ  ٘ٹ عٳسٴ ٕٳ بٹ ٖٹبٴٛ   .(60)ا٭ْؿاٍ:  ﴾تٴطٵ

َٚٔ إٓاغب ٗ ٖصا إكاّ إٔ ْػًٓ٘ ايه٤ٛ ع٢ً بعض نًُات ايؿكٗا٤; يتتٸهض 

ٝٸ١ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط َٔ د١ٗٺ ُٸ غتؿاز٠ َٔ ٖصا ٚيًُٓع َٔ غ٤ٛ ا٫ ;أٖ

 أخط٣.  ايؿطٙ َٔ د١ٗٺ

٘: إشا غٴ٦ٌ: ٌٖ هب ضٟ عٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ ٖصا اجملاٍ قَٛيايٓٛايؿٝذ ٜٓكٌ 

ٌٓ ايػ٬ح يًٓٗٞ عٔ إٓهط ٚإْهاض ايؿػاز؟ ْكٍٛ ٗ اؾٛا،: ْعِ، إشا اقتهت 

ٕٸ اهلل قس أَط بصيو. ؾعٓسَا تؿكس إٛع١ٛ  ايهطٚض٠ عػب ايٛطٚف إُه١ٓ; ٭

ٌٓ  ايٝس، ٜكري س٦ٓٝصٺ ٚاٱْصاض أثطٖا عٓس إصْبٌ، ٫ٚ ٜتساضى اهلسف باغتعُاٍ

 . (70)ايػ٬ح ٚادبّا

٫ إؾهاٍ ٚنصا ٜٓكٌ عٔ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٗ عح سه١َٛ ايٛامل أْ٘ قاٍ: 

ٕٸ ؼكٌٝ اؿه١َٛ طاؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ص ٚادبٷ ٜٚعسٸ ٖصا إٛنٛع َكسٸ١َ يتأثري  .ٗ أ

ٚايٓٗٞ عٔ  ٚؼكٌٝ َكسٸ١َ تأثري ا٭َط بإعطٚف .ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط

 . (71)إٓهط أَط ٚادب

ٚنصيو ٜٓكٌ عٔ قاسب اؾٛاٖط ايه٬ّ ايتايٞ: عٓسَا ٜكري زؾع ايؿػاز 

ٕٸ  ٚإظايت٘ أٚ ا٭َط بإعطٚف غري ٖهٔ إ٫ٓ ٌٸ سه١َٛ طاؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ص ؾإ ٚ ٗ

 . (72)...تكري ٚادب١ّ إقا١َ اؿه١َٛ س٦ٓٝصٺ

ٖٓا شنط ٜٚتشكٻ ٕٸ استُاٍ ا ايؿطٙ ـ داش ٖصأْٸ٘ ٫ ّهٔ اتٸٌ  ع٢ً ؾطض أ

ْٙ ُټ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ـ شضٜع١ّٗ  ايتأثري ؾط ٝٸ١ يًؿطاض َٔ ؼ ٌ َػ٪ٚي

 ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط. 

 

ّٗٛ ـ د  ــــــ بعض الفسٔع الفكّ

ٚٱٜهاح دٛاْب ٖصا ايؿطٙ هسض ٗ إكاّ إٔ ْٛضز بعض ايؿطٚع اييت شنطٖا 

٫ ٜػك٘ ايٛدٛ، »ُٝين ٗ ؼطٜط ايٛغ١ًٝ، َع ا٫غتس٫ٍ اٱْايٞ عًٝٗا: اٱَاّ اـ

ٔٸ بعسّ ايتأثري  .(73)«ستُاٍ إعتسٸ ب٘ عٓس ايعك٤٬ هبٚيٛ نإ قٜٛٸّا، ؾُع ا٫ ،َع ايٛ

ل اؿًٓٞ ـ ؾبعض ايؿكٗا٤ ـ َِٚٓٗ احملٚك ;ْعِ، ٖصٙ إػأي١ َٔ إػا٥ٌ اـ٬ؾٝٸ١
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ٔٸ ايكٜكطِّ ٟٸح بأْٸ٘ َع ايٛ ع٢ً عسّ ايتأثري ٫ هب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ٛ

 . (74)إٓهط

ٕٸ ٖصا إطًب غريٴ ٕٸ إط٬م ا٭زٓي١ ٜكتهٞ إٔ ٜهٕٛ ا٭َط  ٚٗ ضأٜٞ ؾإ ّٸ; ٭ تا

٢ َع عسّ عًُٓا بايتأثري. ٚىطز َٔ ٖصا بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚادبّا، ستٸ

َٸا بايٓػب١ يًكٛض ا٭خط٣، ٚاسس ؾك٘، ٖٚٛ قٛض٠ ايكطع بعس اٱط٬م َٛضزٷ ّ ايتأثري. أ

ٌّ ٟٸ بعسّ ايتأثري نُا يٛ نإ ٖٓاى ٚ ٕٸ َطدعٗا إط٬م ا٭زٓي١:  ،قٛ ٕٸ »ؾإ يٛ عًِ أ

غتسعا٤ ٚإٛع١ٛ ؾايٛاٖط ٚدٛب٘ نصيو، ٚيٛ عًِ َع اٱؾؿاع با٫ ط إ٫ٓإْهاضٙ ٫ ٜ٪ثِّ

 .(75)«ٜبعس ٚدٛبُٗاؾ٬  ،زٕٚ ا٭َط ٚايٓٗٞ ،طإ ؾك٘غتسعا٤ ٚإٛع١ٛ َ٪ثِّإٔ ا٫

َٸا ٚدٛ، ا٫ّ ٖٛ ٚدٛ، َكسِّٚزيٌٝ َا تكسٻ غتسعا٤ ٚإٛع١ٛ يٛسسٙ ١َ ايٛادب. أ

ِٸ ٗ  ٝٸ١، ٚإٗ ٕٸ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط َٔ ايٛادبات ايهؿا٥ ؾسيًٝ٘ أ

ٕٸ ا٭ ٝٸ١ ٖٛ ؼكٌٝ غطض ايؿاضع. َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإ َط ٚايٓٗٞ ايٛادبات ايهؿا٥

ٞٸ ٫ َٛن ل ايػطض ـ أٟ ؾعٌ إعطٚف ٚتطى إٓهط ـ ٛعٝٸ١ ي٘، ٚيصيو يٛ ؼٖكططٜك

ٕٸ أَطٙ أٚ ْٗٝ٘ »غتسعا٤ ٜكري ا٭خريإ ٚادبٌ: بٛاغط١ إٛع١ٛ ٚا٫ يٛ عًِ أٚ استٌُ أ

 . (76)«ط ٚدب ايتهطاضَع ايتهطاض ٜ٪ثِّ

ٚايسيٌٝ ع٢ً ٚدٛ، ايتهطاض إط٬م أزٓي١ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط;  

ٕٸ ٕٸ ٚدٛ، ا٭َط ٚايٓٗٞ بإمايػطض َا مل ٜتشٖك ٭  ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘.  ل ؾإ

ٕٸ قسم ا٭َط ٚايٓٗٞ َتشٚكٚإشا ُأؾهٹ ل بإطتب١ ايٛاسس٠ ّهٔ إٔ ها، ٌ بأ

ٕٸ تهطاض إطاتب ا٭خط٣ ٖٛ َٔ با، َكسِّ ٕٸ آخط َطتب١ ـ اييت بأ ١َ ا٭َط ٚايٓٗٞ، ٚأ

ـ تأثري ا٭َط أٚ ايٓٗٞ ع٢ً اضتها، يٛ تٖٛق»ل بٗا ايتأثري ـ ٖٞ ايٛادب١ ؾك٘: ٜتشٖك

ٝٸ١  ّ أٚ تطى ٚادب ٫ هٛظ شيو، ٚغك٘ ايٛدٛ،، إ٫ٓقطٻ ُٸ إشا نإ إٛضز َٔ ا٭ٖ

ٕٕ نكتٌ ايٓؿؼ احملرت١َ، ٚمل ٜهٔ  ،ُا نإؿ٘ نٝؿ٫ ٜطن٢ إٍٛ بتدًٗ َها

إػكٛب١ ٚمٛ  ـ زؾع شيو ع٢ً ايسخٍٛ ٗ ايساضايٛقٛف عًٝ٘ بٗصٙ إجاب١، ؾًٛ تٖٛق

 .(77)«شيو ٚدب

ٌٸ ا٭َط أٚ اؿطاّ ايٛاقع َٛقع ايٓٗٞ َػاٌٜٚ  إشا نإ ايٛادب ايٛاقع ٗ ق

.. ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ٫ هٛظ ا٭َط .يًٛادب ايصٟ هب تطن٘ أٚ يًشطاّ ايصٟ هب ؾعً٘
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ْٳ  هّا يًػطض ٚيػّٛا. ِكٚايٓٗٞ; ٚشيو ٭ْٸ٘ غٝهٕٛ 

َٸا إشا نإ ايٛادب ايصٟ تعًٖ ل ب٘ ب٘ ا٭َط بإعطٚف، أٚ اؿطاّ ايصٟ تعًٖ لأ

ٝٸ١ ؾش٦ٓٝصٺ ،ايٓٗٞ عٔ إٓهط ُٸ هٛظ اضتها، اؿطاّ أٚ تطى ايٛادب، بٌ  ٗ غا١ٜ ا٭ٖ

ٕٸ ٖصٙ إػأي١ َٔ َكازٜل ايتعاسِ بٌ ايٛادبٌٖٛ ٚادبٷ أٚ بٌ ايٛادب ٚاؿطاّ.  ،; ٭

ٕٸ ايٛٚٝؿ١ ٗ با، ايتعاسِ  ٖٞ تطدٝض ايٛادب أٚ اؿطاّ ٚقس ثبت ٗ عًِ ا٭قٍٛ أ

ِٸ ِٸ ع٢ً ايٛادب أٚ اؿطاّ غري إٗ  . ا٭ٖ

 

 ــــــ الٍتٗذٛ ـ ـِ

مل ٜكع ؾطٙ استُاٍ ايتأثري ٚؾطٙ ا٭َٔ َٔ ايهطض أٚ إؿػس٠ َٛنع اتؿام  ـ1

 ؾكٗا٤ قسض اٱغ٬ّ )ايكسَا٤(. 

ٚف أقاّ قاسب اؾٛاٖط ايهجري َٔ ا٭زٓي١ ع٢ً اؾرتاٙ ٚدٛ، ا٭َط بإعط ـ2

َٔ  ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط با٭َٔ َٔ ايهطض ٚاستُاٍ ايتأثري، سٝح متٸ عطض أزٓي١ نٌٛ

ٌٕ ٚٗ ايٓتٝذ١ بإ  .ثبت بط٬ْٗا ٚقس .َع ايٓكس ٚايتشكٝل ،ٌَؿكٻ ٖصٜٔ ايؿططٌ بؿه

 ١ ايكٍٛ باؾرتاطُٗا. عسّ قشٸ

 ١ٕ غبعبٝا قُٝت ع٢ً ا٫ؾرتاٙ متٸباٱناؾ١ إٍ َا شنط َٔ ضزٸ ا٭زٓي١ اييت ُأ ـ3

ٕٸ ٖصٜٔ ايٛادبٌ غري َؿطٚطٌ بصٳ  ٓو ايؿططٌ. ٜٵأزٓي١ تجبت أ

ٕٸ ايرتدٝض غٝهٕٛ ٭زٓي١ عسّ يٛ تٓعٻ ـ4 يٓا ٚٚقًت ايٓٛب١ إٍ ايتعاضض ؾإ

ٕٸ َٔ ا٭زٓي١ آٜتا٫ َٸ١، باٱناؾ١ إٍ ضٚاٜاتٺٌ قطآْٝٸتٌؾرتاٙ; ٭ نعٝؿ١   ز٫يتُٗا تا

 ض اٯٜات قطعٝٸ١ ايػٓس. عأضٕ تٴايػٓس ٫ ّهٔ ـ َُٗا ناْت نجري٠ ـ أ

قُٝت ع٢ً اؾرتاٙ ٚدٛ، ٖاتٌ ٚع٢ً ؾطض قبٍٛ غٓس ٚز٫ي١ ا٭زي١ اييت ُأ ـ5

ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ ايؿطٜهتٌ بعسّ ايهطض ٚإؿػس٠ ؾإْٸ٘ َٔ اي٬ظّ ٬َس١ٛ َٓاؾع 

طض ; ٭ْٸ٘ َٔ إُهٔ إٔ تهٕٛ آثاضٙ ٚؾٛا٥سٙ أنجط َطاتب َٔ ايهٚآثاضٙ عٔ إٓهط

ٕٸ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ايٓاؾ٧ َٓ٘. ٚٗ ٖصٙ إٛاضز ٫ ّهٔ إٔ ٜٴ كاٍ بأ

ٟٸ غري ٚادب.   نطض

ٞٸ ٫ بٴسٻ ـ6 ; ٭ْٸ٘ َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ ا٭َط أٚ َٔ ٬َس١ٛ استُاٍ ايتأثري ايٓٛع
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ظدطٙ عٔ  أٚ ،ط ٗ ؼطٜه٘ مٛ أزا٤ ايٛٚٝؿ١ٔ غري َ٪ثِّب َعٝٻ٘ إٍ كاَطايٓٗٞ إتٛدِّ

ع٢ً ؾطض اؾرتاٙ استُاٍ  طّا ٗ اٯخطٜٔ. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ـ بٓا٤ٶّ، بٌ ٜهٕٛ َ٪ثِّاحملطٻ

 كّا. ايتأثري ـ ٜهٕٛ ايؿطٙ َتشٚك

ٔ إشا نإ ا٭َط ٝٵيٓا ٚاعتربْاُٖا ـ َكبَٛيُا ٜهٕٛ ٖصإ ايؿططإ ـ إشا تٓعٻإْٸ ـ7

َٸا إشا ناْت سٝا٠ اٱغ٬ّ َساض ايؿطز أٚ ا٭ ّابإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط زا٥ط ؾطاز، أ

ٞٸ ٚبكا٩ُٖا َتٛٚق ؿٌ ع٢ً ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ؾؿٞ ٖصٙ ٚاجملتُع اٱغ٬َ

ِّاؿاي١ ئ ٜهٕٛ ٚدٛ، ٖاتٌ ايؿطٜهتٌ َتٛٚق ٙٺ ؿّا ع٢ً أ َٔ ايؿطٚٙ، بٌ  ؾط

ٞٸٜٓبػٞ إٔ ْهشٸ ٫ٚ ؾٓو ٗ . ٞ ظُٝع ا٭َٛض ٗ غبٌٝ سؿٜ اٱغ٬ّ ٚايٓٛاّ اٱغ٬َ

ٕٸ قهٝٸ١ عاؾٛضا٤ ٖٞ َٔ ٖصا ايكبٌٝ.   أ

ٚخكٛقّا  ،ع ـ نأعُاٍ ٜعٜس ـ ؾٝذب ع٢ً اؾُٝع اٱْهاضسٳإشا قاَت ايبٹ ـ8

ٕٸ ضزٻ ٌٸ ع١ ٚقاضبتٗا ٚادبٷسٵايبٹ ايعًُا٤. ٫ٚ ىؿ٢ أ ايٛغا٥ٌ إُه١ٓ، َُٚٗا  به

 ناْت ايٛطٚف. 

ايٓٛط إٍ ثٛض٠ عاؾٛضا٤ َٔ تبتين نآؾ١ ٖصٙ ا٭دٛب١ ايجُا١ْٝ ع٢ً أغاؽ  ـ9

ّٷ .ض عًًََٝ٘ٓطًل ايؿك٘ إكَط ٕٸ غٝٸس ايؿٗسا٤ ٖٛ إَا َٸا إشا ْٛطْا إيٝٗا َٔ د١ٗ أ  ٚأ

 بايػٝب ؾ٬ فاٍ ٖٓا هلصٙ ا٭عاخ بتاتّا.  َعكّٛ ٚعاملٷ

ٍٸ ايؿتا٣ٚ اييت شٴ ـ10 َٔ ؼطٜط ايٛغ١ًٝ ع٢ً عسّ اؾرتاٙ ا٭َط ٚايٓٗٞ  تٵنطٳتس

 بٗصٜٔ ايؿططٌ. 
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 ثٕزٚ عاغٕزاٞ 

ٌٛ  يف العٕاون الطٗاضٗٛ ٔاالدتىاعٗٛ دزاض

 

 أتى انفضم سهطان مذّمديانشٍخ 

 

 ــــــ وكّدوٛ

َٸ١ ٔٳ اؿٛازخ  ،ٚايؿٝع١ َِٓٗ خاقٸ١ ،تٴعترب ثٛض٠ عاؾٛضا٤ عٓس إػًٌُ عا َٹ

ٞٸ، ؾهاْت َٔ اؿٛازخ اييت أعكبتٗا فُٛع١  إكريٜٸ١ اييت غذٸًٗا ايتاضٜذ اٱغ٬َ

َٔ ايتأثريات ع٢ً ايٓٛاسٞ ايرتبٜٛٸ١، ٚع٢ً ؼسٜس ٚد١ٗ ايؿهط ٚايعٌُ عٓس ا٭دٝاٍ 

 .عٓس اؾٌٝ اي٬سل ّٗ اؾٌٝ اؿانط أ ّغٛا٤ٶ تًو اييت تػبكٓا أ ،َدتًـ أظَٓتٗا

ٗٳِ ايجٛضات  ٕٸ ٖصٙ ايجٛض٠ ناْت إكسض ايصٟ َأِي  ،ايع١ُٝٛ (1)«ايػٝٛادتُاعٝٸ١»نُا أ

ِٸ تًو ايجٛضات.نايجٛض٠ اٱغ  ٬َٝٸ١ ٗ إٜطإ، ٚاييت تعترب َٔ أٖ

ٕٸ أُٖٝٸ١ ٚاقع١ نطب٤٬ تتطًٖ ٞٸ; تٗا ٚأبعازٖا إدتًؿ١ بؿهٌ عَاٖٝٻ بٝإب إ ًُ

ٝٸ١ هلصٙ ايجٛض٠ ٕٸ ايؿاق١ً ايعَٓ ز ايعٓاقط إ٪ثٸط٠ ٗ تهٜٛٓٗا ْٚؿأتٗا، دعًت َع تعسټ ،٭

ٖٚصا ايتعكٝس ٖٛ ايػبب  .١ أَطّا َعٓكسّاعًُٝٸ١ ؼًٌٝ ٖصٙ اؿازث١ اٱغ٬َٝٸ١ ايعُٛٝ

ٌٸ ايتش٬ًٝت ايك١ُِّ يعاؾٛضا٤ تكبٸ اٖتُاَٗا ع٢ً ٚاسسٺ َٔ ايعٛاٌَ  ايصٟ دعٌ ن

ٕٸ تًو ايتش٬ًٝت تكًٚ ;أؾهٌ ا٭سٛاٍٗ ؾك٘، أٚ ع٢ً بعهٗا  ُٸؾتذس أ ٝٸ١ ٌ َٔ أٖ

ٕ إٍ ْتا٥ر أٚ تطاٖا غري َٓٛٛض٠ أق٬ّ، ٚتكٌ ٗ نجري َٔ ا٭سٝا ،خط٣ايعٛاٌَ ا٭

أٚ غتذسٖا قس عُست إٍ ْكس ايٓٛطٜٸات  ;َٓطكٝٸ١ ٚغري ،ْٚٛطٜٸات غري قشٝش١

ٌٕا٭ ٌٕ خط٣ ٚاٱؾهاٍ عًٝٗا بؿه ٞٸ َٴؿٔطٙ، ٚأسٝاّْا بؿه  . (2)٫ َٛنٛعٞ ،إسػاغ
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ٕٸ إزضاى ٚاقعٝٸ١ ثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ ٖٓا ٜٓبػٞ اٱشعإ ي٘ أ ًٌ ٚؼسٜس ع ×ٚ

ٌٸ  ،أٚ َٔ زٕٚ زضاغ١ ْٝع اؾٛاْب ،ايتشًٌٝ ايؿا٬ٌَٕ َٔ زٕٚ ْؿ٥ٛٗا ٫ ٜتشكٻ يه

 .ط٠ ٗ تًو ايجٛض٠ايعٓاقط إ٪ثِّ

ُٸ١. ؾإٓش٢  ٚقس اْكبٸ دٗسْا ٗ ٖصٙ إكاي١ ع٢ً إبطاظ ٚبٝإ ٖصٙ إػأي١ إٗ

ًٌ ٚايعٛاٌَ اييت أثٸطت ٗ ثٛض٠ ٕكاي١ ٖٛ ايبشح ٚايتشكٝل ٗ ايعتدصٙ ٖصٙ اايصٟ غتٻ

ٕٸ ، ×ٔ ضغا٥ٌ ٚخطب اٱَاّ اؿػٌَإٍ اغتككا٥ٗا عاؾٛضا٤، غاعٌ  ٫ٚ ؾٓو أ

ٝٸ١ َٔ يػإ ايؿدكٝٸ١ ا٭َعطؾ١ ع ٍٚ ٗ ٖصٙ ايجٛض٠ غٝهٕٛ أبًؼ ًٌ ايجٛض٠ اؿػٝٓ

 ٚأنجطٖا بعجّا ع٢ً ايطُأ١ْٓٝ.  ،ايططم

ِٸ ايبشح ٗ ٖصٙ إكاي١ عٔ ايعَٔ ٖٓا غٛف ٜ  «ايػٝٛادتُاع١ٝ»ًٌ ٚايعٛاٌَ ت

 .َع َا ٜٓسضز ؼتٗا َٔ عٓاٜٚٔ ؾطعٝٸ١ ،ٝٸ١شيو ؼت ث٬ث١ عٓاٜٚٔ نًٓيجٛض٠ عاؾٛضا٤، ٚ

ُٸا ًٜٞ:   ٖٚصٙ ايعٓاٜٚٔ عباض٠ ع

 . ...ٚ «ايػٝٛادتُاعٝٸ١»ا٫مطاؾات ـ 1

 طًب ايبٝع١. ـ 2

 زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١. ـ 3

 

ّٗٛ»االضتسافات ـ 1   ــــــ ٔ... «الطٕٗادتىاع

ٕٸ َػأي١ ا٭َط بإعط ِٸٖٞ ٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٜط٣ بعض احملًًٌٓ أ  إسس٣ أٖ

٭غتاش ايؿٗٝس َطٗطٟ ؾا١ًٓ ا٭غاغٝٸ١ يجٛض٠ عاؾٛضا٤. بٌ يٝػت إ٫ٓ ايعًٌ ٚا٭غبا،، ايع

 ،سٚا ع٢ً زٚض ٖصا ايػبب ٗ سكٍٛ ايجٛض٠ ايعاؾٛضا٥ٝٸ١ٔ ١ًْ ايهتٸا، ايصٜٔ أٖنَ

ِّ  . (3)غبب آخط أنجط َٔ أ

َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط غببّا ٕٸ ايصٟ ٜكـ ٚضا٤ دعٌ ا٭أاعتكازٟ ٗ ٚ

ٕٵ نإ اهلسف َٔ ايبشح ٗ  يجٛض٠ عاؾٛضا٤ يٝؼ إ٫ٓ ايتػاَض ٚاجملاظ ٗ ايتعبري; ٭ْٸ٘ إ

ًٌ ايٛاقعٝٸ١ ٚاؿكٝكٝٸ١ ٖٛ ؼكٌٝ ايعايػاٜات ٚايعًٌ ٚايعٛاٌَ اييت أْتذت عاؾٛضا٤ 

ِّ ٝٸ١ ؾًٔ ٜهٕٛ باٱَهإ ـ ٫ٚ بأ ٕٛ َٔ ا٭ما٤ ـ د ٚايعٝٓ عٌ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ م

ٕٸ ا٭َط بإعطٚف  عٔ إٓهط ع١ًَٓ إهاز تًو ايجٛض٠، ٫ٚ ستٸ٢ ع١ًّٓ َ٪ثِّط٠ّ ٗ سكٛهلا; ٭
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ٕٸ  ،َٚٔ ١ًْ ايؿطٚع ايؿكٗٝٸ١ ،ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط َٔ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ َٚٔ ايٛانض أ

ِٸ ايٛدٛ، ٚغريٙ ـ ٖٛ َٔ ا٫عتباضٜٸات ايتؿط ٫ ّهٔ ٜٚعٝٸ١، اؿهِ ايؿطعٞ ـ َا ٜع

ٝٸ١ ٚاـاضدٝٸ١. ٖصا باٱناؾ ١ إٍ يٮَٛض ا٫عتباضٜٸ١ إٔ تهٕٛ ع١ًّٓ ؿكٍٛ ا٭َٛض ايعٝٓ

ٝٸ١ يًؿ ٕٸ ايٓٛط٠ ايتشًًٝ ٕٸ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٫ ٜكري أ ك٘ تكتهٞ ايكٍٛ بأ

ِٸ أؾطاز َٔ إٓهط ل ؾطزٺ أٚ أٚ ؼٗك ،تطى ؾطزٺ أٚ أؾطاز َٔ إعطٚف ٚادبّا إ٫ٓ عٓسَا ٜت

ٞٸ :ٚايٓتٝذ١ .ٗ اجملتُع ٕٸ ا٫مطاؾات  َا لسٙ عػب ايرتتٝب إٓطك ٖٛ أ

ٞٸٚ «ايػٝٛادتُاعٝٸ١» ضتب١ّ، ؾٗٞ ع١ًٓ ي٘. ٚثٛض٠  غريٖا... تػبل ٖصا اؿهِ ايؿطع

ٞٸ ـ ْاػ١ْ  ٞٸ ٚايؿعً عاؾٛضا٤ ـ اييت ُجٸٌ أَطّا بإعطٚف ّْٚٗٝا عٔ إٓهط َٔ ايٓٛع ايكٛي

ٚي٬مطاؾات  ،ا قاّ ب٘ بٓٛ أَٝٸ١ َٔ أؾعإٍ ٖٞ َعًٛي١ْ أٟ; «ايػٝٛادتُاعٞ»اقع عٔ ايٛ

 ايٓا١ْ عٓٗا. 

ضأٜٓا ـ ٖٞ أْٛاع ا٫مطاؾات اييت ناْت ٗ ؾايع١ًٓ ا٭غاغٝٸ١ يجٛض٠ عاؾٛضا٤ ـ 

 ،ٖٚصٙ ا٫مطاؾات مل تٛدس ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ إ٫ٓ بٛاغط١ أدٗع٠ بين أَٝٸ١ .َٛدٛز٠

ٗ  ×ط اٱَاّ اؿػٌٚق٫ّٛ إٍ خ٬ؾ١ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ. ٚقس عبٻ ،٬ؾ١ عجُإغ ٤ّابس

ٍٸ ع٢ً ٖصا ايؿِٗ، ٚشيو سٌ اغتدسّ عباض٠  خطب٘ ببعض ايعباضات اييت تس

ٞٸ ×سٝح اغتدسّ اٱَاّ ،«اٱق٬ح» ـ ٗ  ٖصٙ ايعباض٠ ـ اييت هلا َسيٛهلا ايػٝاغ

ٓٳ  :قٝاَ٘ ٚأٖساؾ٘ ٝٵٔ اثٌٓ، ٚنإ ٜطٜس ؾُٝٗا بٝإ عًٌَٳٛطٹ

ٚٸٍ ُٸس ابٔ اؿٓؿٝٸ١: إِّٞ  ،: سٌ خطز َٔ إس١ٜٓا٭ ؾهتب ٗ ٚقٝٸت٘ ٭خٝ٘ ق

ٚٳ٫ بٳطٹطّا ِٵ َأخٵطٴزٵ َأؾٹطّا  َٻ١ٹ  ،َي ُٳا خٳطٳدٵتٴ يٹَطًَبٹ أٱقٵ٬ٔح ؾٹٞ ُأ ْٻ ٚٳٔإ َٚايٹُّا،  ٚٳ٫  َٴِؿػٹسّا  ٚٳ٫ 

ْٵُأدٳسِّٟ;  ٚٳَأ ُٳعٵطٴٚفٹ  َٴطٳ بٹاِي ٕٵ آ ٓٵَهٔطٔضٜسٴ َأ ُٴ ٔٔ اِي ٚٳَأبٹٞ ،ٗٳ٢ عٳ  . (4)ٚٳَأغٹريٳ بٹػٹريٳ٠ٹ دٳسِّٟ 

ن٘ َٓشكط٠ّ ٗ طًب يكس دعٌ اٱَاّ ـ ٗ سسٜج٘ ٖصا ـ ايع١ًٓ ايػا٥ٝٸ١ َٔ ؼطټ

ٝٸ١ ٚاؿهَٛتٝٸ١  اٱق٬ح، ٚدعٌ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚإسٝا٤ ايػري٠ ايعًُ

ٞٸ |يًٓيبٸ ٝٸ١ اٱق٬ح َجاب١ اي ×ٚأَري إ٪ٌَٓ عً ططٜك١ اييت غٝػتدسَٗا ٗ عًُ

 إطاز. 

ٟٸ َع٢ٓ  «طًب اٱق٬ح»ٚ  «اٱق٬ح» ٞٵَٚٔ ايٛانض دسٸّا أْٸ٘ ئ ٜهٕٛ يعباضتٳ أ

 ّأنإ اـًٌ ٗ ا٭١ُْٛ ايػٝاغٝٸ١ أ َتا ٗ َٛطٔ ٫ ٜهٕٛ ؾٝ٘ خًٌ، غٛا٤ٷإشا اغتٴدس
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ٝٸ١ إق٬ح أٚ إق٬ساتؾ٬ زاعٞ يًكٝاّ بعُ ٗ َ٪غٸػ١ ادتُاعٝٸ١ َعٝٸ١ٓ، ٚإ٫ٓ ً. 

ٚشيو سٌ أضاز  ،خط٣أخطب١ هلصا ا٭َط ٗ  ×ض اٱَاّ اؿػٌٖصا ٚقس تعطٻ

إٓاؾع إازٸ١ٜ ٚا٭ٖساف ا٫عتٝازٜٸ١ ٗ  :ٙ ثٛضت٘ عٓٗا ـ َٔ قبٌٝبٝإ ا٭َٛض اييت ْعٻ

ِٸ ؾط ،ايكطاعات ايػٝاغٝٸ١ يًػٝاغٝٸٌ ايتكًٝسٜٸٔ ـ ٛاْب بٝإ اؾٗ ع ؾٓؿاٖا ْٝعّا، ث

ض يًٓكاٙ ا٫دتُاعٝٸ١ ايكبٝش١ اييت كـ بٗا ثٛضت٘، ؾتعطٻاٱهابٝٸ١ ٚايكشٝش١ اييت تتٻ

ٓٳاُؾػّا  ،ٚإق٬ح ؼتاز إٍ ع٬ٕز ٓٻا تٳ َٹ ٕٳ  َٳا َنا ٔٵ  ِٵ ٜٳُه ٘ٴ َي ْٻ ِٴ َأ ِٻ ٔإْٻَو تٳعٵًَ ٗٴ سٝح قاٍ: ايًٖ

ٚٳ  ،ّٔ ٍٔ اِيشٴَطا ٔٵ ُؾهٴٛ َٹ ُٳاغّا  ٚٳ٫َ اِيتٹ  ،ٕٕ ٗٔطٳ ؾٹٞ غٴًَِطا ِٛ ْٴ ٚٳ ٔٵ زٹٜٓٹَو،  َٹ ِٳ  ُٳعٳايٹ ٟٳ اِي ٓٴٔط ٔٵ يٹ َيهٹ

ٚٳغٴٓٻتٹَو  ٌٳ بٹَؿطٳا٥ٹهٹَو  ُٳ ٜٴعٵ ٚٳ ٔٵ عٹبٳازٹَى،  َٹ ٕٳ  َٴٛ ًُِٛٛ ُٳ ٔٳ اِي َٳ ٜٳأ ٚٳ أٱقٵ٬حٳ ؾٹٞ بٹ٬زٹَى، 

َٹو  . (5)ٚٳَأسٵَها

ٕٸ اٱَاّ ٓؿأ ا٭قًٞ دعٌ ايػبب ٚإ ×ٚعٓس ايتسقٝل ٗ ٖصٙ ايعباضات ٜتٸهض أ

ٞ يكٝاَ٘ ٖٛ ا٫مطاؾات اييت أٚدسٖا بٓٛ أَٝٸ١ ع٢ً َػت٣ٛ اجملتُع بأنًُ٘ ٚا٭غاغ

ٗ كتًـ اجملا٫ت. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصا ايؿِٗ ٜكبض ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط 

ٝٸ١ يٲق٬ح ٝٸ١ ٚاٱدطا٥ ُٳً  ُٖا عباض٠ عٔ ايٛغ١ًٝ اييت ٜٓبػٞٚبايتايٞ  .أسس ا٭غايٝب ايعٳ

ٓؿ١٦ يجٛض٠ اٱَاّ ٫ أْٸُٗا ايع١ًٓ إاٱق٬ح ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ،  لٌ بٗا يتشٗكتٛغٻٜٴإٔ 

ٕٸ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ـ ايًصٜٔ  اؿػٌ اٱق٬سٝٸ١. ٚبعباض٠ أخط٣: إ

ٌ كتًـ ٬ٕ سهُّا ؾطعٝٸّا ـ ُٖا بٓؿػُٗا َع٫ًٕٛ يٛاٖط٠ ادتُاعٝٸ١ ُجِّّجِّ

ٝٸ١ ٚا٫قتكازٜٸ١، ٚيٝػا عاًَا٫مطاؾات ايػٝاغٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١ ٚ  ٌ أٚ عًٓتٌايسٜٓ

 ْؿأت بػببُٗا ٚاٖط٠ْ ادتُاعٝٸ١ْ أخط٣.  «ٌغٝٛادتُاعٝٸت»

ٕٵ ٓٵذ  َٚٔ د١ٗٺ أخط٣ إ ٕٸ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط َٔ غٹ مل ْعترب أ

ل عٓٛاّْا ٜٓطبل ٜٚتشٖك «غٝٛادتُاعٞ»ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١، ٚاعتربْاُٖا ٗ ايتشًٌٝ ايـ 

اـطب ٚايتكطٸؾات  :ـ أَجاٍ ×هً٘ ايعٝين ع٢ً ا٭ؾعاٍ اـاضدٝٸ١ يٲَاّ اؿػٌبؿ

ٌٕ ،ٚمٖٛا ـ ٕٸ سسٜح اٱَاّ  عٓس شيو غٝتٸهض نُْٛٗا َعًَٛيٌ بؿه ٞٸ; ٭ دً

ٚسطب٘ ٚؾٗازت٘ غتكبض بأْعٗا َكازٜل يٮَط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ×اؿػٌ

ٞٸ. ٚبتعبري آخٝٵإٓهط بٓٛعٳ ٞٸ ٚايعًُ قس ٚقعت،  «غٝٛادتُاعٝٸ١»ط: ٖٓاى ٚاٖط٠ ٘ ايكٛي

)أٟ تكطٸف اٱَاّ( ٖٛ ْؿؼ تًو  «غٝٛادتُاعٝٸ١»ٚع١ًٓ سكٍٛ ٖصٙ ايٛاٖط٠ ايـ 
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 ا٫مطاؾات إدتًؿ١ إصنٛض٠. 

ٚبعس ٖصا ايتٛنٝض ْؿطع ٗ بٝإ ا٫مطاؾات اييت أٚدسٖا ا٭َٜٛٸٕٛ زاخٌ 

ح سٵاٱَاّ ٚأيعَ٘ ايكٻ اٟ زٳعؾٗصا ا٭َط ٖٛ ايص ;×اجملتُع ٗ عكط اٱَاّ اؿػٌ

طًبّا ٱق٬ح ٖصٙ ا٫مطاؾات، َٚهاؾشّا يبين أَٝٸ١ ستٸ٢ ايؿٗاز٠. ّٚهٔ  ;بايجٛض٠

ٚا٫قتكازٜٸ١  ٝٸ١١ ٚا٫دتُاع١ ٚايػٝاغٝٸبٝإ ٖصٙ ا٫مطاؾات ٗ كتًـ اجملا٫ت ايسٜٓٝٸ

ٕٸ أِٖ بسع١ ٚؼطٜـ ابتسعٗا بٓٛ أَٝٸ١ ع٢ً إػت ٞٸٚايجكاؾٝٸ١، إ٫ٓ أ ٚزاخٌ  ،٣ٛ ايػٝاغ

َٳ ٝٸ١، ٖٞ بسع١   تٛضٜح(. ايذ اـ٬ؾ١ ٚؼًٜٛٗا إٍ غًطإ )عرب ػٵاؿه١َٛ ايسٜٓ

ٝٸ١ اؾٖٛط  ٕٸ سه١َٛ بين أَٝٸ١ ناْت سه١َٛ اغتبسازٜٸ١، ٖٚٞ غًطاْ إ

ؾًِ ٜهٔ اغتدساّ اغِ اـ٬ؾ١ ؾٝٗا إ٫ٓ َٔ با، ايٛاٖط ٚخساع ايٓاؽ  .ٚإاٖٝٸ١

ا١ٜٚ قس اغتدسّ زٖا٤ٙ اـامٸ ي٬غتؿاز٠ َٔ ْٝع أزٚات ٘ عًِٝٗ. ٚنإ َعٚايتػًٗ

ِٸ تٛضٜح اـ٬ؾ١ بعس شيو يبين أَٝٸ١ ٌٸ إاٍ ٚايكُع  .ايػًط١ ٗ تجبٝت غًطاْ٘، ث ؾاغتػ

ٍٴَٚا أْٸ٘ نإ خايٞ ايٛؾاض َٔ ايتك٣ٛ مل ٜ .ٚايتعٜٚط أسػٔ اغتػ٬ٍ ٗ غبٌٝ شيو  أ

َٴػدِّدٗسّا ٗ اغتػ٬ٍ ايؿٕٓٛ اٱع٬َٝٸ١ ٚايسعا٥ ّٸٝٸ١ ٚتٛٚٝؿٗا ٕكًشت٘،   طّا ايطأٟ ايعا

ٞٸٕٓاؾع٘ اـاقٸ١، ٖٚٛ َا عبٻ ٝٳا »بكٛي٘:  ×ط عٓ٘ اٱَاّ عً ْٵ ٕٻ ايسټ ٕټ َأ ٖٛا ٔٻ اي ُٛ ٜٳ سٳتٻ٢ 

ٝٻ١ َٳ  . (6)«َٳعٵُكَٛي١ْ عٳ٢ًَ بٳٓٹٞ ُأ

ُٸ١ّ ب٬ٛهلا ع٢ً ايعامل  تٵأضخٳ ،يكس ناْت سه١َٛ بين أَٝٸ١ ؾت١ّٓ ًُٚا٤ َسهل

ُٸ١ إعكٌَٛضٖا َٔ ايعُل إٍ اؿسٸ ايصٟ ٫ ٜتٝػٻٛٵغ٬َٞ، ٚنإ َغاٱ  ^ط يػري ا٭٥

ٞٸ َٸ١ بٗصٙ ايؿت١ٓ  ×إزضاى سكٝكتٗا. يصا قاٍ أَري إ٪ٌَٓ عً ٗ ٚقؿ٘ ٫بت٤٬ ا٭

ٗٳا ؾٹ ْٻ ٝٻ١َ; َؾٔإ َٳ ٓٳ١ُ بٳٓٹٞ ُأ ِٵ ؾٹتٵ ٝٵُه ٓٵسٹٟ عٳًَ ٔٔ عٹ ٛٳفٳ اِيؿٹتٳ ٕٻ َأخٵ ٚٳٔإ ُٳ١ْ، ايع١ُٝٛ: َأ٫  ًِٛٹ َٴ ٝٳا٤ٴ  ُٵ ٓٳ١ْ عٳ تٵ

ٞٳ  ُٹ ٔٵ عٳ َٳ ٚٳَأخٵَطَأ اِيبٳ٤٬ٴ  ٗٳا،  ٔٵ َأبٵكٳطٳ ؾٹٝ َٳ ٚٳَأقٳا،ٳ اِيبٳ٤٬ٴ  ٗٳا،  ٝٻتٴ ٚٳخٳكٻتٵ بٳًٹ ٗٳا،  ُٻتٵ خٴٖطتٴ عٳ

ٗٳا ٓٵ  . (7)عٳ

يصا ٜعسټ تكٝري اـ٬ؾ١ اٱغ٬َٝٸ١ غًط١ٓ اغتبسازٜٸ١ ٚاسسّا َٔ أِٖ ايؿً 

ٞٸٚا٫مطاؾات اييت أٚدسٖ ٞٸ ا بٓٛ أَٝٸ١ ع٢ً إػطح ايػٝاغ َٸا ايعكٌ إسبِّاٱغ٬َ ط . ٚأ

ص يتًو ايسا١ٖٝ. ، ٗ سٌ مل ٜهٔ ٚيسٙ َعا١ٜٚ إ٫ٓ إٓٚؿ(8)هلصٙ اـٓط١ ؾهإ أبٛ غؿٝإ

ٞٸ ٌ بتشٌٜٛ اـ٬ؾ١ ايػٝاغٝٸ١ إتُجِّ ،ٚقس بطظت بٛازض ٚإؾاضات ٖصا ا٫مطاف ايػٝاغ
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ٝٸ١ َٳًَهٹ ٟٸ اـ٬ؾ١َع ب ،إٍ غًط١ٓٺ  قاّ َعا١ٜٚ ـ تسضهّا ـ بإزخاٍ سٝح  ،سا١ٜ اضتسا٤ ظ

ٝٸ١ َٚٛاٖطٖا ا٭غاغٝٸ١  اـ٬ؾ١ اٱغ٬َٝٸ١، عرب  إٍأبطظ عٓاقط اؿه١َٛ ايػًطاْ

تكًٝسٙ ٭غًٛ، غًط١ٓ ايكٝاقط٠ ايؿطؽ ٚا٭باطط٠ ايطّٚ، ٚمل ٜهٔ ٫عرتاض اـًٝؿ١ 

ٟٸ أثط ٗ تػٝري تكطٸؾات٘.   ايجاْٞ ٚتأْٝب٘ ي٘ أ

ٚٸٍ إٍ تكٝري اـ٬ؾ١ غًط١ّٓ بٌ  ،إشٕ ٗ ايٛاقع نإ َعا١ٜٚ ٖٛ إبازض ا٭

َرباطٛضٜٸ١ّ تكبع ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ. ؾٛقٛي٘ إٍ اـ٬ؾ١ مل ٜهٔ إ٫ٓ بعس غٓٛات إ

َتُاز١ٜ َٔ اؾٗس إهين ٗ غبًٝٗا، ٚبايتايٞ مل ٜهٔ يٝػتػٝؼ إٔ ؽطز َٔ قبهت٘ 

يػٗٛي١. َٚٔ ٖٓا لسٙ قس عٌُ ٗ أٚاخط عُطٙ ـ َٔ أٚ قبه١ أًٖ٘ ٚعؿريت٘ بٗصٙ ا

ٚتساٍٚ ا٭َط َعِٗ، ٚعرب اٱغسام ع٢ً احملٝطٌ ب٘،  ،خ٬ٍ اغتؿاض٠ أٌٖ إؿٛض٠

َهاؾّا إٍ تٗسٜس إدايؿٌ ي٘ ـ ع٢ً ُٗٝس ا٭ضنٝٸ١ يتٛي١ٝ ابٓ٘ ٜعٜس ١ٜ٫ٚ عٗسٙ، َع أْٸ٘ 

ِٸ قاّ ،نإ َادّٓا ًٜعب بايه٬، ٝٸّا يًعٗس  ٜٚؿط، ايؿطا،. ث بعس شيو بتٓكٝب٘ ٚي

ٌٕ ٞٸ، ضغِ كايؿ١ أؾطاف أٌٖ إس١ٜٓ ٚأنابطٖا بؿه ناٱَاّ اؿػٌ بٔ  ،ضمس

ٞٸ  . ×عً

ٕٸ أقٌ امطاف َػري٠ اـ٬ؾ١ عٔ دازٸ ٖٓا ٫ ؾٓو ؾٝ٘ أ تٗا ٚدصٚضٖا تعٛز ـ ٚ

جملًػٞ ٗ ٜٚؿري إٍ شيو َا ْكً٘ إطسّٛ ا .«ايػكٝؿ١»َٔ ايٓاس١ٝ ايتاضىٝٸ١ ـ إٍ سازث١ 

 ،×ٔ اعرتاض عبس اهلل بٔ عُط ع٢ً ٜعٜس ٗ قتً٘ يٲَاّ اؿػٌَ (عاض ا٭ْٛاض)

ٚٸٍ أٟ ٜعٜس ي٘ ـ عػب ٖصا ايٓكٌ ـ أْٸ٘ ) دٛا،ٚ ٜعٜس( إْٸُا اعتُس ع٢ً ٚقاٜا اـًٝؿ١ ا٭

َٴبٖهتّا ٗ ٖصٙ اؿازث١.   ٕعا١ٜٚ! ٖٚٛ اؾٛا، ايصٟ دعٌ عبس اهلل بٔ عُط َبٗٛتّا 

س إكٛي١ إؿٗٛض٠ اييت أْٸٗا ت٪ِّـ بعس ْكً٘ هلصٙ ايطٚا١ٜ ـ ع١َ٬ٓ اجملًػٞ ٜٚط٣ اي

ٕٸ سٳطٵفٳ َػاض اـ٬ؾ١ نإ ٖٛ «َا قتٌ اؿػٌ إ٫ٓ ٗ ّٜٛ ايػكٝؿ١»تكٍٛ:  ، ٜٚعترب أ

ٞٸ ٞٸ ايػبب ا٭قً ×يجٛض٠ عاؾٛضا٤ ٚاغتؿٗاز اٱَاّ اؿػٌ ٚايعاٌَ ا٭غاغ
(9) . 

ٕٸ اعرتاض اٱَاّ اؿػٌس ٖٓا ا٫يتؿات َٚٔ اؾِّ ع٢ً خ٬ؾ١ ٜعٜس  ×إٍ أ

ٝٸ١ ـ ؾه٬ّ عٔ اغتدساَ٘ ايبٝاْات ايػًبٝٸ ١ إتذ١ًٝٓ بإٚٗاضٙ ؾكسإ ٜٓطٟٛ ع٢ً دٓب١ إثبات

ٖٚٞ  ،ض ٚايطاغٛت ـٛٵٚغعٝ٘ ٱثبات شيو، ٚضؾه٘ ؿه١َٛ اَؾ ،غًط١ ٜعٜس يًؿطعٝٸ١

ٕٸ اٱَاّ غع٢ إٍ  ٕٵًؿطٚٙ ٚايكؿات ايإػًٌُ  تٓبٝ٘أ ع بٗا ٜتُتٻ يهطٚضٜٸ١ اييت ٜٓبػٞ أ
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ٞٸ  . اؿانِ اٱغ٬َ

ٗ دٛاب٘  ،ٜٚٴ٪ٓنس عًٝٗا ،ٜبٝٸٔ خكا٥ل اٱَاّ ×يصا ٚدسْا اٱَاّ اؿػٌ

ِٴ  ،١ً َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ع٢ً ايسع٠ٛ إطغٳ ّٴ ٔإ٫ٖ اِيشٳانٹ َٳا َٳا أٱ ُٵٔطٟ  سٝح قاٍ: َؾًَعٳ

٘ٹ، ٚايسٻ ِٴ بٹاِيكٹػٵ ٘ٴ عٳ٢ًَ شٳاتٹ اهللٹبٹاِيهٹتٳا،ٹ، ٚايَكا٥ٹ ٔٴ بٹاِيشٳلِّ، ٚاِيشٳابٹؼٴ ْٳِؿػٳ  . (10)ا٥ٹ

ٔ ض ٗ اـطب١ اييت خطبٗا أَاّ دٝـ ايهٛؾ١، سٌ بٝٻٖٚصا إع٢ٓ بعٝٓ٘ تهطٻ

َٳأٟ ِٗ )هلِ أْٸ ٖٛ  ٔٵأٌٖ ايبٝت( ِٖ أقشا، اي١ٜ٫ٛ ا٭قًٌٝ ع٢ً ايٓاؽ، ٚنؿـ هلِ 

ٝٵتٹ ٌٴ ايبٳ ٖٵ ٔٴ َأ َٳا  ايػاقب هلا، سٝح قاٍ: ْٳشٵ ٌٳ  ُٴسٻعٹ ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ اِي ٔٵ  َٹ َٵٔط  ٖٳصٳا اَ٭ ٛٳ٫ٜٳ١ٹ  ٚٵَي٢ بٹ َأ

ِٵ ٗٴ ٝٵؼٳ َي ٚٳإ ،َي ٚٳاِيعٴسٵ ٛٵٔض  ِٵ بٹاِيذٳ ٔٳ ؾٹُٝه  . (11)ٚٳايػٻا٥ٹٔطٜ

ٕٸ ايػبب ا٭غاؽ ٚضا٤ قٝاّ اؿػٌ ،ٚإشا أضزْا إبطاظ ٖصٙ اؿكٝك١ مل  ×ٖٚٞ أ

١ بٔ أبٞ غؿٝإ إٍ ايػاس١ ايػٝاغٝٸ١ ع اييت أزخًٗا َعاٜٚسٳٜهٔ إ٫ٓ ا٫مطاؾات ٚايبٹ

ٝٸ١ اييت أضغًٗا  ×ؾٝٓبػٞ يٓا إٔ مٌٝ إٍ ضغاي١ اٱَاّ اؿػٌ ،ٚا٫دتُاعٝٸ١ ٚايسٜٓ

ٕٸ  ٚضغِنسٸ اٱَاّ. عٓس َعا١ٜٚ إثط ٚؾا١ٜ فُٛع١ َٔ ا٭ؾدام ٚشيو  ،إٍ َعا١ٜٚ أ

ٞٸ ع٢ً قس أْهط ٗ ضغايت٘ تًو كايؿت٘ أٚ إقساَ٘ بٓشٛ عًُ ×اٱَاّ اؿػٌ

ٌ ؾٝٗا شنط بعض ا٭عُاٍ إدايؿ١ يًسٜٔ، أٚ قاضب١ سه١َٛ َعا١ٜٚ، إ٫ٓ أْٸ٘ مل ٜٴػؿٹ

َٸ١:  ١ٓٗا ٚططسٗا ٗ ث٬ثؾبٝٻ ،ض ي٬مطاؾات ا٫دتُاعٝٸ١ اؿاق١ًايتعطټ  قاٚض عا

ٞٸ بٔ أبٞ طايبـ 1  ٚتعصٜبِٗ ٚقتًِٗ ٬َٚسكتِٗ.  ×إٜصا٤ ؾٝع١ عً

 ٚأسهاَ٘.  |ٓٔ ضغٍٛ اهللْكض غٴع ٗ ايسٜٔ، ٚسٳإسساخ ايبٹـ 2

 تٓكٝب ٜعٜس ٗ ١ٜ٫ٚ ايعٗس ع٢ً إػًٌُ. ـ 3

ٕٸ ا٫مطاؾات إصنٛض٠ تهؿٞ عسِّ ×ٚنإ اٱَاّ اؿػٌ شاتٗا  ٜط٣ أ

ِٸ ايعٌُ ع٢ً اٱطاس١ عه١َٛ َعا١ٜٚ ٔٵ .يًكٝاّ ٚتػٝري ايٛنع إٛدٛز، َٚٔ ث ٕٓا  يه

ٞٸ ٌٻ ط٠ ي٘ نإ ٜطًب ايعصض َٔ اهلل ععٻ َتٛٚؾغري ناْت أضنٝٸ١ ايجٛض٠ ٚايكٝاّ ايعًُ  ;ٚد

ع٢ً ت١ُٗ َعا١ٜٚ ـ  ×اٱَاّ اؿػٌ دٛا،. نُا ٜٓبػٞ ٬َس١ٛ (12)يعسّ ْٗٛن٘

َٸ١ ٛٸض ٗ  ;عٓسَا اتٸِٗ اٱَاّ بأْٸ٘ ٜعٌُ ٱهاز ايؿت١ٓ ٚايتؿطق١ بٌ أؾطاز ا٭ يهٞ ٜك

ٕٸ اٱَاّ كط٧ٷ نإ دٛاب٘ عرب تعسازٙ سٝح  ،ٗ عًُ٘ ـ أشٖإ عُّٛ إػًٌُ بأ

يٮعُاٍ اـاط١٦ ايكازض٠ عٔ اؿه١َٛ ا٭َٜٛٸ١، داع٬ّ َعا١ٜٚ ٗ َعطض ايتكِٝٝ 
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ٌ عُّٛ ايٓاؽ، أٟ إْٸ٘ نإ ٜطًب َٔ إػًٌُ إٔ وهُٛا بأْؿػِٗ بٳٚاؿهِ َٔ قٹ

هاٌَ بدصٚا قطاض َكريِٖ ـ بعس ضسٌٝ َعا١ٜٚ ـ ط هلِ إٔ ٜتٻع٢ً ا٭َط; ستٸ٢ ٜتٝػٻ

٬ع، ؾٝدتاضٚا ٜٚٓتدبٛا اٱَاّ اي٥٬ل يتسبري ؾ٪ِْٚٗ ايػٝاغٝٸ١ ٚا٫ٓط اؿطٜٸ١

 . (13)ٚا٫دتُاعٝٸ١

ٕٸ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ نإ قس أزخٌ ايعسٜس َٔ ا٫مطاؾات ؾٚنُا شنطْا  إ

اٙ إٍ بٌ تعسٸ ،ٚمل ٜكتكط شيو ع٢ً فاٍ ٚاسس ،خ٬ٍ غٓٛات سهُ٘ اـُػٌ

. ٖٚصٙ ...، ٚغ١، ٚاؿٝا٠ ا٫دتُاعٝٸ١، إٍ ايجكاؾ١ز٠: َٔ ايسٜٔ، ٚايػٝافا٫ت َتعسِّ

َُٕٓهط٠ ٗ ايتاضٜذ  ا٫مطاؾات قاضت ايعاٌَ ٚايػبب يًعسٜس َٔ اؿٛازخ ايؿٛٝع١ ٚا

ٞٸ ُٸـ ع ع٢ً ضأغٗا ، ٚاييت ترتبٻاٱغ٬َ . ّٚهٔ «ثٛض٠ عاؾٛضا٤» ـ ٝٸ١َٔ سٝح ا٭ٖ

ٝٸ١  ٚاؾٓاٜات  ،ُاٍ إدايؿ١ يًس٢ٜٔ ا٭ععًإٜهاح تًو اؾٓاٜات عرب إيكا٤ ْٛط٠ إْاي

 ببعهٗا:  ٖٚصٙ قا١ُْ٥ .ايع١ُٝٛ اييت اضتهبٗا

 . (14)ؾط، اـُطـ 1

 . (15)«ايًٗٛ ٚايًعب»ا٫غتُاع إٍ ايػٓا٤ ـ 2

 . (16)اغتعُاٍ آ١ْٝ ايصٖب ٚايؿهٸ١ـ 3

 . (17)يبؼ اؿطٜطـ 4

 . (18)اؿهِ بػري أسهاّ اٱغ٬ّـ 5

 . (19)تطى اؾعا٤ ع٢ً ايػطق١ـ 6

ٞٸٚنـ 7 ّٸ عً ×ع ا٭سازٜح ٗ ش
 (20) . 

ٞٸـ 8  . (21)ٗ خٴطبٹ ق٠٬ اؾُع١ ٚع٢ً إٓابط ×ا٭َط بًعٔ عً

 . (22)ٚنع ا٭سازٜح ٗ َسح عجُإـ 9

ٞٸ بٔ أبٞ طايبـ 10 ٖٓا أز٣ إٍ إظٖام أضٚاح َا ٜكط، َٔ ×قتاٍ عً أيـ  75; 

 . (23)، عػب َا ْلٸ عًٝ٘ نتٸا، ايتاضٜذؾدل

×٢ ؾٝع١ أَري إ٪ٌَٓايكتٌ ٚاٱغاض٠ عًـ 11
(24) . 

 . (25)اغتٝاٍ َايو ا٭ؾرتـ 12

×قتٌ اٱَاّ اؿػٔ اجملتب٢ـ 13
(26) . 
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ُٸس بٔ أبٞ بهط إٛٓي٢ عًٝٗا َٔ قبٌ اٱَاّ ـ 14 ايتعسٸٟ ع٢ً َكط ٚقتٌ ق

ٞٸ ×عً
(27) . 

 ٚ...  .(28)إقا١َ ق٠٬ اؾُع١ ّٜٛ ا٭ضبعا٤ـ 15

ٕٸ ا٫مطاؾات اييت ٚٗطت ٗ عكط َعا١ٜٚ ن اْت تكتهٞ َٔ اٱَاّ إ

ٔٻ تٛاٖط َعا١ٜٚ بايتسٜټ ×اؿػٌ  ،ٔإٔ ٜكّٛ ع٢ً سه١َٛ َعا١ٜٚ أٜهّا، يه

ـ ؾكس نإ ٜطاعٞ سطَت٘ ايٛاٖطٜٸ١ ع٢ً  ×ٚأغًٛب٘ ٗ ايتعاٌَ َع اٱَاّ اؿػٌ

ٗٸس اٱَاّ اؿػٌ ،ايسٚاّ ـ بايكًض ايصٟ عكسٙ أخٛٙ، ٚاؿكاض  ×باٱناؾ١ إٍ تع

ٞٸإ ،ايؿسٜس يًؿٝع١ ٌٸ أْٛاع ايٓؿاٙ ايػٝاغ ٌٸ شيو نإ َٔ ، ...طاؾل يػًبِٗ ن ن

إٛاْع اييت ثٓت اٱَاّ عٔ َٛاد١ٗ سه١َٛ ابٔ أبٞ غؿٝإ. ٚبايطبع ناْت ٖصٙ إٛاْع 

أ٠ يٲَاّ; ْٚتٝذ١ّ يصيو ؾكس قاضت أضنٝٸ١ ايجٛض٠ َٗٝٻ .قس ظايت بأْعٗا ٗ عٗس ٜعٜس

 .قٛاٌْ ايؿطٜع١ ْٚكض ،ؾٝعٜس نإ ٜتذاٖط باضتها، إعاقٞ

ٕٸ تكطټ  ػِ بايػ١ًٛ ٚايكػ٠ٛ. ؾات٘ َع اٱَاّ ناْت تتٻنُا أ

ٕٸ ق٬سٝٸ١ ايعٗس إعكٛز ٗ قًض اٱَاّ اؿػٔ ِٸ إ ناْت قس اْكهت  ×ث

 .َٛت َعا١ٜٚ

ٌ ٚايٞ بين بٳإٍ شيو سكٍٛ اْؿطاز قسٚز ٗ ايتهٝٝل اؿاقٌ َٔ قٹ ـٵأنٹ

ٛٸ ايػٝا ،أَٝٸ١ ٞٸٚاْؿطاز ٖاثٌ ٗ اؾ ٌٸ غ ؾٛايٞ ٖصٙ إس١ٜٓ ـ  ،ٗ ايهٛؾ١ ـ ـ ع٢ً ا٭ق

ٕٹكٵّا; َا ؾذٻٚتٛٓيٞ ؾأْٗا ـ نإ نعٝؿّا دسٸ ،قبٌ ف٤ٞ ابٔ ظٜاز إيٝٗا ط ع أٌٖ شيو ا

 ع٢ً ايتُطٸز ٚا٫ْك٬، ع٢ً ٜعٜس. 

ٕٸ ايػبب  ٖصا ٚقس قطٸح اٱَاّ اؿػٌ ٗ ضغا٥ً٘ ٚخطب٘ َطاضّا ٚتهطاضّا بأ

ا٫مطاؾات اييت أٚدسٖا بٓٛ أَٝٸ١ ٗ َٝازٜٔ ايسٜٔ ٚايػٝاغ١  ايط٥ٝؼ ٚضا٤ ثٛضت٘ ٖٛ

ٕٸ اٱَاّ نإ ٗ  «َٹ٢ٓ»ٚاجملتُع. ؾؿٞ َٛغِ اؿرٸ، ٚٗ  ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس، لس أ

ٛٴدٳ ِٸ ٚبٻٚض |ٗا٤ َٔ قشاب١ ايٓيبٸدًػ١ سهطٖا اي ذ دا٫ت اجملتُع ٚايتابعٌ، ث

٫تِٗ َا تكّٛ ب٘ ايطػ١ُ َٛٗطّا قًك٘ َٔ عسّ َبا ،اؿانطٜٔ ٗ تًو اؾًػ١

ٕٸ ايٛنع إعٛزٸ ٗ اجملتُع ايسٜينٸاؿان١ُ، ٚبٝٻ يًُػًٌُ ٫ ّهٔ ٚايػٝاغٞ ٸ ٔ هلِ أ

ُټ ستٸ٢ ٜكريٚا بٌ َكٗٛض أٚ  ،ضِٖ َٔ إٔ ٜرتنٛا ايهعؿا٤ بٝس اؾبابط٠ً٘، ٚسصٻؼ
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ِٸ تأغٻ يصٜٔ ـ بعسٖا َٔ سه١َٛ اؾبابط٠ ا٭ؾطاض اَػتهعـ َػًٛ، ع٢ً َعٝؿت٘، ث

ِّ ُٕبس٨ٜهصبٕٛ ٜٚع  . (29)عاز٫ٚ ٜ٪َٕٓٛ بإ ،ضٕٚ، ايصٜٔ ٫ ٜعطؾٕٛ ا

ٕٸ تطٵى اؿلٸ  نصيو لسٙ وترٸ ؾُٝا بعس ع٢ً دٝـ ايهٛؾ١، ؾٝعًٔ هلِ بأ

 .(30)ٚضٚاز ايباطٌ ناْا ايساؾع ٚضا٤ خطٚد٘ ٚثٛضت٘

ٕٸ أعُاٍ ايػًطإ اؾا٥ط ايصٟ عاقطٜبِّ ×ايٓتٝذ١ نإ اٱَاّ اؿػٌبٚ ٙ ٔ أ

ٚتعطٌٝ أسهاّ ايؿطٜع١ ـ ٖٞ ايػبب ايط٥ٝؼ  ،ٚتطٜٚر ايبسع١ ،ـ اجملاٖط بٓكض ايػٓٸ١

ٚد٘ ٖصا ايٓٛع ٗ ايٛقٛف  ايساع١ٝ إٍ ،|يجٛضت٘، َػتٓسّا ٗ شيو إٍ أقٛاٍ ايٓيبٸ

 . (31)أَّ اؿٓه

ٚا٫مطاؾات ايػٝاغٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١  ،إشٕ تٴعترب ٖصٙ ايتشطٜؿات اؿاق١ً

ٝٸ١ ايكا ُٸ١ َٚ٪غٸػ١ يكطاض اٱَاّ اؿػٌ ،١ُ٥ٚايسٜٓ ايصٟ قه٢ بايعٌُ  ،×عٛاٌَ َٗ

 ع٢ً تػٝري ايٛنع إٛدٛز، ٚبايٓٗٛض بجٛض٠ عاؾٛضا٤. ٚبايطبع نإ ا٫مطاف ا٭غاؽ

ٗا ـ ٚايصٟ أضخ٢ ب٬ٛي٘ ع٢ً تًو ا٭ٚناع ـ ٖٛ ا٫مطاف اؿاقٌ ٗ اجملاٍ ٚا٭ِٖ َٓ

ٞٸ ؾكس نإ هلصا ا٭َط ايتأثري  ،«بٔ َعا١ٜٚ إغٓاز ١ٜ٫ٚ ايعٗس يٝعٜس» أٟ، ايػٝاغ

ٕٸ ٝٸ١; إش إ  ×ٚاَتٓاع اٱَاّ اؿػٌ ،طًب ايبٝع١ يٝعٜس ا٭عِٛ ٗ إؾعاٍ ايجٛض٠ اؿػٝٓ

ِٸ عاٌَ ايبٝع١ تًو ي نإ. ٚسٝح عٓٗا، ٜعسٸ ٚاسسّا َٔ خكٛقٝٸات ٖصا ا٫مطاف إٗ

، ٚغٓعٌُ ع٢ً عج٘ بٓشٛ غٓؿطزٙ بعٓٛإ نْٛ٘ عا٬َّ َػتك٬٘ ؾإْٸٓاا٭ُٖٝٸ١ ايبايػ١ 

ٕٵ  ؾا٤ اهلل.  ٚافٺ إ
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ٕٸ أسس ا٭غبا، ايط٥ٝػ١ يجٛض٠ عاؾٛضا٤ ٖٛ طًب إباٜع١ يٝعٜس  ٖٓا ٫ ؾٓو ؾٝ٘ أ

ِٸ اَتٓاع اٱَاّ عٔ بٝع١ ٜعٜس تايّٝا ٔٸ ٜعٜس ٚأقشا، َؿٛضت٘  .بٔ َعا١ٜٚ ابتسا٤ٶ، ث ؾكس ٚ

ٕٸ بإَهاِْٗ إٔ ٜػتُٓٛا ايؿطق١  ،ٚؽٝٸًٛا بأشٖاِْٗ ايؿاضغ١ ،ايؿاقسٕٚ يًؿِٗ ٚايسضا١ٜ أ

َٳ ؾٝكطعٛا ايططٜل ع٢ً اؿػٌ بٔ  ،ت٘ بٌ ايٓاؽٛٵبعس َٛت َعا١ٜٚ، ٚقبٌ اْتؿاض خرب 

ٞٸ َعا١ٜٚ  عٵٚيصا أضازٚا إٔ ٜٓتععٛا ايبٝع١ يٝعٜس َٔ ا٭ؾدام ايصٜٔ مل ٜػتطٹ .×عً

ٕٸ  .ْؿػ٘ إٔ ٜأخصٖا َِٓٗ ٗ سٝات٘ ٞٸٚسٝح إ نإ ع٢ً ضأؽ  ×اؿػٌ بٔ عً
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إدايؿٌ ـ٬ؾ١ ٜعٜس ؾكس ناْت سػاغٝٸ١ ٜعٜس َٓ٘ ٚغًٛت٘ عًٝ٘ أؾسٸ َٔ اؾُٝع 

ض يٓا غبب ا٭َط ايصٟ أقسضٙ إٍ ٚايٞ إس١ٜٓ )ايٛيٝس بٔ عتب١( عرب ٖٚصا َا ٜٛنِّ .ٚأبًؼ

ُٻ ،ضغاي١ٺ غٹطٸ١ٜٺ ّٕ ؾسٜس ايًٗذ١، تته َٸا بعس ؾدٴصٵٚبه٬ ٞٸ ٔ َا ًٜٞ: أ ... اؿػٌ بٔ عً

 . (32)بايبٝع١ أخصّا يٝؼ ؾٝ٘ ضخك١ْ

ُٻٚ ٔ أَطّا آخط، ٖٚٛ: ٚيٝهٔ َهاؾّا إٍ شيو ناْت ضغاي١ ٜعٜس إٍ ايٛيٝس تته

ٞٻ ٞٸ َع دٛابو إي  . (33)ضأؽ اؿػٌ بٔ عً

َٸا دٛا، اٱَاّ اؿػٌ ع٢ً طًب ايٛيٝس َٚطٚإ بٔ اؿهِ ؾهإ بٝإ  ×أ

ٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١، ٚايتعطٜض بصنط ضشا٥ٌ ، ٚعطض َٓعي^ؾها٥ٌ أٌٖ ايبٝت ت٘ ايسٜٓ

ِٸ قاٍ هلِ: ٕٳ... ٜعٜس ا٭خ٬قٝٸ١، ث ٚٳتٴكٵبٹشٴٛ ٔٵ ْٴكٵبٹضٴ  ٚٳَيهٹ ٘ٴ!  َٹجٵًَ َٹجٵًٹٞ ٫ ٜٴبٳاٜٹعٴ  ُٛطٴ  ،ٚ ٓٵ ْٳ ٚٳ

ٝٵعٳ١ٹ ٚٳاِيبٳ ٓٳا َأسٳلټ بٹاِيدٹ٬َؾ١  ٜټ ٕٳ َأ ُٛطٴٚ ٓٵ  . (34)ٚٳتٳ

ٕٸ َباٜع١ ٜعٜس ٚزعِ خ٬ؾت٘ تعين ٗ َٓ غسٸّا يبا،  ×طل اٱَاّ اؿػٌإ

ٖٳ ا٫َتٓاع عٔ ايبٝع١  َّا ٭ضنإ اٱغ٬ّ. َٚٔ ٖصا إٓطًل اَتٓع اٱَاّ أؾسٻسٵايسٜٔ، ٚ

ٚٸٍ ثٛضت٘ إٍ آخطٖا ٚنإ نًُٓا اظزاز أظ٫ّ سه١َٛ بين أَٝٸ١ ٚأتباعٗا  .يٝعٜس َٔ أ

ٚٗ  .ا٫غتػ٬ّضؾهّا يًدهٛع ٚ ×إقطاضّا ع٢ً طًب ايبٝع١ َٓ٘ اظزاز اٱَاّ اؿػٌ

ْٗا١ٜ إطاف اغتطاع اٱَاّ َٔ خ٬ٍ ضٚس٘ ايعاي١ٝ اييت ّتًهٗا، ٚؾذاعت٘ 

ب آَاٍ سه١َٛ اغتطاع إٔ ىِّ ،ايهبري٠، ٚإضازت٘ ايكاطع١، ٚعسّ خهٛع٘ يًباطٌ

 بين أَٝٸ١ ٗ ايٛقٍٛ إٍ َطاَعِٗ ٚأَاِْٝٗ. 

ؾٛضا٥ٝٸ١ غٓططح ٚيبٝإ ق١ُٝ ٖصا ايعاٌَ ٚزٚضٙ َٚس٣ تأثريٙ ٗ ايجٛض٠ ايعا

ٌٕ َٔ قبٌٝ: َؿّٗٛ  ،أؾهٌ فُٛع١ َٔ إباسح اييت تػاعس ع٢ً ؾِٗ ٖصا ا٭َط بؿه

ايبٝع١، خًؿٝٸات ايبٝع١، اؾتُاٍ أغبا، اَتٓاع اٱَاّ اؿػٌ عٔ ايبٝع١ يٝعٜس ع٢ً 

ٞٸ ،ز٠أَٛض َتعسِّ ٞٸسٵ، تطٜٚر ايبٹَٓٗا: ؾػاز ٜعٜس ا٭خ٬ق َٔ قبٌ  ع١ ٗ اجملتُع اٱغ٬َ

ِٸ ٛٵط٠ اؿان١ُ، عسّ ؾطعٝٸ١ اؿه١َٛ، ًِٚٚ اؿانِ ٚدٳايعَ ضٙ ٚيعّٚ فابٗت٘. ث

ٍٸ،  ،ب١ ع٢ً بٝع١ اٱَاّ اؿػٌ ع٢ً ؾطض سكٛهلاعطض اٯثاض إرتتِّ َجٌ: اـهٛع يًص

 ّ اٱغ٬ّ، ٚتجبٝت سه١َٛ ايطاغٛت. سٵٖٳ
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ٝٵعٳ١»تعترب ن١ًُ  ٝٵ»َٔ َؿتٓكات  «ايبٳ . ٖٚٞ تعين ٗ ايجكاؾ١ ايػٝاغٝٸ١ «عايبٳ

ٌٸ ططف َٔ ايططؾٌ قس باع َا «ايعٗس ٚإٝجام ايجٓا٥ٞ ايططف»اٱغ٬َٝٸ١:  ٕٸ ن ، ؾهأ

ايبٝع١  :. ٚبتعبري آخط(35)ٚأعطاٙ خايك١ ْؿػ٘ ٚطاعت٘ ٚزخ١ًٝ أَطٙ ،عٓسٙ َٔ قاسب٘

٢ً إٔ ٜؿاضن٘ إٔ ٜتعإٚ ؾطزٷ َٔ ا٭ؾطاز َع آخط، ؾٝعاٖسٙ ٜٚعكس َع٘ َٝجاقّا ع»ٖٞ: 

ع ٚاٱداض٠ ـ َٔ ايعكٛز ٝٵنصيو تعترب ايبٝع١ ـ نعكس ايبٳ .(36)«ٚإٔ ًٜتعّ َع٘ بصيو ايعٌُ

ًُٕٔع ّٷ. ٚايبٳاي٬ظ١َ ٚا  ؾُٓٗا:  ،ع١ ع٢ً عسٸ٠ أقػاّٝٵ١َ، ْٚكهٴٗا سطا

ُٕباٜٹع بكبٍٛ ا٭ٚاَط اييت ٜأَطٙ بٗا إباٜٳعبٝع١ ا٫تِّباع: ـ 1  .ٗ ٖصا ايكػِ ًٜتعّ ا

ٔٳ ٗ عكط ايٓيبٸ َٚٔ ُٵ ؾباٜعٓ٘ ع٢ً ا٫يتعاّ  ،|أَجًتٗا: بٝع١ ايٓػا٤ اي٥٬ٞ أغً

 ٚادتٓا، ايؿطى ٚايؿػل.  ،بكٛاٌْ اٱغ٬ّ

ٜعًٔ إباٜٹع ٗ ٖصا ايكػِ عٔ اغتعسازٙ يكتاٍ ا٭عسا٤ ؼت إَط٠ بٝع١ اؾٗاز: ـ 2

 ٗاز. ع١ دٝٵٚبٝع١ أٌٖ ايهٛؾ١ َع َػًِ بٔ عكٌٝ ناْت بٳ .ايؿدل ايصٟ باٜع٘

ُٕباٜٹع إٔ ٜعرتف غ٬ؾ١ اـًٝؿ١ بٝع١ اـ٬ؾ١: ـ 3 ٗ ٖصا ايٓٛع ٜٓبػٞ ع٢ً ا

ٙ ي٘. ٚايبٝع١ اييت نإ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ ٜطًبٗا َٔ اٱَاّ ٜٚعًٔ عٔ تأٜٝساؾسٜس، 

ٕٛ ضمسٞٝٵٖٞ ْؿػٗا بٳ ×اؿػٌ ٚيٛ باٜع  .ع١ اـ٬ؾ١; أٟ ا٫عرتاف ب٘ خًٝؿ١ّ بٓش

َٴًعٳتًو ايبٝ ×اٱَاّ اؿػٌ ٘ ْٚتٝذ١ شيو أْٻ .َّا بطاع١ أٚاَط سه١َٛ ٜعٜسع١ يهإ 

 ٚاييت نإ َٔ ًْتٗا غبټ ،غًٝتعّ ـ قٗطّا ـ باٯثاض اييت تٓتر عٔ ٖصٙ ايكطاضات

ٞٸ ×عً
(37). 
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صٟ نإ ٌّٝ ايـ ؾُعا١ٜٚ  .ٜعٛز طًب ايبٝع١ ب١ٜ٫ٛ ايعٗس يٝعٜس إٍ عكط َعا١ٜٚ

نإ قس أٚٗط َهٕٓٛ خاططٙ إٍ ايعًٔ، ـ ٗ زخ١ًٝ ْؿػ٘ إٍ َٓض ١ٜ٫ٚ ايعٗس يٝعٜس 

اعتُازّا ع٢ً َؿٛض٠ إػري٠ بٔ ؾعب١، ؾعٌُ ع٢ً ت١٦ٝٗ ا٭ضنٝٸ١ إطًٛب١ ٕٓض ٚيسٙ ١ٜ٫ٚ 

ايعٗس، ٚأخص ايبٝع١ َٔ أٌٖ ايؿاّ ٚايعطام )ايهٛؾ١ ٚايبكط٠( ٚظعُا٥ِٗ، َػتعّٝٓا 

ٛٴ٫ت ٕٸ ٚ٘ ع٢ً ا٭قطاض، ب ٕٸ ايبعض َِٓٗ نإ َٔ بين أَٝٸ١ أْؿػِٗ. إ٫ٓ أ خكٛقّا أ
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أؾطاف إس١ٜٓ اعرتنٛا ع٢ً ضغب١ َعا١ٜٚ ٗ إغسا٥٘ ١ٜ٫ٚ ا٭َط يٝعٜس، َا سسا َعا١ٜٚ 

ٔٻ .يهٞ ٜٓتعع ايبٝع١ َٔ ظعُا٥ٗا ;إٍ اجمل٤ٞ بٓؿػ٘ إٍ إس١ٜٓ دٗٛزٙ با٤ت  يه

ٕٸ اٱَاّ .×ٜس َٔ اٱَاّ اؿػٌبػبب ا٫عرتاض ايؿس ;بايؿؿٌ أدا،  ×ٚقس ضٟٚ أ

ايصٟ قاٍ ؾٝ٘: يٛ أْٸٞ أعطف سانُّا ع٢ً ايٓاؽ خريّا َٔ ٜعٜس  ،ع٢ً ن٬ّ َعا١ٜٚ

ٔٵ ٜٳٔعٜس ،....٭خصت ايبٝع١ ي٘ ٘ٴ عٳ َٳا شٳَنطٵتٳ ُٵتٴ  ٔٗ ٘ٹ  ،بٗصا اؾٛا،: َٚؾ ٝٳاغٳتٹ ٚٳغٹ ٘ٹ  ُٳايٹ ٔٵ انتٹ َٹ

ُٻسٺ َٴشٳ َٻ١ٹ  َٳشٵذٴٛبٳّاتٴٔطٜسٴ َأ ،|ُ٭ ـٴ  ِٳ ايٓٻاؽٳ ؾٹٞ ٜٳٔعٜسٳ َنَأْٻَو تٳكٹ ٖٹ ٓٵعٳتٴ  ،ٕٵ تٴٛ ٚٵ تٳ َأ

ِٕ خٳاٛم ،َغا٥ٹبٳّا ٘ٴ بٹعٹًِ ٜٵتٳ ٛٳ ُٻا اسٵتٳ َٹ ٕٳ  ُٻا َنا ٚٵ تٴدٵبٹطٴ عٳ ٛٵقٹٔع  .َأ َٳ ٘ٹ عٳ٢ًَ  ٔٵ ْٳِؿػٹ َٹ ٜٳٔعٜسٴ  ٍٻ  ٚٳَقسٵ زٳ

ٝٳٔعٜسٳ َؾٞ ٘ٹ، َؾدٴصٵ يٹ ٜٹ ٘ٹ ضٳِأ ٔٵ ا ،َٳا َأخٳصٳ بٹ ٘ٹ اَٹ ٓٵسٳ ايتٻغٵتٹِكطا٥ٹ ٗٳأضؾٳ١ عٹ ُٕ ٗٳاضٴٔف، يهٹ٬،ٳ ا

ٖٹٞ... ٬َٕ ٚٳنٴطٴٚ،ٳ ا َٕعٳأظفٹ  ٚٳاتٹ ا ٚٳايكٹٝٓٳاتٹ شٳ ٔٻ،  ٗٔٹ ّٳ ايػٳبٹلٳ َ٭تٵطٳابٹ ُٳا  .(38)ٚٳاَؿ

 

ّ٘ـ 3ـ 2  ــــــ ِدف البٗعٛ: إقضاٞ السقٗب الطٗاض

َٸ١ ٚسهٛض ×مل ٜهٔ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ وتٌُ ٚدٛز اٱَاّ اؿػٌ ٙ ٗ ا٭

ٗٸس إقكا٤ اٱَاّ يصا ْط٣ أْٸ٘ عٓسَا أضاز إهاز شضٜع١ٺ .٭غبا، عسٜس٠ ;اٱغ٬َٝٸ١  ×تٴُ

ٞٸ عٔ اجملتُع ايسٜينٸ ايصٟ نإ ـ يًُػًٌُ ساٍٚ اْتعاع ايبٝع١ َٓ٘. ؾٝعٜس  ٚايػٝاغ

ٕٸ اٱَاّ اؿػٌٜعًِ َػبٳ ساٍٚ ـ َٔ خ٬ٍ طًب٘ ايبٝع١ ـ ٜعاضض ٫ٜٚت٘ يًعٗس  ×كّا بأ

ض قتً٘ يٲَاّ ٗ أعٌ ايٓاؽ، ٠ ؾعٌ تٴربِّبػ١َٝ ايكٝاّ بطزٻ ;ٙ بصيؤَ اٱَاّ ـ اغتؿعاظٳ

ِٸٚتٴهؿٞ ايكِّ ٕٸ اهلسف ا٭ٖ ٝٸ١ ع٢ً ُٖذٝٸت٘ ٚٚسؿٝٸت٘ ػاٖ٘. َٔ ٖٓا ْؿِٗ أ  بػ١ ايكاْْٛ

ٞٸ ٞٸإكتسٹ ٚضا٤ طًب ٜعٜس يًبٝع١ ٖٛ إقكا٤ ايطقٝب ايػٝاغ  . (39)ض عٔ إػطح ايػٝاغ

 ;ٗ خٴطب٘ ٖسف اؿٓهاّ ا٭َٜٛٸٌ إؿ٪ّٚ ×ض اٱَاّ اؿػٌيكس نطٸ

ُٸس  ٚبايتكطٜض أخط٣. ؾشٌ ;بايهٓا١ٜ تاض٠ بٔ اؿٓؿٝٸ١ قسٸٙ عٔ اـطٚز إٍ اساٍٚ ق

ٚٳاهللٹ ِّ اَ٭ضٵٔض  ،ٜٳا َأخٹٞ ،ايهٛؾ١ قاٍ ي٘:  ٛٳا ٖٳ ٔٵ  َٹ َٻ١ٺ  ٖٳا ٛٵ ُنٓٵتٴ ؾٹٞ دٴشٵٔط  َي

٘ٴ ٓٵ َٹ ٜٳِكتٴًُْٛٹسٳتٻ ،٫غٵتٳدٵطٳدٴْٛٹٞ   ٢ٞ(40) . 

ضٙ َٔ ايصٖا، إٍ ايعطام، ؾُا سٌ سصٻ ،ا٭َط َع ابٔ عبٸاؽنإ نصيو ٚ

ٕٵ ٗٳاتٳ نإ دٛاب٘ إ٫ٓ أ ٝٵ ٖٳ ٗٳاتٳ  ٝٵ ٖٳ ٜٳا  !أخربٙ بععّ اؿه١َٛ ايكاطع ع٢ً قتً٘، ؾكاٍ ي٘: 

ٔٳ عٳبٻاؽ ٔٳ ُن ،ابٵ ٜٵ ِٵ ٜٳِطًُبٴْٛٹٞ َأ ٗٴ ْٻ ٚٳٔإ ٜٳتٵطٴُنْٛٹٞ،  ّٳ ٫  ٛٵ ٕٸ ايَك ِٵ ُنطٵّٖأإ ٗٴ  ،ٓٵتٴ، سٳتٳٸ٢ ُأبٳاٜٹعٳ
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ٚٳاهللٹ ٜٳِكتٴًُْٛٹٞ.  ّٔ ايػٻبٵتٹ ،ٚٳ ٛٵ ٗٴٛزٴ ؾٹٞ ٜٳ ٝٳ ُٳا اعٵتٳسٳتٵ اي ٞٻ َن ٕٳ عٳًَ ٝٳعٵتٳسٴٚ ِٵ َي ٗٴ ْٸ  . (41)ٔإ

ٕٸ َعا١ٜٚ نإ قس أٚق٢ ٜعٜسّا بعسّ ايتعطټٚ ٕٵضغِ أ ٫  ض يٲَاّ اؿػٌ، ٚأ

نإ ٜٛقٞ ٚيسٙ ايًعٌ بعسّ »٘ َٔ أْٻ ،َعا١ٜٚ ع٢ً َا ْكًٛٙ عٔ ، بٓا٤ٶ(42)ٜأخصٙ بايؿسٸ٠

ٕٸ×ض يًشػٌايتعطټ ٕٸ ؾ ،...«شيو ٜكري غببّا يصٖا، زٚيت٘ ; ٭ْٸ٘ نإ ٜعًِ أ ٬ ؾٓو أ

ُٸاٍ ٜعٜس ٚخربت٘ ايه١ًٝ٦ ٗ  ـ، ٚعُط بٔ غعس ،أَجاٍ: عبٝس اهلل بٔ ظٜاز ـ غ١ًٛ ع

، ٚاغتشهاّ اـك١َٛ (43)ٟا٫ْتكاّ ايكبًٞ ٚايعؿا٥طٗ إٍ ضغبت٘  َهاؾّا١، ايػٝاغ

يٹُا ٚنع٘ اٱَاّ َٔ عٳَكبات تٳشٴٍٛ بٝٓ٘ ٚبٌ  ;×ايؿدكٝٸ١ ٗ قًب٘ ػاٙ اٱَاّ اؿػٌ

ٝٸ١ ٗا يعبت زٚضّا نبريّا ٗ غطع١ إلاظ ٖصٙ ا٭َٛض ْٝعٴ ،بًٛغ٘ ؾٗٛات٘ ايٓؿػاْ

 . (44)ٗ نٝؿٝٸ١ ؼكٝكٗا بايؼٷ ٚنإ هلا تأثريٷ ،أٖساؾ٘

 

 ــــــ عَ البٗعٛ لٗصٖد ×إلواً اذتطنيأضباب اوتٍاع اـ 4ـ 2

  ــــــ ×تعازض خالفٛ ٖصٖد وع وٗجام صمح اإلواً اذتطَأـ 

ٕٸ أغًب بٓٛز ايكًض ايصٟ دط٣ بٌ اٱَاّ  ٍٸ ايؿٛاٖس ايتاضىٝٸ١ ع٢ً أ تس

ٕٸ َعا١ٜٚ شٖب بعس عكسٙ ايكًض َع اٱَاّ َٚعا١ٜٚ قس متٸ ْكهٴٗا، ستٻ ×اؿػٔ ٢ أ

يٓٸد١ًٝ )ٖٚٛ َعػهط دٝـ ايهٛؾ١(، ٚأعًٔ يًهٛؾٝٸٌ َباؾط٠ّ إٍ ا ×اؿػٔ

ٌٻ ،قطاس١ّ عٔ ْٝٸت٘ ٕٸ ن ٞٸ٤ أعطٝتٴ ؾٞ قا٬ّ٥: أ٫ إ ٞٻ ٘ اؿػٔ بٔ عً ٖاتٌ،  ؼت قسَ

 . (45)٫ أٗ ب٘

ِٸ بٓٛز ايعكس، ٖصا ايبٓس:  ٗٳسٳ »ٚنإ َٔ أٖ ٕٵ ٜٳعٵ ٕٳ َأ ٝٳا ٔٔ َأبٹٞ غٴِؿ ٜٳ١َ بٵ ٔٚ ُٴعٳا ٝٵؼٳ يٹ ٚٳَي ...

ُٹٌ ٔإَي٢ َأسٳسٺ ُٕػٵًٹ ٔٳ ا ٝٵ ٔٵ بٳعٵسٹٙٹ ؾٴٛضٳ٣ بٳ َٹ َٵطٴ  ٕٴ اَ٭ ٌٵ ٜٳُهٛ ٗٵسّا، بٳ ٔٵ بٳعٵسٹٙٹ عٳ  .(46)«َٹ

ٔٻ ٕٸ َعا١ٜٚ ايتعّ بٗصا ايبٓس ٗ سٝا٠ اٱَاّ اؿػٔا٬ٕسٳ يه ، إ٫ٓ أْٸ٘ ×ٜ أ

ٝٸّا يًعٗس. ×ـ بعس اغتؿٗاز اٱَاّ ْكه٘ ـ نُا ٖٛ ٚانضٷ ، عرب تعٌٝ ٚيسٙ ٜعٜس ٚي

ٕٸ  ×اؿػٌ ٚنإ اٱَاّ قس قطٸح ٗ سسٜج٘ يًٛيٝس بٔ عتب١ َٚطٚإ بٔ اؿهِ بأ

ٕٸ ٗ شيو ْكهّا يًعٗس َٔ د١ٗ تعٌٝ  ،أسس أغبا، َعاضنت٘ ـ٬ؾ١ ٜعٜس ٖٛ أ

ٞٳ  ،اـًٝؿ١ ٔٵ بٳعٵسٹ َأخٹ َٹ ٕٳ يٹٞ  ُٳا َنا ْٻ َٵطٳ ٔإ ٕٻ اَ٭ ٘ٴ َأبٳسٳّا; َ٭ سٝح قاٍ هلِ: ٔإِّٞ ٫ ُأبٳاٜٹعٴ َي

ـٹاَؿػٳٔ، َؾكٳ ٌٴ ا ٘ٴ ٫ ٜٳذٵعٳ ْٸ ٔٳ َأ ٞٳ اَؿػٳ ـٳ َ٭خٹ ٚٳسٳًَ َٳا قٳٓٳعٳ،  ٜٳ١ُ  ٔٚ َٴعٳا ٔٵ ٓٳعٳ  َٹ ٬َؾ١َ َ٭سٳسٺ 

ٙٹ... ٕٴ شٳيٹَو َأبٳسٳّا ،ٚٳاهللٹ .بٳعٵسٹ  .(47)٫ ٜٳُهٛ
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ّٗٛب ـ    ــــــ خضاٟط ٖصٖد بَ وعأٖٛ األخالق

ٕٸ خكٛقٝٸات ٜعٜسؾكسإ ٜعٜس يؿطٚٙ اـ٬ؾ١ـ  ٖٓا ٫ ؾٓو ؾٝ٘ أ بٔ َعا١ٜٚ  : 

ِٸ ا٭غبا، ٗ اَتٓاع اٱَاّ اؿػٌ ؾًِ ٜهٔ عٔ ايبٝع١ ي٘.  ×ا٭خ٬قٝٸ١ ناْت َٔ أٖ

ُٸ١ْ ًَِٜٙٔ عٹ يس٣ ٜعٜس ؾٹ ٗ ايسضا١ٜ أٚ ايعساي١ ـ َٚٔ ايٛانض أْٸٗا َٔ  ِٕ أٚ تك٣ٛ، ٫ٚ س

ُٸ١ يتٛٓيٞ اـ٬ؾ١ ـ ٔٷ، ادَؾٗٛ عسِٜ إبا٠٫،  .شك٢ضشا٥ً٘ ٫ تٴناْت بٌ  ،ايؿطٚٙ إٗ

ز٠ طٳايػُع١، َٓػُؼٷ ٗ ايًٗٛ ٚايًعب، ٜٴ٬عب اؿٝٛاْات )ايه٬، ٚايكٹ ٝٸ٧ٴغ

ٞٸ بازّٜا يًعٳ َٸا اٱَاّ ًَٚايككٛض(. يصا نإ ؾػازٙ ا٭خ٬ق ٔ أَاّ َعِٛ ايٓاؽ، ٚأ

ٕٸ اٱَاّ  ×اؿػٌ ع٢ً اـكٛم ؾًِ ٜهٔ يٝدؿ٢ عًٝ٘ ٖصا ا٭َط. َٔ ٖٓا لس أ

ٕٸ قؿات ٜعٜس ايطش١ًٜ ناْت ايػبب ٚضا٤ اَتٓاع٘ عٔ  اغتٓس ٗ ايعسٜس َٔ خطب٘ ع٢ً أ

 ايبٝع١ ي٘. َٚٔ اؾسٜط ٬َس١ٛ ايُٓاشز ايتاي١ٝ ٗ ٖصا اـكٛم: 

ٟٸ ٖصا نإ قس قه٢ َطس١ً طؿٛيت٘ أخ٬م أٌٖ ايباز١ٜـ  ٕٸ اـًٝؿ١ ا٭َٛ : إ

ٜٙ ،ٚؾباب٘ ٗ ايباز١ٜ َٔ إعطؾ١  ؾانتػب َٔ غانٓٝٗا أخ٬قِٗ، ٚمل ٜهٔ ي٘ س

ٝٸ١ايس ٕٸ(48)٫ٚ تطب١ٝ أٌٖ إسٕ ،ٜٓ ػِ ـ ٗ إسٸ٠ ايككري٠ اييت اغتًِ سٴهُ٘ اتٻ . يصا تط٣ أ

َٳ ٞٳ تطب١ٝ   ٔٵؾٝٗا ظَاّ ا٭َٛض ـ بايػ١ًٛ ٚايؿسٸ٠ ٚايكػ٠ٛ. ٚعًٝ٘ ؾًِ ٜهٔ قس ضٴبٸ

ّٛٓا َٔ ايًٝاق١ ايػٝاغٝٸ١  . (49)غٝتكسٸ٣ يًد٬ؾ١، ؾه٬ّ عٔ عسّ اَت٬ن٘ س

ُط َٔ ا٭َٛض ايٛانش١ ٗ خكٛقٝٸات ٜعٜس، بٌ مل : نإ ؾط، اـاجملٕٛـ 

ٗ  ×ٔ شيو اٱَاّ اؿػٌستٸ٢ ٗ سهٛض اٯخطٜٔ. ٚقس بٝٻ ،ٜهٔ ٜػتشٞ َٔ شيو

فًؼ ايٛيٝس، ٚدعًٗا َٔ ١ًْ ا٭غبا، اييت عطنٗا ٫َتٓاع٘ عٔ ايبٝع١ ي٘، ؾكاٍ ي٘: 

ٌٴ ايٓٻِؿٔؼ ُٵٔط، َقاتٹ ـَ ٌٷ َؾاغٹلٷ، ؾٳأض،ٴ ا َٹجٵًٹٞ ٫ ٜٴبٳاٜٹعٴ  ٜٳٔعٜسٴ ضٳدٴ ٚٳ ٔٷ بٹايؿٹػٵٔل،  َٴعٵًٹ َٳ١ٹ،  ُٕشٳطٻ ا

ٌٻ(50)َٹجٵًَ٘ ٕٸ ٜعٜس ػاٚظ ٗ فْٛ٘ ن ع عٔ اقرتاف فْٛ٘ ٚآثاَ٘ ؾًِ ٜتٛضٻ ،اؿسٚز . بٌ إ

|ستٸ٢ ٗ َس١ٜٓ ايٓيبٸ ا٭نطّ
(51) . 

: يكس نإ َٓػُػّا ٗ أْٛاع ايًٗٛ ٚايًعب ٚايرتف اْػُاغ٘ ٗ ايًٗٛ ٚايًعبـ 

تبصٜط ٗ إًصٸات. ؾهإ َٔ عازات٘ ايكبٝش١ مساع ايػٓا٤ ٚأقٛات ايكاْٝات ٚاي

 . (52)ٝاتٚإػِّ

ُٸّا َا نإ ًٜكٝ٘  ؾكس ْٸ٘ نإ ّتًو ؾكاس١ أٌٖ ايباز١ٜإٚسٝح  نإ ًَ
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ح ٚأٌٖ ايباطٌ، بٌ ٖٛ ْؿػ٘ نإ ٜٓؿس ايؿعط أسٝاّْا ٗ ٚقـ اـُط، بٳؾٴعطا٤ ايعٳ

 . (53)نٝٸ١ ٚإٓشطؾ١ ٚايهاؾط٠طٵايؿِّ ٚأخط٣ ٗ بٝإ سكٝك١ عكٝست٘

: ناْت أؾهٌ ططم ايرتؾٝ٘ عٓس ٜعٜس ضنٛ، ايؿطؽ ٚتطب١ٝ ٬َعب١ اؿٝٛاْاتـ 

ٌٸ شيو ٜعٛز إٍ خكاي٘ ٚأخ٬ق٘ ايبسٜٚٸ١ .٬، َٓٗاٚخكٛقّا ايهاؿٝٛاْات،  . (54)ٚن

١ ـ عٓسَا أت٢ َعا١ٜٚ إٍ إس١ٜٓ ٭خص ايبٝع ×َٚٔ ٖٓا نإ دٛا، اٱَاّ اؿػٌ

ٖٛ ،يٝعٜس ٍٻ  سٝح قاٍ: ،ُ٘ ـ باٱؾاض٠ إٍ يعب٘ بايه٬، ٚاؿُاّؾُذٸسٙ ٚع ٚٳَقسٵ زٳ ...

ٝٳٔعٜسٳ َؾٞ ٘ٹ، َؾدٴصٵ يٹ ٜٹ ٛٵقٹٔع ضٳِأ َٳ ٘ٹ عٳ٢ًَ  ٔٵ ْٳِؿػٹ َٹ ٘ٹ ٜٳٔعٜسٴ  ٘ٹ ايهٹ٬،ٳ  ،َٳا َأخٳصٳ بٹ ٔٵ اغٵتٹِكطا٥ٹ َٹ

ٗٳاضٴٔف ٓٵسٳ ايتٳ ٗٳأضؾٳ١ عٹ ُٕ ّٳ ايػٻ ،ا ُٳا ٔٻبٹلٳ َ٭ٚٳاَؿ ٗٔٹ َٕعٳا ،تٵطٳابٹ ٚٳاتٹ ا ٚٳنٴطٴٚ،ٳ ٚٳايكٹٝٓٳاتٹ شٳ ٔظفٹ 

ٖٹٞ، تٳذٹسٵ ٬َٕ  . (55)ٙٴ ْٳاقٹطٳّاا

ٕٸ ٜعٜس قاّ برتب١ٝ قطزٺ َٔ ايكطٚز ٚنٓٸاٙ بأبٞ  ،ٚتعًُٝ٘ ،٫ٚ ْٓػ٢ إٔ ْصنط أ

ِٸ إْٸ٘ ناْت بٝٓ٘ ٚبٌ ٖصا ايكطز ع٬ق١ْ(56)ؼٝٵَق قٜٛٸ١; ؾأيبػ٘ اؿطٜط ٚايسٜباز  ، ث

 . (57)ب٘، ٚأؾطن٘ ٗ غباقات اـٌٝس، ٚدعً٘ وهط ٗ فايؼ ؾٴطٵٚايعبطد

ٕٸ ايطشاي١ ٚاضتها، احملطٻاضتها، ايؿشؿا٤ ٚإٓهطـ  َات ٚايعْا َع احملاضّ : إ

ٟٸ أناْت َٔ أغٛ ٬ع أٌٖ إس١ٜٓ ع٢ً ٖصٙ اـكاٍ ايكبٝش١ . ٚآطخكاٍ اـًٝؿ١ ا٭َٛ

ػٝٸ١ ػاٖ٘ عكب اغتؿٗاز اٱَاّ ٠ ؾعٌ عهيًكٝاّ بطزٻ ِعٓس ٜعٜس نإ ايباعح هل

; سٝح قاَٛا عًٝ٘ بعس شيو. ؾكس شٖب عبس اهلل بٔ س١ًٛٓ إٍ ايؿاّ َع ×اؿػٌ

ُٸا ؾاٖسٙ َٔ ايكبا٥ض فُٛع١ َٔ ا٭ؾدام ْٝاب١ّ عٔ أٌٖ إس١ٜٓ، ٚبعس عٛزت٘ عبٻ ط ع

ذاض٠ َٔ ٓا إٔ ْٴط٢َ باؿَا خطدٓا ع٢ً ٜعٜس ستٸ٢ خٹِؿ ،عٓس ٜعٜس بٗصٙ ايعباض٠: ٚاهللٹ

 عٴسٳٜٚٳ ،إْٸ٘ ضدٌ ٜٓهض أَٗات ا٭٫ٚز ٚايبٓات ٚا٭خٛات، ٜٚؿط، اـُط .ايػُا٤

 . (58)ؾٝ٘ ب٤٬ٶ سػّٓا تٴٝٵَٔ ايٓاؽ ٭بًَ َعٞ أسسٷ ٔٵيٛ مل ُٜه ،ايك٠٬، ٚاهللٹ

كاؾ٘ : يٛ اغتُطٸ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ ٗ اؿه١َٛ يػٓٛات أخط٣، َع اتٸٚايٓتٝذ١

ٌٸ ٖصٙ ايكؿات اييت تتعاض َٸض تعاضٴبه ّا َع َٓكب اـ٬ؾ١، يهاْت ؾعا٥ط نّا تا

ٕٓا نإ اٱَاّ ٚايسٜٔ َٚعاضؾ٘ ٚآثاضٙ قس انُشًٓت ٚظايت َٔ ايسٚي١ اٱغ٬َٝٸ١. 

ّٸ ع٢ً ؾدكٝٸ١ ٜعٜس ٖصٙع٢ً آط ×اؿػٌ ؾكس ٚع٢ً امطاؾات٘ ا٭خ٬قٝٸ١،  ،٬ع تا

ٕٸ اـ٬ؾ١ ٚقًت إٍ ٜس ٜعٜس ْٻا ﴿ؾكاٍ:  ،اغرتدع عٓسَا تٓا٢ٖ إٍ مسع٘ أ ٚٳٔإ ْٻا هلل  ٔإ
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ٕٳ ٘ٹ ضٳادٹعٴٛ ٝٵ ّٳ ٔإشٳا بٴ﴾ٔإَي ّٔ ايػٻ٬ ٚٳعٳ٢ًَ أٱغٵ٬  ،ٌٔ َٹجٵ َٻ١ُ بٹطٳإع  ٝٳتٹ اُ٭  .(59)ٜٳٔعٜس ًٹ

 

ّٗٛ سهٕوٛ ٖصٖد ٔٔدٕب الكٗاً عمّٗاز ـ   ــــــ عدً غسع

ٞٸ ٌٸ أْٛاعٗا ٚأقػاَٗا ـ ٗ ايؿهط ايػٝاغ ٞٸ تٓكػِ اؿهَٛات ـ به إٍ  ايؿٝع

ٚسه١َٛ غري ؾطعٝٸ١. ٚإساض ع٢ً اؿهِ بؿطعٝٸ١  ;ػٌُ ض٥ٝػٝٸٌ: سه١َٛ ؾطعٝٸ١ق

ٕٸ عسٍ اؿه١َٛ أٚ ٛٵٍ ٚاَؾسٵاؿه١َٛ ٚعسَ٘ ٖٛ قسم عٓٛإ ايعٳ ض عًٝٗا. نُا أ

ٞٸ طات اييت متٸاّ ٚدٛضُٖا تابع أٜهّا يًُتػِّاؿٓه ٞٸ بٝاْٗا ٗ ايٓٛاّ ايػٝاغ ع٢ً  ايؿٝع

ٝٸ١ ٗ ايكؿات.  ،ٚايعساي١ ،ايعًِ :ٖٚٞ عباض٠ عٔ ،طاتأْٸٗا عُس٠ تًو إتػِّ  ٚا٭ؾهً

ٞٸ ٞٸ ٚقٛض ؾطعٝٸ١ اؿه١َٛ ٗ ايؿهط ايؿٝع نُا  .ٖٛ اٱَا١َ ٚايتٓكٝب اٱهل

ٜطتب٘ قٛاّ اٱَا١َ بؿدل اٱَاّ أٜهّا. ٚبايتايٞ تٓؿأ ؾطعٝٸ١ اؿه١َٛ ٚعسّ 

ٌٕٛٵؾطعٝٸتٗا ٚعسهلا ٚدٳ ٞٸأغاؽ َٔ أٚقاف اٱَاّ ٚ ضٖا بؿه  اؿانِ اٱغ٬َ

ٟٸ نإ سانِ دٳٚتكطټ ٕٸ ٖصا اـًٝؿ١ ا٭َٛ ٕض ٛٵؾات٘. ٚبٗصا ايتٛنٝض ْػتطٝع ايكٍٛ: إ

ٞٸ ;ت٘ؾات٘، باٱناؾ١ إٍ عسّ ؾطعٝٻبتكطټ أٜهّا،  يؿكساْ٘ ؾطٚٙ اؿانِ اٱغ٬َ

ٝٸ١ ب٘ ـٵض. أنٹٛٵٚبايتايٞ ؾشهَٛت٘ تعترب سه١َٛ دٳ ؾايبٝع١  .إٍ شيو عسّ ايطغب١ ايؿعب

ٚبايتٗسٜس  ;سكًت بايتطُٝع تاض٠ّ ،ٚدعًت٘ خًٝؿ١ّ ،ييت أٚقًت ٜعٜس إٍ غسٸ٠ اؿهِا

ٟٸ سطٸعٵٚايطټ  ٝاضٙ أبسّا. تٜٸ١ٺ ٗ اخب أخط٣، ٚمل ٜهٔ ٗ ايٛاقع يًٓاؽ أ

ٕٸ ايٓاؽ ناْٛا ضانٌ بٝعٜس، ٚأْٸِٗ اتٸ ؿكٛا ع٢ً بٝعت٘، بٌ ستٸ٢ يٛ ؾطنٓا أ

ٔٵ ًت بٗصا ، ٚهب قاضب١ اؿه١َٛ اييت تؿٖه٫ ق١ُٝ هلصٙ ايبٝع١ بٓٛط ايؿٝع١ يه

ٞٸ  . ايؿهٌ اـاضز عٔ ايتٓكٝب اٱهل

١َ ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ ـ ٖٚٛ أسس عًُا٤ ايؿٝع١ ايهباض ـ ٗ عطن٘ ٔ ايع٬ٓبٝٻٚقس 

ٕٸ أسس عًٌ ٖصٙ ايجٛض٠ ٖٛ ؾكسإ سه١َٛ ٜعٜس يًؿطعٝٸ١، ٚقطٻ ٝٸ١ أ ح بأْٸ٘ يًجٛض٠ اؿػٝٓ

عٜس بٔ َعا١ٜٚ ٗ إنؿا٤ قبػ١ ايؿطعٝٸ١ ع٢ً خ٬ؾت٘. ٚبايتايٞ ٫ أثط ٕباٜع١ ايٓاؽ يٝ

ٕٸ قتاٍ سه١َٛ نٗصٙ َٚعاضنتٗا ٚادبٷ ف. ٚيبٝإ ٖصا طٵبٓٛط ايعكٌ ٚايؿطع ٚايعٴ ؾإ

ٔٵ ضٳَأ٣ غٴًَِطاّْا  ،|ا٭قٌ ْكٌ اٱَاّ اؿػٌ ايطٚا١ٜ ايتاي١ٝ عٔ ايٓيبٸ َٳ سٝح ٜكٍٛ: 

ّٔ اهللٹ َٴػٵتٳشٹ٬٘ ،دٳا٥ٹطّا ٗٵسٹ اهللٹ ،يٹشٴطٴ َٴْٳانٹجّا يٹعٳ ٌٴ ؾٹٞ عٹبٳازٹ ،  ُٳ ٍٔ اهللٹ، ٜٳعٵ دٳايٹؿّا يٹػٴٓٻ١ٹ ضٳغٴٛ
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ٌٕاهللٹ ٚٳ٫ ؾٹعٵ  ٍٕ ٛٵ ِّطٵ بٹَك ِٵ ٜٴػٳ ِٻ َي ٕٔ، ثٴ ٚٳا ٚٳاِيعٴسٵ  ِٔ ٕٳ سٳكٹٝكّا عٳ٢ًَ اهللٹ ، بٹأٱثٵ ٘ٴ َنا ٕٵ ٜٴسٵخٹًَ  َأ

٘ٴ  . (60)َٳسٵخٳًَ

ٕٸ قٍٛ اؿلٸ عٳ ٥ط ٜٴعترب ٗ ايجكاؾ١ اٱغ٬َٝٸ١ َٔ أعِٛ ّٓا عٓس ايػًطإ اؾاًَإ

ٞٸ اؾٗاز ٚأؾهً٘، ؾهٝـ إشا ٚقٌ إٍ سسِّ قاٍ ضغٍٛ  .ضٛٵاَؾ نسٸ اٱقساّ ايعًُ

ّٕ دٳا٥ٹط|اهلل َٳا ٓٵسٳ ٔإ ٍٕ عٹ ُٳ١ُ عٳسٵ ٗٳازٹ َنًٹ ٌٳ اِيذٹ  . (61): َأِؾهٳ

 

 ــــــ عِٛدتعطٗن أسهاً الػسٖعٛ ٔتسٖٔر الِبد ـ 

١ اؾا٥ط٠، تعطٌٝ قٛاٌْ اٱغ٬ّ َٚكطٸضات٘ اييت َٔ خكا٥ل سه١َٛ بين أَٝٸ

ٕٸ ابتساع ايبسع نإ قس بسأ ٗ عٗس َعا١ٜٚ، إ٫ٓ أْٸ٘ ٚتبعح اؿٝا٠ ٗ ايٓؿٛؽ.  ضغِ أ

ٌٸ .اغتُطٸ ٗ عٗس ٜعٜس أٜهّا ٌ ٜعٜس نإ غٝ٪زٸٟ ـ يٛ بٳٖصا ايػًٛى ايؿاغس َٔ قٹ ٚيع

َٳ ،ـ إٍ إقكا٤ ايسٜٔ اغتُطٸ ٝٻ ٛ تعايِٝ اٱغ٬ّ.شٵٚ ٌٕ ×ٔ اٱَاّ اؿػٌٚقس ب  بؿه

ّٸ ٕٸ ؼػٌ ايباطٌ ٗ أعٌ ايٓاؽـ سٌ ايتك٢ ظٝـ اُؿ تا ٞٸ ـ أ  ،طٸ بٔ ٜعٜس ايطٜاس

يتػٝري ايٛنع إٛدٛز،  ;ُٖا ايباعح ي٘ ع٢ً ايجٛض٠ ٚايكٝاّ ،ٚإغهات قٛت اؿلٸ

ٕٻ اَؿ: سٝح قاٍ ،ُٖٚا ايػبب ٗ اَتٓاع٘ عٔ ايبٝع١ يٝعٜس ٕٳ َأ ٚٵ ٘ٹأ٫ تٳطٳ ٌٴ بٹ ُٳ ٕٻ  ،لٻ ٫ ٜٴعٵ ٚٳَأ

٘ٴ؟! ٓٵ ٖٳ٢ عٳ ٓٳا ٜٴتٳ ٌٳ ٫  ٝٳطٵَغ ايبٳاطٹ ٔٴ ؾٹٞ يٹَكا٤ٹ اهللٹيٹ َٹ ُٴ٪ٵ َٴشٹٓكّابٳ اِي  (62) . 

ٕٔ، : طٸ ٗ خطب١ أخط٣ٚقاٍ ؾٝـ اُؿ ٝٵَطا َٴٛا َطاعٳ١َ ايؿٻ ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ َقسٵ َئع ٕٻ  َأ٫ ٚإ

ٗٳطٴٚا ايَؿػٳ ِٚ ٚٳَأ  ،ٔٔ ُٳ ٚٳاغٵتٳِأثٳطٴٚا بٹايَؿٚٳتٳطٳُنٛا َطاعٳ١َ ايطٻسٵ ٚٳعٳٖطًُٛا اِيشٴسٴٚزٳ،  ٤ٹ، َٚأسٳًٗٛا  ٞٵازٳ، 

ّٳ اهللٹ ٔٵ َغٝٻطٳسٳطٳا َٳ ٚٳٔإِّْٞ َأسٳلټ  ٘ٴ،  َٴٛا سٳ٬َي ٚٳسٳطٻ  ،(63) . 

ٕٸ زيًٝ٘ ايصٟ أٚضزٙ ٗ ضغايت٘  ،ٗ كايؿ١ سانُٝٸ١ بين أَٝٸ١ ×نصيو لس أ

ٕٓا زعاِٖ يًكٝاّ ٚا٫يتشام ب ٚتطٚهِٗ ، ١ٓٻنإ تطنِٗ ايػټ ،٘إٍ أٌٖ ايبكط٠ 

ٕٻ: ع١; سٝح قاٍسٵايبٹ ٓٻ١َ قس  ؾإ ٕٻ ايبٹسٵعٳ١َ قس ُأايػٴ ٝٳتُأَٹٝتٳت، ٚإ ٝٹ  . سٵ

 

 ــــــ لٗصٖد لٕ سضمت ×ثاز وباٖعٛ اإلواًآـ 5ـ 2

ٕٸ  آثاضّا غٝاغٝٸ١ ـ يٛ سكًت ـ يٝعٜس بٔ َعا١ٜٚ  ×بٝع١ اٱَاّ اؿػٌيإ

ٝٸ١ ٚثكاؾٝٸ١ اييت  ،ٚغٓؿري ٖٓا إٍ بعض ٖصٙ اٯثاض ٚايٓتا٥ر. ز٠َتعسِّ ٚادتُاعٝٸ١ ٚزٜٓ

 : بٓؿػ٘ ×ح بٗا اٱَاّقطٻ
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 ــــــ تأٖٗد خالفٛ ٖصٖدأـ 

ٚع٢ً ٚد٘ ايتكٝٸ١،  ،آْؿّا أْٸ٘ ستٸ٢ يٛ ناْت ايبٝع١ قس ٚقعت باٱنطاٙ تكسٻّيكس 

اٱَاّ ٚسه١َٛ ٜعٜس مل تهٔ تطٜس َٔ  .ٕٸ شيو ٜعين تأٜٝس اؿه١َٛ ٚايتػًِٝ هلاؾإ

ٞٸؾٝتشكٻ .(64)أنجط َٔ شيو ×اؿػٌ ػ٘ ايصٟ أغٻ ٌ بصيو ايتأٜٝس يًؿهط ايػٝاغ

ٗ بين  أبٛ غؿٝإ; ٭ْٸ٘ ٗ عٗس عجُإ نإ قس طًب َٓ٘ إٔ هعٌ اـ٬ؾ١ ٚضاث١ّ

ٕٸ اٱَاّ اؿػٌيهٓٻ. (65)أَٝٸ١ ـ ستٸ٢ قبٌ إٔ ٜهتؿـ ايٓاؽ َاٖٝٸ١ ٜعٜس  ×ٓا لس أ

ِٸ اظزاز إقطاضّا ٚسكٝكت٘ ـ اَتٓع َٓص سه ١َٛ َعا١ٜٚ عٔ ايكبٍٛ ب١ٜ٫ٛ ايعٗس يٝعٜس، ث

َٹجٵًَ٘: سٌ َطًب َٓ٘ ٚايٞ إس١ٜٓ ايبٝع١ يٝعٜس، ٚقاٍ ي٘ ،بعس شيو  . َٹجٵًٞ ٫ ٜٴبٳاٜٹعٴ 

 

 ــــــ الكبٕه بالرٍلٛب ـ 

ٕٸ َا ٚضز ٗ تعايِٝ ا٭خ٬م اٱغ٬َٝٸ١ سٍٛ ععٸ٠ ْؿؼ إ٪َٔ ُٚذٝسٖا ٜكابً٘  إ

ٕٸ بٝع١ اٱَاّ اؿػٌَٓعٷ ٚ  ×ضزعٷ عٔ ايطنا بإٗا١ْ ٚإش٫ٍ ايٓؿؼ. َٚٔ ايٛانض أ

ٝٻ َٔ  ٗ عسزٺ ×ٔ اٱَاّ اؿػٌيٝعٜس ئ ٜػتتبعٗا إ٫ٓ اٱٖا١ْ ٚإش٫ٍ ايٓؿؼ. ٚقس ب

ٕٸ إٛت َع ايؿطف خريٷ ٕٸ بٝعت٘ تعين ايصٓي١، ٚأ َٔ ايػ١َ٬ ٚايتػًِٝ َع سٝا٠  إٛانع أ

ٍٸ.   ايص

ٚٳا اٱَاّ ي١ًٝ ايتاغع َٔ قطٸّ يهٞ ٜباٜع ٜٚػًٚٛٵٚعٓسَا زعٳ ٫  ،اهللٹِ، قاٍ: 

ٌٔ ٝٳسٹٟ ٔإعٵَطا٤ٳ ايصٻيٹٝ ِٵ بٹ  . (66)ٚٳ٫ َأؾٹطټ ؾٹطٳاضٳ اِيعٳبٹٝس ،ُأعٵطٹُٝه

طٙ بٌ ا٫غتػ٬ّ أٚ ايكتاٍ بٗصا نصيو لس اٱَاّ قس أدا، ابٔ ظٜاز عٓسَا خٝٻ

ٔٳ ايسٻ ٞٻ ابٵ ٕٻ ايسٻعٹ ِّا ايصِّٖي١ ِّٞعٹاؾٛا،: ٔإ َٹ ٗٳات  ٝٵ ٖٳ ٚٳ ٚٳايصِّٖي١ٹ،  ٔٳ ايػ١ًِّٖٹ  ٝٵ  . (67)َقسٵ تٳطٳَنٓٹٞ بٳ

ٛٵتٳ ٔإ٫ٓ غٳعٳازٳ٠ّ ُٳ ٌٳ ٔإ٫ٖ بٳطٳَّا ،ٚقاٍ: ٔإِّٞ ٫ َأضٳ٣ اِي ُٹ ٖٛايٹ َٳعٳ اي ٝٳا٠َ   . (68)ٚٳاِيشٳ

ٝٳا٠ٺ ؾٹٞ شٴٍٛ ٔٵ سٳ َٹ ٝٵطٷ  ٛٵتٷ ؾٹٞ عٹٛع خٳ َٳ  . (69)ٚقاٍ: 

ٚٳاهللٹ اٍ ٗ ّٜٛٚق َٳا  ٞٵُأ٫  ،عاؾٛضا٤: َأ ِٵ ٔإَي٢ ؾٳ ٗٴ ُٻا دٹٝبٴ َٳ ٕٳ سٳتٻ٢ َأِيَك٢ اهلَل ٤ٺ   ٜٴٔطٜسٴٚ

َٹٞ َٴدٳهٻبٷ بٹسٳ ْٳا  ٚٳَأ  .(70)تٳعٳاَي٢ 

 

 ــــــ خطس اٌّداً الدَٖ اإلضالو٘ز ـ 

ًٜتؿت إٍ نٝؿٝٸ١ عٌُ سه١َٛ بين أَٝٸ١ ع٢ً ٖسّ ايسٜٔ ـ ٚباـكٛم  ٔٵَٳ
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ٕٸ خططٖا ع٢ً ايسٜٔ نإ دسٸّٜا. ٚنإ اٱَاّ اؿػٌ سه١َٛ َعا١ٜٚ ـ غٝذس  ×أ

ٌٸ ؾدٕل ٟٸ ؾ٤ٞ، ٜٚطاٙ أنجط َٔ ن آخط، ٚنإ  وؼٸ بٗصا اـطط أنجط َٔ أ

ٕٸ خ٬ؾ١ ٜعٜس آؾ١ْ ٞٸ ٜعترب أ َٸ١ نرب٣ ع٢ً ايسٜٔ اٱغ٬َ  ،|ايٓيبٸ ٚسٞ، ٚع٢ً ٚطا

بايكبٍٛ ببٝع١ عٓسَا ْكش٘  ،اٱَاّ َطٚإ بٔ اؿهِ َٚٔ ٖٓا أدا،ٚع٢ً ضغايت٘. 

ٌٔ ٜٳٔعٜس ،ٜعٜس َٹجٵ َٻ١ُ بٹطٳإع  ٝٳتٹ اُ٭ ّٴ ٔإشٵ َقسٵ بٴًٹ ّٔ ايػٻ٬ ٚٳعٳ٢ًَ أٱغٵ٬  . (71)بكٛي٘: 

. ×يكس بطظ ايٛد٘ اؿكٝكٞ يٝعٜس ٚانشّا يًذُٝع بعس اغتؿٗاز اٱَاّ اؿػٌ

ٞٸًَؾبعس إٔ اْتؿ٢ بػٳ ُٸ ×بت٘ ايٛاٖطٜٸ١ ع٢ً اؿػٌ بٔ عً ١ًٝ ا ٗ زخقاّ بايهؿـ ع

َٳ ،ْؿػ٘ ٛٸ٠، ٚأعًٔ ْٛاٜاٙ ع٢ً إٮ، ٚشيو عرب إْؿاز شٵَٔ قكسٙ  ٛ ايسٜٔ ٚايٛسٞ ٚايٓب

سٝح ضاح ٜٓؿس َٔ زٕٚ  ،أؾعاض ايهؿط ٚايعْسق١ عٓسَا نإ ايطأؽ إباضى أَاَ٘

 َٛاضب١: 

ٗٔسٚا   يٝــــــتٳ أؾــــــٝاخٞ ببــــــسٕض ؾٳــــــ
 

ٌٵ     ــ ــٔع اَ٭غٳــ ٚٳِقــ ــٞ  ــعضٔز ؾٹــ ــعٵعٳ اـــ  دــ
 

ٔٵ    ّٳ َـــ ٓٳـــا ايَكـــطٵ ِٵ  َقـــسٵ َقتً  أؾـــٝاخٹٗ
  

ٍٵ   ــسٳ ــسٕض ؾاعتٳــــــــــ ــسيٓاٙٴ ببــــــــــ  ٚعــــــــــ
 

ِٴ بٹإًــــــــوٹ َؾــــــــ٬   َيعٹبــــــــتٵ ٖاؾــــــــ
 

ٍٵ    ْٳـــــــــع ٞٷ  ــ  خـــــــــربٷ دـــــــــا٤ٳ ٫ٚ ٚســـــــ
 

ِٵ   ٕٵ مل أْــــتك َٹــــٔ خٳٓــــسفٺ ٔإ  يػــــتٴ 
 

ٌٵ       َٳــا َنــإ َؾعٳــ  (72)َٹــٔ بٳــين أٓــسٺ 
 

 

 ــــــ دعٕٚ أِن الهٕفٛـ 3

ايبشح َٔ إطايب اؾسٜط٠ ب ×تٴعترب زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ يٲَاّ اؿػٌ

َٕ ٝٸ١. ٚقس اتٻ ٔٵٚايسضاغ١  ؿل أنجط إ٪ضٸخٌ ٜطٜس ايٛقٛف ع٢ً أغبا، ايجٛض٠ اؿػٝٓ

ع٢ً تأثري ٖصا ايعاٌَ ٗ قٝاّ  ،ايصٜٔ نتبٛا ٗ تاضٜذ عاؾٛضا٤ ،ٚاحملٓككٌ ايهباض

، ع٢ً ايطغِ َٔ عسّ إْاعِٗ ع٢ً ؼسٜس َكساض تأثري ٖصٙ ايسع٠ٛ ×اٱَاّ اؿػٌ

ٕٸ بعض ايعًُا٤ٚزٚضٖا ٗ شيو. ؾرت ، (73)س إطته٢ )عًِ اهلس٣(ايػٝ :أَجاٍ ،٣ أ

ؾٗٝس »ـ نتا، ، ٚ َ٪ٚي(76)، ٚايكانٞ ابٔ ايعطبٞ(75)، ٚابٔ خًسٕٚ(74)ايؿٝذ ايطٛغٞٚ

ٕٸ زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ ُجِّ(77)«داٜٚس ٌ ايػبب ايط٥ٝؼ ٚايعاٌَ ايٛسٝس يجٛض٠ ، اعتربٚا أ

ٜٗب٘ بٗصا ايعاٌَ  ،ٝس َطٗطٟايؿٗ :أَجاٍ ،بُٝٓا لس فُٛع١ أخط٣ ;عاؾٛضا٤

ٕٸ تأثريٙ ٗ سكٍٛ ثٛض٠ عاؾٛضا٤ نإ ن٬ّٝ٦ دسٸ  . (78)ّايٝهع٘ ٗ ايطتب١ ايجايج١، ٜٚط٣ أ



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ٝٸ١ ٚتأثريٖا،  ،ٚزٚضٖا ،ٚيتٛنٝض ق١ُٝ زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ ٗ ايجٛض٠ اؿػٝٓ

َٔ قبٌٝ: خًؿٝٸ١ زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١،  ،ٜتشتٸِ عًٝٓا إٔ ْبشح ٗ فُٛع١ َٔ إٛانٝع

ٞٸ ٖصٙ ايسع٠ٛ،  َكابٌٗ  ×َٚس٣ تأثريٙ، ضزٸ٠ ؾعٌ اٱَاّ اؿػٌ ا٫َتساز ايعَاْ

أغبا، ْكض ايهٛؾٝٸٌ يًعٗس، اؿًٍٛ ٚا٫ستُا٫ت إططٚس١ أَاّ اٱَاّ بعس ْكهِٗ 

ٝٸ١.   ايبٝع١، َٚكاضْتٗا َع باقٞ ا٭غبا، ٚايعٛاٌَ ا٭خط٣ يًجٛض٠ اؿػٝٓ
 

ّٗٛ ـ 1ـ 3  ــــــدعٕٚ ِرٓ الخمف

ٕٸ يهٞ ٜتكسٸ٣ ٕٓكب اؿه١َٛ  ;×إقباٍ أٌٖ ايهٛؾ١ مٛ اٱَاّ اؿػٌ إ

تطدع إٍ ظَٔ قًض  ،تعٛز إٍ خًؿٝٸات ٚعٗٛز ط١ًٜٛ ،ٚقٝاز٠ إٛاد١ٗ َع بين أَٝٸ١

َع َعا١ٜٚ. َٚٔ ٖٓا ّهٔ يٓا إٔ ْبشح زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١  ×اٱَاّ اؿػٔ اجملتب٢

 ٗ ث٬خ َطاسٌ تاضىٝٸ١: 
 

  ــــــ ×إلواً اذتطَوا بعد صمح اأـ 

شٖب بعض ايؿٝع١ َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ ـ ايصٜٔ ناْٛا ىايؿٕٛ قًض اٱَاّ 

ٚٸٍ يًكًض إٍ اٱَاّ اؿػٌ َع َعا١ٜٚ ×اؿػٔ طايبٌ َٓ٘ إٔ  ،×ـ َٓص ايّٝٛ ا٭

ٔٻ .هٛٚا ؼت دٓاس٘ ٗ قتاٍ َعا١ٜٜٚٓ ٚأٓنس ع٢ً  ،اٱَاّ اؿػٌ ضؾض زعٛتِٗ يه

  .(79)ا٫يتعاّ بكًض أخٝ٘
 

 ــــــ ×وا بعد اضتػّاد اإلواً اذتطَب ـ 

ِٸ إسغٛؽ إيٝ٘ َٔ قٹ ×بعس إٔ اغتؿٗس اٱَاّ اؿػٔ ٌ َعا١ٜٚ نتبت بٳبايػ

ٕٸ  .ٚطًبٛا َٓ٘ ايكٝاّ ع٢ً َعا١ٜٚ ،فُٛع١ َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ إٍ اؿػٌ ضغاي١ّ إ٫ٓ أ

ل قًٖأَطِٖ بايػهٛت إٍ سٌ َٛت َعا١ٜٚ. ٚٗ ٖصٙ إطس١ً  ×اٱَاّ اؿػٌ

 ،طعٵكا، َعا١ٜٚ بايصټاٱَاّ اؿػٌ ـ ْٛعّا َا ـ ع٬قت٘ بأٌٖ ايهٛؾ١; يهٞ ٫ ٜٴ

ٌٕع٢ً ايكٝاّ بطزٻ طٳؾٝٴذبٳ  . (80)َعانػ١ ػاِٖٗ ٠ ؾع

 

 ــــــ وا بعد ٔفاٚ وعأٖٛ بَ أب٘ ضفٗاُز ـ 

ٚعًُٛا بأَط كايؿ١ اٱَاّ  ،بعس إٔ مسع ؾٝع١ ايهٛؾ١ غرب ٚؾا٠ َعا١ٜٚ
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ٚططسٛا َػأي١ زع٠ٛ اٱَاّ  ،ٚأْٸ٘ شٖب إٍ َٓه١، ادتُعٛا ؾُٝا بِٝٓٗ ،ٜساؿػٌ يٝع

غًُٝإ بٔ قطز اـعاعٞ، ٚإػٝٸب بٔ لب١، ٚسبٝب بٔ  َِٓٗ:إٍ ايهٛؾ١. ٚنإ 

اتٸؿكٛا ع٢ً إٔ ٜهتبٛا ٚقس  .ٕٚٚعبس اهلل بٔ ٚاٍ، ٚآخط ،َٛاٖط، ٚٔضؾاع١ بٔ ؾسٸاز

ِٸ إْٸِٗ أضغًٛا عكب ٖصٙ (81)اجمل٤ٞ إٍ ايهٛؾ١ٚإٔ ٜطايبٛٙ ؾٝٗا ب ،ضغاي١ّ إٍ اٱَاّ . ث

ايطغاي١ ضغا٥ٌ أخط٣ نجري٠، باٱناؾ١ إٍ ايطغا٥ٌ إؿاؾ١ٗ عرب ايطغٌ. ٚقس بًؼ عسز 

ض َا غٝؿعً٘ ػاٙ ٖصٙ ٔ ستٸ٢ ٜكطَِّعٝٻ ٕٸ اٱَاّ ٚنعٗا ٗ َٛنٕعإايطغا٥ٌ سسٸّا عٝح 

ايطغا٥ٌ قاّ بإضغاٍ َػًِ بٔ عكٌٝ  . ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصٙ(82)إُاَّا يًشذٸ١ عًِٝٗ ;ايسع٠ٛ

َع٘ ٚأضغٌ  .ل ٗ سكٝك١ زعٛتِٗيري٣ سكٝك١ أٚناع ايهٛؾ١، ٚوٚك ;غؿريّا ٜٓٛ، عٓ٘

ٜٸ١ ٗ إٍ أٌٖ ايهٛؾ١ دٛا، ضغا٥ًِٗ، ٚأَطٙ إٔ ٜأخص ايبٝع١ ي٘ إشا ٕؼ َِٓٗ اؾسٸ

 . (83)َتابعت٘

 

ّٗني ×زّد اإلواً اذتطنيـ 2ـ 3  ــــــ عمٜ دعٕٚ الهٕف

ٓٛط إٍ غابك١ أٌٖ ايهٛؾ١ ٗ ْكض ايعٗٛز ٚعسّ ايٛؾا٤، نإ ع٢ً اٱَاّ باي

 زعٛتِٗ ي٘:  ػاٙدص َٛقؿّا َٔ َٛقؿٌ إٔ ٜتٻ ×اؿػٌ

 

 ــــــ ضتٕ العسام ×وٕقف املدالفني ذتسنٛ اإلواً اذتطنيأـ 

ٚٸٍ ٚعسّ ا٫عتٓا٤ بٗا. ٚنإ ايعسٜس  ،: ٖٛ غضٸ ايططف عٔ زعٛتِٗإٛقـ ا٭

 .ٚطًبٛا َٓ٘ عسّ اـطٚز ،ًِٓ َع اٱَاّ قس ْكشٛٙ بصيوته ٔٵٖٖ

ِّ  ؾٌ َٔ ؼطٸى اٱَاّ مٛ ايهٛؾ١ ِٖ: ٚا٭ؾدام ايصٜٔ ناْٛا َتد

ٔ إدايؿٌ يكبٍٛ اٱَاّ زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١. يصا ٚنإ َ: عبس اهلل بٔ عباؽـ 1

ٞٸ  :َٔ ًْتٗاٚ ،َطاعّٝا إكاحل ايٛاٖط١ٜ ،ايعازٟ تطاٙ قس عطض إػأي١ بإٓطل ايعكً

ٛٻ ،سؿٜ ضٚح اٱَاّ َٔ ا٭سساخ اـطط٠ ف ؾداطب اٱَاّ ْٚكش٘ قا٬ّ٥: إْٸٞ أؽ

ٕٸ أٌٖ ايعطام قّٛ غسٕض، أقٹ .عًٝو ٗ ٖصا ايٛد٘ اهل٬ى س أٌٖ و غٝٸبٗصا ايبًس ؾإْٻ ِٵإ

ٕٵ نإ أٌٖ ايعطام ٜطٜسْٚو نُا ظعُٛا ؾًُٝٓؿ ٚٻاؿذاظ، ؾإ ِٸ ٛا عس  ّٵقسٹاِٖ، ث

  .(84)عًِٝٗ
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عٔ تكُٝٝ٘  ×: ٚنإ قس سسٸخ اٱَاّ اؿػٌايؿاعط إعطٚف ،ايؿطظزمـ 2

ثباتِٗ، َؿريّا بصيو إٍ ْؿاقِٗ،  ٖؿاؾ١أٌٖ ايهٛؾ١ زع٠ٛ اٱَاّ، َٚس٣  كبٍٛي

ؾكاٍ: قًٛ، ايٓاؽ َعو، ٚغٝٛؾِٗ َع بين أَٝٸ١، ٚايكها٤ ٜٓعٍ َٔ ايػُا٤، ٚاهلل ٜؿعٌ 

 . (85)َا ٜؿا٤

ٚايعٛاّ  ٖٛ اٯخط ببٝإ َٛقـ اـٛامٸٚقس قاّ : عاَطٟاياهلل فُع بٔ عبٝس ـ 3

َٴ٦ًت غطا٥عِٖ، ؾِٗ  َٸا أؾطاف ايٓاؽ ؾكس ُأعُٛت ضؾٛتِٗ، ٚ ٗ ايهٛؾ١، ؾكاٍ: أ

ٕٸ قًٛبِٗ تٟٗٛ إيٝو ;ٚاسس عًٝو إيبٷ َٸا غا٥ط ايٓاؽ بعسِٖ ؾإ ٚغٝٛؾِٗ غسّا  ،ٚأ

  .(86)َؿٗٛض٠ عًٝو

، (89)عبس اهلل بٔ دعؿطـ 6; (88)عبريعبس اهلل بٔ ايـ 5; (87)عبس اهلل بٔ عُطـ 4

 ْٝعْٚٚع غريِٖ َٔ أقشا، ايٓٛط ٚا٫ٓط٬ع ع٢ً ا٭ٚناع ايػٝاغٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١. 

نُا ؾعٌ ابٔ عبٸاؽ، ٚنإ ٖسف اؾُٝع  ،ٔ أٌٖ ايهٛؾ١َ ×سصٸض اٱَاّ ٖ٪٤٫

عٔ ايصٖا، إٍ ايهٛؾ١. يهٓٸٓا َٔ د١ٗ أخط٣ ٫  ×َٔ ْكا٥شِٗ تًو إٔ ٜجٓٛا اٱَاّ

ٟٸ ؾدكٝٸ١ٺ ناْت تٛاؾل  لس ٗ َا ْكً٘ ايتاضٜذ يٓا َٔ أسساخ عاؾٛضا٤ إؾاض٠ّ إٍ أ

 ٗ َػريٙ مٛ ايهٛؾ١.  ×اٱَاّ اؿػٌ

ع٢ً  ×َٔ ٖٓا نإ ٜٓبػٞ إٔ ْططح ايػ٪اٍ ايتايٞ: ٕاشا أقطٸ اٱَاّ اؿػٌ

ٛاؾك١ ضغِ َعاضن١ ٚدٛٙ أٌٖ َٓه١ ٚإس١ٜٓ هلصا ايػؿط، ٚضغِ َ ،ايصٖا، إٍ ايهٛؾ١

 ؟ (90)ٖا ي٘ٚٵأٌٖ ايطأٟ يتًو ايٓكا٥ض اييت أغسٳ

ٕٸ اٱَاّ اؿػٌ ٔإداب١ّ ع  ;ضأٟ ايٓاقشٌ مل ٜطتٔض ×ٖصا ايػ٪اٍ ْكٍٛ: إ

 ٭غبا، عسٜس٠: 

ٕٸ اٱَاّ نإ عإّا َٚتٝٚكأـ  ؾٗٛ نإ ٜعًِ عٔ ططٜل ايػٝب  .ّٓا بأْٸ٘ غٝػتؿٗسإ

ٞٸ، ؾًِ  ٕٸ د٬ٚظ٠ اؿه١َٛ غٝػؿهٕٛ زَ٘ ايعن ٕٵأ ّ طٳتٴػتباح سط١َ اَؿ ٜؿأ أ

 . (91)اٱهلٞ بكتً٘. ٖٚصا غبب ععَ٘ ع٢ً اـطٚز َٔ َٓه١

، نُا ّهٔ يٓا إٔ ْهٝـ إٍ استُاٍ غؿو زّ اٱَاّ ٗ َٓه١ استُا٫ّ آخط

ؾعُطٚ بٔ غعٝس نإ َأَٛضّا َع  ;(92)ٖٛ إيكا٤ ايكبض ع٢ً اٱَاّ ٚإضغاي٘ إٍ ايؿاّٚ

ُٸ١دٝؿ٘ بإٔ ٜٴٓٚؿ ٚٸٍ ٚايط٥ٝؼ ٗ خطٚز اٱَاّ  ،(93)ص ٖصٙ إٗ ٚبايتايٞ ٜكبض ايػبب ا٭
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 َٔ َٓه١ ٖٛ اؿؿاٚ ع٢ً ضٚس٘ ٚسٝات٘. 

ٞٸ َجاب١ تكسٛ ×تعسٸ ثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ، ـ  ، ٖٚصا ايٛنع ّاثٌ ايكٝاّ زؾاع

ٞٸ ُٕساؾٹع ٚتٖٝك ا٫بتسا٥ ٛٸ٠ ٚٚدٛب٘، ستٸ٢ يٛ عًِ ا ٔ بأْٸ٘ غٝٴكتٌ. َٔ سٝح يعّٚ إعساز ايك

ُٕساؾٹع ٗ ساي١ ايتكسٸٟ ٚايسؾاع إٔ ٜػ٫ًٚ تيصا  ٚٸأَط ايؿطٜع١ ا ٕٸ أٌٖ ِ ْؿػ٘ يًعس . َٚا أ

ايهٛؾ١ ناْٛا قس باٜعٛا اٱَاّ ؾكس نإ استُاٍ زؾاعِٗ عٓ٘ ٚٓاٜتِٗ ي٘ أنجط َٔ 

ٕٸ اٱَاّ قكس ايهٛؾ١ بعس ععَ٘ ع٢ً اـطٚز َٔ لغا٥ط إٓاطل ا٭خط٣، ٚيصا  س أ

ٕٸ بعض ا ٕٸ اٱَاّ نإ ٜطٜس ايصٖا، إٍ َٓه١. نُا أ ٍٸ ع٢ً أ يكطا٥ٔ ايتاضىٝٸ١ تس

 . (94)ايهٛؾ١ َٓص بسا١ٜ ثٛضت٘ ٚقٝاَ٘

ابٔ عبٸاؽ ـ : أَجاٍ ،َٔ احملتٌُ إٔ تهٕٛ ْكا٥ض أقشا، ايطأٟ ٚايٓكٝش١ز ـ 

٬عِٗ ع٢ً ضغا٥ٌ أٌٖ ايهٛؾ١ عسّ آطْتٝذ١  ،ايصٟ اعترب ْؿػ٘ ْاقشّا يٲَاّ ـ

ٕٸ ٚ ،ٚضغًِٗ ٜٸ١، ٚمل ٜهٔ ايٓاؽ ع٬ق١ اٱَاّ بأٌٖ ايهٛؾ١ ناْت غطٸخاقٸ١ّ أ

 . (95)ًعٌ عًٝٗاَٖط

ٕٸ خطٚز اٱَاّ اؿػٌز ـ  خامٸ  إ٫ٓ بٓا٤ٶ ع٢ً إَٔط ٔٵمٛ ايهٛؾ١ مل ُٜه ×إ

. ؾكس (96)َاٖٝٸ١ ٖصا ا٭َط ٘ مل ٜبٝٸٔ ٭سسٺتًٓكاٙ ٗ عامل ايط٩ٜا، إ٫ٓ أْٻ ،ي٘ |َٔ ايٓيبٸ

ٕٸ ٟٸ أ سٌ نإ واٚضٙ ٜٚعرتض  ،بٔ اؿٓؿٝٸ١اس قاٍ ٭خٝ٘ قُ ×اٱَاّ اؿػٌ ضٚ

ٍٴ اهللٹ ع٢ً خطٚد٘ َٔ َه١ ػاٙ ٛٵ ٔٴ |ايهٛؾ١: َأتٳاْٹٞ ضٳغٴ ٝٵ ٍٳ: ٜٳا سٴػٳ  ;اخٵطٴزٵ ،َؾَكا

ٝٵ٬ّ ٕٵ ٜٳطٳاَى َقتٹ ٘ٳ َقسٵ ؾٳا٤ٳ َأ ٕٳٸ ايًَٸ  . (97)َؾٔإ

ؾ١ َع عًُ٘ اٱَاّ إٍ ايهٛ ٚبايٓٛط إٍ ٖصا ايػبب ّهٔ يٓا اؾُع بٌ غؿٔط

 عًُ٘ بأْٸ٘ غٝػتؿٗس. ٚبٓكض أًٖٗا يًبٝع١ 

 

ّٗني ×وٕقف اإلواً اذتطنيب ـ   ــــــ ارتاّظ جتآ دعٕٚ الهٕف

ٕٸ إٛقـ ايجاْٞ ػاٙ زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ َٓبجلٷ عٔ ْؿؼ َٛقعٝٸ١ اٱَاّ  إ

ِٸ َٔ اـٛامٸ×اؿػٌ . ٖٚصا (أٚ ايعٛاّ ، ؾٗٛ ٫ ٜٓشاظ إٍ ططف َٔ ايٓاؽ )أع

ٝٸ ايٓٛع ٝٸ١ ع٢ً أغاؽ ٓٸا غأَ ضزٸ٠ ايؿعٌ اييت قاّ بٗا اٱَاّ ـ نُا ب بكّا ـ ناْت َبٓ
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ٞٸاؿ ٚبايتايٞ نإ ٜٓبػٞ ع٢ً  ،ٚإػ٪ٚيٝٸ١ إٓٛط١ َٓكب اٱَا١َ ،هِ ايؿطع

، َٚا اٱَاّ إٔ ٜػتذٝب يسع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ طإا أْٸِٗ مل ٜٓهجٛا ايعٗس ٚإٝجام بعسٴ

ِٸ سذٸت٘ عًِٝٗ. َٚٔ ٖٓا زاَٛا ثابتٌ عًٝ٘; ستٸ٢  ٕٸ اٱَاّ أضغٌ َػًِٜٴت بٔ  ٬ْسٜ أ

ٜتشٓكل َٔ  ٚيهٞس َٔ ثباتِٗ ع٢ً زعٛتِٗ ٚبٝعتِٗ، يٝتأٖن ;عكٌٝ إٍ أٌٖ ايهٛؾ١

ٝٸّا ع٢ً ايتكطٜط ايصٟ أضغً٘ إيٝ٘ . ٚؼطټ(98)سكٝك١ أٚناع ايهٛؾ١ ى اٱَاّ نإ َبٓ

ٝٸ١ َٚػاعٹ ٕٸ ٚطٚف ايهٛؾ١ إهاب ٝٸ١ ٕػًِ إٍ . َٚ(99)س٠َػًِ بأ ع إناؾ١ ايطغاي١ اٱهاب

هض إربِّض ٚضا٤ ؼطٸى اٱَاّ اؿػٌ مٛ ايهٛؾ١ ايتع٬ًٝت ا٭ضبع١ إصنٛض٠ ٜتٻ

ٌٕ ٞٸ.  بؿه  دً

 

  ــــــ أضباب ٌكض أِن الهٕفٛ لمبٗعٛـ 3ـ 3

اييت تٛنٸض غبب عسّ  ،ًٌ ٚا٭غبا، إدتًؿ١فُٛع١ّ َٔ ايع ّهٓٓا إٔ ْعسٸز

 َٚٔ ًْتٗا:  ،ؾ١ ع٢ً ايعٗس، ْٚكهِٗ يًبٝع١ تايّٝاثبات أٌٖ ايهٛ

 

ّٗني أـ ّٗٛ لمهٕف  ــــــ الضفات الٍفط

َٔ ا٭غبا، ا٭غاغٝٸ١ يتعيعٍ أٌٖ ايهٛؾ١ ٖٞ خكا٥كِٗ ٚقؿاتِٗ ايٓؿػٝٸ١. 

ْٚكهِٗ يًبٝع١،  ،ؾأٌٖ ايهٛؾ١ ناْٛا َعطٚؾٌ َٓص قسض اٱغ٬ّ بهعـ ضأِٜٗ

ٞٸ اَؿٗٛضٜٔ بإهط ٚاـسٜع١. ٚقس ؾهٚ ٚتعيعهلِ  ،َٔ ضأِٜٗ ايهعٝـ ×اٱَاّ عً

 . (100)َطاضّا ،ٚعسّ ثباتِٗ

َٸا ٗ عٗس اٱَاّ اؿػٔ ساعِٗ َٚهطِٖ إٍ إدباض اٱَاّ أزٸ٣ خكس ؾ ×ٚأ

أٜهّا ع٢ً  ×دِٗ اٱَاّ اؿػٔٚايتػًِٝ ي٘. ٚقس ٚبٻ ،ع٢ً َكاؿ١ َعا١ٜٚ ×اؿػٔ

 . (101)ٖصٙ ايكؿ١ إص١ََٛ

عٝح قاضٚا  ،طت ٖصٙ ايكؿ١ بأٚز ػًٓٝاتٗاٚٗ ×ٚٗ عكط اٱَاّ اؿػٌ

 .شاع قٝتِٗ ٗ اٯؾام ستٸ٢بّا يًُجٌ ٗ ْكض ايعٗس ٚاـساع، طٳع٢ً َطٸ ايتاضٜذ َهٵ

ٕٸ اٱَاّ اؿػٌ ٚاٱَاّ ايػذٸاز ٚايػٝٸس٠ ظٜٓب أَاطٛا ايًجاّ  ^َٚٔ ٖٓا لس أ

٘ٳ ْٚأبطظ ،ٗ َٛاطٔ َتعسٸز٠ عٔ ٖصٙ ايٛاٖط٠ ايطٚسٝٸ١ عٓس أٌٖ ايهٛؾ١ ؿاقِٗ ٚا ٚد
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ٛٻ  . (102)خ بإهط ٚاـسٜع١إً

 

 ــــــ اذتسظ عمٜ الدٌٗا ب ـ

ايٓبع ٚايعٌ ايصٟ تػتكٞ َٓ٘ ايعسٜس َٔ  ،ٚسبٸ إاٍ ،ٜعسٸ اؿطم ع٢ً ايسْٝا

َِ. ؾاٱْػإ عٓسَا ٜهٕٛ نعٝـ ا٫مطاؾات ا٫دتُاعٝٸ١ اييت أغطقت ايهجري َٔ اُ٭

ٓس أز٢ْ اختباض. ٚيطإا اغتؿاز ظعُا٤ ايباطٌ َٔ ٖصٙ اٱضاز٠ ػسٙ ٜبٝع زٜٓ٘ بايسْٝا ع

ِٸ  .اييت ُجٸٌ نعؿّا َعٜٓٛٸّا ٚضٚسٝٸّا عٓس ايٓاؽ ،ايٓكط١ غؼ غًط١ أيصا تٴعسٸ َٔ أٖ

ِٓٗ ٗ تػًٓطِٗ ع٢ً اجملتُعات ايبؿطٜٸ١، ٚتعترب أقشا، ايباطٌ ٚأزٚاتِٗ اييت ُٚه

ُٸّا ٗ اْتكاضِٖ ٗ ايكطاع َع أٌٖ اؿ ٗ ، لٸ. ٚقس اغتؿاز عٴبٝس اهلل بٔ ظٜازعا٬َّ َٗ

٘ٺ ٖهٔ، َ ،َٚٛادٗت٘ يجٛض٠ عاؾٛضا٤ ،قُع٘ ٭ٌٖ ايهٛؾ١ ٔ ٖصٙ ا٭زٚات بأؾهٌ ٚد

ؾاؾرت٣ ايعسٜس َٔ نباض ايكبا٥ٌ ٚظعُا٥ِٗ ٚأؾطاؾِٗ بايسضِٖ ٚايسٜٓاض، ٚدعًِٗ 

 ×ػٌ. ٚقس شنط اٱَاّ اؿ×أِٖ حملاضب١ اٱَاّ اؿػٜٔكؿٕٛ إٍ داْب٘، ستٸ٢ عبٻ

ٔٴ َيعٵٗ خطبت٘ إؿٗٛض٠: ايٓٻاؽٴ عٳبٹ ٚٳايسِّٜ ٝٳا،  ْٵ َٳا زٳضٻتٵ ٝسٴ ايسټ ٘ٴ  ِٵ، ٜٳشٴُٛطْٛٳ ٔٗ ٓٳتٹ لٷ عٳ٢ًَ َأِيػٹ

ٕٳ ٌٻ ايسٻٜٻاْٴٛ َٴشِّكٴٛا بٹاِيبٳ٤٬ٹ َق ِٵ، َؾٔإشٳا  ٗٴ  . (103)َٳعٳاٜٹؿٴ

ٕٸ ٖصٙ اـك١ً ايكبٝش١ تٓب٧ عٔ زْا٠٤ أٌٖ ايسْٝا ٗ امٓا٥ِٗ ٚطأطأتٗ ِ أَاّ إ

ض يصنط بعض ايؿٛاٖس ٚاغتٗتاضِٖ بايسٜٔ. ٚغٓتعطٻ ،ظا٥ٌ َٔ ايسْٝا أز٢ْ َتإع

ٕٸ ابٔ ظٜاز نإ قس اعتُس ع٢ً تطغٝب أٌٖ ايهٛؾ١  ٍٸ ع٢ً أ ايتاضىٝٸ١ اييت تس

 : ×يهٞ ٜٗبٸٛا إٍ سط، اٱَاّ اؿػٌ ;ٚظعُا٥ٗا ٚتطُٝعِٗ بإاٍ

نإ أسس أقشا، ٚهلل ـ ُع بٔ عبٝس اف ×أٍ اٱَاّ اؿػٌعٓسَا غـ 1

َٸا ؾايتشل ب٘ ـ عٔ أٚناع ايهٛؾ١ ٚأًٖٗا أد ،َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ٚ ،اٱَاّ اب٘ َطُع: َأ

ٗٴَِأؾٵطٳافٴ اي ٛٳتٴ ُٳتٵ ٔضؾٵ ٛٹ َٴًٹ٦ٳتٵ َغطٳا٥ٹعٴ ،ٓٳٸأؽ َؾَكسٵ ُأعٵ ٝٵَوٚٳ ٚٳاسٹسٷ عٳًَ ِٵ ٔإِيبٷ  ٗٴ  . (104)ٖٴِ، َؾ

ؾ١ ؼت غٝططت٘، قاٍ ٚقاضت ايهٛ ،بعسَا ٚؿط ابٔ ظٜاز َػًِ بٔ عكٌٝـ 2

ٖٳصٳا  ع٢ً َعا١ٜٚ: ٢بعس إٔ أثٓ ،اييت ادتُع ؾٝٗا َع أٌٖ ايهٛؾ١ ،ٗ إسس٣ خطب٘ ٚ...

ٙٹ ٔٵ بٳعٵسٹ َٹ ٜٳٔعٜسٴ  ٘ٴ  ٓٴ ٍٔ ،ابٵ ٛٳا َٵ ِٵ بٹاَ٭ ٔٗ ٓٹٝ ٜٴػٵ ٚٳ ّٴ ايعٹبٳازٳ،  ِٵ ؾٹٞ  ،ٜٴِهٔط ٚٳَقسٵ ظٳازٳُن ِٵ،  ٗٴ َٴ ٚٳٜٴِهٔط

ْٹ َٳطٳ ٚٳَأ َٹا٥ٳ١ّ،  َٹا٥ٳ١ّ  ِٵ  ٕٵ َأضٵظٳاقٹُه ٚٳُأٞ َأ ِٵ،  ٝٵُه ٖٳا عٳًَ ِّٙٹ ُأٚٳٚؾطٳ ِٵ ٔإَي٢ سٳطٵ،ٹ عٳسٴ خٵٔطدٳُه
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ٓٵبٳٔط ُٹ ٔٔ اِي ٍٳ عٳ ِٻ ْٳعٳ ٚٳ َأطٹٝعٴٛا. ثٴ ٘ٴ  ُٳعٴٛا َي ٔٔ، َؾاغٵ ٝٵ ٚٳٖؾطٳ يًٓٻاؽٳ اِيعٳَطا٤ ،اِيشٴػٳ  . (105)ٚٳ

 ايتاضٜذ ايهجري َٔ ا٭سساخ ايتاضىٝٸ١ اييت ٚقعت ٗ عاؾٛضا٤يٓا ٚأخريّا ٜٓكٌ ـ 3

َٹٔ أٌٖ ايهٛؾ١ ناْٛا ٜتػابكٕٛ ٗ إؿاضن١ ٗ قتٌ  ،ٚبعسٖا ٕٸ ايعسٜس  ٚاييت تٓب٧ بأ

ِٸ َٔ إاٍ  ;ٚأقشاب٘ ×اٱَاّ اؿػٌ يٝشكًٛا ع٢ً اؾٛا٥ع ٚايعطاٜا إٛعٛز٠ )أع

 . (106)ٚإٓاقب ايسْٜٝٛٸ١(، ٚناْٛا غعٝسٜٔ بصيو، ٜؿدطٕٚ ب٘

ِٸ ػًٓٝات سبٸ ايسْٝا ٚايتهايب ع٢ً ايط٥اغ١ ـ بٌ ٜعسٸ ا٭ِٛشز ا٭متٸ  ٚإسس٣ أٖ

 .ُط بٔ غعس ٗ ٚاقع١ نطب٤٬يسْٝا ـ ٖٛ ايصٟ ػ٢ًٓ ٗ ٚدٛز عهلصا ايٓٛع َٔ سبٸ ا

ٖٖ ٕٸ عُط بٔ غعس مل ٜهٔ  اٱَاّ اؿػٌ إٍ ايهٛؾ١، إ٫ٓ  ازع ٔٵؾع٢ً ايطغِ َٔ أ

ٚٸٍ ٚا٭ بطظ ٗ ٖصٙ أْٸ٘ نإ قا٥سّا ؾٝـ ابٔ ظٜاز ٗ نطب٤٬، ٚنإ ي٘ ايسٚض ا٭

ٕٸ ابٔ غعس  ×قتاٍ اٱَاّ اؿػٌإٍ ا٭َط ايصٟ دطٸٙ ٚ .ايٛاقع١ ٖٛ سبٸ ايط٥اغ١; ٭

ٟٸ، ٚيصا أيك٢ نتا، ايسِّٜٔ ٚقشٝؿ١  نإ َػشٛضّا َٚأغٛضّا يطغبت٘ ٗ سه١َٛ ايط

ٛٔدٵ ٛٻاي ضغب١ّ َٓ٘ ٗ ايٛقٍٛ إٍ  ;خ ٜسٜ٘ بسّ إَاّ اؿلٸسإ ٗ بٛتك١ ايٓػٝإ، ٚي

ِٸ ستٸ٢ ضا٥شتٗا، ٚقاض عرب٠ّ َٔ ايعٹبٳاييت ،ايط٥اغ١ ط  ؾا٤ت ايكسض٠ اٱهلٝٸ١ إٔ ٫ ٜؿ

ُٸ١ اييت ٚقعت ٗ عاؾ ٟٸ ،ضا٤ٛإٗ أبس ايسٖط ٚع٢ً اَتساز  عرب٠ّ يًُذتع ايبؿط

 . (107)ايتاضٜذ

 

 ــــــ تّدٖدات ابَ شٖاد ز ـ

ُٸ١ اييت أزٸت بأٌٖ ايهٛؾ١ إٍ أ ٕ تٴعترب تٗسٜسات ابٔ ظٜاز أسس ا٭غبا، إٗ

بٔ أبٝ٘ ٗ قػ٠ٛ ايكًب اؾابٔ ظٜاز نأبٝ٘ ظٜاز  .ٚعسّ ايجبات عًٝ٘ ،ٜٓكهٛا ايعٗس

نإ َجا٫ّ ٗ تعصٜب٘ يًٓاؽ ٚأشٜٸتِٗ، ٚنإ قس دعٌ أٌٖ ايهٛؾ١ ٚٚغ٬ط١ ايًػإ، 

ستٸ٢ ؾعع اؾُٝع َٔ ايتذطٸ٩ ع٢ً كايؿت٘، ؾدهعٛا ي٘ ٚأطاعٛٙ. ٚقس  ،ٜطتعبٕٛ َٓ٘

ٕٸ ابٔ ظٜاز ع عّ ع٢ً ايك٠٬ ٗ إػذس بعسَا ؽ٢ً ايٓاؽ عٔ َػًِ بٔ ْكٌ ايتاضٜذ أ

ٌٕ َٔبٳٔط٥ٳ»ٚقاٍ:  ،عكٌٝ ٚبكٞ ٚسٝسّا، ؾدطب ٗ ايٓاؽ ايؿطط١  تٵ ايص١َِّ َٔ ضد

 . (108)«سق٢ًٓ ايعؿا٤ إ٫ٓ ٗ إػذ ٚايعٴطؾا٤ ٚإٓانب )ض٩ٚؽ ايعٴطؾا٤( ٚإكات١ً

ّٸ َٸ١ اؿانِ تعين ٖسض ايس ٫ٚ ىؿ٢ َا نإ ٚاغتباس١ إاٍ. ، ٚبطا٠٤ ش
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، إٍ ×يتٗسٜسات ابٔ ظٜاز َٔ بايؼ ا٭ثط ٗ دعٌ أٌٖ ايهٛؾ١ ٜٓكهٕٛ بٝع١ اٱَاّ

 . (109)«ِٷ إ٫ٓ خطز إٍ ايعػهط بايٓد١ًٝبايهٛؾ١ قتًٹ مل ٜبلٳ»اؿسٸ ايصٟ ْكًٛا ؾٝ٘ أْٸ٘: 

ٕٸ َكٛي١ ايؿطظزم:  عٔ ايتٗسٜسات  سان١ْٝ «ٚغٝٛؾِٗ عًٝو ،قًٛبِٗ َعو»نُا أ

ٕٸ ٖصا ايٓٛع َٔاييت َاضغتٗا ايؿسٜس٠  ٛټ اؿه١َٛ عًِٝٗ; ٭ ضٙ أٚ إٛاقـ ٫ ّهٔ تك

ٌٷ ٟٸ، ؾ٬ ٜػتطٝع اٱْػإ  تعٓكً٘ إ٫ٓ سٌ وٍٛ بٌ عكٝس٠ اٱْػإ ٚغًٛن٘ سا٥ قٛ

بػبب اٱدباض ايصٟ ّاضؽ عًٝ٘، ٚإ٫ٓ ؾُٔ غري إُهٔ إٔ  ;ل َعتكسات٘سٝٓٗا إٔ ٜٴطبِّ

ؾ٘ َٔ زٕٚ غبب. ٘ ٚتكطټغًٛنٹٚ ْػإ ًَٚٝ٘ ايباطينٸاٱ بٌ ضغب١ٹ وكٌ تهازٌّ

ٕٸ عسزّا نبريّا َٔ ا٭ؾدام ايصٜٔ  ٚايتاضٜذ ؾاٖسٷ ؾدكٛا إٍ نطب٤٬ ٖطبٛا ُأع٢ً أ

 . (110)َٓاغب١ يصيو َٔ اؾٝـ سٌ غٓشت هلِ ؾطق١ْ

 

ّٗٛ د ـ ّٗٛ عٍد بين أو  ــــــ الدعاٖٛ الطٗاض

نٗا ٭َٗط كطدٞ ايسعا١ٜ يكس اغتطاعت سه١َٛ بين أَٝٸ١ َٔ خ٬ٍ اَت٬

ٚعرب اغتدساّ ايؿٕٓٛ ، ع ع٢ً ضأغِٗ َعا١ٜٚ ٚعُطٚ بٔ ايعام ـٚاٱع٬ّ ـ ٚقس تطبٻ

ّٕ َٔ سهُِٗ ٝٸ١ ٚايتبًٝػٝٸ١ ط١ًٝ ٔػٌ عا اغتطاعٛا إٔ ٜتػًٓطٛا  ،ٚإٗاضات ايسعا٥

ٝٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١، ٚسهُِٖٛ َٔ خ٬ٍ  ع٢ً أؾهاض ايٓاؽ ٚعكا٥سِٖ ٚآضا٥ِٗ ايسٜٓ

 ايطأٟ ايعاّ.  ؽسٜط

، ٚاقطٓاع ^ؾايعٌُ ع٢ً ٚنع اؿسٜح، ٚاغتٝاٍ أؾطاز أٌٖ ايبٝت

 ،و ببعض ا٭قٍٛايؿدكٝٸات ايُٖٛٝٸ١، ٚاخرتاع ايؿها٥ٌ ٭غط٠ بين أَٝٸ١، ٚايتُػټ

ٟٸ ْٕٛع َٔ إدايؿ١ أٚ ا٫عرتاض ع٢ً  َٔ قبٌٝ: يعّٚ سؿٜ ْاع١ إػًٌُ، ٚاعتباض أ

ٌٸ ،دّا ع٢ً اٱَاّاؿهَٛات ا٭َٜٛٸ١ اؾا٥ط٠ خطٚ نإ َٔ ا٭ِاٙ  شيو ن

يٝهتػبٛا ؾطعٝٸ١ّ  ;ٕٛ ٗ ايتبًٝؼ ٚاٱع٬ّٚا٭غايٝب ايباضظ٠ اييت اغتدسَٗا ا٭َٜٛٸ

ٝٸ١ ٚغٝاغٝٸ١ ناشب١  . تايّٝا ُٝتًهٛا سذٸ١ّ ٗ َعاقب١ إدايؿٌ هلِؾ، زٜٓ

ٕٸ تاضٜذ اؿه١َٛ ا٭َٜٛٸ١ نإ َؿشّْٛا بٛنع اؿسٜح بتساع ٚا ،ٚبايٓٛط إٍ أ

ٛٻ ،ايجكاؾات اييت ؼؿٜ َكاؿِٗ تِٗ ايػٝاغٝٸ١، غٓهتؿٞ بصنط ٚتطغٞ زعا٥ِ ق

ٚايجٛض٠  ×ِاشز َٔ تًو ا٭غايٝب، ٚغٓشكطٖا ٗ خكٛم َا ٜتعًٓل باٱَاّ اؿػٌ
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 ايعاؾٛضا٥ٝٸ١: 

ٞٸ ×ض اٱَاّ اؿػٌنإ َعا١ٜٚ ٜٴشصِّ ٟٸ ؼطٸى غٝاغ َتٛغٸ٬ّ  ،ّٚٓع٘ َٔ أ

٫ٚ ٜؿلٸ عكا  ،ٛدس ايؿطق١ ٗ اؾُاع١، ستٸ٢ ٫ ٜ«ع١اؾُا»بتُػٸه٘ بأقٌ 

ُٻسٺ َٴشٳ َٻ١ٹ  ٚٳيٹسٹٜٓٹَو ُٚ٭ ُٛطٵ يٹٓٳِؿػٹَو  ْٵ َٻ١ٹ ،إػًٌُ، ؾكاٍ ي٘: ا ٙٹ اُ٭ ٖٳصٹ ٕٵ  ،ٚٳاتٻٔل ؾٳلٻ عٳكٳا  ٚٳَأ

ٓٳ١ٺ ِٵ ٔإَي٢ ؾٹتٵ ٖٴ  . (111)تٳطٴزٻ

ٝٸ١ إكبٛي١ اد  :تُاعٝٸّا ـ َٔ قبٌٝٚاغتػ٬ٍ ايسعا١ٜ ٚاٱع٬ّ عرب ايٛدٛٙ ايسٜٓ

ط٠ ٗ تؿطٜل ايٓاؽ عٔ َػًِ بٔ عكٌٝ، ٚنإ ؾطٜض ايكانٞ ـ ناْت َٔ ايعٛاٌَ إ٪ثِّ

ِٸ ٗ تأيٝب (112)ي٘ ا٭ثط ايبايؼ ٗ لا٠ عبٝس اهلل بٔ ظٜاز َٔ سكاض أٌٖ ايهٛؾ١ ، ث

ٕٸ ؾطوّا ايكانٞ أقسض ؾتٛاٙ ْٚع٢ً ٖصا ايٓٳػٳل  .×ايٓاؽ ع٢ً اٱَاّ اؿػٌ ط٣ أ

ٛٵؾٔ إٔ ٜٴبًٓؼ ٖصا اؿهِ إٍ أٌٖ ُٹٚقس أَط ؾٳ ،×اٱَاّ اؿػٌبكتٌ  ط بٔ شٟ اؾ

ٞٸ خطز ع٢ً إَاّ إػًٌُ ٚأَري إ٪ٌَٓ  ٕٸ اؿػٌ بٔ عً ، «ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ»ايهٛؾ١: إ

 . (113)١ ايٓاؽ زِؾعٴ٘ ٚقتًُ٘ؾٝذب ع٢ً نآؾ

از ـ ٚقس ٚقًت ٖصٙ ايسعا١ٜ إٍ أٚدٗا ٗ نطب٤٬ ع٢ً يػإ عُطٚ بٔ اؿذٸ

تكابٌ اؾٝؿإ ٚدّٗا يٛد٘،  ٚشيو عٓسَا ،ايصٟ نإ أسس قاز٠ دٝـ عُط بٔ غعس ـ

ايعَٛا طاعتهِ ْٚاعتهِ، ٫ٚ تطتابٛا ٗ  ،ايهٛؾ١ ؾدطب ظٝؿ٘ ٚقاٍ: ٜا أٌٖ

َٳ  . (114)ٚخايـ اٱَاّ ،َطٳمٳ َٔ ايسٜٔ ٔٵقتٌ 

ٕٸ عُط بٔ غعس عٓسَا أقسض أَطٙ باهلذّٛ ع٢ً اٱَاّ  نصيو لس أ

تٛسٞ بؿطعٝٸ١ ٖصا  تٺاغتدسّ َع أٌٖ ايهٛؾ١ عباضا٤ بكتاي٘، سٵٚايبٳ ،×ٌاؿػ

 . (115)اضنيب، ٚباؾٓٸ١ أبؿطٟ ،ايكتاٍ، ؾكاٍ: ٜا خٌٝ اهلل

ٕٸ اٱع٬ّ ايهاش، يبين أَٝٸ١ نإ ؾعٸا٫ّ إٍ اؿسٸ ايصٟ ٚقـ ؾٝ٘ اٱَاّ  إ

ٌّ »: بٗصا ايٛقـ ×دٝـ ايهٛؾ١ ايصٟ خطز إٍ قتاٍ اٱَاّ اؿػٌ ×ايباقط ُن

٘ٹٜٳتٳَكطٻ،ٴ ٔإَي٢ اهللٹ َٹ ٌٻ بٹسٳ ٚٳدٳ  . (116)« عٳعٻ 

 

ّٗني لمبٗعٛ ×ارتٗازات املتاسٛ أواً اإلواً اذتطنيـ 4ـ 3   ــــــ بعد ٌكض الهٕف

ٞٸ ْٛطٙ ٗ إُاّ غؿطٙ مٛ ايهٛؾ١  ×عٝس اٱَاّ اؿػٌإٔ ٜ نإ َٔ ايطبٝع
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ٓبػٞ إٔ ْبشح ٗ اـٝاضات ٜ َٚٔ ٖٓا .بعس تعيعٍ أٌٖ ايهٛؾ١ عٔ َٛقؿِٗ ايػابل

ٕٸ  ،احملت١ًُ ٗ ٖصا ايٛنع ٚاؿًٍٛ اييت ناْت َططٚس١ّ أَاّ اٱَاّ. ّٚهٔ ايكٍٛ بأ

 اـٝاضات إططٚس١ ٫ تتعسٸ٣ َا ًٜٞ: 

 ايعٛز٠ إٍ اؿذاظ )َٓه١ أٚ إس١ٜٓ(. ـ 1

 ا٫ْعطاف مٛ ثػٕط َٔ ثػٛض إػًٌُ. ـ 2

 از. ٚا٫غتػ٬ّ ٫بٔ ظٜ ،َباٜع١ ٜعٜسـ 3

 ٚإٛاد١ٗ إػًٓش١، ٚايسؾاع عٔ ايٓؿؼ ستٸ٢ ايؿٗاز٠.  ،ا٫َتٓاع عٔ ايبٝع١ـ 4

 

ّٔهـ 1  ــــــ العٕدٚ إىل اذتذاش: ارتٗاز األ

ٕٸ اٱَاّ نإ قس ععّ ٗ َٛاطٔ َتعسٸز٠  تؿري ايبٝاْات ايتاضىٝٸ١ اييت ٚقًتٓا أ

ٔٵ ٌٸ َطٸ٠ نإ ٖٓاى َكًش١ْ َعٝٸ١ْٓ أٚ  ع٢ً ايطدٛع، يه َاْعٷ وٍٛ بٝٓ٘ ٚبٌ ٗ ن

ٝٸ١ ايعٛز٠ إٍ اؿذاظ  .إضازت٘ تًو، ؾتتعصٸض إَهاْ

 ٚغٓعسٸز ٖصٙ إٛاطٔ ع٢ً غبٌٝ ا٫ختكاض: 

ايعٛز٠ إٍ اؿذٸاظ، إ٫ٓ ٗ ط بعس إٔ عًِ اٱَاّ باغتؿٗاز َػًِ بٔ عكٌٝ ؾٖه ـأ

إٍ  ـٵع٢ً تكُُٝ٘ ايػابل ٗ إػري مٛ ايهٛؾ١. أنٹ أْٸ٘ إثط َؿاٚض٠ أقشاب٘ بكٞ

ٕٸ  ٞٸ مٛ ايهٛؾ١إشيو أ َٴكطٸٜٔ ع٢ً إه يٮخص بجأض َػًِ،  ;خ٠ٛ َػًِ ناْٛا 

ضأِٜٗ  ×ٚقس أٜٸس اٱَاّ اؿػٌ .ٚناْٛا َػتعسٸٜٔ ٭ٕ ٜػتؿٗسٚا ٗ ٖصا ايػبٌٝ

ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ»بعباضت٘:  ٝٳا٠ٹ بٳعٵسٳ  ٞٵ اِيشٳ ٝٵطٳ ؾٹ  . (117)«٫ خٳ

طاض ٗ ايػري مٛ ايهٛؾ١، َهاؾّا إٍ شيو أؾاض بعض ا٭قشا، عًٝ٘ با٫غتُٚ

ٕٸ َٓعي١ اٱَاّ اؿػٌ ت٘ ا٫دتُاعٝٸ١ عٓس أٌٖ ٚؾدكٝٸ ×ٚاغتسٓيٛا ع٢ً شيو بأ

ٛٸات إتؿطٸق١  ٕٸ ايعسٜس َٔ ايك ايهٛؾ١ نبري٠، ٫ ّهٔ َكاضْتٗا َػًِ بٔ عكٌٝ، ٚأ

ـٸ َٔ دسٜس سٍٛ اٱَاّ َذطٸز زخٛي٘ ايهٛؾ١، ٖٚصا ا٭َط  ٗ تًو إس١ٜٓ غتًت

ْٵتٳ  ،ٚٳاهللٹسٝح قٌٝ ي٘:  ،ٚاْتكاض اٱَاّ عًٝ٘ ،إٍ إغكاٙ سانِ ايعطام غٝ٪زٸٟ َٳا َأ

ٝٵو ٕٳ َأغٵطٳعٳ ايٓٻاؽٴ ٔإَي َٵتٳ اِيُهَٛؾ١َ َيَها ٛٵ َقسٹ ٚٳَي  ،ٌٕ ٔٔ عٳكٹٝ ِٔ بٵ َٴػٵًٹ ٌٳ   . (118)َٹجٵ

طٸ بٔ ٜعٜس خطب اٱَاّ ظٝـ َع دٝـ اُؿ ×بعس إٔ ت٬ق٢ دٝـ اٱَاّ ـ ،
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طايبّا َِٓٗ  ،ٔ ع١ًٓ غؿطٙ مٛ ايهٛؾ١ ـ ٖٚٛ ْؿؼ زعٛتِٗ ِٖ يٲَاّ ـبٝٻؾ، طٸ َطٸتٌاُؿ

ٔٵستٸ٢ ٜسخًٛا ايهٛؾ١ َعٝٻ ،ٚا٫يتشام ب٘ ،ايجبات ع٢ً ايعٗس بعس إٔ أٚٗط  ت٘. يه

٫ٚ ع٢ً ضغا٥ًِٗ، ععّ اٱَاّ ع٢ً  ،طٸ عسّ آط٬ع٘ ع٢ً زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ ي٘اُؿ

ٕٵ َي ٚٳٔإ َٹٞ  ،ِٵ تٳِؿعٳًُٛاايعٛز٠ مٛ اؿذاظ، ٚقاٍ:  ٌٳ، ٚيُكسٴٚ ٖٹ َٹٞ َنأض ُٳِكسٳ ِٵ يٹ ٓٵتٴ ٚٳُن

ِٵ ٝٵُه ٘ٴ ٔإَي ٓٵ َٹ ٕٔ اٖيصٹٟ دٹ٦ٵتٴ  ََٕها ِٵ ٔإَي٢ ا ٓٵُه ْٵكٳطٳِؾتٴ عٳ ٌٳ، ا ٝٵُهِ بٳاغٹهٹ  . (119)عٳًَ

 طٸ سا٬ّ٥ بٌ اٱَاّ ٚبٌ ايطدٛع إٍ اؿذاظ. دٝـ اُؿ إ٫ٓ أْٸ٘ ضغِ شيو بكٞ

 ،ٚعُط بٔ غعس ٗ نطب٤٬ ×دطت بٌ اٱَاّ اؿػٌٗ إؿاٚنات اييت ز ـ 

ٗ إؿاٚنات اـاقٸ١  سٸ٠ ـ غٛا٤ٷع سٝح نإ اٱَاّ قس اقرتح إكاؿ١ ٚايعٛز٠ َطٸاتٺ

ٕٸ ابٔ ظٜاز مل ٜكبٌ  ،اييت عكسٖا َع عُط بٔ غعس أّ ٗ سهٛض دٝـ ايهٛؾ١ ـ إ٫ٓ أ

 . (120)َٔ تًو إكرتسات بؿ٤ٞٺ

 :×و بٌ َػأيتٌ ٗ ثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌٓا إٔ ْؿٚهبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصا ٜٓبػٞ عًٝٚ

، ٚاعرتان٘ ع٢ً ايٛنع إٛدٛز، ٚاَتٓاع٘ عٔ بٝع١ ×: أقٌ قٝاّ اٱَاّا٭ٍٚ

 .ٜعٜس

ٕٸ أقٌ ايجٛض٠ ٜتٻٚايجا١ْٝ ػِ بايطابع : ْؿؼ ٚاقع١ نطب٤٬. ؾُٔ إػًِٓ أ

ٞٸ ٞٸقاّ حملاضب١ ايبسع١ ٚايًِٛ ا٫دتُ ×، ٚاٱَاّ اؿػٌا٫ستذاد ٫ عٔ  ،اختٝاضّا اع

ٔٸ غبب سكٍٛ ْؿؼ ٚاقع١ نطب٤٬ إ٪١ٕ مل ٜهٔ اٱَاّ اؿػٌ ٫ٚ  ،×إدباض. يه

َِٕؿطٴٚن١، يٝػٛا إ٫ٓ ايطػ١ُ  َٕطٵؾٛن١، ٚاؿط، ا ٕٸ قاْعٞ ٖصٙ ايٛاقع١ ا أقشاب٘، بٌ إ

ُٸاهلا ايػ٬ٚ قكريٟ ايٓٛط ،اؿان١ُ ٚعُط بٔ غعس.  ،ٚابٔ ظٜاز ،أَجاٍ: ٜعٜس ،ٚع

ٟٸَٚٛق  ـ اٱَاّ اؿػٌ ٗ ٖصٙ ايٛاقع١ مل ٜهٔ إ٫ٓ َٛقـ إساؾع، ٚمل ٜهٔ يسٜ٘ أ

ٞٸ ٝٸ١ ،زٚض ٖذَٛ  ٗ تًو اؿازث١ أبسّا.  ،أٚ ايكٝاّ بجٛض٠ ابتسا٥

 

 ــــــ االٌعطاف ضتٕ ثػُس وَ ثػٕز املطمىني: ارتٗاز الجاٌ٘ـ 2

ٌّ َٔ ٔٵٖٖٚ ُٕكرتح ن ُٸس بٔ اؿ :أؾاض ع٢ً اٱَاّ بٗصا ا  ،(121)ٓؿٝٸ١ ٗ إس١ٜٓق

َٸاح بٔ عسٟ بعس إٔ ت٬ق٢ اٱَاّ َع دٝـ اُؿ اقرتاسِٗ ٖصا َٔ  ضزٻ ×إ٫ٓ أْٸ٘ .طٸٚايطط
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ٕٸ دٝـ ايهٛؾ١ ٫ ٜٓشكط ظٝـ اُؿ ٕٸ ابٔ ظٜاز قس خ٬ٍ اغتس٫ي٘ بأ طٸ بٔ ٜعٜس، ٚأ

ٛٵعٹسّا َأ َٳ  ّٔ ٛٵ ٔٳ ايَك ٝٵ ٚٳبٳ ٓٹٞ  ٝٵ ٕٻ بٳ ٕٵ ْع ي٘ ْعّا نبريّا، ؾكاٍ هلِ: ٔإ ٕٵ خٵُأِنطٳٙٴ َأ ِٵ، َؾٔإ ٗٴ ًٹَؿ

َٳا ٜٳسٵَؾٔع اهلُل ٔٵ  ٕٵ ٜٳُه ٚٳٔإ ٚٳَنَؿ٢،  ٓٳا  ٝٵ ِٳ عٳًَ ْٵعٳ َٳا َأ ٗٳازٳ٠ ٫ بٴسٻ عٳٓٻا َؾَكسٹّّا  ٚٳؾٳ ٛٵظٷ  ٘ٴ َؾَؿ ٓٵ  . (122)َٹ

ٕٸ ابٔ عبٸاؽ أؾاض أٜهّا بٗصا اَؿ عٓسَا نإ  ×ٌٸ ع٢ً اٱَاّ اؿػٌٜٚط٣ٚ أ

ٕٸ ا  . (123)٘ٱَاّ مل ٜطتهٹاٱَاّ ٗ َٓه١، إ٫ٓ أ

 

 ــــــ ٔاالضتطالً البَ شٖاد ،وباٖعٛ ٖصٖد: ارتٗاز الجالحـ 3

ُٸاٍ اؿه١َٛ ع٢ً اٱَاّينإ ٖٛ ايططح ا٭غاؽ ٚقس  ٚٗ أنجط َٔ  ،ع

 :َٛطٔ

ٚٸ٫ّ ع١ أٌٖ ايهٛؾ١ ٚزعٛتِٗ، ٚشيو سٌ أسهط ايٛيٝس بٔ عتب١ ـ ايصٟ ٝٵ: قبٌ بٳأ

ٔٻ ،يًٌٝٗ ا ×نإ ٚايٞ إس١ٜٓ ـ اٱَاّ اٱَاّ ضؾض  ٚطًب َٓ٘ ايبٝع١ يٝعٜس، يه

ٔ ايصٜٔ سجٸٛا اٱَاّ سٝح نإ َ ،نصيو ا٭َط َع َطٚإ بٔ اؿهِٚطًب٘ بؿسٸ٠. 

 . (124)ع٢ً ايتػًِٝ

ٌّ ِٸ ٗ نطب٤٬ تايّٝا، سٝح طايب ن اٱَاّ إٔ  ،ٚعُط بٔ غعس ،ابٔ ظٜاز :َٔ ث

ٔٻ  .َتٓع عٔ طًبِٗ أؾسٸ اَتٓاعٚا ،اٱَاّ ٚادِٗٗ بؿسٸ٠ ٜػتػًِ ٚإٔ ٜباٜع، يه

ٕٸ اٱَاّ اؿػٌٚا٬ٕسٳ نإ قس ٚاد٘ ٖصٙ ايؿطش١َ بهًُات٘ ٚؾعاضات٘  ×ٜ أ

ٍٸ، غّا يًبؿطٜٸ١، ٜعًٚضٵاييت غٓططت زٳ ،اؿُاغٝٸ١ ُِٗ ؾٝٗا ا٫غتكا١َ ٚايععٸ٠ ٚضؾض ايص

 .ؿٸام اؿطٜٸ١غ٠ّٛ يعٴُأؾأقبض ِٛشدّا ٚ

 بٝع١ ٜعٜس:يٚبعض نًُات اٱَاّ ؼهٞ ضؾه٘ ايؿسٜس 

ٌٷ  ×أدا، اٱَاّ اؿػٌأـ  ٜٳٔعٜسٴ ضٳدٴ ٚٳ طًب ايٛيٝس بٔ عتب١ بٗصا اؾٛا،: ...

َٹجٵًَ٘، َؾاغٹلٷ َٹجٵًٹٞ ٫ ٜٴبٳاٜٹعٴ  ٚٳ ٔٷ بٹايؿٹػٵٔل،  َٴعٵًٹ َٳ١ٹ،  ُٕشٵتٳط ٌٴ ايٓٻِؿٔؼ ا ُٵٔط، َقاتٹ ـَ  . (125)ؾٳأض،ٴ ا

ُٸس ، ـ  ِٵ  ،ٚٳاهللٹ ،َأخٹٞ بٔ اؿٓؿٝٸ١ ؾكاٍ: ٜٳاانُا أدا، اٱَاّ أخاٙ ق ٛٵ َي َي

ًِذٳْأ َٳ ٔٵ  َٳأٚ ٜٳُه ٜٳ١...٣ٶٚٳ٫  ٔٚ َٴعٳا ٔٳ  ٜٳٔعٜسٳ بٵ ُٳا بٳاٜٳعٵتٴ   . (126)، َي

ايصٟ طًب دٛابّا ع٢ً ضغاي١ ابٔ ظٜاز )ٚاييت  ،ُط بٔ غعسٚقاٍ ٗ دٛاب٘ يعز ـ 

ُٻ ٜٳازٺ بٹصٳيٹَو َأبٳسٳّاُأٔ طًبّا بايتػًِٝ ٚايبٝع١(: ٫ ناْت تته ٔٳ ٔظ ٛٳ ٔإ٫ٓ دٹٝبٴ ابٵ ٖٴ ٌٵ  ٗٳ ، َؾ
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٘ٹ ُٳطٵسٳبٳّا بٹ ٛٵتٴ؟! َؾ َٕ  . (127)ا

ٕٵز ـ  ٔٳ  ٚنإ َٔ دٛاب٘ ٫بٔ ظٜاز أ ٝٵ ٞٻ َقسٵ ضٳَنعٳ بٳ ٔٳ ايسٻعٹ ٞٻ ابٵ ٕٻ ايسٻعٹ ٚٳٔإ قاٍ: َأ٫ 

ٝٵٔ ٓٳتٳ ِّا ايصِّٖي١ :اثٵ َٹ ٗٳات  ٝٵ ٖٳ ٚٳ ٚٳايصِّٖي١ٹ،  ٔٳ ايػ١ًِّٖٹ  ٝٵ  . (128)بٳ

 

 ــــــ شٛٔاملٕادّٛ املطِم ،عَ البٗعٛ االوتٍاع: ارتٗاز السابعـ 4

أٚ  ٫ٌٚٛ تكٌ إؿاٚنات إٍ سٳ ،عٓسَا تطخٞ اـك١َٛ ب٬ٛهلا ع٢ً اؿطٚ،

ٌٸ ايتؿٓٸر ، قًض عٓسٖا تكبض ايطًبات إتكاب١ً َتهازٸ٠ّ إٍ أقك٢ سٛس، ؾٝش

٫ٚ  ،ٚا٫ستهاى. ٚٗ ٖصٙ ايكٛض٠ تكبض إٛاد١ٗ ايعػهطٜٸ١ بٌ ايططؾٌ ستُٝٸ١ّ

ا٫يتعاّ بأسس  ×ض ع٢ً اٱَاّ اؿػٌّهٔ ادتٓابٗا. ٚٗ ٚاقع١ عاؾٛضا٤ بعس إٔ تعصٻ

ٗ ٖصٙ إأغا٠ ٚا٭ظ١َ غ٣ٛ ا٫ؾتباى  َٔ َٓإم سٵاؿًٍٛ ايج٬ث١ ايػابك١ مل ٜعٴ

ٚٸٍ( ٫ تطٜس غضٸ  ،ضإػًٖ ٕٸ اؿه١َٛ )ٖٚٞ ايططف ا٭ ٚايسؾاع ستٸ٢ ايؿٗاز٠. ؾٓط٣ أ

ـ ايجُٔ، ٚإ٫ٓ ع١ َُٗا نًٖٝٵع١ َٔ اٱَاّ، ٚتطٜس إٔ تٓتعع َٓ٘ ايبٳٝٵايططف عٔ طًب ايبٳ

 ×ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ أظاح ايػتاض عٓ٘ اٱَاّ اؿػٌ ،ٗا غتًذأ إٍ تكؿٝت٘ دػسٜٸّاؾإْٻ

ٕٸ اٱَاّ اؿػٌ(129)ٗ أنجط َٔ َٛطٔ ِٸ ٗ ايططف اٯخط لس أ قس اَتٓع  ×. ث

ٝٻ ،ع١ٝٵاَتٓاعّا ؾسٜسّا عٔ ا٫غتػ٬ّ ٚايبٳ ٗ اـٝاض  ×ٓاٙ سٌ عطض نًُات٘طبكّا ٕا ب

 ايجايح. 

 

 ــــــ يف املٗصاُ «دعٕٚ أِن الهٕفٛ»عاون ـ 5ـ 3

ـ إشا َا قٛٔضٕ َع غا٥ط ايعًٌ ٚا٭غبا، ا٭خط٣  «زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١»ٜعترب عاٌَ 

ٌٸ ايعٛاٌَ اييت نإ هلا ايسٚض ٗ تًو ايجٛض٠، ٚايتأثري اي ٝٸ١ ـ أق ٛسٝس يًجٛض٠ ايعاؾٛضا٥

 ;ٚتأثريٖا، ؾٗٛ (130)ٖصا ايعاٌَ ٖٛ زٚض ايع١ًٓ ايكٛضٜٸ١إٍ ايصٟ ّهٔ إٔ ٜٴٓػب 

ٟٸ أقاي١ أٚ اغتك٬ٍ:  ،ٚ٭غبا، عسٜس٠  يٝؼ ي٘ أ

بجٛضت٘، ٚعكس ايععّ ع٢ً كايؿ١ ٜعٜس، مل  ×عٓسَا ؾطع اٱَاّ اؿػٌـ 1

ٕٸ  ٟٸ شنط. ٚبايتايٞ ؾإ مل  «ؾ١زع٠ٛ أٌٖ ايهٛ»ٜهٔ ٖٓاى يطغا٥ٌ أٌٖ ايهٛؾ١ أ

يجٛض٠ اٱَاّ  تهٔ ايعاٌَ ٚضا٤ ايجٛض٠ ٚايػبب ايط٥ٝؼ هلا، بٌ ٖٞ بٓؿػٗا ناْت َعًٛي١ّ
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 ٚاعرتان٘ ع٢ً ايٛنع إٛدٛز. 

ٖٞ ا٭قٌ ٖٛ إٔ ٜٓؿض اٱَاّ  «زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١»ٔ يٛاظّ ايكٍٛ بهٕٛ َـ 2

ع١، ٝٵٜسٙ َٔ كايؿ١ ٜعٜس بعس اٚط٬ع٘ ع٢ً ْكض أٌٖ ايهٛؾ١ يًعٗس ٚايبٳ ×اؿػٌ

ِِّٓ ٜٚػتػًِ ٜٚباٜع، َع أْٸٚإٔ ٜػًٚ ٕٸ اٱَاّ ظاز إقطاضّا ع٢ً َا نإ َك ُّا ا لس أ

عًٝ٘ بعس إٔ عًِ بعسّ ثبات أٌٖ ايهٛؾ١ ع٢ً َٛاد١ٗ ٜعٜس، ٚعػب تعبري ايؿٗٝس 

ٗٸطٟ:  َا ناْت خطب٘ ايٓاضٜٸ١ اي٬ٖب١ إ٫ٓ بعس عًُ٘ عكٝك١ ا٭ٚناع ٗ »َط

 . (131)«ايهٛؾ١

ٕٸ ايعاٌَ ا٭غاؽ ٚايساؾع ٗ ثٛض٠ عاؾٛضا٤ ٖٛ زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ إشا اعتربـ 3 ْا أ

إٔ وتاٙ أنجط سٌ تكِٝٝ زع٠ٛ  ×ُّا ـ ع٢ً اٱَاّ اؿػٌتٵنإ َٔ اي٬ظّ ـ سٳ

ِٸ ا٫عتُاز عًٝٗاأْاؽ فطٻ ٚعًٝ٘ نإ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜعٌُ  .بٌ َٚعطٚؾٌ بايػسض، َٚٔ ثٳ

ٛٻ يصٜٔ قايٛا ي٘:ا ،بٓكٝش١ أَجاٍ ابٔ عبٸاؽ ٚايؿطظزم ف عًٝو ٗ ٖصا ايٛد٘ إْٸٞ أؽ

 . (133)ٚغٝٛؾِٗ َع بين أَٝٸ١ ،قًٛبِٗ َعو ;(132)اهل٬ى...

ٝٵس ٕٸ دٛا، اٱَاّ هلِ نإ نايتايٞ:  بٳ ٟٴ»أْٸٓا ْط٣ أ ٞٻ ايطٻأ ٝٵؼٳ ٜٳدٵَؿ٢ عٳًَ ; (134)«ي

ٕٳ اَؿ»ٚ ٔٵ َنا َٳ ٜٳتٳعٳسٻ٣  ٔٵ  ٕٳ ايطٻدٳا٤ٹ َؾًَ ٚٵ ٍٳ ايَكهٳا٤ٴ زٴ ٕٵ سٳا ٘ٴٔإ ٝٻتٳ ْٹ ٘ٴ ،لټ  ٛٳ٣ غٳٔطٜطٳتٳ  . (135)«ٚٳايتٻِك

ٝٸ١ عا٬َّ َ٪ٖقـ 4 ٕٸ ٖصا ايعاٌَ ٫ تعسٸ زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ َٔ ايٓاس١ٝ ايعَٓ تّا; ٭

٫ٚ ْكط١ اْتٗا٥ٗا. ؾأقٌ زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ بسأت بعس إقا١َ  ،ٜػٓطٞ ْكط١ ؾطٚع ايجٛض٠

 اٱَاّ إٍ أضض ايعطام. ٢ قبٌ إٔ ٜكٌ اٱَاّ ٗ َٓه١، نُا أْٸٗا خٴتُت ستٻ

ايكٛضٟ ع٢ً  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ مل ٜهٔ يعاٌَ زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ إ٫ٓ ايتأثري

 ،َٔ اؿذاظ ×ناْت ٖٞ ايباعح ـطٚز اٱَاّ اؿػٌ أٟ; ايجٛض٠ ايعاؾٛضا٥ٝٸ١

 ٚع٢ً ٜسز )نطب٤٬(، ٚا٫ْط٬م مٛ ايهٛؾ١، ٚبايتايٞ اغتؿٗازٙ ٗ َهإ قسٻ

(، ٚٗ ظَٔ ككٛم )عاؾٛضا٤(. ٚيصا يٛ مل ٜهٔ ٖصا ٌٛؾٝٸٌٓ )ايهأؾطاز َعٝٻ

ٟٸ ،ايعاٌَ َٛدٛزّا نُٔ غًػ١ً عٛاٌَ عاؾٛضا٤  ،َٚٓشكطّا ٗ سسٚز ايعاٌَ ايكٛض

ـٺ ×اغتؿٗاز اٱَاّ اؿػٌإُهٔ يهإ َٔ  ٕٛ كتً ٕٕ آخط ،بٓش ٚع٢ً  ،ٚٗ َها

 أَٝٸ١ ايصٜٔ ُٸاٍ بيننع ،ْإؽ آخطٜٔ ـ غري أٌٖ ايهٛؾ١ ـ َٔ أظ٫ّ سه١َٛ ٜعٜسُأ ٜس

ٔٵ ّ اهلل اٯَٔطٳطٕٛ يكتٌ اٱَاّ أٚ اغتٝاي٘ ٗ سٳٚطناْٛا ى ٬ع َع آط َٓه١، يه
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 ن٘ ايػطٜع با٤ت خٓطتِٗ بايؿؿٌ. اٱَاّ ٚؼطټ

 

 ــــــ الٍتٗذٛ

 «ايػٝٛادتُاعٝٸ١»عٛاٌَ ض٥ٝػ١ َٔ ايعٛاٌَ  ١ٓا ٗ ٖصٙ إكاي١ بسضاغ١ ث٬ثُٵُق

ِٸ ايصٟ ٜرتبٻقطٻؿكٍٛ ثٛض٠ عاؾٛضا٤. ٚ ٕٸ ايػبب ا٭ٖ ع ع٢ً ضأؽ ا٭غبا، ايباعج١ ضْا أ

ٝٸ١ ٖٛ ا٫مطاؾات إتعسِّع٢ً  َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ ايجٛض٠ اؿػٝٓ  عٗٛزز٠ اييت بطظت ٗ ا٭

ٝٸ١ أّ ايػٝاغٝٸ١ أّ ا٫دتُاعٝٸ١ أّ  غٛا٤ٷ ،سه١َٛ بين أَٝٸ١ إدتًؿ١ ا٫مطاؾات ايسٜٓ

ٚنإ َٔ أبطظٖا دعٌ اـ٬ؾ١ ٚضاث١ّ بٌ أؾطاز بين أَٝٸ١، ا٫قتكازٜٸ١ أّ ايجكاؾٝٸ١، 

ٝٸّا يًعٗس، ؾه٬ّ عٔ امطاؾاتِٗ ا٭خط٣ اييت ت٪ٚن س ٖصا ايػبب. ٚتٓكٝب ٜعٜس ٚي

ٚٸ ٌ قسضّا َؿرتنّا يٞ ّهٓ٘ إٔ ٜٴؿٚهٚاْتدا، عٓٛإ قابٌ يًتعُِٝ ٜعٕٓٛ ايػبب ا٭

ٝٸ١ ٗ   سكٍٛ ثٛض٠ عاؾٛضا٤. يًعسٜس َٔ ا٭َٛض اييت هلا ايكبػ١ ايتعًًٝ

َٸا ايػبب ايجاْٞ ٝٸ١ ،أ عباض٠  ؾٗٛ ،ايصٟ نإ ي٘ أثط ٗ سكٍٛ ايجٛض٠ ايعاؾٛضا٥

 عتٚٚق ،. ٚٗ اؿكٝك١ إْٸُا ْؿأ ايكساّ ايٛاقعٞ«ع١ يٝعٜس بٔ َعا١ٜٚٝٵإطايب١ بايبٳ»عٔ 

ٟٸ ;َعطن١ عاؾٛضا٤ ِٸ اَتٓاع ٝٵع٢ً أخص ايبٳ بػبب إقطاض اؿانِ ا٭َٛ ع١ َٔ د١ٗ، ث

 اٱَاّ ايؿسٜس عٔ ايبٝع١ ٚايتػًِٝ ٗ اؾ١ٗ إكاب١ً. 

َٸا ايعاٌَ ايجايح ع٢ً  ×ايصٟ ساظ َٔ بٌ عًٌ ٚعٛاٌَ ثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ ،ٚأ

ٝٸ١، أٚ نإ َكسٸ١َ يًع١ًٓ ايكٛضٜٸ١، ؾٗٛ  زع٠ٛ أٌٖ »َكاّ ايع١ًٓ ايكٛضٜٸ١ ٚايؿهً

ٟټ. «ايهٛؾ١ يٲَاّ ، ×ثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ زٕٚض ٗ أقٌ ؾٗصا ايعاٌَ مل ٜهٔ ي٘ أ

ٞٸٚأثطٴ ٝٸات  ٙ ٜٓشكط ٗ إنؿا٤ ايؿهٌ اـاضد يًجٛض٠ ايعاؾٛضا٥ٝٸ١، ٚٗ ؼسٜس اٱسساث

ٝٸ١ ٭سساخ عاؾٛضا٤، َهاؾّا إٍ ؼسٜس ا٭ؾدام ايصٜٔ غتكع عًِٝٗ  ٝٸ١ ٚإهاْ ايعَاْ

ٝٸ١ تًو اؿازث١ ايع١ُٝٛ  .َػ٪ٚي

ٕٸ اٖٚقس اتٻ بإق٬ح  ×تُاّ اٱَاّ اؿػٌهض خ٬ٍ زضاغ١ أغبا، تًو ايجٛض٠ أ

ٞٸ ،ا٫مطاؾات اييت ٚٗطت بؿعٌ اهل١٦ٝ اؿان١ُ  ٚنطٚض٠ تػٝري ايٓٛاّ ايػٝاغ

ٞٸ عٓس إػًٌُ، ٖٛ ايصٟ نإ ٚضا٤ اَتٓاع اٱَاّ ايؿسٜس عٔ ايبٝع١ يٝعٜس  ٚا٫دتُاع

 .بٔ َعا١ٜٚ
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 ٗخط٣ نإ ٫ْتؿاض خرب اعرتاض اٱَاّ ع٢ً ايٛنع إٛدٛز ُأَٚٔ د١ٗ 

َس١ٜٓ ايهٛؾ١ ـ ا٭ثط ايهبري ٗ سكٍٛ زع٠ٛ أٌٖ  :قطاض اٱغ٬َٝٸ١ ـ َٚٔ ًْتٗاا٭

ٞٸٗ ايهٛؾ١ ي٘. ٚ ٗ ططح ا٭غبا، ايج٬ث١ َعًَّٛا  ايٓتٝذ١ غٝكبض ايرتتٝب إٓطك

ٌٕ ٞٸ بؿه  .دً

ٕٸ ٚ نصيو ا٭َط سٌ زضاغ١ اَتساز ظَٔ تأثري ٖصٙ ايعًٌ; ؾكس قاض ٚانشّا بأ

ٚٸ ٝٸ١، ٚأْٸُٗا  ٞ نإ هلُا اْطبامٷٍ ٚايجاْايػببٌ ا٭ ناٌَ ع٢ً ايجٛض٠ ايعاؾٛضا٥

ٕٸ ايػبب ايجايح  ;ٜػٓطٝاْٗا َٓص ؾطاض٠ ا٫ْط٬م ٚستٸ٢ آخط ايًشٛات ايؿادع١ ٗ سٌ أ

٫ ٜتعسٸ٣ تأثريٙ إ٫ٓ إٍ ظَإ ٚقٍٛ خرب اغتؿٗاز َػًِ بٔ عكٌٝ ـ طبعّا ٗ سسٚز 

ٟٸ ٔٵ ،نُا شنطْا ـ ،ايتأثري ايكٛض و ٫ ّهٔ إٔ ْعسٸٙ نُٔ عًٌ بعس شي ٚيه

ٝٸ١.   ٚأغبا، ايجٛض٠ ايعاؾٛضا٥
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 ×ثٕزٚ اإلواً اذتطني

 ضؤاه الػسعٗٛ ٔاملػسٔعٗٛ

 

 ٌسدهًإانسٍد سّجاد 

 

 ــــــ وكّدوٛ

أثطّا ٖـ 61يكس تطنت اؿازث١ اييت سكًت ّٜٛ ايعاؾط َٔ قطٸّ اؿطاّ َٔ عاّ 

ُٸعُٝكّا ع٢ً شيو ايعكط اييت سكًت ؾٝ يعكٛض إدتًؿ١ ستٸ٢ ا ت٬ٙ َٔ ا٘، ؾه٬ّ ع

  َٜٛٓا ٖصا.

ٕٸ بعض أٌٖ ; كتًؿ١ سٍٛ تًو إًش١ُ ايعذٝب١ٚقس بطظت ٚدٗات ْٛط  ؾٓذس أ

ٌٕ ٕٸ ٖصٙ ايجٛض٠ باط١ًّ َٔ ا٭غاؽ، ٚضَأ ايػٓٸ١ ـ بؿه ا أْٸٗا خطٚز ع٢ً ٚٵعاّ ـ اعتربٚا أ

ٚبايتايٞ ؾٗٞ ثٛض٠ ؾاقس٠  ،ـ «أٚيٞ ا٭َط»غًطإ ايعَإ ـ ايصٟ ٜعسټ أسس َكازٜل 

ٌّ .يًؿطعٝٸ١ ٕٸ ٖصٙ ايجٛض٠ خطٚزٷ ،ٗ عباضات ابٔ تُٝٝٸ١ ٚشيو دً ع٢ً اٱَاّ  ايصٟ اعترب أ

ٕٸ َؿػس٠ ٖصا  سٝح قاٍ: ،قاسب ايػًط١ٓ، ٚأْٸٗا باعج١ ع٢ً إهاز ايؿطٸ ٗ اجملتُع ؾإ

َٳ ٌٻ  ّٕ شٟ غًطإ إ٫ٓ نإ َا  ٔٵأعِٛ َٔ َكًشت٘، ٚق س ع٢ً ؾعً٘ َٔ تٖٛيخطز ع٢ً إَا

ٖٓا تٖٛي  .(1)س َٔ اـريايؿطٸ أعِٛ 

ُٸٓٗا ١ ـ بٓا٤ٶ يًُباْٞ ٚإكازض ٚإأخط٣ ٜط٣ ايؿٝع َٚٔ د١ٗٺ ٬نات اييت تته

ٕٸ ٖصٙ ايجٛض٠ يٝػت ؾطعٝٸ١  ^نًُات أٌٖ ايبٝت ب، بٌ ٜعسٸْٚٗا ايُٓٛشز ا٭مت ػٵشٳؾـ أ

ٌٸ ا٭سطاض.   يه

ٕٸ ؾطعٝٸ١ قٝاّ اٱَاّ ٖٚهصا ت َجاضّا يًٓعاع ٚاـ٬ف َٓص اؿػٌ ناْ لس أ
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قسز ايبشح ٚايتشكٝل ٗ ٗ ّ بٌ إصاٖب ا٭غاغٝٸ١ ٗ اٱغ٬ّ. ٖٚصٙ إكاي١ سٳايكٹ

  ٚبٝإ ٚد٘ ؾطعٝٸتٗا. ،ٚايعٌُ ع٢ً ؼًًٝٗا ،ٖصٙ ايجٛض٠

ٝٸ١ َٔ خ٬ٍ ـ عػب ايٛاٖط ـ يٓا ّهٔ ٚ بٝإ أٚد٘ ؾطعٝٸ١ ايجٛض٠ اؿػٝٓ

ٌٸ َٔ ن٬ّ أٚ ؾعٌ، ٚنصا َٔ خ٬ٍ اٱنا٠٤ ع٢ً  ×ض عٔ اٱَاَّا قس َطادع١ ن

  ٚشيو عرب ايٓٛط إٍ ٖصا ا٭َط َٔ ظاٜٚتٌ ض٥ٝػٝتٌ: ،أسساخ شيو ايعَإ

ٞٸ ٕٸ ٜعٜس ايصٟ نإ هًؼ ع٢ً نطغ  ،اؿهِ ضدٌ ؾاغس ؾُٔ د١ٗ لس أ

ٌٸ ا٭غبا، يعٚاٍ ايسٜٔ ٚانُش٬ي٘ ،ؾاغل ١ ٚبٓا٤ٶ يطٚاٜ .قاسب بسع١، قس ٖٝٸأ ن

َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ إٔ تكـ ٗ َٛاد١ٗ ٖصٙ طٵنإ َؾ |ايٓيبٸ ا٭نطّ نّا ع٢ً ا٭

ٌٻ ا٫مطاؾات، ٚإٔ تٓكط زٜٔ اهلل ععٻ أْٸ٘ أدسض  ×ٚعًٝ٘ ؾكس ضأ٣ اٱَاّ اؿػٌ  .ٚد

ٔٵ ٝٸت٘ ايعًُٝٸ١ ع٢ً اؾُٝع َٳ ٛٸ٠ ;ٜتكٸس٣ هلصا ا٭َط; ٭ؾهً ٚقس   .٫ْٚتػاب٘ إٍ ؾذط٠ ايٓب

ٔٔ اهلل  سٝح قاٍ: ،ٖصا إع٢ٓ ٗ نًُات٘ أؾاض بٓؿػ٘ إٍ ّٳ بٹٓٴكٵطٳ٠ٹ زٹٜ ٔٵ َقا َٳ ٚٵَي٢  ْٳا َأ  ،ٚٳَأ

٘ٹ ٘ٹ ،ٚٳٔإعٵعٳأظ ؾٳطٵعٹ ٝٵًٹ ٗٳازٹ ؾٹٞ غٳبٹ ٝٳا ;ٚٳاؾٹ ٞٳ ايعٴًِ ٖٹ ُٳ١ُ اهللٹ  ٕٳ َنًٹ  .(2)يٹتٳُهٛ

ّهٔ يٓا إٔ ْعترب ٖصٙ ايجٛض٠ ؼطٸنّا ٜٗسف إٍ تٛٓيٞ اٱَاّ   َٚٔ د١ٗ أخط٣

ٕٸ ؾطعٝٸ١ سه١َٛ اٱَاّ اؿػٌ ـ  ،ايػًط١ اؿػٌ ٚاغت٬َ٘ ظَاّ اؿهِ; باعتباض أ

ُٸ١ نُانُا غٝأتٞ ٫سكّا ـ ثابت١  ٕٸ أٌٖ ايعطام  .^ٖٞ ثابت١ يػا٥ط ا٭٥ َهاؾّا إٍ أ

ٚا ا٭ضنٝٸ١ إٓاغب١ ـ ٚيٛ عػب ايٛاٖط ـ َٔ خ٬ٍ إع٬ِْٗ ايٓكط٠ أناْٛا قس ٖٝٸ

تًو  ااٙ يكٝازتِٗ. ٚهلصا ايػبب خطبٹٌ زع٠ٛ ايٓاؽ إٜٸؾكاّ اٱَاّ َٚق   ٚايٛؾا٤ ي٘،

ٝٻ َٳتٵ عٳ ٔ شيو بكٛي٘:اـطٛات; ٚقس ب ٚٳَقسٹ ِٵ،  ِٵ سٳتٻ٢ َأتٳتٵٓٹٞ ُنتٴبٴُه ِٵ آتٹُه ٞٻ ٔإِّْٞ َي ًَ

ٕٔ اِقسٹ ِٵ: َأ ّٷضٴغٴًُُه َٳا ٓٳا ٔإ ٝٵؼٳ َي ٓٳا َؾًَ ٝٵ  .(3)ّٵ عٳًَ

ِٛطٳتٌ ض٥ٝػتٌٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصا غٝٓكبټ ْٛطْا ع٢ً ٖصٙ ايجٛض٠   :َٔ خ٬ٍ ْ

ٗ ايٓٛط٠ ا٭ٍٚ غٓػتٓس ٗ إثبات ؾطعٝٸ١ ٖصٙ ايجٛض٠ ٗ َهاؾش١ ايًِٛ 

ٚإق٬ح ؾػاز اؿهاّ ٚإسٝا٤ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚبحٸ اؿٝا٠ ٗ ايػٓٸ١ 

 .×. ع٢ً ْؿؼ نًُات اٱَاّ.ايٓبٜٛٸ١.

ٕٸ ٖصا اي َٸا ٗ ايٓٛط٠ ايجا١ْٝ ؾُٝهٔ إٔ ْعترب أ كٝاّ إْٸُا نإ بساؾع ؼكٝل أ

عرب إعُاٍ سانُٝٸ١ اٱَاّ اؿػٌ; ٚشيو بػبب ٚدٛز ايٛطٚف  ،اؿانُٝٸ١ اٱهلٝٸ١



×  
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ايصٜٔ عطنٛا  ،س٠ َٔ قبٌ ايٓاؽ ـ ٚيٛ عػب ايٛاٖط ـإٛنٛعٝٸ١ ٚا٭ضنٝٸ١ إػاعٹ

  عًٝ٘ ْكطتِٗ.

 ;ايؿطعٝٸ١ قبٌ ايسخٍٛ ٗ ايبشح تعطٜؿّا يه١ًُّ نُا أْٸ٘ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ْكسِّ

ٟٸ.   ؾٗٛ أَطٷ نطٚض

 

ّٛٗ  ــــــ تعسٖف الػسع

ٕٸ ٖصٙ ايه١ًُ اييت دصضٖا  ايؿ٤ٞ إطابل »، تأتٞ أسٝاّْا َع٢ٓ «ف ض ع»إ

تأتٞ ٗ قباٍ ايًؿ١ٛ   ٚأسٝاّْا  .«يًؿطع، ٚنٕٛ ايؿطٜع١ تعترب شيو ايؿ٤ٞ دا٥عّا َٚباسّا

ٝٸ١   مٛ: ،ٟ تٴؿتلٸ َٓ٘ أيؿاٚ أخط٣اييت تٴؿتلٸ َٔ ْؿؼ اؾصض ايص ،Legitimacyاي٬تٝٓ

نٕٛ »ؾتهٕٛ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ َع٢ٓ   ،Legislationأٚ ايتؿطٜع  ،Legislatorإؿطٸع  

ُٸٔ ٗ ْٛط اٱغ٬ّ عٓاقط َٔ قبٌٝ ايتطابل َع   .«ايؿ٤ٞ قاْْٛٝٸّا ٕٸ ايؿطعٝٸ١ تته ٚضغِ أ

ٕٸ إطاز َٔ ٖصٙ ايًؿ١ٛ ٗ ٖصٙ  إكاي١ ٖٛ َع٢ٓ قٛاٌْ ايؿطٜع١ اٱغ٬َٝٸ١، إ٫ٓ أ

ٝٸ١» ٝٸّا»ٚ ،«اؿكاْ اييت ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ هلا دصٚضٖا ٗ َباْٞ  ،«نٕٛ ايؿ٤ٞ قاْْٛ

ٞٸ  . ايؿهط اٱغ٬َ

ٚشيو  ،«سلٸ اؿانُٝٸ١»ٚٗ اقط٬ح ايؿًػؿ١ ايػٝاغٝٸ١ تأتٞ ايؿطعٝٸ١ َع٢ٓ 

ٝٸ١ تطابل نٝؿٝٸ١ ٚقٍٛ ايكاز٠ ٚا «أٚ»ايؿطعٝٸ١   نُا ٚضز ٗ تعطٜؿٗا: يععُا٤ ٗ اؿكاْ

ٝٸ١ ـ أؾطاز اجملتُع ٗ ظَإ قسٻ ز اجملتُع إٍ ايػًط١ َع آضا٤ َٚعتكسات ْٝع ـ أٚ غايب

ْٚتٝذ١ ٖصا ا٫عتكاز ٖٛ ايكبٍٛ علٸ ايععُا٤ ٗ إقساض ا٭ٚاَط،  ٔ. َٚهإ َعٝٻ

ٛٸْات اجملتُع أٚ إٛاطٌٓ  .(4)ٚنطٚض٠ تٓؿٝص تًو ا٭ٚاَط َٔ قبٌ َه

 

ّٗ ّٔه: غسع  ــــــ ملهافشٛ العمي ٔستازبٛ تفّػ٘ الفطاد الجٕزٚٛ الكطي األ

اَت٘ َٔ ٗ ظَٔ إَ ×ّهٔ ايبشح ٗ ايػًٛى ايػٝاغٞ يٲَاّ اؿػٌ

 خ٬ٍ َطسًتٌ أغاغٝٸتٌ:

سٝح اغتُطٸ ٗ إػري ٚؾل غري٠  ،×ناْت بعس ؾٗاز٠ اٱَاّ اؿػٔ :ا٭ٍٚ

ٞٳ ٚؾٝٸإ أَٟكتسّٜا ب٘ ٗ شيو;  ،أخٝ٘ ايػٝاغٝٸ١ َع  ×ّا يكًض اٱَاّ اؿػْٔٸ٘ بٳك
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َع إكتهٝات ٚايٛطٚف ا٫دتُاعٝٸ١ اؿان١ُ ٗ شيو ايعَإ،  ؾّٝااٚشيو ُ ;١َعاٜٚ

ُاَّا نُا عٌُ اٱَاّ  ×ؾعٌُ .ٚسؿاّٚا ع٢ً أقٌ اٱغ٬ّ َٚكًش١ إػًٌُ

ٞٸ عٗسٺأستٸ٢  ،×اؿػٔ ٭بٝ٘ ـ  ْٸ٘ َع اَتٓاع٘ عٔ بٝع١ ٜعٜس ٗ سٝا٠ َعا١ٜٚ ـ نٛي

َٳضؾض زع زعاٙ يًكٝاّ ٚايجٛض٠ َٔ أٌٖ ايهٛؾ١، بعسَا عًُٛا باَتٓاع٘ عٔ ايبٝع١  ٔٵ٠ٛ 

 .(5)٬ّ بعسّ تٛٓؾط ايٛطٚف إٓاغب١ يصيوتًو، َؿريّا َٚعًٚ

ٔٵ: ايجا١ْٝ ٕٸ ٚطٚؾّا دسٜس٠  ،اختًؿت ا٭َٛض بعس َٛت َعا١ٜٚ ٚيه سٝح لس أ

ٞٸ يطدٌ ايؿاغل ٚايٛامل ٚايصٟ ؾكس دًؼ ٜعٜس ـ ا .أضٵخٳت ب٬ٛهلا ع٢ً اجملتُع اٱغ٬َ

ع ٗ ايسٜٔ سٳ٫ زٜٔ ي٘ ـ ع٢ً ضأؽ ايػًط١، ٚنإ ٜسأ، ع٢ً ؾعٌ إٓهط ٚاخرتاع ايبٹ

ٞٸ ٌٸ ٖصٙ ايٛطٚف ٜكبض سؿٜ دٖٛط ايسٜٔ اٱهلٞ  اٱهل ٚاجملتُع اٱغ٬َٞ. ٚٗ ٚ

 ض ي٘ ايؿطٜع١ اٱغ٬َٝٸ١، ٚاؿًٝٛي١ عٔٚقٝاْت٘، ٚايٛقٛف أَاّ ا٫مطاف ايصٟ تتعطٻ

ٚادبّا ع٢ً ْٝع إػًٌُ ايٛاعٌ يٛطٚف شيو  ،...ع ٚؼطٜـ ايسٜٔ اؿٓٝـسٳإهاز ايبٹ

إسٝا٤ ؾطٜه١ ا٭َط بإعطٚف  ًٜٚعَِٗ ،ـ ×ايعَإ ـ ٚع٢ً ضأغِٗ اٱَاّ اؿػٌ

 ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط.

ٕٸ اٱَاّ اؿػٌ ضؾض ايبٝع١ يٝعٜس، يهٓٸ٘ بػبب  ×َٚٔ ٖصا إٓطًل لس أ

 ّٗا مٛ َٓه١ إهطٸ١َ.ؾدطز َٓٗا َتٛدِّ ،سّ ا٭َٔ ٗ إس١ٜٓضؾه٘ شيو ؾعط بع

ايٛيٝس بٔ عتب١ إٔ ٜأخص ايبٝع١ َٔ عاًَ٘ ع٢ً إس١ٜٓ ٚنإ ٜعٜس قس نتب إٍ 

َٳ ،اٱَاّ اؿػٌ َٚٔ غا٥ط أعٝإ إس١ٜٓ ٜٚطغٌ ضأغ٘ إٍ  ،ٜطؾض َِٓٗ ٜكتً٘ ٔٵٚ

َٸا بعس ايؿاّ: عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ بهط ٚعبس اهلل اؿػٌ ٚعبس اهلل بٔ عُط ٚ صٵؾدٴ ،أ

ُٳ  ،أب٢ عًٝو َِٓٗ ؾانط، عٓك٘ ٔٵبٔ ايعبري بايبٝع١ أخصّا عٓٝؿّا يٝػت ؾٝ٘ ضخك١; ؾ

ٞٻ بطأغ٘  .(6)ٚابعح إي

ٕٸ اٱَاّ اؿػٌ  ّ ايطغٍٛ ٚايتٛدٸ٘ طٳدرب ع٢ً اـطٚز َٔ سٳُأْٚتٝذ١ شيو لس أ

ٕٸ ايبٝع١ يٝع .مٛ َٓه١ ْٸ٘ إٜس ناْت أَطّا قبٝشّا ٚغري َكبٍٛ; إش َٚا ٖصا إ٫ٓ ٭ْٸ٘ ٜعترب أ

ٞٸ ٝٸ١ يًشانِ اٱغ٬َ ٚٸي ٝٻ ×. ٚنإ اٱَا٫ّ ّتًو أز٢ْ ايؿطٚٙ ا٭ ٔ ٕعا١ٜٚ قس ب

ٝٸ١ ٜعٜس يًد٬ؾ١ ٟٸ عسّ أًٖ ُٻسٺسٝح قاٍ:  ،َٓطك٘ ايكٛ َٴشٳ َٸ١  ٛٳٚيٞ عٳ٢ًَ ُأ ـٳ تٴ ٝٵ  |َن

ٔٳ َٹ ُٕػٵهٹطٳ  ُٕػٵهٹطٳ، ٚؾٳأض،ٴ ا ٔٵ ٜٳؿٵطٳ،ٴ ا ٔٳ اَ٭ؾٵطٳأض،  َٳ َٹ ُٕػٵهٹطٳ  ايَؿاغٹكٹٌ، ٚؾٳأض،ٴ ا



×  
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ِٕ ٖٳ ٌٕ عٳ٢ًَ زٹضٵ َٹ ُٕػٵهٹٔط بٹَأ ٝٵؼٳ ؾٳاضٴ،ٴ ا َٸ١ ،َٚي ـٳ عٳ٢ً اُ٭ ٝٵ  .(7)؟!َؾَه

ٝٸ١ ٜعٜس  ×ٚقس أٓنس اٱَاّ اؿػٌ ٗ َٛاطٔ أخط٣ أٜهّا ع٢ً عسّ أًٖ

ٗ عسّ بٝعت٘، بٌ  يًتكسٸٟ ؿه١َٛ اجملتُع اٱغ٬َٞ، ؾًِ ٜكتكط ع٢ً تًو ا٭غبا،

أْٸ٘ ٜٓبػٞ إٔ ْكطأ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚ ،ط عٔ اْسضاؽ اٱغ٬ّ َع ٚدٛز سانِ َجٌ ٜعٜسعبٻ

ّٔ ٔإشٳا بٴ ّٔ ايػٻ٬ ٚٳعٳ٢ًَ أٱغٵ٬ ٌٔايػ٬ّ:  َٹجٵ َٻ١ُ بٹطٳإع  ٝٳتٹ اُ٭  .(8)ٜٳٔعٜس ًٹ

ٝٸ ×ٚٗ َكاّ آخط لس اٱَاّ اؿػٌ ت٘ َٔ ٜصنط أٜهّا ـ بعس شنطٙ أؾهً

َٹريٴ دٗاتٺ ٗٳا اَ٭ ٜټ  ،عسٜس٠ ـ قؿات ٜعٜس ايطش١ًٜ ٚايكبٝش١، اييت ػعٌ بٝعت٘ غري دا٥ع٠: َأ

ـٴ اِي َٴدٵتٳًَ ٕٴ ايطِّغٳاَي١ٹ، ٚ َٳعٵسٹ ٚٳ ٛٻ٠ٹ،  ٝٵتٹ ايٓټبٴ ٌٴ بٳ ٖٵ ْٻا َأ ِٳ اهلُلٔإ ٓٳا خٳتٳ ٓٳا َؾتٳضٳ اهلُل، ٚبٹ ; ُٳ٥٬ٹَه١ٹ، ٚبٹ

ُٵٔط، ٌٷ َؾاغٹلٷ، ؾٳأض،ٴ اِيدٳ َٹجٵًٹٞ ٫ ٜٴبٳاٜٹعٴ  ٜٚٳٔعٜسٴ ضٳدٴ ٔٷ بٹاِيؿٹػٵٔل، ٚ َٴعٵًٹ َٳ١ٹ،  ُٴشٳطٻ ٌٴ ايٓٻِؿٔؼ اِي َقاتٹ

 .(9)َٹجٵًَ٘

ٚؾاض، يًدُط، ٚقاتٌ  ،ؾُٔ ايكؿات اييت ٚقـ اٱَاّ بٗا ٜعٜس أْٸ٘ ؾاغل

ٔٵ َٳ ٖٹط بايؿػل ٚايؿذٛض. ٚ َٴتذا ٜتٸكـ بٗصٙ ايكؿات ٫ ٜتُتٸع ـ أغاغّا  يًٓؿؼ احملطٸ١َ، ٚ

ٞٸـ بايًٝاق١ ايه . ٜٚط٣ اٱَاّ اؾ١ٝ يًبٝع١ ٚايتكسٸٟ يًشه١َٛ ع٢ً اجملتُع اٱغ٬َ

َٕ إتكسٸ١َاؿػٌ ـ ع٢ً ن٤ٛ ٖصٙ ايطٚاٜات  ٕٸ ٜعٜس ٫ وٛظ أنجط ايؿطٚٙ بسا١ّٖ   ٔٵـ أ

ٕٸ سٴهُ٘ ٫ ٜعين إ٫ٓ ظٚاٍ  َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١، بٌ ٜط٣ أ ٜٓبػٞ إٔ ٜٓكٸب سانُّا ع٢ً ا٭

ٕٸ اـكٛقٝٸات ايؿطزٜٸ١ يٝعٜس ٚؾػازٙ ْٚػـ ايؿطٜع١; ٚيصا ضؾ ،ايسٜٔ ض إٔ ٜباٜع٘. إ

ب أبٛٙ بـ )غػٌٝ ٚكإػتؿطٟ قس ٚقًت إٍ اؿسٸ ايصٟ دعٌ عبس اهلل بٔ س١ًٛٓ ـ ايصٟ ُي

إٔ ٜكٍٛ ٗ  ،ايصٟ قاز ثٛض٠ أٌٖ إس١ٜٓ ع٢ً ٜعٜس بعس أسساخ نطب٤٬ ،ا٥٬ٕه١( ـ

ٕٵَا خطدٓا ع٢ً ٜعٜس ستٸ٢ خٹِؿ ،بٝاْ٘ يًػبب ايصٟ زؾع٘ يًكٝاّ ع٢ً ٜعٜس: ٚاهللٹ  ٓا أ

ْٴط٢َ باؿذاض٠ َٔ ايػُا٤; إْٸ٘ ضدٌ ٜٓهض أَٗات ا٭٫ٚز ٚايبٓات ٚا٭خٛات، ٜٚؿط، 

 .(10)ٜٚسع ايك٠٬ ،اـُط

ٕٸ ٚٚٝؿ١ اٱَاّ اؿػٌ مل تهٔ تكتكط ع٢ً عسّ  ×َٚٔ ٖٓا ّهٔ ايكٍٛ بأ

شيو بتاتّا. ٚسٝح مل  ب، بٌ مل ٜهٔ بإَهاْ٘ػٵا٫عرتاف غ٬ؾ١ ٜعٜس َٚباٜعت٘ ؾشٳ

خٛؾّا ع٢ً أَٓ٘  ;ؾكس خطز مٛ َٓه١ٗ إس١ٜٓ س ٜتٛٓؾط ا٭َإ اي٬ظّ يٲَاّ ٜعٴ

ٞٸ ٝٸ١ ـ اييت ٖٞ  ;َٔ د١ٗ ايؿدك ٚأزا٤ٶ يؿطٜه١ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ايًػاْ
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ٚٸٍ َطاتب ٖصٙ ايؿطٜه١ ـ َٔ د١ٗٺ ّ طٳَټٕٛ شيو اَؿ٪ع إػًُٕٛ ايصٜٔ ٜيٖٝطً ;أخط٣ أ

ٌٸ  سس، ٚقٛ، ع٢ً َؿاغس ٚامطاف ايسٚي١ ايٛا١ٕ.  اٯَٔ َٔ ن

ُٻ ٕٸ ٜعٜس مل ٜتش ٫ٚ ؾهش٘ سكٝك١ اؿه١َٛ  ،ع١ٌ اَتٓاع اٱَاّ عٔ ايبٝإ٫ٓ أ

يصا عكس ايععّ ع٢ً قتٌ اٱَاّ، َا دعٌ اٱَاّ ٜعسٍ عٔ سٳذِّ٘ قبٌ إُاَ٘،  .ايٛا١ٕ

ٚٸ٫ُّٖا:  ، أغاغٌعاظَّا ع٢ً اـطٚز إٍ ايعطام; ٚشيو يػببٌ : إٔ ٫ تصٖب سط١َ أ

: إٔ واؾٜ ع٢ً سٝات٘، ٚإٔ ٜكّٛ ثاّْٝاّ اٯَٔ; طٳبٝت اهلل اؿطاّ بإضاق١ ايسَا٤ ٗ اَؿ

 ع٢ً اؿانِ ايٛامل َع١ْٛ أٌٖ ايعطام.

ايصٟ بٓاٙ  ،عا٤ ابٔ تُٝٝٸ١سٸ٠ ٚدٛٙ ـ ع٢ً ازٸا ْػتطٝع ايطزٸ ـ ٚبعٹٓٚاـ٬ق١ ٖٞ أْٸ

ٕٸ ثٛض٠ ا ٕٸ إكاسٹ ْٛع َٔ ا٫دتٗاز ايٛٓٸٞؿػٌ ٖٞ ع٢ً أ ب يٮٖٛا٤ ٚايطغبات، ٚبأ

َٔ ا٫دتٗاز إكطٕٚ  ٚقس وكٌ َٓ٘ ْٛعٷ سٝح قاٍ: ،اتٸباع اٱَاّ ؾٝٗا غري قا٥ب

ٔٸ ٞٸ ،بايٛ  .(11)باع٘ ؾٝ٘ؾٝشكٌ بػبب شيو َا ٫ ٜٓبػٞ اتٸ ،ْٚٛع َٔ اهل٣ٛ اـؿ

ٌٷ ٕٸ اٱَاّ ;ٖٚصا ايه٬ّ باط باٜع ٜعٜسّا َا نإ يٝ ٔ د١ٗ ــ َ ×باعتباض أ

ٍٳ  |أق٬ّ، ٖٚٛ ٜػتٓس بصيو إٍ قٍٛ ايٓيبٸ ُٹعٵتٴ دٳسِّٟ ضٳغٴٛ ايصٟ ٜطٜٚ٘ عٓ٘: َيَكسٵ غٳ

ٝٳإ |اهللٹ ٍٔ َأبٹٞ غٴِؿ َٳ١ْ عٳ٢ًَ آ َٴشٳطٻ ٍٴ: اِيدٹ٬ََؾ١ُ   .(12)ٜٳُكٛ

ٔٸ إٍ  اغتٓازّاٚ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٜهٕٛ َعا١ٜٚ ٖٛ اٯخط غاقبّا يًد٬ؾ١، يه

 ×ًض ايصٟ أدطاٙ اٱَاّ اؿػٔع٢ً ظَإ ايكټ ٚف اـاقٸ١ اييت ناْت سان١ُّايٛط

ٚاييت نإ َٔ ًْتٗا: إٔ  ،َع َعا١ٜٚ ٖٞ اييت أدربت٘ ع٢ً َكاؿت٘ بؿطٚٙ خاقٸ١

ٕٸ أٜٸّا َٔ َعا١ٜٚ أٚ ٜعٜس مل  ٫ ٜٴٓكِّب َعا١ٜٚ أسسّا بعسٙ خًٝؿ١ ع٢ً إػًٌُ. ٚبايتايٞ ؾإ

ٖٸ٬ّ يًتكسٸٟ يً ٕٸ ايٛطف مل ٜهٔ  ، إ٫ٓ|طبكّا يٓلٸ ضغٍٛ اهلل ;شه١َٜٛهٔ َ٪ أ

زٚا ٚاَتٓعٛا عٔ ايٛقٛف إٍ ؾايٓاؽ ناْٛا قس ُطٻ ;٦ّا يًكٝاّ ع٢ً َعا١ٜٚ ٗ ظَاَْ٘ٗٝٻ

ٖصا نًٓ٘ َهاؾّا إٍ َا َطٸ ب٘ ايكطاع َع َعا١ٜٚ َٔ ػطب١  .×داْب اٱَاّ اؿػٔ

 َطٜط٠.

َٸا ٗ ظَٔ سه١َٛ ٜعٜس ؾايٛطٚف ناْت  ٌٸ ،َٗٝٸأ٠ّأ  ٚيٛ ٗ ايٛاٖط ع٢ً أق

ٚٸ٫ّهض ٬َس١ٛ َا ًٜٞ: تكسٜط; ٚشيو ٜتٻ ٕٸ ْٳكٵأ ٔ قبٌ َعا١ٜٚ مل بٳ ٜعٜس سانُّا َ: إ

ٝٸّا بٓا٤ٶ ٕؿاز قًض اٱَاّ اؿػٔ : مل ٜهٔ ٜعٜس ٜتُتٸع َا نإ ثاّْٝا ;×ٜهٔ قاْْٛ



×  
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ٚايؿذٛض، خ٬ؾّا  : نإ ٜعٜس هاٖط باضتها، ايؿػلثايجّا ;يس٣ أبٝ٘ َٔ ؾدكٝٸ١ َط١ْ

ٕٸ أٌٖ ايهٛؾ١ طًبٛا َٔ اٱَاّ ضابعّا ;يٛايسٙ ايصٟ نإ ٜطاعٞ ٚٛاٖط اٱغ٬ّ : إ

يٝكؿٛا إٍ داْب٘، ٚشيو خ٬ؾّا ٕا ؾعًٛٙ  ;ٚأٓؿٛا عًٝ٘ إٔ ٜأتٞ إيِٝٗ ٜٚجٛض ×اؿػٌ

 . ×ظَٔ اٱَاّ اؿػٔ

ا٫عرتاف  ٜهٕٛ ا٭قٌ ٗ عسّ |١ً أْٸ٘ با٫غتٓاز إٍ ضٚا١ٜ ايٓيبٸٚاحملكٻ

خاقٸ١ تٛدب ايعسٍٚ عٔ ٖصٙ  غ٬ؾ١ آٍ أبٞ غؿٝإ، إ٫ٓ إشا ناْت ٖٓاى ٚطٚفٷ

ٕٔ َعٝٸٔ، َع بكا٤ أقٌ ؼطِٜ خ٬ؾ١ آٍ أبٞ غؿٝإ ع٢ً ساي٘ ٗ ا٭ظ١َٓ  إػأي١ ٗ ظَ

ٕٸ َكته٢ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط وتٸِ ع٢ً ؾا٭خط٣. َٚٔ د١ٗ أخط٣  إ

ا بايًِٛ ٚاؾٛض، ٚإٔ ٫ ٜػهتٛا ع٢ً ْؿط ايؿػاز، ٚإٔ ٛٵ ٜطنٳإػًٌُ ايؿطؾا٤ إٔ ٫

 ٚقطؾ٘ ع٢ً إًصٸات ٚاـُٛض.  ،ْٚٗب بٝت َاٍ إػًٌُ ،ٜٛادٗٛا تعطٌٝ سسٚز اهلل

َٳ |ـ َػتٓسّا ٗ شيو إٍ قٍٛ ايطغٍٛ ا٭نطّ ×ض اٱَاّيكس ٚنٻ ٕٸ   ٔٵـ أ

تػٝريٖا، ؾػٛف ٜهٕٛ ى غانّٓا، أٚ ٜطًب دًؼ أَاّ ٖصٙ ا٭سساخ زٕٚ إٔ وطِّ

ٕٸ عًٝ٘ ايكٝاّ أسس ايٛإٌ، ٚغٝؿاضنِٗ ايعصا، ّٜٛ اؿػا،. َٚٔ ٖٓا قطٻ ض اٱَاّ أ

ٕٕ دا٥ط نٗصا، ؾكاٍ:  ،بٛٚٝؿ١ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚايكٝاّ بٛد٘ غًطا

ٗٳا ايٓٻاؽٴ ٜټ ٍٳ اهلل ،َأ ٕٻ ضٳغٴٛ َٴ |ٔإ ٔٵ ضٳَأ٣ غٴًَِطاّْا دٳا٥ٹطّا،  َٳ ٍٳ:  ّٔ اهلل، يٹشٴ ػٵتٳشٹ٬َ٘قا طٳ

َٴدٳايٹؿّا يٹػٴ ٗٵس اهلل،  ٍٔ اهللٓٻْٳانٹجّا يٹعٳ ٌٴ ؾٹٞ عٹبٳازٹ اهلل بٹأٱثٵ|١ٹ ضٳغٴٛ ُٳ ٚٳإ، ، ٜٳعٵ ٚٳايعٴسٵ  ِٔ

ِّ ِٵ ٜٴػٳ ٘ٹ َؾًَ ٝٵ َٳا عٳًَ ٕٳ سٳٓكط  ٍٕ َنا ٛٵ ٚٳ٫ َق  ٌٕ َٳبٹؿٹعٵ ٕٵ ٜٴسخٹًَ٘  ٘ٴّا عٳ٢ًَ اهلل َأ  .(13)سٵخٳًَ

ٕٸ ايٓيبٸٖصٙ  ٚاْط٬قّا َٔ يعّٚ  مل ٜكتكط ع٢ً ايتأنٝس ع٢ً  |ايطٚا١ٜ لس أ

ٕٸ ايصٜٔ ٜػهتٕٛ عٔ ٖصٙ  ، بايؿعٌ ـ ّبايكٍٛ أ غٛا٤ٷ  تػٝري ٖصٙ ا٭ٚناع ـ بٌ اعترب أ

 يعكٛب١ شيو ايٛامل.  ٜػتشٓكٕٛ عكابّا َػاّٜٚا  ا٭َٛض، ٫ٚ ٜٴٛٗطٕٚ اغتٓهاضِٖ عًٝٗا،

ٕٸ ايٛطٚف  ٗ إُاَ٘ يٓؿؼ ×ٚقس أؾاض اٱَاّ اؿػٌ سسٜج٘ ٖصا ـ عرب بٝاْ٘ أ

، ٚعرب تعسازٙ ٕؿاغس سٓهاّ شيو |َٚكسام ٕؿاز ضٚا١ٜ ايٓيبٸ إٛدٛز٠ َٓطبك١ْ

ٖٛ ايػٓس ي٘  |ٚدعٌ سسٜح ايٓيبٸ  ـ بايكٝاّ ع٢ً ٜعٜس،أْٸ٘ ٖٛ بٓؿػ٘ َهًٖ  ايعَإ ـ

ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ َقسٵ َي  ٚشيو عٓسَا قاٍ: ،ٗ ؾطعٝٸ١ ٖصا ايكٝاّ ٕٻ  ٚٳٔإ ٕٔ، َأ٫  ٝٵَطا َٴٛا َطاعٳ١َ ايؿٳ ٔع

ٞٵ ٚٳاغٵتٳأثٳطٴٚا بٹايَؿ ٚٳعٳٖطًُٛا اُؿسٴٚزٳ،  ٗٳطٴٚا ايَؿػٳازٳ،  ِٚ ٚٳَأ  ،ٔٔ ُٳ ٚٳَأسٳًٗٛا  ٚٳتٳطٳُنٛا َطاعٳ١َ ايطٳسٵ ٤ٹ، 
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٘ٴ َٴٛا سٳ٬َي ٚٳسٳطٻ ّٳ اهلل،  .(14)سٳطٳا

 ٚعٔ قٝاّ ْاعت٘  ٘ عٔ َؿاغس ٜعٜس اييت ٫ ؼك٢،ٝٵيكس أغُض ابٔ تُٝٝٸ١ عٝٓٳ

بتشطِٜ س٬ٍ اهلل، ٚؼًٌٝ سطاّ اهلل، ٚعٔ إغاضتِٗ ع٢ً بٝت َاٍ إػًٌُ. بُٝٓا 

ٖٓ  اعترب ـ ٟٸ غًطإ َٔ ايػ٬طٌ  ٕٸ اـطٚز ٚايكٝاّ ع٢ً أ ا ٜبعح ع٢ً ٗ إكابٌ ـ أ

ٕٸ َؿػست٘ أعِٛ َٔ ؾ ،سٝح عسٸ ٖصا اـطٚز َٔ ا٭َٛض ايكبٝش١ ،إهاز ايؿطٸ كاٍ: ؾإ

ٔٵ َٳ ٌٻ  ّٕ شٟ غًطإ إ٫ٓ نإ َا تٖٛيخ َكًشت٘، َٚق س ع٢ً ؾعً٘ َٔ ايؿطٸ طز ع٢ً إَا

ٖٓا تٖٛي  .(15) س َٔ اـريأعِٛ 

ٕٸ ٖصا ايكٝاّ ؾاقسٷ ٚأٚدب  ،ب ؾطٸّا عُّٛٝايًؿطعٝٸ١، ٚأْٸ٘ غبٻ نُا ٜعتكس أ

ثٛض٠ إس١ٜٓ ـ ثٛض٠  ز٠ ع٢ً ا٭َٜٛٸٌ )عباض٠ عٔ ثٛضات َتعسِّ ٖٞاييت  ،ط٠ٚٗٛض ايؿً إتأخِّ

ٛٸاب ٞٸٔ ايعبري ـ ثٛض٠ ايت يهٓٸ٘ مل ٜتعطٸض ٕاٖٝٸ١ اؿهِ ٗ   . ( ٚ... ،ابٌ ـ ثٛض٠ ظٜس بٔ عً

ُٸ١ اييت ٚٗطت بٛاغطتِٗ ٗ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ! ،سه١َٛ ا٭َٜٛٸٌ   أٚ ي٬مطاؾات اؾ

ٕٸ كايؿتِٗ ْٛعٷ ٕٸ َا قكسٙ   ع يًشهِ ٚايػًط١، ؾكاٍ:َٚٔ ايطًب غري إؿط َعتربّا أ إ

، بٌ ظاز ايؿطٸ غطٚد٘ ؼكٌٝ اـري ٚزؾع ايؿطٸ مل وكٌ َٓ٘ ؾ٤ٞٷ اؿػٌ َٔ

ٖٓا َأ ٚقاض غببّا يؿطٛ ،َٚقتٵًٹ٘، ْٚكلٳ اـري بصيو ٕٸ خطٚد٘    .(16)دب ايؿًٚٵعِٛٝ; ٭

ٝٸ١ غري َؿطٚع١  ٕٸ ايجٛض٠ اؿػٝٓ َٸا ا٭َط اٯخط ايصٟ دعٌ ابٔ تُٝٝٸ١ ٜعتكس بأ أ

ٕٸ قٝاّ اٱَاّ اؿػٌ مل ٜهٔ ٟٸ َكًش١ تطػ٢ ؾٗٛ أ ٫ ٗ ايسْٝا ٫ٚ ٗ اٯخط٠،  ،ي٘ أ

 .بٌ ْتر عٔ خطٚد٘ ٚثٛضت٘ َٔ إؿاغس اييت مل تهٔ يتشكٌ يٛ مل ىطز َٔ إس١ٜٓ

ٕٔ ٫ٚ ٗ زْٝا،  ،مل ٜهٔ ٗ خطٚد٘ َكًش١ْ  ؾٓذسٙ ٜكٍٛ ٗ ٖصا ايكسز: ٫ ٗ زٜ

 .(17)ٙ ٚنإ ٗ خطٚد٘ ٚقتً٘ َٔ ايؿػاز َا مل ٜهٔ وكٌ يٛ قعس ٗ بًس

ٕٸ خطٚز اٱَاّ اؿػٌ َٔ إس١ٜٓ ـ ٚبؿٗاز٠  ×ٚٗ ٖصا إكاّ ٜٓبػٞ ايكٍٛ: إ

٫ٚ يٲطاس١ عه١َٛ ٜعٜس، بٌ ايػبب ٗ  ،ايتاضٜذ ـ مل ٜهٔ ٗ ايبسا١ٜ بساؾع ايجٛض٠

ٕٸ سٝا٠ اٱَاّ ز٠ ٗ إس١ٜٓ بعس اَتٓاع٘ عٔ ايبٝع١، ؾأقبض فبٛضّا قاضت َٗسٻ ×شيو أ

بػ١ٝ تٛع١ٝ ايٓاؽ  ;ٔ اٱهلٞ ـ َٓه١ ـَٵّٚا ع٢ً ضٚس٘، قاقسّا َس١ٜٓ اَ٭سؿا ;ع٢ً اـطٚز

ٕٸ د٬ٚظ٠ ٜعٜس ناْٛا ٜطٜسٕٚ إٔ ٜطٜكٛا زَ٘ ايطاٖط ٗ أٜٸ  ٗ أٜاّ اؿرٸ.  ،اّ اؿرٸَٚا أ

سؿاّٚا ع٢ً سط١َ بٝت اهلل اؿطاّ َٔ إضاق١  ;قطٸض تطى َٓه١ ، ؾكسّ اٱهلٞطٳٚٗ اَؿ



×  
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ٚبعس شيو ـ ٚبػبب ٚضٚز ايعسٜس َٔ ايطغا٥ٌ  .ؿؿاٚ ع٢ً ضٚس٘زَ٘ ؾٝٗا، ؾه٬ّ عٔ ا

ٚٗ اؿكٝك١ ّهٔ   .ًو ايططٜل مٖٛاٌ ايهٛؾ١ اييت ٚعست٘ عُاٜت٘ ـ غَٔ أٖ

ٕٸ ٜعٜس ٖٛ ايصٟ أدرب اٱَاّ ع٢ً غًٛى ٖصا ايططٜل، ؾاٱَاّ مل ٜهٔ ٜطغب   ايكٍٛ: إ

إٍ َط ٗ ضغايت٘ اييت أضغًٗا ٚقس شنط ابٔ عباؽ ٖصا ا٭ .ٗ اـطٚز َٔ إس١ٜٓ أبسّا

ًو سػّٝٓا ٚؾتٝإ بين عبس قت ـ ٫ أبا يو ـ ْػٝتٴ  سٝح قاٍ ؾٝٗا: ٫ ؼػبين ،ٜعٜس

ٞٸ َٔ سٳ ... َٚا َأْػٳ٢ َٔ ا٭ؾٝا٤ ؾًػتٴًبإٓط ّ ضغٍٛ طٳبٓإؽ إِططازٳى اؿػٌ بٔ عً

  ...، اهلل إٍ ايهٛؾ١ ّطٳ٘ َٔ سٳتٳّ اهلل، ٚزغٸو إيٝ٘ ايطداٍ تػتاي٘، ؾأؾدكٵطٳاهلل إٍ سٳ

ّٓا بايطداٍ، ٝٵػٳعبٝس اهلل بٔ ظٜاز ـ إٔ ٜػتكبٌ سٴ  ثِ إْٸو ايهاتب إٍ ابٔ َطدا١ْ ـ

َٳٚأَطت٘ َعادًت٘، ٚتطى َطاٚيت٘، ٚاٱؿاح عًٝ٘، ستٸ َع٘ َٔ بين عبس  ٔٵ٢ ٜكتً٘ ٚ

 .(18)إطًب

ٗٻ ٕٸ اٱَاّ اؿػٌ مل ٜهٔ ٖٛ ايصٟ د بٌ   ً٘،ع ا٭غبا، يكتَٔ ٖٓا ْعًِ أ

ٚيصا   ّ اهلل اٯَٔ.طٳستٸ٢ يٛ نإ ٗ سٳ ،ٕ إٍ شيوٛٵض ِٖ ايصٜٔ ناْٛا ٜػعٳٛٵاّ اَؾسٴٓه

: إْٸِٗ ٚقاٍ ،١َ بٝت اهلل ـ ايصٟ وطّ ؾٝ٘ إضاق١ ايسَا٤ ـسؿاّٚا ع٢ً سٴطٵ ;خطز َٔ َٓه١

ٓ٘ ط عثٹُأؾكس  .، ٫ٚ أضٜس إٔ تصٖب سط١َ بٝت اهلل اؿطاّ بكتًٞغٝكتًْٛين أُٜٓا نٓتٴ

ٞٸ َٔ إٔ ُأُأي٦ٔ  ،ٚاهللٹ  أْٸ٘ قاٍ: قتٌ ُأقتٌ ؾٝٗا، ٚي٦ٔ قتٌ خاضدّا َٓٗا بؿرب أسبٸ إي

ٞٸ َٜٵخاضدّا َٓٗا بؿربٳ ٗ  يٛ نٓتٴ ،ٚأِٜ اهلل .قتٌ خاضدّا َٓٗا بؿرٕبٔ إٔ ُأٔ أسبٸ إي

ٞٻ ٕٻسٴيٝعتٳ ،ٚاهللٹ .٢ ٜكهٛا بٞ سادتِٗدٴشٵط ٖا١َ َٔ ٖصٙ اهلٛاّ ٫غتدطدْٛٞ ستٸ  عً

 .(19)ُا اعتست ايٝٗٛز ٗ ايػبتن

ٚايٓكط١ ا٭خط٣ اييت ٜٓبػٞ اٱنا٠٤ عًٝٗا ٗ ن٬ّ ابٔ تُٝٝٸ١ ٖٞ أْٸ٘ اعترب 

مٛ ايهٛؾ١;  ×خ٬ؾّا يًُُاْعٌ َٔ غؿطٙٚخطٚز اٱَاّ خ٬ؾّا ٕكًش١ إػًٌُ، 

سؿاّٚا ع٢ً َكًش١ اٱغ٬ّ  ;ؾكس ناْٛا ٜطًبٕٛ َٓ٘ عسّ اـطٚز إٍ ايهٛؾ١

ٕٵ ٚإػًٌُ، ِٖٚ بصيو قاقسٕٚ   ٫ ىطز، سٝح قاٍ: ٚيصا أؾاض عًٝ٘ بعهِٗ أ

٫  ،ُا ٜأَط بايك٬حٚضغٛي٘ إْٻ ٚاهلُل .طايبٕٛ ٕكًشت٘ َٚكًش١ إػًٌُ ،ْكٝشت٘

 .(20) بايؿػاز

ٕٸ خطٚد٘ يٝؼ َٔ َكازٜل ايؿػاز، إْٸُا نإ ٖسؾ٘ ٗ سٌ ٚنٻ ض اٱَاّ أ
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َٸ١ ايٓيبٸ، ٚأْٸ٘ َٛاؾلٷ َٸ١، اٱق٬ح ٗ أ يؿطٜه١ ا٭َط بإعطٚف  ٚإسٝا٤ٷ  ٕكًش١ ٖصٙ ا٭

ن٤ٛ شيو  ٗ. ٚ’ع٢ً أغاؽ غري٠ دسٸٙ ٚأبٝ٘ ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط، ٚأْٸ٘ مل ٜهٔ إ٫ٓ

ٕٸ ثٛض٠ اٱَاّ ، بٌ ناْت تٗسف إٍ مل تهٔ َٔ َكازٜل ايؿت١ٓ ٚايؿػاز ×لس أ

َٸ١ ايٓاؽ مٛ غري٠ ايٓيبٸ ِٵ َأخٵطٴزٵ َأؾٹطّا   ح بصيو سٌ قاٍ:ٚقس قطٻ .|ٖسا١ٜ عا ٔإِّْٞ َي

َٻ١ٹ دٳسِّٟ ،٫ٚ بٳطٹطّا ُٳا خٳطٳدٵتٴ يٹَطًَبٹ أٱقٵ٬ٔح ؾٹٞ ُأ ْٻ َٚايٹُّا، ٚٔإ َٴِؿػٹسّا ٫ٚ  ُأٔضٜسٴ   ،| ٫ٚ 

ٓٵَهٔط، َٚأغٹريٳ ُٴ ٔٔ اِي ٗٳ٢ عٳ ْٵ ُٳعٵطٴٚفٹ َٚأ َٴطٳ بٹاِي ٕٵ آ ِّ َأ ٔٔ َأبٹٞ َطايٹب بٹػٹريٳ٠ٹ دٳسِّٟ َٚأبٹٞ عٳًٹ  .(21)بٵ

ٟٸ قٝاّ ع٢ً أقشا، إٓاقب ٜٴٛدب ايؿػاز ٕٸ أقٌ أ َٸا ابٔ تُٝٝٸ١ ؾاعترب أ َٔ  ،أ

ٕٸ اٱَاّ  زٕٚ إٔ ٜأخص باؿػبإ ايٛطٚف ٗ شيو ايعَإ، ٝٻ ×َع أ ٔ ٚطٚف قس ب

َٸ١ قاضت إعٝح  ،ظَاْ٘ ٕٸ ايػٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١ ظايت َٔ   ،|عٔ غٓٸ١ ايٓيبٸ بعٝس٠ّٕٸ ا٭ ٚأ

ٌٸ ايبٹ ،أغاغٗا ٚأْٸ٘ إشا مل ٜسضى اٱغ٬ّ ؾعًٝ٘ ايػ٬ّ. يصا ؾكس زعا   ْٗا،ع َهاسٳيتش

ٖٓا ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜعسٸ َٔ يٝؼ ٚ،  |ايٓاؽ إٍ نتا، اهلل ٚغٓٸ١ ْبٝٸ٘ ٖصا ا٭َط 

ٚسكٝكت٘ عباض٠ عٔ إسٝا٤  .ب، بٌ ٖٛ عٌ ايٛقٛف ٗ ٚد٘ ايؿػازػٵشٳؾَكازٜل ايؿػاز 

أْا أزعٛنِ إٍ نتا، اهلل  قاٍ: أْٸ٘ ×إعاضف اٱغ٬َٝٸ١ إٓػٝٸ١، ؾكس ْكٌ عٓ٘

ٝٸ٘ ٕٸ ايػٓٸ١ قس  ;ٚغٓٸ١ ْب ٕٸ ايبٹ ;تٵَٝتٳُأؾإ  .(22) سٝٝتُأع١ قس سٵٚإ

ٔٵ ٕٸ سٓهاّ شيو ايعَإ مل وتًُٛا إق٬ح أْؿػِٗبايٓٛط إٍ  ٚيه ٫ٚ  ،أ

َٸ١،|َٸ١ ايٓيبٸُأإق٬ح  ـٸ   ، بٌ طًبٛا ضٚح ابٔ ْيبٸ ا٭ ؾكس دعًِٗ شيو ٗ ْؿؼ ايك

  ٚأقشا، ايؿً.َع إؿػسٜٔ 

 

ّٗٛ  الكطي الجاٌ٘: ّٗٛ اإلهل ّٗٛ الجٕزٚ بّدف حتكٗل اذتانى  ــــــ غسع

ٕٸ ا٭َط اٯخط ايصٟ ٜهؿٞ قبػ١ ايؿطعٝٸ١ ع٢ً ثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ ٕٸ  ×إ ٖٛ أ

ُٸ١ اهلسا٠ ـ نإ  ×اٱَاّ اؿػٌ سا٥عّا ع٢ً سلٸ اؿه١َٛ ع٢ً ايٓاؽ ـ نػا٥ط ا٭٥

ٌٻ َٔ داْب اهلل ععٻ ل ايعٝين َٔ ايطبٝعٞ أْٸ٘ عٓس تٛٓؾط ا٭ضنٝٸ١ إٓاغب١ يًتشٗكٚ .ٚد

ٚإٔ ٜتكسٸ٣   عاَّا عًٝ٘ إٔ ٜتٛٓي٢ ٖسا١ٜ اجملتُع بٓؿػ٘،هلصا اؿلٸ ٗ اجملتُع ٜهٕٛ يٹ

ٗ تكسٸٜ٘  ×ُاَّا نُا اغتٓس أَري إ٪ٌَٓ  بايتايٞ ٭َط اؿه١َٛ ٗ اجملتُع،

ٌٻ يًشه١َٛ إٍ أَط اهلل ععٻ ٕٵ ٫ ٜٳكٹطټٚا عٳ٢ًَ قاٍ: َأخٳصٳ اهلُل عٳ٢ًَ ايسٝح  ،ٚد ُٳا٤ٹ َأ عٴًَ



×  

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ِٕ َٚايٹ ١ٖٛٹ  ًُِّٛٛ ،نٹ َٳ  .(23)٫ٚ غٳػٳبٹ 

ٕٸ اٱَاّ اؿػٌ أنؿ٢ قبػ١ ايؿطعٝٸ١ ع٢ً قٝاَ٘ َٔ  ،َٚٔ ٖصا إٓطًل لس أ

ِٸ   خ٬ٍ ا٫غتعا١ْ َعطؾ١ ايٛطٚف ـ ٚيٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايٛاٖطٜٸ١ ـ احملٝط١ ب٘، ٖٚٛ َا غٝت

 َا ًٜٞ. ٬ّ ٗايبشح ؾٝ٘ َؿكٻ

 

ّٔه:  ّٗٛأالفضن األ  ــــــ ضظ الػسع

غؼ ٚإباْٞ إدتًؿ١ ٗ طٕٚ ٚايؿ٬غؿ١ ايػٝاغٝٸٕٛ ايعسٜس َٔ اُ٭شنط إؿٚه

ٕٸ إ٪ثٸط ٗ   با، سلٸ سانُٝٸ١ ؾطز َعٝٸٔ ع٢ً قّٛ َٔ ا٭قٛاّ; سٝح اعترب ايبعض أ

 ;اييت تأتٞ ٗ عطض بعهٗا ايبعض ،اٌَإعطا٤ ايؿطعٝٸ١ يًشانِ ٖٛ فُٛع١ َٔ ايعٛ

ٕٸ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍـ ؾٓذس  ;ٗ سٌ أؾاض آخطٕٚ إٍ عٛاٌَ خاقٸ١ ٗ ٖصا ايكسز  أ

ٚايٛضاث١،  ،قس دعٌ ا٫ْتدابات ٚضأٟ ايؿعب «دإ بٛزإ» ايؿًٝػٛف ايؿطْػٞ

عتربّا ٚإهلاّ اهلل، نًٓٗا َٔ عٛاٌَ إعطا٤ ايؿطعٝٸ١ ٚإؿطٚعٝٸ١، َ  ٚايكطع١، ٚاؿط،،

ٕٸ ا٫غت٤٬ٝ ع٢ً اؿهِ َٔ غري ٖصٙ ايططم َٔ َكازٜل ايًِٛ   .(24)أ

َٸا أٌٖ ايػٓٸ١  غؼ ٚإباْٞ يؿطعٝٸ١ دعًٖٛا اُ٭ٚ ،عسٸ٠ عٛاٌَ شنطٚاؾكس أ

 نُا ًٜٞ: ـ ع٢ً مٛ اٱْاٍ ـ ٖٚٞ   اؿه١َٛ،

ٝٸ٘ـ 1 قٝاّ اـًٝؿ١ بتعٌٝ ؾدل َٔ ا٭ؾدام يًد٬ؾ١  ـ2; |ْلٸ اهلل ْٚب

ٌٕ ٌٸ  ـ١ٓ3 تٓتدب اـًٝؿ١ َٔ بٝٓٗا; َباؾط، أٚ تعٝٝٓ٘ جملُٛع١ َعٝٻ بؿه إْاع أٌٖ اؿ

ٛٸ٠ ٚايػًب١. ـ4ٚايعكس;    عٔ ططٜل ايكٗط ٚايك

ّا، ْٚكًٗا بأنًُٗا وتاز إٍ ٕٸ اٯضا٤ إططٚس١ ٗ ٖصا إكاّ عسٜس٠ دسٸإٚسٝح 

ٍٕ  ايتكػَِٝٔ خ٬ٍ  أٚغع، يصا غٓعُس إٍ عطنٗا عٔ ططٜل ػُٝع أغًبٗا تكطٜبّا فا

  ايتايٞ:

ٝٸ١ أـ طبكّا هلصٙ ايٓٛطٜٸ١ ّجٸٌ ايكٝاّ باؿه١َٛ ع٢ً اٯخطٜٔ ؾٓٸّا   :ايؿطعٝٸ١ ايصات

يصا ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ اؿه١َٛ بأٜسٟ  .سسٸ شات٘ وتاز إٍ إٗاض٠ ٚايًباق١ ٚايكسض٠ٗ 

ٗٴ َٚٔ ٖٓا   .ُعأعًِ ا٭ؾدام ٚأقسضِٖ ع٢ً إزاض٠ اجملت ِٵنب١ اجملتُع شٟٚ اـرب٠، ؾ

ٕٸ اؿه١َٛ َٔ سلٸ ايؿ٬غؿ١ ٕٸ أؾ٬طٕٛ اعترب أ ايصٜٔ ناْٛا نب١ اجملتُع ٗ  ،لس أ
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 .(25)شيو ايعكط ٚخربا٤ِٖ

ٌٕ ٕٸ سلٸ اؿانُٝٸ١ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطعٝٸ١ إْٸُا ٜطدع ـ ٚبؿه شاتٞ ـ  ٚلس أ

هُاٍ، ِٖٚ إٍ ا٭ؾطاز ايصٜٔ ّتًهٕٛ إعطؾ١ ٚايكسض٠ ع٢ً إزاض٠ اجملتُع مٛ اي

  إْا٫ّ سا٥عٕٚ ع٢ً ايًٝاق١ إطًٛب١ يًتكسٸٟ يؿ٪ٕٚ اؿهِ ٚاؿه١َٛ ع٢ً اجملتُع.

ٟٸ سلٸ شاتٞ ٗ   :ايؿطعٝٸ١ إٖٛٛب١ ـ ، طبكّا هلصٙ ايٓٛطٜٸ١ يٝؼ يًشٓهاّ أ

ِٸ تؿٜٛهِٗ َٔ قٹ ٌ ايؿدل أٚ ا٭ؾدام ايصٜٔ بٳسه١َٛ ايٓاؽ، بٌ ٜٓبػٞ إٔ ٜت

 :ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايؿطعٝٸ١ ٜٓكػِ بسٚضٙ إٍ قػٌُ .ؿلٸّتًهٕٛ ق٬سٝٸ١ َٓض ٖصا ا

ٌٻ ايؿطعٝٸ١ إعطا٠ َٔ داْب اهلل ععٻ  ٚايؿطعٝٸ١ إعطا٠ َٔ قبٌ عُّٛ ايؿعب. ;ٚد

ىتلٸ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطعٝٸ١ باؿهَٛات اييت اْتػبت  ايؿطعٝٸ١ اٱهلٝٸ١: ـ1

ٌٻ سانُٝٸتٗا إٍ اهلل ععٻ ٌٻ هلِ َٔ قبٌ اهلل ععٻ ْٚى، ٚبايتايٞ ؾأَط اؿهِ َرتٚد  ٚد

َٸ١. َٚٔ ٖٓا ؾشتٸ٢ يٛ ُتٸع ؾدلٷ بكٛض٠ٺ َعٝٸٔ بايهؿا٠٤ إطًٛب١ ٱزاض٠  خاقٸ١ أٚ عا

ئ ٜهٕٛ  ؾإْٸ٘ناٌَ َٔ قبٌ عُّٛ ايؿعب ٗ ٖصا اؾاْب،  اجملتُع، ٚنإ ي٘ تأٜٝسٷ

ٛٸنّا بايكٝاّ بٗصا ا٭َط; يعسّ نٕٛ سٴِه ُّا ؾطعٝٸّا، بٌ ٫ ِهُّا إهلٝٸّا، ٚسٴُٹ٘ سٴِهَؿ

 ِ أق٬ّ.ِهولٸ ي٘ اُؿ

ٝٸ١: ـ2 ٕٸ أغاؽ ايؿطعٝٸ١ ٗ ٖصٙ ايٓٛطٜٸ١ ٖٛ ضغب١ ٚإضاز٠ ٚضأٟ  ايؿطعٝٸ١ ايؿعب إ

ايؿعب. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو تهٕٛ اؿه١َٛ َٔ ايؿ٪ٕٚ ايبؿطٜٸ١، ٚيًٓاؽ سلٸ اختٝاض 

ٌ بٳٔ َٔ قٹايؿدل ايصٟ وهُِٗ، َٔ زٕٚ إٔ ٜهْٛٛا ًَعٌَ بطاع١ ؾدل َعٝٻ

اهلل تعاٍ. َٚٔ ٖصا إٓطًل تهٕٛ اؿه١َٛ ايؿاقس٠ يًؿطعٝٸ١ ٖٞ اؿه١َٛ اييت 

ٚتؿطض سهُٗا عًِٝٗ زٕٚ ضغب١ َِٓٗ. ٚأقشا، ٖصٙ  ،تأتٞ خ٬ؾّا يطأٟ ايؿعب

 ،َع ٚدٛز اخت٬ؾات ق١ًًٝ بِٝٓٗ ٗ نٝؿٝٸ١ ايططح ،ؿكٕٛ ع٢ً ٖصٙ ايكهٝٸ١ايٓٛطٜٸ١ َتٻ

َٸ١»ٚ ،(26)«ايعكس ا٫دتُاعٞ»َٔ قبٌٝ:  ، َع اتؿاقِٗ ع٢ً (28)«ايطنا»ٚ، (27)«اٱضاز٠ ايعا

ٝٸ١ ايؿطز أٚ اجملُٛع١ ٗ اؿهِ، ٚؾطعٝٸت٘ ٕٸ أغاؽ سكاْ إْٸُا تعٛز إٍ ايطغب١  ،أ

َٸ١.  ٚاٱضاز٠ ايعا

 

ّٗٛ املِٕٕبٛ أـ   ــــــ الػسع

ٕٸ ضأٟ ايؿٝع١ سٍٛ ٖصٙ ايعكٝس٠ َبينٌّ ُٸ١ إعكٌَٛ إ ٕٸ ا٭٥ ـ نٓيبٸ  ^ع٢ً أ



×  
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ٝٸ١ ٗ طٍٛ  .ـ ّتًهٕٛ ا٭سكٝٸ١ ٗ اؿهِ |٬ّ ا٭نطّاٱغ ٜٚعتربٕٚ ٖصٙ اؿٓكاْ

ٚشيو با٫غتٓاز إٍ ايٛسٞ ٚن٬ّ اهلل، َهاؾّا ٕا ٚضز ٗ  ;اؿلٸ اٱهلٞ باؿانُٝٸ١

ٚٳَأطٹٝعٴٛا ﴿ٖصا ايكسز أٜهّا ٗ ايطٚاٜات إتٛاتط٠ ٗ شٌٜ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١:  َأطٹٝعٴٛا اهلَل 

ٚٳُأ ٍٳ  ِٵايطٻغٴٛ ٓٵُه َٹ َٵٔط  . ٚقس دا٤ ٗ تؿػري إٝعإ ٗ شٌٜ ٖصٙ اٯ١ٜ (59)ايٓػا٤:  ﴾ٚٵيٹٞ اَ٭

ٟٸ :ٗ تؿػري ايربٖإ»َا ًٜٞ:  : ٕا عٔ ابٔ بابٜٛ٘ بإغٓازٙ عٔ دابط بٔ عبس اهلل ا٭ْكاض

ٌٻ أْعٍ اهلل ععٻ ٝٸ ٚد ُٸسع٢ً ْب ٚٳَأ﴿: |٘ ق ٓٴٛا َأطٹٝعٴٛا اهلَل  َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيصٹٜ ٜټ طٹٝعٴٛا ٜٳا َأ

ِٵ ٓٵُه َٹ َٵٔط  ٚٵيٹٞ اَ٭ ٚٳُأ ٍٳ  ُٳ  ،عطؾٓا اهلل ٚضغٛي٘ ،: ٜا ضغٍٛ اهللقًتٴ ﴾ايطٻغٴٛ أٚيٛ ا٭َط  ٔٵؾ

ُٸ١ إػًٌُ َٔ  ،ِٖ خًؿا٥ٞ ٜا دابط»: |ايصٜٔ قطٕ اهلل طاعتِٗ بطاعتو؟ ؾكاٍ ٚأ٥

ٞٸ ٚٸهلِ عً ا٤ ستٸ٢ أٚضز أمس ،(29)«...يب، ثِ اؿػٔ، ثِ اؿػٌ، ثِبٔ أبٞ طا بعسٟ: أ

 أْع.  ^ثين عؿطا٭١ُ٥ ا٫

ٚايطٚاٜات ا٭خط٣ ايٛاضز٠ عٔ ايٓيبٸ ا٭نطّ اييت  ،ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصٙ ايطٚا١ٜ

ُٸٔ ٖصا إع٢ٓ ٕٸ طاع١ ايٓيبٸ ،تته ٕٸ إؿطٚض ٖٛ أ  ٗ طٍٛ طاع١ اهلل ععٻ |لس أ

ٌٻ ٕٸ طاع١ أٌٖ ايبٝتٚد . |نصيو أٜهّا; سٝح إْٸٗا ٗ طٍٛ طاع١ ايٓيبٸ ^، نُا أ

غري ايٓيبٸ  ،تؿهٌٝ سه١َٛ ^َِٓٗ أْٸ٘ مل ٜػتطع أسسٷ ضغِأخط٣  د١ٗٺَٚٔ 

ٞٸ|ا٭نطّ ٕٸ ٖصا ؾإ ،قسٚز٠ ؾك٘ ٗ ؾرت٠ٺ ×، ٚاٱَاّ اؿػٔ×، ٚاٱَاّ عً

ٟٸ خًٌ ٗ أسٓكٝتِٗ  ٕٸ ايٓاؽ مل ٜطندٛا  إشتػًِٓ ظَاّ اؿهِ; با٭َط ٫ ٜٛدب أ َا أ

ٞٸ ٝٸ١ ٚا٭سٓكٔ تتذػٻ، ؾًَا ٜأتٞ ـ ٔ ٗـ نُا غٓبِّ يًشهِ اٱهل ٌٕس ٖصٙ اؿٓكاْ  ٝٸ١ بؿه

ٞٸ عرب سه١َٛ َبػٛط١ ايٝس، بٌ غتبك٢ َايه١ يًؿطعٝٸ١ ايصات١ٝ إؿطٚن١ هلا، أٚ  عًُ

ٝٸ١ َا قبٌ ايتكسٸٟ ٭َط اؿهِ.   سٓكاْ

ٕٸ أٌٖ ايبٝت ٝٸ١ ايؿٝعٝٸ١ تؿٝس أ ٕٸ َؿاز إعاضف ايسٜٓ ٌٳ ايٓاؽ  غٛا٤ٷ ،^إ أِقبٳ

ُٸ١ اؿلٸ، ٚتبك٢ ٫ٜٚتِٗ ثابت١ ع٢ً عًِٝٗ ْٚٓؿصٚا أٚاَطِٖ أ ّ أعٵطٳنٛا عٓٗا، ٜبكٕٛ ا٭٥

بػبب  ;أغاؽ ايؿطعٝٸ١ اٱهلٝٸ١، ستٸ٢ يٛ مل ٜػتطٝعٛا إعُاٍ ٫ٜٚتِٗ ٗ اجملتُع

ٕٸ ايٓټٚٓاؽ عِٓٗ. إعطاض عُّٛ اي قطاطٝٸ١ تعترب ضأٟ ايٓاؽ ٖٛ ا٭غاؽ ِٛ ايسُّٛضغِ أ

ٕٸ ٖصٙ إ ،ايتاّ يؿطعٝٸ١ اؿانِ تٛٓيس ايؿطعٝٸ١ ـ ٫  ٞٸػأي١ ـ ٗ ايٓٛاّ اٱغ٬َإ٫ٓ أ

ٕٸ يًشه١َٛ ٚايؿعب  ;اؿانِ :ُٖا ،ٌضنٌٓ أغاغًشه١َٛ ي، بٌ َا أ
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 ،ٚقكٸط احملهّٛ بٛادبات٘ ،)احملهّٛ(، لس أْٸ٘ إشا خًع ايٓاؽ أٜسِٜٗ َٔ ايطاع١

اؾكتِٗ ش٦ٓٝصٺ ئ ٜبك٢ يًشانِ إ٫ٓ ا٫غِ. ٚهلصا ايػبب نإ إقباٍ عُّٛ ايؿعب َٚٛؾ

ٞٸ ٗ ايٓٛاّ  ع٢ً اؿانِ َجاب١ ت١٦ٝٗ ا٭ضنٝٸ١ ٱعُاٍ سانُٝٸ١ اؿانِ ايؿطع

ٞٸ ُٸس ،اٱغ٬َ  ـ سٌ |يٝؼ إ٫ٓ. ٖٚصا َا دط٣ بعٝٓ٘ يًشانِ ايؿطعٞ ـ ايٓيبٸ ق

ٚمل ، ْتٝذ١ عسّ اْكٝاع ايٓاؽ ٭ٚاَطٙ ;ايػاضٗ ٚا٫ختبا٤  ،درب ع٢ً ايؿطاض َٔ َٓه١ُأ

ٞٸ ٚاؿ ٔٸ ْؿؼ ايٓيبٸٜعتربٚٙ ايٛي قاّ بؿتض َٓه١ ـ اييت أدرب ٗ  |انِ عًِٝٗ. يه

ٛظ ٓ٘ ٚاغتعاْت٘ بأٌٖ إس١ٜٓ، َع أْٸ٘ نإ وظَٔ َٔ ا٭ظَإ ع٢ً تطنٗا ـ بعس ُٗه

 ٔ، إ٫ٓ أْٸ٘ مل ٜػتطع إعُاٍ ٫ٜٚت٘ إ٫ٓ بعس اهلذط٠. ٝٵع٢ً ايؿطعٝٸ١ ٗ ن٬ ايعَاْٳ

ٕٸ اٱَاّ اؿػٌ سا٥عٷ ايؿطعٝٸ١ اٱهلٝٸ١ َٔ ْؿؼ ٖصٙ اؾ١ٗ،  ع٢ً ٖٚهصا ْط٣ أ

ٗ ٖصا  ×شٓا ٖصا إع٢ٓ َٔ يػإ ايٛسٞ. ٚقس قاٍ اٱَاّ اؿػُٔاَّا نُا ٚنٻ

ُٵتٳ َٳا عٳًٹ ٔٳ عٳًٹٞٛ ايكسز: َأ ٔٳ بٵ ٝٵ ٕٻ اِيشٴػٳ ُٹٞ ٔإ ×َأ َٴَؿاضٳَق١ٹ ضٴٚسٹٞ دٹػٵ ٚٳَؾا٠ٹ ْٳِؿػٹٞ ٚ ّٷ بٳعٵسٳ  َٳا

ٓٵسٳ اهللٹ ٔٵ بٳعٵسٹٟ ٚعٹ ٌٻَٹ ٘ٴ ؾٹٞ اِيهٹتٳا،  دٳ ُٴ  .(30)اغٵ

ٕٸ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ايؿطٜؿ١ ؾاٖس٠ْ َٸ١  ،ع٢ً ٖصا إسٸع٢ إ ٕٸ اي١ٜ٫ٛ ايعا ايصٟ ٜط٣ أ

ٞٸ×ٖٞ يٲَاّ اؿػٌ ، ، ٚأسكٝٸت٘ ٗ أَط اؿهِ ٚاؿه١َٛ ثابت١ ٗ ايهتا، اٱهل

 بع٘ ايٓاؽ ٚأطاعٛٙ، ٚأضغًٛا إيٕٝ٘ٓا اتٻٚ. ×ٚقس دط٣ شيو ع٢ً يػإ اٱَاّ اؿػٔ

عٓس شيو  ،.ٜٚعسْٚ٘ اؿُا١ٜ ٚايٓكط٠ ٚايؿسا٤.. ،ايطغا٥ٌ ايعسٜس٠ ٜباٜعْٛ٘ ؾٝٗا

ٞٸ ،٠، يصا ؾطع بجٛضت٘أأقبشت أضنٝٸ١ سانُٝٸت٘ َٗٝٸ  . ٚقاّ ع٢ً اـًٝؿ١ غري ايؿطع

 

ّٗٛ ـ ب ّٗٛ الرات  ــــــ الػسع

ٕٸ ؾطعٝٸ١ سهِ أٌٖ ايبٝت عَُّٛا  ،خكٛقّا ×ٚاٱَاّ اؿػٌ ،ٜط٣ ايؿٝع١ أ

ٟٸ أُٖٝٸ١، ٚضغِ أْٸِٗ ٗ ٖصٙ إػأي١ ٫ ٜٴعريٕٚ غا٥ط اُ٭ .عٓس اهلل ٖٞ َٔ غؼ ٚإباْٞ أ

ٕٸ ٖصٙ إكاي١  ستٸ٢ َع ايكٍٛ بٗصا ايٓٛع َٔ ايؿطعٝٸ١ ّهٔ يٓا  ٘قسز تٛنٝض أْٸٗ إ٫ٓ أ

ٝٸ١ يٲَاّ اؿػٌ ٚشيو َٔ  ;ٗ َا ٜطتب٘ باؿهِ ×إٔ ْجبت ْٚػتٓتر ايؿطعٝٸ١ ايصات

ا٫غتعا١ْ أٜهّا ٚب ;اييت عطض ؾٝٗا أٚقاؾ٘ ٚنُا٫ت٘ ،×اٱَاّخ٬ٍ خطب ْؿؼ 

ُٸ١ ٝٸ١. ٜكٍٛ اٱَاّ  ،^غطب باقٞ ا٭٥ اييت ُجٸٌ اؾصٚض ا٭غاغٝٸ١ ٭ٚقاؾ٘ ايهُاي



×  
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ٝٸ١ ٭خٝ٘ ×اؿػٔ ٓٳا عٹًُِّا×عاضنّا ا٭ٚقاف ايهُاي ُٴ ٔٴ َأعٵًَ ٝٵ ٓٳا سٹًُِّا ،: اِيشٴػٳ  ،َٚأثٵَكًُ

ٓٳ ٍَٔٚأِقطٳبٴ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٕٵ ٜٴدٵًَلٳ .ضٳسٹُّا |اهللٹ ا  ٌٳ َأ ٕٳ َؾكٹّٝٗا َقبٵ ٕٵ  ،َنا ٌٳ َأ ٞٳ َقبٵ ٛٳسٵ َٚقطٳَأ اِي

ٓٵطٹل  .(31)ٜٳ

ٕٸ اؿهِ عباض٠ إٚسٝح  ٝٸ١ يًٓدب١ بأ ْٸٓا أؾطْا عٓس ن٬َٓا عٔ ايؿطعٝٸ١ ايصات

تاز إٍ عًِ ٚقسض٠ ٚاغع١ ا٭ؾل، ٚأْٸ٘ ٗ اجملُٛع ٜٓبػٞ يًشانِ إٔ ٜهٕٛ و عٔ ؾٔٛ

َا ٜتعًٓل بأَٛض  ؾطاز ٗ ٖصا ايؿإٔ، ٚإٔ ٜتش٢ًٓ بكؿات ايهُاٍ ايعسٜس٠ ٗأدسض ا٭

ٕٸ اٱَاّ اؿػٔ .،ٖسا١ٜ اجملتُع..  ،ؾ٘ بأْٸ٘ أعًِ أٌٖ ظَاْٜ٘عطِّ ×َٔ ٖٓا لس أ

ٞٸ ،ٚقاسب اؿًِ ـ ايصٟ ٖٛ َٔ ؾطٚٙ اؿهِ ـ ٚإٓطًع ع٢ً  ٚايؿكٝ٘ بايعًِ اٱهل

ٕٸ ٖصا ٖٛ  .ايٛسٞ إٓعٍ بٌ أؾطاز َٔ بٓؿػ٘ ايػٓس يك٬سٝٸت٘ إطًك١ يصا ٜط٣ أ

ٕٸ إَا١َ  |اجملتُع يتٛٓيٞ ظَاّ اؿهِ. ُاَّا نُا نإ ايطغٍٛ ا٭نطّ قس اعترب أ

عّا هلصٙ ايٓكط١ ايسقٝك١; َٔ أْٸ٘ طٵع٢ً اجملتُع يٝػت إ٫ٓ َؾ ×١ٜ٫ٚٚ اٱَاّ اؿػٌ

ٞٳ إَاَّا يًُػًٌُ ُٸ َٸ١، ٚيصا غٴ ٚسذٸ١ ض،ٸ ايعإٌ ع٢ً  ،أؾهٌ اـًل بٌ أؾطاز ا٭

َٸ»ايٓاؽ:  ١ اهلل ٚسذٸ ،...ٖٚٛ إَاّ إػًٌُ ،... خري اـًل بعس أخٝ٘ا اؿػٌ ؾإْٸ٘ٚأ

 .(32)«ع٢ً خًك٘

ٞٸ ٖٓا ٫ ؾٓو ؾٝ٘ أْٸ٘ ٫ تعاضض ٗ إٓطل ايؿٝع بٌ ؾطعٝٸ١ ايٓدب١ ٚبٌ  ٚ

ٕٸ اهلل ععٻ ٌٻ ايؿطعٝٸ١ اٱهلٝٸ١; شيو أ ٛٸض َٓكب اؿهِ ٚد إ٫ٓ ٭ؾهٌ اـًل ع٢ً  ٫ ٜؿ

َٕ ٝٸ١ ايها١ًَ يصيو ٔٵٚد٘ ا٭ضض، ٚ ٕٸ أٌٖ  .ٜتُتٸع با٭ًٖ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ لس أ

 ،ايصٜٔ متٸ تٓكٝبِٗ َٔ قبٌ اهلل ٗ َٓكب اٱَا١َ ٚاي١ٜ٫ٛ ع٢ً ايٓاؽ ،^ايبٝت

س عٔ إعك١ٝ، عٵٚاؿا٥عٜٔ ٕكاّ ايعك١ُ ٚايبٴ ،ل ا٭ؾدام ع٢ً اٱط٬مٝٳِيناْٛا َأ

َٸ١ ِهٛا أعًِ أٌٖ ظَاِْٗ، ٚأقسض ا٭ْاّ ع٢ً اُؿٚناْ ِ ٚاؿه١َٛ، ٚأخرب أؾطاز ا٭

ٔٵ  إٍبايطغِ َٔ شيو لس أْٸِٗ ـ بٓا٤ٶ يطأٟ ايؿٝع١ ـ وتادٕٛ  ٗ اجملا٫ت نآؾ١. ٚيه

ٌٻ إٔ تهٕٛ ؾطعٝٸتِٗ َػتُسٸ٠ َٖٚٛٛب١ َٔ قبٌ اهلل ععٻ ٝٸتِٗ إطًك١ ٖٞ ٚد ٕٸ أًٖ ، ٫ أ

ٕٹ٬ى ٚا٭غاؽ  ٚايػٓس ايٛسٝس يؿطعٝٸتِٗ.  ا

 

ّٛٗ ّٗٛ الجٕزٚ اذتطٍٗ  ــــــ الفضن الجاٌ٘: ِوالك غسع

ُٸ١ ٗ اجملتُع ع٢ً ْطإم ٚاغع  إشا ضغبٓا بتٓؿٝص أغًب ا٭َٛض ا٭غاغٝٸ١ ٚإٗ



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ٞٸ َٔ ا٭ؾطاز إٔ ٜكبض  َج٬ّ: إشا أضاز ؾطزٷ .ؾإْٸٓا متاز إٍ ث٬خ َطاسٌ أغاغٝٸ١ ٚقاْْٛ

ٝٸ١طبٝبّا عًٝ٘ إٔ ٜط ٝٸ١ٚ ;ٟٛ ث٬خ َطاسٌ ض٥ٝػ١: ا٭ًٖ ايتكبٸٌ. ؾؿٞ َطس١ً ٚ ;ايكاْْٛ

ٝٸ١ ٜٓبػٞ ع٢ً ٖصا ايؿدل إٔ وكِّ َٔ خ٬ٍ  ،ٌ ايهؿا٠٤ اي٬ظ١َ يع٬ز إطن٢ا٭ًٖ

ُٸل ٚايػٛم ٗ أغطاض ٚخؿاٜا ٖصٙ ا١ٕٓٗ. ٚبعس ايٛقٍٛ إٍ ٖصٙ إطس١ً ٫ ّهٔ  ايتع

ضمسٞ إ٫ٓ بعس إٔ تكسض ي٘ إ٪غٸػ١  ٌٕهلصا ايؿدل إٔ ٜبسأ َُاضغ١ ايطبٸ بؿه

ٝٸ١ ٚايهؿا٠٤ ٫ ٜعطٝ٘  .َعاٚي١ عٌُ ايطبٸ إدتكٸ١ إداظ٠ّ ؾُذطٸز سٝاظت٘ يٮًٖ

 ايؿطعٝٸ١ ٗ ايتكسٸٟ يًعٌُ ايطبٸٞ. 

ٖٻ ٬ّ ٚقاّْْٛٝا، ٚٗ إطس١ً ايجايج١ لس أْٸ٘ بايطغِ َٔ نْٛ٘ قس أقبض طبٝبّا َ٪

ٔٵ  ح ي٘ ـ ٗ ٚقتٺاٚطًب ايع٬ز َٓ٘، ئ ٜت ،ع٢ً ايطدٛع إيّٝ٘ إطٜض سٹِكطإا مل ٜٴ يه

ٌٕ ٝٸت٘ بؿه ٝٸت٘ ٚقاْْٛ ٞٸ َٔ ا٭ٚقات ـ إعُاٍ أًٖ ٫ ّهٔ ي٘ إٔ ٜٴربظ  :، ٚبعباض٠ أخط٣ؾعً

 طبٸ٘ َٚٗاضت٘ بٌ ايٓاؽ.

ٟٸ فتُٕعٚ ٕٸ أغاؽ اؿهِ ٗ أ َٔ اجملتُعات  ّهٔ إٔ ًْؿت ايٓٛط إٍ أ

 . ٜٓطبل ؾٝٗا ٖصا إبسأ، بٌ ٖٛ أؾهٌ ٚأٚنض َكازٜكٗاٜعترب َٔ ١ًْ اجملا٫ت اييت

ٞٸ، ٚإٔ تهٕٛ أٚاَطٙ ْاؾص٠ بٌ  ٝٸّا ع٢ً مٛ ؾطع ؾإشا نإ َٔ إؿرتض إٔ ٜهٕٛ َبٓ

ُٸا ًٜٞ: ٬ؾٗٛ وتاز إٍ ٖصٙ إطاسٌ ايج ،ايٓاؽ  خ، ٚاييت ٖٞ عباض٠ ع

٢ً ٖصا ايؿدل َؿت٬ُّ ع ٟ إٔ ٜهَٕٛطتب١ ا٫غتعساز ٚايك٬س١ٝ، أـ 1

َٕ  هات اي٬ظ١َ ي١ٜ٫ًٛ ٚاؿه١َٛ. ًَايكؿات ٚا

ِٸ إعطا٤ َٓكب َٚكاّ اي١ٜ٫ٛ إٍ ـ 2 ٕٸ ٜت َطس١ً اؾعٌ ٚا٫عتباض; َع٢ٓ أ

١ُ َٔ ٌ ؾدل ناْت ٫ٜٚت٘ َػًٖبٳِ ايٛادس يًك٬س١ٝ إطًٛب١، ٚشيو َٔ قٹاؿانٹ

 قبٌ اؾُٝع.

ٝٸـ 3 يٓاؽ يًشانِ َباٜع١ ا ١ اؿاق١ً، ٖٚٞ ؼكٌَطتب١ اي١ٜ٫ٛ ٚايػًط١ ايؿعً

ِٸ تػًُٝ٘ ايػًط١ ٚاُؿ ،١ايٛادس يؿطٙ ايك٬سٝ  .(33)ِ ؾع٬ِّهَٚٔ ث

نُٔ تٛنٝش٘ هلصٙ إطاسٌ  ،بعض إؿٓهطٜٔ ب٘ ٫ٚ ىًٛ َٔ ايًطـ َا عبٸط

ٕٸ إطتب١ ا٭ٍٚ ) ،يتػٌٗٝ ايبشح ;سٝح قاٍ: ّهٔ يٓا إٔ ْعترب ،ايج٬خ َطتب١  أٟأ

ٕٸ إطتب١ ايجا١ْٝ ) ا٫غتعساز ٚايك٬سٝٸ١( ٖٞ ٝٸ١، ٚأ َطتب١ اؾعٌ  أْٟؿؼ ا٭ًٖ



×  
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ٚا٫عتباض( ٖٞ ْؿؼ ايكاْْٛٝٸ١، نُا ّهٔ يٓا اعتباض إطتب١ ايجايج١ )أٟ َطتب١ ايػًط١ 

ٝٸ١( ٖٞ ْؿؼ ايتكبټ ٕٸ اي١ٜ٫ٛ ٗ اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ ايؿعً ٝٸ١. ٚبعباض٠ أخط٣: إ ٌ ٚإكبٛي

ٞٸ تب ايؿطعٝٸ١ ٚإكبٛيٝٸ١، َٚؿّٗٛ ايؿطعٝٸ١ ـ َطا تؿٌُ ـ عػب ايتشكٝل اـاضد

ُٻ َٳٜته ٝٸ١ :ٞٵٔ بسٚضٙ َؿٗٛ ٝٸ١ ;ا٭ًٖ  .(34)ٚايكاْْٛ

ٕٸ ن٬٘ َٔ سه١َٛ اٱَاّ اؿػٌٚٵَٔ ٖصا إٓطًل لس ايؿٝع١ ٜطٳ  ×ٕ أ

ُٸ١ ـ ٚادسٷ .ٚثٛضت٘ تتُتٸعإ بايؿطعٝٸ١ ع٢ً ايػٛا٤ ٝٵٔ يٮغاغٳ ؾاٱَاّ ـ نػا٥ط ا٭٥

ٝٵٔ ٝٸ١ ُٖا:، ٚايط٥ٝػٳ َٸا ايبشح ٗ إكبٛيٝٸ١  ;ا٭ًٖ ٝٸ١; أ ا تكسٸّ ـ ع٢ً َٝعٛز ـ بٓا٤ٶ ؾٚايكاْْٛ

ٝٸ١ َٔ أضنإ أغاؽ ؾطعٝٸت٘.  ×إٍ إعُاٍ اٱَاّ ٕٸ إكبٛي ؾطض  ٚع٢ًؾطعٝٸت٘، ٫ أ

ٝٸ١  ٕٸ ايؿطعٝٸ١ غتبك٢ َٛدٛز٠. ٚيصا غٝهٕٛ دٗسْا َٓكبٸّا ؾإعسّ ٚدٛز ايتكبٸٌ ٚإكبٛي

 ;ا٭ًٖٝٸ١ :ٔٝٵايط٥ٝػٳ ٔٝٵطنٓٳاغتٓازّا إٍ ايعٝٸ١ ايجٛض٠ اؿػٝٓٝٸ١ ٗ عجٓا عٔ بٝإ ؾط

ٝٸ١ ٕٵ نٓٸا ، ٚايكاْْٛ ع١ ٚزع٠ٛ ايهٛؾٝٸٌ إٍ ضنٔ ٝٵغٓتعطٸض أٜهّا ٗ عح زٚض ايبٳٚإ

 إكبٛيٝٸ١ ٚإعُاٍ ايؿطعٝٸ١. 

 

ّٗٛ( أـ ّٗٛ )اذتكاٌ  ــــــ ِوالك األِم

ْٸ٘ قاسب اؿلٸ ٗ اؿه١َٛ. ٗ َٛاطٔ عسٜس٠ أ ×يكس اعترب اٱَاّ اؿػٌ

ٔٸ ايػ٪اٍ ايصٟ ّجٌ بٌ أٜسٜٓا: َا ٖٞ إعاٜري اييت اغتٓس عًٝٗا اٱَاّ ٫عتباض  يه

ٝٸت٘ ٗ اغت٬ّ ظَاّ اؿهِ؟ أسٓك  ٝٸت٘ ٚأًٖ

َٹ٬نات ٚ ٕٸ اٱَاّ قس اعتُس ٗ ٖصا ايبا، ع٢ً  ٚاييت  غؼ كتًؿ١،ُألس أ

 : غٓكػٸُٗا إٍ قػٌُ ض٥ٝػٌ

 

 ــــــ |ٛ وَ السضٕه األنسًالكسابـ 1

ٝٸت٘  |قطابت٘ َٔ ضغٍٛ اهلل ×يكس دعٌ اٱَاّ اؿػٌ غٓسّا ؿٓكاْٝٸت٘ ٚأًٖ

َٸ١ بٗصا  ،ٚشيو ٗ أسازٜح نجري٠ ،ٗ تٛٓيٞ ظَاّ اؿهِ َعتربّا ْؿػ٘ أسلٸ أؾطاز ا٭

 ؾكس ٚضز عٓ٘ قٛي٘: .ا٭َط

ٖٳصٳـ  ٛٳ٫ٜٳ١ٹ  ٚٵَي٢ بٹ ُٻسٺ َأ َٴشٳ ٝٵتٹ  ٌٴ بٳ ٖٵ ٔٴ َأ َٵْٳشٵ ُٕا اَ٭ ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ ا ٔٵ  َٹ ِٵ  ٝٵُه ٝٵؼٳ ٔط عٳًَ َٳا َي ٌٳ  سٻعٹ
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ٗٴِ  .(35) َي

ٝٳاـ  ٚٵيٹ ٚٳَأ ٘ٴ  ٖٵًَ ٝٳا ٙٴ٤ٳٚٳُنٓٸا َأ ٚٵقٹ ٚٳضٳثٳتٳ٤ٳٚٳَأ ٚٳ ٚٳَأٙٴ  ٘ٹ ؾٹٞ٘ٴ  َٹ ُٳَكا  .(36)ايٓٻأؽ سٳلٻ ايٓٻأؽ بٹ

َٵٔطـ  ٗٳصٳا اَ٭ ٍٔ اهللٹ ;ٔإِّْٞ َأسٳلټ بٹ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ  .(37)يٹَكطٳابٳتٹٞ 

ُٻسٺايً ـ َٴشٳ َِّو  ْٻا عٹتٵطٳ٠ُ ْٳبٹ ِٻ ٔإ ٓٳا ،...|ٗٴ ٓٳا بٹشٳٚك  .(38)َؾدٴصٵ َي

ٕٸ قطابت٘ َٔ ايٓيبٸ ×يكس اعترب اٱَاّ اؿػٌ ٖٞ  |ـ عرب ٖصٙ ا٭سازٜح ـ أ

ٖٻ ٛٸ٠ ;٬ّ يًشهِايسيٌٝ ع٢ً نْٛ٘ َ٪ ٕٸ أٌٖ بٝت ايٓب ِٖ ا٭نجط عًُّا  ^باعتباض أ

ٌٸ ٬ّ ٚع٢ً تعايِٝ ايسٜٔ اؿٓٝـ، ؾِٗ ٜٴٚآط٬عّا َٔ ايباقٌ ع٢ً اٱغ عتربٕٚ ٗ ٚ

ٝٸ١ّ  يًتكسٸٟ هلصا إٓكب.  ايرتب١ٝ ايٓبٜٛٸ١ أنجط أًٖ

ٕٹ٬ى ٖٚصا ا٭قٌ يًصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بٗصٙ ايكؿ١ ×يكس بٝٸٔ اٱَاّ اؿػٌ  ،ٖصا ا

ٝٸت٘ ٛٸٙ ٚأؾهً َٔ ٖٓا لس أْٸ٘ نإ ٜعترب اْتػاب٘ إٍ ؾذط٠ ٚ .ٜٚطٕٚ أْٸٗا تٛدب عً

َٳَكابٗ  ،ٛٸ٠ايٓب ٝٸت٘ عًِٝٗ.  ّاَٛدب ،ٜٓتػب إٍ ؾذط٠ ايهؿط ٔٵٌ   يطؾعت٘ ٚأًٖ

 

 ــــــ الفغاٟن ٔأٔصاف الهىاهـ 2

ٗ غري َٛنع ؾها٥ً٘ ٚأٚقاف نُاي٘، ٚدعًٗا  ×ز اٱَاّ اؿػٌيكس عسٻ

َٹ٬نات ٚ ٝٸت٘ يتٛٓيُأَٔ  ٝٸت٘ ٚأسٓك َٴغؼ أًٖ ٕٴ ايطِّغٳاَي١ٹ، ٚ َٳعٵسٹ ْٻا...  ـٴ ٞ اؿه١َٛ: ٔإ دٵتٳًَ

َٕ ِٳ اهلُلا ٓٳا خٳتٳ ٓٳا َؾتٳضٳ اهلُل، ٚبٹ ٌٷ َؾاغٹلٷ٥٬ٹَه١ٹ، ٚبٹ ـَ ،، ٜٚٳٔعٜسٴ ضٳدٴ ٌٴ  ،ُٵٔطؾٳأض،ٴ ا َقاتٹ

ُٕ ايٓٻِؿٔؼ َٳ١ٹا ٔٷ بٹايؿٹػٵل ،شٳطٻ ُٛطٴ ٚتٳ، ...َٴعٵًٹ ٓٵ ْٳ ـٹٚٳ  ٝٵعٳ١ٹ ٚا ٓٳا َأسٳلټ بٹايبٳ ٜټ ٕٳ َأ ُٛطٴٚ  .(39)٬َؾ١ٓٵ

ٝٸ١ اٱَاّ اؿػٌ ٗ ضٚا١ٜٺ |ّٚقس أؾاض ايٓيبٸ ا٭نط يٲَا١َ;  ×إٍ أًٖ

٘ٹ ٝٵطٴ اِيدٳًِٔل بٳعٵسٳ َأخٹٝ ُٕ ،سٝح قاٍ: خٳ ّٴ ا َٳا ٛٳ ٔإ ٖٴ ٌٳػٵٚ ُٹ ٘ٹٚسٴذٻ١ُ اهللٹ ،...ًٹ  .(40) عٳ٢ًَ خٳًِكٹ

َٳ ٕٸ  ٚدعٌ شيو ع٢ً  ،ي٘ ايكسض٠ ع٢ً اغت٬ّ ظَاّ ٖسا١ٜ اجملتُع ٔٵَٚٔ ايبسٜٗٞ أ

ٖٸ ٜٓبػٞ إٔ ٜتش٢ًٓ ،...عاتك٘ ٝٸّا  .ت اي٬ظ١َ يًكٝاّ بٗصا ا٭َط٬بإ٪ ٖٚصا َا لسٙ دً

ٖٸ٬ت اي٬ظ١َ َٔ د١ٗٺ ٚٚانشّا ٗ ٌٸ إ٪ ٝٻٓ٘ اٱَاّ َٔ نْٛ٘ ّتًو ن ٝٸٓ٘ ـ  ;َا بٳ َٚا ب

ٝٸت٘ ٗ  َٔ د١ٗٺ َٹ٬ى أسٓك أخط٣ ـ َٔ عسّ يٝاق١ ٜعٜس ٗ ايططف إكابٌ، ؾذعٌ شيو 

ٝٸ١ ٜعٜس يصيو. ٚاي ،اؿهِ ٕٸ اٱَاّ أعط٢ اٯخطٜٔ سلٸ اؿهِ، ٚعسّ أًٖ ًطٝـ أ

ٗا َٔ ايبسٜٗٝٸات، َػتدسَّا ٗ غبٌٝ شيو ا٫غتؿٗاّ ط عٔ إػأي١ ع٢ً أْٻٚعبٻ

ٟٸ  .اٱْهاض



×  
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ّٗٛ ـ ب  ــــــ ِوالك الكإٌٌ

ٕٸ َٓكب  ٝٸ١ ـ ايصٟ ٜٴعسٸ َٔ ا٭ضنإ ا٭غاغٝٸ١ يًؿطعٝٸ١ ـ َع٢ٓ أ ٕٸ ٬َى ايكاْْٛ إ

 ،َٔ ا٭ؾطاز إ٫ٓ عرب ؾدٕل ّتًو ق٬سٝٸ١ إٓض ٚاٱعطا٤ ض يؿطزٺُٓٳاؿه١َٛ مل ٜٴ

ٞٸ |ُاَّا نُا قاّ ايٓيبٸ ا٭نطّ ٝٸّا ع٢ً ايٓاؽ ّٜٛ  ×بتٓكٝب أَري إ٪ٌَٓ عً ٚي

ِٸ ٌٻ بإَٔط َٔ اهلل ععٻ غسٜط خٴ ٟٸ ٚد . ٚنُا ٖٛ ٚانض ٫ ساد١ ٗ ٖصٙ إطس١ً يرتتٝب أ

ٝٸ١، ٚشيو  أثط ع٢ً ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ; إش َذطٸز ايتٓكٝب تهتػب اي١ٜ٫ٛ ايكؿ١ ايكاْْٛ

ؽ ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ يٮ،، سٝح أعط٢ ايؿاضع إكسٻ ،١ٜ٫ٚ ا٭، ع٢ً أَٛاٍ ايكػري :ْٛري

ؾًٛ قاّ اٯخطٕٚ َٓع ا٭، َٔ إعُاٍ ٫ٜٚت٘ ٖصٙ، ٚمل ٜػتطع إبطاظٖا ٚإخطادٗا إٍ 

ٝٸ١ سٓك٘ بايٛؾإ .،ع ايٛٗٛض..سِّ  ١ٜ٫ ع٢ً أَٛاٍ قػريٙ. ٕٸ شيو ٫ ّؼٸ ٫ٚ ٜهطٸ بكاْْٛ

ُٸ١ ،×َا ٜتعًٓل باٱَاّ اؿػٌ ٚٗ ٕٸ  ،ٚنصا غا٥ط ا٭٥ ٜٓبػٞ ايكٍٛ: إ

ُٸ١ ٝٸ١، متٸ تؿٜٛض أَط اؿه١َٛ ع٢ً ايٓاؽ  ،^ا٭٥ َهاؾّا ٕا ٜتُتٸعٕٛ ب٘ َٔ ا٭ًٖ

ُٸ١ّ َٸ١ ٚقاز٠ّ إيِٝٗ، ؾذٴعًٛا أ٥ هلَل َأطٹٝعٴٛا ا﴿ :هلا. يكس ٚضز ٗ شٌٜ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ ع٢ً اُ٭

ِٵ ٓٵُه َٹ َٵٔط  ٚٵيٹٞ اَ٭ ٚٳُأ ٍٳ  ُٸ١ ا٫ثين عؿط  ضٚا١ْٜ ﴾ ٚٳَأطٹٝعٴٛا ايطٻغٴٛ ٍٸ ع٢ً إَا١َ ا٭٥ تس

ٝٸ١ ٚتٓكٝب اٱَاّ اؿػٌ َٸا ٗ خكٛم قاْْٛ يتٛٓيٞ ظَاّ سهِ  ×بأْعِٗ، ٚأ

 اجملتُع ؾٓؿري إٍ بعض ايطٚاٜات: 

َٸ١ ٚتٓكٝب٘ ،×قاٍ ايٓيبٸ ا٭نطّ ٗ َا ٜطتب٘ باٱَاّ اؿػٌ  ،إَاَّا ع٢ً ا٭

َٻ َٹِّٓٞٚٚدٛ، طاع١ أٚاَطٙ: ؾَأ ٘ٴ  ْٻ ٔٴ َؾٔإ ٝٵ ٘ٹ ....ا اِيشٴػٳ ٝٵطٴ اِيدٳًِٔل بٳعٵسٳ َأخٹٝ ّٴ  ،خٳ َٳا ٛٳ ٔإ ٖٴ ٚ

ٌٳ... ُٹ ُٴػٵًٹ ٘ٹ...ٚسٴذٻ١ُ اهللٹ ،اِي ٘ٴ َطاعٳتٹٞ ، عٳ٢ًَ خٳًِكٹ َٹِّٓٞ ،َٚطاعٳتٴ ٘ٴ  ْٻ ٘ٴ َؾٔإ ٔٵ تٳبٹعٳ ٔٵ عٳكٳاٙٴ  ،َٳ َٳ ٚ

ٝٵؼٳ  َِّٓٞؾًَ  .(41)َٹ

ٍٸ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ـ َٔ زٕٚ ساد١ٺٚ أز٢ْ تٛنٝض ـ ع٢ً ْكب اٱَاّ إٍ  تس

ـَ |َٔ قبٌ ايٓيبٸ ا٭نطّ ×اؿػٌ ل ٚسانُّا عًِٝٗ، ٚٚدٛ، ًِإَاَّا ع٢ً ا

 طاع١ ايٓاؽ ٭ٚاَطٙ. 

ٕٓ إٔ ٜكعس إٓرب ٚىطب ٗ ايٓاؽ  ×ا طًب َعا١ٜٚ َٔ اٱَاّ اؿػٌٚيصا 

ٔٴ سٹعٵ،ٴ اهللٹ ايًٓل بتَٓا ٜتع قاٍ اٱَاّ ٗ ٕٳ، ٚعٹتٵطٳ٠ُ ْٳبٹِّكٝب٘ إَاَّا: ْٳشٵ ٕٳ، ػٳايٹبٴٛ ٘ٹ اَ٭ِقطٳبٴٛ

ٝٵِكَٚأسٳسٴ ايجِّ ٍٴ اهللٹٜصٹٖيا ٔٔ،ًَ ٓٳا ضٳغٴٛ ٞٳ نٹتٳا،ٹ اهللٹ |ٔٔ دٳعٳًَ ٞٵ ثٳاْٹ ِّ ؾٳ ٌٷ يٹُه ٘ٹ تٳِؿكٹٝ  ،...٤ٺ ؾٹٝ
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َٳِؿطٴٚنٳ١ْ ;َؾَأطٹٝعٴْٛٳا ٓٳا  ٕٻ َطاعٳتٳ ٍٳ اهلُل ٚضٳَناْٳتٵ بٹَطاعٳ١ٹ اهللٹ ٔإشٵ ;َؾٔإ َٳِكطٴْٚٳ١ّ; َقا ٘ٹ   تٳعٳاٍ: غٴٛيٹ

ِٵ﴿ ٓٵُه َٹ َٵٔط  ٚٵيٹٞ اَ٭ ٚٳُأ ٍٳ  ٚٳَأطٹٝعٴٛا ايطٻغٴٛ ﴾َأطٹٝعٴٛا اهلَل 
(42). 

بأْٸ٘ ٚأٌٖ ايبٝت ْٝعّا أؾهٌ ايٓاؽ  ×ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٜعترب اٱَاّ اؿػٌ

َٔ َها١ْ عصا٤ نتا، اهلل ٚٗ  |ٚشيو ٕا دعٌ هلِ ايٓيبٸ ;يتٛٓيٞ أَط اؿه١َٛ

تهٕٛ  ٔٚيٞ ا٭َط ايصُٜأْٸِٗ َٔ َكازٜل إيصا ناْت طاعتِٗ ٚادب١، ٚ .عطن٘

ٕٸ اٱَاّ  |طاعتِٗ ٗ طٍٛ طاع١ اهلل ٚضغٛي٘ إؿرتن١ ع٢ً ايٓاؽ. َٚٔ ٖٓا لس أ

َٸ١ ٕٸ ؾطعٝٸت٘ تا ت٘ بإطاع١ أٚاَطٙ. ؾٝطًب َٔ ايٓاؽ ُهٝٓ٘ َٔ إعُاٍ ؾطعٝٸ ،ٜط٣ أ

ٝٻٚإ ٕٸ اٱَاّ نإ قس ب ٔ ؾطعٝٸت٘ ع٢ً َطأ٣ َٚػُع َٔ ػأي١ ايًطٝؿ١ ٗ إكاّ ٖٞ أ

 َعا١ٜٚ. 

ٟٸ خط٣ اييت ّهٔ ا٫غتٓاز إيٝٗا ٗ ٖصا إَٚٔ ايطٚاٜات اُ٭ كاّ اؿسٜح ايٓبٛ

ٔٴ ٚاُؿ ٕٔإؿٗٛض: اَؿػٳ َٳا َٳا ٔٴ ٔإ ٝٵ ٚٵ َقعٳسٳا ،ػٳ َٳا َأ  .(43)َقا

ٕٸ قٝاز٠ ٚإَا١َ ٖصٜٔ اٱَاٌَ َٛدب ٖصٙ ا |يكس اعترب ايٓيبٸ يطٚا١ٜ أ

ضعا١ٜ يًُكًش١، أٚ ع٬ُّ  ;ْٗها بأَط اٱَا١َ أّ دًػا داْبّا غٛا٤ٷ ،هلُا اهلُاٌَ ثابت١ْ

 .(44)بايتكٝٸ١

ٟٸ ٚنتأٜٝسٺ ٕٸ ثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ ،هلصا اؿسٜح ايٓبٛ ـ نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ  ×ٚأ

ٝٸـ تطدع ٗ ايٛاقع إٍ أَط اهلل ×قًض اٱَاّ اؿػٔ  ،ٚتٓكٝبُٗا ي٘ ،٘ تعاٍ ٚأَط ْب

 ،سٝح خاطب بٗا دابط بٔ عبس اهلل ا٭ْكاضٟ ،×عٔ اٱَاّ اؿػٌ ْؿري إٍ ضٚا١ٜٺ

قس ؾعٌ أخٞ شيو بأَط اهلل تعاٍ ٚضغٛي٘،  ،بكٛي٘: ٜا دابط ،سٌ خطٚد٘ مٛ ايعطام

 .(45)ٚأْا أٜهّا أؾعٌ بأَط اهلل تعاٍ ٚضغٛي٘

ٕٸ إَا١َ ٖصٜٔ اٱَاٌَ ٞٸ  اهلُاٌَ ْابع١ْٚنُا أ هلُا نصيو  َٔ ايتٓكٝب اٱهل

ٝٸ١ َٔ ا٭ٚاَط اٱهلٝٸ١ ٚايسغاتري ايٓبٜٛٸ١،  ٜٓبػٞ اغتذ٤٬ سكٝك١ ؾطعٝٸ١ ايجٛض٠ اؿػٝٓ

 .ُاَّا نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ايكًض اؿػينٸ

ٗ دٛاب٘ يعبس اهلل بٔ دعؿط ـ  ،أخط٣ ٗ ضٚا١ٜٺ ×اٱَاّٚٗ ٖصا اجملاٍ لس 

ٕٸ أغاؽ قٝاَ٘ ٚخطٚد٘ ع٢ً سانِ شيو ايعَإ إْٸُا إٍ ٜؿري  ،ـ ظٚز ايػٝس٠ ظٜٓب أ

 ض٩ٜا سٝح ٜكٍٛ: إْٸٞ ضأٜتٴ ،، ٚأْٸ٘ ٖٛ ايػٓس ٗ شيو|َٔ ضغٍٛ اهلل نإ بإَٔط



×  
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ٞٻ نإ َأ َطت ؾٝٗا بإَٔطُأ، ٚ|ؾٝٗا ضغٍٛ اهلل  .(46)ٍٚٵأْا َإض ي٘، عً

ٝٸ١ اييت ٍ ٬َى َهاؾّا إ ،َٚٔ فُٛع ٖصٙ ايطٚاٜات ْػتٓتر أْٸ٘ ٝٸ١ ٚاؿكاْ ا٭ًٖ

ٕٸ تٓكٝب٘ ٗ ٖصا ؾإَا ٜطتب٘ باؿه١َٛ ع٢ً ايٓاؽ،  ٗ ×ٜتُتٸع بٗا اٱَاّ اؿػٌ

ٌٻ ٌ اهلل ععٻبٳَٔ قٹ إكاّ متٻ ٝٸ١ أٜهّا. ٚنُا  ، ٚبايتايٞ ؾٗٛ سا٥عٷٚد ع٢ً اؾٓب١ ايكاْْٛ

ٕٸ عسّ ُهٌ ايٓاؽ ي٘، ٚعسّ طاعتِٗ ٭ٚاَطٙ، ٚعسّ اعرتاٚنأ ؾِٗ ب٘، أٚ شٓا ؾإ

ٟټ ،عسّ قبٛهلِ باٱَاّ سانُّا عًِٝٗ ٗ ؾطعٝٸ١ سهَٛت٘. ٚقس  أثط غًيبٸ يٝؼ ي٘ أ

ٕٸ اٱَاّ اؿػٌ |اعترب ايٓيبٸ ا٭نطّ ٝٸ١،  سا٥عٷ ×ٗ ن٬َ٘ أ ع٢ً ٬َى ا٭ًٖ

ض بصيو أْٸ٘ ، ؾٛنٻ×ّٓا ٗ ايٛقت شات٘ بأْٸ٘ أؾهٌ اـًل بعس أخٝ٘ اٱَاّ اؿػَٔبِّ

ِٸ ي٘ ايٓيبٸع٢ً اي َٓكٛ،ٷ ٝٸ١ ٗ  ٓاؽ إَاَّا. ٚبٗصا ايبٝإ ٜهٕٛ قس ن عٓكط ايكاْْٛ

ٝٸ١ اي ،سانُٝٸت٘  ع ب٘. ٟ ٜتُتٻصباٱناؾ١ إٍ عٓكط ا٭ًٖ

َٸ١، َٚٔ د١ٗٺ اٱَاّ ٜط٣ ـ َٔ د١ٗٺ نإٚسٝح  ٕٸ أضنإ ؾطعٝٸت٘ تا ٕٸ  ـ أ أخط٣ أ

َٸ١ ايٓاؽ عًٝ٘ قس ٖٝٸأ ا٭ضنٝٸ١ إٓاغب١ يجٛضت٘ أؾعٌ دص٠ٚ ايجٛض٠ بكٝاَ٘.  ؾكس ،إقباٍ عا

 .ٌ ايٓاؽ ٖٛ ايصٟ دعٌ ايكٝاّ َٓاغبّا ٗ شيو ايعَإبٳٕٸ ٖصا ايتكبٸٌ ايعاّ َٔ قٹأايٛاقع ٚ

ٕٸ ٖصٙ ايٛطٚف مل تهٔ َتٛٚؾ ط٠ ٗ ا٭عٛاّ اـُػ١ ٚايعؿطٜٔ اييت قهاٖا ٚاؿاٍ أ

ػٔ، ٫ٚ ايعؿط َٔ إَا١َ اٱَاّ اؿ ٛاتدًٝؼ إٓعٍ، ٫ٚ ٗ ايػٓ ×أَري إ٪ٌَٓ

ٌټ .ستٸ٢ ٗ ايػٓٛات ايعؿط ا٭ٍٚ َٔ إَا١َ اٱَاّ اؿػٌ ٕٸ  ن شيو َع ايتػًِٝ بأ

ُٸ١ اهلس٣ ُٸ١ ايج٬ث١ ناْٛا ـ نػا٥ط أ٥ ـ سا٥عٜٔ ع٢ً ؾطعٝٸ١ اؿهِ  ^ٖ٪٤٫ ا٭٥

ٝٸ١ اؿه١َٛ ع٢ً سٛس ع١ ٝٵغٛا٤. ٚغٓتعطٸض هلصا ا٭َط نُٔ عجٓا يسٚض بٳ ٚأًٖ

 َا ًٜٞ.  ايهٛؾٝٸٌ ٚزعٛتِٗ ٗ

 

ِّٗٛٗالفضن الجالح: دٔز َب ّٗٛ الجٕزٚ اذتطٍٗ ّٗني ٔدعٕتّي يف غسع  ــــــ عٛ الهٕف

ُٸ١ ا٭طٗاض ٕٸ ا٭٥ ـ ّتًهٕٛ  ×ـ َِٚٓٗ اٱَاّ اؿػٌ ^بعس إٔ اعتكسْا بأ

ٝٸ١ ٚايك٬سٝٸ١ َٗكاّ ايعك١ُ، ٜٚتُتٻ ٕٸ إ َٛنٛع اؿهِ ٚاؿه١َٛ )أٟ عٕٛ با٭ًٖ

ٝٸتِٗ ن ٝٸتِٗ ٚسٓكاْ اْت ثابت١(، ٚبعس إٔ أثبتٓا أْٸِٗ ناْٛا َٓكٸبٌ بايتٓكٝب اٱهلٞ أًٖ

ٝٸ١( ْهٕٛ قس أثبتٓا باجملُٛع ؾطعٝٸ١  ،َٔ د١ٗ ٫ٜٚتِٗ )ؾِٗ سا٥عٕٚ ع٢ً ٬َى ايكاْْٛ
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َٸا اٯٕ ؾٓشٔ  ٚقبٌ  .قسز عح زٚض ايٓاؽ ٗ سانُٝٸتِٗٗ سهُِٗ ٚسانُٝٸتِٗ. أ

 ّ َكسٸ١َ ٗ شيو. ايهطٚضٟ إٔ ْكسِّْط٣ َٔ  ×إٔ ْتعطٸض ٭سازٜح اٱَاّ اؿػٌ

ٟٸ ْٛاّ سهِ وتاز إٍ ضنٌٓ أغاغٌ: اؿانِ ٕٸ أ ٚبعباض٠  ،ٚايؿعب ;إ

ٟٸ  ;ل ن٬ ٖصٜٔ ايطنٌٓٚاَتجاٍ ايؿعب. ٚإشا مل ٜتشٖك ;أخط٣: أٚاَط اؿه١َٛ ٭

ٟٸ ٚٴدست يرب١ٖ َٔ ايعَٔ  غبب نإ، ؾًٔ تتؿٓهٌ أ سه١َٛ أٚ ْٛاّ، بٌ ستٸ٢ يٛ 

ايٓاؽ ع٢ً عسّ ا٫ْكٝاع ٭ٚاَط اؿه١َٛ  إش يٛ اتٸؿلب هلا ا٫غتُطاض; هتٳئ ٜٴإْٸ٘ ؾ

ؿه١َٛ إ٫ٓ ا٫غِ ٫ غري. هلصا ايػبب ٫ ّهٔ إْهاض َا يسٚض ايٓاؽ اؾًٔ ٜبك٢ هلصٙ 

ل اؿهَٛات. َٚٔ ٖٓا نإ أٌٖ ايبٝت ـ ايصٜٔ هلِ ايؿطعٝٸ١ ٗ َٔ أُٖٝٸ١ ٗ ؼٗك

ٕٛ  ;َػًِٓ ـ عاد١ إٍ إقباٍ ايٓاؽ عًِٝٗ ٚتكبٸًِٗثابت ٚ اؿهِ ٚاؿه١َٛ ع٢ً م

ٕٸ إتكسٸٜٔ يتػًِٓ ظَاّ ا٭َٛض ٚؼٗك ،ٱعُاٍ سانُٝٸتِٗ ـ ل سهَٛتِٗ ٗ اـاضز; ٭

َٸ١ ايؿعب ٗ َطس١ً  إشا ـ ٢ يٛ ناْٛا َٔ أؾهٌ ايٓاؽستٸ مل ٜهْٛٛا َكبٛيٌ َٔ عا

ٟٸ ؼٗكايعٌُ ؾًٔ ٜٴ ٤ٶ ع٢ً شيو ٫ تٓؿأ ؾطعٝٸ١ ل ٗ اـاضز. ٚبٓاهتب يصيو اؿهِ أ

اؿهِ ٗ ْٛط اٱغ٬ّ ٫ٚ تتٛٓيس َٔ ضنا ايٓاؽ ٚقبٛهلِ، بٌ ٜهٕٛ اْكٝاز ايٓاؽ ٖٛ 

 اييت متٸ إثبات ؾطعٝٸتٗا قبٌ شيو.  ،ب ٱعُاٍ اؿانُٝٸ١إٛدٹ

َٸا بايٓػب١  ٞٸ َا  ×ٱَاّ اؿػٌإٍ اٚأ ٕٸ سهُ٘ ؾطع ؾهإ ٜعتكس أٜهّا بأ

ٕٸ  ،ٚإع٬ِْٗ ايٛؾا٤ ٚايٓكط٠ ي٘ ،ٚقًت٘ ضغا٥ٌ ايٓاؽ ٫ ٜؿٛب٘ ايؿٓو، ٚعٓسَا ضأ٣ أ

ٌٕ يصا ععّ ع٢ً  .٠أأقبشت َٗٝٸقس عًينٸ ٚٚاٖط  أضنٝٸ١ إعُاٍ سانُٝٸت٘ بؿه

َٕ يٝعٌُ َٔ خ٬ٍ  ;ٚٚدٛز ايٓاقط ٚإعٌ ،ز اؿاقٌ َٔ إقباٍ ايٓاؽسٳا٫غتعا١ْ بٗصا ا

ٝٳِ اٱغ٬َٝٸ١  ،شيو ع٢ً تؿهٌٝ اؿه١َٛ إٓػٝٸ١، ٚبايتايٞ ايعٌُ ع٢ً ٚإسٝا٤ ايكٹ

ٞٸ مٛ نُاي٘ ٚق٬س٘. ٚغٛف ْبشح ٖصٙ ايؿهط٠ ٗ بعض َا  ٖسا١ٜ اجملتُع اٱغ٬َ

 : ×ٚضز َٔ ايطٚاٜات إطٜٚٸ١ عٔ اٱَاّ اؿػٌ

ٝٸت٘ يًد٬ؾ١  ×أؾاض اٱَاّ اؿػٌ أـ ٝٸت٘ ٚأسٓك ٍ ٚدٗا٤ إضغايت٘  ٗإٍ أًٖ

س٠ ٗ غبٌٝ إهاز اُؿِهِ ايصٟ ٜعٌُ ع٢ً ٕ ٚإػاعٛٵايبكط٠، نُا طًب َِٓٗ ايعٳ

ُٸسّا ،|إسٝا٤ غٓٸ١ ايٓيبٸ ٕٸ اهلل اقطؿ٢ ق ع٢ً خًك٘...  |سٝح شنط هلِ ؾٝٗا: ؾإ

ُٕػتشلِّ عًٝٓا ٙ ٚأٚقٝا٤ٳ٘ ٚأٚيٝا٤ٳٚنٓٸا أًَٖ ٙ ٚٚضثت٘... ٚمٔ ْعًِ أْٸا أسلٸ بصيو اؿلٸ ا



×  
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ٕٵت٫ٓٛٙ ٔٵٖٖ  .(47)نِ غبٌٝ ايطؾازسٹٖٵتػُعٛا قٛيٞ ٚتطٝعٛا أَطٟ َأ ... ٚإ

ٝٸت٘ َٸا ٗ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ  .يكس بٝٸٔ اٱَاّ اؿػٌ ٗ ايؿكط٠ ا٭ٍٚ اغتشكاق٘ ٚأًٖ أ

ٝٸ١ سهُ٘ ٚسٓك٘ ب٘ؾصٖن ٝٻ .طِٖ بكاْْٛ ٔ أْٸ٘ َع إع٬ٕ ايٓاؽ ايٛؾا٤ ٚٗ ايؿكط٠ ايجايج١ ب

يٓكاٙ اييت ل اؿانُٝٸ١ َهُّْٛا. ٚٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٖٓاى بعض اٚايٓكط٠ ي٘ ٜكبض ؼٗك

 ٖٚٞ: ،تػرتعٞ ا٫ْتباٙ

ٕٸ يًٓاؽ اؿلٸ ـ 1 ٕٸ َكته٢ ايؿطٙ إٛدٛز ٗ ايؿكط٠ ا٭خري٠ َٔ ايطٚا١ٜ ٜؿٝس أ إ

ِ ٚشيو بإع٢ٓ ايصٟ شنطٙ اٱَاّ َٔ أْٸ٘ إشا أطعتٴ ،َا ٜتعًٓل باؿه١َٛ ٗ ا٫ختٝاض ٗ

ٍٸ ٕٸ ايٓاؽ ِٖ ع٢ً  أٚاَطٟ ؾإْٸٞ غأٖسٜهِ غبٌٝ ايطؾاز ٚايك٬ح. ٖٚصا ايؿطٙ ٜس أ

ٝٸ١ اْتدا، اؿه١َٛ،  أقشا، اؿلٸ أْٸ٘ باختٝاضِٖ وكٌ إهاز ٚٗ ا٫ختٝاض ٗ عًُ

ٕٸ  ٕٸ ايعباض٠ ايػابك١ تٛسٞ بأ ايٓٛاّ ٚاؿه١َٛ اـاقٸ١ ٗ اجملتُع. ٚع٢ً ايطغِ َٔ أ

َٳ ٕٸ اٱَاّ ٗ سسٜج٘ ٖصا مل ٜهٔ ٜٴعِّ ٔٵٖ٪٤٫ ايٓاؽ ِٖ  ٔ اؿانِ ٗ اجملتُع، إ٫ أ

اختٝاضِٖ سز إنؿا٤ قبػ١ ايؿطعٝٸ١ ع٢ً اؿه١َٛ اييت تعتُس ع٢ً ضأٟ ايٓاؽ ٚقٗ 

ٝٸ١ ٚا٭سكٝٸ١ ؾك٘، ؾٗٛ مل ٜتذاٌٖ ن٬٘ ٝٸ١;  ،َٔ َطتب١ ا٭ًٖ ٕٸ إش إ٫ٚ َطتب١ ايكاْْٛ

، بٌ ايٓاؽ ناْٛا ضانٌ عه١َٛ َعا١ٜٚ ٜٚعٜس، َٚع شيو مل ٜعتربٖا اٱَاّ ؾطعٝٸ١ّ

ٟٸ ايؿطٜـ: َيَك ،٬ؾ١أعًٔ سط١َ تًو اؿه١َٛ ٚاـ سٵ َػتٓسّا بصيو إٍ اؿسٜح ايٓبٛ

ٍٳ اهللٹ ُٹعٵتٴ دٳسِّٟ ضٳغٴٛ ـٹ |غٳ ٍٴ: ا ٝٳإٜٳُكٛ ٍٔ َأبٹٞ غٴِؿ َٳ١ْ عٳ٢ًَ آ َٴشٳطٻ  .(48)٬ََؾ١ُ 

اهلسا١ٜ إٍ ايطؾاز ٚايك٬ح ٗ ٖصٙ ايؿكط٠ َٔ  ×يكس دعٌ اٱَاّ اؿػٌـ 2

يًُب٢ٓ ايعكًٞ ايصٟ  ٌ ضعا١ّٜٛ َا ٜؿٚهايطٚا١ٜ ؾطعّا عٔ إطاع١ ايٓاؽ يٮٚاَط، ٖٚ

ٟٸ ٜؿرتض بأْٸ٘ إشا مل ٜٴ كٔؼ ايٓاؽ ٭ٚاَط اؿانِ ٜٚطٝعٖٛا ئ ٜهٕٛ بٝس اؿانِ أ

ؾ٤ٞ، ؾإقباٍ ايٓاؽ ٚضناِٖ ٖٛ أسس ا٭ضنإ اييت تؿٓهٌ اؿه١َٛ، ٖٚٛ َا أؾاض 

ٔٵ  ،ٗ ضعاٜت٘ هلصٙ ايكاعس٠ ×إيٝ٘ أَري إ٪ٌَٓ ُٳ ٟٳ يٹ  .(49)٫ ٜٴَطاعسٌ قاٍ: ٫ ضٳأ

إٍ أٌٖ ايهٛؾ١ ـ بعس اؿُس ٚايجٓا٤  ت٘ٗ ضغاي ×شنط اٱَاّ اؿػٌـ  ،

َٻا بٳعٵسٴ ع٢ً اهلل ـ: ٌٕ دٳا٤ٳْٹٞ ،َأ ٔٔ عٳكٹٝ ِٔ بٵ َٴػٵًٹ ٕٻ نٹتٳا،ٳ  ِٵ ،َؾٔإ ٔٔ ضٳأٜٹُه ٘ٹ بٹشٴػٵ  ،ٜٴدٵبٹطٴْٹٞ ؾٹٝ

ْٳا ِٵ عٳ٢ًَ ْٳكٵٔط َٳ٦ًَٹُه ُٳأع  ٓٳاٚايٖطًَ ،ٚادٵتٹ ٓٳا ايكٻٓٹٝعٳ... َؾٔإِّٞ ، َؾػٳَأِيتٴ اهلَلبٹ بٹشٳٚك ٔٳ َي ٕٵ ٜٴشٵػٹ  َأ

ٕٵ ؾٳا٤ٳ اهلل ٙٹ ٔإ ٖٳصٹ َٹٞ  ٜٻا ِٵ ؾٹٞ َأ ٝٵُه ّٷ عٳًَ  .(50)َقازٹ
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يٝكٌ إٍ  ;ّسح اٱَاّ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ضأٟ ايٓاؽ ٗ تكُُِٝٗ ع٢ً ْكطت٘

هٛؾ١; باعتباض أْٸ٘ ض ؾسٸ ضساي٘ مٛ ايٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ قطٻ .ؾٗٛ ٜطاٙ أَطّا سػّٓا .سٓك٘

َٳ ٕٸ أًٖٗا سانطٕٚ يًكتاٍ ٚايتهش١ٝ بٌ ٜسٜ٘ ستٸ٢ تتشٖك ٔٵنإ ٜط٣ ؾٝٗا  ل ٜٓكطٙ، ٚأ

سٝح  ،سانُٝٸت٘ ع٢ً اجملتُع. ٖٚصا َا ٚضز ٗ بعض ايهتب اييت تتشسٸخ عٔ ثٛضت٘

ٞٸ وتِّ ٕٸ ايتهًٝـ ايؿطع  .(51)يٛدٛز ايٓاقط ;ِ عًٝ٘ اـطٚز إٍ ايعطامشٴنط ؾٝٗا: إ

ٌ ٚايسٙ أَري إ٪ٌَٓ عُ نُاُاَّا قس عٌُ  ×ٖصٙ إػأي١ لس اٱَاّٚٗ 

بػبب ٚدٛز ايٓاقط  ;، سٝح دعٌ أغاؽ ايكبٍٛ بًٛؽ اؿذٸ١ عًٝ٘بٌ باـ٬ؾ١قسٌ 

ٞٸ ،ٚإعٌ ع٢ً تؿهٌٝ اؿه١َٛ ايكاؿ١ ٗ إسس٣  ×سٝح قطٸح بصيو اٱَاّ عً

ٛٵ٫ سٴهٴٛضٴ اِيشٳانٹٔطؾخطب٘  ّٴ ،كاٍ: َي ٝٳا ٛٴدٴٛزٹ ايٓٻاقٹط ٚقٹ ٗٳا عٳ٢ًَ  ...،اِيشٴذٻ١ٹ بٹ ٝٵتٴ سٳبٵًَ َ٭ِيَك

ٗٳ  .(52)اَغأضبٹ

ٕٸ  ×يصا ٕا ضأ٣ اٱَاّ اؿػٌ ضنٝٸ١ اييت ّهٔ إٔ ؼٓكل سانُٝٸت٘ ع٢ً ا٭أ

َٔ خ٬ٍ َباٜع١ ايعسٜس َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ ٚايبكط٠ ي٘، ضغب  ،٠أاجملتُع أقبشت َٗٝٸ

٧ ايؿطق١ ٱعُاٍ قبٌ ايٓاؽ، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ ِّٜٗٗ اغتٓاّ شيو ايتأٜٝس ايٛاغع َٔ 

ٝٳ ;سانُٝٸت٘ ايؿطعٝٸ١ ع٢ً اجملتُع ٗ قايب اؿه١َٛ ِ يٝعٌُ َعْٛتِٗ ع٢ً إسٝا٤ ايكٹ

ٚبعباض٠ داَع١: أضاز إٔ  .عٚقٛ ايبٹسٳ ،ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ،اٱغ٬َٝٸ١

َٸ١ اٱغ٬  |َٝٸ١، يٝذعٌ غري٠ ايٓيبٸٜعُس إٍ إسساخ إق٬سات أغاغٝٸ١ ٗ ا٭

ٞٸ  ٖٞ اؿان١ُ ٗ ٖصا إٝسإ. ×ٚاٱَاّ عً

ٝٸت٘ صنط أسٓكي ×تعطٸض اٱَاّ بٔ ٜعٜس ايطٜاسٞ طٸدٝـ اُؿت٘ أَاّ ٗ خطب ـ ز

ٝٻ ٝٸت٘ يبٝع١ أٌٖ ايهٛؾ١ ي٘، ٚب ٕٸ غؿطٙ إْٸُا اغتٓس إٍ تًو ايبٝع١، ؾكاٍ:ٚأًٖ ٔٴ  ٔ أ ْٳشٵ

ُٻسٺ َٴشٳ ٝٵتٹ  ٌٴ بٳ ٖٵ ٚٵ ،َأ َٵَأ ٖٳصٳا اَ٭ ٛٳ٫ٜٳ١ٹ  َُٕي٢ بٹ ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ ا ٔٵ  َٹ ِٵ  ٝٵُه ٗٴٔط عٳًَ ٝٵؼٳ َي َٳا َي ٌٳ  ِٵ، سٻعٹ

ٛٵٔض ٚاي ِٵ بٹاَؾ ٔٳ ؾٹُٝه ٕٔٚايػٻا٥ٹٔطٜ ٚٳا ِٵ .عٴسٵ ٝٵتٴ ٕٵ َأبٳ ٓٳا، ٚاَؾ َؾٔإ ٖٳ١َ َي ٕٳ ٔإ٫ٖ ايَهطٳا ٌٳ بٹشٳٚكٓٳا، َٚنا ٗٵ

٘ٹ ُنتٴبٴ ٓٹٞ بٹ َٳا َأتٳتٵ ٝٵطٳ  ٕٳ َغ ِٴ اٯ ٜٴُه ِٵضٳِأ ٓٵُهِ ،ُه ْٵكٳطٳِؾتٴ عٳ ِٵ، ا ٘ٹ ضٴغٴًُُه ٞٻ بٹ َٳتٵ عٳًَ  .(53)َٚقسٹ

َؿريّا إٍ أْٸ٘  ،يكس شٓنط اٱَاّ ٗ خطبت٘ ٖصٙ بكطابت٘ َٔ قاسب ايطغاي١

سٝح خاطبِٗ ؾٝٗا بأْٸٞ َا ، ُّا ي٘أسلٸ ايٓاؽ بايتكسٸٟ هلصا ا٭َط، ٚاعتربٙ سٓكّا َػًٖ

 .ٚأْا أسلٸ ايٓاؽ بصيو ،إٔ أنٕٛ اؿانِ عًٝهِِ َٓٸٞ هِ طًبتٴإيٝهِ إ٫ٓ ٭ْٸ أتٝتٴ



×  
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ٔٵ ٕٵ ٚيه أخط٣: إشا  ِ عٔ ْكطتٓا، ٚبعباض٠ٺٚضغبتٴ ،ِ أٚاَطْاٚضؾهتٴ ،ِ بٝعتٓاْكهتٴ إ

عٓسٖا  ،ظاٍ ايتأٜٝس ايٛاغع ؿهَٛيت ـ شيو ايتأٜٝس ايصٟ ٜ٪زٸٟ إٍ تأٜٝس اؿانُٝٸ١ ـ

ٕٸ َكسٸَات إ ،غأقطف ايٓٛط عٔ اجمل٤ٞ إيٝهِ  هاز سانُٝٸيت قس ظايت. ٚغأعٛز; ٭

ٕٸ أخط٣ ـ خاطب ؾٝٗا دٝـ اُؿ ٗ خطب١ٺ ×ٚقس اغتٓس اٱَاّ اؿػٌ طٸ ـ إٍ أ

١ً َٔ ٚدٛٙ ايكّٛ ايصٜٔ ؼطٸن٘ مٛ ايهٛؾ١ نإ ْتٝذ١ ايطغا٥ٌ ايعسٜس٠ إطغٳ

ٞٻ ضٴغٴ ،باٜعٛٙ َٳتٵ عٳًَ ِٵ، َٚقسٹ ِٵ سٳتٻ٢ َأتٳتٵٓٹٞ ُنتٴبٴُه ِٵ آتٹُه ِٵسٝح قاٍ: ٔإِّْٞ َي ٕٵ ،ًُُه ّٵ اِقسٹ َأ

ٓٳا ٝٵ ٝٵ ;عٳًَ ٌٻ اهلَلَؾًَ ّٷ، َيعٳ َٳا ٓٳا ٔإ ُٳعٳٓٳاؼٳ َي ٕٵ ٜٳذٵ ِٵ عٳ٢ًَ اهُلسٳ٣ ٚاَؿ  َأ ٜٻاُن ِٵ عٳ٢ًَ  .لِّٚٔإ ٓٵتٴ ٕٵ ُن َؾٔإ

ِٵ ّٳ ،شٳيٹَو َؾَكسٵ دٹ٦ٵتٴُه ٕٵ َأِقسٹ ِٵ َأ ٛٳاثٹٝكٹُه َٳ ِٵ ٚ ٗٴٛزٹُن ٔٵ عٴ َٹ ٘ٹ  ٝٵ ٔټ ٔإَي ُٳ٦ٹ َٳا َأِط  َؾَأعٵُطْٛٹٞ 

ِٵ تٳِؿعٳًُٛا ;َٹكٵطٳُنِ ٕٵ َي ٌٳ ،ٚٔإ ٖٹ َٹٞ َنأض ُٳِكسٳ ِٵ يٹ ٓٵتٴ ٕٔ  ،ُٚن ُٳَها ِٵ ٔإَي٢ اِي ٓٵُه ْٵكٳطٳِؾتٴ عٳ ا

ٝٵُهِ ٘ٴ ٔإَي ٓٵ َٹ  .(54)اٖيصٹٟ دٹ٦ٵتٴ 

ٝٻ ٝٸت٘، إ٫ٓٔ اٱَاّ ٗ بسا١ٜ خطبت٘ ٖصٙ أسٓكيكس ب أْٸ٘ أؾاض إٍ زٚض ايٓاؽ  ٝٸت٘ ٚأًٖ

ٚتأنٝسٙ ع٢ً شيو  ،ٚإعُاٍ اؿانُٝٸ١ ،اؿه١َٛايصٟ ٫ ّهٔ إْهاضٙ ٗ إهاز 

ٕٵ ٚتبكٛا ع٢ً بٝعيت، ٚتطغبٛا بٛقٛيٞ إٍ غسٸ٠ اؿهِ ؾع٬ّ،  ،ٛاتُؿ بايكٍٛ: إْٸهِ إ

ّٸ  كت سهَٛيت ع٢ً ايٓاؽ سٓكّا. ٚبعباض٠ أخط٣: عٓسَا ٜكبض ٖٓاى تأٜٝسٷؼٖك عا

ٚإ٫ٓ  ٚغآخص ا٭َط ع٢ً عاتكٞ، ،عٓسٖا غأتكسٸ٣ ٭َط اؿهِ .ؿهَٛيت..

ٟټ ؾبٓكههِ ؼٓكل ٗ اـاضز، ٚغٛف أعٛز َٔ سٝح  ايبٝع١ ئ ٜهٕٛ ؿانُٝٸيت أ

 . أتٝتٴ

ٟٸ زٚض ٗ َٔ فُٛع ٖصٙ ايطٚاٜات ْػتٓتر أْٸ٘ مل ٜهٔ يبٝع١ ايهٛؾٝٸ ٌ أ

ٚنصا مل ٜهٔ يٓكهِٗ بٝعت٘  .أٚ ع٢ً ثٛضت٘ ،×إنؿا٤ ايؿطعٝٸ١ ع٢ً اٱَاّ اؿػٌ

ٟټ بٌ ّهٔ بٝإ سكٝك١ إػأي١ بايكٍٛ: إْٸ٘ َع بٝع١  .طعٝٸ١تأثري ٜػًب عٓ٘ تًو ايؿ أ

قاسب ايؿطعٝٸ١،  ×تٝشت ٱعُاٍ سانُٝٸ١ اٱَاٌّ ي٘ ناْت ا٭ضنٝٸ١ قس ُأايهٛؾٝٸ

ض هلا ا٫ْتكاٍ تٳٚمل ٜٴ ،ٚعسّ طاع١ ايٓاؽ ي٘، تعيعيت تًو اؿانُٝٸ١ ،ع١ٝٵبٓكض ايبٳٚ

ٕٸ أقٌ سانُٝٸ١ اٱَاّ ٝٸ١، ٫ أ  ٖٞ اييت تعيعيت.  إٍ َطس١ً ايؿعً

ٕٸ تأٜٝس ايٓاؽ ٚإقباهلِ يٛ نإ َٛدبّا ٱنؿا٤  َٸا ايٓكط١ ا٭خري٠ ٗ إكاّ ؾإ أ

س عٔ ايتأٜٝس، يهإ عٝح ناْت ايؿطعٝٸ١ تتٖٛي ،قبػ١ ايؿطعٝٸ١ ع٢ً اؿه١َٛ
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ٜػتًعّ ظٚاٍ ايؿطعٝٸ١ عٔ  ×ْكض ايبٝع١ ٚظٚاٍ تأٜٝس ايٓاؽ يٲَاّ اؿػٌ

 ،ٚيهٔ بٓا٤ٶ ع٢ً ايطٚا١ٜ إان١ٝ .طعٝٸ١ أقٌ قٝاَ٘ ٚثٛضت٘سهَٛت٘، ٚبايتايٞ عسّ ؾ

ٍٳ اهللٹٚاييت ٜكٍٛ ؾٝٗا: َيَك ،اييت ضٚاٖا اٱَاّ عٔ دسٸٙ ا٭نطّ ُٹعٵتٴ دٳسِّٟ ضٳغٴٛ  |سٵ غٳ

ٝٳإ ٍٔ َأبٹٞ غٴِؿ َٳ١ْ عٳ٢ًَ آ َٴشٳطٻ ٍٴ: اِيدٹ٬ََؾ١ُ  َٸ١ُ ايؿعب َعا١َٜٚ ، (55)ٜٳُكٛ ْعًِ أْٸ٘ إشا باٜع عا

ٕٸ أغاؽ خ٬ؾتُٗا بٝعتٴ ت٪زِّ ٜٚعٜس مل ِٗ إٍ إنؿا٤ ايؿطعٝٸ١ ع٢ً سهُُٗا، بٌ إ

 ٚسهَٛتُٗا غري ؾطعٝٸ١. 

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تٓؿٞ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إٔ تهٕٛ ؾطعٝٸ١ اؿه١َٛ َعتُس٠ ع٢ً 

ٟٸ .إقباٍ ايٓاؽ ٚتأٜٝسِٖ زٚض ٗ إنؿا٤  ٚيصا مل ٜهٔ يبٝع١ أٌٖ ايهٛؾ١ أٚ ْكهِٗ أ

، بٌ تجبت أْٸ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً اؿانِ ×عٔ ثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ قبػ١ ايؿطعٝٸ١ أٚ غًبٗا

ٞٸ ع بعٓكطٜٔ ـ إشا أضاز إٔ ٜهؿٞ ع٢ً سهَٛت٘ قبػ١ ايؿطعٝٸ١ ـ إٔ ٜتُتٻ اٱغ٬َ

ٝٸ١( :ُٖا ،أغاغٌ ٝٸ١ )اؿكاْ  ٚعٓكط ايكاْْٛٝٸ١.  ;عٓكط ا٭ًٖ

 

ّٗٛ الفضن السابع: ّٗٛ عمٜ الجٕزٚ اذتطٍٗ  ــــــ إعفاٞ صبػٛ الػسع

ٕٸ سهاّ اؾٛض عًُٛا بعس ٚاقع١ نطب٤٬ ع٢ً غًب ايؿطعٝٸ١ عٔ ٖصٙ َا  أ

ٌٕنايجٛض٠، ٚزأبٛا ع٢ً إٚٗاضٖا  غري قشٝض، ٚٚقؿٖٛا بأْٸٗا خطٚز ع٢ً خًٝؿ١  عُ

ٟٸ ثٛض٠ أخط٣ تؿابٗٗا ;شيو ايعَإ َٚٔ د١ٗ أخط٣ تعسٸ  ،يٝػسٸٚا بصيو ايططٜل أَاّ أ

ٚؼًٓٞ أٌٖ ايبٝت بكبػ١ ايؿطعٝٸ١ ـ  ،َهاؾش١ ايًِٛ ٚاؾٛض :بعض ايعٓاقط ـ َٔ قبٌٝ

ٞٸ ٞٸ َٔ إؿاِٖٝ ا٭غاغٝٸ١ اييت ؼ٢ٛ بتأنٝس ايٓٛاّ ايػٝاغ ٕٸ ايٓيبٸ  ،...ايؿٝع لس أ

ُٸ ،|ا٭نطّ إ٫ٓ اغتُٖٓٛا يبٝإ ؾطعٝٸ١  عٛا ؾطق١ّسٳمل ٜٳ ،^١ ا٭طٗاضٚنصا ا٭٥

ٕٸ سهاّ شيو ايعكط ِٖ ايصٜٔ ناْٛا ٜؿتكسٕٚ يً ؿطعٝٸ١، ٖصا ايكٝاّ، ٚتٛنٝض أ

ٗٳ ١. ٚقس ٚضز ٗ ضٚاٜات تُازٜعكٛض َٚي ،ا ٖصا ا٭َط إٍ أمساع ايٓاؽ بططم عسٜس٠ٛٵؾأْ

ٕٸ ٖصا ا٭َط قس ططح ع٢ً يػإ ايٓيبٸ ٍٚ ي٫ٛز٠ اٱَاّ َٓص ا٭ٜاّ اُ٭ |نجري٠ أ

ُٸ١×اؿػٌ ِٸ اغتُطٸ بايتساٍٚ ع٢ً أيػ١ٓ غا٥ط ا٭٥ ا إٍ إبطاظ ؾطعٝٸ١ ٛٵايصٜٔ غعٳ ،، ث

 ٢ ايٛغا٥ٌ. ٚإٜكاٍ شيو إٍ ايٓاؽ بؿتٸ ،×َاّ اؿػٌقٝاّ اٱ



×  
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ّٗٛ عمٜ الجٕزٚ قبن ٔقٕعّا أـ  ــــــ إعفاٞ الػسع

ض ؾك٘ يصنط ؾػٛف ْتعطٸ ٕٸ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ ٖصا ا٭َط عسٜس٠ْإسٝح 

ـ أثٓا٤ بٝاْ٘ ؿبٸ٘ ايؿسٜس  |ٚؾٝٗا ٜعُس ايطغٍٛ ا٭نطّ .|ضٚاٜات عٔ ايٓيبٸ

ًؿ١ ـ إٍ شنط ٚاقع١ ّٜٛ عاؾٛضا٤، ؾٝبهٞ ع٢ً تاقـ كٗ َٛ ×يٲَاّ اؿػٌ

ِٸ ًٜعٔ قت١ً اٱَاّ ٝٻ×ايًِٛ اي٬سل ب٘، ث  ،ٔ ايٓيب ٖصٙ ايكهٝٸ١ ع٢ً إٮ َطاضّا. يكس ب

َٸ١ ايٓاؽ; يهٞ ٜهٕٛ ٖصا اؿسٜح ايكازض ٗ ظَٔ ايٓيبٸ  |ٚنطٸض شنطٖا يعا

٠ ي٘ ٗ شيو ايّٝٛ غٓسّا ، ٚإٔ ٜهٕٛ َع ْكٌ ايطٚا×َجاب١ ايهأَ يؿطعٝٸ١ اٱَاّ

ٝٸ١ اييت غتكع عاّ  ُٸاض بٔ . ٖـ61ع٢ً ؾطعٝٸ١ ايجٛض٠ اؿػٝٓ ُاَّا نُا ؾعٌ ٗ ؾإٔ ع

ٝٳ١تٳسٝح قاٍ:  ،ٜاغط ٘ٴ اِيؿٹ٦ٳ١ُ اِيبٳاغٹ ُٸاض ٗ َعطن١ قٓؿٌ ، ٚ(56)ِكتٴًُ قس ناْت ؾٗاز٠ ع

ٞٸ  عا١ٜٚ.ؾطعٝٸ١ َ عسّ، ٚي×غٓسّا يؿطعٝٸ١ اٱَاّ عً

َٸا ٗ ٞټ :|ؾكس ٚضز عٔ ايٓيبٸ ×ل باٱَاّ اؿػٌَا ٜتعًٓ أ  ؾٹٞ |خٳطٳزٳ ايٓٻبٹ

ـٳ ؾٹٞ بٳعٵٔض ايٖطٔطٜٔل ٛٳَق ٍٳ:  ،ٚاغٵتٳطٵدٳعٳ ،غٳَؿٕط ي٘، َؾ ٔٵ شٳيٹَو، َؾَكا ٌٳ عٳ ٓٳاٙٴ; َؾػٴ٦ٹ ٝٵ َٳعٳتٵ عٳ ٚزٳ

ٌٴ ٘ٚ ايٜٴدٵ ×ٖٳصٳا دٳبٵطٳ٥ٹٝ ٔٵ َأضٵٕض بٹؿٳ ٗٳا: َنطٵبٳ٤٬ٴبٹطٴْٹٞ عٳ ٍٴ َي ٜٴَكا ٟٳ ُؿطٳاتٹ  ٚٳَيسٹ ٗٳا  ٌٴ عًٝ ، ٜٴِكتٳ

ٔٴاُؿ ٔٴ ب ٝٵ ٍٳ ػٳ ٍٳ اهلل؟ َؾَكا ٘ٴ ٜٳا ضٳغٴٛ ٜٳِكتٴًُ ٔٵ  َٳ ٘ٴ:  ٌٳ َي ُٳ١، َؾكٹٝ ٘ٴ ٜٳٔعٜسٷ يعٓ٘ : ضٳ|َؾاطٹ ُٴ ٌٷ اغٵ دٵ

ُٴَّٛااهلل َٳػٵ ٙٹ شٳيٹَو  ٔٵ غٳَؿٔط َٹ ٞټ  ِٻ ضٳدٳعٳ ايٓٻبٹ ٓٵبٳطٳ ،... ثٴ ُٹ ٍٳ: ... ،...َؾكٳعٹسٳ اِي ٕٔ َأَطاٜٹبٴَٚقا  ٖٳصٳا

ٝٳاضٴ شٴضِّٜٻتٹٞ ،عٹتٵطٳتٹٞ ٚٳ ×ٚقس أخربْٞ درب٥ٌٝ ،ٚخٹ ٕٸ  ٍٷَيأ ِٻ ًكصٍٚ، اي سٟ ٖصا َكتٛ ٗٴ

٘ٹ ٘ٴ ؾٹٞ َقتٵًٹ َٹ ،َؾبٳأضِى َي ٘ٴ  ًِ ٗٳسٳا٤ٹ، ايًٚادٵعٳ ٘ٹ ٚخٳاشٹيٹ٘ٔٵ غٳازٳاتٹ ايؿټ ِٻ ٫ٚ تٴبٳأضِى ؾٹٞ َقاتٹًٹ  .(57)ٗٴ

 ؾٝٗا ايٓاؽ ـ ٚزَٛع٘ تُٓٗط ا٭نطّ ٖصٙ ايطٚا١ٜ عٔ درب٥ٌٝ، ٚىرب ٜٓكٌ ايٓيبٸ

ِٸ بعس إٔ عاز َٔ غؿطٙ أخرب ْٝع  ×٘ ـ عٔ قاتٌ اؿػٌٜٵع٢ً خسٻ با٫غِ، ًٜٚعٓ٘. ث

َٳ ايٓاؽ َطٸ٠ّ ٕٸ اٱَا ِٸ شنط هلِ أ ُٖا أطٝب  ’ٔ اؿػٔ ٚاؿػٌٝٵأخط٣ بٗصا اـرب، ث

تهٕٛ سٝح زعا إٔ  ،ٚأطٗط عرتت٘ ٚخٝاض شضٜٸت٘. ٚنصا ايسعا٤ ايصٟ زعا ب٘ ايطغٍٛ

َٚا ٖصا ايبٝإ َٔ ْيبٸ  .، ٚشٓي١ ٖٚٛاّْا ع٢ً قاتًٝ٘×ايؿٗاز٠ َباضن١ يٲَاّ اؿػٌ

ٝٸ |اٱغ٬ّ ٕٷ ٭سٓك ٝٸ ×١ اٱَاّ اؿػٌإ٫ٓ إع٬ ت٘ ٗ ٖصٙ ايجٛض٠، ٚغًبٷ ٚأًٖ

 يًؿطعٝٸ١ عٔ ؾدل ٜعٜس ٚأقشاب٘. 

َاّ إػًٌُ بإٔ ٜعًُٛا ع٢ً ٓا١ٜ اٱ شيو ؾكس ٚقٸ٢ ايٓيبٸإٍ َهاؾّا ٚ
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ُٹعٵتٴ  ،ٚإٔ ٜكَٛٛا بٓكطت٘ ،×اؿػٌ سٝح ٚضز عٔ أْؼ بٔ اؿاضخ أْٸ٘ قاٍ: غٳ

ٞٻ ٘ٴ  |ايٓٻبٹ ٔٵ َأزٵضٳَن ُٳ ٔٳ اِيعٹطٳأم، َؾ َٹ ٌٴ بٹَأضٵٕض  ٔٳ ـ ٜٴِكتٳ ٝٵ ٖٳصٳا ـ ٜٳعٵٓٹٞ اِيشٴػٳ ٕٻ ابٵٓٹٞ  ٍٴ: ٔإ ٜٳُكٛ

َٳعٳ اِيشٴػٳ ٌٳ َأْٳؼ بٔ اؿاضخ  ٙٴ... َؾُكتٹ ٓٵكٴطٵ ٝٳ ِٵ َؾًِ ٓٵُه َٔٔٹ ×ٝٵ
(58). 

 

ّٗٛ عمٜ الجٕزٚ بعد ٔقٕعّا ـ ب  ــــــ إعفاٞ الػسع

ُٸ١ اهلس٣ ٗ ايػٓٛات اييت أعكبت سازث١  ^يكس غع٢ أٌٖ بٝت ايعك١ُ ٚأ٥

 ×كتًؿ١ ـ إٍ إبطاظ ايؿطعٝٸ١ اييت نإ ٜتُتٸع بٗا اٱَاّ اؿػٌ نطب٤٬ ـ ٚبططٕم

ٕٸ ؽ لسٗ شيو. ٚع٢ً ٖصا ا٭غا ٗ قٝاَ٘، ٚأْٸ٘ نإ قاسب سٛل ِٖ اعتربٚا أ

، ٚٗ |ٚؾطعٝٸ١ ايٓيبٸ ×يٝػت إ٫ٓ ؾطعٝٸ١ أَري إ٪ٌَٓ ×ؾطعٝٸ١ اٱَاّ اؿػٌ

ٕٸ عسّ ؾطعٝٸ١ ٜعٜس ٖٞ اَتساز يعسّ ؾطعٝٸ١ َعا١ٜٚ  .َٚٔ قبً٘ أبٞ غؿٝإ ،إكابٌ ؾإ

ٍٳ ،ٗ إسس٣ ضٚاٜات٘ عٔ ٖصا ا٭َط قطاس١ّ ×ٚقس عبٸط اٱَاّ ايكازم ٚٳآ ْٻا   سٝح قاٍ: ٔإ

ٌٴ بٳ ٖٵ ٕٳ َأ ٝٳا ٓٳا ؾٹٞ اهللٹَأبٹٞ غٴِؿ ٜٵ ٔٔ تٳعٳازٳ ٝٵ ٓٳا: قٳسٳمٳ اهلُل، َٚقاُيٛا: َنصٳ،ٳ اهلُل ;ٝٵتٳ ٌٳ َأبٴٛ  ;ُقًِ َقاتٳ

ٕٳ  ٝٳا ٍٳ اهللٹغٴِؿ ٜٳ١َ |ضٳغٴٛ ٔٚ َٴعٳا ٔٴ  ٜٳٔعٜسٴ بٵ ٌٳ  ٔٳ َأبٹٞ َطايٹبٺ، َٚقاتٳ ٞٻ بٵ ٜٳ١ُ عٳًٹ ٔٚ َٴعٳا ٌٳ  ، َٚقاتٳ

ٔٳ عٳًٹٞٛ ٔٳ بٵ ٝٵ ٘ٴ، ×اِيشٴػٳ ٌٳ اهلل َؾطٳدٳ ِٳ عٳذٻ ٌٴ اِيَكا٥ٹ ٞټ ٜٴَكاتٹ ْٹ ٝٳا  .(59)ٚايػټِؿ

أبٞ  :ٜعٜس ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ َكافِّ أؾطاز َٔ قبٌٝ ×يكس ٚنع اٱَاّ ايكازم

ٞٸ ،َٚعا١ٜٚ، غؿٝإ ٌٸ ٚاسس َِٓٗ بازض ٗ عكطٙ ـ أٚ غٝبازض ـ إٍ قاضب١  .ٚايػؿٝاْ ٚن

َٳ ×َاّ اؿػٌٚٗ إكابٌ دعٌ اٱ .سذٸ١ اهلل ع٢ً ا٭ضض  اختاضِٖ اهلل ععٻ ٔٵٗ ظَط٠ 

ٌٻ ٞٸ ع٢ً عسّ ؾطعٝٸ١ ٜعٜس،  سٴٓهاَّا ع٢ً ايٓاؽ. ٖٚصا ْؿػ٘ عباض٠ عٔ غٓسٺ ٚد قطع

 ×ٗ قٝاَ٘، سٝح أنؿ٢ اٱَاّ ايكازم ×ٚع٢ً ايؿطعٝٸ١ إطًك١ يٲَاّ اؿػٌ

ٝٸ١ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبٝإ  ٛنٛح.يًٓاؽ ب أٚٗطٙٚ ،ايؿطعٝٸ١ ع٢ً ايجٛض٠ اؿػٝٓ

ٝٸ١ ٗ  َٚٔ ١ًْ َا ٜططح ٗ با، إنؿا٤ قبػ١ ايؿطعٝٸ١ ع٢ً ايجٛض٠ اؿػٝٓ

ُٸ١ إعكٌَٛ ٗ إٛاطٔ ٚا٭ٜٸاّ  ^ايػٓٛات اييت تعكبٗا ٖٛ ايعٜاضات إٓكٛي١ عٔ ا٭٥

ٝٸ١ ٗ  ،اـاقٸ١; ٚشيو َٔ أدٌ ايتصنري بٛاقع١ نطب٤٬ ٝٸ١ ايجٛض٠ اؿػٝٓ ٚتساعٞ سكاْ

َٸ١ ايٓاؽ، ٚ ٖٳسٵتٳ «ايعٜاضات إأثٛض٠»ٖٞ إعطٚؾ١ بعٓٛإ أشٖإ عا ، ٚقس ٚضز ؾٝٗا: دٳا

ٌٔ اهلل ِّ اِيدٳًٹَٝؿ١ٹ ايً .(60)ؾٹٞ غٳبٹٝ ٛٳقٹ ٗٔٝسٹ... ايػٝس ايكا٥س... اِي ّٔ ايؿٻ َٳا ِّ عٳ٢ًَ أٱ ِٻ قٳ ٗٴ



×  
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..ّٔ َٳا ٝٵَو. ايًأٱ ٟٳ... ٜٳسٵعٴٛ اِيعٹبٳازٳ ٔإَي ٛٵ٫ َٳ ِّ عٳ٢ًَ غٳِّسٹٟ ٚ ِٻ قٳ ٝٵَوٚ ،ٗٴ ِٵ عٳًَ ٗٴ ٔٳ  ،ٜٳسٴٗي ٝٵ ّٳ بٳ َٚقا

ٜٵَو ٛٳا،ٹ ،ٜٳسٳ ٛٵضٳ بٹايكٻ ّٴ اِيذٳ ٗٵسٹ ٖٳسٳ ؾٹٜٝٳ ٌٳ ٚاِيُهٖؿاضٳ... دٳا ٓٳاؾٹكٹ ُٴ ُٵسٹ  ،...َو اِي َؾَكتٳًُٛٙٴ بٹاِيعٳ

ُٳسٹ ُٴعٵتٳ ٕٔ ،اِي ّٳا ٝٵَطإ ،َقتٳًُٛٙٴ عٳ٢ًَ أٱ ٘ٹ ايؿٻ ٗٳسٴ أْٻَو... دٳ .(61)َٚأَطاعٴٛا ؾٹٞ َقتٵًٹ ٖٳسٵتٳ َأؾٵ ا

ٔٳ ًُِٕشٹسٹٜ  .(62)ا

ْٸٗا ؾإٜ ٗ ٖصٙ ايعباضات ايٛاضز٠ ٗ ظٜاضات اٱَاّ اؿػٌ ٚنُا ٖٛ ٬َسٳ

، ٚٗ إكابٌ ٫ تػًب ايؿطعٝٸ١ ×ٚانش١ يؿطعٝٸ١ قٝاّ اٱَاّ اؿػٌ تعطٞ ؾٗاز٠ّ

ٌٷب، ػٵٵٵؾشٳعٔ ٜعٜس  ٖٚصٙ ايهًُات ايٛاضز٠ ٗ  .ناؾط ًَٚشس بٌ تعًٔ أْٸ٘ ضد

َٳٗ إْٸُا ٖٞ  ،ٕبجٛث١ بٌ ايٓاؽٚا ،ايعٜاضات ٜٓؿٞ ايؿطعٝٸ١ عٔ قٝاّ  ٔٵقسز َٛاد١ٗ 

ٕٸ ثٛضت٘ ٛنِّتؾ ،ع٢ً خًٝؿ١ ايعكط ٚايعَإ ٘ بأْٸ٘ خطٚزٷُٴٜٚػٹ ،اٱَاّ اؿػٌ ض أ

ٕٸ اؾب١ٗ إكابٹ ًَشس٠، ٖٚٞ ٗ  ناؾط٠ْ ×١ً يٲَاّ اؿػٌناْت ٗ غبٌٝ اهلل، ٚأ

ٕٸ ثكاؾ١ َا عبٻٖٚصا ٖٛ . اٱْاٍ ؾاقس٠ يًؿطعٝٸ١ ط عٓ٘ بعض ايهتٸا، سٌ قايٛا: إ

 ،ٗ َٛاطٔ َتعسٸز٠ َٔ ايعٜاضات إأثٛض٠. ؾايكتٌ ٗ غبٌٝ اهلل ايؿٗاز٠ ٚايؿسا٤ ًَش١ْٚٛ

ٌٸ ايؿٗاز٠ ،ٚع٢ً َٓٗر ضغٍٛ اهلل ٚزٜٔ اؿلٸ ٚايططح اؾازٸ  ،ٚؼكٌٝ ايػعاز٠ ٗ ٚ

ُٕ .،هلصٙ إػا٥ٌ.. َٚٔ قبًِٗ  ،ؾت ؾٗسا٤ نطب٤٬يت عطٻن١ ائطػٵٜتعاضض َع ايسعاٜات ا

 .(63)عٔ ايؿطعٝٸ١ ّاٚخاضد ،ع٢ً اـًٝؿ١ ّٝابٛقؿ٘ باغ ،غٝٸس ايؿٗسا٤

بػ١ٝ إسباٙ ايسعاٜات  ;يكس ٚضزت ٖصٙ ايكؿات ٚا٭عُاٍ ٗ ايعٜاضات إأثٛض٠

ٕٸ إػطن١. ٖٚٞ ؾٗاز٠ْ ناْٛا فاٖسٜٔ ٗ غبٌٝ اهلل،  ٚأقشاب٘ ×اؿػٌ ع٢ً أ

ٕٸ قتاهلِ يٝؼ  .(64)غّا نسٸ ايباطٌدٗازّا َكسٻ إ٫ٓ ٚأ

 

 ــــــ ارتالصٛ

ٝٸ١ ؾاقس٠ْ ٕٸ ايجٛض٠ اؿػٝٓ ٕٸ أٌٖ ايػٓٸ١ اعتربٚا أ عًُٛا ع٢ً ؾكس يًؿطعٝٸ١  َا أ

ّٷ ،ايتعطٜض بٗا َٔ خ٬ٍ إبطاٍ  ٓايصا ؾكس عًُ .ٚخطٚز ع٢ً اـًٝؿ١ َعتربٜٔ أْٸٗا قٝا

غعٝٓا ٗ ٖصٙ إكاي١ ـ ٚ ،َؿطٚعّا َا اغتٓسٚا إيٝ٘ ع٢ً إبطاظ نٕٛ أغاؽ ٖصٙ ايجٛض٠

 ٌ.ٕ ؾطعٝٸتٗا َٔ خ٬ٍ اػاٌٖ ض٥ٝػبٝأَ خ٬ٍ ؼًٌٝ ٖصٙ ايجٛض٠ ـ إٍ 

ٚٸٍ  ٕٸ َهاؾش١ ايًِٛ ٚايؿػاز إتؿؿٸٞ َٚٛاد١ٗ ايبٹسٳٚنأٗ ا٫ػاٙ ا٭ ع شٓا أ
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ٌٸ َػًُِأاييت  ٖٚصٙ ايٛٚٝؿ١ تٓسضز ٗ قايب  .ٚدست ٗ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٖٞ ٚٚٝؿ١ ن

ٕٸ ٖصٙ ايٛٚٝؿ١ غتهٕٛ ؾط ٜه١ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإ

; باعتباض أْٸ٘ ٖٛ ايصٟ ْؿأ ٚتطعطع ٗ َٓعٍ ×أٚدب ٚأعِٛ ع٢ً اٱَاّ اؿػٌ

بٛقؿ٘ إَاَّا  ;ايٛسٞ، ٖٚٛ ايصٟ ٜكع ع٢ً عاتك٘ أَط ٖسا١ٜ ايٓاؽ مٛ ططٜل اؿكٝك١

ٕٸ ايػهٛت ع٢ً ٖصا ا٭َط ٜعسٸ اؾرتانّا ٚطبكّا يًطٚا١ٜ ايٓبٜٛٸ١  .يًُػًٌُ ايؿطٜؿ١ ؾإ

ٕٸ ثٛضت٘  ×ٔ اٱَاّع١ُٝٛ. ٚقس بٝٻ ٗ ًِٚ ايٛامل، ا٭َط ايصٟ غٝعكب٘ عكٛب١ْ يًٓاؽ بأ

 ٖصٙ ايطٚا١ٜ ايؿطٜؿ١. إٍ ٚشيو َٔ خ٬ٍ اغتٓازٙ  ،َؿطٚع أَطٷ

ِٸ َٸا ٗ ا٫ػاٙ ايجاْٞ ؾأٖ ٝٸ١  أ ٕٸ سلٸ َا ٜهؿٞ ايؿطعٝٸ١ ع٢ً ايجٛض٠ اؿػٝٓ ٖٛ أ

ٌٻ اؿهِ ٚاؿه١َٛ ع٢ً ايٓاؽ ناْت ًَكا٠ َٔ داْب اهلل ععٻ ع٢ً عاتل أٌٖ  ٚد

ؾإشا َا تٛٓؾطت ا٭ضنٝٸ١ ايكاؿ١ يًتشٓكل  .×اٱَاّ اؿػٌ :ايبٝت، َٚٔ ًْتِٗ

ايعٝين هلصٙ اؿانُٝٸ١ نإ ٚادبّا عًِٝٗ إٔ ٜػتًُٛا ظَاّ أَط اؿه١َٛ ٗ اجملتُع. 

ٕٸ اٱ سٌ ٚدس ايٛطٚف َٓاغب١ ـ ستٸ٢ ٚيٛ ع٢ً مٛ  ×َاّ اؿػٌَٔ ٖٓا لسٸ أ

َٚع إع٬ٕ أٌٖ  .ايٛاٖط، َٚٔ أدٌ إُاّ اؿذٸ١ ـ غع٢ يتشكٝل ٖصا اؿلٸ اٱهلٞ

، ايهٛؾ١ ٚايبكط٠ اغتعسازِٖ يٓكطت٘، ٚسكٛي٘ ـ ٗ ايٓتٝذ١ ـ ع٢ً ايتأٜٝس ايؿعيبٸ

 ساٍٚ بصيو إٔ ٜطغٞ قٛاعس سانُٝٸت٘ ٗ اجملتُع. 
  



×  
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 العصاٞ اذتطٗين

 يف األصٕه الفكّٗٛ االدتّادٖٛ قساٌٞٚ

 

 اش كىثريعّثد. انشٍخ 

 

 ــــــ وكّدوٛ

َٔ دٗات ٚأبعاز  ^تٓاٍٚ َػأي١ ايععا٤ ٚإكا، ع٢ً أٌٖ بٝت ايطغاي١ يكس متٸ

كتًؿ١; سٝح عاؾٗا بعهِٗ َٔ ْٛط٠ عطؾا١ْٝ، ٚأؾاض إٍ تأثريٖا ايهبري ع٢ً ايػري 

َؿريّا  ،ٚتٓاٚهلا بعض آخط َٔ َٓطًل ايتشًٌٝ ا٫دتُاعٞ ;ٓؿػٞ يٲْػإٚايػًٛى اي

إٍ َها١ْ ٖصٙ إكا٥ب ٗ بٝإ اؿلٸ ٚايباطٌ، ٚأثطٖا ع٢ً قٝاّ ايجٛضات اٱغ٬َٝٸ١ 

ٗ َكا٥بِٗ ٚسعِْٗ  ^ٚاعتربٖا بعهِٗ َٛاغا٠ّ ٭ٌٖ ايبٝت ;ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ

ٌٸ بِٗ، َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٜطٳ ٕٸٚٵٚايب٤٬ ايصٟ س إسٝا٤ تًو إكا٥ب ُجٸٌ تهطّّا ٚبٝاّْا  ٕ أ

ٝٸ١ ٚإسٝا٥ٗا، يصا  ^يًؿسا٤ ايصٟ قاّ ب٘ أٌٖ ايبٝت ٗ غبٌٝ تؿعٌٝ ايكِٝ اٱهلٝٸ١ ٚاٱْػاْ

ؾكس قاض ٕػأي١ ايععا٤ َٛقع أخ٬قٞ، ٚقاضت تبشح ع٢ً أغاؽ أْٸٗا أسس إؿاِٖٝ 

 ا٭خ٬قٝٸ١. 

ٕٸ هلصٙ ايٛاٖط٠ ايتاضى١ٝ َٚه إ٫ٓ عسّا آخط بٌ ا٭ٚيٝا٤ ا١ْ ايععا٤ ايهبري٠ بٴأ

ٚشيو  ،عس اغتهؿاف ْٛط٠ كتًؿ١ّهٔ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبٴٚ .اٱهلٌٝ ٚا٭ْبٝا٤

با٫عتُاز ع٢ً إكازض ايطٚا٥ٝٸ١، َع عسّ ا٫بتعاز عٔ غا٥ط َباْٞ عًِ ايٓؿؼ َٚعطؾ١ 

ٔٸ ايؿكٗٝٸ١ ٚا٭زٓي١ إتك١ٓ ايبٓا٤ ا٭غاغٞ ٕٛنٛع ايععا٤ ٖٛ ايٓٛط٠  أبعازٖا ايٓؿػٝٸ١. يه

اييت ّهٔ ا٫غتٓاز إيٝٗا ٗ شيو، ٖٚصا َا أزٸ٣ إٍ اْتؿاض ٖصٙ ايٓٛط٠ بٌ إػًٌُ ـ 
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 يصا ٜػع٢ ٖصا إكاٍ إٍ ا٭َٛض ايتاي١ٝ:  .ايؿٝع١ َِٓٗ ـ ٚبا٭خلٸ

ٝٸ١ يًععا٤، ٚزضاغتٗا نُٔ قػٌُ: ايػٓسأ٫ّٚ  ;: شنط ا٭زي١ ٚإباْٞ ايطٚا٥

 يتٗا. ٚنٝؿ١ٝ ز٫

 ،: دٛاظ ٚاغتشبا، َكازٜل ايععا٤ َٚٛاٖطٙ، ٚشيو با٫غتٓاز إٍ ايطٚاٜاتثاّْٝا

 ٚتٛنٝشٗا. 

ّٸثايجّا  (ٚإخطاز ايسّ َٓ٘ ،أٟ ايهط، ع٢ً ايطأؽ ;)ايتطبري : زضاغ١ إٛنٛع اهلا

ٞٸ ، باٱناؾ١ إٍ زضاغتٗا ع٢ً ن٤ٛ ايؿًػؿ١ ا٫دتُاعٝٸ١ ـ ايػٝاغٝٸ١ َٔ َٓطًل ؾكٗ

 يًععا٤. 

 

ّٗٛ لمعصاٞ ـ1  ــــــ األدٍلٛ الػسع

 ــــــ السٔاٖات ـ1ـ 1

  ــــــ ^زٔاٖات اضتشباب البهاٞ عمٜ أِن البٗتأـ 

ٕٸ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات ٚقٌ إٍ سسٸ ايتٛاتط إعٟٓٛ; أٟ  ٕٸ إّهٔ ايكٍٛ بأ

ٟٸنجط٠ ٖصٙ ايطٚاٜات بًػت سسٸ ًٝٗا ا٫ط٦ُٓإ ًع عَٖط ّا عٝح ّهٔ إٔ وكٌ ٭

ُٸبكسٚ ، َع غضٸ ايٓٛط عٔ ايعباضات ^١ ايبها٤ َٔ إعكٌَٛٝض َهُٕٛ أٖ

ٌٸ ^اـاقٸ١ اييت قسضت عِٓٗ  . (1)ضٚا١ٜ ٗ ن

ٕٸ ْٝع ضٚاٜات نتا، ناٌَ ايعٜاضات سذٸ١،  َٔ ٖٓا ٜعتكس بعض ايعًُا٤ بأ

ٕٸ ايهاتب قطٸح ٗ بسا١ٜ ٖصا ايهتا،  زٕٚ اؿاد١ إٍ ايٓٛط ٗ غٓسٖا; ٚشيو ٭

ٚقس عًُٓا أْٸا ٫ مٝ٘ ظُٝع َا »سٝح ٜكٍٛ: ، ايطٚا٠ إصنٛضٜٔ ؾٝ٘بٛثاق١ ْٝع 

ٔٵ ،ٗ ٖصا إع٢ٓ ^ضٟٚ عِٓٗ َٔ  تَا ٚقع يٓا َٔ د١ٗ ايجكا ٫ٚ ٗ غريٙ، يه

 . (2)«ٟٚ عٔ ايؿصٸاش َٔ ايطداٍؾٝ٘ سسٜجّا ضٴ أقشابٓا ضِٓٗ اهلل بطٓت٘، ٫ٚ أخطدتٴ

ٞٸٚقس ؾٗس ع»ايعاًَٞ سٍٛ شيو:  ٜٚهتب اؿطٸ بٔ إبطاِٖٝ ـ أٜهّا ـ بجبٛت  ً

ُٸ١ ،ٗا َطٜٚٸ١ عٔ ايجكاتأسازٜح تؿػريٙ، ٚأْٻ . ٚنصيو دعؿط بٔ قُس بٔ ^عٔ ا٭٥

ٚٸقٛيٜٛ٘ ؾإْٻ  . (3)«ٍ َعاضٙ )أٟ نتا، ناٌَ ايعٜاضات(٘ قطٸح َا ٖٛ أبًؼ َٔ شيو ٗ أ

 ٚنصيو نإ ايػٝس اـ٥ٛٞ ٜط٣ ٖصا ايطأٟ; سٝح إْٸ٘ بعس ْكً٘ ن٬ّ اؿطٸ



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ٌٷ»ايعاًَٞ ايػابل قاٍ:  ٕٸ َا شنطٙ َت َٳإ ٞٸ ٔٵ، ؾٝشهِ بٛثاق١  بٔ إبطاِٖٝ أٚ  ؾٗس عً

ِٸ ٚقس ظعِ بعهِٗ  .بت٢ً َعاضضإ٫ إٔ ٜٴ دعؿط بٔ قُس بٔ قٛيٜٛ٘ بٛثاقت٘، ايًٗ

 . (4)«نُا ٫ ىؿ٢ ،٘ خ٬ف ٚاٖط عباضت٘اختكام ايتٛثٝل َؿاى٘ ؾك٘، ٚيهٓٻ

ٌٸٚغٛف ْتٓاٍٚ ٗ عجٓا ٖصا زضا َٛنٛع ـ َع غضٸ  غ١ قػِ َٔ ضٚاٜات ن

َؿرئٜ إٍ ايتشكٝل ٗ اؾٗات ايػٓسٜٸ١ هلا، َع ا٭خص بعٌ  ،ايٓٛط عٔ ٖصا إب٢ٓ ـ

ُٸ ٕٸ بعض ٝا٫عتباض آضا٤ ايطدايٌٝ. ٚتهُٔ أٖ ١ ٖصا ايبشح ـ نُا أؾطْا غابكّا ـ ٗ أ

يطٚاٜات هٕٛ ٗ َٛقعٝٸ١ ٖصٙ اقس ٜؿٚه ^ا٭ؾدام َع اعتكازِٖ بأٌٖ ايبٝت

 َا ًٜٞ إٍ ضٚاٜتٌ َع شنط غٓسُٖا:  ٚغٓؿري ٗ .ٚاعتباضٖا

ٞٸ»: ×عٔ اٱَاّ ايباقط ،ضٚا١ٜ قُس بٔ َػًِ ـ1  ×بٔ اؿػٌ نإ عً

ٛٸأٙ اهلل بٗا غطؾّا ٢ تػٌٝ ع٢ً خسٸستٸ ×ُا َ٪َٔ زَعت عٝٓاٙ يكتٌ اؿػٌٜكٍٛ: أٜٸ ٜ٘ ب

َا َػٸٓا َٔ ا٭ش٣  ٙ ٌٗ ع٢ً خسٸ٢ تػُٝا َ٪َٔ زَعت عٝٓاٙ ستٸٚأٜٸ ;ٜػهٓٗا أسكابّا

ٛٸ ٛٸأ قسمَٔ عسْٚا ٗ ايسْٝا ب ؾسَعت عٝٓاٙ  ،ُا َ٪َٔ َػٸ٘ أش٣ ؾٝٓاٚأٜٸ ;أٙ اهلل َب

ٚآَٓ٘ ّٜٛ  ،قطف اهلل عٔ ٚدٗ٘ ا٭ش٣ ،ٚشٟ ؾٝٓا٢ تػٌٝ ع٢ً خسٙ َٔ َهان١ َا ُأستٸ

 . (5)«ايكٝا١َ َٔ غدط٘ ٚايٓاض

ل ٚقس ٚثٻ .ٌٔ َٛغ٢ إتٛٚنعٔ قُس ب ،ٚضاٟٚ اؿسٜح ٖٛ ايؿٝذ ايكسٚم

ٌّ ٜٚط٣ ابٔ طاٚٚؽ إٔ ٚثاقت٘  .ُٗا قُس بٔ َٛغ٢ٝٵَٔ ايع١َ٬ ٚابٔ زاٚٚز ٗ نتابٳ ن

ٚأَا ايطاٟٚ اٯخط عبس اهلل بٔ دعؿط ؾكس نتب ؾٝ٘ ايٓذاؾٞ  .َٛضز اتؿام اؾُٝع

أبٛ  ،عبس اهلل بٔ دعؿط بٔ اؿػٌ بٔ َايو بٔ داَع اؿُريٟ»ايعباض٠ ايتاي١ٝ: 

ُٸ ،ايعباؽ ُٸ :ٞايك . نُا ٜصنطٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ بعٓٛإ (6)«ٌٝ ٚٚدِٗٗؾٝذ ايك

 . (7)(ثك١)

ٗٛ أٓس بٔ قُس بٔ ؾٚأَا ايؿدك١ٝ ا٭خط٣ ايٛاضز٠ ٗ غٓس ٖصا اؿسٜح 

ُٸ»٘: ٜهتب سٛي٘ ايٓذاؾٞ بأْٸٚ .عٝػ٢ بٔ عبس اهلل بٔ غعس ٌٝ ٚٚدِٗٗ ؾٝذ ايك

 ٜهّا. . نُا َسس٘ ايؿٝذ ايطٛغٞ أ(8)«ٚؾكِٝٗٗ

ٚايصٟ ٜط٣ بعض  ،ايصٟ ٚقع ٗ غٓس ٖصا اؿسٜح ،ٚنصا اؿػٔ بٔ قبٛ،

َعتربّا أْٸ٘ َٔ أقشا،  ،’ايطناٚ ايهاِٚ ٌايطدايٌٝ أْٸ٘ َٔ أقشا، اٱَاَ



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

 . (9)اٱْاع

 ،ثك١»ايصٟ ٜهتب سٛي٘ ايؿٝذ ايطٛغٞ أْٸ٘ ، ٚايطاٟٚ اٯخط ٖٛ ايع٤٬ بٔ ضظٜٔ

 . (11)«ٚنإ ثك١ ٚدّٗا» :ذاؾٞ بعباض٠ط عٓ٘ ايٓٚعبٻ .(10)«دًٌٝ ايكسض

ٌٷ ٙ ٚعسٻ .َعطٚف ع٢ً َػت٣ٛ اؿسٜح ٚايتك٣ٛ ٚأَا قُس بٔ َػًِ ؾٗٛ ضد

ٜٚهتب ؾٝ٘ ايٓذاؾٞ:  .(12)ايهؿٞ ٗ ايطداٍ ايصٜٔ أْعت ايعكاب١ ع٢ً تكسٜكِٗ

ٚنإ َٔ أٚثل  ،، ٚض٣ٚ عُٓٗا’قشب أبا دعؿط ٚأبا عبس اهلل ،ؾكٝ٘ ٚضع»

 . (13)«ايٓاؽ

د١ٗ ز٫ي١ ايطٚا١ٜ ع٢ً ا٫غتشبا، ؾٝهؿٞ ا٫يتؿات إٍ ايجٛا، ايهبري أَا َٔ 

عٝح شنطت  ،ب١ ع٢ً إقا١َ ايععا٤ اييت شنطت ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜٚايٛعٛز ا٭خط١ٜٚ إرتتٸ

ٕٸ ثٛا، شيو ٖٛ ايػهٔ ايسا٥ِ ٗ غطف اؾ١ٓ َٳ .أ دطت زَٛع عٝٓٝ٘ ع٢ً  ٔٵٚنصا 

ٚا٭ش٣ ؾػٛف هعً٘ اهلل تعاٍ ٗ َٓعٍ  َٔ إكا، ^ٜ٘ ع٢ً َا أقا، أٌٖ ايبٝتخسٻ

َٳ .قسم ٚزَعت عٝٓاٙ ؾػٛف ٜكطف اهلل تعاٍ  ^تأشٸ٣ ٕكا، أٌٖ ايبٝت ٔٵٚنصا 

 َٚٔ عصا، ايٓاض.  ،ٓ٘ ٗ ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ غهبٜ٘ٚ٪َ ،عٓ٘ أش٣ ايسْٝا ٚاٯخط٠

شنطْا عٓسٙ ؾؿانت  ٔٵَٳ»: ×عٔ اٱَاّ ايكازم ،ايؿهٌ بٔ ٜػاضضٚا١ٜ  ـ2

 . (14)«غؿط اهلل ي٘ شْٛب٘، ٚيٛ ناْت َجٌ ظبس ايبشط ،ٛ َجٌ دٓاح ايصبا،ٚي ،عٝٓاٙ

سٝح ٚضز ؾٝٗا أٓس بٔ قُس بٔ  ;ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ َٔ ْاس١ٝ ايػٓس قشٝش١

أٓس بٔ قُس بٔ خايس بٔ عبس ايطٓٔ بٔ قُس »ٚقس شنطٙ ايٓذاؾٞ بكٛي٘:  .خايس

ٞٸ ٙ قُسأقً٘ نٛٗ ـ ٚنإ دسٸ ،أبٛ دعؿط ،بٔ عًٞ ايربقٞ سبػ٘ ٜٛغـ بٔ  بٔ عً

ٔٸ×عُط بعس قتٌ ظٜس ، ؾٗط، َع أبٝ٘ عبس ايطٓٔ ، ثِ قتً٘، ٚنإ خايس قػري ايػ

ـ ٚاعتُس إطاغٌٝ. ٚقٓٻ ،ٗ ْؿػ٘، ٜطٟٚ عٔ ايهعؿا٤ ٚنإ ثك١ّ ،إٍ بطم ضٚش ـ

 . (15)«ٚغريٖا... ،نتبّا، َٓٗا: احملاغٔ

ؿٝذ ايطٛغٞ ٗ سٓك٘ ايصٟ ٜصنط اي ،ٚايطاٟٚ ايجاْٞ ٖٛ قُس بٔ أبٞ عُري

 ،ٚأٚضعِٗ ،ٚأْػهِٗ ،ا١َع١ ٚايٚنإ َٔ أٚثل ايٓاؽ عٓس اـاقٸ»ايعباض٠ ايتاي١ٝ: 

 . (16)«ٚأعبسِٖ

ٕٸ .َٚٔ أقشا، اٱْاع ،ٚاعتربٙ ايهؿٸٞ َٔ ايؿكٗا٤ ايهباض  نُا ٜط٣ أ
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 . (17)ؿامقش١ سسٜج٘ َٛضز اتٸ

ٔ قُس ـ ؾٝهتب بهط بٖٚٛ ٚأَا ايطاٟٚ اٯخط ايٛاضز ٗ غٓس ٖصٙ ايطٚا١ٜ ـ 

 :أبٛ قُس ،بهط بٔ قُس بٔ عبس ايطٓٔ بٔ ْعِٝ ا٭ظزٟ ايػاَسٟ»ؾٝ٘ ايٓذاؾٞ: 

 . (18)«َٔ بٝت دًٌٝ بايهٛؾ١... ٚنإ ثك١ّ ،ٗ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ ٚد٘ٷ

ؾكس عسٸٙ  ،ايطاٟٚ ا٭خري ٗ غًػ١ً غٓس ٖصا اؿسٜح ،ٚأَا ايؿهٌٝ بٔ ٜػاض

ٕٸ أبا  إشا ضأ٣ ايؿهٌٝ بٔ ٜػاض قاٍ:  ×عبس اهللايهؿٸٞ َٔ أقشا، اٱْاع، ْٚكٌ أ

 . (19)«أسبٸ إٔ ٜٓٛط ضد٬ّ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ ؾًٝٓٛط إٍ ٖصا ٔٵَٳ .ط إدبتٌبؿِّ»

ٌ ٞ ٭غػِّثين غاغٌ ايؿهٌٝ بٔ ٜػاض، قاٍ: إْٸخ ضبعٞ بٔ عبس اهلل قاٍ: سسٻٚسسٻ

ؾكاٍ  ،×ٜسٙ يتػبكين إٍ عٛضت٘، ؾدربت بصيو أبا عبس اهلل ٕٸإايؿهٌٝ بٔ ٜػاض، ٚ

 . (20)«ا أٌٖ ايبٝتضسِ اهلل ايؿهٌٝ بٔ ٜػاض، ٖٚٛ َٓٸ»يٞ: 

َٳ ٕٸ نٌ  ٕٸ ٔٵٚأَا َهُٕٛ ٖصا اؿسٜح ؾٗٛ أ  شٴنطْا عٓسٙ ؾبه٢ ـ بٓا٤ ع٢ً أ

ٝٸ ،يًُذٍٗٛ ـ شٴنطْا َبينٸ ٚدط٣ َٔ  ،١ يًُعًّٛ ـأٚ شٳَنطٳْا عٓسٙ ـ بٓا٤ ع٢ً نْٛٗا َبٓ

ؾػٛف ٜػؿط اهلل ي٘ شْٛب٘  ،دٓاح شباب١ ٚيٛ َكساض ،بػٝ٘ َٔ ايسَٛع عٝٓٝ٘ َكساضٷ

ٜػري ٗ تؿػري  ْٝعّا، ٚيٛ ناْت شْٛب٘ نعبس ايبشط. ٖٚصا إهُٕٛ ٚضز باخت٬فٺ

ٞٸ  ،عٔ بهط بٔ قُس ،عٔ أبٝ٘ إبطاِٖٝ بٔ ٖاؾِ ،َعترب بٔ إبطاِٖٝ ايكُٞ بػٓسٺ عً

َجٌ  ٓ٘ زَعٷْا عٓسٙ ؾدطز َٔ عٝطٵْا أٚ شٴنٹَٔ شٳَنطٳ»أْ٘ قاٍ:  ،×عٔ اٱَاّ ايكازم

 . (21)«دٓاح بعٛن١ غؿط اهلل ي٘ شْٛب٘، ٚيٛ ناْت َجٌ ظبس ايبشط

ٕٸ عسز ايصْٛ، اييت تػؿط عٓس شنط أٌٖ ايبٝت ٚايبها٤ ع٢ً  ^َٚٔ ايٛانض أ

ُٸ ٚإها١ْ ايس١ٜٝٓ اييت وتًٓٗا، ٖٚٛ َا ٜ٪ٍٚ ٗ  ،١ ايععا٤َٝكابِٗ ٜسٚض َساض أٖ

َعٓاٙ ضدشإ ايؿعٌ َع ايرتخٝل ٗ  ايصٟ ،ايٓتٝذ١ إٍ إثبات ا٫غتشبا، ايؿطعٞ

 ايرتى. 

 

  ــــــ ^زٔاٖات إسٗاٞ أوس أِن البٗتب ـ 

ٝٸ ^ٜعسٸ شنط أٌٖ ايبٝت ١ ٚتطغٝدٗا ١ ٚاٱهلٝٸَٔ ٚغا٥ٌ اغتُطاض اؿكا٥ل ايسٜٓ

سٝح ٜكٍٛ اهلل تعاٍ:  ،ٚقس ٚضز ايتأنٝس ع٢ً ٖصا ا٭َط ٗ ايكطإٓ .ٗ أشٖإ ايٓاؽ
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ٜٻا﴿ ِٵ بٹَأ ٖٴ ٕٕ(5)إبطاِٖٝ:   ﴾ّٔ اهللٚٳشٳٚنطٵ ِٵ  شيٹَو﴿آخط:  ، نُا ٜكٍٛ ٗ َها ٚٛ ٔٵ ٜٴعٳ َٳ ٚٳ

ٛٳ٣ اِيُكًُٛ،ٹؾٳعا٥ٹطٳ اهللٹ ٔٵ تٳِك َٹ ْٻٗا   . (32)اؿرٸ:   ﴾ َؾٔإ

ٌٸ ٚاسس َٔ أقشا، ايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ  ٖصٙ ٖٞ ايطغاي١ ٚإػ٪ٚي١ٝ اييت وًُٗا ن

ٖٞ ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬  ^يبٝتَكابٌ اؾٌٝ اي٬سل ايصٟ غٝأتٞ بعسٙ. ؾجكاؾ١ أٌٖ ا

ٖٚصٙ ايجكاؾ١ ٖٞ اييت تسعٛ اٱْػإ إٍ  .ايجابت١ عسٜح ايجكًٌ إتٛاتط ،ا٭ق١ًٝ

ـ إٍ داْب ايكطإٓ ـ ٜكٛزٕٚ ايبؿط مٛ َٓعٍ  ^ْٸِٗإٚ .ايٓذا٠ َٔ ايهٝاع ٚايه٬ٍ

١ يًعٌُ ع٢ً إبكا٤ ٖصٙ ايجكاؾ١ عرب ايتٛقٝ ^ايػعاز٠ ٚايكؿا٤. ٚقس غع٢ أٌٖ ايبٝت

َعتربٜٔ أْٸٗا تكب  ،نط ـ ٚاييت َٓٗا فايؼ ايععا٤ ـع٢ً تؿهٌٝ فايؼ ايصِّ ٚاؿحٸ

 .ٚبٝإ أٖساؾِٗ ،ٚإسٝا٤ أَطِٖ ،ٗ تهطِّٗ

بػٓس  ،ايعاًَٞ عٔ نتا، قط، اٱغٓاز َٚٔ ١ًْ تًو إٛاضز َا ْكً٘ اؿطٸ

ٔ بهط عٔ أٓس بٔ إغشام، ع ،عبس اهلل بٔ دعؿط ٗ قط، اٱغٓاز»قشٝض َٚعترب: 

ثٕٛ؟ ؾكاٍ: ْعِ، ٘ قاٍ يًؿهٌٝ: ػًػٕٛ ٚتتشسٻأْٸ ،×بٔ قُس، عٔ أبٞ عبس اهلل

َٳ ٕٸ تًو اجملايؼ أسبٸٗا، ؾأسٝٛا أَطْا، ؾطسِ اهلل  َٔ  ،ٜا ؾهٌٝ .أَطْا اأسٝ ٔٵؾكاٍ: إ

غؿط اهلل ي٘ شْٛب٘، ٚيٛ  ،ٚيٛ َجٌ دٓاح ايصبا، ،شٳَنطٳْا أٚ شٴنطْا عٓسٙ ؾؿانت عٝٓاٙ

 . (22)«ايبشط ناْت َجٌ ظبس

َٸ ُٸ»ا غٓسٙ ؾٝصنط ايٓذاؾٞ عٔ عبس اهلل بٔ دعؿط أْٸ٘ أ ٌٝ ؾٝذ ايك

ٞ بأْٸ٘ ؾٝذ ١ًَٓ اؿٹَٚسس٘ ايع٬ٓ .(24)«ثك١»ٚشنطٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ بعٓٛإ  .(23)«ٚٚدِٗٗ

 . (25)َٔ أقشا، أبٞ قُس ايعػهطٟ ،ٚثك١ ،ايكٌُٝ ٚٚدِٗٗ

أٓس بٔ إغشام بٔ عبس » ٚأَا أٓس بٔ إغشام ؾٝكٍٛ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٗ سٓك٘:

ٞٸ ، نبري ايكسض، ٚنإ َٔ اهلل بٔ غعس بٔ َايو بٔ ا٭سٛم ا٭ؾعطٟ، أبٛ عً

ُٸ×، ٚضأ٣ قاسب ايعَإ×خٛامٸ أبٞ قُس  . (26)«ٌٝ ٚٚاؾسِٖ، ٖٚٛ ؾٝذ ايك

َا غبل ايه٬ّ ٗ  تكسٸّ ٗ ،ايصٟ ٚضز ٗ غٓس ٖصٙ ايطٚا١ٜ ،ٚبهط بٔ قُس

 .ْكٌ ٚثاقت٘ َٔ نتب ايطدايٌٝ

 ٚبايتايٞ تهٕٛ ايطٚا١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ ايػٓس١ٜ َعترب٠. 

ٕٸ ٖصا اؿسٜح ٜٳ َٚٔ  ;بإػؿط٠ ^ـ َكُٝٞ ايععا٤ ع٢ً أٌٖ ايبٝت ـ َٔ د١ٗٺ سٴعٹإ
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ٕٸ إقا١َ ايععا٤ َٔ َكازٜل إسٝا٤ أَط أٌٖ ايبٝت د١ٗٺ ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً  ،أخط٣ ٜعترب أ

٘ٓ عٓا١ٜ اؼكٝل أٖساؾِٗ، َعًٹ ٕٸ ٖصٙ اجملايؼ ق  ٚاٖتُاَ٘.  ×ٱَاّ ايكازمّٓا أ

َٸ ٌ ٖصا ا٭َط غطا٤ٶنُا ٜؿٚه ِٝٗ َكاّ ّا ٫عتكاز ؾٝع١ أٌٖ ايبٝت ٚقبِّٖا

َٔ أعِٛ ا٭ٖساف اييت ٚقؿٛا  ^ايعك١ُ. ؾاحملاؾ١ٛ ع٢ً إسٝا٤ َباز٨ إعكٌَٛ

َٛا أغ٢ً َا يسِٜٗ أْؿػِٗ ع٢ً ؼكٝكٗا، ٚاغتؿٗسٚا ٗ غبٌٝ ايٛقٍٛ إيٝٗا، ٚقسٻ

 .هلا ام عٓسِٖ ؾسا٤ٶا٭ؾد ٚأععٸ

ٔٵ ٌٕ يه ٕٸ ايبعض واٍٚ ؼًٌٝ ايطٚاٜات بؿه ٕٸ  َع شيو ْط٣ أ خاط٧; إش ٜط٣ أ

ٌ بعَإ ّجِّ ٚاغتشكام ايجٛا، عًٝ٘ كتلٌّ ^ضٚاٜات ؾه١ًٝ ايبها٤ ع٢ً أٌٖ ايبٝت

ع١ يًدًؿا٤ ايٛإٌ، أَا ٗ عكطْا ٖصا ايصٟ ٫ ؾٝ٘ ايععا٤ ٚايبها٤ ساي١ دٗاز َٚكاضٳ

ٟٸا٤ ؾٝ٘ دٗازّا ؾ٬ ٜرتتٻايبه ٜعسٸ  .ثٛا، ب عًٝ٘ أ

ٚأَا ٗ ظَإ ٫ قاضب١ بٌ »ًٌ ٗ ٖصا ايكسز: ٚقس نتب بعض ٖ٪٤٫ احملًٚ

أٌٖ ايبٝت ٚأعسا٥ِٗ ـ نعَآْا ٖصا ـ ؾ٬ ٜكسم ع٢ً شنط اؿػٌ ٚايبها٤ عًٝ٘ 

ٔ. بٌ ايصنط اؾٌُٝ ٚايجٓا٤ اؿػ عٓٛإ اؾٗاز، نُا أْ٘ ٫ ًٜك٢ شانط اؿػٌ إ٫ٓ

قسَت خري  :ٜٚكاٍ ي٘ ،ّف ٜٚهطٻ، ٚايبانٞ ع٢ً اؿػٌ ٜؿطٻٜأخص بصيو أدط٠ّ

٘. ؾشٝح ٫ دٗاز ٗ ايبها٤ عًٝ٘ ؾ٬ ٚعس ّ إيٝ٘ َا ٜؿط، ٜٚتؿٖهَكسّ، ٜٚكسٻ

 . (27)«باؾ١ٓ، ٚسٝح ٫ عصا، ٫ٚ ْهاٍ ٫ٚ خٛف ْؿؼ ؾ٬ ثٛا، نصا ٚنصا

ٕٸ ايجٛا، ٚايؿه١ًٝ يهٓٻ إٛدٛز٠ ٗ ايطٚاٜات إْٸُا تتؿطٸع عٔ ٘ مل ًٜتؿت إٍ أ

ٌٷ .^شنط أٌٖ ايبٝت ؾٝٗا  ثابت ٗ ْٝع ايعكٛض ٚا٭ظَإ، ٚدإض ٖٚصا ا٭قٌ أق

ت ع٢ً اَتساز ايعكٛض ٗ َػأي١ إقا١َ ايععا٤ ٚغري خاؾ١ٝ تًو اٯثاض اييت ػًٖ .زا٥ُّا

; سٝح أمثطت اغتُطاض سٝا٠ ×، ٚخاقٸ١ غٝس ايؿٗسا٤|ع٢ً أٌٖ بٝت قُس

 ت عًِٝٗ. يؿٝع١ ٚبكا٥ِٗ ٗ إدانات اييت َطٻا

ٌٸ ٚإع٤٬ قُِٝٗ،  ،تهُٔ ٗ إسٝا٤ امسِٗ ^أ١ُٖٝ دٗاز أعسا٤ أٌٖ ايبٝت ٚيع

 ٫ ٗ خكٛم قاضب١ ٖ٪٤٫ ا٭عسا٤ ٚقتاهلِ ؾك٘. 

 

 ــــــ وعتربٚ وعأٖٛ بَ ِٔبز ـ 

اؾعع نٌ »قاٍ:  ـ ٗ سسٜحٺـ  ×يكس ٚضز ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ: عٔ أبٞ عبس اهلل
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 . (28)«×غ٣ٛ اؾعع ٚايبها٤ يكتٌ اؿػٌ ،ٚايبها٤ َهطٚٙ

ٌّ ٚابٔ  ;ٚايؿٝذ إؿٝس ;ايؿٝذ ايطٛغٞ :َٔ ٚقس ٚقع ٗ غٓس ٖصٙ ايطٚا١ٜ ن

ايصٟ  ،ابٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ ،قٛيٜٛ٘. أَا ايطاٟٚ ا٭خري يًطٚا١ٜ ؾٗٛ اؿػٔ بٔ قُس

سٝح ٜهتب  ،كٌيعًُا٤ ٚاحملٚكٚقس َسس٘ نباض ا .ك٤ٌ ٚإٛثٻنإ َٔ ايعًُا٤ ا٭د٬ٓ

١َ... ٫ ٜككط عٔ أَايٝ٘ )أٟ ايؿٝذ ٚأَايٞ ٚيسٙ ايع٬ٓ»١َ اجملًػٞ ٗ سٓك٘: ايع٬ٓ

ٕٵ  . (29)«ٚأٚثل نإ أَايٞ ايؿٝذ عٓسٟ أقضٸ ايطٛغٞ( ٗ ا٫عتباض ٚا٫ؾتٗاض، ٚإ

ايصٟ  ،ٚايس دعؿط بٔ قُس بٔ قٛيٜٛ٘ ،ٚقس ٚضز ٗ غٓسٖا قُس بٔ قٛيٜٛ٘

َٔ خٝاض  ،ٚنإ أبٛٙ ًٜكب َػ١ًُ»بكٛي٘:  ،ؾعؿط تطْت٘ٗ شٌٜ  ،ٓذاؾٞاي ٙشنط

ٕٸ دعؿط ض٣ٚ َباؾط٠ عٔ ٚايسٙ(30)«أقشا، غعس ك٘ َٔ خ٬ٍ َا شنطٙ ٗ ٚٚثٻ ،. نُا أ

 . (31)تٔ ايجكاع ٘ ئ ٜٓكٌ ٗ ٖصا ايهتا، إ٫ٓبأْٸ ،بسا١ٜ نتاب٘

ؾٝذ ٖصٙ »ؾٞ بأْٸ٘ ايصٟ عبٸط عٓ٘ ايٓذا، بعسٙ ٚضز ايطاٟٚ غعس بٔ عبس اهللٚ

 . «ٚٚدٗٗا ،ٚؾكٝٗٗا ،ايطا٥ؿ١

ايًصإ  ،نُا ٚضز ٗ غٓسٖا أٓس بٔ قُس بٔ عٝػ٢ ٚاؿػٔ بٔ قبٛ،

 َا غبل.  َت ٚثاقتُٗا ٗتكسٻ

أبٛ قُس ا٭ْكاضٟ »ٚأَا أبٛ قُس ا٭ْكاضٟ ؾٝهتب سٛي٘ ايػٝس اـ٥ٛٞ: 

 . (32)«ط٘ خ١َِّ أْٻيهاٗ إتكسِّاض ٗ ضٚا١ٜ ابكٛي٘; يكٍٛ قُس بٔ عبس اؾبٸ ٖصا ٜعتسٸ

 ؾكس ٚثٸك٘ ايٓذاؾٞ.  ،×ٖٚٛ ايطاٟٚ إباؾط عٔ اٱَاّ ،ٚأَا َعا١ٜٚ بٔ ٖٚب

ٕٸ اؾعع ٚايبها٤ أَطٷ َهطٚٙ،  َٚٔ د١ٗ ايس٫ي١ ؾاٱَاّ ٜؿري ٗ ايطٚا١ٜ إٍ أ

 . ٚبصيو ّهٔ هلصٙ ايطٚا١ٜ ـ×إشا نإ ٖصا ايبها٤ ٚاؾعع ع٢ً اٱَاّ اؿػٌ إ٫ٓ

ٌٕ ٛٗط ٖاتٌ اؿايتٌ; ٭ٕ عاّ ـ إٔ تهٕٛ ؾا١ًَ ؾُٝع أؾهاٍ ايععا٤ اييت تٴ بؿه

 ١ٝ. ٚايهرب٣ ايهًٓ ،اٱَاّ أطًل إػأي١ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ اؿكٝك١ٝ

 

  ــــــ ^ضريٚ املعضٕونيـ 2ـ 1

ٚغٛف ْؿري  .^يكس عهػت بعض ايطٚاٜات ٚدٛز ٖصٙ ايػري٠ بٌ إعكٌَٛ

 ٔ ٖصٙ ايطٚاٜات: َا ًٜٞ إٍ ِاشز َ ٗ
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ٞٸعسٸ» عٔ ايهًٝين ايؿٝذٜٓكٌ  بٔ  ٠ َٔ أقشابٓا، عٔ أٓس بٔ قُس، عٔ عً

 ـٵأٚقٹ ،قاٍ: قاٍ يٞ أبٞ: ٜا دعؿط ×عٔ أبٞ عبس اهلل ،اؿهِ، عٔ ْٜٛؼ بٔ ٜعكٛ،

َٔ  . (33)«اّ ٢ٓ٢َٓ أٜٸيٞ َٔ َايٞ نصا ٚنصا يٓٛاز، تٓسبين عؿط غٌٓ 

ٕٸ ْٝع ضٚا٠ ٖصٙ ايطٚ ٕٸ ايؿٝذ  .ٚإعتربٜٔ تٚا١ٜ َٔ ايجكاٜؿاض إٍ أ َٚا أ

َٳ ،عس٠ َٔ أقشابٓا :ايهًٝين قاٍ َا غبل ٗ  ٠ ِٖٗ ٖ٪٤٫ ايعسٸ ٔٵٚنإ قس ؾدٸل 

١ إؾهاٍ ٗ ايكػِ ا٭ٍٚ َٔ ايػٓس. ؾ٬ ٜعٛز مثٸ ،..ت.نتاب٘، ٚايصٜٔ بِٝٓٗ ضداٍ ثكا

ٚايٓذاؾٞ; ٚايسيٌٝ ّ تٛثٝك٘ َٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ بٔ خايس إتكسِّاأٓس بٔ قُس ٖٛ ٚ

 .٘ ابٔ خايس ٖٛ قط١ٜٓ ايطاٟٚ ٚإطٟٚ عٓ٘ع٢ً أْٸ

َٸ ٞٸٚأ ط عٓ٘ أسٝاّْا بعًٞ بٔ اؿهِ ٚايصٟ ٜعبٻ ،بٔ اؿهِ ا بايٓػب١ إٍ عً

ٞٸ ،ا٭ْباضٟ عًٞ »٘ ايؿٝذ ايطٛغٞ: ؾكس قاٍ ٗ سٓك ،بٔ اؿهِ بٔ ايعبري أٜهّا أٚ عً

 . (34)«دًٌٝ ايكسض ،ثك١ :بٔ اؿهِ ايهٛٗ

، ’بأبٞ عبس اهلل ٚأبٞ اؿػٔ اختلٸ»ٜهتب ايٓذاؾٞ عٔ ْٜٛؼ بٔ ٜعكٛ،: ٚ

ؾتٍٛ أَطٙ. ٚنإ  ،×، َٚات بإس١ٜٓ ٗ أٜاّ ايطنا×ٌ ٭بٞ اؿػٔٚنإ ٜتٖٛن

 . (35)«ٚضدع ،كّا، ٚنإ قس قاٍ بعبس اهللّا عٓسِٖ، َٛثٻسٛٝٸ

ٕٸ اٱَاّ ايباقطٚأَا َهُٕٛ اؿسٜح ؾٗٛ ٜبِّ ٕ نا ×ٔ بٛنٛح نٝـ أ

 .ف ٗ َػأي١ إقا١َ ايععا٤ٜتكطٻ

، إٔ ٜٴٓسٳ ×ٚأٚق٢ أبٛ دعؿط»اْط٬قّا َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ:  ;ٜٚكٍٛ ايؿٝذ ايكسٚم

 . (36)«اغِ عؿط غٌٓٛٗ إ

ٜكٍٛ:  ،ٚاقؿّا إٜاٖا بايكشٝش١ ،ٚبعس إٔ ٜٓكٌ قاسب اؾٛاٖط ٖصٙ ايطٚا١ٜ

يٝكتس٣  ;ايٓؿط لٸتػتش ٚقس ٜػتؿاز َٓ٘ اغتشبا، شيو إشا نإ إٓسٚ، شا قؿاتٺ»

 . (37)«بٗا

عٔ أبٞ ٖاضٕٚ إهؿٛف،  ،ٗ ضٚاٜات كتًؿ١ ،ٜٚٓكٌ ٗ ناٌَ ايعٜاضات

ٕٸ اٱَاّ ايكازم ،إٞ عٓس ن٬َ٘ عٔ دعؿط بٔ عٓؿٚنصا ايهؿٸ أَطٙ إٔ ٜٓؿسٙ  ×أ

ٝٻ×ؾعطّا ٗ اؿػٌ ×ٔ ي٘ ؾه١ًٝ شنط َكاب٘، ٚبعس إٔ به٢ اٱَاّ ب
(38) . 

أْٓا ْهتؿٞ بٗصا إكساض   َٔ ايس٫٫ت ا٭خط٣، إ٫ٓٗ إٔ ٖٓاى ايهجري ٫ٚ ؾٓو
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ٕٵ .ٗ َكاّ إثبات اغتشبا، ٖصا ا٭َط ٢ زٕٚ إٔ ستٸ ،نإ ٜهؿٝٓا إثبات ا٫غتشبا، ٚإ

ع٢ً َا شٖب إيٝ٘ ايهجري َٔ ايؿكٗا٤  ْجبت قشٸ١ غٓس ٖصٙ ايطٚاٜات، ٚشيو بٓا٤ٶ

ٛ نإ يسٜٓا ضٚاٜات نعٝؿ١ ؾشت٢ ي .«بًؼ ٔٵَٳ»هِٗ َ٪زٸ٣ أخباض ٚا٭قٛيٌٝ َٔ ُػټ

ط عٔ ٖصٙ ايكاعس٠ ٗ ايهتب بِّعٴقس ّهٓٓا بٗصٙ ايكاعس٠ إٔ ْجبت ا٫غتشبا، أٜهّا. ٚ

ٝٸ١ بكاعس٠  ٌّ .«١ ايػٓٔايتػاَض ٗ أزٓي»ا٭قٛي ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٗ  :َٔ ٚقس عجٗا ن

 ٚاٯخْٛس اـطاغاْٞ ٗ آخط عح ايربا٠٤ َٔ نؿا١ٜ ا٭قٍٛ.  ;ايطغا٥ٌ

 

 ــــــ ٖكٛ إقاوٛ العصاٞطس ـ2

ٌٸ َٓطك١ ٚبًس تكايٝس خاق١ ٗ إقا١َ ايععا٤. ٚا٭غايٝب إعطٚؾ١ اٯٕ ٗ  يه

 ;ٚيبؼ ايػٛاز; ٚايتؿبٝ٘ )ُجٌٝ بعض ٚقا٥ع عاؾٛضا٤( ;ايًطِ :ايععا٤ ٖٞ َٔ قبٌٝ

َٔ  ٚغٛف ْتٓاٍٚ ن٬٘ٚايتطبري )نط، ايطأؽ ٚإخطاز ايسّ َٓ٘(.  ;ٚايهط، بايػ٬غٌ

ٌٕٖصٙ ا٭غا  .يٓط٣ َس٣ دٛاظ أٚ اغتشبا، ٖصٙ ا٭َٛض ;خامٸ يٝب بؿه

 

 ــــــ المطي ـأ

ٜٓكٌ قاسب اؾٛاٖط زيًٌٝ ع٢ً دٛاظ ايبها٤ ٚايًطِ ع٢ً ايكسٚض ٚايط٩ٚؽ 

ٚٸ; سٝح ٜعتُس ×غٝس ايؿٗسا٤ ، ٚبا٭خلٸ^ٗ َكا٥ب أٌٖ ايبٝت ع٢ً سػ١ٓ  ٫ّأ

ٕٸاييت تط٣ إٔ اؾعع ع٢ً اٱَاّ اؿػٌ ،َعا١ٜٚ بٔ ٖٚب إطاز باؾعع ٖٛ   دا٥ع; ٭

ٖٚصا َا ّهٔ  .يطِ ايٛد٘ ٚايكسض :َٔ قبٌٝ ،ا٭َٛض اييت ٜكّٛ بٗا ايؿدل إؿذٛع

أؾسٸ »بكٛي٘:  ،ايصٟ ٜؿري إٍ َكازٜل اؾعع ،×اغتؿازت٘ َٔ ن٬ّ اٱَاّ ايباقط

ٛٳ  . (39)«ايؿعط ٚدعٸ ،ٚيطِ ايٛد٘ ٚايكسض ،ٌ ٚايعٌٜٜٛٵاؾعع ايكطار باي

 . (40)عًٝٗا زٕٚ إٔ ٜعرتض أسسٷ ،ّسٳع١ َٓص ايكٹٛ غري٠ إتؿطِّٖ ٚايجاْٞ

، ٫ٚ ×كاهلا بعَٔ إعكّٕٛٸ ايػري٠ إْٸُا تهٕٛ سذ١ إشا أسطظ اتٸإ :ٚقس ٜكاٍ

 .كؿ١ بصيو ٗ عكطْا اؿانطزيٌٝ ع٢ً ثبٛت ٖصٙ ايػري٠ إتٻ

ٕٸ ايسيٌٝ ع٢ً شيو  ٔٚقس أدا، قاسب اؾٛاٖط ع َا وه٢ »ٖصا اٱؾهاٍ بأ

 :بٌ ضَا قٌٝ ،×عٔ ايكازم ،نُا ٗ شٌٜ خرب خايس بٔ غسٜط ،َٔ ؾعٌ ايؿاطُٝات
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ْٸ ٕٸ يطِ بٓات ايػٝس٠ ايعٖطا٤ ; إش(41)«٘ َتٛاتطإ ٚدٗٗٔ ع٢ً  ÷إػتؿاز َٔ ٖصٙ اؾ١ًُ أ

ايتٛاتط. ٖٚصا َا ٜؿري إٍ  ١ ٚايجبٛت عٝح ٚقٌ إٍ سسٸبًؼ َٔ ايٛاقعٝٸ ×اؿػٌ

 قا١ُ٥ ع٢ً شيو.  ×ٚدٛز غري٠ ٗ ظَٔ إعكّٛ

ٚيكس »أْٸ٘ قاٍ:  ،×عٔ اٱَاّ ايكازم ،س ٖصا ا٭َط خرب خايس بٔ غسٜطٜٚ٪ِّ

ٞٸ ،ٚيطُٔ اـسٚز ،ؾككٔ اؾٝٛ، ٚع٢ً َجً٘ تًطِ  .’ايؿاطُٝاتٴ ع٢ً اؿػٌ بٔ عً

 . (42)«اؾٝٛ، ٚتؿلٸ ،اـسٚز

ٝب١ ٗ إك ÷نُا ٚضز ٗ ظٜاض٠ ايٓاس١ٝ إكسٸغ١ ٚقـ َ٪مل ؿاي١ بٓات ؾاط١ُ

ٔٸاييت سًٖ ؾًُا ضأٜٔ ايٓػا٤ دٛازى »ٗ تًو ايعٜاض٠:  #; سٝح ٜكٍٛ اٱَاّ اؿذ١ت بٗ

ٕٳكعّٜا، ْٚٛطٕ غطدو عًٝ٘ ًَٜٛٸ َٔ اـسٚض، ْاؾطات ايؿعٛض، ع٢ً اـسٚز  ّا، بطظ

 . (43)«٫طُات...

إٍ  َٚع نٕٛ إطاز باؾعع ٖٛ يطِ ايكسض ٚايطأؽ، ٜٚ٪زٸٟ ٖصا ايعٌُ عاز٠ّ

 .،ٚآطاضُٖا، بٌ قس ٜ٪زٸٟ إٍ خطٚز ايسّ َُٓٗا أسٝاّْا.. ،ايكسض ٚايٛد٘ ط يٕٛتػٝټ

ٌٸ ٖٚصا َا  .تًو اؿا٫ت ّهٔ ايكٍٛ بأْ٘ ٜػتؿاز َٔ َعترب٠ َعا١ٜٚ بٔ ٖٚب دٛاظ ن

٫ إؾهاٍ ٗ »سٝح ٜكٍٛ:  ،شنطٙ ايؿٝذ ايٓا٥ٝين ٗ دٛا، اغتؿتا٤ سٍٛ ٖصا ا٭َط

غٛزاز، بٌ ٜك٣ٛ دٛاظ ٓطاض ٚا٫سٚض سسٸ ا٫دٛاظ ايًطِ با٭ٜسٟ ع٢ً اـسٚز ٚايك

ٕٵ ايهط، بايػ٬غٌ أٜهّا ع٢ً ا٭نتاف ٚايٛٗٛض إٍ اؿسٸ ٌٸ إصنٛض، بٌ ٚإ  تأزٸ٣ ن

ّٕ  . (44)«ع٢ً ا٭ق٣ٛ ،ٜػري َٔ ايًطِ ٚايهط، إٍ خطٚز ز

 

 ــــــ التػبْٗ ـ ب

ٞٸ  ،ب٤٬ٔ ؾٝ٘ ٚاقع١ َكٝب١ نطٜبِّ ٚإطاز َٔ ايتؿبٝ٘ ٖٛ إقا١َ عطض ُجًٝ

 ٭زا٤ ٖصٙ ا٭زٚاض.  ;١ ؾٛم يباغِٗايطداٍ ـ أسٝاّْا ـ إٍ يبؼ ثٝا، ْػا٥ٝٸ سٝح ٜهططٸ

 ،^ٚغببّا يتصٓنط َكا٥ب أٌٖ ايبٝت ،ايتؿبٝ٘ َٔ َكازٜل إقا١َ ايععا٤ ٜٚعسٸ

 ٚا٭زٓي١ ايساي١ ع٢ً اغتشبا، إقا١َ ايععا٤ ٚايبها٤ ٚاٱبها٤ ؾا١ًَْ .ٚايبها٤ عًٝٗا

 .هلصا إٛضز أٜهّا

َٚا ّهٔ إٔ ٜهٕٛ زي٬ّٝ ع٢ً عسّ دٛاظ ايتؿبٝ٘ ٖٛ يبؼ ايطداٍ يباؽ 
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 ٘ بايٓػا٤ ع٢ً مٜٛٔ: ٚا٭زي١ ايساي١ ع٢ً عسّ دٛاظ ايتؿبټ .ايٓػا٤

 

 ــــــ ٔالعهظ أٖغًا ،ْ السداه بالٍطاٞزٔاٖات الٍّ٘ عَ تػبُّ ـ1

 ٖٚٓا ٜٛدس ضٚاٜات عسٜس٠، غٛف ْصنط ضٚاٜتٌ َٓٗا: 

ٞٸ» عٔ ايعاًَٞ طٸ: ٜٓكٌ اؿا٭ٍٚ عٔ أبٝ٘،  ،بٔ اؿػٌ ـ ٗ ايعًٌ ـ قُس بٔ عً

عٔ قُس بٔ و٢ٝ، عٔ قُس بٔ أٓس، عٔ أٓس بٔ أبٞ عبس اهلل، عٔ أبٞ 

ٞٸ ،اؾٛظا٤ ، عٔ آبا٥٘، عٔ عٔ اؿػٌ بٔ عًٛإ، عٔ عُطٚ بٔ خايس، عٔ ظٜس بٔ عً

ٞٸ اٍ ي٘: اخطز َٔ َػذس ، ؾك|ٗ َػذس ضغٍٛ اهلل أْ٘ ضأ٣ ضد٬ّ ب٘ تأْٝحٷ ،×عً

ٞٸ|ٜا يع١ٓ ضغٍٛ اهلل ،|ضغٍٛ اهلل ٜكٍٛ:  |ضغٍٛ اهلل : مسعتٴ×، ثِ قاٍ عً

 . (45)«ٚإتؿبٗات َٔ ايٓػا٤ بايطداٍ ،ٌٗ َٔ ايطداٍ بايٓػا٤يعٔ اهلل إتؿبِّ

، عٔ أبٞ طايهًٝينص قُس بٔ ٜعكٛ،»ايعاًَٞ عٔ اؿطٸ ٜٓكٌ  أخط٣ ٚٗ ضٚا١ٜٺ

ٞٸ ٞٸ ;بٔ غامل ا٭ؾعطٟ، عٔ قُس عً ْٝعّا، عٔ  ،بٔ إبطاِٖٝ، عٔ أبٝ٘ ٚعٔ عً

عٔ اؿػٌ بٔ أبٞ  ،ٚعٔ قُس بٔ و٢ٝ، عٔ قُس بٔ أبٞ ايكاغِ ;أٓس بٔ ايٓهط

قاٍ: قاٍ ضغٍٛ  ،×ْٝعّا، عٔ عُطٚ بٔ مشط، عٔ دابط، عٔ أبٞ دعؿط ،قتاز٠

َٳٗ سسٜحٺ |اهلل َٳتٍٛ غري َٛايٝ٘ ٔٵ: يعٔ اهلل احملًٌ ٚاحملًٌ ي٘ ٚ ع٢ ْػبّا ٫ ازٻ ٔٵ، ٚ

َٳٚإتؿبِّ ،ٌٗ َٔ ايطداٍ بايٓػا٤ٜعطف، ٚإتؿبِّ أسسخ  ٔٵٗات َٔ ايٓػا٤ بايطداٍ، ٚ

َٴسٳسٳ َٳثّا ٗ اٱغ٬ّ أٚ آ٣ٚ   . (46)«أٚ نط، غري ناضب٘ ،قتٌ غري قاتً٘ ٔٵشسثّا، ٚ

ٌٸ ع٢ً ٖاتٌ ايطٚاٜتٌ ؾكس متٸ ٚبٓا٤ٶ ـ غٛا٤  ٘ َٔ ايٓػا٤ بايطداٍتؿبٻ ٔٵَٳ يعٔ ن

ٜٚهؿـ عٔ  ،ٖٚصا ٜؿٝس سط١َ ٖصا ايعٌُ .ّٗا ٗ ايًباؽ أٚ ٗ غري ايًباؽ ـنإ تؿبټ

ِٸ .تَ٘بػٛنٝٸ ٭زا٤ زٚض  ;ؾٝ٘ يبؼ ايطداٍ يباؽ ايٓػا٤ ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ايتؿبٝ٘ ايصٟ ٜت

 .٘، ٚغٝهٕٛ َؿ٫ُّٛ هلصٙ ايطٚاٜاتَٔ َكازٜل ايتؿبټ ،َٔعٝٻ

ٔٵ  ايطٚاٜات بإؾهايٌ: زٸ ع٢ً ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ طٳٜٴ يه

: نعـ غٓس ايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ; سٝح ٚضز ؾٝ٘ اؿػٌ بٔ عًٛإ، ايصٟ نتب ا٭ٍٚ

ٗٸ ،٫َِٖٛ ،اؿػٌ بٔ عًٛإ ايهًيب»ؾٝ٘ ايٓذاؾٞ:  َٸ نٛ  .(47)«ٞعا

ايصٟ شنط ايٓذاؾٞ أْٸ٘  ،ٚضز ٗ غٓس ايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ عُطٚ بٔ مشط: ايجاْٞ
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 . (48)«ٓػب بعهٗا إيٝ٘ط اؾعؿٞ ٜٴّا، ظٜس أسازٜح ٗ نتب دابنعٝـ دسٸ»

ٌٷ تٚأَا غا٥ط ايطٚاٜات اييت ٚضز ، ٚبعهٗا اٯخط ٗ ٖصا إهُٕٛ ؾبعهٗا َطغ

ْ٘ ٚضز إ»كٌ ٚنعاف. ٜهتب قاسب َكباح ايؿكا١ٖ: ٜٛدس ٗ غٓسٖا ضٚا٠ غري َٛثٻ

ٌٗ َٔ ايطداٍ اؾط٠: ٚيعٔ اهلل ٚضغٛي٘ إتؿبِّه٘ ٗ ا٭خباض إتايٓٗٞ عٔ ايتؿبټ

ٔٸ .ٗات َٔ ايٓػا٤ بايطداٍٚإتؿبِّ ،ايٓػا٤ب ٗا نعٝؿ١ ايػٓس، ٖصٙ ا٭خباض نًٓ ٚيه

 . (49)«ؾ٬ تكًض زي٬ّٝ يًكٍٛ باؿط١َ

ٕٸ ايؿٗط٠ دابط٠ يهعـ ايػٓس  بٓا٤ٶ ،ْعِ ع٢ً ايكاعس٠ ا٭قٛي١ٝ اييت تؿٝس أ

ت٘ نُا شٖب إٍ شيو ايػٝس ايٝعزٟ ٗ ساؾٝ ،١ّهٔ يٓا إٔ ْعترب ٖصٙ ايطٚا١ٜ قٜٛٸ

ٚٗ ». ٚقس شنط ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٗ َكاّ ا٫غتس٫ٍ بٗصٙ ايطٚاٜات: (50)ع٢ً إهاغب

ٕٸ از٫يتٗ ٚتصٓنط ا٭ْج٢ )نُا ٖٛ اؿاٍ  ،ح ايصنطايٛاٖط َٔ ايتؿبٸ٘ تأْټ قكٛض; ٭

 . (51)«٘ٗ ايًٛاٙ ٚايػشام(، ٫ فطٸز يبؼ أسسُٖا يباؽ اٯخط َع عسّ قكس ايتؿبټ

ٕٸ ١٦ٖٝ ايتؿبټْٸعا٤ ٖصا ايٛٗٛض إٚازٸ ت بايبا٤ تؿٝس إٔ ٘ إشا تعسٻُا نإ بػبب أ

 ٘ ب٘ ٗ ايعٌُ. إؿبٻ ٠٘ ٖٛ َػاٚا٘ نإ ٗ ايعٌُ، ٚقس ٚضز ٗ إٓذس إٔ ايتؿبټايتؿبټ

َٔ ايطدٌ ٚإطأ٠ يباؽ اٯخط َع عسّ  يبؼ نٌٛ ئ ٜكسم ع٢ًٚٗ ٖصٙ اؿاي١ 

 ايٛاضز ٗ ايطٚاٜات.  ،ّعٓٛإ ايًبؼ احملطٻ( ح )بإع٢ٓ ايػًيبٸط ٚايتأْټقكس ايتصٗن

ٚضٚا١ٜ  ،ضٚا١ٜ ايعًٌ ،ٗ َكاّ تأٜٝس ٖصا ايطأٟ، ٚقس شنط ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ

ٜعكٛ، بٔ دعؿط ايٛاضز٠ ٗ خكٛم إػاسك١، ٚبعس شيو قاٍ: ٚٗ ضٚا١ٜ أبٞ خسه١، 

 ،ٌٗ َٔ ايطداٍ بايٓػا٤ٚغًِ إتؿبِّ |يعٔ ضغٍٛ اهلل»: ×عٔ أبٞ عبس اهلل

ٔٸٚإتؿبٸٗات َٔ ايٓػا٤ بايطداٍ، ِٖٚ إدٓٻ  . (52)«بعهّا جٕٛ، ٚاي٥٬ٞ ٜٓهشٔ بعهٗ

 

 ــــــ ْ يف المباعزٔاٖات الٍّ٘ عَ التػبُّ ـ2

بايتؿبٸ٘ غكٛم ايًباؽ.  ٖٚصٙ ايطٚاٜات ـ خ٬ؾّا يًطا٥ؿ١ ايػابك١ ـ ؽتلٸ

اؿػٔ »ٚاٜتٌ: ٜصنط قاسب ايٛغا٥ٌ بابّا ٗ ٖصا اـكٛم، ٜٚٓكٌ ؼت٘ ٖاتٌ ايط

عٔ مساع١ بٔ َٗطإ، عٔ أبٞ عبس اهلل ٚأبٞ  ،ايطربغٞ ٗ )َهاضّ ا٭خ٬م(

 . (53)«٘ بايٓػا٤ٞ ٭نطٙ إٔ ٜتؿبٻقاٍ: إْٸ ؟ٗ ايطدٌ هطٸ ثٝاب٘ ،’اؿػٔ
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ٜعدط ايطدٌ إٔ  |قاٍ: نإ ضغٍٛ اهلل ،^ٚعٔ أبٞ عبس اهلل، عٔ آبا٥٘» 

 . (54)«٘ بايطداٍ ٗ يباغٗا٢ٜٗٓٚ إطأ٠ إٔ تتؿبٻ ،٘ بايٓػا٤ٜتؿبٸٸ

ٔٸ ايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ َطغ١ً; سٝح مل ٜصنط ؾٝٗا ايػٓس ايصٟ ٜكٌ ايطربغٞ  يه

 .بػُاع١

ٟٸ  .غٓس بتاتّا ٚأَا ايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ ؾًِ ٜصنط ؾٝٗا أ

ٕٸ ُْٛٗا. هنًتا ٖاتٌ ايطٚاٜتٌ قاقط٠ عٔ ايس٫ي١ ٗ َ ٚباٱناؾ١ إٍ شيو ؾإ

ٗ  بكط١ٜٓ إٛضز ـ ٚٗٛضٷ ;ٚؾٝٗا ـ خكٛقّا ا٭ٍٚ»ٚٗ شيو ٜهتب ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ: 

 . (55)«ؾاؿهِ إصنٛض ٫ ىًٛ عٔ إؾهاٍ .ايهطا١ٖ

اييت ٚضزت  ،ٚخكٛقّا ٗ ايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ ،١ ايػٓس ٚايس٫ي١ٚإشا ؾطنٓا قشٸ

ٕٸ ٖٝ ٘ َٔ ُا ٖٞ ايتؿبټ٘ ايٛاضز٠ ؾٝٗا إْٸ١ ايتؿبټ٦بعباض٠ ايٓٗٞ ٚايعدط، ؾُٝهٔ ايكٍٛ بأ

ٔ ٘ ٗ ايًباؽ ٖٛ ايتعٜټاؾٗات، نُا تؿٝسٙ إطادع ايًػ١ٜٛ، ؾٝكري إطاز بايتؿبټْٝع 

ٌ ٗ َٔ إطأ٠ ٚايطدٌ ٗ َٛٗط اٯخط، نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ إططبٌ ٚإػٓٸ ٚخطٚز نٌٛ

ّ َا ٜتِ تساٚي٘ بٌ ٘ احملطٻفايؼ ايًٗٛ ٚايؿػل. ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ٫ ٜكسم ع٢ً ايتؿبټ

يًكٝاّ بسٚض ُجًٝٞ  ;َٔ يبؼ ايطداٍ يباؽ ايٓػا٤ ؾٛم يباغِٗ ،عاؾٛضا٤ ًٞ سازث١ٖجِّ

 سٍٛ َا دط٣ ٗ نطب٤٬. 

ايٛاٖط عسّ »إش ٜكٍٛ:  ;ٚهلصا ايػبب ٜط٣ ايؿٝذ ايٓا٥ٝين عسّ سط١َ ٖصا ايعٌُ

داشٖا اٱؾهاٍ ٗ دٛاظ ايتؿبٝٗات ٚايتُج٬ٝت اييت دطت عاز٠ ايؿٝع١ اٱَا١َٝ باتٸ

ٕٵٱقا١َ ايععا٤ ٚاي ُٻ بها٤ ٚاٱبها٤ َٓص قطٕٚ، ٚإ  ،ٓت يبؼ ايطداٍ ٬َبؼ ايٓػا٤ته

ٕٵؾإْٸ ;ع٢ً ا٭ق٣ٛ سْا دٛاظ ايتُجٌٝ ٗ ٚقٝٻ، نٓٸا َػتؿهًٌ غابكّا ٗ دٛاظٙ ا ٚإ

ٕٓايؿت٣ٛ ايكازض٠ َٓٸ ٕٸ ا ضادعٓا إػأي١ ثاّْٝا اتٻا قبٌ أضبع غٓٛات، يهٓٸا  هض عٓسْا أ

ٟٸ ايطداٍ ضأغّاّ َٔ تؿبٝ٘ ايطدٌ بإطاحملطٻ ٟٸ  ،أ٠ َا نإ خطٚدّا عٔ ظ ٚأخصّا بع

٘; نُا ٖٛ اؿاٍ ب٬ تبسٌٜ يعِّ ،ؼ ٬َبػٗا َكساضّا َٔ ايعَإَا إشا تًبٻ ايٓػا٤، زٕٚ

 . (56)«ٗ ٖصٙ ايتؿبٝٗات

بٌ ايٛاٖط َٔ ايتؿبٸ٘ »ٚنصا ٜط٣ ايػٝس اـ٥ٛٞ; إش ٜٓكٌ ٗ َكباح ايؿكا١ٖ: 

ٌّٗ ايًباؽ إصنٛض ٗ ايطٚاٜ ٟٸ اٯخط تٌ ٖٛ إٔ ٜتعٜٸا ن  ،َٔ ايطدٌ ٚإطأ٠ بع



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ٕٳ ٟٸ ايٓػا٤ نإططبات اي٬تٞ أخص ٟٸ ايطداٍ، ٚإططبٌ ايصٜٔ أخصٚا ظ َٚٔ ايبسٜٗٞ  .ظ

ٚأنرب  ،اؾطا٥ِ ٚأؾسٸ ،َات ٗ ايؿطٜع١، بٌ َٔ أخبح اـبا٥ح٘ َٔ احملطٻأْٸ

ٕٸ ٕٸ ;إطاز ٗ ايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ ٖٞ ايهطا١ٖ ايهبا٥ط. ع٢ً أ دطٸ ايجٛ،  إش َٔ إكطٛع ب٘ أ

َٖٓات ٗ ايؿطٜع١ إكسٻيٝؼ َٔ احملطٻ ٗ دٛاظ  ٘ ٫ ؾٓوا شنطْاٙ أْٸغ١. ٚقس ػ٢ًٓ 

ـٸ ،٫ٚٗاض اؿعٕ ;يبؼ ايطدٌ يباؽ إطأ٠ ٚإقا١َ ايتعع١ٜ يػٝس  ،ٚػػِ قه١ٝ ايط

ٖټ .×١ؾبا، أٌٖ اؾٓٸ ٔ ايٛغاٚؽ َ ْاؾ٧ٷ ،٘٭خباض ايٓٗٞ عٔ ايتؿبټ ;ِ سطَت٘ٚتٛ

 . (57)«٘عسّ ز٫يتٗا ع٢ً سط١َ ايتؿبټ و قس عطؾتٳؾإْٸ ;١ايؿٝطاْٝٸ

إشا مل ٜهٔ ايتؿبٝ٘ َؿت٬ُّ ع٢ً »إش ٜكٍٛ:  ،ٚنصيو ٜط٣ اٱَاّ اـُٝين

ٛٳ ،َاتقطٻ ٕٵ ،ٔ إصٖبٖٵَٚٛدبّا ي نإ شنط إكا٥ب أؾهٌ،  ؾ٬ َاْع َٓ٘، ٚإ

 . (58)«تس إًٌَٛٛ َٔ أؾهٌ ايكطباٚايععا٤ ع٢ً غِّ

 

 ــــــ التطبري ـ ز

إٚٗاضّا يؿسٸ٠ اؿعٕ ع٢ً  ;أٚ غٝـ ٢ٚإطاز بايتطبري ٖٛ دطح ايطأؽ َٛغ

 . ×َكا٥ب اٱَاّ اؿػٌ

 ١ ضأٜإ سٍٛ ايتطبري:مثٸٚ
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ٙٺ ٚشيو  ،ٗ شيو ٗ دٛا، اغتؿتا٤ٺ ،ٜصنط ايؿٝذ ايٓا٥ٝينٚ .١خاقٸ نُٔ ؾطٚ

ٕٸ ٚعسّ إخطاز  ;ٚعسّ نػط ايعِٛ ;ج٬ث١ ؾطٚٙ: ا٭َٔ َٔ ايهطضب ايتطبري دا٥عٷ أ

َٸ»ٜكٍٛ:  ، سٝحايسّ ايهجري ا إخطاز ايسّ َٔ ايٓاق١ٝ بايػٝٛف ٚايكاَات ؾا٭ق٣ٛ ٚأ

دٛاظ َا نإ نطضٙ َأَّْٛا، ٚنإ فطز إخطاز ايسّ َٔ ايٓاق١ٝ ب٬ قس١َ ع٢ً 

مٛ شيو، نُا ٜعطؾ٘ ٚ ،خطٚد٘ َٔ ايسّ ب عاز٠ غطٚز َا ٜهطٸ٫ٚ ٜتعٓك ،عُٛٗا

ٔٸإتسضِّ ٍ إٔ ٫ ٜكتشُ٘ غري ايعاضؾٌ ٚٵاَ٭ بٕٛ ايعاضؾٕٛ بهٝؿ١ٝ ايهط،... يه

 ،يعِٛ إكٝب١ ;إ ايصٜٔ ٫ ٜبايٕٛ َا ٜٛضزٕٚ ع٢ً أْؿػُِٗا ايؿبٸبٌ، ٫ٚ غٝٸإتسضِّ

ٝٸٚاَت٤٬ قًٛبِٗ َٔ احملبٸ  . (59)«١١ اؿػٝٓ
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ٕٸٚٵ، ؾريٳٚنصا ٜؿرتٙ غا٥ط إطادع ٖصٙ ايؿطٚٙ ٟ إٍ ايتطبري ايصٟ ٜ٪زٸ ٕ أ

 . (60)ّقطٻ ،أٚ تًـ بعض أعها٤ ايبسٕ ،إٛت

 ٚقس أقِٝ ع٢ً دٛاظ ايتطبري زي٬ٕٝ: 

: ٚشيو إشا مل ٜهٔ ايتطبري َٛدبّا يًهطض، ٚمل ٜهٔ ٖٓاى أقاي١ اٱباس١ ـأ

ٟٸَربِّ ًُِكٛا ٚٳ٫ تٴ﴿َكازقّا ي١ٰٜ ايؿطٜؿ١:  ٜهٔعًٝ٘، ٚمل  ض ٫ْطبام عٓٛإ ثاْٛ

ٜٵسٹ ٗٵًَُه١ٹبٹَأ ِٵ ٔإَي٢ ايتٻ ٕٸ ؾطض اؾٛاظ إْٸ(195)ايبكط٠:  ﴾ُٜه ُا ٖٛ إشا نإ ٜأَٔ َٔ ; ٭

ٌٕ ،ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ .ٚقٛي٘ إٍ اهل٬ى ٚإٛت غٛف  ،ع٢ً اؿط١َ َع عسّ ٚدٛز زيٝ

 اييت ت٪زٟ إٍ اؿهِ باؾٛاظ.  ،ػطٟ أقاي١ اٱباس١

ٌٸ»ضز ؾٝٗا: اييت ٚ ،َعترب٠ َعا١ٜٚ بٔ ٖٚب ـ ، ، اؾعع ٚايبها٤ َهطٚٙٷ ن

 . (61)«×غ٣ٛ اؾعع ٚايبها٤ يكتٌ اؿػٌ

ٌٸ ٟٸ ٚإطاز باؾعع ن يطِ ايٛد٘  :، َٔ قبٌٝؾعٌ ٜكّٛ ب٘ اٱْػإ بؿهٌ عؿٛ

ط عٔ َجٌ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ سٝح عبٻ ،١َإتكسٸ ×نُا ٚضز ٗ ضٚا١ٜ اٱَاّ ايباقط ،ٚايطأؽ

ٚدعٸ  ،ٚيطِ ايٛد٘ ٚايكسض ،بايٌٜٛ ٚايعٌٜٛ أؾسٸ اؾعع ايكطار»بكٛي٘:  ،باؾعع

 . (62)«ايؿعط

 ×س ايؿٗسا٤ أبٞ عبس اهللٕٸ ايتطبري ٗ ععا٤ غٝٸ١: إًّٚهٔ ايكٍٛ ٗ احملكِّ

 َٔ َكازٜل اؾعع إباح. 

 

 ــــــ عدً دٕاش التطبريـ 2

ٟٷ ايكٍٛ باؾٛاظَكابٌ ٚ آخط ٜط٣ إٓع َٔ ايتطبري، سٝح هٝب اٱَاّ  ٖٓاى ضأ

ٍٕاـُ  عٔ سهِ ايتطبري بأْٸ٘ ٫ هٛظ شيو ٗ ايٛقت اؿانط.  ٝين ع٢ً غ٪ا

 زيًٌٝ:  إٍٜٚػتٓس ٖصا ايطأٟ ٗ ايٛاقع 

 

 ــــــ إدساٞات ساني الػسع ٔالفكْٗ ادتاوع لمػساٟط ـأ

 .ُهٞ َجٌ ٖصٙ اٱدطا٤ات اييت ٜكّٛ بٗا اؿانِّهٔ ٭زي١ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ إٔ تٴ

ٔ غٝهٕٛ ًَعَّا يًُعتكسٜٔ ب١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘، َعٝٻ دٛاظ إَٔطؾعٓس ٚدٛز سهِ ٥٫ٚٞ بعسّ 
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ٕٵ ٚٸ ٚإ ايصٟ أؾت٢  ،ايٓا٥ٝين ايؿٝذَٔ ٖٓا ْط٣ إٔ ٚيٞ ي٘ ٖٛ اؾٛاظ. نإ اؿهِ ا٭

ٝٸ١ ٚزضاغات٘ ايؿكٗٝٸ١ ـ َٔ ظٛاظ ايتطبري ٗ ٚطٚف خاقٸ ١، ٜجبت ٗ َباسج٘ ا٫غتس٫ي

١ٜ٫ ايؿكٝ٘ َٔ ططٜل َكبٛي١ عُط بٔ ٚنتا، ١َٝٓ ايطايب ـ ٚ ،إهاغب ٚايبٝع: قبٌٝ

ٕٸ قسضٖا ٚاٖطٷ ;و َكبٛي١ عُط بٔ س١ًْٛٓعِ، ٫ بأؽ بايتُػټ»س١ًٛٓ، ٜٚكٍٛ:  ٗ  ؾإ

ٕٸ ايػا٥ٌ دعٌ ايكانٞ َكابٹ ضٙ ع٢ً شيو، قطٻ ×٬ّ يًػًطإ، ٚاٱَاّشيو; سٝح إ

 ،اخٔ أٚ َريٜٵٌ َٔ أقشابٓا تٓاظعا ٗ زٳعٔ ضدًَ ×أبا عبس اهلل ؾكاٍ: غأيتٴ

ٌٸ ٍٸ؟...شيو ؾتشانُا إٍ ايػًطإ أٚ إٍ ايكها٠، أو عًٝ٘ شًٜٗا  إٍ آخطٙ. بٌ ٜس

َٳ×أٜهّا، سٝح قاٍ نإ َٓهِ قس ض٣ٚ سسٜجٓا، ْٚٛط ٗ س٬يٓا  ٔٵ: ٜٓٛط إٍ 

ٞ قس دعًت٘ عًٝهِ سانُّا. ُّا، ؾإْٸَهٛا ب٘ سٳٚسطآَا، ٚعطف أسهآَا، ؾًرينٴ

ٕٸ اؿه١َٛ ٚاٖط٠ْ ٕٸ اؿانِ ٖٛ ايصٟ وهِ بٌ ايٓاؽ ٗ اي١ٜ٫ٛ ا ؾإ يعا١َ، ؾإ

 . (63)«ٙ، ٚيٝؼ شيو ؾإٔ ايكانٞٛٵبايػٝـ ٚايػٻ

ٕٕنُا أْٸ٘ ٜبِّ ٕٵإ :آخط، ٜٚهٝـ ٔ ْٛري ٖصا إطًب ٗ َها ناْت  ٕٸ ايطٚا١ٜ ٚإ

سٌ  ×أْٸٗا ٫ تٛدب ضؾع ايٝس عٔ عُّٛ دٛا، اٱَاّ ٚاضز٠ ٗ َػأي١ ايكها٤، إ٫ٓ

ٕٸ َع٢ٓ «عًٝهِ سانُّا ؾإْٞ قس دعًت٘»قاٍ:  ; ٚشيو ٭ْٸ٘ إشا مل ٜتِ ايكبٍٛ بأ

ّا ع٢ً عُّٛ اؿه١َٛ ٖٞ اي١ٜ٫ٛ ايعا١َ ؾُٝهٔ إٔ تهٕٛ ايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ ؾاٖسّا قٜٛٸ

ٟٸ(64)ٗ ن٬ إعٌٓٝ «سانُّا»يؿٜ  سهِ  . َٚٔ ايٛانض أْٸ٘ َع ٖصا إب٢ٓ غٝهٕٛ أ

ٟٸ ،قازض عٔ ايٛيٞ ايؿكٝ٘ اؾاَع يًؿطا٥٘ َٚٔ تًو إٛاضز  .ْاؾصّا ،نٛعَٛ ٗ أ

َػأي١ ايتطبري. ٚع٢ً ن٤ٛ شيو ٫ ّهٔ إٔ تٓؿٞ نًتا ٖاتٌ ايٓٛطتٌ ايٓٛط٠ 

ٕٸاؿهِ باؾٛاظ إْٸُا ٜهٕٛ إشا ُؾ إشا٭خط٣ ٗ سسٚزٖا;  ايؿكٝ٘ اؾاَع  طض أ

خكٛقّا َع َطاعا٠ إكاحل اٱغ١َٝ٬ ُّٚا بإٓع َٓ٘، ِهيًؿطا٥٘ مل ٜكسض سٴ

 ا٭خط٣. 

 

 ــــــ ٔاملّّي قإٌُ األِّي ـ ب

ِٸ ٜعسٸ ِٸ قإْٛ ا٭ٖ ؾأسٝاّْا  ;(65)َٔ إػا٥ٌ ٚايكٛاعس ا٭قٛي١ٝ ايع١ًُٝ ٚإٗ

ٔٵ ِٸ وكٌ تعاسِ بٌ زيًٌٝ، يه تطدٝش٘  َع ا٭خص بعٌ ا٫عتباض أُٖٝٸ١ أسسُٖا ٜت
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 .ع٢ً اٯخط

ٚبٌ إْكاش ضٚح  َعٌ يؿدٕل ف ٗ إاٍ اـامٸإشا زاض ا٭َط بٌ ايتكطټ :ؾُج٬ّ

ٚتكسّ٘  ،َٔ اؿهِ بٛدٛ، إْكاش إ٪َٔ ٫ بٴسٻإْػإ َ٪َٔ، ؾبٓا٤ ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ 

 .ف ٗ َاٍ ايػري بسٕٚ إشْ٘ع٢ً سط١َ ايتكطټ

٘ ايسٍٚ ٚنصا ا٭َط إشا ناْت ا٫غتؿاز٠ َٔ بعض ا٭َٛض إباس١ غببّا ٗ تػًٗ

 ،، ؾُٝهٔ يًؿكٝ٘ تطبٝل ٖصٙ ايكاعس٠ا٫غتهباض١ٜ ٚايٛا١ٕ ع٢ً اجملتُعات اٱغ١َٝ٬

ظا رينُا ٖٛ اؿاٍ ٗ اؿهِ ايصٟ أقسضٙ إ ،ٚاؿهِ بتشطِٜ تًو إباسات

طٗطٟ َٜصنط ايؿٗٝس ٚف بجٛض٠ ايتٓباى. عطٳَا بات ٜٴ ايؿرياظٟ ٗ ؼطِٜ ايتٓباى، ٗ

ٚع٢ً نٌ ساٍ با، ايتعاسِ ٜعين با، ايتٓاسط بٌ َكاحل اجملتُع. ٖٚٓا »ٗ شيو: 

َٚٔ  .ّاهٔ يًؿكٝ٘ إٔ ٜؿيت ؾت٣ٛ ٜطؾع ؾٝٗا ايٝس عٔ بعض ا٭سهاّ ا٭خط٣ عًُٝٸّ

ٕٸ ٖصا ا٭َط يٝؼ ْػدّا. عٓسَا أضازٚا إٔ ٜؿٗك بايكط، َٔ  ٛا ايططٜل ايصٟ ّطٸايٛانض أ

ٌٖ ْؿعٌ  :٦ٌ إطسّٛ ايربٚدطزَٟطقس ابٔ بابٜٛ٘ إٍ ايططف اٯخط َٔ إس١ٜٓ )قِ( غٴ

ٟٸ ٜهٔ أسسٷشيو أّ ٫ ـ سٝح مل   ؟ؾ٤ٞ زٕٚ إشْ٘ إباؾط ـ ٗ ٚقت٘ هط٩ إٔ ٜكّٛ بأ

ٕٵ ٚأعطٛا قُٝتٗا  ،ؾ٬ َاْع َٓ٘، اٖسَٛا ايبٝٛت شيو إٍ ٖسّ َػذسٺ مل ٜ٪زِّ قاٍ: إ

ٞٸ ٕٸ ايػٝس ايربٚدطزٟ ٜعًِ أنجط َٔ  .فٷإٔ ٖصا تكطټ ٭قشابٗا. َٚٔ ايطبٝع ٚاؿاٍ أ

ٟٸ ٔٵؾدل آخط أْ٘ ٫ هٛظ ايتكطٸف ٗ ًَو  أ عٓسَا تهٕٛ  ايػري بػري إشْ٘. يه

 . (66)«فَكًش١ َس١ٜٓ بأنًُٗا تٛدب شيو ئ ٜهٕٛ ضناٙ ؾططّا ٗ دٛاظ ايتكطټ

 ٓ٘ قبٍٛ ْٝع اجملتٗسٜٔ ٚايؿكٗا٤، غٛا٤ ناْٛا  َُٚٗا ٜهٔ ؾٗصٙ ايكاعس٠ ق

بِٝٓٗ ؾٗٛ اخت٬ف ٗ تعٌٝ  ٚإشا يٛسٜ اخت٬فٷ .َٔ إعتكسٜٔ ب١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘ أّ ٫

 ٫ ٗ أقٌ ثبٛتٗا.  ،م ٖصٙ ايكاعس٠ ٚتطبٝكٗاَكسا

ٚٸ .ٕٸ ايتطبري أٜهّا نصيوإ :ٚيعً٘ ّهٔ ايكٍٛ يٞ يًتطبري ؾإشا نإ اؿهِ ا٭

ٖٛ اؾٛاظ، ؾُع ٬َس١ٛ إكتهٝات اييت ٜؿطنٗا ايعكط اؿانط َٔ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ 

 ،اّ إيِٝٗٗٚتٛدٝ٘ أقابع ا٫تٸ ،اييت تػاعس نجريّا ٗ تٌٖٛ ايؿٝع١ ،ٚايتكٜٛط

َ٘. يصا ٚوطِّ ،٘ إٔ ّٓع َٔ ايكٝاّ بّ٘ٝهٔ يًؿك ،..ٚإبعازِٖ عٔ غاس١ ايكسؽ.

ٕٸ ٛٻايصٜٔ ؾاٖسٚا ا٭ؾ٬ّ إعٳ ٬ْسٜ أ ض٠ عٔ عًُٝات ايتطبري ٗ ايسٍٚ ا٭دٓب١ٝ سٸ٠ ٚإك
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ٕٵ١٦ دسٸٜكطٸٕٚ بإٔ ٖصٙ ا٭ؾ٬ّ قس عهػت قٛض٠ غٝٸ نإ ا٬ٕسٜ  ّا عٔ ايؿٝع١، ٚإ

ِٸ ؼٷسٸ٠ َباَي٭ؾ٬ّ إعٳإٔ ٖصٙ ا ايٌٓٝ َٔ إؿاِٖٝ  ؾٝٗا نجريّا. ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ اييت ٜت

 ايؿٝع١ٝ ا٭ق١ًٝ ّهٔ يًشهِ ايجاْٟٛ عٓس٥صٺ إٔ ٜهٕٛ ٗ إٓع َٔ ايتطبري. 

 

 ــــــ فمطفٛ العصاٞ ـ3

ٝٸ ٕٸ أسس أِٖ إباْٞ ايؿٝع ١ ٗ ا٭سهاّ ٖٞ َػأي١ ايتعاٌَ ع٢ً َٔ ايٛانض أ

َٻأغاؽ  ٌ ق٬ًّٝ ٗ ٬َى َٚكًش١ إكاحل ٚإؿاغس. ٖٚٓا ْط٣ َٔ إٓاغب إٔ ْتأ

ٌٕ غطٜع إٍ بعض ؾًػؿتٗا ٚضَٛظٖا. يصا  اؿهِ باغتشبا، ايععا٤، ٚاٱؾاض٠ بؿه

 تٌ َٓٗا: َا ًٜٞ إٍ عًٓ غٓؿري ٗ

 

 ــــــ إظّاز املٕاضاٚ لمشّل ـأ

ٚايباطٌ ُٖا  . ٚاؿلٸ(67)«.أٌٖ.. ٚيهٌٛ .ٚباطٌ ;سلٌّ»: ×ٜكٍٛ أَري إ٪ٌَٓ

عباض٠ عٔ اؿطن١ إتكاب١ً يٲْػإ ع٢ً اَتساز ايتاضٜذ، ُٖٚا ضَع قطاع اٱْػإ بٌ 

ٌٸ ٚايباطٌ إِا ٜهٕٛ  ايٛٗٛض ا٭ٚنض ي٬خت٬ف بٌ اؿلٸ ايؿهط أٚ ايهؿط. ٚيع

، ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ غٝهٕٛ يتشسٜس َٛقع١ٝ ٗ ططف اؿلٸ ×ؾُٝا إشا نإ اٱَاّ

تٓاٍٚ ٖصٙ إػأي١ ٗ ؾًػؿ١ اؿكٛم ٗ  ُٗا أثط ٗ زعُ٘ ٚتجبٝت٘. ٚقس متٸَٓ نٌٛ

ِٷ يًباطٌ ٜكٍٛ ايعًُا٤ بأْٸ٘ ٗ ٖصٙ اؿاي١ وطّ  اٱغ٬ّ. ٚعًٝ٘ ؾعٓسَا ٜهٕٛ ٖٓاى زع

ايؿدكٞ إشا نإ َٔ خ٬ٍ ايكانٞ ايٛامل. يصا ٚضز ٗ َكبٛي١ عُط بٔ  أخص اؿلٸ

ُا ؼانِ إٍ ايطاغٛت، َٚا وهِ ي٘ أٚ باطٌ ؾإْٸ ؼانِ إيِٝٗ ٗ سلٛ ٔٵَٳ»س١ًٛٓ: 

ٕٵ ،ُا ٜأخص غشتّاؾإْٸ  .(68)«نإ سكّا ثابتّا ي٘ ٚإ

ٖٛ :إشا نإ ّٜٛ ايكٝا١َ ْاز٣ َٓازٺ» :ٚنصا ٚضز ٗ ضٚا١ٜٺ ١ُ ٚأعٛإ ًَأٜٔ اي

ٖٛ ًَٖٛاي َٳ١ًَُ ٚأؾباٙ اي بط٣ هلِ قًُّا، ٫ٚم هلِ زٚا٠، قاٍ: ؾٝذتُعٕٛ ٗ  ٔٵ١ُ، ست٢ 

 .(69)«ثِ ٜط٢َ بِٗ ٗ دِٗٓ ،َٔ سسٜس بٛتٺتا

ايعاٌَ بايًِٛ ٚإعٌ ي٘ »٘ قاٍ: أْٸ ×أخط٣ عٔ أبٞ عبس اهلل ْٚكطأ ٗ ضٚا١ٜٺ

 . (70)«ٚايطانٞ ب٘ ؾطنا٤ ث٬ثتِٗ
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ٕٸ أخط٣ ْط٣ أْٸ٘ إشا نإ اٱْػإ ٬َظَّا يًشلٸ َٚٔ د١ٗٺ ٌٸ ٚداْب٘ ؾإ ا٭عُاٍ  أق

 ،عٔ ٖٚب ٌ إٜكاٍ ضغاي١; ؾكس ٚضز ٗ سسٜحٺست٢ يٛ نإ َٔ قبٝ ،غتٛدب ثٛابّا ي٘

َٳ|قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ،’عٔ دعؿط، عٔ أبٝ٘ ُٳ ٔٵ:  أعتل  ٔٵبًٓؼ ضغاي١ غإظ نإ ن

 . (71)«ٖٚٛ ؾطٜه٘ ٗ ثٛا، غعٚت٘ ،ضقب١

ٚباٱناؾ١ إٍ شيو إشا نإ قًب إػًِ ؾطسّا ٕا ٚؿط إػًُٕٛ ب٘ َٔ ْكط ٗ 

َٳٚايباطٌ، ؾػٛف و اؿط، بٌ اؿلٸ ؾاضى ٗ تًو اؿط،; سٝح ٚضز  ٔٵػب ي٘ أدط 

ٚقس قاٍ ي٘ بعض أقشاب٘  ،ا أٚؿطٙ اهلل بأقشا، اؾٌُٕٓ» ،×عٔ أَري إ٪ٌَٓ

 :×يري٣ َا ْكطى اهلل ب٘ ع٢ً أعسا٥و. ؾكاٍ ي٘ ;إٔ أخٞ ؾ٬ّْا نإ ؾاٖسْا ٚززتٴ

ٖصا أقٛاّ ٣ٛ أخٝو َعٓا؟ ؾكاٍ: ْعِ، قاٍ: ؾكس ؾٗسْا. ٚيكس ؾٗسْا ٗ عػهطْا ٖٳَأ

 . (72)«ٜٚك٣ٛ بِٗ اٱّإ ،ٗ أق٬، ايطداٍ ٚأضساّ ايٓػا٤، غريعـ بِٗ ايعَإ

 ،×اٱَاّ اؿػٌ ٙ ع١َ٬ ع٢ً سبٸَٔ ٖٓا ؾايصٟ هطٟ زَع٘ ع٢ً خسٸ

غٝهٕٛ ي٘ ثٛا، ع٢ً  .،عازاٙ.. ٔٵَٳ ٚضغبت٘ يًُؿاضن١ ٗ دب١ٗ اٱَاّ نسٸ ،ٚتأٜٝسٙ

ٕٸ ٖصٙ ايسَع١ َجاب١ ا ٚعٓسَا تهٕٛ اؿط،  .يٛقٛف ٗ ٚد٘ ٜعٜس ٚأتباع٘ؾعً٘ شيو; ٭

ٟٸ بٌ اؿلٸ ٜهٕٛ. ٚقس ٚضز ٗ ضٚا١ٜ  َٛقع َٔ د١ٗ اؿلٸ ٚايباطٌ ٫ ٜؿطم س٦ٓٝصٺ ٗ أ

ٓٓ ×اٱَاّ ايكازم ٕٸ»از ايبكطٟ: أْٸ٘ قاٍ يعبس اهلل بٔ  قَّٛا ٜأتْٛ٘ طأٟ قرب  بًػين أ

ٜٓسبٓ٘، ٚشيو ٗ ايٓكـ َٔ  ص َٔ ْٛاسٞ ايهٛؾ١ ْٚاغّا َٔ غريِٖ، ْٚػا٤×اؿػٌ

 ، ْٚاز، ٜٓس،، ٚقا٥ٌ ٜكٍٛ إطاثٞ، ؾكًتٴٜكلٸ ؾعبإ، ؾُٔ بٌ قاض٨ ٜكطأ، ٚقامٸ

قس ؾٗست بعض َا تكـ، ؾكاٍ: اؿُس هلل ايصٟ دعٌ ٗ  ،ؾساى دعًتٴ ،ي٘: ْعِ

َٳ ٚٸ ،ّٚسسٓا ،ٜؿس إيٝٓا ٔٵايٓاؽ  َٳٜٚطثٞ يٓا، ٚدعٌ عس َٔ قطابتٓا  ،ٜطعٔ عًِٝٗ ٔٵْا 

 . (73)«ٜٚكبشٕٛ َا ٜكٓعٕٛ ،ٜٗسضِْٚٗ طٜٗسضٕٚ زَِٗص ،ِٖٚغري

ٕٸ ؾًػؿ١ ايععا٤ ٖٞ بٝإ َٚسح ططٜل أٌٖ  ×ٜهؿـ اٱَاّ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ أ

ٕٸ شنط َػا٨ٚ أعسا٥ِٗ^ايبٝت ٚإع٬ٕ ايربا٠٤ َٔ  ،، ٚايٌٓٝ َٔ أعسا٥ِٗ، ٚأ

ٗ  ؿلٸبعٛ اُّا ٜٓهٟٛ ؼت٘ َتٻ٢ًَ أنش٢ شيو عٳَٔ ١ًْ ايععا٤، ستٸ ،أعُاهلِ

 قاضبتِٗ يًباطٌ. 
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 ــــــ ذنس الػعاٟس ـ ب

ايُٓٛشز ايعٝين ٚايعًُٞ يٲغ٬ّ، ٚبامسِٗ ٚشنطِٖ  ^يكس نإ أٌٖ ايبٝت

ٚباْت اؿكٝك١. َٔ ٖٓا ؾكس عٌُ أعسا٩ِٖ ع٢ً قٛ شنطِٖ َٔ أشٖإ  ،بكٞ ايكطإٓ

ًكا٤ بِٗ ايٓاؽ، ْٚأٚا بِٗ عٔ اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، َٚٓعٛا ايؿٝع١ َٔ اي

ٕٸٚٵٚعٓسَا ناْٛا ٜطٳ .ز إيِٝٗٚايرتزټ ِٗ ٚا٫ضتباٙ ٔٔ ايٓاؽ عٔ سبِّشيو مل ٜهٔ ٜجٵ ٕ أ

ِٗ ناْٛا ٜكتًِْٛٗ، َعتكسٜٔ أْٸ .،..^ل قًٛبِٗ بأ٥ُتِٗبِٗ، بٌ نإ ٜعٜس َٔ تعًٗ

ٜٚٓتكطٕٚ عًِٝٗ، ٚأِْٗ ٜػتطٝعٕٛ إٔ ٜبًػٛا أٖساؾِٗ  ،بصيو ٜكًٕٛ إٍ َآضبِٗ

 ايؿٝطا١ْٝ. 

 ^ع٢ً إسٝا٤ فايؼ ايععا٤ َٔ قبٌ إعكٌَٛ ايتهًٝـ ايصٟ اْكبٸ ٔٸيه

ٟ َٚكاضع١ ٞ ايهبري يًتشسٸٗ ٖصا ايعَإ، ايصٟ ٚٗط ؾٝ٘ ٖصا ايتذًٓ ػ٢ًٓ بٛنٕٛح

ٜٚٓكبٕٛ بٗصا »: ×ؾكس ٚضز عٔ ظٜٓب ايهرب٣ أْٸٗا قايت يٲَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ .ايًِٛ

ـٸ ع٢ً نطٚض ايًٝايٞ  ،٫ٚ ٜعؿٛ ضمس٘ ،أثط٫ٙ ٜسضؽ  ،ُّا يكرب غٝس ايؿٗسا٤ًَعٳ ايط

 . (74)«ٚا٭ٜاّ

تهٞ إبكا٤ أمسا٤ كأَطّا ٜ ^ٚع٢ً أغاؽ ٖصٙ ايطٚاٜات ؾكس أقسض ا٭١ُ٥

َٔ أغايٝب إسٝا٤  ّآٛا ؾه١ًٝ إقا١َ فايؼ ايععا٤ بكؿتٗا ٚاسسإعكٌَٛ سٝٸ١، ٚبٝٻ

ٔ ٜػاض: ٗ سسٜج٘ يًؿهٌٝ ب ،×نُا ٚضز عٔ اٱَاّ ايكازم ،^شنط أٌٖ ايبٝت

ٕٸ تًو اجملايؼ أسبٸٗا، ؾأسٝٛا أَطْاػًػٕٛ ٚتتشسٻ» ضسِ اهلل  ثٕٛ؟ ؾكاٍ: ْعِ، ؾكاٍ: إ

ٚيٛ َجٌ دٓاح  ،شنطْا أٚ شنطْا عٓسٙ ؾؿانت عٝٓاٙ ٔٵَٳ ،ٜا ؾهٌٝ .أَطْا اأسٝ ٔٵَٳ

 . (75)«غؿط اهلل ي٘ شْٛب٘، ٚيٛ ناْت َجٌ ظبس ايبشط ،ايصبا،

ٞٸ ٚٗ ضٚا١ٜٺ ٞٸ بٔ اؿػٔ أخط٣ عٔ عً عٔ أبٝ٘، قاٍ: قاٍ  ،اٍبٔ ؾهٸ بٔ عً

َٳ×ايطنا َٳ ;مل تبوٹ عٝٓ٘ ّٜٛ تبهٞ ايعٕٝٛ ،ؾبه٢ ٚأبه٢ ،ط َكابٓاتصٖن ٔٵ:   ٔٵٚ

ّٴ اشٝدًؼ فًػّا ٜٴ  . (76)«ٛت ايكًٛ،ُقًب٘ ّٜٛ  تٵؾٝ٘ أَطْا مل 

ٕٸ ْٝع ٖصٙ ا٭َٛض ايٛاضز٠ ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات ُجِّ ٌ ٗ ايٛاقع إها١ْ اـاق١ إ

ٚاٱبكا٤ ع٢ً  ،أٌٖ ايبٝت، ٚا٭ثط ايصٟ ٜرتن٘ ٗ اغتُطاض اٱغ٬ّ ايٛاقعٞ يصنط

 ايؿٝع١. 
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ِّ ، ْٚٓٛط #ض عْٝٛٓا ـ عاد٬ّ ـ بٓٛض ٚدٛز بك١ٝ اهلل ا٭عِْٛػأٍ اهلل تعاٍ إٔ ٜٓ

ٕٵٗ طًعت٘ ايب١ٝٗ ْاٍ ا٭ٖساف اؿػٝٓٝٸ ْط٣ ٗ زٚيت٘ ايهط١ّ  ١ إباضن١، ٚأ

َٸ ٝٸ١ ٚإٛٗاؿكٝك١ ايتا  ١. ط ا٭نٌُ يًجٛض٠ اؿػٝٓ

 

 

انهىامش
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 ×الدعاٞ ٔاملٍاداٚ عٍد اإلواً اذتطني

 

 مذسه تاغثانانشٍخ 

 

ٟٸ» ِٸ ععف أْػاّ ايعٳ َٔ أ ز٠ َٔ ٛٵايب٬ز ٖصا إطط، ايصٟ أْؿأ ْػُات ايعطام، ث

 )ساؾٜ(.  «ططٜل اؿذاظ؟

 

 ــــــ وكّدوٛ

ٜٴ ٟٸعتٳئ  ٌٸ ؾٝٗا  طض عًٝٓا إشا قًٓا بأْٸ٘ ٫ ٜٛدس أ َصٖب أٚ ؾطق١ ٗ ايعامل وت

ٖصا ايكسض َٔ ا٫ٖتُاّ ٚايتُٝٸع ٚإها١ْ اـاقٸ١  «زٚضٙ ٗ ايؿهط ايسٜين»ٚ «ايسعا٤»

ٞٸ ٕٸ ايسعا٤ دع٤ ٫ ٜتذعٸأ َٔ باطٔ اٱْػإ،  .اييت وتًٓٗا ٗ إصٖب ايؿٝع ٖصا ٚاؿاٍ أ

 ٖٚٛ أَطٷ ْابعٷ َٔ ايؿطط٠ اٱهلٝٸ١ إٛزع١ ؾٝ٘. 

ٕٸ يً ٞٸإ إٍ زضد١ أْٸٓا يٛ أضزْا َّٜٛا إٔ ْعسٸز  ،سعا٤ سهٛضّا ٫ؾتّا ٗ إصٖب ايؿٝع

ٚدٛٙ ا٫ؾرتام بٌ ايؿٝع١ ٚغريِٖ َٔ ايؿطم ٚإصاٖب ا٭خط٣ ٭َهٓٓا إٔ ْعسٸ اٖتُاّ 

ُٸ١ ايؿٝع١ بايسعا٤ أسس ٖصٙ ايٛدٛٙ.  أ٥

ٕٸ َٛنٛع ايسعا٤ ي٘ أُٖٝٸ١ نصيو َٔ داْب آخط أٚ عسٸ٠ دٛاْب   .أخط٣نُا أ

 ،ٔ ايسعا٤ إٔ ٜتػًٓب ع٢ً ايعٛاٌَ ايتاضىٝٸ١ ٚػاشباتٗا إدتًؿ١يكس ُٖه :َج٬ّ

ٚتػٝري ايجكاؾات  ،ٚاغتطاع إٔ ٜكاّٚ تأثري َطٚض ايعَإ ٗ إنعاف ا٭ؾهاض ٚايعكا٥س

ُٸ١ إعكٌَٛ  ،ٚايػٓٔ ١ُّ ضاغد١ّ ٕسٸ٠ أتباعِٗ قَهٚيٝشاؾٜ ع٢ً ايع٬ق١ بٌ ا٭٥

ٌ ْٛعّا َٔ ٕٸ ايسعا٤ ـ ٗ اؿكٝك١ ـ ّجِّإ :قطٕٚ. ٚيصا ّهٓٓا إٔ ْكٍٛتطبٛ ع٢ً عؿط٠ 

                                                      



×  
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 ايهُا١ْ يًشهٛض ايسا٥ِ ٚإػتُطٸ عرب ايتاضٜذ. 

أٚ أزٜبّا اغتطاعت أؾهاضٙ ٚأقٛاي٘ إٔ ؼاؾٜ  إْٸٓا قًُٓا ْعطف ناتبّا أٚ َؿٓهطّا

ٕٸ زعا٤ بعس أيـ غ١ٓ ع٢ً َهاْتٗا َٚٛقعٝٸتٗا ٗ قًٛ، ٚأضٚاح ايٓاؽ، بُٝٓا ل س أ

ٛٸ٠ ٗ قًٛ،  ،×َٚٓادا٠ َػذس ايهٛؾ١ ٭َري إ٪ٌَٓ ،نٌُٝ ٫ ٜعا٫ٕ ٜٓبهإ بك

ٕٸ ايػاٖطٜٔ ٗ أغشاض ؾٗط ضَهإ إباضى َا بطسٛا غطق٢  ايؿٝع١، ْٚؿاٖس نٝـ أ

 ٗ زعا٤ أبٞ ٓع٠ ايجُايٞ.  ×ا٭ْؿاؽ ايكسغٝٸ١ يٲَاّ ايػذٸاز

َٳ ـٺ ٚبهع  ،ٕ با٭غشاضسِٖٚ ٜا تط٣ ٖ٪٤٫ إتٗذِّ ٔٵسٓكّا  ايصٜٔ عاؾٛا قبٌ أي

، ٚاٖتعٸت «ٚٚاْؿػاٙ ،ٚاسػطتاٙ»َا١٥ غ١ٓ، ايصٜٔ اقؿعطٸت أبسآْا يكٝشاتِٗ إٓاز١ٜ 

هلا ْٝع ؾكطات تؿهريْا، ٚايصٜٔ َا تعاٍ تٓبعح ٗ أمساعٓا َٓاداتِٗ إرتْٸ١ُ بًشٔ 

ٚع٢ً  ،تًو «قاؾ١ً اؿ١ًٓ» ايٓابع َٔ ؾٛقِٗ إٍ يكا٤ ضبٸِٗ؟ َٚٔ أٜٔ اْطًكت «قاٙٛٵؾٳٚا»

ٟٸ ٘ٓ ضساهلا؟ ٚ «دٛزٟ» أ ٖصا ايصٟ ٜٓاّ ع٢ً قٛت اؿسٸا٥ٌ ٚزمٸ  «َٓعٍ غ٢ًُ»غتش

ٜٚٓؿس  ،ؾكاض ٜبهٞ َٔ اؿٌٓ ،إٗذٛض ايصٟ ؾاضم َٛطٓ٘ اؾطؽ، ٚشيو ايٓاٟ

ٟٸ أْٛاع ْؿذ قٛض إغطاؾٌٝ ُٖا: قٛض  ،ْػُات٘ ايٓابع١ َٔ إسػاؽ ايؿطام ٚايبعس َٔ أ

 عس اؿٝا٠ أّ قٛض اؿٝا٠ بعس إُات؟ إُات ب

 ،ٚنتاب١ اؿٛاؾٞ عًٝٗا ،ٚؾطسٗا ،إٕ تاضٜذ سؿٜ ٚتسٜٚٔ أزع١ٝ إعكٌَٛ

ّٚهٔ  .ٚا٦ٕات ا٭ٍٚ َٔ ايػٌٓ َٔ بعس اهلذط٠ ايٓبٜٛٸ١ ،ٜعٛز إٍ عكط ايػٝب١

ٖـ(، ٚناٌَ 329ًهًٝين)ياٱؾاض٠ ٗ ٖصا اجملاٍ إٍ اٯثاض ايتاي١ٝ: نتا، ايسعا٤ 

ٖـ(، ٚإعاض 381ًكسٚم)يٖـ(، ٚنتا، ايسعا٤ ٚإعاض 367ايعٜاضات ٫بٔ قٛيٜٛ٘)

ٖـ(، ٚضٚن١ ايعابسٜٔ 460ًطٛغٞ)يَٚكباح إتٗذٸسٜٔ  ٖـ(،413ًُؿٝس)ي

ٚقس ُؾكس بعض ٖصٙ ايهتب َطٚض ايعَإ ٚسٛازث٘، عٝح مل ٜبلٳ  .(1)يًهطادهٞ

ٚٸ يٝشسخ ،ٖـ(664امسٗا، ستٸ٢ دا٤ ابٔ طاٚٚؽ) َٓٗا إ٫ٓ ٍٳ ْٗه١ ٱسٝا٤ أزع١ٝ أ

^ٚظٜاضات إعكٌَٛ
(2).  

ٖٓا أزٸ٣ إٍ  ،ٚبعس ابٔ طاٚٚؽ تبع٘ ٗ ٖصٙ ايٓٗه١ ث١ًٓ َٔ ايعًُا٤ اٯخطٜٔ

ٚٸ ،ٚٗٛض فُٛع١ َٔ ايهتب ٗ ٖصا اجملاٍ ٍ، ٚايبًس ٚشيو َٔ قبٌٝ: إعاض يًؿٗٝس ا٭

ًػٞ، ٚأخريّا نتا، ًُذيًبٗا٥ٞ، ٚظاز إعاز يا٭ٌَ يًهؿعُٞ، َٚؿتاح ايؿ٬ح 
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ُٸٞيَؿاتٝض اؾٓإ   ػٔ ا٭ٌَ ايعاًَٞ. حملَٚؿتاح اؾٓٸات  ،ًك

ٕٸ ٖصٙ ايهتب ٓيؿت يؿطح ا٭زع١ٝ ٚايعسٜس َٔ ايهتب ا٭خط٣ اييت ُأ ،إ

ٚبايطغِ َٔ اؾٗٛز  ،ٚايتشؿ١ٝ عًٝٗا ـ بايطغِ َٔ قُٝتٗا ايع١ُٝٛ بايٓػب١ يٓا ،ايؿطٜؿ١

 َٔ ايعٝٛ، ٚايٓكا٥ل; مل تهٔ خاي١ّٝ ،تأيٝؿٗا ـسٖا أقشابٗا ٗ ْعٗا ٚاييت تهبٻ

ٕٸ ِٷ آخط َٓٗا  َع٢ٓ أ بعهّا َٓٗا نإ ٖسؾ٘ ْع ٚتٛنٝض آزا، ايسعا٤ ٚؾها٥ً٘، ٚقػ

ٚايؿطح ايبػٝ٘ ايصٟ  ،ٜؿتهٞ َٔ غطشٝٸ١ إعاؾ١ )عٝح ٫ ٜتذاٚظ ايرت١ْ ايعاز١ٜ

َٔ خ٬ٍ ْٛط  :)َج٬ّس ٚاسس عٵٜػتٗسف ايعٛاّ(، ٚبعهٗا اٯخط ٜعاجل إٛنٛع َٔ بٴ

ٞٸ، أٚ أخ٬قٞ، أٚ...( ٖصا باٱناؾ١ إٍ عسّ اؾتُاهلا  .عطؾاْٞ، أٚ ؾًػؿٞ، أٚ سهُ

أٚ عسّ اضتباطٗا َع أزع١ٝ  ،^ع٢ً ْٝع ا٭زع١ٝ اييت ٚقًتٓا عٔ أسس إعكٌَٛ

 إعكٌَٛ اٯخطٜٔ. 

ٔٸ ِٸ ٗ ٖصٙا٭َط إػًٖ ٚيه ٕٸ ْكط١ ايهعـ ا٭غاغٝٸ١ ٚا٭ٖ ايتشكٝكات  ِ ب٘ ٖٛ أ

ٖٛ ٗ  :بعباض٠ أخط٣ٚ ،ِ َٚٓػذِ يسضاغ١ ا٭زع١ٝ ٚؼكٝكٗاتهُٔ ٗ غٝا، أغًٛ، َٓ

 )نعـ َٓٗذٝٸ١ زضاغ١ ا٭زع١ٝ(. 

ٔٸ ايسعا٤ ٗ ٖصا إكاٍ إٍ ايبشح ـ بكسض  َٚٔ ٖٓا غٛف ْػع٢ أثٓا٤ زضاغتٓا يؿ

ٌ زضاغ١ ايسعا٤ ايطاق١ ٚسسٚز ايٛغع ـ ٗ َٛانٝع دسٜس٠ مل ٜٴتططٸم إيٝٗا غابكّا ٗ سك

ٚ غٓشاٍٚ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايططٜل إٔ ْتٓاٍٚ نأغّا َٔ اؿٛض إرتع ٭زع١ٝ  .ٚؼكٝك٘

ٕٸ ٖصٙ ايسضاغ١×غٝٸس ايؿٗسا٤ ز سٝح ناْت فطٻ ;. َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٫ ىؿ٢ أ

مل ٜهٔ بٛغعٗا إسكا٤ ْٝع  ،×َكسٸ١َ َٚسخٌ يسضاغ١ أزع١ٝ غٝٸس ايؿٗسا٤

 ٚايبشح ؾٝٗا.  ،×أزعٝت٘

 

  ــــــ الدعاٞ )حتدٖد وفًّٕ(تعسٖف 

 :تعطٸف إعادِ ايًػ١ٜٛ ايسعا٤ بايؿهٌ ايتايٞ

ٚن٬ّ  ايسعا٤ إٔ تٴٌُٝ ايؿ٤ٞ بكٛتٺ»ٜكٍٛ قاسب َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١: 

 .(3)«َٓو

 .(4)«زعا ايطدٌ ْازاٙ»ٚدا٤ ٗ يػإ ايعط،: 



×  
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ٕٸ ايٓسا٤ قس ٜكاٍ ،ايسعا٤ نايٓسا٤»ٜٚكٍٛ ايطاغب ٗ إؿطزات:  أٚ  (ٜا) ـب إ٫ٓ أ

  .(5)«(أٜا)

 :َا ّهٔ اغتد٬ق٘ َٔ ٖصٙ ايتعطٜؿات ٖٛ

ٚٸ٫ّ َٳأ ُٸ٢ )ايساعٞ( ،ٜكسض َٓ٘ ايسعا٤ ٔٵ: ايسعا٤ ٖٛ نايٓسا٤ ي٘ ططؾإ:   ;ٜٚػ

ٛٸ( ،ٚايططف ايصٟ ٜتٛدٸ٘ إيٝ٘ خطا، ايساعٞ ُٸ٢ )إسع  .ٜٚػ

ٛٸ ٖٛ عطـ ْٛطٙثاّْٝا  .(6)، ٚدًب اْتباٖ٘ إيٝ٘: ٖسف ايساعٞ َٔ زعا٥٘ يًُسع

: إِا ٜكسض ايسعا٤ َٔ ايساعٞ يتشكٝل ساد١ ٚضغب١ عٓسٙ. ٖٚصٙ اؿاد١ ثايجّا

ٌٸ ساداتٓا ايسْٜٝٛٸ١ ـ  ;اييت ٜطٜسٖا ايساعٞ قس تهٕٛ َازٸ١ٜ أسٝاّْا ـ نُا ٖٞ عًٝ٘ ن

ٕٵ ٛٸ تهٕٛ اؿاد١ ٖٞ ْؿؼ تٛدټ ٚقس تهٕٛ َعٜٓٛٸ١ ٗ أسٝإ أخط٣، ٚشيو نأ ٘ إسع

قّا آخط بٌ ايسعا٤ طٵ١ إكسٸغ١. ٖٚٓا ّهٓٓا إٔ ٬ْسٜ َؾٚا٫ضتباٙ بايصات اٱهلٝٸ

ٛٸ أع٢ً َطتب١ّ َٔ ايساعٞ، ستٸ ٢ يٛ ناْت ٚايٓسا٤; ؾؿٞ ايسعا٤ هب إٔ ٜهٕٛ إسع

ٝٸ١ّ ْػبٝٸ١ َٸا ٗ ايٓسا٤ ؾكس ٜهٕٛ إٓازٳ٣  ;ٖصٙ ا٭ؾه١ًُٝ أؾهً ٌٸ ضتب١ َٔ إٓازٹٟأٚأ  ،ق

 تباضِٖ ايسعا٤ ؾبّٝٗا يًٓسا٤. أٚ َػاّٜٚا ي٘. َٚٔ ٖٓا ٜتهٸض غبب اع

ٕٸ ايٓػب١ ايكا١ُ٥ بٌ ايسعا٤ ٚايٓسا٤ ٖٞ ْػب١  َٔ  «ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚد٘»إ

ٕٸ ايسعا٤ قس . «ايعُّٛ ٚاـكٛم إطًل»٫ ْػب١  ،«ايٓػب ا٭ضبع١»بٌ  ٚع١ًٓ شيو أ

ٝٸ١ نايتٛدٗات ايكًب ،(7)ٜكسٴم ٗ بعض ايسٚا٥ط ٚاجملا٫ت اييت يٝؼ يًه٬ّ زخٌ ؾٝٗا

ٝٸ١ ٞٸ ٚايه٬ّ.  ;(8)ٚايصٖٓ َٸا ايٓسا٤ ؾإْٸ٘ ٫ ٜتذ٢ًٓ ٫ٚ ٜكسم إ٫ٓ ٗ قٝ٘ ايؿعٌ اـاضد  أ

ٛٸ  ٚؾطعٝٸّا َٚا ٜعٓٝٓا ٖٓا باعتباضٙ زعا٤ٶ اقط٬سٝٸّا ٖٛ ايسعا٤ ايصٟ ٜهٕٛ إسع

 بٛاغط١ أٚ بسٕٚ ٚاغط١.  ،«ايصات اٱهلٝٸ١ إكسٸغ١»ٖٛ  ؾٝ٘

 

 ــــــ إدابٛ عَ ضؤاه

ْا َطٚضّا عابطّا ع٢ً ؾٗطؽ عٓاٜٚٔ نتب ا٭زع١ٝ ؾػٓٛاد٘ أمسا٤ َٔ يٛ َطض

قبٌٝ: زعا٤، َٓادا٠، ظٜاض٠، شنط، تػبٝض، تعٜٛص، ٚغريٖا. ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح ٖٓا 

ٟٸ بٌ ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ؟ ٌٖٚ ّهٔ إٔ ْطًل عًٝٗا ْٝعّا  ٖٛ: ٌٖ َٔ ؾطم ٚتؿاٚت َاٖٛ

 عٓٛإ ايسعا٤؟ 
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ٕٸ ٖصٙ ا٭مسا٤ ْٝعّا إْٸُا ٖٞ إ :إٔ ْبسأ بايكٍٛ ٖصا ايػ٪اٍ ٜٓبػٞ ٔيٲداب١ ع

ؿٛ ايهتب، ٚبايتايٞ ؾكس نإ يًصٚم ٚايػًٝك١ تأثري عٓاٜٚٔ اختاضٖا هلصٙ ا٭زع١ٝ َكِّ

ٕٸ بعض َ٪ٚي .ٗ اختٝاضٖا بـ  «ظٜاض٠ أٌَ اهلل»ؿٞ ٖصٙ ايهتب قس مسٸ٢ ٚهلصا لس أ

 :ُٖا ،ٝعّا ٗ عٓكطٜٔ أغاغٝٸٌْٚٛطّا إٍ اؾرتانٗا ْ ;َٚٔ ٖٓا .«زعا٤ أٌَ اهلل»

بٛاغط١ أٚ بسٕٚ ٚاغط١، ؾًٝؼ  «طًب اؿاد١ َٓ٘»ٚ ;«ايتٛدٸ٘ إٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ»

َٸا  ،َٔ إػتبعس إٔ ْطًل عًٝٗا ْٝعّا عٓٛإ ايسعا٤ ْٚسضغٗا ٗ نُٔ ٖصا اٱطاض. ٚأ

ٞٸ يٲْػإ ٚغ٢ٓ ؾايؿكط ايصا .ّ عٝٓ٘بايٓػب١ يًصِّنط ؾُٝهٓٓا إٔ ْكٍٛ ايه٬ّ إتكسِّ ت

ؾكطا٤ إٍ » :أٚ بتعبري ايكطإٓ ايهطِٜ ،اـايل إطًل هعٌ اٱْػإ ٗ َٛنع اؿاد١

ٕٸ شنط «اهلل ٕٛ «ٜا ض،ٸ». َٚٔ ٖٓا لس أ ٘ ٚطًب، ٚبايتايٞ ؾٗٛ نصيو ع٢ً تٛدټ َٓط

 أٜهّا أسس أْٛاع ايسعا٤. 

َٜ باٖتُاّ احملٚك ٖٚٓاى ْٛعٷ ا٥ٌ ايسعا٤، ٖٚٞ كٌ ٗ َػآخط َٔ ا٭زع١ٝ مل و

خاقٸ١، أٚ ا٭زع١ٝ اييت ؼٟٛ  َعٝٸٔ أٚ ؾُاع١ٺ ا٭زع١ٝ اييت ٜسعٛ ؾٝٗا اٱَاّ يؿدٕل

ز٠. ْٚٛطّا ٕا ٜتُتٸع ب٘ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭زع١ٝ َٔ قسٻ ع٢ً ؾطز َعٌ أٚ ع٢ً ؾ١٦ٺ زعا٤ٶ

ٚنصيو يٛؾطت٘ ٚنجط٠  ;أُٖٝٸ١ َتُٝٸع٠، ٕٚا ّهٔ إٔ ٜػتدطز َٓ٘ َٔ ْهات عسٜس٠

ؾكس قُٓا ٗ َكايٓا ٖصا بسضاغت٘  ،ـ ×َكازٜك٘ ـ خكٛقّا ٗ آثاض اٱَاّ اؿػٌ

 َٔ أْٛاع ايسعا٤.  نٛاسسٺ

ٕٸ ا٭زع١ٝ ٚايعٜاضات ٚإٓادا ٚأَجاهلا  ٠ٚايٓهت١ اييت ٫ ٜٓبػٞ ايػؿ١ً عٓٗا ٖٞ أ

 .ٚطًبٗا ،ٚشنط اؿادات ،٠٤ًٖٛ بأْٛاع اؿُس ٚايتُذٝس ٚايػ٬ّ ٚايكًٛات

ٚٸ٫ٌّ ٖصٙ ا٭َٛض غري ٖهٔ ٚايتؿهٝو ب ب ستٸ٢ يٛ أَهٔ شيو ؾإْٸ٘ غٝػبِّ :ٚثاّْٝا ;أ

ٗٸ ٗ ايسضاغ١.   ْٛعّا َٔ عسّ ايتذاْؼ إعط

ٕٸ عجٓا ٖصا إْٸُا ٜٓشكط ٗ ا٭زع١ٝ إهتٛب١، أٟ تًو  نُا ػسض اٱؾاض٠ إٍ أ

ٕٸ ايبش ،^عٔ ا٭١ُ٥ ايطاٖطٜٔ ٜٚٳتٵاييت ضٴ ح ٗ ا٭زع١ٝ ٚٚقًت إيٝٓا ايّٝٛ، بسا١ٖ أ

 ٖهّٓا ٗ عكطْا اؿانط.  سٵا٭خط٣ مل ٜعٴ

سٍٛ ْٝع اٯثاض اييت  ×َٔ ٖٓا غٝسٚض سسٜجٓا ٗ زضاغ١ أزع١ٝ اٱَاّ اؿػٌ

 . «ايٓلٸ»ٖٚسؾٓا َٓٗا ٖٛ ايٛقٍٛ إٍ َعطؾ١ تعتُس ع٢ً  .ٚقًتٓا عٓ٘ ٗ قايب ايسعا٤



×  
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َٗ وٍاِر ننٍّ  ــــــ ٔفّىّا ؛دزاضٛ األدعٗٛ :يتوَ عىم

 عٝح ّهٔ إٔ ْعسٸُٖا ٫ظَّا ،اضتباطّا َباؾطّا «ايؿِٗ»بـ  «ايسضاغ١»تطتب٘ 

ٟٸ ْٕٛع َٔ أْٛاع ا٫غتٓتاز َٔ ْٛل ٕٸ: ؾإٚبعباض٠ أخط٣ .ًَٚعَّٚا َا ٖٛ َػتًعّ يسضاغت٘  أ

َا ؾًٝؼ َككٛزْا ٖٛ  قشٝش١. ٫ٚ ىؿ٢ أْٸٓا عٓسَا ْتشسٸخ عٔ زضاغ١ ْٛل زضاغ١ّ

زضاغ١ ايعٛاٌَ اييت نإ هلا  ،إٍ شيو إناؾ١ّ ،ات٘، بٌ ْككسفطٸز زضاغت٘ ٗ سسٸ ش

ا نإ ْكٝب ا٭غس ٗ ٖصٙ إعطؾ١ َٚٔ ٖصا إٓطًل ضَ .ً٘ٗ قٝاغت٘ ٚتؿٗه تأثريٷ

ٚٴيس ٖصا ايٓلٸ بٌ ثٓاٜاٖا. ل بسضاغ١ غًػ١ً ايعٹٜتعًٖ  ًٌ ٚإع٫ًٛت اييت 

َٸ١ ٟٸ ْلٛ ٚنكاعس٠ عا ٕٵٚايتشكٝل ؾٝ٘  ّهٔ يسضاغ١ أ ْأخص بعٌ ا٫عتباض ـ  أ

إسساُٖا  «تطتب٘»ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘  ،«َٓؿكًتٌ»َٔ سٝح ايٓلٸ ْؿػ٘ ـ زا٥طتٌ 

 ُٖا: ٚ ،با٭خط٣

 ـ زا٥ط٠ ايسضاغات اـاضد١ عٔ ايٓلٸ )ايٓٛط٠ اـاضدٝٸ١(. 1

ٝٸ١(. ـ زا٥ط٠ ايسضاغات إتع2ًٚ  ك١ بٓؿؼ ايٓلٸ )ايٓٛط٠ ايساخً

ٕ ًٜكٞ ن٤ّٛا َا ع٢ً ْٛع ايع٬ق١ بٌ ٖاتٌ ّٚهٔ يًطغِ ايبٝاْٞ أزْاٙ أ

ٟٸ ْلٸ تػتًعّ ا٫ٓط٬ع ع٢ً ايهجري َٔ إعًَٛات  ٕٸ زضاغ١ أ ايسا٥طتٌ; ؾهُا ٬ْسٜ أ

اـاضد١ عٓ٘ نصيو ّهٔ هلصا ايٓلٸ ْؿػ٘ إٔ ٜهؿـ ايػتاض عٔ ايعسٜس َٔ 

ٚٻ ،ا٭غطاض اـؿٝٸ١ ِّاييت مل تس ٕٕ آخط. ٕ أٚ تصنط َٔ قبٌ ٗ أ    َها

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــ ـ داٟسٚ الدزاضات ارتازدٛ عَ الٍّط1

ٜ٪زٸٟ إغؿاهلا  ،تتٸػِ بعض زضاغات ٖصٙ ايسا٥ط٠ بهْٛٗا َكسٸَات ؿكا٥ل أخط٣
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ٟٸ ن٬ّ ٜتٓاٍٚ ايٓلٸ.  ْٙ ٚهلصٙ ايسا٥ط٠ نُا أؾريإٍ ْكاٙ نعـ ٗ أ َباؾط  اضتبا

 ٜٚٔ ايتاي١ٝ: ٚٚثٝل بسا٥ط٠ ايسضاغات إتعًٓك١ بايٓلٸ ْؿػ٘، ٖٚٞ تؿٌُ ايعٓا

ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ٖصٙ إكازض َػتكا٠ّ  :×أـ َعطؾ١ َكازض أزع١ٝ اٱَاّ اؿػٌ

ٕٸ ْكٌ  ،َٔ نتب ايكسَا٤ َٚٔ أنجط إكازض اعتباضّا ٗ ٖصا اجملاٍ. ٚيٮغـ ٬ٜسٜ أ

ٗ اٯ١ْٚ ا٭خري٠ نجريّا َا ٜعتُس ع٢ً نتبٺ َٔ ايسضد١  ×أزع١ٝ اٱَاّ اؿػٌ

ٚٗ ْؿؼ إػت٣ٛ. ٚقس شنطْا ٗ  ،بٌ ستٸ٢ ع٢ً َكازض َعاقط٠ ايجا١ْٝ أٚ ايجايج١،

ِٸ َكازض ا٭زع١ٝ، إ٫ٓ أْٸ٘ ّهٔ يًكطٸ ا٤ احملرتٌَ إٔ ٜطادعٛا بسا١ٜ ٖصا إكاٍ أٖ

ٝٸ١ ٭زع١ٝ اٱَاّ اؿػٌ ٌٸ زعا٤ ٗ ؾكٌ ايسضاغ١ اٱْاي ، ٚنصيو ×َكازض ن

 ٓنسٚا َٔ أقايتٗا. ٜٚتأ ،ًعٛا ع٢ً قٹسٳَٗايٖٝط ;قا١ُ٥ َكازض إكاي١

ّهٔ إٔ ٜٛدس ٖصا ا٫خت٬ف ٗ ايٓػذ  :، ـ ْع َتٕٛ ا٭زع١ٝ إدتًؿ١

نُا ّهٔ هلصا  .اـٓط١ٝ إتعسٸز٠ يًهتا، ْؿػ٘، أٚ ٗ َتٕٛ نتب كتًؿ١

 . (9)متٸ ْكًُٗا عٔ َعكٌَٛ اثٌٓ ،ا٫خت٬ف إٔ ٜٛدس ستٸ٢ ٗ زعا٤ٜٔ َتؿابٌٗ دسٸّا

ٚايتشكٝل ٗ ططم اْتػا، ايسعا٤ إٍ اٱَاّ  ،سز ـ اغتدطاز غًػ١ً ايػٓ

متٸ ٗ ايهجري َٔ ايهتب سصف شيو ايكػِ اـامٸ ؾكس ٚيٮغـ  :×إعكّٛ

ٕٸ ايسعا٤ اـايٞ َٔ ايػٓس ٜٓبػٞ ؾكً٘ ُٚٝٝعٙ عٔ ايسعا٤  .بايػٓس َٔ ايطٚا١ٜ ٚاؿاٍ أ

ٕٸ بعض ا٭زع١ٝ قس ْٴكًت بططٕم .شٟ ايػٓس ايكشٝض عٔ عسٸ٠ كتًؿ١  ٚنصيو لس أ

ٕٸ َٔ إػًٖ .َٔ ٖصٙ إكاي١( 2َعكٌَٛ )ضادع: زعا٤ ايعؿطات، ضقِ  ٕٸ ٚبايتايٞ ؾإ ِ ب٘ أ

ٚػاٌٖ ا٫ستُا٫ت ا٭خط٣ ٗ ؼكٕٝل َا، ئ ٜهٕٛ خايّٝا َٔ  ،بٝإ أسس ايططم

 ايعٝب ٚاٱؾهاٍ. 

ز ـ زضاغ١ عكط قسٚض ا٭زع١ٝ َٔ ا٭بعاز ايجكاؾٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١ 

ٌٕغريٖاٚ ّٸ : بؿه ٓط٬ع ع٢ً ايعٛاٌَ اييت أثٸطت ع٢ً ايٓلٸ ـ عٝح وتٌُ إٔ ي٬ عا

ٌٕ ِٸ ٗ ؾِٗ  ٚبٝإ ٚؾطح هلا ـ زٚضٷ أٚ نذٛا،ٺ ٜهٕٛ قس قسض نطزٸ ؾع نبري َٚٗ

ٕٸ ) :َج٬ّ .ايسعا٤ ِٸ أقػاّ زعا٤ عطؾ١ ٜعاجل َبشح  أسسسٌ ْهع ٗ َعطؾتٓا أ أٖ

إٍ داْب َعًَٛاتٓا ايتاضىٝٸ١  ،ط ٚا٫ختٝاض(بٵَٚػأي١ اَؾ ض ٚإؿ١٦ٝ اٱهلٝٸ١سٳايكها٤ ٚايَك

ٕٸ  ٛٸتٗا ٗ ظَإ سٝا٠ اٱَاّناْت تتُتٻ «اؾربٜٸ١»بأ ٕٸ ×ع بعكط اظزٖاضٖا ٚق ، ٚأ



×  
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إباسح إطتبط١ بايتؿهٝو ٗ ايكؿات اٱهلٝٸ١ أٚ ضزٸٖا نإ قس ٚٗط ٗ شيو 

ٕٸ شيو غٝػِّ  .يسعا٤ عطؾ١ ،ٚنٝؿٝٸ١ ْٛطتٓا ،ط دصضٜٸّا ططٜك١ َعاؾتٓاايعَإ، ؾإ

ٚبٓؿؼ ايططٜك١ ٬ْسٜ أْٸٓا إشا ْعٓا بٌ زعا٤ اٱَاّ ع٢ً أٌٖ ايعطام ٚبٌ آط٬عٓا 

ٕٻع٢ً خٹػٻ  ؾُٗٓا ٚإزضانٓا ي٘ غٝعزاز عُكّا.  ١ أٌٖ ايهٛؾ١ ٚخٝاْتِٗ ؾإ

، ٚشيو َٔ ×ٖـ ـ ٬َس١ٛ إػا٥ٌ ايٛاقع١ ٗ ٖاَـ أزع١ٝ اٱَاّ اؿػٌ

 قبٌٝ: 

 َهاْ٘، َٚٓاغب١ قسٚضٙ. َٚإ ايسعا٤، ـ ظ

َٔ اؿانطٜٔ أّ نإ ٚسٝسّا؟ ٌٖٚ نإ  بايسعا٤ ٗ ْٕع ×ـ ٌٖ زعا اٱَاّ

 ٖٚهصا... ؟×شيو اؾُع َٔ ايٓاؽ ايعازٜٸٌ أّ َٔ خٛامٸ أقشاب٘

 اؿانطٜٔ َع٘( ٗ ٚقت ايسعا٤. ـ اؿاي١ ايطٚسٝٸ١ يٲَاّ )ٚ

ؾطاز أٚ اجملتُع أٚ ايعاًٌَ ٗ اؿه١َٛ، ـ ايتأثريات اييت أٚدسٖا ايسعا٤ ٗ ا٭

 َٚا أؾب٘ شيو. 

ٕٸ ايًػ١ تُٓٛ َع َطٚض ايعَإ، ؾتسخٌ نًُات ٚ ـ ا٫ٓط٬ع ع٢ً ؾك٘ ايًػ١ : إ

بػبب  ;أخط٣ نُا تٓسثط نًُاتٷ .دسٜس٠ إٍ زا٥ط٠ إكطًشات إػتدس١َ ٗ ايًػ١

ٕٸ ٛم ا٭زع١ٝ، ٚنصيو زضاغ١ ايٓكٛم إعاقط٠ يٓك ق١ًٓ ا٫غتعُاٍ. ٚبايتايٞ ؾإ

نبري ٗ تؿدٝل َس٣ أقاي١  غٝهٕٛ هلا أثطٷ ،َعطؾ١ تاضٜذ اغتعُاٍ ا٭يؿاٚ

ٚبايٓتٝذ١ أقاي١ ايسعا٤ ْؿػ٘. ٖصا ٚغٓتشسٸخ سٍٛ ٖصا إٛنٛع نُٔ  ،ا٭يؿاٚ

 ـ ،. 2شٌٜ ايٓكط١  ، ٗك١ بايٓلٸ ْؿػ٘(ن٬َٓا عٔ )زا٥ط٠ ايسضاغات إتعًٚ

ّٸ دسٸّا إ٫ٓ أْ٘ ٗ ايٛقت ؿسٜحظ ـ اٱٕاّ بعًّٛ ايكطإٓ ٚا ٕٸ ٖصا ايعٓٛإ عا : ضغِ أ

ِٸ دسٸّا ٚشيو  ،ك١ بايٓلٸ ْؿػ٘(. ٚغٓتشسٸخ عٓ٘ ٗ قػِ )زا٥ط٠ ايساضغات إتعًْٚؿػ٘ َٗ

 ـ ز. 2ٚ ;ـ ،2 :ٗ ايٓكطتٌ

، إً ع٢ً ايٓكاٙ ايػبع إصنٛض١٠ عٔ ٫ٚ تكتكط زا٥ط٠ ايسضاغات إػتكًٓ

ٚيهٓٸٓا  ،(10)ٛنٛعات ا٭خط٣ اييت ّهٔ إناؾتٗا ٗ ٖصا اجملاٍؾٗٓاى ايعسٜس َٔ إ

 ؾهٸًٓا ٖٓا ا٫نتؿا٤ بٗصا إكساض. 
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  ــــــ ٌفطْ كٛ بالٍّطـ داٟسٚ الدزاضات املتعم2ِّ

ٟٸ سسٜح سٍٛ ٖصا إٛنٛع ٜٓبػٞ عًٝٓا إٔ لٝب ع ٖصا  ٔقبٌ اـٛض ٗ أ

ٟٸ أْٛاع ايٓكٛم ٖٛ ْلٸ ايسعا٤  ؟ايػ٪اٍ: َٔ أ

ٕٸ ْكٛم أزعٝتٓا ٖٞ ْكٛم ٚٗ َك ٕٸ إ; أٟ «أغاغٗا إع٢ٓ »اّ اٱداب١ ْكٍٛ: إ

ٞٸ ايصٟ ٜٴٖٛ َا ٜؿٚه «إع٢ٓ ٚأغًٛ، بٝاْ٘ » كاؽ ايسعا٤ ع٢ً أغاغ٘، ٌ احملٛض ا٭قً

ٝٸ١ ٚا٫قط٬سٝٸ١ ٚايٓشٜٛٸ١ تػٴدٸط بتُاَٗا ـس١َ إْؿا٤ إٚ ٕٸ ْٝع اٱَهاْات ايكٛت

ٟٸ خامٸ، إع٢ٓ ٚقٝاغت٘. َٚٔ ٖصا إٓطً ل لس أْؿػٓا ٗ ا٭زع١ٝ أَاّ ْٛاّ َعٓٛ

ٝٸ١ ٛٸٕ َٔ أضبع ََٓٛٛات ز٫ي ٌّ  ،ٜته ٜكع بعهٗا ٗ طٍٛ بعهٗا اٯخط، ٜٚطاعٞ ن

٘ٷ .بٌَٔ إداَط َٓٗا ْٛعّا خاقٸّا  .(11)خامٸ بايكطإٓ ايهطِٜ ٖٚٛ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ي٘ ؾبٳ

ٞٸ ايتايٞ ٜٛنِّ ٌٸ َٛٛات ا٭ضبع ٚبٌ كاَطض ايع٬ق١ بٌ ٖصٙ إٓٚايؿهٌ ايبٝاْ يب ن

 َٓٗا:

 

 

 

 

 

 

 

ٌٖ »ايػ٪اٍ ايتايٞ:  ٔٚاغتٓازّا إٍ ٖصا ايبٝإ ّهٓٓا ٗ َكاّ اٱداب١ ع

 ،«ْكٛم ا٭زع١ٝ ْكٛم َؿتٛس١ ٚقاب١ً يًتٛغٸع أّ أْٸٗا ْكٛم َػًك١ ٚقسٚز٠؟

 ٫سٝح  ;ّهٓٓا إٔ ْ٪ٜس بػٗٛي١ قشٸ١ نٕٛ ْكٛم ا٭زع١ٝ َؿتٛس١ قاب١ً يًتٛغٸع

ٕٕ عسٜس٠، ٖٚٞ ،لسٖا شات َع٢ٓ قسٚز ـ خ٬ؾّا يًُتٕٛ إػًك١ ـ بايطغِ  ،بٌ هلا َعا

 ٚزقٝك١.  عُٝك١ْ ،َٔ أْٸٗا قس تبسٚ بػٝط١ّ

ْٸٓا ٖٓا يػٓا ٗ قسز تعساز ايؿطٚم ا٭غاغٝٸ١ بٌ ْكٛم ا٭زع١ٝ إٚسٝح 

 ٚايٓكٛم ا٭خط٣ ؾإْٸٓا غٛف ْهتؿٞ ببٝإ بعض ايٓكاٙ ٗ ٖصا اجملاٍ: 

 إؾاض٠

 

 يطا٥ـ

 سكا٥ل

 عباض٠

 إً ٚقٝاغت٘

 ا٭ْبٝا٤

 ا٭ٚيٝا٤

 ماـٛا

 
 ايعٛاّ



×  
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َٸ١ ٚن١ًٝٓ ّهٔ ايكٍٛ ـ بٓٛط٠ٺأ ١َ ٗ ْٸ٘ باغتجٓا٤ ا٭زع١ٝ إػتدسٳإ :عا

 ،أٚ ايسعا٤ يؿدٕل َا ،ٚاييت ؼتٟٛ ع٢ً ايًعٔ ٭سس ا٭ؾطاز ٚايسعا٤ عًٝ٘ ،احملاٚضات

ٕٷ ٕٸ ْٝع َتٕٛ ا٭زع١ٝ تكطٜبّا ٖٞ َتٛ ٝٸ١ َٚا ؾاب٘ شيو، ؾإ ٖٚصا ا٭َط ٗ سسٸ ْؿػ٘  .أزب

ٌٷ  َتعسٸز٠:  َٔ دٗاتٺيًسضاغ١ ٚايبشح  قاب

ٚٸ٫ّ : َٔ سٝح نٕٛ ايسعا٤ ٗ اؿكٝك١ عباض٠ عٔ سازث١ تكع ٗ باطٔ اٱَاّ، أ

ْٸٗا تٓؿأ ٗ ضٚس٘ ٚغاس١ ؾهطٙ، ٚبعس شيو ػطٟ بكٛض٠ أيؿاٚ ٚعباضات ع٢ً إأٟ 

ْٸ٘ إَٔ سٝح  ،ٕٸ ايسعا٤ ٜؿب٘ ايٛٛاٖط ايؿٓٸ١ٝإ :َٚٔ ٖٓا ٜٓبػٞ إٔ ٜكاٍ .يػاْ٘ إباضى

ٞٸ ٚايباطينٸ يٲْػإْاؾ٧ عٔ اي ٕٸ ايؿٕٓٛ ايه٬َٝٸ١ ـ  .تأثري ٚايتأثٸط ايساخً ؾهُا أ

ٕٸ ايسعا٤ نصيو عباض٠ عٔ سازث١  نايؿعط َج٬ّ ـ ٖٞ سٛازخ تتذ٢ًٓ ٗ ايًػإ ؾإ

ٕٸ ٖٓاى تؿاٚتّا أغاغٝٸّا بٌ ٖ .تٛٗط ع٢ً ايًػإ ٌ اتَٚع ايتػًِٝ بصيو لس أ

ٕٸ َا ٜٛٗط َٔ باطٔ أسس  ;ايٛاٖطتٌ ٚقس  ،ا٭زبا٤ قس ؽؿ٢ سكٝكت٘ ستٸ٢ عًٝ٘ ٖٛإش إ

ٝٸّا ستٸ ٚايؿِٗ ايؿينٸ ايصٟ يسٜ٘ ْاؾ٧ َٔ  .٢ بايٓػب١ ي٘ ْؿػ٫٘ ٜهٕٛ َؿَّٗٛا ٫ٚ دً

ُٸ١ .ايطبكات اـؿٝٸ١ يباطٓ٘ َٸا ا٭٥ ٚٚنٛح ػًٓٝات أْٛاض اؿلٸ  ؾإْٸِٗ ٜؿُٕٗٛ ظ٤٬ٺ ^أ

ٕٵ .اَباؾط ٚزقٝل هل اييت تػطع ٗ زاخًِٗ، ِٖٚ ع٢ً إزضاىٺ ٕٸ ا٭زٜب أٚ  ٚيصا ؾإ قًٓا بأ

ٕٸ َجٌ ٖصا ايؿطض  ايؿاعط ّهٔ إٔ ٜٛٗط خباٜا ْؿػ٘ بططٕم عسٸ٠ ٚٚغا٥ٌ كتًؿ١ ؾإ

ُٸ ُٸ١، ^١غري ٚاضز ٗ ساٍ ا٭٥ ٕٸ ا٭٥ ٜػتؿٝسٕٚ َٔ ْٝع إَهاْات ايًػ١  ^َع٢ٓ أ

ٕٸ َا هطٟ ع٢ً يػاْٗ ٝٸاتٗا ٗ بٝإ َطازِٖ، ٚبايتايٞ ؾإ ِ ٖٛ ٚا٭ز، ٚأقك٢ قابً

 .ٚاٱقساض ايؿطٜس هلصٙ ايٛاٖط٠ ايًػٜٛٸ١ ٚتًو ايتذطب١ إعٜٓٛٸ١ «ايٓػد١ ايٛسٝس٠»

ٕٷإ :ٚبايتايٞ ّهٔ ايكٍٛ آخط ٕا قاي٘ إعكّٛ ٗ  ْٸ٘ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى بٝا

ٕٸ ٖصا ٖٛ اؿسٸ ا٭قك٢ ايصٟ ّهٔ يًهًُات ٚايعباضات إٔ  ;ؿٛات ايسعا٤ إش إ

ٌ َع٢ٓ أنجط َٔ ٖصا. ٚاْط٬قّا َٔ ٖٓا إشا متٸ إثبات ُټؾٗٞ عادع٠ عٔ ؼ ،ت٪زٸٜ٘

ٞٸ يػت٘  ×نٕٛ ْكٛم ا٭زع١ٝ تكطٜطّا يٓؿؼ إعكّٛ ؾإْٸ٘ ئ ٜبك٢ فاٍ يًؿٓو ٗ ضق

ٛٸ َعٓاٙ َٚهُْٛ٘. أٚ يًرتزټ ،َٚػتٛاٙ ا٭زبٞ  ز ٗ عً

ٌٕثاّْٝا ٌٸ ا٭يؿاٚ بؿه كاٍ ٱٜ ;أَجٌ : يكس أثٸط ٖصا ايٓٛاّ اـامٸ ـ ٚايصٟ ٜػتػ

ؾُجٸٌ إط٬ي١ ْٕٛع دسٜس َٔ  ،إعاْٞ ـ ع٢ً ا٭غايٝب إعتاز٠ ٗ ايب١ٝٓ ايؿعطٜٸ١ أٚ ايٓجطٜٸ١



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ٕٸ ٖصا ايب١ٝٓ اؾسٜس٠ ـ  ايه٬ّ أٚ َٔ اٱٜكاع ٚايتٓاغِ ٚايكٝاغ١ إدتًؿ١ ٚإتُٝٸع٠. إ

ُٸ١ ٠خكٛقّا ٗ ا٭زع١ٝ اؿا١ٜٚ ع٢ً اؿُس ٚايتُذٝس ٚإٓاداٚ  ^اييت قسضت َٔ ا٭٥

ـَ ٛٸض ٚتطتكٞ إٍ زضد١ أْٸٗا ٗ عٌ إٜكاهلا  ِٗ ـٛات اييت ناْت بِٝٓٗ ٚبٌ ضبٹٸًَٗ ا تتط

ٝٸّا خؿٝٸّا ٞٸ تٛٓيس نصيو َع٢ٓٶ َا ٚضا٥ ٞٸ أْٸ٘ َع اظزٜاز تعكٝس  .يًُع٢ٓ ا٭غاغ َٚٔ ايبسٜٗ

ٕٸ عُل ٖصٙ إعاْٞ غٛف ٜعزاز ٜٚتهاعـ.   ٖصا ايٓٛاّ ؾإ

ّٚهٓٓا إٔ ْعجط  .١ًّ َٔ ايعٓاقط إؿرتن١، ـ ْٛاد٘ ٗ َعِٛ ا٭زع١ٝ غًػ

 ،ٜكٍٛ ×ؾاٱَاّ ايكازم .^ع٢ً أغاؽ ٖصا ا٫ؾرتاى ٚدصٚضٙ ٗ ضٚاٜات ا٭١ُ٥

ٍٕ ٔفٝبّا ع سٍٛ د١ٗ ايسعا٤ ٚططٜكت٘ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜ٪زٸ٣ عًٝٗا: تبسأ ؾتشُس  غ٪ا

ِٸ تص ،اهلل ِٸ تكًٓٞ ع٢ً ايٓيب طٚآي٘ص، ث ِٸ تؿهطٙ، ث نط شْٛبو ٚتصنط ْعُ٘ عٓسى، ث

ِٸ تػتعٝص َٓٗاؾتكسِّ  . (12)ؾٗصا د١ٗ ايسعا٤ ،َٗا، ث

٬ْٚسٜ ٖٓا أْٸ٘ متٸ إط٬م د١ٗ ايسعا٤ ع٢ً ايعٓاقط ا٭ضبع١ ايتاي١ٝ: اؿُس 

ِٸ  ٚايجٓا٤ اٱهلٞ، ٚشنط ْعِ اهلل ٚايؿهط عًٝٗا، ٚايك٠٬ ع٢ً ايٓيبٸ ٚآي٘ ا٭طٗاض، ث

َٸا ايػطٸ ٗ  ا٫ٖتُاّ بٗصٙ ايعٓاقط ٗ فاٍ ايسعا٤ اٱقطاض بايصْٛ، ٚا٫غتػؿاض َٓٗا. أ

ٍٷ ٕٸ ايبشح ؾٝ٘ َٛنٛ  إٍ قًٓ٘ إٓاغب.  ٚايٛد٘ ٗ شيو ؾإ

ٝٸ١ ي٘ بعٌ  ٝٸ١ ا٭زب ز ـ ٫ ٜٓبػٞ أبسّا إٔ ْٓٛط إٍ سكٝك١ إً ٚباطٓ٘ ٚايك١ُٝ ايؿٓ

ٔٵ .إػاٚا٠ َا إٔ ْػَؿٌ عٔ  ٗ ْؿؼ ايٛقت ٫ ٜٓبػٞ عٓس زضاغ١ ٚؼًٌٝ ْٛل ٚيه

ٝٸ١ يٓكٛم ا٭زع١ٝ قس  .ضتباٙ ايكا٥ِ بٌ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔا٫ ٕٸ ايك١ُٝ ايؿٓ ؾع٠ٚ٬ ع٢ً أ

ز٠ يًسعا٤ أَطّا ٖهّٓا، ؾإْٸٗا ٚدعًت ايعجٛض ع٢ً َعاْٞ َتعسِّ ،أزخًتٗا ٗ زا٥ط٠ اٯزا،

ٚالصابِٗ إيٝٗا، ٖا أزٸ٣ إٍ خًٛزٖا  ،ناْت أٜهّا غببّا يتعًٓل إداطبٌ بٗا

ٕٸ ا٭زع١ٝ ناْت ؾاقس٠  إشيعَإ; ٚسؿٛٗا ضغِ َطٚض ا ٗ غري ٖصٙ ايكٛض٠ )أٟ يٛ أ

ٝٸ١( ناْت غتهٝع ٚتٴؿكس، ٕٚا بكٝت قؿ١ّٚٛ ٗ ا٭شٖإ، أٚ  ْٸٗا إيكُٝتٗا ايؿٓٸ١ٝ ٚا٭زب

 ز بإع٢ٓ. بػبب ايٓكٌ إتعسِّ ;ناْت غتؿكس قُٝتٗا

ٕٸ أغًب بٌ ْٝع ايسضاغات اييت ُأدطٜت ٗ َٛنٛع ا٭زع١ٝ ؾيٮغـ ٚ قس إ

ٝٸ١ َٓٗا، ؾبكٝت ٖصٙ ايطسا، ايه٬َٝٸ١ ايٛاغع١  أغؿًت زضاغ١ ٖصٙ اؿطن١ اؾُاي

ٛٸيت ا٭زع١ٝ إٍ  .َٗذٛض٠ّ َتّْٛا »بس٫ّ َٔ نْٛٗا  ،«آثاض اغت٬ٗنٝٸ١»ٚهلصا ايػبب ؼ



×  
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ٕٸ ْكٝب اجملتُع اٱغ٬َٞ ٗ اٱؾاز٠ َٔ . «إْتادٝٸ١ ٚتبعّا يصيو ؾًٝؼ عذٝبّا إٔ ْط٣ أ

ٔٸ»   .ّاٗ ٖصا ايعَإ قس بات ق٬ًّٝ دسٸ «أقٌ ايسعا٤»ٚ «ايسعا٤ ؾ

ٟٸ٬َس١ٛ ا٭َٛض اييت تكسٻ  أْٛاع ايٓكٛم  ّ شنطٖا ؾكس أقبض َعًَّٛا َٔ أ

ٝٻ .ٖٞ ا٭زعٝٸ١ ٕٸ )زا٥ط٠ نُا تب ٝٸّا َس٣ أُٖٝٸتٗا. ٚبصيو ّهٓٓا إٔ ْعترب أ ٔ دً

 َٛض ايتاي١ٝ: ك١ بٓؿؼ إً( ٖٞ َػ٪ٚي١ عٔ عح ٚزضاغ١ ا٭ايسضاغات إتعًٚ

ٞٸ إطاسٌ ضقِ أـ تكشٝض ٚتٓكٝض ًَ ايسعا٤ بكٛض٠ عًُٝٸ١ ْٚكسٜٸ١ ـ أ، 1: ؾبعس ط

ُٸ١ٝ ٖصا ايعٌُ  .، ٜكٌ ايسٚض إٍ تكشٝض إًغابكّاـ ز، إصنٛض٠ 1ـ ،، 1ٚٚ ٚأٖ

ٟٸإإش  ;َػتُسٸ٠ َٔ ايك١ُٝ اييت وًُٗا ايسعا٤ ْٛع َٔ ايٓكٝك١ أٚ ايعٜاز٠ أٚ ايتػٝري  ٕٸ أ

 ،ع٢ً َػت٣ٛ َكاطع ايسعا٤ّ نإ ع٢ً َػت٣ٛ ايهًُات ٚاؾٌُ أ بسٌٜ، غٛا٤ٷٚايت

ايصٟ ٜ٪زٸٟ بايٓتٝذ١ إٍ إٔ ٜٴٓػب إٍ اٱَاّ إعكّٛ َا  ،ٜعترب ْٛعّا َٔ أْٛاع ايتشطٜـ

ٗٳط أزع١ٝ اٱَاّ ُٸ١ٝ ٖصا إطًب تتذ٢ًٓ يٓا بٛنٛح ٗ أؾ ٕٸ أٖ أٟ  ،×مل ٜكسض َٓ٘. إ

 َٔ ٖصٙ إكاي١(.  1طؾ١، ايسعا٤ ضقِ زعا٤ عطؾ١. ضادع: )زعا٤ ع

: بعس ٚستٸ٢ ٗ إؿطزات إؿهٛن١ ،، ـ ايتشكٝل ٗ إكاطع ٚايهًُات

ٕٸ بعض أقػاّ ايسعا٤ ٫ تٓػذِ َع اٯٜات ٚايطٚاٜات ٚغري٠  تكشٝض إً قس ٬ْسٜ أ

ّٛ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜٓبػٞ َطادعتٗا اعتُازّا ع٢ً إٛاظٜٔ إٛدٛز٠ ٗ عًٚ .^إعكٌَٛ

ستٸ٢ ْتأٓنس َٔ اْتػا، ٖصٙ  ;نعًِ ايسضا١ٜ، أٚ ؾك٘ ايًػ١ ،ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاؿسٜح

 . ×ا٭قػاّ إؿهٛن١ إٍ اٱَاّ

ٌٕ أٚ نإ ايسعا٤  ،َباؾط أٚ غري َباؾط ز ـ ؽطٜر اٯٜات اييت شٴنطت بؿه

ٕٸ ٖصا ايعٌُ غٝهٕٛ شا ؾا٥س٠ أٜهّا ٗ ايتعطټَكتبػّا َٓٗا اغ١ ٚزض ،ف ع٢ً ا٭زع١ٝ: إ

نُا أْٸ٘ قس ٜهٕٛ ْاؾعّا أسٝاّْا ٗ تٛنٝض اٯٜات ايكطآ١ْٝ  .ع٬قتٗا بايكطإٓ ايهطِٜ

 ٖٚصا ّجٸٌ أسس ايٓتا٥ر اييت ّهٔ اغتدطادٗا َٔ ًَ ايسعا٤.  .ٚتبٌٝ َعٓاٖا

: ّهٔ هلصا ا٭َط َع غا٥ط ا٭زع١ٝ ×ز ـ ؽطٜر َٚكاض١ْ أزع١ٝ اٱَاّ اؿػٌ

ِٸ ٗ َطسًتٌ اثٓتٌ  ;بعهٗا ببعض( ×: َطس١ً )اضتباٙ أزع١ٝ اٱَاّ اؿػٌإٔ ٜت

ُٸ ×َٚطس١ً )اضتباٙ أزع١ٝ اٱَاّ اؿػٌ (. ّٚهٔ ^١ اٯخطَٜٔع أزع١ٝ ا٭٥

ٝٸ١ ايٓاػ١ عٔ ٖصٙ إكاضْات إٔ تًعب زٚضّا نبريّا ٗ تٛنٝض ايعسٜس  يًبٝاْات اٱسكا٥
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ُٸ١.   َٔ ايٓهات إٗ

ٝٸ١ ٚاي ٌٸٖـ ـ اغتدطاز إٛانٝع ا٭قً : ٗ إػت٣ٛ ٚاسس َٔ ا٭زع١ٝ ؿطعٝٸ١ يه

ّٸ ٞٸ ٭سس ٚتهتػب ٖصٙ إعطٝات أُٖٝٸ١ أٜهّا.  ايعا َٔ أدٌ ؼسٜس إٛنٛع ا٭قً

ٔٻ .ا٭زع١ٝ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ا٭غايٝب اييت ّهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ا٭غًٛ، إعتُس  ٚيه

َٔ خ٬ٍ  ـ ْبسأ ٗ ٖصا إكاٍ ٖٛ ْٛعٷ َٔ ايتشسٜس ايرتنٝيبٸ يًُٛنٛع; ٚشيو بإٔ

ٞٸ أٚ  ،ا٫يتؿات إٍ قت٣ٛ ْؿؼ ايسعا٤ ـ بتشسٜس َٛنٛع٘ ع٢ً أْٸ٘ اعتكازٟ، أٚ عطؾاْ

ٞٸ، أٚ... َٔ ْاس١ٝ أخط٣ ّهٔ يٓا ـ َٔ خ٬ٍ ا٫يتؿات إٍ ْٛع ايع٬قات ٚ ;ؾًػؿ

نع٬ق١ اٱْػإ باهلل، ٚع٬ق١ اٱْػإ باٱْػإ، ٚع٬ق١  ،إٛدٛز٠ ٗ ايسعا٤

ٚإشا  .ّ تكٓٝؿاتٺ ادتُاعٝٸ١ ٚثكاؾٝٸ١ ٚسكٛقٝٸ١بٝع١، إٔ ْهٝـ إٍ َا تكسٻاٱْػإ بايط

طات غري ايًػٜٛٸ١ ؾُٔ إُهٔ إٔ أخصْا بعٌ ا٫عتباض ايعَإ ٚإهإ ٚغا٥ط إ٪ثِّ

َٸا إٛنٛعات ايؿطعٝٸ١ ؾُٝهٔ تتهؿٻ ـ يٓا دٛاْب غٝاغٝٸ١ ـ اقتكازٜٸ١ أٜهّا. أ

ٔٵؼسٜسٖا َٔ خ٬ٍ اتٸباع ْؿؼ ٖصٙ  ع٢ً َػت٣ٛ َكاطع  إطاسٌ ٚاـطٛات ٚيه

ٝٸ١ ٚبعض ِاشد٘ ٗ ؼسٜس  .ايسعا٤ ًْٚ٘ ٖٚصا َا ّهٔ ٬َس١ٛ قٛضت٘ اٱْاي

 ايصٟ غٝأتٞ ٗ ايكؿشات ايتاي١ٝ.  ،×َٛنٛعات أزع١ٝ اٱَاّ اؿػٌ

ٚٗ  ،ٚ ـ اغتدطاز ا٭مسا٤ ٚايكؿات اييت اغتدسَت ٗ زعا٤ اهلل غبشاْ٘

: َٚٔ ظا١ٜٚ أخط٣ ّهٔ هلصا ا٭َط إٔ ٜهٕٛ ْاٚطّا إٍ ايتعطٜـ َسس٘ ٚايجٓا٤ عًٝ٘

ٗ ايعٜاضات ٚا٭زع١ٝ. ٚزضاغ١ ٖصٙ إعًَٛات ٚايبشح ؾٝٗا ي٘ ق١ُٝ  ^بأٌٖ ايبٝت

ٗ  نُا أْٸ٘ َؿٝسٷ .نبري٠ ٗ ايتعطٸف ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٚأمسا٥٘ اؿػ٢ٓ ٚقؿات٘ ايعًٝا

 أٜهّا.  ^ايتعطٸف ع٢ً ا٭١ُ٥ إعكٌَٛ

ُٸ١ظ  ٌٸـ اغتدطاز إٛاضز ا٭خط٣ إٗ ٚاسس  : َجٌ اغتدطاز سطٚف ايٓسا٤ ٗ ن

٘ ايبٝاْٞ ضقِ إدٖطٚقس أٚضزْا ِٛشدّا َٔ شيو ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ )ضادع:  .َٔ ا٭زع١ٝ

ٚغري شيو َٔ ا٭َٛض اييت َٔ  (،×(: تهطاض أيؿاٚ إٓاز٣ ٗ أزع١ٝ اٱَاّ اؿػ1ٌ)

 ٖصا ايكبٌٝ. 

ٝٸح ـ زضاغ١ ايكٝ ؿّا ٝٵ: ٚتػتٛعب ٖصٙ ايسضاغ١ َط١ ًٕ ايسعا٤ ٚأغًٛب١ُ٘ ا٭زب

ٝٸ١ ٝٸ١ إٍ زضاغ١  ،ٚاغعّا َٔ ايتشكٝكات ا٭زب اييت ُتسٸ َٔ ايكٓاعات ٚايؿٕٓٛ ا٭زب



×  
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 أغًٛ، ايسعا٤ ٚقٝاغت٘. 

ٕٸ يسا٥ط٠ ايسضاغات إتعًٚ أخط٣ أعطنٓا عٔ  ّاك١ بٓؿؼ ايٓل ؾطٚع٫ٚ ؾٓو أ

 شنطٖا ٖٓا. 

ٔٵ ٕٸ نًتا ايسا٥طتٌ ايًتٌ عجٓاُٖا ٖٓا تعتربإ َا  ٚيه ٜٓبػٞ ايتٓبٝ٘ عًٝ٘ ٖٛ أ

ططٜكّا ٚٚغ١ًٝ َٔ أدٌ ايتعطٸف ع٢ً ايسعا٤ ٚا٫غتٓتاز ايكشٝض َٓ٘. ٜٚٛٗط يٓا أْٸ٘ ٗ 

ٕٸ ايكطا٤ات ٚا٫غتٓتادات إتعسِّ ٌٸ ٚدٛز َعطؾ١ قشٝش١ بايسعا٤، ؾإ اييت ّهٔ  ،ز٠ٚ

٫ ٗ عطن٘. ٚٗ ٖصٙ  ،عهٗا ٗ طٍٛ بعهٗا اٯخطإٔ ؼكٌ َٔ ْٛل َا، غٝهٕٛ ب

ِٷ َعٝٻ ِٕاؿاي١ َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ ؾٗ  ٔ ٜهٕٛآخط، ٚيهٓٸ٘ ي ٔٷ أعُل َٔ ؾٗ

ٟٸ ْلٸ عُٝل ٜؿٝض َٔ  .ٚايتعاضض َع٘ بايهطٚض٠ ٗ َٛقع ايتهازٸ ٖٚصٙ َٔ خٛامٸ أ

 َٓبع ايٛسٞ َٚٓؿ٦٘. 

ٚغٓدٛض ٗ زضاغ١  ،×اٯٕ غٛف ْؿطع بايبشح ٗ أزع١ٝ اٱَاّ اؿػٌٚ

ٔٵإْايٝٸ ٕٸ َا بكٞ َٔ ضٚاٜات اٱَاّ ١ هلا. ٚيه ٗ إكازض  غٛا٤ٷ ،×يٮغـ ؾإ

 ٚايػبب ٗ شيو ٜطدع إٍ أَٛض عسٸ٠:  ;ٜػري دسٸّا ْعضٷ ٖٛ ،ايؿٝعٝٸ١ أٚ ايػٓٝٸ١

ٚٸ : ا٫نططا، ايؿسٜس ايصٟ نإ َٛدٛزّا ٗ ظَإ َعا١ٜٚ، ٚا٫نطٗاز ٍا٭

ٕٸ إعٝح  ،نإ ّاضغ٘ ع٢ً ايؿٝع١ ٗ أٚإ سهَٛت٘ ايصٟ ػاٚظ اؿسٚز ايصٟ

 . ×ؾه٬ّ عٔ ْكٌ ايطٚاٜات عٔ اٱَاّ ،عبٕٛ إٚٗاض ايتؿٝټايٓاؽ ناْٛا ٜتذٓٻ

ِٸ : ٚٗٛض بعض ا٭ؾطاز ايصٜٔ قسٻايجاْٞ َت اؿه١َٛ هلِ ايسعِ ٚإػاعس٠، ؾت

هلل بٔ عبس ا» نـَٚطدع يٮسازٜح ايٓٸب١ٜٛ ٗ شيو ايعَإ،  تكٜٛطِٖ نُكسٕض

 . «عبس اهلل بٔ عُطٚ بٔ ايعام»ٚ ;«عبس اهلل بٔ عُط»ٚ ;«ايعبري

ٕٸ ْٗه١ تسٜٚٔ ا٭سازٜح ٚسؿٛٗا عٓس ايؿٝع١ إْٸُا بسأت ٗ أٚاخط سٝا٠ ثايجّا : إ

ٌٸ ٚتهعـ ٗ عكط اٱَاّ  ،×ازاٱَاّ ايػذٸ ٚاغتُطٸ شيو ستٸ٢ بسأت تك

×اؾٛاز
(13) . 

ٕٸ أنجط مل تتعأَ سٝا٠ اٱَاّ اؿػٌ اؿاؾ١ً  َع ٖصٙ ايٓٗه١، َٚع شيو ؾإ

ٕٸ ٚ .ا٭سازٜح إطٜٚٸ١ عٔ ٖصٜٔ اٱَاٌَ ايعٌُٛٝ قس ْكًت يٓا ٗ عكطٖا عابط٠  ْٛط٠ّإ

َٚٔ ٖصا إٓطًل يٝؼ  .ض شيو ظ٤٬تٛنِّ ×ع٢ً غًػ١ً أغاْٝس ضٚاٜات اٱَاّ اؿػٌ
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ٕٸ ا٭زع١ٝ اييت ٚقًت إٍ أٜسٜٓا عٔ  اّ اهلُاّ يٝػت إ٫ٖٓصا اٱَ َٔ إػتػط، إٔ لس أ

ٕٸ َا بكٞ َٓٗا قس ناع ٗ غباض ايتاضٜذ ،ْعضّا ٜػريّا  ٚقاض ْػّٝا َٓػٝٸّا.  ،ٚأ

 

  ــــــ ×الدزاضٛ اإلمجالٗٛ ألدعٗٛ اإلواً اذتطني

 ×ٜبًؼ عسز ا٭زع١ٝ ايٛاضز٠ ٗ ايهتب اييت ْعت أزع١ٝ اٱَاّ اؿػٌ

عػب  ،زعا٤ٶ 95ٚسٛايٞ  ;ض يًسعا٤بإع٢ٓ إؿٗٛ ،سٛايٞ غبع١ عؿط إٍ عؿطٜٔ زعا٤ٶ

ٕٸ ضاقِ  ٚإشا نإ ٖٓاى أزع١ْٝ .ايتعطٜـ ايصٟ اعتُسْاٙ ٗ ٖصٙ إكاي١ أخط٣ غري ٖصٙ ؾإ

 ٖصٙ ايػطٛض ٫ آط٬ع ي٘ عًٝٗا.

ُجٸٌ فُٛع١ ايعٝٸٓات  ،×َا ًٜٞ ْكسٸّ فُٛع١ َٓتدب١ َٔ أزعٝت٘ ٚٗ

 يسضاغتٓا ٖصٙ. 

 

 ا١ٜ ايٓلٸ ْٚٗاٜت٘بس إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓلٸ ّ

 زعا٤ عطؾ١ 1

ّٜٛ ايتاغع َـٔ  

ــ ١ شٟ اؿذــــــــــ

 ...يعاّ

قشطا٤ 

 عطؾات

اؿُـــس هلل ايـــصٟ يـــٝؼ  

 أْــتٳٚ، يكهــا٥٘ زاؾــع... 

ٌٸ ؾـ٤ٞٺ     ،قــسٜط عًـ٢ نـ

 ٜا ض،ٸ ٜا ض،ٸ ٜا ض،ٸ.

ٚنصيو َكباح ايعا٥ط; ايبًس ا٭ٌَ  ،350ـ  339 :بٔ طاٚٚؽ٫: اٱقباٍ إكازض

نتا،  ،214: 95 ; عاض ا٭ْٛاض، يًع١َ٬ اجملًػ258ٞـ  251 :ٱبطاِٖٝ ايهؿعُٞ

  .أعُاٍ ايػٌٓ ٚايؿٗٛض ٚا٭ٜاّ، با، أعُاٍ خكٛم ّٜٛ عطؾ١ ٚيًٝتٗا

ٌّايػٓس:  ٚايهؿعُٞ ٗ  ;َٔ ابٔ طاٚٚؽ ٗ اٱقباٍ َٚكباح ايعا٥ط ضٚاٙ ن

ُٸٞ ٗ َؿاتٝض اؾ ;ٚايع١َ٬ٓ اجملًػٞ ٗ عاض ا٭ْٛاض ;ايبًس ا٭ٌَ عٔ  ،ٓإٚاحملسٸخ ايك

َٔ قب١ًٝ بين أغس. ٚقس اعترب عًُا٤ ايطداٍ ٖصٜٔ  «بؿري بٔ غايب»ٚ «بؿط بٔ غايب»

ٗ  عسٸ ايؿٝذ ايطٛغٞ بؿريّا ا٭غسٟ نُا .ثٌ ايعاضؾٌ ايهابطٌايطدًٌ َٔ احملسِّ

 . ×َٔ أقشا، غٝٸس ايؿٗسا٤( 14)ضداي٘ )ضداٍ ايهؿٸٞ(

ٚٸٍ:  ٕٸض٣ٚ بؿط ٚبؿري ا٭غسٜٸايتٛنٝض ا٭ ٞٸ إ أ  ’بٔ أبٞ طايب اؿػٌ بٔ عً



×  
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 ،ّْٖٛا ّؿٞ ّْٖٛا ×ؾذعٌ ،خاؾعّا ٬َّتصٚي ،َٔ ؾػطاط٘ خطز عؿ١ٝ عطؾ١ ٦َٜٛصٺ

َػتكبٌ ايبٝت،  ،٢ ٚقـ ٖٛ ْٚاع١ َٔ أٌٖ بٝت٘ ٚٚيسٙ َٚٛايٝ٘ ٗ َٝػط٠ اؾبٌستٸ

 .... ناغتطعاّ إػهٌ ،ثِ ضؾع ٜسٜ٘ تًكا٤ ٚدٗ٘

يٝؼ َعٝٸّٓا، ٚيهٓٸ٘  ×عا٤ َٔ اٱَاّظَإ قسٚض ٖصا ايس: ايتٛنٝض ايجاْٞ

ٖـ(. ٚع١ًٓ 60ف ؾٝ٘ اٱَاّ بايصٖا، إٍ اؿرٸ )أٟ عاّ تؿطٻ ٜكّٝٓا مل ٜهٔ ٗ آخط غؿٕط

ٕٸ اٱَاّ نإ قس خطز َٔ َٓه١ ٗ ّٜٛ ايرت١ٜٚ، ٚبايتايٞ ؾٗٛ مل ٜؿٗس ّٜٛ  ×شيو أ

ٕ ٜهٕٛ ٖصا أ عطؾ١ ٗ قشطا٤ عطؾات ٗ تًو ايػ١ٓ أق٬ّ. َٚٔ ٖٓا وتٌُ قٜٛٸّا

 50أٟ ٗ ايؿرت٠ َا بٌ عاّ  ،اييت غبكت تًو ايػ١ٓ ×ايسعا٤ قس قسض ٗ ؾرت٠ إَاَت٘

 . ٖـ59إٍ عاّ 

ابٔ ٚ ;ٚايهؿعُٞ ٗ ايبًس ا٭ٌَ ;ْكٌ ايع١َ٬ٓ ٗ ظاز إعازايتٛنٝض ايجايح: 

 .سعا٤ٖصا ايسعا٤ إٍ ايعباض٠ اييت أٚضزْاٖا بعٓٛاْٗا ْٗا١ٜ اي ،طاٚٚؽ ٗ َكباح ايعا٥ط

ٔٸ  قاسب عاض ا٭ْٛاض أٚضزٙ نا٬َّ، ثِ قاٍ ٗ آخطٙ:  ٚيه

ٚؽ ٗ ٚٚابٔ طا ،ٖصا ايسعا٤ ٗ ايبًس ا٭ٌَ أٜهّا &أقٍٛ: قس أٚضز ايهؿعُٞ

ٔٵ ،َكباح ايعا٥ط  قؿش١ ْكل بكسضٗ آخطٙ ؾُٝٗا  نُا غبل شنطُٖا، ٚيه

 ايسعا٤. إٍ آخط ٖصا  «إهلٞ أْا ايؿكري ٗ غٓاٟ» :ٖٚٛ َٔ قٛي٘ ،تكطٜبّا

 . أٜهّا اٱقباٍٚنصا مل ٜٛدس ٖصٙ ايٛضق١ ٗ بعض ايٓػذ ايعتٝك١ َٔ 

ُا ٖٞ ٚإْٸ ،ٚعباضات ٖصٙ ايٛضق١ ٫ ت٥٬ِ غٝام أزع١ٝ ايػاز٠ إعكٌَٛ أٜهّا

ٚيصيو قس َاٍ بعض ا٭ؾانٌ إٍ نٕٛ ٖصٙ ايٛضق١ َٔ  .١ع٢ً ٚؾل َصام ايكٛؾٝٸ

 ٚإزخا٫ت٘. َٚٔ إؿاقات٘  ،١سات بعض َؿاٜذ ايكٛؾٝٸَٜع

ٚٸ ٗ بعض ايهتب، ٚأخص ابٔ  ٫ّٚباؾ١ًُ ٖصٙ ايعٜاز٠ إَا ٚقعت َٔ بعهِٗ أ

َٔ بعهِٗ ٗ ْؿؼ  أٚ ٚقعت ثاّْٝا ;عٔ سكٝك١ اؿاٍ غؿ١ًّ ;اٱقباٍطاٚٚؽ عٓ٘ ٗ 

ٌٸ .اٱقباٍنتا،  ع٢ً َا أَٚأْا إيٝ٘ َٔ عسّ ٚدساْٗا ٗ بعض ايٓػذ  ،ايجاْٞ أٚٗط ٚيع

 . (15)ل ا٭سٛا٥ٍٚاهلل أعًِ عكا .يعا٥طايعتٝك١، ٚٗ َكباح ا

 ٟٚقس شنط ٖصا ا٫خت٬ف ا٭غتاش د٬ٍ ايسٜٔ ُٖا٥ٞ أٜهّا ٗ نتا، َٛيٛ

ُٸ١ ا٭خط٣ ِٸ أناف قا٬ّ٥: ايٓكط١ إٗ ا مل ٜصنطٖا ٖصا اؿكري ، ٚاييت ضَْاَ٘، ث
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ٗ  ،از٠ٚزٕٚ ْكل أٚ ظٜ ،ٖٞ أْٸين قس ضأٜت ْٝع ٖصٙ ايؿكطات طإًشك١ص بعٝٓٗا ،غابكّا

، ٖٚٛ ٜؿتٌُ ع٢ً ا٭زع١ٝ ٚإكاَات «اؿهِ ايعطا٥ٝٸ١»ْػد١ قس١ّ َٔ نتا، 

ٝٸ١ اييت أٖي تاز ايسٜٔ أبٛ ايؿهٌ  ،)ايؿاشيٞ( «ابٔ عطا٤ اهلل اٱغهٓسضاْٞ»ؿٗا ايعطؾاْ

ٓس بٔ قُس ايكٛٗ، ايعاضف إعطٚف يًُا١٥ ايػابع١ اهلذطٜٸ١، ٚايصٟ ناْت ٚؾات٘ أ

َٸا تؿكٌٝ شيو ؾٗٛ إػًٖ ٖـ. 709َٔٚٗ غ١ٓ  ٕٸ خًطّا قس ٚقع ٗ ٖصا إكاّ، ٚأ ِ عٓسٟ أ

 . (16)ٚاهلل أعًِ .خاضز عٔ عٗس٠ ٖصٙ اؿٛاؾٞ

َټ ٗٚ  تتعًٓل بٗصٙ ايؿكط٠ إًشك١ َٔ ايسعا٤:  ،ٌَا ًٜٞ فُٛع١ ْكاٙ تػتشلٸ ايتأ

ٕٸ ٚظٕ ايؿكط٠ إًشك١ ٚإٜكاعٗا ىتًـ عٔ إٜكاع ايؿكطات ايػابك١ هل1  أٟ ،اـ إ

 ّٗا إٍ زعا٤ أبٞ ٓع٠ ايجُايٞ َٓٗا إٍ زعا٤ عطؾ١. بٳْٸٗا أقط، ؾٳإ

2ٌٕ ٕٸ اغتعُاٍ إٓاز٣ ع٢ً طٍٛ ايسعا٤ نإ بؿه ٛٸع، ٚمل  ـ ٜٴ٬سٜ أ َتٓ

 ،سٝح ٚضز ٗ َكاّ اؾ١ًُ ا٭غاغٝٸ١ ،ض اغتدساّ إٓاز٣ إ٫ٓ ٗ َٛضز ٚاسسٜتهطٻ

ٕٸ ن١ًُ )إهل ;َطٸ٠ 11ٚتهطٸض  ضت ٗ إكطع إًشل سٛايٞ ٞ( قس تهطٻبُٝٓا ٬ْسٜ أ

 أٜهّا(.  1إدط٘ ايبٝاْٞ ضقِ  :َطٸ٠. )ضادع 25

3ٌٕ ٕٸ خكا٥ل أغًٛ، ايسعا٤ٜٔ ؽتًـ بؿه ؾأغًٛ، إكطع إًشل  ;ٚانض ـ إ

ٞٸ. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ ّهٔ إٔ ٬ْسٜ اخت٬ؾّا  :ىتًـ عٔ أغًٛ، ايسعا٤ ا٭قً

ؾإكطع إًشل ٜػتدسّ قٝػ١  .َُٓٗا ٗ نٌٛؾاسؿّا بٌ قٝؼ ا٭ؾعاٍ إػتدس١َ 

ٌٕإتهًٚ ًَشٛٚ، ٜٚهجط ؾٝ٘ نُا٥ط إتهًِ إؿطز: )أْا( ٚ)ٟ(، نُا  ِ ٚسسٙ بؿه

ٕٸ عباضات٘ ؽًٛ  ;نايتهازٸ ٚايطبام ،أْٸ٘ ٤ًَٞ باحملػٸٓات ايبسٜعٝٸ١ َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإ

ٞٸ َٔ ايٓاس١ٝ إؿَٗٛٝٸ١، نُا ٜٛٗط ؾٝٗا  ٌٕايتؿتټَٔ ايتػًػٌ إٓطك ٞٸ. ت بؿه  دً

ض ايطًبات ٚايطغبات، ٖٚٛ َٚٔ ا٭َٛض اييت ىتًـ ؾٝٗا ايكػُإ َػأي١ تهطټ

 ٚاسس٠ عازٜٸ١ يًسعا٤.  ّهٔ ا٫يتؿات إيٝ٘ َٔ قطا٠٤ٺ أَطٷ

ٞٵ4 ٕٸ اخت٬ف ْٛعٳ ٌٸذٵاؾٓاؽ ٚايػٻ ـ إ ٍٸ  ع إػتدسّ ٗ ن ٚاسس َٔ ايكػٌُ ٜس

 َُٓٗا.  نٌٛع٢ً ٚدٛز أغًٛبٌ كتًؿٌ ٗ إْؿا٤ 

ٚاييت ٜٛٗط  ،ـ ْؿاٖس ٚدٛز بعض ايهًُات إؿهٛن١ ٗ إكطع إًشل5

اييت  (أٌٖ اؾص،)ن١ًُ  نُا ٗأْٸٗا مل تهٔ َػتدس١َ أق٬ّ ٗ عكط ايٓلٸ، 



×  
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 اغًو بٞ َػًو أٌٖ اؾص،(. )ٚٚضزت ٗ ايعباض٠ ايتاي١ٝ: 

ِٸ )إٓاز٣:  َٳ34إهلٞ ) (،11) (، ض،3ِّ(، ٜاض،ٸ )9(، ٜا إهلٞ )24ايًٗ ... ٔٵ(، ٜا 

 (. 4(، ٜا ٫َٟٛ )1سٟ )(، غ2ِّ(، ٜا اهلل )32(، ٜا... )35)

 اعتكازٟ، عطؾاْٞ، أخ٬قٞ، ثكاٗ ـ ادتُاعٞ. إٛنٛع ايعاّ: 

ع٬ق١ اٱْػإ باهلل، ع٬ق١ اٱْػإ باٱْػإ، ع٬ق١ إٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 اٱْػإ بايسْٝا. 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

ِٸٗ أٚاخط ايسعا٤:  ×اؿػٌٜكٍٛ اٱَاّ   ،سّاٖصا ثٓا٥ٞ عًٝو ٖذٸ ايًٗ

 .... زّا٥و َعسٸ٫آٚإقطاضٟ ب ،سّاٚإخ٬قٞ يصنطى َٛسٸ

 إٛنٛعات اييت متٸ عجٗا ٗ ٖصا ايسعا٤ ٖٞ نُا ًٜٞ: 

  .ـ اؿُس ٚايجٓا٤ اٱهلٞ

 .ـ ؾهط ْعُ٘ اييت ٫ تعسٸ ٫ٚ ؼك٢

  .ـ بٝإ قؿات اهلل غبشاْ٘

تٛسٝسٜٸ١ ايعُٝك١: ايتٛسٝس ايصاتٞ، ايتٛسٝس ايكؿاتٞ، ايتٛسٝس ـ إباسح اي

 َٔ ايعًّٛ ٚإعاضف إدتًؿ١.  ض يهجرٕيٚغري شيو، ٚايتعطټ ،ايعبازٟ ٚا٭ؾعايٞ

َٸا إٛنٛعات ا٭خط٣ ايٛاضز٠ ٗ ٖصا ايسعا٤ ؾٗٞ:   أ

  .ـ ططٜك١ ايسعا٤ ٗ َكابٌ اهلل غبشاْ٘

 .ـ طًب أؾهٌ ا٭ؾٝا٤ َٔ اهلل

  .قشطا٤ عطؾات بأْٸٗا َٛنع يًتهطٸع ٚايػ٪اٍ ـ ٚقـ

  .ـ ْسا٤ اهلل غبشاْ٘ بأؾهٌ أمسا٥٘ ٚقؿات٘

  .ـ َباسح َتعًٓك١ بايكها٤ ٚايكسض ٚإؿ١٦ٝ اٱهلٝٸ١

 .ـ َباسح َتعًٓك١ باؾرب ٚا٫ختٝاض عٓس اٱْػإ

ٛٸ اؾٌٓ   .ـ نٝؿٝٸ١ خًل اٱْػإ َٚطاسٌ ِ

 غريٖا... ـ ٚ

ٚاستٛا٥٘ ع٢ً َٛنٛعات نجري٠ أخط٣ ؾإْٸٓا ْهتؿٞ  بػبب طٍٛ ٖصا ايسعا٤ٚ
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 بٗصا إكساض. 

ُٻ ٕٸ ا٭زع١ٝ ا٭خط٣ تته  ٔ َٛنٛعات دسٜط٠ با٫ٖتُاّ أٜهّا. نُا أ

 

 بسا١ٜ ايٓلٸ ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓلٸ ّ

 زعا٤ ايعؿطات 2
ٌٸ قــباح   ٗ نـ

 (17)َٚػا٤
 ــــ

ــبشإ اهلل ٚاؿُـــــس   غـــ

ٚمل ٜهــــــٔ يــــــ٘  ،هلل...

ٌّ ٍٸ   ٚي ٚنبٸـطٙ   ،َـٔ ايـص

 .تهبريّا

 ،202 :بٔ طاٚٚؽ٫; ؾ٬ح ايػا٥ٌ 84 :: َكباح إتٗذس يًؿٝذ ايطٛغٞإكازض

ٚإقباٍ ا٭عُاٍ  ;274 :83 عاض ا٭ْٛاض يًع١َ٬ٓ اجملًػٞ; 280 :ٚنصيو ْاٍ ا٭غبٛع

3: 52 . 

ُٸٞايػٓس ٕٸ  &: عسٸ ايؿٝذ عبٸاؽ ايك ٖصا ايسعا٤ ٗ غا١ٜ ا٫عتباض، ٚشنط أ

َٸا ايع١َ٬ٓ اجملًػٞٓاى اخت٬ؾات بٌ ْػدٖ٘ عٓس تعطٸن٘ هلصا ايسعا٤:  ،ؾكس نتب . أ

ْٓ ٚيصا أٚضزْاٙ  ;نجري عػب اخت٬ف ايطٚاٜات ١، ٚؾٝ٘ اخت٬فٷهلصا ايسعا٤ أغاْٝس 

إٍ ابٔ  بإغٓازٙ ،بػٓسٙ إٍ ايؿٝذ ،ٚقس أٚضزٙ ايػٝس ٗ ْاٍ ا٭غبٛع .ٗ َٛانع

ٚضٚاٙ ٗ نتا، َٗر ايسعٛات َٔ نتا، . ..×بٞ دعؿطبج٬خ أغاْٝس إٍ أ ،عكس٠

ٚبػٓس آخط  ;×ٔ ٖٚب، عٔ ايكازمبعٔ َعا١ٜٚ  بإغٓازٙايسعا٤ يػعس بٔ عبس اهلل 

 ،عتٝل َٔ أقٍٛ أقشابٓا ٗ نتا،ٺ ٚٚدست٘ أٜهّا. عٔ اؿػٌ قًٛات اهلل عًٝ٘..

ٞ بػٓسٙ عٔ دابط اؾعؿٞ، عٔ أب ،٘ َٔ نتب قُس بٔ ٖاضٕٚ ايتًعهربٟأٚٓٸ

 .(18)...ُ٘ اؿػٌعًٖ ×إٔ أَري إ٪ٌَٓ ،×دعؿط

ٌٸ ×ٚقس ٚضزت ٖصٙ ايطٚا١ٜ َٔ ططٜل آخط عٔ اٱَاّ اؿػٔ اجملتب٢ . ٚع٢ً ن

ع٢ً ٔؼ ضٚاٜات بسعا٤  ٞ ٚقؿتٴ: إْٸ279: ساٍ ؾكس نتب قاسب ْاٍ ا٭غبٛع

 تًـ ضٚاٜتٗا ٗ ايٓككإ ٚايعٜاز٠. ؽ ،ايعؿطات

ِٸ )إٓاز٣:   (. 13(، ٜا )1(، ٜا اهلل )٫1ٟ )(، ٜا 15َٛايًٗ

ٜبسٚ  ×بػبب ايتؿاب٘ بٌ أغًٛ، ٖصا ايسعا٤ ٚبٌ أزع١ٝ أَري إ٪ٌَٓتٛنٝض: 



×  
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ٖٓا عًُٓ٘ أَري إ٪ٌَٓ يٲَاّ اؿػٔ ٚاٱَاّ اؿػٌ َٚٔ ٖصا ايبا، ْؿأ  .^يٓا أْٸ٘ 

ُٸ١ ٓا إٔ ه٬ْٓسٜ أْٸ٘ ٫ ّبٓا٤ ع٢ً شيو ٚ. ^ا٫خت٬ف ٗ اْتػاب٘ إٍ بكٝٸ١ ا٭٥

 . ×٫ٚ إٔ ْٓػب٘ إيٝ٘ ،لعٌ ٖصا ايسعا٤ ٗ ظَط٠ أزع١ٝ اٱَاّ اؿػٌ

 اعتكازٟ، ٚأخ٬قٞ، ٚادتُاعٞ ـ غٝاغٞ. إٛنٛع ايعاّ: 

 ع٬ق١ اٱْػإ باهلل. إٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

  .ـ ايجٓا٤ ع٢ً اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ بأؾهٌ أمسا٥٘ ٚقؿات٘

  . اهلل غبشاْ٘ـ امكاض اهلسا١ٜ ٗ

  .ٚبٝإ َٓعيتِٗ ،^ـ ايتعطٜـ بأَري إ٪ٌَٓ ٚا٭١ُ٥ إعكٌَٛ

  .ٚايؿهط عًٝٗا ،ـ بٝإ ايهجري َٔ ايٓعِ اٱهلٝٸ١

ٝٸ١   .ـ ع٬ق١ عباضات ايسعا٤ بايعباضات ايكطآْ

 ـ ايسعا٤. 

 

 بسا١ٜ ايٓلٸ ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓلٸ ّ

3 

زعا٩ٙ ٗ طًب 

ٍ ايربن١ ْٚعٚ

ايػٝح 

 )ا٫غتػكا٤(

ٗ عٗــس اٱَــاّ 

ٞٸ  ×عً
 ـــ

ِٸ ــٗ َعطـــٞ اــــريات  ايًـ

ــاَــــٔ َٛاْٸ ــتٳ ،...ٗــ  ٚأْــ

 ،ايػٝــــــاخ إػــــــتػاخ...

بــ٘ عًٝٓــا َــٔ     ٜٚػــتشلٸ

و، آَــــــٌ ٜــــــا ض،ٸ َِّٓــــــ

 .ايعإٌ

، 576، ح157 :; قط، اٱغٓاز1504، ح537 :٫1 وهطٙ ايؿكٝ٘  ٔٵَٳإكازض: 

 . 9، ح322 :91عاض ا٭ْٛاض ٚأًٖٗا; َٔ  = ٗا(اْٸبػٝ٘: )َٛ َع اخت٬فٺ

 ،ْكٌ ٗ قط، اٱغٓاز ٖصٙ ايطٚا١ٜ بايؿهٌ ايتايٞ: )عٔ أبٞ ايبدرتٟايػٓس: 

آخط )عٔ  عٔ دسٸٙ(. نُا ْكًٗا اؿُريٟ أٜهّا بططٜٕل ،عٔ أبٝ٘ ،عٔ اٱَاّ ايكازم

 ، ؾكاّ اؿػٌ ٜسعٛ...(. ازعٴ :×أْٸ٘ قاٍ يًشػٌ ،أَري إ٪ٌَٓ
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 (. 1(، ٜا ض،ٸ )1ِ )ايًٗإٓاز٣: 

 ادتُاعٞ، ٚاعتكازٟ. إٛنٛع ايعاّ: 

 ع٬ق١ اٱْػإ بايطبٝع١.  ;ع٬ق١ اٱْػإ باهللإٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

  .ـ اهلل غبشاْ٘ َٓعٍ ايػٝح

 .ـ زعا٤ اٱَاّ ٗ ا٫غتػكا٤

 ـ قؿات ٚخكٛقٝٸات َطط ايط١ٓ. 

 

 ايٓلٸ ْٚٗاٜت٘ بسا١ٜ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓلٸ ّ

4 
زعا٩ٙ ٗ 

 ا٫غتػكا٤

ٗ ظَـــــــــــــــــــإ 

 ايكش٘
 ـــ

َٳـ  آ٣ٚ إٍ َـأ٣ٚ   ٔٵايًِٗ 

إْٸــــو  ،...َــــأٚاٟ ؾأْــــتٳ

 .أْت أضسِ ايطآٌ

 . 278 :2ٖـ( 276)ٕٝٛ ا٭خباض ٫بٔ قتٝب١ ايسٜٓٛضٟعإكازض: 

ٞٸإعٔ  ،ض٣ٚ ٖصا ايسعا٤ ابٔ قتٝب١ايػٓس:   غشام بٔ ضاٖٜٛ٘، عٔ اؿػٌ بٔ عً

 . ×عٔ اٱَاّ اؿػٌ ،عٔ إغطا٥ٌٝ اؾعؿٞ،

ِٸ )إٓاز٣:   (. 3ايًٗ

 ادتُاعٞ ـ اعتكازٟ. إٛنٛع ايعاّ: 

 ع٬ق١ اٱْػإ بايطبٝع١.  ;ع٬ق١ اٱْػإ باهللإٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

  .ٚ... ،ـ خكٛقٝٸات إطط: ض١ٓ إهلٝٸ١، َؿٝس، ٚغٝع، ٫ نطض ؾٝ٘

ّٸ ي   .ًذُٝعـ ايعطا٤ اٱهلٞ عا

  .ٚؾهط إٓعِ ،١ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ غببّا يعٜاز٠ اٱّإعِ اٱهلٝٸـ ايِّ

  .ـ إطط َٚػأي١ إْبات ايعضع ٗ ايرباضٟ ٚاؿكٍٛ

 ـ ايسعا٤. 



×  
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 بسا١ٜ ايٓل ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓلٸ ّ

 ـــ قٓٛت ايك٠٬ زعا٤ ايكٓٛت 5

ِٸ ــٗ ــكٹ ايًــــ ــكّٝااغــــ  ٓا غــــ

ٚأْبـت   ،ٚاغع١ ٚازعـ١... 

 .ؾٝٗا ظٜتٗا َٚطعاٖا

ساّٜٚا  ،551: ; ايبًس ا٭ٌَ يًهؿع49ُٞ :بٔ طاٚٚؽ٫َٗر ايسعٛات إكازض: 

 . 1، ح211 :82بعض اٱناؾات; عاض ا٭ْٛاض 

: ٚزعا٤ ايكٓٛت ايصٟ ًٜٝ٘ ،ٜكٍٛ ابٔ طاٚٚؽ غكٛم ٖصا ايكٓٛتايػٓس: 

ِٸ ا ٜأتٞ شنطٖٙٓ. ٗ ا٭قٌ ايصٟ ْكًت َٓ٘ ٖصٙ ايكٓٛتات.. ٚدستٴ  بػري إغٓاز، ث

إغٓازٖا ٗ نتا، عٌُ ضدب ٚؾعبإ ٚؾٗط  ،ٖصٙ ايكٓٛتات ٚدست بعس غطٕط

ُٸس بٔ عبس اهلل بٔ ضَهإ، تأيٝـ أٓس بٔ عبس اهلل بٔ عٝاف ) أٓس بٔ ق

ب اؿػٔ بٔ أٓس بٔ قُس بٔ عبس ايطٓٔ ثين أبٛ ايطِّؾكاٍ: سسٻ &(عبٸاؽ

 .... ٕٸ، أايبػسازٟ ايهاتب

ٌٸ سا أسس  ،ٜٔ إٍ اؿػٌ بٔ ضٚح٤ٍ ؾٗٛ ٜٛقٌ غٓس ٖصٜٔ ايسعاٚع٢ً ن

 . ×ايٓٛٓا، ا٭ضبع١ ٱَاّ ايعَإ

ِٸ )إٓاز٣:   (. 2ايًٗ

 أخ٬قٞ ٚعطؾاْٞ. إٛنٛع ايعاّ: 

 ع٬ق١ اٱْػإ بٓؿػ٘.  ;ع٬ق١ اٱْػإ باهللإٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

  .ـ إًذأ ٚإأ٣ٚ ايٛاقعٞ ٖٛ اهلل غبشاْ٘

ٝٸات٘   .ـ هب ا٫غتعاش٠ باهلل َٔ ؾطٸ ايؿٝطإ ٚبً

  .ـ إْٸُا تأتٞ ايسع٠ٛ َٔ اهلل غبشاْ٘ ؾك٘

 ـ ايسعا٤. 

 

 بسا١ٜ ايٓلٸ ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓلٸ ّ

ِٸ َٓـو ايبـس٤    ـــ ـــ زعا٩ٙ عٓسايكٓٛت 6 ٚيـو   ،ايًـٗ
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ٝٸ١... ــ ــين  ،إؿـــــ ٚأؿكـــــ

ــا٥ٞ   ــٔ آبـ ــاؿٌ َـ بايكـ

 .ٚشٟٚ ضٓٞ

 . 214 :82عاض ا٭ْٛاض ٚ; 48 :َٗر ايسعٛاتازض: إك

 .ٜطد٢ َطادع١ زعا٤ ايكٓٛت ايػابل

 (. 2ايًِٗ )إٓاز٣: 

 اعتكازٟ، ٚأخ٬قٞ ـ عطؾاْٞ. إٛنٛع ايعاّ: 

ٚع٬ق١ اٱْػإ  ;ع٬ق١ اٱْػإ بٓؿػ٘ ;ع٬ق١ اٱْػإ باهللإٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 بأٚيٝا٥٘. 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

  .ـ ايسعا٤

  .ـ ايكها٤ ٚإؿٝٸ١ اٱهل١ٝ

  .ـ شنط خكٛقٝٸات أٚيٝا٤ اهلل

 ٚفايػتِٗ. ، ـ أ١ُٖٝ اؿؿط َع ايكاؿٌ ٚا٭بطاض ٗ اٯخط٠

ٖصا ايسعا٤  ٕٸإ :٬َس١ٛ ايعباض٠ ا٭خري٠ َٔ ايسعا٤ ّهٓٓا إٔ ْكٍٛتٛنٝض: 

 ^٘ٝٚأخ، أٟ إٍ ايؿرت٠ اييت تًٞ اغتؿٗاز ٚايسٙ ٚٚايست٘ ×ٜطدع إٍ ؾرت٠ إَاَت٘

، |ٚدسٸٙ ضغٍٛ اهلل ،×ٖٓا ٚايسٙ أَري إ٪ٌَٓ «اٯبا٤»أْعٌ، إش إككٛز َٔ 

أز٢ْ ٗ  نُا ٜتُجٸٌ إككٛز َٔ شٟٚ ايطسِ نشٛس .ٚ... ،ًبٚأبٛ طايب، ٚعبس إٖط

َٸ٘ ٚأخٝ٘  . ’أ

 

 بسا١ٜ ايٓلٸ ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓلٸ ّ

 زعا٩ٙ عٓسايكٓٛت 7
قٓـــــٛت قـــــ٠٬ 

 طايٛت
 ـــ

ْٸــــــو تــــــط٣ ٫ٚ  ِٸ إ ايًــــــٗ

ــط٣... ــٛش   ،تٴ ــا ْع ِٸ إْٸ ــٗ ايً

ٍٸ ٚنع٣  .بو إٔ ْص

ُٸاٍ 200 :2ـ ٫بٔ أبٞ ؾٝب١ إكٓٻإكازض:  ْك٬ّ  ،21992، ح82 :8; نٓع ايع



×  

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

; َٚػٓس أٓس بٔ سٓبٌ، 38 :َٔ ايطبكات ×عٔ إكٓٸـ; تط١ْ اٱَاّ اؿػٌ

: قاٍ أٓس بٔ |ايطغٍٛ ا٭نطّ سٝح أٚضزٙ َع شنط غٓس ٖصا ايسعا٤ َٓػٛبّا إٍ

ٞٸ ،ثين أبٞ...ثٓا عبس اهلل، سسٻسٓبٌ: سسٻ ٟ ـ أٚ ُين دسٸقاٍ: عًٖ ،’عٔ اؿػٌ بٔ عً

ٔٸ ٗ ايٛتط |قاٍ ايٓيبٸ  ٚشنط اؿسٜح.  ،ـ نًُات أقٛهل

ٕٸ ٖصا ايسعا٤ ٜطدع بإغٓازٺ غابكّانُا شنطْا ايػٓس:   ;|ٚاسس إٍ ايٓيبٸ ؾإ

 ،قس ٚضزا ٗ نتا، إكٓٸـ ،بططٜكٌ آخطٜٔ ×ّ اؿػٌٚيهٓٸ٘ ٜطدع إٍ اٱَا

ٔٵ ،ٚٗ ايرت١ْ ثٓا َع اخت٬ف بػٝ٘ ٗ إً: اؿاؾٜ ابٔ أبٞ ؾٝب١: سسٻ ٚيه

ٕٸ ،سأبا قُ ٜهٓٸ٢ ٚنٝع، عٔ سػٔ بٔ قاحل، عٔ َٓكٛض، عٔ ؾٕٝذ اؿػٌ بٔ  أ

ٞٸ نإ ٜكٍٛ ٗ قٓٛت ايٛتط....   عً

عٔ قُس بٔ عبس اؿُٝس، عٔ َٓكٛض،  س بٔ غعٝس بٔ َٓكٛض، عٔ دطٜطقُ

ٞٸ ٜكٍٛ ٗ ٚتطٙ.... بٔ أبٞ قُ  س ايبكطٟ قاٍ: نإ اؿػٌ بٔ عً

 ٚأخ٬قٞ ٚعطؾاْٞ.  ;اعتكازٟإٛنٛع ايعاّ: 

 ع٬ق١ اٱْػإ باهلل. إٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

  .ط٣ ٫ٚ ٜٴط٣ )َػأي١ ض١ٜ٩ اهلل(ـ اهلل غبشاْ٘ ٜٳ

ٌٸ ا٭   .َٛض إٍ اهللـ َطدع ن

ٍٸ ٚإػه١ٓ يًؿطز إػًِ ُٸ١ٝ ايص   .ـ أٖ

  .ـ ًَذأ اٱْػإ ايٛسٝس ٖٛ اهلل غبشاْ٘

 ـ ايسعا٤. 

 

 بسا١ٜ ايٓلٸ ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓلٸ ّ

 َػذس ايٓيبٸ ؟ زعا٩ٙ ٗ ايػذٛز 8

 ُكـاَعٔ سٟ َٚـ٫ٟٛ أيٹ ٝٸغ

 ًكـــــــــــــتٳاؿسٜـــــــــــــس خٳ

ٚاغؿــط يــٞ  ،...أعهــا٥ٞ

ــطٸ  ــا ٫ ٜهـــ ــى َـــ ْٸـــ و ؾإ
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 أضسِ ايطآٌ.

 . 424 :11; ٚإسكام اؿلٸ 152 :1يًدٛاضظَٞ  ×َكتٌ اٱَاّ اؿػٌإكازض: 

 طٜض ايكانٞ. ضٚا١ٜ َطغ١ً ٜطٜٚٗا ؾٴايػٓس: 

ِٸ ) ،(1(، ٫َٟٛ )2غٝٸسٟ )إٓاز٣:   (. 1ايًٗ

 عكا٥سٟ.  ;أخ٬قٞ ٚعطؾاْٞإٛنٛع ايعاّ: 

 ع٬ق١ اٱْػإ باهلل. إٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

 .ًك١ اٱْػإ إيكا٩ٙ ٗ دٗٓٸِـ يٝؼ اهلسف َٔ خٹ

  .ـ ًَذأ اٱْػإ ايٛسٝس ٖٛ اهلل غبشاْ٘

 .ـ ق١ُٝ قبٸ١ اهلل غبشاْ٘

  .أعُايٓا ايكاؿ١ ٚيٝؼـ دٛز اهلل ٚنطَ٘ ُٖا ايػبب ٗ عؿٛٙ َٚػؿطت٘، 

 ـ ايسعا٤. 

 

 بسا١ٜ ايٓلٸ ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓلٸ ّ

9 
زعا٩ٙ ٗ ايؿسٸ٠ 

 ٚايهط،

قباح 

 عاؾٛضا٤
 نطب٤٬

ِٸ ٌٸ  أْتٳ ايًٗ  ثكيت ٗ نـ

ٚقــــــاسب   ،...،طٵَنــــــ

ٌٸ ــ ــ٢   نـ ــ١ٓ، َٚٓتٗـ سػـ

ٌٸ  .ضغب١ ن

; تاضٜذ ابٔ 318 :3; تاضٜذ ايطربٟ 99 :2اٱضؾاز يًؿٝذ إؿٝس إكازض: 

 . 4 :45ٚعاض ا٭ْٛاض  (;)تط١ْ اٱَاّ اؿػٌ 214: عػانط

ٔٸ ،سعا٤ بسٕٚ شنط ايػٓسضٟٚ ٖصا ايايػٓس:   ْك٬ّ عٔ اٱَاّ ايػذٸاز، ٚيه

 . ربٟ قس ضٚاٙ عٔ أبٞ خايس ايهاًٖٞقاسب تاضٜذ ايط

ِٸ )إٓاز٣:   (. 1ايًٗ

ّٸ  ٚعكا٥سٟ.  ;أخ٬قٞ: إٛنٛع ايعا

 ع٬ق١ اٱْػإ باهلل. إٛنٛع ا٭غاغٞ: 



×  
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 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

ٌٸ ب٤٬ ٚؾسٸ٠   .ـ ايًذ٤ٛ إٍ اهلل عٓس ٚضٚز ن

  .ـ ًَذأ اٱْػإ ايٛسٝس ٖٛ اهلل غبشاْ٘

  .َع أسساخ ايكتاٍ ٗ ّٜٛ عاؾٛضا٤ ×ـ نٝؿٝٸ١ تعاٌَ اٱَاّ اؿػٌ

 ـ ايسعا٤. 

ٚٸٍ زعا٤ٺتٛنٝض:  ٕٸ ٖصا ايسعا٤ نإ أ عٓس ؾطٚع ايكتاٍ  ×أٚضزٙ اٱَاّ ٜٛٗط أ

 ٗ ّٜٛ عاؾٛضا٤. 

 

 بسا١ٜ ايٓلٸ ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓلٸ ّ

10 
زعا٩ٙ عٓسايؿسٸ٠ 

 ٚايهط،
 ـــ

عٓس ايؿسٸ٠ 

 ٚايهط،

ــس     ــسٸتٞ عٓـ ــا عـ ِٸ ٜـ ــٗ ايًـ

ــ٢  ،ؾــــسٸتٞ... إْٸــــو عًــ

ٌٸ ؾ٤ٞ قسٜط  .ن

)مل ٜصنط  21، ح172 :47; عاض ا٭ْٛاض 272 :اٱضؾاز يًؿٝذ إؿٝسإكازض: 

 . 294: 2; ٚٚؾٝٸات ا٭عٝإ 146 :ايسعا٤ نا٬َّ ٗ ٖصٜٔ ايهتابٌ(; ْٛض ا٭بكاض

عٔ  ،عٔ أبٝ٘ ايؿهٌ، ٣ ٖصا ايسعا٤ عبس اهلل بٔ ايؿهٌ بٔ ايطبٝعضٚايػٓس: 

 . ×عٔ اٱَاّ اؿػٌ ،×اٱَاّ ايكازم

ِٸ )إٓاز٣:   (. 2(، ٜا )3ايًٗ

 ٚسكٛقٞ.  ;ٚادتُاعٞ ;عكا٥سٟإٛنٛع ايعاّ: 

 ٚع٬ق١ اٱْػإ باٱْػإ.  ;ع٬ق١ اٱْػإ باهللإٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطعٝٸ١: 

  .غتعاش٠ باهلل َٔ ؾطٸ ايٓاؽـ ا٫

  .ًع ع٢ً أعُاٍ ْٝع خًك٘ـ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ َٖط

  .ـ اهلل غبشاْ٘ ٖٛ ساؾٜ اٱْػإ

 .ـ ايسعا٤ عٓس ايهط، ٚايؿسٸ٠

 ـ ايسعا٤. 
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 بسا١ٜ ايٓلٸ ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓلٸ ّ

 زعا٤ ا٫ستذا، 11

عٓـــــــس طًـــــــب 

ــٔ   ــٜ َـــ اؿؿـــ

 ا٭عسا٤

 ـــ

َٳـــــــــــ ٘ ؾـــــــــــأْ ٔٵٜـــــــــــا 

ٖٚٛ أضسِ  ،ايهؿا١ٜ...

 .ايطآٌ

 . 1، ح374 :91; عاض ا٭ْٛاض 298 :َٗر ايسعٛاتإكازض: 

أٚضز ايع١َ٬ٓ ٖصا ايسعا٤ زٕٚ شنط ايػٓس. ٚيهٓٸٓا ٚدسْا أْٸ٘ ٗ َكباح ايػٓس: 

ـ قس ْٴػب  ،207 :ازٜٸ١، ٚٗ ايكشٝؿ١ ايػذٸ352 :3; ٚٗ إقباٍ ا٭عُاٍ 825 :إتٗذٸس

 . ×إٍ اٱَاّ ايػذٸازـ ٝ٘ بػ َع اخت٬فٺ

ِٸ )إٓاز٣:  َٳ1ايًٗ  (. 1(، ٜا )2) ٔٵ(، ٜا 

 ٚسكٛقٞ.  ;ٚادتُاعٞ ;عكا٥سٟإٛنٛع ايعاّ: 

 ٚع٬ق١ اٱْػإ باٱْػإ.  ;ع٬ق١ اٱْػإ باهللإٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

  .ـ َٔ ؾ٪ٕٚ اهلل تعاٍ نؿا١ٜ أَٛض اـ٥٬ل

  .َٔ إكا٥ب ٚا٭ش٣ ـ اهلل وؿٜ اٱْػإ

َٳ   .ٜطٜس ب٘ ايهطض ٚا٭ش٣ ٔٵـ أْٛاع أعسا٤ اٱْػإ ٚ

  .ـ ايسعا٤ عٓس ايؿسٸ٠ ٚايهط،

 ـ ايسعا٤. 

 

 بسا١ٜ ايٓلٸ ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓلٸ ّ

12 
زعا٩ٙ ٗ طًب 

 عسّ ا٫غتسضاز
 ـ ـ

ِٸ ٫ تػــــــتسضدين  ايًــــــٗ

ــإ ٫ ، ٚ...باٱسػـــــــــــــــ

 .بين بايب٤٬ت٪زِّ

ُٸ١ يٲ227 :4سٝا٤ احملذٸ١ ايبٝها٤ ٗ تٗصٜب اٱزض: إكا : ضبًٞ; نؿـ ايػ

ُٸ١ ٚآزا، ايؿٝع١، 185 ،148 ٬ُٓ قػٔ ايؿٝض ايهاؾاْٞ; ٚعاض يً; أخ٬م ا٭٥

 سٝح ْكً٘ عٔ ايٓػد١ اـٓط١ٝ يهتا، ايسضٸ٠ ايباٖط٠.  ،9، ح127 :75ا٭ْٛاض 



×  
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ٚايبشاض،  ;احملذٸ١ ايبٝها٤ :ٞٵَٔ نتابٳ ٚضز ايسعا٤ بسٕٚ إغٓاز ٗ نٌٛايػٓس: 

ٔٻ َٔ ايًطـ: ٖٚصا  ٛعباض٠ نتا، احملذٸ١ ايبٝها٤ ايٛاضز٠ ٗ شٌٜ ايسعا٤ ٫ ؽً ٚيه

ٚقس ْع بٌ إع٢ٓ اؾًٌٝ ٚايًؿٜ اؾعٌٜ  ،ؾطٜـ إكاقس، عص، إٛاضز زعا٤ٷ

 . (19)ٚغريِٖ عابط غبٌٝ ،ِٖٚ َايهٛ ايؿكاس١ سٓكّا ،ايكًٌٝ

ِٸ )إٓاز٣:   (. 1ايًٗ

 ادتُاعٞ ـ ثكاٗ.  ;أخ٬قٞإٛنٛع ايعاّ: 

 ٚع٬ق١ اٱْػإ بايسْٝا.  ;ع٬ق١ اٱْػإ باهللإٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطعٝٸ١: 

  .ـ ايسعا٤

  .ـ ا٫غتسضاز

 ـ تأزٜب اٱْػإ بايب٤٬. 

 

 بسا١ٜ ايٓلٸ ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓلٸ ّ

13 
تػبٝض اٱَاّ 

 ×اؿػٌ
 ـ ـ

ــ ِٸايًـــ ــ٬   ٗ ــتين ؾـــ أْعُـــ

 ،ػــــــسْٞ ؾــــــانطّا...

إهلـــٞ َـــا ٜهـــٕٛ َـــٔ     

 .(20)نطّ؟ ايهطِٜ إ٫ٓ

، 206 :91; ٚعاض ا٭ْٛاض 228، ح92 :ايسعٛات يًكطب ايطاْٚسٟإكازض: 

 . 3حنتا، ايصنط ٚايسعا٤، با، عٛشات ا٭ٜٸاّ، 

 ٚضز ايسعا٤ بسٕٚ شنط ايػٓس. ايػٓس: 

 ٫ ٜٛدس. إٓاز٣: 

 . عكا٥سٟإٛنٛع ايعاّ: 

 ع٬ق١ اٱْػإ باهلل. إٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

  .ـ بٝإ ايكؿات اٱهلٝٸ١
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ٛٳ   .ِ ٚايًػإ أَاّ اهلل غبشاْٖ٘ٵـ عذع ايبكط ٚايعكٌ ٚاي

 ـ ؾهط اهلل ٚٓسٙ. 

 

 بسا١ٜ ايٓلٸ ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓلٸ ّ

14 
زعا٤ إٚٗاض 

 ايعذع ٚايٓسا١َ

١ ايهعبــــــــــــــــــ

 ؾ١إؿطٻ
 ـــ

غــــــــــــبشإ ايطؾٝــــــــــــع 

ــ٢.. ــبشإ  .،ا٭عًـــــ غـــــ

 .(21)ايباقٞ ايعامل

ُٸ١  197 :96; ٚعاض ا٭ْٛاض 595 :11إسكام اؿلٸ إكازض:  )ْك٬ّ عٔ: نؿـ ايػ

ٕٸ  :: )قٌٝ×إٍ اٱَاّ اؿػٔـ بأز٢ْ اخت٬ف ـ ْػب ٖصا ايسعا٤ ٚقس  ،(414 :2 إ

ٞٸ بٔ أبٞ طايب ايتعّ ايطنٔ ؾكاٍ: إهلٞ أْعُت  ٞٸ...اؿػٔ بٔ عً  ٫ٚ أْتٳ ،عً

 أزَت...(. 

 ٚضز ايسعا٤ بسٕٚ شنط ايػٓس. ايػٓس: 

ٖصا ايسعا٤ ساٍ اْؿػاي٘ بايسعا٤ ٚإٓادا٠ عٓس ضنٔ  ×تٛنٝض: قطأ اٱَاّ

ـَ ،اؿذط ا٭غٛز َٔ ايهعب١  ٛات. ًَٚبايتايٞ ؾٗصا ايسعا٤ ٜعسٸ َٔ أزع١ٝ اٱَاّ ٗ ا

 (. 2إهلٞ )إٓاز٣: 

 ٚعكا٥سٟ.  ;أخ٬قٞإٛنٛع ايعاّ: 

 ٚبايعهؼ.  ;ع٬ق١ اٱْػإ باهللإٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

  .بػبب عسّ ؾهطِٖ ;ـ ٫ ٜكطع اهلل ايطظم عٔ عبازٙ

  .ستٸ٢ َع تطى أعُاٍ اـري ،ـ ٫ ٜسِٜ اهلل ب٤٬ٙ

 ّ. طٳـ ٫ ٜٴٓتٛط َٔ ايهطِٜ إ٫ٓ ايَه

ٓٛا َٔ ؾهط ٟٓٛ مل ٜتُٖهـ عباز اهلل ايصٜٔ بًػٛا أع٢ً َطاتب ايهُاٍ إع

 عِ اٱهلٝٸ١. ٚاسس٠ َٔ آ٫ف ايِّ ْع١ُٺ

 ـ ايسعا٤. 



×  
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 بسا١ٜ ايٓل ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓل ّ

15 
زعا٩ٙ ٗ طًب 

 ايتٛؾٝل
 ؟ ؟

ــأيو   ــٞ أغــــ ْٸــــ ِٸ إ ــٗ ايًــــ

 ،تٛؾٝـــل أٖـــٌ اهلـــس٣...

ــٛض    ــايل ايٓــ ــبشإ خــ غــ

ــِٝ   ــبشإ اهلل ايعٛـــ غـــ

 .ٚعُسٙ

 . 5، ح191 :91; ٚعاض ا٭ْٛاض 157 :َٗر ايسعٛاتإكازض: 

ٚنصيو اعتربٙ ابٔ طاٚٚؽ َٔ  .أٚضزٙ ايع١َ٬ٓ بسٕٚ شنط ايػٓسايػٓس: 

 ٬ت. إطغٳ

ِٸ )إٓاز٣:   (. 2ايًٗ

 عطؾاْٞ، ٚأخ٬قٞ. إٛنٛع ايعاّ: 

 ع٬ق١ اٱْػإ باهلل. إٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

ٌٸ َٓٗا: أٌٖ ا ،ـ زضدات ايٓاؽ هلسا١ٜ ع٬َتِٗ ايتٛؾٝل، ٚأٌٖ ايتك٣ٛ ٚع١َ٬ ن

ُٸ١  ع٬َتِٗ ايعٌُ، ٚأٌٖ ايتٛب١ ع٬َتِٗ اـًٛم ٚايكسم، ٚأٌٖ ايكرب ع٬َتِٗ اهل

ٚايعع١ّ، ٚأٌٖ اـؿ١ٝ ع٬َتِٗ اؿصض، ٚأٌٖ ايعًِ ع٬َتِٗ ايطًب، ٚأٌٖ ايٛضع 

  .عع ع٬َتِٗ اـٛفاؾع٬َتِٗ ايع١ٜٓ، ٚأٌٖ 

 .بشاْ٘ـ طًب أؾهٌ ا٭َٛض َٔ اهلل غ

 .ٚاٱتٝإ بايطاعات ،ـ تأثري اـؿ١ٝ َٔ اهلل ٗ ادتٓا، إعاقٞ

 ـ ايسعا٤. 

 

 بسا١ٜ ايٓل ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓل ّ

 ـــ زعا٩ٙ يٮَٛات 16
ظٜاض٠ أٌٖ 

 ايكبٛض

  ٕ ِٸ َتعـايٞ إهـا  ،ايًٗ

ــا  ،عٛــِٝ اؾــربٚت...  ٜ

ٌٸ ْؿــٕؼ   قا٥ُــّا عًــ٢ نــ
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اسهــِ  ،تٵَــا نػــبٳ

ٚأْت خري  ،بٝين ٚبِٝٓٗ

 .(22)اؿانٌُ

 . 2223، ح373 :2َٚػتسضى ايٛغا٥ٌ  ;31، ح300 :99عاض ا٭ْٛاض إكازض: 

 ،ٚأضدع غٓسٙ إٍ ايؿٝذ إؿٝس: ضٟٚ ٗ إطاغٌٝ ،٬ّأٚضزٙ ايع١َ٬ٓ َطغٳايػٓس: 

ٞٸعٔ إؿٝس، قاٍ: ٚضٴ ،ؿات أقشابٓاعٔ بعض َ٪ٖي  .... ×ٟٚ عٔ اؿػٌ بٔ عً

ِٸ إٓاز٣:   (. 1)ايًٗ

 عكا٥سٟ.  ;ثكاٗ ;ادتُاعٞإٛنٛع ايعاّ: 

ع٬ق١  ;ع٬ق١ اٱْػإ باٱْػإ ;ع٬ق١ اٱْػإ باهللإٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 اٱْػإ بايسْٝا. 

 إٛانٝع ايؿطعٝٸ١: 

  .ـ تأثري ايسعا٤ ع٢ً أٌٖ ايكبٛض

  .ـ ثٛا، ايساعٞ يٮَٛات

ٚٵ»ـ طًب    .َٔ اهلل غبشاْ٘ ٭َٛات إػًٌُ «حايطٻ

  .ط٠دٹٚايعٛاّ ايٓٻ ،ـ اهلل ض،ٸ ا٭ضٚاح ايؿا١ْٝ، ٚا٭دػاز ايباي١ٝ

 .ـ عاقب١ اٱْػإ ٗ ايسْٝا

 ـ ايسعا٤. 

 

 بسا١ٜ ايٓل ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓل ّ

17 
زعا٩ٙ َٔ أدٌ 

 اٯخط٠
 ؟ ؟

ِٸ اضظقين ايطغب١ ٗ  ايًٗ

ــط٠... ــٔ   ،اٯخــ ــطٸ َــ ٚأؾــ

 خٛؾّا ٜا ض،ٸ. ;ايػ٦ٝات

ُٸ١ 631 :2ايكُكاّ ايعخٸاض : إكازض  :2َٚعايٞ ايػبطٌ  ;275 :2; نؿـ ايػ

313 . 

 دا٤ت ٖصٙ ايطٚا١ٜ ْك٬ّ عٔ ضاؾس بٔ أبٞ ضٚح. ايػٓس: 



×  
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ِٸ )إٓاز٣:   (. 1ٜا ض،ٸ ) ،(2ايًٗ

 اعتكازٟ.  ;أخ٬قٞإٛنٛع ايعاّ: 

 ع٬ق١ اٱْػإ بايسْٝا.  ;ع٬ق١ اٱْػإ باهللإٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 ع ايؿطع١ٝ: إٛانٝ

  .ـ تأثري ايؿٛم إٍ اٯخط٠ ٗ ايععٚف عٔ ايسْٝا

 .ٚادتٓا، ايػ٦ٝات ،ـ تأثري ايبكري٠ ٗ أَط اٯخط٠ ٗ أزا٤ اـريات

  .ـ ؾٗاز٠ ايكًب ع٢ً ضغب١ اٱْػإ ٗ ايسْٝا أٚ اٯخط٠

  .ٚايبكري٠ ٗ أَطٖا ،ـ طًب ايؿٛم إٍ اٯخط٠

 ـ ايسعا٤. 

 

 بسا١ٜ ايٓل ْٚٗاٜت٘ إإه ايعَإ عٓٛإ ايٓل ّ

 ×آخط زعا٤ ي٘ 18

ّٜٛ عاؾـٛضا٤،  

ايًشٛـــــــــــــــات 

ا٭خـــــري٠ َـــــٔ  

 عُطٙ ايؿطٜـ

 نطب٤٬

ِٸ ض،ٸ ٖـــصٙ  ا٭ضٚاح ايًـــٗ

ايؿاْٝــــــ١، ٚا٭دػــــــاز   

ــاّ   ــ١، ٚايعٛـــــــ ايبايٝـــــــ

ــايٓٻ ايــيت خطدــت   ،ط٠دٹ

ــٞ بـــو     ــٔ ايـــسْٝا ٖٚـ َـ

ــِٝٗ   ــٌ عًـ ــ١، أزخـ َ٪َٓـ

ــّاٚٵضٳ ــو سـ ــ٬َّا ،َٓـ  ٚغـ

 . (23)َٞٓٸ

 :ٜٚٓابٝع إٛزٸ٠ ;827 :; َكباح إتٗذٸسٜٔ(24)357يًُكطٸّ:  َكتٌ اؿػٌإكازض: 

 . «ٜا غٝاخ إػتػٝجٌ» :ٚقس ٚضز ٗ ٖصا إكسض ستٸ٢ قٛي٘ ،418

ِٸ ايعجٛض عًٝ٘ايػٓس:    .(25)مل ٜت

ِٸ )إٓاز٣:   (. 1(، ٜا ض،ٸ )23(، ٜا )َكسٸض٠( )1ايًٗ

  ع٬ق١ اٱْػإ باٱْػإ. ;ع٬ق١ اٱْػإ باهللإٛنٛع: 

 إٛانٝع ايؿطعٝٸ١: 
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 .ـ قؿات ض،ٸ ايعإٌ

  .×ـ تبًٛض ؾدكٝٸ١ اٱَاّ ٗ آخط زعا٤ ي٘

 .ـ طًب اٱَاّ َٔ اهلل إٔ )وهِ بٝٓ٘ ٚبٌ أعسا٥٘(

 ـ اهلل ٖٛ إًذأ ايٛسٝس. 

 

 بسا١ٜ ايٓل ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓل ّ

19 
زعا٩ٙ ع٢ً أٌٖ 

 ايعطام
 نطب٤٬ عاؾٛضا٤

ِٸ أَػٹـــــ ــِٓٗ  ِوايًـــــٗ عـــ

ِٗ ؾــإْٸ ;قطــط ايػــُا٤... 

 اٚٵسٳزعْٛا يٝٓكطْٚا ؾعٳـ 

 .ؾكتًْٛا ،عًٝٓا

 . 53 :45ٚعاض ا٭ْٛاض ; 333 :3; تاضٜذ ايطربٟ 120 :2اٱضؾاز إكازض: 

 عٔ ٓٝس بٔ َػًِ.  ،ثين غًُٝإ بٔ ضاؾسقاٍ أبٛ كٓـ: سسٻايػٓس: 

ِٸ )إٓاز٣:   (. 2ايًٗ

  ادتُاعٞ ـ غٝاغٞ.إٛنٛع ايعاّ: 

ع٬ق١  ;ع٬ق١ اٱْػإ باٱْػإ; ع٬ق١ اٱْػإ باهللإٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 اٱْػإ بايسْٝا. 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

  .ـ َهط أٌٖ ايعطام ٚخساعِٗ يٲَاّ

  .ـ غسضِٖ ٚعسّ ْكطتِٗ يٲَاّ

  .ـ زعا٤ اٱَاّ عًِٝٗ

  .شاز ٗ اجملتُعـ تأثري ايؿطق١ ٚعسّ ا٫تٸ

 اّ عًِٝٗ ٗ إػتكبٌ. ـ ا٫غتذاب١ يسعا٤ اٱَ

 

 بسا١ٜ ايٓل ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓل ّ

ــ٘ نطب٤٬ عاؾٛضا٤ع١ ضٵزعا٩ٙ ع٢ً ظٳ 20 ِٸ أ٦ُٚــ ــٗ ِٸ  ،ايًــ ــٗ ايًــ



×  
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ــ٘   ضاَٞ ايػٗاّ ِٸ اقتًــ ــٗ ــ٘، ايًــ أ٦ُٚــ

ــّا ــ٘   ،عطؿـ ــط يـ ٫ٚ تػؿـ

 .أبسّا

ٍٷإكازض:   . 91 :2عٔ َكتٌ اـٛاضظَٞ  ن٬ُٖا َٓكٛ

ٞٸ قاٍ اـٛاضظَٞ:ايػٓس:  بٔ أٓس  أخربْا ايؿٝذ اٱَاّ ايعاٖس أبٛ اؿػٔ عً

أخربْا ٚايسٟ ؾٝذ ايػٓٸ١  ايكها٠ إمساعٌٝ بٔ أٓس ايبٝٗكٞ: أخربْا ؾٝذ ايعاقُٞ:

 :أخربْا اؿػٌ بٔ قؿٛإ :أخربْا أبٛ اؿػٌ بٔ بؿطإ :أبٛ بهط أٓس بٔ اؿػٌ

 بٔ ٖؿاّ بٔ قُس ايهٛٗ، ٞ ايعباؽأخربْ :ثٓا عبس اهلل بٔ قُس بٔ أبٞ ايسْٝاسسٻ

 عٔ دسٸٙ...  ،٘عٔ أبٝ

ٚٸٍ:  إٍ ؾطٜع١ ايؿطات،  ×تٛدٸ٘ عٓسَا اغتؿٗس أقشا، اٱَاّايتٛنٝض ا٭

ٕٓا ٚقٌ إيٝٗا أخص َق ِٕضٵؾطَاٙ ظٳ ،يٝؿط، ;ضّا َٔ إا٤سٳٚ  ،ه٘ ايؿطٜـٓٳٚقع ٗ سٳ ع١ بػٗ

 ؾًِ ٜكسض اٱَاّ إٔ ٜؿط،.  ،ؾذط٣ ايسّ َٓ٘

ع١ بعس ٚاقع١ نطب٤٬ َطض ا٫غتػكا٤، عٝح ضٵأقٝب ظٳايتٛنٝض ايجاْٞ: 

ٌٸ عطؿاّْا. ٜٚٴط٣ٚ أْٸ٘ ؾط، َق ستٸ٢ قاضت بطٓ٘ نبطٔ  ،ضّا نبريّا َٔ إا٤سٵنإ ٜٛ

ِٸ َات ظٳ  ع١ بٗصا إطض ْؿػ٘. ضٵايبعري. ث

ِٸ )إٓاز٣:   (. 3ايًٗ

 ادتُاعٞ ـ اعتكازٟ. إٛنٛع ايعاّ: 

 ٕ باٱْػإ. ع٬ق١ اٱْػاإٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

  ٢ ظٳضٵع١.ـ زعا٤ اٱَاّ عً

  .ـ اغتذاب١ زعا٤ اٱَاّ

  .ستٸ٢ ٗ ايسعا٤ ،ـ إكاب١ً بإجٌ

  .ـ تٓبٸ٪ اٱَاّ

 .تٳ١ً اٱَاّ اؿػٌـ َكري َق
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 ٭عسا٤ اٱَاّ.  عسّ مشٍٛ ايػؿطإ اٱهلٞـ 

 بسا١ٜ ايٓل ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ عٓٛإ ايٓل ّ

21 
زعا٩ٙ ٗ سلٸ أبٞ 

 ايؿعجا٤
 نطب٤٬ عاؾٛضا٤

ِٸ غـــــسِّ ضَٝتـــــ٘،  زٵايًـــــٗ

 .ٚادعٌ ثٛاب٘ اؾٓٸ١

ٚتاضٜذ  ;22 :2; َكتٌ اـٛاضظَٞ 30نتا، ا٭َايٞ يًكسٚم، اجملًؼ إكازض: 

 . 355 :7ايطربٟ 

ٕٸسسٻ: اٍ أبٛ كٓـقايػٓس:  ٖٚٛ  ،ٜعٜس بٔ ظٜاز ثين ؾهٌٝ بٔ خسٜر ايهٓسٟ أ

 .... سٟأبٛ ايؿعجا٤ ايهٓ

ضَاٖا  ،١٦َ غِٗبّا، ٚنإ َع٘ ٗ ّٜٛ عاؾٛضا٤ ّا فطٻنإ أبٛ ايؿعجا٤ ضاَٝ

ُا ض٢َ غُّٗا اضػع، ٚزعا ي٘ اٱَاّ . ٚنإ نًُٓا غك٘ َٓٗا ٔػ١ أغِٗؾ ،ْٝعّا

ٚأبٛ ايؿعجا٤ نإ أسس ا٭ؾطاز ايصٜٔ تطنٛا َعػهط عُط بٔ غعس ٗ ّٜٛ  ....بكٛي٘:

  .×ٚايتشل باٱَاّ ،عاؾٛضا٤

ِٸ )إٓاز٣:   (. 1ايًٗ

 اعتكازٟ.  ;ادتُاعٞإٛنٛع ايعاّ: 

 ع٬ق١ اٱْػإ باٱْػإ.  ;ع٬ق١ اٱْػإ باهللإٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

  .ـ زعا٤ اٱَاّ باـري

  .ـ ثٛا، ايسؾاع عٔ اي١ٜ٫ٛ

  .ـ َطاتب اؾٓٸ١

ٞٸ ٗ َٛاد١ٗ ا٭عسا٤.   ـ تأثري ايتٛؾٝل اٱهل

 

 بسا١ٜ ايٓل ْٚٗاٜت٘ إهإ ايعَإ ٛإ ايٓلعٓ ّ

22 
زعا٩ٙ ع٢ً عُط 

 بٔ غعس

ٞٸ  عٓس ْعٍٚ عً

ا٭نـــــــــرب إٍ 

 إٝسإ

 نطب٤٬

 ،قطـــــع اهلل ضٓـــــو...

ــًٖ َٳــــــ ٚغــــ  ٔٵ٘ عًٝــــــو 

 ،و عًـ٢ ؾطاؾـو  صعٜ



×  
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 .نُا قطعت ضٓٞ

 . 388 :44ٚعاض ا٭ْٛاض  ;245 :1َكتٌ اؿػٌ يًدٛاضظَٞ إكازض: 

 ٘. مل ْعجط عًٝايػٓس: 

ٚٸٍ:  ، ٚقٝاّ إدتاض بجٛضت٘، ×بعس اغتؿٗاز اٱَاّ اؿػٌايتٛنٝض ا٭

اغتذا، اهلل زعا٤ اٱَاّ ع٢ً عُط بٔ غعس; سٝح قاّ ضداٍ إدتاض بكطع ضأؽ عُط 

 بٔ غعس ع٢ً ؾطاؾ٘. 

 نُا قاَٛا بكطع ضأؽ ابٔ عُط بٔ غعس أٜهّا. ايتٛنٝض ايجاْٞ: 

 ٫ ٜٛدس. إٓاز٣: 

 ٚاعتكازٟ.  ;ٝاغٞ ـ ادتُاعٞغإٛنٛع ايعاّ: 

 ع٬ق١ اٱْػإ باٱْػإ. إٛنٛع ا٭غاغٞ: 

 إٛانٝع ايؿطع١ٝ: 

  .ـ زعا٤ اٱَاّ عًٝ٘

  .ستٸ٢ ٗ ايسعا٤ ،ـ إكاب١ً بإجٌ

 .ـ ا٫غتذاب١ اؿتُٝٸ١ يسعا٤ اٱَاّ

 بإػتكبٌ.  ×ـ تٓبٸ٪ اٱَاّ

 

ُّ ×دٔز اإلواً اذتطني  ــــــ ز األدعٗٛيف تط

ُّـ 1  ــــــ ه يف ٌعاً تازٖذ الػٗعٛالتش

ُٸتإ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ ×تبًٛضت بعس ؾٗاز٠ اٱَاّ اؿػٌ  :سازثتإ َٗ

ُٸ١  ،ٕٸ سهاّ شيو ايعَإإ :ا٭ٍٚ ايصٜٔ ناْٛا قس أزضنٛا خطٛض٠ ٚدٛز أ٥

ُٸ١ َٸ١ ايٓاؽ ^ايؿٝع١، قاَٛا ببصٍ قكاض٣ دٗٛزِٖ ٗ اؿًٝٛي١ بٌ ا٭٥ ٚٗ  .ٚعا

ٛٵَٛاظا٠ ش َٚٔ خ٬ٍ َٓع  ;َٔ خ٬ٍ ؼطٜـ تاضٜذ غٝٸس ايؿٗسا٤ ٚبٛاعح ثٛضت٘ ;ايو غعٳ

إٍ إظاي١ شنط شيو اٱَاّ  ،ٚايكٝاّ بٗسّ َطقسٙ ٚقٛ آثاضٙ ;ؾٝعت٘ َٔ ظٜاض٠ قربٙ

ِ اييت ّجٸًٗا. ٚقس تعأَ شيو َع َٛاد١ٗ ٝٳايؿٗٝس َٔ أشٖإ ايٓاؽ، ٚايكها٤ٹ ع٢ً ايكٹ

ِّ ٌٕ أ  ؾسٸ قٓٛف ايعصا، ٚا٭ش٣. إٍ ايعًٜٛٸٌ بأ َٝ
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ٚٚقع اـ٬ف  ،كتًؿ١ بٌ ايؿٝع١ ؾطمٷ ×بعس اٱَاّ اؿػٌ : ٚٗطتايجا١ْٝ

ناْٛا ٜعتكسٕٚ  ×ٕٸ ايؿٝع١ ستٸ٢ ظَإ اٱَاّ اؿػٌإ إشٗ تعٌٝ اٱَاّ َٔ بعسٙ; 

َٸا بعس ؾٗاز٠ اٱَاّ |ا٭نطّ بعس ايٓيبٸ ^بإَا١َ أَري إ٪ٌَٓ ٚاؿػٌٓ ، أ

ٝٸ١(س بٔ اؿٓؿٝٸشٖب بعض ايؿٝع١ إٍ إَا١َ قُكس اؿػٌ ؾ بُٝٓا شٖب  ;١ )ايهٝػاْ

س بٔ اؿٓؿ١ٝ ٖٚهصا عٓسَا تٛٓؾٞ قُ. ×ايؿٝع١ ايٛاقعٝٸٕٛ إٍ إَا١َ اٱَاّ ايػذٸاز

ٟٸ إٛعٛز ،شٖب بعهِٗ إٍ ايٛقٛف عًٝ٘ أخط٣  بُٝٓا شٖبت ؾطق١ْ ;ظاعٌُ أْٸ٘ إٗس

ٚشٖب آخطٕٚ إٍ إَا١َ ظٜس بٔ  ;’١ اٱَاّ ايباقطبعس ؾٗاز٠ اٱَاّ ايػذٸاز إٍ إَاَ

ٞٸ . َٚٔ ٖٓا قاض اٱَاّ اؿػٌ (26)ٚع٢ً ٖصا إٓٛاٍ غاضت أَٛض ايؿٝع١ .)ايعٜسٜٸ١( عً

ٛټّجِّ ٞٸ يًؿٝع١. ٌ ْكط١ اْعطاف ٚؼ  ٍ ٗ ايٓٛاّ ايتاضى

 

2ُّ  ــــــ ه يف األدعٗٛـ التش

ـ َٔ سٝح َٛقعٝٸتٗا  ^إعكٌَٛ ِ أزع١ّٝ ّهٓٓا إٔ ْكػِّع٢ً َا تكسٻ بٓا٤ٶ

ٛٸعٗا ـ إٍ َطسًتٌ:  ٝٸ١ ٚتٓ  ;ُتسٸ َٔ ضغٍٛ اهلل إٍ ؾٗاز٠ اٱَاّ اؿػٌ :ا٭ٍٚايسٜٓ

 ٖٞ ؾرت٠ اٱَاّ ايػذاز ؾُا بعس. :ايجا١ْٝٚ

َٸا  ;ٗ ايؿرت٠ ا٭ٍٚ نإ ايػايب ع٢ً ا٭زع١ٝ َهاَٝٓٗا ا٭خ٬قٝٸ١ ٚايعكا٥سٜٸ١ٚ أ

ُٖٛا ٚعًٖ ،^٬سٜ ٚٗٛض أزع١ٝ ٚظٜاضات شنطٖا ا٭١ُ٥ٗ ايؿرت٠ ايجا١ْٝ ؾٓ

 ؼٌُ ـ باٱناؾ١ إٍ َا غبل ـ َهاٌَ َٚؿاِٖٝ ادتُاعٝٸ١ ٚغٝاغٝٸ١ أٜهّا.  ،٭قشابِٗ

ِٷ ُٸ١ ا٭طٗاض ٜسٚض قػ ٚبٝإ  ،َٔ ٖصٙ ا٭زع١ٝ ٚايعٜاضات سٍٛ إكاّ ايطؾٝع يٮ٥

ٚايربا٠٤ َٔ أعسا٥ِٗ. ٚنإ احملٛض ، ػبِٗ ٚقًِٓٗ َٔ اهلل غبشاْ٘، ٚإبطاظ احملبٸ١ هلِْ

ٚؾٗازت٘ ًََٚٛٛٝٸت٘، عٝح  ×ا٭غاؽ ٭نجط ٖصٙ ا٭زع١ٝ ٖٛ ؾدكٝٸ١ أبٞ عبس اهلل

ٕٸ ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ا٭زع١ٝ ٚايعٜاضات ناْت غببّا يتهطِٜ ايجٛض٠ إ :ّهٓٓا إٔ ْكٍٛ

ٝٸ١ دع: ظٜاض٠ ٚإبكا٥ٗا سٝٸ١، ٚباعجّا يًشؿاٚ عًٝٗا َٔ ايتشطٜـ ٚايتؿٜٛ٘ )ضا ،اؿػٝٓ

 ٚ...(.  ،غ١، ٚايعٜاض٠ اؾاَع١ ايهبري٠ٚاضخ، ٚظٜاض٠ عاؾٛضا٤، ٚظٜاض٠ ايٓاس١ٝ إكسٻ

ا٭زا٠ ا٭غاغٝٸ١  أْٸ٘ ٕٸ اْتدا، ايسعا٤ بعٓٛإإ :َٔ ٖٓا ؾًٝؼ َٔ إبايػ١ إٔ ْكٍٛٚ

خكٛقّا بعس ؾٗاز٠ ٚيبٝإ اؿكا٥ل َٔ بٌ أغايٝب ايبٝإ ٚؾٕٓٛ ايه٬ّ ا٭خط٣، 



×  
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ٚايتهٝٝل ايؿسٜس ايصٟ تعطٸض ي٘ ا٭١ُ٥ ٗ بٝإ َكاقسِٖ  ،×ػٌاٱَاّ اؿ

ٝٸّا ع٢ً إزضاىٺٜٵأَٚٓٗذِٗ، نإ اْتدابّا  قشٝض يًٛطٚف  سٜٛيٛدٝٸّا باَتٝاظ، َبٓ

أخصْا بعٌ ا٫عتباض  خكٛقّا إشاٚٚا٭ٚناع إػٝطط٠ ع٢ً تًو اؿكب١ َٔ ايتاضٜذ، 

 . (27)بات أٜهّاَكًٜٝٗا َٔ سٳَا  ٚٗ ،ايؿهطٜٸ١ يًُداطبٌ ؾٝٗا ا٫ستٝادات

ٚاضتباٙ شيو باٱَاّ  ،نّا كتكطّا يسٚض ايسعا٤طٵنإ َا شنطْاٙ عٳ

ٍٷ .×اؿػٌ  آخط.  إٍ قٌٛ ٚايبشح ٗ تؿاقٌٝ ٖصا إٛنٛع َٛنٛ

 

 ــــــ ضريٚ اإلواً ٔنالوْ سٕه الدعاٞ

ٜطتب٘ ب٘  خ عٔ ايسعا٤ ٚأغايٝب٘ َٚابٌ أٜسٜٓا َٔ ايطٚاٜات اييت تتشسٻ مل ٜبلٳ

 :قسٚز َٔ ايطٚاٜات عسزٷ إ٫ٓ ×ٟٚ عٔ غٝٸس ايؿٗسا٤ا ضٴٖٓ

َٳ»ايطٚا١ٜ اييت ٜكٍٛ ؾٝٗا:  :ٚأ٫ٖٚا ٚايع١ًٓ  .(28)«عذع عٔ ايسعا٤... ٔٵأعذع ايٓاؽ 

ٕٸ ايسعا٤ أَطٷ ٟٸ ٗ شيو ـ نُا شنطْا ٗ بسا١ٜ ٖصٙ إكاي١ ـ ٖٞ أ ٟٸ  ،ؾطط ٜػتطٝع أ

ٚبايتايٞ ؾايؿدل ايصٟ ٜعذع عٔ  .سٙ ٗ ْؿػ٘٘ إٔ هإْػإ َٔ خ٬ٍ أز٢ْ تٛدټ

ٌٷ  ٚعادع عٔ إزضاى باطٓ٘.  ،عٔ ْؿػ٘ ايسعا٤ ٖٛ ٗ ايٛاقع غاؾ

ِٸ إباسح ٗ َٛنٛع ايسعا٤ َػأي١  ٕٸ َٔ أٖ ٕٸ بعض  .«ا٫غتذاب١»إ ؾًُاشا لس أ

ٖٚصا ايبشح ٗ سسٸ ْؿػ٘ وتاز  ؟بُٝٓا ايبعض اٯخط يٝؼ نصيو ،أزعٝتٓا َػتذا،

بػبب  ;ثت عٓ٘ َطاضّإٸ ايطٚاٜات قس ؼسٻإسٝح  ;ؾطق١ أخط٣ خاقٸ١ ب٘ٚ إٍ ٚقتٺ

سٝح  ،ٗ ٖصا إهُاض أٜهّا ×خ اٱَاّ اؿػٌنجط٠ غ٪اٍ ايٓاؽ عٓ٘. ٚقس ؼسٻ

ُٸس ٚآي٘ ايطٝٸٛٵزعٳ ٛاٜكٍٛ: أَا إْٸِٗ يٛ ناْ ٝٸاتِٗ، ٚقشٸ١  ،بٌا اهلل َش بكسٕم َٔ ْ

٫ ٜعاْسٚٙ بعس َؿاٖس٠ تًو إعذعات إٔ ٜعكُِٗ ستٸ٢  ،اعتكازِٖ َٔ قًٛبِٗ

ا َع ٛٵَٚهٳ ،ٓاٜٵٛٳؾآثطٚا اهُل ،طٚاِٗ قكٻايباٖطات، يؿعٌ شيو ظٛزٙ ٚنطَ٘، ٚيهٓٻ

 . (29)اهل٣ٛ ٗ طًب يصٸاتِٗ

ٝٸ١ ٚايؿهطٜٸ١ ٚايعكا٥سٜٸ١  ×ٔ اٱَاّيكس عٝٻ ٗ ٖصٙ ايعباضات ايؿطٚٙ ايعًُ

ٔٸ ايبشح ٗ غري٠ ٝٸ١ يكبٍٛ ايسعا٤. ٚيه سٍٛ ايسعا٤ ٫ ٜٓتٗٞ  ×ٚنًُات اٱَاّ ٚايكًب

 .×ـ ؼكٝكّا َػتك٬٘ ٗ أزع١ٝ اٱَاّ اؿػٌٖٓا، بٌ ّهٔ هلصا إٛنٛع إٔ ٜ٪ٚي
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 ٌ خ٬ق١ إٛنٛع: ٚمٔ ٖٓا ْصنط بعض ايٓكاٙ اييت ُجِّ

ِٸ قػِ َٔ أزع١ٝ اٱَاّ  ،ٚايجٓا٤ عًٝ٘ ،ـ ٜؿٓهٌ ٓس ايباضٟ غبشاْ٘ أٖ

ٕٸ سذِ ايطًبات ؾاٱَاّ ٜسعٛ ا .×اؿػٌ هلل َدتًـ ا٭مسا٤ ٚايكؿات. ٖٚٓا لس أ

ٌٷ ×ٚاؿادات اييت ٚضزت ٗ أزع١ٝ اٱَاّ بإكاض١ْ َع اؿُس ٚايتُذٝس  ،ّادسٸ ن٦ٝ

 ٚايجٓا٤. 

 ;طًبات َباؾط٠ :ن١ًٝٓ إٔ ْكػٸِ سادات اٱَاّ ٚطًبات٘ إٍ ـ ّهٔ يٓا ٗ ْٛط٠ٺ

ٕٸ ٕباؾط٠ اييت شنطٖا اٱَاّ يٝػت ايطًبات ا ٚغري َباؾط٠. ٖٚٓا لس أٜهّا أ

ايكط، »ٖٛ  ،ٚاسس ل ايطًبات غري إباؾط٠ ٗ إَٔطنُا ّهٓٓا إٔ ًْدِّ .بايهجري٠

٘ ٕٸ أقٌ ايع٬ق١ َع اهلل غبشاْ٘ ٚايتٛدټإ :ٜٓبػٞ إٔ ْكٍٛ . َٚٔ ٖٓا«ٚايٛقاٍ احملض

ِٸ بهجرٕي ٟٸ ؾ٤ٞٺ إيٝ٘ نإ أٖ ٓشٔ مل آخط. ٚيصا ؾ ٗ ْٛط اٱَاّ َٔ اؿكٍٛ ع٢ً أ

ٟٸ ×ٗ سادات اٱَاّ سٵلٹ ٌٸطٵساد١ َازٸٜٸ١ قٹ ٚطًبات٘ إباؾط٠ أ َا ٚضز َٓٗا  ؾ١، بٌ ن

َٸا َا ٜٛٗط نشاد١ َازٸٜٸ١ ؾٗٛ ٚاقعّا وٌُ قبػ١  يٝؼ إ٫ٓ سادات ٚأَٛض َعٜٓٛٸ١، ٚأ

ٌٕ  ناٌَ، َٚآي٘ ٗ اؿكٝك١ إٍ ا٭َٛض إعٜٓٛٸ١.  َعٜٓٛٸ١ بؿه

ستٸ٢  ;×تاي١ٝ ؾٗطغّا با٭زع١ٝ إباؾط٠ يٲَاّْا ٗ ايكؿشات ايزٵٚقس أٚضٳ

ٕٸ  ٜتُٓهٔ ايكطٸا٤ ا٭ععا٤ َٔ َطايع١ اؿادات إباؾط٠ يٲَاّ. ٜٚٓبػٞ ا٫يتؿات إٍ أ

ٌ عباضات َٔ ايهاتب، ٖٚٞ ُجِّ ٖٞ إناؾاتٷ ص...يعباضات اييت ٚضزت زاخٌ َعكٛؾتٌ طا

 ١. أٚ أيؿاّٚا قصٚؾ ،بكط١ٜٓ َعٜٓٛٸ١ ;َكسٸض٠ ٗ ايه٬ّ

ُٸٓا َٔ زضاغ١ ٖصٙ ايعباضات ٖٛ ايتعطٸف ع٢ً ايؿها٤ َٚٔ إػًٖ ٕٸ َا ٜٗ ِ أ

ٟٸ يٲَاّ ٛٸ زضدت٘ ؾٗصٙ ايعباضات تعهؼ يٓا ـ إٍ سٛس. ×ايؿهط  .ٚضؾع١ َكاَ٘ ،َا ـ عً

ِٸ ا٭َٛض ٚاـكا٥ل اييت ّهٔ إٔ ْػتدًكٗا َٔ  سسٸ شات٘ ٚاسسٷٗ ٖٚصا  َٔ أٖ

 زضاغ١ ا٭زعٝٸ١. 

 

  ــــــ ×باغسٚ يف أدعٗٛ اإلواً اذتطنياذتادات امل

 ٗ ايع٬ق١ َع ايٓٛع اؿاي١ ًَ ايسعا٤  ّ

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ٚادعٌ ع٢ً ايبكري٠ َسضديت 1



×  
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 ٗ ايع٬ق١ َع ايٓٛع اؿاي١ ًَ ايسعا٤  ّ

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طادعٌص ايبكري٠ ٗ زٜين 2

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طٚادعٌص ع٢ً اهلسا١ٜ قذٸيت 3

 اؾُع اؿانط َٟٓٛع إهابٞ طؾادعٌ يٓاص ْٛضّا تٗسٟ ب٘ 4

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طٚادعٌص ع٢ً ايطؾاز َػًهٞ 5

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ٚادعٌ َآبٞ عٓسى َٚجٛاٟ 6

 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ ٚادعٌ يٞ َٔ أَطٟ ؾطدّا ٚكطدّا 7

 اؾُع اؿانط َازٸٟ إهابٞ ؾادعٌ يٓا َٔ أَطْا ؾطدّا ٚكطدّا 8

 ؿػْ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ادعٌ غٓاٟ ٗ ْؿػٞ 9

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طادعٌص ايٝكٌ ٗ قًيب 10

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ادعً٘ ضظم إّإ، ٚعطا٤ إّإ 11

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طادعٌص اٱخ٬م ٗ عًُٞ 12

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طادعٌص ايٓٛض ٗ بكطٟ 13

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ادعٌ مسعٞ ٚبكطٟ ايٛاضثٌ َٓٸٞ 14

 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ ىادعًين ٗ سطظ 15

 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ طادعًينص ٗ نٓؿو 16

 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ طادعًينص ٗ غرتى 17

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طادعًينص ٗ سعبو 18

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ ٚادعًٓا َٔ أٌٖ اـري 19

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ادعًين أخؿاى نأْٸٞ أضاى 20

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞايعًٝا ٗ  ٚادعٌ يٞ... ايسضد١ 21



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

 ٗ ايع٬ق١ َع ايٓٛع اؿاي١ ًَ ايسعا٤  ّ

 اٯخط٠ ٚا٭ٍٚ

22 
ٌٸ خرٕي  ؾادعٌ يٓا... ْكٝبّا َٔ ن

 تكػُ٘ بٌ عبازى
 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ طؾادعٌ يٓاص ض١ٓ تٓؿطٖا 23

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ غًيب طأػعًٓا َٔ ضٓتو قطٌَٚ؟!ص 24

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ غًيب ٫ٌ ػعًٓا َٔ ايكاْط 25

26 
 َٔ ًِّ٘ ط٫ ػعًٓاص يؿهٌ َا ْ٪

 عطا٥و قاْطٌ
 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ غًيب

 اؾُع اؿانط َازٸٟ إهابٞ طؾادعٌ يٓاص بطن١ تٓعهلا 27

 اؾُع اؿانط َازٸٟ إهابٞ طؾادعٌ يٓاص عاؾ١ٝ ػًًٚٗا 28

 اؿانط اؾُع َازٸٟ إهابٞ طؾادعٌ يٓاص ضظقّا تبػط٘ 29

ٝٵ 30 ٔٵ غأيو ؾأعط َٳ  اؾُع اؿانط َازٸٟ إهابٞ تٳ٘ادعًٓا... 

ٝٵ 31 ٔٵ غأيو ؾأعط ٖٖ  اؾُع اؿانط َازٸٟ إهابٞ تٳ٘طادعًٓاص 

ٔٵ ؾهطى ؾعزٵ 32 ٖٖ  اؾُع اؿانط َازٸٟ إهابٞ تٳ٘طادعًٓاص 

ٔٵ تا، إيٝو ؾكبًِ 33 ٖٖ  اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ تٳ٘طادعًٓاص 

34 
ٔٵ تٓكٻٌ إيٝو َٔ شْٛب٘  ٖٖ طادعًٓاص 

 تٳٗا ي٘نًٚٗا ؾػؿطٵ
 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ ٚادعٌ ثٛاب٘ اؾ١ٓ 35

36 
ٚاسطغين ٗ بًٛاٟ َٔ ا٫ؾتٓإ 

 ا٫َتشإ
 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ

37  ١ٕٓ  ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞطٚاسطغين ٗ بًٛاٟ َٔ 



×  
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 ٗ ايع٬ق١ َع ايٓٛع اؿاي١ ًَ ايسعا٤  ّ

 ايؿٝطإص

 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ ين بعٝٓو اييت ٫ تٓاّاسطغ 38

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ٗ ْؿػٞ ٚزٜين ؾاسطغين 39

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ اضظقين ايطغب١ ٗ اٯخط٠ 40

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ اضظقين بكطّا ٗ أَط اٯخط٠ 41

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ اضظقين ؾهطى 42

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طاضظقينص عاؾٝتو 43

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ اضظقينص ؾهًوط 44

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طاضظقينص نطاَتو 45

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ أغأيو... تٛؾٝل أٌٖ اهلس٣ 46

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طأغأيوص أعُاٍ أٌٖ ايتك٣ٛ 47

 ْؿػ٘ ْؿػ٘ إهابٞ طأغأيوص َٓاقش١ أٌٖ ايتٛب١ 48

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طأغأيوص ععّ أٌٖ ايكرب 49

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طأغأيوص سصض أٌٖ اـؿ١ٝ 50

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طأغأيوص طًب أٌٖ ايعًِ 51

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طأغأيوص ظ١ٜٓ أٌٖ ايٛضع 52

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طأغأيوص خٛف أٌٖ اؾعع 53

54 
ٕٵ  أغأيو... ساديت اييت إ

 أعطٝتٓٝٗا مل ٜهطٻْٞ َا َٓعتين
 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ

ٕٵ َٓعتٓٝٗا  55  ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞطأغأيو... ساديت اييتص إ
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 ٗ ايع٬ق١ َع ايٓٛع اؿاي١ ًَ ايسعا٤  ّ

 مل ٜٓؿعين َا أعطٝتين

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ أغأيو ؾهاى ضقبيت َٔ ايٓاض 56

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ غًيب ؾأغأيو إٔ ٫ ُٝتين ع٢ً غهبو 57

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ غًيب طؾأغأيو... إٔص ٫ تٓعٍ بٞ غدطو 58

59 
ٌٸ أسسٺ َا أخاف  ؾانؿٹين َٔ ن

 أسصضٚ
 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ

60 
ٚانؿين ؾطٸ َا ٜعٌُ ايٛإٕٛ ٗ 

 ا٭ضض
 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ

 اؾُع اؿانط َازٸٟ إهابٞ اغتهؿٝٓاى َاٚانؿٓا  61

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ٚانؿين بطنٓو ايصٟ ٫ ٜطاّ 62

ٗٳبٵ يٞ َا ٫ ٜٓؿعو 63  ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ؾ

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ بٞإها ... ٚاغؿط يٞ َا ٫ ٜهطٸى 64

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ٚاغؿط يٞ خط٦ٝيت 65

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ أْا... إعرتف بصْٛبٞ، ؾاغؿطٖا يٞ 66

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ أْا... أب٤ٛ بصْٛبٞ، ؾاغؿطٖا يٞ 67

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ ٚ اغؿط يٓا شْٛبٓا أْعٌ 68

69 
ٕٷ ٚٚزٸ ؾاغؿط  ٕٵ نإ عٓسى ضنٛا إ

َٳ  ٔٵ اتٻبعين َٔ إخٛاْٞ ٚؾٝعيتيٞ ٚ
 َعٟٓٛ إهابٞ

ْؿػ٘ ٚاؾُع 

 اؿانط

 اٯخطٜٔ َعٟٓٛ غًيب ٫ٚ تػؿط ي٘ 70

71 
ٔٸ  اقطف عٓٸٞ أشٜٸ١ ايعإٌ َٔ اؾ

 ٚاٱْؼ
 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ
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 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ غًيب ٫ تكطف عٓٸا ضأؾتو ٚضٓتو 72

ٞٸ 73  ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ٚاضٓين بكسضتو عً

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ؾاضٓين 74

ـٴ عٓٸا 75  اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ ٚاع

ُٻسْا بعؿٛى عٓٸا 76  اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ تػ

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ غًيب ٫ٚ تػتسضدين 77

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ غًيب ٫ تػتسضدين 78

 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ بأضِى ٗ قسضى 79

 ْؿػ٘ َازٸٟ ٞإهاب ٗ َا ضظقتين ؾبأضِى يٞ 80

ٞٸ ْعُتو 81  ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ أمتٸ عً

 اؾُع اؿانط َازٸٟ إهابٞ أمتٸ عًٝٓا ْعُتو 82

 اؾُع اؿانط َازٸٟ إهابٞ متٸ يٓا ْعُا٩ى 83

ٞٸص خريى 84  اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ طأُِ عً

ٞٸص بطناتو 85  ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ طأُِ عً

ٞٸص عاؾٝتو 86  ْؿػ٘ َازٸٟ ابٞإه طأُِ عً

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ أغعسْٞ بتكٛاى 87

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ أغعسْا بطاعتو 88

 اؾُع اؿانط َازٸٟ إهابٞ ؾأعٓٸا ع٢ً َٓاغهٓا 89

90 
أعٓٸٞ ع٢ً بٛا٥ل ايسٖٛض ٚقطٚف 

 ايًٝايٞ ٚا٭ٜاّ
 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ
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 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ طٚانتبٓاص ٯ٥٫و شانطٜٔ 92

93 
انتب يٞ ٖصٙ ايؿٗاز٠ عٓسى 

 ستٸ٢ تًٓكٓٝٗا ّٜٛ ايكٝا١َ
 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ ِّٖٓٓا عطا٤ى 94

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ أضْٞ ؾٝ٘ ثاضٟ َٚآضبٞ 95

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ٚأقطٸ بصيو عٝين 96

 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ ٚانؿـ نطبيت 97

 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ ٚاغرت عٛضتٞ 98

99 
ٚلين َٔ أٖٛاٍ ايسْٝا ٚنطبات 

 اٯخط٠
 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ؾٓو ضٖاْٞ 100

ُٵين 101 ٔٸ ٚاٱْؼ ؾػًٚ  ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ َٔ ؾطٸ اؾ

ُٵين 102 ٚٛ  ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ ٗ أعٌ ايٓاؽ ؾع

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ٗ ْؿػٞ ؾصٚيًِين 103

 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ ٗ أًٖٞ َٚايٞ ؾاخًؿين 104

105 
ٝٵ تٳ تٳ ٚأًِْأعطين أؾهٌ َا أعط

 َٔ عبازى، َٔ ْع١ُ تٛٓيٝٗا...
 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ

106 
ٝٵأط تٳ تٳ ٚأًِْعطين أؾهٌ َا أعط

 َٔص آ٤٫ ػسِّزٖا
 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ

ٝٵ عطين أؾهٌأط 107  ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞتٳ تٳ ٚأًَِْا أعط
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ٝٸ١ٺ تكطؾٗا  َٔص بً

108 
ٝٵأط تٳ تٳ ٚأًِْعطين أؾهٌ َا أعط

 َٔص نطب١ٺ تهؿؿٗا
 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ

109 
ٝٵأط ت ت ٚأًِْعطين أؾهٌ َا أعط

 َٔص زع٠ٛ تػُعٗا
 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ

110 
ٝٵأط تٳ تٳ ٚأًِْعطين أؾهٌ َا أعط

 َٔص سػ١ٓٺ تتكبٸًٗا
 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ

111 
ٝٵأط تٳ تٳ ٚأًِْعطين أؾهٌ َا أعط

ُٻسٖا  َٔص غٝٸ١٦ٺ تتػ
 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ أعطٓا َا غأيٓاى 112

113 
ُٸس ) ٌٸ ع٢ً قُس ٚآٍ ق  15ق

 َطٸ٠(
 اٯخطٜٔ َعٟٓٛ إهابٞ

ُٸس ٚآي٘ 114 ٌٸ ع٢ً غٝسْا ق  اٯخطٜٔ َعٟٓٛ إهابٞ ق

115 
ُٸس... ق٢ًٓ اهلل  ع٢ً خريت٘ ق

 ٚآي٘... ٚغًِٚ
 اٯخطٜٔ َعٟٓٛ إهابٞ

 اٯخطٜٔ َعٟٓٛ إهابٞ ق٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 116

ُٸس ٚآي٘ 117 ِّ ع٢ً ق  اٯخطٜٔ َعٟٓٛ إهابٞ ؾك

ُٸس ٚآٍ قُس 118 ِّ ع٢ً ق  اٯخطٜٔ َعٟٓٛ إهابٞ ؾك

ِّ عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ 119  اٯخطٜٔ َعٟٓٛ إهابٞ ؾك

120 ِّ ُٸس... ٚع٢ً آي٘ ؾك  اٯخطٜٔ َعٟٓٛ إهابٞ ع٢ً ق

 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ ٗ غؿطٟ ؾاسؿٛين 121
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ٞٸ َٔ ضظقو اؿ٬ٍ 122  ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ أٚغٹعٵ عً

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ عاؾين ٗ بسْٞ ٚزٜين 123

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ عاؾٓا 124

 ؿػْ٘ َعٟٓٛ إهابٞ اعتٹلٵ ضقبيت َٔ ايٓاض 125

ٔٵ خٛٗ 126 َٹ  ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ آ

ٔٸ ٚاٱْؼ 127  ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ ٚازضأ عٓٸٞ ؾطٸ ؾػك١ اؾ

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ َطٸات( 10اؾعٌ بٞ َا أْت أًٖ٘ ) 128

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ اقٓع بٞ َا أْت أًٖ٘ 129

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ غًيب ٫ٚ تكٓع َا أْا أًٖ٘ 130

 اؾُع اؿانط َٟعٓٛ إهابٞ ْٚكٓا 131

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ ْاغسِّزٵ 132

 اٯخطٜٔ َازٸٟ إهابٞ غسِّز ضَٝت٘ 133
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 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ اقٔض يٓا اـري 135

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ ٚأنٌُ يٓا سذٸٓا 136

137 
ٌ، اقًبٓا... َٓذشٌ َؿًش

 َربٚضٜٔ غاٌِ
 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ

 اٯخطٜٔ َعٟٓٛ إهابٞ أعٹصٵ أٚيٝا٤ى َٔ ا٫ؾتٓإ 138

139 
ِٗ طأٚيٝا٤ىص بطٓتو يطٓتو ٓٵؾتِّ

 ٗ ْعُتو
 اٯخطٜٔ َعٟٓٛ إهابٞ
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140 
أؿكين بايكاؿٌ َٔ آبا٥ٞ 

 ٚشٟٚ ضٓٞ
 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ

141 
ٚٵسّا َٓو ٚغ٬ َّا أزخٌ عًِٝٗ ضٳ

 َٓٸٞ
 اٯخطٜٔ َعٟٓٛ إهابٞ

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ٚامسٳعٵ زعا٥ٞ 142

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ أدٹبٵ زعا٥ٞ 143

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ أٚدب يٓا... عِٛٝ ا٭دط 144

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ طأٚدب يٓا...ص نطِٜ ايصخط 145

 ؾُع اؿانطا َعٟٓٛ إهابٞ طأٚدب يٓا...ص زٚاّ ايٝػط 146

 اؾُع اؿانط َازٸٟ إهابٞ اغكٓا غكّٝا ٚاغع١... 147

 اؾُع اؿانط َازٸٟ إهابٞ أْبٹتٵ ؾٝٗا ظٜتٗا َٚطعاٖا 148

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ إهابٞ أْعٍ عًٝٓا ٗ أضنٓا غهٓٗا 149

 اٯخطٜٔ َازٸٟ إهابٞ طِّبٵ َا ٗ قًيب 150

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ خٹطٵ يٞ ٗ قها٥و 151

 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ َتِّعين ظٛاضسٞ 152

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ إهابٞ ٚاخػأ ؾٝطاْٞ 153

 ْؿػ٘ َازٸٟ إهابٞ اْكطْٞ ع٢ً َٔ ًُٚين 154

 ْؿػ٘ َازٸٟ غًيب ٫ ت٪زِّبين بايب٤٬ 155

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ غًيب ٫ تٴدٵًٹين َٔ ضعاٜتو 156

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ غًيب ٫ ؽًٓا َٔ ضٓتو 157
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 ْؿػ٘ َعٟٓٛ غًيب ٫ ؽطدين َٔ ضعاٜتو 160

161 
٫ ؽطدين َٔ َككسٺ أْاٍ ب٘ 

 إضازتو
 ْؿػ٘ َعٟٓٛ غًيب

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ غًيب ٫ تكعسْٞ عٔ سٛيو 162
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 ْؿػ٘ َازٸٟ غًيب ْٚعُو ؾ٬ تػًبين 167

 ْؿػ٘ َازٸٟ غًيب ينًِٚإٍ غريى ؾ٬ تهٹ 168

ٞٻ غهبو 169 ٌٵ عً  ْؿػ٘ َٟعٓٛ غًيب ؾ٬ تٴشًٹ

َٸً٘ َٔ ؾهًو 170  اؾُع اؿانط َعٟٓٛ غًيب ٫ٚ ؼطَٓا َا ْ٪

 اؾُع اؿانط َعٟٓٛ غًيب ٫ٚ تًٗهٓا َٔ اهلايهٌ 171

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ غًيب بٞ طٵ٫ ُُه 172

 ْؿػ٘ َعٟٓٛ غًيب ٫ ؽسعين 173

 اٯخطٜٔ َازٸٟ غًيب ؾتِّتٵ عًِٝٗ أَطِٖ 174
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177 
ٔٵ ٜصعو ع٢ً  َٳ غًٓ٘ طاهللص عًٝو 

 ؾطاؾو
 اٯخطٜٔ َازٸٟ إهابٞ

 اٯخطٜٔ َازٸٟ إهابٞ اقتً٘ عطؿّا 178

ِٸ أ٦ُٚ٘ 179  اٯخطٜٔ َازٸٟ إهابٞ ايًٗ

 َعٟٓٛ إهابٞ اسهِ بٝٓٓا ٚبٌ قَٛٓا 180

ْؿػ٘ 

ٚاؿانطٜٔ 

 ٚاٯخطٜٔ

 َعٟٓٛ إهابٞ اسهِ بٝين ٚبِٝٓٗ 181

ْؿػ٘ 

ٚاؿانطٜٔ 

 ٚاٯخطٜٔ
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ّٗٛ الجٕزٚ قٗاًعاغٕزاٞ يف  دٔز  اإلضالو
 

 مقصىد روجثرانشٍخ 

 

 ــــــ متّٗد

ٝٸ١ جٌ ا٭ع٢ًُجٸٌ ثٛض٠ عاؾٛضا٤ إ ٕٚعِٛ ايجٛضات  ،يًجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ اٱٜطاْ

 ايتُٝٝٸعٚ ٚضغايتٗا ا٭غاغٝٸ١ قاضب١ ايًِٛا تٗسكٝكٖٞ ُجٸٌ ٗ ٚ .ايؿٝعٝٸ١ ا٭خط٣

ٞٸٚ ٞٸ ٚايبٹٚ ايؿػاز ايػٝاغ ٝٸ١سٳا٫دتُاع ع٢ً  ا٭َط ايصٟ نإ ي٘ أنرب ا٭ثط ،ع ايسٜٓ

ٝٸ١ ٖٞ  ٔٵَٳايجٛضات ايؿٝعٝٸ١ ٚ نآؾ١ ات اييت ايجٛض ٣سسإقازٖا. ٚايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ اٱٜطاْ

 .َٓٗا دٛاْب كتًؿ١ٺ قع١ عاؾٛضا٤ ٗيتأثري ٚا اييت ؽهع، تطتهع إٍ َباز٨ ايتؿٝٸع

َٳػٳاْطًكت ٚقس  ذ ؾٝٗا ثٛض٠ عاؾٛضا٤ ٚايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ نًتاُٖا ٗ ايٛطٚف اييت 

ٞٸ ضٚحٳ اجملتُعات اٱغ٬َٝٸ١، ُٚأ ٞٸ ايطؾٝع ٗ عامل ٚزٹع ايؿػاز ا٫دتُاع ايٓٛاّ اٱغ٬َ

 ،غػٗا ايؿهطٜٸ١يتأثري عاؾٛضا٤ ٗ أ يصا ؾكس ناْت ٖصٙ ايجٛض٠ خانع١ّ .ايٓػٝإ

 ٗ ٗ ؾهط ايكٝاز٠ َٚٛاقؿٗا، ٚنصا ٚنإ شيو بازّٜا بٛنٕٛح ٗ إٛاد١ٗ، ٚأغًٛبٗا

 ،ٖذَٛٝٸ١ سطن١ّ ٗ ثٛضت٘ &طن١ اٱَاّ اـُٝينٸكس ناْت سؾ ;ْاٖري ايجا٥طٜٔ

ّٕ اْطًكت  ،طٙسٵٚاْتٗت بسٳ بٗسف اٱطاس١ بٓٛاّ ايؿاٙ، ;َٔ ثٛض٠ عاؾٛضا٤ بإهلا

 ٜس٠ تطتهع إٍ َبسأ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘.دس ػت سه١َّٛؾأغٻ

تأثري ثٛض٠ عاؾٛضا٤ ع٢ً ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ َٔ  ٚغٓػع٢ ٗ ٖصٙ إكاي١ إٍ زضاغ١

 ايٓٛاسٞ ايؿهطٜٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١.

َٔ اٱؾاض٠ إيٝٗا ٗ ٖصا اجملاٍ ٖٞ قعٛب١ ايؿكٌ أسٝاّْا بٌ  ٫ بٴسٻٚايٓكط١ اييت 
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َٔ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٚثٛض٠ عاؾٛضا٤  ؾؿٞ نٌٛ .ٌ ايتؿاب٘ َعٗاط بجٛض٠ عاؾٛضا٤ ٚبايتأثټ

 َا ،نإٓازا٠ بايعسٍ، قاضب١ ايًِٛ، ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ،َباز٨

ٗ َجٌ ٖصٙ إباز٨ بٝإ تأثري ثٛض٠  شستٌ ٗ شيو، ؾٝكعبهعًُٗا َتؿابٗتٌ َتٻ

ٔٵ عاؾٛضا٤ ع٢ً ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١. ٕٸ ايتؿاب٘  قت ْؿػ٘ ّهٔٗ ايٛ ٚيه ايكٍٛ بأ

ُٻ ٚيصا  ط بعهٗا ببعض،تأثٻ ٕٸ ا٭سساخ إشا تؿابٗتأاؿكٝك١ ٚ .ٔ ْٛعّا َٔ ايتأثريٜته

ا ًُْؼ َعٗا ْٛعّا ٓعٓسَا تٛادٗٓا ٗ زضاغتٓا يبعض اؾٛاْب عٓاقط َٔ ايتؿاب٘ ؾإْٸ

 ط .َٔ ايتأثټ

ُٳ ٖصٙ إكاي١ تٵعًَدٴ ٚقس ٚٸٍ َُٓٗا بسضاغ١ أثط ٌ ايكػِ ٔ: تهٖؿٝٵع٢ً قػ ا٭

بُٝٓا عح ايكػِ ايجاْٞ زٚض عاؾٛضا٤ ٗ  ;ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ بًٛضتٚ ْؿأ٠ عاؾٛضا٤ ٗ

 .ٖااغتُطاض

 

ٌّٗٛػأٚ ٔتعاغٕزاٞ يف  دٔز ـ1  ــــــ بمٕز الجٕزٚ اإلضالو

َٔ زضاغ١ شيو ع٢ً  ٫ بٴسٻبًٛض ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ْؿأ٠ ٚت عاؾٛضا٤ ٗ زٚض ٕعطؾ١

 ٚزٚض ،نٝؿٝٸ١ ْؿ٥ٛٗا، ابٗا ٚعٛاًَٗا، َباز٥ٗا ٚأغػٗا، أٖساؾٗا ٚزٚاؾعٗان٤ٛ أغب

ِٸ ايرتنٝع ٗ بٝإ ٖصٙ اجملا٫ت ع٢ً زٚض  .عاؾٛضا٤ ٗ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ َٛاٖط ٚغٝت

 ايجكاؾ١ ايػٝاغٝٸ١ ايؿٝعٝٸ١، ٚقٝاز٠ ايجٛض٠ ٚغا٥ط ايؿدكٝات ايجٛضٜٸ١. :َٔ نٌٛ

 

 ــــــ ّٗٛأضباب ٔعٕاون الجٕزٚ اإلضالوأـ 

يٝؼ ٖصا  ،(1)طست سٍٛ أغبا، ٚعٛاٌَ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ض٣٩ كتًؿ١يكس ُط

ُٸٓاٚ فاٍ اغتعطانٗا، ٔٸ َا ٜٗ ٚتأثري ثٛض٠  ،بعس إٔ متٸ بٝإ اهلسف َٔ ٖصٙ إكاي١ ـ يه

ٝٸ١ يٓٛاّ ايؿاٙ  ـ عاؾٛضا٤ ع٢ً ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٖٛ ايط١ٜ٩ اييت عسٸت ايػٝاغات اي٬زٜٓ

 ا٭غاؽ يًجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١. ٖٞ ايعاٌَ

اؿه١َٛ ا٭َٜٛٸ١  طبٝع١ ٛسس عٛاٌَ ثٛض٠ عاؾٛضا٤ نصيو ٖأنإ قس ٚ

ٕٸ طبٝع١ .ٜعٜس عٗسٚاييت بًػت أٚدٗا ٗ  ،ن١ يٲغ٬ّٚإعأض ،اي٬زٜٓٝٸ١ ْٛاّ  نُا أ

ٕٛ اناْ ،َٚٓٗر غٝاغات٘ ،ايػٝاغٝٸ١ ايؿاٙ ٦ٛا ٜٔ إٔ ٜعبِّٜؿػض اجملاٍ يطداٍ ايس بٓش
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ٝٸ١ ٕعا١ٜٚ ٜٚعٜس٬عٔ ططٜل ايتُػٸو بايػٝاغات اي ٙسٻايٓاؽ ن ٚإُاث١ً ايتاضىٝٸ١  ،زٜٓ

َٸ١ ايعسٜس َٔ ايهتابات سٍٛ ايػٝاغات بٌ ٖصٜٔ ايٓٛاٌَ. ٚقس ُن تبت بكٛض٠ عا

ٝٸ١ يٓٛاّ ايؿاٙ ٞٸ، ٚايتُٝٝع، ٚايًِٛ ايصٟ ،اي٬زٜٓ  .(2)ضاؾل تًو إطس١ً ٚايتؿاٚت ايطبك

ٝٸ١ اييت قاّ بٗا ايٓٛاّ ايبًٟٗٛت إُاضغات أزٻكس ي إٍ  ،يًعًُا٤ ٚقُع٘ ،اي٬زٜٓ

َٔ ايتؿاب٘ بٌ غًٛى سه١َٛ ايؿاٙ  ٗ اجملتُع دعٌ ايٓاؽ ٜؿعطٕٚ بٕٓٛع ٚٗٛض دٛٛ

َٛاقـ  ٚاؾاقتسٴ ،ٖٚصا َا زؾع ايٓاؽ إٍ َٛادٗت٘ .ٜٔسٚسه١َٛ ٜعٜس ٗ قاضب١ اي

 صا ايططٜل.ٗ ٖ اٚاغتًُٗٛا َٓٗ ،ٗ نطب٤٬ ×اٱَاّ اؿػٌ

ب، بٌ ػٵمل تهٔ غٝاغ١ ْٛاّ ايؿاٙ تته٧ ع٢ً َباز٨ ٫ تت٤٬ّ َع ايسٜٔ ؾشٳ

ٕٸ قاضب١ ٜعٜس تُٗٝـ ايسنإ  ٖٓا ٫ ؾو ؾٝ٘ أ ٜٔ ٚاسسّا َٔ أٖساؾٗا ايػٝاغٝٸ١. ٚ

ٟٸ يًسٜٔ نإ هلا سكٝك١ كتًؿ١  ٜٔ نإ ايس ٔٵ٦ًس ضنا بًٟٗٛ; ؾقُقاضب١  ٔعا٭َٛ

ٌٕطِّقس سٴ ٕٸ اؿه١َٛ ٗ ٖصٙ إطس١ً ناْتناٌَ ٗ ف بؿه   عٗس ٜعٜس َٚعا١ٜٚ ؾإ

ٝٸ١ٝٳتػع٢ ٫قت٬ع ايكٹ ناْت ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ُّٚا دسٜس٠. ٝٳيتػطؽ َهاْٗا قٹ ;ِ ايسٜٓ

ٛٻ دٗٛزٷٖٓاى  ػعً٘ ٗ ْٛط ايٓاؽ عاٌَ  ،١ٖٜٔ عٔ ايستٗسف إٍ تكسِٜ قٛض٠ َؿ

 ط ٖصا اجملتُع.ـ ٚؼذټؽًٗ

ٕٸ ت٪ٓنس ع٢ً قاضب١ ْٛاّ ايؿاٙ يًسـ ٚاييت  تكسٸ١َايط١ٜ٩ إ ٚاغتٓازّا إٍ ٜٔ ـ ؾإ

ٝٸ١ايجكاؾٝٸ١ ٖٛ قاضب١ ايجكاؾ١ ايساهلسف ا٭غاؽ يٓٛاّ ايؿاٙ ٗ غٝاغات٘  ٜٓ، 

ٝٸ١. اؾ١ عاؾٛضا٤، ٚاٯزا، ٚايػٓٔ ايسَا ؾٝٗا ايعًُا٤، ثك ،َٚٛاٖطٖا ٗ اجملتُع ٜٓ

٘ عٔ غاس١ ايػٝاغ١ ٱقكا٥ ;ٚنصيو نإ ٜٗسف إٍ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايػٝاغ١

ٞٸ يًعًُا٤. ٚقس متٸ ع٢ً ٖصا ايكعٝس ايرتٜٚر يًتكايٝس  ذِٝٚؼ ،هِٚاؿ ايٓؿٛش ايػٝاغ

ٌٕ ٝٸ١ ايكس١ّ بؿه ، ٚاي٬إغ٬َٝٸ١ ٗ غبٌٝ تععٜع ايكِٝ اي٬زٜٓٝٸ١ ،نبري ايرتاث

ٌ ْٝع ايعًُا٤ بٳٗت ٖصٙ اٱدطا٤ات َٔ قٹيصيو َبايؼ طا١ً٥. ٚقس ٚٚدٹ كتكِّخٴٚ

 .اٱَاّ اـُٝينٌ بٳَٔ قٹٚخاقٸ١  ،٠ ٚؾسٜس٠سازٸ َعاضن١ٺ

ٜٔ غات ايٓٛاّ ايبًٟٗٛ إٓاٖه١ يًستاضٜذ َعاضن١ اٱَاّ اـُٝين يػٝا طدعٜٚ

آضا٤ٙ ٗ ٖصا اجملاٍ نُٔ نتاب٘  اٱَاّ اـُٝينططح  ؾكس ضنا خإ، عٗسإٍ 

 .«نؿـ ا٭غطاض»عطٚف بـ إ
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ٕٸ  س عًٝٗا عٓس قاضب١ ايجٛضٌٜ ٝنأمتٸ ايتسس ايعٓاقط ايط٥ٝػ١ اييت أنُا أ

ٝٸ١ يًؿعب ٛيٓٛاّ ايؿاٙ ٖ سس أ ٌناْت ثكاؾ١ عاؾٛضا٤ َؿَٗٛٗا ايؿاَٚ .ايطٚسٝٸ١ ايسٜٓ

ٝٸ١ٖصٙ ايطٚسٝٸ١ ايس عٓاقطإ٪ثٸطات ايهرب٣ ي ضٜذ ٚاييت نإ هلا دصٚض ع٢ً َطٸ ايتا، ٜٓ

ٛٻناْت ٚ ،ٗ أعُام ضٚح ايؿعب اٱٜطاْٞ ١ً ٗ ثكاؾ١ َتأق١ِّ ضاغد١ ٚٓٻيت إٍ غٴقس ؼ

ٌٕٜٸٚأٚدست ا٭ضنٝٸ١ ايجٛض ،اٱٜطاْٝٝٸٔ  ًَُٛؽ.ٚانض ٚ ١ بٌ ايٓاؽ بؿه

تػًٓ٘ اؿٓهاّ ساي١ ٚ ،ٜٔن١ يًسايػٝاغات اؿهَٛٝٸ١ إعأضٚقس ناْت 

ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١. ٚناْت ٚثٛض٠ عاؾٛضا٤ نٌٛ َٔ َٔ ايعٛاٌَ ا٭غاغٝٸ١ ٗ  ،إعازٜٔ ي٘

ٞٸ َٔ ْٗه١ عاؾٛضا٤ ٗ يًُٛضٚخ ٖا خانع١ّايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ بسٚض ل َا ٜتعًٖ ايتاضى

ا٤ ٖصا ٱسٝ ٣ اٱَاّ اـُٝينٚقس تكسٸ .بهطٚض٠ قاضب١ اؿهَٛات إٓا١٥ٚ يًسٜٔ

أغبا، ٚعٛاٌَ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٚثٛض٠  بٌَكاض١ْ قطو١  إٛضٚخ. ٚيٲَاّ اـُٝين

ٕٸ  اؿطنتٌ ٖٛ ايكها٤ ع٢ً َٔ  نٌٛايعاٌَ ا٭غاؽ ٗ عاؾٛضا٤، ٖٚٛ ٜعترب أ

ٕٸ َعا١ٜٚ ٚابٓ٘ آخص اٱغ٬ّ: ٗصا ؾ ٕ ٗ ايكها٤ ع٢ً اٱغ٬ّ...ايكس ضأ٣ غٝٸس ايؿٗسا٤ أ

ٌٕاٜٛٗطناْا  ،ٜٔٵنٗصٳ )ضنا ؾاٙ ٚقُس ضنا ؾاٙ(ا٭، ٖٚصا ا٫بٔ   ٕ اٱغ٬ّ بؿه

 .(3)ؿكٝكت٘ َػاٜط

 

ّٗٛب ـ   ــــــ أصٕه ٔوبادئ الجٕزٚ اإلضالو

 .كّا ع٢ً ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ُٵٚعٴ ٚاقعٝٸ١أنجط  ّاض٠ عاؾٛضا٤ تأثرييكس تطنت ثٛ

ط٠ َذُٛعتٌ َٔ ايعٓاقط ٚايعٛاٌَ ايٓٛطٜٸ١ ؾايجكاؾ١ ايػٝاغٝٸ١ يًؿٝع١ َتأثِّ

 ،ايتعايِٝ ٖٛؾُٝا بُٝٓٗا. ٚإككٛز َٔ ايعٓاقط ايٓٛطٜٸ١ ايكا٥ِ يتؿاعٌ باٚ ،ٚايتاضىٝٸ١

ٝٸ١ ايؿٚ ٝٸ١ ٗ إٔ تًعب زٚضاييت  ،ٝعٝٸ١إعتكسات ٚايتكايٝس ايسٜٓ ع ٚاحملطٸى إؿذِّ هلا قابً

ُٸ١ ٖٞ .يًٓٛط٠ ايجٛضٜٸ١ يس٣ أتباع ٖصا إصٖب أقٌ اٱَا١َ، ايؿٗاز٠،  :ٚعٓاقطٖا إٗ

 ١.ٜٸٚاؿطٸ ،ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط

ٕٸ ٖصٙ ا٭قٍٛ اتٻٖٛ ٚإككٛز بايعٛاٌَ ايتاضىٝٸ١  ٞٸأ  دصت تؿاغري كتًؿ١ ٗ ط

نُٔ بًٛضت ت، ؾا٫دتُاعٝٸ١ٚ ايػٝاغٝٸ١ٛطٚف ٚبا٫يتؿات إٍ اي ،ايتش٫ٛت ايتاضىٝٸ١

ٝٸ١ تاضىٝٸ١ َتأثِّ ٍ تبسټقس أزٸ٣ شيو إٍ ايعَإ ٚإهإ. ٚ ٞٵعاًََط٠ بايٛطٚف ٚعًُ
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ٝٸ١إ»ٚ «ايجٛضٜٸ١» ٚقاضب١ اؿهَٛات اؾا٥ط٠ إٍ إسس٣ اـكا٥ل ا٭غاغٝٸ١  «جاي

ٝٸ١ يًجكاؾ١ اْت ْٗه١ عاؾٛضا٤ إسس٣ ايتذًٓيجكاؾ١ ايؿٝع١. ٚن ٝات ايباضظ٠ ٚايعًُ

ٛٻ، ٚإتكسٸ١َايػٝاغٝٸ١ يًؿٝع١ باـكا٥ل  إٛاٖط  أسسيت بعس سسٚثٗا إٍ اييت ؼ

صٙ ايجكاؾ١ تطبٝل هلٚقس نإ ايؿٝع١ زا٥ُّا ع٢ً قعٝس اي .ا٭غاغٝٸ١ هلصٙ ايجكاؾ١

ٌٕخانعٌ ايػٝاغٝٸ١  ٝٸإ» ل َػأي١ٗ َا ٜتعًٖ ٚخكٛقّايعاؾٛضا٤،  نبري بؿه  «١جاي

 .«ايؿٗاز٠»ٚ «ايجٛضٜٸ١»ٚ

ٚا٫ْتٛاض، ايؿٗاز٠،  ٛاقعٝٸ١ناٱَا١َ، اي ،ؿاِٖٝؾاعٌ ٕ زٚضٷنإ ٖٓاى يصا 

ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ـ ٚاييت ٖٞ ْٝعٗا َٔ ا٭ضنإ ا٭غاغٝٸ١ يًجكاؾ١ 

اٱَا١َ ٚاؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ ا٭ثط  قٌٚنإ ٭ .ـ ايػٝاغٝٸ١ ايؿٝعٝٸ١ ٚيٓٗه١ عاؾٛضا٤

 ا٭نرب ٗ ٖصا اجملاٍ.

ٕٸ  ٛټإ ه١َٛ اٱَاّ ؿٚ ،يٲغ٬ّ ًه٘ ايؿٝع١ عٔ إطاسٌ ا٭ٍٚتٟ ّض ايصايتك

ٞٸ  .ؼكٝك٘ ٗ غبٌٝا ٚداٖسٚا هشٸٛؾ ،ٖسفٺع٢ً قٛض٠ ًتِٗ ٗ كِّبكٞ زا٥ُّا  ،×عً

ؼهُٗا ١َٝٓ سه١َٛ عسٍ ُأ٘ نٚعكًاجملتُع فطاٙ ٗ قًب  سفٚقس أخص ٖصا اهل

ٞٸ١ ايكٛاٌْ اٱغ٬َٝٸ١ ا٭قًٝ نصيو َا اغتدًك٘ ٚ. ×ع٢ً ْٗر سه١َٛ اٱَاّ عً

ٕٸ ٖصٙ اؿطن١َٔ  ،اؽ َٔ ثٛض٠ عاؾٛضا٤ايٓ ٖصا يتشكٝل  ّاناْت دٗاز ٖٞ ا٭خط٣  أ

ٔٵٚ ْؿػ٘. اهلسف ٛٸضغِ شيو أزٸ٣  يه ٞٸ يًتؿٝٸع ايتط ساي١ دعًت عًُا٤ إٍ ْؿ٤ٛ ض ايتاضى

ٝٸ شذُِٕٖٛ ٜٴع١ ٚنباضايؿٝ هِ ايتكٝٸ١ ٚإؿّٗٛ ٚشيو ع ;ؼكٝل ٖصا اهلسفّا عٔ عًُ

سه١َٛ ٱقا١َ  ٜعسٸ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ؾطق١ّ ايؿعب اٱٜطاْٞنإ ي٬ْتٛاض. ٚ اـامٸ

ا َا نإ ي٘ ٖٚص .١ٚإباز٨ ايؿٝعٝٸطت بٗا ا٭ططٚس١ ايؿهطٜٸ١ اييت طإا بؿٻ ،عسٍاي

ؾ٦ات ٚ ٌٜٓٝٸٖصٙ ايعكٝس٠ بٌ ايكاز٠ ايس تٵطٳغٳقس ٚ ايػٝاغٝٸ١.نبري ا٭ثط ٗ ايجكاؾ١ 

 ،اؽ ع٢ً ايسٚاّإٍ ايٓ ْٗآكًٜٛقاز٠ ايجٛض٠ نإ ٚٗ ايٛاقع  .ؿعب ع٢ً ايػٛا٤اي

اؽ عٕٛ ايٓسٵناْٛا ٜٳٚ ،اعتربٚا إهاز سه١َٛ ايعسٍ اٱغ٬َٝٸ١ ٖٛ اهلسف َٔ ايجٛض٠ؾ

 ×با٫غتؿاز٠ َٔ تهش١ٝ اٱَاّ اؿػٌ ،اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ غبٌٝ إٍ ايتهش١ٝ

 ٗ ٖصا ايػبٌٝ.

ٌٸ ثٛض٠ إغ٬َٝٸ١ كس نإ يصا ؾ ٌٕٜؾهط ن ٞٸ َٔ ٖصا ايؿهط  ػتًِٗ بؿه أغاغ
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ٞٸ يًؿٝع١ ٝٸ١ ع٢ً  اتاؿهَٛات إٍ سهَٛ ٚايكانٞ بٛدٛ، ؼٌٜٛ ،ايتاضى َبٓ

عاؾٛضا٤; ْٗه١ م  ٗ ط ٚاـ٬ٓض إ٪ثِّٚٵنإ هلا ايسٻ ٖٚٞ ؾهط٠ْ .أغؼ اٱغ٬ّ ٚايكطإٓ

ٌٸ ،َٔ أدٌ اٱطاس١ عه١َٛ ٜعٜس ×كس ثاض اٱَاّ اؿػٌؾ َهاْٗا سه١َٛ  ٚيتش

ٝٸ١ ا٭ق١ًٝ. ٚٝٳٍ ايكٹتطتهع إ ٖصا إسٝا٤ ٗ  َ٪ثٸطّا ّاضٚٵزٳ اٱَاّ اـُٝينقس أزٸ٣ ِ ايسٜٓ

 تأغٝؼٚ ،ؿطعٝٸ١ايضب١ اؿه١َٛ غري غبٌٝ قاايتهش١ٝ ٗ اؿحٸ ع٢ً ٚ ،ايؿهط

 ;ؾهط٠ ايجٛض٠ تناْ ٚٗ ا٭غاؽبجٛض٠ عاؾٛضا٤. َكتسّٜا ٗ شيو  ،١سه١َٛ إغ٬َٝٸ

َٔ  ػتٛسا٠َّ ،ثٛضت٘ ٗ اـُٝين اييت ططسٗا اٱَاّ ،اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ يتأغٝؼ

ٞٸ ، ٫ٚ ّهٔ ايكا١ُ٥ ٫ تكبٌ اٱق٬ح ٚناعًو ا٭سٝح ضأ٣ إٔ ت ;ايؿهط ايعاؾٛضا٥

٣ ٗ تاضٜذ إٜطإ إعاقط أٜٸّا َٔ ا٫ْتؿانات ٫ ْطٚ .ضٜٸ١صٵدٳ بٛاغط١ سطن١ٺ تػٝريٖا إ٫ٓ

ِٸ تؾكس ناْت تًو ا٫ْتؿانات  ;ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ٗا ططستنُا ؾهط٠ ايجٛض٠ ؼٌُ  ٗت

ٝٸ١تايٚ بايٛٛاٖط زا٥ُّا  .(4)ػٝريات ايؿهً

ٗ ؾهط ؾهط٠ اٱطاس١ بايػًط١ ططح ؾٝٗا ٚناْت ٖصٙ إطٸ٠ ٖٞ ا٭ٍٚ اييت تٴ

ٌّٕا ٗ ططسٗا طَتأثِّ نإ اٱَاّ اـُٝين ، ٚاييتايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ َباز٨  نبري بؿه

ٞٸ َٔ د١ٗٺ ٞٸ ايؿٝع أخط٣. ٚطبكّا  َٔ د١ٗٺ ×جٛض٠ اٱَاّ اؿػٌبٚ ،ايؿهط ايػٝاغ

ٕٸ ْٝع اؿهَٛات إٛدٛز٠ ٖٞ غري ؾطعٝٸ١ ٞٸ ؾإ هب ايػعٞ ٚ ،ٕباز٨ ايؿهط ايؿٝع

ٞٸايع ×اٱَاّ اؿػٌ . ٚع٢ً أغاؽ ؾهط(5)ٖاتػٝريإٍ  ٕٸ أٚناع اجملتُع  اؾٛضا٥ ؾإ

ٞٸ ٗ تًو إطس١ً  يتاي ،ضٜٸ١صٵاَؾ جٛض٠عٔ ططٜل اي إ٫ٓ رييتػٝمل تهٔ يتكبٌ ا اٱغ٬َ

ت٘ ّا بٗصٙ ا٭ؾهاض أثٓا٤ قٝازطَتأثِّ اٱَاّ اـُٝينٚقس نإ  اؿه١َٛ. ري٪زٸٟ إٍ تػٝت

َٔ ايبشح  ٫ بٴسٻصا ٚهل .ٗا ْٚٛاَٗاطؼسٜسٙ ٕعامل ِٚنصيو عٓس  ،ًجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ي

َٚٔ ٖٓا  .يًجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٗ إباْٞ ايؿهط١ٜ يًجٛضات ايؿٝعٝٸ١ ٍ ا٭ٍٚٛا٭قعٔ 

ٕٛتطتب٘ اييت ٚا٭ؾهاض  ٓاغباتإٜٚػتؿٝس َٔ ايهًُات  اٱَاّ اـُٝيننإ  َا  بٓش

إٍ ٗسف ٜ ٕاعٓسَا ن ٚخاقٸ١ّ ،أنجط َٔ ايعٓاقط ا٭خط٣ ،عبعاؾٛضا٤ ٚبايتؿٝټ

نإ ىتاض ٚ ،ايعاؾٛضا٥ٝٸ١ٛاٖط هإ ٜػتؿٝس َٔ إؾ .َٸ١١ ايػٝاغٝٸ١ ٚايجٛضٜٸ١ يٮايتعب٦

 ك١ بٗا.ْٗه١ عاؾٛضا٤ ٚا٭ٜٸاّ إتعًٚشنط٣ َع  ١ّتعآََأٜٸاَّا  ١ٜٸضٛطابات٘ ايجـ
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ّٗٛز ـ   ــــــ أِداف ٔدٔافع الجٕزٚ اإلضالو

ٕٸ أٖساف ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٖٞ إسس٣ اجمل ُٸ١ اي ا٫تإ ٔ تأثري عاؾٛضا٤ يت تبِّإٗ

َٸ كٛض٠ٺأٖساف ثٛض٠ عاؾٛضا٤ بتتُجٸٌ ٚ .ع٢ً ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٭َط بإعطٚف ١ ٗ اعا

 ،٠ ًُٚٚٗا ٚعسّ إْكاؾٗاا٥طٚقاضب١ اؿه١َٛ ا٭َٜٛٸ١ اؾ ،ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط

ٔ ٜبِّ غ٬ّ. ٚعٓسَا نإ اٱَاّ اـُٝينٚسؿٜ اٱ ،إغ٬َٝٸ١ ٚتأغٝؼ سه١َٛٺ

ْكب  إباز٨ هعٌ تًو ٗ ْٗه١ عاؾٛضا٤ نإ زا٥ُّا ×اؿػٌ َاّأٖساف اٱ

 .٘ٝٵعٝٓٳ

ِّإًُٜؼ ٚ ٕٸ اٱَاّ اـُٝينف ا٭ٖساٖصٙ ٌ ٗ تأ أثٓا٤ قٝاّ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١  أ

ٕٸ ٜنإ ٚ ،ْؿؼ أٖساف ثٛض٠ عاؾٛضا٤طَٞ إٍ  أٖساؾٗا نإ ٌٜٝٚتب ؾًػؿ١ ط٣ أ

 اٱَاّنإ . ٚٗ ايٛاقع ْ٘ٛٵقٳٚ ٱغ٬ّاسٝا٤ بإٗ ايٓٗا١ٜ تتُجٸٌ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ 

َا قبٌ ايٛطٚف ايػٝاغٝٸ١ ـ ا٫دتُاعٝٸ١ ٱٜطإ ستٸ٢ خ٬ٍ  ،نصيوٗسف ٜ اـُٝين

ٞٸ اؿػي)قاضب١ ا عٔ إٓهط ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞإٍ  ،ايجٛض٠ ٞٸ ٚا٫دتُاع ز ايػٝاغ

ِّطات اييت نإٍ إَٓه  ٗ َٛاقع كتًؿ١ٺريؿنإ ٜٚ ،ٚايًِٛ( ز هلا ايٓٛاّ إ ٜط

ٟٸ ل َا ٜتعًٖ ٖٛ ا٭َط ٗنصيو ٚ .(6)ٜعٌُ ع٢ً فابٗتٗا نإٚ ،ٗ اجملتُع ايبًٗٛ

 ،ايبًٜٗٛٸ١ اؿه١َٛايصٟ ناْت ُاضغ٘  نطٗازا٫ًِٛ ٚٚؾهض اي ،هلسف ايجاْٞبا

اهلسف ا٭غاؽ ٖٛ ٜٔ. ٚنإ تأغٝؼ اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ سٚغٝاغتٗا إدايؿ١ يً

 .(7)تٗاقٝازَٔ اٱغ٬َٝٸ١ َٚٔ ايجٛض٠  اـُٝين يٲَاّ

ٕٸ ٖسف ايؿعب  ٘ٗ ؼًًٝ اٱَاّ اـُٝين أعًٔٛقت ْؿػ٘ ٗ ايٚ ٞٸ أ ايٓٗا٥

َٸ ٓٛط٠ايٚ .(8)َٔ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٖٛ سؿٜ اٱغ٬ّ اٱٜطاْٞ ٞٸ  ١ إٍايعا ايؿهط ايػٝاغ

س١ً َا بعس ٚٗ َط ،خطابات٘ أثٓا٤ قٝازت٘ يًجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ إٍٚ ،يٲَاّ اـُٝين

ايجكاؾ١  َهاؾّا إٍ، ×ايؿسٜس بجٛض٠ اٱَاّ اؿػٌطٙ تأثټ َس٣ بٝٸٔت ،ا٫ْتكاض

ًَش١ُ  نُٖٔصٙ ا٭ٖساف عح ايطٚح ٗ نإ ٜػع٢ زا٥ُّا إٍ بؾكس  .ايػٝاغٝٸ١ يًؿٝع١

 . ٜٚكٍٛ ٗ ٖصا اجملاٍ:ادٗات اٱغ٬َٝٸ١ يًؿعب اٱٜطاْٞإٍ إٛ ، ٚإٍ ْكًٗاعاؾٛضا٤

ٚٸٍ ايصَٓص ايّٝٛ  ٚايٓٗٞ عٔ  ،سؾ٘ إقا١َ إعطٚفنإ ٖ ×ٟ ثاض ؾٝ٘ غٝٸس ايؿٗسا٤ا٭

ٟ نإ ب عًٝٓا إٔ ْعًِ َا ٖٛ اؿاٍ ايصبع غٝٸس ايؿٗسا٤ هٜٔ ْتٻإٓهط... ٚمٔ ايص
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ٗصٙ ؾ ،َٔ ًْت٘ قهٝٸ١ سه١َٛ ايبػٞ، ٚعٔ إٓهط ايٓٗٞإٍ ٗ ايٛاقع زاؾع٘ 

 .(9)اؿه١َٛ هب إٔ تعٍٚ

ٕٕ ٕٸ سٝا٠ غٝٸس ايؿٗسا٤ ناْت ؼٌُ ٖصا إع٢ٓ آخط: ٜٚكٍٛ ٗ َها  ؾكس ،إ

 .(10)ضٛٵؼ سه١َٛ ايعسٍ ٗ َكابٌ اَؾغِّأضاز إٔ ٜ٪

: ثٛض٠ عاؾٛضا٤َٔ سف َا ٖٞ اهل ،سٍٛ اٱطاس١ عه١َٛ ٜعٜسنصيو ٜٚكٍٛ 

 .(11)ِ ٜعٜسًَؼ عٳٜٓٚه ...يكس نإ تهًٝـ غٝٸس ايؿٗسا٤ إٔ

 ٞشٝغٝٸس ايؿٗسا٤ َٔ أدٌ إٔ ٜٴ يكس قتٌ: آخط ٕعنٗ َٛ كٍٛٚنصيو ٜ

 .(12)اٱغ٬ّ

ٛادب إػًٌُ ٗ اغتد٬م ٗ َعطض بٝاْ٘ ي ،ايكا٥س ايعِٖٛٝصا ٜٚكٍٛ  

وهِ اؿانِ ايٛامل  َآُا إَاّ إػًٌُ أْٸ٘ عٓسيكس عًٖ َٔ َسضغ١ عاؾٛضا٤: زضٕؽ

ٕٵ ،ٛا ٗ ٚدُٗ٘ؿإػًٌُ باٱنطاٙ ؾكٹ ٛٸته ٚإ ٕٸ  إشاٚ .َػتٛاِٙ ٗ مل تهٔ ق ضأٜتِ أ

 .(13)نِزَا٤ اٚاْجطٚ ،ٛاشټهٳنٝإ اٱغ٬ّ ٗ خطط َؾ

 

ّٗٛد ـ  ّٗٛ تبمٕز الجٕزٚ اإلضالو  ــــــ نٗف

اضتباطّا طٖا بجٛض٠ عاؾٛضا٤ تبًٛض ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٚتأثټٜطتب٘ تػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً 

ٛض٠ ٗ ايجؾكس نإ غطٜإ ضٚح . ٗاط٠ ؾٝثِّٚغا٥ط ايؿدكٝٸات إ٪ تٗابسٚض قٝازٚثٝكّا 

ٌٕطاؽ َتأثِّايٓ ٚؽتًـ ايٓتا٥ر ايٓا١ْ عٔ شيو  .ٛاقع١ عاؾٛضا٤باضظ َعطؾتِٗ ب ّا بؿه

بحٸ ضٚح ٗ زٚضٖا ايهبري يكٝاز٠ اٍ يعبت اٗ ٖصا اجملٚ. باخت٬ف طبٝع١ ض٩ٜتِٗ سٛهلا

 اٱَاّ اـُٝيناعتُس كس ؾ .َػتؿٝس٠ َٔ ثٛض٠ عاؾٛضا٤ ،ايؿعب اٱٜطاْٞ ٗايجٛض٠ 

ٚتطغٝب٘  ،ايتعب١٦ ايػٝاغٝٸ١ يًؿعبٚ ،َٔ غٝاغ١ عاؾٛضا٤ٌ ٗ اٱؾاز٠ أغًٛبٌ اثٓ

ٟٸ هلا ٗ تكسِٜ تؿػرٕي بسا١ّٜؾكس دٗس  ;َشاضب١ ايٓٛاّ ايبًٟٗٛ ٚشيو َٔ خ٬ٍ  ،ثٛض

 بٗا َٓش٢ٶ تٵشٳْٳقس  ١ اييت ناْتٜٸغباض ايتؿاغري ايتكًٝسْٚؿه٘ عٓٗا  ،تٗاؿًػؿبٝاْ٘ ي

ٝٸّا ِٸ  ;اْؿعاي  غٝٸ١ ٕطس١ً ْٗه١ ايؿعب اٱٜطاْٞايٛطٚف ايػٝا إكاب١ً بٌبعس شيو بقاّ ث

اؽ نسٸ ى َؿاعط ايٓإٔ وطِّ اغتطاع بصنا٤ٺ، ؾ×ٚطٚف ْٗه١ اٱَاّ اؿػٌٚ

 اؿه١َٛ ايبًٜٗٛٸ١.



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ٗ  ١ُٻثٛضٜٸ١ أخط٣ عٔ غاعس اهلٹ طت ؾدكٝٸاتٷمٖش اٱَاّ اـُٝينداْب إٍ ٚ

ٔٵٝٸيؿٝعاضا٤ ٚايجكاؾ١ ايػٝاغٝٸ١ دسٜس يبعض َؿاِٖٝ ثٛض٠ عاؾٛ تؿػرٕيتكسِٜ  ٫  ١. ٚيه

َٔ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ اغتًٗاّ  ايؿدكٝٸ١ ا٭نجط تأثريّا ٗنإ  اٱَاّ اـُٝينٕٸ أؾٓو 

ِٸ غا َٓٚٔ ٖ .ثٛض٠ عاؾٛضا٤ ٗ  ،أنجط َٔ غٛاٙ ،ايتأنٝس ع٢ً زٚضٙٗ ٖصٙ إكاي١ ٝت

ـٺ  يجٛض٠ عاؾٛضا٤.دسٜس  تكسِٜ تعطٜ

ٕٸ أ ٟٸ عٵايبٴع٢ً قعٝس سٝا٥ٗا ٱ غع٢ اٱَاّ اـُٝين سس ايعٓاقط اييتإ س ايؿهط

ٖٓٚ .عٔ إٓهط َط بإعطٚف ٚايٓٗٞا٭ٖٛ يجٛض٠ عاؾٛضا٤   ٕٸ ّ أتكسٻا قس قاض َعًَّٛا 

ٝٸ١ ا٭ٖ أسس قس ٚ .ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهطٖٛ ساف ا٭غاغٝٸ١ يًجٛض٠ اؿػٝٓ

ٚد١ٗ ْٛط َّا ٗ شيو َكسِّ ،أغًب ايؿكٗا٤ اٱَاّ اـُٝين ٗ ٖصا اجملاٍ ادتٗازخايـ 

سس ؾطٚٙ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط َٔ ايٓاس١ٝ ٖٛ أ تأثرياياستُاٍ ؾ .دسٜس٠

ٕٸ . ٜ٘ػك٘ ٚدٛب ، ٚباْتؿا٤ ٖصا ايؿطٙايؿكٗٝٸ١ ٕٸ اـُٝيناٱَاّ غري أ إهاز  ضأ٣ أ

ٕٸ يصيو ؾٚ ،ٙ ايٛادبَٚٔ ؾط ٛٗ، ؾأٜهّا ط٠ ٖٛ ٚادبٷثِّايؿطٚٙ إ٪ . ؼكًٝ٘ ٚادبٷإ

يٛ نإ ٗ غهٛت عًُا٤ ايسٜٔ ٚض٩غا٤ إصٖب أع٢ً اهلل  ٜكٍٛ ٗ ؼطٜط ايٛغ١ًٝ:

هب عًِٝٗ إٚٗاض  ،أٚ إعطٚف َٓهطّا ،إٔ ٜكري إٓهط َعطٚؾّأَ  نًُتِٗ خٛفٷ

 .(14)ٚيٛ عًُٛا عسّ تأثري إْهاضِٖ ٗ تطى ايؿاعٌ ،عًُِٗ، ٫ٚ هٛظ ايػهٛت

ٗٳ ُٝينّ اـيٲَا ٖٚصا ايطأٟ ٌٕ ِٷَػتً  ×زقٝل َٔ ؾهط اٱَاّ اؿػٌ بؿه

طن١ ؿ ٌُاْعَٔ إنبري٠  نإ ٗ شاى ايعَإ فُٛع١ْقس ٗ ثٛضت٘ نسٸ ٜعٜس. ٚ

زٕٚ  ،ّا ي٘ؾسٳٖٳ ّادعٌ ا٭َط بإعطٚف َطًك ٘ٚيهٓٸ ،٭غبا، كتًؿ١ ;×اؿػٌاٱَاّ 

 ا٫يتؿات إٍ تأثريٙ.

ؾطٚٙ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ َٚات َكسٸ ٗ ٚدٛ، غا٥ط ٜٚكٍٛ اٱَاّ اـُٝين

 ٚٗ زيًٝٗا ا٭غاؽ: ،عٔ إٓهط

 أع٢ً إصٖب ٚض٩غا٤ ايسٜٔ عًُا٤ غهٛت ٚنإ اٱغ٬ّ، ٗ ع١سٵبٹ ٚقعت يٛ ـ

ٟٸ اٱْهاض عًِٝٗ هب ،إػًٌُ عكا٥س ٚنعـ ،اٱغ٬ّ وتٵهَل بّاَٛدٹ نًُتِٗ اهلل  بأ

 نإ يٛ ٚنصا .٫ أّ ايؿػاز قًع ٗ طّاَ٪ثِّ اٱْهاض نإ غٛا٤ ،ٖه١ٓ ٚغ١ًٝٺ

 ت٬سٜ بٌ ،زطٳٚاَؿ ضطٳايهٻ ٬ٜسٜ ٫ٚ يصيو، بّاَٛدٹ طاتإَٓه إْهاض عٔ غهٛتِٗ
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ُٸ  .١ٝٸا٭ٖ

َٔ  خٛفٷ نًُتِٗ اهلل أع٢ً إصٖب ٚض٩غا٤ ايسٜٔ عًُا٤ غهٛت ٗ نإ يٛ ـ

 هٛظ ٫ٚ عًُِٗ، إٚٗاض عًِٝٗ هب ،َٓهطّا إعطٚف أٚ ،َعطٚؾّا إٓهط ٜكري إٔ

 زطٳٚاَؿ ضطٳايهٻ ٬ٜسٜ ٫ٚ ايؿاعٌ، تطى ٗ إْهاضِٖ تأثري عسّ عًُٛا ٚيٛ ،ايػهٛت

ِٸ آٖ اؿهِ نٕٛ َع  .دسٸّا ا٭قسؽ ايؿاضع ب٘ ٜٗت

 تك١ٜٛ نًُتِٗ اهلل أع٢ً إصٖب ٚض٩غا٤ ايسٜٔ عًُا٤ غهٛت ٗ نإ يٛ ـ

 ٚيٛ اٱٚٗاض، عًِٝٗ ٚهب ت،ايػهٛ عًِٝٗ وطّ ،باهلل ـ ٚايعٝاش ي٘ ـ ٚتأٜٝس ،يًٛامل

 .ًُٚ٘ ضؾع ٗ طّاَ٪ثِّ ٜهٔ مل

 ؾطأ٠ بّاَٛدٹ نًُتِٗ اهلل أع٢ً إصٖب ٚض٩غا٤ ايسٜٔ عًُا٤ غهٛت نإ يٛ ـ

ٖٛ  ٚهب ايػهٛت، عًِٝٗ وطّ ،عسٳايبٹ ٚإبساع ،َاتاحملطٻ غا٥ط اضتها، ع٢ً ١ًَُاي

ٕٵ ،اٱْهاض عًِٝٗ  ب.َهطتٳٜٴ يصٟا اؿطاّ ضؾع ٗ طّاَ٪ثِّ ٜهٔ مل ٚإ

 بّاَٛدٹ نًُتِٗ اهلل أع٢ً إصٖب ٚض٩غا٤ ايسٜٔ عًُا٤ غهٛت نإ يٛ ـ

ٔٸ ٱغا٠٤  ،إيِٝٗ ا٫ْتػا، هٛظ ٫ٚ ٜكضٸ ٫ َا إٍ ٚاْتػابِٗ ،ٖٚتهِٗ ،بِٗ ايٛ

ٖٛ ـ أعٛإ باهلل ـ ْعٛش نهِْٛٗ  غاستِٗ، عٔ ايعاض يسؾع ;اٱْهاض عًِٝٗ هب ،١ًَُاي

 .(15)ايًِٛ ضؾع ٗ طّاَ٪ثِّ ٜهٔ مل ٚيٛ

ٕٸ ٚنُا ٖٛ ٚانضٷ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ٚدٛ، ٜط٣ اٱَاّ اـُٝين ؾإ

ٚقس  ض.ٛٵٚغًهت ططٜل اَؾ ،اؿه١َٛ اييت خطدت عٔ َػري ايعساي١ػاٙ إٓهط 

ِٸ َٛاقؿ٘ ٚخطابات٘ ٚ، ٗ نتب٘ ايؿكٗٝٸ١ ت٘ بعاؾٛضا٤ع٬قٚيؿهط بإبطاظ ٖصا ا &اٖت

 ا٣ٚ ايؿكٗٝٸ١ اؾسٜس٠ أضنٝٸ١ يًتػٝري ٚايجٛض٠ ٗ اجملتُع.ايؿتٗصٙ أٚدس ب، ؾايجٛضٜٸ١

ؾهإ  ،ت٘ثٛضخ٬ٍ  خط٣ اييت قاّ بٗا اٱَاّ اـُٝينٚاؿطن١ ا٭غاغٝٸ١ ا٭

ايؿٝع١ ٗ َٛقـ ٚاييت ناْت َٔ ايعٓاقط ايجابت١  ،ؼطِٜ ايتكٝٸ١ٖٞ  ،هلا نبري ا٭ثط

ؾكس  .×ناٱَاّ اؿػٌ ٗ ٖصا اجملاٍ اٱَاّ اـُٝينقس ؼطٸى اؿهَٛات. َٚٔ 

ٟٸ أْٸ٘ إشا سهِ إػًٌُ ؾدلٷ ×اٱَاّ اؿػٌضأ٣  ٜعٜس  َجٌ ٗ ظَٔ ٜعٜس ا٭َٛ

َطاعا٠ ػري ب ،ؿؿٜ اٱغ٬ّ َٔ ا٫نُش٬ٍ ×يصا ثاض .ؾع٢ً اٱغ٬ّ ايػ٬ّ

ٕٸ ض .ٚاستٝاٙ ٌٕ ٚؼطٜؿٗا تابعٷايتكٝٸ١  تطىٗ  ٟٸ اٱَاّ اـُٝينأٜٚبسٚ أ ناٌَ  بؿه
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ٕٸ ايػٝاغات اييت اتٻ إٍ . ٚقس تٛقٸٌ اٱَاّ اـُٝين×اّ اؿػٌٕٓطل اٱَ بعٗا أ

ٟٸ َٔ  .(16)ٟ ٗ ايٓٗا١ٜ إٍ انُش٬ٍ اٱغ٬ّ ٚأقٌ ايسٜٔغت٪زٸ ايؿاٙ ٚايٓٛاّ ايبًٗٛ

ٟٸ َع٢ٓ ٕٸ  ;ٖٓا مل ٜهٔ يًتكٝٸ١ أ ٔٵايتكٝٸ١ ٗ ا٭ ٖسف٭  غاؽ ٖٛ سؿٜ إعتكسات، ٚيه

ٝٸ١. ًَإٛاد١ٗ ايعٳَٔ  ٬ بٴسٻؾطط َعطض اـ ٗا َٔ أغاغٗإعتكسات عٓسَا تهٕٛ  َٚا ٓ

ٕٸ  ٞٸبط تأثَِّعٓكط ٖٛ ؼطِٜ ايتكٝٸ١ أ ٛٸ ضٷٚٵنإ ي٘ زٳؾكس  ايؿهط ايعاؾٛضا٥ ض عِٛٝ ٗ تط

 ٚتبًٛض ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١.

ٚأقطٸ ع٢ً نطٚض٠  ،َػأي١ اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ اـُٝين عٓسَا ططح اٱَاّٚ

ؾايػبب ايصٟ زؾع  .ايتكٝٸ١ايكها٤ ع٢ً شض٠ٚ  شيونإ  ،يجٛض٢٠ عٔ ططٜل استٸ ،قٝاَٗا

 ايتكٝٸ١ ٗ َكابٌإٍ اعتُاز  عتاضٜذ ايتؿٝټع٢ً َطٸ  ٚعًُا٤ ايؿٝع١ ^٥ٸ١ُ إعكٌَٛا٭

ٖٛ ايهػٛٙ ايؿسٜس٠  .،..آضا٥ِٗ اٱؾكاح ع٢ٔ ٗ ستٸٗا، ٚسٓهاَض ٛٵات اَؾسهَٛ

ٝٸ إدطا٤ٶاييت ناْٛا خانعٌ هلا، ٚنإ شيو َِٓٗ  مل تهٔ ؿؿٜ اعتكازاتِٗ. ٚ ّاعًُ

فطٸز  ايٓاؽ إٍ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ َٔ أدٌ تأغٝؼ اؿه١َٛ زع٠ٛ اٱَاّ اـُٝين

ٞٸ  ٘ٔ َٛقؿعع ًتؿٝټخطٚز ي بٌ  ،َٛاٖطٙ ـأبطظ ٟ ناْت ايتكٝٸ١ َٔ صايٚـ ب ػٵؾشٳايسؾاع

ٞٸ ْٛعٝٸ١ إٍ إٛقـ اهل ٘ ْك١ًّتٵْكًَ ٖٚٛ ْؿؼ اهلسف  ،ٲطاس١ باؿه١َٛ ايٛا١ٕيذَٛ

 ;زٕٚ إٔ ٜتُٓهٔ َٔ بًٛغ٘ ،ثٛض٠ عاؾٛضا٤ ٗ ×ايصٟ غع٢ إيٝ٘ اٱَاّ اؿػٌ

 .عسٜس٠ ٭غبا،ٺ

ٛٸاضٚ ٟٸاايٓاؽ عكٝك١ ١ عطؾٚظٜاز٠ َ ،ٗ غبٌٝ َهاعؿ١ ععّ ايج  يٓٛاّ ايبًٗٛ

ٝٸ١، َٚٔ أدٌ تؿعٌٝ  ٜكاٜػ٘  اٱَاّ اـُٝيننإ  ،ٙ ايٓاؽ يصاى ايٓٛاّطٵُناي٬زٜٓ

ٗ أشٖإ ايؿٝع١ ٔ ٜٵٖصٜٔ ا٭خريٳناْت سه١َٛ ؾكس  .ه١َٛ َعا١ٜٚ ٜٚعٜسزا٥ُّا ع

ٕٷ، ٖٚٞ اؿض ٚؾػازٛٵاٱٜطاْٝٝٸٔ سه١َٛ ًِٚ ٚدٳ ضؾٝع  ه١َٛ اييت ثاض نسٸٖا إْػا

ٞٸ إٔ .بكٹغّا ع٢ً عٳِأكًبٗا ضٳيٝ ;×إكاّ ناٱَاّ اؿػٌ ٌٸ  ٜجٛضٚا نسٸ َٚٔ ايطبٝع ن

ٕٸإظايتٜعًُٛا ع٢ً ٚ ،سه١َٛ ُاثًٗا ْسا٤ عاؾٛضا٤  ٗا. ٚنإ اٱَاّ اـُٝين ٜعتكس أ

ٕٵ ٌٸ عكٕط هب أ س عٵط ع٢ً ٖصا ايبٴجس أنَٔ ٖٓا نإ ٜ٪ٚنٚ .(17)ٜبك٢ سٝٸّا ٗ ن

 :َٔ خ٬ٍ ٖصٙ إكاب١ً ايتاضىٝٸ١ اؽ ع٢ً سكٝك١ ايٓٛاّف ايٓٚنإ ٜعطِّ ،يًكهٝٸ١

ٖٞ ٚ ،طاٖٙٚهصا ٖٛ ٚنع اؿه١َٛ ايّٝٛ، ؾكس ٚقًت إٍ ٖصا إٓكب باٱن



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ّٖا ؾٗصٙ اؿه١َٛ ُاضؽ طٵهُا نإ َعا١ٜٚ وهِ ُنؾ .ُّا باٱنطاِٙهُاضؽ سٴ

 .(18)اٱنطاٙ أٜهّا

عهَٛات أخط٣ دا٥ط٠ ٚٚا١ٕ ع٢ً َطٸ  َعطؾ١ْ نإ يس٣ اٱَاّ اـُٝينٚ

ض ٛٵؾكس نإ اـًؿا٤ ايعبٸاغٝٸٕٛ ٚايعجُاْٝٸٕٛ بأْعِٗ َٛاٖط ؿهَٛات اَؾ .ايتاضٜذ

ٔٸٗ تاضٜذ اٱ ١ٓ إٍ َؿاٖس ايٓاؽ َؿاِٖٝ َعٝٻ ؿسٸنإ ٜ اٱَاّ اـُٝين غ٬ّ، ٚيه

ِٕ ٙ هلا ٗ إطاسٌ ايتاضىٝٸ١ طٵايٓؿٛض ٚايُه ، ؾٝسؾعِٗ إٍ إبسا٤بٗا ناْٛا ع٢ً عً

 إدتًؿ١.

ٗا ٚتؿبٝ٘ سه١َٛ ايؿاٙ ب ،يًًِٛ ٚيًؿػاز ّاسه١َٛ ٜعٜس َٛٗط يكس ناْت

ٚبا٫يتؿات إٍ اؿهٛض ايعِٛٝ يٲَاّ  .اؽَٔ إُاث١ً ٗ شٖٔ ايٓ ّاٜٛدس ْٛع

يًجٛض٠ نسٸ ايٓٛاّ. ٚبٗصا ايعٌُ  ّاقٜٛٸ ّاٚدسٚا زاؾعؾكس  ٗ سٝا٠ ايٓاؽ ×اؿػٌ

١ سذٸ» بـ ط عٓٗاعاؾٛضا٤ ٜعبِّٖٛ باقتسا٥٘ بٚ .سؼٸ قاضب١ ايًِٛ يس٣ ايؿعب &أٚدس

َٸ١: ٜٚكٍٛ بكطاس١ٺ ،«إٛاد١ٗ ٕٸ سذٸ تا إػًٌُ ٚبٌ اؾٗاظ  تٓا ٗ ٖصٙ إٛاد١ٗ بٌإ

تٓا ع٢ً ٖصا أْٸ٘ سذٸ ...سذٸتٓا ٗ دٛاظ ٚيعّٚ ٖصا ايعٌُ ٖٛ عٌُ غٝٸس ايؿٗسا٤ ...ايؿاغس

 ;يسؾع ًِٚ ٖ٪٤٫ ;شيو ؾإْٸٗا تػتشلْػ١ُ،  ١٥ أيـاٚقتٌ َٓٸا َ ،إشا تابعٓا ٖصٙ إٛاد١ٗ

ٚغٝٸس  ×٪ٌَٓتٓا ٖٞ عٌُ أَري إسذٸ ...ٚيًشسٸ َٔ غًطتِٗ ٗ ٖصٙ ايسٚي١ اٱغ٬َٝٸ١

’ايؿٗسا٤
(19). 

 أسسنْٛٗا ُجٸٌ  ;ٗ نتب٘ عٓا١ٜ خاقٸ١ بايؿٗاز٠ ٲَاّ اـُٝيننإ يٚ

ّٸؾُٗ٘ خ٬ق١ ٖصا ايعٓكط َٔ  ٚهعٌ .ٚاقع١ عاؾٛضا٤ٗ ايعٓاقط ا٭غاغٝٸ١   ايعا

 ،عاؾٛضا٤ٚؾكّا ٕباز٨  ،صا ؾُا زاَت قاضب١ سه١َٛ ايًِٛ ٚادب١ّٓٗه١ عاؾٛضا٤. ٚيي

ٚقس  .×غٝٸس ايؿٗسا٤نُا قٓع  ،ًؿٗاز٠ ٚايؿسا٤ي ّإ إٔ ٜهٕٛ َػتعسٸؾع٢ً اٱْػا

 ،ٖاٚنصيو بعس اْتكاض ،ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١شيو أثٓا٤ قٝاّ  َٔ اغتؿاز اٱَاّ اـُٝين

ٚسؿٜ اؿه١َٛ  تجبٝتًؿعب ٗ غبٌٝ ي تعب١ّ٦ ، ٚشيواؿط، إؿطٚن١ خ٬ٍٚ

 .اٱغ٬َٝٸ١

غٛا٤ َٓٗا  ،ع١ُٝٛتٗا ايَهاْ ّ اـُٝينًؿٗاز٠ ٗ نتابات اٱَايٕٸ أ ٫ٚ ؾٓو

ٝٸ١ ّأا٭خ٬قٝٸ١  ّأ ايػٝاغٝٸ١ نتابات٘ ا٭ٖساف ًؿٗاز٠ يتؿػريٙ ٔ ٗ ٖٛ ٜبِّٚ .ايعطؾاْ
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ٟٸ اسٖعٵبٴداْب إٍ  ،ايػٝاغٝٸ١ هلا ٞٸٚ إعٓٛ ايؿٗاز٠ ٗ غبٌٝ  :. ٚبعباض٠ أخط٣ا٭خ٬ق

أٖساف ٚآثاض غٝاغٝٸ١ شات ٗا ٗ ْؿػ ٖٞبٌ ب، ػٵؾشٳعٜٓٛٸ١ َق١ُٝ يٝػت ٘ ٜٹِأاهلل بطٳ

ٟٸ  ،نصيو ع ب٘ َا تتُتٻإناؾ١ إٍ ٚ ،١ٜ٩ايط ٙاْط٬قّا َٔ ٖصٚ. ناْتٛطٚف ايٗ أ

ٕٻايك١ُٝ َٔ ايايؿٗاز٠  ك١ُٝ ّتاظ باهلسف ايصٟ ٜػتؿٗس َٔ أدً٘ اٱْػإ  طؾٝع١، ؾإ

ٗا أغٝؼ اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ ٚسؿٛتٚنُٔ ٖصا ايٓطام ؾايؿٗاز٠ ٗ غبٌٝ  .أنرب

 .(20)ِٝٳأضق٢ ايكٹَٔ ٖٞ 

ٟٸ ٚاقع١  ،عاؾٛضا٤بٚقس اٖتٸِ اٱَاّ اـُٝين ٗ تؿػريٙ يًؿٗاز٠  أنجط َٔ أ

نإ أٚز ايؿٗاز٠ ٭ضق٢ ايبؿط ٗ غبٌٝ ايٛقٍٛ إٍ ; سٝح تاضىٝٸ١ ٗ اٱغ٬ّ

ّٷٖٴٚٳَأ كس قاٍ:ؾ ،نجري٠ ٗ ٖصا إهُاض نًُاتٷ &ي٘ تناْٚاؿكٝك١.  أقسؽ  ٓاى ز

 .(21)؟!َٔ بصٍ ايسَا٤ ًُاشا ناف إشّاؾ ؟!٤َٔ زّ غٝٸس ايؿٗسا

ٟٸ يًؿعبػًٛى ناْت ايؿٗاز٠ َٔ إؿاِٖٝ إ٪ثٸط٠ ٗ اييكس  ٖٞ ؾايؿٗاز٠  .ايجٛض

ٌٕ ،يعاؾٛضا١٤ ٝٸايػٝاغايجكاؾ١ َٔ إؿاِٖٝ ا٭غاغٝٸ١ ٗ  ّٸ ٚيٲغ٬ّ بؿه . ٚتعسٸ عا

ٞٸ َكسٻ ٗ غبٌٝ ٖسفٺايؿٗاز٠ أٚ إٛت  ٝٗا ْٝع ؿل ؾتٻاييت ٜايطؾٝع١  ايك١َُٝؽ ٚإهل

ٔٸ أثطّا عُٝكّا ٗ ايجكاؾ١  تتطن ،َٝع٠ خاقٸ١ٚاقع١ عاؾٛضا٤ َٓشتٗا  إػًٌُ، ٚيه

ُٸ١  ؾُٔ .ايػٝاغٝٸ١ يس٣ ايؿٝع١ ايباضظ٠ ٗ ْٗه١ عاؾٛضا٤ ايؿٗاز٠ ٗ ٚاؾٛاْب إٗ

ٛٻ غبٌٝ اٱّإ ٚايعكٝس٠. ٚبتأثرٕي ٚاسس َٔ ٍ َؿّٗٛ ايؿٗاز٠ إٍ ٖصٙ ايٛاقع١ ؼ

إٛادٗات ايعكا٥سٜٸ١  عٓسًؿٝع١ عسٸ َكسض إهلاّ ياييت ت ،٭ؾهاض ٚإؿاِٖٝ ا٭غاغٝٸ١ا

ٝٸ١.ٚايس ٜٓ 

ٌٕأخط٣  ططٚساتٷٖٓاى نإ ٚ عٔ  ،نبري ٗ تعب١٦ ايؿعب أثٸطت نصيو بؿه

ٝٸ١. ٚٗ ايٛاقع ططٜل ايتُػټ ٞٸ ض اٛنإ قو بايُٓاشز ٚايطَٛظ ايعاؾٛضا٥ يربْاَر ايػٝاغ

ٟٸ يهجرٕي ُٸإبٸإ ايجٛض٠ ٔ إؿهطٸٜٔ َ ٚايجٛض ٟٸ يٮ٥  ،١ إعكٌَٖٛٛ إسٝا٤ ايٛد٘ ايجٛض

يٝتُٓهٓٛا بصيو  ;ٚايػٝٸس٠ ظٜٓب ×ٚخاقٸ١ ثٛض٠ عاؾٛضا٤ ٚسطن١ اٱَاّ اؿػٌ

 ثٛضٜٸ١. اعتكازاتِٗ ٚغٝاغاتِٗ إٍ سطن١ٺ اؾٗس ايهبري َٔ ؼٌٜٛ

ٕٸ ٚع٢ً أغاؽ بعض ٖصٙ ايٓٛطٜات ؾ ٞٸ ٖٛ ايصإ ٞٸ اؿكٝك  ،زا٥ُّا ٜهٕٟٛ ايؿٝع

ٞٸ  َع ْٛاّ ايًِٛ ٗ ساي١ َٛاد١ٗٺ ،×ٚباٱَاّ اؿػٌ ×ٚبا٫قتسا٤ باٱَاّ عً



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ٚٳٚ ،ضٛٵاَؾٚ ايٓاؽ إٍ  ٕٚطٖ٪٤٫ إؿٚهيكس زعا  .َٓ٘ ٌٕدٳٜهٕٛ ٖصا ايٓٛاّ زا٥ُّا ع٢ً 

ّٕ ،ايجٛض٠ نسٸ ايًِٛ قاَٛا َٛاد١ٗ . ٚٗ ٖصا اجملاٍ ×َٔ اٱَاّ اؿػٌ بإهلا

ٞٸ ٚثٛض٠ عاؾٛضا٤، ٚيهٓٻ ٗ أدٛا٤ؿعا٥ط اييت تبًٛضت ا٭ؾهاض ٚاي ٗا ايؿهط ايؿٝع

ٓٛطٜات نُٔ ٖصٙ ايطت ٚتػٝٻ .بس٫ّ َٔ إٔ تهٕٛ غببّا هلا ،ناْت َاْعّا عٔ ايجٛض٠

ٕٛ ايؿعا٥ط اييت ناْت َطتبط١ّ  ،ٚإؿاِٖٝ ا٭خط٣ ،نايععا٤ ،َا بجٛض٠ عاؾٛضا٤ بٓش

. ٚيصا ٫ عٛاٌَ ي٬غتػ٬ّ هلا ،٭١ُْٛ اؾا٥ط٠٠ نسٸ اجٛضيًعٛاٌَ  تٵشٳٚأنٵ ،نايتكٝٸ١

ٞٸ زٚضٷنإ ي ٟٸ يًؿهط ايعاؾٛضا٥ عِٛٝ ٗ إهاز ايطٚسٝٸ١ ايجٛضٜٸ١ ٗ دٌٝ  ًتذسٜس ايجٛض

 .(22)ايؿبا، ٚاؾاَعٝٝٸٔ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم

 ٗ ٖصٙ إطس١ً َها١ْٺؿطت اييت ْٴٗ ايهتب ايجٛضٜٸ١  «ايؿٗٝس»ع ُتٻ ٚقس

 .ثٛضٜٸ١ ٚغٝاغٝٸ١ٚ ّا أنجط ٓاغ١َّؿَٗٛ ، ٚقاضع٠ٖٝٻ

بسٕٚ  ×إزضاى عٌُ اٱَاّ اؿػٌ ٘ ٫ ّهٔٚاْط٬قّا َٔ ٖصٙ ايٓٛط٠ ؾإْٸ

إٔ تؿِٗ  ٫ بٴسٻٚ ،ْٗه١ عاؾٛضا٤ ٗا٭ضق٢ ٚا٭مس٢ س عٵايبٴ ٖٚٞ ،إزضاى َؿّٗٛ ايؿٗاز٠

ٌٕ ٚقس تعآَت ٖصٙ ايططٚسات َع  .×عُل ثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ هضيٝتٻ ;دٝٸس بؿه

ٕٸ ؾٗاز٠ اٱَاّ اؿػٌايكا١ً٥ بًٓٛطٜٸ١ َٓاٖه١ ؾسٜس٠ ي ٌٷ ×أ ٜػع٢ إٍ  ٖٞ عاَ

ٕٸ  .ايؿؿاع١ يًؿٝع١ؼكٝل  ايطٚح طّا بَتأثِّٖصا ايٓٛع َٔ ايعكا٥س نإ ٖٚٞ تط٣ أ

ٚدعًٗا  ،×ٍ تػدٝـ ثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ، ٖٚٞ ت٪زٸٟ إٚايٓٛط٠ إػٝشٝٸ١ ،ايكٛؾٝٸ١

ٟٸ ايؿٗاز٠ َٛتٷٚ ٣.ػعَب٬  خا١ّٜٚ بهاٌَ ٚعٝ٘ َٚٓطك٘ ٚؾعٛضٙ  اجملاٖسىتاضٙ  ،إضاز

ٚهلصا ايػبب  ،ٌَٓعٝٻ إّإ ٚأ نُإ بكا٤ عكٝس٠ٺإٍ ٗسف ٖصا ا٫ختٝاض ٜٚ .ٜٚكٛت٘

ٕٸ ايؿٗاز٠ ×اغتؿٗس اٱَاّ اؿػٌ َٔ ًَش١ُ إػت١ًُٗ . َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايٓٛط٠ ؾإ

ِٸ ضأمساٍٗ عاؾٛضا٤ ٖٞ أؾهٌ ٚأ ×اؿػٌ ٞٸ  عِٛ ٚأٖ ع٢ً َطٸ ايتاضٜذ. ٚع٢ً ؾٝع

ٞٸ ٞٸ اؿكٝك َٔ أدٌ  ;إٔ ٜهٕٛ َػتعسٸّا يًؿٗاز٠ ،٫ّ َٔ تعِٛٝ ايؿٗسا٤سٳبٳ ،ايؿٝع

 ،ايصٟ اغتؿٗسٚا ٗ غبًٝ٘ ٚايسؾاع عٔ ايعكٝس٠ ٚاٱّإ، سؿٜ ْٗذِٗ َٚباز٥ِٗ

 عُٝل عٓس أثطٷ صٙ ايٓٛط٠ٚقس نإ هل .(23)ٚنصيو قاضب١ ايًِٛ ٚاؿهَٛات اؾا٥ط٠

ٌٕٜ ٚنإ ، ٗ تًو إطس١ًٌٛضٜٸايؿبا، ايج قس ٚ .ٗ احملاؾٌ اؾاَعٝٸ١ خامٸ ربظ بؿه

ٝٸ١ ايتكًٝسٜػتٓس إٍ ايط١ٜ٩  ،ٖاثٌ ؾهطٷ ٲَاّ اـُٝيننإ ي ١ اؿان١ُ ع٢ً ٜٸايسٜٓ
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َٸ١ ٗ أٚغاٙ ٚقس ططس٘  ،ؾ٦ات ايؿعب  .ايؿعب اٱٜطاْٞعا

 

ّٗ ِـ ـ وعاِس  ــــــ ٌّٛغٛ عاغٕزاٞ ٔتأثريِا عمٜ الجٕزٚ اإلضالو

َٴساضٚأض ايؿٝع١ ٚاؾهأسازث١ عاؾٛضا٤ ٗ  تطنت ذعّا ٫ ٜب٢ً، ِؿِٗ أثطّا 

إْٸٗا ُجٸٌ  .تػٝرياتَٔ  ع٢ً َطٸ ايتاضٜذا أسسثت َ ;خايس٠ تٗا ثابت١سكٝكٚقاضت 

، ايكؿات اييت نإ إٛاد١ٗؿبٸ اٱٜجاض، ٚٚ ،ًؿٗاز٠ٚي ،غ١شنط٣ يًكهٝٸ١ إكسٻ

نُذايؼ ، قس أقاّ ايؿٝع١ َطاغِ ٱسٝا٥ٗاٚ .×ػٌأْكاض اٱَاّ اؿػِ بٗا ٜتٻ

ٛٸ١ْايعٓاقط إٖصٙ إطاغِ ٚتعسٸ  .ا٭ضبعٌَٓاغبات ٚ ،ايععا٤  ،يًجكاؾ١ ايؿٝعٝٸ١ ه

 ع٢ً َطٸايجكاؾٝٸ١  ٛاٖطصٙ إهلنإ ٚقس ٖا عٔ ايجكاؾات ا٭خط٣. ايػبب ٗ ُاٜعٚ

 ؿٞ بعهٗا غهٛتٷؾ .عَإ ٚإهإايٚطٚف باخت٬ف  ;ايتاضٜذ ْتادات كتًؿ١

 .خطٚزٚ ثٛض٠ْ ٗ آخطٚ ٚقعٛز،

ؾٗٞ  .ٕٛاد١ٗمٛ اايجٛض٠ ٚايػعٞ ٛاٖط ٖٞ إكس ناْت ضٚح ٖصٙ ؾ َع شيوٚ

ٕٸ َٓؿأٖا ا٭غاؽ نإ ثٛضٜٸّا ;ثٛضٜٸ١ بطبٝعتٗا قاب١ًًّٝو تُ ٕٸ  ، إ٫ٓ٭ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا أ

ْٚٛط٠ ايٓاؽ  ،١ا٫دتُاعٝٸٚ ٚشيو ٫ضتباطٗا بايٛطٚف ايػٝاغٝٸ١ ;ناْت َتؿاٚت١ّ

 .(24)اتٜٔ ٚاؿهَٛطٚايعًُا٤ ٚإؿٚه

شات ٖصٙ إطاغِ  ناْتَٔ ٚد١ٗ ْٛط تاضىٝٸ١ ٘ ْٸإ :نصيو ّهٔ ايكٍٛ

ؾكس ناْت  .ع٢ً ايسٚاّتطاؾكٗا ناْت اييت ا٤ ٚٚٝؿ١ ايعع، إناؾ١ إٍ سكٝك١ غٝاغٝٸ١

ُٻ ْٛعّا َٔ ٚ ،ن١َُٔ ا٫عرتاض ع٢ً ايػًطات ايػٝاغٝٸ١ اؿا ّاْٛع ٖٔصٙ إٛاٖط تته

ٞٸ. ايتُطٸ ٕٸ ايبعض َٜٔ  طغِٖصا ع٢ً ايز ايػٝاغ  ،ٓٛط إيٝٗا َٔ ظا١ٜٚ اؿعٕ ٚسسٙأ

َٚٛاغا٠  ،ِعٔ ططٜل إبطاظ ايتأٗي ،ٌ ايؿؿاع١ٝٵٚايصٟ ٜػع٢ ايؿٝع١ َٔ خ٬ي٘ إٍ ْٳ

َٳٚ .ْكاضٙأٚ ×ٱَاّ اؿػٌا نايؿٗٝس  ،ٜٓتكس ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٔٵَٔ ايؿدكٝٸات ايجٛضٜٸ١ 

ٗٻ  .(25)طَٟط

 ،ّا ـ ثٛضٜٸّاغٝاغٝٸ َٓش٢ٶَطاغِ عاؾٛضا٤ خ٬ٍ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ دصت قس اتٻٚ

 ، اٯخطٌٜٔطٜٔ ايجٛضٜٸٚإؿٚه ،ناٱَاّ اـُٝين ،ٌايعًُا٤ ايجٛضٜٸ ٚشيو ع٢ً أٜسٟ

 .نايسنتٛض ؾطٜعيت
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ٕٸ  «ْٛطٜٸ١ اـطا،»ع٢ً ن٤ٛ ٚٗ ايٛاقع إشا ْٛطْا إٍ ٖصٙ إػأي١  اـطا، ؾإ

ٟٸ ك١ بٗا قس  سٍٛ عاؾٛضا٤ ٚإطاغِ ايػٜٓٛٸ١ إتعًٌٚػا٥ط ايجٛضٜٸيٚ ٲَاّ اـُٝيني ايجٛض

ٌَٕٓشٗا  ّٸ سكٝك١ غٝاغٝٸ١ ٚثٛضٜٸ١ بؿه ١ ايجٛض٠ م ٗ قهٝٸخ٬ٓ سٝح نإ هلا زٚضٷ ،تا

ٕٸ أثط ٖصٙ اٱغ٬َٝٸ١. ٚ ١ اٱغ٬َٝٸ جٛض٠اي ع٢ًك١ بعاؾٛضا٤ إٛاٖط ٚإطاغِ إتعًٚاؿلٸ أ

ٌٸ ،مل تهٔ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ْٸ٘ ي٫ٛٙ إ :سٸّا ّهٔ َع٘ ايكٍٛبًؼ س مل تٓتكط  أٚ عٌ ا٭ق

ٛٸٚ ،بعاؾٛضا٤ ك١ُّا َٔ إٛاٖط إتعًٚػٵبٗصٙ ايػطع١. ٖٚٓا غٓبشح قٹ يت ٗ اييت ؼ

ٛٸٝٵٗ غٳ ثطٷأسا٥ِ ايزٖا تذسټينإ ١، ٚزٜٓٝٸ ؾعا٥طا٭ٚغاٙ ايؿٝعٝٸ١ إٍ  ٫ت ط ايتش

 ايػٝاغٝٸ١:

 

 ــــــ إقاوٛ زتالظ العصاٞـ 1

ٕٸ إقا١َ فايؼ ايععا٤ ٖٞ إسس٣ اي  ^ايتاضىٝٸ١ يًؿٝع١. ٚأٌٖ ايبٝت جكاؾاتإ

َٳ ٚٸٍ  ع٢ً  ٜٔس٪ٚنَٛا ايؿٝع١ أٚقٴ ، ٚقس×ٱَاّ اؿػٌع٢ً اأقاّ ايععا٤  ٔٵِٖ أ

صا ؾكس . ٚي(26)عاؾٛضا٤ٚقهٝٸ١  ×نط٣ اٱَاّ اؿػٌؽًٝسّا يص ;اجملايؼإقا١َ ٖصٙ 

ٛٸيت  ٌٕ ،ٖصٙ اجملايؼؼ ٞٸ ٚبؿه ِٸ ضاغذ ٗ ا٭ٚغاٙ ايؿٝعٝٸ١ إٍ تكًٝسٺ، تسضه ، ث

ٗ ا٭ظ١َٓ ٗا ناْت ت٪زٸٟ ٚٚا٥ـ كتًؿ١ ٚيهٓٸ ،طٚض ايعَإَع َػعت أبعازٙ اتٻ

ٖصٙ ؾهاْت  .عًٝٗابا٫يتؿات إٍ ايٛطٚف ايػٝاغٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١ اؿان١ُ  ،إدتًؿ١

ٝٸأسٝاّْا اجملايؼ  ؿعٕ ع٢ً بطاظ اح نإ ايؿٝع١ ٜكُٕٝٛ ايععا٤ ؾك٘ ٱسٝ ،ؾ١طٵ١ قٹزٜٓ

ٞٸٓأ٣ ٚناْت تكاّ َ ،ٚأ٫ٚزٙ ×اٱَاّ اؿػٌ  ;نبري إٍ سسٛ عٔ ايعٌُ ايػٝاغ

ع٢ً ب ٜتٛدٻ ،١ثٛضٜٸغٝاغٝٸ١ عاؾٛضا٤ نطٚا١ٜ سازث١ ؾٝٗا  حطٳِطٚأسٝاّْا أخط٣ ناْت تٴ

 اتاضب١ ايًِٛ ٚسهَٛٗ ططٜل ق ،×اٱَاّ اؿػٌن ،ٕٚإععټ إٔ ٜٓٗضأغاغٗا 

 ّا بؿٗسا٤ نطب٤٬.ٝتأغٸ ;ضٛٵاَؾ

ضٚا١ٜ ع٢ً أْٸ٘  ×اٱَاّ اؿػٌ ععا٤ اٱَاّ اـُٝين عكط اؿانط قسٸّٚٗ اي

٘ نتا، تأيٝؿ َٓصنإ ٜعتكس بٗا اٱَاّ اـُٝين ٖٚٞ ايطٚا١ٜ اييت  ،قه١غٝاغٝٸ١ 

ٕٸ  ٣ٜطٖٚٛ . (نؿـ ا٭غطاض) ع أغؼ ايًِٛ نطب٤٬ ٖٛ ْع ٖسفٗ ٖصا ايهتا، أ

ٌٸ ايٛطٚف سفٚؾًػؿ١ ايععا٤ ٖٞ سؿٜ ٖصا اهل ،ضٛٵٚاَؾ َٸ١  ٚبكٛض٠ٺ .(27)ٗ ن عا
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 عٔ اـطا، ايػايب ٗ شاى ايعَإ:اخت٬ؾّا نبريّا يًععا٤ اـُٝين اٱَاّ  ٩١ٜضؽتًـ 

ٕٸ زاؾع ايبها٤ ٚا٫دتُاع ٗ فايؼ ايععا٤  ْبهٞ َٔ أدٌ غٝٸس إٔ ؾك٘ ٖٛ ٫ تٛٓٛا أ

... ايكهٝٸ١ ٖٞ ٦ّٝآٜتر ؾٖٛ ٫ٚ  ،إٍ ٖصا ايبها٤ غٝٸس ايؿٗسا٤ عاد١ٺ ٬ؾايؿٗسا٤، 

ُٸ ، ؾكس أضازَػأي١ غٝاغٝٸ١ ُا ٖٞ، ٚإْٸٚتباىٺ يٝػت قهٝٸ١ بها٤ٺ ١ َٔ خ٬ٍ ا٭٥

 .(28)...تؿٓهٌ ْػٝذّا ٚاسسّاٚ ،ايؿعٛ، تٓٗض ٖصٙإٔ  ض٩ٜتِٗ اٱهلٝٸ١

ٕٸ ٖصا اي َاّ ض١ٜ٩ اٱٔ بِّ٘ ٜٚيهٓٸ ،بعس ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ه٬ّ قس قسضٚضغِ أ

قس أزٸ٣ . ٚأٜهّا ٚايصٟ عٌُ ع٢ً أغاغ٘ خ٬ٍ ايجٛض٠ ،فايؼ ايععا٤سٍٛ  اـُٝين

ٞٸ ٗ اجملايؼ إهاز ٓإؽإٍ  ×ٖصا ايؿِٗ يجٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ ٕٸ اؿكٝك١ٚ .غٝاغ  أ

ٛٻ ٖصٙ اجملايؼ تعكس بٗسف اؿكٍٛ ع٢ً اييت ناْت  ،احملض ا٤َٔ َطاغِ ايععيت ؼ

ٞٸ إٍ سطن١ شات ٖسفٺ ،ٕػؿط٠ ايؿطزٜٸ١ا ُتًو زا٥ُّا ٚع٢ً  تٚباعتباض أْٸٗا ناْ .غٝاغ

ِ بٗا ٖهّٓا َٔ داْب ايٓٛاّ ؾًِ ٜهٔ ايتشٓه َطٸ ايتاضٜذ سكٝك١ ْاعٝٸ١ ٚثٛضٜٸ١

ٟٸ ٕٸ ٖصٙ إطاغِ ناْت ُتًو ٖٜٛٸس فسٻ. ْٚ٪ٚنايبًٗٛ ٔٵزّا أ ٌٸ ٖصا  ١ غٝاغٝٸ١، ٚيه ٚ

ٞٸعٵايبٴ  ٚنإ اٱَاّ اـُٝين .٭غبا، كتًؿ١ ;هلا َهتَّٛا ع٢ً َطٸ ايتاضٜذ س ايػٝاغ

ٕٸ س ٚهلصا ايػبب نإ ٜ٪ٚن .ٚاعّٝا هلصٙ ايكسض٠ ٞٸ هلصٙ اجملايؼ »أ ٖصا اؾاْب ايػٝاغ

 .(29)«أضق٢ َٔ ْٝع اؾٛاْب ا٭خط٣ ٖٛ

ٌٕعٵٕاشا ططح ٖصا ايبٴ :ٖٛايصٟ ٜططح ْؿػ٘ اٯٕ ٚايػ٪اٍ   س جملايؼ ايععا٤ بؿه

ٕٸ ،أنجط بطٚظّا َٔ ا٭بعاز ا٭خط٣ ٖٛ  ؾًػؿ١ ٚدٛز فايؼ ايععا٤ إٍ سسٸ اعترب أ

 ػٝاغٝٸ١؟تٗا ايٚٚٝؿ

٫غتؿاز٠ ٖٛ اٖسف اٱَاّ َٔ إؾاع١ ٖصا ايه٬ّ ٗ اجملتُع نإ  ٗ ايٛاقع

ٟٸ  اييت مل ٜهٔ هلا ْٛريٷ، ٚٗ ٖصٙ اجملايؼإؿاضن١ يًذُٛع  ايع٠١ُٝٛ ٛٸَٔ ايك ٗ أ

ٟٸ غًط١ٺ .أخط٣ َطاغِ زٜٓٝٸ١ ع٢ً ٖصٙ اجملايؼ.  ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ مل ٜهٔ يًٓٛاّ أ

اـطابات  تٛدّٝ٘ ٚقؿط( َٔ أدٌ ىتاض ٖصٙ ا٭ٚقات )قطٻ &ٚهلصا ايػبب نإ

ا٭غبا، إٛدب١  ٧سهٛض ايٓاؽ ٗ  ٖصٙ ايؿٗٛض ِّٜٗنإ ٚ .امس١ايتاضىٝٸ١ ٚاؿ

قتسا٤ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ بٓٗه١ س ٗ خطابات٘ ع٢ً اٜ٪ٚن &نإ ٚقس يػكٛٙ ايٓٛاّ. 

ٌٕ ّ ٚاـاَؼ عؿط َٔ ْٗه١ ايجاْٞ عؿط َٔ قطٻ: يكس ناْت قطٜض عاؾٛضا٤ بؿه
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 ;ط٠ ٚسامس١َ٪ثِّناْت ٚا٭داْب َٚأ٣ٚ ايًِٛ، ٗ َكابٌ قكط ايؿاٙ  ،ؾٗط خطزاز

ٝٸ١ ٌٕايٛإٌ ٚاـا٥ٌٓ إٍ ي عكط ٍِّٛدعًٗا ؼ إٍ سسٛ ،بػبب اقتسا٥ٗا بايجٛض٠ اؿػٝٓ ٝ 

 .(30)أغٛز

 ٤ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ نإ ايٓاؽ أٜهّا ٜؿعطٕٚ أثٓا٤ إقا١َ فايؼ عاؾٛضا

ـٺ ُاّ  َٛاؾك١ّٜعتربٕٚ ٖصٙ ا٭ٖساف ناْٛا ٚ ،أنجط َع َباز٨ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ بتعاط

 ٗ ْٗه١ عاؾٛضا٤. ×باز٨ اٱَاّ اؿػٌإٛاؾك١ ٕ

 َٔ ;ٗ احملاؾٌ اؾاَعٝٸ١ ُٸ١عٔ غاعس اهلٹ ط ؾطٜعيتٚٗ ايططف إكابٌ ؾكس مٖش

ٟٸ جملايؼ ايععا٤ قكا٤أدٌ إ َػٝططّا ٗ اجملتُع  نإٟ صايٚ ،إؿّٗٛ ايتكًٝس

ٞٸ ٌّٕ تًو اجملايؼ نعقسٻٚ ،ايؿٝع ٖصا َا مل ٚ .ٞٸؿهط ايؿٝعَِٓٛ يًى ٚبٓٸا٤ قطِّ اَ

ؾطٜعيت َطاغِ  ٓاٍٚإٍ اـطا، ايػايب ٗ شاى ايعَإ. يكس ت بك١ًٺ ّتٸ ٜهٔ

ٞٸ ٚايسٜينٸ َٔ ٤ بعاؾٛضا ٞٸ ٚايػٝاغ  ،نٝؿٝٸتٗاٚ ٖاؾًػؿ١ ٚدٛزسٝح ايٓكس ا٫دتُاع

 ٗ أسساخ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١. ي٘ أثطٙنإ  ،ٚقسٸّ َٔ خ٬ٍ اجملايؼ خطابّا ثٛضٜٸّا

ٕٸ أقٌ ايععا٤ ٖٛ تكًٝسٷ ٜٚعترب ؾطٜعيت ٟٸ أ ايٓاس١ٝ ايطٚسٝٸ١  ع٢ًعُٝل  أثٕط شٚ ثٛض

 .تًطٝـ ايطٚح ا٭خ٬قٝٸ١ ٚايعاطؿٝٸ١ٗ ٚ ،ّإاٱرتب١ٝ ٚايٗ  ، ٚأْٸ٘ َؿٝسٷٚا٫عتكازٜٸ١

. بػري ؾطعٝٸ١زا١ُ٥ يًؿعب نسٸ ايٓٛاّ اؿانِ  ٖٚصا ايتكًٝس ٜبعح ع٢ً إهاز َٛاد١ٗٺ

ِٸ ؾطٜعيت ٌٕ ٚقس اٖت ٚنإ ، س اؾٗاز َٚباضظ٠ ايًِٛعٵبٴبأنرب  ٗ نتابات٘ بؿه

ُٸا ٜبعح ٢ ىستٸ ;ٜػع٢ ٱسٝا٤ اٯثاض ايػٝاغٝٸ١ ٚايسٜٓٝٸ١ غهْٛٗا ع٢ً طدٗا ع

ْٗر اٱَاّ ا٫غتُطاض ٗ ٚ ،ي٬عرتاض ٚايجٛض٠ ٚغ١ًٝٺإٍ ًٗا تشٜٛي، ٜٚػع٢ زٖاٛٚٔ

 .(31)حملاضب١ ا٭١ُْٛ اؿان١ُ ّازا٥ُ ّاَٛٗط يتهٕٛ ;ع٢ً َطٸ ايعكٛضاؿػٌ 

ٗٻ قا١َ فايؼ ععا٤ اٱَاّ ٠ سٍٛ إدسٜس ض١ّٜ٩طٟ ٚقس ططح ايؿٗٝس َط

ٌٕ عٓسٙ ؾًػؿ١ إقا١َ ايععا٤سٝح ناْت  ،×اؿػٌ  ؾٗٛ ٜط٣ .ناٌَ كتًؿ١ بؿه

ٕٸ ايععا٤ ٚإقا١َ اجملايؼ ٫ اؿكٍٛ ع٢ً ؾؿاع١ اٱَاّ إٍ  ٗ ايسضد١ ا٭ٍٚ ٜٗسؾإ أ

٘ٷ ٠:ضٛطَٔ اـ ع٢ً زضد١ٺٕٸ ٖصا ايتؿهري ٖٛ بٌ إ ،×اؿػٌ  ٖصا ايتؿهري ٖٛ تؿٜٛ

ٍ اعُ٭ اض٠ّثٛضت٘ نٓؿ ٚهعٌ ،يًداط٦ٌ ّأكبهعً٘  ،×يٲَاّ اؿػٌناٌَ 

 .(32)اٯخطٜٔ
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ٗٻّ ٜكسِّٚ ٟٸ ؾ .َؿَّٗٛا ثٛضٜٸّا عٔ ايععا٤نصيو طٟ ايؿٗٝس َط إقا١َ ايععا٤ ايتكًٝس

ا٭ساغٝؼ  تكشٝضٳ ؾًػؿتٗا، ٚقس نإ أقٌ ػ١ٺًشطن١ إٍ َ٪غٻيٛ تبسٌٜ ٖايّٝٛ 

 َا ٜهٕٛٚعٓس .ٜعٛز بايؿا٥س٠ ع٢ً اؿػٝٓٝٸٌ ٚأبٓا٥ِٖٗٛ ٚ، ٚأبٓا٥ِٗ ٌٜٸٝعٜساي نسٸ

ٞٸ َعٝٻ ّاٚضَع ،ٕٔ َعٝٻاهلا سهٛضٖا ٗ ظَ َسضغ١ّ ×اؿػٌ  ،ٔيططٜل ْٚٗر ادتُاع

ٕٸ قطط٠ زَٕعٜٔ، ؾططٜل ْٚٗر آخطايكها٤ ع٢ً ٚ ٖٞ َٛاد١ٗ  َٔ أدً٘... صضفتٚاسس٠  إ

 .(33)ادتُاعٝٸ١

ٝٸ١  يكس نإ اغتُطاض اؿطن١ ايجٛضٜٸ١ ٖٛ ا٭ثط ا٭نرب ٕٛاٖط ايٓٗه١ اؿػٝٓ

ٞٸ، ؾكس ناْت اٱغ٬َٝٸ١ ايجٛض٠ ٗ ع٢ً  ا٭غاؽ ٖٞ ايباعح ضٚح ايؿهط ايعاؾٛضا٥

سطنتِٗ  غتُطاضٛاٖط ٗ اايٓاؽ ٜػتُسٸٕٚ َٔ ٖصٙ إ نإٚ .ٗاؿطن١ ؾٝا

َٚٓطل ايتهش١ٝ  ،يطٚح ايعاؾٛضا٥ٝٸ١اهٔ تمل ْٸ٘ يٛ إ :ّهٔ ايكٍٛستٸ٢  ،ِٖٚدٗاز

مل تهٔ ايجٛض٠  ،×ّ اؿػٌاييت نإ َٓبعٗا اٱَا، ٚبايٓؿؼ ٚإاٍ ٗ غبٌٝ اهلل

 ػاع ٚايػطع١.يتكٌ إٍ ايٓكط بٗصا اؿذِ ٚا٫تٸ

، ْٗه١ عاؾٛضا٤ ٗ ايجكاؾ١ ايػٝاغٝٸ١ أبطظ َٛاٖطايععا٤  ناْت فايؼيكس 

ٟٸ يكاز٠ ايجٛض٠أٚدست اييت ؾٗٞ  ٞٸب٘ َٓش٢ ا تٵشٳْٚٳ ،ايؿهط ايجٛض  ،٫عرتاض ايػٝاغ

 ب.كٹغّا ع٢ً عٳضأ ٚقًبت اؿكٝك١ ايتكًٝسٜٸ١ هلصٙ اجملايؼ

أُٖٝٸ١ ع١ُٝٛ ٗ فط٣ ايجٛض٠  ،ٚ٭ٜاّ ٚأؾٗط ايععا٤ ،ٚقس نإ يًُذايؼ

ِٸ ٚأسػِ ايتٛاٖطات ايؿعبٝٸ١ ناْت ٗ ٜ ،اٱغ٬َٝٸ١ ٕٸ أٖ  ا٤عٛتاغ ٞٵَٳٛٚخاقٸ١ أ

َٸ١ ّ ٚقؿطقطٻؾٗطٟ ٚنصيو ٗ  ا٤،ضٛٚعاؾ نصيو سٍٛ  . ٜٚكٍٛ اٱَاّ اـُٝينعا

ٝٸ١:ّ ٚعاؾايك١ً بٌ ٖصٙ ا٭ٜٸا يٛ مل تهٔ عاؾٛضا٤ ٚسطاضتٗا  ٛضا٤ ٚايتٛاٖطات ايؿعب

ٟٸ ٓاغٚ ٕٸ ٚغابك١ٺ بػرينٗصٙ  مل ٜهٔ َٔ إعًّٛ ٚقٛع ثٛض٠ٺٗا ايجٛض عاؾٛضا٤  قع١. إ

 ٖٞ ،#َٚٓ٘ إٍ ٚٗٛض بك١ٝ اهلل ،ٖـ.ف٢1342 خطزاز ٚستٸٖـ 61ايع١ُٝٛ َٓص ايعاّ 

ٌٸ  اتيًجٛض َبعح ٕٕٗ ن  .(34)آ

ٚاييت تعسٸ  ،فٖـ.1357ٗ عاؾٛضا٤  جٛضٜٸ١ٛاٖطات ايإسس٣ تًو إقس ناْت ٚ

. ٚقس ثاض ٗ ٖصٙ ايتٛاٖط٠ نسٸ ايٓٛاّ َا ٜكاض، ٟإطس١ً ا٭خري٠ ٗ عُط ايٓٛاّ ايبًٗٛ

ٌٸ ؾ٤ٞ ع٢ً كطٻٚا ٗ إسأٓنٚ ،عؿطٜٔ ًَٕٝٛ ؾدكّا ضات اييت أقسضٖٚا قبٌ ن
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 .×عٗسِٖ َع ايجٛض٠ ايتاضىٝٸ١ يٲَاّ اؿػٌ

ٞٸ َٔ أٜٸاّ عاؾٛضا٤، ّٜٛ اغتؿٗاز أعِٛ غٝٸس  ٗ ٖصا ايّٝٛ ايعِٛٝ ٚايتاضى

ٞٸ ،ِ، قا٥س ٚإَاّ َػًُٞ ايعاملهل ًَِٗخري ٚ ،ٮسطاضي ٚأقشاب٘  ،×اؿػٌ بٔ عً

ٕٸ ايؿعب اٱٜطاْٞ ،اجملاٖسٜٔ ا٭ٚؾٝا٤ ٌٸ  ،ٖصٙ اجملاٖس بتٛاٖطت٘ ايع١ُٝٛ ؾإ ٚاييت ق

ٌٸ ؾ٤ٞ َعسِّ، هْٛريٖا  ،...ايتاضٜذ قاْع١ٚ ،ايجٛض٠ ايتاضىٝٸ١ ز اضتباط٘ ٚعٗسٙ قبٌ ن

 .(35)غ١إكسٻ ٗاأٖساؾَع ٚ، نطب٤٬ثٛض٠ 

ٌٕ ٤عاؾٛضاط٠ بايطغاي١ َتأثِّا٭ٖساف اييت دا٤ت نُٔ ناْت ٚ  َككٛز، بؿه

ٟٸ ٚزسط ،إغكاٙ ايؿاٙعٔ  ٖٞ عباض٠ٚ ٍ سٵٚإْؿا٤ سه١َٛ ايعٳ ،ْٛاّ ا٫غتبساز ايػًطٛ

 .(36)ٚؾكّا ٱضاز٠ ايؿعب ،اٱغ٬َٝٸ١

 

ٍّٛ ـ 2  ــــــ األزبعنيذنسٝ ض

ٕٸ غٓٸ١  ٕٸ  عٔ فايؼ ععا٤ عاؾٛضا٤، َٓؿك١ًّا٭ضبعٌ يٝػت شنط٣ ضغِ أ إ٫ٓ أ

ٌٸ ٌٕبشٳإٔ تٴاقته٢  زٚضٖا اـ٬ٓم إػتك ٕٸ  َٓؿكٌ. ح بؿه غًػ١ً فايؼ شنط٣ إ

ٟٸ إهاز اْتؿان١ٺع٢ً باعجّا  تناْا٭ضبعٌ  ٖصٙ قس أزٸت ٚ .زا١ُ٥ نسٸ ايٓٛاّ ايبًٗٛ

ٖٕٓٚ اْكطإعز ٗاتسطنٗ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١  إٔ تػتُطٸ ايػٓٸ١ إٍ  ،ِّ ت ع٢ً ا نإ ٜؿ

ٟٸ عٌُ  مل تهٔ يٛ . ٚاييت تٛادٗ٘ ؿسٜس٠ايظ١َ ايػٝطط٠ ع٢ً ا٭ ٜؿطضايٓٛاّ ايكٝاّ بأ

ٌٸ ٖصٙ ايػٓٸ١ ٗ َػري٠ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١   ،ايجٛضٜٸ١إٝازٜٔ سهٛض ايؿعب ٗ يهإ ق

ٜؿطض خ٬هلا بٌ اؿطنات إدتًؿ١  تاح يًٓٛاّ ؾطق١ْاْت غتٴنأخط٣  َٚٔ د١ٗٺ

ٛٸ٠ٺ ٕٸ ٖصٙ اجملنُ. أؾسٸ غٝططت٘ ع٢ً ايجٛض٠ بك ٚهلصا  .ٗ ْؿػٗا ثٛضٜٸ١ّناْت  ايؼا أ

 زٜينٸ. عُإؽٗا ايػبب نإ ايٓاؽ ٜؿاضنٕٛ ؾٝ

ٚٸٍ  بُٗٔ ٗ  29 سطن١أثٓا٤ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ناْت  قُٝتُأ أضبعٌشنط٣ ٚأ

ٗ ايتاغع  ِٵُقنسٸ أٖايٞ ٟ سسخ ع ايصُٵأضبعٌ ايَكيصنط٣  إسٝا٤ٶٚاييت ناْت  ،تربٜع

أضبعٌ شنط٣ ٚشيو ٗ ، زعٵٗ ٜٳ ٠نبري ت سطن١ْٚبعسٖا سسث .ٟٵعؿط َٔ ؾٗط زٹ

ناْت تٓطًل ٗ َٓاغبات شنط٣ اييت ٚ، ٖصٙ اؿطنات تٵٚقس اغتُطٻؾٗسا٤ تربٜع. 

٢ اْتكاض ايجٛض٠ ستٸ ،هعـايك٠ٛ ًٚؿ١ َٔ ايبسضدات كتٚ ،ٗ أما٤ كتًؿ١ ،ا٭ضبعٌ
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 اٱغ٬َٝٸ١.

ٕٸ ْؿؼ ٖصٙ إطاغِ ناْت باعج١ّ ٣خطأ د١ٗٺَٚٔ  بٌ  ايتكاض،ع٢ً إهاز  ؾإ

ٌٷ،ؾايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٚٚاقع١ عاؾٛضا٤ ٗ عاؾٛضا٤ ـ  عٔ ططٜل ٖصٙ ايػٓٸ١ ـ ٚاييت هلا أق

ٚٗ ، ×ثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ بٌ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٚربأن شازٺنإ ٜؿعط ايٓاؽ باتٸ

 طٕٚ ٗ غبًٝ٘.ثٹ٪ٵٕٛ ٜٚٴايٓتٝذ١ ناْٛا ٜهشټ

 

ّٗٛـ 3  ــــــ غعازات الجٕزٚ اإلضالو

ٕٸ َٸٌايت إ ٝٸ١ أثٓا٤ إٛادٗات ايجٛضٜٸ١ تبِّ ٗ أ ٕٸايؿعاضات ايؿعب ايكػِ ا٭غاؽ  ٔ أ

يؿٗاز٠ ا :ْٛري َك٫ٛتٷ ٖٚٞ .×ٗ فاٍ ْٗه١ عاؾٛضا٤ ٚثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ ٖٛ ٗآَ

ٕٸ ٚايتهش١ٝ. ٚع٢ً أغاؽ ايتشكٝل ايص ٖصٙ َٔ  %15ْػب١ ٟ غذٸٌ ع٢ً ٖصا ايكعٝس ؾإ

ّ. ّٚهٔ اٱؾاض٠ ٚقطٻ ،عاؾٛضا٤ َٛاٖطٍٛ ايؿٗسا٤، ايؿٗاز٠، سايؿعاضات ناْت 

ِٸ ايؿعاضات ٗ اي  :(37)ايتاي١ٝ عٓاٜٚٔإٍ أٖ

 .ٚايؿٗاز٠ ،ـ ططٜل ايػعاز٠ ايٛسٝس ٖٛ اٱّإ، اؾٗاز

  .سػٌ ؾعاضْا، ايؿٗاز٠ اؾتداضْاـ سػٌ 

ٌٸ ّٜٛ عاؾٛضا٤. ٌٸ أضض نطب٤٬، ن  ـ ن

ٕٸ ثكاؾ١ عاؾٛضا٤، ٗ أسس ايٛدٛٙ ايباضظ٠ ا٫ٖتُاّ بإع٬ٕ إٛاٖط ايطَعٜٸ١ ٖٛ  إ

 قس نإايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١. ٚبًٛض تيتأثريٖا ٗ  ;ا٭غاغٝٸ١ عاٜأَ إ ٠ْٚاسس ٞيصا ؾٗ

ٛٸ ٜٛٸ١ بٌَعٓ ٖٓاى ع٬ق١ ٚبٌ ، ٗا َٔ د١ٗٺايجٛضٜٸ١ ٚنعؿايؿعب ٠ سطنات ْكاٙ ق

ٝٸ١ إٚ إٓاغبات ٝٸ١ ايتشطټ ، ؾهاْتبعاؾٛضا٤ طتبط١ايتكايٝس ٚإطاغِ ايسٜٓ نات ايؿعب

ٌٷٚٗ ٖصٙ ا٭ٜاّ.  تبًؼ شضٚتٗا ٞٸ  ٖصٙ ايع٬ق١ إًُٛغ١ ٖٞ زيٝ ع٢ً ايتأثري اؿكٝك

 .ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ بًٛضعاؾٛضا٤ ٗ ت ٛاٖطٚايٛانض ٕ

 

ّٗٛ ـ2  ــــــ دٔز ٌّغٛ عاغٕزاٞ يف اضتىساز الجٕزٚ اإلضالو

ٕٵ اغتُطاض ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٚتأثري ْٗه١ عاؾٛضا٤ عًٝٗا تسضؽ َػأي١  ّهٔ أ

 ؾكس ُجٸًت .ٚنصيو َٔ ٚدٗيت ْٛط كتًؿتٌ أٜهّا ،َطسًتٌ كتًؿتٌ نُٔ
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 .بتػ١ًٝ اـاططايتاضٜذ  ع٢ً َطٸإٜطإ ايٛٚٝؿ١ ا٭غاؽ ًٕش١ُ عاؾٛضا٤ ٗ ثكاؾ١ ؾٝع١ 

ٕٚ ٘ ّٜٛ عاؾٛضا٤ ٜععټ٥ٗ ععا ×، اٱَاّ اؿػٌاط َكٚنإ ايؿٝع١ بتصٗن

ٕٸ ؾهط اٱَاّ اـُٝين غبكت اٱؾاض٠ . ٚنُا ٜٗسٸ٥ٕٛ َٔ ضٚعٗاٚ ،أْؿػِٗ ؾإ

ٗٻ ،آخطٜٔٚ  ،ٚايسنتٛض ؾطٜعيتاـا٦َٓٞ  ٚايؿٗٝس بٗؿيت ٚايػٝسطٟ نايؿٗٝس َط

ٛٸيٛا غًبت عًٝٗا قؿ١ إبازض٠ ٚ ،١ َٔ تكسِٜ ايععا٤ إٍ ثكاؾ١ ايتهش١ٝض ٖصٙ إًشُٚٵزٳ س

ٛټثٵٚإ. إٍ ايتػٝري  سٸا٤ ٚايتهش١ٝ ٗ ثكاؾ١ عاؾٛضا٤ أؾعٓكط ايؿسقاض  ٍط ٖصا ايتش

ٗ ًَش١ُ عاؾٛضا٤ إٍ نطٚض٠  ×ايؿسا٤ ٗ غبٌٝ َباز٨ اٱَاّ اؿػٌ ٍتبسٻٚ ،بطٚظّا

ٕٸ َٓطل ايتهش١ٝ َع٢ٓ ايؿسا٤ ٗ غبٌٝ ٖسف إ أغاغٝٸ١ ٗ َؿٗس ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١.

ٞٸ إٍ تكسِٜ ْؿػ٘ ×اٱَاّ اؿػٌ زؾعايصٟ  ٖٛؽ عِٛٝ َٚكسٻ  ;ٗ إؿٗس ايعاؾٛضا٥

عاؾٛضا٤ ٗ ايجٛض٠  ثٛض٠س َٔ عٵٖصا ايبٴمتٸ إسٝا٤ . ٚقس |شؿٜ زٜٔ ايٓيبٸ قُسيٝ

ٛٸ ؾٓتذت عٓ٘ ،اٱغ٬َٝٸ١ ٗ تعب١٦ ايؿعب َٔ أدٌ طّا ٣ زٚضّا َ٪ثِّنُا أزٸ .٫ت ع١ُٝٛؼ

ُٛا َٔ غٝٸس إًٌَٛٛ هب إٔ تتعًٖ ٜكٍٛ اٱَاّ اـُٝين ٗ ٖصا إهُاض:ٚ .ايجٛض٠

 .(38)ايتهش١ٝ ٗ غبٌٝ إسٝا٤ ايؿطٜع١

ٗ إؿٗس  ×اٱَاّ اـُٝين ٗ َٛاقـ أخط٣ عٌُ اٱَاّ اؿػٌ ٚقـٚقس 

ٞٸ  ٞٸ بإٓطل اٱهل  سؿٜ إبسأ ايعِٛٝ.ٗ غبٌٝ ايعاؾٛضا٥

ـٷ ٚػسض اٱؾاض٠ إٍ ٕٸ عٓكط ايتهش١ٝ ٖٓا كتً عٔ ايط١ٜ٩ اييت ٜطاٖا ايبعض  أ

ٕٸ اٱَاّ اؿػٌ ٔٵٖٖ ايػٝٸس ُا ؾعٌ ن ،نشٸ٢ بٓؿػ٘ َٔ أدٌ ايؿٝع١ ×ٜعتكسٕٚ أ

َٸ إػٝض. ٜٚهتب ؾطٜعيت ٗ ْكس ٖصٙ ايٓٛطٜٸ١: ٕٸ ايٓٛط٠ ايعا ايطٚح ط٠ بإتأثِّٝٸ١ إ

ٚيٝؼ  ،ٌتٳِكقس ثاض َٔ أدٌ إٔ ٜٴ ×ٕٸ اؿػٌإ :اييت تكٍٛٚ ،ايكٛؾٝٸ١ ٚايط١ٜ٩ إػٝشٝٸ١

َٸ١ بٓؿػ٘ ;َٔ أدٌ إٔ واض، اؿه١َٛ ٜٚؿؿع ّٜٛ ايكٝا١َ حمليبٸ أٌٖ  ،يٝؿسٟ ا٭

ؿًػؿ١ ؾٗاز٠ ي ٜٔ ّاضغٕٛ ايصْٛ، ايهبري٠... ٖصٙ ٖٞ ْؿؼ ايٓٛط٠ إػٝشٝٸ١ايص ايبٝت

 ;ؾسا٤ٶ ٚقطباّْا اَٗقسٻ، ٚبٓؿػ٘ ااٖؾس، ٢ٚ بٓؿػ٘ َٔ أدٌ ايبؿطٜٸ١ايصٟ نشٸ، إػٝض

ٕٸ اؾٓٸ١. ِٚإٔ ٜسخًٗ ،ِٗب١ٛ بعس شَْٔ اؾٓٸ ٚازٔطُط ٔٝعؿٛ اهلل عٔ أبٓا٤ آزّ ايصٜي ٖصٙ  إ

 ـ َع سؿٜ عُٛت٘ ٚد٬يت٘ ـ ×ايٓٛطٜٸ١ ٖٞ أَٗط س١ًٝ ػعٌ ؾٗاز٠ اٱَاّ اؿػٌ

 .(39)خاي١ٝ َٔ إع٢ٓ ٚاحملت٣ٛ ،ّاجبٳعٳ
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ٕٸ ايباعح  سٜٚعتك ٗ إبطاظ عٓكط ايؿسا٤ َٚٓطل  ×ع٢ً َكسض٠ اٱَاّايبعض أ

ٝٸ١ يؿدكٝٸ١ اٱَاّ ٕٸ  ;×ايتهش١ٝ ٗ ثكاؾ١ عاؾٛضا٤ ٖٞ ا٭بعاز ايعطؾاْ ايؿٓا٤ ٗ »٭

ٞٸ ٜكسِّ «اهلل ٌٻٖٛ َؿّٗٛ عطؾاْ  َا يسِٜٗ ٗ غبٌٝ إعؿٛم. ّ ايبؿط ع٢ً أغاغ٘ ن

ٚاغتؿاز َٓ٘ ٗ  ،اٱَاّ اـُٝين إٍ ثٛض٠ عاؾٛضا٤ َٔ ٖصا اؾاْب ْٛطٚقس 

ٕٛ ٚع٢ً أغاغ٘ نإ ايٓاؽ ٜهشټ .(40)تعب١٦ ايؿعب ٗ غبٌٝ إباز٨ اٱغ٬َٝٸ١

 ُٝٸع ٗ غبٌٝ ا٭ٖساف ٚإباز٨ إكسٸغ١.تَ بأْؿػِٗ عُإؽ

ٕٸ ٖصا إٓطل مل ٜهٔ قس أزٸ٣ زٳ طّا أثٓا٤ ايجٛض٠ ضّا َ٪ثِّٚٵَٚٔ اؾسٜط بايصنط أ

 ،ٖاباضظ ٗ اغتُطاض ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ بعس اْتكاض نإ ي٘ زٚضٷ ، بٌؾشٳػٵب اٱغ٬َٝٸ١

ٌٕٓطل ايؿسا٤ كس عٌُ َؾاؿط، إؿطٚن١.  خ٬ٍ أسساخٚ  ;طزَٖط بعس ايجٛض٠ بؿه

ُټ باعجّا ع٢ًٖصا إٓطل . ٚقاض زٖاتٗسٻَٔ ا٭خطاض اييت ناْت ت ّا هلاسؿٛ ٌ نجري ؼ

، ا٭َط ايصٟ نإ ٱغ٬َٝٸ١عٔ إباز٨ ا ّازؾاع ;هشٝاتتَٔ أؾطاز ايؿعب ي٫ّٰ ٚاي

 َٓطل ايؿٗاز٠. ع٢ً ق١ً َباؾط٠ 

ٕٸ ْٗا١ٜ اؿط، ناْ ٕٸ ;ٕٓطل ايؿسا٤ أٜهّا ْٗا١ّٜ تٜٚبسٚ أ ع٢ً اؿه١َٛ  شيو ٭

 .َٔ أدٌ اغتُطاضٖاٚاـط٘  رباَرإٔ تكّٛ بٛنع اي بعس تأغٝؼ اؾُٗٛضٜٸ١اٱغ٬َٝٸ١ 

ِٸ َا ٜٛاد٘ ايجٛض٠ ٗ اغتُطاضٖا َٚٔ أٖ .ٗازْٚ لٜتشٖكصا ا٫غتُطاض يٛاظّ ٫ هلٚ

ٕٸ ايٛد٘ ايباضظ ٫خت٬ف عاؾٛضا٤ اٱَاّ  ;ت١ُٝٓاي ٕ:َػأيتا ٚايبٓا٤. ٚٗ ايٛاقع ؾإ

ٗٳ ٛايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٖعٔ  ×اؿػٌ ٕٸ ٖصٙ ا٭خري٠ اْت بتؿهٌٝ سه١َٛ إغ٬َٝٸ١  تٵأ

ٔٵخ٬ؾّا يجٛض٠  ،ٚتأغٝؼ ْٗٛضٜٸ١ إغ٬َٝٸ١ ايعٌُ ع٢ً َٔ  اٯٕ ٫ بٴسٻ عاؾٛضا٤. ٚيه

ٟٸ سه١َٛ ؾأْٗا ٗ شيو ؾإٔ ،ؼكٝل َكاؿٗا ٖٓا ؽتًـ ٖٞ ٚ .َٔ اؿهَٛات أ

 يتعًُا٤ ا٫دتُاع بٌ َطسًطاٙ ا٫خت٬ف ايصٟ ٜٜطايعٓا ا ؾٗٓ .عٔ إٓطل ايعاؾٛضا٥ٞ

ايصٟ  َٓطل ايؿسا٤ؾع٢ً أغاؽ  .(41)بٓا٤ايٓؿ٤ٛ ٚاي يتأٚ َطسً ،تأغٝؼ ٚا٫غتكطاضاي

. « بايٓتٝذ١ًٌٚيػٓا َٖٛن ،ؿٕٛ بأزا٤ ايٛادبمٔ َهًٖ»ي٘:  ٝيناٱَاّ اـُ ضطٸتع

بٗا أثٓا٤ ايجٛض٠  متٸ ا٫يتعاّٚاييت  ،سكٝك١ ٚضٚح ثكاؾ١ عاؾٛضا٤ُجٸٌ  ايعباض٠ٖٚصٙ 

ٔٸ بعس اْتكاضٖا،ٚ، اٱغ٬َٝٸ١ ًبكا٤ يٛاظَ٘ ٗ َطس١ً ي ٚنصيو ٗ ظَٔ اؿط،. ٚيه

ُٸٗا ،َٔ ًْتٗا، ٚايبٓا٤ ر ا٭عُاٍ ا٥ٓتا٫ٖتُاّ بٚايتدطٝ٘ ؿات إٍ ا٫يت :بٌ ٚأٖ
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َٓطل ٚبٌ إهاز ع٬ق١ بٌ َٓطل عاؾٛضا٤ َٚٓطل ايؿسا٤ ؾٌٗ ّهٔ  ،ط٘ٚاـ

 ايبٓا٤ ٚايبكا٤؟

ٕٸ عًٝٓا ٖٓاٜبسٚ  ٖٚٞ َباز٨  ،أخط٣ د١ٗٺٕ ٖصٙ إػأي١ َٔ بٝاض يايتعطټ أ

 عاؾٛضا٤ ٚايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١.

ايسٚاؾع ا٭غاغٝٸ١ يٓٗه١ عاؾٛضا٤ إٍ ٗ بٝإ  ×اٱَاّ اؿػٌٚقس أؾاض 

ع١ سهِ سٵقاضب١ بٹ ايعساي١، قاضب١ اؿه١َٛ اؾا٥ط٠، إضغا٤ن ،ز٠َتعسِّ عٓاٜٚٔ

ٖٳٕػًٌُ، ضٚاز ا٫م٬ٍ ٚإؿاغس ا٭ع٢ً اٜعٜس  و اؿكٛم، ا٫غتدؿاف تٵخ٬قٝٸ١، 

يٓاؽ عبٝس اِ )هلاعُأٚ عكٍٛ ايٓاؽع٢ً  سْٝاباؿكٛم ٚايكٛاٌْ اٱهلٝٸ١، غٝطط٠ اي

ظٚاٍ ايؿها٥ٌ ٚغٝطط٠ ايطشا٥ٌ، إؾطاؽ ايسٜٔ َٔ قتٛاٙ ٚبكا٤ إٛٗط  ،ْٝا...(ايس

ٞٸ ي٘ ٕٸ أٖساؾ٘ ٖٞٚأعًٔ  ،(42)اـاضد ٞٸ. أ  تجبٝت ايعساي١ ٚتؿهٌٝ اجملتُع اٱغ٬َ

ٕٸ َا غبل ْا ٗٚقس شنط ٞٸ ٖٛ  ×اٱَاّ اؿػٌ َككٛز أ َٔ اجملتُع اٱغ٬َ

ؾؿٞ ظَاْ٘ نإ ايٓاؽ ٜكَٕٛٛ بٛٛاٖط ايعبازات  ٚإ٫ٓ ،ْؿؼ اجملتُع ايعازٍ

ٔٸ ٜينٸ َٔ ايطٚح ٚاؿكٝك١ ٚاحملت٣ٛ ايس اجملتُع نإ خايّٝا ٚا٭سهاّ، ٚيه

ٞٸ ٔٵ(43)ٚاٱغ٬َ ٌٸ ؾ٤ٞ ؾكس نإ . ٚيه ْٗه١  َٔ ×ٱَاّ اؿػٌٖسف ا قبٌ ن

 ايعساي١.ٚاْعساّ  ،ايتُٝٝعٚ ،ا٫م٬ٍٚايؿػاز، ٚعاؾٛضا٤ قاضب١ ايًِٛ، 

ٕٸ ثٛض٠ اٱَاّ اؿػٌ تكسٸّٚنُا  إٍ ٖع١ّ سه١َٛ ٜعٜس  مل ت٪زِّ ×ؾإ

ٟٸ طاس١ اٱ ×ٲَاّ اؿػٌٚيٛ تػٓٸ٢ ي .اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ تأغٝؼٚإٍ  ،ا٭َٛ

ٞٸ قٳيهإ عًُ٘  ،ٌ سه١َٛ إغ٬َٝٸ١ٝؿهتٚ ،بٝعٜس ّا بعٵٗ إهاز اجملتُع اٱغ٬َ

َٚا  ،ٜٔ ٚاؿكا٥ل إعٜٓٛٸ١ٚبٌ ايس ٟ نإ بٌ ايٓاؽصس ايعٵ٬َس١ٛ ايبٴٚشيو  ;يًػا١ٜ

َٸا ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٕلَٔ تعًٗناْٛا عًٝ٘   ،ٚاغتًٗاَّا َٔ ثٛض٠ عاؾٛضا٤ ،ؾسٜس بايسْٝا. أ

ٞٸ بًػتكس ؾ ٚأزٸت اؿا٫ت  ،ـ ٖسؾٗا ا٭غاؽ ـ أ٫ ٖٚٛ تأغٝؼ اجملتُع اٱغ٬َ

اغتُطاضٖا اغٝٸّا ٗ َٔ ؾهط عاؾٛضا٤ زٚضّا أغ ػتٛس٢ايطٚسٝٸ١ ٚايتهش١ٝ ٚاٱٜجاض إ

إسٝا٤ ايطٚح إٍ َٔ أدٌ اغتُطاضٖا  ;ٖٚٞ ؼتاز اٯٕ ،َٔ َطاسًٗا ا٭ٍٚ نُٔ َطس١ًٺ

ِٸ ،ايعاؾٛضا٥ٝٸ١ ٗ اجملتُع قسض٠ اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ َس٣ ٗ ؼكٝل شيو ٖٛ  ٚا٭ٖ

 .(44)عاؾٛضا٤ ط٢قاَت َٔ أدًٗا ايجٛض٠ ع٢ً خٴايٛقٍٛ إٍ ا٭ٖساف اييت  ع٢ً
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ِٸ اٚ أثط عاؾٛضا٤ إقطاض ؾٝٗا ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١  بع٭ٖساف اييت ناْت تتٻَٔ أٖ

يصا ؾكس ٖادِ اٱَاّ ٚايعساي١ ا٫دتُاعٝٸ١.  ،ٜٸ١، ايعساي١ ٗ اؿه١َٛايعساي١ ٚاؿطٸ

ٟٸ اـُٝين  ٕٸأ ٚنصيو نإ ٜعترب، ايؿػاز ٚايًِٛ إٛدٛز ٗ أ١ُْٛ اؿهِ ايبًٗٛ

، ٚايًِٛ ٗ أٚغاٙ ايعٓاقط اؿان١ُ ْؿػٗا ؾٝٛع ايؿػاز جٛض٠إسس٣ عٛاٌَ اي

 عسٜس٠ٗ أَانٔ  شيو َؿٗٛزٷٚ ،اؾٗاز َٔ أدٌ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهطٚ

 اٱَاّ اـُٝين ٗ قشٝؿ١ ايٓٛض. َٔ خطابات

ٕٸ اغتُطاض ؾهط ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ َ ْٙإ َس٣ قسض٠ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ـ  ٓٛ

ٞٸإكتس١ٜ ٗ ْؿأتٗا بعاؾٛضا٤ ـ ع٢ً اي  .ٚإقطاض ايعساي١ ؾٝٗا ،كها٤ ع٢ً ايؿػاز ايػٝاغ

ُٸت ه١َٛ. ٚنصيومٛ اؿْٛط٠ ايؿعب إٍ نبري  إٍ سسٛا َا ٜطدع ٖٚص ٝٸ١ طدع أٖ

إٍ تأثري تًو ايٓٛط٠ ٗ أخط٣ ـ  ْاس١ٝٺَٔ ايػ١َ٬ ايػٝاغٝٸ١ ٚسه١َٛ اجملتُع ـ 

َٸ ٕٸايصٟ ٜ٪ٚن اؿسٜح ايؿطٜـؾ .١ يًُذتُعا٭خ٬م ايعا ايٓاؽ ع٢ً زٜٔ » س ع٢ً أ

ٕٸ  «ًَٛنِٗ ٞٸ  ا٭خ٬م اؿان١ُ ٗ اجملتُع ٖٞ اْعهاؽٷٜعين أ يًٛنع ايػٝاغ

ّٕ تٵػٳأغٻاؿه١َٛ اييت تع٢ً ٚ .إٛدٛز إٔ  ×َٔ ؾهط عاؾٛضا٤ اٱَاّ اؿػٌ بإهلا

. َٛاٖطٖا تًـك ا٭خ٬م ٚايعساي١ ٗ ١َٛؿه ّاَٛٗطإػتطاع ـ قسض ـ تهٕٛ 

ُٸ١ ا٭خط٣ يٲَاّ  ،عساي١ ا٫دتُاعٝٸ١إػأي١ ا٭خط٣ ٖٞ ايٚ ٚاييت ٖٞ َٔ ا٭ٖساف إٗ

ُٸ١  .×اؿػٌ ٗٻاييت نإ ٜ٪ٚنبعٝٓٗا ٖٚصٙ ٖٞ ايٓكط١ إٗ  طٟس عًٝٗا ايؿٗٝس َط

ُ٘س أْٻين أ٩ٚنإْٻ :سٌ قاٍ تكٌ ستُّا  ٔٵثٛضتٓا باػاٙ ايعساي١ ا٫دتُاعٝٸ١ ؾًَ ٘ َا مل ؽ

ٟٸ إٍ  ٕٸ عٔ ٓب٧ٜ ٖٚصا خططٷ .ْتٝذ١أ ٌٸ أخط٣ َاٖٝٸ١ٺ ثٛض٠ّ أ ٌٸ ق ٖصٙ  أخط٣ قس ؼ

 .(45)ايجٛض٠

ٕٸ ت ٫غتُطاض  ١َٔ ايعٓاقط ايهطٚضٜٸ ٛايعساي١ ا٫دتُاعٝٸ١ ٗ اجملتُع ٖ ٛطٝسإ

ايٓاؽ  ،ٛٗ قً ×ِ ايٓاؾ١٦ َٔ ْٗه١ اٱَاّ اؿػٌٝٳايكٹ ١َٛايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ٚسه

ايؿعب ّهٔ إٔ يس٣  ١ ايعٝـعٳٚغٳٛأَّا َع ايبٓا٤ ٚنُا٥طِٖ. ٚعٓسَا ّػٞ شيو ت

َٴ ِ عاؾٛضا٤ سٝٸ١ّٝٳتبك٢ قٹ ع٢ً اغتُطاض ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١. يصا ؾ ٗ غبًٌٝؿعب ي١ُ ًِٗٔٚ

ٌٸ  ع٢ً اؾ١ّٛإٔ تبك٢ ق ،اييت ٖٞ ٚيٝس٠ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ،اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ ن

تػتٓس إٍ ٖصٙ ُٝهٓٗا إٔ ; يٗ ْٗه١ عاؾٛضا٤ ٚايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ضٷٚٵي٘ زٳ عٓكٕط
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قاضب١ ٚاغتُطاضٖا. َٚا ًٜعّ ٖصا ا٭َط ٖٛ تجبٝت ايعساي١ ا٫دتُاعٝٸ١،  ٗ طعٓاقاي

ٞٸ  .ٚبٓا٥٘ يبًسايعٌُ ع٢ً إعُاض اٚ ،١َع ايتُٓٝ ّاَرتاؾك ،ايؿػاز ايػٝاغ

ٟٸ تأثري ايتأنٝس ع٢ً ٖصٙ ا٭َٛض ٖٛ ايػبب ٗ ٚ ٞٸ ـ ا٫قتكاز ايٛنع ايػٝاغ

ع٢ً ٚ .ٚاعتكاز ايٓاؽ بٗا ،ٓاقط ايجكاؾٝٸ١ ايعاؾٛضا٥ٝٸ١ع٢ً ايع اؿانِ ع٢ً ايبًس

إضغا٤ قٛاعس  ٗ ٖسؾٗا تٵَكسٖكٚ ،ع٢ً أغاؽ ؾهط عاؾٛضا٤اْطًكت اييت  ،ايجٛض٠

ٍٕإٔ تتُٓه ،اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١ ل َباز٨ عاؾٛضا٤ ـ ٚاييت ٝؼك َٔ ٔ َػت٣ٛ َكبٛ

ُٸٗا نصيو ايعساي١ ا٫دتُاعٝٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١ ٚقاضب١ ا . ٖٚصٙ ٖٞ ايٓكط١ ـ يؿػازَٔ أٖ

ٚٸٍٝأنمتٸ ايتشاتٗا اييت   ٓؿأ٠اي يتا٫خت٬ف بٌ َطسً أعين ،س عًٝٗا ٗ ايكػِ ا٭

 .بٓا٤ٚاي

ٕٸ قٹ ط ع٢ً اغتُطاض ايجٛض٠ ِ عاؾٛضا٤ ٗ إطس١ً ايطا١ٖٓ ّهٓٗا إٔ ت٪ثِّٝٳٜٚبسٚ أ

ٕٸ اؾُٗٛضٜٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ تبصٍ دٴإشا َا  ،اٱغ٬َٝٸ١ ٗ غبٌٝ ؼكٝل  سّاٗٵؾعط ايٓاؽ أ

ٞٸ ٜٔإهاز فتُع عازٍ ع٢ً ايكعٝس َٔ ،َباز٨ عاؾٛضا٤ ٞٸ. ا٫دتُاع  ٚايػٝاغ

 

 ــــــ ٌتٗذٛ البشح

ؾهط َٛاٖطٖا ـ بٌ ٕٸ تأثري ؾهط عاؾٛضا٤ ٚمشٛيٝٸ١ بأ ّهٔ ايكٍٛ ٗ ْٛط٠ٺ

ٌٸنايتؿٝٸع  ٚقس نإ ايٓاؽ ٜبشجٕٛ عٔ ضٚح  .ٗ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ بٛنٛح َؿٗٛزٷـ  ه

تاضىٝٸ١ َٔ أدٌ  ٜٚعتربٕٚ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ ؾطق١ّ ،ؿٝٸع ٗ ؾدكٝٸ١ اٱَاّ اـُٝينيتا

ٕٸ ايٓاؽ ناْٛا اؿٚ .ٚٚقٍٛ ايتؿٝٸع إٍ ايػًط١ ،×إسٝا٤ سكٛم أٌٖ ايبٝت كٝك١ أ

 ،ات ايؿٝعٝٸ١ ايباضظ٠ٜػتًُٕٗٛ أثٓا٤ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١ َٔ غًٛى َٚٛادٗات ايؿدكٝٸ

ِّيّا ٚقس دعًٛا تعايُِٝٗ عٓٛاْ ٗٻجٛضتِٗ. ٜٚك نإ  :ؾٝكٍٛ ،طٟ ٖصٙ إػأي١ض ايؿٗٝس َط

َٚٔ عُل ضٚح ٖصا  ،َٚٔ أعُام ايتاضٜذ ،ٜكسض َٔ قًب ايجكاؾ١ ْسا٤ اٱَاّ اـُٝين

ٞٸ ثٛض٠ّْا عٔ طٵمسع ط١ًٝ أضبع١ عؿط َقايصٟ ؿعب ايايؿعب،  ، ايعٖطا٤، قُس، عً

ٚقس  .ايطداٍ ٚايٓػا٤ اٯخطٜٔ ٫ف َٔ... ٦َٚات اٯشضٸ ٞاؿػٌ، ظٜٓب، غًُإ، أب

ٚقس مسعٛا َطٸ٠ّ أخط٣ ٖصا ايٓسا٤ إعطٚف َٔ ؾِ ٖصا  ،ٗ قًٛبِٗ جٛض٠اَتعدت ٖصٙ اي

ٝٸّا ٚاؿػٌ ْٝع أؾهاٍ أظاح ٖٛ ايػتاض عٔ ٚقس  ،ٗ ٚدٗ٘ ×ايطدٌ. يكس ضأٚا عً
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يِٝٗ َٔ ايٓاؽ إ ٟٜسأَٔ  ٚاغتطاع إٔ ٜعٝس اٱّإ ايؿاضٸ ،ثكاؾتِٗ اييت ناْت ١ًَُٗ...

ط٠ أقشا، َٵٍ إٔ ٜهْٛٛا ٗ ظٴاطٛ ٛا يػٓٛاتٺُٓٸطإا ٜٔ ايص ،ٖ٪٤٫ ايٓاؽ .دسٜس...

بعٝٓ٘.  ×ٕ اٱَاّ اؿػٌٚٵِٗ ناْٛا ٜطٳقاضٚا ٗ َؿٗس نأْٻ ،...×اٱَاّ اؿػٌ

ٌٸ َا  ٚإٍ إٔ ٜكٝشٛا زؾع١ّ ،ٟ أزٸ٣ إٍ قٝاَِٖٗٚصا ٖٛ ايص ٚاسس٠ بايتهبري نسٸ ن

ِٷ  .(46)ٚتعسٛ ٖٛ ًٚ

ّا اغتٛساٙ َٔ عاؾٛضا٤، مل ٜهٔ اٱَاّ اـُٝين ع٢ً اجملتُع خطابيكس سٓهِ 

ٛٻ ،تاضٜذ ايتؿٝٸع ت٘ ع٢ً َس٣ثٛضٜٸٗ  ْٛريٷي٘  إٍ  ×ٍ ْٗه١ اٱَاّ اؿػٌنُا س

ٞٸ قس٠ٚ يٲطاس١ ، ٚعبٸأ َٔ خ٬هلا ايؿعب حملاضب١ ا٫غتبساز ٚايًِٛ ٚا٫غتهباض ايعإ

ٟٸ ا٭بعاز ايػٝاغٝٸ١ ـ ا٫دتُاعٝٸ١ يجٛض٠ قٝطّا ب اٱَاّ اـُٝين ٔه. ٚمل ٜبايٓٛاّ ايبًٗٛ

 كٛض٠ٺَٔ أدٌ ثٛضت٘. ٚب ز َٔ ٖصٙ ا٭بعاز ع٢ً ايٛد٘ ا٭متٸبٌ اغتؿاب، ػٵشٳعاؾٛضا٤ ؾ

َٸ١  ٕٸ ؾعا تأثري عاؾٛضا٤ اٱَاّ خانعّا ينإ أثٓا٤ ايجٛض٠ اٱغ٬َٝٸ١  اٱَاّ اـُٝينإ

 سٚا ْٛريّا يعاؾٛضا٤دٹٚٵٚأثٓا٤ تكسّ٘ َأ ،ٛٙ يًٓاؽَٛا اٱغ٬ّ ٚاعطنقسِّ: ×اؿػٌ

شٛا ٝكشِّي ;ادعًٖٛا بٌ أٜسٟ ايٓاؽ .ٜٔ ٚإٛاد١ٗساييت ٖٞ َسضغ١ اؾٗاز ٚاي ،تًو

ٛٸ٠ّيٝؿٚهٚ ;أخ٬قِٗ ٚعكا٥سِٖ َٔ خ٬هلا ٞٸ اؾا٥طٚاسس٠ ت ًٛا ق  ،كًب ايٓٛاّ ايػٝاغ

 .(47)ٚتبين اؿه١َٛ اٱغ٬َٝٸ١

 

 

انهىامش
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ّٗ  االعتكاد اتأخالق
 

 مهكٍان د. مصطفى

 عماد انهالنًترجمح: 

 

 ــــــ متّٗد

 ْاس١ٝ َٔ ١ٝغاقٸ عتتُتٸ اييت ايكهاٜا َٔ ١ًْ ع٢ً( ا٭خ٬ق١ٝ ايكهاٜا) تطًل

 ٖصٙ تتُجٌٚ .ا٭خط٣ إعطؾ١ٝ اؿكٍٛ قهاٜا عٔ بٗا ُتاظ ،َٚٛنٛعٗا قُٛهلا

ٕٸ ٗ اـاق١ٝ  :ايتاي١ٝ ايعؿط٠ ا٭ٚقاف عٔ طزى ٫ ا٭خ٬ق١ٝ ايكه١ٝ قٍُٛ أ

 ايٛٚٝؿ١ٚ)، (1)(هب ٫ٚ هب)ٚ (،ايكشٝض غريٚ ايكشٝضٚ) ،(ايكبضٚ اؿػٔ)

 ا٭ٚقاف عٔ ايكه١ٝ قٍُٛ ىطز مل إشا بايتايٞ(. ٚايطش١ًٜٚ ايؿه١ًٝٚ) ،(إػ٪ٚي١ٝٚ

(. أخ٬ق١ٝ) ٫سكّا، ؾايكه١ٝ إيٝٗا غٓؿري بهٝؿ١ٝٺ إٛنٛع ٚنإ ،ايػابك١ ايعؿط٠

 إؿاِٖٝ عسز سٍٛ إدتًؿ١ اٯضا٤ تبازٍ بعس ،تكطٜبّا ا٭خ٬م عًُا٤ ْعأ قسٚ

َٸاٚ .ايػابك١ ايعؿط٠ إؿاِٖٝ ع٢ً ،ا٭خ٬ق١ٝ ٌٸ ؾٗٛ ا٭خ٬ق١ٝ ايكه١ٝ َٛنٛع أ  ق

 . (2)(ا٫ختٝاضٟٚ اٱضازٟ اٱْػاْٞ ايؿعٌ) ٗ ٜتُجٌ ٖٛٚ ،اتؿام

ٕٸ ٜعًِ اؾُٝعٚ ِٸ ؾإْٸٗا ;٬سّااقط( ا٫ختٝاض) غري( اٱضاز٠) أ  ٫ٚا٫ختٝاض،  َٔ أع

ُٸ  ْؿؼ ٗٚ إضازّٜا ٜهٕٛ قس أٜهّا؟ ؾايؿعٌ اختٝاضّا اٱضازٟ ايؿعٌ ٜهٕٛ َت٢ ٖٓا ٓاٜٗ

 ساٍ ٟٸأ ع٢ً. ٚايٛقت ْؿؼ قٞ اختٝاضّٜاٚ إضازّٜا ٜهٕٛ قسٚاختٝاضّٜا،  ٜهٕٛ ٫ ايٛقت

ٕٸ  ٖٛ قُٛهلاٚٝاضٟ، ا٫ختٚ اٱضازٟ اٱْػاْٞ ايؿعٌ ٖٛ ا٭خ٬ق١ٝ ايكه١ٝ َٛنٛع إ

 . ايػابك١ ايعؿط٠ إؿاِٖٝ أسس
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 أؾعاٍ) إٍ ا٭خ٬م يسضاغات َٛنٛعّا تؿهٌ اييت ا٭خ٬ق١ٝ ا٭ؾعاٍ تكػِٚ

 ع٢ً ؾك٘ ت٪ثط ٫ ا٫ختٝاض١ٜ ا٭ؾعاٍ ٕٸإ :شيو بٝإٚ. (ا١ْٝبطٸ أؾعاٍ( ٚ)زخ١ْٝ٬

 ا٭ؾعاٍ َٚٔ .سكٝكٞ ايتأثري ٖصاٚأٜهّا،  أْؿػٓاٚ أضٚاسٓا ع٢ً ت٪ثط أدػآَا، بٌ

 إعطؾ١ بعامل تطتب٘ أؾعاٍ ٖٞٚايٓؿػا١ْٝ،  ا٭ؾعاٍ باطٓٓا ٗ ت٪ثط اييت ا٫ختٝاض١ٜ

ِٸ اييت ايباط١ٝٓ سا٫تٓا بعض ُجٌ اييتٚاٱّإ، ٚ  تكع ْٸٗاإ ا٭خ٬م، أٟ عًِ تٗ

 . ا٭خ٬قٌٝ ايٓٗٞٚ يٮَط َٛنٛعّا

 ٫ اييت ايعكا٥س ٖٞ َاٚ ؟اعٓٗ ْساؾع إٔ أخ٬قّٝا تػتشل اييت ايعكا٥س ٖٞ َا إشٕ

 ايعكا٥س ٖٞ َاٚ ؟بٗا ْ٪َٔ إٔ هب اييت ايعكا٥س ٖٞ َا: أخط٣ بعباض٠ٺٚشيو؟  تػتشل

 هب اييتٚ ،اٯثاض عًٝٗا بْطتٸ إٔ هب اييت ايعكا٥س ٖٞ َاٚبٗا؟  ْ٪َٔ ٫ إٔ هب اييت

 اٯثاض؟  عًٝٗا بْطتٸ ٫ إٔ

ٚٸٍ( نًٝؿٛضز) ٜعسٸ  ا٭خ٬م) نتاب٘ ٗ ًبإط ٖصا إٍ ايتؿت طَؿٓه أ

 اؾتٗط قسٚ .اٱّا١ْٝ با٭خ٬م ٜتكٌ َا ٗ ْكٛي٘ َا ٖٓاى بٝٸٔ سٝح ;(اٱّا١ْٝ

 ٚيٝاّ) ا٭َطٜهٞ ايؿًٝػٛف تٓاٍٚ بعسَا ١خاقٸٚع١ُٝٛ،  ؾٗط٠ بعسٖا ايهتا،

 .بعهٗا ضؾضٚ ;(نًٝؿٛضز) أؾهاض بعض قبٌ ؾكس ;(3)ايٓكسٚ بايسضاغ١ أؾهاضٙ( دُٝع

ٕٸ عٔ إػأي١ بٗصٙ ا٭خري ٖصا اٖتُاّ ٜٓب٧ يهٔٚ ّٕ ٞٛس إطًب أقٌ أ  ؾسٜس باٖتُا

ـ ( دُٝع ٚيٝاّ) أٜٸس قس. ٚايعؿطٜٔ ايكطٕ بسا١ٜٚ عؿط ايتاغع ايكطٕ أٚاخط طَٟؿٓه َٔ

 بؿهٌ شيو بعس عاؾ٘ٚقانط٠،  ؾهٌ ٗ أيكاٙ ايصٟ ايتشكٝل َٔ شيو ٜٛٗط نُا

ـ  ٖٓاىـ  ٔبٝٻ سٝح ;(نًٝؿٛضز) ٛط١ْٜـ ( اٱّإ إٍ إا١ً٥ اٱضاز٠) نتا، ٗ َبػ٘

ٟٸ ْ٪َٔ إٔ أخ٬قّٝا اؿلٸ يٓا يٝؼ أْٸ٘  يهٝؿ١ٝ بٝاْ٘ َعطض ٗ قاٍ. ٚنإ َعتكس بأ

ٕٸ: ايصٖٔٚ إعطؾ١ بعامل ا٭خ٬م اٖتُاّ  ٚٚا٥ـٚ َػ٪ٚيٝات شَتِٗ ع٢ً تكع اؽايٓ إ

ٛٸ عٓٛإ ًٓت أْا عٓاٜٚٔ; ؾإشا َٔ وًُٕٛ َا َكساض ٞٸ تكع ٠ا٭ب ـ  أ، أْا سٝح َٔ ـ عً

 ٚٚا٥ـٚ َػ٪ٚيٝات عاتكٞ ع٢ً تكع ض٥ٝػّا نٓت إشاٚخاق١،  ٚٚا٥ـٚ َػ٪ٚيٝات

ٞٻ تكع ٭بٜٛٔ ابّٓا نٓت إشاٖٚصا،  َٛقعٞ تٓاغب  ع٢ً تكع بايتايٞٚ .٠ٛٸايبٓ َػ٪ٚي١ٝ عً

 وًُٗا اييت ايعٓاٜٚٔ ١ًْ َٔ. ٚأًٓٗا اييت ايعٓاٜٚٔ بعسز ٚٚا٥ـٚ َػ٪ٚيٝات شَيت

 تٓاغب أخط٣ أخ٬ق١ٝ َػ٪ٚيٝات شَت٘ ع٢ً ٜكع بايتايٞٚط، َؿٚه ٚدٛز ٘أْٸ اٱْػإ
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 َٔ نجري اٖتِ قسٚ .(4)(ايعك١ْٝ٬ أٚ ايعكس١ٜ إػ٪ٚي١ٝ) اغِ عًٝٗا ايعٓٛإ، ٜطًل ٖصا

 ايعؿط١ٜ ٗ( إعطؾ١ ْٛط١ٜ) عًُا٤ ١خاقٸٚ (،دُٝع ٚيٝاّ) بعس إػأي١ بٗصٙ ايؿ٬غؿ١

ٕٸ: ايكٍٛ ّهٔ ؾ٬. ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٔ ا٭خري٠  ا٭خ٬م عٔ غا٥ب عامل إعطؾ١ عامل إ

ٕٸ ا٭خ٬ق١ٝ ايهٛاب٘ بطعا١ٜ َطايبٕٛ أْٸٓا طإا  َٔ غاس١ ّجٌ إعطؾ١ عامل ؾٝ٘; ؾإ

 ٜطاقب إٔ عًٝ٘ ٔؾٝتعٝٻ ،إضازّٜا( ؾع٬ّ) تكطؾّا ايطٚح ؾٝ٘ ضٚسٓا، ٜتكطف غاسات

 . بصَتٓا عكس١ٜ َػ٪ٚي١ٝ إطاقب١ ٖصٙ ٌُج٫ِّٚ؟  أّ ا٭خ٬ق١ٝ ايهٛاب٘ ٢ضاع ٌٖ ،ْؿػ٘

 ؟(5)ايعًِٚ ،بايصٖٔ، ايؿهط، ايعكٝس٠ ٜتكٌ َا ٗ ا٭خ٬م تكٍٛ َاشا: ايػ٪اٍٚ 

ٕٸ: اؾٛا،ٚ ٕٸ تؿيت ا٭خ٬م إ  (6)(ايٓكسٟ ايؿهطٚ) إٓطل نٛاب٘ َطاعا٠ بأ

 قاعس٠ ْٓكض ملٓشٔ ؾ َٓطك١ٝ قاعس٠ ْكهٓا إشا أْ٘ إؿهطٜٔ; َع٢ٓ ع٢ً ٚادب١

 . أخ٬قّٝا دطَّا اضتهبٓا بٌ ،بػٵؾشٳ ١َٝٓطك

ٍٸ ملٓشٔ ؾ ،َٓطك١ٝ َػايط١ اضتهبٓا إشا: َج٬ّ  ،بػٵؾشٳ خاط٦ّا اغتس٫ّ٫ ْػتس

 إؿهطٜٔ ع٢ً هب بايتايٞٚ .أخ٬قّٝا دطَّاـ  إٓطكٞ اـطأ إٍ َهاؾّاـ  اضتهبٓا بٌ

 ؾإشا. إٓطل َٔ نجطأ عًُّٝا عًُّا ٜعس ايصٟ ،(ايٓكسٟ ايؿهطٚ) ،(إٓطل) ٜتعًُٛا إٔ

 ْاٚط َطًب ٖصاـ ٚ تطٛضٙ َػاض عٔ ايعًِ ٜكسٸ مل ؾإْٸ٘ َٓطك١ٝ قاعس٠ ؾدل خايـ

ٛٸ ع٢ً ايططٜل غسٻ ب، بٌػٵؾشٳـ  ايٛاقع َكٛي١ إٍ  إٍ ْاٚط إطًب ٖصاـ ٚ إعٟٓٛ ضٙتط

 . (7)أٜهّاـ  ايك١ُٝ َكٛي١

 ْعرتف إٔ هب ايؿسٜس ا٭غـ ٫؟ َع أّ ا٭خطا٤ ٖصٙ ْطتهب ٌٖ: ايػ٪اٍٚ

 إٓطك١ٝ إدايؿات) ا٭خطا٤ ٖصٙ أَجاٍ ٗ ْكع َا نجريّا ايجكاؾ١ عامل ٗ بأْٸٓا

 ا٭خطا٤ ٖصٙ أَجاٍ ٗ ْكع أْٸٓا باعتباضٚ .(ايٓكسٟ ايؿهط ع٢ً بترتتٸ اييت ا٭خطا٤ٚ

 ايٛاقع ٗ مٔ بايتايٞٚأخ٬ق١ٝ،  أخطا٤ إٍ ا٭خطا٤ ٖصٙ ٚعٝٓا تتبسٍ ناٌَ ٗ مٔٚ

ٙٺ َٔ ْعاْٞ  ؾكس آَٸ ٚعٞ غري ٔع َٓطكّٝا خ٬ًّ اضتهبٓا إشا ْعِ. أخ٬قٞ امطا

ٔٵٚؾك٘،  ع١ًُٝ كايؿ١ اضتهبٓا  ؾكس ٚعٝٓا بهاٌَ اـطأ ٖصا اضتهبٓا إشا يه

 . ايعًُٞ اـطأ إٍ باٱناؾ١ ،أخ٬قّٝا دطَّا اضتهبٓا

ٟٸـ  ع٢ٶَسٸ ٚادٗٓا إشاٚ  ،َكاَات أضبع١ بٌ ايتؿهٝو عًٝٓا ؾٝذبـ  نإ َسع٢ٶ أ

ٕٸ أسسٷ ازع٢ ؾإشا .بٝٓٗا نً٘ ٫ إٔٚ  عًٝٓا يٓا، ؾٝتشتِ ايعكٝس٠ ٖصٙ أٚٗطٚ، (8)(،. ا) أ
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 :عًٝٗا اؿهِ يٓا ٜتٝٸػط ست٢ ;َكاَات أضبع١ بٌ ايتؿهٝو

ٚٸٍ  عٔ ايبشح أٟ ؟(،. ا) ايعكٝس٠ بتًو عٞإسٸ ٖصا اعتكس ست٢ سسخ َاشا: ا٭

 .نُريٙ ٗ ايكه١ٝ بٗصٙ تكازا٫ع إٍ ب٘ أؾهت اييت ايعٛاٌَٚ ايعًٌ

ٕٸ ْعتكس قس ؾإْٓا ;ا٫غتس٫ٍ اٱْػإ شٖٔ ٗ ا٫عتكاز تٛدس اييت ايعًٌ َٔٚ  بأ

 . (9)إٛاضز َٔ نجري ٗ نُا ،زيٌٝ بسٕٚ شيو ٜهٕٛ قسٚ ;ايسيٌٝ د١ٗ َٔ( ،. ا)

 إعتكس وٌُ ايصٟ ايؿدل ٖصا ػعٌ اييت ا٭غبا، أٚ ايسٚاؾع ٖٞ َا: ايجاْٞ

ٕٸ ٗ ىؿٝ٘ ٫ٚ ،ٜعتكسٙ َا ٗطٜٛ( ،. ا)  آ٫ف يسٜ٘ تهٕٛ قس ايؿدل باطٓ٘؟ ؾإ

 . (10)ٗانًٓ إٚٗاضٖا ٗ ٜؿهط ٫ٚ ،شٖٓ٘ ٗ إعتكسات

ٛٸ اييت( ،. ا) ايعكٝس٠: ايجايح ٟٸ ْتته  ،قاسبٗا شٖٔ ٗ ما٤ا٭ َٔ مٛ بأ

ٟٸٚ  باطٌ؟ أّ ناشب١؟ سلٸ أّ ٫؟ قازق١ أّ ايٛاقع تطابل قبًٗا، ٌٖ ا٭زي١ َٔ زيٌٝ بأ

ٕٸ ؾٓذس ايٓٛط كٓازٓق إشاٚ ٚٸٍ إكاّ أ  إعتكس اضتباٙ ٜعهػإ ايجاْٞٚ ا٭

 . بايٛاقع ايكه١ٝ ع٬ق١ ايجايح إكاّ ٜعهؼ بايكه١ٝ، ؾُٝا

 َاٚ (؟،. ا) بايكه١ٝ ٜعتكس ٔٵَٳع٢ً  تعطض اييت ايٓؿػا١ْٝ اٯثاض ٖٞ َا: ايطابع 

 ايكه١ٝ؟ ٖصٙ َؿاز اجملتُع أؾطاز ايتعاّ دطا٤ بترتتٻ اييت ا٫دتُاع١ٝ اٯثاض ٖٞ

 بٗصٙ ؾدل اعتكس إشا نصبٗا، بٌ ٗ أٚ ايكه١ٝ تًو قسم ٗ يٝؼ ؾايبشح

 سٝا٠ ٜعٝـ ؾإْٸ٘( ٜطٙ ؾطّا شض٠ َجكاٍ ٜعٌُ ٔٵَٳٜٚطٙ،  خريّا شض٠ َجكاٍ ٜعٌُ ٔٵَٳ) ايكه١ٝ

 . بٓكٝهٗا ٜعتكس أٚ ،بايكه١ٝ ٜعتكس مل ٔٵَٳ غ١ًُٝ، غ٬ف

ٍٳ ﴿: ايهطِٜ طإٓايك ٗ دا٤: ؾُج٬ّ ٚٻ ِٵ َأ ٓٳاُن ُٳا خٳًَِك ُٴْٛٳا ُؾطٳازٳ٣ َن ٚٳَيَكسٵ دٹ٦ٵتٴ

ٕٸ عٔ ٜبشح َط٠ٚ ;نصبٗا أٚ ايكطآ١ْٝ ايكه١ٝ ٖصٙ قسم عٔ ٠َطٸ ٜبشح قسٚ .﴾َٳطٻ٠ٺ  أ

ٕٸ ٜعتكس ايصٟ ايؿدل ٟٸ شٖا، تعاٍ اهلل إٍ ايصٖا، أ  َاٚ ا٭قاض،ٚ ا٭ٌٖ بسٕٚ ،ؾطز

 أّ ايكطآ١ْٝ ايكه١ٝ ٖصٙ َؿاز ا٫عتكاز دطا٤ إهاب١ٝ ١ْْٝؿػا آثاض ي٘ شيو، تعطض أؾب٘

 ع٢ً ب١إرتتٸ ا٫دتُاع١ٝٚ ايؿطز١ٜ اٯثاض عٔ ٜبشح ايطابع غًب١ٝ؟ ؾإكاّ آثاض ي٘ تعطض

ٌٸ ايبعس ٖصاٚ .َا قه١ٝٺ َؿاز ا٫عتكاز  ايصٜٔ ،ايػٝاغ١ أٌٖٚ ا٫دتُاع عًُا٤ تٛد٘ ق

 . نبري٠ أ١ُٖٝ ٜٛيْٛ٘

 ٫ٚ .ٚاسس داَعٷ هُعٗا ٫ بٛقؿٗا ا٭ضبع١ إكاَات بٌ ؿهٝوايت ايهطٚض٠ َٔٚ
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 دصْااتٸ إشاٚ .َٓٗا آخط َكاّ يكاحل ا٭ضبع١ إكاَات َٔ َكاّ َٔ ا٫غتؿاز٠ ّهٔ

 ٜتكٌ َا ٗ تهًٝؿٓا اْت٢ٗ ؾ٬ ٜعين أْٸ٘ قس ا٭ضبع١ إكاَات َٔ َكاّ َٔ َٛقؿّا

ٌٸ وتاز ا٭خط٣، بٌ بإكاَات  ع٢ً ؾٝذب. (11)ب٘ خامٸ َٛقـ داشاتٸ إٍ َكاّ ن

ٕٸ ٖٞ، ْٚهت١ٺ إٍ ًٜتؿتٛا إٔ احملككٌ  ػابِٗٗ اييت إطايب َع تعاطِٝٗ ٗ اٖتُاَِٗ أ

ِٸ ٗ ٜٓكبٸ ٕٸ: ؾدل قاٍ ؾإشا ،ايجايح إكاّ ع٢ً ا٭غًب ا٭ع  إكاّ ٗ َعو عجٞ إ

 . أخ٬قّٝا خطأ اضتهب ايجاْٞ، ؾكس إكاّ إٍ غطٜعّا دٓضٚ ،ايجايح

 ٗـ  ٜكٍٛ آَٸ ايؿدل ْط٣ ؾكس بٝٓٓا إتساٚي١ ا٫غتس٫٫ت أنجط ٗ تأًَٓا إشاٚ

 ايؿهط٠ ا١ْٝسٓك نصبٗا، أٟ أٚ ايؿهط٠ ٖصٙ قسم غأثبت: )َا يؿهٕط ؼًًٝ٘ َعطض

 إكاّ إٍ ؾٛضّا هٓض ْطاٙ يهٓٸٓاٚايجايح،  إكاّ ٗ ْٸ٘أ ٜسعٞ إْٸ٘ ، أٟ(بط٬ْٗا أٚ

 َاضغٓاٖا يٛ اييتٚايؿهط١ٜ،  آؾاتٓا أنرب َٔ تعسٸ إُاضغ١ ٖصٙٚ .ايطابع أٚ ايجاْٞ

ٕٞ  ْكٛي٘، ؾإشا إٔ ْطٜس َاشا تٛنٝض عًٝٓا ؾٝذب. ٚدٛزْا ٗ باط١ٝٓ ب١ًُٛ يؿعطْا بٛع

 ٜتعٝٸٔ بايتايٞٚ .ايجايح إكاّ ٗ ؾٓشٔ ،سكّا يٝؼٚ ،باطٌ إطًب ٕٸإ :ْكٍٛ إٔ أضزْا

 ايككس عٔ ايبشح يٓا ّهٔ ٫ٚإكاّ،  ٖصا َػت٣ٛ ع٢ً ايبشح سكط عًٝٓا

 ا٫دتُاع١ٝ اٯثاض َتابع١ يٓا ّهٔ ٫ٚإٚٗاضٙ،  إٍ بكاسب٘ ٣أزٸ ايصٟ ايؿدكٞ

 . (12)إطًب ٖصا ضٚاز َٔ ايٓاػ١

 إػ٪ٚي١ٝ إٍ( اٱّإ مٛ َا١ً٥ اٱضاز٠) نتاب٘ ٗ( دُٝع ٚيٝاّ) تعطٸض قسٚ

 ؾهُا .(ايعكٝس٠ َكاّ ٗ ا٫ستٝاٙ)بـ ٜتكٌ َا ٗ زقٝكّا عجّا أثاضٚايعكس١ٜ، ٚ ايعك١ْٝ٬

ٚٺـ  نصيو ايعٌُ َكاّ ٗ متاٙ أْٓا  ٖٚٛ. ايعكٝس٠ َكاّ ٗ متاٙـ  أخ٬قٞ بًشا

 دعٌٚ ،قػٌُ إٍ إٛنٛع لؾٓك ْؿهط؟ ثِ أْاغّا بٛقؿٓا تهًٝؿٓا ٖٛ َا: ٜػأٍ

ٚٸٍ ا٫ستُاٍ: ٜكٍٛ. طإؿٚه اٱْػإ تهًٝـ ّجٌ ايؿٓكٌ ساقٌ ٕٸ ٗ ٜتُجٌ ا٭  أ

 ٫ عٝح ايؿهط١ٜ سطنت٘ ٗ ٜػري إٔ ٖٛ َؿهطّا َٛدٛزّا بٛقؿ٘ اٱْػإ تهًٝـ

ٟٸ ٜرتى  بططٜك١ ٜػري إٔ اٱْػإ ع٢ً هب شٖٓ٘، ؾإشٕ عٔ تؿًت قازق١ ؾهط٠ أ

 . ايكازق١ ايكهاٜا إ٫ٓ ٜكبٌ ٫ ػعً٘

ٌٷ قاٍ إشاٚ  قه١ٝ َٓٸا تؿًت ٫ إٔ ع٢ً ْعٌُ إٔ ٖٛ ا٭غاؽ تهًٝؿٓا»: قا٥

ٌٸ لعٌ: بايتايٞٚ قازق١،  ،«ايع١ًُٝ شخريتٓاٚ عكا٥سْا َٔ دع٤ّا قازق١ قه١ٝ ن
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 غريٚ بايسيٌٝ ١ُإسعٻ ايعكا٥س قبٍٛ هب نصيو ؾش٦ٓٝصٺ ا٭َط نإ إشا: قا٬ّ٥ هٝب٘

 .أٜهّا بايسيٌٝ ع١ٛإؿؿ

َٸاٚ ٟٸ قبٍٛ عسّ ٔع َػ٪ٚيٕٛ طَٜٔؿٓه بٛقؿٓا ؾإْٸٓا ايجاْٞ ا٫ستُاٍ أ  ٠عكٝس أ

ٟٸـ  ايكازق١ ايكهاٜا باغتجٓا٤ـ  قبٍٛ هٛظ ٫ يتايٞباٚناشب١،   قه١ٝ أٚ ناشب١ قه١ٝ أ

 بكه١ٝ قسٸقٓا ؾكس ٖاْطزٸ مل ناشب١، ؾإشا تهٕٛ إٔ وتٌُ ايسيٌٝ; إش ٜػعؿٗا مل

 . ناشب١

 إٔ ايعك١ْٝ٬ إػ٪ٚي١ٝ َكته٢ نإ إشا ٖٛ ايػابل ايتشًٌٝ َٔ عًٝ٘ مكٌ َا 

ٌٷ عًٝٗا ٜكِ مل اييت ايعكٝس٠ قبٍٛ ذبايكازق١ ؾٝ ايعكٝس٠ إ٫ٓ ْكبٌ ٫  يعًٗا ; إشزيٝ

 َكته٢ نإ إشا. ٚأٜسٜٓا بٌ َٔ قازق١ قه١ٝ س٦ٓٝصٺ ؾتؿًت ،قازق١ تهٕٛ

ٌٸ ضزٸ ايهاشب١ ؾٝذب ايعكٝس٠ ْكبٌ ٫ إٔ ايعك١ْٝ٬ إػ٪ٚي١ٝ  عًٝٗا ٜكِ مل عكٝس٠ ن

ٌٷ ٕٸ شيوٚ; زيٝ  ايعكٝس٠ تًو تهٕٛ إٔ إُهٔ َٔ إش ;شيو ْؿعٌ إٔ ٜكتهٞ ا٫ستٝاٙ ٭

ٕٸ ٖٛ إؿهٌ(: دُٝع ٚيٝاّ) ٜكٍٛ. يًٛاقع َطابك١ غريٚ ناشب١  ٗ ايعك١ْٝ٬ إػ٪ٚي١ٝ أ

ٕٸ ;بُٝٓٗا اؾُع  ايؿهط١ٜ سطنت٘ ٗ ٜػري إٔ َٛٚــ  أخ٬قٞ بًشاٚـ  اٱْػإ ؾإ

ٚٸ٫ّ ي٘ تهؿٌ بططٜك١ ايع١ًُٝٚ ٕٸ: أ ٟٸ عٔـ  اٱَهإ بكسضـ  ٜتد٢ً ٫ أ قازق١،  عكٝس٠ أ

ٟٸ ٜكبٌ ٫ إٔ: ثاّْٝاٚ ـ  ٖٞٚ ،قعٛب١ ْٛاد٘ ؾإْٸٓا ٖصا ع٢ً بٓٝٓا إشا. ٚناشب١ عكٝس٠ أ

ٕٸ( ـ دُٝع ٚيٝاّ) ْؿؼ شيو ع٢ً ٜكطٸ نُا  َكابٌ ٗ ّادسٸ ق١ًًٝ إػتسٓي١ ايعكا٥س أ

ٕٸ ٖٞ ؾايٓتٝذ١. إػتسٓي١ غري ايعكا٥س  اييت ايتؿاقٌٝ خ٬ٍ َٔ ;ٚقٌ( دُٝع ٚيٝاّ) أ

 عًٝٗا ٜكِ مل اييت ايعكا٥س ٜطز أٚ ٜكبٌ إٔ ٲْػإي هٛظ ٫: ٓهت١اي ٖصٙ إٍ ،شنطٖا

 هب: أخط٣ بعباض٠. ٚاؿهِ لٜعًٚ إٔ عًٝ٘ هب أٟ، ـٜتٛٓق إٔ عًٝ٘ هب زيٌٝ، بٌ

 ب، بٌػٵؾشٳ اٱٚٗاض َكاّ ٗ ٜػهت إٔ عًٝ٘ به ٫ٚ .ايػهٛت اؿاي١ ٖصٙ ٗ عًٝ٘

 ٜتكطٸف إٔ أخ٬قّٝا يٲْػإ لٸو أٜهّا، ؾ٬ ايعٌُ َكاّ ٗ ايػهٛت عًٝ٘ هب

 َا ايه١ًُ، ؾػا١ٜٚ ايبٝإ سط١ٜ ٜٓاٗ ٫ ٖصا. ٚايعكٝس٠ بتًو ٜعتكس بأْٸ٘ تٛسٞ بططٜك١

ٕٸ إػأي١ ٗ  اغتس٫ّ٫ َػتسٓي١ ايبٝإ سط١ٜ إٔ أٚ ،أخ٬قٞ بكٝسٺ َكٝٸس٠ ايبٝإ سط١ٜ أ

ٌٸ ٜهٕٛ إٔ تكتهٞ ٫ أخ٬قّٝا; ؾا٭خ٬م  تكتهٞ ا٭خ٬م ، بٌبٝاْ٘ ٗ ّاسطٸ ٚاسس ن

ٕٸ  َٔ. ٚإٚٗاضٖاٚ بٝاْٗا ٗ سطٌّ ،عًٝٗا زي٬ّٝ ًّوٚ ،عكٝس٠ وٌُ ايصٟ ايؿدل أ
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 ٕٸإ اٱْػاْٞ، أٟ اؿلٸ ٖصا عٔ ْساؾع إٔ ْػتطٝع أخ٬ق١ٝ د١ٗ َٔ ايبٝإ سط١ٜ خ٬ٍ

 . ٜٓؿطٙٚ ٜٛٗطٙ إٔٗ  اؿلٸ ي٘ ن٬َ٘ ع٢ً ايسيٌٝ ًّو إْػإ نٌ

 نٌ تعازٟ اؽايٓ َٔ ق١ًًٝ يٝػت ؾطو١ مث١ أْٸ٘ فتُعاتٓا ٗ ًْشٛ٘ َا

 ١ؿؿٛعَ تهٕٛ قس أْٸٗا سٌ ايٛٗٛض، ٗ َٔ َٓعٗا إٍ دٗسٖا بهٌ تػع٢ٚ ،عكٝس٠

ٌٷ ي٘ ايؿدل ٖصا: ايكٍٛ يٓا ولٸ بايسيٌٝ، ؾ٬ ٔٸٚ ،عٜٝ٘سٻ َا ع٢ً زيٝ  زيًٝ٘ يه

 ٜٓطٟٛ يصٟا ايهعـ تؿدٝل يٰخطٜٔ ٢ٜتػٓٸ ٢ستٸ زيًٝ٘ إٚٗاض سك٘ َٔ نعٝـ; ٭ْٸ٘

 أْٸٓا َذطز ايه١ًُ سط١ٜ َٓع ع٢ً ا٫غتس٫ٍ يٓا ّهٔ ؾ٬ .ْٜٚ٘طزٸ ثِ ،زيًٝ٘ عًٝ٘

ٕٸ ؾُٗٓا ٕٸ أٚ ،عٜٝ٘سٸ َا ع٢ً زي٬ّٝ ّتًو ٫ كايؿٓا أ  َٔ. ٚيًسؾع قابٌ نعٝـ زيًٝ٘ أ

ٛٸ إٔ ايعهؼ، أٟ د١ٗ ٗ ايتؿطٜ٘ ٗ ْكع إٔ ّهٔ أخط٣ د١ٗٺ ٕٸ ضْتك  سط١ٜ أ

ٕٸ تعين ايه١ًُ  ب٘ ا٫يتعاّ ّهٔ ٫ ٜؿا٤، ؾٗصا َا ٜكٍٛ إٔ ٗ اؿلٸ ؾدل يهٌ أ

 . أخ٬قّٝا

َٸا  ْكٓع إٔ ْػتطع مل إشا أْٸ٘ ٗٞؾ أخ٬ق١ٝ د١ٗ َٔ أ١ُٖٝ هلا اييت ايٓهت١ أ

 .ْعتكسٙ َا عًُّٝا ًٜتعّ إٔ َٓ٘ ْٓتٛط إٔ يٓا هٛظ ؾ٬ ْعتكسٙ َا َؿاز إكابٌ ايططف

ٌٕ َكط١ْٚ أٚ ،ايسيٌٝ عٔ اض١ٜع ايعكا٥س َٔ عكٝس٠ ططسٓا ؾإشا ّٸ غري بسيٝ  عٓس تا

َٸا. ٚأخ٬قٞ غري عتٛٓق ْعتكسٙ َا َؿاز عًُّٝا ًٜتعّ إٔ كايؿٓا َٔ عٓاإدايـ، ؾتٛٗق  أ

 لؼٓك ؾكسـ  ايسيٌٝ ع٢ً ّاضزٸ ًّو ٫ إدايــ ٚ ْعتكسٙ َا َؿاز ع٢ً اغتسيًٓا إشا

ٕٸ ؾططّا يٝؼ يهٓٸ٘ ،ايعكٝس٠ َكته٢ يًعٌُ ايؿطٙ  ايهاٗ ايؿطٙ ناؾّٝا; ؾإ

َٸاٚ .عكٝستٓا َؿاز ًٜتعّ إٔ عْتٛٓق ٓايهٓٸٚ ،باؿكٛم َطتب٘  عكٝستٓا ْػعـ مل َا أ

ٌٕ  َا َؿاز عًُّٝا ًٜتعّ إٔ َٓ٘ ْٓتٛط إٔ َٓا ٜعكٌ ؾهٝـ ،زيًٝٓا إدايـ ضزٸ أٚ ،بسيٝ

 اؾٛ ىًٛ ا٫غتس٫ٍ غٝا، ساي١ ؾؿٞ. أخ٬قٞ غري عٌُ ٖصا ؾاْتٛاضْا ؟!ْعتكسٙ

 ،أْا أعٝـ إٔ أضٜس َا َجٌ تعٝـ إٔ َٓو أضزت إشا :(ضاغٌ بطتطاْس) بتعبريٚيًدؿ١ْٛ، 

ٚٸ٫ّ ًَٝٞ ٜٓاغب نُا تعٝـ أٚ ٛٸ َٔ كاطبتو ٗ أغتؿٝس إٔ هب: أْا، ؾأ اٱقٓاع;  ٠ق

ٕٸ أقٓعو: ٜعين ٛٸ َٔ ا٫غتؿاز٠ٚ (،،. ا) بأ . أعتكس َا ايػري إقٓاع ٭دٌ ا٫غتس٫ٍ ٠ق

ٚٓؿٓا ؾإشا  يٓا ٝتٝٸػطػؾ ،اٯخطٜٔ ٱقٓاع قٛاْا اغتدسَٓاٚ ،ا٫غتس٫ي١ٝ طاقتٓا ْٝع ٚ

 ق١ًًٝ ؾطش١َ تبك٢ ضَاٚ، اؿلٸ َٔ ْعتكسٙ َا اجملتُع َٔ نبري٠ ؾطو١ إقٓاع بعسٖا
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 . ب٘ ْعتكس َا تكتٓع ٫ٚ ،عًٝٗا ْعطن٘ َا ؾٝٗا طٜ٪ثٸ ٫

 قًٛ، ٗ ايككسٚ عٞيًسا إٛدس٠ٚ ن١احملطٸ ايك٣ٛ َٔ ا٫غتؿاز٠ يٓا ّهٔٚ

ٚٚ ايصٟ( ايًطـ) تؿب٘ اييت ايك٣ٛ أٟاؽ، ايٓ  ٱثبات ;ايعكا٥س با، ٗ ُٕٛإتهًٚ ؿٜ٘ٛ

 اجملتُع ٗ ؾطا٥٘ إهاز ٗ ن١احملطٸ ايك٣ٛ ٖصٙ ٌتتُجٸ. ٚتعاٍ باهلل اٱْػإ اضتباٙ

ٔٵ. ّٚاسٓك مٔ ْطاٙ َا ا٫يتعاّ إٍ اؽايٓ تكط،  َٔ ق١ًًٝ ؾطش١َ ٖصا َع تبك٢ يه

 ،ايكاَع١ ايجايج١ ٠ايكٛ إٍ ايًذ٤ٛ إٍ ْهطط اٯيٝات، ؾعٓس٥صٺ ٖصٙ ؾٝٗا طت٪ثٸ ٫ اؽايٓ

 ْػري إٔ ا٭خ٬م َكته٢ يهٔ. ٚشيو أؾب٘ َاٚ ايػذٔ( ٚايكها٥ٞ ايٓٛاّ) ٗ ١ًإتُجٸ

ٚٓـ إٔ ٖٛٚإػاض،  ٖصا ٚؾل  اييت ايك٣ٛ اغتدساّٚاٱقٓاع، ٚ ا٫غتس٫ٍ ق٣ٛ ْٛ

 ،ايطزع ٚغا٥ٌ إٍ إطاف ْٗا١ٜ ٗ ًْذأ اؽ، ثِايٓ قًٛ، ٗ ٞايساع إثاض٠ ٓٓآُه

 (. َٓص ايبسا١ٜ ايكُع ٚغا٥ٌ ـْٚٓٛ ٫ٚ) يصيو سٌٛ نآخط

َٸا ٌٸ ايصٟ ايجايح إطًب أ ٕٸ ٗٛؾ ايؿهط عامل ٗ ١َُٗ َها١ْ وت  ٫ ايؿهط أ

 سّاَططٚ نإ غٛا٤ ،(ايجاْٞ إكاّ) ايؿهط ؾإٚٗاض .إهإٚ ايعَإ عاٌَ إٍ ىهع

ٌٸ ٗ أٚ ايؿطم اؾسٜس، ٗ ايعَإ ٗ أٚ ايكسِٜ ايعَإ ٗ ِٸ ٫ ٖصا ايػط،، ن ٜٗ 

 ٖصٙ :َا ْكٍٛ ؾهط٠ أٚ ْٛط١ّٜ ْٛاد٘ سٌ أْٸ٘ ٖٛ ا٭خ٬م خ٬ف ٖٛ َا. ٚنجريّا

 أٚ ايؿهط٠ ٚٗٛض ظَإ ٚنعٓا ْٸٓاإ أٟ ،ؾطق١ٝ أٚ سسٜج١، غطب١ٝ أٚ قس١ّ ؾهط٠

ٌٸ بطٚظٖا َهإ  .ٗاعًٝ غتس٫ٍا٫ ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

انهىامش
                                                      

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 بني املراِب اإلضالوٗٛتٗازات التكسٖب 

 ٔتضٍٗف زصٌد

 

 انشٍخ مهدي مهرٌسي

 كاظم خهف انعساويترجمح: 

 

 ــــــ حملٛ

ٗ َا ٜكاض، َٔ قطٕ ؼٛيت قه١ٝ ايتكطٜب بٌ إصاٖب إٍ أسس قاٚض ايٓكاف 

 ;إٛاؾل :ن٬ ايؿطٜكٌَٔ  بٌ أٜهّاٚست٢ إتعكٸ ،طٜٔبٌ اٱق٬سٌٝ ٚإؿٚه

طٜٔ ٚإكًشٌ إػًٌُ ٜعًٕٓٛ ؾعاض ايتكطٜب َٔ با، ٚإدايـ. ٚايهجري َٔ إؿٚه

 با،ٜعًٕٓٛ ْؿؼ ايؿعاض َٔ  أٜهّا ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٖٓاى فُٛع١ْ .ايتعاطـ ٚاؿه١ُ

 َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ كايؿ١ إدايؿٌ يتكطٜب إصاٖب ْاػ١ أٜهّا .إكاحل ايػٝاغ١ٝ

َٔ أدٌ إكاحل  ;، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ فُٛع١ قػري٠ أٜهّاعٔ اعتكاز ٖٚٝذإ زٜينٸ

 تهط، ع٢ً طبٍٛ ايتؿطق١. ،ايػٝاغ١ٝ

ٚٛ ٠ تٝاضات أنجط ط٠ يًتكطٜب إٍ عسٸّٚهٔ تكٓٝـ ٖصٙ ا٭ؾهاض ٚاٯثاض إٓ

 ع١َُٝٛ.

ٖات اييت ػعٌ ايتكطٜب اٖصا ايعٌُ بإَهاْ٘ إٔ ٜػاعسْا ٗ َعطؾ١ ا٫ػٚ

 .ّاٚثابت ّاايسخ

بعس ايتكطٜط إٛدع ٕا ُت نتابت٘ سٍٛ ايتكطٜب ٚتكٓٝؿٗا،  ،ٖصٙ إكاي١ٚ

عٔ ٬َى أسس  اؿسٜح أ٫ّٚ هلصا ايػطض ؾكس متٸٚتتٓاٍٚ ايتٝاض ايؿهطٟ يًتكطٜب. 
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 ٛـ كايؿ1تٝاضات ع٢ً ايرتتٝب ايتايٞ:  ١عطؾت ٔػ ايتٝاضات ايتكطٜب١ٝ، ٚعٓس٥صٺ

ـ ايتأنٝس ع٢ً ايكٛاغِ إؿرتن١ 3ػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ـ ايٛسس٠ اي2ايتكطٜب، 

ٕػأي١ اٱَا١َ،         ـ ايتؿػري اـامٸ4ٚايتػانٞ عٔ اٯخطٜٔ ٗ ايٓكاٙ اـ٬ؾ١ٝ، 

ِٸ ٚقس متٸٚتٓكٝض ْكاٙ ا٫خت٬ف.  ،ايتأنٝس ع٢ً ايكٛاغِ إؿرتن١ـ 5  تعطٜـ أٖ

ٌٸ تٝاض. ١ ٗؿٝٗا َٔ ايؿٝع١ ٚايػٓٸإكا٫ت اييت نتبت َٚ٪ٚي   ن

 

 ــــــ وكّدوٛ

اف بٌ كيًٓ َػأي١ تكطٜب إصاٖب ٕا ٜكاض، ايكطٕ َٔ ايعَإ قٛضّاناْت 

بٌ َٔ إصاٖب إدتًؿ١، عٝح ٚقًت إٍ ٕتعكٸاطٜٔ، ٚنصيو إكًشٌ، ٚإؿٓه

َٚا  ،ٚإٓاٖر. ٌ َٔ اـاضزَٔ ايُٓٛ ٚايهُاٍ ايصٟ تػتشل إٔ ٜٓٛط إيٝٗا ٚؼًٖ سسٸ

ِٸ، ايتكاضٜط اييت أخصت بٗصٙ ايكٛض٠ٚ ،نتب هض إٛنٛع ٚقٌ نٞ ٜتٸ ;عجٗا غٝت

تابع٘ أطٝاف ٚاغع١ َٔ تٜٚكبض أنجط ؾؿاؾ١ٝ. إٕ ايتكطٜب بٌ إصاٖب  ،ايٓعاع

 ايتعاطـ ٚاؿه١ُ، ٚنصيو قس اتبعت فُٛع١ْ َٔ با، ،إؿهطٜٔ ٚإكًشٌ

يو ا٫عتكاز ْٚععتِٗ ايس١ٜٝٓ، إكاحل ايػٝاغ١ٝ. ٜٚتبع إدايؿٕٛ يًتكطٜب نص ٠قػري

 ،ٜٚصنٕٛ ؾع١ً ايٓعاع، ٠ قػري٠ ٜهطبٕٛ ع٢ً طبٌ إكاحل ايػٝاغ١ٝعسٸ ٚدٛزضغِ 

ٗا َؿتع١ً. ٜبصٍ اؾٗس ٗ ٖصٙ إكاي١ نٞ تجاض ا٫ػاٖات إدتًؿ١ اييت يس٣ ْٜٚبكٛ

 ٚإٛاؾل ي٘.  ;إدايـ يًتكطٜب :ايطٝؿٌ

ضٜط ا٫ػاٖات، ًْؿت ايٓٛط إٍ عس٠ ٚتكا ،قبٌ تٓاٍٚ َٛنٛع ايتٝاض ايؿهطٟ

 ْكاٙ ١َُٗ: 

ٚبإيكا٤ ْٛط٠ ع٢ً  .ايهجري٠ َٔ إكازض ٗ با، ايتكطٜب ايّٝٛأـ يكس طبع إٍ 

 ١َ يًتٝاض ايؿهطٟ.ٖصٙ إكازض باٱَهإ اعتباضٖا َكسٸ

 :ؾ٦ات إٍ غتٸـ  ايّٝٛإٍ سٍٛ ايٛسس٠ ـ ؿ٘ ايسنتٛض أٓس ايعقاقٞ ِ َا أٖيٜٚكػٸ

ٚنػط  ،ل ايٛسس٠َٔ قعٛب١ ؼٓك ٗ عٛثِٗ يًشسٸ يهتٸا، دٗسّاـ بصٍ ا1

ؿطت ٗ ْؿات إكا٫ت اييت هلصٙ إ٪ٓي ّاِٛشدٜٴعسٸ إٛاْع ايساخ١ًٝ بٌ عًُا٤ ايؿطٜكٌ. ٚ

ف١ً ضغاي١ اٱغ٬ّ ٗ ايكاٖط٠ َٔ قبٌ ْاع١ ايتكطٜب بٌ إصاٖب اٱغ١َٝ٬ )زاض 
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 ايتكطٜب(. 

ِٛشز  ١ٕٓتؿط٠ ٗ ف١ً ضغاي١ اٱغ٬ّ، ٚاييت ّهٔ ض٩ْٜع إكا٫ت ا متٸـ 2

 .ض٥ٝؼ ؼطٜط ضغاي١ اٱغ٬ّ ،قُس إسْٞ :هلا ٗ نتا، قك١ ايتكطٜب، ػُٝع

عبس ايهطِٜ بٞ  :ٚأٜها ٗ ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬ أٚ ايتكطٜب بٌ إصاٖب ايػبع١، تأيٝـ

 آظاض ؾرياظٟ. 

نايؿك٘، ٚايه٬ّ،  ،إع١ٓٝ تنٛعاـ زضاغات ؼ١ًًٝٝ ْٚكس١ٜ ٗ أسس ا3ٕٛ

ٚاييت ّهٔ ايطدٛع إيٝٗا نُجاٍ ٗ ف١ً ضغاي١ ايتكطٜب  ،ٚايتاضٜذ، ٚا٭قٍٛ، ٚ...

َت ٗ َ٪ُطات إتعًك١ باجملُع ايعإٞ يتكطٜب إصاٖب اٱغ١َٝ٬، أٚ إكا٫ت اييت قسٸ

)ٚ  ١ََٝٚ٪غػ١ ايسع٠ٛ اٱغ٬ ،ْٚسٚات فُع ايتكطٜبايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬ ايػ١ٜٛٓ، 

عًُٝات اـطأ ٚا٫مطاف ٚايتكشٝض ٚا٫يتكا٤ ٗ »َكاي١  :َجٌ ،ْٝعٗا ٗ إٜطإ(

خطٛات َٔ أدٌ »ٚإكاي١  ;يًسنتٛض نًِٝ قسٜكٞ ،«ايؿهط ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ

 يًهاتب قا٥ب عبس اؿُٝس.  ،«ايتكطٜب اؿكٝكٞ

ِٗ بٓٛط٠ ابٗا َٔ أدٌ تععٜع َصٖبـ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ايتطبٝك١ٝ اييت غع٢ نتٸ

ٚايسؾاع  ،ٚباطٓ٘ ايسع٠ٛ إٍ َصٖب ايهاتب ،ٚاٖطٙ ايتكطٜب :تكطٜب١ٝ. ٚبعباض٠ أخط٣

اـط٘ ايػٝاغ١ٝ يتٛسٝس  ;ًع١َ٬ ايعػهطٟيٚشيو َٔ قبٌٝ: َعامل إسضغتٌ،  ،عٓ٘

ٚايكٝاغ١ إٓطك١ٝ يًؿهط ايػٝاغٞ  ;ٓس سػٌ ٜعكٛ،٭ ،ا٭١َ اٱغ١َٝ٬

ًع١َ٬ عبس اؿػٌ ؾطف ي ،ٚإطادعات ;ػٔسنتٛض سػٔ عباؽ سيً ،اٱغ٬َٞ

 ايسٜٔ. 

ابٗا عٛخ بعض ا٭غؼ ـ ايبشٛخ ايؿًػؿ١ٝ ـ ايه١َٝ٬ اييت تٓاٍٚ نتٸ

ًس ايجاْٞ اجمل :ٚع٢ً غبٌٝ إجاٍ .ايه١َٝ٬، ٚايؿًػؿ١ٝ، أٚ غٝاغ١ أسس إصٖبٌ

َا١َ ْٛط١ٜ اٱ ;ًسنتٛض عًٞ غاَٞ ْؿاضي ،ايؿًػؿٞ ٗ اٱغ٬ّ يهتا، ْؿأ٠ ايؿهط

ٛٸ ;ًسنتٛض قُٛز قبشٞي ،عؿط١ٜ يس٣ ايؿٝع١ ا٫ثين  ،ف ٚايتؿٝعٚايك١ً بٌ ايتك

 ًسنتٛض َكطؿ٢ ؾبٝيب. ي

ٛٸقسضت عٔ نتٸ قسـ نتابات تطٚه١ٝ ٚتبًٝػ١ٝ  يٛا َٔ َصٖب إٍ ا، ؼ

بعٓٛإ ا٫ختٝاض ايكعب ٗ إصٖب  ،نُكاي١ إزضٜؼ اؿػٝين إػطبٞ ،َصٖب آخط

  .(1)عض ؾٝٗا فا٫ت ٚأغبا، اختٝاضٙ يًتؿٝټٚاييت ٜٛنِّ ،ٚإعتكس
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ٕٸٚ  ّايًهتب إٓتؿط٠، ٗ سٌ أْ٘ ٫ ٜتبع َٓطك ٖصا ايتكٓٝـ يٝؼ داَعّا ٜبسٚ أ

إؿه١ً ايؿ١ٝٓ يًتكػِٝ إٓطكٞ ؾع٢ً ا٭قٌ هب إٔ  ٗل . ٚإشا أضزْا إٔ ٫ ْسٓقّاٚانش

 ١: ا٭قٓاف ايػتٸ هلصْٙهٝـ فُٛعتٌ 

قك١  :َجٌ ،أٚ ؾطح ساٍ قاز٠ ايتكطٜب ،ٍٚ غري٠ ايتكطٜبـ ايهتب اييت تتٓا

طبعٗا َٔ قبٌ  ٚغًػ١ً ايهتب اييت متٸ ;ػٝس ٖازٟ خػطٚؾاٖٞاييٮغتاش  ،ايتكطٜب

ٚٸ :اؾُع١ٝ ايعا١ٕٝ يتكطٜب إصاٖب اٱغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ، بعٓٛإ از ايتكطٜب، ط٥٬ع ض

َٔ ٖصٙ  ّاٜكاض، َٔ عؿطٜٔ عٓٛاْطباع١ َا  ايّٝٛإٍ  ايتكطٜب ٚإٓازٜٔ بايٛسس٠، ٚمتٸ

 ايػًػ١ً. 

ٌٸأٚ قس قسٸ ،ـ نتب ٗ ْكس ايتكطٜب  ،َٔ أدٌ ايتكطٜب َت بعض ططم اؿ

نتا، ايسنتٛض ايعقاقٞ ْؿػ٘. ٚغٛف ْؿري إٍ  :َجٌ ،ٚاييت نتبت بٓٛط٠ خاق١

 ؿات ٗ بك١ٝ إكاي١. أَج١ً َٔ ٖصٙ إ٪ٖي

ٔاغ١ٝ يًتكطٜب. ٜٚكٍٛ:  ّا، ـ شنط ايؿٝذ قُس ٚاعٜ ظازٙ خطاغاْٞ قٛض

 يس٣ أْكاض ايتكطٜب، ٖٚصٙ اؿا٫ت عباض٠ عٔ:  إْٗا ٫ تًك٢ قب٫ّٛ

  .باع ايػًـ ايكاحلٚاتٸ ،يػا٤ نٌ إصاٖب اٱغ١َٝ٬إـ 

  .ٚاغتبعاز إػا٥ٌ اـ٬ؾ١ٝ ،ـ قبٍٛ أقٍٛ إصاٖب إؿرتن١

  .ـ إزغاّ إصاٖب ٗ بعهٗا

 .ـ تأغٝؼ َصٖب دسٜس

  .(2)ٝاض أسس إصاٖب إٛدٛز٠ـ اخت

ايٓكط١ اييت هب إٔ ٜؿاض إيٝٗا ٗ ٖصا اجملاٍ ٖٞ إٔ ٖصٙ اؿا٫ت اييت قس 

ٕ ايصٟ إأٟ  ،ُا ٖٞ قٛض ش١ٖٝٓ يٝؼ هلا أْكاض ٗ اـاضزشنطت بٗصٙ ايهٝؿ١ٝ إْٸ

ؼسخ عٔ ايتكطٜب مل تهٔ أسازٜج٘ ع٢ً َب٢ٓ ٖصٙ ايكٛض. ٚبايتايٞ إشا نإ ٖٓاى 

 ّا٫ ٜعين إٔ ٖٓاى ْٗذ اؿات٘، ؾٗصم إيٝٗا ٗ َ٪ٓيٚتططٸ ،بعض ٖصٙ اؿا٫ت ع٢ازٸ ٔٵَٳ

 ْٚٛط٠ تكطٜب١ٝ بٌ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػ١ٓ. ْٚؿري ٖٓا إٍ سايتٌ يتٛنٝض إٛنٛع: 

ٛٸئَ أدٌ َٛانب١ ايؿك٘  ِٸًتط  ضات اؿٝات١ٝ اقرتح ايؿٝذ قُس عبسٙ إٔ ٜت

 تساٍٚ إصاٖب إدتًؿ١.
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ٕٸ ا٭قٌ ايجاْٞ ٖٛ ٚأٚنض ٓٝس عٓاٜت  ٚد١ٗ ْٛطٙ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: إ

١ٝ ٗ زَر ٚتٛاؾل أسهاّ إصاٖب ا٭ضبع١ ايػٓٸ ٖٛٚإٕ ايصٟ ٜككسٙ عبسٙ  ،«ايتًؿٝل»

ٌٸ ع٢ً إٔ  ايكهاٜا ا٫دتُاع١ٝ. ٚقس ٚاؾل ؾكٗا٤ إصاٖب ايػ١ٝٓ قبٌ عبسٙ أٜهّا س

ٟٸايكانٞ بإَهاْ٘ ٗ تؿػري ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ إٔ ٜتبع ٗ سا٫ ٚاسس َٔ  ت َع١ٓٝ أ

ُٸ ،إصاٖب ا٭ضبع١ ِ عبسٙ ٖصا ا٭قٌ ٚقاٍ: ٚإٕ نإ شيو إصٖب غري َصٖب٘. ٚقس ع

 .(3)َٔ إصاٖب ا٭ضبع١ ا٫قتباؽ َٔ بعهٗا َكته٢ ا٭ٚناع ٚا٭سٛاٍ بإَهإ أٟٛ

بعض  ،ٗ نتاب٘ ْٛاّ ايط٬م ٗ اٱغ٬ّ ،ٚنصيو َقبٹٌ أٓس قُس ؾانط 

ٚاسس، ٚٚدٛ،  بط٬ٕ ايطًكات ايج٬خ ٗ فًٕؼ :ٚشيو َٔ قبٌٝ ،اٯضا٤ ايؿٝع١ٝ

ُا عٔ اٱغ٬ّ ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٖصإ ايؿدكإ قس تهًٓ .(4)اٱؾٗاز ٗ ايط٬م

بططٜك١ خاي١ٝ َٔ إصاٖب، ٚقس أثاضا ٖصا ا٭َط خ٬ٍ آضا٤ُٖا ايؿهط١ٜ، يهُٓٗا مل 

ٟٸ ٌ ؼكٝل ايتكطٜب بٌ ايؿٝع١ فٗٛز عًُٞ ع٢ً أغاؽ عًُٞ تكطٜيب، َٚٔ أد ٜبص٫ أ

 ١. ٚايػٓٸ

ٟٸ  ِٸ ٜٓبػٞتٝاض  ز ـ ٗ تعطٜـ أ ٚأٜهّا ًَدل  ،إ٪يؿات إهتٛب١ تعطٜـ أٖ

 ٌ. اٯضا٤ ٚايتاضٜذ ايصٟ قس تؿٓه

 ،اييت تٓاٚيت ايتكطٜب بتكطٜط إْايٞ ،َاتتٛنٝض ٖصٙ إكسٸ اٯٕ ٚبعس إٔ متٸ 

 نايتايٞ:  ،ْٜٔسضؽ ايتٝاضات ٚايتٛاؾكات َٔ خ٬ٍ ٔػ١ عٓاٚ

 

 ــــــ األٔه: املدالفني لمتكسٖب

 ّاٜعتربٕٚ ايتكطٜب َٓشطؾايصٜٔ  إككٛز َٔ إدايؿٌ يًتكطٜب ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ 

ٔٵ هلِ تأيٝـ َهتٛ، ٗ ٖصا اجملاٍ:  ١. ْٚتٓاٍٚ ٖٓا أضبعّاٚقعب ،عًُّٝا ٖٖ  أؾدام 

 

 ــــــ ـ ٌاصس الكفاز1ٙ

ٞٸ ايكؿاضٟ ٖٛ أسس كايؿٞ ايتكطٜب. ّٚهٔ  ايسنتٛض ْاقط بٔ عبس اهلل بٔ عً

 ٚأنجطٖا تؿك٬ّٝ.  ،نتابات٘ َٔ أقسّ ايهتابات ٕٸإ :ايكٍٛ

ٞٸي ،َػأي١ ايتكطٜب بٌ أٌٖ ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ ايكؿاضٟ،  ٓاقط بٔ عبس اهلل بٔ عً
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 . قؿش١ 435ٚ 396، ، فًٓسإٖـ1412زاض طٝب١،  ،ايطٜاض

اييت أططٚست٘ ٗ ايًٝػاْؼ، ٚ نإ ـ نُا قس دا٤ ٗ َكسَت٘ـ ٖصا ايهتا،  

ِْٚٛ ع٢ً  ،ًسٜٔف، َٚٔ ثِ قسَت يًطبع. ٚقس ْؿط ايهتا، ٗ ٖـ1398ْاقؿٗا غ١ٓ 

ًس قػٌُ. ايكػِ ا٭ٍٚ وتٟٛ ع٢ً آضا٤ ٚعكا٥س أٌٖ ايػ١ٓ ٚايؿٝع١. ٚقس نإ اجمل

ًس بٝإ ا٭ٍٚ ىتل بٗصا إٛنٛع، َٚٔ ايطبٝعٞ نإ أغاؽ َا نتب ٗ ٖصا اجمل

ٛٸ ،ايكػِ ايجاْٞٚؿٝع١. عكا٥س اي ٜجري قه١ٝ ايتكطٜب،  ،ًس ايجإْٞ َٔ اجملٚايصٟ ٜته

ٜٚتٓاٍٚ َٔ خ٬ٍ ايبشح ايسعا٠ ي٘ َٔ ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ. ٜٚٓٛط ايهاتب إٍ إٛنٛع 

ٚأسهاّ غري  ،ٚؾِٗ َٓشطف ،ٜكاسب٘ ْكٌ بعٝس عٔ ايكٛا، ،ب ؾسٜسبتعكٸ

 قشٝش١. 

ؾهاْت زع٠ٛ ايتكطٜب ٖٞ »: «٣بسع١ نرب»ٜٚعترب ايتكطٜب ٗ ؾهً٘ اؿايٞ  

غِ ا)ايبسع١ ايهرب٣( اييت أضازت إٔ تعطٞ ايهؿط ٚايه٬ٍ ٚاٱؿاز قؿ١ ايؿطع١ٝ ٚ

 ُٖا:  ،ّٚهٔ إٔ ْهع أٜسٜٓا ع٢ً زيًٌٝ َٔ خ٬ٍ َا قس نتب َؿك٬ّ .( 5)«اٱغ٬ّ

ٕ إ :ست٢ ّهٔ ايتكطٜب َعٗا. ٚبتعبري آخط ،ٕ ايؿٝع١ ٫ تعس َٔ ؾطم اؿلٸإـ 1

ؾُٝا بٌ  كطٜب ٜهٕٛ ٗ ايٛقت ايصٟ تهٕٛ ايؿطم قس ؾهًت ع٢ً اؿلٸايت

ٔٸ ٫ ع٢ً  ،١ ٚإُٝع٠ ِٖ ع٢ً باطٌايؿٝع١ َٔ سٝح عكا٥سِٖ اـاقٸ إػًٌُ، ٚيه

يصا ؾٗٛ ٜٛقٞ ٗ قؿشات َٔ نتاب٘ بايتعاٌَ  .اؿل، ٚهلصا ٫ ّهٔ ايتكطٜب َعِٗ

 يؿٝع١. إٍ اٖصا بايٓػب١  َٔ ٘ ٫ ٜٛقٞ بؿ٤ٞٺإػٗب َع أٌٖ ايهتا،، ٚيهٓٸ

بعس إٔ ٜصنط آٜات َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ با، ايٛسس٠ نتب ٜكٍٛ: يهٔ ٖصا 

َٳ ،إٓٗر خام بإػًٌُ ايصٜٔ ٜٗتسٕٚ بٗسٟ اهلل ُٸ ٔٵأَا   ٢ باٱغ٬ّ ٖٚٛ نسٸٜتػ

 . (6)٫ٚ هسٟ َع٘ غًٛى ٖصا ايػبٌٝ ،يتعطف ا٭١َ عساٚت٘ ;٘ هب نؿؿ٘اٱغ٬ّ ؾإْٸ

َٳ  َٳـ شس ـ َعؿط أٌٖ ايػ١ْٓتٻ ٔٵؾُع  طٙ ع٢ً غري ٜطعٔ ٗ قطآْٓا، ٜٚؿػِّ ٔٵ؟ َع 

ُٸ ١ٚوطف ايهًِ عٔ َٛانع٘، ٜٚععِ تٓعٌٜ نتب إهلٝ ،تأًٜٚ٘ ط ١... ٜٚهٓؿع٢ً ا٭٥

ّٸ ْػا٥٘ إيٝ٘ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا ٚطًش١ ٚايعبري  إ٪ٌَٓ ٚأسبٸ ايكسٸٜل ٚايؿاضٚم ٚأ

ٛٸاهلل عًِٝٗ، ٜٚط٣ ايؿطى تٛسٝسّا ١ ايكشاب١ ضنٛإٚغريِٖ َٔ أدًٓ ٠، ، ٚاٱَا١َ ْب

 . (7)١أٚ آهل١، ٚىازع إػًٌُ باغِ ايتكٝٸ ٚا٭١ُ٥ ضغ٬ّ
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ُٸ .ـ إٕ تٛدٝ٘ ايتكطٜب َٔ إان2ٞ ِٗ ايٓؿٛش بٌ أٌٖ ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ نٌ ٖ

ٚقس ٫ق٢  .ِٗ ٚنتب٥َِٗتسضعٌ بايتك١ٝ، َتدصٜٔ ايتك١ٝ شضٜع١ يرتٜٚر أؾهاضِٖ ٚآضا

ٚقس غببت زع٠ٛ ايتكطٜب خػاض٠ نرب٣  ،ايػ١ٓ خػاضات َٔ دطا٤ ٖصا ايتكطٜبأٌٖ 

ٛٸ نبريّا ٭ٌٖ ايػ١ٓ، ٚنطضّا َٳ٫ ٜتك هت ٚقـ ع٢ً عسز ايكبا٥ٌ اييت تطٖؾ ٔٵضٙ إ٫ 

ٛٸ ؾه٬ّ ،ظًُتٗا بػبب ٖصٙ ايسع٠ٛ َٔ  ;ـ يت ايعطام ـ َج٬ّعٔ ا٭ؾطاز، ست٢ ؼ

طٕٛ يٓؿط ايطؾض بهٌ ايطٚاؾض ىٓط ٚؾٝٛر .أنجط١ٜ غ١ٝٓ إٍ أنجط١ٜ ؾٝع١ٝ

كط ٚغريٖا َٔ ب٬ز ايعامل اٱغ٬َٞ، َٚبعس ايعطام بسأٚا  .ٚغ١ًٝ ؼت ؾعاض ايتكطٜب

 ،طٚا نعاف ايٓؿٛؽ ٚا٭ّإ، ٚخسعٛا أقشا، ايػؿ١ً ٚاؾٌٗٚغٝٻ ،ٚاؾرتٚا ا٭ق٬ّ

ػ١ٓ ٚبػبب زع٠ٛ ايتكطٜب غهت أٌٖ اي .ٚدعًٛا َِٓٗ أبٛام زعا١ٜ يًطؾض ٚايطٚاؾض

ٚإٜهاح اؿل. ٚباغِ ٖصٙ ايسع٠ٛ ٚدست نتب  ،ِٗ عٔ بٝإ باطٌ ايطٚاؾضأٚ دًٓ

ٚأقبض ضداٍ ايطؾض  ،هلا ٗ ب٬ز ايػ١ٓ ايطاؾه١ ْٚؿطاتِٗ ٚضغا٥ًِٗ َهاّْا

 ،ٜٚكُٕٝٛ ْسٚاتِٗ ،ٜٚٓؿطٕٚ نتبِٗ ،ٚغٗٛي١ ٜتشطنٕٛ ٚغ٘ ب٬ز ايػ١ٓ بٝػٕط

 . (8)ٜٚؿتشٕٛ َطانع هلِ

 

 ــــــ ـ عبد املٍعي الٍىس2

 ،بٛغاط١ َهتب١ ايرتاخ اٱغ٬َٞ ،ٗ ايكاٖط٠ 1988طبع ٗ غ١ٓ  ي٘ نتا،ٷ

هاتب إٔ ائَ ايكطاَط١ إٍ اـُٝين. ٜٚعترب ، إ٪اَط٠ ع٢ً ايهعب١ :وٌُ عٓٛإ

ٜٚكٍٛ ؾٝ٘: ٖصا  .١ إٍ ؾٝع١ايتكطٜب قاٚي١ َٔ عًُا٤ ايؿٝع١ يتشٌٜٛ أٌٖ ايػٓٸ

ُٸايتكطٜب ايصٟ أعًٓ٘ عًُا٤ ايؿٝع١ ع ٜطزٸزْٚ٘ عؿطات  ٛاًٚٚ ،ٞ(ٓسْا )قُس تكٞ ايك

ِٖ إٍ ٚدطٸ ،١قا٫ٚت يتؿٝٝع عًُا٤ ايػٓٸ َٓ٘ إ٫ٓ ، ٚمل تطٳّ خط٠ّٛمل ٜتكسٸ ايػٌٓ،

 . (9)باغِ ايتكطٜب ،ٚنػب٘ تٓاظ٫ت َِٓٗ ،َصٖب٘

 

  ــــــ ـ وري ضٗد أمحد زٔعات3٘

ٞ: َٓاقؿ١ أسس ٚي٘ نتا، ؾطس٘ نايتاي ،آخط َٔ كايؿٞ ايتكطٜب ٖٛ ٚاسسٷ

 ،َري غٝس أٓس ضٚناتٞ، طٗطإ :تط١ْ ،عًُا٤ ايؿٝع١ َع أسس عًُا٤ ايػ١ٓ



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

 ، ؾاضغٞ، ٚظٜطٟ. قؿش١ 194ٖـ.ف، 1346 /ٖـ 1387إرتدِ، 

سػٌ  :تأيٝـ ،ٖصا ايهتا، عباض٠ عٔ تط١ْ ضغاي١ َٓاٚط٠ َع بعض ايعا١َ 

ْكاف زاض بٌ ايهاتب ، ٚدسّا قػريّاٖـ(، ٚنإ سذُٗا 984بٔ عبس ايكُس ايعاًَٞ)

 185إٍ  139ٖـ. تطدِ إرتدِ ٖصٙ ايطغاي١ ٗ 951ٚعامل غين َٔ أٌٖ سًب ٗ غ١ٓ 

ٔٵ نٌ قؿش١ ناْت ؼٟٛ تعًٝكات ٚتٛنٝشات إرتدِ. َٔ بسا١ٜ  اثًج قؿش١، ٚيه

َتٌ يًُرتدِ ٗ ايطبع١ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ. ٚقس وتٟٛ َكسٸ 138ايهتا، إٍ ايكؿش١ 

ٕٕتٓاٍٚ َٔ خ٬ٍ ا َٓٗا:  ٕكس١َ عس٠ َطات َػأي١ ايتكطٜب، ٚقاّ بٓكسٖا. ٚقاٍ ٗ َها

ٚشيو ؾك٘  ;إٕ ؾهط٠ ايتكطٜب بٌ إصاٖب اٱغ١َٝ٬ اْبجكت َٔ أؾهاض عًُا٤ ايػ١ٓ

َٳ .يًٛقٛف أَاّ ايسعٛات يًُصٖب ايؿٝعٞ خط٢ ٖصٙ اـط٠ٛ ايؿاؾعٞ اٱَاّ  ٔٵٚأٍٚ 

 . ( 10)ايػين

إصٖب ايػين ؾُٓص ايكسّ قس عًُٛا ع٢ً  ٜٚكٍٛ ٗ َهإ آخط: أَا عًُا٤ 

ٚع٢ً اـكٛم بصيٛا اؾٗس َٔ أدٌ َٓع اْتؿاض َصٖب ايؿٝع١  ،تكًٌٝ اـ٬ؾات

ٚا شيو َٔ ظٚاٜا ٚططم أٚقس ٖٝٸ .ٚشيو بؿهط٠ ايتكطٜب بٌ إصاٖب ،ٚتطٚه٘

  .(11)كتًؿ١

 

  ــــــ ـ ٖعطٕب الدَٖ زضتهاز دٕٖباز4ٙ

ٖـ، 1424، ÷٠ ٗ ايسٜٔ ٚسه١ُ عٝس ايعٖطا٤سكٝك١ ايٛسس :ي٘ نتا، بعٓٛإ

سٝح قاّ ب٘ َعاضن١ ايتكطٜب  ،، دٝب )ْؿط بسٕٚ إشٕ(قؿش١ 192إ٪يـ،  ،قِ

 ٚايٛسس٠. 

ؾؿٞ ايؿكٌ ا٭ٍٚ عح َػأي١  ;ٚقس ِْٛ ايهاتب ٖصا ايهتا، ٗ ؾكًٌ 

ٚٗ ايؿكٌ ايجاْٞ اغتعطض  ;ايهؿهٍٛ :َجٌ ،ؾكط٠ 27ٚدا٤ بإطًٛ، ٗ  ،ايٛسس٠

 بٓؿؼ ا٭غًٛ،. ،ؾكط٠ أخط٣ 26ٛع سه١ُ عٝس ايعٖطا٤ نُٔ َٛن

٘ يٝػتشل بٌ إْٸ ،ٚغري عًُٞ أٜهّا ؾشٳػٵب، ٜؿتكط إٍ إٓٗذ١ٝ ٫ٖصا ايهتا، 

ٚشيو بػبب ايًشٔ ٚأز، ايهتاب١ ٚايتشكري ٚايتهؿري  ;اٱبعاز َٔ ايٓؿط ٚا٫ْتؿاض

ـٸ ايعباض٠ سس٠ َٔ عكٝس٠ ايهاتب ٗ با، ايٛ ٚايتؿػٝل ايؿاسـ. ّٚهٔ إٔ تػتؿ
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ٚتكطٜب ا٭زٜإ ٚإصاٖب  ،: إٕ ؾعاض أغبٛع ايٛسس٠ بٌ ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ ايػدٝـايتاي١ٝ

َٸ×ايصٟ ٜٓاز٣ ب٘ ٗ ًٖه١ قاسب ايعَإ ،ٚ... ١ ايٓاؽ غاؾًٌ عٔ سكٝك١ ، ٚعا

ٚتهعٝـ  ،َٔ أدٌ اـً٘ بٌ اؿل ٚايباطٌ ;١ ؾٝطا١ْٖٝصا ا٭َط، إِا ٖصٙ خٓط

 ٖا ٜ٪زٟ ٗ ايٓٗا١ٜ إٍ تسَري اؿل.  ،طٌايبا ١ٚتكٜٛ ،اؿل

 

 ــــــ الجاٌ٘: الٕسدٚ الطٗاضٗٛ ـ االدتىاعٗٛ

ٚٸٍ َٛقـ َٔ ايٛسس٠ ٚايتكطٜب ٖٛ ايتأنٝس ع٢ً ايتعاٜـ ايػًُٞ   يعٌ أ

ٚٸ إؿرتى. ٖصا إٛقـ َٔ ايتكطٜب ي٘  ٚايٛسس٠ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٗ قباٍ ايعس

 :ٕاٚدٗت

ّتٓع إػًُٕٛ عٔ ايٓعاع ٚايكتاٍ َع  ، سٝحيس١ٜٝٓنُٔ ايطكٛؽ ا :ا٭ٍٚ

دصٕٚ شنط٣ ايٓعاعات ايتاضى١ٝ ٚاؿط، ٜٚتٸ ،بعهِٗ، ٜٚسعٕٛ إٍ ايتعاٜـ ايػًُٞ

 ٚايكتٌ ٖٚتو اؿطَات ٚ... عرب٠ َٔ أدٌ ٖصا ايػطض ٚاهلسف.

 ،ٕ إػًٌُ عباض٠ عٔ أغط٠ نبري٠ زا٥ُّاإأٟ  ،خاضز ايطكٛؽ ايس١ٜٝٓ :ايجا١ْٝ

ٚٸِٖ ٍٛ ايتاضٜذ ٚع٢ً ط ٚشيو َٔ  ،اـاضدٞ عطن١ يًدطط ٚاهلذّٛ َٔ قبٌ ايعس

ٓػ٢ اـ٬ؾات ايساخ١ًٝ اؿطٚ، ايكًٝب١ٝ إٍ اؿ٬ُت ايك١ْٝٛٝٗ. ٚهلصا هب إٔ تٴ

ٚٸ   .(12)إؿرتى َكابٌ ايعس

ؾؿاض ْع عًُا٤ ْٝع ايؿطم أٗ ايػ١ٓ ا٭ٍٚ َٔ غًط١ٓ ايؿاٙ ْازض  

ِٗ اٱغ١َٝ٬ تهُٔ بكا٤ اٱغ٬ّ، ٜٚأؽ ايهؿاض، ٚزٚاّ ٚأقٓعِٗ إٔ ٚسست ،اٱغ١َٝ٬

 خطّٝا إٔ ّتٓعٛا عٔ ايعكبٝات ايطا٥ؿ١ٝ ٚايػبٸ ٚأخص َِٓٗ تعٗسّا ،غًط١ٓ إٜطإ

 .(13)ايتكطف اٚإٔ ٫ ٜػ٦ٝٛ ،ٚايًعٔ ٚايتهؿري، ٚإٔ ٫ ٜؿيت نٌ ٚاسس َِٓٗ نس اٯخط

اؾعؿطٟ ٗ ٖـ( ٭سس قاز٠ إصٖب 1329ٚدٛا، ؾٝذ ايؿطٜع١ ا٭قؿٗاْٞ)

ٕٸأٜهّا ٜؿري  1328غاض٣ ٗ غ١ٓ  ٖصا ايّٝٛ ٖٛ ايّٝٛ ايصٟ  إٍ ٚد١ٗ ايٓٛط ٖصٙ: إ

هب ع٢ً إػًٌُ إٔ ٜٛقؿٛا ؾٝ٘ ايٓعاع ايساخًٞ، ٚإٔ ٜٛادٗٛا شيو بايتعإٚ ٚايتعانس 

ٖٚسّ ايبٓا٤ ا٭غاؽ  ،يبعهِٗ ايبعض، نس ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً قٛ اٱغ٬ّ ٚاٱّإ

غِ ْيب آخط ايعَإ اقٛت ا٭شإ بكٛت ايٓاقٛؽ، ٚقٛ  ِٕ، ٜٚبسيٕٛ ايهطٜآيًكط
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ٚا ايكٛات ا٭دٓب١ٝ ظعع، ٚأنجط َٔ ٖصا إٔ ٫ ت...إعًٝ٘ ٚآي٘ أؾهٌ قًٛت إًو إٓٸ

نس قسم ايكٍٛ: ٚقع ٪ٚشيو بإٖا١ْ ٚتكٜٛض قٛانِ، ٚإؾاع١ ا٭خباض إٛسؿ١ يت

  .(14)؟!ٚا٭داْب ٚاعٌ ٜٚكٌٛ ،ٚضبأغِٗ بِٝٓٗ، ؾإٍ َت٢ ٜبك٢ إػًُٕٛ ٗ ّْٛ ٚغط

  

 ــــــ الجالح: التأنٗد عمٜ املػرتنات ٔوعسفٛ عرز بعغّي البعض يف اذتاالت ارتالفٗٛ

 ، ايصٜٔاييت هلا نجري َٔ ايسعا٠ ايعإٌ ٚإسضنٌ ،إٕ أسس تٝاضات ايتكطٜب 

ايبعض  ٜ٪نسٕٚ ع٢ً إؿرتنات، ٚايتُاؽ ايعصض يبعهِٗ ،ٜجريٕٚ ٜٚتابعٕٛ تكطٜبِٗ

أٚ ايػهٛت عٔ ٖصٙ اـ٬ؾات. ِٖٚ ٜ٪َٕٓٛ  ،ٗ اؿا٫ت اـ٬ؾ١ٝ ٚايبشح ايعًُٞ

  .(15)ٗ إا١٥ 90إٍ  85 إصاٖب اٱغ١َٝ٬ ُجٌ ٌٖٚٞ إٔ إؿرتنات ب ،بٗصٙ ايعكٝس٠

 

 ــــــ ـ الػٗذ ستىد آصف ستطين1

ْؿط  ،قِ ،َٔ ايٓٛط١ٜ إٍ ايعٌُ ،تكطٜب إصاٖب :ْؿط ي٘ نتا، بعٓٛإ

ٜٚتهُٔ عس٠ َكاب٬ت تٓاٚيت َٛانٝع ايٛسس٠ إدتًؿ١. ٜٚكٍٛ ٗ إسس٣  .1386أزٜإ، 

ايتكطٜب ٜعين ايتعإٚ ٚايتٓػٝل ٗ إؾاع١ ٚسؿٜ إؿرتنات ايس١ٜٝٓ : َكاب٬ت٘

ٌٸ، ايهجري٠ ٚوٌُ شيو ع٢ً أقٌ:  .ٚاسس اٯخط ٗ اؿا٫ت اـ٬ؾ١ٝ ٚعصض ن

ٛٸٚيًُدط٧ أدط ٚاسس. ٚأ ،يًُكٝب أدطإ ٚشيو ع٢ً  ،ِٗ َػًٌُع٢ً أْٸ ;٠١ ٚقبٸخ

ٛٳ٠ْ﴿أقٌ:  ٕٳ ٔإخٵ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ُٳا اِي ْٻ ٗ اؿٝا٠ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ  ،(10)اؿذطات:  ﴾ٔإ

١ ؾُٝع أٌٖ ٝٸٚآخط ا٭َط اؿاي١ ايطابع١ عسّ إٖا١ْ ا٭١ُ٥ ٚا٭قٍٛ إصٖب .ٚايػٝاغ١ٝ

 . (16)إصاٖب اٱغ١َٝ٬

 

 ــــــ ٓ خساضاٌ٘ـ الػٗذ ستىد ٔاعغ شاد2

وتٟٛ ع٢ً ٖٚٛ  .ضغا٥ٌ ايٛسس٠ :ٕ ٗ ٖصا اجملاٍ. أسسُٖا بعٓٛإاْؿط ي٘ نتاب

 ٚٗ نتا، ْسا٤ ايٛسس٠ ْع خطب٘ ٗ فاٍ ايٛسس٠. .َكاب٬ت٘ ٗ فاٍ ايٛسس٠

ٜٚكٍٛ ٗ نتا، ضغا٥ٌ ايٛسس٠: ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا إٕ َا ْكبٌ ب٘ مٔ ٚايعًُا٤ 

ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ْٝع إصاٖب اٱغ١َٝ٬  أْٸ٘ ٖٛ ،ت٘ٚقس اتؿكٛا ع٢ً قش ،ايػابكٕٛ
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ٚأقٍٛ ٖٝع٠ خاق١ بٗا، َٚع ْٝع ايعٓاقط إؿرتن١ ايهجري٠  ،هلا أغؼ خاق١

ٕٸاييت بٝٓٗا لس مٔ بسٓق  ٗ ٌبٌ تػع ، ٗ إا١٥ٌٚمثاْ ّأػ َا ٜكاض، ١ ْٛط أ

ٚمٔ  .ٕصاٖب اٱغ١َٝ٬عٓاقط اعتكاز١ٜ ٚؾك١ٝٗ ٚأخ٬ق١ٝ َؿرتن١ بٌ ْٝع ا ،إا١٥

٭ٕ ؾًػؿ١  ;اييت ت٪زٟ إٍ ٚسس٠ إػًٌُ ،هب إٔ ْ٪نس ع٢ً ٖصٙ ا٭قٍٛ إؿرتن١

ٗ بك١ٝ  ٜٚبك٢ با، ا٫دتٗاز َؿتٛسّا .سطنتٓا ٖٞ ايٛقٍٛ إٍ ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬

ٜٚهْٕٛٛ َتكاضبٌ بايبشح ٚتبازٍ  ،اييت ٖٞ قٌ اخت٬ف عًُا٤ إصاٖب ،إػا٥ٌ

ٚاؿكٍٛ ع٢ً  ،ٛط ايع١ًُٝ ٗ إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ٚايه١َٝ٬ ٚا٭خ٬ق١ٝٚدٗات ايٓ

 . (17)ٚدٗات ْٛطِٖ

 

  ــــــ ِـ(1331ـ العالوٛ الطىٍاٌ٘)3

خٛآْا إإٍ »ٗ َكاي١  ،أٜهّا( 18)ٕ ايع١َ٬ اؿا٥طٟ ايػُٓاْٞإ :باٱَهإ ايكٍٛ

ي٘ ْؿؼ  ،غ٬ّٗ ف١ً ضغاي١ اٱ ،1951ّ / ٖـ1370ٚاييت ْؿطت ٗ غ١ٓ  ،«إػًٌُ

ٚد١ٗ ايٓٛط. ؾٗٛ باٱناؾ١ إٍ اعتباضٙ نطٚض٠ ضدٛع فتٗسٟ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػ١ٓ إٍ 

نتب اؿسٜح ا٭ضبع١ عؿط )ٜعين ايكشاح ايػت١، ٚايهتب ا٭ضبع١، ٚايٛاٗ، ٚعاض 

َٚٔ أدٌ ؼكٝل ٚؾشل ططٜل  ،ا٭ْٛاض، ٚٚغا٥ٌ ايؿٝع١، َٚػتسضى ايٛغا٥ٌ(

ض ا٭َط بٗصا ايؿهٌ: ٚنٻ ،ٗ َٛنٛع اٱَا١َ ٚاـ٬ؾ١ إكاؿ١ بٌ ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ

٫  ،١ٝٔ اـايل عٔ ايعٚا٥س ايتعكب١ٝ إِا ٖٛ قش١ اـ٬ؾ١ إًٓؾإٕ ٬َى ايتػٓټ

إْهاض اٱَا١َ ايػُا١ٜٚ إٓكٛق١، ٫ٚ اٱعطاض عٔ عًّٛ أٌٖ بٝت ايطغاي١ ٚضٚاٜاتِٗ 

ٞٸنُا إٔ ٬َى ايتؿٝع ايهاٌَ اعتكاز اٱَا .ِٖاٚؾتاٚ ٚا٭١ُ٥ ا٭سس  ١َ إٓكٛق١ يعً

َٳ ،ٚاؾرتاض طاعتِٗ ٗ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ،عؿط َٔ ٚيسٙ قاّ َكاحل  ٔٵ٫ إبطاٍ خ٬ؾ١ 

َٸ ٚيٛ  ;اٱَاّ إٓكٛم بٗا اٱَهإ ضن ;١ َع ايعسٍ ٚايعٖس ٚا٭َا١ْ ع٢ً بٝت إاٍا٭

 . (19)ٕٓٛاٍٚقس نإ ا٭َط ٗ ايكسض ا٭ٍٚ ع٢ً ٖصا ا .يكاحل ايٛقت ٚخؿ١ٝ ايؿت١ٓ

 

  ــــــ ِـ(1428ـ 1332ـ العاٍلوٛ الطٗد وستغٜ العطهسٙ)4

ضغِ إٔ ٚ .١َ ايعػهطٟ ٗ نتب٘ ايٛسس٠ بٌ إػًٌُنإ اتٸذاٙ ايع٬ٓ

ٕ غٝاغت٘ أاؿكٝك١ ، ؾ(20)ايسنتٛض ايعقاقٞ ٫ ٜط٣ ٗ َ٪يؿات ايع١َ٬ شيو ايتكطٜب
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ٛع١ ايجا١ْٝ َٔ ايتٝاضات اييت ٫ ّهٔ ٚنع٘ ٗ اجملُ بٌ ،ٌَٚٓٗذ٘ ناْتا تكطٜبٝت

 |١ ايٓيبٸٜط٣ َٔ خ٬ٍ نتابات٘ بإٔ غٓٸ ٚإْٸُاتسعٛ ؾك٘ إٍ ايتعاٜـ ايػًُٞ، 

ع٢ً ؾطق١  ّاطهٗا يٝػت سَٔ ا٫عرتاف بأْٸ ٫ بٴسٻَٓتؿط٠ بٌ ايؿطم اٱغ١َٝ٬، ٚ

 ٚاسس٠

ٟٸإٍ  أؾري ٖٓا أٜهّا: &قاٍ  ،بًس أشٖب إيٝ٘ أْين ٗ َكا٫تٞ ٚخطيب ٗ أ

ٌٸ تزاَا ٘ َأثري ٖصٙ ايٓكط١، ٖٚٞ أْٸ ،ٌت٢ ٗ سؿس ايػًؿٌٝ ٚايٖٛابٝٸٚس ؾطق١  ن

ٚتٓؿٞ ٚتٴٓهط  ،َٓشكط٠ بايطٚاٜات اييت بٌ ٜسٜٗا |١ ايٓيبَٔ ايؿطم تعترب إٔ غٓٸ

ٌٸ عٔ ايٛسس٠  ّٜٛ أنجط بعسّا ايػ١ٓ اييت يس٣ ايؿطم ا٭خط٣، ؾػٛف ْكبض ن

  .(21)١ٚاؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ايعإٝ ،اٱغ١َٝ٬

 

  ــــــ ِـ.ش(1385ـ 1332ـ ٌعىٛ اهلل صاذت٘ صتف آبادٙ)5

 ،ٖـ.ف1363 ٖـ ـ1404أثاض ْؿؼ ٚد١ٗ ايٓٛط ٗ إكاي١ اييت نتبٗا ٗ غ١ٓ 

: تايٌٞ َٔ ٔػ١ أزي١ اي: أقبض ًَدل ايبشح َٚا ؼكٻ«ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬» :بعٓٛإ

ري سسٜح اٱَاّ قُس ٚسػب تؿػ ،يٛ مل ٜككط أٌٖ ايػ١ٓ ٗ ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس

ٔٷ×ايباقط ٕٸ غريٴ) : إشا نإ قػ َٴ ٚامل( ؾإ ٕٸ .ع١ٜذٵأعُاي٘  ؾًتٛت ٗ إسس٣  نُا أ

ٚمٔ ْؿيت إٔ ايعٌُ بؿك٘ أٌٖ ايػ١ٓ ٭ٌٖ  .ؾتاٚاٙ أعًٔ إٔ ايعٌُ بؿك٘ اٱَا١َٝ فٕع

ٚإشا نإ ٖٓاى َٔ فتٗس ؾٝعٞ  .ٕ عٓس اهلل تباضى ٚتعاٍَٚأدٛضِٖ ٚ ،ايػ١ٓ فٕع

١ َٔ ايؿك٘ ايؿٝعٞ هب عًٝ٘ ؿـ إٔ ٖٓاى سا٫ت ٗ ؾك٘ أٌٖ ايػ١ٓ أنجط قشٸٜهت

ٚايؿذاع ايؿٝذ ؾًتٛت  ١. ؾايعامل اؿطٸإٔ ٜعٌُ بٗصٙ اؿا٫ت اييت ٗ ؾك٘ أٌٖ ايػٓٸ

دصٖا مٔ ّ ايجا١ْٝ اييت ْتٸسٳدص أٍٚ خط٠ٛ ثابت١ َٔ أدٌ ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬، ٖٚصٙ ايَكاتٸ

 . (22)ّٚايؿهٌ يًُتكسِّ ،ي١ إبشٛث١ ٗ ططٜل ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬بعس ايؿٝذ ؾًتٛت ٗ إػأ

 

 ــــــ ـ الػٗذ ستىٕد غمتٕت6

 ع٢ًٚتأثريٙ  ،دتُاع ايتكطٜب ٗ َكطاأقسض ايؿٝذ قُٛز ؾًتٛت بعس أْؿط١ 

َٔ  ّاإصٖب ايؿٝعٞ َصٖبؾٝٗا ؾت٣ٛ اعترب  ٖـ،1378ٗ غ١ٓ  ،نباض عًُا٤ ا٭ظٖط
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 .ّٜاْكاض ٖصا إصٖب فعإصاٖب اٱغ١َٝ٬، ٚعٌُ أ

 :(23)ٚقس ْؿط ًَ ٖصٙ ايؿت٣ٛ ٗ ف١ً ضغاي١ اٱغ٬ّ

يهٞ تكع عبازات٘  ;: إٕ بعض ايٓاؽ ٜط٣ أْ٘ هب ع٢ً إػًِقٌٝ يؿهًٝت٘

ٚيٝؼ َٔ بٝٓٗا  ،إٔ ٜكًس أسس إصاٖب ا٭ضبع١ إعطٚؾ١ ،َٚعا٬َت٘ ع٢ً ٚد٘ قشٝض

ؾٌٗ تٛاؾكٕٛ ؾهًٝتهِ ع٢ً ٖصا ايطأٟ  يؿٝع١ ايعٜس١ٜ،ا٫ٚ  ،َصٖب ايؿٝع١ اٱَا١َٝ

 ؟ ١ َج٬ّعؿطٜٸ ؾتُٓعٕٛ تكًٝس َصٖب ايؿٝع١ اٱَا١َٝ ا٫ثين ،ع٢ً إط٬ق٘

 : ؾأدا، ؾهًٝت٘

ٕ يهٌ : إبٌ ْكٍٛ ّا،َعٝٓ ّاـ إٕ اٱغ٬ّ ٫ ٜٛدب ع٢ً أسس َٔ أتباع٘ َصٖب1

ٟٸ َػًِ اؿلٸ ٚإس١ْٚ  ،شّاَصٖب َٔ إصاٖب إٓكٛي١ قشٝ ٗ إٔ ٜكًس باز٨ شٟ بس٤ أ

َٕ ٟٸ ،َٔ ٖصٙ إصاٖب إٔ ٜٓتكٌ إٍ غريٙ قًس َصٖبّا ٔٵأسهاَٗا ٗ نتبٗا اـاق١. ٚ  أ

 ٫ٚ سطز ٗ ؾ٤ٞ َٔ شيو.  ،َصٖب نإ

َصٖب  ،عؿط١ٜ إعطٚف َصٖب ايؿٝع١ اٱَا١َٝ ا٫ثين ،ـ إٕ َصٖب اؾعؿط2١ٜ

 ،ٌُ إٔ ٜعطؾٛا شيونػا٥ط َصاٖب أٌٖ ايػ١ٓ. ؾٝٓبػٞ يًُػً ،ايتعبس ب٘ ؾطعّا هٛظ

ؾُا نإ زٜٔ اهلل َٚا ناْت  ;ٕصاٖب َع١ٓٝ ٚإٔ ٜتدًكٛا َٔ ايعكب١ٝ بػري اؿلٸ

ٌٸ ،ؾطٜعت٘ َتابع١ ٕصٖب فتٗسٕٚ َكبٛيٕٛ عٓس اهلل  أٚ َككٛض٠ ع٢ً َصٖب، ؾايه

َٕ ْٚ٘ ٗ ؾكِٗٗ، ٚايعٌُ َا ٜكطٸ ،دتٗاز تكًٝسِٖيًٓٛط ٚا٫ يٝؼ أ٬ّٖ ٔٵتعاٍ، ٚهٛظ 

 ٗ شيو بٌ ايعبازات ٚإعا٬َت.  ٫ٚ ؾطم

 

 ــــــ سٕه وطألٛ اإلواوٛ السابع: التفطري ارتاّظ

َٔ خ٬ٍ تؿػري  ،ايططم يتشكل ايتكطٜب اساٍٚ فُٛع١ َٔ ايؿٝع١ إٔ ٦ٜٝٗٛ 

 خام يٲَا١َ ٗ عكا٥س ايؿٝع١. ّٚهٔ إٔ ْأتٞ بأمسا٤ ٖ٪٤٫ ٗ ٖصا اجملاٍ: 

ػٝس أبٛ ايؿهٌ ايطباطبا٥ٞ، ايػٝين اؿػٝس َكطؿ٢ ايسٝسض عًٞ قًُساضإ، 

كبالٞ، أٓس ايهاتب. ْٚتٓاٍٚ اٯٕ عطض ٚؾطح ٚدٗات ايػٝس أٓس ايبطقعٞ، 

 ْٛطِٖ: 

 ــــــ ـ سٗدز عم٘ قمىدازا1ُ

. ٜٚتهٕٛ بعس تكٜٛطٙٚقس ٚظع . ايططٜل ايط٥ٝػٞ ي٬ؼاز :ي٘ نتا، بعٓٛإ
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 ،ايهاتبٜعتكس قعٞ. َٚكسَت٘ ايػٝس أبٛ ايؿهٌ بطنتب ٚ ،قؿش١ 289ايهتا، َٔ 

غ٬ؾ١ ضغٍٛ  ×خ٬ٍ تأنٝسٙ ع٢ً أؾه١ًٝ ٚأسك١ٝ ٚأٚي١ٜٛ أَري إ٪ٌََٓٔ 

ثت عٔ ٚإَاَت٘ ايع١ًُٝ ٚإع١ٜٛٓ، بايتؿهٝو ْٚكس ايٓكٛم اييت ؼسٻ ،|اهلل

ٕ إاز٠ ا٭ق١ًٝ ٫خت٬ف ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ أتت إَٚػأي١ ايػكٝؿ١ بٗصا إع٢ٓ:  ،اـ٬ؾ١

بؿكٌ َكاّ اٱَاّ »ا نتب ُٸَهإ ايتعبري عباٱ :. ٚبتعبري آخط(24)ٌَٔ خ٬ٍ َا ؼكٻ

ٞٸ  . «عٔ اـ٬ؾ١ ايعًُ

 

 ــــــ طباطباٟ٘الطٗين اذتـ الطٗد وضطفٜ 2

ٌٸْؿط ي٘ نتا، اتٸ ا٫خت٬ف  ػِ بٛقـ ؼًًٝٞ وٌُ ٚد١ٗ ْٛطٙ نايتايٞ: س

 ،غتِ، زَؿلغعس ض :بٌ ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ ٗ َػأي١ اٱَا١َ، تطْ٘ إٍ ايعطب١ٝ

 دٝيب. ،قؿش١ 80ٜتهٕٛ َٔ ٚ .2002ّا٭ٚا٥ٌ، 

ٖٚصا ايهتا، عباض٠ عٔ تط١ْ يًكػِ اـاَؼ َٔ نتا، ايططٜل باػاٙ 

 ٖـ. 1400ْؿطٙ ٗ غ١ٓ  ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬، ايصٟ متٸ

ٕٸ  َػأي١ ايتكطٜب بؿهًٗا إتعاضف عًٝ٘  ٜعتكس ايهاتب ٗ ٖصا ايهتا، أ

ٛٸٕ تتشٓكٚايسا٥ط بٌ ايٓاؽ ٫ ّهٔ أ ٠. ؾتأنٝس عًُا٤ ايؿٝع١ ع٢ً ل بايٓتٝذ١ إطد

ٝٸ ،ْكٛم اٱَا١َ ٟٸ ،٫ تجُط ،١ اـًؿا٤ٚتأنٝس أٌٖ ايػ١ٓ ع٢ً أؾهً  ٫ٚ ػين أ

ٚدا٤ بأضبع١  .يتكطٜب َٓٛٛض آخطإٍ اغري تأدٝر ايٓاض أنجط. ٚهب إٔ ٜٓٛط  ،ؾا٥س٠

 ٚاغتهؿاف عًُٞ:  َٛانٝع تتٓاٍٚ نبشحٺ

 َٓؿك١ً عٔ اٱَاض٠ ٚاؿه١َٛ أّ ٫؟  ـ ٌٖ إٔ اٱَا1١َ

ُٸ2  ١ أٌٖ ايبٝت َع سهاّ ٠٫ٚٚ عكطِٖ؟ ـ نٝـ نإ تكطف أ٥

 ١؟ ـ نٝـ نإ غًٛى أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت َع ؾكٗا٤ ٚأ١ُ٥ َصاٖب أٌٖ ايػٓٸ3

 ٜٚ٪زٟ ،ٗ اٯخط٠ ّانبري ّاب خػطاْـ ٌٖ إٔ اـطأ ٗ َػأي١ اٱَا١َ ٜػب4ِّ

 بايؿدل إٍ دِٗٓ؟ 

إٔ  ،إٍ آٜات َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ َػتٓسّا ،ب ٗ إػأي١ ا٭ٍٜٚػتٓتر ايهات

ٕٸ اٱَاّ ٜكٌ إٍ ٖصٙ إكاَات إع١ٜٛٓ  اٱَا١َ أَط َعٟٓٛ ٚضٚسٞ، ٚتؿري إٍ أ
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ت٬ظّ َع اؿه١َٛ ٚاٱزاض٠ ٚايععا١َ ا٫دتُاع١ٝ. ٚٗ ٖصا ٜٖٚصا إٓكب ٫  .ايطٚس١ٝ

 . 247ـ  246ايبكط٠: اجملاٍ ٜؿري إٍ قك١ طايٛت ٚايٓيب ٗ غٛض٠ 

إٔ اٱَاّ  ،ٍ ضغاي١ أَري إ٪ٌَٓ ٗ ايػاضاتإ َػتٓسّا ،ٗ إػأي١ ايجا١ْٝ ٜعتكسٚ

َٚٔ  .ٚقس أعطاِٖ ايبٝع١ ،ع٢ً سه١َٛ اـًٝؿ١ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ نإ َٛاؾكّا ×عًٞ

. ÷ٚبعس ٚؾا٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ ،ايطبٝعٞ إٔ َباٜعت٘ يًدًٝؿ١ ا٭ٍٚ ُت بعس غت١ أؾٗط

غري٠ ايؿٝدٌ،  عٔخ عٔ ايطنا تتشسٸ ×يو ٜٓكٌ ِاشز َٔ خطب أَري إ٪ٌَٓبعس ش

ٚايتؿاٚض َعُٗا. َٚٔ ثِ أٚضز ِاشز َٔ خطب ظٜس سٍٛ ايؿٝدٌ، ٚخطب١ يٲَاّ 

ٗ أٌٖ ايبكط٠  ×إسس٣ خطب اٱَاّ اؿػٌ ٗ ٖصا اجملاٍ، ٚأٜهّا ×ازايػذٸ

 ٔ. ػٳٜصنط ؾٝٗا اـًؿا٤ بايكٍٛ اَؿ

ٕٸٜعتكس ايجايج١ ٗ إػأي١ ٚ ١ ؾٕٛ َع ؾكٗا٤ ٚعا١َ أٌٖ ايػٓٸٜتكطٸ ^ا٭١ُ٥ أ

ّٕ  ع٢ً ٖصا ا٭َط.  ؿاٖسٺنٚأٚضز ِاشز َٔ أسازٜح ايؿٝع١  .ٚقب١ بهط

ِٸٚ ،ثِ بعس شيو ٜكٌ إٍ إػأي١ ايطابع١ ٜٚكٍٛ: إشا نإ  ،إػا٥ٌ ٜعتربٖا أٖ

َٳ ع٢ً اـػطإ إعٟٓٛ ّٜٛ  اٱَا١َ ٚاـ٬ؾ١ ؾ٬ ٜعترب ٖصا زي٬ّٝ ٜٓهط خطّأ ٔٵٖٓاى 

ٚبعس شيو دا٤ بطٚاٜات َٔ نتب  .ٚدا٤ بُٓاشز َٔ ضٚاٜات ايؿٝع١ ع٢ً شيو .ايكٝا١َ

 ٚاييت تٓطبل ٚؾكٗا ؾطٚٙ ايٓذا٠ ٚاٱّإ ع٢ً ايؿٝع١.  ،١أٌٖ ايػٓٸ

 

 ــــــ ـ أمحد الهاتب3

ٗ َػا٥ٌ ايؿٝع١  سػاغ١ناْت هلصا ايهاتب ٗ ايعؿط٠ ا٭خري٠ نتابات  

خ٬ف ٚ ،ٚسس٠ ايسٜٔ ،١ ٚايؿٝع١: ايػٓٸبعٓٛإٚإسس٣ ٖصٙ ايهتابات  .كا٥س١ٜايع

ّ، 2007ٖـ ـ 1428ايساض ايعطب١ٝ يًعًّٛ،  ،بريٚت ;زاض ايؿٛض٣ ،ايػٝاغ١ ٚايتاضٜذ، يٓسٕ
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ٚقس ِْٛ ٖصا ايهتا، ٗ ث٬ث١ أبٛا،: ايبا، ا٭ٍٚ: ٚسس٠ ايسٜٔ; ايبا، ايجاْٞ: 

 ١ ٚايتاضى١ٝ; ايبا، ايجايح: ططٜل ايٛسس٠. ٝاغٝٸا٫خت٬ؾات ايػ

أِٖ إؿرتنات ٚا٫خت٬ؾات اييت  ،نُٔ ث٬ث١ ؾكٍٛ ،تٓاٍٚ ٗ ايبا، ا٭ٍٚ

١ ٗ ث٬خ َٝازٜٔ َٔ ا٫عتكازات، ٚإكازض ا٭ق١ًٝ يًسٜٔ بٌ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػٓٸ
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 )ايكطإٓ، ايػ١ٓ، اٱْاع، ايعكٌ(. 

اْتكس ٚعح َٛقـ َٚها١ْ  ،٬ث١ ؾكٍٛخ٬ٍ ث ،ٗ ايبا، ايجاْٞ أٜهّاٚ

با٭زع١ٝ ٚايعٜاضات اييت ٗ  ّاٚاٖتُاَ عٓا١ّٜ ٚأٚٗط ،ايكشاب١ يس٣ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػ١ٓ

 ٚا٫خت٬ؾات ايػٝاغ١ٝ بٌ ايؿطٜكٌ.  ،نتب ايؿٝع١

ًَدل اؿهِ ٚايكطاض  ،ايصٟ ٜعترب آخط ا٭بٛا، ،ٗ ايبا، ايجايحٚنإ 

 اـتاَٞ يٓٛط١ٜ ايهاتب.

ٕٸ ٖصٙ ايعباض٠: ٚيعٌ َٛنٛع اٱَا١َ تًدٸكُٗا ٛقؿ٘ ٚضأٜ٘ ٗ با، ايتكطٜب َ إ

ٟٸ إٓتٛط  اٱهل١ٝ ٭ٌٖ ايبٝت ٚايعك١ُ ٚايٓل َٚٛنٛع )اٱَاّ ايجاْٞ عؿط إٗس

ٚشيو ٭ٕ ٖصٙ  ;َٔ ايٓكس ٚايتُشٝل ايػا٥ب( َٔ أبطظ إٛانٝع اييت ؼتاز إٍ َعٜسٺ

٠ اـ٬ف ايط٥ٝػ١ َع عؿطٟ، َٚازٸ ثينا٫ٌ أغاؽ إصٖب اٱَاَٞ إٛانٝع تؿٚه

  .(25)بك١ٝ إػًٌُ

 

 ــــــ وع قساٞٚ الٍكاط ارتالفٗٛ ،ٔالتٍكٗح ،ارتاوظ: التأنٗد عمٜ املػرتنات

ٛٸ ٕ ٗ إػتكبٌ تػٝريات َٓطك١ٝ ٚسه١ُٝ ٗ ع٢ً َا ٜبسٚ إٔ ٖصٙ اٯضا٤ ته

ٛض أٓس ايعقاقٞ. َػأي١ ايتكطٜب. ٚأسس ايصٜٔ أعطبٛا عٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ ٖصٙ ايسنت

ايتكشٝض: ٖٚٛ نط، َٔ ايٓكس ايصاتٞ ٜكّٛ »ٚقس ٚنض ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

ٌٸ . نتب (26)«تذت ايؿطق١أْمطاؾات ايتاضى١ٝ اييت ٕٛاد١ٗ ا٫ ;َصٖب ب٘ عًُا٤ ن

 :ايسنتٛض أٓس ايعقاقٞ نتابٌ سٍٛ ايتكطٜب

 ،، ا٭ضزٕت٬ف ٚايتكشٝضٚؼسٜات ا٫خ ،ـ ايتكطٜب بٌ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػ1١ٓ

 ّ. 2008 ـ ٖـ1429عامل ايهتب اؿسٜح ٚدساض ايهتا، ايعإٞ، 

ا نتب ٗ ٖصا ُٸتكطٜط ؼًًٝٞ عبعس َكس١َ ؼ١ًًٝٝ ٗ أ١ُٖٝ تٓاٍٚ ايتكطٜب، ٚ

ٚٛ خ باختكاض عٔ أقػاّ. ٗ ايكػِ ا٭ٍٚ ٜتشسٸ ١ِ ايعقاقٞ ايهتا، ٗ أضبعاجملاٍ، ٜٓ

ز ْكاٙ ا٫خت٬ف بٌ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ٗ ايكػِ ايجاْٞ ٜعسِّتؿهٌٝ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػ١ٓ. 

ٜتٓاٍٚ ٗ َٝسإ ٚٚايؿك٘.  ;ايعكا٥س ;َٝازٜٔ: ايػٝاغ١ ٚاؿه١َٛ ١ايػ١ٓ ٗ ث٬ث

ٚعسز ا٭١ُ٥.  ،ايٓل أٚ ا٫ختٝاض :َجٌ ،ٕٚ َٚػا٥ٌ أخط٣٪ايػٝاغ١ َػأي١ اٱَا١َ ٚؾ
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اٍ اٱَا١َ، ٚايعك١ُ، ٚايتك١ٝ، سٍٛ أضا٤ ايؿٝع١ ٗ ف ٚٗ َٝسإ ايعكا٥س ٜهع تكطٜطّا

ٚايطدع١. ٚٗ َٝسإ ايؿك٘ ٜتٓاٍٚ ٔؼ َػا٥ٌ: غػٌ ا٭ضدٌ ٗ ايٛن٤ٛ،  ،ٚايبسا٤

ـٸ  ت، اـُؼ ٚإضخ ايبٓت. ، اؾُع بٌ ايك٬تٌ، ايعٚاز إ٪ٖقإػض ع٢ً اـ

ايتكشٝض ٗ غٝام ايتاضٜذ ٚايعكٌ ٚايعٛاطـ،  :دا٤ ايبا، ايجايح ؼت عٓٛإٚ

ٗ  ،ٚإق٬سٗا ،ْتباٙ إٍ نطٚض٠ تٓكٝض ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػ١ٓ ٯضا٥ِٗ اـاق١ًٜٚؿت ا٫

ٕٸ إق٬ح بعض اـطاؾات  ن٤ٛ ايتاضٜذ، ٚايعكٌ، ٚايعٛاطـ، ٚاٱسػاغات. ٜٚعترب أ

مطاف اٚنصيو  ،ٌخباضٌٜ ٚايػًؿٝٸايتاضى١ٝ اييت يس٣ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػ١ٓ، ْٚكس ا٭

 ايتٓكٝشات.  ٙضا٤، َٔ إكازٜل ايباضظ٠ هلصع عاؾٛسٳأٌٖ ايػ١ٓ عٔ أٌٖ ايبٝت، ٚبٹ

ِٕٚ ب إٍ عس٠ َؿاِٖٝ َٚٔ َؿَٗٛ٘ تؿعٸ ،٘ بايتكطٜبَٔ ايهتا، خكٸٸ آخط قػ

 عٔ ططٜل ايتكطٜب.  ٚؼسخ أٜهّا ،ٗ فاٍ ايتكطٜب

 : ايتايٞؾطسٗا ن ،١كٌ ب٘ َطؾكات غتٸَٔ ايهتا، َتٸ ٖٚصا ايكػِ

ٚٸ ٖـ ـ 1412ٗ غ١ٓ  ،صٟ أقِٝ ٗ ايطباٙاي ،ٍايبٝإ ايٓٗا٥ٞ ًٕتك٢ ايتكطٜب ا٭

1991 .ّ 

ٖـ ـ 1417ٗ غ١ٓ  ،ايصٟ أقِٝ ٗ ايطباٙ ،ايبٝإ ايٓٗا٥ٞ ًٕتك٢ ايتكطٜب ايجاْٞ

1996 .ّ 

 ٖـ. 1413ايصٟ أقِٝ ٗ طٗطإ  ،ايبٝإ ايٓٗا٥ٞ ٕ٪ُط ايٛسس٠ ايسٚيٞ اـاَؼ

 ٖـ. 1416ٗطإ ايصٟ أقِٝ ٗ ط ،ايبٝإ ايٓٗا٥ٞ ٕ٪ُط ايٛسس٠ ايسٚيٞ ايجأَ

عٔ ايتٓكٝض َٔ  إٕ دٛا، أٓس ايهاتب يًكعٜٚين ٗ فاٍ اٱَا١َ ٜعترب َجا٫ّ

 زاخٌ ايؿٝع١. 

ٕٵ  قتٌ عجُإ ٗ ايتاضٜذ  َٚكاي١ عبس ايػ٬ّ ٜاغٌ سٍٛ ا٫مطاف بعس أ

 عٔ ايتٓكٝض نُٔ أٌٖ ايػ١ٓ.  اٱغ٬َٞ تعترب َجا٫ّ

عامل ايهتب  ،، ا٭ضزٌٕ ايػ١ٓـ ا٭غاؽ ايتؿطٜعٞ يًٛسس٠ بٌ ايؿٝع١ ٚأ2ٖ

 ّ. 2008 ـ ٖـ1429اؿسٜح، 

ٜعترب ٖصا ايهتا، ايجاْٞ يًهاتب ٗ فاٍ ايتكطٜب. ٖٚٛ ٜعتكس ٗ ايهتا، 

ٚٸ ٕٸا٭  اؿكٍٛ عًٝٗا يًتكطٜب عباض٠ عٔ:  اـطٛات ا٭ٚي١ٝ ٚايٓٛط١ٜ اييت قس متٸ ٍ أ
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1ٌّ   .َٔ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػ١ٓ يبعهِٗ ايبعض ـ َعطؾ١ ن

  .طؾ١ ْكاٙ ا٫خت٬فـ َع2

  .ـ ا٫عتكاز باٱق٬ح ٚايتٓكٝض3

 ـ ايتكطٜط ايتاضىٞ عٔ ا٭ْؿط١ ايتكطٜب١ٝ يس٣ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػ١ٓ. 4

ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ؾإٕ ا٭غؼ ٚايطنا٥ع ايس١ٜٝٓ ٕػأي١ ايتكطٜب ٗ ٖصا ايهتا، 

 ٚقس ِْٛ ايهتا، ٗ قػٌُ:  .تتابع

ٜب ٚايٛسس٠ بٌ إػًٌُ ٗ ايسٚضتٌ ٗ ايكػِ ا٭ٍٚ ٜعٍٛ ع٢ً ْٛطٜات ايتكط

ٗ ٖصا اجملاٍ أضبع ْٛطٜات: ػطب١ اجملتُع اٱغ٬َٞ، ػطب١ ٜٚصنط ا٭خريتٌ. 

ٚايٓٛط١ٜ إع١ْٛٓ بٓٛط١ٜ أٌٖ ايبٝت ٗ ايٛسس٠  ،اجملتُع ايعطبٞ، ْٛط١ٜ َايو بٔ ْيب

 ِ. ٜٚٛنض ايٓكاٙ إٛدب١ ٚايػايب١ هلصٙ ايٓٛطٜات ٗ ٖصا ايكػ .اٱغ١َٝ٬

ٗ ايكػِ ايجاْٞ ٜعترب إٔ ا٭غاؽ ايتؿطٜعٞ يًٛسس٠ إكاؿ١ ٗ َكازض ٚ

هعٌ  إٍ اجملا٫ت ايجكاؾ١ٝ هلصا ا٭َط، ٚعٓس٥صٺ ا٫غتٓباٙ. ٗ ٖصا اجملاٍ ٜؿري أ٫ّٚ

ٕ اُٗا َكسضا اغتٓباٙ خانعع٢ً أْٸ ،ثِ اٱْاع ;ايكطإٓ ٚايػ١ٓ :قٛضٜٔ ُٖا

 يًتسقٝل. 

 

 ــــــ التضٍٗف

ٌّٕهٔ   كتكط:  ايكٍٛ ٗ ؼًٝ

ـ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ا٫ػاٖات اـُػ١ تعترب ٚد١ٗ ايٓٛط ا٭ٍٚ ٚايطابع١ ٚدٗيت 1

َٸ ،تٌْٛط ؾاشٸ ٜٙا إتططؾٌ أٚ إتٸسٝح ٜتبٓاٖا إ  عٓس ٌُٗ با٫مطاف، ٚيٝؼ هلا س

 أنجط اجملتُعات اٱغ١َٝ٬ ٚعًُا٥ٗا. 

يػذاٜا اٱْػا١ْٝ. ٚايؿطط٠ ا٭ٚي١ٝ ـ ٚد١ٗ ايٓٛط ايجا١ْٝ أَط قس عذٔ بايؿطط٠ ٚا2

ٌ اؾُٝع، ٚتكبټ ع٢ً اؿبٸ بينٸإ ،يبين آزّ ٖٞ ايتعاٜـ ايػًُٞ َع ْٝع أبٓا٤ ايبؿط

عٔ ايؿطط٠ ٚايػذ١ٝ اٱْػا١ْٝ. ٚبايتايٞ إشا  ّاٜٚٴعتٳرب اي٬خت٬ف ٚايٓعاع ٗ اؿٝا٠ ططز

ِ إٔ إػًٌُ ُٔ إػًٖمل تؿطض ع٢ً اجملتُع اٱغ٬َٞ ساي١ َٔ ايساخٌ أٚ اـاضز ؾ

 ٫ٚ وتادٕٛ إٍ زع٠ٛ ٚتؿذٝع.  ،غٛف ٜتكطؾٕٛ َع بعهِٗ بٗصا ايؿهٌ
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ٕٸـ َٔ خ٬ٍ ٚد١ٗ ايٓٛط ايجايج١ ٚاـاَػ3١ أنجط  َا نإ قس ٫ق٢ قب٫ّٛ ، ؾإ

ِّ ،طٟ ايتكطٜبيس٣ َؿٚه ٔٵ .ٚد١ٗ ايٓٛط ايجايج١ ،دٕٛ يٜ٘ٚٴط ٕ ؾإعتكازْا اسػب  ٚيه

ٚد١ٗ ايٓٛط اـاَػ١. هب ع٢ً عًُا٤ إصاٖب  ٖٛ ّاٚثابت ّا٥َُا ّهٔ إٔ ٜهٕٛ زا

بعض اؿا٫ت  سٝح ٜٴطدعٕٛ أسٝاّْا ،ايكعٛبات اًٛبعس إٔ ٜكطعٛا ٖصٙ إطاسٌ ٜٚتكبٸ

إٍ ْؿؼ أقٛهلِ إصٖب١ٝ. ٚٗ  ٚأسٝاّْا ،اـ٬ؾ١ٝ إٍ ا٭قٍٛ اٱغ١َٝ٬ إؿرتن١

 ٜٚكطع ايططٜل ع٢ً إٓاظعات.  ،عاح ا٭ؾٝا٤ غري ايكشٝش١ن٤ٛ ٖصا اٱضداع تٴ

 

 

انهىامش
                                                      

 
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

  
 

 
 

  
  

 
 

  
  



 

 

 ٔعع األلفاظ لسٔح املعاٌ٘

ٌٛ  يف أصٕه التأٖٔن العسفاٌ٘ ٌعسٖ

 

 انسٍد جىاد سٍذً

 د. قاسم فائس

 

 ــــــ متّٗد

يكس ُػو بعض ايعطؾا٤ بٗصا إب٢ٓ ي٬غتس٫ٍ ب٘ ع٢ً ز٫ي١ ا٭يؿاٚ ع٢ً ا٭َٛض 

 ،ػاٙ ٗ سكٝك١ ايٛنعقشا، ٖصا ا٫أؾًكس ٚغٸع  .اظٚيٝؼ اجمل ،ايػٝب١ٝ بٓشٛ اؿكٝك١

ٜهّا اغِ ضٚح أطًكٛا عًٝ٘ أٚقس  .ز٠يٝؿٌُ إع٢ٓ ايعاّ ايصٟ ٜٓطبل ع٢ً َكازٜل َتعسٸ

عٝح ٜتػع  ،ًؿٜ ؾإْ٘ ٚنع٘ يًُع٢ٓ ايعاّيإع٢ٓ، َٚعٓاٙ إٔ ايٛانع عٓس ٚنع٘ ا

ٖٚٛ  ،٘ ايٛانع ٕع٢ٓ عاّؾايٓٛض َج٬ّ ٚنع .يٝؿٌُ اؿكا٥ل ايعطؾ١ٝ ٚايػٝب١ٝ َعّا

 ،ٚسكا٥ل َتعسز٠ ،ؾٝا٤ نجري٠إٔ ٜكسم ع٢ً أٖٚصا إع٢ٓ ّهٔ  ،ايهاؾؿ١ٝ

َع٢ٓ إٔ إكباح ي٘ خاق١ٝ  ،ٜهّاأهلٞ ْٛض ٚايعًِ اٱ ،ٜهّاأٚاهلل ْٛض  ،ؾإكباح ْٛض

ُٸ ل ٥اؿكا ٜهّا ْٛض ٜهؿـأٚاهلل  ،ا خبأٙ اي٬ّٛايهاؾؿ١ٝ اييت بٗا ٜهؿـ ع

ٚنصيو  .ٖٚهصا، ؾاهلل ْٛض َا ٜتٓاغب َع ؾأْ٘ َٚطتبت٘ ،١ٝ يٲْػإهلايه١ْٝٛ ٚاٱ

ؼ عًٝ٘ قاسب إكاّ ًُا تعين ٗ عطف ايًػ١ إهإ ايصٟ هن١ًُ ايعطف ؾإْٸ

ٍٸ بايس٫ي١ ايعا١َ ع٢ً ايع١ُٛ  ٚايؿإٔ ٚاؿهِ ٚايػًط١، َٚٓ٘ ٜكسض ا٭ٚاَط، ؾٗٛ ٜس

                                                      

|

|
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ٕ هلل إ :ْٓػب٘ إٍ اهلل تعاٍ بإٔ ْكٍٕٛ أٖٚصا إع٢ٓ ّهٔ  .ٚايكسض٠ ٚايػًط١ يكاسب٘

ؾايٛانع ٕا ٚنع  .أٜهّا، َع٢ٓ إٔ ٖصا ايعطف ٖٛ َٛٗط ايع١ُٛ ٚايكسض٠ اٱهل١ٝ ّاعطؾ

ن١ًُ عطف ؾإْ٘ ٚنعٗا يًػًط١ ٚايع١ُٛ ٚايكسض٠، ٖٚٛ َع٢ٓ عاّ ٜؿٌُ اؿكا٥ل 

٢ إٛٗط ٜٚؿٌُ اؿكا٥ل ايػٝب١ٝ َعٓ ،ؼ عًًٖٝ٘ٚٛ إهإ ايصٟ ه ،ايعطؾ١ٝ يًعطف

« ايعطف»ؾإشا اغتعٌُ ايكطإٓ ن١ًُ ايعطف اٱهلٞ ؾه١ًُ  .ٞ يكسض٠ ٚع١ُٛ اهللٚايتذًٓ

إِا نإ ٚنعٗا « عطف»٭ٕ ٚنع ن١ًُ  ;ٚيٝؼ فاظّٜا ،ّاَػتع١ًُ اغتعُا٫ّ سكٝكٝٸ

يًُع٢ٓ ايعاّ ٖٚٛ ايكسض٠ ٚايػًط١، ؾٗصا إع٢ٓ ايعاّ قابٌ ا٫ْطبام ع٢ً َكازٜل 

ُٕز٠، ؾٝؿٌُ ايَتعسٸ ٜٚؿٌُ ايعطف اٱهلٞ ايصٟ  ،وًِعطف ايصٟ هًؼ عًٝ٘ أقشا، ا

إٍ  ٚتطدع ايبٛازض ا٭ٍٚ ٗ ططح ٖصا إب٢ٓ .ٖٛ َٛٗط ايػًط١ ٚايكسض٠ اٱهل١ٝ إطًك١

نأَجاٍ ايؿٝض  ،ٚقس تابع٘ عًٝٗا ايهجري َٔ ايؿ٬غؿ١ ٚايعطؾا٤ ،ايػعايٞ

يًػعايٞ ٗ نتاب٘ دٛاٖط  ْلٛ ؾؿٞ .طبا٥ٞا١َ ايطبٚايع٬ٓ ،ٚا٬ٕ قسضا ،ايهاؾاْٞ

سٝح ٜكٍٛ: ؾاْٛطٚا  ،يؿاٚ يطٚح إعاْٞايكطإٓ ّهٔ إٔ ْػتؿٝس َٓ٘ ايكٍٛ بٛنع ا٭

ضٚح إًو ٚبٌ ١ٕ  بٌ ،«قابع ايطٓٔأقبعٌ َٔ إقًب إ٪َٔ بٌ » :|إٍ قٛي٘

ا٤ نُا تكًب ا٭ؾٝ ،ٖٚصا ٜٗسٜ٘، ٚاهلل بُٗا ٜكًب قًٛ، ايعباز ،ٖصا ٜػٜٛ٘ ،ايؿٝطإ

قبعٝو إطٜٔ إٍ اهلل تعاٍ قبعٝو، ؾاْٛط نٝـ ؾاضى ْػب١ إًهٌ إػدٸإأْت ب

َٚت٢ عطؾت َع٢ٓ اٱقبع أَهٓو ايرتقٞ إٍ  .قبع١ٝ ٚخايؿٗا ٗ ايكٛض٠إٗ ضٚح 

 ،٫ دػُاّْٝا ،ٚأخصت ْٝعٗا َع٢ٓ ضٚساّْٝا ،ايكًِ ٚايٝس ٚايٌُٝ ٚايٛد٘ ٚايكٛض٠

ايكًِ ٖٛ ايصٟ  َٔ ؼكٝكٗا إشا شنطت سسٸ ٫ بٴسٻ ؾتعًِ إٔ ضٚح ايكًِ ٚسكٝكت٘ اييت

ب ب٘، ؾإٕ نإ ٗ ايٛدٛز ؾ٤ٞ ٜتػطط بٛاغطت٘ ْكـ ايعًّٛ ٗ أيٛاح ايكًب تٜه

ِٔ ﴿ؾإٕ اهلل  ،ؾأخًل إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ايكًِ ِٳ بٹاِيَكًَ ِٵ *عٳًٖ ِٵ ٜٳعٵًَ َٳا َي ٕٳ  ِٳ أٱْػٳا ٖٚصا  .﴾عٳًٖ

قايب٘ ٚقٛضت٘، ٚنٕٛ  كٝكت٘، ٚمل ٜعٛظٙ إ٫ٓايكًِ ضٚساْٞ إشا ٚدس ؾٝ٘ ضٚح ايكًِ ٚس

ٙ اؿكٝكٞ، ٚيهٌ ٚيصيو ٫ ٜٛدس ٗ سسٸ ،(1)ايكًِ َٔ خؿب يٝؼ َٔ سكٝك١ ايكًِ

 ٚسكٝك١ ٖٞ ضٚس٘.  ؾ٤ٞ سسٸ

ًِّت  ،ٚؾتشت يو أبٛا، إًهٛت ،ؾإشا أٖسٜت إٍ ا٭ضٚاح قطت ضٚساّْٝا ٚأ

 . (2)إٮ ا٭ع٢ً ١ٕطاؾك
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ـٸؾُٔ خ٬ٍ ٖصا ايٓل يًػعا ٚيٝؼ ٖٛ  ،قبع١ٝ ٖٞ ايتكًٝبإٔ ضٚح اٱ يٞ ْػتؿ

َٚٔ أِٖ ٚٚا٥ؿ٘ ٖصا  ،ؾٝا٤قبع ايبؿطٟ ّتاظ بػطع١ تكًٝب٘ يٮؾاٱ .ايعهٛ ايبؿطٟ

ٖٛ ا٭َط ـ سػب ايػعايٞ ـ ؾايتكًٝب  .ٚضٚح ايكًِ ٖٞ ايهتاب١ ْٚكـ اؿطٚف .ا٭َط

ٖٚصا إع٢ٓ  .ٞز َٚعٟٓٛ ًَٚهٛتٚقس ٜهٕٛ ٭َط فطٸ ،قس ٜهٕٛ يًُشػٛؽ ،إطًل

ٜؿٌُ َكازٜل  ،يًتكًٝب ّاهٕٛ ا٭قابع َع٢ٓ عاَتقابع، ؾٖٛ إع٢ٓ ايؿاٌَ يطٚح ا٭

اييت ٖٞ َع٢ٓ ايكسض٠ ٚايك٠ٛ ع٢ً  ،ٚا٭قابع اٱهل١ٝ ،ا٭قابع ايبؿط١ٜ :َٓٗا ،ز٠َتعسٸ

قبع ع٢ً ايعهٛ ايصٟ ّتاظ بكسضت٘ ع٢ً تكًٝب طًكٓا اٱأؾإشا  .ٛ، إ٪ًٌَٓايتكًٝب يك

ٌٷ٭ؾٝا٤ ؾٗصا ايعٌُ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ اٱا ٚٵَي٢ بيٲط٬م ع٢ً اهلل تعاٍ  قبع قاب ؿهٌ َأ

ُٸ .أخط٣ٚ يتكبض قاب١ً  ،ا٠ َٔ خكا٥كٗا إاز١ٜٚبٗصا ٜكّٛ ايػعايٞ بتذطٜس ا٭يؿاٚ إػ

َٔ زٕٚ  ،بايٓٛط إٍ سكٝكتٗا َٚكاقسٖا ،ْطبام ع٢ً ا٭ؾٝا٤ إع١ٜٛٓ ٚايطٚس١ٝي٬

زٕٚ  ،قبع ٚسكٝكت٘ؾعًٝٓا إٔ ْتكبٌ ضٚح ايكًِ ٚاٱ ،ٛضتٗاايٓٛط إٍ ؾهًٗا ٚق

ْطبام ع٢ً ي٬ قبع قاب٬ّا٫ٖتُاّ بؿهً٘ ٚقٛضت٘ َٚازت٘، ٚبصيو ٜهٕٛ ايكًِ ٚاٱ

ع٢ً اخت٬ف َطاتب عامل ايؿٗاز٠ ٚايػٝب،  ،سػ١ٝ ناْت أٚ َع١ٜٛٓ ،َكازٜل َتعسز٠

ػب ايٓؿأ٠ اييت ٜتشسخ ع ،ز٠ٚاسس٠ هلا َطاتب َتعسٸ ّاٚضٚس ،غِ سكٝك١ؾٝهٕٛ ا٫

ٗ عامل إًو  ش َا َٔ ؾ٤ٞٺإ ;ٚبصيو وكٌ ايتٛاؾل َا بٌ عامل إًو ٚإًهٛت .عٓٗا

ٍٷ ٚايؿٗاز٠ إ٫ٓ  ،نأْ٘ ٖٛ ٗ ضٚس٘ َٚعٓاٙ ،٭َط ضٚساْٞ َٔ عامل إًهٛت ٖٛ َجا

 . (3)٘بٚيٝؼ ٖٛ ٖٛ َٔ قٛضت٘ ٚقاي

ضاتٗا ايٛدٛز١ٜ اييت تػتُس َربٸٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٖٞ قطٜب١ َٔ ايٓعع١ ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ إ

٘ ٜتشتِ إٔ تهٕٛ ايعٛامل ايٛدٛز١ٜ عػب ٖصا إب٢ٓ إعطٗ ؾإْٸٚ .َٔ َٓطل ايػٓد١ٝ

ع٢ً  ٚشيو عٌُ ا٭ؾطف َٓٗا ْٝع إعاْٞ إٛدٛز٠ ٗ ا٭خؼٸ ،َتؿاب١ٗ َٚتؿان١ً

٘ٺ ٌٸ ٚد ٛض٠ ِا ٜتبع ايعامل ايعًٟٛ ع٢ً قإَا ٗ ايعامل ايػؿًٞ  أيطـ ٚأنٌُ، ؾه

ٌٸ  ٘. عػب َا ٜػان إجاٍ ٚايٛ

ٚي٘ ٚدٛز  ؼ ب٘ ٗ عإٓا ايهْٛٞ إ٫ْٓطاٙ ْٚتشػٻ ْ٘ َا َٔ ؾ٤ٞٺإ :ٚبعباض٠ أخط٣

نُا  ،ًٛ ٖصٙ ايصاتؽسٝح ٫  ،آخط أيٝل ٗ ايعامل ايعًٟٛ، َٚٔ ثِ ٗ ايصات اٱهل١ٝ

ش إ ؾطف، ٫ٚ عطف ٫ٚ ،٫ٚ بط ٫ٚ عط ،، َٔ أضض ٫ٚ مسا٤«قسض إتأهلٌ»ٜصنط 
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ٚي٘ ٗ اؿهط٠  قً٘، َٚا َٔ ؾ٤ٞ ٜٛٗط إ٫ٓأٚي٘ ٗ اهلل  َا َٔ ؾ٤ٞ ٗ ايعامل إ٫ٓ

ٟٸ ؾشكٝك١ إعًٍٛ تٓبعح َٔ  .ط٬قّاإؾ٤ٞ  اٱهل١ٝ قٛض٠ تؿانً٘، بسْٚٗا ٫ ٜٛٗط أ

ٌٸ ايع١ً، ؾٝهٕٛ نٌ َا ٗ ايهٕٛ عباض٠ عٔ ٌٚٛ قٛض٠  ٕا ٗ ايعامل ايعكًٞ، ٚن

نصيو نٌ ؾ٤ٞ ىًك٘ اهلل ي٘ ْٛري  .(4)ط٠ اٱهل١ٝهٍ َا ٗ اؿَعكٛي١ ٖٞ ع٢ً َجا

 . (5)أٜهّا ٗ عامل ا٭مسا٤ ٚايكؿات

ٕٸ»آخط يًػعايٞ ٜجبت ْؿؼ ٖصا إع٢ٓ بكٛي٘:  ٚٗ ْٛل ايهربٜت ا٭ٓط عٓس  إ

َٔ  ،ٌ بٗا إٍ قًب ا٭عٝإاـًل ٗ عامل ايؿٗاز٠ عباض٠ عٔ ايهُٝٝا٤ اييت ٜتٛقٸ

٢ ٜٓكًب ب٘ اؿذط ٜاقٛتّا ٚماغّا شٖبّا ستٸ ،إٍ ايكؿات ايٓؿٝػ١ايكؿات اـػٝػ١ 

ٝٴتٛقٻبطٜعّاإ ض٠ َٓػك١ ٗ اؿاٍ، َتكط١َ ع٢ً قط، ٌ ب٘ إٍ ايًصات ٗ ايسْٝا َهسٸ، ي

ا٫غتكباٍ. أؾرت٣ إٔ َا ٜكًب دٛاٖط ايكًب َٔ ضشاي١ ايب١ُٝٗ ٚن٬ي١ اؾٌٗ إٍ قؿا٤ 

ٜٚٓاٍ ب٘ ايكط، َٔ  ،ٌٌ غاؾًٌ إٍ أع٢ً عًٝٸغؿأيريتكٞ َٔ  ،ا٥٬ٕه١ ٚضٚساْٝتٗا

ٍ باغِ ايهربٜت ٚٵٌٖ ٖٛ َأ ،زا٥ُّا غطَسّا بسّاأٚايٓٛط إٍ ٚد٘ ايهطِٜ  ،ايعإٌ ض،ٸ

َٻؾًٗصا مسٻ ؟ا٭ٓط أّ ٫ يتعًِ  ،ْكـأٚ ،ٚضادع ْؿػو ،ٌٝٓاٙ ايهربٜت ا٭ٓط، ؾتأ

 . (6)«، ٚعًٝ٘ أقسمإٔ ٖصا ا٫غِ بٗصا إع٢ٓ أسلٸ

ٚ أٖصا ايتكٛض ايس٫يٞ يًػعايٞ ىتًـ ُاَّا عٔ ايتكٛض ا٫عتعايٞ  إٕ

 ،اهلل ٖٛ اغتعُاٍ فاظٟ ايصٟ ٜط٣ إٔ اغتعُاٍ ايهربٜت ا٭ٓط ٗ سلٸ ،ايؿًػؿٞ

اهلل ٖٛ  ؾايػعايٞ ٜصٖب إٍ إٔ اغتعُاٍ ايهربٜت ا٭ٓط ٗ سلٸ ّا.ٚيٝؼ سكٝكٝٸ

ٓط ٖٛ قًب اـكا٥ل اغتعُاٍ سكٝكٞ، ٚشيو ٕا ناْت غا١ٜ ايهربٜت ا٭

ٕٸ ايصٟ ٜكًب  ،ٖصا ايكًب ٜكسم أٜهّا ع٢ً اهلل اـػٝػ١ إٍ خكا٥ل ْؿٝػ١ ؾإ

ٖٚٛ إع٢ٓ  ،ؾشكٝك١ ايهربٜت ا٭ٓط ٖٛ ايكًب .ايٓؿٛؽ ايطش١ًٜ إٍ ْؿٛؽ طاٖط٠

ٕٸ .ٟ ي٘إؿرتى بٌ اهلل ٚبٌ إع٢ٓ إازٸ ٌٷ إ ي٬ْطبام ع٢ً َكازٜل  ٖصا إع٢ٓ ايعاّ قاب

ٌٸٜؿٓهٌ عٝح  ،ز٠َتعسٸ ٚاسس َٔ ٖصٙ إكازٜل َطتب١ َٔ ٖصٙ اؿكٝك١ ٚاجملاظ،  ن

ٚيكس ٚدسْا ا٬ٕ قسضا ٚايؿٝض  .ز إكازٜل ٕع٢ٓ عاّ َؿرتىٚإِا ْهٕٛ أَاّ تعسٸ

 .طٚا ْٝعّا َػًو ايػعايٞ ٗ ططح ٖصا إب٢ٓطبا٥ٞ قس تأثٻاايهاؾاْٞ ٚايع١َ٬ ايطب

ؾبعس  .قسضا ي٬ًُٓ ،(7)بتُاَ٘ ٗ نتا، َؿاتٝض ايػٝب ايػعايٞ َٓكٍٛ ٚٚدسْا إٔ ْلٸ
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ا٭قٌ ٗ َٓٗر »قسضا اؿسٜح عٔ ٖصا إب٢ٓ بكٛي٘:  ن٬ّ ايػعايٞ ٜبػ٘ ا٬ٕٓ ْكٌ

ف ؾٝٗا، كطٸتبكا٤ ٚٛاٖط ا٭يؿاٚ ع٢ً َعاْٝٗا ا٭ق١ًٝ َٔ غري إايطاغدٌ ٗ ايعًِ ٖٛ 

ٔٵ ٚعسّ ا٫ستذا، عٔ ضٚح  ،عا٥س٠ٚؽًٝكٗا عٔ ا٭َٛض اي ،َع ؼكٝل تًو إعاْٞ يه

ٌٸ ،سهاّ بعض خكٛقٝاتٗا ع٢ً ايٓؿؼأبػبب غًب١  ;إع٢ٓ  ٚاعتٝازٖا عكط ن

ؾًؿٜ  .ٌ شيو إع٢ٓ بٗا يًٓؿؼ ٗ ٖصٙ ايٓؿأ٠َع٢ٓ ع٢ً ١٦ٖٝ ككٛق١ ي٘، ٜتُجٻ

، ؾٗٛ أَط َطًل ٜؿٌُ احملػٛؽ َٓ٘ ٕا ٜٛظٕ ب٘ ايؿ٤ٞ َطًكّا إٝعإ َج٬ّ َٛنٛعٷ

ٚإعكٍٛ، ؾصيو إع٢ٓ ايؿاٌَ ضٚح َعٓاٙ ٬َٚن٘ َٔ إٔ ٜؿرتٙ ؾٝ٘ دٌٝ تٚإ

ٟٸ خكٛق١ٝ ناْت، سػ١ٝ  ؽكٝك٘ ب١٦ٝٗ ككٛق١، ؾهٌ َا ٜكاؽ ب٘ ايؿ٤ٞ بأ

ؾإػطط٠ ٚايؿاقٍٛ ٚايهْٛٝا  .ٜٚكسم عًٝ٘ َع٢ٓ يؿٛ٘ ،أٚ عك١ًٝ، ٜتشكل ؾٝ٘ إٝعإ

ٚدٖٛط ايعكٌ، نًٗا غطط٫، ٚايصضاع، ٚعًِ ايٓشٛ ٚايعطٚض ٚعًِ إٓطل ٚاٱ

ٌٸ َكاٜٝؼ َٚٛاظٜٔ تٛظٕ بٗا ا٭ؾٝا٤، إ٫ٓ هاْػ٘،  َاؾ٤ٞ َٝعإ ٜٓاغب  إٔ يه

ٔ ؾاغسٙ، ٚايعكٌ َٜعطف ب٘ قشٝش٘  ،ٚإٓطل َٝعإ ايؿهط ،ؾإػطط٠ َٝعإ...

ٌٸ تإ َا نإ نا٬َّ، ؾايهاٌَ ايعاضف َؿاٖست٘ عٔ ا٭َط ايصٟ ي٘ نٓؿ َٝعإ ايه

ٜٚػاؾط َٔ  ،٘ ٜٓكٌ ؾشٛاٙاي٘ ٗ ن٬َ٘ ٜػُع ٜٚطاٙ، ؾإْٸٚعُٛز ٚيػإ، ٖٚهصا س

  .(8)ٚاٖطٙ ٚقٛضت٘ إٍ ضٚح َعٓاٙ، َٔ زْٝاٙ إٍ أخطاٙ

ايصٟ  ،ح بٗصا إب٢ٓ أٜهّانُا لس ايؿٝض ايهاؾاْٞ ٗ تؿػريٙ ايكاٗ ٜكطِّ

ٚي٘  ،ْٞ سكٝك١ ٚضٚحايهٌ َع٢ٓ َٔ إع»ؾإٕ  ،ت يطٚح إعاْٞنعٜعترب إٔ ا٭يؿاٚ ٚ

ت ا٭يؿاٚ نعتعسز ايكٛض ٚايكٛايب ؿكٝك١ ٚاسس٠، ٚإِا ٚتٚقس  .٠ ٚقايبقٛض

ٟ اؿكا٥ل ٚا٭ضٚاح( ٗ ايكٛايب تػتعٌُ ا٭يؿاٚ أزُٖا )ٛٚيٛد .يًشكا٥ل ٚا٭ضٚاح

ِا ٚنع ٯي١ ْكـ ايكٛض إيؿٜ ايكًِ  :ؾُج٬ّ .٫ؼاز َا بُٝٓٗا ;ع٢ً اؿكٝك١ (9)اؾُٝٗ

٫ٚ إٔ  ،ٚ غري شيوأا نْٛٗا َٔ قكب أٚ سسٜس َٔ زٕٚ إٔ ٜعترب ؾٝٗ ،ٗ ا٭يٛاح

 . (10)ٚ َعك٫ّٛأ٫ٚ نٕٛ ايٓكـ قػٛغّا  ،ٜهٕٛ دػُّا

ث١ عٔ ا٭َٛض ايػٝب١ٝ ايكٍٛ بٗصا إب٢ٓ هعٌ ايٓكٛم ٚاٯٜات ايكطآ١ْٝ إتشسٸ ٕٸإ

ٍٸ ُا ت٪خص ع٢ً ٚٛاٖطٖا، ٚإْٸ ،ؾ٬ وتاز إٍ ايتأٌٜٚ ؾٝٗا ،عًٝٗا بٓشٛ اؿكٝك١ تس

يٛاٖط ٖٛ ايًؿٜ إؿرتى ايعاّ ايصٟ وٌُ ْٛا٥ط إع٢ٓ ع٢ً َا ؾٝ٘ َٔ ؾٝهٕٛ ا
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ٜتؿاٚت ع٢ً َػت٣ٛ ايؿس٠ ٚايهعـ ٚايك٠ٛ  ،اخت٬ف ع٢ً سػب إكازٜل

ه١، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ٖصا إب٢ٓ ٜؿٌُ إعاْٞ إؿٓه .(11)ٚايهُاٍ

ٜات شنط ٗ اٯ ؾإشا دا٤ .َٚككس َعٌ ؿل ٗ غطٕضٚنٌ إعاْٞ اييت تتٸ ،ٚإؿرتن١

ٕٸ َٔ زٕٚ ساد١ إٍ  ،١ ع٢ً سكا٥ل ايػٝب١ٝ ز٫ي١ َباؾط٠أيؿاٚٗا زآي يٮَٛض ايػٝب١ٝ ؾإ

  .ٚايػٝام ٖٛ ايهؿٌٝ ببٝإ إػتعٌُ ؾٝ٘ َٔ إع٢ٓ إؿرتى ايعاّ .ايتأٌٜٚ

ٚا٫غتس٫ٍ ب٘ نجريّا ٗ  ،طبا٥ٞ إٍ تطبٝل ٖصا إع٢ٓاٚيكس شٖب ايع١َ٬ ايطب

سٝح اعترب إٔ  ،خ عٔ ايصات اٱهل١ٝ ٚقؿاتٗا َٚػا٥ٌ ايػٝباييت تتشسٸتؿػري اٯٜات 

ؾًكس ٚغع َٔ  .ٜ٘ َٔ ايؿِٗ ٚايتؿِٗٝٚايػطض ايصٟ ٜ٪زٸ ،ايعرب٠ ٗ ٚنع ايًؿٜ ٖٛ ضٚس٘

ؾؿٞ ْٛط  .إع٢ٓ ايعطٗ :سسٖاأ :ز٠ز٫ي١ ايًؿٜ عٓس ايٛنع يتؿٌُ َكازٜل َتعسٸ

ايًٛح ٚايكًِ  :َجٌ ،يًس٫ي١ ع٢ً ا٭َٛض ايػٝب١ٝ ٕ ا٭يؿاٚ إػتع١ًُإطبا٥ٞ اايع١َ٬ ايطب

ٍٸ ع٢ً ٖصٙ إعاْٞ ع٢ً مٛ  ٚايعطف ٚايهطغٞ، ٚٚد٘ اهلل ٚعٝٓ٘ ـ ٖٞ أيؿاٚ تس

بازض إٍ شٖٓٓا عٓس مساع ٖصٙ ا٭يؿاٚ ايٛدٛزات تنإ ايصٟ ٜٓكطف ٜٚ ٕٵإاؿكٝك١، ٚ

 أشٖآْا عٓس اغتُاع ا٭ْؼ ٚايعاز٠ )نُا قٌٝ( ٜٛدبإ يٓا إٔ ٜٓػبل إٍ ٕٸإ» :إاز١ٜ

ب ؾٝٗا أبسآْا ٚقٛاْا ؾإٕ إاز٠ ٖٞ اييت ٜتكًٓ ،ل بإاز٠أٚ َا ٜتعًٓ ،ا٭يؿاٚ َعاْٝٗا إاز١ٜ

إتعًك١ بٗا َا زَٓا ٗ اؿٝا٠ ايس١ْٜٛٝ، ؾإشا مسعٓا أيؿاٚ اؿٝا٠ ٚايكسض٠ ٚايعًِ ٚايػُع 

شٖآْا أا٭غبل إٍ  ٚايبكط ٚايه٬ّ ٚاٱضاز٠ ٚايطنا ٚايػهب ٚاـًل ٚا٭َط نإ

 . (12)«َٓٗا ايٛدٛزات إاز١ٜ ٕؿاُٖٝٓا

أْ٘ َع ايتأٌَ ؾإٕ ٖصٙ  طبا٥ٞ اؿل يٓا ٗ ٖصا ا٫ْػبام، إ٫ٓاايع١َ٬ ايطب ٜط٣

ؾايًؿٜ  .ايػا١ٜ َٓٗاٚإِا ٚنعت يبٝإ  ،نع هلصٙ ا٭َٛض إاز١ٜ بعٝٓٗاٛا٭يؿاٚ مل ت

ؾإشا ٚدس َكسام ي٘  .ٚؾهٌ ايؿ٤ٞٚيٝؼ يكٛض٠  ،ٚنع ٗ اؿكٝك١ يًػا١ٜ ٚايػطض

ٖصا إكسام بٓؿؼ ا٫غِ  ْػُٞيٓا إٔ  غِ ي٘ قضٸْؿؼ ايػا١ٜ ٚايػطض ايصٟ ٚنع ا٫

ٚٴنٹع َٔ  ٭ٕ إساض ٗ قسم ا٫غِ ع٢ً أَط َعٌ ; زا٤ غا١ٜ ٚغطض َعٌأدٌ أايصٟ 

 . (13)ع٢ً ايػا١ٜ ٚايػطض، ؾ٬ ْٛز يًؿٜ ع٢ً قٛض٠ ٚاسس٠ ٖ٘ٛ اؾتُاي

ؾايع١َ٬  .تطبٝكات نجري٠ هلصا إب٢ٓ ٗ تؿػري إٝعإ ٚيصيو ٚدسْا

ّإ ٖٛ اغتعُاٍ طبا٥ٞ ٫ ٜط٣ إٔ اغتعُاٍ ايٓٛض ٚاي١ًُٛ َع٢ٓ ايهؿط ٚاٱاايطب
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 ;مل تتذاٚظ ؾٝ٘ ا٭يؿاٚ ز٫يتٗا ايٛنع١ٝ ا٭ٍٚ ،بٌ ٜطاٙ اغتعُا٫ّ سكٝكّٝا ،فاظٟ

ٌٸؾاي .ع ٗ ز٫ي١ ايًؿٜ عٓس ايٛنعٕ ٚغٻأٚشيو بعس  َا ٫ ٜٓهؿـ  ًُٛات ٚنعت يه

ؾايه١ًُ َٛنٛع١ يًُع٢ٓ ايعاّ ايٛاغع ايصٟ ٜسخٌ  .َاّ ايط١ٜ٩ ايٓؿػ١ٝ ٚايبكط١ٜأ

ٌٸ ؾاغتعُاٍ ايًُٛات  .ناؾٌٗ ٚايه٬ي١ ٚايهؿط ،َكسام َا ٫ ٜٓهؿـ ؼت٘ ن

 ،ٚنصيو ن١ًُ ايٓٛض .(14)ّاٚيٝؼ اغتعُا٫ّ فاظٜٸ ،ٗ ٖصٙ إعاْٞ ٖٛ اغتعُاٍ سكٝكٞ

٭ٕ ن١ًُ  ;(15)ّإ ٚايعًِ ٚاهلسا١ٜاٱ :َجٌ ،ز٠ٕع٢ٓ عاّ ٜسخٌ ؼت٘ َكازٜل َتعسٸؾإٕ ا

ٌٸ ل ٚإٛٗط يػريٙ، ؾإشا ؼٖك ،ٖٚٛ ايٛاٖط ٗ ْؿػ٘ ،َا ٜٓهؿـ ايٓٛض ٚنعت يه

ٕٸا ٚٗاضإاييت ٖٞ َع٢ٓ  ،ٖصا إع٢ٓ ٗ اهلسا١ٜ اغتعُاٍ ايٓٛض َع٢ٓ  ؿل ٚايططٜل، ؾإ

  .(16)ٞٸاهلسا١ٜ ٖٛ اغتعُاٍ سكٝك

 ،ايصٟ اعتُس عًٝ٘ بعض إتكٛؾ١ ٚايعطؾا٤ ،َب٢ٓ ٚنع ايًؿٜ يًُع٢ٓ ايعاّ ٕٸإ

ٕٸ ،ٜكرت، نجريّا ٖا شٖب إيٝ٘ ابٔ ت١ُٝٝ ابٔ ت١ُٝٝ عُِ شيو  إ٫ إٔ ايؿاضم بُٝٓٗا ٖٛ أ

بُٝٓا مل ٜٓهط ايػعايٞ  ،ْهاض اجملاظ ٗ ايكطإٓ نً٘إؾصٖب إٍ ، ع٢ً غا٥ط ايًػ١

ٚإِا شٖبٛا إٍ  ،طبا٥ٞ ٚقٛع٘ ٗ ايكطإٓاايهاؾاْٞ ٚايطب قسضا ٚايؿٝض ٚا٬ٕ

 ا٫غتعُاٍ اؿكٝكٞ يٮيؿاٚ ٗ ا٭َٛض ايػٝب١ٝ. 

 

  ــــــ ضتداله عمٜ اعتباز ِرا املبٍٜالاألدلٛ ٔالػٕاِد املعتىدٚ ل

غتس٫ٍ ع٢ً قش١ ٖصا ي٬ ;اعتُس ايكا٥ًٕٛ بٗصا إب٢ٓ ع٢ً ؾٛاٖس ٚأزي١ َتعسز٠

  ٗا:َٓٚ .إب٢ٓ

 

 ــــــ الػاِد األٔه

ُٸ ططبا٥ٞ ٗ تؿػريٙ زي٬ّٝ أثبت ؾٝ٘ تػٝټاشنط ايع١َ٬ ايطب ٢ َع َطٚض إػ

ٕٸ ،«ايػطاز» :ؾُج٬ّ .غِايعَإ َع بكا٤ ْؿؼ ا٫ ْا٤ ؾٝ٘ إأٍٚ َا عًُ٘ اٱْػإ نإ  ؾإ

ٜتهاٌَ  ٍٵغتها٠٤ ٗ اي١ًُٛ، ثِ مل ٜعٳي٬ ;ؾت١ًٝ ٚؾ٤ٞ َٔ ايسٖٔ تؿتعٌ ب٘ ايؿت١ًٝ

 ،َٔ أدعا٤ ايػطاز إعٍُٛ أ٫ّٚ ٚمل ٜبلٳ ،ػطاز ايهٗطبا٥ٞايبًؼ ايّٝٛ إٍ  ست٢

ؾإٝعإ  ،ٕٝعإإٍ اٚنصيو ا٭َط بايٓػب١  .ٚاسس دع٤ ،يؿٜ ايػطاز ٥٘إٛنٛع بإظا
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ٚايػ٬ح  .يكٝاؽ زضد١ اؿطاض٠ ;إعٍُٛ ب٘ غابكّا يٝؼ ٖٛ ْؿؼ إٝعإ إعٍُٛ ب٘ ايّٝٛ

ُٻ .ْؿؼ ايػ٬ح ايّٝٛ إعتُس غابكّا يٝؼ ٖٛ ٝات بًػت ٗ ايتػٝري إٍ سٝح ؾكست ؾإػ

٭ٕ إطاز ٗ ايتػ١ُٝ إِا ٖٛ  ;غِ بإمَٚع شيو ؾا٫ ،ْٝع أدعا٥ٗا ايػابك١ شاتّا ٚقؿ١

غتها٠٤ أٚ ايسؾاع َٔ ايؿ٤ٞ غاٜت٘، ٫ ؾهً٘ ٚقٛضت٘، ؾُا زاّ غطض ايتٛظٜٔ ٚا٫

 . (17)باقّٝا ع٢ً ساي٘غِ إٝعإ ٚايػطاز ٚايػ٬ح اباقّٝا نإ 

 .غِط ا٭ؾٝا٤ َع بكا٤ ْؿؼ ا٫ؾاٖسّا َأخٛشّا َٔ اغتكطا٤ تػٝټ ؾٗصا ايؿاٖس ٜعسٸ

ٍٸؾبكا٤ ا٫ غِ ٖٛ ٖٚصا ايجابت ايصٟ وؿٜ ٚسس٠ ا٫ ،ع٢ً أَط ثابت ٫ ٜتػري غِ ٜس

ٟٸ .ٖٚٛ ايعٓٛإ ايعاّ ايؿاٌَ ،ايػطض ٚإككس َٓ٘  ؾ٤ٞ ؼكل ؾٝ٘ ٖصا ايعٓٛإ ؾأ

ٚبصيو  .ؾٝ٘ ّاكَا زاّ ايػطض َتشٚك ،٫ٚ َاْع َٔ شيو ،غِْػُٝ٘ بٓؿؼ ا٫ ّهٔ إٔ

ٕٓ .ٜجبت ايٛنع يًُع٢ٓ ايعاّ ُٸضاز ٚنع ا٫أا ؾايٛانع  ٢ إِا ٫سٜ إع٢ٓ ايعاّ غِ يًُػ

ُٸإتُجِّ  .٢ٌ ٗ ايٛٚٝؿ١ اييت ٜكّٛ بٗا إػ

 

 ــــــ وٍاقػٛ ِرا الػاِد

ٜهع ثِ  ،ز٠ٕ ٜط٣ ايٛانع َكازٜل َتعسٸإٕ َػأي١ ٚنع ايًؿٜ ايعاّ ٜكتهٞ أ

ؾُٔ أٜٔ ْعطف إٔ ايٛانع ٫سٜ ا٭َٛض ايػٝب١ٝ عٓس ايٛنع،  .هلا َع٢ٓ عاّ هُعٗا

ِا ٖٛ ايعطف ايعاّ ايػا٥س ايصٟ إغِ ايعاّ يٛنع ا٫ ٞخكٛقّا إشا عًُٓا إٔ إكتهٚ

 ؟!ًٜشٜ ايٛدٛزات إاز١ٜ يٮؾٝا٤

 ،ؾإَا إٔ ٜهٕٛ ايٛانع ٖٛ اهلل ;خٝاضٜٔثِ إٕ ايكٍٛ بٗصا إب٢ٓ ٜهعٓا أَاّ 

إِا  عٓسِٖٜكٛي٘ أقشا، ٖصا إب٢ٓ، ؾإٕ ٚنع ا٭يؿاٚ  ٖٚصا َا ٫ ٜتؿل عًٝ٘ ٫ٚ

ٕٸ; (18)دتُاع١ٝ إٍ ايتؿِٗٝ ٚايتؿِٕٗ يٛدٛز اؿاد١ ا٫ان ٌٻ ٚإَا أ ايٛانعٌ  ن

  .ا٭َٛضٕ بإػا٥ٌ ايػٝب١ٝ، ؾايهجري َٔ ايٛانعٌ ٫ ٜ٪َٕٓٛ بٗصٙ ٕٛ َٚ٪َْٓٚاٚط

إٔ ايًؿٜ ٚنع بإظا٤ ؾ٤ٞ  ،ٔ َٖٓ٘ٚٛ ايكسض إتٖٝك ،ِ بٕ٘ َا ّهٔ إٔ ْػًٚإ

 .ؾؿٌُ ا٭َٛض إع١ٜٛٓ ٚاجملطز٠ ،ثِ تٛغع ٗ َعٓاٙ ،ٟ أ٫َّٚازٸ

٭ٕ ايًػ١ مل تكٌ إيٝٓا ٗ طٛض  ;ٕ ؼسٜس أقٌ ايٛنع يًه١ًُ ١َُٗ قعب١إ

ؾ٬ ٜبك٢ يٓا إ٫ إٔ  ،(19)ايؿؿٟٛ آ٫ف َٔ ايػٌٓ َٔ ايتساٍٚٚقًت بعس ْؿأتٗا، بٌ 
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ِّ ٚإٕ ع١ًُٝ ايتٛغع  .ثِ تٛغع ٗ ٖصا إع٢ٓ ،ٔ إٔ ايٛنع نإ بإظا٤ أَط عازٟ أ٫ّٚن

تكتهٞ َؿاب١ٗ إكسام اؾسٜس يًُكسام ا٭ٍٚ َٔ سٝح ايؿعٌ ٚايٛٚٝؿ١ ٚايػطض، 

غتعاض٠ ا تِتؾ ،ؾٝتِ قٓاع١ َؿّٗٛ ي٘ اْط٬قّا َٔ ْكٌ ػطب١ َاز١ٜ إٍ ػطب١ َع١ٜٛٓ

 .يٛدٛز إؿاب١ٗ بُٝٓٗا ٗ أزا٤ ايػطض ٚايككس ;ع٢ً ا٭َط إعٟٓٛ س٫ي١إع٢ٓ إازٟ يً

ٖٚٛ َا ْعطاف ٚإط١ْٚ، ٖٚصا َٔ طبٝع١ ايًػ١ اييت ًُو ايكسض٠ ع٢ً ايتٛغع ٚا٫

 َتٓا١ٖٝ.  ٔ اٱْػإ َٔ تؿهٌٝ عسز ٫ َتٓاٙ َٔ اؾٌُ َٔ نًُاتٺّٚه

تعسٜت٘ إٍ إع٢ٓ اجملطز  ّٗ يًٓٛض ٖٚٛ ايهاؾؿ١ٝ وتاز ٕ ايػطض ٚإع٢ٓ ايعاإ

 ٌ ٗ اهلسا١ٜ ٚايعًِ. ٚإٍ ْكٌ ٖصا إع٢ٓ إازٟ إٍ َع٢ٓ َعٟٓٛ َتُجٸ ،إٍ تٛغع١

غتعُاٍ يًٓٛض َع٢ٓ اهلسا١ٜ ٚاٱّإ يس٣ ٕ نجط٠ ا٫إ :ٕ َا ّهٔ قٛي٘إ

ٚنع تعٌٝ َٔ نجط٠  َاإ ٘ايعطؾا٤ ٚإػًٌُ دعٌ ا٭َط ٜٓػبل إٍ ايصٖٔ ٚنأْ

ٱغ٬ّ ٚاؾا١ًٖٝ مل ٜهٔ اٚإ٫ ؾإٕ اغتعُاٍ ايٓٛض ٗ اهلسا١ٜ ٗ أٍٚ  ،غتعُاٍا٫

ٕؿاِٖٝ  ّإ ٖٓايو تٛٚٝؿأٚإِا نإ ٜؿِٗ َٓ٘ ايعطبٞ  ،َتعّٝٓا ع٢ً مٛ اؿكٝك١

ٞٸ .دسٜس٠ قًبت نٌ ايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ عٓسِٖ غتطاع ااْط٬قّا َٔ ػطبت٘ إعاؾ١  ؾايعطب

٭ٕ أغايٝب اجملاظ  ;ِٗ ٖصٙ إعاْٞ ايػٝب١ٝ اييت أؾطغت ٗ ايكٛايب ٚيػ١ َاز١ٜإٔ ٜؿ

 .ؾايًػ١ ايكطآ١ْٝ مل ؽطز عٔ إعط٢ ايعاّ ٗ ا٭غًٛ، ايعطبٞ .ناْت َتساٚي١ عٓسِٖ

 

  ــــــ لػاِد الجاٌ٘ا

ىرب عٔ َػا٥ٌ  ،َٚا ٚضز ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ،^ٕ َا ٚضز ع٢ً يػإ ا٭ْبٝا٤إ

إٝعإ ٚايكًِ ٚايًٛح  :ايطبٝع١ ٚإاز٠، ٚىرب أٜهّا عٔ ٚدٛزات َتعاي١ٝ، َجٌؾٛم عامل 

ٕ ٖصٙ ا٭َٛض ٫ إ .ٚايعطف ٚايهطغٞ ٚايٝس ٚايط١ٓ اٱهل١ٝ ٚغريٖا َٔ ا٭َٛض ايػٝب١ٝ

عادع٠ عٔ إزضاى  ٕ ٖصٙ ايتؿاغري٭ ;(20)ّهٔ تؿػريٖا بايتؿػري إازٟ إتعاضف عٓسْا

 ،قـ بكؿ١ ا٭دػاّٜٛٚاهلل ٫  ،ايتذػِٝ ٚايتؿبٝ٘ ٗتٛقعٓا  َٔ ؾأْٗا إٔٚ ،سكٝكتٗا

ٕٸ باٱناؾ١ إٍ  .(21)ٖا ٜكهٞ باؿسٚخ ،٫ٚ ٜٓعت بٓعٛت إُهٓات تؿػري ٖصٙ أ

٭ٕ ايه٬ّ عٔ  ;ا٭َٛض ايػٝب١ٝ ع٢ً أْٗا فاظ ىطز عٔ ايصٚم ايػًِٝ ٚايطبع ايكشٝض

ِ عٓٗا بًػإ اؿكا٥ل اييت ٫ ؿطع تهًٓاؿكا٥ل، ٚيػإ اي ٗا غطٸا٭َٛض ايػٝب١ٝ ٚضز بأْٸ
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ٍ ٚٵؾاَ٭ .ٚقسم ؾٝٗا، ؾشًُٗا ع٢ً اجملاظ ٫ ًٜٝل بايه٬ّ اٱهلٞ ايصٟ قٛي٘ سلٸ ؾٓو

 ،٠ ٚأٚقاؾٗاٚشيو بتذطٜس ٖصٙ إعاْٞ عٔ قٝٛز إازٸ ،ٌٓ ٖصٙ إعاْٞ ع٢ً اؿكٝك١

 ست٢ تػتكِٝ ايٓػب١ إيٝٗا بٗصٙ ا٭مسا٤.

 

  ــــــ ِرٓ املطألٛحتسٖس ستن الٍصاع يف 

اييت  ،َا ٜتعًل بايكؿات اـرب١ٜ هلل تعاٍ طٜٔ ٗبٌ إؿػِّ يكس سكٌ خ٬فٷ

ٌٸ .شسخ عٔ عٌ اهلل ٜٚس اهلل ٚعطف اهلل ٚف٤ٞ اهلل ٚإتٝاْ٘تت ذاٙ ن٬َٞ تٸا ؾه

ٌٕ خامٸ ب٘شٖب إٍ تؿػريٖا   .بؿه

 ٗ َعٌ أَط تكسٜط إٍ َاإ إٛاضز ٖصٙ ٗ اٱَا١َٝ َٔ طٜٔإؿػِّ ْٗٛض شٖب أـ

سٝح مت تكسٜط  ،أٟ دا٤ أَط ضبو ،﴾ٚٳدٳا٤ٳ ضٳبټَو﴿ :تعاٍ قٛي٘ تفسير ٗ نُا ايه٬ّ،

٭ٕ ايكٍٛ بإع٢ٓ إازٟ  ;ٚإَا إٍ تؿػري ٖصٙ إٛاضز بايكٍٛ باجملاظ ;«أَط»ن١ًُ 

س ؾًك .ٚنجري َٔ اٱَا١َٝ ،ضأٟ إعتعي١ٖٛ ٖٚصا  .ٜػتًعّ ايٓكل ٗ سل اهلل تعاٍ

غتٛا٤ طٚا ا٫ٚؾػٻ .ٚيٝػت ايٝس اؿكٝك١ٝ ،طٚا َج٬ّ ن١ًُ ايٝس َع٢ٓ ايٓع١ُ ٚايكسض٠ؾػٻ

 . (22)٤٬ ٚإٚٗاض ايكسض٠ٝغتبا٫

 َٔ ٚيهٔ ،ايعطٗ إتعاضف إع٢ٓ ٖٛ ا٭ٚقاف ٖصٙ َٔ ٚإطاز كٛزايك ٕإ ـ ،

 ٚدّٗا غبشاْ٘ هلل إٕ: «اٱبا١ْ» نتاب٘ ٗ ا٭ؾعطٟ ٜكٍٛ .عط٠اا٭ؾ قٍٛ ٖٚٛ ،ؾبٝ٘ زٕٚ

٘ٴ ضٳبَِّو شٴٚ اِيذٳ﴿ :قاٍ نُا ،نٝـ ب٬ ٚٳدٵ ٜٳبٵَك٢  ٚٳأٱٚٳ  ٍٔ ٬ّٔ ٕ إٚ ،(27)ايطٓٔ:  ﴾ِنطٳا

ٟٻ﴿نُا قاٍ:  ،ٔ ب٬ نٝـٜٵي٘ ٜسٳ ٝٳسٳ  (. 75)م:  ﴾خٳًَِكتٴ بٹ

 ايٓٛط١ٜ ٖصٙ ٌقٚسا .نجري ٚابٔ ٚايؿاؾعٞ سٓٝؿ١ أبٞ عٔ ايطأٟ ٖصا كٌْٴ ٚقس

ٕٸ ٔٵ ،٥لااؿك ٖصٙ غبشاْ٘ ي٘ أ  نأٜسٜٓا ٫ ٚعٌ ٜسٷ ؾً٘ ايبؿط، ٗ نإٛدٛز٠ ٫ يه

 َٚكته٢ ايٓكٛم ٚٛاٖط بٌ اؾُع ٗ ـ ضأِٜٗ سػب ـ ؿٛاتٖٛق ٚبصيو .عٝٓٓاأٚ

 . (23)ايتٓعٜ٘

 ؾؿٞ ْٛطِٖ ٫ هٛظ تأٌٜٚ ٖصٙ اٯٜات عٔ ٚاٖطٖا. 

ْ٘ أ ٚاقسضا، سٝح اعترب ١َ ايطباطبا٥ٞ ٚا٬ٕٖٓٚٛ ضأٟ ايع٬ٓ ،ز ـ ايطأٟ ايجايح

ٕٕإّهٔ   .ٚشيو عصف اـكٛقٝات إاز١ٜ عٓٗا ،سكٝك١ٝ هلصٙ ايتعابري هاز َعا
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ُٛطٴ﴿طبا٥ٞ يكٛي٘ تعاٍ: اؾؿٞ تؿػري ايطب ٜٳٓ ٌٵ  ِٴ اهلُلٖٳ ٗٴ ٝٳ ٜٳِأتٹ ٕٳ ٔإ٫ٖ َإٔ  َٹٚ  ٌٕ ًَُٚ ٔٳ  ؾٹٞ 

ّٔ ُٳا ٕٸ (210)ايبكط٠:  ﴾اِيػٳ ٗ َجٌ  طٜٔتؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚؾل ْٛط ْٗٛض إؿػِّ شٖب إٍ أ

ع٢ً تكسٜط  ،«ٜأتِٝٗ»ٚ ،«دا٤» :َجٌ ،١ٜ يٖ٘صٙ إٛاضز اييت تٓػب بعض ا٭ؾعاٍ إازٸ

ٔٸ» .«َط ضبوأٜأتِٝٗ »ٚ ،«َط ضبوأدا٤ »َع٢ٓ  ،«أَط»ن١ًُ  ايتسبط ٗ ن٬َ٘  ٚيه

َجاٍ قٛي٘ تعاٍ: أايػبب َع٢ٓ أضم ٚأيطـ َٔ ٖصا ايتؿػري، ٚشيو إٔ  اتعاٍ ٜعطٞ هلص

ٛٳ ٚٳاهلُل﴿ ٖٴ ٞټ  ٓٹ ٖٻا،ٹ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:  ،(15)ؾاطط:  ﴾اِيػٳ ٛٳ ٚقٛي٘ تعاٍ:  (،9)م:  ﴾اِيعٳٔعٜٔع اِي

ٖٳسٳ٣﴿ ِٻ  ٘ٴ ثٴ ًَِك ٞٵ٤ٺ خٳ ٌٻ ؾٳ ْٸ (،50)ط٘:  ﴾َأعٵَط٢ ُن ٕا ٜعطٝ٘ َٔ  ٘ تعاٍ ٚادسٷتؿٝس أ

ناْت أؾٗآَا َٔ د١ٗ  ٕٵإٚ ،طٛاضٖا، ٤ًَٞ َا ٜٗب٘ ٚهٛز ب٘أاـًك١ ٚؾ٪ْٚٗا ٚ

ٛٸاعتٝازٖا ب كاؾ٘ تعاٍ ببعض تٸض نٝؿ١ٝ اإاز٠ ٚأسهاَٗا اؾػُا١ْٝ ٜكعب عًٝٗا تك

ٔٸ .إيٝ٘ تعاٍ تٗاَا ٜؿٝض ع٢ً خًك٘ َٔ ايكؿات ْٚػب زت عٔ شا دطٸإٖصٙ إعاْٞ  يه

ؾايٓكل ٚاؿاد١  .إيٝ٘ تعاٍ قصٚض اقٝٛز إاز٠ ٚأٚقاف اؿسثإ مل ٜهٔ ٗ ْػبتٗ

 ;ٚساد١ ٓ٘ تعاٍ، ؾإشا مل ٜكاسب إع٢ٓ ْكلٷا٬ٕى ٗ غًب َع٢ٓ َٔ إعاْٞ ع ٖٞ

٭ٕ نٌ َا ٜكع عًٝ٘ اغِ ؾ٤ٞ  ;بٌ ٚدب شيو ،غٓازٙ إيٝ٘ تعاٍإقض  ،يتذطٜسٙ عٓ٘

٘ٺ ،ؾٗٛ َٓ٘ تعاٍ  ًٜٝل بهربٜا٥٘ ٚعُٛت٘.  بٛد

 ،تٝإ عٓسْا قطع اؾػِ َػاؾ١ بٝٓ٘ ٚبٌ دػِ آخط باؿطن١ؾاجمل٤ٞ ٚاٱ

ٚاضتؿاع إاْع  ،كٛق١ٝ إاز٠ نإ ٖٛ سكٍٛ ايكط،ز عٔ خإشا دطِّٚ ،ٚاقرتاب٘ َٓ٘

غٓازٙ إيٝ٘ تعاٍ سكٝك١ َٔ إ كضٸٜ ٚس٦ٓٝصٺ ،ؾ٦ٌٝ َٔ د١ٗ َٔ اؾٗات بٌ ٚاؿادع

ٖٚصٙ َٔ اؿكا٥ل  .ؾإتٝاْ٘ تعاٍ إيِٝٗ اضتؿاع إٛاْع بِٝٓٗ ٚبٌ قها٥٘ ؾِٝٗ. غري فاظ

ضنٛبٗا ٚ ،ٗ ايػري ابعس إَعاْٗ إ٫ٓ اٖا١ْٝ يًٓٝٗربٛؾل ا٭عاخ ايتايكطآ١ْٝ اييت مل 

ايع١َ٬  ٜعتكس .(24)ثبات ايتؿهٝو ٗ اؿكٝك١ ايٛدٛز١ٜ ا٭ق١ًٝإنٌ غٌٗ ٚٚعط، ٚ

ِٸاايطب بعس ايٛقٍٛ إٍ  إ٫ٓ طبا٥ٞ إٔ ايٛقٍٛ إٍ ٖصا ايتؿػري يٮَٛض ايػٝب١ٝ مل ٜت

ٍٛ غاؽ ٖصا إب٢ٓ ّهٔ ايٛقأؾع٢ً  .ثبات ايتؿهٝو ٗ سكٝك١ ايٛدٛز ا٭ق١ًٝإ

 .إٍ ايكٍٛ بايتؿهٝو ٗ سكٝك١ إع٢ٓ أٜهّا

 ٚبٝإ شيو ٚؾل َسضغ١ اؿه١ُ إتعاي١ٝ ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ: 

ٛدس غًػ١ً طٛي١ٝ َٔ إٛدٛزات اييت تطبل أقٌ ايتؿهٝو ٗ ايٛدٛز ؾإْ٘ 
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ٖٚصٙ إطاتب ايٛدٛز١ٜ هلا  .تتؿاٚت َٔ د١ٗ ايؿس٠ ٚايهعـ ،تؿهٌ َطاتب كتًؿ١

ٕٸ ،ٚسس٠ ٗ ايٛدٛز ب٘  َا ب٘ ا٫َتٝاظ ٖٛ عٌ َا ٚكتًؿ١ أٜهّا ٗ ايٛدٛز، َع٢ٓ أ

َجاٍ ٖصٙ إطتب١ هلا أٚ .ٚايٛدٛز إازٟ ٖٛ إطتب١ ايسْٝا ٚايػؿ٢ً ٗ ايٛدٛز .ا٫ؾرتاى

ؾإع٢ٓ أٜهّا ي٘  .خكٛقٝات خاق١ َتعًك١ بٗا، ٚع٢ً ْؿؼ ايكٝاؽ بايٓػب١ يًٛدٛز

ٌٸ .َطاتب َتعسز٠ ؾؿٞ  .سكٝك١ َعٓا١ٝ٥ ؼؿٜ ؾٝٗا ْٝع إطاتب ٖصٙ إطاتب هلا ٚن

ٕ تؿهٌ أًُع٢ٓ ّهٔ ٬َس١ٛ خكٛقٝات َع١ٓٝ ٫ ّهٔ يٟ ا٫غتعُاٍ إازٸ

ٟٸسكٝك١ إع٢ٓ شاتّا يًٛقٍٛ إٍ ٚ .اضتباٙ عكٝك١ إع٢ٓ ، ٚيٝؼ هلصٙ اـكٛقٝات أ

 ،ات إاز١ٜ١ٜ ٚإربض٠( هب اغتبعاز اـكٛقٝسكٝك١ إع٢ٓ ٗ ْٝع إطاتب )إازٸ

بإطاتب  ؾاـكٛقٝات إاز١ٜ تطتب٘ غايبّا .ٚبصيو ْكٌ إٍ سام ٚدٖٛط إع٢ٓ

ٌٸ .ايهعٝؿ١ ٚبٓؿؼ  .كٌ إٍ ضٚح إع٢َْٓٛاضز ايٓكل  يصيو َع سصؾٗا ٚسصف ن

يٝكٌ إٍ  ،طبا٥ٞ اْطًل َٔ ايتؿهٝو ٗ ايٛدٛزاايرتتٝب ؾإٕ ايع١َ٬ ايطب

 . (25)ايتؿهٝو ٗ إع٢ٓ

 

 ــــــ زاضٛ هلرا الػاِدوٍاقػٛ ٔد

قشا، ٖصا إع٢ٓ َٔ إٔ ايكطإٓ ٚايطٚاٜات سٌ ؼسثت عٔ إٔ َا شنطٙ إـ 1

 ،عٓٗا باجملاظ ّاطا٭َٛض ايػٝب١ٝ ٚقؿتٗا بأْٗا سكا٥ل، ؾهٝـ تهٕٛ ٖصٙ اؿكا٥ل َعبٻ

 ؾٗصا ٫ ًٜٝل بايصٚم ايػًِٝ؟ 

اظ ؾاجمل .تعبري عٓٗإ نٕٛ ا٭َٛض ايػٝب١ٝ سكا٥ل ٫ ّٓع َٔ اغتعُاٍ اجملاظ يًإ

يبٝإ بعض  ;ِا ٖٛ أغًٛ، َعتُس َٔ أغايٝب ايًػ١إٚ ،٫ ٜٓتكل َٔ قُٝتٗا َٚعٓاٖا

ٜ٘ ناؾ١ َع٢ٓ آخط قس ٫ ٜٴ٪زٸٚ ٱأ ;ايكهاٜا اييت قس ٫ ّهٔ بٝاْٗا ع٢ً مٛ اؿكٝك١

 ِ. بٝإ َكاقس إتهًٚ ٗفاظ أؾهٌ َٔ اؿكٝك١  ،ٻؾطٴ .ا٫غتعُاٍ اؿكٝكٞ

ٚغا١ٜ ايًػ١ ٖٛ بٝإ َكاقس َٚطازات  .اظ ٫ ىسف ٗ َطاز إتهًِإٕ اجمل

 بٛاغط١٘ ٚنع ي٘ ؾإْٸا ؾإشا اغتعٌُ ايًؿٜ ٗ غري َ .يٝشسخ ايؿِٗ ٚايتؿِٗٝ ;إتهًِ

 زا٤ إع٢ٓ. أشا عًِ إطاز َٓٗا نؿت ٗ إٚ ،ايكط١ٜٓ ٜعًِ َطازٙ اؿكٝكٞ

يهٝل قٛايب ايًػ١ إها١ْٝ  ;٠سٝاّْا ٜهٕٛ َٔ با، ايهطٚضإٔ اغتعُاٍ اجملاظ إ
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ٚهلصا ٜتِ اغتعاض٠ َؿّٗٛ َازٟ يًس٫ي١ ع٢ً  .ٚإاز١ٜ يًتعبري عٔ أَٛض َتعاي١ٝ عٔ إاز٠

ٕ بعض ا٭يؿاٚ اييت إ .ٜهّا ٗ ايتعابري ايًػ١ٜٛأٖٚصا ساقٌ  .َؿّٗٛ َعٟٓٛ ٚفطز

ٕٕ إ فاظ١ٜ ٚهلا َع ،ٚاٖط١ٜ سػ١ٝ ػطٟ ٗ ايعباضات ايكطآ١ْٝ ٚايطٚاٜات هلا َعا

ٞٸ قًب إ٪َٔ بٌ  ٕٸإ» :ؾإشا مسع ايٝس ٗ قٛي٘ .َٔ غري تأٌٜٚ َؿٗٛض٠ ٜعطؾٗا ايعطب

سسُٖا أؾٝٓبػٞ إٔ ٜعًِ إٔ ٖصٙ ا٭يؿاٚ تطًل ع٢ً َعٌٓٝ: « قابع ايطٓٔأقبعٌ َٔ إ

ٚقس ٜػتعاض ٖصا ايًؿٜ  .ب َٔ ؿِ ٚعِٛ ٚعكبقًٞ ـ عٓكط َطٖنـ ٖٚٛ ايٛنع ا٭

ؾإٕ شيو  ،«ايبًس٠ ٗ ٜس ا٭َري»نُا ٜكاٍ:  ،ق٬ّأا إع٢ٓ ظػِ يٝؼ ٖص ،ٕع٢ٓ آخط

ٕٵ ٕ ايبًس٠ ؼت غًط١ ٚسهِ أنإ ا٭َري َكطٛع ايٝس، ٖٚٛ َع٢ٓ  َؿّٗٛ ٚإ

 . (26)ا٭َري

ٕ ايكٍٛ بتذطٜس ايًؿٜ َٔ اـكٛقٝات إاز١ٜ يًٛقٍٛ إٍ إع٢ٓ اؿكٝكٞ إـ 2

ٌٸ ايعاّ ٖٛ أَطٷ َٸتاز إٍ زٓقؾٗٛ و ،ٚاسس ٫ ٜكسض عًٝ٘ ن  ٢ٚعٛاّ ايٓاؽ ٫ تطق .١ٌ ٚتأ

قشا، ٖصا أَٚا عرب عٓ٘  ،باـاق١ ّاؾٝبك٢ ٖصا إب٢ٓ كتكٸ ،إٍ ايتع٬ُت ايعك١ًٝ

ْٓا َٔ خ٬ٍ ؾِٗ اٯٜات ايػٝب١ٝ ٚتؿُٗٝٗا متاز إٍ إ (.ايطاغدٌ ٗ ايعًِـ )إب٢ٓ ب

ٝٸإ َاّ ايعٛاّ يؿِٗ أبا، ايؿِٗ  ػسٸاْ ٘، ٚإ٫ٓدطا٤ ايؿِٗ ايعطٗ ايصٟ خاطب اهلل ب٘ ْب

 إعاْٞ ايكطآ١ْٝ. 

ٕ ايكٍٛ بإع٢ٓ ايتؿهٝهٞ ٚايٛنع يًُع٢ٓ ايعاّ ٖٛ أَط اْتعاعٞ ٜٓتعع٘ إـ 3

ٖٚصا ا٭َط  .٠ ٚايهعـ ٗ ايؿ٤ٞ ٚايهُاٍ ٚايٓككإايعكٌ َٔ خ٬ٍ ٬َس١ٛ ايؿسٸ

إٕ ا٭يؿاٚ ٚنعت  .بعس ٬َس١ٛ إٛاضز اؾع١ٝ٥ اؿػ١ٝ أ٫ّٚ ا٫ْتعاعٞ ٫ وكٌ إ٫ٓ

ٚٸ ٚنعت يًُٛاضز غري اؿػ١ٝ ٚايعا١َ  ، ٚبعس١ٝٙ ٚإٛاضز اؾع٫ّ١ٝ٥ يًُعاْٞ اؿػٸأ

ٚٸٕٚ ايٛانع يًػ١ ٖٛ ايبؿط، إ .١ٝٸٚايهً  ،ٖٛ ا٭َٛض اؿػ١ٝ إاز١ٜ ايبؿطٍ َا ٜٛادٗ٘ أ

٫ٚ ٜٓتٛط عٓس ايٛنع ٬َس١ٛ َٚؿاٖس٠ ْٝع إٛاضز  ،خاق١ ّاؾٝهع هلا أيؿاٚ

ٕ ْؿِٗ سكٝك١ أضزْا أشا إْٓا إ .بإظا٥٘ ّا٢ هس ايكسض إؿرتى ؾٝهع يؿٛستٸ ،١إؿابٗ

ايطؿٌ ٗ بسا١ٜ تعًُ٘ ٫  ٕٸإ .ايٛنع ّهٔ ايطدٛع إٍ َطاسٌ تطٛض ايًػ١ عٓس ايطؿٌ

ّٸ ؾٗٛ ٗ ايبسا١ٜ ٜتعًِ ا٭يؿاٚ اييت هلا اضتباٙ  .ٞٚايهًٓ ٜسضى ضٚح إع٢ٓ ٚإع٢ٓ ايعا

ض احملػٛغ١، ثِ بعس شيو ٜبسأ ٗ تعًِ ا٭يؿاٚ اييت تتعًل با٭َٛض ا٭َٛ َع٘ َٔٚع٬ق١ 
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 ،زضان٘ يًُعاْٞ اؿػ١ٝإف ايصٖٔ بعس ٕ ضٚح إع٢ٓ ٖٛ ساقٌ تكطٸإ .ايعا١َ ٚايه١ًٝ

ٚٸ .سٝح ٜكٌ إٍ ايكسض٠ ع٢ً ايتعُِٝ يٞ ٚبٌ يصيو ؾإْٓا ْؿطم بٌ أقٌ ايٛنع يًؿٜ ا٭

ٚنع ايًؿٜ يطٚح إع٢ٓ ٖٛ ٚنع  ٕٸإ .اٍايٛنع ايجاْٞ ايصٟ وكٌ بهجط٠ ا٫غتعُ

 ٟ احملػٛؽ. ٍٚ يًُع٢ٓ إازٸأثاْٟٛ بعس سكٍٛ ٚنع 

ٕ َؿّٗٛ إع٢ٓ ايتؿهٝهٞ ٖٛ َؿّٗٛ َٓطكٞ َٚبشح ؾًػؿٞ ٫ ؾا٥س٠ إـ 1

١ ٝؾ٬ ّهٔ خً٘ إؿاِٖٝ ايؿًػؿ .َٚعطؾ١ َعاْٝ٘ ،ٚانش١ ي٘ ٗ تؿػري ايكطإٓ

ٖٚصا  ،قٌ ٗ إباسح ايًػا١ْٝ ٖٛ ايؿِٗ ايعطٗ يًػ١٭ٕ ا٭; بإؿاِٖٝ ايًػ١ٜٛ ٚايًػا١ْٝ

ٚبايٓٛط ايعطٗ ؾإٕ ٌٓ ايكؿات اٱهل١ٝ ع٢ً أْٗا  .تابع يًٛنع ٚا٫تؿام ٚايتعاقس

ٟٸ ٕ قه١ٝ ٚنع ايًؿٜ يًُع٢ٓ إ .ٚض َٔ سٝح ايًػ١صق قؿات فاظ١ٜ ٫ ٜٛدس ؾٝ٘ أ

ل ٜكٌ إٍ ٚ احملٚكأٟٛ ِا ايساضؽ أٚ ايًػإٚ ،ايعاّ ٚضٚح إع٢ٓ يٝػت قه١ٝ يػ١ٜٛ

ؾٗٞ يٝػت ٚاٖط٠ ٚاقع١ٝ يػ١ٜٛ ٗ  .إؿّٗٛ ايتؿهٝهٞ عٔ ططٜل ايبشح ٚايتشكٝل

ٕ تهٕٛ َعٝاضّا ٬َٚنّا ٗ ؾِٗ أؾ٬ ّهٔ  ،َكاّ ايتؿاِٖ ٚا٫غتعُاٍ ايعطٗ

 بًػإ عطٗ.  ت ْعييتايٓكٛم ايكطآ١ْٝ اي

ٚايًػ١ ٖٞ  .ط٠ َٚتطٛض٠َتػٝٸ٭ٕ اؿٝا٠  ;غاغ١ٝ يًػ١أمس١  ٕ ايتطٛض ايًػٟٛ ٜعسٸإ

 .ط عٓٗإ تتطٛض اؿٝا٠ ٫ٚ تتطٛض ايًػ١ اييت تٓكًٗا ٚتعبِّأؾ٬ ّهٔ  ،تعبري عٔ ساداتٓا

 ٚؽهع ٕا ؽهع ي٘ باقٞ ا٭ؾٝا٤.  ،ط عُا ٗ ايٛدٛزؾايًػ١ تعبِّ

ٕٸ ايًػاْٝات  ؾعًُا٤ .كٌ ٗ عًِ ايًػاْٝاتؿل َع ضأٟ إتدكِّٖصا ايه٬ّ ٜتٸ إ

ِٸ ،يتعرب عٔ ا٭ؾٝا٤ إاز١ٜ ،بإٔ إؿطزات تبسأ َٔ احملػٛغاتٜكٛيٕٛ  ْكًٗا إٍ  ثِ ٜت

ا٭َٛض ايطٚس١ٝ عٔ ططٜل قٝاغ١ َؿاِٖٝ َػتدطد١ َٔ عامل ايٛٛاٖط ايصٟ ْعٝـ 

٭ٕ  ;ٚتتطٛض يتؿٌُ ا٭َٛض إع١ٜٛٓ أٜهّا ،َٔ خ٬ٍ عامل إاز٠ إٔ ايًػ١ تبسإ .(27)ؾٝ٘

ؾٗٛ ٚيس ٚٚدس ٗ عامل  ،ا٭َٛض خاضز ْطام إاز٠ٕ ٜؿِٗ أاٱْػإ ٫ ّهٔ ي٘ 

ٌٸ .ٚؾٝٗا ُٜٓٛ ٜٚرتعطع ،ايطبٝع١ يٝؼ ٚ .ؾ٤ٞ َٔ خ٬ٍ ايعامل إازٟ ٚهلصا ؾٗٛ ٜؿِٗ ن

ٓٛاّ ايصٟ ٜػتكٞ يٕ اأٚيهٔ َعٓاٙ  ،ٕ ٜؿِٗ ا٭َٛض غري إاز١ٜأْ٘ ٜػتطٝع أ ٢ ٖصاَعٓ

ؾُٔ خ٬ٍ تٛغع١  .٘ بإهإٖصا ايٓٛاّ إطتب ،ٖٛ عامل إاز٠ ٫ّٚأػاضب٘ َٓ٘ 

ٕ ؾهط٠ إ .(28)١ٜٚإازٸ ١ٕ ٜؿِٗ ا٭َٛض غري إهاْٝأايُٓٛشز إهاْٞ ٚإازٟ ٜػتطٝع 
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ٛٸ إ٫ إشا قًٓا عكٍٛ ٚنع  ،(29)ٗاعض ايًػ١ ٚتٛغٸٚنع ايًؿٜ يطٚح إع٢ٓ ٫ تٓػذِ َع تط

ا٫غتعُاٍ عٝح ٜٓتكٌ إع٢ٓ َٔ ا٫غتعُاٍ اجملاظٟ إٍ  ،دسٜس َع نجط٠ ا٫غتعُاٍ

 .(30)ؾٝٓكًب اجملاظ سكٝك١ ،اؿكٝكٞ

 

  ــــــ الػاِد الجالح

ٕ بٛنع ايًؿٜ يطٚح إع٢ٓ ٖٛ ٚدٛز ٖصٙ ٛسات اييت اعتُسٖا ايكا٥ًَٔ إ٪ِّ

ايٓعع١ ٚايتٛد٘ ٗ نتب ايًػ١، ؾٓذس بعض ايهتب ايًػ١ٜٛ قس اػٗت ٗ تأقٌٝ 

 .٘ ْٝع َعاْٞ ايه١ًُقًٞ تطدع إيٝأي٘ َع٢ٓ  ،ايه١ُ إٍ ٚنع دصض يػٟٛ هلا

 ;ٕكطؿٟٛ ،«ايتشكٝل»ٚنتا،  ;٫بٔ ؾاضؽ ،«َكاٜٝؼ ايًػ١»ْصنط َٔ ٖصٙ ايهتب ٚ

ٌٜ ن١ًُ ش ٗ« ايتشكٝل»ٚنُجاٍ ع٢ً ٖصا ا٭َط َا شنطٙ َكطؿٟٛ ٗ  .(31)ٚغريِٖ

إٕ ا٭قٌ ايٛاسس ٗ إاز٠ ٖٛ سؿٜ ايؿ٤ٞ عٔ اـ٬ف ٚايعكٝإ ٗ »قاٍ: ، «ٞٚق»

باخت٬ف إٛاضز، ٚاؾاَع ٖٛ  ايعٌُ، ٚايتك٣ٛ ؽتًـ خكٛقٝاتٗاـاضز ٚٗ َكاّ ا

 ،ٚإٍ تطٗري ايعٌُ ،٘ إٍ اؿلٸَات ايؿطع١ٝ ٚايعك١ًٝ، ٚايتٛدٸقٝا١ْ ايؿ٤ٞ عٔ احملطٻ

 . (32)«ٚإٍ اؾطٜإ ايطبٝعٞ ٚإعطٚف

ٚشيو بػبب  ;ثبات َب٢ٓ ٚنع ايًؿٜ يطٚح إع٢ٓإإٕ ٖصا ايؿاٖس ٫ ٜكسض ع٢ً 

ع٢ً  ؾإجاٍ ايصٟ شٴنط غًؿّا .ضداع إع٢ٓ ا٭قًٞ يًه١ًُإعادِ ايًػ١ٜٛ ٗ اخت٬ف إ

ٖٛ سؿٜ ايؿ٤ٞ عٔ اـ٬ف ىتًـ عٔ ا٭قٌ ايصٟ ٚنع ابٔ « ٞٚق»إٔ أقٌ ن١ًُ 

ايٛاٚ ٚايكاف ٚايٝا٤ ن١ًُ تسٍ ع٢ً زؾع »إٔ إٍ سٝح شٖب  ٞ(،ٚق)ؾاضؽ يه١ًُ 

ضداع إع٢ٓ إاخت٬ف عًُا٤ ايًػ١ ٗ  ٚا٭َج١ً عسٜس٠ ع٢ً .(33)«ايؿ٤ٞ عٔ ايؿ٤ٞ بػريٙ

َا ٚضز ٗ تأقٌٝ إع٢ٓ اؾاَع  :هّاأٜٚنُجاٍ ع٢ً ٖصا ا٫خت٬ف  .ا٭قًٞ يًه١ًُ

 أٚ خريّا ،إقاب١ ايؿ٤ٞ»ؾابٔ زضغتٜٛ٘ شٖب إٍ إٔ َعٓاٖا ا٭قًٞ ٖٛ  ;«ٚدس»يه١ًُ 

َا أٚ ;«ؿٖٝ٘ٛ ايؿ٤ٞ تً»ٕ إع٢ٓ ا٭قًٞ هلا أٍ إٗ سٌ شٖب ابٔ ؾاضؽ  ،(34)«ّاؾط

 «. إزضاى ايؿ٤ٞ ع٢ً ساي١ سازث١»قًٗا أَكطؿٟٛ ؾكس دعٌ 

ٚ َا ٜعطف أ ،نُاضٖا ع٢ً غبٌٝ إع٢ٓ ا٭قًٞ ٚاؾاَعإ ٕ ٖصٙ إعاْٞ اييت متٸإ

٭ٕ تؿػري  ;ؾإْٗا ٫ تكض إٔ تهٕٛ ٬َنّا يتؿػري ايكطإٓ ايهطِٜ ،بإؿرتى إعٟٓٛ
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  .١ًَع٢ٓ ايه١ًُ ٜطدع إٍ غٝاقٗا َٔ خ٬ٍ اؾُ

طٜٔ إٍ َعادِ ايًػ١ ٗ بعض ا٭سٝإ ٜكتكط ؾك٘ ع٢ً َعطؾ١ ٕ ضدٛع إؿػِّإ

يهٞ ٜتِ تطبٝكٗا  ;ٕٚعطؾ١ ا٫غتعُا٫ت ايًػ١ٜٛ يًه١ًُ ،ا٥ط يًه١ًُٛايٛدٛٙ ٚايٓ

 .ٚشيو باختٝاض ايٛد٘ ايكا٥ب ،َٚكاضْتٗا َع غٝام اٯ١ٜ

 

 ــــــ اُ الٍعسٙعٍٜ عمٜ ٔفل ٌعس العسفعع المفغ لمسٔح املٔوٍاقػٛ وبٍٜ 

َجاٍ قْٟٛٛ ٚابٔ أَٔ  ،ؾاض٠ إيٝ٘ ٖٓا إٔ َسضغ١ ايعطؾإ ايٓٛطَٟا ّهٔ اٱ

ٌٸ ،ٜتذٕٗٛ اػاّٖا آخط ،عطبٞ ؾإشا  .ٗ ايتعاطٞ َع ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ قس ىايـ ايه

 ;نإ ايػعايٞ ٚا٬ٕ قسضا ٚايؿٝض ايهاؾاْٞ ٜعتكسٕٚ بٛنع ايًؿٜ يطٚح إع٢ٓ

ؾإٕ َسضغ١ ايعطؾإ  ،َا ٜتعًل با٭َٛض ايػٝب١ٝ ١ ايًػ١ ٗيًدطٚز َٔ َػأي١ فاظٜ

ناؾ١ َعاْٞ إبايتشٌٜٛ عٔ ْٛط١ٜ ايٛاٖط ٚايباطٔ إٍ  ،ذ٘ اػاّٖا آخطايٓٛطٟ تتٸ

 ط٬قّا. إدسٜس٠ يًٓكٛم ٫ تٓػذِ َع أغايٝب ايًػ١ 

قشا، ايكٍٛ أقشا، ْٛط١ٜ ٚنع ايًؿٜ يطٚح إع٢ٓ ٚأإٕ ايٓعاع ايكا٥ِ بٌ 

ؾايٓعاع  .طاضٖا ايًػٟٛإٕعاْٞ ايػٝب١ٝ ٫ ىطز َعاْٞ ايٓكٛم عٔ إٍ ايٓػب١ باجملاظ با

َٳ ;بُٝٓٗا ٗ أقٌ ايٛنع ؾك٘ ّٸ ٣ضأ ٔٵؾُِٓٗ  َٳ ;إٔ ايٛنع عا ضأ٣ إٔ ايٛنع  ٔٵَِٚٓٗ 

ؾإع٢ٓ إػتٓب٘ َٔ اٯ١ٜ غري كتًـ  .اْط٬قّا َٔ اجملاظ ،ايتٛغع ؾٝ٘ ثِ متٸ ،خام

 غٛا٤ ع٢ً ايكٍٛ باجملاظ أٚ ايكٍٛ بايٛنع ايعاّ.  ،ٜ٘ت٪زٸ ّاٚاسس١ٰٜ َع٢ٓ ي٭ٕ  ;ؾٝ٘

ٯ١ٜ اؾٛاٖط  .ايكٍٛ بايتعسز ٚايجٓا١ٝ٥ ٗ إع٢ٓإٍ ذٕٗٛ ٗ سٌ إٔ ايعطؾا٤ ٜتٸ

ٕٕ ،ٜبك٢ ع٢ً ساي٘  .باط١ٝٓ أخط٣ ٜٚ٪ٍٚ، ٚي١ٰٜ َعا

تؿػريٙ يكٍٛ ضغٍٛ  ٗٚيبٝإ ٖصٙ إػأي١ ْعطض ايتؿػري ايصٟ شنطٙ ابٔ عطبٞ 

 «. بُٗا نٝـ ؾا٤ٜكًٚ ،قبعٞ ايطٓٔإقًب إ٪َٔ بٌ : »|اهلل

ْٛط  :«قابع اهللأقًب إ٪َٔ بٌ إقبعٌ َٔ : »|قٛي٘»ٜكٍٛ ابٔ عطبٞ: 

ٕٸ  ،اؾاضس١ تػتشٌٝ ع٢ً اهلل تعاٍ ايعكٌ َا ٜكتهٝ٘ ايٛنع َٔ اؿكٝك١ ٚاجملاظ أ

 ايطاعٞ:  قاٍ ،ٜطًل ع٢ً اؾاضس١ ٜٚطًل ع٢ً ايٓع١ُ ،قبع يؿٜ َؿرتىٚاٱ

٘ٴ     ٟٳ ايعٴـطٚم تـط٣ يـ  نعٝـ ايعكا بـاز
 

 عًٝٗـــا إشا َـــا أقـــٌ ايٓـــاؽ إقـــبعا 
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َٔ ايٓع١ُ، عػٔ ايٓٛط عًٝٗا، تكٍٛ ايعط،، َا  سػّٓا ّاٜكٍٛ: تط٣ ي٘ عًٝٗا أثط

 َاي٘ ؿػٔ تكطؾ٘ ؾٝ٘.  ٛٸثطٙ ؾٝ٘، تطٜس ب٘: ِأقبع ؾ٬ٕ ع٢ً َاي٘! أٟ إأسػٔ 

 ،ٚنُاٍ ايكسض٠ ؾٝٗا ،يكػط سذُٗا ;غطع ايتكًٝب َا قًبت٘ ا٭قابعأ

غطع ؾ٤ٞ إٔٚا نإ تكًٝب اهلل قًٛ، ايعباز  .ؾشطنتٗا أغطع َٔ سطن١ ايٝس ٚغريٙ

بايٝس عٓسْا ؾًصيو  ٚ٭ٕ ايتكًٝب ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓ .يًعط، ٗ زعا٥٘ َا تعكٌ |أؾكض

 ٭ٕ ا٭قابع َٔ ايٝس ٗ ايٝس، ٚايػطع١ ٗ ا٭قابع أَهٔ، ;دعٌ ايتكًٝب با٭قابع

ٚتكًٝب اهلل ـ  .«قًيب ع٢ً زٜٓو تٵب ايكًٛ،، ثبِّٜا َكًٚ»ٜكٍٛ ٗ زعا٥٘:  |ؾهإ

ِٸ ِٸ تعاٍ ـ يًكًٛ، ٖٛ َا ىًل ؾٝٗا َٔ اهل ْػإ ؾًُا نإ اٱ .بايػ٤ٛ باؿػٔ ٚاهل

وػب ٜرتا٣ٚ اـٛاطط إتعاضن١ عًٝ٘ ٗ قًب٘، ايصٟ ٖٛ عباض٠ عٔ تكًٝب اؿل 

ٜا : »|إٔ ٜسؾع عًُ٘ عٔ ْؿػ٘، يصيو نإ ٜكٍٛ ْػإايكًب، ٖٚصا ٫ ٜكسض اٱ

ظٚاد٘ قايت ي٘: أسس٣ إٚٗ ٖصا اؿسٜح إٔ  .«قًيب ع٢ً زٜٓو تٵب ايكًٛ،، ثبَِّكًٚ

 ،«قابع اهللأٔ بٌ إقبعٌ َٔ َقًب إ٪: »|ؽاف ٜا ضغٍٛ اهلل؟ ؾكاٍأٚ»

ّإ إٍ ايهؿط، َٚا ؼتُٗا، قاٍ تعاٍ: إٍ غطع١ ايتكًٝب َٔ اٱ |ٜؿري

ٖٳا﴿ ٛٳا ٚٳتٳِك ٖٳا  ٗٳا ُؾذٴٛضٳ ُٳ ٗٳ ٖٚصا اٱهلاّ ٖٛ ايتكًٝب، ٚا٭قابع  .(8)ايؿُؼ:  ﴾َؾَأِي

ٝٸٓيًػطع١، ٚا٫ث ُٖا خاطط اؿػٔ  ،«بٌ إقبعٌ» :|ٗ قٍٛ ايٓيب ،١ يٮقابعٝٓ

 . (35)ٚخاطط ايكبٝض. ٖصا خ٘ ايعكٌ ٗ ايٛنع ايًػٟٛ يًؿٜ ا٭قابع

ْهاض ؽطز عٔ إؿاِٖٝ ايب٬غ١ٝ ٲيَٗا ابٔ عطبٞ ٕ ٖصٙ ايكطا٠٤ اييت قسٸإ

ٔٸ .إبجٛث١ ٗ نتب ايب٬غ١ ٖصٙ ايكطا٠٤ ؽتًـ ُاَّا عٔ ايكطا٠٤ اٱؾاض١ٜ اييت  ٚيه

ٚيصيو تأتٞ ايكطا٠٤ اٱؾاض١ٜ بعس ن٬َ٘ ٖصا َبتعس٠ عٔ إؿاِٖٝ  .ٜطٜسٖا ابٔ عطبٞ

إيٝٗا اْط٬قّا ٬ ز٫٫ت دسٜس٠ هلصا اؿسٜح ٫ ّهٔ ايٛقٍٛ بْ٘ إعٝح  ،ايب٬غ١ٝ

ايصٟ اشا اْهؿـ يٮبكاض ّٜٛ  ،ايهُاٍ ايصاتٞ غطٸ« قبعإاٱ»ٜكٍٛ:  .َٔ ايًػ١

ٕٵ ٜٚطَٞ ب٘ ٗ ايٓاض، ٫ٚ هس يصيو إّٔا، ٫ٚ ّا نإ ناؾط ايكٝا١َ ٜأخص اٱْػإ أباٙ إ

١  يؿُٛٗا، خًكت اؾٓٸٌُٖا، إتشس َعٓاإتٸ« قبعٌاٱ»ٖصٜٔ  بػطٸ .عًٝ٘ ؾؿك١

قبعإ( اثٌٓ ًُٗا )أٟ اٱٚٚٗط اغِ إٓٛض ٚإًِٛ، ٚإٓعِ ٚإٓتكِ، ؾ٬ تتدٝٸٚايٓاض، 

 . (36)قابعأَٔ عؿط 
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ٜٓ»ٕ إؿاِٖٝ ايب٬غ١ٝ اييت ٖٞ إ تػتطٝع إٔ تسضى « ايعكٌ ٗ ايٛنع ايًػٟٛ س

ا تػتطٝع إٔ تسضى ايع٬ق١ ٗٚيهٓ ،ٚغطع١ ايتكًٝب ٚخؿت٘ ،«قبعٌاٱ»ايع٬ق١ بٌ 

َكٓع١  «قبعٌيٲ»ؾإشا ناْت ايكطا٠٤ ا٭ٍٚ  ;غط ايهُاٍ ايصاتٞقبعٌ ٚبٌ اٱ

 ٗنإ َٔ أٌٖ ايهؿـ  ٔٵَٳ يًكاض٨ ؾإٕ ايكطا٠٤ اٱؾاض١ٜ ٫ ّهٔ إٔ ٜكٌ إيٝٗا إ٫ٓ

 اعتكاز ايعطؾا٤. 

قبعٌ ٫ اٱْػاْٞ ايصاتٞ( ٕع٢ٓ ايهُاٍ اٱ ٕ إع٢ٓ إػتٓب٘ ٖٓا )غطٸإ

٫ٚ َع  ،ٚ إع٢ٓ ايتؿهٝهٞ يٮقابعأإع٢ٓ  ايكٍٛ بٛنع ايًؿٜ يطٚح ٜٓػذِ َع

 أقشا، ْٛط١ٜ ايكٍٛ باجملاظ ٗ َجٌ ٖصٙ إٛاضز. 

ٕ ْٛطِٖ إعٝح  ،قشا، ايعطؾإ ايٓٛطٟ عٔ غريِٖأز ب٘ َاّ ضأٟ تؿطٸأْٓا إ

 ّا ٗ قٛاعس ايًػ١.خاقٸ اغتجٓا٤ٶ ٖصا ٜعسٸ

 

 ــــــ بٗاُ وطألٛ

ْ٘ ٚايؿِٗ ايطٛيٞ يٰٜات ايكطآ١ْٝ،  بٌ ٚنع ايًؿٜ يطٚح إع٢ٓ يكس ٚقع خً

ٌٸ  .كبٌٝايؾِٗ طٛيٞ يٰٜات ايكطآ١ْٝ ٖٛ َٔ ٖصا  ؾًٝؼ ن

ّٸإ ؾُع٢ٓ اٯ١ٜ ٜبك٢  .يًؿٜ ٕ َػأي١ ٚنع ايًؿٜ يطٚح إع٢ٓ تجبت ايٛنع ايعا

  .ٚايٛٗٛض ي١ٰٜ ٫ ٜٓٗسّ ،ع٢ً ساي٘

َٓت٢ٗ ا٭َط إٔ ايًؿٜ ي٘ َؿّٗٛ تؿهٝهٞ قابٌ  .ؾايًؿٜ ٖٓا ٜأخص َعٓاٙ

ٔٵ ٠.ي٬ْطبام ع٢ً َكازٜل نجري بايطدٛع إٍ غٝام اٯ١ٜ ٜتبٌ َٛضز اغتعُاي٘  ٚيه

ٛٳ٣ عٳ٢ًَ ﴿ :ف اٱهلٞ َج٬ّ ٜعًِ َعٓاٙ َٔ خ٬ٍ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝطؾايع. َٚعٓاٙ ِٻ اغٵتٳ ثٴ

ٌٸ ،ؾايٛنع يطٚح إع٢ٓ ٜجبت إع٢ٓ ايطٛيٞ يًه١ًُ .﴾اِيعٳطٵٔف غ٬ف  ،اٯ١ٜ ٚيٝؼ يه

ٜٓٛط إٍ إعاْٞ إػتؿاز٠ َٔ ايٓٛط ٗ عُل ايصٟ  ،ٗ تؿػري اٯ١ٜإع٢ٓ ايطٛيٞ 

ٚأَج١ً شيو عسٜس٠  .ُا َٔ باطٔ اٯ١ْٜٸإٚ ،قس ٫ ٜػتؿاز َٔ ٚٗٛض اٯ١ٜٚايكطآْٞ،  ايٓلٸ

ٍٳ ٔإِّْٞ ﴿َا دا٤ ٗ تؿػري قٛي٘ تعاٍ:  :َجاي٘ٚ .ٗ ايتؿاغري ايكٛؾ١ٝ ٚٳَقا  ْٙ ٘ٴ ُيٛ ٔٳ َي َٳ َؾآ

ٗٳادٹطٷ ٔإَي٢ ضٳ ِٴَٴ ٛٳ اِيعٳٔعٜعٴ اِيشٳهٹٝ ٖٴ ٘ٴ  ْٻ ؾكس قػِ ابٔ عذٝب١ ٗ  ;(26)ايعٓهبٛت:  ﴾بِّٞ ٔإ

، ٖٚٞ ١ اـٛامٸاهلذط٠ غٓٸ» :ؾٝكٍٛ ،َٚع١ٜٛٓ ;١ٝسػٸ :ذط٠ إٍػريٙ هلصٙ اٯ١ٜ اهلتؿ
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ؾاؿػ١ٝ ٖٞ ٖذط٠ ايعبس َٔ ٚطٔ تهجط  .ٖٚذط٠ َع١ٜٛٓ ;ٖذط٠ سػ١ٝ :ع٢ً قػٌُ

١ ٚق١ً ٛإٍ ٚطٔ هس ؾٝ٘ ايٝك ،ْهاضيصات١ٝ ٚاٱاٚ ،ؾٝ٘ ايػؿ١ً ٚايعٛا٥ل عٔ اهلل

َٚٔ ٚطٔ  ،ٚاهلذط٠ إع١ٜٛٓ ٖٞ ٖذط٠ ايكًب َٔ ٚطٔ إعك١ٝ إٍ ٚطٔ ايتٛب١ .ايعٛا٥ل

َٚٔ ٚطٔ  ،ٚايكٓاع١ سَٚٔ ٚطٔ اؿطم إٍ ٚطٔ ايعٖ ،ايػؿ١ً إٍ ٚطٔ ايٝك١ٛ

 ،ٚطٔ ايتؿطؽ ١ٜ، َٚٔ ٚطٔ ايؿٛاغٌ إ١ٍ ٚاؿطٸض ٚايؿٗٛات إٍ ٚطٔ ايعٓؿٝاؿه

 . (37)«ٖٚصٙ ْٗا١ٜ اهلذط٠ ،إٍ ٚطٔ ض١ٜ٩ إعاْٞ َٚٔ ٚطٔ ض١ٜ٩ اؿؼٸ

ٕٻ﴿َا ٚضز ٗ تؿػري ايكؿريٟ أٜهّا يكٛي٘ تعاٍ:  :َٚجاي٘ أٜهّا ُٴِٛا َأ َٳا  ٚٳاعٵًَ

ِٵَغ ُٵتٴ ٕٻ يٹ ٔٵَٹ ٓٹ ٞٵ٤ٺ َؾَأ ٘ٴًٓؾٳ ُٴػٳ سٝح قاٍ: ايػ١ُٝٓ َا وكٌ عًٝ٘  (،41)ا٭ْؿاٍ:  ﴾٘ٹ خٴ

ٚاؾٗاز ع٢ً قػٌُ:  .َٕٓٛ َٔ أَٛاٍ ايهؿاض إشا ٚؿطٚا ب٘ عٓس اؾٗاز ٚايكتاٍإ٪

ٚنُا إٔ ٗ اؾٗاز  .ٚدٗاز ايباطٔ َع ايٓؿؼ ٚايؿٝطإ ;دٗاز ايٛاٖط َع ايهؿاض

ٖٚٛ إٔ ًّو ْؿػ٘ اييت ناْت  ،ا٭قػط غ١ُٝٓ عٓس ايٛؿط ؾؿٞ اؾٗاز ا٭نرب غ١ُٝٓ

ٚٸ ٖٚٛ  ،هلل ٚيًطغٍٛ ٕ َٔ ١ًْ ايػ١ُٝٓ غُّٗاٚنُا أ .ٙ: اهل٣ٛ ٚايؿٝطإٗ ٜس عس

ٖٚٛ َا ٫ ٜهٕٛ يًعبس  ،ؾاض٠ ـ غِٗ خايل هللاـُؼ، ؾُا ٖٛ غ١ُٝٓ ع٢ً ـ يػإ اٱ

قباٍ، ٫ٚ َٔ خكا٥ل اٱ ،٫ٚ َٔ مثطات ايتكطٜب ،٫ َٔ نطا٥ِ ايعكب٢ ،ؾٝ٘ ْكٝب

ٌٸ َٔ ضمٸ ضّاؾٝهٕٛ ايعبس قطٻ  . (38)٣ٛ اهللّشٛ َا غ ،خايكّا هلل باهلل ،ْكٝب ن

ِٸإ اْط٬قّا َٔ  ٕ ا٫ْتكاٍ َٔ غٓا٥ِ اؾٗاز ا٭قػط إٍ غٓا٥ِ اؾٗاز ا٭نرب ٜت

َٸ .قػطأٚ ;نربأ :اييت تٓكػِ إٍ ،َطاتب اؾٗاز ط ٌٗ ٗ َع٢ٓ اٯ١ٜ ٜٛؾُٔ خ٬ٍ ايتأ

ٕٸ ٚا٭َج١ً ع٢ً ٖصا ايؿِٗ ايطٛيٞ  .ٖٓايو َع٢ٓ ّهٔ اغتؿازت٘ َٔ خ٬ٍ عُل اٯ١ٜ أ

 . (39)طٗاض٠ ايٛاٖط ٚايباطٔ، َٚٔ غصا٤ اؾػِ ٚغصا٤ ايطٚحَٔ  ،نجري٠

ٕٸ َٔ  تٚيٝػ ،ٖصٙ إعاْٞ ايطٛي١ٝ إػتدطد١ َٔ اٯٜات يٝػت َٔ ٚٛاٖطٖا إ

خ عٔ ؾاٯ١ٜ اييت تتشسخ عٔ ايػٓا٥ِ ٖٓا ٚانش١، ؾٗٞ تتشسٸ .إطازات اؾس١ٜ هلل تعاٍ

ٚيهٔ  .٥ِ اؾٗاز ا٭نرب٫ٚ ع٬ق١ هلا بػٓا ،غٓا٥ِ اؿط، أٚ إهاغب إػت١ُٓ

ٚشيو بايٓٛط إٍ َػأي١ ايػ١ُٝٓ  ،ايٓاٚط إٍ اٯ١ٜ ٜػتطٝع إٔ ٜهٝـ َع٢ٓ آخط ي١ٰٜ

ؾإشا نإ  .ِا تؿٌُ ا٭َٛض إع١ٜٛٓ أٜهّاإٚ ،ض إازٟباييت ٫ تكتكط ؾك٘ ع٢ً ايط
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 يًذٗاز ا٭قػط غٓا٥ِ ؾًًذٗاز ا٭نرب أٜهّا ْؿؼ ايؿ٤ٞ.

 

 

انهىامش
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 لدٍٖٗٛعمي المػٛ ا

ٌٛ  بني الطباطباٟ٘ ٔاملٍاِر الػسبٗٛ وكازٌ

 

 دسٍه خاكثىرد. 

 

 ــــــ وكّدوٛ

تعترب َعطؾ١ ايًػ١ ايس١ٜٝٓ َٔ ايبشٛخ ا٭غاغ١ٝ يؿًػؿ١ ايسٜٔ بٌ إػًٌُ ـ 

سٝح تططم إيٝٗا ايعسٜس َٔ باسجٞ عًِ ايًػ١ ٗ كتًـ  ،طٜٔ ايػطبٌٝ ـٚإؿٓه

ٚخاق١  ،١َٝ. زخًت كاٚف عسٜس٠ إٍ عٛخ عًِ ايًػ١فا٫ت ايعًّٛ ٚإعاضف اٱغ٬

ٛٸٖٝٸاييت  ،ٚٚٗٛض ا٫ػاٖات اؾسٜس٠ ،بعس عكط ايٓٗه١ إٓاغب يططح ايعسٜس  أت اؾ

 َٔ ايتػا٫٩ت. 

إٍ  ،با٫غتعا١ْ با٭غًٛ، ايٛقؿٞ ـ إػتٓسٟ ،م ٗ ٖصا إكاٍغٛف ْتططٸٚ

ْٚبٌ  ،َتٓاٚيٌ يػ١ ايسٜٔ ،ٕٝعإزضاغ١ ٚدٗات ْٛط ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ ٗ تؿػري ا

أْ٘ ططح عٛثّا أغاغ١ٝ تسٍ ع٢ً أْ٘ نإ ٜعترب يػ١ ايكطإٓ يػ١ خاق١ ُٝعٙ عٔ غا٥ط 

 ايهتب ايػُا١ٜٚ.

ٜط٣ ايع١َ٬ إٔ آضا٤ ايؿًػؿ١ ايٛنع١ٝ ٚايؿًػؿات ايتش١ًًٝٝ يًػ١ ٚايٛاقع١ٝ 

مل ٜػبل هلا إٔ  ،١ خاق١ٜٚعتكس بإٔ يػ١ ايكطإٓ يػ ،ٚايتأٌٜٚ ٚغريٖا تعاْٞ َٔ ايككٛض

 ٚدست ٗ ايًػات ايػابك١. 

ٚنٝؿ١ٝ ؾِٗ  ،ّهٓٓا إٔ ْعترب ايتؿهط ٚايتأٌَ ٗ يػ١ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ
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 ٔٵَٳ ،َٔ أقسّ اهلٛادؼ اييت ؾػًت ايباسجٌ ٗ فاٍ ايسٜٔ ،ايؿطٚح ايعسٜس٠ هلا

طت ٚخاق١ بعس عكط ايٓٗه١، ؾكس ٚٗ ،ٕٓٛ. أَا ٗ ايعكط اؿسٜحؾِٝٗ إتسِّ

ٚسٛٝت بأ١ُٖٝ ٚاغع١. ٚقس  ،اػاٖات تٓتكس ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ايٝٗٛز١ٜ ـ إػٝش١ٝ

 ،ٚإعتكسات ايس١ٜٝٓ اييت ْؿأت عٓٗا ،ؾهًت ايكعٛبات ايباط١ٝٓ يًٓكٛم ايكس١ّ

ٛٸ ،ٚتعُِٝ أغًٛ، إعطؾ١ ايتذطب١ٝ ؼسٜات دس١ٜ يكه١ٝ  ،ع١ٚٚٗٛض ايؿًػؿات إتٓ

 ،. ايًػ١ ايس١ٜٝٓ ٚإزضانٗا ٗ ايػط

َٔ ْتا٥ر  ،ٚغريٖا ،ٚايٛاقع١ٝ ايٓكس١ٜ ،ٜٚعترب غًب إع٢ٓ َٔ إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ

 ٖصٙ إطس١ً ايؿهط١ٜ.

سًٍٛ ايًػ١ ايس١ٜٝٓ ٚايتؿػري١ٜ  ٌٖ تعسٸ :ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜتبازض إٍ ايصٖٔ ٖٛ

ٌٖٚ هب إٔ تؿطض ع٢ً ايكطإٓ أّ أْٓا غري ًَعٌَ  ؟ٕٛخٝاضْا ايٛسٝس مٔ إػًُ

 بصيو؟ 

 ،ي٬خت٬ؾات ا٭غاغ١ٝ إٛدٛز٠ بٌ ايب٢ٓ ايؿهط١ٜ ايس١ٜٝٓ ـ ايكطآ١ْٝ  طّاْٚٛ

ٕٸ ،ٚا٭غؼ ايؿهط١ٜ يًُػًٌُ ا٭غايٝب  َع ا٭غؼ ايؿهط١ٜ ـ ايس١ٜٝٓ يًػط،، ؾإ

بع١ ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٚيػ١ ايسٜٔ َتؿاٚت١ بٌ ٖصٜٔ ايتٝاضٜٔ. ٫ٚ ّهٓٓا ٚإٓاٖر إتٻ

ايتشسٜات اييت تٛادٗٗا إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٗ عكطْا ايطأٖ، عٔ  ططفاي بايطبع إٔ ْػضٸ

ِ َػتعٌٝٓ بايرتاخ ايكِّ ،م إٍ ؼًٌٝ إٛانٝع إطتبط١ بسٜٓٓابٌ ٜتعٌ عًٝٓا إٔ ْتططٸ

 ٚا٭زٚات إٓاغب١. 

غٛف ْػع٢ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ إكاي١ إٍ بٝإ ٚدٗات ْٛط ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ ـ ٚ

 اض١ْ بٌ إٓاٖر ايػطب١ٝ ٚآضا٥٘. ٚإك ،ٗ تؿػري إٝعإ ـ

 

 ــــــ وفًّٕ المػٛ، وَ ٔدّٛ ٌعس عمىاٞ المػٛ

 ّهٔ يًػ١ إٔ ؼٌُ إؿاِٖٝ ايتاي١ٝ: 

 :ٚيػ١ ايكطإٓ ٖٞ ايعطب١ٝ .: نايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايؿاضغ١ٝ ٚغريُٖاايًػ١ ٚايًٗذ١ـ 1

ٌٴ ﴿ َٹ ٘ٹ ايطټٚحٴ اَ٭ ٍٳ بٹ ٔٵ  *ْٳعٳ َٹ ٕٳ  ٔٳ عٳ٢ًَ َقًِبٹَو يٹتٳُهٛ ُٴٓصٹٔضٜ ٕٕ عٳطٳبٹٞٛ  *اِي بٹًٹػٳا

ٌٕ ٝٸّا﴿(، 195 ـ 193 :ؿعطا٤اي)﴾َٴبٹ ٓٳاٙٴ ُقطٵآّْا عٳطٳبٹ ًِ ْٻا دٳعٳ (. ٜكٍٛ ايع١َ٬  3: عخطفاي) ﴾ٔإ
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ٞٸإْٸ»ايطباطبا٥ٞ:  ٞٸٞ ؾٝ٘ ْٝع َا ٜٴٚعٹضٴ ،ُا ٖٛ ن٬ّ عطب  .(1)«طاع٢ ٗ ن٬ّ عطب

 .(2)«ؾكٝض ٗ يؿٛ٘، بًٝؼ ٗ َعٓاٙ ،ؾايكطإٓ َػتكِٝ ٗ ْٝع دٗات٘» ٜٚكٍٛ نصيو: 

ٔ إٔ قا٫ٚت ا٭زٜإ ٚعًُا٤ ٜٚبِّ .ٜٚعترب بإٔ تؿٛم ايكطإٓ ع٢ً قعٝس ايًؿٜ ٚإع٢ٓ

ٕٸ .ايًػ١ قس با٤ت بايؿؿٌ ست٢ اٯٕ ٚمل  ،ايكطإٓ ايهطِٜ َعٝاض اٯزا، ايعطب١ٝ ٚيصيو ؾإ

ٟٸ   .(3)أخط٣ يػ١ٺ تتض ٖصٙ ايؿطق١ ٭

ؾٗٞ تبٌ  .١: يػ١ ايكطإٓ ٖٞ يػ١ ايطعٝٸيًُداطبٌَػت٣ٛ ايه٬ّ إٓاغب ـ 2

٢ يًذُٝع ؾُٗٗا ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا. يهٞ ٜتػٓٸ ;أمس٢ إعاضف ايطبا١ْٝ بأبػ٘ ؾهٌ

تٝػري ايكطإٓ ٚ .ايتػٌٗٝ :ايتٝػري»َٔ غٛض٠ ايكُط:  32 ١َ ٗ تؿػري اٯ١ٜٜكٍٛ ايع٬ٓ

ٕٛ َٸ يًصنط ٖٛ إيكا٩ٙ ع٢ً م ا٭ؾٗاّ ايبػٝط١ ٚ ،ٞقٸٞ ٚ اـاٜػٌٗ ؾِٗ َكاقسٙ يًعا

ٌّ ،إتعُك١ٚ  .(4)«ع٢ً َكساض ؾُٗ٘ ن

  .(5)ٜٚكٍٛ نصيو: ايكطإٓ نتا، ٫ ّهٔ إٔ ٜبًػ٘ اٱزضاى ايعازٟ يًبؿط

ٌٕـ 3 : ٖٚٛ َا ٜطًل عًٝ٘ ايّٝٛ َتٓاغب َع ايٓٛط٠ ايعا١ٕٝ اْتٛاّ ايه٬ّ بؿه

 ،فُٛع١ َٔ ا٭يؿاٜٚعرب ايكطإٓ عٔ فُٛع١ َٔ ايٓٛطٜات نُٔ إطاض  .(6)عًِ إع٢ٓ

ٜٚتٛقع َٔ ايكاض٨ إٔ ٜؿتـ عٔ َعاْٞ تًو ايٓٛطٜات نُٔ اجملاٍ ايصٟ تتٝش٘ ي٘ 

ٜٚٓبػٞ إٔ  ،ؾهٌ َؿطز٠ َٛدٛز٠ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ َطتبط١ بػا٥ط ايهًُات .ا٭يؿاٚ

ٌٕ ب، ػٵَتٓاغب َعٗا. ٫ٚ ٜعترب ٖصا ايٓٛع َٔ ايًػ١ أزا٠ يًه٬ّ ؾشٳ ٜتِ تأًٜٚٗا بؿه

ط٠ سٍٛ ايعامل ٚاٱْػإ ٚايطبٝع١. ٜٚط٣ ايع١َ٬ بإٔ ايكطإٓ ٜتُتع بٗصٙ بٌ ّجٌ ْٛ

تػتدسّ َؿطز٠  :ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ .اييت ٜعترب إزضانٗا َؿتاسّا يًُعاضف ايكطآ١ْٝ ،ايًػ١

ٖٚٛ َٔ ايطا٥ط  :دٓاح»يهٓ٘ ٜكٍٛ:  ،ٗ ايجكاؾ١ ايعا١َ عٔ أططاف ايطري «دٓاح»

ٛٸ ٜتٛغٌ ب٘ ،َٓعي١ ايٝس َٔ اٱْػإ ا٫ْتكاٍ َٔ ٚ ،ايٓعٍٚ َٓ٘ٚ ،إٍ ايكعٛز إٍ اؾ

 . «َهإ إٍ َهإ بايطريإ

 

  ــــــ ٌعسٖات المػٛ الدٍٖٗٛ

ٚغٛف ْؿري َٔ بٝٓٗا إٍ تًو اييت  .ٚٗطت ايعسٜس َٔ ايٓٛطٜات ٗ ٖصا اجملاٍ

ٌٕتططم إيٝٗا ايع٬ٓ  َباؾط أٚ غري َباؾط.  ١َ بؿه
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ل ع٢ً ايكعٝس اؿػٞ عٕٝٛ إَها١ْٝ ايتشٓكٜعترب ايٛن :(7)ايؿًػؿ١ ايٛنع١ٝـ 1

ٕٸٚٵَٚٔ ٖصا إٓطًل ٜطٳ .َعٝاضّا يًُؿاِٖٝ ٗ اَت٬نٗا يًُع٢ٓ ناؾ١ إؿاِٖٝ  ٕ أ

٫ٚ ّهٔ ايتعبري عٓٗا بايكسم أٚ  ،إٝتاؾٝعٜك١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚايس١ٜٝٓ تؿتكط إٍ إع٢ٓ

ٟٸ ،ايهص،  ،١ إؿػطٜٔٚنآؾا٥ٞ، ايطباطبأَا ايع١َ٬  .(8)داْب َعطٗ ٫ٚ تتُتع بأ

ٝعتربٕٚ إٔ ايكهاٜا ايكطآ١ْٝ ـ َا ؾٝٗا اؿكٝك١ٝ ٚا٫عتباض١ٜ ـ شات َع٢ٓ قشٝض ؾ

 َٚطابل يًٛاقع.

ٝٵَو اِيهٹتٳا،ٳ بٹاِيشٳلِّ﴿ ٍٳ عٳًَ ٗ ايكهاٜا اؿكٝك١ٝ  ١َ: إطاز باؿلٸٜكٍٛ ايع٬ٓ: ﴾ْٳعٻ

َع ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ  ٚبًٛؽ اهلسف ٚايتٓاغب ،َطابكت٘ ٗ ايكهاٜا ا٫عتباض١ٜ

 .(9)ٚا٭خ٬ق١ٝ

 ،َا ٜطابل اـاضز عٔ ايكسم: ايعًِ ٚايٛعٞ قسمٷ ٜٚكٍٛ ٗ اخت٬ف اؿلٸ

 َا ٜطابك٘ اـاضز. ٚسلٌّ

ٕٸ ن٘ ّٓع تعطٸ ت٬ظّ ايهتا، َع اؿلٸ ٜٚكٍٛ ٗ تؿػري اٯ١ٜ ايهط١ّ: إ

  .(10)أٚ اخت٬ط٘ ب٘ أثٓا٤ ْعٚي٘ ،يًبط٬ٕ

  

 ــــــ اليت تعرتٙ ِرٓ الٍعسٖٛ اإلغهاالت السٟٗطٛ

ٚتط٣  .: تعطف ٖصٙ ايٓٛط١ٜ خطّأ بعسّ إعطؾ١ْٝٛط١ٜ إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ ٚاٱْؿا٤ـ 2

ً٘. ٚٚٗطت نُٔ إطاض ٫ٚ ُجٸ ،ٚغري َؿطؾ١ ع٢ً اـاضز ،إٔ إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ إْؿا١ٝ٥

ٜٚصنط إٔ  ٖصٙ ايٓٛط١ٜ أضبع ْٛطٜات أخط٣، ؾٗست اثٓتإ َٓٗا أتباعّا بٌ إػًٌُ.

ـ نتابٌ َعطٚؾٌ سٍٛ ؾًػؿ١ ايصٟ أٖي (،ٚيٝاّ آيػتٕٛ)ٚد١ٗ ايٓٛط ٖصٙ قس بٝٓٗا 

 ;َٔ أِٖ َ٪يؿات ؾًػؿ١ ايسٜٔ ٗ أَطٜها ايصٟ ٜعسٸ (،ؾًػؿ١ ايًػ١)ُٖا:  ،ايسٜٔ

 .(11)ايصٟ ٜهِ فُٛع١ َٔ إكا٫ت اييت قاّ بتأيٝؿٗا (،َا١ٖٝ اهلل ٚيػ١ اٱْػإ)ٚ

ٚإٍ ٚد١ٗ  ،ًٜٞ إيٝٗا َا إٍ فُٛع١ َٔ ا٭قػاّ اييت غٓتططم ٗٚتكػِ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ 

 ْٛط ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ سٛهلا. 

سٝح ٜعتكس  ،: ٚتعطف نصيو بايطَع١ْٜٛط١ٜ ايطَع ٚايهٓا١ٜ ٚايتُجٌٝـ 3

ٍٸ ؾعٓسَا  .ع٢ً أَٛض َع١ٓٝ ٗ عامل ايطبٝع١ أتباعٗا بإٔ إؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ شات ضَٛظ تس
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 ،ؾإككٛز بايطاعٞ ٖٛ إؿ١٦ٝ اٱهل١ٝ ،ٚقدط٠ ؽ بإٔ اهلل ضإعكسٻٜكاٍ ٗ ايهتا، إ

ٟٸ .ٚايكدط٠ تسٍ ع٢ً إًذأ ٚإطتهع  .(12)َٚؿ٦ٝت٘ ؼهِ ايطع١ٝ ،ؾاهلل سكٔ قٛ

ٕٸٜط٣ ايع٬ٓ َٓٗا:  ًٜٞ إٍ بعٕض َا غٓؿري ٗ ،َؿطزات ايكطإٓ ُجٌ َؿاِٖٝ كتًؿ١ ١َ أ

ٛٵض﴿ ًُِّٛا ايتٻ ٔٳ سٴ ٌٴ اٖيصٹٜ ٌٴ َأغٵؿاضّاَٳجٳ ُٹ ٌٔ اِيشٹُأض ٜٳشٵ ُٳجٳ ُٹًُٖٛا َن ِٵ ٜٳشٵ ِٻ َي  ;(5)اؾُع١:  ﴾ا٠َ ثٴ

ْٵ﴿نكٛي٘ تعاٍ:  ،إجٌ َع٢ٓ ايكؿ١ :َٓ٘ أٜهّاٚ ـٳ نٳطٳبٴٛا َيَو ا ٝٵ ُٛطٵ َن

ٍٳاَ٭  . (13)ٚ مٛ شيو ،نصا،فٕٓٛ ٚغاسط ٚ: |إِا قايٛا ي٘ٚ ،(9)ايؿطقإ: ﴾َٵجا

 غٛض٠ َٔ 17 اٯ١ٜ تؿػري ٗ ايع١َ٬ ٜكٍٛ: ٛؽباحملػ إعكٍٛ عٔ ايتعبريـ 

ٕٸ إجاٍ ٖصا ىربْا: ايطعس  عامل يتكٜٛط َٓاغب١ ضَٛظ شات إؿٗٛز ايعامل سكا٥ل بأ

 إ٪َٔ ْؿؼ ٗ ايكشٝش١ إعتكسات ؾُجٌ إٓطًل ٖصا َٚٔ. إع١ٜٛٓ ٚاؿكا٥ل ايػٝب

 ،ايٓاؽ َٓ٘ ٝػتؿٝسي ;َتٓٛع١ أْٗاض ٗ ٚهطٟ ،ايػُا٤ َٔ ٜٗطٌ ايصٟ إا٤ نُجٌ

ِٸ  ايصٟ ايعبس نُجٌ ايهاؾط ْؿؼ ٗ ايباط١ً إعتكسات َٚجٌ ;ٚايربن١ اـري بِٝٓٗ ٜٚع

  .(14)غطٜعّا ٜٚعٍٚ ،ايػٌٝ ع٢ً ٌٜتؿٖه

 ؾِٗ بإٔ عُطإ آٍ غٛض٠ َٔ 7 اٯ١ٜ تؿػري ٗ ايع١َ٬ ٜبٌ: إتٓاظي١ اؿكا٥لـ 

 شيو ؾٛم َا ٜسضنٛا إٔ هلِ ّٔه ٫ٚ ،احملػٛغات ع٢ً ٜكتكط ايبؿط أؾطاز عُّٛ

 ٜتُتع إٔ ٜٓبػٞ بٌ ،َع١ٓٝ ؾ١٦ ع٢ً تكتكط ٫ اهلل ٖسا١ٜ ؾإٕ أخط٣ د١ٗٺ َٚٔ ;بػٗٛي١

 ٖصٙ تأزٻ ؾكس ايتأٌٜٚ ٜؿٌُ ايكطإٓ إٔ َٚا. طبكاتِٗ َدتًـ ايٓاؽ ناؾ١ بٗا

ٓٳاٙٴ ُقطٵآّْا عٳ﴿. إجٌ داْب إٍ ايهطِٜ ايكطإٓ ببٝاْات اـكا٥ل ًِ ْٻا دٳعٳ ِٵ ٔإ ٝٸّا َيعٳًُٖه طٳبٹ

ٕٳ  ِٷ *تٳعٵكٹًُٛ ٌّ سٳهٹٝ ٓٳا َيعٳًٹ ٜٵ ِّ اِيهٹتٳا،ٹ َيسٳ ٘ٴ ؾٹٞ ُأ ْٻ  دا٤ ايهطِٜ ايكطإٓ ٕإ أٟ ،﴾ٚٳٔإ

 إعتاز٠ غري إؿاِٖٝ بتكسِٜ ٚقاّ ،ٚعطؾتٗا ،ايبؿط أشٖإ عًٝٗا اعتازت اييت بإؿاِٖٝ

 ٚضغِ. ؾُٗٗا َٔ ايٓاؽ ٜتُهٔ يهٞ ٚشيو ;إعطٚؾ١ إؿاِٖٝ تًو إطاض نُٔ يسِٜٗ

ٚاٱؾاض٠،  ايهٓا١ٜ خ٬ٍ َٔ بٌ ،قطٜض بؿهٌ شيو ٔتبِّ مل ايهط١ّ اٯٜات إٔ

ـٹ مل ٗايهٓٸ ٍٳ ﴿ :ٚايباطٌ اؿلٸ سٍٛ َجاٍ خ٬ٍ َٔ بٝٓتٗا بٌ ،إيٝٗا باٱؾاض٠ تهت َأْعٳ

ٌٴ ظٳ ٝٵ ٌٳ ايػٻ ُٳ ٖٳا َؾاسٵتٳ ٜٳ١ْ بٹَكسٳٔض ٚٵزٹ َٳا٤ٶ َؾػٳاَيتٵ َأ ُٳا٤ٹ  ٔٵ ايػٻ  يٓا ٜتبٌ ّتكسٸ ٖا .﴾...بٳسّا ضٳابٹّٝاَٹ

 ٜبٌ ٚيهٞ .اؿك١ اٱهل١ٝ إعاضف تتهُٔ أَج١ً ايهطِٜ يًكطإٓ ايًؿ١ٝٛ ايبٝاْات إٔ

 َعِٛ ٭ٕ ;ٜٓاغبِٗ َػت٣ٛٶ تكسّٗا َٔ ٫ بٴسٻ نإ يًٓاؽ إعاضف ٖصٙ تعاٍ اهلل
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 إطاض نُٔ هلِ عا١َاي إعاْٞ بٝإ ٜٓبػٞ ٚيصيو ،ٝاتاؿػٸ إ٫ٓ ٜسضنٕٛ ٫ ايٓاؽ

 .(15)ٝاتاؿػٸ

 اٱْػاْٞ ايعامل إٔ ا٭عطاف غٛض٠ َٔ 172 اٯ١ٜ تؿػري ٗ نصيو ايع١َ٬ ٜٚبٌ

 إٍ اهلبٛٙ يهٔ ،اهلل شنط عٔ يًش١ٛ ٜػؿٌ مل ،َهتٛ، ٚدٛز شا نإ ْؿأت٘ قبٌ

 طايبؿ ٜؿٗس إجاي١ٝ ايٓؿأ٠ ٗ. عٓ٘ ٜػؿٌ دعً٘ ٚايػؿ١ً باؿذب إُتعز ٟإازٸ ايعامل

ٟٸ ايٓؿأ٠ هلصٙ تعاٍ، ٚيٝؼ اهلل بطبٛب١ٝ  قٝط١ ٖٞ بٌ ،ايعامل ٖصا ع٢ً ظَين ّتكسٸ أ

 ،ايسْٝا ع٢ً ايطتب١ ٗ ّتكسٸ شات ايؿٗاز٠ تًو ؾإٕ إٓطًل ٖصا َٚٔ .ي٘ َٚطاؾك١ ،ب٘

ٕٸ ٚيصيو. ..سكٝكٞ َؿّٗٛ شات ٖٚٞ ِٵ﴿ :تعاٍ قٛي٘ ؾإ  ٚيٝؼ ،سكٝكٞ ﴾َأَيػٵتٴ بٹطٳبُِّه

 ،اٱهلٞ ِايتهًٓ َؿاٖس٠ خ٬ٍ َٔ با٫عرتاف أزضنٛٙ ْصاىآ ايبؿط ٭ٕ ;ساٍ بٝإ

 تٝاض اٱْػإ تٝاض بإٔ ٜعتكس إْ٘ .(16)ساهلِ بًػإ ٚيٝؼ ،اؿكٝك١ بًػإ ﴾َقاُيٛا بٳ٢ًَ﴿ٚ

 َٔ ايتشهِٝ طًب إٔ نُا .(17)َاز١ٜ ٚضا٤ َا ْؿأ٠ ٚش ،َجايٞ ٚعامل ،بطظخٞ

 .(18)ايكبٌٝ ٖصا َٔ ،ايطغٍٛ ًبق ؾلٸ ٚضٚا١ٜ ،َتداقٌُ ؾدكٌ قبٌ َٔ ×زاٚٚز

 .ُج١ًٝٝ يػ١ ٚايسٜٔ ايكطإٓ يػ١ إٔ اؿا٫ت بعض ٗ ايع١َ٬ ٜٚط٣

 : إجاٍ غبٌٝ ؾع٢ً

 ا٭َط ٖصا إٔ ايع١َ٬ ٜعترب: ٯزّ بايػذٛز ٚإبًٝؼ ا٥٬ٕه١ أَط ١قكٸـ 

  .(19)تهٜٛين ا٭َط ٖصا إٔ إٍ تطؾسْا اٯٜات إٕ: ٜٚكٍٛ ،تؿطٜعّٝا ٚيٝؼ ،تهٜٛين

 ٜتُتع ٜهٔ مل اٱْػإ ٭ٕ ;ُج١ًٝٝ ايكك١ ٖصٙ إٔ ٜبسٚ: آزّ ْٚعٍٚ اؾ١ٓ ١قكٸـ 

  .(20)ْعٚي٘ قبٌ ٚايهطا١َ بايػعاز٠

 ٚاتاايػُ ٜأَط تعاٍ اهلل بإٔ ًتكُِّؾ غٛض٠ ٗ دا٤: ٚا٭ضض ٚاتاايػُ كاطب١ـ 

 َػت٣ٛ ع٢ً ٚايتهٜٛٔ اٱهاز يكؿ١ ُجٌٝ ٖصا بإٔ ايع١َ٬ ٜٚط٣ .بايكسّٚ ٚا٭ضض

  .(21)ايعطبٞ ايؿِٗ

 ،ا٭سعا، غٛض٠ َٔ 172 اٯ١ٜ تؿػري ٗ: ٚا٭ضض ٚاتاايػُ ع٢ً ا٭َا١ْ عطضـ 

 عطض ـ1 :عسٜس٠ آضا٤ ؾٗٓايو ،ٚا٭ضض ٚاتاايػُ ع٢ً ا٭َا١ْ عطض ٜتهُٔ ايصٟ

 ايعًِ ٚدٛز بػبب ;شاتٗا عًٝٗا ا٭َا١ْ عطضـ 2 ;ٚا٭ضض ٚاتاايػُ أٌٖ ع٢ً ا٭َا١ْ

 ايع١َ٬ ٜعتكس ٫ٚ .ؾك٘ ٚايتكسٜط ايؿطض ـ4 ;ٚإكاب١ً بإعاضؾ١ ضايعط تؿػري ـ3 ;ؾٝٗا
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  .(22)...إٔ ٜط٣ ؾٗٛ ،ايهعـ عٔ بعٝس٠ اٯضا٤ ٖصٙ بإٔ

 ،عِٓٗ ٚابتعازٙ ،قَٛ٘ اعتعاي٘ ٗ ×ْٜٛؼ إٔ ايع١َ٬ ٜعتكس: ×ْٜٛؼ غهبـ 

ُٳ ٔٸ ،٫َٛٙ َٔ ٜػهب ٔٵن ٕٸ ٜٚٛ   .(23)ٜبًػ٘ ئ ٫َٛٙ أ

 َؿاِٖٝ عٔ عباض٠ ٚايكًِ ٚايًٛح ايعطف :َجٌ تعابري إٔ نصيو ايع١َ٬ ٜٚعترب

 ;ايبؿطٟ ايصٖٔ إٍ ايػا١َٝ اٱهل١ٝ إؿاِٖٝ تكطٜب َٓٗا إطاز ٕإ :ٜٚهٝـ ،ُج١ًٝٝ

  .(24)َٓ٘ زضد١ أع٢ً ٗا٭ْٸ

 ٖٚٞ ،ا٭غطٛض٠ ا٭سٝإ بعض ٗ بايطَع ٜككس: ٚا٭غطٛض٠ ايطَع بٌ ايع٬ق١

ٛٚ َٔ قػِ ٜٚط٣ .(25)ٚاقع١ٝ ٚغري ناشب١ أخباض ، أغطٛض٠ عٔ عباض٠ ايسٜٔ يػ١ إٔ طٜٓآَ

 . ا٭غطٛض٠ يػ١ خ٬ٍ َٔ ايٛدٛز سٍٛ طٙٚتؿٓه ْٛطت٘ عٔ طٜعبِّ ايسٜٔ ٚإٔ

 ايككل نتاب١ قه١ٝ ٭ٕ ;دػِٝ خطأ شيو إٔ اجملاٍ ٖصا ٗ ايع١َ٬ ٜٚط٣

 ايكطإٓ ضٚا١ٜ، بٌ أٚ تاضٜذ نتا، يٝؼ ٚايكطإٓ ،ايهطِٜ بايكطإٓ تطتب٘ ٫ ٚؾْٓٛٗا

 . ٚاٱضؾاز اؿل إسكام بػطض ;١ًٚإهًٓ ايهاشب١ بايككل أبسّا ٜػتعٌ ٫ نتا،

ٕٸ . ٜرتن٘ ٔٵَٳ ع٢ً ٚسذ١ ،ب٘ ٜتُػو ٔٵَٕ ١سذٸ عٔ عباض٠ ايكطإٓ ٜهُ٘ َا إ

ٟٸ ٚع٢ً  ٜػتعٌ ّانتاب بإٔ بايكٍٛ يٓؿػ٘ ٜػُض إٔ ؾهٛيٞ يعامل ّهٔ ؾهٝـ ساٍ أ

ٌٷ ﴿ ،ٚاٱضؾاز اؿلٸ إسكام بػطض ;١ًٚإهًٓ ايهاشب١ بايككل ٍٷ َؾكٵ ٛٵ ٘ٴ َيَك ْٻ ٛٳ  *ٔإ ٖٴ َٳا  ٚٳ

ٍٔ ٗٳعٵ   .(26)؟!﴾بٹاِي

: تطبٝك١ٝ ْٛط٠ ايكطإٓ قكل إٍ ٜٓٛطٕٚ ايصٜٔ أٚي٦و ع٢ً ّاضزٸ ،١َايع٬ٓ ٜٚكٍٛ

ٔٸ أَط َٔ شنطٙ َا ٕإؾ ;خطأ ٖٚصا»  ع٢ً َٓطبل غري شيو إٔ غري ،سلٸ ايكككٞ ايؿ

 ايككل قشـ َٔ قشٝؿ١ ٫ٚ ،تاضٜذ ،نتا ايكطإٓ ؾًٝؼ ،ايهطِٜ ايكطإٓ َٛضز

 ٚقس .خًؿ٘ َٔ ٫ٚ ،ٜسٜ٘ بٌ َٔ ايباطٌ ٜأتٝ٘ ٫ ،ععٜع نتا، ٖٛ ٚإِا ،ايتد١ًٝٝٝ

 إ٫ٓ اؿلٸ بعس يٝؼ ٕٵأ، ٚاؿلٸ إ٫ٓ ٜكٍٛ ٫ ْ٘أغبشاْ٘، ٚ اهلل ن٬ّ أْ٘ ع٢ً ْل

 ٟٜٗس ،نتا ٘به٬ٍ، ٚأْٸ يًٗس٣ ٜػتُسٸ بباطٌ، ٫ٚ يًشلٸ ٜػتعٌ ٫ ْ٘أايه٬ٍ، ٚ

 ٗ ،تطن٘ ٔٵَٳ ٚع٢ً ،ب٘ خصأ ٔٵَٕ ١سذٸ ؾٝ٘ َا ٕأَػتكِٝ، ٚ قطاٙ ٚإٍ اؿلٸ إٍ

 ٕأ ايكطإٓ َكاقس عٔ ٜبشح يباسحٺ ٜػع ؾهٝـ ،إٜطازٖا إٍ ساد١ ٫ ١ْٓ آٜات

ِّ   .(27)«؟!ؽٌٝٝ أٚ ،خطاؾ١ أٚ ،باط١ً ناشب١ قك١ أٚ ،باطٌ ٟضأ ع٢ً اؾتُاي٘ ظه



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

 َؿاِٖٝ سكطٖا أٚ ،ايًػ١ أقٌ إْهاض عٔ عباض٠ ٖٞٚ: إعطؾ١ٝ عسّ ْٛط١ٜـ 4

 با٭زٜإ ١اـاقٸ ُاتٚإػًٖ ا٭غؼ َع تتعاضض ،ٚنع١ٝ ؾًػؿات أٚ ،ػطب١ٝ

 ٚيٝػت ،ايكطإٓ يػ١ ع٢ً ؾطنت قس إصنٛض٠ إٓاٖر بإٔ ١َايع٬ٓ ٜٚط٣. ايػُا١ٜٚ

  .(28)ايهط١ّ ايكطآ١ْٝ اٯٜات َع َتٓاغب١

 َٔ يًؿِٗ قاب١ً غري ٚٚٛاٖطٙ ايكطإٓ َعاْٞ بإٔ ض١ٜخباا٭ ايٓعع١ ْٛط١ٜ ست٪ٚن

 .إعكٌَٛ عٔ ضٚا١ٜ ستٗاأٜٻ إشا إ٫ٓ ،بٗا ا٫ستذاز ّهٔ ٫ ٚبايتايٞ ،إداطبٌ قبٌ

َٸ ا٭غؼ أسس ايتاي١ٝ اٯ١ٜ ٚتعسٸ ٝٵَو ﴿ :(29)ايٓٛط١ٜ هلصٙ ١اهلا ٍٳ عٳًَ ْٵعٳ ٛٳ اٖيصٹٟ َأ ٖٴ

ُٳاتٷ  َٴشٵَه ٘ٴ آٜٳاتٷ  ٓٵ َٹ ِٵ اِيهٹتٳا،ٳ  ٔٗ ٔٳ ؾٹٞ ُقًُٛبٹ َٻا اٖيصٹٜ ٗٳاتٷ َؾَأ َٴتٳؿٳابٹ ٚٳُأخٳطٴ  ّټ اِيهٹتٳا،ٹ  ٔٻ ُأ ٖٴ

٘ٴ ٔإ٫ٖ  ًَٜٔٚ ِٴ تٳِأ ٜٳعٵًَ َٳا  ٚٳ ٘ٹ  ًٜٚٔٹ ٚٳابٵتٹػٳا٤ٳ تٳِأ ٓٳ١ٹ  ٘ٴ ابٵتٹػٳا٤ٳ اِيؿٹتٵ ٓٵ َٹ ٘ٳ  َٳا تٳؿٳابٳ ٕٳ  ٝٳتٻبٹعٴٛ ٜٵؼٷ َؾ ٕٳ ظٳ ٚٳايطٻاغٹدٴٛ اهلُل 

ِٔ ًِ ٟٸ بإٔ ٜعتربٕٚ ِٗإْٸ .(7: )آٍ عُطإ ﴾ؾٹٞ اِيعٹ  ايهط١ّ اٯ١ٜ بٛٛاٖط ُٚػو تؿػري أ

 .إعكَٕٛٛ إ٫ٓ ق٬سٝت٘ ًّو ٫ َا ٖٚصا ،يًكطإٓ تأٌٜٚ ٖٛ

 ٚايٓب٠ٛ ،تعاٍ اهلل ٖٛ ايٛدٛز أقٌ ٭ٕ ;يًعكٌ ؽط١٦ شيو إٔ ايع١َ٬ ٜعتربٚ

ٕٸ نُا. بايعكٌ ٜجبتإ ٚايكطإٓ  ايكطإٓ ٕ٭ ;ايكطإٓ َع َتٓاغب غري ايػابل إصٖب أ

 .اهلل آٜات طتسبټ إٍ ايبؿط ٜسعٛ

 َٔ أنجط ٖٚٓايو ،يًكطإٓ إكطع ايه٬ّ تؿػري ٗ إع٢ٓ عسّ ْٛط١ٜ ططست

 .تؿػريٖا ٗ ْٛط ٚدٗات عؿط

ٔٸ ،ٚضغٛي٘ اهلل بٌ ضَٛظ عٔ عباض٠ بأْ٘ ايه٬ّ ٖصا ايع١َ٬ طٜٚؿػِّ  ٚيه

 . إيٝٗا باٱؾاض٠ ٜػُض ٫ ٖٓا اجملاٍ

 ايًػ١ شاتٗا ٖٞ ايس١ٜٝٓ ايًػ١ بإٔ ايٓٛط١ٜ ٖصٙ تط٣: ايعطؾ١ٝ ايس١ٜٝٓ ايًػ١ ْٛط١ٜـ 5

 ٚأسٝاّْا ،اؿكٝكٞ َعٓاٖا تػتدسّ نًُاتٗا أنجط ٚإٔ ،ايٓاؽ بٌ ايػا٥س٠ ايعا١َٝ

 أٌٖ ٜتبعٚ. ٚغريٖا ٚايتُجٌٝ ٚايتؿبٝ٘ ٚا٫غتعاض٠ ايهٓا١ٜ :َجٌ ،ا٫ؾرتانٞ َعٓاٖا

 .ايٓٛط١ٜ ٖصٙ ايٛاٖط١ٜ ايٓعع١ ٚأقشا، اؿسٜح

ٕٸ ٚضغِ  ايكطإٓ يػ١ ٜعترب ٫ أْ٘ إ٫ٓ ايًػ١ تًو َٔ ايهجري ايكطإٓ ٗ ٜط٣ ايع١َ٬ أ

ٌٕ عطؾ١ٝ   .(30)َطًل بؿه

 يػ١ ٜكـ أْ٘ ايع١َ٬ أٚضزٖا اييت ايعباضات بعض ٚاٖط َٔ ْػتؿـ إٔ ّهٓٓا
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 ؿؿٓا٫نت ؾٝٗا دٝسّا تأًَٓا إشا يهٓٓا .ايعك٤٬ عطف بًػ١ ،ايكطإٓ يػ١ ٚخاق١ ،ايسٜٔ

ِٕ يٝؼ اؿهِ ٖصا بإٔ  ٗ ،ايع١َ٬ ٜٚكٍٛ. ايؿطٚٙ بعض سٙتكٝٸ عاّ، بٌ عه

ٕٳ﴿ :ايهط١ّ اٯ١ٜ إٍ اغتٓازٺ ٍٸ: ﴾َأَؾ٬َ ٜٳعٵكٹًُٛ  اهلل ٕإٚ .(31)يًكطإٓ ايعازٟ ايؿِٗ ع٢ً تس

  .(32)بًػتِٗ خؼسٻ قس هلِ ٚإؾاضزٙ يًٓاؽ زعٛت٘ ٗ تعاٍ

ٕٸ ،ايهط١ّ اٯ١ٜ إٍ َػتٓسّا ،ايع١َ٬ ٜط٣ نُا  ٗ ايٓاؽ َع ِتهًٖ اهلل أ

 فط٣ هلِ ٚبٝاْات٘ اِٖإٜٸ كاطبات٘ ٗ ٚدط٣ ،أْؿػِٗ بًػإ ٚإضؾازِٖ زعٛتِٗ

  .(33)ا٫دتُاع١ٝ ايعكٍٛ

 ٚإَها١ْٝ ،ايكطإٓ عطؾ١ٝ ع٢ً ايع١َ٬ سٜ٪ٚن ايؿاضغ١ٝ بايًػ١ ؿاتَ٘٪ٖي ٚٗ

َٸ ؾِٗ ٜؿٗسٖا اييت إػتٜٛات أبػ٘ َع ايهطِٜ ايكطإٓ ٜتٓاغب: قا٬ّ٥ ،ؾُٗ٘  َٔ ١ايعا

 َذطز بٌ ،١اؿذٸ ٜكِٝ إٔ زٕٚ ،أْعٌ ايٓاؽ ىاطب ايهطِٜ ايكطإٓ ٭ٕ ;(34)ايٓاؽ

 ٚايٓب٠ٛ نايتٛسٝس ،ايعكا٥س١ٜ ا٭قٍٛ بكبٍٛ ٜأَطِٖ تعاٍ اهلل أَط إٍ ا٫غتٓاز

 اٯخط ايبعض عٔ ٜٚٓٗاِٖ ،ٚغريٖا ٚايكٝاّ نايك٠٬ ،ايع١ًُٝ ٚا٭سهاّ ،ٚإعاز

 ايٓاؽ أَط ٕا ١سذٸ َجاب١ ايًؿ١ٝٛ ايبٝاْات تًو ٜعترب ٜهٔ مل ٚيٛ .ا٭عُاٍ َٔ

  .(35)بايطاع١

 َٚؿاُٖٝ٘ َؿطزات٘ إٔ ع٢ً سٜٚ٪ٚن ،ا٭يػاظ عٔ ايكطإٓ سعٵبٴ إٍ ١َايع٬ٓ ٜٚؿري

ٌٕ َعاْٝٗا عٔ بٓؿػٗا تهؿـ ٕٸ :ناٌَ بؿه  اٯٜات ٗ ايهاٗ ايتأٌَ عًٝ٘ ٜسيٓا َا إ

ٞٸ ٚبٝاْ٘ اؾ١ًُٝ بًػت٘ ايكطإٓ إٔ ٖٛ ^ايبٝت أٌٖ حٚأسازٜ ايكطآ١ْٝ  إٍ ٜعُس مل اؾً

 ٚيصيو .اـامٸ ايًؿٛٞ قايب٘ نُٔ إ٫ٓ ايٓاؽ إٍ َٛازٙ ّٜكسٸ ٚمل ،ا٭يػاظ اغتدساّ

ٌٕ َٔ ٚيٝؼ .خاضد٘ َٔ ٚيٝؼ ،شات٘ ايكطإٓ َٔ ايكطإٓ يػ١ َعطؾ١ تٓبػٞ  خ٬ف ع٢ً زيٝ

  .(36)شيو

 َككٛزٙ عٔ ،ايه٬ّ طبكات َٔ ٜعسٸ ايصٟ ،ايهطِٜ ايكطإٓ ٜٚهؿـ

 . اـاضز َٔ ١بأزٓي ٜأتٞ ٫ٚ ،ْؿػ٘ ز٫ي١ عٔ ٜعذع ٫ٚ ،ايعاز١ٜ ايه٬ّ أْٛاع نػا٥ط

 

  ــــــ الٍاع ٔنالً اهلل نالً بني االختالف أٔدْ

ٔٸ ،ايًؿ١ٝٛ ٚإباز٨ إؿطزات ع٢ً ا٫عتُاز ايٓاؽ ٜهؿٞ ن٬ّ يؿِٗـ 1  يه
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ٌٻ ععٻ ايلاـ ن٬ّ يؿِٗ ٜهؿٞ ٫ شيو  ْػُع عٓسَا: ايؿإٔ ٖصا ٗ ايع١َ٬ ٜٚكٍٛ .ٚد

َٸ ايكٛاعس َٔ با٫غتؿاز٠ مهِ ٓاؾإْٸ ثٕٜٛتشسٸ ايبؿط  ؾ٬ ايكطإٓ ن٬ّ يًػ١، أَا ١ايعا

  .(37)ببعهٗا ك١ًَٓؿك١ً َتٸ ؾٝ٘ تطاٖا ايصٟ شات٘ ايٛقت ٗ ؾهًُات٘ ;شيو عًٝ٘ ٜػطٟ

 ْتهًِ ايبؿط مٔ: اهلل ن٬ّ ٗ ٚيٝؼ ،ٖه١ٓ ايعطف ن٬ّ ٗ إػاق١ـ 2

 ايه٬ّ مسات َٚٔ .،..٫ أّ بًػا٤ نٓا غٛا٤ٷ ،إعاْٞ َٔ عكًٓا ٜسضن٘ َا َٛدب

 َٙٓعٻ ٖٚٛ ،نصيو يٝؼ ٚتعاٍ غبشاْ٘ اهلل ن٬ّ يهٔ ،ٚإػاق١ ايكٝاؽ ايبؿطٟ

  .(38)ؾ٤ٞ بهٌ وٝ٘ ٚعًُ٘ ،ٚايعٝٛ، ايٓكا٥ل عٔ

 ه٫ّ٬ ٜكاضٕ ب ،عطبّٝا نْٛ٘ ٚضغِ ،اهلل ن٬ّ إٔ شنطٙ تكسّ آٖ ْٚػتٓتر

 إعاضف َٔ ايعسٜس طٝاتٗا ٗ ؼٌُ أْٗا إ٫ٓ ،بػٝط١ يػ١ ايكطإٓ يػ١ إٔ ٚضغِ .ايبؿط

ٗٻ» إ٫ٓ ٜسضنٗا ٫ ايػا١َٝ ٕٳ﴿: «طٕٚإط ٗٻطٴٚ ُٴَط ٘ٴ ٔإ٫ٖ اِي ُٳػټ ٘ٴ ٔإ٫ٖ ﴿، ﴾٫َ ٜٳ ًَٜٔٚ ِٴ تٳِأ َٳا ٜٳعٵًَ ٚٳ

ٕٳ ؾٹٞ اِي ٚٳايطٻاغٹدٴٛ ِٔاهلُل  ًِ   .﴾عٹ

 ٖصٙ أتباع ْٛط ٚد١ٗ َٔ ايسٜٔ يػ١ تٌٓٗ: (١َايع٬ٓ ْٛط١ٜ) ايرتنٝب١ٝ ايٓٛط١ٜـ 6

 بؿهٌ ،(ٚغريٖا ٚايطَع ٚا٫غتعاض٠ ٚايهٓا١ٜ ايتكطٜض) كتًؿ١ يػات َٔ ايٓٛط١ٜ

 َٔ ّهٔ ،َٓت١ُٛ ع٬ق١ ا٭دعا٤ ناؾ١ بٌ ٚؽًل ،َٗاتكسٸ اييت إاز٠ َع ٜتٓاغب

 يػ١ ٗ ايٓٛط١ٜ ٖصٙ أتباع َٔ ١َايع٬ٓ طبٳعتٳٜٚٴ. يًسٜٔ ايعا١ٕٝ ٓٛط٠اي إٍ ٌايتٛقٸ خ٬هلا

 ٚا٫غتعاض٠ ٚايهٓا١ٜ ٚايتُجٌٝ ٚايطَع اٱْؿا٤ َٔ تطنٝب قهاٜاٙ إٔ ٜٚط٣ ،ايكطإٓ

 . ٚغريٖا ٚا٫ؾرتاض ٚاؿكٝك١

 

  ــــــ الطباطباٟ٘ ٌعس ٔدّٛ وَ الكسآُ لػٛ مسات

 ،إٝعإ تؿػري ٗ ايطباطبا٥ٞ ايع١َ٬ صنطٜ: ايكطآ١ْٝ ٚإعاضف ايًػ١ اْتٛاّـ 1

ٌٕ  ،١َُٛٓٚ ك١ًَتٸ غًػ١ً ٚأْٗا ،ايكطآ١ْٝ ٚإعاضف ايًػ١ اْتٛاّ ،َباؾط غري بؿه

 .َعٌ ٖسفٺ بتشكٝل تكّٛ

 ٚتؿػري ،إٛنٛعٞ ايتؿػري ططٜك١ اختٝاض ٗ اؾاْب ٖصا إٍ ايع١َ٬ أؾاض ٚقس

 .ػٝاماي ٚسس٠ عرب َعٓاٙ عٔ ٚايهؿـ ،بايكطإٓ ايكطإٓ

 اييت شات٘ ايٛقت ٗ ،ببعهٗا أيؿاٚ٘ تطتب٘ ن٬ّٷ ايكطآْٞ ايبٝإ: ايع١َ٬ ٜكٍٛ
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ٌٸ ٕإ أٟ ،َٓؿك١ً ْطاٖا ٍٸ َٓٗا َؿطز٠ ن  نُا ،َطازٖا ع٢ً ٚتؿٗس ،ا٭خط٣ ع٢ً تس

ٞٸ اٱَاّ بٌ ٍٸ َا ْهتؿٞ إٔ ٜٓبػٞ يٓا ٫ يصيو. ×عً  ايتسقٝل زٕٚ ،َع١ٓٝ آ١ٜ عًٝ٘ تس

٘ٹ ﴿: ٜاتاٯ غا٥ط ٗ ٚايتسبط ٛٳدٳسٴٚا ؾٹٝ ٝٵٔط اهللٹ َي ٓٵسٹ َغ ٔٵ عٹ َٹ ٕٳ  ٛٵ َنا ٚٳَي ٕٳ  ٕٳ اِيُكطٵآ ٜٳتٳسٳبٻطٴٚ َأَؾ٬َ 

 .﴾اخٵتٹ٬َؾّا َنجٹريّا

 ؾع٢ً. ايكطآ١ْٝ إؿطزات َٔ ايعسٜس، ٖصٙ ايٓٛط ٚد١ٗ َٛدب ،ايع١َ٬ ٜٚؿطح

 ٬ؾّاٚخ .«قٟٛ َع٢ٓ» ٚنصيو ،«ًَعّ سهِ» َع٢ٓ ايهتا، إٍ ٜؿري :إجاٍ غبٌٝ

  .(39)ٚايطٚح ؼِؿايٓٻ َجاب١ ايكًب ٜعترب يًعطف

 ،ضأغ٘ ع٢ً ايتٛسٝس ٛنعُٜت ٖطَّا ايكطآ١ْٝ إعاضف فُٛع١ ٗ ايع١َ٬ ٜٚط٣

 ٖٚٞ ،ٚاسس٠ ١سكٝك إٍ ١ًإؿكٻ اٱهل١ٝ إعاضف ٖصٙ ٗ ايكطآ١ْٝ اٯٜات تطتهع: ٜٚكٍٛ

  .(40)ٚتعاٍ غبشاْ٘ اهلل تٛسٝس ٖٛ ا٭قٌ ٖٚصا .ٚأٚضام ؾطٚع ٢تبٓك َٚا ،ا٭قٌ

ٕٸ ،ايعاضؾٌ نػا٥ط ،ٜٚعتكس  ٫ ٚن٬َِٗ ٚأيؿاِٚٗ بٌإداَط ١قسٚزٜٸ أ

ٕٸ اؿكٝك١ ٚٗ إتكسٸ١َ. اؿكا٥ل دٛاْب بعض غ٣ٛ ؾطح ّهٓٗا  تًعب ايكطإٓ يػ١ ؾإ

  .(41)ايػٝب١ٝ باؿكا٥ل َكاض١ْ ،ٚايتُجٌٝ إجٌ زٚض

 يباطٔإٍ ا بايٓػب١ إجٌ ظاْب عتتُتٻ ايهطِٜ ايكطإٓ بٝاْات إٔ نصيو ٜٚط٣

 عٔ تػُٛ اييت اٱهل١ٝ إعاضف تكطٜب غطنٗا ،أَجاٍ عٔ عباض٠ ْٗاإ أٟ ،ؼًُ٘ ايصٟ

ٟٸ اٱزضاى َػت٣ٛ   .(42)ايبؿط شٖٔ إٍ ايبؿط

ٕٔ ﴿ :ُٖا ،نطّتٌ آٜتٌ إٍ ١َايع٬ٓ ٜٚػتٓس ٖٳصٳا اِيُكطٵآ ٓٳا يٹًٓٻأؽ ؾٹٞ  ٚٳَيَكسٵ قٳطٻِؾ

 ِّ ٔٵ ُن ٌَٕٹ ٗٳا ٔإ٫ٖ ﴿ ;(89: اٱغطا٤) ﴾َٳجٳ َٳا ٜٳعٵكٹًُ ٚٳ ٗٳا يٹًٓٻأؽ  ٍٴ ْٳهٵٔطبٴ َٵجٳا ٚٳتٹًَِو اَ٭

ٕٳ ُٴٛ  (. 43: ايعٓهبٛت)﴾اِيعٳايٹ

ٖٻ ٚيطَا ٍٕ ع٢ً ايكطإٓ اؾتُاٍ إٔ ايكاض٨ ِتٛ ٌٷ ٚانش١ أَجا  ايكطإٓ إٔ ع٢ً زيٝ

ٔٸ .بأنًُ٘ ٌٷجٳَٳ  ٚٗ: قا٬ّ٥ ،صنٛض٠إ باٯٜات بتُػه٘ شيو ع٢ً هٝب ايع١َ٬ يه

ٔٸ ،عسٜس٠ أَج١ً ايهطِٜ ايكطإٓ  بإٔ ايكٍٛ ٜٓبػٞ ٚبايتايٞ .َطًك١ إتكسٸ١َ اٯٜات يه

 إكاقس تعسٸ اييت ،ايػا١َٝ ٕعاضفإٍ ا بايٓػب١ أَجاٍ ٖٞ ايكطآ١ْٝ ايبٝاْات ناؾ١

  .(43)يًكطإٓ اؿكٝك١ٝ

 َٔ فُٛع١ َٔ ِايهطٜ ايكطإٓ ٌٜٓٗ: َاز١ٜ ؾٛم سكا٥ل ع٢ً ايكطإٓ اؾتُاٍـ 2
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 اؿؼٸ َطاسٌ ع٢ً تػُٛ ٚاييت ،ٚاؾػُا١ْٝ إاز٠ قٝس عٔ ايبعٝس٠ ٚإعٜٓٛات اؿكا٥ل

 تكًض ٫ ايًؿ١ٝٛ ٚايكٛايب. ١ٜإازٸ سٝاتٓا عٔ تٓتر اييت ايًؿ١ٝٛ ٚايكٛايب ٚاحملػٛؽ

 إٔ ٖٛ ايػاس١ عٔ غا، ايصٟ ايٛسٝس ٚايعٌُ. ْٛعٗا سػب ٚإعٜٓٛات اؿكا٥ل يتًو

  .(44)ايبؿطٟ يًعامل ايٛعٞ ٕٓض اغتدسَت يؿاٚا٭ ٖصٙ

ٛٸ ايعطؾ١ٝ ا٭شٖإ ابت٤٬ إٔ ايع١َ٬ ٜط٣: ايكطإٓ عُل َعطؾ١ عسّـ 3  ٟإازٸ خبايتً

ٛټ أغبا، َٔ آخط غببٷ ايٓؿؼ ٣ٖٛٚ ٛٸ ايكطإٓ متؿ  بًٛؽ زٕٚ ؼٍٛ إازٜات ٭ٕ ;ٙٚمس

  .(45)َٚؿاُٖٝ٘ ايكطإٓ أعُام ايبؿط١ٜ ا٭شٖإ

ٕٸ: ١َايع٬ٓ ٜكٍٛ: ايكطإٓ يػ١ تؿػري ٗ ايعطؾ١ٝ ٚايكٛاعس ايؿِٗ ١نؿاٜ عسّـ 4  إ

ٛٸ ع٢ً ٜبعح ١ايعطؾٝٸ ٚايكٛاعس بايؿِٗ ا٫غتعا١ْ   .(46)ٚاخت٬ي٘ ايؿِٗ فتؿ

 إطًل ٚايعامل ايػٝب١ٝ إكاَات عٔ ايكطإٓ يػ١ ْؿأت: ايكطإٓ يػ١ ١دعَٝٸـ 5

ٔٸ ،يًٛاقع ٚإطابل ايكازم  ٜ٪زٟ إٔ هّٔ ْٚكً٘ ايعًِ ٗ ايبؿطٟ ايعكٌ قكٛض يه

 . ايعطؾ١ٝ ايًػ١ قسم عسّ استُاٍ إٍ

 د١ٗ يًه٬ّ، َٚٔ أغاغّا بعكً٘ أزضنٗا اييت ٚإؿاِٖٝ إعاْٞ ٜعترب ؾاٱْػإ

ٕٸ أخط٣  ايصٟ إهتػب، ايؿِٗ بايؿِٗ إزضان٘ ّهٔ ي٘ بايٓػب١ اٱزضاى ٜكبٌ َا ؾإ

 يًتػاَض ّهٔ ٚيصيو ،كٝاؽاي ع٢ً تطتهع اييت ا٫دتُاع١ٝ سٝات٘ َٔ ٜهتػب٘

ٟٸ ايعكٌ عرب ططٜك٘ ٜؿلٸ إٔ ٚايتػاٌٖ  بس٫ّ «نجري» ن١ًُ اغتدساّ :شيو َٚٔ .ايبؿط

 ٖصا. إعس١َٚ با٭ؾٝا٤ ايٓازض٠ ا٭ؾٝا٤ ٚإؿام ;«زا٥ُّا» َٔ بس٫ّ «غايبّا»ٚ ;«ْٝع» َٔ

ٔٸ ،ايبؿط ن٬ّ ْ٘ ؾعًُ٘ ،ايككٛض ٖصا عٔ َٙٓعٻ ٚتعاٍ غبشاْ٘ اهلل ن٬ّ يه  قٝ

  .(47)ؾ٤ٞ بهٌ

 ؾِٗ غبٌٝ ٕٚٵٜطٳ ايصٜٔ خباضٌٜا٭ كايؿّا ،١َايع٬ٓ ٜكٍٛ: بايكطإٓ ايكطإٓ ؾِٗـ 6

ٝٻ يكس: َػسٚزّا ايكطإٓ  ساد١ ٖٓايو ٚيٝؼ ،ايكطإٓ إزضاى غبٌٝ ٚتعاٍ غبشاْ٘ ٔب

ٕٳ﴿ :ايهط١ّ اٯ١ٜ إٍ ٜٚؿري .(48)أنجط يٛنٛح ٜٳتٳسٳبٻطٴٚ  اٯ١ٜ ٖصٙ تبٌ: قا٬ّ٥، ﴾َأَؾ٬َ 

 ايكطإٓ ٗ تٛدس ٫: نصيو ٜٚكٍٛ .(49)اٯخط ببعهٗا ٜعٍٚ اٯٜات بعض إبٗاّ إٔ

ٟٸ ايهطِٜ  ْؿػ٘ ٜكـ ايهطِٜ ايكطإٓ إٔ عٔ ؾه٬ّ ،َسيٛهلا تؿدٝل ّهٔ ٫ آ١ٜ أ

َٸ ايكطإٓ ؾآٜات.. .ايٛاقعٞ إطاز بٝإ عٔ آٜات٘ تككط ٫ٚ ،ٚايبٝإ ٚاهلازٟ بايٓٛض  ق١ٜٛ اإ
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ٗ  ايع١َ٬ أغًٛ، ٜعطف .(50)نإتؿابٗات ،بٛاغط١ ٚإَا ;شاتٗا ٠نايكٛ ،ٚاغط١ ب٬

ٖٛ  ا٭غًٛ، ٖصا إٔ ٖٛ ٔػٳاَؿ اؾاْب يهٔ ،«بايكطإٓ ايكطإٓ تؿػري» بـ ايتؿػري

ٟٸ أغًٛ، ٝٸ ايكطإٓ يػ١ ٕٸإ ، أٟسكط  ؼتاز ٫ اٱبٗاّ َٔ ْٛعّا تهِ اييت ٚاٯٜات ،١دً

ُٳ». ١ايكٜٛٸ اٯٜات اغط١بٛ إبٗاَٗا ضؾع ّهٔ بٌ ،خاضد١ٝ ؾٛاٖس إٍ ٕ أظعِ  ٔٵؾ

ٗٳنتا، اهلل   .(51)«ًٖوأؾكس ًٖو ٚ ِٷَب

ٕٸ ْتبٌَٚٔ ٖٓا   ضغِ ،ايعطؾ١ٝ ايًػ١ عٔ كتًؿ١ ايكطإٓ يػ١ ٜط٣ ايع١َ٬ أ

 ،ايعطؾ١ٝ ايًػ١ َعطؾ١ با، َٔ ايكطإٓ َعطؾ١ إٍ ايسخٍٛ ٜٓبػٞ ٚيصيو .َعٗا تٓاغبٗا

ْٙ ٚشيو  ايعطؾ١ٝ ايًػ١» ايكطإٓ يػ١ ع٢ً أطًل ؾكس ٚيصيو .بهافٺ ٚيٝؼ ،٫ظّ ؾط

 . «١اـاقٸ

 :ايطٚاٜات إسس٣ عٔ ْك٬ّ ،ايع١َ٬ ٜكٍٛ: ٚايباطٔ ايٛاٖط ع٢ً ايكطإٓ استٛا٤ـ 7

ٔٷٚ ،بطّٓايًكطإٓ ٚٗطّا ٚ ٕٸإ»  .«بطٔأغبعٌ(  ٚأ) ١غبع ٍإ يبطٓ٘ بط

 إٍ بٓا ٟٜ٪زٸ ٖٚصا .ْػيبٸ ٚباطٔ ٚٚاٖط ،كتًؿ١ َػتٜٛات ايكطإٓ ٜتُٝع

 : تٝذتٌْ

 . باخت٬ؾٗا ايسٜٔ َعاْٞ ؽتًـ َطاتب ايكطآ١ْٝ إعاْٞ عتتُتٸـ 1

ٌٸ ٗ ْػيبٸ ٚايباطٔ ايٛاٖطـ 2  اييت ايٛاٖط٠ إعاْٞ ٌّجِّ ايكطإٓ ؾٛاٖط .أَط ن

  .(52)ايٛاٖط إع٢ٓ سذا، خًـ ٜػترت َا ٖٛ ٚباطٓ٘ ;ايبسا١ٜ ٗ ايصٖٔ إٍ تتبازض

 .ايبعض بعهٗا َع ٚايباط١ٝٓ ايٛاٖط١ٜ إعاْٞ تًو تتعاضض ٫: ١َايع٬ٓ ٜٚهٝـ

، ايٛاٖط١ٜ إػتٜٛات با، َٔ إيٝٗا ايعبٛض ٜٓبػٞ ايباط١ٝٓ إػتٜٛات إٍ ايسخٍٛ ٚ٭دٌ

 ٖٓايو تهٔ مل َا ايكطإٓ ٚاٖط سؿٜ ع٢ً ٜٚ٪نس ،َػًك١ ايٛاٖطٜات ٜعترب سٝح

 ايٛاٖط ؽايـ اييت ايباط١ٝٓ إعاْٞ ٜٚطؾض نُا .ي٘ كايؿ١ ٚيؿ١ٝٛ عك١ًٝ ؾٛاٖس

 .ؾاٖس زٕٚ

 اؾُٝع هٕٜٛ إٔ غري َٔ ،ط٫ّٛ َرتتب١ ،إع٢ٓ َٔ كتًؿ١ َطاتب يًكطإٓ: ٜكٍٛ

 ،اجملاظ عُّٛ َجٌ أٚ ،ٚاسس َع٢ٓ َٔ أنجط ٗ ايًؿٜ اغتعُاٍ ؾًٝعّ ،ٚاسس عطض ٗ

ٕٕ ٖٞ بٌ ،ٚاسس ًٕعّٚ ز٠إتعسٸ ايًٛاظّ :قبٌٝ َٔ ٖٞ ٫ٚ ٍٸ ،َطابك١ٝ َعا ٌٸ ع٢ً ٜس  ن

  .(53)ؾٗاّا٭ َطاتب عػب ،بإطابك١ ايًؿٜ َٓٗا ٚاسس
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 إطاز٠ إعاْٞ قبٌٝ َٔ يٝؼ ايتأٌٜٚ: ايع١َ٬ ٜكٍٛ :(54)ٚايتٓعٌٜ ايتأٌٜٚـ 8

 .ايه٬ّ عًٝ٘ ٜعتُس ايصٟ ايعٝين َطا٭ ٖٛ بٌ ،بايًؿٜ

ٕٵ  اييت إكًش١ ؾتأًٜٚ٘ ،ٚايٓٗٞ نا٭َط ،إْؿا٥ّٝا سهُّا ايه٬ّ نإ ؾإ

ُٴٛا ايكٻ٠َ٬َ﴿ :قٛي٘ ؾتأٌٜٚ .ٚتؿطٜع٘ ٚدعً٘ اؿهِ إْؿا٤ تٛدب  اؿاي١ ٖٛ َج٬ّ ﴾َأقٹٝ

 .ٚإٓهط ايؿشؿا٤ عٔ ؾتٓٗاٙ ،اـاضز ٗ إكًٞ ْؿؼٗ  تكّٛ اييت اـاضد١ٝ ايٓٛضا١ْٝ

ٕٵ ٕٵ ;طّٜابٳخٳ ايه٬ّ نإ ٚإ  تأًٜٚ٘ نإ إان١ٝ اؿٛازخ عٔ إخباضّا نإ ؾإ

 ٚا٭َِ ا٭ْبٝا٤ أخباض ع٢ً إؿت١ًُ ناٯٜات ،إانٞ ٚطف ٗ ايٛاقع١ اؿازث١ ْؿؼ

ٕٵ ;إانٞ ٗ ايٛاقع١ ايكهاٜا ْؿؼ ؾتأًٜٚٗا ،إان١ٝ  اؿٛازخ عٔ إخباضّا نإ ٚإ

َٸ :قػٌُ ع٢ً ؾٗٛ ٚإػتكب١ً اؿاي١ٝ ٚا٭َٛض  اييت ا٭َٛض َٔ ب٘ طإدبٳ ٜهٕٛ إٔ اؾإ

 ايكه١ٝ َٔ اـاضز ٗ ٖٛ َا تأًٜٚ٘ أٜهّا نإ ايعكٍٛ اتسضنٗ أٚ اؿٛاؽٸ اتٓاهل

 . ايٛاقع١

ٕٸ بايصنط ٚاؾسٜط  ايكطإٓ ٗ َٓٗا ث٬ث١ْ اغتدسَت ،أضبع١ َٞعاْ يًتأٌٜٚ أ

 : ٖٚٞ ،ايهطِٜ

 إٍ ْٛطٙ ٚد١ٗ ٜٚعطـ ،إط٤ سري٠ إتؿاب٘ ايتأٌٜٚ ٜعٌٜ: إتؿاب٘ ايتأٌٜٚـ 

 . هلا ايكشٝض إػاض

 بٗصا َطات مثاْٞ ٜٛغـ غٛض٠ ٗ «تأٌٜٚ» َؿطز٠ اغتعًُت: ايط٩ٜا عٔ ايتعبريـ 

 . إع٢ٓ

ْٴٛا بٹاِيكٹػٵَطأؽ ﴿ :35 اٯ١ٜ ،اٱغطا٤ غٛض٠ ٗ: ٚإكري ا٭َٛض عاقب١ـ  ٚٳٔظ

٬ّٜٔٚ ٔٴ تٳِأ ٚٳَأسٵػٳ ٝٵطٷ  ِٔ شٳيٹَو خٳ ُٴػٵتٳكٹٝ  اغتعًُت ،(53:  ا٭عطاف)ٚ ،(59: ايٓػا٤)ٚ ،﴾اِي

  .(55)إع٢ٓ بٗصا تأٌٜٚ َؿطز٠

 إع٢ٓ شات اٯ١ٜ ٖٞ احمله١ُ اٯ١ٜ إٔ ايع١َ٬ تربٜع: ٚإتؿاب٘ احملهِـ 9

ٞٸ ٌٸ اؾً   .(56)عهػٗا إتؿاب١ٗ ٚاٯ١ٜ ،ٚإػتك

 َطاز ٗ ايتؿاب٘ ٚإٔ ،إؿّٗٛ سٝح َٔ د١ًٝ إتؿاب١ٗ اٯٜات إٔ ايع١َ٬ ٜط٣

 طٜٔإؿػِّ َٔ ايعسٜس ٜعترب: ْٚكسٙ إتؿاب٘ تعطٜـ سٍٛ ايع١َ٬ ٜكٍٛٚ. (57)ؾك٘ اٯٜات

 ععٻ يًدايل إ٫ٓ ّهٔ ٫ٚ ،ٚاٖطٖا َٓٗا ٜطاز ٫ اييت اٯٜات ٖٞ إتؿاب١ٗ ٜاتاٯ إٔ
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ٌٻ  .. .تأًٜٚٗا ٖٛ ٚايصٟ ،َٓٗا ايٛاقعٞ إطاز ٜعطف إٔ ٚد

 تٓطبل ٫ أْٗا إ٫ٓ ،طٜٔإؿػِّ َٔ ايعسٜس بٌ غا٥س٠ ٖصٙ ايٓٛط ٚد١ٗ إٔ ٚضغِ

ٟٸ ايهطِٜ كطإٓاي ٗ تٛدس ٫ ايكطآ١ْٝ; ٭ْ٘ اٯٜات غا٥ط ز٫ي١ ع٢ً  ّهٔ ٫ آ١ٜ أ

 ،ٚايبٝإ ٚاهلازٟ بايٓٛض ْؿػ٘ ٜكـ ايهطِٜ ايكطإٓ إٔ عٔ ؾه٬ّ ،َسيٛهلا تؿدٝل

 . ايٛاقعٞ إطاز بٝإ عٔ آٜات٘ تككط ٫ٚ

 

 ــــــ الٍتٗذٛ

 ٗاأْٸ عطؾ١ٝ، إ٫ٓ ثٛابت ع٢ً بٓا٤ٶ ْعٚهلا ٚضغِ ،ايكطإٓ يػ١ إٔ يٓا هضٜتٸ ّتكسٸ ٖا

 .ايعطؾ١ٝ ايس١ٜٝٓ ايًػ١ ْٛط١ٜ تٓكض أغاغ١ٝ ؾاتباخت٬ عٓٗا عٝٸتتُ

 : ا٫خت٬ؾات تًو َٔ بعضٷ ًٜٞ َا ٚٗ

ٞٸ بٛٗٛض ايًػ١ٜٛ إؿاِٖٝ أنجط عتتُٝٸ: ايكطإٓ يػ١ اْتٛاّـ 1  قابٌ ن٬َ

ٔٵ ٕٸ َا ي٬ستذاز، ٚيه  ٭دٌ ;آٜات٘ ناؾ١ َطادع١ غ١ٓ ٜٓبػٞ 23 طٛاٍ ْعٍ ايكطإٓ أ

ّٸٚإكِّ إطًل ٜؿٌُ ايكطإٓ َع١ٓٝ; ٭ٕ ٯ١ٜٺ ايط٥ٝػٞ إككٛز إزضاى ، ٚاـامٸ س، ايعا

 َهبٛط١ بكٛض٠ ١َٓعٝٻ غري َٚٛانعٗا .ٚاحملهِ ٚإتؿاب٘ ،ٚإٓػٛر ايٓاغذ

ِٸ ٫ ايكطإٓ آٜات ؾاْعكاز .َٚؿدك١  . بأنًُ٘ بايكطإٓ بٌ ،غٛض٠ أٚ بآ١ٜ ٜت

 ٘، يهٓٸ٫ظّ ؾطٙ ايكطإٓ يػ١ ٗ ٚايعطؾ١ٝ ا٭زب١ٝ بايكٛاعس ا٫نتؿا٤ عسّـ 2

ٕٸنافٺ غري  ،تسضه١ٝ بكٛض٠ ْعٚي٘ بسيٌٝ ٚشيو ،ايعطؾ١ٝ ايًػ١ ع٢ً ٜػُٛ ايكطإٓ ; ٭

 . غٝب١ٝ َؿاِٖٝ ع٢ً ٚاستٛا٥٘

 ض٥ٝؼ َٚؿّٗٛ ،ٚاسس َع٢ٓ عاز٠ّ ايعطؾ١ٝ ايًػ١ تتُتع: ايكطإٓ َػتٜٛات زتعسټـ 3

ٔٸ سػب ،ِإتهًٚ ٜككسٙ  اييت إعاْٞ َٔ سٜسبايع عتتُٝٻ ايكطآ١ْٝ ايًػ١ ايٛاٖط، يه

 . آْؿّا إيٝٗا أؾطْا

 بػبب ;ايككٛض َٔ ايبؿط١ٜ ايًػ١ تعاْٞ: ايعطٗ ايه٬ّ ٗ ايٓػب١ٝ ١ايسٓقـ 4

ٔٸ ا٭خطا٤ ٚٗٛض إٍ ٟٜ٪زٸ آٖ ،ٚايتػاٌٖ ايتػاَض  يٝػت ايكطإٓ يػ١ ؾٝٗا، يه

 . نصيو

ٕٸ ْػتٓترٚ  ،ايعطؾ١ٝ قٍٛا٭ ع٢ً بٓا٤ٶ ْعٚهلا ٚضغِ ،ايكطإٓ يػ١ إٔ ٜط٣ ايع١َ٬ أ
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ٕٸ ايكٍٛ ّٚهٔ ،عًٝٗا تتؿٛم يهٓٗا ،اٯخطٜٔ قبٌ َٔ إزضانٗا ٚإَها١ْٝ  يػ١ بأ

 . ١خاقٸ ١عطؾٝٸ يػ١ ايكطإٓ

ٕٸ اـاق١ ايًػ١ ْٛط١ٜ عتربتٳ  .ٚايعطؾ١ٝ ايعاز١ٜ ايًػ١ َٔ أمشٌ ايكطإٓ يػ١ أ

 يع١َ٬ا ْٛط ٚد١ٗإٍ  أقط، ايٓٛط١ٜ ٖٚصٙ .خامٸ َصٖب داشاتٸ ٜٓبػٞ ايكطإٓ ٚيتؿػري

 ا٫غتعا١ْ عسّ ع٢ً سٜ٪ٚن يهٓ٘ ،عطؾ١ٝ ايكطإٓ يػ١ بإٔ ٜكبٌ ايصٟ ،ايطباطبا٥ٞ

 . شات٘ ايكطإٓ َطادع١ تٓبػٞ بٌ ،ٚؾُٗٗا ١ايعطؾٝٸ بايكٛاعس

 

 

انهىامش
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 طٛ الدٍٖٗٛاملؤَض

 الٕظٗفٛ ٔاملّاً

 

 انسٍد مذمىد انهاشمً انشاهرودي

 انسٍد دسه عهً مطر انهاشمًترجمح: 

 

ٓٳا﴿: اهلل اؿهِٝ ٗ قهِ نتاب٘ ايهطِٜقاٍ  ْٻا َأْعٳِي ْٴٛضٷ ا ٔإ ٚٳ ٖٴسٶ٣  ٗٳا  ٛٵضٳا٠َ ؾٹٝ يتٻ

ُٳا  ٚٳاَ٭سٵبٳاضٴ بٹ ٕٳ  ٝټٛ ْٹ ٚٳايطٻبٻا ٖٳازٴٚا  ٔٳ  ُٴٛا يٹًٖصٹٜ ٔٳ َأغٵًَ ٕٳ اٖيصٹٜ ٝټٛ ٗٳا ايٓٻبٹ ِٴ بٹ ٔٵ ٜٳشٵُه َٹ ُٛٛا  اغٵتٴشٵؿٹ

ٗٳسٳا٤ٳنٹتٳا،ٹ اهللٹ ٘ٹ ؾٴ ٝٵ ٚٳَناْٴٛا عٳًَ ٚٳ   ْٹٞ  ٛٵ ٚٳاخٵؿٳ ٛٵا ايٓٻاؽٳ  ُٳَٓؾ٬َ تٳدٵؿٳ  ّا٫َ تٳؿٵتٳطٴٚا بٹآٜٳاتٹٞ ثٳ

ٔٵ َي َٳ ٚٳ ٍٳ اهلُلَقًٹ٬ّٝ  ُٳا َأْعٳ ِٵ بٹ ٕٳِٵ ٜٳشٵُه ِٵ اِيَهاؾٹطٴٚ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو   .(44)إا٥س٠:  ﴾ َؾُأ

ٌٸ ؾ٤ٞ أتكسٻ ّ بايؿهط اؾعٌٜ يًكا٥ٌُ ع٢ً ٖصا إ٪ُط إباضى، قبٌ ن

صا ايٓٛع َٔ إ٪ُطات َٓؿأ يًدري ايهجري ع٢ً ا٭غاتص٠ ٚايؿه٤٬ ٚأضدٛ إٔ ٜهٕٛ ٖ

ٕٵ نُا أْٞ أؾهط اهلل  .ؾا٤ اهلل تعاٍ ٚنباض اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٚإ٪غػات اٱزاض١ٜ إ

خ٠ٛ ايكا٥ٌُ ع٢ً ٖصا إ٪ُط، ٚأؾهط هلِ ٱنٕٛ ٗ خس١َ ا٭اٟ ع٢ً تٛؾٝك٘ إٜٸ

ٞٻِٗ بٞ، ٚأض٣ أِْٗ قس بايػٛا ٗ َا خًسػٔ ٚٓٸ َٔ ا٭يكا،، ؾأْا يػت غ٣ٛ  عٛٙ عً

 ،كٓا ٗ َٛاق١ً ٖصا ايططٜلٚإٔ ٜٛٓؾ ،طايب عًِ، ٚأغاٍ اهلل إٔ ٜتكبٌ َٓا َٚٓهِ

 ;سَت٘ـ ْٖٛؾلايصٟ ٖٛ ططٜل ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ ٚايعًُا٤ َٔ ايػًـ ايكاحل، ٚإٔ 

 يٝهٕٛ يٓا شخطّا َٚتاعّا ٗ آخطتٓا. 

اؾتتشت بٗا نًُيت أبًؼ َٔ ا٫غتؿٗاز بآ١ٜ أض٣ إٔ ا٫غتؿٗاز بٗصٙ اٯ١ٜ اييت 
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ايٓؿط ـ اييت زأبٓا ع٢ً ا٫غتؿٗاز بٗا ٗ ايػايب ـ ٗ بٝإ َٛقع اؿٛظات ايع١ًُٝ ٚايعًُا٤ 

ْٚٗا ٗ ايتاضٜذ; َٚا ًٜعبْٛ٘ َٔ ايسٚض ٚايطغاي١ اييت ٜ٪زٸ ،اٌْٝ ٚايؿكٗا٤ ايعٛاّايطبٸ

ٔٔ﴿عاٍ إش ٜكٍٛ ت ;ٚشيو يٛضٚز ن١ًُ ايؿك٘ ٗ تًو اٯ١ٜ ٗٴٛا ؾٹٞ ايسِّٜ ٚإطاز َٓٗا  ،﴾ٜٳتٳَؿٖك

َٔ غٛض٠ إا٥س٠ ؾٗٞ  44ٖٛ ايؿِٗ ٚايتعًِ، ٚيٝؼ ايؿك٘ َعٓاٙ إكطًض. ٚأَا اٯ١ٜ 

ْٗا تسٍ إ١ بؿإٔ َٛقع ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ايعٛاّ ٗ اٱغ٬ّ، بٌ بإؿاِٖٝ اـاقٸ ظاخط٠ْ

َٸا٭ عْٔٚٝاب١ عًُا٤ ايسٜٔ  ،ست٢ ع٢ً ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ١. ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥ ا٭طٗاض بايٓٝاب١ ايعا

ٕٸ ٔٸ ؾإ إطاز  ٖصٙ اٯ١ٜ ضغِ ٚضٚزٖا بؿإٔ ايتٛضا٠ ٚأْبٝا٤ بين إغطا٥ٌٝ ٚعًُا٥ِٗ، ٚيه

ٗت اٯ١ٜ َٓٗا ـ ٕهإ ايتعبري بهتا، اهلل ـ ٖٛ َطًل ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ، سٝح ؾبٻ

ا٭ْبٝا٤ ٚإػًٌُ هلل إٔ ٜٗتسٚا  ايؿطٜع١ اٱهل١ٝ ايٓاظي١ ٗ ايتٛضا٠ بايٓٛض ايصٟ ٜتعٌ ع٢ً

ٔٵ نٹتٳا،ٹ ﴿ :ٚوهُٛا ع٢ً أغاغ٘ ،ب٘ َٹ ُٛٛا  ُٳا اغٵتٴشٵؿٹ ٚٳاَ٭سٵبٳاضٴ بٹ ٕٳ  ٝټٛ ْٹ  اهللٚٳايطٻبٻا

ٗٳسٳا٤ٳ ٘ٹ ؾٴ ٝٵ ، «ا٭سباض»، ٚ«ايطباٌْٝ»، ٚ«ا٭ْبٝا٤» :ؾع٢ً ٖصٙ ايؿ٦ات ايج٬ث١ .﴾ٚٳَناْٴٛا عٳًَ

 ُٛا ؾطٜع١ اهلل.عٍ اهلل، ٚإٔ ٜكٝإٔ وهُٛا َا أْ

 .٫ٚ ىؿ٢ َع٢ٓ ا٭ْبٝا٤ ع٢ً أسس

ًت ايطٚاٜات بتؿػري إع٢ٓ إطاز َِٓٗ، نُا ٜػتؿاز ٚأَا ايطبإْٝٛ ؾكس تهٖؿ

إش ٚضز شنطِٖ بعس شنط ا٭ْبٝا٤ ٚقبٌ  ;^ِٗ أٚقٝا٤ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥َٔ غٝام اٯ١ٜ أْٸ

ٕٸ ٫ٚ وكًٕٛ  ،ًُِٗ عًُّا إهلّٝاايطباٌْٝ ِٖ ايعًُا٤ ايصٜٔ ٜهٕٛ ع ا٭سباض. ٚعًٝ٘ ؾإ

ك١ُ ٚاٱَا١َ ٚايٛقا١ٜ ِ، ا٭َط ايصٟ وهٞ عٔ ايععًٝ٘ َٔ خ٬ٍ ايتعًِٝ ٚايتعًٗ

 يٮْبٝا٤.

ٚأَا ا٭سباض ؾِٗ َٔ ايعًُا٤ أٜهّا، ٚيهِٓٗ وكًٕٛ ع٢ً عًَِٛٗ َٔ خ٬ٍ 

 تا، اٱهلٞ.َػا٥ٌ ايؿطٜع١ ٚايه ايعًُا٤ ايعاضؾٌ ،ِ ع٢ً ٜس ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚقٝا٤ايتعًٗ

 ٚقس شنطت ٖصٙ اٯ١ٜ ث٬خ َٗاّ هلصٙ ايطٛا٥ـ ايج٬خ، ٖٚٞ:

ٌٸ1 َا دا٤ ٗ ايهتا،، ٚعسّ  ـ اؿهِ طبل نتا، اهلل، َع٢ٓ اؿهِ به

ٌٸ ٚشيو ٭ٕ اؿهِ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ قس  ;ايٓعاعات ؾك٘ ا٫قتكاض ع٢ً أسهاّ ايكها٤ ٚس

ُٸأنٝـ إٍ ايتٛضا٠ إؿت١ًُ ع٢ً ايتؿطٜع اٱهلٞ ايها ٔ كتًـ ٌَ، ٖٚٛ تؿطٜع ٜته

ٌٸ ،أْٛاع ا٭سهاّ ايٓعاعات ٚاـكَٛات ؾك٘. ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ إطاز َٔ  ٫ٚ ىتل ع
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ٖصٙ اٯ١ٜ تطبٝل ْٝع ا٭سهاّ اٱهل١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً قاعس٠ ايسٜٔ ٚايؿطٜع١ اٱهل١ٝ، 

 ٚايصٟ ٖٛ عباض٠ أخط٣ عٔ إقا١َ سهِ اهلل ٚؾطٜعت٘.

ؼطٜـ اـكّٛ ٚإٓا٥ٌٚ، َع٢ٓ احملاؾ١ٛ  ـ قٝا١ْ نتا، اهلل ٚؾطٜعت٘ 2َٔ

 ع٢ً ايؿطٜع١ ٚايسٜٔ، ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ ايتؿٗك٘ إكطًض ٗ ايٛقت ايطأٖ.

ٖٚصٙ ايؿٗاز٠ أٜهّا ٫ تكتكط ع٢ً ايؿٗاز٠ ٗ با،  .ـ ايؿٗاز٠ ع٢ً زٜٔ اهلل3

طدع١ٝ ايكها٤، بٌ إطاز َٓٗا إٔ ٖ٪٤٫ ا٭قٓاف ايج٬ث١ ٜؿهًٕٛ إعٝاض ٚإٝعإ ٚإ

ٚايطقاب١ ع٢ً ايؿطٜع١  ،ٗ ْٝع ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ ٚاٱهل١ٝ، َع٢ٓ إطدع١ٝ ا٫دتُاع١ٝ

ٚا٭١َ اٱهل١ٝ ٗ ْٝع ؾ٪ْٚٗا. ٚبعباض٠ أخط٣: إٕ ا٭ْبٝا٤ ٚايطباٌْٝ ٚا٭سباض ؾٗٛز 

هب ايطدٛع إيِٝٗ، ٚهب ع٢ً غا٥ط ايٓاؽ اعتباضِٖ إعٝاض ايصٟ هب عًِٝٗ ايتأغٞ 

َٸب٘، ٚاعتبا نٞ وؿٛٛا أْؿػِٗ َٔ  ;١ إتشس٠ ٚإتُاغه١ ٚإٗس١ٜضِٖ َجا٫ّ يٮ

ا٫مطاف. إٕ ٖصٙ ا٭قٓاف تسعٛ ا٭َِ إٍ ؾطٜع١ اهلل، ٚتعٌُ ع٢ً إسٝا٤ ايُٓٛشز 

ايسٜين اؾاَع ٗ اجملتُعات ايبؿط١ٜ. ٚقس اغتعًُت َؿطز٠ ايؿاٖس بٗصا إع٢ٓ ٗ 

  :ٔ قبٌٝايكطإٓ ايهطِٜ ٗ ايهجري َٔ إٛاضز، َ

ٚٳغٳط﴿ـ  َٻ١ّ  ِٵ ُأ ٓٳاُن ٍٴ  ّاٚٳَنصٳيٹَو دٳعٳًِ ٕٳ ايطٻغٴٛ ٜٳُهٛ ٚٳ ٗٳسٳا٤ٳ عٳ٢ًَ ايٓٻأؽ  يٹتٳُهْٛٴٛا ؾٴ

ٗٔٝس ِٵ ؾٳ ٝٵُه  .(143)ايبكط٠:  ﴾ّاعٳًَ

ٗٔٝس﴿ـ  ٍٴ ؾٳ ٕٳ ايطٻغٴٛ ٝٳُهٛ ٖٳصٳا يٹ ٚٳؾٹٞ  ٌٴ  ٔٵ َقبٵ َٹ ٌٳ  ُٴػٵًٹُ ِٵ اِي ُٻاُن ٛٳ غٳ ِٵ  ّاٖٴ ٝٵُه عٳًَ

ٗٳسٳا٤ٳ عٳ٢ًَ ايٓٻأؽ ٚٳتٳُهْٛٴٛا  .(78)اؿر:  ﴾ؾٴ

ٔٳ ايٓٻأؽ ﴿ـ  ٝٵ ٗٳا بٳ ُٚٔي ّٴ ْٴسٳا ٚٳتٹًَِو اَ٭ٜٻا ٘ٴ  َٹجٵًُ ّٳ َقطٵحٷ  ٛٵ َٳؼٻ اِيَك ِٵ َقطٵحٷ َؾَكسٵ  ُٵػٳػٵُه ٕٵ ٜٳ ٔإ

ِٳ  ٝٳعٵًَ ٜٳتٻ اهللٚٳيٹ ٚٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٚٳاهلُلاٖيصٹٜ ٗٳسٳا٤ٳ  ِٵ ؾٴ ٓٵُه َٹ ٌٳدٹصٳ  ُٹ ٖٛايٹ )آٍ عُطإ:  ﴾ ٫َ ٜٴشٹبټ اي

140). 

َٚجاٍ  ،ٗ اٱط٬م ٚا٫غتعُاٍ ايكطآْٞ ٜعين إعٝاض ٚإطدع «ايؿاٖس»إٕ

ٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ ؾطح ٖصٙ اٯ١ٜ. ٖٚصا ٖٛ ايتؿػري ايصٟ لسٙ ٗ ايط .ايؿطٜع١ اٱهل١ٝ

 ؾكس شنط ايعٝاؾٞ ٗ تؿػريٙ ضٚاٜتٌ ٗ تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ:

إٕ ٖا اغتشككت ب٘  :×ٞ عبس اهللعٔ أب ،عٔ أبٞ عُطٚ ايعبريٟ :ا٭ٍٚ

ِٸ ايعًِ  اٱَا١َ ايتطٗري ٚايطٗاض٠ َٔ ايصْٛ، ٚإعاقٞ إٛبك١ اييت تٛدب ايٓاض، ث
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َٸ١ َٔ س٬هلا ٚسطاَٗا، ٚايعًِ بهتابٗا خاقٸ٘ ، إهٕٓٛ ظُٝع َا ؼتاز إيٝ٘ ا٭

َٸ ت: ٘، ٚقهُ٘ َٚتؿابٗ٘، ٚزقا٥ل عًُ٘ ٚغطا٥ب تأًٜٚ٘، ْٚاغد٘ َٚٓػٛخ٘. قًٚعا

عإّا بٗصٙ ا٭ؾٝا٤ اييت شنطت؟ طؾاغتؿٗس ي٘  َٚا اؿذ١ بإٔ اٱَاّ ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓ

ٌٻ : قٍٛ اهلل ععٻصبٗصٙ اٯ١ٜ، سٝح قاٍ ×اٱَاّ  ،أشٕ اهلل هلِ ٗ اؿه١َٛ ٔٵَٳ ٗ ٚد

ٓٳا﴿ :ٚدعًِٗ أًٖٗا طضابطّا ٖصٙ اٯ١ٜ َػأي١ اٱَا١َص ْٻا َأْعٳِي ٛٵضٳا٠َ ٔإ إْٝٛ أَا ايطب .﴾...ايتٻ

ايصٜٔ ٜطبٸٕٛ ايٓاؽ بعًُِٗ ط٫ بايعًِ ايصٟ وكًٕٛ عًٝ٘ َٔ  ،زٕٚ ا٭ْبٝا٤، ا٭١ُ٥ ِؾٗ

ِٸ أخرب اهلل .زٕٚ ايطباٌْٝ ،. ٚأَا ا٭سباض ؾِٗ ايعًُا٤صايٓاؽ ُٳا ﴿ :ؾكاٍ ،ث ُٛٛا بٹ اغٵتٴشٵؿٹ

ٔٵ نٹتٳا،ٹ اهللٹ ٗٳسٳا٤ٳَٹ ٘ٹ ؾٴ ٝٵ ٚٳَناْٴٛا عٳًَ  َا ًٓٛا َٓ٘. :ٌٵ، ٚمل ُٜك﴾ 

قس اغتٓب٘ ْٝع ايكؿات اييت هب إٔ تتٛٓؾط ٗ  ×ٚبصيو ٜهٕٛ اٱَاّ

ٖٚصا  .اٱَاّ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ; ٭ٕ ايطباٌْٝ ٚا٭ْبٝا٤ ٜؿطؾٕٛ ع٢ً ايسٜٔ إؾطاؾّا نا٬َّ

 ٖٛ عًُِٗ ايًسْٞ، ٚيٝؼ ٖٛ با٫نتػا، ٚايتشكٌٝ ٚايتعًِ، خ٬ؾّا ٕا عًٝ٘ ا٭سباض.

 .«ٖصٙ اٯ١ٜ ؾٝٓا ْعيت»إش ٜكٍٛ: ;×ازمط١ٜٚ عٔ اٱَاّ ايكَٖٞ ٚ :ايجا١ْٝ

إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ؾسٜس٠ ايٛنٛح ٗ أْٗا تطّٚ بٝإ زٚض ا٭ْبٝا٤، َٚٔ بعسِٖ أٚقٝا٤ 

سٝح  ;ا٭ْبٝا٤ َٔ ا٭١ُ٥، َٚٔ بعسِٖ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ٗ ايسٜٔ ٗ َسضغ١ اٱغ٬ّ

ايؿكٝ٘، ٚنطٚض٠  ؾٗٞ تبٌ َػأي١ ايٓٝاب١ ايعا١َ ١ٜ٫ٚٚ .ِْٗ اَتساز يٮْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥إ

نُا تبٌ إٗاّ ايعا١َ إًكا٠ ع٢ً عاتل ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚقٝا٤  .إقا١َ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬

ز ايؿطا٥٘ أٜهّا، ٚتجبت إٔ ا١ُٕٗ إًكا٠ ع٢ً عاتل اؿٛظات ايع١ًُٝ ٚايعًُا٤، ٚؼسِّ

غا١ٜ َا  ،^ٚايؿكٗا٤ ٚعًُا٤ ايسٜٔ ٗ إٓٛٛض ايكطآْٞ ٖٞ شاتٗا ضغاي١ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥

ٕٸ ُٸ ٖٓايو أ ١ قس متٸ تٓكٝبِٗ ٚعكُتِٗ َٔ قبٌ اهلل بايٓكب اـام، ٗ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

ٚبػبب  ;ٛا أزا٤ َٚٛاق١ً ٖصٙ ا١ُٕٗ بايٓكب ايعاّسٌ إٔ ايؿكٗا٤ ٚا٭سباض قس اغتشٓك

ؼكًِٝٗ ايعًِ ٗ َسضغ١ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥، ٚانتػابِٗ ْٛض اهلسا١ٜ ٚإعاضف َٔ 

ؾأقبشٛا بصيو أ٬ّٖ ٕٛاق١ً ْٗذِٗ، ٖٚاضغ١ ْؿؼ ايسٚض ٚايطغاي١  ،١ُ٥ا٭ْبٝا٤ ٚا٭

اييت ناْت يٮْبٝا٤ ٗ اجملتُعات ايبؿط١ٜ. َع٢ٓ إٔ إػ٪ٚي١ٝ ٖٞ شات إػ٪ٚي١ٝ اييت 

متٸ تكػُٝٗا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ إٍ ث٬ث١ أقػاّ ض٥ٝػ١، ٚقس متٸ ؼسٜس أضناْٗا ع٢ً ايٓشٛ 

 :ايتايٞ
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 يتشطٜـ.ـ قٝا١ْ ايسٜٔ َٔ ا1

َٔ أدٌ ٖساٜتِٗ إٍ  ;١ ع٢ً ا٭َِ، ٚبٝإ ايُٓٛشز يًٓاؽـ ايؿٗاز٠ ٚإطدعٝٸ2

 ؾطٜع١ اهلل.

 ـ إقا١َ ؾطٜع١ اهلل ٚاؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬.3

ٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ زي٬ّٝ قطآّْٝا ع٢ً ٚدٛ، إقا١َ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬. إشٕ ُجِّ

ٍٸ بٛقؿ٘ اَتسازّا  ،^بٝا٤ ٚا٭١ُ٥ ا٭طٗاضبعس ا٭ْ ،ع٢ً اي١ٜ٫ٛ إطًك١ يًؿكٝ٘ ؾٗٞ تس

طبٝعّٝا هلِ. ٚأْا ٖٓا يػت ٗ ٚاضز ايسخٍٛ ٗ ا٭عاخ ايؿك١ٝٗ ٚايٓٛط١ٜ بؿإٔ ٖصٙ اٯ١ٜ 

ٕٸ ُٸ ايؿطٜؿ١، ؾإ قسزٙ. ٚإِا ٗ ا مٔ شيو ٜػتسعٞ تؿك٬ٝت ٚتؿطٜعات ؽطدٓا ع

ٝٸع نإ ع٢ً أضٜس ا٫قتكاض ع٢ً َػا٥ٌ أخط٣، ٖٚٞ إٔ سطن١ تاضٜذ اٱغ٬ّ ٚايتؿ

قاّ بٗصا ايسٚض، ؾهإ ْاٚطّا  |ٖصٙ ايؿان١ً أٜهّا، َع٢ٓ إٔ ايٓيب ا٭نطّ

ٚأغ٠ٛ ٚؾاٖسّا، نُا نإ ساؾّٛا ٚقا٥ّٓا يًؿطٜع١ اٱهل١ٝ، بٌ نإ َبعٛثّا بتًو 

ايؿطٜع١ اييت ٖٞ أنٌُ ٚأمشٌ ؾطٜع١ تٛسٝس١ٜ، ٚأقاّ سهِ ايؿطٜع١ اٱهل١ٝ، 

ِٸ ٚاقٌ ا٭١ُ٥ ؾأغؼ بصيو أنٌُ ٚأمشٌ سه١َٛ ٗ  تاضٜذ ايبؿط١ٜ بأغطٙ. ث

شات ايٓٗر، ٚأقاَٛا قطح َػري٠ ا٭سباض ٚعًُا٤ ايسٜٔ ٗ تاضٜذ اٱغ٬ّ،  ^ا٭طٗاض

 ز زٚض ايعًُا٤ ٚإ٪غػ١ ايس١ٜٝٓ.ا٭َط ايصٟ وسِّ

ٚٗ ايبسا١ٜ عًٝٓا اٱؾاض٠ إٍ ٖصٙ اؿكٝك١ إطتبط١ َا ٚضز ٗ آخط اٯ١ٜ َٔ 

ٛٵْٹٞ﴿ :قٛي٘ :قبٌٝ بٝإ بعض اٯؾات، َٔ ٚٳاخٵؿٳ ٛٵا ايٓٻاؽٳ  إٍ  ٖٚٞ زع٠ْٛ ،﴾َؾ٬َ تٳدٵؿٳ

ؾإٕ  ;عسّ اـٛف ٚايٛدٌ َٔ ايٓاؽ ٚايطػا٠ ٚسهاّ اؾٛض، ٚأٚي١ٜٛ اـؿ١ٝ َٔ اهلل

ٌ َاْعّا ٚعكب١ ٚسا٬ّ٥ زٕٚ ؼكٝل ا٭ٖساف اٱهل١ٝ. ٚاٯؾ١ ا٭خط٣ خؿ١ٝ ايٓاؽ تؿٚه

ُٳٓٚٳ٫َ تٳؿٵتٳطٴٚ﴿ :ٜؿاض إيٝ٘ بكٛي٘ ٚؾٝٗا إؾاض٠ إٍ ٚاٖط٠ ايطُع  ،﴾َقًٹ٬ّٝ ّاا بٹآٜٳاتٹٞ ثٳ

ٖٓ ٌ عٓكطّا آخط َٔ ايعٓاقط اييت ت٪زٟ إٍ ا ٜؿٚهٚاؾؿع ٚايتٗايو ٗ طًب ايسْٝا، 

 ٚعسّ ايتكطٜض بٗا.  ،ٚإْهاض ايٛقا٥ع ،نتُإ اؿكا٥ل ٚايتعايِٝ اٱهل١ٝ

ٚسطن١ ا٭١ُ٥ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايتاضٜذ إه٤ٞ يًشٛظات ايع١ًُٝ، 

عكط ايػٝب١ ايكػط٣ ٚايػٝب١ ايهرب٣، ٗ ٚ ،|بعس ضسٌٝ ايٓيب ا٭نطّ ^ا٭طٗاض

ْٗا خري َجاٍ خاضدٞ ع٢ً اؿطن١ إٌ ايتطبٝل ايعًُٞ ٕسيٍٛ ٖصٙ اٯ١ٜ، أٟ ّجِّ
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ٕٸ  ،قاَٛا بٗصا ايسٚض ٗ عكطِٖ أٜهّا ^ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض ايتاضى١ٝ يًؿٝع١، َع٢ٓ أ

ا٥ٌ ايج٬خ إتُج١ً ٗ )قٝا١ْ ايسٜٔ ٚسؿٛ٘، ٚتطبٝل ا٭سهاّ سٜٔ ع٢ً ٖصٙ إػَ٪ٚن

ّٸ  اٱهل١ٝ، ٚاٱؾطاف ٚايؿٗاز٠ عًٝٗا(، سٝح بازضٚا إٍ ا٫نط٬ع ظُٝع ٖصٙ إٗا

 ;اؿهِ ٚاـ٬ؾ١ ٭ضبع غٓٛات ×ايج٬خ بإكساض إػتطاع. ؾكس َاضؽ أَري إ٪ٌَٓ

٬ّ بصيو ٗ ٖصٙ إس٠ أضق٢ َػذِّٔ َٔ إقا١َ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ اؿك١، يٝتُٖه

سه١َٛ ؾٗسٖا تاضٜذ ايبؿط١ٜ ٗ تطبٝل ايعسٍ ٚايطٗط ٚايٓعا١ٖ ٚايكساغ١ ٚإيػا٤ 

ؾع٢ً ايطغِ َٔ  ،^ايتُٝٝع ايعطقٞ ٚايعٓكطٟ ع٢ً ْٝع إػتٜٛات. ٚأَا غا٥ط ا٭١ُ٥

ٔ س أِْٗ َاضغٛا زٚض ايؿاٖس ٚاحملاؾٜ ٚايكا٥ٝٵِٓٗ َٔ إقا١َ اؿه١َٛ، بٳعسّ ُٓه

٬ ؾ .٢ ػاٙ أقشا، إصاٖب ا٭خط٣ٚقس َاضغٛا ٖصا ايسٚض ستٸ .ايٛدٛٙ يًسٜٔ ع٢ً أزمِّ

َُٖٔ ا٫يتؿات إٍ إٔ ؾك٘ أٌٖ ايػٓٸ بٴسٻ ت قٝاْت٘ ٚاحملاؾ١ٛ عًٝ٘ َٔ قبٌ أ١ُ٥ ١ قس 

١ ٚؾكٗا٩ِٖ ؾ٫ًٛ دٗٛز ا٭١ُ٥ ٗ ٖصا ايؿإٔ ٫لطف ؾك٘ ايػٓٸ .أٜهّا ^أٌٖ ايبٝت

اؽ أٜهّا، ٚيٛادٗٛا ْؿؼ َكري ٢ً ٜس سهَٛات بين أ١َٝ ٚبين ايعبٸمٛ ا٫مطاف ع

سٝح تعطٸنت يًتشطٜـ ٚايتؿٜٛ٘ ٚايٓػذ. نُا  ،ا٭زٜإ ايٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ ٗ ايتاضٜذ

ـ ايصٜٔ متٸ ايتعبري عِٓٗ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ب ،غبل يٮ١ُ٥ إٔ دسٸٚا ٗ تطب١ٝ أقشابِٗ ٚضٚاتِٗ

ٚايسٜٔ  ^ٗ سؿٜ ٚقٝا١ْ تعايِٝ أٌٖ ايبٝت ، ؾهإ هلِ ايسٚض ايط٥ٝؼ(ا٭سباض)

اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ، ٚأقاَٛا بصيو قطح ٖصٙ اؿطن١ اٱهل١ٝ ايهرب٣ ٗ تاضٜذ 

ايبؿط١ٜ. ٚمل ٜكتكط شيو ع٢ً عًِ ايؿك٘، بٌ مشٌ غا٥ط ايعًّٛ ٚايجكاؾات ايس١ٜٝٓ 

عكا٥س ٍ ايفاايهجري َٔ ايطٚاٜات ايكٝٸ١ُ ٗ  ^ٟٚ عٔ ا٭٢١ُ٥ ضٴا٭خط٣ أٜهّا، ستٸ

ٚإػا٥ٌ ايرتب١ٜٛ ٚايػًٛى ا٫دتُاعٞ ٚايط١ٜ٩ اٱغ١َٝ٬ ٚإػا٥ٌ اٱزاض١ٜ ْٚٝع 

ػٛا يتٝاض ايعًُا٤ ٚا٭سباض إػتذُعٌ ؾُٝع ٢ أغٻا٭َٛض اييت وتادٗا اٱْػإ، ستٸ

َٸ إٍ إٔ ٚقٌ ا٭َط إٍ عكط ايػٝب١  ،^١ عٔ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥ؾطا٥٘ ايٓٝاب١ ايعا

ٝٸ ايكػط٣ ٚايػٝب١ ّا ايهرب٣، سٝح غاض ايؿكٗا٤ ع٢ً شات ايسض،. ٖٚصا َا ْطاٙ دً

إش لسِٖ ًٜعَٕٛ أْؿػِٗ  ;عٓسَا ْطايع ايتاضٜذ ايٓاقع يًؿكٗا٤ َٔ ايػًـ ايكاحل

باؿؿاٚ ع٢ً ايؿطٜع١ ٚقٝاْتٗا َٔ ْٝع أْٛاع ايتشطٜـ، ٜٚكَٕٛٛ بٛادب اٱؾطاف 

اٍ: ايؿٝذ إؿٝس، ٚايؿٝذ ايطٛغٞ، ٚتعطٜؿٗا يًعإٌ، َٔ أَج ،ٚايؿٗاز٠ ع٢ً ايؿطٜع١
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ُٸسِٖ اهلل بطٓت٘ ايٛاغع١ ـ ض ايصٟ ٚٵسٝح َاضغٛا ْؿؼ ايسٻ ،ٚايؿٝذ إطته٢ ـ تػ

ٗ بٝإ اؿكا٥ل، ٚإثبات ع١ُٛ اٱغ٬ّ ٚتعايِٝ أٌٖ ايبٝت،  ^َاضغ٘ ا٭١ُ٥

ِّ ت ٓٳًٌ بصيو ْٝع أقٓاف ايعٳٚايسخٍٛ ٗ ْكاف َع إصاٖب ٚا٭زٜإ ا٭خط٣، َتش

ِٗ ٗ ايػذٕٛ، ٚسطقت نتبِٗ، ظدټ ٚايعصا، ٚايهػٛٙ ايٓؿػ١ٝ ٚاؾػس١ٜ، ٚقس متٻ

 ٢ قتًِٗ.ٚمتٸ ْؿِٝٗ، ٚستٸ

إٍ اغتؿٗاز ايؿٗٝس ا٭ٍٚ ٚايؿٗٝس ايجاْٞ؟ ؾكس نإ  تٵَا ٖٞ ا٭غبا، اييت أزٻ

ؽ ٗ ايؿاّ ع٢ً كتًـ ايؿٗٝس ا٭ٍٚ َٔ ايع١ُٛ ٚغع١ ايعًِ عٝح نإ ٜسضِّ

٢ أثاض عًٝ٘ اْت سًك١ زضغ٘ َٔ أنرب اؿًكات ايسضاغ١ٝ ٗ عكطٙ، ستٸإصاٖب، ؾه

ٚايتآَط  ،ايٛؾا١ٜ ب٘ اٚ ايػ٬طٌ إٍ سسٸشيو سؿ١ٛٝ ايبعض، ٚبًؼ اؿػس ببعض ٚعٸ

 ٣ إٍ اغتؿٗازٙ.عًٝ٘ عٓس ايػًطإ، ا٭َط ايصٟ أزٸ

١، ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ٗ سؿٜ ايؿطٜع ٖٚصا َا سكٌ يًؿٗٝس ايجاْٞ أٜهّا. ؾكس دسٻ

٫ َع٢ٓ نتُاْٗا ٚسبػٗا ٗ ايكسٚض ٚاؾٛاْض، بٌ َع٢ٓ قٝاْتٗا ٗ َٛاد١ٗ 

ٟٸ  ٖذُات أعسا٤ ايسٜٔ، ٚايعٌُ ع٢ً ؼسٜح ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٚؼكٝٓٗا ٗ َٛاد١ٗ أ

ٚثكاؾ١ زخ١ًٝ، ٚإٚٗاض ايؿطٜع١ ٗ إكابٌ بٛقؿٗا ؾطٜع١ أضق٢ ٚأْك٢ ٚأمس٢ َٔ  ؾهط

ٟٸ ٚناْٛا  .اؾ١ إٍ شيو ع٢ً ْؿطٖا ٚتبًٝػٗا ٚتطٜٛطٖاٜٚعًُٕٛ باٱن ،ؾطٜع١ أخط٣ أ

 .ّاضغٕٛ زٚض إؿطف ٚايؿاٖس عًٝٗا، ٚقس انطًعٛا بٗصا ايسٚض ع٢ً أسػٔ ٚد٘

ٚبطبٝع١  .ٚناْٛا ٜػتُٕٓٛ ايؿطق١ نًُا غٓشت َٔ أدٌ إقا١َ ٚتطبٝل سهِ ايؿطٜع١

يصيو اؿاٍ ؾإٕ ٖصا اؾاْب نإ ٜتعاضض َع سهَٛات اؾٛض ٚايطاغٛت ؾهاْٛا 

ٗ  &١َٞ اؿًًٕٓٛ عكب١ أَاّ ؼكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ. ٚخري ؾاٖس ع٢ً شيو زٚض ايع٬ٜٓؿٚه

، ٚأثطٙ ٗ تؿٝٸع اؾٗاظ اؿانِ ٚايب٬ٙ ٙايب٬ٙ إًهٞ يًؿاٙ قُس خسا بٓس

ِٸ ْٝع ا٭ضانٞ ٚضَا نإ ٖصا ايتأثري ٖٛ ايصٟ غطؽ بصض٠ ايتؿٝټ .إًهٞ ع يٝع

ِٸ ٚايصٟ ٫ ىؿ٢ ع٢ً  ،&ل ايهطنٞايسٚض ايصٟ يعب٘ احملٚك َٔ شيو اٱٜطا١ْٝ. ٚا٭ٖ

ٚإْهؿا٤ ايسٚض ايعجُاْٞ  ،أسس. ؾإْ٘ َذطز ٚقٍٛ ا٭غط٠ ايكؿ١ٜٛ إٍ ايػًط١

ٌٸ، ل ايهطنٞ ظَاّ إبازض٠ٚامػاضٙ عٔ إٜطإ، أخص احملٚك ٚعٌُ  ،طاقات٘ ٚغدٸط ن

 ،٤ بِٗ إٍ إٜطإع٢ً اغتكطا، نباض ايعًُا٤ َٔ ايٓذـ ا٭ؾطف ٚدبٌ عاٌَ، ٚدا
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ٚقس نإ َٔ ايجُاض إباضن١ اييت  .٬ّ بصيو سطن١ ع١ًُٝ ٚثكاؾ١ٝ ز١ٜٝٓ ٖا١ً٥َؿٚه

ع بٌ أبٓا٤ ايؿعب اٱٜطاْٞ، ٚتبًٛض متٸ قطاؾٗا بعس ٖصٙ اؿطن١ ٖٛ اْتؿاض ايتؿٝټ

اؿهاض٠ اٱٜطا١ْٝ ايؿٝع١ٝ ايهرب٣ ٗ تًو ايؿرت٠ ٚاؿكب١، ٚٚٗط ايهجري َٔ ايعًُا٤ 

َٔ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٗ إقؿٗإ ٚقعٜٚٔ ٚؾرياظ ٚغريٖا َٔ اؿٛانط  اض ٗ نٌٛايهب

اٱٜطا١ْٝ ا٭خط٣، عٝح ٫ تعاٍ اؿٛظات ايع١ًُٝ ايؿٝع١ٝ إعاقط٠ ـ بٌ ْٝع عًُا٤ 

َٳ ٕٸ س١ّٜٓايعامل اٱغ٬َٞ ـ  اؿهِ مل ٜهٔ  يتًو اؿطن١ ايتاضى١ٝ ايهرب٣، ضغِ أ

ٔٵ ح نإ ع٢ً ضأؽ ايػًط١ سانِ ؾٝعٞ، ٚنإ ٜطّٚ سٝ بأٜسٺ قاؿ١ ُاَّا، ٚيه

اييت ناْت تتعكٸب ٗ عسا٥ٗا  ،ايسؾاع عٔ سٝاض ايتؿٝٸع ٗ َٛاد١ٗ اهل١ُٓٝ ايعجُا١ْٝ

عِٗ إقا١َ اؿهِ ايكؿٟٛ ٗ إٜطإ، ٚتؿذِّ ١ نسٸيًؿٝع١، ٚناْت ؼحٸ ؾكٗا٤ ايػٓٸ

ل ضأغِٗ احملٚك ع٢ً إقساض ايؿت٣ٛ بتهؿري ْٝع ايؿٝع١، عُس عًُا٤ ايؿٝع١ ـ ٚع٢ً

ٚعُسٚا إٍ  ،^ٚإٚٗاض سكٝك١ تعايِٝ أٌٖ ايبٝت ،ايهطنٞ ـ إٍ اغتٓاّ ايؿطق١

َٔ إقؿٗإ ٚقعٜٚٔ ٚؾرياظ ٚغريٖا، ٚقاَٛا  تأغٝؼ اؿٛظات ايع١ًُٝ ايهرب٣ ٗ نٌٛ

بتطٜٛط اؿطن١ ايع١ًُٝ ايؿك١ٝٗ ٚايطٚا١ٝ٥ ٚايؿًػؿ١ٝ ٚايطداي١ٝ ٚغريٖا َٔ اؿطنات 

ِٸٚإٍ ٖ .ايع١ًُٝ ؿات ايكٝٸ١ُ اييت ؾٗسٖا تاضٜذ ٚأنرب إ٪ٖي صٙ ايؿرت٠ بايصات تعٛز أٖ

ٚاغتُٖٓٛا، ٚمل ٜػُشٛا  َع٢ٓ أِْٗ مل ٜرتنٛا ؾطق١ ّهٔ اغتٓاَٗا إ٫ٓ ،عايتؿٝټ

اّ يٝػُشٛا هلِ بأنجط َٔ شيو، ٭ْؿػِٗ بايتٛاْٞ ٚايرتٜٸح. ْعِ مل ٜهٔ اؿٓه

ٚٚٚيهٓٸ  َـ ايهٝٸل يتشكٝل أؾهٌ ايٓتا٥ر. ؿٕٛ ٖصا اهلاِٗ َع شيو ناْٛا ٜٛ

ناْت ٖصٙ قٛض٠ كتكط٠ عٔ ضغاي١ اؿٛظات ايس١ٜٝٓ ٚايع١ًُٝ َٚػ٪ٚي١ٝ 

ٖٚٞ ؽتًـ عٔ ايكٛض٠ ايُٓطٝٸ١ إطنٛظ٠ ٗ أشٖإ ايهجري  .ايؿكٗا٤ ٚعًُا٤ اٱغ٬ّ

ٛٻ .َٓا َٳؾٓشٔ ٗ ايػايب ْتك ايسضٚؽ  ِ ٚإيكا٤سّا يًتعًِٝ ٚايتعًٗٗٵض اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ بٛقؿٗا 

 ،تع٢ٓ بكطا٠٤ بعض ايسضٚؽ ،ٗا فطٸز داَع١ كتك١ بعًّٛ أٌٖ ايبٝتايس١ٜٝٓ، ٚأْٸ

ٚتأيٝـ بعض ايهتب ٗ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ٚايطداٍ، ٚإشا نإ ٖٓاى َٔ ٖاَـ ّاضؽ 

ٕٸٝٵل ؾبٗا ْٚعُت. بٳؾٝ٘ ْؿاٙ ايتبًٝؼ ع٢ً ْطام نِّ ٌ ٖصا ٫ ٜؿٚه س إٔ اؿكٝك١ ٖٞ أ

ايطغاي١ ايع١ُٝٛ إًكا٠ ع٢ً عاتل ايعًُا٤، أَا اؾاْب ا٭نرب  داْبّا َٔ دٛاْب إ٫ٓ

ٚا٭عِٛ َٔ ٖصٙ ايطغاي١ ؾٝهُٔ ٗ اؿكٝك١ إصنٛض٠ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ 
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ُٸ١ ا٭طٗاض ـ  ،ايؿطٜؿ١ ٚاييت تًكٞ بتًو إػ٪ٚي١ٝ ايجك١ًٝ ـ اييت ناْت ع٢ً ناٌٖ ا٭٥

َٔ تؿِٗٝ ٖصا ايسٚض ايصٟ ٜهطًع ب٘  ٫ بٴسٻع٢ً ناٌٖ اؿٛظات ايع١ًُٝ ٚؾكٗا٥ٗا. ٚ

ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ؾُٝع ايصٜٔ ٜٓتػبٕٛ إٍ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ. ؾإْٓا 

بػبب اُْٗانٓا ٗ ايبشٛخ ايٓٛط١ٜ ايسقٝك١ ٗ سكٌ ; أسٝاّْا ْػؿٌ ٖصا اؾاْب

ٓا٤ إيكا٤ ا٭قٍٛ ٚايؿك٘ ٚايؿًػؿ١. ٚعًٝ٘ هب ع٢ً ا٭غاتص٠ ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ أث

ايسضٚؽ اؿٛظ١ٜٚ إٔ ًٜتؿتٛا إٍ ٖصٙ اؿكٝك١، ٚإٔ ٜعًُٛا ع٢ً بٝاْٗا ٚإٜهاسٗا 

يٝهٕٛ ٚاسسّا  ،ايصٟ متٸ ػاًٖ٘ ست٢ اٯٕ ،يت٬َٝصِٖ، بٌ هب إزخاٍ ٖصا اؾاْب

يٝسضى  ;ايسضاغ١ٝ اييت تطؾس ايطايب إٍ سكٝك١ إػ٪ٚي١ٝ إًكا٠ ع٢ً عاتك٘ َٔ إٛازٸ

ؾإٕ ا٫ْتػا، إٍ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ  ;ّ اؿٛظ٠ ىتًـ عٔ َؿّٗٛ اؾاَع١ايطايب إٔ َؿٗٛ

َٔ أَجاٍ:  ،بع أثط ايعًُا٤ ا٭ع٬ّٚإٔ تتٻ ،^ٜعين إٔ تًبؼ دًبا، ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥

ايؿٗٝس ا٭ٍٚ، ٚايؿٗٝس ايجاْٞ، ٚايػٝس إطته٢، ٚايؿٝذ إؿٝس، ٚايؿٝذ ايطٛغٞ ـ 

ُٸس اهلل أضٚاسِٗ بطٓت٘ ـ  ٖٛ َهُٕٛ ٚيبٸ ضغاي١ ايؿكٗا٤ ٚاؿٛظ٠ ايع١ًُٝ.ؾٗصا  ،تػ

ٚيصيو لس إٔ ايبشٛخ ايؿك١ٝٗ  ،&اٱَاّ اـُٝين يس٣ٖٚصا َا نإ ٚانشّا 

 ٌ عكب١ زٕٚ إزضان٘ ؿكٝك١ ٚضٚح اٱغ٬ّ. ٚا٭قٛي١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ مل تؿٚه

َٔ ٖٓا عٓسَا تعُط سكٝك١ ٖصٙ ايطغاي١ قًب ايعامل ؾإْ٘ غٝأخص ْٝع ايعامل 

ب ٗ عساز ا٭سباض إٔ ؾع٢ً ايعامل ايسٜين إشا أضاز إٔ ٜٴشػٳ .َٞ بٓٛط ا٫عتباضاٱغ٬

ؾعًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ ؾاٖسّا،  .كـ ظُٝع ايكؿات إصنٛض٠ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ٜتٻ

نٞ ٜتُهٔ َٔ ٖساٜتِٗ  ;ٚعًٝ٘ إٔ ٜؿطف ع٢ً ايٓاؽ، ٚإٔ ٜعٝـ ٚاقعِٗ َٚعاْاتِٗ

ض ٜٔ ٗ َٛاد١ٗ اهلذ١ُ ايجكاؾ١ٝ اييت قس ٜتعطٻٚايٓٛط ٗ أَٛضِٖ، ٚإٔ واؾٜ ع٢ً ايس

َٸ  ١ َٔ ا٫مطاف.هلا َٔ قبٌ إٓا٥ٌٚ، ٚإٔ ٜٓكص ا٭

ٕٸ ِٸ َٓص ايبسا١ٜ، ؾأْ٘ ٗ شيو ؾإٔ  إ َجٌ ٖصا ايؿكٝ٘ وٌُ ٗ شٖٓ٘ ٖصا اهل

ؾًِ تهٔ دٗٛز ا٭١ُ٥ ٚا٭ْبٝا٤ َٓشكط٠ بايتعًِٝ ٚايتعًِ ؾك٘، بٌ  .ا٭١ُ٥ ٚا٭ْبٝا٤

ٌٸ ع٢ً سؿٜ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ٚقٝا١ْ ايؿطٜع١، ٚايؿٗاز٠ ع٢ً  ٖتُاَِٗ ٜٓكبٸا نإ د

ٔٵ ِ، ٚإٕ ل بايتعًِٝ ٚايتعًٗإػا٥ٌ اييت تؿػٌ بايٓا ٗ ايػايب تتعًٖ ٕٸإسٝح  شيو. ٚيه

ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ َٚطاسٌ اغتٝعابٗا تػتػطم ٚقتّا ط٬ّٜٛ، ؾإْٓا غايبّا َا ْػؿٌ عٔ 
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ُٸإغاؽ، أٚ ايطغاي١ ايط٥ٝػ١ ٚاهلسف ا٭ َا ٖٛ ايٛقت  .١ٝ ايهاؾ١ْٝٓا ٫ ْعطٝ٘ ا٭ٖ

سطف إػًٌُ َٔ  ٚنٝؿٝٸ١ ،ايصٟ ْٓؿك٘ يًتعطف ع٢ً َا هطٟ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ

ا٭ؾهاض إٓاٖه١ يًسٜٔ اييت ٜتِ ْؿطٖا ٗ اجملتُعات ٚ ،ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ ع٢ً ايػٛا٤

يكس نإ ا٭ْبٝا٤  !؟ايبؿط١ٜ، ٜٚعٌُ ا٭عسا٤ َٔ خ٬هلا ع٢ً إن٬ٍ ايبؿط١ٜ

َػ٪ٚيٌ ػاٙ ْٝع ايبؿط١ٜ، ٚناْٛا ٜعًُٕٛ ٗ شات ايٛقت ع٢ً ٖسا١ٜ  ^ٚا٭١ُ٥

ك٘ يًتؿهري ٗ ايصٟ نكِّ ْؿػ٘ ايٓاؽ. ؾٌٗ أعطٝٓا ٖصا اؾاْب َٔ ايتؿهري ايٛقت

ٓا ٖصا اؾاْب َٚػا٥ٌ ايعامل اٱغ٬َٞ ٝٵٌٖ أَٚي !ْايٞ َج٬ّ؟َػأي١ َٔ ؾطٚع ايعًِ اٱ

َ٘ هلصا ايٓٛاّ ايعِٛٝ ايصٟ َٚا ايصٟ ْكسِّ !١ُٖٝ اييت ْٛيٝٗا يتسضٜػٓا َج٬ّ؟ْؿؼ ا٭

َٸؾٝٻ ٚع٢ً ٜس ايػًـ ايكاحل َٔ عًُا٥ٓا، ٚبؿهٌ ايطٚح  ،١ إ٪١َٓست٘ غٛاعس ٖصٙ ا٭

٢ َٔ أدً٘ ايهجري ٚؾذاعت٘ ٚثبات٘ ٚض٩ٜت٘ ايجاقب١، ٚايصٟ نشٸ اـُٝين إع١ٜٛٓ يٲَاّ

ٝس ٗطٗطٟ، ٚايػٝس ايؿَايؿٗٝس ايؿٝذ َطته٢  :أَجأٍَ  ،َٔ عًُا٤ ايهباض

يكس ضأ٣ ايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط  !ٚايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض؟ ،بٗؿيت

ضٚس٘ تعطف ا٫غتكطاض أٚ  سٵٗ إٜطإ ؾًِ تعٴاـُٝين ك٘ اٱَاّ ايكسض اٱلاظ ايصٟ سٖك

ايهبري. ٚقس طبعت ٢ اغتؿٗس َٔ أدٌ ؼكٝل ٖصا اهلسف تطٝل ايجبات ٗ دػسٙ، ستٸ

هِ إشا قطأُٖٛا غتذسْٚٗا َؿع١ُ ٚظاخط٠ ٚإْٸ .ؿات٘ ٚنًُات٘ بعس اْتكاض ايجٛض٠َ٪ٖي

طنت ٗ إ٪ُط بٌ نتب٘ اييت عٴٚبايؿػـ ٚاؿُاؽ َٔ أدٌ إقا١َ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬. 

ٖٚٛ عباض٠ عٔ فُٛع١ َٔ  ،ا٭خري ْؿاٖس نتابّا وٌُ عٓٛإ )اٱغ٬ّ ٜكٛز اؿٝا٠(

ٚإٍ ايتأغٸٞ  ،ٚإٍ ايكش٠ٛ ،٫ت ايعاخط٠ بسع٠ٛ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ إٍ ايٓٗه١إكا

ٌٕل ايٓكط َٔ خ٬ٍ اتٸبايؿعب اٱٜطاْٞ ايصٟ سٖك  ،سهِٝ ٚؾكٝ٘ باع٘ يكٝاز٠ ضد

ٕ ٖصٙ اؿطن١ غتػسٚ َبسأ َؿريّا إٍ أٌ بصيو أضٚع ا٬ٕسِ ايتاضى١ٝ، يٝػذِّ

و َٔ ايعباضات اييت تػرتعٞ ا٫ْتباٙ، ٚاييت يًتطٛضات ايتاضى١ٝ ايكاز١َ، َٚا إٍ شي

ٌٸ ٝٸ ؼتاز َٔ ن ْٗا تعهؼ عُل ايؿػـ ايصٟ نإ إإش  ;ّاؾدل إٔ ٜكـ عٓسٖا ًَ

٢ نإ ٜطّٚ ٚنع ْٝع تًو ٜعُط ٚدٛز ٖصا ايؿدل َٔ أدٌ إقا١َ اٱغ٬ّ، ستٸ

ف ٖصا اهلسف ايهبري، بٌ ايعًّٛ َٔ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ٚايؿًػؿ١ ٚا٫قتكاز ؼت تكطټ

ّ ست٢ ٚقسٸ ،٢ َطدعٝت٘ ٚبٓؿػ٢٘ نشٸ٘ ٚنع نٌ ٚدٛزٙ ٗ خس١َ ٖصا اهلسف، ستٸإْٸ
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 ؾسا٤ٶ هلصا اهلسف. ،ؾكٝكت٘

ٕٸ طغاي١ ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ ٚاؿٛظات ايع١ًُٝ تػٝٸط َٔ ض١ٜ٩ عًُا٤ يٖصٙ ايط١ٜ٩  إ

نبري، ٚبصيو ٜتِ ايتدطٝ٘ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ ا٭ٖساف ع٢ً ْطام  ايسٜٔ إٍ سٛس

ٚإٕ إقا١َ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ٗ ٖصا اٱطاض تهٕٛ  .ٚبؿهٌ قسز ٚقا٥ب ،ٚاغع

َٔ أزٚاض ٚضغاي١ ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ ٚايٓٛاّ  ّأَ ١ًْ إلاظات اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ، ٚٚاسس

ٛٸّ  اٱغ٬َٞ ظُٝع أبعازٙ; ٭ٕ ٖصٙ اؿه١َٛ سه١َٛ إغ١َٝ٬، ٖٚٞ سه١َٛ تتك

ٗا تسخٌ ٗ إطاض ايسٜٔ، ٫ٚ َع٢ٓ نًٓبؿطٜع١ اهلل، ٖٚٞ سه١َٛ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥، ٚ

ٕٸ ٕٸ ٖٓا يًؿكٌ بٌ ايسٜٔ ٚايػٝاغ١. ٚإ غٝاغتٓا ٖٞ عٌ زٜاْتٓا، ٚإٕ  َا قٌٝ َٔ أ

ٕٸ ;ٌ تؿػريّا أَّٝٓا ٚقازقّا هلصٙ اٯ١ٜاْتٓا ٖٞ عٌ غٝاغتٓا، ٜٴُجِّٜز ٖصٙ اٯ١ٜ قطو١  ؾإ

ٚبطبٝع١ اؿاٍ َٔ  .يٓٗرٚقس غاض ايؿكٗا٤ َٔ غًؿٓا ايكاحل ع٢ً ٖصا ا ،ٗ ٖصا إع٢ٓ

ٌٸػّا ٗ نًُاتِٗ، ٚيهٓٸإُهٔ إٔ ٫ لس شيو َٓعهٹ ايٛنٛح ع٢ً  ٘ ٚانض ن

قبٌ  ،ٔ ايؿٝع١غًٛنِٗ ٚأؾعاهلِ. ؾٗصا ٖٛ ايٓٗر ايكشٝض ٚايػًِٝ. ٚيصيو ُٖه

َٔ إقا١َ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ اؿكٝك١ٝ ٗ  ،غريِٖ َٔ إصاٖب اٱغ١َٝ٬ ا٭خط٣

إ ٖصا ا٫ؾتداض َٔ ْكٝب َسضغ١ أٌٖ ايبٝت. ٚايػبب ٗ ٖصا ٕ ا٭خري، ؾهطٵايَك

َٚٔ بعسِٖ ايعًُا٤  ،^٘ ٜعٛز إٍ شيو ايتدطٝ٘ ايسقٝل َٔ قبٌ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاضنًٓ

ا ٗ أسهإ َسضغتِٗ، سٝح ٚاقًٛا شات ايططٜل، ٚمل ٛٵٚغًؿٓا ايكاحل، ٚايصٜٔ تطبٻ

ػ٪ٚيٝات ايج٬خ اييت ٜػتػًُٛا يًشهَٛات اؾا٥ط٠، ٚعًُٛا ع٢ً تطبٝل ٖصٙ إ

 اؾتًُت عًٝٗا ٖصٙ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١.

ل ّ َٔ زٚض احملٚكٗا َا تكسٻى ٗ ايتاضٜذ إلاظات نبري٠، َٚٓيكس ناْت ٖٓا

ٚآخطٜٔ  ،ٚايؿٝذ ايبٗا٥ٞ ،ايع١َ٬ اجملًػٞ :ايهطنٞ، ٚايعًُا٤ ايهباض َٔ أَجاٍ

ٗٻناْٛا ٗ شيو ايعكط ايصٟ ؾٖه طٜل ٫ْتكاض ايجٛض٠ س ايطٌ َٓعطؿّا تاضىّٝا، َ

اٱغ١َٝ٬ ايطا١ٖٓ. ؾُٓص شيو اؿٌ اْتعؿت ٚاظزٖطت سٛظاتٓا ايع١ًُٝ، ٚمتٸ ايتأغٝؼ 

٢ ٚاغتُطٸ ا٭َط ستٸ .١ اٱٜطا١ْٝ َٓٗاٚخاقٸ ،يًشٛظات ايع١ًُٝ ٗ أغًب اؿٛانط ايؿٝع١ٝ

اييت ٖٞ سه١َٛ  ،، ٚتأغٝؼ اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬اـُٝينٚقٌ ايسٚض إٍ اٱَاّ 

تٗا بايهاٌَ َػتٓبط١ َٚػتٛسا٠ َٔ ت بٌ َٛانب١ ايعكط ٚبٌ إٔ تهٕٛ َازٸْع
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ٌٸ ايٛطٚف ايطا١ٖٓ ،^َسضغ١ ٚؾك٘ أٌٖ ايبٝت ٚقس أثبتت أؾهًٝتٗا ع٢ً  .ٚشيو ٗ ٚ

ؾكس أنس  .غا٥ط ايُٓاشز اييت عُس ا٭عسا٤ إٍ قٝاغتٗا ٗ إٓطك١ قٝاغ١ َطػ١ً

غ١ ايسغتٛض ٚايكإْٛ ا٭غاغٞ ٚايػًط١ ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ ٗ إٜطإ أؾهًٝت٘ ٗ قٝا

ْتاز ايتؿطٜع١ٝ، ٚٗ ايٓٛاّ ايكها٥ٞ، ٚٗ إزاض٠ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ، ٚٗ سكٌ اٱ

ٚايعًِ ٚايتكٓٝع، ٚٗ غاس١ اؾٗاز َٚٛاد١ٗ ا٭عسا٤ ٚإٓا٥ٌٚ يٲغ٬ّ، ٚإٜكاٚ 

ٚعسّ  ايعامل اٱغ٬َٞ، ٚإسٝا٤ ضٚح إطايب١ بايعساي١، ٚايكُٛز بٛد٘ ا٭عسا٤،

ت اـؿ١ٝ َٔ ا٫غتهباض ايعإٞ، ٚا٫غتبػاٍ ٗ َهاؾش١ ٖصا ا٫غتهباض. ٚقس ػًٖ

ٚشيو ٫غتٓازٙ إٍ شات  ;بٌ ٗ ايعامل بأغطٙ ،ْتا٥ر شيو ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ

َٚٔ بعسِٖ ا٭١ُ٥  ،ا٫غرتاتٝذ١ٝ إعتُس٠ ٗ ايتٝاضات اٱهل١ٝ اييت قازٖا ا٭ْبٝا٤

َٸا٭طٗاض، ثِ ايعًُا٤ اي ايصٜٔ تطعطعٛا ٚاغرتؾٛا َٔ َعٌ  ،١كاؿٕٛ ٚأسباض ٖصٙ ا٭

 ايعًِ ٗ َسضغ١ أٌٖ ايبٝت.

ٛٻإْٸ ض أسس إٔ زٚض اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ َٓشكط بايسضؽ ٘ ٕٔ اٱدشاف إٔ ٜتك

ٕٸ ;ٚادرتاض ايعًّٛ ،ضات(تعبري ايبعض: )تهطاض إهطٻ ٚايبشح، أٚ ع٢ً سسٸ ٖصا  ؾإ

ٕٸ ايه٬ّ فاْبٷ عًُا٤ ايسٜٔ ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٖٛ زٚض ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥  زٚض يًكٛا،. إ

ٕٸ .ا٭طٗاض زٚض ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥ ٖٛ ٖاضغ١ ايػًط١ ع٢ً ْٝع ايعامل َٔ أدٌ تطبٝل  ٚإ

ت٘ ٚزٚضٙ ْٝع أبعاز اٱغ٬ّ. إٕ عامل ايسٜٔ ٚايطايب ٗ اؿٛظ٠ ٫ ٜؿب٘ ٗ َػ٪ٚيٝٸ

ِ اَع١ ٜكتكط ع٢ً ايتعًِٝ ٚايتعًٗإٕ زٚض ايطايب ٗ اؾ ،ايطايب اؾاَعٞ. ْعِ

َٔ ؾطٚع ايعًِ; يٝصٖب بعس شيو يٝؿتػٌ نُٔ فاٍ اختكاق٘  ل ٗ ؾطٕعٚايتدكټ

إٕ َٔ ٚٚا٥ـ طايب ايعًِ ٗ  ،ايعًُٞ. أَا عامل ايسٜٔ ؾسٚضٙ أبعس َٔ شيو بهجري. ْعِ

ٕٸ. اؿٛظ٠ ٖٛ ؼكٌٝ ايهجري َٔ ايعًّٛ ٖصٙ ايعًّٛ تػتػطم ايهجري َٔ ٚقت٘،  ٚإ

ٔٵ عًٝ٘ إٔ ٫ ٜصٚ، ؾٝٗا إٍ سسٸ ا٫نُش٬ٍ ٚايعٚاٍ، ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ طًب ايعًِ  ٚيه

ٕٸ ايػا١ٜ َٔ ايتعًِٝ ٖٞ ا٫غت٤٬ٝ  عا٬َّ ٜٓػٝ٘ اهلسف ايط٥ٝؼ ٚضغايت٘ ا٭غاغ١ٝ. ٚإ

ٌٸ ،ع٢ً ايعامل َٔ أدٌ إقا١َ اٱغ٬ّ ٚتطبٝل ايؿطٜع١ ٚإسٝا٥ٗا َا ؼتٟٛ عًٝ٘ َٔ  به

سٺ َٔ أبعازٙ ٚإُٖاٍ ا٭بعاز ا٭خط٣. ٚعسّ ا٫قتكاض ع٢ً بٴعٵ ،^أبعاز ؾك٘ أٌٖ ايبٝت

ّٕ ّٕ ؾعًٝ٘ إٔ ٜأتٞ بٓٛا إزاضٟ، ٚعًٝ٘ ٗ اؿكٌ ايػٝاغٞ إٔ  اقتكازٟ، ٚإٔ ٜأتٞ بٓٛا
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ٚٗ ٖصا اجملاٍ ّجٌ تؿهٌٝ  .^ٔ َٔ بٝإ ايٓٛاّ ايػٝاغٞ ٭ٌٖ ايبٝتٜتُٖه

ٔٵسايتذُعات ٚايًذإ ٗ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ َؿطٚعّا دِّ َع َطاعا٠ َا قاي٘  ّا، ٚيه

ٕٵ ٌٸ ايػاز٠، ٖٚٞ أ ٚاسس٠ َٓٗا  تعٌُ ٖصٙ ايًذإ ع٢ً تػط١ٝ بعهٗا، ٚإٔ تهٕٛ ن

ٌٸ ُٖٗا إٔ تعٜض ا٭خط٣ َٔ  َه١ًُ يٮخط٣، ٫ إٔ تتكاضع ؾُٝا بٝٓٗا، أٚ ٜهٕٛ ن

اؾط هٕ يسٜٓا َٔ ا٭عُاٍ ٗ غٝام ٖصا اهلسف ايهبري عٝح متاز إٍ تإططٜكٗا; إش 

ٌٸ .اؾٗٛز ٚايطاقات ٚايًذإ إدتكٸ١ ْٝع ٚاسس َٓهِ ٗ  ٚايّٝٛ ٖٓاى ساد١ يه

ٕٸ قُٝتهِ عاي١ٝ عٓس اهلل، ٚأٚقاتهِ  ايعامل اٱغ٬َٞ ٚغري ايعامل اٱغ٬َٞ، ٚإ

 ،عٝح ٫ ٜبك٢ ٖٓاى َٔ فاٍ ٫غت٬ٗى ايطاق١ ٗ ايٓعاعات اؾاْب١ٝ، مث١ٓٝ

إٔ تؿتػٌ ٗ  ايهٝاْات٢ً ْٝع ٖصٙ ؾع .صٙ اؾ١ٗ أٚ يتًو اؾُاع١هلٚا٫مٝاظ 

ٝٸ ١. ٚإٕ ايعٌُ بإهاٌَ ٚدٖٛط إهاٌَ ٚايًبا،، ٚترتى ايكؿٛض ٚا٭َٛض ايؿهً

ا٭َٛض ٜعين إػا٥ٌ اييت غبل إٔ شنطٖا قا٥س ايجٛض٠، ٖٚٞ تًو ا٭َٛض اييت هب ع٢ً 

إٍ  ؾايٓٛاّ ٗ ايهجري َٔ أقػاَ٘ ٚؾطٚع٘ عاد١ .اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ إٔ تهطًع بٗا

ٗ سكٌ إكاضف ٚايبٓٛى ٗ ايب٬ز ٚٗ كتًـ  ٚإٍ تطب١ٝ نٛازض، غٛا٤ٷ ،بطف١

نبري ٗ فاٍ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ٚٗ فاٍ ايتؿطٜع  سٝح ٖٓاى طًبٷ ;اٱزاضات

ٞٸ فُٛع١ َٔ ايعًُا٤ اجملتٗسٜٔ  ١ إٔ تعسٸ. ؾًٛ نإ بإَهإ ايػًط١ ايتؿطٜعٝٸاٱغ٬َ

ُٸ ا ٖٛ عًٝ٘ اٯٕ؟ يٛ نإ ا٭َط نصيو يهإ اجملًؼ أمل ٜهٔ إؿٗس كتًؿّا ع

ط ٗ تأغٝؼ ْٚؿٚه ،٘ قبٌ ايجٛض٠ٚأنجط ْؿعّا. عٓسَا نٓا نٚط ،١أنجط إغ٬َٝٸ

ٛٻ ،فًؼ يؿٛض٣ ايجٛض٠ ض إٔ َٔ بٌ ؾطٚٙ ٖصا اجملًؼ إٔ ٜهٕٛ أنجط نٓا ْتك

ٌ فًػٓا ايطأٖ ؾٗ ،أعها٥٘ َٓاٖعٜٔ ي٬دتٗاز ٚاـربا٤ ٗ إعاضف ٚايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ

كٌ نصيو؟! إٕ ايؿاضم نبري بٌ اجملًؼ ايصٟ ٜهٕٛ ْٝع أعها٥٘ َٔ إتدكِّ

يتًب١ٝ اؿاد١  ;كٕٛ ٗ ايؿطٚع ا٭خط٣ايهباض ٗ اجملاٍ ايسٜين، أٚ ٜتعإٚ َع٘ إتدكِّ

ٞٸ ٢ اٯٕ ناْت ٖصٙ اؿاد١ َكتكط٠ ع٢ً ايساخٌ، . ٚستٸايتؿطٜع١ٝ يًُذتُع اٱغ٬َ

َٸ ٖٚٞ ساد١ ؽلٸ طّا ؾكس بسأْا ْؿٗس ا َ٪خٻايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ ٚاؿٛظات ايس١ٜٝٓ. أ

طًبات تأتٝٓا َٔ ايعطام، سٝح تطّٚ اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ إٔ تعٌُ ع٢ً أغ١ًُ قٛاٌْ 

ٌ ّهٔ هلِ تؿطٜع ايكٛاٌْ اٱغ١َٝ٬. ايسٚي١، ٖٚٞ يصيو عاد١ إٍ عًُا٤ كتكٸ
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ٖٛ ٕعطؾ١ َا إشا نإ  ;َٓ٘ غًٛا يٓا ْػد١ّٚأض ،ُٛا قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ)ؾكس ْ

َؿت٬ُّ ع٢ً َا ىايـ اٱغ٬ّ(. ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ ايبًسإ ا٭خط٣، ٖٚٞ 

ُٓت ، ايبًسإ اييت ؾٗست ٚاٖط٠ ايكش٠ٛ اٱغ١َٝ٬. َٚٔ بٝٓٗا ايسغتٛض إكطٟ ايصٟ 

ٞٸ .إكازق١ عًٝ٘ قبٌ إكازق١  ّا؟ نإ ع٢ً عًُا٥ٓا ايتُٗٝـ عًٝ٘سٓك ؾٌٗ ٖٛ إغ٬َ

ٞٸ ٕٸٝات ايؿك٘ ايػٓٸ٢ ع٢ً ٚؾل َتبٓٸستٸ عًٝ٘; ؾٗٛ غري إغ٬َ ٌ داْبّا َٔ ٖصا ّجِّ ٞ. إ

ؾإٕ اؿاد١ أعُل ٚأٚغع َٔ شيو  ٚإ٫ٓ ،ساد١ اجملتُع اٱغ٬َٞ إٍ ايعًُا٤ ا٭ع٬ّ

 بهجري.

َٳ ،١ٗا ا٭سبٸأٜٸ ٥ٗا، ٜكّٛ بأعبا ٔٵٖٓاى ايهجري َٔ ا٭عُاٍ ٚإؿاضٜع اييت تٓتٛط 

تًو اييت ؼتاز إٍ تِٓٛٝ ٚإبساع ٚتٓٛري أٚ تًو اييت ؼتاز إٍ بٓا٤ ايهٛازض،  غٛا٤ٷ

ٖٚصا ٖٛ ٚاقع  .ٚإعساز ايطاقات، أٚ ا٭عُاٍ اييت ؼتاز إٍ تبًٝؼ َٚؿاضٜع ثكاؾ١ٝ

ٌ َسضغ١ ١ اٱغ٬ّ إتُجِّيًػا١ٜ، ٚخاقٸ ٭ٕ اهلذّٛ ع٢ً اٱغ٬ّ نبريٷ ;ايٛطف ايطأٖ

ؾٗسٙ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ع٢ً ايسٚاّ، سٝح مل ٜصعٔ عًُا٩ْا  ٖٚٛ أَطٷ ،^أٌٖ ايبٝت

ٌٸ ٚدٛزِٖ،  ٕطايب إػتهربٜٔ، ٚمل ٜطنٓٛا إيِٝٗ، ٚساؾٛٛا ع٢ً اٱغ٬ّ به

ُٻ ٌٻٚناْٛا ؾاٖسٜٔ ع٢ً شيو، ٚؼ ت َٔ ايػذٔ ٓٳأْٛاع ايعٳ ًٛا َٔ أدٌ شيو ن

ٕٸ ، ٚيٝؼ ٖٓاى ع ٗ ٖصا اجملاٍ ٚانضٷتاضٜذ ايتؿٝټ ٚايتعصٜب ٚايٓؿٞ إٍ ا٫غتؿٗاز. ٚإ

 ع َجٌ ٖصا ايتاضٜذ ايٓاقع ٚإؿطم.َٔ َصٖب ٜتُتٻ

كٓا إٍ ؾهط ٖصٙ ايٓع١ُ، ْع١ُ إقا١َ ْػأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ إٔ ٜٛٚؾ

ٔٸ اهلل بٗا عًٝٓا ،اؾُٗٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬ ٌ ا٫َتساز ّجِّ ،قٝاز٠ ؾكٝ٘ عازٍٚبطعا١ٜ  ،اييت َ

ٔٻ ٖٚٛ أَطٷ .^اضايطبٝعٞ يٮ١ُ٥ ا٭طٗ ُٸ مل ٜتػ  ×١ بعس اغتؿٗاز أَري إ٪ٌَٓيٮ٥

ؾعًٝٓا يصيو إٔ ْؿهط ٖصٙ ايٓع١ُ، ٚإٔ ْعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا، ٚإٔ ْكُٝٗا ٗ  ،ؼكٝك٘

٭ٕ َؿّٗٛ إقا١َ اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ تابع  ;ْٝع ايبًسإ اييت ّهٔ إقاَتٗا ؾٝٗا

ٌٸ ٌٸ ٘ اؿسٸع ؾٝٚا٭نجط، ٚايصٟ ٜتٓذٻ ٕؿّٗٛ َٚٓطل ا٭ق ٌٸ ا٭ز٢ْ ٚا٭ق ض تعصټ ٗ ٚ

ٚ)ا٭َٛض اييت ٫ تػك٘  ،يهْٛ٘ َؿ٫ُّٛ يكاعس٠ )٫ ٜرتى إٝػٛض بإعػٛض( ;ا٭نجط

ٍٕ (. ؾهًُا أَهٔ تطبٝل اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬ ٗ َٛاد١ٗ اؿهَٛات إاز١ٜ عا

ٚعًٝٓا إٔ ٚايعًُا١ْٝ ٚإٓا١٥ٚ يٲغ٬ّ ٚدب تطبٝل ٖصا إكساض َٔ اؿهِ اٱغ٬َٞ، 
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 ْٓٛط إٍ اٱغ٬ّ ٚضغاي١ اؿٛظات ايع١ًُٝ َٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ.

ْػأٍ اهلل ايتٛؾٝل يٓا ٚيهِ ٗ خس١َ ٖصا ايسٜٔ اؿٓٝـ، ْٚػأي٘ إٔ وؿط 

ُٸ ٚإٔ ٜطظقِٗ ايسضدات  ،^١ ا٭طٗاضضٚح إَآَا ايهبري ٚؾٗسا٤ اٱغ٬ّ َع ا٭٥

ٖٛٗٳايعاي١ٝ، ٚإٔ ٜٳ ٛٸ٠ ٚايع١ُٛعٻايعٹ ِ َعٜسّا َٔب قا٥س ايجٛض٠ إع ٔ َٔ نٞ ٜتُٖه ;٠ ٚايك

 ٗ ٖصا ايططٜل ايعِٛٝ. ،ٚؼكٝل آَاي٘ ايهبري٠، ايٛقٍٛ إٍ أٖساؾ٘



 

 

 صدزا سٕه املعاد ادتطىاٌ٘ ٌكد ٌعسٖٛ واٍل
 

 انشٍخ مذمد تقً مصثاح انٍسدي

 عهً آل دهر انجسائريترجمح: 

 

َٚٔ  .سٍٛ إعاز اؾػُاْٞ &قسضا ١ ٬َٓغٓعطض ٗ ٖصا طإكاٍص تكُّٝٝا يٓٛطٜٸ

ايصٜٔ ناْٛا ٜطٕٚ  ،تباع إؿا٥ٌأٔ إٔ ْٛطٜت٘ ٗ با، إعاز أتت ٗ َكابٌ ْٛط١ٜ ايبِّ

ل َاز٠ ايبسٕ إازٟ ايعٓكطٟ ٚإٔ ايٓؿؼ إشا مل ٜهٔ هلا تعًٓ ،إٔ إعاز ضٚساْٞ َطًكّا

٫ٚظّ ٖصا ٚإِا ّهٔ إٔ تسضى إؿاِٖٝ ايه١ًٝ.  ،ات٫ ّهٔ إٔ تسضى اؾع٥ٝٸ

اييت تسضى إعاْٞ ايه١ًٝ،  ،بػٵؾشٳ «ايٓؿؼ»ْػإ ٖٛ ايه٬ّ إٔ َا ٜبك٢ ٗ اٱ

ٚؼكٌ ع٢ً يص٠ ضٚسا١ْٝ َٔ  ،١، ا٫بتٗاز ايٓؿػاْٞ ايصٟ ٜبك٢ هلاايكهاٜا اؿٓك

٫ٚ غُٝا اؾٌٗ إطنب; ؾإٕ  ،زضاناتٗا ايعك١ًٝ. ؾإشا ناْت ا٫عتكازات باط١ًإ

طٕٚ ضٚساْٞ زا٥ِ. ٜٚؿػِّ ٜٚػاٚضٖا أملٷ ،ضانات ايباط١ًز، بتًو اٱايٓؿؼ غتتعصٻ

بػبب  ;ِ ايطٚساْٞٚ ايتأٗيأايػعاز٠ ٚايؿكا٤ ٚايجٛا، ٚايعكا، ا٭خطٟٚ بصيو ا٫بتٗاز 

 إزضاى إعاْٞ ايه١ًٝ ايعك١ًٝ. 

ْا٫ّ: إْٓا إعًُّا إٔ ايؿٝذ ايط٥ٝؼ طابٔ غٝٓاص ٚأَجاي٘ َٔ ايعًُا٤ ناْٛا ٜكٛيٕٛ 

ثبات٘ بايربٖإ ايعكًٞ، َٚا شنطْاٙ إٓا ٫ ْػتطٝع ؽ، يهٓٸ٘ ايؿطع إكسٻْكبٌ َا دا٤ ب

زضانات ثبات اٱإؾهاهلِ ا٭غاؽ أِْٗ ٫ ٜػتطٝعٕٛ إٚ .ٖٛ سك١ًٝ ايبشح ايؿًػؿٞ

 ١ يًٓؿؼ. اؾع٥ٝٸ

ٖٞ  ،ّاهاب١ٝ ق١ٜٛ دسٸإْكط١  &قسضا ١ ٬َٓٚٗ َكابٌ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ؾإٕ يٓٛطٜٸ
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ثبات إٟ ايسْٟٝٛ اغتطاع اي١ٝ ٚايربظخ١ٝ يًٓؿؼ بسٕٚ ايبسٕ إازٸأْ٘ بإثبات إطتب١ إج

ُا أْ٘ أثبت إٔ ا٫زضاَى اٯ٫ّ ٚايًصات ايٓؿػا١ْٝ; ٫ٚ غٝٸ ـطبعّا  ـٚ  ،زضانات اؾع١ٝ٥اٱ

ٛټ ،زٷ َطًكّافطٸ زضاى ٕ إٔ اٱٚٵا٥ٌ ايصٜٔ ٜطٳض إؿٸ٫ٚ ع٬ق١ ي٘ بايبسٕ )خ٬ؾّا يتك

ٌ َٓ٘(. ٚٗ ٖصا ايعامل أٜهّا تسضى أٚ وكٌ بتسخټ ،بايبسٕل اؿػٞ ٚاـٝايٞ َتعًٓ

ٚاٯ٫ّ أٚ ايًصات اييت ؼكٌ يًٓؿؼ  .١ٝ ٚاـٝاي١ٝايٓؿؼ ٗ َطتب١ إجاٍ ايكٛض اؿػٸ

ٖٚصٙ إطتب١ ثابت١ يًٓؿؼ. ٚعًٝ٘ ؾهٌ  .زٖا إجايٞيٝػت يًبسٕ، بٌ يًطٚح ٗ َطتب١ ػطٸ

٭ٕ ايٓؿؼ ٖٓاى طيٝػتص َؿػٛي١ بتسبري  ;ل ٗ شيو ايعاملزضانات ايٓؿؼ تتشٖكإ

هاب١ٝ يٓٛط١ٜ قسض إؾُٝهٔ اعتباض ٖصا ْكط١  .ٚيٝؼ هلا تعًٝكات َاز١ٜ ،ايبسٕ

ا٥ٌ; ٭ٕ إؿا٥ٌ ناْٛا َهططٜٔ ـ ايتعاَّا بٓٛطٜتِٗ ـ ٌٗ َكاض١ْ بٓٛط١ٜ إؿٸإتأٚي

ٖٚصا  .جريٕٚنُا ؾعٌ ن ،١ بإعاْٞ ايعك١ًٝيتأٌٜٚ نٌ َا ٚضز ٗ ايهتا، ٚايػٓٸ

ٕٕ  ،ٌٗ ؾًِ ٜهٔ َهططّا يتًو ايتأ٬ٜٚت. أَا قسض إتأٚيا٭َط َٔ ايكعٛب١ َها

ٝٸ :ٜٚكٍٛ هاب١ٝ ٗ إؾتًو ْكط١  .١ َٛدٛز٠ ٗ ٖصا ايعاملإٕ ا٫زضانات ٚايًصات اؾع٥

 ْٛطٜت٘. 

ٕٸايٓكط١ اٱ ٗ اٯٜات ٚايطٚاٜات  هاب١ٝ ا٭خط٣ اييت ؼػب هلصٙ ايٓٛط١ٜ ٖٞ أ

ٕ اؾ١ٓ إ :ّا اؾُع بٝٓٗا ٚؾكّا يًط١ٜ٩ اييت ْٓٛط بٗا إٍ شيو ايعامل. َج٬ّٜكعب دسٸأَٛض 

أٟ  ،أٚ باطٔ ا٭ضض ،سهطَٛت :َجٌ ،ٚدِٗٓ ٗ َٛنع آخط ،ل ٗ ٚازٟ ايػ٬ّتتشٓك

ٕ أٌٖ اؾ١ٓ وؿطٕٚ ٗ ٚازٟ ايػ٬ّ. َٚٔ د١ٗ أخط٣ َا ٜػتؿاز َٔ ٚاٖط آٜات إ

ٕٸ ؾهاٍ ٱٔ َٔ ا٭ضض. ٚاٚأٜهّا ٗ َٛنع َعٝٻ، ُا٤اؾ١ٓ ٗ ايػ ٚضٚاٜات أخط٣ أ

ِٸ ٕٸ ا٭ٖ ف ع٢ً أْ٘ اؾ١ٓ ا٭ضن١ٝ ٖٛ بكع١ ٖصا إٛنع ا٭ضنٞ ايصٟ ٜعطٻ ٖٛ أ

ٌٸؾهٝـ ٜتٓاغب  ،قسٚز٠ ٕٸ إش ٜط٣ٚ أسٝاّْا  ;ٖصٙ ايٓعِ إصنٛض٠ ٗ اؾ١ٓ َع ن أ

ا ٫ تهؿٞ ٚايٝاقٛت، ؾطَ يؿدل ٚاسس َٔ أٌٖ اؾ١ٓ غبعٌ أيـ قكط َٔ ايسضٸ

ٌٸ تًو إػاس١ احملسٚز٠ هلصا ايعسز. ٚعٓس٥صٺ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ وؿطٕٚ ٗ  نٝـ ٜعٝـ ن

 تًو ايبكع١ َٔ ا٭ضض؟ 

ِ اييت شنطت ٗ اٯٜات عٳباٱناؾ١ إٍ شيو ٫ ّهٔ ايتٛؾٝل بٌ سكٍٛ ايِّٚ

 ،تًؿ١ّايؿٛان٘ اييت تعطٞ طعَّٛا ك :َج٬ّ .ٚايطٚاٜات َع ايٓٛاّ إٛدٛز ٗ ٖصا ايعامل
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ٌٸ ٕٸٖٚصٙ ٫ تٓػذِ َع ايٓٛاّ ايؿعًٞ يًعامل،  أٚ أْٗاض ايعػٌ ٚايًي، ن نٌ  ٫ غُٝا أ

ٌٸؾطز ٜتشٖك ٕٵ ،ؾايكطع١ احملسٚز٠ َٔ ا٭ضض .َا ٜطٜس ؾٛضّا سا٫ّ ل ي٘ ن ناْت  ٚإ

ٔٷَػاس١ ايهط٠ ا٭ضن١ٝ، إشا ُٓٸ ل ي٘ شيو؟ ٚسٝٓٗا ؾٌٗ ٜتشٖك ،أنجط َٔ شيو ٢ َ٪َ

ٌٸ ايتعاسِ اؿاقٌ بٝٓٗا؟ ٚأَٛض أخط٣ نجري٠ إشا زضغٓا ايطٚاٜات  نٝـ ّهٔ س

١ ضأغٗا ٗ إؿطم ؾدام سٛضٜٸيبعض ا٭ :لسٖا ٫ تٓػذِ َع ايٓٛاّ ايسْٟٝٛ. َج٬ّ

بتًو َع ٖصا  ْػإ بصيو ايبسٕ ايسْٟٝٛ نٝـ ًٜتصٸٚضدًٗا ٗ إػط،، ؾإشا نإ اٱ

ٚاييت ٫  ،٠ ٗ اٯٜات ٚايطٚاٜاتاؿذِ ايهبري؟ ٚنجري َٔ إطايب ا٭خط٣ ايٛاضز

ٕٸ تٓػذِ َع ٖصا ايعامل. إ٫ٓ ٌٸ ٬َٓ أ ٌٸ قسضا ُهٔ َٔ س ؾها٫ت بٗصٙ تًو اٱ ن

ٕٸ :ٚقاٍ ،ايٓٛط١ٜ ٌٸ إ ٫ٚ ٜٛدس تعاسِ بٌ  ،ل باؾػِ إجايٖٞصٙ ا٭َٛض تتعًٖ ن

ٌٸ .دػاّ إجاي١ٝا٭ ٗٳ ٚٳدٳٓٻ١ٺ﴿ :١إْػإ ٖهصا دٓٸ ّٚهٔ إٔ ٜهٕٛ يه  اعٳطٵنٴ

ٚٳاتٴ ُٳا ٟٸ ،(133)آٍ عُطإ:  ﴾ٚٳاَ٭ضٵضٴ ايػٻ  .تعاسِ َع غريٙ َٔ أٌٖ اؾ١ٓ ٫ٚ وكٌ أ

ٚتٛدس َجٌ تًو إعه٬ت ٗ اٯٜات ٚايطٚاٜات  .ت٘ أٜهّاهاب١ٝ ٗ ْٛطٜٸإٖٚصٙ ْكط١ 

 ١. ٗا بٗصٙ ايٓٛطٜٸّهٔ سًٓ

نعـ ٫ قسضا ٖٓاى ْكاٙ  هابٝتٌ يٓٛط١ٜ ٬َٓ ايٓكطتٌ اٱاتٌٚٗ قباٍ ٖ

 .بعهٗا ٜطتب٘ باْطبام ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ع٢ً ايهتا، ٚايػٓٸ١ ;ّهٔ ايتػانٞ عٓٗا

أِٖ كايؿات ٖصٙ ايٓٛط١ٜ يٛٛاٖط ايهتا، ٚايػٓٸ١ ٖٛ أْ٘ ؾػٸط  ٣سسإٚ

ايعامل »ثِ إٍ  ،«عامل إجاٍ»إٍ  «٠عامل إازٸ»باْتكاٍ ايٓؿؼ َٔ  «سٝا٤ بعس إٛتاٱ»

ٚاغتؿٗس أسٝاّْا  ،َٔ ايكٝٛز باـطٚز َٔ عامل ايطبٝع١ ْػإط خطٚز اٱ. ٚؾػٻ«ايعكًٞ

ٕٸ ٍٷ بأ ٕٸ َٔ ْؿأ٠ٺ إٛت اْتكا إٛت اْتكاٍ،  إٍ ْؿأ٠ أخط٣. مٔ ْكٍٛ: ٫ دساٍ ٗ أ

ٕٸ ايطٚاٜات ايهجري٠; إ٫ٓ ٪ِّسٙٚت ،ؾٗصا ن٬ّ قشٝض ٕٸ٫ظّ ٖصٙ ايٓٛطٜٸ أ إٛت ْؿؼ  ١ أ

كات٘ بٗصٙ ٓؿكٌ عٔ عامل ايطبٝع١ تٓكطع تعًْٗػإ عٓسَا ٜٕ اٱإاٱسٝا٤ ا٭خطٟٚ، أٟ 

ط آخط. ؾكس ؾػٻ ٚيٝؼ ٖٓاى ؾ٤ٞٷ ،ٜٚسخٌ عامل إجاٍ، ٖٚصا ٖٛ إسٝا٩ٙ ،ايطبٝع١

 ،ل بإاز٠. ؾإٛت ٜعين ا٫ْتكاٍ َٔ ٖصا ايعامل٘ قطع ايتعًٗإْٸاٱسٝا٤ بٗصا إع٢ٓ; أٟ 

ٱسٝا٤ ؾ٦ّٝا آخط غري إٛت. ؾُا إٕ ٫ ٜػسٚ اٚسٝا٤. ل بٗصا ايعامل ٖٛ ْؿػ٘ اٱٚقطع ايتعًٗ

اؿٝا٠ ايربظخ١ٝ ٚاؿٝا٠ ٗ عٓسٙ ـ ايسخٍٛ  ـكٗا بٗصا ايعامل ٜعين تكطع ايٓؿؼ تعًٗ
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ٍٸ ،ا٭خط١ٜٚ ٕٸ بُٝٓا تس ٖٚصا  ،ٜٚسخٌ عامل ايربظر ،ا٫ْػإ ّٛت ٚٛاٖط اٯٜات ع٢ً أ

 «إسٝا٤ٶ»يعامل اٯخط ثِ و٢ٝ ّٜٛ ايكٝا١َ. ؾإشا نإ ا٫ْتكاٍ إٍ ا ،«عامل إٛت»ٖٛ 

ِٵ﴿ؾ٬ ٜبك٢ َع٢ٓ يـ  ُٹٝتٴُه ٜٴ ِٻ  ِٵ﴿ٚ ﴾ثٴ ٝٹُٝه ِٻ ٜٴشٵ ٕٸ  :إٔ ٜكٍٛ إ٫ٓ، ﴾ثٴ ِٵ﴿إ ٝٹُٝه  ﴾ٜٴشٵ

 ـقسضا ٗ نجري َٔ نًُات٘  ٜعين ا٫ْتكاٍ َٔ عامل ايربظر إٍ ايعامل ايعكًٞ. ٬َٓٚ

ٌٸ ٍٕ ـ ع٢ً ا٭ق َٔ ايٓؿٛؽ ٫  ّاإٕ نجري :ٜٚكٍٛ ،ؾُٝع ايٓاؽ ٫ ٜعتكس بٗهصا اْتكا

 .٫ٚ ٜبسٚ شيو َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات ،ا; ؾٗصٙ ايٓؿٛؽ ئ ؼٝ«ايعامل ايعكًٞ»تكٌ إٍ 

ٕٸ .سٝا٤ ٗ ايكٝا١َ سكٝك١ أخط٣ٚاٱ سٝا٤ عٛز٠ ايطٚح إٍ اٱ ٚٚاٖط نجري َٔ اٯٜات أ

 قسضا.  ؾهاض اييت ٜططسٗا ٫ٚ٬َٓ ٜٓػذِ َع ا٭ ،ْهاضٙإٖٚصا َا ٫ ّهٔ  ،ايبسٕ

ٕٸاٍ اٯخط أْٸؾهٚاٱ عامل ايربظر غري عامل  ٘ عػب اٯٜات ٚايطٚاٜات ؾإ

ٚيٝؼ زخٛهلا ي٘ زؾع١  ،ايكٝا١َ. ٚتسخٌ ايٓؿٛؽ بعس إٛت تسضهّٝا إٍ عامل ايربظر

ٕٸ ، إ٫ٓٚطبعّا ٖٓاى ْؿٛؽ مل تسخٌ عامل ايربظر بعسٴ ،ٚاسس٠  ـعامل ايكٝا١َ وكٌ  أ

 :٠ ٚاسس٠ٜسخٌ اؾُٝع عامل ايكٝا١َ َطٸٚ ،ـ زؾع١ّ عػب ْكٛم ايكطإٓ ٚايطٚاٜات

ُٴٛعٷ َي﴿ َٳذٵ ّٷ  ٛٵ ؾايٛاٖط َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات إٔ ْٝع ايٓاؽ  .(103)ٖٛز:  ﴾٘ٴ ايٓٻاؽٴٜٳ

قسضا إٔ  ٜٚسخًٕٛ عامل احملؿط. ؾهٝـ ٜػتطٝع ٬َٓ ،٠ ٚاسس٠ٜببعجٕٛ َٔ ايكبٛض َطٸ

يكٝا١َ ٖٛ إطتب١ ايعك١ًٝ ؾٗٛ ع بٌ عامل ايربظر ٚعامل ايكٝا١َ؟ عٓسَا ٜعترب عامل اِّّ

ٚاييت  ،أخط٣ ؾصٚٚ ايٓؿٛؽ ايها١ًَ َٚٔ د١ٗٺ ;٫ ٜؿٌُ اؾُٝعـ عػب ْٛطٜت٘ ـ ٫ّ ٚٸأ

ط عامل ايكٝا١َ بإطس١ً ٚقًت إٍ إطس١ً ايعك١ًٝ، زخًت عامل ايكٝا١َ )٭ْ٘ ٜؿػِّ

ٌٸ ٕٸإأٟ  ،ٚاييت هب إٔ تهٕٛ تسضه١ٝ( ،ايعك١ًٝ ايعك١ًٝ،  ؾطز ٜكٌ إٍ إطتب١ ن

ْعِ، ّهٔ تأًٜٚٗا  .ٖٚصا خ٬ف ٚاٖط اٯٜات ٚايطٚاٜات .ؾكس زخٌ ايكٝا١َ ايهرب٣

ٔٵ ،تسضهٞ أٚ زؾعٞ :٫ٚ ٜكاٍ عٓ٘ ،بإٔ شيو ايعامل يٝؼ عإّا ظَاّْٝا ٗ َكاّ  يه

 تطبٝكٗا ع٢ً ٚٛاٖط اٯٜات ٚايطٚاٜات ؾٗصٙ ْكط١ نعـ ٗ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ. 

ٞٸإٕ ايسخٍٛ إٍ عامل ايربظر ت ٞٸإٍ ٚايسخٍٛ  ،سضه يهٔ  .عامل ايكٝا١َ زؾع

جبت عامل قٝا١َ بعس ايربظر بٌ ٖٛ أغاغّا ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜٴ ،ع بُٝٓٗاقسضا ٫ ِّّ ٬َٓ

 طٌ ـ عػب ضأٜ٘ز ايعك٬ْٞ; ٭ٕ إتٛغِّايصٜٔ مل ٜكًٛا إٍ َطس١ً ايتذطټ ،طٌيًُتٛغِّ

ٔٵ .ٗ شاى ايعاملٚىًسٕٚ  ،ز ايربظخٞ ٫ غريـ ٜكًٕٛ إٍ ايتذطټ أٜٔ ٖٞ قٝاَتِٗ؟  يه
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ٟٸ ٍٷ ،طٌؾطم بٌ عامل ايربظر ٚعامل ايكٝا١َ يًُتٛغِّ ٚأ يٝؼ َٔ  ٚؾكّا يطأٜ٘؟ ؾٗصا غ٪ا

 ١. ايػٌٗ اٱداب١ عٓ٘ ٚؾكّا هلصٙ ايٓٛطٜٸ

 .ٚعًٝ٘ ّهٔ اعتباض ٖصٙ ْكط١ نعـ ٗ َكاّ تطبٝكٗا ع٢ً اٯٜات ٚايطٚاٜات

يٝٗا بٛقؿٗا ْٛط١ٜ إْٚٛطْا  ،ايطٚاٜاتإشا غههٓا ايططف عٔ اٯٜات ٚٚ

ٕٚا ناْت تعتُس ع٢ً فُٛع١  .شاتٗا ٜهتٓؿٗا قكٛضٷ سسٸٗ ؾٗصٙ ايٓٛط١ٜ  ،ؾًػؿ١ٝ

ٕٸ ٕٕ ؾإ  َٓاقؿتٗا بًشاٚ تًو ا٭قٍٛ غتططح اعرتانات ْٚكاٙ أخط٣.  أقٍٛ َٚبا

ايٓٛط عٔ ايتٛؾٝل بٝٓٗا ٚبٌ  ٚبػضٸ ،ٖٓاى أضبع ْكاٙ نعـ ٗ تًو ايٓٛط١ٜ

 .ات ٚايطٚاٜاتاٯٜ

 :إٛاضز ا٭ضبع١ تطتب٘ بأقٍٛ َٚباْٞ تًو ايٓٛط١ٜٖصٙ ٚ

ٚٸ ٔٸ ٕٸٜكٍٛ: إ: ٍا٭ عُاهلا غري قاؿ١ أ ايٓؿٛؽ شات ا٫عتكازات ايكاؿ١ يه

، ْٗا تعصٻإأٚ  ;ٚبعس اـًٛم تٓتكٌ إٍ ايعامل ايعكًٞ ،ب١ يؿرت٠ ٗ عامل ايربظرتبك٢ َعصٻ

ع٢ً  ١ ٚايػعاز٠. ٚبٓا٤ٶٚتكبض َٔ أٌٖ اؾٓٸ ،ٓٗا اٯثاّثِ تعٍٚ ع ،يؿرت٠ ٗ عامل ايربظر

ٍٕ أٚ  ;ثِ ٜٓتكًٕٛ إٍ ساي١ أخط٣ ،ٗ عامل ايربظر يؿرت٠ٺ شيو ؾايصٜٔ ٜهْٕٛٛ ع٢ً سا

ٖصا إع٢ٓ ٚ ـ ٜكًٕٛ إٍ ايػعاز٠ ٚايطاس١ ٚبعس ؾرت٠ٺ ،ٗ عصا، ٚؾكا٤ ٕايصٜٔ ٜهْٛٛ

ٖصا غري ٍٚ ساٍ، تًو ٖٞ سطن١، سطن١ َٔ ساٍ إؾ ،ـ َصنٛض ٗ ن٬َ٘

ٌٸٖٚٛ ٜ٪ٚن ،تسضهٞ إطاسٌ. ؾٗٛ إشٕ ٜكبٌ  س أْ٘ غري ٚاسس تسضهٞ ثابت ٗ ن

ل هلا بعامل إاز٠ ح إٔ ايٓؿؼ ٫ تعًٓأخط٣ ٜكطِّ ٠. َٚٔ د١ٗٺاؿطن١ ٚايعَإ بسٕٚ إازٸ

آخط ؾٗٛ ٜكبٌ  غٛا٤ ٗ عامل ايربظر أٚ ٗ ايكٝا١َ. َٚٔ داْبٺ ،ٚاهلٍٝٛ ٚاؾػُاْٝات

بُٝٓا ٫ تكتهٞ َباْٝ٘  ،ٜٚكبٌ ايعَإ أٜهّا ،ؾٗٛ إشٕ ٜكبٌ اؿطن١ ،ط ٚايعَإٝټايتػب

ٕٸ س ايطابع َٔ أبعاز اؾػِ عٵاؿطن١ َٔ خٛام ا٭دػاّ ٚايعَإ ٖٛ ايبٴ شيو. ٜٚط٣ أ

ٕٸ :ٜٚكٍٛ ،اهل٫ْٛٝٞ ايعٓكطٟ ٚاؿاٍ  ،ايعَإ ٜٓتعع َٔ اؿطن١ اؾٖٛط١ٜ يٮدػاّ إ

ٚتٓػب  ،٢ ٜٓتعع َٓ٘ ايعَإستٸ ،يٓؿؼ بايبسٕ ؾًٝؼ ٖٓاى دػِل اأْ٘ بعس قطع تعًٓ

إٔ ٫  ـ عػب ضأٜ٘ ـٚهب ، ز َٔ إاز٠ط. ٚاؾػِ ايربظخٞ فطٸيٝ٘ اؿطن١ ٚايتػٝټإ

ب١ ط. ؾهٝـ تكبض ايٓؿٛؽ إعصٻٚهب إٔ ٫ تهٕٛ ؾٝ٘ سطن١ ٚتػٝټ ،ٜهٕٛ ي٘ ظَإ

ٚٸ ّ سٝح ٜهٕٛ تكسٸ ،طايػعاز٠؟ ؾٗصا ايتػٝټ٫ّ َٔ أٌٖ ايجٛا، ٚايط١ٓ ٚٗ عامل ايربظر أ
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ٕٷٚتأخٸ ثِ ٜكبشٕٛ َٔ أٌٖ  ،بٕٛ يؿرت٠أِْٗ ٜعصٻبقسضا  ح ٬َٓ. ٜٚكطِّط ٗ ايبٌ، ٖٛ ظَا

عطن١  ّاط كتكٸ٘ ٜط٣ ايعَإ ٚايتػٝٸأْٸٔ ٖصٙ ايؿرت٠ ايعَا١ْٝ َع ايٓعِٝ. ؾهٝـ ٜبِّ

ٕٸ دػاّ؟ ا٭ ٚبػض ايٓٛط عٔ  ،ؾًػؿّٝا داب١ عٔ ٖصا ايتػا٩ٍ بكؿت٘ عجّاعًٝ٘ اٱإ

ِّ :اٯٜات ٚايطٚاٜات  ض ايعَإ ٚاؿطن١ ٗ ايعامل؟ نٝـ ٜك

١ تهٕٛ َٓؿّأ ؾاض٠ إٍ إٔ ا٫عتكازات اؿٓكٗ نًُات٘ اٱ تضتهطٻ :ايجاْٞ

ٕٵيًتٓعټ ٚإٕ ناْت َؿٛب١  ;ززضاى ايعكًٞ ؾٗٛ َطتبط١ ايتذطٸناْت باٱ ِ ٗ اٯخط٠، ؾإ

ٖٚهصا إعاقٞ  ،ات اؾع١ٝ٥ ؾؿٞ عامل ايربظرزضانبايكٛض اـٝاي١ٝ ٚاٱ

ٚا٫عتكازات ايؿاغس٠ تهٕٛ َٓؿّأ يًعصا،. ٚقس شنطْا ٗ قً٘ إٔ ٖصا يٝؼ ي٘ تبٌٝ 

ٕٸ بكٝإؽ ٌ ؾدلٷيٛ تٛقٻ :ؾُج٬ّ .ؾًػؿٞ ٚانض ٚايعٝاش باهلل  ـيًعامل  ؾاغس إٍ ْتٝذ١ أ

ٚا٫عتكاز  ،قٝاؽ َػايطٞ َبسأ ايؿطٚض، ٖصا :خطٚاٯ ;َبسأ اـري :أسسُٖا :ٕآَبس ـ

ٌٷ ٔٵَطٖن اؿاقٌ َٓ٘ ٖٛ دٗ  ب َٓؿّأنٝـ ٕٚاشا ٜهٕٛ اؾٌٗ إطٖن ب. يه

ٟٸ زضاى ع٬ق١ بٌ اٱ يًعصا،؟ ٕاشا ٜهٕٛ ا٫عتكاز اؿاقٌ ٗ ايٓؿؼ َٓؿّأ يًعصا،؟ ٚأ

 :سٝح ٜهٕٛ ايعصا، ؾٝ٘ دػُاّْٝا ٚدع٥ّٝا؟ َج٬ّ ،٫ غُٝا ٗ عامل ايربظرٚ ،ٚايعصا،

َٕا٫ )ٖٚٛ طبعّا ٫  مل ٜكٌ إٍ ايعامل ايعكًٞ بعسٴ ٔٵعتكاز بإٔ يًعامل َبسأٜٔ، ٚبايصات 

ٟٸ ،ٜط٣ ا٫عتكازات ايهاشب١ َطتبط١ بايعامل ايعكًٞ( ع٬ق١ بٌ شيو ا٫عتكاز ٚبٌ  ؾأ

ٚايعكاض،؟ نٝـ ْػتطٝع َٔ ٚد١ٗ ْٛط ؾًػؿ١ٝ إٔ ْجبت ايع٬ق١ بٌ  تاايعصا، باؿٝٸ

 ايط١ٓ ٚايٓعِٝ؟ أٚ ّ ا٫عتكازات ٚاٯ٫

 ٕٸإ :ّهٔ إٔ ٜكاٍ ـز٠ أق٬ّ ٚشاتّا ٕ ايٓؿؼ فطٸٚٵايصٜٔ ٜطٳ ـا٥ٌ ٚؾكّا يطأٟ إؿٸ

ٕٖٓصٙ ا٭ ب ٗا تػب٫ِّٚ غٓد١ٝ هلا َع ايٓؿؼ، ؾإْٸ ،ا ناْت غطٜب١ ع٢ً ايٓؿؼعطاض 

ؾط٠ ٗ ٖصا ٗا ٫ تًتؿت إٍ تًو إٓاِ ايٓؿؼ َٓٗا )غا١ٜ ا٭َط أْٸٚهلصا تتأٖي .إٓاؾط٠

. يًُؿا٥ٌ َجٌ ٖهصا (ٚبعس قطع ايع٥٬ل ٗ تًو ايسْٝا ؼكٌ هلا إٓاؾط٠ ،ايعامل

َٸ ٗا أٍٚ ا٭َط إْٸ :ز٠ شاتّا، ٜٚكٍٛايصٟ ٜط٣ إٔ ايٓؿؼ يٝػت فطٸ ،قسضا ا ٬َٓتربٜط، أ

ٚٸ ،١َٜازٸ ز ثِ تكٌ إٍ ايتذطټ ،ٍ ْؿأتٗاٚتتهاٌَ بايتسضٜر، ؾٗٞ دػُا١ْٝ ٗ أ

ٌٸ ،ز ايعك٬ْٞعس شيو إٍ ايتذطټٚب ،ايربظخٞ َا انتػبت َٔ  ْؿٕؼ ؾٝهٕٛ يه

 ،ٖصا ٗ ايٛاقع يٝؼ نُا٫ّ :آخط. ؾإشا نإ يؿدل اعتكاز ٜكٍٛ ٫ٚ٤ٞ ؾ ،ايهُاٍ
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ُٓا أْ٘ يٝؼ نُا٫ّ ٕاشا ٜهٕٛ َٛدبّا يًعصا،؟ ؾُا ايصٟ ٜٛدس ٖٓا ست٢ ؾإشا غًٖ

ٔ ايٓاض ٚايعكاض، ٚاؿٝٸات تهٕٛ ا٫عتكازات َٓؿّأ يًعصا، اؾع٥ٞ ٚايربظخٞ، َ

 ٚغػًٌ ٚايعقّٛ؟ ٚنٝـ ّهٔ تبٌٝ شيو َٔ ٚد١ٗ ْٛط ؾًػؿ١ٝ؟ 

ٔٵ ،أسٝاّْا ي٘ إؾاضات عٔ ايع٬ق١ بٌ اؿكا٥ل َع بعهٗا ٗا يٝػت ٜبسٚ أْٸ يه

ّا ٗ ٖصا اجملاٍ إٔ ٜػأي٘ عٔ ايربٖإ ايؿًػؿٞ ع٢ً إٔ ٜتٓٗر عجّا سطٸ ٔٵَٕ َكٓع١. ٚولٸ

ّٚهٔ اعتباض ٖصا  ،ازات ايؿاغس٠ تٛدب ايعصا،؟ بٌ أنجط َٔ شيوعُاٍ ٚا٫عتكا٭

ؾهاٍ ع٢ً ْٛط١ٜ ٫ٚ ٜطز ٖصا اٱ ،بػٵذ٘ يٓٛطٜت٘ ؾشٳٜٚتٸ ّا،ثايج ٚغ٪ا٫ّ ّااعرتان

ٚؾاقس٠ يًهُا٫ت  ،إٕ ايٓؿؼ ٗ ابتسا٤ ٚدٛزٖا دػُا١ْٝ :ْو تكٍٛإٖٚٛ:  ،ا٥ٌإؿٸ

١ٜ تكبض ٖصٙ ايهُا٫ت قٛض٠ ٚعٓسَا ؼكٌ ع٢ً ايهُا٫ت ايتذطٜس ،ايتذطز١ٜ

غٛا٤ ناْت َطابك١ يًٛاقع أّ ٫.  ،ٚأْت تعرتف بهْٛٗا نُا٫ّ َعٓاٙ ايعاّ ،يًٓؿؼ

عٓسَا ْكٍٛ )نُاٍ( ٜعين  ٘ح بأ٬َْٚ قسضا ٜكطِّ .زضان١ٝ ٖٞ نُاٍايكٛض٠ اٱ

ٖٚصٙ ايؿع١ًٝ تهٕٛ أسٝاّْا َٛدب١ يًعصا،. سػّٓا، ؾٗصٙ . ايك٠ٛ اييت ٚقًت إٍ ايؿع١ًٝ

ٚأقبشت َتًبػ١ بكؿ١  ،ًَهات اـٓعٜط ـٚايعٝاش باهلل  ـيٓؿؼ اييت انتػبت ا

ٚؾاقس٠ يًكؿ١  ،ٖصٙ ايٓؿؼ ٗ ايبسا١ٜ ناْت دػُا١ْٝ ،١ يًدٓعٜطايٓؿؼ ايؿٜٗٛٸ

ٚأقبشت ناـٓعٜط، ٚيًدٓعٜط  ،ٚاٯٕ سكًت هلا تًو ايكؿ١ ،اٱهل١ٝ ٚا٥٬ٕه١ٝ

ؾإشا نإ إْػاّْا ٚأدرب ع٢ً تٓاٍٚ  ،ا١ٓ ٜٚأنًٗوب ا٭ؾٝا٤ إتعٚؿ :َج٬ّ ،يٛاظّ

َٸا٭ؾٝا٤ ايعؿ١ٓ ؾٗٛ َعصٻ ٝٸ،. أ ْؿؼ اـٓعٜط  ١ا إشا أقبشت ؾع١ًٝ ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ ؾعً

ٟٸ ِ َٔ ا٭ؾٝا٤ عصا، وكٌ هلا َٔ تٓاٍٚ ا٭ؾٝا٤ ايعؿ١ٓ؟ ٌٖٚ إٔ خٓاظٜط ايعامل تتأٖي ؾأ

ٌ ٜػتأْؼ بايطٚا٥ض ٚاُؾعٵّا بصيو. ٖٞ َػتأْػ١ دسٸ ،ايعؿ١ٓ اييت تتٓاٚهلا؟ بايعهؼ

قؿ١ ٖصٙ اؿؿط٠ َا ايسيٌٝ ع٢ً أْ٘  ـٚايعٝاش باهلل  ـؾاٱْػإ ايصٟ انتػب  .ايعؿ١ٓ

 ،٬ّ؟! ؾًٝؼ ٖٓاى ؾ٤ٞ آخط ْٚؿؼ أخط٣ تهٕٛ هلا إطتب١ ايعك١ًِٝ يهْٛ٘ دٴعٵٜتأٖي

١ مل تهٔ كـ باـٓعٜط١ٜ أٚ اُؾع١ًٝ ْؿؼ تًو ايؿع١ًٝ اييت سكًت هلا. ٚٗ ايبساٜؾإتٻ

٫ٚ َطتب١ ب١ُٝٝٗ، ٚاٯٕ انتػبت إطتب١ ايب١ُٝٝٗ. ايكٛض٠ ، هلا َطتب١ ًَهٛت١ٝ

ٌٸ ،ٚتٛٗط آثاضٖا ٚيٛاظَٗا ٗ شيو ايعامل ،ايب١ُٝٝٗ هلا سهِ ايبٗا٥ِ َا  ؾٝؿعٌ ن

ٕٸ ،تؿعً٘ ايبٗا٥ِ ١ٜ شاى ايعامل يٝؼ ؾٝ٘ ايؿعٌ ٚا٫ْؿعا٫ت إازٸ غا١ٜ ا٭َط أ
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ا ترتؾض َٓ٘ َٚٔ يٛاظّ ٚدٛزٙ. سػّٓا، اـٓعٜط ايصٟ ٜتٓاٍٚ بٌ إْٗ ،ٚا٫غتعساز١ٜ

ؿٞ شاى ايعامل تهٕٛ قٛضت٘ قٛض٠ ؾ ،َانٔ ايكصض٠عٝـ ٗ ا٭ٜٚ ،ا٭ؾٝا٤ ايعؿ١ٓ

ٖٚصٙ  ،ِ َٔ ٖصا ايٛنع؟! ؾكس انتػب ايؿع١ًٝ، ٜٚتأٖياـٓعٜط إُػٛر، ٕاشا ٜعصٻ

ب١ ي٘. عٓسَا أقبض خٓعٜطّا ؾإٕ يٛاظَ٘ ايٛدٛز١ٜ. ؾُا ٖٛ ٥٬َِ يصات٘ ٖٛ َكبٍٛ بايٓػ

ٟٸ ،بٗا ًٜٚتصٸ ،٥٬ِ شاتٜ٘تٓاٍٚ ا٭ؾٝا٤ ايعؿ١ٓ  عصا،. نٝـ ّهٔ إٔ  إشٕ يٝؼ ؾٝٗا أ

ٕٸ ٖصٙ إًهات  ْبٌ ايعصا، ٚؾكّا هلصٙ ايٓٛط١ٜ؟ َع اؾرتاض أْٓا غًُٓا ٖصٙ ا٭قٍٛ بأ

ٕٸ ،ايكٛض١ٜ يًٓؿؼ ؿؼ ؾعًٝتٗا تكبض ْ ٚعٓسَا تهتػب ايٓؿؼ ٖصٙ إًهات ؾإ

٠ أخط٣ اٱداب١ ا٩ٕٚ َطٸ، بٗا؟ ٜٚػتطٝع إؿٸٕاشا تتعصٻ :ايؿع١ًٝ. ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜتبك٢

 ز٠ َٓص ايبسا١ٜ. ؾِٗ ٜعتربٕٚ ؾع١ًٝ ايٓؿؼ فطٸ، ايٓؿؼ شاتّا دٖٛط عكًٞ عٔ شيو بإٔ

ٕٸ :ؾإؿا٩ٕٚ ّهِٓٗ ايكٍٛ اهل١٦ٝ اـٓعٜط١ٜ ٫ غٓد١ٝ هلا َع ايٓؿؼ  إ

 ،بػبب إًهات ايعاضن١، ٖصا ايعاضض غطٜب ;ٖصٙ اهل١٦ٝاٱْػا١ْٝ. ٚعٓسَا تعطض 

ٝٸ ،قسضا أَا ٬َٓ .٣ بٗاؾٝتٓاؾط َعٗا، هلصا تتأشٸ ١ يًٓؿؼ غري ايكٛض ايصٟ ٫ ٜط٣ ؾعً

َٕ، اييت تهتػبٗا إٔ ٚتبسأ َٔ إاز٠ إٍ  ،١زضانات. اؿطن١ دٖٛطٜٸهات ٚاٱًَٚتًو ا

ٟٸ ٖٚٞ ،إْٗا انتػبت َعك٫ٛت :ٌٵتكبض خٓعٜطّا، ُق ساٍ ٫ظّ ٱْػاْٝت٘،  ع٢ً أ

ٔٵ ٕٸ ت ٖصا، إ٫ٓيٝؼ بٌ ٖصٙ تٓاقض. ٚاؿطن١ اؾٖٛط١ٜ سًٖ ن٬ُٖا َٛدٛز٠. يه  أ

ٚهلا قٛض٠  ،ٚتًتص َٓٗا ،ٚقٛض٠ خٓعٜط. ٚهلا َعك٫ٛتٗا أٜهّا ،ي٘ ْؿؼ ب١ُٝٝٗ يًدٓعٜط

،؟ عصٻٚتًتص َٔ ؾعٌ اـٓعٜط. ٕٚا ناْت َتٓاغب١ َع تًو ايكٛض٠ ؾًُاشا ت، اـٓعٜط

 ٖصا اٱؾهاٍ ٜطز أٜهّا ع٢ً ٖصٙ ايٓٛط١ٜ. 

ل ز ع٢ً ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٔ ضأٜ٘ ٗ با، ايٓؿٛؽ قبٌ ايتعًٓٔطاٱؾهاٍ ايطابع ايصٟ ٜٳ

إٕ ايٓؿٛؽ َٛدٛز٠ ع٢ً ْعت  :ٚضأٟ ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ ،ؾ٬طٕٛأ٠ ىايـ ضأٟ بإازٸ

ايتذطز،  إٕ ايٓؿؼ ٕا ناْت فطز٠ ٗ ايعامل ايعكًٞ ٚعامل :ٜٚكٍٛ ،ايهجط٠

إشٕ  ،ز نجط٠ أؾطاز١ٜٚقاٍ إٔ تهٕٛ ٗ ْٛع فطٸ ،ٚاجملطزات يٝؼ ؾٝٗا نجط٠

ٚبصيو ْع بٌ  .ثبات٘ يًٓؿؼ قبٌ ٖصا ايعامل ٚدٛز عكًٞ بػٝ٘إايٛدٛز ايصٟ ّهٔ 

ٚابتسا٤  ،قسضا ٗ ايكٍٛ باؿسٚخ اؾػُاْٞ يًٓؿؼ ١ ٬َٓؾ٬طٕٛ ْٚٛطٜٸأقٍٛ 

ٔٵ .ٚدٛزٖا ٗ ٖصا ايعامل ْ٘ ٫ َٓاؾا٠ باؾرتاض ٚدٛز إأٟ  ،ْعت ايهجط٠ع٢ً  يه
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َاشا تكٍٛ عٔ قٛؽ  :ؾٝؿهٌ عًٝ٘ ،ْعٞ هلا ٗ ايعامل ايعكًٞ قبٌ ٖصا ايعامل ايعكًٞ

ٕٸ قًتٳ:ايكعٛز؟ ؾإٕ  َا ٖٛ َٓؿأ  ٦صٺؾشٝٓز٠ ٗ قٛؽ ايكعٛز ايٓؿؼ تكبض فطٸ إ

ُّا، ٚأْت نجط٠ ايٓؿؼ ٗ ايكٛؽ ايكعٛزٟ؟ إشا ناْت إاز٠ ٖٞ ٬َى ايهجط٠ زا٥

ؾهٝـ تجبت  ،زز، ٫ٚ تهجط ٗ عامل ايتذطٸإٕ ايٓؿؼ تكٌ ٗ ايٓٗا١ٜ ايتذطٸ :تكٍٛ

ٕٸ !ايهجط٠ يًٓؿٛؽ؟  ،ايٓؿٛؽ ٗ عامل ايربظر هلا نجط٠ ٜٛٗط َٔ فُٛع نًُات٘ أ

. ٚتٛدس بٛدٛز ٚاسس ،اٍشس َع ايعكٌ ايؿعٸٗا تتٸيهٓٗا عٓسَا تكٌ إٍ عامل ايعكٌ ؾإْٸ

ٚٸ :َٔ ْٛطٜت٘ قشٝشّا ٜبك٢ ايػ٪اٍ ؾإشا نإ اغتٓباطٓا ٫ّ ٕاشا تٛدس نجط٠ ٗ أ

ٕٓفطز؟ إشا نإ ٬َى ايتعسټ ٖٚٛ عاملٷ ،ايربظر ا مل تهٔ ٖٓاى ز ٖٛ إاز٠ ٫ غري، ٚ

بات ايهجط٠ ٗ عامل ايربظر؟ ٕاشا ٜهٕٛ ٖٓاى إثقسضا  ٠، ؾهٝـ ّهٔ ٬َٕٓازٸ

 ،ز ٖٛ إاز٠ ؾك٘إشا نإ ٬َى ايتعسټ ؟ّاز٠ أٜهٗا فطٻؾإْٸ ،ز ٗ ايكٛض ايربظخ١ٝتعسټ

ز، ؾًُاشا ٚدست ايهجط٠ ٗ عامل ايربظر؟ ضَا هٝب ٚبسْٚٗا ٫ َع٢ٓ يًهجط٠ ٚايتعسټ

ٌّأْٸبقسضا  ٬َٓ َٓٗا ْٛع قكٛض ٗ ؾطز ؾ٬ظّ شيو إٔ  ٘ ٕا ناْت ايكٛض ايربظخ١ٝ ن

ٌٸ :ْكٍٛ ٫ تٛدس ٚ ،ٖٞ ْٛع ْؿٕؼ إٕ ايٓؿٛؽ ا٫ْػا١ْٝ عٓسَا تٓتكٌ َٔ ٖصا ايعامل ؾه

 ّا. ٖٚصا أَط عذٝب دسٸ .ٚاسس ْؿػإ بٕٓٛع

ح إٔ ايٓؿٛؽ عٓسَا تٓتكٌ إٍ عامل آخط ؾإْٗا أْٛاع قسضا ٜكطِّ ٚطبعّا ٬َٓ

ٚاٯٕ يٓؿطض إٔ يسٜٓا أضبع١ أٚ ٔػ١ أْٛاع َٔ اٱْػإ ٗ ايكٝا١َ، نُا  .ز٠َتعسِّ

 ;ٚايٓؿٛؽ إًه١ٝ ;يٓؿٛؽ ايػبع١ٝٚا ;ٜؿري ٖٛ إٍ شيو أسٝاّْا: ايٓؿٛؽ ايب١ُٝٝٗ

اييت تكٌ إٍ ايعامل ايعكًٞ. ؾٗصا  ،ٚأخريّا ايٓؿٛؽ ايطٓا١ْٝ ;ٚايٓؿٛؽ ايؿٝطا١ْٝ

ٕٸ َا، إ٫ٓ ّهٔ قبٛي٘ إٍ سٛس ٌٸ أ ّا ؾٗصا ن٬ّ ْؿؼ ْٛعّا خاقٸ ايكٍٛ بإٔ تكبض ن

ٌٸ :ٚإشا قًٓا .عذٝب عٔ َٓؿأ  تكبض ْٛعّا ؾٗٓا ٜططح ايػ٪اٍ إٕ نٌ ْؿػٌ ع٢ً ا٭ق

ٕٸ زتٌ؟ ٬َٓٚايهجط٠ ٗ ْؿػٌ فطٸ ٠ ٫ غري؟ ٚٗ َٓؿأ ايهجط٠ ٖٛ إازٸ قسضا ٜط٣ أ

ٕٸح ب٘ بعض نباض ا٭ٚقطٻ ـنًُات٘ تٛدس أسٝاّْا  ٖصٙ ايٓؿٛؽ اييت تهجطت  غاتص٠ ـ أ

ٗ ٖصا ايعامل تبك٢ بٛقـ ايهجط٠ بعس ا٫ْتكاٍ إٍ ايعامل اٯخط. ٖٚصٙ ا٫غتعسازات 

ٚايهجط٠ اييت سكًت ٗ ٖصا  ،كٗا بإاز٠بػبب تعًٓ ;اييت انتػبتٗا ايٓؿٛؽ ز٠إتعسِّ

ٔٸ ،ايعامل اٱؾهاٍ بإٔ  زٸطٴٖصا ٫ ٜٳ تبك٢ َعٗا، ٫ٚ تعٛز ٖصٙ ايٓؿٛؽ إٍ ايٛسس٠. يه
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٠ ؾُا ٖٛ َٓؿأ ايهجط٠؟ ٚعٓسَا ٫ تٛدس َازٸ ،ط٠ ٬َى ايتهجټقسضا ٜعترب إازٸ ٬َٓ

 عامل اؾػُاْٞ إٍ عامل آخط؟ ٌٖٚ ّهٔ اْتكاٍ يٛاظّ اي

١ بايعامل اؾػُاْٞ ؾُا ايسيٌٝ أْٗا ؼٌُ ايهجط٠ إشا ناْت ايهجط٠ كتكٸ

 ح سٍٛ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ. ططٳٗا ؼًُٗا َعٗا؟ ؾٗصا غ٪اٍ ٜٴَعٗا َٔ ٖصا ايعامل؟ َاشا ٜعين أْٸ

ٕٸ :قسضا ٜكٍٛ ٬َٓ ٌٸع٢ً ا٭ ـهلصا ايٓؿٛؽ نجط٠  إ  ٚقس عح .ٗ عامل ايربظر ـ ق

ٕٸبح ٜٚكطِّ ،عٔ شيو ٖصٙ ايٓؿٛؽ عٓسَا تٓتكٌ َٔ ٖصا ايعامل ؾٗٞ  إٔ بعهِٗ قاٍ: إ

ِّ ،إٝاٙ ايؿطع١ٝ :َجٌ ،تتكٌ ببعهٗا ٕ ْٗطّا، ٚٗ عامل آخط تبك٢ ٖهصا. ٖٚٛ ٚته

ٔٵ .ا٭َط يٝؼ نصيو ٕٸبأح ٜٚكطِّ ،ىايـ ٖصا ايطأٟ عٓسَا تعترب  :ٜبك٢ ايػ٪اٍ يه

ح اؿهُا٤ ض ايهجط٠ ٗ عامل غري َازٟ؟ ٚقس قطٻتربِّ إاز٠ ٖٞ ٬َى ايهجط٠ ؾهٝـ

ٕٸ ِٸٗ ايٓٛع ايٛاسس ٗ اجملطٸ أ  َٓؿكٌ.  زات ٫ ٜٛدس ن

 .١ ٚتبٝٝٓٗاز ع٢ً ٖصٙ ايٓٛطٜٸٔطؾهاٍ ايطابع ايصٟ ٜٳٖصا ٖٛ اٱ

ضبع١ ع٢ً إباْٞ ايؿًػؿ١ٝ هلصٙ ايٓٛط١ٜ أٜهّا; ٭ْٗا َبت١ٝٓ أٚتٛدس إؾها٫ت 

أسس عؿط أق٬ّ ـ. ٚاؿكٝك١ إٔ إباْٞ ا٭غاغ١ٝ هلا ٖٞ ث٬ث١ أٚ قٍٛ ـ أع٢ً فُٛع١ 

إٕ ٖصٙ  :ٌٵٚايبك١ٝ يتٛنٝض تًو ا٭قٍٛ. ٖٚٛ بٓؿػ٘ مل ُٜك ،ضبع١ أقٍٛ ٫ أنجطأ

ٚبعهٗا َؿٝس.  ،ٕ بعهٗا نطٚضٟ: إُا قاٍٚإْٸ ،ا٭قٍٛ نطٚض١ٜ يتبٌٝ ايٓٛط١ٜ

ضداع ا٭قٍٛ إٍ إّهٔ  بٌ ،ٍضبع١ أقٛأ١ ع٢ً ث٬ث١ أٚ ٚاؿكٝك١ إٔ ايٓٛط١ٜ َبٓٝٸ

ٖٚٞ ا٭قٍٛ ايج٬ث١ اييت شنطٖا ٗ َٛانع كتًؿ١. ٚطبعّا قاعس٠  ،أقٌ َٔ ٖصا

ٔٵ ،أقاي١ ايٛدٛز ٕ أقاي١ ايٛدٛز َب٢ٓ ؾُٝع ْٛطٜات٘ إ٫ خكٛق١ٝ هلا ٖٓا; إش  يه

 .ايؿًػؿ١ٝ

ِٸ ٚٸط١ٜ ٛإطتب٘ بٗصٙ ايٓ ٚا٭َط إٗ  .: نٕٛ ايٓؿؼ دػُا١ْٝ اؿسٚخ٫ّأ

 ،ثِ تتهاٌَ ،إٕ ايٓؿؼ ٗ ايبسا١ٜ دػُا١ْٝ :ؾٗٛ ٜكٍٛ ;ٗ ٖصا إب٢ٓ ْكافٚ

ز ايعكًٞ. ٚاؿصاق١ اييت أبساٖا ٖٞ اعتباضٙ ثِ إٍ ايتذطٸ ،ز ايربظخٞٚتكٌ إٍ ايتذطٸ

ٌٸ ٚاسس. ٚبٗصا ؾكس سؿٜ ايٛسس٠ ايؿدك١ٝ هلصا  ٖصٙ ا٭سٛاٍ َطاتب يٛدٛزٺ ن

ٟ وؿط إِا ٜتِ بايٛسس٠ ايؿدك١ٝ بٌ إطاتب ٚقٛيٓا بإٔ ٖصا ايبسٕ ٖٛ ايص .إٛدٛز

ٟٸ قسضا ٖٛ إٔ ايٓؿؼ دػُا١ْٝ اؿسٚخ.  ٍٚ َب٢ٓ يٓٛط١ٜ ٬َٓأساٍ ؾ إدتًؿ١. ٚع٢ً أ
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ٍ ـ ٫ ّهٔ إٔ ْكبٌ تبسٸ َٔ سٝح ا٭قٍٛ ـٚمٔ  .زٍ إٍ َٛدٛز فطٸؾاؾػِ ٜتبسٸ

اٯٕ  ستٸ٢ْٓا إا اٯٕ. ْٚعطض هل ،ٗاؾها٫ت ؾطسٓاٖا ٗ قًٓإز. ٖٚٓا إاز٠ إٍ فطٸ

ٕٸ ،مل ْػتطع ايتكسٜل بإب٢ٓ ا٭ٍٚ ايٓؿؼ دػُا١ْٝ. ؾايٓؿؼ ٗ ابتسا٤  ٚمل ْكبٌ أ

ٚإِا ٖٞ دػِ  ،ؾًٝػت بٓؿٕؼ ٚإ٫ٓ ،زضاىإُا تهٕٛ ْؿػّا إشا نإ هلا ٚدٛزٖا إْٸ

ٍٚ أز٠ ٖٚٞ ايٓؿؼ اييت تهٕٛ فطٸ ،غري اؾػِ ٤ٞب. ٚعٓسَا تٛدس ٫ ٜٛدس ؾػٵؾشٳ

ٍ اؾػِ إٍ بكش١ تبسٸ مٔ ْؿٓو .ٖصا أسس إباْٞ اييت ّهٔ إٓاقؿ١ ؾٝ٘ ٚدٛزٖا.

ٌٖ ّهٔ إٔ ٜتبسٍ اؾػِ  .ضٚح، أقٌ إَهإ ٖصا ايؿعٌ َٛنع تطزٜس بايٓػب١ يٓا

 . ؾهاٍ ا٭ٍٖٚصا ٖٛ اٱإٍ ضٚح؟ 

ٕٸُٓا إَهإ ٖهصا تبسٸْٓا يٛ غًٖإ :ؾهاٍ ايجاْٞاٱ سؿٜ ايٛسس٠  ٍ ؾإ

ٚايٓبات  ،ٍ ايرتا، إٍ ْباتإشا تبسٸ .عا٤ز ازٸٛدٛز ٗ ٖصٙ إطاسٌ فطٸايؿدك١ٝ هلصا إ

اٍ أٚ عكٌ ايؿعٸايثِ إٍ  ،زْػإ فطٸٚاٱ ،ْػإٚاؿٝٛإ بايٓػب١ إٍ اٱ ،إٍ سٝٛإ

 :اٍ؟ ٌٖ ٜكاٍشس َع ايعكٌ ايؿعٸإٕ ايرتا، َتٻ :اٍ، ؾٌٗ ّهٔ ايكٍٛسكٌ ي٘ عكٌ ؾعٸ

ٕٸ قسضا أسٝاّْا َٔ إعاْٞ ـ ٚأؾاض ايٝ٘ ٬َٓ إُْٗا َٛدٛز ٚاسس؟ ْعِ، َع٢ٓ عٛامل  ـ ؾإ

ٕ إطاتب ايسْٝا يًٛدٛز ٖٞ ؾعاع إَٔ سٝح  ;ايٛدٛز هلا مٛ َٔ ايٛسس٠ َع بعهٗا

بٌ ْٝع ا٭ؾٝا٤، ٚٗ ١ًْ عامل  ٖٚصا ايٓشٛ َٔ ايٛسس٠ َٛدٛزٷ .يًُطاتب ايعًٝا

َٸ ،ٓٗا. اؼاز اؿكٝك١ ٚايطقٝك١َ ّاإش تعترب ؾعاع ;ايطبٝع١ ْػب١ إٍ ايعامل ا٭ع٢ً ا إٔ أ

طبعّا ٖصا ع٢ً ؾطض  ـفطز٠  حٍ إٍ ضٜٚهٕٛ ٖصا شاى، ٖٚصا اؾػُاْٞ ٜتبسٻ

ٕٵإٕ ٖصا شاى، بٛقؿ٘ ٚاسسّا ؾدكٝٸ :ثِ ْكٍٛ ،ـَهإ ٖهصا تبسٍ إ ٜهٕٛ  ّا، بأ

قسضا ٜعطض هلصٙ ا٭عاخ ع٢ً ٖصا  ؾاٱثبات يٝؼ غ٬ّٗ. ٬َٓٚ، َٛدٛزّا ٚاسسّا

ثِ إٍ  ،ٕ تكٌ إٍ عامل إجاٍأ٠ إٍ ٚإٔ اؿطن١ عٓسَا تؿطع ٗ إازٸ ،اؽا٭غ

ٌٸ ٕٸ ،ٖصٙ سطن١ ٚاسس٠ ايعامل ايعكًٞ، ن ايٛدٛز ٚاسس ؾدكٞ.  ٜٚػتٓتر َٓٗا أ

ُا تهٕٛ اؿطن١ ٚاسس٠ إشا مل ٜهٔ يسٜٓا ٖصٙ يٝػت سطن١ ٚاسس٠. ٚإْٸ ٕٸأّ ٚتكسٸ

 :ث١ ث٬ث١ َكاطع. ٖٚٓا ّهٔ إٔ ْكٍٛٚمٔ ْط٣ بٌ ٖصٙ ايعٛامل ايج٬ ،َكطع ؾدكٞ

ٔٵْٸإ  إشا اغتطعٓا إٔ ْؿري إٍ ْكط١ خ٬ٍ اؿطن١، ٚاؿسٸ ٗا سطن١ ٚاسس٠، يه

ٕٚا  .إْٗا سطن١ ٚاسس٠ :ٕ ْكٍٛأع ٗ ا٫ْؿكاٍ ٖٛ ايٓكاٙ، عٓسٖا ٫ ّهٔ إُٝٸ
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ٕٸ ٌّٖٝع َٛدٛز ٖهصا سسٸ نإ بٌ عامل إاز٠ ٚعامل ايربظر ٚايعامل ايعكًٞ ؾإ  ، ٚن

ٚٗ عامل إاز٠ ٫ ، زضاى ٚإضاز٠إز َٔ ٖصٙ ايعٛامل ي٘ آثاضٙ ٚيٛاظَ٘، ؾؿٞ عامل ايتذطټ

ٕٸ ،ط٬قّاإٜٛدس ٖهصا ؾ٤ٞ  ٗ اؾػِ ؾعٛض  ٫ أْٗا َطتب١ نعٝؿ١. مٔ ٫ ْط٣ أ

ٔٸإٚإطتب١ ايهعٝؿ١ َٓٗا ٫ ّهٔ ، ٚسٝا٠ ٚإضاز٠ نًُات ايؿرياظٟ ٗ  ثباتٗا. يه

ُا ٖٚٛ ٜكطٸ ٗ عح ؾب١ٗ اٯنٌ غٝٸ٫ٚ ١ ع٢ً ٖصا إطًب، ٓٝٸأنجط إٛاضز َب

ٕٸ  زضاى. ٚإٔ ايطبٝع١ َعس١َٚ اٱ ،ززضاى َػاٚم يًتذطٸاٱ ٚإأنٍٛ ع٢ً أ

إٕ اٱزضاى غإض ٗ نٌ  :ٚقاٍ ،ض شٚق٘ ايعطؾاْٞٚطبعّا ٗ َٛانع أخط٣ تؿتٻ

ٔٸ ٞٸعا٤ ٫ ٜتٸٖصا ازٸ ايٛدٛز. يه ساٍ ؾإٕ بٌ عامل إاز٠  ٟٸٚع٢ً أ .ؿل َع َبٓاٙ ايؿًػؿ

ٕٕ ،عَتُِّ ٚعامل ايربظر سسٸ َعٌ  كاٍ إٍ سٛسَٔ ا٫ضتباٙ ٚا٫تٸ نإ بُٝٓٗا ْٛعٷ ٚإ

زضاى ايعكًٞ ٕٚا نإ اٱ .زضاى ؾصاى عامل اـٝاٍ ٚايربظرٱٚعٓسَا ٜبسأ ا .طبٝع١

ايكبٌٝ(  ٝات َٔ ٖصازضاى ايهًٓإٝات )مٔ ٫ ْط٣ زضاى ايهًٓإـ  عػب ضأٜ٘ ـاـايل 

ع٠ زضاى ؾٗصٙ ْكط١ ٖٝٸز ايعكًٞ، ٚعٓسَا وكٌ شيو اٱزضاى ٬َى ايتذطٸؾإْ٘ ٜط٣ اٱ

زضانّا إٚيٝؼ  ،زضاى خٝايٞإزضاى ايعكًٞ. إٍ ٖٓا زضاى اـٝايٞ عٔ اٱتؿكٌ اٱ

ٞٸإَٚٔ تًو ايٓكط١ ؾُا بعس . عكًّٝا  ّا٭ٕ هلا سسٸ ;زضانّا خٝايّٝاإٚيٝؼ  ،زضاى عكً

ٚإشا عسَت اؿطن١ ايهعٝؿ١  ،إٕ اؿطن١ نعٝؿ١ :هٔ إٔ ْكٍٛ، ؾ٬ ّّاٖٝع

  .ؾهاٍ ايجاْٞغٛف ئ ٜهٕٛ َٛدٛز ٚاسس. ٖٚصا ٖٛ اٱ

ٚاخط اجملًس ايجأَ أ٫ غُٝا ٗ ٚ ـح ٗ نًُات٘ ٖٛ أْ٘ ٜكطِّ :ايجايح ؾهاٍاٱ

ٕٸ غؿاضَٔ ا٭ ٖصا ايه٬ّ  ٫ظّ ٕٸإ :٠ ٚايبسٕ. ٚقًٓال بإازٸز ٖٛ قطع ايتعًَٗع٢ٓ ايتذطټ ـ أ

ٕٸ ٟٸسٳك١ بايبٳايٓؿؼ إتعًٚ أ ؾٗٞ يٝػت  ،زضاى; ٭ٕ تعًكٗا بايبسٕ مل ٜٓكطعإ ٕ يٝؼ هلا أ

ٟٸز ٫ ّهٓ٘ اٱٚغري اجملطٻ ،فطز٠ ٘ غٗٛ َٔ قاٍ بصيو؟ ٌٖ إْٸ أغإؽ زضاى. ؾع٢ً أ

ٕٸ ،قًُ٘ ٟٸ ؟!ز ايتاّأٚ أْ٘ ٜككس ايتذطٸ ،َطازٙ ؾ٤ٞ آخط أٚ أ ساٍ ؾإْ٘ عطٸف  ٚع٢ً أ

 ل بايبسٕ... ايتذطز َع٢ٓ قطع ايتعًٓ

يهٔ ٖصا إع٢ٓ يٝؼ َطازّا ٗ ، ٖٛ عسّ إاز٠ ـٗ ا٭قٌ  ـز َع٢ٓ ايتذطٸ

ٌٸ ـٕ إٔ ايٓؿؼ ٚٵٜطٳ ،قسضا ٢ ٬َٓٚستٸ ،ٕا٩ٚايؿًػؿ١. ؾإؿٸ بعض ايٓؿٛؽ ٗ  أٚ ع٢ً ا٭ق

ٌٸ ز ايربظخٞقسضا ٜجبت ايتذطٸ ز. ٬َٓٚهلا َطتب١ َٔ ايتذطټ ،ٖصا ايعامل  ،ايٓؿٛؽ يه



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ز َع٢ٓ قطع ْػا١ْٝ. ٚإشا نإ ايتذطٸست٢ ايٓؿٛؽ اؿٝٛا١ْٝ، ؾهٝـ بايٓؿٛؽ اٱ

ل ي٘ بإاز٠ بعس شيو؟ ؾٌٗ أْ٘ ٫ تعًٓ ،زضاى بٗصا إكساضأٟ وكٌ ي٘ اٱ ،ل بإاز٠ايتعًٓ

ل هلا بإاز٠؟ َا ز ٚبكا٤ تعًٌٖٓٚ ٖٓاى تعاسِ بٌ سكٍٛ ايٓؿؼ ع٢ً َطتب١ َٔ ايتذطٸ

ٕٸايرب ز عٓسٖا ٜهٕٛ ايٓؿؼ إشا ٚقًت إٍ َطتب١ ايتذطٸ ٖإ ايعكًٞ ايصٟ ٜجبت يٓا أ

ز نا٬َّ ؾإشا سكٌ ع٢ً َطتب١ عاي١ٝ َٔ ايتذطز كٗا بإاز٠ قا٫ّ؟ ٚيٛ نإ ايتذطٸتعًٓ

ل بايبسٕ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تًو إطاتب َٓسضد١ ٗ ؾبعسٖا َٔ احملاٍ إٔ ٜهٕٛ ي٘ تعًٓ

إٔ تعرب َٔ تًو  ٫ بٴسٻٚدعًت إطتب١ ايػابك١ ٚضا٤ٖا.  تب١ أع٢ً إ٫ٓايٛدٛز ٫ تكٌ إٍ َط

  .٢ تكٌ إٍ إطتب١ اي٬سك١، ٖٚهصا ع٢ً طٍٛ اـ٘إطتب١ ستٸ

ٌٸ ى َا مل هتع إطتب١ ايػابك١ ٫ ٜكٌ إٍ إطتب١ ايتاي١ٝ. َتشطٸ ٖٚهصا ن

ٚتكٌ إٍ عامل  ،تتهاٌَ ايٓؿؼ ٗ ايعامل اؾػُاْٞ إٔؾٝػتؿاز َٔ شيو أْ٘ بعس 

ٚعٓسَا تكٌ إٍ عامل ايعكٌ تهٕٛ  ،تهٕٛ قس عربت َٔ إطتب١ اؾػُا١ْٝ، ايربظر

ٔٵ م إٔ يٲْػإ ٗ ٖصا ايعامل ٌٖ تكسِّ :ٜبك٢ ايػ٪اٍ ؾع٬ّ قس عربت عامل ايربظر. يه

ٝٸ ـزضانات عك١ًٝ إ ٕٸ ـات ايصٟ تكٍٛ ب٘ ٚبٓؿؼ َع٢ٓ َؿاٖس٠ ايعكً ايٓؿؼ  إشٕ َعٓاٙ أ

ٕ ْجبت ايتبأٜ أ٫ٚ ّهٓٓا  ،ز ايعك٠ًٞ تكٌ إٍ َطتب١ ايتذطٸكٗا بإازٸتعًٓٗ عٌ 

ٌٸ ـايصٟ تكٍٛ ب٘  ـز إجايٞ ٕ ايتذطٸأ اَٚايتعاْس ايعكًٞ بٌ ٖصٜٔ. ٚ  ثابت يه

٠؟ ٚإشا مل ّطٸ ايؿ٤ٞ ل بإازٸز إجايٞ َع ايتعًٓاؿٝٛاْات ٚايبؿط ؾهٝـ ٜٓػذِ ايتذطٸ

كّا بإاز٠ هب إٔ ٫ ٜهٕٛ ي٘ زاّ َتعًٚ َٚا ،إٍ تًو إطتب٠١ ؾ٬ ٜكٌ بطٛض إازٸ

ع٢ً إٔ ايٓؿؼ  زضانات اـٝاي١ٝ ٚايعك١ًٝ ٗ ٖصا ايعامل زي٬ّٝؾٝهٕٛ ٚدٛز اٱ ،زضاىإ

ٕٸَٔ قسضا  ٫ٚ ٜٓاٗ تعًكٗا بايبسٕ. ؾُا قاٍ ب٘ ٬َٓ ،زبًػت تًو إطتب١ َٔ ايتذطٸ بٌ  أ

َٔ ايعبٛض َٔ َطس١ً  ٫ بٴسٻٚأْ٘  ، ّهٔ اؾُع بٝٓٗا٫ٚ ،بٖصٙ إطاتب ايج٬خ تطتټ

ٕٕ ٚيٝؼ ٗ نًُات٘ دٛا، ع٢ً نٝؿ١ٝ  ،ي٘ يًٛقٍٛ إٍ ايتاي١ٝ، مل ْعجط ع٢ً بطٖا

بٌ زضانات اـٝاي١ٝ ٚايعك١ًٝ؟ إشٕ ٫ َٓاؾا٠ ل بإاز٠ ٗ ٖصا ايعامل َع اٱاْػذاّ ايتعًٓ

ل بإاز٠ أٜهّا. نُا ٜٚهٕٛ هلا تعًٗ ْػاْٞإٔ تكٌ ايٓؿؼ إٍ أع٢ً زضدات ايهُاٍ اٱ

ٖٛ إٔ ْؿٛغِٗ قس بًػت أع٢ً  ^طٗاضا٭نطّ ٚا٭١ُ٥ ا٭ ٕ اعتكازْا سٍٛ ايٓيبٸأ

ٖٚصا َا ّهٔ إٔ ْكٍٛ عٓ٘  .بسإكٗا با٭ٖٚصا ٫ ٜتٓاؾ٢ َع تعًٓ ،َطاتب ايهُاٍ
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٫ ٜتٓاؾ٢ َع  ْ٘إ :ط با٫قط٬ح ايعطؾاْٞؾهٌ إٔ ْعبِّ٘ َكاّ اؾُع. ٚا٭إْٸ :بعباض٠ أخط٣

ّا إٔ تهٕٛ شيو إكاّ ايعايٞ )٫ ٜؿػً٘ ؾإٔ عٔ ؾإٔ(. ٖٚٞ َطتب١ عاي١ٝ دسٸ

ّٚهٓ٘ أٜهّا تسبري ايبسٕ. ؾٗصا َٔ َٛاٖط أمسا٤ اهلل  ،زضانات ايعك١ًٝ نا١ًَاٱ

٠ ايٛدٛز. ٖٚصا ٗ َطتب١ ٜٚعين ايػا١ٜ ٗ ؾسٸ ،سٝح )٫ ٜؿػً٘ ؾإٔ عٔ ؾإٔ(، تعاٍ

ٟٸ ،١ٜ قٛتٗا ٚنُاهلا ٚهلا أٜهّا تعًل بإاز٠أز٢ْ. ايٓؿؼ ٗ ْٗا تعاسِ بٌ  ٚيٝؼ ٖٓاى أ

٘ إٍ ؾ٬ ّهٓٗا ايتٛدټ ،تًو إطاتب. ْعِ، وكٌ تعاسِ بايٓػب١ يًٓؿٛؽ ايهعٝؿ١

ٕٕ ٔٵ ْٚعذع عٔ ايكٝاّ بهجرٕي ،ٚاسس أَطٜٔ ٗ آ تٛدس ْؿٛؽ ٗ  َٔ ا٭َٛض ا٭خط٣، يه

ّٚهٔ إٔ ؼكٌ يًٓؿٛؽ  ،يكٝاّ بتُاضٜٖٔصا ايعامل تكٌ إٍ نُا٫ت َٔ خ٬ٍ ا

ٕٵ ٟٸ ايها١ًَ ايكسض٠ ع٢ً أ تأثري عًٝٗا. ٚإشا مل لس شيو ٗ  ٫ ٜهٕٛ يتسبري ايبسٕ أ

ؾطَا ناْت ايٓؿٛؽ ايها١ًَ نصيو.  ;بط٬ٕ شيوع٢ً ْؿٛغٓا ؾٗصا يٝؼ زي٬ّٝ 

ٚتٓؿكٌ  ،سٕإٔ ؽًع ايب ٫ بٴسٻإٕ ايٓؿؼ إشا ٚقًت إٍ َطتب١ ايهُاٍ ايعكًٞ  :ؾايكٍٛ

 يٝؼ يسٜٓا عًٝ٘ بطٖإ.  عا٤ٷٚوكٌ هلا َٛت طبٝعٞ، ازٸ ،عٓ٘

ٚاييت شنطت ؾُٝا بعس  ،ٕ َب٢ٓ بعض نًُات٘ ٗ با، إعازإ :ؾهاٍ ايطابعاٱ

ٌٕ ٚاؿطن١  .ٕ َٛدٛزات ٖصا ايعامل هلا سطن١ ته١ٜٝٓٛ مٛ غاٜتٗاأ ،بطٖاْٞ بؿه

٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ أَطّا َازّٜا; ٭ٕ ٚتًو ايػا١ٜ  .اؾٖٛط١ٜ إاز١ٜ هلا غا١ٜ أٜهّا

زات. ٚبٗصا إٔ ٜهٕٛ َا ٚضا٤ ٖصٙ اؿطن١ عامل اجملطٻ ٫ بٴسٻاؿطن١ ٗ ايصات. إشٕ 

ٕٸ ؾكس أثبت ٬َٓ ذ٘ تتٻ ـَٛدٛزات ٖصا ايعامل ـ َٚٔ خ٬ٍ سطنتٗا اؾٖٛط١ٜ  قسضا أ

 ٫ بٴسٻٚ ،ٜتٗاٖٚٞ غا ،ٚؾٝٗا ٌَٝ ؾططٟ دبًٞ إٍ شيو ايعامل ،إٍ عامل ؾٛم ايطبٝع١

ٕٵ :ٚقاٍ ،س ع٢ً زيٌٝ ايػاٜات ٗ أنجط َٔ َٛنٕعيٝٗا. ٚقس أٖنإإٔ تكٌ  مل ٜهٔ  إ

ٕٸ ؾٝا٤ ٫ تكٌ ٫ٚظَ٘ أٜهّا إٔ ا٭ ،٫ٚظَ٘ تعطٌٝ ايٛدٛز ،اؿه١ُ تبطٌ نصيو ؾإ

 .ٖٚصا باطٌ عك٬ّ ،ـ ضغِ ٚدٛز ا٫غتعساز ـإٍ غاٜتٗا 

ٖٚٛ أْٓا ٫ ًِو بطٖاّْا ع٢ً إٔ  ،ؿٓونجط َٔ ايأبٌ  ،ٗ ٖصا إب٢ٓ مٔ ْؿٓو

ٚايعامل اجملطز غا١ٜ طبٝع١ٝ  ،زذ٘ مٛ ايعامل اجملطٸ١ٜ تتٸاؿطن١ اؾٖٛط١ٜ إازٸ

ٌٸ :يًشطن١ اؾٖٛط١ٜ إاز١ٜ. َا ّهٔ إٔ ٜكاٍ ٕٸ يه  ،يٝ٘إسطن١ قسٚز٠ َٓت٢ٗ  إ

ْٕٕٸإأٟ  ،ّاَٝٸسٳٜٚهٕٛ أَطّا عٳ ،ٖٚٛ ططف اؿطن١ َٸ ،ٗا تٓتٗٞ َها إشا ناْت  اأ



 

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  نصوص معاصرة  

 

ٕٸٚٵٜطٳـ سٝح ناؿطنات اييت ٜجبتْٛٗا يٮؾ٬ى ، اؿطن١ غري َتٓا١ٖٝ سطن١  ٕ أ

ٕ ٜهٕٛ أ ٫ بٴسٻؾتًو اؿطن١ ايٛنع١ٝ يٮؾ٬ى  ـ ا٭ؾ٬ى غري َتٓا١ٖٝ ٚأظي١ٝ ٚأبس١ٜ

ْٗا غري َتٓا١ٖٝ. ؾاؿطن١ ٫ تكتهٞ ٚٵٖٚٞ َٓت١ٝٗ قطعّا؟ ِٖٚ ٜطٳ ،يٝ٘إهلا َٓت٢ٗ 

 ،يٝ٘إ٢ٗ تغري َتٓا١ٖٝ أغاغّا ؾػٛف ئ ٜهٕٛ هلا َٓ إشا ؾطنٓا سطن١ّ ايٓٗا١ٜ بصاتٗا.

يو قسٚزٜتٗا. أَا ش٫ٚظّ  ،يٝ٘إأَا إشا ؾطنت اؿطن١ قسٚز٠ ؾػٝهٕٛ هلا َٓت٢ٗ 

 .ؾ٬ زيٌٝ عًٝ٘ ،يٝ٘إيهٞ تكٌ  ;إٔ ٜهٕٛ ؾ٤ٞ أنٌُ ٚأع٢ً ٚدٛزّا ٫ بٴسٻ٘ ستُّا أْٸ

ٕٸ ٌٸ ٫ بٴسٻٖصٙ إطتب١  ٚسٝٓصاى َٔ أٜٔ ٜعًِ أ  إٔ تهٕٛ ؾٛم ايطبٝع١؟ ضَا ٜهٕٛ ن

ٞٸ أع٢ً َٔ ٚدٛزٙ  ب ْٛع٘ سسٌّػٳي٘ َع ،١١ اؾتسازٜٸي٘ سطن١ دٖٛطٜٸ َٛدٛز طبٝع

ٞٸ ٕٸ ،ايطبٝع اؿطن١  ّٚهٓ٘ ايٛقٍٛ إٍ ٖصا ايهُاٍ ايطبٝعٞ ؾك٘. َٔ أٜٔ ْجبت أ

ػأي١ يٝػت بطٖا١ْٝ. ١؟ ؾٗصٙ إإٔ تهٕٛ هلا غا١ٜ َا ٚضا٤ ايطبٝعٝٸ ٫ بٴسٻ١ اؾٖٛطٜٸ

ٌٸ ،: مٔ ْٓاقـ ٗ َبٓاٙأ٫ّٚعا٤ بًعّٚ ْٗا١ٜ يًشطن١ ؾا٫زٸ سطن١ ٫ ؼتاز  ٚإٔ ن

يٝ٘؟ ضَا إإٔ تكٌ  ٫ بٴسٻٚ ،إٍ ْٗا١ٜ. َٚا ايسيٌٝ ع٢ً ست١ُٝ نٕٛ ايهُاٍ أع٢ً

ٌٸ ٛٸ ؾذط٠ هلا سسٌّ ناْت َطتب١ نُاهلا َٔ غٓذ ايهُا٫ت ايطبٝع١ٝ. ن  ،َٔ ايُٓ

ٕٸ اؿطن١ اؾٖٛطٜٸإيعٓسَا تكٌ ـ ٚتتٖٛق  ٫ بٴسٻ١ ١ ايطبٝعٝٸٝ٘. ؾُا ايسيٌٝ ع٢ً ايكٍٛ بأ

 ؟إٔ تهٕٛ هلا غا١ٜ َا ٚضا٤ ايطبٝع١

٘ ٗ ضأٜٓا غري قسضا، يهٓٻ س عًٝٗا ٬َٖٓصا أٜهّا أسس ا٭قٍٛ اييت أٖن

ٛٸقشٝض. ٚقس عجٓا شيو َؿكٻ ٚانتؿٝٓا ٖٓا  ،٠ ٚايؿع٬ٌّ ٗ عٛخ اؿطن١ ٚايك

 يٝ٘.إٱؾاض٠ با

ٕٸؾشك١ًٝ اٱ ٚأضبع١ تطتب٘  ،ل بأقٌ ايٓٛط١ٜأضبع١ َٓٗا تتعًٖ ؾها٫ت أ

 إ عسّ اْطباقٗا ع٢ً اٯٜات ٚايطٚاٜات. ٚإؾهايٌ ىكٸ ،يٝٗاإبا٭قٍٛ اييت تػتٓس 

 



 

 

 ×واً الضادمالػعس املٍطٕب إىل اإل

ٌٛ  حتمٗمٗٛ ٌٔكدٖٛ دزاض

 

 مصطفىي وٍا اانسٍد مذمد رضد. 

 سٍد دسٍه انشرٌف انعسكرياند. 

 مٍر صانخ معصىمًأ

 وظٍرج غالبترجمح: 

 

 ــــــ وكّدوٛ

ٚإِا  ،ها،إٕ إٛقـ ايسٜين َٔ ايؿعط ٚايؿعطا٤ مل ٜٓشكط بٌ ايػًب ٚاٱ

ٛٸ .اختًـ إٛقـ باخت٬ف َاٖٝتُٗا َٚٛنٛعُٗا بٌ إسح  عّاؾذا٤ َٛقـ ايؿاضع َتٓ

ّٸٚ ;ٚا٫غتشػإ تاض٠ّ ٓٛع١ٝ ي تبعّاايكسح تاض٠ أخط٣. ٚقس دا٤ َٛقـ ايؿاضع ٚ ايص

ؾايؿعط ايصٟ ٜٓؿس  ;ٖسافأَٚا نإ ي٘ َٔ  ،ْػا١ْٝاغتعُاٍ ايؿعط ٗ اجملتُعات اٱ

ٜكاز ْاض اؿط، بٌ إٚ ،١ ٗ تأدٝر ضٚح ايعكبٝاتع١َٝ٬ قٜٛٸإٜٚهٕٛ ٚغ١ًٝ  ،يًتؿاخط

ز تأٜٝس إ٪ٌَٓ. يصيو ٚ َٛضأ ،اهلل إ ٜهٕٛ َٛضز َسح ٚضنأ٫ ّهٔ  ،قبًٝتٌ

ّٸٚدسْا ايكطإٓ ٜؿسِّ ٜتكامسٕٛ ٖصٙ  ،ٚدعًِٗ نُٔ طبك١ ايػاٜٚٔ ،ايؿعطا٤ ز ٗ ش

سٝح قاٍ  ،َط إ٪ٌَٓ باعتعاٍ ايؿعطأٚ ،ايكؿ١ َع ايؿٝاطٌ ٚقاز٠ ايهؿط ٚايػ٤ٛ

ٕٳ ﴿: « ايؿعطا٤» ـٗ ايػٛض٠ اييت ٚمسٗا ب ٚٴٚ ِٵ اِيػٳا ٗٴ ٜٳتٻبٹعٴ ِّ َأَي *ٚٳايؿټعٳطٳا٤ٴ  ِٵ ؾٹٞ ُن ٗٴ ْٻ ِٵ تٳطٳ َأ

                                                      



×  
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ٕٳ  ُٴٛ ٝٔٗ ٜٳ ٕٳ *ٚٳازٺ  ٜٳِؿعٳًُٛ َٳا ٫َ  ٕٳ  ٜٳُكُٛيٛ ِٵ  ٗٴ ْٻ ْٚٛط إٍ ٖاضغ١  .(226ـ  224: )ايؿعطا٤ ﴾ٚٳَأ

ٌٷأايؿعط ع٢ً  ٖٚصا ٚاٖط ٗ ْؿٞ  .إْٗا ٫ تًتبؼ َكاّ ايٓب٠ٛ ٚايطغاي١ٚ ;باطٌ ْٗا ؾع

َٳا عٳًٖ﴿ؾكاٍ:  ،|نطّا٭ ايؿاعط١ٜ عٔ ايٓيبٸ ٘ٴٚٳ ٓٵبٳػٹٞ َي ٜٳ َٳا  ٚٳ ٓٳاٙٴ ايؿِّعٵطٳ   .(69: )ٜؼ ﴾ُٵ

ٜٚعتربٙ َٔ ؾعٌ  ،٫ ٜػتشػٔ ايؿعط |ا٭نطّ نصيو ٚدسْا ايٓيبٸ

قس ٢ْٗ عٔ  |ْ٘أنُا  .(1)«ايؿعط َٔ إبًٝؼ»أْ٘ قاٍ:  |ٟٚ عٓ٘ؾكس ضٴ .ايؿٝطإ

ٗ  مسعتُٛٙ ٜٓؿس ؾعطّا ٔٵَٳ»أْ٘ قاٍ:  |ٟٚ عٓ٘ؾكس ضٴ ،قطا٠٤ ايؿعط ٗ إػادس

١ُ٥ أٌٖ أٜٚكـ  .(2)«ُا ْكبت إػادس يًكطإْٓٸإاهلل ؾاى،  ٕػادس ؾكٛيٛا: ؾضٻا

ّٸ ^ايبٝت ؾكس ض٣ٚ  .ٚعسّ اغتشػاْ٘ ،ايؿعط ٚايؿعطا٤ ْؿؼ َٛقـ ضغٍٛ اهلل ٗ ش

 ،أْا َٚعطٚف بٔ خطبٛش ،×عٓس أبٞ عبس اهلل قاعسّا نٓتٴ»قُس بٔ َطٚإ قاٍ: 

ؾكاٍ أبٛ عبس  ،ٚأبٛ عبس اهلل ٜػُع ،أيٜ٘ٚػأيين ٚأغ ،ٚنإ ٜٓؿسْٞ ايؿعط ٚأْؿسٙ

ٕٸ ي٘ َٔ إٔ ّت٧ً  خريٷ ٔ ّت٧ً دٛف ايطدٌ قٝشّا٦قاٍ: ي |ضغٍٛ اهلل اهلل: إ

 . (3)«...ؾعطّا

ٔٵ َٸ يه ْٓا لس ٗ إكابٌ بعض ؾإ١ يًؿعط ٚايؿعطا٤، ضغِ َا ٬ْسٛ٘ َٔ َص

 ،عط ٚايؿعطا٤يًؿ ٚاغتشػاّْا سازٜح ٚايطٚاٜات اييت ٜكسض ؾٝٗا إعكّٛ َسسّاا٭

ٟٚ عٔ ضٴ .زعبٌ بٔ عًٞ اـعاعْٞٚكاضٟ، ٞ ب٘ سػإ بٔ ثابت ا٭ٛنإسح ايصٟ س

ٕٸ»أْ٘ قاٍ:  |نطّايٓيب ا٭ ٕ نعب بٔ ظٖري أنُا ْكٌ  .(4)«١َٔ ايؿعط ؿهُ إ

إهإ ايصٟ  ،ٗ إػذس |نطّا٭ ع٢ً ايٓيبٸ« باْت غعاز»أْؿس قكٝست٘ إعطٚؾ١ 

بٌ  ،قس ْٗاٙ عٔ شيو |نطّا٭ ؾٝ٘، ٚمل لس ايٓيبٸقسض ايٓٗٞ عٔ قطا٠٤ ايؿعط 

 .(5)ٝ٘، ٚٗ ختاّ اجملًؼ أيبػ٘ عبا٤ت٘إيٚإٔ ٜٓكتٛا  ،قشاب٘ إٔ ٜعريٚٙ َػاَعِٗأأَط 

ٟٚ إٔ ؾكس ضٴ .ٜأَطٕٚ ٗ بعض إٛاقـ بكطا٠٤ ايؿعط ٚإْؿازٙ ^١ُ٥نصيو لس ا٭

تٓٛح  ؾعطّا ٌٵُق»اٍ: ٚق ،أَط غؿٝإ بٔ َكعب ايعبسٟ بإْؿاز ايؿعط ×َاّ ايكازماٱ

 ;ُٛا أ٫ٚزنِ ؾعط ايعبسٟعًٚ ،ٜا َعؿط ايؿٝع١»ْ٘ قاٍ: أٟٚ عٓ٘ نُا ضٴ .(6)«ب٘ ايٓػا٤

بٌ ٚضزت ضٚاٜات  ،تعًِ ايؿعط أٚ قطا٤ت٘ع٢ً َط ـ ا٭ٚمل ٜتٖٛق .(7)«٘ ع٢ً زٜٔ اهللؾإْٸ

َٳ ١ اؾٓٸؾكس ٚدبت ي٘  ،َُٗا نإ ق٬ًّٝ ،^ٗ َكا٥ب أٌٖ ايبٝت أْؿس ؾعطّا ٔٵتعس 

َا َٔ أسس قاٍ »إ ايطا٥ٞ: ٘ قاٍ ؾعؿط بٔ عٓؿأْٸ ×َاّ ايكازمٟٚ عٔ اٱضٴ .ٚإػؿط٠
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  .(8)«ٚغؿط ي٘ ،أٚدب اهلل ي٘ اؾٓٸ١ ؾبه٢ ٚأبه٢ ب٘، إ٫ٓ ،ٗ اؿػٌ ؾعطّا

ع٢ً إٕ قطا٠٤ ؾا١ًَ يػري٠ إعكٌَٛ تؿكض عٔ إٔ ايؿعط ايصٟ ٜؿتٌُ 

َٸ ،١ ضاق١َٝٚؿاِٖٝ سهُٝ ،َهاٌَ أخ٬ق١ٝ ؾطٜؿ١ تِٗ ٫ ٜهٕٛ َٛقع َص

ٜٚأَطٕٚ أتباع إصٖب ٚقبٝ٘  ،سٕٚ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿعطٚنطاٖٝتِٗ، بٌ لسِٖ ّذِّ

بٌ ٚدسْاِٖ ٜػتؿٗسٕٚ ببعض ايؿعط بًشاٚ َا ٚضز ؾٝ٘ َٔ سهِ  .ْؿازٙإُ٘ ٚبتعًٓ

ٚٸ ،َٚٛاعٜ يت ؾعاض ايْت يٓا بعض اجملاَع اؿسٜج١ٝ ٚايطٚا١ٝ٥ ايعسٜس َٔ تًو ا٭ٚقس ز

٫  ،ِٗ ٚايعا١َ. ْعِٓاـاق١ َ ،ٖا ع٢ً َػاَع ايٓاؽيكٛٚأ ،ت٬ٖا إعكَٕٛٛ أْؿػِٗ

ٕٸَٔ اٱ بٴسٻ ْػبت إٍ  اؿسٜج١ٝ اييت ْكًت إيٝٓا أؾعاضّا كازضٖصٙ ايهتب ٚإ ؾاض٠ إٍ أ

بٌ انتؿت بٓكٌ نٌ َا  ،ايسق١ ايهاؾ١ٝ ٗ ٖهصا َٛنٛع مل تطأع ^إعكٌَٛ

ٗ ٖٞ ا ِإٚ ،عا٤ز اؾتباٙ ٚازٸهلصٙ ايٓػب١ ٚاقع١ٝ أٚ فطٸغٛا٤ نإ  ،يِٝٗإْػب 

 ،َاّإبٝات ٭نجط َٔ َا ْػبت بعض ا٭ نُا أْٗا نجريّا ،اؿكٝك١ يؿعطا٤ آخطٜٔ

ِا إٚ ،ْٗا يٝػت يٛاسس َِٓٗأخط ايتشكٝل ٚايبشح ٗ ايسٚاٜٚٔ ايؿعط١ٜ آيٝتبٌ ٗ 

إٔ  عٔط ٗ اؾ١ًُ اييت تعبِّ ،«ٌجٻؾتُ»سس ايؿعطا٤. ٚضغِ اغتعُاٍ ايٓاقًٌ يعباض٠ ٖٞ ٭

ِٗ أْٸ ٚإِا ٖٛ ٜٓكً٘ ي٬غتؿٗاز ب٘، إ٫ٓ ،ايؿعط ايصٟ ْكً٘ إعكّٛ يٝؼ َٔ تأيٝؿ٘

 ; ٗ ز٫يتُٗاٌغري قطوتُٖٚا  ،«قاٍ»ٚ ،«أْؿس» :َٔ عباضتٞ ن٬٘ اغتعًُٛا نجريّا

ُا اغتعاضٙ َٔ ْٸنُا ؼتٌُ ايس٫ي١ ع٢ً أْ٘ إ ;×َاّؾكس تعين إٔ ايؿعط َٔ تأيٝـ اٱ

 .ي٬غتؿٗاز ب٘ ٚايتُجٌٝ ب٘ ;ن٬ّ ايؿعطا٤

إٍ ْػبت ٚ ،تأيٝـ بعض ايهتب ع٢ً ؾان١ً ايسٚاٜٚٔ ايؿعط١ٜ نصيو متٸ

ٌٸأسس ا٭  ،يٝ٘إٚاييت ْػبت  ،١ُ٥ؾعاض إتعًك١ بأسس ا٭ا٭ ١ُ٥، سٝح مت اغتدطاز ن

ٙ ايهتب مل إٍ نٕٛ ٖص ْٚٛطّا .َٔ نتب اؿسٜح ٚفاَع اؿسٜج١ٝ ٚنتب ايػري

 ،سازٜح ٚايطٚاٜاتٚإِا انتؿت بايطدٛع إٍ نتب ا٭ ،تعتُس ع٢ً َكازض قشٝش١

ٕ إْٚػبتٗا إٍ إعكّٛ، ؾ ،ؾعاضؾطاٙ ٗ ايتػاَض ٗ ْكٌ ا٭ٚاييت ٬ٜسٜ عًٝٗا اٱ

إٔ ٖصٙ بؿٝٗا َ٪ٚي اعرتافؾطغِ  .ٖصٙ ايسٚاٜٚٔ نصيو مل تػًِ َٔ آؾ١ ايتػاَض

ٔ ْكٌ ايعسٜس َٔ عع ٗا مل تتٛضٻأْٸ إ٫ٓ ،تأيٝـ إعكّٛؾعاض يٝػت باؾ١ًُ َٔ ا٭

 بسٕٚ أز٢ْ زيٌٝ عًُٞ َعترب.  ،ْٚػبتٗا إٍ إعكّٛ ،ؾعاضا٭



×  
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إٕ ٖصا ايٓكل اييت تعاْٞ َٓ٘ ايسٚاٜٚٔ أٚ ايهتب ايؿعط١ٜ اييت ْػبت 

إٍ ايتشكٝل ٗ  ،ْكافَٚٔ َٓطًل ايتشكٝل ايعًُٞ ٚاٱ ;بهاًَٗا إٍ إعكّٛ زؾعٓا

ٚايعٌُ إٛنٛعٞ ع٢ً ايبشح ٗ  ،×َاّ دعؿط ايكازمإٍ اٱ ٓػٛب١ؾعاض إا٭ بعض

َاّ ٫غتد٬م َا نإ َٔ تأيٝـ اٱ ;ٚاغتعُاٍ ايٓكس ايعًُٞ ،قشٝشٗا َٔ غكُٝٗا

ُٸ ،×ايكازم ٖٓا خٴٚتكؿٝت٘ ع ٕ ؼكٝكٓا ٚعجٓا إا مل ٜكسض عٓ٘. ٚبايتايٞ ؾً٘ ب٘ 

ُٸ تب اؿسٜح َٔ ا٭ؾعاض إٓػٛب١ إٍ ا تٓاقًت٘ نٖصا غٝهع قٛض٠ سكٝك١ٝ ع

 إعكٌَٛ. 

َٓػٛب١ إٍ  بأْعٗاٖٞ  كاٍل ؾٝٗا نُٔ ٖصا إبٝات ايؿعط١ٜ اييت مٚكإٕ ا٭

ٌٕ .أعِ َٔ إٔ تهٕٛ َٔ إْؿازٙ إباضى أٚ يؿعطا٤ آخطٜٔ ،×َاّ ايكازماٱ  ٚبؿه

ٕ إٖٓا ؾ . َٔ×َاّ ايكازمغٝبشح ٗ إْؿا٤ات ٚإْؿازات اٱ كإٍ ٖصا إإزقٝل ؾ

 ;^أٌٖ ايبٝتإٍ يسٚاٜٚٔ ايؿعط١ٜ اييت ْػبت إٍ اأغًٛبٓا ٗ ايبشح ابتسأ بايطدٛع 

بعس ٚ .غًٛ، اييت اتبعت٘ ٗ ػُٝع ٚؽطٜر تًو ايسٚاٜٚٔ ايؿعط١ٜيٓبشح عٔ إٓٗر ٚا٭

َٔ ايهتب ايطٚا١ٝ٥  ×َاّ ايكازمؾعاض اييت ْػبت إٍ اٱشيو قُٓا باغتدطاز ا٭

َاّ َٔ َٚطادع١ ايهتب ايؿعط١ٜ ٚا٭زب١ٝ ططسٓا َا ْػب إٍ اٱ .١ٝٚاجملاَٝع اؿسٜج

 يًٓكس ٚايتشكٝل.  أؾعاض

 

  ــــــ ٟىٛ وَ دٔأَٖ غعسٖٛوٍاقػٛ ٌٔكد وا ٌطب إىل األ

ْت ؼت ِّٚإٍ داْب اجملاَع اؿسٜج١ٝ ٚنتب اؿسٜح ٚايطٚاٜات ٖٓاى نتب زٴ

ٚػُٝع  ٝك١ أَطٖا اغتدطازٷٚاييت ٖٞ ٗ سك ،١ُ٥ أٌٖ ايبٝتأعٓٛإ زٜٛإ ؾعط 

ٌٕ ٬ٜٚسٜ ع٢ً ٖصٙ ايسٚاٜٚٔ ٚايهتب  .سازٜحغطشٞ َٔ نتب ا٭ يٮؾعاض بؿه

١ُ٥ أٚ عسّ زٕٚ ايٓٛط إٍ ٚاقع١ٝ ايٓػب١ إٍ ا٭ ،ايؿعط١ٜ أْٗا انتؿت بايتذُٝع

ٚ صع٢ً أٌَ إٔ و، هتبايٖصا ايبشح غٓتعطض ٭ضبع١ َٔ تًو  ٗٚاقعٝتٗا. ٚمٔ 

ثاض ٜٚػتأْؿٛا ايبشح ٚايتشكٝل ٗ باقٞ اٯ ،ْٚاصكٕٛ ٗ إٝسإ سايباسجٕٛ ٚاحملٚك

ٚٸ  . ^١ْ ٗ ؾعط أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝتٚايهتب إس
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 ــــــ طَ عكٗن(، حملٛ األطّاززٔاٟع األغعاز وَ دٖٕاُ األّٟى)نتاب  أـ

ٚعٌُ ٗ نٌ قػِ ع٢ً ْكٌ أؾعاض  ،ـ نتاب٘ إٍ ث٬ث١ عؿط قػُّاِ إ٪ٚيقػٻ

با٭ؾعاض إٓػٛب١ إٍ ايػٝس٠ ؾاط١ُ  قػُّا نُا خلٸ .١ ا٫ثين عؿط٥ُٚاسس َٔ ا٭

ٚخاق١ ٗ إعكٌَٛ َٔ أٌٖ  ،ٚبصيو تهٕٛ ا٭قػاّ نًٗا نا١ًَ .÷ايعٖطا٤

 . ^ايبٝت

ٌٸ ٌٕ ،ضقػِ ٜتعطٸ ٗ بسا١ٜ ن ٚايٓكاٙ اـاق١  ،َاّؿٝا٠ اٱ ،َٛدع ٚبؿه

يٝ٘ َٔ ؾعط برتتٝب إا ْػب ٚبعس شيو ٜٓكٌ َ .عػب تطتٝب أقػاّ ايهتا، ،سٝات٘ٗ 

 .ٚقس ٜعُس إٍ ؾطح بعض إؿطزات ٗ اهلاَـ .سطٚف ايكاؾ١ٝ

َٔ فُٛع  ،×ٱَاّ ايكازمإٍ آَػٛب١  بٝتّا 30ٚقس أخصْا َٔ ٖصا ايهتا، 

 ا بايبشح ٚايتشكٝل نُٔ َكايٓا ٖصا.تعطنٓا هلٚ ،غبع١ ٚتػعٌ بٝتّا

 ٖٓا ٜٴكاض،١ُ٥ َٔ ؾعط ٍ ا٭ـ ايهتا، ٗ اغتدطاز َا ْػب إيكس اغتؿاز َ٪ٚي

يهٔ  .غٛامٚتعٌٜ ا٭ ،عؿ٢، ايكٓاعتٌقبض ا٭ :نإ َٔ بٝٓٗا ،َكسضّا 261

َاّ ايكازم َٔ ؾعط عباض٠ إكازض اؿسٜج١ٝ اييت اعتُس عًٝٗا ٗ ْكٌ َا ْػب إٍ اٱ

ق١ً  ٜٚٛٗط دًّٝا .سٛاٍٚعٛامل ايعًّٛ ٚإعاضف ٚا٭ ،ْٛاضٌ، عاض ا٭عٔ: َٓاقب ايطايبٝٸ

. نُا ٬ٜسٜ عًٝ٘ عسّ ×َاّ ايكازمإكازض اييت اعتُسٖا ٗ اغتدطاز أؾعاض اٱ

سٝح ْكٌ بٝتٌ يٮؾذع ايػًُٞ َٔ  ،بٝات ايؿعط١١ٜ ٗ اغتدطاز ا٭اغتعُاٍ ايسٓق

ٗ سٌ إٔ ْؿؼ نتا،  ،َاّ ايكازمٚدعًُٗا نُٔ ؾعط اٱ ،ْٛاضنتا، عاض ا٭

ْٚكٌ ايطٚا١ٜ بايؿهٌ  ،ؾذع ايػًُُٞٔ ؾعط ا٭ُٗا َٔ نح بأْٸعاض ا٫ْٛاض قس قطٻ

ٚغأٍ  ،، ؾذًؼؾٛدسٙ ع٬ًّٝ ،×َاّ ايكازمؾذع ايػًُٞ ع٢ً اٱزخٌ ا٭»ايتايٞ: 

 ٚاشنط َا د٦ت ي٘، ؾكاٍ:  ،تعسٻ عٔ ايع١ً :×ؾكاٍ ي٘ ايكازم١ َعاد٘، عٔ عًٓ

 أيبػــــــــــو اهلل َٓــــــــــ٘ عاؾٝــــــــــ١ّ
 

 ضقــــــوأٗ َْٛــــــو إعــــــرتٟ ٚٗ  
 

  ّ  نُـا  ؽطز َٔ دػـُو ايػـكا
 

ٍټ ايؿعــــاٍ َــــٔ عٓكــــو      ُأخــــٔطزٳ ش
 

  .(9)«ٗا يٮؾذععطٹأُا١٥، قاٍ: ضبعأؾكاٍ: ٜا غ٬ّ إٜـ َعو؟ قاٍ: 

١ إكازض اييت اعتُس عًٝٗا ايهتا، ٗ ؽطه٘ ٚػُٝع٘ يًؿعط بًشاٚ قًٓٚ

ٚايتشكل  ،ؾعاض١ ٗ اغتدطاز تًو ا٭ٚعسّ بصي٘ ايسٓق ،×ٱَاّ ايكازمإٍ اإٓػٛ، 



×  
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بع ْؿؼ إٓٗر غًٛ، ٚاتٸ٘ اغتعٌُ ْؿؼ ا٭أْٸٱَاّ، ؾإْٓا متٌُ إٍ اٗا َٔ قش١ ْػبت

 ،أْٗا ابتًٝت َا ابتًٝت ب٘ غابكتٗا تًكا٥ٝٸّاٖا ٜعين  ،^١ُ٥ٗ ػُٝع أؾعاض باقٞ ا٭

ٖٚٛ  .١ُ٥٭إٍ اخطٜٔ آْػب١ َا يؿعطا٤  سسٸإٍ  ،ٚإبايػ١ ٗ ايتػاَض ،١َٔ عسّ ايسٓق

ٌٕ َٔ  اْط٬قّا ;ٚدب عًٝٓا صاي .بات ايتشكٝل ايعًُٕٞتطًٖ قطٜض أغًٛ، كايـ بؿه

َاّ ناٌَ ٗ اغتدطاز أؾعاض اٱ عسّ اعتُاز ٖصا ايهتا، نُػتٓسٺ ،َبسأ ايع١ًُٝ

 . ×ايكازم

 

  ــــــ مػٗذ عم٘ سٗدز وؤٖدل (،^دٖٕاُ أِن البٗت)ـ  ب

 بسا١ٜ ٗٚ .نُٔ أضبع١ عؿط قػُّا ^ّاـ أؾعاض ا٭ضبع١ عؿط٠ َعكَٛأٚضز إ٪ٚي

ٌٸ ٚٸ ن ٖٚهصا إٍ آخط  ،ٍ ثِ ايجاْٞقػِ ٜػتعطض تط١ْ إعكّٛ ٚؾل تطتٝب ا٭

َٸ ،نُا ٜكسّ بٝاْات سٍٛ ؾدكٝتِٗ .َعكّٛ ٚٗ  .١ ٗ َػري٠ إَاَتِٗٚايٓكاٙ اهلا

يؿعط  ٍ٘ ْكًإ َٚهاؾّا. ١ًيًُؿطزات إؿهٹ ٚتؿػريّا ٖاَـ ايكؿشات ٜكسّ ؾطسّا

 ايطٚاٜات ؾٝٗا.  ١ُ٥ ٜٓكٌ إٍ داْبٗا اخت٬فا٭

ٚاييت  ،َٔ فُٛع عسز ا٭بٝات اييت اعتُسْاٖا ٗ عجٓا بٝتّا 68خصْا أٚقس 

َاّ ؾعاض اٱأَا إكازض اييت اعتُس عًٝٗا قاسب ايهتا، ٗ اغتدطاز أ. بٝتّا 97بًػت 

أع٬ّ  ـ3 .ضؾاز ايكًٛ،إ ـ2 .ا٫ثين عؿط١ٜ ـ1ؾهاْت ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ:  ×ايكازم

       .ايسخٌٝ ـ7 .اٱَاّ ايكازم ـ6 .ا٭َايٞ ـ5 .أعٝإ ايؿٝع١ ـ4 .ايسٜٔ ايسٜٔ ٗ قؿات

ُٸ ،داَع ا٭سازٜح ـ9. عاض ا٭ْٛاض ـ8 ضٚن١  ـ12 .زاض ايػ٬ّ ـ11 .اـكاٍ ـ10 .ٞيًك

ٛٸ ـ13. ٌٛايٛاع ايؿطز بعس  ـ14. يًسنتٛض َكطؿ٢ ايؿٝيب ،عف ٚايتؿٝٸايك١ً بٌ ايتك

ُٸ ـ16 .ؾ٬ح ايػا٥ٌ ـ15 .ايؿس٠     .ايهربٜت ا٭ٓط ـ17. ^١ أٌٖ ايبٝتٗ ضسا، أ٥

َٓاقب  ـ21. |عَِٛػٓس ايطغٍٛ ا٭ ـ20. َػتسضى ايٛغا٥ٌ ـ19. نٓع ايؿٛا٥س ـ18

ايٓٛض  ـ25. ايٓذِ ايجاقب ـ24. َٓت٢ٗ اٯَاٍ ـ23. ثطَٓتدب ا٭ ـ22. ×آٍ أبٞ طايب

 ايػاطع. 

 اغتدطاز أؾعاض ٗ َكسضّا 235ـ ايهتا، قس اعتُس ع٢ً ضغِ إٔ َ٪ٚيٚ

ْ٘ ٗ ؾإٚايعكس ايؿطٜس،  ،ٚاييت نإ َٔ بٝٓٗا: تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل، ا٭غاْٞ ،نتاب٘
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ٌٕ ×َاّ ايكازمقػِ أؾعاض اٱ ٚاغتج٢ٓ  ،ٞ ع٢ً إكازض اؿسٜج١ٝنًٓ ٜعتُس ٚبؿه

ٍ ٖصا ؾإْ٘ ٫ ٜصنط َٔ إكازض اييت اعتُسٖا َٚهاؾّا إ .زب١ٝايهتب ايتاضى١ٝ ٚا٭

ٖا دعٌ  ،ناؾع٤ ٚايكؿش١ ٚ... ،زٕٚ شنط تٛنٝشات أخط٣ ،تا،غِ ايهاغ٣ٛ 

 ٗ أغًبٝت٘.  ٚعػريّا عًُٓا قعبّا

ٔٵ ْكٌ إٍ ١ بايٓػب١ اْتٗاد٘ ايسٓقٚ ،َع اعتُازٙ ع٢ً َكازض نجري٠ ْػبّٝا يه

نٌ ٖصٙ إُٝعات ػعٌ َٔ  ،٬َٚسٛت٘ ٕا ٜتعًل بٗا َٔ فطٜات ٚٚقا٥ع ،ؾعاضا٭

ُٸٗ اغتدطاز أؾعاض ا٭ َعتربّا ايهتا، َكسضّا ٥١^ . 

 

  ــــــ حملىد عم٘ ودزع التربٖصٙ ارتٗاباٌ٘ (،الدز الجىني أٔ دٖٕاُ املعضٕوني) ـ ز

 ّا.إٍ أضبع١ أقػاّ تتٛاؾل ٚأضبع١ عؿط َعكَٛ ـ نػابك٘ـ ِ ايهتا، قس قػٻٚ

ٌٸ ٌٸ نصيو بسأ ن َعكّٛ ٚؾل تطتٝب إعكٌَٛ.  ؾكٌ برت١ْ كتكط٠ ؿٝا٠ ن

اييت  بٝتّا 97 َٔ فُٛع ،بٝتّا 36 خصْا َٓ٘أ ×َاّ ايكازمباٱ ػِ اـامٸٚٗ ايك

ٔ زضز ٖاَـ ٜؿطح ؾٝ٘ إؿطزات عمل ٜػؿٌ إ٪يـ ٚ .ٜسٚض سٛهلا عجٓا ٗ ٖصا إكاٍ

 ٚ ايكعب١. أ ١ًإؿهٹ

َٸا أع٬ّ  ـ1: ؾٗٞ ×َاّ ايكازمإكازض اييت اعتُسٖا ٗ قػِ أؾعاض اٱ ٚأ

ُٸ4٪ٍٚ. ـ َطايب ايػٻ3اض. بكـ ْٛض ا٭2ايٛض٣.  ـ عاض 6ـ ضٜاض ايؿٗاز٠. ١5. ـ نؿـ ايػ

ـ ْاغذ ايتٛاضٜذ. 10ـ ايسَع١ ايػانب١. 9ـ ضٚن١ ايٛاعٌٛ. 8ؾطح ايؿاؾ١ٝ.  ـ7ْٛاض. ا٭

 . ×ٞ طايبأبَٓاقب آٍ  ـ11

نُا أْ٘ مل  .١ إكازض اييت اعتُس عًٝٗاْكاٙ نعـ ايهتا، ٗ قًٓتهُٔ ٚ

ٖٛ َتٛادس ٗ  قًٌٝ بإكاض١ْ َع َا عسزٷٖٚٛ  ،×َاّ ايكازميٲ بٝتّا 36ٜٓكٌ غ٣ٛ 

ٖٓ  ٕ ٜهٕٛ َكسضّاأٜٚبعسٙ عٔ  ،ٔ ايهتا،عا٫عتباض  ٜٓؿٞا باقٞ ايهتب ٚإكازض، 

 ٗ عجٓا.  َكب٫ّٛ

 

  ــــــ ضالوٗٛحباخ ٔالدزاضات اإلسنص األمل (،وعذي أغعاز املعضٕوني الٕازدٚ يف حباز األٌٕاز) ـ د

أٚ إٔ ٜسضز  ،خ عٔ سٝاتِٗزٕٚ إٔ ٜتشسٸ ،١ُ٥تا، بعطض أؾعاض ا٭ايه اختلٸ



×  
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ؾعاض إٓػٛب١ . يكس عٌُ ع٢ً اغتدطاز ا٭١ًيؿطح إؿطزات أٚ ايعباضات إؿهٹ ٖاَؿّا

زٕٚ إٔ ٜعٌُ ايسق١  ،ْٚكٌ ؾٗطغٗا ،ْٛاض اؿسٜج١ُ٥ٞ َٔ نتا، عاض ا٭إٍ ا٭

١ُ٥ ٖٛ يًؿاعط أسس ا٭إٍ ٓػٛ، طغِ ايتكطٜض ٗ ايبشاض بإٔ ايؿعط إؾ .ٚايتشكٝل

زٕٚ  ،إَاّ آخطإٍ ٜٚٓػب٘  ،إٔ قاسب ايهتا، ٜػُض ايططف عٔ شيو إ٫ٓ ،ايؿ٬ْٞ

ٟٸ  ؼكل أٚ عح ٗ إٛنٛع. أ

 ػتدطزاؾع٤ إ ضقِأٚ  ،نصيو اضتهب أخطا٤ ٗ عطض ضقِ بعض ايكؿشات

ٜٚكعب عًِٝٗ ١َُٗ  ،كٌ ٗ ا٫ضتباىٖٚٛ غًٛى ٜٛقع احملٚك .بٝات اييت ٜٓكًٗا٘ ا٭َٓ

بُٝٓا ايكشٝض  ،94س أضدع ايبٝت ايتايٞ إٍ اجملًٖ :ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ .ضداعايتشكل ٚاٱ

 :91أْٸ٘ ٗ اجملًٖس 

ــل دــــــسِّ  ٝٸــــــ   عــــ  ٖٞــــــصا ٜــــــا ٚي
 

ــلٸ  ٞٸ عــــ ــامش ٞٸا٭ اهلــــ ــ  (10)بطشــــ
 

ٚاؿاٍ إٔ ايعسٜس  ،بٝتّا 265شنط ي٘  ×َاّ ايكازمأؾعاض اٱ َا ىلٸ ٚٗ

يٛ دعً٘ نُٔ إكازض  إٕ اعتُازٙ ع٢ً ايبشاض نإ قشٝشّا .×ل باٱَآَّٗا ٫ ٜتعًٖ

ٚٸ  ،س ايػكِٝ َٓٗاٜبعٚ ،١ُ٥٭إٍ ال بٓؿػ٘ َٔ قش١ ا٭ؾعاض إٓػٛب١ ثِ ٜتشٖك ،ي١ٝا٭

 . ٖٚٛ نجريٷ

 

  ــــــ ×واً الضادماإلختسٖر ٌٔكد وضادز الػعس املٍطٕب إىل 

ٚٸ اض ايٛاضز٠ ٗ خطابات ٚأسازٜح اٱَاّ باغتدطاز ا٭ؾع ٍ خط٠ٛٺيكس قُٓا ٗ أ

َٔ إكازض ٚاجملاَع اؿسٜج١ٝ، ثِ قُٓا بتطبٝكٗا ع٢ً ا٭ؾعاض ايٛاضز٠ ٗ  ×ايكازم

ٚإبعاز َا  ،ٱَاّإٍ ا٢ تتبٌ يٓا قش١ اْتػابٗا ستٸ ;نتب ا٭ز، ٚايسٚاٜٚٔ ايؿعط١ٜ

قطا٠٤ بعض  َا ٜعُس إٍ َاّ نجريّاؾاض٠ إٍ إٔ اٱَع اٱ .نإ يًؿعطا٤ ٚغريِٖ

با٭ز، ٚايؿعط  ×ساطت٘إٖا ٜسٍ ع٢ً  ،ؾعاض اييت دازت بٗا قطو١ ايؿعطا٤ا٭

 ايعطبٞ. 

ٌٕٚ ٚؾل تطتٝب  ،يًتشكٝل ٚايٓكس بٝتّا 97ٞ نًٓ نُٔ ٖصا ايبشح غٓدهع بؿه

 سطٚف ايكٛاٗ. 

 غا١ٜ ا٭١ُٖٝ:  ْٗتباٙ إٍ َػأيتٌ قبٌ ايؿطٚع ٗ ايبشح ًْؿت ا٫
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ٚغٝهٕٛ  ،إكازض غتكازؾٓا أمسا٤ ايعسٜس َٔ ايؿعطا٤ٗ َبشح اغتدطاز  أـ

ِٸ يتشسٜس تاضٜذ ٫ٚزتِٗ زٚضٷ َٳ َٗ  ،×َاّ ايكازمنإ َِٓٗ قبٌ اٱ ٔٵٗ َعطؾ١ 

َٳ ،نايٓابػ١ ايصبٝاْٞ ٚست٢ ٜتهض ا٭َط أنجط ؾإٕ  .بٞ ايعتا١ٖٝأن ،دا٤ بعسٙ ٔٵٚ

  :ٞفُٛع ايؿعطا٤ ايصٜٔ غٝتٛادسٕٚ نُٔ عجٓا ِٖ ع٢ً ايؿهٌ ايتاي

  .ّ(612ـ  ٖـ10)ّـ قٝؼ بٔ اؿساز1١ٜ

  .ّ(636ـ  ٖـ15)ّخطاف اهلصيٞ بٛأـ 2

  .ّ(605؟ ـ  /ٖـ 18ايصبٝاْٞ)؟ ـ  ١ـ ايٓابػ3

  .ّ(641ـ ؟  /ٖـ 20)؟ ـ عكب١ بٔ ْعُإ ايعتهٞ ـ4

  .ّ(660ـ  600 /ٖـ 40ـ  م.ٖـ 23)×ـ أَري إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ أبٞ طايب5

 .(673ّ ـ ؟ /ٖـ 54ـ )؟ ْكاضٟا٭ ـ سػإ بٔ ثابت6

  .ّ(701؟ ـ  /ٖـ 82)؟ ـ ٌْٝ بج١ٓٝ ـ7

  .ّ(705ـ  646 / ٖـ86ـ  26)إَطٚبٔ ـ عبس إًو 8

ٞٸ9   .ّ(712ـ  658 /ٖـ 94ـ  38)×بٔ اؿػٌ ظٜٔ ايعابسٜٔ ـ اٱَاّ عً

  .ّ(714؟ ـ  /ٖـ 95)؟ ـ بٞ هلبأـ ؾهٌ بٔ ايعباؽ بٔ 10

  .ّ(723ـ  660 / ٖـ105ـ  40)٠نجري ععٸ ـ11

َٸ١، 12   .ّ(735ـ  696 /ٖـ 117ـ  77)غ٬ٕٝ بٔ عكب١ـ شٚ ايط

  .ّ(765ـ  699 / ٖـ148ـ  80)×َاّ دعؿط بٔ قُس ايكازمـ اٱ13

  .ّ(783ـ  713 / ٖـ167ـ  95)اض بٔ بطزـ بؿٸ14

ٞٸ15  .(818ّـ  770 /ٖـ 203ـ  153)×بٔ َٛغ٢ ايطنا ـ عً

  .ّ(826ـ  747 /ٖـ 211ـ  130)ٌٝ بٔ ايكاغِبٛ ايعتا١ٖٝ، إمساعأـ 16

  .ّ(830؟ ـ / ٖـ 215)؟ ـ قُس بٔ ساظّ ايباًٖٞ ـ17

  .ّ(840؟ ـ  /ٖـ 220)؟ ـ ضامـ قُٛز اي18ٛ

  .ّ(847ـ  805 / ٖـ232ـ  190)ٕ بٔ قُسـ ايٛاثل باهلل، ٖاض19ٚ

 .(1160ّـ  1058 /ٖـ 555ـ  450)ساَس ايػعايٞ بٛأـ 20

  .ّ(1302ـ  1228 / 702ـ  625)عٝسايسٜٔ ابٔ زقٝل ايايؿٝذ تكٞ ـ 21



×  
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  .(1339ـ  1277 / ٖـ752ـ  677)ٞـ قؿٞ ايسٜٔ اؿ22ًٓ

َٳ ×َاّ ايكازمؾعاض إٓػٛب١ إٍ اٱْٚعتكس إٔ ضدٛع ا٭ غبك٘ َٔ  ٔٵإٍ 

ٌٷأايؿعطا٤  ٔٸ َط قاب َٳ يًططح، يه دا٤ بعسٙ َٔ ايؿعطا٤ ؾا٭َط ٫ ىًٛ  ٔٵإضداعٗا إٍ 

ٚشيو  ;أؾعاض أبٞ ايعتا١ٖٝ ×هٔ إٔ ٜٓؿس اٱَاّ ايكازمإش َٔ غري إُ ;َٔ إؾهاٍ

ٚٴ  ٖـ،148قس اغتؿٗس غ١ٓ  ×َاّ ايكازمبُٝٓا اٱ ،ٖـ130يس غ١ٓ ٭ٕ أبا ايعتا١ٖٝ قس 

 ×َاّ ايكازمبٞ ايعتا١ٖٝ، ؾهٝـ غٝكطأ اٱأبعس مثا١ْٝ عؿط٠ غ١ٓ َٔ ٫ٚز٠  أٟ

ٔٸ !ٌ بٗا؟أؾعاضٙ ٜٚتُجٻ ٕٸ ;تُاٍٖصا ٫ ّٓع َٔ ٚدٛز ٖصا ا٫س يه أقسّ إكازض  إش إ

 ،(ٖـ274)؟ ـ قاغٔ ايربقٞ ٖٛ ×ٱَاّ ايكازمإٍ ااييت شنطت ا٭ؾعاض إٓػٛب١ 

ؾإْ٘ َٔ احملتٌُ إٔ بعض َا اْتؿط بٌ ايٓاؽ َٔ أؾعاض أبا ايعتا١ٖٝ آْصاى قس  صاي

ْػبت عٔ ططٜل اـطأ إٍ اٱَاّ  ِٸثَٚٔ  ،عطؾت ططٜكٗا إٍ نتب اؿسٜح

 . ×ايكازم

ا غٓصنط عٓاٜٚٔ ايعسٜس َٔ نتب اؿسٜح اييت اعتُسْا عًٝٗا ٗ ٖٓٚ

 : ×سٝا٠ اٱَاّ ايكازمٚٔ ايؿاق١ً ايع١َٝٓ بٌ نتابتٗا ٝٻتبتست٢  ،َٛنٛعٓا

  .ّ(887؟ ـ  /ٖـ 274يربقٞ)؟ ـ آس بٔ قُس ٭ـ احملاغٔ، 1

  .ّ(941؟ ـ  / 329ايهًٝين)؟ ـ ُس بٔ ٜعكٛ، بٔ إغشام حملايهاٗ،  ـ2

َٳ٭َايٞ، ايتٛسٝس، اـكاٍ، نُاٍ ايسٜٔ، َعاْٞ ا٭ا ـ3 ٫ وهطٙ  ٔٵخباض، 

 .(991ّـ  918 /ٖـ 381ـ  306ًؿٝذ ايكسٚم)يايؿكٝ٘، 

ٞٸٛايؿت ٞب٭نٓع ايؿٛا٥س،  ـ4  ٖـ449ايهطادهٞ)؟ ـ بٔ عجُإ  ح قُس بٔ عً

  .ّ(1057؟ ـ  /

  .ّ(1067ـ  995 / ٖـ460ـ  385ايطٛغٞ)دعؿط  أبًٞؿٝذ يايتٗصٜب،  ـ5

؟ ـ  /ٖـ 548ايطربغٞ)؟ ـ ًشػٔ بٔ ؾهٌ يخ٬م، إع٬ّ ايٛض٣، َهاضّ ا٭ ـ6

1153)ّ.  

  .ّ(1187 ـ ؟ /ٖـ 573 ـ ْٚسٟ)؟اايطكطب ايسٜٔ يايسعٛات،  ـ7

ٞٸحملبٞ طايب، أٍ آَٓاقب  ـ8 ـ  1095 /ٖـ 588ـ  488آؾٛ،)ابٔ ؾٗط ُس بٔ عً

  .(؟ّ
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 / ٖـ673ابٔ طاٚٚؽ)؟ ـ ُس بٔ دعؿط بٔ ق ٢ٓس بٔ َٛغ٭ؾ٬ح ايػا٥ٌ،  ـ9

  .ّ(1274؟ ـ 

ٞٸينؿـ ايػ١ُ،  ـ10   .ّ(1293؟ ـ  /ٖـ 692اٱضبًٞ)؟ ـ بٔ عٝػ٢  عً

ٞٸيـ ايكطاٙ إػتكِٝ، 11   .ّ(1472؟ ـ  /ٖـ 877ايٓباطٞ)؟ ـ بٔ ْٜٛؼ  عً

ـ  1623 /ٖـ 1104ـ  1033ايعاًَٞ) اؿطٸُس بٔ اؿػٔ حملٚغا٥ٌ ايؿٝع١، ـ 12

1692)ّ.  

  .ّ(1700ـ  1627 /ٖـ 1111ـ  1037اجملًػٞ)ُس باقط حملْٛاض، ا٭ عاض ـ13

 ٖـ1320ـ  1254احملسخ ايٓٛضٟ)ػٌ بٔ قُس ايتكٞ ؿَػتسضى ايٛغا٥ٌ،  ـ14

 .ّ(1902ـ  1838 /

 / ٖـ؟ـ  1310ناؾـ ايػطا٤)ُس ضنا بٔ ٖازٟ عباؽ حملايٓٛض ايػاطع،  ـ15

  .ّ(1947 ـ 1893

يًع١َ٬  ،ْٛاضٚعاض ا٭ ;آؾٛ،قب ابٔ ؾٗطنتا، َٓا :َٔ ٬ٜٚسٜ إٔ ن٬٘

ِٸٚايًصإ ٜعسٸ ،اجملًػٞ قس نتبا بعس سٝات٘  ×َاّ ايكازمَكسض ٭ؾعاض اٱ إ أٖ

ٛٸأ ،بؿاق١ً نبري٠ ٟ َٔ ؾطم ٚقٛع اـطأ ٟ بكطٕٚ َٔ ايعَٔ، ٖٚٞ ؾاق١ً نبري٠ تك

ٕٸَهاؾّا إ .ٚا٫ؾتباٙ ٗ ٖصٙ ايٓػب١ ْؿؼ  َا ٜٓػبإ ٖصٜٔ إكسضٜٔ نجريّا ٍ أ

 ٖٚٛ زيٌٝ ع٢ً نعـ اٱغٓاز ٗ ٖصٙ ايهتب.  ،ٚاسس أنجط َٔ ؾدٕلإٍ ا٭بٝات 

بإكاض١ْ َكازض  ،ع٢ً أؾهٌ ساٍ تٕ ايسٚاٜٚٔ ايؿعط١ٜ يٝػإ :َٚٔ ْاؾ١ً ايكٍٛ

ٚتجبتٗا ٗ زٜٛإ  ،١ٓ إٍ أنجط َٔ ؾاعطَا تكّٛ بٓػب١ أبٝات َعٝٻ ّاؾهجري. اؿسٜح

ٌٸ ٚايهجري َٔ  ،ٞ ٗ إقساض ا٭سهاّؿطض عًٝٓا ايتأْٸٖٚصا ايٛاقع ٜ .ؾاعط َِٓٗ ن

 ل ٗ سكٝك١ ٖصا ا٫ْتػا،. ايتشٗك

ؼ٢ٛ ايعباضات اييت تصنط ٗ نتب اؿسٜح ٚايطٚاٜات قبٌ إٜطاز  ـ ،

 ;ٗ تعٌٝ ايٓػب١ايكك٣ٛ ١ُٖٝ ا٭ب ،«قاٍ»ٚ ،«أْؿس»، «×ٌؾتُجٻ» :َٔ قبٌٝ ،ؾعاضا٭

ٚيٝػت بصيو ع٢ً مٛ  ،بعهٗا ايبعض ٚشيو يهْٛٗا َٔ سٝح ايس٫ي١ ؽتًـ عٔ

ٕٸ« ٌؾتُجٻ»ؾصنط عباض٠  .ٚاسس آخط  ٗ َكاّ إْؿاز ؾعط ؾاعٕطٖٛ َاّ إِا اٱ زاي١ ع٢ً أ

َٸ إيكا٤ٚيٝؼ ٗ َكاّ  ،ٕٓاغب١ ٗ إٛنٛع « قاٍ»ٚ« أْؿس»ا ايعباضتٌ ؾعط َٔ تأيٝؿ٘. أ



×  
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ٚيٝػت زاي١ ع٢ً  ،ْؿػ٘ ×اٱَاّ تأيٝـإٔ ايؿعط ٖٛ َٔ ايس٫ي١ ع٢ً ٗ  تإقٜٛٸؾُٗا 

ٗ ؾطظ ؾعط  س٠ْٖٚصٙ ايعباضات باؾ١ًُ َػاعٹ .٭سس ايؿعطا٤ أْ٘ ٗ َكاّ قطا٠٤ ؾعٕط

 عٔ غريٙ.  ×اٱَاّ ايكازم

ُٸ ْؿطع ٗ  ×١ ٚإتعًك١ باغتدطاز أؾعاض اٱَاّ ايكازمبعس شنط ايٓكاٙ إٗ

 بٝات: َع شنط َا ْػبت٘ إيٝ٘ َٔ أ ،اغتدطاز َكازض أؾعاض اٱَاّ ايكازم

 

  ــــــ قافٗٛ اهلىصٚ

() 

ـــ  ــٛ أْٸــــ ــا  اٚيـــــ ــا تطنٓـــــ  إشا َتٓـــــ
 

ٌٸ    ؾــ٤ٞٺ يهــإ إــٛت ضاســ١ يهــ
 

ــا  ــا بعجٓـــــــــ ــا إشا َتٓـــــــــ  ٚيهٓٸـــــــــ
 

ٌٸ    (11)ؾـ٤ٞٺ  ْٚػأٍ بعس شا عٔ نـ
 

ٞٸ ،×ٱَاّ ايكازمإٍ اايبٝتإ ْػبا  بٞ أبٔ  ُٖٚا ٗ ايٛاقع يٲَاّ عً

ٌٸ»ٚقس دا٤ت ٚقس شنطا ٗ ايسٜٛإ ايؿعطٟ إٓػٛ، إيٝ٘،  ،×طايب ٞٸ ن بسٍ « س

ٌٸ»   .(12)«بعس شا»َهإ « بعسٙ»ٚ ،«ؾ٤ٞ ن

ٔٸ َٸ ايه٬ّٖصا  يه ٱَاّ إٍ اإش مل ْعجط ع٢ً ٖصٙ ايٓػب١  ;ّامل ٜهٔ تا

ٌٸ ×عًٞ إٍ ٚإِا ٚدسْاٖا بسٍ إٔ تٓػب٘  ،إكازض اييت شنطت ايبٝتٌ ٗ ن

غتعًُت ْؿؼ ٚقس ا .«َا أسػٔ قٍٛ ايكا٥ٌ»ؾدل بعٝٓ٘ انتؿت بتكسِٜ عباض٠: 

ايعباض٠ أٚ ؾبٝٗٗا ٗ ْكٌ أؾعاض ايعسٜس َٔ ايؿعطا٤. ٚقس ض٣ٚ ايػٝٛطٞ ْؿؼ ايبٝتٌ ٗ 

 :قاٍٚ ،نتاب٘ ؾطح ايكسٚض بؿطح ساٍ إٛت٢ ٚايكبٛض عٔ زيـ بٔ أبٞ زيـ ايعذًٞ

ث٘ عٔ أٖٛاٍ ايكرب َا ٜط٣ ايٓا٥ِ، ؾشسٸ سه٢ أْ٘ ٗ إسس٣ ايًٝايٞ ضأ٣ أباٙ ٗ

َط أُْٗا ٗ ٖصٙ ايكك١ دا٤ا ع٢ً ؾان١ً ٚايعذٝب ٗ ا٭ .(13)ٌبٝتٚأْؿسٙ اي ،ٚايربظر

َٔ « ْٚػأٍ بعس شا»بسٍ « ؾٓػأٍ بعسٙ»ؾكس شنطت  ،َاّ عًَٞا دا٤ ٗ زٜٛإ اٱ

  .(14)إكطع ا٭خري

ِّ ×ٕ يٲَاّ عًٞاٚإٔ ٜهٕٛ ايبٝت  ١ت ايؿطقأٚ يسيـ بٔ زيـ ايعذًٞ ؾٗصا ٜؿ

إشا عطؾٓا إٔ بعض نتب  خكٛقّاٚ ،×استُاٍ نُْٛٗا يٲَاّ ايكازم ع٢ً
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 َٔ أؾعاض.  ×َاّ ايكازمع٢ً شنط ايبٝتٌ نُٔ َا ْػب إٍ اٱ اؿسٜح مل تأتٹ

 

  ــــــ قافٗٛ الباٞ

(2) 

 خـــــــط،ٵ َـــــــا عازاْـــــــا بٝـــــــت إ٫ٓ
 

ــا   ــاَٚـ ــب إ٫ٓ عٛاْـ ــط،ٵ نًـ  (15)دـ
 

ٖا ازب١ٝ أٚ اؿسٜج١ٝ اييت اعتُسَْٔ إكازض ا٭ إْٓا مل ْعجط ع٢ً ايبٝت نُٔ أٟٛ

أْ٘ قاٍ:  |نطّا٭ عٔ ايٓيبٸ ْٛاض ضٚا١ّٜٓا ٚدسْا ٗ عاض ا٭ٗ ٖصا ايبشح، يهٓٸ

ٚقس دط،، َٚٔ  إ٫ٓ خط،، َٚا عازاْا نًبٷ إ٫ٓ َا عازاْا بٝتٷ ،مٔ بٓٛ عبس إطًب»

قس ْكًٗا ع٢ً أْٗا  ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ ضاٟٚ اؿسٜح عٔ ايٓيبٸ .(16)«،ٵم ؾًٝذطِّمل ٜكسِّ

ع٢ً شنط ٖصا اؿسٜح  إٍ إٔ نتب ايعا١َ ٗ اؿسٜح مل تأتٹ ؾاض٠ٱ، َع اؾعطٷ

 . َطًكّا

(3) 

ٌٷ»عٔ نتا، ايسعٛات:   ،إيٝ٘، ؾٓٛط إيٝ٘ ×َٔ َٛايٞ أبٞ عبس اهلل دا٤ ضد

 : ×٠ٌ عٌ ؾُات، ؾتُجٻ، ؾكاٍ: نإ يٞ قطٸؾكاٍ: َا يٞ أضاى سعّٜٓا

ــعطٝٻ ــطٚضٷ تٴــــــ ــ٢ غــــــ  ٘ إشا أعطــــــ
 

 بـــــاٚإٕ أخـــــص ايـــــصٟ أعطـــــ٢ أثا 
 

ٟٸ ِٸ ؾـــــأ ــ  ؾـــــهطّا ايٓعُـــــتٌ أعـــ
 

ٍٴ ٗ عٛاقبٗــــــــا إٜابـــــــــا     ٚأدــــــــع
 

 أْٹعُتٴــــــ٘ ايــــــيت أبــــــست غــــــطٚضّا
 

 ؟أّ ا٭خــط٣ ايـــيت ازٸخــطتٵ ثٛابـــا   
 

  .(17)«ٗا تػهٔؾإْٸ; َٔ زَٛعو ضٵؾأؾٹ إشا أقابو َٔ ٖصا ؾ٤ٞٷ»: ×ثِ قاٍ

ٔٸ ُٖٖصٙ ا٭ يه ٚايٛاٗ  ،ؾٛات ايٛؾٝات ٞٵ:ت ْػبتٗا ٗ نتابٳبٝات قس 

َع  ،ّ(1302ـ  1228 / ٖـ702ـ  625)ايؿٝذ تكٞ ايسٜٔ ابٔ زقٝل ايعٝس إٍ ،بايٛؾٝات

 سٝح أتت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  ،بعض ايتػٝريات

ــ٢ غــــــــ  عطٝٸ ــ٘ إشا أعطــــــ  ٚضٷطتٴــــــ
 

 ؾـــإٕ غـــًب ايـــصٟ أعطـــ٢ أثابـــا     
 

ٟٸ   ايٓعُــــــتٌ أعــــــسٸ ؾهــــــ٬ّ ؾـــــأ
 

ــا    ــا إٜابــــ ــس عكابٗــــ ــس عٓــــ  ٚأٓــــ
 

 أْعُتـــــ٘ ايـــــيت ناْـــــت غـــــطٚضّا
 

ــيت دًٖــ  أّ ا٭  ــات خــط٣ اي  (18)؟ثٛاب
 



×  
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بٝات ٚإٔ ا٭ ،ّ(840 ـ ؟/ ٖـ220)؟ ـ امضٸ ايعكس ايؿطٜس إٍ قُٛز ايْٛٚػبت ٗ

 ناْت نُٔ قكٝس٠ ٜطثٞ ؾٝٗا داضٜت٘ ْؿ٣ٛ، ٚايككٝس٠ ٖٞ: 

ــض ٜهـــــطِّ  ــط ْؿـــــ٣ٛ َٚٓتكـــ  ض شنـــ
 

ــا      ــٞ انت٦ابــ ــح يــ ــ٢ عُــــس يٝبعــ  عًــ
 

    ٟ ــت ٚعــــس َــــا ناْــــت تػــــاٚ  ؾكًــ
 

ــل اؿػـــابا     ــشب شاى َـــٔ خًـ  غٝػـ
 

ــ٘ إشا أعطـــــــــــ عطٝٸ ــطٚضٷتـــــــــ  ٢ غـــــــــ
 

ــا  ٕٵإٚ  ــ٢ أثابـــــ ــصٟ أعطـــــ  أخـــــــص ايـــــ
 

ــ ــتٌ  ٟٸأؾــــــ ــ٬ّأايٓعُــــــ ــِ ؾهــــــ  عــــــ
 

 ٜابـــــــــــاإٓـــــــــــس ٗ عٛاقبٗـــــــــــا  أٚ 
 

 ٖـــــــست غـــــــطٚضاّ  أْعُتـــــــ٘ ايـــــــيت  أ
 

 ؟ٖــــــست ثٛابــــــاأخـــــط٣ ايــــــيت  ّ ا٭أ 
 

ــٌ ا٭ ــط٣ ٚبــــ ــطٙٺ إخــــ ــت بهــــ  ٕ ْعيــــ
 

َٳ سلٸأ   (19)ؾهط استػـابا  ٔٵبؿهط 
 

إٔ عباض٠  إ٫ٓ بٝات،ٚضغِ ٚدٛز اخت٬ف ٗ ؼسٜس ايؿاعط اؿكٝكٞ هلصٙ ا٭

َاّ أَاّ إَهإ ْػبتٗا إٍ اٱ تكـ َاْعّا ،اييت أٚضزٖا قاسب ايسعٛات ،«×ٌؾتُجٻ»

ٌٕ خكٛقّا، ٚ×ايكازم ٟٸ َع غٝا، زيٝ  ٜعاضض ٖصٙ ايكٝػ١.  آخط قٛ

(4) 

ْٚٛط دعؿط بٔ قُس إٍ ؾت٢ ع٢ً »٘ ٗ نتاب٘ ايعكس ايؿطٜس: شنط ابٔ عبس ضبٸ

 ؾكاٍ ي٘: ٖٚٛ ٜػرتٙ،  ،ثٝاب٘ أثط إساز

ٔٸ ْٸــــــ ٫ ػــــــعع  َ٘ــــــٔ إــــــساز ؾإ
 

ــ١ اٯزا،   ــاٍ ٚسًٝـ ــط ايطدـ  (20)عطـ
 

َٔ إكازض اؿسٜج١ٝ اييت ْعتُس عًٝٗا ٗ  َٚع أْٓا مل ْعجط ع٢ً ايبٝت ٗ أٟٛ

ٕٸ ز، ايعطبٞ اعتباض١ٜ نتا، ايعكس ايؿطٜس ٚقُٝت٘ ايعاي١ٝ ٗ فاٍ ا٭ ٖصا ايبشح، إ٫ أ

 . ×َاّ ايكازمإٍ اٱ ١ ْػب١ ايبٝتػعًٓا ْط٦ُٔ إٍ قشٸ

با٤ قس ْػب ايبٝت ْٚؿري إٍ إٔ ايطاغب ا٭قؿٗاْٞ ٗ نتاب٘ قانطات ا٭ز

ايػُعاْٞ ث٬ث١ أبٝات ٗ  ؾكس أٚضز٤٬َ أَا ٗ نتا، أز، اٱٚ .(21))؟(حملُس بٔ َٗطإ

 ،ٚقطٜب١ َٔ َعٓاٙ ،قاؾ١ٝ ايبا٤ ؼٌُ ْؿؼ َع٢ٓ ايبٝت إٓػٛ، إٍ اٱَاّ ايكازم

ٞٸ»، سٝح قاٍ: ٢يًؿاعط أٓس بٔ وٝ يهٓ٘ دعًٗا  أخربْا أبٛ دعؿط سٓبٌ بٔ عً

ْا ْاقط بٔ اؿػٌ ايػذعٟ أبٛ بهط أٓس بٔ أبٞ خربأ :ايكٛٗ ظاَع ٖطا٠

 أْؿسْٞ أٓس بٔ و٢ٝ:  :سهِٝ
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ٔٸ  َــــٔ إــــساز ٚيطدــــ٘ ٫ ػــــعع
 

ٕٸ  ــب  إ ــٛ، ايهاتـ ــٛم ثـ  إـــساز خًـ
 

ٗٳـــــ  ِـــــا ٖـــــٛ ظٜٓـــــ١إبـــــصيو  رٵٚاب
 

ــٔ اهلل اؾ   ــ١ َــ ــب ٖبــ ــٌ ايٛاٖــ  ًٝــ
 

ِٸ ــ ٘  ٚؾــ ــ ــساز يهاتــــب ٗ ثٛبــ  إــ
 

ــ٘ عػــٔ َٓاقــب     ــٛح ي  (22)مســ١ تً
 

 

  ــــــ قافٗٛ التاٞ

(5) 

يبعض  ،ٚدست ٗ عكس ايسضض :أقٍٛ»ْٛاض: قاٍ ايع١َ٬ اجملًػٞ ٗ عاض ا٭

ٞٸ ،قشا،ا٭ عٔ ابٔ  ،عٔ اؿػٔ بٔ قبٛ، ،عٔ أبٝ٘ ،بطاِٖٝإبٔ  بإغٓازٙ عٔ عً

ٚناْت شات  ،ْ٘ قاٍ: ناْت قٗاى داض١ٜ يعبس إطًبأ ،×عٔ ايكازم ،ايعٜات

يٝٗا إؾٓٛط  ،ٚناْت سبؿ١ٝ، ٚناْت ٌُٝ إٍ ايٓهاح ،بٌٚناْت تطع٢ اٱ ،عذع

ُٸ ،بٌ، ؾٛقع عًٝٗاْؿٌٝ، ؾٗٛاٖا ٚعؿكٗا ٗ َطع٢ اٱ ا أزضى ؾشًُت َٓ٘ بٛيسٙ، ؾً

َٸ ؾًُا  ،اض١ٜٺؾشًُت َٓ٘ ظ ،ؾٛثب عًٝٗا ،ؾأعذب٘ عذعٖا ،٘ قٗاىايبًٛؽ ْٛط إٍ أ

يكتٗا بٌ أسؿاّ َه١، ؾٛدسٖا أٚ ،ؾذعًتٗا ٗ قٛف ،ٚيستٗا خاؾت َٔ أًٖٗا

َٳؾشًُٗا ٗ بٝت٘ ٚضبٸ، أسسِٖ ، دصٙ ٚيسّاٜتٸ ٢ ٜتُّٝاضبٸ ٔٵاٖا، ٚناْت ؾ١ُٝ ايعط، أْ٘ 

ُٸ ٚٻ ،ؾدطبٗا ،ٗا َٔ قًب٘ٚمل ٜهٔ ٜعًِ بأْٸ ،ٖا أبٖٛاآا بًػت تًو ايؿتا٠ ضؾً ز ٚتع

 ،ٚناْت أَ٘ أخت٘ ٚعُت٘ ،ٙ ٚخاي٘يٛيسٙ ٚدسٸ ؾهإ ايٛايس أبّا ،ٚيسّا ؾٛيست ي٘ ،َٓٗا

 ٗ ٖصا إع٢ٓ ؾعط:  ×ٜٚٓػب إٍ ايكازم

ــ ٘ٴ ٚٚايــــــــسٴ   ٔٵَٳــــــ ــ  ٙدــــــــسټٙٴ خاُيــــــ
 

ــ  َټــــــــــــ ُٻأ٘ٴ ٚأ ٘ٴ ٚع ــ  تٴــــــــــــــ٘ختٴــــــــــــ
 

ٞٸ أدــــــــسض  أ  ٕ ٜــــــــبػض ايٛقـــــــــ
 

   ٘ ــ  (23)ٚإٔ ٜٓهــط ٜــّٛ ايػــسٜط بٝعت
 

 ٗا َكسضّاٝسٜج١ٝ اييت ْعتُس عًيهٓٓا مل ْعجط ع٢ً ٖصٜٔ ايبٝتٌ ٗ إكازض اؿ

عا٤ بأْٗا ا هعٌ ا٫زٸٖٓ .نُا ٚمل لسٖا ٗ نتب ا٭ز، .ٗ عجٓا ٖصا أٚيّٝا َٚطدعّا

ٕٸ خكٛقّاٚ ،نعٝؿّا عا٤ٶزٸا ×َاّ ايكازمؾعاض اٱأَٔ  اجملًػٞ قس  إشا أنؿٓا أ

١ ٚايصٟ ٫ ٜؿعط بكش ،«ٗ ٖصا إع٢ٓ ؾعط ×ٓػب إٍ ايكازمٜٚٴ»اغتعٌُ عباض٠ 

ٌٕزٸاٚأْٗا فطز  ،ايٓػب١  . عا٤ بسٕٚ زيٝ



×  
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  ــــــ قافٗٛ اذتاٞ

(6) 

َٳــــ  قــــًٓ ـٸ  ٔٵ٢ اٱيــــ٘ ٚ ٘  وــــ  بعطؾــــ
 

ــاّ ايٓاقـــــ  ٚايطِّ  ــ٢ اٱَـــ ــٕٛ عًـــ  ٔضبـــ
 

ـــ   ُٛاٚعًــــــ٢ ايكطابــــــ١ ايــــــصٜٔ تٗهٸـــ
 

ٌٸ   ــ ــات ٚنــــ ــازحٔ  بايٓا٥بــــ  خطــــــب ؾــــ
 

ِ ُأطًبــٛا اؿكــٛم ؾ  بعــسٚا َــٔ زٚضٖــ
 

ٌٸ   ــ ــِٝٗ نــ ــ٣ٛ عًــ ــا٥ض  ٚعــ ــب ْــ  نًــ
 

ــاز ُي ــصٟ عـــــ ــٔ ايـــــ ــِعـــــ  اِٖ ٚق٬ٖـــــ
 

ٌٸ     (24)قًـــب ناغــــض  ٚؾـــاِٖ ٗ نـــ
 

باقٞ ا٭بٝات مل تصنط نُٔ َكازضْا ٗ اؿسٜح  ٕٸإباغتجٓا٤ ايبٝت ا٭ٍٚ ؾٚ

إ بٔ ثابت ؿػٸ قكٝس٠ٺ ٗنُا إٔ ايبٝت ا٭ٍٚ ٚدسْاٙ ايبٝت ايجأَ عؿط  .ٚا٭ز،

ناْت ٗ ضثا٤ ايطغٍٛ  ّ( َٔ تػع١ عؿط٠ بٝتّا673؟ ـ / ٖـ 54 ـ )؟ا٭ْكاضٟ

 ٚاييت نإ َطًعٗا:  ،|٭نطّا

ــا   ّٴ نأْٻُـــ ــا ــو ٫ تٓـــ ٍٴ عٝٓـــ ــا ــا بـــ  َـــ
 

ــس    َٳــ ــٌ ا٭ض ــا بُهشــ ــت َآقٝٗــ  نشًــ
 

  .(25)«ع٢ً اٱَاّ ايٓاقض»بسٍ عباض٠  ،«ع٢ً إباضى أٓس» :نُا دا٤ ٗ زٜٛاْ٘

 ،×بٞ طايب٭ ّاأبٝات ْٛاض إ٫ٓٚمل ٜصنط ايع١َ٬ اجملًػٞ ٗ َٛغٛعت٘ عاض ا٭

 ٖٚٞ نايتايٞ:  ،امل ايػٝبكاٍ بأْ٘ مسعٗا َٔ عٜٴ

ٌٸقـــًٓ  عبـــس قـــاحل ٢ اٱيـــ٘ ٚنـــ
 

 بــٕٛ عًــ٢ ايػــطاز ايٛانــض ٚايطِّ 
 

ــس   ــاّ قُــ ــري ا٭ْــ ــطؿ٢ خــ  إكــ
 

 ايطــــاٖط ايعًــــِ ايهــــٝا٤ اي٥٬ــــض 
 

 ظٜٔ ا٭ْـاّ إكـطؿ٢ عًـِ اهلـس٣    
 

ٞٸ ايكــــازم ايــــربٸ    ايٓاقــــض ايتكــــ
 

 ايكــبا  قــ٢ً عًٝــ٘ اهلل َــا ٖــبٸ   
 

ــا٥ض    (26)ٚػاٚبــت ٚضم اؿُــاّ ايٓ
 

ع٢ً شنط تًو ا٭بٝات  ٚبايٓٛط إٍ نٕٛ َكازضْا ٗ ا٭ز، ٚاؿسٜح مل تأتٹ

 ;ايجٌُ ايسضٸ :ٞٵَٔ نتابٳ ٕ نٌٛٚنٛ .×ٱَاّ ايكازمإٍ اؾ٬ تجبت بصيو ْػبتٗا 

ٚدعًتٗا نُٔ ا٭ؾعاض إٓتػب١ إٍ  ،قس شنطت ٖصٙ ا٭بٝات ،×ايكازم ٠سهطٚ

َا ْعتُسٙ َٔ  سّ اعتباض ايهتابٌ ٗبًشاٚ ع ;ط١ٜيٝؼ ي٘ َ٪ثِّ ×اٱَاّ ايكازم

 َكازض أق١ًٝ. 
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  ــــــ قافٗٛ ارتاٞ

(7) 

: َا َٔ ×ؾكاٍ ؟٦ٌ عٔ قُس بٔ عبس اهلل بٔ اؿػٔغٴ»ْٛاض: دا٤ ٗ عاض ا٭

ٞٸ ْيبٸ َٳًَٚ ٫ٚ ٚق َا حملُس  ،ٚاهللٹ .ٖٚٛ ٗ نتا،ٺ عٓسٟ، ٜعين َكشـ ؾاط١ُ وٺ إ٫٫ٓ 

ِٷابٔ عبس اهلل ؾٝ٘   ٜكٍٛ:  ×ايكازمٚأْؿأ  .غ

 ٜعــــــــسټ ايٛؾــــــــا٤ ٚؾٝٓــــــــا ٜكٝٓــــــــّا
 

 ٘ؾطاخٴـــــــــــــأرٴ ؾٝٓــــــــــــا تؿـــــــــــــطِّ ٚ 
 

   ٍ  ضأٜـــــت ايٛؾـــــا٤ ٜـــــعٜٔ ايطدــــــا
 

   ٘ ــُطاخٳ ــصمٴ ؾٹـ ــٔ ايعٹـ ــا ظٜـ  (27)نُـ
 

؟ ـ  /ٖـ 20)؟ ـ ايح ثبت يعكب١ بٔ ايٓعُإ ايعتهٞبٝت ايجايْؿؼ ايؿعط بإناؾ١ ٚ

ُٝٝع ايكشاب١: ٗ نتا، اٱقاب١ ٗ  ،ٚقس قاٍ ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ بؿأْ٘ .ّ(641

ٚأْ٘  ،شنطٙ ٚث١ُٝ ٗ ايطز٠ .َٔ أٌٖ عُإ ،عكب١ بٔ ايٓعُإ ايعتهٞ، أبٛ ايٓعُإ»

٢ قسَٛا ع٢ً أبٞ ستٸ ،ٚؾٝع عُطٚ بٔ ايعام ٗ ْاع١ َٔ قَٛ٘ ،ثبت ع٢ً إغ٬َ٘

 ٖٚٛ ايكا٥ٌ:  ،ؾؿهط هلِ أبٛ بهط شيو ،بهط

 ٓــــــا ٚؾٝٓــــــا ٜؿــــــٝضٴ ايٛؾــــــا٤ ٝٵَٚؾ
 

  ٘  ٚؾٝٓــــــــــــا ٜؿـــــــــــــطِّر أؾطاخٳـــــــــــــ
 

 ٍ ــا  نــــصيو ايٛؾــــا٤ ٜــــعٜٔ ايطدــ
 

   ٘ ــ ــسم مشطاخــ ــٔ ايكــ ــا ظٜــ  نُــ
 

 ٓـــــــــا يعُـــــــــطٚ ٚقًٓـــــــــا يـــــــــ٘ٝٵَٚؾ
 

  ٘ ــ  (28)ٚقــــــس ْؿــــــذ ايطــــــري ْٓؿاخــــ
 

 ،ع٢ً شنط ا٭بٝات بايٓٛط إٍ نٕٛ ايهتب ايكس١ّ ٗ اؿسٜح مل تأتٹٚ

أْؿأ »ٚبايٓٛط نصيو إٍ نٕٛ عباض٠  ،َا نإ َٔ عاض ا٭ْٛاض ٚإٓاقب غ٣ٛ

باٱناؾ١ إٍ ٚ ،×ٱَاّ ايكازمإٍ ا١ ٗ ْػب١ ا٭بٝات غري قطو« ٜكٍٛ ×ايكازم

ٕٸ ؾإْٓا ٫ ْػتطٝع إٔ  ،غ٬ّا٭بٝات ٖٞ يؿاعط َٔ ؾعطا٤ َطس١ً اٱ ٚدٛز أقٛاٍ ٗ أ

 ٚإٔ لعًٗا َٔ أؾعاضٙ.  ،×ٱَاّ ايكازمإٍ آْػب ا٭بٝات 

 

 ــــــ قافٗٛ الداه

(8) 

 ،×طعٔص َٛغ٢ بٔ دعؿط»،: عٔ َٓاقب ابٔ ؾٗطآؾٛ دا٤ ٗ عاض ا٭ْٛاض ْك٬ّ



×  
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 ،ٜا بينٸ :ٚقاٍ ،قاٍ: زخًت شات ّٜٛ ايُهتٸا، َٚعٞ يٛسٞ. قاٍ: ؾأدًػين أبٞ بٌ ٜسٜ٘

 انتب: 

 ٙزٵٔطعـــــــٔ ايكبـــــــٝض ٫ٚ تٴـــــــ تـــــــٓضٻ
 

 : ؾكًتٴ ،ٙعٵدٹأ :ثِ قاٍ

ــ َٳـــــ ــ ٔٵٚ ــّٓاأٚيٝتٳـــــ ــٔع ٘ سػـــــ  ٙزٵؾـــــ
 

 ثِ قاٍ: 

ٚٸ   ٌٸغــتًك٢ َــٔ عــس ــسٺ ى نــ  نٝ
 

 ؾكًت: 

ٚټ ؾـــــ٬  ٙٴإشا نـــــاز ايعـــــس  تهٹـــــسٵ
 

ٔٵعٵٜٻ١ّ بٳضِّشٴ﴿قاٍ: ؾكاٍ:  َٹ   .(29)(43: )آٍ عُطإ ﴾بٳعٵٕض هٴٗا 

ٚٚضز ٗ  ،ّ(826ـ  747 / ٖـ211ـ  130)أبٞ ايعتا١ٖٝإٍ يكس ْػب ٖصا ايؿعط 

ٚؾٛات  ،َٔ ايٛاٗ بايٛؾٝات يهٓٓا لس ٗ إكابٌ ن٬٘ .(30)مس٘ازٜٛاْ٘ إعطٚف ب

ًٝؿ١ ايعباغٞ اـبٝات إٍ قس ْػبٛا ا٭ ،ؿطٟيًعك ،ٚنصيو ضبٝع ا٭بطاض ،ايٛؾٝات

ّ(. ٚدا٤ت ٗ ايٛاٗ 847ـ  805 / ٖـ232ـ  190)ايٛاثل باهلل ،ٖاضٕٚ بٔ قُس بٔ ٖاضٕٚ

نصيو ٚ ،«غتًك٢» َهإ ،«غتهؿ٢»بطاض عباض٠ ا٭ عبايٛؾٝات ٚؾٛات ايٛؾٝات ٚضبٝ

أٓس بٔ قُس بٔ أخربْا  :أخربْا أبٛ َٓكٛض بٔ دعؿط اؾًٝٞ»ٚضز ٗ تاضٜذ بػساز: 

ثٓا عبس اهلل بٔ سسٻ :ثين عبس اهلل بٔ إعتعسسٻ :أخربْا قُس بٔ و٢ٝ قاٍ :عُطإ

نٓت  :، إٗتسٟ قاٍ: قاٍ قُس بٔ إٗتسٟعٔ قُس بٔ عط١ٝ َ٪زِّ ،ٖاضٕٚ ايٓشٟٛ

ٚقططاؽ، ؾسعٛت  يٞ بسٚا٠ٺ ازعٴ ،أَؿٞ َع ايٛاثل ٗ قشٔ زاضٙ، ؾكاٍ يٞ: ٜا قُس

 انتب، ؾهتبت: ؾكاٍ:  ،ي٘

ٙٴ   تـــــــٓضٻ عـــــــٔ ايكبـــــــٝض ٫ٚ تٴـــــــٔطزٵ
 

ــ  َٳـــــ ــٓاّ  ٔٵٚ ــ٘ سٳػٳـــــ ٝٵتٳـــــ ٚٵيٹ ٙٴ أ ــٔعزٵ  ؾـــــ
 

ٝٵـسٺ   ٢هؿغتٴ ٌٻ َن ِّى نـ  َٔ عس
 

ٙٴإ  ٚټ ؾـــــ٬ تٳهٹـــــسٵ  شا نـــــازٳ ايعـــــس
 

 ثِ قاٍ انتب: 

ــطٟ ٗ    ــازٜط ػـ ــٞ إكـ ــاعٓٸأٖـ  تٗـ
 

    ٍ  ٚاقرب ؾًٝؼ هلا قـرب عًـ٢ سـا
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  .(31)«سػبو :ؾكاٍ ،آخط ٘ ؾ٤ٞٷؾًِ ٜأتٹ ،ط ط٬ّٜٛثِ ؾٓه

 مٔ أَاّ استُايٌ اثٌٓ:  ×اٱَاّ ايكازمإٍ ٚٗ ْػب١ ٖصا ايؿعط 

ٚايٛاثل  ،ٌ بؿعط أبٞ ايعتا١ٖٝقس ُجٻ ×َاّ ايكازمـ استُاٍ إٔ ٜهٕٛ اٱ1

 باهلل. 

 . ×َاّؾعط اٱ آـ استُاٍ إٔ ٜهٕٛ أبا ايعتا١ٖٝ ٚايٛاثل قس قط2

َٸا ا قس اغتؿٗس غ١ٓ  ×اٱَاّ ايكازمٚشيو ٭ٕ  ;ْ٘ بعٝسٷإ٫ستُاٍ ا٭ٍٚ ؾأ

ؾٗاز٠  َٔ مثا١ْٝ عؿط٠ غ١ٓقبٌ  أٟ ،130ٚنإ أبٛ ايعتا١ٖٝ قس ٚيس ٗ غ١ٓ  ،ٖـ148

ُا قطأ ٖصا ايؿعط ٖٚٛ ٭بٞ اٱَاّ إْٸ ٕٸإ :٫ ْػتطٝع ايكٍٛ صاي .×اٱَاّ ايكازم

ِٸ ،ايعتا١ٖٝ ١ عؿط٠ َٔ شا اغتطعٓا إٔ ْجبت إٔ أبا ايعتا١ٖٝ ٖٚٛ ٗ غٔ ايجآَإ إ٫ٓ ايًٗ

ٖٸ ٖٚٛ عهؼ َا ْكًت٘  ،ضؾازٚاؾتػٌ بايٛعٜ ٚاٱ ،ازعُطٙ قس غًو ططٜل ايعٖس ٚايع

ٚٸ ٕٸ; ْت٘ نتب ا٭ز، عٓ٘ٚز أبا ايعتا١ٖٝ عاف  سٝح ْكًت نتب تاضٜذ ا٭ز، ٚا٭زبا٤ أ

ٚنإ ٜكهٞ أٜاَ٘ ٗ  ،عٝا٠ ايًٗٛ ٚايًعب ٚنإ َٓؿػ٬ّ ،ٗ ايهٛؾ١ ٗ ظَٔ ؾباب٘

( إٍ ٖـ169ـ  159)١َ إٗسٟ ايعباغٞب، ٚاْتكٌ ٗ ظَٔ سهٛفايؼ اجملٕٛ ٚايًع

٘ ع٢ً إسس٣ دٛاضٟ ست٢ ٚقع سبٸ ،ٜٚكٍٛ ؾٝ٘ ايؿعط ،٫ٚظّ اـًٝؿ١ ّسس٘ ،بػساز

ٖٸ ؾهاْت غببّا ،قكط إٗسٟ   .(32)سٗ اْتكاي٘ إٍ إْؿاز ؾعط ايعٖس ٚايتع

 ،ثٌ َٔ عُطٙبعس إٔ ػاٚظ ايج٬ ٖٚصا ٜعين أْ٘ مل ٜٓتكٌ إٍ ؾعط ايعٖس إ٫ٓ

 .×ع٢ً ؾٗاز٠ اٱَاّ ايكازم سس عؿط عاَّاأٚبعس َطٚض 

 .ٚعؿطٜٔ غ١ٓ ٘ ٚيس بعس ؾٗاز٠ اٱَاّ باثٌٓيٛاثل باهلل ؾإْٸإٍ اأَا بايٓػب١ 

 ،أٚ ايٛاثل ،ؾعط أبٞ ايعتا١ٖٝ ٚاـ٬ق١ إٔ استُاٍ إٔ ٜهٕٛ اٱَاّ قس ت٬

ـٺ  َا ٜسعُ٘.  ٚيٝؼ ٖٓاى تاضىّٝا ،استُاٍ َٓت

ٔ قاَا ٜايًص ،يٓٛط إٍ إٔ نتا، َٓاقب ابٔ ؾٗطآؾٛ، ٚنتا، عاض ا٭ْٛاضٚبا

استُاٍ ٜٴتٖٛقع ا٭ز٢ْ  ٚٗ اؿسٸ ،×طإ عٔ ظَٔ اٱَاّ ايكازمَتأخِّ ،بٓكٌ ٖصا ايؿعط

تكبض ايٓتٝذ١ أُْٗا قاَا بٓػب١  ،×ٱَاّ ايكازمإٍ ااـطأ ٗ ْػب١ ايؿعط ؾُٝٗا 

٢ َع ٚستٸ .َٔ ططٜل اـطأ ×َاّ ايكازم إٍ اٱٚ ايٛاثل باهللأؾعط أبٞ ايعتا١ٖٝ 

ٚٻأنٕٛ زٜٛإ  عُط  ٞبأٗ ايكطٕ اـاَؼ اهلذطٟ ع٢ً ٜس  ٫ٓإٕ بٞ ايعتا١ٖٝ مل ٜس

َاّ ط عٔ ظَٔ اٱٚايصٟ ٖٛ َتأخِّ ،ّ(1070ـ  ٖـ423)غـ بٔ عبس اهلل ايكططيبٜٛ



×  
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ْٸ×ايكازم ٜذ تأيٝـ َٓاقب تاض ٢ًع ّاََكسٻ ،بًشاٚ تاضٜذ تسٜٚٓ٘ ;٘ نصيو ٜعترب، ؾإ

ٱَاّ أَط إٍ اَٚٔ فُٛع ٖصٙ إعطٝات ْكٌ إٍ إٔ ْػب١ ٖصا ايؿعط  .ابٔ ؾٗطآؾٛ،

 ٫ٚ َػتٓس.  ،٫ زيٌٝ ي٘

(9) 

عٔ ايكاغِ بٔ قُس ايػطاز، عٔ قُس بٔ أٓس »دا٤ ٗ عاض ا٭ْٛاض: 

ايهيب، عٔ قُس بٔ عبس ايععٜع، عٔ عبٝس اهلل بٔ َٛغ٢، عٔ غؿٝإ ايجٛضٟ، عٔ 

 ،بج٬خ ×أَطْٞ ٚايسٟ ،قاٍ: ٜا غؿٝإ ،ايكازم دعؿط بٔ قُس قًٛات اهلل عًٝ٘

 ،ٜكشب قاسب ايػ٤ٛ ٫ ٜػًِ ٔٵَٳ ،ٜا بينٸ :َا قاٍ يٞ ْٚٗاْٞ عٔ ث٬خ، ؾهإ ٗ

َٳ َٳ ،ِٜٗسخٌ َساخٌ ايػ٤ٛ ٜتٸ ٔٵٚ  ٫ ًّو يػاْ٘ ٜٓسّ، ثِ أْؿسْٞ:  ٔٵٚ

ِّ  يػـــاْو قـــٍٛ اــــري ؼـــٜ بـــ٘ زٵعـــ
 

ــا  ٕٻ ايًػـــــ ٛٻزت َعتـــــــاز  إ ــ ــا عـــــ  ٕ ٕـــــ
 

 ـيـ٘ ٗ ايـ   تٳٌٓٷ بتكانٞ َـا غـٓ  َٖٛن
 

ــ  ُٛخــري ٚايؿٸ  (33)نٝـــ تعتــاز طٵط ؾــاْ
 

 ،بٔ سبا٫ٕ ،ْٚع١ٖ ايؿه٤٬ ،ضٚن١ ايعك٤٬ :َٔ ٚقس ٚضز ْؿؼ ايؿعط ٗ نٌٛ

َع تػٝري  ،(34)«ٚيكس أسػٔ ايصٟ ٜكٍٛ»ٚانتؿٛا بصنط عباض٠  ،أسسإٍ زٕٚ إٔ ٜٓػبٛٙ 

 ٢ً ايؿهٌ ايتايٞ: ٗ نًُات ايبٝتٌ ع

ِّزٵ ٘   عــ  يػــاْو قــٍٛ اـــري تــٓرٴ بــ
 

ّ ١ ايًؿـٜ بـٌ َـٔ ظيٓـ    َٔ ظٓي   ١ ايكـس
 

َٴــ٘ٚاسـطظ ن٬َــو َـٔ خٹــ    ٌٛ تٴٓازٹ
 

ٕٸ  ــتلٌّ  إ ٓٳـــسِٜ ٕؿـ ّ  اي ــس ــٔ ايٓٻـ  (35)َـ
 

َاّ اٱ ظ١٦َُٔ غ١ٓ َٔ يس بعس ٔػقس ٚ ٞ تكطٜبّاٚيهٕٛ قؿٞ ايسٜٔ اؿًٓ

َاّ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ ْكٌ ٖصا ايؿعط عٔ اٱ يصا ،ٖٚٛ َٔ ايؿعطا٤ ايؿٝع١ ،×ايكازم

 .ايكازم

ٌٕ ٖٓ أَا ايصٖا، إٍ نٕٛ ايؿعط ا٭ٍٚ ٖٛ يٲَاّ بؿه ا ٫ تعهسٙ ٜكٝين ؾٗصا 

نُا إٔ عباض٠  .بعٝٓ٘ ك١ بؿاعٕطٚشيو ٭ٕ غايب١ٝ ا٭ؾعاض اؿه١ُٝ غري َتعًٓ ;١سذٸ

ٝ٘ إٔ إيَع قك٢ َا تطأ، سٝح يٝػت قطو١ ٗ نٕٛ ايؿعط يٲَاّ ؾع٬ّ« أْؿسْٞ»

 ٚيٝؼ بايهطٚض٠ َٔ ن٬َ٘.  ،اٱَاّ ٗ َكاّ ايتُجٌٝ بؿعط أسسِٖ

(10) 

 ٜتُجٌ:  ×نإ ايكازم» :آؾٛ،ا دا٤ ٗ نتا، َٓاقب ابٔ ؾٗطٖٓ
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ٌٸ ــ ــاّ ٯٍ إكــــــطؿ٢ ٗ نــــ  عــــ
 

 (36)ػــــسٻز بــــا٭ش٣ ظؾــــطٷ دسٜــــس    
 

ط َٔ ٚنُا ٜٛٗ .إ٫ أْٓا مل ْعجط ع٢ً ٖصا ايؿعط ٗ إكازض اؿسٜج١ٝ ٚا٭زب١ٝ

ٌٸ ،«ٌؾتُجٻ»عباض٠  ْٗا إْؿاز ؾعط أسس ؾإ ،بٗا نتا، إٓاقب ٖصا ايؿعط اييت اغتٗ

ُا أْؿس إْٸ ×ٖٚصا ٜعين إٔ اٱَاّ ،ٚيٝؼ ٬ٜظَٗا إٔ ٜهٕٛ َٔ تأيٝؿ٘ ،ايؿعطا٤

 يًُطابك١ إٛنٛع١ٝ.  ْٛطّا ;٭سس ايؿعطا٤ ؾعطّا

ـ  153)×اٱَاّ ايطنإٍ اٚقس ْػب نتا، ايكطاٙ إػتكِٝ ٖصا ايؿعط 

 ّ( سٝح دا٤ نايتايٞ: 818ـ  770 / ٖـ203

ٌٸ  ــ ــس ٗ نـــــ ــط ٯٍ قُـــــ  عكـــــ
 

 ز ٗ أش٣ ظؾــــــــط دسٜــــــــسػــــــــسٸ 
 

ــٛيٓ    ــط تــــ ــ٢ ظؾــــ ــط َهــــ  ٢إشا ظؾــــ
 

ــّٝا   (37)طؿــــٌ ٚيٝــــس ٜؿــــٝب ْٛاقــ
 

(11) 

 ٌ نجريّانإ ٜتُجٻ ×ٟٚ إٔ ايكازمضٴ»: ض٣ٚ اجملًػٞ ٗ عاض ا٭ْٛاض قا٬ّ٥

 بٗصٜٔ ايبٝتٌ: 

 يػٝـ عاَسّاأخٛى ايصٟ يٛ د٦ت با
 

ــ  ٛٔيتٳهٵـــــ ــ  زِّطبٳ٘ مل ٜػتػٹؿٻـــــــو ٗ ايـــــ
 

 ٔٵٚيـــٛ د٦تـــ٘ تـــسعٛٙ يًُـــٛت مل ُٜهـــ
 

ــطزٸ  ــا٤ٶإى ٜــ ــطٻزِّ   بكــ ــٔ ايــ ــو َــ  (38)عًٝــ
 

ٟٸ ،ٚايعٖط٠ ،ْٚؿؼ ايؿعط بإناؾ١ ايبٝت ايجايح أٚضزٙ ايعكس ايؿطٜس  بسٕٚ أ

 ٖٚٛ نايتايٞ:  ،ْػب١ٺ

ٕٵ  قُت بايػٝـ عاَسّا أخٛى ايصٟ إ
 

ــ  ٛٔيتهـــــــطب٘ مل ٜػتػؿٸـــــ ــ  زِّو ٗ ايـــــ
 

ــا  ــ٘ يتبٝٓٳٗـــ  ٚيـــــٛ د٦ـــــت تبػـــــٞ نٖؿـــ
 

ــازٳضٳ   ــؿاقّاإيبـــ ــطٻزِّ  ؾـــ ــٔ ايـــ  عًٝـــــو َـــ
 

ـــ أٜــــط٣   طّاْــــ٘ ٗ ايــــٛزِّ نــــإ َككِّـ
 

 (39)ْ٘ قـس ظاز ؾٝـ٘ عًـ٢ اؾٗـسٹ    أع٢ً  
 

« طّانإ َككِّ»نصيو بسٍ  .«ٗ ايٛزٸ»بسٍ  ،«ٗ عُس» :ٚدا٤ ٗ نتا، ايعٖط٠

ٕٵ» :دا٤   .(40)«طّاَككِّ ٚإ

ٕٸٚنُا ٚضز ٗ ْػب١ ٖصٙ ا٭بٝات ايؿعط١ٜ إٍ أسس  ا٭قضٸ  عاض ا٭ْٛاض ؾإ

 غري ٖصا ايكٍٛ. إٍ ٫ٚ ًٜتؿت  .ٚيٝػت َٔ تأيٝؿ٘ ،ٌ بٗا اٱَاُّا ُجٻٚإْٸ ،ايؿعطا٤



×  
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(12) 

ــطٕ قــــايٛا َٓهــــ ٍٕ زاثــ  ١ بٝــــت َــــا
 

ــسٺ    ــ٪ ٚظٳبٳطدٳـــ ــٔ ي٪يـــ ــٛظٴٙ َـــ  ٚنٓـــ
 

 ســــاٍ ضبــــٞ زْٚــــ٘ َــــطّاأضزت أؾــــ
 

 سٚاهلل ٜــسؾع عــٔ خــطا، إػـــذ    
 

ِ  أؾرتنــــت َــــا    َٻًتٴــــ٘ ؾٝــــ٘ هلــــ
 

ٌٔ إؿــٗسٹ ٚتــطنتِٗ َــج٬ّ   (41)٭ٖــ
 

اض، عٔ أبٞ عٔ ابٔ ايٛيٝس، عٔ ايكٓؿ»ٚنتب ايع١َ٬ اجملًػٞ ٗ ايبشاض: 

ٞٸ ٕٸعٝػ٢، عٔ اؿػٔ بٔ عً  بٻع قاٍ ٗ َػريٙ: تٴ ، عٔ عُط بٔ أبإ، ضؾع٘ أ

ــ ــاْٞ َـــٔ قطٜٛـــ١َ عـــاملٷ   ستٸـ  ٢ أتـ
 

ــٛز َػـــ    ــطٴى ٗ ايٝٗـ ــربٷ يعُـ  سٻزسـ
 

 اظزدٹــط عــٔ قطٜــ١ قذٛبــ١ٺ  :قــاٍ
 

ـٕ َٗتٳـــس       يـــٓيبٸ َٓهـــ١ َـــٔ قـــطٜ
 

 عـــِٓٗ عؿـــٛ غـــري َجـــطٻ، ؾعؿـــٛتٴ
 

َٳس   ٚتــــطنتِٗ يعكــــا، ٜــــّٛ غــــط
 

ٛٳٙأٚتطنتٗــــــــا هلل   ضدــــــــٛ عؿــــــــ
 

 ّٜٛ اؿػـا، َـٔ اؿُـِٝ إٛقـس     
 

 يــ٘ بٗــا َــٔ قَٛٓــا  ؾًكــس تطنــتٴ
 

ــطّا  ٖٖــ  أ ْؿ ــٞ سػــب ٚ  وُــس ٔٵٚي
 

 كــابِٗعأٜهــٕٛ ايٓكــط ٗ  ْؿــطّا
 

 قُــــس ضدــــٛ بــــصاى ثــــٛا، ض،ِّأ 
 

 طـاٖطاّ  ٕ بٝتـاّ أسػـب  أَا نٓت 
 

ــس   ــ١ ٜعبـــــ ــا٤ َهـــــ  هلل ٗ بطشـــــ
 

ــايٛا ــاٍ زاثـــط    :قـ ــ١ بٝـــت َـ  َهـ
 

ــس    ــ٪ ٚظبطدـــ ــٔ ي٪يـــ ــٛظٙ َـــ  ٚنٓـــ
 

 ٞ زْٚــــ٘ســــاٍ ضبٸــــ َــــطّاأضزت أؾــــ
 

 ٚاهلل ٜــسؾع عــٔ خــطا، إػـــذس    
 

ِ  أَــــا  ؾرتنــــتٴ  ًَتــــ٘ ؾٝــــ٘ هلــــ
 

 ٭ٖـــٌ إؿــــٗس  ٚتـــطنتِٗ َــــج٬ّ  
 

ٜهٕٛ  نإ اـرب أْ٘ غٝدطز َٔ ٖصٙ ٜعين َٓه١ ْيبٸ :×ٛ عبس اهللقاٍ أب

ٚٗ شيو  ،يٝٓكطٚٙ إشا خطز ;ؾأْعهلِ َع ايٝٗٛز ،َٔ ايُٝٔ ّاؾأخص قَٛ ،َٗادطٙ ٜجط،

 ع: بٻٜكٍٛ ايتټ

 ٘ؾـــــــٗست عًـــــــ٢ أٓـــــــس أْٸـــــــ   
 

 ضغـــــٍٛ َـــــٔ اهلل بـــــاض٨ ايٓػـــــِ 
 

ــطٙ   ــطٟ إٍ عُــــ ــسٸ عُــــ ــٛ َــــ  ؾًــــ
 

ِّ يهٓـــــت ٚظٜـــــطّا   يـــــ٘ ٚابـــــٔ عـــــ
 

ــ ٌ  ت عــصابّاٚنٓ ــ٢ إؿــطن  عً
 

  ِّ ــ ـٺ ٚغـ ــ  (42)أغـــكِٝٗ نـــأؽ ستـ
 

ٕٕ آؾٛ،: عٔ َٓاقب ابٔ ؾٗط ْك٬ّ ،َٔ ايبشاض شنط ايع١َ٬ اجملًػٞ ٚٗ َها
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 :قاٍ يٮٚؽ ٚاـعضز : إٕ تبٻعّا×بٛ عبس اهللأ٘ قاٍ ض٣ٚ ابٔ بابٜٛ٘ ٗ نتا، ايٓب٠ٛ أْٸ»

َٸ٢ ىطز ٖصا ايٓيبٸٖٓا ستٸانْٛٛا ٖ ٚـطدت َع٘، ٚضٴٟٚ  ،٘ ـسَت٘ا أْا يٛ أزضنتٴ، أ

 أْ٘ قاٍ: 

 قــــايٛا َهــــ١ بٝــــت َــــاٍ زاثــــط 
 

ــس    ــ٪ ٚظبطدـــ ــٔ ي٪يـــ ــٛظٙ َـــ  ٚنٓـــ
 

 ســــاٍ ضبــــٞ زْٚــــ٘ ؾــــأضزت أَــــطّا
 

 ٚاهلل ٜــسؾع عــٔ خــطا، إػـــذس    
 

    ِ  ؾرتنــــت َــــا أًَتــــ٘ ؾٝــــ٘ هلــــ
 

 (43)ٚتــطنتِٗ َــج٬ّ ٭ٖــٌ إؿــٗسٹ 
 

ٌٸ ايصٟ ٜٛٗط قطوّاٚ ٫ٚ  ،عبٻاعط تٴٖصٙ ا٭ؾعاض أْٗا ٗ ايٛاقع يًؿ َٔ ن

ِٸ .×ق١ هلا باٱَاّع٬ ٕٸ إ٫ٓ ايًٗ َا  َا نإ َٔ با، ايتُجٌٝ ٚاٱْؿاز، ٖٚصا ٜعين أ

 مل ٜهٔ ىًٛ َٔ اـطأ ٚا٫ؾتباٙ.  ^ْكً٘ نتا، زٜٛإ أٌٖ ايبٝت

(13) 

دعؿط بٔ  قكستٴ»: قاٍ أْ٘ ،عٔ غؿٝإ ايجٛضٟ ،ْكٌ إضؾاز ايكًٛ، يًسًُٜٞ

ٜا  :٘ ٗ غطزا، ٜٓعٍ اثٓيت عؿط٠ َطقا٠، ؾكًتستٴؾٛد ،ؾأشٕ يٞ بايسخٍٛ ،×قُس

ؾػس  ،: ٜا غؿٝإ×ٗ ٖصا إهإ َع ساد١ ايٓاؽ إيٝو؟ ؾكاٍ أْتٳ ،بٔ ضغٍٛ اهلل

أَعو ؾ٤ٞ  .دصْا ايٛسس٠ غهّٓاؾاتٸ ،ب ا٭عٝإٚتكًٓ ،ط اٱخٛإٚتٓٓه ،ايعَإ

 : نتب ؾعطّااْعِ، ؾكاٍ:  :تهتب؟ قًتٴ

ٔٻ يٛســــــــس٠ٺ ٚتؿــــــــطټ    ز٫ ػــــــــعٸعٳ
 

 َٚــــٔ ايتؿــــطٸزٹ ٗ ظَاْــــو ؾــــاظزز 
 

ِٻ    َؾػٴـــس اٱ  ٛٸ٠أخـــا٤ ؾًـــٝؼ ثٳـــ  خــــ
 

ــإ ٚبايٝـــــــس    ــل بايًػـــــ  إ٫ ايتًُٓـــــ
 

   ِ ــٛبٗ ــا بكًـ ــع َـ ــطت ْٝـ  ٚإشا ْٛـ
 

ــطت  ــ أبكـ ــٛز ثٳـ ِّ ا٭غـ ــ ــع غـ  ِٸ ْكٝـ
 

٘  ٚإشا ؾتٻ ــ ــٔ قًبــ ــُريٙ َــ ــت نــ  ؿــ
 

 (44)ٚاؾٝــــتٳ عٓــــ٘ َــــطاض٠ ٫ تٓؿــــس  
 

بٞ ساَس ط ٭ٖصا ايؿع ،نهتا، ؼؿ١ اؿبٝب ،يكس ْػبت بعض ايهتب

شٖب »ٚمت ٚنع ن١ًُ  ،ٖٚٛ ٗ ث٬ث١ أبٝات ،ّ( 1160ـ  1058 /ٖـ 555ـ  450)ايػعايٞ

 نُا إٔ ايبٝت ايجايح دا٤ ؾٝٗا نايتايٞ:  .«خا٤ؾػس اٱ»َهإ « اٱخا٤

 ؾــإشا نؿــؿت نــُري َــا بكــسٚضِٖ
 

ِّ ا٭غـــٛز       (45)أبكـــطت ثـــِ ْكٝـــع غـــ
 

ٍٚ َٔ ايبٝت ايطابع ا٭ ٚنُا ٬ٜسٜ ؾإٕ ٖصا ايبٝت ٖٛ تطنٝب َٔ إكطع



×  
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 (،ٖـ841)يًسًُٜٞ ،باٱناؾ١ إٍ إٔ إضؾاز ايكًٛ، .ٚإكطع ايجاْٞ َٔ ايبٝت ايجايح

ٌٸقس تؿطٻ ،يًُشسخ ايٓٛضٟ ،ٚنتا، َػتسضى ايٛغا٥ٌ إكازض  زا بطٚاٜت٘ َٔ ن

بٝات ٖٞ يٲَاّ ٚايكٍٛ بإٔ ٖصٙ ا٭ .اؿسٜج١ٝ اييت اعتُسْاٖا ٗ ٖصا ايبشح

ِ ٓا ٫ ْػًٚٚبايتايٞ ؾإْٸ ،ْتٝذ١ ٜت١ُٝ تؿتكس إٍ ايسيٌٝ ،تأيٝؿَ٘ٚٔ  ،×ايكازم

 ١. ايبتٸ ×بهْٛٗا يٲَاّ

(14) 

قاٍ ايجٛضٟ ؾعؿط بٔ »عٔ نتا، ايعسز ايك١ٜٛ:  ْك٬ّ ،دا٤ ٗ عاض ا٭ْٛاض

 ٜا غؿٝإ:  :ؾكاٍ ؟ٜا بٔ ضغٍٛ اهلل، اعتعيت ايٓاؽ :×قُس

  ٕ ــٛا ــط اٱخــ ــإ ٚتػٝٻــ ــس ايعَــ  ؾػــ
 

 ْؿــطاز أغــهٔ يًؿــ٪از ؾطأٜــت ا٫ 
 

 ثِ قاٍ: 

 شٖب ايٛؾا٤ٴ شٖا، أَؼ ايصٸاٖب
 

ــٌ َٚــــٛاض،     ــاؽ بــــٌ كاتــ  ٚايٓــ
 

ــؿا   ــٛزٻ٠ ٚايكٸــ ــِٓٗ إــ ــٕٛ بٝــ  ٜؿؿــ
 

ٛٻ٠ بعكـــــاض،     (46)ٚقًـــــٛبِٗ قؿـــــ
 

ٱَاّ إٍ ا ،٫بٔ اؾٛظٟ ،ٕ ٗ نتا، إٓتِٛانصيو ْػب ايبٝتٚ

×ايكازم
(47). ٕٕٚ ٞٸإٍ اؿعط ض ْػب ْؿؼ اياْٛآخط َٔ عاض ا٭ ٗ َها بٔ  ٱَاّ عً

  .(48)«ؾايٓاؽ» ـب« ٚايٓاؽ»يٝ٘ َع تػٝري إٚٚدسا ٗ ايسٜٛإ إٓػٛ، . ×بٞ طايبأ

ٕٸ ٚاؾتب٘ ع٢ً ْاقً٘  ،ْجط َٛظٕٖٚٛ ٚإِا  ،ايبٝت ا٭ٍٚ يٝؼ ؾعطّا ٚايٛاٖط أ

سٝح دا٤ ع٢ً  ،ؾعطّا ٚمل ٜأتٹ ،ٚقس أت٢ ٖصا ايبٝت ٗ عاض ا٭ْٛاض ْجطّا .٘ ؾعطّاؾٛٓٻ

ٚمٔ إِا  .(49)«ا٫ْؿطاز أغهٔ يًؿ٪از خٛإ، ؾطأٜتٴؾػس ايعَإ ٚتػري اٱ»تايٞ: اي

 ،ٚيٝؼ ْجطّا ،ؾهتبٓاٙ ََّٓٛٛا ^ؾعاض ٚزٜٛإ أٌٖ ايبٝتاعتُسْا ع٢ً َا ٗ ضٚا٥ع ا٭

 ع٢ً َا دا٤ ؾُٝٗا. 

(15) 

إٔ  ،يًٓطَاؾريٟ ،ايعطٚؽ عٔ ْك٬ّ ،ض٣ٚ ايع١َ٬ اجملًػٞ ٗ عاض ا٭ْٛاض

 ،ؾذعٌ ايػا٥ٌ ٜؿهطٙ ،ؾأغعؿٗا ،ـ ساد١ّ ×غأي٘ ـ أٟ غأٍ اٱَاّ ايكازم غا٬ّ٥»

 : ×ؾكاٍ

 إشا َـــــا طًبـــــت خكـــــاٍ ايٓـــــس٣
 

ــسٙ ع ٚقـــس  ــسٖط َـــٔ دٗـ  هـــو ايـ
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ــيٸ  ــ٬ تطًــــــــ ــاحل ؾــــــــ  إٍ نــــــــ
 

 أقــــــا، ايٝػــــــاض٠ٹ َــــــٔ نــــــسٸٙ 
 

 ٖــــــٌ ايعًــــــ٢أعًٝــــــو ب ٔٵٚيهــــــ
 

ــ  َٳــــ  ٙٚٔضخ اجملــــــس عــــــٔ دــــــسِّ ٔٵٚ
 

 شا د٦تــــــــــ٘ طايبـــــــــــاّ إؾــــــــــصاى  
 

 (50)َـــــٔ دـــــسِّٙ   ايٝػـــــاض٠  ؼـــــبٸ  
 

ٚايصٟ ٜعين عسّ  ،غٝا، ٖصا ايؿعط عٔ ايهتب ا٭زب١ٝ إعتُس٠ يسٜٓاإٍ  ْٛطّاٚ

نُا إٔ عسّ ٚدٛز عباضات َجٌ  ;أسس َٔ ا٭زبا٤ أٚ ايؿعطا٤إٍ ٓػبت٘ يعا٤ ا٫زٸ

ُا نإ ٗ َكاّ قطا٠٤ َا دازت ب٘ قطو١ بعض اييت تعين إٔ اٱَاّ إْٸ ،«ٌؾتُجٻ»

 ×يٲَاّ ايكازم ٓا ْػتطٝع ايكٍٛ بإٔ ٖصٙ ا٭بٝات ٖٞ ؾع٬ّؾإْٸ ايؿعطا٤ اؿهٌُٝ،

 بسٕٚ َٓاظع. 

 

 ــــــ قافٗٛ الساٞ

(16) 

ٞٸعٔ ابٔ إتٛٚن»أَايٞ ايؿٝذ ايكسٚم: عٔ  ْك٬ّ ،عٔ عاض ا٭ْٛاض ، ٌ، عٔ عً

ُٻ  ٜكٍٛ:  ×مسع أبا عبس اهلل ٔٵعٔ أبٝ٘، عٔ ابٔ ابٞ عُري، ع

ٌٸ ــ ــا  يهـــ ــ١ ٜطقبْٛٗـــ ــاؽ زٚيـــ  أْـــ
 

ٗٳــط   ِٛ  (51)ٚزٚيتٓــا ٗ آخــط ايــسٖٔط تٳ
 

َٳٚ  .خ عٔ ٖصا ايؿعط نُٔ إكازض ا٭زب١ٝ اييت اعتُسْاٖا ٖٓاؼسٻ ٔٵمل لس 

. ٚقس ض٣ٚ اجملًػٞ ×ٱَاّ ايكازمإٍ ا١ اْتػاب٘ ٚبصيو ْػتطٝع ايتأنٝس ع٢ً قشٸ

قاٍ:  ×بٞ دعؿطأعٔ »سٝح قاٍ:  ،ٗ ْؿؼ إع٢ٓ عٔ ٚايس اٱَاّ ايكازم ضٚا١ّٜ

  .(52)«ٚيتٓا آخط ايسٍٚز

(17) 

 : ×ب٘ عٔ ايكازمدٳضٚاٙ ابٔ درب ٗ ْٴ»دا٤ ٗ نتا، ايكطاٙ إػتكِٝ: 

ــاض ٗ بٝـــت ًُٚـــ١     ــٛز ايٓـ ــاٍ ٚدـ  قـ
 

ــا٥طٷ    ــريإ ســ ٌٸ ســ ــ ٚٹــ ــسٟ ٗ   ٚإٔ ٜٗتــ
 

    ٘ ُٳعٛا ٗ ايعـسٍ َـٔ غـري أًٖـ  ؾ٬ تط
 

ــري ايبكـــــا٥ط     ــٔ غـــ ــسٟ َـــ  ٫ٚ ٗ ٖـــ
 

ٌّمل ٜصنط ٚ ٚبايتايٞ مل تتهاض،  ،ٜج١ٝ ٖصا ايؿعطَٔ إكازض ا٭زب١ٝ ٚاؿس أ

 . ×ٓػبت٘ إٍ اٱَاّ ايكازمبَٔ ٖٓا ْػتطٝع ا٫ط٦ُٓإ  .اٯضا٤ سٍٛ قا٥ً٘



×  
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(18) 

قاٍ »عٔ نتا، قاغٔ ايربقٞ:  ْك٬ّ ،ٚنصيو إٓاقب ،دا٤ ٗ عاض ا٭ْٛاض

اى أبٛى ؟ قاٍ: نُا مسٸػّاٜٵبٛى نٴطٳأمسٻاى  ِٳيهطٜؼ ايهٓاغٞ: يٹ ×ايكازم

نطٜؼ، ٚإٕ أبٞ  :ٜكاٍ ي٘ بّٓاا٭ٕ ٱبًٝؼ  اى أبٛى نطٜػّاُا مسٸ، قاٍ: إْٸدعؿطّا

َٸ .ٗ اؾٓٸ١ بعًِ ع٢ً أْٸ٘ اغِ ْٕٗط مسٸاْٞ دعؿطّا  ١: أَا مسعت قٍٛ شٟ ايط

ــا ايٛيٝــــــس    ــس أبــــ ــٞ ايٛيٝــــ  أبهــــ
 

 أخــــــا ايٛيٝــــــس ؾتــــــ٢ ايعؿــــــري٠    
 

 ٗ ايػــــــٌٓ قـــــس نـــــإ غٝجـــــاّ   
 

ــطّا  ــسقّا ٚدعؿـــــــ ــري٠ّ غـــــــ  (53)َٚـــــــ
 

نُا إٔ زٜٛإ  .، قاغٔ ايربقٞ قس أت٢ ع٢ً شنط ٖصا ايبٝتمل لس نتاٚ

َٸ ضقِ، زاض ايهتا، ايعطبٞ، )طبع١ نُربٜسز، طبع١ زاض ا٭ باخت٬ف طبعات٘ ،١شٚ ايط

 ع٢ً شنطٙ.  مل ٜأتٹ ،ٚطبع١ زاض إعطؾ١( ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ

ّٸ ايٓٛط عٔ شيو ؾكس ٚدسْا ايبٝت َٓػٛبّا ٚبػضٸ  ز ايٓيبٸغ١ًُ ظٚ ٗ ضٚا١ٜ إٍ أ

عٔ أبٞ دعؿط »ٚدا٤ ٗ ايهاٗ:  .أْؿست٘ ٗ ضثا٤ ايٛيٝس بٔ إػري٠ ،|نطّا٭

ّٸصقاٍط ×قُس ايباقط ٕٸ|غ١ًُ يًٓيبٸ : َات ايٛيٝس بٔ إػري٠، ؾكايت أ آٍ إػري٠  : إ

ٚناْت َٔ سػٓٗا  ،أتٚتٗٝٸ ،ؾأشٖب إيِٝٗ؟ ؾأشٕ هلا، ؾًبػت ثٝابٗا قس أقاَٛا َٓاس١ّ

ٕٸنأْٸ ٘ ٝٵٌ دػسٖا، ٚعكست بططَؾاْت إشا قاَت ؾأضخت ؾعطٖا دًٖٚن ،ٗا دا

ٔٳ ِّ خًداهلا، ؾٓسبت اب  ؾكايت:  ،ٗا بٌ ٜسٟ ضغٍٛ اهللع

 أْعــــــــ٢ ايٛيٝــــــــس أبــــــــا ايٛيٝــــــــس
 

 أخــــــا ايٛيٝــــــس ؾتــــــ٢ ايعؿــــــري٠    
 

ــاَٞ اؿكٝكــــــــــ١ َادــــــــــس    ســــــــ
 

 ٜػـــــــــُٛ إٍ طًـــــــــب ايـــــــــٛتري٠    
 

 ٗ ايػــــــٌٓ قـــــس نـــــإ غٝجـــــاّ   
 

 َٚــــــــــــري٠ غــــــــــــسقّا ٚدعؿــــــــــــطّا 
 

  .(54)« ٫ٚ قاٍ ؾ٦ّٝا ،|عا، شيو عًٝٗا ايٓيبٸقاٍ: ؾُا 

ٚباغتجٓا٤ نتا، ايهاٗ ؾكس دا٤ت ايطٚا١ٜ ٗ باقٞ ايهتب ع٢ً ايؿهٌ 

 ايتايٞ: 

 أْعــــــــ٢ ايٛيٝــــــــس بــــــــٔ ايٛيٝــــــــس
 

ــري٠  أ  ــ٢ ايعؿـــــ ــس ؾتـــــ ــا ايٛيٝـــــ  بـــــ
 

 ســــــــــاَٞ اؿكٝكــــــــــ١ َادــــــــــسّا
 

 ٜػـــــــــُٛ إٍ طًـــــــــب ايـــــــــٛتري٠    
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 ٗ ايػــــــٌٓ قـــــس نـــــإ غٝجـــــاّ   
 

 َٚــــــــــــري٠ غــــــــــــسقّا ٚدعؿــــــــــــطّا 
 

ـ  696 / ٖـ117ـ  77)ايط١َ َٔ ؾعطا٤ ظَٔ سهِ ا٭ٌَٜٛ اَٚع ايعًِ إٔ ش

ّٸ735 ٕٸ !إٔ تٓؿس أؾعاضٙ؟ ضنٞ اهلل عٓٗا غ١ًُ ّ( ؾهٝـ أَهٔ ٭  َُٚٗا ٜهٔ ؾإ

ٕٸ  . ×ٖصا ايؿعط يٝؼ يٲَاّ ايكازم ايكسض ايجابت أ

(19) 

ٕٵ  عـــــازت ايعكـــــط، عـــــسْا هلـــــا  إ
 

ــط٠    ــا سانـ ــٌ هلـ ــت ايٓعـ  (55)ٚناْـ
 

ٞٸآَاٚط سس٣إٗ  ×ت أْؿسٙ اٱَاّ ايكازمٖصا ايبٝٚ سٍٛ  ت٘ َع زاٚٚز بٔ عً

إٍ  (56)ْٛاضإٓاقب ٚعاض ا٭ اٗ فًؼ ٖؿاّ بٔ عبس إًو. ْٚػب٘ نتاب ،َػأي١ اي٤٫ٛ

ٞٸا عٔ قاغٔ ايربقٞ:  ْك٬ّ ،. ٚدا٤ ٗ إٓاقبثاّْٝا إيٝ٘ بٝتّا َهاؾّا ،×ؿػٌ بٔ عً

ٞٸ : ٜا×قاٍ عُطٚ بٔ ايعام يًشػٌ» َا باٍ أ٫ٚزْا أنجط َٔ أ٫ٚزنِ؟  ،بٔ عً

 :ؾكاٍ

ــاّ  ــا ؾطاخــ  بػــــاخ ايطــــري أنجطٖــ
 

ّٸ  ــعٚض   ٚأ ــ٠٬ ْـــــــ ــكط َكـــــــ  ايكـــــــ
 

: إٕ ×ؾكاٍ: َا باٍ ايؿٝب إٍ ؾٛاضبٓا أغطع َٓ٘ ٗ ؾٛاضبهِ؟ ؾكاٍ

 .ؾٝؿٝب َٓ٘ ؾاضب٘ ،ؾإشا زْا أسسنِ َٔ اَطأت٘ ْهٗت ٗ ٚدٗ٘ ،ْػا٤نِ غط٠

٘ٹ ﴿: ×ؿاْا؟ ؾكاٍ ؾكاٍ: َا باٍ ؿانِ أٚؾط َٔ ٕٔ ضٳبِّ ٘ٴ بٹٔإشٵ ٚٳاِيبٳًَسٴ ايٖطِّبٴ ٜٳدٵطٴزٴ ْٳبٳاتٴ

 عكٞ عًٝو إ٫ٓ :ؾكاٍ َعا١ٜٚ .(58: عطافا٭) ﴾ٚٳاٖيصٹٟ خٳبٴحٳ ٫َ ٜٳدٵطٴزٴ ٔإ٫ٖ ْٳهٹسّا

ٞٸؾإْٸ ;غهتٸ  : ×بٞ طايب، ؾكاٍأبٔ  ٘ ابٔ عً

ٕٵ  عـــــازت ايعكـــــط، عـــــسْا هلـــــا  إ
 

ــط٠    ــا سانـــ ــٌ هلـــ ــت ايٓعـــ  ٚناْـــ
 

 قـــــس عًـــــِ ايعكـــــط، ٚاغـــــتٝكٓت
 

ــط٠ أ  ــا ٫ٚ آخـــــ ــا زْٝـــــ  (57)ٕ ٫ هلـــــ
 

 ٚمل لس ٖصا ايؿعط ٗ قاغٔ ايربقٞ. 

ٜٚػتعٌُ نهط،  ،ّ(714؟ ـ  / 95)؟ ـ يؿعط يًؿهٌ بٔ ايعباؽ بٔ أبٞ هلبٚا

َٕ أٟ طٖٚٛ  ،«ػط َٔ عكط،أ»ٌ. ٚشنط أبٛ ٬ٍٖ ايعػهطٟ ٗ ْٗط٠ ا٭َجاٍ: جٳا

بٞ أ١ٓ، ٚنإ أَطٌ ايٓاؽ، ؾعاًَ٘ ايؿهٌ بٔ ايعباؽ بٔ اض إسٜتادط َٔ ٓػ صعكط،

ٌٸ هلب، ٚنإ أؾسٸ إاٍ قعس ايؿهٌ ببا، عكط، ٜكطأ،  ايٓاؽ اقتها٤، ؾًُا س
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 ٚعكط، ع٢ً ؾانًت٘ ٗ إطٌ غري َهرتخ ب٘، ؾًُا أعٝاٙ قاٍ ٜٗذٛٙ: 

ــط،   ــٛقٓا عكــ ــطت ٗ غــ ــس تٳذٳــ  قــ
 

ــّا  ــادط  ٫ َطسبــــ ــايعكط، ايتــــ  ٠بــــ
 

ٌٸ ٚٸ نــــــــ  ٬ّتكــــــــ٢ َكــــــــبٜٴ عــــــــس
 

 ٚعكـــــط، ىؿـــــ٢ َـــــٔ ايـــــسابط٠ 
 

ٌٸ ــ ٘  نـــ ــت ــسٙ ٗ اغـــ ــسٚ نٝـــ  عـــ
 

ٞٸ   ٫ٚ نـــــــــا٥ط٠ ؾػـــــــــري كؿـــــــــ
 

 ٕ عـــــازت ايعكـــــط، عـــــسْا هلـــــا إ
 

ــط٠    ــا سانـ ــٌ هلـ ــت ايٓعـ  (58)ٚناْـ
 

 .«قس ػط ايعكط، ٗ غٛقٓا»ٚتػري َكطع ايبٝت ا٭ٍٚ ٗ نتا، اؿٝٛإ إٍ 

ٞٸ»نصيو بسٍ    «.٫ٚ٠ نا٥ط ؾػري شٟ أٜسٺ»أت٢ « ؾػري كؿ

 

  ــــــ ٛ الطنيقافٗ

(20) 

ــ ـــ  مٻٛٳتٳــــ ــاّ قــــــس اٖطـــ  طزتغــــــبع١ أٜــــ
 

ٌٸ    ؾــــٗط ٬ٖيٞــــٛ َٓاسػـــــٗا   ٗ نــــ
 

 ؾجايـــــح ايؿـــــٗط َـــــصَّٛ ٚخاَػـــــ٘
 

ــح ايعؿــط٠ ايٛغــط٢ ٚغاز     ٗاغــٚثاي
 

ـٳ  ســـازٟ عؿـــطٜٔ ؾدؿـــٝت٘ ثـــِ اخـــ
 

ِٷ   (59)ٚخاَػـــــٗا ضابعٗـــــا أٜهـــــّا ســـــت
 

ٌّٚ ٚٗ  .نط ٖصا ايؿعطصبَٔ إكازض اؿسٜج١ٝ ٚا٭زب١ٝ إعتُس٠ يسٜٓا  مل تكِ أ

 . ْٛطٷ ×ايكٍٛ باْتػابٗا يٲَاّ ايكازم

 

  ــــــ قافٗٛ العني

(21) 

ابٔ  صعٔط»عٔ أَايٞ ايؿٝذ ايكسٚم:  شنط اجملًػٞ ٗ عاض ا٭ْٛاض ضٚا١ّٜ

ٞٸإتٛٚن ُٻابٔ أبٝ٘، عٔ أ، عٔ ٌ، عٔ عً ٜكٍٛ: َا  ×با عبس اهللأمسع  ٔٵبٞ عُري، ع

ٌٻ اهلل ععٻ سبٸأ  ٌ ؾكاٍ: عكاٙ، ثِ ُجٻ ٔٵَٳٳ ٚد

 ٘اٱيـــ٘ ٚأْـــت تٛٗـــط سبٸـــ  ٞتعكـــ
 

ــسٜعٷ    ــاٍ بــ ــطٴى ٗ ايؿٹعــ ــصا يعُــ  ٖــ
 

ــو قــازقاّ     ٭طعتٳــ٘ يــٛ نــإ سبټ
 

ٕٸ  َٕــــ إ  (60)وــــبټ َطٝــــعٷ ٔٵاحملــــبٻ 
 

ٚشٟ  ;ّ( 605؟ ـ  / ٖـ18)؟ ـ ايٓابػ١ ايصبٝاْٞ :َٔ يكس ْػب ٖصا ايؿعط يهٌٛٚ
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َٸ  ّ(. 840؟ ـ  / ٖـ220)؟ ـ امُٛز ايٛضٸٚق ;ّ( 735ـ  696 / ٖـ117ـ  ١77)ايط

َٸ َٟٔ زٜٛإ ش ب٘ بعض ايتػٝريات ٗ نٌٛ تٚؿك سٝح  ،ام١ ٚقُٛز ايٛضٸايط

ٚٸ ٍٷ» :ٍ نايتايٞأت٢ إكطع ايجاْٞ َٔ ايبٝت ا٭ ٚٗ  ،(61)«ٗ ايكٝاؽ بسٜع ٖصا قا

٘ بٸيٛ نٓت تكسم س»ٚ ،«ٗ ايؿعاٍ»بسٍ « ٗ إكاٍ»زٜٛإ ايٓابػ١ ايصبٝاْٞ نإ 

  .(62)«٭طعت٘ يٛ نإ سبو قازقّا»بسٍ « ٭طعت٘

(22) 

عٔ قُس بٔ و٢ٝ، عٔ أٓس بٔ »عٔ ايهاٗ:  ْك٬ّ ،ٚضز ٗ نتا، ايبشاض

ٞٸ ُٸاض، قاٍ: قاٍ يٞ أبٛ عبس قُس بٔ اؿػٔ بٔ عً ، عٔ َطٚإ بٔ َػًِ، عٔ ع

ٍ أسػٓت، أَا غًُإ بٔ خايس، قا إ٫ٓ ،: ٫؟ قًتٴ: أخربت َا أخربتو ب٘ أسسّا×اهلل

 مسعت قٍٛ ايؿاعط: 

ٕٵ غــطٸ    ٚٳ  ٟ ٚغــطټى ثايجـــاّ ؾــ٬ ٜٳعــسٴ
 

ٌټ   (63)داٚظ اثٌٓ ؾـا٥عٴ  غطٛ أ٫ ن
 

 ،ض،ْٚٗا١ٜ اٱ ;يًُربز ،نتا، ايهاٌَ :َٔ يكس ْػب ٖصا ايبٝت ٗ نٌٛٚ

ٗ ْؿؼ زٜٛإ  يهٓٓا مل لس ي٘ شنطّا .(64)ّ(701؟ ـ  / ٖـ82)؟ ـ ؾٌُٝ بج١ٓٝ ،ٟطيًٜٓٛ

ُٓ. ١ٌْٓٝٝ بج ؟ ـ  /ٖـ 10)؟ ـ  نتا، ا٭غاْٞ يكٝؼ بٔ اؿساز١ٜت ْػبت٘ ٗبُٝٓا 

 نُٔ قكٝس٠ َطًعٗا:  ،ّ(612

ٕٵ ِٷ ْــأت    أدــسٸى إ  ْــت دــاظع  أْٴعــ
 

ٕٸ شيــــَو ْــــاؾٹعٴ    قــــس اقرتبــــت يــــٛ أ
 

  «.ٜعسٕٚ»بسٍ « ٜػُعٔ»نُا دا٤ ٗ ٖصٙ إكازض 

(23) 

 : ×ض٣ٚ غؿٝإ ايجٛضٟ ي٘»عٔ عاض ا٭ْٛاض: 

ٝٴ  ػــــطٴ ٜٳطط٩ْــــا َٜٛــــّا ؾٝٴبططْــــا   ٫ اي
 

 ٫ٚ ٭ظَــــــ١ زٖــــــٕط ْٴٛٗــــــطٴ اَؾعٳعــــــا  
 

ٕٵ ــطٻْا ايـــسٖط مل ْـــبٗر يكـــشٸ    إ  ت٘غـ
 

 أٚ غــا٤ْا ايــسٖط مل ْٛٗــط يــ٘ اهَلًَعــا   
 

ٚٻيٹ  ــُاض أ َٹهــ ــّٛ عًــــ٢  ٌٴ ايٓذــ ــ ــاَجــ  ٓــ
 

ِٷ آخـــــــط طًعـــــــا  ٝٻـــــــب لـــــــ  (65)إشا تػ
 

٭ْٓا مل ْعجط  ٛطّاْٚ «.ٜطط٩ْا»بسٍ « ٜططقٓا»ٌٖ ايبٝت أٟٚ ٗ إٓاقب ٚزٜٛإ ضٴٚ

َٳ زاَت إكازض ا٭زب١ٝ إعتُس٠ ٗ  َٚا ،أسس َٔ ايؿعطا٤إٍ ْػب ٖصٙ ا٭بٝات  ٔٵع٢ً 
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ٕٸٖصا ايبشح مل تتعطٻ  قشٸ١، تعزاز ×ْػبتٗا إٍ اٱَاّ ايكازم ض هلصٙ ا٭بٝات، ؾإ

 ٚتؿطض ْؿػٗا. 

 

  ــــــ قافٗٛ الفاٞ

(24) 

ــاّ   ــس َعطٚؾــ ــٝسٟ باؿُــ ــعٍ غــ  ٚمل ٜــ
 

 غــــٝسٟ بــــاؾٛز َٛقــــٛؾّاٚمل ٜــــعٍ  
 

٘ إٚنــــإ  ــ ــا٤ بــ ــٛض ٜػتهــ  ش يــــٝؼ ْــ
 

 ؾـــــام َعهٛؾـــــّا٫ٚ ٚـــــ٬ّ عًـــــ٢ اٯ 
 

ــا غـــــــ٬ف اـًـــــــل نًٓ ؾطبٸ ــِٓـــــ  ٗـــــ
 

ٌٸ   ٖٚـاّ َٛقـٛؾاّ  َـا نـإ ٗ ا٭   ٚن
 

ــ َٳــ ــج٬ّ   ٔٵٚ ــبٝ٘ ٖتــ ــ٢ ايتؿــ ــطزٙ عًــ  ٜــ
 

ــاّ   أٜطدــع   ــايعذع َهتٛؾ  خــا سكــط ب
 

 ٚٗ إعـــــــاضز ًٜكـــــــ٢ َـــــــٛز قسضتـــــــ٘
 

 ؿٛؾـاّ ٜعاضض طـطف ايـطٚح َه   َٛدّا 
 

ــاّ  أؾــاتطى  ــسٜٔ َٓعُك  خــا دــسٍ ٗ اي
 

ــ٘ ايــطأٟ َأٚٚؾــاّ  قــس باؾــط ايؿــوٓ    ؾٝ
 

ـــ أقـــــشب اٚ ــا ثكـــــ١ سبٸــ ٝٸ ّاخـــ ــ  سٙيػـــ
 

ــاّ    ــ٫ٛٙ قؿٛؾــ ــٔ َــ ــات َــ  ٚبايهطاَــ
 

 ُّاػأَػ٢ زيٌٝ اهلس٣ ٗ ا٭ضض َبت
 

 ٚٗ ايػـــُا٤ ْٝـــٌ اؿـــاٍ َعطٚؾـــاّ    
 

ٞٸٚ ٢ َٓرب ايهٛؾ١، ٖصٙ ا٭بٝات عً ×بٔ أبٞ طايب يكس قطأ أَري إ٪ٌَٓ عً

َٳٚ .(66)عٓ٘ ْك٬ّ ×ٚأْؿسٖا اٱَاّ ايكازم أسس َٔ ايؿعطا٤. َٚع إٍ ٜٓػبٗا  ٔٵمل لس 

ٞٸ  ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ:  شيو ؾكس ٚدسْا ٖصٙ ا٭بٝات ٗ زٜٛإ اٱَاّ عً

 ب َعطٚؾــّاًــقـس نٓــت ٜــا غــٝسٟ بايك 
 

ــاّ    ــس َعطٚؾــ ــٝسٟ باؿُــ ــعٍ غــ  ٚمل تــ
 

 ٚنٓــــت إش يــــٝؼ ْــــٛض ٜػتهــــا٤ بــــ٘
 

 ٚـــــ٬ّ عًـــــ٢ اٯؾـــــام َعهٛؾـــــّا٫ٚ  
 

ــل نًٓ   ــا غــــــ٬ف اـًــــ  ٗــــــِقطبتٓــــ
 

 ّاٚنٌ َـا نـإ ٗ ا٭ٖٚـاّ َٛقـٛؾ     
 

ــ َٳــ ــج٬ّ   ٔٵٚ ــبٝ٘ ٖتــ ــ٢ ايتؿــ ــطزٙ عًــ  ٜــ
 

ــاّ      ــايعذع َهٓٛؾ  ٜطدــع أخــا سكــط ب
 

   ٘ ــ ــٛز قسضتــــ ــ٢ َــــ ــاضز ٜطقــــ  ٚٗ إعــــ
 

 ٜعاضض قطف ايطٜض َهؿٛؾـاّ  َٛدّا 
 

ــاتطى  ــتبٗاّ  أؾـ ــسٜٔ َؿـ ــسٍ بايـ ــا دـ  خـ
 

 ٟ ٩َٛٚؾــّاأ٘ ايــطَٓــ قــس باؾــط ايؿــوٓ  
 

 يػـــــٝسٙ ّاخـــــا َكـــــ١ سبٸـــــأٚاقـــــشب 
 

ــاّ     ــ٫ٛٙ قؿٛؾـــ ــٔ َـــ ــ١ َـــ  ٚبايهطاَـــ
 

 ضض َٓتؿـطاّ َػ٢ زيٌٝ اهلس٣ ٗ ا٭أ
 

 (67)ٚٗ ايػــُا٤ ْٝــٌ اؿــاٍ َعطٚؾــّا 
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  ــــــ قافٗٛ الكاف

(25) 

ٕٸ ٞٸ ×اٱَاّ ايكازم ٚضز ٗ عاض ا٭ْٛاض أ بٔ اؿػٌ ظٜٔ  ض٣ٚ عٔ اٱَاّ عً

ٚأغتٓكشٗا  ،ُٓٗا ؾتدٕٛأ٤ٚ ،٢ َت٢ تعسْٞ ايسْٝا ٚؽًـستٸ»قاٍ:  ٘ايعابسٜٔ أْٸ

ـٸ ٌٕ إ٫ٓ ٫ٚ ػُع ؾٳ٬ُّ ،ؽًل َجًٗا ٫ ؼسخ دسٜس٠ إ٫ٓ ،ؾتػ ٢ نأْٗا ستٸ ،بتؿطٜل بٳ

َٴشتذب١ تػاض ع٢ً ُأ٫ٖف ٣غري  ِٔ. ؾعط: ٚؼػس أٌٖ ايِّٓعٳ ،أٚ 

 ؾكـــــــس آشْٳـــــــتين باْكطـــــــاع ُٚؾطقـــــــ١ٺ
 

ٌٸ    (68)بٴطُٚقٗـا  أؾـلٕ  ٚأَٚضٳ يٞ َٔ نـ
 

ْٸ ُٸ ;(69)عاض ا٭ْٛاض :َٔ ٘ ٗ نٌٛٚػسض اٱؾاض٠ إٍ أ مل تطز  ،١ٚنؿـ ايػ

َٚع ٚدٛز ٖصٙ ايه١ًُ ٜكعب عًٝٓا ايتػًِٝ بهٕٛ ٖصا ايبٝت ايؿعطٟ  .«ؾعط»عباض٠ 

َُٚٗا  .نٝـ يًطٚا١َٜٔ احملتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايبٝت قس ُأإش  ;×يٲَاّ ايػذاز

 ط عًٝ٘ نُٔ إكازض اؿسٜج١ٝ ٚا٭زب١ٝ إعتُس٠ يسٜٓا. ٜهٔ ا٭َط ؾإْٓا مل ْعج

 

  ــــــ قافٗٛ الالً

(26) 

دعؿط قاٍ  ٔمساعٌٝ بإا تٛٗ ٕٓ»: قاٍ عٔ عٓبػ١ ايعابس أْ٘ :ْٛاضٗ عاض ا٭

٫ زاض اغتٛا٤، ٗ  ،ٚزاض ايتٛا٤ ،إٕ ٖصٙ ايسْٝا زاض ؾطام ،: أٜٸٗا ايٓٸاؽ×ايكازم

ّٕ  أبٞ اـطاف: ٌ بكٍٛ ثِ ُجٻ ،ي٘ ن٬

 ؾــ٬ ؼػٳــيب أِّْــٞ تٓاغٳــٝت ٴعٗــسٳٙ 
 

ٔٻ قـربٟ ٜـا     ٌٴ  ُأٚيه ِٴ دٳُٝـ  (70)َٳـٝ
 

  «.٫ٚ ؼػيب»بسٍ  ،«٫ٚ ؼػيٸ» :(71)ْٛاضدا٤ ٗ عاض ا٭ٚ

نُٔ قكٝس٠  ،ّ(636؟ ـ /  ٖـ15 ـ )؟بٞ اـطاف اهلصيٞٚايبٝت ٖٛ ؾعط ٭

 َطًعٗا: 

 َُٝـ١ طًعـيت  أيعُطٟ يكـس ضاعـت   
 

ٕٸ   ٖا قًٝــــــــــٌثـــــــــٛا٥ٞ عٓــــــــــس  ٚإ
 

  .(72)«بسٍ عٗسٙ ،«ؾكسٙ»نُا دا٤ 

(27) 

قشابٓا، عٔ غٌٗ بٔ ظٜاز، عٔ قُس بٔ أ٠ َٔ عسٸ صعٔط»دا٤ ٗ عاض ا٭ْٛاض: 



×  
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ٞٻ إٌ قاٍ: َا تٛغٻ :قاٍ ،×قبؼ، عٔ بٓساض بٔ عاقِ، ضؾع٘ عٔ أبٞ عبس اهللبٞ ا٭أ ي

ٌٕٞ َأقط، ي٘ إٍ َا ٜطٜسٙ َٓٸ ،ع بصضٜع١ٺ٫ٚ تصضٻ ،بٛغ١ًٝ أسسٷ  ٞ ٜسٷيٝ٘ َٓٸإغًـ  ٔ ضد

٫ٚ  ،َٓع ا٭ٚاخط ٜكطع يػإ ؾهط ا٭ٚا٥ٌ ٞ ضأٜتٴْٸإؾ ،ٚأسػٓت ضبٗا ،تبعتٗا أختٗاأ

 ٚقس قاٍ ايؿاعط:  .غدت ْؿػٞ بطزِّ بهط اؿٛا٥ر

ــا٬٥ّ   ــو غـ ــصٍ ٚدٗـ ــت ببـ  ٚإشا بًٝـ
 

ٍٔ ِيــــــ ؾابصٹ  ٕٹؿهـــــــا  ٘ يًُتهــــــطِّّ ا
 

ٕٸ ــسٺ  إ ــاى َٛعـــ ــٛاز إشا سبـــ  اؾـــ
 

ــاّ   ــ٘ غًػــ ــري  أعطانــ ٍٔبػــ ــا  َطــ
 

ــع ايٓـــٛاٍ قَ   ٍٴ َـ ــ٪ا ــْ٘ٵطٳٚإشا ايػـ  تٳـ
 

  ٍٔ ْٳـٛا ٌټ  ـٻ ن  (73)ضدٳضٳ ايػ٪اٍ ٚخ
 

 يكس ْػب ٖصا ايؿعط إٍ ث٬خ أؾدام: ٚ

سٝح دا٤  ،٠ َٛانعٚتػاٜطت ضٚاٜت٘ عٔ ايػابل ٗ عسٸ ،×َاّ عًٞاٱـ 1

 نايتايٞ: 

٘   َــا اتٸ ٗٔــ٘ بػٴــ٪ايٹ ٍٴ ٚد  عــاضٳ بــاشٹ
 

ٛٳنــــّا  ٍٔ عٹ ُٕٓــــ٢ بػــــ٪ا  ٚيــــٛ ْــــاٍ ا
 

٘  إٚ  شا ايػٴـــ٪اٍ َــــع ايٓٻـــٛاٍ ٚظٳْتٳــــ
 

    ٍٔ ــٛا ْٳ ٌټ  ـٻ نــ ــ٪اٍ ٚخــ  ضدــض ايػٴ
 

ـٔٗـ اشا إٚ  و غــا٥ٹ٬ّبتٴًٝــت بٹبٳــصٍ ٚد
 

ٍٔ ِيــــــ َؾابصٹ  ٕٹؿهـــــــا  ٘ يًُتهــــــطِّّ ا
 

ِٳ   ٕٸ ايَهـــــطٜ ٘ إإ ٓٳًٝــــــ  شا سٳبـــــاى بٹ
 

ٍٔ  أعطانــ٘ غٳًٹػــاّ   َٹطــا ــرٔي   (74)بػٳ
 

 ايتايٞ: ٚضٟٚ بايؿهٌ  ،ّ(783ـ  713 / ـ167ٖـ  95)اض بٔ بطزـ بؿٸ2

ِّط ٗ اهلــس٣  ُٕؿــ ُٕٓــ٢ عٓــ٘ ا  سٳــصٳفٳ ا
 

ــاَى  َٴٓـــــ ٍٔ  ٚأض٣  ــا ــ١َ ا٭شٜـــــ  طًٜٛـــــ
 

ــجري٠ْ ٝٳــــسٹ ــا٠ نــ ــٔ آزّ ٗ اؿٝــ  ٌ ابــ
 

  ٍٔ ــا ــ١َ احملتـــ ــع سًٝـــ ــٛت ٜٳكطـــ  ٚإـــ
 

ِٳ قُٝــ١ّ  قٹػــتٴ ايػــ٪اٍ ؾهــإ أعٛــ
 

ــ  ِّ عاضؾـــ١ٺ دٳـ ٍٔطٳَـــٔ نـــ  تٵ بػـــ٪ا
 

ــ ــا٬٥ّ شا ابتٴإؾـ ــصٍ ٚدٗـــو غـ  ًٝـــت ببـ
 

ٍّٔ ا٘ يًُتهــــــطِّ ِيــــــ ؾابصٹ   ٕؿهـــــــا
 

 ٗ بًـــــــــس٠ٺ ضّاا خؿـــــــــٝت تعـــــــــصټإشٚ
 

ــسٴاؾ  ٍٔ  ؾـ ــا ــٌ ايرتسـ ــسٜو بعادـ  ز ٜـ
 

ٝٳــــط ايعَـــإ ؾإْٸ     ُــــاٚاقـــرب عًـــ٢ غٹ
 

ٌٸ      (75)عكــاٍ ؾـطز ايؿـسا٥س َجــٌ سـ
 

 ٗ قكٝس٠ َطًعٗا:  ،ّ( 826ـ  747 / ٖـ211ـ  130)ـ أبٛ ايعتا3١ٖٝ

ٌٴ ايبٹ ــ ٝٳـ ٍٔ سٹ ــا ُٕشتـ  ًـــ٢ تـــأتٞ عًـــ٢ ا
 

     ٍٔ ٔٻ بٳــــٛا ٔٴ ايــــسْٝا ؾٗــــ َٳػــــانٹ ٚ 
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 بٝات ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ: ٚدا٤ت بعض ايتػٝريات ٗ باقٞ ا٭

 ٚإشا ابتًٝــت ببــصٍ ٚدٗــو غــا٬٥ّ 
 

ٍٔ٘ يًُتهــــــطِّ ِيــــــ ؾابصٹ   ّ إؿهـــــــا
 

ٕٸ  شا سبــــاى َٛعــــسٺإايؿــــطٜـ  إ
 

   ٍٔ ــا َٹطــ ــرٔي  ــّا بػــ ــ٘ غٳًٹػــ  أعطانــ
 

ٚنإ ٗ  ،(76)«شا ايػ٪اٍ َع ايٓٛاٍ قطْت٘...إٚ»ٗ زٜٛاْ٘ ايبٝت ايجايح  ٚمل ٜأتٹ

 خط٣ َطًعٗا: أقكٝس٠ 

ــتٴ ٍٔ  قٓطعـــ ــا ٌٳ اٯَـــ ــ ــو سبا٥ـــ  َٓـــ
 

  ٞ ٞٸ ٔضسـاي َٕط  ٚسططتٴ عٔ ٚٗط ا
 

ًٝت ببصٍ ٚدٗو ٚإشا ابتٴ» :ض ٗ ٖصٙ ايككٝس٠ غ٣ٛ ايبٝت ا٭ٍٚٚمل ٜتهطٻ

  .(77)«...غا٬ّ٥

(28) 

بطاِٖٝ بٔ إٚقاٍ اؿاؾٜ عبس ايععٜع: ٚقاٍ »ْكٌ اجملًػٞ ٗ عاض ا٭ْٛاض: 

ىاطب٘ ٜٚعطؾ٘  ،×اض ىتًـ إٍ دعؿط بٔ قُسَٔ ايتذٸ َػعٛز: قاٍ نإ ضدٌ

 : ×ؾذعٌ ٜؿهٛ إٍ دعؿط، ؾكاٍ ،طت ساي٘ؾتػٝٻ ،عػٔ ساٍ

ٕٵ ــّا ؾــــ٬ تٳذــــععٵ ٚإ  أعػــــطتٳ َٜٛــ
 

 ٕٔ  طٜٛـــــٌ ؾكـــــس أٜػـــــطتٳ ٗ ظَـــــ
 

ٕٸ  ــإ ــأؽٵ ؾــ ــطٷ  ٫ٚ تٝــ ــأؽ ُنؿــ  ايٝــ
 

ٌٻ  ــ ٌ   يعـــــ ــ ــٔ قًٝـــــ ــين عـــــ  اهلَل ٜٴػـــــ
 

ــ٤ٛ   ٔٻ غٳــــ ــ ــو ٚــــ ٔٵ بطبِّــــ ٓٻ ــ  ٫ٚ تٛــــ
 

ٕٻ ا  ــإ ٌٔؾــــــــ ــ  (78)هلل أٍٚ باؾُٝــــــــ
 

 ٚأت٢ إكطع ايجاْٞ َٔ ايبٝت ا٭ٍٚ بايٓشٛ ايتايٞ: 

ٕٵؾــــ٬ تٳذــــعٳ ــّا عٵ ٚإ  أعػــــطتٳ َٜٛــ
 

ٌ   أؾهــِ    ضنــاى بايٝػــط ايطٜٛــ
 

ٔٸ»بسٍ  ،«غري خري»نُا دا٤    .(79)«غ٤ٛ ٚ

 نُٔ قكٝس٠ َطًعٗا:  ،×ؾعاض عٔ أَري إ٪ٌَٜٓٚت ٖصٙ ا٭نُا ضٴ

  ٌٔ ــ ــ٢ اؿــسخ اؾًٝ  أ٫ ؾاقــرب عً
 

 ٔٚ ٌ   ٚزا ــ ــرب اؾُٝـــ  دٳـــــٛاى بايكـــ
 

ٕٵ»طت مس٘ ايؿطٜـ تػٝٻاٚٗ ايسٜٛإ إٛغّٛ ب ٌٸ ،«عػطت ٚإ َهاْٗا  اييت س

  .(80)«ٗ زٖط طٌٜٛ»أت٢ « ٗ ظَٔ طٌٜٛ»ٚبسٍ  ،«إشا أعػطت»

ٗ ايعَٔ »نُا أت٢  .(81)ٚأت٢ ٖصا ايؿعط ٗ إػتططف ٚضبٝع ا٭بطاض بسٕٚ ْػب١



×  
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  «.ٗ ظَٔ طٌٜٛ»بسٍ « ايطٌٜٛ

(29) 

ُٸ  قشا،: ْؿسْٞ بعض ايعًٌٜٛ يبعض ا٭أ»٘: ١ أْٸشنط نؿـ ايػ

 عٳتبٵـــتٴ عًـــ٢ ايـــسْٝا ٚقًـــتٴ إٍ َتـــ٢ 
 

    ٞ ــ ــٝؼ ٜٓذًـ ــصٟ يـ ِّ ايـ ــاهل ــٛضٜٔ بـ  تٳذـ
 

    ِٕ ـٺ َـــٔ غٴـــ٬ي١ ٖاؾـــ ٌټ ؾـــطٜ  ؾهـــ
 

ٗٻ    ــ َٴػــ  ٌٜهــــٕٛ عًٝــــ٘ ايــــطظم غــــري 
 

ــت ــِ :ؾكاي ــا ،ْع ٜ  ٍ ــٛ ــٔ ايبت ــ ;ب  ين٭ْٸ
 

  ٞ  (82)سَكستٴ عًٝهِ سٌ طًٖكين عًـ
 

ُٸ يهٓٓا ٚدسْا  .بٝات غري َعطٚفٕ ؾاعط ٖصٙ ا٭إ١ ؾٚسػب َا ْكً٘ نؿـ ايػ

عبس اؾًٌٝ طؾُٓ٘ »سٝح قاٍ:  ،×َاّ ايكازمنتا، غًو ايسضض ٜٓػبٗا إٍ اٱ

 : ×دعؿط ايكازمإٍ بٝات إٓػٛب١ ا٭ طّاقٛي٘ َؿٚط صإٛاٖيب

ــ٢    ــت إٍ َتـ ــسْٝا ٚقًـ ــ٢ ايـ ــت عًـ  عتبـ
 

 ف اؾًَٞع شٟٚ ايؿط تػ٦ٌٝ قٓعّا 
 

 ِ ــٝٗ ــاف ستــــــ٢ عًــــ  أؾاقــــــس٠ اٱْكــــ
 

ِٸ   ايــــصٟ يــــٝؼ ٜٓذًــــٞ ػــــٛضٜٔ بــــاهل
 

ٌٸ ِٕ  ؾهــــ  ؾــــطٜـ َــــٔ غــــ٬ي١ ٖاؾــــ
 

ٞٸ  ــ ٜٓبػــــ ــ ــ٘ ابتٴ ٤ ســــ ــٞٗ َصاٖبــــ  ًــــ
 

ـــ   ٬َٚــــع نْٛــــ٘ ٗ غاٜــــ١ ايعــــع ٚايعٴـ
 

ٗٻ     ــ ــري َػــ ــطظم غــ ــ٘ ايــ ــٕٛ عًٝــ  ٌٜهــ
 

 ين٭ْٸـــ ;بـــٔ ايبتـــٍٛ ٜـــا ،ْعـــِ :ؾكايـــت
 

 خػٝػـــ١ قـــسض عـــٔ ع٬نـــِ َعـــعٍ 
 

ــ َٸـــــــ ــاٚأ ــأ٤تٞ ؾـــــــــصيو ا إغـــــــ  ينْٸـــــــ
 

ٞ  عًٝهِ سـٌ طًٓ  سكستٴ   (83)كـين عًـ
 

 

 ــــــ قافٗٛ املٗي

(30) 

ــط٠ٺ  ــت بعػــــ ــبٹ ٚإشا بًٝــــ ــا طٵؾاقــــ  هلــــ
 

ـــ   ــطِٜ ؾــ ــرب ايهـــ ّٴ  ٕٸإقـــ ــع ــو أســـ  شيـــ
 

ٕٻ ــاز ؾإْٸ ٫ تؿــــــــهٛ ــاإٍ ايعبــــــ  ُــــــ
 

ِٴ       (84)تؿـهٛ ايـطسِٝ إٍ ايـصٟ ٫ ٜـطس
 

ٱَاّ إٍ ات ١َ ايبٗا٥ٞ ٖصٙ ا٭بٝاْػب قاسب ايهؿهٍٛ ؾٝذ ايطا٥ؿ١ ايع٬ٓٚ

×ظٜٔ ايعابسٜٔ
 ،سسإٍ أزٕٚ إٔ ٜٓػبٗا  ،خباضٚٗ عٕٝٛ ا٭ ،ٚشنطٖا ابٔ قتٝب١ .(85)

 ٚدا٤ ايبٝت ا٭ٍٚ ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ: 

َٔشٓـــــ١ ؾـــــايبٹ    هلـــــا  ؼٵٚإشا ابتٴًٝـــــت 
 

ــٛ،ٳ ايػــهٛتٹ ؾــ   ِٴ  ٕٸإث  (86)شيــو أغــً
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غٛا٤  ،بايٓٛط إٍ عسّ عجٛضْا ع٢ً ٖصا ايبٝت نُٔ إكازض اييت اعتُسْاٖاٚ

ٱَاّ إٍ اؾإْٓا ٫ ْػتطٝع اؿسٜح عٔ ْػبتٗا  ،ٗ اؿسٜح ٚايطٚا١ٜ أٚ ٗ ا٭ز،

ايتػاَض ٗ  ^نتا، زٜٛإ أٌٖ ايبٝتزٜسٕ َع عًُٓا بإٔ  خكٛقّاٚ ،×ايكازم

 ؾعاض. ؽطٜر ا٭

(31) 

ٌ، عٔ ابٔ إتٛٚن صعٔط»عٔ َعاْٞ ا٭خباض:  ْك٬ّ ،ض٣ٚ اجملًػٞ ٗ ايبشاض

٭بٞ  قاٍ: قًتٴ ،بطاِٖٝ ايهطخٞإبٔ عٝػ٢، عٔ ابٔ قبٛ،، عٔ اؿُريٟ، عٔ ا

ٕٸ :×عبس اهلل ٚٻ ،ٚناْت يٞ َٛاؾك١ ،تٵقاسبيت ًَٖه إ ؾكاٍ: ، زٚقس ُُٖت إٔ أتع

َٳ ،ٜٔ تهع ْؿػوأاْٛط  ى ٚأَاْتو، ٚتطًع٘ ع٢ً زٜٓو ٚغطٸ، تؿطن٘ ٗ َايو ٔٵٚ

ٔٻْٻأٚاعًِ  .ػٔ اـًلٍ سإٚ ،تٓػب إٍ اـري ؾبهطّا ؾاع٬ّ ٫ بٴسٻنٓت  ٕٵإؾ نُا  ٗ

 : صايؿاعططقاٍ 

ٕٻ ايٓػـــــــا٤ خٴًِكـــــــ    ٔٳ ؾــــــــتٻ٢أ٫ إ
 

ّٴ   ٔٻ ايػُٓٝــــــــــ١ُ ٚايػــــــــــطا  ؾُـــــــــٓٗ
 

ــ٬ٍ   ٔٻ اهلٹـــــــ ــٓٗ ــإَٚـــــــ  ٢شا ػًٓـــــــ
 

ٔٻ  ــٓٗ ــاسب٘ َٚـــــــ ّٴ يكـــــــ ــ٬  ايٛـــــــ
 

ــ ُٳــ  ٔٻ ٜٳػــــعٳسَٜٗٔٛؿــــط بكــــاؿٹ ٔٵؾ
 

ــ  َٳـ ّٴ  ٔٵٚ ــا ــ٘ اْتكـ  (87)ٜٴػـــبٳٔ ؾًـــٝؼ يـ
 

ٕٸ ٌٸ ×اٱَاّ ٚنُا ٬ٜسٜ ؾإ ٚع٢ً  .نُا قاٍ ايؿاعط :ا٭بٝات بكٛي٘ قس اغتٗ

ٜػتؿٗسٕٚ بٗا سٌ  ،ُٞ إتساٍٚ بٌ ايٓاؽِهبٝات َٔ ايؿعط اؿٹايٛاٖط ؾإٕ ٖصٙ ا٭

َٳ ،تطابل إكاّ  . ٬ّجٳٜٚأخصْٚٗا 

  

  ــــــ قافٗٛ الٍُٕ

(32) 

 : ×قُعٞ ي٘ض٣ٚ ا٭»ْٛاض: ْكٌ اجملًػٞ ٗ عاض ا٭

ــ١ ضبٸ  أ ــايٓؿؼ ايٓؿٝػـــــ ــأَ بـــــ  ٗـــــــاثـــــ
 

ــ  ــل نًٓ ؾًــ ــا ٗ اـًــ ــِ ثٳٝؼ هلــ ــٗــ  ٔٴُٳــ
 

ٕٵ   ــٓات إ ــرت٣ اؾٓــ ــا ٜؿــ ــا  بٗــ ــا بعتٴٗــ  أْــ
 

ٕٻ  بؿــــــ٤ٞٺ   ٔٴ   غــــــٛاٖا إ  شيهــــــِ َغــــــبٳ
 

 إشا شٖبـــــت ْؿػـــــٞ بـــــسْٝا أقـــــبتٴٗا   
 

 (88)ٔٴُٳؾكس شٖبٳت ْؿػٞ ٚقس شٖب ايـجٻ  
 



×  
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ٖٚٛ َا ٜعين عسّ  ،خ عٔ ٖصٙ ا٭ؾعاضزاَت َكازضْا ٗ ا٭ز، مل تتشسٻ َٚا

ؾإْٓا  ،نُا شٖبت إٍ شيو َكازضْا إعتُس٠ ٗ اؿسٜح ،×غري اٱَاّإٍ ْػبتٗا 

 بسٕٚ َٓاظع.  ×ْط٦ُٔ إٍ نْٛٗا َٔ أؾعاض اٱَاّ ايكازم

(33) 

ُٴٓا غابط َٚعبٛض×ٚقاٍ»ْٛاض: دا٤ ٗ عاض ا٭ ط ْٚٳِك ،ِهت ٗ ايكًٛ،ْٳٚ ،: عً

ٕٸ ،بٝض َٚكشـ ؾاط١ُٚإٕ عٓسْا اؾؿط ا٭ٓط ٚاؾؿط ا٭، ٗ ا٭مساع ا عٓسْ ٚإ

 : ×ٜٚط٣ٚ ي٘ ،ؾٝٗا ْٝع َا وتاز ايٓاؽ إيٝ٘ ،اؾاَع١

 ٜػتهــا٤ بٓــا ٗ ا٭قــٌ نٓــا لَٛــّا
 

ٕٴٚيًربٜٸـــــــــ   ١ مـــــــــٔ ايٝـــــــــّٛ بطٖـــــــــا
 

   ِ ــه ــا يػا٥ٹكٹ ــيت ؾٝٗ  مــٔ ايبشــٛض اي
 

ٕٴ  زضٌّ  ــا ــاقٛتٷ َٚطدـــــــــ ٌٷ ٜٚـــــــــ ــ  مثـــــــــ
 

ٔٴ  ايكسؽ ٚايؿطزٚؽ ْٳًُهٗا َػان
 

ٕٴٚمــــٔ يًكـــــسؽ ٚايؿــــطزٚؽ خٴـــــ     عٸا
 

ٔٵ ــ ٘  َٳــ ــا َؾربٖــــٛتٷ َػــــانٓٴ  ؾــــصٻ عٓٸــ
 

َٳـــــــ  ٕٴ أتاْـــــــا ؾذٓٸـــــــاتٷ ٔٵٚ ٚٔيـــــــسا ٚ(89) 
 

ٖا دعًٓا ْط٦ُٔ  ،بٝاتَكازضْا ا٭زب١ٝ ع٢ً شنط ٖصٙ ا٭ نصيو مل تأتٹٚ

 ٔٵَٳؾك٘ ط ٗ ٖصا نٕٛ ايبشاض ٚإٓاقب ٫ٚ ٜ٪ثِّ. ×ٱَاّ ايكازميكسٚضٖا َٔ ا

نُا مل  ،ع٢ً شنطٖا ٚباقٞ إكازض ٗ اؿسٜح مل تأتٹ ،اعت٢ٓ بصنط ٖصٙ ا٭بٝات

 . 32بٝات اييت ْكًٓاٖا ٗ ايعسز ع٢ً شنط ا٭ تٹتأ

(34) 

ٞٸ ،ٌابٔ إتٛٚن»ْكٌ ايؿٝذ ايكسٚم ٗ أَايٝ٘:  بٞ ٔ أابعٔ  ،عٔ أبٝ٘ ،عٔ عً

ُٻ ،عُري  ٜكٍٛ:  ×مسع أبا عبس اهلل ٔٵع

ُٳــــــا ٌٕ ٌٵع ْٸــــــ عًــــــ٢ َٗــــــ  و َِّٝــــــتٷؾإ
 

ــ  ــو أٜٸ طٵٚاختٳــــ ــاْا يٓؿػــــ ــا اٱْػــــ  ٗــــ
 

ٕٸ  إش َه٢ َا قس نإ مل ُٜو ؾهأ
 

ٕٸ  ٔٷ ٚنــأ  (90)قــس ناْــا َــا ٖــٛ نــا٥
 

ِٸ، يًذاسٜ ،ٚدا٤ ايبٝتإ ٗ نتا، ايبٝإ ٚايتبٌٝ إٍ ْػبتُٗا  زٕٚ إٔ ٜت

 ف طؿٝـ ٗ ضٚاٜتُٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: َع ٚدٛز اخت٬ ،أسس

ــ ُٳـــ ْٸـــــ   ٌٵؾاع ٌٕ ؾإ ــ٢ َٗـــــ  و َِّـــــتٷعًـــ
 

ٕٴٗــــــا اٱيٓؿػــــــو أٜٸ حٵٚانــــــسٳ   ْػــــــا
 

ٕٻ  َه٢ َا قس نإ مل ُٜو قس ؾهأ
 

ٕٻ  ـْـ   ٚنــأ ٔٷ قــس نا  (91)اَــا ٖــٛ نــا٥
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ٕٸ ٚشيو ٭ٕ  ;ُٞ إؿٗٛض بٌ ايٓاؽِهايبٝتٌ َٔ ايؿعط اؿٹ ٚع٢ً َا ٜبسٚ ؾإ

مسع أبا عبس »نُا ٚإٔ عباض٠  .ع٢ً شنطُٖا ٗ اؿسٜح مل تأتٹإكازض إعتُس٠ 

ٕٸ« ٜكٍٛ ×اهلل ُا ٖٛ نإ ٗ َكاّ ٚإْٸ ،ٖصا ايؿعط َٔ تأيٝؿ٘ غري قطو١ ٗ أ

 إْؿازُٖا. 

 

  ــــــ قافٗٛ اهلاٞ

(35) 

قُس بٔ  صعٔط»ٞ: عٔ ضداٍ ايهؿٸ ْك٬ّ ،١َ اجملًػٞ ٗ عاض ا٭ْٛاضْكٌ ايع٬ٓ

بٔ قُس ايبكطٟ، عٔ قُس بٔ اؿػٌ، عٔ قُس بٔ غٓإ، غشام إعٔ  ،َػعٛز

ٖٸ حملُس بٔ بهري ايجكؿٞ: َا تكٍٛ ٗ  ×قاٍ: قاٍ أبٛ عبس اهلل ،إعٔ بؿري ايس

ٚٗ ٚغط٘  ،يٛ ضأٜت ٗ عٓك٘ قًٝبّا ؟!إٔ أقٍٛ ؾٝ٘ ٌ بٔ عُط؟ قاٍ: َا عػٝتٴإؿهٻ

 ،تكٍٛ. قاٍ: ضٓ٘ اهللَا مسعتو تكٍٛ ؾٝ٘ َا بعس يعًُت أْ٘ ع٢ً اؿلٸ ،نػتٝذّا

 ;٫ تؿع٬ :هلُا يهٔ سذط بٔ ظا٥س٠ ٚعاَط بٔ دساع١ أتٝاْٞ ؾؿتُاٙ عٓسٟ، ؾكًتٴ

ٕٸ ،ؾػأيتُٗا ،ؾًِ ٜكب٬ ،ؾإْٞ أٖٛاٙ ـٻ ٚأخربتُٗا أ ؾ٬  ،ؾًِ ٜؿع٬ ،عٓ٘ ساديت ايه

َٳ .غؿط اهلل هلُا ٞٸ ٔٵأَا إْٞ يٛ نطَت عًُٝٗا يهطّ عًُٝٗا  ٚيكس نإ  ،ٜهطّ عً

 سٝح ٜكٍٛ:  ،تُٗا يٞت٘ هلا أقسم َُٓٗا ٗ َٛزٸععٸ٠ ٗ َٛزٸنجري 

ُٳـــ  سبټٗـــاأٞ تٵ بايػٝـــب أْٸـــيكـــس عً
 

ٞٸ نطّٗـا   إ   شا ٖٛ مل ٜهـطّ عًـ
 

َٳ ٞٸ ٔٵأَا إْٞ يٛ نطَت عًُٝٗا يهطّ عًُٝٗا    .(92)«ٜهطّ عً

  «.ٞ أسبٗاأْٸ»بسٍ ، «خْٛٗاأْٞ أ» :دا٤ ٗ َػتسضى ايٛغا٥ٌٚ

 ،ّ(723ـ  660 / ٖـ105ـ  40)٠َاّ ٜطدع إٍ نجري ععٸٖٚصا ايؿعط ايصٟ قاي٘ اٱ

 ٚنإ َطًع٘: 

ّٴٗــــا  عؿــــت غٝكــــ١ْ َــــٔ أًٖــــٗا ؾشط
 

ّٴٗا    ــط ــا ؾكــ ــ٢ُ قاعٴٗــ ــ١ سٹػــ  ؾبٴطَقــ
 

ــتٵ  ُٳـ ــس عً ــب  ٚقـ ــا أبايػٝـ ــٔ أٚزٻٖـ  ٕ يـ
 

ّٴٗـا   إ  ٞٻ نط ٖٹٞ مل ٜٳهـطٴّ عًـ  (93)شا 
 

(36) 

ٞٸثين أبٛ اسسٻ»عٔ نتا، إػًػ٬ت:  ْك٬ّ ،ٗ عاض ا٭ْٛاض بٔ قُس  يكاغِ عً



×  
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ٞٸ قُس ايعًٟٛ ايعطٜهٞ  مسعتٴ :قُس بٔ أٓس ايػٓاْٞ مسعتٴ :ايعًٟٛ قاٍ بٔ عً

أٓس بٔ عٝػ٢ ايعًٟٛ  عبس ايعِٛٝ بٔ عبس اهلل اؿػين ٜكٍٛ: مسعتٴ ٜكٍٛ: مسعتٴ

 بٞ شضٸٜكٍٛ: ُجٌٝ ٭ ×ايكازم دعؿط بٔ قُس ٜكٍٛ: مسعت أبا قازم ٜكٍٛ: مسعتٴ

 ايػؿاضٟ: 

 ٞٗ غؿًـــــــ١ ٚقًبـــــــو غـــــــاٖ أْـــــــتٳ
 

   ٞ ــ ــا ٖــ ــصْٛ، نُــ ــط ٚايــ ــس ايعُــ  ْؿٹــ
 

ــ ــاّ  ْٓـــــ ــو ْٝعـــــ ــًت عًٝـــــ  ١ سكـــــ
 

    ٞ ــٔ شاى غـــاٖ ــا، ٚأْـــت عـ  ٗ نتـ
 

ــو ستٸــــــــ   ــ١ َٓــــــ ــازض بتٛبــــــ  ٢مل تبــــــ
 

 ٚسبًـــو ايٝـــّٛ ٚاٖـــٞ قـــطت ؾـــٝدّا 
 

 َٓـــو نٝــــ تهـــشو دٗـــ٬ّ عذبـــّا
 

ـــ   ــس بٳـــــ ــاى قــــــ ــٞسٳٚخطاٜــــــ  ت ٱهلــــــ
 

 ٗ ْؿػــــو ايٝــــّٛ دٗــــساّ    طٵؾتؿٖهــــ 
 

ٞ عٔ ْؿػو ايهط ٌٵٚغٳ   (94)٣ ٜا تـاٖ
 

 

  ــــــ قافٗٛ الٗاٞ

(37) 

ٞٸابٔ إتٛٚن صعٔط»ْكٌ اجملًػٞ ٗ ايبشاض:  عٔ ابٔ أبٞ  ،عٔ أبٝ٘ ،ٌ، عٔ عً

ُٻ ،عُري  : ٜكٍٛ نجريّا ×مسع أبا عبس اهلل ٔٵع

ــ ــسٙعًــــــــِ احملذٸــــــ  ١ ٚانــــــــض ٕطٜــــــ
 

 ١ ٗ عُـــ٢ض٣ ايكًـــٛ، عـــٔ احملذٸـــأٚ 
 

ــتٴ  ــس عذبـــــ ــوٺ ٚيكـــــ ــ هلايـــــ  ٘ٚلاتٴـــــ
 

ــٛز٠ْ  ــ َٛدـ ــ س عذبـــتٴٚيكـ ــا ٔٵَٕـ  (95)لـ
 

 نُٔ قكٝس٠ َطًعٗا:  ،ٚضز ٖصا ايؿعط ٗ زٜٛإ أبٞ ايعتا١ٖٝٚ

َٳــ أســؼٻ ٔٵَٳــ  ضأ٣ ٔٵيــٞ أٖــٌ ايكبــٛض ٚ
 

 ط٣ِٗ يــٞ بــٌ أطبــام ايجٻــ   سػٻــ أ ٔٵَٳــ 
 

  .(96)«ٚانض ٕطٜسٙ»بسٍ  ،«ٔ ٕطٜسٙبِّ»ٚدا٤ت ؾٝ٘ عباض٠ 

بٞ ايعتا١ٖٝ ُاثٌ ٭أٚ  ×ٱَاّ ايكازمإٍ اَٚٛقؿٓا َٔ ْػب١ ٖصا ايبٝت 

ٟٸ  ضقِ مثا١ْٝ.  َٛقؿٓا َٔ ايبٝت ايؿعط
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 ــــــ خالصٛ ملطالب ِرا البشح

 ايعسز ايطقِ
إكازض 

 إعاقط٠

َكازض 

 ايطٚا١ٜ

ايعباض٠ قبٌ 

 ْكٌ ايؿعط
 ايؿاعط

 إكسض

 زبٞا٭

1 2 
زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت
 ـــ ـــ

ــاّ  ـــــــ1 اٱَــــ

ٞٸ  بـٔ أبــٞ   عًـ

 ×طايــــــــب

 .ٖـ(40ـ  23)

ـ  2 ــ ــٛ زي ــ أب  ـ

 .ايعذًٞ

ــ 1 زٜــــــٛإ ـــــ

ــاّ إ َــــــــــــــــــــ

 .×عًٞ

ــاٟٚ ٗ  اؿــــ

ــ٘  ؾكـــــــــــــــــــــ

 .ايؿاؾعٞ

ــطح  2 ــ ؾـــــ ــــــ

 ايكسٚض.

ٚؾٝـــــــــــــــــات 

 ا٭عٝإ.

ؾـــــــــــــصضات  

 ايصٖب.

 .تاضٜذ بػساز

2 1 
زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت
 ـــ ـــ ـــ ـــ

3 3 
زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

 ايسعٛات.

َػــــــــــتسضى 

 ٌ.ايٛغا٥

 .عاض ا٭ْٛاض

 ؾتُجٸٌ

ــٞ  1 ــ تكــــــ ـــــــ

ايــــسٜٔ ابـــــٔ  

زقٝــــــــــــــــــــل 

ـ    625)ايعٝـس 

 .(ٖـ 702

ـــــ قُــــٛز  2

ـــــ  )؟ام ايــــٛضٸ

ـــــــ ؾــــــٛات   1

 .ايٛؾٝات

ايــــــــــــــــــٛاٗ 

 .بايٛؾٝات

ــس  2 ــ ايعكــــ ـــــ

 .ايؿطٜس



×  
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 .ٖـ( 220

4 1 

ــع  ضٚا٥ـــــــــــــــــ

ــٔ  ا ٭ؾــعاض َ

زٜٛإ ا٭٥ُـ١  

 .ا٭طٗاض

زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

 ؾكاٍ ـــ

ــاّ 1 ــ اٱَــــ ـــــ

دعؿـــــط بـــــٔ  

قُـــــــــــــــــس 

 80) ايكــازم

 .ٖـ(148ـ 

قُس بـٔ  ـ 2

 .)؟(َٗطإ

ــ أٓــس بــٔ  3

 .)؟(٢وٝ

ــس  1 ــ ايعكــــ ـــــ

 .ايؿطٜس

 ــــــــــــــــــــــــــــ 2

ــطات  قانـــ

 .با٤زا٭

ــــــــــــــــ أز،  3

 .اٱ٤٬َ

5 2 
زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت
 .عاض ا٭ْٛاض

ٜٓػب إيٝ٘... 

 ؾعطٷ
 ـــ ـــ

6 4 

سهـــــــــــــطت 

 .×قازم

 .ايجٌُ ايسضٸ

 ـــ ـــ

ٍٚ ا٭بٝــــت اي

ػـــإ بـــٔ  ؿ

ثابـــــــــــــــــــــت 

ــاضٟ)؟ ا٭ ْكـ

 .ٖـ(54ـ 

زٜٛإ سػإ 

بـــــــٔ ثابـــــــت 

 .ا٭ْكاضٟ

7 2 

ــع  ضٚا٥ـــــــــــــــــ

ــٔ  ا ٭ؾــعاض َ

زٜٛإ ا٭٥ُـ١  

 ض.ا٭طٗا

زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

سهـــــــــــــطت 

 .×قازم

 عاض ا٭ْٛاض.

 .إٓاقب

أْؿأ ٚ

 ×ايكازم

 :ٜكٍٛ

ــٔ   ــ١ بــــ عكبــــ

ْعُــــــــــــــــــإ 

ايعتهـٞ)؟ ـ    

 .ٖـ(20

ــاب١ ٗ  اٱقـــ

ــ١  َعطؾـــــــــــــــ

 .ايكشاب١ 
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 .ايجٌُ ايسضٸ

 .ايجٌُ ايسضٸ 1 8
 عاض ا٭ْٛاض.

 .إٓاقب

طقــــــــــــــــــــــاٍ 

 ×ايكــازم 

إدـــاظ٠ يبٝـــت 

ــ٘  قايــــــــــــــــــــ

ــٛٙ  :ص×أبـــــــ

 :ؾكًتٴ

ــــــــــــــــــــــــــــ  1

ــ١تأبٛايع  اٖٝـــ

ــ 130)  ـــــــــــــــ

 .ٖـ(211

ـــــــ ايٛاثــــــل 2

ــس   ــاهلل قُ ب

ــٔ  بــــــــــــــــــــــــ

 190ٖـــاضٕٚ)

 .ٖـ(232ـ 

ــ زٜــــــٛإ  1 ـــــ

 ايعتا١ٖٝ. أبٞ

 .إػتططف

ـــــــ ايــــــٛاٗ 2

 بايٛؾٝات.

ــٛات  ؾـــــــــــــــــ

 ايٛؾٝات.

 .ضبٝع ا٭بطاض

9 2 

زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

سهـــــــــــــطت 

 .×قازم

 .ايجٌُ ايسضٸ

 ٛاض.عاض ا٭ْ

 .اـكاٍ
ِٸ  أْؿسْٞ ث

ــسٕٚ 1 ــ بـــــ ــــــ

 .١ْػب

كــــطع إـــــ 2

كــؿٞ يٍٚ ا٭

 ايــــــــــــــــــسٜٔ

ـ   677ٞ)ًٓاؿ

 .ٖـ(752

ــ١ 1 ـــــــ ضٚنــــ

ايعكــــــــــــــ٤٬ 

ــ١  ْٚعٖـــــــــــــــ

 .ايؿه٤٬

ــ زٜــــــٛإ  2 ـــــ

قــؿٞ ايــسٜٔ 

 .ًٞٓاؿ

10 1 
زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت
 ٌٜتُجٸ .إٓاقب

ٞٸ ــ ــٔ  عًـــــ بـــــ

 ٢َٛغــــــــــــــــ 

ــا  ×ايطنــــ

ـ                  153)

 .ٖـ(203

ايكـــــــــــطاٙ 

 .إػتكِٝ

11 2 
زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

 عاض ا٭ْٛاض.

 أع٬ّ ايسٜٔ.

ــع  نٓـــــــــــــــــ

 .١بسٕٚ ْػب ٌٜتُجٸ

عكــــــــــــــــــس اي

 ايؿطٜس.

 .ايعٖط٠



×  
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 .ايؿٛا٥س

12 3 
زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت
 ـــ

٘ طأٟ ٟٚ أْٸضٴ

 :عص قاٍبٻتٴ
 عبٻتٴ

 عاض ا٭ْٛاض.

ــاٍ  نُـــــــــــــ

 ايسٜٔ.

 .إٓاقب

13 4 
زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

إضؾـــــــــــــــــاز 

 ايكًٛ،.

َػــــــــــتسضى 

 .ايٛغا٥ٌ

ؾكاٍ 

×طايكازم

انتب  :ص

 .ؾعطّا

أبٛساَـــــــــــس 

 ايػعايٞ

ؼؿــــــــــــــــــــ١ 

 .اؿبٝب

14 3 

ــع  ضٚا٥ـــــــــــــــــ

ــٔ  ا ٭ؾــعاض َ

ا٭٥ُـ١   زٜٛإ

 ا٭طٗاض.

زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

سهـــــــــــــطت 

 .×قازم

 .ايجٌُ ايسضٸ

 عاض ا٭ْٛاض.

 ايعسز ايك١ٜٛ.

 .٢ٗتت١ُ إٓت

 :×ؾكاٍ
 ايبٝتــــــــــــــــإ

ٞٸي  .×عً

َـاّ  اٱزٜٛإ 

ٞٸ  .×عً

15 4 

ــع  ضٚا٥ـــــــــــــــــ

ــٔ   ا٭ؾــعاض َ

زٜٛإ ا٭٥ُـ١  

 ا٭طٗاض.

زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

 .ايجٌُ ايسضٸ

 عاض ا٭ْٛاض.

 إٓاقب.

 .١ٜايعسز ايكٛ

 ـــ ـــ :×ؾكاٍ
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16 1 

زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

 .ايجٌُ ايسضٸ

 عاض ا٭ْٛاض.

ــايٞ  أَــــــــــــــــ

 ايكسٚم.

ضٚنــــــــــــــــــ١ 

 .ايٛاعٌٛ 

مسع أبا 

 ×عبساهلل

 :ٜكٍٛ

 ـــ ـــ

17 2 
زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

ايكـــــــــــطاٙ 

 إػتكِٝ.

 .إٓاقب

ضٚاٙ عٔ 

 ×ايكازم
 ـــ ـــ

 ـــ 1 18

 عاض ا٭ْٛاض.

 .إٓاقب

 

قاٍ 

×ايكازم

أَا ...: 

مسعت قٍٛ 

َٸ  شٟ  :١ايط

 ـــ ـــ

19 1 
زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

 ايهاٗ.

 عاض ا٭ْٛاض.

 .إٓاقب

ؾدــــــــــــــــــطز 

ــٛ طأٟ ٖٚــــــــــــ

ص ×ايكازم

 :ٜكٍٛ

ؾهــــــٌ بــــــٔ 

ايعبـــاؽ بـــٔ  

هلــب)؟ ـ      أبــٞ

 .ٖـ(95

٠  ْٗـــــــــــــــط

 ا٭َجاٍ.

فُـــــــــــــــــع 

 ا٭َجاٍ.

ــا،  نتـــــــــــــ

  .اؿٝٛإ

20 3 

زٜــــٛإ أٖــــٌ 

ــت  ،^ايبٝــ

ــٔ   ــ٬ّ عــــ ْكــــ

 ينثـــــــــــــــــ ا٫

 .عؿطٜٸ١

 ـــ ـــ ـــ ـــ

ــع  2 21 ــ ايٓابػـــــ 1 ×ٌثِ ُجٸٚغــــــــــــــــا٥ٌ ضٚا٥ـــــــــــــــــ ــ زٜــــــٛإ  1 ١ــــ ـــــ



×  
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ــٔ  ا ٭ؾــعاض َ

زٜٛإ ا٭٥ُـ١  

 ا٭طٗاض.

زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

 سهطت

 .×قازم

 .ايجٌُ ايسضٸ

 ايؿٝع١.

 عاض ا٭ْٛاض.

ــايٞ  أَــــــــــــــــ

 ايكسٚم.

ـــ  ؼـــــــــــــــــ

 ايعكٍٛ.

ضٚنــــــــــــــــــ١ 

 ايٛاعٌٛ.

ــ٬ح  ؾــــــــــــــــــ

 ايػا٥ٌ.

 .إٓاقب

ٞ  :ؾكاٍ )؟ ـ   ايـصبٝاْ

 .ٖـ(18

ــ ش2ٚ  ـــــــــــــــــــ

َٸــ   ـ      77)١ايط

 .ٖـ(117

ـــــ قُــــٛز  3

ــٛضٸ )؟ ـ       امايـ

 .ٖـ( 220

ايٓابػــــــــــــــــ١ 

 ايصبٝاْٞ.

 ـــ زٜــٛإ ش2ٟ

َٸ   ١.ايط

ــ زٜــــــٛإ  3 ـــــ

قُـــــــــــــــٛز 

 .امايٛضٸ

 ـــ 1 22
 .ايهاٗ

 .عاض ا٭ْٛاض

قاٍ 

×ايكازم

:...أَا 

مسعت قٍٛ 

 :ايؿاعط

ــٌ 1 ــ ْٝــــ ـــــ

بجٝٓـــــ١)؟ ـ          

 .ٖـ(82

ــٔ   2 ــ قــٝؼ ب ـ

ٜـ  )؟ ـ  ١اؿساز

 .ٖـ(10

 ـ ايهاٌَ.1

 .ْٗا١ٜ ا٭ض،

 .غاْٞـ ا٭2

23 3 

ــع  ضٚا٥ـــــــــــــــــ

ــٔ  ا ٭ؾــعاض َ

زٜٛإ ا٭٥ُـ١  

 ا٭طٗاض.

زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

سهـــــــــــــطت 

 .×قازم

 عاض ا٭ْٛاض.

 .إٓاقب

 غؿٝإ ٣ٚض

 ايجٛضٟ

 :×ي٘

دعؿـــــط بـــــٔ  

قُـــــــــــــــــس 

×ايكــازم 

ــ  80)  148ــــــ

 .ٖـ(

 .١أخباض َٓه
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 .ايجٌُ ايسضٸ

 ـــ 8 24
 عاض ا٭ْٛاض.

 .ايتٛسٝس

ٞٸ  أْؿأ طعً

بٔ أبٞ 

ص ×طايب

 :ٜكٍٛ

ــ ٞٸاٱَـ ــ  اّ عًـ

ــٞ   ــٔ أبــــــ بــــــ

 ×طايــــــــب

 .ٖـ(40ـ  23)

َـاّ  اٱزٜٛإ 

ٞٸ  .×عً

 ـــ 1 25

 عاض ا٭ْٛاض.

نؿــــــــــــــ  

ُٸ  ١.ايػ

 .إٓاقب

 ؾعطٷ

ٞٸ  ــ ــاّ عًـ  اٱَـ

بــٔ اؿػــٌ  

ــٔ  ظٜـــــــــــــــــــــ

×ايعابسٜٔ

 .ٖـ(94ـ  38)

 عاض ا٭ْٛاض.

نؿــــــــــــــ  

ُٸ  ١.ايػ

 .إٓاقب

 ـــ 1 26

 عاض ا٭ْٛاض.

 إٓاقب.

َػــــــــــتسضى 

 ايٛغا٥ٌ.

ــايٞ  أَــــــــــــــــ

 ايكسٚم.

ضٚنــــــــــــــــــ١ 

 يٛاعٌٛ.ا

ــاٍ  نُـــــــــــــ

 .ايسٜٔ

ُجٸٌ بكٍٛ 

 :خطاف أبٞ

خــــطاف   أبــــٛ

ــصيٞ)؟ ـ        اهلـ

 .ٖـ(15

 ا٭غاْٞ.

زٜـــــــــــــــــــٛإ 

ٝٸ  .ٌاهلصي

 ـــ 3 27

 .ايهاٗ

 عاض ا٭ْٛاض.

ٚغــــــــــــــــا٥ٌ 

 .ايؿٝع١

ٚقس قاٍ 

 :ايؿاعط

ــاّ 1 ــ اٱَــــ ـــــ

ٞٸ ــ ــٔ  عًـــــ بـــــ

ــٞ ــب أبـــ طايـــ

×. 

ــ بؿٸــ 2 ــٔ ـ اض ب

ــ زٜــــــٛإ  1 ـــــ

َــــــــــــــــــاّ اٱ

ٞٸ  .×عً

ــ زٜــــــٛإ  2 ـــــ

ــٔ بؿٸــــــ اض بــــ



×  
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ــطز) ـ          95بــ

 .ٖـ(167

ــــــــــــــــــــــــــــ  3

ــ١ أبـــٛ  ايعتاٖٝـ

ـ                  130)

 .ٖـ(211

 .بطز

3 ٞ  ـ زٜٛإ أبـ

 ايعتا١ٖٝ. 

 .ا٭غاْٞ

28 3 

ــع  ضٚا٥ـــــــــــــــــ

ــٔ  ا ٭ؾــعاض َ

زٜٛإ ا٭٥ُـ١  

 ا٭طٗاض.

زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

سهـــــــــــــطت 

 .×قازم

 .ايجٌُ ايسضٸ

 :×ؾكاٍ .عاض ا٭ْٛاض

ــاّ 1 ــ اٱَــــ ـــــ

ٞٸ ــ ــٔ  عًـــــ بـــــ

ــٞ ــب أبـــ طايـــ

ـ           23)×

 .ٖـ(40

ــسٕٚ 2 ــ بـــــ ــــــ

 .١ْػب

ــ زٜــــــٛإ  1 ـــــ

َــــــــــــــــــاّ اٱ

ٞٸ  .×عً

ــــــــــــــــــــــــــــ  2

 إػتططف.

 .ضبٝع ا٭بطاض

29 3 
زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

نؿــــــــــــــ  

ُٸ  .١ايػ

أْؿسْٞ 

بعض 

 :ٌايعًٜٛٸ

اٱَاّ دعؿـط  

بـــــٔ قُـــــس 

 .×ايكازم

غـــًو ايـــسضض 

ٗ أعٝــــــــــإ 

ايكطٕ ايجـاْٞ  

 .عؿط

30 2 

زٜــــٛإ أٖــــٌ 

ــت  ،^ايبٝــ

ــٔ   ــ٬ّ عــــ ْكــــ

اٱَــــــــــــــــــاّ 

ايكـــــــــــــازم 

 .يسخٝٸٌ

 ـــ ـــ

ــاّ 1 ــ اٱَــــ ـــــ

ٞٸ ــ ــٔ  عًـــــ بـــــ

اؿػٌ ظٜـٔ  

×ايعابسٜٔ

 .ٖـ(94ـ  38)

 .ـ ب٬ ْػب2١

ــــــــــــــــــــــــــــ  1

 ٍايهؿهٛ

ــــــــ عٝـــــــٕٛ 2

 .ا٭خباض
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31 3 
زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

 .ايهاٗ

 ايؿكٝ٘.

 ايتٗصٜب.

ٚغــــــــــــــــا٥ٌ 

 ايؿٝع١.

ــاْٞ  َعـــــــــــــــ

 ا٭خباض.

ــاضّ  َهـــــــــــ

 ا٭خ٬م.

 .عاض ا٭ْٛاض

 ..:.×ؾكاٍ

ٔٸعًِ أْٸاٚ ٗ 

 نُا قاٍ

 :طايؿاعطص

 ـــ ـــ

32 3 

ــع  ضٚا٥ـــــــــــــــــ

ــٔ   ا٭ؾــعاض َ

زٜٛإ ا٭٥ُـ١  

 ا٭طٗاض.

ٕ أٖــــٌ زٜــــٛا

 .^ايبٝت

سهـــــــــــــطت 

 .×قازم

 .ايجٌُ ايسضٸ

 عاض ا٭ْٛاض.

 .إٓاقب

 ض٣ٚ

ا٭قُعٞ 

   ×ي٘

 ـــ ـــ

33 4 

ــع  ضٚا٥ـــــــــــــــــ

ــٔ   ا٭ؾــعاض َ

زٜٛإ ا٭٥ُـ١  

 ا٭طٗاض.

زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

 عاض ا٭ْٛاض.

 .إٓاقب

ٜٚط٣ٚ 

 ×ي٘
 ـــ ـــ



×  

 

هـ 0221م ـ  3102ــ خريف وشتاء  22و  23ــ العددان  9و  8ــ السنتان  عاصرةنصوص م  

 

سهـــــــــــــطت 

 .×قازم

 .ايجٌُ ايسضٸ

34 2 

ــع  ضٚا٥ـــــــــــــــــ

ــٔ   ا٭ؾــعاض َ

ُـ ا٭زٜٛإ  ٥١ 

 ٭طٗاض.ا

زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

سهـــــــــــــطت 

 .×قازم

 .ايجٌُ ايسضٸ

ــايٞ  أَــــــــــــــــ

 ايكسٚم.

ضٚنــــــــــــــــــ١ 

 ايٛاٌٚ.

 عاض ا٭ْٛاض.

 .إٓاقب

مسع أبا 

 ×عبساهلل

 :ٜكٍٛ

 .١بسٕٚ ْػب
ايبٝــــــــــــــــــإ 

 .ٚايتبٌٝ

 ـــ 1 35

 عاض ا٭ْٛاض.

ــاٍ  ضدـــــــــــــــــ

 ٞ.ايهؿٸ

َػــــــــــتسضى 

 ايٛغا٥ٌ.

ــ٬ح  ؾــــــــــــــــــ

 .ايػا٥ٌ

 ٜكٍٛ

 :٠صطنجري ععٸ

نــــــــــــــــــجري 

ـ         ٠40)عــــعٸ

 .ٖـ(105

زٜٛإ نـجري  

 .٠ععٸ

36 5 
زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت
 .عاض ا٭ْٛاض

مسعتٴ 

ايكازم 

دعؿط بٔ 

 ×قُس

ٜكٍٛ: ُجٌٝ 

٭بٞ شٛض 

 ٛ  شضٸ أبـــــــــــــــــ

 .ايػؿاضٟ
 .عاض ا٭ْٛاض
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 ايػؿاضٟ

37 2 

ــع  ضٚا٥ـــــــــــــــــ

ــٔ  ا ٭ؾــعاض َ

زٜٛإ ا٭٥ُـ١  

 ا٭طٗاض.

زٜــــٛإ أٖــــٌ 

 .^ايبٝت

سهـــــــــــــطت 

 .×قازم

 .ايجٌُ ايسضٸ

 عاض ا٭ْٛاض.

 قب.إٓا

ــايٞ  أَــــــــــــــــ

 ايكسٚم.

ضٚنــــــــــــــــــ١ 

 .ايٛاعٌٛ

مسع أبا 

 ×عبساهلل

 :ٜكٍٛ

 ايعتاٖٝــ١ أبــٛ

ـ                  130)

 .ٖـ(211

 ٞ  زٜــــٛإ أبــــ

 .ايعتا١ٖٝ 

ُٖٚ  ×ٱَاّ ايكازمإٍ ات ْػبتٗا نُا ٬ٜسٜ ؾايعسٜس َٔ ا٭ؾعاض اييت 

 37ؾعطا٤ آخطٜٔ، ٚعجط ع٢ً ايعسٜس َٓٗا ٗ زٚاِٜٚٓٗ. َٚٔ إٍ َٓػٛب١ ٗ ْؿؼ ايٛقت 
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ؾكس  34، 20، 13، 9 :٭ؾعاض ضقِإٍ اٚبايٓػب١  .33، 32، 29، 23، 16، 15، 4

ٌٸشنطْا أْٸ ٚشيو يعسّ  ;ـقًٓا بايتٛٗق 37، 8 :٭ؾعاض ضقِإٍ اٚبايٓػب١  .ْٛط ٗا ق

 أٚ إٍ أبٞ ايعتا١ٖٝ.  ،×ا١ّ اييت تطدعٗا إٍ اٱَا٭زٓينؿا١ٜ 

ٍٸ ،«ٌؾتُجٻ»ُٛع قس غبكتٗا عباضات َجٌ اجملَٛاضز َٔ  6 ٕٸإؾ ٚعَُّٛا ٗ  ٚاييت تس

ٕٸ  ،ٚيٝؼ ٗ َكاّ اٱْؿا٤ ،نإ ٗ َكاّ اٱْؿاز ×اٱَاّ ايعطف إػتعٌُ ع٢ً أ

َٛاضز َٓٗا  10، ٚٗ 36، 26، 21، 11، 10، 3ٚناْت عباض٠ عٔ ا٭ؾعاض ضقِ: 

يتًو  ×١ ع٢ً إْؿاز اٱَاّٖٚٞ غري زآي ،ٚمُٖٛا ;«قاٍ»ٚ ;«ْؿسأؾ» :ضتٞغبكت عبا

 4 ٚٗ .37، 34، 31، 28، 19، 16، 15، 14، 9، 7ٖٚصٙ إٛاضز بايرتتٝب:  ،ا٭ؾعاض

. 32، 23، 17، 5ٚناْت ٗ إٛاضز ايتاي١ٝ:  ،ٚمٖٛا« ٟٚ ي٘ضٴ»َٛاضز اغتعًُت عباض٠ 

. 36، 35، 24، 18، 12ٖٚٞ عباض٠ عٔ:  ،ا٤غِ أسس ايؿعطاَٛاضز أت٢ شنط  5ٚٗ 

ٕٸ 3ٚؾك٘ ٗ   ،زٕٚ شنط امس٘ ،أسس ايؿعطا٤ قس أْؿس تًو ا٭بٝات َٛاضز شنط أ

 . 31، 27، 22ٖٚصٙ إٛاضز عباض٠ عٔ: 



×  
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  ــــــ ٌتٗذٛ البشح

١ ـ إٕ أغًب إكازض اؿسٜج١ٝ اييت اعتُسْاٖا ٗ ٖصا ايبشح مل تًتعّ ايسٓق1

ٚتكّٛ  ،َا تٓكٌ ؾعط أسس ايؿعطا٤ ٚغايبّا ،×ض اٱَاّ ايكازمايهاؾ١ٝ ٗ ْكٌ أؾعا

ٕٸ×ٱَاّإٍ ابٓػبت٘  ّٕإٍ أؾعاض ْػب١ أسس ا٭ٗ  . ٚإ ع٢ً اعتُاز  ز٫ي١ّ نجط َٔ إَا

ِٸ. تًو إكازض ٭غًٛ، ايتػاَض ٕٸ ث َا تعاْٝ٘  إٕ ٖصٙ ا٬ٕس١ٛ تؿتض يٓا اجملاٍ يًكٍٛ بأ

١ ٚنعـ ٗ ٖصٙ إكازض َٔ عسّ ايسٓق ×زمٱَاّ ايكاإٍ  اؾعاض إٓػٛب١ ا٭

ٌٸ  . ^١ُ٥غريٙ َٔ ا٭إٍ ؾعاض إٓتػب١ ا٭ ايتشكٝل هطٟ ع٢ً ن

ٍٸ ،أؾعاض ايعسٜس َٔ ايؿعطا٤ ×ـ يكس ْكٌ اٱَاّ ايكازم2 ع٢ً  ٖٚٛ َا ٜس

 ز، ايعطبٞ. ٬ع٘ ع٢ً ايؿعط ٚا٭َعطؾت٘ ٚآط

 ،ُِٞهتُٞ إٍ ايؿعط اؿٹـ إٕ ا٭ؾعاض اييت ْكًٗا اٱَاّ ٚأْؿسٖا أغًبٗا 3ٜٓ

 ٚأؾعاض إٛع١ٛ. 

ُٸـ إٕ ايسٚاٜٚٔ ايؿعط١ٜ اييت عًُت ع٢ً ػُٝع أؾعاض ا٭4 بػبب ايتعاَٗا ٚ ;٥١

ٚبايتايٞ ؾٗٞ  .قاضت نعٝؿ١ ا٫عتباض ،ايتػاَض ٚايتػاٌٖ ٗ ؽطٜر تًو ا٭ؾعاض

 ٔايتُٝٝع بٌ َا نإ َٓٗا َٚ ،١ُ٥يتكؿ١ٝ أؾعاض ا٭ ;ل نجريٝؼتاز إٍ ؼك

ٕٸمٔ ٚ .ْؿا٤اتِٗإْؿازاتِٗ َٚا نإ َٔ إ يًٓكس ٚإ٪اخصات  ٚػٓبّا ;ؾهٌا٭ ْط٣ أ

ُٸايعسٍٚ عٔ تػ١ُٝ تًو ايهتب بسٚاٜٚٔ ؾعط ا٭ ،ايع١ًُٝ زٜٛإ »بـ تػُٝتٗا ٚ ،٥١

ُٸا٭  . «^طٗاض١ ا٭ؾعاض ايٛاضز٠ ٗ نًُات ٚخطابات ا٭٥
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ّٗٛ يف االدز  تمٛفمططني احملضات اإلضالو

ٌٛ  (1)بٗبمٕغسافٗٛ دزاض

 

 مذمد كاظم ردمتًانشٍخ 

 عماد انهالنًترجمح: 

 

 ــــــ وكّدوٛ

 ٗ اٱغ٬ّ ع٢ً يًتعطف تٝاض تهٜٛٔ نٝؿٝٸ١ ٗ اٱغ١َٝ٬ يسضاغاتا تؿٓهٌ

 ايعكط ٗ ٚايتشكٝل يًسضاغ١ ٚايؿٝٸك١ اب١اؾصٸ إٛانٝع أسس ٚايعؿطٜٔ ايٛاسس ايكطٕ

 ا٫خت٬ف ٗ ظصٚضٖا ُتس ٚاييت يًُػتؿطقٌ، إتعسز٠ ٖاتٚا٫ػا ؾايط٣٩ .ايطأٖ

 اخت٬ف ٗ ا٭غبا، أِٖ أسس ايػايب ٗ تعسٸ إػًٌُ، َع ١ْبإكاض ،هلِ إٓٗذٞ

ٔٸ .ٚايسضاغات إٓاٖر ٌٸ ،اجملاٍ ٖصا ٗ يًٓٛط إًؿت ٚيه  بٗصٙ َٗتِ باسح ٚيه

 ١احملتًٓ ؾًػطٌ ٗ ايعًٝا ضاغاتايس ٚباسجٞ ٚط٬، ٭غاتص٠ اؾاز ا٫ٖتُاّ ،ايسضاغات

 ايٛتري٠ شيو َٔ ٚا٭عذب .اٱغ٬َٞ ايعامل ٗ ٚايؿهط١ٜ ايع١ًُٝ إػا٥ٌ َدتًـ

ٝٸاٱ) ايسضاغات ػاعٚاتٸ تٓٛع ٗ إتكاعس٠  . ا٭خري٠ ايج٬ث١ ايعكٛز ٗ خاقٸ١ٚ ،(١غطا٥ًٝ

ٚٸ َػع٢ٶ ّجٸٌ اؿكٝك١ ٗ اؿانط ٚايؿٗطؽ  ايٓاٚط٠ اتإعًَٛ ْٚع يتسٜٚٔ يٞأ

 إهاٜكات ٚبػبب ;ايهاتب ٜٚصعٔ .احملت١ً ؾًػطٌ ٗ اٱغ١َٝ٬ ايسضاغات يتٝاض

 َٔ ٜتُهٔ مل أْٸ٘ ،ايػطض هلصا اي٬ظ١َ إعًَٛات ع٢ً اؿكٍٛ فاٍ ٗ ايهجري٠

ٕٸ ٚنصيو .احملت١ً ؾًػطٌ ٗ اٱغ٬َٝٸ١ يًسضاغات ناٌَ ؾٗطؽ تكسِٜ  ايؿٗطؽ ؾإ

 ايتشكٝكات فاٍ ٗ طاضٜضٚا٭ ايهتب ٕعطؾ١ تكطٜط بتكسِٜ ؾك٘ ىتلٸ اؿانط
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ِٸ َٔ اؿكٝك١ ٗ ٖٚٞ ٚضؾًِٝ،أ ٗ ايعربٜٸ١ يًذاَع١ ٚايسضاغات  ايع١ًُٝ إطانع أٖ

 . احملت١ً ؾًػطٌ ٗ اٱغ٬َٝٸ١ ايعًّٛ فاٍ ٗ ٚايبشج١ٝ

 

 ــــــ تأضٗظ ٔتهَٕٖ ادتاوعٛ العربّٖٛ

ٛٸ٫ت ايتػٝريات   يتأغٝؼ ٚايػعٞ ،ايعجُاْٞ ايعكط خطأٚا ٗ سسثت اييت ٚايتش

 .ٚاٜعَٔ ِٝاٜس ْؿاطات َع دسٜس٠ َطس١ً ؾو ب٬ زخًت ،ؾًػطٌ ٗ ٜٗٛزٜٸ١ زٚي١

 ؾًػطٌ، ٗ ٜٗٛزٜٸ١ زٚي١ تأغٝؼ طًب٘ب ايعجُاْٞ ايػًطإ قٓاعإ ٗ ٚاٜعَٔ خؿامإٚ

 تعاطـ َعٚ .دسٜس٠ َطس١ًٺ ٗ ايكه١ٝ ٖصٙ زخًت ،يؿًػطٌ بطٜطاْٝا است٬ٍ َٚع

 فاٍ ٗ إعطٚف إع٬ْ٘ ٚقسٚض ،(ٚاٜعَٔ ِٝاٜس) َػاعٞ َع( بًؿٛض آضتٛض ضزًٛاي)

 ٗ دسٜس٠ َطس١ً ايٝٗٛز سٝا٠ زخًت ؾًػطٌ، ٗ ٜٗٛزٜٸ١ زٚي١ يتأغٝؼ ٚتأٜٝسٙ ٓاٜت٘

 ايسٚي١ يتأغٝؼ يًٝٗٛز ايػٝاغٝٸ١ إػاعٞ داْب ٚإٍ. ا٬ٕٝزٟ عؿط ايتاغع ايكطٕ

 ْؿا٤ٱ ٚأقسقا٥٘( ٚاٜعَٔ) َٔ خط٣أ ػإعَ ٖٓاى ناْت ؾًػطٌ ٗ ايٝٗٛز١ٜ

 . ؾًػطٌ ٗ عرب١ٜ داَع١ ٚتأغٝؼ

ٕٸ  ايٝٗٛزٜٸ١ ايسٚي١ تهٜٛٔ قبٌ َا إٍ ٜعٛز إكسؽ بٝت ٗ داَع١ ْؿا٤إ ؾهط٠ إ

 تأغٝؼ َكرتح( ؾبريا ٖطَإ) ططح يًٝٗٛز َ٪ُط ٚٗ ،1884ّ عاّ ؾؿٞ .ؾًػطٌ ٗ

 .أٜهّا يًٝٗٛز َ٪ُط ٗ 1897ّ عاّ ٗ خط٣أ َطٸ٠ ططح إكرتح ٖٚصا .ؾًػطٌ ٗ داَع١

 ،ا٭ؾهاض بٗصٙ طٜٔإتأثِّ ايكٗا١ٜٓ ايؿبا، َٔ ْاع١ ؼطى غٓٛات عسٸ٠ ٚبعس

ٞٸ ٜتٛٓي٢ نإ سٝح ـ( ٚاٜعَٔ) َٔ ٚإسعٌَٛ  د٠ٛٓ داَع١ ٗ ايتسضٜؼ نطغ

(Genova)،  ٖٞٚ َٔع٢ً اؿسٚز  ،ٜطايٝاإتكع ٗ مشاٍ ، ٜٚطاي١ٝؾٗط اؾاَعات اٱأ

ٕٛ انٛيؿطْػ١ٝ ـ ؼطٸا ٚتأغٝؼ داَع١ ٗ  ،يتذػٝس ٖصٙ ايؿهط٠ عًُّٝا دازٸ بٓش

ٚ)بطتٛيس  ،َجٌ: )َاضتٌ بٛبط( ،ٖٚصٙ اؾُاع١ تؿٌُ بعض ايؿدكٝات .ؾًػطٌ

ٕٸ ؾهط٠ إْؿا٤ داَع١ ططست َطٸ٠ أخط٣ ٗ َ٪ُط يًٝٗٛز ٗ عاّ  .ؾٍٝٛ( َٚٔ  .1901ّإ

ايصٟ نإ  ،عَٔ( َٔ ايػًطإ ايعجُاْٞططٚس١ طًب )ٚاٜأدٌ تطبٝل ٖصٙ ايؿهط٠ ٚا٭

ٔٸ .ٜتٛٓي٢ ايػًط١ ايػٝاغٝٸ١ ٗ ؾًػطٌ، إْؿا٤ داَع١ ٗ ؾًػطٌ ٖصا ا٫قرتاح  ٚيه

َٜأ ٚاؿاد١ إٍ تأغٝؼ داَع١ ٗ  ،إكرتح اٚؾسٜٸ١ ٖص .بكبٍٛ ايػًطإ ٜهّا مل و
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ٝٸ١ إ1913ْقاّ َ٪ُط ايٝٗٛز ٗ عاّ  ،ؾًػطٌ  .ؿا٤ اؾاَع١ّ بتعٌٝ ؾ١ٓ ٕتابع١ عًُ

ٔٸ .ٚ)ٜٗٛزا َهٓؼ( ،)ٚاٜعَٔ( :َٚٔ أبطظ أعها٤ ٖصٙ ايًذ١ٓ ٚقٛع اؿط، ايعإٝٸ١  ٚيه

 إْؿا٤ ٖصٙ اؾاَع١.  زٕٚا٭ٍٚ ساٍ 

 إٍ ايؿهط٠ ٖصٙ ؼكٝل ٗ ٠اؾازٸ( ٚاٜعَٔ) َػاعٞ أزٸت اؿط، اغتُطاض َٚع

 ٚايتشطٸى ،ؾًػطٌ عٜاض٠ب ْاع١ َع ا٭ٍٚ ايعإٝٸ١ اؿط، أثٓا٤ ٗ( ٚاٜعَٔ) ٜكّٛ إٔ

ٚٸ َاتإكسٸ بعض إلاظ قعٝس ع٢ً ٝٸ١ا٭  بعس( ٚاٜعَٔ) غؿط دا٤ .اؾاَع١ يتأغٝؼ ي

ُٸ إؿٗٛض اٱع٬ٕ )نإْٛ  January ٜٓاٜط ؾٗط َٔ 24 ٚٗ (.بًؿٛض عٗس) ـب ٢إػ

يًذاَع١ ع٢ً  ّ، ٚٗ سطن١ ضَعٜٸ١، متٸ ٚنع اثين عؿط سذطّا نأغإؽ1918ايجاْٞ( 

غهٛبٛؽ(، ٖٚٞ َٓطك١ قس١ّ ٗ مشاٍ َس١ٜٓ بٝت إكسؽ، بٛقؿ٘ إ)غؿض دبٌ 

غشام إاييت اؾرتاٖا ) ،ٚأضض ٖصٙ اؾاَع١ .سذط ا٭غاؽ يًذاَع١ إصنٛض٠

ّٕدٛيسبطى( قبٌ سط، ايعا١ٕٝ ا٭  ،سع٢ )غطدإ نطٟ ٌٖٝ(بطٜطاْٞ ٜٴ ٍٚ َٔ قا

 ؽ.  َٔ أٌْ َٓاطل َس١ٜٓ بٝت إكستعترب

 ٕاْٞا٭ ـٟ ايٝٗٛز يًعامل ناْت اؾاَع١ ٖصٙ ٗ يكٝتأ قانط٠ ٚأٍٚ

ؼت عٓٛإ:  ،(2)(1955 ـ 1879) Albert Einstein( ٜٓؿتٌأ أيربت) ايؿٗري ٚايؿٝعٜا٥ٞ

ايٓٛطٜٸ١ ايٓػبٝٸ١، سٝح ؾطع قانطت٘ بعباضات بايًػ١ ايعربٜٸ١، ٚبعس شيو يعب 

ـ ف ب٢ ٚعطٻٚنصيو ظٓن .١ٜٝٓؿتٌ( زٚضّا َُّٗا ٗ ٓاٜت٘ ايعًُٝٸ١ هلصٙ اؾاَع١ ايؿتأ)

)ٚاٜعَٔ( ٗ احملاؾٌ ايعًُٝٸ١ ٚايٝٗٛزٜٸ١ ٗ أَطٜها. ٚٗ ا٭عٛاّ ا٭ٍٚ يًتأغٝؼ نإ 

عطا٤ ؾطم زضاغٝٸ١ يًتشكٝل إٚ ،ٖسف اؾاَع١ ٜكتكط ع٢ً ايكٝاّ بسضاغات ؼكٝكٝٸ١

 ٚايبشٛخ، سٝح مل تؿطع اؾاَع١ بايتسضٜؼ بعس. 

: ٗ فاٍ ٍٚا٭ :ٚيًتشكٝكات يًبشٛخ ي١ٝٚٸأ َطانع ١ث٬ث اؾاَع١ كتخكٻ ٚقس

 .: ٗ فاٍ إهطٚبٛيٛدٝٸ١ٚايجايح ;: ٗ عًّٛ ايهُٝٝا٤ٚايجاْٞ ;ايسضاغات ايٝٗٛزٜٸ١

قػاّ ٖٛ ايػعٞ يًتعطف ع٢ً ايسضاغات ايٝٗٛز١ٜ، هاز ٖصٙ ا٭إٚنإ اهلسف َٔ 

ٚقس  .ٝت إكسؽؾباع اؿادات ٚايطغبات ايع١ًُٝ ٚإتعاٜس٠ يًذاي١ٝ ايٝٗٛز١ٜ ٗ بإٚ

ٚقس أبس٣ اٖتُاَّا نبريّا  ،ّعاّ  صؽ َٓٗ بٝت إكس( اٱقا١َ اختاض )

ُٸ .بايسضاغات ايٝٗٛزٜٸ١ َٸا )ٚاٜعَٔ( ْٚاع١ آخطٕٚ ؾاٖت ٛا بطؾس اؾاَع١ عًُّٝا ٗ أ
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 Aprilٍٚ َٔ ضز بايؿٛض( اؾاَع١ ضمسّٝا ٗ ا٭ًٛايٚقس اؾتتض ) .قػِ ايعًّٛ ايط٥ٝػٝٸ١

ٚايٛايٞ  ،َؿاضن١ ْاع١ َٔ ايٝٗٛز ،ٗ َطاغِ ساؾس٠ ، ٕ( عاّ)ْٝػا

 ايربٜطاْٞ ٗ ؾًػطٌ. 

 ْؿكاتٗا تأٌَ يػطض ايعربٜٸ١ اؾاَع١ تأخص مل غٝؼأايت َٔ ا٭ٍٚ ايػٓٛات ٗ

ٌٕ َػاعس٠  ٚناْت ْصاى،آ ؾًػطٌ ع٢ً اؿان١ُ ايربٜطا١ْٝ ايسٚي١ َٔ ضمسٞ بؿه

ُٸ ؼ٢ٛ ؾًػطٌ خاضزٚ زاخٌ ٗ إايٝٸ١ إػاعسات  اؿادات تأٌَ ٗ بايػ١ ٝٸ١بأٖ

ُٻ ،بٗس٤ٚ تػري ناْت أخط٣ غٝاغ١ ١ٚمثٸ .اؾاَع١ هلصٙ إايٝٸ١  .اؾاَع١ تٛغع١ ٔٚتته

 نٝـأ 1926ّ عاّ ٚٗ ايٝٗٛزٜٸ١، ايسضاغات قػِ اؾاَع١ إٍ أنٝـ 1924ّ عاّ ٚٗ

 . خط٣ا٭ ٭قػاّا إيٝٗا أنٝؿت ؾؿ٦ّٝا ٚؾ٦ّٝا ايؿطقٝٸ١، ايسضاغات إيٝٗا

 

ّٗٛ يف ادتاوعٛ العربّٖٛارتطٕات األ  ــــــ ٔىل لتأضٗظ أقطاً الدزاضات اإلضالو

 كٌيًُشٓك نإ ا٫غتؿطاقٝٸ١ ايسضاغات قػِ تأغٝؼ َٔ ا٭ٍٚ ايػٓٛات ٚٗ

 ط٬، يرتب١ٝ ساد١ ٚدٛز ايطبٝعٞ َٚٔ .٫ؾت سهٛضٷ ،ٕا١ْٝا٭ قٍٛا٭ شٟٚ ايٝٗٛز،

ٌٸ أدٌ َٚٔ .تص٠غاا٭ دص، ٗ ٚقككٌ  .ا٭ٕإ بايٝٗٛز اغتعاْٛا إؿه١ً ٖصٙ س

ٌٕ إٔاْٝا ٗ اٱغ٬َٝٸ١ ايسضاغات بسأت ٖٚهصا  إػتؿطقٕٛ ٚاْؿػٌ ،دازٸ بؿه

ِٸ زٚض هلِ ٚنإ اٱغ٬ّ، سٍٛ ٚزضاغات بٓؿاطات ا٭ٜٸاّ تًو ٗ بسٚضِٖ  ْؿا٤إ ٗ َٗ

 . اؾاَع١ ٗ ا٭ٚغ٘ ايؿطم زضاغات قػِ

 أقٌ َٔ ايٝٗٛز إػتؿطقٌ َٔ( 1931ّ ـ 1874)(3)ضٚؾتؼٖٛ دٛظٜـ ٜٚعسٸ

 ٍٚأ بعٓٛإ غٓٛات ٔؼ ٕسٸ٠ ٚعٌُ ،ؾطاْهؿٛضت داَع١ ٗ ٜعٌُ ٚنإ إٔاْٞ،

ٛٸ شغتاأ  ْؿا٥ٗا،إ َٓص اؾاَع١ زاض٠إ فًؼ ٗ عهّٛا ٚنإ ايعرب١ٜ، يًذاَع١ َسع

 ظُع ايكػِ ٖصا ّقٝا اقرتح ايصٟ ٖٚٛ ،ايؿطق١ٝ ايسضاغات قػِ ٚتسضٜؼ ض٥اغ١ ٚتٛٓي٢

ٌٸ ٌٸ ٚبعسٙ .(اٱغ٬ّ قسض ٚأٚا٥ٌ اؾاًٖٞ) ايكسِٜ ايعطبٞ ايؿعط ن  ـ ٜٗٛزٟ قًٓ٘ س

 كّاَتدكِّ ٚنإ ،(4)(ٌٜٚ دٛتًٗس) امس٘ ،ٜهّاأ ؾطاْهؿٛضت داَع١ َٔ ،آخط اْٞإٔ

ٝٸ١ ايًػ١ ؾك٘ زضاغات ٗ ( ب٬غٓط: )َجٌ ،أغاتص٠ ٕػاعٞ ناْت ٚقس. ٚايرتنٝٸ١ ايعطب

 نتا، َرتدِ( ضٜٛيٌ)ٚ ;اٱغ٬َٝٸ١ ٚايؿًػؿ١ ايكسِٜ اٱغ٬َٞ ايطبٸ ٗ لإتدكِّ
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 ٚايه٬ّ ايؿًػؿ١ ٗ لإتدكِّ( ؾًُٛبٝٓؼ)ٚ ;ايعربٜٸ١ ًػ١اي إٍ ٚايكطإٓ ٚي١ًٝ ي١ًٝ أيـ

 ايؿطم زضاغات قػِ ٚتٓؿٝ٘ تأغٝؼ ٗ نبريّا تأثريّا نجريٕٚ، ٚآخطٕٚ ;اٱغ٬َٞ

 . ا٭ٚغ٘

ٚٸ إػاعٞ ُٓت ٝٸا٭  ايػٌٓ ٗ ـ سٝإا٭ أغًب ٗ ا٭ٚغطـ ايؿطم يسضاغات ١ي

ٕٸ .(إغطا٥ٌٝ) ٗ ٚايسؾاع اـاضدٝٸ١ يٛظضا٠ ٚاـسَات ا٫غتؿاضات بتكسِٜ ـ ا٭ٍٚ  ٚ٭

 ع٢ً قا١ُ٥ ناْت ايعطب١ٝ ايسٍٚ َع اؿط،ٚ ،١ؾتٝٸ ناْت (غطا١ًٝٝ٥اٱ) اؿه١َٛ

 .اٱغ١َٝ٬ ٚايبشٛخ ايسضاغات فاٍ ٗ ٠اؾازٸ اؾٗٛز بصٍ َٔ شيو َٓع ؾكس ٖا،ؾسٸأ

 ٗ باضظ زٚضٷ هلِ نإ سٝح ؾدكإ، عٌُ ـ ١ايعكٝب ـ ايػٓٛات ٖصٙ ٚٗ ،ٖصا َٚع

 زٜٜٛس: )ُٖاٚ ،ايعرب١ٜ اؾاَع١ ٗ اٱغ١َٝ٬ ايسضاغات قػِ ٚاغتُطاض تٓؿٝ٘

 تطب١ٝ ٗ باضظّا زٚضّا يعبا سٝح ،(قػطط دانٛ، َاٜط)ٚ ;(1998 ـ 1914)(آٜٛئ

ُٛٓا ،كٌٚإتدكِّ اسجٌٚايب ايط٬ٓ، ٕٛ اٱغ٬َٝٸ١ ايسضاغات َػاض ْٚ  ٖصٙ ٗ دازٸ بٓش

َٸ أثطّا( آٜٛئ) تطى ٚقس .اؾاَع١  عٛخ قػِ ٗ ٚقػطط إُايٝو، عٛخ قػِ ٗ ّاٖا

 ايعربٜٸ١ اؾاَع١ ٗ ايؿطقٝٸ١ ايسضاغات قػِ ٗ َِٗ طتػٝٸ سسخ 1949ّ عاّ ٗ. (5)ايػري٠

 اٱغ٬ّ تاضٜذ زضاغات إٍ ؾباٱناؾ١ .(آٜٛئ زٜٜٛس) زظٗٛ شيو ٚنإ أٚضؾًِٝ، ٗ

 َٛنٛعّا بٛقؿٗا اٱغ٬َٞ يًعامل إعاقط٠ بإػا٥ٌ ا٫ٖتُاّ متٸ ايٛغط٢ ايكطٕٚ ٗ

 ايؿاضغ١ٝ بايًػ١ لإتدكِّ ،(ٖٝس ٚضٌٜأ) قاّ أٜهّا عاٌَ ٚبعس يًتشكٝل، دسٜسّا

 بإدطا٤ 1962ّ عاّ ٗ ٖٝس قاّ ٚقس .ايؿطقٝٸ١ ايسضاغات بًذ١ٓ با٫يتشام ،ٚايرتن١ٝ

 غ١ٜٛٝاٯ ايسضاغات قػِ) باغِ ٚاغتبسي٘ ،ايؿطقٝٸ١ ايسضاغات قػِ ٗ آخط تػٝري

 بتأيٝـ 1947ّ عاّ ٗ ،(ؾٝٓاض بػض) َػاعس٠ ،(ٜٛئآ) قاّ ٚنصيو ،(ٚا٭ؾطٜكٝٸ١

ٝٸ١ ـ ايعربٜٸ١ ايًػ١ قاَٛؽ  1995 عاّ ٚإٍ) َطات عسٸ٠ اٯٕ ستٸ٢ طبع٘ أعٝس ٚقس .ايعطب

 ٠دسٜس ١عًٓ طبع٘ ٱعاز٠( ًَٝػٕٛ َِٝٓاس)ٚ( يٜٛٔ آضٜ٘)ٜػع٢ ٚسايّٝا .(َطٸ٠ عؿط مثا١ْٝ

 . ٚسسٜج١

 

 ــــــ 1348ًالتػٗريات يف ادتاوعٛ العربّٖٛ بعد عاً 

 ْؿاطات تاغتُطٸ ايكْٗٝٛٞ ايهٝإٚ ايعطب١ٝ ايسٍٚ بٌ اؿط، اْتٗا٤ بعس
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 ضانٞا٭ َٔ كتًؿ١ أقػاّ إٍ ايٝٗٛز ٖذط٠ اغتُطاض إٍ ا٫يتؿات َع ،اؾاَع١

ُٻ ،ْؿاطاتٗا ػعتاتٻ سٝح ،ايؿًػط١ٝٓٝ  ؾبعض .اؾاَع١ يتٛغع١ دسٜس٠ غٝاغ١ ٓتٚته

 َٔٚ ب١ٝ،ٚأٚض داَعات إٍ ايته١ًُٝٝ ايسضٚؽ ُاّٱ ٗٛاتٛدٻ ايعربٜٸ١ اؾاَع١ ط٬ٓ،

 ٖصٙ ٗ ط٪ثِّٚإ ايباضظ ٚايٛد٘ .(6)يٓسٕ ٗ اٯغ١ٜٛٝ ـ ايؿطقٝٸ١ ايسضاغات َسضغ١ :ُٖٗاأ

 سٍٛ 1970 غ١ٓ ايسنتٛضاٙ أططٚست٘ َٔ اْتٗا٥٘ ؾبعس ،(ؾاضٕٚ َ٘ٝٛؾ) ٖٛ اؾاَع١

 بطْاضز) ايؿٗري ايربٜطاْٞ إػتؿطم إؾطاف ؼت ناْت ٚاييت ،ايعباغ١ٝ اـ٬ؾ١

ِٸ َٚٔ سٜٔ،فًٖ ٗ ططٚست٘أ طبعت ،(يٜٛؼ  يؿاضٕٚٚ .(7)عسٜس٠ اتَطٸ ٚطبعت شتٚكْٴ ث

ٝٸايب سٍٛ دسٜس نتا،  ايعرب١ٜ بايًػ١ ايبٗا١ٝ٥ ٚايٓكٛم ايبٗا٥ٞ ايرتاخ ؾٝ٘ ْع ،١ٗا٥

 نشك١ًٝ ،ساتفًٖ ١ث٬ث ٗ ،اهلٛيٓس١ٜ بطٌٜ ْؿط زاض ْؿطتٗا ٚاييت ،ؾًػطٌ ٗ

 .(8)ايبٗا١ٝ٥ عٔ يتشكٝكات٘

 نًٖٛربى، ٜتإإ ايؿٗري إػتؿطم ْؿػ٘ إٓٛاٍ ع٢ً غاض ؾاضٕٚ َ٘ٝٛؾ بعسٚ

 َٛنٛع ٚنإ ،1971ّ عاّ أنػؿٛضز داَع١ ٗ ٙايسنتٛضا ١أططٚس نٌُأ ٚقس

 . (9)«ايكشاب١ َكابٌ ٗ اٱَاَٝٸ١»: نبعٓٛا أططٚست٘

 ع٢ً ع٠ٚ٬ ،قػطط دانٛ، ٕاٜط نإ ايٓبٜٛٸ١ ايػري٠ زضاغات قػِ ٚٗ

 .٢ؾتٸ فا٫ت ٗ كٌَتدكِّ ط٬ٓ، ٚتسضٜب تطب١ٝ ٗ باضظ زٚضٷ عسٜس٠، َكا٫ت نتابت٘

 ،(10)ضٚبٌ ٟٚأٚض سػٕٛ، غشامإ يهط، َٝدا٥ٌٝ: َٔ نٌٛ إٍ اٱؾاض٠ ّٚهٔ

 ايكػِ ْؿط ٚقس .ايػري٠ زضاغات ٗ «إكسؽ بٝت َسضغ١ َٓٗر» بـ اؾتٗط إْٸ٘ عٝح

 . (11)١َػتكًٓ فًسات ١ث٬ث ٗ َكا٫ت٘ َٔ ا٭عِٛ

 

ّٗٛ يف ادتاوعٛ العربّٖٛ يف زتىٕعات ٔأقطاً وؤضطٛ الدزاضات اآلضّٕٖٗٛ ٔاأل  ــــــ ٔزغمٗيأفسٖك

ٕٸ  إٍ أزٸ٣ يًسضاغات ايسقٝل ٚايتُطنع ايتشكٝكٝٸ١ اؿكٍٛ يتؿهٝو اؿاد١ إ

 اؾاَع١ ٗ ؾطٜكٝٸ١ٚا٭ اٯغٜٝٛٸ١ ايسضاغات َ٪غػ١ ٗ َػتك١ً أقػاّ ٔػ١ تؿهٌٝ

 : عٔ عباض٠ ا٭قػاّ ٖٚصٙ .ٚضؾًِٝأ ٗ ايعربٜٸ١

 . أٚغطٝٸ١ ٚايؿطم اٱغ٬َٝٸ١ ايسضاغات ـ1

 . ٚآزابٗا ايعطب١ٝ ايًػ١ ـ2
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ٝٸ١اٱ ـ اهلٓسٜٸ١ ايسضاغات ـ3 ٝٸ١ ـ ٜطاْ  . ٚا٭ضَٓ

 . ؾطٜك١ٝا٭ ايسضاغات ـ4

 . قك٢ا٭ ايؿطم زضاغات ـ5

 

ّٛٗ ّٗٛ ٔالػسم أٔضط  ــــــ قطي الدزاضات اإلضالو

 اٱغ٬َٞ ايعامل َػا٥ٌ زضاغات ع٢ً ٚايباسجٕٛ احملٓككٕٛ ٜعٌُ ايكػِ ٖصا ٗ

 ،قػطط دانٛ، َاٜط عٌُ اٱغ٬ّ اضٜذت زا٥ط٠ ٚٗ .ٚإعاقط ايٛغٝ٘ ايعكط ٗ

 زضاغ١ ع٢ً تاغطٕٚ، يٓسٚ ٚآ٫ سػٕٛ، غشامإٚ يهط، َٝدا٥ٌٝ: َجٌ ،ٚت٬َصت٘

 سٍٛ َتُشٛضّا يهط ٕٝدا٥ٌٝ ايسنتٛضاٙ أططٚس١ َٛنٛع ٚنإ .ايٓبٜٛٸ١ ايػري٠ َػا٥ٌ

 يٝٗٛزا بٌ ايع٬ق١ ع٢ً زضاغت٘ ُطنعت ؾكس إس١ٜٓ، ٗ ايٓيبٸ ؾعاٍأٚ ايٓب١ٜٛ ايػري٠

ٌٕ ٚايٓيبٸ  ١ََكسٸ ،غًِٝ بٓٛ: عٔ يهط َٝدا٥ٌٝ نتب خاقٸ١ زضاغات ٚٗ .عاّ بؿه

 زضاغات ،ٚإؿطنٌ ٚايٝٗٛز ;(1986ّ ،إكسؽ بٝت) اٱغ٬ّ قسض تاضٜذ يسضاغ١

 يهط ؾطح ايسضاغات ٖصٙ ٗٚ .(1995: ٫ٜسٕ) اٱغ٬ّ قسض ٗ إس١ٜٓ تاضٜذ سٍٛ

 . ٕس١ٜٓا ٗ ٚايٝٗٛز ايٓيبٸ بٌ ايع٬قات

ٌٕ يهط نتب ٚنصيو  عٓاٜٚٔ ؼت ز٠َتعسٸ َكا٫ت َٔ غًػ١ً َؿكٸٌ بؿه

 بٔ عُط»ٚ ;«قٝٓكاع؟ ٚبين قط١ٜٛ ٚبين ايٓهري بين قبا٥ٌ َع َعاٖسات ايٓيبٸ عكس ٌٖ»

 غري٠ ،ايػري٠ سٍٛ ٬َسٛات»ٚ ;«ايبكط٠ غٛض٠ َٔ 256 اٯ١ٜ ٚتؿػري ا٭ْكاضٟ سعّ

 ;«إس١ٜٓ إٍ ١َٓه َٔ امٚٓق أبٞ بٔ عتب١ بٔا ٖذط٠»ٚ ;«ِٛشدّا ايعٖطٟ ؾٗا، ابٔ

 نٓس٠ قب١ًٝ بٌ ايٝٗٛز١ٜ»ٚ ;«إج٢ٓ بٔ َعُط عبٝس٠ أبٛ غري٠ ؾطح ٗ ٬َسٛات»ٚ

 ضٚا١ٜ سٍٛ زضاغ١ ،إس١ْٝ ٜٗٛز أسٛاٍ عٔ ايٛاقسٟ ضٚا١ٜ»ٚ ;«نٓس٠ قب١ًٝ ضزٸ٠ َٚػأي١

 ٖصٙ ثريأٚت ،ٚايٓيبٸ ايٝٗٛز بٌ ايع٬ق١ ٜسضؽ ٕأ ساٍٚ ا٫عاخ ٖصٙ ٗٚ .(12)«َطنب١

ٝٸ١ اؾعٜط٠ ؾب٘ ٗ ٚناعا٭ ع٢ً ايع٬ق١  . (13)ايعطب

َٸا  بسضاغ١ قاّ ايصٟ ،ايعربٜٸ١ اؾاَع١ ٗ آخط باسح ؾٗٛ سػٕٛ إغشام أ

 ٗ أططٚست٘ ناْتٚ .غؿٝإ أبٞ بٔ َعا١ٜٚ سٍٛ ايتاضىٝٸ١ ٚا٭خباض ايطٚاٜات

 بٝت) «ايٛغط٢ ايكطٕٚ ٗ ؽإكس بٝت سٍٛ إػًٌُ ض١ٜ٩»: عٓٛإ ؼت ايسنتٛضاٙ
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 .(14)(1982 ،إكسؽ

ِٸ اييت إٛنٛعات َٔٚ ٍٕ ٚٗ سػٕٛ، بٗا اٖت  ٚؾها٥ٌ أز،» :عٓٛإ ؼت ي٘ َكا

 اسرتاّ فاٍ ٗ ايٛغط٢ ايكطٕٚ ٗ إػًٌُ ض١ٜ٩ بسضاغ١ قاّ ،«إكسؽ بٝت ض١ٜ٩

 كاي١َ :َٓٗا اٱغ٬ّ، قسض سساخأ سٍٛ َكا٫ت نتب ٚقس .(15)إكسؽ بٝت ٚتهطِٜ

 ايٓكٛم ٗ َٓسضد١ تاضىٝٸ١ أخباضّا ؾٝٗا ٚشنط ٚاـعضز، ا٭ٚؽ قبًٝيت عٔ

 . (16)اٱغ٬ّ قسض أسساخ ٗ طتٌإ٪ثِّ ايكبًٝتٌ ٖاتٌ سٍٛ اٱغ٬َٝٸ١

ٕٸ ُٸ زٸ٠ايطِّ سطن١ إ  ايػٓٛات ٗ سسثت اييت ايػٝاغٝٸ١ اؿٛازخ فٌُ ٗ تٗاٝٚأٖ

 ٚقس زضاغت٘،( تاغطٕٚ يٓسٚ ٫آ) تٍٛ ايصٟ إٛنٛع ٖٞ ناْت ايٓيبٸ ٚؾا٠ بعس ا٭ٍٚ

 َٔ ا٭َٟٛ ايكػِ تط١ْ سٍٛ تأ٬َت ،ا٭ٌَٜٛ ؾٍٛأ» :َجٌ ،بعٓاٜٚٔ َكا٫ت نتب

 سٍٛ زضاغ١ ،ضٚا١ٜ تػٝري»ٚ ;«اٱغ٬َٝٸ١ ايػٓٸ١ ٗ اؿسٜح سٍٛ زضاغ١»ٚ ;«ايطربٟ تاضٜذ

ٝٸ١ايسٜ ا٭بعاز ،ايؿذاض سطٚ،»ٚ ;«ايٓيبٸ َع ُِٝ بين قب١ًٝ يكا٤  ٚايتاضىٝٸ١ ا٫دتُاع١ٝ ـ ٓ

ٝٸ ٗ ايؿذاض ؿطٚ، ٝٸ َٔ أغس قب١ًٝ»ٚ ;«١اؾاًٖ  قب١ًٝ َؿاضن١»ٚ ;«اٱغ٬ّ إٍ ١اؾاًٖ

ٞٸ ٛٸ٫ت فاٍ ٗ زضاغات( تاغطٕٚ يٓسٚ ٫آ) ّٚقسٻ .«ايطزٸ٠ ؾرت٠ ٗ ط  ٚايتػٝريات ايتش

 . (17)اٱغ٬ّ قسض ٗ سسثت اييت ايػٝاغٝٸ١

 تاضٜذ ع٢ً زضاغت٘ ُطنعت ٚقس .(ٜٛئأ زٜٜٛس) بطظ اٱغ٬ّ تاضٜذ قػِ ٚٗ

 يعب ؾاضٕٚ، َٛؾ٘ :َجٌ ،ط٬ٓ، ٚتطب١ٝ نجري٠، َكا٫ت نتاب١ إٍ إناؾ١ ،إُايٝو

ُٸ زٚضّا  . (18)ٚضؾًِٝأ ٗ ايعربٜٸ١ اؾاَع١ ٗ اٱغ٬َٝٸ١ ايسضاغات قػِ تؿهٌٝ ٗ ّاَٗ

 بايعكط لإتدكِّ ايعطاقٞ ايباسح ظٌَٝ ٖٚٛ ـ ؾاضٕٚ َٛؾ٘ غتاشا٭ عح ٚقس

ٝٸ١ زضاغ١ ّٚقسٻ ايعباغٌٝ، ٚٗٛض تاضٜذ ـ بطٜطاْٝا ٗ ؾاضٚم عُط ايعباغٞ  عٔ تؿكًٝ

 ْؿطت ٚقس .ايسنتٛضاٙ ٗ ططٚست٘٭ نُٛنٛع ،يًػًط١ ايعباغٌٝ اغت٬ّ ططٜك١

 َكا٫ت نتب ٚقس .(1983 ،٫ٜسٕ) ايؿطم َٔ ايػٛز ايطاٜات: بعٓٛإ َٓٗا َكتطؿات

 . (19)ايعباغ١ٝ اـ٬ؾ١ َطس١ً ٗ اٱغ٬َٞ ايتاضٜذ ٗ ايبشٛخ عٔ ٠عسٸ

 قسض ٗ إكسؽ بٝت عٔ ايتاضىٝٸ١ ا٭خباض ٚعح زضؽ ؾكس( ٫زآ َٝهاّأ) َاأ

 ٚقس .(20)إٛنٛع ٖصا ٗ نتابّا ٚأٓيـ ٚايجاْٞ، ا٭ٍٚ ايكطٌْ ٗ ٚؼسٜسّا ،اٱغ٬ّ

 اؾٝـ ٚتهٜٛٔ تؿٓهٌ نٝؿ١ٝ ٗ زضاغ١: ايسنتٛضاٙ ٗ أططٚست٘ َٛنٛع ٫زآ اختاض
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 . (21)اغٞايعبٸ ايعكط ٗ

ٝٸ١ اؿاي١»: عٓاٜٚٔ ؼت اٱغ٬ّ تاضٜذ عٔ ٚزضاغات َكا٫ت ٫زآ ْؿط ٚقس  ـ ايسٜٓ

 إٍ ا٭ٌَٜٛ َٔ اـ٬ؾ١ اْتكاٍ أبعاز ٛبٞ،ا٭ٜٸ ايعكط ٗ إكسؽ يبٝت ايػٝاغٝٸ١

 ب٢ٓ ٕاشا»ٚ ;«غٞايعبا عكطاي َٔ ؾًػطٌ دٓس َٔ َدطٛطتٌ ايتعطٜـ»ٚ ;«ايعباغٌٝ

 ،ٚاغ٘ سكاض»ٚ ;«ؾًػطٌ عٔ ٛط١بٓط ابٔ يطس١ً تكطٜط»ٚ ;«؟ايكدط٠ ١قبٸ إًو عبس

ٌٸٚ. «اغ١ٝايعبٸ ايسٚي١ بسا١ٜ ٗ ٚايعباغٌٝ ايعًٌٜٛ بٌ ايع٬ق١ عٔ ٝاتػًٓ  اٖتُاَات د

 ْ٘ؿػ إٛنٛع ٖٚصا .يًٗذط٠ ٚيٌا٭ ايكطٌْ ٗ اٱغ٬َٞ ايتاضٜذ زضاغ١ ٗ تكبٸ ٫زآ

ِٸ ايصٟ  . أٜهّا عجا١َٓ خًٌٝ ب٘ اٖت

 

ّٗٛ يف   ــــــ فمططني احملتمٛالدزاضات الػٗع

َٸا  أٜتإ ؾٝعسٸ ،ايتؿٝع تاضٜذ اـكٛم ٚع٢ً ،ايؿٝع١ٝ ايسضاغات قػِ ٗ أ

ٚٸ( احملت١ً ؾًػطٌ ٗ 1943 غ١ٓ إٛيٛز) ـ نًٖٛربى إتإ أٚ ـ نٛيربؽ  خاض باسح ٍأ

 بهتاب١ ؾطع ٤ايبس ٗ .اجملاٍ ٖصا ٗ ايطًب١ سازعإب ٚقاّ ،يٛسسٙ إٛنٛع ٖصا ٗ

 ٗ إكا٫ت ٖصٙ َٔ ا٭نرب ايكػِ ْٚؿط َاَٞ،اٱ ٚايؿهط عايتؿٝټ تاضٜذ عٔ َكا٫ت

 (.1991 ،ؾهٝتأ) «اٱَاَٞ عايتؿٝټ ٗ ٚايؿك٘ ايعكٝس٠»: عٓٛإ ؼت نتا،

ُٸ َكاي١ َٓٗا ،ايؿاضغ١ٝ إٍ عسٸ٠ َكا٫ت يهٛيربؽ تٴطْت ٚقس : بعٓٛإ ،ي٘ ١َٗ

: ف١ً ٗ ْٚؿطت ،(ايٜٛطٟ قػٔ ايػٝٸس: تط١ْ) «١عؿطٜٸ ا٫ثين إٍ اٱَا١َٝ َٔ»

ٝٸ١) )ايػ١ٓ ا٭ٍٚ، ايعسز ٗ طٗطإ  ،×ايكازم اٱَاّ ؾاَع١ ايتابع١ ،(قٓه١ُ ؾكً

)تط١ْ: قُس ناِٚ « ٬َسٛات سٍٛ َؿّٗٛ اٱَا١َٝ ٗ ايكطإٓ»ٚ ;ّ(1995، ؾتا٤ 2

ـ  57 ;47ـ  42ّ، م 2001، 46ـ  45 إا، َاٙ ٚزٜٔ(،)ايعسزٗ ف١ً )نت ،ضٓيت

 :، )تط١ْ«١ا٫ثين عؿطٜٸ ًضكطٍٕٚ ا٭( ايعًُٞ) ٝـٚيتٛا»َٚكاي١ أخط٣ بعٓٛإ:  ;(61

 ّ(. 2001، 48ـ  47: (، )ايعسزإف١ً )نتا، َاٙ ٚزٜٔ قُس ناِٚ ضٓيت(،

 ٗ تاضىٗاٚ ايؿٝع١ عٔ نٛيربؽ آضا٤ يبعض دصٚض ع٢ً ايعجٛض َهآْاإٚب

 سٝح ايتؿٝع، تهٜٛٔ سٍٛ ْٛطٜت٘ :َٓٗاٚ أٜهّا، ايػابكٌ إػتؿطقٌ نتابات

 .(22)(2006ّ)ٚات َٛتٓػَٛطٟ ٚيِٝ نتابات ٗ إٛنٛع هلصا إْاي١ٝ إؾاضات ٚضزت
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ٞٸ ايؿهط ٗ اؾٗاز» يهٛيربؽ ا٭خط٣ ١ُايكِّ إكا٫ت َٚٔ  َكاضبات»ٚ ;«اٱَاَ

 ،(عًٞ ْٝػتإ ظأ) نتا، ٗ ،(غانت سػٌ قُس :تط١ْ) ،«تطا، أبٛ يكب سٍٛ

 ٗ ْؿط ٚقس ،«ايػٝب١ عكط ٗ ٚاجملتُع اٱَاّ»ٚ ;(23)196 ـ 177 م ّ،2005 طٗطإ

ُٻ نتا،  أَري: بتشطٜط ٚاي١ٜ٫ٛ، عايتؿٝټ: عٓٛإ ؼت ،َكا٫ت فُٛع١ ٔته

 . (24)ضْٓسأ

 47 َٔ ع١فُٛ نُٔ إٓؿٛض ،«عايتؿٝټ» نتا، ؼطٜط نٛيربؽ تٛٓي٢ ٚنصيو

 ْٚؿط طبع ٚقس ،«ايه٬غٝه١ٝ اٱغ٬َٝٸ١ اؿهاض٠ ٌتؿٗه»: عٓٛإ ؼت ،سّافًٖ

 طبع نٛيربؽ ضٙسطٻ ايصٟ اجملًسٚ .2003ّ عاّ ،(غطا١ًٝٝ٥اٱ) ؾهٝتأ ْؿط زاض قبٌ َٔ

 .(25)إصنٛض٠ اجملُٛع١ َٔ ٚايج٬ثٌ ايجايح نإٚ ،«عايتؿٝټ» عٓٛإ ؼت

 طاٚٚؽ ابٔ ايؿٗري اٱَاَٞ ايعامل َهتب١ عٔ نتابّا نٛيربؽ أٓيـ ٚقس

: قبٌ َٔ ايؿاضغ١ٝ إٍ تطدِ ٚقس ،(26)«طاٚٚؽ ابٔ َهتب١» بعٓٛإ ،(ٖـ664)ٞاؿًٓ

 .(1992ّ قِ، ايٓذؿٞ، إطعؿٞ َهتب١ ْؿط) دعؿطٜإ ٚضغٍٛ قطا٥ٞ عًٞ ايػٝس

 نتا، ْٚؿط ؼكٝل ع٢ً َععٟ أَري عًٞ قُس َع نٛيربؽ ٜعٌُ ٚنصيو

 ع٢ً ٖٚٛ ،ايكطإٓ ؼطٜـ ضٚاٜات أِٖ هُٔتٜ ايصٟ ،«اضٟيًػٝٸ ،ايكطا٤ات نتا،»

 . (27)(BRILL) بطٌٜ َٓؿٛضات قبٌ َٔ ٜطبع إٔ ٚؾو

ٕٸ  ٗ ايؿٝع١ٝ ايسضاغات ٗ نٛيربؽ أٜتإ ٜتبٓاٙ ايصٟ غًٛ،ا٭ ٚأ ايططٜك١ إ

 ايتاضٜذ ٗ اغ١ٚاؿػٸ ايهعـ ْكاٙ ع٢ً ايتعطف ٗ تبتين ٚضؾًِٝأ ٗ ايعرب١ٜ اؾاَع١

 ٗ إٓٗر بٗصا ،(28)(ؾطأ باض َٝدا٥ٌٝ َاٜط) ٚتًُٝصٙ ؾع٬ّ، نٛيربؽ بسأ ٚقس. ٞايؿٝع

 أططٚست٘ َٛنٛع يٲَاَٝٸ١ ا٭ٍٚ ايتؿاغري زضاغ١ َٔ دعٌ ٚايصٟ ايتؿٝع، تاضٜذ زضاغ١

 ايسضاغات ٗ عايتؿٝټ ٕعطؾ١ إٓٗر ٖصا َجٌ داشاتٸ ٜكرتٕ اؿكٝك١ ٚٗ. يسنتٛضاٙا ٗ

ٌٕ ايؿٝع١ٝ  قطا٠٤ إٍ قاسب٘ إٓٗر ٖصا ٚغٝذطٸ عسٜس٠، ؿه٬تٺَ قشٝض بؿه

 . عيًتؿٝټ ايػايب١ ايكطا٠٤ ٖٞ بٛقؿٗا ايؿٝع١ عًُا٤ َٔ ْاع١

ٕٸ  ٗ ايؿٝع١ٝ يًسضاغات ٚايباسجٌ يًُشككٌ اؾسٜس ٚإٓٗر اؿسٜح ٘ايتٛدٸ إ

 َاٜطٚ غٓساٟٚ، ٚخايس بطاؾط، َٝدا٥ٌٝ َاٜط ٚغاق١ ،ضؾًِٝأٚ ٗ ايعرب١ٜ اؾاَع١

 ـ ايتسضٜؼ نطغٞ ٜتٛٓي٢ ايصٟ ،نٛؾػهٞ ٚآضٜ٘ ؾطٚ، ٚقٝؼ ٜاؾ٘، دٝتاٚ يٝتٛاى،
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. (29)ايٓكريٟ إصٖب عٔ ٚايتشكٝل ايسضاغ١ سٍٛ ٜٓكبٸ سٝؿا، داَع١ ٗ ـ سايّٝا

 تٛٓي٢ ايصٟ ٔ،َٳسؾطٜ ٜٚاضٕٚ ضدب، طاضم: َِٚٓٗ ،ايط٬ٓ، َٔ ايعسٜس تطب١ٝ إٍ َهاؾّا

ٌٸ  نٛؾػهٞ نتب ٚقس. ايٓكريٟ ايؿهط َٔ َٔعٝٻ داْب زضاغ١ َُٓٗا ٚاسس ن

 تهٜٛٔ ٗ ط٠َ٪ثِّ ٚضَٛظ َػا٥ٌ عٔ ٚنتب ايٓكري١ٜ، سٍٛ ز٠َتعسِّ َكا٫ت بٓؿػ٘

 ٗ َكاضب١ ،ايعًٟٛ ـ ايٓكريٟ إصٖب: بعٓٛإ نتا، ٗ ْؿط ٚبعهٗا ١،ايٓكريٜٸ َصٖب

 . (30)(2002ّ ،يٝسٕ) ،ايس١ٜٝٓ ٚايؿعا٥ط ايعكٝس٠

 ايتؿػريٟ ٚايرتاخ ٕآايكط) :عٔ ايسنتٛضاٙ ٗ ططٚست٘أ باضاؾط نتب نصيوٚ

 إػا٥ٌ إبطاظ ٗ نٛيربؽ غتاشٙأ َٓٗر طثٻأت سٝح ،(1999ّ ،يٝسٕ) ،(َا١َٝاٱ يس٣

 زضاغت٘ َٛنٛع أقٌ عٔ ابتعس ٚقس .(ايؿٝعٞ) َا١َٝاٱ تاضٜذ ٗ ٚاؾسي١ٝ اـ٬ؾ١ٝ

 يس٣ ؿػري١ٜايت ١ايػٓٸ أٚ ٕ،آايكط تؿػري ٗ ايؿٝعٞ ايرتاخ ٗسفػتت ناْت اييت

 َٚٔ. يٲَا١َٝ ايتؿػريٟ يًرتاخ قشٝض ٚغري خاط٦ّا ؾُّٗا ّقسٻ ٚبصيو َا١َٝ،اٱ

 يس٣ كتًؿ١ قطا٤ات»: َٓٗا ،َكا٫ت ٠عسٸ إٍ اٱؾاض٠ ّهٔ يرباؾط ا٭خط٣ ايسضاغات

 . (31)«×ايعػهطٟ اؿػٔ اٱَاّ إٍ إٓػٛ، ايتؿػري»ٚ ;«اٱَاَٝٸ١

 ٚا٭ؾطٜك١ٝ اٯغ١ٜٛٝ ايسضاغات ظُاع١ شكٛاايت ايصٜٔ اؾسز كٌاحملٚك َٚٔ

 ٚعكا٥س تاضٜذ ٗ ك١إتدكِّ ،«غٜٛطٟ ٠غاض ايػٝسٸ٠» :ًِٝأٚضؾ ٗ ايعربٜٸ١ يًذاَع١

ٛټ  تٌ داَع١ ٗ 1984 عاّ يسنتٛضاٙا ٗ أططٚستٗا ٠غاض ايػٝس٠ ْاقؿت ٚقس .فايتك

ٛټ تاضٜذ َٛنٛع ٗ بأبٝ ٛټ سٍٛ ٠زَتعسِّ َكا٫ت نتبت ٚقس .اٱغ٬َٞ فايتك  فايتك

 . (32)(١ايكٛؾٝٸ خطاغإ َسضغ١) خطاغإ َٓطك١ ٗ ٚخاق١ ،١يًكٛؾٝٸ ا١ُٕٗ ٚايتٝاضات

 

 ــــــ االِتىاً بالكغاٖا املعاصسٚ

ٕٸ  اييت ا٭خط٣ ايبشٛخ َٔ ٜعسٸ اٱغ٬َٞ ايعامل ٗ ايػٝاغ١ٝ بإػا٥ٌ ا٫ٖتُاّ إ

 عح ٚقس ٚضؾًِٝ،أ ٗ ١ٜايعرب اؾاَع١ ٗ ٚاحملككٌ ايباسجٌ اٖتُاّ َٛضز ٚقعت

 ا٭َطٜه١ٝ إتشس٠ اي٫ٜٛات َع ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ إًُه١ ع٬قات( بريأ َٛضزخاٟ)

 اـًٝر َٓطك١ ٗ ٚايتػٝريات ايتش٫ٛت عح ٚنصيو .ايٓؿط١ٝ ايكهاٜا إٍ با٫غتٓاز

ٌٸ. ايٓؿط١ٝ إػا٥ٌ خ٬ٍ َٔ  ايػًط١ ايٓؿ٘،: عٓاٜٚٔ ؼت نتابات٘ ٗ عجٗا ٖصٙ ن
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 ٗ اؾسٜس ايسضاغٞ ايٓٛاّ عح ٚنصيو(. 1974 ،ْٜٝٛٛضى ـ يٓسٕ) يػٝاغ١ٚا

 اجملتُع، ايسٚي١، ،ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ إًُه١ »: عٓٛإ ؼت ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ إًُه١

 . (33)(1993 ،يٓسٕ) اـًٝر ٚأظ١َ ا٭َٔ،

 اؾاَع١ ٗ ايػٝاغ١ٝ ايعًّٛ قػِ ٗ بايتسضٜؼ( يٓسٚ دانٛ،) غتاشا٭ ٚقاّ 

ٔٸ يعرب١ٜ،ا  ٖٚٛ اٱغ١َٝ٬، ايسضاغات ٗ ٖٛ غاغ١ٝا٭ ٚعٛث١ زضاغات٘ سكٌ ٚيه

 اٱغ١َٝ٬ ػاتٚإ٪غٻ ايرتى، ٌٚايكَٛٝٸ قٛي١ٝ،ا٭ اٱغ١َٝ٬ ايتٝاضات ٗ لَتدكِّ

ٕٸ نُا .ايعجُا١ْٝ اـ٬ؾ١ ٗ ايٝٗٛز َع ٚايع٬قات تطنٝا، ٗ  يسٜ٘ ناْت يٓسٚ أ

 ،ا٭ٚغ٘ ايؿطم سٍٛ ايطٚؽ كٌاحملٚك قبٌ َٔ ط٠ٛٚؾإت بايسضاغات ٠دازٸ اٖتُاَات

 . (34)ٚتأيٝؿاتِٗ ايطٚؽ كٌاحملٚك ٖ٪٤٫ بأعُاٍ ايتعطٜـ ٗ ز٠َتعسِّ َكا٫ت نتب ٚقس

 ،(ٖاٜس ٚضٌٜأ) غتاشا٭ ٚضؾًِٝأ ٗ ايعرب١ٜ اؾاَع١ ٗ ايٓاؾطٌ ا٭غاتص٠ َٚٔ

 ؼت ْؿطٖا ،ز٠َتعسِّ زضاغات ٚيسٜ٘ ايعجُاْٞ، ايتاضٜذ ٗ كٌإتدكِّ َٔ ٖٚٛ

ٝٸ ايعًُا٤» :عٓاٜٚٔ  ;«ايجايح غًِٝ ايػًطإ عكط ٗ (35)ا٫غتػطا، َٚػأي١ ٕٛايعجُاْ

 ضغاي١»ٚ ;«ا٬ٕٝزٟ عؿط ايػازؽ ايكطٕ ٗ قؿس ٜٗٛز سٍٛ عجُا١ْٝ َػتُػهات»ٚ

 ٗ اي٬َع ايطبٝب»ٚ ;«باؾهٛٙ غًِٝ يًػًطإ َعاقط ٜٗٛزٟ يعامل ايرتن١ٝ بايًػ١

 ٗ زاض٠اٱ يسضاغ١ ١ُقِّ ٚثٝك١ ،يطٟ زؾرت ١َُٗ»ٚ ;«باؾهٛٙ غًِٝ ايػًطإ عكط

 ٚقـ ٗ ا٬ٕٝزٟ عؿط ايػازؽ ايكطٕ َٔ ايرتن١ٝ بايًػ١ ٚثٝك١»ٚ ;«ايعجُا١ْٝ اـ٬ؾ١

 ايكطٕ ٗ غطٓبٍٛإ ٗ ايٝٗٛزٟ اجملتُع»ٚ ;«تطنٝا ٗ ايًػ١ تػٝري»ٚ ;«ايؿًػط١ٝٓٝ ايك٬ع

 . (36)«ا٬ٕٝزٟ عؿط ايػازؽ

 

 ــــــ داب العسبٗٛزاضات المػٛ ٔاآلقطي د

 ايسضاغات سكٌ ىلٸ َا ٗ ايعرب١ٜ اؾاَع١ ٗ ا٭خط٣ ايٓؿط١ ا٭قػاّ َٚٔ

 ايه١َٝ٬ إػا٥ٌ أٜهّا ايكػِ ٖصا ٗ ٜٚبشح .ايعطب١ٝ زا،ٚاٯ ايًػ١ قػِ اٱغ١َٝ٬

 ز،ا٭ ٗ لإتدكِّ ،(ضاظٟأ يربتأ) ايكػِ ٖصا ٗ ايباضظٜٔ احملككٌ َٔ. ١ٚايؿًػؿٝٸ

 زا،اٯ ٗ ايباسجٌ بطظأ َٔ ٖٚٛ ،(37)(مٓشاٟ بٔ ٖاناٟ)ٚ ;ايعباغٞ ايعكط ٗ ايعطبٞ

: َجٌ باسجٌ ْػُٞ ٕأ َهآْاإب ٚنصيو .(ايٝٗٛز١ٜ) ايكطا٥ِٝ ٚؾطق١ ايعرب١ٜ، ـ ايعطب١ٝ
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 ٚايػٝس٠ َٛض١ٜ، مش٥ٌٛٝ ًَٝػٕٛ، َٓاسِٝ يٛبٔ، آضٜ٘ ٖٛبهٝٓع، ٚغُٕٝٛ بًٛ، ٜٗٛؾع

 ايه٬ّ سكٌ ٗ ز٠َتعسِّ ٚزضاغات ّاعٛث ْؿطٚا ايصٜٔ ،...ٚ ،إغرتَٚػا ٠غاض

 . اٱغ٬َٞ

َٸا  ز٠َتعسِّ َكا٫ت ٗ ٚنتب عح اؿكٝك١ ٗ ؾٗٛ مٓشاٟ بٔ ٖاناٟ أ

( ايكطا٥ِٝ) ٚتأثريِٖ ،إػًٌُ َع ايكطا٥ُٝٞ ايٝٗٛز يًُذتُع إتبازي١ اتايتأثري

 بٌ ٜؿتٗط سٝح ـ ايٝٗٛز١ٜ ايكطا٥ِٝ ؾطق١ طٚتأثٸ. إعتعي١ ١ٚغاقٸ ،اٱغ٬َٞ بايه٬ّ

 بايه٬ّ ـ ايتًُٛز ٟأ ايٝٗٛزٟ، ايؿؿٗٞ بايرتاخ ت٪َٔ ٫ ايؿطق١ ٖصٙ ٕأب ايٝٗٛز

 :َجٌ ،ٜٔآخط ٌكقٚك اٖتُاّ ثاضتأ ايٓكط١ ٖٚصٙ .إعتعي١ َٔ ٚغاق١ ،اٱغ٬َٞ

 . ٚدس٠ ضزٛد

 ـ مٓشاٟ بٔ َٓٛاض َٔ ـ ايكطا٥ِٝ يؿطق١ ايؿهطٟ ايرتاخ ٗ ايٓٛط ًٜؿت َٚا 

 ايكطا١ُٝٝ٥ ايؿدكٝات أبطظ أسس. (38)(ايكطا٥ِٝ) ايؿطق١ هلصٙ ز٠َتعسِّ ١ٝخٓط ْػذ ٚدٛز

 ايؿاّ ْٛاسٞ إٍ ضس٬ت ي٘ ناْت سٝح ،(ؾطنٜٛر إبطاٖاّ) ٖٛ اؿانط ايعكط ٗ

 إٍ َع٘ ًٚٓ٘ ،ايكطا٥ِٝ تطاخ َٔ ا٭عِٛ ايكػِ هُع ٕأ ٚاغتطاع ،ٚؾًػطٌ

ٕٸ. ضٚغٝا  ايكطا٥ِٝ عٔ ايج١ُٓٝ اجملُٛع١ ٖصٙ عٔ كٌاحملٚك يس٣ ط٠تٛٚؾإ إعًَٛات إ

 اجملُٛع١، ٖصٙ عٔ ٬َّؿكٻ عجّا ْؿط سٝح ،ْصاىآ ايطٚؽ كٞقٚك سسأ بٓؿط تٓشكط

 شازا٫تٸ اْٗٝاض قبٌ َا إٍ ٚايباسجٌ كٌيًُشٚك اغّٝاأغ َكسضّا ايبشح ٖصا ٚبكٞ

 ٕأ مٓشاٟ بٔا اغتطاع ايكطا٥ِٝ طق١ؾ عٔ إكازض ٚق١ً ايٛطٚف ٖصٙ َٚع. تٞاايػٛؾٝ

: َٓٗا ،ايٛغط٢ ايكطٕٚ ٗ ايٝٗٛزٟ ٚايؿهط ايٝٗٛز١ٜ ايؿطق١ ٖصٙ عٔ ١ُقِّ ّاعٛث ٜٓؿط

 ٗ إكسؽ بٝت تاضٜذ»ٚ ;«ا٬ٕٝز َٔ ايعاؾط ايكطٕ ٗ ايعطام ٗ ايٝٗٛزٟ ايؿهط»

 ايرتاخ ٔع ٬َسٛات»ٚ ;«(َكا٫ت فُٛع١ عٔ عباض٠ ٖٚٛ) ا٭ٍٚ اٱغ١َٝ٬ ايكطٕٚ

 بعض سٍٛ ٬َسٛات»ٚ ;«ايربٜطاْٞ إتشـ َهتب١ كطٛطات ٗ يًكطا٥ِٝ إتبكٞ

 . «ايكطا٥ِٝ تطاخ ٗ يًُعتعي١ ٞإتبٓك ايرتاخ

 اٱغ٬َٞ ايه٬ّ عًِ َع ايٝٗٛزٟ ايه٬ّ عًِ بٌ ايتٛاقٌ إٍ ا٫يتؿات َٚع

 قاَت ٚقس .(ػاغرتَٚإ ٠غاض) ايػٝس٠ اٖتُاّ َٛضز إٛنٛع ٖصا نإ ؾكس ٚإػٝشٞ

ُٸل، َطٚإ بٔ يساٚز ،«َكاي١ عؿطٕٚ» نتا، بتكشٝض ايباسج١ ٖصٙ  شيو ٚنإ إك
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 ايبشٛخ َٚٔ. (39)يٝسٕ ٗ بطٌٜ ْؿط زاض ْؿطتٗا اييت ايسنتٛضاٙ ٗ ططٚستٗا٭ َٛنٛعّا

 ٚقس ٍ،سٳدٳ َٔ سٛي٘ زاض َٚا َُٕٝٛ ابٔ ؾدك١ٝ عٔ غرتَٚػاإ يًػٝس٠ خط٣ا٭ ١ُايكِّ

 اٖتُاَات َٔ ٚنصيو. ايعربٜٸ١ بايًػ١( 1999ّ ،إكسؽ بٝت) ظٟٚ بٔا َ٪غػ١ ْؿطت٘

 ؾدامأب ٚاضتباطٗا ،اٱغ٬َٝٸ١ ايٛغط٢ ايكطٕٚ ٗ ازؿاٱ َػأي١ غرتَٚػاإ ايػٝس٠

 عٔ ١ًَؿكٻ زضاغ١ ٚنتبت ايطاظٟ، ظنطٜا بٔ ٚقُس ،(ايطٚاْسٟ) ايطْٜٛسٟ ابٔ :َجٌ

 ف٬ت ٗ َٚكا٫ت ّاٚعٛث نتابّا ْؿطت ٚنصيو .اٱغ٬َٞ ايعامل ٗ ايٛاٖط٠ ٖصٙ

 ٗ ز٠َتعسِّ َكا٫ت ٜهّاأ غرتَٚػاإ ٚنتبت .«اٱغ٬ّ ٗ إًشسٕٚ»: عٓٛإ ؼت عا١ٕٝ

 . اٱغ٬َٞ ايه٬ّ بعًِ كٌٜتٸ َا

 

 ــــــ الٍػاطات يف داٟسٚ الطبع ٔالٍػس

 ايؿطقٝٸ١ ايسضاغات» بعٓٛإ احملت١ً ؾًػطٌ ٗ ف١ً قسضت 1971ّ عاّ ٚٗ

 1980ّ عاّ ٚٗ. ا٫غتؿطام عًِ فاٍ ٗ ٚايسضاغات ايبشٛخ زضازٱ ;«غطا١ًٝٝ٥اٱ

ٚٸ قِٝأ  ،«اٱغ٬ّ إٍ اؾا١ًٖٝ َٔ»: عٓٛإ ؼت ايعرب١ٜ اؾاَع١ ٗ زٚيٞ َ٪ُط ٍأ

 ،اؿانط َٜٛٓا إٍ َػتُط ٖٚٛ ،اؾاَع١ هلصٙ ايجابت١ ايرباَر أسس إ٪ُط ٖصا ٚنإ

 َٔ» َ٪ُط إٍ ١َإكسٻ ٚايسضاغات ايبشٛخ ْٚؿط طبع دٌٚ٭ .ا٫غِ ٖصا بٓؿؼ ٜٚكاّ

 بٝت زضاغات ١فًٓ» باغِ ايػطض هلصا ١خاقٸ ف١ً إقساض متٸ «اٱغ٬ّ إٍ اؾا١ًٖٝ

 إٍ ١َإكسٻ ٚإكا٫ت ٚايسضاغات ايبشٛخ ٚأغًب .«ايعطب١ٝ ٚايًػ١ اٱغ٬ّ سٍٛ إكسؽ

 . اجمل١ً ٖصٙ ٗ ٚتٓؿط تطبع إ٪ُط ٖصا

 ايجكاؾ١ٝ ايع٬قات ٗ تتُجٸٌ ايعرب١ٜ اؾاَع١ بٗا تٗتِ اييت خط٣ا٭ ٛانٝعإ َٔٚ

 :ؾطافإب ّ،1994 عاّ ايطابع إ٪ُط أقِٝ ٚقس .ايعكٛض َطٸ ع٢ً ٚايٝٗٛز ٜطاٌْٝاٱ بٌ

 إٜطإ تاضٜذ ٗ كٌإتدكِّ َٔ ْؿػ٘ ٚؾانس(. ْتكط إَٓٓٛ)ٚ( ؾانس ؾا٩ٍٚ)

 َٚٔ .ايػاغاْٞ ايعكط ٗ ٚايجكاؾ١ ايتاضٜذ ٍٛس ٠زَتعسِّ َكا٫ت نتب ٚقس ايكسِٜ،

 ايسٜٔ تاضٜذ سٍٛ زضاغات ،اٱغ٬ّ إٍ ايعضازؾت١ٝ إٜطإ َٔ» نتا، ؿاتَ٘٪ٖي

 َطته٢ ايػٝس قبٌ َٔ ايؿاضغ١ٝ إٍ ايهتا، ٖصا تطدِ ٚقس .«ايجكاؾٝٸ١ ٚايع٬قات

 . (40)(2002ّ ،قكٓٛؽ ،طٗطإ) ؾط ثاقب
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 ،«ايٝٗٛز ـ طإإٜ»: عٓٛإ ؼت ساتفًٖ أضبع١ ٗ آخط ع٬ُّ ؾانس قسٸّ ٚقس

ِٸ ايصٟ  اَتساز ع٢ً ٚايٝٗٛز ٜطإإ بٌ ايجكاؾ١ٝ ايع٬قات سٍٛ ايسضاغات ظُع ٜٗت

 َٔ فُٛع١ َؿاضن١ سك١ًٝ ٖٛ ساتفًٖ ١ضبعأ َٔ ايهدِ ايعٌُ ٖٚصا .ايتاضٜذ

 اَتساز ع٢ً ٚقهاٜاِٖ ٜطإإ ٜٗٛز ع٢ً ايرتنٝع َع ،ايٝٗٛزٟ ايتاضٜذ ٗ كٌإتدكِّ

 . ايتاضٜذ

َٸا  عاّ ٚيس ٜطاْٞ،إ أقٌ َٚٔ ،ايعرب١ٜ اؾاَع١ ٗ باسح ؾٗٛ ْتكط إَٓٓٛ أ

 إٍ ٖادط ،ٜطإإ ٜٗٛز َٔ ايهجري ساٍ ٚساي٘ ٜطا١ْٝ،اٱ ضؾت َس١ٜٓ ٗ 1934ّ

ِٸ ايؿاضغ١ٝ بايًػ١ ٕٚعطؾت٘ ايعًُٝٸ١، زضاغت٘ ٕٛاق١ً احملت١ً ؾًػطٌ  تاضٜذ بسضاغ١ اٖت

ِٸ ،(ايبهًٛضٜٛؽ) ايعرب١ٜ اؾاَع١ ٗ ايع١ًُٝ زضاغت٘( ْتكط َٕٛآ) بسأ. ٜطإإ ٜٗٛز  ث

 1970ّ عاّ ٚٗ َطٜه١ٝ،ا٭ َبٝاٛيٛن داَع١ َٔ ٚايسنتٛضاٙ إادػتري ع٢ً سكٌ

 ايتشطٜط١ٜ اهل١٦ٝ أعها٤ َٔ ٖٚٛ. ايعرب١ٜ اؾاَع١ ٗ ٜطا١ْٝاٱ ايسضاغات نطغٞ تػًِ

ٚزا٥ط٠ إعاضف ايٝٗٛز١ٜ  ،ENCYCLOPAEDIA IRANICA« ٜطاْٝهاإ» إعاضف يسا٥ط٠

ْٛؽ ٗ أٚقس نتب زضاغ١ عٔ ٜٗٛز  .ENCYCLOPAEDIA JUDAICA «دٛزا٥ٝها»

ٜطإ، سٝح ُجٸٌ ٖصٙ إٚعح قه١ٝ تػٝري ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ ٗ  .ٜطا١َْٝس١ٜٓ َؿٗس اٱ

َٕٛ ْتكط بسضاغتٗا زضاغ١ َٛنٛع١ٝ. آايٛاٖط٠ أسس إٛنٛعات اييت ٜطغب 

، نتب (41)لًٝع١ٜٜطإ بايًػ١ اٱإإكا٫ت اييت نتبٗا ْتكط عٔ ٜٗٛز ناؾ١ إٍ ٚباٱ

ِٸٜهّا َكا٫ت عسٸأ ْتكط ظُع ٚزضاغ١ ٚؼكٝل ا٭ؾعاض ايؿاضغ١ٝ  ٠ بايًػ١ ايؿاضغ١ٝ. اٖت

. (42)1973ّعاّ  ،ٜطإ(إٜطإ،، ٚقس ْؿط ٖصا ايهتا، َٔ قبٌ زاض ْؿط )ثكاؾ١ إيٝٗٛز 

ْؿطٖا ٗ نتا،  ،«ايٝٗٛز ٗ ثٛض٠ إؿطٚط١ زٚض»ٚنصيو نتب ْتكط َكاي١ بعٓٛإ 

ٕ ٗ ايتاضٜذ إعاقط(، بػعٞ ٚاٖتُاّ: ُٖا ؾطغاض ٜٛطاْٝايٝٗٛز اٱ ،)تطٚعا

ـ  31، م 1ّ، ز 1966ٜطإ، إ)نايٝؿٛضْٝا، زاض ْؿط َطنع ايتاضٜذ ايؿؿٗٞ يٝٗٛز 

 ٜطا١ْٝ. ايصٟ نتب ؾٝ٘ عٔ زٚض ايٝٗٛز ٗ ْٗه١ إؿطٚط١ اٱ ،(40

 ٜٓؿطٖا ،طإإٜ ٜٗٛز عٔ إكا٫ت َٔ فُٛع١ ٚزضاغ١ ظُع ْتكط قاّ ٚنصيو

 ث٬ث١ َٓ٘ ْؿطت ٚقس .(ٜطإإ ٜٗٛز عٔ ٚؼكٝل زضاغ١ ،بازٜاْٚس: )عٓٛإ ؼت تباعّا

 إٍ ٚباٱناؾ١(. 1999ّ ـ 1996 َعزا، ْؿط زاض لًؼ،أ يٛؽ) اٯٕ ستٸ٢ ساتفًٖ
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 ٖصٙ ٗ َكا٫ت بٓؿػ٘ ٖٛ نتب ؾكس اجملُٛع١، ٖصٙ ع٢ً ايعًُٞ ْتكط إؾطاف

 ْٛط٠» ،«39 ـ 1م ،1ز ،(ا٭ٍٚ ايؿكٌ) ٜطإإ ٜٗٛز تاضٜذ إٍ ْٛط٠»: َٓٗا ،اجملُٛع١

 ٜطإإ ٜٗٛز تاضٜذ إٍ ْٛط٠» ،«114 ـ 41م ،1ز ،(ا٭ٍٚ ايؿكٌ) ٜطإإ ٜٗٛز أزبٝات إٍ

 ـ 139م ،2ز طٗطإ، أبٓا٤ سازث١ إٍ ْٛط٠» ،«64 ـ 1م ،2ز ،(ايجاْٞ ايؿكٌ)

ْٛط٠ إٍ » ،«82 ـ 1م ،3ز ،(ايجايح ايؿكٌ) ٜطإإ ٜٗٛز تاضٜذ إٍ ٛط٠ْ» ،«178

ٜٗٛز طٗطإ َٔ ايبسا١ٜ إٍ »، «143ـ  83، م3ز ،ٜطإ )ايؿكٌ ايجايح(إز، يٝٗٛز ا٭

 . «204ـ  145، م3ثٛض٠ إؿطٚط١، ز

ِٸ َٚٔ  ايسضاغات قػِ ٗ ٚايتشكٝل ايسضاغ١ فاٍ ٗ ايهد١ُ إؿاضٜع أٖ

 12 ٗ ،يًب٬شضٟ ،ا٭ؾطاف أْػا، نتا، ْٚؿط طبع ايعرب١ٜ يًذاَع١ ايتابع اٯغ١ٜٛٝ

 ٚؼكٝل تكشٝض َؿطٚع ٚنصيو. ساتفًٖ عسٸ٠ اٯٕ ستٸ٢ َٓ٘ ْؿط ٚقس سّا،فًٖ

 ٖٚٛ ،(1241 ـ 1240)اؾربتٞ يعبسايطٓٔ ،ٚا٭خباض ايرتادِ ٗ اٯثاض عذا٥ب نتا،

 ؾطافإ ٚؼت ،ٕا١ْٝا٭ بٔ َع١ٚدا أٚضؾًِٝ ٗ ايعرب١ٜ اؾاَع١ بٌ َؿرتى َؿطٚع

ِٸ َٔ ايهتا، ٖصا ٜٚعس ،َٛض١ٜ مش٥ٌٛٝ( قٌا٭ ايعطاقٞ) ايربٚؾٝػٛض  ٗ ايهتب أٖ

 نتا، :َجٌ ،خط٣أ عطب١ٝ أعُاٍ عسٸ٠ ٖٓاى ٚنصيو. ط٠إتأخِّ ايعكٛض ٗ َكط تاضٜذ

 ;ًَٝػٕٛ َِٝٓاس :بتشكٝل ايػٗطٚزٟ، عبسايكاٖط ايٓذٝب أبٛ :تأيٝـ ،إطٜسٜٔ آزا،

 عبس أبٛ :تأيٝـ َٚساضاتٗا، ايٓؿؼ عٝٛ، ٚضغاي١ ،ايكٛؾ١ٝ آزا، دٛاَع نتا،ٚ

 ٭بٞ ،إكسؽ بٝت ؾها٥ٌ ٚنتا، ;(43)نٛيربى ٜتإإ: بتشكٝل ايػًُٞ، ايطٓٔ

ّٸ ٚنتا، ;ٕٛسػٸ غشامإ: بتشكٝل ايٛاغطٞ، أٓس بٔ قُس بهط  أبٞ ٫بٔ ،ايسْٝا ش

 ؾ٬ٍ ،ايطًٝػإ ؾهٌ ٗ ػإؿٹا ا٭سازٜح ٚنتا، ;ٕهٛضأ ٫آ: بتشكٝل ،ايسْٝا

 َٛقٛؾات نُٔ ْؿط ٚايصٟ ضاظٟ،أ يبريأ: بتشكٝل ايػٝٛطٞ، عبسايطٓٔ ايسٜٔ

 .  َانؼ

 ايعطب١ٝ يٮؾعاض إؿٗطؽ إعذِ ٖٚٛ ،ّادسٸ عِٛٝ َؿطٚعٷ ٖٓاى ٚنصيو

ٌٸ شٌٜ ٚٗ َسخٌ، ٬ٌَٜ ث٬ث١ ٜكاض، َا ٚؾٝ٘ اؾاًٖٞ، ٚايعكط ايكس١ّ  َؿطز٠ ن

ٌٸ غرتز إعذِ ٖصا َٔ ٞٸ ايؿعط ٗ اغتدساَاتٗا ن . اؾاًٖٞ ايؿعط ٗ ٚغاق١ ،ايعطب

 .ايعطبٞ يًؿعط ّازٜٛاْ 2865ٚ ،َكسضّا 394 أغاؽ ع٢ً ب٘ ايعٌُ ظاٍ َا إؿطٚع ٖٚصا
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 سك١ًٝ ٖٚٞ سّا،فًٖ 25 ٗ ٚغٝٓؿط ،1928ّ عاّ َٓص إؿطٚع بٗصا ايعٌُ بسأ ٚقس

 إؿطٚع ٖصا َٔ ٚقػِ. ايعرب١ٜ اؾاَع١ ٗ كٌٚاحملٚك ايباسجٌ َٔ ٠عسٸ أدٝاٍ َػاعٞ

 ١غتٸ َٔ ؿ١َ٪ٖي فُٛع١ إطاض ٗ َكاؿ١، ٚغًُإ ضاظٟأ آيربت: قبٌ َٔ ْؿط ايبشجٞ

 . (44)اؾاًٖٞ ايعكط ٗ يؿعطا٤ قس١ّ ؾعط١ٜ زٚاٜٚٔ
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