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ٟٓ  ايتفهري ايٓكس

 حمُس باقط ايصسض أمنٛشدًا

 

  حيذر حة اهلل
 

 متٗٝس ــــــ

غٓؿتض يف ٖصا املكاٍ ْاؾص٠ّ قػرل٠، ْػتًِٗ َٔ خ٬شلا َٔ َٓٗر ايؿٗٝس قُس 

ُٳطّا يف ايتؿهرل، ٚأغًٛبّا يف قطا٠٤ ا٭َٛض. ٚغأساٍٚ إٔ  باقط ايكسض ضنٛإ اهلل عًٝ٘ ْٳ

ٛٻع إىل فُٛع١ أْٛاع، زٕٚ إٔ  ٕٸ ايتؿهرل ٜتٓ أعاجل قهٝٸ١ تتعًٓل بايتؿهرل. ٚغأؾذلض أ

ٜهٕٛ ٖصا ايتٜٓٛع ْاؾ٦ّا َٔ قػ١ُٺ َٓطكٝٸ١. ٚغأقطأ ؾهط ايػٝس ايكسض َٔ خ٬ٍ 

 ٖصٙ ا٭قػاّ.

 

 ايفِٗ إىل ايٓكس ــــــَٔ ايتٓعِٝ إىل  ايتفهري،

ٕٛ َا ـ إىل:  ٜٓكػِ ايتؿهرل ـ بٓش

 ـ ايتؿهرل املٖٓعِ; ٜٚكع يف َكابً٘ ايتؿهرل ايعؿٛا٥ٞ.1

ٞٸ، ايكا٥ِ ع٢ً ايؿطح ٚا٫غتٝعاب; ٜٚكع يف 2 ٟٸ أٚ ايؿُٗ ـ ايتؿهرل ايتؿػرل

 َكابً٘ ايتؿهرل اجملتعأ أٚ ايٓاقل، ايعادع عٔ ايؿِٗ.

ٕٵ ؾا٤ اهلل.ايٓكسٟ بأْٛاع٘  ـ ايتؿهرل3  املتعسِّز٠، اييت غٓؿرل إىل بعهٗا إ
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١ٓٝ( ــــــ ٍٚٓ: ايتفهري املٓعَِّ )أظ١َ ايعؿٛا٥  ايٓٛع األ

ايتؿهرل ايعؿٛا٥ٞ ٖٛ تؿهرلٷ ؾا٥ع ستٸ٢ بني ايٓاؽ ايصٜٔ ٜٴعٳسٸٕٚ ا٭ؾسٸ شنا٤ٶ 

يف ايعامل. ٫ٚ ساد١ يكطا٠٤ عًِ ايٓؿؼ، ٫ٚ ايسضاغات اؿسٜج١، يؿِٗ شيو، بٌ ميهٔ 

إٔ ًُْؼ َجٌ ٖصا ايتؿهرل يف سٝاتٓا ايَٝٛٝٸ١. ٚدٖٛط ٖصا ايتؿهرل ٖٛ ايكؿع َٔ 

ٕٕ إىل َهإ، ٚضبُط َا ٫ ٜطتبط، ٚا٫ْتكاٍ َٔ ْكط١ٺ إىل ْكط١ أخط٣ َٔ زٕٚ  َها

 ٚدٛز تطابط ٚتػًػٌ بني ايٓكطتني.

ٛٵٙ )ايٖطِؿط٠(، سني ٜؿبٖ٘ٚصا   َا ؼسٻخ عٓ٘ ايؿ٬غؿ١ ٚاملتهًُٕٚٛ مٓما أزلٳ

ٕٸ اي١ًُٓ ٫ ميهٔ شلا ا٫ْتكاٍ َٔ ايٓكط١ )أ( إىل ايٓكط١ )ز(، َٔ زٕٚ املطٚض  قايٛا بأ

ٕٵ تكؿع قؿعّا َج٬ّ بٗصا املع٢ٓ يًكؿع.  بايٓكط١ )ب(، نأ

ايصنا٤ ايصٟ ٜتُتٻع ب٘ بعض ايٓاؽ، إ٫ٓ أْٓا ٬ْسغ عٓسِٖ غٝاب  ؾسٸ٠ٚضغِ 

 املٓٗذ١، ٚسهٛض ايبعجط٠ َهاْٗا.

شيو يف اـطبا٤ ايسٜٓٝٸني ٚايػٝاغٝٸني، ٚعٓس املؿتػًني ٜهٕٛ  َاٚنجرلّا 

ِّْٛٛا َٓٗا قٛض٠ّ، يٝٓتكًٛا  بايجكاؾ١ اٱع٬َٝٸ١. ؾِٗ ٫ ٜهعٕٛ دػٛضّا بني ا٭ؾهاض، يٝه

ِٸ ايعبٛض َٓ٘ إىل ايهٓؿ١ ا٭خط٣. ٕٕ إىل َهإ بططٜك١ٺ َٓطكٝٸ١، عدل دػٕط ٜت  َٔ َها

ٕٚ ايذلابط ٚايذلاتبٝٸ١، ٚض١ٜ٩ ايع٬قات يف ايتؿهرل. إْٸِٗ ٜؿتكس عؿٛا٥ٝٸٕٛإْٸِٗ 

ٌٕ قشٝض، ؾٝدتعيٕٛ، ٫ٚ ٜٴؿٵبعٕٛ املٛنٛعات غرلّا، ٜٚٓتكٕٛ َا  بني ا٭ؾهاض بؿه

 ٜطٜسٕٚ بططٜك١ٺ َككٛز٠ أٚ غرل َككٛز٠.

ٕٸ ٜكٛيٕٛ:  أغإؽ ٚؾل اؿه١ُ( )بسا١ٜ نتاب قٓٻـ ايطباطبا٥ٞ ايع١َ٬ٓ إ

ٕٸ: َؿازٙ ٌٸ إ  يف ا٭غاؽ ٖصا قضٸ ٚإشا غبٳَكتٵٗا. اييت املػأي١ ٢عً تٴبٵ٢ٓ ٫سك١ َػأي١ٺ ن

ٌٸ ِّ ع٢ً ٜكّٛ ٫ٚ ايتٓعِٝ، بايؼ تؿهرلٷ ؾٗٛ املػا٥ٌ ن ٝٸ١ٺ; أ  ا٭غاؽ ٜبين ٭ْٸ٘ عؿٛا٥

ٚٸٍ، ا٭غاؽ ع٢ً ايجاْٞ ٚايطابع، ستٸ٢ ٜٴٓٗٞ بٓا٤ٙ ايؿًػؿٞ بططٜك١ٺ  ايجايح ٖٚهصا ا٭

 باضع١.

ِّ أعُاي٘ ايعًُٝٸ١، إلاظات ايػٝس ايؿٗٝس قُ ضادعٓاإشا  س باقط ايكسض يف ن

ٚست٢ ؾب٘ ايعًُٝٸ١ ـ ْعرل: اٱلاظات اييت ٫ ؼٌُ ايطابع ايتدكټكٞ ـ، ؾػٛف لس 

ٌٕ تسضهٞ َٔ ؾهط٠ٺ إىل ؾهط٠  ٝٸ١ ايتٓعِٝ ٚاـطٛ بؿه عٓسٙ زل١ّ ٖا١ً٥ يف عًُ



 

 

هـ 0341م ـ  5102لثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف ــ السنة العاشرة ــ العددان ا نصوص معاصرة  

 

 أخط٣، بٓا٤ٶ ع٢ً تطابطٺ ٚثٝل ٚقطٜب بني ايؿهطتني، زٕٚ قؿٕع أٚ اختعاٍ.

ٝٸ١، بٌ ستٸ٢ ٚؾل ثكاؾ١  ْعٝـمٔ  ٝٸ١ َٚٓدلٜٸ١ ٚنتاب ايّٝٛ ٚغط ثكاؾ١ ؾعب

ٝٸ١.  نبٜٛٸ١، ١٦ًَٝ بايعؿٛا٥

إىل منط ايتؿهرل ايعؿٛا٥ٞ ايصٟ ْعاْٞ َٓ٘ مجٝعّا يف غاستٓا  ايتٓبٸٜ٘ٚٓبػٞ 

ٝٸ١  ّٸ، زٕٚ إٔ ٬ْسغ اٯي ٝٸ١ ٚاٱغ٬َٝٸ١; سٝح ٬ْسغ ايكؿع َٔ اـامٸ إىل ايعا ايعطب

٘ٺ بػٝط ـ اييت زل شٳتٵ باغتٓتاز ايكاعس٠ ايهًٝٸ١ َٔ ؾ٤ٞٺ قسٚز; ْٚٓتكٌ ـ ْتٝذ١ تؿاب

َٔ َٛقـ اتٻدصْاٙ َٔ )أ( إىل آخط ٜٴطاز يٓا إٔ ْتٻدصٙ َٔ )ب(; ٚمكٌ ع٢ً ٜكنٕي َٔ 

 أؾٝا٤ ٫ تٴعطٞ املٛنٛع١ُٝ ٜكّٝٓا َٓٗا.

َٝٸ١ ـ غٛا٤ امل٪ِّس أّ طايعٓا املؿٗس ايجكايف ايّٝٛ يف غاستٓا ايعطب١ٝ ٚاٱغ٬ يٛإْٸٓا 

املعاضض ـ لس ٖصٙ ايعاٖط٠ ٚانش١، سٝح ٜٴٓتٳَكٌ إىل ْتٝذ١ٺ َٔ خ٬ٍ َعط٢ٶ أنٝل 

 زا٥ط٠ َٔ تًو ايٓتٝذ١.

ٞٸ، ٜٚبسأ بػطز مخػني َؿه١ً َج٬ّؾٝكٍٛ  : ٖٓاى َؿانٌ يف ايؿك٘ اٱغ٬َ

َٸ١ تؿٝس: بط٬ٕ ايؿك٘ اٱغ ٞٸ، ٚعسّ َج٬ّ، ٖٚهصا ٜكطِّض; دطٸا٤ شيو، ْتٝذ١ عا َ٬

 ٚدٛز دس٣ٚ ٚؾا٥س٠ َٓ٘.

فُٛع١ َؿانٌ يف ايؿهط ايعًُاْٞ ؾٝتدص قطاضّا بأْٸ٘ باطٌ، َٚٔ  ٬ٜسغأٚ 

 ثِ ٜٓبػٞ ؾطب٘ َٔ اؾساض٠ ايؿهطٜٸ١.

ٞٸ ٫ ٜعين ـ زا٥ُّا ـ  فطٸزإٕ  ايعجٛض ع٢ً بعض اٱؾهايٝٸات يف ايؿك٘ اٱغ٬َ

ٞٸ َٔ املكساقٝٸ١.ا٫ْتكاٍ إىل قإْٛ عاّ ٜكطٸض خًٛ ايؿك٘ اٱغ٬ َ 

ٕٸٚامل٪غـ  ٖصا ا٭َط ٖٛ ثكاؾ١ْ ؾا٥ع١ ايّٝٛ، غٛا٤ يف اٱع٬ّ املهتٛب أّ غرل  أ

ٚاملكٓٻؿات، ٚستٸ٢ يف  ايهتباملهتٛب، ٚيف اجمل٬ٓت ٚايكشـ ٚايٓٻؿٵطٜات، ٚيف 

ٝٸ١.  اؿًكات ايبشج

ٞٸ يٛ أضزْا ايٛقٛف ق٬ًّٝ َع ايػٝس ايكسض; ٫غ ٖصاٚيف  تًٗاّ ايػٝام ايتٓعُٝ

ٖصٙ اـاقٝٸ١ ايتٓعُٝٝٸ١ ايع٥٬كٝٸ١ بني ا٭ؾهاض، ي٬سعٓا إٔ خطٛات٘ ناْت قكرل٠ّ 

زٕٚ قؿٕع. ٚإشا أضزْا إٔ ْؿبِّٗ٘ ؾٗٛ ْعرل ايؿدل ايصٟ ٜػرل يف ايططٜل سٝح تهٕٛ 

اـط٠ٛ ايجا١ْٝ قطٜب١ّ َٔ اـط٠ٛ ا٭ٚىل. ؾٗٛ ٫ واٍٚ ايكؿع ع٢ً املكسٸَات; يٝػتعذٌ 
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ٕٸ خطٛات٘ َتكاضب١ْ، ٚيسٜ٘ قسض٠ْ َتُٝٸع٠ ع٢ً تؿهٝو املعًَٛات  ايٓتا٥ر، بٌ إ

 ٚا٭ؾهاض، ٚاـطٛ بٗا ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا.

ٚغأعطٞ َجا٫ّ ٚاسسّا ـ ٚباٱَهإ اغتدطاز مناشز أخط٣ َٔ تطاث٘ املٓؿٛض ـ: يف 

ٞٸ، ٚؾٓهو ْعطٜٸت٘ ـ  سٵسسٚز تتبټعٞ املتٛانع مل أدٹ ؾدكّا ؾػٻط ا٫غتكطا٤ ا٭ضغط

عط عٔ َٛاؾكت٘ يف ايتؿهٝو ـ، عٝح دعٌ اجملٌُ َؿكٸ٬ّ، ٚدعٌ املسَر بكطف ايٓ

ٝٸ١ ايٛقٍٛ إىل ايٓتٝذ١...، مل  أَطّا َؿٖههّا، ٚخطا َع قاض٥ٝ٘ خط٠ّٛ خط٠ٛ، يف عًُ

ٚٸٍ َٔ ا٭غؼ املٓطكٝٸ١ ي٬غتكطا٤. بٌ مٔ مل  &أدٹسٵ نايػٝس ايكسض يف ايكػِ ا٭

بٳسٵ٤ّا َٔ أضغطٛ، َٚطٚضّا بايؿاضابٞ ٚابٔ غٝٓا لس شيو ستٸ٢ عٓس ا٭ضغطٝٸني أْؿػِٗ، 

 ْٚكرل ايسٜٔ، ٚاْتٗا٤ٶ باملعاقطٜٔ ي٘ َٔ ايؿ٬غؿ١ ٚاملٓاطك١ ا٭ضغطٝني.

ٕٸ  اٱْػإ ع٢ً تٓعِٝ ا٭ؾهاض ـ ٫ٚ ٜٴهتؿ٢ بايصٻنا٤ ٚايٓبا١ٖ ـ، ٚٚنع  قسض٠إ

ٌٸ ؾهط٠ٺ يف َٛنعٗا، ٖٞ قسض٠ْ إناؾٝٸ١ ع٢ً ايصٻنا٤ ٚاملعطؾ١; ٭ْٗا ػعٌ اٱْػإ  ن

 قازضّا ع٢ً ايٛقٍٛ بططٜك١ٺ َٖٓع١ُ إىل أؾهاضٙ.

ٞٸ اشلا٥ٌ َٔ ايػٝس  ٔٸ إٔ ْػتًِٗ ٖصا ايُٓط ايتٓعُٝ َٚٔ ايهطٚضٟ يف َا أظ

 ايكسض.

ٞٸ، ٫ٚسٹِغ ايكسض٠ ايتٓعُٝٝٸ١ اشلا١ً٥ ع٢ً  خٴصٵ نتاب ايتعاضض َٔ ايبشح ا٭قٛي

 إىل ايٓتا٥ر.اـطٛ غطٛاتٺ قػرل٠، خط٠ّٛ تتبع خط٠ٛ; يًٛقٍٛ 

ٜؿتكسٖا خطابٓا ايسٜينٸ يف أَانٔ نجرل٠ٺ; إش غطعإ َا ْكؿع  ايكسض٠ٖٚصٙ 

 ْٚعطٞ ايٓتا٥ر، زٕٚ إٔ ْػتًِٗ اـطٛات بططٜك١ٺ أٚ بأخط٣.

ٝٸ١ يف تكسٻَا  ّ نإ ظا١ّٜٚ َٔ ظٚاٜا ايتؿهرل املٖٓعِ، يف َكابٌ ايعؿٛا٥

 ٢ اخت٬ؾٗا ؾُٝا بٝٓٗا.ايتؿهرل، اييت تعؿعـ يف ثٓاٜا تؿهرلْا نٓٴدٳبٺ، عً

ٕٸ  ٌٕ، ٫ٚ  ايتؿهرلإ َٖٓعِ اـطٛات وتاز إىل ؾدٕل ٖاز٨، غرل َػتعذ

َٴػٵكٹطٺ يًٓتٝذ١ ع٢ً ايسضاغ١ ٚايبشح، ٫ٚ ٜعتُس ايتهًٗـ،   ٫ٚ ،ٌٕ َتػطِّٕع، ٫ٚ َٓؿع

ٞٻ عٓل اؿكٝك١.  ٫ٚ ايتأٌٜٚ، ٫ٚ ايتطٜٛع، ٫ٚ َي

إٔ ىطٛ بٗس٤ٚٺ; نٞ ٜكٌ إىل  تػاعس اٱْػإ أٜهّا ع٢ً َٓطًكاتٷٖصٙ 

 ايٓتا٥ر.
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ٕٸ عؿٛا١ٝ٥ ايتؿهرل قس تٴؿكس ايٓكس قسضت٘ ع٢ً إقاب١  ٚخ٬ق١ُ َا أضٜس قٛي٘: إ

ٝٸ١ ا٭ؾهاض، ٚا٫بتعاز عٔ  نبس اؿكٝك١، بٌ قس تؿهٞ يف بعض ا٭سٝإ إىل نباب

 دٖٛط املٛنٛع، ٚإضباى ايعًُٝات ايبشج١ٝ; بتطٌٜٛ املػاؾات عًٝٗا.

 

ٞٓ ــــــايٓٛع ايجا  ْٞ: ايتفهري ايفُٗ

ضأٜٓاِٖ يف عُّٛ احملاؾٌ ايعًُٝٸ١  أؾدامٷ ٖٓاى ايتؿهرل َٔ ايٓٛع ٖصا يف

يسِٜٗ قسض٠ْ دٝٸس٠ ع٢ً ايٓكس ٚايتشًٌٝ، يهٓٸِٗ ٫ ميًهٕٛ تًو ايكسض٠ ع٢ً ؾِٗ َا 

ٌّ َٔ ايؿٕٓٛ.  ٜكٛي٘ اٯخط. ٖٚصا ا٭َط ؾ

ٔٵ قس ٜهٕٛ عادعّا عٔ ط ايؿدل، ٜٚٓتر أؾهاضّا، ٜؿٚه إٔ املُهٔ ؾُٔ يه

 ؾِٗ أؾهاض اٯخطٜٔ.

َٸٌ اٱْػإ ق٬ًّٝ يطأ٣ نٝـ أْٸ٘ ضمبا ٜعاْٞ َٔ ٖصٙ املؿه١ً، ٖٚٞ ٚ يٛ تأ

ايعذع عٔ ؾِٗ اٯخط، ٚؼًٌٝ أؾهاضٙ، ٚاغتٝعاب مجٝع دٛاْب ضأٜ٘. ٖٚصا َا ٜ٪زٸٟ 

َٔ عسّ ٚدٛز إىل ايٛقٛع يف أخطا٤ نبرل٠; إش غايبّا َا ٜهٕٛ ايٓكس قا٥ُّا أٚ َٓبعجّا 

ِٸ ٜكبض ْكسّا خاط٦ّا، ستٸ٢ يٛ نإ ايٓكس ٜهؿـ عٔ تٛٗقسٺ  ِٕ قشٝض يٰخط، َٚٔ ث ؾٗ

 شٖينٸ ٚشنا٤ٺ خامٸ.

ٚٸٍ ُٸ أ ٝٸ١ ايٓكسٜٸ١ ٖٞ ؾِٗ ايؿ٤ٞ املطاز ْكسٙ. ٚقسض٠ ايؿِٗ ٚا٫غتٝعاب َٗ ١ٺ يف ايعًُ

ٌٔ ْاٯخط يٝػت أَطّا يف َتٓاٍٚ اؾُٝع، ٫ٚ غٝٻُا إشا نإ  ؿػٳ٘ ٜٚٛنِّشٗا. ٚيف مل ٜٴذٵ

َهٕٓٛ أؾهاضٙ ٚؾطس٘ ٚؼًًٝ٘. سٻ َٔ اؿؿط ٚايتٓكٝب; ٫غتذ٤٬ َجٌ ٖصٙ اؿاٍ ٫ بٴ

ٝٸ١ ايٓكس أٚ املٛاؾك١. ِّ ٖصا تأتٞ عًُ  ٚبعس ن

ػسِٖ أقٜٛا٤ يف ايٓكس، يهٓٸِٗ نعؿا٤ يف ايؿِٗ. ٚايعهؼ  أؾدامٷ ٖٓاى

 ادعٕٚ عٔ ْكس َا ٜٴِططٳح.قشٝضٷ; إش ٖٓاى أؾدام أقٜٛا٤ يف ايؿِٗ، ٚيهٓٸِٗ ع

ٝطّا. ٚايػايب يف سٝاتٓا ايعًُٝٸ١ ٖٛ ايٛقٛع بػ أَطّا يٝؼ ٚايٓكس ايؿِٗ بني ٚاؾُع

َٸا خطأ ايؿِٗ; أٚ خطأ ايٓكس. ٖٚٞ َؿه١ًْ أغاغٝٸ١ يف ٖصا اٱطاض.  يف أسس اـطأٜٔ; إ

ٞٸ تؿهرل ٚدٛز عٔ ناؾؿّا ؾٝهؿٝٓا ايكسض ايػٝس إىل د٦ٓا ٚإشا  اغتٝعاب

ٞٸ  ِٸ ع١َ٬ٺ زآي١ ع٢ً ٚؾُٗ ٕٸ أٖ يٓعطٜٸات ٚأؾهاض ا٭خطٜٔ عٓسٙ قسضتٴ٘ ع٢ً ؾطسٗا; ؾإ

اغتذ٤٬ ؾِٗ ايططف اٯخط يٮؾهاض ٚايط٣٩ ٖٞ ايتُٗهٔ َٔ ؾطح ا٭ؾهاض 
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ٕٸ أٚي٦و ايصٜٔ ٫ ٜتُٖهٕٓٛ َٔ  ٚإٜهاسٗا بتػًٗطٺ ١ُٖٓٝٚ. ٚنُا عبٸط بعض أغاتصتٓا: إ

َٸا أٚي٦و إٜهاح ايؿهط٠ َتٻُٕٗٛ ـ يف اؾ١ًُ  ـ بأِْٗ مل ٜؿُٗٛا ستٸ٢ ؾهطتِٗ أٜهّا، ٚأ

ٞٸ، ٚؾطسٖٛا باغتٝعاب، ؾِٗ  ايصٜٔ قسضٚا ع٢ً ططح ايؿهط٠ بأغًٛبٺ ٚانض ٚدً

ميًهٕٛ شيو ايعكٌ ايكازض ع٢ً ؾِٗ ا٭ؾٝا٤، ٚاغتذ٤٬ عٓاقطٖا، ٚؼًٌٝ َؿطزاتٗا 

ٛٸْاتٗا.  َٚه

ٝٸ١(، سٝح ؾطح ( ٚ)ا٭غؼ املٓطكاقتكازْا)ٚ( ؾًػؿتٓا) إىل ضدعٓا ٚإشا

ٝٸ١ ٚايٛنع١ٝ، َعػٳب َا تٖٛؾط عٓسٙ َٔ َكازض،  ايٓعطٜٸات ا٫ؾذلانٝٸ١ ٚايطأزلاي

ٚنصا إشا ضدعٓا إىل َٛضٚث٘ ايؿكٗٞ ٚا٭قٛيٞ، أقٍٛ: َطادع١ شيو تهؿـ بططٜك١ٺ 

ٝٸ١ عٔ ايكسض٠ ايٛانش١ ع٢ً ؾِٗ اٯخطٜٔ، ٚايكٝاّ بؿطٕح ٚؼًٌٝ ٭ؾهاضِٖ،  دً

ط َٔ قسض٠ أقشاب ايؿهط٠ ْؿػٗا ع٢ً ؾطسٗا ٚؼًًٝٗا بططٜك١ ضمبا تهٕٛ أنج

ُٸ١ يهُإ غ١َ٬ ايتؿهرل.  ٚتؿهٝهٗا يف بعض ا٭سٝإ. ٖٚصٙ ع١َْ٬ َٗ

ٕٸ ايػٝس ايكسض قس تهٕٛ ايتبػت عًٝ٘ فُٛع١ْ َٔ ا٭ؾهاض طبعّا ، ٫ أْؿٞ أ

ٛٸ ايعاّ يهتابات٘. ؾأض دٛ اييت ططسٗا املاضنػٝٸٕٛ ٚغرلِٖ، يهٓٸٓا ْتهًِٖ يف اؾ

 ايتٓبټ٘ شلصا ا٭َط.

ٟٸ املٖٓعِ ٖٓا َٔ ٝٸ١ ايتؿهرل، ٫ بٴسٻ َٔ اغتًٗاّ املٓٗر ايؿهط ; ٚيهٞ تٓتعِ عًُ

ٝٸ١ ايهاضب١ يف أٚغاط ايهجرلٜٔ يف ايعامل  َٔ ٖصا ايطدٌ ايععِٝ، يف َكابٌ ايعؿٛا٥

ٞٸ.  اٱغ٬َ

. ؾؿٞ اٍا٫غتعذ ٚعسّ ايكدل إىل ؼتاز اييت ايؿِٗ قسض٠ أٜهّا َٓ٘نُا ْػتًِٗ 

ٕٸ أؾداقّا ُنجطّا ٜعًٚكٕٛ ع٢ً أؾهاض بعهِٗ ببعض  نجرٕل َٔ ا٭سٝإ لس أ

ايتعًٝكات ايهاؾؿ١ عٔ عسّ قطا٤تِٗ، أٚ عسّ ؾِٗ َا قاي٘ اٯخطٕٚ; دطٸا٤ ا٫غتعذاٍ 

 يف ايؿِٗ. ٖٚصٙ ْكط١ُ عٝبٺ نبرل٠ دسٸّا َٚعٓكس٠.

ٕٸ ٚأعتكس ٢ ايبٝإ ايٓابع١ َٔ ٖصٙ اـك١ً عٓس ايػٝس ايكسض ـ ٖٚٞ ايكسض٠ عً أ

ُّٗٔا يٓا يف غبٌٝ تطٜٛط ططا٥ل تؿهرلْا، أٚ  ًِ َٴ ايكسض٠ ع٢ً ايؿِٗ ـ ميهٔ إٔ تهٕٛ 

 بتعبرٕل أزمٸ: يتذٜٛس ططا٥ل تؿهرلْا يف ٖصا اٱطاض.

 

ـ ٜتبع ـ  



 

 

 

 ايفًػف١ املضاف١

 ١ ٚاملفّٗٛ ٚاالضتباطاهلٜٛٓ

 

 علً أكثر رشادالشيخ 

 حسه علً مطرترجمح: 

 

 ــــــ متٗٝس

طٌٜٛ ع٢ً بًٛض٠ ايؿًػؿات املهاؾ١ بٛقؿٗا َٔ ايعًّٛ املػتك١ً  ٚقتٷ مل مئض

ُا يف إٜطإ ـ ن٬ّ بايؿهٌ املطًٛب ٫ غٝٻٚٚاملٓػذ١ُ، ٚعًٝ٘ مل ٜكسض َٔ أسس ـ 

ِٸ ايتعطٸف ٚايتعاطٞ َع  ٚاي٥٬ل بؿإٔ َػا٥ٌ ٖصا ايٓٛع َٔ املعاضف اؿه١ُٝ، ٚمل ٜت

ٜٓبػٞ. ٜٚعٛز ايػبب يف شيو إىل ٚدٛز ايهجرل َٔ اٱبٗاّ ٚسسٚز ٖصٙ ايعًّٛ نُا  سامٸ

 ،ٚا٭غًٛب ،ٚايب١ٝٓ ،ٚاؿسٚز ،ٚاملٛنٛع ،ٚايػُٛض سٍٛ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ: املا١ٖٝ

٣ بسٚضٙ إىل ظٗٛض ٚإٕ ٖصا اٱبٗاّ ٚايػُٛض قس أزٸ .ٚأْٛاع ايؿًػؿات املهاؾ١ ،ٚا٫ػاٙ

  ٖصا اؿكٌ املعطيف. ٜات ٚاملعايل بني احملككني ٚايباسجني يفبعض ايتشسٸ

ِٸ اعتباض ٖصٙ ايعًّٛ بٛقؿٗا قٛضّا تؿك١ًٝٝ يط٩ٚؽ ايعًّٛ ايجُا١ْٝ  .(1)ؾأسٝاّْا ٜت

ِٸ تعطٜؿٗا أسٝاّْا عٝح تٓطبل ع٢ً ايعًّٛ املهاؾ١ يف تعطٜؿٗا تؿٜٛـ  . ٜٚكع تاض٠ّ(2)ٜٚت

ِٸ  . َٚٔ سنٕي(3)ٚتهجٸط ٖٸِ ايٯخط ٜت ٕٸ تٛ ؿًػؿات ايؿًػؿ١ املهاؾ١ َٓشكط٠ يف ايبأ

ٌٕ(4)املهاؾ١ إىل ايعًّٛ ِٸ اعتباض ايؿًػؿات املهاؾ١ َٔ املعاضف ايجا١ْٜٛ بؿه  . ٚأسٝاّْا ٜت

ِٸ اـًط بني َػا٥ٌ ايؿًػؿ١ املهاؾ١ إىل (5)َطًل ٚبني ايؿًػؿ١  «ايعًّٛ». ٚأسٝاّْا ٜت

ِٸ ا٫ْتكاٍ َٔ سنٕي «ا٭َٛض»املهاؾ١ إىل  ٯخط َٔ قٛاعس ٖصٙ  )غرل ايعًّٛ(، نُا ٜت

َٔ ايؿًػؿ١ ـ إىل اـٛض يف قسٚض ايهطٚض٠ ٚاحملعٛض،  ّاعًّٛ ـ ضغِ نْٛٗا ؾطعاي
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ٛٸض املطايب ٚاملباسح غرل ايؿًػؿ١ٝ (6)ٚبٝإ َا ٜٓبػٞ َٚا ٫ ٜٓبػٞ ِٸ تك . ٚأسٝاّْا ٜت

ِٸ ايػؿ١ً عٔ ا٫ؾذلاى  بٛقؿٗا دع٤ّا َٔ َباسح ايؿًػؿات املهاؾ١ أٜهّا. ٚتاض٠ تت

َع اغتعُاشلا يف ايذلانٝب  ،«ايؿًػؿ١ املهاؾ١»ؿًػؿ١ يف ايًؿعٞ يف اغتعُاٍ َؿطز٠ اي

ِٸ ؾٝٗا اغتعُاٍ ن١ًُ ايؿًػؿ١ يف َعاْٞ َٔ قبٌٝ:   ،«١ايعًٓ»غرل املعطؾ١ٝ ـ اييت ٜت

ِٸ عسٸ بعض ٖصٙ ايذلانٝب يف ظَط٠ ايؿًػؿات  ،«ايػا١ٜ»ٚ ،«ايسيٌٝ»ٚ َٚا إىل شيو ـ ؾٝت

 املهاؾ١. 

، تهٕٛ ٖصٙ هجرل٠ َٔ اـًط املصنٛض٭ْٛاع ايأٚ ٖصٙ ا ،ٚبػبب ٖصا اـًط

ٚيٛ متٸ ايٛقٍٛ إىل َجٌ ٖصٙ ايط١ٜ٩  .إىل ض١ٜ٩ ْٚعط٠ َٔ دٓػٗا املعاضف ايكٝٸ١ُ عاد١ٺ

ِٸ ايتعاطٞ َع ْتا٥ذٗا بٛقؿٗا  ؾًػؿ١ ايؿًػؿ١ »ٚايٓعط٠ ـ نُا ٜٓبػٞ ـ ٭َهٔ إٔ ٜت

 ؿطٚع. ٚ٭َهٔ عسٸ ٖصٙ املكاي١ خط٠ٛ ايبسا١ٜ ي٬ْط٬م يف ٖصا امل ،«املهاؾ١

قبٌ إٔ أمحٌ ُّٖٛ املػا٥ٌ املتكسٸ١َ،  ، يف ٖصٙ املكاي١ينٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإْٸ

أخط٣  إىل بٝإ أؾهاضٟ بؿإٔ بعض َػا٥ٌ ايؿًػؿ١ املهاؾ١، َٚٔ د١ٗٺ أغع٢ َٔ د١ٗٺ

ُٸ ١ٝ تأغٝؼ ٚتٛغٝع أغع٢ إىل تٛدٝ٘ أْعاض أضباب اؿه١ُ ٚاملعطؾ١ إىل نطٚض٠ ٚأٖ

أغاؽ اؿه١ُ ٚايعًّٛ ايعك١ًٝ اٱغ١َٝ٬. َٚٔ خ٬ٍ ضقع١ ايؿًػؿات املهاؾ١ ع٢ً 

ٖصٙ ايػا١ٜ غٛف ْتٓاٍٚ ايؿًػؿات املهاؾ١ ع٢ً اٱط٬م، ٚبعض املػا٥ٌ يف سكٌ 

ٌٕ  عابط َٚكتهب.  ايتأغٝؼ يًؿًػؿات املهاؾ١ اٱغ١َٝ٬ بؿه

 ،ميهٔ بٌ هب عح ايهجرل َٔ ا٭َٛض ٚاملػا٥ٌ بؿإٔ ايؿًػؿات املهاؾ١

ِٸ .شٝكٗاٚإعاز٠ زضغٗا ٚمت ٖصٙ املػا٥ٌ ـ بعس ؿاظ ايػا١ٜ ايكك٣ٛ َٔ ٖصٙ  َٚٔ أٖ

ٛٸز٠ ـ ميهٔ يٓا إٔ ْصنط احملاٚض   : ايتاي١ٝاملػ

 ـ تعطٜـ ايؿًػؿ١ املهاؾ١. 1

 ـ َٛنٛع ايؿًػؿ١ املهاؾ١. 2

 ـ َػاس١ ٚسسٚز ايؿًػؿ١ املهاؾ١. 3

 ـ ب١ٝٓ َٚػا٥ٌ ايؿًػؿ١ املهاؾ١. 4

 املهاؾ١. ـ أٖساف ٚؾٛا٥س ٚمثاض ايؿًػؿ١ 5

 ـ أغايٝب َٚٓاٖر ايؿًػؿات املهاؾ١. 6
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 ـ اػاٖات ايؿًػؿات املهاؾ١. 7

 ـ أْٛاع ايؿًػؿات املهاؾ١. 8

ُا ايعًّٛ ػا٥ط ايعًّٛ ا٭خط٣، ٫ٚ غٝٻبـ ْػب١ ٚع٬ق١ ايؿًػؿات املهاؾ١ 9

 املهاؾ١ إىل شاتٗا. 

 ـ إَهإ ايؿًػؿات املهاؾ١ اٱغ١َٝ٬. 14

 هاؾ١ اٱغ١َٝ٬. ـ نطٚض٠ ايؿًػؿات امل11

 ـ َكازض ايؿًػؿات املهاؾ١ اٱغ١َٝ٬. 12

 ـ َٓطل تأغٝؼ ايؿًػؿات املهاؾ١ اٱغ١َٝ٬. 13

 ـ ايٓٛاقل ٚايهطٚضات ايطا١ٖٓ يًؿًػؿات املهاؾ١ اٱغ١َٝ٬. 14

 ٚيف َا ًٜٞ بعض ايتٛنٝشات بؿإٔ ٖصٙ ايؿكٍٛ ٚايعٓاٜٚٔ: 

 

ٓٚ   ــــــ اًل: ايتعطٜفأ

 املهاؾ١ ع٢ً ؾهًني: ميهٔ تعطٜـ ايؿًػؿ١ 

كٞ، َٔ خ٬ٍ ا٫يتؿات إىل املكازٜل ايكا١ُ٥ ـ ـ بايؿهٌ ايتاضىٞ ٚايتشٗك1

 ٚؾِٗ أقشاب ٖصا اؿكٌ املعطيف ـ نُا ٖٞ. 

 ٚنُا ٜٓبػٞ شلا إٔ تهٕٛ.  ،ـ بايؿهٌ املٓطكٞ ٚاملطًٛب2

ٛٸضات اؿاق١ً يف ايٛاقع١ٝ ايتاضى١ٝ يًعًّٛ، ٚبػبب ايتؿاٚت بٌ  ٚبػبب ايتط

ٛٸع١، ٚنصيو ا يتٗاؾت املٛدٛز بني أقشاب ايٓعط ٚايتأثرل يف اؿكٍٛ املعطؾ١ٝ املتٓ

بػبب ٚدٛز اـًط أٚ أْٛاع اـًط ايهجرل٠ يف بٝإ طبٝع١ ٚقؿات ٚشات ٚأبعاز 

َٳ ٜسٸعٞ ا٫ختكام يف ٖصا اؿكٌ، ٜبسٚ َٔ ايكعب تكسِٜ  ٔٵايؿًػؿات املهاؾ١ بني 

س أْٓا نتاض ايؿهٌ ٝٵعطٜـ ايؿًػؿ١ املهاؾ١. بٳٚاسس٠ َكبٛي١ يس٣ اؾُٝع يف ت قٝػ١ٺ

 ايجاْٞ َٔ ايتعطٜـ. 

كٝٸ١ ٚؼًٜٛٗا إىل ؾًػؿات ؽكټ ،أض٣ أْ٘ يف ساٍ تطٜٛط اؿه١ُ اٱغ١َٝ٬

ٛٸع١ ٚايتأغٝؼ يؿًػؿات َهاؾ١، ٚنصيو َٔ خ٬ٍ ؼطٜط ٚتٓكٝض ايؿًػؿ١ َٔ  ،َتٓ

تعطٜـ ايؿًػؿ١ املطًك١ )يف ميهٔ  ،ـ (7)ايعٚا٥س ٚا٫غتططازات ـ ايهطٚض١ٜ بأمجعٗا
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١ٝ عًِ ايتشكٝل ٚايبشح ايعك٬ْٞ يف ا٭سهاّ ايهًٓ»ٗا ٌ ايؿًػؿات املهاؾ١( بأْٸَكاب

ٚٸ . ٚقس اقتبػٓا ٖصا ايتعطٜـ «ي١ٝٚايعٛاضض ايصات١ٝ يًُٛدٛز مبا ٖٛ َٛدٛز ٚأقػاَ٘ ا٭

املٛدٛز »ٖٛ  ٚايعًِ ا٭ع٢ً ايصٟ َٛنٛع٘ ،ٗني يف تعطٜؿ٘ يًؿًػؿ١ ا٭ٚىلَٔ قسض املتأٚي

إٕ ايؿًػؿ١ ا٭ٚىل ...»ٗني يف تعطٜـ ايؿًػؿ١ ايعًٝا: . قاٍ قسض املتأٚي«مبا ٖٛ َٛدٛزٷ

، ٚعٔ أقػاَ٘ ا٭ٚي١ٝ، أٟ اييت ميهٔ إٔ باسج١ عٔ أسٛاٍ املٛدٛز مبا ٖٛ َٛدٛزٷ

 . (8)«تعطض يًُٛدٛز َٔ غرل إٔ ٜكرل ضٜانّٝا أٚ طبٝعّٝا

ٛٸ ٖصٙ ايعباض ع٢ً غا٥ط  س أْٗا ضادش١ْٝٵ٠ َٔ اٱؾهاٍ، بٳٚع٢ً ايطغِ َٔ عسّ خً

قرلٚضت٘ »َٔ قبٌٝ:  ،٭ٕ تعطٜـ ايؿًػؿ١ مبذطٸز أْٗا غا١ٜ أٚ آي١ٝ ;ايتعاضٜـ ٚايتعابرل

سكٍٛ اغتهُاٍ ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ بؿعٌ »، أٚ (9)«طاٱْػإص عاملّا َهاّٖٝا يًعامل ايعٝين

أٚ ايتعُِٝ  ،(11)«بايباضٟوكٌ ايتؿبٸ٘ »، أٚ (14)«َعطؾ١ سكا٥ل املٛدٛزات نُا ٖٞ

ٚايبػط املتططٸف يسا٥ط٠ إط٬م ايؿًػؿ١ إىل اؿسٸ ايصٟ تؿٌُ َع٘ ايعًّٛ املػتك١ً 

ٛٸع١ ايصٟ ٜٴًك٢ ع٢ً عاتكٗا ايبشح يف سكا٥ل مجٝع  ، أٚ تٛغٝع ضقعتٗا إىل اؿسٸ(12)املتٓ

، ٚنصيو ايتشسٜس املتططٸف يسا٥ط٠ اٱط٬م، ٚايعٌُ ع٢ً خؿه٘ إىل (13)ا٭ؾٝا٤

َٴ(15)«ات احمله١اٱشلٝٸ»أٚ  (14)«يبشح يف اجملطٸزاتا»  . (16)سّٜاذٵ، يٝؼ َٓاغبّا ٫ٚ 

با٫يتؿات إىل ايتعطٜـ املدتاض يًؿًػؿ١ املطًك١ ٜهٕٛ تعطٜـ ايؿًػؿ١ املهاؾ١ ٚ

ِٕ َٸ١ يعً ٞٸ عباض٠ عٔ: ايسضاغ١ ايعك١ْٝ٬ ايؿا١ًَ يٮسٛاٍ ٚا٭سهاّ ايعا )َٔ  أٚ ؾطع عًُ

ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ( أٚ فُٛع١ أٚ َٓع١َٛ سكٝك١ٝ أٚ اعتباض١ٜ )َٔ  ،قبٌٝ: عًِ ا٫دتُاع

 ٚايعًِ(.  ،قبٌٝ: اجملتُع

 ،ٚيف تعطٜؿٓا املكذلح نُٔ احملاؾع١ ع٢ً تٓػٝل تعطٜـ ايؿًػؿ١ املهاؾ١

ػؿ١ ( ايؿdisciplineًإىل َٓع١َٛ ) «ايعًِ»ٚإناؾ١ َؿطز٠  ،ٚتعطٜـ ايؿًػؿ١ املطًك١

ذاٙ ايتشًًٝٞ إىل ا٫تٸ «ايسضاغ١ ايؿا١ًَ»، ٚعباض٠ املهاؾ١ بٛقؿٗا عًُّا َػتك٬٘

َٸ١»إىل َٓٗذٝٸتٗا، ٚعباض٠  «ايعك١ْٝ٬»ٚايٓكسٟ، َٚؿطز٠  إىل زا٥ط٠ ٖصا  «ا٭سهاّ ايعا

اؿكٌ اؿهُٞ َٚػا٥ً٘، ٚشنط أْٛاع املهاف إىل ايؿًػؿات املهاؾ١ ـ ايصٟ ٖٛ َٔ 

بسضاغ١ َٛنٛعٗا ٚأقػاَٗا،  أسلٌ ٬َنات تكػُٝات ايؿًػؿ١ املهاؾ١ أٜهّا ـ ْكّٛ

 ز ا٭بعاز بؿإٔ ايؿًػؿات املهاؾ١. ٚبصيو ْكٌ إىل تعطٜـ َتعسِّ
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ٚيف ايتعطٜـ املكذلح متٸ ايتكطٜض أٚ ايتًٜٛض ـ نُٔ ا٫يتؿات إىل عٓاقط ايتعطٜـ 

 َٔ قبٌٝ:  أٚقافٺـ إىل 

 ط٠. غرل ايؿاع١ً ٚامل٪ثِّ ،ـ اشل١ٜٛ ايؿاٖس٠ ٚايٓاظط1٠

 زٕٚ ايؿتٛا٥ٞ.  ،ـ ايسٚض ايكها2ٞ٥

 زٕٚ اؾع١ٝ٥ ٚا٫ْتكا١ٝ٥.  ،ايؿُٛي١ٝ ٚاملٓع١َٝٛ ـ ايٓعط3٠

ٝٸ  ١ يًؿًػؿات املهاؾ١. بٛقؿٗا خكا٥ل شات

َٚٔ خ٬ٍ ا٫يتؿات إىل ايؿًػؿ١ ا٭ٚىل، َٔ قبٌٝ: ع١َُٝٛ َٛنٛعٗا بايكٝاؽ 

 «ٝٸ١إْٸ»إىل مجٝع ايعًّٛ، ٚضدٛع ق٫ُٛتٗا إىل َٛنٛعاتٗا، ٚنْٛٗا َككٛز٠ يصاتٗا، ٚ

 هض اخت٬ؾات ايؿًػؿات املهاؾ١ عٔ ايؿًػؿ١ ايعا١َ ٚاملطًك١. بطاٖٝٓٗا، تتٸ

 «اؿكٍٛ ٚاملٓعَٛات املعطؾ١ٝ أٚ غرل املعطؾ١ٝ»إٕ َٛنٛع ايؿًػؿات املهاؾ١ ٖٛ 

ؿغ ايؿًػؿ١ ايعًٝا تاـاق١، أَا َٛنٛع ايؿًػؿ١ املطًك١ ؾٗٛ ايٛدٛز املطًل. ٚبصيو ؼ

ٝاؽ إىل ايؿًػؿات املهاؾ١ أٜهّا. ضغِ إٔ َكبٸ ايبشح يف بايك «ض٥ٝػ١ ايعًّٛ»بكؿتٗا 

َٸٚاملهاؾ١( ٖٛ ا٭سهاّ ايهًٓ ;ايؿًػؿ١ )املطًك١ ٞٵن٬ ْٛعٳ إٔ  ١، إ١ٝ٫ٓ ٚايعا

ٌ َٛنٛعّا يصيو ايٓٛع اـام. نُا إٔ ن٬ ْٛعٞ ايؿًػؿ١ ا٭سهاّ ايعا١َ متجٸ

ٕٸتٗا إىل ا٫ػاٙ ٚا٭غًٛب ٚاملٓٗر ايعك٬ْيف ؾًػؿٝٸ َس١ْٜٓ ٖصٙ ايكؿ١ َؿذلن١  ٞ، ٚإ

 بني أْٛاع ايؿًػؿ١. 

، َٔ قبٌٝ: عًِ ا٫دتُاع «ايعًّٛ املهاؾ١»إٕ ايؿًػؿات املهاؾ١ ؽتًـ عٔ 

 «ايعًّٛ املهاؾ١»املعطيف، ٚعًِ ا٫دتُاع ايسٜين، ٚعًِ ا٫دتُاع ايػٝاغٞ. ؾؿٞ 

ٌٕمبكته٢ عًُٝٸ ِٸ زضاغ١ املهاف إيٝ٘ بؿه ٕٸ تٗا تت ٜاٖا قها ػطٜيب ٚدع٥ٞ، ٚإ

، مبع٢ٓ أْٗا ْاظط٠ إىل انتؿاف ٚٚقـ ايع٬قات «إشا...، ٚعٓسٖا...»تهٕٛ َٔ ْٛع 

ضغِ إٔ بعض املػا٥ٌ قس تبشح يف ايؿًػؿ١ املهاؾ١ إىل ، ايكا١ُ٥ بني ايعٛاٖط

نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إىل َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ:  ،، ٚيف عًِ شيو املٛنٛع أٜهّاَٛنٕٛع

بني اؿكٛم ٚا٭خ٬م، ٚأقػاّ اؿكٛم، َٚٓاؾ٧ َا١ٖٝ اؿكٛم، ٚايٓػب١ ايكا١ُ٥ 

 «عًِ اؿكٛم»ٚيف  ،«ؾًػؿ١ اؿكٛم»َٚا إىل شيو، سٝح تبشح يف  ،َٚكازض اؿكٛم

ب٘، أٜهّا. ٖٚصا ا٭َط وكٌ أسٝاّْا بػبب اـًط بني َػا٥ٌ ايعًّٛ، ٚيصيو هب ػٓټ
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ِٸ إزضاز ٚعح َػأي١ ـ بًشاظ ا٫خت٬ف يف اؿٝجٝٸ١ ٚ ذاٙ ٚايػا١ٜ ا٭غًٛب ٚا٫تٸٚأسٝاّْا ٜت

 أخط٣ ـ يف سكًني، ٖٚصا بطبٝع١ اؿاٍ ٫ َاْع َٓ٘، بٌ ٫ ميهٔ ادتٓاب٘.  أٚ د١ٗٺ

إٕ ايؿًػؿات املهاؾ١ يٝػت سك١ًٝ بػط ض٩ٚؽ ايعًّٛ ايجُا١ْٝ; ٭ٕ ايٓػب١ 

املٓطك١ٝ ايكا١ُ٥ بني َػا٥ٌ ايؿًػؿات املهاؾ١ ٚبني ض٩ٚؽ ايعًّٛ ايجُا١ْٝ ٖٞ ْػب١ 

٘ٺايعُّٛ  ؾإٕ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ: زضاغ١ اؾصٚض ايتاضى١ٝ يعًِ َٔ  ;ٚاـكٛم َٔ ٚد

ِّٚايه٬ّ عٔ امل٪غِّ ،ايعًّٛ ٚايؿدكٝات ايباضظ٠ ؾٝٗا، ٚتػُٝتٗا،  ،ٕ شلاؼ ٚاملس

سٝح  ;س إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ املػا٥ٌٝٵٚططم تعًُٝٗا تٓسضز نُٔ ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ، بٳ

ٛقؿ٘ دع٤ّا َٔ املباسح ايصات١ٝ يًؿًػؿات ٫ ميهٔ ططس٘ ب ،تاضى١ٝ ٜهٕٛ ي٘ قبػ١ْ

أخط٣ ؾإٕ َباسح َٔ قبٌٝ: طبٝع١ ايكهاٜا يف ايعًِ املهاف إيٝ٘،  املهاؾ١. َٚٔ ْاس١ٝٺ

ٛٸضات ايعًِ َات املعطؾ١ٝ ٚغرل املعطؾ١ٝ امل٪ثٸٚاملكسٸ ط٠ يف املهاف إيٝ٘، ٚأغباب ٚأْٛاع تط

٫ تعسٸ دع٤ّا َٔ َباسح ٗا يف ايؿًػؿات املهاؾ١، ؽهع يًؿشل ٚايسضاغ١، ٚيهٓٸ

ِٸ(17)ض٩ٚؽ ايعًّٛ ايجُا١ْٝ أبسّا َٔ شيو إٔ ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ تٓشكط َُٗتٗا يف  . ٚا٭ٖ

بٝإ املػا٥ٌ ايعا١َ َٚكسَات ايعًّٛ، يف سني إٔ املهاف إىل ايؿًػؿات املهاؾ١ يٝؼ 

٪ٓيـ َٔ ايعًّٛ زا٥ُّا، إٕ ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ا٭َٛض )أٚ ايٛدٛزات املٓع١َٝٛ( ت

 نبرل٠ َٔ ايؿًػؿات املهاؾ١.  فُٛع١ّ

 

 ــــــ ثاًْٝا: َٛضٛع َٚػاس١ ايفًػفات املضاف١

ٚأسٝاّْا أخط٣ ٜهٕٛ َٛنٛعٗا  ;سٝاّْا ٖٛ ايعًّٛأإٕ َٛنٛع ايؿًػؿ١ املهاؾ١ 

ط عٓ٘ يف اٱلًٝع١ٜ بـ َٔ غرل ايعًّٛ. إٕ َطازْا َٔ ايعًِ ٖٓا يٝؼ ٖٛ َا ٜعبٻ

(Science)، عًّٛ اؿكٝك١ٝ ؾكط، بٌ املطاز ٖٛ فُٛع املػا٥ٌ املعطؾ١ٝ أٚ فطٸز اي

 ٚاملعاضف املٓعَٛٝٸ١. 

إٕ ا٭َٛض ٚاؿكٍٛ ا٭خط٣ )غرل ايعًّٛ( إمنا تهٕٛ َتعًكّا يًؿًػؿ١، ٚتػتسعٞ 

ِٸ بػطبًٛض٠ ٚاسس٠ َٔ ايؿًػؿات املهاؾ١، عٓسَا  َػا٥ًٗا إىل اؿسٸ ايصٟ ٜهٕٛ  ٜت

ُٸايبشح ٚايؿشل ايعك٬ْٞ بؿإٔ أسه ١ٝ ٚايهٝؿ١ٝ قس اَٗا ايعا١َ َٔ ايٓاس١ٝ ايه

 عًُٞ.  بًؼ َطس١ً ا٫ْتعاّ يف إطإض
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ٌٸ س ع٢ً إٔ َػاس١ ايؿًػؿات املهاؾ١ عباض٠ْٖٚٓا ْ٪ٓن َهاف  عٔ َػا٥ٌ ن

ٛٸض ايعًّٛ أٚ إيٝ٘ ٜتُتٸ ع بإَها١ْٝ ايسضاغ١ ايعك١ْٝ٬، ٚإٕ ايكطا٠٤ ايعك١ْٝ٬ يتاضٜذ ٚتط

ضغِ إٔ بعض املباسح ٚ .ػؿ١ املهاؾ١ يتًو ايعًّٛ ٚا٭َٛضٌ دع٤ّا َٔ ايؿًا٭َٛض تؿٓه

ٛټ ٫ ميهٔ اعتباض  ؾإْٸ٘ (18)ضٖا نُٔ َباسح ايؿًػؿات املهاؾ١ايتاضى١ٝ قس متٸ تك

 ؾًػؿ١ٝ.  َطًل زضاغ١ ايتاضٜذ ٚتاضى١ٝ املٛنٛع زضاغ١ّ

 

 ــــــ ثايجًا: ب١ٝٓ َٚػا٥ٌ ايفًػفات املضاف١

ٛٸ١ْ يب١ٝٓ نٌ ؾ يًُػا٥ٌ ا٭غاغ١ٝ  ًػؿ١ َهاؾ١ تابع١ْإٕ ايؿكٍٛ امله

ٚيف ٖصٙ ايٓاس١ٝ تهُٔ أندل أْٛاع ا٫خت٬ف بني ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل  .ملٛنٛعٗا

ّٸ ميهٔ تبٜٛب املػا٥ٌ اييت  ايعًّٛ ٚايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ا٭َٛض. ٚيف تكٓٝـ عا

 ميهٔ ططسٗا )أٚ املططٚس١( يف ايؿًػؿات املهاؾ١ نُٔ ث٬خ فُٛعات: 

باسح ٚاملػا٥ٌ ايعا١َ ٚاملؿذلن١ بني أْٛاع ايؿًػؿات املهاؾ١، َٔ قبٌٝ: ـ امل1

 ايبشح عٔ ايطبٝع١ ٚايكؿات ايصات١ٝ يًُهاف إيٝ٘. 

خاق١ َٔ ايؿًػؿات املهاؾ١، َٔ قبٌٝ:  ـ املباسح ٚاملػا٥ٌ املطتبط١ بؿ١٦ٺ2

يبشح اٚ ;نُٔ ؾبه١ ايعًّٛ املطتبط١ بٗا «ايعًِ املهاف إيٝ٘»زضاغ١ َٛقع َٚها١ْ 

 ;يف ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ايعًّٛ «عًّٛ املهاف إيٝ٘»ـ عٔ َا١ٖٝ ايكهاٜا اييت ت٪ٚي

 ايبشح عٔ تكٓني ايعٛاٖط يف ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ا٭َٛض. ٚ

١ ٚاملٓشكط٠ ببعض ايؿًػؿات املهاؾ١، َٔ قبٌٝ: اـاقٸ ـ املباسح ٚاملػا3ٌ٥

ٝٸ ايبشح بؿإٔ ٚ ; ؾًػؿ١ ا٭خ٬م١ ا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ يفايبشح عٔ اٱط٬م ْٚػب

 ايٛسٞ ٚاٱميإ ٚخًٛز ايٓؿؼ َٚا إىل شيو يف ؾًػؿ١ ايسٜٔ. 

ٚيف َا ًٜٞ ْصنط ب١ٝٓ بعض ايؿكٍٛ ايط٥ٝػ١ يبعض أْٛاع ايؿًػؿات املهاؾ١ 

تٓعِٝ َباسح ؾًػؿ١ »بني ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ا٭َٛض ْسضز ٚ .ع٢ً غبٌٝ املجاٍ

َٸٗات َباسح «ايسٜٔ بني ٚ. «ب١ٝٓ ؾًػؿ١ ايجكاؾ١»ٚنصيو  ،«ًػؿ١ ايؿك٘ؾ»، ٚؾكٍٛ أ

ؾٗطغ١ قاٚض َٚباسح ؾًػؿ١ »ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل اؿكٍٛ ٚايعًّٛ ْعٌُ ع٢ً تكسِٜ 

أٜهّا ٚ ;تؿٌُ احملاٚض َا ؾٛم قػِ ؾًػؿ١ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ أٜهّاٖٚٞ  ،«املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ
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  .«ِ ايؿك٘ب١ٝٓ ؾًػؿ١ عً»ْكسٸّ بني ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ايعًّٛ 

 

 ــــــ تٓعِٝ َباسح فًػف١ ايسٜٔ

ك١( إٕ املطاز َٔ ايسٜٔ ٖٛ ايكٛض٠ امل١ًُٗ ٚاملٓعي١ يًُؿ١٦ٝ ايته١ٜٝٓٛ )املتشٓك

أخط٣: إٕ ايسٜٔ  ع١( ـايل ٚضبٸ ايهٕٛ ٚاٱْػإ. ٚبعباض٠ٺٚاٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ )املتٛٓق

َٔ قبٌ َبسأ ايٛدٛز  فُٛع١ َٔ ايكهاٜا ٚايتعايِٝ اييت أشلُت ٚأبًػت»عباض٠ عٔ 

ٚايهٕٛ ٚاؿٝا٠، ٚاييت ٜهٕٛ ا٫عتكاز ٚا٫يتعاّ بٗا ٚغ١ًٝ يهُاٍ اٱْػإ ٚغعازت٘ 

. ْٚطًل ع٢ً ايعًّٛ اييت تع٢ٓ بسضاغ١ ؾا١ًَ يًعك١ْٝ٬ ايس١ٜٝٓ تػ١ُٝ «يف ايسْٝا ٚاٯخط٠

ِٸ عح ٚؼكٝل املٛاضز «ؾًػؿ١ ايسٜٔ»  ١ٝ: ايتاي. ٚيف ؾًػؿ١ ايسٜٔ ٜت

ْبشح ؼت ٖصا ايؿكٌ ايعٓاٜٚٔ ٚ: ايسٜٔ )َٚباسح ايسٜٔ املا١ٜٖٛ( ١ـ َاٖٝٸ1

 : ايتاي١ٝ

 أـ تعاضٜـ ايسٜٔ )ٚايتعطٜـ املدتاض(. 

 أٚ يبٸ٘ ٚقؿٛضٙ.  ،ب ـ دٛاٖط ايسٜٔ ٚأقساؾ٘

 ز ـ ضقع١ ايسٜٔ )َػاس١ ايؿطٜع١(. 

ٝٸ  ت٘ ٚخًٛزٙ. ز ـ نُاٍ ايسٜٔ ٚسلٛي

 ٖـ ـ اٱميإ. 

 ٚ ـ ايعباز٠. 

 .يسٜٔا ـ أٖساف2

ٝٸ3  .ايسٜٔ اتـ آي

ٛٸضات ٚ: ايسٜٔ ـ َٓؿأ4 ْبشح ؼت ٖصا ايعٓٛإ َٛنٛعات َٔ قبٌٝ: ايتك

ِٸ ايبشح يف سكٌ ظٗٛض  ايٓؿػ١ٝ، ٚايًػ١ٜٛ، ٚايتاضى١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ َٚا إىل شيو. ٜٚت

 ايسٜٔ، ٚايٓعع١ ايس١ٜٝٓ يس٣ اٱْػإ، ْٚعط١ٜ املؿ١٦ٝ اٱشل١ٝ، ٚايؿطط٠ اٱْػا١ْٝ. 

ٛٸع ا٭زٜإ( ز١ٜـ ايتعسټ5   .ايس١ٜٝٓ )َػأي١ ٚسس٠ ٚتٓ

 : ايتاي١ٝل يف املػا٥ٌ : ٚيف ٖصا ايؿكٌ ْبشح ٚمٓكايسٜٔ ـ َعطؾ6١

 أـ إَهإ ؾِٗ ايسٜٔ. 
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 ب ـ املٓٗر يف ؾِٗ ايسٜٔ. 

 ٚيػ١ ايسٜٔ )يػ١ ايه٬ّ عٔ اهلل(.  ،ز ـ يػ١ ايسٜٔ )ايٛسٞ(

 ز ـ َكازض َٚػتٓسات َعطؾ١ ايسٜٔ. 

َٔ ايؿًػؿ١ ٚايعطؾإ ٚا٭خ٬م ٚايعًِ ٚايجكاؾ١  هٌٛبٚع٬قت٘  ايسٜٔ ـ ْػب7١

ٔٸ  .ٚايتاضٜذ ٚاؿهاض٠ َٚا إىل شيو ٚايؿ

َٸٗات املسٸعٝات ايس١ٜٝٓ ـ تاضٜذ8 ُٸل يف ٚ: أ يف ٖصا ايبشح هب أ٫ّٚ ايتشكٝل ٚايتع

، ٚا٫ْتكاٍ بعس شيو إىل «َؿ١َٝٛٗ ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ»، ٚ«إثبات املعتكسات ايس١ٜٝٓ»

 : ايتاي١ٝعٓاٜٚٔ اي

ِٸ .١ اٱثبات ٚايٓؿٞ(ٚأزٓي ،أـ اهلل )املؿّٗٛ َػا٥ٌ ؾًػؿ١  ٚتعتدل ٖصٙ املػأي١ َٔ أٖ

 . ٚأٚغعٗا ضقع١ّ ،ايسٜٔ

 ب ـ ايكؿات. 

ٚايٓعاّ  ،ٚايػا١ٜ َٔ اؿٝا٠ ،ٚسه١ُ اهلل ،ز ـ ايؿطٚض ٚايٓكل )َػأي١ ايعسٍ

 ا٭سػٔ(. 

 سأ(. ز ـ اـًل ٚططٜك١ ظٗٛض ايٛدٛز )َٚػأي١ املب

 ٟ. ٖـ ـ اجملطٸز ٚاملازٸ

ٛٸ  ٠ ٚايتذطب١ ايس١ٜٝٓ. ٚ ـ ايٛسٞ ٚايٓب

 ظ ـ اٱعذاظ. 

 ح ـ َؿّٗٛ اؿٝا٠. 

 ط ـ ا٫ختٝاض. 

 ٟ ـ ايؿعا٥ط ٚاٯزاب ٚاملٓاغو ايس١ٜٝٓ. 

 ى ـ املكرل ٚايٓعاّ ا٭خ٬قٞ يف ايعامل )َٚػأي١ ْٗا١ٜ ايتاضٜذ(. 

 ٍ ـ خًٛز ايٓؿؼ. 

 ايؿكا٤ ا٭بسٟ(. ّ ـ املعاز )ايػعاز٠ ٚ

 سٜط بايصنط: َٚٔ اؾ

أٚ َٔ باب تهٌُٝ  ،أـ ٖٓاى بعض ايعٓاٜٚٔ شنطت يف ايؿٗطغ١ اغتططازّا
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ٚبعهٗا شنط تٓاغُّا  ;املباسح ايط٥ٝػ١ يؿًػؿ١ ايسٜٔ )با٫يتؿات إىل ايتعطٜـ املدتاض(

 َع أقشاب ايٓعع١ ايتكًٝس١ٜ يف ٖصا ايعًِ. 

 ٌ يف ؾًػؿ١ ايسٜٔ ع٢ً غبٌٝ ايتطٓؿٌ،ب ـ ع٢ً ايطغِ َٔ إَها١ْٝ ططح َػا٥

َٔ قبٌٝ: ساد١ اٱْػإ إىل ايسٜٔ، ٚتٛٓقعات اٱْػإ َٔ ايسٜٔ، ٚأغباب اٱقباٍ ع٢ً 

ٕٸٝٵبٳ ايسٜٔ أٚ اٱعطاض عٓ٘، َٚا إىل شيو، ق١ً ٖصٙ ا٭عاخ مبعطؾ١ اٱْػإ ٚعًِ  س أ

 . ايٓؿؼ ٚعًِ ا٫دتُاع ٚتاضٜذ ا٭زٜإ أؾسٸ

بعض ا٫عتباضات َٔ َػا٥ٌ ؾًػؿ١  يفتعسٸ  املتكسٸ١َػا٥ٌ ز ـ إٕ ايهجرل َٔ امل

أخط٣ َٔ َػا٥ٌ ايعًّٛ شات ايك١ً بؿًػؿ١ ايسٜٔ. َٚٔ ٖٓا ـ  اعتباضاتٺيف ايسٜٔ، ٚ

َٔ اـًط ايكٛضٟ يف َػا٥ٌ  َٔ ايطنٛر إىل ْٕٛع٫ بٴسٻ  نُٔ ؿاظ ايتؿاٚت اؿٝجٞ ـ

 ايعًّٛ شات ايكطاب١ ٚايك١ً ؾُٝا بٝٓٗا. 

ايتجًٝح، ٚػػٝس »١ با٭زٜإ، َٔ قبٌٝ: ٛنع ططح املػا٥ٌ اـاقٸز ـ إٕ َ

ٌٸ ٜكع نُٔ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ املكاض١ْ أٚ ايه٬ّ اـامٸ ،«اهلل ٕٔ يه  . زٜ

 

 ــــــ ب١ٝٓ فًػف١ ايجكاف١

ٚعدل  ،إٕ ايب١ٝٓ ٚايذلنٝب١ ٚايط١ٜ٩ ٚايػًٛى املٓػذِ ٚاملتٓاغِ يف َٗس ا٭ضض

ِٸ ايطبٝع١ ٚاشل١ٜٛ ايكا١ُ٥ ٚاملتشٓكز ايصٟ ٜايؿطٜط ايعَين احملسٸ ـٺه  ،َٔ ايٓاؽ ك١ يطٝ

. َٔ ٖٓا ؾايصٟ ْطاٙ زضاغ١ يًجكاؾ١ ٖٛ يف سكٝكت٘ ًَشل «ايجكاؾ١»طًل عًٝ٘ اغِ ٖٞ َا ُأ

أخط٣: إٕ ايجكاؾ١ تعين عامل اؿٝا٠ غرل املٝتاؾٝعٜك١ٝ  . ٚبعباض٠ٺ«املعطؾ١ اٱْػا١ْٝ»بـ 

ٕٸ  أَطٷ ،اٱْػإ ب٬ ثكاؾ١، أٚ ايجكاؾ١ ب٬ إْػإايكٍٛ بإٔ  جملُٛع١ َٔ ايٓاؽ، ٚنأ

 ؾاقس يًُع٢ٓ. 

إٕ عامل سٝا٠ ايٓاؽ َٔ ايتعكٝس ٚايتساخٌ ٚنجط٠ ا٭ن٬ع ٚا٭بعاز ٚا٭ططاف 

ٚايبشح َا ؾٛم  ،ٚايطبٝع١ٝ املازٜٸ١عٝح ٜكع عح َعطؾ١ اٱْػإ ٚعامل اؿٝا٠ 

ٕٸع٢ً عاتل ؾًػؿ١ ايجكاؾ١. ٚي ،ايعك٬ْٞ ٭سهاّ ايجكاؾ١ ايب١ٝٓ ايعا١َ يؿًػؿ١  صيو ؾإ

 : ايتايٞايجكاؾ١ غتهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ 



 

 

هـ 0341م ـ  5102لثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف ــ السنة العاشرة ــ العددان ا نصوص معاصرة  

 

 ايجكاؾ١: ـ َا1١ٖٝ

 أـ َٓٗر َعطؾ١ ايبشح ايجكايف.

 ب ـ تعاضٜـ ايجكاؾ١.

 ز ـ ايتعطٜـ املدتاض.

  :ٚعٓاقط ايجكاؾ١ )عحٷ إمجايٞ ع٢ً أغاؽ ايتعطٜـ املدتاض( ـ أغؼ2

 ن١ٝ يًجكاؾ١.طٳأـ اـكا٥ل ايصات١ٝ ٚايعٳ

 ْكس ٚزضاغ١ ْعطٜات ايجكاؾ١. ب ـ

 :ايجكاؾات ـ أْٛاع3

 .أـ اـكا٥ل املكػ١ُٝ ٚايكػ١ُٝ يًجكاؾ١

ٌٸ ،ب ـ تبٜٛب ٚتكٓٝـ ايجكاؾات ٚاسس َٓٗا )َٔ باب املجاٍ:  ٚخكا٥ل ن

ايجكاؾ١ ايعا١َ ٚايجكاؾ١ اـاق١، ٚايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ ايعًُا١ْٝ، ٚايجكاؾ١ ايطًٝع١ٝ 

 َٚا إىل شيو(.  ،١ٝ ٚاؾٝٸس٠ ٚايجكاؾ١ املٓشٓط١ ٚايػٝٸ١٦ٚايجكاؾ١ املذلٓقؿ١، ٚايجكاؾ١ املتدًٓ

 :ايجكاؾ١ ـ َكازض4

 أـ َػاض تبًٛض ايجكاؾ١. 

ٛٸضات ايبؿط١ٜ ٚايٛط١ٝٓ ٚايك١َٝٛ ٚاٱق١ًُٝٝ  ب ـ خكا٥ل اٱْػإ ٚايسٜٔ ٚايتك

 ٚايع١ًُٝ َٚا إىل شيو بٛقؿٗا َكازض يًجكاؾ١. 

 .ٚقا١ْْٝٛ ايجكاؾ١ ـ اْػذا5ّ

ٞٸ6  :ايجكاؾ١ ٚامطاطٗا ـ ضق

 ط يف ايجكاؾ١. أـ ايجابت ٚاملتػِّ

ٞٸ.   ب ـ َؿّٗٛ ا٫مطاط ٚايطق

ٞٸ ٚا٫مطاط.   ز ـ أغباب ايطق

 ايجكاؾ١. ـ آيٝات7

 ٚايع٬ق١ بني ايجكاؾات: ـ ايٓػب8١

 أـ ايتبأٜ أٚ ايذلابط؟ 

 ب ـ املٛاد١ٗ أٚ ايتعاطٞ؟ 
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 ايس؟ ١: ايتٛايٞ ٚايتٛٝز ـ ايع٬ق١ اـٓط

اييت تهتػب َعٓاٖا َٚؿَٗٛٗا  ،ٚع٬ق١ ايجكاؾ١ َع املك٫ٛت ا٭خط٣ ـ ْػب9١

 ;ايب١٦ٝ ;ايٛضاث١ ;اجملتُع ;، َٔ قبٌٝ: َعطؾ١ اٱْػإَٔ خ٬ٍ ٚدٛز ٚظٗٛض اٱْػإ

 ;ايػٝاغ١ ;ايؿٔ ;ايتك١ٝٓ ;ايعًّٛ ;اؿه١ُ ٚايؿهط; ايتاضٜذ ;اؿهاض٠ ;ايسٜٔ

  .َٚا إىل شيو ;عطاف ٚايعازات ٚايتكايٝسا٭ ;ايذلب١ٝ ;اؿكٛم ;ا٫قتكاز

 :ايجكاؾ١ ٚأسهاَٗا ـ أٚقاف14

 : ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍـ ْؿرل يف َا ًٜٞ إىل بعض قؿات ايجكاؾ١ ٚأسهاَٗا 

 ـ ا٫ْتعاّ ٚا٫ْػذاّ. 1

 ـ ا٫خت٬ط ٚنجط٠ ا٭بعاز ٚا٭دعا٤. 2

 ز ايطبكات ٚا٭ططاف. ـ ايتعكٝس ٚتعسټ3

ٌٸٝابٞ يف قٴًِـ اؿهٛض املؿاع ٚا٫ْػ4 َا ٜهٕٛ ي٘ َؿّٗٛ َٔ خ٬ٍ ٚدٛز  ب ن

 ٚظٗٛض اٱْػإ. 

ٗا ٚامطاطٗا، ـ املػاض )ايتػًػٌ اؿًكٟٛ: ٫ٚز٠ ٚسٝا٠ ٚظٚاٍ ايجكاؾ١، ٚضقٝٸ5

 َٗا ٚؾتٛضٖا(. ٚتكسٸ

ٛٸض ٚايتدًٓـ )ٜكاؽ ٖصا ايٛقـ مبعاٜرل َٔ قبٌٝ: اؾسٚا١ٝ٥، أٚ 6 ـ ايتط

 ِ(. ٝٳم ايكٹا٫ْػذاّ ٚعسّ ا٫ْػذاّ َع َا ؾٛ

ٚايؿؿاؾ١ٝ ٚايتؿٜٛـ )ميهٔ ططح ٖصا ايٛقـ  ،ـ اـًٛم ٚعسّ اـًٛم7

ِّ ٟٸ ثكاؾ١(. َٔ خ٬ٍ َكاضْت٘ ْٚػبت٘ إىل اؾٖٛط ا٭غاؽ امله  ٕ ٭

ط )ا٫ْتاد١ٝ ٚا٫غت٬ٗن١ٝ باملكاض١ْ إىل املك٫ٛت اييت ٚضز شنط ـ ايتأثرل ٚايتأثټ8

يعكط١ٜ ٚاملكط١ٜ، ٚايكرلٚض٠ ايعكط١ٜ بعهٗا نُٔ احملٛض ايتاغع، ٚايه١ْٛٓٝ ا

 ٚاملكط١ٜ(. 

 ـ املػاض ٚايكرلٚض٠ ايسا١ُ٥.9

  

ٓٝ  ــــــ ١حماٚض ٚأحباخ فًػف١ املعطف١ ايسٜٓ

سك١ًٝ ايبشح املٛدٸ٘ َٔ أدٌ انتػاب »ْطًل َكطًض املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ع٢ً 
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ِ إىل املعًّٛ . إٕ ْػب١ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ إىل ٚاقع ايسٜٔ ٖٞ شات ْػب١ ايعً«َعطؾ١ ايسٜٔ

 عٔ:  بايصات. إٕ املباسح ا٭غاغ١ٝ يف املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ عباض٠ْ

 ـ َا١ٖٝ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ:1

ٌٕ  َطًل.  أـ زضاغ١ طبٝع١ ٚقؿات ظاٖط٠ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ بؿه

١ يهؿـ ٚؾِٗ ايسٜٔ )َٓطل ايسٜايهتٝو قسٸَٓا َٓع١َٛ خاقٸ سٝحب ـ 

ـٺؾإْٸٓا ١ٜٝٓ( ايسٜٓاَٝهٞ ٫نتؿاف ايكهاٜا ٚايتعايِٝ ايس يًُعطؾ١  خامٸ ْكٍٛ بتعطٜ

ؾإٕ خكا٥ل املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ املٓبجك١ عٔ املٓطل املصنٛض ميهٔ إٔ تهٕٛ  ;ايس١ٜٝٓ

َٔ ٖٓا ميهٔ يبٝإ ٚ .كتًؿ١ عٔ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ باملع٢ٓ املكبٍٛ يس٣ بعض املعاقطٜٔ

قبًٓا يف أغًٛب خكا٥ل املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ـ املػتدًك١ َٔ تطبٝل ايُٓٛشز املكذلح َٔ 

ع ّ أٜهّا. ٚمٔ ْتٖٛقعٔ احملٛض املتكسِّ ايسٜٔ ـ إٔ ٜٴعتدل ؾك٬ّ َػتك٬٘ نؿـ ٚؾِٗ

 َٔ قبٌٝ:  ،ًُعطؾ١ ايس١ٜٝٓ املٓبجك١ عٔ املٓطل املكذلح َٔ قبًٓا خكا٥لي

 ـ املٓٗذ١ٝ. 1

 ـ ا٭غؼ املسضن١ٝ ٚا٫ستذاد١ٝ. 2

 تؿػرلٙ ايعٝين.  ـ ايتطابل ا٭قك٢ يًؿِٗ َع ٚاقع ايسٜٔ ٚإَها3ٕ

 ـ ا٫ْػذاّ ٚايتٓعِٝ. 4

 ـ املط١ْٚ ٚايكاب١ًٝ ع٢ً ايتطابل. 5

 ـ ايكاب١ًٝ ع٢ً ايتهاٌَ. 6

ٛٸٕ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ:2  ـ ته

ٛٸٕ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ.   أـ زضاغ١ َػاض ته

ٛٸٕ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ.   ب ـ ؼًٌٝ ٚتؿهٝو أْٛاع املباز٨ شات ايتأثرل يف ته

َٸـ َعطؾ١ ا٭ْٛاع ايتط3  :١ يتشكٌٝ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓبٝك١ٝ يٮغايٝب ٚايططم اشلا

ايسضاغ١ ا٫غتكطا١ٝ٥ ملؿاضب َٚٓاٖر انتؿاف ٚؾِٗ ايسٜٔ، ٚايتبٜٛب ٚشيو َٔ خ٬ٍ 

 ايطٛيٞ ٚايعطنٞ شلصٙ املؿاضب ٚاملٓاٖر. 

ٛٸٍ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ:4  ـ ؼ

ٛٸٍ يف املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ.   أـ ايبشح ا٫غتكطا٥ٞ ٭غباب ٚأْٛاع ايتش
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ٛٸٍعْ»ب ـ ايتكِٝٝ ايعك٬ْٞ يـ  )ايٓعطٜات اييت تػع٢ إىل بٝإ أغباب  «طٜات ايتش

ٛٸٍ يف املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ(.   َٚػاض ايتش

 ١ املدتاض٠. ز ـ بٝإ ايٓعطٜٸ

 :ـ ػاٚظ املعطؾ١ ايس5١ٜٝٓ

أـ تعٝني َٛاْع انتؿاف ايسٜٔ ٚؾِٗ املساضى ايس١ٜٝٓ، ٚايعٓاقط غرل احملٓك١ 

ٛټ ٛټ ٕايسخ١ًٝ يف ته  ٍ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. ٚؼ

 َٔ ايػُني يف املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ.  ع٠ يًػحٸب ـ زضاغ١ ا٭غايٝب ٚاملعاٜرل املُِّ

 زضاغ١ سذِ نؿـ املعطؾ١: ٚشيو َٔ خ٬ٍ ـ ايك١ُٝ املعطؾ١ٝ يًُعطؾ١ ايس6١ٜٝٓ

 ايس١ٜٝٓ يًٛاقع، ٚؼسٜس ْػب١ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ إىل سكٝك١ ايسٜٔ. 

 ايتكػِٝ ايج٬ثٞ أٚ ايطباعٞ أٚ اـُاغَٞٔ خ٬ٍ  :١ٜٝٓـ ٖٓسغ١ املعطؾ١ ايس7

يطقع١ ايسٜٔ، ٚزضاغ١ َب٢ٓ َٚٓطل تبٜٛب ايكهاٜا ٚايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ يف إطاض ا٭ْع١ُ 

 املعطؾ١ٝ املٓػذ١ُ. 

 ـ ْػب١ ٚع٬ق١ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ إىل ايعًّٛ ٚاملعاضف ا٭خط٣.8

 ١.ـ ايٓٛاقل ٚايهطٚضات ايطا١ٖٓ يف املعطؾ١ ايس9ٜٝٓ

 ،ـ ظٗٛض َعطٝات ؾًػؿ١ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ يف َٓطل انتؿاف ٚؾِٗ ايس14ٜٔ

 .َٚػاض ايتٓعرل ايسٜين

 : ميهٔ يًتشكٝل ايؿاٌَ ـ ايعك٬ْٞ يًعًّٛ املػتٓبط١ َٔ ايهتاب(1تٜٓٛ٘ )

ٌٸ١ )َع ؿاظ املكتهٝات اـاقٸٚايػٓٸ ِٸ ع٢ً  ٚاسسٺ ١ يه َٓٗا بطبٝع١ اؿاٍ( ـ إٔ ٜت

 ايس١ٜٝٓ أٜهّا.  ٖاَـ ؾًػؿ١ املعطؾ١

 : ضغِ إزضادٓا يؿكٍٛ ؾًػؿ١ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ نُٔ عؿط٠ قاٚض، إ٫ٓ(2تٜٓٛ٘ )

ِٸ ضغا٥ٌ ؾًػؿ١ املعطؾ١  إٔ قٛضٜٔ َٔ تًو احملاٚض ىٛنإ يف َػأيتني تعتدلإ َٔ أٖ

 ، ُٖٚا: ٚأنجطٖا أقاي١ّ ،ايس١ٜٝٓ

ٛٸٕ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ»ـ 1  تؿهٝو أْٛاعٌٝ ٚاييت تبشح يف زضاغ١ َػاض ٚؼً ،«ته

ٛٸٕ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ.  املباز٨ شات ايتأثرل  يف ته

ٛٸٍ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ»ـ 2  اييت غتبشح يف ايسضاغ١ ا٫غتكطا١ٝ٥ ٚاي٬سك١ ،«ؼ
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ٛٸٍ يف املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، ٚايتكِٝٝ ايعك٬ْٞ يٓعطٜٸ ٛٸٍايات ٭غباب ٚأْٛاع ايتش ٚتكسِٜ  ،تش

ٛٸٍ»  املطًٛب١.  «ْعط١ٜ ايتش

ٕٸ ِٸٖاتني  إ ِٸ ططسٗا ٚبٝاْٗا ؼت عٓٛإ  املػأيتني ُٖا َٔ أٖ املباسح اييت ٜت

، أٟ زضاغ١ طبٝع١ «َا١ٖٝ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ»٢ َبشح ؾًػؿ١ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ، بٌ ستٸ

ٕٸ .ميهٔ اؽاشٖا ٚاقطٝازٖا َٔ ٖصٜٔ احملٛضٜٔ ،ٚقؿات املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ عح  ٚإ

ضُٖا َٔ ٚٵٜعتدلإ بسٳ «١ٝ يًُعطؾ١ ايس١ٜٝٓايك١ُٝ املعطؾ»ٚعح  «ػاٚظ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ»

 َتؿطٸعات ٖاتني املػأيتني. 

 

 ــــــ ب١ٝٓ فًػف١ ايفك٘

نإ يه١ًُ ايؿك٘ َٓص ايكسّ )ٚأسٝاّْا يف َطاسٌ كتًؿ١( إط٬قات 

ٛٸع١،   : َٚٓٗاٚاغتعُا٫ت َتٓ

ِٸ: 1 ٝٸـ ايؿطٜع١ باملع٢ٓ ا٭ع  ١، ٚفُٛع ايكهاٜاايؿك٘ ا٭ندل، ٚاملعطؾ١ ايسٜٓ

ٝٸ ١ املعتدل٠. ٚايتعايِٝ املكسٸغ١ املػتشك١ً َٔ خ٬ٍ ايبشح ٚتطبٝل املساضى، ٚا٭زي١ ايسٜٓ

 ـ اؾع٤ ايط٥ٝؼ َٔ َٛنٛع ؾًػؿ١ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. إٕ ايؿك٘ بٗصا املع٢ٓ ٜ٪ٓي

 أسهاّ ايسٜٔ ايع١ًُٝ. إٕ ؾًػؿ١ ايؿك٘ بٗص املع٢ٓـ ايؿطٜع١ باملع٢ٓ ا٭خلٸ: 2

تبع١ٝ ا٭سهاّ يًُكاحل ٚاملؿاغس ايٛاقع١ٝ أٚ َكًش١ »قٌ تؿٌُ َكاقس ايؿطٜع١، ٚأ

 َٔ ؾًػؿ١ ايسٜٔ.  اييت ٖٞ دع٤ٷ ،ٚإثبات ايعًٌ ،، ٚنصيو تؿٌُ عًٌ ايؿطا٥ع«اؾعٌ

ِٸ ،ا٫دتٗاز ٚعًُٝات ا٫غتٓباطـ ؾك٘ ايسٜٔ: 3  أٚ ،ٚؾِٗ ايؿطٜع١ باملع٢ٓ ا٭ع

ٌ دع٤ّا َٔ أغؼ ٚقٛاعس ٚه. إٕ ؾًػؿ١ ايؿك٘ بٗصا املع٢ٓ تؿايؿطٜع١ باملع٢ٓ ا٭خلٸ

 َػاض انتؿاف ايؿطٜع١. 

ٚٸ١ْ: 4  ح بٗاايؿك٘ غرل ا٫غتس٫يٞ، فُٛع١ ا٭سهاّ املكطٻـ ايؿطٚع املس

ٌٕ َجٌ ايتطبٝل ا٭ٍٚ ـ  ،َٓٗذٞ. إٕ ؾًػؿ١ ايؿك٘ بٗصا املع٢ٓ ـ نصيو ٚاملػتٓبط١ بؿه

 ٌ دع٤ّا َٔ ؾًػؿ١ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. متجِّ

 تٗا ايتؿك١ًٝٝ. با٭سهاّ ايؿطع١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ أزٓيايعًِ ـ عًِ ايؿك٘: 5

ٟٸ ٚاسسٺ َٔ ٖصٙ ا٫غتعُا٫ت اـُػ١،  إٕ ؾًػؿ١ ايؿك٘ إشا أطًكت ع٢ً أ
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ٔٸ«ؾًػؿ١ أقٍٛ ايؿك٘»غتهٕٛ ٖٞ غرل   ; ٭ٕ املطاز َٔ ؾًػؿ١ أقٍٛ ايؿك٘ ٖٛ َباْٞ ؾ

ٝٸايصٟ ٜعتدل دع٤ّا َٔ ؾًػؿ١ َٓطل انتؿاف ٚؾِٗ ايسٜٔ. ٚيف أ ،ا٫دتٗاز اتٓا ايع١ًُٝ زب

ِٸ تٛظٝـ ايتعبرل بـ  يف املع٢ٓ  «ؾًػؿ١ ايؿك٘»املعاقط٠ يف ايبشح ايسٜين غايبّا َا ٜت

َٳ ;١َط٬قات املتكسٸايطابع ٚاـاَؼ َٔ اٱ  «ؾًػؿ١ ايؿك٘»ٜطٜس َٔ ايتعبرل بـ  ٔٵٖٚٓاى 

ٕٸ ؾًػؿ١ َٔ ا٭خطا٤ ايؿا٥ع١ اـًط بني ٖصٙ املعاْٞ اـُػ١ يًؿك٘ ٚ املع٢ٓ ايجايح. ٚإ

 ١. ٚنصيو ؾًػؿ١ أقٍٛ ايؿك٘، ٚاـًط بني ٖصٙ املػا٥ٌ ايػتٸ ،ايؿك٘

ٚبساؾع تٓعِٝ ؾٗطغ١ ملباسح ايؿًػؿ١ املهاؾ١ إىل ا٭َٛض ٚايؿًػؿ١ املهاؾ١ إىل 

ٌٕ ٚاسس، ٚنصيو بٝإ ا٫خت٬ف بني ؾًػؿ١ ايؿك٘ ٚؾًػؿ١ عًِ ايؿك٘ ـ  ايعًّٛ يف سك

ِٸ تساٚشلا ٚعجٗا بني ايصٜٔ ٜسٻ ٌٕاييت ٜت  عٕٛ ايٓعط ٚايتٓعرل يف ؾًػؿ١ ايؿك٘ بؿه

ٛٸف ٚكسٚف إىل سٛس نبرل ـ غٛف ْأتٞ يف ٌٕ َؿ ٌٸ َا ًٜٞ بؿه  ،ٚباختكإض ،َػتك

َٸٗات َباسح ؾًػؿ١ ايؿك٘ تؾٗطغ»ع٢ً بٝإ  َٸ١ يؿًػؿ١ عًِ ايؿك٘»، ٚ«٭ . «ايب١ٝٓ ايعا

ات املهاؾ١ إىل طبكّا يتكػُٝاتٓا ٚتػُٝتٓا تعتدل ؾًػؿ١ ايؿك٘ َٓسضد١ نُٔ ايؿًػؿ

َٚٔ ْٛع ايؿًػؿات ايبػٝط١، نُا تٓسضز ؾًػؿ١ عًِ ايؿك٘ يف ظَط٠  ،ا٭َٛض ا٫عتباض١ٜ

ب١ َٚٔ مج١ً ايؿًػؿات املهاؾ١ املطٖن، ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ايعًّٛ ا٫عتباض١ٜ

 ٚاملعطؾ١ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ. 

 

َٓٗات َباسح فًػف١ ايفك٘ )ايؿطٜع١(   ــــــ فٗطغ١ أ

 :ـ َسخ1ٌ

 أـ إط٬قات ايؿك٘ ٚاغتعُا٫ت٘. 

 ٚايكٛاعس ايؿك١ٝٗ.  ،ٚعًِ ايؿك٘ ،ب ـ ْػب١ ايؿك٘ اـاّ إىل ايؿك٘ املػتٓبط

 ز ـ َٛقع ايؿك٘ يف ٖٓسغ١ ايسٜٔ. 

ـ ايٓعع١ ا٫دتٗاز١ٜ 2 ;ـ ايعك١ْٝ٬ اٱْػا١ْٝ املتططٸؾ1١ـ َٓٗر انتؿاف ايؿك٘ ) ز

 ساز(. ـ ا٫ْػ4 ;ـ ا٫قتكاض ع٢ً ايٓلٸ3 ;املعتسي١

 ٖـ ـ َؿ١َٝٛٗ ؾًػؿ١ ايؿك٘. 

 ـ. ١ًَ يؿًػؿ١ ايؿك٘ يف آضا٤ ٚتطاخ ايػٻٚ ـ اؾصٚض ايتاضىٝٸ
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 ّ ع٢ً انتؿاف ايتعايِٝعٵَٚباز٨ ايعٳ ،ـ قٛاعس ايؿك٘ )ا٭غؼ اؿان2١ُ

 : اؿه١ُٝ(

 أـ قٛاعس َعطؾ١ املبسأ )ا٭غؼ املٓبجك١ عٔ قؿات َبسأ ايسٜٔ(. 

ط ـ َٚؿػِّا٭غؼ املٓبجك١ عٔ خكا٥ل املهًٓب ـ قٛاعس َعطؾ١ اٱْػإ )

 ايسٜٔ(. 

١ املعطؾ١ٝ يًُساضى ٚايس٫٫ت ١ )ا٭غؼ املٓبجك١ عٔ اشلٜٛٸز ـ ايكٛاعس املعطؾٝٸ

 املعتدل٠ يف َعطؾ١ ايسٜٔ(. 

ٝٸز ـ قٛاعس املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ )ا٭غؼ املٓبجك١ عٔ أسهاّ ٖٜٛٸ ١ ايسٜٔ ١ ٚشات

 ٚايؿك٘(. 

ل )ا٭غؼ ٚايكٛاعس املٓبجك١ عٔ خكا٥ل ٚقؿات ٖـ ـ قٛاعس َعطؾ١ املتعًٓ

 ل ا٭سهاّ(. املٛنٛع َٚتعًٓ

ف ع٢ً َباسح َٔ قبٌٝ: ايعساي١ ٚايؿك٘، ٚاملكًش١ : ميهٔ ايتعطټتٜٓٛ٘

ف( ٚايؿك٘، ٚايهجرل َٔ قٛاعس ايؿك٘ شات ايتأثرل يف ٚايعك١ْٝ٬ ٚايؿك٘، ٚايجكاؾ١ )ايعٴطٵ

عٓٛإ ا٭غؼ ٚايكٛاعس املٓبجك١ عٔ املباْٞ  ٚإزضادٗا ؼت ،اغتٓباط ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

 املصنٛض٠ آْؿّا. 

 ١ ايٓاػ١ عٔ ايؿٛاٖس ٚا٭زي١ايكٛاعس ٚا٭زٓيٚـ َكازض ايؿك٘ )ٚا٭غايٝب 3

  :املعتدل٠(

 . ايهتبأـ 

 ١ ايكٛي١ٝ. ب ـ ايػٓٸ

 ز ـ ايػ١ٓ ايؿع١ًٝ. 

  ٚايؿٗط٠ ايؿتٛا١ٝ٥. ;ٚايؿٗط٠ املكاض١ْ يعكط املعكّٛ ;ز ـ اٱمجاع

 ٖـ ـ ايعكٌ. 

 ٚ ـ ايؿطط٠. 

ٕٸتٜٓٛ٘ أٚ يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ  ،ٖصا ايبشح ٜتكاطع َع َبشح ا٭غؼ املعطؾ١ٝ : إ

ٌٕ  ناٌَ.  ٜتعاط٢ َع٘ بؿه
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 :ـ َعطؾ١ اؿه4ِ

َػأي١ ٚ ،ٚاشل١ٜٛ املعطؾ١ٝ يًكهاٜا ايؿك١ٝٗ ،أـ َعطؾ١ َا١ٖٝ اؿهِ ايؿكٗٞ

 اؿكٝك١ ٚا٫عتباض. 

 ٤ إىل اٱلاظ(. ب ـ َػاض ايتؿطٜع )َٔ اٱْؿا

 ز ـ أقػاّ اؿهِ ٚتكػُٝات٘. 

 ز ـ أْٛاع ايتكابٌ بني ا٭سهاّ. 

 ٖـ ـ اخت٬ف ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ عٔ ايكهاٜا ا٭خ٬ق١ٝ. 

 :ـ َعطؾ١ املٛنٛع5

 ل ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ. أـ َتعًٓ

 ب ـ أْٛاع املٛنٛع. 

ٛټ ْػإ يف تبسٸٍ ض ايعَإ ٚاملهإ ٚاٱز ـ تبسٸٍ ا٭سهاّ )ايسٚض ايصٟ ًٜعب٘ تط

ٛٸضات، ٚظطٚف ٚؾطٚط تطبٝل ايسٜٔ ٚغُٗٗا يف  اؿهِ، ٚبٝإ أغباب ٚأْٛاع ايتط

ٛٸٍ ايؿك٘ ٚتطبٝكات٘(.   ؼ

 :١ ا٭سهاّ يًُكاحل ٚاملؿاغسـ تبعٝٸ6

 ١. ١ ٚعسّ ايتبعٝٸأـ عح ايتبعٝٸ

ب ـ إَهإ ٚعسّ إَهإ انتؿاف املكاحل ٚاملؿاغس )يف َكاّ ايتؿطٜع 

 ٚايتطبٝل(. 

 َكاقس ايؿطٜع١ ٚغا١ٜ ايؿك٘.  ز ـ

 ز ـ عًٌ ايؿطا٥ع. 

 :ـ َػاس١ ٖٚٓسغ١ ايؿك7٘

 أـ سسٚز ٚسكٍٛ ايؿك٘. 

ٛٸـ  ب ٛٸ اـً َٔ اؿهِ )َٓطك١ ايؿطاؽ ٚاملػاس١ املؿتٛس١ َٔ  ٚعسّ اـً

 ايتؿطٜع(. 

 ز ـ ب١ٝٓ ايؿك٘ )ايؿُٛي١ٝ ٚا٫ْتعاّ أٚ ايٓكل ٚاْعساّ ايتٓعِٝ؟(. 
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 : ـ ْػب١ ايؿك٘ إىل8

 اؿكٛم. ـ 

 ؾإ. طٵـ ايعٹ

 ـ ا٭خ٬م.

  

ٓٝ  ــــــ ١ يعًِ ايفك٘ايب١ٝٓ ايفًػف

 :ـ َسخ1ٌ

 أـ َؿّٗٛ ايؿك٘ ٚاملعطؾ١ ايؿك١ٝٗ. 

 ،ٚا٭غًٛب ،ٚايب١ٝٓ ،ٚايػا١ٜ ،ٚاملٛنٛع ،)ايتعطٜـ ب ـ سٍٛ ؾًػؿ١ عًِ ايؿك٘

 ٚاٯيٝات(.  ،ذاٙٚا٫تٸ

 :ـ َا١ٖٝ املعطؾ١ ايؿك2١ٝٗ

 أـ َا١ٖٝ عًِ ايؿك٘. 

 ب ـ ايطبٝع١ ٚايكؿات املعطؾ١ٝ يًُعطؾ١ ايؿك١ٝٗ. 

 :ٚظٗٛض عًِ ايؿك٘ ،ـ تبًٛض املعطؾ١ ايؿك3١ٝٗ

 أـ َػاض بًٛض٠ املعطؾ١ ايؿك١ٝٗ. 

 ض يف بًٛض٠ املعطؾ١ ايؿك١ٝٗ. ٚٵط٠ ٚشات ايسٻب ـ ؼًٌٝ املباز٨ امل٪ثٸ

 ز ـ تاضٜذ عًِ ايؿك٘. 

 :ـ َعطؾ١ َٓاٖر عًِ ايؿك4٘

 ٚزٚضٖا يف تهٜٛٔ َٓٗر عًِ ايؿك٘.  ،ر ايؿك١ٝٗأـ املساضؽ ٚاملٓاٖ

 ٚعًِ ايؿك٘ املٓؿٛز.  ،٘ املطًٛبب ـ َٓٗر ايتؿٗك

 ١. ز ـ ايك١ُٝ املعطؾ١ٝ يًكهاٜا ايؿك١ٝٗ املػتٓبط١ َٔ ايؿٛاٖس ٚا٭زٓي

ٛٸي5٘ ٛٸضٙ ٚؼ  :ـ َطاسٌ عًِ ايؿك٘ َٚباز٨ تط

ٛټ ٛٸٍ يف املعطؾ١ ايؿك١ٝٗ.أـ اغتكطا٤ أغباب ايتط   ض ٚايتش

ٛٸٍ.  ،ب ـ َطاسٌ ايؿك٘  ٚأْٛاع ايتش

ٛٸٍ يف املعطؾ١ ايؿك١ٝٗ.   ز ـ ايتكِٝٝ ايعك٬ْٞ يٓعطٜات ايتش
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 ١ املدتاض٠. ز ـ ايٓعطٜٸ

 :ـ َٛاْع ؾِٗ ايؿطٜع١ َٚعطؾ١ آؾات املعطؾ١ ايؿك6١ٝٗ

 أـ اغتكطا٤ املٛاْع ع٢ً أغاؽ ايكٛاعس ٚاملباز٨ اـُػ١ ٫نتؿاف ايسٜٔ. 

 َٔ ايػُني يف املعطؾ١ ايؿك١ٝٗ.  ب ـ تكِٝٝ َعطؾ١ ايػحٸ

 .ـ ؾكٍٛ عًِ ايؿك7٘

 : ايؿك٘ بـ ِـ ْػب١ ٚع٬ق١ ع8ً

 ـ عًِ أقٍٛ ايؿك٘. 

 ـ عًِ ايؿًػؿ١. 

 ـ عًِ ايه٬ّ. 

 ـ عًِ اؿكٛم. 

 ـ عًِ ا٭خ٬م. 

 ١. ـ ايكٛاعس ايؿكٗٝٸ

ٝٸ  ١. ـ ايعًّٛ اٱْػاْ

 

 ــــــ ٚاملعطٝات ،ٚايفٛا٥س ،ضابعًا: األٖساف

غًٛب ٚا٫ػاٙ ايعك٬ْٞ ايؿاٌَ يًؿًػؿ١ املهاؾ١ إىل ايعًّٛ ٜهؿـ عٔ إٕ ا٭

ايٓٛاقل ٚايعٝٛب ايب١ٜٛٝٓ، ٚا٫مطاؾات ٚايٓٛاقل املٓٗذ١ٝ، ٚايٓكل ٚاـًٌ ايبٝاْٞ، 

ْٚكاط ايهعـ املهُْٛٞ، ٚا٫غتططازات ٚاؿؿٛ ايعا٥س، ٚايككٛض ٚعسّ اؾسٚا١ٝ٥، 

نُا ٜهؿـ عٔ نُاٍ ٖصٙ  .لًِ باملتعًٓٚمجٝع أْٛاع ْكاط اـًٌ ٚايعذع يف ايع

 .ٚاغتشهاَٗا ٚثباتٗا ،ٚغعتٗا ،ٚعُكٗا ،ٚزقا٥كٗا ،ٚدسٚا٥ٝتٗا ،ا٭َٛض ٚاملٛاضز

ٚبصيو ٜتُهٔ ايباسح ـ َٔ خ٬ٍ استٛا٥٘ ع٢ً قسض٠ املٛاد١ٗ ايٛاع١ٝ ٚايٓاقس٠ ٚايؿاع١ً 

قٝاغ١ ـ َٔ إعاز٠ ايٓعط ٚتكشٝض ٚإق٬ح ٚػسٜس ٚإعاز٠ تٗصٜب ٚتٓكٝض ٚإعاز٠ 

ٌٕٚتتٓػٝل، بٌ ٚتهٌُٝ َباسح املهاف إيٝ٘، ٚستٸ  ٢ إعاز٠ تطتٝب عٓاقطٖا بؿه

٫ ـ ٟ بسٚضٙ ٚايعٌُ ع٢ً تٓعِٝ ٚتأغٝؼ ايعًّٛ اؾسٜس٠، ٖٚصا ٜ٪زٸ ،كتًـ أسٝاّْا

 إىل تٛغٝع ضقع١ ٚسسٚز املعطؾ١. ـ قاي١ 
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ٚبٝإ  ،لنُا إٔ ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ا٭َٛض ـ َٔ خ٬ٍ إعاز٠ ؾِٗ املتعًٓ

 ،ٟ إىل بػط ايبكرل٠ٚتٛدٝ٘ تاضٜذ املهاف إيٝ٘، ٚؼًٌٝ ْٚكس طبٝعت٘ ٚقؿات٘ ـ ت٪زٸ

ل، ٚمتٓش٘ إَها١ْٝ املٛاد١ٗ ايٛاع١ٝ ٚايؿاع١ً يف تعاطٝ٘ َع ٚاتػاع أؾل َٚكسض٠ احملٓك

 ل ايؿًػؿ١ املهاؾ١، ٚاغتدساَٗا يف غٝام ايٓٛاٜا ٚا٫ستٝادات اٱْػا١ْٝ. َػا٥ٌ َتعًٓ

ٕٸ ط إيٝٗا بٛقؿٗا َٔ ا٭َٛض ايػابك١ تعتدل عطٝات ٚايٓتا٥ر عٓسَا ٜٴَٓعٖصٙ امل إ

غ بٛقؿٗا َٔ ا٭َٛض شٳًِٚغطنّا يًؿًػؿات املهاؾ١ إىل ايعًّٛ ٚا٭َٛض، ٚعٓسَا تٴ غا١ّٜ

 ب١ عًٝٗا. َٚٔ َعطٝات ايتشكٝل، تعتدل َٔ ايؿٛا٥س ٚايجُاض املذلتِّ ،اي٬سك١

 

 ــــــ ذاٙخاَػًا: املٓٗر ٚاالٓت

أغًٛب تكٓٝـ ٚبػط املعًَٛات ٚا٭زي١ يف »ٓا ْطًل تػ١ُٝ َٓٗر ايتشكٝل ع٢ً إْ

، َٔ قبٌٝ: املٓٗر ايتذطٜيب «ع٢يًطزٸ ع٢ً اـكِ أٚ إثبات املسٻ ;َكاّ اؾُع ٚاؿهِ

ٕٸ .اؿػٸٞ، ٚاملٓٗر ايعكًٞ اؿسغٞ، ٚاملٓٗر ايعكًٞ ايٓكٸٞ ٌٸ ٚإ ٜتبًٛض َٔ  َٕٓٗر ن

ـٺ ،١ املتػان١س ٚا٭زٓيخ٬ٍ تٓعِٝ فُٛع١ َٔ ايكٛاع  ٚاسس.  ٚاييت تٓسضز ؼت قٓ

ل يف َكاّ ايتٛدٸ٘ ايٓاؾ٧ عٔ قكس احملٓك»ذاٙ ايتشكٝل ع٢ً ْٚطًل تػ١ُٝ اتٸ

ايتٛقٝـ  ايتاي١:١ٝ َٔ ايٛدٛٙ ايج٬ث ع إىل ٚاسسٺ. إٕ اػاٙ ايتشكٝل ٜتطًٖ«ايبشح ٚايبٝإ

ٕٸٚايتٛق١ٝ ٚا٫قذلاح. ٚ ;ٚايتشًٌٝ ٚايتكِٝٝ ;ٚايتكطٜط ٌ بسٚضٙ دع٤ّا ايٓكس ٚاؿهِ ميجِّ إ

 َٔ اػاٙ ايتشًٌٝ أٜهّا. 

عكًٞ  أغًٛبٷٖٛ إٕ َٓٗر ٚأغًٛب ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ايعًّٛ ٚا٭َٛض 

ٜٴػتؿاز أسٝاّْا يف  ـ نُا ٖٛ اؿاٍ يف غا٥ط أْٛاع ايؿًػؿاتـ ٚسسغٞ، ضغِ أْ٘ 

 هّا. ايؿًػؿات املهاؾ١ يف َكاّ اؾُع َٔ ا٭غايٝب ايتذطٜب١ٝ أٜ

ٕٸ اػاٙ ايؿًػؿات املهاؾ١ ؼًًٝٞ ْٚكسٟ أٜهّا، ضغِ إٔ ؼكٝل ايؿًػؿ١  إ

ل إمنا ٜعٌُ ع٢ً ايتٛقٝـ ٚا٫قذلاح يف إطاض ا٭عاخ املهاؾ١ يتشػني ايعًِ باملتعًٓ

ٛٸ ضٕٚ إٔ ا٫غتس٫ٍ يف ٚاشلٛاَـ، ٚيٝؼ يف دٖٛطٖا ٚيبٸٗا. ٜٚبسٚ إٔ ايصٜٔ ٜتك

ِٸ ُا ٜٴدط٦ٕٛ إْٸ (19)ايدلٖإ ايعكًٞ ٚايٓكًٞ ٚايتاضىَٞٔ  ايؿًػؿات املهاؾ١ ٖٛ ا٭ع

 ايططٜل. 



 

 

هـ 0341م ـ  5102ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف  نصوص معاصرة  

 

 ــــــ غازغًا: األْٛاع

َٔ ايتػاَض طبعّا( ع٢ً أغاؽ  َٚع ؾ٤ٞٺ ،تٓكػِ اؿه١ُ ـ )ع٢ً اٱط٬م

 املعاٜرل ٚاؿٝجٝات املدتًؿ١ ـ إىل أقػاّ ٚأْٛاع كتًؿ١، ٖٚٞ: 

 ;َٚعاقط٠ ;ٚٚغٝط١ ;ٚقسمي١ ;ـ َٔ ايٓاس١ٝ ايتاضى١ٝ تٓكػِ إىل: غشٝك1١

 ٚدسٜس٠. 

 ;ٖٚٓس١ٜ ;ٚغطب١ٝ، ٚنصيو إىل: ق١ٝٓٝ ;ـ َٔ ايٓاس١ٝ اؾػطاؾ١ٝ إىل: ؾطق2١ٝ

 ;ٚؾطْػ١ٝ ;ٚأملا١ْٝ ;ٚإٜطاي١ٝ; ْٜٛا١ْٝ :ٚأٚضٚب١ٝ، ٚنصيو إىل ;ٚأَطٜه١ٝ ;ٚإٜطا١ْٝ

 َٚا إىل شيو.  ;ٚإلًٝع١ٜ

 :ٚعًُا١ْٝ، ٚنصيو إىل ٚغرل ز١ٜٝٓ ;ـ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫ْتُا١ٝ٥ إىل: ز١ٜٝٓ ٚإشل3١ٝ

 َٚا إىل شيو.  ;ٚبٛش١ٜ ;ٜٚٗٛز١ٜ ;َٚػٝش١ٝ ;إغ١َٝ٬

 َٚعزٚد١، ;ٚضٚاق١ٝ ;ٚإؾطاق١ٝ ;ا١ٝ٥ـ َٔ ْاس١ٝ ا٫ػاٙ ٚاملٓٗر إىل: َؿٸ4

 ٚػطٜب١ٝ.  ;ٚنصيو إىل: عك١ًٝ

 ;ٚتؿهٝه١ٝ، ٚنصيو إىل: ٚاقع١ٝ ;ْٚػب١ٝ ;ـ َٔ ايٓاس١ٝ املعطؾ١ٝ إىل: ٜك5١ٝٓٝ

 إىل شيو. َٚا  ;َٚجاي١ٝ

 ٌ املٓع١َٛ ٚايب١ٝٓ إىل: ا٭قاي١ـ َٔ ايٓاس١ٝ ايٛدٛز١ٜ ٚايٓعط١ٜ اييت تؿٚه6

 ٚا٭قاي١ املا١ٜٖٛ.  ;ايٛدٛز١ٜ

 ٚع١ًُٝ.  ;١ أٚ ايع١ْٝ٬ُ إىل: اْتعاع١ٝـ َٔ ايٓاس١ٝ ايػا٥ٝٸ7

 ;ٚأقػاَٗا ايج٬ث١ ،ـ َٔ ْاس١ٝ ايطقع١ ٚاملػاس١ إىل: اؿه١ُ ايٓعط8١ٜ

 ٚأقػاَٗا ايج٬ث١.  ،ٚاؿه١ُ ايع١ًُٝ

 أٚ َا بعس ،ٚايطبٝع١ٝ ;ل ٚاملٛنٛع إىل: َا ٚضا٤ ايطبٝع١ـ َٔ ْاس١ٝ املتع9ًٓ

 ٚايطبٝعٝات.  ;ايطبٝع١

 ل إىل:١ ٚاختكام املتعًٓـ َٚٔ سٝح ٬َى سلٛي١ٝ ٚداَع١ٝ املٛنٛع ٚدع٥ٝٸ14

 . (24)َٚهاؾ١ ;َطًك١

ِ ا٭خرل ـ باعتباض َٔ ايتكػٝ نُا تٓكػِ ايؿًػؿات املهاؾ١ ـ اييت ٖٞ دع٤ٷ

ٛٸع١١ ٖٜٚٛٸَاٖٝٸ ل ايؿًػؿات َٚتعًٓ «املهاف إيٝ٘»٭ٕ  ;١ املهاف إيٝٗا إىل أقػاّ َتٓ
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 .ا٭َٛض اؿكٝك١ٝ ٚا٫عتباض١ٜ ٖٛ ٚتاض٠ّ ;ايعًّٛ اؿكٝك١ٝ ٚا٫عتباض١ٜ ٖٛ املهاؾ١ تاض٠ّ

تهٕٛ َٔ غٓذ املعطؾ١ َٔ ايسضد١ ا٭ٚىل، َٔ  تاض٠ّ «عًّٛ املهاف إيٝ٘»ٚإٕ 

ٚتاض٠ أخط٣ َٔ ْٛع املعطؾ١ َٔ ايسضد١  ;َجٌ: عًِ ايؿٝعٜا٤ ،«ايعًّٛ اـاق١»بٌٝ: ق

 .«ؾًػؿ١ ايؿًػؿ١»ٚ ،«ؾًػؿ١ ايعًِ»ايجا١ْٝ، َٔ قبٌٝ: 

 «ايٛسٞ»تهٕٛ َٔ غٓذ املعطؾ١، َٔ قبٌٝ:  نُا إٔ أَٛض املهاف إيٝ٘ تاض٠ّ

َٸ ٚتاض٠ّ ;«املعطؾ١»ٚ ٔٸ ١ غرل املعطؾ١ٝ، َٔأخط٣ َٔ املك٫ٛت ايعا  .ٚاؿكٛم ،قبٌٝ: ايؿ

ٕٸ .ٚأخط٣ اعتباض١ٜ ;تهٕٛ سكٝك١ٝ نُا إٔ عًّٛ ٚأَٛض املهاف إيٝ٘ تاض٠ّ ٖصٙ  ٚإ

 يتٜٓٛع ايؿًػؿات املهاؾ١.  ا٫خت٬ؾات املا١ٜٖٛ تكبض َٓؿّأ

ايؿًػؿات املهاؾ١ »ميهٔ تػ١ُٝ ايؿًػؿ١ املهاؾ١ إىل ا٭َٛض غرل املعطؾ١ٝ بـ 

ٔٸ. ٚتٓسضز ؾًػؿ١ ا٫دتُا«ايبػٝط١ ، ٚؾًػؿ١ ايتاضٜذ، ٚؾًػؿ١ اؿهاض٠، ع، ٚؾًػؿ١ ايؿ

ٚؾًػؿ١ اؿكٛم، ٚؾًػؿ١ ا٫قتكاز، ٚؾًػؿ١ ايػٝاغ١، ٚؾًػؿ١ ا٭خ٬م، ٚؾًػؿ١ 

 ايذلب١ٝ، ٚؾًػؿ١ ايًػ١، ٚؾًػؿ١ ايتهٓٛيٛدٝا، نُٔ ايؿًػؿات املهاؾ١ ايبػٝط١. 

ٚىل نُا ميهٔ تػ١ُٝ ايؿًػؿات اييت ٜهٕٛ َٛنٛعٗا املعطؾ١ َٔ ايسضد١ ا٭

مبع٢ٓ  ،«باؾٌٗ املطٖن»ّ )ايبػٝط(، ٚنصيو بايكٝاؽ إىل بايكٝاؽ إىل ايٓٛع املتكسِّ

ٕٸ  ،ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ايؿًػؿات املهاؾ١ ٖٞ َٔ ايعًِ بايعًِ( اؾٌٗ باؾٌٗ )ٚإ

ِٸ تبٜٛب ؾًػؿ١ املعطؾ١، ٚؾًػؿ١ ايعًِ، ٚؾًػؿ١ «ب١املهاؾ١ املطٖن»بايؿًػؿ١  . ٜٚت

 َٚا إىل شيو، ؼت ايؿًػؿات املهاؾ١ املطٓنب١.  ،«ًّٛ اـاق١ايع»ايعطؾإ، ٚؾًػؿ١ 

ؾشٝح تهٕٛ  أَا ايؿًػؿات املهاؾ١ اييت تهاف إىل املعاضف َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ

 ،َٔ املعاضف َٔ ايسضد١ ايجايج١ )إشا ضام دعٌ ٖصا املكطًض أٚ ايتعبرل ٭ضباب املعطؾ١(

ٕٸ«املهاؾ١ املهاعؿ١»ًػؿات ُٝهٔ تػُٝتٗا بايؿؾ ٚتعتدل َٔ املعاضف املهاؾ١،  . ٚإ

تعتدل  ،«ايؿًػؿ١ املهاؾ١ املطٓنب١»ٚغا٥ط ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل  ،ؾًػؿ١ ؾًػؿ١ ايعًِ

َٔ َكازٜل ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ ايؿًػؿات املهاؾ١. ٚبطبٝع١ اؿاٍ با٫يتؿات إىل ايكٍٛ بإٔ 

١ْٝ( ميهٔ ٖصٙ ايؿ١٦ يٝػت ؾ٦ّٝا آخط غرل ايعًِ بايعًِ )ٚاملعطؾ١ َٔ ايسضد١ ايجا

 ب١ أٜهّا. إؿاقٗا بايؿًػؿات املهاؾ١ املطٖن

 ١ أخط٣ إىل قػُني: ٚسٝجٝٸ نُا ميهٔ تكػِٝ ايؿًػؿات املهاؾ١ َٔ ْاس١ٝٺ
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 ،كٗا ايعًّٛ أٚ ا٭َٛض اؿكٝك١ٝ، َٔ قبٌٝ: ايؿًػؿ١ايؿ١٦ اييت ٜهٕٛ َتعًٓـ 1

 . (21)ٚؾًػؿ١ ايٛدٛز

 ٚ ا٭َٛض ا٫عتباض١ٜ، َٔ قبٌٝ:ايؿ١٦ اييت ٜهٕٛ املهاف إيٝٗا ٖٛ ايعًّٛ أـ 2

 ٚؾًػؿ١ ايؿك٘. ،ؾًػؿ١ عًِ ايؿك٘

 

 ــــــ غابعًا: ْػب١ ٚعالق١ ايفًػفات املضاف١ بايعًّٛ املضاف١ إيٝٗا

َٸ ٖٓاى ْػب١ْ ٌٕٚع٬قات عا فُٛعٞ إىل  ١ بني ايؿًػؿات املهاؾ١ بؿه

ٌٕ ٌٸ .فُٛعٞ ايؿًػؿات املهاؾ١ إيٝٗا بؿه ٚع٬قات ؾًػؿ١ َهاؾ١ ْػب١  ٖٚٓاى يه

ايٓػب١ ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ شنطْا ٚقس ١. ٚأسٝاّْا بايعًّٛ اـاقٸ ،كٗا١ بايعًِ مبتعًٓخاقٸ

١ يؿًػؿ١ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ بؿًػؿ١ ايسٜٔ َٚٓطل ؾِٗ ايسٜٔ نُٔ َكاي١ ٚايع٬قات اـاقٸ

ف١ً َٔ ايعسز ايجأَ ٚايج٬ثني َٓؿٛض٠ يف ، «...نطٚض٠ تأغٝؼ» :يٓا ؼت عٓٛإ

 .(قبػات)

َٸ ٚيف ١ بني ايؿًػؿات املهاؾ١ َا ًٜٞ ْهتؿٞ باٱؾاض٠ إىل ايٓػب١ ٚايع٬قات ايعا

 ي٬ختكاض:  ضعا١ّٜ ;ٚفُٛع ايعًّٛ املهاؾ١ إيٝٗا

بايٓعط إىل نٕٛ ايؿًػؿات املهاؾ١ َٔ ايعًّٛ اي٬سك١ ؾإْٗا تأخص َازتٗا َٔ 

١ًَ ؾإْٗا ؼهِ ع٢ً ٕ ٖصٙ ايعًّٛ تعتُس ايكطا٤ات ايؿاإايعًّٛ املهاؾ١ إيٝٗا، ٚسٝح 

كاتٗا َٔ خ٬ٍ ايؿٛاٖس املتاس١ َٔ خ٬ٍ ايبشح يف طبٝعتٗا ٚدصٚضٖا، ٚتػاعس َتعًٓ

ٛٸ ٠ ٚاؾسٚا١ٝ٥ يف ع٢ً بػط ٚإق٬ح ٚتطٜٛط َٛقعٗا َٔ خ٬ٍ إظٗاض ْكاط ايهعـ ٚايك

 املهاف إيٝ٘. 

ٛٻ٘ ستٸكٓا يف تاضٜذ ايعًّٛ غٓسضى أْٸٚيٛ زٖق هاؾ١ ٕ ايؿًػؿات امل٢ قبٌ إٔ تته

ّٕ ٛټ ١ تهٕٛ ايعًّٛ املدتًؿ١ َس١َّٜٓػتكًٓ ع٢ً ؾهٌ عًٛ شلا ٚتهاًَٗا يف إق٬سٗا ٚؼ

 ٚاظزٖاضٖا إىل أؾهاض َٔ دٓؼ ايؿًػؿات املهاؾ١. 

 

 ــــــ ثآًَا: إَهإ ايفًػفات اإلغال١َٝ املضاف١

ٕٸ  «إَهإ ايؿًػؿات اٱغ١َٝ٬ املهاؾ١»ايصٟ ٜػتٛدب ططح ايػ٪اٍ عٔ  إ
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 : ُٖٚا ،أَطإ

: املعه١ً ايعطٜك١ يف إغ١َٝ٬ ايؿًػؿ١ )ٌٖ ايؿًػؿ١ ـ اييت تكّٛ خكٛقٝتٗا ا٭ٍٚ

، مبا يف شيو ايسٜٔ س٠ بؿ٤ٞٺ١ٜ ايؿهط١ٜ ـ ميهٓٗا إٔ تهٕٛ َكٝٸايصات١ٝ ع٢ً اؿطٸ

 اـاق١؟(.  اٚا٭ٜسٜٛيٛدٝ

اغتعساز ٚقاب١ًٝ اؿه١ُ ٚايعًّٛ ايعك١ًٝ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً تٛيٝس ٚإْتاز ايؿطٚع 

 ١ ؼت عٓٛإ ايؿًػؿات املهاؾ١. كٍٛ املػتكًٓٚاؿ

ٜدلظ عٓسَا ًْتؿت إىل ايؿٗطغت ايطٌٜٛ ٚايعطٜض شلص اؿكٌ  ٖٚٛ: ايجاْٞ

ٕٵ .اؿهُٞ ٕٛ ؾعٓسَا شنطْا ا٭قػاّ ٚايتكػُٝات ـ ٚإ َبعجط َٚهططب ـ نٓا  ع٢ً م

ٕٸ إىل  اٱداب١ عٔ ا٭َط ا٭ٍٚ ؼتاز ْصنط ايعؿطات َٔ مناشز ايؿًػؿات املهاؾ١. إ

ٍٕ ٔٵ فا  إٔ ْؿرل إىل أَطٜٔ، ُٖٚا:  إ٫ٖٓٓا ٫ ٜػعٓا  أٚغع، ٚيه

ٚٸ ٔٷ٫ّأ طٌٜٛ ع٢ً ايتؿهٝو يف إط٬م ايتُشٸض ع٢ً ايعًِ  : يكس َه٢ ظَ

ٌٸ .٢ بايٓػب١ إىل ايعًّٛ احمله١ ـٚاملعطؾ١ ـ ستٸ ٚعًِ ٖٓاى َا ٫ ٜٴشك٢  ؾًػؿ١ٺ ؾٛضا٤ ن

ٛټ ٍٸ»هُا٤: ٚع٢ً سسٸ تعبرل اؿ .ضات املػبك١َٔ ايتك زيٌٝ ع٢ً إَهإ ايؿ٤ٞ  أز

ٚإٕ ايؿٗطغ١ املدتكط٠ اييت أؾطْا إيٝٗا آْؿّا بؿإٔ تكػُٝات ٚأقػاّ ايؿًػؿ١  .«ٚقٛع٘

ٝٸات املعطٚؾ١ ٚغرل ج١ َٚكٝٻخرل زيٌٝ ع٢ً سكٝك١ إٔ ايؿًػؿ١ َتشِّ س٠ بآ٫ف ايكٝٛز ٚاؿٝج

ٕٸ عطٜك١ ٚايعًّٛ ايعك١ًٝ سٝا٠ ٚسهٛض اؿه١ُ اي املعطٚؾ١، ٚاملع١ًَٛ ٚاملهت١َٛ. ٚإ

كاف ايؿًػؿ١ باٱغ١َٝ٬، نُا اٱغ١َٝ٬ ايٛاغع١ خرل ؾاٖس ع٢ً إَهإ ٚدٛاظ اتٸ

 ٌ أندل بطٖإ ع٢ً إَهإ ايؿًػؿات اٱغ١َٝ٬ املهاؾ١. أْٗا متجٸ

ٕٸٚثاّْٝا ِٸ ايتؿهٝو  : إ ظطؾٝات اؿه١ُ ٚايعك١ْٝ٬ اٱغ١َٝ٬ أٚنض َٔ إٔ ٜت

َا ٜتعًل بتٛنٝض ٖصٙ  ٚيف .اٱغ١َٝ٬ املهاؾ١ يف إَها١ْٝ ايتأغٝؼ يًؿًػؿات

 : ايتاي١ٝا٭ز٢ْ إىل املٛاضز  اٱَها١ْٝ ميهٔ يٓا إٔ ْؿرل يف اؿسٸ

ّٸ ايعًّٛ ،إٕ اعتباض ايؿًػؿ١ عًِ ايعًّٛ ٜكتهٞ عُل ٚغع١ ايذلاخ  ،ٚنْٛٗا أ

املعطيف ايٛاقٌ إيٝٓا َٔ أغ٬ؾٓا يف سكٌ اؿه١ُ ٚايعك١ْٝ٬ اٱغ١َٝ٬، ٚسه١ُ 

ٕٸ .اٜا ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٚتعايُٝ٘قه ٛٸ٠ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ بًشاظ ا٫ػاٙ  ٚإ غ٢ٓ ٚقٛاّ ٚق

ٛٸع املعاٜرل .ايؿُٛيٞ ٚايتكُٝٝٞ بؿإٔ ايعًّٛ ٚا٭َٛض اٯي١ٝ ٚإغ١َٝ٬  ،ٚبايتايٞ باعتباض تٓ
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ز٠ ايٛدٛٙ، ميهٔ يٲغ١َٝ٬ إٔ ميهٓٗا إٔ تهٕٛ تؿهٝه١ٝ أٚ َتعسٸ ،املعطؾ١

 أٚ ق٫ُٛت٘. ،١ عًِ أٚ ١ٜٖٛ َٛنٛع شيو ايعًَِٓٗر أٚ غا١ٜ أٚ آيٝٸؼاٍ إىل َكازض أٚ 

  

 ــــــ تاغعًا: ضطٚض٠ تأغٝؼ ٚتٛغٝع ضقع١ ايفًػفات اإلغال١َٝ املضاف١

١ اييت ؼطظ َكاّ باٱناؾ١ إىل َكاّ ايجبٛت ٚاٱَهإ ٖٓاى ايهجرل َٔ ا٭زٓي

٢ً أغاؽ اؿه١ُ ٚنطٚض٠ تأغٝؼ ٚتٛغٝع ضقع١ ايؿًػؿات املهاؾ١ ع ،اٱثبات

ٕٸ ط عٔ نطٚض٠ تأغٝؼ َٔ ايسعا٥ِ اييت تعبِّ ايتاي١ٝا٭زي١  ٚايعًّٛ ايعك١ًٝ اٱغ١َٝ٬. ٚإ

 ٚتٛغٝع ضقع١ ايؿًػؿات اٱغ١َٝ٬ املهاؾ١: 

 ـ ايهطٚض٠ املًشٸ١ يبػط ٚتٛغٝع ٚتطٜٛط اؿه١ُ اٱغ١َٝ٬ يف ايعطٚف1

 ايطا١ٖٓ يٲغ٬ّ ٚايعامل. 

 . ٱغ١َٝ٬ َٔ ايععي١ ايطا١ٖٓ، ٚدعًٗا ؾاع١ًّـ نطٚض٠ إخطاز ايؿًػؿ١ ا2

 َٔ خ٬ٍ إعاز٠ تطنٝبٗا ٚتؿصٜبٗا ،ـ نطٚض٠ ؼسٜح ايؿًػؿ١ اٱغ3١َٝ٬

ٌٕ  دسٜس.  بؿه

 ـ ٚدٛب تععٜع ا٭غؼ ايٓعط١ٜ يًعًّٛ ٚاملعاضف اٱغ١َٝ٬. 4

ٕٸ5  ٫ظّ قٝاّ أٚ تطٜٛط ـ با٫يتؿات إىل إٔ ايؿًػؿ١ متٓض املط٤ غع١ يف ايط١ٜ٩ ؾإ

يف سكٌ اؿه١ُ ايع١ًُٝ،  ٫ٚ غٝٻُا ،يتٓاغِ يف ٖٓسغ١ ايعًّٛ ٚاملعاضف اٱغ١َٝ٬ا

تات احملت١ًُ ؾٝٗا، ٖٛ ايط١ٜ٩ ايعك١ْٝ٬ ايؿُٛي١ٝ إىل ايعًّٛ ٚضؾع ايتعاضنات ٚايتؿتټ

 ٚاملعاضف اٱغ١َٝ٬. 

َٳ6 ٛٸ ٔٵـ ٖٓاى   ؾًػؿ١ ايسٜٔ ـ إىل َٛقع :ٍ بعض ايؿًػؿات املهاؾ١ ـ َٔ قبٌٝس

ٖٚصا ٜعتدل َٔ ايتساعٝات  .عس٠ يًٗذّٛ ع٢ً ا٭غؼ ٚاملعاضف اٱغ١َٝ٬ ٚايتكًٝس١ٜٚقا

 ١٦ يتأغٝؼ ايؿًػؿات املهاؾ١ ع٢ً أغاؽ املٓطل ايكشٝض ٚايسقٝل. ٚايتبعات ايػِّ

 ـ وكٌ ايهجرل َٔ اـًط ٚا٭خطا٤ ايع١ًُٝ َٔ قبٌ بعض املعاقطٜٔ يف سك7ٌ

بٌٝ: إط٬م ؾًػؿ١ ايسٜٔ ع٢ً ايؿًػؿ١ بعض ايؿًػؿات اٱغ١َٝ٬ املهاؾ١، َٔ ق

ّٸ (، َٚٔ قبٌٝ: اعتباض ايتػاٟٚ ايس١ٜٝٓ، ٚايه٬ّ اؾسٜس أٚ ايبشح ايسٜين )باملع٢ٓ ايعا

ٚبني ؾًػؿ١ عًِ ايؿك٘  ،أٚ اـًط بني ؾًػؿ١ ايؿك٘ َٚكاقس ايؿطٜع١ ٚعًٌ ايؿطا٥ع
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ٌٕٚإٕ تأغٝؼ ايؿًػؿات املهاؾ١ ب .ٚؾًػؿ١ عًِ ا٭قٍٛ ٚؾًػؿ١ ا٫دتٗاز قشٝض  ؿه

 ٚوٍٛ زٕٚ ٖصٙ ا٭خطا٤.  ،ٟ إىل تكًٌٝ ٚتكشٝض ٖصا اـًطٚزقٝل ٜ٪زٸ

 

 ــــــ عاؾطًا: املصازض

ٚٸ ٍ يتأغٝؼ ٚتٛغٝع ضقع١ ايؿًػؿات اٱغ١َٝ٬ املهاؾ١ ٖٛ ايٛسٞ إٕ املكسض ا٭

ٞٸ َٚعطؾ١. ميهٔ اؿكٍٛ ع٢ً ا٭غؼ  بٛقؿ٘ نتاب سه١ُٺ ;ٌ بايكطإٓاملتُجِّ اٱشل

ٌٸٚايكٛاعس امل ٚغ٬غ١ ٚاْػٝاب١ٝ َٔ  ٜػٕط ٝتاؾٝعٜك١ٝ يًعًّٛ ٚا٭َٛض ٚاغتٓباطٗا به

ٕٸ ايط١ٜ٩ ايعا١َ ٚايؿُٛي١ٝ يًٛدٛز ٚايها٥ٓات َٔ  خ٬ٍ آٜات ٖصا ايهتاب اؿهِٝ. ٚإ

ٕٸ ٌ دع٤ّا نبرلّا قٝاغ١ ٚؾطح أغؼ اؿه١ُ ٚاملعطؾ١ متجِّ ضغا٥ٌ ايسٜٔ ا٭غاغ١ٝ. ٚإ

 َٔ ايتعايِٝ ايٛسٝا١ْٝ. 

 ^١ً يف أقٛاٍ ٚأؾعاٍ املعكَٛني١ املعكّٛ، املتُجِّيجاْٞ ٖٛ غٓٸٚاملكسض ا

ِٗ بطبٝع١ اؿاٍ ٜتُتعٕٛ ٚعسٍ ايجكٌ ا٭ندل، ٚيصيو ؾإْٸ ،بٛقؿِٗ ايجكٌ ا٭قػط

 ٛاقؿات ايجكٌ ا٭ندل. َبصات خكا٥ل ٚ

 ،ٌ يف اغتٓتاز ٚاغتدطاز ايؿًػؿات اٱغ١َٝ٬ املهاؾ١أَا املكسض ايجايح ؾٝتُجٻ

ـ يف ضقع١ ايعًّٛ ايعك١ًٝ ايٛاغع١. ًَِ ايصٟ تطن٘ يٓا ايػٻاخ املعطيف ايكِّبٛقؿٗا ايذل

٢ ٚباٱناؾ١ إىل ايعًّٛ ايعك١ًٝ ميهٔ يًهجرل َٔ ايعًّٛ ايٓك١ًٝ ٚا٫عتباض١ٜ، ٚستٸ

ٟٸ ٫ٚ غٝٻُاا٭زبٝات ـ  ٚايكِٜٛ ـ إٔ ٜٴعاز إسٝا٩ٖا ٚإخطادٗا َٔ  ا٭زب ايؿاضغٞ ايجط

َّٕهآَٗا، ٚعطنٗا ع٢ً ؾه  ،َٓػذ١ُ َٚٓع١ُ َٚتٓاغك١ يف قاؾٌ املعطؾ١ ٌ عًٛ

 ٚدعًٗا يف َتٓاٍٚ اؾُٝع.

ٌٕ تٵطٳإٕ ٖصٙ ايعباضات ٚايتعابرل اييت دٳ َطػٌ َٚػتعذٌ ؼتاز  َٔ قًُٞ بؿه

ػع ي٘ ٖصٙ ايعذاي١، ٚيصيو ْهتؿٞ بٗصا املكساض، ْٚذلى ٚتؿكٌٝ َٓاغب ٫ تتٻ إىل ؾطٕح

َٸ َٓطل ايتأغٝؼ يًؿًػؿات اٱغ١َٝ٬ »ُٖٚا:  ،تني أخطٜنيايبشح يف َػأيتني ٖا

ٌٸ إىل ؾطق١ٺ ،«اٯؾات ٚايهطٚضات ايطا١ٖٓ يًؿًػؿات املهاؾ١»، ٚ«املهاؾ١  أٚغع، يع

 خ بعس شيو أَطّا.سٹاهلل ٜٴشٵ
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 فًػف١ ايفًػف١ اإلغال١َٝ
 

 وايپعثذ الحسيه خسرو د. الشيخ 

 الهاشمً حسهترجمح: 

 

 ــــــ َسخٌ

ٔ غرلٙ; إش ٜكٍٛ عؿًػؿ١ َٔ اـكا٥ل اييت متٝٸع اٱْػإ تعتدل اي

أضغطٛطايٝؼ: مجٝع ايٓاؽ ٜٓععٕٛ بطبٝعتِٗ إىل املعطؾ١، ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو ؾسٸ٠ 

ٝٸ١ أٜهّا، ٚشلا ع بايك٣ٛ اٱزضان١ٝ اؿػٸمتػٸهٓا عٛاغٓا. قشٝض إٔ اؿٝٛاْات تتُتٸ

اٱْػإ ميتاظ َٓٗا يف سٝات٘  إٔ سعٗا ايٓػيب َٔ ايصانط٠ ٚايتذاضب املتٛانع١، إ٫ٓ

ٌ. إٕ ايتذطب١ تعين َعطؾ١ ا٭ؾطاز ٚاملكازٜل، ٖٚٞ باعتُاز ايكٓاع١ ٚا٫غتس٫ٍ ٚايتعٓك

ُٸٔ َعطؾ١ ايع١ً، بٳ ُٸٔ َعطؾ١  ،ٝاتإٔ ايكٓاع١ تعين َعطؾ١ ايهًٓ سٳٝٵَعطؾ١ ٫ تته ٚتته

ٝٸ١ ٚايتذطٜب١ٝ ع٢ً املعًَٛات اؿػٸاؿه١ُ ٚايؿًػؿ١ ٫ ٜكتكط عسّ إط٬م  .(1)ايع١ً

َٔ عسّ اعتباض أْٛاع ايؿٕٓٛ ٚايكٓاعات َٔ ايؿًػؿ١ باملع٢ٓ ايسقٝل ٫ بٴسٻ  ب، بٌػٵؾشٳ

ِٷ يف شيو ايعًٌ  ٜتعاط٢ َع ايعًٌ ٚاملباز٨ ا٭ٚىل ـ غٛا٤ٷ يًه١ًُ أٜهّا. إٕ ايؿًػؿ١ عً

َٸ١، َٔ ٚيصيو ؾٗٞ تبشح يف مجٝع اؿكا٥ل ايهًٓ ،ايٛدٛز١ٜ ٚاملعطؾ١ٝ ـ قبٌٝ: ١ٝ ٚايعا

أقٌ ايٛدٛز، ٚٚدٛز املعطؾ١، ٚٚدٛز ايٓؿؼ، ٚٚدٛز اهلل، ٚعٛامل ايٛدٛز، ٚايٛدٛز 

 ٚغرلٙ.  ،ا٫عتباضٟ

إٕ ايؿًػؿ١ مل تعس ايّٝٛ فطٸز عًِ، بٌ إْٗا ؼهٞ عٔ عًّٛ َٚصاٖب 

ٛٸع١. ٚمٔ يف ٖصٙ املكاي١ ْػع٢ إىل بٝإ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ َٔ خ٬ٍ  ٚاْتُا٤ات َتٓ

 ١ ايجا١ْٝ: َٔ ايسضد ض١ٜ٩ٺ
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  ــــــ ١ ايفًػف١ اإلغال١َٝففًػـ 1

َٚٛنٛع ٖصا ايعًِ  .عباض٠ عٔ ايعًِ ايؿاٌَ يًؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ٚايتٛدٸٗاتٖٚٞ 

ا١ٝ٥ ٚاٱؾطاق١ٝ ٚايكسضا١ٝ٥، ذاٖات املؿٸايؿاٌَ عباض٠ عٔ: ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ٚا٫تٸ

 َٚا تٛقٸًت إيٝ٘ ايؿدكٝات ايباضظ٠ يف اؿه١ُ اٱغ١َٝ٬. 

ّٸإ يًتشكٝل يف ؾًػؿ١ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ وكٌ َٔ خ٬ٍ ا٭غًٛب  ٕ املٓٗر ايعا

َٸ ،اشلطَٓٝٛطٝكٞ ا يف َكاّ ٚؾِٗ ايٓعطٜات ٚا٫ػاٖات ٚاملعطٝات ٚايُٓاشز ايؿًػؿ١ٝ. ٚأ

أغًٛب ايتشكٝل ؾإٕ َػاض ٖصا ايبشح غٝهٕٛ ٚقؿّٝا ٚتعًًّٝٝا ٚؼًًّٝٝا ٚاغتس٫يّٝا 

 ّا. ْٚكسٜٸ

 ،ؿ١ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ يف َكاّ مجع املعًَٛات تاضىٞ ـ تكطٜطٟٚإٕ اػاٙ ؾًػ

 . ٚيف َكاّ اؿهِ ٚايتشًٌٝ َعطيفٸ

إٕ غا١ٜ ٖٚسف ٖصا ايعًِ ٖٛ ٚقـ ٚؼًٌٝ َساضؽ َٚصاٖب ايؿًػؿ١ 

ِٸ يف إطاض ا٫يتؿات  اٱغ١َٝ٬، ٚتكِٝٝ ٚنؿـ ْكاط نعؿٗا ٚقٛتٗا. ٚإٕ ٖصا اشلسف ٜت

ٔٸ إىل دسٚا١ٝ٥ ٚزٚض ايؿًػؿ١ يف  ،سكٌ اٱشلٝات ٚايعًّٛ ٚايؿًػؿات املهاؾ١ ٚايجكاؾ١ ٚايؿ

ٚتطبٝل ايؿًػؿ١ ٚتطٜٛطٖا مبا ٜتٓاغب ٚاؿاد١ املعاقط٠ يًسْٝا ٚاٯخط٠، ٚاؿٝا٠ 

ِٸ تكسِٜ ب١ٝٓ َٚٓع١َٛ  .١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ، ٚايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝاملازٸ ٚيف ْٗا١ٜ املطاف ٜت

أخط٣: إٕ اشلسف ايٓٗا٥ٞ يؿًػؿ١ ايؿًػؿ١ دسٜس٠ َكذلس١ يًؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬. ٚبعباض٠ 

ع ١ُ يًؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬، تتُتٸعٔ انتؿاف ٚتكسِٜ ب١ٝٓ َٓٓع اٱغ١َٝ٬ عباض٠ْ

 : ايتاي١ٝباـكا٥ل 

 ع مجٝع َػا٥ٌ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ باملٓٗر ايعكًٞ. ٚمتتٸ ،كاؾٗا بايؿًػؿ١أـ اتٸ

يؿًػؿ١ٝ ٚايتعايِٝ مبع٢ٓ ايتٓاغِ بني املػا٥ٌ ا ،كاؾٗا باٱغ١َٝ٬ـ اتٸب 

ٌٕ  قطٜض.  اٱغ١َٝ٬، أٚ ـ يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ ـ عسّ كايؿتٗا يٲغ٬ّ بؿه

ات مبع٢ٓ انط٬ع ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ بسٚضٖا يف اٱشلٝٸ ،ز ـ اؾسٚا١ٝ٥ ٚاؿساث١

ٔٸ  ٚغرلٖا َٔ استٝادات اٱْػإ املعاقط.  ،ٚايعًّٛ ٚايؿًػؿات املهاؾ١ ٚايجكاؾ١ ٚايؿ

ٚتعٝني سسٚزٖا،  ،ع٠ٚ٬ ع٢ً ايع٬قات املٓػذ١ُ يًُػا٥ٌ، املٓع١َٛ ٙإٕ ٖص

 ز املٛنٛع ا٭قًٞ يًٓعاّ اؾسٜس. هب إٔ ؼسِّ
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  ــــــ بٝإ املفاِٖٝـ 2

َٔ بٝإ ٚؾطح ا٭يؿاظ ايط٥ٝػ١ يف ٫ بٴسٻ  يهٞ ْؿِٗ املػا٥ٌ املصنٛض٠ آْؿّا

ٌٕ ،ٚاملعطٝات ذاٙ،غًٛب َٚٓٗر ايتشكٝل، ٚا٫تٸأايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬، َٔ قبٌٝ:   بؿه

 ؾاٌَ. 

  

 ــــــ أـ َٓٗر ايتشكٝل

ٕٸ ّٸ (2)َٓٗر ايتشكٝل إ  ،عباض٠ عٔ مجع املعًَٛات بؿإٔ ْعط١ٜٺ َا باملع٢ٓ ايعا

 ٚؾُٗٗا.  ،ٚاؿهِ بؿأْٗا ،ٚتٛقٝؿٗا

ّٸ ٔٸ ٜٴطًل ع٢ً ايكػِ ا٭ٍٚ َٔ َٓٗر ايتشكٝل باملع٢ٓ ايعا  .ايتشكٝل َكطًض ؾ

ِٸ ِٸ تكػِٝ املٝساْٞ إىل .ٚاملهتيب ;املٝساْٞ :تكػُٝ٘ إىل ٜٚت  ;ٚتكُٝٝٞ ;ؼكٝكٞ :ٜٚت

 .ٚإسكا٥ٞ

ٜٚٴطًل ع٢ً ايكػِ ايجاْٞ َٔ َٓٗر ايتشكٝل باملع٢ٓ ايعاّ، أٟ ٚغ١ًٝ ايتٛقٝـ 

ِٸ تكػُٝ٘ مبدتًـ  .َكطًض َٓٗر ايتشكٝل باملع٢ٓ اـامٸ ،ٚاؿهِ ٚايؿِٗ ٜٚت

ٛٸع١ ِٸ تكػِٝ َٓٗر اي ،ايًشاظات إىل أقػاّ َتٓ يف  ،تشكٝل باملع٢ٓ اـامٸسٝح ٜت

ٔٸ َكابٌ ٚٸٍ بًشاظٺ ،ايتشكٝل ؾ ٚاملٓٗر  ;ٚاملٓٗر ايتعًًٝٞ ;املٓٗر ايتٛقٝؿٞ :إىل أ

 ٚاملٓٗر ايٓكسٟ.  ;ٚاملٓٗر ا٫غتس٫يٞ ;ايتشًًٝٞ

 .ٜعٌُ املٓٗر ايتٛقٝؿٞ ع٢ً تكطٜط ايٓعط١ٜ أٚ ايعاٖط٠

 .ٜٚعٌُ املٓٗر ايتعًًٝٞ ع٢ً بٝإ أغباب ٚعًٌ ظٗٛض ايٓعط١ٜ

 .َات ٚيٛاظّ ايٓعط١ٜٜٚعٌُ املٓٗر ايتشًًٝٞ ع٢ً انتؿاف َكسٸ

 .٢ٜٚعٌُ املٓٗر ا٫غتس٫يٞ ع٢ً إثبات املعتكس ٚاملتبٓٸ

ٚاملطابك١ َع  ،١ )ا٫نتؿافٜٚعٌُ املٓٗر ايٓكسٟ ع٢ً اؿهِ بؿإٔ ايٓعطٜٸ

 ايٛاقع ٚعسّ املطابك١ َع٘(. 

ٍٸ٢ قازم َٚدلٸَتبٓٸ ٢ إىلإٕ املٓٗر ا٫غتس٫يٞ ٖٛ ٚغ١ًٝ ؼٌٜٛ املتبٓٸ  ،ض َٚػتس

ِٸ ;ٚػطٜب١ٝ ;أزٚات عك١ًٝ :ايصٟ ٜكبٌ ايتكػِٝ إىلٖٛ ٚ س١ٜ َٔ ايتعبټ ْٚك١ًٝ )ا٭ع

 (.ٚايتاضى١ٝ ٚاؿهٛض١ٜ
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عٔ بٝإ عًٌ ٚعٓاقط ظٗٛض ْعط١ٜٺ َا، َٔ قبٌٝ:  ٚإٕ املٓٗر ايتعًًٝٞ عباض٠ْ

 َٚا إىل شيو.  ;ٚا٫دتُاع١ٝ ;ٚاٱشل١ٝ ;ٚايتٓع١ُٝٝ ;ٚاملٝهاْٝه١ٝ ;ايعٓاقط ايتشؿٝع١ٜ

ِٸ تكػِٝ َٓٗر ايتشكٝل باملع٢ٓ اـامٸ املٓٗر  :آخط إىل بًشاظٺ نُا ٜت

 ٚاملٓٗر اؿٛاضٟ.  ;ٚاملٓٗر ايبٟٓٝٛ ;َٚٓٗر عًِ ايعٛاٖط ;اشلطَٓٝٛطٝكٞ

سٜط بايصنط إٔ املٓاٖر ايتٛقٝؿ١ٝ ٚايتع١ًًٝٝ ٚايتش١ًًٝٝ ٚا٫غتس٫ي١ٝ َٚٔ اؾ

ُٔ اشل١ٜٛ املعطؾ١ٝ ٚايسؾاع١ٝ يًٓعط١ٜ. يف سني إٔ املٓاٖر ٚغا٥ٌ تهٖٞ ٚايٓكس١ٜ 

ٌ ٚغا٥ٌ يًٛقٍٛ إىل ١ٜٖٛ ايٓعط١ٜ اشلطَٓٝٛطٝك١ٝ ٚعًِ ايعٛاٖط ٚايب١ٜٛٝٓ ٚاؿٛاض١ٜ متجٸ

 ل بايتؿِٗٝ ٚايتؿاِٖ. َا ٜتعًٓ يف

ٔٸ املهتيب يف  هب ع٢ً ؾًػؿ١ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ إٔ تعٌُ ع٢ً تٛظٝـ ايؿ

ذاٖات، مبع٢ٓ أْ٘ هب عًٝٗا إٔ تتبع املٓٗر يٓعطٜات ٚا٫تٸإطاض تٛقٝـ ٚؾِٗ ا

٢ سٟ ـ بٌ ٚستٸٓٵابتسا٤ٶ َٔ ايهٹ ،ايتاضىٞ يف َػا٥ٌ ؾًػؿ١ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬

 أضغطٛطايٝؼ ـ ٚق٫ّٛ إىل ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ املعاقط٠. 

ط إٕ غطٸ عح آضا٤ َٚٛاقـ أضغطٛطايٝؼ ٚبعض ؾ٬غؿ١ اٱغطٜل ٜهُٔ يف تأثټ

ػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ا٭ٚىل بٗا، سٝح ميهٔ يٓا َٔ خ٬ٍ ايسضاغ١ ايسقٝك١ ٚايتش١ًًٝٝ ايؿً

 ٫ٚ غٝٻُاط ايؿ٬غؿ١ املػًُني ـ ؿات ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜكٝني إٔ ْتعطٸف ع٢ً سذِ تأثټمل٪ٓي

ايهٓسٟ ٚايؿاضابٞ ٚابٔ غٝٓا ـ بايؿ٬غؿ١ اٱغطٜكٝني. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ املطاز َٔ 

ٌٕايتعطٸف ع٢ً َ٪يؿات اؿهُا٤ املػًُني، ٚؾِٗ َسٻايؿٔ املهتيب ٖٛ   عٝاتِٗ بؿه

زقٝل. إٕ ايؿِٗ ايسقٝل يًٓعطٜات ٚا٫ػاٖات ٚاملعطٝات ٚايُٓاشز ايؿًػؿ١ٝ إمنا ٜهٕٛ 

ٕ ع٢ً ايباسح يف غٝام ؾِٗ املػاسات املتكسٸ١َ أٟ إ، (3)َٔ خ٬ٍ املٓٗر اشلطَٓٝٛطٝكٞ

ؿني يف ٝ٘ ا٫قتكاض ع٢ً ؾِٗ َطاز ٚغا١ٜ امل٪ٚي، ٚإمنا عًإٔ ٫ ٜؿطض ضٚاغب٘ ع٢ً ايٓلٸ

 اؿه١ُ. 

يًٛقٍٛ إىل ٖصٙ ايػا١ٜ َٔ إٔ ٜهٕٛ ايتُشٛض ٫ بٴسٻ  سٜط بايصنط أَْ٘ٚٔ اؾ

نُا ٖٛ ساٍ عًُا٤ اشلطَٓٝٛطٝكا  ،ـ، ٫ إٔ ٜٴكاض إىل ايتُشٛض سٍٛ املؿػٸطسٍٛ امل٪ٓي

 ايؿًػؿ١ٝ. 

ٌٸإ :تٛنٝض شيو ٕٸ .ػٸطٜٙطتبط مب٪يؿ٘ َٚؿ ْلٛ ٕ ن ىتًـ  تؿػرل ٚؾِٗ ايٓلٸ ٚإ



 

 

هـ 0341م ـ  5102ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف  نصوص معاصرة  

 

 ـ ٚقٛض١ٜ املؿػٸط أٜهّا. ذاٙ قٛض١ٜ امل٪ٓيعٔ اتٸ

ـ ٚغع٘ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إىل َطاز امل٪ٓييف ـ نٌ َا ٜبصٍ املتُشٛض سٍٛ امل٪ٓي

. ٚيصيو ػسٙ َعتُسّا ع٢ً ايكطا٥ٔ اؿاي١ٝ ٚاملكاي١ٝ ٚايكٛاعس ايًػ١ٜٛ ٚناتب ايٓلٸ

ٌٕت امل٪ٚيٚايٓش١ٜٛ يٝكٌ إىل َطازا أؾهٌ. إٕ ع٢ً ايباسح يف َكاّ ؾِٗ  ـ بؿه

ب اـٛض يف تؿػرل املكازض املهتٛب١ ٚتٛقٝـ آضا٤ ايؿ٬غؿ١ اٱغ٬َٝني إٔ ٜتذٓٻ

ٚإغكاط ضٚاغب٘ ايص١ٖٝٓ ع٢ً َػاض  ،ب ايتؿػرل بايطأٟمبشٛض١ٜ املؿػٸط، ؾعًٝ٘ إٔ ٜتذٓٻ

ًَٛات ايػابك١ ع٢ً ث٬ث١ أْٛاع، ايؿِٗ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ عًٝٓا إٔ ْسضى إٔ ايطٚاغب ٚاملع

 :ٖٞٚ 

ٚٸ٫ّ عٔ ٚغا٥ٌ  ٚاييت ٖٞ عباض٠ْ ،: ا٫ؾذلانات ا٫غتدطاد١ٝ ٚا٫غتٓباط١ٝأ

ِ، َٔ قبٌٝ: قٛاعس ايًػ١ قٛاعس يػ١ املتهًٚ أٟ إْٸٗااقطٝاز املعاْٞ َٔ ايٓكٛم، 

ايه٬ّ  ايعطب١ٝ ـ َج٬ّ ـ بايٓػب١ إىل ْكٛم ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬، ٚايكٛاعس اييت ؼهِ

ّٸ ٔ، ٚايكطا٥ٔ اؿاي١ٝ ٚاملكاي١ٝ، ٌ ٚاملبُِّٳس، ٚاجمِلل ٚاملكِّ، ٚاملطًَٚاـامٸ َٔ قبٌٝ: ايعا

ـ. إٕ ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ايؿطنٝات ٫ ٚا٫يتؿات إىل َعاْٞ املؿطزات يف عكط امل٪ٓي

بات املاث١ً يف ططٜل ؾِٗ َطاز َٚكاقس َ٪يـ ايٓلٸ، بٌ ٖٞ َكاسب١ َكتٓسضز نُٔ ايعٳ

 ًؿِٗ َٚتعا١َٓ َع٘، ٚهب ايعٌُ ع٢ً تٛظٝؿٗا ٚاٱؾاز٠ َٓٗا. ي

: ا٫ؾذلانات ا٫غتؿٗا١َٝ، مبع٢ٓ ا٭غ١ً٦ اييت ٜجرلٖا املؿػٸط بؿإٔ ٚثاّْٝا

يًشكٍٛ ع٢ً َسايًٝٗا ا٫يتعا١َٝ، ٚي٫ٛ تًو  ايٓكٛم ايؿًػؿ١ٝ، ٚتهٕٛ َٓؿّأ

إٕ ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ  تب ايعٗٛض يتًو املعاْٞ اٱيتعا١َٝ أبسّا.ا٭غ١ً٦، ملا ُن

ا٫ؾذلانات تٓؿع يف َكاّ ؾِٗ ٚتٛقٝـ ايٓكٛم ايؿًػؿ١ٝ أٜهّا، ٚتػاعس ع٢ً ؼًٌٝ 

 ـ أٜهّا. ٚانتؿاف ايس٫٫ت ا٫يتعا١َٝ، نُا تػاعس ع٢ً ؾِٗ ؾطنٝات امل٪ٓي

ٟ إىل ايتؿػرل بايطأٟ. ؾع٢ً : ا٫ؾذلانات اٱغكاط١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ اييت ت٪زٸٚثايجّا

ٛ نإ ايؿدل َٔ ايكا٥ًني بعًِ املٓٗر، ٚعُس إىل تؿػرل ْكٛم غبٌٝ املجاٍ: ي

طاى ا٫ؾذلانات ٘ َٔ ايكا٥ًني بعًِ املٓٗر، ٜهٕٛ قس غكط يف ؾٹأضغطٛطايٝؼ ٚنأْٸ

ٕٸ(4)ٚؼٌُٝ ؾُٗ٘ ع٢ً َا ٜطٜسٙ أضغطٛطايٝؼ ،اٱغكاط١ٝ ؾًػؿ١ ايؿًػؿ١  . ٚعًٝ٘ ؾإ

َٸاٱغ١َٝ٬ يف َكاّ مجع املعًَٛات تػتؿٝس َٔ ا٭غًٛ ا يف َكاّ ب اشلطَٓٝٛطٝكٞ، ٚأ
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ايتكِٝٝ ٚاؿهِ ؾتػتؿٝس َٔ ا٭غايٝب ايتع١ًًٝٝ ٚايتش١ًًٝٝ ٚا٫غتس٫ي١ٝ ٚايٓكس١ٜ. إٕ 

ؾًػؿ١ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ َٔ خ٬ٍ تٛظٝؿٗا يٮغًٛب ايتعًًٝٞ تعٌُ ع٢ً انتؿاف 

عٓاقط ٚأغباب ظٗٛض ايُٓاشز ٚاملساضؽ ايؿًػؿ١ٝ، َٚٔ خ٬ٍ تٛظٝؿٗا يٮغًٛب 

يتشًًٝٞ تعٌُ ع٢ً انتؿاف ا٫ؾذلانات ٚايًٛاظّ ٚاملعطٝات، َٚٔ خ٬ٍ تٛظٝـ ا

ا٭غًٛب ايٓكسٟ تعٌُ ع٢ً انتؿاف ا٭غايٝب املعطؾ١ٝ ٚامله١ُْٝٛ يتًو املساضؽ 

 ٚا٫ػاٖات ايؿًػؿ١ٝ. 

ِٸ َٔ ايدلٖإ ايعكًٞ  إٕ ا٭غايٝب ا٫غتس٫ي١ٝ يف ٖصٙ ايؿًػؿ١ املهاؾ١ أع

باٱَهإ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ا٭غايٝب ا٫غتس٫ٍ  ٘دساْٞ، مبع٢ٓ أْٸٚايٓكًٞ ايتاضىٞ ٚايٛ

أٚ دعًٗا  ،عٝاتٗايكاحل ايٓعطٜات اؾسٜس٠ يًؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬، ٚايعٌُ ع٢ً إثبات َسٻ

 َعكٛي١. 

 

 ــــــ ١ب ـ ايٓعطٜٓ

ع٢ أٚ اؿهِ ايصٟ ٜٴشٌُ ع٢ً املٛنٛع أٚ احملت٣ٛ ايؿهطٟ ٖٛ ايصٟ إٕ املسٸ

ِٸ محً٘ ١. ٚإٕ ايٓعط١ٜ ايؿًػؿ١ٝ ٖٞ اؿهِ أٚ املسٻعطٜٸْطًل عًٝ٘ عٓٛإ ايٓ ع٢ ايصٟ ٜت

 ع٢ً املٛنٛع ايؿًػؿٞ. 

 

 ــــــ ذاٙ أٚ املػًوز ـ االٓت

( عباض٠ عٔ ظا١ٜٚ ايط١ٜ٩ اؾُاع١ٝ يًعًُا٤ Approachإٕ ا٫ػاٙ ٚاملػًو )

ت َٚػايو ذاٖال بعٗٛض ْعط١ٜ أٚ ض١ٜ٩ َعٝٸ١ٓ، َٔ قبٌٝ: اتٸَا ٜتعًٓ كني يفٚاملتدكِّ

 ؾ٬غؿ١ اؿه١ُ املتعاي١ٝ إىل ايٓعطٜات ٚاملػا٥ٌ ايؿًػؿ١ٝ. 

ذاٙ ٚاملػًو ايعطؾاْٞ ٜبشجٕٛ ٗني َٔ شٟٚ ا٫تٸٕ اؿهُا٤ املتأٚيإ :تٛنٝض شيو

 .ٕ ظا١ٜٚ ض٩ٜتِٗ ظا١ٜٚ عطؾا١ْٝ عت١أٟ إٝٸ١ ٚاؿطن١، ايٛدٛز ٚايعًٓ :يف َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ

ِٸ تؿػرل ايعًٓ  . (5)ٕ٪ټؿٳ١ٝ بايتٻَٚٔ ٖٓا ٜت

ٕٸ ا١ٝ٥، سٝح اؿانِ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايعطؾا١ْٝ ٫ ْؿاٖسٖا يف اؿه١ُ املؿٸ إ

ٕٸ ٖصا ٫ ٜعين  ٖٓاى ٖٛ ا٫ػاٙ ٚاملػًو املٓطكٞ ٚا٫غتس٫يٞ ؾكط. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإ
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إٔ اؿه١ُ املتعاي١ٝ ٫ تعٌُ ع٢ً تٛظٝـ ا٭غًٛب ايعكًٞ ـ ايدلٖاْٞ يف إثبات املػا٥ٌ 

ِٸ تٛظٝـ ا٭غًٛب ٚاملٓٗر ايعكًٞ ـ ايدلٖاْٞ َٔ ظا١ٜٚ ايط١ٜ٩  ايؿًػؿ١ٝ، ٚإمنا ٜت

 ايعطؾا١ْٝ. 

( ؾعباض٠ عٔ ايعا١ٜٚ ٚا٭ؾل َٚػاس١ ايط١ٜ٩ ايؿدك١ٝ Attitudeأَا املعط٢ )

املعط٢ املعطيف ا٫دتُاعٞ  :يًعًُا٤ ٚايباسجني يف ظٗٛض ْعط١ٜٺ أٚ ؾهط٠ َعٝٸ١ٓ، َٔ قبٌٝ

يف  ،عط٢ ايؿًػؿٞ يٮغتاش ايؿٗٝس َطته٢ َطٗطٟيس٣ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت، أٚ امل

ايتؿهرل ايسٜين. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت ٜكسٸّ تؿػرلّا ادتُاعّٝا 

ُٸ ٚإٕ ا٭غتاش  .١ٝ خاقٸ١يًُؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ، ٚؼع٢ يسٜ٘ آيٝات ايسٜٔ ا٫دتُاع١ٝ بأٖ

ٕٵ  ٖصٙ ايعا١ٜٚ أٜهّا، إ٫ٓ نإ ٜٓعط إىل املػا٥ٌ ايس١ٜٝٓ َٔ ايؿٗٝس َطته٢ َطٗطٟ ٚإ

إٔ ا٫ػاٙ ايؿًػؿٞ )ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ باؿه١ُ املتعاي١ٝ( عٓسٙ ٖٛ ايػايب، 

 ٚيصيو ٜػع٢ إىل تكسِٜ تؿػرل عك٬ْٞ يًكهاٜا ٚاملتبٓٝات ايس١ٜٝٓ. 

ٕٸَٚٔ اؾ ٌٸ سٜط بايصنط أ ذاٙ أٚ َػًو ٜٓعط إىل ايٓعط١ٜ أٚ ايؿهط٠ اتٸ ن

ايؿطنٝات اـاق١. ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ: إٕ ا٫ؾذلاض املعٝٸ١ٓ َٔ خ٬ٍ ايطٚاغب ٚ

ٚتأثرل اجملتُع ع٢ً ايؿهط، ٚايٓػب١ٝ املعطؾ١ٝ اؿان١ُ ع٢ً ا٫ػاٙ  ،اؾدلٟ

ذاٙ ايتاضىٞ، ٖٛ َعطؾ١ ايؿهط٠ أٚ ايٓعط١ٜ يف أٚناعٗا ٚأسٛاشلا ا٫دتُاعٞ أٚ ا٫تٸ

 ايعَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ املدتًؿ١. 

ذاٖات ايؿ٬غؿ١ باٱناؾ١ إىل تٛقٝـ اتٸ إٕ ؾًػؿ١ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ـ

ٛٸع١، ٚؼًًٝٗا ٚبٝإ آؾاتٗا، َع انتؿاف ٚتبٝني اتٸ ذاٖات اٱغ٬َٝني ٚاْتُا٤اتِٗ املتٓ

ا١ٝ٥ ٚاٱؾطاق١ٝ ٚاملتعاي١ٝ ـ تعٌُ ع٢ً َعطؾ١ ٚتكِٝٝ َػايو اؿهُا٤ اؿه١ُ املؿٸ

 يؿا٥ع١. ػني يًُساضؽ ٚا٫ْتُا٤ات ايػا٥س٠ ٚا١ امل٪غِّايباضظٜٔ، ٚخاقٸ

ذآٖا يف بٝإ َباسح ؾًػؿ١ ٚاملػأي١ ا٭خط٣ اؾسٜط٠ با٫ٖتُاّ ٖٞ إٔ اتٸ

ِٸ تٛظٝـ ا٫تٸ ;تاضىٞ َٚعطيف ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ٖٛ اػاٙٷ ذاٙ ايتاضىٞ يف سٝح ٜت

ِٸ تٛظٝـ ا٫تٸ ٕٸَكاّ مجع املعًَٛات، ٜٚت ا٫ػاٙ املعطيف  ذاٙ املعطيف يف َكاّ اؿهِ. إ

ف يف ؾًػؿ١ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ٫ ٜعاجل قٴًِب املػا٥ٌ ايؿًػؿ١ٝ َٔ ٜعين إٔ ايؿًٝػٛ

خ٬ٍ ايط١ٜ٩ َٔ ايسضد١ ا٭ٚىل، نُا ٫ ٜعٌُ يف َكاّ اٱثبات ع٢ً ْؿٞ املػا٥ٌ 
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َا  ُا ميتًو يفايؿًػؿ١ٝ اييت ٖٞ َٔ قبٌٝ: أقاي١ ايٛدٛز أٚ املا١ٖٝ ٚأَجاٍ شيو، ٚإْٸ

سضد١ ايجا١ْٝ، مبع٢ٓ إٔ ظا١ٜٚ ض١ٜ٩ ايباسجني يف ٜتعًل بٗصٙ املػا٥ٌ ض١ٜ٩ سلٛي١ٝ َٚٔ اي

 ٚعا١َ ٚخاضد١ٝ.  ٖصا ايعًِ تهٕٛ ؾا١ًَّ

نُا إٔ ا٫ػاٙ ايتاضىٞ ٜسضؽ ٜٚطقس املصاٖب ٚا٫ػاٖات ايؿًػؿ١ٝ يف ٚنع 

 . ظَاْٞ َٚهاْٞ خامٸ

ٚعًٝ٘ ؾإٕ اػاٙ ايتشكٝل يف َػا٥ٌ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ اػاٙ َعطيف ٚتاضىٞ، 

ض١ٜ٩ ؾا١ًَ ٚخاضد١ٝ إىل املساضؽ ٚا٫ػاٖات ٚاملػايو ايؿًػؿ١ٝ، ٚإْٗا  ٕ ٖٓاىأٟ إ

ٌٕ تاضىٞ، ٚتتعطٸف إىل َػاض ظٗٛض ٚبػط ٚقبض املػا٥ٌ،  تٛاقٌ ٖصٙ ايط١ٜ٩ بؿه

ٌٸ َٔ َػا٥ٌ ٖصا ايعًِ، َٔ قبٌٝ: َا١ٖٝ ايؿًػؿ١،  ٚاسس٠ٺ ٚيصيو ػب زضاغ١ ن

 ملعاقطٜٔ. سٟ إىل اؿهُا٤ آٵَٔ عكط ايهٹ ،ٚأغًٛب ايؿًػؿ١

 

 ــــــ ز ـ املؿطٚع أٚ ايُٓٛشز أٚ املجاٍ

ٛٸض ايصٖين ملٛنٕٛع َا ـ ٚايصٟ ٜؿتٌُ ع٢ً غًػ١ً َٔ ا٭غايٝب  إٕ ايتك

أٚ ايعك١ْٝ٬ ا٫ْتكاز١ٜ ـ ٜٴطًل عًٝ٘  ،ٚا٫ػاٖات ٚايٓعطٜات، َٔ قبٌٝ: ايٓعع١ ايتكًٝس١ٜ

 أٚ املجاٍ.  ،أٚ ايُٓٛشز ،َكطًض املؿطٚع

  

ٍّ ٖـ ـ ايػًػ١ً َٛضٛع أٚ حمٛض  َع ايع١ًُٝ جملُٛع١ َٔ ايكضاٜا املٓتع١ُ ٚاملؿت١ًُ ع٢ً اْتعا

ٝٓٔ ٚحمُٛالت خمتًف١  ــــــ َع

 ;َٔ قبٌٝ: ايؿًػؿ١، تٓكػِ اجملُٛعات ايع١ًُٝ إىل مخػ١ أقػاّ: عك١ًٝ

ْٚك١ًٝ، َٔ قبٌٝ:  ;ٚؾٗٛز١ٜ، َٔ قبٌٝ: ايعطؾإ ;ٚػطٜب١ٝ، َٔ قبٌٝ: عًِ ا٭سٝا٤

 ٚتطنٝبٝٸ١، َٔ قبٌٝ: ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ.  ;يؿك٘ايتاضٜذ ٚا

 

 ــــــ ٚ ـ ايعًِ ايباطين ٚايؿُٛيٞ

 تٓكػِ املعاضف ايبؿط١ٜ إىل قػُني: 

( factٌ ايٛاقع )اييت ٜؿٚه ،: املعاضف ٚاؿكٍٛ ايع١ًُٝ َٔ ايسضد١ ا٭ٚىلا٭ٍٚ
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ٕٸ يٛاقعٝات ٖصا ايػٓذ َٔ اؿكٍٛ ايع١ًُٝ ٜبشح عٔ عٛاضض ٚأسهاّ ا َٛنٛعّا شلا. إ

 . (ايعًّٛ ايباط١ٝٓـ )اـاضد١ٝ ٚايص١ٖٝٓ، ٚميهٔ تػُٝتٗا ب

: املعاضف ٚاؿكٍٛ ايع١ًُٝ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ، ٚاييت تبشح عٔ ايعًّٛ َٔ ايجاْٞ

ايعًّٛ )أٚ  (ايؿًػؿات املهاؾ١ـ )ذ َٔ ايعًّٛ بٓٵايسضد١ ا٭ٚىل. ٚميهٔ تػ١ُٝ ٖصا ايػِّ

 . (ايؿُٛي١ٝ

ػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ٚاسس٠ َٔ ايؿًػؿات املهاؾ١ اييت تبشح َٔ ٖٓا ؾإٕ ؾًػؿ١ ايؿً

ٌٕ  سلٛيٞ.  يف ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ بؿه

 

 ــــــ ايفًػف١ املضاف١ـ 3

إٕ ٖصٙ ايعباض٠ َٔ املؿذلى ايًؿعٞ بني ؾًػؿ١ ايعًّٛ ٚؾًػؿ١ اؿكا٥ل. إٕ ؾًػؿ١ 

ٌٕ ١ ايس١ٜٝٓ، عًُٞ، َٔ قبٌٝ: ؾًػؿ١ املعطؾ ايعًّٛ َعطؾ١ سلٛي١ٝ ٚقؿ١ٝ ـ ؼ١ًًٝٝ ؿك

َٚا إىل شيو. ٚؾًػؿ١ اؿكا٥ل  ،ٚؾًػؿ١ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ، ٚؾًػؿ١ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ

َعطؾ١ باط١ٝٓ ٚقؿ١ٝ ـ عك١ْٝ٬ يًعٛاٖط اؿكٝك١ٝ ٚا٫عتباض١ٜ، َٔ قبٌٝ: ؾًػؿ١ ايسٜٔ، 

 ٚؾًػؿ١ ايٓؿؼ، ٚؾًػؿ١ ايػٝاغ١. 

ؿًػؿ١ يف اؿاي١ ٚإٕ اي .تٛنٝض شيو: إٕ ايؿًػؿات املهاؾ١ تعٗط ع٢ً سايتني

ٚيف  ;ٚاؿكا٥ل ايص١ٖٝٓ ٚاـاضد١ٝ ٚاؿكٝك١ٝ ٚا٫عتباض١ٜ ،ا٭ٚىل تهاف إىل ايعٛاٖط

اؿاي١ ايجا١ْٝ تهاف إىل املعاضف ٚايعًّٛ املٓتع١ُ. ٚإٕ ايؿًػؿ١ املهاؾ١ إىل ايعٛاٖط 

ٚاييت ؽٛض يف ايتشًٌٝ ايعكًٞ ملٛنٛع  ،ٚاؿكا٥ل َٔ غٓذ ايعًّٛ َٔ ايسضد١ ا٭ٚىل

ؾًػؿ١ٝ، َٔ قبٌٝ: ؾًػؿ١ اؿٝا٠،  ٝٸٔ، أٟ ايٛاقع١ٝ اـاضد١ٝ أٚ ايص١ٖٝٓ بط١ٜ٩ٺَع

ٚؾًػؿ١ ايًػ١، ٚؾًػؿ١ ايصٖٔ، ٚؾًػؿ١ ايٓؿؼ، ٚؾًػؿ١ املعطؾ١، ٚؾًػؿ١ ايسٜٔ، 

ٛٸ٠  َٚا إىل شيو.  ،ٚؾًػؿ١ ايٓب

 ا١ٝ٥ ٚاؿه١ُل باػاٙ اؿه١ُ املؿٸَا ٜتعًٖ يف ٫ٚ غٝٻُاإٕ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ـ 

ـ تبشح يف بعض  املتعاي١ٝ با٫يتؿات إىل بٝإ أسهاّ ٚعٛاضض املٛدٛز مبا ٖٛ َٛدٛزٷ

أْٛاع ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ايعٛاٖط ٚاؿكا٥ل، َٔ قبٌٝ: ؾًػؿ١ ايٛدٛز، ٚؾًػؿ١ 
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ٝٸ ١ خاضد١ٝ، ٚاملعطؾ١ ٚاقع١ٝ املعطؾ١، ٚؾًػؿ١ ايٓؿؼ، ٚؾًػؿ١ ايسٜٔ. إٕ ايٓؿؼ ٚاقع

 . (6)ش١ٖٝٓ

ملهاؾ١ تبشح يف ايعًّٛ اييت ٖٞ َٔ غٓذ املعطؾ١ َٔ ايسضد١ إٕ ايؿًػؿات ا

ٚايتشًٌٝ ايعك٬ْٞ  ،ٚايصٟ ٜبشح يف ايتٛقٝـ ايتاضىٞ ،ايجا١ْٝ، مبع٢ٓ ايعٌُ املٓتعِ

 يًعًِ املهاف إيٝ٘.  ،ٚايؿاٌَ

أخط٣: إٕ ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ايعًّٛ تبشح يف ايعًّٛ املٓتع١ُ  ٚبعباض٠ٺ

ٚئ ٜهٕٛ شلا  ،خاضد١ٝ، ٚتعٌُ ع٢ً بٝإ أسهاَٗا ٚعٛاضنٗا ٚاؿكٍٛ ايع١ًُٝ بط١ٜ٩ٺ

ٟٸ سهِ بؿإٔ قسم ٚنصب قهاٜا ايعًِ املهاف إيٝ٘.   أ

 

 ــــــ أـ اختالف فًػفات ايعًّٛ عٔ فًػفات احلكا٥ل

ٜهُٔ ا٫خت٬ف املاٖٟٛ بني ايؿًػؿ١ املهاؾ١ إىل اؿكا٥ل ٚايؿًػؿ١ املهاؾ١ 

 : اي١ٝايتإىل اؿكٍٛ ايع١ًُٝ يف ا٭َٛض 

ٚٸ ٚيف ايكٓـ  ;: إٕ َٓٗر ايتشكٝل اـام يف ايكٓـ ا٭ٍٚ اغتس٫يٞ ْٚكس٫ّٟأ

ٚإٕ ا٫ػاٙ ٚاملػًو يف ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل  .ايجاْٞ ٚقؿٞ ؼًًٝٞ اغتس٫يٞ ْٚكسٟ

ايعًّٛ يف َكاّ مجع املعًَٛات تاضىٞ ـ تكطٜطٟ، ٚيف َكاّ اؿهِ ٚايتشًٌٝ َعطيف. 

ٔٸ يف سني إٔ ا٫ػاٙ ٚاملػًو يف ؾًػؿات  ;هتيب ـ ٖطَٓٝٛطٝكٞايتشكٝل ؾٝٗا َ ٚإٕ ؾ

ٞٸ  . اؿكا٥ل ٚاقع

: إٕ ا٫ػاٙ اٯخط يف ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل اؿكا٥ل باطين، ٚا٫ػاٙ ٚثاّْٝا

ل َا ٜتعًٓ يف :اٯخط يف ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ايعًّٛ ظاٖطٟ ٚخاضدٞ. ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ

ٚكتًـ  ،ٚانتؿاف َػاساتٗا ،ل املٛاز ايص١ٖٝٓبؿًػؿ١ ايصٖٔ هب ايػٛم يف عُ

ـَ ض يف َطايع١ املػا٥ٌ ٛٵقٛاٖا اٱزضان١ٝ، ٚأَا يف ؾًػؿ١ ايؿٝعٜا٤ ؾ٬ هٛظ ا

ٛټ ٛٸ٠ ٫ت املاز٠ ٚايطاق١ ٚاؾايؿٝعٜا١ٝ٥ ايع١َٝٓ، ٫ٚ ٜٓبػٞ اؿسٜح عٔ ؼ طّ ٚايك

 ٚايػطع١ ٚايٓٛض ٚايهٗطبا٤ َٚا إىل شيو. 

ٜٴدهع ايؿٝعٜا٤ ـ بٛقؿٗا ٚاقع١ٝ خاضد١ٝ ـ يًسضاغ١  ِٷإٕ ؾًػؿ١ ايؿٝعٜا٤ عً

ٛٸض ايؿٝعٜا٤، ٚأزٚاتٗا  ،َٚكازض َعطؾتٗا ،ٚايبشح ايعًُٞ، ٜٚبشح عٔ نٝؿ١ٝ ٚتط
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َٚٓاٖر ؼكٝكٗا، ٚسهاٜتٗا عٔ ايٛاقع أٚ آيٝاتٗا ايتٓعرل١ٜ، نُا تبشح يف اضتباط 

 ايؿٝعٜا٤ بايعًّٛ ا٭خط٣. 

١ إىل اؿكا٥ل ىتًـ عٔ غٓذ َػا٥ٌ ايؿًػؿ١ : إٕ غٓذ ايؿًػؿ١ املهاؾٚثايجّا

َٚٔ ايسضد١  ،املهاؾ١ إىل اؿكٍٛ ايع١ًُٝ. ؾإٕ املػا٥ٌ يف ؾًػؿ١ اؿكا٥ل غابك١

اييت تٓعط  ،ؾًػؿ١ ايسٜٔ :ْٚاظط٠ إىل اؿكا٥ل اـاضد١ٝ أٚ ايص١ٖٝٓ، َٔ قبٌٝ ،ا٭ٚىل

ساخ١ًٝ ٚاملؿذلن١ إىل ٚاقع١ٝ ايسٜٔ اـاضد١ٝ، ٚتػع٢ إىل ؼًٌٝ عك٬ْٞ يًُػا٥ٌ اي

ٛٸ٠، ٚايٛسٞ،  بني ا٭زٜإ، َٔ قبٌٝ: اـايل، ٚايتهًٝـ، ٚاٱميإ، ٚاـًل، ٚايٓب

مبع٢ٓ  ،اييت تبشح يف ايٛاقعٝات ايص١ٖٝٓ يًُعطؾ١ ،أٚ ؾًػؿ١ املعطؾ١ ;(7)ٚاؿٝا٠ ا٭بس١ٜ

ط عٔ عٛاضض ايٛدٛز ٚأسهاَ٘. ٚأَا َػا٥ٌ ؾًػؿ١ اؿكٍٛ َطًل اٱزضاى، ٚتعبِّ

ك١. ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ: َٚٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ، ْٚاظط٠ إىل ايعًّٛ احملٓك ،ؾٗٞ ٫سك١ايع١ًُٝ 

إٕ ؾًػؿ١ عًِ ا٫دتُاع ـ َٚٔ خ٬ٍ ْعط٠ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ إىل ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ 

ذاٙ ايتبٝٝين )ايباسح عٔ ذاٖني، ُٖٚا: ا٫تٸك١ ـ تٓػب إىل عًِ ا٫دتُاع اتٸاملتشٓك

ذاٙ ا٭ٍٚ ٜٓعط إىل اجملتُع بٛقؿ٘ ػرلٟ )ايباسح عٔ املع٢ٓ(. ٚا٫تٸٚا٫ػاٙ ايتؿ ;١(ايعًٓ

ٚإىل ايتكطٸف يف اجملتُع  ،َٔٔ ايطبٝع١، ٜٚػع٢ إىل ايعجٛض ع٢ً ْعاّ َكٓٸ قطع١ّ

٫  ،ٚاٯخط ٜكطأ اجملتُع بٛقؿ٘ ْكٸّا َهتٛبّا، ٜٚػع٢ إىل فطٸز ؾُٗ٘ ;ٚاملعٝؿ١

 . (8)أنجط

 :ػا٥ٌ َٔ قبٌٝنُا ؽٛض ؾًػؿ١ عًِ ايتاضٜذ يف َ

ٗټـ 1  ؟ٔ يف ايتاضٜذنٝـ ميهٔ ايته

ِٷـ 2  ؟ػطٜيب ٌٖ عًِ ايتاضٜذ عً

 ؟ٌٖ تؿػرل ايعٛاٖط ايتاضى١ٝ َجٌ تؿػرل ايعٛاٖط ايؿٝعٜا١ٝ٥ـ 3

ٌّ ٌٖ ايتاضٜذـ 4  .(9)أّ عًِ؟ ؾ

َٚؿ١َٝٛٗ.  ،َٚعطؾ١ٝ ،َٚا ؾٛم أخ٬ق١ٝ ،إٕ َػا٥ٌ ؾًػؿ١ عًِ ا٭خ٬م ؼ١ًًٝٝ

ض، ٚايكٛاب ٚاـطأ، ٚنٝؿ١ٝ إثبات ا٭سهاّ بٵظ اُؿػٵٔ ٚايُكٚإٕ َؿاِٖٝ أيؿا

ا٭خ٬ق١ٝ، ٚايطبٝع١ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚاغتٓباط ايهطٚضات ٚاحملعٛضات َٔ ايهْٝٓٛات 

 . (14)َٚا إىل شيو، مناشز َٔ ا٭غ١ً٦ ايجا١ْٜٛ يف عًِ ا٭خ٬م، ٚا٭عساّ
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 عٔ:  إٕ املػا٥ٌ ايط٥ٝػ١ ٚاؾٖٛط١ٜ يف ؾًػؿ١ ايعًِ عباض٠ْ

 ٚايكإْٛ.  ،١زضاغ١ ؾطنٝات ايعًّٛ، َٔ قبٌٝ: ايعًٓ ـ

 ـ سسٚز ٚاضتباطات ايعًّٛ ببعهٗا. 

 ـ ايتأثرل ا٫دتُاعٞ يًعًّٛ. 

 ـ اؿٝاز١ٜ ٚايٛاقع١ٝ ايع١ًُٝ. 

 . (11)ـ َعطؾ١ َٓاٖر ايعًّٛ

: إٕ ؾًػؿ١ ايؿطٚع ٚاؿكٍٛ ايع١ًُٝ َعاضف ٚعًّٛ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ، ٚضابعّا

ٚٸ٘ هب مبع٢ٓ أْٸ ِٸأ املكرل  ٫ّ إٔ تتبًٛض املعاضف املٓتع١ُ، ٚميهٞ عًٝٗا بعض ايٛقت، ث

بعس شيو إىل ايبشح يف املػا٥ٌ شات ايك١ً بٗا. ٚأَا ؾًػؿ١ اؿكا٥ل ؾٗٞ َعاضف ٚعًّٛ 

ِٕ َٓتعِ، ٚبعس  َٔ ايسضد١ ا٭ٚىل، مبع٢ٓ إٔ املهاف إيٝٗا مل ٜتبًٛض ع٢ً ؾهٌ عً

ِٕتذًٓايبشح ٚايسضاغ١ بؿإٔ تًو اؿكا٥ل ت أٚ  ،َعطيف ٢ ؾًػؿتٗا ع٢ً ؾهٌ عً

ِٕ ِٷ بٛقؿٗا دع٤ّا َٔ ب١ٝٓ عً ٚؼكٝل  َا. ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ: إٕ ؾًػؿ١ ايطٜانٝات عً

بؿإٔ َباْٞ عًِ ايطٜانٝات، ٚتػع٢ َٔ خ٬ٍ املٓٗر ايتشًًٝٞ ٚايؿًػؿٞ إىل ايتشكٝل 

ٛٸضٖا َٚ ،بؿإٔ َا١ٖٝ ايطٜانٝات، ٚنٝؿ١ٝ ظٗٛض ايٓعطٜات، ٚب١ٝٓ ايطٜانٝات ػاض تط

ٛٸشلا. ٖٚصا ٜعين إٔ ؾًػؿ١ ايطٜانٝات إْٸ  رُا تتبًٛض بٛقؿٗا عًُّا بعس ْهٚؼ

. ٚعًٝ٘ تهٕٛ ؾًػؿات اؿكٍٛ ايع١ًُٝ َعاضف َٔ ايسضد١ (12)ايطٜانٝات ْؿػٗا

ُا تتشسٸخ ايجا١ْٝ، ٫ٚ تهٝـ ؾ٦ّٝا إىل ْعطٜات ٚؾطنٝات تًو اؿكٍٛ ايع١ًُٝ، ٚإْٸ

ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ: إٕ  .ل املعاضف ؾتعتدل َٔ ايسضد١ ا٭ٚىلعٓٗا ؾكط. ٚأَا ؾًػؿ١ سكا٥

ؾًػؿ١ ايًػ١ تبشح ـ بٛقؿٗا َٔ ايسضد١ ا٭ٚىل ـ بؿإٔ ا٭غ١ً٦ شات ايك١ً بايًػ١، ٖٚٞ 

 َٔ قبٌٝ: أغ١ً٦ 

 ؟ط ايًػ١ عٔ ايٛاقع١ٝنٝـ تعبِّـ 1

 ؟١ املع٢َٓا ٖٞ َاٖٝٸـ 2

 ؟ٚايهطٚض٠ املٓطك١ٝ ،ٚايس٫ي١ ،َا َع٢ٓ ايكسمـ 3

 ؟َا ٖٛ ايؿعٌ ايكٛيٞـ 4

ِ أٚ َعاْٞ ا٭يؿاظ َٚكاقس ْٚٛاٜا املتهًٚ ،َا ٖٞ ايٓػب١ بني املع٢ٓ ٚايتطبٝلـ 5
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 ؟َٔ ن٬َ٘

 .(13)َا ٖٞ ايٓػب١ بني املع٢ٓ ٚاملكسام؟ـ 6

سٜط بايصنط إٔ ايًػ١ ٚاقع١ٝ اعتباض١ٜ )ٚيٝػت سك٬ّ عًُّٝا(، ٚعًٝ٘ َٚٔ اؾ

 ا٭ٚىل.  تعتدل ؾًػؿ١ ايًػ١ عًُّا َٔ ايسضد١

ح شٳنٞ تٴبٵ ;أٚغع إىل ؾطق١ٺ ٚؾطح ٖصٙ املػأي١ ايطابع١ عاد١ٺ إٕ بٝإ

 . (14)بايتؿكٌٝ

ٛٸ٫ت أغاغ١ٝ ت٪زٸ(15): إٕ ايؿًػؿ١ املهاؾ١ إىل اؿكٍٛ ايع١ًُٝٚخاَػّا ٟ إىل ؼ

ٚباٱناؾ١ إىل ايٛقـ ايتاضىٞ يٛاقعٝتٗا اـاضد١ٝ،  .ٚدٖٛط١ٜ يف اؿكٍٛ ايع١ًُٝ

ٚإٕ ايعٌُ بٗصٙ املطس١ً  .شًٌٝ ايعك٬ْٞ إىل َطس١ً ايتٛق١ٝ ٚا٫قذلاحتكٌ َٔ خ٬ٍ ايت

ٛٸ٫ّ َؿَّٗٛٝا يف اؿكٍٛ ايع١ًُٝ ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ: إٕ ؾًػؿ١ ايطٜانٝات أٚ  .ٜعطٞ ؼ

َٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ ايعك٬ْٞ يعًّٛ ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜا٤، تػتطٝع  ،ؾًػؿ١ ايؿٝعٜا٤

إشا ناْت ض٩ٜتٓا ايعا١َ يًُعطؾ١ ض١ٜ٩ إؾطاق١ٝ أٚ  :َج٬ّايتأثرل يف بٓٝتٗا َٚػاستٗا. 

ِٸ بٝاْٗا ع٢ً َٓٗر  َجاي١ٝ أٚ ٚاقع١ٝ ؾإٕ َػا٥ٌ ايعًّٛ ايطٜان١ٝ أٚ ايؿٝعٜا١ٝ٥ غٛف ٜت

 ٜكّٛ ع٢ً ايط١ٜ٩ ايؿًػؿ١ٝ ايعا١َ.  خامٸ

طّا تهُٔ يف إٔ ايؿ٬غؿ١ إٕ ايجٛض٠ اييت سكًت يف ؾًػؿ١ ايػطب َ٪خٻ

تطبٝك١ٝ أنجط َٔ  ٕ ع٢ً ايٛاقعٝات اييت تؿتٌُ ع٢ً قبػ١ٺعٚاملعاقطٜٔ بسأٚا ٜطٚن

ٌٕ عاّ شات قبػ١ ش١ٖٝٓ ٚاْتعاع١ٝ، أَا ايؿطٚع  غرلٖا. إٕ ايؿًػؿات ايبشت١ بؿه

دص قبػ١ ؾتتعاط٢ َع املؿاِٖٝ اييت تتٻ ،أٟ ايؿًػؿات املهاؾ١ ،اؾسٜس٠ يًؿًػؿ١

َٸ ٔ قبٌٝ: بٝإ َا١ٖٝ ١ يف سكٌ ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ، َٚاقع١ٝ، ٚتذلى يٛاظّ ٖا

. أَا (16)َٔ خ٬ٍ ا٫غتعا١ْ بايؿًػؿ١ ٗا إ٫ٓايعٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ اييت ٫ ميهٔ سًٗ

ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ايعٛاٖط ٚاملك٫ٛت ؾ٬ تػع٢ إىل إسساخ تػٝرلات أغاغ١ٝ 

ِٕ آخط، ضغِ أْ٘ َٔ املُهٔ َٔ خ٬ٍ ايسضاغ١ ايؿًػؿ١ٝ يتًو ايعٛاٖط  ٚدٖٛط١ٜ يف عً

 . ٗاٜٛط زاخًٞ َٚٛضزٟ بؿأْإسساخ تط

 

 ــــــ ب ـ َػا٥ٌ فًػف١ احلكٍٛ ايع١ًُٝ

 عٔ:  عباض٠ْ ،ب ايذلتٝب املٓطكٞػٳَع ،إٕ املػا٥ٌ ا٭غاغ١ٝ يف ؾًػؿات ايعًّٛ
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 ١ ايعًِ. ـ ايتعطٜـ مباٖٝٸ1

ِٸ ،ـ ٖٓسغ١ َٚػاس١ ٚب١ٝٓ ايع2ًِ  َػا٥ً٘.  ٚبٝإ أٖ

 ـ ايتعطٜـ باملؿاِٖٝ اؾٖٛط١ٜ يًعًِ. 3

 ٚانتؿاف اػاٖات َٚػايو ايعًِ.  ،املٓٗر املعطيفـ 4

 ٚبٝإ طبٝعتٗا.  ،نٝؿ١ٝ إثبات ايكهاٜا: َٔ قبٌٝ ،ـ َباسح َعطؾ١ ايع5ًِ

 ،ـ ايؿطنٝات ٚاملباز٨ ايع١ًُٝ ٚغرل ايع١ًُٝ )ايتبٝني ايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ( يًع6ًِ

 ط يًعًُا٤. ٚايػًٛى اؾُعٞ ٚامل٪ثٸ

 ت ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًعًِ. عابٹٚايتٻ ،ٚاٯي١ٝ ،ـ ايػا7١ٜ

 ـ ايسضاغات املكاض١ْ ملدتًـ اػاٖات ايعًِ ٚاملعطؾ١. 8

ـ ْػب١ ٚع٬قات املعطؾ١ إىل ايعًّٛ ٚاؿكٍٛ املعطؾ١ٝ املتٓاغ١ُ ٚاملطتبط١ ببعهٗا 9

 ط بني ايعًّٛ(. )بٝإ ايٓػب١ ٚايتأثرل ٚايتأثټ

  ٚانتؿاف نطٚضات ايعًِ ٚاملعطؾ١. ،ـ َعطؾ١ اٯؾات14

ؽ َٔ خ٬ٍ َٓٗر ايتٛقٝـ ضٳسٜط بايصنط إٔ ٖصٙ املػا٥ٌ ايعؿط٠ تٴسٵَٚٔ اؾ

ٛټ ٍ ٚايتشًٌٝ ٚا٫ػاٙ ايتاضىٞ، ٚاملعطؾ١ ا٫دتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ أسٝاّْا، يٝشكٌ ايتش

 ايعًُٞ يف َكاّ ايتٛق١ٝ. 

 

 ــــــ فًػف١ احلكٍٛ ايع١ًُٝ ـ أْٛاع4

ِٕ سكٌ عًُٞ ٖٞ ْٛع َٔ ؾًػؿ١  أٚ نُا تكسٸّ ؾإٕ ايؿًػؿ١ املهاؾ١ إىل عً

ٌ ايصٟ هعً٘ ايعًِ ٚاؿكٌ ايعًُٞ َٛنٛعّا يًبشح ٚايتشكٝل، مبع٢ٓ ايتعٗك ،ا٭َٛض

يٝػتعطض ايتش٬ًٝت ايٓعط١ٜ ٚاـاضد١ٝ املطتبط١ بٗا. إٕ ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ايؿًػؿات 

ّٕ ِٸ ،َجٌ: املعطؾ١، ٚعًِ املٓٗر املهاؾ١ مثط٠ عًٛ ٝؿٗا بًشاظ تبٜٛبٗا ٚتكٓ ٚايتاضٜذ، ٜٚت

 :إٕ ايعًّٛ بًشاظ املٛنٛع قاب١ً يًتكػِٝ إىل :. ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ(17)تكػُٝات ايعًّٛ

يػعٞ، ٚايٛدٛز ٞ اايٛدٛز ايهًٓٚٞ، ايعًّٛ اييت ٜهٕٛ َٛنٛعٗا ايٛدٛز ايهًٓ

ُٸ ايهٝؿٞ  ايهٝؿٞ غرل اٱضازٟ، ٚايٛدٛز اـامٸ ٞ، ٚايٛدٛز اـامٸاـام ايه

ٌ عًَّٛا َٔ قبٌٝ: ايعطؾإ، ٚايه٬ّ، ايؿًػؿ١ ا٭ٚىل ؾتؿٚه :ٚأَا عًّٛ َجٌ .اٱضازٟ
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ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تٓؿأ ايؿًػؿات  .ٚايطٜانٝات، ٚايعًّٛ ايطبٝع١ٝ، ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ

 املهاؾ١ إىل ٖصٙ ايعًّٛ. 

ِٸ بًشاظ احمل٫ُٛت ٚا٭سهاّ َٸ ;أَا ايتكػِٝ اٯخط يًعًّٛ ؾٝت ا ٭ٕ ا٭سهاّ إ

ٚا٭سهاّ  ;ا٭سهاّ اـاضد١ٝ :ا٭سهاّ اؿكٝك١ٝ تٓكػِ إىلٚ .سكٝك١ٝ أٚ اعتباض١ٜ

ايص١ٖٝٓ. َٚٔ ٖٓا ميهٔ تكػِٝ ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ث٬ث١ عًّٛ، ٖٚٞ: ايعًّٛ 

 اؿكٝك١ٝ اـاضد١ٝ، ٚؾًػؿ١ ايعًّٛ اؿكٝك١ٝ ايص١ٖٝٓ، ٚؾًػؿ١ ايعًّٛ ا٫عتباض١ٜ. 

 :َٚٓ٘ مكٌ ع٢ً .ايعًّٛ ٚايتكػِٝ ايجايح يًعًّٛ بًشاظ ا٭غايٝب َٚعٝاض تكِٝٝ

ايعًّٛ ايعك١ًٝ، ٚايعًّٛ ايٓك١ًٝ، ٚايعًّٛ ايؿٗٛز١ٜ، ٚايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ. ٚإٕ ؾًػؿات ٖصا 

ايٓٛع َٔ ايعًّٛ عباض٠ عٔ: ؾًػؿ١ ايعًّٛ ايعك١ًٝ، ٚؾًػؿ١ ايعًّٛ ايٓك١ًٝ، ٚؾًػؿ١ ايعًّٛ 

 ،شاظ ا٭غًٛب ٚاملٛنٛعبً ،ِ ايعًّٛايؿٗٛز١ٜ، ٚؾًػؿ١ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ. ٚأَا أْا ؾأقػِّ

ايعًّٛ ـ 4; ايعًّٛ ايطبٝع١ٝـ 3 ;ايعًّٛ ايؿٗٛز١ٜـ 2 ;ايعًّٛ ايعك١ًٝـ 1ايتاي١ٝ: إىل ا٭قػاّ 

ٚإٕ ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ٖصٙ ايعًّٛ . ايعًّٛ ايس١ٜٝٓـ 6; ايعًّٛ ا٭زب١ٝـ 5; ١ْٝاٱْػا

 عٔ:  املصنٛض٠ عباض٠ْ

١ ايؿًػؿ١، ٚؾًػؿ١ املٓطل، ٚؾًػؿ١ ـ ؾًػؿ١ ايعًّٛ ايعك١ًٝ، َٔ قبٌٝ: ؾًػؿ1

 َٚا إىل شيو(.  ،املعطؾ١، ٚؾًػؿ١ ايعًّٛ ايطٜان١ٝ )ؾًػؿ١ اؿػاب، ٚؾًػؿ١ اشلٓسغ١

 ـ ؾًػؿ١ ايعًّٛ ايؿٗٛز١ٜ، َٔ قبٌٝ: ؾًػؿ١ عًِ ايعطؾإ. 2

ؾًػؿ١ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ، َٔ قبٌٝ: ؾًػؿ١ عًِ ايؿٝعٜا٤، ٚؾًػؿ١ عًِ ـ 3

َٚا إىل  ،، ٚؾًػؿ١ عًِ ايؿًو ٚايٓذّٛسٝا٤، ٚؾًػؿ١ ايطبٸايهُٝٝا٤، ٚؾًػؿ١ عًِ ا٭

 شيو. 

ـ ؾًػؿ١ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، َٔ قبٌٝ: ؾًػؿ١ عًِ ايٓؿؼ، ٚؾًػؿ١ عًِ 4

ا٫قتكاز، ٚؾًػؿ١ عًِ ا٫دتُاع، ٚؾًػؿ١ عًِ ايتاضٜذ، ٚؾًػؿ١ ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ، 

 َٚا إىل شيو.  ،كٛمٚؾًػؿ١ ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ، ٚؾًػؿ١ عًِ اٱزاض٠، ٚؾًػؿ١ عًِ اؿ

ـ ؾًػؿ١ ايعًّٛ ا٭زب١ٝ، َٔ قبٌٝ: ؾًػؿ١ عًِ ايكطف، ٚؾًػؿ١ عًِ ايٓشٛ، 5

 َٚا إىل شيو.  ،ٚؾًػؿ١ عًِ املعاْٞ، ٚؾًػؿ١ عًِ ايبٝإ، ٚؾًػؿ١ عًِ ايبسٜع

: ؾًػؿ١ عًِ ايه٬ّ، ٚؾًػؿ١ عًِ ايتؿػرل، ـ ؾًػؿ١ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ، َٔ قب6ٌٝ
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ؿ١ عًِ ايؿك٘، ٚؾًػؿ١ عًِ ا٭خ٬م، ٚؾًػؿ١ عًِ ٚؾًػؿ١ عًِ اؿسٜح، ٚؾًػ

 . (18)ا٭زٜإ

 

 ــــــ ايتأغٝؼ يفًػفات احلكٍٛ ايع١ًُٝ ـ ضطٚض5٠

ٌّ ،ٚاْهٛا٤ ؾًػؿات اؿكا٥ل ؾٝٗا ،نُا إٔ اظزٖاض ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬  نطٚض

ٌّؾإٕ ايتأغٝؼ   : ايتاي١ٝيٮغباب  أٜهّا; يًؿًػؿات املهاؾ١ إىل ايعًّٛ نطٚض

 ،١ٜ ايؿُٛي١ٝ يًعًّٛ املهاف إيٝٗا، ٚاٱساط١ ايع١ًُٝ بتاضٜذ ْؿ٥ٛٗاـ ايط1٩

ٛٸضٖا.   ٚتط

ا٫ستٝادات ايطا١ٖٓ، ٚانتؿاف ايٓكل ٚايؿٛا٥ب بك١ ـ َكاض١ْ ايعًّٛ املتشٓك2

 ٚآؾات تًو ايعًّٛ. 

ٚاْػذاَٗا ايبٟٓٝٛ  ،ـ ايتٛقٝات ٚايهطٚضات اي٬ظ١َ َٔ أدٌ اظزٖاض ايع3ًّٛ

 ستٝادات املهتؿؿ١. ٚاملهُْٛٞ يف إطاض ا٫

ٛٸض ايتهٓٛيٛدٝا ايتع4١ًُٝٝ ٚبٓا٤ ايجكاؾ١ يف  ،ٚايهطٚضات ايتع١ًُٝٝ يًعًّٛ ،ـ تط

 اجملتُع. 

ّا يف دسٸ طٷسٜط بايصنط إٔ تأغٝؼ ؾًػؿ١ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ َ٪ثَِّٚٔ اؾ

ٛٸض ايؿًػؿ١، َٚعطؾ١ اٯؾات،  ،اٱزضاى ايعاّ ٚاٱساط١ ايع١ًُٝ بتاضٜذ ظٗٛض ٚتط

يٓكل، ٚاستٝاز ايؿًػؿ١ املعاقط٠، ٚنطٚضات ايتشكٝل ٚايتذسٜس يف ايؿًػؿ١ ٚنؿـ ا

ٌّ  اٱغ١َٝ٬، ٚايتعًِٝ ٚبٓا٤ ايجكاؾ١ ايؿًػؿ١ٝ، ْٚؿطٖا ٚايذلٜٚر شلا يف ايعامل، ٚنطٚض

 يًػا١ٜ. 

 

  ــــــ ايجُا١ْٝ ـ ايطؤٚؽ6

 . ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ يًعًّٛ َػأي١ٗ١ يؿًػؿات ايعًّٛ إٕ َٔ املػا٥ٌ املؿابٹ

َٳ ٛٻ ٔٵٖٓاى َٔ ايعًُا٤ ٚايباسجني  إٔ ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ ٚؾًػؿات ـ  خطّأـ ض تك

ٚأسٝاّْا ٜصٖبٕٛ إىل اعتباض أدعا٤ َٚباز٨  ;ٚقايٛا بأُْٗا َذلازؾإ ،ٚاسس ايعًّٛ ؾ٤ٞٷ

ٕٸ ايعًّٛ ٚايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ ؾ٦ّٝا ٚاسسّا، يف سني  ٝٸ ّآَٗذٝٸ ّآٖاى اخت٬ؾأ بني  ّاَٚهُْٛ
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ٌٸٖصٙ املك٫ٛ ِٕ ت ايج٬خ. إٕ ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ يه عٔ املباسح ايتُٗٝس١ٜ يصيو  عباض٠ْ عً

ٌٸ  ب. ٚبٝاْٗا يًط٬ٓ ،يًتعطٜـ مبدتًـ أما٤ ايعًِ ايهتب ايعًِ، ٚاييت تصنط يف َػتٗ

إٕ ٖصٙ املباسح ايتُٗٝس١ٜ ٫ تعسٸ دع٤ّا َٔ َػا٥ٌ ٚأدعا٤ ايعًّٛ، ٫ٚ ٜٴبشح 

 ٗا ْاظط٠ إىل ايعًِ. هٓٸعٓٗا نُٔ ؾكٍٛ ٚأقػاّ ايعًِ، ٚي

إٕ ايػا١ٜ ايط٥ٝػ١ َٔ ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ تهُٔ يف إهاز ايبكرل٠ َٚعٜس َٔ 

َٕٛ اييت نإ املتكسِّ ،َات ايجُا١ْٝب شيو ايعًِ. إٕ ايط٩ٚؽ ٚاملكسٸاملعطؾ١ بني ط٬ٓ

 عٔ:  ؿاتِٗ، عباض٠ْزٜباد١ َ٪ٖيٜصنطْٚٗا يف 

 جّا. بٳؾّا أٚ عٳطٳو ايعًِ يٝؼ تٳنٞ ٜعًِ إٔ شي ;ـ ايػطض ٚايػا١ٜ َٔ ايع1ًِ

 ـ تعطٜـ ايعًِ. 2

 ـ َٛنٛع ايعًِ. 3

 ُني ع٢ً طًب٘. َٔ أدٌ تؿذٝع املتعًٚ ;ـ ؾا٥س٠ ايع4ًِ

 ١ بٗا. بػ١ٝ املطايب١ املٓطك١ٝ باملباسح اـاقٸ ;ـ عٓٛإ أٚ ؾٗطغ١ أبٛاب ايع5ًِ

٦ُٓإ يس٣ ؿكٍٛ ا٫ط ;ـ ايهتابأٚ َ٪ٚي ،أٚ ٚانع ايعًِ ،ــ اغِ امل٪ٚي6

 ِ. املتعًٚ

َ٘ ع٢ً غا٥ط ٚإزضاى تكسټ ،بػ١ٝ ؼكٌٝ ا٫ؾذلانات ايع١ًُٝ ;ـ بٝإ َطتب١ ايع7ًِ

 طٙ عٓٗا. ٚتأخټ ،ايعًّٛ

، أٚ َٓاٖر (19)ٚايتشسٜس( ،ٚايدلٖإ ،ٚايتشًٌٝ ،ـ ا٭ما٤ ايتع١ًُٝٝ )ايتكػ8ِٝ

ٛټ انتػاب ايعًّٛ ايتكسٜك١ٝ  ض١ٜ. ٚايتك

ىل ؾكٌ عٓٛإ ٚع١َ٬ ايعًِ عٔ أبٛاب ايعًِ، يكس عُس بعض املٓاطك١ إ

َٚطازِٖ َٔ عٓٛإ ٚع١َ٬ ايعًِ  .َتني َػتكًتني يف ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝٚاعتدلُٖٚا َكسٸ

ٝٸ ِ ع٢ً ض١ٜ٩ٺَٔ أدٌ إٔ وكٌ املتعًٚ ;اغِ ايعًِ ٚٚد٘ تػُٝت٘ ١ بؿإٔ شيو تؿكًٝ

َٚطازِٖ  .ـ ايعًِ. ٚبس٫ّ َٔ َٛنٛع ٚتعطٜـ ايعًِ ناْٛا ٜططسٕٛ غٓذ ٚقٓ(24)ايعًِ

َٔ غٓذ ٚقٓـ ايعًِ َها١ْ ايعًِ َٚٓعيت٘ يف ايعًّٛ ايعك١ًٝ أٚ ايٓك١ًٝ، ٚا٭ق١ًٝ أٚ 

 . (21)ايؿطع١ٝ، ٚاؿه١ُ ايٓعط١ٜ أٚ اؿه١ُ ايع١ًُٝ
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 ــــــ أـ اختالف ايطؤٚؽ ايجُا١ْٝ عٔ فًػفات ايعًّٛ

َٳ هاؾ١ ٖٞ ٜط٣ إٔ ايؿًػؿات امل ٔٵٖٓاى َٔ ايؿ٬غؿ١ اٱغ٬َٝني املعاقطٜٔ 

ٚٴ  نع شلا َهُاضٷشاتٗا ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ، ٚأْٗا قس متٸ ؾكًٗا عٔ زٜبادات ايعًّٛ، ٚ

ٌٸ ب ايعًّٛ ٢ أنش٢ ا٫ٖتُاّ بٗا أندل َٔ املػا٥ٌ املٛدٛز٠ يف قٴًِستٸ ،ٚاغع َٚػتك

إٕ ؾًػؿ١ »كاٍ: ؾأؾاض إىل ٖصا ا٭َط يف َعطض تعطٜؿ٘ يؿًػؿ١ ا٭خ٬م،  ٚقسْؿػٗا. 

ِٷ ٜٚؿرل بعهٗا إىل َػا٥ٌ  .بشح يف أقٍٛ ٚقٛاعس َٚباز٨ عًِ ا٭خ٬مٜ ا٭خ٬م عً

ٛٸض َٔ قبٌٝ: ايبسا١ٜ ايتاضى١ٝ، ٚامل٪غٸ ؼ، ٚاشلسف، َٚٓٗر ايتشكٝل، َٚػاض ايتط

ٛٸٍ يف شيو ايعًِ أٜهّا، َجٌ َٕٛ ع٢ً شنطٖا اييت زأب املتكسِّ ،املػا٥ٌ ايجُا١ْٝ :ٚايتش

ِٸ َات نتبِٗ، ٚأطًكٛا عًٝٗا تػ١ُٝيف َكسٸ ؼسٜس  )ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ(. ٚيهٞ ٜت

ٌٕ ناٌَ ٜهٝؿٕٛ أسٝاّْا ن١ًُ  ٚتؿدٝل املٛنٛع َٛضز ايبشح يف شيو اؿكٌ بؿه

مبع٢ٓ ؾطع َٔ ايؿًػؿ١  ،ايعًِ يف )املهاف إيٝ٘(، ؾٝكٛيٕٛ: )ؾًػؿ١ عًِ ا٭خ٬م(

 . (22)«ٜبشح يف َباز٨ ٚقٛاعس عًِ ا٭خ٬م

أٚ َا ٚضا٤ ا٭خ٬م ؾٗٛ عباض٠ عٔ  أَا ايتعطٜـ اٯخط يؿًػؿ١ عًِ ا٭خ٬م

ِٸ املػا٥ٌ  ايسضاغات ايتش١ًًٝٝ ٚايؿًػؿ١ٝ بؿإٔ عًِ ا٭خ٬م ٚايكهاٜا ا٭خ٬ق١ٝ. ٚإٕ أٖ

 . (23)ٚاملػا٥ٌ املٓطك١ٝ ;ٚاملػا٥ٌ املعطؾ١ٝ ;يف ٖصا اؿكٌ عباض٠ عٔ: املػا٥ٌ املؿ١َٝٛٗ

ضاغات ايتش١ًًٝٝ ٚايس ،إٔ تعطٜـ ؾًػؿ١ عًِ ا٭خ٬م مبا ٚضا٤ ا٭خ٬م ٚاؿلٸ

ٚايؿًػؿ١ٝ بؿإٔ عًِ ا٭خ٬م ٚايكهاٜا ا٭خ٬ق١ٝ، ٚايبشح يف املػا٥ٌ املؿ١َٝٛٗ 

ـٳ إ٫ٓ ،قشٝضٷ، ٚاملعطؾ١ٝ ٚاملٓطك١ٝ يف ا٭خ٬م ؾًػؿ١ عًِ ا٭خ٬م ببٝإ  إٔ تعطٜ

َػا٥ٌ ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ َٚػا٥ٌ ايؿًػؿ١ املهاؾ١  أقٍٛ ٚقٛاعس عًِ ا٭خ٬م، ٚاعتباضٳ

  :يًكٛاب بٷّٛ ؾ٦ّٝا ٚاسسّا، فاْٹإىل ايعً

ٚٸ ١ً ببٝإ أقٍٛ َٚباز٨ عًِ ا٭خ٬م : إشا اعتدلْا ايؿًػؿات املهاؾ١ َتهٚؿ٫ّأ

ٕ أدعا٤ ايعًّٛ إإش  ;أدعا٤ ايعًّٛ، ٫ َٔ ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ :ٚدب عًٝٓا اعتباضٖا َٔ قبٌٝ

ٛټعٔ: املٛنٛعات ٚاملػا٥ٌ ٚاملباز٨ اي ـ نُا غٝأتٞ تٛنٝش٘ ـ عباض٠ْ ض١ٜ تك

 .ٚايتكسٜك١ٝ. نُا إٔ قت٣ٛ ايؿًػؿات املهاؾ١ ٜؿٛم بٝإ أقٍٛ َٚباز٨ عًِ ا٭خ٬م

َٸ١. ٚنُا تكسٸّ ؾإٕ ؾًػؿات ايعًّٛ تتشسٻ  خ عٔ عؿط َػا٥ٌ ٖا
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: إٕ بني ايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ايعًّٛ ٚايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ َٔ سٝح املػا٥ٌ ٚثاّْٝا

٘ٺ ١ٝ ٚسكٌ ايعًِ يف ٓٵ٬ّ ٜكع يف ايبشح عٔ بٹ٭ٕ ايه ;ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚد

ايؿًػؿات املهاؾ١ ٚعٔ أبٛاب ايعًِ يف ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ، ٚإٕ ٖصا ايبشح ميجٸٌ ايٛد٘ 

ـ أٚ ٚانع ايعًِ، ٚبٝإ َطتب١ ايعًِ، ٚا٭ما٤ املؿذلى بُٝٓٗا. ٚإٕ ايبشح بؿإٔ امل٪ٓي

 .ػؿات املهاؾ١ إىل ايعًّٛٚيٝؼ يف ايؿً ،ايتع١ًُٝٝ، ٜهٕٛ يف َػا٥ٌ ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ

عات ايعًِ، ٚايؿطنٝات بٹٚإٕ ايبشح عٔ اضتباط ايعًِ بػا٥ط ايعًّٛ ا٭خط٣، ٚيٛاظّ ٚتٳ

ٚيٝؼ  ،ٜأتٞ بٝاْ٘ ٚؼًًٝ٘ يف ايؿًػؿات املهاؾ١ ،َٚا إىل شيو ،ايع١ًُٝ ٚغرل ايع١ًُٝ

 يف َػا٥ٌ ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ. 

ِٸ تسٜٚٓٗا يف ٚثايجّا ٚيػطض إهاز  ،ُنيإطاض تعًِٝ املتعًٚ: إٕ ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ ٜت

أَا ايؿًػؿات املهاؾ١ ؾتبشح يف َػا٥ًٗا  ;ِ ػاٙ ايعًِايبكرل٠ ٚاٱزضاى يس٣ املتعًٚ

 ايعؿط٠ يف َكاّ ٚقـ ٚبٝإ ٚؼًٌٝ اؿكٍٛ ٚايؿطٚع ايع١ًُٝ. 

: إٕ ا٫ػاٙ يف ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ ٜٓشٛ إىل ايٛقـ ؾكط، ٚأَا يف ٚضابعّا

مبع٢ٓ  ،ذاٙ ؾٝٗا ٜطق٢ إىل ايٛقـ ٚايبٝإ ٚايتشًٌٝ ٚايتٛق١١ٝ ؾا٫تٸايؿًػؿات املهاؾ

 بػ١ٝ تطٜٛطٖا.  ;أْٗا بعس ٚقـ اؿكٍٛ ايع١ًُٝ ٚؼًًٝٗا تعُس إىل ْكض ايعًُا٤ بٗا

ِٸ مبكاّ ايٛدٛبٚخاَػّا ِٸ ;: إٕ َػا٥ٌ ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ تٗت ايؿًػؿات  بُٝٓا تٗت

ُٕٛ ايط٬ب َػا٥ٌ َات ايجُا١ْٝ ٜعًِٚ يف املكسٸمبع٢ٓ أْٗ ،ل ايعًّٛاملهاؾ١ مبكاّ ؼٗك

ٚأَا ايؿًػؿات املهاؾ١  ;َٔ قبٌٝ: ايتعطٜـ، ٚايػطض، ٚايؿا٥س٠، َٚهُٕٛ ايعًّٛ

ٚٸ١ْ َٔ خ٬ٍ ض١ٜ٩ٺؾتبشح يف ايعًّٛ املتشٓك َعطؾ١ٝ ٚسلٛي١ٝ، ٚتعٌُ ع٢ً  ك١ ٚاملس

يف اؾ١ًُ عٔ ايعًّٛ  ل ؽتًـَٚٔ ايٛانض إٔ ايعًّٛ يف َكاّ ايتشٗك .تٛقٝؿٗا ٚتكُٝٝٗا

 يف َكاّ ايتعطٜـ ٚايٛدٛب. 

: ايؿطم اٯخط بني ايؿًػؿات املهاؾ١ ٚايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ ٜهُٔ يف إٔ ٚغازغّا

ٌٸ ِٕ ؾًػؿ١ٺ ن ، ٫ٚ تعتدل يف زٜبادتٗا يف إطاض ايط٩ٚؽ ٌ عًُّا َػتك٬٘متجِّ َهاؾ١ إىل عً

إٕ ايؿًػؿات املهاؾ١ يٝػت . َٔ ٖٓا ؾيػا١ٜ تعًِٝ ايط٬ب عًُّا َػتك٬٘ ;ايجُا١ْٝ

ٛٸضّا يًط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ، ٚيٝػت َٔ قبٌٝؽكټ ايصٟ نإ  ،عًِ أقٍٛ ايؿك٘ :كّا ٚتط

ِٸ ،١َ يعًِ ايؿك٘بٛقؿ٘ َكسٸ ط إيٝ٘ يف َطس١ًٺَعٓٵٜٴ ٌٸتٛغٸ ث عٓ٘. ٚبطبٝع١ اؿاٍ  ع ٚاغتك
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ٍٕ  ع١ًُٝ هب ايبشح بؿإٔ ض٩ٚغٗا عٓسَا تتبًٛض ايؿًػؿات املهاؾ١ ع٢ً ؾهٌ سكٛ

ِٸ عح ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ يف ايعًّٛ ٚإٕ تٛظٝـ ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ  .ايجُا١ْٝ، نُا نإ ٜت

ٌٸ ِٕ يف ن ِٸ عً َٔ ايعًّٛ َٔ ايسضد١ ا٭ٚىل ٚايعًّٛ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ يف ايتك١ٝٓ  ـ ا٭ع

ٟٸ ايتع١ًُٝٝ ـ أَطٷ ٛٸٍ  ،٢ ايؿًػؿات املهاؾ١ يف َكاّ ايتٛق١ٝ، بٌ ستٸنطٚض ٚبعس ؼ

َات ايجُا١ْٝ، ٚؼسخ تػٝرلّا يف تعطٜـ َٚٛنٛع ا إٔ متسٸ ٜس ايعٕٛ يًُكسٸميهٓٗ ،ايعًِ

 ٚغا١ٜ ٚأبٛاب ايعًِ. 

 

 ــــــ ايعًّٛ ـ أدعا7٤

يف بسا١ٜ ايعًّٛ ٖٛ ايبشح عٔ أدعا٤ ايعًّٛ، ٖٚٞ  ٜٴتططٻم إيٝ٘ا٭َط اٯخط ايصٟ 

ٛټ عباض٠ْ كسٜك١ٝ. ٚبطبٝع١ ض١ٜ، ٚاملباز٨ ايتعٔ: املٛنٛعات، ٚاملػا٥ٌ، ٚاملباز٨ ايتك

ٚاملباز٨  ;املباز٨ ايٓعط١ٜ :اؿاٍ ؾإٕ املباز٨ ايتكسٜك١ٝ تٓكػِ مبدتًـ ايًشاظات إىل

َٸ ;١ايبس١ٜٝٗ، ٚاملباز٨ اـاقٸ ٛٸٚايعا  ،ٚايؿعٌ، ٚايعًّٛ املتعاضؾ١ ;١٠، ٚاملباز٨ بايك

 .ٚاملكازضات ،ٚا٭قٍٛ املٛنٛع١

ِٕ ١ ؾتدتلٸأَا املباز٨ ايتكسٜك١ٝ اـاقٸ ا٫عتكاز بٛدٛز  :ٔ )َٔ قبٌَٝعٝٸ بعً

َٸا ٚ ;اؿطن١( َٸأ َٔ قبٌٝ: أقٌ  ،يف مجٝع ايعًّٛ ١ ؾٗٞ َؿٝس٠ْاملباز٨ ايتكسٜك١ٝ ايعا

َٸا ٚ ;اغتشاي١ ادتُاع ايٓكٝهني ٛٸأ إىل اغتعُاٍ ٚعسّ  ْاظط٠ْؾٗٞ ٠ ٚايؿعٌ املباز٨ بايك

َٸ ;َات يف ايكٝاؽاغتعُاٍ املكسٸ  ;َات ايٛانش١املكسٸ عٔ ا ايعًّٛ املتعاضؾ١ ؾٗٞ عباض٠ْٚأ

َٸا ٚ بػبب  ;ِعٔ املكسَات ايٓعط١ٜ اييت آَٔ بٗا املتعًٚ ا٭قٍٛ املٛنٛع١ ؾٗٞ عباض٠ْأ

ِ َٔ أغتاشٙ َات اييت ٜكبًٗا املتعًٚٚاملكازضات ٖٞ املكسٸ ;٘ بأغتاشٙٔ ظٓٸسٴػٵ

 . (24)باغتٓهإض

َٳٖٚٓاى َٔ احملٓك اؾ١ إىل ايعًّٛ ط بني ايؿًػؿات املهًَخٳ ٔٵكني ٚأغاتص٠ ايؿًػؿ١ 

سٝح اغتٛعب أدعا٤ ايعًّٛ نُٔ تعطٜؿ٘ يًؿػًؿ١ املهاؾ١.  ،ٚبني أدعا٤ ايعًّٛ أٜهّا

ايع١َ٬ اؾعؿطٟ ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ ٜط٣ ؾًػؿ١ ايعًِ عًُّا ٜبشح يف ا٭قٍٛ ؾ

 . (25)١ٝاملٛنٛع١، َٚباز٨ ايعًّٛ، َٚعطؾ١ ْتا٥ذٗا ايهًٓ

 ،ٚأْٛاعٗا ،١ ايعًِعٔ َعطؾ١ َاٖٝٸ ٠ْعباض ـ َٔ ٚد١ٗ ْعطٙـ ٚإٕ ؾًػؿ١ ايعًِ 



 

 

هـ 0341م ـ  5102ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف  نصوص معاصرة  

 

َا »يف سكٌ  غٛا٤ٷ ،ٚنصيو َعطؾ١ ايطٚابط ؾُٝا بٝٓٗا .ْٚتا٥ذٗا ،َٚباز٥ٗا ،ٚأقٛشلا

ٔٷ . ٚاؾسٜط با٫يتؿات إٔ َعطؾ١ ايٓتا٥ر (26)«َا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ»أٚ يف سكٌ  «ٖٛ نا٥

املٛنٛع١  ٕ ا٭قٍٛأزٕٚ ؾًػؿ١ ايعًِ، ٚ ،ايعا١َ يًعًّٛ تطتبط بايؿًػؿ١ ايع١ًُٝ

 زٕٚ ؾًػؿ١ ايعًِ.  ،َٚباز٨ ايعًّٛ تطتبط بأدعا٤ ايعًّٛ

َٳ .ػتبسٍ َكطًض ؾًػؿ١ ايعًِ أسٝاّْا بايؿًػؿ١ ايع١ًُْٝعِ، قس ٜٴ  ٔٵٖٚٓاى 

يف تبٜٛب ٚتٓػٝل »قا٬ّ٥:  ،ٜهتب يف تعطٜـ ؾًػؿ١ ايعًِ َا ٜعين ايؿًػؿ١ ايع١ًُٝ

َٸا٫عتكاز املٓػذِ َع ايٓعطٜات ايعًُٝٸ تكّٛ عًٝٗا يف بعض اؾٗات، طبكّا ٖٞ ٚ ١،١ اشلا

ِٸشلصٙ ايط١ٜ٩ هب ع٢ً ؾًٝػٛف ايعًِ إٔ ٜبِّ ٌٕ ٔ ايًٛاظّ ا٭ع  . (27)«زقٝل يًعًِ بؿه

َٚهاؾّا إىل َا تكسٻّ )َٔ اـًط بني ؾًػؿ١ ايعًِ ٚايؿًػؿ١ ايع١ًُٝ(، هسض 

 كٍٛ ايع١ًُٝيف أدعا٤ ايعًّٛ ٚؾًػؿ١ اؿ املباز٨ ايتكسٜك١ٝ ضغِ شنط ٘ايتصنرل بأْٸ

ٕٸ   ٖٓاى ايهجرل َٔ ا٫خت٬ؾات بني ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ: ؾإ

ٚٸ ِٸ٫ّأ َٔ املباز٨ ايتكسٜك١ٝ يف  : إٕ املباز٨ ايتكسٜك١ٝ يف ايؿًػؿات املهاؾ١ أع

ِٸ بٝإ ٚانتؿاف املباز٨ ٚايؿطنٝات ايع١ًُٝ  ;أدعا٤ ايعًّٛ إش يف ايؿًػؿات املهاؾ١ ٜت

ِٸ ايبشح يف املباز٨ ايع١ًُٝ ؾكط. ٚغرل ايع١ًُٝ، ٚأَا يف أدعا٤ ايعًّٛ   ؾٝت

ِٸٚثاّْٝا َٔ املباز٨ ايتكسٜك١ٝ يف  : إٕ املباز٨ ايتكسٜك١ٝ يف أدعا٤ ايعًّٛ أع

ِٸ ;ايؿًػؿات املهاؾ١ َٔ املباز٨ اـاق١  ٭ٕ املباز٨ ايتكسٜك١ٝ يف أدعا٤ ايعًّٛ أع

َٸ ِٸ تعطٜؿٗا ٚإٕ بعض تًو املب .١ يًعًِ أٚ ؾُٝع ايعًّٛٚاملػا٥ٌ ٚاملباز٨ ايعا از٨ ٜت

ِٕ ،ٚبٝاْٗا يف ايٛاقع بٛقؿٗا َػا٥ٌ يصيو ايعًِ آخط. ٚأَا املباز٨  أٚ َػا٥ٌ يعً

ايتكسٜك١ٝ يف ايؿًػؿات املهاؾ١ ؾ٬ تهٕٛ َٔ َػا٥ٌ عًِ املهاف إيٝ٘ أبسّا، ٫ٚ 

ُا املباز٨ ايتكسٜك١ٝ تهؿـ أٚ عسٸ٠ َػا٥ٌ، إْٸ تبشح يف املباز٨ ايتكسٜك١ٝ ملػأي١ٺ

ايصٟ  ،أقٌ بػاط١ ايطبٝع١ :دعا٤ ايعًِ أٚ ا٭دعا٤ ايط٥ٝػ١ َٓ٘، َٔ قب١ٌٝ أعٔ نآؾ

 ٌ َبسأ تكسٜكّٝا يًعًّٛ ايطبٝع١ٝ. ٜؿٚه

ِٸ ايتعطٸض شلا يػطض إثبات ٚثايجّا : إٕ املباز٨ ايتكسٜك١ٝ يف أدعا٤ ايعًّٛ ٜت

ِٸ عجٗا َٔ خ٬ٍ ا٫تٸ ذاٙ ايؿُٛيٞ َػا٥ٌ ايعًِ، ٚأَا يف ايؿًػؿات املهاؾ١ ؾٝت

ٚاملعطيف ؾ١ٗ ايتشًٌٝ ٚايط١ٜ٩ ايجا١ْٜٛ يًعًّٛ. َٔ ٖٓا ؾإْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز 
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َؿذلنات بني املباز٨ ايتكسٜك١ٝ يف أدعا٤ ايعًّٛ ٚايؿًػؿات املهاؾ١ إىل ايعًّٛ، 

أْٗا متتاظ َٔ بعهٗا يف ا٭َٛض اييت تكسٸّ  ٚأْٗا تؿذلى يف بعض املباز٨ ايتكسٜك١ٝ، إ٫ٓ

 شنطٖا. 

ٕ املباز٨ ايتكسٜك١ٝ تصنط يف أدعا٤ ايعًّٛ ٚايؿًػؿات : إّساقٌ ايه٬ٚ

باٱناؾ١ إىل إٔ املباز٨ ايتكسٜك١ٝ ؽتًـ  . ٖصااملهاؾ١، ٚيٝؼ يف ايط٩ٚؽ ايجُا١ْٝ

 ٚمتتاظ َٔ بعهٗا يف تًو املكٛيتني. 

 

 ــــــ ايفًػف١ اإلغال١َٝ ـ َػا٥ٌ فًػف8١

ؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً ايٓشٛ با٫يتؿات إىل َا تكسٸّ ميهٔ بٝإ َػا٥ٌ ؾًػؿ١ اي

 : ايتايٞ

 أـ تعطٜـ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬. 

 ب ـ َٛنٛع ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬. 

 ١ إغ١َٝ٬ ايؿًػؿ١. ز ـ َاٖٝٸ

 ز ـ ٖٓسغ١ َٚػاس١ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬. 

 ٖـ ـ َعطؾ١ َع٢ٓ املؿاِٖٝ ايؿًػؿ١ٝ. 

َٸ  ١ يف ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬. ١ ٚاـاقٸٚ ـ املػا٥ٌ ايعا

 ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬.  ظ ـ َٓٗر

 ٚإَها١ْٝ إثباتٗا.  ،ح ـ َعكٛي١ٝ ايكهاٜا ايؿًػؿ١ٝ

ٝٸ  ١ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬. ط ـ غا١ٜ ٚآي

 ٟ ـ ايكطا٠٤ ايتاضى١ٝ ٚاملكاض١ْ ٫ػاٖات َٚػايو ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬. 

 ى ـ ْػب١ ٚع٬ق١ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ إىل ايؿًػؿات اٱغطٜك١ٝ. 

 اٱغ١َٝ٬ إىل ايؿًػؿات ايػطب١ٝ اؾسٜس٠ ٚاملعاقط٠.  ٍ ـ ْػب١ ٚع٬ق١ ايؿًػؿ١

 ّ ـ ْػب١ ٚع٬ق١ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ إىل ايعًّٛ ٚاملك٫ٛت املتؿاب١ٗ. 

 ٕ ـ آؾات ٚنطٚضات ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬.
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الهىامش
                                                      

Hermeneutics

Hermes

HermeneuticHermeneutical

Hermeneutics theory

Hermeneutics, The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade, 1987). 
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 فًػف١ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ

 املفّٗٛ ٚايتاضٜذ ٚايسٚض

 

 علً وصيريد. 

 حسه مطرترجمح: 

 

 ــــــ متٗٝس

ـ َجٌ غا٥ط ايؿًػؿات املهاؾ١ ـ تطًل ع٢ً تًو  «ؾًػؿ١ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ»إٕ 

اييت متٸ عجٗا ٚؼكٝكٗا قبٌ ايسخٍٛ  ،اجملُٛع١ َٔ ايبشٛخ ايػابك١ َٔ عًّٛ ايكطإٓ

ِٸ ْكس َٚٓاقؿ١ بعض ٖصٙ املباسح،  .يف َباسح ٚتعايِٝ ٖصا ايعًِ ٚيف ايٛقت ايصٟ ٜت

ايكطآ١ْٝ َٔ خ٬ٍ ايط١ٜ٩ اـاضد١ٝ، تًعب إىل سٛس َا زٚض ١ َٚٓٗر ايعًّٛ َٔ قبٌٝ: َاٖٝٸ

 ٟ إىل تطؾٝكٗا أٚ تطٜٛطٖا. قٛاعس َػا٥ٌ شيو ايعًِ ٚأغػ٘، ٚميهٔ شلا إٔ ت٪زٸ

ٚإعاز٠  ،هب اعتباض ايؿًػؿات املهاؾ١ مبجاب١ ايعٌُ ع٢ً تٓعٝـ أثاخ ايبٝت

ؾع٢ً  .إىل شيو ايعًِٟ يف ْٗا١ٜ املطاف إىل تكسِٜ خسَات د١ًًٝ تطتٝب٘، ٚاييت ت٪زٸ

ؿات تعٌُ ؾًػؿ١ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ ع٢ً زضاغ١ ْكاط نعـ ٖصا ايعًِ، ٚامل٪ٓي :غبٌٝ املجاٍ

ٛٸت٘، سٝح  ٕ ايتُعٸٔ يف ٖصا ايٓٛع َٔ املباسح ٜطؾع إاملٓذع٠ بؿأْ٘، ْٚكاط نعؿ٘ ٚق

 ايهجرل َٔ املؿانٌ املاث١ً أَاّ ٖصا ايعًِ. 

 

ٝٓ ـ َا1١ٖٝ  ــــــ ١ايعًّٛ ايكطآْ

كّا ملا ٜسٸعٝ٘ ا٭غتاش عبس بٵإٕ َكطًض ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ مبعٓاٙ املعاقط قس بسأ ـ طٹ
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ٟٸ ْ٘ ٚدس يف َهتب١ َكط نتابّا إ :ايطابع; إش قاٍ ايععِٝ ايعضقاْٞ ـ َٓص ايكطٕ اشلذط

ٞٸ  لٳسّا، مل ٜبٵيف ث٬ثني فًٖ ،ٖـ( عٓٛاْ٘ )ايدلٖإ يف عًّٛ ايكطإٓ(بٔ إبطاِٖٝ) يعً

. ٚإٕ عًّٛ ايكطإٓ عباض٠ َؿت١ًُ ع٢ً إناؾ١ ايعًّٛ (1)سّاػ١ عؿط فًَٖٓٗا غ٣ٛ مخ

 ‘ا٭نطّ )مجع عًِ( إىل ايكطإٓ )نتاب املػًُني ايػُاٟٚ، َٚعذع٠ ايٓيبٸ

ٚطبكّا يكٛاعس اٱناؾ١ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ ميهٔ بٝإ ٖصٙ اٱناؾ١ َٔ خ٬ٍ  .اـايس٠(

 : ايتاي١ٝا٭ؾهاٍ 

ٝٸ1  اييت ٖٞ يف ا٭قٌ )خامتٷ َٔ ،«١خامت ؾهٸ» :قبٌٝ: َٔ ١ـ اٱناؾ١ ايبٝاْ

ّٷ»ٖٛ  «عًّٛ ايكطإٓ»ؾهٸ١(. ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ َع٢ٓ  ّٷ«َٔ ايكطإٓ عًٛ َٔ دٓؼ  ، أٟ عًٛ

ٛانض إٔ ٖصا املع٢ٓ يٝؼ ٖٛ املطاز َٔ ٖصا املكطًض; ٭ٕ عًَّٛا َٔ َٚٔ ايايكطإٓ. 

ٕٵيٝػت َٔ دٓؼ  ،قبٌٝ: تاضٜذ ايكطإٓ، ٚيػ١ ايكطإٓ، َٚا إىل شيو ناْت  ايكطإٓ، ٚإ

 إىل ايكطإٓ.  ْاظط٠ّ

ّٷ»مبع٢ٓ  ،«قّٛ ضَهإ»: َٔ قبٌٝ: ١ـ اٱناؾ١ ايعطؾٝٸ2  ،«يف ضَهإ قٛ

. ٖٚصا املع٢ٓ يٝؼ ٖٛ «عًّٛ يف ايكطإٓ»ٖٛ  «عًّٛ ايكطإٓ»ٚبصيو غٛف ٜهٕٛ َع٢ٓ 

ٚٸإش  ;املطاز َٔ َكطًض عًّٛ ايكطإٓ أٜهّا ػت : إٕ عُّٛ َباسح ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ ي٫ّٝأ

َٔ ايعًّٛ املٓعهػ١ يف ْلٸ ايكطإٓ، بٌ هب اعتباضٖا َٔ ا٭عاخ ٚايسضاغات 

ٞ ٚاملسْٞ، ٚأغباب ايٓعٍٚ، ٚمجع اـاضد١ عٔ ايكطإٓ، ؾإٕ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ: املٓه

يٝػت َٔ ا٭عاخ اييت  ،طٜٔ ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـايكطإٓ، َٚعطؾ١ ايتؿػرل ٚاملؿػِّ

ٕٵ ،ب اٯٜاتميهٔ ايبشح عٓٗا يف قٴًِ ّٷ»قسم عٓٛإ  ٚإ ع٢ً بعض  «يف ايكطإٓ عًٛ

. ٚنُا غٓصنط يف َبشح «َعطؾ١ احملهِ ٚاملتؿاب٘»عٛخ ايكطإٓ، َٔ قبٌٝ: 

ٕٸ ٖصا ايٓٛع َٔ َػا٥ٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ  اضتباط ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ بػا٥ط ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ؾإ

 .بني ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ ٚايتؿػرل املٛنٛعٞ َؿذلْى

اهلل »ٜطًل ع٢ً َباسح أخط٣، َٔ قبٌٝ:  «عًّٛ يف ايكطإٓ»طًض : إٕ َكٚثاّْٝا

 . (2)«املعاز يف ايكطإٓ»، ٚ«يف ايكطإٓ

يف بٝإ ايؿطم بني عًّٛ ايكطإٓ َٚعاضف  ١َعطؾايؿٝذ قُس ٖازٟ قاٍ ا٭غتاش 

إٕ ايؿطم بني )ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ( ٚ)املعاضف ايكطآ١ْٝ( ٜهُٔ يف إٔ ايعًّٛ »ايكطإٓ: 
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ْاظط٠ َٔ خاضز ايكطإٓ، ٫ٚ ع٬ق١ شلا مبهُٕٛ ٚقت٣ٛ ايكطإٓ َٔ  ايكطآ١ْٝ عٛخٷ

ٚثٝك١ باملباسح ايساخ١ًٝ  ايٓاس١ٝ ايتؿػرل١ٜ، ٚأَا املعاضف ايكطآ١ْٝ ؾٗٞ ع٢ً ق١ًٺ

 . «يًكطإٓ، ٚتعتدل ْٛعّا َٔ ايتؿػرل املٛنٛعٞ

ّٷ»مبع٢ٓ  ،«غ٬ّ ظٜسٺ» :: َٔ قبٌٝه١ًِٝـ اٱناؾ١ املٹ3  نض إٔ. َٚٔ ايٛا«يعٜس غ٬

َٹ ُٹًَِكطًض )عًّٛ ايكطإٓ( ٫ ٜعين )ايعًّٛ اييت ٖٞ  ه١ٝ يف ًِو يًكطإٓ(; إش ٫ َع٢ٓ يً

 املؿاِٖٝ ٚايعًّٛ. 

 ايصٟ ٖٛ يف اؿكٝك١ ،«غ٬ف ايهتاب»: َٔ قبٌٝ: ـ اٱناؾ١ ا٫ختكاق4١ٝ

َٔ ٖصا ايكبٌٝ، مبع٢ٓ أْٗا  «عًّٛ ايكطإٓ». ٜٚبسٚ إٔ إناؾ١ «يًهتاب غ٬فٷ»مبع٢ٓ 

١ بايكطإٓ. ٚسٝح أخط٣: إْ٘ ٜعين ايعًّٛ اـاقٸ ٚبعباض٠ٺ .ع اٱناؾ١ ا٫ختكاق١َٝٔ ْٛ

ٕ ٖصٙ ايعًّٛ ٫ تٓعط إىل زاخٌ ايكطإٓ هب اعتباضٖا َٔ ايعًّٛ اـاضد١ عٔ ايكطإٓ، إ

ِٸ تٛظٝؿٗا يف خس١َ ايكطإٓ. ٚإٕ ايتعاضٜـ املصنٛض٠ شلصا ايعًِ ت٪ِّ  س شيو أٜهّا. ٚاييت ٜت

َباسح »: ايتايٞع٢ً ايٓشٛ  «عًّٛ ايكطإٓ»يععِٝ ايعضقاْٞ ؾكس عطٸف عبس ا

 ،ٚقطا٤ت٘ ،ٚنتابت٘ ،ٚمجع٘ ،ٚتطتٝب٘ ،ل بايكطإٓ ايهطِٜ َٔ ْاس١ٝ ْعٚي٘تتعًٓ

 . (3)«ٚمٛ شيو ،٘ عٓ٘بٳٚزؾع ايؿټ ،ْٚاغد٘ َٚٓػٛخ٘ ،ٚإعذاظٙ ،ٚتؿػرلٙ

ايعًّٛ تعهؼ َؿّٗٛ ا٫ختكام، مبع٢ٓ ايبشٛخ ٚ «ل بايكطإٓتتعًٓ»ؾإٕ عباض٠ 

 ٌ يف اؿكٝك١ تعسازّا شلصٙ ايبشٛخ. متجِّ «...َٔ ْاس١ٝ ْعٚي٘»اييت ؽلٸ ايكطإٓ. ٚعباض٠ 

عًّٛ ايكطإٓ مجٝعّا »ٚقاٍ ايػٝس قُس باقط اؿهِٝ يف تعطٜـ عًّٛ ايكطإٓ: 

ٚؽتًـ يف ايٓاس١ٝ املًشٛظ١  ،داشٖا ايكطإٓ َٛنٛعّا يسضاغتٗاتًتكٞ ٚتؿذلى يف اتٸ

 . (4)«هطِٜؾٝٗا َٔ ايكطإٓ اي

يف عباضات٘ ايػابك١،  «يف ايٓاس١ٝ املًشٛظ١ ؾٝٗا»ّ بٝإ َطازٙ َٔ عباض٠ ٚقس تكسٻ

ٛٸ٠ ايٓيبٸ  . ‘ا٭نطّ مبع٢ٓ إٔ ايكطإٓ ٜهٕٛ أسٝاّْا زي٬ّٝ ع٢ً ْب

ٕٸ ١قُس ٖازٟ َعطؾ ايؿٝذٚأَا  خ عٔ ٜتشسٻ َكطًضٷ «ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ» ؾرل٣ أ

 ٚكتًـ أسٛاي٘ ٚؾ٪ْٚ٘.  ،ك١ مبعطؾ١ ايكطإٓاملػا٥ٌ املتعًٚ

ؿات يف سكٌ ط ايهجرل َٔ امل٪ٖيَٚٔ ايعذٝب بايٓػب١ يٞ أْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ تٛٗؾ

ـ أقشاب ؿات َؿطز٠، مل ٜه١ًٚ أٚ َ٪ٖيع٢ً ؾهٌ فاَٝع َػتكًٓ عًّٛ ايكطإٓ، غٛا٤ٷ
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ـٺٖصٙ امل٪ٖي ض ٣ إىل ظٗٛداَع شلصا ايعًِ، ا٭َط ايصٟ أزٸ ؿات أْؿػِٗ عٓا٤ تكسِٜ تعطٜ

بني  «نعـ ايتٓاغِ»ٚقس عبٸطْا عُٓٗا يف ٖصٙ املكاي١ بـ  .ني يف ٖصا ايعًِْككني دٖٛطٜٸ

 يف تًو املباسح.  «نعـ ايؿُٛي١ٝ»َباسح عًّٛ ايكطإٓ، ٚ

ٚد٬ٍ ايسٜٔ  ٖـ(،794ايعضنؿٞ)بسض ايسٜٔ  :ب َٔ أَجاٍذٳهب إٔ ٜأخصْا ايعٳ

ُني يف عًّٛ ايكطإٓ، ُٖٚا: إش ع٢ً ايطغِ َٔ تأيٝؿُٗا نتابني قِّ ٖـ(;911ايػٝٛطٞ)

َا تعطٜؿّا داَعّا شلصا ، مل ٜكسِّ«اٱتكإ يف عًّٛ ايكطإٓ»ٚ «ايدلٖإ يف عًّٛ ايكطإٓ»

 ايعًِ؟! 

 

 ــــــهاتب ايتعطٜف عًّٛ ايكطإٓ َٔ ٚد١ٗ ْعط 

ؿات املتٛٓؾط٠ يف إٕ تعطٜـ عًّٛ ايكطإٓ ـ با٫يتؿات إىل ٚظٝؿ١ ٖصٙ ايعًّٛ، ٚامل٪ٖي

عٔ:  ط٠ عٔ ايتعطٜـ ا٫ضتهاظٟ شلا َٔ ٚد١ٗ ْعطِٖ ـ عباض٠ْٚاملعبِّ ،ٖصا اؿكٌ

ِٸ تٛظٝؿٗا َٔ أدٌ َعطؾ١ » فُٛع١ َٔ ايعًّٛ ـ ْاظط٠ إىل ايكطإٓ َٔ خاضد٘ ـ ٜت

 . «َٚػاضٙ ايتاضىٞ، ٚأغؼ ٚقٛاعس تؿػرلٙ، ٚايسضاغات املٓذع٠ بؿأْ٘ ،تَ٘اٖٝٸ

 

 ــــــ املٛاضز املٓؿٛز٠ يٓا يف ٖصا ايتعطٜف

 َٔ املػا٥ٌ ايعسٜس٠ ٚاحملٛض١ٜ يعًّٛ ايكطإٓ هب اعتباض ع٢ً َا ٖٛ ٚانضٷبٓا٤ٶ  ـ1

ع٢ً  «عًّٛ ايكطإٓ»سٙ ٜٚٴجبت٘ إط٬م عٓٛإ ٖصا ايعًِ فُٛع١ َٔ ايعًّٛ. ٖٚصا َا ٜ٪ٚن

 . «عًِ ايكطإٓ»٫ّ َٔ تػُٝتٗا سٳٖصٙ املػا٥ٌ، بٳ

ؾإٕ  «ّ ايكطإٓعًٛ»ـ نُا شنطْا يف َبشح بٝإ ْٛع اٱناؾ١ يف َكطًض 2

ْا إىل ايعًّٛ ٚايسضاغات اييت تٓعط إىل ايكطإٓ َٔ خاضد٘، ٚيٛ دطٻ ايكطإٓ ْاظط٠ْ عًّٛ

َٔ ايبشٛخ اييت تكع يف قٴًب  ،احملهِ ٚاملتؿاب٘ :ايبشح أسٝاّْا إىل َا نإ َجٌ

 َكابٌايكطإٓ، ؾإٕ ظا١ٜٚ ايط١ٜ٩ املٓؿٛز٠ غذلنع ؾٝ٘ ع٢ً ايٓعط٠ اـاضد١ٝ، يف 

ايٓاظط٠ إىل املباسح ٚايكهاٜا املٛدٛز٠ ٚاملٓبجك١ َٔ زاخٌ  «اضف ايكطآ١ْٝاملع»َكطًض 

 ايكطإٓ. 

٫ٍٕ بٴسٻ  كّا شلصا ايتعطٜـبٵـ طٹ3  َٔ زضاغ١ َػا٥ٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ نُٔ أضبع١ سكٛ
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 َٚػاسات ض٥ٝػ١، ٖٚٞ: 

ٚٸا : املباسح ايٓاظط٠ إىل َعطؾ١ َا١ٖٝ ايكطإٓ، ٖٚٞ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ: نٝؿ١ٝ ٍ٭

سٞ، ْٚعٍٚ ايكطإٓ، ٚاحملهِ ٚاملتؿاب٘، ٚايٓاغذ ٚاملٓػٛر، ٚإعذاظ ايكطإٓ، ايٛ

َٚا إىل شيو مٓما ٜ٪زٸٟ إىل  ،، ٚاغتشاي١ ؼطٜـ ايكطإٓ، ٚيػ١ ايكطإٓٚأقاي١ ايٓلٸ

 ١ ايكطإٓ. َعطؾ١ َاٖٝٸ

ٛٸض ايتاضىٞ يف َػاض ايكطإٓ، َٚعطؾ١ تاضٜذ تسٜٚٓ٘ ٚنتابت٘، ايجاْٞ : ايتط

ؾهً٘ ايطأٖ، ٚتاضٜذ ايتؿػرل، ٚايذلمج١ ٚايطباع١ ٚظخطؾ١ َٚطاسٌ ٚقٛي٘ إىل 

 ا ٜسخٌ نُٔ َباسح ايكطإٓ ايتاضى١ٝ. َٚا إىل شيو مٓم ،ايكطإٓ

ٝٸايجايح ات ايكطإٓ، : قٛاعس ؾِٗ ٚتؿػرل َباسح ا٭يؿاظ يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ، ٚأزب

مج١ً املباسح  ٜسخٌ يف مٓما َٚا إىل شيو ،ٚاملعاْٞ، ٚايبٝإ، ٚايبسٜع، ٚأغباب ايٓعٍٚ

 املػتع١ًُ يف خس١َ ؾِٗ ايكطإٓ ٚتؿػرلٙ. 

: ايسضاغات ٚا٭عُاٍ املٓذع٠ يف سكٌ ايكطإٓ، َٔ قبٌٝ: ايسضاغ١ ايطابع

ذاٖات اٱهاب١ٝ أٚ ك١ يف سكٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ، ٚا٫تٸٚايتشكٝل يف مجٝع ا٭عاخ املتشٓك

مٓما ٜٓسضز يف إطاض ٖصا َٚا إىل شيو  ،ايػًب١ٝ يًُػتؿطقني يف تعاطِٝٗ َع ايكطإٓ

 ايٓٛع َٔ املػا٥ٌ. 

 

 ــــــ ايتاضخي١ٝ يتهٜٛٔ ايعًّٛ ايتاضخي١ٝ ـ املطاس2ٌ

ٛٸ إٕ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ َكطًضٷ ٚاظزٖاض أْٛاع  ،ضات ايع١ًُٝظٗط عدل َػاض ايتط

ٚٸ ،ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ل ع٢ً فُٛع١ املػا٥ٌ ًَٜٚٴِط .ٍ إىل َٜٛٓا ٖصآَص ايكطٕ اشلذطٟ ا٭

ٌٕٚايك قشٝض. ٖٚٓاى  هاٜا اييت تػاعس ع٢ً َعطؾ١ ايكطإٓ ٚؾُٗ٘ ٚتؿػرلٙ بؿه

ايهجرل َٔ ايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ اييت تجبت إٔ ظٗٛض ٚتبًٛض ٖصا ايعًِ قس متٸ عدل أضبع 

 َطاسٌ، ٖٚٞ: 

 

 ــــــ أـ االَتعاز بعًّٛ احلسٜح

يػرل٠، إٕ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ َجٌ مجٝع ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬، َٔ قبٌٝ: ايتاضٜذ، ٚا
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ٛٻ ،ٚايه٬ّ، ٚايؿك٘ ز٨ ا٭َط نُٔ عًِ اؿسٜح، ايف ب تٵْٳَٚا إىل شيو، قس ته

ك١ بتاضٜذ ايكطإٓ، ٚاحملهِ ٚاملتؿاب٘، ٚايٓاغذ مبع٢ٓ إٔ مجٝع ايكهاٜا املتعًٚ

ٚأقٛاٍ ايكشاب١ اييت ٚقًت  ‘ا٭نطّ ٚاملٓػٛر، قس اْعهػت يف ضٚاٜات ايٓيبٸ

ِٸ بسأت ـ َجٌ غاإيٝٓا َػٓس٠ّ . (5)ّا٥ط ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ـ با٫ْؿكاٍ عٔ اؿسٜح تسضهٝٸ، ث

ٚٸ٫ بٴسٻ  ٚعًٝ٘ ؾع٢ً  .ٍ يتبًٛض َػا٥ٌ عًّٛ ايكطإٓ يف ايطٚاٜاتَٔ ايبشح عٔ املٓؿأ ا٭

بؿإٔ نٝؿ١ٝ ْعٍٚ ايكطإٓ ايهطِٜ،  ‘ا٭نطّ ٟٚ عٔ ايٓيبٸغبٌٝ املجاٍ: إٕ َا ضٴ

ٌٕ سٞ )ددل٥ٌٝ(، ٚتػ١ُٝ ايهتاب َباؾط، أٚ َٔ ططٜل ًَو ايٛ ْٚعٍٚ ايٛسٞ بؿه

١ ت٠ٚ٬ ايكطإٓ، ٚتؿػرل ايػُاٟٚ ٚايػٛض ٚاٯٜات أسٝاّْا، ٚعح ايكطا٤ات، ٚنٝؿٝٸ

َٚا إىل شيو  ،ايهجرل َٔ اٯٜات، ٚبٝإ قٛاعس ايتؿػرل، ٚايتشصٜط َٔ ايتؿػرل بايطأٟ

 ١. ٠ ا٭ٚىل يتهٜٛٔ ايكهاٜا املطتبط١ بايعًّٛ ايكطآٌْٝ املازٸٜٴؿٚه ،َٔ املأثٛض

ُٸ أٚ أقٛاٍ ايكشاب١ ٚايتابعني يف ٖصا  ^١نُا تطنت ايطٚاٜات املأثٛض٠ عٔ ا٭٥

ٌٸ َٔ عٛخ عًّٛ ايكطإٓ  ٚاسسٺ ايؿإٔ تأثرلّا ًَشٛظّا أٜهّا. ؾُٔ خ٬ٍ ايٓعط يف ن

ُٸ لس عُّٛ َػا٥ًٗا َكط١ّْٚ  ٚايكشاب١ ٚايتابعني.  ×١بأقٛاٍ َٚٛاقـ ا٭٥

 

 ــــــ ب ـ شنطٖا يف َكس١َ ايتفاغري

١ أعاخ ٚقهاٜا ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ يف بسا١ٜ ظٗٛضٖا، ٚنصيو نطٚض٠ إٕ قسٚزٜٸ

ٌٸبعض املؿػِّ تٵتٓكٝض قٛاعسٖا، قس انططٻ ٚقبٌ ايسخٍٛ يف  ،تؿػرلِٖ طٜٔ ـ يف َػتٗ

ِٸقٴًِ َٔ  عٛخ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ يف إطاض عسزٺ ب تؿػرل اٯٜات ـ إىل اـٛض يف زضاغ١ أٖ

ٌٸاملكسٸ غٝكـ ٫ قاي١ ع٢ً ظاٖط٠ اخت٬ف ايكطٸا٤، ٖٚٞ اخت٬ؾات  ٕطَؿػِّ َات; ٭ٕ ن

ٚاسس٠، َٔ  قس تكٌ أسٝاّْا إىل سسٸ ا٫خت٬ف يف املعاْٞ ٚاملؿاِٖٝ املتعاضن١ يف آ١ٜٺ

 . (7)أٚ آ١ٜ ايتأٌٜٚ ،(6)ّٜٛ ايسٜٔ (ًَو)أٚ  (َايو)ا٫خت٬ف يف قطا٠٤  :قبٌٝ

عًُ٘ َٔ ؼسٜس َٛقؿ٘ َٔ ٖصٙ ط يف بسا١ٜ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ َٓسٚس١ يًُؿػِّ

ايعاٖط٠. ٫ٚ ىؿ٢ إٔ تكشٝض أٚ ضؾض ا٫خت٬ف يف ايكطا٤ات ٜذلى تأثرلّا َباؾطّا ع٢ً 

ل مبسايٌٝ اٯٜات ـ َهاؾّا إىل ايكطا٥ٔ ط يف َا ٜتعًْٖٛع ايتؿػرل. نُا ٫ غ٢ٓ يًُؿػِّ

١ٜ َٛضز ايبشح ١ اٯٜات ايػابك١ ٚاي٬سك١ يٰاـاضد١ٝ ـ عٔ ايكطا٥ٔ ايساخ١ًٝ، ٚخاقٸ
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ٌٕ . إ٫ٓ(8)ٝامَا ٜٴعطف بايػِّ يف آخط، ٖٚٛ  إٔ ا٫غتٓاز إىل قاعس٠ ايػٝام تكّٛ ع٢ً أق

َا  ط ـ يف، مبع٢ٓ إٔ املؿػِّّاإشلٝٸ ٚإٔ شلصا ايذلتٝب َٓؿّأ ،ا٫عتكاز بتٛقٝؿ١ٝ تطتٝب اٯٜات

 إىل ايٓيبٸ ل بتاضٜذ مجع ايكطإٓ ٚتسٜٚٓ٘ ـ إشا نإ ٜط٣ ايذلتٝب ايطأٖ َػتٓسّاٜتعًٓ

نإ اغتٓازٙ شلصا ا٭قٌ  ٝام، ٚإ٫ٓأَهٔ ي٘ ا٫غتؿاز٠ َٔ أقٌ ايػِّ ‘ا٭نطّ

ط إشا نإ ٜعتكس بٛدٛز ا٫ضتباط بني غٛض ايكطإٓ عًٝ٘ إٔ ؾاقسّا يًُع٢ٓ. نُا إٔ املؿػِّ

 ١ تطتٝب اٯٜات أٜهّا. بتٛقٝؿٝٸ ٜٙ٪َٔ بتٛقٝؿ١ٝ تطتٝب ايػٛض، َهاؾّا إىل اعتكاز

َات ايتؿاغرل طٚض٠ لس اغتُطاض اْعهاؽ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ يف َكسٸ٭دٌ ٖصٙ ايه

. ٖٚصا َا أٜهّا يف كتًـ املطاسٌ ايتاضى١ٝ َٔ ايتؿػرل، ٚأسٝاّْا يف عكطْا ايطأٖ

، (14)«فُع ايبٝإ»، ٚ(9)«تؿػرل ايتبٝإ»١َ َٔ عًّٛ ايكطإٓ ايٛاضز٠ يف َكسٸ تجبت٘ أعاخٷ

، ٚا٭عاخ (13)«ايبٝإ»، ٚ(12)«ٔ يف تؿػرل ايكطإٓآ٤٫ ايطمح»، ٚ(11)«تؿػرل ايكايف»ٚ

 . (15)«قاغٔ ايتأٌٜٚ»يف نتاب  (14)ايع١ًُٝ ايٛاغع١

 

 ــــــ فات املفطز٠ز ـ اْعهاغٗا يف املؤٍي

ٌٕ تٵإٕ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ بعس اْؿكاشلا عٔ اؿسٜح ظٗطٳ ٌٸ ع٢ً ؾه  َػتك

َؿطز٠، مبع٢ٓ أْ٘ مل ؿات َٓتعِ، ٚإمنا ظٗطت يف َ٪ٓي َٚٓؿكٌ ٫ ٜطبط بٝٓٗا غًْو

ٚٚنعٗا نُٔ  ،يف بسا١ٜ ا٭َط بذلتٝب ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ املدتًؿ١ عٔ غابل تسبرٕل أسسٷ ِٵُٜك

 ،٢ عًُت اشلٛادؼ ايص١ٖٝٓداَع١ أٚ ؾب٘ داَع١ عٓٗا. ستٸ يتكسِٜ قٛض٠ٺ ;ٚاسس إطإض

ع٢ً متٗٝس  ،طٜٔ املػًُنيٚاؿادات املػتشسث١، ٚا٫ؾذلانات، ٚنؿا٤ات املؿٚه

ؿ١ يف امل٪ٖي ايهتبسٙ يف سكٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ. ٖٚصا َا تجبت٘ ٚت٪ِّ ططٜل أَاّ تسٜٚٔ أثٕطاي

 سكٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ، ٚاييت ٚقًت إيٝٓا َٔ ايكطٕٚ ا٭ٚىل. 

ٚٸ  ;«ايكطا٠٤»بتأيٝـ نتاب  ٖـ(89ٜعُط)ٍ قاّ و٢ٝ بٔ ؾؿٞ ايكطٕ اشلذطٟ ا٭

بتأيٝـ  ٖـ(114ايبكطٟ)ؿػٔ ٜػاض ٚيف ايكطٕ اشلذطٟ ايجاْٞ قاّ اؿػٔ بٔ أبٞ ا

اخت٬ف »نتاب  ٖـ(118ايٝشكيب)ـ عبس اهلل بٔ عاَط ٚأٖي ;«عسز آٟ ايكطإٓ»نتاب 

 ;«ايكطا٤ات»نتاب  ٖـ(141تػًب)ـ أبإ بٔ ٚأٖي ;«َكاسـ ايؿاّ ٚاؿذاظ ٚايعطام

ـ محع٠ بٔ ٚأٖي ;«اٯٜات املتؿابٗات»( نتاب ٖـ154غًُٝإ)ـ َكاتٌ بٔ ٚأٖي
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إعذاظ »ـ أبٛ عبٝس٠ َعُط بٔ املج٢ٓ نتاب ٚأٖي ;«ايكطا٠٤»( نتاب ٖـ151سبٝب)

 . (16)«ايكطإٓ

، مل ٜهٔ تٓعِٝ ٚتسٜٚٔ ايهتبهض َٔ خ٬ٍ عٓاٜٚٔ ٖصٙ نُا ٜتٸٚ ،ٚعًٝ٘

داَع١ ملػا٥ٌ عًّٛ ايكطإٓ، ٚتكسِٜ قهاٜاٙ َٚػا٥ً٘  َٓطًكّا َٔ ض١ٜ٩ٺ ايهتبٖصٙ 

ٌٕ سٝح خًل ا٫خت٬ف يف ايكطا٤ات ايهجرل َٔ ـ  ع٢ً غبٌٝ املجاٍـ ُٚا َٓتعِ. ٚإْٸ بؿه

كني إىل تكٓٝـ نتاب يف ٖصا املؿانٌ ٚايكعٛبات بني املػًُني بازض بعض املتدكِّ

ٔٸ ٌٸ ;ايؿ أٚ سٝح استسّ ايكطاع بني  ;املؿانٌ ايعايك١ يف ٖصا ايؿإٔ يٝعٌُ ع٢ً س

 ;ٗاتيف املتؿابٹ١ بطظ بعض ايعًُا٤ يٝهتبٛا ا٭ؾاعط٠ ٚاملعتعي١ سٍٛ املػا٥ٌ ايه٬َٝٸ

 ٖٚهصا.  ;١ٝاتِٗ ايه٬َٝٸيًسؾاع عٔ َتبٓٻ

 

ٍِ  ــــــ داَع ز ـ ظٗٛض عًّٛ ايكطإٓ ع٢ً ؾهٌ عً

ٚٸ َٳطبكّا يًؿٛاٖس ايتاضىٞ ؾإٕ أ ـ يف َػا٥ٌ َٚٛنٛعات ايعًّٛ أٖي ٔٵٍ 

ٖٛ بسض ايسٜٔ  ،ٚاسس ٚمجع بني أعاثٗا املتؿطٸق١ يف نتابٺ ،ايكطآ١ْٝ

 . «ايدلٖإ يف عًّٛ ايكطإٓ»خ٬ٍ تأيٝؿ٘ يهتاب َٔ  ،(ٖـ794ايعضنؿٞ)

َني يف تسٜٚٔ عابط٠ ع٢ً زٚض املتكسِّ َت٘ ـ بعس إط٬ي١ٺعُس ايعضنؿٞ يف َكسٸ

 ايهتبضغِ تأيٝؿِٗ ٚ ،َنيٚبٝإ ايعًّٛ املطتبط١ بايكطإٓ ـ إىل ايتأنٝس ع٢ً إٔ املتكسِّ

َٔ ٖٓا ؾكس ٚ .ايكطإٓ اؾاَع١ يف فاٍ عًّٛ اؿسٜح، مل ٜكَٛٛا بصات ايؿ٤ٞ يف سكٌ

ٚأضبعني عًُّا َٔ  . ٚقس عح يف نتاب٘ ٖصا غبع١ّ(17)أيعّ ْؿػ٘ بتسٜٚٔ ٖصا ايهتاب

عًّٛ ايكطإٓ، َٔ قبٌٝ: َعطؾ١ أغباب ايٓعٍٚ، َٚعطؾ١ املٓاغبات بني اٯٜات، َٚعطؾ١ 

ٌٸَ٪ٚن ،ايؿٛاقٌ، َٚعطؾ١ ا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط، َٚا إىل شيو َٔ  ٚاسسٺ سّا ع٢ً إٔ ن

ع١ عٝح وتاز ايعامل إىل إؾٓا٤ عُطٙ َٔ أدٌ اٱساط١ مبػا٥ً٘ يعًّٛ َٔ ايػٻٖصٙ ا

 . (18)ٚقهاٜاٙ

٢ دا٤ د٬ٍ ع٢ً ْطام ٚاغع ستٸ ٚقس بكٞ ٖصا ايهتاب ف٫ّٛٗ ٚغرل َعطٚفٺ

َٔ خ٬ٍ تأيٝؿ٘ نتاب  ،ب٘ٚايتٜٓٛ٘ سٝح عُس إىل ايتعطٜـ  ٖـ(،911ايػٝٛطٞ)ايسٜٔ 

 دص ايػٝٛطٞ َٔ خ٬ٍ تأيٝـ نتاب اٱتكإ خط٠ّٛس اتٻ. ؾك«اٱتكإ يف عًّٛ ايكطإٓ»



 

 

هـ 0341م ـ  5102ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف  نصوص معاصرة  

 

َا قاّ ب٘ ايعضنؿٞ يف  إنُا١ٍ أخط٣ يف ٖصا اجملاٍ، ٚعُس إىل ندل٣ ٚدٖٛطٜٸ

ٕٷ ِٸ َهت قطٚ ٕٕ ٚش ـٷب يف فاٍ عًّٛ ايكطإٓ َ٪ٖيتٳِهزٕٚ إٔ ٜٴ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ. ث  ،ؾأ

ٕٸباغتجٓا٤ بعض ايهتابات املػتكًٓ  ،«ٌٖ ايعطؾإ يف عًّٛ ايكطإَٓٓا»نتبّا َجٌ:  ١. ٚإ

ايتُٗٝس يف عًّٛ »ٚ ;، ٱبطاِٖٝ اٯبٝاضٟ«املٛغٛع١ ايكطآ١ْٝ»ٚ ;يعبس ايععِٝ ايعضقاْٞ

 ايتكسٜط يف ٖصا اجملاٍ.  ، َٔ ا٭عُاٍ اييت تػتشلٸ١قُس ٖازٟ َعطؾ ، يًؿٝذ«ايكطإٓ

 

 ــــــ بعض َػا٥ٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ بػا٥ط ايعًّٛ اإلغال١َٝ ـ اضتباط3

يف نتب  ،ٕ ايٓعط يف فُٛع ا٭عاخ املٓتع١ُ ؼت عٓٛإ عًّٛ ايكطإٓإ

 .ٜجبت إٔ ٖصٙ ا٭عاخ تٓؿأ َٔ غبع١ أْٛاع َٔ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ،َني ٚاملعاقطٜٔاملتكسِّ

عا٤ أٚنض: إٕ َكسضٖا ا٭قًٞ ٖٛ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭عاخ. ؾإشا قضٸ ٖصا ا٫زٸ ٚبعباض٠ٺ

شات١ٝ يًعًّٛ ايكطآ١ْٝ، أٚ يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ  ْط٣ أقاي١ّنإ َؿَٗٛ٘ أْٓا ٫ ْػتطٝع إٔ 

َٔ قبٌ ايبعض يف ٖصا ايؿإٔ ٜك٣ٛ يف  َٔ َػا٥ًٗا، ٚضمبا نإ ايذلزٜس ٚايؿٓو ؾع٤ٺ

 إشا قًٓا بإٔ ٖصا ا٭َط ٫ ىتل بايعًّٛ ايكطآ١ْٝ.  ٖصا ايؿإٔ، إ٫ٓ

غ١َٝ٬ أٜهّا ـ إٕ ايهجرل َٔ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ا٭خط٣ ـ بٌ غا٥ط ايعًّٛ غرل اٱ

إش ميهٔ ايعجٛض ع٢ً َكسض اؾع٤ ا٭ندل َٔ َػا٥ًٗا  ;قس أقٝبت بٗصٙ اٯؾ١

ٜكطٸ يف  &ْٛس اـطاغا١ًْٞ. ٚيصيو لس اٯخٚقهاٜاٖا يف غا٥ط ايعًّٛ شات ايكِّ

ٌ ٟ بإٔ املتهٚؿ. ٚاعذلف يف عح ايكطع ٚايتذطٸ(19)تعطٜؿ٘ يعًِ ا٭قٍٛ بتساخٌ ايعًّٛ

ٌ ٖٛ عًِ ايه٬ّ. َٚع شيو ؾكس أزىل ا٭قٛيٕٝٛ بسيِٖٛ يف ٖصا بسضاغ١ ٖصٙ املػا٥

 . (24)ايؿإٔ

ـ ايتاضٜذ 1عٔ:  ايكطآ١ْٝ عباض٠ٌْ َكسضّا يًعًّٛ إٕ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ اييت متجِّ

 . ـ ايؿك7٘ ;ـ ا٭ق6ٍٛ ;ـ ايتؿػرل5 ;ـ ايه4ّ٬ ;ـ ا٭زب3 ;ـ اؿسٜح2 ;ٚايػرل٠

 

 ــــــ أـ ايتاضٜذ ٚايػري٠

قبٌ ٚبعس  ‘ا٭نطّ ّ إٔ أؾطْا ؾإٕ َباسح َٔ قبٌٝ: سٝا٠ ايٓيبٸنُا تكسٻ

ٚايكشاب١  ‘ا٭نطّ ْعٍٚ ايكطإٓ، ٚاملػاض ايتاضىٞ يتسٜٚٔ ايكطإٓ، ٚاٖتُاّ ايٓيبٸ
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ٓؿاظ ايكطإٓ، ٚتعاطٞ اـًؿا٤ ـ َٓص خ٬ؾ١ أبٞ بهتاب١ ايكطإٓ، ٚنتٸاب ايٛسٞ، ٚسٴ

ٞٸ  ،، ٚتاضٜذ بسا١ٜ ايتؿاغرلـ بين َطٚا١ٕ ٚٚخ٬ؾ١ بين أَٝٸ ×بهط إىل عكط اٱَاّ عً

ايكطإٓ  طٸا٤ ايكطإٓ، ٚاٖتُاّ املػًُني بٓؿط ايكطإٓ، ٚتاضٜذ خٓطٚتطمجات ايكطإٓ، ُٚق

َٔ مج١ً املباسح ايتاضى١ٝ اييت تٓاٚيتٗا نتب ايتاضٜذ ٖٞ ٚتصٖٝب٘ ٚظخطؾت٘، 

ٍٕعٵمبٳ ،رل٠ٚايػِّ  عٔ ا٫يتؿات إىل ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ.  ع

و ٚدٛز ٖصٙ املػا٥ٌ يف املكازض ايتاضى١ٝ، َٔ قبٌٝ: تاضٜذ ٚايؿاٖس ع٢ً شي

بٔ ايًُػعٛزٟ، ٚتاضٜذ  ،ايطدلٟ، ٚغرل٠ ابٔ إغشام، ٚغرل٠ ابٔ ٖؿاّ، َٚطٚز ايصٖب

ط. نُا متٸ ٝٳٚغرلٖا َٔ نتب ايتاضٜذ ٚايػِّ ،٫بٔ ا٭ثرل ،خًسٕٚ، ٚايهاٌَ يف ايتاضٜذ

يف َكازض ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ إىل نتب  إغٓاز ا٭ْٛاع ا٭خط٣ َٔ ٖصٙ ا٭عاخ ٚا٭قٛاٍ

ٌٕ ّٸ ايتاضٜذ بؿه  . (21)عا

 

 ــــــ ب ـ عًِ احلسٜح

ٚٸ ٚإٕ َا  .ٍ يًعًّٛ ايكطآ١ْٝ ٖٛ اؿسٜحنُا غبل يٓا إٔ شنطْا ؾإٕ املٓؿأ ا٭

ُٸ ‘ا٭نطّ ٟٚ يٓا بؿإٔ ايكطإٓ ايهطِٜ أٚ َعاضؾ٘ ٚتعايُٝ٘ عٔ ايٓيبٸضٴ ١ ٚا٭٥

ٚع٢ً ايطغِ . ابعني، قس اْعهؼ يف إطاض ايطٚاٜات، أٚ عٔ ايكشاب١ ٚايت×ا٭طٗاض

َٔ اْؿكاٍ عًّٛ ايكطإٓ ٚاغتك٬شلا عٔ اؿسٜح ٫ تعاٍ املكازض اؿسٜج١ٝ ٚايطٚا١ٝ٥ 

لس ثك١  :ٌ املكسض ا٭ؾهٌ يًٛقٍٛ إىل َػا٥ٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ. ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍمتجِّ

ت يف سكٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ يف باٱناؾ١ إىل ْكً٘ ايهجرل َٔ ايطٚاٜا ،اٱغ٬ّ ايهًٝين

 .(22)ّا يف ؾهٌ ايكطإٓكتًـ أبٛاب ايهايف، ٜعكس نتابّا خاقٸ

١َ اجملًػٞ يف نتاب عاض ا٭ْٛاض ؾك٬ّ ؾا٬َّ شلصا ايبشح ايع٬ٓ خكٻلنُا 

 . (23)أٜهّا

ط٠، َٔ قبٌٝ: ١، ٚاملٛغٛعات املتأخِّٚيف غا٥ط املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ ايؿٝعٝٸ

ٚؾكٍٛ  َٚا إىل شيو، ٖٓاى أبٛابٷ ،اؿه١ُ، ٚآثاض ايكازقني، َٚٝعإ (24)اؿٝا٠

 .َعكٛز٠ يًطٚاٜات ايٓاظط٠ إىل ايكطإٓ

ؼت عٓٛإ  ،نُا ؼسٸخ ايبداضٟ يف ايباب ا٭ٍٚ َٔ نتاب٘ اؾاَع ايكشٝض
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ٚباٱناؾ١ إىل . ‘ا٭نطّ ، عٔ أسساخ ْعٍٚ ايٛسٞ ٚبعج١ ايٓيبٸ(25)نتاب بس٤ ايٛسٞ

، ٚنتاب ا٫عتكاّ (26)ٕآنٛع ـ َجٌ: نتاب ؾها٥ٌ ايكطؽكٝل أبٛاب يف ٖصا املٛ

يٝكّٛ بٛادب٘  ;ل ؾك٬ّ ؼت عٓٛإ نتاب ايتؿػرلخكٻؾكس ـ  (27)١بايهتاب ٚايػٓٸ

 .ػاٙ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ يف نتاب٘

ٚز، ٚداَع ٚقشٝض َػًِ، ٚغٓٔ أبٞ زا :َٔ ٚقس تٛاقٌ ٖصا ا٭َط يف نٌٛ

 ايذلَصٟ أٜهّا. 

اييت  ،ٖصا نتب ايتؿػرل ايطٚا٥ٞ أٚ ايتؿػرل باملأثٛضع٢ً ن٬َٓا  ٚخرل ؾاٖسٺ

١ َٓٗا. ٚؾكٌ ايطٚاٜات ايتؿػرلٜٸ ،متٸ تأيٝؿٗا با٫غتٓاز إىل ضٚاٜات اؾٛاَع اؿسٜج١ٝ

ِٸ شنط املكسض ايطٚا٥ٞ قبٌ  ٚيف تؿػرل ْٛض ايجكًني ٚايدلٖإ ٚايكايف عٓس ايؿٝع١ ٜت

ٌٸ تؿػرل ايسضٸ املٓجٛض يف ايتؿػرل  نُا ْؿاٖس شات ا٭َط يف .تؿػرل١ٜ ضٚا١ٜٺ شنط ن

 باملأثٛض أٜهّا. 

ٌٕ هب ا٫يتؿات إىل إٔ ايهجرل َٔ ايطٚاٜات ايتؿػرل١ٜ ْاظط٠ْ قطٜض أٚ  بؿه

ٚايصٟ ٜعسٸ َٔ ، ٫ غٝٻُا َٓطل ؾِٗ ٚتؿػرل ايكطإٓٚبايتًٜٛض إىل َباسح عًّٛ ايكطإٓ، 

ِٸ  َباسح ٖصٙ ايعًّٛ.  أٖ

٢ اٯٕ بؿإٔ ايطٚاٜات ايٓاظط٠ إىل ٘ ستٸٚيٮغـ ايؿسٜس ؾإٕ ايصٟ متٸ تسٜٚٓ

ا غا٥ط ايطٚاٜات يف سكٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ َٸأٚ .خكٛم ايطٚاٜات ايتؿػرل١ٜٖٛ ايكطإٓ 

٘، ا٭خط٣، َٔ قبٌٝ: ايٛسٞ، ْٚعٍٚ ايكطإٓ، ٚتاضٜذ ايكطإٓ، ٚاحملهِ ٚاملتؿابٹ

ِٸ تسٜٚٓٗا يف نتابٺ ،ٚايٓاغذ ٚاملٓػٛر ٌٸ َٚا إىل شيو، ؾًِ ٜت ٛٻ داَع َػتك ب، يف َٚب

ٌٸ ;ّاسني إٔ ايكٝاّ مبجٌ ٖصا ايعٌُ ٜبسٚ نطٚضٜٸ ايهجرل َٔ املػا٥ٌ ايػاَه١ يف ٖصا  ؿ

 ايؿإٔ. 

 

 ــــــ ز ـ عًِ األزب

عٔ: ايًػ١  إٕ َطازْا َٔ ا٭زب ٖٓا َا ٜؿٌُ عسزّا َٔ ايعًّٛ اييت ٖٞ عباض٠ْ

سٜع، اييت ٖٞ باعذلاف ٚايب ،ٚايبٝإ ،ٚاملعاْٞ ،ٛشٵٚايٓٻ ،فطٵٚاؾتكاقاتٗا، ٚايكٻ

ٌٕ ;ػت بؿهٌ ايكطإٓ ايهطِٜايهجرل َٔ ايعًُا٤ قس تأغٻ أعُل.  َٚٔ أدٌ ؾُٗ٘ بؿه
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ؾكس اغتعٌُ ايكطإٓ بٛقؿ٘ َعذع٠ أزب١ٝ ٖصٙ ايعٓاقط يف إطاض ايًػ١ ايعطب١ٝ، ؾذا٤ت 

ٚكتًـ أغايٝبٗا يف ايكطإٓ ايهطِٜ.  ،ٖصٙ ايعًّٛ بػ١ٝ ايبشح يف ٖصٙ ايعٓاقط ا٭زب١ٝ

ٕٸ  ،ٚفُع ايبشطٜٔ ;يًطاغب اٱقؿٗاْٞ ،نتبّا َٔ قبٌٝ: املؿطزات يف غطٜب ايكطإٓ ٚإ

ؿات كطؿٟٛ، َٔ امل٪ٖيَؿػٔ  ،يًططوٞ، ٚايتشكٝل يف نًُات ايكطإٓ ايهطِٜ

اـايس٠ اييت متٸ تأيٝؿٗا يف سكٌ بٝإ َؿاِٖٝ َٚؿطزات أيؿاظ ايكطإٓ ايهطِٜ. 

َٸستٸ ١ لسؿات اـاقٸٚباٱناؾ١ إىل ٖصٙ امل٪ٖي ١، َٔ قبٌٝ: يػإ ٢ املكازض ايًػ١ٜٛ ايعا

ك١ مبعطؾ١ َؿطزات آٜات ايكطإٓ با٭عاخ ٚاملػا٥ٌ املتعًٚ َؿع١ُّ ،ايعطب ٚتاز ايعطٚؽ

ـ ُا أٖي١َ نتاب٘ يػإ ايعطب بأْ٘ إْٸٚقس قطٸح ابٔ َٓعٛض ا٭ؾطٜكٞ يف َكسٸ .ايهطِٜ

ؾإْين مل أقكس »إش ٜكٍٛ:  ٚشيو ،ٚتٝػرل ؾُٗ٘ ٚتؿػرلٙ ،يًكطإٓ ٖصا ايهتاب خس١َّ

إش عًٝٗا َساض أسهاّ ايهتاب  ;ٚنبط ؾهًٗا ،١غ٣ٛ سؿغ أقٍٛ ٖصٙ ايًػ١ ايٓبٜٛٸ

 . (28)«١...١ ايٓبٜٛٸايععٜع ٚايػٓٸ

كّا بٵٛ يف ايكطإٓ ايهطِٜ َجٌ ٖصٙ ايكهٝٸ١ أٜهّا. ؾطٹشٵف ٚايٓٻطٵنُا إٔ يًكٻ

ٚٸ َٳيًُؿٗٛض إٕ أ ٚايٓشٛ ٖٛ أبٛ ا٭غٛز ايس٩يٞ عٌُ ع٢ً تٓعِٝ قٛاعس عًِ ايكطف  ٔٵٍ 

ٞٸ بإضؾازٺ ،ٚت٬َٝصٙ ×ٚتٛدٝ٘ َٔ اٱَاّ عً
ِٸ(29) أخط٣، َجٌ:  ظٗطت نتبٷ . ث

ٞٸ ايسٜٔ اٱ ،ايهاؾ١ٝ ٝب عٔ ًبيًذاَٞ، َٚػين اي ،غذلآبازٟ، ٚؾطح ايهاؾ١ٝيطن

ف ع٢ً ايب١ٝٓ ٚايذلنٝب١ ايكطؾ١ٝ يًتعطټ ;٫بٔ ٖؿاّ ا٭ْكاضٟ ،نتب ا٭عاضٜب

ٕٸ ٚايٓش١ٜٛ ٯٜات ٕٷ ايكطإٓ ايهطِٜ. ٚإ با٫غتؿٗاز باٯٜات. ٚنُا  نتاب املػين َؿشٛ

ا إىل تأغٝؼ ٚانٞ ٚايتؿتاظاْٞ عُسؾإٕ عبس ايكاٖط اؾطداْٞ ٚايػٓه ٖٛ َؿٗٛضٷ

ٱبطاظ ٚدٛٙ اٱعذاظ ايبٝاْٞ يف ايكطإٓ  ;ٚايبسٜع ;ٚايبٝإ ;ٖٚٞ: املعاْٞ ،ث٬ث١ عًّٛ

 ا٫غتؿٗازات ايهجرل٠ بآٜات ايكطإٓ يف باٱناؾ١ إىلٚ ،ايهطِٜ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

َٔ َباسح ايعًّٛ ايكطآْٞ يًبشح  كتًـ َٛانع عٛخ ٖصٙ ايعًّٛ، متٸ ؽكٝل دع٤ٺ

 ٚايتُشٝل يف ٖصا اجملاٍ. 

 

 ــــــ ز ـ عًِ ايهالّ

ِٷ َٔ ٖٓا قٌٝ ٚ .١ٌ بايسؾاع ايعك٬ْٞ عٔ ايتعايِٝ ايسٜٓٝٸٜتهٖؿ إٕ عًِ ايه٬ّ عً
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 . (34)«١ ايٝك١ٝٓٝايعًِ بايعكا٥س ايس١ٜٝٓ َٔ ا٭زٓي»ّ: يف تعطٜـ عًِ ايه٬

َٸَٚٔ اي ٛٸ٠ ايعا ١ ٛانض إٔ عًِ ايه٬ّ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايتعطٜـ ٜتعاط٢ َع ايٓب

ك١ بُٗا. ٚإٕ بٝإ نٝؿ١ٝ ايٛسٞ بؿإٔ ا٭ْبٝا٤، ٚأغايٝب ٚاـاقٸ١ ٚاملػا٥ٌ املتعًٚ

 ،‘ا٭نطّ ١ يطغاي١ ايٓيبٸ، ٚبٝإ املعذع٠ املجبت‘ا٭نطّ ايٛسٞ ايٓاظٍ ع٢ً ايٓيبٸ

أٟ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚٚدٛٙ اٱعذاظ ؾٝ٘، ٚؼسٸٟ ايكطإٓ، ٚإخؿام املعاضنني 

ٚاملدايؿني يف اٱتٝإ مبجً٘، ٚإثبات اغتشاي١ ؼطٜؿ٘، َٔ مج١ً ايبشٛخ ايه١َٝ٬ 

َٔ  ،ٚٚدٛٙ إعذاظ ايكطإٓ ،اييت تؿذلى َع عًّٛ ايكطإٓ; ٭ٕ بٝإ نٝؿ١ٝ ايٛسٞ

ٚانض يعًِ ايه٬ّ يف  ١ يًعًّٛ ايكطآ١ْٝ. َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٖٓاى سهٛضٷايٛظا٥ـ ايط٥ٝػ

أٟ  ،ٜات يف ايعًّٛ ايكطآ١َْٝٔ املػا٥ٌ ٚايبشٛخ ايٛاغع١ ٚايعاخط٠ بايتشسٸ ٚاسسٺ

ات يف ايكطإٓ َُهُشٵٗات ٚاُي٘ أٜهّا; إش يف َعطض ايبشح يف املتؿابٹاحملهِ ٚاملتؿابٹ

ِٸ ايتعطٸض ٭ْٛاع ايؿطم ٚاملصاٖب اي  ،ٚاملعتعي١ ،ه١َٝ٬، َٔ قبٌٝ: ا٭ؾاعط٠ٜت

َٚا إىل شيو، ٚنٝؿ١ٝ تعاطٞ ٖصٙ ايؿطم َع ٖصا  ،ا١َٝٚايهطٸ ،ٚاملاتطٜس١ٜ ،ٚاٱَا١َٝ

ايٓٛع َٔ اٯٜات. ٚإٕ املباسح ايه١َٝ٬ يف اؾع٤ ايجايح َٔ نتاب ايتُٗٝس يف عًّٛ 

 صا. ع٢ً ن٬َٓا ٖ خرل ؾاٖسٺ ١،ٮغتاش ايؿٝذ قُس ٖازٟ َعطؾي ،ايكطإٓ

 

 ــــــ ٖـ ـ عًِ ايتفػري

ِٷ ٚآي١ٝ عٌُ ٖصا ايعًِ  ،ٜبشح يف ؾِٗ َسايٌٝ آٜات ايكطإٓ إٕ عًِ ايتؿػرل ٖٛ عً

١ ايػا١ٝ٥ يًعًّٛ ايكطآ١ْٝ، يف سكٌ اٯٜات، ٚايصٟ ٜؿٞ بسٚضٙ يف َٛقع شٟ املكسٸ١َ ٚايعًٓ

ِ ٚتؿػرل آٜات مبع٢ٓ إٔ َػا٥ٌ ٚقهاٜا ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ مبجاب١ املكسٸ١َ ايتُٗٝس١ٜ يؿٗ

ايكطإٓ، نُا ٖٛ زٚض عًِ ا٭قٍٛ بايٓػب١ إىل ايؿك٘، ٚعًِ املٓطل بايٓػب١ إىل 

 ايؿًػؿ١. 

 ;أخط٣ ٜٓكػِ ايتؿػرل إىل قػُني ض٥ٝػني، ُٖٚا: ايتؿػرل ايذلتٝيب َٚٔ د١ٗٺ

 .ٚايتؿػرل املٛنٛعٞ

ِٸ ٚيف يذلتٝب َٔ ايذلتٝب ايطأٖ يًُكاسـ أٚ ا َا ٜتعًل بايتؿػرل ايذلتٝيب ـ ا٭ع

ٚٸ ،ٚاسس٠ ط بتؿػرل ايػٛض ٚاسس٠ّع٢ً أغاؽ ايٓعٍٚ ـ ٜكّٛ املؿػِّ  ،شلا إىل آخطٖأَ أ
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ط تؿػرل غٛض٠ اؿُس )طبكّا يذلتٝب ِٸ املؿػِّتٹؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ: َا مل ٜٴ .عػب ايذلتٝب

ٚع٢ً أغاؽ تطتٝب ايٓعٍٚ َا مل  .املكشـ ايطأٖ( ٫ ٜسخٌ يف تؿػرل غٛض٠ ايبكط٠

 .(31)ػرل غٛض٠ ايعًل ٫ ٜباؾط تؿػرل غٛض٠ ايكًِٜؿطؽ َٔ تؿ

ز، َٔ قبٌٝ: ايتٛسٝس قسٻ ط إىل َٛنٕٛعٚأَا يف ايتؿػرل املٛنٛعٞ ؾٝٓعط املؿػِّ

ٚبعس تبٜٛبٗا  .ايؿاعًٞ، ؾٝهطط إىل اغتدطاز مجٝع اٯٜات شات ايك١ً بٗصا املٛنٛع

١ً بط١ٜ٩ ايكطإٓ ػاٙ املتُجِّ ،يًٛقٍٛ إىل ايػا١ٜ ايٓٗا١ٝ٥ ;ٜتابع ايهؿـ عٔ َسايًٝٗا

 . (32)زٔ ٚاحملسٻشيو املٛنٛع املعٝٻ

ٕٸ يف ايتؿػرل  قػُّا نبرلّا َٔ َباسح ايعًّٛ ايكطآْٞ َصنٛضٷ َٔ ٖٓا ؾإ

ك١ مبعطؾ١ ايػٛض إٕ املباسح املتعًٚ :ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ .ايذلتٝيب ٚايتؿػرل املٛنٛعٞ

كٌ، ٚاخت٬ف ايكطا٤ات بؿإٔ ٚا٫خت٬ؾات املٛدٛز٠ يف ٖصا اؿ ،١ٝ ٚاملس١ْٝاملٓه

ِّ َٔ ايػٛض، َٚؿاِٖٝ  ع١ يف ايكطإٓ، ٚاٯضا٤ سٍٛ عسز اٯٜات يف غٛض٠ٺاٯٜات املتٓ

ٛٸع١ يف اٯ١ٜ، ٚأغباب ايٓعٍٚ، ٚاملػا٥ٌ ايكٻ َٚا  ،١ٜٛ ٚايب٬غ١ٝشٵؾ١ٝ ٚايٓٻطٵا٭يؿاظ املتٓ

طٔ ايتؿػرل اييت إىل شيو، َٔ مج١ً َباسح ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ اييت تؿاٖس يف مجٝع َٛا

ٛٻ  .ٚنعؿّا ع ٚؽتًـ ؾسٸ٠ّتتٓ

ن٬ّ أَني اٱغ٬ّ ايطدلغٞ يف تؿػرل فُع ايبٝإ، شيو ؾاٖس ع٢ً  خرلٴٚ

ِٕ ايتكسٜط. ؾؿٞ بسا١ٜ تؿػرلٙ  َٓطكٞ ٜػتشلٸ سٝح تعطٸض إىل املباسح ايتؿػرل١ٜ بتٓعٝ

ٌٸ ٝٓتكٌ بعس شيو ٚعسز آٜاتٗا، ي ،تٗاٝتٗا أٚ َسْٝٸٜػتعطض ا٫خت٬ف يف َٓه غٛض٠ٺ يه

١ٝ يف اخت٬ف ٚاؿذٸ ،ايكطا٠٤»ؼت عٓٛإ:  ،١ ايٛاضز٠ بؿأْٗاإىل َٓاقؿ١ ا٭زٓي

 . «قطا٤تٗا

 .س٠ٜتعطٸض إىل َٓاقؿ١ املؿطزات ايػطٜب١ ٚاملعٖك «ايًػ١»ٚؼت عٓٛإ 

١ٜٛ شٵؾ١ٝ ٚايٓٻطٵخ عٔ اخت٬ف اٯضا٤ َٔ ايٓاس١ٝ ايكٻٚيف قػِ اٱعطاب ٜتشسٸ

 .يٰٜات

باٙ ٚايٓعا٥ط، ٚأغباب ايٓعٍٚ، َٔ مج١ً احملاٚض ا٭خط٣ اييت ؽهع ٚإٕ ا٭ؾ

ٕٵ ٌٕ ٫ٖتُاّ ٖصا ايتؿػرل. ٚقس متٸ عح ٖصٙ ا٭َٛض ـ ٚإ ٫ٚ َٓهبط ـ يف  ٕضغرل َٖٓك بؿه

 .غا٥ط ايتؿاغرل ا٭خط٣ أٜهّا
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طٕٚ أسٝاّْا ـ يف َعطض تؿػرل بعض اٯٜات املطتبط١ مبباسح نُا ٜعُس املؿػِّ

ٚايٓاظطتني إىل ايتشسٸٟ  ،ٔ غٛض٠ ايبكط٠َ 24ٚ 23 تنياٯٜ :، َٔ قبٌٝعًّٛ ايكطإٓ

اييت تتشسٸخ عٔ تكػِٝ آٜات ايكطإٓ  ،َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ ، أٚ اٯ١ٜ (33)ٚإعذاظ ايكطإٓ

َٴ تؿك١ًٝٝ َٚػٗب١  ـ إىل زضاغ١ َباسح ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ زضاغ١ّ (34)ِ٘ َٚتؿابٹَهشٵإىل 

 ْػبّٝا. 

 ٜا ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ يف ايتؿاغرل املٛنٛع١ٝ ًَشْٛظنُا إٔ سهٛض َػا٥ٌ ٚقها

إٕ عٓاٜٚٔ َٔ قبٌٝ: ايكطإٓ َٔ ظا١ٜٚ ايكطإٓ، ٚٚدٛٙ  :ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ .نبرل إىل سٛس

ٚسكٍٛ اٱعذاظ، ٚاحملهِ ٚاملتؿاب٘ يف ايكطإٓ، ٚايٓاغذ ٚاملٓػٛر يف ايكطإٓ، َٚا إىل 

بػبب ْعطٖا إىل آٜات  ;غرل املٛنٛع١ٝشيو، َٔ مج١ً املباسح اييت متٸ تٓاٚشلا يف ايتؿا

ّا َٔ َٓٗر ايتؿػرل املٛنٛعٞ، َٚع شيو تعتدل يف ايٛقت ْؿػ٘ ٚاَت٬نٗا سٓع ،ايكطإٓ

 َٔ املباسح ايط٥ٝػ١ يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ. 

 

 ــــــ ٚ ـ عًِ األصٍٛ

ّٸ  إٕ َٔ َباسح ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ َعطؾ١ ا٭ْٛاع امله١ُْٝٛ يٰٜات، َٔ قبٌٝ: ايعا

سٸ َٔ مج١ً َػا٥ٌ ا ٜٴعٳَٚا إىل شيو، مٓم ،ٌٔ ٚاملبُِّٳس، ٚاجمِلل ٚاملكًَِّ، ٚاملِطامٸٚاـ

ا٭قٛيٝني إىل ٖصٙ ا٭قػاّ مل تكتكط ع٢ً آٜات ايكطإٓ  ْعط٠ضغِ إٔ  ،(35)عًِ ا٭قٍٛ

 .ايطٚاٜات أٜهّا تُا سلًؾكط، ٚإْٸ

ؽ يف عًِ ضٳسٵ١ٝ ظٛاٖط ايكطإٓ ـ ايصٟ ٜٴٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إىل َبشح سذٸ

ٜٴعسٸ ٚاسسّا َٔ  ، سٝحخباضٜني ـعٝات ا٭َٔ أدٌ اٱداب١ عٔ ؾبٗات َٚسٻ ;أقٍٛ ايؿك٘

 .(36)َباسح ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ أٜهّا

ٚٸٚنصيو يف َباسح اؿذٸ ِٸ اؿسٜح أ ٫ّ عٔ َكسض املعطؾ١ ١ َٔ ايكطإٓ ٜت

 .ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتٗاز

ِٸ اؿسٜح يف ايتعاطٞ بني ايكطإٓ ايهطِٜ ٚا ١ ايؿطٜؿ١ عٔ إَهإ يػٓٸنُا ٜت

 .١ؽكٝل أٚ ْػذ ايكطإٓ بايػٓٸ

ِٸ ايتططٸم إىل أخباض اٯساز َٚا إشا ناْت سذٸ١  ،ٚيف َبشح ايعٕٓٛ اـاقٸ١ ٜت
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 .يف سكٌ تؿػرل اٯٜات أّ ٫

ٚيف َباسح ا٭يؿاظ ٜطز ايه٬ّ سٍٛ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ: اؿكٝك١ ٚاجملاظ، 

و بايعٛاٖط َا مل تهٔ ٖٓاى ٠ ايتُػټٚسذٝٸ١ قٍٛ ايًػٟٛ، ٚأقاي١ ايعٗٛض، ٚنطٚض

ّا يف املباسح ايتُٗٝس١ٜ ا ًٜعب يف ايٛقت ْؿػ٘ زٚضّا أغاغٝٸع٢ً اـ٬ف، مٓم قط١ْٜٓ

 .ؼت عٓٛإ َٓطل ؾِٗ ٚتؿػرل اٯٜات ،يًتؿػرل

َٸ٫ بٴسٻ  ٚعًٝ٘ ٌ دع٤ّا َٔ َباسح ا تؿٚهَٔ اٱشعإ ٚا٫عذلاف بأْٗا بأمجعٗا إ

 .يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ أخلٸ خ عٓٗا َٔ ظا١ٜٚٺٗا تتشسٻايعًّٛ ايكطآ١ْٝ، أٚ أْ

 ،َٔ قبٌٝ: عٴسٸ٠ ا٭قٍٛ ،ا٭قٛي١ٝ ايكسمي١ ايهتبَصنٛض٠ يف  ٖٚٞ عٛخٷ

يًؿاطيب،  ،ٚاملٛاؾكات ;ٚايصضٜع١ إىل أقٍٛ ايؿطٜع١، يًػٝس املطته٢ ;يًؿٝذ ايطٛغٞ

 ٕطِطتساخٌ ؾٳ ا٭َط ايصٟ ٜعهؼ ،ٚاحملكٍٛ يًطاظٟ ;يًػعايٞ ،ٚاملٓدٍٛ ٚاملػتكؿ٢

 . (37)َٔ َباسح عًِ ا٭قٍٛ َع َباسح ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ

 

 ــــــ ظ ـ عًِ ايفك٘

 :إٕ داْبّا َٔ َػا٥ٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ تعٗط يف عًِ ايؿك٘ أٜهّا، بٌ ميهٔ ايكٍٛ

ؾع٢ً غبٌٝ  .ٚإناؾتٗا إىل َباسح ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ ،إٕ عجٗا يف ايؿك٘ قس ظاز يف إثطا٥ٗا

ِٸ َٚا إشا ناْت قطا٠٤ اؿُس ٚايػٛض٠  ،عح ايكطا٤ات ايػبع١ يف ايؿك٘ املجاٍ: ٜت

َٔ ا٫قتكاض يف قطا٤تٗا ع٢ً ايكطا٠٤ ٫ بٴسٻ  ع١ٜ طبكّا ؾُٝع ٖصٙ ايكطا٤ات، أّذٵَٴ

ٚإشا متٸ اؿسٜح يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ بؿإٔ  .ل عٔ عاقِ(ِؿاملؿٗٛض٠ )ٖٚٞ قطا٠٤ سٳ

ز ؾاق١ً طيًس٫ي١ ع٢ً ٗا فطٸأّ أْٸ ،ايػٛض٠ايبػ١ًُ َٔ سٝح نْٛٗا دع٤ّا َٔ آٜات 

ِٸ(38)صاْتٗا٤ ايػٛض٠ ايػابك١، ٚبسا١ٜ ايػٛض٠ اؾسٜس٠ اؿسٜح بني ايؿكٗا٤ َٔ أٌٖ  ، ٜت

ِٸ .١ ٚايؿٝع١ بؿإٔ ٚدٛب أٚ دٛاظ قطا٠٤ ايبػ١ًُ قبٌ غٛض٠ ايك٠٬ايػٓٸ  نُا ٜت

 (ايؿٌٝٚ)، (ا٫ْؿطاح)ٚ (ايهش٢) :َٔ اؿسٜح يف عًِ ايؿك٘ عٔ اعتباض نٌٛ

ٖٚٛ يف ايٛقت ْؿػ٘ َٔ املػا٥ٌ ٚاملباسح  ،(39)ٚاسس٠ أٚ غٛضتني غٛض٠ّ (،قطٜـ)ٚ

 املططٚس١ يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ أٜهّا. 

نُا إٔ ايبشح عٔ نٝؿ١ٝ ايتعاطٞ ٚايتعاٌَ َع ايكطإٓ بٛقؿ٘ نتابّا زلاّٜٚا 
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دٛاظ أٚ َكسٸغّا، َٔ قبٌٝ: دٛاظ أٚ عسّ دٛاظ متهني ايهاؾط َٓ٘، ٚآزاب ت٬ٚت٘، ٚ

٘ عسّ دٛاظ تطمجت٘ إىل كتًـ ايًػات ا٭خط٣، ٚدٛاظ أٚ عسّ دٛاظ تػٝرل خٓط

أٚ  ،ايعجُاْٞ، ٚدٛاظ أٚ عسّ دٛاظ طباعت٘ ْٚؿطٙ ع٢ً أغاؽ ايٓعٍٚ ايتاضىٞ يًػٛض

ِٸ ططسٗا يف عًِ  تؿػرل ايكطإٓ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ، َٚا إىل شيو َٔ املباسح اييت ٜت

 ايػٛا٤. ايؿك٘ ٚايعًّٛ ايكطآ١ْٝ ع٢ً 

 

 ــــــ حبٛخ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ ـ َٓٗر4

ٌٸ ;إٕ ايبشح يف زضاغ١ ٚؼسٜس َٓٗر أْٛاع ايعًّٛ عًِ  يًتعطٸف ع٢ً أغًٛب ن

ٛٸ٠ ٖصا املٓٗر ٚنعؿ٘، َٔ ايبشٛخ ٚؼسٜس َكساض ؾاعًٝٸ ت٘ ٚدسٚا٥ٝت٘، ٚبٝإ ْكاط ق

ٌٸ ِٕ اييت تع٢ٓ بٗا ؾًػؿ١ ن ٕٸـ ٬َّجـ َٔ ايعًّٛ. ؾٝكاٍ ع٢ً أغاؽ شيو  عً َٓٗر  : إ

َٚٓٗر عًِ  ،َٚٓٗر ايطٜانٝات ٚايؿًػؿ١ عكًٞ ،١ٝايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٖٛ ايتذطب١ اؿػٸ

ٟٕ مبع٢ٓ إٔ ا٭زٚات ٚاملٛازٸ ،َٚٓٗر ايعطؾإ نؿؿٞ ٚؾٗٛزٟ ،ايتاضٜذ ْكًٞ  ـ طبكّا يطأ

ٌٸ ِٕ ٚاسسٺ آخط ـ ٚاملكازض املعطؾ١ٝ يه مبكته٢  ،ٯخط َٔ ٖصٙ ايعًّٛ ؽتًـ َٔ عً

ِٕٚسكٌ تسخټ َػاس١  َا يف ايعًّٛ ا٭خط٣.  ٌ عً

 املدتًؿ١؟  رٖٚٓا ْتػا٤ٍ: َا ٖٛ املٓٗر ايصٟ تتبع٘ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ َٔ املٓاٖ

ضقع١ »َا ـ َٔ خ٬ٍ عٓٛإ  سسٛإىل ٌ إىل اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ـ ميهٔ ايتٛقټ

كطآ١ْٝ ايػبع١، ّ; إش ميهٔ َٔ خ٬ٍ َػاس١ ايعًّٛ اياملتكسِّ «َباسح ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ

ٚنصيو َٔ خ٬ٍ ؾطط َٔ املباسح اـاق١ بٗصٙ ايعًّٛ، تكِٝٝ َٓٗر ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ 

 ٖٚٞ:  ،يف إطاض ث٬ث١ َٓاٖر

 أـ املٓٗر ايٓكًٞ. 

 ب ـ املٓٗر ايعكًٞ. 

 ز ـ َٓٗر ايتشًٌٝ ايًػٟٛ. 

 

 ــــــ أـ املٓٗر ايٓكًٞ

نتاب١ ايكطإٓ، ٚتسٜٚٓ٘  إٕ مجٝع املباسح ايتاضى١ٝ يًكطإٓ، َٔ قبٌٝ: تاضٜذ
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َٚا إىل شيو ـ  ،طٜٔاظ ايكطإٓ، ٚتاضٜذ ايتؿػرل ٚاملؿػِّٓؿٚتٓعُٝ٘، ٚتاضٜذ ايهتٸاب ٚسٴ

نػا٥ط املباسح ايتاضى١ٝ ـ تتبع املٓٗر ايٓكًٞ. نُا إٔ املباسح اؿسٜج١ٝ يف ايعًّٛ 

٥كٗا، ايكطآ١ْٝ، َٔ قبٌٝ: ايطٚاٜات ايتؿػرل١ٜ، ٚضٚاٜات ؾها٥ٌ اٯٜات ٚايػٛض ٚخكا

تتبع  ،َٚا إىل شيو ،ٚأغباب ايٓعٍٚ ،ٞ ٚاملسْٞٚايطٚاٜات املأثٛض٠ بؿإٔ َعطؾ١ املٓه

املٓٗر ايٓكًٞ أٜهّا. ٚإٕ ايكهاٜا املؿذلن١ بني ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ ٚعًِ ايؿك٘ تتبع ٖصا 

ُا تتبًٛض َٔ خ٬ٍ ا٫غتٓاز إىل اٯٜات ٚايطٚاٜات، ا٭َط أٜهّا; ٭ٕ ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ إْٸ

 ٌ ايعكٌ ٚا٫غتٓباط ٚا٫دتٗاز يف انتؿاف ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ. تسخټضغِ 

َٸ ٜكّٛ ؾإْٸ٘ طٟ ـ ثٳا عًِ ايتؿػرل يف داْب٘ ايكا٥ِ ع٢ً ايطٚاٜات ـ أٟ ايتؿػرل اَ٭ٚأ

إشا ناْت ايطٚا١ٜ َؿت١ًُ ع٢ً بعض ايدلاٖني  نصيو ع٢ً أغاؽ املٓٗر ايٓكًٞ، إ٫ٓ

قا٥ُّا ع٢ً املٓٗر  ،عّا يصيوبٳتٳ ،ٝهٕٛ ايتؿػرلٚا٭زي١ ايعك١ًٝ، ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ غ

 .ايعكًٞ

 ٫ٚ غٝٻُاَا ٖٞ ايهٛابط ٚامل٬نات اييت ميهٔ يًعًّٛ ـ  سِّزٖٚٓا عًٝٓا إٔ م

 ؟ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ـ ايكا١ُ٥ ع٢ً املٓٗر ايعكًٞ إٔ تتبعٗا

 .إٕ اؾع٤ ا٭ندل َٔ ٖصٙ ايهٛابط ٖٞ تًو ايكٛاعس ايٓادع١ يف ؾك٘ اؿسٜح

اغتٓاز تًو  ٢ً غبٌٝ املجاٍ: إٕ إثبات ا٫عتباض يًتعايِٝ ايٓك١ًٝ يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ ؾطعٴؾع

تؿػرل آ١ٜ َٔ  :َجٌ ،ز١ٜٝٓ ١ إٔ ايكهاٜا ايٓك١ًٝ شات قبػ١ٺخاقٸٚايتعايِٝ إىل املعكّٛ، 

 ،و ايباسجٕٛ يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ َٔ ايؿٝع١ايكطإٓ ايهطِٜ. َٚٔ ٖٓا ؾكس ؾٓه

١، يف اعتباض ايطٚاٜات ايتؿػرل١ٜ املٓكٛي١ عٔ ٔ عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸَ عسزٷؾعٌ ٚنصيو 

 ١ُ. كٵَٔ د١ٗ اؾتكاضِٖ يكؿ١ ايعٹ ;ايكشاب١ ٚايتابعني

ٌٕؾإشا ناْت املع١ًَٛ َٔ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ ٫ تتٻ َباؾط،  ػِ بايكبػ١ ايس١ٜٝٓ بؿه

ٕٛٚإْٸ ٝٸٝٸاٱع٬ٕ عٔ َٓه :غرل َباؾط، َٔ قبٌٝ ُا ع٢ً م  ،(44)صٛض٠ طأٚ اٯ١١ٜ ايػ١ أٚ َسْ

َٚٛاضز َٔ ٖصا ايكبٌٝ، ٌٖ  ،ط يف ْعٍٚ اٯ١ٜ )ضٚاٜات أغباب ايٓعٍٚ(َا ت٪ثٸ أٚ سازث١ٺ

ٟٸ عٓ٘، ؾتهٕٛ أقٛاٍ ايكشاب١ ٚايتابعني يف ٖصا ايؿإٔ ؾاقس٠  تؿذلط عك١ُ املطٚ

ٟٸ عٓ٘؟ ٖصا ا٭َط ٜػتشلٸ ايهجرل َٔ ايبشح  يًشذ١ٝ، أّ أْ٘ ٫ تؿذلط عك١ُ املطٚ

 .(41)ٚايٓكاف
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ٟٸ ٕٸ ،عٓ٘ ٚباٱناؾ١ إىل َكساض اعتباض أقٛاٍ املطٚ كاٍ أٚ اْكطاع ايػٓس، أٚ اتٸ ؾإ

اؾتُاٍ ايطٚاٜات يف غًػ١ً ايػٓس ع٢ً ؾطا٥ط ايكشٸ١، ٚنصيو ْكٌ ايطٚا١ٜ بايٓلٸ أٚ 

ض اؾٟٗٛ(، ١ أٚ عسّ اؾتُاشلا عًٝ٘ )املطدِّباملع٢ٓ، ٚاؾتُاٍ ايطٚا١ٜ ع٢ً عٓكط ايتكٝٸ

َٔ ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس اييت هب أخصٖا بٓعط ا٫عتباض يف ٖٞ طٚاٜات، َٚعاٜرل قبٍٛ اي

طٜٔ ايتعاطٞ َع ايكهاٜا ايٓك١ًٝ يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ. ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ: قاّ عُّٛ املؿٚه

ك١ بٛسٞ ايكطإٓ، َٔ قبٌٝ: أغطٛض٠ يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ بٓكس ٚزضاغ١ ايطٚاٜات املتعًٚ

 ، ع٢ً أغاؽ قٛاعس املٓٗر ايٓكًٞ. ايػطاْٝل، ٚضٚا١ٜ ٚضق١ بٔ ْٛؾٌ

ٚبٝإ اؿًكات املؿكٛز٠  ،ايطٚاٜات املأثٛض٠ بؿإٔ قكل ايكطإٓ :َٚٔ ٖصا ايكبٌٝ

ؾٝٗا، َٔ قبٌٝ: ضٚاٜات ٖاضٚت َٚاضٚت، ٜٚأدٛز َٚأدٛز، ٚبٝإ ا٫بت٤٬ات اييت 

 ط عٓٗاٚاييت ٜعبٻ ×زٚ، ٚايطٚاٜات ايٓاظط٠ إىل قكٸ١ زاٚ×ٛبض شلا ايٓيب أٜٸتعطٻ

ٝٸ  ، ٚتعتدل َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ دع٤ّا َٔ َػا٥ٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ. (42)اتأسٝاّْا باٱغطا٥ًٝ

بع يف ايتعاطٞ َع ضٚاٜات أغباب ايٓعٍٚ، َٔ قبٌٝ: ضٚاٜات ؾطح ٚإٕ املٓٗر املتٻ

َٚا إىل  ،بػبب سهٛض املػهني ا٭ع٢ُ ;، ٚتكطٝب ٚدٗ٘‘ا٭نطّ قسض ايٓيبٸ

 .ٚايػٛض، ٜتبع املٓٗر ايٓكًٞ أٜهّاشيو، ٚنصيو ضٚاٜات ؾها٥ٌ اٯٜات 

يًُٓٗر ايٓكًٞ  نُا هب اعتباض عٛخ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ املطتبط١ بايؿك٘ تابع١ّ

َٔ قبٌٝ: آزاب ت٠ٚ٬ ايكطإٓ، أٚ دٛاظ ٚعسّ دٛاظ قطا٠٤  ،أٜهّا; ٭ٕ ايتعايِٝ ايؿك١ٝٗ

٬ٍ ايٓكٌ َٔ خ ل ايكطا٤ات ايػبع١، ٫ ميهٔ إثباتٗا إ٫ٓبٵايػٛض يف ايك٠٬ ع٢ً طٹ

 ٚا٫غتٓاز إىل ايطٚاٜات. 

 

 ــــــ ب ـ املٓٗر ايعكًٞ

 إٕ املٓٗر ايعكًٞ ٜؿتٌُ ع٢ً طا٥ؿتني َٔ َػا٥ٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ، ٖٚٞ: 

: نُا تكسٸَت اٱؾاض٠ ؾإٕ َػا٥ٌ َٔ قبٌٝ: ٚدٛٙ إعذاظ ايه١َٝ٬ ـ املػا1ٌ٥

ا١َٝ َٚؿاِٖٝ ايكطإٓ، إعذاظ عسّ ا٫خت٬ف، ٚإعذاظ ايتعايِٝ ايػ ٫ٚ غٝٻُاايكطإٓ، 

٘، ٚنٝؿ١ٝ تعاطٞ املصاٖب ايه١َٝ٬ املدتًؿ١ َع ٖصا ٚنصيو عح احملهِ ٚاملتؿابٹ

ِٸ عجٗا يف سكٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ.  ايٓٛع َٔ اٯٜات، َٔ مج١ً املباسح ايه١َٝ٬ اييت ٜت
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 ،َٚٔ ايٛانض إٔ اؿهِ ٚاملعٝاض ايط٥ٝؼ يف ٖصا ايٓٛع َٔ املػا٥ٌ ٚا٭عاخ ٖٛ ايعكٌ

َا ٜتعًل  ضغِ إٔ ايعكٌ نُا ٖٛ ؾأْ٘ يف عًِ ايه٬ّ ـ يف، ١ ٚايدلاٖني ايعك١ًٝٚا٭زٓي

 .ٗا: تؿهٌٝ قػط٣ ايكٝاؽَٚٓباٯٜات ٚايطٚاٜات ـ ًٜعب كتًـ ا٭زٚاض، 

١ٗ َٔ احمله١ُ ٖٛ ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ: إٕ َعٝاض تؿدٝل ٚمتٝٝع اٯٜات املتؿابٹ

ا ٜػتسعٞ إثبات٘ ع اٯٜات ٚايطٚاٜات ـ مٓمرل اييت مت٢ِّ إشا اؾذلنٓا تٛؾط املعاٜايعكٌ. ٚستٸ

َټ ٌ ـ ٜبك٢ ايعكٌ ٖٛ ايصٟ ٜػتطٝع تطبٝل تًو املعاٜرل ع٢ً املكازٜل ايهجرل َٔ ايتأ

اـاضد١ٝ. نُا إٔ ايؿِٗ ايٓٗا٥ٞ ٚا٭خرل ملسايٌٝ اٯٜات احمله١ُ ٚاملتؿاب١ٗ، ٚنٝؿ١ٝ 

 .ل ايعكٌ أٜهّاٗات إىل احملهُات، ٜكع ع٢ً عاتإضداع املتؿابٹ

أ٫ ٜٴجبت ْؿ٤ٛ كتًـ املصاٖب ايه١َٝ٬ ـ اييت ٖٞ باعذلاف ايهجرل َٔ 

ـ إٔ املٓٗر املعطٚف بني املػًُني  (43)ٗات يف ايكطإٓعات ٚآثاض ٚدٛز املتؿابٹبٹايباسجني َٔ تٳ

 ١ٗ ٖٛ ايعكٌ ٚاملٓٗر ايعكًٞ؟ ١ُ ٚاملتؿابٹَهيف ايتعاطٞ َع اٯٜات احمِل

ِّ ٚبطبٝع١ اؿاٍ هب  ت اٯضا٤ ٚاخت٬ؾٗا ـ ٖٚٞ ظاٖط٠ٌْ دطٜط٠ تؿتټإٔ ٫ م

نُا سكٌ شيو  ،ْادع ًعكٌ، ٚاعتباض املٓٗر ايعكًٞ َٓٗذّا خاط٦ّا ٚغرلٳيغرل محٝس٠ ـ 

بايٓػب١ إىل أغًب املدايؿني يًؿًػؿ١ أٚ ايه٬ّ، سٝح اعتدلٚا ٖصٙ اـ٬ؾات ـ أٟ 

 ،ـ، بٌ إْهاضعٵ١ ع٢ً نٳ ـ َٔ ا٭زٓيُنيا٫خت٬ؾات ايساخ١ًٝ بني ايؿ٬غؿ١ ٚاملتهًٚ

 ،َٔ إخهاع املٓٗر ايعكًٞ ـ نػا٥ط املٓاٖر ـ يًؿشل٫ بٴسٻ  ُاٖصٜٔ ايعًُني. ٚإْٸ

أٚ أؾهاٍ ايكٝاؽ، ٚتعععع املباز٨  ٚتؿدٝل اٯؾات ْٚكاط ايهعـ يف َٛازٸ

 ٚايكٛاعس يف بعض اٯضا٤ ايه١َٝ٬. 

ضغِ اعتباض ايتؿػرل : ًّٛ ايكطآ١ْٝيف ايع املػا٥ٌ اؿسٜج١ٝ ٚايتؿػرل١ٜ بعضـ 2

ٌٕ ّٸ ٚاؿسٜح بؿه دع٤ّا َٔ ايبشٛخ ايٓك١ًٝ، ٚايكٍٛ بإٔ املٓٗر ايػا٥س ؾٝٗا ٖٛ  عا

َټ ،املٓٗر ايٓكًٞ ٌ ٜبسٚ إٔ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايؿُٛي١ٝ ٚايتع١ُُٝٝ تػتسعٞ ايٛقٛف ٚايتأ

ٱثبات  ;يٛانضاؾاز. ؾٌٗ عٓسَا ٜػتٓس اهلل تعاىل يف ايكطإٓ إىل ا٫غتس٫ٍ ٚايدلٖإ ا

ت٘ إىل املٓٗر ايٓكًٞ؟ مبع٢ٓ أْ٘ إمنا ٜط٣ قشٸ١ قٛي٘ ُا ٜػتٓس يف إثبات قشٸ، إْٸإَٔط

 ٚن٬َ٘ بػبب قسٚضٙ عٔ اهلل أّ بػبب اغتٓازٙ إىل ايدلٖإ ايعكًٞ؟

ٗٳا ايٓٻاؽٴ َأ ٜٳا﴿قٛي٘ تعاىل:  :َٔ قبٌٝ أ٫ تػتٓس آٜاتٷ ٜټ ِٴَأ ٚٳاهلُل ْٵتٴ  اِيُؿَكطٳا٤ٴ ٔإَي٢ اهللٹ 
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ُٹٝسٴ ٞټ اِيشٳ ٓٹ ٛٳ اِيػٳ ِٴ ﴿ٚقٛي٘ تعاىل:  (،15)ؾاطط:  ﴾ٖٴ ٖٴ ّٵ  ٞٵ٤ٺ َأ ٝٵٔط ؾٳ ٔٵ َغ َٹ ّٵ خٴًٹُكٛا  َأ

ٕٳ ٌٵ َأتٳ٢ عٳ٢ًَ ﴿َٔ قبٌٝ:  ٚآٜاتٷ !إىل بطٖإ اٱَهإ؟ ،(44)(35)ايطٛض:  ﴾اِيدٳايٹُكٛ ٖٳ

َٹ ٕٔ سٹنيٷ  ٝٵ٦أٱْػٳا ٔٵ ؾٳ ِٵ ٜٳُه ٖٵٔط َي إىل بطٖإ  (1ٕ: اٱْػا) ﴾ّاَٳصٵُنٛض ّأٳ ايسٻ

 طٜٔ ٚايباسجني يف ايؿإٔ ايكطآْٞ إىل شيو. ؟! نُا ٜصٖب ايهجرل َٔ املؿٚه(45)اؿسٚخ

ُٸ متٸ يف فاٍ  ٫ٚ غٝٻُا، ^١ املعكَٛنيا٫غتٓاز يف ايطٚاٜات املأثٛض٠ عٔ ا٭٥

 .ايعكا٥س ٚا٭خ٬م ٚاملٓاظطات َع امل٬سس٠ ٚايعْازق١، إىل ايعكٌ ٚايدلاٖني ايعك١ًٝ

ؼت  دا٤ يف نتاب ايتٛسٝس َٔ ايهايف، ٚيف بسا١ٜ بابٺ :غبٌٝ املجاٍؾع٢ً 

ٌٸ«خسٹُشٵسسٚخ ايعامل ٚإثبات اُي» :عٓٛإ ايطٚا١ٜ اييت تٓكٌ َٓاظط٠ اٱَاّ  ، ٚيف َػتٗ

ٙ سٵملٓاظط٠ اٱَاّ ايكازم يف املس١ٜٓ، ؾًِ هٹ ;أقبٌ َٔ َكط َع ظْسٜٕل ×ايكازم

بازض ايعْسٜل قبٌ إٔ  ×إٕ اٱَاّ ايكازم :١١. تكٍٛ ايطٚآٜٖاى، ؾًشل ب٘ إىل َٓه

ٛٻ ؼتٗا؟  تٳًِ: ؾسخٳ×أتعًِ إٔ يٮضض ؼتّا ٚؾٛقّا؟ قاٍ: ْعِ. قاٍ»قا٬ّ٥ ي٘:  ،ٙ بؿ٤ٞٺٜتؿ

ِٸ قاٍ أبٛ عبس اهلل ..: ؾُا ٜسضٜو َا ؼتٗا؟ قاٍ: ٫ أزضٟ.×قاٍ ،قاٍ: ٫ : ×ث

بّا يو! مل تبًؼ ذٳ: عٳ×قاٍ ،قاٍ: أؾتسضٟ َا ؾٝٗا: قاٍ ٫ ،أؾكعست ايػُا٤؟ قاٍ: ٫

ٖٓاى  عٵاملؿطم، ٚمل تبًؼ املػطب، ٚمل تٓعٍ ا٭ضض، ٚمل تكعس ايػُا٤، ٚمل ُػ

ٔٻ ، ٚأْت داسسٷٔٻٗٴؾتعطف َا خًَؿ  . (46)؟!، ٌٖٚ هشس ايعاقٌ َا ٫ ٜعطفمبا ؾٝٗ

، سٝح عُس اٱَاّ «؟!ٌٖٚ هشس ايعاقٌ َا ٫ ٜعطف»: ×َٚٛنع ؾاٖسْا قٛي٘

ٍٸ» :ٛظٝـ ايعكٌ َٔ خ٬ٍ ايكاعس٠ ايكا١ً٥إىل ت ×ايكازم ع٢ً  عسّ ايٛدسإ ٫ ٜس

سٜل. ٖٚهصا ناْت ايًػ١ املؿذلن١ ٭ٌٖ ْٵ; ٱثبات خطأ َا عًٝ٘ ايعِّ«عسّ ايٛدٛز

ٖٞ يػ١ ايعكٌ; ٭ٕ ٖ٪٤٫  ،أٚ أتباع غا٥ط ا٭زٜإ ٚاملصاٖب ،َع ايعْازق١ ^ايبٝت

ٞٸٚعًٝ٘ مل ٜه ;هٕٛ يف أقٌ ٚدٛز اهللناْٛا ٜؿٚه ا٫غتس٫ٍ عًِٝٗ  ٔ َٔ املٓطك

بايه٬ّ املٓكٍٛ عٔ اهلل أٚ املعكَٛني. َٔ ٖٓا مل ٜهٔ ايهجرل َٔ نباض ايعًُا٤ 

ِ ٝٳَا ٜتعًل بايطٚاٜات ايٓاظط٠ إىل ايكٹ كاٍ ايطٚاٜات أٚ قشٸ١ ايػٓس يفٜكطٸٕٚ ع٢ً اتٸ

ٌ، ضغِ َا تعاْٝ٘ ا٭خ٬ق١ٝ أٚ ايدلاٖني ايعك١ًٝ، بٌ أثبتٛا قشٸ١ ايطٚاٜات املٛاؾك١ يًعك

 . (47)ـ ايػٓسٟعٵَٔ ايهٻ

 ،املػا٥ٌ ايتؿػرل١ٜ ٚاؿسٜج١ٝ يًعًّٛ ايكطآ١ْٝ بعضَٔ ٖٓا ميهٔ اعتباض 
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يًُٓٗر ايعكًٞ. ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ: إٕ مجٝع  تابع١ّ ،١ ٚايدلاٖني ايعك١ًٝاملػتٓس٠ إىل ا٭زٓي

إىل ْكسٖا، نُا ٖٛ اؿاٍ طٕٚ املٛاضز اييت عُس ايباسجٕٛ يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ أٚ املؿػِّ

أٚ ؾها٥ٌ اٯٜات ٚايػٛض، أٚ ايطٚاٜات  ،بايٓػب١ إىل بعض ايككل أٚ أغباب ايٓعٍٚ

ٛٳ أٚ ايطٚاٜات ايٓاظط٠ إىل ؼطٜـ ايكطإٓ، ٫ بػبب  ،ع ايكطإُٓٵأٚ دٳ ،ٞسٵاملطتبط١ باي

 .ٗر ايعكًٞبعٛا يف شيو املُٓا اتٸبٌ بػبب كايؿتٗا يًدلاٖني ايعك١ًٝ، إْٸ ;سّآٳنعؿٗا غٳ

بػبب  ;‘نُا شٖب عُّٛ ايباسجني إىل تهعٝـ ايطٚاٜات ايكا١ً٥ بػشط ايٓيبٸ

إىل ايكٍٛ بإٔ ضٚاٜات مجع ايكطإٓ بعس  &ٚشٖب ايػٝس اـ٥ٛٞ .كايؿتٗا يًعك١ُ

 .ملكاّ ايطغاي١، ٚا٫نط٬ع بٗا َٔ قبً٘ ع٢ً ايٓشٛ ايهاٌَ كايؿ١ْ ‘ا٭نطّ ايٓيبٸ

 تشطٜـ ايكطإٓ كايؿ١ْاملؿٝس٠ ي ايكٍٛ بإٔ ايطٚاٜات ٚشٖب عُّٛ ايعًُا٤ ايؿٝع١ إىل

َٚا إىل  ،امت١ٝ ايكطإٓغإبطاٍ ؼسٸٟ ايكطإٓ، ٚاٱخ٬ٍ  :يٮزي١ ايعك١ًٝ، َٔ قبٌٝ

 شيو. 

 

 ــــــ ز ـ َٓٗر ايتشًٌٝ ايًػٟٛ

ٚٸ َٳإٕ أ )ؾٝتػٓؿتأٜ(،  :َٔ أَجاٍ اغتعٌُ َكطًض ايتشًٌٝ ايًػٟٛ ؾ٬غؿ١ْ ٔٵٍ 

َا قاي٘ )ناْت( يف ايجٛض٠ ايهٛبطْٝك١ٝ اؿسٜج١ يف سكٌ ازعا٩ٙ بعس سٝح بسأ تساٚي٘ ٚ

ٚإعاز٠ عح املعطؾ١ ٚإَهاْٗا أٚ عسّ إَهاْٗا يف اـاضز إىل ؾها٤  ،ايؿًػؿ١

ٚايتأنٝس ع٢ً نطٚض٠  ،٢ قبٌ ايبشح يف املباْٞ املعطؾ١ٝ يف ايصٖٔ٘ ستٸْٸإ. ٚ(48)ٖٔٵايصِّ

ْٵنازٕٚ ايعهؼ، نُا  ،اْطبام اـاضز َع ايصٖٔ ب ػٳـ َع٫ بٴسٻ  ،ت(ٕ ٜسٸعٞ )نا

عا٥ِٗ ـ َٔ َعطؾ١ ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس ايًػ١ٜٛ ٚاملؿاِٖٝ، ٚاغتعُا٫ت ا٭يؿاظ ازٸ

ٌٸ ٚبني مجٝع ا٭طٝاف ايؿهط١ٜ  ،يػ١ٺ ٚاملكطًشات ٚايعباضات ٚايكٝاغات ا٭زب١ٝ يه

ف ايعٴطٵيف  (اؾٛاظ)اييت تػتعٌُ ٖصٙ املؿاِٖٝ، نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إىل َؿطز٠ 

 ٚغرل شيو، سٝح ٜهٕٛ شلا يف نٌٛ ،ايعاّ، ٚيف ايؿك٘، ٚيف ايؿًػؿ١، ٚيف اؿسٜح

ّٷ ٌٸ َٓٗا َؿٗٛ  َػاٜٕط سٝح ٜػتعٌُ يف ايؿًػؿ١ مبع٢ٓٶ (،ايٛدٛز)َٚكطًض  ;َػتك

 يًُع٢ٓ ايصٟ ٜطٜسٙ ايعاضف َٔ اغتعُاي٘ ي٘. 

ِٸ ايتعبرل عٔ ٖصٙ ايعاٖط٠ بـ  يتعطٜـ بٗا يًُطٸ٠ ا٭ٚىل اييت متٸ ا ،«ايًعب١ ايًػ١ٜٛ»ٜت
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ٌ ايؿًٝػٛف ا٭ملاْٞ )ؾٝتػٓؿتأٜ(. ٖصا يف سني غبل يعًُا٤ ا٭قٍٛ ٚايؿك٘ َٔ بٳَٔ قٹ

ُٸايؿٝع١ ٚايػٓٸ ١ٕٕ إٔ اٖت ٚإٕ مجٝع َباسح  .ط١ًٜٛ ٛا بايكٛاعس ايًػ١ٜٛ قبٌ شيو بكطٚ

ٕٛبٓ ا٭يؿاظ يف ٖصا ايعًِ ْاظط٠ْ ؾع٢ً غبٌٝ  إىل قٛاعس ايتشًٌٝ ايًػ١ٜٛ. ا٤َٔ ا٭م ش

 ،«تعٝس ايك٠٬» :َٔ قبٌٝ ،عٓسَا ٜكٍٛ ا٭قٛيٞ: إٕ اغتعُاٍ اؾ١ًُ اـدل١ٜ :املجاٍ

. ٚيف اؿكٝك١ (49)ع٢ً مٛ اجملاظ يف ايطٚاٜات ؾا٥ع١ْ ،«ايك٠٬ سٵعٹَأ»يف اٱْؿا٤، مبع٢ٓ 

 ^ؾإْٗا يف َكاّ بٝإ ٖصٙ املػأي١، ٖٚٞ إٔ ا٭غًٛب ايػايب ٚايػا٥س بني أٌٖ ايبٝت

 ٝإ ا٭سهاّ اٱْؿا١ٝ٥، سٝح ًٜكْٛٗا ع٢ً ؾهٌ ا٭سهاّ اـدل١ٜ. يف ب

ٝٸ ات َٔ أْٛاع ا٭عاخ ايتش١ًًٝٝ ايًػ١ٜٛ. َٔ ٖٓا هب نُا هب اعتباض ا٭زب

َٔ َباسح ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ ـ اييت اعتدلْا أنجطٖا َطتبطّا أٚ  بعهّاعًٝٓا إٔ ْعسٸ 

، ٚسذٝٸ١ ظٛاٖط ايكطإٓ، ٚنصيو َتساخ٬ّ َع أقٍٛ ايؿك٘، َٔ قبٌٝ: أقاي١ ايعٗٛض

ف، طٵات ايكطإٓ، َٔ قبٌٝ: َعاْٞ املؿطزات، ٚايكٻمجٝع املػا٥ٌ ايٓاظط٠ إىل أزبٝٸ

 ملٓٗر ايتشًٌٝ ايًػٟٛ.  ٛ، ٚاملعاْٞ، ٚايبٝإ، ٚايبسٜع ـ تابع١ّشٵٚايٓٻ

ِٷ ع٢ً  إٕ َٓٗر ايتشًٌٝ ايًػٟٛ يٝؼ تابعّا يًعكٌ، ٫ٚ تابعّا يًٓكٌ، بٌ ٖٛ قا٥

 ايٛنع ٚا٫غتعُاٍ. أغاؽ 

ِٸ ايتعبرل عٔ ايٛنع ٚا٫غتعُاٍ يف املكطًض ايًػٟٛ بـ  ، «ايٛنع ايتعٝٝين»ٜٚت

ّٸٚنصيو ؾإٕ عٓاٜٚٔ َٔ قبٌٝ: ايعٴطٵ. «ينايٛنع ايتعٝټ»ٚ ٚايٛنع  ف اـامٸطٵٚايعٴ ف ايعا

ِٸ أٖساف َٓٗر(54)إيٝ٘ عٞ ْاظط٠ْايًػٟٛ ٚايٛنع ايؿطعٞ أٚ املتؿطِّ  . َٔ ٖٓا ؾإٕ َٔ أٖ

 .ٚإثباتٗا ،ايتشًٌٝ ايًػٟٛ ايٛقٍٛ إىل ٖصٙ ا٭ٚناع ٚا٫غتعُا٫ت

يف ايؿًػؿ١ ٚتعابرل  «اؾٛاظ»َٔ خ٬ٍ اغتعُاٍ َؿطز٠ ٫ بٴسٻ  ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ:

 َكابٌيف  ،«اٱَهإ»ايؿ٬غؿ١ إٔ ْجبت إٔ ٖصٙ املؿطز٠ تػتعٌُ يف ايؿًػؿ١ مبع٢ٓ 

يف ايؿك٘،  «اؾٛاظ»خ٬ٍ اغتعُاٍ َؿطز٠  . يف سني ميهٔ يٓا َٔ«ا٫َتٓاع»ٚ «ايٛدٛب»

 َكابٌيف  ،«اٱباس١»ٚأقٛاٍ ايؿكٗا٤، إٔ ْجبت إٔ ٖصٙ املؿطز٠ تػتعٌُ يف ايؿك٘ مبع٢ٓ 

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ َباسح ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ املطتبط١ با٭زب، ٚاملطتبط١ «اؿط١َ»

ِٸ  :ؾُج٬ّ .يًػٟٛملٓٗر ايتشًٌٝ ا نصيو مبباسح ا٭يؿاظ يف أقٍٛ ايؿك٘، تابع١ْ عٓسَا ٜت

َٔ ايطدٛع إىل ٫ بٴسٻ  «ايكطإٓ»اؿسٜح يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ بؿإٔ َع٢ٓ ٚدصٚض َؿطز٠ 
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أٚ إشا  ;ٚيف ايكطإٓ ٚايطٚاٜات ،آضا٤ ايًػٜٛني، ٚاغتعُا٫ت ٖصٙ املؿطز٠ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ

هّا َٔ خ٬ٍ يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ بكسز إثبات سذٝٸ١ ظٛاٖط ايكطإٓ هب أٜ نإ باسحٷ

َا  إٕ ايكطإٓ يف :َات، ٚايكٍٛا٫غتٓاز إىل َٓٗر ايتشًٌٝ ايًػٟٛ ا٫غتعا١ْ بٗصٙ املكسٸ

ِٷٜتعًٓ َع قٛاعس اـطاب ٚايتشاٚض، َٚٔ  ل بايتؿِٗٝ ٚايتؿاِٖ ٚكاطب١ ايٓاؽ َتٓاغ

 ٖصٙ ايكٛاعس ا٫غتٓاز إىل ايعٛاٖط. 

 

 ــــــ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ ـ ْٛاقص5

 اييت عٔ فُٛع١ َٔ ايعًّٛ املدتًؿ١ ْا ـ عباض٠ْطٵ١ْٝ ـ نُا أؾٳإٕ ايعًّٛ ايكطآ 

ٚقس بسأت بايعٗٛض  .ملعطؾت٘ ٚؾُٗ٘ ٚتؿػرلٙ ;متٸ مجعٗاقس تسٚض سٍٛ قٛض ايكطإٓ، ٚ

ٚٸ هجرل َٔ املطٚض بٚبعس  .ّأَ خ٬ٍ َػا٥ٌ قسٚز٠ دسٸ ،ٍَٓص ايكطٕ اشلذطٟ ا٭

ٛٻ ٛٸٍ ـ بعس إٔ نتبت ؾٝ٘ آ٫ف ٚقس  .يت إىل عًِ ٚاغع ا٭بعازاملٓعطؿات ؼ ، ايهتبؼ

ِٕطٜٔ ٚايباسجني املسٚقٚمتدٸض عٔ ايهجرل َٔ املؿٚه ٌٸ كني ـ إىل عً إىل ـ ؽ ٜسضٻ ،َػتك

 يف داَعات ايبًسإ اٱغ١َٝ٬ أٚ يف زضاغات املػتؿطقني.  ـ داْب عًِ اؿسٜح

ٛٸ  ض املًشٛظ شلصا ايعًِ ت٬سغ ؾٝ٘ بعضٚع٢ً ايطغِ َٔ ا٫ظزٖاض ٚايتط

طٜٔ ٚايباسجني يف ايٓٛاقل، ا٭َط ايصٟ ٜػتسعٞ نطٚض٠ بصٍ اؾٗس َٔ قبٌ املؿٚه

 .يًعٌُ ع٢ً ضؾع ٖصٙ ايٓٛاقل، ٚايعٌُ ع٢ً ؼػٝٓٗا ;ٖصا ايؿإٔ

 َا ًٜٞ ْهتؿٞ بصنط ْكٝكتني َٔ ٖصٙ ايٓٛاقل:  ٚيف

 

 ــــــ أـ ضعف تٓعِٝ َػا٥ٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ

ػاع ضقع١ ايعًِ ٜهُٔ يف استٛا٥٘ ع٢ً ٚاتٸ يف إٔ ايػطٸ يف بكا٤ ٫ ميهٔ ايؿٓو

ِّ; ػام ٚايتٓعِٝ املٓػذِا٫تٸ ِّؾإٕ ٖصا ا٭َط ٜػ ِ شيو س ايططٜل إىل تعًِٝ ٚتعًٌٗ ٚمي

 .ايعًِ

ٍ قس اغتًُٗٛا َٔ ضٚاٜات ٚٸؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ: إٕ ؾكٗا٤ ايؿطٜكني َٓص ايّٝٛ ا٭

ُٸ ٜٔ، ؾبسأٚا تسٜٚٔ يِٝ ايتؿطٜع١ٝ يًسٸل بايتعاَا ٜتعًٓ ١ ايسٜٔ، ٚضعا١ٜ ا٭ٚيٜٛات يفأ٥

 .ٜاتنتبِٗ ايؿك١ٝٗ بهتاب ايطٗاض٠، ٚختُٖٛا بهتاب ايسِّ
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ُٛا َباسح عًِ ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إىل ا٭قٛيٝني َٔ ايؿٝع١، سٝح قػٻ

ِّ ٌٸ ;ع١ إىل قػُني، ُٖٚا: َباسح ا٭يؿاظا٭قٍٛ املتٓ  ٚاسسٺ َٚباسح اؿذٸ١، ٚيف ن

َا  ؾؿٞ .َتٓاغل ِِٕعب َػا٥ٌ عًِ ا٭قٍٛ ع٢ً أغاؽ ْٳٗكَٔ ٖصٜٔ ايكػُني متٸ تع

ِٸل مبباسح اؿذٸٜتعًٓ ١، ايعٕٓٛ اـاقٸ ١ ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ ٜبسإٔٚ مببشح ايكطع، ث

َٸ  .١يٝٓتكًٛا بعس شيو إىل ا٭قٍٛ ايعا

ز٠. تبسأ َباسح نبرل٠ أْع١ُ قسٻ ٖٚهصا ايه٬ّ ٚايؿًػؿ١ تتبع إىل سسٚزٺ

َٸايه٬ّ َٔ َعطؾ١  ٛٸ٠ ايعا َٸ١ اهلل، ٚبعس ادتٝاظ ايٓب ِٸ اٱَا١َ ايعا ١ ٚاـاقٸ١، ث

 .١، ٜٴدتِ ايبشح باملعازٚاـاقٸ

ِّ تٵٚقس غعٳ ع١ نُٔ قػُني ض٥ٝػني، ُٖٚا: ايؿًػؿ١ أٜهّا إىل بٝإ َػا٥ًٗا املتٓ

َٸ ِٸا٭َٛض ايعا (، ٚتؿٌُ أسهاّ ايٛدٛز، ٚاملا١ٖٝ، ٚاملك٫ٛت ١ )ايؿػًؿ١ باملع٢ٓ ا٭ع

ٚاييت  ،(ٚاٱشلٝات )ايؿًػؿ١ باملع٢ٓ ا٭خلٸ ;َٚا إىل شيو ،١ ٚاملعًٍٛط٠، ٚايعًٓايعؿ

 .تؿٌُ َعطؾ١ املبسأ ٚاملعاز

َٸ ؿات ا َػا٥ٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ ؾٗٞ ـ يٮغـ ايؿسٜس ـ ع٢ً ايطغِ َٔ مجٝع امل٪ٖيأ

 زّا. املهتٛب١ ؾٝٗا ٫ تتبع تٓاغُّا ٚتٓعُّٝا قسٻ

ِٸ اغتعطاض غبع١ ايدلٖإ ٚاٱت ٞٵؾؿٞ نتابٳ كإ ـ نُا غبل إٔ أؾطْا ـ ٜت

ٚٸ ،ٚأضبعني عجّا، ٚمثاْني عجّا ٜتٓاٚي٘ نتاب ايدلٖإ ٖٛ َعطؾ١  ٍ عحٺع٢ً ايتٛايٞ. ٚأ

ٚٸ يف نتاب اٱتكإ ٖٛ َعطؾ١  ٍ عحٺأغباب ايٓعٍٚ، ٜٚٓتٗٞ ببشح َعطؾ١ ا٭زٚات. ٚأ

 . طٜٔٞ ٚاملسْٞ، ٚايبشح ا٭خرل َعطؾ١ طبكات املؿػِّاملٓه

 ،ٚقس غع٢ ايػٝٛطٞ ع٢ً املػت٣ٛ ايؿدكٞ إىل تٓعِٝ ٚتبٜٛب َػا٥ٌ نتاب٘

        ;ـ َعطؾ١ ْعٍٚ ايكطآ1ٕض٥ٝػ١، ٖٚٞ: نُٔ مخػ١ قاٚض  ،ايبايػ١ مثاْني َػأي١

      ;ك١ با٭سهاّـ املعاْٞ املتع5ًٓ ;ـ َباسح ا٭يؿاظ4 ;ـ َعطؾ١ ا٭زا3٤ ;ـ َعطؾ١ ايػٓس2

 . (51)٭يؿاظك١ باـ املعاْٞ املتع6ًٓ

ٝٵسٳ ـ، ٚإٕ ٚتهًٗ ِٕإٔ اؿكٝك١ ٖٞ إٔ ٖصا ايتبٜٛب ٚايتٓعِٝ فطٸز ؼٗه بٳ

 زّا. ت عٝح ٫ ميهٔ يٓا إٔ ْؿذلض شلا تٓعُّٝا قسٻَباسح نتاب اٱتكإ َٔ ايتؿتټ

طٜٔ يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ ـ ٚقس غع٢ عبس ايععِٝ ايعضقاْٞ ـ ٖٚٛ َٔ ايباسجني املتأخِّ
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يف نتاب٘ َٓاٌٖ  ،ٚتٓعِٝ دسٜس ملباسح ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ. ؾكس عُس ٕلػٳإىل تكسِٜ ْٳ

      : ايتايٞعجّا، ع٢ً ايٓشٛ إىل بٝإ َباسح ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ يف غبع١ عؿط  ،ايعطؾإ

ٚٸ4 ;ـ ْعٍٚ ايكطآ3ٕ ;ـ تاضٜذ عًّٛ ايكطآ2ٕ ;ـ َؿاِٖٝ عًّٛ ايكطآ1ٕ ٍ ٚآخط َا ْعٍ َٔ ـ أ

 ; ٞ ٚاملسْٞـ َعطؾ١ املٓه7 ;ـ ْعٍٚ ايكطإٓ ع٢ً غبع١ أسطف6 ;ـ أغباب ايٓع5ٍٚ; ايكطإٓ

      ;ـ َعطؾ١ ايكطا٤ات11; ـ نتاب١ ايكطآ14ٕ; ضٛٳـ تطتٝب اٯٜات ٚايػټ9 ;ـ مجع ايكطآ8ٕ

ـ َعطؾ١ 15; ذػٵـ َعطؾ١ ايٓٻ14 ;ـ تطمج١ ايكطآ13ٕ ;طٜٔـ َعطؾ١ ايتؿػرل ٚاملؿػ12ِّ

 ـ إعذاظ ايكطإٓ. 17 ;إٓـ أغًٛب ايكط16 ;ِ٘ ٚاملتؿابٹَهُشٵاُي

آخط ملباسح ايعًّٛ  ِِٕعإىل بٝإ ْٳ ١قُس ٖازٟ َعطؾ ايؿٝذٚقس عُس أغتاشْا 

ٛٳ1: ايتايٞيف نتاب٘ ايتُٗٝس إىل عًّٛ ايكطإٓ، ع٢ً ايٓشٛ  ،ايكطآ١ْٝ      ;ٞسٵـ َعطؾ١ اي

َعطؾ١  ـ6 ;ـ َعطؾ١ ايكطا٤ات5 ;ـ تاضٜذ ايكطآ4ٕ; ـ َعطؾ١ أغباب ايٓع3ٍٚ ;ـ ْعٍٚ ايكطآ2ٕ

 ايكطإٓ.  ـ َعطؾ١ إعذاظ8 ;ِ٘ ٚاملتؿابٹَهُشٵـ َعطؾ١ اُي7 ;ايٓاغذ ٚاملٓػٛر

ؿٝب( إىل طٕٚ يف ثٛب٘ ايَكنتاب٘ )ايتؿػرل ٚاملؿػِّ ٟٵسٳنُا عُس يف فًٖ

ؾإٕ تطتٝب  طٜٔ. ٚنُا ٖٛ ٬َسْغاغتعطاض ٚبٝإ َبشح َعطؾ١ ايتؿػرل ٚاملؿػِّ

ٔٵ بٷَٓاٌٖ ايعطؾإ ٚايتُٗٝس َتكأض ٞٵنتابٳ ٟٻمل ٜكسِّ إىل سٛس َا، ٚيه غبب أٚ زيٌٝ  ّ أ

ٚٸ ٍ نُٔ املبشح اـاَؼ، ٚيف ع٢ً إزضاز َبشح َعطؾ١ أغباب ايٓعٍٚ يف ايهتاب ا٭

بؿإٔ أغًٛب  نتاب ايتُٗٝس نُٔ املبشح ايجايح. ٚملاشا ٚضز ؾكٌ َٚبشح خامٸ

 ٗٝس؟ ٖصا املبشح يف نتاب ايتُ زٵٔطايكطإٓ يف نتاب َٓاٌٖ ايعطؾإ، ٚمل ٜٳ

 

 ــــــ ب ـ ايضعف يف استٛا٤ املباسح

ٜبك٢ قا٥ُّا  ،ٌ بهعـ تٓعِٝ املػا٥ٌ ٚاملباسحٚاملتُجِّ ،إٕ اٱؾهاٍ ايػابل

 ستٸ٢ إشا اتٻؿكت ن١ًُ أٟأٜهّا،  ٢ إشا ناْت سسٚز َػا٥ٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ َع١ًَّٛستٸ

 إسس٣ايؿك٘ ـ ع٢ً  ايباسجني يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ ع٢ً إٔ َػا٥ٌ ٖصا ايعًِ ؼتٟٛ ـ َجٌ

ٌٕٚمخػني َػأي١، ٚناْت ٖصٙ املػا٥ٌ غرل َكٓٻ  ؿ١ يف نتب ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ بؿه

يف سني أْ٘ باٱناؾ١ إىل  .ِ َٚٓػذِ، ٚنإ نعـ تٓعِٝ املباسح ٫ ٜعاٍ قا٥ُّآَٖع

ٌٕ ِٸ تبٝني سسٚز َباسح ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ بؿه دٝٸس.  ايهعـ يف تٓعِٝ املباسح، مل ٜت
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ؿ١ يف سكٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ. ؾكس امل٪ٖي ايهتبْط٣ تٓػٝكّا َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ بني َٔ ٖٓا ٫ 

اؾتٌُ نتاب ايدلٖإ ـ َج٬ّ ـ ع٢ً غبع١ ٚأضبعني عًُّا، ٚاست٣ٛ نتاب ايتشبرل 

ع٢ً ٚاسسٺ ١٦َٚ عًِ، ٚمثاْني عًُّا، يٝٗبط سذِ  ،ع٢ً ايتٛايٞ ،يًػٝٛطٞ ،ٚاٱتكإ

ٍ يف نتاب إىل غبع١ عؿط عًُّا، ٜٚتٓعٻ ٕ ؾذأ٠ّٖصٙ ايعًّٛ يف نتاب َٓاٌٖ ايعطؾا

طٕٚ يف ثٛب٘ ايكؿٝب ـ إىل تػع١ عًّٛ ؾكط. ايتُٗٝس ـ َع استػاب نتاب ايتؿػرل ٚاملؿػِّ

ؾًُاشا ٫ لس َباسح َٔ قبٌٝ: ايهًُات ايسخ١ًٝ يف ايكطإٓ، ٚآزاب ايت٠ٚ٬، َٚعطؾ١ 

َٚعطؾ١ اؿكٝك١ ٚاجملاظ  ؾها٥ٌ ٚخكا٥ل اٯٜات ٚايػٛض ايكطآ١ْٝ، َٚعطؾ١ ا٭َجاٍ،

 ايهتبيف  ،ا ٖٛ َٛدٛز يف نتاب ايدلٖإ ـٚايهٓا١ٜ، َٚعطؾ١ ا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط ـ مٓم

ؿني يف ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ يف ايػؿ١ً َٔ قبٌ امل٪ٚي تٵط٠ يًعًّٛ ايكطآ١ْٝ أٜهّا؟! ٚملاشا مٖتاملتأخِّ

ك١ ٔ ٚايكطا٠٤، ٚاملػا٥ٌ املتعًٚشٵأٚ قٛاعس ايًٖ ،ك١ بكطا٠٤ ايكطإٓعكطْا عٔ املػا٥ٌ املتعًٚ

ّٸ ، ٚاـامٸ بعًِ املعاْٞ ٚايبٝإ ٚايبسٜع يف ايكطإٓ، َٚعطؾ١ أْٛاع اٯٜات، َٔ قبٌٝ: ايعا

ٔ، ٚؾٛاقٌ اٯٜات، ٚأع٬ّ ايكطإٓ، ٚخطٛط ٚنتاب١ املكشـ، مٓما ٌ ٚاملبُِّٳٚاجمِل

 يًػٝٛطٞ؟!  ،ٌ يف ايػابل دع٤ّا َٔ َػا٥ٌ نتاب اٱتكإنإ ٜؿٚه

يف عساز غا٥ط أعاخ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ، ٚمل  ؾًٛ مل تهٔ ٖصٙ املػا٥ٌ زاخ١ًّ

يف َعطؾ١ ايكطإٓ ٚؾُٗ٘ ٚتؿػرلٙ، ؾًُاشا عُس أَجاٍ ايعضنؿٞ  ٜهٔ شلا َٔ زٕٚض

 !غبكِٗ؟ ٔٵاملؿطز٠ مَل ايهتبَػتًُٗني يف شيو  ،ٚايػٝٛطٞ إىل إزضادٗا يف نتبِٗ

ٌ دع٤ّا ٘ َٚعطؾ١ ايكطا٤ات متجِِّ ٚاملتؿابٹَهٚإشا اعذلؾٓا بإٔ ٖصٙ املػا٥ٌ ٖٞ َجٌ احمِل

 زٕٚ غببٺ ،طٜٔأغاغّٝا َٔ َباسح ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ، ؾًُاشا متٸ ػاًٖٗا يف نتب املتأخِّ

 ؿني؟! ٚانض، ٚجملطٸز أَعد١ امل٪ٚي

ِٸ َٚٔ د١ٗٺ املباسح ايساخ١ً يف عًّٛ ايكطإٓ، َٔ  أخط٣: ملاشا متٸ ػاٌٖ بعض أٖ

، «طٜٔزضاغ١ أغباب اخت٬ف املؿػِّ»، ٚ«ط ؾِٗ اٯٜات ٚتؿػرلٖاقٛاعس ٚنٛاب»قبٌٝ: 

، َٚا إىل شيو َٔ «قٛاعس ايتؿػرل املٛنٛعٞ»، ٚ«املٓاٖر ٚا٫ػاٖات ايتؿػرل١ٜ»ٚ

ٌٸ ُٸ املػا٥ٌ اييت ٫ تك ٚايٓاغذ  ،ٝتٗا عٔ املباسح ايتاضى١ٝ، َٔ قبٌٝ: ايكطا٤اتيف أٖ

ِٸ :ٌٵٚاملٓػٛر ـ إشا مل ُْك ِٸ ػاًٖٗا يف نتب ايعًّٛ  ،ـ هجرٕلَٓٗا ب إْٗا أٖ َٚع شيو ٜت

 ط٠؟! ايكطآ١ْٝ املتأخِّ
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ذاٙ ايطأٖ مٛ املػا٥ٌ تٸأخط٣ أ٫ هسض بٓا ـ با٫يتؿات إىل ا٫ َٚٔ د١ٗٺ

ِٸ تٛظٝـ َكطًض ايه٬ّ اؾسٜس ـ إٔ  املػتشسث١ يف سكٌ ايه٬ّ اٱغ٬َٞ، سٝح ٜت

ملػتشسث١ يف سكٌ ايعًّٛ ايكطآ١ْٝ، َٔ ل باملػا٥ٌ اَا ٜتعًٖ ْكسّ ع٢ً ايؿ٤ٞ شات٘ يف

ٝٸ»، ٚ«ايكطإٓ ٚاملػتؿطقٕٛ»قبٌٝ:  اشلطَٓٝٛطٝكا أٚ »، ٚ«يػ١ ايكطإٓ»، ٚ«١ايؿبٗات ايكطآْ

 ؟«ث١سٳشٵايعًّٛ ايكطآ١ْٝ املػتٳ»ؼ ملكطًض ، ؾٓ٪غِّ«َٓطل ؾِٗ اٯٜات

 

 

الهىامش
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 فًػف١ ايتفػري

 ملٓاٖر َٚؿانٌ ايسضؽ ايتفػريٟ ضصْس

 

 اتخشيانحميذ خذد. 

 حسه علً مطرترجمح: 

 

 ــــــ َكٓس١َ

ِٷ ٜٓعط إىل عًِ ايتؿػرل َٔ خاضد٘. إٕ ٖصا ايعًِ ٜػع٢ ـ  إٕ ؾًػؿ١ ايتؿػرل عً

َٔ خ٬ٍ بٝإ ايعٓاقط ايسخ١ًٝ يف ايتؿػرل ـ إىل انتؿاف ْكاط ايهعـ ٚاٯؾات يف 

ٌٕ ;عًِ ايتؿػرل أندل. ٚإٕ  يٝػاعس َٔ خ٬ٍ شيو ع٢ً تععٜع تٓعِٝ ٖصا ايعًِ بؿه

َتعًل ايتؿػرل يف ٖصا ايعًِ يٝؼ خكٛم ايكطإٓ ايهطِٜ ؾكط، بٌ ميهٔ إٔ ٜؿٌُ 

٢ ايطٚاٜات ٚغا٥ط ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ أٜهّا. با٫يتؿات إىل إٔ عًِ ايتؿػرل نإ ٜكبٸ ستٸ

اٯٕ يف بٝإ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٫ٚ تعاٍ ٖٓاى ْٛاقل قا١ُ٥ يف سكٌ تؿػرل ايطٚاٜات، 

يتؿػرل إٔ ًٜعب زٚضّا أغاغّٝا يف تٓعِٝ ٚتبٜٛب املػا٥ٌ ايساخ١ً يف ميهٔ يعًِ ؾًػؿ١ ا

تؿػرل ايطٚاٜات. نُا تػاعسْا ؾًػؿ١ ايتؿػرل ع٢ً اختٝاض املٓٗر املٓاغب يًتؿػرل َٔ 

ط٠، أٚ إٔ ْبسع َٓٗذّا املٓاٖر املتساٚي١، أٚ إٔ ْعٌُ ع٢ً ايتًؿٝل بني املٓاٖر املتٛٚؾ

 دسٜسّا. 

 ;«َٓطل ؾِٗ ايسٜٔ»إىل نطٚض٠ إٔ ٜتبًٛض إىل دٛاض ٖصا ايعًِ  َٔ ا٫يتؿات سٻ٫ بٴ

ٗا: َٚٓبػ١ٝ بٝإ قٛاعس ايؿِٗ يف َٛقع اؿكٌ ايٛغٝط ايصٟ ٜطتبط مبدتًـ ايعًّٛ، 

 ،ا٭قٍٛ ٚاملٓطل )اؾسٜس ٚايكسِٜ(، ٚايعطؾإ ايٓعطٟ، ٚاملباسح ايًػ١ٜٛ ٚايتش١ًًٝٝ

با٫يتؿات إىل املػاض ايتاضىٞ يعًِ  ٘أٜهّا َٔ ايتصنرل بأْ ٫ بٴسٻَٚا إىل شيو. ٚ
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ُٸ ،ايتؿػرل ع بٗا تؿػرل ايكطإٓ، ٚبكا٤ تؿػرل غا٥ط ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ١ٝ اييت ٜتُتٸٚا٭ٖ

٫  ا٭خط٣ ع٢ً اشلاَـ، ؾإٕ املػا٥ٌ املططٚس١ يف ٖصا ايعًِ ٖٞ يف ايػايب شات قبػ١ٺ

 ؼٝس عٔ تؿػرل ايكطإٓ. 

ٚٸ َٳإٕ أ طٜٔ املعاقطٜٔ، ػرل ٖٛ أسس املؿٚهاغتعٌُ َكطًض ؾًػؿ١ ايتؿ ٔٵٍ 

ؾًػؿ١ »إىل َعطؾ١ ْكٛم أخط٣ هب ايتعبرل عٓٗا بـ  مٔ عاد١ٺ»: سٝح قاٍ

         ;ـ َا١ٖٝ ايتؿػرل1مبػا٥ٌ َٔ قبٌٝ: ٌ ٖصا ايعًِ . نُا هب إٔ ٜتهٓؿ«ايتؿػرل

كٛاعس ـ ا٭ْع١ُ ايتٛد١ٝٗٝ يف ؾِٗ ايكطإٓ )اي4 ;ـ َٓٗذ١ٝ ايتؿػرل3 ;ـ إَهإ ايتؿػرل2

ٛٸض يف تؿػرل ايكطإٓـ أغباب ايتعسټ6 ;ـ آؾات ايتؿػرل5 ;ايه١َٝ٬ يف ايتؿػرل(   ;ز ٚايتط

 . (1)«ـ أْٛاع ايتؿػرل7

ايعًّٛ »، ٚ«ايؿطنٝات ٚايتؿػرل»ٗا: َٚٓنُا ميهٔ اعتباض َػا٥ٌ أخط٣، 

 .، َٔ َػا٥ٌ ٖصا ايعًِ أٜهّا«ايساخ١ً يف ايتؿػرل

َٚٔ اؾسٜط ـ  .بعض ٖصٙ املباسحيايتٛنٝض  َٔ َا ًٜٞ غٓتعطٸض إىل َعٜسٺ ٚيف

ب ايبشح، ٫ٚ ْػع٢ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ايتصنرل بأْٓا ْػع٢ يف ٖصا املكاٍ إىل بٝإ قٴًِ

ٚعًٝ٘ غٓهتؿٞ ببشح املػا٥ٌ  .إىل تٛنٝض ٚتبٝني ناٌَ َػا٥ٌ ٖصا ايعًِ اؾسٜس

ٌٕ ٚاْتعاف ٖصا  ط ايؿطق١ املٓاغب١ ٚا٭ضن١ٝ اي٬ظ١َ ٫ظزٖاضعابط، ضٜجُا تتٛٓؾ بؿه

ٕٵ ،ايعًِ يف سكٌ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬  ؾا٤ اهلل تعاىل.  إ

 

ٓٝ  ــــــ ١ ايتفػريَاٖ

: َا ٖٛ ايتؿػرل؟ ٌٖ ىتًـ ايتؿػرل عٔ ايتاي١ٝميهٔ يٓا إٔ ْبشح ٖٓا املػا٥ٌ 

ٛٸ ضات اييت ططأت ع٢ً تعطٜـ ايتؿػرل؟ َٚا ٖٞ ايط١ٜ٩ اؾسٜس٠ ايتأٌٜٚ؟ َا ٖٞ ايتط

 ايتؿػرل؟  اييت هب تهٜٛٓٗا عٔ

٫ٌٕ بٴسٻ  ملعطؾ١ َا١ٖٝ ايتؿػرل أندل. إٕ إسس٣  َٔ ايتعطٸف ع٢ً ايكطإٓ بؿه

ُٸخكا٥ل ايتؿػرل اشلا١َ ٖٛ إٔ قكس املتهًٚ نبرل٠،  ١ٝٺِ يف تؿػرل ايكطإٓ وع٢ بأٖ

ٔٵخ٬ؾّا يتؿػرل ايهجرل َٔ ا٭عُاٍ ايؿٓٸ َٳ أبسعٗا إىل زع٠ٛ  ١ٝ أٚ ايطغّٛ اييت ٜٗسف 

َټا٭ؾطاز إىل اي ٌٸتأ بأخص ؾهط٠ عٓٗا تتٓاغب ٚسذِ  ؾطزٺ ٌ ٚايتؿهرل ؾٝٗا، ٜٚكّٛ ن
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. نُا هب ؼسٜس أبعاز ايتؿػرل ايكشٝض أٜهّا. قاٍ أسس ايباسجني يف (2)ٚغع١ تؿهرلٙ

إٕ ايتؿػرل ايكشٝض ٖٛ ايتؿػرل ايصٟ ٜػتطٝع انتؿاف َا أضازٙ »ٖصا ايؿإٔ: 

ٕٵاملتهًٚ  َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ يسٜٓا تؿػرلٷ ،زٙمل وكٌ ع٢ً مجٝع َطا ِ َٔ ن٬َ٘، ٚإ

ٌٸ ـٷٝٵٜهٕٛ يٓا َطٚناٌَ، ٚتؿػرل أنٌُ،   ٚاغع ٚعطٜض َٔ ايتؿاغرل، ٜٚهٕٛ ن

 يف ٫ٚ غٝٻُاَؿت٬ُّ ع٢ً ْكل بايكٝاؽ إىل ايتؿاغرل ا٭خط٣، ـ َع قشٸت٘ ـ َٓٗا  ٚاسسٺ

اْٞ ا٭يؿاظ ٚإٕ َع .ِ ٚعامل َطًل ٫ وسٸٙ سسٌّايصٟ ٖٛ َتهًٚ، بايكطإٓمبٓعٍ ل َا ٜتعًٓ

ٓا ْأخص َٔ ٖصٙ املعاْٞ مبكساض غعتٓا ٚظطؾٝتٓا ْٸإِ، ٚإمنا ٖٞ بعع١ُ املتهًٚ

 .(3)«ا٫غتٝعاب١ٝ

  

 ــــــ آفات ايتفػري

ٚايٛقٍٛ إىل َطاز  ،ٖٛ املعطؾ١ ايتكسٜك١ٝ ايكشٝش١ يًٓلٸ إٕ ؾِٗ ايٓلٸ

ُټاملتهًٚ يتعاَٞ، ٚيهٔ ٫ين أٚ اِ. إٕ ٖصٙ املعطؾ١ تطتبط باملسيٍٛ املطابكٞ ٚايته

ِٸ إسهاضٙ باغِ ؾِٗ ايٓلٸٖٓاى يف بعض املٛاضز ا٭خط٣ َا ٜٴ ، ؾٝذب ػتسع٢ ٜٚت

ٌٕا٫يتؿات إيٝٗا ٚايتعطټ دٝٸس; ٭ٕ بعض تًو املٛاضز ٜ٪زٸٟ إىل غ٤ٛ ايؿِٗ،  ف عًٝٗا بؿه

 : َا ًٜٞ ٖٚٞ

نإ ع٢ً مٛ ايكطع  اٞ يف ايٓلٸ، ؾإش: تعٝني املكسام ٭َط نًٓأـ ايتطبٝل

ٔٵب إىل شات ايٓلٸٝكني أَهٔ إٔ ٜٴٓػٳٚاي ٝٸّا ٚقت٬ُّ ٫ ميهٔ  ، ٚيه إشا نإ ظٓ

 ع٢ً مٛ ايكطع ٚايٝكني.  ْػبت٘ إىل ايٓلٸ

يف  ،أٚ أَٛض أخط٣ َٔ ٖصا ايكبٌٝ ،١ أٚ نٝؿ١ٝ ايٛقٛع: تٛنٝض عًٓب ـ ايتبٝني

 ايصٟ ْػتؿٝس ؾٝ٘ َٔ َعًَٛاتٓا اـاضد١ٝ.  باب َسيٍٛ ايٓلٸ

َػاٜط يًُعاْٞ اؿكٝك١ٝ أٚ اجملاظ١ٜ، ٚيٝؼ شلا  ْٞ ايه٬ّ ؾ٤ٞٷز ـ إٕ ظ٬ٍ َعا

. ٖٚصا املع٢ٓ وكٌ َٔ خ٬ٍ فُٛع ايًؿغ ٚبعض ا٭َٛض ا٭خط٣، يف ا٫غتس٫ٍ َٛقعٷ

ِ، ٚايٛنع ايب٦ٝٞ، ٚؾها٤ ايه٬ّ. ٚيف َٛضز ايكطإٓ إشا سكٌ َٔ قبٌٝ: ساي١ املتهًٚ

ـ أٚ ايعٗٛض يف ٖصا ا٭َط ؾإْٓا ْٓػبٗا إىل امل٪ٚيـ بؿإٔ ٖصٙ ايع٬ٍ ٔ ٱضاز٠ امل٪ٚيايتعٝټ

 ْؿػ٘. 
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َٔ ايؿِٗ  : إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿِٗ ـ ايصٟ ٖٛ منْطز ـ ايتأ٬ٜٚت ايؿدك١ٝ

سٝح ميهٔ تؿػرل نٌ ْلٸ ع٢ً مٜٛٔ َٔ ; (4)ايؿدكٞ ـ ٫ ميهٔ ْػبت٘ إىل ايٓلٸ

ٚايتؿػرل  ;ٓلٸٚايتؿػرل ا٭ٍٚ ٖٛ ايصٟ ٜػع٢ إىل ؼكٌٝ َطاز قاسب اي ;ايتؿػرل

 .دسٜس َٔ ايٓلٸ ٜتٓاغب َع ايٛاقع ايطأٖ ايجاْٞ ٖٛ ايصٟ ٜطّٚ اؿكٍٛ ع٢ً َع٢ٓٶ

ـَٚ ط بني ٖصٜٔ ايٓشٜٛٔ َٔ ايتؿػرل، ٚبٝإ ايٓٛع ايجاْٞ ًِإٕ َٔ َٛاضز غ٤ٛ ايؿِٗ ٖٛ ا

ـَسٳَٔ ايتؿػرل بٳ  ط بني ايتؿػرل٫ًِّ َٔ ايٓٛع ا٭ٍٚ َٔ ايتؿػرل، ٖٚٛ يف اؿكٝك١ ٜعين ا

 ٚا٫غتعُاٍ ٚايتطبٝل ع٢ً ايعَٔ اؿانط. 

ل مبعطؾ١ آؾات َا ٜتعًٖ يف ،إٕ َٔ املٛاضز ا٭خط٣ اييت هب ا٫يتؿات إيٝٗا

ط إٔ ٫ ٜعٌُ ع٢ً تٛظٝـ ضٚاغب٘ َٚعًَٛات٘ ايػابك١ ٖٛ إٔ ع٢ً املؿػِّ ،ايتؿػرل

٘ ايص١ٖٝٓ ع٢ً ٍٛ زٕٚ تأثرل إغكاطاتشٴٕ عًٝ٘ إٔ ٜٳأٟ إكٗا ٜٚٴػكطٗا ع٢ً تؿػرلٙ، ٜٚطبِّ

ٝات املاضنػ١ٝ َٔ ٖصا ايكبٌٝ، ايتؿػرل. ٚميهٔ عسٸ تؿػرل ايكطإٓ ع٢ً أغاؽ املتبٓٸ

 ا٭َط ايصٟ ٜ٪زٸٟ إىل ايهجرل َٔ ا٫مطاؾات. 

 

 ــــــ أْٛاع ايتفػري

ب ايذلتٝب ٚططٜك١ ػٳٜٓكػِ تؿػرل ايكطإٓ ع٢ً أغاؽ املٓٗر ٚا٫ػاٙ، َٚع

 : ايتايٞتًؿ١، ميهٔ بٝاْٗا ع٢ً ايٓشٛ ايطدٛع إىل اٯٜات، إىل أْٛاع ك

َٔ  ;أـ تٓكػِ ا٭غايٝب ايتؿػرل١ٜ ع٢ً أغاؽ ايذلتٝب ٚططٜك١ ايطدٛع إىل اٯٜات

 س املعاْٞ ٚؾطح املؿاِٖٝ، إىل ث٬ث١ أْٛاع، ٖٚٞ: أدٌ تكٝټ

ايتؿػرل ايذلتٝيب )تؿػرل ٚؾطح اٯٜات ٚايػٛض ع٢ً ايذلتٝب املٛدٛز يف ـ 1

 املكشـ(. 

  ايتٓعًٜٞ )تؿػرل ٚؾطح اٯٜات ٚايػٛض ع٢ً تطتٝب ْعٚشلا ايتاضىٞ(. ـ ايتؿػرل2

 ـ ايتؿػرل ايتكطٝعٞ )ايتؿػرل املٛنٛعٞ(. 3

ب ـ نُا ميهٔ تكػِٝ املػايو ٚا٫ػاٖات ايتؿػرل١ٜ َٔ خ٬ٍ ٬َى املٓٗر 

 اؿانِ ع٢ً ايتؿػرل إىل ث٬ث١ أقػاّ أٜهّا، ٖٚٞ: 

 ب ـ تؿػرل ايكطإٓ ;ـ تؿػرل ايكطإٓ بايكطإٓأٞ(: غٓازٟ )ايتؿػرل ايٓكًـ املٓٗر اٱ1
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 ز ـ تؿػرل ايكطإٓ بأقٛاٍ ايكشاب١.  ;١بايػٓٸ

 ب ـ ايتؿػرل ايباطين ;ـ ايتؿػرل ايعكًٞأـ املٓٗر ا٫قطٝازٟ )ايتؿػرل بايطأٟ(: 2

 َٚا إىل شيو.  ;ز ـ ايتؿػرل ايعًُٞ ;)ايصٚقٞ ٚاٱؾاضٟ(

 . (5)ـ املٓٗر ا٫دتٗاز3ٟ

ٌٕ هب ايبشح يف زقٝل، ٚايعٌُ ع٢ً  ٖصا املكاّ عٔ أْٛاع ٖصٙ ايتؿاغرل بؿه

 ٗا. ض املٓٗر أٚ املٓاٖر املٓاغب١ َٓٚاختٝا ،زضاغتٗا ٚؼًٝٗا

 

 ــــــ ايعًّٛ ايساخ١ً يف ايتفػري

ايتؿػرل. ؾايعًّٛ  يفهب يف ٖصا ايكػِ عح ايعًّٛ اييت ميهٔ شلا إٔ تػاعس 

 عٔ:  ـ عباض٠ْع٢ً غبٌٝ املجاٍ  ايتؿػرل ـ اييت ٜط٣ ايطاغب اٱقؿٗاْٞ نطٚضتٗا يف

 ٌ بٗا عًِ ايًػ١. أـ َعطؾ١ ا٭يؿاظ ٚاملؿطزات اييت ٜتهٖؿ

ٌ عًِ ا٫ؾتكام ب ـ َٓاغب١ بعض ا٭يؿاظ يبعض ا٭يؿاظ ا٭خط٣، اييت ٜتهٖؿ

 ببٝاْٗا. 

ٌ اييت ٜتهٖؿ ،ز ـ َعطؾ١ عٛاضض ا٭يؿاظ، َٔ قبٌٝ: ب١ٝٓ ايهًُات ٚإعطابٗا

 ٛ ببٝاْٗا. شٵف ٚايٓٻطٵعًِ ايكٻ

 ز ـ َعطؾ١ ايكطا٤ات املدتًؿ١. 

ل مبكرل ا٭َِ ايػابك١، ٖٚٛ َا َا ٜتعًٓ يف ٫ٚ غٝٻُاٖـ ـ ؾإٔ ْعٍٚ اٯٜات، 

 . (عًِ اٯثاض ٚا٭خباض)ٜطًل عًٝ٘ 

 بؿإٔ ايكطإٓ.  ‘ا٭نطّ ٟٚ عٔ ايٓيبٸٚ ـ َا ضٴ

ّٸ ا٥ٌ اٱمجاع١ٝ ٚاـ٬ؾ١ٝ ، ٚاملػٚاـامٸ ظ ـ َعطؾ١ ايٓاغذ ٚاملٓػٛر، ٚايعا

ِٸ عجٗا يف عًِ ا٭قٍٛ.   اييت ٜت

ٌ عًِ اييت ٜتهٖؿ ،ٚايػٝاغات اٱغ١َٝ٬ ،ح ـ َعطؾ١ أسهاّ ايسٜٔ ٚتعايُٝ٘

 ايؿك٘ ببشجٗا. 

ِٸ تساٚشلا يف عًِ ايه٬ّ.   ط ـ َعطؾ١ ا٭زي١ ٚايدلاٖني ايعك١ًٝ اييت ٜت

 ٜٚعٌُ بٗا.  ،ٜٗبٗا اهلل تعاىل يًصٟ ٜسضنٗا ٟ ـ ايعًِ ْع١ُْ
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 . (6)ى ـ ايعًِ ببعض املػا٥ٌ ايؿًػؿ١ٝ ٚايع١ًُٝ

طٜٔ ٚايعًّٛ ا٭خط٣ اييت شنطٖا غا٥ط املؿػِّ ،ؾ٬ بٴسٻ َٔ عح مجٝع ٖصٙ ايعًّٛ

ٌٸ  َٓٗا َٚٛقع٘ يف عًِ ايتؿػرل.  ٚاسسٺ اٯخطٜٔ، ٚبٝإ تأثرل ن

 

 ــــــ أغباب ٚعًٌ تعسُّز ايتفاغري

ٛټتعسټ ٖٓا َٔ زضاغ١ أغباب ٫ بٴسٻ َا ًٜٞ ْؿرل إىل بعهٗا  ٚيف .ع ايتؿاغرلز ٚتٓ

 ع٢ً غبٌٝ املجاٍ: 

ٛٸع املٓاٖر ايتؿػرل١ٜ ْٛع  إىل ايٓلٸ. ٖٓاى ايهجرل َٔ  ايٓعط٠إٕ َٔ أغباب تٓ

ايتكًٝسٟ  ا٫خت٬ف بني تؿػرل ٚؾطح نتاب زضاغٞ يف اشلٓسغ١ أٚ ايطبٝعٝات أٚ ايطبٸ

عٓكس أٚ ايٓكٛم املًػع٠ ٚا٭ؾعاض اييت ؼتٌُ ايعطؾاْٞ امل ٛب تؿػرل ايٓلٸًَٓٗر ٚأغٚ

ك١ ايهجرل َٔ املعاْٞ ٚاملؿع١ُ باٱميا٤ات ٚاٱؾاضات. ٖٓاى يف بعض ا٭ؾٗاّ املتعًٓ

غ١ خكا٥ل ٚؾطٚط ٫ نطٚض٠ شلا يف ؾِٗ ٚإزضاى بتؿػرل ٚؾطح ايٓكٛم املكسٻ

 . (7)ايٓكٛم ايعاز١ٜ

داطبٕٛ ا٭ٚا٥ٌ ناْٛا ؾامل» .ايعٓكط ٚايػبب اٯخط ٜهُٔ يف تهاٌَ ايؿِٗ

َٚا تكتهٝ٘ ب٦ٝتِٗ ايؿهط١ٜ ٚايع١ًُٝ، ٚسٝح  ،ٜؿُٕٗٛ ايٓلٸ مبكساض قسضتِٗ ايص١ٖٝٓ

ز طبك١ َٔ َعاْٞ ُا ٜؿُٕٗٛ فطٸؾِٗ إْٸ ٕ َؿاز ايٓكٛم أٚغع َٔ ايعَإ ٚاملهإإ

ٌٸ  . (8)«دسٜس٠ َٔ َعاْٞ ايٓكٛم عكط تٓهؿـ طبك١ْ ايٓكٛم، ٚيف ن

ٛٸع ٚاخت٬ف ايتؿاغرل اخت٬ف املؿػَِّٚٔ ا٭غباب ٚايعًٌ اشل َٸ١ يتٓ طٜٔ يف ا

ٍ بإٔ ايطدٛع إىل ايطٚاٜات ٖٛ ٛط إىل ايكقس ٜصٖب َؿػِّ: ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ .املٓاٖر

آخط إىل ايكٍٛ بإٔ تؿػرل اٯٜات  طٷايططٜل ا٭َجٌ يتؿػرل ايكطإٓ، بُٝٓا ٜصٖب َؿػِّ

 ١ يًتؿػرل. ٌ ٚقٛاعس ايعًّٛ ايتُٗٝسٜٸيف َػا٥ . نُا أْٸُٗا قس ىتًؿإباٯٜات ٖٛ ا٭َجٌ

٬ع ع٢ً ايكطا٥ٔ إٔ ٜهٕٛ ٚاسسّا َٔ تًو ا٭غباب نُا ميهٔ يعسّ ا٫ٓط

 ٚايعًٌ. 

 

ٓٝ  ــــــ ١(أْع١ُ فِٗ ايكطإٓ )قٛاعس ايتفػري ايهالَ

 ٚقس أؾاض بعض ايباسجني إىل عسز َٔ ٖصٙ ايكٛاعس ٚاملباْٞ، ٖٚٞ: 
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 َٚهُٕٛ ايكطإٓ.  ـ ٚسٝا١ْٝ ايٓلٸ1

ٝٸـ اشلسؾٝٸ2 ٝٸ١ ٚايػا٥  ١ يًكطإٓ. ١ املآي

 ٚاؾتُاشلا ع٢ً ا٫غتعُا٫ت اـاقٸ١.  ،ـ عك١ْٝ٬ ايب١ٝٓ ايًػ١ٜٛ يًكطآ3ٕ

ٝٸ4  ٚسهُت٘.  ،١ ايكطإٓـ َعكٛي

 ١ ٚبػاط١ ايتعايِٝ ايكطآ١ْٝ. ـ ؾططٜٸ5

ٝٸـ داَعٝٸ6  ١ احملت٣ٛ ايكطآْٞ. ١ ٚسلٛي

 ـ ا٫ْػذاّ ٚايتٓاغِ ايساخًٞ يًكطإٓ. 7

 ِ اـاضدٞ يًكطإٓ. ِع٫ْػذاّ ٚايٓٻـ ا8

 ١ ايؿع١ًٝ( يف َكاّـ ا٫ضتباط املٓٗذٞ بني ايكطإٓ ٚن٬ّ املعكّٛ )ايػٓٸ9

 . (9)ِٗٵايَؿ

 

 ــــــ ايطٚاغب ايػابك١ ٚايتفػري

َٔ قبٌٝ: ٌٖ تسخٌ ايطٚاغب  يف ٖصا ايبشح هب عًٝٓا إٔ لٝب عٔ أغ١ً٦ٺ

ٍٕ َٔ ايطٚاغب ايػابك١،  ى تؿػرلٷايص١ٖٝٓ يف ايتؿػرل؟ ٌٖ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓا خا

أّ ٫؟ َا ٖٞ أْٛاع ايطٚاغب ايػابك١؟ إشا ناْت ايطٚاغب  ٌٖٚ ٖصا ا٭َط َطًٛبٷ

 ؟ايص١ٖٝٓ زخ١ًٝ يف ايتؿػرل ؾُا ٖٛ املعٝاض ايكشٝض يتؿدٝل ٖصٙ ايطٚاغب

ِٸٚ  ٚأٚغع أدعا٤ عًِ ؾًػؿ١ ايتؿػرل.  ميهٔ اعتباض ٖصا املبشح أسس أٖ

 إىل ث٬ث١ أقػاّ، ٖٚٞ:  اتٗا ـتكػُٝأسس يف ـ ص١ٖٝٓ تٓكػِ ايطٚاغب اي

ٖٚصٙ  .ٌ ٫غتدطاز املا٤ َٔ ايب٦طبٵأـ ايطٚاغب ايص١ٖٝٓ اييت تًعب زٚض احملٛض ٚاَؿ

ٖٚصٙ ا٭زٚات  .ـط اييت تػاعسٙ ع٢ً اغتٓباط َطاز امل٪ٚيٌ أزٚات املؿػِّايطٚاغب متجِّ

 غتٓباط١ٝ. َات ا٫غتٓطام، ٚايطٚاغب ايص١ٖٝٓ ا٫مبجاب١ َكسٸ

ٗٸس ا٭ضن١ٝ يططح ا٭غ١ً٦ بؿإٔ ايٓلٸ، ٚيهٓٸ ٗا ٫ ب ـ ايطٚاغب ايص١ٖٝٓ اييت مت

 . تػكط اؾٛاب ع٢ً ايٓلٸ

ط يف تطبٝل ٚإغكاط املع٢ٓ )ٚيٝؼ انتؿاف ز ـ ايطٚاغب ايػابك١ اييت ت٪ثٸ

ٌٝ ١ ٖابٕ ع٢ً قكٸٚٔاضٵتطبٝل ْعط١ٜ زٳ :َٔ قبٌٝ ،ٟ إىل ايتؿػرل بايطأٟاملع٢ٓ(، ٚت٪زٸ
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 . (14)ٚقابٌٝ يف ايكطإٓ

يٛ أثبتٓا إٔ ايطٚاغب ايص١ٖٝٓ تسخٌ يف ع١ًُٝ تؿػرل ايكطإٓ ميهٔ تكػِٝ ٚ

ٌٕ  ّ إىل قػُني ض٥ٝػني، ُٖٚا: اع ايطٚاغب ايكشٝش١ بؿه

 ، َٔ قبٌٝ: املعًَٛات ايػابك١ ا٫غتٓباط١ٝ أٚ ا٫غتٓطاق١ٝ. أـ ضٚاغب ؾِٗ ايٓلٸ

ٌ ؾِٗ ١، متٗٝسّا يتكبټسذٝٸ١ ايهتاب ٚايػٓٸِ، َٔ قبٌٝ: ٗٵب ـ ضٚاغب ايكبٍٛ ٚايَؿ

 . (11)١ايهتاب ٚايػٓٸ

ٌ ايطٚاغب ايص١ٖٝٓ ايػابك١ يف يٛ ناْت إدابتٓا عٔ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ، أٟ تسخٸ

; إش باٱهاب أَهٔ يٓا تػ١ُٝ ٖصٙ ايطٚاغب ايص١ٖٝٓ بايطٚاغب ايكشٝش١ ،ايتؿػرل

ايٛنع ٚاقذلإ ايًؿغ باملع٢ٓ  ع٢ً أغاؽ َػاض ،ايكطإٓ ٫ٚ غٝٻُاإٕ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ، 

ٍٸ ع٢ً املع٢ٓ ايؿا٥ع يف عكط ايٓعٍٚ، ٖٚصٙ اؿهاٜات ٚايس٫٫ت قاب١ًْ يٲزضاى يف  تس

 . (12)ٖصا ايعكط أٜهّا

ٌٸط ٜػع٢ إىل ؼكٌٝ َع٢ٓ ايٓلٸإٕ املؿػِّ ـ مبا يف شيو ايكطإٓ ـ  ْلٸ . َٚع٢ٓ ن

ٚعًٝ٘  .يؿاظ ٚايهًُات ٱٜكايِ٘، ٚأْ٘ إمنا اغتدسّ ا٭ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ أضازٙ املتهًٚ

إىل بعض . با٫يتؿات (13)ٌِ املطاز اؾسٸٟ يًُتهًٚميجِّ ،ٚقسٸز ٚاسسٷ َع٢ٓٶ ٜهٕٛ يًٓلٸ

ٌ إىل َطازٙ; ٭ٕ ايًػ١ ِ ـ ميهٔ ايتٛقټسه١ُ املتهًٚ :ٗاايكٛاعس ايعك١ٝ٥٬ ـ َٚٓ

بني، ملداَطبٛقؿٗا ٚغ١ًٝ يًتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ، ْٚكٌ َهْٓٛات َا يف ايهُا٥ط إىل ا

ٝٸ ِ إٔ ٜعٌُ ع٢ً َٔ ٖٓا هب ع٢ً املتهًٚٚ .ِ إىل املداطب١ ْكٌ َطاز املتهًٚشلا قابً

ب بسٚضٙ إٔ ٜػتؿٝس َٔ شات ٖصٙ ايكٛاعس يف تٛظٝـ ايكٛاعس املعطؾ١ٝ، ٚع٢ً املداَط

 . (14)ِؾِٗ َطاز املتهًٚ

كط ظٗٛض ط أٚ قاض٨ ايٓلٸ ٚعإٕ ايؿاق١ً ايع١َٝٓ ٚايتاضى١ٝ بني عكط املؿػِّ

ٟ َٔ ايٓكٛم ط إىل املع٢ٓ ٚاملطاز اؾسٸٚتهٜٛٔ شيو ايٓلٸ ٫ ؼٍٛ زٕٚ ٚقٍٛ املؿػِّ

ضغِ ٚدٛز ٖصٙ ايؿاق١ً  ايؿِٗ ايٛاقعٞ يًٓلٸ ميهٔ ْ٘ٸإٚ .ايس١ٜٝٓ ٚايكطإٓ ايهطِٜ

ط ايًػ١ عدل ايعَٔ يٝؼ بايؿهٌ ايصٟ ٜعٓكس ؾِٗ ايٓلٸ، ٜٚهع ايعٗٛض ايع١َٝٓ; ٭ٕ تػٝټ

 . (15)ِط يف َٛاد١ٗ املع٢ٓ املطاز يًُتهًّٚ ايصٟ ٜٓعكس يًُؿػِّايًؿعٞ يًه٬

إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ـ ٚغا٥ط ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ـ ٜؿتٌُ ع٢ً ايطغا٥ٌ اٱشل١ٝ 
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ٕٸ ٌ املطاز ط شلصٙ ايٓكٛم ٖٛ ؾِٗ ٚإزضاى ايطغا٥ٌ اييت متجِّٖسف املؿػِّ يًبؿط، ٚإ

 . (16)اؾسٸٟ يكاسب ايٓلٸ

َا  ط ٖٞ ايٛقٍٛ إىل ؾِٗ ٜكٝين ٜٚٛضخ ا٫ط٦ُٓإ يفإٕ اؿاي١ املٓؿٛز٠ يًُؿػِّ

ٖٚصا إمنا وكٌ بايٓػب١ إىل ايٓكٛم اييت تهٕٛ  .ِل باملطاز اؾسٸٟ يًُتهًٜٚتعًٓ

ٌٕ ز٫يتٗا ع٢ً املطاز ٚانش١ّ غرل ، ٚأَا يف ناٌَ، ٖٚٛ َا ٜٴكطًض عًٝ٘ بايٓلٸ بؿه

 ٜكٌ إىل ا٫ط٦ُٓإ، ؾإٕ املؿػٸط ٫ ،ٜٴكطًض عًٝٗا بايعٛاٖط اييت ، ٖٚٞايٓكٛم

ٔٸٚيهٓٸ  . (17)طبٳاملعتٳ ٘ ٜكٌ إىل ايع

يف  ل بؿِٗ ايعٛاٖط ٚغرل ايٓكٛم وكٌ يف بعض املٛاضز اخت٬فٷيف َا ٜتعًٓ

ٌٕ يف ايتؿػرل ٜبك٢  ٫خت٬فٺ قسٚز. ٚيف املٛاضز اييت ٜتعطٸض ؾٝٗا ايٓلٸ ايؿِٗ بؿه

َٔ فاٍ يًتُشٛض سٍٛ ، ٫ٚ ٜهٕٛ ٖٓاى ـ ٚايٓلٸايتؿػرل َتُشٛضّا سٍٛ امل٪ٓي

 . (18)طاملؿػِّ

ٌٸ اإٔ ٜهٕٛ ش ميهٔ يؿِٗ ايٓلٸ َسي٫ّٛ َطابكّٝا َٚسي٫ّٛ  ْلٛ َطاتب; ٭ٕ يه

يًُسايٌٝ ا٫يتعا١َٝ إٔ تهٕٛ يف طٍٛ املسايٌٝ املطابك١ٝ، ٫ٚ ٜكع  ٫ بٴسٻايتعاَّٝا، ٚ

 . (19)ايٓعاع ٚايكساّ ؾُٝا بٝٓٗا

ٕٸٚ ٌ دع٤ّا َٔ املباسح اييت ُا تؿٚهاضز إْٸٖصٙ املٛ نُا تكسٸّ إٔ شنطْا ؾإ

َٚٔ خ٬ٍ سهٛض ايباسجني يف ٖصا ايبشح  .«ؾًػؿ١ ايتؿػرل»ميهٔ ططسٗا يف عًِ 

ٗٻ  س ا٭ضن١ٝ ٫ظزٖاض ٚتطٜٛط ٖصا ايعًِ.تتُ

 

 

الهىامش
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 فًػف١ عًّٛ احلسٜح

 ٚحتكٝل يف ايرتاخ ايطٚا٥ٞ عٓس ايفطٜكني زضاغ١ٌ

 

 علً وصيريد. 

 رمطحسه ترجمح: 

 

ٓٓ  ــــــ ١ ٚأقػاَٗاَفّٗٛ ايػ

ُٸ‘ا٭نطّ ١ يف عكط ايٓيبٸؾاع َكطًض ايػٓٸ ٚايكشاب١،  ^١ ا٭طٗاض، ٚا٭٥

 . ٚنإ َا قسض عٔ ايٓيبٸ(1)«َا قسض عٔ ايٓيبٸ»ٚنإ ٜطًل يف َعٓاٙ ا٭ٍٚ ع٢ً 

ِٸ ٜؿتٌُ يف املطس١ً ا٭ٚىل ع٢ً أقٛاٍ ايٓيبٸ ْٞ أٚ َٔ ايكٍٛ املًؿٛظ ٚايبٝا ا٭نطّ ـ ا٭ع

ِٸ ـ ايكٍٛ املهتٛب، ًٜٝ٘ ؾعً٘ ٭ْٓا إشا سًًٓا  ـ; َٔ ؾعً٘ ايكسٚضٟ أٚ ؾعً٘ ايتكطٜطٟ ا٭ع

َٸ بط١ٜ٩ٺ «َا قسض عٔ ايٓيب»  ػٛف لس أْ٘ ٫ ىطز عٔ إسس٣ سا٫ت أضبع، ٖٚٞ:ؾ١ عا

ابتسا٤ٶ أٚ دٛابّا عٔ ا٭غ١ً٦  ،‘: ٖٚٛ َا نإ ٜكسض عٔ ايٓيبٸاملًؿٛظ ـ ايك1ٍٛ

١ ؼتٟٛ ع٢ً ايػٓٸ كتًـ فا٫ت ايٛدٛز ٚايسٜٔ. ٚإٕ أسلٌ سان١ٓٺ اييت تجاض يف

ايصٟ متٸ مجع٘ ع٢ً  ،ٖٛ ٖصا ايكػِ َٔ ن٬ّ ايٓيبٸـ بعس ايؿعٌ ايكسٚضٟ ـ ١ ايٓبٜٛٸ

 مجعٗا.  يفسسٜج١ٝ ٚضٚا١ٝ٥، دٗس ايعًُا٤ َٔ ايؿطٜكني  ؾهٌ َٛغٛعاتٺ

 نإ ٜهتبٗا ايٓيبٸٚايطغا٥ٌ اييت  ايهتبعٔ  : ٖٚٛ عباض٠ْاملهتٛب ـ ايك2ٍٛ

ُٸ اي٘، أٚ ظعُا٤ ٚؾٝٛر ايكبا٥ٌ، َٚا إىل شيو. ٚنصيو خطابّا يًشهاّ ٚاملًٛى، أٚ ع

إشٕ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚغرلِٖ. ٚمجٝع املعاٖسات ٚاملٛاثٝل املدل١َ بٝٓ٘ ٚبني املؿطنني 
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ٌٕ. ٜٚتذًّٓان٬َ٘ ايصٟ تطن٘ َهتٛب ٖٞ أندل َٔ خ٬ٍ اٱشعإ  ٢ ٖصا ا٭َط بؿه

َٸ  . ايهتبٚإ٥٬َ٘ ايطغا٥ٌ ٚ ،‘ا٭نطّ ايٓيبٸ ٝٸ١بأ

ٚقس  .ٚأَا١ْ بكسٕم عانػ١ يًشلٸ َطآ٠ّ : يكس نإ ايٓيبٸايكسٚضٟ ـ ايؿع3ٌ

ٓات٘ يف سكٌ ا٭خ٬م ايعباز١ٜ، ٚا٭خ٬م ايؿطز١ٜ، َهمجٝع سطنات٘ ٚغٳ اعتٴدلت

أمجع٘ يف ا ٜتًدل بط١ٜ، ٚا٭خ٬م ا٫دتُاع١ٝ، ٚا٭خ٬م املعاؾ١ٝ، مٓمغٳٚا٭خ٬م اُ٭

١. ٚإٕ نٝؿ١ٝ ق٠٬ َٔ ايػٓٸدع٤ّا مبع٢ٓ ا٭ؾعاٍ ايكازض٠ عٓ٘،  ،«ايؿعٌ ايكسٚضٟ»

ٚغًٛن٘ ايطٚسٞ ٚاملعٟٓٛ، ٚتهطمي٘  ،ٚاْهباط٘ ،، ْٚعُ٘‘ا٭نطّ ايٓيبٸ

ٔٸ ،يعٚدات٘ ٔٸ ،ٚإسػاْ٘ شل ، ٚعسايت٘ يف ايتعاطٞ َع أقشاب٘ ٚأعسا٥٘، ٚعطؿ٘ عًٝٗ

ٌ نطمي١ َؿع١ُ باؿ١ٜٛٝ ٚايٓؿاط شلِ، متجِّ ٝا٠ٺٚتٛؾرل س ،ٚغعٝ٘ إىل إغعاز ايٓاؽ

١َ. ا٭نطّ يف اؿكٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ اـُػ١ املتكسِّ مناشز َٔ ا٭ؾعاٍ ايكازض٠ عٔ ايٓيبٸ

ٕٸ . «ايؿعٌ ايكسٚضٟ»ا٭نطّ ٖٛ  ١ يًٓيبٸ١ ايٓبٜٛٸٌ ايػٓٸأنجط َا ميجِّ ٚنُا تكسٸّ ؾإ

ٔٵ  ١ ايٓب١ٜٛ غ٣ٛ ايٓعض ايكًٌٝ. يػٓٸيٮغـ ايؿسٜس مل ٜٓكٌ يٓا َٔ ٖصا ايكػِ َٔ ا ٚيه

، ٚإمنا ٜكسض عٔ : ٖٓاى َٔ ا٭ؾعاٍ َا ٫ ٜكسض عٔ ايٓيبٸايتكطٜطٟ ـ ايؿع4ٌ

 ،تكطوّا أٚ تًٛوّا ،سٙ أٚ ٜٴُهٝ٘بني َٓ٘ يف سهٛضٙ، ٚنإ ايٓيب ٜ٪ِّأقشاب٘ ٚاملكطٻ

ِٸ٢ بػهٛت٘ عٓ٘. ٚأسٝاّْا ناْت تًو ا٭ؾعاٍ تكسض يف غٝاب ايٓيبٸأٚ ستٸ ميهٝٗا  ، ث

 بعس ضؾعٗا ٚتكطٜطٖا إيٝ٘. 

، «ايػ١ٓ ايكٛي١ٝ»َكطًض  ‘ يًٓيبٸايهتيبٜٚطًل ع٢ً ايه٬ّ ايًؿعٞ ٚ

. ٚع٢ً ايطغِ َٔ أخص «١ ايع١ًُٝايػٓٸ»ٜٚطًل ع٢ً ايؿعٌ ايكسٚضٟ ٚايتكطٜطٟ َكطًض 

بػ١ٝ إخطاز ايػًٛى  ;١ ايؿع١ًٝيف اعتباض ايػٓٸ «بككس ايتؿطٜع»بعض ايباسجني قٝس 

سْا َطاضّا ع٢ً اعتكازْا بعسّ ١، غرل أْٓا قس أٖنعٔ زا٥ط٠ ايػٓٸ ٞ ٚايبؿطٟ يًٓيبٸايطبٝع

ٌټايؿكٌ بني َكاّ ايتؿطٜع َٚكاّ بؿط١ٜ ايٓيبٸ َٔ أؾعاٍ  َا ٜكسض عٔ ايٓيبٸ ، ؾه

 . (2)ط عٔ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓٚضزٚز يف مجٝع اجملا٫ت ٚاؿكٍٛ ٜعبِّ

َٔ ايعًُا٤  ١ َٔ ٚد١ٗ ْعط عسزٺًػٓٸاغتُطٸ ٖصا ايسٚض ي ‘ا٭نطّ ٚبعس ايٓيبٸ

١ ٭قٛاشلِ ١ بايٓػب١ إىل ايكشاب١ أٜهّا، سٝح قايٛا باؿذٝٸ١ ايصاتٝٸَٔ أٌٖ ايػٓٸ

ُا تػطٟ ٚػطٟ إْٸ ‘ا٭نطّ ١ بعس ايٓيبٸ. ٚأَا عٓس عًُا٤ ايؿٝع١ ؾإٕ ايػٓٸ(3)ٚأؾعاشلِ
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ُٸ  . (4)ؾكط ^١ املعكَٛنيع٢ً ا٭٥

١ ط١ٜ٩ ناْت املكازض اؿسٜج١ٝ عٓس أٌٖ ايػٓٸبايٓعط إىل ٖصا ا٫خت٬ف يف ايٚ

١ ايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ بايػٓٸـ ا٭نطّ  ١ ايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ يًٓيبٸباٱناؾ١ إىل ايػٓٸـ  َؿع١ُّ

ٕٵ ،يًكشاب١ ١ عٓسِٖ قسٚز٠ َٔ ايٓاس١ٝ ايتاضى١ٝ ٚايع١َٝٓ بعسٸ٠ ناْت ٖصٙ ايػٓٸ ٚإ

 .تُت بٛؾا٠ آخط ايكشاب١اختٴ عكٛزٺ

مجٝع املكازض ايطٚا١ٝ٥ ايؿٝع١ٝ ـ اييت ٫ تعتسٸ بأقٛاٍ ٚأؾعاٍ  يف املكابٌ ؾإٕٚ

بايطٚاٜات  ٚاملكساز ـ َؿش١ّْٛ ،ٚأبٞ شضٸ ،َٔ أَجاٍ: غًُإ بٌ بعهِٗ ؾكط، ايكشاب١

ُٸاملعبِّ ، ٚاييت اَتست َٔ ايٓاس١ٝ ايتاضى١ٝ ^١ ا٭طٗاضط٠ عٔ أقٛاٍ ٚأؾعاٍ ا٭٥

ٚاستػاب  ،×اّ اؿػٔ ايعػهطَٟع اغتؿٗاز اٱَ ،ٖـ264عاّ ٢ ٚايع١َٝٓ ستٸ

 ،ٚضغا٥ً٘ ،#١ بٔ اؿػٔؾتًُت عًٝ٘ َٔ ايًكا٤ات باؿذٸاايػٝب١ ايكػط٣ َٚا 

 ات٘ ايؿطٜؿ١. عٚتٛقٝ

 

ٓٓأغباب قًٍ  ــــــ ايػ١ٓ ايؿأ١ْٝ َكاب١ٌ ايفع١ًٝ يف ١ ايػ

١ ٖٚٞ إٔ سذِ ايػٓٸ ،َٔ ا٫عذلاف بٗصٙ اؿكٝك١ املطٜط٠ ـ يٮغـ ايؿسٜس ـ ٫ بٴسٻ

ُٸ «١ ايؿع١ًٝايػٓٸ»ٚاييت ميهٔ تػُٝتٗا بـ  ،ٚقًت إيٝٓا اييت ٝتٗا ـ ع٢ً ايطغِ َٔ أٖ

 سض٠، ؾٗٞ قسٚز٠ْٚايسٚض اؾٖٛطٟ ايصٟ تًعب٘ يف ؾِٗ ايسٜٔ َٚعطؾت٘ ـ يف غا١ٜ ايٓټ

١ ايػٓٸ»١ املعكَٛني اييت ْطًل عًٝٗا َكطًض يًػا١ٜ بايكٝاؽ إىل اؿذِ ايٛاقعٞ يػٓٸ

ُٸ. ٚشلصٙ ايعاٖط«ايؿأ١ْٝ  ٗا: ٠ عسٸ٠ أغباب، ْؿرل إىل أٖ

 

 ــــــ ^ايٓاؽ باملٓعي١ ايطفٝع١ يًُعصَٛني ـ د1ٌٗ

ع١ غطٸ َؿِٗ َعازٕ اؿه١ُ اٱشل١ٝ، ٚسٳأْؿػِٗ بأْٸ ^يكس عطٸف أٌٖ ايبٝت

َٳ أٟ إٕ ،(5)١ً ايهتاب اٱشلُٞٳاهلل، ٚسٳ ٌٸ   ٜطّٚ ايبشح ٚايتشكٝل يف نٌ َع١ًَٛٺ ٔٵن

ٌ ا٭ندل ـ ِكبٛقؿ٘ ايجِّ ايهطِٜ;ايكطإٓ َطادع١ بعس ـ ٓ٘ يف سكٌ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ميه

ِ ايجكٌ ا٭قػط. َا ايصٟ ميهٔ يٓا قٛي٘ بؿإٔ غع١ ٗبٛقؿ ;^ايطدٛع إىل أٌٖ ايبٝت

ٞٸ ^عًِ أٌٖ ايبٝت ٞٻٝٵٞ ايػٻٜٓشسض عٓٸ»: ×بعس قٍٛ اٱَاّ عً  ٌ، ٫ٚ ٜطق٢ إي
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ٕٸ»، ٚقٛي٘: (6)«طٝٵايٖط  . (7)«١ًُٳي٘ سٳ تٴٖٓا يعًُّا مٓجّا يٛ ٚدسٵاٖ إ

ٌٸ ‘ا٭نطّ إٕ املكاّ ايعًُٞ ايؿاَذ يًٓيبٸ  ،ْعٍٚ ايٛسٞ اٱشلٞ ـ ٖٚٛ ق

 ـ ٫ ٜبكٞ يٓا ؾ٦ّٝا ْهٝؿ٘.  ^ِ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاضَٚعًٚ

ٜتُتعٕٛ  ،٢ أقشابِٗٚايػ٪اٍ ٖٓا: ٌٖ نإ ايٓاؽ يف عكط املعكَٛني، ٚستٸ

؟ إشا نإ ^َِٗٔ قٝط عًُ ٗٵٌٚايٓٻباملكسض٠ ايؿهط١ٜ ٚايع١ًُٝ ايهاؾ١ٝ ي٬غذلاف 

عٕٛ مبجٌ ٖصٙ املكسض٠ ايؿهط١ٜ ؾًُاشا ناْٛا ٜكٛيٕٛ: نٓا ْٓتعط ايكشاب١ ٜتُتٸ

اؿه١ُ تكٍٛ:  ت، ؾٓٓتؿع بإداب١ ضغٍٛ اهلل؟! أيٝػَػأي١ّ ّا ٜأتٞ يٝػأٍ ايٓيبٸأعطابٝٸ

هلل ِ ضغٍٛ اَا نًٖ»ٚملاشا دا٤ يف بعض ايطٚاٜات:  ؟!(8)«ٔ ايػ٪اٍ ْكـ ايعًِسٴػٵ»

ٞٸ ؟!(9)«٘ عكً٘ قٓطٓٵايعباز بُه ٜؿهٛ َٔ ؾكسإ مح١ً ايعًِ؟!  ×ٚملاشا نإ اٱَاّ عً

ٞٸ بٔ أبٞ  سٝح دا٤ يف ْٗر ايب٬غ١ عٔ نٌُٝ بٔ ظٜاز: أخص بٝسٟ أَرل امل٪َٓني عً

ِٸ، ؾًُا أقشط تٖٓؿ(14)ؾأخطدين إىل اؾبٸإ ،×طايب ...إٕ »قاٍ:  ؼ ايكعسا٤، ث

 . (11)«١ً...ُٳي٘ سٳ تٴاض إىل قسضٙ ـ يٛ أقبٵٖٓا يعًُّا مٓجّا ـ ٚأؾاٖ

 ×أَرل امل٪َٓني :اض َجٌٚإْ٘ ملٔ زٚاعٞ ا٭غ٢ ٚا٭غـ إٔ ٜعُس قٝط عًِ ظخٸ

ًْٛٞ قبٌ إٔ تؿكسْٚٞ، ٗا ايٓاؽ، غٳأٜټ»ٖٚٛ ٜكٍٛ:  ،إىل كاطب١ ايٓاؽ َطاضّا ٚتهطاضّا

اّ ايؿطق١ نإ بعض ٫ّ َٔ اغتٓسٳبٳ، ٚ(12)«ٞ بططم ا٭ضضٞ بططم ايػُا٤ أعًِ َٓٸؾإْٸ

 ! (13)ط يف ضأغ٘ ٚؿٝت٘عٵاؾ٤٬ٗ ٚاؿُك٢ ٜػأي٘ اغتٗعا٤ٶ عٔ عسز ايؿٻ

إٕ »إش ٜكٍٛ:  ،يف ٖصا ايؿإٔ &ا٫غتُاع إىل ن٬ّ اٱَاّ اـُٝين ؿٝسَٚٔ امل

ٔٻ ،ايكطإٓ طٚٙ، أٚ إٔ ٜعٗطٚا إٔ ٜؿػِّ ^يٮ١ُ٥ بٛقؿ٘ خعا١ْ أغطاض ايعًّٛ، مل ٜتػ

ُٸ .يكطإٓايتعايِٝ ايها١َٓ يف ا ا ٜسعٛ إىل ا٭غـ إٔ مطّ َٔ ٖصٙ ايجط٠ٚ ايع١ًُٝ ٚإْ٘ مل

 . «١ً يعًِ ايؿكُ٘ٳ١ً شلصٙ ايعًّٛ، نُا نإ ٖٓاى سٳُٳٚاملعطؾ١ٝ; إش مل ٜهٔ ٖٓاى سٳ

ٛٻيف إٔ ايػٓٸ ٫ ؾٖو ١ يت إىل ايػٓٸ١ ايؿأ١ْٝ ٚغرل املٓطٛق١ يًُعكَٛني يٛ ؼ

ٚأْٛاع  ،يّٝٛ ضناَّا َٔ ايكعٛبات ٚاملؿانٌايؿع١ًٝ املكٛي١ ٚاملٓطٛق١ ملا ٚادٗٓا ا

ِٸ ،ايػُٛض يف سكٌ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ َٔ ايؿك٘ ٚايتؿػرل ٚايه٬ّ ٚايتاضٜذ ٚايػرل٠  ا٭ع

 ٚع٬ق١ ايسٜٔ بايعًِ َٚا إىل شيو. 
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ٓٓ ـ تطنٝع2 ٓٓ ،١ ايكٛي١ٝايطٚا٠ ع٢ً ايػ  ــــــ ١ ايع١ًُٝٚإغفاٍ ايػ

ِْٗ أٟ إ ،١ ايكٛي١َٝٓكبٸّا ع٢ً ايػٓٸ ١يكس نإ اٖتُاّ ايكشاب١ ٚضٚا٠ ايػٓٸ

ُٸ أنجط َٔ اٖتُاَِٗ بتػذٌٝ  ^ت ٚتسٜٚٔ أقٛاٍ املعكَٛنياثبإٕٛ بناْٛا ٜٗت

اْٝني ٖٞ اييت أؾعاشلِ. ٚضمبا ناْت طبٝع١ دٛاضِٖ ٚفايػتِٗ شل٪٤٫ ا٭ٚيٝا٤ ايطبٸ

ّٸ  . دعًتِٗ ٜػؿًٕٛ عٔ ٖصا ا٭َط اشلا

بػبب ضقسٖا ٚاغتٝعابٗا ؾُٝع  ١ ايع١ًُٝ ـٖصا يف سني إٔ زا٥ط٠ ايػٓٸ

غ ببعض ٓات يف ايتؿطٜعات اٱشل١ٝ ـ أندل بهجرل َٔ ايتًٗؿَهاؿطنات ٚايػٻ

١ ايع١ًُٝ ـ َكاض١ْ ع٢ ـ أٟ ا٫ٖتُاّ ا٭ز٢ْ بايػٓٸايهًُات. ٚايؿاٖس ع٢ً ٖصا املسٻ

 ;^َٛنيايطٚاٜات املعبٸط٠ عٔ ايػ١ٓ ايكٛي١ٝ بايطٚاٜات املعبٸط٠ عٔ ايػ١ٓ ايع١ًُٝ يًُعك

ٞٸؾ  ؿٞ ايٛقت ايصٟ تبًؼ ايطٚاٜات املعبٸط٠ عٔ ايػ١ٓ ايكٛي١ٝ يًٓيب ا٭نطّ ٚاٱَاّ عً

ايطٚاٜات اؿان١ٝ عٔ َعاؾطتِٗ ْٚٛع تعاًَِٗ  تكٌٚا٭١ُ٥ ا٭طٗاض آ٫ف ايطٚاٜات، ٫ 

 إىلَع أظٚادِٗ ٚأقشابِٗ ٚايٓاؽ احملٝطني بِٗ ٚأعسا٥ِٗ ٚاملعاضنني شلِ ٚاملؿطنني 

  ١٦َ ضٚا١ٜ.

 

 ــــــ ايطٚا٠ يف تسٜٚٔ ٚضبط األسازٜح ١ـ ق3ًٍ

 : ايتاي١ٝميهٔ تكٜٛط ْسض٠ ايطٚا٠ يف تجبٝت ٚتػذٌٝ ا٭سازٜح نُٔ احملاٚض 

 

 ــــــ ١ عسز ايطٚا٠ ايكازضٜٔ ع٢ً ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ـ قًٍأ

١ يف بسا١ٜ خني بإٔ عسز ايصٜٔ ٜعطؾٕٛ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ يف َٓهح عُّٛ امل٪ضِّقطٻ

طٜٔ إىل إٔ املطاز اي١ مل ٜهٔ ٜتذاٚظ غبع١ عؿط ؾدكّا. نُا شٖب أنجط املؿػِّايطغ

َٸ»َٔ ن١ًُ  ِّنيٳ ضٳغٴ٫ّٛ ﴿تعاىل: غبشاْ٘ ٚيف قٛي٘  ،«ٝنيا٭ َِّ ٛٳ اٖيصٹٟ بٳعٳحٳ ؾٹٞ اُ٭ ٖٴ

ِٵ ٗٴ ٓٵ َٸ ،(2اؾُع١: ) ﴾َٹ مل تهٔ يسِٜٗ ايكسض٠ ع٢ً ايكطا٠٤  ٕٔٝٛ ايصِٜٖ ايٓاؽ ايعا

 ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٫ ميهٔ ايتؿهٝو يف إٔ تؿذٝع ايكطإٓ ٚايٓيبٸ. (14)ٚايهتاب١

 :َٔ قبٌٝ ،بؿإٔ طًب ايعًِ، ٚاؽاش ايهجرل َٔ اـطٛات يف ٖصا اٱطاض ‘ا٭نطّ

ٌٸ َٔ املؿطنني تعًِٝ عؿط٠ َٔ املػًُني ايكطا٠٤ ٚايهتاب١،  أغرٕل ا٫ؾذلاط ع٢ً ن
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ٔٵ(15)ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ُني ٚايصٜٔ ٜتكٕٓٛ قس ناعـ ؾُٝا بعس َٔ عسز املتعًٚ َع  . ٚيه

ٕ ثكاؾ١ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ بًػت بني املػًُني سسٸّا ميهٔ َع٘ إ :ٌٖ ميهٔ ايكٍٛشيو 

ُٸا٫زٸ ناْٛا قازضٜٔ ع٢ً  ^١عا٤ بإٔ أنجط اؿانطٜٔ يف فايؼ ضٚا١ٜ أسازٜح ا٭٥

 ايهتاب١؟! 

 

 ــــــ ـ غًب١ ايجكاف١ ايؿف١ٝٗ ع٢ً ايجكاف١ ايتس١ٜٝٓٚ ب

هجرل َٔ ا٭غباب ايجكاؾ١ٝ املدتًؿ١ اييت غاعست ع٢ً اْتؿاض ايجكاؾ١ ٖٓاى اي

ٛٻقٗا ايؿؿ١ٝٗ  ٛٸ٠  :ٗاَٚٓع٢ً ايجكاؾ١ ايتشطٜط١ٜ بني املػًُني، ٚتؿ نجط٠ ا٫عتُاز ع٢ً ق

ّٴ إقباٍ عُّٛ املػًُني ع٢ً نتاب١  اؿاؾع١ بني ايعطب. َٚٔ ايؿٛاٖس ع٢ً شيو عس

. ٚقس تطنت ٖصٙ ايعاٖط٠ بتأثرلٖا ٗط قًبٺًَِٚٝٗ إىل سؿعٗا عٔ ظ ،آٜات ايكطإٓ

 ٢ ع٢ً اؿسٜح إىل سٛس َا أٜهّا. ستٸ

عٕٛ أقشابِٗ ع٢ً نتاب١ اؿسٜح، ٜؿذِّ ^َٔ ٖٓا نإ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض

نٞ ٜهتب  ;ٚايكشا٥ـ ٠ٚناْٛا أسٝاّْا ٜبازضٕٚ بأْؿػِٗ إىل تعٜٚس ايطاٟٚ بايسٚا

 . (16)اؿسٜح

 ٔٵَٳ»يف اؿسٜح ايٓبٟٛ ايؿٗرل:  «اؿؿغ»قاٍ ايؿٝذ ايبٗا٥ٞ يف بٝإ َؿّٗٛ 

َٸ ٌٻ يت أضبعني سسٜجّا مٓما وتادٕٛ إيٝ٘ يف أَط زِٜٓٗ، بعج٘ اهلل ععٻسؿغ َٔ أ ّٜٛ  ٚد

; ؾإْ٘ ٖٛ ايعاٖط إٔ املطاز َٔ )سؿغ( اؿؿغ عٔ ظٗط قًبٺ»: (17)«ايكٝا١َ ؾكّٝٗا عاملّا

ٕٸ ;املتعاضف املعٗٛز يف ايكسض ايػايـ ٫  ،ايٓكـ يف اـٛاطط َساضِٖ نإ ع٢ً ؾإ

٢ َٓع بعهِٗ َٔ ا٫ستذاز مبا مل وؿع٘ ايطاٟٚ عٔ ظٗط ع٢ً ايطغِ يف ايسؾاتط، ستٸ

 . (18)«ثات يف امل١٦ ايجا١ْٝ َٔ اشلذط٠سٳٚقس قٌٝ: إٕ تسٜٚٔ اؿسٜح َٔ املػتشٵ .ايكًب

 

 ــــــ ـ صعٛب١ ايهتاب١ املتعا١َٓ َع مساع األسازٜح ز

جرل َٔ املٛاضز تؿٌُ اـطب ٚا٭زع١ٝ ٚاملٓادا٠ ١ ايكٛي١ٝ يف ايهإٕ ايػٓٸ

بطبٝع١ ـ ٚاملٓاظطات ٚكتًـ ؾطٚع ٚتؿكٝكات ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٚا إىل شيو، َٚٓٗا 

 ،أخط٣ إٕ ايصٜٔ وهطٕٚ يف َجٌ ٖصٙ اجملايؼ َا ٜهٕٛ ط٬ّٜٛ. َٚٔ د١ٗٺـ اؿاٍ 
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ب١ ايهتاب١ أثٓا٤ ٢ إشا ناْٛا َٔ ايصٜٔ ٜٗتُٕٛ بهتاب١ ا٭سازٜح، ٜعإْٛ َٔ قعٛستٸ

ٌٸ  .ط٠ يف شيو ايٛقتنُا مل تهٔ أزٚات ايتػذٌٝ اؿسٜج١ َتٛٓؾ .زلاع اؿسٜح ن

ُٸ١ يف غا١ٜ ايكعٛب١. ٚعًٝ٘ نإ  شيو هعٌ َٔ ع١ًُٝ تسٜٚٔ ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات َٗ

ٞ عٔ ع١ًُٝ املعكَٛني إىل ايتدًٓ ٠َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜعُس ايهجرل َٔ ايكشاب١ ٚت٬َص

 ايهتاب١. 

 

 ــــــ س ايٓعطافتكاض ايطٚا٠ إىل ُبِعـ  ز

عٓسَا طًب َٔ اٱَاّ  ‘ا٭نطّ قٌٝ بؿإٔ نتاب )اؾاَع١(: إٕ ايٓيبٸ

ٞٸ ٞٻ ×عً ٔٵ إٔ ٜهتب عٓ٘ قاٍ اٱَاّ َػتػطبّا: ٌٖ ؽاف عً  ايٓػٝإ؟ ؾكاٍ: ٫، ٚيه

ُٸا  . (19)١ َٔ بعسىنتب يٮ٥

ايٓعط، سٝح أضاز إٔ س َٔ بٴعٵ ‘ع ب٘ ايٓيبٸإٕ ٖصا ا٭َط ٜجبت َا نإ ٜتُتٸ

ُٸ هض َٔ ايطٚاٜات ايهجرل٠ املأثٛض٠ َكسضّا سسٜجّٝا داَعّا. ٜٚتٸ ^١ ا٭طٗاضٜذلى يٮ٥

ُٸ طٕٚ زا٥ُّا عٔ ؾدطِٖ َٚباٖاتِٗ باَت٬نِٗ شلصٙ ايجط٠ٚ ايطٚا١ٝ٥، ١ ناْٛا ٜعبِّإٔ ا٭٥

 ٚناْٛا ٜػتٓسٕٚ إيٝٗا يف ايهجرل َٔ املٛاضز. 

ؿٛا اؾٛاَع اؿسٜج١ٝ بعس ٢ ايصٜٔ أٖي٭ٚا٥ٌ، ٚستٸثٕٛ اؾٌٗ نإ ايطٚا٠ ٚاحملسِّ

نٞ ٜهعٛا  ;ض٠ ٚقسٚز١ٜ ايذلاخ ايطٚا٥ٞسٵْٚٴ ،قس تٓبٸأٚا بايعطٚف ايطا١ٖٓ يًسٜٔ ،شيو

 يصيو ايتسابرل املٓاغب١؟ 

نإ ٜعًِ بؿسٸ٠ ؾػؿٓا إىل َعطؾ١ مجٝع  ٖـ(446ايطنٞ)يٛ إٔ ايؿطٜـ َج٬ّ: 

ٞٸ ٝهتؿٞ بصنط َا اْط٣ٛ ع٢ً ايب٬غ١ ٌٖ نإ غ ×خطب ٚضغا٥ٌ اٱَاّ عً

 ٚايؿكاس١ َٓٗا؟ 

 

 ــــــ َٔ نتاب١ احلسٜح ـ املٓع4

ٝٸ ،إٕ دع٤ّا َٔ ايذلاخ ايطٚا٥ٞ ١ تجبٝت٘ ٚبكا٥٘، ع٢ً ايطغِ َٔ تسٜٚٓ٘ أٚ إَهاْ

ٚخرل ؾاٖس ع٢ً َٓع  .بػبب َٓع اـًؿا٤ ٚاؿهَٛات َٔ تسٜٚٓ٘ ;قس ناع ٚاْسثط

ٓا٤ بعض املٛاضز ايك١ًًٝ املتعًك١ بايطٚاٜات باغتج ،اؿهاّ َٔ تسٜٚٔ اؿسٜح
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ٕٸ(24)ايؿك١ٝٗ  َٔ ايعَٔ.  ٕٕطٵٖصا املٓع قس اغتُطٸ يَك ، أ

ِٸ اغتسعا٤ ايهجرل َٔ ضٚا٠ اؿسٜح َٔ ٜٚقس بًؼ ٖصا املٓع يف بعض ا٭سٝإ إٔ  ت

ٛٸض٠، أٚ  ِٸ إٜساعِٗ يف ايػذٕٜٛكتًـ اؿٛانط اٱغ١َٝ٬ إىل املس١ٜٓ املٓ  . (21)ت

 

ٓٓ ـ عس5ّ  ــــــ ١ املأثٛض٠ يف اجلٛاَع احلسٜج١ٝ األٚىلإثبات مجٝع ايػ

١ املعكَٛني َٔ قبٌ ايطٚا٠ عٔ إٕ ا٭دعا٤ اييت متٸ إثباتٗا ٚنبطٗا َٔ غٓٸ

. ؾع٢ً ; يعسٸ٠ أغبابمتٸ ػاًٖٗا يف ايكطٕٚ ايتاي١ٝ ملطس١ً ايتسٜٚٔ املعكَٛني َباؾط٠ّ

ٖـ(، 329ايهًٝين) ايؿٝذع١، ِٖٚ: ا٭ضب ايهتبمٔ ْعًِ إٔ أقشاب  :غبٌٝ املجاٍ

ني ع٢ً ا٭قٍٛ ًعٖـ(، ناْٛا َٖط464ٖـ(، ٚايؿٝذ ايطٛغٞ)364ٚايؿٝذ ايكسٚم)

ٛٸزات املهتٛب١ عٔ ضٚاٜات ا٭١ُ٥ (22)١٥اا٭ضبعُ ، ٖٚٞ ايهتابات ا٫بتسا١ٝ٥ أٚ املػ

، ٚعسّ ايتٓاغب َع ايهتبضعا١ٜ سذِ  :يبعض ا٭غباب ـ َٚٓٗا ;أِْٗ ، إ٫ٓ^ا٭طٗاض

١٥ يف اـ مل ٜصنطٚا َٔ ضٚاٜات تًو ا٭قٍٛ ا٭ضبعُ ايهتبيسٚاؾع َٔ تأيٝـ ا

ا٭ضبع١ ـ غ٣ٛ داْبٺ َٔ تًو  ايهتبطؾت ؾُٝا بعس بدٛاَعِٗ اؿسٜج١ٝ ـ اييت عٴ

١َ ايهايف بأْ٘ مل ٜصنط َٔ فُٛع ايطٚاٜات. ٚقس أقطٸ ايؿٝذ ايهًٝين يف َكسٸ

اؿذٸ١، تاضنّا شنط ايبعض اٯخط ضٚاٜات قػِ اٱَا١َ غ٣ٛ بعهّا َٓٗا يف نتاب 

ٕٵ ،عٓا ق٬ًّٝ نتاب اؿذٸ١ٚٚغٻ»ٜكٍٛ:  سٝحأخط٣،  إىل ؾطق١ٺ مل ْهًُ٘ ع٢ً  ٚإ

ٗٸٌ اهلل ععٻا نطٖٓا إٔ ْبدؼ سعٛظ٘ نًٓاغتشكاق٘; ٭ْٸ ٌٻ ٗا. ٚأضدٛ إٔ ٜٴػ إَها٤  ٚد

ٝٸ١َا قسٸ ٕٵٚ .َٓا َٔ ايٓ  .(23)«ؿٓا نتابّا أٚغع ٚأنٌُ َٓ٘ط ا٭دٌ قٓٻتأخٻ إ

ٚقس اْعهؼ ٖصا ا٭َط ـ أٟ ا٫قتكاض ع٢ً شنط بعض ايطٚاٜات َٔ فُٛع 

ٌٕا٭سازٜح املٛدٛز٠ يف اؾٛاَع اؿسٜج١ٝ ـ عٓس أٌٖ ايػٓٸ  آخط.  ١ بؿه

ٌ قاسب اؾاَع ايكشٝض ـ ٖٚٛ ميجِّ ،ؾكس اعذلف قُس بٔ إزلاعٌٝ ايبداضٟ

ٕٸ ،١ ـأِٖ َكسض ضٚا٥ٞ عٓس أٌٖ ايػٓٸ ٕٚ استػاب َا ٜكطب َٔ ضٚاٜات نتاب٘ ـ ز بأ

١ آ٫ف ضٚا١ٜ ض٠ ـ تؿتٌُ ع٢ً أضبع١ آ٫ف ضٚا١ٜ اختاضٖا َٔ غتٸث٬ث١ آ٫ف ضٚا١ٜ َتهطٸ

١ ايػتٸ ايهتب. ٚقس قسض َا ٜٴؿب٘ ٖصا ايه٬ّ عٔ غا٥ط أقشاب (24)ناْت عٛظت٘

إش  ،َػًِ بٔ سذاز ايكؿرلٟ، قاسب نتاب قشٝض َػًِ :١َِٓٚٗ، عٓس أٌٖ ايػٓٸ
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 . (25)١٦َ أيـ سسٜح زلعٗا بٓؿػ٘ تاض َا يف نتاب ايكشٝض َٔ ث٬خإْ٘ قس اخ :قاٍ

ٚضٚاٜات نتاب  «تٗصٜب ا٭سهاّ»عٓسَا لطٟ َكاض١ْ بني ضٚاٜات نتاب 

ل بايؿطٚع، ْسضى عسّ شنط ايهًٝين عسزّا َٔ ايطٚاٜات يف َا ٜتعًٓ يف ،«ايهايف»

ٜات يف ايؿذل٠ ايهايف. ٖصا يف سني ٖٓاى استُاٍ ؾكسإ ٚنٝاع دع٤ َٔ ٖصٙ ايطٚا

 ايطٛغٞ. ٚاييت تؿكٌ بني ايهًٝين  ،ايع١َٝٓ املُتس٠ مل١٦ ٚث٬ثني غ١ٓ

ثني َٔ أٌٖ ٚع٢ً ايطغِ َٔ اعتباض ٖصٙ ايعاٖط٠ َٔ قبٌ مجٝع أٚ عُّٛ احملسِّ

ٚؼطٸدِٗ  ،يف ايتعاطٞ َع ايطٚاٜات ايهتب١ زي٬ّٝ ع٢ً زٓق١ ٚاستٝاط أقشاب ايػٓٸ

، ايهتبا ٜعهؼ ق١ُٝ ٚاعتباض ٖصٙ نٛع١، مٓمَٔ شنط ايطٚاٜات ايهعٝؿ١ ٚاملٛ

ٔٵ ٌٖ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ مجٝع ٖصٙ ايطٚاٜات اييت متٸ ػاًٖٗا ٚعسّ شنطٖا إمنا  ٚيه

  !متٸ ػاًٖٗا يهْٛٗا نعٝؿ١ أٚ فٗٛي١؟

إشا نإ ا٭َط نصيو ؾًُاشا ػاٌٖ ايبداضٟ ايهجرل َٔ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ يف 

ا٭خط٣،  ايهتبيػسٜط املصنٛض يف غا٥ط ، َٔ قبٌٝ: سسٜح ا^ؾها٥ٌ أٌٖ ايبٝت

ٔ ايٓػا٥ٞ، ٚنصيو نتاب٘ اـكا٥ل، بٛقؿٗا َٔ ايطٚاٜات ايكشٝش١ غٴٓٳ ٫ٚ غٝٻُا

ٟٸ١ٓ، ٚع٢ً ػٳأٚ اَؿ ٍٕ أ ٟٸٚع٢ً  .ٝٗا بايكبٍٛمتٸ تًٓك سا ٍٕ أ ٫ٚ غٛا٤ يسٚاؾع باط١ً ـ  ،سا

ٚاؿكا٥ل ايتاضى١ٝ يف  ،^ل بايطٚاٜات ايٓاظط٠ إىل ؾها٥ٌ أٌٖ ايبٝتَا ٜتعًٓ يف غٝٻُا

اٱغ٬ّ ـ أٚ غا٥ط ا٭غباب ا٭خط٣، ؾكس متٸ ػاٌٖ ايهجرل َٔ ايطٚاٜات املأثٛض٠ عٔ 

ِٸ شنطٖا يف اؾٛاَع ا٫بتسا١ٝ٥ ٚا٭ق١ًٝ ٭ٌٖ ايػٓٸ‘ا٭نطّ  ايٓيبٸ  ١. ، ٚمل ٜت

 

 ــــــ ايطبٝع١ٝ ٚاالضططابات االدتُاع١ٝ ـ األسساخ6

١ ـ ع٢ً ايطغِ َٔ سٸ١َ، ؾإٕ دع٤ّا نبرلّا َٔ ايػٓٸباٱناؾ١ إىل ا٭غباب املتك

ٝٸ١ ـ قس ناع  نبطٗا َٔ قبٌ ايطٚا٠، ٚتسٜٚٓٗا َٔ قبٌ أقشاب املٛغٛعات اؿسٜج

ٚاؿطا٥ل، ٚنصيو  ،ايػٍٝٛ :بػبب كتًـ ا٭سساخ ايطبٝع١ٝ، َٔ قبٌٝ ;ٚتًـ

ايكطٕ  ٕ ايطباع١ إمنا بسأت يفأا٫نططابات ا٫دتُاع١ٝ ٚاؿطٚب املصٖب١ٝ. ْعًِ 

بعس إٔ قاّ غٛتٓدلؽ باخذلاع اٯي١  ،ايػابع عؿط ي٬ًُٝز )ايكطٕ اشلذطٟ ايجاْٞ عؿط(

ِٸ  ايهتبايهاتب١. ٚأَا قبٌ شيو ؾكس نإ تهجرل  ِٸ عدل اغتٓػاخٗا، ٜٚت ايع١ًُٝ ٜت
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٫ِّ تتُتٻ ،قسٚز٠ سؿعٗا يف َهتباتٺ َات اؿؿاظ ع٢ً ايهتاب َٔ ع بأبػط َك

ت ايطبٝع١ٝ، َٔ قبٌٝ: ايع٫ظٍ ٚايػٍٝٛ ٚاؿطا٥ل ٚاؿؿطات َٚا ٔ ٚاٯؾاَٳعازٜات ايعٻ

 ايهتب :ٗاَٚٓ، ايهتبنبرل َٔ  ٤ٺعٵت٬ف دٴإ٣ ٖصا ا٭َط إىل إىل شيو. ٚقس أزٸ

ٝٸ١ ٌٕ ،اؿسٜج  .طبٝعٞ إثط تكازّ ايعَٔ بؿه

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ نإ يًشطٚب ايهجرل٠ بني اؿهَٛات املدتًؿ١، 

ؾني َٔ بني ٚاملتططِّأٚ املتعكِّ ،١خ١ًٝ بني ؾطم أٌٖ ايػٓٸٚا٫نططابات ٚاملٛادٗات ايسا

آخط َٔ ايذلاخ ايطٚا٥ٞ. نُا سسخ  ايكها٤ ع٢ً دع٤ٺ يف ا١ ٚايؿٝع١، زٚضٖأٌٖ ايػٓٸ

سٝح متٸ تسَرل ايهجرل َٔ املطانع ايع١ًُٝ  ،ٛي١ٝ ع٢ً إٜطإػٴ١ُ امَلذٵشيو يف اشَل

َٸ ١ يف َٓطك١ ؾني َٔ أٌٖ ايػٓٸَٔ املتطط١ِّ، ٚيف ايٓعاع بني ايؿٝع١ ٚعسز ٚاملهتبات اشلا

ر ببػساز، ٚنإ َٔ ْتا٥ر اشلذّٛ ع٢ً زاض ايؿٝذ ايطٛغٞ إٔ متٸ تسَرل اؾع٤ طٵايَه

َٸ١ يًؿٝذ، َٚٓ ايهتبا٭ندل َٔ   . (26)١٥أَ ا٭قٍٛ ا٭ضبعُ ٗا دع٤ٷاشلا

ٜٳ ِٸ لٳبٵَٔ ٖٓا مل  ١٥ ـ اايذلاخ اؿسٜجٞ ايؿٝعٞ ـ أٟ ا٭قٍٛ ا٭ضبعُ ايّٝٛ َٔ أٖ

ِٸغ٣ٛ غتٸ ِٸ  ،اؿسٜج١ٝ ايؿٝع١ٝ ايهتب ١ عؿط أق٬ّ، ٖٚٞ َسضد١ يف أسس أٖ ٚاييت ٜت

يًؿٝذ  ،اـُػ١، أٟ نتاب َس١ٜٓ ايعًِ ايهتبَٔ  ايتعبرل عٓٗا بٛقؿٗا ٚاسس٠ّ

ايكسٚم. ٚإٕ ايهجرل َٔ ايذلاخ اؿسٜجٞ املصنٛض يف املكازض ايكسمي١، َجٌ: 

ٚضداٍ  ;يًؿٝذ ايطٛغٞ ،ٚايطداٍ ٚايؿٗطغت ;ٞٚضداٍ ايهؿٸ ;٫بٔ ايٓسِٜ ،ايؿٗطغت

 يف اـاضز.  شلا َٔ ٚدٛزٺ سٵعٴكست ٚمل ٜٳَٚا إىل شيو، قس ُؾ ;ايٓذاؾٞ

 غع٢٘ قس أْٸ ،يف َكسٸ١َ عاض ا٭ْٛاض ،ٖـ(1111اجملًػٞ)١َ ايع٬ٓ شنط ٚقس

 سٷٗٵاؿسٜج١ٝ طٛاٍ أضبعني غ١ٓ ـ ٖٚٛ دٴ ايهتبَٔ ٖصٙ  غعّٝا سجٝجّا يًشكٍٛ ع٢ً عسزٺ

 . (27)َٓ٘ ع٢ً دع٤ٺ ٘ مل وكٌ إ٫ٜٓٴشُس عًٝ٘ ـ ٚيهٓٸ

يتذعٌ َٔ ايذلاخ اؿسٜجٞ ايٛاقٌ ٖصٙ ا٭غباب ايػتٸ١ املتكسٸ١َ اؾطت هس تيك

ُٸاكاي أنعـ ٚأمـ بعؿطات املطٸات ١َٔ ايؿع١ًٝ( إيٝٓا )ايػٓٸ ١ املعكَٛني زض عٔ ا٭٥

 ايبكا٤ )ايػ١ٓ ايؿأ١ْٝ(. ا نإ ٜػتشل ايهبط ٚايتسٜٚٔ َٚٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ، مٓم

 

 ــــــ تعكٝسات ايرتاخ احلسٜجٞ ايٛاصٌ إيٝٓا

ّ شنطٖا، ٚع٢ً ايطغِ َٔ مجٝع املؿانٌ ٚايعكبات اييت تكسٻ ،َُٚٗا نإ
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ِٸ ايتعبرل عٓ٘ ب ،ؾكس ٚقًٓا ايذلاخ اؿسٜجٞ ايطأٖ اؾٛاَع أٚ اجملاَع ـ )ٚايصٟ ٜت

ٌٕ (.اؿسٜج١ٝ ِٸ تكػُٝ٘ بؿه ٚاجملاَع  ،ٚايػٓٔ ،ؿاتٚاملكٓٸ ،ػاْٝسعاّ إىل: امل ٜٚت

 ،ٚاملعادِ ،ٚا٭دعا٤ ،ٚاملػتدطدات ،ٚاملػتسضنات ،ٚايعٚا٥س ،آتٚاملٛٓط

ٚإٕ  .إٔ ٖصا ايذلاخ ٜعاْٞ َٔ أْٛاع ايهعـ ٚايتعكٝسات ٚاٯؾات . إ٫ٓ(28)ٚا٭ططاف

ٚإعاز٠ ايٓعط يف بعض ا٭سهاّ ايكازض٠  َع٘،يتعاطٞ ايٛاقعٞ ازضاغت٘ تسعْٛا إىل 

بني اؾٛاَع اؿسٜج١ٝ يس٣  َا ٖٛ َؿذلْىٍٛ ايذلاخ ايطٚا٥ٞ. ٖٚٓاى َٔ اٯؾات س

 ١، َٚا ىتلٸ١، ٖٚٓاى َا ىتل باؾٛاَع اؿسٜج١ٝ ٭ٌٖ ايػٓٸأٌٖ ايػٓٸٚايؿٝع١ 

ٌٕ بايذلاخ اؿسٜجٞ يس٣ ايؿٝع١. ٚيف  عابط.  َا ًٜٞ ْػتعطض ٖصٙ اٯؾات بؿه

 

 ــــــ ع احلسٜج١ٝ يًفطٜكنيايتعكٝسات ٚاآلفات املؿرتن١ بني اجلٛاَ

ميهٔ تكػِٝ ايتعكٝسات ٚاٯؾات املؿذلن١ يًذٛاَع اؿسٜج١ٝ يس٣ ايؿطٜكني 

 ـ اٯؾات ايػٓس١ٜ. ; ـ اٯؾات ايٓكٸ١ٝ ;ـ اٯؾات ايب١ٜٛٝٓإىل ث٬ث١ أقػاّ، ٖٚٞ: 

 

 ــــــ ايب١ٜٛٝٓ يف اجملاَع احلسٜج١ٝ يس٣ ايفطٜكني ـ اآلفات1

 يب١ٜٛٝٓ بسٚضٖا إىل عسٸ٠ قاٚض: ٚميهٔ تكػِٝ اٯؾات ا

 

 ــــــ أـ فكسإ املعٝاض املطًٛب يف تبٜٛب ٚتصٓٝف املصازض احلسٜج١ٝ

ْٸ ِٸيف  ْ٘عًِ أ ؿات ٜعبٸط اؿسٜح عٔ أضبع١ َ٪ٖي املكازض ايطٚا١ٝ٥ يس٣ ايؿٝع١ ٜت

 ، ٖٚٞ: «ا٭ضبع١ ايهتب»عٓٗا عاز٠ بـ 

 ٖـ(. 329ايهًٝين) يًؿٝذأـ ايهايف، 

َٳ  ٖـ(. 364وهطٙ ايؿكٝ٘، يًؿٝذ ايكسٚم) ٫ ٔٵب ـ 

 ٖـ(. 464ز ـ تٗصٜب ا٭سهاّ، يًؿٝذ ايطٛغٞ)

 َا اختًـ َٔ ا٭خباض، يًؿٝذ ايطٛغٞ أٜهّا.  ز ـ ا٫غتبكاض يف

ِٸ ايتعبرل عٔ ٖصٙ  ِٸ ايهتبٜت اؿسٜج١ٝ عٓس  ايهتبٚأٚثل  بٛقؿٗا َٔ أٖ

خباضٜنيص إىل طَٔ ا٭ عٝح شٖب بعض عًُا٤ ايؿٝع١ ايهتبٚإٕ أ١ُٖٝ ٖصٙ  .ايؿٝع١
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 . (29)اعتباض مجٝع َا ٚضز ؾٝٗا قشٝشّا ٚقطعّٝا

َٳ ا٭ضبع١ َٔ  ايهتبٖٛ ايصٟ اختاض ٖصٙ  ٔٵٖٚٓا ٜططح ٖصا ايػ٪اٍ ْؿػ٘: 

 ا٭خط٣؟  ايهتبزٕٚ  ،بع٘ ٫ختٝاضٖاَٚا ٖٛ املعٝاض ايصٟ اتٻ ؟اؾٛاَع ايطٚا١ٝ٥ ايؿٝع١ٝ

 ايهتببعٓٛإ  ايهتبٖصٙ  ٖٓاى بعض ايؿٛاٖس اييت تجبت إٔ اٱع٬ٕ عٔ

طٸ ثني أَجاٍ: ايؿٝذ اُؿُا سكٌ يف ايكطٕ اشلذطٟ ايعاؾط َٔ قبٌ قسِّا٭ضبع١ إْٸ

 ايعاًَٞ.  ايبٗا٥ٞٚلً٘ ايؿٝذ  ،ايعاًَٞ، ٚايؿٝذ عبس ايكُس

ؿني يًهتب ا٭ضبع١، ٚاغتٓاز ضٚاٜاتٗا إىل ٖو يف إٔ َٛقع ٚؾدك١ٝ امل٪ٚي٫ ؾٳ

ُٻ ١ضٖا اؿسٜج١ٝ ا٭ق١ًٝ، ٚزٓق١٥، َٚكازاا٭قٍٛ ا٭ضبعُ سٜٔ ايج٬ث١ يف ْكٌ ٚغعٞ احمل

تٗا ايٓػب١ٝ، نإ ي٘ ، ٚداَعٝٸايهتبايطٚاٜات ايكشٝش١، ٚايػابك١ ايتاضى١ٝ شلصٙ 

ِٸ إىل سسٛ ،يف إنؿا٤ ا٫عتباض عًٝٗا زٚضٷ  اؾٛاَع اؿسٜج١ٝ يس٣ ايؿٝع١.  دعًٗا َٔ أٖ

 ،داب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ: إٕ يًؿٝذ ايكسٚمَٔ اٱ ٬ بٴسٻيٛ قبًٓا بٗصٙ امل٬نات ؾ

َٳ ٌٸ ٔٵإىل داْب نتاب  عٓ٘ إتكاّْا  ٫ وهطٙ ايؿكٝ٘، نتبّا ضٚا١ٝ٥ أخط٣ ٫ تك

، ٚايتٛسٝس، ×عٕٝٛ أخباض ايطنابأٜسٜٓا، َٔ قبٌٝ:  ٫ تعاٍ َٛدٛز٠ّٚ ،ٚإسهاَّا

إٔ ا ٚاـكاٍ، َٚعاْٞ ا٭خباض، ٚثٛاب ا٭عُاٍ ٚعكاب ا٭عُاٍ، ٚعًٌ ايؿطا٥ع. نُ

سسٜج١ٝ أخط٣ أٜهّا، َٔ قبٌٝ: ا٭َايٞ، ٚقػِ ايطٚاٜات َٔ  ّايًؿٝذ ايطٛغٞ نتب

َٔ اؾٛاَع اؿسٜج١ٝ  ايهتباملاْع َٔ اعتباض ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ٖٛ تؿػرل ايتبٝإ. ؾُا 

  !ا٭ٚىل؟

نُا ٚضزت ايطٚاٜات ايٛاضز٠ يف سكٌ ا٭زع١ٝ ٚاملٓادا٠ ٚأعُاٍ ايػ١ٓ ٚظٜاض٠ 

ٚناٌَ  ;از١ٜع سسٜج١ٝ ٚضٚا١ٝ٥ أخط٣، َٔ قبٌٝ: ايكشٝؿ١ ايػذٸا٭ٚيٝا٤ يف فاَ

 ;يًؿٝذ ايطٛغٞ ،َٚكباح املتٗذٸس، ٚنتاب املعاض ;ٖـ(367قٛيٜٛ٘)٫بٔ  ،ايعٜاضات

ا٭ضبع١ بٗصٙ ايطا٥ؿ١ َٔ  ايهتببعض ؾكٍٛ  ٚقس اختلٸ .يًهؿعُٞ ،ٚايبًس ا٭َني

 ايطٚاٜات. 

إشا اغتجٓٝٓا نتاب ايهايف َٔ  ٫ٖتُاّ َٔ د١ٗ أْٓابا دسٜطٷإٕ ٖصا ا٭َط 

ٕٸ ايهتب َٳ ايهتب ا٭ضبع١ ؾإ  ،ٚايتٗصٜب ،٫ وهطٙ ايؿكٝ٘ ٔٵايج٬ث١ ا٭خط٣، ٖٚٞ: 

١ ؾكط. ٚيف َا ْسض ـ ظُع ٚتٓعِٝ ايطٚاٜات ايؿكٗٝٸ يف قس اختكٸت ـ إ٫ٓ ،ٚا٫غتبكاض
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ٚاٜات ايٛاضز٠ ل بايطاؾاَع١ يف َا ٜتعًٓ ايهتبا٭ضبع١ ٫ تعتدل َٔ  ايهتباؿكٝك١ ؾإٕ 

 يف سكٌ ايعكا٥س ٚا٭خ٬م ٚا٭سهاّ. 

ُٻ سٜٔ ايج٬ث١ باملها١ْ ٚاملٓعي١ ايؿدكٝٸ١ ٚايع١ًُٝ املطَٛق١ ؾإشا نٓا ْعذلف يًُش

١ ؾُا ٖٛ اٱؾهاٍ يف مجع ايطٚاٜات املٓكٛي١ يف نتبِٗ املدتًؿ١، ٚايعٌُ ع٢ً ٚاـاقٸ

ٌٕ اؾٛاَع »عًٝٗا اغِ  ْطًل ،ضٚا١ٝ٥ ٚاسس٠ َٓاغب يف َٛغٛع١ٺ تٓعُٝٗا بؿه

  !؟«اؿسٜج١ٝ ا٭ٚىل يًؿٝع١

١ أٜهّا. ؾإٕ شات ١ عٓس أٌٖ ايػٓٸايػتٸ ايهتبنُا تطز ٖصٙ ايتػا٫٩ت بؿإٔ 

ايؿٝع١ٝ ا٭ضبع١ ناْت ٖٞ املعاٜرل املصنٛض٠  ايهتباملعاٜرل اييت ْكًٓاٖا يف اختٝاض 

 ،اؾاَع ايكشٝض ٖٞ:ٚ ـ ١ أٜهّا١ عٓس أٌٖ ايػٓٸ٫ختٝاض اؾٛاَع اؿسٜج١ٝ ايػتٸ

ٚغٓٔ أبٞ  ;ٖـ(261ايكؿرلٟ)از ملػًِ بٔ سذٸ ،ٚاؾاَع ايكشٝض ;ٖـ(يًبداضٟ)

ٚغٓٔ قُس بٔ عٝػ٢  ;ٖـ(257ٚز غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح ايػذػتاْٞ)ٚزا

ٚغٓٔ ابٔ َاد١  ;ٖـ(343ٚغٓٔ أمحس بٔ ؾعٝب ايٓػا٥ٞ) ;ٖـ(279ايذلَصٟ)

ؿٖٛا ع ب٘ َ٪ٚيايػت١، َٚا ٜتُتٻ ايهتبٙ ّ ٖصِْٗ قايٛا: إٕ قٹسٳإ ـ، أٟ ٖـ(273ايكعٜٚين)

ّا، تِٗ ٚاستٝاطِٗ يف اختٝاض ايطٚاٜات اؾاَع١ ْػبٝٸَٔ املٓعي١ ٚاملها١ْ ايع١ًُٝ، ٚزٓق

 ١. أٌٖ ايػٓٸ س١ عٓايػتٸ هتبائَ بٛقؿٗا  ايهتبناْت َٔ أغباب اختٝاض ٖصٙ 

اييت ؾاع ؾٝٗا ١ بؿإٔ ايؿذل٠ ايع١َٝٓ بني عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ ٫ٚ ٜٛدس ٖٓاى إمجاعٷ

َٳايهتب١ ع٢ً ٖصٙ ايػتٸ ايهتبط٬م َكطًض إ ٖٛ ايصٟ أطًل ٖصا املكطًض  ٔٵ، ٫ٚ 

 عًٝٗا. 

ٟٸٚع٢ً   ايؿٝع١ٝ ا٭ضبع١ ٚاضزٷ ايهتب ايتػا٫٩ت سٍٛساٍ ؾإٕ َا شنطْاٙ َٔ  أ

٭ٕ اؾُٝع ٜعذلف بإٔ ٖصا ا٭َط إمنا سكٌ  ;١ أٜهّا١ٝ ايػتٸايػٓٸ ايهتببؿإٔ 

ٟٕٚع٢ً  ،بايتسضٜر ١. أيٝؼ َٔ املؿطٚع يف ايعكط أٚ آضا٤ خاقٸ أغاؽ ضٚاز ٚؾٝٛع ضأ

٫ّ َٔ سكطٖا يف غت١ سٳبٳ ،غبع١ أٚ مثا١ْٝ ايهتبايطأٖ إٔ ْتػا٤ٍ: ملاشا مل تهٔ 

 ؾكط؟! 

أخط٣،  ١ ميهٔ يٓا إٔ ْؿرل إىل نتبٺَٚٔ املكٓٸؿات اؿسٜج١ٝ عٓس أٌٖ ايػٓٸ

 ;ٖـ(211يعبس ايطظام ايكٓعاْٞ) ،ـملكٓٻٚا ;ٖـ(197بٔ أْؼ)ملايو  ،أَٔ قبٌٝ: املٛٓط
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أقسّ  ٖ٪٤٫ٚ .ٖـ(238َٚػٓس ابٔ ضاٖٜٛ٘) ;ٖـ(٫235بٔ أبٞ ؾٝب١ ايهٛيف) ،ـٚاملكٓٻ

ٔٴايػتٸ ايهتبؿٞ ّٓا َٔ َ٪ٚيَٳظٳ  ايصٟ ٖٛ أغتاش ايبداضٟ.  ،ضاٖٜٛ٘ ١، ٚؾِٝٗ اب

٘ اييت تػاٟٚ ٚتؿاب ،ٚغٓٔ ايساضَٞ ،أخط٣، َجٌ: غٓٔ ايبٝٗكٞ ٖٚٓاى نتبٷ

غٓٔ ابٔ َاد١. أؾ٬ ميهٔ اعتباض ٖصا ايٓٛع َٔ اؾٛاَع اؿسٜج١ٝ يف  :نتبّا َٔ قبٌٝ

 ؟! ايهتبعساز 

بؿإٔ  ،ابٔ ا٭ثرل اؾعضٟ :أَجاٍ ،١ٌ تؿهٝو نباض عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸأ٫ ٜؿٚه

، (34)٫ّ َٔ غٓٔ ابٔ َاد١سٳأ َايو أٚ غٓٔ ايساضَٞ بٳ، ٚاعتباضٙ َٛٓطايهتبتكٓٝـ 

 دٝاٍ اي٬سك١؟! َٛنع تػا٩ٍ يٮ

سٸ ٚاسسّا ايصٟ عٴ (ايػٓٔ اجملتب٢)باٱناؾ١ إىل  ،أخط٣ ؾإٕ ايٓػا٥ٞ َٚٔ د١ٗٺ

ـ نتاب ايػٓٔ ايهدل٣ أٜهّا. ؾُا ٖٛ املاْع َٔ اعتباض ٖصا ١، قس أٖيايػتٸ ايهتبَٔ 

  ؟!اؿسٜج١ٝ ا٭ٚىل ايهتبَٔ  ايهتبايٓٛع َٔ 

 ايهتب١ً٦ املتكسٸ١َ بؿإٔ ا٭ضبع١ ؾإٕ ا٭غ ايهتبٚنُا غبل إٔ شنطْا بؿإٔ 

ُٸايػتٸ ايبداضٟ  اقشٝش ٫ٚ غٝٻُا ،ايهتب١ٝ َٔ د١ٗ إٔ ٖصٙ ١ إمنا ؼع٢ با٭ٖ

 ُا ٜٛدس باسحٷعٝح قًٖ ،(31)١ مبها١ْ َطَٛق١ع َٔ ٚد١ٗ ْعط أٌٖ ايػٓٸتتُتٸ ،َػًِٚ

 ٚاغع ك١ ٚاملٛنٛع١ أٚ ايهعٝؿ١ ع٢ً ْطإم١ًَ ٜطتهٞ ٚدٛز ايطٚاٜات املدتٳَٔ أٌٖ ايػٓٸ

  .يف ٖصٜٔ ايكشٝشني

ٚنصيو َٛاضز تطبٝكٗا ع٢ً َكازٜل اؾٛاَع  ،أ٫ ٜٛدس تؿهٝو يف املعاٜرل

 ػع أٚ ٜهٝل؟! ١ إٔ ٜتٻايػتٸ ايهتبم احملٝط بٛٵاؿسٜج١ٝ؟ أ٫ ميهٔ شلصا ايٖط

 

 ــــــ ب ـ ضعف ايتٓعِٝ بني فصٍٛ ٚأقػاّ ايهتاب

ٚٸ َٓاغب  ٜػبك٘ منٛشزٷ إش مل ;ٍ داَع ضٚا٥ٞ يًؿٝع١إٕ نتاب ايهايف ٖٛ أ

 ،ب٘، سٝح لس ايتسبرل ٚايسضا١ٜ اؾسٜط٠ بايجٓا٤ يف قػُٞ )ا٭قٍٛ ٚايؿطٚع( ٣صٳتٳشٵٜٴ

ٛٸ٠ ٚاٱَا١َ َٚباسح ا٭خ٬م :ٚتٛظٜع ا٭قٍٛ ع٢ً َباسح َٔ قبٌٝ ٚقس  .ايتٛسٝس ٚايٓب

بسأ قػِ ا٭قٍٛ ببشجني دٖٛطٜني ٚأغاغٝني، ُٖٚا: نتاب ايعكٌ ٚاؾٌٗ، ٚنتاب 

 يعًِ. ؾهٌ ا
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ّٸ ؾع٢ً غبٌٝ  .يًهتاب بعض املؿانٌ ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ٜٛاد٘ ايتبٜٛب ايعا

ٍٕ ط٠، ؿٵَٔ قبٌٝ: نتاب ايعٹ ،كتًؿ١ املجاٍ: متٸ تٛظٜع املباسح ا٭خ٬ق١ٝ يف عسٸ٠ ؾكٛ

 ٚنتاب اٱميإ ٚايهؿط، ٚضٚن١ ايهايف. 

َٳ زٷَا ٖٛ َٛدَٛٚٔ خ٬ٍ َكاض١ْ لطٜٗا بني تبٜٛب أبٛاب ؾطٚع ايهايف  ٫  ٔٵيف 

 . (32)وهطٙ ايؿكٝ٘ ٚايتٗصٜب ٚا٫غتبكاض ْسضى نعـ ايتٓعِٝ ٚايتبٜٛب ؾُٝا بٝٓٗا

اييت  ايٓكٛزَٔ  ٖٛ ا٭ضبع١ ايهتبإٕ نعـ ايتبٜٛب ٚايتٓعِٝ بني أبٛاب ٚؾكٍٛ 

تأيٝـ نتاب ي، ٚنإ شيو ٖٛ ايساؾع ي٘ ايهتب٢ً ٖصٙ عايؿٝض ايهاؾاْٞ  غذٻًٗا

ٟٸ. ٚع٢ً (33)ايٛايف َٔ ا٫عذلاف بإٔ ايؿٝض ايهاؾاْٞ ٖٛ ايٛسٝس َٔ ٫ بٴسٻ  ساٍ أ

ٚاسس ؼت عٓٛإ  ا٭ضبع١ يف نتابٺ ايهتبضٚاٜات بني ايصٟ مجع  عًُا٤ ايؿٝع١

ٌٕ  َٓاغب.  ايٛايف، ٚعُس إىل تبٜٛبٗا بؿه

١ٌٕ عٓس أٌٖ ايػٓٸايػتٸ ايهتبٚقس بطظ نعـ ايتبٜٛب يف ؾكٍٛ  أندل،  ١ بؿه

ِٷ يتبٜٛب ؾكٍٛ نتاب ايبداضٟ. ؾكس بسأ ايبداضٟ  خامٸ عٝح ٫ ٜبسٚ ٖٓاى تٓعٝ

ٛٳ»نتاب٘ بؿكٌ  ٜسخٌ يف  «نتاب ايعًِ»ٚ «نتاب اٱميإ»ٚبعس ؾكٍٛ  ،«ٞسٵبس٤ اي

. «نتاب ايك٠٬»، ٚ«نتاب ايػػٌ»، ٚ«نتاب ايٛن٤ٛ»ؾكٍٛ ايؿطٚع، َٔ قبٌٝ: 

 ،«منتاب ايط٬»، ٚ«نتاب ايٓهاح»َٔ خ٬ٍ  ا،٘ قبٌ إٔ ٜٛاقٌ تبٜٛب٘ ٖصٚيهٓٸ

نتاب أسازٜح »َٚا إىل شيو َٔ ا٭بٛاب ايؿك١ٝٗ، ٜسخٌ يف ؾكٍٛ َٔ قبٌٝ: 

 ،«نتاب ايتؿػرل»، ٚ«نتاب ؾها٥ٌ أقشاب ايٓيبٸ»، ٚ«نتاب املٓاقب»، ٚ«ا٭ْبٝا٤

١ إىل تؿهٌٝ قشٝض َػًِ ع٢ً ثني َٔ أٌٖ ايػٓٸَٚا إىل شيو. َٔ ٖٓا َاٍ عُّٛ احملسِّ

 ٔ ايتبٜٛب. ملا ٜؿتٌُ عًٝ٘ َٔ سػ ;قشٝض ايبداضٟ

َٔ ؾكسإ  ،بايكٝاؽ إىل بعهٗا ،١ تعا١ْٞ ٭ٌٖ ايػٓٸايػتٸ ايهتبإٕ غا٥ط 

 ٚايكطٜب َٔ بعه٘.  ،ايذلتٝب ٚايتٓعِٝ املٓػذِ

زٕٚ ا٭خص بٓعط ا٫عتباض إٔ ايطٚاٜات املدتًؿ١ قس ْكًت  إْٸُا ٖٖٛصا ايه٬ّ ٚ

ّْا ضٚا١ٜ يف ؾكٌ عٝح لس أسٝا ،اخت٬ف ا٭شٚام ٚاٯضا٤ ٚؾل ايهتبيف ايؿكٍٛ ٚ

نتاب »آخط نُٔ ؾكٌ  ، ٚشات ايطٚا١ٜ لسٖا يف نتابٺَٔ نتابٺ «نتاب ا٭زب»
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 . «املٓاقب

ب بكعٛب١ اغتدطاز باٱناؾ١ إىل أْ٘ قس تػبٻٚ ،إٕ ؾكسإ ايتٓعِٝ يف ايتبٜٛب

ؾ١ آأخط٣، ٖٚٞ  ثا١ْٝ إىل آؾ١ٺ ، قس أزٸ٣ َٔ د١ٗٺايطٚاٜات َٔ اؾٛاَع اؿسٜج١ٝ َٔ د١ٗٺ

ض٠ َٔ ضٚا١ٜ َهطٻ 4664ايبداضٟ ٜؿتٌُ ع٢ً . عٝح لس قشٝض «اض ايطٚاٜاتتهط»

ضٚا١ٜ  2647ض٠ يف قشٝض ايبداضٟ تبًؼ ٕ ايطٚاٜات غرل املتهطٸأٟ إ ،ضٚا١ٜ 7563فُٛع 

 . (34)ؾكط

 

 ــــــ ز ـ جتاٌٖ ايرتاخ ايطٚا٥ٞ املؿرتى

١ يف سكٌ ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز ايهجرل َٔ املؿذلنات بني ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػٓٸ

يف  ٖو٫ ؾٳ ؾإْٸ٘ايعكا٥س ٚا٭سهاّ، ٚايتٓاغِ ايهاٌَ بني املسضغتني يف ا٭خ٬م، 

عت َٔ ايؿطر بُٝٓٗا ع٢ً َس٣ أضبع١ عؿط قطّْا. ٚإٕ َٔ ٚدٛز ا٫خت٬ؾات اييت ٚغٻ

 ت ؾٝٗا املؿذلنات ٚا٫خت٬ؾات بني ٖاتني املسضغتني ا٭سازٜحٳاملٝازٜٔ اييت ػًٖ

ايطٚاٜات املٛدٛز٠ يف املٛغٛعات  يفٛز٠ يف املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ. ٖٓاى ٚايطٚاٜات املٛد

 ١: ايتايٝٚتٓاغِ يف ا٭َٛض  ،اؿسٜج١ٝ يس٣ ايؿطٜكني َؿذلناتٷ

ٕٸ  :١َكازض ايػٓٸَٔ د١ٗ ـ 1  َؿع١ُْ ١١ ٚايطٚا١ٝ٥ يس٣ أٌٖ ايػٓٸاؾٛاَع اؿسٜجٝٸإ

ٚباخت٬ف  ،ٚاسس٠ ع٢ً ٚترل٠ٺ . ٚإٕ عك١ُ ايٓيبٸ‘ا٭نطّ بايطٚاٜات املأثٛض٠ عٔ ايٓيبٸ

 ١. ؿام بني ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػٓٸ، َٛنع اتٸٜػرٕل

١ َط١ٜٚ عٔ إٕ دع٤ّا َٔ ايطٚاٜات املٛدٛز٠ يف املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ يس٣ أٌٖ ايػٓٸ

اضٟ، ٚاملكساز بٔ ا٭غٛز، ٚب٬ٍ ايكشاب١، أَجاٍ: غًُإ ايؿاضغٞ، ٚأبٞ شض ايػٓؿ

ٞٸ بٔ نعب، ٚسصٜؿ١ بٔ اؿبؿٞ، ٚعبس اهلل بٔ عباؽ، ٚعبس ا هلل بٔ َػعٛز، ٚأب

َٚٓعي١ ع١ًُٝ َٚع١ٜٛٓ َطَٛق١ عٓس عًُا٤  عٕٛ مبها١ْٺٚآخطٜٔ، َٔ ايصٜٔ ٜتُتٻ ،ايُٝإ

أخط٣ ؾإٕ  ١. َٚٔ ْاس١ٝٺباٱناؾ١ إىل َهاْتِٗ بني عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ أٜهّا، ايؿٝع١

ُٸ ،ايطٚاٜات املٓكٛي١ عٔ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ايكشاب١ اٱَاّ عًٞ  :َجٌ ١ٺٚنصيو عٔ أ٥

، ؼع٢ ـ (35)بٛقؿِٗ َٔ ايكشاب١ ،^ٚاٱَاّ اؿػٔ ٚاٱَاّ اؿػني ٚاٱَاّ ايباقط

 ١. بطبٝع١ اؿاٍ ـ بكبٍٛ أٌٖ ايػٓٸ
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 ١ يف املٛغٛعاتٖٓاى فُٛع١ َٔ ايطٚاٜات املطٜٚٸ :ضٚا٠ ا٭سازٜحَٔ د١ٗ ـ 2

ٝٸ عٔ ضٚا٠ٺ ١ َٓكٛي١ْاؿسٜج١ٝ يس٣ أٌٖ ايػٓٸ  يف١ ٚايؿٝع١ يف اؾ١ًُ يػٓٸٕٛ اٜؿذلى ايطداي

 . (36)أٚ َتكاضب١ ،ٚاسس٠ ايٓعط إيِٝٗ بٓعط٠ٺ

ٝٸ ٚهب ١ أنجط ني َٔ ايؿٝع١ ػاٙ ايطٚا٠ َٔ أٌٖ ايػٓٸا٫عذلاف بإٔ ض١ٜ٩ ايطداي

١ ١ عٔ ضٚا٠ أٌٖ ايػٓٸثٕٛ ايؿٝع١ إىل ٚقـ ايطٚاٜات املطٜٚٸسٝح ٜصٖب احملسِّ ،إهاب١ٝ

تاي١ٝ  ك١، ٜٚهعْٛٗا يف َطتب١ٺق١ با٭سازٜح املٛثٻكؿٕٛ بايعساي١ أٚ ايٛثاايصٜٔ ٜتٸ

ٝٸ(37)١َ ع٢ً ايطٚاٜات ايهعٝؿ١ٓ١، َٚتكسِّػٳيٮسازٜح اَؿ ٕٛ َٔ . يف سني ٜصٖب ايطداي

ٚايطعٔ يف  ،ّا عٓٛاّْا يًكسح ؾّٝ٘ا أٚ ضاؾهٝٸايؿدل ؾٝعٝٸ ن١ٕٛ إىل أٌٖ ايػٓٸ

 . (38)ضٚاٜت٘

ٕٸ :ْكٛم ا٭سازٜحَٔ د١ٗ ـ 3 ِٸ إ  هٔ ايتعبرل عٓ٘ بٛقؿ٘ َٔمي دع٤ٺ أٖ

املؿذلنات ايطٚاٜات اـاقٸ١ ايٛاضز٠ يف املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ عٓس ايؿطٜكني يف سكٍٛ 

رل٠، ١، َٔ قبٌٝ: ايطٚاٜات ا٭خ٬ق١ٝ، ٚايطٚاٜات ايتؿػرل١ٜ، ٚضٚاٜات ايتاضٜذ ٚايػِّخاقٸ

ُٸ يعًُا٤، ، ٚايطٚاٜات اييت تجين ع٢ً ايعًِ ٚا×١ٚؾطط َٔ ضٚاٜات َٓاقب ٚؾها٥ٌ ا٭٥

َٚا إىل شيو. ؾًٛ أَهٔ ؾطظ ٖصٙ ايطٚاٜات َٔ  ،ٚداْب َٔ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ يف ايؿطٚع

ٌٕ هض اؿذِ ايهبرل َٔ املؿذلنات ايطٚا١ٝ٥ بني ؼكٝكٞ داَع غٝتٸ خ٬ٍ عُ

ايؿطٜكني. ؾُا ٖٛ املاْع َٔ اعتباض ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات املؿذلن١ دع٤ّا َٔ تطاثٓا 

َٚا ٖٞ نطٚض٠ اٱقطاض ع٢ً ايؿكٌ بني  ؟!اثٓا اؿسٜجٞ اـامٸإىل داْب تط ،ايطٚا٥ٞ

 ايطٚاٜات ٚاملٛغٛعات اؿسٜج١ٝ يًؿطٜكني؟! 

 ايهتبأٚنض: َا ٖٛ املاْع َٔ إٔ ٜهٕٛ يًؿٝع١ ٚأٌٖ ايػ١ٓ ـ إىل داْب  ٚبعباض٠ٺ

 َٔ ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات املؿذلن١؟!  ١ ـ َٛغٛع١ْايػتٸ ايهتبا٭ضبع١ ٚ

ْكاف ـ ٖٓا َٔ إعاز٠ ا٫عذلاف بإٔ عًُا٤ ايؿٝع١ ـ يٲسٻ ٫ بٴ ٚبطبٝع١ اؿاٍ

١ َٔ ناْٛا أنجط َط١ْٚ يف ايتعاطٞ َع ايطٚاٜات ٚاملٛغٛعات اؿسٜج١ٝ ٭ٌٖ ايػٓٸ

 ؾاٖسٺ ٚخرلٴ .١ َع ايطٚاٜات ٚاملٛغٛعات اؿسٜج١ٝ عٓس ايؿٝع١تعاطٞ عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ

ندل٣ يًذلاخ  قؿ٘ َٛغٛع١ّبٛ ،يًع١َ٬ اجملًػٞ ،ع٢ً شيو نتاب عاض ا٭ْٛاض

 ايهتب١ ٚغا٥ط ايػتٸ ايهتبأْ٘ يف ايهجرل َٔ املٛاضز ٜػتؿٝس َٔ ضٚاٜات  ايؿٝعٞ، إ٫ٓ
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١َ ح يف َكسٸايتؿاغرل، ضغِ أْ٘ ٜكطِّ :ٗا، ١َٓٚاؿسٜج١ٝ ٚايطٚا١ٝ٥ ا٭خط٣ يس٣ أٌٖ ايػٓٸ

 . (39)ز ا٫غتؿٗازنتاب عاض ا٭ْٛاض بأْ٘ إمنا شنط ٖصٙ ايطٚاٜات جملطٻ

طّا يًطٚاٜات ايؿٝع١ٝ يف املٛغٛعات ايطٚا١ٝ٥ يس٣ أٌٖ ثٳٖصا يف سني ٫ ْؿاٖس َأ

 غٛا٤ يف شيو ايكسِٜ ٚاؿسٜح َٓٗا.  ،١ايػٓٸ

 

ٓٝ  ــــــ ١ املؿرتن١ بني ايفطٜكنيخصا٥ص ٚاَتٝاظات املٛغٛع١ احلسٜج

 ـ ميهٔ شلصٙ املٛغٛع١ إٔ تؿتٌُ ع٢ً شيو ايُٓط َٔ ايطٚاٜات اييت ؼ1ٌُ

ٕٵ ،اسسّاْكٸّا ٚ اختًؿت أغاْٝسٖا يف املٛغٛعات  أٚ ْكٛقّا َتكاضب١ َٔ بعهٗا، ٚإ

ِٸ ٜٓطٟٛ عًٝٗا ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات ٖٛ اؾتُاشلا  ؾا٥س٠ٺ اؿسٜج١ٝ يس٣ ايؿطٜكني. إٕ أٖ

١ ـ ضغِ هض إٔ ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػٓٸع٢ً اٱتكإ ٚا٫عتباض ايهبرلٜٔ; إش عٓسَا ٜتٸ

ِٸ١ ايكا١ُ٥ بُٝٓٗا ـ ٜتٸا٫خت٬ؾات ايؿهط١ٜ ٚايعكا٥سٜ اشلا٥ٌ َٔ  ؿكٕٛ يف ٖصا ايه

ٕٸ ٖصا غٝعين إمجاع عُّٛ املػًُني ع٢ً ٖصٙ املػأي١، ٖٚصا بسٚضٙ غٛف  ايطٚاٜات ؾإ

 ^عٔ ا٭سهاّ ٚاٯضا٤ ايٛاقع١ٝ. ٚقس متٸ ايتأنٝس يف ضٚاٜات أٌٖ ايبٝت ط زٕٚ ؾوٜٛعبِّ

ُٸ صا اٱمجاع ـ ايصٟ ٜعين ا٫ْػذاّ . إٕ َجٌ ٖ(44)ٝٸت٘ع٢ً اعتباض إمجاع املػًُني ٚأٖ

ايعًُا٤ َٔ ايؿٝع١ ـ ٖٛ ايصٟ ٜهؿـ عٔ ضأٟ املعكّٛ. ١ٚ أٌٖ ايػٓٸ عًُا٤ٚا٫تؿام بني 

ٕٸ إمجاع عًُا٤  ؾإشا نإ إمجاع عًُا٤ ايؿٝع١ ٚسسِٖ ناؾؿّا عٔ ضأٟ املعكّٛ ؾإ

ىل ٚٵٕ َأ١ ايعًُا٤ املػًُني، غٝهٛأخط٣: إمجاع نآؾ ١، أٚ بعباض٠ٺايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػٓٸ

 بايهؿـ عٔ ضأٟ املعكّٛ. 

 ٔ سسٚز ايتٓاغِ ٚايتٓاؾط بني ايؿٝع١ـ إٕ َجٌ ٖصٙ املٛغٛع١ َٔ ؾأْٗا إٔ تب2ِّ

عٝات ـ تجبت إٔ أٚنض: إٕ ٖصٙ ايع١ًُٝ ـ ضغِ بعض املسٻ . ٚبعباض٠ٺ١ بٛنٕٛحٚأٌٖ ايػٓٸ

ٖصا ا٭َط ١ نجرل٠ يًػا١ٜ. َٚٔ خ٬ٍ انتؿاف ْكاط ا٫ؾذلاى بني ايؿٝع١ ٚأٌٖ ايػٓٸ

سٜٔ يف ايعامل اٱغ٬َٞ يف َٛاد١ٗ ا٭عسا٤ ػٳشاز بني ٖصٜٔ اَؾغٝػسٚ ايططٜل ي٬تٸ

 سّا. َعبٻ

 ـ إٕ داْبّا َٔ ضٚاٜات ٖصٙ املٛغٛع١ ميهٔ إٔ تهٕٛ ضٚاٜات َؿتكط٠ إىل قؿ3١

أٚنض:  ٗا َع شيو َكبٛي١ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓكٸ١ٝ عٓس ايؿطٜكني. ٚبعباض٠ٺا٫ؾذلاى، ٚيهٓٸ
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 املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ عٓس ايؿٝع١ ضٚاٜات يف سكٌ ا٭خ٬م ٚايعكٝس٠ ٚايػرل٠ ٖٓاى يف

١. يف املٛغٛعات ايطٚا١ٝ٥ عٓس أٌٖ ايػٓٸ زٵٔطٚمل تٳ ،ايٓب١ٜٛ ٚتاضٜذ اٱغ٬ّ َٚا إىل شيو

بٗا املٛغٛعات ايطٚا١ٝ٥  تٵزٳأٜهّا، مبع٢ٓ إٔ ٖٓاى ضٚاٜات خاقٸ١ اْؿطٳ ٚايعهؼ قشٝضٷ

يف  إ٫ٓ زٵٔطاييت مل تٳ ،ايطٚاٜات ا٭خ٬ق١ٝ ايهجرل٠ :ع٢ً ٖصا املسٸع٢ ١ٝ. َٚٔ ا٭َج١ًايػٓٸ

ٕٸ إىل ا٭خ٬م  ْاظط٠ّ ْب١ّٜٛ ٖٓاى ضٚاٜاتٺ املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ يس٣ ايؿٝع١. نُا أ

١ يف املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ ٭ٌٖ ايػٓٸ ٚاضز٠ْ ‘ا٭نطّ رل٠ ٚاؿطٚب ٚغرل٠ ايٓيبٸٚايػِّ

 ملٛغٛعات اؿسٜج١ٝ ايؿٝع١ٝ. ا َعأٚغع باملكاض١ْ  ع٢ً ْطإم

، ٚعسّ ا٫ؾذلاى يف ايٓكٌ، ع٢ً ايطغِ َٔ إغٓازٖا اـامٸ ،إٕ ٖصٙ ايطٚاٜات

ؿام ٚايتٓاغِ ايٛانض ، مبع٢ٓ إٔ ْكٸٗا َٔ ا٫تٸميهٔ ايكبٍٛ بٗا ع٢ً َػت٣ٛ ايٓلٸ

ٌٸٚاملٓػذِ َع ايهتاب ٚايػٓٸ ٌٕ ١ ٚايعكٌ ٚايؿطط٠ عٝح ٜكطٸ ن غًِٝ بكشٸتٗا. ٚإٕ  عك

ٖٞ َٔ ٖصا  ‘ا٭نطّ ّ ايطٚاٜات ايٓاظط٠ إىل ايػرل٠ ايع١ًُٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ يًٓيبٸعُٛ

ِٸ ٖصا ايٓٛع َٔ (41)ايكبٌٝ . َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايتٛنٝشات ميهٔ ٱعساز َٛغٛع١ ته

ٌٸايطٚاٜات إٔ ٜعٌُ ع٢ً ضؾع ايٓكل ايصٟ تعاْٞ َٓ٘ املٛنٛعات اؿسٜج١ٝ اـاقٸ  ١ به

 ١ ايطٚاٜات يف بعض دٛاْبٗا. ايس١ٜٝٓ، أٚ قًٓ يف سكٌ املعطؾ١ ،َٔ ايؿطٜكني ٚاسسٺ

 

 ــــــ ايٓٓص١ٝ يف املٛغٛعات احلسٜج١ٝ يس٣ ايفطٜكني ـ اآلفات2

ٝٸ١ اييت تعاْٞ َٓٗا املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ يس٣ ايؿطٜكني، ٚاييت إٕ اٯؾات ايٓكٸ

ا٭ز٢ْ نُٔ مخػ١ قاٚض،  تططٸقت إىل بعض ضٚاٜاتٗا، ميهٔ اختعاشلا يف اؿسٸ

 :ٖٞٚ 

 أـ آؾ١ ايٛنع ٚايهعـ. 

 ب ـ آؾ١ ايتٓاقض ٚا٫خت٬ف. 

 ز ـ آؾ١ ايٓكٌ باملع٢ٓ. 

 ز ـ آؾ١ ايتكشٝـ. 

 ٖـ ـ آؾ١ اخت٬ف ايكطا٤ات. 

ٌٸ  ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ اٯؾات بايبشح إمجا٫ّ:  ٚيف َا ًٜٞ غٛف ْتٓاٍٚ ن
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 ــــــ أـ آف١ ايٛضع ٚايضعف

عتكاز بإٔ ظاٖط٠ ٚنع ١ إىل ا٫ع٢ً ايطغِ َٔ شٖاب ايعًُا٤ َٔ أٌٖ ايػٓٸ

ٚتهٜٛٔ ايؿطم  ،×ٚاغتؿٗاز اٱَاّ عًٞ ،اؿسٜح قس بسأت بعس َكتٌ عجُإ

 َا قاي٘ ايٓيبٸ :ٗاإٔ ٖٓاى ايهجرل َٔ ايؿٛاٖس، َٚٓ سٳٝٵ، بٳ(42)ايه١َٝ٬ املدتًؿ١

ُٸ ‘ا٭نطّ  تجبت إٔ ٖصٙ ايعاٖط٠ قس بسأت يف سٝا٠ ايٓيبٸ ،^١ ا٭طٗاضٚا٭٥

 . (43)ْؿػ٘

بػبب ؾكسإ  ;٘ يه٬ّ املعكَٛنياؿسٜح املؿابٹ عٕ ٚنٚقس نإ إَها

، ٚايتأثرلات (44)عٓكط اٱعذاظ ٚاٱتٝإ مبجٌ ن٬َِٗ طنُا ٖٛ ايؿإٔ يف ايكطإٓص

ُٸاي٘  ،١ايػٝاغ١ٝ املع١ًٓ ٚاـؿٝٸ ناملطغّٛ ايصٟ أقسضٙ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ يع

ٞٸ ×ٜأَطِٖ باخت٬م ا٭سازٜح يف َٓاقب عجُإ َٚجايب اٱَاّ عً
، ٚظٗٛض كتًـ (45)

ٌٸ ،ٌ بني املػًُنيشٳايؿطم ٚايِّ ك١ ٱثبات آضا٥ٗا ًَبا٭سازٜح املدتٳ ؾطق١ٺ ٚاغتعا١ْ ن

ِ اٱغ١َٝ٬ َٔ خ٬ٍ ٚنع ٝٳٗاتٗا، ٚأثط ايعْازق١ ٚايٝٗٛز يف تؿٜٛ٘ ايتعايِٝ ٚايكٹٚتٛدټ

ِٸ ظاٖط٠ ايعٛاٌَ اييت غاعست ع٢ً اْتؿاض  اؿسٜح، َٚا إىل شيو َٔ ا٭غباب، َٔ أٖ

 . (46)اخت٬م ا٭سازٜح بني املػًُني

ٛٸ٠ ايتأثرل يف تؿؿٸ ٞ ٖصٙ ايعاٖط٠ ٚقس ناْت ٖصٙ ايعٛاٌَ ٚا٭غباب َٔ ق

َٔ  سٸّاٖـ( بٴ256ايبداضٟ)ٚاْتؿاض ا٭سازٜح املدتًك١ عٝح مل هس قُس بٔ إزلاعٌٝ 

 ْعتكس أ٫ٕ  ١ آ٫ف ضٚا١ٜ. ضغِ أْٓاا٫عذلاف بأْ٘ إمنا اختاض ضٚاٜات قشٝش٘ َٔ بني غتٸ

بساعٞ ا٫خت٬م. ٚقس عُس  ؾعٌ شيومجٝع ايطٚاٜات اييت أٌُٖ ايبداضٟ شنطٖا إمنا 

َػٓس أمحس بٔ  :َجٌ ،ايهتبثني إىل اْتكاز بعض عُّٛ عًُا٤ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاحملسِّ

 . (47)ك١ ؾٝٗاًَبػبب إزضاد٘ يًطٚاٜات املدتٳ ;سٓبٌ

غٛعات ايهجرل٠ املؿت١ًُ ٚاملٛ ايهتب١ بتأيٝـ نُا قاّ بعض عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ

 يٛنع ايٝس ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات.  ;ك١ أٚ ايهعٝؿ١ًَع٢ً ايطٚاٜات املٛنٛع١ ٚاملدتٳ

ٌٕٚقس تػًٖ ٌٕ ًت ٖصٙ ايعاٖط٠ بؿه قسٚز ـ إىل املٛغٛعات  آخط ـ ٚضمبا بؿه

 ،١ َٔ قبٌٝ: عاض ا٭ْٛاضسٝح لس اْتكازّا ملٛغٛعات ؾٝعٝٸ ،اؿسٜج١ٝ يس٣ ايؿٝع١

 . (48)ك١ًَبػبب اؾتُاشلا ع٢ً ايهجرل َٔ ايطٚاٜات املدتٳ ;ػتسضى ٚغا٥ٌ ايؿٝع١َٚ
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ٟٸٚع٢ً  ساٍ ؾإٕ اؾتُاٍ املٛغٛعات اٱغ١َٝ٬ ايطٚا١ٝ٥ ٚاؿسٜج١ٝ يس٣  أ

ٚايدلاٖني  ،١ )ايكطع١ٝ أٚ ؾب٘ ايكطع١ٝ(ٚايػٓٸ ،كايؿ١ يًكطإٓ ايؿطٜكني ع٢ً ضٚاٜاتٺ

َٚػتُػهّا بٝس املػتؿطقني  ٌ شضٜع١ٝ١ّ، قس ؾٖهٝات ايع١ًُٝ ايبسَٜٗطعٵايعك١ًٝ، ٚامُل

غ١ يًطعٔ يف ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ اٱغ١َٝ٬، ٚايكٍٛ بأْٗا ٫ ؽتًـ عٔ ايٓكٛم املكسٸ

َٚٔ شيو أْٓا لس  .يف اؾتُاشلا ع٢ً ايتٓاقض ٚكايؿ١ ايعًِ ،يٮزٜإ ا٭خط٣

ٚٻسسٜج يٝؼ ٖٓاى ْلٌّ»ٜكٍٛ:  ّ(1945َٜٛط)املػتؿطم اٱلًٝعٟ ٚيِٝ  ٕ َٛثٛم ٞ َس

ٚٸ ظ َٔ نطٚض٠ ا٭َط ايصٟ ٜععِّ ،(49)«صٍإىل َا قبٌ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ اشلذطٟ طا٭

 ايعٌُ ع٢ً تكؿ١ٝ املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ ٚتؿصٜبٗا َٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات. 

 

 ــــــ ب ـ آف١ ايتٓاقض ٚاالختالف

سسٸ ا٫خت٬ف ايصٟ  إٕ ايتٓاقض أٚ ا٫خت٬ف ايكا٥ِ بني ايطٚاٜات ٜؿٛم أسٝاّْا

ّٸ :ٖٛ َٔ قبٌٝ س، ٚايٓاغذ ٚاملٓػٛر، عٝح ل ٚاملكًَِّ، ٚاملِطٚاـامٸ ا٫خت٬ف بني ايعا

٫ تكبٌ اٱْهاض يف املٛغٛعات  ٌ سكٝك١ّميجِّٖٚٛ  .يفطٵع ايعٴُٵ٫ ٜكبٌ ايع٬ز َٔ خ٬ٍ اَؾ

ٕ َعك٫ّٛ َٔ اؿسٜج١ٝ ايطا١ٖٓ. ٚإٕ ٖصا ا٫خت٬ف سٝح ٜٓػب إىل املعكَٛني ٫ ٜهٛ

٘ٺ عهِ آ١ٜ ; ٚشيو يعسّ إَهإ ايتٓاقض يف ن٬ّ املعكّٛ ;َٓاغب زٕٚ ٚدٛز تٛدٝ

ضات شلصا ا٫خت٬ف، َٔ قبٌٝ: قسٚض إسس٣ إشا ناْت ٖٓاى َدلٸ عسّ ا٫خت٬ف، إ٫ٓ

ُٸػٵأٚ ايٓٻ ،أٚ ايبسا٤ ،١ايطٚاٜتني بساعٞ ايتكٝٸ ١ يف ٬َسع١ ذ، أٚ ايكٍٛ بتدٌٜٛ اهلل يٮ٥

 ،ؿنيبايعٜاز٠ يبعض املهًٖ ،ظطؾ١ٝ املداطبني يف َعاؾ١ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓاخت٬ف 

ُٸ ،ٚايٓكٝك١ يبعهِٗ اٯخط يف تدلٜط ٖصٙ  ^١نُا ٚضز يف بعض املٛاضز اغتٓاز ا٭٥

ٝٵٔط سٹػٳابٺ﴿ايعاٖط٠ بكٛي٘ تعاىل:  َٵػٹِو بٹػٳ ٚٵ َأ ٔٵ َأ ٓٴ َٵ ْٳا َؾا . نُا (54)(39: )م ﴾ٖٳصٳا عٳَطا٩ٴ

ٚايعٌُ ع٢ً محا١ٜ أضٚاح ايؿٝع١ َٔ ا٭غباب ا٭خط٣ يف إبسا٤ اٱدابات  ١اعتدلت ايتكٝٸ

ٌٕ ،املدتًؿ١ ّٸ ٚاييت تٓطبل بؿه َٸ عا ٚقس ٚضز عٔ اٱَاّ  .١َع ؾش٣ٛ َٚهُٕٛ آضا٤ ايعا

ٝٻ١ٹ»يف ٖصا ايؿإٔ قٛي٘:  ×ايكازم ِٵ َؾاسٵذٴبٴٛٙٴ بٹايتٻكٹ ٘ٴ ٫; اتٻُكٛا عٳ٢ًَ زٹٜٓٹُه ْٻ ٔٵ َؾٔإ ُٳ ٕٳ يٹ  ٔإميٳا

٘ٴ٫ ٝٻ١َ َي ٝٵٔط.  تٳكٹ ٌٔ ؾٹٞ ايٖط ِٵ ؾٹٞ ايٓٻأؽ َنايٓٻشٵ ْٵتٴ ُٳا َأ ْٻ ٛٳافٹ ، ٔإ َٳا ؾٹٞ َأدٵ ِٴ  ٝٵطٳ تٳعٵًَ ٕٻ ايٖط ٛٵ َأ َي

ٌٔ ٞٵ٤ٷ ٔإ٫ٖ ايٓٻشٵ ٗٳا ؾٳ ٓٵ َٹ ٞٳ  ٘ٴ َٳا بٳكٹ َٳا ؾٹٞ َأدٵ، َأَنًَتٵ ُٴٛا  ٕٻ ايٓٻاؽٳ عٳًٹ ٛٵ َأ ِٵ ٚٳَي ْٻُه ِٵ َأ ٛٳاؾٹُه
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ٌٳ اِيا تٴشٹبټْٛ ٖٵ ٝٵتٹ َ٭َأ ِٵبٳ ٔٗ ٓٳتٹ ِٵ بٹَأِيػٹ ٓٳ، َنًُُٛن ٚٳاِيعٳ٬ٚٳَي ِٵ ؾٹٞ ايػِّطِّ  ٝٳ١ٹشٳًُُٛن  . (51)«ْٹ

 ^ايٓعط عٔ ايتٛدٝٗات املتكسٸ١َ ٜعتدل ايتٓاقض يف ن٬ّ املعكَٛني ٚبػضٸ

ٌٸ ُٸ ٚاسسٺ َػتش٬ّٝ. َٔ ٖٓا نإ ن ُٸَٔ ا٭٥ ١ ايصٜٔ ١ ٜعتدل سسٜج٘ سسٜح آبا٥٘ َٔ ا٭٥

أْ٘ قاٍ:  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايكازمَٚٔ شيو َا ضٴ .‘٢ ٜكٌ إىل ضغٍٛ اهللستٸ ،غبكٛٙ

ٔٔ، ٚٳسٳسٹٜحٴ َأبٹٞ سٳسٹٜحٴ دٳسِّٟ، سٳسٹٜجٹٞ سٳسٹٜحٴ َأبٹٞ» ٝٵ ، ٚٳسٳسٹٜحٴ دٳسِّٟ سٳسٹٜحٴ اِيشٴػٳ

ٔٔ ٔٔ سٳسٹٜحٴ اِيشٳػٳ ٝٵ ٓٹنيٳ، ٚٳسٳسٹٜحٴ اِيشٴػٳ َٹ ُٴ٪ٵ َٹرٔل اِي ٔٔ سٳسٹٜحٴ َأ ٚٳسٳسٹٜحٴ  ،×ٚٳسٳسٹٜحٴ اِيشٳػٳ

ُٴ َٹرٔل اِي ٍٔ اهللٹَأ َٹٓٹنيٳ سٳسٹٜحٴ ضٳغٴٛ ٍٴ اهللٹ، ‘٪ٵ ٛٵ ٍٔ اهللٹ َق ٌٻٚٳسٳسٹٜحٴ ضٳغٴٛ ٚٳدٳ  . (52)« عٳعٻ 

يف  ‘ا٭نطّ نُا ٜبك٢ عسّ إَهإ ايتٓاقض يف ايطٚاٜات املأثٛض٠ عٔ ايٓيبٸ

هٕٛ املٛغٛعات ايطٚا١ٝ٥ ٚاؿسٜج١ٝ قا٥ُّا. ٚأَا ضٚاٜات ايكشاب١ ٚايتابعني ؾ٬ ٜ

 يػٝاب عٓكط ايعك١ُ بايٓػب١ شلِ.  ;ايتٓاقض َٓتؿّٝا

ٚا٭١ُ٥  ‘ا٭نطّ ٚبٗصا ايتٛنٝض عٓسَا ْطادع ايطٚاٜات املأثٛض٠ عٔ ايٓيبٸ

يف املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ يس٣ ايؿطٜكني ْسضى إٔ ٖصٙ املٛغٛعات تعاْٞ َٔ  ^ا٭طٗاض

 ١َ. َٔ ايتٛدٝٗات املتكسٸ زٕٚ إَهإ تٛدٝ٘ شيو بأٟٛ ،آؾ١ ايتٓاقض

ٚايصٟ أزٸ٣ بطبٝع١ اؿاٍ إىل  ،ٚقس شنطٚا ؿكٍٛ ٖصا ا٫خت٬ف يف ايطٚاٜات

ِٸ ،اٱخ٬ٍ بأقايتٗا ٚٚسٝاْٝتٗا ا٭غباب ؿكٍٛ ٖصٙ ايعاٖط٠  أغبابّا كتًؿ١. َٚٔ أٖ

ٍٕ »يف ْٗر ايب٬غ١، إش ٜكٍٛ:  ×َا شنطٙ أَرل امل٪َٓني ُٳا َأتٳاَى بٹاِيشٳسٹٜحٹ َأضٵبٳعٳ١ُ ٔضدٳا ْٻ ٔإ

َٹؼٷَي ِٵ خٳا ٗٴ ٗٔطٷ يٹٔٲ :ٝٵؼٳ َي َٴِع ٓٳاؾٹلٷ  َٴ ٌٷ  ٕٔضٳدٴ ٚٳ٫، َّٔٴتٳكٳِّعٷ بٹأٱغٵ٬ ،ميٳا ِٴ  ٜٳتٳَأثٻ ، ٜٳتٳشٳطٻزٴ ٫ 

ٍٔ اهللٹ ِّسّا ‘ٜٳِهصٹبٴ عٳ٢ًَ ضٳغٴٛ ٘ٴ، َٴتٳعٳ ٓٵ َٹ ٜٳِكبٳًُٛا  ِٵ  ٓٳاؾٹلٷ َناشٹبٷ َي َٴ ٘ٴ  ْٻ ِٳ ايٓٻاؽٴ َأ ٛٵ عٳًٹ ، َؾًَ

ِٵ ٜٴكٳسُِّقٛا َق ٘ٴٚٳَي ِٵ َقاُيٛا، ٛٵَي ٗٴ ٓٻ ٍٔ اهللٹ: ٚٳَيهٹ ٘ٴ، ‘قٳاسٹبٴ ضٳغٴٛ ٓٵ َٹ ُٹعٳ  ٚٳغٳ ٘ٴ ،ضٳآٙٴ  ٓٵ ـٳ عٳ ; ٚٳَيكٹ

٘ٹ ٛٵيٹ ٕٳ بٹَك ٝٳِأخٴصٴٚ ُٳا َأخٵبٳطٳَىٚٳَقسٵ َأخٵبٳطٳَى اهلُل، َؾ ٓٳاؾٹكٹنيٳ بٹ ُٴ ٔٔ اِي ٘ٹ ،  عٳ ِٵ بٹ ٗٴ ٚٳقٳَؿ ُٳا  ِٵ بٹ ٗٴ ٚٳقٳَؿ ٚٳ

ِٻ بٳُكٛا بٳعٵسٳٙٴ، َيَو ُٻ١ٹ ايهٻ٬طٻَؾتٳَك، ثٴ ٕٔ، َي١ٹبٴٛا ٔإَي٢ َأ٥ٹ ٗٵتٳا ٚٳاِيبٴ ، ٚٳايسټعٳا٠ٹ ٔإَي٢ ايٓٻأض بٹايعټٚٔض 

ِٴ اَ٭ ٖٴ ٛٵ ٛٳٖي ٍٳَؾ ُٳا ِٵ سٴٖهاَّا عٳ٢ًَ ٔضَقابٹ ايٓٻأؽ ،عٵ ٖٴ ٝٳا، ٚٳدٳعٳًُٛ ْٵ ِٴ ايسټ ٔٗ ُٳا  ،َؾَأَنًُٛا بٹ ْٻ ٚٳٔإ

ٝٳا ْٵ ٚٳايسټ ُٴًُٛىٹ  َٳعٳ اِي ٔٵ ٔإ٫ٖ، ايٓٻاؽٴ  ِٳ اهلُل َٳ ٗٳصٳا َأسٳسٴ اَ٭ ،عٳكٳ  .ضٵبٳعٳ١ٹَؾ

ٍٔ اهللٹٚٳ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ُٹعٳ  ٌٷ غٳ ٘ٹضٳدٴ ٔٗ ٚٳدٵ ٘ٴ عٳ٢ًَ  ِٵ ٜٳشٵَؿِع ٝٵ٦ّا َي ٘ٹ،  ؾٳ ِٳ ؾٹٝ ٖٹ ٛٳ ُٻسٵ  ،َؾ ٜٳتٳعٳ ِٵ  ٚٳَي

٘ٹ ،َنصٹبّا ٜٵ ٛٳ ؾٹٞ ٜٳسٳ ٗٴ ٘ٹ، َؾ ٌٴ بٹ ُٳ ٜٳعٵ ٚٳ ٘ٹ  ٜٔٚ ٜٳطٵ ٍٴ، ٚٳ ٜٳُكٛ ْٳ :ٚٳ ٍٔ اَأ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٘ٴ  ُٹعٵتٴ ِٳ  .‘هللٹا غٳ ٛٵ عٳًٹ َؾًَ
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٘ٴ ٓٵ َٹ ٜٳِكبٳًُٛٙٴ  ِٵ  ٘ٹ َي ِٳ ؾٹٝ ٖٹ ٚٳ ٘ٴ  ْٻ ٕٳ َأ ُٴٛ ُٴػٵًٹ ٘ٴ، اِي ٘ٴ َنصٳيٹَو َيطٳَؾهٳ ْٻ ٛٳ َأ ٖٴ ِٳ  ٛٵ عٳًٹ  .ٚٳَي

ٌٷ ثٳ ٍٔ اهللٹٚٳضٳدٴ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ُٹعٳ  ٝٵ٦ّا ‘ايٹحٷ غٳ ٘ٹ، ؾٳ َٴطٴ بٹ ٘ٴ، ٜٳِأ ٓٵ ٗٳ٢ عٳ ٘ٴ ْٳ ْٻ ِٻ ٔإ ٛٳ ٫ ،ثٴ ٖٴ  ٚٳ

ِٴ ُٹعٳ، ٜٳعٵًَ ٚٵ غٳ ٗٳ٢ عٳَٔأ ٓٵ ٜٳ ٞٵ٤ٺ ٘ٴ  ٛٳ ٫، ؾٳ ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  َٳطٳ بٹ ِٻ َأ ِٴثٴ ِٵ ٜٳشٵَؿغٹ ،  ٜٳعٵًَ ٚٳَي ٓٵػٴٛرٳ  ُٳ َؾشٳؿٹَغ اِي

٘ٴ .ايٓٻاغٹذٳ ٓٵػٴٛرٷ َيطٳَؾهٳ َٳ ٘ٴ  ْٻ ِٳ َأ ٛٵ عٳًٹ ٓٵػٴٛرٷ ، َؾًَ َٳ ٘ٴ  ْٻ ٘ٴ َأ ٓٵ َٹ ُٹعٴٛٙٴ  ٕٳ ٔإشٵ غٳ ُٴٛ ُٴػٵًٹ ِٳ اِي ٛٵ عٳًٹ ٚٳَي

 .َيطٳَؾهٴٛٙٴ

ٚٳ٫َي ٚٳآخٳطٴ ضٳابٹعٷ ٘ٹِٵ ٜٳِهصٹبٵ عٳ٢ًَ اهللٹ  ٔٳ اهللٹ ;َٴبٵػٹضٷ يٹًَِهصٹبٹ،  عٳ٢ًَ ضٳغٴٛيٹ َٹ ٛٵؾّا   ،خٳ

ٍٔ اهللٹ ِٵ ،‘ٚٳتٳعٵعٹُّٝا يٹطٳغٴٛ ٔٗ ٜٳ ِٵ  ٘ٹ ،ٚٳَي ٔٗ ٚٳدٵ ُٹعٳ عٳ٢ًَ  َٳا غٳ ٌٵ سٳؿٹَغ  َٳا ، بٳ ٘ٹ عٳ٢ًَ  َؾذٳا٤ٳ بٹ

٘ٴ ُٹعٳ ٘ٹ، غٳ ٜٳٔعزٵ ؾٹٝ ِٵ  ٘ٴ ،َي ٓٵ َٹ ٓٵُكلٵ  ِٵ ٜٳ ٛٳ سٳ، ٚٳَي ٗٴ ٘ٹَؾ ٌٳ بٹ ُٹ ٓٵػٴٛرٳ ، ؿٹَغ ايٓٻاغٹذٳ َؾعٳ ُٳ ٚٳسٳؿٹَغ اِي

٘ٴ ٓٵ ّٻ، َؾذٳٓٻبٳ عٳ ٚٳاِيعٳا ٘ٳ ،ٚٳعٳطٳفٳ اِيدٳامٻ  ُٴتٳؿٳابٹ ٚٳاِي ِٳ  ُٴشٵَه ٞٵ٤ٺ ، ٚٳاِي ٌٻ ؾٳ ٛٳنٳعٳ ُن َؾ

٘ٴ ٛٵنٹعٳ  . (53)«َٳ

يطغاي١ بعض  ايهًٝين أْ٘ إمنا نتب ايهايف اغتذاب١ّ ايؿٝذٚقس شنط 

ٓني يصيو، ٚطًب َٓ٘ إٔ يٝ٘ اخت٬ف ايطٚاٜات، ٚاخت٬ف املتسِّؾها إٚقس  ،امل٪َٓني

ٚاملٛاؾك١ ملعاٜرل َٔ قبٌٝ:  ،ٚغرل املدتًؿ١ ،ٜهتب نتابّا هُع ا٭سازٜح املٓػذ١ُ

َٸايهتاب ٚايػٓٸ طّا مما شنطٙ ِطيٝشػِ َاز٠ ٖصا ا٫خت٬ف. ٚإيٝو ؾٳ ;١١ ٚكايؿ١ ايعا

ٕٸ أَٛضّا»ايهًٝين يف ٖصا اـكٛم:   ;عًٝو، ٫ تعطف سكا٥كٗا تٵقس أؾهًَ شنطت أ

ٕٸ اخت٬ف ايطٚا١ٜ ؾٝٗا ٫خت٬ف عًًٗا ٚأغبابٗا،  ٫خت٬ف ايطٚا١ٜ ؾٝٗا، ٚأْٸو تعًِ أ

َٳ : إْٸو ؼبٸ إٔ تٳتجل بعًُ٘ ؾٝٗا، ٚقًِ ٔٵتصانطٙ ٚتؿاٚن٘ مٖم ٔٵٚأْٸو ٫ ػس عهطتو 

َا ٜهتؿٞ ب٘ هُع طؾٝ٘ص َٔ مجٝع ؾٕٓٛ عًِ ايسٜٔ،  نافٺ ٜهٕٛ عٓسى نتابٷ

َٳ ٜٔ ٚايعٌُ ب٘ باٯثاض ٜطٜس عًِ ايسِّ ٔٵاملتعًِٓ، ٜٚطدع إيٝ٘ املػذلؾس، ٜٚأخص َٓ٘ 

 ٚبٗا ٜ٪زٸٟ ؾطض اهلليت عًٝٗا ايعٌُ، ٚايػٓٔ ايكا١ُ٥ اي ،^ايكشٝش١ عٔ ايكازقني

ٌٻ ععٻ  ٜتساضى اهلل : يٛ نإ شيو ضدٛت إٔ ٜهٕٛ شيو غببّاتٳ، ٚقًِ‘ٚغٓٸ١ ْبٝٸ٘ ٚد

 . (54)«ٜٚكبٌ بِٗ إىل َطاؾسِٖ ،عْٛت٘ ٚتٛؾٝك٘ إخٛآْا ٚأٌٖ ًَٓتٓاطتعاىلص مب

ِٸٚقس شنط ايؿٝذ ايطٛغٞ يف َكسٸ زاؾع زعاٙ إىل  ١َ تٗصٜب ا٭سهاّ إٔ أٖ

َٔ  تأيٝؿ٘ شلصا ايهتاب طعٔ املدايؿني ع٢ً ضٚاٜات ايؿٝع١، ٚنصيو تؿهٝو عسزٺ

شانطْٞ »١ ايؿٝع١، إش ٜكٍٛ: ٝل بأسٓكَا ٜتعًٓ ايؿٝع١ املؿتكطٜٔ إىل ايعُل ايؿهطٟ يف
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سِٖ اهلل بأسازٜح أقشابٓا أٜٻ ،٘ )عًٝٓا(أٚدب سٓك ٔٵمٖم ،سٙ اهللقسقا٤ أٜٻبعض ا٭

، ست٢ ٫ ـ َِٓٗ، َٚا ٚقع ؾٝٗا َٔ ا٫خت٬ف ٚايتبأٜ ٚاملٓاؾا٠ ٚايتهازٸًَٚضسِ ايػٻ

بً٘ َا ٜٓاؾٝ٘، ست٢ ٚيف َكا إ٫ٓ ٫ٚ ٜػًِ سسٜحٷ ،ٙظا٥٘ َا ٜهازٸإٚب إ٫ٓ ؿل خدلٷٜهاز ٜتٸ

قٛا بصيو إىل إبطاٍ دعٌ كايؿْٛا شيو َٔ أععِ ايطعٕٛ ع٢ً َصٖبٓا، ٚتططٸ

ـًََؾٝٛخهِ ايػٻ ٍٵَعتكسْا، ٚشنطٚا أْ٘ مل ٜعٳ ـ ٜطعٕٓٛ ع٢ً كايؿِٝٗ ًَـ ٚا

... عٕٛ عًِٝٗ باؾذلام نًُتِٗ يف ايؿطٚعٜٚؿِّ، با٫خت٬ف ايص٣ ٜسٜٕٓٛ اهلل تعاىل ب٘

سٙ اهلل ٜصنط إٔ أبا اؿػني اشلاضْٚٞ ايعًٟٛ نإ ٜعتكس اهلل أٜٻ عبس زلعت ؾٝدٓا أبا

ٚتطى  ،سازٜحا٭ فَط يف اخت٬ؾطدع عٓٗا ملا ايتبؼ عًٝ٘ ا٭، َا١َٜٚسٜٔ باٱ ،اؿلٸ

 . (55)«ملا مل ٜتبني ي٘ ٚدٛٙ املعاْٞ ؾٝٗا ،ٚزإ بػرلٙ، املصٖب

إىل ايعٌُ ع٢ً  ،ضٚنتاب ا٫غتبكا طأٟ ايتٗصٜبص، ٚقس غع٢ يف ٖصا ايهتاب

 ايتٛؾٝل بني ايطٚاٜات مبدتًـ ا٭غايٝب ٚايططم. 

١ بصات ا٭َط، سٝح عُس إىل تأيٝـ تٝب١ َٔ عًُا٤ أٌٖ ايػٓٸنُا قاّ ابٔ ُق

ملعاؾ١ ٖصٙ املؿه١ً يف املٛغٛعات ايطٚا١ٝ٥  ;«تأٌٜٚ كتًـ اؿسٜح»نتاب 

 . (56)١ٝايػٓٸ

 

 ــــــ ز ـ آف١ ايٓكٌ باملع٢ٓ

ٌٸ ِ بعٝٓٗا نإ ّ ع٢ً ا٭يؿاظ ٚاملعاْٞ. ؾإشا متٸ ْكٌ أيؿاظ املتهًٚن٬ ٜكّٛ ن

ِ بأيؿاظ٘، ٚأَا إشا مل وؿغ ايٓاقٌ ن٬ّ املتهًٚ ;أٚ ايٓكٌ ايٓكٸٞ ،«ايٓلٸ»ايٓكٌ بـ 

 أٚ ايٓكٌ املعٟٓٛ.  ،«املع٢ٓ»نإ ايٓكٌ بـ  ،ٚعُس إىل ضٚا١ٜ َهُٕٛ ن٬َ٘

ات ايكطإٓ اييت تطٟٚ ايعٓاقط ايه١َٝ٬ َٔ آٜ م ايٓكٌ باملع٢ٓ إىل عسزٺٚقس تططٸٸ

 ن٬ّ ايٓيبٸ :يف ايككل ٚا٭سساخ ٚايب٬ٜا اييت أقابت ا٭َِ ايػابك١، َٔ قبٌٝ

ُا نإ ايٓكٌ ٚإْٸ .ٚسٛاضٙ َع ؾطعٕٛ ×َٛغ٢ ، ٚايُٓطٚز، أٚ ن٬ّ ايٓيبٸ×إبطاِٖٝ

يػٟٛ  إطإضٖٓا باملع٢ٓ عهِ تعطٜب ن٬َِٗ، ٚقبٸ املؿاِٖٝ ٚاملعاْٞ املٓؿٛز٠ شلِ يف 

 . (57)بًٝؼ ٚؾكٝض

ثني إىل ايكٍٛ عكٍٛ ٖصٙ ايعاٖط٠ يف ا٭سازٜح نُا شٖب بعض احملسِّ
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ٕ َهُٕٛ ايه٬ّ يف ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭سازٜح ٖٛ َٔ اهلل، ٚأَا إغ١ٝ أٜهّا; إش سٵايُك

 .‘ا٭يؿاظ ؾُٔ ضغٍٛ اهلل

غٛا٤  ،ٚيهٓٓا نايـ ٖصا ايطأٟ، ْٚط٣ إٔ ا٭سازٜح ايكسغ١ٝ ٖٞ َٔ عٓس اهلل

يف عٓكط اٱعذاظ  إ٫َٓٔ ٖصٙ اؾ١ٗ، يف يؿعٗا َٚعٓاٖا، ٫ٚ ؾطم بٝٓٗا ٚبني ايكطإٓ 

 . (58)ايكسغ١ٝ سٝح تؿتكط إيٝ٘ ا٭سازٜحٴ ،ٚاٱتٝإ مبجً٘

ِ ٫ ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٓكٌ باملع٢ٓ َع اؿؿاظ ع٢ً َهاَني ا٭يؿاظ املٓؿٛز٠ يًُتهًٚ

 ايذلمج١.  :َٔ قبٌٝ ،ٓا َٓ٘ يف بعض املٛاضزشات٘ َصََّٛا، بٌ ٫ َٓسٚس١ ي ٜٴعسٸ يف سسِّ

ـ نُا ٖٛ اؿاٍ  طاز َٔ أيؿاظ ٚعباضات ايٓلٸٚايػ٪اٍ اؾٖٛطٟ ٖٓا: سٝح ٜٴ

ط َٓٗا بٳٓٵػتٳتٴ إٔ ؿ١ َٔ ايهًُاتبايٓػب١ إىل ايطٚاٜات بٛقؿٗا ْكٛقّا ز١ٜٝٓ ـ امل٪ٖي

أيؿاظ املعكّٛ ٜٚبٝٸٔ  طٌٗ هٛظ يًطاٟٚ إٔ ٜػِّؾ١، املعاْٞ ٚاملؿاِٖٝ ٚاملسايٌٝ اـاقٸ

سٝح ٫ ٜػتطٝع بايهطٚض٠ سؿغ مجٝع نًُات املعكّٛ  ،َٔ عٓسٙ َطازٙ بأيؿاظٺ

 بٓكٸٗا؟ 

َٔ ايطٚا٠ ع٢ً ايٓكٌ  يف إٔ اعتُاز عسزٺ ٛوٚبطبٝع١ اؿاٍ يٝؼ ٖٓاى َٔ ؾٳ

٫ّ َٔ ا٫عتُاز ع٢ً ايهتاب١ ٚايتسٜٚٔ، قس سٳبٳ ،ٚايهبط ايؿؿٗٞ ٭قٛاٍ املعكَٛني

بايٓكٌ باملع٢ٓ،  ،ٚغرلُٖا ،ز بٔ ؾطقسَٚٔ أَجاٍ: قُس بٔ َػًِ، ٚزاٚ زلض يطٚا٠ٺ

ٔٸ ٌٸ بؿطط احملاؾع١ ع٢ً ْكٌ املعاْٞ ايكشٝش١ املطاز٠ يًُعكّٛ. ٚيه  ايطٚا٠ ع٢ً ن

ٍٕ ع ٚاٱساط١ ايع١ًُٝ اي٬ظ١َ يٓكٌ أقٛاٍ املعكَٛني يٝػٛا غٛاغ١ٝ يف ايتهًٗ سا

عٝح  ،^ًٛا يف عباضات املعكَٛنيبؿهًٗا ايكشٝض. ٚبايتايٞ ؾإِْٗ قس تسخٻ

 أخطدٖٛا عٔ َػاضٖا ايكشٝض. 

نإ بٓٛ »: أْٸ٘ قاٍ ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايكازمضٴ َا :َٚٔ ا٭َج١ً املعطٚؾ١ يف شيو

ٍٕ ، يف سني إٔ أقٌ «...قطنٛا ؿَِٛٗ باملكاضٜض إغطا٥ٌٝ إشا أقاب أسسِٖ قطط٠ بٛ

ٍٕ نإ بٓٛ إغطا٥ٌٝ إشا أقاب أسسِٖ»: نايتايٞايطٚا١ٜ  ٛٸض  .«عَٛٙطَق قطط٠ بٛ ؾتك

ً٘ باملع٢ٓ َكِ، ؾٓٳػٵٜعٛز إىل َٛنع إقاب١ ايبٍٛ َٔ اؾٹ «قطعٛٙ»ايطاٟٚ إٔ ايهُرل يف 

 . (59)ع٢ً مٛ َا شنط

ِْٗ دعًٛا ايٓكٌ املعٟٓٛ ؾإع٢ً ايطغِ َٔ ػٜٛع ايٓكٌ باملع٢ٓ، ٚ ،َٔ ٖٓا
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ّٸ ع َٔ ايٓكٌ َٔ احملاشٜط، ب َا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ ٖصا ايٓٛببػ ;ثنياحملسِّ يًطٚاٜات َٔ َٗا

. نُا ٜصٖب بعض (64)ٚاعتدل ايٓكٌ باملع٢ٓ يف املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ َٔ أغباب ايهعـ

م ١ إىل ايكٍٛ بإٔ َٔ مج١ً أغباب نعـ قشٝض ايبداضٟ تططټايباسجني َٔ أٌٖ ايػٓٸ

 . (61)٘ايٓكٌ باملع٢ٓ إىل ايهجرل َٔ ضٚاٜات

ٚاٜات املٛدٛز٠ يف املٛغٛعات َٔ ايط أخط٣ عٓسَا ْٓعط يف دع٤ٺ َٚٔ ْاس١ٝٺ

عٓسَا ٜٓكٌ َهُٕٛ سسٜح ٚاسس عٔ املعكّٛ بأيؿاظ كتًؿ١ عٔ  ٫ٚ غٝٻُااؿسٜج١ٝ، 

ٕٛ ٕٚ ٚاسس، ْسضى إٔ ايٓكٌ باملع٢ٓ ع٢ً م  . (62)نإ ؾا٥عّا يف ايطٚاٜات ْػيبٸ ضا

ٌٕٚ عاّ مل ٜهْٛٛا قازضٜٔ ع٢ً  با٫يتؿات إىل اؿكٝك١ ايكا١ً٥ بإٔ ايطٚا٠ بؿه

نٝـ ميهٔ اٱقطاض ع٢ً أنجط ايططم ؾٝٛعّا يف  مجٝع ظٚاٜا ن٬ّ املعكّٛ ْكٌ

اغتٓباط ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ َٔ ايطٚاٜات، مبع٢ٓ ا٫غتٓاز إىل آساز ا٭يؿاظ ٚايعباضات 

 ٛ(؟ شٵف( ٚططٜك١ تطنٝب ايهًُات )ايٓٻطٵ)ايًػ١ ٚايكٻ

ؾٛاٖط، ٚايصٟ باع٘ يف ا٫دتٗاز ع٢ً ططٜك١ قاسب ااتٸ إٕ ا٭غًٛب ايصٟ متٻ

بػبب آؾ١ ايٓكٌ  ;ضايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ٚت٬َٝصٙ، قس تعطٻ :ٜكطٸ عًٝ٘ ؾكٗا٤ أَجاٍ

 . (63)١َ ايؿعطاْٞايع٬ٓ :أَجاٍ ،يًٓكس َٔ قبٌ عًُا٤ نباض ،باملع٢ٓ

 

 ــــــ ز ـ آف١ ايتصشٝف

ٌٸ ؾ٤ٞ ٜكًض يًهتاب١(، مبع٢ٓ  ايتكشٝـ َٔ ايكشٝؿ١ )املٓبػط َٔ ن

ٌ ايٓاقًني ٚايطٚا٠ بٳٖٚٛ ايصٟ وكٌ يف ْكٛم ا٭سازٜح َٔ قٹ .(64)اـطأ يف ايكشٝؿ١

 .(65)اب ْٚػٸار املٛغٛعات اؿسٜج١ٝتٸأٚ ُن

ايعطبٞ يف  ٚقس شنطٚا يًتكشٝـ ايعسٜس َٔ ا٭غباب، َٔ قبٌٝ: نعـ اـٓط

 . (66)ٚعسّ زٓقتِٗ ،ابتٸػٸار ٚايُهبساٜت٘، ٚغؿ١ً ايطٚا٠ أٚ ايٓټ

 .(67)ٕ يف َنت ا٭سازٜح أٜهّاٜٚهٛ ;غٓازٚايتكشٝـ ٜهٕٛ يف اٱ

 ٚايتكشٝـ يف ْكٛم َٚتٕٛ ا٭سازٜح ع٢ً ْٛعني، ُٖٚا: 

ز قدلّا دسٻ ٔٵَٳ»ايطٚا١ٜ ايكا١ً٥:  :اؿاقٌ يف ْكٌ ايطٚا١ٜ، َٔ قبٌٝ ـ ايتكشٝـ1

ثني يف قطا٠٤ ن١ًُ سٝح ٚقع اـ٬ف بني احملسِّ ،«ٌ َجا٫ّ ؾكس خطز َٔ اٱغ٬ّأٚ َجٻ
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مبع٢ٓ  ،«زسسٻ»بعهِٗ:  اٚقطأٖ ;مبع٢ٓ أعاز بٓا٤ٙ ،«زدسٻ»ِٗ: ; ؾكطأٖا بعه«زسسٻ»

َٳ ;ؼسٜسٙ ٚتػُٓٝ٘  . (68)«خسٳاَؾ»قاٍ بإٔ ايه١ًُ َأخٛش٠ َٔ  ٔٵٖٚٓاى 

ٕٸ»ايطٚا١ٜ ايكا١ً٥:  :عٓس نتاب١ ا٭سازٜح، َٔ قبٌٝ ـ ايتكشٝـ2 ايكطإٓ ايصٟ  إ

ا ايؿهٌ َٔ ؾإشا نإ ٖص .«غبع١ عؿط أيـ آ١ٜ ‘إىل قُس ×دا٤ ب٘ ددل٥ٌٝ

ٜعين إٔ عسز آٜات ايكطإٓ غبع١ عؿط أيـ آ١ٜ، يف سني إٔ عسز  ؾإْٸ٘ايطٚا١ٜ قشٝشّا 

ٍٷ  اٯٜات املٛدٛز٠ يف ايكطإٓ ٫ تتذاٚظ غبع١ آ٫ف آ١ٜ. ٚبصيو غٝهٕٛ ٖٓاى فا

ٕٸثني قس قطٻ١ٗ. يف سني إٔ بعض احملسِّبٵيًؿټ يؿغ  ح بٛقٛع ايتكشٝـ يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ، ٚأ

 . (74)ذ ا٭ٚىل َٔ ايهايفػٳيف ايٓټ زٵ ٜٔطمل (69)«عؿط»

ُٸ ثني َٔ احملسِّ قك٣ٛ، عٝح عُس مجعٷ ١ٝٺوع٢ ايتكشٝـ يف ا٭سازٜح بأٖ

       ١ ٚايؿٝع١ إىل ايتعطٜـ بايتكشٝؿات يف ا٭سازٜح، َٔ قبٌٝ: َٔ أٌٖ ايػٓٸ

 ،ٚايتكشٝؿات ;ٖـ(382ايعػهطٟ)يًشػٔ بٔ عبس اهلل  ،ثنيتكشٝؿات احملسِّ

ٖـ(. ٜٚعتدل ايتكشٝـ يف َكطًض عًِ اؿسٜح َٔ ايعًّٛ ايهطٚض١ٜ 1441اَاز)يًُرلز

ٌٸ  اعتباض َعطؾ١ تكشٝـ ٖـ( إىل642خ. ٚقس شٖب ابٔ ق٬ح ايؿٗطظٚضٟ)قسِّ يه

اظ اؿاشقني يف نبط ٖؿاُؿ ّا د٬ًّٝ، ٫ ٜهطًع ب٘ إ٫ٓأغاْٝس َٚتٕٛ ا٭سازٜح ؾٓٸ

 . (71)ا٭سازٜح

ُا تأتٞ َٔ قبٌ ايهتٸاب ٚايٓػٸار، يٓٛع ايجاْٞ إْٸ٫ ىؿ٢ إٔ ايتكشٝؿات َٔ ا

يطدٛع إىل كتًـ املكازض ٚباٚاغع.  ٚاْتكًت إىل املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ ع٢ً ْطإم

َع بٝإ اخت٬ف  ،كّا٢ ْٗر ايب٬غ١ املطبٛع قٓكايطٚا١ٝ٥، َجٌ: ٚغا٥ٌ ايؿٝع١، أٚ ستٸ

بػبب  ;٬ف ايهًُاتٚاٱؾاض٠ يف اشلاَـ إىل اخت ،ايٓػذ ٚاملدطٛطات املدتًؿ١

 . (72)ػاع ظاٖط٠ ايتكشٝـ يف ايطٚاٜاتايتكشٝـ، ْسضى سذِ اتٸ

ٌٸ ػات ايع١ًُٝ ؾكس متٸ ـ كني ٚزعِ امل٪غٸاؾٗٛز املبصٚي١ َٔ قبٌ احملٚك ٚيف ظ

 .نبرل ـ تؿصٜب املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ َٔ ٖصٙ اٯؾ١ إىل سٛس ؿػٔ اؿٓغ

َا  يف ،ا٭غتاش ؾ٪از عبس ايباقٞ :أَجاٍ كني،١ بصٍ بعض احملٚكأٌٖ ايػٓٸ ٚعٓس

َٚٔ ايؿٝع١ قسٸّ ا٭غتاش ايػؿاضٟ  .١ دٗٛزّا نبرل٠ يف ٖصا اجملاٍايػتٸ ايهتبل بٜتعًٓ

يف ٖصا اؿكٌ أٜهّا. ٚيهٔ  َؿهٛض٠ّ ٚا٭غتاش ايبٗبٛزٟ ٚآخطٕٚ َٔ ايباسجني خسَاتٺ
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املٛغٛعات كني ببا٫يتؿات إىل غع١ سذِ املكازض ايطٚا١ٝ٥، ٚاٖتُاّ أنجط احملٚك

اؿسٜج١ٝ ا٭ٚىل ٚا٭ق١ًٝ، ٜعتدل ا٫ٖتُاّ بايتكشٝـ ايٛاقع يف ايطٚاٜات ـ ٚخاقٸ١ يف 

ُٸ  ـ ؾدلٷإش قس ٜتهًٖ ;١ٝ ٚايتأثرلَكاّ اغتٓباط ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ـ يف غا١ٜ ا٭ٖ

هض ي٘ ز، يٝتٸ١ يف سسٜح قسٻخاقٸ ٜٚبين قٛاعسٙ ايؿهط١ٜ ع٢ً أغاؽ أيؿاظٺ ،نجرلّا

ٕٸ بكٝػت٘ ا٭ق١ًٝ ىتًـ  ز تكشٝـ، ٚإٔ ايٓلٸَا اعتُس عًٝ٘ إمنا ٖٛ فطٻ بعس شيو أ

 عٔ ايكٝػ١ اييت اعتُسٖا يبٓا٤ َٓعَٛت٘ ايؿهط١ٜ.

  

 ــــــ ٖـ ـ آف١ اختالف ايكطا٤ات

إٕ َطازْا َٔ اخت٬ف ايكطا٤ات يٝؼ ٖٛ املكطًض ايصٟ ٜصٖب إيٝ٘ بعض 

ٚكتًـ، ٚميهٔ ؾُٝع  زٷ١ َتعسٸسٝح ٜكٍٛ بإٔ ؾُٗٓا يًٓكٛم ايسٜٓٝ ،املػتٓرلٜٔ

ٚإمنا َطازْا َٔ اخت٬ف ايكطا٤ات  .ز٠ إٔ تهٕٛ قشٝش١ّٖصٙ ا٭ؾٗاّ ٚايكطا٤ات املتعسِّ

ؾ١ٝ طٵٖٓا ٖٛ ا٫خت٬ف يف قطا٠٤ ايهًُات ايٛاضز٠ يف ايطٚاٜات َٔ ايٓاس١ٝ ايكٻ

 بعباض٠ٺٚطِٜ. إىل اخت٬ف ايكطا٤ات يف ايكطإٓ ايه تٵٖٚٞ ايعاٖط٠ اييت أزٻ ،١ٜٛشٵٚايٓٻ

ٔٔ﴿أٚنض: وتٌُ يف قٛي٘ تعاىل:  ّٔ ايسِّٜ ٛٵ ٜٳ  «َايو»كطأ ن١ًُ إٔ تٴ (4ايؿاؼ١: ) ﴾َٳايٹوٹ 

ُٳا ٜٳدٵؿٳ٢ اهلَل﴿يف قٛي٘ تعاىل: ٚ ;«وًٹَٳ»ع٢ً ؾهٌ  ْٻ ُٳا٤ٴٔإ ٙٹ اِيعٴًَ ٔٵ عٹبٳازٹ َٹ  (28ؾاطط: ) ﴾ 

 ،٢ٓ ضأغّا ع٢ً عكبيٝدتًـ املع ،بايطؾع أٚ ايٓكب «اهلل»ميهٔ قطا٠٤ يؿغ اؾ٬ي١ 

. ٚميهٔ شلصٙ ايعاٖط٠ إٔ ؼسخ يف ايطٚاٜات ع٢ً (73)ٜٚتأضدض بني ايهؿط ٚاٱميإ

ٌٕ ْطإم  عاّ ع٢ً َعاْٝٗا َٚسايًٝٗا.  أٚغع، ا٭َط ايصٟ ٜذلى بتأثرلٙ املباؾط بؿه

 قط٥ت إشا «ٚأْا أدعٟ ب٘ ،ايكّٛ يٞ»يف اؿسٜح ايكا٥ٌ:  :ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ

ٕٸع٢ً  «أدعٟ»ن١ًُ   ;اهلل ٜجٝب ايكا٥ِ ع٢ً قٝاَ٘ ١٦ٖٝ املبين يًُعًّٛ ٜهٕٛ املع٢ٓ أ

 .كٝػ١ املبين يًُذٍٗٛ ٜهٕٛ املع٢ٓ إٔ اهلل ٖٛ دعا٤ ايكّٛب ٚإشا قط٥ت

ط٠ عٔ عكط َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإٕ ع٬َات اٱعطاب إمنا ٚنعت يف َطس١ً َتأخِّ

ْػبتٗا بأمجعٗا تسٜٚٔ ايطٚاٜات يف املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ، ٚيٝؼ ا٭َط عٝح ميهٔ 

ِٸ ايتططٸم يف (74)إىل املعكّٛ ع٢ٓ بؿطح ا٭سازٜح إىل نٝؿ١ٝ اييت تٴ ايهتب. َٔ ٖٓا ٜت

ٚاٯضا٤ املدتًؿ١ ايٛاضز٠ يف  ،ٚتطنٝبتٗا ايٓش١ٜٛ ٚايكطؾ١ٝ ،ٚبٓٝتٗا، إعطاب ايطٚاٜات
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 ٖصا ايؿإٔ. 

ٌٕ  َُٚٗا نإ ؾإٕ داْبّا َٔ ا٫غتٓباطات ايكا١ُ٥ ع٢ً ايطٚاٜات تعتُس بؿه

ٕ ايكطا٤ات ٚاٱعطاب ايٛاضز يف إٚططٜك١ قطا٤تٗا. ٚسٝح  ،دٖٛطٟ ع٢ً نٝؿ١ٝ أيؿاظٗا

املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ ٫ ٜٓتُٞ إىل املعكّٛ ٜبك٢ ططٜل تٛظٝـ ٖصٙ ايطٚاٜات ٜٛاد٘ 

َا هب ايطدٛع  بعض ايتعكٝسات اـاقٸ١. ٚيف َٛاضز استُاٍ ا٫خت٬ف يف قطا٠٤ ضٚا١ٜٺ

أٚ ايكطا٥ٔ اـاضد١ٝ; يذلدٝض قطا٠٤ ع٢ً  ;ايػٝام :قبٌٝ َٔ ،إىل ايكطا٥ٔ ايساخ١ًٝ

 غرلٖا َٔ ايكطا٤ات ا٭خط٣. 

 

 ــــــ س١َٜٓايػَّ ـ اآلفات3

ٌٸٜٴذُع احملسِّ س إمنا ًٜعب ٓٳايػٻٚس. ٓٳٚغٳ ;ٕٔتٵَٳ :تؿتٌُ ع٢ً ضٚا١ٜٺ ثٕٛ ع٢ً إٔ ن

ع٢ٓ أْٓا مب ،ايكازض عٔ املعكّٛ زٚض اؾػط ايصٟ ٜطبط بٝٓٓا ٚبني املنت ٚايٓلٸ

نُا  .ضٙٚس إثبات قسٚض اؿسٜح عٔ املعكّٛ أٚ عسّ قسٓٳْػتطٝع َٔ خ٬ٍ ايػٻ

١ ع٢ً إَهإ إثبات قسٚض اؿسٜح عٔ ايكشاب١ ٜػاعس ايػٓس عٓس أٌٖ ايػٓٸ

ٍٕ ٟٸ سا س اؿسٜح إثبات ٓٳميهٔ َٔ خ٬ٍ غٳ ٚايتابعني أٚ عسّ قسٚضٙ عِٓٗ. ٚع٢ً أ

 ايِٝ ايس١ٜٝٓ َٔ خ٬ي٘. ٝاْٝت٘، ٚايعٌُ ع٢ً اغتٓباط ايتعسٵٚٳ

َٓص  ،مبػاعس٠ املعكَٛني ،ثٕٛ ٚايطٚا٠ إىل ٖصٙ اؿكٝك١ٚقس ايتؿت احملسِّ

غٛا٤ با٭غاْٝس ايكشٝش١ أٚ  ،، ٚيصيو متٸ ْكٌ مجٝع ايطٚاٜات َػٓس٠ّ(75)ايبسا١ٜ

ُٸ ايهعٝؿ١. ٚعًٝ٘ ٫ ميهٔ ايؿٓو  ١ٝ ا٭غاْٝس. يف أٖ

ٛا املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ ا٫ٖتُاّ ؿٚايػ٪اٍ املططٚح ٖٓا: ٌٖ بصٍ ايصٜٔ قٓٻ

ٌٕ  قشٝض أّ ٫؟  اي٬ظّ َٔ أدٌ ْكٌ ا٭غاْٝس بؿه

ٜٚػتشل ايتكسٜط،  ،نبرل ل ع٢ً َػت٣ٛٶهب ا٫عذلاف بإٔ ٖصا ا٭َط قس ؼٖك

١ اي٬ظ١َ يف ْكٌ ا٭غاْٝس، ا٭َط ايصٟ ايسٓق طأعإٔ بعض املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ مل تٴ سٳٝٵبٳ

ُٸ ْؿرل يفٚ .ايٓٛاقل ايػٓس١ٜب عًٝ٘ بعض اٯؾات ٚتطتٸ  ٗا: َا ًٜٞ إىل أٖ

 

ٛٓأـ اؾتُاٍ ايػٓس ع٢ً ايضعفا٤ أٚ املتَّ  ــــــ ُٗني بايٛضع ٚايػً

ٕٸ  إٕ َٔ أؾٗط ا٫ْتكازات ايٛاضز٠ ع٢ً أغاْٝس ايطٚاٜات يف املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ أ
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ٚٳ ،ؿٞ ٖصٙ املٛغٛعات اؿسٜج١َٝ٪ٚي بصنط  سّا ع٢ً أْؿػِٗعٵع٢ً ايطغِ َٔ قطعِٗ 

ؾأقشُٛا يف َٛغٛعاتِٗ بعض  ،ايطٚاٜات ايكشٝش١ ؾكط، مل ًٜتعَٛا بٗصا ايٛعس

ٛٸايطٚاٜات شات ا٭غاْٝس املؿت١ًُ ع٢ً ايطٚا٠ املتٻ َٚا إىل  ُٗني بايهصب ٚا٫خت٬م ٚايػً

 شيو. 

ٖٚٛ َٔ أنجط املٛغٛعات  ،ط بؿإٔ قشٝض ايبداضٟذٳَا قاي٘ ابٔ سٳ :َٔ شيوٚ

بعس ايكطإٓ  ايهتب٢ نإ عٓسِٖ أقضٸ ١ طستٸ أٌٖ ايػٓٸاؿسٜج١ٝ اعتباضّا بني

. ٚايصٜٔ اْؿطز ايبداضٟ .اظ يف عؿط٠ ١٦َٚ سسٜح.ٚقس اْتكسٙ اؿٓؿ»: (76)صايهطِٜ

ِ ؾٝ٘ بايهعـ َِٓٗ باٱخطاز شلِ زٕٚ َػًِ أضبع١٦ُ ٚبهع١ ٚث٬ثٕٛ ضد٬ّ، املتهًٓ

 . (77)«مثإْٛ ضد٬ّ

ٕٵ ٌٸعً نُا لس َجٌ ٖصٙ ا٫ْتكازات ـ ٚإ  ايهتبـ تٛدٸ٘ إىل  ٢ َػت٣ٛ أق

 . (78)ايطٚا١ٝ٥ ايؿٝعٝٸ١ أٜهّا

 

 ــــــ ب ـ ايصعٛز ٚاألفٍٛ يف شنط أغاْٝس ايطٚاٜات

ٌٕ ناٌَ، سٝح  تعاْٞ بعض املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ َٔ عسّ شنط ا٭غاْٝس بؿه

أٚ  ،تعًٝل اٱغٓاز )سصف بعض ايطٚا٠ :َٔ قبٌٝ ،إيٝٗا بعض ايعٛاٖط ٚاٯؾات تٵَقتططٻ

َٳا ٫  ٔٵ٫نتؿا٤ بصنط ايطاٟٚ املباؾط يًُعكّٛ(. ٖٚٛ َا ْطاٙ عٓس ايؿٝذ ايكسٚم يف 

ٚؾدلإ ٖصٙ ايعاٖط٠ عُسٚا  .وهطٙ ايؿكٝ٘، ٚايؿٝذ ايطٛغٞ يف تٗصٜب ا٭سهاّ

ل َٔ إىل أغًٛب شنط املؿٝد١. ٚع٢ً ايطغِ َٔ نٕٛ ٖصا ا٭َط ْاؾعّا يف ايتدًٗ

ٜٚػاعس يف تكًٝل سذِ ٖصا ايٓٛع َٔ  ،ايٛقتا٭َط ايصٟ ىتكط  ،تهطاض ا٭غاْٝس

أخط٣ دعٌ ايعجٛض ع٢ً اؿًكات املؿكٛز٠ يف ا٭غاْٝس نُٔ  ٘ َٔ ْاس١ٝٺأْٸ ، إ٫ٓايهتب

املؿٝد١ أَطّا يف غا١ٜ ايتعكٝس. نُا مل ٜصنط ايؿٝذ ايكسٚم مجٝع اؿًكات املؿكٛز ـ 

ٞٵ٢ً إٕ َا ٜطبٛ ع :ٚنإ َٔ ْتٝذ١ شيو إٔ قٌٝ ،ّٛا أٚ غؿ١ً ـٗٵغٳ ضٚا١ٜ َٔ ضٚاٜات  أيَؿ

ٖصا ايهتاب ٜعاْٞ َٔ آؾ١ اٱضغاٍ. ٚقس قاّ َٓٗر ايؿٝذ ايكسٚم أسٝاّْا ع٢ً 

ٚبصيو ؾإْ٘ ٫ ٜكتكط ع٢ً عسّ شنط آخط ضٚا٠ اؿسٜح، بٌ  ،«ٟٚضٴ»ا٫نتؿا٤ بعباض٠ 

٢ شنط اغِ ْاقٌ اؿسٜح عٔ املعكّٛ. ٚعًٝ٘ ٌٖ ميهٔ ا٫نتؿا٤ يف َجٌ ٜػؿٌ ستٸ
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 بتكطٜض ايؿٝذ يف بسا١ٜ ايهتاب بأْ٘ ٫ ٜصنط غرل ايطٚاٜات ايكشٝش١؟  ٖصٙ املٛاضز

إش نُا قاٍ بعض نباض  ;ٛانض إٔ اؾٛاب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ٖٛ بايٓؿَٞٔ اي

ٕٸيف قسم ايؿٝذ ايكسٚم يف ازٸ ايعًُا٤: يػٓا ْؿٓو زاؾع٘ َٔ ٚضا٤ تأيٝؿ٘  عا٥٘ ٖصا، ٚأ

ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات ايكشٝش١ شلصٙ املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ ٖٛ ا٫قتكاض ع٢ً شنط 

ٔٵ ٌٖ ميهٔ ايكٍٛ بعك١ُ ايؿٝذ ايكسٚم يف ؼسٜس َا ٖٛ ايكشٝض َٔ  عٓسٙ، ٚيه

، طَٚا (79)َٔ اجملتٗسٜٔ أخط٣: يٝؼ ايؿٝذ ايكسٚم غ٣ٛ فتٗسٺ ايطٚاٜات؟ ٚبعباض٠ٺ

. ٚعًٝ٘ (84)عٓس غرلٙ َا مل ٜكضٸ عٓسٙص عٓسٙ قس ٫ ٜكضٸ عٓس غرلٙ، أٚ قس ٜكضٸ ٜكضٸ

ٌٸ ;ب عًٝ٘ إٔ ٜصنط ناٌَ ا٭غاْٝسنإ ه ع٢ً اؿهِ  فتٗسٺ نٞ ٜعٌُ ن

ٚتكشٝض  ،ٝات٘ َٚعاٜرلٙ اـاق١ يف تعسٌٜ أٚ دطح ايطٚا٠طبكّا ملتبٓٸ ،بكشتٗا أٚ غكُٗا

 أٚ ضؾض ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات. 

 

 ــــــ ١ يف ضبط أمسا٤ ايطٚا٠ز ـ عسّ ايسٍق

ّٴ ،١ايسٓق ّٴَٚٔ اٯؾات اييت تعاْٞ َٓٗا أغاْٝس ايطٚاٜات عس ٚدٛز نابط١  ٚعس

ٕٸخاقٸ ٌٸ ١ يف شنط أزلا٤ ايطٚا٠. ؾإ ٕٚ يه ٚازلّا َعطٚؾّا َٚؿتٗطّا بني  ،ازلّا نا٬َّ ضا

أخط٣ ٖٓاى ايهجرل َٔ ايطٚا٠ ايصٜٔ ٜؿذلنٕٛ يف  ١ٝ. َٚٔ ْاس١ٝٺٓٵبّا ُٚنَكَٚي ،ايٓاؽ

ٌَ ٚايسقٝل ٭زلا٤ ط ايهابٵعٔ ايهٻ ١ًٺِؿا٫غِ ٚايًكب أٚ ايه١ٝٓ. َٔ ٖٓا ؾإٕ أز٢ْ َغ

 ٞ عادعّا عٔ ايتُٝٝع بني ايجك١ ٚغرل ايجك١ َِٓٗ. ايطٚا٠ غٛف هعٌ املتًٓك

١ يف شنط اغِ ايطٚا٠ يف املٛغٛعات ٚقس ٚقع ٖصا ايتػاَض ٚعسّ ايسٓق

ٌٕ ِٸ أسٝاّْا شنط اغِ ايطاٟٚ بؿه ِٸ ا٫نتؿا٤ بصنط  اؿسٜج١ٝ، عٝح ٜت ْاقل، أٚ ٜت

ـَ يف َٛنٕعبُٝٓا ٜٴهتؿ٢  ازل٘ يف َٛنٕع ط بني ًِآخط بصنط يكب٘ أٚ نٓٝت٘، أٚ ٜتِ ا

 ازل٘ ٚاغِ أبٝ٘. 

ِٸ تكسِٜ ايكطا٥ٔ اييت متِّٝ ع ٚيف املٛاضز اييت ٜؿذلى ؾٝٗا ايطٚا٠ يف ا٭زلا٤ مل ٜت

 .بني ٖ٪٤٫ ايطٚا٠

 ٚقس أزٸت ٖصٙ ايكعٛبات يف املٛغٛعات ايطٚا١ٝ٥ إىل سسٚخ ث٬خ ظٛاٖط، ٖٚٞ: 

سٜح َكطًشات خاقٸ١ َٔ قبٌٝ: امل٪تًـ ٚاملدتًـ، يف عًِ اؿ ـ ظٗطت1
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متٸ  ،١باٱناؾ١ إىل ظٗٛض َكطًشات خاقٸ أٟ إْٸ٘،َٚا إىل شيو،  ،ٚمتٝٝع املؿذلنات

 ثني بٗصا ايٓٛع َٔ ايعًّٛ أٜهّا. ايتأنٝس ع٢ً إساط١ احملسِّ

ٌٸ ;١ثني إىل ايكٝاّ ببعض ايسضاغات املػتكًَٓٔ احملسِّ ـ عُس عسزٷ2  ٖصٙ ؿ

 قل يف املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ، َٔ قبٌٝ: متٝٝع املؿذلنات. ايٓٛا

 ،إىل داْب ا٭عاخ يف َصاٖب ٚأخ٬م ايطٚا٠ ،ـ ْؿاٖس يف ايهتب ايطداي3١ٝ

ٌٕ قشٝض، ٚؾكٌ ايطٚا٠ املؿذلن١ أزلا٩ِٖ عٔ  دٗٛزّا يهبط أزلا٤ ايطٚا٠ بؿه

 .(81)ايجٓا٤ ٚايتكسٜط تػتشلٸ ٖٚٞ دٗٛزٷ .َٚا إىل شيو ،بعهِٗ
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 ايسٜٔ ٚاألخالم

 زٚض ايسٜٔ يف خس١َ األخالم

 

 القاسم فىائً د. أتى

 حسه مطرترجمح: 

 

  .(‘ا٭نطّ ايٓيبٸ) (1)«خ٬مِ َهاضّ ا٭مٚت٭ تٴعجٵُا بٴإْٸ»

 

 ــــــ ـ َسخ1ٌ

أثبتٓا تكسٸّ ا٭خ٬م ع٢ً ٚاغتك٬ٍ ا٭خ٬م عٔ ايسٜٔ،  زضاغ١ أخط٣يف أثبتٓا 

ـ ع٢ً ايتدلٜط ا٭خ٬قٞ اٱهابٞ ١ْٝ ا٫يتعاّ ايسٜين ٫ تتٖٛقايسٜٔ، ٚقًٓا بإٔ عك٬

٭سهاّ ايؿطع، ٚإٔ ٚدٛب اتباع ٖصٙ ا٭سهاّ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ سهُّا َٔ 

إشا  أسهاّ ايعك١ْٝ٬ املكًش١ٝ، َٚع شيو ؾإٕ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ إمنا تهٕٛ َعكٛي١ّ

َٔ َكتهٝات ايعك١ْٝ٬ مل تعٌُ ع٢ً ْكض ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ; ٭ٕ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٖٞ 

١َ ع٢ً ايعك١ْٝ٬ املكًش١ٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭خ٬ق١ٝ، ٚإٕ ايعك١ْٝ٬ ا٭خ٬ق١ٝ َتكسِّ

ا٭غاؽ ؾإٕ ا٫يتعاّ ايسٜين إمنا ٜهٕٛ عك٬ّْٝا بؿطط إٔ ؼع٢ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ 

ا٭ز٢ْ، ٚإٔ ٫ تعٌُ ع٢ً ْكض ٖصٙ ايكِٝ. ٚإٕ  يف اؿسٸ ،بايتدلٜط ا٭خ٬قٞ ايػًيب

اّ ايؿطع١ٝ املٓاؾ١ٝ يًكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ تؿتكط إىل ايتدلٜط ٚا٫عتباض ايعك٬ْٞ، ٚإٕ ا٭سه
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 اتباعٗا كايـ يًعك١ْٝ٬. 

ّ ؾإمنا ٜهٕٛ ٚأَا اغتك٬ٍ ا٭خ٬م عٔ ايسٜٔ ٚتكسٸَٗا عًٝ٘ باملع٢ٓ املتكسِّ

ٞٸ َكب٫ّٛ إشا اقذلٕ بتكٜٕٛط ٚبٝإ  ،عٔ خسَات ايسٜٔ يف زا٥ط٠ ا٭خ٬م ٚانض ٚدً

ُٸَعك ١ٝ ٖصٙ ٍٛ َٚكبٍٛ يًتعايِٝ ا٭خ٬ق١ٝ املٛدٛز٠ يف ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ. ٚتهُٔ أٖ

َٗا ايسٜٔ يف زا٥ط٠ اييت ٜكسِّ «اـسَات»ٕ يف ٚٵٓني ٜطٳاملػأي١ يف إٔ ايهجرل َٔ املتسِّ

إش  ;يًشكٝك١ ا٭خ٬م يًسٜٔ، يف سني إٔ ٖصا ايه٬ّ فاْبٷ «ع١ٝبٳتٳ»ا٭خ٬م زي٬ّٝ ع٢ً 

 .َٔ قبٌ ايسٜٔ «تأٜٝس»ٔ يف زا٥ط٠ ا٭خ٬م إمنا ٜٴجبت إٔ ا٭خ٬م َٛنع ٕ خسَات ايسٜإ

ٖصا ايٓٛع اـام َٔ ايع٬ق١ بني ايسٜٔ ٚا٭خ٬م. إٕ تأٜٝس ٖٓا ٚغٓبشح 

 ا٭خ٬م َٔ قبٌ ايسٜٔ ٜٓػذِ َع: 

 ـ اغتك٬ٍ ا٭خ٬م عٔ ايسٜٔ. 1

 ـ تكسٸّ ا٭خ٬م ع٢ً ايسٜٔ. 2

 ٕ يف زا٥ط٠ ا٭خ٬م. ١ٝ َٚطدع١ٝ ايعكٌ ٚايٛدساـ سذٸ3

 :َٔ ٬٘بني ا٭خ٬م ٚمجٝع أدعا٤ ايسٜٔ، ؾإٕ ُن إٕ ٖصا ا٫ضتباط َٛدٛزٷ

ايعكا٥س ايس١ٜٝٓ، ٚايعبازات ايس١ٜٝٓ، ٚايتٛقٝات ٚايتعايِٝ ا٭خ٬ق١ٝ املٛدٛز٠ يف 

ٌٕايٓكٛم ايس١ٜٝٓ، إشا متٸ ؾُٗٗا ٚاتٸ ٌٕ باعٗا بؿه  قشٝض ؾإْٗا غٛف تػاعس بؿه

 ٚبكا٥ِٗ ع٢ً ا٫تكاف با٭خ٬ق١ٝ.  ،ل امل٪َٓنيؽًٗ ط ع٢ًنبرل َٚ٪ثٸ

 .١ عٔ ايس١ٜٔ َػتكًِٓ ٚايهطٚضات ٚاحملعٛضات ا٭خ٬ق١ٝ ٚدٛزّا ٖٜٚٛٸٝٳإٕ يًكٹ

ٛٳ ٚبػضٸ ٖٚٞ َٛنع تأٜٝس  .ٞ ميهٔ ايتعطٸف عًٝٗا ٚتدلٜطٖاسٵايٓعط عٔ ايٓكٌ ٚاي

ٌٕ ،ٚإَها٤ َٔ قبٌ ايسٜٔ ١ تؿٛم ايسٜٔ، ٚإٕ ايسٜٔ أٚ تكطٸف. إٕ ا٭خ٬م َكٛي ب٬ تسخٸ

أٚ إٔ ٜعٌُ ع٢ً تػٝرلٖا. ٚإٕ ايكِٝ  ،٫ ٜػتطٝع ايتسخٸٌ ٚايتكطٸف يف ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ

ا٭خ٬ق١ٝ َطًك١، ؾٗٞ يٝػت َس١ٜٓ يف ٚدٛزٖا ٚاعتباضٖا إىل ايسٜٔ، بٌ إٕ ايسٜٔ 

ا. ٚع٢ً باعٗكاف بٗا ٚاتٸٌ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ نُا ٖٞ، ٜٚٛقٞ أتباع٘ بايتشًٓٞ ٚا٫تٸٜتكبٻ

ٛٸع١ ٚٚاغع١ يف سكٌ ا٭خ٬م،  ٟٸ ساٍ ميهٔ يٓا إٔ ْؿذلض يًسٜٔ أزٚاضّا ٚأْؿط١ َتٓ أ

 . ٚغٛف ْؿرل إىل بعض ٖصٙ ا٭زٚاض

َٸّا يف اتٸ  ،كاف املتسٜٓني با٭خ٬مٚميهٔ ايكٍٛ إمجا٫ّ: إٕ ايسٜٔ ًٜعب زٚضّا ٖا
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ِٸ عدل طط .ٚبكا٥ِٗ ع٢ً ٖصا ا٫تكاف ٕٵ .كتًؿ١ ٕمٚإٕ ا٫نط٬ع بٗصا ايسٚض ٜت نإ  ٚإ

ٓني ٚإشا مل ٜهٔ يس٣ املتسِّ ،«املع١ٜٛٓ»ٚ «ايعك١ْٝ٬»ٚ «ايبكرل٠»ٔ غرل َكذلٕ بـ ايتسٜټ

ِٷ ٌٸ ،قشٝض يًسٜٔ ؾٗ  ْٚػب١ ايسٜٔ إىل ايعك١ْٝ٬ ٚا٭خ٬م، ٚإشا متٸ إس٬ٍ ايؿك٘ ق

ِ يًسٜٔ ٚإٕ َجٌ ٖصا ايؿٗ. ب١ ع٢ً شيو غتهٕٛ َعهٛغ١ّا٭خ٬م، ؾإٕ ايٓتٝذ١ املذلتِّ

ٛٸٍ إىل أسس املٛاْع أَا  ّغٝبعسِٖ عٔ ا٭خ٬م، مبع٢ٓ إٔ ايسٜٔ يف ٖصٙ اؿاي١ غٝتش

َقسٵ ﴿ ٚبكا٤ اٱْػإ ع٢ً قؿات٘ ا٭خ٬ق١ٝ. قاٍ اهلل تعاىل يف ايكطإٓ ايهطِٜ: ،لايتدًٗ

ٝٵ ٞٳ َؾعٳًَ ُٹ ٔٵ عٳ َٳ ٚٳ ٘ٹ  ٓٳِؿػٹ ٔٵ َأبٵكٳطٳ َؾًٹ ُٳ ِٵ َؾ ٔٵ ضٳبُِّه َٹ ِٵ بٳكٳا٥ٹطٴ  ِٵ دٳا٤ٳُن ٝٵُه ْٳا عٳًَ َٳا َأ ٚٳ ٗٳا 

 . (144: )ا٭ْعاّ ﴾بٹشٳؿٹٝغٺ

 ٔ بٛنٕٛحتبِّأعاثٓا ا٭خط٣ ٫ ْتشسٸخ عٔ خسَات ا٭خ٬م يف زا٥ط٠ ايسٜٔ; ٭ٕ 

ٕ ايسٜٔ املتٓكٸٌ عٔ أإٔ ايطغاي١ ايس١ٜٝٓ ٫ تكٌ إىل غاٜتٗا زٕٚ ايتشًٓٞ با٭خ٬م، ٚ

ُٸ ٕ أابٌ يًتدلٜط َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ْٝ٬، ٚٝ٘ زّٜٓا ـ ٖٛ غرل قا٭خ٬م ـ إشا قضٸ إٔ ْػ

ٌٷ َٴ اٱْػإ ايعاقٌ مبا ٖٛ عاق َّا باتباع َجٌ ٖصا ايسٜٔ، بٌ إٕ اتباع٘ ملجٌ ٖصا عٳًِيٝؼ 

طّا ٚغرل َؿطٚع. نُا تًعب ا٭خ٬م يف َكاّ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ زٚضّا َ٪ثِّ ايسٜٔ ممٓٛعٷ

)أخ٬م املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ( بايؿطح ٖٚصا َا غٛف ْتٓاٍٚ زضاغت٘ ٚعج٘ يف نتابٓا  .ٚؾطٜسّا

 . (2)بٗٳػٵٚايتؿكٌٝ امُل

 

 ــــــ ٚضؤ١ٜ اإلْػإ إىل احلٝا٠ ايسْٝا ـ ايس2ٜٔ

ٜٚسعٛ إىل  ،إٕ يًسْٝا َٔ ايٓاس١ٝ ايس١ٜٝٓ ظاٖطّا ٚباطّٓا. ٚإٕ ظاٖط ايسْٝا خازعٷ

١٦، ٚإمنا . إٕ ايسْٝا يف سسٸ شاتٗا غرل غٝٸ(3)ايػؿ١ً، ٚأَا باطٔ ايسْٝا ؾٗٛ شات اٯخط٠

ِٸ  ،ٚاملبايػ١ يف سبٸٗا ،ل بٗااملصَّٛ ؾٝٗا ٖٛ ايتعًٗ أٚ عبازتٗا ٚايكٍٛ بتأقًٝٗا، عٝح ٜت

. ٚإٕ ايسْٝا (5)ٌ أغاغّا ؾُٝع اـطاٜا. ٚإٕ سبٸ ايسْٝا ٜؿٓه(4)ْػٝإ اؿٝا٠ ا٭خط١ٜٚ

ِٸ (6)ا٫َتشإٌ ا٭ضن١ٝ ي٬بت٤٬ ِٚ ايس١ْٜٛٝ متجَِّكِ ٚايِّعٳزاض ب٤٬ ٚاختباض، ٚإٕ ايِّ . ٜٚت

اٱْػإ ؾٝٗا مبٓعي١  تعطٜـ ايسْٝا يف ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً أْٗا قكرل٠ ا٭دٌ، ٜٚعسٸ

ٚټعاي . إٕ (7)٢ بًٛؽ غاٜت٘ز باملتاع ايصٟ ٜهؿٝ٘ ستٸاعٔ ٚاملػاؾط ايصٟ ٜهططٸ إىل ايتع

ز فطٻُٓا إٔ اؿٝا٠ ايسْٝا بايكٝاؽ إىل اؿٝا٠ يف اٯخط٠ ٫ تعسٚ إٔ تهٕٛ ايسٜٔ ٜعًٓ



 

 

هـ 0341م ـ  5102ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف  نصوص معاصرة  

 

. ٚإٕ ايسٜٔ ٜطٜس َٓا إٔ ْػتؿٝس (9)عاتشٳ، ٚأْٗا ٫ تتذاٚظ ايًٖ(8)قًٌٝ ٚيعب١ َتٛانع١ َتإع

يًػعٞ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إىل ايػعاز٠ يف  ;َٔ اٱَهاْات املتاس١ يٓا يف ٖصٙ ايسْٝا

 . (14)اٯخط٠، ٚإٔ ٫ ْٓػ٢ يف ايٛقت ْؿػ٘ ْكٝبٓا َٔ ايسْٝا

ل بايتأثرل ايصٟ َا ٜتعًٓ ٚيف ،ايس١ٜٝٓ يف سكٌ ايسْٝا يف إٔ فُٛع ايتعايِٝ ٖو٫ ؾٳ

يف ضٚح  تٵتذلن٘ أعُاٍ اٱْػإ يف ايسْٝا ع٢ً غعازت٘ ٚؾكا٥٘ يف اٯخط٠، يٛ اغتكطٻ

ا٤ٶ يف قرلٚض٠ امل٪َٔ أخ٬قّٝا، ٚبكا٥٘ ع٢ً ا٫تكاف اٱْػإ غُٝهٓٗا إٔ تًعب زٚضّا بٓٸ

ِٸ ٖصا ا٭َط ٚعسّ  تٓايف ٖٛو بايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ َٔ ايتُػٸ املٛاْع با٭خ٬ق١ٝ; ٭ٕ أسس أٖ

ٝٸ١ ٚايعابط٠. إ٫ٓ إٔ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ يٛ أضازت إٔ  اْػذاَ٘ َع املكاحل ايس١ْٜٛٝ اٯْ

ٛٸض قشٝض عٔ ايع٬ق١  تهطًع بٗصا ايسٚض ؾٝذب ع٢ً امل٪َٓني إٔ ٜهٕٛ شلِ إزضاْى ٚتك

ايسٜٔ ع٢ً ضعا١ٜ ايكِٝ ايكا١ُ٥ بني ايسٜٔ ٚا٭خ٬م. ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ ؾإٕ تأنٝس 

ٚٸ س املعٟٓٛ ٚا٭خطٟٚ َٔ ٫ّ ٚبايصات َٔ أدٌ احملاؾع١ ع٢ً ايبٴعٵا٭خ٬ق١ٝ إمنا ٜأتٞ أ

ٚتٓعِٝ  ،سٝا٠ اٱْػإ، ٚيٝؼ َٔ أدٌ إعساز ا٭ضن١ٝ املٓاغب١ يًتعإٚ اؾُاعٞ

ُٸ(11)ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ١ٝ ا٭خ٬م َٔ ٚد١ٗ ْعط ايسٜٔ يف تأثرلٖا ع٢ً . تهُٔ أٖ

س املعٟٓٛ ٚا٭خطٟٚ َٔ سٝا٠ ايٓاؽ ؾطزّا ؾطزّا، ٚيٝؼ َٔ أدٌ تأثرلٖا ع٢ً تٓعِٝ يبٴعٵا

 اؿٝا٠ ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ بايؿهٌ املطًٛب. 

 

 ــــــ َٛض ايػٝب١ٝ ٚايٓتا٥ر األخط١ٜٚ يألعُاٍايصُّ ـ بٝا3ٕ

ِٸ عدل إظاس١ ايػتاض عٔ ايكٛض ايػٝبٝسٳأِٖ خٳ ٣سسإإٕ  ١ َات ايسٜٔ يٮخ٬م ٜت

ٚإٕ ايسٜٔ  .١٦ ع٢ً املس٣ ايبعٝسٚايٓتا٥ر املذلتب١ ع٢ً أعُاٍ ايٓاؽ ايكاؿ١ ٚايػٝٸ

ـ ٚبكا٥ِٗ ع٢ً ا٫تكاف بايتسٜٸٔ. إٕ تٛٓق ،ع٢ً ؽًٓل املتسٜٓني اؾ١ٜٗػاعس َٔ ٖصٙ 

َعطؾ١ اؿهِ ا٭خ٬قٞ يًعٌُ ع٢ً َعطؾ١ ْتا٥ر شيو ايعٌُ ٚقٛضٙ ايػٝب١ٝ أٚ باطٓ٘ 

ـًل ايساؾع يس٣ ايؿدل  ;يعًِ بٓتٝذ١ ايعٌُ ٚقٛضت٘ ايباط١ٝٓؾ٤ٞ، ٚتؿسٜس ٚتك١ٜٛ ا

 آخط.  َٔ أدٌ َطاعا٠ اؿهِ ا٭خ٬قٞ يصيو ايعٌُ، ؾ٤ٞٷ

عٕٛ ١ ٚزٚاؾع كتًؿ١ يف َطاعاتِٗ يًكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ. ؾايصٜٔ ٜتُتٸأزٓيإٕ يًٓاؽ 

هِ باملكساض ايهايف َٔ ايعكٌ ٫ وتادٕٛ يف ايتُػٸو با٭خ٬م ٭نجط َٔ إزضاى اؿ
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ا٭خ٬قٞ، مبع٢ٓ إٔ ايسيٌٝ ايصٟ ٜدلٸض ايعٌُ ع٢ً املػت٣ٛ ا٭خ٬قٞ بايٓػب١ شلِ ٖٛ 

بٓؿػ٘ ايصٟ ٜهٕٛ زي٬ّٝ يتشطٜهِٗ ٚؼؿٝعِٖ مٛ ايكٝاّ بايعٌُ ع٢ً طبل شيو 

أَا اٯخطٕٚ ـ أٟ ايصٜٔ ٫ ٜتُتعٕٛ باملكساض ايهايف َٔ ايعكٌ ـ  ;اؿهِ أٜهّا

ٜٚبسٚ إٔ  .ِٗ با٭خ٬م إىل قطٸنات ٚزٚاؾع إناؾ١ٝؾٝشتادٕٛ يف ايبكا٤ ع٢ً متػٸه

ايصٜٔ تهٕٛ  ،طٞ ايصنا٤. ؾايعامل َؿعِ مبتٛغِّايكػِ ايجاْٞأنجط ايٓاؽ ِٖ َٔ 

ٚتسؾعِٗ إىل تكسِٜ َكاؿِٗ ايؿدك١ٝ ع٢ً  ،ايسٚاؾع ا٭١ْٜٛ ٚا٭ْا١ْٝ عٓسِٖ قٜٛٸ١

ح تًعب ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ زٚضّا سٝ ،طايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ. ٖٚٓا بايتشسٜس ٜدلظ زٚض ايسٜٔ امل٪ثِّ

 و بايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ. ًَشٛظّا يف زؾع ٖصا ايُٓط َٔ ايٓاؽ مٛ ايتُػټ

َٳ هٌٗ قبض أنٌ َاٍ ايٝتِٝ، زٕٚ إٔ ْهٕٛ  ٔٵؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ يٝؼ ٖٓاى 

٫ تأنًٛا َاٍ »يٓعًِ شيو. ٚيصيو ؾإٕ ايسٜٔ ٫ ٜكٍٛ يٓا:  ;عاد١ إىل ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ

ٜٳِأُنًُ﴿ٚإمنا ٜكٍٛ يٓا:  ،«ايٝتا٢َ ٔٳ  ٕٻ اٖيصٹٜ َٳ٢ ُظًُِٔإ ٝٳتٳا ٍٳ اِي ٛٳا َٵ ٕٳ َأ ٕٳ ؾٹٞ  ّاٛ ُٳا ٜٳِأُنًُٛ ْٻ ٔإ

ٔٗ ِٸ  ،ٖٚصٙ ٖٞ ايكٛض٠ ايباط١ٝٓ ٭نٌ َاٍ ايٝتا٢َ (.14ايٓػا٤: ) ﴾ّاِٵ ْٳاضبٴُطْٛٹ اييت ٜت

يتذٓب ٖصا  ;ٓنيظ ايساؾع ايٓؿػٞ يس٣ املتسِّتعًُٝٗا يٲْػإ َٔ ططٜل ايٛسٞ، ٚتععِّ

ا٭َط. َٚٔ ايهطٚضٟ ا٫يتؿات إىل ٖصٙ اؿكٝك١، ٖٚٞ إٔ تؿطٜع اؿهِ ايؿطعٞ يف 

مبع٢ٓ  ،عٔ ايؿطع ٖصٙ املٛاضز ٫ ٜٴجبت عسّ ٚدٛز سهِ أخ٬قٞ يف ٖصٙ املٛاضز َػتكٌٛ

ِٷ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚإٔ  إٔ ا٭َط يٝؼ عٝح ٫ ٜٛدس ٭نٌ َاٍ ايٝتا٢َ سه

ٕ أٟ إبٌ ا٭َط ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو متاَّا،  ،ؿهِ ايؿطع عٷقبض ٖصا ايؿعٌ تاب

اؿهِ ايؿطعٞ شلصٙ ا٭عُاٍ تابع ؿهُٗا ا٭خ٬قٞ، ٚأغاغّا إٕ تؿطٜع اؿهِ 

ايؿطعٞ يف ٖصٙ املٛاضز إمنا ٜأتٞ يف إطاض ايكٝا١ْ ٚاحملاؾع١ ع٢ً شيو اؿهِ 

 . (12)ا٭خ٬قٞ

ٟٸٚع٢ً  ط١ٝٓ يٮَٛض ٜعسٸ َٔ ايتعايِٝ ساٍ إٕ ايتؿهرل ا٭خطٟٚ ٚايط١ٜ٩ ايبا أ

اؾٖٛط١ٜ يٮزٜإ، ٚإٕ شلصٙ ايتعايِٝ تأثرلّا نبرلّا يف َطاعا٠ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ. ٚنُا 

ٛټٜتٛٓقـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ّ ؾإٕ ٖصا ايتأثرل تكسٸ ض ـ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ يس٣ امل٪َٓني تك

كٛض٠ ؾإٕ ٚيف غرل ٖصٙ اي ;قشٝض يًع٬ق١ ايكا١ُ٥ يف أشٖاِْٗ بني ايسٜٔ ٚا٭خ٬م

إٔ ٭عُايٓا ظاٖطّا بايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ غٝهٕٛ شلا ْتا٥ر َعهٛغ١. إٕ ايسٜٔ ٜعًُٓا 
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يف إٔ ا٫عتكاز  ٖوٕ يًسْٝا ظاٖطّا ٚباطّٓا. ٫ٚ ؾٳإٔ يٓا ظاٖطّا ٚباطّٓا، ٚأٚباطّٓا، ٚ

ٚاٱزضاى ايكشٝض  ،ٚايٛنٛح يف ايط١ٜ٩ ،ايطاغذ بٗصٙ ا٭َٛض إشا اقذلٕ بايبكرل٠

ّا يس٣ امل٪َٓني ي٬تكاف ّا دسٸايسٜٔ ٚا٭خ٬م، ؾإْ٘ غٝدًل زاؾعّا قٜٛٸ يًع٬ق١ بني

 با٭خ٬م، ٚايبكا٤ ع٢ً ٖصا ا٫تكاف. 

 

 ــــــ األخالق١ٝ باملفاِٖٝ ايس١ٜٝٓ ـ ضبط املفا4ِٖٝ

ُٸ عٔ ضبط املؿاِٖٝ ا٭خ٬ق١ٝ  ١ ا٭خط٣ يًسٜٔ يف سكٌ ا٭خ٬م عباض٠ْإٕ اٯي١ٝ املٗ

تعطٜـ  ىتًـ عٕٔ ايطبط بني املؿاِٖٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚاملؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ باملؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ. إ

سٸ ٚاسسّا عٳٜٴـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ املؿاِٖٝ ا٭خ٬ق١ٝ يف إطاض املؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ. ؾإٕ ايكدل 

يتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ْسضى َع٢ٓ ايكدل، ايٓعط عٔ ا ، ٚمٔ بػضٸ١َٔ ايؿها٥ٌ ا٭خ٬قٝ

ٚايسٜٔ ٫ ٜكٍٛ يٓا: نْٛٛا  ،هٔ يٓا إٔ ْعًُْ٘ٚػتٛعب سهُ٘ ا٭خ٬قٞ، أٚ مي

ٔٳٚٳاهلُل﴿قبٛضٜٔ، ٚإمنا ٜكٍٛ يٓا:  مبع٢ٓ أْ٘ ٜطبط  ،(146 )آٍ عُطإ: ﴾ ٜٴشٹبټ ايكٻابٹٔطٜ

ٚزاؾعّا زّٜٓٝا قّٜٛا ـ  بني ايكدل ـ بٛقؿ٘ ؾه١ًٝ أخ٬ق١ٝ ـ ٚقب١ اهلل ـ بٛقؿٗا قطٸنّا

إىل ْكًٗا ٚإغكاطٗا ع٢ً  ٪َٕٓٛ ػاٙ قب١ اهللٟ بطزٸ٠ ايؿعٌ اييت ٜكّٛ بٗا املٚبصيو ٜ٪زٸ

َٔ أدٌ  ;ايكدل، سٝح ٜهططٸٕٚ إىل ت١ُٝٓ ٖصٙ ايؿه١ًٝ ا٭خ٬ق١ٝ يف أْؿػِٗ

اؿكٍٛ ع٢ً قبٸ١ اهلل. ٚبصيو ؾإٕ ايسٜٔ ىًل َٔ خ٬ٍ شيو زاؾعّا َهاعؿّا يس٣ 

 و بايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ. امل٪َٓني َٔ أدٌ ايتُػټ

ٛظٝـ ٚاغتجُاض املؿاعط ٚايسٚاؾع ايس١ٜٝٓ اؿانط٠ إٕ ايسٜٔ ٜعٌُ ٖٓا ع٢ً ت

ٛٸ٠ٺ يٝعٌُ ع٢ً تطغٝبِٗ ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً انتػاب ايؿها٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ  ;يس٣ امل٪َٓني بك

١ يف إٔ اشلادؼ ايط٥ٝؼ يًُ٪َٓني ٖٛ اؿكٍٛ ع٢ً قبٸ ٖوْٚبص ايطشا٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ. ٫ ؾٳ

 ٚاٖتُاَ٘، ٜٚتكطٸف يف اهلل، ؾامل٪َٔ ٖٛ ايصٟ ٜػع٢ يهٞ ٜهٕٛ َٛنع ضعا١ٜ اهلل

ٚإٕ إضاز٠ ٚنطا١ٖٝ اهلل ٚسبٸ٘ ٚبػه٘ ٖٛ ايصٟ  ،طنٞ اهللاؿٝا٠ بايؿهٌ ايصٟ ٜٴ

ى يس٣ امل٪َٓني، ٚإٕ ايسٜٔ ٜػتجُط ٖصٙ اؿكٝك١ ايٓؿػ١ٝ يذلب١ٝ ٌ ايساؾع ٚاحملطِّٜؿٚه

ٔٵ ٕٸ امل٪َٓني أخ٬قّٝا. ٚيه بٸ ٔ ايكدل يٝؼ َٔ أدٌ إٔ اهلل وسٴػٵ يف ايٛقت ْؿػ٘ ؾإ

ٔ ٕ اهلل إمنا وبٸ ايكابطٜٔ بػبب سٴػٵأٟ إايكابطٜٔ، بٌ ايعهؼ ٖٛ ايكشٝض، 

 ايكدل. 
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ِٸ ايتأنٝس عًٝٗا َٔ قبٌ ايسٜٔ يف ٖصا ايؿإٔ ٖٛ  َٸ١ اييت ٜت إٕ َٔ املؿاِٖٝ اشلا

. ٜٴؿِٗ َٔ بعض ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ إٔ ايتك٣ٛ متجٸٌ ـ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايسٜٔ «٣ِٛكايتٻ»َؿّٗٛ 

ّٸ ايكِٝ  ، ٚإمنا تعين: «إي٘ ايؿك٘»َا مٔ ؾٝ٘ ٫ تعين اـٛف َٔ  إٔ ايتك٣ٛ يف إ٫ٓ ،(13)ـ أ

 ٔداش ايكطاض ٚايتؿاٚض َع٘ بؿإٔ اُؿػٵيف َكاّ اتٸ «إي٘ ا٭خ٬م»ـ ايطدٛع إىل 1

 ٚايكبض، أٚ ايكٛاب ٚاـطأ يف ايعٌُ. 

 ـ ا٫تباع ايعًُٞ يطأٟ ٚسهِ ٖصا اٱي٘. 2

١، قبٌ إٔ تهٕٛ ؾه١ًٝ أخ٬ق١ٝ، ٚشلا تأثرل عك١ْٝ٬ َٚعطؾٝ إٕ ايتك٣ٛ ؾه١ًْٝ

َجٌ غا٥ط ايؿها٥ٌ  ،أخط٣: إٕ يًتك٣ٛ يف إزضاى ايتهًٝـ َٚعطؾت٘. ٚبعباض٠ٺ

َٔ ٕ قؿ١ ايتك٣ٛ أٟ إ ،(16)ٚع١ًُٝ (15)، ْٚاس١ٝ ؼؿٝع١ٜ(14)ْاس١ٝ َعطؾ١ٝ ،ا٭خ٬ق١ٝ

َٚٔ ٩ٜتٗا، ٟ باملتكٞ إىل إٔ ٜط٣ يف َكاّ ايٓعط أؾٝا٤ ٫ ٜػتطٝع اٯخطٕٚ ضت٪زٸد١ٗٺ 

 . (17)ٟ ب٘ إىل ايعٌُ ع٢ً طبل تًو ايط١ٜ٩ ع٢ً املػت٣ٛ ايعًُٞت٪زٸد١ٗٺ أخط٣ 

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايتك٣ٛ يف َكاّ ايعٌُ عباض٠ عٔ تٓعِٝ ايػًٛى ع٢ً 

ٚع٢ً إضاز٠  ،أٚ ايؿاٖس املجايٞ، ٚتكسِٜ إضازت٘ ع٢ً إضازتٓا ،طبل إضاز٠ إي٘ ا٭خ٬م

ٜٸ١ يف طٕٚ بايكسم ٚاؾسٸِكاؾٗس امَل اّ ايٓعط ؾٗٞ عباض٠ عٔاٯخطٜٔ. ٚأَا ايتك٣ٛ يف َك

 ايهؿـ عٔ إضاز٠ إي٘ ا٭خ٬م، ٚايطدٛع ي٘ بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجايّٝا. 

 

 ــــــ ايُٓاشز األخالق١ٝ ـ تكس5ِٜ

ط٠ يف ايتعًِٝ ٚايذلب١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايتعطٜـ با٭َج١ً ٚايُٓاشز إٕ َٔ ا٭غايٝب امل٪ثٸ

ميهٔ اعتباض ٖصا ا٭غًٛب ٚاسسّا َٔ ا٭زٚات ايس١ٜٝٓ ايباضظ٠ يف ٚ .ا٭خ٬ق١ٝ املٓاغب١

ٝٳط ا٭ؾدام ايصٜٔ ٚظاخط٠ بككل ٚغٹ زا٥ط٠ ا٭خ٬م. إٕ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ َؿش١ْْٛ

ٕٜٛٴُجٸ ٚإٕ ٚاسسّا َٔ ا٭زٚاض ايط٥ٝػ١ يٮْبٝا٤  .َٔ ا٭ما٤ ًٕٛ منٛشدّا أخ٬قّٝا بٓش

. إٕ ١َُٗ ا٭ْبٝا٤ (18)َٔ خ٬ٍ أؾعاشلِ ٚأقٛاشلِٚا٭ٚيٝا٤ ٖٛ ضغِ ٖصا ايُٓٛشز ا٭خ٬قٞ 

ؾكس  ،ِ ٚايؿها٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً املػت٣ٛ ايٓعطٟ ؾكطٝٳٚا٭ٚيٝا٤ ٫ تٓشكط بتعًِٝ ايكٹ

باٱناؾ١ إىل مماضغ١ تعًِٝ ايؿها٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً املػت٣ٛ ايٓعطٟ،  ،نإ ٖ٪٤٫

 سٕٚ ٖصٙ ايؿها٥ٌ يف ٚدٛزِٖ ٚغًٛنِٗ ايعًُٞ أٜهّا. هػِّ
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 ــــــ األخالقٞ يعامل ايٛدٛز ـ ايٓعا6ّ

سٸ َٔ َؿاِٖٝ ايسٜٔ اؾٖٛط١ٜ اييت تًعب زٚضّا إٕ ايٓعاّ ا٭خ٬قٞ يف ايعامل ٜٴعٳ

ٚبكا٥٘ ع٢ً ا٫تكاف بٗصٙ ايكؿ١. إٕ عامل ايٛدٛز  ،طّا يف اتكاف امل٪َٔ با٭خ٬مَ٪ثِّ

قٞ أٜهّا، ٚإٕ ايؿطز ٜعبٸط أخ٬ ِِٕعِ ايطبٝعٞ ٚايعًُٞ ٜؿتٌُ ع٢ً ْٳِعباٱناؾ١ إىل ايٓٻ

عٔ ٖٛادػ٘ ػاٙ ا٭عُاٍ ايكاؿ١ ٚايطاؿ١، ٚتكسض عٓ٘ ضزٚز أؾعاٍ َتٓاغب١ يف 

ا٭ؾعاٍ ٚايػًٛنٝات اؾٝٸس٠ ٚايػ١٦ٝ. إٕ ايتؿػرل ا٭خ٬قٞ يًٛقا٥ع ٚايعٛاٖط  َكابٌ

ٌ أسس أِٖ املؿطزات ايػايب١ يف ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ، ٚإٕ ٖصٙ املاز١ٜ ٚايطبٝع١ٝ ٜٴؿٚه

َٸ١ متجٸٌ اؾٛاب املباؾط ٚايٛانض عٔ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ:  ملاشا هب »املؿطز٠ ايس١ٜٝٓ اشلا

طٞ ايصنا٤، ٚإٕ أخ٬م ٖصا ايكٓـ َٔ مبتٛغِّ . إٕ ايعامل ٤ًَٞٷ«ايتشًٓٞ با٭خ٬م؟

ُٕٛ غًٛنِٗ ع٢ً أغاؽ ايعكٌ ايٓاؽ تكّٛ ع٢ً ايٓعع١ ا٭١ْٜٛ. إٕ أغًب ايٓاؽ ٜٓٓع

ٔٷا٭ْٟٛ ٚا٭ْاْٞ ٚايعك٬  ١ْٝ ا٫قتكاز١ٜ، ٚإٕ متػٸهِٗ با٭خ٬م ٚايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ضٖ

 و باملٓاؾع. مبكساض َا ٜعٛز عًِٝٗ ٖصا ايتُػټ

ِٸ ٖصٙ ا٭ٚناع ٚا٭سٛاٍ إشا اعتكس ؾدلٷ بإٔ ايعامل ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘  يف خه

ٚأْ٘ ًٜتعّ اؿٝاز ٚاي٬َبا٠٫، سٝح ٜساض  ،ٜٴعتدل َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ أع٢ُ ٚأبهِ

ٟٸ زٚض يف عً ٢ أغاؽ ايكٛاْني ايطبٝع١ٝ ٚايع١ًُٝ، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يًُؿاِٖٝ ا٭خ٬ق١ٝ أ

َػاض أسساخ ٚظٛاٖط ٖصا ايعامل، ؾإٕ زٚاؾع٘ إىل ايتُػٸو با٭خ٬م غتهٕٛ ـ بطبٝع١ 

ِ ا٭خ٬قٞ يف ٖصا ِعاؿاٍ ـ أنعـ َٔ ايسٚاؾع اييت ميتًهٗا ايؿطز امل٪َٔ بٛدٛز ايٓٻ

يؿعٛض باملػ٪ٚي١ٝ ٚسبٸ اٯخط أٚ ايعكٌ ٚايٛدسإ ا٭خ٬قٞ يس٣ ايعامل. ْعِ إشا نإ ا

ّا ئ ٜهٕٛ ي٬عتكاز ٚعسّ ا٫عتكاز بايٓعاّ ا٭خ٬قٞ يًعامل تأثرل ايؿطز ناؾّٝا ٚقٜٛٸ

 . (19)ه٘ بايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝٚيف متػټ ،يف غًٛن٘

٥ٌ: ّ دٛابّا كتًؿّا عٔ ايػ٪اٍ ايكاٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إىل ايؿدل ايصٟ ٜكسِّ

، ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜهٕٛ ي٬عتكاز ٚعسّ ا٫عتكاز «ملاشا هب ايتشًٓٞ با٭خ٬م؟»

 .يف غًٛن٘ أٜهّا بايٓعاّ ا٭خ٬قٞ يًعامل تأثرلٷ

ٕ إٔ َٓؿأ ا٭خ٬م ٖٛ ايعكس ا٫دتُاعٞ ٚٵإٕ ايصٜٔ ٜطٳ :ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ

ٌٕٜعتكسٕٚ بإٔ ايتُػٸو با٭خ٬م ٜهُٔ املكاحل ٚاملٓاؾع ايؿد  ك١ٝ يٮؾطاز بؿه
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 .(24)«ٌَؿاضق١ ايتطٗؿ»َكٓع يـ  إٔ ٖصٙ ايٓعط١ٜ ٫ ؼتٟٛ ع٢ً سٌٛ أؾهٌ. إ٫ٓ

ٟٸٚع٢ً  ساٍ ؾإٕ ايكٍٛ بإٔ ايٓعِ ا٭خ٬قٞ يف ايعامل ٜعتدل يف اجملتُعات  أ

ايس١ٜٝٓ ـ يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ ـ ٚاسسّا َٔ ايسٚاؾع اييت ؼحٸ امل٪َٓني ع٢ً َطاعا٠ ايكِٝ 

ٍٷا٭خ٬ق١ٝ ق  . (21)َكبٍٛ َٚٓطكٞ ٛ

 

 ــــــ اإلْػإ ايس١ٜٝٓ ـ َعطف7١

َٸ ل بطٚح ْٚؿؼ اٱْػإ ع٢ً املػت٣ٛ َا ٜتعًٓ ّا يفتًعب ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ زٚضّا ٖا

ِٸ .ا٭خ٬قٞ  ٖصٙ ايتعايِٝ َا ًٜٞ:  ٚإٕ َٔ أٖ

 ـ خًٛز ايطٚح. 1

ٛٸا١َ 2ٚ َٸاض٠. ـ ايؿكٌ بني ا٭ْا ايعًٜٛٸ١ ٚا٭ْا ايػؿ١ًٝ، أٚ ايٓؿؼ ايً  ايٓؿؼ ا٭

 ـ نطا١َ ايٓؿؼ. 3

 ـ دٗاز ايٓؿؼ. 4

 شاز ْؿٛؽ ايٓاؽ. ـ اتٸ5

ٚعسّ قسٚز١ٜ سٝا٠ اٱْػإ ٚاقتكاضٖا  ،إٕ ي٬عتكاز غًٛز ايٓؿؼ ٚايطٚح

إش غٝٴسخً٘ شيو  ;ع٢ً ٖصٙ ايسْٝا، ْتا٥ر ٚتساعٝات أخط١ٜٚ ع٢ً ايعٌُ يؿدل ايؿاعٌ

ٞ ٚع٢ً بكا٥٘ ع٢ً ايتشًٓ ،ك٢ً٘ ؽًٗيف سػابات٘ ايعك١ْٝ٬، ٚغٛف ٜػاعسٙ شيو ع

 با٭خ٬م. 

أخط٣ ؾإٕ املعطؾ١ اٱْػا١ْٝ ايس١ٜٝٓ تعًِٓ اٱْػإ أْ٘ ميتًو شاتني  َٚٔ ْاس١ٝٺ

، (23)ٌ أعس٣ أعسا٤ اٱْػإ، ٖٚٞ اييت متجٸ(22)ْٚؿػني; ْؿؼ تسؾع٘ إىل ؾعٌ ايػ٦ٝات

ْٚؿؼ تبًؼ يف  ;س١ٜٝٓعتدل َٔ أِٖ ايؿطا٥ض ايٜ، ٚ(24)ٜٚعسٸ دٗازٖا ٖٛ اؾٗاز ا٭ندل

ٜٴ(25)د٬ي١ قسضٖا ٚععِٝ قُٝتٗا عٝح ٜٴكػِ اهلل بٗا ُٗا اهلل قاحل ًِٗٔ، ٖٚٞ اييت 

ِ ع٢ً َه، ٖٚٞ اييت تًعب زٚض اؿػٝب ٚايكانٞ ٚايطقٝب ٚاَؿ(26)ا٭َٛض ٚطاؿٗا

 . (27)اٱْػإ يف ّٜٛ ايكٝا١َ

ّٸ ايكٹبأْٗ «نطا١َ ايٓؿؼ»شيو ؾإٕ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ تكـ  َٚهاؾّا إىل ِ أٚ ٝٳا أ

بأْ٘ َكسض ايطشا٥ٌ  «ايؿعٛض باؿكاض٠»، ٚتكـ (28)َكسض ايؿها٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ
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ٌ ايع٬ز اؾصضٟ . ٚبصيو ؾإٕ ٖصٙ ايٓكٛم تهع بني أٜسٜٓا ططٜكّا ميجِّ(29)ا٭خ٬ق١ٝ

يًُؿاغس ٚاٯؾات ا٭خ٬ق١ٝ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايصٟ متٸ ايتأنٝس عًٝ٘ يف ايٓكٛم 

ٌٕايس١ٜٝٓ ٜطتبط بؿ َ٘ ٚإٕ ايسضؽ ايصٟ تكسِّ .ض٥ٝؼ بهطا١َ ْؿؼ ؾدل ايؿاعٌ ه

ٓني ٖٛ إٔ ايؿعٛض بهطا١َ ايٓؿؼ ٜطزع اٱْػإ عٔ اضتهاب ٖصٙ ايٓكٛم يًُتسِّ

 ايكبا٥ض ٚاملٛبكات. ٚإٕ ٖصٙ ايهطا١َ متجٸٌ يف اؿكٝك١ قٛض ا٭خ٬م ايؿطز١ٜ. 

ٔٵ  .أٜهّاميهٔ اعتباض نطا١َ ايٓؿؼ قٛض ا٭خ٬م ا٫دتُاع١ٝ  ٚيه

خ٬م ا٫دتُاع١ٝ يٝػت ٖٞ نطا١َ ؾدل إٕ نطا١َ ايٓؿؼ املٓؿٛز٠ يف ا٭

ٕٛايؿاعٌ، بٌ ٖٞ نطا١َ اٯخطٜٔ ايصٜٔ ٜتأثٻ َٔ ا٭ما٤ بػًٛى ايؿاعٌ. ٜٚبسٚ  طٕٚ بٓش

ْٵ سٝح ٜط٣ إٔ ا٫عتكاز  ;ت( ٖٞ ٖصٙ ايهطا١َإٔ ايهطا١َ اييت ٜتشسٸخ عٓٗا )نا

أٚ ا٫غتؿاز٠ َِٓٗ  ،زع اٱْػإ عٔ إغا٠٤ اغتػ٬شلِٚا٫ٖتُاّ بهطا١َ غا٥ط ا٭ؾطاز ٜط

 . (34)نُذطٸز ٚغا٥ٌ ٚأزٚات

َٸ شاز أْؿؼ ايبؿط. ؾُٔ ١ يًسٜٔ يف سكٌ املعطؾ١ اٱْػا١ْٝ اتٸَٚٔ ايتعايِٝ اشلا

ٝات دٖٛط ٚاسس، ِٖٚ أبٓا٤ ٚاسس، ٚػًٚ ٚد١ٗ ْعط ايسٜٔ ٜعتدل ايٓاؽ أعها٤ دػسٺ

ّٸ ٭بٺ . يٛ (31)٘ ٚاسس، ِٖٚ َتػإٚٚ بأمجعِٗ يف اٱْػا١ْٝٚاسس٠، ٚخًؿا٤ ٱي ٚاسس ٚأ

تطغٸذ ٖصا ا٫عتكاز يف نُرل ايؿدل ؾإْ٘ غٛف ٫ ٜبشح عٔ َكًشت٘ يف إؿام 

ايهطض باٯخطٜٔ، ٚغٛف ٜػتدسّ يف ايٛقٍٛ إىل ؼكٝل ايػعاز٠ ٚايطؾاٙ يٓؿػ٘ 

 ٚيٰخطٜٔ َعٝاضّا َٚٝعاّْا ٚاسسّا. 

 

 ــــــ املؤَٓنيايس١ٜٝٓ يف أخالم  ـ زٚض ايعبازات8

ؾإٕ  ،س ا٭خ٬قٞ َٔ ٚدٛز اٱْػإتكّٛ ؾًػؿ١ ايعبازات ايس١ٜٝٓ ع٢ً ت١ُٝٓ ايبٴعٵ

ٌٕ ٚمتػٸه٘ بٗصا  ،ل اٱْػإ با٭خ٬مٚآخط يف خس١َ ؽًٗ مجٝع ايعبازات تعٌُ بؿه

اهلل،  ٟٵ. إٕ ايعباز٠ يٝػت غ٣ٛ إظٗاض اـهٛع ٚاـؿٛع ٚايعبٛز١ٜ بني ٜسٳ(32)لايتدًٗ

ٌ ػػٝسّا يًؿها٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ ؾإٕ عبازت٘ تعين ايجٓا٤ ع٢ً ٖصٙ اهلل ميجِّٕ إٚسٝح 

ايؿها٥ٌ. إٕ يًُؿاغس ٚايطشا٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ دصٚضّا يف ا٫غتهباض ٚايؿعٛض بايعع١ُ 

َٸاض٠، ٚإٕ عباز٠ ٚايٓطدػ١ٝ ٚا٭ْا ٚاتٸ باع ا٭ٖٛا٤ ايٓؿػ١ٝ ٚا٫غتذاب١ يطغبات ايٓؿؼ ا٭
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ٙ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ قؿات اهلل ٫ ٌ ع٬دّا ؾُٝع ٖصاهلل متجِّ

 ،«ايكؿات ا٭خ٬ق١ٝ»عٍ يف ايكؿات ا٭خ٬ق١ٝ، بٌ ٖٞ تٓكػِ إىل قػُني: تٳتٴدٵ

ٔٸ«ايكؿات ايه١َٝ٬»ٚ  كـ مبا ٜٓايف ا٭خ٬م. اهلل ٫ ٜتٸ . ٚيه

 ع٢ً غا٥ط قؿات٘ ا٭خط٣.  ١َْقؿات اهلل ا٭خ٬ق١ٝ َكسٻنُا إٔ 

ٔٷايتكطٸنُا إٔ  بت١ُٝٓ ايؿدل يًكؿات ا٭خ٬ق١ٝ يف ْؿػ٘  ب َٔ اهلل ضٖ

ٌٕ  ناٌَ.  بؿه

َجايٞ، ٚإٕ اـهٛع  ٚع٠ٚ٬ ع٢ً شيو ؾإٕ اهلل ـ ع٢ً َا غٝأتٞ ـ ؾاٖسٷ

ٚاـؿٛع يف سهطت٘ إمنا ٖٛ يف اؿكٝك١ خهٛع ٚخؿٛع يف سهط٠ ايؿاٖس املجايٞ، 

عٔ إٔ  ايعباز٠ عباض٠ْ ٖٚٛ ٜعين ايطنٛر ٚا٫ْكٝاع ؿهِ ايؿاٖس املجايٞ. إٕ دٖٛط

يف إٔ  وٛٚيٝؼ ٖٓاى َٔ ؾٳ .«ز عبسٺيٝؼ إشلّا، ٚإمنا ٖٛ فطٻ»ٔ ْؿػ٘ بأْ٘ اٱْػإ ًٜٚك

 ،ض ؾإْ٘ غٝذلى تأثرلّا عُٝكّاٖصا ا٭َط إشا تطغٸذ يف عُل ٚدسإ اٱْػإ إىل سسٸ ايتذصټ

إٕ  يف تؿدٝل ايتهًٝـ ا٭خ٬قٞ أٚ يف ايعٌُ ع٢ً طبل شيو ايتهًٝـ. غٛا٤ٷ

ٟ إىل تكطٸب اٱْػإ َٔ اهلل، ٚإٕ ايتكطٸب َٔ اهلل ٫ ايعبازات ٚايطٜانات ايس١ٜٝٓ ت٪زٸ

 . (33)ٜعسٚ نْٛ٘ تكطٸبّا َٔ ايؿاٖس املجايٞ، ٚض١ٜ٩ َا ٜطاٙ، ٚزلاع َا ٜػُع٘

 

 ــــــ ٚايتعًِٝ ٚايرتب١ٝ األخالق١ٝ ـ ايس9ٜٔ

ٌّ خ٬ق١ٝ. ٚإٕ داْبّا َٔ نبرل َٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ىتلٸ بايتعايِٝ ا٭ ٖٓاى ن

ِٕ ٚٳ ٖصٙ ايتعايِٝ ٚضز ع٢ً ؾهٌ سٹَه ٚاؾاْب اٯخط  ;ىل أْبٝا٥٘إّٝا سٵَٔ قبٌ اهلل تعاىل 

َټ  .٬تِٗ َٚؿاٖساتِٗ ع٢ً املػت٣ٛ ايؿدكٖٞٛ سك١ًٝ ػاضب ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ ٚتأ

 :ل بٗصٙ ايتعايَِٝا ٜتعًٓ ٜٚٓبػٞ ا٫يتؿات إىل بعض املػا٥ٌ يف

ٚٸ يتعًُٝات ا٭خ٬ق١ٝ يًسٜٔ ٖٞ َٔ ْٛع ايٛعغ ٚايتصنرل، ٚيٝػت َٔ : إٕ ا٫ّأ

ْٛع ايتعًُٝات ايع١ًُٝ ٚايؿًػؿ١ٝ. ٚقس متٸ بٝإ ٖصٙ املٛاعغ غايبّا يف إطاض ايككل 

ٚأخباض ا٭َِ املان١ٝ ٚعاقب١ اجملتُعات ايكاؿ١ ٚاملؿػس٠. إٕ املٛاعغ ٚايتعايِٝ 

ايٓاؽ إىل سهِ عكًِٗ ٚٚدساِْٗ،  ا٭خ٬ق١ٝ ايٛاضز٠ يف ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ تطؾس

ٟٸٚيصيو ؾإْٗا غايبّا َا تكذلٕ با٭زي١، ٚع٢ً   ،«َٛي١ٜٛ»ساٍ ؾإٕ ٖصٙ ايتعايِٝ يٝػت  أ
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ٚنٝؿ١ٝ  ،إضؾاز١ٜ، ٚإٕ اؿهِ ايٓٗا٥ٞ بكشتٗا أٚ غكُٗا»، بٌ ٖٞ «تعبس١ٜ»٫ٚ 

إىل  ْىَذلٚ ،ٚايكسض٠ ع٢ً تعُُٝٗا ٚتطبٝكٗا ع٢ً املكازٜل اؾسٜس٠ ،باعٗاٚيعّٚ اتٸ

يف  زٴٔطايعكٌ ٚايٛدسإ ا٭خ٬قٞ يس٣ اٱْػإ. إٕ ايتعايِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايس١ٜٝٓ يف ا٭غًب تٳ

َٔ أدٌ إٜكاظ اؿؼٸ ٚايٛدسإ ا٭خ٬قٞ  ;ٞ ب٘غٝام بٝإ ايُٓٛشز ايصٟ ٜٓبػٞ ايتأغٸ

 ٚخًل اشلٛادؼ ا٭خ٬ق١ٝ يف ٚدٛزٙ.  ،يس٣ اٱْػإ

ٚيف بعض املٛاضز تعٌُ ع٢ً  ;ؾُٝا بٝٓٗا إٕ ٖصٙ ايتعايِٝ تتعاضض يف بعض املٛاضز

ٟٸٚع٢ً  .ايتؿٜٛـ ايجكايف ٍٕ أ ؾإْٓا ي٬غتؿاز٠ َٓٗا ٚتطبٝكٗا ع٢ً ا٭ٚناع ايطا١ٖٓ  سا

٫ٚ ميهٔ شيو  .ٚإىل ا٫ٖتُاّ بتؿػرلٖا ثكاؾّٝا ،عاد١ إىل ضؾع ايتعاضض ايكا٥ِ بٝٓٗا

١ْٝ َٓٓكش١ َٚكٓع١ يف ٚاَت٬ى ْعط١ٜ عك٬ ،َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إىل ؾًػؿ١ ا٭خ٬م إ٫ٓ

ط٠ يف ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٫ ميهٔ ا٫غتؿاز٠ فاٍ ا٭خ٬م. إٕ ايتعايِٝ ا٭خ٬ق١ٝ املتٛٚؾ

 إشا متٸ: َٓٗا ٚتٛظٝؿٗا إ٫ٓ

  .ـ ضؾع ايتعاضض ايكا٥ِ بٝٓٗا1

  .ـ ضؾع ايتعاضض بٝٓٗا ٚبني املؿاٖسات ا٭خ٬ق2١ٝ

 . (34)ايؿًػؿ١ٝ ٚايعطؾا١ْٝ ٚايع١ًُٝـ ضؾع ايتعاضض بٝٓٗا ٚبني املعتكسات ايس١ٜٝٓ 3ٚ

: إٕ ضغاي١ ا٭ْبٝا٤ يف باب ا٭خ٬م عباض٠ عٔ تطب١ٝ ٚتعن١ٝ ْؿٛؽ ايٓاؽ. ثاّْٝا

 ،باع ايعًُٞ يًكِٝ ا٭خ٬ق١ٝٚإٕ ٖصٙ ايطغاي١ تصٖب إىل أبعس َٔ فطٸز ايتعًِٝ. إٕ ا٫تٸ

املدلٸض٠ ٚاملكٓع١ ٚايكسض٠ ع٢ً إقساض ا٭سهاّ  ،َهاؾّا إىل انتػاب املعطؾ١ ا٭خ٬ق١ٝ

َات ٚإٕ َٔ ٖصٙ املكسٸ .َات أخط٣ أٜهّاإىل َكسٸ بؿإٔ املٛنٛعات ا٭خ٬ق١ٝ، عاد١ٺ

١َ ٚاملكسٸ ;ٚايططم ايع١ًُٝ ملهاؾش١ ايطشا٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ ،ط ٚايػًٛىٝٵَعطؾ١ َطاسٌ ايػٻ

٤ بٗا. ٞ ٚا٫قتسابػ١ٝ ايتأغٸ ;ا٭خط٣ بٝإ ا٭َج١ً ٚايُٓاشز ايٓادش١ يف اجملاٍ ا٭خ٬قٞ

ِٸ تٛؾرلُٖا َٔ ططٜل ايسٜٔ ٚإضغاٍ ا٭ْبٝا٤ ٚاقطؿا٤ ا٭١ُ٥ إٕ ٖاتني املكسٸ َتني ٜت

ٛٸ٠ ٚاٱَا١َ ٚإٕ َٔ امل٪ؾِّ. ٚسهٛضِٖ بني ايٓاؽ و متػٸ ٖٛطات ٚا٭زي١ اشلا١َ ع٢ً ايٓب

ٛٸ٠ ٚاٱَا١َ بايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٔٵَٳ  . (35)ٜسٸعٞ ايٓب

 .(36)«خ٬مِ َهاضّ ا٭مٓت٭ تٴعجٵبٴإمنا »أْ٘ قاٍ:  ‘ا٭نطّ ٟٚ عٔ ايٓيبٸضٴ

ٚايتتُِٝ ٜعين ايبًٛؽ بايعٌُ أٚ املؿطٚع إىل ايػا١ٜ، ٚايٛقٍٛ ب٘ إىل ْتا٥ذ٘ املطًٛب١. 
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مل ٜكتكط ع٢ً فطٸز بٝإ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚإمنا  ٚعًٝ٘ ؾإٕ اشلسف َٔ إضغاٍ ايٓيبٸ

ٚضؾع مجٝع  ،ب١َٔ ططٜل تٛؾرل ا٭ضن١ٝ املٓاغ ،ِ ا٭خ٬ق١ٝٝٳٖٛ ؼكٝل ٖصٙ ايكٹ

عٔ ايسٜٔ  ١ّبات ٚاملٛاْع. إٕ ٖصا اؿسٜح ايؿطٜـ ٜجبت إٔ ا٭خ٬م يٝػت َػتكًَٓكايعٳ

ِٸػٵ١َ عًٝ٘ ؾشٳَٚكسٻ ف ٚايػا١ٜ، سٳٌ اشَلَٔ ايسٜٔ أٜهّا; ٭ٕ ا٭خ٬م متجِّ ب، بٌ ٖٞ أٖ

 .بُٝٓا ايسٜٔ فطز ٚغ١ًٝ ٚأزا٠ َٛق١ً إىل ا٭خ٬م

 أَطٜٔ آخطٜٔ:  ٚإٕ ٖصٙ اؿكٝك١ تػتبطٔ بسٚضٖا

ٚٸ مبكساض متػٸهٗا  : إٕ ا٭ؾطاز ٚاجملتُعات املدتًؿ١ إمنا تهٕٛ َتسٜٸ١ٍّٓا٭

ٚايجبات عًٝٗا. ٚإٕ ايؿطز أٚ اجملتُع ايصٟ ٜٓتٗو ايكِٝ  ،ٚايتعاَٗا بايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ

ٚإٕ قطب ايؿطز أٚ  .ّٓا يف ا٭غاؽا٭خ٬ق١ٝ باغِ ايسٜٔ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َتسِّ

يكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٖٛ ايصٟ وسٸز قطب٘ َٔ اهلل، ؾهًُا نإ ايؿطز أقطب اجملتُع َٔ ا

إىل ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ نإ أقطب َٔ اهلل; ٭ْ٘ ٜهٕٛ قس عٌُ ع٢ً تطبٝل ضغاي١ ايٓيب 

ٔ ٖٞ ا٭خ٬م، ٚيٝػت اشل١ٜٛ يف اجملتُع أنجط َٔ غرلٙ. إٕ امل٬ى ٚاملعٝاض يف ايتسٜټ

 . (37)أٚ نجط٠ ايك٠٬ ٚايكٝاّ ،ايؿدك١ٝ

٣ بايؿطز أٚ اجملتُع ايسٜين إىل ّا يًسٜٔ أزٸأٚ ؾُّٗا خاقٸ قطا٠ّ٤ إٔ: يٛ ايجاْٞ

ا٫بتعاز عٔ ا٭خ٬م ؾإٕ بط٬ٕ ٖصٙ ايؿِٗ غٝهٕٛ ٚانشّا ٚنٛح ايؿُؼ يف ضابع١ 

يًسٜٔ ٜهؿٞ إٔ ْجبت إٔ ٖصٙ  يهٞ ْجبت بط٬ٕ قطا٠٤ أٚ ؾِٗ خامٸ أٟ إْ٘ايٓٗاض، 

ٚشيو ٭ْٗا تعاضض اشلسف َٔ بعج١  ;ايسٜين عٔ ا٭خ٬م ايكطا٠٤ تبعس ايؿطز أٚ اجملتُع

ايصٟ ٖٛ عباض٠ عٔ ؼكٝل ٚتطبٝل ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚػػٝسٖا ع٢ً أضض ايٛاقع.  ايٓيبٸ

ٟ باٱْػإ إٕ ايكطا٠٤ ايس١ٜٝٓ اييت تبعس ايؿطز عٔ ا٭خ٬م، ٚإٕ ايؿِٗ ايسٜين ايصٟ ٜ٪زٸ

يٝؼ زّٜٓا، بٌ  ،ٌٖ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝٚػا ،ٚغشل ٚدساْ٘ ا٭خ٬قٞ، إىل اْتٗاى عكً٘

ٕٷٖٛ زٓن  يبٝع ا٭ؾٕٝٛ.  ا

 

 ــــــ بٛصف٘ ؾاٖسًا َجايًٝا ـ اهلل11

َٳ ِٸ  ز ٜكسٸَ٘ ايسٜٔ إىل ا٭خ٬م ٜهُٔ يف ٚؾا٥٘ بت١ُٝٓ اؿؼٸ ٚايؿعٛض سٳإٕ أٖ

ٚنصيو ايتكطٸب  ،ؾإٕ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ يف سكٌ ايكؿات اٱشل١ٝ ;ا٭خ٬قٞ يس٣ اٱْػإ
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ُٸٞ اؿؼٸ ا٭خ٬قٞ يس٣ اٱْػإ ،َٔ خ٬ٍ ايعباز٠ ٚأزا٤ ايطاع١إيٝ٘  ض ٜٚٴذصِّ ،ٜٴٓ

َعطؾت٘ ٚض٩ٜت٘ ا٭خ٬ق١ٝ. إٕ ا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ إمنا ٖٞ ـ يف ٚاقع ا٭َط ـ ا٭سهاّ 

ِٸ. َٚٔ ايكازض٠ عٔ ايؿاٖس املجايٞ  : َا ًٜٞخكا٥ل ايؿاٖس املجايٞ  أٖ

ٕٛ، مبع٢ٓ أ(38)ـ َٓطًع باملكساض ايهايف1  َا، ْ٘ ع٢ً زضا١ٜ بايٛقا٥ع املطتب١ بٓش

 ٚاييت ٜهٕٛ شلا زخٌ يف اؿهِ ا٭خ٬قٞ. 

 ع بايتذطب١ ٚايبكرل٠ ا٭خ٬ق١ٝ ٚاؿه١ُ ايع١ًُٝ. ـ ٜتُتٸ2

 ط يفْكاف ٚاؿٝاز، مبع٢ٓ إٔ َكاؿ٘ ايؿدك١ٝ ٫ ت٪ثِّـ ٜتش٢ًٓ باٱ3

 أسهاَ٘. 

  ٢ اـرل يٰخطٜٔ.كـ بايطمح١ ٚايعطـ، ٜٚتُٓٸـ ٜتٸ4

 كـ بايكسم ٚا٭َا١ْ، ٚعسّ ايهصب ٚا٫ستٝاٍ. ـ ٜتٸ5

كـ بٗصٙ ايكؿات ٚاـكا٥ل ٜٴعتدل َٔ إٕ اؿهِ ايصٟ ٜٴكسضٙ املٛدٛز املتٸ

ِٳ ٜٚطزلٗا يف  ،ٚإٕ ايكٛض٠ اييت ٜكسٸَٗا ايسٜٔ عٔ اهلل .ا٭خ٬م ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ سه

 ٫ بٴسٻَجايٞ، ٚ اهلل ؾاٖسٷكـ باؿسٸ ا٭ع٢ً َٔ ٖصٙ اـكا٥ل. ٚعًٝ٘ ؾإٕ تتٸ ،أشٖآْا

أٚ  «َٓعي١»أٚ  «د١ٗ»َٔ ايطدٛع إيٝ٘ ملعطؾ١ اؿهِ ا٭خ٬قٞ. إٕ ايؿاٖس املجايٞ ميجٸٌ 

ع ، ٚإٕ ايصٟ ٜتُتع بك٬س١ٝ إقساض ا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ ٖٛ ايصٟ ٜتُتٸ«َكاَّا»

ؿطط مبع٢ٓ إٔ اي ،غكا٥ل ايؿاٖس املجايٞ، ٜٚٓعط إىل املٛنٛع َٔ ايعا١ٜٚ ا٭خ٬ق١ٝ

َٚٔ َجٌ  ،يف نٕٛ اؿهِ ا٭خ٬قٞ َدلٸضّا َٚكٓعّا ٖٛ إٔ ٜكسض عٔ َجٌ ٖصا املكاّ

 أؾطازٖصٙ اؾ١ٗ. ٚيصيو ؾإٕ ايؿاٖس املجايٞ يٝؼ ٖٛ اهلل ؾكط، بٌ ميهٔ ؾُٝع 

ـ ايكاحل َِٓٗ ٚايطاحل، ٚامل٪َٔ ٚايهاؾط ـ إٔ ٜكؿٛا ّٜٛ ايكٝا١َ يف َٛقـ  يبؿطا

ؾاتِٗ بأْؿػِٗ، ٚتهٕٛ أسهاَِٗ ع٢ً أعُاشلِ ٚتكطټ ايؿاٖس املجايٞ، ٚإٔ ٜٴكسضٚا

. (39)٭سهاّ اهلل َٔ قبٌ اهلل; ٭ٕ ٖصٙ ا٭سهاّ غتهٕٛ َػا١ّٜٚ أسهاَِٗ َكبٛي١ّ

س ٚايكطب َٔ عّا ٫خت٬ؾِٗ يف ايبٴعٵبٳتٳ ،ٚيف ٖصٙ ايسْٝا ىتًـ ايٓاؽ َٔ سٝح ايسضدات

ُٸ ِٖ ا٭قطب َٔ بني غا٥ط ٚ ،ٜػنيايكسٸ١ يف َطتب١ ايؿاٖس املجايٞ. ٜٚٴعتدل ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

سضْٚ٘ َٔ ايعا١ٜٚ ا٭خ٬ق١ٝ كٵٚيصيو ؾإٕ اؿهِ ايصٟ ٜٴ ،ايٓاؽ إىل ايؿاٖس املجايٞ

 ٜٴعتدل َدلٸضّا َٚكٓعّا َٚعتدلّا. 
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ٟٸٚع٢ً  َجايٞ ؾإٕ املط٤ عٓسَا ٜكذلب َٓ٘ ٜهٕٛ  ٕ اهلل ؾاٖسٷإساٍ سٝح  أ

ٟ ب٘ إىل ا٫غتؿاز٠ ا٭ندل َٔ قؿات زٸٚإٕ ٖصا ايكطب ٜ٪ .قطٜبّا َٔ ايؿاٖس املجايٞ

ٚخكا٥ل ايؿاٖس املجايٞ. إٕ اؿهِ ا٭خ٬قٞ ٖٛ اؿهِ ايصٟ ٜكسضٙ ايؿاٖس 

املجايٞ َٔ ايعا١ٜٚ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚإٕ ايكطب َٔ ايؿاٖس املجايٞ ٜ٪زٸٟ بايؿطز إىل تهٜٛٔ 

ض اٱْػإ ٚؾِٗ أؾهٌ ٚأعُل يٮسهاّ ا٭خ٬ق١ٝ. ٚإٕ ايعباز٠ املٛسِّس٠ هلل ؼطِّ قطا٠٤ٺ

ٛٳ ٔ ٫ ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ايؿدل أٚ ايؿ٤ٞ ثٳَٔ ؾطٚض ا٭ٚثإ ايباط١ٝٓ ٚاـاضد١ٝ، ٚاي

ايصٟ ٜؿطض إضازت٘ ُٖٚٝٓت٘ ع٢ً اٱْػإ َٔ زاخً٘ أٚ َٔ خاضد٘، ٜٚسعٛٙ إىل اْتٗاى 

أؾهٌ: إٕ اٱْػإ ٜٴكاب  بعباض٠ٺ، ٚأسهاّ ايؿاٖس املجايٞ ضْٚك ،ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ

ٛٳؾٝٴ ،ؿِٗ ٚايبكرل٠ ا٭خ٬ق١ٝباـًٌ يف اي ٜٚٴشػٸٔ ي٘  ،ٔ ي٘ غ٤ٛ عًُٜ٘ٚٴعِّ ،ٔثٳهًٓ٘ اي

ٚاؿكٝك١ ع٢ً َصبض املكاحل ٚاملٓاؾع  ؾطٚض أؾعاي٘، ٜٚسؾع٘ إىل ايتهش١ٝ باؿلٸ

ايؿدك١ٝ. إٕ اؾ١ٗ ايػًب١ٝ َٔ ايتٛسٝس تعين ْؿٞ ايطاع١ يػرل اهلل، ٖٚٛ املؿّٗٛ ايصٟ 

ُٸ، ٚ«٫ إي٘»ٜتذ٢ًٓ يف عباض٠   ،ٝتٗا ايٓاس١ٝ اٱثبات١ٝ ؾٝٗاٖٞ اؾ١ٗ اييت تٛاظٟ يف أٖ

. َٚٔ خ٬ٍ غًب عباز٠ غرل اهلل «اهلل إ٫ٓ»١ً بعباض٠: املتُجٸ ،ٖٚٞ عباز٠ اهلل ٚإطاعت٘

َٚٔ  ،ض اٱْػإ َٔ اؿسٚز ٚايكٝٛز اييت ؼٍٛ زٕٚ بكرلت٘ ٚض٩ٜت٘ ا٭خ٬ق١ٜٝتشطٻ

 ق١ٝ. خ٬ٍ ايكطب َٔ اهلل تػسٚ أسهاَ٘ أنجط أخ٬

ٔٸ  ؼكل ٖصا ا٭َط املطًٛب ٚاملٓؿٛز ٜتٛٓقـ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ع٢ً ؾططٺ ٚيه

يًكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ. إٕ عباز٠ ٖصا اٱي٘ ػعٌ ايعابس  ع تابعّاٖاّ، ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ اٱي٘ املؿطِّ

ٜٚتش٢ًٓ بايبكرل٠ ٚاملعطؾ١ ، َٓشاظّا إىل املؿٗس ا٭خ٬قٞ، ٚإٔ ٜعزٖط ؾعٛضٙ ا٭خ٬قٞ

َٴػتبسٸّا َٚٓتكُّا ٚقاغّٝا ٚغهٛبّاا٭خ٬ق١ٝ.  عٝح  ،ٚأَا إشا نإ َعبٛز اٱْػإ إشلّا 

ولٸ ي٘ ْكض ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ، ؾإٕ عبازت٘ غتعطٞ ْتا٥ر َعهٛغ١، مبع٢ٓ أْٗا ئ 

 عٔب، ٚئ تبعسٙ ػٵٟ إىل عسّ اظزٖاض ايؿعٛض أٚ ايٛدسإ ا٭خ٬قٞ عٓسٙ ؾشٳت٪زٸ

غت٪زٟ أٜهّا إىل قتٌ ٚدساْ٘ ا٭خ٬قٞ، ٚتٴعُٞ  ب، بٌػٵايكطب َٔ ايؿاٖس املجايٞ ؾشٳ

ِّ ،ؾعٛضٙ ا٭خ٬قٞ ي٘ إىل أخطط اؿٝٛاْات اؾذلاغّا ٚز١َٜٛ ٚؼطؾ٘ عٔ َػاضٙ، ٚؼ

ع٢ً ٚد٘ ايبػٝط١; إش غٝػسٚ سٝٛاّْا ناغطّا ٜطتهب أبؿع ايؿعا٥ع ٚاؾطا٥ِ باغِ 

ٝٸ١ تطبٝل أسهاَ٘ ٚأٚاَطٙ. ٚعًٝ٘ ، اهلل ؾإٕ فطٸز عباز٠ اهلل ٚبككس ايتكطٸب َٓ٘، ٚبٓ
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َٔ ايٓعط إىل َا١ٖٝ ٫ بٴسٻ  كاف بايكؿات ا٭خ٬ق١ٝ ٚايجبات عًٝٗا، ب٫ٌ تهؿٞ ي٬تٸ

ٞٸ َتططِّاٱي٘ ايصٟ ٜعبسٙ ايؿدل أٜهّا. ؾإٕ إي٘ ا٭قٛيٞ املتططِّ ف أٜهّا، ٚإٕ ف أقٛي

 إي٘ املػتبسِّ َػتبسٌّ أٜهّا. 

ا يف بكع١ ن٤ٛ اهلل ٚض٩ٜت٘، ٚإٔ اهلل ُٓا أْٓأخط٣ ؾإٕ ايسٜٔ عٓسَا ٜعًٚ َٚٔ د١ٗٺ

َؿطف ع٢ً أعُايٓا ٚؾاٖس عًٝٓا، ٚأْ٘ غٝشاغبٓا ع٢ً َا ٜكسض عٓا، ؾإٕ شيو هب 

ًٗا عًٝٓا ٜٚتػٓكط أعُايٓا اؿػ١ٓ ٚايػ١٦ٝ، ٚأْ٘ ٜػذِّ ،ِ بإٔ اهلل ٜذلقٸسْاٗٳإٔ ٫ ٜٴِؿ

ِٸ، يٝ٪اخصْا أٚ ٜهاؾ٦ٓا عًٝٗا ؾكط و ٖٛ إٔ ع٢ً ٚا٭عُل يصي بٌ إٕ املع٢ٓ ا٭ٖ

إٔ ٜطادع اهلل، ٚإٔ ٜطًب َٓ٘  ،يهٞ ٜتعطٸف ع٢ً اؿػٔ ٚايكبٝض َٔ ا٭ؾعاٍ ;اٱْػإ

ايسيٌٝ ع٢ً تدلٜط ايعٌُ. إٕ ساد١ اٱْػإ إىل اشلسا١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ يًؿاٖس املجايٞ تػبل 

داش ايكطاض َٚباؾط٠ ايعٌُ، أنجط َٔ سادت٘ إيٝٗا ٚتهٕٛ َكاض١ْ يًشع١ اتٸ ،ايعٌُ

ٜأَط اٱْػإ بإٔ ٜعٌُ ايسٜٔ . ٚعًٝ٘ إشا نإ (44)ط٠صكٵؽ َٔ ايعٌُ طٚخطاب ايبٳبعس ايؿطا

 ـٷع٢ً ؼكٌٝ َطنا٠ اهلل يف مجٝع ا٭ؾعاٍ ٚا٭عُاٍ ؾإٕ شيو ٜعين إٔ اٱْػإ َهًٓ

ٟٸ  َٔ ايٓاس١ٝ ايس١ٜٝٓ بايطدٛع إىل اهلل بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجايّٝا قبٌ إٔ ٜكسّ ع٢ً مماضغ١ أ

ٚإٕ َع٢ٓ اؿسٜح ايكا٥ٌ:  .٘ ا٭خ٬قٞ بؿإٔ شيو ايع٬ٌُسغ َا ٖٛ سهُٜعٌُ، ٚ

ِٳ﴿، َٚا دا٤ يف ايكطإٓ: (41)«كٛا بأخ٬م اهللؽًٖ» ُٴػٵتٳكٹٝ ْٳا ايكِّطٳاَط اِي ٖٵسٹ )اؿُس:  ﴾ا

 يٝؼ ؾ٦ّٝا غرل ٖصا املع٢ٓ.  ،(6

إٔ ايطدٛع إىل اهلل يتؿدٝل اؿهِ ٚايٛادب ا٭خ٬قٞ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ٫  إ٫ٓ

ٚإٕ ايطدٛع إىل إي٘ ا٭خ٬م  .ٛع إىل ايؿك٘; ٭ٕ إي٘ ا٭خ٬م ٖٛ غرل إي٘ ايؿكٜ٘عين ايطد

ِٸ َٔ خ٬ٍ ايعكٌ ٌ قٛت اهلل ٚقس٣ سهُ٘ يف قكع ٚايٛدسإ ا٭خ٬قٞ ميجِّ ،ٜت

، ٚإٕ «اؿذٸ١ ايباط١ٝٓ»ايهُرل اٱْػاْٞ. إٕ ايعكٌ ع٢ً سسٸ تعبرل بعض ايطٚاٜات ٖٛ 

ِٸ إب٬غ٘ إ . ٚيٛ إٔ اٱْػإ (42)ايباطين ىل اٱْػإ عدل ٖصا ايٓيبٸسهِ اهلل ا٭خ٬قٞ ٜت

زعٛت٘، ؾإٕ ا٭ْبٝا٤  ، ٚمل ٜٴًبِّايهأَ يف باطٓ٘ يٓسا٤ ٖصا ايٓيبٸ بٵمل ٜػتذٹ

ايعاٖطٜني ئ هسٚٙ ْؿعّا، مبع٢ٓ أْ٘ إَا إٔ ٜتذاٌٖ أقٛاشلِ ٚتعايُِٝٗ، أٚ أْ٘ ئ 

٘ يٮْبٝا٤ ايعاٖطٜني ع٢ً باعٜؿُٗٗا بايؿهٌ ايكشٝض، ٚعًٝ٘ غٝشكٌ َٔ خ٬ٍ اتٸ

 . (43)ْتا٥ر َعهٛغ١
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٫ َٔ  ،عًٝٓا ا٫غتُاع إىل اؿهِ ا٭خ٬قٞ َٔ خ٬ٍ قٛت ايعكٌ ٚايٛدسإ

ع٢ً  إٕ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ٖٞ يف سكٝكتٗا إداباتٷ .ططٜل ايؿك٘ ٚايٓكٛم ايؿك١ٝٗ

 ;ل با٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚاؿهِ ايؿطعٞ ٖٛ غرل اؿهِ ا٭خ٬قٞأغ١ً٦ تتعًٓ

٬ف املؿٗس ا٭خ٬قٞ عٔ املؿٗس ايؿكٗٞ. إٕ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ تٓبجل عٔ إضاز٠ ٫خت

ع، ٚإٕ إضاز٠ ع٢ً إضاز٠ اٱي٘ املؿطِّ ١َْع، يف سني إٔ ا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ َكسٻاٱي٘ املؿطِّ

 .(44)ٚيٝؼ ايعهؼ ،شلا ع تابع١ْاٱي٘ املؿطِّ

تني; إش يف ٖصا ٕ َٔ أِٖ ْكاط نعـ ايؿك٘ ايتكًٝسٟ ايطأٖ ْكطأاؿكٝك١ ٚ

 ايؿك٘: 

 ع١ٝ عٔ بعض قؿات٘ ا٭خط٣، َٔ قبٌٝ: قؿ١ـ تٓكطع ق١ً ٚقـ اهلل باملؿط1ِّ

ت٘ ٚعًُ٘ يًػٝب ٚاؿه١ُ، سٝح تػتٓس ؾاضعٝت٘ إىل َايهٝٸت٘ ٚخايكٝٸ ،ايعساي١

ٌْٕػب١ يف سني إٔ ٖصا ايؿِٗ عٔ اهلل تعاىل هعٌ باٱَهإ تدلٜط  ،بػٵؾشٳ ٌٸ ؾع  ن

 ض يٮخ٬م إىل اهلل تعاىل َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ. غرل أخ٬قٞ أٚ َٓاق

ِٸ اغتبساٍ«ايتؿهرل املكًشٞ»إىل َػت٣ٛ  «اؿه١ُ ايع١ًُٝ»ـ تٓدؿض 2  ، ٜٚت

يف ٖصا اٱطاض ٜهٕٛ تابعّا  ٚيصيو ؾإٕ اؿلٸ .«اٱي٘ املكًشٞ»بـ  «اٱي٘ اؿهِٝ»

 احل ٚاملؿاغس. ٫ّ َٔ اْتعاع ايتهايٝـ َٔ اؿكٛم غٛف تٓتعع َٔ املكسٳيًُكًش١، ٚبٳ

ٟٸ ساٍ إشا نإ اشلسف َٔ ايسٜٔ ٚايتسٜٸٔ ايتكطټ كـ ب َٔ اهلل املتٸٚع٢ً أ

بايكؿات ٚامل٪٬ٖت اي٬ظ١َ ٚايهطٚض١ٜ ٱقساض ا٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ ٚدب إٔ تهٕٛ 

ٔ ٖٞ ظٜاز٠ املٓػٛب ا٭خ٬قٞ يس٣ اٱْػإ ع٢ً َطٸ ا٭ٜاّ، إسس٣ أِٖ مثاض ايتسٜټ

زضاى ٚإقساض اؿهِ ا٭خ٬قٞ، ٚتػسٚ بكرلت٘ ٜٚهتػب ق٬س١ٝ أندل ٱ

ّٕ أِٖ  ٣سسإٖٚصا ٜٴعسٸ  .، ٜٚٴكبض سهُ٘ أنجط أخ٬ق١ٝا٭خ٬ق١ٝ أق٣ٛ َّٜٛا بعس ٜٛ

ـَ ٔ ايصٜٔ ٫ ٚيٓػضٸ ايططف عٔ إٔ تسٜټ ،َٗا ايسٜٔ يف سكٌ ا٭خ٬مَات اييت ٜكسِّسٳا

عّا يصيو غٛف بٳٚتٳ س عٔ اهلل تعاىل،ميتًهٕٛ ؾُّٗا قشٝشّا غٝ٪زٟ بِٗ إىل ايبٴعٵ

 . (45)ٜؿكسٕٚ ايكسض٠ ع٢ً إزضاى ٚإقساض اؿهِ ا٭خ٬قٞ

 

 ــــــ ٚتعسٌٜ ايٓعع١ األ١ْٜٓٛ ـ ضبط11

ِٸ ايػٝطط٠ ع٢ً  ،ٚأنجطٖا تأثرلّا يف سكٌ ا٭خ٬م ،ا٭ؾٝا٤ ا٭خط٣ إٕ َٔ أٖ
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آؾات ا٭خ٬م،  سٸ ايٓعع١ ا٭ْٜٛٸ١ ٚا٭ْا١ْٝ َٔتٴعٳٚتعسًٜٗا.  (47)ٚا٭ْا١ْٝ (46)ايٓعع١ ا٭١ْٜٛ

ِٸ ِ ا٭خ٬م ٝٳاملٛاْع أَاّ ايتُػٸو بايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ. إٕ قٹ ٚيطمبا ناْت َٔ أٖ

ْٗا تعٌُ ع٢ً سؿغ قِٝ ٚسكٛم َٚكاحل إ، سٝح (48)ِ إٜجاض١ٜٝٳا٫دتُاع١ٝ ٖٞ قٹ

ٚتؿتٌُ ع٢ً اٱٜجاض ٚايتهش١ٝ، أٚ يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ غضٸ ايططف عٔ املكاحل  ،اٯخطٜٔ

 .ايؿدك١ٝ ايعابط٠

١ً يف ٚدٛز أخط٣ ؾإٕ ايٓعع١ ا٭١ْٜٛ ٚا٭ْا١ْٝ َٔ ايسٚاؾع املتأقِّ َٔ ْاس١ٝٺٚ

ٜٚصٖب بعض عًُا٤ ايٓؿؼ ا٭خ٬قٞ إىل ا٫عتكاز بإٔ سبٸ ايصات ٚقٝا١ْ  .اٱْػإ

ٌٸ»ض ٚايعُل يف ٚدٛز اٱْػإ عٝح ايصات َٔ ايتذصټ . «إٜجاض اغت٦جاض ٜٛدس ؼت ن

َٳٚبطبٝع١ اؿاٍ ٖٓاى َٔ عًُا٤ اي كـ ٜعتكس بإٔ اٱْػإ ٜتٸ ٔٵٓؿؼ ٚؾ٬غؿ١ ا٭خ٬م 

ض٠ أٜهّا بايٓعع١ اٱٜجاض١ٜ ٚسبٸ اٯخطٜٔ، ٚإٕ ٖصٙ ايسٚاؾع ٖٞ يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ َتذصٸ

ٛٸ٠ ٚايتذصټٚقٜٛٸ  ض. ١ يف ٚدٛزْا مبكساض َا يًسٚاؾع ا٭١ْٜٛ ٚا٭ْا١ْٝ َٔ ايك

ل املط٤ يٛظا٥ؿ٘ إٕ ايٓعع١ ا٭١ْٜٛ ٚا٭ْا١ْٝ ٫ ؼٍٛ زٕٚ إزضاى ٚتؿدٝ

ب، بٌ إْٗا ػٵَٚػ٪ٚيٝات٘ ا٭خ٬ق١ٝ ػاٙ اٯخطٜٔ يف َكاّ ايعٌُ بايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ؾشٳ

ِ أٜهّا. نُا إٔ ايٓعع١ ا٭١ْٜٛ تعٗط ٝٳ٢ يف َكاّ ايعًِ بٗصٙ ايكٹؼٍٛ زٕٚ شيو ستٸ

١ يف سكٌ ايعك١ْٝ٬ ايع١ًُٝ أٜهّا. إٕ ايكا٥ًني بٗصٙ ايٓعط١ٜ أسٝاّْا ع٢ً ؾهٌ ْعطٜٸ

ا إٔ ْػع٢ ع٢ً ايسٚاّ إىل ؼكٌٝ َكاؿٓا ٜعتكسٕٚ بإٔ ايعكٌ ايعًُٞ ٜطٜس َٓٸ

ٌَٕٔ ٖٓا ؾإٕ ايتُػټ .ايؿدك١ٝ ٜٴدلض ٖصا ا٭َط َٔ  و بايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ وتاز إىل زيٝ

غ٪ا٫ّ  «ملاشا هب عًٝٓا ا٫تكاف با٭خ٬م؟»ايٓاس١ٝ ايعك١ْٝ٬، ٚهعٌ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: 

 . (49)َعك٫ّٛ

ٜػع٢ بعض ؾ٬غؿ١ ا٭خ٬م إىل ايكٍٛ بإٔ َطاعا٠ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ تعٛز َٔ ٖٓا 

إٕ ا٭خ٬م تٓػذِ َع يصيو ؾباملكًش١ ايؿدك١ٝ يًؿاعٌ ع٢ً املس٣ ايبعٝس، ٚ

يف ا٭خ٬م  (54)ايعك١ْٝ٬ املكًش١ٝ ٚا٭١ْٜٛ. ٖٚصا ٖٛ َا ٜكّٛ عًٝ٘ املصٖب ايتعاقسٟ

 املعٝاض١ٜ. 

ِٖ يف ايػايب َٔ أتباع  ٔٵخ٬م ـ مٖمٚتصٖب مجاع١ أخط٣ َٔ ؾ٬غؿ١ ا٭

ْٵ َٔ َعاٜرل ٬َٚنات  ت( ـ إىل ا٫عتكاز بإٔ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ يف سسٸ شاتٗا دع٤ٷ)نا
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ايعكٌ ايعًُٞ، ٚتهٕٛ عٓس ايتعاضض َع املعاٜرل ا٭خط٣ َكسٸ١َ عًٝٗا. ٚبايتايٞ ؾإٕ 

ل َا ٜتعًٓ يف (51)عا٤ ايجٓا١ٝ٥ ايؿًػؿ١ٝؾ٬غؿ١ َٔ أَجاٍ )غٝتؿٜٛو( ٜصٖبٕٛ إىل ازٸ

 بايعكٌ ايعًُٞ، ٚتهاؾ٪ أسهاّ ايعكٌ ا٭ْٟٛ ٚاملكًشٞ، ٚايعكٌ ا٭خ٬قٞ ٚاٱٜجاضٟ. 

ٟٸ ساٍ مٓم يس٣ أنجط ايٓاؽ يٝؼ  «ايعكٌ ا٭خ٬قٞ»ؾٝ٘ إٔ  ٖوا ٫ ؾٳٚع٢ً أ

ٛٸ٠ اييت ميهٔ يٲْػإ إٔ ًٜذأ إيٝٗا ملكا١َٚ َطايبات  أٚ ا٭ٖٛا٤  ،«ايعكٌ ا٭ْٟٛ»بايك

ٝٸ ٚايطغبات ١، ٚإٔ فطٸز َعطؾ١ ايكِٝ ٚاملعاٜرل ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٫عتكاز بٗا ٫ ١ ٚايٓؿػٝٸا٭ْاْ

ِ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايكٝاّ بايٛظا٥ـ ٝٳو بايكٹٜهؿٞ يتشطٜه٘ مٛ ايعٌُ. ٚيصيو ؾإٕ ايتُػټ

ٔٷ ّا إٔ َٚٔ ايٓازض دسٸ ،بسٚاؾع غرل أخ٬ق١ٝ ٚاملػ٪ٚيٝات ا٭خ٬ق١ٝ عٓس أغًب ايٓاؽ ضٖ

ايؿعٛض »بعٕٛ ايهطٚضات ٚاحملعٛضات ا٭خ٬ق١ٝ بساعٞ ٜتٻ ٜهٕٛ ٖٓاى أْاؽٷ

 ٚا٫عتباض بٓتا٥ر ايعٌُ.  ،«باملػ٪ٚي١ٝ

َٸ و ايٓاؽ بايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ. إٕ ّا يف متػټَٔ ٖٓا ميهٔ يًسٜٔ إٔ ًٜعب زٚضّا ٖا

ٌٸ أٚ ع٢ً  ،ا٭ز٢ْ ٖصٙ املؿه١ً نُٔ أضبع َطاسٌ يف اؿسٸ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ تعٌُ ؿ

 : ايتايٞاٍ كتًؿ١ ع٢ً ايٓشٛ أضبع١ أؾه

ْٳـ إٕ ايسٜٔ بايسضد١ ا٭ٚىل ٜع1ًٚ  ِِعِ اٱْػإ بإٔ عامل ايٛدٛز وتٟٛ ع٢ً 

يف إٔ  ٖو. ٫ ؾٳ(52)ِ ايطبٝعٞ ٚايعًُِٞعباٱناؾ١ إىل َا ٜؿتٌُ عًٝ٘ َٔ ايٓٻ ،أخ٬قٞ

١ٓ ٚايكبٝش١ ِ ا٭خ٬قٞ يف ايعامل، ٜٚعًِ إٔ ْتٝذ١ أؾعاي٘ اؿػِعايصٟ ٜ٪َٔ بٛدٛز ايٓٻ

عٔ َكاؿ٘ ايعابط٠ ٚقكرل٠ ا٭َس; يعًُ٘ بإٔ  ١ٺغٛف تطتسٸ إيٝ٘، غٛف ٜتػان٢ بػٗٛي

ِ ا٭خ٬ق١ٝ ٚضعا١ٜ سكٛم اٯخطٜٔ تأتٞ ٝٳو بايكٹاٱٜجاض ٚايتهش١ٝ ٚخس١َ ايٓاؽ ٚايتُػټ

ٟٸ  يف إطاض َكاؿ٘ ايؿدك١ٝ ع٢ً املس٣ ايطٌٜٛ، ٚإٕ ايتعاَ٘ ا٭خ٬قٞ ئ ٜعٛز بأ

ٌ أسس ايصٟ ميجِّ ،كاؿ٘ ايؿدك١ٝ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٓعاّ ا٭خ٬قٞ يف ايعاملنطض ع٢ً َ

َٸ ّا يف ايػٝطط٠ ع٢ً ايٓعع١ ايتعايِٝ ايط٥ٝػ١ ٚا٭غاغ١ٝ يف ا٭زٜإ، ًٜعب زٚضّا ٖا

 ِ ا٭خ٬ق١ٝ. ٝٳٚمتػٸو املتسٜٓني ٚايتعاَِٗ ايعًُٞ بايكٹ ،ٚتعسًٜٗا ،ا٭١ْٜٛ

ٌٸ ـ إٕ ايسٜٔ ٜعًِٓ اٱْػإ بإٔ يعامل2  ، ٫ٚؾ٤ٞٺ ايٛدٛز سانُّا َٚسٜطّا ٜعًِ به

َٴ ع٢ً أعُاٍ ايٓاؽ، ٜٚطاقب أؾعاشلِ  طفٷؿٵميهٔ إخؿا٤ ؾ٤ٞ عٓ٘ أبسّا. إٕ إي٘ ايسٜٔ 

ٌٸ َا ٜكسض عِٓٗ َٔ ا٭عُاٍ، ٚإِْٗ  اؿػ١ٓ ٚايػٝٸ١٦، ٚتكسض عٓ٘ ضزٚز أؾعاٍ ػاٙ ن
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ا ٛٵاشلِ ٚأقٛاشلِ، ٚإٔ ٜػعٳَػ٪ٚيٕٛ أَاَ٘، ٚعًِٝٗ إٔ ٜعتدلٚٙ ع٢ً ايسٚاّ َطاقبّا ٭ؾع

ا َٔ اْتكاَ٘ ٚعكٛبت٘، ٛٵبٛا غهب٘ ٚغدط٘، ٚإٔ ىؿٳب َطنات٘، ٚإٔ ٜتذٓٻػٵإىل َن

ٚإٔ ٜطدٛا ؾهً٘ ٚضمحت٘. ٚعًٝ٘ ؾإٕ اٱميإ ٚا٫عتكاز باٱي٘ ايصٟ ٜتش٢ًٓ بٗصٙ ايكؿات 

َٸ  ّا يف ضعا١ٜ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ َٔ قبٌ امل٪َٓني. غًٝعب زٚضّا ٖا

 ٜٔ ٜػع٢ إىل ؼٌٜٛ ايٓعع١ ا٭١ْٜٛ ايهٝٸك١ ٚايػطش١ٝ ٚايس١ْٜٛٝ إىلـ إٕ ايس3

َٔ خ٬ٍ إزخاٍ اؿٝا٠ ا٭خط١ٜٚ  ;ْعع١ أ١ْٜٛ بكرل٠ ٚثاقب١ ٚأخط١ٜٚ. إٕ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ

ُٸيف سػابات اٱْػإ َٚعاز٫ت٘، تعًٚ َٚا ٜكّٛ ب٘ َٔ  ،ً٘ َٔ ايطٜاناتُ٘ إٔ َا ٜتش

ٔ ُشٳٚاٯ٫ّ ٚايٹ ت ٚايكعٛبات ٚاملؿامٸٓٳَٔ ايعٳ َٚا ٜٴهابسٙ ،اٱٜجاض ٚايتهش١ٝ

ٛٻ ;ٚاؿطَإ ض بػبب ايتؿبٸح بأٖساب ا٭خ٬م ٚاحملاؾع١ عًٝٗا يف ٖصٙ ايسْٝا، غٝع

ِ غًٛن٘ ي٘ يف عامل اٯخط٠ أنعاؾّا َٔ اؿػٓات َهاعؿ١، ٚإٔ عًٝ٘ إٔ ٫ ٜٓٚع

س١ْٜٛٝ ايعا١ً٥. إٕ ايسٜٔ ٚع٬قت٘ َع اٯخطٜٔ ع٢ً فطٸز اؿػابات ايعابط٠ ٚايٛقت١ٝ ٚاي

عٙ ٜٚسعٛٙ إىل ايتهش١ٝ مبكاؿ٘ ٖٓا ٜعٌُ ع٢ً تٛغٝع أؾل اٱْػإ، ٚبصيو ٜٴشٚؿ

 . (53)َٔ أدٌ َكاؿ٘ ا٭خط١ٜٚ ايباق١ٝ ;ايس١ْٜٛٝ ايعا١ً٥

 ـ إٕ ايسٜٔ ٜػع٢ َٔ خ٬ٍ تعن١ٝ ٚتٗصٜب ايٓؿؼ إىل ادتجاخ أغاؽ ا٭ْا4١ْٝ

ٌٸ  «اهلل»ب ٚايٓطدػ١ٝ، ٚإىل إس٬ٍ ٚايعٴذٵ . إٕ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ يف سكٌ عًِ «ا٭ْا»ق

ٝٸ١ ٚايساؾع يس٣ ايؿاعٌايٓؿؼ ا٭خ٬قٞ ت٪ٓن ٚضمبا أَهٔ ايكٍٛ  .(54)س بؿسٸ٠ ع٢ً ايٓ

ٝٸ١ يف ايعٌُ ٜؿٚه ِٸبإٔ إخ٬م ايٓ ِ ايس١ٜٝٓ. إٕ املدًل ٖٛ ايصٟ ٜطٜس اهلل ٝٳايكٹ ٌ أٖ

َجٌ ٖصا ايؿدل عٓس اؽاش  ٫ ٭دٌ َطاَع٘ ٚأٖساؾ٘ ايؿدك١ٝ. ٚإٕ ،٭دٌ اهلل

٫ ٜٓعط إىل فطٸز َكًشت٘ اـاق١، ٚتهؿٞ يتشؿٝعٙ اـكٛق١ٝ  ؿعٌ ؾ٤ٞٺبايكطاض 

ٝٸ١ ا٭خ٬ق١ٝ اـايك١ إمنا ؼطِّ(55)ٚايك١ُٝ ايها١َٓ يف شات ايعٌُ ى ا٭سطاض . إٕ ايٓ

ٚاـٛف ٚايطُع،  ،كٛا َٔ غ٬غٌ ٚقٝٛز ايتؿهرل بٓتا٥ر ايطبض ٚاـػاض٠ايصٜٔ ؽًٖ

١ أٚ ٭ِْٗ ٚدسٚٙ أ٬ّٖ يًعباز٠، ٚيٝؼ َٔ أدٌ ايؿٛظ باؾٓٸ ;أخصٚا ٜعبسٕٚ اهللٚ

 . (56)اـ٬م َٔ ايٓاض

ٟٸ ساٍ ؾإٕ ايسٜٔ َٔ خ٬ٍ تعًِٝ ايؿطز َطاسٌ ايػٻ ط ٚايػًٛى ٜطؾسٙ ٝٵٚع٢ً أ

ك١ ايٓؿؼ ا٭َاض٠ ـ اييت متجٸٌ َٔ ايٓاس١ٝ ايس١ٜٝٓ َكسض مجٝع بٵض َٔ ٔضإىل نٝؿ١ٝ ايتشطټ
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ٚنٝـ ٜعٌُ ع٢ً إسٝا٤ ٚإْعاف ٚدساْ٘  ،طٚض ٚاٯؾات ٚاملؿاغس ا٭خ٬ق١ٝ ـايؿ

اٱْػاْٞ ٚا٭خ٬قٞ، ٚنٝـ ٜعٌُ ع٢ً تٗصٜب ٚتعن١ٝ قسضت٘ ع٢ً إقساض ا٭سهاّ 

ؾإٕ عًِ  ;ُا لسٙ يف عًِ ا٭خ٬م أٚ ؾًػؿ١ ا٭خ٬م ايعًُا١ْٝقًٖ ٖٚصا ؾ٤ٞٷ .ا٭خ٬ق١ٝ

تٓعط يف ايػايب إىل ا٭خ٬م ا٫دتُاع١ٝ، ٚتتشسٸخ ا٭خ٬م ٚؾًػؿ١ ا٭خ٬م ايعًُا١ْٝ 

ًتػًب ع٢ً املٛاْع ي ٘أْٸ إ٫ٓ .ٚتدلٜط اؿكٛم ٚاملػ٪ٚيٝات ا٭خ٬ق١ٝ ،أغايٝب املعطؾ١ عٔ

ا٭خ٬ق١ٝ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ، ٚإشا أضزْا ػاٚظ ايعكبات املاث١ً يف ططٜل اؿٝا٠ 

أنجط َٔ شيو. إٕ  إىل ؾ٤ٞٺ ا ع٢ً املػت٣ٛ ايعًُٞ غٛف متازٓا٭خ٬ق١ٝ، ؾإْٸ

انتػاب ايؿها٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ ٚادتجاخ ايطشا٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ َٔ ٚدٛزْا، ٚنصيو تعن١ٝ 

َات ٚتعايِٝ أخط٣، ٫ ميهٔ يٲْػإ إٔ ؼتاز إىل ؾطٚط َٚكسٸ ،ٚتٗصٜب ايٓؿؼ

 وكٌ عًٝٗا َٔ غرل ايسٜٔ. 

١ اٱْػا١ْٝ ُٓا نٝـ ْعٌُ ع٢ً اسذلاّ ايهطاَإٕ ؾًػؿ١ ا٭خ٬م اؿسٜج١ تعًٓ

٫ بٛقؿِٗ  ،يٰخطٜٔ، ٚإٔ ْطاعٞ سكٛقِٗ، ٚإٔ ْٓعط إيِٝٗ بٛقؿِٗ َٔ ايػاٜات

٢ عٔ أْؿػٓا أٜهّا، ؾ٬ تكتكط ٚغا٥ٌ ٚأزٚات. عًٝٓا إٔ ْعًِ أْٓا َػ٪ٚيٕٛ ستٸ

ٚإؿام ايعًِ بٗا. إٕ  ،يٓا اٱنطاض بأْؿػٓا َػ٪ٚيٝتٓا ع٢ً اٯخطٜٔ ؾكط، ؾ٬ ولٸ

َٸ١. إٕ ايتأنٝس ع٢ً اؿكٛم  ٜعسٸ «ظًِ ايٓؿؼ»َؿّٗٛ  ٚاسسّا َٔ املؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ اشلا

ٛٸض اـاط٧ ايكا٥ٌ ٚاؿطٸ ٜات ايؿطز١ٜ يف اجملتُعات اؿسٜج١ تٛغٸع ٚتؿاقِ َٔ ٖصا ايتك

ِ ا٭خ٬م ايؿطز١ٜ إمنا ٝٳباغِ ا٭خ٬م ايؿطز١ٜ، أٚ إٔ قٹ بأْ٘ إَا إٔ ٫ ٜٛدس ؾ٤ٞٷ

ٍٕ .١ يٮؾطازتعهؼ املٍٝٛ ٚا٭شٚام ٚايعكا٥س ايؿدكٝ ٟٸ سا ؾإٕ تكسٜط غًٛى  ٚع٢ً أ

يًٓكس ٚايتكِٝٝ  يٝؼ عطن١ّ ،ٚيف اختٝاض أغًٛب اؿٝا٠ ،١ا٭ؾطاز يف ايسا٥ط٠ اـاقٸ

ض َٔ قٝٛز اٱؾا٤ عٕٛ َٔ زا٥ط٠ ايتشطټايعك٬ْٞ ٚا٭خ٬قٞ. إٕ ايهجرل َٔ ا٭ؾطاز ٜٛغِّ

 أٜهّا.  ض َٔ ايعكٌ ٚا٭خ٬مٚايهػٛط اـاضد١ٝ، يتؿٌُ ست٢ ايتشطټ

يف اختٝاض أغًٛب سٝات٘، مبع٢ٓ أْ٘ ٫ ولٸ يٰخطٜٔ إٔ ٜؿطنٛا  إٕ اٱْػإ سطٌّ

ٟٸ َعٝاض عك٬ْٞ يتكِٝٝ  عًٝ٘ منٛشز اؿٝا٠ املكبٍٛ عٓسِٖ، ٫ مبع٢ٓ عسّ ٚدٛز أ

ٕ ٖصٙ ايُٓاشز َتػا١ٜٚ َٚتهاؾ١٦ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ، ٫ٚ أٚ ،كتًـ مناشز اؿٝا٠

كـ ايكبٝش١ ٚايكا٥ب١ ٚاـاط١٦. إٕ اٱْػإ يف ايٛقت ايصٟ ٜتٸتٓكػِ إىل اؿػ١ٓ ٚ
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كـ باملػ٪ٚي١ٝ أٜهّا. ٚإٕ َػ٪ٚيٝت٘ ايعك١ْٝ٬ ٚا٭خ٬ق١ٝ تكتهٞ َٓ٘ إٔ ١ٜ ٜتٸباؿطٸ

ًعجٛض ع٢ً أؾهٌ ٚأْػب يٚقسم  ٜكاضٕ بني كتًـ مناشز اؿٝا٠، ٚإٔ ٜػع٢ ظٛس

 ؽ شيو ايُٓٛشز. مناشز اؿٝا٠، ٚإٔ ٜعٌُ ع٢ً تٓعِٝ سٝات٘ ع٢ً أغا

 

 ــــــ ايسٜٔ ع٢ً أ١ُٖٝ ايعكٌ ٚايعكال١ْٝ ٚاألخالم ـ تأنٝس12

ٍٸ  ،ميهٔ يٓا إٔ ْعجط يف ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ايهجرل َٔ اٯٜات اييت تس

ُٸ ،ٚتّٜٓٛٗا قطاس١ّ ٌٕع٢ً أٖ عاّ، ٚع٢ً اـكٛم ايعكٌ  ١ٝ ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ بؿه

 عض ا٭َج١ً: ٚغٓهتؿٞ ٖٓا بصنط ب .ٚايعك١ْٝ٬ ا٭خ٬ق١ٝ

ٚٵيٹٞ اَ٭ِيبٳابٹ﴿ـ  ٜٳا ُأ  ٕٔ ٚٳاتٻُكٛ ٛٳ٣  ٝٵطٳ ايعٻازٹ ايتٻِك ٕٻ خٳ ٚٻزٴٚا َؾٔإ   (.197ايبكط٠: ) ﴾ٚٳتٳعٳ

ٕٳَؾاتٻُكٛا اهلَل﴿ـ  ِٵ تٴِؿًٹشٴٛ ٜٳا ُأٚيٹٞ اَ٭ِيبٳابٹ َيعٳًُٖه   (.144: )املا٥س٠ ﴾ 

ٕٳ َأُْؿ﴿ـ  ٛٵ ٚٳتٳٓػٳ ٕٳ ايٓٻاؽٳ بٹاِيبٹطِّ  َٴطٴٚ ٕٳَأتٳِأ ٕٳ اِيهٹتٳابٳ َأَؾ٬َ تٳعٵكٹًُٛ ِٵ تٳتٵًُٛ ْٵتٴ ٚٳَأ ِٵ   ﴾ػٳُه

  (.44)ايبكط٠: 

ٕٳ﴿ـ  ِٵ تٳعٵكٹًُٛ ٘ٹ َيعٳًُٖه ِٵ آٜٳاتٹ ٜٴٔطُٜه   (.73)ايبكط٠:  ﴾ٚٳ

ٔٴ اهلُل﴿ـ  ِّ ٕٳَنصٳيٹَو ٜٴبٳ ِٵ تٳعٵكٹًُٛ ٘ٹ َيعٳًُٖه ِٵ آٜٳاتٹ   (.242)ايبكط٠:  ﴾ َيُه

ٝٳا ﴿ـ  ْٵ ٝٳا٠ُ ايسټ َٳا اِيشٳ ٕٳٚٳ ٕٳ َأَؾ٬َ تٳعٵكٹًُٛ ٜٳتٻُكٛ ٔٳ  ٝٵطٷ يٹًٖصٹٜ ٚٳَيًسٻاضٴ اٯخٹطٳ٠ُ خٳ ٛٷ  ٗٵ ٚٳَي  ﴾ٔإ٫ٖ َيعٹبٷ 

 (. 32ا٭ْعاّ: )

ٓٳاٙٴ ُقطٵآْ﴿ـ  ْٻا َأْعٳِي ٝٸ ّأإ ٕٳ ّاعٳطٳبٹ ِٵ تٳعٵكٹًُٛ  . (57)(2ٜٛغـ: ) ﴾َيعٳًُٖه

ٛٵا َأَؾ٬َ تٳعٵ﴿ـ  ٔٳ اتٻَك ٝٵطٷ يٹًٖصٹٜ ٕٳٚٳَيسٳاضٴ اٯخٹطٳ٠ٹ خٳ  (. 149ٜٛغـ: ) ﴾كٹًُٛ

ٝٳا﴿ـ  ْٵ ٝٳا٠ٹ ايسټ ُٳتٳاعٴ اِيشٳ ٞٵ٤ٺ َؾ ٔٵ ؾٳ َٹ ِٵ  َٳا ُأٚتٹٝتٴ ٓٵسٳ اهللٹ ٚٳ َٳا عٹ ٚٳ ٗٳا  ٓٳتٴ ٚٳَأبٵَك٢ َأَؾ٬َ ٚٳٔظٜ ٝٵطٷ   خٳ

ٕٳ   (.64)ايككل:  ﴾تٳعٵكٹًُٛ

َٳا ُنٓٻا ؾٹٞ َأقٵشٳابٹ ايػٻعٹرٔل﴿ـ  ٌٴ  ٚٵ ْٳعٵكٹ ُٳعٴ َأ ٛٵ ُنٓٻا ْٳػٵ   (.14)املًو:  ﴾ٚٳَقاُيٛا َي

ِٵ اتٻبٹ﴿ـ  ٗٴ ٌٳ َي ٍٳ اهلُلٚٳٔإشٳا قٹٝ َٳا َأْعٳ ٕٳ عٴٛا  ٛٵ َنا ٚٳَي ْٳا َأ ٘ٹ آبٳا٤ٳ ٝٵ ٓٳا عٳًَ ٝٵ َٳا َأِيَؿ ْٳتٻبٹعٴ  ٌٵ   َقاُيٛا بٳ

ٝٵ٦آ ٕٳ ؾٳ ِٵ ٫َ ٜٳعٵكٹًُٛ ٖٴ ٕٳ ّابٳا٩ٴ ٗٵتٳسٴٚ ٜٳ   (.174)ايبكط٠:  ﴾ٚٳ٫َ 

ٕٻ﴿ـ  ٓٵسٳ اهللٹ ٔإ ٚٳابِّ عٹ ٕٳ ايكټؾٳطٻ ايسٻ ٔٳ ٫َ ٜٳعٵكٹًُٛ ِٴ اٖيصٹٜ   (.22)ا٭ْؿاٍ:  ﴾ِټ اِيبٴِه

ٕٵ﴿ـ  ٓٳِؿٕؼ َأ ٕٳ يٹ َٳا َنا ٕٔ اهللٹ ٚٳ ٔٳ ٔإ٫ٖ بٹٔإشٵ َٹ ٕٳتٴ٪ٵ ٔٳ ٫َ ٜٳعٵكٹًُٛ ٌٴ ايطِّدٵؼٳ عٳ٢ًَ اٖيصٹٜ ٜٳذٵعٳ ٚٳ  ﴾ 
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 (. 144)ْٜٛؼ: 

ٕٳ﴿ـ  ِٵ ُقًُٛبٷ ٜٳعٵكٹًُٛ ٗٴ ٕٳ َي ِٵ ٜٳػٹرلٴٚا ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض َؾتٳُهٛ ٗٳا  َأَؾًَ ٕٳ بٹ ُٳعٴٛ ٕٷ ٜٳػٵ ٚٵ آشٳا ٗٳا َأ بٹ

ُٳ٢ اِيُكًُٛبٴ اٖيتٹٞ ؾٹٞ ايكټسٴٚٔض ٔٵ تٳعٵ ٚٳَيهٹ ُٳ٢ اَ٭بٵكٳاضٴ  ٗٳا ٫َ تٳعٵ ْٻ  (. 46)اؿر:  ﴾َؾٔإ

ٕٳ﴿ـ  ِٵ ٫َ ٜٳعٵكٹًُٛ ٖٴ ٚٳضٳا٤ٹ اِيشٴذٴطٳاتٹ َأِنجٳطٴ ٔٵ  َٹ ٓٳازٴْٚٳَو  ٔٳ ٜٴ ٕٻ اٖيصٹٜ   (.4)اؿذطات:  ﴾ٔإ

طٚاٜات ايٛاضز٠ يف ايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥ ايؿٝعٝٸ١ يف ٖصا ايؿإٔ ٚأَا بؿإٔ بعض اي

 ؾٗٞ: 

ْٵبٹٝا٤ٳٙٴ»ـ  ِٵ َأ ٔٗ ٝٵ ٚٳاتٳطٳ ٔإَي ٚٳ ٘ٴ،  ِٵ ضٴغٴًَ ٘ٹ... ;َؾبٳعٳحٳ ؾٹٝٗ َٹٝجٳامٳ ؾٹِططٳتٹ ِٵ  ٖٴ ٝٳػٵتٳِأزٴٚ ِٵ  ;يٹ ٗٴ ٜٴجٹرلٴٚا َي ٚٳ

ٍٔ ٔٳ اِيعٴُكٛ  . (58)«زٳَؾا٥ٹ

ٔٔٵ...»ـ  َٳ ٌٴ  ـټ اِيعٳِك ٓٵ ٚٳ٫َ ٜٳػٴ ٘ٴاغٵتٳ  . (59)«كٳشٳ

ُٻا خٳًَلٳ اهلُل»ـ  ٘ٴَي ٓٵَطَك ٌٳ اغٵتٳ ٘ٴ،  اِيعٳِك ٍٳ َي ِٻ َقا ٌٳ: ثٴ ٌٵ َؾَأِقبٳ ٘ٴ، َأِقبٹ ٍٳ َي ِٻ َقا ، َأزٵبٹطٵ َؾَأزٵبٳطٳ: ثٴ

ٍٳ ِٻ َقا ٚٳدٳ٬: ثٴ ٓٵَوٚٳعٹعٻتٹٞ  َٹ ٞٻ  ٛٳ َأسٳبټ ٔإَي ٖٴ َٳا خٳًَِكتٴ خٳًِكّا   . (64)«يٹٞ 

ّٴ»ـ   . (61)«٘عكًُ املط٤ قٛا

 . (62)«٫ عكٌ ي٘ ٔٵ٫ زٜٔ مَل»ـ 

ٚٳاِيُهِؿٔط ٔإ٫ٖ»ـ   ٕٔ ٔٳ أٱميٳا ٝٵ ٝٵؼٳ بٳ ٌٔ َي  . (63)«قٹ١ًُٖ اِيعٳِك

٘ٴ ٔإ٫ٖ»ـ  ٔٴ ٫ ٜٴكٵًٹشٴ ٌٴ ايسِّٜ  . (64)«اِيعٳِك

 . (65)«غ٬ّ ايعكٌاٱ زعا١َ»ـ 

ِٳ اهلُل»ـ  ٌَٔٳا َقػٳ ٔٳ اِيعٳِك َٹ ٌٳ  ٝٵ٦ّا َأِؾهٳ  . (66)« يٹًِعٹبٳازٹ ؾٳ

ٌَٔؾ»ـ  ّٴ اِيعٳاقٹ ٛٵ ٌٔ ٓٳ ٖٹ ٗٳٔط اِيذٳا ٔٵ غٳ َٹ ٌٴ   . (67)«َأِؾهٳ

ٌٴٚٳ٫»ـ  َٳا بٳًَؼٳ اِيعٳاقٹ ِٵ  ٔٗ ٌٔ عٹبٳازٳتٹ ٔٳ ؾٹٞ َؾهٵ ُٹٝعٴ اِيعٳابٹسٹٜ  . (68)« بٳًَؼٳ دٳ

ٓٹنيٳ»ـ  َٹ ُٴ٪ٵ َٹرلٴ اِي ٕٳ َأ ّٴ، َنا ٖٹؿٳا ٍٴ:  ×ٜٳا  ٞٵٜٳُكٛ ٔٳ َٳا عٴبٹسٳ اهلُل بٹؿٳ َٹ ٌٳ  ٤ٺ َأِؾهٳ

ٌٔ  . (69)«اِيعٳِك

ّٴ، »ـ  ٖٹؿٳا ٘ٴ ٫ٜٳا  َٴطٴ٤ٚٳ٠َ َي ٔٵ ٫  ُٳ ٔٳ يٹ  . (74)«زٹٜ

ٔٔ»ـ  َٹ ُٴ٪ٵ ٌٴ اِي ٌٴ زٳيٹٝ  . (71)«اِيعٳِك

 . (72)«عاق٬ّ إ٫ٓ قٓط ْبّٝا َا بعح اهلل»ـ 

 . (73)«عكً٘ ٢ اختدلز غًُٝإ ستٸَٚا اغتدًـ زاٚ»ـ 
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ٌٴ»ـ  َٴَؿهٻ ٔٵ ٫ ،ٜٳا  َٳ ٜٴِؿًٹضٴ  ٌٴ٫   . (74)« ٜٳعٵكٹ

ٍٳ َأعٵ٫»ـ  َٳا  ٌٔ ٔٳ اِيعٳِك َٹ  . (75)«ٛٳزٴ 

ٌٳ َنجٹرلٳ ايكٻ٬ٔإشٳا ضٳَأ»ـ  ِٴ ايطٻدٴ ّٔ َؾ٠٬ٹ ٜٵتٴ ٝٳا ـٳ َنجٹرلٳ ايكِّ ٝٵ ٓٵُعطٴٚا َن ٘ٹ سٳتٻ٢ تٳ ٖٴٛا بٹ  تٴبٳا

٘ٴ  . (76)«عٳِكًُ

ُٻإضـ  ٔٔ عٳ ٔٵ ٔإغٵشٳامٳ بٵ ٔٵ َأبٹٞ عٳبٵسٹ اهللٹ، عٳ ٘ٴ دٴعٹًِتٴ ؾٹسٳاَى، ×عٳ ٍٳ: ُقًِتٴ َي ٕٻ يٹ، َقا ٞ ٔإ

٘ٹ، َنجٹرلٳ اِيشٳرِّ، َنجٹرلٳ ايكٻسٳَق١ٹ، ٠ٹدٳاضّا َنجٹرلٳ ايكٻ٬ ٍٳ؟ ٫ بٳِأؽٳ بٹ ٍٳ َؾَكا  ،ٜٳا ٔإغٵشٳامٴ»: َقا

٘ٴ ـٳ عٳِكًُ ٝٵ ٍٳ «؟َن ٘ٴ :َقا ٌٷ ،دٴعٹًِتٴ ؾٹسٳاَى: ُقًِتٴ َي ٘ٴ عٳِك ٝٵؼٳ َي ٍٳ! َي ٍٳ :َقا ٫ ٜٳطٵتٳؿٹعٴ بٹصٳيٹَو »: َؾَكا

٘ٴ ٓٵ  . (77)«َٹ

ٌ غ٣ٛ ايٓعض ايكًٌٝ َٔ اييت ٫ تؿٚه ،ٖصٙ ايؿٛاٖس ٚايٓكٛمٚعًٝ٘ ْط٣ إٔ 

ُٸ ٍٸ ع٢ً أٖ ١ٝ ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ اٯٜات ٚايطٚاٜات ايٛاضز٠ يف املكازض ايؿٝع١ٝ، إمنا تس

ُٸ ُٸا٭خ٬ق١ٝ، ٫ ع٢ً أٖ ١ٝ ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ ١ٝ ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ ايٓعط١ٜ، ٫ٚ ع٢ً أٖ

طٌٝ ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ ا٭خ٬ق١ٝ بصضٜع١ ضٚاٜات َٔ ا٫قتكاز١ٜ ٚاملكًش١ٝ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ تع

ٝٸ١ ايعكٌ يف زا٥ط٠ ا٭َٛض ، أٚ سكط سذٸ(78)«كاب بايعكٍٛاهلل ٫ ٜٴ إٕ زٜٔ»قبٌٝ: 

 ب، بٌ ٜٴٓايف ايسٜٔ أٜهّا. ػٵ٫ ٜٓايف ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ ؾشٳ ،ايعكا٥س١ٜ ٚأقٍٛ ايسٜٔ

 

 ــــــ أخري٠ ـ ن13١ًٌُ

ّ َٔ ٜٔ يف سكٌ ا٭خ٬م. ٚشنطْا إٔ ايسٜٔ ٜكسِّتٓاٚيٓا خسَات ٚإغٗاَات ايس

ٚثباتِٗ ع٢ً ٖصٙ  ،كاف امل٪َٓني با٭خ٬مخسَات د١ًًٝ ٫تٸ ايتاي١ٝخ٬ٍ ايططم 

 ايكؿ١: 

 ًشٝا٠. يـ تكشٝض ض١ٜ٩ اٱْػإ 1

 ـ بٝإ ايكٛض٠ ايػٝب١ٝ ٚايٓتا٥ر ا٭خط١ٜٚ يٮعُاٍ. 2

 ـ ضبط املؿاِٖٝ ا٭خ٬ق١ٝ باملؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ. 3

 ـ ايتعطٜـ بايُٓاشز ٚا٭َج١ً ا٭خ٬ق١ٝ. 4

 ـ ايتأنٝس ع٢ً ٚدٛز ايٓعاّ ا٭خ٬قٞ يف ايعامل. 5

 ٚتكشٝض تكٜٛط اٱْػإ يصات٘ ْٚؿػ٘.  ،ـ َعطؾ١ اٱْػا6ٕ
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 ـ ايعباز٠. 7

 ـ ايتعًِٝ ٚايذلب١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ. 8

 ـ تعطٜـ اهلل بٛقؿ٘ ؾاٖسّا َجايّٝا. 9

 ٚتعسًٜٗا.  ،١ْٜٛـ ايػٝطط٠ ع٢ً ا٭ْا ٚايٓعع١ ا٭14

 ـ ايتأنٝس ع٢ً ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ ٚا٭خ٬م. 11

ٚقاب١ً  إ٫ٓ إٔ ٖصٙ اٱغٗاَات ٚاـسَات ـ ع٢ً َا َطٸ ؾطس٘ ٚبٝاْ٘ ـ َٓػذ١ُْ

ٚإٕ ٖصٙ اـسَات ٚاٱغٗاَات  .ٚتكسٸَٗا عًٝ٘ ،يًذُع َع اغتك٬ٍ ا٭خ٬م عٔ ايسٜٔ

ٛٻ إ٫ٓ ئ تهٕٛ َجُط٠ّ قشٝض عٔ اهلل تعاىل ٚاٱْػإ،  زضاْىٕ يس٣ امل٪َٓني إإشا ته

ٛٻ ٛټٚته ٚإزضاى قشٝض عٔ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بني ايسٜٔ  ضٷٕ يسِٜٗ ـ باٱناؾ١ إىل شيو ـ تك

 ٚا٭خ٬م يف أشٖاِْٗ. 

ٚزٚضٙ يف َعطؾ١ ايٛدٛز  ،ؾطح ٚبٝإ ْعط١ٜ ايؿاٖس املجاي٫ٞسكّا ٓتٓاٍٚ ٚغ

يًُؿاضق١ ايكا١ُ٥ بؿإٔ  ٌ س٬٘تؿٚهبايتؿكٌٝ. نُا إٔ ٖصٙ ايٓعط١ٜ  ،َٚعطؾ١ ا٭خ٬م

ٛٸ٠ بني  أخ٬م املعطؾ١ »ٚ «أخ٬م ايتؿطٜع»ا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ، ٚتعٌُ أٜهّا ع٢ً دػط اشل

 .«ايس١ٜٝٓ
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 بػٝط احلكٝك١قاعس٠ 

١ٓٝ  ؾطح املفّٗٛ ٚاألغؼ ايفًػف

 

 ًالشيخ محسه القّم

 يالشيخ فضيل الجسائرترجمح: 

 

 ــــــ ـ َكٓس1١َ

ِٸ ٜعسٸ بعس  ،(1)َػا٥ٌ اٱشلٝات باملع٢ٓ ا٭خلٸ ايبشح عٔ قؿات اهلل تعاىل أٖ

)ايتعطٌٝ( يف قؿات  تٵتعاىل. ٚإشا اغتجٓٝٓا املسضغ١ اييت تبٓٻ َػأي١ إثبات ٚدٛز اؿلٸ

ٜهٕٛ يًعكٌ اٱْػاْٞ ايكسض٠ ع٢ً اـٛض يف ٖات٘ ا٭عاخ،  إٔ تٵاؿل تعاىل، َْٚؿ

ٕٸ )ايعكٌ(لس ايعًُا٤ اٱغ٬َٝني ٜعتك ػّا بٳٌ )َٖٛب١ إشل١ٝ( ٚ)َقايصٟ ميجِّ ،سٕٚ أ

ٚوٝط مبا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ ٖصا ايعامل  ،ٜكسض ع٢ً ايٛيٛز إىل )عاَيِ املًهٛت( ،زلاّٜٚا(

ٍٕ ٚبٗا٤ َٔ زٕٚ إٔ ٜػكط يف سباٍ )ايتؿبٝ٘(. ٚلس أٜهّا )ايؿطط٠ ، ايععِٝ َٔ مجا

أٟ ْع١ُ ا٫تكاٍ بـ )اؿكٝك١ املطًك١(  َا بٗصٙ ايٓع١ُ أٜهّا، ع إىل سسٛاٱْػا١ْٝ( تتُتٸ

 ٚ)ايهُاٍ اي٬ْٗا٥ٞ(. 

ِّٚايططم املتٻ  َٳ ;ز٠ع١ َٚتعسٸبع١ يًٛقٍٛ إىل ٖصا اشلسف َتٓ بع ططٜك١ اتٸ ٔٵؾٗٓاى 

ٔٵٚمثٸ ;ٚإقا١َ ايدلٖإ عًٝٗا ،ٌ يف َعاؾ١ نٌ قؿ١ ع٢ً سس٠ٺتتُجٻ َٳ اضتهع ع٢ً  ١ 

ثِ ٜتٓاٍٚ بايتشكٝل َكازٜل املػأي١ ٚقػطٜاتٗا.  ،١ٝنًٓ بطٖإ ٜجبٸت ب٘ املػأي١ بططٜك١ٺ

اٱشلٝات( عباض٠ عٔ: أـ )بطٖإ )ٚأؾٗط ا٭زي١ اييت أقُٝت يف ٖصا اؿكٌ املعطيف 

ز ـ )بطٖإ ايصات  ;ز ـ )بطٖإ ايع١ً ايػا١ٝ٥( ;ب ـ )بطٖإ ايع١ً ايؿاع١ًٝ( ;ايؿطط٠(
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 ٖـ ـ )بطٖإ بػٝط اؿكٝك١(.  ;املطًك١(

 

 ــــــ احلكٝك١بػٝط  ـ قاعس2٠

ٕٸ   َٔ:  «ٚادب ايٛدٛز ٜٓطٟٛ ع٢ً مجٝع ايهُا٫ت»ٜتؿٓهٌ ايتسيٌٝ ع٢ً أ

ٌٸ1 ٛٸ ١ٜٖٛ ميهٔ إٔ ٜػًب عٓٗا ؾ٤ٞٷ ـ قػط٣: ن  ٚغًب.  ١ْ َٔ إهابٺَته

ٌٸ2 ِّ ـ ٚن  ب. ٚغًب ؾٗٛ َطٖن ٕ َٔ إهابٺَته

ٌٸ3  ب١. ٖٞ َطٖن ١ٜٖٛ ميهٔ إٔ ٜػًب عٓٗا ؾ٤ٞٷ ـ ايٓتٝذ١: ن

ٓا قاعس٠ )عهؼ ايٓكٝض( ع٢ً ٖصٙ ايٓتٝذ١ مكٌ ع٢ً ْتٝذ١ دسٜس٠ ٚبتطبٝك 

ٟٸٜأٟ ٫ ميهٔ إٔ  ،٫ ميهٔ إٔ ٜػًب عٓ٘ ؾ٤ٞ( بٺٖٞ )َا يٝؼ مبطٖن  ػًب عٓ٘ أ

 نُاٍ ٚدٛزٟ. 

 آخط ْكٝػ٘ نُا ًٜٞ:  ٚإشا ٚنعٓا ايٓتٝذ١ اؾسٜس٠ ندل٣ يف قٝإؽ

ٌٸ ـ قػط٣: ٚادب ايٛدٛز بػْٝط1 ٍٕ عٔ ن  ٢ عٔ ايذلنٝبست ،تطنٝبٺ ٚخا

 َٔ ايٛدٛز ٚايعسّ. 

ٌٸ2 ٍٕ ـ ندل٣: ٚن ٟټ نُا  ٚدٛزٟ.  إَٔط بػٝط بايبػاط١ اؿكٝك١ٝ ٫ ٜػًب عٓ٘ أ

َتني أع٬ٙ مكٌ ع٢ً ايٓتٝذ١ ايتاي١ٝ: )ٚادب ايٛدٛز ٫ ميهٔ إٔ َٔ املكسٸ 

ٍٕ ٟټ نُا ٚدٛزٟ(. ٚبايتايٞ )ٚادب ايٛدٛز ٫ ميهٔ إٔ ٜػًب عٓ٘ أَط  ٜػًب عٓ٘ أ

ٌٸ ٚدٛزٟ، ٌ َٔ )إهاب( ت٘ تتؿٓهعٓ٘ ؾٜٗٛٸؾ٤ٞ ٚإشا أَهٔ غًب  .(2)ا٭ؾٝا٤( ؾٗٛ ن

ا٭َط  ،ٌ يف ْؿٞ ايػرل عٓ٘ تعاىلَٚٔ )غًب( ٜتُجٸ ،غ١ يصاتٌ٘ يف ثبٛت شات٘ املكسٸٜتُجٸ

ايصٟ ٫ ٜٓػذِ َع بػاطت٘ املطًك١. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصا ٫ ميهٔ إٔ ٜػًب ؾ٤ٞٷ َٔ ا٭ؾٝا٤ 

ٌٸ ٍٕ عٓ٘ تعاىل، ٚن ؾٗٛ  ،ٚ... ،ٚ)ايكسض٠( ،)ايعًِ( :َجٌ ،ل( يف زاض ايٛدٛزَتشٓك )نُا

ٕٛ أع٢ً ٚأؾطف، ٚوٌُ عًٝ٘ بططٜك١ تٓاغب٘ شات٘ املكسٸ ٚادسٷ  . (3)غ١ي٘ بٓش

 

ٝٓ ـ َها3١ْ  ــــــ ات باملع٢ٓ األخٓصايكاعس٠ يف اإلهل

ٚٸٍ َػأي١ٺ ٕٸ أ َػأي١ )إثبات ٚادب ٖٞ  تططح يف اٱشلٝات باملع٢ٓ ا٭خلٸ إ

 ،غ١، نُا قٓع شيو )ايؿٝذ ايط٥ٝؼ(ز(، ثِ تأتٞ بعسٖا )ٚسسا١ْٝ( ايصات املكسٸايٛدٛ
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 .(4)غ١عٔ ايصات املكسٸ ،ايبػاط١ ، أّٟ )عح ايتٛسٝس( ع٢ً عح ْؿٞ املا١ٖٝسٝح قسٸ

ٗني( يف نتاب٘ ايؿطٜـ )ا٭غؿاض(، يهٓٸ٘ يف نتاب٘ اٯخط شيو )قسض املتأٓي يفٚتبع٘ 

ع٢ً ٖصا  غاضٚ .(5))بػاط١ ايٛادب( ع٢ً َػأي١ )ايٛسسا١ْٝ(ّ َػأي١ )املبسأ ٚاملعاز( قسٸ

ٚٸ٫ّاملٓٛاٍ ايؿٝذ )دٛازٟ اٯًَٞ(:  ٕٸ ايٓػل ايكٓاعٞ ٜٛدب تكسِٜ ايٓعا١ٖ أ : إ

ٌ أسس متجٸ «بػٝط اؿكٝك١»: مٓلا ناْت قاعس٠ ٚثاّْٝا ;ايسخ١ْٝ٬ ع٢ً ايٓعا١ٖ ايدلا١ْٝ

 قبٌ َػأي١ ايتٛسٝس.  املباز٨ ايتكسٜك١ٝ ملػأي١ ايتٛسٝس ؾٝذب إٔ تططح

 

ٌٓ ـ بػٝط4 ٝٓ احلكٝك١ ن  ــــــ ١األؾٝا٤ ٚاألمسا٤ اإلهل

ٗني(، أغاغّا يهجرل َٔ ٠ )بػٝط اؿكٝك١(، يف ْعط )قسض املتأٚيستؿٓهٌ قاع

زلني َٔ ايف تؿػرلٙ ٯ١ٜ ايهطغٞ املباضن١ إىل  ايكاعس٠ف اٱشل١ٝ، يهٓٸ٘ ٜٴطدٹعٴ املعاض

ٕٸ مجٝع ايهُا٫ت ايٛدٛز١ٜ ب ;ٚايكٝٸّٛ ;ٞٸ: اؿ، ُٖٚاأزلا٤ اهلل اؿػ٢ٓ اعتباض أ

ِٕ ٕٸ اؿٞ ايكٝٸّٛ َجٌ»غ١(. ٜكٍٛ: َٔ )ا٭زلا٤ املكسٸ تػتٓس إىل اغ ْٸ٘ اغِ إ بعًبو، أٟ إ

ّٛ، ٜٚتؿطٸع ع٢ً ٖصا ا٫غِ املباضى نجرل َٔ ٚاسس، ُأؾٔطبٳ َع٢ٓ اؿٝا٠ يف ايكٝٸ

ٝٸ١ ٕٸ )ٚادب ٚاملػا٥ٌ املعتدل٠ يف عًِ اي ،املعاضف ايطبٛب تٛسٝس، َٚٔ تًو املعاضف املعتدل٠ أ

ٕٸ )ٚادب ايٛدٛز يٝؼ سا٫٘ايٛدٛز بػٝط اؿكٝك١(،  َٔ ا٭ؾٝا٤(. َٚٔ  يف ؾ٤ٞٺ َٚٓٗا أ

ٖٓا ٜعًِ قش١ املكٛي١ املؿٗٛض٠ عٔ اؿهُا٤: ٚادب ايٛدٛز بايصات ٚادب ايٛدٛز َٔ 

يف ايٓٗا١ٜ:  ٚقاٍني، ثِ عسٸ مجٝع اٯثاض ايٓاؾ١٦ َٔ ٖصٜٔ ا٫زل .«مجٝع اؾٗات...

ٕٸ ٖصٜٔ ايًؿعني ناحملٝطني ظُٝع َباسح ايعًِ اٱشلٞ»  . (6)«ؾعٗط أ

شنطٖا يف )تعًٝكات٘ ع٢ً  ،&ل ايساَاز١ أخط٣ يف ٖصا ايباب يًُشٚكٖٓاى ْعطٜٸ

ٕٸ ايكاعس٠ تٓاغب ا٫غِ ايؿطٜـ )ايكُس(;  ،(7)أقٍٛ ايهايف( ٕٸ بَؿازٖا ٖٛ أ اعتباض أ

ٟٸ ٫ٚ ٜتػًٓ ،ُس( ٜٓطٟٛ ع٢ً مجٝع ايهُا٫تٜتشكل باغِ )ايك ٔٵَٳ ٌ إىل غاست٘ أ

ٔٵسّا، بٌ ٖٛ أدٛفٷُٳْكل، ٚإ٫ٓ مل ٜهٔ قٳ ٕٸ )ايكُس(  . ٚيه ٟٸ زيٌٝ ع٢ً أ ٫ ٜٛدس أ

ٌٸ ٕٵ ٜٓطٟٛ ع٢ً ن ٜٓطٟٛ ع٢ً نٌ ايهُا٫ت نإ  ايهُا٫ت املؿطٚن١، ٚإ

 املٛدٛز٠.
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 يكاعس٠ )بػٝط أق٬ّ ،ٚ)ايطمحٔ( ;زلني: )اهلل(ٚميهٔ يٓا دعٌ ن٬ ا٫

٘ٴ ﴿; ٚآ١ٜ شيو اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١: (8)اؿكٝك١( َٳا تٳسٵعٴٛا َؾًَ ٜٸّا  ٔٳ َأ ُٳ ٚٵ ازٵعٴٛا ايطٻسٵ ٌٵ ازٵعٴٛا اهلَل َأ ُق

ٓٳ٢ ُٳا٤ٴ اِيشٴػٵ  . (114: )اٱغطا٤ ﴾اَ٭غٵ

 

 ــــــ ع٢ً ايكاعس٠ ـ ايتسي5ٌٝ

 ٞ:َات، ْعطض شلا يف َا ٠ًٜ َكسٸـ ؾِٗ ايكاعس٠ ع٢ً بٝإ عسٸٜتٛٓق

  

  ــــــ يف تاضٜذ ايكاعس٠ دٛي١ٌأـ 

ٕٸ ايٛادب تعاىل ٜٓطٟٛ ع٢ً مجٝع   ايهُا٫ت )ٜتُجٌ َؿاز ايكاعس٠ يف أ

ٟٸ ٚقـ ٚدٛزٟ. ٚلس ٖصا املع٢ٓ َصنٛضّا إمجا٫ّ يف ٚ ،ايٛدٛز١ٜ( ٫ ٜؿصٸ عٓ٘ أ

نُا لسٙ أٜهّا يف  (،أضغطٛٚ) أؾ٬طٕٛ()نتب اؿهُا٤ ايػابكني ع٢ً ظَإ 

ٔٸ (،ا٤ايعطؾ)نتب  َٳقسض املتأٚياؿهِٝ ) يه ٚٸٍ  بطٖٔ ع٢ً ايكاعس٠ يف  ٔٵٗني( ٜعسٸ أ

 اؿه١ُ املتعاي١ٝ. : ايؿًػؿٞ ْػك٘

َٳ يف  ؼ اؿه١ُ املتعاي١ٝ: ًكاعس٠ قبٌ َ٪غِّيض طع ٔٵَا ًٜٞ ْؿرل إىل 

ٕٸ ايٛدٛز ايبػٝط نٌ ايٛدٛزات » (:أتٛيٛدٝا)قاسب  ،أؾًٛطني() ٜكٍٛـ أ  إ

 .(9)«بٓشٛ أع٢ً

ٖصا مما ٜؿِٗ » (:أتٛيٛدٝا)َا ٜتكٌ بٗصا املطًب َٔ  ٗني( يفقسض املتأٚي)ٍ ٜكٛٚ

ُٸ يف نجرٕل (14)ا٥نيِ املؿٸَٔ ن٬ّ َعًٚ ٜٚعهسٙ  (،أتٛيٛدٝاـ )٢ بَٔ َٛانع نتاب٘ املػ

 . (11)«ايدلٖإ

ٌٸ» (:ايؿاضابٞ)ِ ايجاْٞ كٍٛ املعًٜٚـ  ب  ٌٸ ٜٓاٍ ايه يف  َٔ شات٘، ٖٚٛ ايه

 . (12)«ٚسس٠

ّٸ»يف بعض نتب٘:  يط٥ٝؼ ابٔ غٝٓااايؿٝذ  ٜكٍٛـ  ز   ؾٛادب ايٛدٛز تا

٭ْٸ٘ يٝؼ إْٸُا ي٘ ايٛدٛز ايصٟ ي٘ ؾكط، بٌ ; بٌ ٚادب ايٛدٛز ؾٛم ايتُاّ ،ايٛدٛز...

ٌٸ ٌٷ ن ٚ٭ْٸ٘، نُا »، ٚقاٍ: (13)«عٓ٘ ٚؾا٥ضٷ ،عٔ ٚدٛزٙ ايٛدٛز أٜهّا، ؾٗٛ ؾان
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ٌٸغٓبِّ بسأ ي٘، ٖٚٛ َبسأ يًُٛدٛزات ايتا١َ ٚدٛز ؾٝعكٌ َٔ شات٘ َا ٖٛ َ ٔ، َبسأ ن

 .(14)«ٚاملٛدٛزات ايها١ٓ٥ ايؿاغس٠ بأْٛاعٗا ،بأعٝاْٗا

ّا أٚغط يف أْٸ٘ دعٌ َبس١ٝ٥ ايٛادب سسٸ املتكسِّّٜعٗط َٔ ن٬ّ ايؿٝذ ايط٥ٝؼ ٚ

ٚأْٸ٘  ،عًِ ايٛادب بػرلٙ ،يصيو ْتٝذ١ّ ;أثبتٚ ،(بػٝط اؿكٝك١)تسيًٝ٘ ع٢ً قاعس٠ 

 عني ايصات. 

 (:ايتكسٜػاتٚ) ػات(بٳايَك)يف  ،تأشلني(قسض امل)أغتاش  ،باقط ايساَاز() ٜكٍٛـ  ز

ٌٸٚ» ٘ ايبٗا٤ ٚايهُاٍ، َٚا غٛاٙ ٚنًٓ ،٘ ايٛدٛز، ٚنٌ ايبٗا٤ٚنًٓ ،ايٛدٛز ٖٛ ن

ٌٸ ،ٚضؾشات ٚدٛزٙ ،ع٢ً اٱط٬م ملعات ْٛضٙ . ٖٜٛت٘، .١ٜٖٛ َٔ. ٚظ٬ٍ شات٘; ٚإش ن

أْٸ٘ غبشاْ٘ بٓؿؼ شات٘ ا٭سس١ٜ ٚ». ٚقاٍ: (15)«٫ٚٛ ٖٛ ع٢ً اٱط٬م إ٫ٓ ٖ ،ؾٗٛ املطًل

ٌٸاؿٓك ١ٝ ايتُذٝس١ٜ ٚايتكسٜػ١ٝ; إش اؿٝجٝات ٜػتشل مجٝع ا٭زلا٤ ايهًٓ د١ٗٺ ١ َٔ ن

غرل ظا٥س٠ عًٝٗا بٛد٘ َٔ ايٛدٛٙ  ،طٖا ضادع١ إىل سٝج١ٝ ايٛدٛب بايصاتغٵايهُاي١ٝ بَأ

 ضاز٠ ٚاؿٝا٠ ٚمج١ً دٗات ايععٸؾإشٕ َطتب١ شات٘ ا٭سس١ٜ ٖٞ بعٝٓٗا ايعًِ ٚاٱ. أق٬ّ

 . (16)«ٚاجملس ٚقؿات اؾُاٍ ٚايهُاٍ

  

  ــــــ ايكاعس٠ يف ايطؤ١ٜ ايصسضا١ٝ٥

ٛٸ ،َٔ آثاضٙ املدتًؿ١ ،ٗنيز٠ يكسض املتأٚياٯٕ ْؿرل إىل عباضات َتعسِّ  ٙ تٓ

َٳٚبايكاعس٠،  ٚٸٍ   عًُٞ:  اغتس٫يٞ ٕلػٳٔ ايكاعس٠ يف ْٳقٓٻ ٔٵٜؿرل َٔ خ٬شلا إىل أْٸ٘ ٖٛ أ

ٕٷ»ـ ٜكٍٛ: 1  . (17)«آخط عطؾٞ يٓا، بتأٜٝس اهلل ًَٚهٛت٘ ا٭ع٢ً، بطٖا

 ٔ ب٘مل ٜتؿٖط ،عطؾٞ يف ٖصا ايباب قس غبل َٓا ططٜل خامٸ»ـ ٚقاٍ أٜهّا: 2

 . (18)«قبًٞ أسسٷ

 . ٚقاٍ يف(19)«ُٓا بإقاَتٗاُٖا َا ػؿٻاسسإ ;تإيٮقٌ املصنٛض سذٸ»ـ ٚقاٍ: 3

ٚٸٍ: إثبات احملطِّ َٳ سٵؾطٜـ مل أدٹ ٖصا َطًبٷ»ى ا٭ ِٷ ٔٵيف ٚد٘ ا٭ضض   . (24)«بصيو ي٘ عً

ٖصا »( َٔ )َؿاتٝض ايػٝب( يف إثبات ايٓؿٛؽ ايؿًه١ٝ: 16يف )املؿتاح  ٚقاٍـ 4

َٳ ،ؾسٜس ايػُٛض أَطٷ ي٘ عًِ  ٔٵزقٝل املػًو غٛضٙ، مل أعطف أسسّا ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض 

 . (21)«قشٝض ب٘
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 ٖصا َٔ ايػٛاَض»ا٭غؿاض(: )ايؿطٜـ  قاٍ يف اؾع٤ ايػازؽ َٔ نتاب٘ٚـ 5

َٳ ،اييت ٜػتكعب إزضان٘ ،اٱشل١ٝ  . (22)«تاٙ اهلل َٔ يسْ٘ عًُّا ٚسه١ُآ ٔٵإ٫ٓ ع٢ً 

ٕٸ ا٫ٖتسا٤ بٗا َٔ أع٢ً ِٵؾاعًَ»يف إثبات عًِ ايٛادب:  ،قاٍ يف ْؿؼ اؾع٤ٚـ 6  أ

بٌ َٔ  ،غنيطبكات ايهُاٍ اٱْػاْٞ، ٚايؿٛظ مبعطؾتٗا هعٌ اٱْػإ َهاّٖٝا يًُكسٸ

 ،َٔ ايعًُا٤ ٚيكعٛب١ زضنٗا ٚغُٛنت٘ ظٓيت أقساّ نجرٕل .بنيسعب امل٥٬ه١ املكطٸ

 .(23)«٢ ايؿٝذ ايط٥ٝؼستٸ

َٳ ضٳمل َأ»ل )ايػبعٚاضٟ( ع٢ً ايعباض٠: ٜعًٓل احملٓكٚ ي٘ عًِ  ٔٵع٢ً ٚد٘ ا٭ضض 

٢ ستٸن٬ املكاَني ٚقٌ إيٝ٘ ايعطؾا٤ ايؿاكٕٛ،  .٫ ٜهٕٛ نصيوٚ»، قا٬ّ٥: «بصيو

 .(24)«ٚؾٗٛز اجملٌُ يف املؿكٌ ،قاض َٔ اقط٬ساتِٗ ؾٗٛز املؿكٌ يف اجملٌُ

عذٝب َٔ »ط ايهبرل )َطته٢ َطٗطٟ( بكٛي٘: ٖصا ايه٬ّ املؿٚه سٜٚ٪ِّ

َٳ»: «عح يف ايتكٛف»املطسّٛ ايسنتٛض قاغِ غين ٜكٍٛ يف نتاب٘  ٚٸٍ  غ تًٓؿ ٔٵأ

ٌٸ ٕٸ ايتعبرل ْؿػ٘ ل ايػا٭ؾٝا٤ احملٓك باؾ١ًُ بػٝط اؿكٝك١ ن بعٚاضٟ، يف سني أ

ٔٸ ٬َٓٛدٛز يف ن٬َات امُل ٖصا ايتعبرل  قسضا... ٚيًعطؾا٤ َطايب تؿٝس ٖصا املع٢ٓ، ٚيه

 .(25)«َني عًٖٝ٘صا ايتعبرل عٓس املتكسِّ ضٳ، ٚمل َأ&ٗنييف َا ٜبسٚ يكسض املتأٚي

هجط٠ يف ىل َػأي١ ايإ ٖصا إؾاض٠ْٚ»كٌ بايكاعس٠: َا ٜتٸ ٜٚكٍٛ )ايػبعٚاضٟ( يف

ٌٸ ٕٸ ايٛدٛز ايبػٝط ن ٕٛ ايٛسس٠، ٚأ  ،أع٢ً، نُا قاٍ أضغطٛطايٝؼ املٛدٛزات بٓش

 .(26)«ٗنيٚأسٝاٙ ٚبطٖٔ عًٝ٘ قسض اؿهُا٤ املتأٚي

ٞٸ »َات ايكٝكطٟ(: ؾتٝاْٞ( يف ؾطس٘ ع٢ً )َكسٸٜٚكٍٛ )اٯ ٜعبٸط ايعطؾا٤ عٔ ػً

ٞٸ ايصات يًصات(بـ يف َكاّ ا٭سس١ٜ  اؿلٸ ٌٸسٝح تػتًٗ ،)ػً اؿكا٥ل يف ايتعٝٸٔ  و ن

ٚٸٍ تعاىل متاّ اؿكا٥ل بٓشٛ ايهجط٠ يف ايٛسس٠، بط١ٜ٩ املؿكٌ  ٜٚؿاٖس اؿلٸ ،ا٭

 . (27)«ف٬ُّ

 

 ــــــ ب ـ أقػاّ ايرتنٝب 

 َا ًٜٞ:  ١، ْعطض شلا يفيًذلنٝب أقػاّ غتٸ 

ِٸ1  َٔ أدعا٥٘.  ـ ايذلنٝب َٔ أدعا٤ َكساض١ٜ، َٔ قبٌٝ: تطنٝب ايه
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 ١ٜ. ٠ ٚايكٛض٠ اـاضدٝتني، َٔ قبٌٝ: املٛدٛزات املازٸَٔ املازٸـ ايذلنٝب 2

ٝٸـ ايذلنٝب َٔ املازٸ3  تني. ٠ ٚايكٛض٠ ايصٖٓ

 .(28)ـ ايذلنٝب َٔ اؾٓؼ ٚايؿك4ٌ

 ١. ـ ايذلنٝب َٔ ايٛدٛز ٚاملاٖٝٸ5

 ـ ايذلنٝب َٔ ايؿكسإ ٚايٛدسإ )ايٛدٛز ٚايعسّ(. 6

ٕٸ اهلل تعاىل َٓعٻ ٕٸ بأقػاّ ايذلانٝب ايػابك١;  ٙ عٔ مجٝعَٔ ايٛانض أ اعتباض أ

 ;ب )املعًٍٛ( إىل أدعا٥٘ايذلنٝب َُٗا نإ ؾهً٘ ٬ٜظّ ا٫ستٝاز، استٝاز املطٖن

ٌٸ ٕٸ ن ١ ع٢ً املعًٍٛ(، ّ دع٤ ايعًَّٓا بايطبع )تكسټ٘ تكسټّ ع٢ً نًٜٓتكسٸ دع٤ٺ ٚشيو ٭

 .ّط وتاز إىل املتكسٸٚاملتأخٸ

َٸا ايٓٛع ايػازؽ )ايذلنٝب َ ، ٚيف ٔ ايٛدٛز ٚايعسّ( ؾٝشتاز إىل بٝإ خامٸٚأ

ٚٸ٫ّشيو ْكٍٛ:  : ٌٖ ْؿٞ ايذلنٝب َٔ ايٛدٛز ٚاملا١ٖٝ ٜػتًعّ ْؿٞ ايذلنٝب َٔ أ

 ؟ايٛدٛز ٚايعسّ أّ ٫

 ؟: ٌٖ ايذلنٝب َٔ ايٛدٛز ٚايعسّ ٜكسم عًٝ٘ عٓٛإ ايذلنٝب سكٝك١ثاّْٝا

 ؟ٛدٛز: َا ٖٛ ايسيٌٝ ع٢ً ْؿٞ ٖصا ايذلنٝب عٔ ٚادب ايثايجّا

 : ٌٖ ايذلنٝب َٔ ايٛدٛز ٚايعسّ تطنٝب ٚاقعٞ؟ ضابعّا

ٌٸ  :ٌ َٛضزّا يكهٝتني٢ ببعض ايهُا٫ت زٕٚ بعض ٜؿٚهَٛنٛع ٜتشًٓ ٚن

ٕٸ َكشٸ ٚغرل خؿٞٛ .غايب١ :ٚا٭خط٣ ;َٛدب١ :إسساُٖا ض اؿٌُ اٱهابٞ ٜتؿاٚت َع أ

ٚٸٍ سٝجٝٸ١ ٚدسإَكشِّ ٕٸ ا٭ ٝٸ ،ض اؿٌُ ايػًيب; ٭ ؾإشا أخصْا  .١ ؾكسإٚايجاْٞ سٝج

ٕٸ املٛنٛع ٜٓطٟٛ س٦ٓٝصٺ  ٚمحًٓاُٖا ع٢ً َٛنٕٛع ،)اٱْػإ( ٚ)٫ ؾطؽ( َج٬ّ ٚاسس، ؾإ

 «٫ ؾطؽ»ٚسٝج١ٝ نْٛ٘  ;ع٢ً سٝجٝتني َتُٝعتني: سٝج١ٝ نْٛ٘ إْػاّْا )ايٛدسإ(

ٕٵ ناْتا سكٝك١ ٚاسس٠ يف اـاضز )نُا ُٖا نصيو يس٣  )ايؿكسإ(. ٚاؿٝجٝتإ ٚإ

 ُٗا عٓس ايتشًٌٝ ايعكًٞ ايسقٝل سٝجٝتإ َتُاٜعتإ. طيف(، غرل أْٸايؿِٗ ايع

 ٚبٝإ املطًب:  

ٚٸ٫ّ  هني، ٝٚاسس٠ ٜؿهٞ شيو إىل اؾُع بني ايٓك : إشا ناْت اؿٝجٝتإ سكٝك١ّأ

ٕٸ سٝج١ٝ ايٛدسإ تٓاقض سٝج١ٝ ايؿكسإ.   ٚبط٬ٕ اي٬ظّ ٜػتًعّ بط٬ٕ املًعّٚ; ٭
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ٛدسإ عني سٝج١ٝ ايؿكسإ ٜػتسعٞ شيو أْٸ٘ إشا تعكًٓا : إشا ناْت سٝج١ٝ ايثاّْٝا 

ًٓا )اٱْػإ = سٝج١ٝ ايٛدسإ( ٌ اؿٝج١ٝ ايجا١ْٝ; ؾإشا تعٓكاؿٝج١ٝ ا٭ٚىل ؾػٛف ْتعٓك

ٕٸ ا٭َط ع٢ً خ٬ف شيو. ٚيٝؼ  هب إٔ ْتعكٌ )٫ ؾطؽ = سٝج١ٝ ايؿكسإ(، يف سني أ

ٕٸ َع٢ٓ )٫ ؾطؽ( يٝؼ ٫ظَّا إ، بٌ ٌ )٫ ؾطؽ(ٟ إىل تعٓكٌ )اٱْػإ( ٫ ٜ٪زٸؾكط تعٓك

َٸملع٢ٓ )اٱْػإ(; ؾإْٸ٘ ميهٔ تعٓك ٌ َع٢ٓ )٫ ١ عٔ تعٓكٌ )اٱْػإ( َع ايػؿ١ً ايتا

 ٖٚٛ ٫ ٬َظّ ي٘.  ،ؾطؽ(. ؾإشٕ )اٱْػإ( ٫ وٌُ َع٢ٓ )٫ ؾطؽ(

 ،ز٠ أخط٣َتعسٸ ٛبٷًُ: إشا نإ )اٱْػإ( عني )٫ ؾطؽ( ؾتكسم عًٝ٘ غٴثايجّا 

ٖٚصا خ٬ف ايهطٚض٠. ٚع٢ً ٖصا  .ؾٝهٕٛ )اٱْػإ( عني ٖصٙ ايػًٛب ،ؾطؽ( غرل )٫

زاَتا تكسقإ ع٢ً َكسام  َا زاَت سٝج١ٝ ايٛدسإ ؽتًـ عٔ سٝج١ٝ ايؿكسإ، َٚا

 )بسا١ٖ( غرل بػٝط.  بٷؾٗٛ َطٖن ،ٚاسس

 

 ٍْ  ــــــ إؾها

ّٷ َٔ املؿطٚع ٭سس إٔ غرل قض، ٚقٝاغ٘ إىل اٱْػإ  ٜكٍٛ: )٫ ؾطؽ( عس

ٕٸ ايعسّ ٫ ؾ٤ٞٷبقشٝض;  ٟٸ اَتٝاظ ،اعتباض أ : ٌٖ ٖٛ عني ْػأٍ ٢ ٜكضٸ إٔستٸ ،ٚؾاقس ٭

 اٱْػإ أّ ٫؟

ٚٸٍ :اٱؾهاٍ: عٓسْا ْٛعإ َٔ ايػًبٖصا ْكٍٛ يف اؾٛاب عٔ ٚ : ايػًب ا٭

َٸض، املعبٻُشٵٚايعسّ اَي ،املطًل ٫ٚ وتاز يف قسق٘ إىل ٚدٛز  .١(ط عٓ٘ بـ )يٝؼ ايتا

ٟٸ قٝس(املٛنٛ ٕٸ َؿازٙ ٖٛ غًب ايٛدٛز ايكطف )بسٕٚ أ  : ايػًب املكٝٸس، أٟايجاْٞ ;ع; ٭

)يٝؼ ايٓاقك١(، ايصٟ وتاز يف  ط عٓ٘ بـعبٻغًب ايٛدٛز اـام عٔ َٛنٛع َٛدٛز، امل

ٕٸ اٱْػإ َٛدٛز  :قسق٘ إىل ٚدٛز املٛنٛع، َٔ قبٌٝ غًب ايؿطغ١ٝ عٔ اٱْػإ; ٭

احملسٚز. َٚٔ ٖٓا لسِٖ ٜكٛيٕٛ: )اٱْػإ ٖٛ ٫ ؾطؽ(.  قسٚز، ٚؾاقس ملا ٚضا٤ ٚدٛزٙ

ٕٸ  ٫ٚ ٖٛ عني ا٫غتعساز يؿ٤ٞٺ ،ٕٸ ايٛدٛز ٫ ٖٛ عني ايعسّؾإظٜاز٠ ع٢ً شيو ٚ آخط; ٭

ٝٸ١، ؾٗٛ ٚاقع١ٝ قه١ ،يًعسّ ايٛدٛز طاضزٷ ٟٸ  ،َٚػاٚم يًؿعً ٫ ميهٔ إٔ تػًب عٔ أ

ٝٸبّا َٔ سٝجٝتني: أَط ٚدٛزٟ، إ٫ٓ إشا نإ َطٖن ٝٸ١ ٜهٕٛ بٗا بايؿعٌسٝج ١ ; ٚسٝج

َع٢ٓ زخٍٛ ايٓؿٞ يف ١ٜٖٛ ٚدٛز١ٜ ـ ٚايٛدٛز َٓاقض يًعسّ ـ ْكل ٚ»ٜهٕٛ بٗا بايك٠ٛ: 
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ٚدٛزٟ يف ٚدٛز َكاؽ إىل ٚدٛز آخط، ٜٚتشكل بصيو َطاتب ايتؿهٝو يف سكٝك١ 

 . (29)«ايٛدٛز ٚخكٛقٝاتٗا

ٌٸؾبٓا٤ٶ ع٢ً ٖصا   ٕٸ يه ِٷ َٛدٛزٺ إ جٝتني َتؿاٚتتني; غًيب سٝ ٜكسم عًٝ٘ سه

ٕٸ اؿٝج١ٝ املكشٸ ش١ يجبٛت ايٛقـ ش١ يجبٛت ايٛقـ اٱهابٞ غرل اؿٝج١ٝ املكشٸ٭

ايػًيب. ؾهُا ؽتًـ ٚتتُٝع سٝج١ٝ ايجبٛت عٔ سٝج١ٝ ايػًب نصيو ؽتًـ ٚتتُٝٸع 

ٟٸ َٛنٛع نإ( عٔ سٝج١ٝ غًب ؾ٤ٞٺ سٝج١ٝ ثبٛت ؾ٤ٞٺ عٔ املٛنٛع  يًُٛنٛع )أ

ٌٸ ٫ٚ ٜهٕٛ ٖصا  .بتًؿتإ ؾٗٛ َطٖنعًٝ٘ سٝجٝتإ ك َٛنٛع تكسم ْؿػ٘. ٚن

ٌ املٛنٛع ٕٸ ايعكٌ وًٓإ ، أٟايذلنٝب تطنٝبّا خاضدّٝا، بٌ ٜهٕٛ تطنٝبّا ؼًًّٝٝا

ٌٸ سٺعٵٚبٴ ;إهابٞ سٺعٵبٴ :إىل  ،ايٛاقعٝات احملسٚز٠ غًيب. ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايذلنٝب ٜؿٌُ ن

١ بٛادب ايٛدٛز، ٛم ايتُاّ( املدتكٸبٛقؿٗا ؾاقس٠ يًسضد١ )َا ؾ ;زاتمبا ؾٝٗا اجملطٸ

 ٚبايتايٞ ٫ تهٕٛ )بػٝط اؿكٝك١(. 

ٟٸ نُاٍ ٚدٛزٟ  َٚٔ ٖٓا ٜتهض يٓا أْٸ٘ إشا نإ ٖٓاى َٛنٛع ٫ ٜؿتكس إىل أ

ٟٸ قه١ٝٺ ٟٸ ؾ٤ٞ ؾ٬ تكسم يف سك٘ أ ٚبايٓتٝذ١ ٫  .غايب١، ٫ٚ ٜكبٌ إٔ ْػًب عٓ٘ أ

ٕٕٜهٕٛ َطٖن ٌٸ .مجٝع اؾٗات ٚؾكسإ، ؾٗٛ بػٝط َٔ بّا َٔ ٚدسا بػٝط ٜٓطٟٛ  ٚن

ٌٸ ،ع٢ً مجٝع ايهُا٫ت ٌٸ ،ا٭ؾٝا٤ ؾٗٛ ن ايهُا٫ت، ٖٚصا ٖٛ َؿاز )بػٝط  ٚن

ٌٸ  ا٭ؾٝا٤(.  اؿكٝك١ ن

  

ٌٓ ـ ضدٛع6   ــــــ األقػاّ إىل ايرتنٝب َٔ ايٛدسإ ٚايفكسإ ن

ٖٚٛ  .ٚسٝج١ٝ ؾكسإ ;سٝج١ٝ ٚدسإ :ٌ ٖصا ايذلنٝب يف تطنٝب ؼًًٝٞ َٜٔتُجٸ

ٕٸ  َٔ أخؼٸ ـنُا قاٍ اؿهِٝ اؾًٌٝ ايػبعٚاضٟ  ـ سٸعٳٜٴ أْٛاع ايذلنٝب; ع٢ً اعتباض أ

ٕٸ أدعا٤ املطٓنا٭ْٛاع ا٭خط٣ َطٓن ب تطنٝبّا َكساضّٜا أدعا٤ ب١ َٔ أَٛض ٚدٛز١ٜ، ؾإ

ٕٸ ايؿكٌ ٖٛ ايكٛض٠ بًشاظٺٚدٛز١ٜ، ٚنصيو املطٓن  ،َا ب َٔ اؾٓؼ ٚايؿكٌ، ؾإ

ب َٔ ايٛدٛز ٚأٜهّا املطٖن .ا، ُٖٚا أَطإ ٚدٛزٜإَ ٚاؾٓؼ ٖٛ املاز٠ بًشاظٺ

ٕٸ ايٛدٛز أقٌٝ ٚاملا١ٖٝ تابع١ْ َٔ ايٛدٛز(. ٚع٢ً ٖصا  ٙغيًٛدٛز )ؾًٗا س ٚاملا١ٖٝ، ؾإ

ٌٸ ٕٸ ن ، ع٢ً خ٬ف ايذلنٝب أْٛاع ايذلنٝب تطدع يف ْٗا١ٜ املطاف إىل ْٛع ٚسس٠ٺ ؾإ

ٛٸ ،اـاَؼ   .(34)ٕبني ايؿكسإ ٚايٛدسا ض ٚسس٠ْؾإْٸ٘ ٫ ٜتك
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ٝٓ ـ َكاٜػ7١   ــــــ ١( ٚايرتنٝب َٔ )ايٛدسإ ٚايفكسإ(بني ايرتنٝب َٔ )ايٛدٛز ٚاملاٖ

ايذلنٝب َٔ ايٛدٛز ٚاملا١ٖٝ  إٔ ْؿٌٖٞ  :ايػ٪اٍ ايصٟ ٜؿطض ْؿػ٘ عًٝٓا ٖٛ 

 ٜػتسعٞ ْؿٞ ايذلنٝب َٔ ايٛدسإ ٚايؿكسإ؟

ٕٸ ايٛدٛز َتكسٸٚ اؿكٝك١ ع٢ً اجملاظ، ّ ّ ع٢ً املا١ٖٝ تكسټاؾٛاب ٖٛ ايٓؿٞ; ٭

أٚ ست٢ ؾاقسّا يًُا١ٖٝ،  ،ؾُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ ايٛدٛز ؾاقسّا يًُاز٠ ٚيٮدعا٤ املكساض١ٜ

ٕٸ ْؿٞ املا١ٖٝ عٔ ٚاقع١ٝ َٔ ايٛاقعٝات ٫ٚ ٜهٕٛ بػٝط اؿكٝك١. ٚبعباض٠ٺ نـ  ،أخط٣: إ

ٕٸ ايٛدٛز يف َطتبت ،)ٚادب ايٛدٛز( ٘ ٫ ٬ٜظّ ْؿٞ ايذلنٝب َٔ ايٛدسإ ٚايؿكسإ; ٭

١َ ع٢ً املا١ٖٝ قس ط٠ باجملاظ( املتكسٸع٢ً املا١ٖٝ املتأخٸ ١َ)يف َطتب١ اؿكٝك١ املتكسٸ

ٚقس ٜهٕٛ ؾاقسّا يهُا٫ت ٚدٛز١ٜ، نُا ٖٛ  ،ٜهٕٛ ٚادسّا ؾُٝع ايهُا٫ت

ب١ َٔ يسضد١ ؾٛم ايتُاّ، ؾإْٸٗا يٝػت َطٓن زات ايتا١َ بٛقؿٗا ؾاقس٠ّاؿاٍ يف اجملطٸ

ٚبايتايٞ يٝؼ بػٝط اؿكٝك١ نٌ  .ب١ َٔ ٚدسإ ٚؾكسإٚيهٓٗا َطن ،ٚدٛز َٚا١ٖٝ

َع »ل ايعْٛظٟ: يًُشٓك ،ا٭ؾٝا٤. َٚٔ ٖٓا ٜتبٝٸٔ عسّ قش١ َا دا٤ يف )ايًُٓع١ اٱشل١ٝ(

ٚا٫ؾتباٙ ْؿػ٘  .(31)«ْؿٞ ايذلنٝب َٔ املا١ٖٝ ٚايٛدٛز ٜٓتؿٞ مجٝع أقػاّ ايذلنٝب

ػاط١ ٚدٛز ايٛادب تعاىل ع٢ً ثبت ب ٕؾإش»ض يف )ايتعًٝك١ ع٢ً ْٗا١ٜ اؿه١ُ(: تهطٸ

 . (32)«نُا أؾطْا إيٝ٘ أْؿّا ،َٔ ططٜل ْؿٞ املا١ٖٝ عٓ٘ ;اٱط٬م

 

  ــــــ (ب٘ َٔ ايٛدسإ ٚايفكسإعسّ تطنُّ) ٚادب ايٛدٛز ـ بػاط8١

 ٚميهٔ ايتسيٌٝ ع٢ً بػاط١ ٚادب ايٛدٛز نُا ًٜٞ:  

ٕٸ َٓؿأ ايذلنٝب َٔ )ايٛدٛز ٚايعسّ( ٖٛ ايٓكل ايٛدٛزٟ   ٚاحملسٚز١ٜ، أـ إ

ٟٸ ؾإشا نإ مثٸ١ َٛدٛز ناٌَ َٔ مجٝع اؾٗات، عٝح ٫  ٜكبٌ إٔ ٜػًب عٓ٘ أ

ْتؿا٤ ٚقـ ايٛدٛب عٓ٘(، ؾٗٛ غرل ايف غرل ٖصٙ ايكٛض٠ ًٜعّ نُاٍ ٚدٛزٟ )ٚ

ٕٸ ٚدٛز ايٛادب بػٝط اؿكٝك١. قاٍ ايع١َ٬ٓ ؾب َٔ ايٛدٛز ٚايعسّ، َطٖن ٝٓتر أ

ْكل  ـٚايٛدٛز ٜٓاقض ايعسّ  ـ١ٜٖٛ ٚدٛز١ٜ  َٚع٢ٓ زخٍٛ ايٓؿٞ يف»ايطباطبا٥ٞ: 

 . (33)«ٚدٛزٟ يف ٚدٛز َكاؽ إىل ٚدٛز آخط

 َٔ:  ٌٷب ـ ٜطتهع ٖصا ايدلٖإ ع٢ً )ايٛدٛز ايصاتٞ(، ٖٚٛ َتؿٚه 
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ٌٸ  ٌٸ ايكػط٣: ن ّ دع٤ ّ بايطبع )تكسټاملٓطٟٛ عًٝ٘ َتكسِّ دع٤ بايٓػب١ إىل ايه

ٕٸ ايعكٌ ٜٓػايعًٓ ب ايٛدٛز إىل اؾع٤ قبٌ إٔ ٜٓػب٘ إىل ١ ع٢ً َعًٛشلا(; مبع٢ٓ أ

ٌٷ .باملطٖن ٌٸنًٓ ٖٚصا أق  ،أقػاّ ايذلنٝب )غرل ا٭دعا٤ املكساض١ٜ( ٞ هطٟ يف ن

ّٷ ٘هض أْٸمبا ؾٝٗا ايكػِ اـاَؼ. َٚٔ ٖٓا ٜتٸ َٞ; سٳعٳ بني املطنب ٚأدعا٥٘ ٜٛدس ت٬ظ

ٕٸ اْتؿا٤ دع٤ ٚاسس َٔ املطٖن ٔٸب ب ٜؿهٞ إىل اْتؿا٤ املطٖنمبع٢ٓ أ ٚدٛز  بتُاَ٘، يه

ٌٸب ٫ ٬ٜظّ ٚدٛز املطٖندع٤ املطٖن ط ٚقتاز إىل عػب دٖٛط شات٘ َتأخِّ ب، ؾايه

ّ ّ بايع١ً ايٓاقك١، ْاٖٝو عٔ ايتكسټٚيٝؼ يف ايتكسټ ،ّ بايطبعّ )ايه٬ّ يف ايتكسټاملتكسِّ

 بايع١ً ايتا١َ(. 

ٕٸ ا٫ستٝاز َ   ٔ يٛاظّ اٱَهإ. ايهدل٣: ا٫ستٝاز ٫ ٜتٓاغب َع ايٛدٛب; ٭

٢ َٔ ايٛدٛز ٚايعسّ، ؾٗٛ ، ستٸبّا َٔ ؾ٤ٞٺايٓتٝذ١: ٚادب ايٛدٛز يٝؼ َطٖن 

 بػٝط اؿكٝك١. 

 

  ــــــ أقػاّ احلٌُ ـز  

٫ٚ نجط٠ قه١; ع٢ً  ،ٜتكٛض )اؿٌُ( يف َٛضز ٫ تهٕٛ ؾٝ٘ ٚسس٠ قه١ 

ٕٸ ٫ فاٍ يف ايٛسس٠ احمله١ ؿٌُ ؾ٤ٞ ع٢ً ؾ٤ٞ ٢ ز يف ايبني ستٸ تعسټ٭ْٸ٘ ٫ ;اعتباض أ

ٕٸ ايدلاْٞ ٫ ٜجبت يًدلاْٞ.  ;ٚا٭َط ْؿػ٘ ٜٓطبل ع٢ً ايهجط٠ احمله١ .ٜٓعكس اؿٌُ ٭

ٕٸ اؿٌُ ميجٌ اشل١ٜٖٛٛ، ٚاشل١ٜٖٛٛ تػتسعٞ ا٫تٸ ٚبعباض٠ٺ شاز بني أدعا٤ اؿـٌُ ثا١ْٝ: إ

٢ٓ يًشٌُ، )املٛنٛع ٚاحملٍُٛ(، ؾإشا مل ٜهٔ مث١ تػاٜط بني املٛنٛع ٚاحملٍُٛ ؾ٬ َع

٘ٺ» :ٛا اؿٌُ بٗصا ايتعطٜـؾٚيصا عطٻ  . «عباض٠ عٔ اؼاز املتدايؿني َٔ ٚد

ٕٸ ٖصٙ اؿاي١ )ا٫ؼاز َٔ د١ٗٚ  ٚا٫خت٬ف َٔ ٚد٘(  ،بٓا٤ٶ ع٢ً َا غًـ ٜعٗط أ

 ٖٞ: ٚاييت تٓشكط يف ث٬ث١،  ،ٌ َكػُّا يٮقػاّ املدتًؿ١ يًشٌُتؿٚه

ٚٸيٞ ايصاتٞ ـ اؿ1ٌُ ١ٜ ايٛاقع١ بني املٛنٛع ٚاحملٍُٛ ع٢ً : تهٕٛ اشلٖٛٛا٭

ٕٷ :ٚا٫خت٬ف ع٢ً َػت٣ٛ ا٫عتباض، َٔ قبٌٝ ،َػت٣ٛ املؿّٗٛ  (. )اٱْػإ إْػا

بني املٛنٛع ٚاحملٍُٛ ع٢ً  ١: تهٕٛ اشل١ٜٖٛٛ ايٛاقعايؿا٥ع ايكٓاعٞ ـ اؿ2ٌُ

ٕٷ :َػت٣ٛ املكسام، ٚايتػاٜط ع٢ً َػت٣ٛ املؿّٗٛ، َٔ قبٌٝ  (. )اٱْػإ سٝٛا



 

 

هـ 0341م ـ  5102لتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن وا نصوص معاصرة  

 

: ٫ تهٕٛ يف ٖصا اؿٌُ ١ٜٖٖٛٛ بني املٛنٛع )اؿكٝك١ ٚايطقٝك١( ؿٌُـ ا3

 :ٚاحملٍُٛ ع٢ً َػت٣ٛ املكسام، بٌ ع٢ً َػت٣ٛ املؿّٗٛ ايؿاْٞ يف املكسام، َٔ قبٌٝ

ٌٷ  (. )اٱْػإ عك

 كٌ با٭ْٛاع ايج٬ث١: َا ٜتٸ ٚإيٝو تؿكٌٝ ايبشح يف 

ٚٸيٞ بطبٝع١ اؿاٍ ٌُ ٖٛ املؿّٗٛ )ٚؼاز يف ٖصا اؿ: قٛض ا٫أـ اؿٌُ ايصاتٞ ا٭

َٸا ايتؿكٌٝ  ٖٓاى اؼاز بُٝٓٗا ع٢ً َػت٣ٛ املكسام(، ٚقٛض ايتػاٜط بُٝٓٗا ٖٛ إ

ٕٷ :َٔ قبٌٝ ،ٚاٱمجاٍ َٸا اعتباض ايصٖٔ ;ْاطل( )اٱْػإ سٝٛا )اٱْػإ  :َٔ قبٌٝ ،ٚإ

ٕٷ ٚٸيٞ بٛقؿ٘ بسّٜٗٝا .(إْػا  . (34)ّا بايصاتٝاتٚشاتٞ بٛقؿ٘ كتكٸ ،ٖٚٛ أ

: قٛض ا٫ؼاز يف ٖصا اؿٌُ ٖٛ املكسام، ـ اؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاعٞب 

ٌّ)اٱَاّ سذٸ :َٔ قبٌٝ، ٚايتػاٜط يف املؿّٗٛ ٖٚٛ ؾا٥ع  .ٚيٝس ايهعب١( ١(، أٚ )عً

. َٚٔ أقػاّ ٖصا اؿٌُ محٌ شٟ ٖٛ )محٌ (35)بٛقؿ٘ َتسا٫ّٚ يف ايعًّٛ ٚايكٓاعات

ٍٷ :َجٌ إنايف، اؾتكام(، ايصٟ وتاز إىل اعتباض إَٔط )اٱَاّ شٚ  ، أٟ()اٱَاّ عس

 عسٍ(. 

ٌ احملٛض يف ٖصا اؿٌُ يف ايتػاٜط املكساقٞ، : ٜتُجٸز ـ محٌ )اؿكٝك١ ٚايطقٝك١(

ٕٕٚقٛض ا٫ؼاز ٜتُجٸ ٕٸ قٛض  ٌ يف املؿّٗٛ ايؿاْٞ يف احملهٞ )املكسام(. ٚببٝا آخط: إ

ملطس١ً ايها١ًَ أٚ ايٓاظي١ ا٫ؼاز بني املٛنٛع ٚاحملٍُٛ يٝؼ املكسام، بٌ احملٛض ٖٛ ا

ٚدٛز١ٜ أخط٣(، ٜهٕٛ  محٌ )َطتب١ َٔ َطاتب ايٛدٛز ع٢ً َطتب١ٺ :َٓ٘، َٔ قبٌٝ

ٖٚصا ا٫ؼاز املؿَٗٛٞ ٫ ٜٓؿو . شسّا َع٘ َؿَّٗٛااملٛنٛع غرل احملٍُٛ َكساقّا، َٚتٻ

ّٕ ٕٸ اْتعاع َؿٗٛ ٚاسس َٔ َكساقني كتًؿني غرل ممهٔ.  عٔ اـاضز; ع٢ً اعتباض أ

ا٤ٶ ع٢ً ٖصا هب ايبشح عٔ د١ٗ اؼاز بني ٖصٜٔ املكساقني، ٫ٚ ميهٔ إٔ تهٕٛ ٚبٓ

٫ يف ايٛسس٠ ايؿدك١ٝ. ٌ يف ايػٓد١ٝ، ٗا تتُجٸ٭قايت٘، يهٓٸ ;إ٫ٓ ع٢ً َػت٣ٛ ايٛدٛز

ٕٸ املطتب١ ايعاي١ٝ )يف محٌ َطتب١ زا١ْٝ َٔ ايٛدٛز ع٢ً َطتب١ عاي١ٝ َٓ٘(  َٚٔ ايٛانض أ

شستإ يف املؿّٗٛ ُٗا َتٸب١ ايسا١ْٝ; ٫خت٬ف سسٚزُٖا، يهٓٸؽتًـ َكساقّا عٔ املطت

ٍٸ  ع٢ً ايٛسس٠ ايػٓد١ٝ بني املكساقني.  ايسا

ٕٸ املٛنٛع ٜتٸ شس َع احملٍُٛ يف ميػٞ َع٢ٓ ٖصا اؿٌُ، يف ن٤ٛ َا غبل، ٖٛ أ

 ٠ ايهُاٍ.ٚىتًـ َع٘ يف ؾسٸ ،غٓذ ايهُاٍ
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 .(36)«دٌ ا٫تكاٍ٭ ;ايطقٝك١ ٖٞ اؿكٝك١»ني(: ٜٗكٍٛ )قسض املتأٚي

ايطقٝك١ ٖٞ اؿكٝك١ »ٜٚكٍٛ احملكل )ايػبعٚاضٟ( يف ؾطس٘ شلصٙ ايعباض٠: 

ٌٕ ٌٕ بؿه  .(37)«ؾسٜس نعٝـ، ٚاؿكٝك١ ٖٞ ايطقٝك١ بؿه

اؿكٝك١ ٚايطقٝك١ تؿذلنإ يف ا٭َٛض »ٚدا٤ يف زضٚؽ ايؿٝذ )دٛازٟ اٯًَٞ(: 

ٌٸ  . «ابٗ غًب١ٝ ؽتلٸ ٚاسس٠ َُٓٗا بإَٔٛض ايجبٛت١ٝ، ٚتٓؿطز ن

 

 ــــــ &ايعاٍل١َ ايطباطبا٥ٞتعطٜف  

ٚا٫خت٬ف  ،ٜطتهع ايتعطٜـ ايػابل ع٢ً ا٫ؼاز بني ايططؾني َٔ د١ٗ املؿّٗٛ

َٸا إشا أخصْا ا٫ؼاز َعٝاضّا يكش١ اؿٌُ ؾ٬ متاز س٦ٓٝصٺ ٓبٝ ُٗا َٔ د١ٗ املكسام، أ

ٜهؿٞ  ــ َا نإ نٝ ـز ا٫ؼاز فطٸٚإىل ا٫ؼاز املؿَٗٛٞ بني املٛنٛع ٚاحملٍُٛ، 

ُٸ٢  ٖٚآٖا ْٛعٷ»: &ايع١َ٬ٓيف شيو. ٜكٍٛ  ثايح َٔ اؿٌُ، ٜػتعًُ٘ اؿهِٝ، َػ

 ،، َبينٸ ع٢ً اؼاز املٛنٛع ٚاحملٍُٛ يف أقٌ ايٛدٛز«اؿكٝك١ ٚايطقٝك١»عٌُ 

ٕٛ  ،أع٢ً ٚأؾطف ٚاخت٬ؾُٗا بايهُاٍ ٚايٓكل، ٜؿٝس ٚدٛز ايٓاقل يف ايهُاٍ بٓش

 :داَع١ بعباض٠ٺٚ. (38)«١ٝ َٔ ايٛدٛز ع٢ً نُاٍ َا زْٚٗا َٔ املطاتبٚاؾتُاٍ املطتب١ ايعاي

ٕٸ محٌ )اؿكٝك١ ٚايطقٝك١( يٝؼ محٌ ْؿؼ املطًل ع٢ً ْؿؼ املكٝٸس أٚ  ،ميهٔ ايكٍٛ: إ

ٕٸ َا ٜتشس َع إ٫ املطًل ْؿػ٘، ٚشس َع املكٝٸس ضقٝك١ املطًل، ٕٸ َا ٜتٸإايعهؼ، بٌ 

ٚقٛض ا٫ؼاز ؾٝ٘ ٖٛ املطتب١ ايٓاظي١ ٚايها١ًَ  .ػ٫٘ املكٝٸس ْؿس، املطًل سكٝك١ املكٝٸ

 شلُا. 

 

 ــــــ احلٌُ يف ضأٟ ايؿٝذ َصباح ايٝعزٟ

يف تعًٝكات٘ ع٢ً ايهتاب ايؿطٜـ )ْٗا١ٜ  ،ٜط٣ ايؿٝذ )َكباح ايٝعزٟ(

ٕٸ محٌ اؿكٝك١ ع٢ً ايطقٝك١ ٫ ٜؿٚه ،اؿه١ُ( ٌ مح٬ّ دسٜسّا، بٌ ٜطدع إىل أ

ا ٜهٕٛ اؿٌُ َٔ املعك٫ٛت ايجا١ْٝ املٓطك١ٝ مٓم» كٍٛ:. ٜاؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاعٞ

ٌ، إ٫ٓ إٔ ٜطاز باض اؿٌُ يف ايٛدٛز ايعٝين َؿهـ ب٘ ٚبططؾٝ٘ يف ايصٖٔ. ؾاعتكاملتٻ

أزلا٤ اٱؾاض٠. ٚميهٔ إٔ ٜطاز  :َجٌَٗٛني َؿرلٜٔ إىل ايٛدٛز ايعٝين، محٌ َؿ
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َٸ َٚع٢ٓ  بني َع٢ٓ َٓطكٞ نّاّا َؿذلباؿٌُ َطًل ا٫تٸشاز، ؾٝعتدل اقط٬سّا عا

َٸا ايٛدٛز ايعٝين». ٜٚكٍٛ يف َٛنع آخط َٔ ايتعًٝك١: (39)«ؾًٝتأٌَ ،ؾًػؿٞ ؾكس َطٸ  ٚأ

ٌٻ َٛدٛزٺ ٕٸ ن إ٫ٓ باعتباض  ،مبا أْٸ٘ َٛدٛز ؾٗٛ ٚاسس، ؾ٬ ٜعكٌ ا٫تٸشاز يف ٚدٛز ٚاسس أ

ٜهٕٛ اخت٬ف َؿَٗٛني قُٛيني عًٝ٘، سٝح ٜهٕٛ ا٫تٸشاز سكٝك١ّ بني َؿَٗٛني، ٚ

 . (44)«زٕٚ ا٫تٸشاز ،ٚقـ ايٛدٛز ٖٛ ايٛسس٠

َٸا اؿٌُ بني ٚدٛزٜٔ خاضدني ؾٝٳ  ؾها٫ٕ: إعًٝ٘  زٴٔطٚأ

ٕٸ سٕٸ نجرلّا َٔ ايؿ٬غؿ١ قطٻ، ؾإٞ ايػابلؾهاٍ ايهًٓع٢ً اٱ أـ ظٜاز٠ّ ٛا بأ

 . (41)َػتشٌٝ ٚممتٓع ا٫ؼاز بني ايٛدٛزات أَطٷ

ؼاز ايٛاقع بني املاز٠ ٜٓشكط يف ا٫ ْٸ٘ؾإ ب ـ ٚع٢ً ؾطض قبٛيٓا شلصا ا٫ؼاز

 ٚايكٛض٠.

ٛټايٓعط عٔ اٱ ٚبػضٸ  ض ا٫ؼاز بني ايٛدٛزات اـاضد١ٝ: ؾهايني ميهٔ تك

 شس٠ بعهٗا َع بعض، نُاَتٻ ،ـ ٚدٛز ٚاسس ي٘ ؾ٪ْٚات عطن١ٝ كتًؿ1١

 شس َع شٟ ايؿإٔ. تتٸ

 ايٓاعت ضطٳاؾٖٛط ٚايعٳ :ـ أسس ايٛدٛزٜٔ ٜهٕٛ ْاعتّا يٰخط، َٔ قب2ٌٝ

 ايٓؿؼ ٚايبسٕ.  :َجٌ ،يًذٖٛط، أٚ ن٬ُٖا ٚدٛز دٖٛطٟ بُٝٓٗا تؿهٝو عاَٞ

 ٞ(، املطتب١ ايسا١ْٝ َتعًك١ـ ٚدٛز ٚاسس ي٘ َطاتب كتًؿ١ بٝٓٗا )تؿهٝو خاقٸ3

ٛٸ ٌٸ١َ يًُطتب١ ايسا١ْٝ، تتٸباملطتب١ ايعاي١ٝ، ٚاملطتب١ ايعاي١ٝ َك َطتب١ َٔ َطاتب٘  شس ن

ٚٸٍ  ;اي١ٝ. ٚاؿٌُ يف أقػاَ٘ ايج٬ث١ محٌ ٚدٛز ع٢ً ٚدٛز آخطايسا١ْٝ َع املطتب١ ايع ا٭

ٚايجايح ٜطدع إىل  ;ٚايجاْٞ َٔ غٓذ اؿٌُ ا٫ؾتكاقٞ ;َٔ ْٛع اؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاعٞ

ٕٸ اؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاعٞ )شٚ ٖٛ( ع٢ً أْٛاع َتعسٸ اؿٌُ ايؿا٥ع. ٚبعباض٠ٺ ز٠: أخط٣: إ

ٌ مح٬ّ خاقّا ٜكع قػُّٝا يًشٌُ ؾٗٛ ٫ ميجِّأسس َكازٜك٘ محٌ )اؿكٝك١ ٚايطقٝك١(، 

ٚٸيٞ ٚاؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاعٞ  . (42)ايصاتٞ ا٭

ٕٸ اؿٌُ يف قاعس٠ )بػٝط اؿكٝك١( ٜطدع إىل  ٜعٗط، تؿطٜعّا ع٢ً َا غًـ، أ

ك١ يف ؾُٝع ايهُا٫ت املتشٚك ٕٸ ٚادب ايٛدٛز ٚادسٷأ، َٚعٓاٙ (43)محٌ )شٟ ٖٛ(

ٕٛ  أع٢ً ٚأؾطف.  املُهٓات بٓش
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  ــــــ )احلكٝك١ ٚايطقٝك١( ٚباقٞ أْٛاع احلٌُ ـ مح9ٌ

 َا ًٜٞ إىل ايؿطٚقات بني محٌ )اؿكٝك١ ٚايطقٝك١( ٚباقٞ أْٛاع اؿٌُ:  ْؿرل يف 

ٕٸ قٛض  ٕٸ احملٍُٛ وٌُ ع٢ً املٛنٛع عٝجٝت٘ ايجبٛت١ٝ ؾكط; ع٢ً اعتباض أ أـ إ

احملٍُٛ، ع٢ً خ٬ف ا٫ؼاز يف ٖصا اؿٌُ ٖٛ )ايٛسس٠ ايػٓد١ٝ( بني املٛنٛع ٚ

)اؿٌُ ايؿا٥ع( ايصٟ وٌُ ؾٝ٘ احملٍُٛ ع٢ً املٛنٛع عٝجٝت٘ ايجبٛت١ٝ ٚايػًب١ٝ. 

ٕٸ املٛنٛع يف اؿٌُ ايؿا٥ع ٜٓطٟٛ ع٢ً مجٝع َا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ احملٍُٛ أخط٣ ٚبعباض٠ٺ : إ

وٌُ ؾٝ٘ »: &، ٚؾاقس َا ٜؿكسٙ احملٍُٛ َٓٗا. ٜكٍٛ ايع١َ٬ٓ ايطباطبا٥َٞٔ نُا٫تٺ

. (44)«بت شات٘ َُٓٗااب٘ ٚغًب٘، ايًٓتني تطٖنهإ ٍُٛ ع٢ً املٛنٛع بهًتا سٝجٝيتحملا

ـ ع٢ً املٛنٛع إٔ  ب َٔ اٱهاب ٚايػًبَٚٔ ٖٓا ٜػتسعٞ محٌ احملٍُٛ ـ املطٖن

ٚبايتايٞ إشا نإ اؿٌُ يف  .بّا َٔ اٱهاب ٚايػًبا٭خرل أٜهّا َطٖن اٜهٕٛ ٖص

بّا َٔ ًٜعّ إٔ ٜهٕٛ )بػٝط اؿكٝك١( َطٓن قاعس٠ )بػٝط اؿكٝك١( مح٬ّ ؾا٥عّا

اٱهاب ٚايػًب. ٚيصا قايٛا: اؿٌُ )يف ايكاعس٠( محٌ )اؿكٝك١ ٚايطقٝك١( وٌُ 

شس ٕٸ احملٍُٛ ٜتٸإأٟ  ،زٕٚ سٝجٝت٘ ايػًب١ٝ ،احملٍُٛ ؾٝ٘ ع٢ً املٛنٛع عٝجٝت٘ ايجبٛت١ٝ

. ٚع٢ً ٖصا ٜػتشٌٝ س ايجبٛتٞ ايصٟ ٜؿاضن٘ ؾٝ٘ املٛنٛععٵَع املٛنٛع ؾكط يف ايبٴ

 ،محٌ ٚادب ايٛدٛز )بػٝط اؿكٝك١( ع٢ً املٛدٛزات اٱَها١ْٝ باؿٌُ ايؿا٥ع

 ب ٚادب ايٛدٛز َٔ اٱهاب ٚايػًب. املؿهٞ إىل تطٗن

ٚٸيٞ( ٚ)اؿٌُ ايؿا٥ع( ٜٓػذُإ َع ب ـ ٜتُجٸ ٕٸ )اؿٌُ ا٭ ٌ ٖصا ايؿاضم يف أ

تني: )تبأٜ املٛدٛزات( ٚ)ٚسس٠ ٜيط٩، َٚع ا)أقاي١ املا١ٖٝ( ٚ)أقاي١ ايٛدٛز(يت ٜٸْعط

َٸا محٌ )اؿكٝك١ ٚايطقٝك١( ؾ٬ ٜٓػذِ إ٫ٓ َع  ايٛدٛز ايتؿهٝه١ٝ ٚايؿدك١ٝ(. ٚأ

ٚٸٍ )ايٛسس٠ ايتؿهٝه١ٝ( يف ٜٚتذًٓ .ْعط١ٜ )ايٛسس٠ ايتؿهٝه١ٝ أٚ ايؿدك١ٝ( ٢ ا٭

 ط. شاز ايعاٖط ٚاملعٗايجاْٞ )ايٛسس٠ ايؿدك١ٝ( يف اتٸٚشاز ايع١ً َع َعًٛشلا، اتٸ

ٚٸيٞ ٚايؿا٥ع ـ عٔ املٛنٛع ايجابت ي٘  ز ـ إشا غًبٓا احملٍُٛ ـ يف اؿٌُ ا٭

ٟٸ تٓاقض  باٱهاب ْكع يف تٓاقٕض َٓطكٞ، ٚأَا يف محٌ )اؿكٝك١ ٚايطقٝك١( ؾ٬ ًٜعّ أ

٫ ٜتٓاقض  «ٚادب ايٛدٛز ًَو: محٌ ايطقٝك١ ع٢ً اؿكٝك١»ؾإشا قًٓا َج٬ّ:  .َٓطكٞ

ٔٵ«دب ايٛدٛز يٝؼ مبًو: اؿٌُ ايؿا٥عٚا»قٛيٓا ٖصا َع قٛيٓا:   :يٛ قًٓا . ٚيه
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يٛقعٓا يف تٓاقٕض ؾاسـ;  «اٱْػإ يٝؼ ٜعؿل اؿكٝك١»ٚ «اٱْػإ ٜعؿل اؿكٝك١»

ٕٸ محٌ )اؿكٝك١ ٚايطقٝك١( ٜتُجٸ ٌ يف محٌ اؿكٝك١ املكٝٸس٠ ع٢ً ٚايػطٸ يف شيو ٖٛ أ

غًب احملٍُٛ عٔ َٔ ٓٓا ا ميٚهاملطًل، ٚيٝؼ محٌ املكٝٸس ْؿػ٘ َع سؿغ قٝٛزٙ، مٓم

ٟٸ تٓاقٕض َٓطكٞ ،املٛنٛع إش َساض ايػًب ٚاٱهاب  ;َٔ زٕٚ إٔ ٜؿهٞ بٓا إىل أ

 .(45)كتًـ

ٍٕ آخط  ز ـ قس ٜهٕٛ املٛنٛع يف محٌ )اؿكٝك١ ٚايطقٝك١( َٛنٛعّا حملُٛ

ٚٸٍ ٕٸ قٛيٓا َج٬ّ:  .ٜٓػذِ َع احملٍُٛ ا٭  «ٚادب ايٛدٛز ْؿؼ»ٚ «ٚادب ايٛدٛز عكٌ»ؾإ

ٍٷ ٚ...  :نكٛيٓا ،٢ ٖصا )يف اؿٌُ ايؿا٥ع(قشٝض يف ن٤ٛ ٖصا اؿٌُ، ٫ٚ ٜتأتٸ قٛ

«ٌّ ٌّ»ٚ «َعًّٛ عً ٕٸ ٚ. ٚايػطٸ يف املػأي١ ٜهُٔ يف ايؿطم ايػابل، «يٝؼ َعًَّٛا عً ٖٛ أ

جٝت٘ ايجبٛت١ٝ ؾكط، ٝاحملٍُٛ يف محٌ )اؿكٝك١ ٚايطقٝك١( وٌُ ع٢ً املٛنٛع َٔ س

 يت ٫ تػطٟ إىل املٛنٛع. ٜٚٓؿطز عٝجٝات٘ ايػًب١ٝ اي

ع٢ً ٚدٛز آخط، ع٢ً  ٕٸ محٌ )ايطقٝك١ ع٢ً اؿكٝك١( ىتلٸ عٌُ ٚدٛزٺإٖـ ـ 

ٚٸيٞ ٚايؿا٥ع; ؾإْٸ٘ ميهٔ يٓا ايكٍٛ مبع٢ٓ  ،«ٞاٱْػإ نًٓ» :خ٬ف ا٭َط يف اؿٌُ ا٭

ٕٸ َؿّٗٛ اٱْػإ نًٓ ٕٸ  ٫ٞ )أ  ،«اٱْػإ ناتب»ٚ ;(ٌّٞٚدٛز اٱْػإ اـاضدٞ نًٓأ

ٕٸ اٱْػإ اـاضدٞ ناتب )مب ٕٸع٢ٓ أ ٚٸٍ َؿّٗٛ اٱْػإ ناتبٷ ٫ أ َٸا يف اؿٌُ ا٭ (. ٚأ

ٕٸ احملٍُٛ عباض٠ عٔ ٚدٛزٺ عٝين  ،ٌ ضقٝك١ يٛدٛز عٝين آخطميجِّ ،)اؿكٝك١ ٚايطقٝك١( ؾإ

ٕٸ املؿاِٖٝ َطًكّا ٫ ؽهع يًتؿهٝو  .وٚاسس َؿٓه أٟ مثٸ١ زضدتإ يٛدٛزٺ ٚباعتباض أ

 ٖصا ايٓٛع َٔ اؿٌُ.  ؾ٬ ٜتكٛض ؾٝٗا

 

  ــــــ َفّٗٛ ع٢ً َفّٗٛ، أٚ ٚدٛز ع٢ً ٚدٛز ـ مح11ٌ

ٚٸيٞ )ايصٟ ٜكع يف َكابٌ اؿٌُ   ٕٸ َكطًض اؿٌُ ا٭ َا هب ٬َسعت٘ أ

ٕٕ ايؿا٥ع( ٜؿطم عٔ َكطًٕض ْٸ٘ إآخط:  آخط ٜكع قٝسّا يًُٛنٛع يف ع١ًُٝ اؿٌُ. ٚببٝا

ٚٸي ٞ ايصاتٞ ٚايؿا٥ع َٛنٛعّا يف قه١ٝ ميهٔ إٔ لعٌ َؿَّٗٛا َا يف اؿٌُ ا٭

 بعٓٛاْني: 
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 ْٓعط إىل ع بٛقؿ٘ َؿَّٗٛا َٔ املؿاِٖٝ; أْٟٓػب احملٍُٛ إىل املٛنٛ أـ إٔ

ٝٸ١ ع٢ً َؿّٗٛ اٱْػإ نشًُٓا ٚقـ ايهًٓ ،املٛنٛع ْعط٠ اغتك٬ي١ٝ )َا ؾٝ٘ ٜٓعط(

ٚٸيٞ( َع ٚ٭دٌ بٝإ ٖصٙ ايٓهت١ د٦ٓا بكٝس )اؿٌُ ا .ٞ()اٱْػإ نًٓ :يف قٛيٓا ٭

ٚٸيٞ ايصاتٞ(، ؾكٌٝ: )اٱْػإ باؿٌُ  ٚٸٍ )اؿٌُ ا٭ املٛنٛع. ٖٚصا غرل ا٫قط٬ح ا٭

ٚٸيٞ نًٓ ٕٸ محٌ َؿّٗٛ ايهًٓا٭ ٌٷٝٸٞ باؿٌُ ايؿا٥ع(; مبع٢ٓ أ ؾا٥ع  ١ ع٢ً اٱْػإ مح

ٕٸ َؿّٗٛ اٱْػإ غرل َؿّٗٛ ايهًٓ  ٞ، غا١ٜ ا٭َط إٔ َؿّٗٛ اٱْػإ َأخٛشٷقٓاعٞ; ٭

 اغتك٬ي١ٝ.  بٓعط٠ٺ

 ،ب ـ إٔ ْٓػب احملٍُٛ إىل َؿّٗٛ املٛنٛع بٛقؿ٘ آي١ يًشاظ ايػرل )َا ب٘ ٜٓعط(

ٕٸ ايهتاب١ ٫ تجبت ملؿّٗٛ اٱْػإ  :عٔ اـاضز، َٔ قبٌٝ ّاٚسانٝ )اٱْػإ ناتب(; ٭

س املٛنٛع بكٝس اؿٌُ ايؿا٥ع َٚٔ ٖصٙ اؾ١ٗ قِّ .، بٌ تجبت يٲْػإ اـاضدٞبسا١ّٖ

ٚٸٍ: اؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاعٞ(، سٝح ٜكٛيٕٛ: )اٱْػإ باؿٌُ ٖصا غرل )ٚ ا٫قط٬ح ا٭

ٚٸيٞ  ايؿا٥ع ناتبٷ باؿٌُ ايؿا٥ع(. ميهٓٓا تطبٝل ايتشًٌٝ ْؿػ٘ ع٢ً َؿاز اؿٌُ ا٭

ٕ ع٢ً املٛنٛع بٛقؿ٘ ايصاتٞ، ؾإشا قًٓا: )اٱْػإ إْػإ( ميهٓٓا إٔ مٌُ اٱْػا

ٚنصيو ميهٓٓا محٌ اٱْػإ ع٢ً املٛنٛع  )َؿّٗٛ اٱْػإ إْػإ(، َؿَّٗٛا، أٟ

٫  ،)اٱْػإ( بٛقؿ٘ ٚدٛزّا عّٝٓٝا خاضدّٝا. ٚ٭دٌ بٝإ إٔ ٖصا اؿٌُ بًشاظ املؿّٗٛ

ٚٸيٞ ٚيبٝإ إٔ اؿٌُ بًشاظ املكسام اـاضدٞ  ،بًشاظ املكسام، ْأتٞ بكٝس اؿٌُ ا٭

 ْأتٞ بكٝس )اؿٌُ ايؿا٥ع(. 

 يتاي١ٝ: يتبػٝط ايبشح أنجط ْعطض يٮَج١ً ا

ٚٸيٞ ايصاتٞ. 1  ـ اٱْػإ طباؿٌُ ا٭ٚيٞص إْػإ باؿٌُ ا٭

ٚٸيٞ ايصاتٞ.  ـ اٱْػإ طباؿٌُ ايؿا٥عص إْػا2ٕ  باؿٌُ ا٭

ٚٸيٞص نًٞـ 3  باؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاعٞ.  اٱْػإ طباؿٌُ ا٭

 ـ اٱْػإ طباؿٌُ ايؿا٥عص ناتب باؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاعٞ. 4

ٕٸ محٌ )اؿكٝك١ ع٢ً  هض يٓا ايتؿهٝوإشا اتٸ بني املكطًشني ٜتبٝٸٔ يٓا أ

ٌٳ ٚدٛزٺبٛقؿ٘ ٜؿٚه ;ايطقٝك١( ٌ اؿكٝك١ ؾٝ٘ َطتب١ عاي١ٝ ع٢ً ٚدٛز آخط، متجٸ ٌ مح
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ٛٸَٔ َطاتب ايتؿهٝو، ٚمتجٸ ٞٸ أْٸ٘ ٌ ايطقٝك١ ؾٝ٘ َطتب١ زا١ْٝ َتك ١َ باملطتب١ ايعاي١ٝ. ٚدً

ٛٸاؿٌُ امل ٫ َع٢ٓ يًتؿهٝو يف املؿّٗٛ، ٚبايتايٞ ض يف ٖصا املٛضز محٌ )اؿكٝك١ تك

ٕٸ َؿَٗٛٞ )احملٍُٛ ٚاملٛنٛع( َأخٛشإ بٓعط٠ٺ ٝٸ ٚايطقٝك١( ٖٛ أ ٚبٛقؿُٗا ؾاْٝني  ،١آي

 يف ايٛدٛز اـاضدٞ. 

 

  ــــــ محٌ )احلكٝك١ ٚايطقٝك١( ـ َٛاضز11

ب َٔ خ٬شلا املطًب إىل ْكطَِّٚا ًٜٞ إىل بعض َٛاضز ٖصا اؿٌُ،  ْؿرل يف 

 ايصٖٔ: 

ِٸأ ٕٸ كٌاملٓؿ ـ ايه ايصٟ ٫ ٜٓؿو عٔ  ،(14( ٜٓطٟٛ ع٢ً ايعسز )24ايعسز ): ؾإ

ٔٵايعسز ) (، 14ايعسز )٫ ظٗت٘ ايػًب١ٝ ايٓاؾ١٦ َٔ قسٚز١ٜ  ،ظٗت٘ ايجبٛت١ٝ (، يه

بٌ  (،24(، ٚبايتايٞ ٫ وٌُ ع٢ً ايعسز )24شس َع ايعسز )ؾإْٸ٘ َٔ ٖصٙ اؾ١ٗ ٫ ٜتٸ

 ٢ ايطقٝك١(. وٌُ ؾكط عٌُ )اؿكٝك١ عً

ِٸ ٕٸ املتٸكٌ ب ـ ايه ٕٸ اـط 9) ّ( ٜؿٌُ خط14خط ): ؾإ ّ( ٚظٜاز٠; مبع٢ٓ أ

 يهٔ بسٕٚ سسٚزٙ ْٚكا٥ك٘، ٚبايتايٞ ،ّ(14ز عٝجٝت٘ ايجبٛت١ٝ ؼت اـط )ّ( ٜٓسض9)

ٜهٕٛ ٖٛ  ، ٫ املؿّٗٛ( بأ٫ٕ ٜتٓا٢ٖ ٜهٕٛ أيٝل )بًشاظ ايٛدٛز إشا نإ يسٜٓا خٙط

ّ( عٌُ )اؿكٝك١ ّ( ع٢ً اـط )ٖصا ٜكضٸ محٌ خط ) ؿكٝكٞ. ٚع٢ًا اـٓط

 ٚايطقٝك١(. 

 ايػٛاز( ع٢ً َطتب١ٺ :: ٜكضٸ محٌ َطتب١ نعٝؿ١ َٔ ايهٝـ )َجٌز ـ ايهٝـ

ٕٸ املطتب١ ا يؿسٜس٠ سكٝك١ املطتب١ ؾسٜس٠ َٓ٘ عٌُ )اؿكٝك١ ٚايطقٝك١(; ع٢ً اعتباض أ

ٕٵٚ، ايهعٝؿ١  ١َٝ. سٳدٗتٗا ايعٳناْت ؾاقس٠ يٓكل املطتب١ ايهعٝؿ١ ٚ إ

َٳ ٕٸ ًَه١ ا٫دتٗاز تٓطٟٛ يف عني بػاطتٗا ع٢ً مجٝع ه١ ا٫دتٗازًَز ـ  : إ

ٌٷ اؾتُاٍ  ٠ ٚدٛٙٺيف ع١ًُٝ ا٫غتٓباط، ٖٚصا املٛضز ٜؿب٘ َٔ عسٸ املعًَٛات اييت شلا زخ

ٌٸ  ا٭ؾٝا٤:  )بػٝط اؿكٝك١( ع٢ً ن

َٳ1 ٕٸ   هاتًَجٌ مجٝع امَل، َجًٗا َ(يٝؼ شّٖٓٝا) ه١ ا٫دتٗاز أَط خاضدًَٞـ إ

 ٚ...  ،ٚ)ايعًِ( ،)ايعساي١( :ايٓؿػا١ْٝ، َٔ قبٌٝ
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َٳ2  . (ّٜايٝؼ َازٸ) زه١ ا٫دتٗاز ٚدٛز خاضدٞ فطٸًَـ 

 ه١ ٚدٛز بػٝط; ٭ْٸٗا مٛ ٚدٛز، ٚايٛدٛز زا٥ُّا بػٝط. ًَـ امَل3

 ٕٸإ :بايؿعٌ )يٝػت بايك٠ٛ(، ٚؾع١ًٝ )يٝػت اغتعسازّا(، ٚإشا قٌٝ ه١ أَطٷًَـ امَل4

ٛٸ ٌٸا٫دتٗاز بايك ٛٸ ٠ ن ٛٸايعًّٛ ؾاملطاز َٔ ايك ٠ اييت تكع يف ٠ ٖٓا ايكسض٠ ٚامله١ٓ، ٫ ايك

ٝٸ١.  ٕٸ ا٫دتٗاز مٛ ٚدٛز، ٚايٛدٛز ٜػاٚم ايؿعً ٝٸ١; ٭  َكابٌ ايؿعً

 ـ ٚدٛز َطًل ْػيب، بكؿت٘ ٜٓطٟٛ ع٢ً مجٝع ايكهاٜا اٱهاب١ٝ ٚايػًب5١ٝ

ٕٛ  أع٢ً ٚأؾطف.  بٓش

ٛٸّ ايٓٛعٖـ ـ ايؿكٌ ا٭خرل ٜٚٓطٟٛ عٌ مجٝع املعاْٞ ايػابك١  ،: ايؿكٌ ا٭خرل ٜك

ٛٸ ،ايٓاطل :َجٌ ،عًٝ٘ .. بٓشٛ .سػاؽٚاٱ ايصٟ وتهٔ اؾٖٛط ٚا٭بعاز ايج٬ث١ ٚايُٓ

ٕٸ ٖات٘ اؿكا٥ل ٫ ؼهط يف ايٓاطل غكٛقٝاتٗا، بٌ  ايبػاط١ ٚاٱمجاٍ; مبع٢ٓ أ

 تٗا ايجبٛت١ٝ ؾكط. ؼهط عٝجٝٸ

ٕٕ نجرل٠، ٖٚصا ؿسٜسٚ ـ ايٛدٛز اي ٕٸ ايٛدٛز ايؿسٜس ٜؿتٌُ ع٢ً َعا : إ

ٛٸ  ٠(. ا٫ؾتُاٍ بايؿعٌ )يٝؼ بايك

 

 ــــــ احلكٝك١ ٚايطقٝك١( يف ايطؤ١ٜ ايعطفا١ْٝـ محٌ )12

ٝٸ١ ٚاملعًٛي١ٝ(، عٝح وٌُ تتُشٛض ايط١ٜ٩ ايؿًػؿ١ٝ يف ٖصا اؿٌُ سٍٛ )ايعًٓ

ٕٸ محٌ )اؿكٝك١  ٚبعباض٠ٺ١ ايك١ٜٛ. ٚدٛز املعًٍٛ ايهعٝـ ع٢ً ٚدٛز ايعًٓ أخط٣: إ

َٸا يف ايط١ٜ٩ ٚايطقٝك١( يف ايط١ٜ٩ ايؿًػؿ١ٝ ٜتشٓك ل بني َطاتب ايٛدٛز ايتؿهٝه١ٝ، أ

 ل بني )املعٗط: ايطقٝك١( ٚ)ايعاٖط: اؿكٝك١(. ؾاشل١ٜٛ املطًك١ )اؿلٸايعطؾا١ْٝ ؾإْٸ٘ ٜتشٓك

 ;ٟٸ تٓاقض َٓطك٫ٚٞ ٜؿٓهٌ ٖصا أ .ٚيٝؼ بؿ٤ٞٺ َٓٗا ،تعاىل( متجٌ عني َعاٖطٖا

ؾإْٸٗا عني َعاٖطٖا عٌُ )اؿكٝك١ ع٢ً ايطقٝك١(، ٚغرلٖا بـ )اؿٌُ ايؿا٥ع 

ٕٸ املط٥ٞ ظاٖط يف (46)ايكٓاعٞ( . ٚميهٔ تؿبٝ٘ ٖصا اؿٌُ يف ايعطؾإ باملطآ٠; ؾإ

١ )ٚسس٠ ايٛدٛز ٖٚصا ٫ ٜٓػذِ إ٫ٓ َع ْعطٜٸ .ػ٘ غرلٖاؿٚيف ايٛقت ْ ،املطآ٠

 عًٝٗا َٔ ايتؿهٝو يف املعاٖط. ب َٚا ٜذلتٻ ،ايؿدك١ٝ(
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سني غأي٘ )عُطإ ايكابٞ(: أ٫  ×ٜطدع أقٌ ٖصا ايتُجٌٝ إىل اٱَاّ ايطنا

ٌٻ»: ×ؽدلْٞ ٜا غٝٸسٟ، أٖٛ يف اـًل أّ اـًل ؾٝ٘؟ ؾأداب اٱَاّ ٜا عُطإ عٔ  د

أخدلْٞ عٔ املطآ٠، »، ثِ ظاز: «تعاىل عٔ شيو ،٫ٚ اـًل ؾٝ٘ ،شيو، يٝؼ ٖٛ يف اـًل

ٕٵأْ ٟٸ ؾ٤ٞٺ اغتسي ت ؾٝٗا أّ ٖٞ ؾٝو؟... ؾإ  تٳًِنإ يٝؼ ٚاسس َٓهُا يف قاسب٘ ؾبأ

 .«بٗا ع٢ً ْؿػو؟

ا٭َط ايصٟ ٜطٓنع عًٝ٘ »كٌ بٗصا املٛنٛع: َا ٜتٸ ٜٚكٍٛ ايع١َ٬ٓ ايطباطبا٥ٞ يف

ناْت  اىل، ٚايباقٞ آٜات٘ َٚعاٖطٙ، ٚإٕايكطإٓ ٖٛ أْٸ٘ ٫ ؾ٤ٞ يف ايٛدٛز غرل اهلل تع

ٕٸ املطآ٠ قازق١ يف عهػٗا (47)«اتب نجرل٠ملعاٖطٙ َط . َا وػٔ ا٫يتؿات إيٝ٘ أ

ُٸ ;يٮؾٝا٤ غ٬ف ايػطاب  ١ ؾطمٷؾإْٸ٘ ناشب يف زعٛاٙ ٚيف عهػ٘ يٮؾٝا٤، ؾج

 ٫ ىؿ٢ ع٢ً ايؿدل ايؿطٔ ٚظطٜـ ايؿهط.  ،أغاغٞ بني ٖصٙ ايٓعط١ٜ ٚاملجاي١ٝ

 

 ــــــ قاعس٠ )بػٝط احلكٝك١( ـ احلٌُ يف13

يٛقٍٛ إىل نٓ٘ قاعس٠ )بػٝط اؿكٝك١( يف ن٤ٛ )أقاي١ املا١ٖٝ( ٫ ميهٔ ا

ِٸ شيو ؾكط يف ن٤ٛ )ٚسس٠ ايٛدٛز ايتؿهٝه ١ٝ( أٚ )ٚسس٠ ٚ)تبأٜ املٛدٛزات(، بٌ ٜت

ٕٵايٛدٛز ايؿدك١ٝ(، ٚ ٕٸ َؿّٗٛ  .تبأٜ ايتش٬ًٕٝ تبآّٜا ؾاغعّا إ ٚايػطٸ يف شيو ٖٛ أ

ٚيهٌ ي١ ايٛدٛز َطاتب نجرل٠، اقؾًًٛدٛز بٓا٤ٶ ع٢ً أ .وايبػاط١ َؿّٗٛ َؿٚه

٢ ْكٌ إىل املطتب١ ايعاي١ٝ َٔ َٔ ايبػاط١، ستٸ ٜتش٢ً مبطتب١ٺ َطتب١ٺ ٚدٛز خامٸ

 ػِ بأع٢ً زضد١ َٔ ايبػاط١. تتٸاييت  ،١ ايطٛي١ًٝايػًػ

ٜتش٢ً بأع٢ً  ،ٚيًٛدٛز بٓا٤ ع٢ً ايٛسس٠ ايؿدك١ٝ يًٛدٛز َكسام ٚاسس ؾطٜس

ؾاقس٠ يٛقـ ايٛدٛز ٚيٛاظّ  ،ٝات نجرل٠ َتٓٛع١شٚ َعاٖط ٚػً ،َٔ ايبػاط١ زضد١ٺ

َٸجٸَٔ ايبػاط١ َٚا ؾاب٘، ٚمت ،ايٛدٛز شس َع ١، ٚتتٸٌ َعٗطّا ٚػًّٝا يًبػاط١ ايتا

ٕٸ ايع١ًٓ )أٚ  ،ض محٌ اؿكٝك١ ع٢ً ايطقٝك١شاز ٜكشِّايبػٝط املطًل ْٛع اتٸ مبع٢ٓ أ

ضقٝك١ ايع١ًٓ )أٚ  ايعاٖط( أغاؽ قسٚض )أٚ ظٗٛض( ا٭ؾٝا٤، ٚاملعًٍٛ )أٚ املعٗط(

ٌٸايعاٖط(. ٚبايتايٞ ميجٸ ٚٸٍ )بػٝط اؿكٝك١ ن ا٭ؾٝا٤( محٌ  ٌ اؿٌُ يف ايكػِ ا٭

 ؾا٥عّا قٓاعّٝا.  َٓٗا( مح٬ّ يٝؼ بؿ٤ٞٺك١ ٚضقٝك١(، ٚيف ايكػِ ايجاْٞ )ٚ)سكٝ
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ْٸ إشل١ٝ )ْٓعط إىل  إشا ْعطْا إىل ا٭ؾٝا٤ نُٛدٛزاتٺ َ٘ٚا ػسض ٬َسعت٘ ٖٛ أ

ٌٸ١املطتب١ اٱشلٝ ا٭ؾٝا٤ ٖٚٞ يف ٕٸ عٓٛإ )بػٝط اؿكٝك١( ٚعٓٛإ )ن ا٭ؾٝا٤(  ( ؾإ

(، ٜٚكسم عًُٝٗا س٦ٓٝصٺ اؿٌُ عباض٠ عٔ َؿَٗٛني غرل َؿّٗٛ ٚدٛب ايٛدٛز )اؿلٸ

محٌ عٓٛإ ايعًِ،  :َجٌ ،ٚع٢ً قؿات٘ أٜهّا ،ايؿا٥ع ايكٓاعٞ، ٚؼ٬ُٕ ع٢ً اؿلٸ

ٕٸ ؿاظ ا٭ؾٝا٤ يف ٚع٢ً بعهٗا ايبعض ،عًٝ٘ تعاىل ،ايكسض٠، ٚ... . ٚغطٸ املػأي١ ٖٛ أ

ٟٸ تؿٓه عين أْٸٗا َٛدٛز٠ بٛدٛزٺٜ َطتب١ شات اؿلٸ ؾ٦ّٝا  ٌ َع شات اؿلٸإشلٞ بػٝط ـ أ

َهاْٞ )ايعكًٞ ٚاملجايٞ ٚايطبٝعٞ(، ٜٚؿكسٖا ٚاسسّا ـ ا٭َط ايصٟ ٜؿكسٖا ٚدٛزٖا اٱ

ٕٸ أٜهّا عٓٛإ املعًٛي١ٝ أٚ املعٗط١ٜ. َٚٔ ٖٓا َٓٗا( ْاظط  يٝؼ بؿ٤ٞٺقٝس )ٚ ٜتبٝٸٔ يٓا أ

١ٗ تػًب عٔ اؿل باؿٌُ ايؿا٥ع َٚٔ ٖصٙ اؾ ،إىل ايٛدٛز ايٓؿػٞ يٮؾٝا٤

ُٸ»ايكٓاعٞ. ٜكٍٛ قاسب )ْكس ايٓكٛم(:  ات( تعٝٸٓات ؾ٪ْٚ٘ غبشاْ٘، زا٠ )َٛدٛاملػ

ز ع عٓ٘ إ٫ٓ مبذطٸؾشكا٥ل ا٭زلا٤ ٚا٭عٝإ عني ؾ٪ْٚ٘ اييت مل تتُٝٻ .ٖٚٛ شٚ ايؿ٪ٕٚ

ٕٵٓٗا َٓ٘ َٔ سٝح ٖٛ غرل َتعِّتعٝټ : نإ شيو يٝؿٗس ٖٛ خكٛقٝٸات تٳقًِ ؾ٦تٳ ٔ. ٚإ

ٕٕ ٌٸ ؾأ  . (48)«َٔ ؾ٪ْٚ٘ شات٘ يف ن

ا إشا ْعطْا إىل ا٭ؾٝا٤ َٔ د١ٗ ٚدٛزٖا اٱشلٞ ؼٌُ ع٢ً ع٢ً ٖصا ؾإْٸ ٚبٓا٤ٶ

ٌٸ د١ٗ  ا٭ؾٝا٤ باؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاعٞ، ٚإشا ْعطْا إيٝٗا َٔ بػٝط اؿكٝك١ ن

َٓٗا( ؼٌُ عًٝٗا باؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاعٞ،  يٝؼ بؿ٤ٞٺٖا ايٓؿػٞ يف اؾ١ًُ )ٚٚدٛز

ٕٸ بػٝط اؿكٝك١ غرل ا٭ؾٝا٤ يف َطتبتٗا ايعك١ًٝ  ٚإ٫ٓ ٚقعٓا يف ايتٓاقض احملاٍ; ٭

ٚاملجاي١ٝ ٚايطبٝع١ٝ. ٚإشا ْعطْا إىل ا٭ؾٝا٤ َٔ د١ٗ ٚدٛزٖا ايٓؿػٞ ؼٌُ ع٢ً بػٝط 

ٌٸ ٤ٛ ٚسس٠ ايٛدٛز ايتؿهٝه١ٝ أٚ ايؿدك١ٝ ٚايتؿهٝو ا٭ؾٝا٤ )يف ن اؿكٝك١ ن

ٚايعاٖط ع٢ً  ،محٌ املعًٍٛ ع٢ً عًت٘ :يف املعاٖط( محٌ )اؿكٝك١ ٚايطقٝك١(، َٔ قبٌٝ

 املعٗط، ٚؼٌُ يف اؾ١ًُ )ٚيٝؼ بؿ٤ٞ ٺَٓٗا( باؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاعٞ. 

ٌٸإ :ؾ٬ ميهٔ ايكٍٛ يف ن٤ٛ ٖصا ايتشًٌٝ ٝا٤ ا٭ؾ ٕٸ )بػٝط اؿكٝك١( عني ن

ٌٸ ٕٸ )بػٝط اؿكٝك١( شٚإ :)محٌ َٛاطا٠(، ٫ٚ ميهٔ ايكٍٛ أٜهّا ا٭ؾٝا٤ )محٌ  ن

ٕٸ املٛنٛع ٜتٸ ٌٸاؾتكام(; ع٢ً اعتباض أ أناْت  غٛا٤ٷ ،خكٛقٝات٘ شس َع احملٍُٛ به

ٕٸ ايٓطل وٌُ ع٢ً اٱْػإ  :إهاب١ٝ أّ غًب١ٝ، َٔ قبٌٝ محٌ ايٓاطل ع٢ً اٱْػإ، ؾإ
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ٚ)ايػًب١ٝ(، ٚبايتايٞ ٫ ميهٔ يٲْػإ إٔ ٜؿٓهٌ َٛنٛعّا  ;٘: )اٱهاب١ٝ(ٝٵظٗتٳ

)ايكاٌٖ(. ٚإشا نإ احملٍُٛ وٌُ ع٢ً  :قُٛشلا ٫ ٜٓػذِ َع ايٓطل، َجٌ يكه١ٝٺ

٫ٚ  ،)٫ َٛاطا٠ ، أٟاملٛنٛع ظٗت٘ ايجبٛت١ٝ ؾكط ؾاؿٌُ محٌ )سكٝك١ ٚضقٝك١(

ٕٕ ٍُٛ غكٛقٝت٘ ايٛدٛز١ٜ ٞ: املٛنٛع يف ٖصا اؿٌُ ٜطتبط باحملؾٓٸ اؾتكام(. ٚببٝا

٫ يف ايعسّ ْٸ٘ ٫ متاٜع يف ايٛدٛز ايكطف )ٚٚمبا أ .يٝؼ غكٛقٝت٘ ايػًب١ٝ()ٚ ؾكط

ٌٸ شس َع )بػٝط اؿكٝك١( ٖٛ سكٝك١ ا٭ؾٝا٤، ٚايصٟ ٜتٸ ايكطف(، ؾبػٝط اؿكٝك١ ن

شس َع املٛدٛزات ٖٛ ضقٝك١ املٛدٛزات )يف محٌ ايطقٝك١ ع٢ً اؿكٝك١(، ٚايصٟ ٜتٸ

 )يف محٌ اؿكٝك١ ع٢ً ايطقٝك١(.  املطًل

ٌ تؿػرلّا ٚؾطسّا ؿٌُ )اؿكٝك١ ٕٸ قاعس٠ )بػٝط اؿكٝك١( متجٸأٚاؿاقٌ 

ٕٸ ايؿِٗ ايسقٝل شلصٙ ايكاعس٠ ٫ ميهٔ إ٫ٓ بؿِٗ أقػاّ اؿٌُ  ،ٚايطقٝك١(، نُا أ

ٌٸ َٔ  نجرٕل ٚايؿطم بني محٌ )اؿكٝك١ ٚايطقٝك١( ٚغا٥ط أْٛاع اؿٌُ. نُا ٫ ميهٔ س

ٚٸيٞ ٚاؿٌُ ايؿا٥ع. إؾ  هايٝات َػأي١ )ايٛدٛز ايصٖين( بسٕٚ ؾِٗ اؿٌُ ا٭

 

 ــــــ بطٖإ )بػٝط احلكٝك١( ـ خالص14١

ٌٸتتُجٸ ٕٸ )ن ميهٔ إٔ ٜػًب عٓٗا  ٖٜٛٸ١ٺ ٌ خ٬ق١ ايتسيٌٝ ع٢ً ايكاعس٠ يف أ

ب١ يف ب ٚاٱهاب، مما هعًٗا َطٓنًُِّا َٔ ايػٻتٵٌ سٳأٚ أؾٝا٤ ؾإْٸٗا تتؿٓه ؾ٤ٞٷ

ِٸ با٫غتؿاز٠ َٔ ايكاعس٠ املٓطك١ٝ )عهؼ ايٓكٝض( ٜتبسٸ ٍ ْكٝض ٖصٙ ايكه١ٝ شاتٗا(. ث

إىل عهؼ ايٓكٝض، ٜٚٓتر )ٖٜٛٸ١ بػٝط اؿكٝك١ ٫ ميهٔ إٔ ٜػًب عٓٗا ؾ٤ٞ(، 

ٌٸ . ٚع٢ً ٖصا ايه٤ٛ غٝهٕٛ َؿاز (49)ا٭ؾٝا٤( ٖٚصا ٜؿٓهٌ َؿاز )بػٝط اؿكٝك١ ن

ٌٸ ا٭ؾٝا ، ٚيٝؼ ١ّعٳٚنُا٫ّ ٚغٳ، عًُّا ٚقسض٠ّ ٤ ايٛدٛز١ٜايكاعس٠ ٖٛ )بػٝط اؿكٝك١ ن

ٌٷ .َٓٗا ْككّا( بؿ٤ٞٺ ٚخاضز عٓٗا )٫  ،يف ا٭ؾٝا٤ )٫ باملُاظد١( ؾبػٝط اؿكٝك١ٝ زاخ

ٕٸ ٚضٚزٙ يف ا٭ؾٝا٤ يٝؼ َجٌ ٚضٚز ؾ٤ٞٺ يف ؾ٤ٞ آخط، ٚخطٚد٘  باملبا١ٜٓ(، ٚبايتايٞ ؾإ

َٔ  دٛزٙ ٚعًُ٘ ٚقسضت٘ ؾ٤ٞٷعٔ سٝط١ ٚ َٔ ؾ٤ٞ آخط )٫ ٜؿصٸ يٝؼ َجٌ خطٚز ؾ٤ٞٺ

 ا٭ؾٝا٤(. 
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  ــــــ ايٛاضز٠ ع٢ً ايكاعس٠ ـ اإلؾهاالت15

ٚٸٍ ٟٸا٭ غًب عٔ ايٛادب تعاىل، يف سني  : ًٜعّ َٔ ٖصٙ ايكاعس٠ عسّ قش١ أ

 ،تعاىل قؿات٘ ايػًب١ٝ، ؾإْٓا ْكٍٛ: )ايٛادب تعاىل يٝؼ دػُّا( وٌُ ع٢ً اؿلٸ

غًب اؾػ١ُٝ عٔ  ٚ... ٚع٢ً ٖصا إشا قضٸ ،نّا(طٳٚ)ايٛادب تعاىل يٝؼ دٖٛطّا ٚعٳ

غًب ٖصٙ  ٚ)غًب١ٝ(، ٚإشا مل ٜكضٸ ;ايٛادب تعاىل ؾصات٘ ساق١ً َٔ سٝجٝتني: )إهاب١ٝ(

أخط٣ إشا سهطت  . َٚٔ ْاس١ٝٺ(54)كاؾ٘ تعاىل بٗاا٭َٛض عٔ ايٛادب تعاىل ؾ٬ظَ٘ اتٸ

ٕٛ أٜهّا يف بػٝط  ك١ّتشٓكيف ايٛادب تعاىل تهٕٛ املاٖٝات َ أع٢ً ٚأمتٸ متاّ ا٭ؾٝا٤ بٓش

 ات نجرل٠. ا ٜؿهٞ إىل إٔ ٜهٕٛ يًٛادب تعاىل َا١ٖٝ، أٚ با٭سط٣ َاٖٝٸاؿكٝك١، مٓم

ب اٱَهإ( عٔ ايٛادب ١ًِٝ إىل )غٳ: تطدٹع ايكؿات ايػًب١ٝ بكؿ١ نًٓاؾٛاب

ٕٸ َطد تعاىل، ٚاٱَهإ ْكلٷ ع متاّ ايكؿات ايػًب١ٝ إىل )غًب يف ْؿػ٘، ٚبايتايٞ إ

ٕٚايٓكل(، ٚ َٔ شيو ع٢ً غبٌٝ املجاٍ: اؾٌٗ مبع٢ٓ َٚع ايهُاٍ.  غًب ايٓكل َػا

تعاىل. ؾًٝؼ يصات اؿل  عسّ ايعًِ، ٚغًب عسّ ايعًِ ٜؿهٞ إىل إثبات ايعًِ يًشلٸ

ٚسكٝك١ قه١،  ،تعاىل قطف ايٛدٛز ٚ)غًب١ٝ(، بٌ اؿلٸ ;تعاىل سٝجٝتإ: )إهاب١ٝ(

ٌٸ ٙٷَٓعٻ   َا١ٖٝ. عٔ ن

تعاىل عني  ٌ مجٝع ا٭ؾٝا٤ ع٢ً ايٛادب تعاىل ٜكرل اؿلٸ: إشا قضٸ محايجاْٞ 

ٌٸ ٕٸ ٫ظّ ن محٌ ا٫ؼاز ٚايع١ٝٓٝ. ٚنٕٛ ايٛادب بايصات  ا٭ؾٝا٤ املا١ٜٖٛ; ع٢ً اعتباض أ

 عني املُهٓات َعٓاٙ ايتٓاقض ايكطٜض. 

ٖټاؾٛاب ٕٸ محٌ املُهٓات ع٢ً ايٛادب تعاىل محٌ : َٓؿأ اٱؾهاٍ تٛ ِ أ

ٕٸ ٖصا ْٛعٷ ٔٵؾا٥ع قٓاعٞ، ٚيه ط عٓ٘ عٌُ َٔ اؿٌُ، ٜعبٻ خامٸ قس أغًؿٓا أ

ٕٸ املُهٓات ٚنُا٫تٗا َتشٓك)اؿكٝك١ ٚايطقٝك١(، َ٪زٸ ك١ يف ايٛادب تعاىل، ٜٚٛدس اٙ أ

ٚاملُهٓات  ،ٕٸ ايٛادب سكٝك١ املُهٓاتإ ١ بني ايٛادب ٚاملُهٓات، أْٟٛع غٓدٝٸ

تًعّ َٓ٘ ع١ٝٓٝ ايٛادب تعاىل َع َٚعًٛي١ )أٚ َعٗط( ي٘. ٫ٚ ٜػ ،تعاىل ضقٝك١ اؿلٸ

ٕٸ ايٛادب ؾاقسٷ ٝٸ املُهٓات; ٭ ت٘ َع ايٛدٛزات يًُا١ٖٝ، نُا ٫ ٜػتًعّ َٓ٘ عٝٓ

ٕٸ ايٛادب تعاىل ٫ ٜتٸاـاقٸ شس أبسّا َع اؾٗات ايعس١َٝ ١ أٜهّا; ع٢ً اعتباض أ

ٕٸ اؼاز املٛنٛع َع احملٍُٛ  ٝٸ ـيًُُهٓات ْٚككاْٗا، ؾإ محٌ  ٓٸا شيو يف تعطٜـنُا ب
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ٕٸ  ، أٟيف غٓذ ايهُاٍ َع اخت٬ؾُٗا يف ٚدٛزُٖا اـامٸ ـ)اؿكٝك١ ٚايطقٝك١(  إ

 ٚدٗت٘ ايعس١َٝ ٓؽك٘ ٖٛ ؾكط.  ،احملٍُٛ وٌُ ؾكط َٔ دٗت٘ ايٛدٛز١ٜ ع٢ً املٛنٛع

٫ بػاطت٘ املطًك١. بٝإ  ،: َؿاز ٖصٙ ايكاعس٠ بػاط١ ايٛادب ايٓػب١ٝايجايح

س٠ )بػٝط اؿكٝك١( ع٢ً أغاؽ ايتؿهٝو يف َطاتب ٗني( قاعشيو: ب٢ٓ )قسض املتأٚي

ٌٸ .ايٛدٛز ٟٸ وت  ْٕٛع ايٛادب تعاىل املطتب١ ا٭ع٢ً َٔ غًػ١ً َطاتب ايتؿهٝو، ٜٚؿكس أ

ي٘( ؼٌُ ع٢ً  ي٘. ٚمٓلا ناْت ٖصٙ املؿطز٠ )٫ سسٸ ٙ إٔ ٫ سسٸ، بٌ سسٸأْٛاع اؿسٸَٔ 

ٕٸ ٚدٛز  ٌّايٛادب تعاىل باٱهاب ايعسٚيٞ ؾٗصا ٜعين أ عٔ  ايٛادب تعاىل َػتك

ايٛدٛزات اٱَها١ْٝ. ٚبايٓتٝذ١ َا ٜجبت ٖٛ ايبػاط١ ايٓػب١ٝ يًٛادب تعاىل، ٫ 

نُا  ،ّات إغٓازّا سكٝكٝٸآهغاق١ إشا نإ إغٓاز ايٛدٛز إىل املُ ،ايبػاط١ املطًك١

 .(51)يف ايٛادب تعاىل

ٕٸ ٚادب ايٛدٛز يف شات٘ َٛدٛزٷاؾٛاب  ،ع ا٭غٝاضَع قطع ايٓعط عٔ مجٝ ،: إ

ٟٸ ٌٸؾ٤ٞٺ َٚٔ زٕٚ استٝاز إىل أ َٚع  ،تكسٜط ٚظٚاي٘ ، َٚٛدٛز نصيو َع سؿغ ن

ٌٸ ٟٸ ،ؾطط ٚؾكساْ٘ سؿغ ن ٚايؿ٤ٞ ايصٟ  .ٚعسّ ٬َسعت٘ ؾ٤ٞٺ َٚع ٬َسع١ أ

ٕٸ ٚادب أآخط يٝؼ بٛادب ايٛدٛز َطًكّا. ٚاؿاقٌ  ك٘ ٚدٛز ؾ٤ٞٺذلط يف ؼٓكؿٜ

٢ ايذلنٝب ستٸ ،َٔ أْٛاع ايذلنٝب ْٕٛع ٟٸب َٔ أايٛدٛز بايصات ٫ ميهٔ إٔ ٜذلٓن

 َٔ ايٛدسإ ٚايؿكسإ. 

اغتٓازّا ع٢ً  ،أخط٣: ميهٔ يٓا إثبات ايبػاط١ املطًك١ يًٛادب تعاىل ٚبعباض٠ٺ

 :َات٠ َكسٸعسٸ

ٟٸ(52): أقٌ ايٛاقع١ٝ ي٘ ايهطٚض٠ ا٭ظي١ٝا٭ٚىل يف ٖصٙ  قٝسٺ ، ٚمل ٜ٪خص أ

 .ايهطٚض٠

ٌٸايجا١ْٝ ٟٸ : ن ٭ظي١ٝ ؾٗٛ بػٝط. بٝإ شيو: إشا نإ ايؿ٤ٞ بايهطٚض٠ ا نطٚض

ٕٸ نطٚضت٘ َكٝس٠ إؾهطٚضت٘ نطٚض٠ شات١ٝ; أٟ  ،ٚؾٝ٘ ؾا٥ب١ تطنٝب ،يٝؼ بػٝطّا

ٕٸ املطٓن .بسٚاّ ايصات  .ب ٬ٜظّ أدعا٤ٳٙ ت٬ظَّا عسَّٝاَٚٔ ٖصٙ اؾ١ٗ ٜهٕٛ قسٚزّا; ٭

 َٛدٛز٠. بٓا٤ٶٳ ؾايهطٚض٠ َٛدٛز٠ َا زاَت ايصات َٛدٛز٠، ٚايصات بسٕٚ أدعا٥ٗا غرل

ٕٸ بػاط١ ايٛادب تعاىل تجبت عٔ ططٜل ايهطٚض٠ ا٭ظي١ٝ اييت  كـ بٗا تٸٜع٢ً ٖصا ؾإ
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ٕٸ اٱَهإ بكٍٛ قسض املتأٚي ;أقٌ ايٛاقع١ٝ نُا اغتؿاز َٔ ٖصٙ  .ٗني ع١َ٬ ا٫ستٝاز٭

: ، سٝح قاٍايططٜك١ ـ بٓشٛ اٱمجاٍ ـ ايع١َ٬ ايطباطبا٥ٞ يف إثبات٘ ايٛادب تعاىل

)تعاىل( َٔ  ٘عٓ ىل ا٫عتُاز يف ْؿٞ ا٭دعا٤ املكساض١ٜ ع٢ً بطٖإ ْؿٞ َطًل اؿسٸٚٵاَ٭»

. ٚايبػاط١ ايجابت١ (53)«اٱؾاض٠ إيٝ٘ تٵَٳد١ٗ نْٛ٘ ٚادب ايٛدٛز بايصات، ٚقس تكسٻ

ضٖا يًٛادب تعاىل )إثباتّا( َٔ خ٬ٍ ٖصا ايدلٖإ أع٢ً َٔ ايبػاط١ ايٓػب١ٝ اييت قطٻ

 بٓا٤ٶ ع٢ً َطاتب ايٛدٛز ايتؿهٝه١ٝ.  ،ٍ قاعس٠ )بػٝط اؿكٝك١(قسضا( َٔ خ٬ )٬َٓ

 

 ــــــ تعاىل صف ب٘ احلٓلاإلطالم ايصاتٞ ايصٟ ٜٓت ـ ْتا٥ر16

ْٚؿٞ  ،تٛسٝس ايٛادب :َٔ قبٌٝ ،ٞ ْتا٥ر خطرل٠تب ع٢ً اٱط٬م ايصاتذلتٸ

 ٚميهٔ قٝاغ١ ٖصٙ .ٚ... ،ٚع١ٝٓٝ ايكؿات َع ايصات ،ا٭ٚقاف ايعا٥س٠ ٚايعاضن١

٫ وٝط بايٛادب تعاىل ؾ٤ٞ ست٢ وكطٙ ٫ٚ ىًٛ »َ٪زاٖا:  ٗا يف ْهت١ٺايٓتا٥ر نًٓ

ٕٸ اٱط٬م ايصاتٞ إط٬م ٚدٛزٟ، ٖٚٛ غرل اٱط٬م املؿَٗٛ«عٓ٘ ؾ٤ٞ ٚايؿطم بني  ٞ.; ٭

ٟٸ ٕٸ اٱط٬م املؿَٗٛٞ ٜكبٌ إٔ ٜتكٝٸس بأ ٟٸٜٚتٸ ،قٝسٺ اٱط٬قني أ َٔ  َكسإم شس َع أ

ٟٸ قٝسٺك٘، ؾُٝا ٫ َٜكاز ٟٸ َكسإم٫ٚ ٜتٸ، ٜكبٌ اٱط٬م ايٛدٛزٟ أ . َج٬ّ: شس َع أ

ٌٸٜتٸ ،َٔ أٚغع املؿاِٖٝ ٚأسلًٗا ايصٟ ٜعسٸ، َؿّٗٛ ايؿ١ٝ٦ٝ ٜػاٜٚٗا  َؿطز٠ٺ شس َع ن

 ؾٓشٜٔٚٓػذِ َعٗا، ٜٚٓطبل عٓٛإ ايؿ١ٝ٦ٝ عًٝٗا بٛقؿٗا َكساقّا َٔ َكازٜك٘. 

ٕٸ َؿّٗٛ ايؿذط٠ َج٬ّ أْٸٗا ؾ٤ٞٷ ْٔكٍٛ ع شس َعٗا. ٜٚتٸ ،ايؿ٤ٞ ٜٓطبل ع٢ً ايؿذط٠ ٭

ٔٸ ٌٸ ٚيه ٌٸ ،ؾ٤ٞٺ ايٛادب يف عني نْٛ٘ قٝطّا به وؿغ  ،َا غٛاٙ ْٚاؾصّا يف ن

ٌٸ إط٬ق٘ ايصاتٞ ـ ايصٟ ٜعسٸ أٚغع إط٬م ٚدٛزٟ وهط ؾٝٗا; ؾإْٸ٘ تعاىل  َطتب١ٺ ـ يف ن

ٌٸ ،٫ ٜتٸشس َعٗا ـ َج٬ّـ ْ٘ ْاؾصّا يف ايؿذط٠ ٛيف عني ن َٔ اؿًٍٛ( ؾٝٗا، ٫ٚ ) ٫ٚ و

ىل ؾذط٠ )َعاش اهلل(، ٫ٚ ق٫ُّٛ يف ا١: ايٛادب تعٜكع أٜهّا َٛنٛعّا يف ايكهٝٸ

 ١: ايؿذط٠ ايٛادب تعاىل )َعاش اهلل(. ايكهٝٸ

ٛٳ ﴿ًُْؼ ٖصٙ اؿكٝك١ )سؿغ اٱط٬م ايصاتٞ يًٛادب تعاىل( يف قٛي٘ تعاىل:  ٖٴ ٚٳ

ٚٳؾٹٞ اَ٭ضٵ ٘ٷ  ُٳا٤ٹ ٔإَي ٘ٷاٖيصٹٟ ؾٹٞ ايػٻ ; ؾإْٸ٘ تعاىل يف عني سهٛضٙ يف ايػُا٤ ٚا٭ضض ﴾ٔض ٔإَي

ٟٸٜبك٢ ساؾعّا ملكاَ٘ )َكاّ اٱشل١ٝ(، ٫ٚ ميهٔ إٔ ٜتٸ ٫ٚ  ،٫ َع ايػُا٤ ،ؾ٤ٞٺ شس َع أ
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ست ٚيف املا٤ َا٤... ٚقس أٖن ،َع ا٭ضض، غ٬ف َؿّٗٛ ايؿ٤ٞ ؾإْٸ٘ يف ايؿذط٠ ؾذط٠

ٞٸ نُا ًُْض شيو يف ،ايطٚاٜات ع٢ً ٖصٙ ايٓهت١ َع نٌ »: ×قٍٛ أَرل امل٪َٓني عً

ٌٸ ؾ٤ٞٺ ٫ مبكاض١ْؾ٤ٞٺ  ٗٴ»، ٚقٛي٘: (54)«٫ مبعا١ًٜ، ٚغرل ن أْت ايكاسب يف  ِٻايًٓ

ٕٸ املػتدًـ ٫ ٜهٕٛ  ايػؿط، ٚأْت اـًٝؿ١ يف ا٭ٌٖ، ٫ٚ هُعٗا غرلى; ٭

 . (55)«ٚاملػتكشب ٫ ٜهٕٛ َػتدًؿّا ،َػتكشبّا

 

 ــــــ ٚسس٠ ايٛدٛز صسضا ايٓٗا١ٝ٥ يف َاٍل ـ ْعط17١ٜ

َا ٜتكٌ مبػأي١ )ايٛسس٠ ٚايهجط٠( يف اؿكٌ ايؿًػؿٞ ٚايعطؾاْٞ  ثرلت يفُأ

 ْعطض شلا يف َا ًٜٞ:  ،أضبع تكطٜبات

ٜٚ٪نس ايعاضف )ايكؿرلٟ( أْٸ٘ إشا  .ُجٌ يف )ٚسس٠ ايؿٗٛز(ت: ٜايتكطٜب ا٭ٍٚ 

 س٠ ايٛدٛز(. ٚيٝؼ )ٚس ،أثاض ايعطؾا٤ َػأي١ ايٛسس٠ ؾُطازِٖ ٖٛ )ٚسس٠ ايؿٗٛز(

ٚاملطاز َٔ ايهجط٠ ٖٓا ايهجط٠  .: ٜتُجٌ يف )نجط٠ ايٛدٛز(ايتكطٜب ايجاْٞ 

ٕٸ ايٛدٛز ٜتعسٸ اؾذلاى ٫ ٜٛدس أٟ غٕٓذ ٚ ز املٛدٛزات، عٝحز بتعسٸاملطًك١; مبع٢ٓ أ

ٌٸ َكسإم َٔ ايٛدٛز اؿكٝكٞ ىتًـ َع َكسام ٚدٛزٟ آخط، ٫ٚ تٛدس  بٝٓٗا، ؾه

كبٌ تؾٗٞ اييت  ،بٌ ا٫ؾذلاى ٜطدع إىل املاٖٝات ،كازٜك٘د١ٗ اؾذلاى ػُع بني َ

 ا١ٝ٥. ٓػب ٖصا ايتكطٜب إىل املسضغ١ املؿٸٜايتكػِٝ ٚايتكٓٝـ. ٚ

ٟٸ .: ٜتُجٌ يف )ٚسس٠ ايٛدٛز ايؿدك١ٝ(ايتكطٜب ايجايح  نجط٠ يف  ٫ٚ تتكٛض أ

ٕٸ ايٛدٛز ٜػاٟٚ ٚادب ايٛدٛز بايصٸاتسكٝك١ ايٛدٛز، ؾُ٪زٸ  ٫ٚ ،٣ ايتكطٜب ٖٛ أ

ٚاهلل  ،َا ظٗط قٓط آخط: ايعامل غا٥بٷ سكٝك١ إ٫ٓ ٖٛ، ٚايبك١ٝ َعاٖطٙ ٚػًٝات٘. ٚبتعبرٕل

 .(56)َا غاب قٓط تعاىل ظاٖطٷ

ٕٸ سكٝك١ َ٪زٸٚ .: ٜتُجٌ يف )ٚسس٠ ايٛدٛز ايتؿهٝه١ٝ(ايتكطٜب ايطابع اٙ أ

٘ ْٸإ ، ٚنجط٠ يف عني ايٛسس٠; أٟيف عني ايهجط٠ ٗا ٚسس٠ْٓٸايٛدٛز سكٝك١ ٚاسس٠، يه

٫ٚ ٚسس٠ قه١(، متجٌ َطتب١ َٔ ٖصٙ  ،سكٝك١ ٚاسس٠ شات َطاتب )٫ أَٛض َتبا١ٜٓ

تب ايؿكط ٠ اي٬َتٓا١ٖٝ، ؾُٝا متجٌ باقٞ املطااؿكٝك١ ايٛاسس٠ ايػ٢ٓ املطًل ٚايؿسٸ

 املطًل ٚايتعًل ايؿسٜس.
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 ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘: َا ٖٛ ٬َى اَتٝاظ ٚاؾذلاى ٖصٙ املطاتب؟

ٕٸ َا ب٘ ا٫ؾذلاى َٚا ب٘ ا٫َتٝاظ سكٝك١ ايٛدٛز، ٖٚصٙ ٖٞ ايٛسس٠ يف  اؾٛاب: إ

 ط عٓٗا بـ )ايتؿهٝو اـاقٸٞ(. ٚايهجط٠ يف عني ايٛسس٠، املعبٻ ،عني ايهجط٠

اىل( يف أع٢ً َطتب١ َٔ ١ ايتؿهٝه١ٝ إٔ ٜكع )ايٛادب تعًقٛض٠ ٖصٙ ايػًػٚ

ٕٵسسٸايػًػ١ )ٚ سسٸٖا أْٸٗا ٫ تب١ َٔ ايػًػ١ً )٢ْٚ َطي٘(، ٚتكع )اشلٝٛىل( يف أز ٫ سسٻ ٙ أ

ٛٸ ٛٸّ املطتب١ ؾع١ًٝ شلا إ٫ٓ ايك ٠ ٚا٫غتعساز(، ٚتكع بني ٖاتني املطتبتني َطاتب نجرل٠ تك

ل املطتب١ ايسا١ْٝ باملطتب١ ايعاي١ٝ. ؾهٌ َطتب١ ايعاي١ٝ َا زْٚٗا َٔ املطاتب ايسا١ْٝ، ٚتتعًٓ

اسس٠ َكٝس بعسّ ايكٝس بٓشٛ ؾايٛادب تعاىل َطس١ً ٚ .متجٌ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايٛدٛز

 أخط٣.  س٠ بكٝٛزٺاٱهاب ايعسٚيٞ، ٚباقٞ املٛدٛزات َكٝٸ

يف تطنٝع )قسض املتأٚيٗني( ايؿسٜس ع٢ً ٖصا ايتؿهٝو يف نجرل َٔ  ٖو٫ٚ ؾٳ

ٕٸ ٖصا ٫  .نتب٘ ٕٸ ايبعض ٜصٖب إىل أ ٢ ٖصا ٌ ضأٜ٘ ايٓٗا٥ٞ يف املػأي١، بٌ تبٓٸجِّميغرل أ

ٗٛ ؾٛغطّا يف اؿكٌ ايتعًُٝٞ، أَا ضأٜ٘ ايٓٗا٥ٞ يف ٖصا ايباب ايطأٟ بٛقؿ٘ ضأّٜا َت

ٕٸ ايٛدٛز ٚاسسٷ ،)ٚسس٠ ايٛدٛز ايؿدك١ٝ( ٜٓشكط يف ايٛادب بايصات،  اييت َؿازٖا أ

املٝعاب(. ٚيتأٜٝس ٖصا  ٟغرلٙ ؾاٱغٓاز فاظٟ )َٔ باب دطإىل ٚإشا أغٓس ايٛدٛز 

َا دا٤ يف اجملًس  :َٔ مجًتٗاٚ ،عا٤ ميهٓٓا ا٫غتؿٗاز مبكاطع َٔ )ا٭غؿاض(زٸا٫

ؾهصيو ٖساْٞ ضبٸٞ بايدلٖإ ايٓٸرل ايعطؾٞ »ايجاْٞ يف ؾكٌ )يف بعض خباٜا ايع١ًٝ(: 

 ،َٔ نٕٛ املٛدٛز ٚايٛدٛز َٓشكطّا يف سكٝك١ ٚاسس٠ ؾدكٝٸ١ ،َػتكِٝ إىل قطاطٺ

ٙ ٚيٝؼ يف زاض ايٛدٛز غرل، ٫ ؾطٜو ي٘ يف ايٛدٛز١ٜ اؿكٝك١ٝ، ٫ٚ ثاْٞ ي٘ يف ايعني

ٌٸ َا ٜذلا٣٤ يف عامل ايٛدٛز أْٸ٘ غرل ايٛادب املعبٛز ؾإْٸ ا ٖٛ َٔ ظٗٛضات ُزٜٸاض، ٚن

ٝٸات قؿات٘ ،شات٘  ٖٞ يف اؿكٝك١ عني شات٘، نُا قطٸح ب٘ يػإ بعض ، اييتٚػً

ُٸ٢ بايعامل( ٖٛ بايٓػب١ إيٝ٘ »بكٛي٘:  ،ايعطؾا٤ ؾاملكٍٛ عًٝ٘ َا غ٣ٛ اهلل أٚ غرلٙ )املػ

 . ««دلتعاىل نايؿعٌ يًؿ

ٌٸ ٖصٙ ايعباض٠ قطو١ْٚ ْٸٗا ٫ إ :َا ْكٛي٘ يف )ٚسس٠ ايٛدٛز ايؿدك١ٝ(، أٚ أق

ٕٕ .ّٚا َع )ٚسس٠ ايٛدٛز ايتؿهٝه١ٝ(سٵتٓػذِ بٳ ٕٸ  ٚيصا لسٙ يف َها آخط ٜكطٸح أ

ٕٸ »ْعطٜت٘ ايٓٗا١ٝ٥ ؽايـ َػأي١ ايتؿهٝو، ٜٚٓعتٗا بايٓعط اؾًٌٝ:  ٚٸ٫ّ أ ؾُا ٚقؿٓاٙ أ
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ب ايػًٛى ببػ ;٫ّٛ عػب ايٓعط اؾًٌٝ قس آٍ آخط ا٭َطيف ايٛدٛز ع١ً َٚعً

 . (57)«ٚاملعًٍٛ د١ٗ َٔ دٗاتٗا ،إىل نٕٛ ايع١ًٓ َٓٗا أَطّا سكٝكّٝا ،ايعطؾاْٞ

 

  ــــــ يف َطآ٠ اآلٜات ٚايطٚاٜات ـ ايكاعس18٠

َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات اغتؿٗس بٗا ايؿ٬غؿ١ ٚايعطؾا٤ يكاحل ٖصٙ  ٖٓايو نجرلٷ 

إش  ;أْٸٗا يٝػت ع٢ً َػت٣ٛ ٚاسس َٔ ْاس١ٝ ايس٫ي١ ع٢ً املطًب سٳٝٵٜؿ١، بٳايكاعس٠ ايؿط

 ٣ ايكاعس٢.٠ ٜٓػذِ َع َ٪زٸوتاز إىل تأٌٜٚ ستٸ ،ـٺ٫ ىًٛ بعهٗا َٔ تهًٗ

 َٓٗا تباعّا:  ّابعهْعطض ٚيف َا ًٜٞ 

ُٳ﴿أـ  ٕٻ ايػٻ ُٳااَأ ٖٴ ٓٳا ْٳتٳا ضٳتٵكّا َؾَؿتٳِك ٚٳاَ٭ضٵضٳ َنا ٕٸ مجٝع اـًل َؿاز اٯ .﴾ٚٳاتٹ  ١ٜ أ

ِٸ يف َكاّ ايؿتل ـ ايصٟ ميجٌ تؿكٌٝ ٖصا ايطتل ـ  ،نإ يف قٛض٠ ٚدٛز ٚاسس بػٝط ث

ٕٸ ا٭ؾٝا٤ بتُاَٗا َٛدٛز٠ يف عامل  بعباض٠ٺٚ. (58)ظٗط يف ؾهٌ زلاٚات ٚأضض ثا١ْٝ: إ

ٌٕ ،اؾدلٚت ِٸ بدلن١ ايتذًٓ ايصٟ ميجٌ عامل اـعا٥ٔ بؿه ٞ تٓعٸيت َٔ ٖصا بػٝط، ث

ِٸ تٓعيت بعسٖا إىل ( املدكٸأٟ أخصت ايكسض )اؿسٸ ،ىل عامل ايكسضاملكاّ إ ل شلا، ث

 عامل املًو. 

ٞٵ٤ٺ سٳٞٛ﴿ب ـ  ٌٻ ؾٳ ُٳا٤ٹ ُن ٔٵ اِي َٹ ٓٳا  ًِ ٜعبٸط ايعطؾا٤ عٔ ايؿٝض املٓبػط مبا٤  .﴾ٚٳدٳعٳ

ٌٸ ٕٸ عٓٛإ )ن ٞٸ ؾ٤ٞٺ اؿكٝك١ٝ; ٭ ( ٜؿٌُ بطبٝع١ اؿاٍ ايعكٍٛ اجملطٸز٠ ٚايٓؿٛؽ س

ٕٸ ٖصٙ ايعكٍٛ ٚايٓؿٛؽ أَٛض فطز٠ عٔ املاز٠ ٚيٛاظَٗا ٫ ميهٔ  .ايٓاطك١ ٚباعتباض أ

سكط َع٢ٓ اٯ١ٜ يف املا٤ ايعاٖطٟ، بٌ ٜتعٝٸٔ تؿػرل ن١ًُ )َا٤( يف اٯ١ٜ ايهطمي١ 

ٌٸمبع٢ٓ )ايؿٝض املٓبػط اٱشلٞ(، ستٸ ،باملا٤ اؿكٝكٞ ٞٸ ؾ٤ٞٺ ٢ ٜؿٌُ ايعٓٛإ )ن ( س

ٌٸٌٖٚ املا٤ اؿكٝكٞ إ٫ٓ ضمحت٘ اييت»ٗني: تأٚيزات. ٜكٍٛ قسض املعامل اجملطٸ   ٚغعت ن

ٖصا يف »يف َعطض ْكسٙ ملا دا٤ يف )ا٭غؿاض(:  ،ٜعًٓل )احملكل ايػبعٚاضٟ(ٚ. (59)«ؾ٤ٞ

ٞٸ»، ٚن١ًُ (64)ايٛسس٠ يف ايهجط٠ أظٗط َٓ٘ يف عهػ٘ ٫  ،ش١قؿ١ َٛنِّ «س

ٌٸ ،ك١ككٸ ٕٸ ن ٕٸ (61)«ؾ٤ٞ ي٘ سٝا٠ ٚؾعٛض إؾاض٠ إىل أ )احملكل ايػبعٚاضٟ( . غرل أ

ٖاتإ اٯٜتإ، بٌ »: ، بكٛيْ٘ؿػ٘ ضزٸ ٖصا ايٓكس يف تعًٝكات٘ ع٢ً )ايؿٛاٖس ايطبٛب١ٝ(

ِٵ﴿قٛي٘ تعاىل:  ٓٵتٴ ُٳا ُن ٓٳ ٜٵ ِٵ َأ َٳعٳُه ٛٳ  ٖٴ ٕٵ﴾ٚٳ ناْتا يف ايعاٖط يبٝإ ايٛسس٠ يف  ، ٚإ
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ٕٸ ا٭ٚىل َٔ ؾطٚع اي جا١ْٝ; ٭ْٸ٘ ايهجط٠، َٚا مٔ بكسزٙ ٖٛ ايهجط٠ يف ايٛسس٠، إ٫ٓ أ

ـٸ  إشا نإ مجٝع املٛدٛزات مبا ٖٞ ٚدٛز َٓطّٜٛا يف ٚدٛزٙ، ٚنإ ٚدٛزٙ ي

ٕٛ ،ٖٚٞ ْؿطٙ، ٚضتكٗا ،ايٛدٛزات  ٖٚٞ ؾتك٘، ٚناْت ايهجط٠ يف تًو ايٛسس٠ بٓش

عٔ َكاَ٘ ايؿاَذ  ١ٝ يف ٖصٙ ايهجطات ب٬ ػافٺأع٢ً، نإ تًو ايٛسس٠ ٖٞ املتذًٚ

يٲؾاض٠  ;٠ يف أسس املكاَني ي٬غتؿٗاز ع٢ً املكاّ اٯخطؾإٜطاز اٯٜات ايعاٖط .ا٭ظيٞ

 . (62)«إىل ٖصٙ ايًطٝؿ١

ِٵ﴿ز ـ  ٗٴ ٛٳ غٳازٹغٴ ٖٴ ُٵػٳ١ٺ ٔإ٫ٖ  ٚٳ٫َ خٳ ِٵ  ٗٴ ٛٳ ضٳابٹعٴ ٖٴ ٛٳ٣ ثٳ٬َثٳ١ٺ ٔإ٫ٖ  ٔٵ ْٳذٵ َٹ ٕٴ  ؾٗٛ  .﴾َٳا ٜٳُهٛ

ٌٸ ،ٚخاَؼ ا٭ضبع١ ،ضابع ايج٬ث١ ٝٸت٘ ن ٚيٝؼ  ،ا٭ؾٝا٤ ٚغازؽ اـُػ١; ٭ْٸ٘ بٛسساْ

ٕٸ ٚسست٘ يٝػت عسزٜٸ١ َٔ دٓؼ ٚسسات املٛدٛزات ستٸ ;ٖٛ ؾ٦ّٝا َٔ ا٭ؾٝا٤ ٢ وكٌ ٭

ٔٳ ﴿ٚشلصا  ،َٔ تهطضٖا ا٭عساز، بٌ ٚسس٠ سكٝك١ٝ ٫ َهاؾ٧ شلا يف ايٛدٛز َنَؿطٳ اٖيصٹٜ

ٕٻ اهلَل ثٳايٹحٴ ثٳ٬َثٳ١ٺ يتعبرل . ٖٚصا ا(63)ثايح اثٓني مل ٜهْٛٛا نٓؿاضّا :، ٚيٛ قايٛا﴾َقاُيٛا ٔإ

ـٷ ٕٸ ٚادب تعاىل قْٝطٚزقٝل دسٸ ايكطآْٞ ظطٜ ؾإشا  ،ظُٝع ا٭ؾٝا٤ ٚؾ٪ْٚٗا ّا; ٭

١ً َٔ أضبع١ ١ً َٔ ث٬خ أْؿاض تكرل اجملُٛع١ َتؿٓهنإ سانطّا َع فُٛع١ َتؿٓه

ٔٸ اؿلٸطٵٜكع س٦ٓٝصٺ يف عٳٚ ،أْؿاض تعاىل يٝؼ ضابع أضبع١، بٌ ضابع  ض املُهٓات. ٚيه

ٌٷ ٖهصا.ٚ ،ٚخاَؼ أضبع١ ،ث٬ث١ : اهلل تعاىل ضابع أضبع١ يهؿط; إش قس دعٌ ٚيٛ قاٍ قا٥

ٔٸ ٌ عني ايتٛسٝس ا٫عتكاز بأْٸ٘ ضابع ث٬ث١ ميجِّ اهلل تعاىل يف عطض َٛدٛزات٘. ٚيه

ٚضابع ث٬ث١، ٚمل ٜهٔ  ،ٚخاَؼ أضبع١ ،اـايل، ؾٗٛ تعاىل زا٥ُّا غازؽ مخػ١

ٕٸ ،ٚخاَؼ مخػ١ ،َطًكّا ضابع أضبع١  ،ٚسست٘ تعاىل ٚسس٠ إط٬ق١ٝ ٚغازؽ غت١; ٭

نُا ٖٛ  ،ٚيٝػت ٚسس٠ عسز١ٜ، ٚإ٫ٓ يهإ ثايح ث٬ث١ مما ٜؿهٞ إىل عكٝس٠ ايتجًٝح

َٸا ايكطإٓ ايهطِٜ ؾإْٸ٘ ٜ٪ٓنس إٔ َعٝٸ١ اؿلٸ ايك١َٝٛٝ )إط٬ق٘  َعتكس ايٓكاض٣. أ

ٟٸ ٟٸ ايصاتٞ( ٫ ٜٓكطع عٔ أ ٕٛ ؾ٤ٞٺ َٔ ا٭ؾٝا٤ بأ ِٵ﴿َٔ ا٭سٛاٍ:  م َٳعٳُه ٛٳ  ُٳا  ٖٴ ٓٳ ٜٵ َأ

ِٵ ٓٵتٴ  ، مبا يف شيو متاّ قسضات اٱْػإ ايؿهط١ٜ ٚايع١ًُٝ. ﴾ُن

ٔٴ﴿ز ـ  ٚٳاِيبٳاطٹ ٖٹطٴ  ٚٳايٖعا ٚٳاٯخٹطٴ  ٍٴ  ٚٻ ٛٳ اَ٭ ٞٸٚ .﴾ٖٴ ٕٸ غرل خؿ ٚٸٍ  نٕٛ اؿلٸ أ ٖٛ ا٭

يف عني نْٛ٘ ٖٛ اٯخط تكرل ٚانش١ ع٢ً أغاؽ ٖصٙ ايكاعس٠ ايؿطٜؿ١، ٜكٍٛ احملكل 
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ٌٸ ايٛدٛز»ؾتٝاْٞ: اٯ ؾ٤ٞ ٜطدع إيٝ٘، ٚعهِ نٕٛ ايٛدٛز  بٓشٛ اٱط٬م َٓ٘، ٚن

إٔ تطزٸ ايٛزا٥ع، ؾُآٍ ٖصٙ ايكاعس٠ إىل ٚسس٠ ايٛدٛز، ٖٛ  ٫ بٴسٻيف املُهٔ ٚزٜع١، ٚ

ٚٸٍ ٚاٯخط  .«ا٭

ٓٳ﴿ٖـ ـ  ٜٵ ِٵ َأ َٳعٳُه ٛٳ  ِٵٖٴ ٓٵتٴ أٚ  ،; إش ٖصٙ املعٝٸ١ يٝػت بٓشٛ املُاظد١ ٚاملساخ١ً﴾ُٳا ُن

 أٚ يف ايعَإ ٚاملهإ.  ،ز، ٚيٝػت نصيو يف ضتب١ ايٛدٛزاؿًٍٛ ٚا٫ؼا

ٜٚكٍٛ يف  ;«َٛدٛز غرل ؾكٝس»يف )ْٗر ايب٬غ١(:  ×ٚ ـ ٜكٍٛ أَرل امل٪َٓني

 . ٤، ٫ٚ َٝع يف قطف ايؿٞ«سسٸٙ ؾكس عسٸٙ ٔٵَٳ»آخط:  َٛنٕع

 

 ــــــ قاعس٠ بػٝط احلكٝك١ ْتا٥ر ـ19

 ،َٚسضغت٘ ع٢ً َػتٜٛات عسٜس٠ٗني( ؿت ايكاعس٠ َٔ ططف )قسض املتأٚيٚظٚٴ

 ْعطض يبعهٗا يف َا ًٜٞ: 

ٕٸ ايعًِ ببػاط١ ايٛادب  .أـ ايتسيٌٝ بايكاعس٠ ع٢ً ٚسس٠ ايٛادب تعاىل بٝإ شيو: إ

ٟٸ; ٜػتًعّ ايعًِ بٛسس٠ شات٘ تعاىل ٚدٛزٟ عٔ بػٝط اؿكٝك١،  إَٔط ٫غتشاي١ غًب أ

ٍٷ ْاٖٝو عٔ  ،ؿكٝك١ٝيؿطض ٚدٛز آخط مل ٜهٔ زاخ٬ّ يف بػٝط ا ؾ٬ ٜبك٢ فا

 .(64)ؾطض ؾطٜو ي٘ تعاىل

ٕٸ ٖصا ا٫غتس٫ٍ بٛقؿ٘ اْتكا٫ّ َٔ أسس املت٬ظَني  ;ٜٚط٣ )ايػٝس ايطباطبا٥ٞ( أ

ّٕ ٞ. ٖٚصا ايبٝإ ُٸ٫ ايًٚ ،ٜٓسضز ؼت اغتس٫ٍ اٱْٸٞ ،آخط )ايٛسس٠( )ايبػاط١( إىل ٬َظ

ُٸميجِّ  . (65)١ْٛ ايبػسازٟ(ٌ أسػٔ دٛاب ع٢ً ؾب١ٗ )ابٔ ن

ٕٸ ايٛادب تعاىل ٜٓطٟٛ ع٢ً متاّ ايكؿات ايهُاي١ٝ ب . ـ ايتسيٌٝ بايكاعس٠ ع٢ً أ

ٕٸ اؿلٸتجب ب، بٌ ػٵتعاىل ٫ ٜٓطٟٛ ع٢ً ايكؿات ايهُاي١ٝ املٛدٛز٠ ؾشٳ ت ايكاعس٠ أ

ٌٸ ٕٸ ؾطض قؿ١ ٚدٛز١ٜ َتشٓك قؿ١ٺ ٜٓطٟٛ ع٢ً ن كـ ك١ ٫ ٜتٸنُاي١ٝ َؿطٚن١، ؾإ

َٸ٫ ٜٓػذِ َع ا تعاىل ؾطضٷ بٗا اؿلٸ تعاىل بٛقؿ٘ متاّ ايؿ٤ٞ  ١. ٚاؿلٸيبػاط١ ايتا

ل ايطٛغٞ(: بٓؿؼ شيو ايؿ٤ٞ )أقطب إيٝهِ َٔ سبٌ ايٛضٜس(. ٚبتعبرل )احملٚك أسلٸ

ٌٸ1ايكاعس٠ عٔ: تٓب٧   ;َٓٗا ـ بػٝط اؿكٝك١ يٝؼ بؿ٤ٞٺ2 ;ا٭ؾٝا٤ ـ بػٝط اؿكٝك١ ن

 . (66)بػٝط اؿكٝك١ ـ ٫ سكٝك١ بػرل3
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ٕٸ ايٓؿؼ ايٓاطك١ اٱْػا١ْٝ يف عني بػاطتٗا َتشس٠ ز ـ ايتسيٌٝ بايكاعس٠ ع ٢ً أ

ٕٕ .َع مجٝع قٛاٖا ٌٸ ٚببٝا بػٝط اؿكٝك١  آخط: ايٓؿؼ ايٓاطك١ يف سكٝكتٗا بػٝط١، ٚن

ٌٸ ا٭ؾٝا٤، ؾايٓؿؼ ايٓاطك١ عني مجٝع قٛاٖا  . (67)ن

ٕٸ اشلٝٛىل قازض٠ ع٢ً ايتًبټ ٕٸ ؼ ظُٝع ايكٛضز ـ ايتسيٌٝ بايكاعس٠ ع٢ً أ ; ٭

ٛٸاشلٝ ا ٜ٪ًٖٗا ٠ مجٝع ايكٛض، مٓمٛىل بػٝط١ بايبػاط١ احمله١، ٚبايتايٞ تهٕٛ بايك

ٟٸ  ؾع١ًٝ َٔ ٖصٙ ايؿعًٝات.  يكبٍٛ أ

ٕٸ ٖـ ـ ايتسيٌٝ بايكاعس٠ ع٢ً غطٜإ قؿات ايٛدٛز يف مجٝع املٛدٛزات ; ٭

ٕٸ قؿات إ و; أٟٖٚصا ايػطٜإ َؿٓه .يف متاّ املٛدٛزات ايٛدٛز اؿكٝكٞ غإض

ِٕ َٔ ،ايٛدٛز مبا ؾٝٗا  ،يف مجٝع َطاتب ايٛدٛز غاض١ْٜ ،ٚقسض٠ ٚسٝا٠ ٚإضاز٠ ٚ... عً

ٌٸ .اؾُازات ٚايٓباتات ٔٵ ٫َ ﴿ :اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ ٚيع ٚٳَيهٹ ٙٹ  ُٵسٹ ٞٵ٤ٺ ٔإ٫ٖ ٜٴػٳبِّضٴ بٹشٳ ٔٵ ؾٳ َٹ ٕٵ  ٚٳٔإ

ِٵ ٗٴ ٕٳ تٳػٵبٹٝشٳ ٗٴٛ ل ٖصٙ ل ايٛدٛز تتشٓكتؿرل إىل ٖصٙ ايٓهت١. ؾإشٕ أُٜٓا ٜتشٓك ﴾تٳِؿَك

 هّا َٚتؿاٚتّا. كّا َؿٓهيكؿات ؼٓكا

ٖٚصٙ املػأي١ تعسٸ َٔ أقعب  .تعاىل مبا غٛاٙ ٚ ـ ايتسيٌٝ بايكاعس٠ ع٢ً عًِ اؿلٸ

 ػأي١ يف ا٭َٛض ايج٬ث١ ايتاي١ٝ:ٚميهٔ َعا١ٜٓ غطٸ قعٛب١ امل .َػا٥ٌ ايؿًػؿ١ اٱشل١ٝ

 ادبشات٘ َػأي١ ؾًػؿ١ٝ قعب١، غٛا٤ نإ ٖصا ايعًِ عًِ ٚ ايعًِ يف سسٸـ 1

ٕٸ َػأي١ نٕٛ »: بكٛي٘ ٗني(ٖٚصا َا ٜؿرل إيٝ٘ )قسض املتأٚي .ايٛدٛز أٚ عًِ املُهٓات إ

 ض ٭سسٺ مل تٖٓكٛي١ َٔ أغُض املػا٥ٌ اؿه١ُٝ، اييتايٓؿؼ عاق١ً يكٛض ا٭ؾٝا٤ املعك

 . (68)«َٔ عًُا٤ اٱغ٬ّ إىل َٜٛٓا ٖصا

ٛٸ قعٛب١ ؼًٌٝ عًِ ايٛادب باملُهٓات قبٌ اٱهاز، ؾهٝـ ـ2  ض ايعًِٜتك

ٖصٙ املػأي١ َع أْٸٗا ؽايـ قطٜض ايكطإٓ  !َا( بسٕٚ ٚدٛز ٖصا ايؿ٤ٞ )املعًّٛ(؟ )بؿ٤ٞٺ

ٚٳ٫َ ؾٹٞ اَ٭ضٵٔض﴿ ، سٝح ٜكٍٛ:ايهطِٜ ٛٳاتٹ  ُٳ ٍٴ شٳضٻ٠ٺ ؾٹٞ ايػٻ َٹجٵَكا ٘ٴ  ٓٵ ، ﴾٫َ ٜٳعٵعٴبٴ عٳ

ع٢ً  ٜطبٛأٟ َا  ،×ت يف ايٛغط ايجكايف اٱغ٬َٞ إىل ظَإ اٱَاّ ايكازماغتُطٸ

ٕٕ  َٔ ْعٍٚ ايكطإٓ ايهطِٜ. قط

ٕٸ ا٭يؿاظ ٚنعت ٭ضٚاح املعاْٞ ـ3  ،غطٸ آخط يف قعٛب١ ٖصٙ املػأي١ ٜهُٔ يف أ

ؿغ ٫ ٜهٕٛ ٕٸ ايتؿاٚت ايتؿهٝهٞ ملكازٜل ايًبسٜٗٞ أَٔ ايٚ .ٚشلا َكازٜل َتؿاٚت١
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ٔٵ اقٗا ايعايٞ )ايٛادب تعاىل( اغتعُا٫ّ فاظّٜا.ستػتعٌُ يف َك غببّا يف إٔ يٝؼ  ٚيه

َٔ ايػٌٗ ع٢ً ايصٖٓٝات ايعاز١ٜ املػتأْػ١ باملكازٜل ايسا١ْٝ إٔ تػتٛعب اغتدساّ 

أخط٣ يٝؼ يٲْػإ يف اؿكٌ  َٚٔ د١ٗٺ .تًو املؿاِٖٝ )املعاْٞ( يف املكازٜل ايعاي١ٝ

ٚشلصا قٌٝ:  .املعطيف غرل ا٭يؿاظ ٚاملؿاِٖٝ، ؾٝكعب عًٝ٘ تٛظٝؿٗا يف املكازٜل ايعاي١ٝ

ٌٸ يػاْ٘عط ٔٵَٳ» َٳ(69)«ف اهلل ن ٚتطدِ  ،تعاىل بايعًِ اؿهٛضٟ اتكٌ باؿلٸ ٔٵ، ؾإْٸ٘ 

ٌٸ يػاْ٘ ،َا عاؾ٘ إىل املؿاِٖٝ نُا دا٤ يف ايعباض٠ ايؿطٜؿ١. ٚيكعٛب١ املػأي١  ،ن

ُٸ قًت ٭بٞ »ايهًٝين(: )نُا ًُْؼ شيو يف َا ْكً٘  ،١ ؾٝٗااختًـ أقشاب ا٭٥

ٕٵ ،عًت ؾساىدعؿط: دٴ ٕٸ تعًٚ ضأٜتٳ إ ٌٻأ ٜعًِ قبٌ إٔ ىًل  ـٚدٗ٘  ُين ٌٖ نإ اهلل ـ د

 . (74)«...وٝاـًل أْٸ٘ ٚسسٙ؟ ؾكس اختًـ َٛاي

ٖٳ١ٚغطٸ تؿتت أضا٤ ايؿ٬غؿ١ ٜهُٔ يف ٖصٙ ايٓكط يف  س اخت٬فٷ، ٚمل ٜؿا

ٗٔسٳ يف ٖصٙ املػأي١ َػأي١ٺ بٌ ٜؿٌُ  ،٫ٚ ٜكتكط ا٭َط ع٢ً قؿ١ ايعًِ .ؾًػؿ١ٝ نُا ؾٴ

ايكسض٠ بسٕٚ َكسٚض، ٚبكرل بسٕٚ َبكط،  :َٔ قبٌٝ، ناؾ١كؿات شات اٱايغا٥ط 

ٕٸ ٖصٙ ا٭ٚقاف سكٝك١ٝ ًٜعَٗا اٱناؾ١ إىل ايػرل، َٚع اْتؿا٤  ٚزلٝع بسٕٚ َػُٛع; ٭

َٻل ٖصٙ ايكؿات؟ ٚقس ؾبٸ٘ )قسض املتأٚيايػرل نٝـ تتشٓك ٌ ٗني( اٱؾهاي١ٝ بعسَا تأ

طت عكٍٛ اييت سٝٻ ،بايكسِٜ( ٖٞ )ضبط اؿازخ ،ؾًػؿ١ٝ أخط٣ عٜٛك١ ؾٝٗا مبػأي١ٺ

ٔٵٜٴعتٳ٢ٓ ب٘ يف سًٚ ايصٜٔ عذعٚا يف تكسِٜ ؾ٤ٞٺ ،ايعًُا٤ بدلن١ قاعس٠ )بػٝط  ٗا. ٚيه

ٌٸ ٕٸ اؿلٸ (ا٭ؾٝا٤ اؿكٝك١ ن تعاىل ٜعًِ يف َكاّ شات٘ عًُّا تؿكًّٝٝا  ميهٔ يٓا إثبات أ

 ظُٝع ا٭ؾٝا٤ قبٌ إهازٖا. 

ٕٸ يًشل عًُّا إمجايّٝا مبا عساٙ ١ّؿل عًٝ٘ بني ايؿ٬غؿ١ نآؾَٚٔ املتٻ ميجٌ ٖصا  ،أ

ٔٵ عني شات اؿلٸ عًِ تؿكًٝٞ مبا غٛاٙ يف َطس١ً َا قبٌ اٱهاز  ٌٖ يًشلٸ تعاىل، ٚيه

ٌٸأّ ٫؟ ٌٖٚ ٖصا ايعًِ عني شات٘ املكسٸ ا٭ؾٝا٤(  غ١؟ ٚظٝؿ١ بطٖإ )بػٝط اؿكٝك١ ن

ٕٸ يًشل تعاىل يف َ مبا  تؿكًّٝٝا طس١ً )ٖٛ ايباطٔ( عًُّاتتُجٌ يف إثبات ايكه١ٝ ايتاي١ٝ: إ

نُا ًُْؼ شيو يف  ،ٌ ٖصا املكاّ )َكاّ ايبطٕٛ( ايصٟ مل ٜعٗط أبسّاغٛاٙ، ٚميجٸ

ٗني( . َٚٔ ٖٓا ٜكٍٛ )قسض املتأٚي«ٗا يٓؿػوب غتأثطتاٚبأزلا٥و اييت »ا٭زع١ٝ املأثٛض٠: 

ٝإ ؾٗٛزٙ تعاىل ٚاملككٛز يف ٖصا ايؿكٌ ب»: يف بسا١ٜ ؾكٌ اٱشلٝات باملع٢ٓ ا٭خلٸ
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ٌٸ ، ٖٞ غٝب، اييتيٮؾٝا٤ نًٓٗا يف ٖصٙ املطتب١ ا٭سس١ٜ ٚيعٌ  .«بػٝط ٚأبػط َٔ ن

ٝٵبٹ﴿ :اٯ١ٜ ايهطمي١ َٳَؿاتٹضٴ اِيػٳ ٙٴ  ٓٵسٳ  تؿرل إىل ٖصٙ املطتب١ َٔ ايعًِ اٱشلٞ.  ﴾ٚٳعٹ

ٕٕ  آخط: ميهٔ ا٫غتؿاز٠ ٱثبات عًِ ايٛادب مبا عساٙ َٔ ططم ث٬خ:  ٚببٝا

ٕٸ ٚادب ايٛدٛز فطٸ :ا٭ٚىل  ّٸإ ٕٸ َا ٜجبت٘ ٖصا ايدلٖإ ٖٛ ايهطٚض٠  .ز تا غرل أ

 ايصات١ٝ يعًِ ايٛادب مبا غٛاٙ. 

ايصٟ تؿرل  ،ٌ يف بطٖإ )إتكإ ايكٓع(ُني، اييت تتُجٸ: ططٜك١ املتهًٚايجا١ْٝ 

ـٴ اِيدٳبٹرلٴ﴿إيٝ٘ اٯ١ٜ املباضن١:  ٛٳ ايًٖطٹٝ ٖٴ ٚٳ ٔٵ خٳًَلٳ  َٳ ِٴ  ٔٸي .﴾َأ٫َ ٜٳعٵًَ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٫  ه

ٕٸ )اغِ اـايل( بٛقؿ٘ ازلّا َٔ ا٭زلا٤  ;ٜجبت ايعًِ نكؿ١ شات; ع٢ً اعتباض أ

ٝٸ١، ٫ ميهٔ إٔ ٜكع سسٸ ٚٳايؿعً كع َطتب١ إش تَٔ قؿات ايصات;  طّا ٱثبات قؿ١ٺغٳّا 

٢ ع٢ً َػت٣ٛ َطتب١ ايٛاسس١ٜ، ايصات ؾٛم َطتب١ ا٭سس١ٜ، ٚ)اغِ اـايل( ٜتذًٓ

ٕٵ «ٖٚٛ ايًطٝـ اـبرل» :بصٌٜ اٯ١ٜ املباضن١ٚا٫غتس٫ٍ  َا،  قطٸب املطًب إىل سسٛ ٚإ

ٕٸ ا٫زلني قسٚزإ َٔ سٝح اٱساط١ ٚا٫تٸػاع.   غرل أ

ٚأخكط(  اييت تعس )أغسٸ ،: ا٫غتؿاز٠ َٔ قاعس٠ )بػٝط اؿكٝك١(ايجايج١ 

 يباب. َٚا هب ا٫يتؿات إيٝ٘ ٖٛ:ايدلاٖني يف ٖصا ا

 ؾٝا٤ ْؿػٗا;با٭ؾٝا٤ غرل ا٭ تعاىل أـ عًِ اؿلٸ

ّٷ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ ْؿػٗا;تعاىل با ب ـ عًِ اؿلٸ  ٭ؾٝا٤ َكسٻ

غ١، بٌ ٜكع يف َكاّ شات تعاىل مبا غٛاٙ يٝؼ خاضدّا عٔ شات٘ املكسٸ عًِ اؿلٸ ـ ز

 . (71)ايعايٹِ

ٕٵ ٕٸ يًشل تعاىل عًُّا إمجايّٝا با٭ؾٝا٤ يف َطتب١ اتٸ اؿهُا٤ ٚإ ؿكٛا ع٢ً أ

ٕٸ اـ٬ف ٚقع بِٝٓٗ يف ايعًِ ايتؿكًٝٞ يف َكاّ ايصاتايصات، غ سٝح قبًت  ;رل أ

ٕٸ عًُ٘ بٗا َكسٻ ،ا١ٝ٥ ٚا٭ؾ٬ط١ْٝٛ عًِ ايٛادب مبا غٛاٙاملسضغ١ املؿٸ كٗا، ع٢ً ؼٓك ّٷٚأ

ٕٸ ٜهٕٛ عًِ  .ٚضؾهٛا ايعًِ با٭ؾٝا٤ يف َطتب١ ايصات نُا ضؾض ؾٝذ اٱؾطام أٜهّا أ

ٕٸ ايعًِ با٭ؾٝا٤ ٜكع يف َطتب١  ّٷٌٝص َتكسِّبا٭ؾٝا٤ طبٓشٛ ايتؿك اؿلٸ عًٝٗا، بٌ ٜط٣ أ

نٝـ مل ٜٛٓؾل  :ٜٚتػا٤ٍ ،بٗني( ٜتعذٻشات ا٭ؾٝا٤. ا٭َط ايصٟ دعٌ )قسض املتأٚي

ٌٸ ٌٸايعًِ ايتؿكًٝٞ با٭ؾٝا٤ قبٌ اٱهاز َع متٗه )ؾٝذ اٱؾطام( ؿ  عًِ اؿلٸ ٓ٘ َٔ س
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َجًٗا أعني ا٭ْاّ، ٚمل  طٳَٔ ايعذا٥ب ايتٸٞ مل تٳٚيعُطٟ إْٸ٘ »تعاىل يف َطتب١ ا٭ؾٝا٤: 

ٕٸ مجٝع ٖصٙ اٱؾهايٝات ؼٌ بؿهٌ (72)«ايعكٍٛ ٚا٭ؾٗاّ ٛٗا أٚيتػُع ْعرلٜ . يف سني أ

ٌٸ ٌٸ  ،ا٭ؾٝا٤( قاعس٠ )بػٝط اؿكٝك١ ن ٕٸ بػٝط اؿكٝك١ بًشاظ ايٛدٛز ن ؾهُا أ

ٌٸ ا٭ؾٝا٤ ف اؿٝجٝات يف ايصات بسٕٚ إٔ ًٜعّ اخت٬ ،ا٭ؾٝا٤ ؾهصيو بًشاظ ايعًِ ن

 غ١. املكسٸ

ت َٔ د١ٗ )ايعًِ اٱمجايٞ( مبا عساٙ يف َكاّ شات٘ تعاىل، ٚتجبت ؾايكاعس٠ تجب

ٕٸ اٱمجاٍ  َٔ د١ٗ أخط٣ )ايعًِ ايتؿكًٝٞ( مبا غٛاٙ يف َكاّ ايصات أٜهّا، ٚباعتباض أ

ٕٸ َ ،٫ َع٢ٓ ي٘ يف َكاّ ايصات ؾُعٓاٙ ٖٛ ايبػاط١  عًَٛات اؿلٸ٫ اٱبٗاّ. َٚع٢ٓ شيو أ

ٕٵ ٚاسس بػٝط، ٖٚصا ايٛدٛز  بٛدٛزٺ يهٓٸٗا َٛدٛز٠ْ ،ٚعع١ُٝ ٠ناْت نجرل تعاىل ٚإ

ٌٸ ا٭ؾٝا٤ )بسٕٚ ايبػٝط يٝؼ بؿ٤ٞٺ َٔ ايٛدٛزات اـاقٸ ١ شلصٙ املعًَٛات. ٚبايتايٞ ن

ٝٸ١ ٚٚانش١ يف َكاّ ايصات اٱشل١ٝ، ٚايصات املكسٸإٔ ٜؿطض بٝٓٗا تهجٸ غ١ يف عني ط( دً

ٌٸايٛدس٠ ٚ  تعاىل عامل١ ظُٝع اؿكا٥ل ايٛدٛز١ٜ. ؾصات اؿلٸ .ا٭ؾٝا٤ ايبػاط١ ن
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 االغتؿطام ايٝٗٛزٟ

١ٓٝ يف ايػطب  ١ٌُٖٓٝ ع٢ً ايسضاغات اإلغالَ

 

 فاطمح جان أحمذيد. 

 عماد الهاللًترجمح: 

 

 ــــــ َكٓس١َ

َٸتأثٸ  .غتؿطاقٞبايؿهط ا٫ ،١ٚايتؿٝع خاقٸ ،١طت ع٬ق١ ايػطب باٱغ٬ّ عا

ٌٸ  ٚيكس بسأت ا٭َٛض تػرل ع٢ً ٖصا املٓٛاٍ َٓص أٚاخط ايكطٕ ايجأَ عؿط ي٬ًُٝز ع٢ً أق

تكسٜط، ٚاغتُط اؿاٍ ع٢ً شيو إىل َٜٛٓا ٖصا. ٚإشا ْعطْا بٛاقع١ٝ إىل تاضٜذ ايسضاغات 

إٔ ايبشٛخ ايع١ًُٝ يف فاٍ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ  ٢ يٓا بٛنٕٛحاٱغ١َٝ٬ يف ايػطب غٝتذًٓ

٠ ٚايٓاق١ُ ع٢ً اٱغ٬ّ، أٚ ٚشات ايكبػ١ اؿازٸ ،ط٠ با٭سهاّ املػبك١ْت َتأثٸنا

ٝٸ ا٫ػاٖات اييت تػع٢ يتشكٝل أٖسافٺ ات املٓٗذ١ٝ غٝاغ١ٝ َٔ خ٬ٍ اغتجُاض اٯي

 غتؿطاقٝٸ١.يًسضاغات ا٫

( ايػطبٝني يف ٖصا اجملاٍ Islamologists) عًُا٤ ايسضاغات اٱغ١َٝ٬ٚقس غع٢ 

ٖٴ ططٜك١ٺإىل اؿسٜح ب  ع.ٚخاق١ ايتؿٝټ ،( سٍٛ ايؿطم ٚاٱغ٬ٌَّٕط١ْ )بتػا

 :ٖٚٞ ،ٖٚٓا أغ١ً٦ تططح ْؿػٗا

، (4)، ٚغٝب(3)، ٚضٜٓإ(2)، ٫ٕٚ(1)غاغٞ :ٌٖ ميهٔ اعتباض َػتؿطقني أَجاٍـ 

 ، سٝازٜني؟(5)َٚاغٕٝٓٝٛ

ٌٖٚ ناْت ا٭ٖساف ايع١ًُٝ اـايك١ تكـ ٚضا٤ دٗٛز ايباسجني ا٭َطٜهٝني ـ  
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ّ ايعًُٞ يف كتًـ فا٫ت ايتاضٜذ، زضٸغٛا ايؿطم ا٭ٚغط ٚاٱغ٬ّ إثط ايتكسټ ايصٜٔ

بٛيٛدٝا(، ٚعًِ ا٫دتُاع، يف ايكطٕ ايعؿطٜٔ يف ٚ)ا٭ْجط ٚعًِ ايًػ١، ٚعًِ اٱْػإ

 بطٜػتٕٛ، ٖٚاضؾاضز، ٚؾٝهاغٛ؟ :َٔ قبٌٝ ،ندل٣ املطانع ايع١ًُٝ ايػطب١ٝ

ٝٸ ،ٖصٙ ا٭غ١ً٦ تسؾع  إىل ايبشح يف ا٭ٖساف  ،اض ا٫غتؿطامَٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ ت

 عامل ايػطب. يف اجملا٫ت ايع١ًُٝ يف ،ايعاٖط٠ ٚاـؿ١ٝ ،ايػٝاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ

غٝاغ١ٝ يف ايتاضٜذ  ٣ ظٗٛض إغطا٥ٌٝ ع٢ً خاضط١ ايعامل إىل ْؿ٤ٛ ض١ٜ٩ٺيكس أزٸ

اؾسٜس يًعامل املعاقط، سٝح بسأت ْؿاطات املػتؿطقني ايٝٗٛز ايع١ًُٝ يف أٚا٥ٌ 

طٕ ايجأَ عؿط يف ايػطب. إٕ تطنٝع عٛخ ايٝٗٛز ع٢ً ايسضاغات اٱغ١َٝ٬، ايك

يتكاط١ٝ ٚإعطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ يًبشح سٍٛ اجملتُعات اٱغ١َٝ٬، ٚنصيو إهاز ايتٝاضات ا٫

كتًؿ١ يف ايػطب َٔ أدٌ إهاز ايتشطٜـ ٚايتؿهٝو يف  ؼ ؿطن١ٺأٚ املٗذٸ١ٓ، أغٻ

ٕ نجرلّا َٔ ايساضغني يف املطانع ايع١ًُٝ ايتابع١ تاضٜذ اٱغ٬ّ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإ

يًٛناي١ ايٝٗٛز١ٜ ميهٔ إزخاشلِ يف قا١ُ٥ املػتؿطقني ايػطبٝني. إٕ ٖصا ايٓؿاط 

ايهبرل يف فاٍ ايسضاغات اٱغ١َٝ٬ يف ايػطب، ٚايعسز ايهبرل َٔ املػتؿطقني 

َٸٜسؾع إىل  ،ايطاغبني يف ايبشح ٚايسضاغ١ يف فاٍ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ  يف١ ٌ بسٓقايتأ

 ف ع٢ً كاططٖا.َػاض ْؿ٤ٛ ايتٝاضات ا٫غتؿطاق١ٝ، ٚزضاغتٗا، ٚايتعطټ

ٞٷ ٚايبشح ايتُٗٝسٟ ايصٟ بني أٜسٜهِ َا ٖٛ إ٫ٓ قسٚز يٲداب١ عٔ  غع

 ايتػا٫٩ت ايتاي١ٝ:

 أـ َا ٖٞ زا٥ط٠ عح ا٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ؟

 ب ـ َا ٖٞ أٖساف ا٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ؟

 اض ا٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ؟ٝٸز ـ َا ٖٞ خكا٥ل ت

اٱسكا٥ٝات ٚايتدُٝٓات احملت١ًُ، ٚايؿطنٝات يف إٔ اغتعطاض  ٖو٫ ؾٳ

ع٢ً ٖصٙ  يًٛقٍٛ إىل أٖساف ٖصا ايبشح. ٚبٓا٤ٶ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َؿٝسّا ،ايع١ًُٝ

ِٸ  ١َ:ايؿطنٝات يف فاٍ اٱداب١ عٔ ا٭غ١ً٦ املتكسٸ اؿاد١ ايهطٚض١ٜ ْػتعطض أٖ

 ١٘، ٚخاقٸيف ا٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ ٖٞ ايعامل اٱغ٬َٞ نًٓإٕ زا٥ط٠ ايسضاغ١  ـ1

ٝٸ١، أٟ اي  ٓات ا٭ٚىل يٲغ٬ّ.ًٖبٹتاضٜذ قسض اٱغ٬ّ، َٚكازضٙ ا٭ٚي
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ِٸ ـ2  أٖساف ا٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ َٔ ايسضاغات اٱغ١َٝ٬ ٖٛ ايتؿهٝو إٕ أٖ

ـَ ٍ ايتاضٜذ ٌ، ٚإقا١َ اؿٛاض ايبشجٞ يف فاًَٚططح اٱؾها٫ت ٚايؿبٗات، ٚإهاز ا

 اٱغ٬َٞ.

 َٔ خكا٥ل ا٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ َا ًٜٞ: ـ3

  .ٚايذلنٝع ع٢ً ؼطٜؿاتٗا ،ا٫غتٓاز إىل املكازض اٱغ١َٝ٬ غرل املعتدل٠أـ  

 . ايٓعط٠ ايعك١ْٝ٬ إىل ا٭سساخ ايتاضى١ٝ غرل ايجابت١ب ـ 

  .اخ ايس١ٜٝٓاغتجُاض ايط١ٜ٩ ايس١ٜٝٓ ٚايٓعط١ٜ ايس١ٜٝٓ ايٝٗٛز١ٜ يف ؼًٌٝ ا٭سسز ـ 

ايبشح عٔ ايػُٛض ٚاٱبٗاَات اييت انتٓؿت َكازض ٚتعايِٝ ايتٛضا٠ ز ـ 

 ٚاٱلٌٝ يف املكازض اٱغ١َٝ٬.

 

 ــــــ اإلغطا٥ًٝٞ ـتعطٜف االغتؿطام ايٝٗٛزٟ 

َٔ سٝح ا٫ْط٬ق١ ٚا٫ْتؿاض يف  ،تعٛز اؾصٚض ايتاضى١ٝ ملكطًض ا٫غتؿطام

يف أٚضٚبا  يًُط٠ ا٭ٚىل (6)ط امل٬ٝزٟ، سني ظٗطتإىل أٚاخط ايكطٕ ايجأَ عؿ ،ايػطب

يف ايجكاؾ١  ٚأخرلّا ،ّ(1779ْهًذلا ٚؾطْػا )غ١ٓ إيف  (7)«ا٫غتؿطام»ن١ًُ 

  ّ(.1838ا٭نازمي١ٝ ايؿطْػ١ٝ )غ١ٓ 

غٛا٤  ـَٔ خ٬ٍ ايبشح ٚايتسقٝل مل ْعجط ع٢ً اتؿام أٚ تٛاؾل بني ايباسجني 

سٍٛ  ـ «ا٫غتؿطام»٢ بػبب سلٛي١ٝ َكطًض ستٸ بٌ ،بػبب ض٩ٜتِٗ أٚ تعايُِٝٗ ايع١ًُٝ

ٟٸ ٕٛ «ا٫غتؿطام»ٚاقط٬سٞ يـ  تكسِٜ تعطٜـ يػٛ ٔٵسلٛيٞ، ٚقسٻ بٓش  ز، ْٚٗا٥ٞ. يه

ٛټ بٳٜٵَا ٫ ضٳ ٣ إىل إٔ ٜٓؿأ يف أزٸ ،تٗاتؿتټ ٚأسٝاّْا ،ع يف اٯضا٤ؾٝ٘ ٖٛ إٔ ٖصا ايتٓ

ز تعطٜؿات ا٫غتؿطام يف تعسٸَتػاَض ػاٙ ايسضاغات ايػطب١ٝ، ٚإٔ ت ات تٝاضٷا٭زبٝٸ

ُٸ ٕٕ أٚغاط ايباسجني. يصيو ْط٣ إٔ تكسِٜ تعطٜـ ٜبتين ع٢ً ايسيٌٝ َٔ ا٭ٖ يف ١ٝ مبها

 يف عطض ايبشٛخ، ٚايٛقٍٛ إىل أٖساف ايبشح. املػاعس٠

 «أ. ؽ. ت»ٖٞ  ،ٗا ث٬ث١ سطٚفإيٝٚأنٝـ  ،«ف. ض. م»ا٫غتؿطام َأخٛش َٔ 

ٍٸ . ٚايتعطٜؿات ايًػ١ٜٛ أّ فاظّٜا غٛا٤ نإ سكٝكّٝا ،يف ايًػ١ ايعطب١ٝ ع٢ً ايطًب يتس

 ؾطم املهإ ؾطقّا .(8)(Orientalism) مبع٢ٓ ،«اغتؿطام»ٖٚٞ َكسض  ،شلصٙ ايه١ًُ
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 .ٚدٗ٘ٚؾطم أخص يف ْاس١ٝ املؿطم ٚ .قٛا شٖبٛا إىل ايؿٻطٵم. ٚؾٳطٻ(9)أؾطقت عًٝ٘ ايؿُؼ

 .ايؿُؼ «يؿطما»ٚ «ايؿاضم»ٚ .ٚتؿطم دًؼ ٜػتسؾ٧ يف ايؿُؼ ٚقت ايؿطٚم

 .(14)ايب٬ز اٱغ١َٝ٬ يف ؾطقٞ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝٚ ،د١ٗ ؾطٚم ايؿُؼ «املؿطم»ٚ

 ؾكس عطٸف ا٫غتؿطام تعطٜؿّا ،املؿهط ٚايباسح املعطٚف ،ٚأَا إزٚاضز غعٝس

ل بٛدٛز املعطؾ١ بني ع٢ً متٝٸع َتعًٓ أغًٛب يف ايتؿهرل َبينٸ»سٝح قاٍ:  ،غرل زقٝل

ز َٛنٛع غٝاغٞ أٚ سكٌ عجٞ ا٫غتؿطام يٝؼ فطٸ ....«ايػطب»ٚبني  «ايؿطم»

ٚيٝؼ تهسٜػّا جملُٛع١  ،ػاتٜٓعهؼ غًبّا باخت٬ف ايجكاؾات ٚايسضاغـات أٚ امل٪غٸ

إْ٘ بايتايٞ تٛظٜع يًٛعٞ اؾػطايف إىل ْكٛم  م سٍٛ املؿطم....نبرل٠ َٔ ايٓكٛ

 ،اجملاٍ املعطيف ؾاب٘ شيو يف َٚا ٚيف ؾك٘ ايًػ١ ،مجاي١ٝ ٚع١ًُٝ ٚاقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ

ِ ٚا٫نتؿاف نُٛنٛع يًتعًٓ ،١َُٓٓع ٌ ب٘ إىل ايؿطم بكٛض٠ٺأٚ ايعًِ ايصٟ ٜٴتٛقٸ

 .(11)«ْٛع َٔ اٱغكاط ايػطبٞ ع٢ً ايؿطم ٚإضاز٠ سهِ ايػطب يًؿطم. ..ٚايتطبٝل.

ـٺ ؾ٘ باسحٷٜٚعطِّ أغًٛب ؾهطٟ غطبٞ ٜكّٛ ع٢ً إٔ »ٖٚٛ أْ٘:  ،عاّ آخط بتعطٜ

ع بايتؿٛم يف ايٛدٛز ٚاملعطؾ١ بني ايؿطم ٚايػطب، ٚإٔ ايجاْٞ ٜتُٝٸ دصضّٜا ٖٓاى اخت٬ؾّا

ٚٸ  .(12)«ٍايعٓكطٟ ٚايجكايف ع٢ً ا٭

ايعًِ ايصٟ ٜػع٢ إىل »املػتؿطم ا٭ملاْٞ ا٫غتؿطام بأْ٘  (13)ف ضٚزٟ باضتٜٚعطِّ

 .(14)«ٚعًِ ايعامل ايؿطقٞ ،ع٢ ٖصا ايعًِ عًِ ايؿطمسٵ١. ٜٚٴخاقٸ تعًِٓ يػ١ٺ

 يتكسِٜبصيو  غاعّٝا ،سٍٛ ا٫غتؿطام ٜٛؼ ؾٗٛ ٜططح غ٪ا٫ّٚأَا بطْاضز ي

َٸ يهٞ ٜسؾع اٱداب١ عٔ املع٢ٓ ايًػٟٛ ٚا٫قط٬سٞ شلصٙ ايه١ًُ،  ;١تعطٜؿات عا

 َٔ ايكسّ يف َعٓٝني:اغتعًُت ن١ًُ ا٫غتؿطام »ؾٝكٍٛ: 

ٍٸ ٔٸ املع٢ٓ ا٭ٍٚ ٜس اْني ٚتعٛز ٖصٙ ايه١ًُ إىل فُٛع١ َٔ ايؿٓٸ .ع٢ً َسضغ١ ايؿ

يف ايؿطم ا٭ٚغط أٚ  ٠ّأٚضٚبا ايػطب١ٝ، ِٖٚ ايصٜٔ غاؾطٚا إىل ايؿطم، ٚأقاَٛا َسٸ َٔ

أٚ بأغًٛب يف غا١ٜ  ،ضَٚاْػٞ ًٛٙ بأغًٛبٺأؾطٜكٝا ايؿُاي١ٝ، ٚضزلٛا َا ؾاٖسٚٙ أٚ ؽٝٻ

 .ايػطاب١

١ ع٢ً ٖٛ ايه١ًُ ايسآي ـ باملع٢ٓ ا٭ٍٚ ١ْٚيٝؼ ي٘ قً ،ٖٚٛ ايؿا٥عـ ٚاملع٢ٓ ايجاْٞ 

ِٕ، س  .ػاع ايعًّٛ يف أٚضٚبا ايػطب١ٝ يف عكط ايٓٗه١ ايع١ًُٝٝح ؾاعت يف عكط اتٸعً
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تٕٝٓٝٛ، ييت تتًُص ؾٝٗا ايْٝٛإْٝٛ، ٚاي٬ٖٓصٙ ايه١ًُ باؿهاضات اشلًٓػت١ٝ ا ٚؽتلٸ

ٝٸ  .«خلإٕٛ، ٚٚايعدلاْ

َٳ ٚٚؾكّا ع٢ً  نإ عُس٠ دٗسٙ ايعًُٞ َٓكبّا ٔٵيتعبرلٙ ؾإٕ املػتؿطم ٜطًل ع٢ً 

ٜكابٌ ا٫غتؿطام  َكطًٕض ٱْتاز. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜػع٢ (15)ب١ٝٚات غرل ا٭ٚضِ ايًػتعًٗ

. ٚضغِ شيو ؾٗٛ ٜصنط يف (16)«املػتػطب»غ٣ٛ  تٖٚصٙ ايه١ًُ يٝػ ،يط١ٜ٩ ع١ًُٝ ٚؾكّا

ٚٻ ٝٸتعطٜؿات٘ عٓكطٟ اٱزضاى ٚاـٝاٍ َكذلْني، ٜٚعذلف بإٔ َا ز ٕٛ سٍٛ ايؿطم ْ٘ ايػطب

ٛټَٔ اـٝاٍ ٚاي مل ٜهٔ خايّٝا  ض، أٚ ايؿِٗ ايؿدكٞ.تك

ٌٕ إٔ ْٛنٸض املع٢ٓ ا٫قط٬سٞ  ايتػاَضٚ َٔ ايتػاٌٖ ٚبٗصا ميهٔ بكًٝ

ٜتشاٚض ٜٚ٪يـ ٜٚسضِّؽ سٍٛ ايؿطم. ؾطع  ي٬غتؿطام يف املؿاِٖٝ ا٭نازمي١ٝ مبا ًٜٞ:

ّٕ ،ٚاملػتؿطم ٖٛ ايصٟ ٜبسٟ ضأٜ٘ سٍٛ ايؿطم أٚغع  ٜٚبشح يف قهاٜاٙ. ٚيف َؿٗٛ

، بني ايؿطم ٚايػطب ّادصضٜٸ هطٟ غطبٞ ٜكّٛ ع٢ً إٔ ٖٓاى اخت٬ؾّاأغًٛب ؾاملطاز ٖٛ 

ل َا ٜتعًٓ املسضٚغ١ يف «اشلُّٛ»أٚ  «ا٫ٖتُاَات»ٜٚػع٢ إىل إعساز ٚتأيٝـ غًػ١ً َٔ 

ِٸ بايؿطم. ٚا٫غتؿطام يف ايٛاقع ٖٛ عباض٠ عٔ إضاز٠ ٚقكس خامٸ بإزضاى ٚؾِٗ  ٜٗت

 .«ايؿطم»

ـٺبني ايباسجني يف تك ٖٚٓاى ْكاؾاتٷ زقٝل ي٬غتؿطام اٱغطا٥ًٝٞ.  سِٜ تعطٜ

ٔٵ َٸ يه ّ. ١ ي٬غتؿطام اٱغطا٥ًٝٞ تتٓاغِ َع ايتعطٜـ املتكسٸميهٔ تكسِٜ تعطٜؿات عا

، «اٱغطا٥ًٝٞ»ع ع٢ً ايًػ١ ايعدل١ٜ يف ا٫غتؿطام ٚبعض ايباسجني املعاقطٜٔ ٜطٓن

َٝٸ١ املهتٛب١ ؾ٘ قا٬ّ٥: ٖٛ سك١ًٝ عًُٝٸ١ يف فاٍ ايسضاغات ٚايبشٛخ اٱغ٬ؾٝعطِّ

كني بايسضاغات اٱغ٬َٝٸ١ غطا٥ًٝٝني، َتدكِّإبايًػ١ ايعدلٜٸ١، َٔ قبٌ عًُا٤ ٚباسجني 

 .(17)ٚايعطبٝٸ١

َٸ ١ يف ٖصا ايتعطٜـ ٖٞ ايتأنٝس ع٢ً ايًػ١ ايعدل١ٜ، َع إٔ ٖصا ٚايٓكط١ اشلا

ٚايعدل١ٜ  ،«ايًػ١»ّ سلٛيٝت٘; ٭ٕ ايتكٝٝس بعٓكط إىل ؾكسإ ايتعطٜـ املتكسِّ ٟا٭َط ٜ٪زٸ

ٟ إىل إُٖاٍ ايٓكٛم اييت ؼٌُ ايطابع ايؿهطٟ غٛف ٜ٪زٸ ،ع٢ً ٚد٘ اـكٛم

َٔ املػتؿطقني  ّاإٔ ٖٓاى نجرل بٳٜٵؿ١ بػرل ايًػ١ ايعدل١ٜ. ٫ٚ ضٳايٝٗٛزٟ اٱغطا٥ًٝٞ امل٪ٖي

ٚٻ لًٝع١ٜ، )ناٱ ْٛا عٛثِٗ ْٚتاداتِٗ ايع١ًُٝ بػرل ايًػ١ ايعدل١ٜاٱغطا٥ًٝٝني ايصٜٔ ز
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غتاش أضابني املػتؿطم املعاقط، ٚ ٚضٟأايدلٚؾػٛض  :َِٚٓٗ ،ٚا٭ملا١ْٝ(ػ١ٝ، ٚايؿطْ

ٌٸايسضاغات اٱغ١َٝ٬ ٚقػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ يف نًٓ أبٝب، ٚقاسب  ١ٝ اٯزاب يف داَع١ ت

لًٝع١ٜ ٚا٭ملا١ْٝ ؿات بايًػ١ اٱأسسخ تطمج١ عدل١ٜ ملعاْٞ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚي٘ َ٪ٖي

 أٜهّا.

ٖٛ ، ايٓعط عٔ ايًػ١ ٚبػضٸ ،اقط٬سّا «غتؿطام ايٝٗٛزٟا٫»يصا ؾإٕ تعطٜـ 

ٌٸ «اؿطن١ ايع١ًُٝ ايٝٗٛز١ٜ» ؾ٪ٕٚ ايؿطم اٱغ٬َٞ،  اييت تٗسف إىل زضاغ١ ن

ٚغرلٖا، َٔ  ،ْجطٚبٛيٛد١ٝايػٝاغ١ٝ، ٚا٫قتكاز١ٜ، ٚايتاضى١ٝ، ٚاؾػطاؾ١ٝ، ٚا٭

دٌ ؼكٝل أٖساؾٗا َٔ أ ;باع َٓٗر زٜين، ٚاشل١ُٓٝ ع٢ً ايبًسإ اٱغ١َٝ٬خ٬ٍ اتٸ

 ٚؼكٝل اشل١ُٓٝ ايع١ًُٝ ع٢ً ايعامل اٱغ٬َٞ. ،ايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ

 

ٓٝ  ــــــ اض االغتؿطام ايٝٗٛزٟ اإلغطا٥ًٝٞت

ع٢ً  ميهٔ ايعجٛض ع٢ً اـطٛط ايؿهط١ٜ ي٬غتؿطام ايٝٗٛزٟ املبينٸ

ٛٸٕ ا٫غتؿطام يف اي ايك١ْٝٛٝٗ بٛنٕٛح ػطب. َٔ خ٬ٍ إيكا٤ ْعط٠ عابط٠ ع٢ً َػاض ته

َٔ خ٬ٍ ا٫غتؿطام ايكْٗٝٛٞ،  يًسضاغات ؾإٕ ا٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ اغتُطٸ ٚؾكّا

ٌٸ ،ٚا٫غتؿطام ايكْٗٝٛٞ بسٚضٙ ٢ َا ظاٍ ٜتذًٓ ،ٚغطع١ ٠ٺَا ميتًه٘ َٔ ؾسٸ ٚبه

ٜٚٓعهؼ يف ا٫غتؿطام اٱغطا٥ًٝٞ. ٚسني ٬ْسغ تكػِٝ إزٚاضز غعٝس ايطباعٞ ملػاض 

ٝٸجأَ عؿط َٚا بعسٙ غٛف ٜتذًٓا٫غتؿطام يف أٚضٚبا يف ايكطٕ اي اض ٢ اغتُطاض ت

ٌٸ  .تًو ايؿذلات بٛنٕٛح ا٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ يف ن

 يتكػُٝ٘ ؾكس َطٸ ا٫غتؿطام بأضبع َطاسٌ: ٚطبكّا

 ػاع أٚضٚبا ْٚؿٛشٖا يف ايؿطم.اتٸ ـ1

 املكاض١ْ ايتاضى١ٝ )َعاضف ايؿطم ٚايعامل اٱغ٬َٞ سٍٛ ايػطب(. ـ2

 َٔ ٚميجٸٌ ٖصا ا٫ػاٙ أؾدامٷ .ْػٞ ٚض٩ٜت٘ يًؿطمع٬ق١ ا٫ػاٙ ايطَٚا ـ3

 ٚأَجاشلِ. ،«َٛظاضت»، ٚ«ٖطزض» :قبٌٝ

 تكٓٝـ اجملاَٝع اٱْػا١ْٝ )اٱْػإ ا٭َطٜهٞ، ٚاٱْػاْٞ اٯغٟٝٛ، ـ4

 ٚاٱْػإ ا٭ٚضٚبٞ، ٚ...(.



 

 

هـ 0341م ـ  5102ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف  نصوص معاصرة  

 

بايسضاغات اٱغ١َٝ٬ ٚاملكاضْات  ٚيف ٖصا اجملاٍ ٜعتدل ايكػِ ايجاْٞ املدتلٸ

 يعطض ا٭ؾهاض ٚايبشٛخ ايٝٗٛز١ٜ. َٓاغبّا فا٫ّ ايتاضى١ٝ

إٔ ا٫غتؿطام اٱغطا٥ًٝٞ ٖٛ  ،نا٭غتاش بٗٓػٞ ،طٜٜٔٚعتكس بعض املؿٚه

ٛٸاملطس١ً ايجايج١ ٚا٭خرل٠ َٔ َطاسٌ ايتػٝٸ ٚٸ«املعطؾ١ ايٝٗٛز ي٬غتؿطام»ض يف ط ٚايتط ٍ . ٚأ

ّٸ ِٸَطاسٌ ٖصٙ املعطؾ١ بسأت با٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ ايعا با٫غتؿطام  غتُطٸا ، ث

 .«اٱغطا٥ًٝٞ»غٝدتِ با٫غتؿطام  ٚأخرلّا ،«ايكْٗٝٛٞ»

ٕٛ ّٸ ٚبٓش َٔ اؿطن١  ؾإٕ ا٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ يف ايتاضٜذ املعاقط ٜعتدل قػُّا عا

ل ٚقس سٓك. اييت ظٗطت يف بسا١ٜ ايكطٕ ايجأَ عؿط امل٬ٝزٟ ،ا٫غتؿطاق١ٝ يف ايػطب

َٔ خ٬ٍ تٓعُٝ٘ ٚتطنٝعٙ ع٢ً  ،بٞٚا٭ٚضَها١ْ ٖا١َ يف سطن١ ا٫غتؿطام ايػطبٞ 

 .(18)ايسضاغات يف فاٍ اٱغ٬ّ ٚاجملتُعات اٱغ١َٝ٬

 .ٚاؾسٜط با٫ٖتُاّ ٖٛ إٔ ا٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ اضتبط باؿطن١ ايك١ْٝٛٝٗ

اؿطن١ ايٝٗٛز١ٜ سني ظٗطت اغتعطاض اجملا٫ت املؿذلن١ بُٝٓٗا.  ٚميهٔ بػٗٛي١ٺ

١، ٚٚنعت ْؿػٗا يف طاعت ؼكٝل أٖساؾٗا اـاقٸيف ؾطم أٚضٚبا اغت 1881يف عاّ 

ض ايٛدٛز ايٝٗٛزٟ يف ؾًػطني، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ خس١َ ايك١ْٝٛٝٗ، ٚساٚيت إٔ ػصِّ

 ؿات املػتؿطقني ايٝٗٛز.س عًٝ٘ َ٪ٓيت٪ٓن

 ،زضاغ١ املٛنٛعات اٱغ١َٝ٬ايصٟ نإ ٜٗسف إىل  ،ٚبعس ا٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ

ا٫غتؿطام »إىل َطس١ً ـ ّ 1948عاّ ٌٝ بعس إْؿا٤ زٚي١ إغطا٥ـ  ا٭َطٚقٌ 

 .«ا٫غتؿطام ايكْٗٝٛٞ»، ٚ«ا٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ» يـ ايصٟ ٜعتدل اغتُطاضّا ،«اٱغطا٥ًٝٞ

َٸ َٚٔ خ٬ٍ ايكٝاّ بسضاغ١ٺ ١ ضمبا ميهٔ ؾِٗ ا٫خت٬ط ٚايتساخٌ ايٛانض عا

 ،«ٞايكْٗٝٛ»ٚ «ايٝٗٛزٟ»مبٛنٛعات ا٫غتؿطام  «اٱغطا٥ًٝٞ»ملٛنٛعات ا٫غتؿطام 

تطمجات عدل١ٜ »س٠ شلصا اـًط ٚايتُاظز ٖٛ ْؿط ٚنصيو ايػطبٞ. َٚٔ ايُٓاشز اؾِّ

ٚٸ ،«يًكطإٓ عدلٜٸ١ يًكطإٓ،  ٍ تطمج١ٺسٝح قاّ ساِٜٝ ٖطَٔ ضٜهٓسضٚف بذلمج١ ْٚؿط أ

 .(19)1857ّعاّ ٚقسضت يف 

 1937ّٕ ايكطإٓ ايهطِٜ تٴطدِ يًُط٠ ايجا١ْٝ يف ؾًػطني غ١ٓ أٚتؿرل ايٛثا٥ل إىل 

 .«ا٫غتؿطام ايكْٗٝٛٞ»٢ ٜس ٜٛغـ ضٜٛيني. ٚميهٔ ْػب١ ٖصٙ ايذلمج١ إىل سكب١ عً
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ْٚؿطت يف  ،«أٖاضٕٚ بٔ ؾُٝؼ»ٚايذلمج١ ايجايج١ يًكطإٓ ناْت ع٢ً ٜس 

سٝح  ،2445آشاض عاّ ٚتاضٜذ ايذلمج١ ايطابع١ يف إغطا٥ٌٝ ٖٛ  .1973غ١ٓ إغطا٥ٌٝ 

غ١َٝ٬ ٚايكطآ١ْٝ يف ؾطع ايًػ١ أغتاش ايسضاغات اٱ ،«ضابني ٚضٟأ»تطمج٘ ايدلٚؾػٛض 

١ٝ اٯزاب يف داَع١ تٌ أبٝب. ٖٚاتإ ايذلمجتإ دا٤تا يف ؾذل٠ ايعطب١ٝ ٚاٱغ٬ّ يف نًٓ

ٚضغِ ضدٛعٗا إىل  ،. ٚا٭َط اي٬ؾت ٖٛ إٔ ٖصٙ ايذلمجات«ا٫غتؿطام اٱغطا٥ًٝٞ»

ّٸ  :َٓٗاَؿذلن١،  ٗا ؼٌُ ٚدّٖٛا، يهٓٸَطاسٌ كتًؿ١ َٔ ا٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ ايعا

ايؿبٗات ايهجرل٠ اييت تجرلٖا سٍٛ ايكطإٓ، أٚ ططح ايهجرل َٔ ايتػا٫٩ت سٍٛ تاضٜذ 

 .نعـ ايٛدٛٙ املؿذلن١ بني ايذلمجات ايٓاقك١ :إىل شيو قسض اٱغ٬ّ. َٚهاؾّا

 .(24)ض٠يف ٚدٛز أخطا٤ يػ١ٜٛ نجرل٠ َٚتهطِّ ٚتؿذلى أٜهّا

 

 ــــــ أخط٣ غري ايعرب١ٜٓ ػاٍتٚاالعتُاز ع٢ً ي ،اإلغطا٥ًٝٞ ـاالغتؿطام ايٝٗٛزٟ 

إٔ يػ١ ايهتاب١ تعتدل َٔ عٛاٌَ ا٫ضتباط اشلا١َ يف ْٗه١ ايتٝاض  ٖو٫ ؾٳ

ٚٸ از َٔ ايباسجني ٚاملػتؿطقني ايٝٗٛز ناْٛا ا٫غتؿطاقٞ اٱغطا٥ًٝٞ. َٚععِ ايط

ٜهتبٕٛ يف ايػايب بايًػ١ ايعدل١ٜ. ٚيصا نإ ا٫غتٓاز إىل ايًػ١ ايعدل١ٜ أسس ممٝعات 

اٱغطا٥ًٝٞ يف َطسًت٘ ا٭ٚىل. ٚمل ٜهٔ تسٜٚٔ ا٫غتؿطام  ـغتؿطام ايٝٗٛزٟ ا٫

ايؿعٛب;  ١ ا٫ٖتُاّ بػا٥ط يػات، مبع٢ٓ قًٓاٱغطا٥ًٝٞ يف َطسًت٘ ا٭ٚىل بايًػ١ ايعدل١ٜ

ٔٸ  نإ ؾا٥عّا ،ٚإعطا٥ٗا ا٭ٚي١ٜٛ يف ايتأيٝـ ،ٚاسذلاَٗا ،ا٫ٖتُاّ بايًػ١ ايعدل١ٜ يه

جني ايٝٗٛز ا٭ٚا٥ٌ. ٚتؿرل ايبشٛخ إىل إٔ ايٝٗٛز يف ايعكط بهجط٠ يف أٚغاط ايباس

ؿٕٛ بايًػ١ اي٬ت١ٝٓٝ، ٚيف ايكطٕٚ ايٛغط٢ اختاضٚا ايًػ١ ُٕٛ ٜٚ٪ٚيايطَٚاْٞ نإ ٜتهًٖ

ٌٸ ،ايعطب١ٝ ٚٻ سٝح ناْٛا ٜعٝؿٕٛ يف ظ  ْٛا أِٖ ٚأبطظاٱغ٬ّ ٚايجكاؾ١ ايعطب١ٝ، ٚقس ز

١ٝ بايًػ١ ايعطب١ٝ. ٜٚط٣ بعض ايباسجني إٔ ٖصٙ اؾٗٛز ؿاتِٗ ْٚتاداتِٗ ا٭زب١ٝ ٚايجكاؾَ٪ٖي

َع أْ٘  ،(21)أٟ ايعدل١ٜ ،غرل املٓػذ١ُ ناْت َٔ أدٌ تكطٜب ايًػ١ ايعطب١ٝ إىل يػ١ زِٜٓٗ

 يف إٔ ايتكاضب بني ايًػتني ايعطب١ٝ ٚايعدل١ٜ ظاز يف ٚترل٠ ٖصا ايتؿاعٌ. ٖو٫ ؾٳ

 ـبػبب ا٭غط أٚ ايعبٛز١ٜ غٛا٤  ـت ايٝٗٛز يف كتًـ بكاع ايعامل إٕ تؿتټ

ٖصٙ ايعاٖط٠ إىل ظٗٛض طبك١ َٔ  تٵيف اغتجُاض غا٥ط ايًػات; سٝح أزٻ ٠ٺغاعسِٖ بؿسٸ
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ٔٸثٕٛ أٚ ٜ٪ٚيايٝٗٛز ٜتشسٻ  ِٖصا ا٭َط ٫ ٜعين أْٗ ؿٕٛ بًػ١ ايبًسإ اييت اغتٛطٖٓٛا. يه

َٸسٝح اغتُطٸ ،ٛا ايًػ١ ايعدل١ٜػٴْٳ  ػ١.١ بٗصٙ ايًٚا يف تسٜٚٔ ؾ٪ِْٚٗ اشلا

ِ ايًػات ا٭خط٣ مل ٜكتكط ع٢ً ٖصا إٕ ْتٝذ١ دٗٛز ايٝٗٛز يف فاٍ تعًٗ

ؿ١ َٔ يػات س١ٝ أٚ ١ َ٪ٓييٝبتهطٚا يػ١ خاقٸ ;املػت٣ٛ، بٌ َعدٛا كتًـ ايًػات

ؿات ايكطٕٚ ايٛغط٢ نتب ٕ بعض َ٪ٓيإسٝح  ،«ايٝٗٛز١ٜ ـايعطب١ٝ » :َٓسثط٠، َٔ قبٌٝ

يهٞ ٫ ٜػتطٝع غرل  ;ٚعطٚف عدل١ٜ ،يعطب١ٝبٗصٙ ايًػ١، ٚيف اؿكٝك١ نتب بايًػ١ ا

 .(22)ايٝٗٛز قطا٤تٗا أٚ ا٫ط٬ع ع٢ً َهُْٛٗا

ْتذت عٔ تػٝرل َٚعز اؿطٚف ٚايًػ١ ايٛاقع١  ،ٖٞ يػ١ َبتهط٠ «ٜٝسٜـ»ٚيػ١ 

تطبٝك١ٝ يف اؾاَعات  )اؿاق١ً(، اؾتًُت ع٢ً تػٝرلات أغاغ١ٝ، ٚاغتؿٝس َٓٗا نًػ١ٺ

َٔ ايًػ١ ايعدل١ٜ ٚايًػات ايػًٛؾان١ٝ  صٙ ايًػ١ َعهّاايٝٗٛز١ٜ يف أٚضٚبا. ٚتعتدل ٖ

ايًػ١ يف تأيٝـ َععِ اٯثاض ا٭زب١ٝ ايٝٗٛز١ٜ يف ايكطْني  ٚقس اغتعًُت ٖصٙ .ا٭ٚضٚب١ٝ

 ايجأَ ٚايتاغع عؿط ي٬ًُٝز.

 طات يف أٚضٚبا يف ايكطٕٚ اؾسٜس٠ ْاٍ ايتػٝرل أٜهّاػاع َٛد١ ايتػٝټٚبعس اتٸ

ُٸا٫غتؿطام اٱغطا٥ًٝٞ غرل ايًػ١  أٟ٘ ايٛاقعٞ مٛ عٓكط ايًػ١، ايتٛدټ اٗ، ٚنإ أٖ

ٚخاق١  ،٣ شيو إىل اظزٖاض غا٥ط ايًػات ا٭ٚضٚب١ٝايعدل١ٜ َٔ غا٥ط ايًػات. ٚأزٸ

٣ ٖصا ايتػٝرل يف املٓٗر لًٝع١ٜ ٚا٭ملا١ْٝ يف أٚضٚبا ٚغا٥ط املٓاطل ايتابع١ شلا. ٚقس أزٸاٱ

إىل  املٓٛاٍ،ع٢ً ٖصا  ّٜاطٵٚدٳ ،ملػتؿطقني ايٝٗٛزَٔ ايباسجني ٚا إىل إٔ ٜبسأ نجرلٷ

لًٝع١ٜ ٚا٭ملا١ْٝ. ٚميهٔ اعتباض ١ اٱٚخاقٸ ،ايبشح ٚايتأيٝـ بايًػات ا٭خط٣

ًٕٛ ن٬ سكبيت ايتسٜٚٔ ضابني َٔ املػتؿطقني ايٝٗٛز ايصٜٔ ميجِّ ٚضٟأايدلٚؾػٛض 

ٞٸ اٱغطا١ًٝٝ٥. ٚقس ؾػٌ يؿذل٠ٺ ـايٝٗٛز١ٜ  ايسضاغات اٱغ١َٝ٬  أغتاش َٔ ايعَٔ نطغ

ؿات٘ أسسخ تطمج١ ٚايًػ١ ايعطب١ٝ يف ن١ًٝ اٯزاب يف داَع١ تٌ أبٝب. َٚٔ أبطظ َ٪ٖي

عدل١ٜ ملعاْٞ ايكطإٓ ايهطِٜ. ٚقس أزضى يف ايعكط املصنٛض نطٚض٠ ايتأيٝـ بايًػات 

 ؿات٘ بعٓٛإ: سٝح نتب آخط َ٪ٖي ،لًٝع١ٜ ٚا٭ملا١ْٝاٱ

The chil: Between Bible and Quran dren of Israel and Islamic Historical Self 

Image. 
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 .(23)نػؿٛضز يف يٓسٕٚيف داَع١ أّ 2444عاّ ، ٚطبع يف لًٝع١ٜبايًػ١ اٱ

ٚي٘ اضتباط ٚانض  ،إغطا٥ًٝٞ ؾٗٛ َػتؿطمٷ «ٜٗٛؾؿاط ٖطنابٞ»ٚأَا 

يؿات٘ إىل َ٪ بامل٪غػات ايػٝاغ١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚاملدابطات١ٝ اٱغطا١ًٝٝ٥. ٖٚٛ َهاؾّا

لًٝع١ٜ عاّ ـ بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ. ٚقس أٖيؿات بايًػ١ اٱايعسٜس٠ بايًػ١ ايعدل١ٜ، ي٘ َ٪ٖي

طبع يف  ،«غذلاتٝذٝات ايعطب ٚاجملابٗات َع إغطا٥ٌٝا»محٌ عٓٛإ  ّانتابّ 1977

 ْٜٝٛٛضى.

أغتاش ا٭زب ايعطبٞ ايتكًٝسٟ )ايكسِٜ( يف ؾطع  ،ٚأَا ايدلٚؾػٛض ٜٛغـ غازإ

 ؿني اٱغطا٥ًٝٝنيؾٗٛ َجاٍ آخط يًُ٪ٚي ،ب١ٝ يف ن١ًٝ اٯزاب يف داَع١ تٌ أبٝبايًػ١ ايعط

ٕٸ ي٘،َعزٚدٞ ايًػ١. ؾ ؿات بايًػ١ إىل امل٪يؿات اييت نتبٗا بايًػ١ ايعدل١ٜ، َ٪ٖي َهاؾّا إ

ُٸ ،ايؿطْػ١ٝ   محٌ عٓٛإ: ٗا نتابٷأٖ

Le mobilier au proche - orient medieval Leiden, Holland (E. J Brill)
(24)
. 

سٜط بايصنط أْ٘ بعس تأغٝؼ زٚي١ إغطا٥ٌٝ مل ٜهٔ ٖٓاى إيعاّ َٚٔ اؾ

بٌ إٕ  ،ؿطاق١ٝ اٱغطا١ًٝٝ٥تؿات ا٫غيف امل٪ٓي «ايعدل١ٜ املعاقط٠»بايتأيٝـ بايًػ١ 

املػتؿطقني اٱغطا٥ًٝٝني بعس ٖصا ايتاضٜذ مل ًٜتعَٛا بتسٜٚٔ ْعطٜاتِٗ ْٚتاداتِٗ 

ؿٛا بايًػات ايع١ًُٝ ايعامل١ٝ ا١ًٝٝ٥ بايًػ١ ايعدل١ٜ ؾكط، بٌ أٖيايع١ًُٝ ا٫غتؿطاق١ٝ اٱغط

 املعاقط٠.

 

 ــــــ تأثري االغتؿطام ايٝٗٛزٟ ع٢ً ايسضاغات اإلغال١َٝ يف ايػطب

اؾتٗط املػتؿطقٕٛ ايٝٗٛز بأِْٗ َٔ أٚا٥ٌ ايصٜٔ بازضٚا إىل تطمج١ ايكطإٓ 

٢ ٖ٪٤٫ يتشكٝل أٖساف ثكاؾ١ٝ ب١ٝ. ٚقس غعٚايًػ١ ايعدل١ٜ ٚايًػات ا٭ٚض ايهطِٜ إىل

َٔ ٚضا٤ تًو ايذلمجات. ٚقس سعٝت ٖصٙ ايذلمجات  ،ٚضمبا غٝاغ١ٝ أٜهّا ،ٚز١ٜٝٓ

ُٸ َٸ عًُّٝا ١ٝ نبرل٠، ٚأسسثت تٝاضّابأٖ  بٳٜٵيف ايسضاغات ايتاضى١ٝ ٚغرلٖا; ٭ْ٘ ٫ ضٳ ّاٖا

 َط ايصٟا٭ط يف املٛانٝع ٚاملطايب، ًِٚخٳ يف إٔ ٖصٙ ايذلمجات اؾتًُت ع٢ً أغ٬طٺ

يف ايسضاغات اٱغ١َٝ٬ يف ايػطب. ٚنإ ٖٓاى ايهجرل َٔ غ٤ٛ ايؿِٗ  عُٝكّا تأثرلّا

ٚايتػطٸع يف اغتد٬م ايٓتا٥ر، ٚغطش١ٝ ْاؾ١٦ عٔ ايذلمجات اـاط١٦ يًكطإٓ يف 



 

 

هـ 0341م ـ  5102ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف  نصوص معاصرة  

 

ُٸٖصٙ ايذلمجات  تٵٚقس أزٻ .(25)أٚضٚبا ٖا١ً٥ َٔ ا٭غ٬ط يف ايٓكٛم  ١ٝٺإىل ْؿط ن

تشطٜـ ٚخٝا١ْ ا٭َا١ْ ايع١ًُٝ يف ْكٌ املٛانٝع، ٚٚنعت بني ايتاضى١ٝ، َكشٛب١ باي

ٛٸث١ ٛٸؾ١ ًَٚ بٝني ٚغرل املػًُني ٚ. إٕ ايباسجني ا٭ٚض(26)ٜسٟ ايكطٸا٤ يف ايػايب َعًَٛات َؿ

ٜعتُسٕٚ  ،أٚ ا٫ط٬ع ع٢ً ايٛقا٥ع ايتاضى١ٜٝسٕٚ ؾِٗ اٱغ٬ّ ٚإزضاى سكٝكت٘، سني ٜط

ِٗ ؾأِْٗ غرل قازضٜٔ ع٢ً ؾِٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ يف ايػايب ع٢ً َطادع١ ايكطإٓ، ٚمبا 

ٚيصيو ؾإٕ ايؿِٗ اـاط٧ ايٓاؾ٧ َٔ ايذلمجات  .َهططٕٚ إىل َطادع١ تطمج١ ايكطإٓ

ٕٕيعسٸ ا٭ٚىل يًكطإٓ اْتكٌ إىل اجملتُعات غرل املػ١ًُ، ٚبكٞ َػٝططّا ع٢ً ش١ٖٝٓ  ٠ قطٚ

يف املكازض ف اػاِٖٗ عٔ ايؿِٗ ايكشٝض. ٚعًٝ٘ ْؿأ ايبشح ، ٚسطاملػتؿطقني

ٝٸ١، ٚنتب املطادع اٱغ١َٝ٬ َٸ ،ا٭ق١ًٝ ٚا٭ٚي ٗات ايذلاخ اٱغ٬َٞ ٚايكٝاّ بذلمج١ أ

١ ايًػ١ ايعدل١ٜ. ٚإىل داْب ايذلمجات ايعسٜس٠ يًكطإٓ ايهطِٜ ٚخاقٸ ،إىل كتًـ ايًػات

ؾا١ًَ يف ٖصا اجملاٍ. ٚنصيو مت اؾتتاح  ٚايٓكٛم اٱغ١َٝ٬، ؾكس ُألعت زضاغاتٷ

ٕٸَطانع ع يف ططٜل  أٍٚ خط٠ٛٺ ٛخ َٚعاٖس ع١ًُٝ ؼٌُ عٓٛإ ايسضاغات ايؿطق١ٝ. إ

ِّسٳ ا٫غتؿطام ٚايسضاغات َٴ ا٭ضن١ٝ  تٵايؿٝع١ٝ ناْت يف ايػطب ٚإغطا٥ٌٝ، ٚبايتسضٜر 

 ٱْؿا٤ اؾاَعات يف ٖصا اجملاٍ.

 

 ــــــ (إغطا٥ٌٝ)ػات االغتؿطام يف َؤغَّ

ناْت أغبل َٔ قٝاّ زٚي١ إٔ ؾهط٠ تأغٝؼ داَع١ يف ايكسؽ  ٖو٫ ؾٳ

ات عسٜس٠ يف ادتُاعات ّ اقذلاح تأغٝؼ داَع١ يف ؾًػطني َطٸ. ٚقس ُقسِّ(إغطا٥ٌٝ)

ٌٸ ل ٖصٙ ايؿهط٠ ع٢ً أضض ناْت ٖٓاى َٛاْع تكـ أَاّ ؼٗك ٠ٺَطٸ ايٝٗٛز، ٚيف ن

ٚاملسعّٛ َٔ  ،ط بأؾهاض ٚاٜعَٔإىل إٔ ْؿأ ؾطٜل َٔ ايؿباب ايكْٗٝٛٞ املتأثِّ ،ايٛاقع

١ٜ سِّٚغع٢ ٖصا ايؿطٜل ظٹ ،«دٓٛا»٘، ايصٟ نإ ٜؿػٌ َٓكب نطغٞ داَع١ ًبٳقٹ

ل ٖصٙ ايؿهط٠ طًب ٝيتشكٝل ؾهط٠ تأغٝؼ داَع١ يف ؾًػطني. ٚيف غبٌٝ ؼك

طًب َٔ ايػًطإ  ،طٜٔ يتأغٝؼ ٖصٙ اؾاَع١ايصٟ نإ َٔ أٚا٥ٌ املٓٚع ،ٚاٜعَٔ

يف ؾًػطني،  ٤ داَع١ٺإْؿاـ ايصٟ ناْت ؾًػطني ؼت غًطت٘ ايػٝاغ١ٝ ـ ايعجُاْٞ 

ٔٸ ٚاؿاد١ املًشٸ١  ،١ٜ املػأي١سِّت دٹايػًطإ ايعجُاْٞ ضؾض ٖصا ايطًب. ٚيكس أزٻ يه
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ملتابع١ ٖصٙ ايكه١ٝ. ٚنإ  ٌ امل٪متط ايٝٗٛزٟ ؾ١ّٓإىل إٔ ٜؿٓه ،يتأغٝؼ اؾاَع١

ٌّ ٔٸ .ٚاٜعَٔ ٜٚٗٛزا َهٓؼ أؾٗط أعها٥ٗا :َٔ ن ْؿٛب اؿطب ايعامل١ٝ ا٭ٚىل  يه

لشت اؾٗٛز اييت بصشلا ٖصٜٔ  ٕٚ لاح تأغٝؼ ٖصٙ اؾاَع١. ٚأخرلّاساٍ ز

يف اْط٬م ايٓؿاطات  ،ٚمجع آخط َٔ ايٝٗٛز ،َٚعِٗ ايًٛضز بًؿٛض ،ايؿدكني

ؽ دٛظٜـ ٖٛضٜٚتؼ ايٝٗٛزٟ ا٭ملاْٞ اٖتُاَ٘ اؾاَع١ٝ يف إغطا٥ٌٝ. يكس نطٻ

ٚٸ ٛٸٍ ا٭غاتيًسضاغات اٱغ١َٝ٬ يف داَع١ ؾطاْهؿٛضت، ٚنإ أ ٜٔ يط٥اغ١ ص٠ املسع

ِٸ خًؿ٘ دٛتًٗٝس  ٚتسضٜؼ قػِ ايسضاغات ا٫غتؿطاق١ٝ يف اؾاَع١ يف ايكسؽ، ث

ٕٸ كّاايصٟ نإ َتدكِّ ،(27)ٌٜٚ تهٜٛٔ  يف زضاغات ؾك٘ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايذلن١ٝ. إ

َٳ ٔٷؾطٜل ايسضاغات ا٫غتؿطاق١ٝ  ٕٛ سٜ  :َٔ قبٌٝ ٠ْصنبرل يًذٗٛز اييت بصشلا أغات بٓش

َذلدِ ايكطإٓ  ،ٚضٜٛيني ;ٚايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ل يف فاٍ ايطبٸدكِّاملت ،ب٬غٓط

ل يف املتدكِّ ،ٚؾًَٛٛ بٝٓؼ ;ايهطِٜ ٚنتاب أيـ ي١ًٝ ٚي١ًٝ إىل ايًػ١ ايعدل١ٜ

سٜط بايصنط إٔ املػاعٞ ا٭ٚىل َٚٔ اؾٚغرلِٖ.  ;ايؿًػؿ١ ٚعًِ ايه٬ّ اٱغ٬َٞ

كطت ع٢ً تكسِٜ اـسَات ايع١ًُٝ يؿطٜل ايسضغات ا٫غتؿطاق١ٝ يف ا٭عٛاّ ا٭ٚىل اقت

٣ تأغٝؼ زٚي١ إغطا٥ٌٝ ٚايكطاع َع يٛظاض٠ اـاضد١ٝ ٚايسؾاع يف إغطا٥ٌٝ. ٚنصيو أزٸ

صٙ ا٭ٖساف. َٚع شل١ ايعطب إىل تٛدٝ٘ َععِ دٗٛز ٖصا ايؿطٜل ٱلاظ ايبشٛخ اـاقٸ

َٸ  تني يف فاٍ ايسضاغات اٱغ١َٝ٬ يف اؾاَع١ ايعدلٜٸ١ يفٖصا ْط٣ ؾدكٝتني ٖا

يف تًو  آبس ،َٚاٜط دانٛب قػطط طَٓاسِٝ قػططص ;زٜؿس آٜٛيني :ايكسؽ، ُٖٚا

١ٜ يبس٤ ايسضاغات اٱغ١َٝ٬ يف سِّٚا ا٭ضن١ٝ ظٹأا٭عٛاّ بذلب١ٝ ٚإعساز ايت٬َٝص، ٖٚٝٻ

ٕٸ نبرل  ٕٛشل بٓٚاييت تتدكٸ ،أِٖ اؾاَعات املٛدٛز٠ يف إغطا٥ٌٝ اؾاَعات ايعدلٜٸ١. إ

 ٖٞ: ،يف فاٍ ا٫غتؿطام

 

 ــــــ أـ داَع١ أٚضؾًِٝ ايعرب١ٜ

ّ، ٚاْطًكت ْؿاطاتٗا ايطزل١ٝ يف اجملاٍ 1882اؾاَع١ يف عاّ ػت ٖصٙ تأغٻ

ٚضنعٸت  ،ٖصٙ اؾاَع١ بتؿهٝو فا٫ت ايبشٛخ ّ. يكس قاَت1897ايعًُٞ يف عاّ 

ٕٛ غذلاتٝذ١ٝ يف فاٍ ٚايبشٛخ ا٫ ،غ١ٜٛٝ ٚا٭ؾطٜك١ٝزقٝل ع٢ً ايسضاغات اٯ بٓش
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غات اٱغ١َٝ٬ ٚايؿطم أٚغط١ٝ، ٚايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا، ٚايسضاغات اشلٓس١ٜ، ايسضا

َٔ ا٫غتؿطام ايٝٗٛزٟ. إٕ  نبرلّا ٚبٗصا تهٕٛ قس ساظت قػطّا .ٚا٭ض١َٝٓ ،ٚاٱٜطا١ْٝ

َهتبتٗا ايهبرل٠ اييت تؿتٌُ ع٢ً ًَٕٝٛ فًس تعتدل َٔ أندل َهتبات ايؿطم 

 .(28)ا٭ٚغط

ُٸ ،ػاتاَع١ ايعسٜس َٔ امل٪غٸٟٛ ؼت يٛا٤ ٖصٙ اؾهٜٚٓ   ٗا:أٖ

 ػ١ يف فاٍ ايًػ١ ايعطب١ٝتٓؿط ٖصٙ امل٪غٸ ػ١ ايسضاغات ايؿطق١ٝ:َ٪غٸ ـ1

ٔٸ  ٚايتاضٜذ اٱغ٬َٞ. ٚآزابٗا، ٚاؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ يف ايؿطم، ٚؾًػؿ١ ايسٜٔ، ٚايؿ

ِٸ َطنع عٛخ ايٝٗٛز: ـ2  ٖصا املطنع بايؿ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ يًٝٗٛز، ٚايٝٗٛز ٜٗت

ّ ٖصا املطنع غايب١ٝ زضاغات٘ ع٢ً ٓني يف ايبًسإ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬. ٜٚكسِّايػان

 ؾهٌ نتب يف فاٍ ا٫غتؿطام.

 ّ يف1967ؼ ٖصا املطنع يف عاّ تأغٻ ١:َطنع زضاغات ايػ٬ّ ٚاحملبٸ ـ3

تكسٜطّا يًط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ  ،«َطنع تطَٚإ»اؾاَع١ ايعدل١ٜ، ٚأطًل عًٝ٘ اغِ 

يف خس١َ  شلصا املطنع، ٚبصٍ دٗٛزّا ايصٟ نإ ض٥ٝػّا ،«ٖاضٟ تطَٚإ»ا٭غبل 

ِٸ تكُُٝٗا ٚتٓؿٝصٖا سٍٛ قٛض  ايك١ْٝٛٝٗ ٚإغطا٥ٌٝ. ٚأغًب زضاغات ٖصا املطنع ٜت

 اٱغطا١ًٝٝ٥. ـ اؿطٚب ايعطب١ٝ

 ٖٚصا املطنع :(َاضتني بٛبط)َطنع زضاغات ايتكطٜب بني ايٝٗٛز ٚايعطب  ـ 4

 ٞٚأغًب اٖتُاَات٘ بايسضد١ ا٭ٚىل ٖ .يف ايكسؽباؾاَع١ ايعدل١ٜ  َطتبْط أٜهّا

ايذلنٝع ٱهاز ايٓؿاطات ايػٝاغ١ٝ بني ايعطب ٚايٝٗٛز. ٜٚعتدل ٖصا املطنع سًك١ 

ػات اؿان١ُ ٚغا٥ط املطانع غرل اؿه١َٝٛ اييت تٓؿط يف ٖصا ٚقٌ بني امل٪غٸ

 املهُاض.

ٌٸػ١ ايسضاغات ايؿطم أٚغط١َٝ٪غٸ ـ5  ١ بٓؿطػدٗٛز ٖصٙ امل٪غٸ : ؽتل ن

 ًٝني يف ايؿ٪ٕٚ اٱغ١َٝ٬ ٚايعطب١ٝ.ٝزضاغات ٚعٛخ املػتؿطقني اٱغطا٥

 

ٌٓ  ــــــ أبٝب ب ـ داَع١ ت

ِٸ 1956ّػت ٖصٙ اؾاَع١ عاّ سني تأغٻ  ٝات يف كتًـ٠ نًٚعسٸ ناْت ته
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 يًبشٛخ. َطنعّا 22ٚتؿتٌُ ع٢ً  ،١ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝٚخاقٸ ،ايؿطٚع ايع١ًُٝ

 ملطتبط١ بٗا ٖٞ:ٚأِٖ َطانع ايبشٛخ ا

 ؼ ٖصا املطنع أسس املػتؿطقنيأغٸَطنع عٛخ ايؿطم ا٭ٚغط ٚأؾطٜكٝا:  ـ1

ٚقس عطف ٖصا  ،«ض٥ٛبني ؾًٝٛاح»ٜٚسع٢  ،ػ١ املدابطاتٝٸ١ اٱغطا١ًٝٝ٥املطتبطني بامل٪غٸ

زٚض  ،إغطا٥ًٝٞ ضؾٝع املػت٣ٛ ٖٚٛ نابْط ،«غشام أضٕٚإ» املطنع بازل٘. ٚقس نإ يـ

ّٸ ٕٛيف تأغٝؼ ٖص ٖا ّٸ ا املطنع. ٚتسٚض عٛخ ٖصا املطنع بٓش سٍٛ زضاغات ايؿطم  عا

١ ايبًسإ اٱغ١َٝ٬. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٖٓاى َطانع َطتبط١ ب٘ يف ٚخاقٸ ،ا٭ٚغط

 َكط، ٚغٛضٜا، ٚايعطام، ٚايػٛزإ. :َٔ نٌٛ

 ٖاّ ٚي٘ زٚضٷ ،1977ّؼ ٖصا املطنع عاّ تأغٸغذلاتٝذ١ٝ: َطنع ايبشٛخ ا٫ ـ2

ػات اؿان١ُ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ َععِ ْؿاطات٘ تسٚض سٍٛ عًَٛات يًُ٪غٸيف ػُٝع امل

ا٫خذلاقات ا٭١َٝٓ يف غا٥ط بًسإ املٓطك١. َٚٔ خكا٥ل ٖصا املطنع اعتُازٙ ع٢ً 

 ايهٛازض ا٫غتدباض١ٜ ٚا٭١َٝٓ اٱغطا١ًٝٝ٥.

ِٸ .1964ّعاّ  اْطًكت ْؿاطات ٖصٙ اؾاَع١ ضزلّٝا داَع١ سٝؿا: ـ3  ايّٝٛ ٚته

َطنع زضاغات ايؿطم ا٭ٚغط.  :ػ١ عٛخ َطتبط١ بٗا، أُٖٗا١ٝ َٚ٪غٸعؿطٜٔ نًٓ

ٚاشلسف ايط٥ٝؼ شلصا املطنع ٖٛ ايسضاغات ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايتاضى١ٝ يف ايؿطم 

٠ َٓؿٛضات يف فاٍ ا٭زٜإ ٚاملصاٖب اٱغ١َٝ٬ يف ايعامل ا٭ٚغط، ٚميتًو عسٸ

ٕٛ ّٸع ايعطبٞ، ٚاٯزاب ٚايتكايٝس ٚايطغّٛ، ٚبٓش  ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ يف ايؿطم ا٭ٚغط. ا
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 ايتكًٝسٟايرتاثٞ  ٝٓاضايت

ٝٓ قطا٠ٌ٤  سػني ْصط .ٚفهط ز اض ايتكًٝسٟيف ايت

 

 ىايپخسرو  الحسيه عثذ الشيخد. 

 الثذراوي صالحترجمح: 

 

 ــــــ متٗٝس

 سسايٛا عبس) ٕٓٛغ ضٜٓٝ٘ ايؿطْػٞ ايؿًٝػٛف قبٌ َٔ ايتكًٝسٟ ايتٝاض ؼتأغٸ

 نٓتٝـ آْاْسا ايػ٬ْٝٞ ايعامل ٜس ع٢ً ٖٜٛت٘ ٚانتػب ،(1951 ـ 1886)(1)(و٢ٝ

ٛٸ ،(1947 ـ 1877)(2)نَٛاضاغٛاَٞ  تٝتٛؽ، ٚ(3)ؾٛٚإ ؾطٜتٛف ٜس ع٢ً ضٚتط

ٛٸ ،(6)يٝٓهع َاضتٔ، ٚ(5)َٚاضنٛبٛيٝؼ، (4)بٛضنٗاضت ٝٸ إىل ٍٚؼ ٟٸ اضت  .خامٸ ؾهط

 بٌ، ٚا٭غًٛب ٚايعازات ايطغّٛ كًٝسٟايت ايتٝاض يف( ايتكًٝس) ايػٓٸ١ تعين ٫ٚ

ٌٸ ع٢ً ٚايٓاؾص٠ اؾاض١ٜ ٚا٭بس١ٜ ا٭ظي١ٝ اٱشل١ٝ ايػٓٸ١ بٗا املطاز  مبع٢ٓ ايػٓٸ١ ،ايٛدٛز ن

 اـاق١ ٝاتٗاٚػًٓ ايع١ًُٝ قٝػتٗا متتًو ٚاييت ،ايكسغٞ املٓؿأ شات ٚاؿكا٥ل ا٭قٍٛ

ٟٸ إطاض يف بٗا ٌٸ. سهاض٠ أ ُٸ ،بٗا وٚتتُػٸ ،ٍا٭قٛ بٗصٙ ق١ً شلا سهاض٠ ٚن  ٢تػ

 ،ا٭خط٣ ايس١ٜٝٓ اؿطنات ؾإٔ ؾأْ٘ اٱغ٬َٞ ايتكًٝسٟ ايتٝاضٚ. (7)تكًٝس١ٜ سهاض٠

ٝٸ  ضزٚز َٔ ٚغرلٖا ،ٚايدلٚتػتاْت١ٝ ،ٚايهاثٛيٝه١ٝ، يًٝٗٛز١ٜ ايتكًٝس١ٜ اضاتنايت

 اؿساث١ َعاضن١ ع٢ً ايس١ٜٝٓ اؿطنات ٖصٙ ٚعًُت. اؿساث١ ع٢ً ب١ٝٚا٭ٚض ايؿعٌ

ٌٕ ٗاٚكايؿت  ،ايكٝاز١ٜ َٚطدعٝاتٗا ،اـاق١ غٓٓٗا ع٢ً احملاؾع١ دٌأ َٔ ;عًين بؿه
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 عاّ َعٝاض ٞتبٓٸ إىل ٜصٖب ٫ ايتكًٝسٟ ايتٝاض ٕأ ٖٓا با٫ٖتُاّ اؾسٜط ا٭َطٚ. (8)نايبابا

 ٜٚطاٚز. عٓٗا بس٬ّٜ تعطٞ ٫ ٖصا بٓكسٖا ٖٚٞ ،ايػٓٸ١ زاخٌ َٔ ٜٚٓكسٖا، اؿساث١ يٓكس

 بتعاضض ٜٚؿيت ،بايطبٝع١ ايسٜٔ ٚنصيو ،باؿساث١ ايسٜٔ ق١ع٬ ٖادؼ ايتٝاض ٖصا

ٔٵ .ا٭خطٜني املكٛيتني ٚاْػذاّ ،ا٭ٚيٝني املكٛيتني ٌٸ دٌأ َٔ ٚيه  بني ايكا٥ِ ايتعاضض س

ٝٸ ٖصا ٜكـ ا٫ثٓني  ٫ّسٳبٳ أٟ، ايس١ٜٝٓ ٚاؿساث١ ،ايعًُا١ْٝ يًشساث١ املكابٌ اـٓسم يف اضايت

 ايتٝاض إىل ا٫ستهاّ ٜٚكذلح ،ايػٓٸ١ إسٝا٤ دٌأ َٔ ٌُٜع ٚايسٜٔ ايػٓٸ١ ًٜػٞ ٕأ َٔ

ٛټ ثطٚإ. اؿساث١ غًبٝات ّٓاَبِّ ،ايتكًٝسٟ ِٸ اؿسٜج١ ٫تايتش  بايسضاغات ايتٝاض ٖصا اٖت

ٌٕ ايس١ٜٝٓ ٌٸ ٚاْدل٣ ،يًشساث١ املٓاٖض ايتٝاض َٔ أندل بؿه  ٜعاْٞ اييت املعه٬ت ؿ

 .ايؿطق١ٝ ٚا٭زٜإ اٱغ٬َٞ عطؾإاي ع٢ً ايتأنٝس خ٬ٍ َٔ ،اؾسٜس ايػطب َٓٗا

ٝٸ  ا٭زٜإ ٕإ :ٜٚكٛيٕٛ ،اـايس٠ باؿه١ُ ت٪َٔ فُٛع١ عٔ عباض٠ْ ايتكًٝسٟ اضٚايت

 ،آغٝا ؾطقٞ ٚأزٜإ ،ٚايٝٗٛز١ٜ ٚاملػٝش١ٝ اٱغ٬ّ: َجٌ ،ايعامل يف ايهدل٣

 . َتُاث١ً عكٝك١ٺ ٗانًٓ تؿذلى ،٥ٛٚتا ٚؾٝٓتٛ، دني ٚزٜا١ْ، نايبٛش١ٜ

 

  ــــــ ايتكًٝسٟ ٝاضايت ثٛابت

 : ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ايتكًٝسٟ يًتٝاض ا٭غاغ١ٝ ٚاٯضا٤ ايجٛابت

 ،اٱغ١َٝ٬ ايؿًػؿ١ٝ ايتٝاضات كتًـ: (9)اـايس٠ ايؿًػؿ١ ٚأ اؿه١ُ ـ1

ٚٸ .ايؿًػؿ١ ٖصٙ َكازٜل َٔ تعتدل ،املتعاي١ٝ اؿه١ُ ١ٚغاقٸ  َكطًض اختاض ٔٵَٳ ٍٚأ

 عٓٛاّْا ،غتٛىٛؽإ آغٛغتٝٓٛؽ ٖٛ ايػطب يف ،ايس٠اـ اؿه١ُ أٚ ،ايسا١ُ٥ ايؿًػؿ١

ِٸ َٚٔ، 1544ّ غ١ٓ يف يهتاب٘  (ْٝتع ٫ٜب) يـ َكاي١ يف املكطًض ٖصا اغتدساّ اؾتٗط ث

 .ٕٓٛغ ضٜٓٝ٘ ؿاتَ٪ٓي َٔ َػتؿٝسّا ؾٛٚإ ؾطٜتٝٛف اغتدسَ٘ ٚأخرلّا، 1715 غ١ٓ يف

ٕٸ  آخط مبع٢ٓٚ  ،ٚباطٓٗا ا٭زٜإ ظاٖط ٜعمتا يف ٖٞ ايؿًػؿ١ شلصٙ ا٭غاغ١ٝ ايطغاي١ؾإ

 . ايباط١ٝٓ ٚٚسستٗا ايعاٖط١ٜ ٚنجطتٗا

 يف شازٖااتٸ تعين يٮزٜإ ايػا١َٝ بايٛسس٠ اٱميإ: (14)يٮزٜإ ايػا١َٝ ايٛسس٠ ـ2

ٚٸ ٜ٪َٕٓٛ ٕٛؾايتكًٝسٜٸ. ايٓٗا١ٝ٥ ا٭ٖساف  يف ٚاـايس٠ ايهبرل٠ ا٭زٜإ مجٝع ٕأب ٫ّأ

 .شلٞإ َكسض شات ايعامل
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 .باط١ٝٓ ٚسس٠ شات ْٗاأ إ٫ٓ ايعاٖط١ٜ ا٫خت٬ؾات ٚدٛز َٔ طغِباي :ٚثاّْٝا

 .مجٝعّا ؾٝٗا َٛدٛز٠ اـايس٠ اؿه١ُ :ٚثايجّا

ٌٸ يف اـايس٠ ٚاؿه١ُ  ـ املدتًؿ١ ا٭زٜإ آ٫ف َكسض ٕأ تط٣ ايتكًٝس١ٜ ايط١ٜ٩ ظ

 ظٗٛض يف غببّا ٚناْت ،ٚايعكٛض ايكطٕٚ َس٣ ع٢ً ايبؿط١ٜ اجملتُعات سهُت اييت

ٔٸ ا٫دتُاع١ٝ ػاتٚامل٪غٸ، ز١ٜٝٓ بكٛاْني ايس١ٜٝٓ ضاتاؿها  ـ ١اـاقٸ ٚعًَِٛٗ ٚايؿ

 اٱغ٬َٞ ايسٜٔ يف شلا املؿاض اؿكٝك١ تًو، ؾكط ٚاسس٠ َطًك١ سكٝك١ يف تهُٔ

 ٚيف ،«شاى ٫ٚ ،ٖصا ٫» :بعباض٠( ) ٚيف ،«اهلل إ٫ٓ ي٘إ ٫» ايتٛسٝس بؿٗاز٠

ٔٵ، «َٛدٛزٷ ْاأ نُا ْاأ» :بعباض٠ اٱلٌٝ ٚيف ،«اجملٗٛي١ اؿكٝك١» :مبكٛي١ ايتا١ٜٛ٥  ٚيه

 ايػا١َٝ بايٛسس٠ اٱميإ ٚبػبب. (11)َعاْٝٗا بأزل٢ اؿكٝك١ تًو إزضاى ٜتِ ٕأ بؿطط

 وبايتُػٸ امل٪َٓني ٜٚٛقٕٛ ،اؿلٸ زٜٔ بتبًٝؼ ايتكًٝسٟ ايتٝاض أتباع ٜ٪َٔ ٫ يٮزٜإ

 ٖصا ٚع٢ً. ايسٜين ايتبًٝؼ بهطٚض٠ ك١املتعًٓ اٯٜات َع متاَّا ٜتعاضض ِٷعٵظٳ ٖٚٛ .بأزٜاِْٗ

ٕٸ  ٜٚعتدلٕٚ ،ٚايكؿٛض ;اؾٖٛط :إىل ايس١ٜٝٓ ايتعايِٝ ايتكًٝسٜٕٛ ٜكػٸِ ا٭غاؽ أ

 ايسٜٔ ؾطٚع ٕإؾ اؿاي١ تًو ٚيف. ا٭زٜإ مجٝع دٖٛط ٌمتجِّ يٮزٜإ املؿذلن١ اـطٛط

ُٸ يف تكٌ ئ ُٸ إىل ٝتٗاأٖ  عسٸ يٮزٜإ ايػا١َٝ ايٛسس٠ عا٤ازٸٚ .ايعطؾاْٞ سايبٴعٵ ١ٝأٖ

 إىل يًٛقٍٛ املدتًؿ١ ايططم ٭ٕ; ايس١ٜٝٓ ايهجط٠ َصٖب إىل ايٓٗا١ٜ يف غٝ٪ٍٚ شات٘

 . ايباط١ٝٓ ٚاؿكٝك١ ايعاٖط١ٜ ايؿطٜع١ بتؿهٝو َعٓاٖا غتذس اؿكٝك١

 ايٛسس٠ يٓعط١ٜ يٲْهاض ايكاب١ً غرل املػتًعَات َٔ: ايس١ٜٝٓ ايهجط٠ َصٖب ـ3

 بني دٖٛطّٜا تبآّٜا ٖٓاى ٕأ يف ٖوؾٳ ٫ٚ. ايس١ٜٝٓ ز١ٜبايتعسټ ايكبٍٛ ٖٛ زٜإيٮ ايػا١َٝ

 ،ٜػع٢ ايتكًٝسٟ ؾايتٝاض. ايتكًٝسٟ يًتٝاض ايس١ٜٝٓ ز١ٜٚايتعسټ ٖٝؼ ؾإ ايس١ٜٝٓ ز١ٜايتعسټ

 بايعطؾإ ٚبا٫غتعا١ْ ،اـايس٠ ٚاؿه١ُ ايٛدٛز يعًِ ايعًُٞ املٓٗر خ٬ٍ َٔ

ٛټ ، ١إشلٝٸ ٝاتػًٚ ٖٞ ٚنجطتٗا ٚايػطب١ٝ ايؿطق١ٝ ا٭زٜإ زتعسټ ٕأب ٍٛايك إىل ،فٚايتك

 ٚاملٓٗر ،ايٓكسٟ ايؿًػؿٞ املٓٗر خ٬ٍ َٔ ،ا٭زٜإ نجط٠ ٖٝؼ دإ ٜكـ سني يف

 . ايبؿط١ٜ لاظاتاٱ َٔ ْٗاأب ،املعطؾ١ عًِ يف ايهاْيت

ٛټ ايعطؾإ مٛ ٘ايتٛدٸ ـ4  يٮزٜإ ١ٝايػاَ ايٛسس٠ ١ْعطٜٸ تجبٝت يػطض: فٚايتك

ٛټ ايعطؾإ مٛ ايتكًٝسٟ ايتٝاض اتٸذ٘  ملسضغ١ ايٓعطٟ ايعطؾإ ١ٚغاقٸ ،ايؿطقٞ فٚايتك
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 ،ٚاـًل اؿلٸ متاٜع َبسأ ع٢ً تكّٛ ا٭زٜإ مجٝع ٕأ ايتٝاض ٖصا ٜعتكس شإ ;عطبٞ ابٔ

 اـ٬ؾ١ سلٸ ٚأزا٤ ،اٱشل١ٝ ٚايؿطط٠ ايسٜٔ باعتٸا يف ٜهُٔ اؿلٸ إىل ايٛقٍٛ ططٜل ٕأٚ

 يعكٌإىل ا بايٓػب١ ايعك١ًٝ ايبكرل٠ أٚ ايؿٗٛز ٕأٚ(، يٲْػإ اٱشل١ٝ اـ٬ؾ١)

 . ٚاملككس املبسأ قؿ١ شلا ٕأب متتاظ ا٫غتس٫يٞ

ِٸ: شيو عٔ ايهاؾ١ٝ املعطؾ١ ٚاَت٬ى ،طاملتشهٸ ٚايعامل ايػطب ْكس ـ5  اشل

ٔٵ ،ْٚتا٥ذ٘ طاملتشهٸ ايعامل َٛاد١ٗ يف ٖٛ ايتكًٝسٟ يًتٝاض ا٭غاؽ  َعطؾ١ بؿطط ٚيه

 . َٚٓذعات٘ ايػطب دٛاْب مجٝع

ٔٸ بايعًِ اٱميإ ـ6 ٔٸ ايعًِ َكابٌيف  ،ايكسغٞ ٚايؿ  أتباع ٜعاضض: اؿسٜح ٚايؿ

 ١املبٓٝٸ ايه١ْٝٛ بايط١ٜ٩ ايعًِ ٚاغتبساٍ ،بايعًِ طٚايتأثټ ،ايعًِ تكسٜؼ ايتكًٝسٟ ايتٝاض

 ع٢ً سٕٜٚٚ٪ٚن ،أٜهّا ١ٝاٱْػاْٚ ،ٚاملاز١ٜ ،ايتذطٜيب ٚاملصٖب ،ٟاملازٸ ايعكٌ ع٢ً

 . (12)غٞسٵايُك ايعًِ

 

ٝٓس سػني  زضاغات ٝٓ ْصطغ ٝٓ ،١ايسٜٓ   ــــــ اتٗاٚغًب

ٝٸ ٖصا عٔ ايّٝٛ تساؾع اييت اٱٜطا١ْٝ ايؿدكٝات  ايٓشٛ ع٢ً ِٖ ٚت٪اظضٙ اضايت

ٔٵ .دٛازٟ  اهلل ْٚكط، أعٛاْٞ ضنا ٚغ٬ّ، (13)ْكط سػني ايػٝس: ايتايٞ  ٚيه

ٝٸ ٖصا عٔ ايسؾاع يف ْكط سػني ػٝساي ؿاتَ٪ٖي يهجط٠  ايػبعٝٓات عكس خ٬ٍ اضايت

 تٛنٝض إىل مْتططٻ غٛف شيو ع٢ً ٚبٓا٤ٶ. ايتٝاض شلصا ايؿهطٟ ٌاملُجِّ اعتباضٙ ميهٔ

 عٔ ؾه٬ّ ،ْكط ايسنتٛض بكطا٠٤ ،ايتكًٝس١ٜ ايس١ٜٝٓ ايسضاغات َكٛي١ اتغًبٝٸ ٚؼسٜس

 : ١َاملتكسِّ املٛانٝع

 

١ٓٓ اإلميإ ـ1   ــــــ بايػ

ُٸ عٓاٜٚٔ ث٬ث١ ٖٓاى ، بايػٓٸ١ ٌتتُجٸ ْكط يًػٝس ايؿهطٟ املؿطٚع يف ١َٗ

 املعاقط ايعامل أظ١ََٔ  ايٓذا٠ ططٜل ٕأ ٜط٣ٖٛ ٚ .غٞسٵايُك ٚا٭َط ،اـايس٠ ٚاؿه١ُ

 ْكط يًػٝس ايؿهط١ٜ املٓع١َٛ يف ١ايػٓٸ. ١ايطٚسٝٸ ٚا٭َٛض ايػٓٸ١ إىل ايعٛز٠ يف تهُٔ

 ايٛضاث١ٝ ٚايُٓاشز ايعازات مبع٢ٓ ْٗاأ ع٢ً شلا ايٓعط ٜٓبػٞ ٫ٚ ،إشل١ٝ ٖس١ٜ عٔ عباض٠
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 ٚا٫ٖتُاّ ،ايعكًٞ اٱميإ بٗا سكٹاملعتٳ اٱْػإ متٓض اٱشل١ٝ اشلس١ٜ ٖصٙ. ٚاملذلٚن١

 ،(14)ا٭ٚيني غٓٸ١ أٟ ،ٚٚاع١ٝ ،ٚضاغد١ ،ٚثابت١ ،خايس٠ ١غٓٸ ٖٞ ايػٓٸ١ ٖٚصٙ. ايكًيب

 عٔ عباض٠ ْكط ضأٟ يف ١ؾايػٓٸ. ًٗادٳَأ ٜٓتٗٞ ٫ٚ ،ض٠ايكرلٚ ؼتٌُ ٫ اييت ١ايػٓٸ ٖٚٞ

. (15)ٚا٭ٚتاز ،ا٭ْبٝا٤ :أَجاٍ ،ايععُا٤ ططٜل عٔ يًٓاؽ ٚتبًٓؼ ،شلٞإ َٓؿأ شات سكٝك١

 ،اهلل ٜسٟ بني ايٛقٛف يف ٜهُٔ باٱْػا١ْٝ ٌايتُجټ ٕأ ْكط ٜط٣ ا٭غاؽ ٖصا ٚع٢ً

 ع٢ً ؾعًٓا ٠ضزٸ غ٣ٛ يٝؼ ٚدٛزْا ٕإؾ شيو ع٢ً ٚبٓا٤ٶ. ٫ أٚ ا٭َط بٗصا ْعًِ نٓا غٛا٤

 ،تعاىل هلل إداب١ زفطٸ ٖٛ شات٘ عسٸ اٱْػإ ٚٚدٛز ،بايكرلٚض٠ اٱشلٞ ا٭َط

ٕٕ إىل ٚايكرلٚض٠  ؾإشا؟ مٔ ٔٵَٳ :ٖٚٞ ،ا٭غاغ١ٝ اؿكٝك١ بٗصٙ ايعًِ ٜعين سكٝكٞ إْػا

 ،ؾ١سٵايكټ سٝح َٔ نبؿٕط أْؿػٓا غٓذس املٛنٛع بٗصا نا١ًَ زضا١ْٜ يسٜٓا تهٔ مل

 ٜٚكطٸ. (16)ت٘بٜٗٛٸ ايهاٌَ ايعًِ ٜػتًعّ اؿكٝكٞ ؾاٱْػإ. اؿكٝك١ سٝح َٔ ٚيٝؼ

 ٭ْ٘; ايعَإ ٖصا يف اـايس٠ اؿه١ُ إسٝا٤ ع٢ً ،ايػٓٸ١ ْعط١ٜ خ٬ٍ َٔ ،ْكط ايػٝس

 أتباعٗا َٔ ايهجرلٜٔ باعذلاف ٚقًت اؾسٜس٠ يًؿًػؿ١ املكطٛع١ املػاؾات ٕأ ٜعتكس

 ٭ْ٘; َٖٛطٟ أقٛاٍ نبرل سسٛ إىل تؿب٘ ٖصٙ ْكط ايػٝس أقٛاٍ .(17)َػسٚز ططٜٕل إىل

ٚٸ ٟٸ املعًّٛ َٔ يٝؼ: ٫ّأ  ٖٞ ايتكًٝسٜني ١غٓٸ ٕٸإ :ايكا٥ٌ عا٤ا٫زٸ ٜجبت ٕأ ٜطٜس َٓٗر بأ

 ا٭زٜإ يف ٚنصيو ،اٱغ٬ّ يف َٛدٛز٠ ايػٓٸ١ ٖصٙ ٕأ ٚنٝـ ؟!ا٭ْبٝا٤ ١غٓٸ ْؿؼ

ٕٷ عا٤ا٫زٸ ٖصا ٕٸأ ٚايعاٖط ؟!ايعامل يف املٛدٛز٠ ٟٸ ٜٚؿتكس ،ايصٚم َٔ بؿ٤ٞٺ َكطٚ  ٭

 .املكٛي١ ٖصٙ ىايؿٕٛ ،ٚايتكًٝسٟ ;زاجملسِّ :اضٜٔايتٝٸ ن٬ ٕإؾ ا٭غاؽ ٖصا ٚع٢ً. بطٖإ

ٟٕ خًؿ١ٝ ع٢ً دا٤ زٚاملتذسِّ اؿساثٟٛ ايتٝاض اعذلاض  ايتٝاض وًُ٘ خامٸ ضأ

 ٘ايتٛدټ غبب٘ يتكًٝس١ٜا يًُسضغ١ ايتكًٝسٟ ايتٝاض ٚكايؿ١ ;اؿساث١ غكٛم ايتكًٝسٟ

 .ٚايؿطٜع١ بايؿك٘ اٖتُاَٗا ٚعسّ ،ايؿطق١ٝ ٚا٭زٜإ يًعطؾإ ايتكًٝس١ٜ يًُسضغ١ املؿطط

 ،ا٭قٌٝ اٱغ٬َٞ ايعطؾإ بني هُع ٕأ ْكط ايػٝس ٜطٜس نٝـ عطفأ ٫ٚ

 ايعٓاٜٚٔ ٚعؿطات ،بايتٓاغذ ٚايكا٥ٌ ،يًؿطٜع١ ايؿاقس ايعطؾإٚ ،ايؿطٜع١ ع٢ً ايكا٥ِ

 اؿه١ُ ٖٛ مجٝعّا ؾٝٗا ا٭قٌ ٕإ :ٜٚكٍٛ ،اٱغ٬َٞ ايسٜٔ َع تتعاضض اييت ا٭خط٣

 .ٚايػٓٸ١ اـايس٠

 شيو ;َ٪غؿ١ أٚناع َٔ ا٭خط٣ ٖٞ تعاْٞ ٖصٙ اـايس٠ اؿه١ُ َكٛي١ ٢ٚستٸ
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 ٕإ :ٚقٛشلِ .اـايس٠ اؿه١ُ ٚأقٍٛ قٛاعس تٛنٝضي نٛاٜتعطٻ مل ايتكًٝسٜني ٕأ

ِٸ اٱؾهاٍ. ناؾّٝا يٝؼ اؿه١ُ ٖصٙ ْٛاعأ َٔ ٚاسس٠ ٖٞ املتعاي١ٝ اؿه١ُ  املٗ

 بٛسس٠ ايكا١ً٥ ايٓعط١ٜ ٖصٙ بؿطن١ٝ ُٓاغًٖ يٛ ْ٘أ ايتكًٝسٜني ع٢ً ٌاملػذٻ اٯخط

 ٕأ سني يف، لاملؿدٻ اٱي٘ ْٓهط ٕأ هب، اـايس٠ اؿه١ُ أقٍٛ َٔ ٖٚٞ ،ايٛدٛز

 . لَؿدٻ ي٘إ عٔ ختتشسٻ اٱغ٬َٞ ايسٜٔ تعايِٝ

 

  ــــــ ايفاع١ً غري ايؿطٜع١ ـ2

 ٚنطٚض٠ ،بايؿطٜع١ ه٘متػټ ع٢ً ْكط ايسنتٛض سٜ٪ٚن ايكٍٛ َػت٣ٛ ع٢ً

ٕٸ ٜط٣ ؾٗٛ. (18)َعٗا اؿٝات١ٝ ا٭عُاٍ تطابل  وع٢ يٲغ٬ّ اٱشلٞ ايكإْٛ أٚ ايؿطٜع١ أ

 شيو ٜعين املػًِ ٕإ :ايكٍٛ ميهٔ عٝح، اٱغ٬َٞ ايسٜٔ يف أغاغ١ٝ مبطنع١ٜ

 ظُٝع ايعٌُ ع٢ً قازضّا ٜهٔ مل يٛ ٢ستٸ ،ايؿطٜع١ مبكساق١ٝ امل٪َٔ ايؿدل

 بايعبازات املطتبط١ املٛانٝع إىل ايؿطٜع١ قت٣ٛ ِٜٚكػِّ. ٚتعايُٝٗا أسهاَٗا

 ا٭بٛاب ٖصٙ يف تٓاٚشلا متٸ اييت املٛانٝع زضاغ١ خ٬ٍ َٔ ميهٔ ْ٘أ ٜٚعتكس. ٚاملعا٬َت

 املػا٥ٌ ع٢ً ٛشلاسل يف تكتكط ٫ ايؿطٜع١ ٕأ بٛنٕٛح ْط٣ ٕأ ميهٔ ٚاملك٫ٛت

 اٱغ٬َٞ يًُذتُع ايس١ٜٝٓ اؿٝا٠ ٢ستٸ أٚ ،ايؿدك١ٝ ايس١ٜٝٓ اؿٝا٠ َٚٛانٝع

 ا٫قتكاز١ٜ املٝازٜٔ :َجٌ ،اٱْػا١ْٝ ٚاؿٝا٠ ايٓؿاط أٚد٘ مجٝع تؿٌُ بٌ، بػٵؾشٳ

ُٸ يف ْكط ايسنتٛض ٜٚؿرل. أٜهّا ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ  َٔ مناشز إىل ن٬َ٘ ١تت

 ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٭غط١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٚاملػا٥ٌ ٚاملعا٬َت ٚاؿكٛق١ٝ ق١ٝا٭خ٬ املٛانٝع

ٞٸ اٱَاّ ١ٚٚقٝٸ ،اٱغ٬َٞ يًسٜٔ ٚايػٝاغ١ٝ  ٜكٛي٘ َا ع٢ً ٚبٓا٤ٶ. (19)ا٭ؾذل ملايو ×عً

ٟٸ دٛاْب مجٝع وذلَٕٛ ايتكًٝسٜني ٕٸؾإ ْكط ايسنتٛض  ،ايؿك٘ َٔ ٤ّابس ،ٚزٜٔ غٓٸ١ أ

 ا٭زٜإ ٚيف. أٜهّا اٱغ٬ّ ع٢ً عٓسٙ ا٭َط ٖصا ٜٚػطٟ .ٚاؿه١ُ ايعطؾإ إىل ٚق٫ّٛ

 يف اٱشل١ٝ ا٭سهاّ تطبٝل بسٕٚ ايعطؾإ ٚازٟ مٛ طٝٵايػٻ ميهٔ ٫ أٜهّا ا٭خط٣

 َٔ يٲْػإ املعكٍٛ عايتٛٗق ٕأ ايتكًٝسٟ ايتٝاض أتباع ٜٚط٣. (24)ٚايؿك٘ اؿكٛم فا٫ت

 إىل ايٛقٍٛ ٚنٝؿ١ٝ ،باؿكٝك١ املعطؾ١ب املكطٕٚ ،اٱْػإ ؾ٬ح مٛ اٱضؾاز ٖٛ ايسٜٔ

 نطٚضٟ ا٭َط ٖٚصا .َعٓاٖا ايبؿط١ٜ اؿٝا٠ بإعطا٤ ٌتتُجٻ اٱضؾاز ٖصا ْٚتٝذ١. شيو
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ُٸ ضسٵبَك ،ٚاغتُطاضٖا اؿٝا٠ ملٛاق١ً  ع٢ً اٯخط ٖٛ ٢ٜتُٓٸ ايسٜٔ ٕٸأ إ٫ٓ. ٚاشلٛا٤ املا٤ ١ٝأٖ

 ْكط ايػٝس ٜٛاؾل ٫ٚ. (21)تػًُّٝا ايٛدٛز ملٓعِ ٜٚػًِٓ ،ايكسغٞ با٭َط ٜ٪َٔ ٕأ اٱْػإ

 أٚ ،اؿلٸ زٜٔ إىل ايهاشب ايسٜٔ َٔ ٜٓتكٌ ٕأ ايؿدل أضاز إشا إ٫ٓ ايسٜٔ تػٝرل ع٢ً

 إَها١ْٝ ؾٝ٘ ظايت َا ايصٟ ايسٜٔ إىل ٚاملع١ٜٛٓ ايطٚس١ٝ دٛاْب٘ ؾكس ايصٟ ايسٜٔ َٔ

 يف ٚنصيو ،ٝسٟايتكً اٱغ٬َٞ اجملتُع يف ؾايسٜٔ قٛي٘ ع٢ً ٚبٓا٤ٶ. اؿلٸ إىل ايٛقٍٛ

 ايسٜٔ تػٝرل ٕٸإٚ .يًُذتُع ايػٝاغ١ٝ ػاتٚامل٪غٸ ايسٚي١ َٔ ّادسٸ قطٜبٷ ،ا٭خط٣ ا٭زٜإ

 ايهجرل يف بٌ ،ؾكط اٱغ٬ّ يف يٝؼ ،اٱعساّ ٚدعا٩ٙ ،ًُذتُعي اـٝا١ْ مبجاب١ ٜعسٸ

ٕٸ ٜٚط٣. أٜهّا ا٭خط٣ ا٭زٜإ َٔ  ٕأ ٢مبعٓ ،َٓطكّٝا أَطّا ٜعسٸ اٱغ٬َٞ ايسٜٔ خامت١ٝ أ

 ٜأتٞ ئ غٛف ْ٘أ ٖٓا اـامت١ٝ َٚع٢ٓ ،ْٚٗا١ٜ بسا١ٜ ؾً٘; ْٗا١ٜ ب٬ يٝؼ ايبؿط١ٜ تاضٜذ

 ٚايسٜا١ْ ٚاملػٝشٞ اٱغ٬َٞ نايسٜٔ دسٜس ٚزٜٔ ،ٌاملطغٳ ايٓيبٸ مبع٢ٓ ْيبٌّ شيو بعس

 ع٠َتُِّ مبها١ْٺ وع٢ اٱغ٬َٞ ايسٜٔ ٕإ :ايكٍٛ َٔ سٻبٴ ٫ٚ. ايتاضٜذ ْٗا١ٜ إىل ،ايبٛش١ٜ

ٛټ ١ٚخاقٸ ،ايطٚس١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ ايعك١ًٝ اؾٛاْب ٕأ شيو; ا٭خط٣ ا٭زٜإ باقٞ نيب  فايتك

 ،زسٴاُؾ بنياملداَط ٫غتكطاب ا٭ٚؾط ايٓكٝب اٱغ٬َٞ ايسٜٔ يف متتًو ،ٚايعطؾإ

 عامل أسهإ يف املػًِ ايؿباب ع٢ً اؿؿاظ يف ٚنصيو ،ايػطب يف ١ٚخاقٸ

 .(22)اٱميإ

 ٕأ ٜط٣، ٚاؿكٝك١ ٚايططٜك١ يًؿطٜع١ ايتكًٝسٟ ايتكػِٝ يف ْكط ايسنتٛض ٜٚط٣

 أؾهاض ٕأ شيو; طاملتشهِّ يٲْػإ املع١ٜٛٓ ايطغبات إؾباع إىل ٟت٪زٸ اييت ٖٞ اؿكٝك١

 شيو ع٢ً ٚبٓا٤ٶ. غٞسٵايُك ا٭َط َٔ خاي١ٝ ٚأعُاي٘ ،يًػٓٸ١ املعاز١ٜ باملؿاِٖٝ ١٦ًَٝ اٱْػإ

 ايعٌُ إىل ٜصٖب ئ باؿكٝك١ ٜ٪َٔ مل شاإ ايػطبٞ ٚايؿطز .باؿكٝك١ ْبسأ ٕأ هب

 يف املع١ٜٛٓ املٛانٝع ْطام يف ٜهُٔ ْكط يًػٝس ا٭ندل ؾاشلادؼ ٖٓا َٚٔ. بايؿطٜع١

ٚٸ ٘٭ْٸ; اٱغ٬َٞ ايسٜٔ يف ٚا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغ١ٝ املػا٥ٌ ػاٙ َٓ٘ أنجط ،اٱغ٬ّ : ٫ّأ

 يف ؾططّا ايؿطع١ٝ اّا٭سه ظُٝع ايعًُٞ وايتُػټ ٜط٣ ٫ : ٖٛقًٓا ٕأ غبل نُا

ٌٸ ٜٚكٍٛ، ايكٛؾ١ٝ ايؿطم َٔ ايبعض ؾإٔ ٖٛ نُا ،ايؿطز إغ١َٝ٬  زٕٚ ،قطاس١ به

 ٚبٓا٤ٶ ;ضأ٣ ٚتعاىل غبشاْ٘ اهلل ٕإ»: ايػٝاغ١ باب يف ^ايبٝت أٌٖ ضٚاٜات إىل ا٫يتؿات

 اي٬ظ١َ ا٭سهاّ ايهطِٜ ايكطإٓ يف ٜعطض ٫ ٕأ ا٭ؾهٌ َٔ ْ٘أ ،سهُت٘ ع٢ً
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ٌٕ ٚاسس٠ غٝاغ١ٝ ػ١َ٪غٸ يتأغٝؼ  ايكطٕٚ َس٣ ع٢ً باعٗاتٸ٫ ;زٚقسٻ قطٜض بؿه

 .(23)«تػٝرل بسٕٚ

 ايكٛاعس خ٬ٍ َٔ يٲغ٬ّ ايػٝاغٞ ايٓعاّ إىل ايتٛقٌ ميهٔ أ٫ :ْكٍٛ ٖٚٓا

 أؾاض اييت ايؿك٘ أقٍٛ قٛاعس ٚنصيو ،ايكطإٓ يف ايػٝاغ١ ع٢ً اؿان١ُ ٚا٭قٍٛ

 ايسٜٔ يف ايؿك٘ ؾًػؿ١ اعتباضٖاب (اٱغ٬ّ قًب) نتاب يف ْكط ايسنتٛض شلا

 ؟اي٠٫ٛ أسهاّ باب يف ايبٝت ٭ٌٖ ايهجرل٠ ايطٚاٜات ٚنصيو ،اٱغ٬َٞ

 ػ١امل٪غٸ تؿهٌٝ ع٢ً َٓاغب١ إداب١ٺ إىل ٌايتٛقټ ميهٔ ْ٘أ ؾٝ٘ ٖوؾٳ ٫ امٓم

 َٝٛي٘ بًشاظ ;ْكط ؾايػٝس. ايػٝاغ١ ٚؾك٘ بايطٚاٜات ا٫غتعا١ْ خ٬ٍ َٔ اؿه١َٝٛ

ٛټ املؿطط١  ٚايٓعاّ ايػٝاغ١ يف ايتؿهرل ع٢ً قازضّا ٜهٔ مل ،املع١ٜٛٓ ٚا٭َٛض فيًتك

ٛټ ٕأ َٔ ٚبايطغِ .اٱغ٬ّ يف ايػٝاغٞ ٚايؿك٘ ايػٝاغٞ  خًؿ١ٝ ع٢ً ايطاض١٥ ٫تايتش

 ٖصا إىل أزخًت٘ غبتُدل َٔ عؿط اؿازٟ ٚأسساخ إٜطإ يف اٱغ١َٝ٬ ايجٛض٠ اْتكاض

ُټ ٕأ إ٫ٓ، َا سسٛ إىل املعذلى ٛټ يف ٘كتع  ٖصا إىل ٜسخٌ ٕأ اٯٕ ستٸ٢ ي٘ ٜػُض مل فايتك

 ايؿهطٟ ايتٝاض اٜٙتبٓٸ ايصٟ ٚاملٓٗر ،ايعًُا١ْٝ ٜعاضض ْكط ايػٝس ٕأ إ٫ٓ. (24)املٝسإ

، ٚايػٝاغ١ٝ ايسٜٔ تطابط ع٢ً سٜٚ٪ٚن ،ايػٝاغ١ عٔ ايسٜٔ ؾكٌ يف اؿسٜح ايسٜين

 سٜطَٚٔ اؾ. (25)ايؿكٝ٘ ١ٜ٫ٚ ْعاّ َٔ ٫ّسٳبٳ ،هًَٞامَل اؿهِ بٓعاّ ٜكٍٛ ٘ٚيهٓٸ

 د١ٗٺ َٔ ٚاملع١ٜٛٓ ايعطؾإ بني ايتعاضض إهاز ع٢ً ٜعٌُ ٕأ ٜطٜس ٫ ـامل٪ٚي إٔ بايصنط

 ميهٔ ْ٘أ يف ٜهُٔ ا٭َط ٚاقع ٕإ بٌ ،أخط٣ د١ٗٺ َٔ ايػٝاغٞ ٚايؿك٘ ٚايػٝاغ١

 مجعت نُا، ايبٝت ٭ٌٖ ايػٝاغٞ ٚايؿك٘ ايبٝت أٌٖ عطؾإ َٔ منٛشز بني اؾُع

 تاضٜذ يف ايؿا٥ع ايتكٛف ٕأ إ٫ٓ ،&اـُٝين اٱَاّ ؾدك١ٝ يف املكٛيتني اتنيٖ

ٛټ َٔ َعٜرٷ ٖٚٛ ،اٱغ٬ّ  ايؿك٘ َع ا٫ْػذاّ ٜػتطٝع ٫ ،ٚايؿطقٞ اشلٓسٟ فايتك

 يًسنتٛض ايؿهط١ٜ املٓع١َٛ ٕأ با٫ٖتُاّ اؾسٜط٠ ايٓكط١ٚ. ٚا٫دتُاعٞ ايػٝاغٞ

َټ ،ْكط ٝٸ ايكسغ١ٝ باملعطؾ١ ؼذُٝٗا ٜٓبػٞ ٫ ،ايتكًٝس١ٜ ٬ت٘ٚتأ  ا٭َٛض ع٢ً ١املبٓ

 عٓسَا ٭ْ٘; ٚاسس طٺُٳْٳ َٔ ايعًُا١ْٝ ٚايٓعط١ٜ اٱغ١َٝ٬ ْعطٜت٘ ٚاعتباض، املع١ٜٛٓ

 ْؿط زاض َٔ بطًبٺ تأيٝؿ٘ مت ٚايصٟ ،(The Heart of Islam) اٱغ٬ّ قًب نتاب٘ أقسض

 ٚايؿٝؿإ ػطنيؾً يف اٱغ١َٝ٬ اؿطنات ٕأ ٔبٝٻ، ؾطاْػٝػهٛ ٖاضبطغٔ
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 َؿطٚع زؾاع عٔ عباض٠ْ ٖٞ ٚايبٛغ١ٓ ٚاؾعا٥ط ايػطب١ٝ إؾطٜكٝاٚ غط٬ْٜهاٚ ٚنٛغٛؾٛ

 اجملا٫ت كتًـ يف ايعًُا١ْٝ بإظا٤ ٜكـ اٱغ٬ّ ٕأ ٜٚط٣ ،ٚايجكاؾ١ٝ ايس١ٜٝٓ ايكِٝ عٔ

 ايػٝس اعتكاز بػٵٚسٳ. ٚايؿك١ٝٗ ٚاؿكٛق١ٝ ٚايعطؾا١ْٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ايعكا٥س١ٜ

 تعتدل، باملهُٕٛ أٚ بايؿهٌ ناْت غٛا٤ ،ايؿطٜع١ تعايِٝ ٜطابل مبا ؾاؿٝا٠ كطْ

ٌٸ أخ٬ق١ٝ سٝا٠  ايػٝاغ١ زا٥ط٠ ْؿكٌ ٕأ ميهٔ ٫ :قٛي٘ بػٵٚسٳ .ايه١ًُ َع٢ٓ به

 يف يًهٓٝػ١ سكٌ نُا ،ا٫ْعٚا٤ إىل ايسٜٔ زؾع ٜٓبػٞ ٫ ْ٘أ مبع٢ٓ; ايسٜٔ زا٥ط٠ عٔ

 ايعامل عٔ ٚايسؾاع ،اٱغ٬ّ زاض عٔ ايسؾاع مبع٢ٓ اؾٗاز ٜكطأ ْ٘أ ٢ستٸ. (26)ايػطب

ٛٸ ٌٚتسخټ ايػعٚ نسٸ اٱغ٬َٞ  يًذٗاز اـاط٧ ايتؿػرل ٕأ ٜٚعتكس ،املػ١ًُ غرل اتايك

ٔٵ، ـٝٵايػٻ زٜٔ بأْ٘ اٱغ٬ّ ٜكـ ٕأ إىل ايػطب زؾع  ٕأ ميهٔ املع١ٜٛٓ اؿٝا٠ يف ٚيه

ٔٵ. (27)ايٓؿؼ دٗاز مبجاب١ بأْ٘ ايهُاٍ ْكـ ٌٸ َٔ غِبايط ٚيه  ٫ ٕأ هب شيو ن

 ا٭ظ١َ ٖادؼ عًٝ٘ ٜٚػٝطط ،َٚعٟٓٛ تكًٝسٟ ؾدلٷ ٖٛ ْكط ايػٝس ٕأ عٔ ْػؿٌ

ٟٸ َٔ أنجط طاملتشهِّ ايعامل َٓٗا ٜعاْٞ اييت املع١ٜٛٓ  إىل مٜتططٻ ٫ ٚيصيو، آخط ؾ٤ٞٺ أ

ٛٸ يٲغ٬ّ ٚايػٝاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ املٛانٝع  . املع١ٜٛٓ باملٛانٝع اٖتُاَ٘ ٠بك

 

  ــــــ ايسٜين هٞامَلًَ احلهِ ١طْٜٓع ـ3

 ٜكٍٛ ؾٗٛ ،هًَٞامَل بايٓعاّ قبٛي٘ ٖٛ ْكط يًػٝس ا٭خط٣ ايتكًٝس١ٜ اٯضا٤ أسس

 ثِ َٚٔ، اـ٬ؾ١ ْعاّ ايبسا١ٜ يف ظٗط اٱغ٬َٞ ايتاضٜذ َس٣ ع٢ً»: ايكسز بٗصا

 ٬ؾ١اـ بٓعاّ ايؿٝع١ تكبٌ ٚمل. ايػٓٸ١ ٭ٌٖ اٱغ٬َٞ ايٓعاّ يف هًَٞامَل ايٓعاّ

ّٕ  َٔ ؾه٬ّ باعتباضٖا ،ه١ًَٝامَل أٚ ط١ًِٓايػٻ بٓعاّ قبًت ٗاٚيهٓٻ، غٝاغٞ نٓعا

ٌٸ اؿه١َٛ  يف ٢ستٸ َٛدٛز٠ ناْت ايٓعط١ٜ ٖٙص .×اٱَاّ غٝب١ َطس١ً يف ْككّا ا٭ق

 املؿّٗٛ يكاحل ،هًَٞامَل ايٓعاّ ملعاضن١ ٜٓطًل ٕأ قبٌ ،اـُٝين يًػٝس ا٭ٚىل امل٪يؿات

ٟٸ ٚع٢ً. «ايؿكٝ٘ ١ٜ٫ٚ سه١َٛ» اؾسٜس  اؿه١َٛ أؾهاٍ مجٝع يف ؾاؿانِ ساٍ أ

 ،ايؿطٜع١ عٔ ايسؾاع خ٬ٍ َٔ املؿطٚع١ٝ نػب إىل ٜػع٢ نإص اٱغ٬ّ يفط

ٌٸ ع٢ً أٚ ،ايعًُا٤ زعِ ع٢ً ٚاؿكٍٛ  .(28)«بصيو ايتعاٖط ا٭ق

 ايتدلٜط َٔ ْٛعّا ٜٚعسٸ ،ايٛاقع عٔ اٯخط ٖٛ بعٝسٷ ْكط يًػٝس عا٤ا٫زٸ ٖٚصا
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 ،ايع١ًُٝ ايٓاس١ٝ َٔ ي٘ ٚكًكّا ّاٚؾٝٸ ٚنإ ،هًَٞامَل بايٓعاّ ٜ٪َٔ ْ٘أ ؾبُا. عكٝست٘ي

ٟٻ ٕٸأ َتٓاغّٝا ،ايؿٝعٞ املصٖب إىل ٚأؾعاي٘ أقٛاي٘ يٝٓػب داٖسّا ٜػع٢ ْطاٙ  مل ؾكٝ٘ أ

 بًشاظ ط١ًِٓٚايػٻ اـ٬ؾ١ بني قٛاٜؿطِّ ٚمل ،ايس١ٜٝٓ املعطؾ١ بًشاظ هًَٞامَل ايٓعاّ سٜ٪ِّ

 .يًُؿطٚع١ٝ اَت٬نُٗا سّع

 باملعطٚف ا٭َط باب ، يفاملكٓع١ يف( ٖـ413)املؿٝس ايؿٝذ ٜكٍٛ :املجاٍ غبٌٝ ٚع٢ً

 املٓكٛب ،اٱغ٬ّ غًطإ بٝس ٚأسهاَ٘ اٱغ٬ّ سسٚز تٓؿٝص»: املٓهط عٔ ٚايٓٗٞ

ُٸ بايػًطإ ٚاملطاز .تعاىل اهلل قبٌ َٔ  َٔ بنياملٓكٻ أٚ ،‘قُس آٍ َٔ اشلس٣ ١أ٥

ُٻ يهٞ ;ايؿٝع١ ؾكٗا٤ إىل ا٭َط ٖصا ا٭١ُ٥ ٚأٚنٌ .ِقبًٗ ٕٵ تطبٝكٗا ٚي١ٝ٪َػ ًٛاٜتش  إ

 .(29)«شيو أَهٔ

 يف (،ايسًُٜٞ غ٬ٓض) بـ املعطٚف ،(ٖـ448)ايسًُٜٞ ايععٜع عبس بٔ محع٠ ٜكٍٛٚ

ٍٷ ايٓاؽ بني ٚاؿسٚز ا٭سهاّ تطبٝل»: املطاغِ نتاب  .ايؿكٗا٤ إىل أَطٖا َٛنٛ

ٌٸ  .(34)«ا٭َٛض ٖصٙ إقا١َ ع٢ً ايؿكٗا٤ مبػاعس٠ َٕٚأَٛض ايؿٝع١ ٚن

 نتاب يف (،دلٸازاي ابٔـ )ب املعطٚف ،(ٖـ481)اؿًيب ايععٜع عبس ايكانٞ ٜٚكطٸ

ٕٸب املٗصٸب ٕٕ نإ يٛ ،املػًُني بني اؿسٚز ٚإقا١َ ،اؿه١َٛ أَط ٞتٛٓي أ  اٱَاّ َٔ بإش

 .(31)ؾٝ٘ إؾهاٍ ٫ ايعازٍ

ٕٸ نُا  عُاز محع٠ ٚابٔ(، ٖـ464)ايطٛغٞ ا٥ؿ١ايط نؿٝذ ،ٜٔاٯخط ايؿكٗا٤ أ

 ايكها٤ َٓكب كٛاخكٻ ،(ٖـ598)اؿًٓٞ إزضٜؼ بٔ ٚقُس(، ٖـ554)ايطٛغٞ ايسٜٔ

 .(32)ايعباض٠ بكطٜض يًؿطٚط اؾاَع يًؿكٝ٘

 باب يف ،«ايكٛاعس»ٚ «ايؿكٗا٤ تصنط٠» يف ،(ٖـ726اؿًٓٞ) ١َايع٬ٓ ٜٚؿذلط

 اٱَاّ قبٌ َٔ َأشْٚني ايػٝب١ ظَٔ يف ايؿكٗا٤ ٜهٕٛ إٔاؿسٚز،  ٚإقا١َ ايكها٤،

 ،املٓهط عٔ ٚايٓٗٞ باملعطٚف ا٭َط باب يف ،«ايؿٝع١ كتًـ» نتاب ٚيف ;×املعكّٛ

 .(33)ايطٚاٜات ٚغا٥ط ١،سٓعً بٔ عُط مبكبٛي١ وبايتُػټ ،يًؿكٝ٘ ايعا١َ اي١ٜ٫ٛ ٜجبٸت

 ايؿٝع١ ؾكٗا٤ ٕإ :(ٖـ944)(ايجاْٞ لاحملٚكـ )ب املعطٚف ،ايهطنٞ لاحملٚك ٜٚكٍٛ

ُٸ عٔ ْا٥ب ٖٛ يًؿطا٥ط اؾاَع ايؿكٝ٘ ٕأ ع٢ً ؿكَٕٛتٻ  مجٝع يف ^املعكَٛني ١ا٭٥
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ٌٷ يًٓٝاب١ اييت ا٭َٛض  .(34)ؾٝٗا زخ

 ايؿا٥س٠ فُع نتاب َٔ كتًؿ١ َٛانع يف ،(ٖـ993)ا٭ضزبًٝٞ ؽاملكسٸ خٚؼسٻ

َٸ ايٓٝاب١ عٔ، ٚايدلٖإ  ي١ٜ٫ٛ ا٭ق١ًٝ ايٓٝاب١ ي٘ ايؿكٝ٘ ٕٸإ :ٜٚكٍٛ ،يًؿكٗا٤ ١ايعا

×اٱَاّ
(35). 

ٞٸ بٔ قُس ايػٝس ٕأ نُا  ؾٝض قػٔ ٚامل٬ٓ(، ٖـ1449)ايعاًَٞ املٛغٟٛ عً

 لٚاحملٚك ،(ٖـ1226)ايعاًَٞ اؿػٝين قُس بٔ دٛاز ٚايػٝس(، ٖـ1491)ايهاؾاْٞ

 سػٔ قُس ٚايؿٝذ، ايػطا٤ ناؾـ دعؿط ٚايؿٝذ، (ٖـ1245)ايٓطاقٞ

 ٚايػٝس(، ٖـ1322)اشلُساْٞ ضنا آقا ٚاؿاز، ٟا٭ْكاض ٚايؿٝذ(، ٖـ1266)ايٓذؿٞ

 ايصٜٔ ايباضظٜٔ ايؿكٗا٤ أعاظِ َٔ ،(36)ايدلٚدطزٟ ايػٝسٚ ،(ٖـ1326)ايعًّٛ عط قُس

 .ٚسهُ٘ يًؿطا٥ط اؾاَع ايؿكٝ٘ ١ٜ٫ٚ عٔ أٜهّا زاؾعٛا

 قشٝشّا; يٝؼ &اـُٝين يٲَاّ ْكط ايػٝس ٜٓػب٘ ايصٟ املٛنٛع ٕأ نُا

 ٕٸأ َٔ ٚاْط٬قّا ;اجملتٗسٜٔ ٕأ ع٢ً ،ا٭غطاض نؿـ نتاب يف ،سٜ٪ٚن اٱَاّ ٕأ شيو

 ،هًَٞامَل يًٓعاّ أبسّا َعاضنتِٗ عٔ ًٓٛاعٵٜٴ مل، ٚدٛزٙ عسّ َٔ أؾهٌ املتٗايو ايٓعاّ

 نسٸ ٚتعٌُ ،دا٥ط٠ اؿه١َٛ َع نٕٛ ،اٱغ١َٝ٬ املُايو اغتك٬ٍمل ٜطايبٛا بٚ

 ،ا١ْٝايطبٸ اؿه١َٛ باغتجٓا٤، َٛاتاؿه مجٝع ٕأ َٔ ايطغِ ع٢ًٚ .اٱشل١ٝ ايتعايِٝ

 اؿهَٛات شلصٙ ايعًُا٤ َعاضن١ عسّ ٕ، ؾإايٓاؽ َكًش١ ٚنسٸ ،ضٛٵدٳ سهَٛات ٖٞ

 يٓا ٜٔبِّ اـُٝين يٲَاّ ايططح ٖصا. (37)ٚايٓعاّ ا٭َٔ إىل ايٓاؽ ساد١ خًؿ١ٝ ع٢ً ٜأتٞ

 ٜتعإْٚٛ ناْٛا أٚ ،ايػهٛت ىتاضٕٚ ،أق٣ٛ َكًش١ٺ ٚدٛز ٚبػبب; ايؿٝع١ ؾكٗا٤ ٕأ

 .اؿه١َٛ تًو َؿطٚع١ٝ عسّ َٔ بايطغِ ،ٚايس١ٜٝٓ ا٫دتُاع١ٝ املٓاؾع أدٌ َٔ أسٝاّْا

 َٔ اـًؿا٤ َع ٜتعإٚ نإ، َػكٛب١ّ اـ٬ؾ١ ٜعتدل نإ ْ٘أ ٚضغِ ،×عًٞ ؾاٱَاّ

 ٚتاضٜذ. اٱغ١َٝ٬ ايسٚي١ ضقع١ تٛغٝع ع٢ً ٜػاعسِٖ ٚنإ ،اجملتُع َكاحل أدٌ

ٌٷ اٱَا١َ  ،املتبأٜ ٚايتعاٌَ ،ٚايعطا٤ ٚا٭خص ،ٚاؾعض املسٸ بني ،املٛاقـ مبدتًـ ساؾ

 .يًُذتُع ايعًٝا املكًش١ خ٬ٍ َٔ إ٫ٓ تؿػرلّا شلا لس ٕأ ميهٔ ٫ اييت

ٞٸ اٱَاّ نإ :املجاٍ غبٌٝ ٚع٢ً ، اـ٬ؾ١ اْبجام ١نٝؿٝٸ عٔ ضإض غرل ×عً

 َع ي٬ّٝ ٜصٖب ٚنإ .طا٭َ شلصا َعاضنت٘ عٔ طّاَعبِّ ،بهط أبٞ َباٜع١ عٔ ٚاَتٓع
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ٔٵ. باي١ٜ٫ٛ يتعطٜؿِٗ ;املس١ٜٓ يف ايٓاؽ بٝٛت إىل ÷ايعٖطا٤ ؾاط١ُ  عٓسَا شيو َع ٚيه

 ×اٱَاّ ع٢ً اقذلس٘ َٚا ،يًبٝع١ زعاٙ ايصٟ، غؿٝإ ٞأب زع٠ٛ أَاّ ْؿػ٘ اٱَاّ ٚدس

 ٓعاَت ،«ٚضد٬ّ خ٬ّٝ عًٝ٘ ٗا٭َٮْٻ تٳؾ٦ٵ ي٦ٔ ؾٛاهلل، أباٜعو ٜسى ابػط»: بكٛي٘

 تٳَٚا ظِي ،تكٍٛ مبا اهلل تطٜس َا ؾٛاهلل ،غؿٝإ أبا ٜا اضدع»: بايكٍٛ عًٝ٘ ٚضزٻ ،اٱَاّ

 ٚؾاٖس ،اٱغ٬ّ بهٝإ احملسم باـطط ×ؾعط ٚعٓسَا. (38)«ٚأًٖ٘ اٱغ٬ّ تهٝس

: ٚقاٍ ،اـًٝؿ١ باٜع، املس١ٜٓ ٚقاقط٠ ،يًعنا٠ ٚاملاْعني ،املطتسٸ٠ اجملاَٝع

 زٜٔ قل إىل ٜسعٕٛ، اٱغ٬ّ عٔ ضدعت قس ايٓاؽ ضادع١ ضأٜتٴ ٢ستٸ ٜسٟ ؾأَػهت»

ُٸس ٕٵ ؾدؿٝت ،‘ق  تهٕٛ َّاسٵٖٳ أٚ ُّاًِثٳ ؾٝ٘ أض٣ إٔ ٚأًٖ٘ اٱغ٬ّ أْكط مل إ

ٞٻ ب٘ املكٝب١  ايسؾاع يف ×اٱَاّ ؾاضى ايػبب ٚشلصا. (39)«٫ٜٚتهِ تٛٵَؾ َٔ أععِ عً

 ،(41)املس١ٜٓ َٔ بهط ٞأب دٝـ ىطز ٕأ ٚضؾض ،(44)املطتسٜٔ نسٸ اؿطب يف املس١ٜٓ عٔ

 عٓس ايجاْٞ يًدًٝؿ١ ٚاملؿٛض٠ ايٓكض ٚقسّ ،ايطّٚ نسٸ اؿطب يف بهط أبا ٚغاعس

 .(42)ايكطاضات داشاتٸ

ٔٸ ؾكس، اـُٝين اٱَاّ بجٛض٠ ضأٜ٘ إىل ٜطدع ْكط يًػٝس اٯخط ٚاـطأ  ٕأ ظ

 يعطؾإبا ه٘ٚمتػټ اٱَاّ إميإ ٚيٝس٠ ٖٞ إمنا ٚثٛضت٘ &اـُٝين اٱَاّ سطن١

ٛټ ايٓعطٟ  ايطٚس١ٝ ٚايطٜان١ ايٓعطٟ ايعطؾإ مبطايعت٘ اٱَاّ ٕأٚ ،ايعًُٞ فٚايتك

 اـًل إىل ايعٛز٠ َطس١ً بًؼ ،ايٓعطٟ ايعطؾإ أغاتص٠ َٔ ٚا٫غتؿاز٠ ،ايعًُٞ ٚايعطؾإ

 يف نبرل زٚضٷ اٱَاّ يؿك٘ نإ سني يف. (43)ايػٝاغ١ٝ عطنت٘ ٚؾطع ،اؿلٸ ١مبعٝٸ

 . عطؾاْ٘ عٔ ؾه٬ّ ،ثٛضت٘

 

  ــــــ األزٜإ ٚسس٠ ١ْعطٜٓ ـ4

 عٔ عباض٠ ْكط َسضغ١ يف يٮزٜإ اـاضد١ٝ ٚايهجط٠ املهُٕٛ ٚسس٠ ْعط١ٜ

 دصٚضٷ شلا، قسمي١ ْعط١ٜ ٖٞ بٌ، بسع١ ٫ٚ ،دسٜس٠ ٚيٝػت ،قسمي١ تكًٝس١ٜ ْعط١ٜ

 :ٌَج، احمل١ًٝ أٚ ايبسا١ٝ٥ يٮزٜإ زضاغت٘ خ٬ٍ َٔ ؾٗٛ. ايكسمي١ ا٭زٜإ يف عُٝك١

، ايؿُاي١ٝ هاٜ٭َط ١ٝاحملًٓ ٚا٭زٜإ، ٚايؿٝٓت١ٝ٥ٛ، ايؿُاي١ٝ أَطٜها ٚأزٜإ ايؿاَا١ْٝ

 ايتا١ٜٛ٥ أٟ ،ا٭قك٢ يًؿطم ايس١ٜٝٓ ٚايتعايِٝ، املكط١ٜ ٚا٭زٜإ، اٱؾطٜك١ٝ ٚا٭زٜإ
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، ايعضازؾت١ٝ ٚايسٜا١ْ، ايبٛش١ٜ ٚايسٜا١ْ، اشلٓسٚغ١ٝ ٚايسٜا١ْ، ايهٓؿٛغٝٛؽ ٚزٜا١ْ

 ٚايسٜٔ املػٝشٞ ٚايسٜٔ ايٝٗٛزٟ ايسٜٔ أٟ ،اٱبطا١ُٖٝٝ ٚا٭زٜإ، يْٝٛا١ْٝا ٚا٭زٜإ

. (44)ا٭زٜإ ٖصٙ مجٝع يف ّاَٛدٛز خايسّا نّْٛٝا عًُّا ٖٓاى ٕٸأ إىل ٌٜتٛقٻ ،اٱغ٬َٞ

ٌٸ ٕأ ْكط ايػٝس ٜٚط٣ ٕٔ ن ٔٸ; َطًك١ سكٝك١ٺ عٔ عباض٠ْ ٖٛ زٜ  املؿّٗٛ يف املطًل ٚيه

ٌٸ سسٚز نُٔ ١ٝاملتذًٚ ا٭ؾهاٍ َٔ ا٭زل٢ ٕٔ ن  ا٭زٜإ ٚسس٠ ٕإ أٟ; خامٸ زٜ

 ،ْػب١ٝ ٚنجطتٗا ز٠املتعسِّ ٚأؾهاشلا ػًٝاتٗا ٚيهٔ ،َطًل اؿكٝكٞ ٚدٖٛطٖا

 اـطأ ٖصا َٔ ٜٓذٛ ٕأ دٌأ َٚٔ. ايٓػيب باٱط٬م ٜكٍٛ ْ٘إ :ؾٛإ تعبرل بػٵٚسٳ

ٌٸ: ٜكٍٛ املٓطكٞ  ايسٜين تُعاجمل بصيو خامٸ أَطٷ اهلل ن١ًُ ٝاتػًٚ َٔ ػٌٛ ن

 ،اي٬سك١ املٛانٝع يف غٝأتٞ ٚنُا ،ايطأٟ ٖصا. (45)ٖساٜت٘ أدٌ َٔ ْعٍ ،اـام

ـٷ  املعاز ٕأب ايكٍٛ ميهٔ نٝـ إش; أٜهّا ايكطإٓ آٜات َع ٜٚتعاضض ،يًُٓطل كاي

 اؿًٍٛ ْعط١ٜ ٚاعتباض د١ٗٺ َٔ اهلل يه١ًُ ّٝاػًٚ ٜعتدل آخط عامٕل يف املٛت بعس ٚاؿٝا٠

 ٚزٚضٙ اٱغ٬ّ بؿُٛي١ٝ ايكبٍٛ ميهٔ ٚنٝـ؟! أخط٣ د١ٗٺ َٔ ّاإشلٝٸ ّٝاٚػًٚ ّاسٓك

، ٚنطٚضٜات٘ اٱغ٬ّ بسٜٗٝات َٔ ٖٚٞ ،ايعكٛض كتًـ ٚيف ايٓاؽ ؾُٝع املطؾس

 !؟١إشلٝٸ ٝاتػًٚ ٖٞ ا٭خط٣ ا٭زٜإ ٕأب أٜهّا ٚايكٍٛ

 اٱشل١ٝ ٝاتبايتذًٚ املطاز ٕٸإ :بكٛي٘ زوسِّ مل ْكط ايػٝس ٕأ إىل اٱؾاض٠ ػسضٚ

 ٚعباز٠ ايٛث١ٝٓ أْٛاع ٚمجٝع ايؿٝطإ غٝكبض اؿاي١ تًو ٚيف، ايته١ٜٝٓٛ ٝاتايتذًٚ

ٔٵ، ا٭خط٣ ٖٞ تعاىل هلل ايته١ٜٝٓٛ ايتذًٝات َٔ ايؿٝطإ  ْػتٓتر ٕأ ميهٔ ٫ ٚيه

ٟٸ ايتؿطٜع١ٝ ايتذًٝات َٓٗا ٌٕ بأ  ا٭زٜإ مبكساق١ٝ اٱقطاض ٫ٚ ،ا٭ؾهاٍ َٔ ؾه

 ضادع ْكط ايػٝس ٕأ ٚيٛ. اٱضؾازٟ بايسٚض شلا ٚا٫عذلاف ،اٱْػإ ٌقب َٔ املٛنٛع١

ٟٸ ٕأ يعًِ ١ٺبسٓق ايعطؾا١ْٝ املكازض  َٔ ؾايهجرل; عذٸ١ٺ يٝؼ ؾٗٛز أٚ نؿـ أ

 ايعطؾا٤ ع٢ً هب شيو ع٢ً ٚبٓا٤ٶ. ايؿٝطا١ْٝ ا٭ؾهاض ٚيٝس٠ ٖٞ ايعطؾا١ْٝ املهاؾؿات

 ٚايهؿـ كٌاملتٻ ايهؿـ بني ٝعيًتُٝ ;ٚايعكٌ ايكطإٓ ع٢ً ؾٗٛزِٖ ٜعطنٛا ٕأ

 ا٭َط. (46)اؿاي١ ٖصٙ غرل يف ٜططسٖٛا أٚ ،ايتٛاؾل ساي١ يف بٗا ٜكبًٛا يهٞ ;املٓؿكٌ

ٌٸ يٮزٜإ ايباطين ايتبأٜ ٕأ اٯخط  ا٫نذلاخ عسّ ٕٸإٚ ،ايعاٖط١ٜ اخت٬ؾاتٗا َٔ أق

ُٸ ايباط١ٝٓ ي٬خت٬ؾات  . ا٭زٜإ ٚسس٠ ع٢ً زي٬ّٝ يٝؼ يٮزٜإ ١املٗ
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ٝٓ ايهجط٠ ١ْعطٜٓ ـ5   ــــــ ١ايسٜٓ

 احملطٸؾ١ ا٭زٜإ ٚست٢ ،ٚايبؿط١ٜ اٱشل١ٝ ا٭زٜإ نجط٠ ْكط ايػٝس ٜؿػٸط ٚيهٞ

 ٚاسس٠ بكٛض٠ٺ ٢تتذًٓ ئ ا٭سس يًٛاسس املطًك١ ايصات ٕأب ٜعتكس ْ٘إؾ ،ايٛث١ٝٓ ٚا٭زٜإ

ٌٕ تاض٠ّ املدتًؿ١ ا٭زٜإ يف اؿكٝك١ تتذ٢ً شإ ;ا٭زٜإ مجٝع يف  ٚتاض٠ ;أغطٛضٟ بؿه

 ايًػ١ ٚأقٛات بأؾهاٍ ٚقؿات٘ أزلا٩ٙ تتذ٢ً ٚأسٝاّْا. زفطٸ تٛسٝس بكٛض٠ أخط٣

 .اٱشل١ٝ يًك٣ٛ َعاٖط ٖٞ ،غ١َكسٸ أْٛاع أضباب بكٛض٠ ٢تتذًٓ أخط٣ ٚأسٝاّْا، غ١املكسٸ

 َا تسضٟ نٓت يٛ :، َٚعٓاٙيًؿبػذلٟ ؾعطٟ ببٝت وٜتُػٸ ْعطٜت٘ ٚيسعِ

  .(47)ا٭ٚثإ عباز٠ يف سٜٔاي ٕإ :يكًت َػًِ ٜا ايكِٓ

 َٔ يٝؼ: ، َٚعٓاُٖاايتايٝني بايبٝتني ؿاتَ٘٪ٖي َٔ ايبعض يف وٜتُػٸ ْطاٙ نُا

 بأؾهاٍ أسٝاّْا ؾٝبسٚ، ايطٗٛض ناملا٤ عًٝٓا ٜتٮ٭ ،ايعٗٛض يف اؿلٸ يسٜٔ سٛس

 .(48)ايٓٛض دبٌ ع٢ً أسٝاّْا ٢ٜٚتذًٓ ،ا٭ٚثإ

ٔٵ ،ايس١ٜٝٓ ايهجط٠ بٓعط١ٜ َٜٔ٪ ْكط ايػٝس ٕأ ّتكسٸ امٓم يٓا هضٜٚتٸ  ٚيه

 ْٚط٣ ،يٮزٜإ ايػا١َٝ ايٛسس٠ عٔ خْتشسٸ مٔ: ٜكٍٛ ؾٗٛ .إيٝ٘ غٓؿرل ايصٟ بايؿاضم

 يف ٢تتذًٓ ايكٛض٠ ٚضا٤ اييت اؿكٝك١ ٕأ سني يف، ايكٛض٠ ٚضا٤ َا عامل يف ايٛسس٠ ٖصٙ

ٛٸ ايعامل شيو ٚيف، ٚايتعٝٝٓات ايكٛض عامل  ٚيف .ايٛسس٠ تعٍٚ إٔ بسٕٚ ،بايهجط٠ ٕتتً

 ا٭غط٠ نأؾطاز ٗاٚنأْٸ ،املدتًؿ١ ا٭زٜإ قطاب١ عٔ اؿسٜح ميهٔ ايهجط٠ عامل

ٍٕ يٓأتٞ يٓا ازلشٛا. ٚغرلٖا ٚاشلٓس١ٜ اٱبطا١ُٖٝٝ نا٭زٜإ، ايٛاسس٠  ٖصٙ ضٜٛنِّ مبجا

 ٜٓهػط ؾعٓسَا، يٮزٜإ ايػا١َٝ اؿكٝك١ ضَع ٌجٸمي ايؿُؼ ْٛض اعتدلْا يٛ :اٱداب١

 ٚاٯخط ،أخهط سسٖاأ ٚيهٔ ،ْٛض ٗانًٓ ٖٚٞ ،املدتًؿ١ أيٛاْ٘ إىل ٜٓكػِ ايٓٛض ٖصا

ٔٵ. ٖصا ع٢ً ؼٵٚقٹ ،أمحط  ،ا٭يٛإ بعض بني تكاضبّا ٖٓاى إٔ بعس ؾُٝا ْهتؿـ ٚيه

ٌٕ اؿسٜح ٚميهٔ ،ٚا٭ظضم ايبٓؿػذٞ أٚ ،ٚا٭محط نايبين  ٖصٙ عٔ َعكٍٛ بؿه

: ٜٚكٍٛ. (49)ي٘ يٕٛ ٫ ايصٟ ا٭سس ٛضْ ْٓهط ٕأ بسٕٚ ،عْٝٛٓا بٛاغط١ املًشٛظ١ ايكطاب١

 أتباع ايٛقت ْؿؼ يف ٜعاضنٕٛ ايطبٝع١ ٚضا٤ َا ٚؾًػؿ١ اـايس٠ اؿه١ُ أتباع»

 ٚيٝؼ ،ايبؿط١ٜ اجملتُعات قبٌ َٔ َٚكاغ١ ْػب١ٝ ا٭زٜإ مجٝع ٕأب ايكا٥ًني، ايٓػب١ٝ

ٌٸ املطًك١ ايكؿ١ يتُٓض شلٞإ َكسض شلا  ؾكط ِزٜٓٗ ٕأ ٕٚٵٜطٳ ايصٜٔ ٚنصيو، زٜٔ يه
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 .(54)«اؿكٝك١ َٔ خاي١ٝ ا٭خط٣ ا٭زٜإ ٕأٚ ،اؿلٸ ع٢ً

 .ؾكط املٓٗر يف ٕاٚىتًؿ، ايس١ٜٝٓ ايهجط٠ َػأي١ يف ٖٝؼ دإ َع ؿلَتٻ ٖٚٛ

 سني يف ،اـايس٠ ايؿًػؿ١ يف ٖٛ ا٭زٜإ زٚتعسټ ايهجط٠ َػأي١ يف ْكط ايػٝس ؾُٓٗر

 ٜٚط٣ .ايهاْت١ٝ ٚاملعطؾ١ ،تكطا٥ٞا٫غ املٓٗر ططٜل عٔ ايٓعط١ٜ ٖصٙ إىل ٌتٛقٻ ٖٝؼ ٕأ

 يف ٜط٣ ٖٝؼ ٕإ أٟ; تعاىل اؿلٸ ػطب١ َٔ قٛضّا ٌمتجِّ ايعامل يف ايهدل٣ ا٭زٜإ إٔ ٖٝؼ

ٛٸ ايتبًٛض قٛض ٌٸ يف ايس١ٜٝٓ يًشكٝك١ ع١املتٓ  ايؿعٌ ضزٸ مبٓعي١ ْٗاأ ايعٛامل َٔ عامٕل ن

ٌٸ يف إشل١ٝ بٝاْات ٌجِّمت ْٗاأ ٜط٣ ْكط ايػٝس ٕأ إ٫ٓ; اٱشلٞ اؿهٛض ع٢ً اٱْػاْٞ  ظ

ٛٸ اٱْػا١ْٝ ٚا٭سٛاٍ ا٭ٚناع ٝٵسٳ. ع١املتٓ ٌٻ ٕأب اٯخط ٖٛ ٜعتكس ٫ ْكط ٕأ بٳ ٕٕ ن  َٔ بٝا

ٟٸ أٚ ،اٱغ١َٝ٬ اتاٱشلٝٸ ٞٷ ،أخط٣ إشلٝات أ  املٓاغو ٕأ ٜعتكس ٚإْٸُا ،شلٞإ ٚس

ٟٸ إطاض يف ،ا٭غاغ١ٝ اٱشل١ٝ ايبٝاْات َٔ ٚبعهّا ،غ١املكسٸ ٚايٓكٛم ٕٔ أ  ا٭زٜإ َٔ زٜ

ٟٸ ٚع٢ً .إشل١ٝ بتكسٜطات ض٠َْكسٸ  ايكا١ً٥ ،ٖصٙ ٖٝؼ ١ْعطٜٸ ع٢ً ْكط ايػٝس ٜٛاؾل ٫ ساٍ أ

 ايػبب ٚشلصا. ايػا١ٝ٥ ايصات ع٢ً قطؾ١ إْػا١ْٝ ؾعٌ ضزٚز عٔ عباض٠ ا٭زٜإ بٝاْات ٕأب

 ،ٚاؿكط١ٜ املطًك١ باملكساق١ٝ ،ٖٝؼ ؾإٔ ٖٛ نُا ،أٜهّا ْكط ايػٝس ٜعتكس ٫

 ٖصٙ ٚتعسٌٜ دطح ع٢ً سٜٚ٪ٚن ،ايبعض بعهٗا ع٢ً ا٭زٜإ أؾه١ًٝ ساق١َٝٚك

ٕٔ ٜٚ٪َٓٛا ،زِٜٓٗ عٔ ٞبايتدًٓ ايعازٜني يٮؾطاز ْكط ٜػُض ٫. ايٓعط١ٜ  بػبب ;آخط بسٜ

ٌٸ يف ايعٝـ ٕأ َعتدلّا ،يٮزٜإ ايٓػب١ٝ املكساق١ٝ  غرل أَطٷ زٜين عامل َٔ أنجط ظ

ٔٵ. ايعازٜني يٮؾطاز ممهٔ  ْٗا١ٜ إىل ٚقًٛا ايصٜٔ يٮؾطاز شيو وكٌ ٕأ ٔميه ٚيه

 .ايططٜل

 ايكطإٓ يف دا٤ ملا طبكّا ْ٘أ ٖٚٞ ،أغاغ١ٝ ؾب١ٗ ٜٛاد٘ ْكط ٕٸأ أٜهّا ٚاملًؿت

 ٚيبؼ ْطًِخٳ ٖٚٓاى، اهلل ابٔ ٚيٝؼ ،ْيبٸ اؿكٝك١ يف ٖٛ ×املػٝض عٝػ٢ ٕٸؾإ ايهطِٜ

ٔٵ; يًُػٝشٝني بايٓػب١ املٛنٛع ٖصا يف  أتباع ٜعٝـ إٔب تعاىل اهلل ٜػُض نٝـ ٚيه

 ططٜل ايٓاؽ َٔ امل٬ٜني عؿطات ؾٝ٘ ٜط٣ ٚايصٟ ،ايعامل يف ايط٥ٝػ١ ا٭زٜإ سسأ

 سهُت٘ َٔ ايطغِ ع٢ً ،ايع٬ٍ يف عاّ ٞٵأيَؿ ٠ملسٸ ٜعٝؿٛا ٕأب ٚؾ٬سِٗ خ٬قِٗ

 ؟شلا سسٻ ٫ اييت ٚعسايت٘

ٞٸ َٔ ّاسٸبٴ ْكط ٜط٣ ٫ ايتػا٩ٍ شلصا َٛادٗت٘ ٚعٓس  أغاؽ ع٢ً َّاسٴُق امله
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 ١َْؿ٦ٝ أْ٘ ×املػٝض عٝػ٢ عٔ ٖصا املػٝشٝني تؿػرل يف ٜٚط٣ ،اـايس٠ اؿه١ُ

 .تعاىل اؿلٸ ٝاتػًٚ َٔ ٚداْب ،إشل١ٝ

 مجٝع يف نياملػٝشٝٸ ٕإ: ٜٚكٍٛ ،ٖصا تؿػرلٙ يف ْكط ٜٛاؾل ٫ ٖٝؼ ٕأ إ٫ٓ

 ايعًُا٤ اابتسعٗ اييت ايعكٝس٠ ٖٞ ايتجًٝح عكٝس٠ ٕإٚ ،ا٭ب بايطبٸ ٜ٪َٕٓٛ ايهٓا٥ؼ

 .املػًُني عكٝس٠ إىل ايعٌُ يف أقطب املػٝشٝني ٕإ أٟ ،بعس ؾُٝا

 املدتًؿني ايٛقؿني ن٬ ٕأ ْكط ايػٝس ٜط٣ ٞايتذًٚ قاعس٠ أغاؽ ٚع٢ً

 ٞايتذًٚ َٔ كتًؿني ْٛعني عٔ عباض٠ ُٖا املػٝض عٝػ٢ بؿإٔ اٱغ٬ّٚ يًُػٝش١ٝ

 ٖصٜٔ سه١ُ يف ٜٚكٍٛ. ١خاقٸ َٚٓطك١ٝ َعطؾ١ٝ َؿه١ً شيو يف هس ٫ٚ ،تعاىل يًشلٸ

 بػبب ;ايؿٓا٤ مٛ ذّٗاَتٸ عاملّا ؽًٓل ٕأ إىل َهطط٠ املػٝش١ٝ ناْت يكس»: ٝنيايتذًٚ

 ططٜل بعٓٛإ ْؿػ٘ ّٜكسٸ ٕأ اي٬ظّ َٔ نإ ٖٓا َٚٔ .ايطبٝعٞ ٚاملٓٗر ايعكًٞ املٓٗر

 ايكسّ يف ا٥ط٠ايػ ايؿٓو ٚؾًػؿ١ ايػؿػطا١ٝ٥ ايؿًػؿ١ ع٢ً إداب١ّ يٝعطٞ ;ٚاٱٜجاض ايعؿل

ٛٸ ايٓهر ع٢ً قا١ُ٥ ناْت ٚاييت ،قطٕٚ ٠يعسٸ  ٚبعٝس٠ ،ايعكًٞ اٱؾطاط مبػت٣ٛ ضٚايتط

ٔٵ .«تعاىل هلل ايؿاعٌ اؿهٛض عٔ متاَّا  ْكط ايػٝس نإ باٱغ٬ّ لٜتعًٖ َا يف ٚيه

 ايكا٥ًني َٛاد١ٗ ع٢ً فدلّا ٜهٔ ٚمل ،ايتٓاقض نجرل عامٕل إىل زخٌ اٱغ٬ّ ٕأ ٜط٣

 ٱعاز٠ دا٤ قس اٱغ٬ّ ٕأ ٚاؿكٝك١. ١َٓه يف ٚايعكًٝني ٚايػؿػطا٥ٝني ا٭ْا بأقاي١

 أٜهّا املػٝض ايػٝس ؾٝ٘ ٟٜ٪زٸ نإ ايصٟ ،اٱبطاُٖٝٞ ايٛسٞ غكٛم ايطأٟ تطغٝذ

 ٖصٙ يف ٜٔٵزٚضٳ ٟٜ٪زٸ نإ املػٝض ايػٝس ٕأ ٜعين ايكٍٛ ٖٚصا. طّاَٚ٪ثِّ ؾاع٬ّ زٚضّا

 غًػ١ً يف ؾدل آخط باعتباضٙ ،اٱغ٬ّ يف زٚضٙ :ُٖاسسأ :املدتًؿ١ ايس١ٜٝٓ ايعٛامل

 لاملدًٚ زٚض ٖٛ :اٯخط ٚايسٚض; ‘اٱغ٬ّ ْيبٸ قبٌ ٜعٗط إبطاِٖٝ آٍ َٔ ا٭ْبٝا٤

 .آخط بأغًٛبٺ خ٬قِٗ ميهٔ ٫ ايصٜٔ يًٓاؽ ايٛسٝس

 :قٛي٘ َٔ بايطغِ ،يًسٜٔ ايٛاقع١ٝ بايًػ١ امل٪َٔ ْكط ايػٝس ٜططس٘ ايه٬ّ ٖصا

 .ايػا١ٝ٥ بايصات لٜتعًٖ َا يف ٘سٖك املٛنٛع تعطٞ ٫ ايًػ١ ٕٸإ

ٔٵ ٟٸ ع٢ً ٚيه ٕٔ َٔ يٝؼ ْ٘، أٖٝؼ ٖٛ نُا ،ْكط ايػٝسٜط٣  ساٍ أ  ميجٌ زٜ

 .ايٛسٝس٠ اؿكٝك١

ٕٸ ٖٝؼ ؾٝ٘ ٜعتكس ايصٟ ايٛقت يف ٖصا  ا٫زعا٤ات ٕأب أثبت اؿسٜح ايعًِ أ
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 تعسٸ، «ططٜكٞ عٔ إ٫ٓ با٭ َٔ ٜكذلب ٕأ أسسٺ بٛغع يٝؼ»: ٚقٛي٘ ،×يعٝػ٢ ١اؿكطٜٸ

 بعس اٱشلٝات ٖصٙ شنط ايهتٸاب سسأ ٕٸأٚ ،×عٝػ٢ ٜصنطٖا مل اييت ا٭َٛض َٔ

 َٔ ا٭َط ٖصا ٕٸإ :ٜكٍٛ ٔٵمٖم نٓا ٚيٛ ،×عٝػ٢ بعس َٔ عاَّا غبعني أٚ غتني سٛايٞ

 ايسٜٔ ٖٛ املػٝشٞ ايسٜٔ ٜهٕٛ ٕأ هب اؿاي١ ٖصٙ ؾؿٞ ٚاغط١ ب٬ اؿلٸ ػًٓٞ

 .ايٛسٝس ايهاٌَ

 ضأ٣ ؾكس ضآْٞ ٔٵَٳ» أٜهّا: قاٍ ‘اٱغ٬ّ ْيبٸ ٕإ: ٖٝؼ ع٢ً ضزٸٙ يف ْكط ٜٚكٍٛ

ٔٸ ;«اؿلٸ ٟٸ جملتُٕع ٗنيَٛدٸ ايكٛيني ٚيه  ٕإ أٟ ،اـامٸ ايسٜٔ ي٘ ْعٍ خامٸ بؿط

 عا٤ٶازٸ آخط َٛنٕع يف ٜططح ٘ٚيهٓٸ. (51)أٜهّا اٱغ٬َٞ ايسٜٔ عامل١ٝ ٜٓهط ْكط ايػٝس

ٔٸ ايصٟ املػًِ ٕإ :ٜكٍٛ يٮزٜإ ايػا١َٝ بايٛسس٠ ٛي٘قب إىل ٚباٱناؾ١ ،نعٝؿّا  ٕأ ٜع

ٌٕ ايكطإٓ ٜكطأ مل ْ٘أ ٜعًِ ٕأ هب يًكطإٓ كايـ املٛنٛع ٖصا  ٫ شإ; قشٝض بؿه

ٟٸ ٜٛدس  يكس :ايكطإٓ قاٍٚقس . ايهطِٜ ايكطإٓ عذِ ايكؿ١ عاملٞ ؽَكسٻ نتابٺ أ

 ،ايكسمي١ ايػٓٸ١ ٖصٙ ع٢ً أٜهّا مٔ ظيٓا ٫ٚ ،ايبؿط مجٝع إىل ٚاسسّا ضغ٫ّٛ اقطؿٝٓا

 ايٛسٞ عامل١ٝ ؾهط٠ ٖٞ بايهبط ٖٚصٙ. يًبؿط١ٜ زٜٔ آخط ٜعتدل ايصٟ اٱغ٬َٞ ٚايسٜٔ

 ضداٍ سسأ ٕأ ٕٚٵٜطٳ عٓسَا بايسٖؿ١ ٜكابٕٛ ايهتاب بعض ٕأ نُا. (52)ٚسلٛيٝت٘

ٔٵٚ; ايتجًٝح َٔ ٩ٙتدلټ خ٬ٍ َٔ املػٝش١ٝ ايسٜا١ْ إق٬ح إىل ٜبازض املػٝشٝني ايسٜٔ  يه

 يٓا ضٜٛنِّ ٫ٚ. (53)ايعكٝس٠ تًو عٔ ٞايتدًٓ بعسّ املػٝشٝني بٓكٝش١ َػًِ عامل ٜكّٛ

ِٸ نٝـ ْكط ايػٝس  املطس١ً ٚيف، املعطؾ١ َٔ َع١ٓٝ َطس١ً يف ×املػٝض ايػٝس قًب ٜت

 .(54)يًُعطؾ١ َطاسٌ ٠عسٸ ٚدٛز َٔ بايطغِ ،ٜكًب ٫ ايتاي١ٝ

ٟٸ ٚع٢ً  ا٭زٜإ َكساق١ٝ ١ْعطٜٸ بني هُع ٕأ ْكط ايػٝس بإَهإ يٝؼ ساٍ أ

 ايٓكٝهني ادتُاع اغتشاي١ ٚبني ايس١ٜٝٓ ٚايهجط٠ ٚاشلٓس١ٜ ايؿطق١ٝ ٚاملعتكسات املدتًؿ١

 .ايبعض ببعهٗا ا٭خط٣ ا٭زٜإ ْػذ ْٚعط١ٜ اٱغ١َٝ٬ ايسع٠ٛ ٚعامل١ٝ

ٛټ َػأي١ ٕإؾ ْكط ايػٝس ٚبطأٟ  ،َٝتاؾٝعٜك١ٝ َػأي١ عٔ عباض٠ ا٭زٜإ عتٓ

 .اـايس٠ ايؿًػؿ١ بكٛاعس ا٭زٜإ زتعسټ تؿػرل إىل مٜٚتططٸ .ايٛدٛز ًِبع ك١َٚتعًٚ

 ٚضأٟ ،إْػاّْٝا أَطّا ايسٜٔ ظاٖط٠ اعتباض ع٢ً ايكا٥ِ ،ٖٝؼ َٛقـ ٕأ ٜٚبسٚ

 ،اؿلٸ ٚاقع١ٝ ع٢ً ٜٛاؾل ٖٝؼ ٕأ إ٫ٓ .ؾإَتططِّ ضأٜإ ُٖا ،ايٛسٞ َٔ ٘بأْٸ ايكا٥ٌ ،ْكط
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ٌٕ َكاغ١ ٖٞ ٫ املٛدٛز٠ ؾاٱشلٝات. إْػا١ْٝ ٌؾع ٠ضزٸ ْ٘ٸبأ ايسٜٔ فٜعطِّ ٘ٚيهٓٸ  بؿه

ٌٕ اٱشلٞ ايٛسٞ َكسضٖا ٫ٚ ،اٱْػإ قبٌ َٔ ناٌَ  لس ايػبب ٚشلصا .ناٌَ بؿه

 بإْعاٍ ٜكّٛ، ايؿطٜع١ بتًو ايٓاؽ ٖٚسا١ٜ ،١َٓعٝٻ ؾطٜع١ ٜٓعٍ ٕأ بعس تعاىل اهلل ٕأ

 باختٝاضِٖ اؾسٜس٠ ١ايؿطٜع ع٢ً ايٓاؽ ٜٴكبٌ يهٞ ;غابكتٗا َٔ أنٌُ أخط٣ ؾطٜع١ٺ

ٔٵ. ايٛاعٞ ّٷ ؾٗصا ا٫ختٝاض ٖصا ٜكع مل شاإ ٚيه  ؾ٘وطِّ َا اعتباض ٜٓبػٞ ٫ٚ ،آخط ن٬

 ٜٛدس ٫ اييت ٚاشلٓس١ٜ ايؿطق١ٝ ا٭زٜإ ٚيٝؼ ـ اٱبطا١ُٖٝٝ ا٭زٜإٚ. ١ّإشلٝٸ ٝاتٺػًٚ ايبؿط

ٌٷ يسٜٓا ٔٸ; ٚتعاىل غبشاْ٘ هلل ٝاتػًٚ ٖٞ ـ َكساقٝتٗا ع٢ً زيٝ  يتًو ايس١ٜٝٓ ايػٓٔ ٚيه

 ميهٔ :ايباسجني أسس تعبرل ٚسػب. ايتاضٜذ َطٸ ع٢ً ايتشطٜـ أٜسٟ طايتٗا ا٭زٜإ

 ٕأ تعاىل اهلل عساي١ عٔ بعٝسّا يٝؼ: غ١ٓ ٞٵأيَؿ ٠ملسٸ املػٝشٝني ن٬ٍ ؾب١ٗ أَاّ ايكٍٛ

 ايصٟ يًصْب ْتٝذ١ ايه٬ٍ شيو نإ شاإ ٚايه٬ٍ اـطأ يف َع١ٓٝ غٓٸ١ٺ ببكا٤ ٜػُض

 ٞٵأيَؿ ٠ملسٸ بايبكا٤ ١َٓعٝٸ يػٓٸ١ٺ ٜػُض ٕأ تعاىل اهلل سه١ُ َع ٜتعاضض ٫ نُا، ٖٛ ضازٙأ

 شيو ٜهٔ مل ٕإٚ ٢ستٸ ،يًدًٝك١ ١َّٚٓؿع خرلّا ايػُاح ٖصا يف نإ شاإ ايه٬ٍ يف غٓٸ١

 ايهجرل ٜطتهب ٕأ ٖٚٞ ،اٱشل١ٝ املؿ١٦ٝ عًٝ٘ َا ٖٚصا. (55)لًِيًدٳ َعًَّٛا ٚايٓؿع اـرل

 أضاز تعاىل ؾاهلل .اي٬َتٓا١ٖٝ بكسضت٘ اهلل ٜططزِٖ ٫ٚ ،غٓٛاتٺ ٠يعسٸ ايصْٛب ايٓاؽ َٔ

ِٸ ٕأ ايته١ٜٝٓٛ بإضازت٘ ٔٵ ،املدتًؿ١ ايجكاؾات بٛاغط١ ا٭زٜإ تطبٝل ٜت  ٜٛدس ٫ ٚيه

ٌٷ ٞٸ زيٝ ٍٸ َٓطك  ايتؿطٜع١ٝ اٱضاز٠ ٕأ شيو ;باملكساق١ٝ عتتُتٸ ا٭زٜإ نجط٠ ٕأ ع٢ً ٜس

 ٜ٘ٛدِّ ٚتعاىل غبشاْ٘ اهلل ٕإ. املتبا١ٜٓ ايجكاؾات َٔ س٠املتٛٚي ط٠جِّاملته ا٭زٜإ تعاضض

ٝٸ ز١ٜايتعسټ ١بٓعطٜٸ ا٭خص ميهٔ ٚنٝـ ،مجٝعّا يًٓاؽ خطاب٘  اٯٜات بٛدٛز شلٝؼ ١ايسٜٓ

ٛٳ﴿: تعاىل قٛي٘ َٔ ،ايتاي١ٝ ايهطمي١ ٌٳ اٖيصٹٟ ٖٴ ٘ٴ َأضٵغٳ ٗٴسٳ٣ ضٳغٴَٛي ٔٔ بٹاِي ٗٔطٳٙٴ اِيشٳلِّ ٚٳزٹٜ ٝٴِع  يٹ

ٔٔ عٳ٢ًَ ٘ٹ ايسِّٜ ٛٵ ُنًٚ ٙٳ ٚٳَي ٕٳ َنٔط ُٴؿٵٔطُنٛ ٕٻ﴿: تعاىل ٚقٛي٘ (،33: ايتٛب١) ﴾اِي  ٖٳصٳا ٚٳَأ

ٌٳ تٳتٻبٹعٴِٛا ٚٳ٫َ َؾاتٻبٹعٴٛٙٴ َٴػٵتٳكٹُّٝا قٹطٳاطٹٞ ِٵ َؾتٳَؿطٻمٳ ايػټبٴ ٘ٹ عٳٔ بٹُه ِٵ غٳبٹًٝٹ ٘ٹ ٚٳقٻاُنِ شٳيٹُه  بٹ

ِٵ ٕٳ َيعٳًُٖه ِٵ ٚٳَنصٳيٹَو﴿: تعاىل قٛي٘ ٚنصيو ،(153: ا٭ْعاّ) ﴾تٳتٻُكٛ ٓٳاُن َٻ١ّ دٳعٳًِ  ٚٳغٳطّا ُأ

ٗٳسٳا٤ يٹتٳُهْٛٴٛا ٕٳ ايٓٻأؽ عٳ٢ًَ ؾٴ ٜٳُهٛ ٍٴ ٚٳ ِٵ ايطٻغٴٛ ٝٵُه ٗٔٝسّا عٳًَ َٳا ؾٳ ٓٳا ٚٳ ًِ  اٖيتٹٞ اِيكٹبٵ١ًََ دٳعٳ

ٗٳا ُنٓتٳ ٝٵ ِٳ ٔإ٫ٖ عٳًَ ٓٳعٵًَ ٔٵ يٹ ٍٳ ٜٳتٻبٹعٴ َٳ ٔٵ ايطٻغٴٛ ُٻ ٘ٹ ٢عٳًَ ٜٳَٓكًٹبٴ َٹ ٝٵ ٕٵ عٳكٹبٳ  ٔإ٫ٖ َيَهبٹرلٳ٠ّ َناْٳتٵ ٚٳٔإ

ٔٳ عٳ٢ًَ َٳا اهلُل ٖٳسٳ٣ اٖيصٹٜ ٕٳ ٚٳ ِٵ يٹٝٴهٹٝعٳ اهلُل َنا ٕٻ ٔإميٳاْٳُه ِٷضٳ َيطٳ٩ٴٚفٷ بٹايٓٻأؽ اهلَل ٔإ  ﴾سٹٝ
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 ،ا٭زٜإ يف س١ُٜٵايعٳ ايتشطٜـ بأعُاٍ ايهطِٜ ايكطإٓ ٜعذلف نُا .(143: ايبكط٠)

ٕٳ﴿: املجاٍ غبٌٝ ع٢ً ٜٚكٍٛ ُٳعٴٛ ٓٴِٛا َإٔ َأَؾتٳِط َٹ ِٵ ٜٴ٪ٵ ٕٳ ٚٳَقسٵ َيُه ِٵَٹ َؾٔطٜلٷ َنا ٗٴ ٕٳ ٓٵ ُٳعٴٛ  ٜٳػٵ

ّٳ ِٻ اهللٹ َن٬َ ٘ٴ ثٴ ِٵ عٳَكًُٛٙٴ َٳا بٳعٵسٹ َٹٔ ٜٴشٳطُِّؾْٛٳ ٖٴ ٕٳ ٚٳ ُٴٛ : تعاىل ٚقٛي٘(، 75: ايبكط٠) ﴾ٜٳعٵًَ

ٕٻ﴿ ِٵ ٚٳٔإ ٗٴ ٓٵ ٕٳ َيَؿٔطٜكّا َٹ ٛٴٚ ًِ ٗٴِ ٜٳ ٔٳ يٹتٳشٵػٳبٴٛٙٴ بٹاِيهٹتٳابٹ َأِيػٹٓٳتٳ َٳا اِيهٹتٳابٹ َٹ ٛٳ ٚٳ ٔٳ ٖٴ  اِيهٹتٳابٹ َٹ

ٕٳ ٜٳُكُٛيٛ ٛٳ ٚٳ ٔٵ ٖٴ َٳا اهللٹ عٹٓسٹ َٹ ٛٳ ٚٳ ٔٵ ٖٴ ٕٳ اهللٹ عٹٓسٹ َٹ ٜٳُكُٛيٛ ِٵ اِيَهصٹبٳ اهللٹ عٳ٢ًَ ٚٳ ٖٴ ٕٳ ٚٳ ُٴٛ  ﴾ٜٳعٵًَ

ُٳا﴿: ايهطمي١ اٯ١ٜ ٚنصا(، 78: عُطإ آٍ) ِٵ َؾبٹ ٔٗ ِٵَٹ ْٳِكهٹ ٗٴ ِٵ ٝجٳاَق ٖٴ ٓٳا َيعٓٻا ِٵ ٚٳدٳعٳًِ ٗٴ  ُقًُٛبٳ

ٝٳ١ّ ٕٳ َقاغٹ ِٳ ٜٴشٳطُِّؾٛ ٔٵ اِيَهًٹ ٘ٹَٳ عٳ ْٳػٴِٛا ٛٳانٹعٹ ٘ٹ شٴٚنطٴِٚا ُٻاَٹ سٳٓعّا ٚٳ ٍٴ ٚٳ٫َ بٹ  عٳ٢ًَٳ تٳٖطًٹعٴ تٳعٳا

ٓٳ١ٺاخٳ ِٵَٹ ٥ٹ ٗٴ ِٴَٹ َقًٹ٬ّٝ ٔإ٫ٖ ٓٵ ٗٴ ـٴ ٓٵ ِٵ َؾاعٵ ٗٴ ٓٵ ٕٻ ٚٳاقٵَؿضٵ عٳ ُٴشٵػٹٓٹنيٳ ٜٴشٹبټ اهلَل ٔإ ٔٳٚٳ*  اِي ٔٳ َٹ  اٖيصٹٜ

ْٻا َقاُيِٛا ْٳا ْٳكٳاضٳ٣ ٔإ ِٵ َأخٳصٵ ٗٴ ٘ٹ شٴٚنطٴٚا ُٻاَٹ سٳٓعّا َؾٓٳػٴِٛا َٹٝجٳاَق ٓٳا بٹ ٜٵ ِٴ َؾَأِغطٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳ٠َ بٳ  اِيعٳسٳا

ّٔ إىل ٚٳاِيبٳػٵهٳا٤ ٛٵ َٳ١ٹ ٜٳ ٝٳا ٛٵفٳ اِيكٹ ِٴ ٚٳغٳ ٗٴ ٓٳب٦ِّٴ ُٳا اهلُل ٜٴ ٕٳ َناْٴٛا بٹ   .(14 ـ 13 :املا٥س٠) ﴾ٜٳكٵٓٳعٴٛ

 ٚايػطب١ٝ ايؿطق١ٝ ا٭زٜإ كتًـ ١بكسقٝٸ ا٫عذلاف ميهٔ نٝـ، ٖٓا َٔٚ

 قس بايكٻًِ سازث١ تهٕٛ ٕأ ميهٔ ٚنٝـ ؟!ايهطمي١ اٯٜات ٖصٙ بٛدٛز احملطٸؾ١

ٟٸ ٚع٢ً .ٚاملٓاغو بايعبازات تطتبط ا٭خط٣ ٚاملؿه١ً ؟!أٜهّا ؼسخ ٚمل سسثت  ساٍ أ

ٌٸ ٚايكٝاّ ايك٠٬ ٕأ ٌٖ  يهٞ ;ؾكط بٗا ؿٕٛاملهًٖ ِٖ نيًُاملػ ٕأ أّ ايٓاؽ يه

ٝٸ ايهجط٠ ١ْعطٜٸ ٕإؾ شيو ع٢ً ٚبٓا٤ٶ ؟!ٜؿًشٛا  َع َٓػذ١ُ غرل ٚسسٖا يٝػت ١ايسٜٓ

 املٓٗر ع٢ً ٚبٓا٤ٶ ،ايتكًٝس١ٜ ايٓعط١ٜ ع٢ً هب بٌ، ؾكط ايهطِٜ ايكطإٓ تعايِٝ

 ٫ ْٗاإؾ اي١اؿ ٖصٙ ٚيف، ١إشلٝٸ ٝاتػًٚ ا٫دتُاع١ٝ ا٫خت٬ؾات مجٝع تعتدل ٕأ ،ّاملتكسِّ

 اؿساث١ ٜعتدلٚا إ ايتكًٝسٜني ع٢ً بٜتٛدٻ ٖٓا َٚٔ .اجملتُعات ـبتدًٗ غ٣ٛ طتبؿِّ

 . با٫غتُطاض ػِتتٻ ٭ْٗا; تعاىل هلل ػًّٚٝا ،يط٩ٜتِٗ طبكّا ;أٜهّا

ٛٸ ع٢ً ٜٛاؾل ْكط ايػٝس ٕأ ا٭خط٣ املػأي١  ٫ ٚيهٓ٘ ،يٮزٜإ ايبؿط١ٜ ضاتايتط

 ؾكط ٜٚؿرل ،اٱشل١ٝ ٝاتٚايتذًٚ ايبؿط١ٜ ايتطٛضات يتؿدٝل َتها٬َّ َعٝاضّا ٜعطٞ

إىل  ٚبايٓػب١. املٛنٛع١ ا٭زٜإ اغتُطاض ٚعسّ ،١اٱشلٝٸ ا٭زٜإ اغتُطاض َعٝاض إىل

ٔٵ، ايتاضىٞ اغتُطاضٖا ٖٛ اؿكٝك١ٝ ا٭زٜإ عاتممِّ إسس٣ ٕٸإؾ يتكًٝسٜنيا  ٚيه

 لسٙ، ٠َٚػتُطٸ َٛنٛع١ زٜا١ْْ ْٗاأ َٔ ايطغِ ع٢ًٚ ،١ايػٝدٝٸ ايسٜا١ْ إىل ٜكٌ عٓسَا

 َٔ قٜٛتني زٜاْتني تساخٌ َٔ ظٗطت اغتجٓا١ٝ٥ ساي١ّ اٖاإٜٸ َعتدلّا ،شيو ٔع هٝب ٫
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 . (56)اشلٓسٚغ١ٝ ٚايسٜا١ْ اٱغ٬ّ أٟ ،املع١ٜٛٓ ايٓاس١ٝ

 

  ــــــ ؽاملكسَّ ايعًِ ـ6

ُٸ املٛانٝع أسس ٌٕ ْكط ايػٝس تٓاٚشلا اييت ١املٗ  ايعًِ ٛي١َك ٖٞ ٚاغع بؿه

. اؾسٜس٠ املعطؾ١ ْعط١ٜ عٔ ؽتًـ ْكط ايػٝس يس٣ ؾاملعطؾ١ .ايسٜين ٚايعًِ ؽاملكسٻ

ٞٸ بعسٷ شلا املكٛي١ ٖصٙ يف املعطؾ١  يهٞ اٱْػإ ٕإٚ .باؿلٸ ٚثٝكّا اضتباطّا ٚتطتبط ،قسغ

 لٜتشٓك ا٭َط ٖٚصا ،ايٛعٞ عٓكط إىل ططٜكّا ًٜتُؼ ٕأ هب املطًك١ شات٘ إىل ٌٜتٛقٻ

 ٜػتعني عٓسَا املطًل إىل ٜتٛقٌ شات٘ عسٸ ايٛعٞ ٚيهٔ ،ٚعٝ٘ ططٜل عٔ اٯخط ٖٛ

 ايعًّٛ ٕأب ٜ٪َٔ ْ٘إ. (57)(يًُكطًض ايعاّ باملع٢ٓ) ايٛسٞ أٟ ،ا٫شلٞ ايعكٌ بطغاي١

 أسهإ يف ٚتطعطعت ظٗطت اييت ا٭زٜإ أٚ ايسٜٔ َع ايطأٟ بٛسس٠ تتػِ ايتكًٝس١ٜ

 ايسٜين اٱزضاى ٚظٚاٍ أؾٍٛ يف اؾسٜس٠ ايعًّٛ بتتػبٸ مل اؿكٝك١ ؾؿٞ. سهاضاتٗا

. متاَّا ايتكًٝس١ٜ ايعًّٛ ع٢ً قهت ْٗاإ بٌ، بػٵؾشٳ ايػطب يف ايطبٝع١ يٓعاّ ٚايؿًػؿٞ

ٟٸ ع٢ً ٚيهٔ  اـؿ١ٝ ايعًّٛ َٔ يٝػت ايتكًٝس١ٜ ايعًّٛ ٕإ :ايكٍٛ ميهٔ ٫ ساٍ أ

 َٝتاؾٝعٜك١ٝ قٛاعس أغاؽ ع٢ً ٚقا١ُ٥ ،ايطبٝع١ َٔ ايعهؼ ع٢ً ٖٞ بٌ ،بػٵؾشٳ

 ايعًّٛ ٕأ ٚاملعًّٛ. (58)اؾسٜس٠ يًعًّٛ ايؿًػؿ١ٝ َاتاملكسِّ َع عُٝكّا اخت٬ؾّا ؽتًـ

 ٢ستٸ. ٚغرلٖا اٱغ١َٝ٬ٚ ٚايْٝٛا١ْٝ ٚايك١ٝٓٝ املكط١ٜ نايعًّٛ، شلا سكط ٫ ايتكًٝس١ٜ

ٌٸ ْطام نُٔ ز٠َتعسِّ تكًٝس١ٜ عًَّٛا ٖٓاى ٕأ  ع٢ً قا١ُ٥ ايعًّٛ ٖصٙ. خاق١ سهاض٠ ن

 تًو ٚغٓٸ١ ،ايسٜٔ أقٍٛ ايٛقت ْؿؼ يف تؿهٌ ،ز٠قسٸ َٝتاؾٝعٜك١ٝ قٛاعس أغاؽ

ُٸ يف ْكط ايػٝس ٜٚؿرل. (59)أسهاْٗا يف ايعًّٛ ٖصٙ تطعطعت اييت اؿهاض٠  ايؿكٌ ١تت

 ٚايًػ١ َاتاملكسٸ َٔ مناشز إىل صٚايطبٝع١ ايسٜٔ أٟط( ٚطبٝعت زٜٔ) نتاب َٔ ايطابع

 بٔ دابط: َجٌ ،ايهباض ايعًُا٤ يبعض ايكسِٜ طبٸٚاي ايطبٝعٝات عًّٛ يف املؿذلن١

 ايط١ٜ٩ ع٬ق١ ؾٝ٘ ٜٚٛنض ،ٚآخطٜٔ ،اـاظْٞ ايؿتض ٚأبٛ، ايبرلْٚٞ ضوإ ٚأبٛ، سٝإ

 ظٗٛض ثطإ ٖصٙ اؿٛاض يػ١ اْكطنت ٚقس. ايكسمي١ ايتكًٝس١ٜ بايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ايه١ْٝٛ

 َصٖب ١ُٖٓٝٚ ،عامليً اٯيٞ املٝهاْٝهٞ ايتكٜٛط ظاٖط٠ ٚبطظت ،اؾسٜس٠ ايعًّٛ

 ايتٝاض اعتباض ٜٓبػٞ ٫ٚ. (64)ايع١ًُٝ ٚايجٛض٠ ايٓٗه١ عكط يف ايعًّٛ ع٢ً ايتػ١ُٝ
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 تأنٝسُٖا بًشاظ ،اؾسٜس يًعًِ نيكايؿ ْكط يًػٝس ايؿهطٟ ذاٙٚا٫تٸ ايتكًٝسٟ

 ٥٫ك١ َها١ْٺ يف اؾسٜس ايعًِ ٜٛنع ٕأ بٛدٛب ٜعتكسإ بٌ، ايكسغٞ ايعًِ ع٢ً

 نُشٛض تعاىل اهلل إىل ٜٴٓعط ٕأ ٚهب ،اـايس٠ ٚاؿه١ُ عٜكٝااملٝتاؾٝ زتٗاسسٸ

 ٖصا ٜٚػتؿاز ،اؿكٝك١ يتًو َطاتب عٔ عباض٠ ايٛدٛز غا٥ط ٕأٚ ،ثابت١ ٚسكٝك١ أغاغٞ

 ٖٞ ايتكًٝس١ٜ ايعًّٛ ٕأ ْكط ايػٝس ٜٚط٣. (61)اٱشلٞ ٚايٛسٞ ايعطؾإ عُل َٔ ا٭َط

 ٚبٗصٙ ،ي٘ ق١ُٝ ٫ ّاَٝتسْٸ ّاعامل املازٟ ايعامل ٚتعتدل ،اؿكا٥ل عٔ ختتشسٸ اييت ايعًّٛ

ِٸ ْٓاإؾ قٛي٘ بػٵٚسٳ. ايعًٝا ايسضدات إظٗاض ميهٔ اؿكا٥ل  ٜصٖب ٫ ايصٟ بايعًِ ْٗت

 احملٝط ايطبٝع١ يعامل اؾػُٞ ـ ايطٚسٞ ايذلنٝب َٔ بعسأ إىل ايعٝين قطب٘

ِٸ ايصٟ ايبؿطٟ ٌايتعٗك َٔ بعسأ إىل ايصٖين ٚقطب٘، باٱْػإ ٛټ ٜت ٌٕ ضٙتك  إْػاْٞ بؿه

 اؾسٜس٠ ايعًّٛ ٜعاضض ٫ ْكط ايػٝس ٕإ. (62)متاَّا ايعكٌ ْٛض عٔ َٚٓؿكٌ، قطف

ٌٕ  َٓ٘ سٻبٴ ٫ ّاٚأغًٛب ّآَٗذ اؾسٜس٠ ايعًّٛ اعتباض ميهٔ ْ٘أ ٜٚعتكس ،ناٌَ بؿه

 ٜهؿـ ٕأ بإَهاْ٘ أغًٛب أٚ َٓٗر بعٓٛإ أٟ، ايطبٝع١ عامل َٔ َع١ٓٝ دٛاْب ملعطؾ١

. (63)ٚأبعازٙ دٛاْب٘ مجٝع عٔ ٚيٝؼ، املاز٠ أٚ ايطبٝع١ عامل خكا٥ل َٔ ايبعض عٔ

 يف ٜهُٔ اؾسٜس٠ ٚايعًّٛ ايتكًٝس١ٜ ايعًّٛ بني ا٭غاؽ ايؿاضم ٕإؾ قٛي٘ ٚسػب

 ،قطف إْػاْٞ أَط ايتكًٝس١ٜ ايعًّٛ يف ؽاملكسٻ غرل ا٭َط ٕأ ٖٚٞ ،ايتاي١ٝ اؿكٝك١

ٟٸ ؽاملكسٻ ٚا٭َط ،ايسٚاّ ع٢ً ٖٚاَؿٞ  ايعًّٛ يف ؽاملكسٻ غرل ا٭َط إٔ سني يف ،قٛض

 ٚغرل املكسؽ ايعًِ عٔ اؿسٜح ميهٔ ا٭غاؽ ٖصا ٚع٢ً. قٛضّٜا أقبض اؾسٜس٠

 ايعًّٛ ٖسف ٜهٔ ٚمل. اؾسٜس٠ ٚايعًّٛ ايتكًٝس١ٜ ايعًّٛ بني ايتؿطٜل عٓس املكسؽ

 يف ايعًِ دٌأ َٔ ٜهٔ مل نُا، أبسّا ايّٝٛ ب٘ املطاز باملع٢ٓ ْؿعّٝا ٖسؾّا ايتكًٝس١ٜ

ٛٻ نهٌٛ اٱْػإ ٕأ َٔ اْط٬قّا ٭ْ٘ ;ْؿػ٘  اؾػِ َٔ ايتكًٝس١ٜ ايط١ٜ٩ يف ٕٜته

 بتًب١ٝ قاَت ايكسمي١ اؿهاضات يف ٚمنت ْؿأت اييت ايعًّٛ مجٝع ٕإؾ ٚايطٚح ٚايٓؿؼ

 ؼت ٚقعت اؾسٜس٠ ايعًّٛ ٕأ ْكط ايسنتٛض ٜٚعتكس. (64)ايهٝإ شلصا ١خاقٸ ساد١ٺ

 أغاؽ ع٢ً ايكا١ُ٥ ايتكًٝس١ٜ ايعًّٛ عٔ بٓؿػٗا ْٚأت ،املاز١ٜ ١ْٝٛايه ايط١ٜ٩ تأثرل

 يف ايكاعس٠ ٖصٙ عٔ بٛدٗٗا باٚأٚض أعطنت يكس: ٜٚكٍٛ ،ايتٛسٝس١ٜ ايه١ْٝٛ ايط١ٜ٩

 عٔ بس٫ّ اٱْػإ قٛض١ٜ ع٢ً ايكا١ُ٥ ايه١ْٝٛ ايط١ٜ٩ باغتبساٍ ،ايٛغط٢ ايكطٕٚ
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 ًَهٛت» ظعٌ :ايسٜين ايتعبرل بػٵسٳ أٚ، اهلل مبشٛض١ٜ ايكا١ً٥ ايه١ْٝٛ ايط١ٜ٩

، غ١َكسٸ ْعط٠ّ ايعًِ إىل ٜٓعط اٱغ٬َٞ ايسٜٔ ٕإ. (65)«اهلل ًَهٛت» عٔ بس٫ّ «اٱْػإ

 ٚايط١ٜ٩. (66)اٱشل١ٝ ٝاتايتذًٚ َٔ ظاْب ا٭َط ْٗا١ٜ يف ٜطتبط عًِ نٌ ٕأ باعتباض

ٌٕ ؾ١املعط أؾهاٍ كتًـ تٓؿأ ٕأب اٱط٬م ع٢ً تػُض مل يٲغ٬ّ ايتٛسٝس١ٜ  بؿه

ٌٸ  َٔ زضدات ايسٚاّ ع٢ً ٖٓاى، شيو َٔ ايعهؼ ع٢ً بٌ، ايبعض بعهٗا عٔ َػتك

ٌٸ ؾٝٗا ٜهٕٛ املعطؾ١  املعاضف َع دٖٛط١ٜ ٚع٬ق١ ق١ً املعطؾ١ أؾهاٍ َٔ ؾهٌ يه

 ،املٝتاؾٝعٜك١ٝ املعطؾ١ أؾهاٍ أضق٢ إىل ٚٚق٫ّٛ ،املاز١ٜ ا٭َٛض َٔ بس٤ّا ،ا٭خط٣

 بايعًّٛ تػ٢ُ ٕأ ؾع٬ّ تػتشلٸ اييت ٚايعًّٛ. (67)بٓؿػٗا اؿكٝك١ َعطؾ١ ٚتعهؼ

 ٚسس٠ إىل ٜٓعط عٓسَا املط٤ ٕإ عٝح; ايطبٝع١ ٚسس٠ عٔ تهؿـ اييت ٖٞ اٱغ١َٝ٬

 قٛض٠ ايطبٝع١ ٚسس٠ ٌمتجٸ ٚاييت ،اؿٓك١ ايػٝب١ٝ اٱشل١ٝ ايٛسس٠ إىل ٌٜتٛقٸ ايعامل

ٔٵ، ايعاٖط يف س٠ايؿا٥ عسمي١ ايتكًٝس١ٜ ايعًّٛ تبسٚ إ املُهٔ َٚٔ .(68)َٓٗا  َع ٚيه

 ٜهٕٛ ٕأ ميهٔ ايصٟ ا٭َط َا ٭ْ٘; ا٭َط ٚاقع يف ْؿعّا ايعًّٛ أنجط َٔ ْٗاإؾ شيو

 ع٢ً ٜٚعٝٓ٘، اـايس٠ يطٚس٘ غصا٤ٶ ٜعسٸ ايصٟ ايؿ٤ٞ شيو َٔ يٲْػإ ْؿعّا أنجط

 ًّٛايع ض١ٜ٩ ع٢ً ٚبٓا٤ٶ !؟(69)إْػاّْا بُٝٓٗا أقبض اييت اٱشل١ٝ ايباضق١ تًو ع٢ً ايتعطٸف

ٟٸ ٖٓاى ٜٛدس ٫ ايتكًٝس١ٜ  أٚ ،(ٚايعٌُ ايؿهط) بني ؾُٝا نا١ًَ اظزٚاد١ٝ أٚ تبأٜ أ

 ايتكًٝس١ٜ ايعًّٛ ؾٝ٘ تأخص ايصٟ ايٛقت ْؿؼ ؾؿٞ ايػبب ٚشلصا .(ٚايؿا٥س٠ اؿكٝك١)

َټ ايهؿؿٞ اؾاْب ٕإؾ ا٫عتباض بٓعط ايعًُٞ اؾاْب  اٯخط ٖٛ َأخٛشٷ أٜهّا ًٞٚايتأ

 ٚايعًّٛ ايبؿط١ٜ ايعًّٛ بني ايذلابط َػأي١ يف ْكط ايػٝس ٜٚكٍٛ. (74)اؾٝٗ ا٫عتباض بٓعط

ّٷ ْٗاأ َٔ بايطغِ: غ١املكسٻ  مبػاعس٠ تكبض ٕأ بإَهاْٗا، ايهْٛٞ بايعامل لتتعًٓ عًٛ

 تكبض ٕأ ٚيٝؼ، ايكٛض ٚض١ٜ٩ ،املع١ٜٛٓ اؿكٝك١ عٔ اؿذب تطؾع ضَٛظّا( اٱشل١ٝ ايطٚح)

ٌٸ يف تعاىل اهلل ض١ٜ٩» َٚٓعي١ َكاّ إىل يًٛقٍٛ اٱْػإ تعني ٕأٚ; شلا سذابّا  «َهإ ن

 َٔ ايعامل عٔ اٱْػإ ؾِٗ يتطٗرل َٚعّٝٓا ظٗرلّا تكبض ٕأ ٚبإَهاْٗا. تعاىل اهلل بًطـ

 يف ٫ ،(اهلل يف) ا٭َٛض ؾٝٗا ٜط٣ اييت املطتب١ إىل املط٤ ؾٝ٘ ٜكٌ ايصٟ ٚبايؿهٌ، سٛي٘

ُٸ إىل ٚبايٓعط. (71)ْؿػ٘  ايًػ١»: ٜكٍٛ ْ٘إؾ املكسغ١ ايعًّٛ يػ١ بٗا ٢ؼع اييت ١ٝا٭ٖ

 سكٝك١ عٔ اؿذاب تطؾع» اييت «ايطَع١ٜ» ايًػ١ ٖٞ( املكسغ١ ايعًّٛ يػ١) املػتدس١َ
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ٌټ. زضاغت٘ املطاز ايعًِ ٚٚاقع سسٚز ٚضا٤ ؾُٝا َٛدٛز٠  َٔ َع٢ٓ شٚ تكًٝسٟ عًِ ؾه

 فا٫ّ ايطَع١ٜ ػ١ايً خ٬ٍ َٔ ٜطبط ٕأ ٜتُهٔ ْ٘إ عٝح، املٝتاؾٝعٜكٞ املع٢ٓ سٝح

 ايتكًٝسٟ ايٓذّٛ عًِ أٚ ؾايطٜانٝات. ٚبعسّا غع١ أنجط مبذا٫ت ايٛاقع َٔ أٚغع

ٔٵ، ٚلّٛ ضٜانٝات عًّٛ ٖٞ ايكسِٜ  باملع٢ٓ ايٓذّٛ ٚعًِ ايطٜانٝات يٝؼ ٚيه

 َا بعامل ك١املتعًٓ يًشكا٥ل ضَع١ٜ َعاٖط اْٗا بٌ، ؾكط اٯٕ املكطًشات شلصٙ احملسٚز

 َعطؾ١ بسٕٚ ايتكًٝس١ٜ يًعًّٛ ايهاٌَ ايؿِٗ سكٍٛ املُهٔ غرل َٔٚ. ايطبٝع١ بعس

 ؾٗٞ ،شات١ٝ سكٝك١ عٔ يًهؿـ ايعٛاٖط تػتدسّ اييت ايعًّٛ تًو، ايطَع١ٜ ايًػ١

 ع٢ً اٱغ٬َٞ ايٛسٞ بتأثرل ٜعذلف ْ٘أ نُا. (72)«ايٛقت ْؿؼ يف ٚتهؿؿٗا ؼذبٗا

ٛٸ ٕأ ميهٔ ٫»: ٜٚكٍٛ ،ايعًّٛ  بسٕٚ، بعس ؾُٝا ٚتهاًَٗا ١َٝاٱغ٬ ايعًّٛ ظٗٛض ضْتك

 ٖصا ؾٝٗا ْٓعِ اييت ٚايططٜك١ ،اٱغ٬َٞ ايٛسٞ يطٚح ايسا٥ِ اؿهٛض إىل ا٫يتؿات

 ايعًّٛ إهاز عٔ ٚي١٪املػ ٚاؿهاض٠ ،ايبؿط١ٜ ٚاجملتُعات ايٓؿٛؽ ايٛسٞ

: ٜٚكٍٛ ،اٱغ١َٝ٬ ايعًّٛ يف املدتًؿ١ ا٭غايٝب إىل ْكط ٜٚؿرل. (73)«ٚتهاًَٗا

، ٚايتذطب١، احملػٛؽ َؿاٖس٠ أغايٝب اٱغ٬ّ ٚعًُا٤ باسجٕٛاي اغتدسّ»

ٝٻ ،ايعطؾاْٞ ٚايؿٗٛز ٚايصٚم ايعكٌ ٚأخرلّا ،ٚايدلٖإ، ٚا٫غتس٫ٍ ٕٛ ع٢ً ٓٛاٚب  َعني م

 تأثرل سٍٛ ٚنتب. (74)«ايططم ٖصٙ خ٬ٍ َٔ باٯخط أسسُٖا ايٛدٛز َطاتب اضتباط

 إىل ايٓعط ٜٓبػٞ ٫ٚ ،املعازي١ ٖصٙ قًب َٔ سٻبٴ ٫»: ايعًّٛ ع٢ً ايه١ْٝٛ ايط١ٜ٩ َػأي١

ٌٕ ايعًِ ّٸ بؿه  نؿسع١ ٚنإٔ ،ع١ٚايهٻ ٞايتسْٸ َٔ املػت٣ٛ بٗصا اؾسٜس ٚاٱبساع ،عا

 اٱغ١َٝ٬ ايه١ْٝٛ ايط١ٜ٩ أغاؽ ع٢ً شيو إىل ايٓعط هب بٌ، أؾع٢ بعني تٓعط

 .(75)«اٱشلٞ ايٛسٞ يف دصٚضٖا تهُٔ ٚاييت ،املػتك١ً

  :ايسٜين ايعًِ ٱهاز ايتاي١ٝ ملطاسٌا ْكط ايػٝس ٜٚكذلح

 ٚاٱبساع يًعًِ غ١املكسٸ يًٓعط٠ ّاسسٸ ْهع ٕأ يف ٖٞ ا٭ٚىل ايهطٚض١ٜ اـط٠ٛ ـ1

 ٚهب ،بؿطٟ ْتاز ٖٛ ؾايعًِ. اؾسٜس٠ ايعًّٛ َع َتٛانع١ ع٬ق١ ايّٝٛ ٚيسٜٓا. اؾسٜس

 ٚيٝػت ،١ْنؿسع إْٗا، أؾع٢ بعني نؿسع١ ْط٣ مٔ. داْبّا ا٫ظزضا٤ عكس٠ ْسع ٕأ

 . أؾع٢

 ايتكًٝس١ٜ اٱغ١َٝ٬ املكازض بسضاغ١ ايكٝاّ ٚدٛب ع٢ً ٜٓلٸ ايجاْٞ اقذلاس٘ ـ2
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ُٸك١ زضاغ١  ايتكًٝس١ٜ ؿاتاملكٓٻ مجٝع إىل ٚق٫ّٛ ٚاؿسٜح ايهطِٜ ايكطإٓ َٔ بس٤ّا ،َع

 تسٜٚٔ َٔ يٓتُهٔ ;ٚأؾباٖٗا ايٛدٛز ٚعًِ، ٚاٱشلٝات ايؿًػؿ١ بعًّٛ تطتبط اييت

 شيو ;ايطبٝع١ٝ ٚايعًّٛ يًطبٝع١ اٱغ٬َٞ املؿّٗٛ ٚغاق١ ،اٱغ١َٝ٬ ه١ْٝٛاي ايط١ٜ٩

ٌٸ يف قا١ُ٥ ايطبٝع١ٝ ايعًّٛ ٕأ  أ٫ّٚ ْأتٞ ٕأ ٚعًٝٓا ،طبٝع١ٝ ؾًػؿ١ ع٢ً ا٭سٛاٍ ن

 أغاغٗا ع٢ً ٌْتٛقٸ يهٞ ;ايس١ٜٝٓ َٚكازضْا ْكٛقٓا َٔ ايطبٝع١ ؾًػؿ١ ْٚػتدطز

 ايطبٝع١ٝ ايعًّٛ تكبض ٚس٦ٓٝصٺ، ايطبٝع١ٝ يعًّٛا يف َ٪ثٸط٠ إغ١َٝ٬ ن١ْٝٛ ض١ٜ٩ إىل

ٕٸ. إغ١َٝ٬ طبٝع١ٝ عًَّٛا  ،ا٭ق١ًٝ اٱغ١َٝ٬ ايه١ْٝٛ ايط١ٜ٩ عٔ زّافسٻ ايهؿـ إ

 زضاغ١ّ اٱغ١َٝ٬ ايعًّٛ تاضٜذ زضاغ١ ٜػتًعّ ،ايطبٝع١ٝ بايعًّٛ ع٬قتٗا ١ٚغاقٸ

ُٻ  . سّادٝٸ ؾُّٗا ٚؾُٗٗا ،ك١َع

 اٱغ١َٝ٬ ايه١ْٝٛ ٚايط١ٜ٩ ،ايطبٝع١ ٚؾًػؿ١ ،بايٓؿؼ ايجك١ ضٚح ؼكٝل ٚبعس ـ3

 أَاّ اجملاٍ ؾػض هب» ْ٘أ ٖٞ ايجايج١ ٚاـط٠ٛ ؾاملكذلح، ايطبٝع١ٝ ايعًّٛ يف ط٠امل٪ثٸ

 املػتٜٛات أع٢ً ٚع٢ً ،اؾسٜس٠ ايعًّٛ ع٢ً ٬عٓطي٬ املػًُني نياؾاَعٝٸ َٔ ايهجرل

. (احمله١ ايعًّٛ) تػ١ُٝ ٕٛايػطبٝٸ ًٝٗاع ٜطًل ٚاييت ،ا٭غاغ١ٝ ايعًّٛ ٚغاق١ ،ايع١ًُٝ

 يصٜٔإىل ا قٝاغّا ،ٚاملٗٓسغني ا٤ا٭طبٸ َٔ ايهجرل اٯٕ اٱغ٬َٞ ايعامل يف ٜٚٛدس

 ٚايهُٝٝا٤ نايؿٝعٜا٤ ،ايعًّٛ يبعض ٚايٓعط١ٜ احمله١ اؾٛاْب بسضاغ١ ٜكَٕٛٛ

 اٜكَٛٛٚ ايطبٝع١ٝ ايعًّٛ عًُا٤ َٔ فُٛع١ شيو بعس ٜأتٞ إٔ ٜعين ٖٚصا. «ٚايب١٦ٝ

 ٕٵأ ايط٥ٝؼ ٚاقذلاسٓا. ايه١ْٝٛ ايط١ٜ٩ يتًو ٚؾكّا ايع١ًُٝ ٚايسضاغات ا٭عاخ بإدطا٤

ُٸٛا ٘ٺ أؾهٌ ع٢ً ايػطب١ٝ ايعًّٛ ٫نتػاب ًٖ  أغػٗا نعٛا ايٛقت ْؿؼ ٚيف ،ٚد

 عًُا٤ يٓا ٜهٕٛ ٕأ َٔ ٜكٛيْٛ٘ َٚا. ايٓكس ك١تبٛ يف ٚايؿًػؿ١ٝ ايٓعط١ٜ ٚقٛاعسٖا

 ايٓعاّ نٌ ٕأ ٜعين ٫ اـاق١ ايه١ْٝٛ ايط١ٜ٩ بتًو ا٭غاغ١ٝ ايعًّٛ بساضغ١ يٝكَٛٛا

 أؾهٌ ع٢ً ايػطب١ٝ ايعًّٛ ِيتعًٗ ْصٖب ٕأ عًٝٓا هب اش ;طٜتػٝٻ إٔ هب يًػطب ايعًُٞ

٘ٺ  ٚأغػ٘ ،يًػطب ايٓعط١ٜ ايكٛاعس ْٓكس ٕأ هب ايٛقت ْؿؼ يف ٚيهٔ ،ممهٔ ٚد

ٟٸ ٚع٢ً. ايه١ْٝٛ ٚض٩ٜت٘ ،ايؿًػؿ١ٝ ٍٕ أ  إىل ىًل إٔ ٜطٜس ايعٓاٜٚٔ ٖصٙ عفُٛ َٔ سا

 ،ايؿًػؿ١ٝ يٮغؼ ايه١ْٝٛ ايط١ٜ٩ يف تهُٔ ٚايسٜٔ ايعًِ تعاضض َؿه١ً ٕإ :ايكٍٛ

ٌٸ شيو بتػٝرل قُٓا ٚيٛ  . ايتعاضض ٖصا َؿه١ً غتش
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ُٸ اـط٠ٛ» ـ4  نٌ يف ايتكًٝس١ٜ اٱغ١َٝ٬ ايعًّٛ إسٝا٤ يف تهُٔ ا٭خط٣ ١املٗ

 ٚايعضاع١ ٚايكٝسي١ نايطب ،املٝازٜٔ بعض يف ١ٚغاقٸ، ممهٔ َٚهإ ظَإ

; بػٵؾشٳ بجكاؾتِٗ املػًُني ثك١ َٔ َعٜس إىل ٟت٪زٸ ٫ اـط٠ٛ ٖٚصٙ .املعُاض١ٜ ٚاشلٓسغ١

 املكذلح ٖصا يف ْكط ايػٝس َٚطاز. «عع١ُٝ ٚاقتكاز١ٜ ادتُاع١ٝ ْتا٥ر ع٢ً تٓطٟٛ بٌ

 تاضٜذ إسٝا٤ ٚيٝؼ ـ ١اٱغ٬َٝ ايعًّٛ بإسٝا٤ ٜٛقٞ ؾٗٛ ،ايعًِ تاضٜذ َٔ أبعس إىل ٜطَٞ

 . ـ اٱغ١َٝ٬ ايعًّٛ

 ٱهاز إدطا٤ أِٖ إٕ :قٛي٘ يف ٖٛ ْكط ايػٝس ٜططس٘ ايصٟ اـاَؼ ا٫قذلاح ـ5

 خ٬ٍ َٔ ٚيٝؼ ،ا٭خ٬م َع ايعًِ تًؿٝل إعاز٠ يف ٜهُٔ اؿكٝكٞ اٱغ٬َٞ ايعًِ

 ٫»: ٍٜٛك ؾٗٛ. يًعًِ ايؿًػؿ١ٝ ٚا٭غؼ ايٓعط١ٜ ايكٛاعس مبػاعس٠ بٌ، ايعامل ؾدل

 اييت ايعًّٛ تأيٝـ عًٝٓا هب بٌ، ايعًّٛ بإهاز ٕٛٵٓٳعٵٜٴ َػًُٕٛ يسٜٓا ٜهٕٛ إٔ ٜهؿٞ

. «أٜهّا ايعًّٛ ع٢ً ط٠امل٪ثِّ ايؿًػؿ١ٝ ا٭غؼ ا٫عتباض بعني ْأخص إٔ مبع٢ٓ; املػًِ سٸتٴعٹ

ِٸ ْكط ايسنتٛض إٔ لس ٚبصيو  َكسض إٔ ٜٚط٣، ٚايسٜٔ ايعًِ بني ايتعاضض مبػأي١ ٜٗت

 ايه١ْٝٛ ايط١ٜ٩ تػٝرل ٕأٚ، ايؿًػؿ١ٝ ٚا٭غؼ ايه١ْٝٛ ايط١ٜ٩ يف ٜهُٔ تعاضضاي

ٌٸ ٌميجٸ يًعًّٛ ٔٵ. ايتعاضض شلصا املٓاغب اؿ  أنجطٙ إٔ ن٬َ٘ ظاٖط َٔ ٜبسٚ ٚيه

ٔٵ. اٱْػا١ْٝ ايعًّٛ ٚيٝؼ ،ايطبٝع١ٝ بايعًّٛ ٜطتبط  اييت ا٭خط٣ ١اـٓط ٖٞ َا ٚيه

 . (76)إيٝ٘ مٜتططٻ مل اَ ٖصا ؟١ٝاٱْػاْ ايعًّٛ غكٛم ٚنعٗا ٜٓبػٞ

 ايعًِ َػأي١ غكٛم ْكط ايػٝس ع٢ً ْجين إٔ هب ْ٘أ إىل اٱؾاض٠ ٚػسض

 ططح يف املٛدٛز اٱبٗاّ يف ٜهُٔ ايطأٟ ٖصا يف املٛدٛز اٱؾهاٍ إٔ إ٫ٓ، ؽاملكسٻ

 إىل غ١املكسٻ غرل ايعًّٛ ؼٌٜٛ َٔ ٓ٘متٚه اييت ايتٓؿٝص١ٜ ٚاـطط ،املٓاغب١ اؿًٍٛ

 َٔ متاَّا إيػا٥ٗا ع٢ً ايعٌُ ٜٓبػٞ اؾسٜس٠ ايعًّٛ ٕأ ٌٖٚ. ع١ٝٓٝ بكٛض٠ٺ غ١َكسٻ عًّٛ

 ْكط ايسنتٛض ٕأ عًٝٗا؟ ٌٖٚ ايتػٝرلات بعض بإدطا٤ تٗصٜبٗا إىل كاضٜٴ أّ ايػاس١

 أّ ايس١ٜٝٓ ايٓكٛم َٔ اؾع١ٝ٥ ايعًّٛ باغتدطاز اٯًَٞ دٛازٟ ا٭غتاش مبكٛي١ ٜكٍٛ

 ٖصا ٜهؿٞ ٌٖٚ؟ ايػطب١ٝ ايعًّٛ بتٗصٜب ايعطاؽ ْكٝب سنتٛضاي قٍٛ إىل ٜصٖب اْ٘

ٛٸ أٚ ايعًّٛ بعض إْتاز َٔ املكساض  ٕأ ٌٖٚ؟ غ١َكسٸ يتكبض ايجكاؾ١ أسهإ يف ٖامن

 ايعًّٛ ع١ٝٓٝ َكرل َٚا؟ غ١َكسٸ ٚغرل غ١َكسٸ :إىل تكػِ إش ;ْػب١ٝ ايتذطٜب١ٝ ايعًّٛ
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. ٜهؿٞ ٫ ؽاملكسٻ ايعًِ باب يف ايه٬ّ َٔ املكساض ٖصا ٕإؾ ا٭سٛاٍ نٌ ٚيف؟ إشٕ

 املػأي١ ٚؾكسإ ،ايعكًٞ ٚاملٓٗر ،ايعًُٞ يًُٓٗر ايتكًٝسٜني اْتكازات َٔ بعهّا ٕأ ٚأض٣

ٟٸ إىل تكٛز ٫ ْٗاأ إ٫ٓ َكبٛي١ ،املع١ٜٛٓ . ايتكًٝسٟ ايتٝاض َع ا٫ْتكازات ٖصٙ بني ع٬ق١ أ

 ٫ ٕأ هب ايعًِ إٔ ؽاملكسٸ ايعًِ باب يف ْكط ايػٝس ن٬ّ َٔ ٜٴػتؿاز َا ٚغا١ٜ

 إىل ٜكاض إٔ ٚهب ،ٚإْػاْٞ شلٞإ غرل َػاض يف ٜتشطى ٫ٚ ،ٖسفٺ ب٬ ٜهٕٛ

 تبٝٸٔ ا٭َٛض ٖصٙ ٕأ إ٫ٓ، ايعًِ ٖسف يتشسٜس غ١املكسٸ املٝتاؾٝعٜك١ٝ ا٭غؼ َٔ ا٫غتؿاز٠

 . بعٝٓ٘ ايعًِ ٚيٝؼ ،ايعًِ ٚأٖساف ا٭غؼ ؿاي١ ٚقـ ٖٛ ايتكسٜؼ إٔ

 

  ــــــ احلساث١ َعاضض١ ـ7

 ايطأؽ كطٛعَ بايسٜو ٗٗاٜٚؿبِّ ،٠بؿسٸ ايػطب١ٝ اؿهاض٠ ْكط ايػٝس ٜعاضض

 أْؿاغ٘ ًٜؿغ ٢ستٸ ،ٖسف زٕٚ غطٜع١ عطن١ٺ قكرل٠ يؿذل٠ٺ ٚسلا٫ّ ميّٝٓا ىٜتشطٸ ايصٟ

 ع٢ً ايػٝطط٠ يف اشلا١ً٥ لاظاتٗاإ َٔ ٚبايطغِ اؾسٜس٠ ؾاؿهاض٠. ٚميٛت ا٭خرل٠

 ْاضّا تٵأٚقسٳقس ٚ. ايصات ْػٝإ ٖٚٞ أ٫ ،نبرل٠ َؿه١ً َٔ تعاْٞ أْٗا إ٫ٓ ،ايطبٝع١

 تعتدل اييت اؿساث١ تأثرل ؼت ٚقعٛا املػًُني ٕأ عتكسٜ ٖٛٚ. ا٭ٚىل نشٝتٗا ٖٞ ناْت

 ايعامل َؿانٌ أندل إسس٣ إٔ ٜٚط٣ ،اي١ُٖٝٛ ٚأقٓاَٗا ،ايػطب١ٝ اؿهاض٠ مثاض َٔ

 ،املتعسز٠ ايؿًػؿ١ٝ ؿهط١ٜاي اؿطنات زخٍٛ يف تهُٔ ايػطب َٛاد١ٗ يف اٱغ٬َٞ

 ٚدطٸت ،كتًؿ١ ٚأيٛإ بأؾهاٍ ْؿػٗا َتقسٻ ٚاييت، كتًؿ١ ع١ًُٝ عٓاٜٚٔ ٚؼت

 ٫) ايـ قطْٞتاغع عؿط ٚايعؿطٜٔ ايـ ايكطْني ٚدعًت ،سازٸ٠ باتتكًٗ إىل اٱغ٬َٞ ايعامل

 املؿانٌ ؿٌ نأغًٛبٺ ايتكًٝسٟ املٓٗر ّٜكسِّ ٖٚٛ. (ايهاشب١ ا٭زٜإ ٚعكط ،زٜٔ

 َعطؾ١ هب ْ٘أ ْكط ايػٝس ٜٚعتكس. املعاقط ٚاٱْػإ اٱغ٬َٞ ايعامل َٓٗا ٜعاْٞ اييت

 ْٓطًل املٛضٚث١ احمل١ًٝ يًجكاؾ١ ايسقٝك١ املعطؾ١ خ٬ٍ َٚٔ، زقٝك١ َعطؾ١ ايػطبٞ ايعامل

 اي٬ظ١َ املعاٜرل إىل ايتٛقٌ ٚميهٔ ،اـايس٠ ٚا٭بس١ٜ اؿت١ُٝ قٛاعسٖا انتؿاف إىل

 اٱغ١َٝ٬ يًؿًػؿ١ املكاض١ْ ايسضاغات خ٬ٍ َٔ داَعّا ؾا٬َّ ْكسّا ايػطب١ٝ ايؿًػؿ١ يٓكس

 اٱْػإ ٚتعطٜـ ،ٚايػطب ايؿطم بني ايتؿاِٖ دػٛض ٚإقا١َ ،ايػطب١ٝ ايؿًػؿ١ َع

 ايعامل ٕإؾ اعتكازٙ بػٵٚسٳ. اؿٓٝـ اٱغ٬َٞ يًسٜٔ ٚاملعٟٓٛ ايؿهطٟ باٱضخ ايػطبٞ
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 ؾطاغ٘ بػبب ;ٚا٫نُش٬ٍ ا٫مطاط ططٜل يف ػرلٜ ٚأخص، اؿكٝك١ عٔ ابتعس ايػطبٞ

 ايػطبٞ يٲْػإ ايطٚس١ٝ باتاملتطًٓ ٱْكاش ايػبٌٝ إٔ ٜٚط٣ ،ٚاملع١ٜٛٓ ايطٚس١ٝ ا٭َٛض َٔ

 إسٝا٤ إىل ايػبٌٝ ٕأ ٜط٣ ْ٘أ إىل ٚبايٓعط. اٱغ٬َٞ ايعطؾإ إىل ايًذ٤ٛ يف ٜهُٔ

 ٚي١ٝ٪املػ ٖصٙ ٜهع ؾإْٸ٘ ١ٜٛٚاملعٓ ايطٚس١ٝ ا٭َٛض إسٝا٤ يفٖٛ  ٚايجكاؾ١ اؿهاض٠

 إٔ ْكط ايػٝس ٜٚعتكس. (77)املتعاي١ٝ اؿه١ُ عاتل ع٢ً اٱغ٬َٞ ايعامل يف اـطرل٠

 ٢ٚستٸ ،ا٭زٜإ غا٥ط َٔ أع٢ً ٚبٓػب١ٺ ،املساضا٠ َٔ املعٜس ع٢ً ٜٓطٟٛ اٱغ٬َٞ ايسٜٔ

 ٖٞ قٛي١ٝا٭»: يًشساث١ ْكسٙ يف ٜٚكٍٛ. (78)باملساضا٠ املؿٗٛض٠ اشلٓسٚغ١ٝ ايسٜا١ْ َٔ

 ٜٚعتكس. (79)«اؿساث١ بسٕٚ تكّٛ إٔ يٮقٛي١ٝ ميهٔ ٫ٚ ،اؿساث١ يع١ًُ اٯخط ايٛد٘

 يف َؿٗٛز ا٭َط ٖٚصا ،عًٝ٘ ٚايكها٤ ايسٜٔ إنعاف إىل ٟت٪زٸ اؿساث١ إٔ ْكط ايػٝس

، د١ٗٺ َٔ ٚايػٝاغ١ ٚا٫قتكاز ا٫دتُاعٞ ٚايطبع ا٭خ٬م :قبٌٝ َٔ ،اجملا٫ت كتًـ

 ٚؾٗس. أخط٣ د١ٗٺ َٔ ،َا سسٛ إىل اؾسٜس ايسٜين ايؿهط ٢ٚستٸ ،ًِٚايع ٚايؿًػؿ١

ٛٸ ايسٜٔ اغتعاز٠ ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٔ ايجاْٞ ايٓكـ ٔٵ، ت٘يك  اؿا٫ت َٔ ايهجرل يف ٚيه

 يع١ًُ اٯخط ايٛد٘ ٚناْت ،ايػٓٸ١ عٔ متاَّا كتًؿ١ أقٛي١ٝ بكٛض٠ٺ ايعٛز٠ ٖصٙ سكًت

 ٜٚكٍٛ. (81)ٚاملع١ٜٛٓ ايطٚس١ٝ ا٭ظ١َ ٚيٝس٠ يب١٦ٝا أظ١َ إٔ ْكط ايػٝس ٜٚط٣. (84)اؿساث١

ٍٕ ع٢ً ّاضزٸ، ْكط ايػٝس  ايػطب١ٝ ايؿًػؿ١ ضؾض سٝح َٔ ،يؿطزٜس َؿابٗت٘ سٍٛ غ٪ا

 يف أغتاشّا ٚدعًت٘ ،ؾطزٜس يًػٝس محُّٝا قسٜكّا نٓت أْٞ َٔ بايطغِ»: ٚاؿساث١

ٔٵ ،ايؿًػؿ١  ؾاملطسّٛ. ٝٓ٘ٚب بٝين أغاغٞ ؾاضمٷ ٖٓاى نإ ؾكس شيو َٔ بايطغِ ٚيه

 ا٭ملا١ْٝ ايؿًػؿ١ ٚغاق١ ،ايػطب١ٝ ايؿًػؿ١ َٔ قػِ بأقاي١ ٜكٍٛ نإ ؾطزٜس

ٟٸ يسٜ٘ تهٔ ٚمل. ٖٚاٜسغط  .يًػٗطٚضزٟ ٘سبِّ َٔ بايطغِ ،قسضا امل٬ ػاٙ قب١ أ

 سني يف ،يًشساث١ طغٖاٜس اْتكازات ع٢ً ايػايب يف تٓكب ناْت ايؿًػؿ١ٝ ٚأعاث٘

ٟٸ أقٍٛ ٫ ْينأ  بايؿًػؿ١ دسّا لَتعًٚ ْٞٸأ إ٫ٓ، اؾسٜس٠ ب١ٝٚا٭ٚض يًؿًػؿ١ أقاي١ٺ بأ

ٌٸ. ايكسمي١ ب١ٝٚا٭ٚض  َٚٔ .ايكسمي١ ؾًػؿتٓا ع٢ً ٜػتٓس ب٘ خٚأؼسٸ عٓ٘ أؾكض َا ٚن

 َعٞ ٜؿذلى نإ ؾطزٜس املطسّٛ إٔ إ٫ٓ. ّادسٸ نبرلّا نإ ٚبٝٓ٘ بٝين ؾا٫خت٬ف ٖٓا

 اؿساث١ بني املٛاد١ٗ يف عُٝك١ ػا٥ٌَ ٚدٛز ٜسضى نإ ْ٘إ :ا٭ٚىل: خكًتني يف

 شلصا َسضنّا نإ ْ٘أ إ٫ٓ ،شيو ٜؿُٕٗٛ ٫ ناْٛا ؾايهجرلٕٚ، ايتكًٝسٟ ٚايؿهط
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 ايتهاز ٖصا تٛنٝض ع٢ً نبرل٠ قاب١ًٝ ميتًو نإ ْ٘إ :ايجا١ْٝ ٚايٓكط١. ايتهازٸ

ٔٵ، ٚاؾسٜس٠ املًؿت١ ايؿاضغ١ٝ ٚاملكطًشات املؿطزات إطاض يف ٚايتعاضض  ٜسعٛ مما ٚيه

 ،ايٓؿؼ سط١ٜ تعين املعاقط٠ اؿط١ٜ. (82)«ايٓاس١ٝ ٖصٙ َٔ ؾ٦ّٝا ٜهتب مل أْ٘ يٮغـ

َٸ ايٓؿؼ قٝٛز َٔ ضايتشطټ ايتكًٝسٟ ايؿهط يف ْطٜس ٚمٔ ٔٸ، ٚإضٖاقاتٗا اض٠ا٭  ٚيه

ٛٸقس ٚ .َٚطايبٗا ضغباتٗا ظُٝع ايٓؿؼ ضؼطِّ ٕأ تطٜس املعاقط مبعٓاٖا اؿساث١  يتؼ

 شلا سكط ٫ اييت اٱْػإ ؾٗٛات يتأَني تػع٢ اغت٬ٗن١ٝ ؾًػؿ١ٺ إىل ايّٝٛ اؿساث١

ٌٸ غكٛم  ٚقٛيٓا. ايطبٝع١ ع٢ً ٢ستٸ ايكها٤ إىل ا٭َط تٵدطٻ اؿساث١ ٖصٙ .ؾ٤ٞ ن

 ٫ ايتكًٝسٟ ؾايؿهط. باؿساث١ املطايبني َكٛي١ عٔ ىتًـ ١ٜاؿطٸ عٔ ايتكًٝسٜٕٛ مٔ

ٟٸ ٚايؿًػؿٞ ٞٚايعطؾاْ ايتكًٝسٟ مبعٓاٖا ١ٜاؿطٸ ٜعاضض ٌٕ بأ  بٌ، ا٭ؾهاٍ َٔ ؾه

 بايتسضٜر اٱْػإ هعٌ اؿط١ٜ َٔ ايٓٛع ٖصا إٔ شيو ;ايهاشب١ اؿط١ٜ ٜعاضض ْ٘إ

ٛٸ اؿسٜح ؾاٱْػإ شيو ع٢ً ٚبٓا٤ٶ، عًٝٗا ي٘ غًط١ ٫ ٚضغبات ملٍٝٛ سبٝػّا  ْ٘أ ضٜتك

 . (83)ٚقهّٛ قبٛؽ ايػايب يف ْ٘أ سني يف ،سطٌّ

، ايتكًٝس١ٜ املطس١ً عٔ ايتكًٝسٜٕٛ ٜساؾع اؿساث١ ١ًملطس ْكسِٖ داْب ٚإىل

ٔٵ  سني يف، ٚاٱقطاع ايطٸم عكٛض امطاؾات عٔ ايططف ٛاٜػهٸ ٕأ مبكسٚضِٖ ٌٖ ٚيه

 يف اؿاق١ً ايؿػاز سا٫ت ؟!ايتكًٝس١ٜ ٚايكِٝ املعتكسات غٝطط٠ ؾذل٠ يف ظٗطت ْٗاأ

ٌٸ تهٔ مل ايتكًٝس١ٜ املطس١ً  نتاب يف ايهتٸاب أسس مٚتططٸ. اؿساث١ َطس١ً َٔ بأق

 ٚتعينط«  ٟػطٚنٚ ٞبٗا٥، ٞباب، ٞؾٝد ؾًػؿ٘ تاضٜذ زض ؼكٝل»

 ايؿطم ظٗٛض أغباب إىل ص«ٚايهػط١ٜٚ ٚايبٗا١ٝ٥ ٚايباب١ٝ ايؿٝد١ٝ تاضٜذ يف زضاغ١»

 غرل ٚايعضاعٞ ا٫قتكازٟ ايٛنع»: ٜٚكٍٛ ،إٜطإ يف ايتكًٝس١ٜ املطس١ً يف ٚاملصاٖب

 ضبابا٭ ٚع٬ق١ ،ايتكًٝس١ٜ ايعضاع١ ع٢ً ٜكّٛ نإ ايكاداضٟ يًعكط سٚزٚاحمل ايػًِٝ

ٌٸ ع٢ً ؾٝ٘ بٜتٛدٸ نإ ٚايصٟ ،ايٛغط٢ يًكطٕٚ اٱقطاعٞ ٚايٓعاّ ،١ايطعٝٸب  َس١ٜٓ ن

ٝٸ أضظاقٗا تأَني ْٚاس١ٝ ٌٸ ٭ٕ; ّاشات  اتكاشلا عسّ بػبب; قسٚز٠ ناْت ١ٜ٫ٚٚ َس١ٜٓ ن

 سكًت يٛ ٖٓا َٚٔ. إيٝ٘ ؼتاز َا تأَني سٝح َٔ ١َٚػتكً ،ا٭خط٣ ٚاي٫ٜٛات باملسٕ

 أٚ َس١ٜٓ يف َٛدٛز٠ ا٭ضظام ٚناْت ،١ْٚ٪امل ق١ً بػبب ;أخط٣ َس١ٜٓ يف قشط ساي١

 َا ٚغايبّا .ايكشط َٔ تعاْٞ اييت اي١ٜ٫ٛ َػاعس٠ مبكسٚضٖا ٜهٔ مل، أخط٣ ١ٜ٫ٚ
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 ناْٛا طاعٝنياٱق ٭ٕ; ايكط٣ يف ٚغاق١ ،املسٕ أنجط يف ايػا٥س ٖٛ ايكشط نإ

 ٫ٚ ،املداظٕ يف ٗاْىعْٛ أٚ ،أخط٣ أَانٔ إىل أضظاقِٗ ْكـ َٔ أنجط ٜأخصٕٚ

ٌٕ ٩ٕٜٚؿا َا ٜؿعًٕٛ اٱقطاعٕٝٛ ٚنإ .ٚايهازسني ايٓاؽ ٜػاعسٕٚ  يف َطًل بؿه

ٌٕ أ٬َنِٗ سسٚز زاخٌ  ،ًِٝٗٚممجِّ ؿَِٖٝٗٛظ بٛاغط١ أٚ بأْؿػِٗ أٟ ،َباؾط بؿه

 ٚايعٓـ ايكٗط عكِٗ ٚمياضغٕٛ ،ايهازسني ضعنياملعا مبكرل ٜتشهُٕٛ ٚناْٛا

 ،كتًؿ١ ٚبكٛض ،٩ٕٜٚؿا نٝؿُا َٚؿاغًِٗ أعُاشلِ يكها٤ ِْٜٛٗٚػتػًٓ ،ٚايكػ٠ٛ

 زا٥ُّا ػِتتٸ ناْت ١ٝاملهشِّ املعاضعني بطبك١ ٚع٬قتِٗ .أدٕط بسٕٚ ٚاـس١َ ط٠دٵنايػټ

 ًٕٜٛؿٚه ناْٛا ٜٔايص ،ٚايهازسني املعاضعني ٕإؾ ٖٓا َٚٔ... ٚا٫غتبساز بايػًع١

ٟٸ يسِٜٗ ٜهٔ مل ،املٓتذ١ ا٫قتكاز١ٜ ايطبك١ ٕٕ أ  ٚبايتايٞ ،ٚادتُاعٞ اقتكازٟ نُا

 ،َعًُّا أَاَِٗ املػتكبٌ ٚنإ ،ٚايٝأؽ ٚاؿطَإ ايب٪ؽ َٓت٢ٗ يف ٜعٝؿٕٛ ناْٛا

 ٚقٛع عٔ ؾه٬ّ. (84)«اٱشلٞ ذٞٓٵامُل ٚظٗٛض زطٳايَؿ ؿع١ ٚأضٚاسِٗ بأبساِْٗ ٜٚٓتعطٕٚ

ٌٸ مجع َػايط١ يف سٜنيايتكًٝ  يًشساث١ بٓكسِٖ لٜتعًٖ َا يف ٚاسس٠ َػأي١ٺ يف املػا٥ٌ ن

 ،ٚايجكاؾات ٚايعًّٛ ايؿًػؿات َٔ خًٝط عٔ عباض٠ اؾسٜس ايعامل ٭ٕ ٚشيو ;ٚايتذسٜس

ٌٸ ٖصا ع٢ً اؿهِ ميهٔ ٫ٚ  املٓاٖض ٚايتٝاض طغٖاٜس ؾعٌ نُا،ٚتكُٝٝ٘ ايه

 . يًشساث١

 

  ــــــ اجلسٜس٠ ١ايفهطٜ ايٓٗض١ َعاضض١ ـ8

ٔٸ ٧ِّغ ْكط ايسنتٛض دعٌ ايتكًٝسٟ ايسٜين ايؿهط : ٜكٍٛ ؾٗٛ ،ؿنيباملجٖك ايع

 أْؿػِٗ ٜٓعطٕٚ إىل ايصٜٔ َٔ ايهجرل إٔ يف تهُٔ اٱغ٬َٞ ايعامل َؿانٌ إسس٣»

 ايسضد١ ؿَٛجٖك ِْٗإ. نصيو اؿكٝك١ يف يٝػٛا اٱغ٬َٞ ايعامل ؿَٛجٖك ِْٗأ ع٢ً

ٟٸ ٜعذلف ٫ ؾٗٛ. (85)«ايػطب١ٝ ؿهاض٠ٚا يًؿهط ايعاؾط٠  املػًُني ؿنييًُجٖك أقاي١ بأ

 ع٢ً ايكا٥ِ اؾسٜس ايػطبٞ يًؿهط اغتػًُٛا ايصٜٔ َٔ اِٖإٜٸ َعتدلّا ،اؿساثٜٛني ؾب٘

ّٷ نصيو يسِٜٗ يٝؼ ٚايصٜٔ ،ايسٜٔ ع٢ً ايكها٤ . ْؿػٗا ايػطب١ٝ بايجكاؾ١ عُٝل إملا

 ايجا١ْٝ ايسضد١ طَٟؿٚه َٔ بأِْٗ املعاقطٜٔ ايسٜٓٝني ؿنياملجٖك ْكط ايػٝس ٜٚعتدل

ٟٸ شلِ ٜهٕٛ ئ غٛف ٚايصٜٔ ،يًػطب  نأغ٬ؾِٗ ،اٱغ٬ّ َػتكبٌ ع٢ً تأثرل أ
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َٳ عبسٙ مبشُس بس٤ّا ،زٜٔاجملسِّ  إسس٣ ٕأ إىل اٱؾاض٠ ٚػسض. (86)بعسٙ َٔ دا٤ ٔٵٚ

 إىل ايطدٛع عسّ يف تهُٔ ٚاؿسٜح ايتكًٝسٟ ايتٝاض بني املؿذلن١ اٱؾهايٝات

َٸ أؾهاضٙ ٜػتُس ْكط ايػٝس ٕأ نُا. ٚاٱْػإ ايٛدٛز يؿِٗ ايس١ٜٝٓ املكازض  َٔ اإ

 باؿه١ُ ٚايكا٥ًني ايؿ٬غؿ١ أقٛاٍ َٔ أٚ ،ٚاشلٓس١ٜ ايؿطق١ٝ ٚا٭زٜإ ايعطؾاْٝني آضا٤

 ١َنايع٬ٓ ؾٗٛ ،بٗا ٜٚػتعني ،ايهطِٜ ايكطإٓ آٜات إىل ًٜذأ ٚعٓسَا. اـايس٠

 فُٛع ا٫عتباض بٓعط ٜأخص ٫ٚ ،بايكطإٓ ايكطإٓ تؿػرل ٓٗرَ ٜٓتٗر ٫ ،ايطباطبا٥ٞ

 عٔ أبعسٙ ايتكًٝسٟ باملٓٗر اغتػطاق٘ ٕأ عٔ ؾه٬ّ ،ايبعض بعهٗاب املطتبط١ اٯٜات

 .(^ايبٝت أٌٖ ١غٓٸـ )ب ع٢سٵٜٴ آخط َكسٕض
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 ايتصشٝف ٚايتشطٜف

 يف ايٛثا٥ل ٚاملدطٛطات زضاغ١ٌ

 

 لسوجاوًا السيذ محمذ جىاد الشثيري

 د. وظيرج غالبترجمح: 

 

 ــــــ متٗٝس

ُٳ نُٔايتكشٝـ ٚايتشطٜـ  ٜٓسضز زضا١ٜ اؿسٜح ٚؾك٘  ٞٵَكطًشات عً

اؿسٜح. دا٤ ايتكشٝـ يف ايًػ١ مبع٢ٓ اـطأ يف ايكشٝؿ١، ٚأخص ايتشطٜـ َعٓاٙ َٔ 

 . (1)مطافا٫

ؾكس شٖب ٬ٜسغ يف عًِ زضا١ٜ اؿسٜح إٔ املكطًشني قس أخصا َعاْٞ كتًؿ١. 

. ٚضأ٣ ابٔ سذط (2)ٚاسس ٢ٶايبعض إىل ايكٍٛ بإٔ ايتكشٝـ ٚايتشطٜـ مبعٓ

َٔ ايتكشٝـ  ٬٘اؿؿاظ ع٢ً ايؿهٌ ايكٛضٟ يًؿغ ؾإٕ ُن أْ٘ إشا متٸ( 3)ايعػك٬ْٞ

ِٸ ٟ، ؾتػٝرل َػاٜط عٔ املطاز اؾسٸ اغتعُاشلُا عٝح ٜكبض يًؿغ َع٢ٓٶ ٚايتشطٜـ ٜت

ٚتػٝرل ايؿهٌ ؾُٝا ىل اؿطنات  ،ؿّاتكشٝ ايٓكط يف سطٚف ايًؿغ ٜعسٸ

ٚاختاض ايبعض اٯخط إٔ ايتشطٜـ ٜكع يًطغب١  ،(4)ٚايػهٕٛ يف ْؿؼ ايًؿغ ٜعس ؼطٜؿّا

  .(5)بسٕٚ ٖصا ايؿطط بُٝٓا ايتكشٝـ ٜكع غايبّا ،ٚيػ٤ٛ اي١ٝٓ ،يف ايؿػاز

إٔ  ،ٚأغًٛب اغتعُاٍ ايكسا٢َ يًؿعتني ،ٚايعاٖط بًشاظ ايتعطٜـ ايًػٟٛ

ِٸايتشطٜـ أ ٌٸإعٝح  ،َٔ ايتكشٝـ ع َٸا  ،(6)تػٝرل يف ايه٬ّ ْ٘ ٜؿٌُ ن أ
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٢ ٜكبض َعٓاٙ املٓطٛم عٝح ٜتِ ايتػٝرل يف ايًؿغ ستٸ ،َٔ ايتشطٜـ ايتكشٝـ ؾٗٛ ْٛعٷ

  .(7)ي٘ ّاأٚ َؿابٗ ،أٚ املهتٛب ْؿؼ َع٢ٓ يؿغ آخط

ٌٕ  ،(8)ٟٛٚتكشٝـ َعٓ ;تكشٝـ يؿعٞ :عاّ ؾإٕ ايتكشٝـ ع٢ً ْٛعني ٚبؿه

ٜٚطدض اغتعُاٍ  ،ط٣ ايبعض إٔ اغتعُاٍ ايتكشٝـ يف داْب املع٢ٓ غرل َٓاغببُٝٓا ٜ

ٌٸ .(9)ع٢ً ايتكشٝـ «ايػًط»يؿغ  إىل ايكٍٛ بإٔ ( 14)زؾع ابٔ ايك٬ح ٖصا َا ٚيع

ٚيٝؼ ع٢ً غبٌٝ ا٫غتعُاٍ  ّا،اغتعُاٍ ن١ًُ َكشـ يف بعض املٛاضز نإ فاظٜ

ٚيٝؼ  ،ٓسضز نُٔ أقػاّ ايتشطٜـخطا٤ يف املع٢ٓ تاؿكٝكٞ. ٚع٢ً َا ٜبسٚ ؾإٕ ا٭

  .(11)ْٗا تعين تػٝرل ايًؿغ إىل يؿغ غرل َؿاب٘ يف املع٢ٓ٭ ;ايتكشٝـ

ٚ ايطاٟٚ ي٘، أ ،ـ املنتقس ٜهٕٛ َٔ ْؿؼ َ٪ٚي ،ٚنصا ايتكشٝـ ،ٚايتشطٜـ

نُا قس ٜكع َٔ بعسٙ عٔ  ،ثني به٬ٌَ٘ ا٭ؾطاز ايٓاقًني أٚ املتشسِّبٳٚقس ٜكع َٔ قٹ

َٳ .يو املنتططٜل ايٓاغدني يص قاّ بايتشطٜـ  ٔٵٚيف ن٬ اؿا٫ت ايج٬ث١ ٜطًل ع٢ً 

ٌٕ .(12)«ايكشؿٞ»ٚ أ «ـامُلكشِّ»ٚع٢ً َٔ قاّ بايتكشٝـ  ،«فامُلشطِّ» عاّ ؾإٕ  ٚبؿه

ٌٕ ٌٸ ايتشطٜـ نُا قس ٜكع يف ايٓكٌ ٚاؿها١ٜ نصيو قس ٜكع ٚبؿه يف ْؿؼ  َػتك

 خ. ـ أٚ املتشسِّن٬ّ امل٪ٚي

ٚعٔ غرل قكس. ٚعاز٠  ،ٜهٕٛ غّٗٛا ايتكشٝـ عُسّاايتشطٜـ ٚنُا ٜهٕٛ ٚ

سٝح ٜػتػًِ ايٓػٸار  ،ب ايسٜين ٚاملصٖيبَا ٜٓتر ايتشطٜـ ٚايتكشٝـ ْتٝذ١ ايتعكټ

ّٕ ،ٚهٍٛ يف املتٕٛ ٜكٍٛؾٝطًكٕٛ ايعٓإ يكًُِٗ  ،شل٣ٛ ايٓؿؼ يٮَا١ْ  زٕٚ أز٢ْ اسذلا

ـ ٕ ٜكسض َٔ امل٪ٚيأ ٕ ايتشطٜـ ٚايتكشٝـ ايعُسٟ ٫ ميهٔأٚايعاٖط  .(13)ايع١ًُٝ

 ْؿػ٘. 

 :ٛعات٠ُ فأغباب ٚقٛع ايتشطٜـ ٚايتكشٝـ ايػٟٗٛ إىل عسٸع ٚتتؿطٻ

أثٓا٤ ايٓػذ، ايتػاٌٖ ٚعسّ  ايٓاغذ تعبٚ عٝا٤: ي١ٝٚتؿٌُ اؿا٫ت ايتا :ا٭ٚىل

يؿاظ ٚغطع١ ا٫ختكاض أٚ عسّ اْػذاّ غطع١ قطا٠٤ ايهاتب يٮ ،(14)اغتعُاٍ ايسٓق١

 ٤٬َ ايساخًٞ(.ٙ يٲ٩دطاإيعباضات )نتاب١ ايهًُات أٚ ا

 نتأٚ ٜهٕٛ امل ،غرل ٚانض سٝح ٜهٕٛ اـٓط ،ايعطبٞ ٚتطتبط باـٓط :ايجا١ْٝ
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طات ْتٝذ١ عٛاٌَ قؿع ٚاْتؿاض ض املنت ا٭قًٞ ٭نطاض ٚتػٝٸتعطټ; (15)ا٭قًٞ غرل َكط٤ٚ

عٝح  ،ق٬سات يف ايٓػد١إدطا٤ تػٝرلات ٚإ ;ْتٝذ١ ايػباض ٚايططٛب١ ٟزٸايذل ;اؿدل

ٚنصيو  ;(16)يعسّ ٚدٛز ؾاق١ً ناؾ١ٝ بني ايػطٛض ْعطّا ;ق١ًٝؽتًط َع ايٓػد١ ا٭

ٚنصيو ايتؿاب٘  ;(17)كاٍ بني اؿطٚفسٝح وكٌ اتٸ، ْٛع١ٝ نتاب١ اـط ايعطبٞ

ع عٔ بعهٗا ايبعض بعسز اؿطٚف اييت تتُٝٻ ٚخكٛقّا ،بني فُٛع١ َٔ اؿطٚف

ٌٸ ٖٚصٙ ايعٛاٌَ َػاعس٠ ع٢ً ٚقٛع  .(19)ؿطٚفغٓإ يف بعض اأٚدٛز ; (18)ايٓكاط ٚق

، نُا غٓاْٗاأٚ بايعٜاز٠ ٚايٓككإ يف ْكاط اؿطٚف ٚأ ;َا بتػٝرل املٛنعإ ;ايتكشٝـ

نصيو ٚ ;(24)ٚعجُإ ،خايسٚغِ إبطاِٖٝ، ان ،سصف ا٭يـ َٔ بعض ا٭زلا٤ يف

 «ٍ» ،(21)«ٚ»عٝح تؿب٘  «ض» :َجٌ ،أخط٣ نتاب١ بعض اؿطٚف عٝح تؿاب٘ سطٚؾّا

 ،«ض»عٝح تؿب٘  «ٕ»ٚ ،(22)«ع»عٝح تتؿاب٘ ٚ «ى»، «ز»أٚ  «ى»عٝح تتؿاب٘ ٚ

ـٷإٚبايعهؼ، بٌ   ناْت قسميّاايّٝٛ  ٕ ايعسٜس َٔ ايهًُات اييت ٫ ٜكع ؾٝٗا تكشٝ

ٙ، تٛغٝع ٙ َٚسٸٚ دطٸأ تككرل ضغِ اـٓط ،(23)عُط ٚعجُإ :ْعرل ،عطن١ يًتكشٝـ

ٗا عٛاٌَ َػاعس٠ يف ٚقٛع تؿدُٝ٘... نًٓٚ أ ايهتاب١ أٚ تهٝٝكٗا، تطقٝل ضغِ اـٓط

يف إهاز  ٚقس ٜهٕٛ ايتؿاب٘ بني نًُتني غببّا .(24)اـًط بني اؿطٚف ٚتؿابٗٗا

 . (25)ٚاسس  ملنٕتني كتًؿتنيضٚاٜت

َٔ عٛاٌَ ٚأغباب ٚقٛع ايتشطٜـ ٚايتكشٝـ ايػٟٗٛ ٖٞ  ايجايج١اجملُٛع١ 

املنت،  أٚ ايٓاغذ بطغِ خٓط نط٬ع ايهاتباغت٦ٓاؽ باملنت، عسّ عباض٠ عٔ عسّ ا٫

ٚدٛز ؾاق١ً بني املػتُع أٚ ايٓاغذ ٚبني ايطاٟٚ أٚ املنت، اعتُاز ايٓاغذ ع٢ً سؿع٘ َٔ 

ت٢ً بٗا أقشاب بٵَا ٜٴ ٖٚصٙ اؿاي١ غايبّا .إىل املكسض ا٭قًٞ زٕٚ ايطدٛع املػتُطٸ

 .(26)اؿاؾع١ ايك١ٜٛ أٚ ايٓبٛؽ ايعًُٞ

نُٔ ٖصٙ اجملُٛع١ ْتٝذ١ اعتُاز  نصيو ٜٓتر ايتشطٜـ ٚايتكشٝـ ايػٟٗٛ

ؾهاض ٚٚدٛز ا٭ ،ٚ ايٓاقٌأايٓكٌ باملع٢ٓ، عسّ ؾِٗ املنت، غٝطط٠ ش١ٖٝٓ ايٓاغذ 

ٚدٛز  :ْعرل ،س عٔ عس٠ أغبابغت٦ٓاؽ باملنت ميهٔ إٔ ٜتٛٓيٚعسّ ا٫ .املػبك١

يؿاظ ايػطٜب١، عسّ املعطؾ١ ايهاؾ١ٝ باملكطًشات ايع١ًُٝ، عسّ املعطؾ١ ايهًُات ٚا٭
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ٌٸ ٚا٫غتعُاٍ ايًؿعٞ اـامٸ ،ًػات املدتًؿ١ياب ّٕ به نصيو ٚدٛز نًُات  ،(27)قٛ

ب١ يف ايًػ١ ٚدٛز بعض ايهًُات ٚاملكطًشات املعطٻ :َجٌ ،خاضد١ٝ زاخٌ املنت بًػاتٺ

 . (28)ايعطب١ٝ

خط مما ٜٛقع آ ٚ َكطًض عٝح هعٌ ايصٖٔ ٜػتكشب٘ يف يؿغٺأْؼ بًؿغ ا٭

َا تطاٍ أزلا٤  ٚ٭ٕ ايتكشٝؿات نجرلّا .(29) نتيف تكشٝـ ن١ًُ أخط٣ يف زاخٌ امل

ٌٸمٓم ،ا٭ع٬ّ . ٚايػبب يف ٚقٛع ايتكشٝـ (34)إؾهاٍ ا هعٌ َعٝاض تكِٝٝ ايٓػذ ق

ٌٕٖٛ  يف أزلا٤ ا٭ع٬ّ بهجط٠ٺ  . (31)ٚعسّ ٚدٛز ْعا٥ط َعٓا١ٝ٥ شلا ،ْػيبٸ غطابتٗا بؿه

ٛٸ ٚاـط  ،ػطبٞٚاـط امل ،اـط ايهٛيف ايكسِٜ :ع اـط ايعطبٞ إىلإٕ تٓ

ٜسخٌ نُٔ  ،َٔ اخت٬ف يف ضغِ بعض اؿطٚف َٚا ٜطاؾك٘ عاز٠ّ ،ٚ... ،ْسيػٞا٭

سطف  َٚٔ ا٭َج١ً ٫خت٬ف ايطغِ يف بعض أْٛاع اـٓط .(32)عٛاٌَ ٚقٛع ايتكشٝـ

بٓكط١ ؼت ايطغِ،  «ف»ْسيػٞ بٓكط١ ٚاسس٠، ٚسطف سٝح ٜطغِ يف اـط ا٭ ،«م»

يف  «غكط»اييت تعين  ،«غؿط» أغٛف ٜكط ٬ف اـٓطؾايٓاغذ ايصٟ يٝػت ي٘ زضا١ٜ باخت

نصيو لس أغايٝب يف ايؿاضغ١ٝ  .(33)إ بني املعٓٝنيٚؾتٸ ،«غؿط»ْسيػٞ ا٭ ضغِ اـٓط

إناؾ١ ب َج٬ٝتٗا عٔ ؽتًـ يتاي ،«»، «»، «»: يف نتاب١ بعض اؿطٚف َج٬ّ

ضغِ  ٖصا عسا عٔ اخت٬ؾات ،ؾٛم اؿطف غطٛ «»ْكط١، نصيو نتاب١ سطف 

ٌٕ ٚاييت تهٕٛ غببّا ،اـط ايؿاضغٞ ايكسِٜ  عٓس اؾٌٗ بٗا يف ٚقٛع ايتكشٝـ بؿه

 . (34)أغاغٞ

عاخ ٚايتشكٝكات يف َتٕٛ اؿسٜح ٚنُٔ ا٭ ،٬ٜٚسغ ع٢ً َكازض ايكسا٢َ

تكشٝـ يف املنت، تكشٝـ يف ايػٓس، ايتكشٝـ ايبكطٟ  :ُٛا ايتكشٝـ إىلِْٗ قػٻأ

ايٓاتر عٔ ٖٛ )ٚ ٚايتكشٝـ ايػُعٞ ،يف ايٓعط( )مبع٢ٓ ايتكشٝـ ايٓاؾ٧ عٔ خطأ

 .(35)خطأ يف ايػُع(

 .ناؾ١ إىل أْ٘ ٜهتٓؿٗا اٱبٗاّباٱ .يهٔ ٖصٙ ايتكػُٝات يٝػت داَع١ّ

ا ٜعين مٓم ،غِ ايطٚا٠اؾايتكشٝـ يف ايػٓس ع٢ً ايعاٖط ٖٛ ايتكشٝـ يف 

 «اٚٚ»إىل  «عٔ»ٚدٛز قػِ ثايح َٔ ايتكشٝـ يف عباضات غٓس ايطٚا١ٜ، تكشٝـ 
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ٚنٌ ٖصٙ ٖٞ يف اؿكٝك١ أقػاّ َٔ  .«ابٔ»إىل  «عٔ»ٚبايعهؼ، تكشٝـ 

 تكشٝؿات.

ِٸ يف اـطأ يف ايٓعط أٚ اـطأ يف  إٕ غبب ٚقٛع ايتكشٝـ ٫ ٜٓشكط زا٥ُّا ث

ٌٕ بٌ قس ٜهٕٛ ايٓػٝإ، عسّ قٓط ،ايػُع َٓاغب، اـطأ يف ايؿِٗ،  ايكًِ بؿه

١ٝ ؾٓٸ يو ٜٓتر ايتكشٝـ عٔ أغبابٺنصٚا٭ؾهاض املػبك١ يس٣ ايهاتب أٚ ايٓاغذ، 

 . (36)تطتبط بٓٛع املساز ٚايكًِ

ٌٕ أْٸِٗ ٓذسؾطٜٔ َا يف َكازض املتأخِّأ ُٛا ايتشطٜـ إىل مخػ١ عاّ قس قػٻ بؿه

 ،َؿاب١ٗ )ايتكشٝـ( )ايٓكل(، ايعٜاز٠، ايكًب، ايتبسٌٜ به١ًُٺ أقػاّ: اٱغكاط

 .(37)غرل َؿاب١ٗ ٚايتبسٌٜ إىل ن١ًُٺ

يؿاظ املتؿاب١ٗ يف يتشطٜـ باٱغكاط أٚ ايعٜاز٠ يف ٚدٛز ا٭ٚتهُٔ أغباب ا

إىل ايػطط ايتايٞ أٚ  تكؿع بايتايٞٚ ،يؿاظا٭ بني اـًط نييًع ٠ سٝح ٜكعايكؿ١ ايٛاسس

 ،مما ٜٓتر عٓ٘ غكٛط عباضات أٚ غطٛض َٔ املنت ،ايتاي١ٝ شات ايًؿغ املؿاب٘ ايعباض٠

َع  .٠ غطٛضيهًُات املتؿاب١ٗ عسٸيف اؿا٫ت اييت تهٕٛ ايؿاق١ً بني ا خكٛقّا

ؾُا  ،٢ يف َٛاضز عسّ تؿاب٘ ايهًُاتستٸ ،ؾاض٠ إىل إٔ غكٛط غطط ساي١ ٚاضز٠اٱ

ٜٚٓسضز نُٔ  ،أَط غرل َػتبعس َٔ ْػد١ٺ نصيو غكٛط ٚضق١ٺ .(38)بايو عٓس تؿابٗٗا

 نا٬َّ ّاَا تػكط ٚضق١ َٔ ايٓػد١ إشا ناْت ْكٸ ٚغايبّا .(39)قػِ اٱغكاط ٚايٓكل

 مبا قبً٘ َٚا بعسٙ.  اضتباط٘ َؿَٗٛاتّٝا عٝح ٫ ٜهٕٛ ٚانشّا ،ػ٘بٓؿ

َٓاغب١ يٛقٛع اٱغكاط  أضن١ّٝ يؿاظ امل٬ظ١َ يبعهٗا ايبعض تعسٸا٭ ضٚدٛز بع

ٞٸ»يتهطاض عباض٠  ْعطّا :َج٬ّ .أٚ ايعٜاز٠ س كغاْٝس ؾيف ا٭ «عٔ أبٝ٘ ،بٔ إبطاِٖٝ عً

ٞٸ»اييت بعس  «أبٝ٘»تػكط عباض٠ عٔ  ٜٚدلض  .(44)ٚقس تهاف إيٝٗا باـطأ .«بطاِٖٝبٔ إ عً

ٚاييت تعين ايتكاضٕ  ،«تساعٞ املعاْٞ»ٚدٛز ٖصا ايٓٛع َٔ اٱغكاط ٚايعٜاز٠ بكاعس٠ 

 يؿاظ.ٚايذلابط بني ا٭

يف  ايهتاب١ غببّايف ػطع١ َٔ اي٤٬َ أنجط ٚقس تهٕٛ ايػطع١ يف ع١ًُٝ اٱ

غطع١ ع١ًُٝ  إىل بايٓػب١بط١٦ٝ ؾإشا ناْت ع١ًُٝ اٱ٤٬َ  .ٚبايعهؼ ،ٚقٛع اٱغكاط

ظٜاز٠ عباض٠  :َج١ً ع٢ً ايعٜاز٠َٚٔ ا٭ .(41)يؿاظ املت٬ظ١َ ٜعزاز عسزٖاايهتاب١ ؾإٕ ا٭
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ٌٸ «عًٝ٘ ايػ٬ّ»  .(42)اغِ َؿذلى َع اغِ أسس املعكَٛني بعس ن

ق١ًٝ تٓسضز نُٔ ايعٜازات يف بٛدٛزٖا يف ايٓػد١ ا٭ ّاٚنع ساؾ١ٝ يًُنت ظٓٸ

َٔ ايتشطٜؿات ٖٛ ـ ٚاؿسٜح نصيو اـًط بني ن٬ّ املكِّ .(43)طْٜٔػذ املتأخِّ

ُٸ ،(44)بايعٜاز٠  .(45)«زضٳاملسٵ»٢ يف نتب زضا١ٜ اؿسٜح باؿسٜح ٖٚٛ َا ٜػ

يف ٚقٛع ايعٜاز٠ يف  ٚ ايهاتب ٜهٕٛ غببّاأع ايٓاغذ ٝٚيعٌ عسّ تسقٝل ٚتطن

ف يف ايتعطټ ططٜكّإ عسّ اْػذاّ ٚعسّ تٓاغل ايعٜاز٠ ٚباقٞ املنت ٜهٕٛ إعٝح  ،املنت

 .(46)عًٝٗا بػٗٛي١

يف  :ع٢ً غبٌٝ املجاٍؾ .يف اٱغكاط أٚ ايعٜاز٠ ؾٝ٘ غٓاز ٜهٕٛ غببّاعسّ ؾِٗ اٱ

ٕٚ س يًتعًٝلْٝاغأنت عس٠ نتاب ايهايف تعطٸ بػبب  ;٠ ضٚا٠ َٔ ايػٓس(ٚ عسٸأ )سصف ضا

ٓس مل ٜٓتب٘ يًتعًٝل يف ط عٓس ْكً٘ يًػـ املتأخِّؾإٕ امل٪ٚي صا، ياملتكسٸّا٫عتُاز ع٢ً ايػٓس 

غكاط عصف ؾٝؿٗس نتاب٘ ساي١ اٱ ،ٚمل ٜعٌُ ع٢ً إناؾ١ ايكػِ احملصٚف ،ايػٓس

ٔٸ .(47)ايٛاغط١ ط خِّأـ املتٚقاّ امل٪ٚي ،ٚقٛع ايتعًٝل يف ايػٓس ٚع٢ً ايعهؼ إشا ظ

ٕٚ ٚبايطبع  .(48)ط قس أناف ٚاغط١ يف ايػٓسؾشٝٓٗا غٝهٕٛ املتأخِّ ،أٚ ضٚا٠ بإناؾ١ ضا

 .(49)ملتكسِّّيف ٚقٛع ايتكشٝـ يف املكسض ا ّ ؾِٗ ايػٓس قس ٜهٕٛ بٓؿػ٘ غببّاإٕ عس

 ،ؿ١ب اؾُع بني ايٓػد١ ايكشٝش١ ٚايٓػد١ املكشٻَٚٔ أْٛاع ايتشطٜـ املطٖن

ؿ١ ؿ١، ٚتٛنع يف ايعباض٠ املكٳشٻاغتبساٍ ايعباض٠ ايكشٝش١ با٭خط٣ امُلكٳشٻ سٝح متٸ

ط ؾٝعتكس إٔ ايعباض٠ ٍ، ٜٚأتٞ ايٓاغذ املتأخِّسٳ١ ايبٳباعتباضٖا ايٓػد ،ساؾ١ٝ ْػد١ أخط٣

 . (54)َٓ٘ ؾٝسضدٗا ؾٝ٘ ع٢ً أْٗا دع٤ٷ ،غكطت َٔ املنت

كًب ميهٔ سكطٙ يف أضبع١ أْٛاع: قًب اؿطف، قًب اييتشطٜـ بإىل ابايٓػب١ ٚ

 ٚقًب ايكؿش١. ،ايه١ًُ، قًب ايعباض٠

ٌٕقًب اؿطف ٚايه١ًُ عاز٠ َا وكٌ ْتٝذ١ قطا٠٤ ايعباض٠  أٚ  ،َعهٛؽ بؿه

 أٚ اْهػاض ايكًِ أثٓا٤ ايهتاب١. ،خطأ ايصٖٔ يف اٱ٤٬َ

إَا قبٌ  ;ٚايعٌُ ع٢ً زضدٗا ،عٓس غكٛط عباض٠ َٔ املنت قًب ايعباض٠ ٜكع غايبّاٚ

 .(51)ف يف املنتؾٝكع بصيو ايتشطٸ ،أٚ بعسٙ ;َٛنعٗا ايكشٝض

ِٸٚ تباٙ ايٓاغذ ٚعسّ اْ ،بتػٝرل َٛنع أٚضام ايٓػد١ اـط١ٝ قًب ايكؿش١ ٜت



 

 

هـ 0341م ـ  5102العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف  ــ السنة نصوص معاصرة  

 

 :َجٌ ،يف اـًط يف أبٛاب ايٓػد١ اـط١ٝ . ٖٚصا قس ٜهٕٛ عا٬َّ(52)ط إىل ا٭َطاملتأخِّ

 ،(53)اـًط بني باب أقشاب ايهاظِ ٚباب أقشاب ايطنا يف نتاب ضداٍ ايدلقٞ

 ٚانش١ بني َا قبًٗا َٚا بعسٖا.  َا وكٌ إشا مل تهٔ ق١ًْ ٚتػٝرل تطتٝب ا٭ٚضام غايبّا

َٚٔ  .(54)«تساعٞ املعاْٞ»ات ٜكع يف ساي١ ايهًُات املتكاب١ً ٚؾل تػٝرل ايهًُ

كني َٔ ب 3 يـ :‘ا٭نطّ إٔ ٜكٍٛ ضاٟٚ َبعح ايٓيبٸ :َج٬ّ .َكازٜل ايتكابٌ ايتهازٸ

 .(55)ّ َٔ ضدباأٜٸ 3 :ٜٚأتٞ آخط ؾٝكٍٛ ،ضدب

َٔ أقػاّ ايتشطٜـ املدتًؿ١ ٜعٗط يٓا أْٛاع أخط٣  َٚٔ ايذلنٝب بني عسزٺ

ٚيف  ،ف عًٝٗا َٔ خ٬ٍ َطادع١ أقػاّ اؿسٜحايتشطٜـ، ميهٔ ايتعطټدسٜس٠ َٔ 

ب َٔ ايتكشٝـ ٚايٓكٌ باملع٢ٓ ْكٌ َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ايتشطٜـ املطٖن .(56)نتب ايسضا١ٜ

 .(57)ٚبسشلا يف ايٓكٌ باملع٢ٓ إىل ضغٍٛ اهلل ،ـ ايٓتٸٞ إىل ايٓيبٸعٔ اؾاسغ أْ٘ قشٸ

ٜكع نٌ َط٠ ٜتِ إٔ ايتشطٜـ ميهٔ ٚقٛع ايتكشٝـ ٚإٔ اٱؾاض٠ إىل  ٚػسض

 . (58)ؾٝٗا ْػذ املنت

يف املتٕٛ ايس١ٜٝٓ اييت  ٚخكٛقّا ،ايتشطٜـ يف املتٕٛ ٚاملػتٓسات ايتاضى١ٝ

 يف ٚقٛع قعٛبات ٜهٕٛ غببّا ،يف اغتٓباط ا٭سهاّ ٚاملعاضف ايس١ٜٝٓ تهٕٛ َكسضّا

باع َصٖب َٔ ؾكس ٜػتؿٝس َٔ ٖصٙ ايتشطٜؿات ٚايتكشٝؿات أت ;ز٠َتعسٸ ؾها٫تإٚ

ٌٻايٓيبٸ ٕ ايصٜٔ ْػبٛا إ، بٌ (59)املصاٖب ملكًشتِٗ د٬ي٘ قس اغتٓسٚا  عٝػ٢ إىل اهلل د

ٕ ٜطاٍ أ . نُا ميهٔ(64)إىل فُٛع١ َٔ ايتكشٝؿات اييت ٚقعت يف اٱلٌٝ

ع٢ً املػاؽ مبهاْتِٗ ٚايكسح  ٜهٕٛ باعجّاٚ ،قشاب ايٓؿٛشأايتكشٝـ ايعًُا٤ ٚ

 . (61)ؾِٝٗ

 ،ظٗٛض قٓع١ ايبسٜع َطس١ً ىلإ تعٛز١ٝ يعٗٛض ايتكشٝـ ايػابك١ ايتاضى

ِٵ ﴿ :تعاىل ٖصا بكٛي٘إىل ؾاض ايكطإٓ أٚقس  .َا ٜعطف بعًِ اؾٓاؽ خلٸٚبا٭ ٖٴ ٚٳ

ٓٵعّا ٕٳ قٴ ِٵ ٜٴشٵػٹٓٴٛ ٗٴ ْٻ ٕٳ َأ بطاظ قسضات ٱ ١ّٚغًٝسٝح نإ  ،(144: )ايهٗـ ﴾ٜٳشٵػٳبٴٛ

 نصيو ايتذٓٝؼ. ٚ ،(62)زبا٤ َٚٗاضاتِٗا٭

ٚضام ايكش١ أٚنصا  ،تكشٝـ قٛاْني ايسٍٚ ٚاؿهَٛاتاي ٜطاٍٚ

ؽتًـ  َٔ ايعكٛبات ْٛإعيف تعطنِٗ ٭ غببّاٖٛ َا ٜهٕٛ ٚ ،يًُشهَٛني ٚاملطن٢
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 . (63)٠ ٚايهعـبني ايؿسٸ

غ٬ّ يًٛقٛف يف ٚد٘ ايتشطٜـ زبا٤ َٓص ؾذط اٱٚقس اْدل٣ ايعًُا٤ ٚا٭

ٌٸٚ .ق٬سٗاٱايػعٞ  ِٸثَٔ ٚ ،ٚعًُٛا ع٢ً نؿـ َٛانعٗا ،ٚايتكشٝـ أٍٚ  يع

 )ايتٓكٝط(، ع٢ً اؿطٚف ايٓكاطخط٠ٛ شلِ يف ٖصا اجملاٍ َػاضعتِٗ يٛنع 

( ٚاثٓإ َٔ ت٬َصت٘ َٔ ٖـ69ايس٩يٞ)غٛز ٭بٛ اأٚاؿطنات )ايتؿهٌٝ(، ؾهإ 

ِٸٔ ا٭ٜاملبتهط ؾٝٗا  يٝعٌُ (ٖـ165ًٌٝ ايٓشٟٛ)اـدا٤  ٚا٥ٌ يًتٓكٝط ٚايتؿهٌٝ، ث

 . (65)َات يًشطٚف بسٕٚ ْكط١ٚنع ع٬ ٚمتٸ ،(64)ق٬ساتإ

ٕ ٜكع أًت يف ايتؿهٝو بني اؿطٚف يف ايه١ًُ اييت وتٌُ اـط٠ٛ ايتاي١ٝ متجٻ

ِٸ ،خط٣أاؾتباٙ يف سطٚؾٗا عطٚف  عاز٠ نبط إنتاب١ اؿطٚف َٓؿك١ً، ٚ سٝح تت

 . (66)ايه١ًُ يف ساؾ١ٝ املنت

ر، َٔ ٚيف ايٓػٸا ،ا٤ اؿسٜحنصيو ٚنعت فُٛع١ َٔ ايؿطٚط يف ضٚا٠ ٚقطٸ

قػرل ٚضؾٝع، ايػعٞ  ب ايهتاب١ غطٛػٓٸ، (67)َٚعطؾ١ ايٓشٛ ٚايًػ١ ،ايهبط :مجًتٗا

ٌٕأمجٌٝ َٚكط٤ٚ، ايتسقٝل يف نتاب١  ىل ايهتاب١ غطٛإ قشٝض  غٓإ اؿطٚف بؿه

 . (68)ٚناٌَ

ثٓا٤ إٔ تكع أاييت َٔ املُهٔ  ،ق٬ح ايتشطٜؿاتإَٔ ايططم ايؿاع١ً يف ٚ

قًٞ، قطا٠٤ ايهتاب ق١ًٝ ٚاملنت ا٭ػتٓػذ بايٓػد١ ا٭َكاب١ً امل :اغتٓػار ايٓػذ

 . (69)ٚ قطا٠٤ املؿاٜذ ع٢ً ايت٬َٝصأ ،املػتٓػذ ع٢ً املؿاٜذ

 ايهتبغايٝب ٚططم َؿك١ً يف أق٬ح ايتشطٜؿات يف ايٓػذ ٖٓاى ٚٱ

ِٷ .(74)املع١ٝٓ  .ٖٚصا املٛنٛع قسٜ

 ٌٖ يًطٚاٟ اؿلٸإعطابٞ يف ن٬ّ ا٭غتاش  إشا ٚقع خطْأَا ايٓكاف سٍٛ  ٚاؾتسٸ

 ؟ٚ ٫أق٬س٘ إيف تكشٝش٘ ٚ

ب ا٫عتُاز ع٢ً مجعٛا ع٢ً نطٚض٠ ػٓټأ٠ آضا٤ يًكسا٢َ، سٝح ًت عسٸٚقس غذِّ

ٌٕ .(71)يف نتاب١ ايٓػذ خكٛقّا ،ز ايػًٝك١ ٚا٫دتٗاز ايؿدكٞفطٸ ٕٸ عاّ  ٚبؿه إ

ؾٝٗا  ١ يف املٛانع اييت وتٌُ ٚقٛع ايتشطٜـٚاغتعُاٍ ايسٓق ،غباب ايتشطٜـأَعطؾ١ 

ٌٕ ط ابٞ َٚ٪ثِّإه شلا زٚضٷ ،أزلا٤ ا٭ع٬ّ خلٸٚبا٭ ،يؿاظغطٜب ا٭ :ندل، َجٌأ بؿه
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دٌ ضؾع ؿت ٭ع٢ٓ بٗصا املٛنٛع قِّٚيعٌ املكازض اييت تٴ .ضؾع٘ايتشطٜـ ٚ زؾعيف 

 َٚٛانعٗا. قٛضٖا ىل إٚايتٓبٝ٘  ،ايتشطٜؿات

قشاب ايؿهٌ اختكام اغتٓػار ايٓػذ بأ :َٔ مجًتٗاٚ ،جملُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ

ض ٚاملكاب١ً طٵٚيػطا١ٜ عاز٠ ايعٳ ،غًٛب ايكشٝض١ يف ا٫غتٓػار بطعا١ٜ ا٭ٚايسٓق ،ٚايعًِ

ٞ َٔ عتباض يًُتبٓكا٫ نإ ،ٚبايصات إىل بساٜات ايكطٕ ايػابع اشلذطٟ ،ٚىليف امل١٦ ا٭

ٔٵ(72)ْػذ تًو ايؿذل٠ غعٚ ْت بعس ِّٚيٓػذ ايؿاضغ١ٝ اييت زٴإىل اىتًـ ا٭َط بايٓػب١  . يه

ٌٸ ;(73)ـ اعتباضٖاٚنعٴ ،ؾكست ايهجرل َٔ قُٝتٗا ؾكس ،ٍٛػامل ِٖ أغباب نعـ أ ٚيع

ٖٚسّ يًعسٜس َٔ َهأَ اؿهاض٠  اعتباض ٖصٙ ايٓػذ ٖٛ َا قاّ ب٘ املػٍٛ َٔ تسَرٕل

 .َٔ تػٝرلات يف ايًػ١شيو  ٢ًب عتٸتطَٚا  ،غ١َٝ٬اٱٜطا١ْٝ اٱ

ٚىل، يف ٚع٢ً خ٬ف ايكطٕٚ ا٭ ،ْ٘ يف ظَاْ٘إ :(ٖـ848ابٔ خًسٕٚ)عػب قٍٛ ٚ

مما  ،غايٝب ايكشٝش١ يف اغتٓػار ايٓػذغ٬َٞ مل تهٔ تطاع٢ ا٭ب٬ز ايػطب اٱ

بُٝٓا ايٓػذ يف  ،خطا٤ ٚايتشطٜؿات ٚايتكشٝؿات٭با ٢ٶدعٌ َا اغتٓػذ ٖٓاى َبتً

 ،تعاٍ ؼاؾغ ع٢ً ايططم ايكشٝش١ يف ايٓػذ ْصاى ناْت ٫آغ٬َٞ ايؿطم اٱ

 .(74)تسٜٚٔ ٚايهتاب١ٚتطاعٞ نٛابط اي

داظ٠ اٱ ٕإ :(ٖـ1411ايجاْٞ)ٚٚؾل قٍٛ ايؿٝذ سػٔ ابٔ ظٜٔ ايسٜٔ، ابٔ ايؿٗٝس 

ُټا٭ظًت  ٌٸغًٛب ايٛسٝس املعتُس يف ؼ ُټ ٌ اؿسٜح َٔ بني ن ٌ اؿسٜح ططم ؼ

ٔٵ ،(75)املعطٚؾ١ خص أكس ؾ ،٫ٚ غٝٻُا ا٭خباض١ٜ َِٓٗ ،ثني ايؿٝع١َع اٖتُاّ احملسِّ يه

ٚاغتٓػار نتب اؿسٜح  ،ايعسٜس َٔ ايٓػذ املؿكٛز٠ نؿـٚ ،ْؿط اؿسٜح

ٌٕ ،َعاَْٚٝ٘ٚع ايؿٝذ اجملًػٞ  خكٛقّا ،خاقّا ضْٚكّا ،ْٚػد٘  ايصٜٔ ادتٗسٚا بؿه

 .(76)نبرل يف ٖصا اجملاٍ

مجايٞ ثبات اٱتهُٔ َطاسٌ نؿـ ايتشطٜـ يف: استُاٍ ايتشطٜـ، اٱ

 ،ايعباضات اييت ٚقع ؾٝٗا ايتشطٜـ تعٝنيثِ  ،ثبات ٚقٛع ؼطٜـ ايعباضاتإيًتشطٜـ، 

 ٚنؿـ ايعباضات ايكشٝش١.

غطاب١ ايه١ًُ ـ: كس ٜهٕٛ يؾ ;َٛضأ٠ استُاٍ ايتشطٜـ ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ عسٸ

ٌٕ ّٸ بؿه عسّ ايعجٛض ع٢ً اغِ أٚ زاخٌ ايعباض٠،  أٚ ٫غتعُاشلا يف غٝام خامٸ ،عا
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ٛز اغِ ايطاٟٚ ٚ عسّ ٚدٛز غبب يٛدأ ،غاْٝسٚ يف مجٝع ا٭أايطاٟٚ يف نتب ايطداٍ 

 ىل ايصٖٔ ٚدٛز ؼطٜـ يف ايػٓس.إ، ؾٝتبازض ايػٓس َٔ خامٸ يف قٌٛ

ىل تٛدٝٗات ؾٝٗا إتٗا ْ٘ يف ايعباضات اييت وتاز اؿهِ بكشٸأايبعض ٜٚط٣ 

ِٸ ،ًتشطٜـ ٚايتكشٝـينٗا ـ وهِ بتعطټتهًٗ ا٫غتس٫ٍ عًٝٗا َٔ خ٬ٍ  ٜٚت

 .(77)قٌعطنٗا ع٢ً ا٭

ىل عسز َٔ إَا ٜٓهؿـ َٔ خ٬ٍ ايطدٛع  شطٜـ عاز٠ّمجايٞ يًتثبات اٱاٱ

عٔ ٚقٛع  ٕ ٚقٛع ا٫خت٬ف بني ايٓػذ ساىٺ٭ ;(78)٬َٚسع١ ا٫خت٬ؾات بٝٓٗا ،ايٓػذ

تٓٛع املكازض يف ْكس قػِ َٔ ايطٚا١ٜ اييت  :َج٬ّ .ٚ يف بعهٗاأٓػد١ ايايتشطٜـ يف 

َع  .(79)ع٢ً ؼطٜؿٗا إمجايّٝا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ زي٬ّٝ تكطٜبّا ٜهٕٛ غٓسٖا ٚاسسّا

قس ض٣ٚ ضٚا١ٜ يف  ضاّٜٚاٚدسْا  يٛ صايّا، ٚٚيٝؼ قطعٝٸ، ٞٸغًٛب ظٓٸؾاض٠ إىل إٔ ٖصا ا٭اٱ

ٕٚ َباؾط٠ّ َكسٕض  ،ْٚؿؼ ايطاٟٚ يف َكسض آخط بايٛاغط١ عٔ شيو ايطاٟٚ ،آخط عٔ ضا

 . (84)خطإٔ ٜهٕٛ ن٬ُٖا أ زا٥ُّا ٫ ٜػتًعّ

ٚ أٝٓٗا كايؿ١ املنت يهطٚض٠ ايسٜٔ ١ َٔ بزٓيأثبات ؼطٜـ ايعباض٠ ٖٓاى ٱ

٫ بٴسٻ  ،. ْعِ(81)ٚعسّ َٛاؾك١ ايعباض٠ يػٝام ا٫غتٓاز ،يهطٚض٠ املصٖب، كايؿت٘ يًتاضٜذ

ايؿٛاٖس نجرلّا َٔ ٕ ٭ ;زي١ىل ٖصٙ ا٭إض ٚا٫ستٝاط يف ا٫غتٓاز صٳعُاٍ اَؿإَٔ 

. ٚاؿهِ (82)تباٖاتيٝٗا ٫ ىًٛ َٔ ٚدٛز اـطأ ٚا٫ؾإايتاضى١ٝ اييت ميهٔ ايطدٛع 

بايتشطٜـ  «سسٜح امل٬سِ»سٝح سهِ ع٢ً عباض٠  ،ط٬ّٜٛ بايتشطٜـ قس ٜػتػطم ظَّٓا

ّٸأكشٝض ٚاي .(83)غ١ٓ 244س بع  . ٕ ٖهصا اغتس٫ٍ غرل تا

ٔ: ؼكٝل ٚطبع َٜطأظٗاض ايتشطٜؿات إعاز٠ َا ٜهٕٛ اشلسف َٔ نؿـ ٚ

٘ٷغايٝب قس ٜهٕٛ بٝٓٗا تؿا٭ٕ أىل سكٝك١ إايٛقٍٛ  ;نتاب ٔٵ ،نبرل اب يف ْؿؼ  يه

ىل َنت إض ايهتاب ٖٛ ايٛقٍٛ اخت٬ؾات دٖٛط١ٜ. ؾٗسف َكشِّ ايٛقت ٜٛدس بٝٓٗا

ست٢ يٛ نإ ٖصا املنت َٔ د١ٗ قٛاعس  ،ـَٔ َنت امل٪ٚي ٚ َا ٜهٕٛ قطٜبّاأ ،ـامل٪ٚي

شلصا تهٕٛ ايتشطٜؿات اييت اضتهبٗا  .(84)ْؿا٤ ٚاملطابك١ يًٛاقع غرل قشٝض٤٬َ ٚاٱاٱ

زٕٚ ايتشطٜؿات اييت ٜهٕٛ  ،ؾٝعٌُ ع٢ً تكشٝشٗا ،قًٞ َٛضز ا٫ٖتُاّار املنت ا٭ْػٸ

 . ؿنيار ٚامل٪ٚيٚ ايٓػٸأ ،ـ ْؿػَ٘كسضٖا امل٪ٚي
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عٝح إشا  ،٠املعتدل ١ىل ايٓػدإَط ٍ ا٭ٚٸأيًٛقٍٛ إىل ؼطٜؿات ايٓػٸار ٜطدع 

ع٢ً  ـ تهٕٛ ع١ًُٝ نؿـ ايتشطٜؿات قس ؾاضؾتق١ًٝ يًُ٪ٚيٚدست ايٓػد١ ا٭

ق١ًٝ ق١ًًٝ نًُا ناْت ٓػد١ ا٭يُا ناْت ايٛاغط١ بني ايٓػذ ٚاٚنًٓ .ْٗاٜتٗا

ق١ًٝ تهٕٛ ٚيف ساٍ عسّ ايعجٛض ع٢ً ؾذط٠ ايٛغا٥ط بني ايٓػذ ٚايٓػد١ ا٭ ،َعتدل٠

املكازض اييت تٓكٌ َٔ  .(85)خط٣نجط َٔ غرلٖا َٔ ايٓػذ ا٭أقسّ َعتدل٠ ايٓػد١ ا٭

ْػد١  عسٸتباملكاض١ْ َع نتب ايكسا٢َ  ،ؿٝع١نتاب ٚغا٥ٌ اي :َجٌ، ايهتبسس أ

 سٸعٳؿني يف نتبِٗ اييت تٴٚي٪َٔ ٬َسع١ قسض تكطف ٖ٪٤٫ امل٫ بٴسٻ  سٝح ،(86)يًُنت

 َكازض َٔ ايٓٛع ايجاْٞ. سكٝك١ 

ٌٕإشا تعصٸ ِٸ ض ايٛقٍٛ إىل ايٓػذ املعتدل٠ بؿه ْػب١ ؼطٜـ ايعباض٠  ناٌَ ؾٗٓا ٜت

 َعباملكاض١ْ  ١ّزٓقـ ٜهٕٛ أنجط ٕ امل٪ٚي٭ ;ـىل امل٪ٚيٚيٝؼ إ ،يف ايٓػد١ إىل ايٓػٸار

ا تَٗكاضْٚ ،ٚقاف ايٓاغذ ٚايٓػد١أىل إيتؿات َع نطٚض٠ ا٫ .ايهتاب ٚايٓػٸار

 . (87)ت٘ يف عًَُ٘ٚس٣ زٓق ،َ٘ٚػت٣ٛ عًُ ،ـامل٪ٚي بأٚقاف

ايطدٛع إىل عس٠ ٢ يف تتذًٓ ،ٖٓاى ططم ١َُٗيًشكٍٛ ع٢ً ايعباض٠ ايكشٝش١ 

 .ْػابٚنتب ا٭ ا،َعادِ ايًػ١، نتب ايتاضٜذ، اؾػطاؾٝ: ْعرل ،نتب

ٌٸ٫ بٴسٻ  فاٍ اؿسٜح َا ىلٸ يفٚ اييت وتٌُ ٚدٛز  ايهتب َٔ َطادع١ ن

َٸ ٟٸ :َج٬ّ .أٚ دع٤ َٓ٘ ،ؾٝٗا ّااؿسٜح تا ُٸ اؿسٜح املؿكٌ املطٚ ، اضعٔ َعا١ٜٚ بٔ ع

غٓاز ٖصا أيف بعض  .×زمع عٔ اٱَاّ ايكاايتُتټ زاب سرٸآعُاٍ ٚأايصٟ ْكٌ ؾٝ٘ ٚ

خط٣ دا٤ اغِ أ٘ يف د١ٗ بٞ زلاٍ، يهٓٸأبطاِٖٝ بٔ إٚ أبطاِٖٝ إغِ ااؿسٜح تهطض 

٫ؾتٗاض  ;بطاِٖٝ غّٗٛاناؾ١ ايٓدعٞ ٱإ تٵ، ؾكس مٖتٖٛ خطْأٚ .(88)بطاِٖٝ ايٓدعٞإ

 . أنجط َٔ غرلٙإبطاِٖٝ ايٓدعٞ  ٘ايؿكٝ

ؾها٫ت يف سٜس َٔ اٱخص َٓ٘ اؿسٜح ٜطؾع ايعأايعجٛض ع٢ً املكسض ايصٟ 

س ْٝاغٚغبب ٚقٛع ايتشطٜـ. نصيو َعطؾ١ ا٭ ،ٚ عسّ قش١ ايٓكٌأ١ ع١ًُٝ تكِٝٝ قشٸ

ِٸ  ،عكط ٚطبك١ ايطٚا٠ تشسٜسٚب ،س املؿاب١ْٗٝاغ٬ع ع٢ً ا٭ٓطَٔ خ٬ٍ ا٫ ايكشٝش١ ٜت

غؿاٍ نٕٛ ايتشطٜـ قس إس ٚنتب ايطداٍ، َع عسّ ْٝاغىل ا٭إ٢ بايطدٛع تٸأٖٚصا ٜت

 .نتب ايطداٍ ٚ...: مٛ ،ٕٛ املُاث١ًٜطاٍ املت
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ُٸايف ايهؿـ عٔ ايعباض٠ ايكشٝش١ تٛدس قاعست ضداع إقاعس٠  :ٚىلا٭ٕ: اتٕ َٗ

 قاعس٠ تطدٝض ايٓػد١ غرلاملعطٚؾ١.: ٚايجا١ْٝ; املٛاضز ايٓازض٠ إىل املٛاضز ايؿا٥ع١

سٝح ٜهٕٛ  ،ستُا٫تسكا٤ات ٚا٫إعُاٍ قٛاْني اٱتكّٛ ع٢ً ٚىل يكاعس٠ ا٭اٚ

ٌٸاس َٔ ٫ بٴسٻ  يف ٖصٙ املطس١ًَٚٔ املٛاضز ايٓازض٠.  تُاٍ ايتشطٜـ يف املٛاضز ايؿا٥ع١ أق

ت٘ ملا قبً٘ َٔ ٚ عسّ اغتك٬ي٘ ٚتابعٝٸأ ،ا٫ْتباٙ إىل اْؿطاز ٚاغتك٬ٍ استُاٍ اـطأ

ُٸأؾايهتاب ايصٟ  .خص عٓٗاايٓكٌ ٚا٭ ١َ اييت متٸاملكازض املتكسٸ غبك٘ َٔ  اخص ْٚكٌ ع

٬ع ايهايف ع٢ً سٝجٝات َط ا٫ٓطسٝح ٜػتسعٞ ا٭ ،بصات٘ َػتك٬٘ سٸعٳٜٴ املكازض ٫

اؿسٜح املدتًؿ١، تكطٝع  أغايٝبيف ٖصا اجملاٍ َٔ َعطؾ١ ٫ بٴسٻ  َعطؾ١ ايٓػذ. نصيو

تهؿـ عٔ ايتشطٜؿات اييت ٚقعت يف  ،ٚػُٝعٗا ،ُعطؾ١ كتًـ قطع اؿسٜحؾ

ٚيٝؼ فُٛع١ َٔ  ،ٚاسس ْٗا غٓسٷأ٢ خص عً٪س تاْٝغٗا يف غا٥ط ا٭اجملُٛع١، يهٓٸ

٘ ايج٬ث١ )ايططٜل إىل قاسب ٥ثِ يف ايتعاٌَ َع ايػٓس بأدعا .س املدتًؿ١اْٝغا٭

ٕٸ  ،ٚايططٜل يف ايهتاب ا٭قًٞ( ،ـ ايهتاب ا٭قًٞايهتاب، إىل َ٪ٚي مٛ ؾإ

ؾاـطأ يف  .(89)ٚيٝؼ ٚاسسّا ،ٕ ٜهٕٛ كتًؿّاأدعا٤ ايج٬ث١ هب ايتعاٌَ َع ٖصٙ ا٭

ٖا ميهٔ عسٸ سٝح ٫ ،(94)خط٣ نجرل٠أأخطا٤  غِ قاسب ايهتاب هطٸاَعطؾ١ 

 ١ عٔ بعهٗا ايبعض. َػتكًٓ

َا ٜٓؿأ َٔ  ايتشطٜـ غايبّا إٔ ػطٟ ع٢ً أغاؽقاعس٠ تطدٝض ايٓػد١ املأيٛؾ١ ٚ

٫  . ٚبايطبع(91)ّاغرل املأيٛف َأيٛؾ دعٌغطاب١ ايعباضات. ٚايػرل ايطبٝعٞ يًتشطٜـ ٖٛ 

ٚ غرل َأيٛف َٔ أ َأيٛفٷَا بأْ٘  اؿهِ ع٢ً إَٔط ٕٸإ :شهاض ايٓهت١ ايتاي١َٝٔ اغتبٴسٻ 

ٌٕ .ٚيٝػت قطع١ٝ ،١ٝؾايكاعس٠ املصنٛض٠ ٖٓا ظٓٸ اَٛض ايٓػب١ٝ، يصا٭ ٕٸ عاّ ؾ ٚبؿه إ

 ،ٚبايعهؼ ،نبرل ع١ًُٝ نؿـ ايتكشٝـ ع١ًُٝ نؿـ ايتشطٜـ تؿب٘ إىل سٛس

غباب ٚزٚاعٞ أؾإٕ َعطؾ١  ايص .ق١ًٝيعباض٠ ا٭ىل اإؾ١ يتٓتٗٞ سٝح تبسأ َٔ ايعباض٠ احملطٻ

 تكإ سطن١ نؿـ ايتشطٜـ. إ١ ٚايتشطٜـ تهُٔ يف قشٸ

 ١ٜٖٛٚ بػرل نبرل ىل سسٛإٚ قعٛب١ نؿـ ايتشطٜـ تطتبط أإٕ غٗٛي١ 

 ؟ٚ ايتكشٝـ شٟ اؾٗتنيأٛاسس٠ اي١ٗ اؾٌٖ ٖٛ َٔ ْٛع ايتكشٝـ شٟ ; ايتكشٝـ

ٌٷبايٓػب١ يًشطٚف املتؿاب١ٗ ؾإ :نُجاٍٚ ٔٸإيف  ْٗا عاَ  هاز ايتكشٝـ َٔ دٗتني، يه
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ٚيٝؼ شلا عاٌَ آخط  ،ٚاسس٠ نت تكشٝـ َٔ د١ٗٺاملٚ قؿش١ َٔ أغكاط عباض٠ إعاٌَ 

 ،ٓكٌ بكٛضتني كتًؿتنيايز ايعباضات. يف ساي١ ط تعسٸٕ ٜؿػٸأسٝح ميهٔ  ،َؿاب٘

 يف سصف ايعباض٠ ايعا٥س٠ َٔ املنت ٜهٕٛقس  ،خط٣عٝح تهٕٛ ٚاسس٠ ظا٥س٠ عٔ ا٭

غكٛم ٖصٙ ٚ. (92)غكاط ْٚكل يف ايٓكٌ اٯخطإعٔ ٚقٛع  ٍٚ ناؾؿّاايٓكٌ ا٭

يصا ٫  ،ايكاعس٠ ؾإْٗا غرل ناؾ١ٝ يف إظٗاض ايعٜاز٠ ٚايٓكٝك١ يف ايٓػذ ٚيف ايٓكٌ

َٸ ميهٔ عسٸٖا قاعس٠ّ  .(93)١قشٝش١ ٚتا

ٖصا ايبشح تٓكػِ إىل  ٚأخرلا ؾإٕ املطادع ٚاملكازض اييت اغتٓسْا إيٝٗا يف

 ُٛعات: ف

ٍ ٚٸأٚ: اتٗاٗا َكطًشات ايتكشٝـ َٚؿتٓكك١ اييت ٚضز ؾٝاملكازض املتدكٸ

 (،ٖـ364قؿٗاْٞ)اٱُع٠ ؿ ،١ٝ )ايتٓبٝ٘ ع٢ً سسٚخ ايتكشٝـ(نتاب بٗصٙ اـاقٸ

 .(94)عًٝ٘ ّااض ضزٸٚٱغشام بٔ أمحس ايكٓؿ

)ؾطح َا ٜكع ؾٝ٘  :ُٖٚا ،(ٖـ382ايعػهطٟ)سػٔ بٔ عبس اهلل  اٚنتاب

 :بعٓٛإىل ضغاي١ قػرل٠ إناؾ١ باٱ ،ثني(تكشٝؿات احملسِّ)ٚ ;يتشطٜـ(اٚ ايتكشٝـ

 )أخباض املكشؿني(.

  .(95) )ايتكشٝؿات( عٓٛإ( ضغاي١ ؼت ٖـ1441زاَاز)ًُرلٚي

َٔ نتب ؾٝ٘ مجع  قسٚ ،ًكؿسٟ نتاب بعٓٛإ )ؼطٜط ايتشطٜـ(ٚي

غ٬ط شسخ عٔ ا٭ايهتاب اييت أخص َٓٗا تت غًب َكازضأْٚؿرل إىل إٔ  .(96)َنياملتكسِّ

َٸ ٛٸ ٚاييت غايبّا ،١(املؿٗٛض٠ )ؿٔ ايعا عسٸٖا َٔ ٫ ميهٔ ٚ ،ض ايًػ١َا تٓؿأ َٔ تط

 . (97)ٚ ايتشطٜؿات ٚايتكشٝؿاتأغ٬ط ا٭

زلا٤ ع٢ٓ بهبط ا٭اييت تٴ ايهتب :اجملُٛع١ ايجا١ْٝ َٔ َكازض ايتكشٝـ

 :قػاّأ٠ عسٸ ايهتبٚشلصٙ  .(98)املتؿاب١ٗ

ٌٸ  ،ا٤ ا٭ؾدام، نامل٪تًـ ٚاملدتًـأزل ايبعض َٓٗا ٜصنط ن

 ٫بٔ ،نُاٍ يف ضؾع ا٫ضتٝاب عٔ ا٭زلا٤ ٚايه٢ٓ ٚا٭ْػاباٱ ;(ٖـ385يًساضقطين)

 ٚامل٪تًـ ٚاملدتًـ يف أزلا٤ ;(ٖـ١َ762 اؿًٓٞ)يًع٬ٓ ،ؾتباٜٙهاح ا٫إ ;(ٖـ475َان٫ٛ)

 .(ٖـ374يَٰسٟ) ،ايؿعطا٤ ٚنٓاِٖ ٚأيكابِٗ ٚأْػابِٗ
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ِٷ حملُس بٔ  ،كتًـ ايكبا٥ٌ َٚ٪تًؿٗا :ا٤ ايكبا٥ٌ، مٛبأزل آخط خلٸ ٚقػ

 .(ٖـ245سبٝب )

ِٷ ٖٚٛ  ،غتعذِانهتاب َعذِ َا  ،َانٔ اؾػطاؾ١ٝآخط عطض ؾٝ٘ ا٭ ٚقػ

 ؿ٘ ٜاقٛتملكِّ ،ٚاملؿذلم قكعّا ٚاملتؿل ٚنعّا ;(ٖـ487ثاض ايبهطٟ)آَٔ 

 .(ٖـ626اؿُٟٛ)

 :ٓٗاَٚ ،يف ايتشطٜـ٠ نتب ـ عسٸ( قس قٓٻٖـ463ٚنإ اـطٝب ايبػسازٟ)

ؿل ٚاملؿذلم ٚتهًُت٘، ضاؾع ا٫ضتٝاب يف تًدٝل املتؿاب٘، تايٞ ايتًدٝل، نتاب املتٸ

 . (99)املكًٛب َٔ ا٭زلا٤ ٚا٭ْػاب

سٝح  ،ًت يف نتب زضا١ٜ اؿسٜحمتجٸ :َٔ َٓابع ايتشطٜـ ١جايجايُٛع١ اجمل

 ،اؿسٜحقػاّ أب ٚباـكٛم يف ايكػِ اـامٸ ،َٓٗا ١تعطض يف َٛانع كتًؿ

 ْٛاع كتًؿ١ َٔ ايتشطٜـ.٭ ،سٝإ تطبٝك١ٝٚبعض ا٭ ،عاخ ْعط١ٜ٭

ؿ٘ ايكانٞ ملكِّ ،خ ايؿاقٌنتاب احملسٸ ايهتبأقسّ ٖصٙ ٚ

 (.ٖـ364ايطاَٗطَعٟ)

ُٻ ايهتبَٚٔ  ٌٕ تٵايؿٝع١ٝ اييت اٖت نتاب ايطٚاؾض  خامٸ بايتشطٜـ بؿه

 (.ٖـ1441يًُرلزاَاز) ،ايػُا١ٜٚ

ٕٸ ُٻ يهتباغًب أ َع ايعًِ أ بططم ايتكشٝض ٚايتشكٝل قس تعطنت  تٵاييت اٖت

 ;عبس اشلازٟ ايؿهًٞيًؿٝذ  ،نتاب أقٍٛ ؼكٝل ايذلاخ خلٸبا٭ٚ ملباسح ايتشطٜـ،

ٚن٬ُٖا يعبس  ،ٚنتاب ػطبيت َع ايذلاخ ايعطبٞ ،نتاب ؼكٝل ايٓكٛم ْٚؿطٖا

س حملُٛز قُ، نتاب قانط٠ عٔ ايتكشٝـ ٚايتشطٜـ ;ايػ٬ّ قُس ٖاضٕٚ

 .ايٓٸاسٞ

 . (144)يٓذٝب َاٌٜ ٖطٟٚ ،ايؿاضغ١ٝ نتاب ْكس ٚتكشٝض َتٕٛ ايهتبَٚٔ 

اييت  ايهتب :تٓاٚيت َٛنٛع ايتشطٜـ اييت ايهتبَٔ طابع١ ايُٛع١ اجمل

يًعامل ايطدايٞ  ،خباض ايسخ١ًٝا٭نتاب  :بٗصا املٛنٛع، َجٌ َػتك٬٘ ت دع٤ّاكخكٸ

ًػٝس اـ٥ٛٞ، قػِ ي ،اؿسٜحَعذِ ضداٍ  ;املعاقط ايؿٝذ قُس تكٞ ايتػذلٟ

 . «اخت٬ف ايٓػذ»ٚ «ايهتباخت٬ف »

يف َٛاد١ٗ  خاقّا خط٣ َٔ تًو املكازض اييت غًهت َػًهّاأ ٖٓاى فُٛع١ْٚ
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 ;ضزبًٝٞيٮ ،نهتاب داَع ايطٚا٠ ،س ٚايطٚا٠ْٝاغايتشطٜـ َٔ خ٬ٍ ؾٗطغتٗا يٮ

ؾبرلٟ  ايػٝسٚنصيو آثاض  ;سػني ايدلٚدطزٟ يًػٝس ،َٚعذِ ضداٍ اؿسٜح

ٟٸ عٓ٘.  ،س ٚطبك١ ايطٚا٠ْٝاغتطتٝب ا٭ :غًٛبنيأايعلاْٞ ب  َع ا٫عتٓا٤ بايطاٟٚ ٚاملطٚ

ُٸ نهتاب َٓتك٢  ،ت مبٛنٛع ايتشطٜـنصيو ٖٓاى فُٛع١ أخط٣ اٖت

 ع١ يف ؾطحذٵٚايٓټ ،قاَٛؽ ايطداٍ ;(ٖـ1411بٔ ظٜٔ ايسٜٔ)ايًؿٝذ سػٔ  ،اُؾُإ

سٝح  ،(141)«ايتكشٝـ»عٓٛإ ب ب ايكعٜٚيننتاٚ; ًؿٝذ قُس تكٞ ايتػذلٟي ،ايًُع١

 ثني ٚأضباب ايًػ١. ٌ ؾٝ٘ تكشٝؿات ايؿكٗا٤ ٚاحملسِّغذٻ

ايتاضى١ٝ،  ايهتب :نت ملٛنٛع ايتشطٜؿاتق١ اييت تعطٻَٔ املكازض املتؿطِّٚ

نتب  ضدٛعٓا إىل ىلإؾاض٠ اٱ َٔ زٕٚ إٔ ْٓػ٢نتب اؿسٜح ٚايًػ١. ١ٚ، اؾػطاؾٝٸٚ

 ١ بايتكشٝؿات ٚايتكشٝـ. ع٢ً َباسح خاقٸاؾتُاشل٫ ;زبٞايٓكس ا٭
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 ايؿٗٝس حمُس باقط ايصسض

 فعايٝات ْٚؿاطات يف اجملايني ايعًُٞ ٚاالدتُاعٞ

 

 حىاٌر مع: السيذ محمىد الهاشمً

 

 ــــــ متٗٝس

ل يف زلا٤ تأٖي لُّا ايؿٗٝس ايػٝس قُس باقط ايكسض عٛل املطدعيكس نإ 

َٓٗا إٔ قطع ٚضٜسٖا ٚزؾٓٗا ؼت أنٛاّ  ّاظٓٸ ;ٜس ايػسض إىل ا٭ضضغشبت٘  ،غ٬ّاٱ

ٖٸ ـٸ ،يهٔ ٖٝٗات ،رَٔ ايذلاب غُٝٓع ْٛضٖا َٔ اٱؾطام ٚايتٛ ايٝس إٔ  أْٸ٢ يه

ٔٸ َٳ وذب ْٛض ايؿُؼ!! يكس ظ ٜعٝـ ع٢ً زَا٤  ٔٵٜسٚض يف ؾًه٘ مٖم ٔٵقساّ ٚأظ٫َ٘ ٚ

 ،ٟ ؾعٛضِٖ بطؾض ايٓعاّ ايبعجٞاملػتهعؿني إٔ سهٛض ايػٝس ايكسض بني ايٓاؽ ٜػصٸ

ٚٚأز ايجٛض٠  ،ايؿعب ايعطاقٞ ٍٚإٔ قتً٘ ٖٛ ايػبٌٝ ا٭ٚسس ٱٜكاف ْاض استذادات ْٚها

 ،ٜطإ اٱغ٬ّإ٢ ٫ ٜ٪ٍٚ ا٭َط إىل ثٛض٠ تؿب٘ تًو اييت قاَت يف ستٸ، يف َٗسٖا

 ـ ؾًِ ٜسضى ،يهٔ ٖصا ايٓعاّ اؿاقس عُٝت بكرلت٘ .ٚأطاست بعطف ايؿاٙ املكبٛض

ٕٸـ  ؟!٢ ي٘ إٔ ٜسضىٚأْٻ غتُتس إىل  ،ٚزَا٤ أخت٘ ايطاٖط٠ ،غ١زَا٤ ايؿٗٝس ايكسض املكسٸ أ

، ٚإٔ ؾهطٙ ايصٟ نتب ضٚح ايجٛض٠ ع٢ً ايعًِ ٟ ؾٝٗاٚتػصٸ ،عطٚم املػتهعؿني تطٜٚٗا

م طٛم ايعٓهبٛت ايصٟ غٝػطع يُٝعِّ ْٛضٷ ،ؿاتَ٘ٔ خ٬ٍ نتب٘ َٚ٪ٖي ،اهلل ي٘ اـًٛز

َٳ ،١ًَُٖعطاملا ْػذت٘ ٜس اي سٍٛ أعٓام  ،ٞ ٚاؾٌٗػٵغاض يف َػاضِٖ َٔ زعا٠ ايبٳ ٔٵٚ

ٛٻ ،ت٘ أٜسِٜٗٛا ْٛض اهلل مبا خٖط٦ٜطٜسٕٚ بصيو يٝطؿ، ايٓاؽ  ،ٖت ب٘ أق٬ََِٗٚا تؿ
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ٔٸ ِٸ اهلل ٜأب٢ إ٫ٓ يه  ْٛضٙ ٚيٛ نطٖٛا.  إٔ ٜت

ف مبٓاغب١ سًٍٛ ايصنط٣ ايػ١ٜٛٓ يؿٗاز٠ ٖصا ايعامل ٚايؿكٝ٘ ايهبرل ْتؿطٸ

١ ٖصا َٔ ت٬َص٠ ٚخاقٸ ٚقس نإ ٚاسسّا ـ زلاس١ ايػٝس قُٛز اشلاسلٞ كاب١ًمب

ط يف غاسيت ايعًِ ثٓا عٔ زٚض ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض امل٪ثِّيٝشسِّ ;ـاملطدع ايهبرل 

 ٚاؾٗاز. 

ل بايٓهاٍ نإ ايػٝس َا ٜتعًٓ يف :ٖصٙ ايعباض٠ يف بسا١ٜ ٖصا اؿٛاض ْكطأ مجٝعّا

 ;غ١َٝ٬س ع٢ً ضنٝعتني: نطٚض٠ إقا١َ اؿه١َٛ اٱٓنقُس باقط ايكسض ٜ٪

 . (ايؿكٗا٤ )١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ ٚسان١ُٝ خٓط

 َٚا ٖٞ املباسح اييت  ؟نِ غ١ٓ زضغتِ عٓس ايؿٗٝس ايكسض ،زلاس١ ايػٝس

 ؟ سهطمت عًٝ٘ ؾٝٗا

 ؾت باؿهٛض يف زضغ٘ يف ايؿك٘ بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ، يكس تؿطٸ

  عؿط٠ غ١ٓ. يتتكطا٥ٞ سٛايٞ اثٓٚا٭قٍٛ ٚأقٍٛ املٓطل ا٫غ

 ؟ ٌٖ نإ زضغ٘ يف أقٍٛ املٓطل ا٫غتكطا٥ٞ عَُّٛٝا 

 يو شٚ ،ظٜٜٔؿاضى ؾٝ٘ ايطًب١ ٚت٬َصت٘ املدلٻ خاقّا ٫، يكس نإ زضغّا

 سٖا. بػبب عُل َباسج٘ ٚتعٓك

 ٛټإًٕٛ باؿسٜح عٔ زٚض ايؿٗٝس باقط ايكسض يف يٛ تتؿهٸ ٫ت يف سساخ ؼ

 ل باؿٛظ٠ ايع١ًُٝ. َا ٜتعًٖ يف ،١ايعطام خاقٸيف ًُٞ ٚا٫دتُاعٞ اجملايني ايع

 ٕٸ ٚٸ إ هاز إؾاض٠ إيٝ٘ يف اؿسٜح عٔ زٚض ايؿٗٝس ايكسض يف ٍ َا هب اٱأ

ٚٸؼ٫ٛت يف اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ أْ٘  دطا٤ ا٫غتس٫ٍ نُٔ إأٚدس ْك١ً ْٛع١ٝ يف ؾهٌ  ٫ّأ

 دص ؾه٬ٍّ َٔ ايصاتٞ إىل إٔ ٜتٸاملباسح ايؿك١ٝٗ ٚا٭قٛي١ٝ، سٝح ْكٌ ا٫غتس٫

تؿػرل  َا ىلٸ ؾؿٞ ايٓٛع ايصاتٞ ٜعتُس ا٭غتاش ع٢ً ْعطٙ ايؿدكٞ يف .َٛنٛعّٝا

سٝح ٜعٌُ ع٢ً اغتد٬م ْعطٙ  ،ٚبا٭خل يف املكطًشات ،ظاٖط اٯٜات ٚايطٚاٜات

ٌٸ ،٬ف ا٫غتس٫ٍ املٛنٛعٞغ ٚشيوٗا ايًػٟٛ ٚا٭زبٞ. ٝٵيف داْبٳ  سٝح ٜهٕٛ يه

ايطبٝعٝات ٚنٌ َٚجً٘ َجٌ عًِ ايطٜانٝات  ،َكسَات ٚأزي١ ٜططح َٔ خ٬شلاع٢ َسٸ

َات َٛنٛع١ٝ. يف ايؿك٘ عٌُ ٚاييت تعتُس ع٢ً َكسٸ ،ايعًّٛ ا٫غتس٫ي١ٝ ٚاملٓطك١ٝ
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َات إىل اعتُاز َكسٸ ايػٝس ايؿٗٝس ع٢ً تػٝرل ا٫غتس٫٫ت َٔ اعتُاز ايٓعط ايصاتٞ

ط٬م يف ٱعا٤ اإش ٫ ٜهؿٞ ازٸ ّا;خاقٸ س١٫ّ٫ ٚاغتٕ يهٌ ظٗٛض أزٓيإعٝح  ،َٛنٛع١ٝ

ٕٵ، ايعٗٛضات ٌٸ نأ ظاٖط ايطٚا١ٜ نصا » :ٚاسس َٔ ا٭قٛيٝني أٚ ايؿكٗا٤ ٜكٍٛ ن

ٔ َا ٖٞ املباْٞ اييت ٜعتُس ٚإٔ ٜبِّ ،َاتَٔ ايطدٛع إىل تًو املكسٸ سٻبٴ بٌ ٫ ،«ٚنصا

 ع٢. عًٝٗا يف ٖصا املسٸ

 َِّٳٌٖ نإ َٔ ايعًُا٤ املتكس  تب٢ٓ ٖصا املٓش٢ يف ا٫غتس٫ٍ؟  ٔٵَني 

 ٌٍْٕٛٸإ :ميهٔ ايك عاّ قس ٚدست بعض ٬ََض ٖصا املٓٗر بني  ٘ بؿه

ٔٸٚؾطٸ ٓا ايهباض بؿهٌ نط٥َٛني َٔ ؾكٗااملتكسٸ  ايػٝس ايؿٗٝس ٜعتدل علٛ ، يه

ٚدعً٘ َبٓاٙ يف ايؿك٘  ،يف اغتس٫٫ت٘ ٚقس اعتُسٙ ؾعًّٝا ،ؼ ايؿعًٞ شلصا املٓٗرامل٪غِّ

 ا٭قٍٛ. ٚ

 َٳ ،َٚباز٨ شلصا املٓٗر ٌٖ ٚنع ايؿٗٝس ايكسض أق٫ّٛ أت٢  ٔٵعٝح ٜػتطٝع 

 ٚاعتُاز ْؿؼ املباْٞ؟  ،بعسٙ إزا١َ ٖصا املػرل

 ٌٸ ،ٙ ايعًُٞرليكس نإ ٖصا أغًٛب تؿه ؾؿاؾ١ٝ ٚٚنٛح  ٚقس اْعهؼ به

ٛٸ  عًِ ايؿك٘. يف ،ْٛع١ٝ بٌ طؿط٠ّ ،ضّايف نتب٘ ايؿك١ٝٗ ٚأعاث٘ املدتًؿ١. يكس أسسخ تط

ٌٻ ٘ٺإٔ تٛٓؾ ٚنإ ميتاظ غكٛقٝات ق ٖصٙ اـكٛقٝات لًُٗا يف  .آخط َجً٘ طت يؿكٝ

ْٚعطت٘ ايؿُٛي١ٝ اييت اَتاظت عدل َػرلت٘ ايع١ًُٝ  ،ٙرل: غع١ تؿها٭ٚىلَػأيتني: 

 :ْعرل ،كٌ باملباسح شات ايبعس ايعك٬ْٞ ٚا٫دتُاعَٞا ٜتٸ يف خكٛقّا ،ػاع ا٭ؾلباتٸ

ٚأنجط سلٛي١ٝ  ؿكٛم املس١ْٝ يف باب املعا٬َت ٚ... ؾأقبشت أنجط اتػاعّاايكٛاْني ٚا

 َٔ املباز٨ ا٭قٛي١ٝ املتساٚي١ عٓس ايؿكٗا٤. 

َات١ٝ يف ايؿك٘ ٖٞ ٢ يف تٓعُٝ٘ ملباسح أقٍٛ ايؿك٘. ؾاملباسح املكسٸ: تتذًٓايجا١ْٝ

َٸعباض٠ عٔ َباسح يف ا٭زٓي ث٘ يف كتًـ أبٛاب ١ اييت وتاز إيٝٗا ايؿكٝ٘ يف أعا١ ايعا

ٚ... ٚقس  ،أٚ َا ٜكطًض عًٝ٘ با٭زي١ ايع١ًُٝ ،ا٭زي١ ايعك١ًٝٚنا٭زي١ ايًؿع١ٝ،  ،ايؿك٘

ُٸ ،زخًت نُٔ أعاخ عسٜس٠ يف عًِ ا٭قٍٛ ١ٝ يف ٖٚصا َا دعًٗا ؼع٢ بٓؿؼ ا٭ٖ

 ؾهاْت أزي١ كتًؿ١ ٜعتُس عًٝٗا يف اغتٓباط ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ.  ،ايؿك٘

ٚدا٤  .كات ايع١ًُٝ ا٭خط٣ٍ ايع١ًُٝ ايؿطع١ٝ بايعًّٛ ٚايتدكٸطت ا٭قٛقس تأثٸٚ
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ٌٸ ايػٝس باقط ايكسض ؾططح ٖصٙ ا٭قٍٛ بعٓٛإ عًِ خامٸ بصات٘، ٚاعتدل  َٚػتك

إٔ ٜؿكًٗا ٚىطدٗا َٔ إىل ٚغع٢ يف دًػات زضغ٘ ، ايعٚا٥س غطٜب١ عٔ ٖصا ايعًِ

ٞٸٚتٓاٍٚ املػا٥ٌ ايع١ًُٝ يٮقٍٛ بأغًٛب أ ،زا٥ط٠ ٖصا ايعًِ ٚيٝؼ بأغًٛب  ،قٛي

ٞٸ ٞٸ ؾًػؿ اغتطاع بططٜكت٘ تًو إٔ ٚقس  .يف اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ نُا نإ غا٥سّا ،ٚأزب

ٌٸ  ،عًِ ا٭قٍٛ هطز املباسح ا٭قٛي١ٝ عٔ ايعٚا٥س ايؿًػؿ١ٝ ٚا٭زب١ٝ، ؾهإ إٔ اغتك

ٌ ٚأقٻ .غٛا٤ َٔ د١ٗ َٛنٛع٘ ٚقُٛي٘ أٚ َٔ د١ٗ أغًٛب ا٫غتس٫ٍ ٚططٜك١ ايبشح

ؿ١ٝ ٝٔ ايؿٗٝس ايكسض نٚبططٜك١ ايبشح ؾٝ٘. ٚقس بٝٻ، ١ بٗصا ايعًِح خاقٸشلا نُباس

ٖٞ املباسح  َٚا ،ٚنصا ططٜك١ إخطادٗا ،إزخاٍ ٖصٙ ا٭قٍٛ يف املباسح ا٭قٛي١ٝ

ٚقس ططح َباسج٘  .كّاٚؽكټ ؽكٝكّا ؟ٖٞ اـاضد١ عٓ٘ َٚا ؟املطتبط١ با٭قٍٛ

ب٘ باَتٝاظ. ٖٚصا  بصيو ا٭غًٛب اـامٸ ٚناْت ،بايططٜك١ املعتُس٠ يف ايطغاي١ ايع١ًُٝ

ٌٷ ِٸ عُ ٭ٕ ؾكٌ  ;ٚإساط١ نا١ًَ باملباسح ٚاملطايب ايع١ًُٝ ،رلعٔ ق٠ٛ يف ايتؿه ٜٓ

ِٕ ُٸ ،عٔ غرلٙ عً  ٔٵمَل ٢ إ٫ٓعٌُ ٫ ٜتأتٸ ،ا يٝؼ َٓ٘ٚمتٝٝع َػا٥ً٘ ايع١ًُٝ ٚتٓكٝشٗا ع

 ١َ باملطايب. ٚاٱساط١ ايع١ًُٝ ايتا ،ع٠ َٔ ايٓبٛؽ ايؿهطٟٚقٌ َطتب١ َتُٝٸ

نصيو َٔ ا٭َٛض اييت قاّ بايتأغٝؼ شلا زاخٌ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ أغًٛب َٚٓٗر 

ٝٸ :َاتل باملكسٸَا ٜتعًٖ ايتسضٜؼ ٚايتعًِٝ. يف اؿٛظ٠ ٚيف ات ٚاملٓطل ٚ... ٖٓاى غًػ١ً ا٭زب

 ٚايصٟ ٜعتدل عًُّا ،ٓت شلصا ايػطض َٔ ايتسضٜؼ. يف عًِ ا٭قٍٛاييت عٝٸ ايهتبَٔ 

بٌ ناْت فُٛع١ َٔ  ،َسضغ١ٝ خاق١ ب٘ مل ٜهٔ ٖٓاى نتبٷ َعكسّاٚ زقٝكّا

نتاب  :َج٬ّ .ؿني اعتدلٚا يف ظَاِْٗ ؾطاس١ً اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٚغازتٗامل٪ٚي ايهتب

٢ املتٛٓؾ ،بٔ ظٜٔ ايسٜٔال ٭ؾهاض قاسب٘ سػٔ ٚايصٟ ٖٛ يف اؿكٝك١ ًَدٻ ،املعامل

ٕٔ ٖـ،١ٓ1411 غ ٚٸ ايصٟ ٜعتدل َٓص ظَ نصا نتاب قٛاْني ٚا٭قٍٛ،  ٍ نتاب يفأ

ُٸيً ،ا٭قٍٛ ٌٷ ،ُٞرلظا ايك ٞ بتأٜٝس عٚقس س ،ٯخط أؾهاض ٖصا ايعامل ٖٚٛ ؼكٝ

يٝكبض َع َطٚض ايٛقت  ،طح يف ٚغط ايعًُا٤ُط ٚؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا ،عاقطٙ َٔ ايعًُا٤ ٔٵمٖم

ٌٕأب٘، ٚبٓؿؼ ا٭غًٛب  ٜعتسٸ َٛضز اعتُازِٖ َٚكسضّا ٞٸ قبض ٚبؿه  نتابّا طبٝع

ْكاضٟ إىل إٔ دا٤ ايؿٝذ ا٭ ،ٜططح ع٢ً طًب١ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ يف اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ّاَسضغٝ

يٝأتٞ بعس ٖصا ا٭خرل اٯخْٛس قُس  ،ٌ إؾها٫ت٘ عًٝ٘ يف نتاب٘ ايطغا٥ٌؾػذٻ
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ٖٚهصا  ،ع٢ً ا٭ْكاضٟ َػتؿه٬ّ ،ـ نتاب ايهؿا١ٜناظِ اـطاغاْٞ ؾأٓي

 زضؽ ا٭قٍٛ.  ٚبايذلتٝب اغتُطٸ

 املؿهٌ؟ ٜٔ ٜهأ ٕإش ُٔ 

 ٚٸ  إٔ تكبض نتبّا شيو بٗسفؿٛا نتبِٗ مل ٜهٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ سني أٖي ٫ّأ

إٔ شيو ايؿدل  :، َٔ قبٌٝايعسٜس َٔ املؿانٌ ٚدٛزيف  ٖٚصا نإ غببّا .َسضغ١ٝ

ٚيٝؼ  ،ـ نتاب٘ نإ ٜهع أَاَ٘ ع٢ً ططف ايٓكاف ؾدك١ٝ عًُا١ٝ٥سني نإ ٜ٪ٓي

ؾايه٬ّ ٚايٓكاف َع ايعًُا٤ ٚؾُٝا بِٝٓٗ ٜؿطم  .ٜػٜ٘طٜس تطبٝت٘ ٚتسض ّاَٚبتس٥ ّاطايب

يف اؿسٜح َع ايعامل ٜؿذلض  .مبطاتب ٚزضدات عٔ اؿسٜح َٚٓاقؿ١ ايطايب ٚايتًُٝص

ّٸأْ٘ ع٢ً آط ٖٚٛ ٜٓاؾس اْتكازات٘  ،١ بٗصا ايعًِبايعسٜس َٔ املػا٥ٌ اـاقٸ ٬ع تا

ٌٸ ،٘ ٫ ٜعًِ ؾ٦ّٝاٚإؾها٫ت٘، بُٝٓا ٜؿذلض يف ايتًُٝص ٚايطايب املبتس٨ أْٸ أٚ  ططٕح ٚن

ٝٸ سٻبٴ زع٣ٛ ٫ َع اْتؿا٤ ٖصا ايؿطض َع ، اتٗا يًتًُٝصَٔ تبٝٝٓٗا ٚتؿػرل دٛاْبٗا ٚسٝج

 ايعامل. 

 َا ىلٸ تاضى١ٝ يف خ عٔ َطس١ًٺيف سكٝكتٗا تتشسٻ ايهتبتًو  إٕ: ثاّْٝا

ض يًٓػذ َٔ  ايعًُٞ، ؾإٕ ايعسٜس َٔ أغايٝب ا٫غتس٫ٍ ؾٝٗا قس تعطٻرلأغًٛب ايتؿه

ٌٕ .ا بعسٖاٛٵقبٌ ايعًُا٤ ايصٜٔ أتٳ طت عُا ناْت عاّ ؾإٕ ططٜك١ ا٫غتس٫ٍ تػٝٻ ٚبؿه

َكبٛي١  سٵايعسٜس َٔ ا٫غتس٫٫ت ايٛاقع١ يف نتاب املعامل مل تعٴ :ؾُج٬ّ .عًٝ٘ يف ايػابل

١ أؾٗط يف زضاغ١ ؾايطايب ايصٟ ٜكهٞ َطس١ً غتٸ ٕيف أٚغاط عًِ ا٭قٍٛ، إش

ٜسخٌ َطس١ً  ،ٜٚكٌ إىل َا ٚقًت إيٝ٘ َٔ اغتس٫٫ت ،ٔ َٓٗاسني ٜتُٓهٚ ،املعامل

 ،أخط٣ ٜتبني ي٘ إٔ املعاٜرل ٚايٛغا٥ٌ اييت اعتُسٖا ايؿٝذ سػٔ يف نتاب٘ باط١ً

ٚاٱقباٍ ع٢ً املعاٜرل ٚا٭زٚات ا٫غتس٫ي١ٝ  ،ٌ َٓٗاٚبايتايٞ هب ططسٗا ٚايتشًٗ

إش املؿطٚض ٚايكشٝض  ;أغًٛب ايتعًِٝ َا ىلٸ غرل قشٝض يف اؾسٜس٠. ٖٚصا أغًٛبٷ

سٝح تهٕٛ املطس١ً ا٭ٚىل ايكاعس٠  ،إٔ تهٕٛ املطس١ً ايجا١ْٝ قا١ُ٥ ع٢ً املطس١ً ا٭ٚىل

يًُطس١ً  ٫غ١ّٝؼ عًٝٗا َا ًٜٝٗا َٔ املطاسٌ، ٫ إٔ تهٕٛ املطس١ً ايجا١ْٝ اييت ٜتأغٸ

 ا٭ٚىل ْٚاغد١ شلا. 

 غٗاب!طٓاب ٚاٱبسٍ ايؿِٗ ٜهٕٛ اٱ ٕإش  
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 ِٚبعجط٠  ،يف تؿتٝت ايصٖٔ ٚيف نجرل َٔ ا٭سٝإ ٜهٕٛ غببّا .إغٗاب ،ْع

 ،ت ايصٖٔٚإٕ ايهجرل َٔ سا٫ت تؿتټ .ز إطٓابمما هعٌ ا٫غتس٫ٍ فطٸ ،ا٭ؾهاض

 نإ ْتٝذ١ ٖصا ا٭غًٛب ايتعًُٝٞ.  ،ٚبطٚظ ايعسٜس َٔ اٱؾها٫ت

 ايهتب١ً َٔ ٖٚصا َا زؾع بايؿٗٝس ايكسض إىل اٱقساّ ع٢ً تأيٝـ غًػ

خطٛط ايٓعطٜات ايتاضى١ٝ  اططح ؾٝٗٚقس  .بٗسف ايتعًِٝ ٚايتسضٜؼ ;ايسضاغ١ٝ

ٔ ؾٝٗا ٢ عكٌ ايطايب ع٢ً ايٓكس بٝٻ٢ ٜذلبٸٚستٸ .ٚاملٓٗذٝات ايكشٝش١ يف عًِ ا٭قٍٛ

ضا٤ آططح  :ؾُج٬ّ .ٚدعًٗا َٛضز ايؿشل ٚايتشًٌٝ ،ٚدٗات ايٓعط املتكاب١ً يًعًُا٤

ٛٸستٸ، ا٭ْكاضٟ قاسب ايهؿا١ٜ ٚايؿٝذ  ٍ ؾٝٗا شٖٔ ايطايب. ٢ ٜتذ

ٚنؿؿت عٔ َس٣  ،إبساعات ايؿٗٝس ايكسض املػأي١ ا٭خط٣ اييت أظٗطت عٛل

غعٝ٘ إىل تأغٝؼ سٛظ٠ ع١ًُٝ  ،بات ايعكط ٚاستٝادات املعطؾ١إزضان٘ ايٛاغع ملتطًٓ

٭ؾطف ؾؿٞ سٛظ٠ ايٓذـ ا .ػع يهٌ ايعًّٛ ٚاملعاضف َٛضز استٝاز اجملتُع اٱغ٬َٞتتٻ

٢ إٔ تسضٜؼ ايتؿػرل نإ ٜٓعط إيٝ٘ ع٢ً ستٸ ،ؽ غ٣ٛ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛمل ٜهٔ ٜسضٻ

ايؿًػؿ١  :ْعرل ،يف اغتبعاز ايعسٜس َٔ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ ٖٚصا نإ غببّا .ع١ْسٵأْ٘ بٹ

ايؿبٗات  ضزٸ :َٔ قبٌٝ ،َٛضز استٝادات اجملتُع َع أْٸٗا ،ٚايتؿػرل ٚعًّٛ أخط٣ َجًٗا

َٸاؾسٜس٠ اييت تطط نصيو ْكس ايؿًػؿات ٚ ،١ َٔ ا٭١١َ ٚاـاقٸح يف أٚغاط ايعا

ضنب َٛدتٗا َٔ  اَٚ ،َٚباز٨ املاضنػ١ٝ ،نؿًػؿ١ ايسٜايهتٝو ،اٱؿاز١ٜ

 ايؿًػؿات ا٭خط٣. 

 ،٬ع ٚعًِ بأَٛض ظَا٢ْ٘ ٜكبض ايعايٹِ ع٢ً آطيكس ؾتض أبٛاب اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ستٸ

 ٚتػع٢ إىل ايتػًػٌ بهٌ ايٛغا٥ٌ.  ،ٚبػٝاغ١ ٚثكاؾ١ ايػطب اييت تكتشِ سطميٓا

 ١َ ايطباطبا٥ٞ ٚا٭غتاش ٖٛ ْؿؼ ايؿ٤ٞ ايصٟ نإ عٓسْا َع املطسّٛ ايع٬ٓ

 ايؿٗٝس َطٗطٟ؟ 

 ٟٸٚ .قشٝض ٍٕ ع٢ً أ ٚٻ سا ٚيف عس٠  ،ل ا٭َط عًُّٝاز ٚسٓكؾايؿٗٝس ايكسض قس ض

 ؿ١ٝ ايكسمي١. ًَظايت ؼهُِٗ ايعك١ًٝ ايػٻ إىل إٔ اقطسّ َع ايعًُا٤ ايصٜٔ َا ،خطٛات

ؼ يٓعاّ اؿهِ ؾاض٠ إيٝٗا ٖٓا أْ٘ أغٻَٔ خكٛقٝات٘ ا٭خط٣ اييت ػب اٱٚ

ّٷ. ؾاٱغ٬َٞ ٕٸ هُا ٖٛ َعًٛ  يهٓٗا تؿب٘ عطّا ،غ١َٝ٬ غ١ٝٓ نجرلّااملكازض اٱ إ
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َٳ ،نبرل٠ َٔ ايهٓٛظ وٟٛ يف زاخً٘ أعسازّا ّاعُٝك بك١ُٝ  إساط١ٺٜهٕٛ ع٢ً  ٔٵٚ

َٳٚنٝؿ١ٝ إخطاز ايٓؿٝؼ  ٜػتدطز املعاْٞ ٚاملؿاِٖٝ َٔ تًو املكازض  ٔٵَٓٗا ٜؿب٘ 

ايػٝاغٞ أٚ املايٞ يف اٱغ٬ّ ٜػتذُع٘  أٚٚهُعٗا، ؾُا ٜطتبط بايٓعاّ ا٫قتكازٟ 

ُٸ ٗات ٚايتٝاضات ٚهعًٗا يف ٚد٘ زعا٠ ايتٛدټ ،غ٬ّ٘ إىل ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يف اٱٜٚه

عٝؿ٘ داَعاتٓا يف َكابٌ تًو املساضؽ بٗا شيو ايؿطاؽ ايصٟ ت ٚبايتايٞ ميٮ ،املاز١ٜ

ٌٕ .ٚا٭ؾهاض املاز١ٜ يف ػُٝع املعاْٞ املؿتت١  بع أغًٛبّاعاّ ايؿٗٝس ايكسض اتٸ ٚبؿه

ؿ٘ ايؿٗٝس ايكسض مل ؾايٓعاّ ا٫قتكازٟ ايصٟ أٖي .ٚقاّ بذلتٝبٗا ،بعهٗا إىل بعٕض

ٔٸ ،آخط غرل ايطٚاٜات ٚا٭سهاّ ٚنتب ايؿك٘ ٜهٔ ؾ٦ّٝا بساع اٱقسضت٘ ع٢ً  يه

ٌٸ ،يف ططٜك١ عًُ٘ تٵٚا٫بتهاض ػًٖ ؼ تًو املكازض إٔ ٜ٪غِّ سٝح اغتطاع َٔ ن

 . أق٬ّٝ إغ٬َّٝا اقتكازّٜا ْعاَّا

 ّٚعًُت ع٢ً تٓعٌٜ َٓاٖذٗا  ،املساضؽ املاز١ٜ ناْت تعتُس املٓٗذ١ٝ ٚايٓعا

 ٚأغايٝبٗا يف مجٝع املٝازٜٔ. 

 ِؾكس اعتُست  .تٵُٳْٚٳ ،اؽيٓأخصت املاضنػ١ٝ َهاْتٗا بني اٖهصا  ،ْع

 سّاَٛسٸ يتدطز ْعاَّا ;يف ػُٝع املعاْٞ ٚا٭ؾهاض قهُّا َٚٓٗذّا املاضنػ١ٝ ْعاَّا

طٖا ٚؾل ٚتػٝٸ ،إؾها٫ت ايسٚي١ املاز١ٜ ٔاغتطاعت َٔ خ٬ي٘ إٔ ػٝب ع ،َٓػذُّا

 ٜعذلف يف ،١ املعاقطٜٔأسس عًُا٤ ايػٓٸ ،َباز٥ٗا ٚعكٝستٗا. ٚقس ٚدسْا قُس َباضى

ٕٸنتاب٘ سٍٛ ا٫قتكاز اٱ َٸ غ٬َٞ أ ١ ا٫غ١َٝ٬ ناْت تعٝـ يف َأظم َٓطك١ ا٭

قتكاز ٚتػٝرل ايٓعاّ املايٞ ل با٫َا ٜتعًٖ يف خكٛقّاٚ ،ايؿطاؽ يف ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ

ا٭١َ َٔ ٖصٙ  ٚكطدّا َٓكصّا ،يًؿٗٝس ايكسض (،اقتكازْا)ؾذا٤ نتاب  ،يًسٚي١

ٚيف ب٬زٙ  ،غ٬َٕٞ اؾاَعات يف ايعامل اٱإ :ٜٚكٍٛ .اؾطد١ ايٓكط شل ٚؾاؼّا ،ايسٚا١َ

٢ ْؿصت ا٭ؾهاض املاضنػ١ٝ ٚاملاز١ٜ ستٸ ،ناْت تعٝـ َطس١ً قعب١ ،ؾدكّٝا

َا  أغ٦ًتِٗ يف ِٖٔ ايسٜين َا هٝب عرلٕ ايطًب١ مل هسٚا يف تؿهإٚسٝح  ،ؿاز١ٜاٱ

ُا ْ٘ نًٓإسٝح  ،َا ٜتعاضنٕٛ َع أغاتصتِٗ ايٓعاّ ا٫قتكازٟ ناْٛا نجرلّا ىلٸ

 ،ؾها٫تَٔ اٱ ٌٕٝٵبػٳ ِأضاز أغاتصتِٗ اؿسٜح شلِ عٔ ا٫قتكاز ناْٛا ٜٛادْٗٛٗ

 ٫ ٜعطؾٕٛ شلا اؾٛاب. ٚ ،ٜكؿٕٛ عادعٜٔ أَاَٗا
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 ٚأغًٛبّا بع َٓٗذّانُا أْ٘ اتٻ .ايؿٗٝس ايكسض نإ ي٘ َٓٗذ١ٝ ْٚعاّ خامٸ

اف٘ ٚأغًٛب٘ َع ايطًب١ َٔ ايؿ١٦ ؾكس نإ بطْ .يف ايتبًٝؼ ٚايسع٠ٛ زاخٌ اؿٛظ٠ ّاخاقٸ

ٌٕ ،ايؿاب١ هُع بني ايتبًٝػٞ ٚايتشكًٝٞ ٜؿب٘ َا ٖٛ اؿاٍ عًٝ٘ يف اؿٛظ٠  بؿه

 ،سٛظ٠ ايٓذـإىل ْٚعاّ سسٜح بايٓػب١  ٖٚٛ غًْٛى ،إٜطإيف ايع١ًُٝ يف َس١ٜٓ قِ 

يٝؼ نُا ٚ ،َٔ ا٫ْؿكاٍ عٔ اجملتُع ؾاؿٛظ٠ ناْت تعٝـ ساي١ّ. ٚغابك١ تاضى١ٝ

ٚأثٓا٤ عط١ً ؾٗط ضَهإ  ،ٕ طايب ايعًّٛ ايس١ٜٝٓإسٝح  ،ٜطإإاؿاٍ يف سٛظات  ٖٛ

ٌٸ ،ٚعط١ً ؾكٌ ايكٝـ ،ّ ٚقؿطقطٸٚ غٛا٤ نإ يف  ،غهٓ٘ نإ ٜطدع إىل ق

أٚ ىطب ؾِٝٗ مبا زضغ٘  ،اؽ أَٛض زِٜٓٗؼ ايٜٓبًٜٚٚٚكعس املٓدل  ،ايكط١ٜ أٚ يف املس١ٜٓ

ؾكس  ،ع٢ً قعٛز املٓدل ٩هط ٕٸ ايطايب مل ٜهٔؾإا يف ايٓذـ َٸأيف ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ، 

ملا قاض ٖ٪٤٫ ايطًب١ َطادع مل تهٔ شلِ  يصا .يف ؾدكٝت٘ نطايبٺ ٚقسسّا نإ عٝبّا

٘ٺ ايكسض٠ ع٢ً كاطب١ ايٓاؽ ٚدّٗا ٚدا٤ ايػٝس ايؿٗٝس  .ٚايٓؿٛش زاخٌ اجملتُع ،يٛد

١ً ايتسضٜؼ ٜعكس ؾكس نإ أثٓا٤ َطس .ٚعكٝس٠ ايتبًٝؼ ،املٓدل ؾػطؽ يف طًبت٘ سبٸ

ٚنإ بعس شيو ٜطغًِٗ إىل  ،ب١ نٝؿ١ٝ اـطاب١ ٚأغًٛبٗاًَِ ايٖط١ ٜعًٚدًػات خاقٸ

 .ٚمياضغٛٙ بايؿعٌ ،ُٛٙ َٔ طٛضٙ ايٓعطٟ إىل ايعًُٞدطدٛا َا تعًٖيٝٴ ;قطاِٖ َٚٛاطِٓٗ

ٚمل  ،ايطعب يف سعب ايبعح ايؿ٤ٞ ايصٟ بحٻ ،تٓعُّٝٝا دص ؾه٬ّٜتٻٖصا ا٭َط ٚنإ 

ٜكاف إٚ ،ؼ ٖصٙ اؿطن١يًكها٤ ع٢ً َ٪غِّ غ٣ٛ ؾٗاز٠ ايؿٗٝس ايكسض س٬٘تهٔ 

 ٖا. َسٸ

 ِّيٛ  باختكإض ؟ات٘ ا٭خ٬ق١ٝعات٘ ٚخكٛقٝٸٌٖ ميهٓهِ اؿسٜح عٔ مم

 زلشتِ. 

 ١ َع طًبت٘ ٚت٬َصت٘ايع٬ق١ اـاقٸ١ٚ بايٓػب١ ٭خ٬ق٘ نإ ميتاظ باحملبٸ، 

نإ يف  .ٚض٩ٚؾّا نإ َتٛانعّايكس  .ضِٖٜٚطؾع َٔ قس ،ؾكس نإ وذلَِٗ نجرلّا

َع استؿاظ٘  ،يف ايٛقت ْؿػ٘ ٚأبّا نإ أغتاشّايكس  .اؿكٝك١ مبجاب١ ا٭ب اؿٕٓٛ شلِ

ٓا مل ْهٔ ْػتطٝع خًع ٢ أْٸستٸ ،ط ؾٝٓا نجرلّاَٚكاّ ايعامل. يكس أثٻ ،بٛقاض املطدع

ٚٸ َٸا ْٓعط إيٝ٘ نُا ْٓعط إ، يكس نٓٸيباؽ طايب ايعًِ أَاّ ايعس  .١ىل إَاّ ا٭

ٚناْت ػُع٘  ،بكسض نبرل ّانإ عاطؿٝٸ ، ٖٚٞ أْٸَ٘ػأي١ أخط٣ٖٚٓاى 



 

 

هـ 0341م ـ  5102ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف  نصوص معاصرة  

 

 بت٬َصت٘ عاطؿ١ ق١ٜٛ. 

 ِّط عٔ عاطؿت٘ ػاٙ ت٬َصت٘؟ نٝـ نإ ٜعب 

 ِّٚشيو اٱسػاؽ ايساخًٞ ايػاَٞ ،ط عٔ تًو ايعاطؿ١ناْت سايت٘ خرل َعب. 

نإ ايؿٗٝس ايكسض  ٠ أضبعني َّٜٛاسني اعتكٌ سعب ايبعح أسس ت٬َصت٘ ملسٸ :ؾُج٬ّ

ِٸ ٜعٝـ ساي١ّ ٌ بٌ نإ ٜعٓط ،ٌ زضٚغ٘ خاضز ايبٝت٢ أْ٘ نإ ٜعٚطستٸ ،ٚاؿعٕ َٔ ايػ

 سًكات ايسضؽ. 

ٚقٌ اـدل إىل ايػٝس ٚ ،اّ ٚأظ٫َ٘ ع٢ً إعساّ أسس ت٬َصت٘سني أقسّ قسٸٚ

َٳ ،َٔ ايؿًر أقٝب عاي١ٺ ،ايكسض ٖٚصا  .٬ث١ أٜا٠ّ ث٘ ملسٸٝٵٚمل ٜكسض ع٢ً ؼطٜو قس

 .٠ ع٬قت٘ ٚقبت٘ شلصا ايؿدلٜدلظ ؾسٸ

ؾشني تٛيف تًُٝصٙ  .ط عٔ َؿاعطٙ ػاٙ ت٬َصت٘ يف أنجط َٔ غًٛىنصيو عبٻ

أثٓا٤ عٛزت٘ َٔ إسس٣ ايكط٣ نإ ايػٝس  ايػٝس عبس ايػين ا٭ضزبًٝٞ يف سازث١ غرٕل

ط ٚعبٻ ،٘ نجرلّاسعٕ عًٝٚقس  (،سًكات ا٭قٍٛ)ـ غًػًت٘ ايؿٗٝس ايكسض سٝٓٗا ٜ٪ٚي

ٚٻ عٔ تأثطٙ ايعُٝل بهًُاتٺ  يف تًو ايػًػ١ً.  (اٱٖسا٤)ْٗا عدلٙ ع٢ً قؿش١ ؾاعط١ٜ ز

ٚنإ  .٫ٚ ىؿٞ عاطؿت٘ ػاٙ اٯخطٜٔ ،يكس نإ ايؿٗٝس ايكسض عاطؿّٝا

 اْٞ ٚٚقاضٙ. ٘ نإ وؿغ ٖٝبت٘، ٖٝب١ ايعامل ايطبٸيهٓٸ ،بّاَ٪زٻ

 ٌٸ ّاٌٖ نإ ٜػاِٖ ؾدكٝٸ  ؿانٌ ت٬َصت٘؟ َ يف س

 ِؾكس نإ ٜعٌُ ع٢ً ضؾع  .يكس نإ شيو َٔ خكٛقٝات٘ ٚممٝعات٘ ،ْع

َِٕؿه٬ت ت٬َصت٘ ستٸ بٗا. يكس ناْت أخ٬ق٘ ٚغًٛن٘  ٢ قبٌ إٔ ٜهْٛٛا ع٢ً عً

ٍَٕع ايٓ يسضد١ إٔ املدايؿني ي٘ ٚاملعازٜٔ ناْٛا  ،ٝب١َٔ ايًٝاق١ ٚايٚط اؽ يف َػت٣ٛ عا

 ين أسبٸأسس املدايؿني ي٘ ٜكٍٛ: إْٸ ّاؾدكٝٸ س زلعتٴؾك .ٜعذلؾٕٛ ي٘ عػٔ اـًل

َع٘ ؾًػتني  ين يٛ سهطتٴأْٸ ٔٷين َتٝٚكيهٓٸ ،ايكسض ايػٝساؿهٛض يف دًػات زضؽ 

 .ملا ي٘ َٔ ق٠ٛ ٚداشب١ٝ ;ؾػأقبض َٔ َطٜسٜ٘

٘ ؾكس نإ ضغِ غِّ .ػِ با٫سذلاّ ٚايتكسٜطنصيو نإ تعاًَ٘ َع أغاتصت٘ ٜتٻ

ٌُٕٸعَٓ٘  تعبرلّا ;أغاتصت٘ ٟٵٜسٳ ٫ ميتٓع عٔ تكبٌٝ َٚا شلِ َٔ َكاّ....  ،عًٝ٘ ا شلِ َٔ ؾه

ٌٸ ،ٜاتمل ٜهٔ ٜأب٘ باملازٸ ،ٚنإ َتٛانعّا ضغِ اٱقطاض  ؿذل٣ ي٘ بٝتٷٜطؾض إٔ ٜٴ ٚظ
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 ط دٝسّاع٢ً اؿٛظ٠، ٚأْا أتصٖن بُٝٓا يف املكابٌ نإ ٜٓؿل نجرلّا ،ض ع٢ً شيواملتهطِّ

اٱؾطاض ٚايػشٛض ؾُٝع طًب١ اؿٛظ٠ ط١ًٝ  ٞٵٌ بٛدبتٳهٖؿضَهإ ت ؾٗٛضأْ٘ يف أسس 

 شيو ايؿٗط ايؿهٌٝ. 

ٌٕ ناٌَيكس نإ ايؿٗٝس ايكسض ٜسضى  إٔ ايتؿذٝع ٚاملسح ٜبعح ضٚح  بؿه

 .ع ت٬َصت٘ نجرلّاشلصا نإ ٜؿذِّ .ٜٚطؾع َٔ ايكسضات ايٓؿػ١ٝ يًطًب١ ،املبازض٠ ايع١ًُٝ

٢ إٔ اؾُٝع ستٸ ،يف اجملًؼ ايعًُٞطَِٗ ِهٜٚٴ ،ع ايطًب١ اؾسزٚنإ ٜؿذِّ

ّٕ :نإ ٜكٍٛ ايتشل  دسٜسّا ٜهطّ تًُٝصّا ١ٚععُ إٕ ايػٝس ايكسض مبا ي٘ َٔ َكا

 .بايسضؽ

ٚٸ ططح ـٚنإ ٜعٓٝين  ـٕ ؾ٬ٕ إ :قاٍ ٭غتاشٟ ٚئ أْػ٢ أْ٘ َّٜٛا ٍ ّٜٛ َٔ أ

ُٸ ؾها٫ّإ  .١ًُٝؾدك١ٝ ع ين ؾع٬ّسٝٓٗا أْٸ ٢ ظٓٓتٴستٸ !ٚنِ أنجط يف َسسٞ ،ّاَٗ

 ،خاق١ ِ َها١ّْٚنإ ٜعطٞ يًعًِ ٚايتعًٗ ،اؽايهجرل َٔ ايٓيكس نإ هصب 

 ب١ ع٢ً ايسضؽ ٚايبشح. ًَٜٚؿذع ايٖط ،ِقباٍ ع٢ً ايتعًٜٗؿذع اؾُٝع ع٢ً اٱ

 ٚتؿػرلٙ؟  ،نٝـ نإ ع٢ً َػت٣ٛ إيكا٤ ايسضؽ 

 ٜٚعتُس ايتٓعِٝ ٚايذلتٝب يف ،يف ططح َطايب ايسضؽ ّاٝٸيكس نإ َٓٗذ 

٫ تٓعِٝ يف ٕ عطض املباسح، يف سني ناْت َؿه١ً ايهجرل َٔ ا٭غاتص٠ أ

 .ٚعسّ ايتٓعِٝ ٚايذلتٝب يف ايبٝإ ٚايتؿػرل ،زضٚغِٗ

ٟٸع٢ً اٱط٬م مل ٜهٔ  ٚمل ؽتًط يف شٖٓ٘  ،ٜٚأتٞ بايسيٌٝ عا٤ إ٫ٓازٸ ٜططح أ

ٕ ايطايب إ. ٚشلصا ايػبب نإ زضغ٘ زٚض٠ يف ايتعًِٝ ٚايذلب١ٝ، عٝح املطايب أبسّا

َٳز إٔ ٜتتًُص ع٢ً ٜسٜ٘ ايؿطٜؿتني ملسٸمبذطٸ  ،ه١ ايتٓع٠ًَِٝ غ١ٓ أٚ غٓتني تكبض ي٘ 

َع ايكسض٠ املٓطك١ٝ  ،ٚايكسض٠ ع٢ً ا٫غتس٫ٍ ،ٜٚهتػب ايكسض٠ ع٢ً تطتٝب املطايب

َٳ  ،غبك٘ َٔ ايعًُا٤ ٔٵٚايع١ًُٝ يف ايبشح ٚايتشكٝل. يكس ناْت ي٘ ايكسض٠ يف بٝإ آضا٤ 

سٝح  ،َع َطاعات٘ يٮَا١ْ ايع١ًُٝ ،َِٓٗ ٚاغتس٫ّ٫ ٜعٗط أنجط ؼكٝكّايسضد١ أْ٘ 

ٚنإ وذلّ أؾهاض  ،نإ ٜطدع اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض إىل أقشابٗا َُٗا ناْت قػرل٠

 ٥٘أٚ قًٌٓ َٔ ق١ُٝ آضا ،إٔ اغتكػط أسسّا يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜٸاّٚمل ٜكع  ،ٚآضا٤ اؾُٝع

اٱؾهاٍ ع٢ً أسس املطايب نإ هطٟ  ٢ سني نإ ٜطٜسٚستٸ ،أعاث٘ ٚاغتس٫٫ت٘ٚ
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ٌٸ ٚمل ٜهٔ ٜصنط  ،نإ ايتٛانع خك١ً أخ٬ق١ٝ يسٜ٘ ٚعَُّٛا .تٛانٕع شيو به

 :ٜٚصنط ايهباض بكٛي٘ ،«سْا ا٭غتاشغِّ» :ي٘ بكٛي٘ ُّاَعٚع َٔ أغاتصت٘ إ٫ٓ ٚاسسّا

ٌٸٚنإ إشا أضاز إٔ ٜٓتكس ْعطٜٸ .«ا٭عاظِ» اّ اسذل ات أسس ايعًُا٤ مياضؽ شيو به

ٜهتؿٞ يف  ،اتض إثبات بعض ايٓعطٜٸٚسٝح ٜتعصٻ ،ٚنإ يف ايعسٜس َٔ املٛاقع .ٚأزب

 ١. ٚمل ٜهٔ ٜكصف با٫ؾتباٙ ٚاـطأ قاسب ايٓعطٜٸ ،«مل أؾِٗ» :ْكسٙ بكٍٛ

 ايصٜٔ ٜهجطٕٚ َٔ  َع ايط٬ٓبف نٝـ نإ ايؿٗٝس ايكسض ٜتكطٸ

 ٫ٚ ٜكتٓعٕٛ باؾٛاب؟  ،ؾهاٍ عًٝ٘اٱ

 ناْت ي٘ ايكسض٠ ايع١ًُٝ ع٢ً اٱؾهاٍ  ،َٚٔ ت٬َصت٘، ًب٫١ أسس َٔ ايط

ّٸغطعإ َا ٜسضى أْ٘ تًٓك ٚست٢ إشا ططح أسسِٖ إؾها٫ّ .عًٝ٘  ;٢ اؾٛاب ايؿايف ٚايتا

٭ٕ ايؿٗٝس ايكسض نإ سني ٜططح املطايب ٜططسٗا نا١ًَ َٔ مجٝع دٛاْبٗا، ٫ 

 ،نإ ٜػتذُع أططاف املػأي١يكس  .ٚأداب مبا ٜػين ،تططم إيٝ٘ إ٫ٓ ٜذلى َٓٗا ؾ٦ّٝا

بٌ نإ ٜػتشهط إؾها٫ت َا ناْت يتكع يف شٖٔ  ،ْكاطٗا أزمٸ ع٢ٔ ٚهٝب ستٸ

كطِّٕٚ أِْٗ ٫ وهطٕٚ دًػات يسضد١ إٔ املدايؿني ي٘ ناْٛا ٜٴ ،ٓٗاٚهٝب ع ،ب١ًَايٖط

ٔٵ ،ؿكني َع٘ غٝاغّٝاتٸزضغ٘ يهِْٛٗ َ ايه١ًُ َٔ  ؼًُ٘مبا  ،ٚأغتاش ٭ْ٘ عاملٷ ٚيه

ٌٕ .ٚؾٛم ٖصا نإ زضغ٘ هُع بني ايتعًِٝ ٚايذلب١ٝ .٢َٓع عاّ نإ زضغ٘  ٚبؿه

ٞٸ زضؽ يف اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ بًشاظٺ أؾهٌ ٟٸ عًُ  . ٚتطبٛ

 ٚنٝـ نإ ٜؿهٌ  ؟١ُ اؿان١ُػٵَاشا عٔ ْهاي٘ نس ايٗط ،باختكاض

 ايؿعب ايعطاقٞ؟  ٍْها

 ٗٝس ايكسض عب اؿانِ ٚأظ٫َ٘ نإ ايؿايٓهاٍ نس اؿ خٓط َا ىلٸ يف

ٚسان١ُٝ ايؿكٗا٤ )ٜعين  ;غ١َٝ٬س ع٢ً َٓطًكني َبس٥ٝني: إقا١َ اؿه١َٛ اٱٜ٪ٚن

  .١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘(

 ،يكس زخٌ يف َٛاد١ٗ ايٓعاّ اؿانِ بٛاغط١ تعب١٦ ضداٍ ايسٜٔ ٚايعًُا٤

ٚناْت ا٫غذلاتٝذ١ٝ اييت ٜعتُسٖا يف ٖصا ايٓهاٍ ٖٞ اغذلاتٝذ١ٝ ضداٍ ٚطًب١ ايعًّٛ 

ُٸيك .ايس١ٜٝٓ ٚنإ ٜط٣ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايتٓعُٝات  ،٬ت١ٝ ايتؿٗهس نإ ٜط٣ أٖ

ايٓعاّ اؿانِ باـطط  ٚشلصا أسؼٻ .ٚتابع١ شلِ ،٬ت ؼت قٝاز٠ ضداٍ ايسٜٔٚايتؿٗه
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يتكبض فُٛعات  ،انطط ايٓاؽ يف ٖصٙ ايتٓعُٝات ٠ٺل ب٘. ٚبعس َسٸايصٟ ٜذلبٻ

ٛٻ ٓع١ُٝٝ ٚؾهط١ٜ أنجط ٚأندل. ت ٚأخصت أبعازّا ،ضت يف اؾاَعاتإغ١َٝ٬، تط

ؿني َع سطن١ املجٖك ّاٚايععِٝ يف ا٭َط إٔ سطن١ ايؿعب ايعطاقٞ ناْت تٛأَ

٭ٕ أقٌ ا٫ْط٬ق١ ناْت أؾهاض ايؿٗٝس ايكسض ٚنتب٘  ;نيٝطٜٔ اٱغ٬َٚاملؿٚه

ٛٸ ٚمل تكع  ،ط٠ يف اجملتُع ايعطاقٞؿ١ ٚاملؿٓهْات املجٓكاييت اْتؿطت بني مجٝع امله

١ عًٓٚ ;٘ ايٝػاضٟ أٚ ايُٝٝينتكع ؼت تأثرل ايتٛدٸ ٬ت َج٬ّعٝح ٜعٗط تهتټ ،اْتكا١ٝ٥

 سٵٚؾهض نعؿ٘ َٚػايطات٘، ؾًِ ٜعٴ ،ِ متجاٍ ايٝػاضشيو إٔ ايؿٗٝس ايكسض قس سٓط

ٌٸ ،ٖٓاى ؾطق١ يتٛادس فُٛع١ َٔ املٓاؾكني ؾ٤ٞ  سٝح يف اجملتُع ايعطاقٞ أقبض ن

َٸ ّا;ٚانش  فاٍ يًذُع بُٝٓٗا.  ٫ٚ ،غ٬َٞإٚإَا  ;ا ؾٝٛعٞإ

 يجٛض٠ ايؿعب ايعطاقٞ؟  ملاشا مل تهٔ ؾٗاز٠ ايػٝس قُس باقط ايكسض زاؾعّا 

  باملٓاغب١ ؾٗازت٘ ناْت َٓؿأ ايعسٜس َٔ ايكساَات ايس١َٜٛ بني ايؿعب

ٔٸ ٚايٓعاّ املػتبسٸ ـ ايعطام أْ٘ نإ ؼت سهِ ْعاّ َتٛسِّ ١َؿهً اؿانِ، يه

غ١َٝ٬ يف إٜطإ يهاْت شلصٙ ايؿٗاز٠ إٔ تكع قبٌ ايجٛض٠ اٱٚيٛ قسض  .غاضم يف ايٛسؿ١ٝ

غؿاضٟ، ٚايؿٝذ  ،غعٝسٟايػٝس  :أَجاٍ ،ٓا٥نُا ناْت ؾٗاز٠ عًُا ،ط٠َ٪ثِّ سٸدٹ

ٌٸإيهٔ ثٛض٠  ٟٸ ٜطإ ٚلاسٗا ؼت ظ ثٛض٠ يف ايعطام  ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘ أؾِٗ ايعامل إٔ أ

ايعاملٞ ٜعٌُ ع٢ً اغتبكا٤  ؾهإ ا٫غتهباض ،ٜطإإغتهٕٛ ع٢ً ْؿؼ ٚترل٠ أختٗا يف 

ٟٸ ٕٔ قساّ يف اؿهِ بأ ايٓعاّ ايؿٝٛعٞ  :َجٌ ،ثِ إٕ ْعاّ قساّ نإ َتُطنعّا ،مث

  .ا٫ؾذلانٞ يف ضٚغٝا

  ّ؟ أدٗع٠ ا، أٜٚسٜٛيٛدٝأٌٖ نإ شلصا ايٓعا 

 ِناْت ي٘ تٓعُٝات ٚأدٗع٠ َتُطنع٠ ع٢ً اَتساز أضض ايعطام ،ْع، 

اّ تؿب٘ غًط١ ٚيف اؿكٝك١ ناْت غًط١ قسٸ .ٚنًٗا ؼت قبه١ اؿعب اؿانِ

ٚع٢ً ايططف  .ٖٚصا ٖٛ ايصٟ َٓع إٔ ٜطٝض زّ ايؿٗٝس ايكسض بٗصا ايٓعاّ .تاينيغٵ

ٚنإ بإَهإ ٖصٙ ايسَا٤ إٔ  ،خٛتٓا زَا٤ نجرل٠ يف اؿطب املؿطٚن١إاٯخط قسّ 

ٔٸ ،ػكط أعت٢ زٚي١ يف ايعامل يٛ ناْت يٛسسٖاتٴ  ،َػاْس٠ ا٫غتهباض ايعاملٞ يه

َٳاملتُجِّ يكسٸاّ ٚظَطت٘، ٚاييت ناْت  ،ٜسٚض يف ؾًهٗا ٔٵٌ يف أَطٜها ٚايك١ْٝٛٝٗ ٚ
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ٟٸ ، ٚإ٫ٓقّٜٛا ناْت َاْعّا ،ٚيٛدػتّٝا تػاْسٙ غٝاغّٝا ق٠ٛ َُٗا ناْت  ٫غتطاعت أ

اّ بٛاغط١ دٗاظٙ يف املدابطات ٝ٘ ٚتبٝسٙ. ٚيف ايساخٌ ايعطاقٞ نإ قسٸقػرل٠ إٔ تكٓؿ

ٌٸ ٌٸ ٚنإ اٱعساّ اؿهِ ا٭ٍٚ ايصٟ ٜكسضٙ يف سلٸ ،تناايتشطټ ٜذلقس ن  ٔٵَٳ ن

ٌٸ. ٚايسؾاع عٔ سكٛق٘ ،أضاز اؿسٜح عٔ نطا١َ ايؿعب ايعطاقٞ  دطأ٠ٺ ؾكس أقسّ به

 ٜعدل ٚاسس٠، ٖٚٛ غًْٛى زؾع١ّغ١ٓ  95ٚ 24ناْت أعُاضِٖ َا بني  عاملّا 64ع٢ً إعساّ 

ٌٸٚاغتعسازٙ  ،َٚس٣ متطنعٙ ،عٔ َس٣ ٚسؿ١ٝ شيو ايٓعاّ نٌ  نسٸ ؾ٤ٞٺ يؿعٌ ن

 ز ٚدٛزٙ. َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٗسِّ

  نٝـ ناْت ٚنع١ٝ نتب٘ زاخٌ ايعطام؟ 

  ٔز ٚدٛز ازل٘ إش فطٸ ;يهتب٘، بٌ ا٭َط أؾعع َٔ شيو ٚدٛزٷٖٓاى مل ٜه

 يف بٝت أسسِٖ ؾٗصا ٜعين اؿهِ باٱعساّ. 

 ات باؿسٜح عٔ إسس٣ ايصنطٜ ًٕٛيف اـتاّ يٛ تتؿهٸٚ .ْؿهطنِ ٫َْٛا

 اؿ٠ًٛ اييت ؼتؿعٕٛ بٗا عٔ ع٬قتهِ َع ايػٝس ايؿٗٝس؟ 

  شٖين عٔ ايؿٗٝس ايكسضستؿغ بٗا يف قًيب ٚأَٔ أس٢ً ايصنطٜات اييت& 

نإ ايػٝس ٚ ـ، نُا تعًُٕٛ ـ ٭ٕ ٚايسٟ قس تٛيف قبٌ ث٬ثني عاَّا ;ٖٞ سازث١ ظٚادٞ

ٌٸ نإ َعٞ يف ٖصٙ ايؿذل٠ َٚٮ .ايكسض مبجاب١ ٚايسٟ  ،ٚعؿل َهإ ايٛايس قب١ٺ به

إٔ ايعاز٠ ٖٓا تكتهٞ إٔ  ٚخكٛقّا ،٫ٚ بايٛسس٠ ،ؾًِ أؾعط يف َطاغِ ايعٚاز بايٝتِ

ٚقس قاّ ٖٛ بصيو ضغِ َكاَ٘ ايعًُٞ  ،ٜأخص ايٛايس ٜس ايعطٜؼ ٜٚهعٗا يف ٜس ايعطٚؽ

ٞٻ ،غتاش١َٜٚهاْت٘ يف ا٭ ٟٸ ؾكس أغسم عً إٔ  َا ٫ ٜكسض أبٷ َٔ احملب١ ٚايعطـ ا٭بٛ

٘ ع٢ً ٚيسٙ، ٚنٓت أؾعط بٛدٛز أبٞ يف ؾدك٘، ٖٚصا َٔ سلا٥ً٘ ٚنُاٍ ٜػسق

ا١ْٝ يف قٛي٘ خ٬م ايطبٸٌ ا٭ؾكس نإ ٜػع٢ طٛاٍ ؾذل٠ سٝات٘ ايؿطٜؿ١ إٔ تتُجٻ .غذاٜاٙ

ٝٸٚإٔ تتذػٻ ،ٚؾعً٘ ٌٸ ّاس ؾعً كين غأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜٛٚؾأين ٚإْٸ .نات٘ؼطټ يف ن

َٸ ،َٓٗذ٘ٚاْتٗاز  ،يًػرل ع٢ً زضب٘ ٢ ستٸ ،ٚإٔ ٜطٌٝ يف عُطٙ ،١ٚإٔ وؿغ إَاّ ا٭

ٕٸ .ٜٓتكِ يًسَا٤ ايعن١ٝ شلصا ايؿٗٝس ع٢ً ايباطٌ يف أضض ايعطام  قبض اْتكاض اؿلٸ ٚإ

دسٜس...  قبٕض ٤بس َعًّٓا ،ع٢ً أضنٗا ١ عايّٝاَٸعًِ إَاّ ا٭ فٚسٝٓٗا غرلؾط ،يكطٜبٷ

 ٘.تاضٜذ دسٜس. ٚايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطناتٚ



 

 

 

 ٚايتٛسٝس ايفالغف١ اإلغطٜل

 ًَٞاآلَٛدع ع٢ً ايؿٝذ دٛازٟ  ضزٌّ

 

 أ. محمىد طاهري

 وسيم حيذرترجمح: 

 

 ــــــ متٗٝس

ي٘ أيكاٖا يف َ٪متط ايسٜٔ ٚايؿًػؿ١  يف ن١ًُٺ (1)طٜٔأثاض أسس نباض ايعًُا٤ املٖٛق

٤ ع٢ً بعض بػ١ٝ تػًٝط ايهٛ ;بعض ايٓكاط اييت أددلتين ع٢ً نتاب١ ٖصٙ ا٭غطط

 ٚإظاس١ ايػباض عٔ بعض اٱبٗاَات ايٛاضز٠ يف نًُت٘.  ،ا٭َٛض ايػاَه١

ضغِ َا أمحً٘ َٔ ا٫سذلاّ ايهبرل يًُها١ْ ٚاملٓعي١ ايع١ًُٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ اييت 

٢ نًُات ا٭غاتص٠ س إٔ ْكس اٯضا٤ املدتًؿ١، ٚستٸٝٵٌ، بٳخ املبذٻٜتش٢ًٓ بٗا املتشسِّ

ب، بٌ تعٜس ػٵَٔ اظزٖاض اؿكا٥ل ؾشٳ ت٪زٟ أسٝاّْا إىل َعٜسٺ٫  ،ٚاملؿاٖرل َٔ ايعًُا٤

ٕٸ َٔ إثطا٤ ا٭ؾهاض ٚايٓعطٜات أٜهّا. ٚع٠ّٚ٬ َجٌ ٖصٙ ا٫ْتكازات تؿتض  ع٢ً شيو ؾإ

ع١ يًطاقات ايؿباب١ٝ يف ط٠ ٚاملتطًٚٚآؾام ٚاغع١ أَاّ ا٭ؾهاض ايطاٖط٠ ٚايِّٓ فا٫تٺ

ط شلا ا٠٤ يف اؿكٌ ايؿهطٟ ئ تتٛٓؾات ايبٓٸٛانض إٔ ايٓعطَٜٔ اياجملتُع اٱغ٬َٞ. 

نُٔ َٓار تػٛزٙ سط١ٜ ايتؿهرل ايكا٥ِ ع٢ً ايسعا٥ِ ٚا٭غؼ  ؾطق١ ا٫ظزٖاض إ٫ٓ

 ايكشٝش١ يف اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٚاؾاَع١. 

نُا أض٣ َٔ ايهطٚضٟ ايتٜٓٛ٘ إىل ٖصٙ ايٓكط١، ٖٚٞ إٔ اٱداب١ عٔ بعض 

١ ا٫عذلاض ع٢ً عًِ طَٛق١ ٫ تأتٞ َٔ خًؿٝٸط٠ ٚاملأقٛاٍ ٚنًُات ٖصٙ ايؿدك١ٝ املٖٛق
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يٓؿػٗا َٛط٧ قسّ عدل تاضٜذ  اتٻدصتايؿًػؿ١; إش ٫ ىؿ٢ إٔ ايؿًػؿ١ َٔ ايعًّٛ اييت 

اؿهاض٠ ايبؿط١ٜ، ٚسكًت ع٢ً َهاْتٗا َٚٓعيتٗا املطَٛق١ ٚاـاق١ بني غا٥ط ايعًّٛ 

يًكٛاب.  ٯضا٤ فاْبٷايٓعط١ٜ ا٭خط٣. ٚإمنا ٜأتٞ ٖصا ايٓكس َٔ خًؿ١ٝ إٔ بعض ٖصٙ ا

ين َع شيو ٫ أدس نًُات ل يف سكٌ ايؿًػؿ١، ٚيهٓٸين ٫ أزعٞ يٓؿػٞ ايتدكټإْٸ

أغتاش ايؿًػؿ١ احملذلّ ؾًػؿ١ٝ، بٌ ٜبسٚ إٔ بعض ٖصٙ ايهًُات إمنا ٜأتٞ يف غٝام 

عٝاتِٗ َٔ د١ٗ، ٚايتكًٌٝ َٔ ؾإٔ غا٥ط ايعًُا٤ إثاض٠ اٱعذاب ٚا٫ْبٗاض بايؿ٬غؿ١ َٚسٻ

ع٢ً  ثا١ْٝ. ٚع٠ّٚ٬ َٔ د١ٗٺ ،ًؿًػؿ١يٚاعتباضٖا َس١ٜٓ  ،ع ايعًّٛ ايبؿط١ٜ ا٭خط٣ٚمجٝ

ٜعٛز »شيو تبسٚ اٱداب١ عٔ بعض ا٭قٛاٍ ايعذٝب١ نطٚض١ٜ أٜهّا; إش َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ 

طٜٔ يف اؾاَعات ٚاحملاؾٌ ايع١ًُٝ إىل ايػبب ايط٥ٝؼ يف عسّ إغ٬ّ ايعًُا٤ ٚاملؿٚه

. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ إدابيت ـ يف اؿكٝك١ ـ (2)«ضغط١ٝ ٚايكسضا١ٝ٥عسّ َعطؾتِٗ بايؿًػؿ١ ا٭

ِّْٸإ نُا تٓطٟٛ ع٢ً ع١، ُا تأتٞ يف إطاض ايسؾاع عٔ سٝاض ايعًّٛ ايبؿط١ٜ ٚاٱشل١ٝ املتٓ

 .طٜٔ أٜهّاايعًُا٤ ٚاملؿٚه زؾاع عٔ

عا٤ات ايتاضى١ٝ اييت تػتشلٸ ايطزٸ ٚايٓكس كس عُس زلاست٘ إىل ططح بعض ا٫زٸي

١ يف َجٌ ٖصٙ املٛنٛعات ـ ئ خاقٸ١ٚ ـ بسٜٗٞ إٔ ا٭غ١ً٦ ٚا٭دٛب١ ايؿهطٜٸَٔ ايٚأٜهّا. 

ّٷ ٔٵ تٓتٗٞ أبسّا، َٚٔ ٖٓا ٜٛدس ن٬ ِٸ ػاًٖ٘ آخط أٜهّا، ٚيه بػبب عسّ تٛٓؾط  ;ٜت

 أٚ بػبب احملسٚزٜات ا٭خط٣.  ;ايؿطق١

و إٕ عًِ ايؿًػؿ١ إشا نإ ض٥ٝػّا يػا٥ط ايعًّٛ ا٭خط٣ ؾصي»قاٍ يف نًُت٘: 

إٕ مجٝع ايعًّٛ ». ٚ«َٚباز٨ ايهجرل َٔ ايعًّٛ ،َٚباْٝٗا ،٭ْٗا تٛٓؾط َٛنٛعات ايعًّٛ

عًِ ». ٚ«٘ ع٢ً مجٝع ايعًّٛعًِ ايؿًػؿ١ ًٜكٞ بعًٓ»أٚ إٔ  ،«ًؿًػؿ١يَس١ٜٓ يف َكازضٖا 

 .«عًٝهِ إٔ تتصنطٚا إٔ ايؿًػؿ١ ٖٞ اييت تسٜط غا٥ط ايعًّٛ». ٚ«ايؿًػؿ١ ض٥ٝؼ ايعًّٛ

ٔٸ ٔ ـ يٮغـ ايؿسٜس ـ نٝـ ٜهٕٛ عًِ ايؿًػؿ١ َج٬ّ مل ٜبِّزلاست٘  ٚيه

أٚ نٝـ ٜهٕٛ عًِ ايطٜانٝات  !؟اض٥ٝػّا يعًِ ايهُٝٝا٤ أٚ ايؿٝعٜا٤ أٚ اؾػطاؾٝ

ٚايعضاع١ ٚايعُاض٠ ٚا٭سٝا٤ ٚاٱبساعات اؿسٜج١ ٚايهجرل َٔ ا٭َٛض ا٭خط٣ َس١ٜٓ َٔ 

 ؟!ٚد١ٗ ْعطٙ يعًِ ايؿًػؿ١

إٕ مجٝع ايعًّٛ تعتُس »يصٟ غاق٘ يف ٖصا ايؿإٔ ٖٛ قٛي٘: إٔ ايسيٌٝ ايٛسٝس ا إ٫ٓ
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١ٝ ٚاملعًٛي١ٝ ؾإٕ يف بٝإ َػا٥ًٗا ع٢ً قإْٛ ايع١ًٝ ٚاملعًٛي١ٝ... ٚإْٓا إشا أيػٝٓا زٚض ايعًٓ

، بٌ إشا مل ٜ٪َٔ ايؿدل بكإْٛ ايع١ًٝ ؾ٬ ٜػُض ي٘ بايؿٓو»، ٚ«باب ايتؿهرل غٝػًل

١ٝ َٔ ايكٛاْني ايط٥ٝػ١ يف ايؿًػؿ١، ٚايؿًػؿ١ ٖٞ عًٝ٘ إٔ ًٜتعّ ايكُت; ٭ٕ قإْٛ ايعً

 . «اييت تعٌُ ع٢ً ؾطس٘ ٚبٝاْ٘

ٕٸٚٚيف ٖصا اـكٛم ميهٔ يٓا إٔ ْصنط ايهجرل َٔ ا٭دٛب١.   َٔ شيو أ

قإْٛ ايع١ًٝ ٚاملعًٛي١ٝ َٔ ايكٛاْني ايطبٝع١ٝ ٚايكطع١ٝ اييت ؼهِ ايعامل، ٫ٚ ضبط شلا 

ايعًُا٤  :ِٗ، ٌَٚٓ ٜػتؿٝس َٓ٘ مجٝع ايٓاؽأٚ بٛاغط١، ب بعًِ ايؿًػؿ١ َباؾط٠ّ

ٕٸ :ٚايؿ٬غؿ١ أٜهّا. إٕ ٖصٙ اؿكٝك١ ايكا١ً٥ ١ ٫ َٚعًٍٛ َعٗط أٚ عًٓ يهٌ ظاٖط٠ٺ إ

ٜػتعٌُ يف عًِ ايؿٝعٜا٤ ٚايعًّٛ ايؿ١ٝٓ ٚاملددل١ٜ ا٭خط٣ ؾكط، بٌ ٜسخٌ يف مجٝع 

ٕٵات يف عامل ايٛدٛز أٜهّا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ َايها٥ٓات ٚايصضٸ  جٌ ٖصا ايكإْٛ ٚإ

خ ؾ٬غؿ١ ايعامل بؿإٔ ايع١ً نإ َٔ ايكٛاْني اؾٖٛط١ٜ يف ايؿًػؿ١، ٚقس ؼسٸ

إٔ ٖصا ٫ ٜعين أْ٘ مل ٜهٔ ي٘ ٚدٛز قبٌ عكط ايؿ٬غؿ١، ٚإٔ  ٚاملعًٍٛ نجرلّا، إ٫ٓ

ٕٸ ٖصا ايكإْٛ إمنا متٸ انتؿاؾ٘ ٚاغتجُاضٙ َٔ خ٬ٍ  ايؿ٬غؿ١ ِٖ ايصٜٔ أٚدسٚٙ. بٌ إ

سٝح ٜػتؿٝس  ;ٚايذلتٝب ايصٟ وهِ ايعامل. ٚعًٝ٘ ؾإٕ زع٣ٛ إٔ عًِ ايؿًػؿ١ايٓعِ 

ع٢ً مجٝع ايعًُا٤ إٔ ٜعتدلٚا أْؿػِٗ  ٕٸأإٔ وتهطٙ يٓؿػ٘، ٚ ٬ بٴسٻؾ ،َٔ ٖصا ايكإْٛ

ٕٸ ;ًؿًػؿ١ ٚايؿ٬غؿ١، زع٣ٛ ٫ تػتٓس إىل املٓطليَسٜٓني  ٖصا ايكإْٛ َٔ بسٜٗٝات  ؾإ

سٝح ٜسضنٕٛ  ،٢ ايكػاض َِٓٗستٸ ،ايؿططٟ ؾُٝع ايٓاؽ ٖٚٛ َطتبط بايؿِٗ ،ايعامل

٢ أٚي٦و ايصٜٔ ٫ ستٸٚبعكٛشلِ ٚغًٛنِٗ ٚدٛز ٖصا ايعًِ ايؿططٟ يس٣ مجٝع ايعك٤٬. 

ٚثٝك١  ١ٝ ٚاملعًٛي١ٝ، لسِٖ ع٢ً ق١ًٺٜعطؾٕٛ ؾ٦ّٝا عٔ ايؿًػؿ١، بٌ ٫ ٜعطؾٕٛ َع٢ٓ ايعًٓ

خ احملذلّ ٤٫ َٔ ٚد١ٗ ْعط املتشسِّبٗصا ايكإْٛ يف مجٝع ؾ٪ٕٚ سٝاتِٗ. ؾٌٗ ٜهٕٛ ٖ٪

 سٳٝٵيف إٔ ا٭َط يٝؼ نصيو. بٳ َسٜٓني يًؿًػؿ١ ٚايؿ٬غؿ١ أٜهّا؟! يٝؼ ٖٓاى َٔ ؾٛو

ُا ؼسثٛا عٔ ايع١ً ٚاملعًٍٛ إمنا ٜعٕٓٛ بصيو إٔ ايعًُا٤ يف كتًـ ايؿطٚع ايع١ًُٝ نًٓ

ِٸ  ،ز٠ يًؿ٬غؿ١١ املككٖٛصٙ ايع١ً ايؿطط١ٜ ٚاملكبٛي١ َٔ قبٌ اؾُٝع، ٚيٝؼ ايعًٓ ٚاييت ٜت

ٕٸ ػني ٚخاق١ امل٪غِّ، مجٝع ايؿ٬غؿ١ تكػُٝٗا عٓسِٖ إىل كتًـ ا٭قػاّ ٚايؿكٛم. ٚإ

١ٝ ٜػتؿٝسٕٚ قبٌ غٓٛات َٔ اؿسٜح عٔ ايعًٓ إىل َااٱغطٜكٝني يًؿًػؿ١، ناْٛا 
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و عٞ زلاست٘ متًٗنػا٥ط أبٓا٤ اجملتُع َٔ ٖصا ايكإْٛ ايطبٝعٞ. َٚٔ ٖٓا نٝـ ٜسٻ

يف ْع١ُ ايعكٌ اييت أْعِ بٗا  ٖٛ يف ا٭غاؽ يٝؼ ًَهّا يًؿًػؿ١، بٌ ٖٛ َطنٛظٷؾ٤ٞ 

 زٕٚ متٝٝع بني ايؿ٬غؿ١ ٚغرلِٖ؟!  ،اهلل ع٢ً مجٝع ايٓاؽ

ِٸ َٔ مجٝع شيو إٔ َٛنٛع ايع١ًٝ ٚاملعًٛي١ٝ يف ايؿًػؿ١ أغاغّا ىتًـ إىل  ٚا٭ٖ

ُٸ ِٸ ططس٘ يف املٝازٜٔ ايع١ًُٝ ٚاؾاَع١ٝسٛس نبرل ع أٚ بني أٚغاط ايٓاؽ ايعازٜني  ا ٜت

. ٚإٕ ا٫غتؿاز٠ اييت ٜػتؿٝسٖا ايطبٝب أٚ عامل ايؿٝعٜا٤ َج٬ّ َٔ َكطًض ١ّبٛقؿ٘ عًٓ

ٛٸض ايصٟ وًُ٘ ايؿًٝػٛف عٔ َؿّٗٛ ايع١ً ٚاملعًٍٛ. ؾٗٛ  ايع١ً ٚاملعًٍٛ ىتًـ عٔ ايتك

تٛظٝؿٗا يف َٔ أدٌ  ;ٜؿٌُ مجٝع املكازٜل اـاضد١ٝ ٚايتذطٜب١ٝ ٚاملًُٛغ١ يف ٚاسسٺ

بعٝسّا عٔ اؿكا٥ل اـاضد١ٝ، ٫ٚ ط، سٝا٠ اٱْػإ، ٚيف اٯخط ٜٓبجل عٔ شٖٔ املؿٚه

ٕ ٚٵطٜٔ يف ايعامل ٫ ٜطٳذسٟ ؾ٦ّٝا بايٓػب١ إىل ا٭نجط١ٜ َٔ ايٓاؽ. بٌ إٕ أنجط املؿٚهٜٴ

ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜل  ساد١ إىل َعطؾ١ َا١ٖٝ َؿّٗٛ ايع١ً ٚاملعًٍٛ َٔ ٚد١ٗ ْعط

َعاُْٝٗا املدتًؿ١; ٭ِْٗ ٫ وتادٕٛ إىل ايؿًػؿ١ يف فاٍ عًُِٗ،  ١َٖٝٚاٚأتباعِٗ، 

ٕٷشلٕ أْؿػِٗ َسٜٓني ٚٵَٚٔ ٖٓا ٫ ٜطٳ  عاقٌ يف ايعامل إ٫ٓ ا أبسّا. ٚعًٝ٘ يٝؼ ٖٓاى إْػا

ٚايكا٥ِ يف ايٛدٛز، ٜٚػتعًُ٘  ،ٖٚٛ ٜصعٔ بطبٝعت٘ ٚؾططت٘ شلصا ايكإْٛ اٱشلٞ ايؿاٌَ

  ْؿػ٘ َسّٜٓا يًؿًػؿ١ يف شيو. زٕٚ إٔ ٜعتدل ،يف سٝات٘

ِٸ نٝـ ٜسٸ يف سني  ،عٞ إٔ مجٝع ايعًّٛ يف ايعامل َس١ٜٓ يًؿًػؿ١ ٚايؿ٬غؿ١ث

ؾٗٛ ٜعًِ  ؟!أْ٘ إشا متعٸٔ يف ايتاضٜذ ق٬ًّٝ غٝسضى إٔ ا٭َط ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو متاَّا

ّٕ . ؾكبٌ يًؿ٬غؿ١ ٫ ٜطق٢ إىل َا قبٌ ايكطٕ ايػازؽ قبٌ امل٬ٝز ستُّا إٔ أقسّ ن٬

أضغطٛ ٚإؾ٬طٕٛ ٚغكطاط ـ ايصٜٔ عاؾٛا يف ايكطٕ اـاَؼ ٚايطابع قبٌ امل٬ٝز ـ ٜٓتُٞ 

طايٝؼ ٚأْانػُٝٓسضٚؽ ٚأنػُٝٝٓؼ ٖٚطاقًٝطؼ ٚؾٝجاغٛضؽ ٚزميٛقطٜطؼ 

ٚأَجاشلِ إىل اؿكب١ ايٛاقع١ َا بني ايكطٕ ايػازؽ ٚاـاَؼ قبٌ امل٬ٝز. ٖٚ٪٤٫ ع٢ً 

 ٔٵ١ ٚاملعًٍٛ مٖمأِْٗ قس أسٝطٛا عًُّا عكٝك١ ايعًٓ ١، إ٫ٓايطغِ َٔ تأغٝػِٗ يعًِ ايؿًػؿ

ٖصا يف سني إٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ قس  . شلِ يف شيونيٚناْٛا ِٖ املسٜٓ ،غبكِٗ َٔ ايعًُا٤

ظٗطٚا يف ايؿذل٠ اييت غبكت تأغٝؼ ايؿًػؿ١ ـ ٚقبٌ إٔ ٜهٕٛ شل٪٤٫ ايؿ٬غؿ١ ٚدٛز 

أٚ ست٢ ث٬ث١ آ٫ف غ١ٓ. ؾكس نإ  ،ا٠ّ َسٜس٠ تطق٢ إىل َا قبٌ أيـ عخاضدٞ ـ مبسٸ
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ٚايكٝسي١ ٚايعُطإ ٚؾطٚع اشلٓسغ١ ٚايعضاع١ ٚايطعٞ  عًِ ايطٜانٝات ٚايؿًو ٚايطبٸ

ٚاـط ٚايًػ١ ٚايهجرل َٔ ايعًّٛ ا٭خط٣ يف َكط ٚؾٝٓٝك١ٝ ٚب٬ز َا بني ايٓٗطٜٔ ٚاشلٓس 

١ٝ، ٜٚعًُٕٛ يعًٓنا١ًَ بكإْٛ ا ٚقس نإ ايعًُا٤ يف تًو اؿكب١ ع٢ً َعطؾ١ٺ .ٚإٜطإ

٘ٺ  . ع٢ً تٛظٝؿ٘ ٚاغتجُاضٙ ٚا٫غتؿاز٠ َٓ٘ ع٢ً خرل ٚد

طٜٔ اٱغطٜل ٚغرلِٖ ِٖ ايصٜٔ ناْٛا إٕ املؿٚه :ٚيف اؿكٝك١ هب ايكٍٛ

زٕٚ ايعهؼ. ؾاؿكٝك١  ،غبكِٗ َٔ ايعًُا٤ يف ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصا ايكإْٛ ٔٵَسٜٓني مَل

ٛا ِٖ ايصٜٔ انتؿؿٛٙ، ٚإمنا إٔ قإْٛ ايع١ًٝ يٝؼ َٔ قٓع ايؿ٬غؿ١، بٌ يٝػ

قس اغتؿازٚا َٔ ؾِٗ  ،٢ ايٓاؽ ايعازٜنيايؿ٬غؿ١ نػا٥ط ايعًُا٤ اٯخطٜٔ، بٌ ٚستٸ

ام ايؿًػؿ١ عؿٸي َؿذلى شلصا ايكإْٛ يف إطاض ؼكٝل أٖساؾِٗ ٚغاٜاتِٗ. ٚعًٝ٘ ٫ ولٸ

س ٚاستهاضٙ ٭ْؿػِٗ، ٚتكٜٛط ا٭َط بع ،يكاؿِٗ اٱغطٜك١ٝ َكازض٠ َجٌ ٖصا اؿلٸ

ٌٕ  ٜؿطنٕٛ ؾٝ٘ ع٢ً اٯخطٜٔ قبٍٛ غٝاز٠ ايؿ٬غؿ١ عًِٝٗ.  شيو بؿه

ِٸ اغتططز زلاست٘ يف نًُت٘ قا٬ّ٥:  ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٜػسٚ ايؿًٝػٛف ٖٛ »ث

 .«ايؿٝذ ايط٥ٝؼ; ٭ٕ عًِ ايؿًػؿ١ ٖٛ ض٥ٝؼ ايعًّٛ، ٚعُس إىل أغ١ًُ مجٝع ايعًّٛ

تر ض٥اغ١ ايؿًػؿ١ ع٢ً ضأٜٓا قبٌ شيو نٝـ أْ٘ اغتٓ !عذٝب! عا٤ٺٜا ي٘ َٔ ازٸ

ِٸ ;مجٝع ايعًّٛ خطز بعس شيو بٓتٝذ١ أخط٣ َٔ  اغتٓازّا إىل تًو املكسَات اـاط١٦، ث

ؾٌٗ ٭ٕ بعض  !َات َؿازٖا إٔ ايؿ٬غؿ١ ض٩غا٤ مجٝع ايعًُا٤ يف ايعامل!تًو املكسٸ

ا٭ؾدام ايصٜٔ ناْٛا ٜعٝؿٕٛ قبٌ تػع١٦ُ غ١ٓ قس أطًكٛا ع٢ً ابٔ غٝٓا يكب ايؿٝذ 

٢ يٛ ؼ ٚدب عًٝٓا ا٫غتٓتاز بأْ٘ نإ ض٥ٝػّا ؾُٝع ايعًّٛ يف عكطٙ؟! ٚستٸايط٥ٝ

غًُٓا بٗصٙ ايسع٣ٛ ؾٌٗ ٜػٛؽ يٓا إٔ ْػتٓتر إٔ ابٔ غٝٓا أٚ بعض ؾ٬غؿ١ عكطْا 

 طٜٔ يف ايعامل أٜهّا؟! ض٩غا٤ ؾُٝع ايعًُا٤ ٚاملؿٚه

ابا٠ طاز َٓٗا قاييت ٜٴ ،ٛانض إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهًُات ايسعا١ٝ٥َٔ اي

ايؿ٬غؿ١ ٚعًِ ايؿًػؿ١ ع٢ً سػاب غا٥ط ايعًُا٤ ٚايعًّٛ ا٭خط٣، ٜؿتكط إىل املٓطل 

َٔ أَجاٍ: غكطاط ٚإؾ٬طٕٛ  ،ايكشٝض. إٕ ايٓعطٜات غرل ايع١ًُٝ ٚاـاط١٦ يؿ٬غؿ١ٺ

ا٭ضض ٚاملٝاٙ ٚغع١ ايعامل ٚايػُاٚات  :ٚأضغطٛ ٚغرلِٖ، بؿإٔ َٛنٛعات َجٌ

ٚايها٥ٓات اييت تعٝـ ع٢ً ا٭ضض ٚا٭عطام ايبؿط١ٜ  ٚايٓذّٛ ٚاملا٤ ٚايٓاض ٚاشلٛا٤
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ٚاي٫ٛزات ٚايتٓاغٌ ٚق١ُٝ املطأ٠ ٚاؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ يًٓاؽ ٚايهجرل َٔ املػا٥ٌ 

٫ تٓٗض يف ايس٫ي١  ػع اجملاٍ إىل شنطٖا يف ٖصا املكاٍ املدتكط ـا٭خط٣ ـ اييت ٫ ٜتٻ

 ًّٛ ا٭خط٣. ع٢ً غٝازتِٗ ٚغٝاز٠ ايؿًػؿ١ ع٢ً غا٥ط ايعًُا٤ ٚايع

ع٢ً ايطغِ َٔ اعذلاؾ٘ يف ٖصا امل٪متط بايكٍٛ:  ،أخط٣ ؾإٕ زلاست٘ َٚٔ ْاس١ٝٺ

٫ٚ ٖٞ  ،ض٠، ٚقس ناْت يف بسا١ٜ أَطٖا عًُا١ْٝ، ؾ٬ ٖٞ إشل١ٝإٕ ايؿًػؿ١ ض١ٜ٩ َتشطِّ»

ٌٕ«إؿاز١ٜ ٚدعًٗا إشل١ٝ  ،ٌ ايؿًػؿ١ بأغ١ًُ مجٝع ايعًّٛتتهٓؿ»: ، قاٍ بعس شيو بكًٝ

ًٝٓا إٔ ْعٌُ ع٢ً أغ١ًُ ايعًّٛ، ٚإٔ ْعٌُ تبعّا يصيو ع٢ً ؼٌٜٛ ايعًُا٤ إىل ٚز١ٜٝٓ... ع

 .«َػًُني، ٚعٓسَا ٜٴػًِ مجٝع ايعًُا٤ غٛف ٜٴػًِ مجٝع أؾطاز اجملتُع

ٚعًٝٓا إٔ ْتػا٤ٍ: نٝـ ميهٔ يعًِ أشعٔ زلاست٘  !!عذٝب أٜهّا ٖٚصا ن٬ّٷ

ٝٸ ٫ٚت٘ ٚاعذلف بعًُاْٝٸ ٚتطٚهٗا  ،ٔ اٱغ٬ّ ٚايعبٛز١ٜ هللٌ بايسؾاع عت٘ إٔ ٜتهٖؿزٜٓ

  !ٚايسع٠ٛ إيٝٗا؟

٢ أخط٣ أ٫ ميهٔ يًسٜٔ اٱغ٬َٞ اؿٓٝـ إٔ ٜساؾع عٔ تعايُٝ٘، ستٸ َٔ د١ٗٺ

ُٸ  ؟!١ ايسؾاع عٓٗاٜهطط إىل ؽٌٜٛ ايؿ٬غؿ١ َٗ

 ٫ٚ غابك١ ٚانش١.  ،٫ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ قشٝض عا٤ٷٖصا ازٸ

ٕٸ ملدتًؿ١ ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ مل تعتٓل اجملتُعات ا تجبت اؿكا٥ل ايتاضى١ٝ أ

اٱغ٬ّ بؿهٌ دٗٛز ايؿ٬غؿ١ ٚت٬َٝصِٖ، ٚإٕ ططم إغ٬ّ ايٓاؽ ناْت ؽتًـ عٔ 

َػاض ايؿ٬غؿ١ يف اؾٖٛط. ؾ٬ فتُع ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ٚإٜطإ َٚكط ٚآغٝا 

ٝعٜا يف َاي ًٝٸٕٛطّا بتعايِٝ ايؿ٬غؿ١، ٫ٚ املٛاطٕٓٛ ا٭قايٛغط٢ قس آَٔ باهلل َتأثِّ

ٚأْسْٚٝػٝا ٚسلاٍ أؾطٜكٝا ٚغرلٖا َٔ املٓاطل اييت ٜػهٓٗا املػًُٕٛ قس أغًُٛا بؿعٌ 

َٔ أَجاٍ: ايؿاضابٞ ٚابٔ  دٗٛز ايؿ٬غؿ١. ؾكس أٚنشت املكازض ايتاضى١ٝ إٔ ؾ٬غؿ١ّ

إمياْٞ ًَشٛظ ع٢ً  ٗني ٚغرلِٖ مل ٜهٔ شلِ أز٢ْ تأثرٕلغٝٓا ٚابٔ ضؾس ٚقسض املتأٚي

 ،٤ فتُعاتِٗ، ٚإٕ أغايٝبِٗ ايؿًػؿ١ٝ يف ايتبًٝؼ مل تهٔ قاب١ً يًٗهِايػايب١ٝ َٔ أبٓا

ذ٘ يف ايػايب مٛ ا٭بطاز ٫ٚ ؼتٟٛ ع٢ً اؾاشب١ٝ ايهاؾ١ٝ. يكس نإ ْٗر ٖ٪٤٫ ٜتٸ

ٔ َٔ ايعاد١ٝ أنجط َٓ٘ إىل أنٛار ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ أبٓا٤ اجملتُع. ٚمل ٜتُٖه

دصٚا ع٢ً املػت٣ٛ ايعًُٞ غرل أٚي٦و ايصٜٔ اتٻ خس١َ ايػٛاز ا٭ععِ َٔ ايٓاؽ ٖٚساٜتِٗ
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َعتُسٜٔ يف شيو ع٢ً ْٗر ايكطإٓ ٚغرل٠ أٌٖ  ،٭ْؿػِٗ َػاضّا كتًؿّا عٔ ايؿ٬غؿ١

 يف تًب١ٝ اؿاد١ ايؿهط١ٜ ٚاٱميا١ْٝ يس٣ ايٓاؽ.  ^ايبٝت

إٕ »ٚأَا أغطب ن١ًُ قاشلا زلاست٘ يف ٖصا امل٪متط ؾٗٞ تًو اييت قاٍ ؾٝٗا: 

... (ا٭ٚغط اؿسٜح ٜجبت إٔ أضغطٛ ٚغكطاط ٚ)غرلُٖا َٔ ايؿ٬غؿ١ تاضٜذ ايؿطم

ِٻ». «×إبطاِٖٝ ناْٛا بأمجعِٗ َٔ ت٬َٝص ايٓيبٸ ضبٛع  ×إبطاِٖٝ ؾهط ايٓيبٸ يكس ع

 . «٢ إؾ٬طٕٛ ٚأضغطٛايؿطم ا٭ٚغط، ٚعًٝ٘ تطبٻ

عٛايٞ أيؿٞ  ×نإ ٜعٝـ قبٌ ٬َٝز ايػٝس املػٝض ×إبطاِٖٝ ْعًِ إٔ ايٓيبٸ

، يف سني إٔ غكطاط ٚإؾ٬طٕٛ ٚأضغطٛ عاؾٛا يف ايكطٕ اـاَؼ ٚايطابع (3)تكطٜبّاعاّ 

إبطاِٖٝ تكسٸض  إٔ ايؿذل٠ ايع١َٝٓ اييت تؿكٌ بِٝٓٗ ٚبني ايٓيبٸ َا ٜعين، (4)قبٌ امل٬ٝز

ٕٵاُعٛايٞ أيـ ٚغتٸ نإ َطازٙ إٔ ٖ٪٤٫ ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜل قس  ١٥ غ١ٓ. ٚعًٝ٘ ؾإ

ٌٕطٚا بتعايِٝ ايسٜٔ تأثٻ ٔ غرل َباؾط هب ايتػا٩ٍ: نٝـ متٖه اٱبطاُٖٝٞ بؿه

ؾٌٗ  !ٚأٜٔ سكٌ شلِ شيو؟ ؟!×إبطاِٖٝ ٖ٪٤٫ ايؿ٬غؿ١ َٔ اؿكٍٛ ع٢ً تعايِٝ ايٓيبٸ

أٚ َٔ خ٬ٍ قطا٠٤  ،تأتٸ٢ شلِ شيو َٔ خ٬ٍ ا٫ستهاى بأتباع ايسٜا١ْ اٱبطا١ُٖٝٝ

 ؟تاضى١ٝ تجبت شيو ٚثٝك١ْ؟ ٌٖٚ ٖٓاى ×إبطاِٖٝ ٚايٓكٛم املأثٛض٠ عٔ ايٓيبٸ ايهتب

تاضٜذ ايؿطم »٬ْسغ إٔ املطدع ايٛسٝس ايصٟ ٜصنطٙ يف ْلٸ ن٬َ٘ ٖٛ ٚ

 ،ٚيٮغـ ايؿسٜس ٫ ٚدٛز يهتاب بٗصا ا٫غِ بؿإٔ تًو املطس١ً .«ا٭ٚغط اؿسٜح

عا٤ ايهبرل، ٫ٚ ايتشكٝكات ايتاضى١ٝ املعاقط٠ تجبت َجٌ ٖصا ايه٬ّ. َع ٖٚصا ا٫زٸ

ٟٸ لٳبٵأْ٘ مل تٳ عًُٓا يف ا٭غاؽ املدطٛطات أٚ ايهتاب١ ع٢ً  :َٔ قبٌٝ ،ٚثٝك١ تاضى١ٝ أ

أٚ تكاضٜط عٔ ْكٛم ا٭زٜإ اٱبطا١ُٖٝٝ َٚا ؾانًٗا، ٫ يف ايؿطم  ،ايطني أٚ ايدلزٟ

 ؟ «ايتاضٜذ املعاقط يًؿطم ا٭ٚغط»ٚعًٝ٘ مل ْعطف َطازٙ َٔ  .ا٭ٚغط ٫ٚ يف أٚضٚبا

ٟٸٚع٢ً  َٴ أ ٛٻعاٙ أسٻساٍ ٜبسٚ َٔ  ض إٔ ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜل قس أقبشٛا ْ٘ قس تك

َٔ ا٭ؾهاض اٱبطا١ُٖٝٝ، ٚعازٚا أزضادِٗ إىل ايْٝٛإ  سٜٔ هلل بتأثرٕلسٜٔ َٚتعبَِّٛسِّ

ٔٵ٦َعبٻ ٛټ ني بٗصٙ ا٭ؾهاض! ٚيه ُٸيٮغـ ايؿسٜس مل ٜٓكٌ تأٜٝس ٖصا ايتش ٝت٘، ٍ ضغِ أٖ

غكطاط ٚإؾ٬طٕٛ ٚأضغطٛ، نُا مل ٫ َٔ قبٌ أتباع ايسٜا١ْ اٱبطا١ُٖٝٝ، ٫ٚ َٔ قبٌ 

ِّ  إغطٜكٞ آخط.  َكسٕض ٜصنط ٖصا ا٭َط يف أ
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عا٤ ٜعٛز ظصٚضٙ إىل َا اعتكسٙ ايبعض َٔ إٔ ا٭ؾهاض ٜبسٚ إٔ أقٌ ٖصا ا٫زٸ

 ،قس تطنت تأثرلٖا ع٢ً اٱغطٜكٝني ×إبطاِٖٝ ايتٛسٝس١ٜ اييت قسع بٗا ايٓيبٸ

إٔ اؿكٝك١ ؾ٤ٞ  سٳٝٵبٳ .١ٜ َٔ سٝح ٫ ٜعًُٕٛٚأتباعّا يًسٜا١ْ ايتٛسٝس ،سٜٔٚدعًتِٗ َٛسِّ

 : املدتٳكٳط ايتايٞٚإيٝو بٝاْٗا ع٢ً ايٓشٛ  .آخط

إشا أضزْا د٤٬ ايػباض عٔ اؿكا٥ل ايتاضى١ٝ املطتبط١  ٘يف أْ يٝؼ ٖٓاى َٔ ؾٛو

با٭ظ١َٓ ايػشٝك١، ٚخكا٥ل اجملتُع ايؿهط١ٜ ٚاٱميا١ْٝ ٚايع١ًُٝ، ٚدب عًٝٓا 

ٌٸ ،ٚا٭يٛاح ايهتب١ٝ عِٓٗ، َٔ قبٌٝ: املتبٓكايطدٛع إىل اٯثاض  ْٛع َٔ أْٛاع  ٚن

باع ٖصا ا٭َط َٔ اتٸ٫ بٴسٻ  ايتكاضٜط ا٭خط٣ اييت تطقس تًو اؿكب١ ايػشٝك١. ٚعًٝ٘

أْٓا إشا اتبعٓا ٖصا  سٳٝٵبايٓػب١ إىل ا٭ٚناع ايؿهط١ٜ ٚايعكا٥س١ٜ يٲغطٜل أٜهّا. بٳ

ٚايتٛاضٜذ  ،١ اٱغطٜك١ٝ َٓٗاٛٸع١ ـ ٚخاقٸا٭غًٛب غٓسضى إٔ مجٝع املكازض املتٓ

 ـ ا٭ٚضٚب١ٝ اييت تطقس ايجكاؾ١ ٚاؿهاض٠ اٱغطٜك١ٝ َٚس١ٜٓ أثٝٓا يف عٗٛزٖا ايػابط٠

ٍٷ إٔ اٱغطٜكٝني مل ٜهْٛٛا ٜعبسٕٚ أغ٬ؾِٗ  يًؿٓو تٛنٸض مبا ٫ ٜبك٢ َع٘ فا

ب، بٌ ناْٛا ػٵٚايؿُؼ ٚايكُط ٚغرلُٖا َٔ ا٭دطاّ ايػُا١ٜٚ ٚايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ ؾشٳ

ٌٸ ٌٕ ؾدٕط نصيو ٜعبسٕٚ كتًـ أْٛاع اٯشل١ به ّٸ ٚاعتعاظ. ٚبؿه اٯشل١  تناْ عا

ٛٸع١، َٔ قبٌٝ: اٯشل١ ا٭ضن١ٝ، َٚا ؼت  اٱغطٜك١ٝ تٓكػِ إىل كتًـ ايطبكات املتٓ

س إٔ َٔ أقسّ اٯشل١ اٱغطٜك١ٝ ميهٔ ٝٵا٭ضن١ٝ، ٚآشل١ ايػُا٤، ٚإي٘ دبٌ أٚيَٛبٝا، بٳ

ض٠ إىل: ظٜٛؽ إي٘ اٯشل١، ٚآبٛيٛ إي٘ ايؿُؼ، ٚبٛظٜسٕٚ إي٘ ايبشاض، ٖٚػتٝا إي٘ يٓا اٱؾا

ا٭١ََٛ، ٚزَٚٝذل إي٘ ايعضاع١، ٖٚطَٝؼ اٱي٘ اؿهِٝ ٚاـايل، ٚآضؽ إي٘ اؿطب، 

يٝهاف بعس شيو بؿذل٠ ٖرلاؽ ظٚز ظٜٛؽ، ٚأثٝٓا إي٘ اؿه١ُ ٚايصنا٤ َٚعبٛز 

إىل غا٥ط اٯشل١ اٱغطٜك١ٝ  ،شل١ ايعؿلإ ا٭ثٝٓٝني، ٚآضمتٝؼ بٓت ظٜٛؽ، ٚإؾطٚزٜت

س ع٢ً ؾهٌ أْكاب ٚمتاثٌٝ نبرل٠ ٚقػرل٠ بٳعٵا٭خط٣. ٚقس ناْت مجٝع ٖصٙ اٯشل١ تٴ

 . (5)غ١إىل دٛاض ايٓاض املكسٻ

 ،ٕ عباز٠ اٯشل١ ٚايؿطى نإ غا٥سّا يف اجملتُع اٱغطٜكٞ ايْٝٛاْٞأاؿكٝك١ ٚ

ٌَٕٓص بسا١ٜ تهٜٛٓ٘ إىل سني اْٗٝاضٙ ٚاْسث ناٌَ، ٚمل ٜعطف اٱغطٜكٕٝٛ  اضٙ بؿه

ػا٥ط ايٓاؽ ٚايطبكات ا٫دتُاع١ٝ نَع٢ٓ ايتٛسٝس أبسّا. ٚنإ ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜل 

ٚقس عبسٚا  .ؿاتِٗ اسذلاَِٗ ٤٫ِٖٚٚ شلصٙ اٯشل١ املدتًؿ١ٚقس أثبتٛا يف َ٪ٖي. ا٭خط٣
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ضقّا يف ايؿطى . إٕ اجملتُع اٱغطٜكٞ مل ٜهٔ غا(6)كتًـ ايعٛاٖط ٚاٯشل١ ايطبٝع١ٝ

ب، بٌ ناْٛا ِٖ ٚدرلاِْٗ َٔ ػٵٚعباز٠ ا٭ٚثإ يف ؾذل٠ غكطاط ٚإؾ٬طٕٛ ٚأضغطٛ ؾشٳ

ٟٻ ×َا بعس ث٬ث١ قطٕٚ َٔ ٬َٝز املػٝض إىلايطَٚإ  ٌٕ ٫ ٜبسٕٚ أ أٚ َط١ْٚ ػاٙ  َٝ

ًشكٍٛ ع٢ً ثكاؾ١ ٚسهاض٠ ييٝؼ ٖٓاى َٔ ططٜل إٔ بسٜٗٞ َٚٔ اي. (7)تٛسٝس اهلل

ٕٸَٚعتكسات ا٭غ٬ ايتكٛضات ايؿطز١ٜ ٚا٭شٚام  ف غرل املكازض ايتاضى١ٝ املعتدل٠، ٚإ

ٌٕ ،ايؿدك١ٝ ط َٔ سكٝك١ ا٭َٛض ؾ٦ّٝا، ٚئ تهؿٞ عًٝٗا ئ تػِّ ،اييت ٫ تٓتُٞ إىل أق

ٟٻ  ع١ًُٝ أبسّا.  ق١ُٝٺ أ

سٜٔ، َٚع شيو أقطٸ ٚسٝح عًُٓا إٔ ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜل مل ٜهْٛٛا َٔ املٛسِّ

ٕٸ خزلاس١ املتشسِّ قس ْػر اؿه١ُ ايع١ًُٝ ٚايٓعط١ٜ ٚزٜٔ  ×إبطاِٖٝ ايٓيبٸ» ع٢ً أ

ٛا ع٢ً أؾهاض ايٓيب ، ٚنإ ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜل قس تطبٸ«اهلل ٚايؿًػؿ١ ٚسانٗا ببعهٗا

ٕٸ ،×إبطاِٖٝ نإ أغتاشّا  ×إبطاِٖٝ ايٓيبٸ ٚدب عًٝٓا إٔ ْػتٓتر إٔ زلاست٘ ٜط٣ أ

ُِٗ ايتٛسٝس ٚعباز٠ اهلل ٚايك٠٬ ، ٚمل ٜعًٚٔ اٱغطٜل عًِ ايؿًػؿ١يف ايؿًػؿ١، ٚقس يٓك

ط ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜل ُٓا بكش١ تكطٜطٙ بؿإٔ تأثټ٢ إشا غًٖٚايكّٛ َٚا إىل شيو. إشٕ ستٸ

بايسٜا١ْ اٱبطا١ُٖٝٝ ؾشٝح لس ايتاضٜذ ٜجبت إٔ ْتٝذ١ دٗٛز أٚي٦و ايؿ٬غؿ١ يف 

غتُطاض ع٢ً عباز٠ بؿإٔ بعض ايعًّٛ ٚايؿًػؿ١، ٚنصيو ا٫ ّافتُعاتِٗ تؿٌُ آثاض

إبطاِٖٝ ؾ٦ّٝا غرل عًِ ايؿًػؿ١  ُٛا َٔ ايٓيبٸا٭ٚثإ، عًٝٓا إٔ ْصعٔ بأِْٗ مل ٜتعًٖ

باغِ ايتٛسٝس  ٚايٛث١ٝٓ، أٚ عًٝٓا اٱقطاض بإٔ ؾ٬غؿ١ اٱغطٜل مل وكًٛا ع٢ً ؾ٤ٞٺ

ٕ مجٝع تعًُٝاتِٗ ٚأؾهاضِٖ َٓبجك١ عٔ ايجكاؾ١ اٱغطٜك١ٝ أٚايسٜا١ْ اٱشل١ٝ، ٚ

 طن١. املؿ

 

  ــــــ ْتٝذ١ ايهالّ

ا َّٜٛا إىل ا٫ستهاى ٛٵيف إٔ ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜل مل ٜػعٳ وٛيٝؼ ٖٓاى َٔ ؾٳ

با٭ْبٝا٤ أبسّا. نُا إٔ أضغطٛ ٚغرلٙ َٔ ؾ٬غؿ١ اٱغطٜل مل ٜعبسٚ اٱي٘ ايٛاسس ايصٟ 

ٟٸ َػع٢ٶ ِٵزعا إيٝ٘ ا٭ْبٝا٤، ٚمل ُٜك إبطاِٖٝ أٚ  يًسع٠ٛ إىل زٜٔ ايٓيبٸ ٖ٪٤٫ ايؿ٬غؿ١ بأ

ٟٸ اضتباط بايؿ٬غؿ١ أٚ  ،^غرلٙ َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚمل ٜهٔ يٮْبٝا٤ أٚ أٚقٝا٥ِٗ أ



 

 

هـ 0341م ـ  5102ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف  نصوص معاصرة  

 

ِّ  شلِ.  تأٜٝسٺ أؾهاضِٖ، ٚمل ٜكَٛٛا بأ

ٚتعطٜـ  ،ّ بعض املكازض ايع١ًُٝ ايٓاؾع١ يف ع١ًُٝ ايتشكٝلٚيف اـتاّ ْكسِّ

 : ايٞايتايكاض٨ بايجكاؾ١ ٚاؿهاض٠ ايْٝٛا١ْٝ ايكسمي١، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ 

 Michael H. Hart. The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in ـ

History. 1978 (Revised Edition, 1992) P 105 to 109. 

ـ  Ronald H. Nash. Life's ultimate questions: an introduction to philosophy. 

Zondervan Publishing House. 1999. 

 .William Smith. Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology ـ

(1870). 

 .Karl Kerenyi. The Gods of the Greeks. Thames & Hudson. 1980 ـ

 ٕ.ـ َؿطم ظَني ناٖٛاضٙ متسٸ

  .(3ٚ 2ٚ 1ْٜٛإ باغتإ، قٝكط َٚػٝض، )ز ـ 

تاضٜذ متسٕ.  ،ٌٜٚ زٜٛضاْتـ 

٘ إىل ايؿاضغ١ٝ: ظضٜاب خ٥ٛٞ. تاضٜذ ؾًػؿ٘، تطمج ،ٌٜٚ زٜٛضاْتـ 

. 1 تاضٜذ متسٕ، زٖٓطٟ يٛناؽ، ـ 

ع٢ً ؾبه١ اٱْذلْت.  ،(Edward Grant( يـ )Aristotleـ َكاٍ أضغطٛ )

(. Greek Godsـ املٛاقع اٱيهذل١ْٝٚ سٍٛ اٯشل١ اٱغطٜك١ٝ أٚ )

ـ زٚضٙ آثاض إؾ٬طٕٛ، تطمج٘ إىل ايؿاضغ١ٝ: قُس سػٔ يطؿٞ. 

أضغطٛ )َا بعس ايطبٝع١، أخ٬م ْٝهَٛاخٛؽ، ايػُاع ايطبٝعٞ ـ زٚضٙ آثاض 

 ايؿٝعٜكٞ(، تطمج٘ إىل ايؿاضغ١ٝ: قُس سػٔ يطؿٞ.
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الهىامش
                                                      

 

 



 

 

 

ِّ  ضٚ ايفهط ايسٜيٓنَتٓ

 بني اإلغالّ ٚاحلساث١ بطظْر

 

 

 مسعىد إمامًالشيخ 

 الشيخ علً محسهترجمح: 

 

 ــــــ تكسِٜ ٚتًدٝص

 أعسزْاٖا َكا٫تٺ غًػ١ً َٔ آخط دع٤ ايهطِٜ ايكاض٨ ٟٵٜسٳ بني اييت كاي١امل ٖصٙ

ِّ بعض آضا٤ ٚتٛنٝض يعطض  ايعطض ٖصا خ٬ٍ َٔ ْٚٗسف. ايسٜٓٝٸني ٚاملجٓكؿني ضٜٔاملتٓ

ٟٸ، بايؿهط ٖ٪٤٫ تأثٸط َٚػت٣ٛ سذِ يكاض٨ا ٜعأٜ إٔ إىل  زِٖٚتطزټ ٚتصبصبِٗ اؿساثٛ

ِّ آضا٤ عٔ يًشسٜح املكاٍ ٖصا لنكِّ إٔ ٓااضتأٜ ٚقس. ٚاؿساث١ ايسٜٔ بني  ضٜٔاملتٓ

 ايؿك٘ فاٍ يف تعاىل اهلل ٚبني اٱْػإ بني ايع٬ق١ َػأي١ سٍٛ ايسٜٓٝٸني ؿنيٚاملجٖك

 .ٚايؿطٜع١

 

 ــــــ ايتؿطٜع زا٥ط٠ يف باهلل اإلْػإ ـ عالق2١

 ــــــ َكٓس١َ

 ع٢ً تأثرلّا املعتكسات أنجط َٔ ٚاسس٠ّ إيٝ٘ ْٚعطت٘ باهلل اٱْػإ عكٝس٠ تعسٸ

ٕٸ .ٚعًُ٘ اٱْػإ ؾهط  ٖصٙ خايل ػاٙ اٱْػإ وًُٗا اييت ٚايكطا٠٤ ايط١ٜ٩ طبٝع١ ٚإ
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 ايعامل، ٖصا ْعاّ يف اـايل ٖصا تكطٸف ٚسسٚز ؾهٌ سٍٛ ب٘ ٜ٪َٔ َٚا ايهٕٛ،

 ٚطبٝع١ ؾهٌ يٲْػإ زوسِّ َا ٖٞ ٜهٕٛ، إٔ ٜٓبػٞ َا أٚ نا٥ٔ ٖٛ َا ؾ١ٗ

ٛٸضات٘  . اؿٝا٠ فا٫ت كتًـ يف عًٝٗا ٜٚبين دصٖاٜتٻ اييت ؿَ٘ٚٛاق تك

ٟٸ ايتٜٓٛط ٚأضباب املجٓكؿني ٚباعذلاف ٕٸ ايؿهط  اهلل إىل اؿسٜح اٱْػإ ْعط٠ ؾإ

ٛٸ٫ّ ؾٗست ُٸا ٚدصضٜٸّا عُٝكّا ؼ  قبٌ َا إْػإ عٓس تعاىل إيٝ٘ ايٓعط٠ عًٝ٘ ناْت ع

 .اؿساث١

ٛٸٍ ٖصا أزٸ٣ ٚقس  اؿٝا٠، فا٫ت َٔ ايهجرل يف دصضٜٸ١ تػٝرلاتٺ إسساخ إىل ايتش

ٛٸٍ ٖصا آثاض أقابت٘ َا أنجط ٚنإ. ٚا٫دتُاعٝٸ١ َٓٗا ايؿطزٜٸ١  ٖصا ؾِٗ ٖٛ ايتش

ٌٻ ععٻ باهلل اضتباطّا ٚأنجطٖا ايعامل ٖصا ظٛاٖط أقطب ٖٛ يًسٜٔ; إش اٱْػإ  .ٚد

ٔٸ ٖصٙ ٛٸضٜٔ بعض َٔ ٚاْتكازّا َعاضن١ّ ٫قت اؾسٜس٠ ايٓعط٠ يه  ؿنيٚاملجٖك املتٓ

 َٚبا١ٜٓ بعٝس٠ ْعطٜٸ١ بأْٸٗا أٚ ؾطنٝٸ١، ْعط٠ ايصٜٔ ٚقؿٖٛا بأْٸٗا إٜطإ، يف ايسٜٓٝٸني

 ٚؼت ا٭سٝإ، بعض ٚيف. غبشاْ٘ اهلل سٍٛ ايتكًٝسٜٸ١ ايتكًٝسٜٸ١ املعطؾٝٸ١ يًٓعطٜٸ١ متاَّا

 ا٭ؾهاض بعض ع٢ً ٬َسعاتِٗ ًٕٜٛػذِّ ٖ٪٤٫ نإ ْؿػٗا، ايٓعط٠ ٖصٙ تأثرل

 عًِ ع٢ً ا٭ؾهاض تًو تذلن٘ ايصٟ ايتأثرل سذِ سٍٛ ٚغاقٸ١ٺ ٚايتكًٝسٜٸ١، ٥ذ١ايطا

 .ايؿك٘

 اؾُع ٖصا اضتباى سٍٛ كّاَٛثٻ تكطٜطّا ْعطض املكاٍ ٖصا َٔ ايتاي١ٝ ايؿكطات يف

 .ايٓعطٜٸتني ٖاتني بني زِٖٚتطزټ ،طٜٔاملؿٚه َٔ

 

ٟٓ االٓتذاٙ أـ ٞٓ ٚايكإْٛ ايتذسٜس  ــــــ اإلهل

ٛٸ٫ت غرل خ٬شلا َٔ ؾطح اييت اـاقٸ١ ْعطت٘ غطٚف ايهطِٜ بسع قسٸّ  ايتش

ٛٸضات  .ايػطب ب٬ز يف اٱشلٝٸ١ املعطؾ١ ْعطٜٸ١ بٗا تٵَطٻ اييت ٚايتط

ٕٸ غطٚف، ٚبطأٟ ٞٸ ايؿهط إ  املػٝشٝٸني طٜٔاملؿٚه يس٣ ٌتؿٖه ايصٟ ايؿًػؿ

ٗٻ اييت ٓاغب١امل ا٭ضنٝٸ١ تٛؾرل يف قس أغِٗ بعسٙ ؾُا عؿط ايجايح ايكطٕ َٓص  يبس٤ ستَ

 ع٢ً عهؿٛا قس ايٛغط٢ ايكطٕٚ يف املػٝشٝٸ١ َُٛتهًٚ ٚنإ. ٚظٗٛضٖا ايٓٗه١

 ضزلٛٙ ايصٟ اشلسف خس١َ يف تكبٸ إٔ شلا أضازٚا اييت ايؿًػؿٝٸ١ آضا٥ِٗ ٚتٓكٝض تسٜٚٔ
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 أٚ ا٫زلٝٸ١ ٚناْت. ايعامل ع٢ً املطًك١ اهلل غًط١ بػط ٖٚٛ ٭ْؿػِٗ، زٚٙٚسسٻ

ٝٸ  .ايؿًػؿٝٸ١ اييت بطظت يسِٜٗ ٚاملصاٖب ايٓعطٜٸات إسس٣ (1)(Nominalism) ١ا٫زلاْ

ٕٕ َٔ ٖٓاى يٝؼ ايٓعطٜٸ١، ٖصٙ عػب ٞٸ قاْٛ ّٸ نًٓ  َُّٗٝٓا ٜهٕٛ إٔ ميهٔ عا

ٟٸ أٜهّا ٚدٛز ٫ نُا بأغطٙ، ايٛدٛز عامل ع٢ً ٞٸ نطٚضٟٛ َبسأ ٭  ميهٔ ٫ ٚستُ

ٞٸ ٚدٛزٷ ايعامل ٖصا يف ؾًٝؼ .عٓ٘ ٚاٱغها٤ ػاٚظٙ  اـاقٸ١ يًُٛدٛزات إ٫ٓ سكٝك

 ايعامل، ٖصا ع٢ً املطًك١ ايػًط١ تعاىل هلل نإ شيو ٚ٭دٌ .ايؿطزٜٸ١ ٚايها٥ٓات

ٕٷ ٖٓاى ٜهٕٛ إٔ زٕٚ َٔ ،نا٥ٓاتٺ َٔ ؾٝ٘ َا ظُٝع ٞٸ قاْٛ ٞٸ أٚ عًُ  ٜكـ َاْعّا عكً

ٌٸ ٜس اهللٖٞ ـ عٓسِٖ ـ ٫ ت ستٸ٢ ايكٛاْني ا٭خ٬قٝٸ١ٚعًٝ٘،  ْٚؿٛشٙ ٜسٙ يف ٚد٘ بػط  ،ػ

ٌٸ ا٭خ٬م ٚاؿكٛم، ؾٗٛ تعاىل ٫ٚ تكِّ س غًطت٘ ْٚؿٛشٙ، بٌ ؾعً٘ تعاىل ٖٛ َبسأ ن

ٕٷ  ي٘ ٫ٚ ْٗا١ٜ. ٫ سسٻ ،ٚاغع ع٢ً عامل ايٛدٛز َبػٛط ايٝس، ٚي٘ غًطا

ٔٵ»  .ٚتعاٜس ضؾهِٗ شلا ،َع اتٸػاع سسٚز ايػًط١ اٱشلٝٸ١ ثاضت َكا١َٚ ايبؿط ٚيه

ٚدس ايبؿط أْؿػِٗ َهططٸٜٔ إىل إبطاظ  ا١َٚ ٖٚصا ايطؾضَٚع تٓاَٞ َٛد١ ٖصٙ املك

ٚايتأنٝس عًٝ٘. ٖٚصا ٖٛ املؿّٗٛ ايصٟ ٜٴؿاض إيٝ٘ عاز٠ّ بعٓٛإ )تأنٝس  ،ٚدٛزِٖ

. ؾكس ْٗض ايبؿط ٚاْتؿهٛا يف ٚد٘ شيو اٱي٘ املطًل ايعٓإ، املػتبسٸ بطأٜ٘، (2)ايصات(

ْٵٚايصٟ ٜؿعٌ َا ٜؿا٤ َٚا ٜطٜس )إي٘ اؿسٸ ا٭قك٢، ب ت(; ٭ْٸِٗ ٚدسٚا أْٸ٘ ٫ تعبرل نا

ؾٗست ٖصٙ اؿهاض٠ سسٚخ ٖصا ن٤ٛ ٚيف ٜٴبكٞ َػاس١ّ يؿدكٝٸ١ اٱْػإ ٚسطٸٜٸت٘. 

ٛٸيت عا٥س٠ّ َٔ ايٓٗه١ إىل ا٫تٸذاٙ  ،إَٔط ٫ لس ي٘ َج٬ّٝ يف اؿهاض٠ اٱغ٬َٝٸ١... ٚؼ

ايعامل، ستٸ٢ أْٸِٗ  ًت ٖصٙ ايعٛز٠ يف ٚنع سسٚزٺ ٚقٝٛز شلصااملعانؼ شلا متاَّا. متجٻ

ٕٛ خامٸ دعًٛٙ ًَعَّا أسٝاّْا دعًٛا اهلل تعاىل َكٝٻ سّا باؿسٚز ٚايكٛاْني ايعًُٝٸ١، ٚبٓش

ٕٸ اتٸذاٙ ا٫زلٝٸ١ ايؿًػؿٝٸ١ بكٞ غا٥سّا  بطعا١ٜ سط١َ اٱْػإ. َٚع شيو، ٚبايطغِ َٔ أ

ٕٸ ٖصا ...(، ّٖٝٛ ٚزٜهاضتَع بٌ ٚاؾتسٻتٵ سسٸت٘ ) بايٓػب١ إىل عامل ايطبٝع١، إ٫ٓ أ

ٞٸ. َع  ا٫تٸذاٙ متٸ ؼذُٝ٘ ٚقاضبت٘ بؿسٸ٠ٺ ع٢ً قعٝس سكٛم اٱْػإ ٚايعامل اٱْػاْ

ٕٸ سكٛم اٱْػإ إشا ناْت مبع٢ٓ ٕٸ اهلل ٜعذلف يٲْػإ عكٛم َعٝٸ١ٓ ؾٗٛ  ايعًِ بأ أ

َٸا ;ٚسهُت عًٝ٘ بايكشٸ١ ،ست٘ ا٭زٜإَع٢ٓٶ ثابت َٚٛدٛز َٓص ايكسّ، بٌ أٖن إشا  ٚأ

ٕٸ يٲْػإ سكٛقّا ٫ ميهٔ ستٸ٢ هلل تعاىل إٔ ناْت  بٗصا املع٢ٓ املصنٛض، ٖٚٛ أ
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ٝٸّا  .(3)«ٜٓكهٗا، ؾٗٛ َع٢ٓٶ َٚؿّٗٛ دسٜس ْػب

ٞٸ ٜؿب٘ ـ ٚإىل سٛس بعٝس ـ ْعطٜٸات  ٞٸ يف اي٬ٖٓٛت املػٝش ٖصا ايؿهط ا٫زلاْ

ٞٵ (4)ا٭ؾاعط٠ ٚآضا٤ِٖ ٟٸيف ن٬ فاَي ٞٸ. سٝح ;: ايعكٌ ايٓعط شٖب ٖ٪٤٫  ٚايعكٌ ايعًُ

ٝٻ ٝٸ١ ع٢ً ظٛاٖط أٜهّا إىل ْؿٞ اؿػٔ ٚايكبض ايعكً ني، ٚأْهطٚا سانُٝٸ١ ْعاّ ايعًٓ

ٕٸ ٖصا اٱْهاض ٚشاى ايٓؿٞ َٔ ؾأُْٗا إٔ ٜهطِّ غا َؿّٗٛ بػط ايٛدٛز، ٚيف ظعُِٗ أ

َٳ َٸ١ ٚسانُٝٸت٘ املطًك١ ع٢ً ْعا  ايتهٜٛٔ ٚايتؿطٜع. ٞٵغٝطط٠ اهلل تعاىل ايتا

ٕٸ ايؿهط ا٭ ٞٸ ـ ٚع٢ً خ٬ف اتٸذاٙ ايؿًػؿ١ غرل أ ٟٸ يف ايعامل اٱغ٬َ ؾعط

ٞٸ ـ مل ٜٴِه ب ي٘ إٔ ٜٗٝٸ٧ ايعطٚف ٚا٭غباب ي٫ٛز٠ ثٛض٠ٺ عًُٝٸ١ تٳا٫زلٝٸ١ يف ايعامل ايػطب

 ز.تٴػؿط عٔ ظٗٛض عكط اؿساث١ ٚايتذسټ ،باٖط٠

ٕٸ  ،غطٚفٜط٣  بعس إٔ ٜؿرل إىل عسّ ايتذاْؼ ٖصا بني ايؿهطٜٔ ٚا٫تٸذاٖني، أ

 دٛاب ٖصٙ املؿاضق١ املػتعك١ٝ ٜهُٔ يف ايتايٞ:

َٸا املعتعي١ ؾكس ناْٛا ....اتٸبع أنجط املػًُني اتٸذاٙ ا٭ؾاعط٠»  ،٫ٚ ٜعايٕٛ ،ٚأ

١ّ يف املػًُني. ٚميهٔ يٓا إٔ ْكـ ا٭ؾاعط٠ بأْٸِٗ ازلاْٝٸٕٛ، بصيو ًٕٛ أقًٜٓٝؿٚه

ٝٸ١ ايصٟ لسٙ يس٣ املؿٚه ا٤ اي٬ٖٓٛت املػٝشٝٸني. َٚٔ طٜٔ ٚعًُاملع٢ٓ ايسقٝل ي٬زلاْ

ٕٸ ٖصٙ ا٫زلاْٝٸ١ ا٭ؾعطٜٸ١ مل تذلى َٔ ا٭ثط ٚايٓتٝذ١ يف قُِٝ  ٖٓا َٔ املػتػطب دسٸّا أ

ٝٸ١. ٖٚصا  ٝٸ١ يف قًب ٚقُِٝ اؿهاض٠ ايػطب اؿهاض٠ اٱغ٬َٝٸ١ َا تطنت٘ ا٫زلاْ

ذاٙ يف إٔ ٜذلى أثطّا ٜػتسعٞ َٓٸا تسقٝكّا ٚؼ٬ًّٝ شلصٙ املؿاضق١، ٚأْٸ٘ ملاشا لض ٖصا ا٫تٸ

ٕٕ َٚٛنٕع آخط؟ أْا  !يف ٖصا املهإ، ٚمل ٜٓذض يف إٔ ٜذلى ا٭ثط ْؿػ٘ يف َها

ٕٸ غًب١ ايؿًػؿ١ ُٖٚٝٓتٗا ع٢ً عًِ ايه٬ّ، َهاؾّا إىل ١ُٖٓٝ عًِ  ؾدكٝٸّا أعتكس أ

ٌٷي٘  ،ايؿك٘ ع٢ً غا٥ط ؾ٪ٕٚ ايسٜٔ ٞٸ مل  زٳخٵ نبرل٠ يف ٖصا ا٭َط. ؾؿٞ ايعامل ايػطب

ٕٸ  ،ؿك٘ َُّٗٝٓاٜهٔ اي ٫ٚ ناْت ي٘ ايٝس ايطٛىل ع٢ً غا٥ط املعاضف املػٝشٝٸ١، نُا أ

ٌٸ ظٳ ٞٸ اغتُطٸ ٚتابع َػرلت٘ به َٸا عٓسْا ؾكس أخص عًِ خٵعًِ ايه٬ّ املػٝش ٛٸ٠. ٚأ ِٕ ٚق

ٝٸت٘ ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا، يٝتُا٢ٖ أنجط ؾأنجط َع ايؿًػؿ١ ُٸ ستٸ٢ ٚقٌ إىل  ،ايه٬ّ ٜؿكس أٖ

ٕٸ ١ُٖٓٝ ايؿك٘ ع٢ً غا٥ط ايعًّٛ اٱغ٬َٝٸ١، ٖٚٛ عًِ ايصٚبإ ؾٝٗا. إن سسِّ اؾ١ّ إىل أ

إىل تهٝٝل اـٓام ع٢ً  تٵٜطتبط بؿهط ايتهًٝـ َٚا ع٢ً اٱْػإ َٔ َػ٪ٚيٝٸات، أزٻ
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 .(5)«ؾهط اؿكٛم ايجابت١ يٲْػإ ايؿهط املكابٌ، أعين

ٛٸٍ يف فاٍ ا٭خ٬م ٚايكإْٛ عإخ٬ق١ ايه٬ّ:  ٟٸ ؼ ٔ ٕٸ ايؿهط اؿساثٛ

ؾًػؿ١ ا٫زلٝٸ١، مبع٢ٓ أْٸ٘ دعٌ سسٚزّا يػًط١ اهلل املطًك١ ع٢ً ْعاّ ايتهايٝـ 

ٝٸ١ )ْعاّ  ٚايٛادبات، َع أْٸ٘ بكٞ ع٢ً تًو ايؿًػؿ١ يف فاٍ ايطبٝع١ ٚا٭َٛض ايتهٜٛٓ

ٞٸ ٫ ٜٴعسٸ زي٬ّٝ ع٢ً (6)املٛدٛزات( ٞٸ ٚايكاْْٛ ٛٸٍ ع٢ً ايكعٝس ا٭خ٬ق ٕٸ ٖصا ايتش . غرل أ

ٕٸ ؾ٬غؿ١ ٚ ٕٸ هلل غًط١ّ َطًك١عًُا٤ عكط اؿساث١ ايتعَٛا يف أ ٚقسض٠  ٖصا اجملاٍ بأ

ٕٸ ضدٛع َؿٚه ٝٸ١ يف غرل قسٚز٠. نُا أ طٟ َا بعس اؿساث١ إىل تبٓٸٞ ؾًػؿ١ ا٫زلاْ

َٸ١ٺ ٚعاملٝٸ١ تطتبط مبػا٥ٌ سكٛم  فاٍ اؿكٛم، ٚاييت أغؿط عٓٗا ْؿٞ ٚدٛز قٛاْني عا

مبع٢ٓ ايتعاَِٗ بجبٛت قسض٠ اهلل املطًك١ ٚغرل ، مل ٜهٔ ـ زٕٚ ؾٛو ـ (7)اٱْػإ

 يف ٖصا اجملاٍ.

َا غع٢ إيٝ٘ إْػإ عكط اؿساث١ ٚعكط َا بعسٖا ٖٛ ايتكًٌٝ َٔ زٚض اهلل تعاىل 

ٌٸ َٔ أْٸ٘ قاّ  ;ضات ا٭خ٬قٝٸ١ ٚاؿكٛقٝٸ١يف زا٥ط٠ املكطٻ َٸا إْػإ عكط اؿساث١ ؾ٬ أق أ

َٸ١ اييت تطتبط عكٛم اٱْػإ خاضز اٱطاض ايسٜينٸ، ٖٚٛ ضات ايعبٛنع مج١ًٺ َٔ املكطٻ ا

َٸا إْػإ عكط َا بعس اؿساث١ ؾ ;ضات ايسٜٔ ٚأسهاَ٘بصيو أعًٔ ضؾه٘ ملكطٻ كس ٚأ

ِّ ٝٸ١ ٚايعاملٝٸ١، يٝهٕٛ بصيو ممتٓعّا  أعًٔ عسّ قبٛي٘ ٭ ٕٕ تهٕٛ ي٘ قبػ١ ايؿُٛي قاْٛ

 عٔ ا٫يتعاّ عانُٝٸ١ ايسٜٔ ٚغًطت٘.

 

ٟٓ َٔ َٓعاض أٌٖ ايتٜٓٛط ايسٜيٓنب ـ ْكس   ــــــ اياٍلٖٛت احلساثٛ

سٳٟ ايتؿطٜع ٚا٭خ٬م ٚدس يف َعطض سسٜج٘ عٔ ع٬ق١ اٱْػإ باهلل يف بٴعٵ

ْعٕط  ١ٚتبٓٸٞ ٚدٗ ،أؾهٝا ب٘ إىل تػٝرل ضأٜ٘ ،ز نبرلٜٔغطٚف ْؿػ٘ يف سرل٠ٺ ٚتطزټ

ايه٬ّ ٚايؿك٘ تتٸػِ َػاٜط٠. ٚقس ناْت آضا٩ٙ بايكٝاؽ إىل ايٓعطٜٸ١ ايطا٥ذ١ يف 

ٚىل ٜبسٚ ؿات٘ ا٭خط٣. ٚنإ ايطدٌ يف َ٪ٖي، ٚايتؿطٜط أبايتأضدض إىل اٱؾطاط تاض٠ّ

ٕٸ دصٚض مجٝع ايٛادبات نٛاسسٺ َٔ َتهًٚ ُٞ ا٭ؾاعط٠، سٝح نإ ٜصٖب إىل أ

ِ ا٭خ٬قٝٸ١ ميهٔ ايعجٛض عًٝٗا يف أٚاَط اهلل تعاىل ْٚٛاٖٝ٘، ٚنإ ٜعتكس أْٸ٘ ٝٳٚايكٹ

ٛٻ ٓاى َٛدٛزٷيٝؼ ٖ ٫ّ بإقساض ا٭ٚاَط غ٣ٛ اهلل تعاىل ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ك
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َٳ إشا أَطْا  ٔٵٚايتهايٝـ، أٚ قازضّا ع٢ً إبساع ايكِٝ ٚاملؿاِٖٝ. ؾاهلل تعاىل ٚسسٙ ٖٛ 

بؿ٤ٞٺ ؾصاى ايصٟ أَطْا ب٘ ٖٛ َا هب عًٝٓا ايكٝاّ ب٘، َٚا هب عًٝٓا ايكٝاّ ب٘ ٖٛ 

ٌٸ»ْؿػ٘ شاى ايصٟ أَطْا ب٘:  ٕٸ ن ٌ تهًٝؿّا ق١ُٝٺ أخ٬قٝٸ١ ٖٞ ـ يف اؿكٝك١ ـ متجِّ إ

ٞٸ ؾٗٛ وهٞ َط ـٺ أخ٬ق ٌٸ تهًٝ بّا َعٝٸّٓا قازضّا َٔ ؾدل، ًَأخ٬قٝٸّا )هب(، ٚن

جبت ي٘ مبذطٸز ٚدٛزٙ اؿلٸ يف إٔ ٜطايب اضّا: إْٸ٘ يٝؼ ٖٓاى َٔ َٛدٛزٺ ٜٚقس قًٓا َط

ٞٸ  ..ؾدكّا بؿ٤ٞٺ، أٚ إٔ ٜأَطٙ بؿ٤ٞٺ، ٜٚٛدب عًٝ٘ ؾ٦ّٝا. ـٺ أخ٬ق ٟٸ تهًٝ ؾإظا٤ أ

ٟٸ طًبٺ ٜٴٛدٻ٘ إيٝ٘ ٜػتطٝع  ميهٔ يٲْػإ إٔ ٜبازض إىل ططح تػا٫٩ت٘، ٚيف َكابٌ أ

ٚعٔ ايػبب ايصٟ ٜسؾع٘ إىل إٔ  ،اٱْػإ إٔ ٜػأٍ شيو ايطايب عٔ غبب طًب٘ َٓ٘

 .ٜؿعٌ َا ٜطًب٘ َٓ٘

...ٕٕ ٌٸ إْػا ٕٸ ن قان١ُ ٚعٝ٘  ضاؾس متطٸ عًٝ٘ ؿعات ق١ًًٝ ٜعٛز ؾٝٗا إىل إ

شاى؟ ٜٚتٛم إىل ايبشح  طٵملاشا اختاض ٖصا ايٛادب ٚمل ىتٳ :ٚنُرلٙ، ٜٚػا٥ٌ ؾٝٗا ْؿػ٘

َٳ ميتجً٘  ٔٵعٔ ايٛادب ٚايتهًٝـ ايصٟ وٌُ َع٘ زيٌٝ َؿطٚعٝٸت٘ ٚدٛاظٙ، ٚهعٌ 

َٔ إٔ ٜسخٌ يف ايػ٪اٍ عٔ َس٣ ؾطعٝٸ١ ٖصا ايتهًٝـ  يف ضاس١ٺ َٚأَٜٔٚطٝع٘ 

ق٬سٝٸ١ قاسب ٖصا ايتهًٝـ ٭ٕ ٜهًٓـ ب٘... َا ْبشح عٓ٘  ٚاعتباضٙ، أٚ عٔ َس٣

ٖٛ آَط َٚهًٚـ ٫ ميهٔ إٔ ْػا٥ً٘ عٔ غبب أَطٙ ٚتهًٝؿ٘ إٜٸاْا، آَطٷ ٚدٛزٙ عني 

: إضازت٘ عني شات٘، ٚعًُ٘ عني إضازت٘، ْبشح ٌٵطًب٘ ٚأَطٙ، ٚطًب٘ عني ٚدٛزٙ، أٚ ؾُك

ٕٕ َعّا، عٔ آَطٕٺٚطايب ٜهٕٛ ٖٛ ايطايب بايصات ٖٚٛ املطًٛ عٔ آَطٕٺ  ب بايصات يف آ

َٳ ٚطايب ٔٵ ٔٵميهٔ يٓا إٔ ْػا٥ٌ مجٝع  ٫  غٛاٙ عٔ غبب َٚؿطٚعٝٸ١ طًبِٗ، ٚيه

ٌٸ ٫ٚ فاٍ ٭ٕ ْػا٥ً٘ ٖٛ عٔ شيو، نُا قاٍ تعاىل:  ِٵ ﴿ق ٖٴ ٚٳ ٌٴ  ٜٳِؿعٳ ُٻا  ٍٴ عٳ ٫َ ٜٴػٵَأ

ٕٳ ٖصٙ ايػًػ١ً َٔ ي٘ إٔ ٜكـ عٓس سٛس ْٚٗا١ٜ، ٫ٚ بٴسٻ  ... ٖصا ايتػًػٌ﴾ٜٴػٵَأُيٛ

ٚٸٍ ٚا٭غاؽ٫ بٴسٻ  ايتهايٝـ ٚا٭ٚاَط ٖٚٓا ؼسٜسّا  .شلا إٔ تهٕٛ َتٸك١ًّ بايتهًٝـ ا٭

ٟٸ إَٓط غٛاٙ سانُّا ع٢ً أٚاَطٙ  ـٺ َٔ أ ٟٸ تهًٝ ْكٌ إىل أْٸ٘ هب إٔ ٫ ٜهٕٛ أ

ِٷ َا ٜأَط ب٘، )ٚشاى  أٚ ْسٸ ٜٓاظع٘ يف ٚتهايٝؿ٘، نُا ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى خك

(. ؾُا ٜأَط ب٘ ٖٛ َا هب ؾعً٘، َٚا .ٟ ايصٟ ٫ ٜؿعٌ ٫ٚ ٜكٍٛ إ٫ٓ مج٬ّٝ..ٖٛ خػطٚ

٫ ميهٔ يٓا إٔ ْكػٞ إىل ْسا٤ ايؿطط٠،  ْ٘ٸإأٟ  ،ل ب٘ أَطٙهب ؾعً٘ ٖٛ ْؿػ٘ َا تعًٖ
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٫ٚ إىل ْسا٤ ايٛدسإ، ٫ٚ إىل تهايٝـ ايطبٝع١، ٫ٚ إىل تهايٝـ ايتاضٜذ، َا مل 

خط٣ سان١ُ ١َُٓٝٗٚ عًٝٗا، ٚتهٕٛ ٖٞ اييت ٤ات أٜهٔ ٖٓاى ؾٛقٗا تهايٝـ ْٚسا

ٚي٫ٛ شيو يهاْت . نٓا مٛ اٱقػا٤ إىل تًو ايٓسا٤ات، ٚا٫َتجاٍ يتًو ايتهايٝـؼطِّ

ٕٕ ٌٸ تًو ايتهايٝـ ٚايٓسا٤ات مبجاب١ أؿا ٕٕ  ٚأقٛات ن ٜػُعٗا ا٭ع٢ُ آت١ّٝ َٔ َها

سٜط با٫تٸباع ٚا٫َتجاٍ، ٚيٛ أْٸ٘ د . ٚيٛ أْٸ٘ ٖٛ مل ٜٴكسض أٚاَطٙ ملا نإ ٖٓاى أَطٷ.بعٝس.

ِّ  .(8)«يًتٛٓقـ ٚايػ٪اٍ إَٓط آخط ق٬٘ مل ًٜبؼ يبٛؽ اٯَط يهاْت ؾطعٝٸ١ ن

ٕٸ ٚيف نتابٺ آخط َٔ نتب٘ ٜ٪ٚن س غطٚف ع٢ً ٖصٙ ايؿهط٠، ٖٚٞ أ

ا٭ٜسٜٛيٛدٝا تعين فُٛع١ ايٛادبات ٚا٭ٚاَط اييت تػتُسٸ َٔ اهلل تعاىل ٚسسٙ، ٖٚٞ 

ٕٸ ا٭ؾهاض ا٭ٜسٜٛيٛدٝٸ١ ٫ تهتػب  .ٌُ ايكبػ١ اٱيعاَٝٸ١ ٚا٭خ٬قٝٸ١٭دٌ شيو ؼ ٚإ

ٝٸتٗا ٚؾكّا ملعٝاض املانٞ ٚاملػتكبٌ، بٌ ٖٞ تعتُس يف شيو ع٢ً املكسض  ٝٸتٗا ٚسٓكاْ َكبٛي

ٌٸ ايكِٝ ٚا٭خ٬م، ٖٚٛ اهلل ٌٸ ايكِٝ، ع٢ً خايل ن ٌٻ ععٻ ايصٟ تٓبع َٓ٘ ن  .ٚد

ِٸ ٜهٝـ غطٚف بعس شيو: ٕٸ» ث ٌٻ ايك١ُٝ اييت تٳٔطز إيٝٓا َٔ قبٌ اهلل ععٻ إ ِٸ ٚد ، ث

ٛٸ٫ت بؿعٌ ايتاضٜذ ٚا٫دتُاع، تبك٢ يف سِّ ع اٱدطا٤ ٚايتطبٝل َا ٜططأ عًٝٗا بعض ايتش

َٸا يٛ مل ٜهٔ  ;زاَت ٫ تتكازّ َع اؿكا٥ل ٚايٛقا٥ع، َٚا زاَت قاب١ًّ يًتطبٝل ٚأ

يٛ  ،ـ عٓس٥صٺ ـ تٴشصف ٚتعٖطٌ. ٚايّٝٛ تطبٝكٗا ممهّٓا يف ظطٚف ٚأٚنإع خاقٸ١ ؾإْٸٗا

ٗا ناْت قاؿ١ يٲدطا٤ نإ ٖٓاى بني ايكِٝ اٱشلٝٸ١ ق١ُٝ تطتبط باملانٞ، ٚيهٓٻ

ط قٹسٳَٗا غًبّا ٚايتطبٝل يف عكطْا، ؾإْٸٗا تبك٢ َٛضزّا يًكبٍٛ ٚا٫تٸباع، َٔ زٕٚ إٔ ٜ٪ثِّ

ٝٸتٗا. نُا أْٸ٘ يٛ نإ ٖٓاى ق١ُٝ تٓػذِ َع عكطْ ا، ٚيهٓٸٗا ناْت ع٢ً سٓكاْ

تتٓاؾ٢ َع ا٭ٜسٜٛيٛدٝا اٱشلٝٸ١، ؾإْٸٗا ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ َكبٛي١ّ َٔ ْاسٝتٓا. ٖصا ٖٛ 

ٕٸ تؿهٌٝ ا٭غط٠ ٜعٛز إىل  ٬َى اؿلٸ ٚايباطٌ بٓعطْا... بٌ ستٸ٢ يٛ ؾطنٓا ـ َج٬ّ ـ أ

ٕٸ ؾهط٠ سذاب املطأ٠ َػتٛسا٠ْ ٝٸ١ شي عكط اجملتُعات ايصنٛضٜٸ١، ٚأ و َٔ ثكاؾ١ ٚعكً

ٕٸ ايسع٠ٛ إىل تعٗؿ ٞٸ، أٚ ايعكط، أٚ ؾطنٓا أ ـ ايطدٌ ناْت تبتين ع٢ً ايٓعاّ اٱقطاع

ٌٸ شيو،  ٝٸ١ اٱْؿام ٚاملايهٝٸ١ ٖٞ مٓما أٚضثٓا إٜٸاٙ عكط ايدلدٛاظٜٸ١، َع ن ٕٸ َطًٛب أ

ٚستٸ٢ يٛ قبًٓا ٖصٙ ايٓعطٜٸات اشلع١ًٜ ٚايٛا١ٖٝ ٚاييت ٫ تػتٓس إىل أغإؽ قشٝض، ؾإْٸ٘ ـ 

ـ َا زاَت ٖصٙ ايكِٝ قُّٝا إشلٝٸ١ تبك٢ قُّٝا ٫ظ١َ ا٫سذلاّ ٚا٫تٸباع، ٖٚٞ ٫  ٚبٓعطْا
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ٕٸ إعُاشلا ٚضعاٜتٗا بات أَطّا غرل  تػكط إ٫ٓ يف ساي١ٺ ٚاسس٠، ٖٚٞ ؾُٝا يٛ اؾذلنٓا أ

ٕٸ ٖصٙ ايكِٝ َا زاَت قُّٝا إشلٝٸ١ ٚزلاٜٚٸ١، َٚا ٚغرل عًُٞٛ َكسٕٚض . نُا لعّ أٜهّا بأ

ـ بػرل املكسٚض، ؾٗٞ ـ أبسّا ـ ىل، ٖٚٛ ايؿاضع اؿهِٝ، ٫ ميهٔ إٔ ٜهًٚزاّ اهلل تعا

ٝٸّا ٛٸٍ إىل عب٤ٺ ثكٌٝ ع٢ً ناٌٖ ايبؿط، بٌ ستٸ٢ يٛ ُؾطض سكٍٛ شيو اغتجٓا٥  ،ئ تتش

ٚٸ َجٌ ٖصٙ املٛاضز ايٓازض٠(،  ٌٸ قإْٛ طط ٚيف َٛاضز خاقٸ١ )اْط٬قّا َٔ أْٸ٘ ٜٴشتٌُ يف ن

ٕٸ سكٍٛ شيو بايٓػب١ إىل  .(9)«غرل ممهٔ أبسّا  اؾُٝع أَطٷؾإ

٘ غطٚف اْتكازات دازٸ٠ إىل ْعط٠ اٱْػإ اؿسٜح إىل اهلل، ٜٚعتدلٖا ْعط٠ّ ٜٛدِّ

ممعٚد١ّ بايؿطى، ٜٚط٣ أْٸٗا ٫ تأتٞ إ٫ٓ يف غٝام ايؿطاض َٔ ايعبٛزٜٸ١ يًدايل غبشاْ٘. 

ٕٸ ايذلنٝع ع٢ً ٚدٛز اٱْػإ اؿسٜح إْٸُا ْؿأ يف َ كابٌ ؾهط٠ ٚبطأٟ غطٚف، ؾإ

ِّ (، ٖٚٛ َٔ إؾطاظات ْعع١ ٖصا اٱْػإ إىل ايؿطع١ٓ، ؾ٤ٞٺ )اٱي٘ املُٗٝٔ ع٢ً ن

٘ٺ » ٚايطبٝع١ ا٫غتهباضٜٸ١ اييت يسٜ٘: ٖ٪٤٫ ٜػتبسيٕٛ ٚد٘ ايؿطى ٚعباز٠ ا٭قٓاّ بٛد

ٕٸ َا وسخ سٵآخط، ٚأسٝاّْا ٜهٕٛ ٖصا ايٛد٘ ع٢ً َق ٍٕ َٔ ايعطاؾ١ ٚايتذطٜسٜٸ١... إ ٕض عا

َع ايعًِ  ايعباز. بٌ ٖٛ اٱْهاض يعبٛزٜٸ١ اهلل، يٛدٛز ا ؾع٬ّ يٝؼ ٖٛ اٱْهاضيف عكطْ

ّٷ ٕٸ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ بُٝٓٗا ت٬ظ َٔ ا٫ْتٗا٤  ٬ بٴسٻٚاضتباط، ٚأُٜٓا شٖبٓا يف أسسُٖا ؾ بأ

ِٸ ايذلنٝع ع٢ً أسس ايططؾني ع٢ً سػاب  إىل اٯخط، غرل أْٸ٘ يف نجرٕل َٔ ا٭سٝإ ٜت

 ايططف اٯخط. 

ٝٸ١ اؿٝا٠ عكٛض ِْكػِّ إٔ أضزْا إشا  إٔ ؾباٱَهإ ايبؿط عٓس ٚايه٬َٝٸ١ ايعك٬ْ

ٝٸّا، فتُعّا أٚضٚبا ناْت ايتٜٓٛط قطٕٚ ؾشتٸ٢ أٚا٥ٌ: َطسًتني إىل ُٗاْكػِّ  ْٸٗاإ أٟ زٜٓ

ٌٕ  قا١ُّ٥ ناْت  .عسَ٘ أٚ اـايل ٚدٛز َػأي١ يف اؿسٜح ع٢ً َباؾطبؿه

ِٸ  ٫ أٚ ايهٕٛ شلصا إي٘ ٜٛدس ٌٖ يف ٚايبشح اؿسٜح اْت٢ٗ ٫سك١ ؾذل٠ٺ يف ث

ٌٻ أْٸ٘ أٚ ٜٛدس،  َػأي١ َٓ٘ ٫ّسٳبٳ تٵُٚططسٳ داْبٝٸّا، عجّا ٚقاض ايبشح، بٗصا ا٫ٖتُاّ ق

ٕٸ َػأي١ ٖٚٞ أندل، ٜٸ١ٺظسِّ َعٗا ايتعاٌَ متٸ خط٣أ  داْب إىل ٜبك٢ ٌٖ اٱْػإ أ

بني اي٬َٓتٓاٖٞ ٚاملتٓاٖٞ  ز: ٌٖ اؾُعسٴ٫؟ ٚبتعبرل أسس ايؿ٬غؿ١ اُؾ أّ اـايل

ٔٷ  أّ ٫؟ ممه

نًُٓا بايػٓا يف تععِٝ اٱي٘  ٘يكس شٖب ٖصا ا٫تٸذاٙ بعٝسّا إىل سسٸ ا٫عتكاز بأْٸ
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ٚتهبرلٙ نًُٓا ـ يف املكابٌ ـ أٚغًٓا أنجط يف تكػرل اٱْػإ ٚايتكًٌٝ َٔ ؾأْ٘. ٖٚصا 

ٕٸ ٖٓاى مثّٓا يتًو ايععٸ٠ ٚايعع١ُ اييت ْٴجبتٗا هلل ، ٖٚٛ إش٫ٍ اٱْػإ ٚاغتكػاض ٜعين أ

ٕٸ تتصٖي ٕٸ عًٝو أ ؽ ٚدٗو يف ايذلاب يف َكابً٘، ٚإٔ ٌ هلل ٚمتطِّأَطٙ، ؾٝٴكاٍ يٲْػإ: إ

تتكبٸٌ ايصٓي١ ٚاؿكاض٠ ع٢ً ْؿػو، ٚتٴػٓس مجٝع أٚقاف اؾُاٍ ٚاؾ٬ٍ ٚايعع١ُ 

ٕٸ املػأي١ قس خطدت ؾع٬ّ َٔ زا٥ط٠ ايٓؿ ٞٸ ٚايععٸ٠ إىل اهلل. ٚيف ايٛاقع إ ٞ ٚاٱثبات ايؿًػؿ

ٞٸ ٞٸ، يتأخص ـ بس٫ّ َٔ شيو ـ املٓش٢ اٱْػاْ ٕٸ: ٚبات ٜٴكاٍ ،ٚايه٬َ ميهٔ  ٫ اٱْػإ إ

٘ٺ بٓٵدٳ يف ايبكا٤ ي٘ إٔ ٜٴهتب ّٷ ٖٛ بٌ نٗصا، إي  إشا ٖٓا َٚٔ .ٚايعٚاٍ بايؿٓا٤ قهٛ

ٝٸت٘ يف ٜػتُطٸ إٔ يٲْػإ ُأضٜس ٕٸ إْػاْ ٌٸ داْبّا ٜهع إٔ عًٝ٘ ؾإ  اهلل عٔ سسٜحٺ ن

ٖٚصا ـ ؼسٜسّا ـ ٖٛ املٛنٛع ايصٟ تتُشٛض سٛي٘ َسضغ١ ايٛدٛزٜٸ١ اٱؿازٜٸ١،  .ٚٚدٛزٙ

ٚاييت تكٓٸـ يف عساز املساضؽ ايؿًػؿٝٸ١ املعاقط٠، سٝح تكّٛ ٖصٙ املسضغ١ ع٢ً ؾهط٠ٺ 

َٸا اهلل ;ض٥ٝػ١ ٚدٖٛطٜٸ١، تتُجٸٌ يف أْٸ٘ ٫ ميهٔ اؾُع بني اهلل ٚبني اٱْػإ َٸا  ;ؾإ ٚإ

ـٸ عٔ اٱميإ ب٘... ،ْػإ، ٚمبذطٸز إٔ ْ٪َٔ باهلل هب عًٝٓا إٔ ًْػٞ اٱْػإاٱ  ْٚه

مٔ عٓسَا ْٴجبت شيو اٱي٘ ايهبرل ٚايععِٝ، َع تًو ايسضد١  ،ٚبطأٟ ٖ٪٤٫

ٟٸ َٛدٛزٺ غٛاٙ، ٚع٢ً  ايطؾٝع١ َٔ ايعًِ ٚايكسض٠، ؾإْٸٓا بصيو ٫ ْٴبكٞ َهاّْا ٜتٸػع ٭

 هش١ّٝ ي٘...اؾُٝع إٔ ٜهْٛٛا ؾسا٤ٶ ٚت

ٕٸ َع  أْٛاع٘; َٔ ْٕٚٛع ،ايؿطى نطٚب َٔ نطبٺ غ٣ٛ يٝؼ ـ ايٛاقع يف ـ ٖصا أ

ٕٸ إش ٝٸ١ يتهطٜؼ اجملاٍ َٔ املعٜس إؾػاح بهطٚض٠ ايكٍٛ إ  يف ٖٛ َا اٱْػإ إْػاْ

 اٱْػإ، أيٖٛٝٸ١ يتهطٜؼ اجملاٍ إؾػاح إىل ايسع٠ٛ عٔ آخط تعبرلٷ إ٫ٓ ا٭َط سكٝك١

 َؿتٛسّا يٝؼ ايباب تعاىل اهلل دٓب يف أْٸ٘ ٚاؿاٍ. ؾٝ٘ ايعبٛزٜٸ١ ساي١ تهطٜؼ َٔ بس٫ّ

ٕٸ يٛ ٖٓا َٚٔ. ا٭يٖٛٝٸ١ أَاّ متاَّا َٛقٳسٷ ٖٚٛ ايعبٛزٜٸ١، أَاّ إ٫ٓ  َٗٛٚغّا نإ ؾدكّا أ

ٕٸ يٓؿػ٘ ايتأيٝ٘ بِٖٛ  إٔ ي٘ يٝتػٓٸ٢ ;مجٝعّا ا٭زٜإ إي٘ بططز ٜكّٛ إٔ ـ قاي١ ٫ ـ عًٝ٘ ؾإ

ٌٸ  .(14)«قتٛاٖا ٚيبٸ ايكهٝٸ١ دٖٛط ٖٛ ٖصا .َهاْ٘ ٚيف َٓ٘ بس٫ّ و

ٌ غطٚف ٬َسعات٘ سٍٛ ٚيف َٛانع عسٸ٠ َٔ نتاب٘ )اؿه١ُ ٚاملعٝؿ١( ٜػذِّ

ٟٸ إىل اهلل ععٻ ٌٻ ايٓعط٠ املعطؾٝٸ١ يٲْػإ اؿساثٛ ، ٜٚعتدل ؾطاض ٖصا اٱْػإ َٔ ٚد

ٛٳ عٗا، ٚاييت تكٛزٙ إىل ٚنع ايسٜٔ ٗ٘ بصات٘ ٚبا٭ؾٝا٤ اييت ٜكَٓيايكٛاْني اٱشلٝٸ١ ْتٝذ١ّ ي
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ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ ٜطاٙ  .ٚأسهاَ٘ ٚضا٤ ظٗطٙ، ٚاتٸباع ايكٛاْني اييت ٖٞ َٔ قٓع ٜسٙ

 .(11)غطٚف َعٗطّا آخط َٔ َعاٖط ايؿطى يف ايعكط اؿانط

ٕٸ اٱْػإ املعاقط قس دعٌ َٔ َٓتذات٘ ايؿهطٜٸ١ ٚايطٚسٝٸ١ يف  ٚبطأٟ غطٚف، إ

ٔٸ ٚايؿًػؿ١ ٚ... ٫ّ عٔ اهلل، ٚضأ٣ ؾٝٗا املػتٓس ايصٟ ميهٔ ي٘ إٔ سٳخًٝؿ١ّ ٚبٳ فا٫ت ايؿ

ٕٸ مجٝع ٖصٙ ا٭َٛض ٖٞ ـ ع٢ً سسِّ .ٜتٸه٧ ٜٚعتُس عًٝ٘ ٚقـ ايكطإٓ ايهطِٜ  ٚاؿاٍ أ

يٝتبذٸض  ;. َجٌ ٖصا اٱْػإ ٜكـ يف َكابٌ اـًل ٚايطبٝع١(12)ـ أٖٚٔ َٔ بٝت ايعٓهبٛت

ٌٻ عادت٘ ٚاؾتكاضٙ إىل اهلل ععٻ ٜٚسٸعٞ يٓؿػ٘ ا٭يٖٛٝٸ١، ٚ٭ْٸ٘ ٫ ٜصعٔ ٜط٣ يٓؿػ٘  ٚد

 .(13)ا٭يٖٛٝٸ١ ع٢ً غا٥ط ايٓاؽ َٚٛدٛزات عامل ايطبٝع١

ٟٸ، ساي١ اٱْهاض  ٌٕ دسٸ َٚٓص تًو ايؿذل٠ ؾكاعسّا تكاعست يف ايػطب، ٚبؿه

ٛٻ ِٸ يف  .ٍ شنط اهلل ٚعبازت٘ يف ايعًٔ إىل إَٔط غرل َطغٛب ب٘هلل غبشاْ٘، ٚؼ ٚنإ ٜت

 سٵخط٣، عٝح مل ٜعٴكٸ١ باهلل ع٢ً بعض املٛدٛزات ا٭ط٬م ا٭ٚقاف املدتاـؿا٤ إ

ٕٵ ؟باٱَهإ ؼسٜس ساٍ ايؿدل َٚعطؾ١ أْٸ٘ ٌٖ ٜعبس اهلل أّ ٜعبس ا٭ٚثإ  ستٸ٢ ٚإ

ٕٸ ايؿطى عاز  نإ َا ٜسٸعٝ٘ ٖٛ أْٸ٘ ٫ ٜهذلخ بؿإٔ اهلل. ٚعػب ايتعبرل ايسٜينٸ ؾإ

ٔٵإىل اؿٝا٠ َٔ دسٜسٺ ٌٕ ، ٚيه  .(14)َٚعٗط دسٜس ٚكتًـ بؿه

ِٸ املعاٖط اييت ٜتذ٢ًٓ  ٕٸ ا٭ؾهاض ٚاملساضؽ ايػٝاغٝٸ١ يف عاملٓا املعاقط ٖٞ أٖ إ

ٕٸ أنجط َا تٓهطٙ ٚتطؾه٘ ٖصٙ املساضؽ ٖٛ ؾهط٠ عبٛزٜٸ١ ايبؿط  ؾٝٗا ايؿطى; شيو أ

 بايٓػب١ إىل اهلل. 

صنرل يف فاٍ َٚٔ ٖصٙ اؾ١ٗ تدلظ ايّٝٛ ساد١ اٱْػإ املعاقط إىل ايتٓبٝ٘ ٚايت

ٝٸ١ ٚايعبٛزٜٸ١ هلل ععٻ ٌٻ ايطٓق ٟٸ ٚقتٺ آخط ٚد  .(15)أنجط َٔ أ

ٔٸ عبس ايهطِٜ غطٚف أخص ٜبسِّ ، ستٸ٢ يٓذسٙ ٜٓتكٌ يف (16)ٍ ضأٜ٘ تسضهٝٸّايه

ٟٸؿات٘ َٔ َتهًٚآخط أعُاي٘ َٚ٪ٖي ٘ ٜٓتكس ايٓعط٠ املعطؾٝٸ١ اٱشلٝٸ١ يف عكط َٚتأٚي ،ِ أؾعط

 ط ٜ٪َٔ بأقاي١ اؿساث١.َؿٚهإىل  ،زاؿساث١ ٚايتذسټ

ٝٸ١ داْبّا ٟٸ ـ ٜهع ا٫زلاْ ٜٚطؾض إعُاشلا يف فاٍ  ،ٖٚٛ ـ تبعّا يًؿهط اؿساثٛ

َٸ١ اؿكٛم ٚا٭خ٬م، َ٪ٚن ٝٸ١ تتٸكـ بأْٸٗا عا ٕٸ ٖٓاى قُّٝا َٚباز٨ إْػاْ سّا ع٢ً أ

. ٖٚٛ يصيو (17)إيٝٗا ا٭زٜإ ايػُاٜٚٸ١ أٜهّا تٵٚعاملٝٸ١ ٚؾا١ًَ، ٖٚٞ ـ ؾٛم شيو ـ مٓما زعٳ
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ٕٸ ٖصا ايؿهط ٫ ٜ٪َٔ ٫ٚ ٜػذِّ ٌ اْتكازات٘ ع٢ً ؾهط َا بعس اؿساث١، اْط٬قّا َٔ أ

ٜعذلف بايكٛاْني ايعاملٝٸ١ ؿكٛم اٱْػإ، نُا أْٸ٘ ٜٓٗر يف مجٝع اجملا٫ت َٓٗر 

ٝٸ١ٜٴعٳـ أٟ ٖصا املٓٗر ـ ايٓػبٝٸ١، ٚايصٟ بسٚضٙ   .(18)سٸ ٚيٝس ؾًػؿ١ ا٫زلاْ

ٕٸ ٚجملطٸز نْٛ٘ إْػاّْا، ٜتُتٸع بػًػ١ًٺ َٔ اؿكٛم  ;اٱْػإ ٜٚط٣ غطٚف أ

ٟٸ شضٜع١، إٔ ػطِّ ٛٸ٠ٺ َُٗا ناْت، ٚؼت أ ٟٸ ق ٝٸ١ اييت ٫ ميهٔ ٭ ٚٸي ٗا أٚ تػًبٗا َٓزٙ ا٭

ٚٸٕ يف  :يٝكٍٛ ،. بعس شيو ٜتُاز٣ غطٚف ٜٚصٖب بعٝسّا(19)عٓ٘ إْٸ٘ ٜعتدل ايٓعاّ املس

ٞٸ سٍٛ سكٛم اٱْػإ، ٚ ايصٟ ٫ ٜتذاٚظ عُطٙ عكٛزّا ق١ًًٝ َٔ ايعَٔ، ايعامل ايػطب

ِٸ  ٕٸ ٖصا ايٓعاّ ٖٛ أٖ املكسام ايصٟ تٓطبل عًٝ٘ ٖصٙ املباز٨ ٚايكِٝ ايعاملٝٸ١، ٜٚط٣ أ

ٞٸ  .(24)ٚأمثٔ ا٫نتؿاؾات اييت تٛقٸٌ إيٝٗا ايعامل ايػطب

َٴ ،غطٚف ٕٛ َٔ أما٤ املباز٨ هٹٓٵايصٟ نإ يف ٚقتٺ غابل  ٟٸ م طّا ٚدٛز أ

ٝٸ١ يفٚايكِٝ اي ٝٸ١ ٚايصات ٕٸ  عكً َا ٜطتبط باملعاٜرل اؿكٛقٝٸ١ ٚا٭خ٬قٝٸ١، ٜط٣ اٯٕ أ

ٞٸ يًبؿط، اٱلاظات ايعاملٝٸ١ اييت اغتطاع إٔ وٚك اييت ـ نُا قطٸح ٚكٗا ايعكٌ ايعًُ

ناْت ٯ٫ف ايػٓني قٓط تأنٝس ٚاٖتُاّ َٔ قٹبٳٌ ا٭ْبٝا٤  ـ ْؿػ٘ غطٚف

ّٕ َٔ ا٭ ٜٸاّ، ٚع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ، غا٥ب١ّ عٔ ضٚح اٱْػإ ٚاملكًشني، ٚمل تهٔ يف ٜٛ

ٚٴيس ٚأبكط ايٓٛض ٜط٣ غطٚف إٔ ٚطبٝعت٘،  ّٕ سكٛقٞٛ ؾيتٸ  ٖصٙ اٱلاظات تبًٛضت يف ْعا

ٚىل اْتٗا٤ اؿطبني ايعاملٝٸتني ا٭ خ٬ٍ أدٛا٤ خاقٸ١ٺ ناْت قس غازت يف أٚضٚبا عكٝب

ِٸ ٚقبٌ إٔ ٜٓتؿط ٖصا ايٓعاّ ٜٚكرل ْعا َّا عاملٝٸّا، خ٬ٍ ٖصا ايعُط ايككرل، ٚايجا١ْٝ، ث

طٟ َا بعس اؿساث١ ايػطبٝٸني، ٚنصيو عًٝ٘ اْتكازات ٚاعذلانات َٔ قٹبٳٌ َؿٚه تٵُأثرلٳ

ٞٸ ايعاملٝٸ١ َٔ قٹبٳٌ َؿٚه طٜٔ ؾطقٝٸني. عسّ ايتذاْؼ ٖصا بني قِٝ َٚباز٨ ايعكٌ ايعًُ

ٞٸ ايكا٥ِ سسٜجّا سٍٛ سكٛمٚٚايعابط٠ يًتاضٜذ  اٱْػإ ٜسؾع٘ أسٝاّْا إىل إٔ  ايٓعاّ ايػطب

ٕٸ اٱلاظات اييت سٖك كٗا اٱْػإ املعاقط يف فاٍ سكٛم اٱْػإ يٝػت إ٫ٓ ٜعذلف بأ

ٝٸ١ اييت تكبٌ ايٓكس ٚمثٸ١ فاٍ يتذسٜس ايٓعط  ،نػرلٖا َٔ ايعًّٛ ٚاملعاضف اٱْػاْ

 .(21)ؾٝٗا

ٕٸ ايؿِٗ املعاقط يٲْػإ سٍٛ سكٛم اٱْػإ ا٭ ٚٸيٝٸ١ ٜتعاضض ٚبٓعط غطٚف، إ

ٞٸ ٕٸ ايؿك٘ ٫  .يف َٛانع نجرل٠ َع ايكطا٠٤ املتساٚي١ يف ايؿك٘ اٱغ٬َ ؾُج٬ّ: ْؿرل إىل أ
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ٜٴجبت ايتػاٟٚ بني سكٛم ايطدٌ ٚسكٛم املطأ٠، بني سكٛم املػًُني ٚسكٛم غرل 

إٔ ٜهٕٛ ٫ بٴسٻ  املػًُني، بني سكٛم املٛايٞ ٚسكٛم ايعبٝس. ٚيف ٖصٙ املٛاضز املتعاضن١

ٚٸيٝٸ١ ٚا٭غاغٝٸ١ َكسٻؾ ٞٸ املِٗ اٱْػإ ؿكٛق٘ ا٭ ػتٛس٢ َٔ زاخٌ َّا ع٢ً ايؿِٗ ايؿكٗ

كني ب٘ إٔ هعًٛا ؾُِٗٗ خط٣: هب ع٢ً عًُا٤ ايسٜٔ ٚاملتدكِّايسٜٔ. ٚبعباض٠ٺ أ

ٝٸ١ َطابكّا يٮؾهاض َٔ خاضز ايسٜٔ، ٚإٔ ٜكسِّ ٝٸ١ ايساخً ٠ّ يًسٜٔ َٛا قطا٤يًُكطٸضات ايسٜٓ

 .(22)َع ؾِٗ اٱْػإ املعاقط ؿكٛم اٱْػإ َٚٓػذ١ُ تهٕٛ َتٓاغب١ّ

ٍٕ ي٘ بعٓٛإ . تؿاِٖ أٚ .)سكٛم اٱْػإ ٚتهايٝـ ايسٜٔ. :ٚيف خامت١ َكا

إشا تعاضنت ايتهايٝـ أٚ اؿكٛم ...»(، ٜٓتٗٞ غطٚف إىل ا٫غتٓتاز ايتايٞ: ؟تعاسِ

ٝٸ١ َع اؿكٛم ٚايتهايٝـ َٔ خاضز ايسٜٔ ؾاملكسٻ ٝٸ١ ايساخً ٖٛ اؿكٛم ّ ايسٜٓ

ٞٸ ٫ ؾٳ ٝٸ١ ٜٛاد٘  ٖوٚايتهايٝـ اـاضدٝٸ١. ٖصا اؿهِ ايهًٓ يف أْٸ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايعًُ

ٝٸ١ ايساخًٝٸ١ ع٢ً اؿكٛم اـاضد١ عٔ  ٔٸ )تكسِٜ اؿكٛم ايسٜٓ تعكٝساتٺ َٚؿانٌ. يه

ٌٸ ٚؽٓطٞ ٖصٙ املؿانٌ.  ايسٜٔ( يٝؼ ٖٛ ايططٜل إىل س

ٕٸ املؿه١ً تهُٔ يف ايسٜٔ ْؿػ٘، ٚإْٸُا ٖٞ تهُٔ يف قطا٤اتٓا  ٖٚصا ٫ ٜعين أ

 .(23)«مٔ يًسٜٔ عٓس بطٚظ املٛاضز املتعاضن١ ٚاملتبا١ٜٓ

ٚىل ٫ ٜطن٢ ستٸ٢ بتًو ايؿهط٠ ايطا٥ذ١ يف عًِ ؿات٘ ا٭نإ غطٚف يف َ٪ٖي

خ بًػإ ، بٌ نإ ٜتشسٻ(24)٬ِّكايه٬ّ عٓس ايؿٝع١، يف باب سػٔ ا٭ؾعاٍ ٚقبشٗا عٳ

ٟٸ ٞٸ أٚ أؾعط ٕٸ ؾُٝع ايكِٝ ٚايٛادبات ا٭خ٬قٝٸ١ دصٚضّا يف  ،عامٕل ازلاْ ؾرل٣ أ

ٌ يف تٗطٸب٘ خ عٔ إؿاز اٱْػإ اؾسٜس املتُجِّتهايٝـ اهلل تعاىل ٚأسهاَ٘، ٜٚتشسٻ

ْٸ٘ ـ أٟ إ، أٚ (25)َٔ ايكٛاْني اٱشلٝٸ١، ٚعسّ ايتعاَ٘ إ٫ٓ بايكٛاْني اييت ٖٞ َٔ ٚنع٘

ٌٕ َٔ أؾهاٍ  ٟٸ ؾه ايتعاضض بني أسهاّ ايسٜٔ ٚبني ايكِٝ غطٚف ـ نإ عٓس بطٚظ أ

ٝٸ١ ٚاٱشلٝٸ١ ـٸ ا٭سهاّ ايسٜٓ ٝٸ١ املعاقط٠ ٜٓشاظ إىل ق ٟٸ (26)اٱْػاْ ، ساي٘ يف شيو ساٍ أ

 عامٕل عاقٌ ٜعٝـ ساي١ اـٛف ٚاـؿ١ٝ َٔ اهلل. 

ٍ سٍٛ سػٔ سٳيهٓٸ٘، ٚبعس ؾذل٠ٺ َٔ اؿرل٠ ٚا٫ضتباى يف ايبشح املجرل يًذٳ

٘ ؾهطٙ ٚقًب٘ مٛ إلاظات ايػطب اؿسٜج١ يف فاٍ سكٛم ، ٚدٻ(27)ا٭ؾعاٍ ٚقبشٗا

ٔ ٚايكبض ايعكًٝٸني ػٵاٱْػإ. ٚيف ٖصا ايػٝام ٜعتُس غطٚف ْعطٜٸ١ ايؿٝع١ يف باب اُؿ
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ّٸ ملا نإ  ِٸ ٜصٖب بعٝسّا إىل سسٸ ايطؾض ايتا نٛغ١ًٝٺ يتسعِٝ ٚبٓا٤ ؾطنٝٸت٘ اـاقٸ١، ث

ط١َ ٚايكسغٝٸ١ ع٢ً ا٭سهاّ اٱشلٝٸ١ يف َكاّ ٖٛ ْؿػ٘ ٜتبٓٸاٙ يف ايػابل، َٔ إنؿا٤ اؿ

تعاضنٗا َع ا٭ؾهاض ايعكطٜٸ١، ٚبات يف ساٍ سكٍٛ تعاسِ بني تعايِٝ ايسٜٔ ٚقِٝ 

ِٸ ضأٜٓاٙ ٜٛدِّ ـٸ اؿساث١ ٚقُٝٗا. ث  ،٘ قطا٤ت٘ يًؿك٘ ٚايسٜٔاٱْػإ اؿسٜح ٜكـ يف ق

سٜح ٚاستٝادات٘. ؿٗا عٝح تكبض َٓػذ١ُّ َٚت١ُّ٥٬ َع أؾهاض اٱْػإ اؿٜٚهِّ

ٛٻ ٍ إىل َا ٜؿب٘ ايٛنٌٝ ٚبٗصا، ٚبعس إٔ عدل غطٚف نٓؿ١ ايٓٗط امل٪زٸ١ٜ إىل اؿساث١، ؼ

 ٚاملساؾع عٓٗا.

ٚٻ ٝٸات ايطدٌ، َٔ نًُاتٺ أيكاٖا، أٚ نتاباتٺ ز ْٗا، إْٸُا ٜعهؼ َا ْطاٙ يف أزب

٘ ايصٟ سكٝك١ ؾهطٙ املكطبؼ بًٕٛ اؿساث١. ؾُج٬ّ: نإ غطٚف قس أطًل ع٢ً اٱي

تتذاٚظ ق٬سٝٸات٘ اؿكٛم ٚا٭خ٬م، ٚايصٟ بسأت قاضبت٘ يف عكط اؿساث١، أطًل 

ِٸ أخص بعس شيو (28) أٚ )اٱي٘ املُٗٝٔ ٚاملػتبسٸ( ،عًٝ٘ اغِ )اٱي٘ املبػٛط ايٝس( ، ث

٘ٺ نٗصا: ٘ٷ ؾٛم ايكإْٛ، ٚؾٛم ا٭خ٬م» ٜعذلض ع٢ً عباز٠ إي  .اٱي٘ املُٗٝٔ ٖٛ إي

غًٛن٘ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜػطٟ ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا إىل املٓطل ايصٟ وهِ  ٚاملٓطل ايصٟ وهِ

ٕ ٭ْؿػِٗ ؾأّْا نٗصا ايؿإٔ، ٚٵغًٛى عبازٙ ٚتكطٸؾاتِٗ. أٚي٦و اؿٓهاّ ايصٜٔ ٜطٳ

ٌٸ اهلل يف ا٭ضض، أٚي٦و يٝؼ إشلِٗ غ٣ٛ ٖصا اٱي٘ املُٗٝٔ ٚع٢ً  .ٜٚعسٸٕٚ أْؿػِٗ ظ

ٟٸ تهًٗ ٞٸ، ٚزٕٚ أ ٌٕ طبٝع ٜػرلٕٚ ع٢ً خط٢ شيو ايٓٗر ـ، ٖصا ا٭غاؽ ِٖ بؿه

ٟٸ  .(29)«ا٫غتبساز

ُٸس ٚيف َعطض سسٜج٘ عٔ ع٬ق١ اٱْػإ باهلل نُٔ إطاض ايسٜٔ ٫ ٜطٚن ع ق

فتٗس ؾبػذلٟ نجرلّا ع٢ً اؾٛاْب ايتؿطٜعٝٸ١، بٌ أسٝاّْا ٜٴػكطٗا متاَّا َٔ 

ٟټاعتباضٙ، ٚواٍٚ إٔ ٜكسِّ ِٕ بٝٓ٘ ٚبني تعاس ّ ؾُّٗا ٚقطا٠ّ٤ هلل، عٝح ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى أ

ايجكاؾ١ ٚاؿهاض٠ اييت ٚنعٗا ايبؿط اْط٬قّا َٔ ساداتِٗ ايطبٝعٝٸ١ اـاقٸ١. ٚبعباض٠ٺ 

ٕٸ اٱي٘ ايصٟ ٜؿرل إيٝ٘ ؾبػذلٟ ٖٛ إي٘ ٫ ٜتسخٸٌ يف ايع٬قات بني ايبؿط،  ُأخط٣: إ

ٕٸ ا٭زٜإ يٝؼ شلا زٚض إ٫ٓ يف إنؿا٤ املع٢ٓ ٚايطٚح ع٢ً سٝا٠ ايبؿط، ٚؽًٝكِٗ  نُا أ

ٝٸ١ ٚايٛسس٠ ٚايؿطاؽ، َٔ زٕٚ إٔ تتسخٻبٳٔ ايعٳَ ٌ أق٬ّ بايع٬قات اؿكٛقٝٸ١ اييت تطتبط ج

ٕٸ اهلل ايصٟ أبسع ...»بؿ٪ٕٚ سٝاتِٗ َٚعٝؿتِٗ:  ٖٓاى تؿػرل آخط يٲغ٬ّ، ٖٚٛ أ
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ايهٕٛ ٚاٱْػإ ٚخًكُٗا ٜكبٌ ٖصا اٱْػإ، نُا ٜكبٌ اؿهاض٠ اييت ٜكٓعٗا; شيو 

ٌٸ املؿانٌ اييت تٛادٗ٘ يف سٝات٘ َٔ خ٬ٍ  أْٸ٘ إْٸُا خًل اٱْػإ عٝح ٜػتطٝع إٔ و

 َا أعطاٙ إٜٸاٙ َٔ إسػاغاتٺ ٚعكٌ َٚٓطل...

َٚا بعج١ ا٭ْبٝا٤ أٚ ايهتاب ٚايػٓٸ١ إ٫ٓ ٭دٌ إٔ ٫ ٜػؿٌ اٱْػإ عٔ ٖصا املع٢ٓ، 

ٝٸ١... ىل اهلل ٫ ٕٸ ايٓعط٠ إأٟ إ ،٫ٚ ٜٓػ٢ أقً٘ ٚضبٸ٘، ٫ٚ ٜٴكاب عاي١ٺ َٔ ايؿطاؽ ٚايعبج

ٜٓبػٞ إٔ تتعاٌَ َع٘ بٛقؿ٘ شيو ايعاٌَ ايصٟ ٜهبط اٱْػإ، ٜٚٓٓعِ ايع٬قات 

ٝٸ١ ؾُٝا بني ايبؿط، أٚ ستٸ٢ يف بعض ا٭سٝإ ٜهع اٱْػإ ؼت ايهػط  اٱْػاْ

ٕٸ شنط اهلل إْٸُا ٜٗسف إىل إهاز تًو اؿاي١ املعٜٓٛٸ١، ٚسؿغ ايكِٝ  ٚا٫ختباض. ٚإ

ٕٸ ضغبات اٱْػإ ٚاملباز٨ اييت تٓبع َٔ  تًو اؿاي١ املعٜٓٛٸ١. ٚإشا نإ ا٭َط نصيو ؾإ

ٌٸ شيو ٜكبض أَطّا َؿطٚعّا َٚكب٫ّٛ، ٚايسٜٔ ٚاستٝادات٘، ٚاؿهاض٠ اييت ٜ٪غِّ ػٗا، ن

أبسّا ٫ ميهٔ إٔ ٜبسٚ بٛقؿ٘ شيو ايعاٌَ أٚ ايطازع ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜهع سسٚزّا 

ٕٸ  ٫ستٝادات اٱْػإ ايطبٝعٝٸ١، أٚ إٔ ٜهع ٖصا ا٫ستٝادات ؼت ايهػط ٚا٫ختباض. إ

ٌٸ ا٭َٛض ٚا٭ؾٝا٤ اييت تعهػٗا ثكاؾ١ اٱْػإ ٚسهاضت٘ ٖٞ َٔ قبٌٝ اؿادات  :ن

 .(34)«ايٛاقعٝٸ١ يس٣ اٱْػإ، ٚهب إٔ ٜٴؿػض شلا اجملاٍ يًدلٚظ ٚايعٗٛض...

ٜعُس ؾبػذلٟ إىل تكسِٜ قٛض٠ٺ  ٚيف َعطض تٛنٝش٘ أٚ إثبات٘ يٓعطٜٸت٘ ٖصٙ

ٕٸ سٜٔ ٚاٱغ٬ّ تكع يف ايططف املكابٌ مٓما ٜكسِّخط٣ يًأ َ٘ ٖٛ، ٚشيو اْط٬قّا َٔ أ

ٔ ٚاملؿطٸع يف ايٓعطٜٸ١ املؿٗٛض٠ سٍٛ َٛقعٝٸ١ ايسٜٔ ٚزٚضٙ تٓعط إىل ايسٜٔ بٛقؿ٘ ٖٛ املكِّ

َٸ١. ؾععِ ؾبػذلٟ أْٸ٘ يٛ اغتطاع إٔ  ٝٸ١ اؿكٛقٝٸ١ ٚايؿطزٜٸ١ ٚايعا نآؾ١ اجملا٫ت اٱْػاْ

ٕٸ ٖصا ايٓؿٞ ٚاٱبطاٍ غٝؿهٞ ـ بايهطٚض٠ ـ ٜبطٌ ٖصٙ اي ٓعطٜٸ١ ٜٚٓؿٝٗا ٜٚػتبعسٖا ؾإ

إىل إثبات ْعطٜٸت٘ اـاقٸ١. َع ايعًِ أْٸ٘ ـ ٚبعس ايؿطاؽ عٔ قشٸ١ ٖصٙ ايٓعطٜٸ١ املؿٗٛض٠ 

ؿطض ٚدٛز تكٜٛط أٚ بط٬ْٗا، أٚ ايتٛنٝشات ايعسٜس٠ اييت تٴصنط شلا ـ ميهٔ إٔ ٜٴ

تهٕٛ ٖصٙ ايتكٜٛطات ـ بسٚضٖا ـ بعٝس٠ّ ستٸ٢ عٔ خط٣ ٚغطٝٸ١، آخط أٚ تكٜٛطات أ

ايٓعطٜٸ١ اييت ْاز٣ بٗا ؾبػذلٟ. يف َجٌ ٖصٙ ايؿطٚض ٚايتكٜٛطات ميهٔ إٔ ٜٴكاٍ ـ 

ٕٸ اهلل تعاىل قس تسخٸٌ يف بعض ايع٬قات  اغتٓازّا إىل َا ٜٴؿِٗ َٔ ايهتاب ٚايػٓٸ١ ـ: إ

 غٝام َطاعا٠ َكاحل ايعباز، ع بعض ايكٛاْني اييت دا٤ت يفاؿكٛقٝٸ١ بني ايبؿط، ؾؿطٻ
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ُٸ١ تٓعِٝ ايكٛاْني ٚاملكطٻ ِٕ ٚاختباض عبٛزٜٸتِٗ، تاضنّا إىل ايبؿط أْؿػِٗ َٗ ضات يف قػ

 آخط َٔ ايع٬قات ؾُٝا بِٝٓٗ.

ٕٸ ايٓعطٜٸ١ أٚ ايٓعطٜٸات ايٛغطٝٸ١ ٖٞ أقطب إىل ايٛاقع َٔ ايٓعطٜٸات  ٜٚبسٚ أ

ِٕ نبرل َٔ ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ.  ايؿكٗٝٸ١ اييت ناْت ضا٥ذ١ّ ٕٸ اعتباض قػ نُا ٜبسٚ أٜهّا أ

ُٸ٢ بـ  َٓطك١ )ايع٬قات اؿكٛقٝٸ١ بني ايبؿط زاخ١ًّ يف زا٥ط٠ املباسات، أٚ َا ٜٴػ

 ، ٖٛ تكٜٛط أنجط اعتسا٫ّ ٚأنجط ٚاقعٝٸ١ّ َٔ ا٭ؾهاض ٚاٯضا٤ ايؿكٗٝٸ١ املتساٚي١.(ايؿطاؽ

ٛټٜػع٢  ٌٻ ععٻضّا عٔ اهلل ؾبػذلٟ، ٚيف َعطض تكسمي٘ ؾُّٗا ٚتك ٜهٕٛ  ٚد

 َٔ ٌٕ ٟٸ ؾه ٟٸ، إىل ؽ١ًٝ ٖصٙ ايكٛض٠ ٚػطٜسٖا َٔ أ َكب٫ّٛ َٔ قبٌ اٱْػإ اؿساثٛ

٘ ٜتذاٌٖ قػُّا َعتسٸّا ب٘ َٔ اـطابات اٱشلٝٸ١ ايٛاضز٠ يف أؾهاٍ ايعٓـ ٚاـٛف. يهٓٻ

اٙ. ايكطإٓ ايهطِٜ ٚيف ايػٓٸ١، ٚاييت تًتكٞ يف اتٸذاٙٺ ٚاسس َع ٖصا ايتكٜٛط ايصٟ شنطْ

ٌٸ أؾهاٍ ايعٓـ  ٜٚصٖب إىل سسٸ إٔ ٜعتدل ايسٜٔ مبجاب١ َٛغٝك٢ٶ ٖاز١٥ ؽًٛ َٔ ن

ٖٛ خطاب اهلل تعاىل يٲْػإ. ٖصا  (31)ٖصا اـطاب...»ٚاـؿ١ْٛ ٚايؿطض ٚايك٬ب١: 

يٝتػٓٸ٢ ي٘ إٔ ٜكٌ إىل أعُام  ;َٔ أعُام ضٚح قاسب٘اـطاب هب إٔ ٜٓبعح عططٙ 

ِّ شلِ إىل أؾدإم إشلٝٸني. ضأؽ املاٍ ايٛسٝس ايصٟ أضٚاح املداطبني ٚقًٛبِٗ، ٚو

ٝٸ١ تأغط َٔ ٖٛ َا ؾٝ٘  ،طّاٚهعً٘ خطابّا ْاؾصّا َٚ٪ثِّ ،ميتًه٘ ٖصا اـطاب داشب

ٕٸ ٖصا اـطاب ٜعتُس أسٝاّْا يف َكاّ ايتعبرل أزا٠ ا٭َط ٚايٓٗٞ، إ٫ٓ أْٸ٘  ايكًٛب. َٚع أ

ٕٸ ٖصٙ ا٭زا٠ ؾ ب١ٗٝ إىل سٛس بعٝس بأزا٠ َٛغٝكٝٸ١ تبعح ٜٓبػٞ إٔ ٜٴ٪خص بعني ا٫عتباض أ

ٕٷ ٌٕ َٔ أؾهاٍ  اشلس٤ٚ ٚايطاس١ املعٜٓٛٸ١ يف ايٓؿٛؽ، ٫ٚ ٜٛدس ؾٝٗا َها ٟٸ ؾه ٭

 .(32)«ايعٓـ ٚاـؿ١ْٛ ٚايؿطض ٚايك٬ب١

ٕٸ ٖصا ايٓشٛ َٔ ايتؿػرلات يًسٜٔ، باٱناؾ١ إىل نْٛٗا تػتٓس  َٚٔ ايٛانض أ

ٝٸ١، ؾٗٞ  ،تكّٛ أٜهّا ع٢ً أغاؽ ايؿطنٝٸات املػبك١ ع٢ً ؾِٗ أقشابٗا يًٓكٛم ايسٜٓ

ٚاييت تٓؿأ َٔ ضغباتِٗ، أٚ َٔ ضغبات اٱْػإ  ،ٚا٭َٓٝات املطتكب١ اييت يسِٜٗ

ٕٸ أَجاٍ ٖ٪٤٫ املؿػِّ ٟٸ. َٚٔ ٖٓا ٜبسٚ أ ٟٻاؿساثٛ قًٕل َٔ إٔ ٜهٕٛ  طٜٔ ٫ ٜعٝؿٕٛ أ

 تًو املكاطع َٔ ٖٓاى تٓافٺ أٚ تٓاؾط ٚانض بني ايتؿػرلات اييت ٜصٖبٕٛ إيٝٗا ٚبني

ٞٸ، نُا أْٸِٗ ٫ ٜؿعطٕٚ باؿاد١  ٝٸ١ اييت تعهؼ سكٝك١ اـطاب اٱشل ايٓكٛم ايسٜٓ
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ٗٻ ط٠، نُا أٜهّا إىل إٔ تهٕٛ تؿػرلاتِٗ ٖصٙ َػتٓس٠ّ إىل ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػٓٸ١ املط

ٞٸ يف ن٬ّ ؾبػذلٟ، ايصٟ ْطاٙ يف َجٌ ٖصٙ املباسح ٜبتعس متاَّا  ٌٕ دً ْط٣ شيو بؿه

ب اؾٛاب عٔ َٛاضز اـ٬ف اييت تدلظ بني طدٛع إىل ايكطإٓ ٚايطٚاٜات، بٌ ٜٚتذٓٻعٔ اي

 عا٤ات٘ ٚبني ايهتاب ٚايػٓٸ١.ازِّ

 

١ٓٝ اييت حمٛضٖا ايفك٘  ــــــ ز ـ أٌٖ ايتٜٓٛط ايسٜيٓن ْٚكس املعاضف اإلهل

ِّ خ٬ٍ عجِٗ سٍٛ ايٓٛاقل ٚاملؿه٬ت  ،ؿٕٛ ايسٜٓٝٸٕٛضٕٚ ٚاملجٖكايتؿت املتٓ

طٜٔ ايػابكني ـ إىل ْكاطٺ عسٸ٠ دسٜط٠ ـ ٚؾاقّا يهجرٕل َٔ املؿٚه ،يت تعذلٟ عًِ ايؿك٘اي

ٕٸ ايؿك٘ إشا نإ بايعٓا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ. ٚقس أٖن ِٸ، ٖٚٛ أ س ٖ٪٤٫ ع٢ً ٖصا ا٭َط املٗ

ضات ايعاٖطٜٸ١ سٍٛ ا٭عُاٍ ٚاملٓاغو، ايعبازٜٸ١ َٓٗا مبع٢ٓ فُٛع١ ا٭سهاّ ٚاملكطٻ

ٝٸ١ املكسٸغ١، ؾًًؿك٘ ٚغرل ايعبازٜٸ١ ، ٚاييت ٚقًتٓا ـ يف ايػايب ـ عٔ ططٜل ايٓكٛم ايسٜٓ

ٟٸ يف زٚضٷ ٕإش ٞٸ ٚدٖٛط ٝٸ١ بني أٌٖ اٱميإ ٚبني اهلل  أغاغ َا ٜطتبط بايع٬قات ايسٜٓ

خط٣. ٖٚهصا اْكطف أؾطاز املػًُني أْؿػِٗ َٔ د١ٗٺ أَا بني  ، ٚيفغبشاْ٘ َٔ د١ٗٺ

ايسٜٔ ايعُٝك١ املهُٕٛ ٚاحملت٣ٛ، ٚقكطٚا اؿٝا٠ ٖ٪٤٫ عٔ ا٫ٖتُاّ بػا٥ط أبعاز 

ٝٸ١ اؾآؾ١، َا َٔ ؾأْ٘  ٝٸ١ ع٢ً َا ي٘ ع٬ق١ بايطٚابط ٚايع٬قات اؿكٛقٝٸ١ ٚايكاْْٛ ايسٜٓ

ب يف امطاط ضتب١ ايسٜٔ ٚزٚضٙ يف اؿٝا٠ املعٜٓٛٸ١ يًؿطز ٚاجملتُع، ٚٚقٛؾ٘ عٓس إٔ ٜتػبٻ

ٟٸ: سسٸ ايتسٜټ ٟٸ ٚايكؿط ٓؿكٌ ايسٜٔ عٔ ايتذطب١ ٚاؿاي١ املعٜٓٛٸ١ عٓسَا ٜ»ٔ ايكٛض

ٝٸ١، ٜٚٓشكط بٝإ ا٭َط ٚايٓٗٞ اٱشلٝٸني يف ١٦ٖٝ أما٤ يًػًٛى ٚايتكطٸف، ٚتٓكطع  ايسٜٓ

ِٸ ايسٜينٸ ايصٟ وًُ٘ اٱْػإ املػًِ ٚعٔ غاٜت٘ ايكك٣ٛ،  ع٬ق١ اٱطاع١ هلل عٔ اشل

ٞٸ ـ عًُّا زؾعٓس٥صٺ ٜكبض ٖصا ايعًِ ـ نُا ٜعبِّ ْٜٝٛٸّا قهّا، ٚعٓس٥صٺ ٜكبض ط ايػعاي

 .(33)«َٔ قبٌ ايعطؾا٤ َٛنع اْتكازٺ

ايؿك٘ ٖٛ قايب ايسٜٔ ٚقؿطت٘ اـاضدٝٸ١، ٫ٚ ْعط ي٘ إ٫ٓ إىل اٯزاب ايتكًٝسٜٸ١ »

ٌٻ ٚايعاٖطٜٸ١. ؾؿٞ ايؿك٘ ٜبسٚ اهلل ععٻ ع٢ً ١٦ٖٝ َٛىلٶ ٚآَط ٫ ىاطب اٱْػإ إ٫ٓ  ٚد

َٸا اؿبٸ ٚايعؿل ٚا٭ْؼ، بٌ ٚستٸ٢ ا٭خ٬م، بًػ١ ايجٛاب ٚايعكاب ٚا٭َط ٚايٓٗٞ . ٚأ

ٕٸ ايؿك٘ غ ؾًٝؼ يف ايؿك٘ َٓٗا عنيٷ ٕٸ ٝٸ٧ٷ٫ٚ أثط. مٔ ٖٓا ٫ ْكٍٛ: إ ، ٚإْٸُا ْكٍٛ: إ
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ٞٸ ُقٝٸ٧ايتٛٓقـ عٓس ٖصا اؿسٸ ٖٛ ا٭َط ايػ َّا ٚػاٚظ ٖصا اؿسٸ. ؾصيو سٴ، بٌ هب امله

٘ٷ ابٌ ٭ٕ مبٸ٘ ْٚعؿك٘... ؾٗصإ ٚدٗإ هلل ق اٱي٘ ايصٟ وهٞ يٓا عٓ٘ ايعطؾا٤ ٖٛ إي

َٸا تًو ايٓعع١ ايكؿطٜٸ١ اييت  غبشاْ٘، ٚهب عًٝٓا إٔ ْٓعط إىل ن٬ ايٛدٗني. ٚأ

َٸا ؾؼكط اٖتُاَٗا بايؿك٘  ٗٞ أسٝاّْا َ٪ش١ٜ َٚهطٸ٠ يكًب اٱْػإ، بٌ َٚعاز١ٜ ي٘. ٚأ

ٞٸ، ؾٝ ،املساضا٠ ٚاحملبٸ١ ذب ايبشح عُٓٗا يف ايًٓتإ ُٖا َٔ خكا٥ل ايتسٜٸٔ اؿكٝك

إشا نإ ٖصا ايكؿط َٓؿك٬ّ  ٫ٚ غٝٻُازاخٌ ايعطؾإ، ٚيف باطٔ ايسٜٔ، ٫ يف قؿطٙ، 

 .(34)«عٔ ايًٓبٸ ٚاؾٖٛط

ٟٸ تتُجٻ ِٸ آؾات ايتسٜٸٔ ايكؿط ٕٸ أٖ ٛٸٍ ع٬ق١ اٱْػإ باهلل إىل ع٬ق١ٺ إ ٌ يف ؼ

ِّ ،دآؾ١ تػًب٘ ٖٜٛٸت٘ اؿكٝكٝٸ١ َ٘ يٓا ايسٜٔ نُا ٜكسِّ»َط: ز َٛىلٶ ٚآي٘ إىل فطٻٚؼ

ٛٻ(35)سايؿك٘ أَط تك٣ٛ ؾٝ٘ قبػ١ ايتكًٝس ٚايتعبټ ٍ ايعٌُ ؾٝ٘ إىل إَٔط ب٬ ضٚح، ، ٜٚتش

ٝٸ١ ٜٚٴطًب ؾٝ٘ ا٫نتؿا٤ بايعٛاٖط ، يٝكبض يف ايٓٗا١ٜ ـ بتعبرل ٖٝػٌ ـ نطبّا َٔ ايكاْْٛ

ٜعين أْٸ٘ أٜهّا ٜبعس  ٖٚصا. (37)، ا٭َط ايصٟ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٴسخً٘ يف ععي١ٺ قامت١(36)احمله١

زٙ َٔ ٖٜٛٸت٘ س ع٢ً تًو ايع٬ق١ املُػٛخ١ اييت ػطِّاٱْػإ عٔ ٚاقع٘، ٜٚ٪ٚن

ٛٸف ػٵسٙ ؾشٳٚؼكط ع٬قت٘ باهلل يف إطاض ع٬ق١ ايعبس بػِّ ،اؿكٝكٝٸ١ َٸا ايتك ب. ٚأ

ٌٸ ـ ٖصٙ ايدلن١ ايعع١ُٝ، ٖٚٞ أْٸ ؾٗٛ ْٛعٷ ٘ َٔ اؿبٸ ٚايعؿل، ايصٟ نإ ي٘ ـ ع٢ً ا٭ق

ِّ ض اهلل تعاىل بكٛض٠ املعؿٛم ايكطٜب َٔ ميٓض ايسٜٔ شيو ايٛد٘ ايعاؾل ٚاحملبٸ، ٜٚك

ٝٸ١، ٫ٚ ٜبك٢ َٓ٘ غ٣ٛ  ايكًٛب. بُٝٓا ايسٜٔ يف ايط١ٜ٩ ايؿكٗٝٸ١ ىًٛ متاَّا َٔ ٖصٙ اٱهاب

٘ٺ َكٖط ب ايٛد٘ زا٥ُّا، ٫ٚ شيو ايتسٜٸٔ اؾافٸ ٚايكاضّ ٚاملدٝـ، ايصٟ ٜسعٛ إىل إي

 .(38)«إ٫ٓ بكؿ١ املٛىل املػتعًٞ ٚاٯَطكـ ٜتٻ

، (ط يف ايعٝـٔ ايصٟ ٜؿٚهايتسٜټ)ٔ ٜٴطًل عًٝ٘ غطٚف اغِ ٖصا ايٓشٛ َٔ ايتسٜټ

ٔ ايصٟ ٜؿٓهط يف ايتسٜټ)، ٚ(ٔ ايصٟ ٜؿٓهط يف املعطؾ١ايتسٜټ)ٜٚهع٘ إىل داْب 

ايٓاؽ. ، ٜٚعسٸٙ ثايح ٚأخؼٸ أقػاّ ايؿهط ايسٜينٸ ايج٬ث١ املٛدٛز٠ عٓس (ايتذطب١

ٔ يف ا٭عُاٍ ايعاٖطٜٸ١. ٖصا ايكٓـ َٔ املتسٜٸٓني ٚأنجط َا ٜتذ٢ًٓ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتسٜټ

ٝٸ١، ٜٚكٛيٕٛ: نًُٓا ٜكٝػٕٛ ايتسٜټ ٔ عٓس ا٭ؾطاز مبكٝاؽ عًُِٗ باٯزاب ٚايطغّٛ ايسٜٓ

ّٓا، ٚنًُٓا ناْت أعُاي٘ ـ نإ اٱْػإ َٔ أٌٖ ايعٌُ أنجط نًُٓا نإ أنجط تسٜټ
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ٕٸ اهلل يف (39)ٓ٘ أؾسٸ ٚأندلٖط ـ أنجط ٚأندل سذُّا نًُٓا نإ تسٜټيف ايعا . نُا أ

ـٷٖصا ايٓشٛ َٔ ايتسٜټ ٔ ايصٟ ايتسٜټ ٖصا يف» عٔ اهلل يف ايكػُني اٯخطٜٔ: ٔ كتً

ز يف قٛاْٝٓ٘ ٔ ايكاضّ ايصٟ ٜتؿسٻٜعٗط اهلل ـ يف ايػايب ـ مبعٗط املكِّٜؿٓهط يف ايعٝـ 

ُ٘ يًٓاؽ َٔ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ. َا عًٖ أبسّا يف َٚكطٸضات٘، ٫ٚ ٜتػاٌٖ

ز ٚيف بعض ا٭سٝإ، ٚبؿعٌ اٱؾطاط ايصٟ ٜعٝؿ٘ ٖ٪٤٫، ٜٴعٗطٕٚ اهلل مبعٗط املتؿسِّ

ايصٟ ٜؿتٸـ ٖٓا ٖٚٓاى عٔ شضٜع١ٺ ٜٴسخٌ ايٓاؽ بػببٗا ْرلإ دٗٓٸِ، بس٫ّ َٔ إٔ ٜٛٓؾط 

 .(44)«ىل اؾٓٸ١شلِ ايصضا٥ع ٚا٭غباب اييت تٛقًِٗ إ

ٔ، ٖٛ ع َٚك٫ِّٚ غاَهّا، بٌ ٖٛ َؿطِّ ،اهلل تعاىل عٓس ٖ٪٤٫ يٝؼ إشلّا يطٝؿّا...»

ٟٸ ٚشٚ ايبأؽ ايؿسٜس، ٚايصٟ شيو ايػًطإ اؾبٸاض، ٚاؿانِ اٯَط املتؿسِّ ز ٚايكٛ

ٍٸ َق ٌٕ ٚقـ وٌُ غٛط٘ يف ٜسٙ َٓتعطّا إٔ تع ّ ؾدٕل َا يٝأخص َٓ٘ سٳساي٘ ساٍ ضد

 .(41)«سٓك٘ بٝسٙ

َٳ ٕٸ ايتسٜټ .ٝإ قًك٘ ٖٚٛادػ٘ إظا٤ شيو أٜهّاِهًََٔ دٗت٘ ٜدلظ َكطؿ٢  ٔ ٜٚط٣ أ

ٞٸ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜتػبٻ ب بتشٌٜٛ ع٬ق١ اٱْػإ ايصٟ ٫ ٜعتُس ع٢ً ا٭خ٬م ٚايعؿل اٱشل

ٔ باهلل إىل ع٬ق١ٺ دآؾ١ تكتكط ع٢ً سسٚز ع٬ق١ ايعبس مب٫ٛٙ. ٚيف ٖصا ايٓشٛ َٔ ايتسٜټ

ٔٸ ا ٕٓٛ ػاٙ اهلل تعاىل غ٣ٛ َؿاعط اـٛف ٚاـؿ١ٝ، متاَّا نشاٍ ايعبٝس ملتس٫ِّ ٜه

َا أَط ب٘ ؾِٗ ٜهعٕٛ  ٚآْصاى عٓسَا ٜطٝعْٛ٘ يف .سِٖ ٚىاؾٕٛ َٓ٘ايصٜٔ ٜٗابٕٛ غِّ

ٕٛ عًٝ٘ بأْٸِٗ أطاعٛٙ، َع أْٸِٗ يٛ ناْٛا عؿٸاقّا أْؿػِٗ يف َٓعي١ ايسا٥ٔ ي٘، ؾُٝٓټ

ٚسبٸّا ي٘، ٫ يؿ٤ٞٺ آخط، ٚعٓس٥صٺ ِٖ ئ ٜكتكطٚا ع٢ً تطى  يصات٘ سٓكّا ٭طاعٛٙ عؿكّا

ب، بٌ إْٸِٗ غٝهْٕٛٛ يف َكاّ ايػاعني يٌٓٝ ػٵاملٓٸ١ عًٝ٘ يف إطاعتِٗ ٭ٚاَطٙ ؾشٳ

 ؾهطٙ ٚاَتٓاْ٘.

َٳٜٚ٪ٚن ٕٸ عًِ ايؿك٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ يف إِهًَس  طاض اغتدساّ ا٭خ٬م. ٝإ ع٢ً أ

دبات ٚاحملطٸَات ايعاٖطٜٸ١ ٚاؾاضسٝٸ١ مبجاب١ خط٣: ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ايٛاٚبعباض٠ٺ أ

ِّاملكسِّ ٝٸ١ ٚاؾامٝٸ١ يس٣ ايبؿط، ٚبًٛغِٗ ـ بايتايٞ ١َ اييت مت ٛٸ٫ت ايساخً س ؿكٍٛ ايتش

ٕٸ ايؿك٘ ايصٟ ٫ ٜٓشٛ ٖصا  ٛٸ ا٭خ٬م ٚضؾعتٗا. َٚٔ ٖٓا ؾإ ـ َطس١ً ايطؾس ٚايهُاٍ ٚزل

ز ْعاّ ٗبط إىل زضد١ إٔ ٜهٕٛ فطٻٜتسْٸ٢ ٜٚ ،٫ٚ ٜػرل يف ٖصا ا٫تٸذاٙ ،املٓش٢
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ٞٸ، ٫ أنجط َٔ شيو  .(42)سكٛق

ٕٕ أنٌُ، ٫ فطٻ» ز إٔ ٜهٕٛ َا ْطٜسٙ يف عًِ ا٭خ٬م ٖٛ إٔ مكٌ ع٢ً إْػا

عٌُ ط١ًٝ  عٌُ اٱْػإ َطابكّا يًُٛاظٜٔ ايؿكٗٝٸ١. أ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾدلٷ

ىٺ َٔ ضٳط يف دٗٓٸِ ٚيف أغؿٌ زٳؿٳٚيهٓٸ٘ ـ َع شيو ـ ٜٴشٵ ،عُطٙ طبل املٛاظٜٔ ايؿكٗٝٸ١

ٌٸ ط١ًٝ عُطٙ َطا٥ّٝا يف ق٬ت٘ ٚيف  ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾدلٷ! أاؾشِٝ؟ ظ

ثتهِ ٚقس سسٻ !؟زؾع٘ اـُؼ ٚايعنا٠ ٚ... ؾٗٛ يصيو ٫ ٜٓتؿع َٔ عبازات٘ ٖصٙ بؿ٤ٞٺ

يف ني ٜٚ٪شِٜٗ ٜٚسؾعِٗ يف ٖصا ا٫تٸذاٙ أٚ َطاضّا عٔ شيو ايؿدل ايصٟ ٜسٖؼ املكًٚ

ٚٸٍ، ٚقًتٴجملطٻ ;شاى ـٸ ا٭ ٕٸ ٖصا ؾدلٷ ز إٔ ٜبًؼ ايك قس نشٸ٢ ـ يف سكٝك١  يهِ: إ

ٌ ب٘ أسس عطؾا٤ ايػطب ـ: ا٭َط ـ با٭خ٬م يكاحل ايؿك٘. ٚنصيو ايصٟ ٜكٍٛ ـ نُا َجٻ

ا٥تْٛٞ بهتاب ايسعا٤ ٖصا ٭زعٛ اهلل ب٘، ؾٗٛ قس ْطل ـ يف اؿكٝك١ ـ ظ١ًُٺ َتٓاقه١ 

 ;ٓا ٫ ع٬ق١ يٓا بتًو ا٭غايٝب ايؿاضغ١ اييت قس تٴطبٻل ٖٓا أٚ ٖٓاىٖ مٔ. ١َٚتٗاؾت

ٌٸ َا ٜعٓٝٓا  يتشٌٜٛ سٝاتٓا يف ايعاٖط إىل سٝا٠ٺ قشٝش١ عػب املٛاظٜٔ ايؿكٗٝٸ١، بٌ ن

ٖٛ إٔ ْهٕٛ عٓسَا ْطسٌ َٔ ٖصٙ ايسْٝا أنٌُ ٚأؾهٌ مٓما نٓٸا عًٝ٘ سني ف٦ٝٓا 

ٕٸ تطبٝل سٝاتٓا ع٢ً امل ٟٸ يبًٛؽ أع٢ً َطاتب  ٛاظٜٔ ايؿكٗٝٸ١ ٖٛ ؾطْطإيٝٗا. ْعِ، إ نطٚض

٫ ٜٓبػٞ إٔ ْهتؿٞ بايٛقٍٛ إىل  ٘يبًٛؽ شيو... إْٸٚسسٙ ايهُاٍ، يهٓٸ٘ يٝؼ ناؾّٝا 

َٳ ٕٸ  ٜهتؿٞ بصيو ٫ ميهٓ٘  ٔٵاؿاي١ املعٜٓٛٸ١ اييت ؼكٌ عاز٠ّ َٔ عباز٠ ايتذٸاض; إش إ

ٟٸ أضؾع َٔ شيو املكاّ ايصٟ ّٕ َعٓٛ ٝٸ١ يف  إٔ ٜكٌ إىل َكا تعطٝ٘ إٜٸاٙ ايطغا٥ٌ ايعًُ

 .(43)«ايؿك٘

ٕٸ أٌٖ ايتٜٓٛط ايسٜينٸ ٔ َٔ خ٬ٍ زضاغتِٗ ٚؼًًِٝٗ يعاٖط٠ ايتسٜټ، ٚيف ايٛاقع إ

ٟٸ ٟٸ ٚايعاٖط ٔ، قس غاضٚا يف اؿكٝك١ يف ٚمتٝٝعِٖ ي٘ عٔ غا٥ط أقٓاف ايتسٜټ ،ايكؿط

ِّاتٸذاٙ بًٛض٠ اٱؾها٫ت ٚاشلٛادؼ اييت أثاضٖا ايعسٜس َٔ ايع ضٜٔ طؾا٤ ٚاملكًشني ٚاملتٓ

 يف املانٞ، نُا يف ٚقتٓا اؿانط أٜهّا.

ٕٸ ايؿك٘ يٝؼ ٖٛ ايسٜٔ بتُاَ٘، بٌ ٖٛ بٴ  ، ٚظا١َْٜٚٔ أبعاز ايسٜٔ سٷعٵٚعٛل ْكٍٛ: إ

ٕٵ ٝٸ١ بأغطٖا، ٚإ ٕٸ  َٔ ظٚاٜاٙ، ٚبايتايٞ ؾٗٛ ٫ ىتكط اؿٝا٠ ايسٜٓ نإ دع٤ّا َٓٗا. بٌ إ

ُٸٝٚاقع ا٭َط ـ  ايؿك٘ ـ يف ٌٸ عُكّا ٚأٖ اؽ إىل بعض اؾٛاْب ٚا٭بعاز ١ّ إشا َا ُأخص بايكٝأق
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ٕٸ إبطاظ ٖصا ايبٴا٭ ع٢ً  ،ٚتػًٝط ايه٤ٛ عًٝ٘ ،س َٔ ايسٜٔعٵخط٣ يف ايسٜٔ. َٚٔ ٖٓا ؾإ

ِٸ إيػا٤ ٖصٙ ا٭بعاز عُٝك١ ا٭سػاب غا٥ط ا٭بعاز ٚاؾٛاْب اي خط٣ يف ايسٜٔ، عٝح ٜت

ْ٘ إٔ ٜكٛز اجملتُع ايسٜينٸ مٛ إٔ ٜكاب بآؾاتٺ عسٸ٠، َٔ ؾأ ٌ ب٤٬ٶأٚ تعطًٝٗا، ٜؿٚه

ٟٸ.  نايتعكٸب ٚايتكٓٸع ٚاؿُاق١ ٚايكؿطٜٸ١ ٚايبعس عٔ اؾاْب املعٓٛ

ِّ ؿني ايسٜٓٝٸني ٖٛ أْٸِٗ ـ يف ضٜٔ ٚاملجٖكٚايصٟ ْػتٓتذ٘ َٔ نجرٕل َٔ نًُات املتٓ

ٓٵ ًل اييت ٜعٝؿْٛٗا َٔ هطٕٚ َها١ْ ايؿك٘ ٚزٚضٙ، ٚإْٸُا تٓبع ساي١ ايكاؾ١ًُ ـ ٫ ٜٴ

ٝٸ١ ٚتُٗٝؿٗا. ٚيصا ٜؿسِّ ٕٵػاٌٖ غا٥ط ا٭بعاز ايسٜٓ ٕٸ ايؿك٘ ٚإ نإ أَطّا  زٕٚ ع٢ً أ

َٸا ايتسٜټ(44)َطًٛبّا إ٫ٓ أْٸ٘ ٫ ٜكضٸ ايتٛٓقـ عٓسٙ ٌٸ ٖصٙ املؿه٬ت . ٚأ ٔ ايصٟ ٜجرل ن

ٛټ ؾٗٛ ـ بطأِٜٗ ـ عباض٠ْ عٔ ضٚس٘  زّاٜسعٛ إىل ايعٌُ فطٻ ،َا عٔ ايسٜٔ ضٕٺعٔ تك

ٕٸ اؿٝا٠ ع٢ً ن٤ٛ املٛاظٜٔ (45)ٚقتٛاٙ، ٜٚهتؿٞ بطًب ظٛاٖط ا٭َٛض . ٜٚط٣ ٖ٪٤٫ أ

ٕٵ ٞٸ، إ٫ٓ أْٸٗا مبذطٻ ايؿكٗٝٸ١ ٚإ زٖا يٝػت ؾططّا ناْت ؾططّا َٔ ؾطٚط ايتسٜٸٔ اؿكٝك

 .(46)ناؾّٝا

ِّ ٕٸ ؿٔ ن٬ّ بعض املتٓ ضٜٔ يف ٖصا اـكٛم ـ نُا لس يف بعض ا٭سٝإ أ

َٔ بعض َا ْكًٓاٙ عٓ٘ آْؿّا يف ٖصا املكاٍ ـ ميٌٝ مٛ املبايػ١ ٚاٱؾطاط، سٝح  ٖٛ ٚانضٷ

ٕٵ ٕٸ ٚدٛز ايؿك٘ يف اجملتُع ٚإ َٸّا ٚنطٚضٜٸّا، إ٫ٓ أْٸ٘ يف ايٛقت  ٜٴكاٍ ـ َج٬ّ ـ: إ نإ ٖا

ٕٸ ايػبٌٝ إىل تهجٝـ  .(47)ْؿػ٘ وسٸ َٔ ساي١ ايعؿل ٚايتذطب١ ايسٜٓٝٸ١ بٌ ٜٴكاٍ أٜهّا: إ

ٝٸ١ ٚتعُٝكٗا ٜٓػذِ أنجط َع ايذلاخٞ ٚايتهاغٌ يف اَتجاٍ املكطٸضات ايتذاضب  ايسٜٓ

 ٚايتهايٝـ اٱشلٝٸ١!

ٔٵ شع١، ٚبؿ٤ٞٺ َٔ ايٓعط٠ ٬بكطف ايٓعط عٔ ٖصٙ ايعباضات ايكاغ١ٝ ٚاي ٚيه

ٕٸ  ٌٕ َٓاغب، ؾٓكٍٛ: إ ٞٸ، ميهٔ يٓا إٔ ْعجط شل٪٤٫ ع٢ً قُ ٝٸ١ ٚايكؿض ايعًُ ايتؿا٩ي

ِٕ تسٚض أعاث٘ سٍٛ اؿكٛم ايعطؾٝٸ١ آضا٤ ٖ٪٤٫ ٚأؾهاضِٖ  تٓشسض بايؿك٘ إىل َػت٣ٛ عً

ٕٸ ضأِٜٗ يف . ٚ(48)اييت ٫ ٜعٜس زٚضٖا ع٢ً تٓعِٝ ؾ٪ٕٚ اٱْػإ يف سٝات٘ املازٸٜٸ١ ايؿك٘ أ

ٖٛ قٓـ َٔ ايعًّٛ ايؿطعٝٸ١ ٫ ْعط ي٘ إ٫ٓ إىل املكاحل ٚاملٓاؾع ايسْٜٝٛٸ١، ٫ٚ ٜٗسف إ٫ٓ 

ٌٸ ايكطاعات اييت تط . ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ (49)تبط بايع٬قات ا٫دتُاعٝٸ١ بني ايبؿطإىل س

ٕٸ ايٓاؽ اغتطاعٛا إٔ ٜعٝؿٛا سٝا٠ّ ًَ٪ٖا ايػ٬ّ ٚايكٓاع١ ٚايعساي١،  يٛ اؾذلنٓا أ
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ٌٸ ْرلإ ايعسا٠ٚ ٚايبػها٤ ؾُٝا بِٝٓٗ، ئ تبك٢ إش يسِٜٗ إىل ايؿك٘  ساد١ْ ٕٚأمخسٚا ن

ٕٸ ايؿك٘ ٖٛ ف(54)ٚايؿكٗا٤ ٟٸطٻ. ٚميهٔ ايكٍٛ: إ ِٕ زْٝٛ َا زاّ اٱْػإ مبؿطزٙ ٚ ،ز عً

 .(51)٫ٚ وتاز إيٝ٘ ،ؾإْٸ٘ ٜػتػين عٓ٘

ٞٸ عٓس ايػعايٖٞصٙ ايعباضات اييت ؼهٞ دٛاْب َٔ اي ٟٸ ايؿكٗ ، ؿهط ايٓعط

َا ٜطٜٚ٘ غطٚف عٓ٘، ٚقعت َٛقع ايتأٜٝس ٚاملسح َٔ قبٌ غطٚف، ٖٚٛ َا سسا  سػب

ُٸ١ ايسؾاع عب٘ إىل إٔ ٜأخص عً يف ٚد٘ َٓتكسٜ٘، نايؿٝض  ٔ ايػعاي٢ٞ عاتك٘ َٗ

، ايؿٝض ٜٴعطٞ غطٚف اؿلٸ يًػعايٞ ٚبني ٚيف احملان١ُ بني ايػعايٞ .ايهاؾاْٞ

ٕٸ أنجط زٓق١ّ ٚعُكّا َٔ ايٓعطٜٸ١ ايؿكٗٝٸ١ يس٣  ايٓعطٜٸ١ ايؿكٗٝٸ١ يس٣ ايػعايٞ ٜٚعتدل أ

ٕٸ ايؿطٜع١ اييت تدل» :ٙ ٜهتب يف ايسؾاع عٔ ؾهط ايػعايٞ. ْٚطا(52)ايؿٝض ظ غايبّا يف إ

ّٸ، ٖٚٞ تٗسف ـ بايسضد١ ا٭ايؿك٘ متجٸٌ زٜٔ  ٚىل ـ إىل تأَني ايػعاز٠ ٚايػهٕٛ ايعٛا

ٞٸ ميهٔ  ٔٸ َجٌ ٖصا ايػهٕٛ ٚا٫غتكطاض ايٓؿػ ٚا٫غتكطاض يف سٝاتِٗ ايسْٜٝٛٸ١. يه

خط٣ َٔ خ٬ٍ ايؿك٘ املدتلٸ ِ إٔ وكًٛا عًٝ٘ يف ا٭زٜإ ا٭يًٓاؽ يف ؾ٪ٕٚ سٝاتٗ

ٝٸ١ أٜهّا َٔ خ٬ٍ ايكٛاْني ايبؿطٜٸ١ بتًو ا٭زٜإ ، ٚيف اجملتُعات غرل ايسٜٓ

 .(53)«ٚايٛنعٝٸ١

ٔٸ ايٓكط١ اييت غؿٌ عٓٗا غطٚف، ٚناْت غؿًت٘ عٓٗا ٖٞ ايػبب يف  يه

قرلٚض٠ ايؿك٘ ـ بٓعطٙ ـ عًُّا َػاّٜٚا يعًِ اؿكٛم، ٚايصٟ ٖٛ َٔ ايعًّٛ ايبؿطٜٸ١ 

 ٖٚٛ َابٸسٜٸ١ ٚاٱشلٝٸ١ ايها١َٓ يف عًِ ايؿك٘، ؾٝٸ١، ٖٞ ػاٌٖ ايك١ً ٚايع٬ق١ ايتعطٵٚايعٴ

أزٸ٣ إىل إٔ ًٜٛح عًِ اؿكٛم بٛدٗ٘ اؾافٸ ٚاملكٓطب َٔ ثٓاٜا عًِ ايؿك٘، ٚإىل عسّ 

ِٸ املُٝعات اييت ٜتٸػِ بٗا عًِ ايؿك٘.  ا٫يتؿات إىل أٖ

ِٷ َٔ ٚنع ايبؿط، ٚايتكٝټ س مبا ؾٝ٘ ٫ ٜٴٓتر غ٣ٛ تٓعِٝ عًِ اؿكٛم ٖٛ عً

َٸا عًِ ايؿك٘ ؾٗٛ عباض٠ عٔ ايتعايِٝ ٚا٭سهاّ  ;ا٫دتُاعٝٸ١ بني ايبؿط ايع٬قات ٚأ

اٱشلٝٸ١ اييت ٜٓتر عٔ ا٫يتعاّ بٗا ـ ع٠ّٚ٬ ع٢ً املكاحل ٚاملٓاؾع ايسْٜٝٛٸ١ ـ ؼهِٝ ٚمتتني 

 ع٬ق١ ايعبٛزٜٸ١ بني اٱْػإ ٚضبٸ٘.

ٕٸ دٖٛط ايسٜٔ ٜتُجٻ يف مجٝع املػتٜٛات  ٌ يف ا٫يتعاّ ٚايتػًِٝ املطًل هلل تعاىلإ

ٚا٭بعاز اييت تطتبط بٛدٛز اٱْػإ، ٚميجٸٌ ايؿك٘ داْب ايؿطٜع١ اييت تسعٛ إىل ا٫يتعاّ 
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ٚايعبٛزٜٸ١ ع٢ً َػت٣ٛ دٛاضح بسٕ اٱْػإ ٚأعها٥٘ ايعاٖطٜٸ١. ٖٚٞ ايٓتٝذ١ اييت ٫ 

ٓٵ  ط سكٛشلا أبسّا َٔ َجٌ عًِ اؿكٛم ايعطيفٸ.َعتٳميهٔ ٫ٚ ٜٴ

ملاشا أغؿًٛا أٚ  بايتػا٩ٍ:اض ع٢ً ايكا٥ًني مبشٛضٜٸ١ ايؿك٘ ٚعًٝ٘ ميهٔ ا٫عذل

ٚيهٔ ٫  ؟أًُٖٛا داْب ا٫يتعاّ ايسٜينٸ يف غا٥ط ا٭بعاز ايٛدٛزٜٸ١ يف سٝا٠ اٱْػإ

ٍٕ َٔ ا٭سٛاٍ ـ اعتباض عًِ ايؿك٘ عًُّا خايّٝا َٔ ا٭بعاز املعٜٓٛٸ١ ٚاٱشلٝٸ١،  ٜكضٸ ـ عا

  عًِ اؿكٛم.ٚؾطض ايتػاٟٚ ٚايتهاؾ٪ بٝٓ٘ ٚبني

ِّايٓكط١ ا٭ ؿني ايسٜٓٝٸني ضٜٔ ٚاملجٖكخط٣ اييت بكٝت بعٝس٠ّ عٔ اٖتُاّ بعض املتٓ

ب اخت٬ف ٚتؿاٚت طبكات ػٳَع ،ٌ ٚاٱميإٖٞ ٚدٛز تؿاٚت ٚاخت٬فٺ يف زضدات ايتعٗك

ِٸ أخص ٖصا ايتؿاٚت بعني ا٫عتباض. إشا نإ ايٓاؽ  ٚؾطا٥ض اجملتُع، سٝح مل ٜت

ٕٸ نُاٍ ٚاضتكا٤ نٌٛ َِٓٗ إْٸُا ٜهٕٛ َعكتًؿني يف ق ب ػٳسضاتِٗ ٚاغتعسازاتِٗ ؾإ

ع ٚاسس َٔ اؾُٝع، أٚ يصيو ٫ ٜكضٸ إٔ ٜهٕٛ يٓا تٛٗقَٚا يسٜ٘ َٔ ايطاقات ٚايكسضات. 

ٕٸ بًٛؽ نٌٛ َِٓٗ َطس١ً ايهُاٍ ٖٛ بٓؿؼ ايهٝؿٝٸ١ ٚاملػت٣ٛ.  إٔ ْؿذلض أ

ايكؿ٠ٛ يف اجملتُع، ٚايتسٜٸٔ عٓس ايعطؾا٤ ٚاؿهُا٤ ٚايؿ٬غؿ١ ِٖ َٔ ايٓدب١ ٚ

ٞٸ  ،ٖ٪٤٫ ٜدلظ عاز٠ّ يف قايب تسقٝكاتِٗ ايؿًػؿٝٸ١ ٚايه٬َٝٸ١ ٚيف غًٛنِٗ ايعطؾاْ

ٞٸ ـ يف ايهجرل َٔ املٛاضز ـ ٞٸ ٚايعًُ يٝؼ قاب٬ّ يًػطٜإ َِٓٗ إىل غا٥ط طبكات ٚ ،ايعًُ

ٕٸ مثط٠ عًِ ايؿك٘ ٚا٫دتٗاز ـ  ًعطؾإ ٚايؿًػؿ١ ي خ٬ؾّاامل٪َٓني ٚأقٓاؾِٗ. ٚاؿاٍ أ

ٝٸ١ ـ تتُجٸٌ يف تعُِٝ ساي١ ايتسٜٸٔ ٚايعبٛزٜٸ١ ٚٚايه٬ّ  غرلٖا َٔ ؾطٚع املعاضف ايسٜٓ

ٞٸ.  ْٚؿطٖا يس٣ مجٝع أقٓاف ٚطبكات اجملتُع اٱغ٬َ

ٕٸ ا٫يتعاّ ٚايتكٝٸس باملكطٸضات ايؿطعٝٸ١ ٚايؿ ٚىل كٗٝٸ١ ٜٓسضز يف إطاض اـطٛات ا٭إ

ٞٸ، ٖٚٛ تٛدٸ٘ قس ٫ ٜٗتسٟ نجرل َٔ إٔ ٜه إىلاييت تكٛز اٱْػإ  ٕٛ ي٘ تٛدٸ٘ إغ٬َ

ّ يف املػرل، ٜٚكُٕٝٛ ع٢ً قاضع١ طٕٚ عٔ ايتكسټاملػًُني غبٌ ايٛضٚز إىل أعُاق٘، ؾٝككِّ

ٛٸ  ٞٸ إٔ ٬ٜقٞ عًِ ايؿك٘ َعٜسّا َٔ ايُٓ ايططٜل امل٪زٸ١ٜ إيٝ٘. َٚٔ ٖٓا نإ َٔ ايطبٝع

ٝٸ١ ٘ ٜؿٚهٚا٫ظزٖاض ٚايتهاٌَ، ٚشيو اْط٬قّا َٔ نْٛ ٌ ساد١ّ ًَشٸ١ بايٓػب١ إىل غايب

ٌٸ  ٞٸ، نُا نإ طبٝعٝٸّا أٜهّا إٔ ٜهٕٛ ايؿك٘ ق بٌ مجٝع طبكات اجملتُع اٱغ٬َ

ٞٸ،  ٛٸ ٚا٫تٸػاع يف ايبشح ايؿكٗ ّٕ ظا٥س يف املطانع ايعًُٝٸ١ عٓس املػًُني. ٖصا ايُٓ اٖتُا
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ٞٸ بني ايعطض ٚايطًب، ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َذلاؾكّا َع  ٚايصٟ دا٤ ْتٝذ١ّ يًتٛاظٕ ايطبٝع

ّٸ ايؿك٘ ٚتػتٗذٓ٘، ٚتعتدلٙ ْتٝذ١ّ يك١ًٓ ايتسبرل يس٣ املػ٪ٚيني عٔ  ْعط٠ٺ تؿا٩َٝٸ١ تص

ٞٸ. ٝٸ١ يف اجملتُع اٱغ٬َ  ايجكاؾ١ ايسٜٓ

ٜسضى ؾبػذلٟ دٝٸسّا ٖصٙ ايع٬ق١ ايعُٝك١ ايها١ٓ٥ يف عًِ ايؿك٘، ٜٚكٍٛ يف 

ٕٸ شلصٙ ا٭ٚاَط ٖو٫ ؾٳ»تٛنٝشٗا:   ايكطإٓ ايهطِٜ ٚيف غٓٸ١ ٚايٓٛاٖٞ أغاغّا يف يف أ

ٚعًِ ايؿك٘ ميجٸٌ تٛغع١ّ يٓؿؼ ٖصٙ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ. ٚيكس نإ َؿّٗٛ أَط  .‘ايٓيبٸ

اهلل ْٚٗٝ٘ ع٢ً َطٸ ايتاضٜذ ميجٸٌ شيو املؿّٗٛ ايسٜينٸ ايصٟ تتُشٛض سٛي٘ غا٥ط املؿاِٖٝ 

ٕٵ ٝٸ١. ٚايعطؾا٤ ٚإ  طتب١ٺ أع٢ً ٚأسلٌ َٔ ٖصاناْٛا ٜكطؾٕٛ تؿهرلِٖ مٛ َ ايسٜٓ

اؿبٸ ٚايعؿل، يهٓٸٓا قس أؾطْا  :َٔ قبٌٝ ،خط٣املؿّٗٛ، ٜٚتشسٸثٕٛ عٔ َؿاِٖٝ أ

ٕٸ ايعطؾا٤ يٝػٛا  َٸ١ املػًُني ٔٵَٳِٖ غابكّا إىل أ ٕٸ  .ٜكٓع ايؿهط ايسٜينٸ يس٣ عا ٚإ

إطاع١ أَط اهلل ْٚٗٝ٘ يطاملا ناْت ٖٞ ايؿػٌ ايؿاغٌ يًُػًُني، ٖٚٞ احملٛض ايصٟ 

َٸ١تس ٟٸ ايصٟ نإ ٜتًٓكاٙ عا املػًُني َٔ ضغاي١  ٚض سٛي٘ سٝاتِٗ. شيو اـطاب املعٓٛ

ز َا ٖٛ ـ نإ خطاب ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ أٜهّا. ٚيٛ أضزْا إٔ مسِّ ‘ْيبٸ اٱغ٬ّ

ِّ ٞٸ ـ )ا٭َط غرل ٚايتعبرل يـ )بٍٛ تًٝٝذ(، ايؿًٝػٛف املعاقط املتع ل يف اي٬ٖٓٛت املػٝش

ٟٸ يف ايعكٛض ١ ايكك٣ٛ( اييت تؿٚهاملؿطٚط( أٚ )ايػاٜ ِٸ ايسٜينٸ( يس٣ املػًِ ايعاز ٌ )اشل

ٟٸ يف ٚقتٓا اؿانط، يكًٓا يف اؾٛاب:  ِٕ عاز املان١ٝ، ٚنصيو ايصٟ ٜؿػٌ اٖتُاّ َػً

ٕٸ شيو يٝؼ ؾ٦ّٝا آخط غ٣ٛ َػأي١ اٱطاع١ ٚا٫َتجاٍ ٭ٚاَط اهلل ْٚٛاٖٝ٘. ٚيٛ أضزٵتٴ  إ

٘ يف سٛإض َع ف١ًٓ ايصٟ نٓٵتٴ قس اغتدسَتٴ ،١(ٖٓا إٔ أعٛز إىل َكطًض )ايؿذاع

ٞٻ ٕٸ املػًُني إْٸُا ٜػتُسٸٕٚ ايؿذاع١ َٔ خطاب ا٭َط  )نٝإ(، يهإ عً إٔ أقٍٛ: إ

. ؾٗصا اـطاب ٖٛ َا ‘اهلل تعاىل َٔ خ٬ٍ ْيبٸ اٱغ٬ّٗ٘ إيِٝٗ ٚايٓٗٞ ايصٟ ٚدٻ

ٛٸ٠ اؿٝ ٚع٢ً ن٤ٛ ٖصٙ اؿكٝك١  ،ا٠ٜأغط قًٛبِٗ ٚأيبابِٗ يف قبهت٘، ٖٚٛ ايصٟ ٜٗبِٗ ق

تًتكٞ سٝاتِٗ املعٜٓٛٸ١ ايؿطزٜٸ١ ٚػتُع َع سٝاتِٗ ا٫دتُاعٝٸ١. يكس أضاز اهلل َٔ خ٬ٍ 

ٔ يًُػًُني ايططٜل ٚايكطاط ايصٟ هب إٔ ٜتبعٛٙ، َا هعٌ أٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ إٔ ٜبِّ

ٜٛادٗ٘ َٔ ٖصٙ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ يف سٝا٠ اٱْػإ مبٓعي١ ايططٜل إىل اـ٬م مٓما قس 

ايٛسس٠ ٚاؿرل٠ ٚا٫ضتباى. ٖٚصا ايصٟ أؾطْا إيٝ٘ ٜهؿـ عٔ ايع١ًٓ اؿكٝكٝٸ١ ٚايػبب 
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ٕٸ عًِ ايؿك٘ نإ ٜؿٚه ٞٸ ـ أنجط ايعًّٛ اٱغ٬َٝٸ١ يف أ ٌ ـ ع٢ً اَتساز ايتاضٜذ اٱغ٬َ

 ٔ ايػبب أٜهّاأقاي١ّ، ٚيف أْٸ٘ ٜكع يف ايكساض٠ َٔ ايعًّٛ اٱغ٬َٝٸ١ نآؾ١ّ، نُا ٜبِّ

يف إٔ ٜهٕٛ يًؿكٗا٤ تًو ايػًط١ املعٜٓٛٸ١ ايٓاؾص٠ ع٢ً عُّٛ املػًُني. ؾإشا نإ عًِ 

ٌ ببٝإ أٚاَط اهلل تعاىل ْٚٛاٖٝ٘ ؾٗٛ ـ بايتايٞ ـ ايعًِ ايصٟ ايؿك٘ ٖٛ ايعًِ ايصٟ ٜتهٖؿ

َٸ١ ايٓاؽٜتهٖؿ ٝٸ١ ا٭نجط أقاي١ّ عٓس عا  .(54)«ٌ بتًب١ٝ اؿاد١ ايسٜٓ
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(2) Self - assertion. 
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 )

^

××
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)36( Legalism. 

)37( Alienation. 
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 ٚاملٓطل األضغطٞ ^أٌٖ ايبٝت

 

 الشيخ مرتضى مرتضىي

 وسيم حيذرترجمح: 

 

 ــــــ ٚاملٓطل األضغطٞ ^أٌٖ ايبٝت

يف  ،ن٬َِٗ ع٢ً أغؼ املٓطل ا٭ضغطٞ ^ٔ ايكطإٓ ٚأٌٖ ايبٝتملاشا مل ٜبِّ

ٌٸسني أُْٗا ٜسٸ   ؟ٚمجٝع امل٥٬ه١ ،ايٓاؽ عٝإ ايعًِ ايٛاغع ايصٟ ٜؿٛم عًِ ن

عٕٛ ـ ٕ بؿدك١ٝ ؾًػؿ١ٝ أضغط١ٝ، ٜٚتُتٸٛٵايصٜٔ ٜتشًٖطٜٔ َٔ إٕ نباض املؿٚه

ظا٤ إطٕٚ ايػهٛت ايٛقٛض ثٹ٪ٵيٲْكاف ـ مبها١ْ ثكاؾ١ٝ ٚؾدك١ٝ غا١َٝ ٚضاق١ٝ، ٜٴ

عٕٛ بكؿ١ اؿعّ اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ، يف سني أِْٗ يف املػا٥ٌ ايع١ًُٝ ٜتُتٸ

ٕ َع ٖصا ِٗ ٜتػاقٛٚايكاطع١ٝ اييت تتٓاغب َٚكته٢ قطع١ٝ َٓطكِٗ، ٚيهٓٸ

َٸ١.  املٛنٛع َػاق١ّ  تا

 ّ ٫ ٜكسض إ٫ُٓني َِٓٗ ؾٝتعاٖطٕٚ بإٔ ايػ٪اٍ املتكسٸٚأَا ا٭غطاض ٚأْكاف املتعًٚ

ٗٸاٍ، ٚإ٫ٓ إمنا تكّٛ ع٢ً أغاؽ املٓطل  ^ؾإٕ مجٝع ايكطإٓ ٚأقٛاٍ أٌٖ ايبٝت عٔ اؾ

 ا٭ضغطٞ. 

ًكني يجكاؾ١ ايصٜٔ ِٖ َٔ املد ،ٚا٭عذب َٔ شيو إٔ بعض ٖ٪٤٫ احملذلَني

ٕ إىل تؿػرل ايكطإٓ ع٢ً أغاؽ املٓطل ٚايؿًػؿ١ ٛٵٜػعٳ ،^ايكطإٓ ٚأٌٖ ايبٝت

إٔ ٜكٛيٛا َا قاي٘ قسض  ا٭ضغط١ٝ، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜبك٢ أَاَِٗ َٔ ططٜل إ٫ٓ

ٌٸ ا٭ؾٝا٤ٖٛ َٔ إٔ اهلل  ،ٗنياملتأٚي ح مبجٌ ٖصا ا٭قٌ; ٭ٕ ٚإٕ قطآِْٗ قس قطٻ .ن

 ا٤ ع٢ً املٓطل ا٭ضغطٞ ٫ ٜكبٌ ايتؿهٝو ٚاـطأ. ايدلٖإ ايكسضا٥ٞ بٓ

                                                      



^  
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 ــــــ َٛقع املٓطل ٚايفًػف١ األضغط١ٝ يف اإلغالّ

ٕٸ اؿكٝك١ إٔ ايتػاَض املصنٛض إمنا ٖٛ ْٛعٷ تدلٜطٙ قض  َٔ ا٫ستٝاٍ، ٚإ

ناْٛا ع٢ً َعطؾ١ باملٓطل ا٭ضغطٞ،  ^ؾإٕ اهلل تعاىل ٚأٌٖ ايبٝت ;أٜهّا «ؼٓهِ»

ٜطَٚٛا قكط ايبشح ع٢ً ايصٖٓٝات ؾكط ؾكس أقاَٛا خطابِٗ َٓص ِْٗ مل إٚيهٔ سٝح 

٫ٚ  ،اتِٗ مٛ ايػكٛطٚبصيو ٫ تتساع٢ إشلٝٸ ،(1)ايبسا١ٜ ع٢ً غرل املٓطل ا٭ضغطٞ

ٌٸ ّٕ طبٝعٝاتِٗ. إٕ ايعًّٛ ايه١ْٝٛ تكذلب ن خط٠ٛ َٔ املعطؾ١ ايه١ْٝٛ يًكطإٓ ٚأٌٖ  ٜٛ

ِٸت ايٛدٛز )اٱشلٝٸٚنصيو ا٭َط بايٓػب١ إىل عًّٛ ٚؾًػؿا ،^ايبٝت  ،(ات باملع٢ٓ ا٭ع

سٝح تعزاز مبطٚض ا٭ٜاّ قطبّا َٔ َعطؾ١ ايٛدٛز ٚاي٬ٖٛت يف ايكطإٓ ٚعٓس أٌٖ ايبٝت. 

ٌٸ ّٕ ٚاملًؿت إٔ اي٬ٖٛت ا٭ضغطٞ ٜعزاز يف ن سّا عٔ ٫ٖٛت ايكطإٓ ٚأٌٖ عٵبٴ ٜٛ

 . ^ايبٝت

١ٝ غٛف تتهؿـ إشا أيكٝٓا ْعط٠ ع٢ً ايع٬ق١ بني املػٝش١ٝ ٚايؿًػؿ١ ا٭ضغط

ُٸ  ،ا بني ايعٕٛ ايصٟ قسَت٘ ٖصٙ ايؿًػؿ١ يًُػٝش١ٝيٛ قاضْٸ١ٝٚ. يٓا سكا٥ل يف غا١ٜ ا٭ٖ

ٚغُٗٗا يف تععٜع َٛقع ايهٓٝػ١ يف ايعكٛض ايٛغط٢، ٚبني اٯؾات اي٬سك١ اييت 

أْ٘ َٔ  سٳٝٵ. بٳ(2)ؼكٝكٞ َػٗب بٗا ايؿًػؿ١ يًُػٝش١ٝ، ؾػٛف متاز إىل عحٺ تٵبٳتػبٻ

ٟ يطبٝعٝات ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ قس تطى بتأثرلات٘ املاسك١ ع٢ً ٚٸإٔ ايػكٛط املسايٛانض 

ٞٸ ،ايسٜا١ْ املػٝش١ٝ ٛٸيت إىل فطٸز زٜٔ عاطؿ ٫ ؾإٔ ي٘ بايؿهط ٚاملٓطل َٔ  عٝح ؼ

ٓٵ قطٜبٺ ٞٸَعأٚ بعٝس، ٚأخص ٜٴ ب، بٌ اعتدل ػٵؾشٳ ط إىل ايسٜٔ ٫ بٛقؿ٘ َؿَّٗٛا غرل عًُ

 ٌ. ًِ ٚايتعٗكأٜهّا َكٛي١ كايؿ١ يًع

إٕ املػٝش١ٝ اييت أقاَت َعطؾتٗا ايه١ْٝٛ ٚايٛدٛز١ٜ ع٢ً قاعس٠ طبٝعٝات 

قانِ »إىل إقا١َ  ،يًشًٝٛي١ زٕٚ اْٗٝاض ٖصٙ ايكاعس٠ ;ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ عُست

 تٵبٌ إٕ ٖصٙ املعاٖط ايكُع١ٝ ٚايكاغ١ٝ قس أزٻ .ْؿعّا َٔ شيو ٔٔذٵأْٗا مل تٳ سٳٝٵ، بٳ«ايتؿتٝـ

ٌ باؾاْب املتُجِّ ،٢ َٔ ضقٝسٖا ايٛسٝسَعهٛغ١، ٚأؾطغت ٖصٙ ايسٜا١ْ ستٸإىل ْتا٥ر 

 . (3)يف تاضىٗا ايعاطؿٞ ٚاٱْػاْٞ، ٚبصيو غذٸًت أندل اْتهاغ١ٺ

ٚٸم ٚايٛاغع يًطبٝعٝات ا٭ضغط١ٝ، ٚتٛٓق ـ ٚبعس اْٗٝاض ايككط ايُٖٛٞ ٚاملع

 ا٫نتؿا٤ املػٝش١ٝ إىل تٵناغش١ قانِ ايتؿتٝـ عٔ ايعٌُ ْٗا٥ّٝا، انططٻ
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ٌٕ، ٚغذٸ«غرل ايع١ًُٝ»با٫تكاف بـ  ـَٔطٖٳ ًت َٛقؿٗا نطد َٔ خ٬ٍ  ،فطٳّ َكاب با

ا٫غتكاي١ ٚايتكاعس عٔ احملاؾٌ ايؿهط١ٜ ٚايع١ًُٝ. ٚبسأت ٖذط٠ املساضؽ ٚاؾاَعات 

 ،عٔ زا٥ط٠ ايهٓٝػ١. ٚانتؿ٢ َسضا٤ ايهٓا٥ؼ بسضاغ١ ايعٗس ايكسِٜ ٚايعٗس اؾسٜس

 ٚتؿػرلُٖا. 

ؾكس  ;بٕٝٛ إثط ٖصٙ ايؿهٝش١ املس١ٜٚ إىل قػُنيٚطٕٚ ا٭ٚضكػِ املؿٓهٚقس اْ

و ا٭ٚضٚبٝني باملػٝش١ٝ بعس انتؿاف سكٝكتٗا ٜٓطٟٛ ع٢ً ضأ٣ بعهِٗ إٔ متػٸ

بُٝٓا شٖب آخطٕٚ إىل اعتباض شيو زي٬ّٝ ع٢ً ٚؾا٤ ٚعع١ُ ٚسًِ  ;ايهجرل َٔ اؿُاق١

 ايطٚح ايػطب١ٝ. 

غكٛط ايطبٝعٝات يف ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ مل إٕ ايعيعاٍ ايهاضثٞ ايصٟ أسسث٘ 

املػٝش١ٝ، ضغِ اعتكاز ايؿ٬غؿ١ املػًُني  يفط يف اٱغ٬ّ شيو ا٭ثط ايصٟ تطن٘ ٜ٪ثِّ

٫ٚ ٜعايٕٛ أٚؾٝا٤  ،بتًو ايطبٝعٝات ا٭ضغط١ٝ، ٚناْٛا ٜباؾطٕٚ تعًُٝٗا ٚتسضٜػٗا

 . (4)شلا

ايهطِٜ ٚأٌٖ  إٕ عٓكط ثبات اٱغ٬ّ يف اؿكٝك١ ٜهُٔ يف تعايِٝ ايكطإٓ

تؿتكط  (5)ات )ٚناْت املػٝش١ٝ ايبٛيػ١ٝاييت متٸ تٓعُٝٗا سٍٛ قٛض ايطبٝعٝٸ ،^ايبٝت

ثٕٛ ع٢ً ايسٚاّ عٔ ايػُاٚات ايتػع إيٝٗا(. ؾكس نإ ا٭ضغطٕٝٛ َٔ املػًُني ٜتشسٸ

ٕٛ عٔ )ايػُاٚات ايػبع( )ا٭ؾ٬ى ايتػع(، يف سني إٔ املػًُني أْؿػِٗ ناْٛا ٫ ٜتدًٓ

 قطآِْٗ.  يف ْلِّايٛاضز٠ 

يكس ٚدست ايطبٝعٝات يف إطاض ايعًّٛ اؿسٜج١ ْؿػٗا َٓػذ١ُ َع ا٭قٍٛ املعًٔ 

ٚدس اٱغ٬ّ ْؿػ٘ َتٓاغُّا َع ٖصٙ ايعًّٛ، ٚأنجط ٚيف املكابٌ عٓٗا يف اٱغ٬ّ، 

 .إىل ايطبٝعٝات ا٭ضغط١ٝ بايكٝاؽ ،اْػذاَّا َعٗا

ٌٸ «زّٜٓا»ٕ اْٗٝاض املػٝش١ٝ بٛقؿٗا إ آخط ـ مبا يف شيو اٱغ٬ّ ـ  ٕٔزٜ دعٌ ن

أخط٣: ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ إغ٬ّ ايؿ٬غؿ١  بعباض٠ٺٜٚػتؿٝس َٔ ٖصا ا٫ْٗٝاض يكاؿ٘. 

َٸ ١ اٱغ١َٝ٬ نإ املػًُني نإ قا٥ُّا ع٢ً ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ، غرل إٔ إغ٬ّ ا٭

ػًُٕٛ ٌ ا٭ضغطٕٝٛ املعٓٗا. ؾكس َجٻ ٚنإ ٫ٚ ٜعاٍ َػتك٬٘مبٓأ٣ عٔ ٖصٙ ايتبع١ٝ، 

ٔ اٱغ٬ّ ع٢ً ايسٚاّ ؾطش١َ ق١ًًٝ بني عًُا٤ املػًُني. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾكس متٓه



^  

 

هـ 0341م ـ  5102ــ ربيع وصيف   ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون نصوص معاصرة  

 

 . ّ يف َػرلت٘ ايع١ًُٝ باغتُطإض، ٚإٔ ٜتكسٻ«ايع١ًُٝ»َٔ اٱبكا٤ ع٢ً َا ضؾع٘ َٔ ؾعاض 

املػٝش١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً »هب ايكٍٛ بؿإٔ املػٝش١ٝ: إٕ ايصٟ آٍ إىل ايػكٛط ٖٛ 

َٸ»ٚايصٟ بكٞ ثابتّا ٖٛ  ،«ا٭غؼ ا٭ضغط١ٝ إٔ شيو ٫ ٜجبت محاق١  سٳٝٵ، بٳ«١َػٝش١ٝ ايعا

 ٫ٚ ٜجبت غع١ ٚؾا٥ِٗ ٚسًُِٗ أٜهّا.  ،ا٭ٚضٚبٝني

ٚيٛ نتب يٮضغطٝني َٔ ؾ٬غؿ١ املػًُني إٔ ٜٓذشٛا يف ؼٌُٝ ايطبٝعٝات 

ا٭ضغط١ٝ ع٢ً طبٝعٝات ايكطإٓ ايهطِٜ ٚأٌٖ ايبٝت، ٚايسع٠ٛ شلا بٛقؿٗا َٔ 

ٕٕ طبٝعٝات ٚبصيٛا يف شيو يٲْكاف  ،َٔ ايعَٔ اٱغ٬ّ ـ نُا عًُٛا ع٢ً شيو يكطٚ

ٛٸٍ يهإ اٱغ٬ّ قس ٚاد٘ ْؿؼ املكرل ايصٟ ٚادٗت٘ املػٝشٝٸ ،دٗٛزّا َه١ٝٓ ـ ١، ٚيتش

َٸ»إىل فطٸز   عٔ زا٥ط٠ ايعكٌ ٚايتؿهرل.  خاضٕز «ٞزٜٔ عا

 (6)ضض ٚسطنتٗا١ ا٭ٖـ( يف إثبات نطٜٚٸ646ـ  543ي٦ٔ أخؿل ايؿدط ايطاظٟ)ٚ

 . بٌ عُس(7)ٖـ( إىل ايسؾاع عٓٗا يف تؿػرل ايتبٝا464ٕـ  385ؾكس عُس ايؿٝذ ايطٛغٞ)

 . (8)ٚٚظْٗا أٜهّا ،ٚسذُٗا ،قاسب دٓات اـًٛز إىل بٝإ قٝطٗا

ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ٫ ْعاٍ ْؿاٖس تأثرل ايطبٝعٝات ا٭ضغط١ٝ َاث١ً يف ايجكاؾ١ 

سٜٔ، ٚلس َكا١َٚ يٮقٍٛ ايٛانش١ يًعًّٛ ب٢ِّ ع٢ً بعض املتعٚستٸ ،اٱغ١َٝ٬

(، ٫ٚ ْعاٍ ^ايكطإٓ ٚتعايِٝ أٌٖ ايبٝت ايطبٝع١ٝ )ا٭قٍٛ اييت متٸ تأٜٝسٖا بٓلٸ

 َٜٛٓا ٖصا.  إىللسٖا 

نتاب  تٴِؿيػت ٖٓا يف ٚاضز اٱميإ املطًل بايعًّٛ ايطبٝع١ٝ اؿسٜج١، بٌ أٖي

ٔٵيف ْكس ايعًّٛ ايتذطٜبٝ «تبٝني دٗإ ٚإْػإ» هب  ١ ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ املعاقط٠، ٚيه

 ايتٜٓٛ٘ إىل أَطٜٔ، ُٖٚا: 

ٕٸ1  ،دٛا أقٍٛ ايطبٝعٝات ايكشٝش١قس ضغٻ ^ايكطإٓ ايهطِٜ ٚأٌٖ ايبٝت ـ إ

 عٝح سايٛا زٕٚ تػًػٌ ايطبٝعٝات ا٭ضغط١ٝ. 

إٔ ْؿعط بايػعاز٠ ٚاؿبٛض بػبب إخؿام اؾٗٛز اؿجٝج١ يؿ٬غؿتٓا  ـ عًٝٓا2

ٕٕا٭ضغطٝني  َٔ أدٌ إقطاض ايطبٝعٝات ا٭ضغط١ٝ يف قًب ايتعايِٝ  طٛاٍ قطٚ

 اٱغ١َٝ٬. ٚاٯٕ سإ ايٛقت يٓتػا٤ٍ قا٥ًني: 
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  ــــــ ؟ٌٖ ٜفتكط اإلغالّ إىل فًػف١ٍ

ٌٖ ٜؿتكط اٱغ٬ّ ـ نُا ٖٛ ساٍ املػٝش١ٝ ـ إىل ايؿًػؿ١ يف قٛض اي٬ٖٛت 

ِٸ ْكِٝ  ٌٖأّ ٫؟  ،)َعطؾ١ اهلل( ا٭خلٸ ٚاي٬ٖٛت باملع٢ٓ ،)َعطؾ١ ايٛدٛز( باملع٢ٓ ا٭ع

اي٬ٖٛت اٱغ٬َٞ ع٢ً أغؼ ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ، أٚ اؿه١ُ املتعاي١ٝ ايكسضا١ٝ٥ ـ 

 ١، أٚ ايدلاٖني ا٭ضغط١ٝ؟ ٚايؿًػؿ١ اٱؾطاق١ٝ ايكٛؾ١ٝ املػتسٓي

٢ املػٝش١ٝ ايبٛيػ١ٝ َٓٗا ـ مل تؿتكط َّٜٛا إىل ٖصا يف سني إٔ املػٝش١ٝ ـ ٚستٸ

٢ اجملٕٓٛ ـ ٫ ىًٛ َٔ ايؿًػؿ١. ٚقس عازت ٚشيو ٭ٕ نٌ إْػإ عاقٌ ـ بٌ ستٸ ايؿًػؿ١;

١ً بط١ٜ٩ ٚعكٝس٠ بٛيؼ، املػٝش١ٝ ايّٝٛ يف اؿكٝك١ إىل ؾًػؿتٗا ا٭ق١ًٝ، أٟ املتُجِّ

ٌٸ َػٝشٞ إٔ ٜكٍٛ: يٝت املػٝش١ٝ مل ػٓض َٓص ايبسا١ٜ إىل ايؿًػؿ١  ٚهسض به

 ت عًٝ٘ يف عٗس بٛيؼ. ا٭ضغط١ٝ، ٚبكٝت داض١ٜ ع٢ً َا ناْ

عٓسَا ٜهٕٛ ٫ضتٗإ املػٝش١ٝ ايبٛيػ١ٝ ٚاغتٓازٖا إىل ٖصٙ ايكاعس٠ املتساع١ٝ 

ط٠ َجٌ ٖصٙ ا٭نطاض ايؿازس١ ؾهٝـ ٜهٕٛ ايؿإٔ يف ؾطض َجٌ ٖصٙ ايؿًػؿ١ ٚاملتػِّ

ٕٔ ِٕأقٌٝ  ع٢ً زٜ بٓؿػ٘ ع٢ً ؾًػؿ١ ثابت١ ٚزقٝك١؟ أؾ٬ ٜهٕٛ ٖصا قبٝشّا ٚظًُّا  قا٥

 نبرلّا؟! 

. «ت٘ اـاق١ؿإٕ يٲغ٬ّ َٓطك٘ ٚؾًػ»يٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ هب ايكٍٛ: 

ٚيف َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ ايًذ٤ٛ إىل املٓطل ا٭ضغطٞ، ٚتؿػرل اٱغ٬ّ ع٢ً أغاؽ 

أٚ أْ٘  ،اٱغ٬ّ ىًٛ َٔ ايؿًػؿ١»ؾاسؿّا. ٚأَا إشا قًٓا بإٔ  خطّأ ،ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ

أبسّا. ٚإشا قاض ايبٓا٤  ٜهٕٛ يف َجٌ ٖصا ايسٜٔ خرلٷ ، ؾعٓسٖا ئ«ؾاقس يؿًػؿ١ قسٸز٠

ِٸ ايًذ٤ٛ إىل ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ؟!  ع٢ً ايًذ٤ٛ إىل ؾًػؿ١ٺ َا ٖٞ َعٜٸ١ ٖصٙ ٚؾًُاشا ٜت

ـ  (9)ايؿًػؿ١ ايص١ٖٝٓ ـ اييت ٫ تػتطٝع تؿػرل ا٭َٛض ايٛاقع١ يف خاضز املػاسات ايص١ٖٝٓ

 ع٢ً ايؿًػؿات ا٭خط٣؟ 

٢ متٸ ضؾع٘ َٔ صيت َٔ أدٌ تطٜٛط املٓطل ا٭ضغطٞ ـ ستٸبٴ يٛ إٔ ايطاقات اييت

تطٜٛط ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬  يفصيت ١٥ َػأي١ ـ قس بٴاإىل َا ٜطبٛ ع٢ً غبعُ ٦َيت َػأي١ٺ

إغ١َٝ٬  ا ايّٝٛ قس اَتًهٓا ؾًػؿ١ّيهٓٸ ^املٓبجك١ عٔ ايكطإٓ ٚتعايِٝ أٌٖ ايبٝت

 ٍٛ ٚايؿطٚع. ع٢ً َػت٣ٛ ا٭ق ،ٚانش١ املعامل ،َتها١ًَ ا٭بعاز



^  
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  ــــــ ٌٖ َٔ ايضطٚضٟ إعاز٠ ايٓعط يف الٖٛت ايفًػف١ األضغط١ٝ؟

َ٪َٓني  ،بٛقؿٓا َٔ ايؿ٬غؿ١ ;سّا َٔ ايعَٔزٵعًٝٓا إٔ ْػأٍ أْؿػٓا: بكٝٓا ضٳ

ايٓعط ؾٝٗا أبسّا. أؾ٬  سٵعٹبايطبٝعٝات ا٭ضغط١ٝ. ٚقس شٖبت أزضاز ايطٜاح، ٚمل ْٴ بؿسٸ٠ٺ

ّٸهسض بٓا اٯٕ إعاز٠ ايٓع  ط يف إشلٝات ٖصٙ ايؿًػؿ١؟ ؾًُاشا مل ْكِ بٗصا ايعٌُ اشلا

 ٚايٛادب ٚاؿٟٝٛ ٚايهطٚضٟ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠؟! 

أْٓا بصيٓا ايهجرل َٔ اؾٗٛز َٔ أدٌ تطٜٛط إشلٝات ٖصٙ ايؿًػؿ١، ٚقس  قشٝضٷ

 لٳبٵإْٓا إشا مل ْؿدط ظٗٛز ٖ٪٤٫ مل ٜٳ٠ٚ أعُاضِٖ يف غبٌٝ شيو. أؾ٢ٓ ايهجرل َٔ ا٭ععٸ

ٔٵ ٛٸض بايؿهٌ ايكشٝض إشا غسْٚا  يسٜٓا َا ْؿدط ب٘. ٚيه إمنا ٜهٕٛ باٱَهإ إٔ ْتط

ًٛقٍٛ إىل اؿكٝك١، ٫ٚ ْهتؿٞ بأعُاشلِ، ٫ٚ يكني َجًِٗ، ٚإٔ ْػع٢ َٔ احملٚك

 بتطٜٛط دٗٛزِٖ، ٚإمنا ْػع٢ أٜهّا إىل ْكس أقٌ َبٓاِٖ. 

ٚإخطادٗا َٔ  ،ؿ١ ا٭ضغط١ٝين ٫ أزعٛ إىل إيػا٤ ايؿًػَٔ ٖصٙ ايعباض٠ أْٸ ٚانضٷ

ٗا ٚنٝؿٗا ُِّأٚ ا٫نتؿا٤ بَه ،٢ إىل ػُٝسٖاا٭ضٚق١ ٚاحملاؾٌ ايع١ًُٝ، بٌ ٫ أزعٛ ستٸ

أزعٛ إىل تطٜٛطٖا ٚتٛغٝعٗا أنجط َٔ شٟ قبٌ.  ،ايطأٖ، بٌ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو

٢ إشا مل ٜهٔ شلصٙ ايؿًػؿ١ َٔ ؾا٥س٠ غ٣ٛ ؾشص ا٭شٖإ يهإ شيو ناؾّٝا يف ؾشتٸ

ايعًّٛ  ٚأقضٸ إٕ املٓطل ا٭ضغطٞ َٔ أنٌُ ٚأزمٸ :َطاضّا ٌٵُكأمل ْض٠ ا٫ٖتُاّ بٗا. نطٚ

ِّ «َعطؾ١ عامل ايصٖٔ»ٌٗ يـ َؾاملٓطك١ٝ يًتعطٜـ بايصٖٔ ٚاملؿّٗٛ؟ َأ ١ٝ ق١ًًٝ؟! إٕ أ١ُٖٝ أٖ

 . (14)«َعطؾ١ ايعامل اـاضدٞ»٢ إىل َعطؾ١ عامل ايصٖٔ تطق٢ ستٸ

ػط١ٜ ٖصٙ ايؿًػؿ١ َٔ عامل ايصٖٔ ٚاملؿاِٖٝ إىل إْين أقذلح إٔ ْعٝس ايٓعط يف ت

عٔ املٓطل ٚايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ أبسّا،  عامل اـاضز ٚايٛاقع. إْٓا ئ ْهٕٛ يف غ٢ٓٶ

عٞ أْٓا يٛ عًُٓا ين أزٻٚإٔ مؿغ شلا َهاْتٗا. ٚيهٓٻ ،ٗاٚيصيو عًٝٓا إٔ ٫ ْبدػٗا سٖك

ٌٕ ^ع٢ً تسٜٚٔ ؾًػؿ١ أٌٖ ايبٝت ملا تؿتٌُ  ;ٕ ٖصٙ ايؿًػؿ١ِ ؾػٛف ْط٣ أَٓٓع بؿه

إىل املٓطل ٚايؿًػؿ١  ١ٖٝٓ ٚاـاضد١ٝ، ئ تهٕٛ يف ؾًػؿتٗا عاد١ٺصعًٝ٘ َٔ ا٭َٛض اي

ٛٸض; بٌ تعٌُ ع٢ً إق٬سٗا. ٖٚصا إْٸستٸ ،ا٭ضغط١ٝ ُا ٜتهض ٢ يف إطاضٖا امل٪غًِ ٚاملتط

 إق٬سٗا َٔ خ٬ٍ إَهاْٝٸ١نٞ ْسضى َا  ;عٓسَا ْتعطٸف إىل ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ

 أّ ٫.  ^ؾًػؿ١ أٌٖ ايبٝت
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  ــــــ ضطٚض٠ َعطف١ املٓطل األضغطٞ

 : ايتاي١ٝإٕ ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ تكسٸّ يٓا ايّٝٛ املعطٝات اشلا١َ 

ٌٸ1  ،١ًٝػْطٜس ايتعطٸف إيٝٗا )َٔ قبٌٝ: اشلٝ ؾًػؿ١ٺ ـ املعطؾ١: إٔ ْتعطٸف ع٢ً ن

ْٵ ،ٚايسٜهاضت١ٝ  ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ َٚا إىل شيو(، نُا هب ايتعطٸف إىل ،ت١ٝٚايها

 اٱغطٜك١ٝ ٚايػٝه٫ٛغت١ٝ ٚاملأغ١ًُ أٜهّا. 

 مبا شلُا َٔ خكا٥ل )ؾشص ا٭شٖإ ٚايتعطٸف ;ـ إٕ املٓطل ٚايؿًػؿ١ ا٭ضغط2١ٝ

ٌٸ ، مبا يف شيو ؾًػؿ١ ؾًػؿ١ٺ عًٝٗا(، تع٬ُٕ ع٢ً تػًٝشٓا َٔ أدٌ ايتعطٸف ع٢ً ن

 . ^أٌٖ ايبٝت

 ١ ايصٖٔ ٚعامل ايصٖٓٝات غرل املٓطلـ يف ا٭غاؽ يٝؼ ٖٓاى َٔ ططٜل ملعطؾ3

يهاْت َؿت١ًُ  ^عٞ أْ٘ يٛ متٸ بٝإ ؾًػؿ١ أٌٖ ايبٝتٚأزٸ .ٖٚصٙ سكٝك١ْ .ا٭ضغطٞ

إىل ا٫ضتٗإ إيٝ٘. إٕ سادتٓا إىل املٓطل  ع٢ً ٖصا املٓطل أٜهّا، ٚملا ناْت ٖٓاى ساد١ْ

أْٓا إشا أضزْا  ، مبع٢ٓ«ايٛظٝؿٞ»ا٭ضغطٞ ملعطؾ١ عامل ايصٖٔ إمنا تكتكط ع٢ً املكاّ 

ٌٸ ، ؾإٕ ٠ٺسٳَُٓٗا ع٢ً سٹ ٚاسسٺ متٝٝع عامل ايصٖٔ َٔ عامل ايعني ٚاـاضز، ٚزضاغ١ ن

 املٓطل املصنٛض غٝهٕٛ ٖٛ ايٛغ١ًٝ ايٛسٝس٠ املتاس١ بني أٜسٜٓا. 

٢ ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ ١، ستٸؽهع يًٛظٝؿٝٸ َٔ ايٛانض أْ٘ يٝؼ ٖٓاى ؾًػؿ١ْ

مل اـاضز ٚعامل ايصٖٔ ع٢ً طاٚي١ ايبشح، َٔ عا ٚيصيو ؾكس ٚنعت ن٬َ٘ٓٗا، 

 ٚابتًت باملكرل ايصٟ آيت إيٝ٘. 

٫ ػطٸز ايٛاقع اـاضدٞ عٔ ايعامل ايصٖين يتذطٟ  ^إٕ ؾًػؿ١ أٌٖ ايبٝت

عًٝ٘ ع١ًُٝ دطاس١ٝ، ٫ٚ ػعٌ ايعامل اـاضدٞ تابعّا يًعامل ايصٖين، ٚعًٝ٘ ٫ ٜهٕٛ 

 َٓطك٘ ْؿؼ املٓطل ا٭ضغطٞ. 

اٍ املٓطل ا٭ضغطٞ َٔ َطتب١ املٓطل إىل َػت٣ٛ ايؿًػؿ١، ٚيصيو هب إْع

ٚدعًٗا يف َٓعي١ ايعًِ، مبع٢ٓ: َٓطل َعطؾ١ ايعًِ ايصٖين. نُا هب إْعاٍ ايؿًػؿ١ 

ا٭ضغط١ٝ َٔ َطتب١ ايؿًػؿ١ إىل َػت٣ٛ ايعًِ أٜهّا، مبع٢ٓ: عًِ املعطؾ١ ايص١ٖٝٓ 

 . (11)َٚعطؾ١ املؿاِٖٝ



^  
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  ــــــ يفًػف١ األضغط١ٝ؟ٌٖ جيب إقا١َ ايهالّ ع٢ً أغؼ ا

أخط٣: ٌٖ ٜؿتكط أٌٖ  ٚيهٔ بكٝػ١ٺ ،١َ ثا١ّْٖٝٚٓا هب تهطاض ا٭غ١ً٦ املتكسٸ

ُٸ ^ايبٝت  ٚبه٬ّ شيو ايسٜٔ؟  ،١ ع٢ً َعطؾ١ بايسٜٔإىل عًِ ايه٬ّ؟ أمل ٜهٔ ا٭٥

أْٓا طٛاٍ ٖصٙ ايكطٕٚ ا٭ضبع١ عؿط قس ضظسٓا ؼت ـ ٫ٚ ْعاٍ ـ عٞ إشا نٓا ْسٸ

ٌٕٜٔ، َٚع شيو متٖه٤ اؾا٥طٜٔ ٚايؿطاع١ٓ املػتبسٸْرل اـًؿا  ٓا َٔ تٓعِٝ ؾكٗٓا بؿه

ٛٸم ع٢ً مجٝع ايسغاترل ايعامل١ٝ، ْهٕٛ قس سٖكستٸ ،زقٝل كٓا إلاظّا نبرلّا، مل ٢ تؿ

ل بايٓػب١ إىل ايتاضٜذ ٚايتؿػرل ٚايؿًػؿ١ ٚايه٬ّ َٚا إىل شيو َٔ عًّٛ أٌٖ ٜتشٓك

ٚايعٌُ  ،اٍ ٖصٙ ـ يف ايؿًػؿ١ ٚايه٬ّ ا٭ضغطٞٚيصيو ؾإٕ اـٛض ـ ٚاؿ .^ايبٝت

ٚإْٓا يٲْكاف قس غبكٓا مجٝع ا٭َِ يف  .ع٢ً أغًُتُٗا، أقطب ايططم املُه١ٓ يٓا

 ٖصا اجملاٍ. 

َٴعٳأَا ايّٝٛ ؾا٭ضن١ٝ َتٛٚؾ ٗٻسٸ٠، ٚامل٪غٸط٠، ٚاٱَهاْات  ع٠ بأسسخ ػات ف

ض يكطٕٚ املان١ٝ، ٫ٚ ْتعطٻايٛغا٥ٌ تكطٜبّا، ٚيف اؿسٸ ا٭ز٢ْ ٫ ْٛاد٘ نػٛط ا

يٲبازات اؾُاع١ٝ نُا يف ايػابل، ٫ٚ تٓٗب أَٛايٓا، ٜٚبسٚ أْٓا ْعٝـ أؾهٌ 

ِّ ض َا ؾات، ْٚعٌُ ع٢ً تسٜٚٔ ؾًػؿ١ عكٛضْا. ؾعًٝ٘ ملاشا ٫ ْػتِٓ ايؿطق١ يٓع

َت٢ ْٓتػب  ؾإىل ؟!^قا٥ِ ع٢ً أسازٜح ٚتعايِٝ أٌٖ ايبٝت ،٢ تؿػرلأٚ ستٸ ،ٚن٬ّ

ٌٸ ايبٴعٵإىل أٌٖ ا س عٔ تعايِٝ يبٝت بُٝٓا ٜسٚض تؿهرلْا ع٢ً قٛض ايتؿاغرل ايبعٝس٠ ن

 أٌٖ ايبٝت؟! 

َٳ ٜتكٛض إٔ ايتؿػرل ٖٛ ٖصا املٛدٛز بني أٜسٜٓا، ٚأْ٘ يٝؼ باٱَهإ إٔ  ٔٵٖٓاى 

نُا وٌُ  .^ز ايتعايِٝ ايٛاضز٠ عٔ أٌٖ ايبٝتـ تؿػرلّا قا٥ُّا ع٢ً فطٻْ٪ٚي

 ؿإٔ ايؿًػؿ١ أٜهّا. ايؿ٬غؿ١ شات ايتؿهرل ب

ٌٕ  ، ٖٚٞ: دازٸ هب ططح ث٬ث١ أَٛض بؿه

 ؾػٛف ٜهٕٛـ إْٓا إشا مل مكط تؿػرل ايكطإٓ نُٔ أسازٜح أٌٖ ايبٝت 1

ٌٷ  «١ٝايعٓٸ»َعًِ، ٚغٛف ػتاح ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ايػطب١ٝ شات املا١ٖٝ  أَآَا َػتكب

ٌٻ ،«غرل ايع١ًُٝ»ٚ   َا ٜكع يف ططٜكٗا. ٚػطف َجٌ ايطٛؾإ ن

 ـ إشا مل مكٌ ع٢ً ؾًػؿ١ أٌٖ ايبٝت، ٚانتؿٝٓا بايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ املأغ2١ًُ
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ٔ أبسّا َٔ اؿكٍٛ ع٢ً تؿػرل )ع٠ٚ٬ ع٢ً عسّ قٛاب١ٝ ٖصا املٛنٛع(، ئ ْتُٖه

ِٕ  أبسّا.  ^ع٢ً تعايِٝ أٌٖ ايبٝت يًكطإٓ قا٥

 ٱْػا١َْٝتني ؾإٕ ؼكٌٝ ايعًّٛ أ َٔ ؼكٝل املػأيتني املتكسٸـ إشا مل ْتُٓه3

َٚعطؾ١ اٱْػإ، ٚعًِ ايٓؿؼ، ٚعًِ ايٓؿؼ ا٫دتُاعٞ، ٚعًِ  ،^٭ٌٖ ايبٝت

إشا ؾأْا  ئ ٜهٕٛ ممهّٓا أٚ َتاسّا، إ٫ٓ ،ا٫دتُاع، ٚعًِ اٱزاض٠ ٚايٓعاّ ا٫دتُاعٞ

 ٝني: ايتايإىل ا٭َطٜٔ 

ٕٸ سٳٝٵٌ عؿغ ٖصا ايسٜٔ، بٳأـ قشٝض إٔ اهلل قس تهٓؿ إىل ٖصا ٫ ميٓع َٔ ايٓعط  أ

 سلٛي١ٝ، ٚعسّ قكط ايٓعط ع٢ً ايؿٓا٤ ايساخًٞ َٔ ايعامل اٱغ٬َٞ.  ايعامل بط١ٜ٩ٺ

إىل  ب ـ إشا مل ْبازض إىل ايكٝاّ بٗصٙ ا٭َٛض ؾٗصا ٜعين أْٓا غٓهٕٛ عاد١ٺ

ٚقاّ بإلاظ ا٭َٛض  ،قس ظٗط #٢ شيو اؿني ٜهٕٛ إَاّ ايعكطغٓٛات ط١ًٜٛ، ٚستٸ

 . ×١ـ إىل سني ظٗٛض اؿذٸٖٚصا ٜعين تعطٌٝ ايتهايٝ .بٓؿػ٘

 

 ــــــ ُاتبإضغاٍ املػًَّ إٕ املٓطل األضغطٞ َبت٢ًّ

ُات. ؾؿٞ املٓطل ا٭ضغطٞ َٓص خطٛات٘ اؾٖٛط١ٜ ا٭ٚىل بإضغاٍ املػًٖ ًٞيكس ابتٴ

، ٚمتٸ إضغاٍ شيو «سٝٛإ ْاطل»ٝات اـُػ١ متٸ تعطٜـ اٱْػإ بأْ٘ َبشح ايهًٚ

سٝٛإ »، ٚا٭غس «سٝٛإ قاٌٖ»ـ اؿكإ بأْ٘ ُات، نُا متٸ تعطٜإضغاٍ املػًٖ

 . «سٝٛإ ْاٖل»، ٚاؿُاض «َؿذلؽ

ٚاسس  َج٬ّ ؾطمٷ «ايكاٌٖ»ٚؾكٌ  «ايٓاطل»ٚيف ٖصا ايبني ٜهٕٛ بني ؾكٌ 

ايٓؿؼ »ؾإٕ اٱْػإ ٚاؿكإ ٜؿذلنإ يف  ز ؾاضم نٝؿٞ، ٚإ٫ٓؾكط، ٖٚٛ فطٻ

 قا١ًٖ.  َع ؾاضم إٔ ْؿؼ ٖصا ْاطك١، ْٚؿؼ شاى ،«اؿٝٛا١ْٝ

، )ٖٚٛ َا ْ٪َٔ ب٘(، ٚاعتدلْاٙ «سٝٛاّْا قا٬ّٖ»ا بهٕٛ اؿكإ ؾًٛ أْٓا آَٓٸ

ٟٻأَطّا َػًٖ ِٸ متٝٝع َا١ٖٝ اؿكإ بٗصا ايؿكٌ َٔ غا٥ط  ُّا، ئ ْٛاد٘ أ َؿه١ً، ٜٚت

٫ٚ ٖٛ  ،يف املٓطل; ٭ٕ املٓطل ٫ ٖٛ بايعًِ املاٖٝات ا٭خط٣، ٖٚصا املكساض نافٺ

 . (12)بايؿًػؿ١

ِ عًِ املٛدٛز أٚ عًِ اؿٝٛإ أٚ عًِ اـٌٝ أٚ ا٭سٝا٤ يف ض إٔ ْتعًَٓٔ غرل املكطٻٚ



^  
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 «ا٭زا٠»ٚإشا قُٓا مبجٌ ٖصٙ ايع١ًُٝ ْهٕٛ يف اؿكٝك١ قس خًطٓا بني  .قًب املٓطل

َٚٔ اٱغطام يف  ،ّ املٛنٛع ع٢ً ا٭زا٠، ٖٚٛ َٔ اـطأ، بٌ غٛف ْكسٸ«املٛنٛع»ٚبني 

 اؾٌٗ. 

ٕٵ «اؿٝٛإ ايٓاطل»اٱْػإ بـ غرل إٔ تعطٜـ  ؾكٌ  :نإ ـ َٔ قبٌٝ ٚإ

 ع َا١ٖٝ اٱْػإ َٔ غا٥ط املاٖٝات ا٭خط٣، إ٫ٓبايٓػب١ إىل اؿكإ ـ ميِّ «ايكاٌٖ»

أْ٘ َٔ ْاس١ٝ أخط٣ ٜٴكسض سهُّا ؾًػؿّٝا ٚعًُّٝا ٚقه١ٝ َعطؾ١ٝ تعٌُ يف عني بٝإ 

ا١ْٝ(، ٚبايتايٞ ؾإٕ املٓطل غٛف ىطز ايتُاٜع إىل إثبات إؾذلاىٺ َا )ا٫ؾذلاى يف اؿٝٛ

 عٔ ايسا٥ط٠ اٯي١ٝ، ٜٚسخٌ يف ْطام ايكهاٜا ايؿًػؿ١ٝ ٚايع١ًُٝ، ٚوسخ ٖٓايو خًْط

 ّ يًُٛنٛعات ع٢ً ا٭زٚات. بني ا٭زٚات ٚاملٛنٛعات، نُا ٜهٕٛ ٖٓاى تكسټ

 

  ــــــ تٛضٝح

ِٷ «َعطؾ١ اـٍٝٛ»إٕ  يف إٔ اؿكإ  ٖوؾٳ عًُإ. ٫ «َعطؾ١ اٱْػإ»إٔ  سٳٝٵ، بٳعً

ؾٝ٘ أٜهّا. ٚبعس ٖصٜٔ  ٖوع بهْٛ٘ قا٬ّٖ، ٖٚصا ا٭َط ٫ ؾٳسٝٛإ، ٚي٘ ْؿؼ تتُٝٻ

ُني ٜأتٞ عًِ َعطؾ١ اـٍٝٛ، يٝبشح بؿإٔ أٚناع ٚأسٛاٍ ٖصا اؿٝٛإ ا٭َطٜٔ املػًٖ

َٔ )ايٛنع اؾػُٞ، ٚايعًـ، ٚايبٝطط٠، ٚايذلٜٚض، ع٢ً املػت٣ٛ ايعًُٞ 

ِٕٚقٛ ،ٚايتطبٝكٞ( ُٸٜٴ ٫ّ إىل ؼكٝل ايٓتا٥ر ايع١ًُٝ يعً ٖٚهصا  .٢ بعًِ َعطؾ١ اـٍٝٛػ

 ا٭َط بايٓػب١ إىل غا٥ط اؿٝٛاْات ا٭خط٣. 

َٸ ِٸ اـٛض يف عًُني; َا ٜتعًٖ ا يفٚأ ٖٛ  :ٚايعًِ ا٭ٍٚل مبعطؾ١ اٱْػإ ؾإْ٘ ٜت

ؿ٘ َٛنٛع ٖصا ؾاٱْػإ بٛق ّ.املػاٚم يعًِ َعطؾ١ اـٍٝٛ املتكسِّ ،عًِ َعطؾ١ اٱْػإ

ايعًِ ٜٓعط إيٝ٘ بٛقؿ٘ سٝٛاّْا ـ نُا ٖٛ نصيو َٔ ٚد١ٗ ْعط بعض ايعًُا٤ 

ٚإٕ ايؿاضم ايٛسٝس عٓسِٖ بني اٱْػإ ٚغا٥ط اؿٝٛاْات ا٭خط٣ ٜهُٔ  ،طٜٔ ـٚاملؿٚه

ػاع َػاسات٘ ايٓؿػ١ٝ ٚايطٚس١ٝ، ا٭َط ايصٟ هعٌ عًِ يف غع١ ؾُٗ٘ ٚإزضان٘ ٚاتٸ

 عًِ َعطؾ١ اـٍٝٛ. َعطؾ١ اٱْػإ أٚغع َٔ 

، ٚمل ىايـ يف ٖصٙ املػأي١ َِٓٗ أسسٷ ،يٛ ادتُع ضأٟ مجٝع ايعًُا٤ ع٢ً شيو

إٔ اخت٬ف اٯضا٤  سٳٝٵُات قشٝشّا. بٳيهإ إضغاٍ املٓطل ا٭ضغطٞ إضغاٍ املػًٖ
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غٛا٤ يف ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚعًِ ا٭سٝا٤  ،ٚا٭سهاّ بني كتًـ املصاٖب ٚاملساضؽ

اييت ٫ ميهٔ  ،دعٌ ٖصٙ املػأي١ َٔ أعكس املػا٥ٌ ايع١ًُٝ ،ػا١ْٝٚنصيو ايعًّٛ اٱْ

 ١ّخاقٸ، ُٚاتقاطع، ؾه٬ّ عٔ أخصٖا ٚإضغاشلا إضغاٍ املػًٖ اؿهِ بؿأْٗا بهطٕؽ

٢ ، سٝح قاض ستٸعلٛ «عكط ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ»تػ١ُٝ  ايصٟ اغتشلٸ ،يف ايعكط ايطأٖ

ِٸ ايتكطٜض بإٔ  .ْػا١ْٝعًِ ايؿٝعٜا٤ ٜػتدسّ َٔ قبٌ عًِ املعطؾ١ اٱ َعطؾ١ »ٚبصيو ٜت

ذٗت مجٝع ايعًّٛ املٓطك١ٝ ٚقس اتٻ .َٔ أندل َؿانٌ ايعًّٛ ايبؿط١ٜ ايطا١ٖٓ «اٱْػإ

بػ١ٝ ايتعطٸف ع٢ً ٖصا ايها٥ٔ  ;ٖصا ا٫ػاٙ يفٚايؿًػؿ١ٝ ٚغا٥ط ايعًّٛ ا٭خط٣ 

ٟٸ  . كّا آخطًَِٚا إشا نإ سٝٛاّْا ْاطكّا أٚ خٳ ،ٚاؿهِ بؿأْ٘ ،ايبؿط

ٕٷ»ّ ؾعاض يكس قسٸ د١ًًٝ يعًِ ا٭سٝا٤ يف إطاض  خس١َّ «ْاطل اٱْػإ سٝٛا

ٛٸض أٚ ايتهاٌَ ،١ْٝٚٔايساضٵ ِٸ يف ْعط١ٜ ايتط  ٚقس أبطٌ ايكٍٛ غًل اٱْػإ زؾع١ّ .َٚٔ ث

ٌٸ يكطٕٚ َتُاز١ٜ بٛقؿ٘ ٖٛ ايطأٟ ايتٛضاتٞ املتػاَي ،ٚاسس٠ ِ عًٝ٘، ٚعٌُ ع٢ً ٚايصٟ ظ

 ٖصٙ ايط١ٜ٩. ؼطٜط ايؿهط َٔ سكاض 

ٕٸ ٕٵ ٚإ ٌ ايسعا١َ ا٭ق١ًٝ شلصٙ ايجٛض٠ نإ ٫ ٜؿٚه ٖصا ايؿعاض املصنٛض ٚإ

 ٫ٚ ٜعاٍ.  ،ٌ ايعٓكط احملٛضٟ ؾٝٗا٘ نإ ميجِّض١ٜ، ٚيهٓٸايتشطټ

ٛټ إ٫ٓ ضٚا َٔ ْعط١ٜ أقٌ ايجبات ايتٛضات١ٝ، ٚقعٛا يف بعس إٔ ؼطٻٚ ،نيضٜٸإٔ ايتط

ٛټ  ؿٛا يف ايسا٥ط٠ ايع١ًُٝ ٚايؿًػؿ١ٝ. ؿٛا عٓسٖا نُا تٖٛقٖقض، ؾتٛؾباى ايكٍٛ بٓعط١ٜ ايتط

ٚاسس٠ ع٢ً ؾهٌ متجاٍ َٔ  ٚاسس: إٕ اٱْػإ مل ىًل زؾع١ّ مل ٜجبت غرل ؾ٤ٞٺ

ٌٕٚأٚ بٓؿذ ايطٚح ؾٝ٘،  ،ايطني ٚعدل  ،تسضهٞ إمنا تهاٌَ َجٌ غا٥ط ايها٥ٓات بؿه

ٛټ  أٚ ايتهاٌَ غرل ٖصٙ ايبهاع١.  ضاملػاض ايطبٝعٞ يًدًل. ٚمل ٜٓتر يٓا سكٌ ْعط١ٜ ايتط

ٛټيٛ إٔ عسزّا َٔ ا٭ؾطاز قس تٛقٻ ض أٚ ًٛا إىل ؾًػؿ١ٺ َا ع٢ً أغاؽ َٔ ْعط١ٜ ايتط

إىل ططح ؾًػؿ١ بؿإٔ  ٌ أسسٷايتهاٌَ بؿإٔ اؿٝا٠ اؾػس١ٜ يٲْػإ، ؾًِ ٜتٛقٻ

 باغتجٓا٤ غبٓػط، ٖٚٞ ا٭خط٣ ،اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يٲْػإ ع٢ً أغاؽ ٖصٙ ايٓعط١ٜ

 طٜٔ. اٯٕ َٔ قبٌ مجٝع املؿٚه َطؾٛن١ْ

٢ ايع٬ق١ ايتٓاغ١ًٝ بني اٱْػإ ٔ ْعط١ٜ ايتهاٌَ َٔ إثبات ستٸمل تتُٖه

ٕٵ ناْت ٖصٙ ايع٬ق١ يف ضأٟ عامل ا٭سٝا٤ ايصٟ ٫ ميتًو َعًَٛات بؿإٔ  ٚاؿٝٛإ، ٚإ



^  
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ل بايٓكٛض َا ٜتعًٖ يف أْ٘ ٜتعاٌَ َع ٖصٙ ايط١ٜ٩ سٳٝٵُّا، بٳغا٥ط ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ أَطّا َػًٖ

 ١ عًِ ا٭سٝا٤ أٜهّا. ا٭غاغ١ٝ ايٛاضز٠ بؿإٔ أزٓي

ِٸ ططح َػا٥ٌ  ِٷ املعطؾ١ ايجا١ْٝٚشلصٙ ا٭غباب ٜت مل  )املعطؾ١ اٱْػا١ْٝ(. ٖٚٛ عً

ٟٸ سٝٛإ آخط. َا ٖٛ ٖصا اٱْػإ ايصٟ متٖه ٔ َٔ بٓا٤ ايتاضٜذ ٚاجملتُع ٜططح بؿإٔ أ

م؟ َٚا ٖٛ ايعكٌ أغاغّا؟ ٚملاشا ٫ متتًو ايٓؿؼ ايكا١ًٖ ٚايجكاؾ١ بعكً٘ ٚشنا٥٘ اـاض

 عك٬ّ، يف سني متتًهٗا ايٓؿؼ ايٓاطك١؟ 

، ؾٌٗ ْؿؼ اٱْػإ ٖٞ إٕ ْؿؼ ا٭غس ٖٞ ْؿػٗا ْؿؼ اؿكإ َع اخت٬فٺ

ّا وٍٛ زٕٚ أّ إٔ بُٝٓٗا اخت٬ؾّا شاتٝٸ ،يف ايتهاٌَ ْؿؼ ْؿؼ اؿكإ َع اخت٬فٺ

 (؟ؿٝٛإٚقٛعُٗا ؼت دٓؼ ٚاسس )ا

ُٸ ١ٝ ٚايهٝؿ١ٝ، بٌ إٕ ٫ ٜكتكط املٛنٛع ع٢ً ايتهاٌَ َٔ ايٓاس١ٝ ايه

ٟٸ ٌٸ اؿكإ أٚ أ ب بعس شيو عٔ ْٛع َٔ أْٛاع اؿٝٛاْات اييت تتؿعٻ سٝٛإ آخط )أٚ ن

 ٚيٛ ،ؾطع َٔ ؾطٚع اؿٝٛإ( ئ ٜطٟٛ َػاض ايتهاٌَ يٝكٌ إىل َا ٚقٌ إيٝ٘ اٱْػإ

 بعس ًَٝاضات ايػٓني. 

ٛټ ٌٖ ميهٔ إٔ سٝٛاّْا غًو غبٌٝ ايتهاٌَ يٛ  تسٸعٞ، ٚتكٍٛ:ض إٔ يٓعط١ٜ ايتط

 أٚ إىل َا ٖٛ أضق٢ َٓ٘؟  ،مباٖٝت٘ اؿٝٛا١ْٝ ؾإْ٘ غٝكٌ إىل َا ٚقٌ إيٝ٘ اٱْػإ

ٟٸ ساٍ ؾإٕ َٛنٛع )َا ٖٛ اٱْػإ يف ٖصا  ^(، ْٚعط١ٜ أٌٖ ايبٝت؟ٚع٢ً أ

تبٝني دٗإ »شت يف نتابٞ ٚقس أٚن .ا إىل عح ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ُْٝذلنٗ ،ايؿإٔ

ٛټ «ٚإْػإ  .^ض ٚض١ٜ٩ أٌٖ ايبٝتايؿطم بني ْعط١ٜ ايجبات ْٚعط١ٜ ايتط

ٕ ايعًّٛ أٚايصٟ أضاٙ نطٚضّٜا ٖٓا ٖٛ ا٫يتؿات إىل ٖصٙ املػأي١ اـطرل٠، ٖٚٞ 

ٖٚصٙ ٖٞ  .َٔ إبسا٤ تعطٜـ يٲْػإ إىل ايّٝٛٔ مل تتُٓه ـ ػاعٗاضغِ اتٸـ ايبؿط١ٜ 

ٚايعاًَني يف فاٍ ايعًّٛ ٚاملعطؾ١، يف  ،ٚاملطانع ايع١ًُٝ ايهدل٣ػات َؿه١ً امل٪غٸ

ٕٷ»ٜطغٌ َكٛي١  ّْاطٵَق 23سني إٔ املٓطل ا٭ضغطٞ َٓص  إضغاٍ  «ْاطل اٱْػإ سٝٛا

 ُات. املػًٖ

ناْت ايؿًػؿ١ ـ ٚايكا٥ُٕٛ ع٢ً ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ املأغ١ًُ ـ تػع٢ ع٢ً ايسٚاّ 

هتؿني با٫يتؿات إىل د١ٗ ا٫خت٬ف، ِٖٚ ايصٜٔ إىل ػاٌٖ د١ٗ )ا٫ؾذلاى( ٖصٙ، َ
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. ٚيصيو ٜتػاقٕٛ (13)ؾ١ل مبػأي١ خًل آزّ بايتعايِٝ ايتٛضات١ٝ احملطٻَا ٜتعًٖ جٕٛ يفٜتؿبٻ

ٕٷ :يف ايتعاطٞ َع َكٛي١ َٳ )اٱْػإ سٝٛا ًٗا ع٢ً ٜتكبٻ ٔٵْاطل(، ٫ٚ ٜعاٍ ٖٓاى َِٓٗ 

 ٖصٙ ايؿان١ً. 

ٕٛ ٚايػايهٕٛ يططٜل ايهؿـ ٚايؿٗٛز، ٚيف َكابٌ ٖ٪٤٫ ٜكـ اٱؾطاقٝ

ٔٵ ضٴٚسٹٞ﴿و بكٛي٘ تعاىل: َٔ خ٬ٍ ايتُػټ ;سٝح شٖبٛا َٹ ٘ٹ  ْٳَؿدٵتٴ ؾٹٝ اؿذط: ) ﴾ٚٳ

ٚمل  ،ّـ املتكسِّؾًِ وؿًٛا بٗصا ايتعطٜ .١إىل ايكٍٛ باَت٬ى اٱْػإ ضٚسّا إشلٝٸ ،(14)(29

 بٓعط١ٜ ايجبات ـ ٜعذلض ٜكُٝٛا ي٘ ٚظّْا. ٚقس نإ ؾٝذ اٱؾطام ـ بٛقؿ٘ َٔ ايكا٥ًني

ٗني ايطا١َٝ إىل َا ٜتعًل ظٗٛز قسض املتأٚي . ٚيف(15)ع٢ً ٖصا ايتعطٜـ ا٭ضغطٞ قطاس١ّ

ايتٛؾٝل ٚاملٛا١َ٤ ناْت ٖصٙ املػأي١ َٔ املػا٥ٌ اييت ٚقًت إىل ايٛسس٠، بٌ إْ٘ ػاٚظ 

اٖا بٌ تعسٸ ١،اؿسٚز يف ٖصا املٛنٛع، ؾًِ ٜكتكط ع٢ً اعتباض ضٚح اٱْػإ ضٚسّا إشلٝٸ

يٝعتدل مجٝع ا٭ؾٝا٤ َٔ اؾُازات ٚاؿٝٛاْات ايٓاطك١ ٚايكا١ًٖ ٚايٓاٖك١ عني اهلل 

 ٚشات٘. 

ميتًو شات ا٭عها٤ اؾػس١ٜ اييت ميتًهٗا إٔ اٱْػإ  َٚٔ اؾسٜط بايصنط

ٜٴـ  ^طبكّا يتعايِٝ أٌٖ ايبٝتـ اؿٝٛإ، ٚيهٓٸ٘  ، عتدل سٝٛاّْا. ؾايٓبات ي٘ ضٚحٷ٫ 

َٔ  ع٢ً أغإؽ ِٵ. ٚإٕ خًل اٱْػإ مل ُٜك(16)ضٚسإ، ٚيٲْػإ ث٬خ أضٚاحٚيًشٝٛإ 

ٛټ ،ْعط١ٜ أقٌ ايجبات ثايح، ىتًـ  ض املطًل، بٌ ٖٛ منْط٫ٚ ع٢ً أغاؽ ْعط١ٜ ايتط

 خت٬ؾّا دٖٛطّٜا. اعٔ ايعكٝستني املانٝتني 

 

ٌْ   ــــــ يًُذٌُ ناؾف١ٝ ايربٖإ األضغطٞ تفصٝ

ٕ ْتٝذت٘ إّ يٓا ؾ٦ّٝا دسٜسّا; إش إ ا٭ضغطٞ ٫ ٜكسِّإٕ ايدلٖ»ٜكٍٛ زٜهاضت: 

 ١: ايتايٝل بايكه١ٝ َا ٜتعًٖ . ؾُج٬ّ يف(17)«َع١ًَٛ َٔ ندل٣ ايكٝاؽ

 ط. ـ ايعامل َتػِّ

ٌټ  . ط سازخٷَتػِّ ـ ٚن

 . ـ إشٕ ايعامل سازخٷ

ط( ايٛاضز يف ايكػط٣، ٚيف يؿغ يف يؿغ )املتػِّ ظٷلس إٔ سسٚخ ايعامل قطٳ



^  
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ازخ( ايٛاضز يف ايهدل٣. ٚعًٝ٘ ٫ لس يف ايٓتٝذ١ ؾ٦ّٝا دسٜسّا. ؾعٓسَا ٜكاٍ يف )اؿ

ٌٸ ٚشيو ٭ْٓا أثبتٓا سسٚث٘ يف تًو  ;ض إىل ايعاملٚٵ( ٫ ٜكٌ ايسٻط سازخٷَتػِّ ايهدل٣: )ن

 ١ٝ أبسّا. ايهدل٣، ٚإشا اْتعطْا ايٓتٝذ١ ئ مكٌ ع٢ً ندل٣ نًٓ

ضت ؾٗٛ إٔ اؾسٜس ايصٟ تٓطٟٛ عًٝ٘ أَا دٛاب ا٭ضغطٝني عٔ إؾهاٍ زٜها

َٴ  ٚايهدل٣(.  ;َتني )ايكػط٬ّ٣ يف املكسٸُٳذٵايٓتٝذ١ ٖٛ تؿكٌٝ َا نإ 

ٌ(، ُٳذٵإٔ ن٬ّ زٜهاضت ٫ ٜٓطٟٛ ع٢ً إْهاض )تؿكٌٝ امُل َٚٔ ايٛانض

أٚ عًُّا دسٜسّا; ؾايعًِ ٖٛ ايصٟ ٜعٌٜ اؾٌٗ، ٚيٝؼ ٖٛ ايصٟ  ٘ ٫ ٜعتدلٙ َعطؾ١ّٚيهٓٸ

ِّ عًّٛ باٱمجاٍ إىل َعًّٛ بايتؿكٌٝ. إٕ ؼٌٜٛ املعًّٛ باٱمجاٍ إىل َعًّٛ ٍ املو

 ُا ٖٛ ؾطح ٚتؿػرل يًُعًّٛ، ٚيٝؼ إظاي١ يًذٌٗ ٚتبسًٜ٘ إىل عًِ. بايتؿكٌٝ إْٸ

ط زٜهاضت املػأي١، ٚنإ عًٝ٘ إٔ ٜكٍٛ: إٕ ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ ٫ يكس قػٸ

 ؿكٌٝ يصيو املٓطل. ت ُٓا ؾ٦ّٝا دسٜسّا; ٭ٕ ٖصٙ ايؿًػؿ١ إمنا ٖٞتعًٚ

ٜهٕٛ قس أٖسض ؾًػؿت٘،  إٕ ايؿًٝػٛف ا٭ضغطٞ إشا خطز عٔ ْطاق٘ اـامٸ

ٚأَا إشا ظاٍٚ ْؿاط٘ نُٔ ْطاق٘  ;ٚإْ٘ بس٫ّ َٔ ايعًِ غٛف ٜكٌ إىل عسّ ايعًِ

إٔ ٖصٙ ايع١ًُٝ تػتشل إْؿام  سٳٝٵبٳ ،ؾإْ٘ غٝٓؿل عُطٙ يف ؾطح ٚتؿكٌٝ َٓطك٘ اـامٸ

ٌٸايعُط َٔ أدًٗا. إٕ  يف  املٓطل ٚايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ َٔ ايعًّٛ اشلا١َ، ٚاييت ٫ تك

ُٸ ّٷ، ١ يف َجٌ ٖصا ايعكطخاقٸٚٝتٗا عٔ غا٥ط ايعًّٛ ا٭خط٣، أٖ  ايصٟ اْتؿطت ؾٝ٘ عًٛ

ٚقس  ;ـ بؿسٸ٠ ع٢ً املعطؾ١ ايص١ٖٝٓ ٚاملؿ١َٝٛٗاييت تتٛٓق ،َٔ قبٌٝ: )املعطؾ١ اٱْػا١ْٝ(

بٌ  ;٫ٚ ميهٔ بًٛغ٘ زٕٚ املعطؾ١ ايص١ٖٝٓ ،تش١ًًٝٝ(متٸ ايتأغٝؼ يعًِ باغِ )ايؿًػؿ١ اي

ٕٸ )عًِ املعطؾ١( ٚ)عًِ ا٫دتُاع املعطيف( ـ ايًصٜٔ ٜكَٛإ ع٢ً املعطؾ١ ايص١ٖٝٓ ٚعًِ  إ

ٕٛ إايٓؿؼ ٚعًِ ا٫دتُاع ٚعًِ ايٓؿؼ ا٫دتُاعٞ ـ ٜطتبط َٔ ا٭ما٤ بـ )َعطؾ١  بٓش

 ٔ(. ٖٵايصِّ

عتدلٙ إٔٛ بصيو( ـ أسذلّ َا ٛ قبٌ ا٭ضغطٝٸٚأْا شلصا ايػبب ـ بٛقؿٞ أضغطّٝا )ي

ٟٻَٓطكّا أضغطّٝا، ٚئ أضدِّ ٌ ؾٝٗا ٚاسس َٔ َعًَٛاتٞ ا٭خط٣; ٭ْ٘ ٜتسخٻ ض عًٝ٘ أ

إٕ  ؟!ط يًصٖٔ أٚ ايٓؿاط ايصٖين أٚ املؿاِٖٝ ايص١ٖٝٓأؾٌٗ ميهٔ ايتٓٗه .بأمجعٗا

ِٕ اٱْػإ َٔ زٕٚ ايصٖٔ ٚاملؿاِٖٝ ايص١ٖٝٓ ٫ ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ نت١ً  تاؾ١ٗ.  ؿ
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هض إٔ املٓطل ا٭ضغطٞ يف سكٝكت٘ يٝؼ َٓطكّا، بٌ ٖٛ عني ايؿًػؿ١ اتٸ

 ز اٱمجاٍ ٚايتؿكٌٝ. ايؿطم بُٝٓٗا ٜهُٔ يف فطٻ ٕٸأا٭ضغط١ٝ، ٚ

ٍٕ إىل اٱداب١ ،١َبعس تًدٝل املطايب املتكسٸٚقًٓا، ٚاٯٕ ضمبا  ٟٸ عٔ غ٪ا  دٖٛط

 آخط: 

 

  ــــــ ألضغطٞ؟أٌٖ ايبٝت املٓطل ا ِطملاشا مل خيَت

 : ايتاي١ّٝ نُٔ املٛاضز ّ ْعطض اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ املتكسٸبا٫يتؿات إىل َا تكسٸ

 ـ إٕ املٓطل ا٭ضغطٞ ٖٛ َٓطل ايصٖٔ. 1

١ًٝ ػ٢ بايكٝاؽ إىل اشلٝعٔ بٝإ ايطبٝعٝات، ستٸ ـ إٕ املٓطل ا٭ضغطٞ عادعٷ2

ا٭سهاّ ايص١ٖٝٓ إىل ٖصا ايعذع يف ساي١ تػط١ٜ  ٚاملاضنػ١ٝ َٚا إيُٝٗا. ٜٚؿتسٸ

 اـاضز. 

 ُا ٜٓؿع يف َكاّ ايؿْٛهٛؾٝٛغ١ٝ ؾكط. ـ إٕ املٓطل ا٭ضغطٞ إْٸ3

 ٫ٚ ٖٛ بايؿًػؿ١.  ،ـ إٕ املٓطل ا٭ضغطٞ َٓطل عًِ، ؾًٝؼ ٖٛ باملصٖب4

 ُات. بإضغاٍ املػًٖ ـ إٕ املٓطل ا٭ضغطٞ َبت٢ًٶ5

 ملٛنٛع(. باـًط بني )ٚسس٠ اٯي١ ٚا ـ إٕ املٓطل ا٭ضغطٞ َبت٢ًٶ6

باٱمجاٍ  ـ إٕ ايؿطم بني املٓطل ا٭ضغطٞ ٚايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ ٖٛ ؾطمٷ7

 ٚايتؿكٌٝ. 

 ـ إٕ املٓطل ا٭ضغطٞ ٜعطٞ ا٭قاي١ يًصٖٔ ٚاملؿّٗٛ. 8

ٞٸَا ٜتعًٓ ـ إٕ املٓطل ا٭ضغطٞ يف9  .ل بتطبٝل اـاضز ع٢ً ايصٖٔ إط٬ق

 

 

الهىامش
                                                      

»»
»»

 



^  

 

هـ 0341م ـ  5102ــ ربيع وصيف   ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

»

»»
»

»

»

^

»



 

 

هـ 0341م ـ  5102ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

^

»
»

»»

 
^



^  

 

هـ 0341م ـ  5102ــ ربيع وصيف   ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

 



 

 

 

 ايهطِٜ ايكطإٓ يف أصٍٛ اجملاظ
 

 ز گلًمهرواد. 

 

  ــــــ ١ََكٓس

 ،‘نيٝٸايٓب خامت ٢عً ْعٍ ٞشلإ ٞٚسٚ ٟزلاٚ نتاب آخط ِٜايهط ٕآايكط ٕإ

 ٌَٝج ٫ حٝع ،ايه٬ّ ٓاتقػِّٚ ،ٚايب٬غ١ ايؿكاس١ قٛاعس عٝمج ٢عً ؿتٌُٜ ٖٛٚ

 . ٖصا َٛٓاٜ إىل ٕآايكط ٟؼسٸ َاّأ سسٷأ كِٜ ملٚ ،ْٛع٘ يف ي٘

 ٖارلتؿػٚ، اتٜاٯ ؾِٗ يف لٝعُ رلٷتأث ٕآيكطا يف اغتعُاي٘ٚ اجملاظ َها١ْ يؿِٗ

 .(1)اجملاٍ ٖصا يف ٠اضدبٸ اتٷٛخط ناْت قس أْ٘ اؿٓغ سػٔ َٔٚ .ٞاؾُاي

 لٝايعُ رلثأايت ،عذاظاٱٚ ٞاؾُاي داْب٘ عٔ ؾه٬ّ ،ٕآايكط يف ًُذاظي ٕإ حٝس

 ٖصا إٝبع٢ً  ْطٚنع املكاٍ ٖصا يف ٓشٔؾ ٕآيًكط ٞاؾُاي رلٚايتؿػ اتٜاٯ َٞعاْ يف

 . ٞشلاٱ ٞايٛس يف ٞزب٭ا اؾاْب

ِٸ أسس ْٗاإ :١ايب٬غ ذٜتاض إٝب يف ْكٍٛ ٕأ هٔمي  َإض شلاٚ ،زبا٭ ؾعب أٖ

 . ايؿطؽٚ ايعطب عٓس ٌٜطٛ

ِٸ  يف ٛدسٜ يصيو ،بايػّا اٖتُاَّا ١ٚايؿكاس ١باـطاب ١ٝاؾاًٖ يف ايعطب اٖت

 نإ َا دٌ٭ٚ .٠ا٫غتعاضٚ ٘ٝايتؿبٚ ١ٜايهٓاٚ اجملاظ ْٛاعأ كتًـ ٞاؾاًٖ ايؿعط

 َٔ اتٜآ ْعٍٚ بعس ‘ايطغٍٛ اِٖؼسٸ ػ٘ٝبًٚ ايه٬ّ ضٝؾك يف ٠املٗاض َٔ ايعطب ٘ٝعً

  .(2)ٕآايكط

 .١ٝايعطب ١ايب٬غ يف ّارلنب ّارلتأث طتثٸأ ١ْٝٛاْٝاي ١ايب٬غ إٔ بايصنط طٜٚاؾس
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ٔٸ: ٘ٝٵيهتابٳ نإ حٝس ،ايعًِ ٖصا ََٞتكسٸ َٔ نإ ضغطٛأٚ ٔٸٚ ;١اـطاب ؾ  ؾ

 . ١ايب٬غ عًِ ٜٔتسٚ يف رلايتأث رلنب، ١ٝاْٜايػط َٔ باملعطٻ ،ايؿعط

ٔٸ نتاب٘ يف يًُذاظ ؿٜ٘تعط َاأ  ٤ٞٺؾ اغِ ْكٌ عٔ ٠ْعباض اجملاظ: ؾٗٛ ايؿعط ؾ

َٸ ايٓكٌ ٖصاٚ ٤ٞٺ.يؿ  إىل ايٓٛع َٔ ٚأ ،اؾٓؼ إىل ايٓٛع َٔ ٚأ ،ايٓٛع إىل اؾٓؼ َٔ اإ

 . (3)١َؿابٗ ٚأ ١ٺملٓاغب ;ايٓٛع

 بٝايذلتٚ ٜٔايتسٚ َٔ ،١ايب٬غ عًّٛ ٜٔتسٚ يف خطٛات هّاٜأ يًؿطؽ نإٚ

 . ايعًِ ٖصا يف نيَاملتكسِّ َٔ ناْٛاٚ ،ايهتب ـٝيأتٚ بٜايتبٛٚ

 بٔ اضبؿٸ :َِٓٗٚ ،ابِٗنتٸٚ ايؿطؽ ؾعطا٤ آثاضٙ يف ايعًّٛ ٖصٙ اغتعٌُ ٔٵَٳ ٍٚأ

ٛٸ بٛأٚ ،ٞداضغتاْتٴاي زطٵبٴ  ١ايهتاب يف بساع٘إبٖٚٛ  ،عكٓؿامل ابٔ ايٓجط يفٚ ،ٟٖٛاظا٭ اؽْ

 . (4)ايٓجط يف نياملبسع سسأ عسٸٜ

ٔٵ ٍٚٸأ  نتاب٘ يف ٢،َجٓ بٔ َعُط سٝعب بٖٛٛ أ نياملػًَُٔ  اجملاظ اغتعٌُ َٳ

ٔٸٚ .(5)ٕآايكط فاظ  إٝايب لٝتًد نتاب٘ٚ ،ٞٸطناي ـٜؿطاي اجملاظ يف ـأٓي ٔٵَٳ ٍٚٸأ يه

 نتاب٘ يفٚ ،ايػٛض بٝتطت ٢عً ٕآايكط فاظات عٔ ٘ٝؾ ِتهًٓٚقس  ،ٕآايكط فاظات يف

 . (6)ايطغٍٛ حٜسازأ َٔ 364 يف ٠ا٫غتعاضٚ ١ٜايهٓاٚ اجملاظ عٔ ِتهًٓ ١ٜايٓبٛ اظاتاجمل

 ؾكضأ ٢عً ٣استٛ ٟايص ،نتاب٘ يف اجملاظ اغتعٌُ تعاىل اهلل ٕؾإ ّتكسٸ نُاٚ

ٔٵٚ .ايعطب يػات  ا٫غتعُاٍ؟  ٖصا يف ٞاملباْٚ قٍٛا٭ ٖٞ َا يه

ٍٴ اجملاظ اغتعُاٍ يف ٠طامل٪ثِّ ٞاملباْ ٖصٙ ١مجً َٔ :ْكٍٛ ٕأ َهآْاإب  سلٛ

 . ١ٝا٫دتُاع ١ايجكاؾٚ ٕآايكط نيب ايتٓاغبٴٚ ،اؾُاٍ بساعٴإ، ٢املعٓ

 

 ــــــ َع٢ٓ اجملاظ

  ــــــ ١ايًػـ 1

 ٢مبعٓ ،َُٞٝ كسضَ َاإ ;ٛظه داظ َٔ ،َؿعٌ ٚظٕ ٢عً ،(ظـ  ٚـ  ز) َٔ اظف

ٕٕ َٔ ايعبٛض   .(7)ايعبٛض قٌ ٢مبعٓ ،َهإ اغِ َاإٚ ;َها

 ;ي٘ املٛنٛع ٢املعٓ رلغ يف ،١ٺٜٓيكط ;ايًؿغ اغتعُاٍ املؿٗٛض ٟايطأ يف ٚاجملاظ

 . (8)ي٘ املٛنٛع ٢املعٓ نيبٚ ٓ٘ٝب ١ٺيع٬ق
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 ــــــ االغتعُاٍ ايكطآْٞ ـ يف2

 : ٝنيَعٓ يف ِٜايهط ٕآايكط يف اجملاظ اغتعٌُ

 اغتعٌُ ٔٵَٳ ٍٚٸأٚ .ٞايجاْ ايكطٕإىل  اغتعٌُ حٝس .١ٜاٯ َسيٍٛٚ رلايتؿػ ٢مبعٓ أـ

  .(9)كطإٓاي فاظ نتاب٘ يف ٢،املجٓ بٔ َعُط سٝعب بٛأع٢ٓ امل ٖصا

ٚٸٚ .ٞكٝاؿك َعٓاٙ رلغ يف ايًؿغ اغتعُاٍ ب ـ ع٢ٓ امل ٖصا يف اغتعًُ٘ ٔٵَٳ ٍأ

 بٝتطتع٢ً ٚ َػتك٬٘، ٘ٝؾ ِتهًٓ ٔٵَٳ ٍٚٸأ ٞطناي ؿطٜـاي ٕأ َع ،(14)اسغاؾ

 . (11)كطإٓاي

 : قػاّأ ١مخػإىل  كطإٓاي يف اجملاظ سٍٛ ايعًُا٤ قٛاٍأ كػِت

  .(12)ايعًُا٤ مجٗٛض ب٘ قاٍ .َطًكّا اؾٛاظـ 1

  .(13)ايعًُا٤ بعض اختاضٙ. َطًكّا اؾٛاظ عسّـ 2

 .(14)١ْمجاع اختاضٙ .كطإٓاي يف اؾٛاظ عسّـ 3

  .(15)ٟايعاٖط زٚزاٚ ابٔ اختاضٙ .١ايػٓٸٚ كطإٓاي يف اؾٛاظ عسّـ 4

 سعّ ابٔ ب٘ قاٍ .ٓعمي ٫ ٖارلغ يفٚ ،١ٝايؿطع سهاّا٭ يف فاظ ٫ـ 5

  .(16)ْٟكاضا٭

 

  ــــــ اجملاظ أقػاّ

 : ، ٖٚٞقػاّأ إٝايب عًُا٤ عٓس يًُذاظ

 ٟاجملاظع٢ٓ املٚ ٞكٝاؿكع٢ٓ امل نيب ١ايع٬ق تهٕٛ ٟايص اجملاظ: املطغٌ اجملاظ

 . (17)١ايكاضؾ ١ٜٓايكطٚ ١املؿابٗ رلغ

 ١ٜٓايكط َع ١املؿابٗ ١يع٬ق ;ٞكٝاؿك َعٓاٙ رلغ يف ايًؿغ اغتعُاٍ: ٠عاضا٫غت

  .(18)١ايكاضؾ

 دٛاظ َع ،١قاضؾ ١ٺٜٓقطٚ ١ٺيع٬ق ٞكٝاؿك َعٓاٙ رلغ يف ايًؿغ اغتعُاٍ: ١ٜايهٓا

  .(19)ٞكٝاؿكع٢ٓ امل ٠ضازإ

 تًـى حٝع ،ا٫غِ يف َاإ اؿصف ٖصا: ٠ٚا٫غتعاض فاظٚ اؿصف فاظ

 . ١اؾًُ يف َاإٚ ;ايؿعٌ يف َاإٚ ;عصؾ٘ ؿغايً عطابإ

 رلغ يف ايًؿغ اغتعُاٍ عينٜ ،سهُٗاٚ ١ايهًُ يف اجملاظ ٖصا: ٟٚايًػٛ اجملاظ
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ِٕإىل  سهُٗا َٔ ١ايهًُ ْكٌ ٚأ ،ي٘ املٛنٛعع٢ٓ امل   .(24)آخط سه

 

  ــــــ كطإٓاي يف اظاجمل اغتعُاٍ َٞباْ

 ؟بأمجع٘ ١ّكٝسك ِٜايهط كطإٓيا عٌه ملٚ ،كطإٓاي يف اجملاظ اهلل دعٌ ملاشا

 : شيو يف ه٬ّتؿكٌٝ اي ًٜٞ َا يفٚ

 

  ــــــ ايعطب ١يػ اغتعُاٍـ 1

 نيب عٝٸمي َٓهبط ْعاّٖٞ ٚ ،(21)ٙرلنُ يف اُٸع ب٘ ْػإاٱ طعبِّٜ َاٖٞ  ١ايًػ

ٌٸ عٌهٚ ،ٙرلغٚ ضٝايكش  . (22)ٓاغبٗاٜ َا ٞاملعاْ َٔ ١نًُ ٚأ ١ٺمجً يه

ِٸأ َٔ ايًػإٚ ١ايًػ ٕأع٢ً  ِٜايهط كطإٓاي سٓنأ  ايٓاؽ نيب ١ايع٬ق غبابأ ٖ

 ٠ا٫غتعاضٚ ٘ٝايتؿبٚ اجملاظ قٛاَِٗ٭ خطابِٗ يف ا٤ٝا٭ْب دعٌٚقس  .(23)ٌغٴايطټٚ

 شٖإأ يف ٛدسٜٙ َا بػبب ;اجملاظ ٭ٕ; (24)١ايطغاي ب٬ؽإٚ ايتٛاقٌ شلِ ػٌٗٝي ;١ٜايهٓاٚ

 ايعطب: اجملاظ ٚقـ يف لٝؾض ابٔ كٍٜٛ .ايه٬ّ إٝب يف بًؼا٭ هٕٜٛ ،نياملداطب

 ضأؽٚ، ١ايؿكاس ٌٝزي ْ٘إؾ ;ن٬َٗا َؿاخط َٔ ٙتعسٸٚ ،اجملاظ تػتعٌُ َا ّارلنج

  .(25)ايًػات غا٥ط عٔ يػتٗا باْت ب٘ٚ ،١ايب٬غ

 كطإٓاي ؿتٌُٜٚ .ايٓعٍٚ عكط يف ٚقع اُٸع ِتهًٜٓٚ ،ِٜايهط كطإٓاي ٓعٍٜ ٖٓا

 بٗصا بسعٜٚ ،ن٬َِٗٚ ايعطب ١ثكاؾ يف ١ؾا٥ع اظاتفٚ ٘ٝتؿبٚ ٤اميإٚ يػاتٺع٢ً 

 . ِٜايهط اهلل نتاب عذاظإ َٔ ٚد٘ٷ ٖصاٚ .بّاٜغط بساعّاإ ايه٬ّ

 

  ــــــ ٢املعٓ ػاعآتـ 2

َع٢ٓ  ؿٌُٜ قٍَُٛع٢ٓ  اؿاٍ ٖصٙ يفٚ .ٗاٝعً ٌُو َا نيب ١ايع٬ق َٔ ْٛعٷ ٖٛ

 ،يؿاٌَا ايًؿغ ايػِٓ هٕٛٝؾ ،املععٚ ايٓعرٚ ٕأايه ؿٌُٜ ايػِٓ :َج٬ّ .آخط قٍُٛ

ٌٸ ايٓعرٚ املععٚ ايهعٔٚ  يفٚ ،ايًؿغ يف ػاعا٫تٸٜهٕٛ ٚ .(26)اٯخط ؿٌُٜ ٚاسس ن

  .(27)١اؾًُ
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  ــــــ ايًفغ ٣َػتٛ يف ٢املعٓ ١عالقـ 3

 ٠َتعسز ٞعاْاملٚ ّاٚاسس ايًؿغ هٕٜٛ حٝع ،١احملُٛي يؿاظا٭ نيب ١ع٬ق ٖٞٚ

(hyponomy)(28) ،ٛيؿغٚ ،(29)(دعا٤) يؿغ سٍٛ ِٜايهط كطإٓاي يف ٚضز َا :م 

 ايجٛابع٢ً َع٢ٓ  ؿتٌُٜ ،ؾا٬َّ ّايؿع (دعا٤) يؿغ هٕٜٛ حٝع ،(34)(قؿض)

 . ٠املػؿطٚ ايعؿٛع٢ً  ؿتٌُٜ (قؿض) يؿغٚ ،ايعكابٚ

 

  ــــــ ١اجلًُ ٣َػتٛ يف ٢املعٓ ١عالقـ 4

ٕٕ ١يًذًُ تهٕٛ ٟأ ،سلٍٛ شات ١اؾًُ تهٕٛ ١ايع٬ق ٖصٙ يف ع٢ٓ امل رلغ َعا

ٕٻ﴿: مٛ ،(31)ٟايعاٖط ٔٳ ٔإ ٓٴٛا اٖيصٹٜ َٳ ُٹًُٛا آ َٴٛا ايكٻايٹشٳاتٹ ٚٳعٳ ٛٵ ايكٻ٠َ٬َ ٚٳَأَقا  ايعٻَنا٠َ اٚٳآتٳ

ِٵ ٗٴ ِٵ َي ٖٴ ِٵ عٹٓسٳ َأدٵطٴ ٔٗ ٛٵفٷ ٚٳ٫َ ضٳبِّ ِٵ خٳ ٔٗ ٝٵ ِٵ ٚٳ٫َ عٳًَ ٕٳ ٖٴ ْٴٛ  ١ٜاٯ ٖصٙ يف .(277: ايبكط٠) ﴾ٜٳشٵعٳ

ُٹًُٛا ١مجً تؿتٌُ ٚٳعٳ َٴٛ ٢عً (ايكٻايٹشٳاتٹ ) ٚٳَأَقا ٛٵ ايكٻ٠َ٬َ ا)  ١قاَإ حٝس (،ايعٻَنا٠َ اٚٳآتٳ

  .(32)١ايكاؿ عُاٍا٭ َٔ ٠ايعنا تا٤ٜإٚ ٠ايك٬

 

  ــــــ كطإٓاي يف ١ٝٓشبااجلٚ ٞاجلُاي اجلاْبـ 5

 َٔ ؼٝبًب ْػإاٱَٔ  ١ضغبٚ ٠ّ;ؾطط ْػإاٱ ٘ٝيإ ٟٗتسٜ امٓم بساعاٱٚ اؾُاٍ

 سػٔأ اغتعُاٍ اـطاب ؽب٬إإىل  غًٛبأ سػٔأٚ .٘ٝيإ ٠ايؿطط ٟٗسٜ ايه٬ّ

  .(33)املداطب عٓس مجًٗاأٚ بٝغايا٭

 

  ــــــ ايهالّ نيحتػٚ اجملاظـ 6

 ٤ٞٷًَ ِٜايهط كطإٓاي ٕأ ١قاي ٫ عطفٜ زبٗاأٚ ايعطب ١يػع٢ً  فتعطٸ ٔٵَٳ

 . اؾُاٍٚ ١ايب٬غٚ ١ايؿكاسب

 ٌاؾُٚ هًُاتاي ٕأ عذلؾٕٜٛ كطإٓباي زبا٤ا٭ٚ اـطبا٤ َٔ عتكسٜ ٔٵَٳ عٝمج

 . عذاظاٱٚ سهاّاٱ َٞٓتٗ يف كطإٓاي يف ٠ايٛاضز

 ،ايطبامٚ ،اؾٓاؽٚ ،املٓاغب طٓاباٱٚ ،اظهاٱ :َجٌ ،عاتٝاملٚ اـكا٥ل

ع٢ً أ يفٖٞ  كطإٓاي املٛدٛز٠ يف ،ا٫غتعاضاتٚ ،اجملاظٚ ،١ٜايهٓاٚ ،٘ٝايتؿبٚ
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  .(34)َطاتبٗا

 يٛ ْ٘أ ايبعض تكسعٜ :َج٬ّ. باؾُاٍ ١كٝٚث ١ع٬ق يًُذاظ ٕأ كطإٓاي عًُا٤ ٣طٜ

  .(35)مجاي٘ ْكـ َٓ٘ ػًبٜ كطإٓاي َٔ اجملاظ غًب

 اؾُاٍ ;ٟايكٛض اؾُاٍ: َطاسٌ ث٬خ ٞاؾُاي داْب٘ يف يًه٬ّ هٕٜٛ

 حٝس ،ِٜايهط كطإٓاي يف تٛدس ١ايج٬ث املطاسٌ ٖٚصٙ .ٞاقٝايػ اؾُاٍٚ ;٥ٞاملعٓا

 . ١ايب٬غٚ ١ايؿكاس ٢َٓتٗ يف كطإٓاي

ٚٳاٖيصٹٟ ﴿: ٟايكٛض داْب اؾُاٍ يف :َج٬ّ ٘ٹ  ٕٔ ضٳبِّ ٘ٴ بٹٔإشٵ ٚٳاِيبٳًَسٴ ايٖطِّبٴ ٜٳدٵطٴزٴ ْٳبٳاتٴ

ٕٳ ّٕ ٜٳؿٵُهطٴٚ ٛٵ   (.85: ا٭عطاف) ﴾خٳبٴحٳ ٫َ ٜٳدٵطٴزٴ ٔإ٫ٖ ْٳهٹسّا َنصٳيٹَو ْٴكٳطِّفٴ اٯٜٳاتٹ يٹَك

ٌٸ٥ٞداْب اؾُاٍ املعٓا ٚيف ٛٸ ،ضٝؾك ِٕٺٝكسض عٔ عًٜ َا : ن  ،زب١ٝ ضؾٝع١أ٠ ي٘ ق

ٍٕ ٣هٕٛ يف َػتٜٛ ع٢ً ّ اجملاظ يف ايبٝإ ٖٛ تكسٸ َٚا ٜعٜس اجملاظ مجا٫ّ .مجايٞ عا

ٜٳا ﴿مٛ:  ،ايعاٖطٟع٢ٓ عُل َٔ املأٚ زمٸأ َع٢ٓٶإىل  ٜٚػٛم املداطب ،ايعاٖط غط٠ٛٺ

ٛٵ ٔٳ بٹاِيَك ٔٻ َؾ٬َ تٳدٵهٳعٵ ٝٵتٴ ٕٵ اتٻَك ٔٵ ايِّػٳا٤ٹ ٔإ َٹ ٔٻ َنَأسٳسٺ  ِّ َيػٵتٴ ُٳعٳ اٖيصٹٟ ؾٹٞ ْٹػٳا٤ٳ ايٓٻبٹ ٝٳِط ٍٔ َؾ

َٳعٵطٴٚؾّا ٛٵ٫ّ  ٔٳ َق ًِ ٚٳُق َٳطٳضٷ  ٘ٹ    .(32ا٭سعاب: ) ﴾َقًِبٹ

ٕ ٭ ;ع٢ٓٚغٛم ايصٖٔ يسضى امل ،ع٢ٓغايٝب نؿـ املأايػبب يف مجاٍ ايػٝام 

إىل  بٗا يٝبًؼٕ ٜطتِّأٚ ،ٕ ٜبشح عٔ ايكطا٥ٔأ سٻبٴ اؿكٝكٞ ٫ع٢ٓ املإىل  نٞ ٜكٌايصٖٔ 

 .ًؼ َٔ اؿكٝك١أبٕ اجملاظ أزبا٤ صيو ٜعتكس ا٭ي .اؿكٝكٞع٢ٓ امل

 ;ٙ َٔ َؿاخط ن٬َٗاٚتعسٸ ،َا تػتعٌُ اجملاظ ٜكٍٛ ابٔ ضؾٝل: ايعطب نجرلّا

ٚضز يف  :َج٬ّ .(36)ٚبٗا باْت يػتٗا عٔ غا٥ط ايًػات ،٘ زيٌٝ ايؿكاس١ ٚضأؽ ايب٬غ١ْٸإؾ

ٚٳَيعٹ﴿عطاف: غٛض٠ ا٭ ٗٵّٛا  ِٵ َي ٗٴ ٓٳ ٔٳ اتٻدٳصٴٚا زٹٜ ِٵ اٖيصٹٜ ٖٴ ّٳ ْٳٓػٳا ٛٵ ٝٳ ٝٳا َؾاِي ْٵ ٝٳا٠ُ ايسټ ِٵ اِيشٳ ٗٴ ٚٳَغطٻتٵ بّا 

ٕٳ ٓٳا ٜٳذٵشٳسٴٚ َٳا َناْٴٛا بٹآٜٳاتٹ ٚٳ ٖٳصٳا  ِٵ  ٔٗ َٹ ٛٵ ٜٳ ُٳا ْٳػٴٛا يٹَكا٤ٳ  ٖٓا ٜبشح  .(51ا٭عطاف: ) ﴾َن

ّٷ ; إشْػٝإ اهللَع٢ٓ ْ٘ َا أايصٖٔ  َٚٔ  ،ْػا١ْٕٝ ايٓػٝإ َٔ اـكا٥ل اٱأ َعًٛ

طِٖ خٸ٪عبٝس: فاظٙ: ْ بٛأيصيو ٜكٍٛ  .يٝ٘ ايٓكلإ٫ٚ ٜٓػب  ،هُاٍٚهلل اي ،ايٓكل

 ٜعين ْذلنِٗ نُا تطنٛا يكا٤ َِٜٛٗ ٖصا.  ،(37)ْٚذلنِٗ

ٖٚصا َا  ،يؿِٗاٚضغب١ َهاعؿ١ يًبشح ٚطًب  ٕ يف اجملاظ ؾٛمٷأا غبل ؾُٗٓا مٓم

 ثرلّا. أٜٚعٜس ايه٬ّ ت ،مجٌأع٢ٓ هعٌ امل
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 ــــــ كطإٓٚفِٗ اي اجملاظـ 7

 ٕ: ضأٜا ٗاغاؽ ايًػ١ ٚخٛاقٸأ يف

 . (38)غرلٙإىل  هٛظ ايعسٍٚ عٝح ٫ ،ـ ظاٖط ايه1ّ٬

 عٝح ٜهٕٛ ظاٖط ايه٬ّ قٛض٠ عٔ ،ٌٜٚ ؾٝ٘أٚٚدٛز ايت ،ـ باطٔ ايه2ّ٬

 ،كطإٕٓ ْتذاٚظ ظاٖط ايأميهٔ  ٌٖ :اٍ ٖٓا٪يهٔ ايػ .(39)ايٝٗإسكٝك١ ميهٔ ايعسٍٚ 

 ّ ٫؟ أ ،اؿكٝك١إىل  يًٛقٍٛ ;اجملاظ ٌْٚتٛغٸ

غرلٙ إىل  ايعاٖطٟع٢ٓ ًٜٚٗا عٔ املأٚت كطإٕٓ املعٝاض يف بٝاْات ايأَٔ املعًّٛ 

ٍٸ٭ ;ٚدٛز ايكط١ٜٓ يف قٛي٘  :َج٬ّ .خص بايعاٖطدٛاظ عسّ ا٭ع٢ً  ٕ ايكط١ٜٓ ٖٞ اييت تس

ُٳًَُو قٳٓؿّا﴿: تعاىل ٚٳاِي  . ﴾قٳٓؿّا ٚٳدٳا٤ٳ ضٳبټَو 

ِّٚمٓم َا ٜطاٙ  :َج٬ّ .تؿاز٠ َٔ ايكطا٥ٔ ايعك١ًٝا٫غ كطإٌٓ ؾِٗ اجملاظ يف ايا ٜػ

َعطؾ١ املكازٜل اؿكٝك١ٝ ع٢ً عٝٓ٘ ٜخط٠ ْػإ ٚايسْٝا ٚاٯط سٍٛ شات اهلل ٚاٱاملؿػِّ

 ٜات. ٚاجملاظ١ٜ يف اٯ

 كطإٕٓ ايإٔ ٚٵٜطٳ ،كطإٌٜٓٚ يف بٝإ ايأظٛاظ ايت ٜكٛيِْٕٛٗ ٫ أَع ٚ ،بعض ايعًُا٤

َٸَٛض اٱأغاؽ يف بٝإ ٖٛ املٓبع ا٭ ٕ إسٝح  ،ٕ يػت٘ يػ١ نٓا١ٜإٔ ٚٵٜٚطٳ ،(44)١ْػإ اشلا

ٚغٛا١ٜ ايؿٝطإ ٚايطُع  ،ٚقك١ سٝات٘ يف اؾ١ٓ ،ّآزخ عٔ قك١ ٜتشسٸ كطإٓاي

 ٚبعباض٠ٺ ،زّ يٝؼ يف اؿكٝك١ ؾدكّاإٓ إ٫ َٔ سٝح  ،نٓا٥ّٝا سسٜجّا ،ٚاؿػس ٚايتٛب١

 ،ٖصٙ اـكا٥لُِٗٗ مبجٌ ٕ ْتٸأْبٝا٤ ميهٔ َع ٚدٛز ٚقـ عك١ُ ا٭ ٫ ٣:خطأ

 . (41)ٜات غرل غبٌٝ اجملاظؾِٗ اٯإىل  يصيو ٫ غبٌٝ

 

  ــــــ أصٍٛ اغتعُاٍ اجملاظ

 كطإٓاغتعُاٍ اجملاظ يف ايببت تػبٸ َدلٸضات عسٸ٠ٕ أٛدسْا ييٛ زضغٓا اجملاظ 

 بعهٗا: إىل ٖٓا  ْؿرلٚ .ايهطِٜ

 

  ــــــ كطإٓايبٝإ يف اي ٣َػتٛ ـ اختالف1

عٝح  ،ٜؿٛم ؾِٗ ايعا١َ ،ْ٘ شٚ َطاتب كتًؿ١أٞ ْكطآَٔ خكا٥ل ايبٝإ اي
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 ;ٍٚ ْعط٠أيف  ٣طايصٟ ٜٴ ،ايعاٖطٟع٢ٓ امل ٖٛ كطإٓظٗط اي .ٚبطٓ٘ كطإٜٓٛقـ بعٗط اي

ٕٕأ ،ايعاٖطٟع٢ٓ ٚضا٤ املَع٢ٓ ٖٛ  كطإٓٚبطٔ اي ع٢ً ٚ .(42)٢ٚضا٤ ٖصا املعٓز٠ َتعسِّ ٚ َعا

ٌٸ٭ ;ّاسٝٸ بٝاّْا كطإٖٓصا ٜهٕٛ بٝإ اي  . (43)َا ٥٬ِٜ ايٛاقع ٜٚٛاؾك٘ ْ٘ ٜٓاغب ن

ٌٸٜؿُٗ٘  ٢ست ّا،ٚاسس ٣َػتٛ كطإٓبٝإ اي ٣شٕ يٝؼ َػتٛإ  ايٓاؽ ؾُّٗا ن

َٸٚ ،اقتِٗـ ٚبٝإ ،عا١َ ايٓاؽي خطاب ٚبٝإ كطإٓبٌ يً ،ٚاسسّا ١ يف ؾِٗ وتاز ايعا

ٕ ٚنٛح أنُا  .بٗاّإبني ٚنٛح ٚ ٜهّاأ كطإٓٚنًُات اي .ٜهاحإتبٝني ٚإىل  ايجاْٞ

 ٜات يف ظٗٛضٖا شات َطاتب. بٌ اٯ ،ٚاسس ٣ٶبٗاَٗا يٝؼ يف َػتٛإٜٚات اٯ

ٍٸٖصٙ اٯٚ ٍٳ﴿: كطإٓيف بٝإ اي ٣اخت٬ف املػتٛع٢ً  ٜات تس ْٳعٳ ٔٳ َأ  ٤ٶاَٳ ٤اايػُ َٹ

ٜٳ١ْ َؾػٳاَيتٵ ٚٵزٹ ٖٳا َأ ُٻا ابٹّٝاضٳ ظٳبٳسّا ٌٴٝٵايػٻ ٌٳُٳتٳاسٵَؾ بٹَكسٳٔض َٹ ٕٳ ٚٳ ٘ٹ ٜٴٛقٹسٴٚ ٝٵ ٝٳ١ٺ ٤ٳاػٳتٹبٵا أضايٓٻ ؾٹٞ عٳًَ  سٹًِ

ٚٵ ٘ٴَٹ ظٳبٳسٷ َٳتٳإع َأ َٻا ٌٳاطٹٚايبٳ لٻاَؿ اهلُل ٜٳهٵٔطبٴ َويٹصٳَن جٵًُ ٖٳبٴ سٴبٳايعٻ َؾَأ ٝٳصٵ َٻا ٤ٶادٴَؿ َؾ  َٳا ٚٳَأ

ُٵُهحٴ ايٓاؽ ٜٳَٓؿعٴ ٝٳ  . (17: )ايطعس ﴾  اٍجٳَٵاَ٭ اهلُل ٜٳهٵٔطبٴ َويٹصٳَن ٔضضٵاَ٭ ؾٹٞ َؾ

ُٳ ْٴٛضٴ اهلُل﴿ ٌٴ ضٵٔضٚٳاَ٭ ٚٳاتٹاايػٻ ٙٹ َٳجٳ ُٹؿٵَها٠ٺ ْٴٛٔض ٗٳا َن  ؾٹٞ كٵبٳاحٴاملٹ َٹكٵبٳاحٷ ؾٹٝ

ٗٳا ايعټدٳادٳ١ُ ظٴدٳادٳ١ٺ ْٻ ٛٵَنبٷ َنَأ ٌّ َن ٔٵ ٜٴَٛقسٴ زٴضِّ ٜٵتٴْٛٳ١ٺ َٴبٳاضٳَن١ٺ ؾٳذٳطٳ٠ٺ َٹ ٝٻ١ٺ ٫ ظٳ  ٚٳ٫ ؾٳطٵقٹ

ٝٻ١ٺ ٗٳا ٜٳَهازٴ َغطٵبٹ ٜٵتٴ ٛٵ ٜٴهٹ٤ٞٴ ظٳ ِٵ ٚٳَي ٘ٴ َي ُٵػٳػٵ ٗٵسٹٟ ْٴٕٛض عٳ٢ًَ ْٴٛضٷ ْٳاضٷ تٳ ٓٴٛٔضٙٹ اهلُل ٜٳ ٔٵ يٹ  ٜٳؿٳا٤ٴ َٳ

ٍٳاَ٭ اهلُل ٚٳٜٳهٵٔطبٴ ِّ ٚٳَاهلُل يٹًٓٻأؽ َٵجٳا ٞٵ٤ٺ بٹُه ِٷ ؾٳ   (.35: )ايٓٛض ﴾عٳًٹٝ

َٳاـَاّ ٜكٍٛ اٱ ٕ أي٘  سٻبٴ ْصاض ٚايتبؿرل ٫ضاز ايتعًِٝ ٚايذلب١ٝ ٚاٱأ ٔٵُٝين: 

ايككل ٚاؿهاٜات ٚايتاضٜذ ٚايٓكٌ ٚايهٓا١ٜ  :َجٌ ،ز٠ٜػتعٌُ ايبٝاْات املتعسِّ

ْ٘ يػعاز٠ مجٝع إايهطِٜ َٔ سٝح  كطإٓٚاي .يٝ٘ ايٓؿٛؽ املدتًؿ١إهصب  ٢ستٸ ;ٚايطَٛظ

 ٫ٚ ميهٔ خطابِٗ خطابّا ،ٚايبؿط كتًؿٕٛ يف َػتٛاِٖ، ْػا١ْٝطبكات ايبؿط ٚاٱ

 . (44)ايبؿط١ٜ يف بٝاْ٘ كتًـ ايؿٕٓٛ ٚايططم يسع٠ٛ كطإٓيصيو اغتعٌُ اي ،ٚاسسّا

 

  ــــــ َع ايجكاف١ االدتُاع١ٝ كطإٓاي تٓاغبـ 2

يك٬ت ادتُاع١ٝ  ;َع ثكاؾات اجملتُع تٓاغبغ٠ٛ ػعًِٗ يف أإىل  وتاز ايبؿط

 . ّ مل تكضٸأت ايجكاؾ١ قشٸ ،ػُع بِٝٓٗ

ملُاضغتٗا يف  ;ٗاٚيهٓٸ ،بعض ايجكاؾات ٫ تطابل ايعكٌ ٚايؿطط٠ ايػ١ًُٝ
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ٗٻ سٜكٍٛ ايؿٗٝ. قبشت ثكاؾ١ عاي١ٝأٚ ،قاضت عاز١ٜ ،اجملتُع طٟ: نجرل َٔ ايٓاؽ َط

 . (45)اعتكسٚا َا اعتكسٙ اجملتُع

ٔٸ ،تساٍٚ ايتٛاؾل َع ايجكاؾ١ يف اجملتُع ند١ُ َٔ  َع فُٛع١ٺ كطإٓاي ٚيه

ايٓاؽ َٔ  أخطزٚ ،ؾٝٗا سسخ ثٛض٠ّأٚ ١،اؾاًٖٝٸ اتيف فتُع عُٝكّا ثرلّاأط تثٻأايعًّٛ 

 . (46)ثكاؾ١ َتعاي١ٝإىل  باطٌٝ اؾا١ًٖٝأ

ٌٕ كطإٕٓ ايأٚاؾسٜط بايصنط  قًٗا يف أَع ايجكاؾات اييت نإ  نإ يف تعاَ

 . (47)تعاضض َعٗا ٟٸأٚمل ٜعٗط  ،َِ ايػابك١ا٭

ٌٸ .ت٘ ايكاْع١ يجكاؾت٘يػ١ ايكّٛ َازٸ ٜ٘ إٔ ٜبسٟ ضأضاز أ ٔٵَٳ ٚطٛاٍ ايتاضٜذ ن

ّٸَا ٜٗسؾ٘ بسٕٚ إىل  مل ٜهٔ ٜكٌٚ ّا،غبابأ ٌتٛغٸ َٔ اجملاظ ٚايهٓا١ٜ  ايتداطب ايعا

 . (48)ٚايتؿبٝ٘

مجعني أٚبكسز غعاز٠ ايبؿط١ٜ  .يػت٘ يػ١ اشلسا١ٜ ٚايؿ٬ح ٜهّاأايهطِٜ  كطإٓٚاي

 . (49)يبٝإ َؿاُٖٝ٘ ايعاي١ٝ ;اغتعٌُ اجملاظ ٚايهٓا١ٜ ٚايتؿبٝ٘ ٚا٫غتعاض٠

 

  ــــــ املعاْٞ زتعسُّـ 3

ٕٕ اجملاظ ٖٛ ايصٟ هعٌ ايه٬ّ ٚفطاٙ يف مجاٍ يف إىل  ٜٚٗسٟ ،كتًؿ١ َعا

إىل  ز٠ وتاز بٝاْٗاطٕٚ يف ٖصا اجملاٍ َعاْٞ َتعسٸخِّإَٔٛ ٚاملتشنط املتكسِّ .ايبٝإ

ٌٸ  َٓٗا:  ،َج١ًٺأع٢ً بٌ نتكط  ،٘ ٖصا املكاّعٴػٳ٫ ٜٳ ،تؿكٌٝ َػتك

ٛٸع٢ٓ ايػًطإ يف غٛض٠ ايطمحٔ مب ـ يؿغ1 ز ٚاجملاظ َٔ سٝح تعسټ .٠ ٚايػًط١ايك

َٳعٵؿٳطٳ﴿: كطإَٓٚا ٚضز يف اي .هّاأٜٜؿٌُ ايك٠ٛ ايع١ًُٝ ع٢ٓ امل ِّ ٜا  ٕٔ ٚٳأٱْٔؼ اِيذٹ  ٔإ

ِٵ ٕٵ اغٵتٳَطعٵتٴ ٔٵ تٳُٓؿصٴٚا َأ ٚٳاتٹ َأِقَطأض َٹ ُٳا ْٵ ضٵٔضٚٳاَ٭ ايػٻ ٓٵ ٫َ ُؿصٴٚاَؾا ٕٳتٳ ٕٕ ٔإ٫ٖ ُؿصٴٚ  إٕ ﴾بٹػٴًَِطا

 . (54)ايعًَِع٢ٓ ٝس ٜؿ ،ٚاتاقطاض ايػُأبػبب اقذلاْ٘ بًؿغ  ;يؿغ ايػًطإ

ايعٓب ٚايتُط ع٢ً ثِ ٜؿتٌُ  ،املػهطع٢ٓ اـُط يف غٛض٠ ٜٛغـ مب ـ يؿغ2

ٌٳٚ﴿: كطإَٓا ٚضز يف اييف يصيو  .ع٢ٓز املبػبب اجملاظ ٚتعسٸ ;ٚنٌ َػهط ٘ٴ زٳخٳ  َٳعٳ

ٔٳ ٕٔ ايػِّذٵ ٝٳا ٍٳ َؾتٳ ُٳ َقا ٖٴ ُٵطّا َأعٵكٹطٴ َأضٳاْٹٞ ٔإِّْٞ اَأسٳسٴ ٍٳ خٳ ٌٴ َأضٳاْٹٞ ٞٔإِّ اٯخٳطٴ ٚٳَقا ُٹ ٛٵمٳ َأسٵ  َؾ

ٌٴ خٴبٵعّا ضٳِأغٹٞ ٝٵطٴ تٳِأُن ٘ٴ ايٖط ٓٵ ٓٳا َٹ ٘ٹ ْٳب٦ِّٵ ًٜٚٔٹ ْٻا بٹتٳِأ ٔٳ ْٳطٳاَى ٔإ ُٴشٵػٹٓٹنيٳ َٹ بػبب  ;يؿغ اـُط ﴾اِي



 

 

هـ 0341م ـ  5102امن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف ــ السنة العاشرة ــ العددان الث نصوص معاصرة  

 

 . ٢ز املعٓقاض َتعسِّ ،عكطأاقذلاْ٘ بًؿغ 

 

  ــــــ ٞ يف اجملاظ٥املعٓا االقرتإـ 4

ٌٸا٭ عٝح  ،٥ٞخط بػبب ا٫قذلإ املعٓااٯ َع سس َٓٗاٚا يؿاظ املتؿاٚت١ ٜكذلٕ ن

ٌٸأٜ ٌ جٳٕ هس امَلأٚميهٔ  ،خطاٯإىل  ٜٚٓتكٌ َعٓاٙ متاَّا ،خطاٯَع٢ٓ  ٚاسسٺ خص ن

ُٳ٢ ﴿: َج٬ّ .(51)شلصا ايٓٛع يف اجملاظع٢ً ا٭ ٛٳ ؾٹٞ اٯخٹطٳ٠ٹ َأعٵ ٗٴ ُٳ٢ َؾ ٙٹ َأعٵ ٖٳصٹ ٕٳ ؾٹٞ  ٔٵ َنا َٳ ٚٳ

ٌټ غٳبٹ٬ّٝ ُٳًَُو قٳٓؿّاٚٳدٳا٤ٳ ﴿; ﴾ٚٳَأنٳ ٚٳاِي ٛٳ٣﴿; ﴾قٳٓؿّا ضٳبټَو  ٔٴ عٳ٢ًَ اِيعٳطٵٔف اغٵتٳ ُٳ  . ﴾ايطٻسٵ

ايصٟ ٫ ع٢ٓ ٘ مبْٸأقاَٛؽ  ٟٸأعٝح مل ٜبني  ٢،عُأايؿاٖس  ٚىليف اٯ١ٜ ا٭

ٚيف ايجايج١ َا ٚضز  .ايٛقٛعع٢ٓ ٕ يؿغ دا٤ مبأيف ايكاَٛؽ  زٵٚيف ايجا١ْٝ مل ٜٔط .بكرل٠ ي٘

 ايعامل ٚتسبرلٙ. ع٢ٓ مبٕ ايعطف أَا  يف قإَٛؽ

اجملاظٟ َٛقٛف عٌ ايذلنٝب ايبٝاْٞ يف اقذلإ ع٢ٓ َج١ً ؾِٗ املٚيف ٖصٙ ا٭

 .خطآ ميهٔ تػٝرلٙ باقذلإ يؿغٺع٢ٓ ٕ املأٚايعاٖط  ،املعاْٞ

 

  ــــــ ايٓتٝذ١

غاؽ أع٢ً ٜات٘ آايهطِٜ اغتعٌُ اجملاظ يف نجرل َٔ  كطإٕٓ ايأا غبل تبني مٓم

ٕ هعٌ شٖٔ املداطب يف ساي١ أع٢ً  ،ُاٍ ايبٝاْٞ ٚايتٓاغب ايجكايفٚاؾع٢ٓ ػاع املاتٸ

 ز يف املعاْٞ. ٚتعسټ ،ػاع يف َعاْٞ ايهًُاتٚاتٸ ،َع مجاٍ يف بٝاْ٘ ،ايبشح

ؾكض يػات ايعطب اغتعٌُ َا اغتعًُ٘ ايعطب يف أْ٘ إايهطِٜ َٔ سٝح  كطإٓاي

 ;نٌُ قٛض٠أٚ ،د٘ٚ متٸأع٢ً ٚدعٌ ٖصٙ ايكٛاعس  ،ن٬َِٗ َٔ اجملاظ ٚايهٓا١ٜ

 قاسب ٖصا ايه٬ّ. ١ٚععُ ،ط ايٓاؽ يف ٖصا ايه٬ّيٝتسبٻ
  



 

 

هـ 0341م ـ  5102ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف  نصوص معاصرة  

 

الهىامش
                                                      

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

هـ 0341م ـ  5102امن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف ــ السنة العاشرة ــ العددان الث نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 ال٠َٔ َرياخ ايُػ

ُٓ)نتاب   املٓػٛب إىل آٍ بػطاّ (١طٓب األ٥

 

 د. حسه األوصاري

 وسيم حيذرترجمح: 

 

 ــــــ متٗٝس

ُٸ»ىتلٸ بهتاب  عجٓا ٖٓا ػطاّ. ب ٞٵاملعطٚف ٚاملٓػٛب إىل ابٓٳ ،«١طبٸ ا٭٥

ْا ٜكّٛ ع٢ً إٔ ٖصا ايهتاب ٜٓتُٞ إىل تٝاض ايػ٠٬ َٔ ايؿٝع١. ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ عا٩ازٸٚ

ثني َٔ اٱَا١َٝ، أٚ إىل إٔ ٖصا ايهتاب نإ ف٫ّٛٗ بايٓػب١ إىل قسا٢َ احملسِّ تٴطٵأؾٳ

ِٸ ايكسَا٤ َٔ احملسِّ، ناْٛا ٜتذاًْٖٛ٘ يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ ثني اٱَا١َٝ سٝح مل ٜٗت

٢ ا٭غاْٝس اؿسٜج١ٝ املٛدٛز٠ يف ٖصا ايهتاب أغاْٝس ٖصا ايهتاب، بٌ ستٸبطٚاٜات ٚ

ٕٸ  آثاض ايٛنع باز١ٜ عًٝٗا. ٖٞ يف ايػايب أغاْٝس َهططب١ ٚفٗٛي١، إشا مل ْكٌ إ

ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ٖصا ٫ ٜعين إٔ مجٝع ضداٍ اؿسٜح يف ٖصا ايهتاب 

ثني ٛز أزلا٤ املؿاٖرل َٔ احملسِّإٔ ٚد فاٌٖٝ، أٚ إٔ مجٝع ايطٚاٜات ؾٝ٘ َٛنٛع١; إ٫ٓ

ٚضٚا٠ اٱَا١َٝ يف ٖصا ايهتاب ٫ ٜعين إٔ ا٭غاْٝس اييت اؾتًُت ع٢ً ٖصٙ ا٭زلا٤ 

اييت ٜٴعٌُ ع٢ً قٝاغتٗا  ،ؾكس نإ ايتكًٝس ايػا٥س يف ا٭غاْٝس املٛنٛع١ ;أق١ًّٝ

ِٸ اٱعساز يتًو ا٭غاْٝس اي، ملدتًـ ايٓكٛم ٚكتًـ ايسٚاؾع يت هب ٜكّٛ ع٢ً إٔ ٜت
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ِٸ ايتعطٸف  ;ٚإناؾتٗا إىل ا٭زلا٤ اجملٗٛي١ ،إٔ تؿتٌُ ع٢ً ا٭زلا٤ املؿٗٛض٠ نٞ ٫ ٜت

إٔ عًُا٤ اؿسٜح ايباضظٜٔ َٔ اٱَا١َٝ ناْٛا  سٳٝٵ. بٳع٢ً تططٸم ايٛنع إيٝٗا بػٗٛي١ٺ

ؾٕٛ إيٝٗا بػٗٛي١. ٚعًٝ٘ مل تهٔ ْػب١ سّا، ٚناْٛا ٜتعطٻٛض٠ دِّٜٗعطؾٕٛ ايططم املؿ

إٔ اٱغٓاز إشا نإ  إ٫ٓاؿسٜج١ٝ إىل ا٭غاْٝس املؿٗٛض٠ ع٬ُّ َٝػٛضّا; ايٓكٛم 

ِّ ّٓا يٮزلا٤ املؿٗٛض٠ ٚغرل املؿٗٛض٠ َعّا ؾإٕ ٖصا غٛف ٜٛسٞ بإٔ َكسض تًو َته

ثني إٔ ٫ ٜعطؾٖٛا، ٚيصيو اييت ميهٔ يًُشسِّ ايهتبايٓكٛم ٚا٭غاْٝس ٜعٛز إىل 

ض ك١ بايكبٍٛ أنجط; ٚشيو ٱَهإ إٔ ٜدلِّٖؿٞ ٖصٙ ا٭غاْٝس املًغٝهٕٛ استُاٍ تًٓك

ؾٛا مل ٜتعطٻ ثني غبب عسّ َعطؾتِٗ بٗا إىل أْٗا تعٛز إىل نتبٺعًُا٤ ايطداٍ ٚاحملسِّ

 ع٢ً أقٛشلا.

َٸا ؿني املٓتشًني شلصا نط إٔ امل٪ٚيشٴؾكس ل بهتاب طبٸ ا٭١ُ٥ َا ٜتعًٖ يف ٚأ

إٕ ايٓذاؾٞ ايصٟ  :داٍ. ؾُج٬ّا َعطٚؾني بايٓػب١ إىل عًُا٤ ايطٛايهتاب مل ٜهْٛ

املٛدٛز شلصا  ٜصنط ٖصٜٔ ايهاتبني ٚايطاٜٚني مل ٜهٔ َكسضٙ إيُٝٗا غرل ايٓلٸ

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ؾٗاز٠  .ٗصٜٔ ايهاتبني املدتًكنيب١ َػتكًٓ ايهتاب، ٚمل ٜهٔ يسٜ٘ َعطؾ١ْ

إشا ناْت ْػدت٘ ايطا١ٖٓ ٖٞ ْؿػٗا اييت ـ ايٓذاؾٞ إمنا تجبت إٔ ٖصا ايهتاب 

 ، أٚ يف ظَإ َكسضٙ.َعطٚؾ١ يف ظَاْ٘ ـ ايٓذاؾٞشنطٖا 

ٌٕٚ ١َ ميهٔ قسِٜ شلصا ايهتاب يف املكازض املتكسِّ سٝح مل ْعجط ع٢ً ْك

ٛٸ٠ٺ،يًتؿهٝو إٔ ٜؿطض ْؿػ٘  ٚايكٍٛ بعسّ ٚدٛز  ،ايطأٖ ٢ بايٓػب١ إىل ايٓلٸستٸ بك

ٟٸ  ٚبني ايهتاب ايصٟ شنطٙ ايٓذاؾٞ. ْػب١ بٝٓ٘ أ

 :ايتايٞع٢ً ايٓشٛ  ّ خ٬ق١َّا ًٜٞ ْكسِّ ٚيف

َػتؿٝسّا َٔ ن٬ّ  ،اؿػني بٔ بػطاّ (1)شنط ايٓذاؾٞ يف نتاب ايطداٍ

ِّ ٚأناف  .«اتاؿػني بٔ بػطاّ بٔ غابٛض ايعٜٸ»اٙ بـ ّٝا إٜٸابٔ عٝٸاف اؾٖٛطٟ، َػ

باٱناؾ١ إىل أْٸ٘ ـ اؿكٝك١ ٚ)أٜهّا ي٘ ٚ٭خٝ٘ أبٞ عتاب نتابّا يف ايطبٸ  ٕٸإ :قا٬ّ٥

 اى شنط يًتعٜٛصات ٚأَجاٍ شيو(. ٖٓـ  ايطبٸ

إٔ عُس٠ َا شنطٙ ع٢ً ٖاَـ اغِ اؿػني  ٜعٗط َٔ عباض٠ ايٓذاؾٞ بٛنٕٛحٚ

اف اؾٖٛطٟ. ٚبعس شيو ٜصنط ايٓذاؾٞ غٓس ابٔ عٝاف عٔ ابٔ عٝٸ بٔ بػطاّ َأخٛشٷ
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نتاب  ـ بٛاغطتني. ٫ٚ ٜأتٞ ع٢ً شنط إٔ نتاب ايطبٸ ٞٵَؿإىل أبٞ عتاب ٚسػني ـ َ٪ٓي

ٍٷٖص ايطبٸ ُٸ ا َٓكٛ  ١.عٔ ا٭٥

اف: ٚقاٍ أبٛ عبس اهلل بٔ عٝٸ .اؿػني بٔ بػطاّ»ٚإيٝو ْلٸ عباض٠ ايٓذاؾٞ: 

 ،ٖٛ اؿػني بٔ بػطاّ بٔ غابٛض ايعٜٸات. ي٘ ٚ٭خٝ٘ أبٞ عتاب نتاب مجعاٙ يف ايطبٸ

يف ا٭طع١ُ َٚٓاؾعٗا ٚايطق٢ ٚايعٛش.  ع٢ً ططٜل )ططٜك١( ايطبٸ ،نجرل ايؿٛا٥س ٚاملٓاؾع

ثٓا ٔ عٝٸاف: أخدلْا ايؿطٜـ أبٛ اؿػني قاحل بٔ اؿػني ايٓٛؾًٞ قاٍ: سسٻقاٍ اب

 .(2)«ب٘ ،ثٓا أبٛ عتاب ٚاؿػني مجٝعّاأبٞ، قاٍ: سسٻ

آخط، ٚشيو يف ٖاَـ اغِ أخٞ  ٚقس شنط ايٓذاؾٞ ٖصا ايهتاب يف َٛنٕع

ؿػني أخٛ ا ،أبٛ عتاب ،عبس اهلل بٔ بػطاّ»: (عبس اهللـ )ايصٟ ٜعبٸط عٓ٘ ب ،اؿػني

. ٖٚٛ عبس اهلل ّ شنطٙ يف باب اؿػني، ايصٟ ي٘ ٚ٭خٝ٘ نتاب ايطبٸبٔ بػطاّ املتكسِّ

 .(3)«بٔ بػطاّ بٔ غابٛض ايعٜٸات

ع٢ً شنط ايعٝاؾٞ،  ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايٓذاؾٞ يف بٝإ غرل٠ ايجاْٞ مل ٜأتٹ

ٜٔ قس أساٍ إىل إٔ َٔ ايٛانض أْ٘ يف ٖصٜٔ املٛضز سٳٝٵسّا إىل ايهتاب، بٳٓٳّ غٳٚمل ٜكسِّ

ٚٸ  .(4)«أبٞ عبس اهلل»ٍ. ٚقس ٚضزت ن١ٝٓ اؿػني يف نتاب طبٸ ا٭١ُ٥ بـ املٛضز ا٭

ب ٖصٜٔ ا٭خٜٛٔ، ٖٚٛ أْ٘ وتٌُ ػٳل بٓٳٖٓا َٔ ايتصنرل مبػأي١ تتعًٓ ٫ بٴسٻٚ

عا٤ اف يٝؼ شلا َٔ أغاؽ غ٣ٛ ازٸقّٜٛا إٔ ٖصٙ ايٓػب١ اييت ْكًٗا ايٓذاؾٞ عٔ ابٔ عٝٸ

 ٫ٚ تػتٓس إىل اؿكٝك١ ٚايٛاقع. ػ٘،ابٔ عٝاف ْؿ

عا٤ بؿإٔ ٢ يف نتاب طبٸ ا٭١ُ٥ املٛدٛز بني أٜسٜٓا مل ٜصنط َجٌ ٖصا ا٫زٸؾشتٸ

 : إُْٗا َٔ أبٓا٤ بػطاّ.ُا متٸ ا٫نتؿا٤ بايكٍٛؿني، ٚإْٸب امل٪ٚيػٳْٳ

ٛٸض إٔ َ٪ٚي ْؿأعا٤ إمنا ٚوتٌُ إٔ بٝإ ٖصا ا٫زٸ ُٖا َٔ  ؿٞ ٖصا ايٓلٸَٔ تك

ايصٟ ٖٛ َٔ ايطٚا٠ ايؿٝع١، ٚقس  ،أبٞ اؿػني بػطاّ بٔ غابٛض ايعٜٸات ايٛاغطٞ أبٓا٤

ا ٚظٜاز ٚسؿل( عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم َٚٛغ٢ بٔ ض٣ٚ ٖٛ ٚإخٛت٘ )ظنطٜٸ

’دعؿط
ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾكس ٚضز اؿسٜح يف ضداٍ ايٓذاؾٞ ٚؾٗطغت ايطٛغٞ عٔ  .(5)

 .(6)ض بؿإٔ ْػب٘ ٚيكبَ٘ٔ ايتٛنٝ بػطاّ بٔ غابٛض آخط، زٕٚ إعطا٤ َعٜسٺ

س ع٢ً أْ٘ يف َكاّ بٝإ ٚإمنا ْ٪ٚن ،ٔ ٫ ْعتعّ ٖٓا ايسخٍٛ يف ٖصٙ املٛاضزٚم
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ٜطٟٚ عٔ إخ٠ٛ بػطاّ  أْٸ٘ـ ضغِ ٫ ٜصنط ايٓذاؾٞ غرل٠ بػطاّ بٔ غابٛض ايٛاغطٞ 

أز٢ْ إؾاض٠ إىل أبٓا٤ بػطاّ، يف سني إٔ ايكاعس٠ تكتهٞ إٔ  ـ بٛقؿِٗ َٔ ايطٚا٠

 َٔ ايٓذاؾٞ يف غرل ٖصا املٛنع(. ِ ٖٓاى أٜهّا )نُا دطت ايعاز٠ٜصنط أزلا٤ٖ

ُٸ ٚٳطٵٚباٱناؾ١ إىل شيو مل تٴ ١ ضٚا١ٜ َٔ قبٌ ٖصٜٔ يف ْلٸ نتاب طبٸ ا٭٥

ٓتػبإ إىل ٖصٙ ايطدًني عٔ أبُٝٗا أٚ أعُاَُٗا; يٝهٕٛ شيو زي٬ّٝ ع٢ً أُْٗا ناْا ٜ

عا٤ ايكا٥ٌ بأُْٗا َٔ ٖصا ا٫زٸ نُا ميهٔ شلصا إٔ ٜػاعس ع٢ً ضزٸا٭غط٠ ايٛاغط١ٝ. 

 أبٓا٤ بػطاّ بٔ غابٛض ايعٜٸات. 

ع٢ً ايطغِ َٔ اؾتُاٍ أغاْٝس نتاب طبٸ ا٭١ُ٥ ع٢ً ايهجرل  ،أخط٣ د١ٗٺَٚٔ 

إٔ ضٚاٜتُٗا يف ٖصا  ٘ املٓتشًني، إ٫ٓٝٵَؿَٔ ا٫نططاب ٫ ميهٔ ْػبتٗا بأمجعٗا إىل َ٪ٓي

ٜجبت عسّ إَهإ اعتباضُٖا َٔ أبٓا٤  (7)أمحس ايدلقٞ :ايهتاب عٔ أؾدام َٔ أَجاٍ

٤ َٔ أقشاب اٱَاّ َٛغ٢ بٔ ايصٟ ٖٛ يف عساز ايكسَا ،بػطاّ بٔ غابٛض ايعٜات

 دعؿط.

ٌٕ عا٤ ابٔ عٝاف، بٌ ْؿاٖس ايسيٌٝ َتكٔ ع٢ً قبٍٛ ازٸ ٚعًٝ٘ يٝؼ ٖٓاى َٔ زيٝ

 ٖٓا قا٥ُّا ع٢ً خ٬ف شيو أٜهّا.

هتاب طبٸ ا٭١ُ٥ مل ٜصنطا يف با٫يتؿات إىل إٔ ٖصٜٔ ايهاتبني املٓتشًني يٚ

ٟٸ َكسض آخط غرل  ٚضمبا اعتُس ايٓذاؾٞ يف ْكً٘ ع٢ً ابٔ عٝٸاف  ،ايٓذاؾٞضداٍ أ

ُا تعطٸف ع٢ً ٖصا اؾٖٛطٟ، ميهٔ بطبٝع١ اؿاٍ ايكٍٛ باستُاٍ إٔ ايٓذاؾٞ إْٸ

يٓذاؾٞ قس ضأ٣ ٖصا اف ي٘، ٚضمبا مل ٜهٔ اايهتاب َٔ خ٬ٍ تعطٜـ ابٔ عٝٸ

 ايهتاب أق٬ّ.

ٛ أخصْا ايٛنع املهططب ٫بٔ عٝاف اؾٖٛطٟ َٔ ْاس١ٝ ا٫ْتُا٤ املصٖيب ٚي

 ;، ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١(8)ٚايجكايف، ٚاغتصنطْا ؾٗاز٠ ايٓذاؾٞ عٓ٘ بٗصا ايؿإٔ

ٟٸ  زٵٔطمل ٜٳَا ْٚكً٘ عُٓٗا  ،با٫يتؿات إىل ضٚاٜات ٚأغاْٝس نتاب طبٸ ا٭١ُ٥ٚ يف أ

ٖٚٞ أْ٘  ،ع٢ً ٖصٙ اؿكٝك١ نتاب ضٚا٥ٞ آخط، ميهٔ ملا شنط إٔ ٜهٕٛ ؾاٖسّا

١، ٚقس متٸ تعطٜؿ٘ بعس شيو ضمبا نإ ْلٸ ٖصا ايهتاب قس ٚنع يف احملاؾٌ اـاقٸ

 ثني يف بػساز َٔ خ٬ٍ ابٔ عٝٸاف.إىل احملسِّ



 

 

هـ 0341م ـ  5102ــ السنة العاشرة ــ العددان الثامن والتاسع والثالثون  ــ ربيع وصيف  نصوص معاصرة  

 

إٕ ايطٚاٜات ا٭ٚىل اييت عجطت عًٝٗا َٔ نتاب طبٸ ا٭١ُ٥ يف املكازض ايكسمي١ 

طدلغٞ، ٖٚٛ ٜعٛز بطبٝع١ اؿاٍ إىل يًؿٝذ اي ،قس ٚضزت يف نتاب َهاضّ ا٭خ٬م

ـ إٔ ايطدلغٞ ٫ ٜأتٞ ع٢ً شنط َ٪ٚي سٳٝٵَا بعس قطْني َٔ ضداٍ ايٓذاؾٞ. بٳ

 .(9)ايهتاب

ط ٖٚٞ أْٓا إشا أخصْا بٓعط ا٫عتباض تأخټ ،ٚهسض بٓا إٔ ْهٝـ ٖٓا ٖصٙ ايٓكط١

ِٸ ايتعطٸف عًٝٗا إ٫ٓ ١َ  عكط ايع٬ٓيف ايٓػذ املدطٛط١ يهتاب طبٸ ا٭١ُ٥، ٚاييت مل ٜت

َٸ ، ٚنإ شلا ْؿٛشٷ(11)َٚعاقطٜ٘ (14)اجملًػٞ ١ )غٛا٤ بؿهٌ ٚتأثرل ٚاغع يف نتب ايعا

يًطدلغٞ(، ؾإٕ ٖصا ايهتاب مل ٜكٌ إيٝٓا  ،َباؾط أٚ َٔ خ٬ٍ َهاضّ ا٭خ٬م

ٔٵيف بسا١ٜ ايهتاب شنط يطاٟٚ ايٓلٸ زٴٔطبؿٗاز٠ ايػُاع ٚايكطا٠٤، ٫ٚ ٜٳ هض ٜتٸ ، ٚيه

ٝٸَٔ ْلٸ ايهتاب  ـ ي٘، سٝح عُس إىل مجع ضٚاٜات ٖصٜٔ ّا إٔ ضاٜٚ٘ نإ ٖٛ امل٪ٚيدً

 .ٚاسس ا٭خٜٛٔ يف نتابٺ

ٚعًٝ٘ إشا ثبت ٚدٛز ٖصٜٔ ايطاٜٚني َٔ ايٓاس١ٝ ايتاضى١ٝ ؾؿٞ ٖصٙ ايكٛض٠ هب 

ّ قٛض٠ نت يتػٝرل َٔ قبٌ ايطاٟٚ عُٓٗا، ٚقسٸٕ نتبِٗ يف طبٸ ا٭١ُ٥ قس تعطٻكٍٛ: إاي

ٖٛ إٔ اؾاَع  إٔ ا٫ستُاٍ ا٭ؾسٸ سٳٝٵؿني; بٳأغاؽ نتب ٖصٜٔ امل٪ٓيَطنب١ دسٜس٠ ع٢ً 

َٸإمنا ٖٛ يف ايٛاقع َ٪ٚي شلصا ايٓلٸ ني ُٖٚٝني ز ؾدكا ٖصٜٔ ايطاٜٚني ؾُٗا فطٸؿ٘، ٚأ

 قس اختًكُٗا اخت٬قّا.

ؾٌٗ ميهٔ يٓا إٔ ْؿِٗ َٔ إغٓاز ايٓذاؾٞ ٖصٙ ايٓتٝذ١ ايكا١ً٥ بإٔ ناتب أٚ 

١ يهتاب طبٸ ا٭١ُ٥ ٖٛ سػني ايٓٛؾًٞ؟ ٫ ميهٔ ايبتٸ َٔ ٖصٙ ضاٟٚ ايٓػد١ ايطآٖ

ؿني املٓتشًني إٔ ؾٗاز٠ ايع١َ٬ اجملًػٞ يف عاض ا٭ْٛاض بؿإٔ فٗٛي١ٝ امل٪ٓي ايٓاس١ٝ. إ٫ٓ

ُٸ  .(12)قك٣ٛ ١ٝٺشلصا ايهتاب ؼع٢ بأٖ

ايٓعط عٔ ايٛدٛز اـاضدٞ ٭خٜٛٔ ٜٓتػبإ إىل آٍ بػطاّ  ؾُع غضٸ ،أَا اٯٕ

ٝٸ ايتايٞايػ٪اٍ  ٜؿطضٚدٛزُٖا  أٚ عسّ ذاٙ ايصٟ أؾطظ ٖصا اض ٚا٫تٸْؿػ٘: َا ٖٛ ايت

 ايهتاب؟

ٌ اؾعؿٞ، ٚقُس بٔ نجرل٠ يف نتاب ابين بػطاّ عٔ املؿهٻ ٖٓاى ضٚاٜاتٷ

٠٬ بطٚاٜاتِٗ. ٚإٕ ٚغرلِٖ َٔ ايطٚا٠ ايصٜٔ ْعًِ اٖتُاّ ايػٴ ،غٓإ، ْٜٚٛؼ بٔ ظبٝإ
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ٝس ايهتاب إمنا ِٖ َٛنع اغتٓاز قاؾٌ ايػ٠٬ ايبعض اٯخط َٔ ايطٚا٠ يف أغاْ

ٌٕ ٕٸ بؿه َٳ ٚانض. ٚإ ايطداي١ٝ، ٚوتٌُ إٔ  ايهتبطّا يف ثٳ٫ ْؿاٖس ي٘ َأ ٔٵَِٓٗ 

ًٛا َٔ نتب ايػ٠٬، ٚاييت متٸ سصؾٗا َٔ ايذلاخ ايؿٝعٞ اي٬سل، أٚ ٜهْٛٛا قس تػًٖ

ٝٸ ػاًٖٗا َٔ قبٌ ٚيصيو متٸ  ،اض َٔ ا٭غاؽأْٗا ناْت َٔ َٛاضز اخت٬م شيو ايت

 َٔ قِ ٚبػساز. عًُا٤ ايطداٍ ٚاؿسٜح يف نٌٛ

ٜٚعٗط َٔ بعض َٛانع ايهتاب إٔ آٍ بػطاّ قس دا٩ٚا َٔ قعٜٚٔ، أٚ ناْت 

ٕٛ شلِ ق١ًْ َا ًٜٞ ْػتعطض بعض أغاْٝس ٖصا  َٔ ا٭ما٤. ٚيف بٗصٙ املس١ٜٓ بٓش

 ايهتاب:

 ثٓا قُس بٔطاّ قا٫: سسٻثٓا أبٛ عتاب ٚاؿػني ابٓا بػسسٻ»: 15 :ـ طبٸ ا٭1١ُ٥

خًـ بكعٜٚٔ ـ ٚنإ َٔ مج١ً عًُا٤ آٍ قُس قًٛات اهلل عًِٝٗ أمجعني ـ قاٍ: 

ٞٸسسٻ عٔ دعؿط  ،عٔ أخٝ٘ قُس ،عٔ عبس اهلل بٔ غٓإ ،اايٛؾٸ ثٓا اؿػٔ بٔ عً

 .«...عٔ ،×ايكازم

ٔ ، ايصٟ اعتدلاٙ َؿني، أٟ قُس بٔ خًـهض يٓا َٔ ٖٛ ؾٝذ ٖصٜٔ امل٪ٓيمل ٜتٸ

 قعٜٚٔ.

يف املكازض يؿدل ازل٘ عبس اهلل بٔ قُس بٔ خًـ، سٝح  ٚضز شنطٷ ٚقس

 ،٫بٔ بابٜٛ٘ ،١; ؾكس دا٤ يف عًٌ ايؿطا٥عْط٣ بٝٓ٘ ٚبني قُس بٔ خًـ ق١ً خاقٸ

ٞٸ»قٛي٘:  ثٓا عبس اهلل اظ، قاٍ: سسٻثٓا قُس بٔ دعؿط ايطظٸبٔ سامت قاٍ: سسٻ أخدلْٞ عً

ٞٸبٔ قُس بٔ خًـ، عٔ اؿػٔ ب ا٤، عٔ قُس بٔ غٓإ، قاٍ: غأيت أبا ايٛؾٸ ٔ عً

عٔ أنٌ ايبكٌ ٚايهطاخ؟ ؾكاٍ: ٫ بأؽ بأنً٘ َطبٛخّا ٚغرل َطبٛر،  ×عبس اهلل

ٔٵ ٕٵ ٚيه َٳ ;ؾ٬ ىطز إىل املػذس أنٌ َٓ٘ َا ي٘ أش٣ٶ إ  ٔٵنطا١ٖٝ أشاٙ ع٢ً 

 .(13)«هايؼ

ٞٸا٤، ٜٚٚت عٔ ايٛؾٸإٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ شات املهُٕٛ ايطبٸٞ قس ضٴ  تط٣ ؾٝٗا ضٚا١ٜ عً

بٔ سامت ايكعٜٚين. ٫ٚ ٜبعس إٔ ٜهٕٛ املطاز َٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ خًـ يف ٖصٙ 

ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ قس ٚقع ؼطٜـ يف  .ايطٚا١ٜ ٖٛ أبٛ عبس اهلل قُس بٔ خًـ

 ا٤ أٜهّا.عٔ ايٛؾٸ ٣ُٗا قس ضٚٝٵسٝح ْط٣ إٔ نًَ، ازل٘
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آخط بٛقؿ٘  ُس بٔ خًـ يف غٓسٺَٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ شنط اغِ عبس اهلل بٔ ق

ٌ ٚايجٓا٤ ع٢ً املؿهٻ ،٠٬ٚقس ْكًت عٓ٘ ضٚا١ٜ ًٜٛح َٓٗا ا٫مٝاظ إىل ايػٴ .اؾٞؾٝدّا يًعٝٸ

ثين عبس اهلل بٔ قُس بٔ قُس بٔ َػعٛز، قاٍ: سسٻ»، سٝح ٜكٍٛ: بٔ عُط بٛنٕٛح

ٞٸخًـ، قاٍ: سسٻ قاٍ:  ثين َٛغ٢ بٔ بهط،بٔ سػإ ايٛاغطٞ، قاٍ: سسٻ ثٓا عً

، نإ ملا أتاٙ َٛت املؿهٸٌ بٔ عُط، قاٍ: ضمح٘ اهلل ،ٜكٍٛ ×زلعت أبا اؿػٔ

 .(14)«...ايٛايس بعس ايٛايس

ٔٵ يف إٔ املطاز َٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ خًـ يف  ٖوأخط٣ ٫ ؾٳ َٔ ْاس١ٝٺ ٚيه

ٞ ـ ٚضمبا يف َٛضز ضٚا١ٜ عًٌ ايؿطا٥ع ـ ٖٛ عبس اهلل بٔ قُس بٔ خايس ضٚا١ٜ ايهؿٸ

ٞٸايط ايٛؾا٤، ٚنإ ايعٝاؾٞ  ٝايػٞ، ٚايصٟ ْعًِ أْ٘ نإ َٔ ضٚا٠ اؿػٔ بٔ عً

ِٸ تكشٝـ خايس إىل خًـ. ٚعًٝ٘ يٝؼ ٖٓاى َٔ . َٚٔ املعكٍٛ دسٸ(15)ٜطٟٚ عٓ٘ ّا إٔ ٜت

 ع٬ق١ بني قُس بٔ خًـ ٚعبس اهلل بٔ قُس بٔ خًـ.

ؾٝ٘ عٔ قُس  ٚاملػأي١ املًؿت١ يف غٓس طبٸ ا٭١ُ٥ ٖٞ إٔ عبس اهلل بٔ غٓإ ٜطٟٚ

ط٣ يف ُٗا أخٛإ، ٖٚٛ َٔ ا٭خطا٤ اييت تٴبٔ غٓإ، ٚا٭غطب َٔ شيو أِْٗ اؾذلنٛا أْٸ

 ْكٛم ايػ٠٬ ا٭خط٣ أٜهّا.

ثٓا أبٛ عبس اهلل اؿػني بٔ سسٻ»أَا املجاٍ اٯخط يف نتاب طبٸ ا٭١ُ٥، ؾٗٛ: 

ٞٸثٓا قُس بٔ خًـ، قاٍ: سسٻبػطاّ، قاٍ: سسٻ ثٓا عبس : سسٻ، قاٍثٓا اؿػٔ بٔ عً

 ٌ بٔ عُط، قاٍ: زلعتٴثٓا املؿهٻاهلل بٔ غٓإ، عٔ أخٝ٘ قُس بٔ غٓإ، قاٍ: سسٻ

 .(16)«...خ عٔوسِّ ×ايكازم

ُٸ ثٓا ثٓا أبٛ ايؿهٌ، قاٍ: سسٻٚسسٻ»١، ٖٚٛ: ْٚط٣ َجٌ ٖصا املٛضز يف ز٥٫ٌ ا٭٥

َُٕٝٛ قُس بٔ اؿػٔ ايهٛيف، عٔ قُس بٔ عبس اهلل ايؿاضغٞ، عٔ و٢ٝ بٔ 

سْا اـطاغاْٞ، عٔ عبس اهلل بٔ غٓإ، عٔ أخٝ٘ قُس بٔ غٓإ ايعاٖطٟ، عٔ غِّ

ِّ ،ٙ اؿػنيعٔ أبٝ٘، عٔ دسِّ ،×ايكازم دعؿط بٔ قُس  .(17)«...٘ اؿػٔٚعٔ ع

 ثٓا قُس بٔ و٢ٝقُس بٔ دعؿط ايدلغٞ، قاٍ: سسٻ»: 24 :ـ طبٸ ا٭2١ُ٥

ٌ بٔ ٓاْٞ، عٔ ْٜٛؼ بٔ ظبٝإ، عٔ املؿهٻثٓا قُس بٔ غٓإ ايػا٭ضَين، قاٍ: سسٻ

ؿٓات، عٔ أبٝ٘، عٔ أَرل عٔ أبٝ٘ شٟ ايجٻ ،×عُط، عٔ أبٞ عبس اهلل ايكازم
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 .«...^امل٪َٓني

ٞٸ ايصٟ  ،( ايدلغٞ عٔ قُس بٔ و٢ٝ ا٭ضَينإٕ ططٜل قُس بٔ دعؿط )بٔ عً

دلغٞ َٔ ططٜل غرل َعطٚف. ٚإٕ قُس بٔ دعؿط اي ،ض يف ٖصا ايهتاب بهجط٠ٺٜتهطٻ

ـَ»٠٬ املعطٚف بـ اض ايػايٞ، ٖٚٛ ايصٟ ضٟٚ عٓ٘ سسٜح ايػٴضٚا٠ ايتٝٸ . ٚقس (18)«طٝٵخدل ا

ثين ٚعٓ٘ قاٍ: سسٻ»: ايتايٞٚضز ازل٘ يف اشلسا١ٜ ايهدل٣ باـكٝيب، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ 

ٞٸ ُٸ قُس بٔ عً ثين قُس بٔ أمحس بٔ عٝػ٢، عٔ قُس بٔ دعؿط ٞ، قاٍ: سسٻايك

عٔ سٓإ بٔ غسٜط  ،عٔ أبٝ٘ ،ثين إبطاِٖٝ بٔ قُس املٛقًٞسسٻايدلغٞ، قاٍ: 

اـ٬ؾ١  تٵايكرليف، عٔ دابط بٔ ٜعٜس اؾعؿٞ، قاٍ: ملا قبض أَرل امل٪َٓني، ٚأؾهٳ

 .(19)«...، غؿهٛا١إىل بين أَٝٸ

نُا إٔ قُس بٔ و٢ٝ ا٭ضَين غرل َعطٚف يف َكازض اؿسٜح عٓس اٱَا١َٝ. 

ّٷ طبكّا يطٚا١ٜٺ ،«بٛابا٭»َٔ  أْ٘ عٴسٻ سٳٝٵبٳ ٜػتسعٞ  يف نتاب طبٸ ا٭١ُ٥، ٖٚٛ َؿٗٛ

ٝٸ بٛنٕٛح ٞٸ»٠٬: ١ ٚايػٴات ايٓكرلٜٸسهٛضٙ يف أزب ايدلغٞ، قاٍ:  قُس بٔ دعؿط بٔ عً

ٌ بابّا ٭بٞ ٌ بٔ عُط، ٚنإ املؿهٻثٓا قُس بٔ و٢ٝ ا٭ضَين ـ ٚنإ بابّا يًُؿهٻسسٻ

ثين قُس بٔ غٓإ ايػٓاْٞ ٢ ا٭ضَين: سسٻـ قاٍ قُس بٔ وٝ ×عبس اهلل ايكازم

ثين ايكازم دعؿط بٔ ٌ بٔ عُط، قاٍ: سسٻاملؿهٻسسٻثين  :ايعاٖطٟ أبٛ عبس اهلل، قاٍ

 .(24)«...قاٍ: ٖصا ’قُس

 ،«ايباب»ض ملؿّٗٛ طبكّا شلصٙ ايطٚا١ٜ ايٛاضز٠ يف نتاب طبٸ ا٭١ُ٥ ـ ٚاييت تتعطٻٚ

ٝٸ بت إٔ ٖصا ايهتاب ٜعٛز إىل تطاخ ايػ٠٬ َٔ ايؿٝع١ ـ ٌ بٔ عُط أٜهّا، ٚتج١ املؿهٻٚباب

١ ٜكٛيٕٛ بٛدٛز ٌ بٔ عُط، ْٚعًِ إٔ ايٓكرلٜٸٜعتدل قُس بٔ و٢ٝ ا٭ضَين بابّا يًُؿهٻ

ؾُٝا بِٝٓٗ. ٚاملًؿت أْ٘ يف ْكٌ ايع١َ٬ اجملًػٞ عٔ طبٸ ا٭١ُ٥ ٚضز ايتعبرل عٔ  طبكاتٺ

يطبٸ: عٔ قُس بٔ دعؿط بٔ عًٞ ا»: (قُس بٔ و٢ٝ ايبابٞـ )قُس بٔ و٢ٝ ب

ٌ بابّا ٌ بٔ عُط، ٚنإ املؿهٻايدلغٞ، عٔ قُس بٔ و٢ٝ ايبابٞ ـ ٚنإ بابّا يًُؿهٻ

 .(21)«...ثين قُسـ قاٍ قُس بٔ و٢ٝ ا٭ضَين: سسٻ ×٭بٞ عبس اهلل ايكازم

 ،ٛبثٓا أٜٸقُس بٔ عبس اهلل بٔ َٗطإ ايهٛيف، قاٍ: سسٻ»: 29 :ـ طبٸ ا٭3١ُ٥
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ٌٷ ×( بٔ سلط، عٔ دابط، عٔ أبٞ دعؿطٚٔ عُط )عُطع  .«...َٔ خطاغإ قاٍ: دا٤ ضد

 ،ؼطٜؿ٘ ٖٓا إىل ايهٛيف ايصٟ متٻ ،إٕ قُس بٔ عبس اهلل بٔ َٗطإ ايهطخٞ

ٚأتباع أبٞ  ،١ ٚاملدُػ١ٝاض ايٓكرلٜٸَٔ َؿاٖرل غ٠٬ ايؿٝع١، ٚنإ َٛنع اٖتُاّ تٝٸ

ٌٕاب ٚاـٓطاـٓط  .(22)خام ابٝني بؿه

 ثين إبطاِٖٝ بٔأبٛ عتاب عبس اهلل بٔ بػطاّ، قاٍ: سسٻ»: 124 :طبٸ ا٭١ُ٥ ـ4

ُٸ ،ايٓهط ُٸ ،بكعٜٚٔ ،اضَٔ ٚيس َٝجِ ايت ِٗ ٚنعٛا ٖصا أْٸ ،١ٚمٔ َطابطٕٛ، عٔ ا٭٥

 .«...ايسٚا٤ ٭ٚيٝا٥ِٗ

ُٻ ٔ ْكط١ ًَؿت١ إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ اييت تعٗط سهٛض آٍ بػطاّ يف قعٜٚٔ تته

. ْٚعًِ إٔ قعٜٚٔ يف «ضباط»ا بكعٜٚٔ يف ساي١ بٔ عتاب ٜكٍٛ: نٓٸي٬ْتباٙ، ٖٚٞ إٔ ا

ًِ يف ٜٵبػبب اغتُطاض املٛاد١ٗ َع ايسٻ; ايكطٕٚ ايج٬ث١ ا٭ٚىل ناْت تعتدل أضض ضباط

إىل زضاغ١  ١ يف ساي١ َطابط١ يف قعٜٚٔ عاد١ٺ١ ؾٝعٝٸإٔ تٛادس ؾدكٝٸ سٳٝٵسلاٍ إٜطإ. بٳ

 ٚؼكٝل.

 ثٓا قُس بٔ و٢ٝس بٔ دعؿط ايدلغٞ، قاٍ: سسٻقُ»: 138 :ـ طبٸ ا٭5١ُ٥

ٌ بٔ عُط اؾعؿٞ، عٔ أبٞ ثٓا قُس بٔ غٓإ ايعاٖطٟ، عٔ املؿهٻا٭ضَين، قاٍ: سسٻ

 .«...ٔ أبٞ دعؿط قُس ايباقط، عٔ أبٝ٘ايعبٝإ، عٔ دابط بٔ ٜعٜس اؾعؿٞ، ع

ٚٸٖٓا اإٕ املػأي١ اييت ٜتعٝٸٔ عًٝٓا  س بٔ غٓإ بـ ٫ّ ٖٞ ٚقـ ق٫ُْتباٙ شلا أ

٠٬ ، سٝح ْؿاٖس تهطاضٖا يف طبٸ ا٭١ُ٥ َطاضّا يف َا ٜتعًل بذلاخ ايػٴ«ايعاٖطٟ»

يف نتب  «ايعاٖطٟ». ٚقس دط٣ ٚقـ قُس بٔ غٓإ بـ (23)(املتكسِّّ)نُا يف املٛضز 

ُٸ شاتٗا تجبت إٔ ْلٸ . ٖٚصٙ املػأي١ يف سسِّ(24)ايػ٠٬ مبشاؾٌ  ١ َطتبْطنتاب طبٸ ا٭٥

 يؿٝع١.ايػ٠٬ َٔ ا

ُٸ ،املػأي١ ايجا١ْٝ ٌ اؾعؿٞ يف ٖصا ايػٓس عٔ ضٚا١ٜ املؿهٻ :١ٖٝٚٞ يف غا١ٜ ا٭ٖ

اب قُس بٔ أبٞ ظٜٓب املك٬م ا٭غسٟ، ظعِٝ ٚاملطاز َٓ٘ أبٛ اـٓط .أبٞ ايعبٝإ

ُٸػ١ٝايػ٠٬ اـٓط ١ يف ٚخاقٸ ،. إٕ ضٚا١ٜ سسٜح بأغاْٝس ْكرل١ٜ ٚغاي١ٝ(25)اب١ٝ ٚاملد

ُٸ ،ابعٔ أبٞ اـٓط ،ٌ اؾعؿٞؿهٻايذلاخ ايطٚا٥ٞ يًُ ١ إىل ٜجبت اْتُا٤ نتاب طبٸ ا٭٥

 .(26)ايذلاخ ايؿهطٟ ٚاملصٖيب يًػ٠٬
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س ٖصا ا٭َط، َٔ قبٌٝ: ٚنع بعض املػا٥ٌ اييت ت٪ٚن نُا ْؿاٖس يف ايٓلٸ

 .(27)ايؿٝع١ املػتهعؿني يف َٛاد١ٗ ايؿٝع١ املػتبكطٜٔ

ُٸبػط ٞٵّا إٔ ٜهٕٛ نتاب ابٓٳٚبصيو وتٌُ قٜٛٸ ػ١ٝ اّ عا٥سّا إىل تطاخ ك

 ١ ايٓكرل١ٜ أٜهّا.ايػ٠٬، ِٖٚ ايصٜٔ اْبجكت عِٓٗ ؾطق

ٜبسٚ إٔ  ـ إشا ثبت ٚدٛزِٖ َٔ ايٓاس١ٝ ايتاضى١ٝـ َا ٜتعًل عكبتِٗ ايع١َٝٓ  ٚيف

 ضداعِٗ إىل َطس١ً ايػٝب١ ايكػط٣.باٱَهإ إ

ط٠ آٍ يف ٖاَـ ايبشح عٔ أغ ،غٞٚقس استٌُ ايػٝس ايسنتٛض سػني املسضِّ

 ٫ ضبط ٫بين بػطاّ بتًو ا٭غط٠.إٔ  ،(28)بػطاّ اؿان١ُ

ٕ عسزّا َٔ أؾطاز ٖصٙ ا٭غط٠ ٜبسٚ عًِٝٗ ا٫ْتُا٤ إىل ايػ٠٬ ضمبا نإ إٚسٝح 

َٴ  ّٜا ٱثبات ٖصا ا٫ستُاٍ.سٹذٵَا شنطْاٙ يف ٖصٙ املكاي١ 
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