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 مكصدّٓ٘ العدل

ّٕ احلدٓح حنْ املكاصدّٓ٘؟ ّٕ يف االدتَاد اإلمام ُّل دصئ  ٍل مّث٘ حت
 

 حٍدر حّة اهلل
 

 ــــــ متَٔد

ٞٸ، ٚنصيو  ّٷ أغاؽ يف عًِ ايه٬ّ اٱَاَ ٕٸ ايعسٍ َؿٗٛ ٕٸ مٓما ٫ ؾٳٖو ؾٝ٘ أ إ

ٛټضات ايه٬َٝٸ١ ٭قٛ ٕٸ َكٛي١ ايعسٍ يف ايتك ٍ ايؿطٜع١، ٚأْٸٗا قا١ُ٥ ع٢ً ايعسٍ، غري أ

ٕٸ ايعسٍ  «َككسٜٸ١ ايعسٍ»مبا ٖٞ قؿ١ يًؿطٜع١ ؽتًـ عٔ َككسٜٸ١ ايعسٍ; إش ْعين بـ  أ

ٕٸ َٔ ٚظا٥ـ اجملتٗس تكعٝس أقٌ ايعسٍ بٛقؿ٘ َطدعّا  ٜكبض َٔ أقٍٛ ا٫دتٗاز، ٚأ

ِٸ ؼكٌٝ تٴعٵطٳض عًٝ٘ ا٫دتٗازات يتكشٝشٗا أٚ إبطاهلا، ؾت ِٸ َطاقبتٗا َٔ قٹبٳً٘، ٜٚت ت

 ٖصا ا٭قٌ َٔ ايعكٌ تاض٠ّ أٚ َٔ ْكٛم ايهتاب ٚايػٓٸ١ تاض٠ّ أخط٣.

ِٕ َا ْتٝذ١ إط٬ٕم َا، أٚ  ٕٸ ايؿكٝ٘ عٓسَا هتٗس ؾٝتٛقٸٌ إىل سه َٚع٢ٓ شيو أ

ٌٕ ظٓٸٞ َعٝٸٔ، ٌٖ ميهٓ٘ إٔ ٜعطض ْتٝذ١ ادتٗازٙ ع٢ً ايعكٌ  ّٕ َا، أٚ ْتٝذ١ زيٝ عُٛ

ّٸ; ٫غتٓطاق٘ ـ ؾُٝا اشا نإ ٖصا ايؿِٗ ٜعٝـ يف  أٚ ع٢ً ايؿِٗ ايعك٬ْٞ ايعك٥٬ٞ ايعا

ٝٸ١ ـ بٗسف أخص سهُ٘ يف عساي١ ايٓتٝذ١  ٝٳِ اٱمياْ ب١٦ٝٺ َ٪١َٓ أٚ ٜأخص بعني ا٫عتباض ايكٹ

ا٫دتٗازٜٸ١ اييت تٛقٻٌ إيٝٗا ايؿكٝ٘ أٚ نْٛٗا ظًُّا، ثِ أخص ٖصا ايؿِٗ أٚ اؿهِ 

٥ٞ ايعٴطٵيف املٝساْٞ يكهٝٸ١ ايعسٍ ٚايعًِ بٛقؿ٘ أزا٠ّ يف ا٫دتٗاز ايعكًٞ أٚ ايعك٬

تػتطٝع تكٝٝس اٱط٬قات أٚ ؽكٝل ايعَُٛات أٚ ططح ا٭زٓي١ ايعٓٸ١ٝ َج٬ّ، ندرب 

 ايٛاسس، أٚ ٫؟

ٕٸ هلصٙ ايؿهط٠ سهٛضّا يف ايرتاخ اٱَاَٞ; إش مثٸ١ قًلٷ نبري َٔ  ٫ ٜبسٚ أ

ٔٸ ٚايط أٟ ٚا٫دتٗاز ٚا٫غتشػإ ٚايكٝاؽ ٚغري شيو َٔ إَهإ إٔ تؿهٞ إىل ايع

ٞٸ، ٚتهع أَعدتٓا ايؿهطٜٸ١ يف َٛاد١ٗٺ َع ايهتاب  عٓاقط ايكًل يف ا٫دتٗاز اٱَاَ

ِّثٓا بػ١٦ِّ ا٫دتٗاز يف َكابٌ ايٓلٸ.  ٚايػٓٸ١، مبا ًٜ
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ٕٸ  ٕٕ َٔ ايّٝٛ ٜ٪ٚنس يٓا أ ٌٸ َٔ قط ٕٸ َطاقب١ املؿٗس َٓص أق ٝٵسٳ أ  «َككسٜٸ١ ايعسٍ»بٳ

ٝٸّا، ضغِ أْٸ٘ َا ٜعاٍ قسٚزّا، ٛٸّا َتعاٜسّا ْػب ُا بسأ َع أَجاٍ: ايؿٝذ بٳضٴ بسأت تؿٗس من

ٗٻطٟ، يٝكٌ ايّٝٛ إىل أَجاٍ: ايؿٝذ ٜٛغـ  ٝٸ١ ٚايؿٝذ َطته٢ املط قُس دٛاز َػٓ

 ايكاْعٞ ٚا٭غتاش قُس ضنا اؿهُٝٞ.

ٕٸ اجمل ّٸ ٚتؿكًٝٞ يًُؿٗس; ٭ ٚٵضٟ ٖٓا ئ أقّٛ باغتككا٤ عا اٍ ٫ ٜػُض بسٳ

ٕٸ تؿهريّا َٔ  بصيو، يهٓٸين غٛف آخص بعض ايعِّٝٓات اييت ُأضٜس َٔ خ٬هلا إثبات أ

ٕٸ ٖ٪٤٫  ٔٵ ؾِٝٗ بعض ايؿكٗا٤، ٚأ ٖصا ايٓٛع عطؾ٘ ايؿٝع١ يف ايعكط اؿسٜح، مبٳ

ٝٸّا; ؾبهعِٗ شٖب ب٘ ستٸ٢ ايٓٗا١ٜ، يٝٓتر عربٙ  اختًـ تعاطِٝٗ َع ٖصا ايتؿهري َٝساْ

ٟٸ، ٚمل لس اْعهاغاتٺ ٚاغع١ّ ي٘ يف  ؾتا٣ٚ كتًؿ١، ٌٕ ْعط ؾُٝا آخطٕٚ ططسٛٙ بؿه

 ْتا٥ذِٗ ايؿكٗٝٸ١، بٌ ضٴبٳُا ٚدسْا َٛضزّا أٚ اثٓني ؾكط َج٬ّ.

مثٸ١ ؾدكٝٸاتٷ نجري٠ ٖٓا ميهٔ غطز امسٗا، ٚيٛ عرب تكسميٗا إؾاضات أٚ 

ٝٗا َٔ سٝح إملاسات يؿهط٠ٺ َٔ ٖصا ايكبٌٝ، مبا ٜبسٚ أٚ وتٌُ دسٸّا أْٗا تٛاؾل عً

ٝٸ١، ٚايػٝس قُس باقط ايكسض، ٚايؿٝذ عبس  املبسأ، َجٌ: ايؿٝذ قُس دٛاز َػٓ

اهلازٟ ايؿهًٞ، ٚايػٝس قُس تكٞ املسضٸغٞ، ٚايػٝس ضٚح اهلل اـُٝين، ٚايؿٝذ 

سػني عًٞ املٓتعطٟ، ٚايؿٝذ قُس َٗسٟ مشؼ ايسٜٔ، ٚايػٝس قُس سػني ؾهٌ 

ايكاغِ عًٝسٚغت، ٚغريِٖ. يهٓٸين  يؿٝذ أبٛاهلل، ٚايػٝس قُس سػٔ ا٭َني، ٚا

غأنتؿٞ بعِّٝٓات غري ٖصٙ، أختاضٖا ٖٓا، ٚقس عجتٴ يف َٓاغب١ٺ أخط٣ بايتؿكٌٝ 

ٌٸ ٖصٙ ايؿدكٝٸات اييت غأشنطٖا اٯٕ، ٚاييت مل أشنطٖا أٜهّا.  ْعطٜٸات ن

 

ََّسٖ ّمكصد العدل يف الػسٓع٘  ــــــ املط

ٗٻطٟ ٚانشّا، يف ايعسٜس َٔ نتابات٘، يف ّ( 1979)ٜبسٚ ايؿٝذ َطته٢ املط

ٞٸ، ٖٚٛ اـٓط ايصٟ ٜهع عا٥كّا أَاّ ايعكٌ  ّٸ يف ا٫دتٗاز اٱَاَ اْتُا٥٘ إىل اـٓط ايعا

ٗٻطٟ َكٛي١ بعهِٗ َٔ أْٸ٘  يف انتؿاف امل٬نات. ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ: عٓسَا ٜٛاد٘ املط

ِٴ اؿسٜح املازٸ٠ ٫ بٴسٻ يٓا ايّٝٛ َٔ اؿهِ ع١ًٝٚ ؿِ اـٓعٜط بعس إٔ انتؿ ـ ايعً

ُٳطٞ يف  ٝٸ١ ؾٝ٘، ٚمتٓهٔ َٔ ايكها٤ عًٝٗا...، لسٙ ٜعٝس اؾٛاب ايٓٻ املاٜهطٚب
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ٕٸ انتؿاف نطٕض َا أٚ ع١ًٓٺ َا يًشهِ ٫ ٜٓؿٞ ٚدٛز ع١ًٓٺ  ا٫دتٗاز اٱَاَٞ، ٖٚٛ أ

ٕٸ ا٫دتٗاز غري املدتُط ٖ ٗٻطٟ أ ٛ أخط٣ أٚ نطٕض آخط ٜطدع اؿهِ إيُٝٗا، بٌ ٜط٣ املط

 .(1)شيو ا٫دتٗاز ايصٟ بانتؿاؾ٘ ع١ًّٓ َا ٜٓؿٞ ـ يف عذ١ًٺ َٔ أَطٙ ـ َا عساٖا!

ٕٸ نتاب )بطضغٞ إمجايٞ َباْٞ اقتكاز إغ٬َٞ(، ٚايصٟ ُطبع يف إٜطإ  إ٫ أ

ٛټضّا كتًؿّا. ٖٚٛ نتابٷ أثاض نذٸ١ّ ٚاغع١ يف سٝٓ٘،  ٗٻطٟ، أعط٢ تك ٝٵس اغتؿٗاز املط بٴعٳ

ٗٻطٟ  بايرتٜٚر ي٬قتكاز ايطأمسايٞ، ٚملك٫ٛتٺ َجري٠ دسٸّا، ستٸ٢ متٸ مجع ٚاتټِٗ ؾٝٗا املط

كتًـ ْػذ ايهتاب يف شيو ايٛقت ٚإت٬ؾٗا مجٝعّا، عسا ايكًٌٝ املتبٓكٞ، ٚقٌٝ يف 

َٸا َعاضن١ّ ملا يف ايهتاب بٛقؿ٘  ٘ٺ َٔ اٱَاّ اـُٝين; إ ٕٸ شيو نإ بتٛدٝ سٝٓ٘: إ

 ًؿت١ٓ ٚا٫نططاب ايصٟ نإ َػتعطّا.كايؿّا ملػًُٖات ايسٜٔ; أٚ زٳضٵ٤ّا ي

ٚبكطف ايٓعط عٔ شيو، ٚع٢ً تكسٜط قشٸ١ َا يف ايهتاب; إش بعهِٗ ٜٓاقـ 

ٗٻطٟ إىل َطدعٝٸ١ ايعساي١، ٌٸ َا دا٤ ب٘  يف شيو، ٜصٖب املط ؾٗٛ ٜكٍٛ بأْٸ٘ يٝؼ ن

ٕٸ ايعسٍ ٜكع يف غًػ١ً عًٌ  ٍٷ ؾكس دا٤ ب٘ ايسٜٔ; ٭ ٌٸ َا ٖٛ عس ٍٷ، بٌ ن ايسٜٔ ؾٗٛ عس

ٍٷ  ٚٳقٳًَٓا ٜٴعٵطٳض ع٢ً قإْٛ ايعساي١، ؾًٝؼ ٖٓاى عس ايتؿطٜعات ٫ َع٫ًٛتٗا. ؾُا 

 إغ٬َٞ، بٌ ٖٓاى إغ٬ّٷ عازٍ. 

ٕٸ قٛاعس َٔ ْٛع ايٛؾا٤ بايعكٛز دط٣ ا٫ؾتػاٍ عًٝٗا  ٗٻطٟ ع٢ً أ ٜٚتأغٻـ املط

ِٸ ايبٓا٤ ع ٔٸ قاعس٠ّ باغِ قاعس٠ ايعساي١ مل ٜت ًٝٗا، ضغِ نجريّا يف ايؿك٘ اٱغ٬َٞ، يه

ٕٸ شيو ٖٛ ايػبب يف ضنٛز  ايٓكٛم ايهجري٠ ايٛاضز٠ يف ٖصا املٛنٛع، َعتربّا أ

ٕٸ ثٛب ايػؿ٬ت طاٍ قهٝٸ١ ايعساي١، بُٝٓا  ايتؿهري ا٫دتُاعٞ عٓس ايؿكٗا٤. إْٸ٘ ٜط٣ أ

ٕٸ ايعسٍ ٚايتٛسٝس  ٚٸْت ايهجري َٔ املكٓٻؿات يف ايكٛاعس ا٭خط٣، َطًكّا َكٛي١: إ ز

 بُٝٓا اؾرب ٚايتؿبٝ٘ ثكاؾ١ْ أَٜٛٸ١. ثكاؾ١ْ عًٜٛٸ١،

ٝٸ١  ٗٻطٟ إىل أْٸ٘ يٛ بٴين ايؿك٘ ع٢ً قاعس٠ ايعساي١، ٚػاٚظ ايصٖٓ ٚبٗصا ٜتٛقٻٌ املط

ا٭خباضٜٸ١، ٭َهٓٓا تسٜٚٔ ؾًػؿ١ ادتُاعٝٸ١، ٚملا نٓٸا ْكع يف ايتٓاقهات ٚايتٗاؾتات 

 .(2)اييت ْكع ؾٝٗا ايّٝٛ

ٗٻطٟ ٚانشّا يف أْٸ٘ بك سز دعٌ ايعساي١ َطدعّا ؾكٗٝٸّا يف ا٫دتٗاز، ٜبسٚ املط

ٗٻمتاَّا نذعٌ قإْٛ ايٛؾا٤ بايعكٛز َطدعّا.  ٕٸ نًُات املط طٟ ٫ تسخٌ يف ٚضغِ أ
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ٝٸ١ ع٢ً ططٜك١ ا٫دتٗاز ايؿطعٞ، يهٓٸ٘ واٍٚ إٔ ٜٛٚظـ  َكاضب١ عجٝٸ١ اغتس٫ي

س املعطٚؾ١ يف ايٓكٛم ٚقاعس٠ تبعٝٸ١ ا٭سهاّ يًُكاحل ٚاملؿاغس ٚغريٖا َٔ ايكٛاع

 غبٌٝ تأغٝؼ قاعس٠ ايعساي١.

ـٺ ِٵ بٓؿػ٘ بتسٜٚٔ تكٓٝ ٗٻطٟ مل ُٜك ٕٸ املط ٜتٸكٌ  ْٚكط١ ايهعـ أٚ ايٓكل ٖٓا أ

ٝٸ١  بٗصٙ ايكاعس٠، ٌٖٚ سٓكّا ميهٔ هلصٙ ايكاعس٠ إٔ تٛيس َٔ ضسِ ايٓكٛم ايسٜٓ

ٕٸ ع١ًُٝ اقتٓام قاع ٚٵٕ أ ٞٸ أٚ ٫؟ ؾاٯخطٕٚ ٜطٳ ٞٸ اٱغ٬َ س٠ باغِ قاعس٠ ٚايرتاخ ايؿكٗ

 ايعساي١ َٔ ايؿطٜع١ أَطٷ قعب يًػا١ٜ.

ٗٻطٟ قس عٖطٌ ْؿاط ايعكٌ ايٓعطٟ يف نؿـ املكاحل  ٚبٗصا ٜهٕٛ املط

ٞٸ يف  ٝٸ١، يهٓٸ٘ مل ٜعٚطٌ ْؿاط ايعكٌ ايعًُ ٚاملؿاغس اييت تكـ خًـ ايتؿطٜعات ايسٜٓ

ٞٸ يًػًٛى ع٢ً َٓطل ايعسٍ ٚايعًِ. ٖٚٓاى ؾطمٷ بني تكِٜٛ  تكسِٜ ايتكِٜٛ ا٭خ٬ق

ٞٸ ٜعطف املكًش١ ٚاملؿػس٠ ٚايهطض ٚايٓؿع، ٚتكٛمي٘  ٟٸ نؿؿ ايػًٛى مبٓطٕل ْعط

ٞٸ، ٜٓطًل َٔ ُقبٵض ايؿعٌ ٫ٚ ٞٸ ع٢ً أغؼ ايٛدسإ ٚايعكٌ ايعًُ أخ٬قٝٸت٘  مبٓطٕل أخ٬ق

 أٚ َٔ سٴػٵٓ٘ ٚأخ٬قٝٸت٘.

ٗٻطٟ تهؿـ أْٸ٘ نإ بكسز إ ٔٸ اؾ١ًُ ا٭خري٠ اييت ْكًٓاٖا عٔ املط هاز يه

ّٷ يطاملا اعتٴرب خٝا٫ّ. ْٕٛع ؾايؿك٘ ٜكّٛ  َٔ ا٫ْػذاّ زاخٌ املٓع١َٛ ايؿكٗٝٸ١، ٖٚٛ اْػذا

. ٚبٗصا ًٜتكٞ (3)ع٢ً تأيٝـ املتؿطِّقات ٚتؿطٜل امل٪تًؿات، نُا ٜكٍٛ ايؿكٗا٤ ٚا٭قٛيٝٸٕٛ

ِټ تؿهٌٝ ايٓعطٜٸات  ٖٳ ٖٳِٛ ٚاسس، ٖٚٛ  ٗٻطٟ َع ايػٝس ايكسض ٚمشؼ ايسٜٔ يف  املط

يًٛسات ايه١ًٝٓ املٓػذ١ُ زاخٌ ايؿطٜع١، ا٭َط ايصٟ ٜؿطض قاعس٠ّ ي٬ْػذاّ، ٚا

ٗٻطٟ قاعس٠ ايعساي١، ؾُٝا ؾأ ايكسض إىل قاعس٠ ا٫غتعا١ْ بادتٗازات  اعتربٖا املط

ايؿكٗا٤ ٚيٛ املتٛٓؾني; يطزّ ايكسع ايصٟ ميهٔ إٔ ٜكٝب ايكٛض٠ بؿ٤ٞٺ َٔ 

أزٓي١ ايتؿطٜع ايعًٝا، ٚاييت َٓٗا قاعس٠ اي٬اْػذاّ، بُٝٓا اْتٗر مشؼ ايسٜٔ غبٌٝ 

 ايعساي١.

 

 ــــــ الطٔطتاىٕ ّخٔاز الهٍلٔات الدضتْزّٓ٘ ّأصْل الػسٓع٘ )ّميَا: العدل(

ٞٸ اؿػٝين ايػٝػتاْٞ بٳضٴ  ّ(1930ٖـ/1349)املٛيٛز عاّ ُا ٜبسٚ إقشاّ ايػٝس عً
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ٔٸ ع ٭عُاي٘ طادٹامُل يف َٛنٛع املكاقسٜٸ١ ٚايتؿهري خاضز ايٓلٸ غطٜبّا يس٣ بعٕض، يه

ٕٵ مل  هس سهٛضّا ٚانشّا هلصٙ ايؿهط٠ يف زا٥ط٠ ايتٓعري ٖٓا ٖٚٓاى يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ، ٚإ

٬ْسغ ْٛعٝٸ١ سهٛض ٖصٙ ا٭ؾهاض يف أعُاي٘ ايؿكٗٝٸ١ نجريّا، ا٭َط ايصٟ وتاز إىل 

َټٌ يف ْٛع سهٛض ٖصٙ ا٭ؾهاض ؾٝٗا، ٚ ٝٸ١ يف أعُاي٘ ايؿكٗٝٸ١; يًتأ تأثرياتٗا َتابع١ٺ تؿكًٝ

 ع٢ً ايؿتا٣ٚ، يٛ نإ ٖٓاى تأثريٷ.

ايٓكط١ املطنع١ٜ يف ٖصا ايتٛدټ٘ يًػٝػتاْٞ تبسأ َٔ قهٝٸ١ َعطؾ١ املع٢ٓ املطاز 

ٝٸ١ ٚدٖٛط َٓطك١ بٳَٔ كايؿ١ ايكطإٓ َٚٛاؾكت٘، ٚضٴ ُا تٓتٗٞ بؿهط٠ ا٭سهاّ اي٥٫ٛ

 ايؿطاؽ.

ططح )ططح اؿسٜح ؾعٓس تعطټن٘ يف َباسح اؿذر ٚايتعاضض يكهٝٸ١ أخباض اي

املدايـ يًهتاب( ٜؿػِّط ايػٝػتاْٞ َع٢ٓ املٛاؾك١ ٚاملدايؿ١ يًهتاب ـ َتٛاؾكّا َع 

ٕٸ املطاز َٓٗا  ، «ف ٚايطٚحسٳاملٛاؾك١ َٔ سٝح اهَل»أَجاٍ: ايكسض ٚؾهٌ اهلل ٚغريُٖا ـ بأ

إىل داْب املٛاؾك١ يف ا٭غًٛب، بإٔ ٜهٕٛ اـرب ٚاقعّا يف غٝام ا٫َتساز يٮقٍٛ 

٭ٖساف املكطٻض٠ يف ايهتاب ايهطِٜ، ٚيٝؼ املطاز َٔ املٛاؾك١ أٚ ٚدٛز ايؿاٖس إٔ ٚا

 ٜهٕٛ مثٸ١ إط٬م أٚ عُّٛ ع٢ً ٚؾل اـرب. 

ٗٵِ ايطٚاٜات ٚايتؿطٜع نإ ميٌٝ إيٝ٘ بعض  ٕٸ ٖصا املٓٗر يف َؾ ٜٚعترب ايػٝػتاْٞ أ

ٝٵس، ٖٚٛ ٜكّٛ ع٢ً ايٓكس  ايكسَا٤، َٔ أَجاٍ: ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ ٚابٔ اُؾٓٳ

 املهُْٛٞ يًٓكٛم.

ٕٸ  ٝٸ١ تاضىٝٸ١. ؾٗٛ ٜط٣ أ ٜٚؿِٗ ايػٝس ايػٝػتاْٞ ٖصٙ ايكهٝٸ١ نُٔ َكاضب١ عك٬ْ

ايعك٤٬ بطبٝعتِٗ عٓسَا وسثٕٛ ثٛضات ؾهطٜٸ١ ادتُاعٝٸ١ ؾِٗ ٫ ٜػِّطٕٚ ايكٛاْني 

ٛٸٍ ش يو إىل اؾع٥ٝٸ١، بٌ ٜٓطًكٕٛ َٔ تػٝري ايط٣٩ ٚا٭ؾهاض ايه١ًٝٓ يف اجملتُع; يٝتش

ٍٕ،  ٚنع زغتٕٛض دسٜس يًب٬ز، ؾتهٕٛ ا٭ٖساف اييت اْطًكت ايجٛض٠ ٭دًٗا مبجاب١ أقٛ

ٛٻٍ ٖٞ إىل قٛاْني.  تكاؽ ايكٛاْني ع٢ً ٚؾكٗا ٫سكّا أٚ تتش

ٝٸ١ تٓطًل َٔ ايبٴعٵس ايؿًػؿٞ يٛدٛز ايعامل ٚاملبسأ ٚاملعاز  ٕٸ ا٭قٍٛ ايكطآْ إ

قات ايه١ًٝٓ ايبؿطٜٸ١، اييت تتُجٻٌ ـ َٔ ٚؾًػؿ١ ٚدٛز اٱْػإ، ٚؼهُٗا قٛاعس ايع٬

ٚد١ٗ ْعط ايػٝػتاْٞ ـ يف بعض اٯٜات ايهطمي١، َٚٓٗا: آٜات ايعسٍ، َجٌ: قٛي٘ 
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ٓٵَهٔط ﴿تعاىل:  ُٴ ٚٳاِي ٔٔ اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ٚٳٔإٜتٳا٤ٹ شٹٟ اِيُكطٵبٳ٢   ٕٔ ٚٳأٱسٵػٳا  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ٕٻ اهلَل  ٔإ

ٞٔ ٜٳعٹُعُه ٕٳٚٳاِيبٳػٵ ِٵ تٳصٳٖنطٴٚ (، َٚبسأ اؿهِ بايكػط يف قٛي٘ 90)ايٓشٌ:  ﴾ِٵ َيعٳًُٖه

ٕٵ ﴿تعاىل:  ٔٳ ايٓٻأؽ َأ ٝٵ ِٵ بٳ ُٵتٴ ٚٳٔإشٳا سٳَه ٗٳا  ٖٵًٹ َٳاْٳاتٹ ٔإَي٢ َأ ٕٵ تٴ٪ٳزټٚا اَ٭ ِٵ َأ َٴطٴُن ٜٳِأ ٕٻ اهلَل  ٔإ

ٕٻ اهلَل ٘ٹ ٔإ ِٵ بٹ ُٻا ٜٳعٹُعُه ٕٻ اهلَل ْٹعٹ ٍٔ ٔإ ُٴٛا بٹاِيعٳسٵ ُٹٝعّاتٳشٵُه ٕٳ غٳ (، 58)ايٓػا٤:  ﴾بٳكٹريّا  َنا

ٝٸ١... ؾػًػ١ً  ٚنصيو آٜات ْؿٞ ايعٴػٵط ٚاَؿطٳز، ٚآٜات املػاٚا٠ ٚايهطا١َ اٱْػاْ

ٕٔ ؾططٟ ٜعبٸط عٓ٘ ايّٝٛ بايكإْٛ ايطبٝعٞ، ٚعرب  ِّّٝٓا يسٜ ا٭قٍٛ ٖصٙ ػعٌ اٱغ٬ّ َب

ٝٸ١.ٖصا ايكإْٛ ايهًٓٞ تٓبجل عٓس ايػٝػتاْٞ ايتؿطٜعات اؾع ٥ 

ٕٸ ايػٝػتاْٞ ٜؿػِّط ؼًٌٝ اؿطاّ ٚؼطِٜ اؿ٬ٍ ايٛاضز يف بعض  نُا أ

ٖٳسٳَٗا; ؾايؿطٜع١ دا٤ت بػٝاغ١  ٕٸ املطاز َٓ٘ َا ْاقض ا٭ٖساف ٚاملباز٨ ٚ ايٓكٛم بأ

ٝٸ١ ٚاهَلسٵَٝٸ١ ؾٗٛ  ٌټ َا ٜٓاقض ٖصٙ ايػٝاغ١ ايبٓا٥ ٚنع َعامل ٖٚسّ َعامل غابك١، ٚن

ِٴ اؿ ٌٴ اؿطاّ ٚؼطٜ  ٬ٍ.ؼًٝ

ٚضبطّا بني َؿّٗٛ ضٚح ايؿطٜع١ ٚنًٓٝاتٗا ايسغتٛضٜٸ١ ٚا٭ٖساؾٝٸ١ ٚبني ْعطٜٸ١ 

ٞٸ ا٭َط يف َٓطك١ ايؿطاؽ ٖٞ ؼكٝل  ٕٸ غٝاغ١ ٚي َٓطك١ ايؿطاؽ ٜؿِٗ ايػٝػتاْٞ أ

َٸ١ ٚاملكاقس ايؿطعٝٸ١ ٚضٚح ايؿطٜع١.  املباز٨ ايعا

ِٸ تؿطٜعات ٝٸ١، ث ايػٓٸ١ ايٓبٜٛٸ١ ٚغٓٸ١  ٜٚهع ايػٝػتاْٞ تؿاقٌٝ ايتؿطٜعات ايكطآْ

أٌٖ ايبٝت، يف إطاض غًػ١ً سًكاتٺ َتٛاق١ً تتؿطٻع بعهٗا عٔ بعض، ٚتٓطًل َٔ تًو 

َٸ١.  ايهًٓٝات. ؾًٝػت ؾ٦ّٝا دسٜسّا، بٌ ٖٞ تؿكٌٝ تًو ايهًٓٝات ايسغتٛضٜٸ١ ايعا

ٚٵَّا ع٢ً َكاقس ايطغٍٛ; ٚشيو  ؾايكٛاْني تتبع ايسغتٛض، ٚيٝؼ ايعهؼ. ٖٚٛ ٜ٪ٚنس زٳ

ضت٘ نجريّا يف َٛانع َتؿطِّق١ َٔ نتب٘ ايتُٝٝع بني ايؿدكٝٸ١ ايتبًٝػٝٸ١ يًٓيبٸ بإثا

ٚاٱَاّ ٚايؿدكٝٸ١ اي٥٫ٛٝٸ١ اييت تؿطِّع ايكٛاْني يف زا٥ط٠ ايؿطاؽ، اييت ٫ ٜطاٖا َٓاقه١ّ 

 .(4)يؿٍُٛ ايؿطٜع١

َٔ  قاعس٠ ايعسٍ ٕٸإ» ٚيف ْٛل ًٜؿت اْتبآٖا يكاعس٠ ايعٳسٵٍ ٖٓا ٜكٍٛ ايػٝػتاْٞ:

ٕٵ ،أععِ قٛاعس ايؿك٘ ٍٸ. يف أبٛاب٘ نػا٥ط ايكٛاعس مل تهٔ َع١ّْٛٓ ٚإ هلا َٔ  ٜٚػتس

ٕٔ﴿ايهتاب بكٛي٘ تعاىل:  ٚٳأٱسٵػٳا  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ٕٻ اهلَل  َٔ ايعسٍ إٔ  ٕٸأ بٳٜٵ٫ٚ ضٳ، ﴾ٔإ

 ع٢ً غري َايه٘. ٞ إٔ ؼٌُ َ٪ْٚت٘ػٵَٚٔ ايبٳ ،تهٕٛ َ٪١ْٚ املًُٛى ع٢ً َايه٘
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 ،ايؿطٜؿ١ ت عًٝ٘ اٯٜاتؾهاٍ يف أقٌ ايكاعس٠ نُا زٓي٘ ٫ ٜٓبػٞ اٱْٸأٖط ٚايعا

ٍٔ﴿نكٛي٘:  ُٴٛا بٹاِيعٳسٵ ٕٵ تٳشٵُه ٔٳ ايٓٻأؽ َأ ٝٵ ِٵ بٳ ُٵتٴ َٹطٵتٴ ﴿ تعاىل: ٚقٛي٘ ،﴾ٚٳٔإشٳا سٳَه ٚٳُأ

ِٵ ٓٳُه ٝٵ ٍٳ بٳ ٕٸ إ٫  ،﴾َ٭عٵسٹ ٚقس أٚنشٓا بعض  ،ٞايهًٓ ايبشح ٜكع يف أغاغ٘ ٚنابط٘أ

ٝٸايكٍٛ ؾٝ  .(5)«١٘ يف بعض املباسح ا٭قٛي

 

 ــــــ قاعدٗ العدال٘ عيد الػٔذ ْٓضف الصاىعٕ، تْضُّع يف التيفٔر

ميهٓين تكٓٝـ املطدع ايسٜينٸ املعاقط ايؿٝذ ٜٛغـ ايكاْعٞ )املٛيٛز عاّ 

ّ( ع٢ً أْٸ٘ اغتُطاض ملػري٠ ْعطٜٸ١ قاعس٠ ايعساي١، سٝح قاّ مبُاضغتٗا ٚتطبٝكٗا 1937

ٝٸ١، ضٴبٳُا بأنجط مٓما ؾعً٘ غريٙ، ٚتٛقٻٌ يف فا٫ت َت ِّع١ َٔ نتب٘ ايؿك١ٝٗ ٚايبشج ٓ

 َٔ خ٬هلا إىل إسساخ تػٝريات يف ايؿتا٣ٚ ٚاٯضا٤ ايؿكٗٝٸ١ عٓسٙ. َٚٔ مناشز شيو:

َا شٖب إيٝ٘ يف ايط٬م اـًعٞ، سٝح َاٍ يٓعطٜٸ١ ٚدٛب٘ عٓس َطايب١ ايعٚد١  أـ

و ب٘ ٖٛ ا١ٜ َا ميهٔ ا٫غتٓاز إيٝ٘ ٚايتُػټٚغ...»ب٘ ٚؼٗكل ؾطٚط٘، ٖٚٓاى قاٍ: 

َٳ»إط٬م اؿسٜح ايكا٥ٌ:  كايـ ملبسأ ايعسٍ  ٖٚٛ سسٜحٷ .«أخص بايػام ٔٵايط٬م بٝس 

١ٝ يعٗٛض ايسيٌٝ املدايـ ٘ ٫ سذٸا أْٸٓٸٚضؾض ايعًِ يف أسهاّ اٱغ٬ّ، ٚقس بٝٻ

ٝٸ١ املػ١ًُٖ، يٮقٍٛ ٝٸ١ ٚايٓكً  أسهاّ اٱغ٬ّ، ٚعسّ ٖٚٞ ايعسٍ ٚعسّ ايعًِ يف ايعكً

كايؿ١ ا٭سهاّ يًعكٌ، ؾُاشا يٛ أضزْا إٔ ٜهٕٛ إط٬م َجٌ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٖٛ ايسيٌٝ 

ٖٓا؟! َٔ ٖٓا ٫ غبٌٝ ـ َع سهِ ايعكٌ بعًِ اؿهِ ظٛاظ )ٚعسّ ٚدٛب( ايط٬م 

ع٢ً ايطدٌ َع نطا١ٖ ايعٚد١ ٚتكسميٗا املاٍ ي٘ ٚقبش٘ ـ غ٣ٛ ايكٍٛ بٛدٛب َجٌ ٖصا 

ًعٞ; اْط٬قّا َٔ سهِ ايعكٌ بكبض اؾٛاظ، ٚسهُ٘ عػٔ ايًعّٚ ايط٬م اـ

 .(6)«ٚاٱهاب

ٕٸ ايكاْعٞ ٜعترب قاعس٠ ايعسٍ َػتؿاز٠ّ َٔ ايٓكٌ ٚايعكٌ َعّا،  ايٛانض ٖٓا أ

 ٚأْٸٗا تكع يف ضتب١ ا٭قٍٛ اييت ٫ تٴعٵطٳض ع٢ً غريٖا، بٌ ٜٴعٵطٳض غريٴٖا عًٝٗا.

ميهٔ إٔ ٜأخصٙ ايطدٌ يف ايط٬م  ٚيف عج٘ سٍٛ َكساض ايعٛض ايصٟ ب ـ

ِٳ»اـًعٞ ٜكٍٛ:  ك١ مساع١ ٚايطٚاٜات املطًك١ املػتؿاز َٔ قشٝش١ ظضاض٠ َٚٛثٻ إٕ اؿه

ٟٸ َكسإض ـٷ.كٗا.أضازٙ َٔ املطأ٠ ع٢ً إٔ ٜطًٚ ايسآي١ ع٢ً أْ٘ ميهٔ يًطدٌ أخص أ  . كاي
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ٜٴ ٕٸسٸ دع٤ّا َٔ ا٭قٍٛ اٱغ١َٝ٬ املػًٖعٳيًعسٍ ايصٟ  ٝٸ ١ُ; ٭ ١ يتُاّ ا٭سهاّ ايب١ٝٓ ايتشت

ؾايعسٍ ٚايعساي١ َٝعإ أسهاّ  .ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ ايعًِ ٚتهٝٝع اؿكٛم ،ٖٞ ايعساي١

ِٸ.. ١ ٖٞ َٝعإ ايعساي١ َٚعٝاضٖا.اٱغ٬ّ، ٫ إٔ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ يف ٖصا اجملاٍ  ٚاملٗ

ٕٸ اتِٗ; ٔ َػ٪ٚيٝٸسٜات ٜطدع إىل ايعك٤٬ ٚنُؼسٜس ايعساي١ ٚعسّ ايعًِ يف غري ايتعبټ أ

ٕٸ ٚطايب ايٓاؽ بايعٌُ ب٘، ؾ٬  ،ٔ اؿهِٝ إشا أضاز بٝإ سهِايؿاضع ٚاملكِّ ٚشيو أ

ٔٸ قإْٛ ٜؿهٞ إىل ْؿط ايعساي١ يف اجملتُع قاي١ َهططٌّ ٚضؾع أيٛإ ايعًِ  ،يػ

 .(7)«...ٖٚصا َا ٜػتًعّ إٔ ٜط٣ أؾطاز اجملتُع ٚايعك٤٬ ٖصا ايكإْٛ عاز٫ّ ،ٚايتُٝٝع

ٕٸ ايكاْعٞ ططح ضٚاٜات َعترب٠ ايػٓس ٭دٌ كايؿتٗا ملبسأ ايعسٍ اـاقٝ ١ ٖٓا أ

ْٚؿٞ ايعًِ، نُا أْٸ٘ أساٍ تؿدٝل َكازٜل ايعسٍ يف غري ايتعبټسٜات إىل ايعك٤٬ 

ُٸ١ اييت ٜؿرتى ؾٝٗا َع مشؼ ايسٜٔ، ٚمتجٌِّ دٖٛط  أْؿػِٗ. ٖٚصٙ ٖٞ ايٓكط١ املٗ

 ايتذًٓٞ املعاقط ٭ْكاض ٖصٙ ايكاعس٠.

ٜٴ»ٚيف غٝام زؾاع٘ عٔ ْؿػ٘ ٜكٍٛ:  ـز  ٕٸ ٌ ؾدلٷهٹؿٵٚقس  ٖصا ايصٟ  ٖٓا بأ

ٕٸيف َكابٌ ايٓلٸ شنطمتٛٙ بأمجع٘ ادتٗازٷ اؿهِ ايصٟ تعسٸْٚ٘ ظاملّا قس  ; شيو أ

َٚع  ١ٝ قطو١،ؿٝس َٔ ايطٚاٜات ايكشٝش١ اييت متًو ـ يف بعهٗا ـ ز٫٫ت ْكٸاغتٴ

 س باؿهِ ايٛاضز ؾٝٗا.يٓا َٔ ايتعبټ سٻبٴ ؾ٬ا٭خص بعني ا٫عتباض ٚدٛز ٖصٙ ايطٚاٜات 

ٔٸ ٚضٚاٜاتِٗ دعًت  ^أٚاَط املعكَٛني ٕٸأ ٚشيو ;ٖصا اٱؾهاٍ غري ٚاضز يه

َا غبل إٔ ٖصا  ٚقس أثبتٓا يف .ٝتٗا عسّ كايؿتٗا يًكطآ٬َٕى قشٸ١ ايطٚاٜات ٚسذٸ

ـٷ ٕٸيٮقٍٛ ايكطآ١ْٝ املػًٖ اؿهِ كاي كٌ ٚايٓكٌ ٫ ميهٔ ايطٚاٜات املدايؿ١ يًع ١ُ. إ

ٖٚصا َا  نُا قاٍ ايؿكٗا٤ ـ: ٜطزٸ عًُٗا إىل أًٖٗا. ُا ـ١ّ َٚعترب٠، ٚإْٸإٔ تهٕٛ سذٸ

اييت ميتاظ بعهٗا  ـ ز٠ َٔ ضٚاٜاتٓا، نايهجري َٔ ايطٚاٜاتٜكسم ع٢ً َٛانع َتعسِّ

 ع٢ً ؼطٜـ ايكطإٓ، أٚ ايطٚاٜات املطتبط١ بػٗٛ ايٓيبٸ ايسآي١ ـ بأغاْٝس َعترب٠

ْكًٗا ث٬ث١ عؿط ؾدكّا  ،نٛض٠ يف ايهتب ا٭ضبع١، ٚعسزٖا مثا١ْٝ عؿط ضٚا١ٜٚاملص

ٕٸ ايعًُا٤ ـ غري ايكسٚم ٚأغتاشٙ ـ ضزټ ثني ايهباض، إ٫َٓٔ احملسِّ ملدايؿتٗا ملبسأ  ;ٖٚاأ

ٞٸ ايصٟ ٖٛ َبسْأ ،عك١ُ ا٭ْبٝا٤ ٞٸ عكً  .(8)«ٚعك٥٬

ٕٸ ايكاْعٞ ٖٓا ٜػتؿٝس َٔ قٛاعس سذٸ١ٝ ايطٚا١ٜ; يهٞ ٕٸ أقٌ ايعسٍ  إ ٜعترب أ
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ٞٸ َػًِٖ، ٖٚٛ َا أؾاض إيٝ٘ ايػٝػتاْٞ ـ نُا ضأٜٓا ـ إؾاض٠ّ عابط٠،  ٞٸ ٚقطآْ ٌٷ عكً أق

ٝٸ١، ٫ٚ تعاضنٗا، ٜٚربِّض يٓؿػ٘ شيو َٔ طٳٚايطٚاٜات تٴعٵ ٝٸ١ ٚايكطآْ ض ع٢ً ا٭قٍٛ ايعكً

ت غٗٛ خ٬ٍ عٝٸٓات َؿاب١ٗ َاضغٗا ايعًُا٤ أْؿػِٗ يف َٛانع ُأخٳط، َٔ ْٛع ضٚاٜا

 ايٓيبٸ ٚؼطٜـ ايكطإٓ ايهطِٜ.

ٚيف ضؾه٘ ؾهط٠ ايتُٝٝع يف ا٭سهاّ بني املػًِ ٚايهاؾط غري املككِّط  ز ـ

ُٻ»ٜكٍٛ:  ٌٸع  يٝؼ مبػًِ ناؾطّا ٔٵَٳ ِ َؿٗٛض ايؿكٗا٤ َؿّٗٛ ايهاؾط، ؾاعتربٚا ن

ٝٸ١ قاٍ:( ... ٕٸ)ٚبعس بٝاْ٘ أقٌ ايعسٍ َٔ خ٬ٍ ايٓكٛم ايكطآْ ٌٸ إ هلل ايٓاؽ عباز ا ن

ٌٸ ٚكًٛقات٘، ٚاهلل ض٩ٚفٷ َٚٔ  .ؾ٤ٞ بِٗ، ٚتؿًُِٗ ضمحت٘ مجٝعّا، بٌ ٖٞ تطاٍ ن

٘ ٚقكٛض، َٚٓعٓاٙ ـ ْتٝذ١ شيو ـ َٔ سٚك اٱغ٬ّ عٔ غؿ١ًٺ ٖٓا إشا مل ٜعتٓل ؾدلٷ

.. أيٝؼ .َػًِ َع٘ سادبّا َٚاْعّا ي٘ عٔ اٱضخ ايطبٝعٞ يف اٱضخ، أٚ نإ ٚدٛز ٚاضخٺ

ٕٸطٵ َكبٍٛ َٔ داْب ايعكٌ ٚايعٴشيو ظًُّا ٚمتٝٝعّا غري ايع٬قات ايٓػب١ٝ ٚايػبب١ٝ  ف؟ ٭

طبٝعٞ ٜػتسعٞ سكٛقّا طبٝع١ٝ، ٫ٚ ٜكبٌ  يٝػت أَٛضّا تعاقس١ٜ، ٚإمنا ٖٞ اضتباْط

 أخط٣: إٕ ا٫عتكاز ايباطٌ عٔ غؿ١ًٺ .. ٚبعباض٠ٺ.اؿًٝٛي١ زٕٚ ٖصٙ اؿكٛم ايطبٝع١ٝ

ٕٸَٚٔ  ...قا١ْْٝٛ ٚقكٛض ٫ ٜػتسعٞ ٬َسك١ّ ٖصا ايه٬ّ ٫ ٜأتٞ يف ايهاؾط  ايٛانض أ

ٚعٓاز ٚإْهاض، ؾُٝهٓ٘ إٔ  باملع٢ٓ اؿكٝكٞ يًه١ًُ; ٭ٕ نؿطٙ دا٤ عٔ تككرٕي

 .(9)«...ميٓع٘ َٔ اٱضخ; يٝهٕٛ شيو عكٛب١ّ ي٘

ٝٸ١ ، ٜٚطتٸب ٚإىل داْب أقٌ ايعساي١، ٜعتكس ايكاْعٞ مببسأ ايهطا١َ اٱْػاْ

ٕٸ قاعس٠  ٚٻيٝٸّا عًٝ٘ آثاضّا. ؾٗٛ ٜط٣ أ ايهطا١َ املػتؿاز٠ َٔ ايعكٌ ٚايٓكٌ متجٌِّ أق٬ّ أ

ِٸ ٜٓبػٞ إٔ ْؿِٗ ايسٜٔ  ٜجبت يٲْػإ سكٛقّا طبٝعٝٸ١ َٚػاٚا٠ّ يف ٖصٙ اؿكٛم، َٚٔ ث

 .(10)ٚؾكّا هلصا املبسأ، ٚمسِّز املٛاقـ ايؿطعٝٸ١ تٳبٳعّا ي٘

ٚايػٗٛي١ نُا ٬ٜسغ املتابع ٫دتٗازات ايكاْعٞ إقطاضٙ ع٢ً َبسأ ايػُاس١ 

هلصا ؾٗٛ ٜػِّط ايعسٜس َٔ ا٭سهاّ  ْٚؿٞ ايعٴػٵط ٚاَؿطٳز يف ايتؿطٜعات اٱغ٬َٝٸ١.

 اْط٬قّا َٔ ٖصا املبسأ، ٖٚٛ أسس املباز٨ ا٭غاغٝٸ١ عٓس املكاقسٜٸني، نُا ْعًِ. 

ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ: ٜػتٓس ايكاْعٞ ـ يف َا ٜػتٓس ـ يكاعس٠ ايٝٴػٵط ٚايػُاس١ 

ٔٵ تبٓٸاٙ بإٔ ٜكاٍ ي٘ بأْٸو ٚيس ؾ٬ٕ،  عطٳز يتذْٜٛٚؿٞ ايعٴػٵط ٚاَؿ ْػب١ ايٛيس املتبٓٸ٢ مَل
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ٚتطتٝب آثاض احملطَٝٸ١ َٔ ايٓعط ٚايًُؼ َٚا ؾاب٘ شيو; اغتٓازّا إىل ْؿٞ ايعٴػٵط ٚاَؿطٳز 

 .(11)ٚغري شيو

ٕٸ ايؿٝذ  ٖٚٛ َٔ خ٬ٍ ٖصا املؿّٗٛ ٜطؾض ا٫ستٝاطات اييت ٜعترب بعهِٗ أ

ٝٵٌ ٚؾات٘ ع٢ً ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ غاِٖ ؾٝ ٗا. ٜٚٴٓكٌ عٔ قاسب اؾٛاٖط أْٸ٘ مٓلا أساٍ ُقبٳ

ٕٸ ;َٔ استٝاطاتو ٌٵقًٚ»ا٭ْكاضٟ يف ايتكًٝس ْعط إىل ايؿٝذ، ٚقاٍ ي٘:  ايؿطٜع١  ؾإ

 .(12)«غ١ًٗ مسش١ْ

 

 ــــــ احلهٔنٕ ّمعٔازّٓ٘ العدل يف مٔداٌ العنل لطناٌ ضالم٘ االدتَاد

ذ ا٭غتاش قُس ضنا اؿهُٝٞ )املٛيٛز عاّ ٜعترب ايع١َ٬ٓ املعاقط ايؿٝ

ٖـ( َٔ ايؿدكٝٸات ايؿهط١ٜ ايباضظ٠ يف إٜطإ. ٚيؿسٸ٠ اٖتُاَ٘ بكهٝٸ١ ايعساي١ 

ف باملسضغ١ طٳ. ٖٚٛ ميجٌِّ أسس أِٖ ضَٛظ َا ٜٴعٵ«ؾًٝػٛف ايعساي١»ٜؿتٗط بًكب 

ٝٸ١، اييت ت٪َٔ بهطٚض٠ ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايعطؾإ ٚايتك ٛټف ايتؿهٝه١ٝ اـطاغاْ

ٌٸ ٖصٙ ايتػ١ُٝ تطتٗٔ يف ٚدٛزٖا أٚ يف  ٝٸ١ ايؿِٗ ٚاملُاضغ١، بٌ يع ٚايؿًػؿ١ يف عًُ

. نُا «املصٖب أٚ املسضغ١ ايتؿهٝهٝٸ١»تساٚهلا ي٘ ؾدكٝٸّا، بعس ْؿطٙ نتابّا باغِ 

 نإ َكطٻبّا َٔ ايسنتٛض عًٞ ؾطٜعيت.

ّا ٚاغعّا قٓٻـ اؿهُٝٞ غًػ١ًّ نبري٠ َٔ ايهتب، ٚيكٝٳتٵ بعض نتب٘ اْتؿاض

، «اؿٝا٠»ُا ميهٔ تكٓٝـ َٛغٛعت٘ بٳؾام املعسٻٍ ايطبٝعٞ يٓؿط ايهتاب يف إٜطإ. ٚضٴ

ٜٵ٘، بأْٸٗا ـ َٔ بني نتب٘ ـ ا٭نجط ؾٗط٠ّ خاضز إٜطإ قبٌ عسٸ٠  ٛٳ اييت نتبٗا َع أخ

 .عكٛزٺ

ٕٸ أزبٝات٘ غايبّا َا  ٞٸ إٔ أؾري إىل أ قبٌ إٔ أبسأ باؿسٜح عٔ اؿهُٝٞ هب عً

ٕٚ يًتؿٝټع، ٫ عٔ قطا٠٤ٺ ؾٝعٝٸ١ ؾٝعٝٸ١ّ زبٝاتٺتبسٚ أ ّٕ َػا ، ؾهأْٸ٘ ٜتشسٻخ عٔ إغ٬

يٲغ٬ّ ؾشٳػٵب، ٚميعز متاَّا بني ض٩ٜت٘ ٚبني ايتؿٝټع، ٚهلصا ضٴبٳُا ٜعترب املتابعٕٛ ي٘ أْٸ٘ 

ٗٻطٟ ٚايطباطبا٥ٞ ٚايكسض ٚايطايكاْٞ  ٕٸ خطاب٘  ميتاظ عٔ املط ٚؾطٜعيت بأ

ٓٵ١ٝ تؿهريٙ تتٸكٌ دا٤ بًػ١ٺ ؾ ٕٸ بٹ َٸ١. ٚغٛف ْط٣ نٝـ أ ٝعٝٸ١، ٫ بًػ١ إغ٬َٝٸ١ عا

اتكا٫ّ ٚثٝكّا باهلٜٛٸ١ اٱَاَٝٸ١ يف نٝؿٝٸ١ اغتكا٥٘ َكازض املعطؾ١ َٔ عُل ايرتاخ 
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ِٸ دسٸّا.  ٞٸ، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ايٓلٸ ايكطآْٞ َػؿ٫ّٛ عٓسٙ إط٬قّا، بٌ ي٘ سهٛضٷ َٗ  ايؿٝع

ؿات َػتك١ًٓ عٔ ؾدكٝٸات ؾٝعٝٸ١، َجٌ: ايػٝس عبس ٚضٴبٳُا َٔ ٖٓا لس ي٘ َكٓٻ

(، ٚايػٝس َري ساَس ٖـ1389ايطٗطاْٞ) (، ٚاٯغا ٖـ1377اؿػني ؾطف ايسٜٔ)

ِّ ٚاسس َِٓٗ نتابّا، ٚقس نإ ٖ٪٤٫ ايج٬ث١ ٖـ1306سػني) (; ؾكس نتب سٍٛ ن

 ايؿٝعٝٸ١.َعطٚؾني بسؾاعِٗ عٔ ايتؿٝټع يف ايٛغط ايػٓٸٞ، ٚتطنٝعِٖ ع٢ً اهلٜٛٸ١ 

ٜكِٝ اؿهُٝٞ ؾهطت٘ ٖٓا، املبجٛث١ يف نتب٘ ٚضغا٥ً٘ ٚأعُاي٘، َٚٓٗا: 

ضغايت٘ املؿٗٛض٠ إىل ؾٝسٍ ناغرتٚ، ٚنتاب٘ اؿٝا٠، ع٢ً قٛضٜٸ١ ايتٛسٝس ٚايعسٍ يف 

ٕٸ ايعسٍ ٖٛ  اٱغ٬ّ. ؾايك٠٬ ٚأَجاهلا ضَع ايتٛسٝس، ٚايباقٞ يٝؼ غ٣ٛ ايعسٍ; ٭

ٕٸ املعطٚف ايصٟ زعا إيٝ٘ ايكطآ ٌّ. إ ٌّ، ٚايعٌُ عسي ٕ ايهطِٜ. ٚاٱميإ تٛسٝس

ٞٸ، ٫ٚ  اؿهُٝٞ ٜكطِّح ٖٓا بأْٸين عٓسَا أؼسٻخ عٔ ايعسٍ ؾ٬ أتهًِٓ مبٓعاض ن٬َ

ِٸ بؿ٬غؿ١ ا٭خ٬م ْٚعطٜٸاتِٗ، بٌ أتهًِٓ عٔ ايعسٍ يف اجملتُع أٚ أعح تٓعريٜٸّا; ٭ ٖت

ٞٸ. ؾٗٛ ٫ ٜب ٞٸ ايَٝٛ ٞٸ املٝساْ ٟٸ يًعساي١، بٌ ٜطٚنع ايعسٍ ا٫دتُاع ّٕ ْعط شح عٔ َؿٗٛ

ع٢ً َؿّٗٛ ايعساي١ املعٝؿٝٸ١ ايَٝٛٝٸ١ اييت ت٬َؼ سٝا٠ ايؿطز يف اجملتُع. َٔ ٖٓا تكع 

ٝٸ١ ايتٛسٝس ٚايعسٍ.  ايهجري َٔ أعُاي٘ يف غٝام ؼكٝل ثٓا٥

ٕٸ ا٫َتٝاظ ايباضظ يًتؿٝټع ٜهُٔ يف َػأي١ ايعساي١ ٚايسع٠ٛ  ٜعترب اؿهُٝٞ أ

َٸّا ٜكع يف يًعسٍ، يف ٛٵض. نُا ٜؿِٗ قهٝٸ١ عاؾٛضا٤ ؾُّٗا غٝاغٝٸّا تا  َكابٌ سٓهاّ اَؾ

ٕٸ اٱَاّ اؿػني دا٤ يٝٗسّ ايتُاٜع ايطبكٞ ايصٟ  غٝام ؼكٝل ايعسٍ ٚضؾع ايعًِ; ٭

ٞٸ، ع٢ً  ثط غ٤ٛ إزاض٠ٺ أسكٌ بعس متطنع املاٍ بٝس طبك١ٺ َعٝٸ١ٓ يف اجملتُع اٱغ٬َ

ف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ايًصإ ؼسٻخ عُٓٗا اؿػني يف خطاب٘ اقتكازٜٸ١. ؾا٭َط باملعطٚ

املؿٗٛض يٝػا ٬َسك١ ظٜسٺ أٚ عُطٚ َٔ ايبػطا٤ يف ايؿاضع; ملٓعُٗا َٔ إَٔط ٖٓا أٚ ٖٓاى 

ٞٸ.  ٟٸ ٚايؿػاز ايػٝاغ  ؾشٳػٵب، بٌ ٖٛ تػٝري قٛاعس ايعًِ ا٫قتكاز

ٕٸ امل ٝٸ١ ا٭خط٣ أ أَٛض باملعطٚف ٖٚٛ ٜؿِٗ َٔ ٖصا نًٚ٘ َٚٔ ايٓكٛم ايسٜٓ

ٛٸيني ايهباض،  ٞٸ عٔ املٓهط ٖٛ ايطبك١ ايٓاؾص٠ َٔ اؿٓهاّ ايػٝاغٝٸني ٚاملتُ ٚاملٓٗ

ٚيٝؼ ايعهؼ، ا٭َط ايصٟ ٜبسٚ َٓ٘ زعٛت٘ ؿطن١ أَط باملعطٚف ْٚٗٞ عٔ املٓهط 

َٔ قٹبٳٌ اجملتُع يًػًط١، متاَّا نُا ٖٞ ايؿهط٠ اييت تتساٍٚ يف بعض ا٭ٚغاط َٔ 
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ٕٸ ايؿعاض ايهب ري يًشطن١ املٗسٜٚٸ١ يف آخط ايعَإ ٖٞ ؾعاض ايعسٍ بعس اْتؿاض ايعًِ، أ

ٚيٝػت ؾعاض ْؿط ايسٜٔ، طبكّا ملا دا٤ يف ايطٚاٜات َٔ أْٸ٘ ميٮ ا٭ضض قٹػٵطّا ٚعٳسٵ٫ّ 

ٛٵضّا. َٴ٦ًت ظًُّا ٚدٳ  بعس إٔ 

ٕٸ ايعساي١ هلا دٛاْب ث٬ث١: ايعساي١ ايػٝاغٝٸ١ ٚايعساي١  ;ٜٚعترب اؿهُٝٞ أ

ٕٸ ؼكٝل ايعسٍ وتاز إىل ٖصٙ ايعٓاقط ايج٬ث١ َعّا.  ٚايعساي١ ايكها٥ٝٸ١.; كازٜٸ١ا٫قت ٚإ

ٞٸ تابعٷ َٚتؿطِّع عرب ايتاضٜذ َٔ ايعًِ  ٞٸ ٚايكها٥ ٕٸ ايعًِ ايػٝاغ ٔٸ اؿهُٝٞ ٜعترب أ يه

ٟٸ  ٕٸ ايعًِ ا٫قتكاز ٟٸ أ ٟٸ. ٖٚٛ ٜؿِٗ َٔ ْكٛم ٚضٚاٜات أٌٖ ايبٝت ايٓبٛ ا٫قتكاز

ٕٸ ايسٜٔ ايصٟ ٫ وٌُ َع٘ وٍٛ زٕٚ ايتػاَ ٞٸ يٲْػإ. ٚهلصا ؾٗٛ ٜط٣ أ ٞ ايطٚس

ٝٸ١،  ٕٔ، ؾه٬ّ عٔ إٔ ٜهٕٛ إغ٬َّا، ٚبٗصا ْطكت ايٓكٛم ايكطآْ ايعساي١ يٝؼ بسٜ

ّٳ ﴿سني قاٍ تعاىل:  ٝٳُكٛ ٕٳ يٹ ُٹٝعٳا ٚٳاِي ِٴ اِيهٹتٳابٳ  ٗٴ َٳعٳ ٓٳا  ْٵعٳِي ٚٳَأ ٓٳاتٹ  ِّٝ ٓٳا بٹاِيبٳ ٓٳا ضٴغٴًَ ًِ َيَكسٵ َأضٵغٳ

ٛٸات ٖٛ ؼكٝل ايكػط ٚايعسٍ. َٚٔ ٖٓا 25)اؿسٜس:  ﴾...اؽٴ بٹاِيكٹػٵطٹايٓٻ (. ؾؿًػؿ١ ايٓب

ٞٸ هب إٔ ٜكع يف غٝام ؼكٝل ايعسٍ عٓس اؿهُٝٞ.  ؾا٫دتٗاز ايؿكٗ

ٛٻض اؿهُٝٞ أْٸ٘ ٫ ميهٔ بٓا٤ ايؿطز ايػًِٝ ٚايكاحل َٔ زٕٚ  َٔ ٖٓا، ٜتك

هلصا ؾٗٛ ٜؿِٗ ايٓكٛم اييت تطبط  ضض.بٓا٤ اجملتُع ايعازٍ، ٚؼكٝل ايعساي١ يف ا٭

ٕٸ ايتٛسٝس ٚق٬ح اٱْػإ ٜطتبطإ اضتباطّا  ايؿكط بايهؿط ع٢ً أْٸٗا تطٜس إٔ تٴؿُٗٓا بأ

 نا٬َّ بايعسٍ ايكا٥ِ ع٢ً ايعساي١ ا٫قتكازٜٸ١. 

ٞٸ ايصٟ ٜطٚنع َج٬ّ ع٢ً  ٝٸاض اٱغ٬َ هلصا ٜعرتض اؿهُٝٞ ع٢ً أٚيٜٛٸات ايت

ٟٸ، ٖٚٛ ايٓٗٞ ايصٟ سذاب املطأ٠ أنجط مم ا ٜطٓنع ع٢ً ايٓٗٞ عٔ املٓهط ا٫قتكاز

ٕٸ ايٓلٸ ايكطآْٞ نإ ٜكطٕ  ٟٸ يف اجملتُع; ؾإ ميجٌِّ ايػعٞ يتشكٝل ايعسٍ ا٫قتكاز

ٟٸ بني ايعسٍ  ٝٵٌ ٚاملٝعإ، ٖٚصا ضبْط قٛ نجريّا ايعباز٠ هلل غبشاْ٘ بايٛؾا٤ بايَه

ٟٸ ٚايتٛسٝس.  ا٫قتكاز

ٕٸ اٱغ٬ّ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ قا٬ّ٥ َٚٔ َٓعٛض ايعساي١ ْؿػ٘ ٜ ؿِٗ اؿهُٝٞ أ

ٖٚٞ ؾهط٠ْ دسٜط٠  باملًهٝٸ١ ايؿطزٜٸ١ اييت تبًؼ سسٸّا ٜعععع أغاؽ ايعسٍ يف اجملتُع.

َټٌ عٓسٙ; ٭ْٸ٘ ٜٓاقـ يف قهٝٸ١ٺ أغاغٝٸ١ ٖٓا تتٸكٌ باملًه١ٝ ايؿطزٜٸ١، ٚضبط ٖصٙ  بايتأ

ٞٸ. ؾاملًه١ٝ  ٫ متًو قساغتٗا ٚسطَتٗا بعٝسّا عٔ املًه١ٝ مبعٝاضٜٸ١ ايعسٍ ا٫دتُاع
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 قٛاعس ايعسٍ، بٌ تؿطض قٛاعس ايعسٍ شاتٗا عًٝٗا. 

ٖٚصا َا ٜسؾع اؿهُٝٞ يف أنجط َٔ َطٸ٠ٺ يًطبط بني َا ٜكٍٛ ٚبني طبٝع١ 

املعاضنني يٮْبٝا٤ عرب ايتاضٜذ; إش لس أْٸِٗ ناْٛا أقشاب املاٍ ٚاؾاٙ، ؾتُطنع 

ٖٛ ايصٟ ٜؿهٞ ملٛاد١ٗ سطن١ ا٭ْبٝا٤، ٚهلصا لس يف  املاٍ ٚتعًُل املًهٝٸ١ ايؿطزٜٸ١

ّٸ هلِ، يف َكابٌ َسح ايؿكطا٤  ٝٸ١ ْٛعّا َٔ ايتشكري يٮغٓٝا٤ ٚايص ايٓكٛم ايسٜٓ

 َٚتٛغِّطٞ اؿاٍ.

َٔ ٖٓا، ٜكِٝ اؿهُٝٞ ايعسٍ ع٢ً إيػا٤ ايؿكط ٚإيػا٤ تهاثط ايجط٠ٚ َعّا، 

ٞٸ سٙ.ٜٚطاُٖا َت٬ظَني، بٌ ايتهاثط ٖٛ ع١ًٓ ايؿكط عٓ ٕٸ»: ×ٚقس قاٍ اٱَاّ عً اهلل  إ

َٴ إ٫ٓ ؾُا داع ؾكريٷ، غبشاْ٘ ؾطض يف أَٛاٍ ا٭غٓٝا٤ أقٛات ايؿكطا٤  ،ع ب٘ غينٌّتِّمبا 

 . (13)«ٚاهلل تعاىل غا٥ًِٗ عٔ شيو

ٝٸ١ اٱيػا٤ املعزٚد١ ٖصٙ ٜتشٖكل عٓس اؿهُٝٞ أسس أقٍٛ ايعسٍ يف  ٚبعًُ

١ ايعسٍ عٓسٙ، ٖٚٛ ٜطايع املٛنٛع َٔ ظا١ٜٚٺ اٱغ٬ّ، ٖٚٛ أقٌ املػاٚا٠، بٌ ٖٛ غاٜ

اقتكازٜٸ١. ٚبٗصا تت٤٬ّ أقٍٛ ايعسٍ ْٚؿٞ ايعًِ ٚايٓٗٞ عٔ ا٫نتٓاظ، يٝ٪ٚنس بعهٴٗا 

 بعهّا، ٚق٫ّٛ إىل ؼكٝل املػاٚا٠ بني ايٓاؽ.

ٟٸ ٫  ٕٸ ايتعاٌَ َع ايعًِ ا٫قتكاز ٜٚصٖب اؿهُٝٞ أبعس َٔ شيو عٓسَا ٜعترب أ

ٟٸ ٜكًب ايطاٚي١ ع٢ً ميهٔ إٔ ٜهٕٛ بامل ساضا٠، بٌ ٫ بٴسٻ إٔ ٜٓبجل َٔ تؿهرٕي ثٛض

ٝٸ١ ايؿاسؿ١; ٞٸ ض٩ٚؽ ايطبك١ ايػٓ َٔ  ×َػتٓسّا يف شيو إىل َا ٜٴٓػب إىل اٱَاّ عً

، أٚ نٝـ ٫ ىطز ؾاٖطّا ٫ هس قٛت َٜٛ٘ نٝـ ٫ ٜؿٗط غٝؿ٘ ٔٵمَل عذبتٴ»قٛي٘: 

ٛض٠ّ ٚاْتؿان١. ٖٚٛ ٜػتٓس ٖٓا يبعض قسَا٤ ; ؾايؿكط ٚاؾٛع ٜتطًٖبإ َٓطكٝٸّا ث«غٝؿ٘!

ٍٕ ٫ ٜهططٸ املايو إيٝ٘ نإ املهططٸ  ايؿكٗا٤ يف ؾتٛاِٖ بأْٸ٘ يٛ انططٸ غري املايو ملا

ٚٵىل ب٘. ؾا٫نططاض ٜعطٞ ـ َٔ ٚد١ٗ ْعط اؿهُٝٞ ـ غري املايو أٚيٜٛٸ١ّ، ٖٚصا ٜعين  َأ

ٕٸ ايعساي١ َٚٓطل ضؾع اؿاد١ تكسٸّ ع٢ً َٓطل املًهٝٸ١  .أ

ٕٸ َٔ أبطظ ٚظا٥ـ عًُا٤ ايسٜٔ عٓس اؿهُٝٞ َٛاد١ٗ ايؿكط، ٌّ إ ٜكٍٛ:  ×ؾعً

ّٕ ١ ظامٕلنٓع ٚا ع٢ًَٚا أخص اهلل ع٢ً ايعًُا٤ إٔ ٫ ٜكاضٸ» . ؾايعامل (14)«...٫ٚ غػب َعًٛ

ٕٸ  اؿكٝكٞ ٖٛ ايصٟ ٜٓتكط يًؿكطا٤ ٚاحملتادني ٚاملعًَٛني، ٚيٝؼ غري شيو. ٚنأ
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ٕٸ عٌُ عامل ايسٜٔ يٝؼ ٖٛ فطٸز محٌ ايعًِ، بٌ ٖٛ  اؿهُٝٞ ٜطٜس إٔ ٜكٍٛ بأ

ايٛقٛف ظاْب احملتادني ٚايطبكات املػشٛق١. ٚهلصا ؾٗٛ ٜعترب أْٸ٘ َا مل تتشٖكل ايعساي١ 

ّٕ يف اهلٛا٤، ٫ أنجط. ٌټ َا ْكٛي٘ عٔ اٱغ٬ّ يٝؼ غ٣ٛ ن٬  ؾه

ّٸ يتؿهري اؿهُٝٞ، ْأتٞ يسضاغ١ٺ َكاض١ْ بٝٓ٘ ٚ بني بعس ٖصا ايتٛنٝض ايعا

ّٸ; يٓهتؿـ َككسٜٸ١ ايعسٍ عٓسٙ، ٚتأثريٖا ع٢ً ا٫دتٗاز  ايُٓط ايؿكٗٞ ايعا

 ايؿطعٞ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ فُٛع١ ْكاط:

ٞٸ ٜهطِّؽ َبسأ املًهٝٸ١ ايؿطزٜٸ١، ٜٚعترب ايعساي١  ـ1 ٞٸ امَلسٵضٳغ ٕٸ ايؿك٘ اٱغ٬َ إ

ُؼ ٚايعنا٠ َتشٚكك١ّ َٔ خ٬ٍ ؼكٝل ايٛادبات ا٫قتكازٜٸ١ ع٢ً ايؿطز، ٚاييت ٖٞ اـ

َج٬ّ، يف َكابٌ ا٫ْتٗا٤ عٔ احملطٻَات ا٫قتكازٜٸ١ َٔ ْٛع ايطِّبا ٚايكُاض ٚايػطق١. بُٝٓا 

ّٸ يًعسٍ  ٕٸ املؿّٗٛ ايعا ططٜك١ تعاٌَ اؿهُٝٞ َع املٛنٛع يٝػت نصيو، ؾٗٛ ٜعترب أ

ٟٸ ٖٛ ايصٟ وهِ سطن١ املٓع١َٛ ايؿكٗٝٸ١ ا٫قتكازٜٸ١ ٜٚٛغِّع أٚ ٜهِّٝل ؾ ٝٗا. ا٫قتكاز

ِٸ عٓسَا ٜتٓاٍٚ قهٝٸ١ ا٫نططاض بني ايػينٸ ٚايؿكري ؾٗٛ ٫ ٜؿُٗٗا يف غٝام َٓطل  َٚٔ ث

ِٸ ايهطٚض٠  ايهطٚض٠ ايؿطزٜٸ١، بٌ ٜؿُٗٗا يف غٝام َٓطل ايهطٚض٠ ا٫دتُاعٝٸ١، َٚٔ ث

ا٫دتُاعٝٸ١ اييت تهؿـ عٓٗا ظاٖط٠ ايؿكط يف اجملتُع تؿطض ا٭خص َٔ أَٛاٍ 

ضؾع ايطبكٝٸ١ ايعامل١ متاَّا. ؾ٬ ٜكـ املٛنٛع عٓس سسٚز املع٢ٓ  ا٭غٓٝا٤، ٚق٫ّٛ ستٸ٢

ٟٸ أٚغع وطِّى املؿطزات  ايؿكٗٞ اـامٸ يًعنا٠ ٚاـُؼ، بٌ ٜتعسٸاٙ إىل َع٢ٓٶ َككس

 ايؿكٗٝٸ١.

ٍٕ َٔ ْٛع: أقٌ اٱسػإ، ٚأقٌ املػاٚا٠ بني  ٜٚػتعني اؿهُٝٞ ٖٓا بأقٛ

ٛٸ٠ اٱغ٬َٝٸ١، بٛقؿٗا قٛاعس تػاِٖ يف تهٜٛٔ ايكٛض٠ اؿكٝكٝٸ١.  ا٭بٓا٤، ٚأقٌ ا٭خ

ٖٵُٝٸ١،  ٛٳ ٌٴ املػاٚا٠ عٓس اؿهُٝٞ ٜؿطض عسّ ا٭خص بعني ا٫عتباض ا٫َتٝاظات اي ٚأق

ٞٸ، خ٬ؾّا ملا ؾعً٘ اـًٝؿ١ ايجاْٞ عُط  ٞٸ ستٸ٢ ع٢ً أغإؽ إمياْ بايػّا سسٸ َٓع ايتُٝٝع املاي

 ض ٚغري َربٻض.بٔ اـٓطاب َٔ ايتُٝٝع يف ايعطا٤، ؾٗٛ غًْٛى َطؾٛ

ٚعرب ٖصٙ اجملُٛع١ املتها١ًَ ٜؿطض اؿهُٝٞ تٛاظّْا يف تٛظٜع ايجط٠ٚ. ؾهًُٓا 

ٕٕ ًٜعّ ايػعٞ ٱعاز٠ سطن١ املاٍ إىل ٚنٕع َتٛاظٕ بني ايٓاؽ.  ظازت ايجط٠ٚ يف َها

ٕٸ اٱغ٬ّ ٜ٪َٔ با٫عتساٍ ٚا٫ستٝاط يف نػب املاٍ،  ؾٗصا ٖٛ املكطٻض إغ٬َٝٸّا; ٭
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 س َٔ اٱْؿام. ٜٚسعٛ يًُعٜ

ٝٸ١ ٫ ٜٛقؿٗا  ٞٸ َطًٛبٷ يف اجملتُع. ٖٚٞ عًُ ٕٸ ايتٛاظٕ املاي ٝٸ١ ْؿِٗ أ ٚبٗصٙ ايعًُ

َٸ١; ٭ْٸ٘ ٜكطِّض اٱميإ ايعُٝل  اؿهُٝٞ عٓس سسٚز اؾُاع١ املػ١ًُ، بٌ ٜطاٖا عا

 مببسأ ايهطا١َ اٱْػاْٝٸ١.

ايتُٝٝع بني  يف َكاضب١ٺ أنجط تٓعريٜٸ١ّ ٚن١ًٝٓ ٜعكس اؿهُٝٞ عجّا يف ـ2

ٕٸ أغًب ايسضاغات ْعطت ي٬دتٗاز َٔ ظا١ٜٚ  أسهاّ ايسٜٔ ٚأٖساف ايسٜٔ، ؾٝعترب أ

ٔٵ ملاشا  أسهاّ ايسٜٔ، يف سني ٜطٜس ٖٛ إٔ ٜٓعط ي٘ َٔ ظا١ٜٚ أٖساف ايسٜٔ. يه

 ا٫دتٗاز يف ا٭ٖساف؟ َٚا ٖٞ نطٚضت٘؟

ٞٸ ٕٸ اؿطن١ اييت أطًكٗا مجاٍ ايسٜٔ )ا٭ؾػاْ ٕٸ اؿهُٝٞ ٜعترب أ ( غٝٻطت إ

ٞٸ مٛ ثكاؾ١ َٛاد١ٗ ا٫غتعُاض ٚايٓٗٛض. ٚإشا أضاز ا٫دتٗاز إٔ  ٚنع ايعامل اٱغ٬َ

ٜبك٢ سٝٸّا يف ايؿرت٠ َا قبٌ مجاٍ ايسٜٔ ؾإْٸ٘ غٛف ٜٓتر فتُعاتٺ تعٝـ َا قبً٘، بُٝٓا 

ٕٸ  يٛ غٝٻط مٛ ا٫دتٗاز يف ا٭ٖساف ٚؾكّا ملا ؾطنت٘ ا٭ٚناع ا٭خري٠ بعس مجاٍ ايسٜٔ ؾإ

َٔ املُهٔ ي٘ إٔ ٜكٓع فتُعّا َعاقطّا. ؾا٫دتٗاز قاْع اجملتُعات املػ١ًُ، َٚٔ 

ٌٸ تأثريٙ عُٝكّا.  ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٜع

ٕٸ ا٫دتٗاز ٜبسأ َٔ ا٫دتٗاز يف ا٭ٖساف،  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜعترب اؿهُٝٞ أ

 بٴسٻ ي٘ إٔ ؾ٬ «هلٝٸ١ ـ ادتُاعٝٸ١إ»يٝتًٛ شيو ا٫دتٗاز يف ا٭سهاّ. ؾُا زاّ ايسٜٔ ظاٖط٠ّ 

ٜتهًِٓ عٔ ايؿطز ٚاجملتُع ٚايسٚي١; ؾٗصٙ ايعٓاقط ايج٬ث١ ٫ ميهٔ ؾكًٗا عٔ ضغاي١ 

ٌٷ  ايسٜٔ. َٔ ٖٓا ؾا٫دتٗاز يٝؼ ٖسؾّا، بٌ ٖٛ ٚغ١ًٝ، ٚعٓسَا ٜهٕٛ نصيو ؾٗٛ غبٝ

ٝٸ١ يف غٝام ٖصا ايجايٛخ، ٖٚٞ ايتهايٝـ اييت تكع يف  يًهؿـ عٔ ايتهايٝـ ايسٜٓ

 اف ٚايػاٜات.ططٜل ؼكٝل ا٭ٖس

ٕٸ ا٫غتػ٬ٍ  ٜٚهع اؿهُٝٞ ا٫دتٗاز يف َٛقع ا٫ختباض، ٚشيو عٓسَا ٜعترب أ

ٟٸ املعاقط، ايصٟ بات ٜتٻدص أؾها٫ّ َتعسِّز٠، ًٜعّ ع٢ً ا٫دتٗاز إٔ ٜكّٛ  ا٫قتكاز

ٌٷ.   بؿهش٘، ؾإشا مل ٜتُٖهٔ ا٫دتٗاز َٔ َٛاد١ٗ ٖصٙ ايعاٖط٠ ايعامل١ ؾإْٸ٘ ؾاؾ

ٟٸ ايكابع يف ظٚاٜا ٚبٗصا ٜٴدطز اؿه ُٝٞ ا٫دتٗازٳ َٔ فطٻز ايؿعٌ ايٓدبٛ

ـ اؿٛظات ايعًُٝٸ١ إىل إٔ ٜهٕٛ اجملتٗس ـ يٝجبت ادتٗازٙ ـ قازضّا ع٢ً اتٸداش َٛاقـ ْبٜٛٸ١ 



 

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  الرابع واخلمسونعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

َٸ١ يًدطٚز َٔ املآظم ـ سٳػٵب تعبريٙ  ػاٙ قهاٜا ايعكط ٚظًُات٘، ٚتكسِٜ اؿًٍٛ يٮ

َٸ١؟! ؾأٜٔ شيو؟!  ٚا٭ظَات، ٚإ٫ٓ ؾهٝـ ٜطٜس ا٫دتٗاز أٚ ٜععِ أْٸ٘ ٜكٛز سطن١ ا٭

 ٚنٝـ؟!

ٖٻٌ يٲؾكاح عٔ »ٜكٍٛ اؿهُٝٞ:  ؾا٫دتٗاز يٛ نإ ادتٗازّا سكٝكٝٸّا ٖٛ امل٪

ٚقٝاز٠ اجملتُع ٫ تهٕٛ إ٫ٓ بتكسِٜ اؿًٍٛ ٚاملؿاضٜع ، «قسض٠ ايسٜٔ ع٢ً قٓاع١ اجملتُع

ٕٸ ايع ٝٸ١، ٚا٭سهاّ ايٓٗٛنٝٸ١ اييت تًػٞ ايعًِ ٚؼٚكل ايعسٍ; ٭ سٍ ٖٛ ايك١ُٝ ايٓٗا٥

دا٤ت يتشكٝك٘، ؾإشا مل تهٔ ا٭سهاّ اييت ٜكسَِّٗا يٓا اجملتٗسٕٚ قازض٠ّ ع٢ً ؼكٝل 

ٕٸ ادتٗازِٖ بات خاضز ايعَإ، ٚاْت٢ٗ َؿعٛي٘. ٚبٗصا ٜهع  ٕٸ ٖصا ٜعين أ ايعسٍ ؾإ

ٞٸ َٔ د١ٗٺ، ٚؼكٝل املككسٜٸ١  ايها١َٓ اؿهُٝٞ ؾطٚط ا٫دتٗاز ٚؾل ا٫ختباض ايعًُ

يف ايعسٍ َٔ د١ٗٺ ثا١ْٝ، ؾٝٴًعّ ايؿكٝ٘ إٔ تهٕٛ أسهاَ٘ اييت ٜػتٓبطٗا ٚاقع١ّ يف 

غٝام إقا١َ ايكػط، ٚيٝؼ ؾكط يف غٝام عسّ َعاضنتٗا يًعسٍ، ؾعسّ املعاضن١ ؾ٤ٞٷ 

 ٚاملػا١ُٖ يف ايعسٍ ؾ٤ٞٷ آخط.

ٟٸ ا٭ٖساؾ ـ3 ٞٸيتشكٝل ا٫دتٗاز املكاقس ٕٸ ًٜعَٓا ايكٍٛ ـ بطأٟ اؿهُٝٞ  ـ ـ بأ

ايؿك٘ عاد١ٺ إىل إعاز٠ ايٓعط يف ايٓكٛم ايتؿطٜعٝٸ١. ؾاعتباض آٜات ا٭سهاّ مخػُا١٥ 

ؾكط أَطٷ غري قشٝض; بٌ ٫ بٴسٻ َٔ إقشاّ آٜات َٓع تهاثط املاٍ ٚانتٓاظ ايجط٠ٚ،  آ١ٜٺ

ٚايعسٍ ٚايكػط ٚايعنا٠ ايباط١ٓ ٚغري شيو، نُٔ ْكٛم ا٭سهاّ; يٝتُٖهٔ 

ٕٸ برت ْكٛم ا٫دتٗاز عرب شيو َٔ  ايتٛدټ٘ مٛ ؼكٝل َكاقسٙ. ٚنأْٸ٘ ٜكٍٛ بأ

 ا٭سهاّ عٔ ْكٛم املكاقس ٚايػاٜات ٜٴؿهٞ إىل ادتٗازٺ َٓكٛم.

ٚٳعٵٞ ايٛاقع، ؾُٔ زٕٚ  ـ4 ٝٸ١ ا٫دتٗازٜٸ١ ؾطَط  ٜؿطض اؿهُٝٞ يػ١َ٬ ايعًُ

اغ١ ٚٳعٵٞ ايٛاقع ئ ٜتشٖكل ا٫دتٗاز ايػًِٝ. ٖٚٓا ٜتشسٸخ اؿهُٝٞ عٔ قهٝٸ١ٺ سػٸ

ٟٸ،  ٕٸ ايٓعط٠ ايػطشٝٸ١ يًُذتٗسٜٔ ػاٙ أقشاب املاٍ ْٚؿاطِٗ ا٫قتكاز عٓسَا ٜعترب أ

ِٸ إَها٤ ٚتكٜٛب أعُاهلِ ا٫قتكازٜٸ١،  ٚايتعاٌَ َعِٗ بايهجري َٔ ايتػاَض، َٚٔ ث

ٝٸ١ ؿطن١ املاٍ ْٚؿاط ا٭غٓٝا٤ ع٢ً ايؿكطا٤ ٚايطبكات  زٕٚ ايٓعط يف ايتأثريات ايعًُ

ٕٸ ايؿكٝ٘ ٫ ٜعطف ايٛاقع، ٫ٚ ٜعطف ا٭ٖساف، ٖٚٛ ٜٴٓتر ؾكّٗا غطٜبّا  ا٭خط٣، َعٓاٙ أ

ٞٸ، ٚايعًِ َطؾٛضٷ متاَّا، ٚايتؿطٜع دا٤  ِٷ ادتُاع ٕٸ ايؿكط ظً عٔ ايعَإ اؿانط; ٭
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يتشكٝل ايعسٍ، ؾهٝـ ٜٴُهٔ إٔ ٜٴعترب ادتٗازّا شاى ايصٟ ٜٓتر ْكٝض ٖصٙ املٓع١َٛ؟! 

  تك٣ٛ َع ايعًِ.ٚايكطإٓ ٚنع ايعًِ َكابٌ ايتك٣ٛ، ؾ٬

ِٸ ايؿكا١ٖ عٓس اجملتٗسٜٔ، عرب اقتٓام  بٗصا ٜسعٛ اؿهُٝٞ يتك١ٜٛ ساغٸ١ ؾ

ا٭ؾهاض َٔ خ٬ٍ ٖصا ايُٓط َٔ ا٫غتٓباط ايصٟ ٜعٞ ايٛاقع ٚايػاٜات َعّا، ٫ عرب 

اؾُٛز ع٢ً سطؾٝٸات ايٓكٛم. َٚٔ خ٬ٍ ٖصا نًٚ٘ ٜػتٓس اؿهُٝٞ إىل َكٛي١ 

ٞٸ ٍٸ ع٢ً أْٸ٘ ٫ سٝا٠ (15)«سهاّايعسٍ سٝا٠ ا٭» ، سٝح ٜكٍٛ:×اٱَاّ عً ، ؾري٣ أْٸٗا تس

٭سهاّ ايسٜٔ َٔ زٕٚ سٝا٠ أٖساؾ٘، ٚا٫ٖتُاّ با٭سهاّ َٔ زٕٚ ا٭ٖساف ٖٞ عٓسٙ 

 أنرب َؿه١ً ٜٛادٗٗا ايسٜٔ.

ٕٸ ع٢ً  ٛټض عٔ ا٫دتٗاز ٜصٖب اؿهُٝٞ إىل أ ٚنٓتٝذ١ٺ طبٝعٝٸ١ هلصا ايتك

ِٸ، ؾُا عاضض ايعسٍ ايؿكٝ٘ إٔ ٜعطض ؾتاٚاٙ ع٢ً اي ِٸ ٜكسٻّ ع٢ً املٗ ٕٸ ا٭ٖ عسٍ; ٭

 ٜٴشٵصٳف، َٚا ٚاؾك٘ ٜٴ٪ٵخٳص ب٘.

٫ ٜ٪خص ايعسٍ عٓس اؿهُٝٞ َٔ املساضؽ ايٛنعٝٸ١ نُا قًٓا، بٌ ٜ٪خص َٔ  ـ5

ايهتاب ٚايػٓٸ١. ٖٚصا َا زؾع اؿهُٝٞ يًبشح يف ايٓكٛم عٔ تعطٜـ ايعسٍ، 

ُٸني يٲَاّ ايكاز ، زؾعاٙ يتسٜٚٔ َكاي١ٺ َػتك١ًٓ يف ٖصا ×مؾانتؿؿ٘ يف ْكٸني َٗ

 ايكسز.

ٕٸ»قاٍ:  ×ابٔ أبٞ ٜعؿٛض، عٔ أبٞ عبس اهللؾكس ٚضز يف خرب  ايٓاؽ ٜػتػٕٓٛ  إ

 . (16)«دطز ا٭ضض بطنتٗا بإشٕ اهلل تعاىلٚتٴ ،ايػُا٤ ضظقٗا ٚتٓعٍ ،إشا عسٍ بِٝٓٗ

عٔ ايعبس  بٔ عٝػ٢، عٔ بعض أقشابٓا،ٚنصيو ٚضز يف خرب مٓحاز 

ٕٸ...»قاٍ:  ×ايكاحل ٚأعط٢  ،ُ٘ٚقس قػٻ َٔ قٓٛف ا٭َٛاٍ إ٫ٓ اهلل مل ٜرتى ؾ٦ّٝا إ

ٌٸ َٸاـاقٸ ،٘سٓك سلٛ شٟ ن ٌٸ ،١ ٚايؿكطا٤ ٚاملػانني١ ٚايعا ـٺ ٚن َٔ قٓٛف  قٓ

ٕٸ ايٓاؽ، ؾكاٍ: ٫ٚ  ،ايعسٍ أس٢ً َٔ ايعػٌ يٛ عسٍ يف ايٓاؽ ٫غتػٓٛا، ثِ قاٍ: إ

 .(17)«...شػٔ ايعسٍٜٴ ٔٵَٳ ٜعسٍ إ٫ٓ

ٌٕ عذٝب َٔ قٹبٳٌ  ٕٸ ٖصا ايتعطٜـ قس تعطٻض يًتذاٌٖ بؿه ٜعترب اؿهُٝٞ أ

، ستٸ٢ طٛاٙ ايٓػٝإ، ست٢ أْٸِٗ إشا ^عُّٛ املػًُني، ٫ٚ غٝٻُا أتباع أٌٖ ايبٝت

ؼسٻثٛا عٔ ايعساي١ أٚ نتبٛا سٛهلا، أٚ إشا تٓاٚهلا احملٚككٕٛ ٚاملٓٚعطٕٚ بايبشح 
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ٍٸ ٚايتٓكٝب، ٫ لسِٖ ٜؿريٕٚ إىل ٕٵ ز  ٖصا ايتعطٜـ ٫ َٔ قطٜبٺ ٫ٚ َٔ بعٝس. ٖٚصا إ

ُٸ١ ا٭طٗاض، َٔ  ٍٸ ع٢ً عُل املعًَٛٝٸ١ ايهبري٠ اييت تعطٻض هلا ا٭٥ ع٢ً ؾ٤ٞٺ ؾإمنا ٜس

 ٚد١ٗ ْعط اؿهُٝٞ.

ٝٸّا َعاؾٝٸّا، يٝؼ  ٚق١ُٝ ٖصا ايتعطٜـ عٓس اؿهُٝٞ تهُٔ يف نْٛ٘ عًُ

ٟٸ، ٖٚٛ بػْٝط ٚانض ٜؿٗ ٞٸ بٓعطٟٛ أٚ ػطٜس ٕٕ، ٚيٝؼ مبعٖكسٺ أٚ ؾًػؿ ٟټ إْػا ُ٘ أ

 .(18)غاَض

ٓٵ١ٝ َكاقسٜٸ١ أٖساؾٝٸ١، ٓٵ١ٝ تؿهري اؿهُٝٞ ٖٞ بٹ ٕٸ بٹ ٚأْٸٗا  بٗصا ْهتؿـ أ

ٟٸ. ٫ٚ  تهع ايؿك٘ نًٓ٘ يف غٝام َكٛي١ ايعسٍ ٚاملػا٠ٚ ايكا١ُ٥ عٓسٙ ع٢ً َعٝإض اقتكاز

ٟٸ دا٤ت ْتٝذ ٕٸ محاغ١ اؿهُٝٞ يًذاْب ا٫قتكاز ٞٸ١ غٝإم َعطأزضٟ ٌٖ أ ٞٸ يف  ؾـ شات

ايهتاب ٚايػٓٸ١ أٚ أْٸ٘ نإ يًٝػاض ا٫ؾرتانٞ يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ 

تأثريٷ نبري ع٢ً سطن١ ٖصٙ املؿاِٖٝ عٓسٙ، خاقٸ١ َع نْٛ٘ قطٜبّا َٔ تؿهري عًٞ 

 ؾطٜعيت ايجٛضٟ.

ٕٸ ثٛضٜٸ١ ؾطٜعيت ايػٝاغٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١ ا ٌٸ بإَهاْٞ إٔ أقٍٛ: إ يتأَت َعٗا ٚيع

 ثٛضٜٸ١ اؿهُٝٞ ا٫قتكازٜٸ١.

 

ٌ٘ أخريٗ  ــــــ نلن

ٝٸ١ ايؿٝعٝٸ١ تتساٚهلا، ٖٚٞ تعرب مٛ  ٕٸ مثٸ١ أؾهاضّا بسأت ايصٖٓ بٗصا ْهتؿـ أ

ٞٸ.  ٟٸ، ايصٟ واٍٚ إٔ ٫ ٜٓكًب ع٢ً قٛاعس ا٫دتٗاز اٱَاَ منطٺ َٔ ايتؿهري املكاقس

ٟٸ َس٣ٶ اغتطاع ٖصا ايؿطٜل تكسِٜ تٓ ٔٵ إىل أ ٞٸ َطٖنع يف ٖصٙ يه ٟٸ سكٝك عرٕي ادتٗاز

 ايكهٝٸ١؟ 

 َٚا ٖٞ ْتا٥ر ادتٗازات٘ ع٢ً عامل ايؿتا٣ٚ ٚاملٛاقـ ايؿكٗٝٸ١؟ 

ٌٖٚ متٖهٔ َٔ ايتدًٗل َٔ كاطط ايكٝاؽ ٚغريٙ َٔ قطٻَات ا٫دتٗاز 

ٞٸ أٚ ٫؟   اٱَاَ

ِٸ ؾٝٗا إعاز٠ ايٓعط يف دطمي١ ايتعسٸٟ عٔ ايٓلٸ  َٚكٛي١ ٌٖٚ غٓكٌ إىل َطس١ًٺ تت

ٞٸ عٓ٘ َٔ قٹبٳٌ أٌٖ ايبٝت، ٚسكطٙ بٕٓٛع خامٸ،  ايكٝاؽ عرب إعاز٠ تؿػري ايكٝاؽ املٓٗ



 

 

هـ 2110ـ م  1029 ربيعــ  الرابع واخلمسونعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

َجٌ: إعُاٍ ايعكٌ يف َعطؾ١ امل٬نات ايٛاقعٝٸ١ ضغِ ٚدٛز ْٛل َٛاد٘ يٓتٝذ١ ايعكٌ، 

نُا ٜٴشتٌُ ْػبت٘ إىل بعض املتكسَِّني، بٌ شٖب إيٝ٘ بعض املعاقطٜٔ، َجٌ: ايػٝس 

 ؟ قُس عًٞ أٜاظٟ

ٟٸ ع٢ً محا١ٜ ا٫دتٗاز َٔ ايصٚبإ، ٚػٓټب  ٌٖٚ غٝكسض ٖصا ايُٓط ا٫دتٗاز

ٛټٍ؟ ٚنٝـ؟  ٚٵض يف ٖصا ايتش  إنعاف غًط١ ايٓلٸ ٫سكّا أٚ ٫؟ ٌٖٚ يًٛاقع زٳ

ٌٖٚ غتػتذٝب امل٪غٻػ١ ايس١ٜٝٓ ايطمسٝٸ١ ملجٌ ٖصٙ ا٭ؾهاض أٚ ٫؟ ٚملاشا؟ 

 ٚنٝـ؟

عط ٖصا ايُٓط َٔ ايتؿهري ايصٟ أخصْا ي٘ ع١ِّّٓٝ أغ١ًْ٦ نًٓٗا ـ َٚجًُٗا نجريٷ ـ تٓت

  ٚاسس٠، ٖٚٞ ع١ِّٓ ايعسٍ.

 

 

  الهىامش
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«»

 



 

 

 الدًٓ ّالعدال٘

 حْاٌز يف العنل

 

 )*(مىسى غىً وجادد. مع: حىاٌر 

 *(*)حسٍه تشٍرٌهد. 

 سرمد علًترجمة: 

 

 ــــــ تعسٓف العدال٘ 

  ٢ ايعساي١ ا٭خ٬ق١ٝ، ، عٝح ميهٔ إط٬ق٘ عً«ايعساي١»ٌٖ ٖٓاى تعطٜـ يـ

ٚايعساي١ ايػٝاغ١ٝ، ٚايعساي١ ايكها١ٝ٥ ٚاؾعا١ٝ٥، ٚايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ، ٚايعساي١ يف 

ات ٚايه٬ّ؟ غط١ٜ، ٚايعساي١ يف اٱهلٝٸايع٬قات ايسٚي١ٝ، ٚايعساي١ يف ايطٚابط اُ٭

 ٚاسس٠: َا ٖٛ ؾُٗهِ يًعساي١؟ ٚبه١ًُٺ

يت ٜػتًعّ إزضانٗا ايعٛز٠ إىل املؿّٗٛ إٕ ايعساي١ َٔ تًو املؿاِٖٝ اي غين لاز:

مبع٢ٓ إٔ ؾِٗ ايعسٍ ٜػسٚ أٜػط َٔ خ٬ٍ ا٫يتؿات إىل َؿّٗٛ ايعًِ. ؾهُا  ،املدايـ

: نُا إٔ ايكش١ ساي١ َعتسي١ أزمٸ إٔ ايكش١ مبع٢ٓ ايػ١َ٬ َٔ املطض، أٚ به١ًُٺ

ُٸ ،َٚؿرتن١ ٟٸْػ ساي١ أٜهّا. اخت٬ٍ ؾٝٗا َطنّا، ؾٗهصا ٖٛ ايؿإٔ بايٓػب١ إىل ايع ٞ أ

ٚٸ َٳٜٚبسٚ إٔ ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜل ناْٛا ِٖ أ ٌٕ ٔٵٍ   غع٢ إىل تعطٜـ َؿّٗٛ ايعساي١ بؿه

ٕ إٔ ايعساي١ ـ يف املطتب١ ٚايتٓاغب ـ تعين ٚنع ايها٥ٓات يف َٓعيتٗا ٚٵؾِٗ ٜطٳ ،عك٬ْٞ

ٌ َٔ ٚد١ٗ ْعط اٱغطٜل أغاغّا ملؿّٗٛ ايعساي١، َٚٔ ٖٓا ، ٚنإ ٖصا ٜؿٚه«ايطبٝع١ٝ»

ٛا ٜػتعًُٕٛ أغًب ايكؿات ايعازي١ ٚايطبٝع١ٝ مبا ٜطازف بعهٗا، ٚناْٛا ناْ
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يًها٥ٓات. ٚيف  «ايطبٝع١ٝ»ْاؾ٧ َٔ املطتب١  ايطبٝعٞ ايصٟ ٖٛ سلٸ ٜتشسثٕٛ عٔ اؿلٸ

ٕ إٔ اؿاي١ ايطبٝع١ٝ ٖٞ اؿاي١ املٓؿٛز٠ ٚاملجاي١ٝ أٜهّا، ٚٵايٛقت ْؿػ٘ نإ اٱغطٜل ٜطٳ

ٓسِٖ ٚثٝل ايك١ً مبؿّٗٛ اؿاي١ املجاي١ٝ ٚاؿاي١ َٚٔ ٖٓا نإ َؿّٗٛ ايعساي١ ع

ٟٸٚع٢ً  .ايطبٝع١ٝ ٍٕ أ ٌ املٓذع ايهبري يؿ٬غؿ١ ايْٝٛإ بتكسِٜ اػاٙ ؾكس متجٻ سا

اغتس٫يٞ ٚعك٬ْٞ يف خكٛم ايعساي١، ؾكس قاَٛا بإخطاز ايعساي١ عٔ ايٓطام ايهٝٸل 

ي١ٝ ٚايؿهط١ٜ سٳ٭عاخ اَؾت١، ٚٚنعٖٛا يف َعطض اشٵيًتعايِٝ ٚاملٛاعغ ا٭خ٬ق١ٝ ايبٳ

ٛٸع١ ـ زٳ ضّا قٛضّٜا يف ٚٵٚايٓكس١ٜ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ملؿّٗٛ ايتٓاغب ـ مبدتًـ َعاْٝ٘ املتٓ

ـٺ زٵإٔ سك١ًٝ ٖصٙ ا٭عاخ مل ؽطٴ َباسح اٱغطٜل، إ٫ٓ س ٚفطٸز َٔ َٛسٻ بتعطٜ

َٸ ل ٜعٛز إىل ١ ٫خت٬ف آضا٤ ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜايتٓاقض. ٜبسٚ إٔ أسس املكازض اهلا

ٛٸضِٖ ٚتعطٜؿِٗ ٱَها١ْٝ ٚخكا٥ل اجملتُع املجايٞ ٌٸإإش  ;تك َا ٖٛ  ٕ متٛنع ن

ـ أغاغّا يًتؿهري اٱغطٜكٞ بؿإٔ  تكسٻّٜؿٓهٌ ـ نُا  «ايطبٝعٞ»َٛدٛز يف َهاْ٘ 

ّا يًٛنع املجايٞ أٜهّا. إٕ محٌ ٞ ٚقٛضٟ دسٸٖٚصا يف ايٛاقع تعطٜـ نًٓ .ايعساي١

ٌ َكساقّا َهُّْٛٝا ٚخكا٥ل اْهُا١َٝ هلصا ايٛنع ميجِّ اخت٬ف اٯضا٤ يف ايٛاقع

ٌ ٖصا ا٫خت٬ف يف أٚد٘ ايٓعط إىل ا٭عاخ اؿسٜج١ سٍٛ )اجملتُع( املجايٞ. ٚقس تػًٖ

ٌٕ ٚآخط أٜهّا، سٝح ْؿاٖس ي٘ سهٛضّا يف اؾساٍ ايؿهطٟ ملدتًـ  ايعساي١ بؿه

١ يف ايتٛظٜع ـ أٚ َا ٜٴكطًض عًٝ٘ ل بايعساياملصاٖب ايؿهط١ٜ املعاقط٠. ٚإٕ ايبشح املتعًٚ

 ٌ َطبط ايؿطؽ يف اخت٬ف اٯضا٤.سايّٝا بايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ أٚ ا٫قتكاز١ٜ ـ ميجِّ

يٛ أَهٔ اؿسٜح يف ايتؿهري اٱغطٜكٞ ايتكًٝسٟ ـ بػبب ا٫ػاٙ املعطيف 

ٌٕ اـامٸ ٌٸ يسِٜٗ بؿإٔ ايعامل ـ عٔ ايعساي١ يف ايطبٝع١ بؿه عٔ اٱْػإ ؾإٕ  َػتك

ٚشيو ٭ٕ  ;ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫ػاٙ يف ايتؿهري ايصاتاْٞ اؿسٜح ئ ىًٛ َٔ ايتٓاقض

ُا املؿاِٖٝ ا٭خ٬ق١ٝ َٓٗا ـ يف ٖصا ا٭غًٛب َٔ ايتؿهري ـ شات ٫ٚ غٝٻ ،مجٝع املؿاِٖٝ

ٟٸ قٌٛ َٔ اٱعطاب. ٚع٢ً  قبػ١ إْػا١ْٝ، ٫ٚ ٜهٕٛ هلا خاضز زا٥ط٠ ايٓؿاط اٱْػاْٞ أ

ٛٸٚٵَأ اؿسٜح عٔ ايطبٝع١ مبععٍ عٔ اٱْػإ، ٚبططٜٕل ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ض ىل تك

َٔ ايعا١ٜٚ ا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ  سٸعٳايٛنع١ٝ املجاي١ٝ املػتك١ً عٔ ايٓؿاط اٱْػاْٞ، ٜٴ

 (1)ّٛا ٚأَطّا عبجّٝا. َٚٔ ٖٓا ْط٣ يف ايٓعط١ٜ اؿكٛق١ٝ اؿسٜج١ يـ )دٕٛ يٛى(ػٵاؿسٜج١ َي

إش ٫  ;ٚايكإْٛ ايطبٝعٞ اٱْػاْٞ ٞ ٜعين اؿلٸايطبٝعٞ ٚايكإْٛ ايطبٝع إٔ اؿلٸ
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ٛٸ ٌٕميهٔ تك ٌٸ ضٙ بؿه  عٔ ٚدٛز اٱْػإ ْٚؿاط٘. ٚيف ايتؿهري اؿسٜح متٸ َػتك

ايتعطٸف ع٢ً عسز َٔ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ ايطبٝع١ٝ يٲْػإ )سكٛم اٱْػإ(، َٔ قبٌٝ: 

ٌ مما ؾٓه ،واختٝاض ططٜك١ اؿٝا٠ َٚا إىل شي و، ٚسلٸايتًُٓ اؿٝا٠، ٚسلٸ سلٸ

ا٭غاؽ ا٭ٚيٞ يٓعطٜات ايعساي١. إٕ ايعساي١ تٗسف إىل سؿغ ٚقٝا١ْ ٖصٙ اؿكٛم 

ُٸس ٜٓكض ٖصٙ اؿكٛم ٜٴعٳ ايؿطز١ٜ، أٚ بعباض٠ٺ سٸ ع٬ُّ أنجط ؼسٜسّا: إٕ نٌ عٌُ َتع

 ظاملّا. ٚيف اعتكازٟ إشا أضزْا ايتؿهري نُٔ اٱطاض ا٭بػتُٝٛيٛدٞ اؿسٜح ـ ٖٚٛ أَطٷ

٘ ع٢ً َا ٜبسٚ ـ ٚدب اعتباض ايعساي١ َٔ قؿات ا٭ؾعاٍ اٱْػا١ْٝ; ؾإٕ ٫ َٓام َٓ

َٸ ١ ايٓاظط٠ إىل سؿغ ايؿعٌ إمنا ٜهٕٛ عاز٫ّ إشا تطابل َع ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس ايعا

ٌٷ يٲط٬م ع٢ً مجٝع  ٚقٝا١ْ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ يٲْػإ. إٕ ٖصا ايتعطٜـ ايعاّ قاب

ٔٵ ًٝٓا ا٫ْتباٙ إىل إٔ أغًب املكازٜل ايع١ًُٝ هلصا ع أبعاز اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يًبؿط. ٚيه

 غًب١ٝ أنجط َٓٗا إهاب١ٝ. ايتعطٜـ شات قبػ١ٺ

ٞٸ يف ايبسا١ٜ إٔ أططح ؾطنٝيت ايط٥ٝػ١، ٖٚٞ عسّ نؿا٠٤ ٜتعٝٻ بؿريٜ٘: ٔ عً

َٔ شيو ـ َج٬ّ ـ إٔ ايعساي١ يف ا٭ؾهاض اٱغطٜك١ٝ ايكسمي١ ٚاٯضا٤ ايكسمي١ بؿإٔ ايعساي١. 

ِٸ (2)ُا عٓس أؾ٬طٕٛـ ٫ٚ غٝٻ ايبشح عٓٗا يف املؿّٗٛ ا٫ْتعاعٞ أٚ اهلٓسغٞ  ـ ٜت

ِٸ ٝٸ ي٬عتساٍ، سٝح ٜت . اجملا٫تّا ٚغري قابٌ يًٓكاف يف كتًـ تٛظٝؿ٘ بٛقؿ٘ أق٬ّ أظي

إٕ ايعساي١ ؼتٟٛ ـ َجٌ غا٥ط امُلجٴٌ ا٭خط٣ ـ ع٢ً سكٝك١ َػًك١ ٚغري قاب١ً يًبشح 

أٚ ٜهتؿؿْٛ٘،  ،١ ق١ًًٝ َٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ ٜعطؾٕٛ ٖصا املجاٍٚايٓكاف. ٜٚبسٚ إٔ ٖٓاى ثًٓ

ٌٷإإش  ;٫ٚ سلٸ هلِ يف ايتكطٸف ؾٝ٘ ،ٌ يعا١َ ايٓاؽ ب٫ٚ٘ قٹبٳ اْتعاعٞ  ٕ َجاٍ ايعساي١ أق

أخط٣: إٕ  . ٚبعباض٠ٺٚؾطن١ٝ َػبك١، عٝح ٫ ميهٔ ايبشح ؾٝٗا مبا ٜتذاٚظ ٖصا اؿسٸ

ش١ٖٝٓ ؾصٸ٠ َٚؿطز٠ ؾطٜس٠، ٫ٚ  ـ وتٟٛ ع٢ً قؿ١ٺعح ايعساي١ ٖٓا ـ َجٌ غا٥ط ا٭عاخ 

َٸ ١ يًُذتُع. ٜهاف إىل شيو إٔ ايعساي١ يف ا٫عتساٍ يٝػت ْعط١ٜ ق١ً ي٘ باملػاس١ ايعا

٫ أنجط. إٕ  ،١ً، ٚإمنا تعٌُ ع٢ً فطٸز بٝإ ايٛنع ايكا٥ِ يف ايطبٝع١ؾعٸاي١ َٚتطٓؿ

ٌٸاملس١ٜٓ ايؿان١ً يف سكٝكتٗا يٝػت ٜٛطٛبٝا، ٚإمنا تعين ؾ٤ٞ يف َهاْ٘   ٚنع ن

ز. إٕ ايعساي١ يف ا٭قٌ قؿ١ ْؿػ١ٝ يس٣ ايؿطز تٓعهؼ يف اجملتُع. إٕ ؾه١ًٝ احملسٸ

ٌ، ٚؾه١ًٝ اٱضاز٠ ٖٞ ايؿذاع١، ٚؾه١ًٝ ايؿ٠ٛٗ ٖٞ ا٫عتساٍ. ٚإٕ ايؿهط ٖٞ ايتعٗك
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ساقٌ مجع ٖصٙ ايؿها٥ٌ ايج٬ث١ ٖٛ ايصٟ ْطًل عًٝ٘ َكطًض ايعساي١. ٚإٕ اجملتُع 

إىل ث٬ث١ أَٛض، ٖٚٞ: ايبكا٤، ٚايسؾاع، ٚايكٝاز٠. ٚا٫عتساٍ بني ٖصٙ ا٭َٛض  عاد١ٺ

ٌ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ. إشٕ َؿّٗٛ ايعساي١ يف ا٭غاؽ ايج٬ث١ يف اجملتُع ٖٛ ايصٟ ميجِّ

َؿّٗٛ طبٝعٞ ٚغري ؾعٸاٍ. إٕ ايسٚي١ ٚاجملتُع ٫ ٜع٬ُٕ ع٢ً إهاز ايعسٍٚ، بٌ ا٭َط 

ػٕٛ يًسٚي١ ايعازي١. ، مبع٢ٓ إٔ ايعسٍٚ ِٖ ايصٜٔ ٜ٪غَِّّاع٢ً ايعهؼ َٔ شيو متا

ٌٕ ّٸ ٚبؿه ؾإٕ ايؿًػؿ١ املٝتاؾٝعٜك١ٝ يس٣ أؾ٬طٕٛ عباض٠ عٔ فتُع َػًل، ٚإٕ  عا

 َؿّٗٛ ايعساي١ يف ٖصا اجملتُع ٜأتٞ بتأثري َٔ ٖصٙ اـكٛق١ٝ ايعا١َ.

ٌٕتتذًٓ (3)إٕ ْعط١ٜ ايعساي١ عٓس أضغطٛ أظٗط َٔ  ٢ يف ْععتٗا ايطبٝع١ٝ بؿه

ٍٕ  أٜهّا. ؾؿه١ًٝ نٌ ؾ٤ٞ تهُٔ يف اؿسٸ أؾ٬طٕٛ. ٖٚٓا تهٕٛ ايعساي١ يف تعاز

ٛٳ ض سسٸ طبٝعٞ. ٚايطبٝع١ شاتٗا تؿِٗ ع٢ً أْٗا غري َتهاؾ١٦، ٚٵط، ٖٚصا اؿسٸ بسٳغٳاي

ٚتأتٞ ايعساي١ يف إطاض ٖصٙ ا٭ْٛاع اي٬َتهاؾ١٦. ؾايعساي١ إشٕ عباض٠ عٔ ايػًٛى 

ع ا٭ؾطاز املتهاؾ٦ني َٔ ايٓاس١ٝ املٓؿٛز٠، ٚايتعاٌَ غري ٚايتعاٌَ املتهاؾ٧ َ

املتهاؾ٧ َع ا٭ؾطاز غري املتهاؾ٦ني َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ أٜهّا. ٚعًٝ٘ سٝح ٜهٕٛ ايعبٝس 

ٚايٓػا٤ ٚاملٛاطٕٓٛ يف طبٝع١ اجملتُع غري َتهاؾ٦ني، ٜهٕٛ ايتعاٌَ اي٬َتهاؾ٧ 

املطأ٠ ٚايعبس  :َٔ ٠ ٜهٕٛ يه٠ٌٛ ٚايكٛضَعِٗ ٖٛ عني ايعسٍ. يف َساضز تهاٌَ املازٸ

ّٷ َٚٓعي١. ؾاملطأ٠ ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ تكـ يف َطس١ً َٔ ايتهاٌَ  ٚايػطٜب ٚاملٛاطٔ َكا

أز٢ْ َٔ َطس١ً ايطدٌ. إٕ ض١ٜ٩ أضغطٛ يًعساي١ قس َاتت َٓص قطٕٚ، ٫ٚ ميهٔ هلا إٔ 

َٴ  س١ٜ يف عكطْا ايطأٖ.ذٵتهٕٛ 

ٌٴ َٔ ططح ا٭ؾٗاّ ايطبٝع١ٝ عٔ ايعساي١. دٵٜٳضٙ مل ٚٵٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ عكطْا بسٳ

سٝح ٜط٣  ،(4)ميهٔ اٱؾاض٠ إىل )ؾطٜسضٜـ ؾٕٛ ٖاٜو( :َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـٚ

إٔ ْعِ اجملتُع أَط تًكا٥ٞ ٚطبٝعٞ. إٕ اجملتُع ٚاؿهاض٠ يف ٖصٙ ايط١ٜ٩ يٝػا سك١ًٝ 

ٚشيو ٭ٕ اجملتُع  ;عططح عك٬ْٞ. ٚعًٝ٘ ٫ ميهٔ اغتدساّ ايعساي١ يف تٛقٝـ اجملتُ

يٝؼ أَطّا َكٓٛعّا ْٚتاز عك١ْٝ٬ ايبٓا٤. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ عسّ املػاٚا٠ نطٚض٠ 

طبٝع١ٝ. ٚإٕ ايتدطٝط ٚايربف١ ٚايتسخٌ يف ا٭ْع١ُ ايتًكا١ٝ٥ ـ َجٌ اجملتُع ـ غري 

ممهٔ أق٬ّ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ )ؾطٜسضٜـ ٖاٜو( ٜعاضض ايعساي١ يف ايتٛظٜع; ٚشيو ٭ْٗا 
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ٚعسّ إَها١ْٝ قٝاؽ اؿادات ايؿطز١ٜ )مبع٢ٓ عسّ املػاٚا٠  ،ب ايتعاضضبػب

هب ا٫غتػ٬ّ يًك٣ٛ ايطبٝع١ٝ ٚغري  يًتطبٝل. ٚباختكإض ايطبٝع١ٝ(، ئ تهٕٛ قاب١ًّ

 ايؿدك١ٝ.

َجٌ  ،ٚيٝػت طبٝع١ٝ. إٕ ايعساي١ ،أخ٬ق١ٝ أض٣ إٔ ايعساي١ يف ا٭غاؽ َػأي١ْ

هب ايعٌُ ع٢ً ٚنعٗا. نُا هب إٔ تهٕٛ  ػ١غا٥ط امل٪غػات ا٫دتُاع١ٝ، َ٪غٸ

ػات ا٫دتُاع١ٝ ػات ا٫دتُاع١ٝ أٜهّا، ؾعٓسَا تعٌُ امل٪غٸايعساي١ خكٛق١ٝ يف امل٪غٸ

ِٸ «ايعازي١»ع٢ً تٛظٜع إَهاْاتٗا ٚغًطاتٗا طبل ايكٛاعس  تطبٝل ايعساي١. ٚبطبٝع١  ٜت

ػ١ ادتُاع١ٝ غٸإٕ ؾطط ايعساي١ بٛقؿٗا َ٪ ؟«ايعساي١»اؿاٍ عًٝٓا إٔ ْط٣ َا ٖٞ 

ؾإٕ اؿهاض٠ ٚايجكاؾ١ اٱْػا١ْٝ تهُٔ يف  ;ٚع٬ُّ أخ٬قّٝا ٜهُٔ يف ػاٚظ ايطبٝع١

ِٸ ٚنع اٱْػإ نُٔ زا٥ط٠  خطٚز اٱْػإ َٔ ايطبٝع١ ٚايكؿع ؾٛقٗا. ؾؿٞ ايطبٝع١ ٜت

ٌ ٚاؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ غا٥ط اؿٝٛاْات، يف سني إٔ ايعساي١ تابع١ يًتعٓك

ٌٸٕ مجٝع امل٪غٸيٲْػإ. إ اـطٚز عٔ ايطبٝع١  ػات ٚاملؿاِٖٝ اٱْػا١ْٝ تتبًٛض يف ظ

ه١، ٜٚهٕٛ ؾٝٗا عٓكط َٔ ايطٚح ٚايصٖٔ ٚايعكٌ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايعساي١ شٵامَل

ػات ٚاملؿاِٖٝ ا٫دتُاع١ٝ. ؾعٓسَا ْتشسخ عٔ ايعساي١ ايػٝاغ١ٝ ـ َج٬ّ ـ قؿ١ يًُ٪غٸ

١ ٚاٱَهاْات املطتبط١ بٗا أٚ املٓاقب هب تٛظٜعٗا ػات ايػٝاغْٝعين بصيو إٔ امل٪غٸ

طبٝعٞ، ٚمٔ َٔ خ٬ٍ ؼسٜس ايػًط١  . إٕ ا٫غتبساز ٚنعٷ«ايعازي١»ب ايكٛاعس ػٳَع

ٍٸ ع٢ً إٔ ايٛنع ايطبٝعٞ  ْعٌُ ع٢ً ػاٚظ ٖصا ايٛنع ايطبٝعٞ. َٔ املُهٔ إٔ ْػتس

طبٝع١ ٚايعساي١، ٚإٕ ٚايطبٝع١ غري عازي١. يٝػت ٖٓاى ع٬ق١ َٓطك١ٝ َكٓع١ بني اي

ٌٕ ، يف سني «َٓطكٞ» ايكا٥ًني بإٔ ايعساي١ طبٝع١ٝ ٫ ٜػتٓتذْٛٗا َٔ ايطبٝع١ بؿه

ميهٔ اغتٓتاز ايعساي١ َٓطكّٝا َٔ ا٭قٍٛ اييت ٖٞ َٔ قٓع عكٌ اٱْػإ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ 

ػ١ إْػا١ْٝ. ثِ إٕ ايعساي١ باملؿّٗٛ ايطبٝعٞ تهتػب َؿَّٗٛا ايعساي١ َطًب َٚ٪غٸ

ّٸأسازّٜا.   ،أخط٣ ٠ّ. َٚطٸإٕ ايطبٝع١ َػاس١ ْا١ٝ٥ ٫ تػًو َػاض زا٥ط٠ ايعكٌ ايعا

ٌٕ ِٸ ،اْتعاعٞ ٚبؿه اغتٓباط بعض ا٭قٍٛ ٚاٱع٬ٕ عٓٗا، زٕٚ إٔ ٜسٚض اؿسٜح  ٜت

 بؿأْٗا ع٢ً املػت٣ٛ ايعك٬ْٞ.

ّٸ ع٢ً ايٓعطٜات ايكسمي١ ٚايطبٝع١ٝ يًعساي١ ٜهُٔ يف اؾتُاهلا  إٕ إؾهايٞ ايعا
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ػ١ أخ٬ق١ٝ ٚادتُاع١ٝ، بٛقؿٗا َ٪غٸ ;خك١ً أساز١ٜ، يف سني إٔ ايعساي١ بأمجعٗا ع٢ً

شات٘  ؾٝٗا، ٖٚصا يف سسٸ ّاطػ١ َعكٛي١، مبع٢ٓ إٔ تهٕٛ َؿٓههب إٔ تهٕٛ َ٪غٸ

ٔٷ ّٸ ضٖ ٌٸ باؿكٍٛ ع٢ً َا١ٖٝ ايعٌُ ايعازٍ يف اٱمجاع ايعا عكط.  اؿاقٌ يف ن

٢ اٱمجاع ايعاّ يف املانٞ سٍٛ ستٸٚيٝؼ اٯضا٤ ايؿًػؿ١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ا٭ساز١ٜ، ٫ٚ 

َا١ٖٝ ايعٌُ ايعازٍ، ميهٓٗا إٔ تهٕٛ ًَع١َ يف ايٛقت اؿانط. إشا ناْت امل٪غػ١ 

ا٫دتُاع١ٝ عك١ًٝ َٚعكٛي١ إشٕ هب ؼسٜح ٖصٙ اـكٝك١ ع٢ً ايسٚاّ َٔ دسٜس. 

ز تهًٝـ ايعساي١. ٚيف ا٭غاؽ ؾإٕ ايبشح ١ إٔ ؼسٸَٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٫ ميهٔ يًػٓٸ

يط٥ٝؼ ٫ ٜسٚض سٍٛ َا١ٖٝ َٚهُٕٛ ايعساي١، بٌ ٫ٚ ميهٔ إٔ ٜسٚض سٛهلا. إٕ ٖصا ا

ٛٻ إىل عكط آخط. إٕ ايعساي١ ايػٝاغ١ٝ يف ايعكط ايسميكطاطٞ  ٍ َٔ عكٕطاحملت٣ٛ ٜتش

ضٖا تٓعط إىل ٚٵؽتًـ عٔ ايعساي١ ايػٝاغ١ٝ يف عكط ايعبٛز١ٜ. نُا إٔ ا٭زٜإ بسٳ

إٔ املػأي١ ا٭غاغ١ٝ ـ َٔ ٚد١ٗ ْعطٟ ـ تهُٔ  هّا، إ٫ٓقت٣ٛ ايعساي١ بط١ٜ٩ أساز١ٜ أٜ

إٔ ايصٖٔ ا٭سازٟ ـ غٛا٤ أنإ ؾًػؿّٝا أّ  يف ؾهٌ ايٛقٍٛ إىل ايكٛاعس ايعازي١. إ٫ٓ

ِٸ تػسٜس نطب١ إىل  طبعّٝا أّ زّٜٓٝا ـ ٜهع منٛشدّا َػبكّا يًعساي١، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٜت

ٚٸ ،دٖٛط ايعساي١ ٍ يًعساي١ ٜهُٔ يف إٔ ٜهٕٛ يًذُٝع مبع٢ٓ إٔ ايؿطط ا٭ز٢ْ ٚا٭

ِٷ يف ايٛقٍٛ إىل تعطٜـ َٚع٢ٓ َؿرتى يًعساي١ ٚايكٛاعس ايعازي١. إٕ َػا١ُٖ  غٗ

ٚٸاؾُٝع يف تهٜٛٔ ؾِٗ َؿرتى يًعساي١ ميجِّ إش يف َجٌ ٖصٙ اؿاي١  ;يّٝا يًعساي١ٌ ؾططّا أ

 ،قتٛاٖا ّا نإأٜٸ ،أؾهٌ يعا١ٜٚ خاضد١ٝ. إٕ ايعساي١ ٫ ْهٕٛ قس قًٓا مبها١ْٺ

ٟٸ تٓعري بؿإٔ  ٗا ا٭ٍٚ ٖٛ إٔ تهٕٛ قا١ُّ٥ؾطُط ع٢ً أغاؽ ايتٛاؾل. ٚعًٝ٘ ؾإٕ أ

ِٸ َٸ١ ٚايعكٌ اؾُاعٞ، ٜٚت عطن٘ ع٢ً ؾهٌ َعازي١ َعسٸ٠  ايعساي١ ٫ ميطٸ باملػاس١ ايعا

 تٗا ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ غري عازي١.َػبكّا، غتهٕٛ يف سسٸ شا

ّ تعطٜؿّا َٚعازي١ بؿإٔ َا١ٖٝ ين إٔ أقسِّع َؾإشا قبًٓا بٗصا ايه٬ّ ٫ ٜٴتٖٛق

ّٸ ;َٚؿّٗٛ ايعساي١ ػات ٚايٓعطٜات ٚاملساضؽ اييت تعترب امل٪غٸ ٚشيو ٭ٕ ٖصا َٔ َٗا

ْؿػٗا أؾهٌ َٔ ايعكٌ اؾُاعٞ. ٚإٕ ايعٌُ ا٭سازٟ بؿإٔ ايعساي١ غري عازٍ يف سسٸ 

 شات٘.
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 َا ٖٛ املطاز َٔ نٕٛ قت٣ٛ ايعساي١ تٛاؾكّٝا؟ 

س َٝطازٟ َٔ تٛاؾك١ٝ قت٣ٛ ايعساي١ يٝؼ ٖٛ شات ْعط١ٜ )زٜؿ إٕ بؿريٜ٘:

ايصٟ ٜبشح عٔ َؿّٗٛ ايعساي١ يف ايتبع١ٝ يًتكايٝس ٚا٭عطاف ا٫دتُاع١ٝ. إٕ  ،(5)ّٖٝٛ(

ٕٵ غ أْ٘ ٜ٪زٟ إىل ايكبٍٛ املتشٓؿ نإ أنجط ادتُاع١ٝ، إ٫ٓ ٖصا املع٢ٓ َٔ ايعساي١ ٚإ

ٌٸ هاف إىل شيو ٓبجك١ عٔ طبٝع١ اجملتُع. ٜٴٚنع قا٥ِ، ٜٚط٣ ايتكايٝس ٚا٭عطاف َ يه

 :ؿل عًٝٗا يف تؿهري أَجاٍإٔ املطاز َٔ ايعساي١ يٝؼ ٖٛ تهطاض ْعط١ٜ ايعساي١ املتٸ

ؿل ع٢ً إش يف ْعط١ٜ ايعكس ا٫دتُاعٞ ْتٸ ;، ضغِ ٚدٛز ايتٛاؾل سٛهلا(6))تَٛاؽ ٖٛبع(

ب َكاؿِٗ عٓكنٝؿ١ٝ َتابع١ ٚتعٓكب َكاؿٓا، ٚعٓسَا ٜعٌُ اؾُٝع ع٢ً َتابع١ ٚت

أض٣  ،نُا غبل إٔ شنطتٴ ٞ،ع٢ً أغاؽ ايتٛاؾل غٛف ٜهٕٛ عًُِٗ عاز٫ّ. ٚيهٓٸ

إٔ ايعساي١ يف ا٭غاؽ َػأي١ أخ٬ق١ٝ، ٚيٝػت َكًش١ٝ، ضغِ إٔ ن٬ ا٭َطٜٔ وكٌ 

ايصٟ ٜطبط ايعساي١  ،بع يًرتاخ ايهاْيتبٛاغط١ ايعكس ٚا٫تؿام. إْين يف ٖصا املٛضز َتٸ

ٚعسّ ا٫مٝاظ. َٚٔ ايٓاس١ٝ املكًش١ٝ ميهٔ يًعكس ا٫دتُاعٞ إٔ ْكاف ٚاؿٝاز باٱ

ٜؿٝس بايٛنع ايطبٝعٞ يف َٛضز املكاحل ٚايع٬قات ا٫قتكاز١ٜ، يف سني قس شنطْا إٔ 

ػ١ ٜػتًعّ ايصٖاب إىل أبعس َٔ شيو ٚايعٌُ ايعك٬ْٞ َؿّٗٛ ايعساي١ بٛقؿ٘ َ٪غٸ

 ع١.ػ١ تتذاٚظ سسٚز ايطبٝٚا٭خ٬قٞ. إٕ ايعساي١ َ٪غٸ

ٌ إىل ؾِٗ يًعساي١ ٖٚٞ: ٌٖ ميهٔ ايتٛقټ ،ٖٚٓا ْكٌ إىل ٖصٙ املػأي١ ا٭غاغ١ٝ

اييت أؾطمت هلا؟ نُا غبل إٔ شنطْا، ميهٔ  ا٫تميهٔ إط٬ق٘ ع٢ً كتًـ اجمل

يٓا ايبشح يف خكٛم ؾهٌ ايٛقٍٛ إىل أقٍٛ ايعساي١، ٚغٝهٕٛ قت٣ٛ ايعساي١ 

ٌٸ ت٣ٛ ايعساي١ هب إٔ ٜػتٓبط نُٔ مبع٢ٓ إٔ ق ،تابعّا هلصا ايؿهٌ عكٕط يف ن

ٕٷ آخط يصيو ا٭قٌ  إطاض ايؿهٌ، أٟ يف َٗس ايتٛاؾل َٚػاس١ ايعكٌ ايعاّ، ٖٚصا بٝا

ٚٸ ٍ يًعساي١ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ يًذُٝع ا٭غاغٞ ايصٟ غبل إٔ شنطْاٙ، ٖٚٛ إٔ ايؿطط ا٭

ِٷ  يف ايٛقٍٛ إىل ؾِٗ َؿرتى بؿأْٗا. غٗ

ٌٕػ١ ايعساي١طبكّا يعك١ْٝ٬ ٚأخ٬ق١ٝ َ٪غٸ َٔ  دازٸ ، هب عًٝٓا ايعٌُ بؿه

أدٌ ايعجٛض ع٢ً أغًٛب يتشكٌٝ ؾهٌ ايٛقٍٛ إىل أقٍٛ ايعساي١. ٚأض٣ إٔ ايط١ٜ٩ 

ْٵ ـ يف ايرتنٝب َع ْعط١ٜ املػاس١  (7)ُا يف ْعط١ٜ )دٕٛ ضٚيؼ(ت١ٝ يًعساي١ ـ ٫ٚ غٝٻايها
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ط٥ٝػ١ يف ميهٔ هلا ؼسٜس ٖصا ايؿهٌ. إٕ املػأي١ اي (8)ايعا١َ يـ )ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ(

ٌٕ ّٸ ن٬ ٖصٜٔ املٛضزٜٔ تهُٔ يف نٝؿ١ٝ ٚؾهٌ ايٛقٍٛ إىل ايعساي١. ٚبؿه ؾإٕ  عا

ؾهٌ ايٛقٍٛ إىل أقٍٛ ايعساي١ ٜػتًعّ تسخٌ ايعكٌ اؾُاعٞ. إٕ ا٫تؿام بؿإٔ 

ٌ ؾططّا يف ؼكٝل ايعساي١، ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايعساي١ املع١ًٓ َٔ قبٌ ايصٖٔ ايعٌُ ايعازٍ ميجِّ

ِٸإأٚ ، سسٸ شاتٗا اـاضدٞ غري عازي١ يف ٌ بٳاٱع٬ٕ عٓٗا َٔ قٹ ٕ نٌ أقٌ أٚ َعازي١ ٜت

اختباضٖا ٚايكبٍٛ بٗا يف َٗس ايعكٌ  ا٭ساز١ٜ إمنا تهٕٛ عازي١ إشا متٸ اجملا٫ت

ٌٕ َتٛاقٌ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ميهٔ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً إٔ أقٍٛ ايعساي١ يف  اؾُاعٞ بؿه

ايعكٌ ٚايتذطب١ اؾُاع١ٝ، ٚيهٓٗا ا٭سازٟ ٖٞ يف أقٌ ا٭قٍٛ املٓبجك١ عٔ  اٍاجمل

ِٸ اٱع٬ٕ عٓٗا َٔ ا٭ع٢ً. ٚع٢ً ٖصا  تبًٛضت ٚتؿٝٸأت يف ايعكٛض ا٭خط٣، ٚأخص ٜت

ٌٸ ع٢ً آي١ٝ تهُٔ اؿهٛض يًذُٝع يف تعطٜٝـ ايعساي١  عكٕط ا٭غاؽ هب ايعجٛض يف ن

 ٚأقٛهلا.

 

ّٔتَا   ــــــ ىطبٔ٘ العدال٘ ّتْافك

 ِٸيف اؿكٝك١ ـ طبكّا هلصا اي ٌٸ تشًٌٝ ـ ٜت إىل  عكٕط إضداع تعطٜـ ايعساي١ يف ن

املؿّٗٛ ايعطيف. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْٓا ْؿِٗ َٔ ايعساي١ ؾ٦ّٝا، يف سني نإ عكط 

ٌٕ ٌٕآخط أؾ٬طٕٛ ٜؿُٗٗا بؿه ، ٚناْٛا ثايح ، ٚيف عكط أضغطٛ ناْت تؿِٗ بؿه

ٌٕ يف املطس١ً اؿسٜج١ َٔ املُهٔ ؾُٗ٘  سٵعٴمل ٜٳ ٜؿُْٗٛٗا يف َطس١ً ظٗٛض ا٭زٜإ بؿه

ل َؿّٗٛ ايعساي١ يف نٌ عكط نٛض يف ا٭ؾهاٍ ا٭خط٣. ٚيف اؿكٝك١ بعس ؼٗك

 عا٤؟ايتٓؿٝص١ٜ يًعساي١ يف شيو ايعكط. ؾُا ٖٛ زيًٝهِ ع٢ً ٖصا ا٫زٸ

عُٝك١ بني  يف اؿكٝك١ إٕ أغاؽ ا٫غتس٫ٍ ٜهُٔ يف إٔ ٖٓاى ع٬ق١ّ بؿريٜ٘:

باٱَهإ َٔ ايٓاس١ٝ املٓطك١ٝ اغتٓتاز  ٘أْ تٴايعساي١ ٚايتٛاؾل. ؾكس غبل إٔ شنط

أخط٣: إٕ ٖٓاى اضتباطّا ٚثٝكّا بني ايعساي١ ٚايعكٌ  ايعساي١ َٔ ايتعاقس ٚايتٛاؾل. ٚبعباض٠ٺ

اؾُاعٞ ٚاملػاس١ ايعا١َ ٚاجملتُع املسْٞ. ٚإٕ ٖصا ايبشح يف اؿكٝك١ ٖٛ شات ايبشح 

ٞٸ  يؿهٌ ايٛقٍٛ إىل أقٍٛ ايعساي١. ا٭قً

إٔ أقِٝ ع٬ق١ بني ْعطٜات ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ ٚدٕٛ ضٚيؼ. ٚيف ايٛاقع إٕ  أٚزٸ ٖٓا
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طٜٔ ٜسٚض يف ْٗا١ٜ املطاف سٍٛ ؾهٌ ايٛقٍٛ إىل أقٍٛ عح ن٬ ٖصٜٔ املؿٚه

نٞ  ;«ٚنع١ٝ اختٝاض١ٜ َجاي١ٝ»ؾإٕ َطنع عح ضٚيؼ ٜهُٔ يف ايٛقٍٛ إىل  ;ايعساي١

طم ا٭غاغ١ٝ ؾعٌ ايعساي١ َٔ ايط ٔ َٔ اْتداب أقٍٛ ايعساي١. ٖٚصا ٚاسسٷْتُٓه

تٛاؾك١ٝ. إٕ املطاز َٔ ٖصٙ ايٛنع١ٝ ٖٛ تكُِٝ ا٭ؾطاز ايعك٤٬ اؿٝازٜني سٍٛ ؾهٌ 

ٚأقٍٛ ايعساي١، ٖٚصا ايتكُِٝ ٫ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ َعطؾ١ املكاحل، ٚإمنا خًـ سذاب 

 ،َؿطٚض اؾٌٗ ٚػاٌٖ خكٛقٝاتِٗ َٚكاؿِٗ. إٕ ايٛنع١ٝ ا٫ْتكا١ٝ٥ املجاي١ٝ ٚاقعٷ

هٔ ايٛقٍٛ َٔ خ٬ي٘ إىل ا٭قٍٛ ايعا١َ يًعساي١. إٕ ايٛنع ا٫ْتكا٥ٞ املجايٞ مي

سكٍٛ اٱضاز٠ ايعا١َ يس٣ ايؿطز، سٝح ٜتذاٌٖ اٱضاز٠ اـاق١ اييت  :يطٚيؼ َٔ قبٌٝ

ػٓض مٛ َكاؿ٘، أٚ ٜهعٗا خًـ غتاض اؾٌٗ. إٕ ايؿطز يف ايٛنع ا٫ْتكا٥ٞ املجايٞ 

عٔ ا٫ٖتُاّ باـكا٥ل ٚاملكاحل ايؿطز١ٜ. ٚبٗصا ٜؿتٌُ ع٢ً إضاز٠ عا١َ، مبععٍ 

املع٢ٓ تهٕٛ اٱضاز٠ ايعا١َ ٚايعكٌ اؾُاعٞ ٚاملػاس١ ايعا١َ ٚايٛنع١ٝ ا٫ْتكا١ٝ٥ 

ٌٸ ٚاسس. ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ميهٔ ايٛقٍٛ إىل تٛاؾٕل املجاي١ٝ مبع٢ٓٶ ؾ٤ٞ، مبا يف  سٍٛ ن

ُا ميهجٕٛ يف ايٛنع طاز إْٸشيو ا٭غًٛب ا٭خ٬قٞ يًٛقٍٛ إىل أقٍٛ ايعساي١. إٕ ا٭ؾ

ا٫ْتكا٥ٞ املجايٞ ٚغتاض اؾٌٗ عٓسَا ٜهْٕٛٛ داًٖني مبكاؿِٗ ٚخكٛقٝاتِٗ، 

ًعني ع٢ً ايٛنع ايعاّ ؾُٝع ايٓاؽ َٚكاؿِٗ ٚضغباتِٗ. ٖٚصا يف ٜٚهْٕٛٛ َٖط

َٸ ّٸايٛاقع ٖٛ شات ؼكٌٝ اٱضاز٠ ايعا ِٸ اْتداب٘ يف ١ مبع٢ٓ ا٫ػاٙ ايعا . إٕ نٌ أقٌ ٜت

نع ا٫ْتكا٥ٞ املجايٞ غٝهٕٛ َٓكؿّا ٚسٝازّٜا. إٕ ايؿطز يف ٖصٙ ايٛنع١ٝ ٫ ٜعًِ َا ايٛ

َطأ٠، ؾاضغّٝا أّ تطنّٝا. ٖٚصا ٜعين إٔ ٖٓاى سهٛضّا اإشا نإ سطٸّا أٚ عبسّا، ضد٬ّ أٚ 

٢ إشا زاض اؿسٜح سٍٛ ستٸ ،يًذُٝع يف ايٛنع ا٫ْتكا٥ٞ املجايٞ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

 ٜعًِ ايؿطز َا إشا نإ إْػاّْا أّ سٝٛاّْا. إٕ َعطؾ١ ٚاسرتاّ سكٛم سكٛم اؿٝٛاْات، ٫

 َا َٔ ٖصا ا٫ْتكا٤ ايهأَ خًـ غتاض ايتذاٌٖ. اؿٝٛاْات يف عكطْا ٜٓؿأ إىل سٛس

يف ْعط١ٜ  «ايٛنع١ٝ ايه١َٝ٬ املجاي١ٝ»إٕ ايٛنع١ٝ ا٫ْتكا١ٝ٥ املجاي١ٝ َٔ قبٌٝ: 

ٍٷٜٛضغٔ ٖابطَاؽ. يف ايٛنع ايه٬َٞ املج يًعكٌ ا٭سازٟ  ايٞ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى فا

ٌٸ ٢ َٛضز َٔ املٛاضز. يف ايٛنع ايه٬َٞ املجايٞ ٜتذًٓ ٚايباسح عٔ اؿكٝك١ يف ن

ّٸ . إٕ ايٛنع١ٝ ايعكٌ ايتؿاُٖٞ ٚا٫ضتباطٞ ٚايتؿاعٌ ايتؿاُٖٞ ٚا٫ضتباط ايصٖين ايتا
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ع١ٝ ٖٞ اييت ايه١َٝ٬ املجاي١ٝ ٖٞ ٚنع١ٝ ا٫ضتباط ٚايتؿاِٖ ايهاٌَ. إٕ ٖصٙ ايٛن

ٌ يف اؿكٝك١ ؽطدٓا َٔ ايٛنع ا٭سازٟ. إٕ إقا١َ ايٛنع١ٝ ايه١َٝ٬ املجاي١ٝ متجِّ

ؾطط ايعساي١. إٕ ؾطض منٛشز يًعساي١ َٔ اـاضز مل ىهع يًتؿهري يف ايسا٥ط٠ ايعا١َ 

ٕ نٌ ٚنع١ٝ يف أساز١ٜ ايصٖٔ ٚايًػ١ إٟ بايٛنع١ٝ إىل ا٭ساز١ٜ ايص١ٖٝٓ، ٚسٝح ٜ٪زٸ

ٛٸت٪زٟ يف ْٗا غري  سٸعٳ٠ ٚاٱنطاٙ ؾإٕ ْؿٞ تًو ايٛنع١ٝ ٜٴ١ٜ املطاف إىل اغتدساّ ايك

عازٍ. إٕ أقٍٛ ايعساي١ إمنا تهٕٛ سكٝك١ٝ َٚعكٛي١ َٚكبٛي١ إشا ناْت َٓبجك١ عٔ 

ؾؿٞ  ،«ايٛنع١ٝ ايه١َٝ٬ ٚايٛنع١ٝ ا٫ْتكا١ٝ٥ املجاي١ٝ»ايتٛاؾل ايعك٬ْٞ اؿاقٌ َٔ 

ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ املطاز َٔ ايٛنع١ٝ ا٫ْتكا١ٝ٥  ٖصٙ ايٛنع١ٝ ْكٌ إىل أقٍٛ ايعساي١.

ّ تٛنٝش٘ ـ يٝؼ فُٛع١ أٚ طا٥ؿ١ َٔ ايٓاؽ أٚ املجاي١ٝ ٚغتاض اؾٌٗ ـ نُا تكسٻ

سٝح  ،طٙغٵثٕٛ سٍٛ أقٍٛ ايعساي١، بٌ املطاز ٖٛ اجملتُع بَأَٓتدبِٝٗ ايصٜٔ ٜتشسٸ

ػب١ إىل َكاؿ٘ ميهٓ٘ إٔ ميهح يف ض١ٜ٩ ٚاسس٠ ٚأؾل ٚاسس خًـ غتاض اؾٌٗ بايٓ

مبع٢ٓ إٔ ايٓاؽ إمنا ٜهْٕٛٛ يف ايسا٥ط٠ ايعا١َ ٚايٛنع ايه٬َٞ املجايٞ، ، اـاق١

ُا اتػعت ٖصٙ ايسا٥ط٠ تكبض َػاس١ املكاحل ٚايطغبات غري املعكٛي١ عٝح نًٓ

ّٸ ٫ ميهٔ ايسؾاع عٔ  ٚاٱدباٍ ٚاـكاٍ ا٭ساز١ٜ أنٝل. ؾؿٞ قهط زا٥ط٠ ايعكٌ ايعا

٘ٺا٭ٖٛا٤ اـاق١ أ َعكٍٛ. ٚيف ايسا٥ط٠ ايعا١َ ْكّٛ يف  ٚ طًب اؾاٙ ٚايػًط١ بػري ٚد

ا٭ز٢ْ بإخؿا٤ ضغباتٓا اـاق١ خًـ غتاض ايتٛدٝٗات ايعا١َ، ٚنُا قٌٝ: إٕ  اؿسٸ

ّٷ  ايؿه١ًٝ. تبسٜ٘ ايطش١ًٜ يف سلٸ ايطٜا٤ اسرتا

ٌٸ ،ٚعًٝ٘ أؾطاز  ؾؿٞ تًو ايٛنعٝات املجاي١ٝ ميهٔ ايٛقٍٛ إىل أقٍٛ ٜكبًٗا ن

جملتُع خًـ غتاض اؾٌٗ مبكاؿِٗ اـاق١. َٚٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ ؾإٕ ايٛنع١ٝ ا٫ْتكا١ٝ٥ ا

  ايعساي١. فاٍاملجاي١ٝ ٖٞ شات ايٛنع١ٝ ايه١َٝ٬ املجاي١ٝ يف 

ٚعًٝ٘ ْكٍٛ: َا ٖٞ أقٍٛ ايعساي١ اييت هب اؽاشٖا ؾُٝا ٚضا٤ غتاض اؾٌٗ، 

عًِ بايطغبات ٚاملكاحل، ٚيف زا٥ط٠ اٱضاز٠ ٚاملػاس١ ايعا١َ، ٚبعٝسّا عٔ اي

ًعٕٛ بؿهٌ طبٝعٞ ٚاـكٛقٝات اـاق١ بأقشاب ايكطاض؟ إٕ أقشاب ايكطاض َٖط

ع٢ً اـكاٍ ايعا١َ ٚاستٝادات اٱْػإ، نُا ٜعًُٕٛ بإَهإ اخت٬ف املكاحل 

ٚعسّ املػاٚا٠ بني ايٓاؽ. إٕ ايعساي١ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ إمنا ميهٔ اؿسٜح عٓٗا إشا 
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ٚٸ اى اخت٬فٷأَهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓ ٍ ٚأز٢ْ أقٌ ٖٛ ـ يف املكاحل ٚأْٛاع ا٫ْتؿاع. ٚإٕ أ

يف تعطٜـ أقٍٛ ايعٌُ ايعازٍ، مبع٢ٓ  ضٷٚٵّ إٔ شنطْا ـ إٔ ٜهٕٛ يًذُٝع زٳنُا تكسٻ

ٌ ايؿطط ا٭ٍٚ يف إٔ شات اتػاع ايسا٥ط٠ ايعا١َ ٚايٛنع ايه٬َٞ ٚا٫ْتكا٤ املجايٞ ميجِّ

١ٜ، ٖٚصا ٖٛ املػاٚا٠ بايٓػب١ إىل اؿطٸ ا ضٚيؼ ٖٞ سلٸايعساي١. إٕ ايعباض٠ اييت اغتعًُٗ

بٝإ  ١ٜ ٜعين سلٸيًذُٝع يف اؿطٸ أخط٣ إش ٜكٍٛ: إٕ اؿلٸ ٓ٘ بعباض٠ٺاملطًب ايصٟ ٜبِّ

عٝح ٫ منتًو اؾطأ٠ ع٢ً  ،إٔ ٖصٙ اٯضا٤ يٝػت آضا٤ خاق١ ٚدٗات ايٓعط ٚاٯضا٤. إ٫ٓ

ّٸبٝاْٗا يف املٮ ايعاّ. ٚيف ايٛنع١ٝ ايه٬ إمنا ٜتكسٸّ  ١َٝ املجاي١ٝ أٚ يف زا٥ط٠ ايعكٌ ايعا

َٸ ١ ٚيف املٮ ايعاّ. إٕ ايعٌُ ايصٟ شيو ايطأٟ ايصٟ ميهٔ ايسؾاع عٓ٘ بٛاغط١ ايًػ١ ايعا

١ )أٟ يف زا٥ط٠ َكاؿٓا( إمنا ميهٔ دعً٘ عًّٓٝا َٚكب٫ّٛ صٙ يف خًٛاتٓا اـاقٸمبِّ

١ هب إٔ تسيٞ باعرتاؾٗا . إٕ ايسا٥ط٠ اـاقٸضّا إشا أَهٔ ايسؾاع عٓ٘ يف املٮ ايعاَّٚربٸ

ّٸ ػع ايعكٌ ُا اتٻ، ٚيٝؼ يف قهط ايعكٍٛ ايص١ٖٝٓ ا٭ساز١ٜ. ٚنًٓيف قهط ايعكٌ ايعا

ّٸ  تكبض ا٭غطاض اـاق١ ٚايػًط١ٜٛ ٚا٭ْا١ْٝ غري قاب١ً يًسؾاع. ايعا

ح ا٭قٌ ايجاْٞ يًعساي١ ٜعٛز إىل عسّ املػاٚا٠. إٕ املػأي١ ا٭غاغ١ٝ يف ع

ٔٵ ٫ ميهٔ ايكها٤ ع٢ً عسّ املػاٚا٠.  ايعساي١ ٖٞ إٔ لعٌ عسّ املػاٚا٠ َعكٛي١، ٚيه

إٕ ايؿِٗ اـاط٧ يًعساي١ ٜط٣ إٔ املػأي١ ا٭ق١ًٝ تهُٔ يف ايكها٤ ع٢ً عسّ املػاٚا٠. 

ٌٸإٕ عسّ املػاٚا٠ إمنا تػسٚ َعكٛي١ َٚربٻ عسّ َػاٚا٠ يف َكًش١  ض٠ إشا ناْت إقا١َ ن

ٟ ضؾعٗا أٚ ؽؿٝؿٗا إىل َؿاق١ُ ٚنع ّ املػاٚا٠ ايعازي١ ٖٞ تًو اييت ٜ٪زٸاؾُٝع. إٕ عس

ِٸ َطاعا٠ عسّ املػاٚا٠  اؾُاعات ايسْٝا يف اجملتُع مٛ ا٭غٛأ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تت

ا ٜؿهٌ ساؾعّا مٓم ،ٚا٭ضباح تعسّ املػاٚا٠ يف املهاؾآ :اييت ٫ ميهٔ ادتٓابٗا، َجٌ

ض٠ ٚاملكبٛي١ ٖٞ تًو اييت تهٕٛ يف َكًش١ ػاٚا٠ املربٸًعٌُ ٚايٓؿاط. ٚسسٖا عسّ املي

ٚأَا غري ٖصا َٚا ٖٛ أبعس َٓ٘ ؾ٬ ميهٔ ايكبٍٛ ب٘. ٚع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً ؾإٕ  ;اؾُٝع

 ايتٛدٝ٘ ايعك٬ْٞ يعسّ املػاٚا٠ وتاز إىل املػاس١ ايعا١َ ٚايتٛاؾل ايعكًٞ.

ّ ا٠ يف ايؿطم ٫ ٜكسٸّ شنطٙ ؾإٕ ايبشح املعطٚف باملػاٚبا٫يتؿات إىل َا تكسٸ

ُٸ ٌٸ يًٛقٍٛ إىل ايعساي١. ثِ إٔ عح املػاٚا٠ يف ايؿطم ٜته ٔ ض١ٜ٩ طبٝع١ٝ إىل أٟ س

ايعساي١، سٝح ٜتذاٌٖ ايكبػ١ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايتٛقٝؿ١ٝ يًعساي١. إٕ املػاٚا٠ يف 
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ػأي١ ل أبسّا، ٚبصيو تكبض املئ تهٕٛ قاب١ً يًتشٗك، بٛقؿٗا أق٬ّ يف ايعساي١ ;ايؿطم

اؿكٛقٞ ـ إقا١َ املػاٚا٠ يف  اٍَؿرتض ـ نُا يف اجمل َتػًػ١ً. ميهٔ يف َكطٕع

ٔٵ ٢ ٚضا٤ ٖصٙ ايكه١ٝ َؿه١ً عسّ املػاٚا٠ ا٫قتكاز١ٜ غطعإ َا تتذًٓ ايؿطم، ٚيه

أٚ ايػٝاغ١ٝ. ٚتهُٔ املؿه١ً ايط٥ٝػ١ يف إٔ ايٓاؽ َٓص ٫ٚزتِٗ هسٕٚ أْؿػِٗ يف 

ؾ٬ ْكٌ إىل ْكط١ ايكؿط أٚ خط ايػبام ٚايععمي١  ،ٚنع١ٝ عسّ املػاٚا٠ يف ايؿطم

أبسّا. إٕ ا٭ؾدام َٓص ايبسا١ٜ ناْٛ ٜعإْٛ ـ َٔ ايٓاس١ٝ ايٛضاث١ٝ ٚايرتب١ٝ ا٭غط١ٜ 

ٚايٛاقع ايطبكٞ َٚا إىل شيو ـ َٔ عسّ املػاٚا٠ يف ايؿطم ٚاٱَهاْات. ٫ ميهٔ 

ٝع أْٛاع عسّ ايٛقٍٛ إىل ْكط١ ايتػاٟٚ ٚايكٍٛ: َٔ اٯٕ ؾكاعسّا غتهٕٛ مج

س٠ َٔ عسّ املػاٚا٠ اييت ٖٞ ْتاز ايعٛاٌَ املػاٚا٠ اغتشكاق١ٝ. إشٕ ٖٓاى فُٛع١ َعٓك

ٚيف عح ايعساي١ ـ بٛقؿ٘ عجّا أخ٬قّٝا ـ ٫ ميهٔ ٫ٚ ٜٓبػٞ أخص ايعٛاٌَ  .ا٫تؿاق١ٝ

ٝس إمنا ايؿ٤ٞ ايٛس ،ا٫تؿاق١ٝ ٚايطبٝع١ٝ بٓعط ا٫عتباض، أٚ ايعٌُ ع٢ً سصؾٗا يف ايٛاقع

ايصٟ ميهٔ ايكٝاّ ب٘ ٖٛ إٔ ْتذاٌٖ عسّ املػاٚا٠ ايٓاؾ١٦ َٔ ايكسؾ١; إش ٫ ْػتطٝع 

ط٠ يف كتًـ أْٛاع إٔ ْؿعٌ ؾ٦ّٝا بؿأْٗا. هب ػاٌٖ مجٝع ايعٓاقط ا٫تؿاق١ٝ امل٪ثِّ

ض٠ اغتؿاز٠ ا٭ؾدام ؾُٝا ٚضا٤ غتاض اؾٌٗ، ٚإٔ ماؾغ ع٢ً فطٸز عسّ املػاٚا٠ املربٸ

١ٜٛ نُٔ ايٛنع١ٝ ها اؾُٝع ع٢ً نٌ ساٍ. إٕ اٱضاز٠ ايعا١َ املٓٚاييت غٝٓتؿع بٗ

ا٫ْتكا١ٝ٥ ٚايه١َٝ٬ املجاي١ٝ إمنا ميهٓٗا يف خكٛم ٖصٙ املػأي١ إٔ تعٌُ ع٢ً 

ٌٕ  ط.َ٪ثِّ ايتعكٌ ٚايتشًٌٝ بؿه

ٚاٯٕ ميهٔ يٓا إٔ ْأخص ايٛدٛٙ اييت شنطمتٖٛا ع٢ً أغاؽ ا٭قٍٛ اييت 

ٚٸَا ٜتعًٖ . ؾؿٞثٓا عٓٗا بٓعط ا٫عتباضؼسٻ ٍ َٔ ل بايعساي١ ا٭خ٬ق١ٝ، طبكّا يٮقٌ ا٭

إمنا تهٕٛ ا٭قٍٛ  ،ايعساي١ ـ ٚايصٟ ْعين ب٘ اؿكٛم املتػا١ٜٚ يًذُٝع يف اؿط١ٜ ـ

ٚيف زا٥ط٠ ايعكٌ  ،٠ٝٳِ عازي١ إشا ؼككت نُٔ ايٛنع١ٝ ايه١َٝ٬ اؿطٸا٭خ٬ق١ٝ ٚايكٹ

ّٸ ِٸ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ا٭خ٬قٝات ا٭ساز١ٜ اايعا ٌ أقشاب بٳؼًُٝٗا ٚؾطنٗا َٔ قٹ ييت ٜت

ل ايعساي١ إشا ايػٝاغٞ إمنا تتشٓك اٍايػًط١ تهٕٛ َٓاؾ١ٝ يًعساي١ َٔ تًكا٥ٗا. ٚيف اجمل

 أٟ ،ٝٳُٗا ع٢ً أغاؽ شٜٓو ا٭قًنيػات ايػٝاغ١ٝ بتكػِٝ َكازضٖا ٚقٹقاَت امل٪غٸ

ٚٸ ملع٢ٓ، ٚع٢ً ٖصٙ ض يف تعطٜـ ايعساي١ ايػٝاغ١ٝ بٗصا اٚٵ: إٔ ٜهٕٛ يًذُٝع زٳ٫ّأ
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: إٔ ٚثاّْٝاايؿان١ً تهٕٛ أقٍٛ ايتٛظٜع يف زا٥ط٠ ايعكٌ ايعاّ قاب١ً يًسؾاع ٚايكبٍٛ. 

ضّا، مبع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ يف َكًش١ ٜهٕٛ عسّ ايتػاٟٚ يف ٖصٙ ايسا٥ط٠ َعك٫ّٛ َٚربٸ

إٕ عسّ ايتػاٟٚ يف املٓاقب اييت تعترب ؾططّا يف اغتُطاض عٌُ ايسٚي١  :اؾُٝع. ؾُج٬ّ

يف زا٥ط٠ ايعكٌ ايعاّ. هب إٔ ٜتهض إٔ  ّاضَٚربٸ ٜهٕٛ َكب٫ّٛ َا زاّ َعك٫ّٛإمنا 

ا٭غًٛب ايؿا٥ع يف تٛظٜع املكازض ٖٛ ملكًش١ اؾُٝع، ٖٚصا ا٭َط إمنا هب إسطاظٙ يف 

ِٸ ;١ٜ ايتؿهريؾها٤ سطٸ  ايتٛقٌ إىل ايتٛاؾل يف ْٗا١ٜ املطاف. يٝت

ايكانٞ ايعازٍ ٖٛ ايصٟ وهِ  : إٕٚيف َٛضز ايعساي١ ايكها١ٝ٥ ٜكاٍ عاز٠ّ

ٚع٢ً أغاؽ ايهٛابط ٚايكٛاْني. إٕ ايكإْٛ ايصٟ ٫ ميتًو دصٚضّا يف  ،بؿهٌ سٝازٟ

ٚاسس، ٜهٕٛ َعٗطّا ٫ْعساّ ايعساي١. إٕ  ايسا٥ط٠ ايعا١َ، ٚايصٟ ٜهٕٛ َٔ ططفٺ

، ٌ دع٤ّا َٔ قه١ٝ أنربضٖا متجِّٚٵايعساي١ ايكها١ٝ٥ تعين ايعساي١ ايتٓؿٝص١ٜ، ٖٚٞ بسٳ

يٝؼ نٌ زغتٛض سهَٛٞ قاّْْٛا. ؾٗٛ ٜط٣  :ْٚعين بٗا عساي١ ايكٛاْني. ٚقس قاٍ )ٖاٜو(

إٔ ايكإْٛ إمنا ٖٛ ْتاز تهاٌَ أخ٬قٞ يًُذتُع، ٚيٝؼ َٔ ٚنع ٚتأغٝؼ ٚإضاز٠ 

 ايسٚي١.

 ضٖا ع٢ً ٚٵٜٓطًل ؾٕٛ ٖاٜو َٔ ا٭ْع١ُ ايتًكا١ٝ٥، ٚتعٌُ ٖصٙ ا٭ْع١ُ بسٳ

ٕٸ .دتُاع١ٝ املٛدٛز٠ يف ايػٛمتٓعِٝ ايع٬قات ٚا٭ٚاقط ا٫ ٌ َٔ خاضز نٌ تسخټ ٚإ

إخ٫ّ٬ يف اجملا٫ت ا٫قتكاز١ٜ ايٓاؾ١٦ َٔ تًو  سٸايػٛم، َٔ قبٌٝ: تسخٌ ايسٚي١، ٜٴعٳ

ٌٕ ّٸ ا٭ْع١ُ. ٖٚٛ بؿه ٜط٣ يف قٛاْني ايسٚي١ نطبّا ٚتسَريّا يٮْع١ُ ايتًكا١ٝ٥ اييت  عا

ض يػا٤ ايسٚي١. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإْ٘ ـ خ٬ؾّا يتكٛټؾّا ـ إىل إٟ ـ يف أنجط سا٫تٗا تططټت٪زٸ

 َٓا٥ٚٝ٘ ـ ٫ ٜط٣ يف ٖصٙ اؿاي١ ؾٛن١ٜٛ.

. إٕ ٖاٜو ٜعٌُ ع٢ً بٝإ سسٚز قسض٠ ايعكٌ ع٢ً ايططٜك١ قشٝضٷ بؿريٜ٘:

ْٵ ٔٵ ت١ٝ. َٚٔ ٚد١ٗ ْعطٙ ؾإٕ ايصٖٔ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ تابعٷايها  يبعض ايكٛاعس، ٚيه

ٛٸض ايصٖٔ ٚايتاضٜذ، َٚٔ ٖٓا ٜػتشٌٝ ٫ ميهٔ ايتٓبټ يٝؼ باٱَهإ ؾُٗٗا. ٚعًٝ٘ ٪ بتط

اؽاش َٛقـ خاضدٞ ػاٙ اجملتُع َٔ ايٓاس١ٝ املعطؾ١ٝ ٚا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ. إٕ ايٓعِ 

ا٫دتُاعٞ يٝؼ َٔ ْتاز ايعكٌ، ٚعًٝ٘ ٫ ميهٔ ايتدطٝط يف َٛضز اجملتُع. إٕ 

ّٷ ٚيف ٖصا ايبني ٜهٕٛ  شاتٞ ٚتًكا٥ٞ. اؿهاض٠ يٝػت سك١ًٝ ايتدطٝط، بٌ ٖٞ ْعا
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١ أما٤ ايػٛم بٓؿػ٘ ْعاَّا َعطؾّٝا ٚنآَّا ٭خص املعطؾ١ ايعا١َ املبعجط٠ يف نآؾ

ٟٸ ؽطٝط كايؿّا يًٓٻ ِ ايتًكا٥ٞ َٚهطٸّا ِعاجملتُع بٓعط ا٫عتباض. َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ أ

ٖٚٓا ْكسّا ع٢ً ايعساي١ عٓس ؾٕٛ ٖاٜو.  ١ٜ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾكس غبل يٞ إٔ ٚدٸٗتٴباؿطٸ

ػ١ أخ٬ق١ٝ أعٝس ايكٍٛ بؿإٔ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ، ٖٚٛ إٔ ايعساي١ إشا ناْت َ٪غٸ

ِ ايتًكا٥ٞ. إٕ ا٭ْع١ُ ِعٚادتُاع١ٝ ٚغري طبٝع١ٝ ؾعٓسٖا غتهٕٛ ع٢ً خ٬ف ايٓٻ

٫ٚ ميهٔ إٔ تهٕٛ نصيو. ٚقس  ،تًكا١ٝ٥ سٵا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ايطا١ٖٓ مل تعٴ

ٛټغبل يٓا إٔ شنطْا ـ بطبٝع١  ض اجملتُع. إٕ اؿاٍ ـ إٔ عسّ املػاٚا٠ َٔ يٛاظّ تط

ٌ ٚاسسّا َٔ زٚاؾع عٌُ ْٚؿاط ا٭ؾدام. ايٛقٍٛ إىل عسّ املػاٚا٠ َع اٯخطٜٔ ميجِّ

ع٢ً ايطغِ َٔ ايػعٞ ٚايٓؿاط،  ،ض إٔ ٜهٕٛ اؾُٝع َتػإٚٚؾإشا نإ َٔ املكطٻ

ٚيٝؼ  ،ٛ ا٭ؾه١ًٝغٛف ٜٓتؿٞ اؿاؾع مٛ ايعٌُ. إٕ ايساؾع ا٭قًٞ يٲْػإ ٖ

ٟٸايتػاٟٚ. ٚع٢ً  ٍٕ أ ٚيٝؼ طبٝعّٝا. إىل أٜٔ  ،ؾإٕ يًعساي١ أق٬ّ أخ٬قّٝا ٚإْػاّْٝا سا

ِ ايتًكا٥ٞ ايطبٝعٞ يف ايػٝاغ١؟ ٌٖ ٜٓتٗٞ إىل غري ا٫غتبساز ٚايسنتاتٛض١ٜ ِعٟ ايٓٻٜ٪زٸ

ًػٝاغ١. ِ ايتًكا٥ٞ يِعْهع٘ ع٢ً ايٓٻ ٚايػًط١ٜٛ؟ إٕ ايسميكطاط١ٝ ٚسهِ ايكإْٛ قٝسٷ

ٚميهٔ قٍٛ ايؿ٤ٞ ْؿػ٘ بؿإٔ ايػٛم ٚا٫قتكاز أٜهّا. إْٓا يف ايعساي١ ْتذاٚظ سسٚز 

 ايطبٝع١.

ٚيف َٛضز ايعساي١ يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ ٖٓاى ؾٕٛ ضٚيؼ يف ٖصا اـكٛم 

دصٕٚ ايكطاضات خًـ غتاض اؾٌٗ ٚعسّ ًٞ اؿهَٛات ٜتٻٜكّٛ ع٢ً إٔ ممجِّ عحٷ

ق١ يب٬زِٖ. ٚبايتايٞ ٜبك٢ عسّ املػاٚا٠ ايٓاؾ٧ َٔ ايكسف ٬ع عٔ ايٛنع١ٝ اـاا٫ٓط

ٞٸ ، ٖٚصا ٖٛ ؾطط ايعساي١ ايسٚي١ٝ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ٖصٙ ايٛنع١ٝ ا٫ْتكا١ٝ٥ غري َط٥

إٔ  س عٔ ايٛنع املٛدٛز. إ٫ٓٚبعٝس٠ نٌ ايبٴعٵ ،ايع٬قات ايسٚي١ٝ َجاي١ٝ فاٍاملجاي١ٝ يف 

ٚيؼ ٖٞ إٔ ٖصٙ ايٛنع١ٝ ا٫ْتكا١ٝ٥ ٫ ميهٔ ايٓكط١ اييت هب إناؾتٗا إىل أعاخ ض

كٗا ٜهُٔ يف إٔ تتبًٛض سٍٛ اجملاَع اؿه١َٝٛ ايسٚي١ٝ ؾكط، بٌ إٕ ؾطط ؼٓك

َٸ ١. ٚأخريّا ؾإٕ سطنات َٔ قبٌٝ: ايب١٦ٝ، ْٚعع ايػ٬ح، ٚسكٛم املػاس١ ايسٚي١ٝ ايعا

َٸ١ يف تٛغٝع ايطقع١ ايعا١َ ،اٱْػإ ع٢ً املػت٣ٛ  َٚا إىل شيو، قس يعبت أزٚاضّا ٖا

 اٍايسٚيٞ ٚاؿطن١ مٛ ايٛنع ايه٬َٞ ا٭ؾهٌ. َٚع اتػاع ايطقع١ ايعا١َ يف اجمل
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 ،١ ٚعٓاقط اٱدباضبٛقؿٗا َايه١ يًُكاحل ايٛط١ٝٓ اـاقٸ ;ايسٚيٞ ٫ ميهٔ يًسٍٚ

 إٔ تهٕٛ ؾاضغ١ املٝسإ ايٛسٝس٠ يف املػاس١ اـاق١.

 ػاس١ ايسٚي١ٝ، َٚٔ خ٬ٍ ػات ايػًط١ تٓؿط يف ايبا٫يتؿات إىل إٔ َ٪غٸ

ٚاؿؿاظ ع٢ً ٖصٙ ايع٬قات ع٢ً أغاؽ  ،ؼهِٝ ايع٬قات ا٫قتكاز١ٜ ـ ا٫دتُاع١ٝ

َٸ ٢ اـطاب ايعاّ بٛاغط١ ا٭قُاض ٚستٸ ،١ايػًط١ ٚايػٝطط٠ ع٢ً ا٭ؾهاض ايعا

ايكٓاع١ٝ ٚايهاَبٝٛتط َٚا إىل شيو، نٝـ تكٌ ؾهط٠ ايعساي١ إىل ايػاس١ ايعا١َ؟ 

 ،ض ٖصٙ ايع٬قات يف بًٛض٠ ايعساي١ يف املٓاغبات ايسٚي١ٝٚٵٕ زٳٚٵتطٳ ٚيف ا٭غاؽ نٝـ

 با٫يتؿات إىل شيو ايبشح ايصٟ شنطمتٛٙ؟

٫ ؽتًـ َا١ٖٝ ايٛنع ايطبٝعٞ يس٣ تَٛاؽ ٖٛبع ـ غٛا٤ يف داْب٘  بؿريٜ٘:

ايسٚيٞ َٔ سٝح ايٓتا٥ر. ؾه٬ املٛضزٜٔ  اٍايػٝاغٞ أٚ يف ؾهً٘ ا٫قتكازٟ ـ يف اجمل

َاْعّا وٍٛ زٕٚ اتػاع ايطقع١ ايعا١َ يف ٖصا اجملاٍ. إٕ ايػًط١ تكهٞ ع٢ً  ٌٜؿٚه

ب ػٳؾؿاؾ١ٝ ايطقع١ ايعا١َ ٚاجملتُع املسْٞ، ٚؼٍٛ زٕٚ ايتؿاِٖ ايصٖين ايسٚيٞ. َٚع

 ;يف ْاس١ٝ املٓع١َٛ :ا٭ٚىل :املكطًض ميهٔ َؿاٖس٠ سطنتني ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ

ٔ قبٌٝ: ايتؿه٬ٝت ايعػهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ َ ،يف ْاس١ٝ عامل اؿٝا٠ :ٚا٭خط٣

 أخط٣. ، ٚاؿطنات املعاضن١ ٚايتٝاضات اٱق٬س١ٝ َٔ د١ٗٺٚا٫قتكاز١ٜ َٔ د١ٗٺ

إىل ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ، ميهٔ تٛظٝـ ٖصٜٔ ا٭قًني يف َٛضز ايع٬قات  سٵعٴيٓٳٚ

ٚٸط١ٜ أٜهّا. غٳاُ٭ ٚغري  ٚاسس ٕ َعٝاض ايعساي١ هب إٔ ٫ ٜهٕٛ أسازّٜا َٚٔ ططفٺإ :ٍا٭

إٔ ٜهٕٛ عسّ ايتهاؾ٪ ٚاملػاٚا٠ ـ نُا يف تٛظٜع ا٭ضباح ٚاملهاغب  :ٚايجاْٞ ;َربٖٔ

ٚإَهاْات ا٭غط٠ ٚؽكٝكٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ ملكًش١ اؾُٝع، ٚبصيو تػسٚ 

َعكٛي١. ٚإٕ ايعساي١ يف اٱهلٝات ـ نُا غبل إٔ شنطْا ـ أساز١ٜ أٜهّا، ٚإمنا وطظ 

ّٸايؿطط ا٭ٍٚ يًعساي١ إشا ا يف مجٝع ايعكٛض. ٚع٢ً سسٸ تعبري  ضتبط َع ايصٖٔ ايعا

ِٸ ايتعطٸف ع٢ً اهلل بٛقؿ٘ ضٚسّا سطٸ٠ غتهٕٛ ٖصٙ اؿاي١ ممه١ٓ.  :(9)ٖٝذٌ عٓسَا ٜت

اهلٓسٚغ١ٝ، سٝح ٜهٕٛ اهلل ٚا٭َٛض  :ٌٝٚبعهؼ شيو يف ا٭زٜإ اؾٖٛط١ٜ، َٔ قب

ٌٕ ز١ٜ عٔ شات٘، طز ايتعسټناٌَ. إٕ اهلل ايٛاسس ٜط اؾع١ٝ٥ َٓؿك١ً عٔ بعهٗا بؿه

ّٷ يٮٖٛا٤ ؾكط. عٓسَا ٜهٕٛ  ِ ايعكًٞ، ٖٚٛ عطن١ِْعَٔ ايٓٻ ٚإٕ عامل ايهجط٠ قطٚ
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٠ ٚأَا عٓسَا ٜؿِٗ اهلل بٛقؿ٘ ضٚسّا سطٸ ;اهلل دٖٛطّا غري َتعٝٸٔ ٜٓؿكٌ اضتباط٘ بايعامل

ٚاْهُا١َٝ وكٌ عكٌ اٱْػإ ع٢ً َهاْت٘. ٚبعهؼ شيو يف ايسٜٔ اؾٖٛطٟ، 

هٕٛ ايعامل ـ بٛقؿ٘ كًٛقّا إْػاّْٝا ـ َػاس١ َطغ١ً َٚرتٚن١، ٖٚٞ تابع١ سٝح ٜ

ٖٚٓا غٛف تهٕٛ ايعساي١ أساز١ٜ  ،ز عبس هللجملطز ايًطـ اٱهلٞ. إٕ اٱْػإ فطٸ

ز املػاس١ ٚاملٛقع ايصٟ ميهٔ بطبٝع١ اؿاٍ. إٕ تكٛض ا٭زٜإ املدتًؿ١ بؿإٔ اهلل وسِّ

ِٸيعكٌ اٱْػإ إٔ ٜؿػً٘. عٓسَا ٜ سٸ ايعكٌ عٳاعتباض اهلل بٛقؿ٘ ضٚسّا سطٸ٠ عٓسٖا ٜٴ ت

 ٚدع١ٝ٥ اٱْػإ ٚاسسّا َٔ تؿك٬ٝت٘ ٚزقا٥ك٘.

 ١ ـ ٜسعٛ إىل َا تؿُٗ٘ ايص١ٖٝٓ ايعا١َ ٚتطاٙ عاز٫ّ، إٕ ايسٜٔ ـ طبكّا يٓعطٜٸ

ٚيٝؼ ايعهؼ. ٚيف اؿكٝك١ إٕ ا٭سهاّ ٚايكٛاعس ايؿك١ٝٗ هب إٔ تتطابل َع 

ٚطبكّا هلصٙ ايط١ٜ٩ ْٓتكٌ َٔ ايتؿهري ايه٬َٞ ا٭ؾعطٟ إىل ايتؿهري ايص١ٖٝٓ ايعا١َ. 

ٍٷ ،َا ؾٛم زٜين ايعك٬ْٞ املعتعيٞ. إشٕ ايعساي١ عحٷ ٜكٍٛ ب٘  مبع٢ٓ إٔ َا ٖٛ عاز

أخط٣: إٕ ايعساي١ تكع يف  ايسٜٔ، ٫ إٔ َا ٜكٛي٘ ايسٜٔ ٜهٕٛ عاز٫ّ بايهطٚض٠. ٚبعباض٠ٺ

 ١ َع٫ًٛت٘.غًػ١ً عًٌ ا٭سهاّ، ٚيٝؼ يف غًػً

يف اؿكٝك١ ٖٛ شات عح ايسٜايهتٝو اهلٝذًٞ يف ايسٜٔ املطًل.  بؿريٜ٘:

ّٸ ٛٸضْا بؿإٔ ايؿطز ٚاجملتُع.َبني ؾإٕ تكٛضْا بؿإٔ اهلل ي٘ تأثريٷ ٚبؿهٌ عا   ع٢ً تك

 أٜٔ َهُٔ ايؿطم بني ْعط١ٜ دٕٛ ضٚيؼ ٚؾطٜسضٜـ ٖاٜو؟ 

ْعط١ٜ طبٝع١ٝ، ٫ٚ  غابكّا، إٕ ْعط١ٜ ؾطٜسضٜـ ٖاٜو نُا أؾطتٴ بؿريٜ٘:

يف سني إٔ ايعساي١ َٔ  ;ػ١ ادتُاع١ٝ أٚ َػأي١ أخ٬ق١ٜٝطتهٞ ايكٍٛ بإٔ ايعساي١ َ٪غٸ

ٌٷ ػ١ هب إٔ تكّٛ ع٢ً أغاؽ أخ٬قٞ ٚعك٬ْٞ، َٚ٪غٸ ٚد١ٗ ْعط دٕٛ ضٚيؼ عُ

ض طٛاٍ سٝات٘ إىل أْٛاع َٔ عسّ سهِ ا٭خ٬م ٚايعكٌ. ٖٚٛ ٜط٣ إٔ ايؿطز ٜتعطٻ

إٔ ايٛقٍٛ إىل أقٍٛ ايعساي١  إ٫ٓ ،َٔ ايعٛاٌَ ا٫تؿاق١ٝ ٚايطبٝع١ٝاملػاٚا٠ ايٓاؾ١٦ 

ل ـ َجٌ غا٥ط عاد١ إىل ايًذ٤ٛ إىل ايٛنع١ٝ ا٫ْتكا١ٝ٥ املجاي١ٝ. إٕ ايعساي١ إمنا تتشٓك

 َٔ قبٌٝ: ايػٝاغ١ ٚغريٖا ـ عهِ ايكؿع ؾٛم ايطبٝع١. ،ػات اٱْػا١ْٝ ا٭خط٣امل٪غٸ

 ل َؿّٗٛ ايعساي١ ـ قتكاز١ٜ / ا٫دتُاع١ٝ يف ؼٗكضّا يًع٬قات ا٫ٚٵيٛ ضأٜٓا زٳ

ـ قس ٜتبًٛض يف  (10))ناضٍ َاضنؼ( :َٔ أَجاٍ ،طٜٔنُا ايتؿت إىل شيو بعض املٓٚع
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أشٖآْا َؿّٗٛ غري عازٍ، مبع٢ٓ إٔ تهٕٛ ي٘ قبػ١ طبك١ٝ ٚبطدٛاظ١ٜ. ؾبا٫يتؿات إىل 

إىل ايص١ٖٝٓ اؾُاع١ٝ ٖصٙ ايع٬قات ا٫قتكاز١ٜ / ا٫دتُاع١ٝ اـاط١٦ نٝـ ْٓتكٌ 

ٚٸ  يٞ ؾٕٛ ضٚيؼ؟ٚا٭قٌ ا٭

يف اجملتُع ايبؿطٟ، ٚتهُٔ املػأي١  إٕ اْعساّ املػاٚا٠ َػتُطٌّ بؿريٜ٘:

ٚيهٓين  .ا٭غاغ١ٝ يف إٔ لعٌ شيو أَطّا َعك٫ّٛ َٚكب٫ّٛ يف َػطح ايعكٌ اؾُعٞ

ػاٚا٠، نُا إٔ ض ايػٝاغٞ ٚا٭ٜسٜٛيٛدٞ يعسّ املبطبٝع١ اؿاٍ ٫ أضّٚ إهاز املربِّ

ايػا١ٜ ايٓٗا١ٝ٥ تٗسف إىل ضؾع مجٝع أْٛاع عسّ املػاٚا٠، باغتجٓا٤ تًو اييت ٜهٕٛ 

ُٸا  اؿؿاظ عًٝٗا يف َكًش١ اؾُٝع. ٜٚبسٚ يٞ إٔ دٖٛط ْعط١ٜ َاضنؼ ٫ ىتًـ ع

ل بعسّ املػاٚا٠ يف مجٝع ا٭ْع١ُ. ؾشت٢ عٓسَا شنطْاٙ. إٕ ا٭قٍٛ اييت شنطْاٖا تتعًٖ

ؾرتانٞ أٚ ؾٝٛعٞ، ٚع٢ً ؾطض ظٚاٍ ا٭ْٛاع ايؿاسؿ١ َٔ عسّ املػاٚا٠ ٜكّٛ ْعاّ ا

يف عكط ايطأمساي١ٝ بٛاغط١ ٚغا٥ٌ ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ، َع شيو غتبك٢ َػأي١ عسّ 

١ ٚأؾسٸ تؿًػؿّا. ؾإشا املػاٚا٠ ٚايعساي١ ع٢ً ساهلا. ٖٚٓا تكبض َػأي١ ايعساي١ أنجط زٓق

املكتسض٠ أٚ ايؿُٛي١ٝ، ٚمل تهٔ مل ٜهٔ املطاز َٔ ا٫ؾرتان١ٝ سهِ ايسٚي١ 

ٕٟ َػٝطط َٔ  ايكطاضات أساز١ٜ تكسض َٔ قبٌ اؿعب ايؿٝٛعٞ اؿانِ، ٫ٚ ٚدٛز يطأ

ٌ املػتٓرئٜ أٚ ايطبك١ اؿان١ُ، بٌ املطاز ططٜك١ أنجط زميكطاط١ٝ َٔ بٳقٹ

١ٜ املصٖب يف عكط ايٓهاٍ ايسميكطاط١ٝ ايربدٛاظ١ٜ، ٚؼاؾغ ع٢ً عٓكط سطٸ

ٖا غتهٕٛ ا٫ؾرتان١ٝ مبع٢ٓ املػاس١ ايعا١َ ٚاملؿتٛس١ يًٛنع١ٝ ايسميكطاطٞ، عٓس

ايه١َٝ٬ املجاي١ٝ، سٝح تهٕٛ اٱضاز٠ ايعا١َ ٖٞ ايػا٥س٠ ؾٝٗا. نُا إٔ عح ٜٛضغٔ 

 ،اجملتُعات ايطأمساي١ٝ سايّٝاؾعٔ ْعط١ٜ َاضنؼ.  ٖابطَاؽ ٖٛ يف ا٭غاؽ تعبريٷ

١ ٚاملع١ًُ يًُكًش١ عاز اـاقٸ، أٟ ا٭ب«املٓع١َٛ»ٚاييت ٜٴطًل ٖٛ عًٝٗا َكطًض 

ٚايػًط١ ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝا، تعٌُ ع٢ً َكا١َٚ ايب١٦ٝ ٚاملػاسات ايعا١َ ٚاؾُاع١ٝ، ٚتهطٸ 

بٗا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ املٓع١َٛ ؼٍٛ زٕٚ ٚقٛيٓا إىل ايٛنع١ٝ ايه١َٝ٬ 

ٌٸ ِٸ تكسميٗا يف باب ايعساي١ زاخٌ ٖصٙ امل املجاي١ٝ، ٚأَا إٔ ْكٍٛ بإٔ ن ٓعَٛات ْعط١ٜ ٜت

سّا مبكتهٝات ٖصٙ املٓع١َٛ، ٚأْ٘ ئ ىطز َٔ َتٓٗا املٓطكٞ، ؾٝبسٚ بٛقؿٗا بٓا٤ َكٝٸ

ٟٸ إَها١ْٝ يًٓكس، يف سني إٔ ايٓكس ا٭غاغٞ  غري قشٝض. ٚبٗصا ايٛقـ تعٍٚ أ
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ٔٷ ٛٸع١ يًعساي١، َٔ ممه ٌٸ ٖصٙ ا٭ْع١ُ تكسِٜ ْعطٜات َتٓ . ٜهاف إىل شيو أْ٘ متٸ يف ظ

ضّٜا. نُا إٔ َاضنؼ صٵايًصٜٔ ىتًؿإ عٔ بعهُٗا اخت٬ؾّا دٳ ،ضٚيؼ ٖٚاٜو :قبٌٝ

ب ايطأمساي١ٝ ايًٝرباي١ٝ يًكطٕ ايتاغع عؿط ْؿػ٘ نإ ٜططح ْكسٙ ايطازٜهايٞ يف قٴًِ

ٟٸ. ٚع٢ً امل٬ٝزٟ ٚايعبٛض  ساٍ إٕ ْؿؼ ططح عح ايعساي١ ٜػتًعّ ْكس ايٛنع املػتكطٸ أ

طْا ـ ٖٞ تٛؾري ظطٚف إَهإ املؿاضن١ عًٝ٘. إٕ املػأي١ ا٭غاغ١ٝ ـ نُا غبل إٔ شن

ٚٸ يّٝا يًعساي١. اؾُاع١ٝ، مبع٢ٓ ايص١ٖٝٓ ايعا١َ يف تعطٜـ أقٍٛ ايعساي١ بٛقؿٗا ؾططّا أ

ّٸ ض َٔ قٝٛز إٔ ٜتشطٻ ٚأَا إشا نإ َطازنِ َٔ ايػ٪اٍ ٖٛ نٝـ ميهٔ يًصٖٔ ايعا

ُٸؾٗصٙ املػأي١ بطبٝع١ اؿاٍ يف غا١ٜ ا ؟املٓع١َٛ ْٚعاّ عسّ املػاٚا٠ ١ٝ. ٚيف سسٚز ٭ٖ

عًُٞ ٫ أض٣ إٔ اٱطاض ايٓعطٟ يطٚيؼ نإ ٜػتٛعب ططح َجٌ ٖصا ايػ٪اٍ. ٚأَا 

خ يف ٖصا ايؿإٔ. ٚيهٞ ْكٌ إىل اٱَهإ ايعكًٞ ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ ؾكس ؼسٻ

ٚايتؿاُٖٞ ٚايٛنع١ٝ ايه١َٝ٬ املجاي١ٝ هب تٛغٝع ضقع١ ايكسضات ايه١َٝ٬، ٖٚصا 

ٛټٚؾطط ٖ .ٜػتًعّ زا٥ط٠ عا١َ ٍ ٜهُٔ يف إظاي١ ايؿٛا٥ب ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ صا ايتش

ػع ضقع١ ايعك١ْٝ٬ ايعا١َ ٫ ميهٔ ٚاملكًش١ ٚاٱدباض عٔ ايسا٥ط٠ ايعا١َ. عٓسَا تتٻ

ٌٸ ، ٚغٛف تهطط بػاط١ٺ ٭ٜسٜٛيٛد١ٝ اٱدباض ٚاملكًش١ٝ ا٭ْا١ْٝ إٔ تعٗط إىل ايعًٔ به

١ ٚاملػاس١ مشؼ ايعكٌ ٚاؿذٸ ٚتكبٌ اهلعمي١. ؾعٓسَا تبعؽ ،بايتسضٜر إىل ا٫ْػشاب

 ايعا١َ تٓشػط ظ١ًُ ايػًط١ ٚاملكًش١ اـاق١.

 

ًّٔا ّٔ٘ الفَه الصمين للعدال٘ دٓي  ــــــ مسدع

 ٛټ «ايعساي١»ض َؿّٗٛ ٌٖ تعطٻ ٍ ٚايتػٝري ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ ايجكايف يًبؿط، يًتش

ٟٸأٚ اختًؿت َكازٜك٘؟ ٚع٢ً  ُٗٓا ي٘ يف تًو طبكّا يؿ «ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ»ساٍ ٌٖ  أ

 تأٜٝس ايسٜٔ ٚتٛقٝت٘؟ ا٭ظ١َٓ َٛضزٴ

ٞٸ غين لاز: ع٢ً مٛ َا نإ  ،إٕ ايتعطٜـ ايكٛضٟ يًعساي١ َٚؿَٗٛٗا ايعك٬ْ

ٌ ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜكٝني قسميّا، نإ َٓص شيو اؿني ٚإىل ٖصٙ ايًشع١ بٳَططٚسّا َٔ قٹ

ٜبّا. يكس عُس أضغطٛ ٖٛ املب٢ٓ ايط٥ٝؼ ؾُٝع ا٭عاخ ٚايٓكاؾات سٍٛ ايعساي١ تكط

ـ إىل  «ايتٓاغب ايطبٝعٞ»اغتٓازّا إىل ايطنٔ ا٭غاغٞ يًعساي١ عٓس اٱغطٜل ـ أٟ أقٌ 
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ايكٍٛ بؿهًني َٔ أؾهاٍ ايعساي١ يف ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ بني ايٓاؽ، ُٖٚا: ايعساي١ 

ٚٸ ;ايتٛظٜع١ٝ زض ٍ تعهؼ نٝؿ١ٝ تٛظٜع املكاٚايعساي١ ايتعٜٛه١ٝ. ٚايعساي١ َٔ ايٓٛع ا٭

إىل نٝؿ١ٝ ايتعاطٞ بني  ٚاملٛاٖب بني أؾطاز اجملتُع، ٚايعساي١ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ ْاظط٠ْ

ل إشا ططيف ايتبازٍ. إٕ ايعساي١ ايتٛظٜع١ٝ ـ َٔ ٚد١ٗ ْعط أضغطٛ ـ إمنا ٜهتب هلا ايتشٗك

ٌٸ ٚايعساي١  .ب َٓعيت٘ ٚاغتشكاق٘ػٳَٔ أؾطاز اجملتُع َع ٚاسسٺ متٸ ؼسٜس غِٗ ن

ٌٸايتعٜٛه١ٝ تع َبازي١ هب إٔ تهٕٛ يف ايٛقت ْؿػ٘ َعا١ًَ، مبع٢ٓ إٔ َا  ين إٔ ن

ص. إٕ ٖصٜٔ املؿَٗٛني يًعساي١ ناْا ُٖا خٳ٢ هب إٔ ٜهٕٛ َػاّٜٚا ملا ٜٴ٪ٵَطٜٴعٵ

٢ بسا١ٜ املطس١ً اؿانُني ٚايػا٥سٜٔ يف ايتؿهري ايبؿطٟ، َٓص قطٕٚ َتُاز١ٜ ٚستٸ

ُا ػطٸأ ؾدل ع٢ً ايتؿهٝو ٚقًٓ .ضٚباُا يف ايعكٛض ايٛغط٢ يف أٚاؾسٜس٠، ٫ٚ غٝٻ

ٔٵ َٔ  َع بسا١ٜ ايتؿهري املٛنٛعٞ اؾسٜس متٸ تٛدٝ٘ ايٓكس إىل ايهجري ؾُٝٗا. ٚيه

زّا. أؾهاضٙ يف خكٛم ايعساي١، ٚإعاز٠ تكُٝٝٗا فسٻ :ٗااملباْٞ ايؿهط١ٜ ٭ضغطٛ، َٚٓ

ٞٸ َا ٜعٜس ع٢ً ا٭يـ غ١ٓ َٔ ا٭عاخ سٍٛ  ع٢ً  «يعازي١ايك١ُٝ ا»ٚع٢ً ايطغِ َٔ َه

أْٗا ٚادٗت يف ْٗا١ٜ املطاف ططٜكّا  أغاؽ أقٌ ايتػاٟٚ ا٭ضغطٞ يف ايتبازٍ، إ٫ٓ

، ُا ايٝػٛعٝني َِٓٗٗني املػٝشٝني، ٫ٚ غٝٻَٔ املتأٚي عٝح ٚقًت مجاع١ْ ،َػسٚزّا

إىل ْتٝذ١ َؿازٖا عسّ إَهإ تكسِٜ تعطٜـ َهُْٛٞ يًك١ُٝ ايعازي١، ٚإٕ سػاب 

ٕٔبٳ١ُٝ َٔ قٹٚتعٝني َجٌ ٖصٙ ايك . ؾكس ٌ املكاَات ايسٜٛا١ْٝ )اؿه١َٝٛ( غري ممه

ِٸتشٖبٛا إىل عساي١ ايك١ُٝ اييت  ِٸ«قٛاعس ايًعب١»يف تبًٛضٖا يف ايػٛم  ت  ، مبع٢ٓ إٔ ٫ ٜت

ف ايػا٥س ٚايكٛاْني اؿان١ُ. إٕ إعُاٍ ايٓؿٛش ٚايتأثري يف تعٝٝٓٗا ع٢ً خ٬ف ايعٴطٵ

٫ّ َٔ ايتأنٝس ع٢ً ْتا٥ذٗا ـ سٳٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ( ـ بٳعطـ ا٫ٖتُاّ ع٢ً قٛاعس ايًعب١ )اؿ

ٛټ ٛٸٍ ٜؿٌُ ٜعٌُ ع٢ً بًٛض٠ أسس اـكا٥ل اهلا١َ يًتش ٍ يف َؿّٗٛ ايعساي١. إٕ ٖصا ايتش

ُٸسٳَؿّٗٛ ايعساي١ ايتٛظٜع١ٝ أٜهّا، مبع٢ٓ إٔ ايعساي١ بٳ ١ بتعٝني غِٗ ٫ّ َٔ إٔ تهٕٛ َٗت

ٛٸضٖا ِٸ تك يف ايػايب مبا ٖٞ ْاظط٠ إىل نٝؿ١ٝ ايكٝاّ  نٌ ٚاسس َٔ أؾطاز اجملتُع، ٜت

بٛقؿٗا طُٛسّا  «سه١َٛ ايكإْٛ»ايتٛظٜع ٚايكٛاعس اؿان١ُ عًٝٗا. إٕ  «يعب١»بـ 

أغاغّٝا يًجٛضات املدايؿ١ ي٬غتبساز يف املطس١ً اؿسٜج١ )ايجٛض٠ اٱلًٝع١ٜ ايهرب٣ يف 

ا٭َطٜه١ٝ يف ْٗا١ٜ  ْٗا١ٜ ايكطٕ ايػابع عؿط، ٚايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ، ْٚٗه١ ا٫غتك٬ٍ
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طٕٚ ايكطٕ ايجأَ عؿط(، تكّٛ يف ايٛاقع ع٢ً َجٌ ٖصا املؿّٗٛ َٔ ايعساي١. ٜط٣ املؿٚه

ٌٕ ّٸ يف املطس١ً اؾسٜس٠ إٔ ا٫غتبساز ٚؾطض اٱضاز٠ ٚايعكٝس٠، ٚبؿه ْؿؼ اؿط١ٜ  عا

ٕ ايططٜل ايٛسٝس يطؾع ٖصا ايعًِ أٚا٫ختٝاض ايؿطزٟ، َٔ أبطظ َكازٜل ايعًِ، ٚ

ايٓعط عٔ َكاَات  ١َ ايعساي١ ٜهُٔ يف إٔ تهٕٛ مجٝع اٱضازات ايؿطز١ٜ ـ بػضٸٚإقا

ٗا. ٔ يف ظًٜٚيكٛاعس ٚقٛاْني عا١َ، ٜهٕٛ اؾُٝع َتػاٚ َٚٓاظٍ أقشابٗا ـ تابع١ّ

ٛټ ّا ٫ ميهٔ ٍ يف َؿّٗٛ ايعساي١ َػاضّا أسازٜٸٚبطبٝع١ اؿاٍ هب عسّ اعتباض ٖصا ايتش

ٕٵ٭ٕ َؿّٗٛ اي; ايرتادع عٓ٘ ز ؼت نإ وتذب يف َطس١ً َٔ ايتذسټ عساي١ ايتٛظٜع١ٝ ٚإ

ٌٕ أْ٘ ـ بػبب دصٚضٙ ايعطٜك١ ٚاملت١ٓٝ  ت، إ٫َٓ٪ٖق ؾعاع املؿّٗٛ اؾسٜس يًعساي١ بؿه

بأؾهاٍ كتًؿ١. إٕ  املػطٚغ١ يف أعُام ايجكاؾ١ ايبؿط١ٜ ـ ٜعٛز إىل ايعٗٛض َٔ دسٜسٺ

ض ملؿّٗٛ ايعساي١ ايتٛظٜع١ٝ ايهاضب يف ٛض املتهطٌِّ َكساقّا يًعٗمتجِّ «ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ»

 ّ.ايعطاق١ ٚايكٹسٳ

عٌُ يًُطٸ٠ ا٭ٚىل يف ايٓكـ ايجاْٞ ٜٚبسٚ إٔ َكطًض ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ قس اغتٴ

إٔ ؾٝٛع ٖصا ا٫غتعُاٍ ع٢ً مٛ ايكطع ٚايٝكني نإ يف  َٔ ايكطٕ ايتاغع عؿط، إ٫ٓ

ٌ إٕ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ متجِّيف ايٛاقع ص. ٟامل٬ٝزايكطٕ ايطأٖ طأٟ ايكطٕ ايعؿطٜٔ 

ايؿعاض ا٭قًٞ ؾُٝع ا٭ٜسٜٛيٛدٝات ٚايجٛضات ا٫ؾرتان١ٝ ٚؾب٘ ا٫ؾرتان١ٝ. ٜكٍٛ 

ا٫ؾرتانٕٝٛ يف ْكسِٖ يًُذتُع ايربدٛاظٟ أٚ ايٓعاّ ايكا٥ِ ع٢ً سهِ ايكإْٛ 

١ َٔ اؿٝا٠ اقٸْاس١ٝ خ )ايًٝرباي١ٝ(: إٕ ايعساي١ املٓؿٛز٠ يف ٖصا ايٓعاّ إمنا ؽلٸ

ْٗا ْاظط٠ إىل إيػا٤ إَتٝاظات ايطبكات ا٫ضغتكطاط١ٝ، ٚتؿطٜع املػاٚا٠ إايػٝاغ١ٝ، أٟ 

ؾٝٗا يًُػأي١ ا٫دتُاع١ٝ اهلا١َ ا٭خط٣،  يًذُٝع أَاّ ايكإْٛ، ٫ٚ ٜهٕٛ ٖٓاى َٛنعٷ

ؿ١ ْٚعين بٗا اٱدشاف ٚعسّ املػاٚا٠ ا٫قتكاز١ٜ )ايطع١ٝ( بني ا٭ؾطاز ٚايطبكات املدتً

يف اجملتُع. ٜصٖب ا٫ؾرتانٕٝٛ إىل ا٫عتكاز بإٔ ايعساي١ ايػٝاغ١ٝ )مبع٢ٓ َػاٚا٠ 

ٕٵ أْٗا غري ناؾ١ٝ، ٚهب تععٜعٖا  إ٫ٓ ،ناْت نطٚض١ٜ اؾُٝع أَاّ ايكإْٛ( ٚإ

أخط٣: إِْٗ ٜصٖبٕٛ إىل ا٫عتكاز بإٔ  بايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ أٜهّا. ٚبعباض٠ٺ

ض َٔ ١ٜ ا٫قتكاز١ٜ )ايتشطټض َٔ قٝٛز ا٫غتبساز(، زٕٚ اؿطٸتشطټ١ٜ ايػٝاغ١ٝ )اياؿطٸ

ٌٕ ا٭نطاض ٚايكٝٛز املعاؾ١ٝ(، عباض٠ْ ل َٔ زٕٚ قت٣ٛ، ٚعًٝ٘ َا مل تتشٖك عٔ ؾه
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ل يًعساي١ مبعٓاٖا اؿكٝكٞ. ٚاملػأي١ ب ايتشٗكتٳايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ )ا٫قتكاز١ٜ( ئ ٜٴِه

َٸ ِٸ ػاًٖٗا يف أغاهلا ًب املٛاضز ٖٞ إٔ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً ايطغِ َٔ قطبٗا ١ اييت ٜت

إٔ ٖٓاى  ايهبري َٔ ايعساي١ ايتٛظٜع١ٝ، ٚنْٛٗا يف ايٛاقع ْػد١ دسٜس٠ عٓٗا، إ٫ٓ

بُٝٓٗا ـ يف ايٛقت ْؿػ٘ ـ اخت٬ؾات دٖٛط١ٜ َٔ ايٓاسٝتني املؿ١َٝٛٗ ٚاملكساق١ٝ. إٕ 

ـ يًُذتُع ايصٟ  «طبٝع١ٝ»١ تطاتب١ٝ ـ أٚ املؿّٗٛ ايكسِٜ يًعساي١ ايتٛظٜع١ٝ ٜكّٛ ع٢ً غًػً

ٌٸ ٌٸ ؾٝ٘ ن ٚاسس َٔ ا٭ؾطاز َطتب١ َعٝٸ١ٓ، ٚايعساي١ يف اؿكٝك١ تعين ايتٓاغب بني  وت

يٮؾطاز ٚايطبكات ا٫دتُاع١ٝ. يف سني إٔ ايعساي١  «ايطبٝع١ٝ»اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ ٚاملٓعي١ 

ّٷ اٚا٠ مجٝع أؾطاز اجملتُع أٚ دسٜس، ٚإٕ ؾطنٝت٘ ا٭ٚىل عباض٠ عٔ َػ ا٫دتُاع١ٝ َؿٗٛ

ٟٸ ٛٸض أؾطاز اجملتُع عٝح ٫ ٜهٕٛ ؾٝ٘ أ طبٝعٞ أٚ غًػ١ً َطاتب بني  اضتباطٺ تك

ٛٻ ٕ َِٓٗ اجملتُع. ٚع٢ً ٖصٙ ا٭غاؽ ٫ ميهٔ إط٬م َؿّٗٛ ايعساي١ ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜته

يف ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً اجملتُعات ايتكًٝس١ٜ شات ايرتنٝب١ ايكب١ًٝ ٚايطبٝع١ٝ. يٛ أَهٔ 

ٌٕفتُع تكًٝسٟ إٔ ٜهٕٛ يًعساي١ ايتٛظٜع١ٝ َهُٕٛ قسٸ ٚآخط قا٥ِ ع٢ً  ز بؿه

 ،املعاٜري املٓبجك١ عٔ ايرتاخ ؾإٕ ٖصا ا٭َط غري ممهٔ بايٓػب١ إىل اجملتُع اؿسٜح

 ٚيف خكٛم َؿّٗٛ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ; إش ٫ َهإ يًرتاخ يف ٖصا املؿّٗٛ َٔ ايعساي١.

يٲَهاْات ٚايجط٠ٚ بني  «ايعازٍ»إىل ايتٛظٜع  اظط٠ْإٕ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ْ

عٕٛ ـ طبكّا يًتعطٜـ ـ عكٛم َتػا١ٜٚ. ٚايػ٪اٍ ٖٓا: َا ٖٛ املعٝاض ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜتُتٻ

ٌ ٛانض إٔ ايتكػِٝ املتػاٟٚ بني مجٝع ا٭ؾطاز ٫ ميجَِّٔ اياملٛدٛز يًعساي١ يف ايتٛظٜع؟ 

ٛٸ ; ٚشيو ٫خت٬ف ا٭ؾطاز يف ايهؿا٠٤س٬٘ ٠ ٚايػعٞ ٚايصٚم ٚاملعاز ٚاؿاد١ َٚا ٚايك

إىل شيو. ٚيف َجٌ ٖصٙ ا٭ٚناع ؾإٕ ايعساي١ تػتًعّ َعطؾ١ ايتؿاقٌٝ املطتبط١ 

َٔ ٖصا ايكبٌٝ يف  غكا٥ل ٚقؿات مجٝع ا٭ؾطاز. َٚٔ ايٛانض إٔ مجع َعًَٛاتٺ

ٌٸ اجملتُعات امل١ًْٛٝٝ ايهبري٠ ايطا١ٖٓ أَطٷ يٛ ٚ. َا يًه١ًُ َٔ َع٢ٓٶ َػتشٌٝ به

ْٓا َع شيو غٓٛاد٘ َعه١ً ؾإ٫ّ إَها١ْٝ مجع َجٌ ٖصٙ املعًَٛات سٳاؾرتنٓا دٳ

ٌٸ ;ٌ يف َعٝاض ايعساي١ اييت ؼع٢ بكبٍٛ اؾُٝعَػتعك١ٝ تتُجٻ  إش قس ٜهٕٛ يس٣ ن

ـ  ٝٳ١ُٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ َٚعاد٘ اـامٸؾدل ـ اغتٓازّا إىل َٓٗذ٘ ايؿهطٟ َٚٓعَٛت٘ ايكٹ

ع٢ً ايطغِ  ،ٔ اٯخط. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ َؿّٗٛ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝاملدتًـ ع َعٝاضٙ اـامٸ
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ٛټ ّٷَٔ ايتك شٖين ٚعا٥ِ يًػا١ٜ، عٝح ٫ ميهٔ إٔ ْط٣ ي٘ َهُّْٛا  ض ايعاّ، َؿٗٛ

ٕ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ إ :ٜكاٍ يف ايػايب :ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ،َٔ شيوٚزّا. خاضدّٝا ٚقسٸ

ٔٵخٌ بني ا٭ؾطاز ٚايطًٝل ؾطر ايسٻكتػتًعّ ت ٫ أسس ٜعٌُ  بكات ا٫دتُاع١ٝ، ٚيه

َٸ١ ا٭خط٣ ٖٞ إٔ  ع٢ً بٝإ املكساض ٚاؿذِ املطًٛب يف ٖصا ايتكًٝل. ٚاملػأي١ اهلا

١ عٔ ْعاّ إْتاز ايجط٠ٚ، ٚيف أغًب املٛاضز آيٝات تٛظٜع ا٭ضباح ٚايجطٚات يٝػت َػتكًٓ

تاز ايجط٠ٚ. ٚبصيو ز يًسخٌ تأثريّا تكًًّٝٝا ع٢ً َػاض إْترتى غٝاغات ايتٛظٜع اجملسٸ

بػبب  ;ٜٓتكض اهلسف َٔ ايتٛظٜع ايعازٍ، أٟ اضتؿاع اؿكل ايك١ًًٝ َٔ املساخٌٝ

 اض َػت٣ٛ إْتاز ايجط٠ٚ ع٢ً املػت٣ٛ ايعًُٞ.ؿان

إٕ َؿاِٖٝ ايُٓٛشدني ايط٥ٝػني اؿانُني  :ُا أَهٔ ايكٍٛبٳضٴ بؿريٜ٘:

٬هلا ع٢ً عٜذ قس تطنت بٚاملُٗٝٓني ع٢ً ايتؿهري ٚايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ع٢ً طٍٛ ايتاض

ِٸ اعتباض ايعٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ ٚايسٚي١ ـ ع٢ً طبل ايُٓاشز  َػأي١ ايعساي١ أٜهّا. عٓسَا ٜت

س٠ ٚتابع١ يٓعِ طبٝعٞ ٚتهاًَٞ ؾإٕ َؿّٗٛ ايعساي١ إمنا ٜهتػب ايطبٝع١ٝ ـ فػٸ

 َعٓاٙ يف تطبٝك٘ ع٢ً ٖصٙ املٓع١َٛ. ؾؿٞ ٖصا ايُٓٛشز، يف ا٭ؾهاض ا٭ق١ًٝ يكسَا٤

عاز٫ّ، ؾإٕ ايعساي١ إمنا  «ايطبٝعٞ»سٝح ٜهٕٛ ايٓعِ  ،اٱغطٜل ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ

ٟٸ تهتػب َعٓاٖا َٚؿَٗٛٗا بٛقؿٗا قؿ١ّ عٌُ اؿانِ أٚ  :، َٔ قبٌٝيعٌُ ؾطز

ٌٕ عازٍ; ٭ِْٗ  ايكانٞ. إٕ ايؿ٬غؿ١ ـ َٔ ٚد١ٗ ْعط أؾ٬طٕٛ ـ غٛف ٜكَٕٛٛ بعُ

 يًطاقات ٚايكابًٝات بني ايطبكات. ِ ٚايتٛظٜع ايطبٝعِٞعضٕٚ ايٓٻٜكسِّ

ِٴ َكابٌٚيف  ايعامل يف اؿهَٛات ايطاغٛت١ٝ; ٭ْ٘ ٜعٌُ ع٢ً  شيو اؿان

إؾاع١ ايؿٛن٢ ٚاـطاب، ٜٚكهٞ ع٢ً اؿاي١ ايطبٝع١ٝ، أٚ يف اؿهَٛات 

ٗٸاٍ. ٚأَا يف ايُٓٛشز املٝهاْٝهٞ،  ايسميكطاط١ٝ، سٝح تكع َكايٝس اجملتُع بٝس اؾ

ػات ايػٝاغ١ٝ آي١ٝ ْٚتاز ايتأغٝؼ ٚايٛنع، ؾػٛف سٚي١ ٚامل٪غٸأٟ عٓسَا تهٕٛ اي

ذ٘ عح ايعساي١ إىل ايٛنعٝات. ٚاٯٕ ميهٔ ايػ٪اٍ: ٌٖ ط َع٢ٓ ايعساي١، ٜٚتٻٜتػٝٻ

ٍٷ ػات ا٫دتُاع١ٝ ٚنع١ٝ ميهٔ يٓا إٔ أّ ٫؟ ٖٚٓا سٝح ْكٍٛ: إٕ امل٪غٸ اجملتُع عاز

ٌٕ ٌٕس، أٚ ٌٖ ميدٝٸ ْتػا٤ٍ: ٌٖ متٸ تأغٝػٗا بؿه  أؾهٌ؟ هٔ تأغٝػٗا بؿه

 ٍأؾ٬طٕٛ ٚأضغطٛ، نإ  :ْعًِ أْ٘ طبكّا يط١ٜ٩ ؾ٬غؿ١ ايْٝٛإ، َٔ أَجا
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ٌٸ  ّاؾ٤ٞ ضٖٓ ايعامل ٜكع نُٔ َٓع١َٛ ٖٓسغ١ٝ، ٚناْت عساي١ ٚعسّ عساي١ ن

ٌٸمبٛنع٘ يف تًو املٓع١َٛ اهلٓسغ١ٝ. َٚٔ ٖٓا ناْٛا ٜؿػِّ  طٕٚ ايعساي١ بأْٗا ٚنع ن

دسٜس.  تكٜٛض ٖصٙ ايط١ٜ٩، ٚزخًٓا يف ٚنٕع ملطس١ً اؾسٜس٠ متٸؾ٤ٞ يف َٛنع٘. ٚيف ا

ٛټ  ض ايعساي١ يف ٖصٙ اؿاي١؟ؾهٝـ ٜتِ تك

ايٓعط عٔ ايٓعطٜات املدتًؿ١ يف ايعكط اؾسٜس  يف ٖصٙ ايٛنع١ٝ ـ بػضٸ بؿريٜ٘:

 سٸ ايعساي١ َٓع١َٛ ادتُاع١ٝ ٚأخ٬ق١ٝ ميهٔ ايعٌُ ع٢ً تأغٝػٗا. ٚبعباض٠ٺعٳـ تٴ

٫ تؿِٗ ايعساي١ يف عسّ املػاٚا٠ ايطبٝع١ٝ، بٌ يف املػاٚا٠ ع٢ً املػت٣ٛ  :ضازٜهاي١ٝ

ـ  املكسٚض. ٚإٕ شات َؿّٗٛ ايعكس ا٫دتُاعٞ يف ايعكط اؾسٜس ـ نُا غبل إٔ أٚنشتٴ

ٚٸميجِّ عات٘ بٹَٔ املعاْٞ. إٕ ايعٌُ بايعكس ا٫دتُاعٞ ٚمجٝع تٳ يّٝا يًعساي١ مبع٢ٓٶٌ ؾططّا أ

ٍٷيف َٛضز إهاز احملسٚز ٞٸٜات أٚ عطض اٱَهاْات عاز ظٗط  . ٚيف عكط ايتٜٓٛط ٚايطق

ٛٸض يًُذتُع ا٭ؾهٌ ٚايعكس ا٫دتُاعٞ ٔٸ ،تك إىل إَها١ْٝ تطبٝك٘ َٔ  ٚقس شٖب ايع

ٛټ ض إىل إٔ مبكسٚض اٱْػإ ايتػًٓب ع٢ً ايطبٝع١، ٚإٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ. ؾكس شٖب ايتك

سٸ ا نإ ٜٴعٳمٓم ،١ٜ ٚاملػاٚا٠عٞ ٚاؿطٸايعكس ا٫دتُا :ٜعٌُ ـ َٔ خ٬ٍ َؿاِٖٝ َٔ قبٌٝ

ٟٸعازٍ. ٚع٢ً  ز ـ ع٢ً تأغٝؼ فتُٕعَٔ عٓاقط اجملتُع املتذسِّ ساٍ ؾاملػأي١ ٖٞ إٔ  أ

ّٷ سٵعٴايعساي١ مل تٳ ِّ َؿَّٗٛا طبٝعّٝا، بٌ ٖٞ َؿٗٛ ٍ. سٝجُا ٜهٕٛ ايُٓٛشز ايػٝاغٞ َتش

ِ ِعغٝػٞ. نُا إٔ ايٓٻضٙ غٛف ٜكبض عجّا غري تأٚٵطبٝعّٝا ؾإٕ عح ايعساي١ بسٳ

ؾٗٛ ٜكٍٛ: ٫ ميهٔ  ،ايتًكا٥ٞ يف ْعط١ٜ ٖاٜو ٜؿتٌُ ع٢ً َجٌ ٖصٙ ايٓتٝذ١ أٜهّا

إْٗا عازي١ أّ ٫; ٭ٕ ايٛنعٝات يٝػت سك١ًٝ ايعٌُ  :ايكٍٛ بؿإٔ اجملتُع ٚايٛنعٝات

 ايٛاعٞ يٲْػإ، ٚإمنا ميهٔ ٚقـ ايعٌُ بأْ٘ عازٍ أٚ غري عازٍ إشا نإ ٚاعّٝا.

 

ّْالت العدال٘ الطٔاض  ــــــ ٘ ّدّزٍا يف حت

 ِِّّٚٵُٕٛ زٳنٝـ تك ٫ّ؟ ؾؿٞ ض ا٭ؾهاض ايػٝاغ١ٝ يف دعٌ َؿّٗٛ ايعساي١ َتش

ضّا ٚٵ، ناْت ايعساي١ تًعب زٳ(11)ايػابك١ يـ )َٝهاؾًٝٞ( ،ا٭ؾهاض ايػٝاغ١ٝ ايكسمي١

ٛٸٚٵقٛضّٜا، ٚأَا يف املطس١ً اؾسٜس٠ ؾأقبض ايسٻ  ،٠ ٚايػًط١ض احملٛضٟ َٔ ْكٝب ايك

ٛټ  ٫ّ يف ٖصا ايؿإٔ؟مبع٢ٓ أْو إشا اْتٗذت ايعساي١ ؾػٛف تؿكس ايػًط١. ؾٌٗ تؿاٖس ؼ
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ٛټ بؿريٜ٘: ِّيف تاضٜذ ايتؿهري ايػٝاغٞ ظٗطت تك ع١ بؿإٔ َا١ٖٝ ٚآي١ٝ ضات َتٓ

١ باملطس١ً اٱغطٜك١ٝ نإ ايعٌُ اـاق١ بايػٝاغ١. ٚيف ا٭ؾهاض ايػٝاغ١ٝ اـاقٸ

ِٷ يًػٝاغ١. إٕ ايػٝاغ١ ٚغ١ًٝ ؾعٌ اؿٝا٠ أخ٬ق١ٝ، ٚناْت  أخ٬قٞ ٖٓاى ؾٗ

ٚٳسسٸ سٸعٳايػٝاغ١ تٴ طّا بني ايؿه١ًٝ ٚايعساي١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ عح ايعساي١ غٳّا 

أخط٣ يف ايػطب، يف ايتؿهري  ٜكع يف قًب ايؿِٗ ا٭خ٬قٞ يًػٝاغ١. ٚيف َطس١ًٺ

ِٷ ايبشح ا٭قًٞ ٜسٚض سٍٛ سكٛقٞ عٔ ايػٝاغ١، ٚنإ  ايػٝاغٞ ايطَٚٞ ؾاع ؾٗ

َٚػ٪ٚيٝات ٚسكٛم اٱَرباطٛض ٚايهٓٝػ١ ػاٙ بعهُٗا  ٚظا٥ـنٝؿ١ٝ بٝإ سسٚز 

ٌّ ٌ ، ٜٚكتكط ع٢ً ضعا١ٜ قٛاْني ايهٓٝػ١ اييت متجِّايبعض. إٕ عح ايعساي١ ٖٓا دع٥

عٓس  ـٵايسٜٔ. ٚنُا غبل إٔ شنطْا إٕ ايؿهط ايػٝاغٞ يف ايعكٛض ايٛغط٢ مل ٜكٹ

ّ ايع٬ق١ بني ايهٓٝػ١ ٚايسٚي١ ظٗط ا٫عتُاز ع٢ً ايٓاؽ بٛقؿِٗ س تأظټ، ٚبعشيو اؿسٸ

ثايج١، َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ا٫عتُاز تبًٛض ايبشح عٔ اؿكٛم ايطبٝع١ٝ يًٓاؽ ٚضعا١ٜ  ضنٝع٠ّ

 ٌ اؿهاّ. ٚبايتايٞ ؾإْٓا ْط٣ إٔ عٓكط ايعساي١ يٝؼ غا٥بّا متاَّا.بٳٖصٙ اؿكٛم َٔ قٹ

ٛټ ِٕ تٵٍ ايتؿهري ايػٝاغٞ أنشٳيف املطس١ً ايجايج١ َٔ ؼ إزاضٟ عٔ  ايػًب١ يؿٗ

ِ بٛقؿٗا ٚغ١ًٝ ؿػٔ إزاض٠ ٗٳِؿايػٝاغ١. ؾُٓص عكط َٝهاؾًٝٞ أقبشت ايػٝاغ١ تٴ

ٛٻ يت ايػٝاغ١ إىل عًِ ايٓذاح. إٕ قبطإ اجملتُع ٚاؿؿاظ ع٢ً ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ، ٚؼ

ٌ ايؿه١ًٝ، ٚإمنا ٜٓشكط غؿ١ٓٝ ايػٝاغ١ ٫ وتاز إىل أخ٬م; ٭ْ٘ ٫ ٜبشط باػاٙ غاس

ٌټ بعس إْكاشِٖ َٔ ايعٛاقـ  ،٘ بإٜكاٍ ضناب ايػؿ١ٓٝ إىل املطؾأ غاملنيُِّٖٳ ن

ٚاملٛدات ايعات١ٝ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايػٝاغ١ ـ طبكّا هلصا ايؿِٗ ـ تٓؿكٌ عٔ ا٭خ٬م. أٚ يف 

 ;اؿكٝك١ إٕ ايه٬ّ ٖٓا ٜسٚض سٍٛ ْٛعني َٔ ا٭خ٬م، ُٖٚا: ا٭خ٬م ايعا١َ

ٛټٚا٭خ٬ ٫ ٜبك٢ ٖٓاى ـ بطبٝع١  ٍ ايػٝاغ١ إىل غٝاغ١ ٫ أخ٬ق١ٝم ايػٝاغ١ٝ. َٚع ؼ

 يًبشح عٔ ايعساي١. اؿاٍ ـ َٛنعٷ

ِٷ ٞٸ ٚيف املطس١ً اؾسٜس٠ ؾاع ؾٗ عٔ ايػٝاغ١، ٚأخص ايعًِ يف املؿّٗٛ  عًُ

س ع٢ً ؾكٌ ا٭خ٬م عٔ ايٛاقع. ٚإٕ ضزٚز ا٭ؾعاٍ اييت ظٗطت يف املطاسٌ اؾسٜس ٜ٪ٚن

 ،١ يف اٯضا٤ ايٓكس١ٜ ـُا ايٛنع١ٝ َٓٗا ـ ٚخاقٸ٫ٚ غٝٻ ،ط٠ ػاٙ املساضؽ ايع١ًُٝتأخِّامل

زّا. ٚبايتايٞ ؾكس ظٗط عح س ع٢ً ايع٬ق١ بني ايػٝاغ١ ٚا٭خ٬م فسٸناْت ت٪ٚن

ٕٛايعساي١ فسٸ أنجط تعكٝسّا. ٚقس غبل يٓا إٔ أؾطْا  زّا يف ا٭ؾهاض ايػٝاغ١ٝ ع٢ً م
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ٛټإىل ٖصٙ املػأي١   ٍ َؿّٗٛ ايعساي١.يف ؼ

 

 ــــــ ٘عازض العدال٘ ّاحلّسٓالدًٓ ّاملْقف مً ت

 ٌّ ٕٵايعساي١ ٚاؿطٸ :َٔ ٌٖ تعٌُ ن  ١ٜ ع٢ً تٗسٜس أٚ ؼسٜس بعهُٗا أّ ٫؟ ؾإ

١ٜ؟ ؾُا ٖٛ َٛقـ ايسٜٔ يف َٛاضز ايتعاضض بني ايعساي١ ٚاؿطٸ ،نإ اؾٛاب باٱهاب

١ٜ ٌٖٚ ٜٓهط اؿطٸ ؟و١ٜ ٚايتٗتټيًؿكٌ بني اؿطٸ دص ايسٜٔ َٔ ايعساي١ أغاغّاٌٖ ٜتٸ

بٛقؿٗا َؿَّٗٛا  «١ٜ ايعامل١اؿطٸ»أخط٣: أ٫ ٜٓعط ايسٜٔ إىل  ٚبعباض٠ٺ ؟املعاضن١ يًعساي١

 .(12)؟َتٗاؾت ا٭دعا٤

ح ؾًػؿ١ ا٭خ٬م ٌ َج١ًٜٖ ٚاملػاٚا٠ تؿٚهٜبسٚ إٔ ايعساي١ ٚاؿطٸ بؿريٜ٘:

ّ ـ ع٬ق١ دٖٛط١ٜ بني ٖصٙ املؿاِٖٝ ٢ً ا٫غتس٫ٍ املتكسِّع ايػٝاغ١ٝ. ٚأض٣ إٔ ٖٓاى ـ بٓا٤ٶ

ٌٸ ٗا تعترب ٫ظ١َ ًَٚع١َٚ يبعهٗا. ؾإٕ ٚاسس َٓٗا ٜهٌُ اٯخط، ٚنًٓ ايج٬ث١، ٚإٔ ن

ٟ إىل ايعساي١ ا٭ساز١ٜ. ٖٓاى بني ١ٜ ـ نُا غبل إٔ شنطْا ـ ت٪زٸايعساي١ مبععٍ عٔ اؿطٸ

َٳايعساي١ ٚاؿطٸ ١ٜ ٚايػًيب ـ ع٬ق١ دٖٛط١ٜ. إٕ اؿطٸ ;ابٞاٱه :ٗاٝٵ١ٜ ـ به٬ َؿٗٛ

ٞ ٚايؿطط اؾٖٛطٟ ايػًب١ٝ مبع٢ٓ ايؿطاؽ َٔ اٱضاز٠ ا٫عتباط١ٝ يٰخط، باملؿّٗٛ ايهًٓ

١ٜ اٱهاب١ٝ تعين املؿاضن١ يف ٚاؿطٸ ;أٟ املؿاضن١ يف تعطٜـ أقٍٛ ايعساي١ ،يًعساي١

ملتهاؾ٧ ع٢ً شيو ٚا ؼسٜس املكري ٚاؿهٛض يف َٝازٜٔ ايٓؿاط ايػٝاغٞ اؿطٸ

١ٜ ظُٝع َعاْٝٗا ٜهُٔ يف ا٫غتؿاز٠ َٔ ل اؿطٸايؿطط املصنٛض أٜهّا. إٕ ؾطط ؼٓك

اٱَهاْات اي٬ظ١َ يتطبٝكٗا. إٕ ايتٛظٜع غري املتهاؾ٧ يٲَهاْات، ٚعسّ املػاٚا٠ 

ٌٕ ّٸ بؿه َٔ  ٚإَها١ْٝ تطبٝك٘. عٓسَا ْٓعط إىل َك٫ٛتٺ ، ٜهطٸ بايتؿهري اؿطٸعا

ٌٕي١ ٚاؿطٸايعسا :قبٌٝ ٞٸ ١ٜ ٚاملػاٚا٠ بؿه غٛف ْط٣ بعض ايتٓاقهات. ٚأَا إشا  اْتعاع

ُٸ١ إىل بعهٗا  أبسّا. إٕ َا شنطْاٙ  ّأً لس ٖٓاى تعاضنؾْعطْا إيٝٗا مبا ٖٞ َٓه

ُٻ ١ٜ ٔ يف سسٸ شات٘ َكٛي١ اؿطٸبؿإٔ ططٜك١ ايٛقٍٛ إىل أقٍٛ ايعساي١ نإ ٜته

ّ املػاٚا٠ اييت ٫ ميهٔ إيػا٩ٖا(. ٖٚصا يف ٚاملػاٚا٠ )مبع٢ٓ ايتٛدٝ٘ ايعك٬ْٞ يعس

 ٌ خ٬ق١ فُٛع عجٓا.اؿكٝك١ ميجِّ

ٌّيف ايتؿهري اؿسٜح ٫ ٜؿٚه غين لاز: ١ٜ َؿّٗٛ ايعساي١ ٚاؿطٸ :َٔ ٌ ن
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َٔ ايت٬ظّ بُٝٓٗا،  تٗسٜسّا أٚ ؼسٜسّا يٰخط، بٌ ٖٓاى ـ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ـ ْٛعٷ

ٛټ ٛټض أسسُٖا زٕٚ عٝح ٫ ميهٔ تك ض اٯخط. ٚيف إطاض املعطؾ١ ٚا٭بػتُٝٛيٛدٝا تك

ٌٕ اؿسٜج١ لس ايعساي١ ْاظط٠ّ َٓطكٞ إىل ا٭ؾعاٍ اٱْػا١ْٝ. إٕ املعٝاض يف ا٭ؾعاٍ  بؿه

َٸ ١ ٚايكٛاْني ايؿا١ًَ ايٓاظط٠ إىل سؿغ اؿكٛم ايعازي١ ٚغري ايعازي١ ٖٛ ايكٛاعس ايعا

ٌٕا٭غاغ١ٝ يٲْػإ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إمنا ميهٔ إخ أٚ عٌُ يًشهِ َٔ ظا١ٜٚ  هاع ؾع

ايعساي١ إشا نإ شيو ايؿعٌ أٚ ايعٌُ ْاؾ٦ّا َٔ ا٫ختٝاض ايٛاعٞ )ٚايكطاض املػ٪ٍٚ(. َٚٔ 

ٖٓا ٫ ميهٔ إخهاع أؾعاٍ اجملاْني ـ ع٢ً ايطغِ َٔ اٯثاض ايهاضث١ٝ أٚ ايٓتا٥ر 

َٔ  سٻم. ٚعًٝ٘ ٫ بٴب١ عًٝٗا ـ ٚاؿهِ عًٝٗا َٔ ْاس١ٝ ايعساي١ أٚ ا٭خ٬اٱهاب١ٝ املرتتٸ

ٖٚٞ إٔ املطاز َٔ ايعٌُ اٱْػاْٞ يف ايتؿهري اؿسٜح ٖٛ  ،ايتأنٝس ع٢ً ٖصٙ ايٓكط١

ٌٸ ؾعٌ ٜكسض عٔ اٱْػإ يف مجٝع ايعطٚف  ا٫ْتداب أٚ ايكطاض ايٛاعٞ، ٚيٝؼ ن

١ٜ يف َعٓاٖا اؾسٜس عباض٠ عٔ ا٫ختٝاض ٚايعٌُ ٚاؿا٫ت. ٚأَا إشا ايتؿتٓا إىل إٔ اؿطٸ

ٌٸامل ٌ اٯخطٜٔ ؾػٛف ْكـ ع٢ً ايع٬ق١ ايٛثٝك١ بٳعٔ اٱضاز٠ املؿطٚن١ َٔ قٹ ػتك

١ٜ ـ مبع٢ٓ ا٫ختٝاض ٚا٫ْتداب املٓؿكٌ عٔ مجٝع ١ٜ ٚايعساي١. إٕ اؿطٸٚايٛطٝس٠ بني اؿطٸ

ب، بٌ ٖٞ ػٵل ا٭ؾعاٍ ايعازي١ ؾشٳؾططّا نطٚضّٜا يتشٗك سٸعٳأْٛاع اٱضاز٠ املؿطٚن١ ـ ٫ تٴ

١ٜ ا٫ختٝاض إمنا يطعا١ٜ قٛاعس ايػًٛى ايعازٍ أٜهّا. إٕ سطٸ خط٣ ْتٝذ١ْأ ١ٺَٝٔ ْاس

ِ ا٫دتُاعٞ بني ايٓاؽ ْاؾ٦ّا َٔ َطاعا٠ ايكٛاعس ِعإشا نإ ايٓٻ تهٕٛ َٛدٛز٠ّ

١ )ايع٬قات ا٫غتبساز١ٜ(. ٫تباع إضاز٠ أٚ إضازات خاقٸ ايػًٛن١ٝ ايعا١َ، ٚيٝؼ ْتٝذ١ّ

ٌ يف اؿكٝك١ ٚايٛاقع أٚ ايكٛاْني ايؿا١ًَ متجِّ ٚبصيو ٬ْسغ إٔ ايكٛاعس ايػًٛن١ٝ

 ١ٜ. ايؿكٌ املؿرتى بني ايعساي١ ٚاؿطٸ

١ٜ طأٟ ٟ إىل غ٤ٛ ايتؿاِٖ يف خكٛم املع٢ٓ اؾسٜس يًشطٸ٣ ٜٚ٪زٸإٕ ايصٟ أزٸ

ٛټٚع٬ق١ ٖصٙ اؿطٸ ،١ٜ ا٫ْتدابص١ٜ ايػٝاغ١ٝ، ٚسطٸاؿطٸ ض ١ٜ بايعساي١، ٖٛ ايتك

ض٠ َٔ مجٝع ايكٝٛز ٠ ٚاملتشطِّٜطاٙ َػاٚقّا يٲضاز٠ اؿطٸ١ٜ، ٚايصٟ اـاط٧ عٔ اؿطٸ

 ٚايهٛابض.

يف ا٭غاؽ إىل اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ يًٓاؽ،  ١ٜ يف ايتؿهري اؿسٜح ْاظط٠ْإٕ اؿطٸ

١ٜ ٌ باؾرب ٚا٫ختٝاض. إٕ اؿطٸّ ٚاملتُجِّسٳ٫ٚ ضبط هلا بايبشح ايؿًػؿٞ ايهاضب يف ايكٹ
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و ٚا٫ْؿ٬ت، بٌ إْٗا ـ ع٢ً ايعهؼ ايكٝٛز أٚ ايتٗتټ ض َٔ مجٝعايػٝاغ١ٝ ٫ تعين ايتشطټ

َٔ شيو ـ تعين سكط ايعٌُ اٱْػاْٞ نُٔ إطاض ايكٛاعس ايعا١َ ٚايؿا١ًَ، ٚتٓعِٝ 

١ٜ ٖٓا تعين ايعك١ُ ايع٬قات بني ايٓاؽ ٚاؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ. إٕ اؿطٸ

سٝس يًٛقٍٛ إىل ٖصٙ ايػا١ٜ َٔ ؾطض اٱضاز٠ أٚ اٱضازات ايؿدك١ٝ، ٚإٕ ايططٜل ايٛ

ٔ سسٚز كاٍ يف ايػايب: إٕ ايكإْٛ ٜعِّس أؾعاٍ اٱْػإ بايكٛاْني ايعا١َ. ٜٴعباض٠ عٔ تكٝټ

ٔٵاؿطٸ ١ٜ قا١ُ٥ ع٢ً سهِ ٖٛ إٔ ْكٍٛ: إٕ اؿطٸ ٚا٭زمٸ ُا نإ ا٭قضٸبٳضٴ ١ٜ. ٚيه

١ٜ. إٕ ايكإْٛ طٸل اؿٌ ؾطط ؼٗكأخط٣: إٕ سه١َٛ ايكإْٛ متجِّ أٚ بعباض٠ٺ ،ايكإْٛ

١ٜ ايعٌُ ٌ سطٸ١ٜ ا٫ختٝاض يف اؿكٝك١ متجِّط ق١ُٝ يًشكٛم اٱْػا١ْٝ، ٚإٕ سطٸٜٛٚؾ

هض إٔ اٱْػاْٞ يف َجٌ ٖصٙ املػاس١ يف اجملتُع املسْٞ. َٔ خ٬ٍ ٖصا ايتؿكٌٝ ٜتٸ

إشا متٸ تٓعِٝ إزاض٠ ا٭َٛض ٚايع٬قات  ل يف فتُٕع١ٜ إمنا ٜهتب هلا ايتشٗكاؿطٸ

َٸ١ ٚايؿا١ًَ، ٚيٝؼ َٔ قٹا٫دت ٌ ضأٟ غري بٳُاع١ٝ ؾٝ٘ بني ايٓاؽ َٔ خ٬ٍ ايكٛاعس ايعا

ٚإٕ ايػًٛى ايعازٍ )ٚا٭عُاٍ املتطابك١ . قسٚز ٜكسضٙ اؿانِ أٚ ايسغاتري ايسٜٛا١ْٝ

١ٜ ١ٜ أنجط. َٚٔ ٖٓا ٫ ميهٔ يًشطٸب ايٓاؽ َٔ اؿطٸَع ايكٛاعس ايعا١َ ٚايه١ًٝ( تكطِّ

ٌٕ٭ ;إٔ تعاضض ايعساي١ َػاٜط يًػًٛى ايعازٍ غٛف ٜهٕٛ يف اؿكٝك١  «طٸسٴ» ٕ نٌ عُ

 ١ٜ شاتٗا.ٚايٛاقع ْاؾّٝا يًشطٸ

 

 

الهىامش
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)12( paradoxical. 



 

 

 (1)احلكْم ّالعدال٘

ّْ اٌتىعسّٓ  زاتّتص
 

 (*)واصر كاتىزٌاند. 

 مرقال هاشمترجمة: 

 

 ــــــ أـ مفَْو العدال٘

 ــــــ تعسٓف العدال٘

ّٷ «ايعساي١»إٕ  َٓص بسا١ٜ اؿهاض٠، ٚغع٢ داٖسّا إىل عطؾ٘ اٱْػإ  َؿٗٛ

ّ، ٜٴجبت إٔ سٳط يف اـًل َٓص ايكٹتطبٝك٘. إٕ َؿاٖس٠ ايطبٝع١ ٚتاضٜذ ا٭سساخ، ٚايتسبټ

ّٷ ل عبجّا، ٚإمنا ٖٓاى ٖسفٷًَايعامل مل ٜٴدٵ  . ٚإٕ اٱْػإ َٛدٛزٷ(2)ِِعيًٓٻ ٚايعامل قهٛ

ِٷ اغِ َعٗا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ َٚتٓ نُٔ ٖصٙ اجملُٛع١ املٓع١ُ ٚاهلازؾ١، ٖٚٛ َٓػذ

ضٖا ٫ تػتج٢ٓ َٔ ٚٵٚعازٍ. ٚاؿكٛم بسٳ ِ قشٝضٷِعؾإٕ نٌ َا ٖٛ َٛدٛز نُٔ ٖصا ايٓٻ

ِٷ ِّ ٖصٙ ايكاعس٠، ٚاملب٢ٓ يف شيو قا٥ ع١. إشٕ َٔ يف َؿاٖس٠ ايها٥ٓات ٚاجملتُعات املتٓ

أخط٣:  . ٚبعباض٠ٺ«َا هب إٔ ٜٛدس»ميهٔ ايٛقٍٛ إىل  «َا ٖٛ َٛدٛز»خ٬ٍ ٬َسع١ 

ٌ أغاؽ ٖصٙ يف املٓٗر ا٭ضغطٞ يًبشح عٔ ايعساي١ ْؿاٖس ايٛاقع١ٝ، ٚإٕ ايتذطب١ متجِّ

 .(3)املؿاٖس٠

ٔٵ٫ تتٻ  ػع ٖصٙ املكاي١ يتؿكٌٝ ايه٬ّ سٍٛ املػاض ايتاضىٞ يًعكا٥س. ٚيه

َٸ١ املططٚس١ بؿإٔ ايعساي١ ع٢ً ايٓشٛ   :ايتايٞميهٔ تًدٝل ايتعاضٜـ اهلا
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 ــــــ الدتناعٔ٘أفالطٌْ: العدال٘ ا

. ٜط٣ (5)عٔ ايعساي١ بايتؿكٌٝ «اؾُٗٛض١ٜ»يف نتاب  (4)خ أؾ٬طٕٛيكس ؼسٻ

املرتعطعٕٛ يف أسهإ ايؿًػؿ١، ٫ٚ ميهٔ  أؾ٬طٕٛ إٔ ايعساي١ َؿّٗٛ ٫ ٜٓاي٘ إ٫ٓ

ٌٸ»ل بًٛغ٘ بايتذطب١ ٚاؿٛاؽ. إٕ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ إمنا ٜهتب هلا ايتشٗك  إشا قاّ ن

ٌ يف َٗاّ ٚاختكاقات تٓاغب ٚقسضت٘ ٚاغتطاعت٘، ٚادتٓاب ايتسخٸمبا ٜ ؾدٕل

ٞ َكايٝس بأعبا٤ قٝاز٠ اؾٝٛف، أٚ قاّ ايعػهطٟ بتٛٓي . ٚعًٝ٘ يٛ قاّ تادطٷ«اٯخطٜٔ

ٌٸ  اؿهِ ٚايػًط١، غٛف ٜهططب ايٓعِ اي٬ظّ يبكا٤ اجملتُع ٚغعازت٘، ٚغٛف و

ٌٸ  ايعسٍ. ايعًِ ق

ا٤ ٚايؿ٬غؿ١، ٚايعسٍ ٜهُٔ يف ٚنع ٖ٪٤٫ باؿهُ إٕ اؿه١َٛ ٫ تًٝل إ٫ٓ

٫ّ َٔ أقشاب ا٭َٛاٍ سٳبٳ ،يف املٛانع اي٥٬ك١ بِٗ، ٚإٔ ٜهْٛٛا ِٖ قاز٠ اجملتُع

ٛٸ٠.  ٚايك

طبكٞ ع٢ً ؾهٌ  يف إٔ أؾ٬طٕٛ مل ٜهٔ ٜٗسف إىل بٓا٤ فتُٕع ٖو٫ ؾٳ

اتٌ إش يف اجملتُع املجايٞ ايصٟ ٜسعٛ إيٝ٘ تهٕٛ قؿات املك ;سهَٛات ايطٛا٥ـ

ٚيٝػت شات١ٝ أٚ ٚضاث١ٝ، ٚإٕ املعٝاض يف تٛقٝـ  ،ٚاؿه١ُ ٚايتذاض٠ انتػاب١ٝ

ا٭ؾدام ٜهٕٛ عٓس ا٫ؾتػاٍ َٚعاٚي١ املٗٔ، ٚيٝؼ َٓص اي٫ٛز٠. َٚع شيو أؾهٌ 

عًٝ٘ بايكٍٛ: ملاشا نإ ايٛنع املٗين يًؿدل َٚعًَٛات٘ ػعً٘ عهِ ايطبٝع١ ٚسسٙ 

ٌٕ ثِ إٕ تكػِٝ ايٓاؽ  ؟ٜهٕٛ ػاٚظ ٖصا ا٭َط ظًُّاَعٝٸٔ، عٝح  اؾسٜط بايكٝاّ بعُ

ـ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ـ  (6)نُا شٖب أضغطٛ .إىل أسطاض ٚعبٝس ٜٓسضز نُٔ ٖصا ايتكٓٝـ

 .(7)عهِ طبٝعتِٗ، ٚهب إٔ ٜبكٛا عبٝسّا عا٤ بإٔ بعض ايٓاؽ عبٝسٷزٸإىل ا٫

ٖٞ  أَا اٱؾهاٍ اٯخط ؾد٬قت٘: إٕ أغاؽ اؿه١َٛ املجاي١ٝ عٓس أؾ٬طٕٛ

زٕٚ  ،ايصٜٔ ِٖ فطٸز بهع١ سهُا٤ دسٜطٜٔ بٗا ،اغتبساز اؿهُا٤ ٚايؿ٬غؿ١

 ض يًكإْٛ ؾٝٗا.ٚٵ، ٫ٚ زٳ(8)غا٥ط ايٓاؽ

نُا إٔ ْؿؼ اٱْػإ ؼتاز إىل ايعساي١، ٚإمنا ميهٔ اؿكٍٛ ع٢ً ٖصٙ 

ٌٸ ِٷ، َٔ ايك٣ٛ يف َهاْٗا ٚاسس٠ٺ ايؿه١ًٝ عٓسَا تهٕٛ ن بني  خامٸ ٜٚػٛز ْع

ييت ؼهُٗا. إٕ مجٝع ايك٣ٛ اٱْػا١ْٝ، َٔ قبٌٝ: ايػهب ٚايؿ٠ٛٗ، هب ايع٬قات ا
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ٌٸ َٸ٘ َٚػ٪ٚيٝات٘ بتٛدٝ٘ َٔ  ٚاسسٺ إٔ ؽهع ؿهِ ايعكٌ، ٚإٔ ٜكّٛ ن َٓٗا مبٗا

 .(9)ايعكٌ

، ا٭َط ايصٟ ٚقس ٚضز ٖصا املع٢ٓ ٚاملهُٕٛ يف ا٭ؾعاض ٚاؿه١ُ ٚايؿك٘ بهجط٠ٺ

َٚٔ شيو َا لسٙ يف بعض  .ٛف اٱغطٜكٜٞؿري إىل َس٣ تأثري أؾهاض ٖصا ايؿًٝػ

يسٜٔ ايطَٚٞ يف املجٟٓٛ; إش ٜكٍٛ َا َهُْٛ٘: )إٕ ايعسٍ ٖٛ ٚنع أبٝات ٫َْٛا د٬ٍ ا

ايؿ٤ٞ يف َٛنع٘، ٚايعًِ ٖٛ ٚنع ايؿ٤ٞ يف غري َٛنع٘.. َا خًل اهلل ؾ٦ّٝا باط٬ّ، 

َطًل،  غٛا٤ يف شيو اؿًِ ٚايػهب ٚايٓهر ٚعسَ٘. ؾًٝؼ ٖٓاى خري َطًل أٚ ؾطٸ

ٚإمنا ٜهُٔ شيو نًٓ٘ يف ٚنع ايٓؿع ٚايهطٸ يف َٛنع٘، َٚٔ ٖٓا نإ ايعًِ ٚادبّا 

 .(10)ْٚاؾعّا(

إٕ ايعسٍ يف ايًػ١ إٔ »ٚعٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ يف املبػٛط قٛي٘ يف تعطٜـ ايعسٍ: 

 .(11)«ٜهٕٛ اٱْػإ َتعازٍ ا٭سٛاٍ َتػاّٜٚا

ٌٸ»ٚيف تؿػري املٝعإ ٚضز تعطٜـ ايعسٍ بٗصٙ ايعباض٠:  َٔ ايك٣ٛ  شٟ سلٛ إعطا٤ ن

 .(12)«سك٘، ٚٚنع٘ يف َٛنع٘ ايصٟ ٜٓبػٞ ي٘

 ثبتت ْؿٛش أؾهاض أؾ٬طٕٛ يف ٖصا ايؿإٔ.أَٚا إىل شيو َٔ املهاَني اييت 

ايصٟ ٜبشح عٔ َؿّٗٛ ايعساي١ يف اجملتُع  ،نُا غبل إٔ شنطْا إٕ أؾ٬طٕٛٚ

ا٤ ٚايعك٤٬، ٜٚعترب ايؿانٌ، ٜط٣ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ يف سهِ ايؿ٬غؿ١ ٚاؿهُ

 ل ظًُّا.ػاٚظ ٖصا ايتدكټ

 

 ــــــ ُملطتخٍك أزضطْ: إعطاء احلّل

َٸ َٚع٢ٓٶ ّا;خاقٸ ٜصٖب أضغطٛ إىل ايكٍٛ بإٔ يًعساي١ َع٢ٓٶ ، ٚإٕ ايعساي١ (13)ّاعا

ّٸ ٌٸ باملع٢ٓ ايعا ٌٕ تؿٌُ مجٝع ايؿها٥ٌ; ٭ٕ ن غري َٓاغب ٜهٕٛ  ؾدل ٜكّٛ بعُ

ٜٚطٝع  ،٢ بايؿه١ٝ١ًٝ ٖٞ َٔ ْكٝب ايؿدل ايصٟ ٜتشًٓظاملّا. إٕ ايػعاز٠ اؿكٝك

ٚايتؿطٜط،  ;أٚاَط ايعكٌ. تٓطٟٛ ؾه١ًٝ اٱْػإ ع٢ً آؾتني نبريتني، ُٖٚا: اٱؾطاط

ٛٳَٚٔ ٖٓا هب ػٓټ ط١ٝ ٖٞ املعٝاض يف متٝٝع غٳب ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ َعّا. ٚإٕ ا٫عتساٍ ٚاي

ٛټ ّٷض ٚاـٛف ن٬ايطشا٥ٌ َٔ ايؿها٥ٌ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايتٗ ٛٳ ، ٚاؿسٸُٖا َصَٛ ط بُٝٓٗا غٳاي
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ٛٳ . نُا إٔ ايػدا٤ ٖٛ اؿسٸـ أٟ ايؿذاع١ ـ ؾه١ًْٝ ط بني ايبدٌ ٚايتبصٜط، ٚععٸ٠ غٳاي

ٍٸٌ ا٫عتساٍ بني ايتهبټايٓؿؼ ٚايتٛانع ميجِّ . ٚأخريّا ميهٔ ايكٍٛ: إٕ ايعساي١ ط ٚايص

 .(14)«ايتك٣ٛ ا٫دتُاع١ٝ»باملع٢ٓ ايعاّ ٖٞ 

٫ٚ  ،إ ـ عهِ ايطبٝع١ ـ ٫ ٜٓؿس ايؿه١ًٝ ٚايهُاٍٜط٣ أضغطٛ إٔ اٱْػ

ٜتٗطٸب َُٓٗا. إٕ ؾطط٠ اٱْػإ بػٝط١، ٚايؿه١ًٝ ٚايعساي١ انتػاب١ٝ، غا١ٜ َا ٖٓايو 

إٔ طبٝعت٘ عٝح ٜػتطٝع ا٫ْػذاّ َع َا انتػب٘، ٚميهٓ٘ إٔ ٜتهاٌَ ب٘ َٔ 

 .(15)خ٬ٍ ايتأقًِ َع٘

َٔ ٚ .خ٬م ٚاؿه١ُ اٱغ١َٝ٬ أٜهّاٌ ٖصا املؿّٗٛ َٔ ايعساي١ يف ا٭ٚقس تػًٖ

ايعساي١ داَع١ »حملػين، سٝح قاٍ:  ،َا لسٙ يف نتاب )أخ٬م عامل آضا( :شيو

َٔ سٝح ايٛسس٠ ايتٓاغب١ٝ اييت »ٚقاٍ يف تٛدٝ٘ شيو:  .«َٚاْع١ يًطشا٥ٌ ،يًؿها٥ٌ

 تتشكل بني ا٭دعا٤ املتبا١ٜٓ، ٚتعٗط ايهجط٠ ع٢ً ؾهٌ ٚسس٠، ٚسٝح قاٍ خري ا٭ْاّ

ٝٻ ٌٕيف ن٬َ٘ ايبسٜع: )خري ا٭َٛض أٚغطٗا( ؾكس ب  .(16)«بًٝؼ... ٔ ؾطف ايعساي١ بؿه

أَا ا٭ْٛاع اييت »ٚقاٍ ايؿٝذ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ يف نتاب٘ )أخ٬م ْاقطٟ(: 

ٚٸتهٕٛ ؼت دٓؼ ايعساي١، ؾٗٞ اثٓا عؿط:  : ٚايجايح .: اٱيؿ١ٚايجاْٞ: ايكساق١. ٍا٭

ٔ : سٴػٵٚايػابع: املهاؾأ٠. ٚايػازؽ: ق١ً ايطسِ. ـاَؼٚا: ايؿؿك١. ٚايطابعايٛؾا٤. 

: ٚاؿازٟ عؿط: ايتػًِٝ. ٚايعاؾطز. : ايتٛزټٚايتاغعٔ ايكها٤. : سٴػٵٚايجأَايؿطن١. 

 .(17)«: ايعباز٠ٚايجاْٞ عؿطٌ. ايتٛٗن

يًه١ًُ تعين املػاٚا٠ بني ا٭ؾدام ٚا٭ؾٝا٤. إٕ  إٕ ايعساي١ باملع٢ٓ اـامٸ

ِٸ ،ي١ يٝػت ٖٞ نُإ ايتػاٟٚ ايطٜانٞ زا٥ُّاايػا١ٜ َٔ ايعسا ٖٛ َطاعا٠  إمنا املٗ

ٚبني ٚادبات ا٭ؾطاز ٚسكٛقِٗ. إشٕ ميهٔ  ،ايتٓاغب ٚا٫عتساٍ بني ايطبض ٚاـػاض٠

ٌٸ إٕ ايعساي١ ؾه١ًْٝ»ايكٍٛ يف تعطٜـ ايعساي١:   شٟ سلٛ ٜٓبػٞ مبٛدبٗا إعطا٤ ن

 .(18)«٘سٖك

ٚتٛظٜع١ٝ. َٚطازٙ َٔ ايعساي١  ;تعٜٛه١ٝ :ٜصٖب أضغطٛ إىل تكػِٝ ايعساي١ إىل

ٔ أسس ططيف ايعكس ايتعٜٛه١ٝ ٖٛ ا٫عتساٍ بني ايعٛنني يف املعا١ًَ، عٝح ٫ ٜتُٓه

َٔ ايعٛض  اٯخط، أٚ إٔ ٜأخص ٖصا ايططف ن٬َ٘ٔ ا٫غتػٓا٤ ع٢ً سػاب اؾتكاض 



 

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  اخلمسونالرابع وعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

ٛٻ إٔ  سٳٝٵكس، بٳل َٔ تًكا٥٘ نُٔ ايعض يٓؿػ٘. إٕ ٖصا املؿّٗٛ َٔ ايعساي١ ٜتشٖكٚاملع

 ،ض إىل ايٛنع املتعازٍسٝح تعٝس املتهطِّ ،ٌ تسضانّا يًدػاض٠ايهُا١ْ ايتٓؿٝص١ٜ ي٘ متجِّ

املطتبط١ بتٛظٜع ايجطٚات ٚاملٓاقب  ،خ٬ؾّا يًعساي١ ايتٛظٜع١ٝ ،ٚتهُٔ ي٘ املػاٚا٠

َٸ  .(19)ض ايسٚي١ٚٵ١ ٚزٳا٫دتُاع١ٝ، ٚايٓاظط٠ إىل اؿٝا٠ ايعا

 

 ــــــ رتن٘السّماٌ: املصاحل املػ

، ٚيف نتاب زهػت، قس سعٞ (20)إٕ تعطٜـ أضغطٛ يف نتابات أيبٝٓٛؽ

ٌٸ»عا٬َّ آخط، سٝح قاٍ:  (21)ٚقس أناف إيٝ٘ ؾٝؿطٕٚ .بايكبٍٛ شٟ  هب إعطا٤ ن

 «املكاحل املؿرتن١». إٕ َكطًض «املكاحل ايعا١َ»٘، بؿطط إٔ ٫ ٜهطٸ شيو بـ سٖك سٛل

ض ٫سكّا يف َععِ ضغا٥ٌ تعطٜـ ؾٝػطٕٚ، أخص ٜتهطٻايٛاضز يف  ،«املكاحل ايعا١َ»أٚ 

ٜػري ـ ٖٞ َا شنطٙ  ٚميهٔ ايكٍٛ: إٕ غا٥ط ايتعاضٜـ ـ َع اخت٬فٺ .اؿكٛم ٚا٭خ٬م

 .(22)أضغطٛ، ٚقاّ اؿكٛقٕٝٛ ايطَٚإ بتهًُٝ٘

 

 ــــــ تسدٔح نٍف٘ املصاحل األددز بالتكدٓس

ّٷشٖب بعض ايهتٸ ٛټٜه اب إىل ايكٍٛ بإٔ ايعساي١ ْعا م ٚأؾه١ًٝ املكاحل ُٔ تؿ

ِ ا٫دتُاعٞ ِعا٭دسض بايتكسٜط ٚا٫سرتاّ. إٕ املطاز َٔ ٖصا ايه٬ّ ٖٛ إٔ ٫ ٜكّٛ ايٓٻ

ٛٸ٠ ٚايػًط١، ٚبٳ ِٸ تطدٝض املكاحل سٳع٢ً أغاؽ ايك ٫ّ َٔ املٓاؾع ٚاملكاحل ا٭ق٣ٛ ٜت

 ا٭دسض با٫سرتاّ.

 

 ــــــ العدال٘ الصْزٓ٘ ّاملآٍْ٘

َٳ . إٕ ايعساي١ ايكٛض١ٜ تعين (23)َٚا١ٜٖٛ ;قٛض١ٜ :ِ ايعساي١ إىلقػٻ ٔٵٖٓاى 

املػاٚا٠، ٖٚٛ املؿّٗٛ ايٛسٝس يًعساي١ ايصٟ ٜٓػذِ َع مجٝع املعاٜري املكرتس١ يتُٝٝع 

إىل اعتباض ايعساي١ املا١ٜٖٛ  املٓػذ١ُ، ٚقس اتؿل عًٝٗا اؾُٝع. ٚشٖب بعضٷ «ايعساي١»

ملب٢ٓ ايعساي١ ايكٛض١ٜ يٛ إٔ قاعس٠ سهُت  طبكّاٚ. (24)ٖٞ املػاٚا٠ املطًك١ يًذُٝع

ٌٕمجٝع اؿا٫ت ٚا٭ؾدام ايصٜٔ ٜؿٚه ٕٚ ًٕٛ َٛنٛعّا هلا بؿه ، ٫ٚ متاضؽ َتػا
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 غٛا٤ أنإ َؿازٖا قشٝشّا أّ غري قشٝض. ،احملابا٠ ٚايتؿطق١، ناْت عازي١ّ

ِٸ ا٫ٖتُاّ مبهُٕٛ ٚقت٣ٛ ايكاعس٠  ،ٚبعهؼ شيو يف ايعساي١ املا١ٜٖٛ سٝح ٜت

ٌ ميجِّ «ا٫غتشكام»أٜهّا، ٚإٕ  نُا إٔ ايهٝؿ١ٝ َططٚس١ْ .«املػاٚا٠»هّا، ٫ٚ تهؿٞ أٜ

 ؾططّا يتطبٝل ايعساي١.

ٌٸ :ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ،َٔ شيوٚ ٌٕ يٝؼ ن ٟٸ عكٛب١  قات وهِ عًٝ٘ بايكتٌ أٚ أ

إٔ تػاٟٚ مجٝع  . إ٫ٓايٓعط عٔ سايت٘ ايٓؿػ١ٝ ٚاؾػس١ٜ ٚغٓٸ٘ اـامٸ بػضٸ ،أخط٣

كؿٕٛ مبٛقعٝات ٚؾطا٥ط ٚظطٚف ٚاسس٠ ٖٛ َٔ يٛاظّ ايعساي١. يصٜٔ ٜتٻا٭ؾدام ا

ٌٕ ّٸ ٚبؿه إشا ناْت َكط١ْٚ بكٝس  إٕ ايعساي١ تػتعٌُ مبعٓاٖا ايهاٌَ، إ٫ٓ عا

 .«ايكٛضٟ»

 

 ــــــ العدال٘ الطبٔعٔ٘ ّاحلكْقٔ٘

ٚقا١ْْٝٛ.  ;طبٝع١ٝ :إىل «ايعساي١»عُس أضغطٛ يف نتاب ا٭خ٬م إىل تكػِٝ 

َٸَٚطازٙ  ١ ٚايٓٛع١ٝ اييت تٓؿأ َٔ طبٝع١ ا٭ؾٝا٤، َٔ ايعساي١ ايطبٝع١ٝ ٖٞ ايكٛاعس ايعا

هلا مبعتكسات ا٭ؾدام ٚايكٛاْني اييت ؼهِ اجملتُع. ٚبعهؼ شيو ايعساي١  َطبٵ٫ٚ ضٳ

ع٢ً غبٌٝ  ،َٔ شيوٚيٮٚاَط ٚايٓٛاٖٞ، ٚيٝؼ هلا نابط١ ْٛع١ٝ.  ؾٗٞ تابع١ْ، ايكا١ْْٝٛ

ِٸٕ ق١ُٝ ؾطا٤ إ :املجاٍ ٌ ايكإْٛ، ٚإٕ تطبٝل ايعساي١ بٳؼسٜسٖا َٔ قٹ عكٛب١ ايػذٔ ٜت

بسؾع تًو ايك١ُٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايعساي١ ايكا١ْْٝٛ ـ خ٬ؾّا  ايكا١ْْٝٛ َْٓٛط

ض ايؿطعٞ عٓس بٵٔ ٚايُكاييت هلا قبػ١ إهل١ٝ َٚجاي١ٝ ـ ٖٞ َجٌ اُؿػٵ ،يًعساي١ ايطبٝع١ٝ

 غ٬ّ، ٚتػتٓبط َٔ َعطٝات ايكإْٛ.ُني ٚعًُا٤ ا٭قٍٛ يف اٱاملتهًٚ

اب ايصٜٔ مسشٛا يًشانِ بتطبٝل ايعساي١ إٕ ٖصا ايتكػِٝ قس أهلِ ايهتٸ

ٌٕ كاؾ١ ػاٚظٙ ع٢ً ا٭ٖساف ايٛط١ٝٓ ٚاَتعاز  ;س ٚيف إطاض ايكٛاْنيَكٝٻ بؿه

ٚشيو بإٔ ٜكّٛ اؿانِ يف َكاّ تؿػري  ،ق٬سٝات ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ٚايكها١ٝ٥

ٓٗا ي٘ فُٛع١ ايكٛاْني، ٫ٚ ٜتذاٚظ سسٚز تًو ٗاّ ايعساي١ اييت تًٚكايكٛاْني باغتً

أخط٣: إٕ ع٢ً ايكانٞ إٔ ورتّ ايكٝٛز ٚا٭غ٬ٍ اييت ٚنعٗا ايكإْٛ  ايكٛاْني. ٚبعباض٠ٺ

إٔ اؿكٝك١ ٖٞ إٔ ٖصٙ ايتٛق١ٝ ٫  سٳٝٵبٳ .«غٝاغ١ ايتكٓني»ع٢ً أقساَ٘، ٫ٚ ىطٛ باػاٙ 
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ِٸ  .تطبٝل دع٤ َٓٗاغ٣ٛ  ٜت

يف إٔ اؿانِ ىهع يهػط ا٭ؾهاض ٚا٭قٍٛ اييت ؾطنت عًٝ٘  ٖو٫ ؾٳ

طبٝل ايكإْٛ ٚضعا١ٜ قٛاعس تهاف ايعاز٠ يف ايكطا٠٤ ٚايتؿهري يف ايكٛاْني. نُا تٴ

ايعساي١ ٚامل١ٝٓٗ إىل ٚدساْ٘ املهتػب، ٚتكٓع َٓ٘ إْػاّْا ٜكعب عًٝ٘ ؼطِٝ ٖصٙ 

مجٝع ا٭ْع١ُ  ١ٜ. َٚٔ ٖٓا متٸ يفري عطٸٚاـطٚز إىل زا٥ط٠ ايتؿه ،ايكٝٛز ايٓؿػ١ٝ

ٔ ايٓاؽ ؾٝٗا َٔ ا٫ستهاّ إىل ٚدساِْٗ نٞ ٜتُٓه ;سطٸ٠اؿكٛق١ٝ ضقس َٓطك١ٺ 

ٌٸ «١٦ٖٝ احملًؿني»ٛا ـ باغِ ا٫دتُاعٞ ٚشِٖٓٗ ايكايف، ٚإٔ وًٓ  ايكانٞ احملرتف. ـ ق

ٛاْني ٚايكطاضات ٢ مبذطٸز ايكَكعات٘ املجاي١ٝ ٫ ٜٴػٵإٔ ايٛدسإ اؿانِ ٚتطًٗ إ٫ٓ

ٕٷٚٵؾٗٛ بسٳ ;اؿه١َٝٛ ٌٸ ضٙ إْػا ٚعهٛ يف اجملتُع، ٚإٕ ن٬ ٖصٜٔ ايعٓٛاْني َٔ  َػتك

ط بايعطم ٚايعٛاٌَ ايٛضاث١ٝ ٚايرتب١ٝ ا٭غط١ٜ أضنإ ؾدكٝت٘، ؾٗٛ بٛقؿ٘ إْػاّْا ٜتأثٻ

ا ٚاملعتكسات ا٭خ٬ق١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚاملٛقع١ٝ ايتاضى١ٝ ٚاؾػطاؾ١ٝ اييت ٜٓؿأ ؾٝٗا، نُ

ط تؿهريٙ ـ بٛقؿ٘ عهّٛا يف اجملتُع ـ بٛدسإ اؾُاٖري اييت ٜطتبط بٗا اضتباطّا ٜتأثٻ

اْعهاؽ يرتنٝب١  َا ٖٛ إ٫ٓ عهّٜٛا ٚاقتكازّٜا ٚقَّٛٝا أٜهّا. إشٕ ؾإٕ َا ٜطاٙ عساي١ّ

َِّٔ ايعٛاٌَ ايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ املعٓك ط يف ع١، ٚعٓسَا ىًس إىل ْؿػ٘ ٜٚؿٓهس٠ ٚاملتٓ

زت٘ ي٘ ايسٚي١، ٚسبؼ ضٚس٘ ١ هس ْؿػ٘ عادعّا عٔ ايبكا٤ نُٔ اٱطاض ايصٟ سسٸايعساي

إٔ اؿكٝك١  سٳٝٵل غري ايكإْٛ، بٳ. قس ٜتعاٖط بأْ٘ ٫ ٜطبِّ«ايعساي١ ايكا١ْْٝٛ»يف سكاض 

ٖٞ أْ٘ يف ؾطض ايػهٛت ْٚكض ايكإْٛ ٜبسٟ سػاغ١ٝ ػاٙ ْسا٤ ايٛدسإ أنجط 

ػع٢ إىل ضعا١ٜ ايعساي١ اييت ورتَٗا، َا زاَت ا٭زٚات ٔ، َٜٚٔ اغتذابت٘ يػا١ٜ املكِّ

 ْكاف أٜهّا.، ٚإٔ ٜطاعٞ داْب اٱٔ فس١ّٜاملٓطك١ٝ ٫ْتػاب ايؿهط إىل املكِّ

َټ ٜجبت إٔ ايهجري َٔ آضا٤ احملانِ ٫ تكبٌ  (25)ٌ يف املػايو ايكها١ٝ٥إٕ ايتأ

٫ ميهٔ ْػب١ ٕٚٛ أٜهّا. يًكاْ ُا ناْت كايؿ١ّبٳايتٛدٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ املٓطك١ٝ، ٚيطٴ

١ ايكانٞ. ٚيف بعض ا٭سٝإ ٜهٕٛ مجٝع ٖصٙ ا٫مطاؾات إىل أخطا٤ ٚغ٤ٛ ْٝٸ

ايٛدسإ ايٝكغ ٖٛ ايصٟ ىطٛ باػاٙ ايعساي١، ٜٚعٌُ ع٢ً تٛظٝـ ايٓعطٜات 

 اؿكٛق١ٝ.

ّ إىل ـ اييت تكسِّ «ايعساي١ ايكا١ْْٝٛ»٫ّ َٔ اؿسٜح عٔ سٳبٳ ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ
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يتهٕٛ َعٗطّا  ;َّٛا عبجّٝا ـ هب اؿسٜح عٔ ايعساي١ ايكها١ٝ٥ أٚ اؿكٛق١ٝايصٖٔ َؿٗ

ِٕؾُٝع اؿكا٥ل ايكا١ْْٝٛ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ، ٚإٔ تعبِّ تهؿٝ٘ غًػ١ً  ط عٔ ْع

ؿّا عٓس ايػًط١ اييت َطاتب احملانِ ٚا٭َط بتطبٝل ايكإْٛ. إٕ ايكانٞ يٝؼ َٖٛظ

خس١َ ايعساي١، ٜٚعٌُ ع٢ً تٛظٝـ ايكإْٛ بٛقؿ٘  اختاضت٘ هلصا املٓكب، ٚإمنا ٖٛ يف

 .(26)ٚغ١ًٝ يًٛقٍٛ إىل أٖساؾ٘

 

 ــــــ ىكد التعازٓف: صعْب٘ تطبٔل الطْابط

س ْاس١ٝ َٔ شيو سٖا اـام، ٖٚٞ ػػِّيف بٴعٵ إٕ مجٝع ٖصٙ ايتعطٜؿات قشٝش١ْ

متٸ ٚنع  ٚشيو ٭ْ٘ إشا ;ايتٛاظٕ املٓؿٛز ٚايؿه١ًٝ ايػا١َٝ اييت ٜبشح اٱْػإ عٓٗا

ٌٸ ؾ٤ٞ يف اجملتُع يف َٛنع٘، أٚ إشا أعطٞ يهٌ ؾدل َا ٜػتشك٘ ٚمٓتت ضعا١ٜ  ن

ِٸ  املػاٚا٠، أٚ متٸ ايسؾاع عٔ املكاحل اييت ؼع٢ باملكساض ا٭نرب َٔ ا٫سرتاّ، غٛف ٜت

ادتجاخ دصٚض ايعًِ ٚايؿػاز، ٚغٛف ٜهٕٛ ايعسٍ ٚسسٙ ٖٛ اؿانِ يف ٖصٙ اؾ١ٓ 

ٔٸ ٌٸ املؿه١ً ا٭ضن١ٝ. ٚيه ؾدل، َٚا ٖٛ  تهُٔ يف ؼسٜس املهإ املٓاغب يه

كس يَٚا ٖٞ املكاحل اؾسٜط٠ با٫سرتاّ أنجط َٔ غريٖا؟ ٚيف اؿكٝك١  ؟ايصٟ ٜػتشك٘

ف ؾ٦ّٝا. ٫ ميهٔ تعٝني إمجا٫ّ ع٢ً إمجاهلا، ٚمل تعطِّ تٵمتٸ تعطٜـ ايعساي١ بأَٛض أنَؿ

ٌٷسسٸ ايعساي١ بػٗٛي١، ٚإٕ إؾهاٍ اؿهُا٤ يف ٖصا ايؿ بايٓػب١  إٔ نُا ٖٛ ساق

 أٜهّا. «اؾُاٍ»ٚ «اؿكٝك١»إىل تعطٜـ 

إٔ  ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ تعطٜـ أضغطٛ كازع، إ٫ٓ :َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـٚ

 ،ً٘ ٜهتػب ٚدّٗا قبٝشّا. إٕ اؿهِٝ ايعاضف يف تطبٝل ٖصا ايتعطٜـبٳتطبٝك٘ َٔ قٹ

ٍٸٚبا٫غتًٗاّ َٔ َ٪ٖي ب طبٝعتِٗ، ػٳعض ايٓاؽ عبٝس َعٕ بإ»بـ  ؿات أؾ٬طٕٛ ٜػتس

. ٚيف اؿكٝك١ إْ٘ مل ٜهٔ يٝؿعط مبطاض٠ ٖصا «ٚبايتايٞ ؾإِْٗ دسٜطٕٚ بايعبٛز١ٜ

ٚشيو ٭ْ٘ نإ ٚيٝس ب٦ٝت٘، ٚقس سهِ ع٢ً طبل ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ  ;ا٫غتٓتاز

 يف عكطٙ. ٚا٫قتكاز١ٜ اييت ناْت غا٥س٠ّ

ّٸ ٔٵ«ايعساي١»يـ ٞ سٍٛ املؿّٗٛ ايهًٓ يٝؼ ٖٓاى َٔ ن٬ّ ٖا ٕ ٜٴطاز إَا  ، ٚيه

٢ ٜبسأ ٞ، ٚتطبٝك٘ ع٢ً ايٛقا٥ع اـاضد١ٝ، ستٸقٓع قٛاعس دع١ٝ٥ َٔ ٖصا املؿّٗٛ ايهًٓ
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اخت٬ف ا٭شٚام بايعٗٛض. ٚايػبب ايط٥ٝؼ ٚضا٤ ٖصا ا٫خت٬ف ٖٛ ايتعاضض بني ايٛد٘ 

 ;بايكإْٛ تاض٠ّ ٟ بايكانٞ إىل ايتٛغٸٌَٔ ايعساي١، ٖٚصا ا٭َط ٜ٪زٸ ايعاّ ٚايٛد٘ اـامٸ

َٳ(27)أخط٣ ٚباٱْكاف تاض٠ّ املػاٚا٠ ٚإعطا٤ »ٜط٣ ايكإْٛ َتطابكّا َع َؿّٗٛ  ٔٵ. ٖٚٓاى 

َٳ ;«٘سٓك شٟ اؿلٸ َا  ٜط٣ يف شيو َؿَّٗٛا ظاملّا. ٚنُا ضأٜٓا إٕ ايعساي١ ـ يف ٔٵٖٚٓاى 

ايؿطز١ٜ إٔ ل مببازي١ ا٭َٛاٍ ٚتٛظٜع ايجطٚات ـ تكتهٞ َٔ ٚد١ٗ ْعط أْكاض اؿكٛم ٜتعًٖ

ِٸ يطعا١ٜ  تبسًٜٗا، ٚأؾهٌ ططٜك١ٺ تهٕٛ ٖٓاى َػاٚا٠ بني ق١ُٝ ايعٌُ ٚايبهاع١ اييت ٜت

ٝٵسٳ إٔ أْكاض اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ٜكٛيٕٛ إٕ  :ٖصٙ ايعساي١ ٖٞ اسرتاّ إضاز٠ ايططؾني. بٳ

ْ٘ ٫ ٜأخص اؿاي١ اؾػس١ٜ ٚاملٓعي١ إٖصا ا٭غًٛب ٫ ٜتطابل َع اٱْكاف; إش 

ِٸ ا٫دتُاع١ٝ تكػِٝ مجٝع ايجطٚات  يٮؾطاز بٓعط ا٫عتباض، ٚايعساي١ تكهٞ بإٔ ٜت

سٍٛ نٝؿ١ٝ ٖصٙ  ب إَهاْٝاتِٗ ٚنؿا٤اتِٗ. ٖٚٓاى اخت٬فٷػٳايٛط١ٝٓ بني ايٓاؽ َع

ب ػٳاٱَهاْات ٚايهؿا٤ات، ٌٖٚ هب تكػِٝ ايجط٠ٚ بني اؾُٝع بايتػاٟٚ أّ َع

 .(28)ع؟ذٳٓٵب ايك١ُٝ َٚكساض ايعٌُ امُلػٳأّ َع اؿاد١

ـ بٛقؿ٘ دٖٛط ٚأغاؽ ايعساي١  «املػاٚا٠»٘ هب اٱقطاض بإٔ َؿّٗٛ َٚع شيو نًٓ

ِٸ إٕ  :َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـٚاؿؿاظ عًٝ٘ يف مجٝع أْٛاع ٖصٙ ا٭شٚام املدتًؿ١.  ـ ٜت

ايصٜٔ ميًٕٝٛ إىل تكػِٝ ا٫َتٝاظات ٚايجطٚات مبا ٜتٓاغب ٚايهؿا٤ات أٚ ا٫ستٝادات 

عٕٛ بكابًٝات َتهاؾ١٦ هب إٔ ٙ ايكاعس٠ ايكا١ً٥ بإٔ سكل ايصٜٔ ٜتُتٻٜطتهٕٛ ٖص

ز٠ أٜهّا، . نُا أطًكٛا ع٢ً املػاٚا٠ تػ١ُٝ ايعساي١ ايكٛض١ٜ ٚاجملطٻ«َتػا١ٜٚ»تهٕٛ 

إٕ مجٝع  :َا ـ . إشٕ ميهٔ ايكٍٛ ـ باعتبإض(29)يتهٕٛ َجا٫ّ ٫ؾرتانٗا يف مجٝع اٯضا٤

 ، ٚيٝؼ يف َؿَٗٛٗا.«يعساي١إزاض٠ ا»ا٫خت٬ؾات يف نٝؿ١ٝ 

 

 ــــــ اليتٔذ٘

ّٷ أخ٬قٞ. إٕ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٚايٛنع ا٫قتكازٟ ٚايػٝاغٞ  إٕ ايعساي١ َؿٗٛ

ٌٸ َٸ ايػا٥س يس٣ ن ١ ىًل ٚاقعّا أخ٬قّٝا ؼهِ يف ن٥ٛ٘ بؿإٔ ايتعاطٞ ٚايتعاٌَ أ

ٌٕ ؾُٝا بني أؾطازٖا. إٕ ٖصا اٱسػاؽ بايعساي١ َٛدٛزٷ إٔ  سٳٝٵٚآخط، بٳ يس٣ اؾُٝع بؿه

ؾ١ٝ بػٝط١ ْٚاقك١، ٚإٕ اؾُٝع ٫ ميهٓ٘ تؿدٝل ايعساي١ طٵأنجط ا٭سهاّ ايعٴ
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ف ا٭طٗاض طٵبؿإٔ املػا٥ٌ اؿكٛق١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ. ٚنُا هب يف ا٭خ٬م اعتباض عٴ

ؿات عًُا٤ اؿكٛم ٚا٭خ٬م ٚا٭تكٝا٤ ٖٛ املب٢ٓ، هب ايتُاؽ َؿّٗٛ ايعساي١ يف َ٪ٖي

 أٜهّا.

٢ أقشاب أغًغ ايكًٛب إٕ اٱْػإ ٜطايب بتطبٝل ايعساي١. ٚستٸ إضٚباختك

م إىل ايعساي١. ٚإٕ تاضٜذ سٝا٠ ايبؿط ٛٵم ٚايتٻٛٵٜتعاٖطٕٚ بأِْٗ ميتًهٕٛ َجٌ ٖصا ايؿٻ

ٜتبًٛض يف بٛتك١ ايػعٞ َٔ أدٌ تؿدٝل ايعساي١ ٚتطبٝكٗا. َٚع شيو تٓؿأ ايٓعاعات 

ِٸ ، إىل اؿسٸ ايصٟ ٜطتهب َع٘ اؾا٥طٕٚ ١ايبشح عٔ ٖصٙ ايهآي ٚاؿطٚب يف خه

يٝجبتٛا أِْٗ أقشاب ططٜك١ عازي١. إٕ ايعساي١ تعاْٞ أبسّا َٔ  ;ٚايطػا٠ مجٝع أْٛاع ايعًِ

ٌٸضٖا َٔ ايتعًٖٗصا ايػُٛض ايساخًٞ، ٚتصٖب نش١ٝ ؼطټ ا٭خري  كات. ٚعًٝ٘ ؾإٕ اؿ

ٛټ  ٍ بايتٛانب َعٗا.ٜهُٔ يف ا٫ضتباط با٭خ٬م، ٚايتش

٫ّ َٔ ايعساي١ املعكٛي١ سٳؾإٕ َؿّٗٛ ايعساي١ َٚكازٜكٗا غري ثابت١، ٚبٳٚبصيو 

. إٕ ايكها٠ ايعسٍٚ ِٖ خربا٤ تؿدٝل «ايعساي١ املعاقط٠»ٚايجابت١ هب ايبشح عٔ 

هِٗ ايٛثٝل بطعا١ٜ ٚإٕ متػټ .ٝٳِٚا٭قسض ع٢ً محا١ٜ ٚقٝا١ْ ٖصٙ ايكٹ ،ا٭خ٬م ٚايعساي١

ٟ إىل اؼاز ، ٚنصيو غًػ١ً املطاتب ايكها١ٝ٥ اييت ت٪زٸ١َسط١َ ايكإْٛ ٚآضا٥ِٗ املتكسِّ

ِٸ ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ انططاب  ،ِ يف تطبٝل ايعساي١ِععٛاٌَ إهاز ايٓٻ املؿاضب، َٔ أٖ

 .(30)اؿًٍٛ يف ٖصا اجملاٍ

طٜٔ ـ يف ٚنُا غبل إٔ شنطْا إٕ دٖٛط ايعساي١ ـ َٔ ٚد١ٗ ْعط بعض املٓٚع

 تطبٝل ايعازٍ يًكإْٛ ٜعين إدطا٩ٙ ع٢ً ايػينٸ. إٕ اي«املػاٚا٠»ايعامل ايطأٖ ٖٛ 

ٌٕ، ٚايؿطٜـ ٚايٛنٝع ،ٚايؿكري َٔ  سٻ٘ ٫ بٴأْٸ سٳٝٵ. بٳ(31)َتهاؾ٧ ٚيف مجٝع ا٭سٛاٍ بؿه

ٟٸ ٟٸ ٚاؾافٸ ايكبٍٛ بإٔ ٖصا املؿّٗٛ ايكٛض َٔ أْٛاع  ْٕٛع يٝؼ ؾٝ٘ إَها١ْٝ يتططٸم أ

ايعساي١ ٫ تػتٛدب تٓؿٝص عكٛب١ يف إٔ  ٖوايهٝؿ١ٝ، ٖٚصا ٖٛ َهُٔ ايٓكل ؾٝ٘. ٫ ؾٳ

ٟٸ َتػا١ٜٚ علٸ ٚهب إٔ تتعًل  ،فطّ ـ بكطع ايٓعط عٔ خكا٥ك٘ ايؿطز١ٜ ـ أ

ز٠ غري ناؾ١ٝ يتطبٝل زٕٚ ا٭ؾدام. إٕ ايعساي١ ايكٛض١ٜ ٚاجملطٻ ،ايعكٛبات با٭عُاٍ

 طّاضّا َ٪ثِّٚٵٖصا املؿّٗٛ ا٭خ٬قٞ ٚإزاضت٘، ٚإٕ ؿهِ ايكًب ٚاٱسػاؽ ٚايعطٚف زٳ

َٳ»: (32)س ّٖٝٛٝؾٝٗا. ٚع٢ً سسٸ تعبري زٜؿ ز ٜٚؿطض املعٝاض وسِّ ٔٵيٝؼ ايعكٌ ٖٛ 
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ملط١ْٚ ايعساي١،  . ثِ هسض باٱْكاف إٔ ٜهٕٛ ٚغ١ًّٝ«ا٭خ٬قٞ، ٚإمنا ٖٛ إسػاغٓا

 ِ املتعاضن١.ٝٳٚاؿسٸ َٔ غ٤ٛ تطبٝل ٚإزاض٠ ايعساي١، ٚاؾُع بني ايكٹ

، ٚآخط ٖٛ أنجط ساد١ّ ٖٓاى ؾدلٷيف املٛضز ايصٟ ٜهٕٛ  :َٔ شيو َج٬ّٚ

ـ يف تٛظٜع املٓؿع١ ايعازي١ بني ٖصٜٔ ايؿدكني ـ  أٚ ا٭ْؿع، يٝؼ ٖٓاى َٔ سٌٛ أا٭نؿ

شا إٚايؿكري  غ٣ٛ ايًذ٤ٛ إىل اٱْكاف. ٖٚهصا ا٭َط يف تكػِٝ اـػاض٠ ع٢ً ايػينٸ

ٌٸ ب بهطٕضٚنإ ايػين قس تػبٻ ،اؾرتنا يف اضتهاب خط١٦ٝٺ ٟ َٔ ايهطض ايص أق

 ٖٚهصا غا٥ط ا٭َٛض ا٭خط٣.. ب ب٘ ايؿكريتػبٻ

ثٓا عٓٗا ـ ز٠ اييت ؼسٻأخط٣: إٕ تطبٝل ايكإْٛ ٚايكٛاعس ايعازي١ ٚاجملطٻ ٚبعباض٠ٺ

١ ٫ ٜكٓع أٚ ٜطنٞ نُري ايعساي١، ؾ٬ عكٛب١ اؾٓا١ٜ ـ يف بعض املٛاضز اـاقٸ :َٔ قبٌٝ

باؿػبإ مجٝع أططاف نٞ ْأخص  ;َٔ ايطنٕٛ إىل اٱْكاف ٜهٕٛ ٖٓاى َٓامٷ

ٝٳِ. ٚيف اؿكٝك١ إٕ ٌ َٔ تعاضض ايكٹٚخكا٥كٗا أٜهّا، ٚإٔ ْكًٚ ،اؿكٝك١ ايكا١ُ٥

ٞٸ ;ع عًٝٗا ايعساي١اٱْكاف ٖٛ املٓػأ٠ اييت تتعٖه ٌٕ يتػاعسٖا ع٢ً امله  بؿه

 َػتكِٝ، ٚتعٝسٖا إىل ايتٛاظٕ ٚعسّ ا٫ْع٫م عٓس َٛاد١ٗ خطط ايػكٛط.

 

 ــــــ صادزٍاب ـ معسف٘ العدال٘ ّم

 ــــــ االختالف يف تػدٔص العدال٘

ٌٕ ٞٸ يٛ متٸ دعٌ قٛاعس ايعساي١ ـ بؿه يًشكٛم، ٚمتٸ ؾكٌ ٖصٙ  ٞ ـ َب٢ٓٶٚنًٓ ْٛع

ّٸ ٜهُٔ يف تؿدٝل ططٜك١  ايكٛاعس عٔ ا٭سهاّ ايؿطز١ٜ، ؾإٕ اٱؾهاٍ اهلا

ىل ٌ إاغتٓباط ٚإسطاظ ٖصٙ ايكٛاعس، مبع٢ٓ أْ٘ هب إٔ ْط٣ نٝـ ميهٔ ايتٛقټ

 ا٭سهاّ ايعازي١؟ َٚا ٖٛ املكاّ ايصٟ ٜكًض يتؿدٝل شيو؟

عا٤ بأْ٘ ِ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ، ٚضمبا أَهٔ ا٫زٸقاطع َٚػًٖ ٫ ٜٛدس ٖٓاى دٛابٷ

 ٚتعكٝسّا: َٔ أنجط َػا٥ٌ ؾًػؿ١ اؿكٛم قعٛب١ّ

َٳ ـ1 قاٍ بإٔ قٛاعس ايعساي١ هب إٔ تػتٓبط عهِ ايعكٌ، َٚٔ ططٜل  ٔٵٖٓاى 

صا ايطأٟ هلْا ّ يف بسا١ٜ ٖصا املكاٍ شنطٴا٫دتُاع١ٝ ٚايػاٜات. يكس تكسٻؼًٌٝ املػا٥ٌ 

ٚقس  .ف ٚايػا١ٜ َٔ اـًلسٳِ ايعاّ يف ايعامل ٚاهَلِعايكا٥ِ ع٢ً أغاؽ طبٝع١ ا٭ؾٝا٤ ٚايٓٻ



 

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  الرابع واخلمسونعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

ٔٷضأٜٓا نٝـ ميهٔ ايٛقٍٛ إىل َؿّٗٛ ايعساي١ مٓم  .ا ٖٛ نا٥

َٳ ـ2  ٖصا ايؿإٔ، ٜٚط٣ إٔ ططٜل ٫ ٜطتهٞ سهِ ايعكٌ يف ٔٵٖٓاى يف املكابٌ 

ٕ ايعٛاطـ اٱْػا١ْٝ أباٱميإ ٚاٱؾطام، ٚ ايٛقٍٛ إىل ٖصٙ اؿكا٥ل َٓشكطٷ

 ض.ٛٵع بني ايعسٍ ٚاَؾٚأسهاّ ايكًب ٖٞ اييت متِّ

َٳ  .(33)اختاض إضاز٠ اهلل ٚايسٜٔ يتهٕٛ ٖٞ ايهابط يف ٖصا ايؿإٔ أٜهّا ٔٵٖٚٓاى 

َٔ  ع إىل ا٫عتكاز بإٔ ايعساي١ ْاؾ١ْ٦أخط٣ ٜصٖب عًُا٤ ا٫دتُا َٚٔ ْاس١ٝٺ ـ3

ٜكٛيٕٛ:  «ايٛدسإ ايعاّ»ز يـ ايٛدسإ ايعاّ. ٚإٕ ايصٜٔ مل ٜطٜسٚا ايكبٍٛ باملؿّٗٛ اجملطٻ

. قاٍ (34)إٕ ايكاعس٠ ايعازي١ ٖٞ اييت ٜط٣ ٚدسإ مجاع١ نبري٠ َٔ ايٓاؽ أْٗا قشٝش١

أٚ  ،«ٙ أنجط ايٓاؽ عاز٫ّإٕ ايعساي١ ٖٞ َا ٜطا»يف تعطٜـ ايعساي١:  (35)بطتطاْس ضاغٌ

ٜٴ»أخط٣:  بعباض٠ٺ َٸػٳا٭ضن١ٝ ـ َع سټعٹإٕ ايعساي١ عباض٠ عٔ ْعاّ  ١ ايٓاؽ ـ يتكًٌٝ ب ضأٟ عا

 .(36)«اَتعاض ايٓاؽ

٭ْ٘  ;س ّٖٝٛ نُٔ ٖصٙ اؾُاع١ٝنُا هب إزضاز ايؿًٝػٛف اٱلًٝعٟ زٜؿ

إٕ قٛاعس » ٖصا ايؿإٔ: ت١. َٚٔ نًُات٘ يفشٵٍ بايعساي١ إىل َػت٣ٛ ايٓؿع١ٝ ايبٳٜتٓعٻ

ٚإمنا ٖٞ َكطٓع١، ٖٚصا ٫ ٜعين أْٗا تؿتكط إىل ا٭غؼ  ،ايعساي١ يٝػت طبٝع١ٝ

 .(37)«ب شٚاتٗاػٳٕ تًو ا٭غؼ َؿٝس٠ َعإإش ; ايكشٝش١

ٔٵ ـ4 ؿني إىل ايكٍٛ بإٔ ايعساي١ ٫ ٖ٪٤٫ ٜصٖب ايهجري َٔ امل٪ٚي َكابٌيف  ٚيه

نُا إٔ ايكٛاعس ايطبٝع١ٝ ٫  :إِْٗ ٜكٛيٕٛٚ. يطأٟ عا١َ ايٓاؽ ميهٔ اعتباضٖا تابع١ّ

ٕ اؿكٝك١ غري تابع١ ٯضا٤ ايٓاؽ، إسٝح  ;ميهٔ تػٝريٖا ع٢ً طبل ضأٟ ا٭نجط١ٜ

نصيو ٫ ميهٔ تعٝني ايعساي١ ع٢ً طبل ضأٟ ا٭نجط١ٜ. قاٍ أضغطٛ يف ٖصا ايؿإٔ: 

ٞ يٟٛ يٛؾٛض يف . ٚقس شٖب ا٭غتاش ايؿطْػ«ط ب٘ اٱْػإ ايعازٍإٕ ايعساي١ ٖٞ َا ٜؿٚه»

٫ّ َٔ ا٫يتؿات إىل عسز ا٭ؾدام هب ايٓعط إىل ضأٟ سٳتأٜٝس ٖصا ايه٬ّ قا٬ّ٥: بٳ

 .(38)ٚاعتباضٙ ٖٛ املب٢ٓ ،أؾهٌ ٚأقًض ايٓاؽ

يف ختاّ ؼًًٝ٘، أْ٘ يًعجٛض ع٢ً قٛاعس ايعساي١ هب  ،ضٙٚٵٚقس اغتٓتر ضٚبٝٝ٘ بسٳ

ٚيف َكاّ ايجٓا٤ عًٝٗا.  ،ٙ ايكٛاعسايطدٛع إىل فتُع اؿكٛقٝني ايصٜٔ ٜبشجٕٛ عٔ ٖص

ٌ نابط١ يتؿدٝل أَا ايعطف ايعاّ ٚايكٛاْني اؿه١َٝٛ ؾ٬ ميهٓٗا إٔ تؿٚه
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ٚهلصا ايػبب وسخ يف بعض ا٭سٝإ إٔ ٜكع ايتعاضض بني قٛاعس اؿكٛم  ،ايعساي١

 .(39)ٚايعساي١

ؿ١ ٚأتباع٘ إىل ايكٍٛ بإٔ ايسٚي١ ٚسسٖا ٖٞ اؾ١ٗ ايكا (40)ٚقس شٖب ٖٝذٌ ـ5

يتؿدٝل ايعساي١. ٜصٖب ٖ٪٤٫ إىل ا٫عتكاز بإٔ إضاز٠ ايسٚي١ ٖٞ َب٢ٓ ايعساي١، ٫ٚ 

ع دصٚض عسّ ايجك١ بٗصٙ . ٚهب تتبټ«َا هب إٔ ٜهٕٛ»ٚ «َا ٖٛ َٛدٛز»ؾطم بني 

إٕ ايعساي١ ٖٞ »ايعساي١ يف عكا٥س ايػؿػطا٥ٝني اٱغطٜكٝني، سٝح ناْٛا ٜكٛيٕٛ: 

َٔ اـطري »سٝح نإ ٜكٍٛ:  ،(42)صيو عٓس باغهاٍ. ٚن(41)«املؿٝس٠ عاٍ ا٭ق٣ٛ

 .«ايكٍٛ يًٓاؽ: إٕ ايكٛاْني يٝػت عازي١

 

ًّ ،اجلاىب األخالقٕ للعدال٘  ــــــ معسفتُ ّف

 سٳٝٵّ بؿإٔ َب٢ٓ اؿكٛم ٚا٭خ٬م ٜػٓٝٓا عٔ ايسخٍٛ يف ٖصا ايبشح، بٳإٕ َا تكسٻ

 إٔ ايتصنري بٓكطتني ٫ ىًٛ َٔ ؾا٥س٠:

ّٷإٕ ايعساي١ َ ـ1 ٌٸأخ٬قٞ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ مجٝع ايعٛاٌَ امل٪ثِّ ؿٗٛ  ط٠ يف أخ٬م ن

ٔٵ ط يف ايتُٝٝع بني ايعسٍ ٚايعًِ. إٕ قٛاعس ايعساي١ يٝػت ؾطط١ّٜقّٛ ت٪ثِّ  أٚ ثابت١، ٚيه

ِٷ ٛٸ٠ ايعكٌ ؾكط; إش ٖٓاى غٗ نبري َٔ ايتأثري  هب يف تؿدٝكٗا عسّ ا٫عتُاز ع٢ً ق

 عٛاطـ أٜهّا.يف ٖصا ايؿإٔ يًُعتكسات ايس١ٜٝٓ ٚاي

ٌٸ قشٝضٷ ـ2 ٕٕ إٔ ن ط ٜؿعط يف ْؿػ٘ بايعساي١ عٓس َٛاد١ٗ ا٭سساخ َتشهِّ إْػا

عٝح  ،١ ٚاملبعجط٠ تؿب٘ بعهٗا أسٝاّْاإٔ ا٭سهاّ اـاقٸ ا٫دتُاع١ٝ، ٚقشٝضٷ

ٔٵ هب عسّ اعتباض ا٭ؾهاض ايعا١َ  ميهٔ اغتدطاز قٛاعس ْٛع١ٝ َٔ فُٛعٗا، ٚيه

ًِ. إٕ ايصٖٔ ايعطيف ايبػٝط ٫ ٜػتطٝع ؼًٌٝ مجٝع َعٝاضّا يتؿدٝل ايعسٍ ٚايع

املػا٥ٌ ا٫دتُاع١ٝ، ٜٚبتًٞ أسٝاّْا با٭ساغٝؼ ٚاملؿاعط ايبعٝس٠ عٔ ايعكٌ. هب غكٞ 

ٛٸ٠ ايعكٌ مبا٤ ايتذطب١ ٚايكطا٠٤ ٚإٕ ا٭شٖإ ايكازض٠ ع٢ً تؿدٝل ايعساي١ ٖٞ تًو  .ق

ِٸل باَا ٜتعًٖ ٚػطب١ ناؾ١ٝ يف اييت سكًت ع٢ً ض١ٜ٩ٺ  ٭َٛض ا٫دتُاع١ٝ. ؾهُا ٜت

ل بتكِٝٝ َا ٜتعًٖ ٠ يًتُٝٝع بني ايكبض ٚاؾُاٍ يفايطدٛع إىل أقشاب ا٭شٖإ املػتعسٸ

١ٝ، هب يف ايبشح عٔ ايعساي١ ايطدٛع إىل ا٭ؾدام ايصٜٔ ميتًهٕٛ ا٭عُاٍ ايؿٓٸ
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ّٸ إٔ تهٕٛ قشٝش١  ايكسض٠ ع٢ً ايتُٝٝع بني ايكشٝض ٚاـطأ. ميهٔ ٭سهاّ ايعٛا

ٔٵ  َّا ٚأبسّا.ٚٵ٫ ميهٔ ا٫عتُاز عًٝٗا زٳ بؿإٔ بعض ا٭َٛض ايبػٝط١ ٚا٫بتسا١ٝ٥، ٚيه

 ٕ ايكشـ تٓؿط خربّا َؿازٙ إٔ ضد٬ّ قتٌ اَطأ٠ّإ :ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ،َٔ شيوٚ

ٌٕ ٚسؿٞ; ٚعٓس قطا٠٤ ايٓاؽ هلصا اـرب تٗتعٸ َؿاعطِٖ، ٜٚؿذبٕٛ  عادع٠ بؿه

ايصٟ ٜسضى تأثري ايب١٦ٝ ع٢ً إضاز٠ ا٭ؾطاز، ٜٚعًِ  إٔ ايكانٞ دطميت٘ يف ٚدساِْٗ، إ٫ٓ

ٌ عا٬َّ أغاغّٝا يف ٚقٛع اؾطا٥ِ، ٫ ٜكسض سهُ٘ إٔ ؾٛن٢ ٚانططاب اجملتُع ميجِّ

قبٌ إٔ ٜهٕٛ بكسز ا٫ْتكاّ  ،بٓؿؼ ايػطع١ اييت ٜكسض ؾٝٗا ايٓاؽ أسهاَِٗ. ؾٗٛ

طّ َٚعاؾت٘. ٖٓاى ط يف إق٬ح اجملٚايجأض ٚإطؿا٤ ْا٥ط٠ غهب٘ ٚؾعٛضٙ اٯْٞ، ٜؿٚه

ط٠ يف طبٝع١ اؿهِ ايصٟ ٜكسضٙ ايكانٞ، َٚٔ تًو ا٭َٛض: ايهجري َٔ ا٭َٛض امل٪ثِّ

ٚنع سٝا٠ اجملطّ، ٚاضتباط٘ ٚع٬قت٘ بايكتٌٝ، ٚا٭ٚناع ٚا٭سٛاٍ احملٝط١ باؾطمي١ 

َٚكساض غ٤ٛ عًُ٘ ْٚٛاٜاٙ،  ،ٌ اجملطّ ٚايكاتٌبٳس َٔ قٹٚايكتٌ، ٚغبل اٱقطاض ٚايرتقټ

ؾدك١ٝ ايكاتٌ ٚايكتٌٝ، َٚا إىل شيو َٔ ا٭َٛض ايهجري٠ ا٭خط٣. إٕ ايعساي١ اييت ٚ

ّٸ ايٓاؽ، نُا إٔ ْعط٠ ايؿٓإ  ٜطاٖا ضدٌ ايكإْٛ ؽتًـ عٔ ايعساي١ اييت ٜطاٖا عٛا

ٔٸ  ؽتًـ عٔ ض١ٜ٩ اٯخطٜٔ. إىل ايؿ

ًـ ٌ فتُع ا٭ؾطاض ٚاجملطَني ؽتبٳٜهاف إىل شيو إٔ ايعساي١ احملرت١َ َٔ قٹ

عٔ ايعساي١ يف فتُع ا٭تكٝا٤ ٚاؿهُا٤. ٖٚصا ا٫خت٬ف يف املؿاضب ٖٛ ايصٟ زؾع 

ٌٸ «ايعساي١ ٚا٭خ٬م ايس١ٜٝٓ»كني إىل إس٬ٍ بعض احملٚك . (43)«ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ» ق

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ سهِ ايعا١َ يٝؼ ٖٛ امل٬ى يف تؿدٝل ايعساي١، ٚإمنا هب 

ُٛع عكا٥س عًُا٤ ا٫دتُاع َٚؿاضبِٗ ايكها١ٝ٥ يف مجٝع يف ٖصا ايؿإٔ اغتدطاز ف

 املطاسٌ.

 

 ــــــ ج ـ دائسٗ احلكْم ّالعدال٘

 ــــــ اجتاِ الكْاعد ّاحلكْم حنْ العدال٘

ّٷ ٚقس انتؿـ اٱغطٜل ٖصا ا٫ؼاز  .غٝاَٞ تاضىٞ إٕ اؿكٛم ٚايعساي١ تٛأ

 .(44)بُٝٓٗا قبٌ غريِٖ، ٚغاض ايطَٚإ يف شيو ع٢ً آثاضِٖ
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ٔټ (45)ف دػتٝٓٝإٜٴعطِّ ٔٸػٵبػط ايعساي١ ٚسٴ اؿكٛم بأْٗا ؾ . ٜٚصٖب (46)ٔ ايع

ٚتطاعٞ  ،املؿٗٛض إىل ايكٍٛ بإٔ ايسٚي١ اييت ٜهتب هلا ايبكا٤ ٖٞ تًو اييت تكِٝ ايعسٍ

ْكاف يف غًٛنٗا. أَا ايعساي١ ايّٝٛ ؾٗٞ ـ بايٓػب١ إىل اؿكٛقٞ املجايٞ ـ تًو اييت اٱ

مبع٢ٓ إٔ َؿَٗٛٞ اؿكٛم ٚايعساي١ ٜٓؿك٬ٕ عٔ  ،َٓٗا ايكٛاْني ِٗٳًِتٳهب إٔ تٴػٵ

ِ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ِعأخط٣: إٕ ايٓٻ ضغِ ا٫ضتباط ايٛثٝل بُٝٓٗا. ٚبعباض٠ٺ ،بعهُٗا

ٛټاؿكٛم يف ساي١ ؼطټ ذ٘ مٛ ايهُاٍ، ٖٚٛ ايهُاٍ ايصٟ ، ٜٚتٸٍ َػتُطٸى ٚؼ

 تهٕٛ غاٜت٘ ايعساي١ ٚايك٬ح.

ْكاف ٫ ٜكَٕٛٛ  ٫ ٜطاٖا ايٓاؽ َتطابك١ َع ايعسٍ ٚاٱإٕ ايكاعس٠ اييت

ٔ ع٢ً ب َٓٗا. ٚعًٝ٘ ٜتعٝٻٝٳٌ يًتٗطټبتطبٝكٗا بطغبتِٗ، ًٜٚذإٔٚ إىل أْٛاع ايٛغا٥ٌ ٚاؿٹ

ِ ايعاّ ٚإس٬ٍ ِعايسٚي١ إٔ تعٌُ ـ يف سسٚز اٱَهإ، َٚٔ أدٌ اؿؿاظ ع٢ً ايٓٻ

عس اؿكٛم ٚايعساي١ اييت ؼع٢ با٫سرتاّ ا٫غتكطاض ا٫دتُاعٞ ـ ع٢ً املٛا١َ٤ بني قٛا

 ٌ ايٓاؽ.بٳَٔ قٹ

ميهٔ َؿاٖس٠ ا٫ضتباط ايٛثٝل بني اؿكٛم ٚايعساي١ يف ايهجري َٔ ايكٛاعس. 

و ايٓاؽ يف اعتباض ِ يف املعا٬َت ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ ٜكتهٞ إٔ ٫ ٜؿٚهِعؾإٕ ايٓٻ

َني عكٛزِٖ، ٚأْٗا عٓس ايهطٚض٠ ٛا إىل إٔ ايسٚي١ ؼرتّ َهاْٚؿٛش ايعكٛز، ٚإٔ ٜط٦ُٓٸ

ٔ مل ٜتذاٌٖ  املسٜٔ ع٢ً تطبٝل ٚاسرتاّ تًو ايعكٛز. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ املكِّػرب

املسٜٔ ١ًَٗ عازي١ أٚ زؾع »نطٚض٠ تطبٝل ايعساي١ أٜهّا، ٚمسض يًشانِ بإٔ ٜعطٞ يـ 

أسٝاّْا يف َؿاز  َٔ ايكإْٛ املسْٞ(، ٜٚعٝس ايٓعط 277)املاز٠  «عًٝ٘ بايتكػٝط لٸاملػتشٳ

، ٚيف َكاّ تٓؿٝص اؿهِ ميٓع (47)َٔ قإْٛ املايو ٚاملػتأدط( 4عكٛز ايططؾني )املاز٠ 

َٔ  65َٔ َكازض٠ عسٸ٠ ايعٌُ ٚثٝاب املسٜٔ ٚسادات٘ ايهطٚض١ٜ ي٘ ٚ٭غطت٘ )املاز٠ 

قإْٛ تٓؿٝص ا٭سهاّ املس١ْٝ(. تػتُط ايسعا٣ٚ سٍٛ ايكهٛى يف ا٭َٛض ايتذاض١ٜ ع٢ً 

يٲنطاض  ٜػتطٝع َطايب١ ايصٟ اغتدسّ ايكٓو إٔ َايو ايكٓو ؼ غٓٛات، إ٫َٓس٣ مخ

ٔ قٛاْني ايتذاض٠(. ٖٚهصا إشا َ 319ٚ 318 تإملاز٢ إىل عؿط غٓٛات )اب٘ اعتباطّٝا ستٸ

، بػبب اؾتكاضٖا إىل بعض ايؿطٚط ا٭غاغ١ٝ ٫عتباض ايكٓو; ناْت ايٛثٝك١ ايتذاض١ٜ

َٔ قٛاْني  319ؿٝس َٓ٘ اعتباطّا )تؿطٜع عٔ املاز٠ ع٢ً املػت تكبٌ زع٣ٛ َايو ايكٓو
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 ايتذاض٠(.

ٟ إىل إعؿا٤ ا٭ضباح َٔ ايهطا٥ب إىل إٕ ضعا١ٜ ايتٓاغب يف ايعكٛز ايهطٜب١ٝ ت٪زٸ

ِٸ سٛس ِٸ َعٝٸٔ، َٚٔ ث ٌٕ ٜت تكاعسٟ. ٚنصيو يف اؿكٛم  سػاب ق١ُٝ ايهطٜب١ بؿه

اضٙ باٯخط بػبب ايسؾاع اؾٓا١ٝ٥ ٜٓؿأ إعؿا٤ ايؿدل َٔ ايعكٛب١ ـ إشا نإ إنط

 أٜهّا. «ايعساي١»املؿطٚع عٔ ايٓؿؼ ـ َٔ َؿّٗٛ 

ز٠ َٔ اـكا٥ل ايؿطز١ٜ، ٚإٔ ثِ إٕ َٔ بني أٚقاف اؿكٛم إٔ تهٕٛ فطٻ

ٌٕنًٓ «قاعس٠»تعٗط ع٢ً ؾهٌ   ١ٝ. إٕ ايكاعس٠ ؼهِ املكازٜل اـاضد١ٝ بؿه

ٕٚ ٌٸ .َتػا عساي١ )أٟ املػاٚا٠(، ٖٚصا ٢ دٖٛط ايسكٛق١ٝ ٜتذًٓ قاعس٠ٺ ٚعًٝ٘ ؾؿٞ قًب ن

ٟٸ ٖوميٓع َٔ ا٫َتٝاظات ا٫عتباط١ٝ. ٫ ؾٳ ٌُ إٔ ، ٜٚٴشتٳيف إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعساي١ قٛض

ٔٵّاهشٵَٳ ّاتهٕٛ َا١ٖٝ ايكاعس٠ اؿكٛق١ٝ ظًُ ا٭ز٢ْ تعٗط قٛض٠  يف اؿسٸ . ٚيه

ٌٸ  .(48)«ايتػ١ٜٛ يف ايعًِ َٔ ايعسٍ أٜهّا»، َٚٔ ٖٓا ٜٴكاٍ: قاعس٠ٺ ايعساي١ يف ن

س ّٖٝٛ ٚناضٍ ٝاب، َٔ أَجاٍ: زٜؿٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو شٖب بعض ايهتٸ

ّٷ ;ـ (49)َاضنؼ غاَض َٚجايٞ ٚخٝايٞ، ٫ٚ ٜكًض إٔ  َٔ َٓطًل إٔ ايعساي١ َؿٗٛ

 .٫ٚ قت٣ٛ هلا ،ٜهٕٛ َٛنٛعّا يًتشكٝكات ايع١ًُٝ ـ إىل اعتباض ايعساي١ َؿطز٠ دٛؾا٤

 عساي١.ٚقس غع٢ نٛيػٔ إىل تٓكٝض اؿكٛم َٔ اي

أْ٘ ٜط٣ إٔ ايكإْٛ ٖٛ املعٝاض يف متٝٝع ايعساي١. ٚع٢ً  (50)ْٚكٌ عٔ تَٛاؽ ٖٛبع

ٕ ايعساي١ إمنا تهتػب اعتباضٖا َٔ إٚ، أغاؽ ٖصا املب٢ٓ ٜهٕٛ ايكإْٛ عاز٫ّ زا٥ُّا

ٛا ، ٚأسًٓنيض ايعكًٝبٵٔ ٚايُكطْا بٓعط١ٜ ايصٜٔ أْهطٚا اُؿػٵايكإْٛ. إٕ ٖصٙ املكٛي١ تصٓن

ٟٸ. ٚع٢ً نيض ايؿطعٝٸبٵٔ ٚايُكػٵ٘ اُؿقًٓ ٍٕ أ ؾإٕ ٖصا ا٫ؼاز إمنا ٜهٕٛ َكب٫ّٛ يف  سا

 ايعساي١ مبعٓاٖا ايكٛضٟ بٓعط ا٫عتباض. تخصساٍ ُأ

 

 ــــــ الفصل بني الدائستني

ٛٸن١ يف ايعكٛز ٬ْسغ بعض ايكٛاعس ٚا٭سهاّ اييت تعٗط  يهُإ ايعساي١ املع

ٕ ايكإْٛ يف ايعكٛز إ :َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ١ٚ. ٌ ايطبٝعٞ يًشكٛم مٛ ايعسايٝٵامَل

ٌٸ ٛٸن١ ٜؿرتط َاي١ٝ ن نٞ ٜتشكل ايتعازٍ  ;ٚاسس َٔ ايعٛنني يف قشٸ١ ايعكس املع
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ٔ مل ٜتذاٌٖ نطٚض٠ تعازٍ ق١ُٝ ٌ ايططؾني املتعاقسٜٔ. نُا إٔ املكِّبٳاملٓؿٛز َٔ قٹ

م.  416عكس غري املتعازٍ )املاز٠ ؾػذ اي ايعٛنني أٜهّا; َٚٔ ٖٓا ؾكس أعط٢ املػبٕٛ سلٸ

أٚ  «ا٭ضف»ّ(. نُا ٜعطٞ اـٝاض يؿاضٟ ايبهاع١ املعٝب١ بني دربإ ايٓكل بأخص 

ٌ قاعس٠ م. ّ(. نُا إٔ املٓع َٔ اَت٬ى املعٛنني ميجِّ 422)املاز٠  ٜؿػذ ايعكس َٔ ضإٔؽ

ـًعٞ: إٕ أخط٣ يف إطاض نطٚض٠ اؿؿاظ ع٢ً ايتٛاظٕ بني ايعٛنني. ٚقٌٝ يف ايط٬م ا

ايعٚد١ إمنا هٛظ هلا ايطدٛع إىل ايؿس١ٜ ؾُٝا يٛ أَهٔ يًعٚز ايطدٛع يف ايط٬م، ٚإٔ 

ٛٸض ايتعازٍ  ٔ ايعٚد١ زٕٚ زؾع ايؿس١ٜ َٔ سطَإ ايعٚز َٔ سلٸ٫ تتُٖه ايطدٛع، ٫ٚ تك

كني ـ خٛؾّا َٔ ادتُاع ايعٛنني يف . نُا شٖب بعض احملٚك(51)املعٗٛز يف ايط٬م اـًعٞ

ٛټًَو  ض إٔ ايؿطط ايصٟ ٜهع تًـ املبٝع قبٌ ايتػًِٝ إىل أسس ططيف ايعكس ـ إىل تك

ـٷ املؿرتٟ يف عٗس٠ ايبا٥ع  .(52)ملكته٢ املعاٚن١ كاي

ـ  اب ـ عٛلطٟ أزضى بعض ايهتٸغٳل بايكٛاعس املطتبط١ بايتهاؾٌ اُ٭َا ٜتعًٖ ٚيف

ٍ عٔ ايتهايٝـ اييت َتعاز ٘ ٜأتٞ نتعٜٕٛضٜٵإٔ تهًٝـ ا٫بٔ باٱْؿام ع٢ً ٚايسٳ

 .(53)انطًع بٗا ايٛايسإ ػاٙ ايٛيس عٓسَا نإ قػريّا

ل باؿكٛم ا٫ْتكاي١ٝ )تعاضض ايكٛاْني يف ايعَإ( قٌٝ: إٕ ايكإْٛ َا ٜتعًٖ يفٚ

ٚشيو يػا١ٜ عسّ اٱخ٬ٍ بايعكس املتعازٍ  ;اؾسٜس يٝؼ سانُّا ع٢ً ايعكس اؾاضٟ

٪ٚي١ٝ املس١ْٝ ؾإٕ ٚدٛب سؿغ ايعكس املتعازٍ . ٖٚهصا يف املػ(54)ٚاملٓؿٛز يًططؾني

ل بع٬قت٘ بايططف اٯخط َا ٜتعًٖ ٚيف، عا٤ض يف اختٝاض َب٢ٓ ا٫زٸ١ٜ املتهطِّوٍٛ زٕٚ سطٸ

 .(55)ايٓعط عٔ ايعكس، ٚا٫غتٓاز إىل قٛاعس املػ٪ٚي١ٝ ايكٗط١ٜ بػضٸ

ٌٸ ،ع١ٚيف َٛضز اؿٛازخ غري املتٖٛق املتعازٍ يف بطبٝع١ ايعٛنني ٚايعكس  اييت ؽ

ٚإَهإ  ،تاضٜذ إدطا٤ ايعكس، متٌٝ ايكٛاْني ٚا٭ؾهاض اؿكٛق١ٝ إىل دربإ ٖصا ا٭َط

 .(56)ايعساي١ َكابٌٌ َٔ اؿط١َ ايتكًٝس١ٜ يًعكس يف ايؿػذ، ٚتكًٚ

ِٸ ،ٚبايتايٞ ؾإٕ اٱخ٬ٍ يف تٛاظٕ َٛقعٝات ايبا٥ع ٚاملؿرتٟ  يف املٛضز ايصٟ مل ٜت

يًبا٥ع يف ؾػذ ايعكس َٔ  اؿلٸ ٞزؾع ايجُٔ ايٓكسٟ، ٜٴعطط ؾٝ٘ تػًِٝ املبٝع، ٚتأخٸ

، ٚبصيو ٜعٌُ ع٢ً ؽًٝل ْؿػ٘ َٔ ٖصا املأظم )املاز٠ «خٝاض تأخري ايجُٔ»خ٬ٍ إعُاٍ 

 .(57)م. ّ( 402
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إشا أَهٔ تعُِٝ ٖصا ا٫غتكطا٤ ع٢ً املٛاضز اييت ميهٔ ؾٝٗا تعسٌٜ ؾطا٥ط 

تعسٌٜ مثٔ اٱداض٠  :ايعٛنني )َٔ قبٌٝ يػطض إهاز ايتعازٍ بني; ايعكس عهِ ايكإْٛ

إٔ  ، غٛف ْسضى بٛنٕٛح(58)يف ساي١ ايرتانٞ ع٢ً إٔ أدط٠ املجٌ تػاٟٚ ق١ُٝ اٱداض٠(

ٌ ايطبٝعٞ يًشكٛم مٛ ٝٵأسس ا٭ٖساف ا٭ق١ًٝ يًشكٛم ٖٛ تطبٝل ايعساي١. قس ٜكبٸ امَل

ِ ِعات سؿغ ايٓٻٟ شيو إىل اٱخ٬ٍ يف نطٚضايعساي١ يف بعض ا٭سٝإ، ٚبايتايٞ ٜ٪زٸ

خ تؿهٝهّا سٍٛ سٹشٵإٔ ٖصٙ املٛاضز ا٫غتجٓا١ٝ٥ هب إٔ ٫ تٴ ٚا٭َٔ اؿكٛقٞ، إ٫ٓ

 ايكاعس٠.

 ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ؽتًـ زا٥ط٠ اؿكٛم عٔ زا٥ط٠ ايعساي١ َٔ دٗتني، ُٖٚا:

ِ ا٫دتُاعٞ. إٕ ؾٕٓٛ ِعإٕ اهلسف َٔ اؿكٛم يف ايسضد١ ا٭ٚىل ٖٛ إهاز ايٓٻ ـ1

ِٷ ايتؿطٜع َٔ شيو ـ ع٢ً ٚبؿأْٗا.  تكتهٞ يف بعض ا٭سٝإ قٛاعس يٝؼ يًعساي١ سه

ّا بؿإٔ اؾاْب ايصٟ هب إٔ تػري ٕ ايعساي١ ٫ تكتهٞ سهُّا خاقٸإ :غبٌٝ املجاٍ ـ

ٙ ٌٖ ٖٞ ناؾؿ١ طٳٚإٔ إداظ٠ امُلِه ؟ـعًٝ٘ ايػٝاضات يف ايؿٛاضع، أٚ أٜٔ هب إٔ تتٖٛق

َٚا إشا نإ نُإ تًـ املبٝع قبٌ ايتػًِٝ ٜكع  ١ ي٘؟عٔ اْتكاٍ َٛضز املعا١ًَ أٚ ْاقً

ٚإٔ احمله١ُ ايكاؿ١ يًٓعط يف ايسع٣ٛ هب إٔ تهٕٛ يف  ؟ع٢ً ايبا٥ع أٚ املؿرتٟ

ٌٸ اغتٓازّا إىل أزي١  ;ض شيوٚإٕ اؿكٛم ٖٞ اييت تكطِّ ؟ع٢ عًٝ٘إقا١َ املسٸعٞ أٚ املسٸ ق

اّ ايكإْٛ، ٚإٔ ؼهِ قاعس٠ خاق١ أخط٣. إٕ ايعساي١ تكتهٞ إٔ ٜتػا٣ٚ اؾُٝع أَ

إٔ شات ايكاعس٠ ٫ ميهٔ اعتباضٖا ْتٝذ١  ٚاسس٠ ع٢ً مجٝع املٛاضز املؿاب١ٗ، إ٫ٓ

 يتطبٝل ايعساي١ أٚ كايؿ١ هلا.

ٌٸنُا ٫ ميهٔ يًكإْٛ إٔ ٜتٓبٸ َٛضز َٔ املٛاضز،  أ ظع٥ٝات ٚخكا٥ل ن

، يف سني إٔ إدطا٤ٖا ٜٚهططٸ إىل تعٝني أسهاَ٘ ع٢ً َب٢ٓ املكاحل ٚاملؿاغس ايٓٛع١ٝ

. نُا إٔ املػاٚا٠ بني ا٭٫ٚز يف املرياخ ٜعترب عني «ايعساي١»ؿل َع يف بعض املٛاضز ٫ ٜتٸ

إٔ شات ٖصٙ ايكاعس٠ تبسٚ يف َٛضز ا٭خٜٛٔ ايًصٜٔ  ايعسٍ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓٛع١ٝ، إ٫ٓ

باض ٕ إدٚإٚاٯخط ؾاغسّا َٚػتػّٓٝا، غري عازي١.  ،ٜهٕٛ أسسُٖا قاؿّا ٚقتادّا

ٍٕ ٗٻ املسٜٔ ع٢ً زؾع َا إٔ إيعاّ  َٔ ْاس١ٝ املكاحل ايٓٛع١ٝ قشٝشّا، إ٫ٓ سٸعٳس ب٘ ٜٴتع

ٗٸس ب٘ بؿعٌ ا٭سساخ  ٕٜٔٵٌ بسٳتهٓؿ ؾدٕل باٖغ بػبب ا٫نططاض، أٚ تهاعـ َا تع

 سٸ ظًُّا.عٳ١، ٜٴؿا٫دتُاع١ٝ أنعاؾّا َهاع
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سّ ا٫غتُاع إىل قس ٜػتسعٞ سؿغ ايٓعاّ قاعس٠ كايؿ١ يًعساي١. نُا إٔ ع ـ2

٠ املعٝٸ١ٓ مل ٜطايب ايسع٣ٛ يف املسٸ٠ املعٝٸ١ٓ، أٚ يف ظطف املسٸ ِٵكٹطًب ايسا٥ٔ ايصٟ مل ٜٴ

َٔ أدٌ  ;ض شيوإٔ ايكإْٛ ٜكطِّ إ٫ٓ ،عازٍ باغت٦ٓاف اؿهِ اـاط٧ ا٫بتسا٥ٞ، غريٴ

يٛ . نُا تكتهٞ ايعساي١ ؾُٝا ٣ِ احملانِ ٚايتكًٌٝ َٔ عسز ايسعاِٚعاؿؿاظ ع٢ً ْٳ

ٌٕ بػبب اْس٫ع اؿطب أٚ ظٗٛض ا٭ظَات  ;ؾاسـ انؿهت ق١ُٝ ايٓكٛز بؿه

ٗټ ا٫قتكاز١ٜ، متهني احملانِ ٚدعًٗا قازض٠ّ س ا٭ؾدام بصات ايٓػب١، ع٢ً تعسٌٜ تع

 إٔ أنجط ايسٍٚ ٫ ػٝع ٖصا ا٭َط. إ٫ٓ

ُٻ  ٌ اجملطّ ْتٝذ١ أؾعاي٘ اٱدطا١َٝ، ٫ٚ ميهٔ َعاقب١تكتهٞ ايعساي١ بإٔ ٜتش

ٟٸ ؾدل ظطٜط٠ غريٙ. إٕ ايٛيس ايصٟ ٜٴ ُٻ س َٔ غؿإحَٛيأ ٟٻ٫ ٜتش ، ٚعًٝ٘ ؾُٔ شْبٺ ٌ أ

إٔ  غري ايعسٍ سطَاْ٘ َٔ محا١ٜ ايكإْٛ، ٚعسّ اعتباضٙ ٚاسسّا َجٌ غا٥ط ا٭٫ٚز. إ٫ٓ

ـٷ إش يف  ;يًشؿاظ ع٢ً غ١َ٬ ا٭غط٠ َػاٚات٘ يف اؿكٛم َع ا٭٫ٚز ايؿطعٝني كاي

إىل بٓا٤ ا٭غط٠ ٚإدطا٤ عكس ايٓهاح، ٚميهٔ  ٫ تعٛز ٖٓاى ساد١َْجٌ ٖصٙ اؿاي١ 

ٌٸ ٗټسٳـ بٳ ؾدٕل يه َٳ٫ّ َٔ قبٍٛ ايتع ٜؿا٤، ٖٚصا  ٔٵس ايٓاؾ٧ َٔ عكس ايعٚاز ـ إٔ ٜعاؾط 

ع، ٜٚسعٛٙ سطق٘ ع٢ً محا١ٜ ا٭طؿاٍ إىل ايتعاّ ض َٓ٘ املؿطِّٖٛ عني اـطط ايصٟ وصِّ

 .(59)ض ٚا٫ستٝاطصٳداْب اَؿ

ٔٵ .صا ايٓٛع َٔ ا٭َج١ً نجريٷإٕ ٖ عًٝٓا ا٫يتؿات إىل إٔ تطدٝض املكاحل  ٚيه

سٸ ْٛعّا َٔ ايعساي١. عٳايعا١َ ع٢ً اؿكٛم ايؿطز١ٜ إشا مل ٜكرتٕ بايكػ٠ٛ ٚاي٬إْػا١ْٝ ٜٴ

 ;ٜت٘ٚهب اؾُع بني ٖاتني املكًشتني: عسّ ػاٌٖ ؾدك١ٝ اٱْػإ ٚسط١َ زَ٘ ٚسطٸ

َٔ خ٬ٍ ضعا١ٜ ٖٚٛا٤ ا٫عتباط١ٝ ٚاملكاحل ايؿدك١ٝ. يٮ ٚعسّ اؽاش اجملتُع غاس١ّ

ِٸ نُإ  َٸ١ ٜت باملع٢ٓ  «ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ»ايتٓاغب بني اؿكٛم ايؿطز١ٜ ٚاملكاحل ايعا

 اؿكٝكٞ يًه١ًُ.

 

 ــــــ د ـ العدال٘ ّاليعاو األخالقٕ

 ــــــ ح يف احلكْمْبً ّالُكمعٔاز احُلْط

ٌٕٜٴصعٹ آخط ـ بإٔ قٛاعس اؿكٛم ٚيٝس٠ إضاز٠ ايسٚي١، ٚيف ٚ ٔ اؾُٝع سايّٝا ـ بؿه
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ٟ ٖصٙ اٱضاز٠ ـ غٛا٤ عٔ ضغب١ أٚ انططاض ـ إىل خًل اؿكٛم، ٚقس بعض ا٭سٝإ ت٪زٸ

ف أٚ ايٛدسإ تعٌُ يف بعض ا٭سٝإ ع٢ً نُإ ٚاغتكطاب ايكٛاعس اييت ىًكٗا ايعٴطٵ

ٟٸأٚ عرب ا٭غايٝب ايكها١ٝ٥. ٚع٢ً  قطاس١ّ ،ايعاّ ٍٕ أ سٸ ع٬ُّ ٕ ايتؿطٜع ٚايتكٓني ٜٴعٳإ سا

َعك٫ّٛ ٚإضازّٜا ٖٚازؾّا. إٕ ايصٟ ميٓض اؿكٛم ايكسض٠ املاز١ٜ ـ طبكّا هلصٙ ايط١ٜ٩ ايٛاقع١ٝ ـ 

ٕٵ أخط٣: إٕ  ناْت َٓشطؾ١ عٔ ايكطاط املػتكِٝ يًعساي١. ٚبعباض٠ٺ ٖٛ إضاز٠ ايسٚي١، ٚإ

 يعاّ ا٫دتُاعٞ.س ـ ٜ٪زٸٟ إىل اٱ٧ ـ َجٌ ايكإْٛ اؾِّايكإْٛ ايػٝٸ

ٔٵ هب ايتصنري بٗصٙ ايٓكط١، ٖٚٞ إٔ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايٛاقع١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٫  ٚيه

ض بٵٔ ُٚقايططف عٔ املعٝاض ا٭خ٬قٞ ُؿػٵ ٚغضٸ ،تعين ايجٓا٤ ع٢ً غًط١ ايسٚي١

ٕٷ ٖوايكٛاْني. إٕ ايعساي١ إشا مل تهٔ ٚقؿّا دٖٛطّٜا يًشكٛم ؾ٬ ؾٳ  يف أْٗا َٝعا

ِٸ ،يًتكِٝٝ بني با٭سهاّ اؿه١َٝٛ أٚ أٚقاؾ٘ ايهُاي١ٝ. إٕ ايٓاؽ املداَط َٚٔ أٖ

ٛٻ ٚدساِْٗ ـ أٟ احمله١ُ اييت ٫  َكابٌيني إدطا٤ قٛاعس اؿكٛم ٜعًُٕٛ يف ايكها٠ املد

ٝٳِ ٚا٫عتباض ايٛاقعٞ يًكٛاْني مبٝعإ ايعساي١. إٕ غًط١ يًسٚي١ عًٝٗا ـ ع٢ً ؼسٜس ايكٹ

ؿٛش ٚاعتباض ايكٛاْني ٚاقع١ٝ أخط٣ هب ايكبٍٛ بٗا ٖصا اؿهِ ٚأثطٙ ٚاْعهاغ٘ ع٢ً ْ

ٓا ايٛاقع١ٝ ا٭ٚىل )اؿه١َٝٛ( قٛض١ٜ، ٚايٛاقع١ٝ ٝٵإىل داْب غًط١ ايسٚي١. يٛ أمسٳ

 ُا غٓهٕٛ أقطب إىل اؿكٝك١ يف بٝإ املطاز.بٳايجا١ْٝ )ا٭خ٬ق١ٝ( َا١ٜٖٛ، ضٴ

ع٢ٓ املطغّٛ هلصا ْاٙ يًشكٛم يٝؼ باملزٵٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إٕ ايٓعاّ ايصٟ أعسٳ

عات با٭ٖساف ٚايتطًٗ ، بٌ ٖٛ ممتعزٷ«ل اؿهَٛٞ أٚ ا٫دتُاعٞايتشٗك»املكطًض 

ٔٸ .ا٭خ٬ق١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغٞ ٚأسهاّ ايكًب أٜهّا ايعساي١ ٚاملطايب١ باؿكٛم  ٚإٕ يؿ

ٓا إىل أخص اٱْػإ ـ ايٛاقع يف َطنع ٖصا ٝٵ٥٫ك١ ؾٝ٘. ٚيف اؿكٝك١ قس غعٳ َها١ّْ

 عاّ ـ بٓعط ا٫عتباض نُا ٖٛ، ٚإٔ ْكٌ إىل املكازض ايها١َٓ يًشكٛم أٜهّا.ايٓ

 

 ــــــ العدال٘: الكٔن٘ األّىل يف احلكْم

ٝٳِ َٔ أمس٢ ايكٹ «ايعساي١»ٚ «املػاٚا٠»ٚ «١ٜاؿطٸ»ٜصٖب اؿهُا٤ إىل ايكٍٛ بإٔ 

 ;ٔ أعكس ا٭سهاّٜعترب َ ،ٝٳِ، ٚمتٝٝع ايك١ُٝ ا٭مس٢ا٭خ٬ق١ٝ. إٕ املكاض١ْ بني ٖصٙ ايكٹ

ٌٸ ٚاسس َٔ ٖصٙ املؿاِٖٝ ايج٬ث١ َٔ ايؿطاز٠ ٚايك١ُٝ ٚا٫ْػذاّ َع ايطٚح  ٚشيو ٭ٕ ن
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اٱْػا١ْٝ، عٝح ٜكعب تطدٝش٘ ع٢ً غريٙ، نُا ٜكعب ع٢ً ا٭زٜب إٔ ٜكاضٕ بني 

َٳ ،اَط٨ ايكٝؼ ٚططؾ١ بٔ ايعبس ٖٛ ا٭ؾهٌ َِٓٗ.  ٔٵأٚ بني املتٓيب ٚايبشرتٟ، ٚؼسٜس 

ٔٵ َِّع  ٚيه ٌ يف ايٓعاّ ا٭خ٬قٞ إٔ ٜعٌُ ع٢ً تعٝني ايك١ُٝ شيو ميهٔ يًُتأ

 ا٭خ٬ق١ٝ اؿان١ُ ٚا٭ؾهٌ َٔ غريٖا:

ٌ َطنع ٚقطب متجِّ «١ٜاؿطٸ»ٜصٖب ايهجري َٔ اؿهُا٤ إىل ايكٍٛ بإٔ  ـ1

إىل  (60)ت(ٝٳِ اٱْػا١ْٝ ا٭خط٣، إىل اؿسٸ ايصٟ ٜصٖب َع٘ )إميا٥ٌْٛٝ ناْٵمجٝع ايكٹ

١ٜ نٌ ٖٞ ايكٛاعس اييت مبٛدبٗا ميهٔ اؾُع بني سطٸ»عطٜـ اؿكٛم: ايكٍٛ يف ت

َټ (61). ٜٚبسٟ )دإ داى ضٚغٛ(«ٜات اٯخطٜٔؾدل َع سطٸ طٙ َٔ ايكٝٛز اييت تص

ؾُٝع اٯ٫ّ  ٜات ايطبٝع١ٝ يٲْػإ، ٚاعترب شيو َٓؿّأؾطنتٗا اؿهاض٠ ع٢ً اؿطٸ

ٌٕٚاملآغٞ، ٜٚط٣ إٔ بٓا٤ اجملتُع ٜهُٔ يف قبٛهلا بؿ . نُا شٖب )ؾطٜسٜـ طٸسٴ ه

١ٜ ٱضاز٠ ٖٝذٌ( ـ ضغِ ثٓا٥٘ ع٢ً ايػًط١ ـ إىل اعتباض اؿكٛم أَطّا نطٚضّٜا يهُإ اؿطٸ

 اٱْػإ.

١ٜ نجري٠، ٚتبًؼ شضٚتٗا يف ايٛدٛز١ٜ عٓس إٕ ايتش٬ًٝت ٚايتبذ٬ٝت بؿإٔ اؿطٸ

ْٗا إاخٌ، أٚ س٠ َٔ ايس١ٜ َكٝٻ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ؾإٕ اؿطٸ(62)غاضتط( )دإ 

ِٸ; ا٭ز٢ْ نصيو يف زا٥ط٠ اؿكٛم يف اؿسٸ ايكبٍٛ باؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ  إش عٓسَا ٜت

ٜات ا٭ؾطاز َٔ َٔ ايعٌُ ع٢ً تكٝٝس سطٸ بٛقؿٗا أَطّا نطٚضّٜا ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى َٓامٷ

 ٜات اٯخطٜٔ; يهٕٛ شيو َٔ يٛاظّ بٓا٤ اجملتُع.أدٌ اؿؿاظ ع٢ً سطٸ

ِ ٚا٭َٔ ايهطٚضٟ يف اجملتُع ٜعٌُ ـ ؾ٦ٓا أّ أبٝٓا ـ ع٢ً ِعأخط٣: إٕ ايٓٻ ٚبعباض٠ٺ

شٖيب. َٚٔ ٖٓا ٜصٖب إٜطٜٓؼ )اؿكٛقٞ ا٭ملاْٞ ايهبري( إىل  ١ٜ يف قؿٕلسبؼ اؿطٸ

 .(63)١ٜاعتباض ايعساي١ أؾهٌ َٔ اؿطٸ

١ٜ املٓؿًت١ ٚايعا٥س٠ عٔ اؿسٸ أخط٣ قس أثبتت ايتذطب١ ٚايتاضٜذ إٔ اؿطٸ َٚٔ ْاس١ٝٺ

ؾا٭شنٝا٤ ٜػتشٛشٕٚ ع٢ً  .ٜاتل اـٓام ع٢ً اؿطٸشاتٗا سكاضّا ٜهِّ تكبض يف سسٸ

ٛٸ عًُٛا ع٢ً ؾطض املعٜس َٔ ايكٝٛز ع٢ً  ٠ّمجٝع املعاٜا، ٚنًُا أقبشٛا أنجط ق

ٜات اٯخطٜٔ. َٚٔ ٖٓا متؼٸ اؿاد١ إىل املػاٚا٠، ٜٚأخص اؾُٝع ٜطايبٕٛ بٗا، سطٸ

 ٌ نُإ ٚتٛؾري املػاٚا٠.ٜات َٔ أدسٝح ٜػري ا٫ػاٙ مٛ ؼسٜس اؿطٸ
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ٌٸ١ٜ ٜبًؼ سسٸثِ إٕ ايجٓا٤ املطًل ع٢ً اؿطٸ  ْؿػ٘ عاملّا ؾدٕل ّا ٜط٣ ؾٝ٘ ن

دص مجٝع املباْٞ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ؾه٬ّ ْػبّٝا، ٫ ٜكبٌ ايٓكس ٚامل١َ٬، ٚتتٸ َػتك٬٘

ٖٚٓاى ايهجري َٔ املعاضنني هلصا  .ٟ إىل ايؿٛن٢ ٚاهلطز ٚاملطزا٭َط ايصٟ ٜ٪زٸ

 .(64)ا٭َط

ٟ إىل ايؿعٛض باؿاد١ إٕ عسّ املػاٚا٠ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٜ٪زٸ :قٌٝ ـ2

بٛقؿٗا ق١ُٝ غا١َٝ َٚؿهٸ١ً، ٚإٔ تهٕٛ سان١ُ ع٢ً  «املػاٚا٠»املرب١َ إىل َؿّٗٛ 

١ٜ َٔ أدٌ . ٚقس انطط )ضٚغٛ( يف ايعكس ا٫دتُاعٞ إىل ايتهش١ٝ باؿطٸ«١ٜاؿطٸ»

اؾُٝع إشا أضازٚا بٓا٤ ايسٚي١ ايسميكطاط١ٝ إٔ ٜتٓاظيٛا عٔ املػاٚا٠، ٚاقرتح بإٔ ع٢ً 

 .«املػاٚا٠»يتشكٝل  ;ف ايسٚي١ٚٚنعٗا ؼت تكطټ ،١سكٛقِٗ ٚاَتٝاظاتِٗ اـاقٸ

نُا إٔ ايػا١ٜ ايط٥ٝػ١ َٔ اؿهِ ٚايكإْٛ ـ يف ايؿًػؿات ا٫دتُاع١ٝ ـ تهُٔ 

َا زاَت ٫  إمنا تهٕٛ قرت١ٜ١َّ ٚإٕ اؿطٸ .يف إس٬ٍ املػاٚا٠ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

٣ إىل إٔ ٜعٌُ ايكإْٛ ع٢ً ؼسٜس ٚإٕ ْؿٛش ٖصٙ ايؿًػؿات قس أزٸ .تهطٸ بٗصٙ ايػا١ٜ

 نٞ ٫ ٜٓؿطط عكس املػاٚا٠. ;طٸ٠ٜات يف اجملتُعات اُؿاؿطٸ

ٚشيو ٭ٕ املػاٚا٠  ;«ايعساي١»ٚيف اؿكٝك١ إٕ اؿاد١ إىل املػاٚا٠ ٖٞ ساد١ إىل 

ِٸ ايتعبري عٓ٘ بـ  ٚا٫عتساٍ َٛدٛزٷ ايعساي١ »ٚنأَ يف شات ٚدٖٛط ايعساي١، ٖٚٛ ايصٟ ٜت

 ٌ ٚاسسّا َٔ ٚدٖٛ٘ ايٛانش١.ٚإٕ نُإ املػاٚا٠ بني ايٓاؽ أَاّ ايكإْٛ ميجِّ .«ايكٛض١ٜ

ٚإٕ  .زا٥ُّا ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ؾإٕ املػاٚا٠ املطًك١ ٚايطٜان١ٝ يٝػت َطًٛب١ّ

. إٕ ايٓاؽ َٔ سٝح «ِٝٳايكٹ»َٔ  خامٸ يف سكإض هلصا املؿّٗٛ قٝٛزّا يف قًب٘، ٖٚٛ

َْٛ٘ إىل اجملتُع يٝػٛا َتػاٜٚٔ. ٚعًٝ٘ ٜبك٢ ٖصا ايػ٪اٍ اؿاد١ ٚايٓؿع ايصٟ ٜكسِّ

َططٚسّا زا٥ُّا: ٌٖ سذِ اْتؿاعِٗ باملعاٜا ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ هب إٔ ٜهٕٛ 

ِٸ اؿسٜح  َتٓاغبّا َع سادتِٗ أٚ َع َكساض عًُِٗ ٚؾا٥ستِٗ ا٫دتُاع١ٝ؟ َٚٔ ٖٓا ٜت

ايعٌُ املتػاٟٚ هب زؾع  َكابٌكاٍ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ: يف ٜٚٴ .عٔ ايتٓاغب ٚا٫عتساٍ

ٕٚ أدٕط ٌٸَتػا ؾدل  . ٚع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً تربظ ايعساي١ املا١ٜٖٛ، ٚتأَط بإعطا٤ ن

 ايصٟ ٜػتشك٘. اؿلٸ

كٝٛز ايٓاؾ١٦ َٔ ايًصٜٔ ىهعإ يً «املػاٚا٠»ٚ «١ٜاؿطٸ»ـ إٕ ايعساي١ ـ خ٬ؾّا يـ 3
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ٚفطٸز٠ َٔ ايكٝٛز  ُا ناْت َطًك١ّٝٳِ ا٭خط٣ ـ نًٓا، ٚايتعاطٞ َع غا٥ط ايكٹُطبٝعتٝٗ

ٔ َٔ ؼكٝل ايعساي١ اٱهل١ٝ ؾإْ٘ يف ناْت أمس٢ ٚأضق٢. ٚإٕ اٱْػإ إشا مل ٜتُٖه

ا٭ز٢ْ ٫ ٜطٜس ؾكسإ ايكٛض٠ ا٭ضن١ٝ هلصٙ ايعساي١، ٚايتهش١ٝ بٗا ع٢ً َصبض  اؿسٸ

 ١ٜ أٚ ايٓعاّ.اؿطٸ

ِٸ يف بعض ا٭سٝإ ايتهش١ٝ بايعساي١ َٔ أدٌ إس٬ٍ  يف ايٓعاّ اؿكٛقٞ ٜت

َٳ .ايٓعِ ٚا٭َٔ اؿكٛقٞ ِّ، ٚأقبض َٛيعّا بايػًط١ ،اْبٗط بٗصا ا٭َط ٔٵٖٚٓاى  ضّا َتك

ِٸ  فاٍيف  سٸإٔ ٖصا ا٭َط ٜٴعٳ إ٫ٓ .يف املطس١ً ا٭ٚىل بإقا١َ ايٓعاّ إٔ قٛاعس اؿكٛم تٗت

١َ يتطبٝل ايعسٍ، ِ ٜعترب َكسٸِعإٕ إهاز ايٓٻ :. ٜكاٍ«َٓ٘ سٻؾطٸّا ٫ بٴ»ٝٳِ بٛقؿ٘ كٹاي

ٝٳِ ا٭خ٬ق١ٝ تطدٝض ٫ ميهٔ يف ْعاّ ايكٹ ٚإ٫ٓ .ِ َكب٫ّٛ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽِعٜٚهٕٛ ايٓٻ

ْٵِعنٓؿ١ ايٓٻ ت( ـ ٖٚٛ أنرب ؾًٝػٛف ِ ع٢ً ايعساي١ أبسّا. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ )إميا٥ٌْٛٝ نا

ٌِٕ ٚاؿطٸِععٔ ايٓٻ َساؾع إشا مل تهٔ ٖٓاى عساي١ ؾإٕ »ي٘:  ١ٜ ـ ٜكٍٛ يف آخط ؼًٝ

 .«نٌ ٖصا ايعٓا٤ اؿٝا٠ ئ تػتشلٸ

ٌٸ ايعسٍ املطتب١ ا٭ٚىل َٔ بني أٚاَط اهلل يف َكاّ  ٚيف ايكطإٓ ايهطِٜ وت

 ٚشيو ٭ْ٘ ٖٛ ا٭قطب إىل ايتك٣ٛ )بٛقؿٗا َعٝاضّا يًتؿانٌ بني ;(65)اؿهِ بني ايٓاؽ

 .(66)ايٓاؽ عٓس اهلل(

، «املػاٚا٠»ٚ «١ٜاؿطٸ»ٝٳِ ايػا١َٝ يـ ٞ عٔ ايكٹضغِ أْ٘ ٫ ميهٔ ايتدًٓ ،َٚٔ ٖٓا

ٔٵ بٛقؿٗا ايك١ُٝ ا٭خ٬ق١ٝ ا٭ٚىل،  «ايعساي١»يف ايتشًٌٝ ا٭خري هب اختٝاض  ٚيه

 .(67)ٚاعتباضٖا ٖٞ املعٝاض يف ؼسٜس ايكٛاْني ايكاؿ١ ٚايطاؿ١

ًٛا ـ َٔ ططٜل ايٛاقع١ٝ ـ إىل ؾ١ إٔ بعض ايؿ٬غؿ١ قس تٛقٻيٓا َٔ إنا سٻ٫ٚ بٴ

ٔٸَؿازٖا إٔ اؿكٛم متجِّ ْتٝذ١ٺ مبع٢ٓ إٔ تطبٝل ايعساي١ يٝؼ فطٸز  ،بػط ايعساي١ ٌ ؾ

ٞٸ يًشكٛم، ٚإمنا ٖٞ َٛنٛع َٚػ٪ٚي١ٝ اؿانِ ايعازٍ. ٚع٢ً سسٸ تعبري  ٖسف غا٥

تهُٔ يف تعٝني ايػِٗ املٓاغب إٕ ١َُٗ اؿانِ ايعازٍ يف ايسعا٣ٚ  :)َٝؿٌٝ ؾًٝٞ(

ٌٸ ٗټ ٚاسسٺ يه سات أٚ ايك٬سٝات، ٚإعطا٤ َٔ ططيف ايٓعاع يف املًه١ٝ ٚاؿكٛم ٚايتع

ٌٸ ع ٚغا٥ط عًُا٤ اؿكٛم ٚاملػاعسٜٔ ٚايعاًَني يف غًو ٘. ٚإٕ املؿطِّسٖك شٟ سلٛ ن

ٔٸ». ٚعًٝ٘ هب اعتباض اؿكٛم (68)ايكها٤ ٜػُٕٗٛ يف ؼكٝل ٖصا ايتٛظٜع ايعازٍ  ؾ

 .«ايتٛظٜع



 

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  الرابع واخلمسونعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

الهىامش
                                                      

﴿﴾

Villey



 

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  اخلمسونالرابع وعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 
(15) “Neither by nature. Then, nor contrary to nature to the virtues arise in us; rather 

we are adapted by nature to receive them, and are made perfect by habit”. Etics, Ross 

trans, 1942, BK. II. 1103 a: Patterson, Jusrisprudence, Page. 338. 

Villey

(20) Ulpien. 

Ch. Perelman

Bellet

Bellet
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A Principle in accordance with which beings of one and same essential category must 

be treated in the Same Way. 
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 ×عيد اإلماو دعفس الصادم «العدال٘»تعسٓف 

 دٓيّن العدال٘ مبيعٍْز

 

 )*(حكٍمًالأ. محمد رضا 

 حسه علً مطرترجمة: 

 

يف  ×َعترب عٔ املعكّٛ ؿل عًُا٤ املعكٍٛ ٚاملٓكٍٛ ع٢ً أْ٘ إشا بًػٓا سسٜحٷٜتٻ

 ،ّا نإ قا٥ًٗا ـا٭خط٣ ـ أٜٸ ع٢ً مجٝع ايهًُاتّا ََا نإ شيو اؿسٜح َكسٻ َػأي١ٺ

ايكٝاؽ »يف سهِ  ×ٚإٕ متجٌٝ املعكّٛ .ٜٚهٕٛ ا٫يتعاّ ب٘ ٚادبّا بهطٚض٠ ايعكٌ

 )زٕٚ ايٓعط١ٜ(.  «ا٭ٚي١ٝ»َات شٟ املكسٸ «ايربٖاْٞ

إٕ املكسَات »ٖـ( يف ٖصا ايؿإٔ: 1072ام اي٬ٖٝذٞ)ٜكٍٛ املٛىل عبس ايطظٸ

ٚٸاملأخٛش٠ َٔ املعكّٛ بٛاغط١ ايتُجٌٝ مب يٝات يف ايكٝاؽ ايربٖاْٞ. ٚسٝح ٓعي١ ا٭

َات إشا نإ َأخٛشّا ٜهٕٛ ايكٝاؽ ايربٖاْٞ َؿٝسّا يًٝكني ؾإٕ ايسيٌٝ امل٪ٖيـ َٔ املكسٸ

ٌٸٕ ٖصٙ املكسٸأَٔ املعكّٛ ٜؿٝس ايٝكني أٜهّا، بتكطٜط  َا  ١َ َٔ ن٬ّ املعكّٛ، ٚن

 .(1)«١َ سلٌّ، إشٕ ٖصٙ املكسٸٜكٛي٘ املعكّٛ ؾٗٛ سلٌّ

ايعًِ »ٖٛ  ×ٔ ايٛانض إٔ ايػبب يف شيو ٜعٛز إىل إٔ َٓؿأ عًِ املعكَّٛٚ

ٌٷ«ايهتاب املهٕٓٛ»ٚ «ايًٛح احملؿٛظ»ٚ «اٱهلٞ ٚيٝؼ  ،ٞنًٓ ، ٚإٕ عكٌ املعكّٛ عك

 ٔٵمبٳ ،َتؿاٚت١ بٺػٳعكٍٛ غا٥ط ايبؿط )ايصٟ وكٌ عًٝ٘ ايٓاؽ بٓٹ :َجٌ ،عك٬ّ دع٥ّٝا

ِٷؾِٝٗ ايؿ٬غؿ١ ٚايعطؾا٤(. ٚإٕ عًِ امل ٚٸ عكّٛ عً يٞ ٫ ٜتططٸم إيٝ٘ اـطأ )ؾًٝؼ ٖٛ أ

ٜٚهٕٛ يف  ،ايصٟ ٜهتػب٘ ايٓاؽ ،ايعًِ ايٓعطٟ أٚ ايهؿؿٞ ا٫ضتٝانٞ :َٔ قبٌٝ
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ٚٸ»يًتعاضض ٚا٫خت٬ف، ٫ٚ ٜكٌ إىل َطتب١  ن٬ املٛضزٜٔ عطن١ّ أبسّا.  «يٞايعًِ ا٭

ٕٸؾ ٚإ٫ٓ ;إمجاع يف ٖصٙ ايعًّٛ ٖٚصا ؾُٝا يٛ ناْت املػأي١ قٓط ساي١ اخت٬ف ا٭زي١  إ

 ٟ إىل ايتكًٌٝ َٔ اعتباض شيو(. ٚتعاضض ايرباٖني، ٚتٓايف ٚتكابٌ ايهؿٛف، غٝ٪زٸ

ٖـ( يف ٖصا 1050ٚقاٍ ؾًٝػٛف عكطٙ املري ايػٝس أبٛ ايكاغِ ايؿٓسضغهٞ)

ٔٸ»ايؿإٔ:  ا٭ْبٝا٤ َعكَٕٛٛ عٔ اـطأ،  قس ىط٧ ايؿ٬غؿ١ يف ايعًِ ٚايعٌُ، ٚيه

َٸٚإٕ ططٜل ايؿ٬غؿ١  ا٭ْبٝا٤ ؾططٜكِٗ إىل ايعًِ ٖٛ  اإىل ايعًِ بايؿهط ٚايعٌُ، أ

ايٛسٞ ٚاٱهلاّ، ٫ٚ ٜعًُٕٛ ا٭ؾٝا٤ بإداي١ ايؿهط، ؾُا نإ بايٓػب١ إىل ايؿ٬غؿ١ 

ٌّ ٚٸ ْعطّٜا ٖٛ بايٓػب١ إىل ا٭ْبٝا٤ بسٜٗ  ،يٞ. َٚٔ ٖٓا نإ ا٭ْبٝا٤ ٫ ىط٦ٕٛٚأ

 .(2)«اـطأ يف ايٓعطٜات زٴٔطايبسٜٗٝات، ٚإمنا ٜٳ اـطأ يف زٴٔطٚايؿ٬غؿ١ ىط٦ٕٛ; إش ٫ ٜٳ

باٱناؾ١  ،ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ـ أٟ ا٭غاؽ ايعكًٞ ـ ْط٣ ايؿ٬غؿ١ اٱغ٬َٝني

ايؿك٘ ٚايتؿػري ٚاؿسٜح ٚا٭خ٬م ٚايه٬ّ َٚا إىل  فا٫تإىل ايعًُا٤ يف كتًـ 

ؿاتِٗ ٚأعاثِٗ، شيو، ٜٓكًٕٛ ايطٚاٜات ٚا٭سازٜح طاملأثٛض٠ عٔ املعكَٛنيص يف َ٪ٖي

ٕٛ بٗا ع٢ً إثبات أٚ تأٜٝس آضا٥ِٗ يف املػا٥ٌ ٜٚػتٓسٕٚ إيٝٗا، ٜٚػتؿٗسٕٚ بٗا، ٜٚػتسٓي

ّٕ اييت ٜبشجْٛٗا، ٜٚٓعطٕٚ إىل َهاَني ا٭خباض بتكسٜٕؼ ، نُا ْؿاٖس نيبايػ ٚاسرتا

ٗني ايؿرياظٟ، ٚاؿاز ٖصٙ ايعاٖط٠ يف أعُاٍ ابٔ غٝٓا، ٚاملريزاَاز، ٚقسض املتأٚي

ٞٸا ٚغريِٖ. ٖٚصا ا٭َط َٔ  ،املسضٸؽ )اؿهِٝ( ملٛىل ٖازٟ ايػبعٚاضٟ، ٚاٯغا عً

 ايٛنٛح عٝح ٫ متاز َع٘ إىل املعٜس َٔ ايتٛنٝض ٚايبٝإ. 

ل بايعساي١ َٚؿاُٖٝٗا َٚكطًشاتٗا بني َا ٜتعًٖ ٖٓاى ايهجري َٔ ا٭قٛاٍ يف

ىل شيو َٔ ا٭عاخ، ٚنصيو َٚا إ «املػاٚا٠»ٚ «١ٜاؿطٸ»ايعًُا٤، ٚنصيو اضتباطٗا بـ 

ٌٸ ٚاضز يف  يػٓاكٗا... ٚيف ٖصا املكاٍ َٓٗا، ٚططم ؼٗك ٚاسسٺ أقػاّ ايعساي١ َٚٓؿأ ن

صٙ ا٭قٛاٍ ْٚكًٗا ْٚكسٖا ٚتكُٝٝٗا ٚتعٝني سسٚزٖا َٚٛاضز ايتساخٌ ؾُٝا هلض ايتعطټ

ٕٵبٝٓٗا، ٚإمنا ايصٟ ْعتعّ ايتططټ تكاض ـ ٖٛ بٝإ ع٢ً مٛ ا٫خ م إيٝ٘ يف ٖصا املكاٍ ـ ٚإ

ِٸ أخط٣: ايعساي١  ايعساي١ املعاؾ١ٝ ٚاؿٝات١ٝ )ٚبعباض٠ٺ :أقػاّ ايعساي١، ٖٚٞ أسس أٖ

يف ايتأثري ايعُٝل هلصا ايٓٛع َٔ ايعساي١ يف مجٝع ايؿ٪ٕٚ  ٖوا٫قتكاز١ٜ(، سٝح ٫ ؾٳ

ٞٸ»١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ َٔ سٝا٠ اٱْػإ، ٚنصيو تعًُٝ٘ ٚتطبٝت٘ ٚتهاًَ٘ املازٸ /  اٱهل



 

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  الرابع واخلمسونعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

ٞٸاٱْ  .«ػاْ

طٕٚ ّ املؿٚه، ٚقسٻ«ايعساي١ املعاؾ١ٝ ٚاؿٝات١ٝ»قٌٝ ايهجري بؿإٔ  يكس

ٚيف كتًـ َطاسٌ ايتاضٜذ املانٞ ٚاؿانط،  ،َٔ مجٝع بكاع ايعامل ،كٕٛٚاملتدكِّ

ِّ ،َٚٔ كتًـ املساضؽ ٚاملصاٖب  .َٔ اٯضا٤ ٚايتعطٜؿات ع١، ايهجريٳٚيف َٓاغبات َتٓ

ـٺأضّٚ ايتعطټ ٞ يف ٖصا املكاٍأْٸ سٳٝٵبٳ ػاًٖ٘ ٖٚذطاْ٘، ٖٚٛ  يًعساي١ متٸ ض إىل تعطٜ

ُٸ ١ َطاسٌ ايتاضٜذ يف نآؾ ١١َّ٬ أنجط املصاٖب ُظايتعطٜـ املٓكٍٛ عٔ إَاَني َٔ أ٥

ـٷ كني ٚايباسجني طٜٔ ٚاحملٚكَٛدٛز يف املتٓاٍٚ، ٚأزعٛ مجٝع املؿٚه ايبؿطٟ، ٖٚٛ تعطٜ

اختًؿت آضا٩ِٖ، إىل ايتسقٝل يف ا٭بعاز ايعع١ُٝ عٔ ايعساي١ ٚايجٛضٜني يف ايعامل، َُٗا 

٢ إشا ٚدسٚٙ َٔ أمس٢ ايتعاضٜـ ايٛاقعٞ، ستٸ «ايتعطٜـ»ٚا٭عُام ايعذٝب١ هلصا 

يف سٝا٠  «ايعساي١ املعاؾ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ»اٱْػا١ْٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚايجٛض١ٜ اييت قطأٖٚا سٍٛ 

 ;ٚظُٝع ايًػات ،ايعامل ١ أما٤طٕٚ يف ايعٌُ ع٢ً ْؿطٙ يف نآؾاٱْػإ ٫ ٜككِّ

ٝٳِ اٱْػا١ْٝ، ٚٚؾا٤ٶ ؾُٝع ايتهشٝات ايبؿط١ٜ، ٚعًِٝٗ إٔ هعًٛٙ تكسٜطّا ؾُٝع ايكٹ

، ٚشيو «ايكها٤ ع٢ً ايؿكط يف ايعامل»ْكب أعِٝٓٗ بٛقؿ٘ ٖٛ املٹ٬ى ٚاملعٝاض يف إطاض 

سِٗ ٛا ٫ٚ ميًٓٛا يف نؿاتكشٝش١ٝ نرب٣، ٚإٔ ٫ ٜهًٓ َٔ خ٬ٍ ايسع٠ٛ إىل ثٛضاتٺ

 املتٛاقٌ َٔ أدٌ ؼكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ ايػا١َٝ.

 ١، َأثٛض٠ٺ٫ ٜتذاٚظ عسز نًُاتٗا ايػتٸ ،َكتهب١ عٔ مج١ًٺ ٖٚصا ايتعطٜـ عباض٠ْ

إٕ ايٓاؽ ٜػتػٕٓٛ إشا »إش ٜكٍٛ:  ;×َعترب ـ عٔ اٱَاّ دعؿط بٔ قُس ايكازم ـ بػٓسٺ

 .(3)«ٍ بِٝٓٗعٴسٹ

ٌٕقس تعطٻ «ايتعطٜـ»إٕ ٖصا  ٌ عُّٛ بٳىل ايتذاٌٖ ٚايػؿ١ً َٔ قٹعذٝب إ ض بؿه

ُٸاملػًُني، ٫ٚ غٝٻ ٢ طٛاٙ ايٓػٝإ. ست٢ أِْٗ ، ستٸ^١ املعكَٛني ا٭طٗاضُا أتباع ا٭٥

طٕٚ بايبشح كٕٛ ٚاملٓٚعثٛا عٔ ايعساي١ أٚ نتبٛا سٛهلا، أٚ إشا تٓاٚهلا احملٚكإشا ؼسٻ

ٕٵأٚ ب ٚايتٓكٝب، ٫ لسِٖ ٜؿريٕٚ إىل ٖصا ايتعطٜـ َٔ قطٜبٺ ٍٸ ع٢ً  عٝس. ٖٚصا إ ز

ٍٸ ؾ٤ٞٺ  ^ض هلا ا٭١ُ٥ ا٭طٗاضع٢ً عُل املع١ًَٝٛ ايهبري٠ اييت تعطٻ ؾإمنا ٜس

 ٚتعايُِٝٗ ايٛنا٠٤.

ايٓعط عٔ أعُاق٘ اٱهل١ٝ، ٚأبعازٙ اٱْػا١ْٝ،  ٢ شض٠ٚ ٖصا ايتعطٜـ )بػضٸٚتتذًٓ
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ٞٸ»ٚنصيو بٝاْ٘ يـ  ت ايكطإٓ َٔ إقا١َ ايكػط ٚتطبٝل ايعسٍ يف آٜا «املطاز اٱهل

ٟٸ ت٘ ٚعٝٓٝٸ١ ايٓب١ٜٛ( يف ٚاقعٝٸايهطِٜ ٚايػٓٸ ت٘، مبع٢ٓ إٔ ٖصا ايتعطٜـ ٫ ٜٓطٟٛ ع٢ً أ

ط عٔ ٚاقع١ٝ ع١ٝٓٝ ٚخاضد١ٝ ًَُٛغ١، ٖٚٛ ، ٚإمنا ٜعبِّ«ْعع١ ش١ٖٝٓ فطٸز٠»أٚ  «تعُِٝ»

ٌٸ َُٗا نإ  ،إٔ ٜؿُٗ٘ ؾدٕل َٔ ايكطاس١ ٚايٛنٛح ٚاملباؾط٠ عٝح ميهٔ يه

 اٙ ايعًُٞ.بػٝطّا يف َػتٛ

 ،َعترب ٟٚ يف نتابٺؾإٕ ٖصا اؿسٜح ايؿطٜـ ٚايععِٝ قس ضٴ ٚؿػٔ اؿٓغ

ٕٵ«ايهايف»نتاب  :َجٌ  نإ َهُٕٛ ٖصا اؿسٜح )ايصٟ ٫ ميهٔ إٔ ٜكسض إ٫ٓ ، ٚإ

ِٕ ١ تعايِٝ املعكَٛني املؿع١ُ ٚإهلٝٸ ،×عٓس املعكّٛ ط إ١٫ٓ ٫ تتٖٛؾداَع ٚٚاقعٝٸ عٔ عً

ٟٸ بطعا١ٜ داْب اـًل، أٟ ، ؾٗٛ غٓسٺ عباز اهلل املدًكني( ٜػٓٝ٘ عٔ اؿاد١ إىل أ

 ٚانض ايكسٚض عٔ اٱَاّ املعكّٛ.

ٚعًٝٓا إٔ ْسضى إٔ ٖصٙ املػأي١ املططٚس١ يف ٖصٙ املع١ًَٛ اٱهل١ٝ ايهرب٣ 

تػتٓبط أٜهّا َٔ عؿطات اٯٜات ٚا٭سازٜح ا٭خط٣، بٌ ٜػتؿاز شيو َٔ بعهٗا 

ٔٵ .(4)قطاس١ّ ٟٸ ٖٓاى سسٜحٷ ،نطَا شٴ باٱناؾ١ إىل ،ٚيه عٔ اٱَاّ َٛغ٢  آخط َطٚ

 ،ُ٘ٚقس قػٻ َٛاٍ إ٫َٓٔ قٓٛف ا٭ إٕ اهلل مل ٜرتى ؾ٦ّٝا»; إش ٜكٍٛ: ×ايهاظِ

ٌٸ ٌٸ ،١ ٚايعا١َ ٚايؿكطا٤ ٚاملػاننياـاقٸ ،٘سٖك شٟ سلٛ ٚأعط٢ ن ـٺ ٚن َٔ  قٓ

 .(5)«قٓٛف ايٓاؽ، ؾكاٍ: يٛ عسٍ يف ايٓاؽ ٫غتػٓٛا

ِ َٓ٘ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ ٗٳإٔ ظاٖط ٖصٜٔ اؿسٜجني ٜٴِؿٚع٢ً ايطغِ َٔ 

ٔٵ غٓاز املهُٕٛ ايعٝين هلصٜٔ اؿسٜجني إىل مجٝع أقػاّ إُا أَهٔ بٳضٴ ٚاملعاؾ١ٝ، ٚيه

ٜؿٌُ ايكٛض ا٭خط٣ يًعساي١ أٜهّا;  «ٍ بِٝٓٗإشا عٴسٹ»ٚ «إٕ ايٓاؽ»ايعساي١; إش ايتعبري بـ 

ٌ ايكشٝض ـ عٝح تٓتؿٌ اجملتُع َٔ أشضع ٚشيو ٭ٕ إقا١َ ايعساي١ ٚتطبٝكٗا بايؿه

خطبٛط ايؿكط ـ هب إٔ تكّٛ ع٢ً زعا٥ِ َت١ٓٝ َٚٓٝع١. ٚئ تب٢ٓ ٖصٙ ايسعا٥ِ املت١ٓٝ أ

أخط٣: َا مل  يف مجٝع ا٭بعاز ا٫دتُاع١ٝ ا٭خط٣. ٚبعباض٠ٺ «بػط ايعساي١»َٔ خ٬ٍ  إ٫ٓ

ِٸ ا٫دتُاع١ٝ يف اجملتُع ٚيف ؼكٝل ايعساي١ ايػٝاغ١ٝ ٚايعساي١ ايكها١ٝ٥ ٚايعساي١  ٜت

ِٸ صٜٔ اقتكازّٜا عٔ اَت٬ى ا٭َٛاٍ ايطا١ً٥ قطع أٜسٟ املتٓٚؿ سٝا٠ ايٓاؽ، َٚا مل ٜت

ل يًعساي١ املعاؾ١ٝ يف سٝا٠ اؾُاٖري; إش اؾُع ب ايتشٗكتٳؾات املرتؾ١، ئ ٜٴِهٚايتكطټ
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ٌٷبني ايهسٸ ي١ يف ٚتهٕٛ ٖٓاى عسا ، ؾ٬ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تهاثطٷٜٔ َػتشٝ

ّٷ ٞٸ ايٛقت شات٘. ٖٚٓاى ن٬ يف ٖصا  ×بٔ أبٞ طايب قاطع ٚساغِ ٭َري امل٪َٓني عً

 .(6)«عِٗ عٔ ايباطٌٚضٻ ٔٵَٳ إ٫ٓ ٫ وٌُ ايٓاؽ ع٢ً اؿلٸ»ايؿإٔ; إش ٜكٍٛ: 

ٌ قطخ١ اؿكٝك١ ٚايٛاقع١ٝ يف شات ايًشعات، إٕ ٖصا ايتعًِٝ ايكاطع ميجِّ

 أدٌ، نٝـ ميهٔ إعاز٠ ايٓاؽ إىل ططٜل اؿلٸ ٚطٛؾإ اؿكٝك١ يف تبًٛض اٯؾام...

ِٸإشا ناْٛا ٜػريٕٚ مٛ ايباطٌ؟ إٕ اـط٠ٛ ا٭ٚىل تتُجٻ اٱقباٍ بعس  ٌ يف ْبص ايباطٌ، ث

ع اؾُٝع ، ٚايعساي١ ٚمتتټ«باطٌ»ف يف اؿٝا٠ ٚاملعٝؿ١ طٳ. إٕ ايتهاثط ٚايتٻشيو ع٢ً اؿلٸ

ِٸ، َٚا «سلٌّ»ِ اؿٝا٠ ٚاجملتُع عٳمبٛاٖب ْٚٹ ٌ بايتهاثط ايكها٤ ع٢ً ايباطٌ )املتُجِّ مل ٜت

ْكاف(. ٚإٕ ٖصا اٱع٬ٕ ـ ٌ بايعسٍ ٚاٱ)املتُجِّ ف( ٫ ميهٔ اغتبساهلُا باؿلٸطٳٚايتٻ

ٟٸ ّ ـ ن٬ّٷنُا تكسٻ ايصٟ  ،ع١ًُٝ تسعٛ إىل ايتعايٞ َٔ ؾدل اٱَاّ ٚسه١ُْ تطبٛ

ّٷّا يًعسٍ ٚاؿلٸٌ ػػٝسّا سٝٸميجِّ ٚبٓا٤  ،ٌٝ ي٘ يف ايرتب١ٝ ا٫دتُاع٫١ٝ َج ، ٖٚٛ ن٬

ْٚؿط ثكاؾ١ ايرتب١ٝ يف آؾام  ،ٚتٓعِٝ سٝا٠ اٱْػإ، اجملتُع ايكطآْٞ، ٚتجبٝت ايٓاؽ

آخط، ٚبًٛؽ شات  آخط، ٚاغتبساي٘ بإَٔط مبع٢ٓ أْ٘ ٫ ميهٔ غًٛى ططٜٕل ،سٝا٠ ايبؿط

َٔ ايٛانض إٔ (. ٌٚ بايكها٤ ع٢ً ايعًِ ٚايباطٌ، ٚبػط ايعسٍ ٚاؿلٸاهلسف )املتُجِّ

ٌٸ ٜتذػٸس يف  فتُٕع ايعُٛز ايؿكطٟ يًشٝا٠ ايػامل١ ٚايكاب١ً يًبكا٤ ٚا٫غتُطاض يف ن

 تطبٝل ايعساي١.

ِٸ ـ  ’تأٜٝس ٖاتني ايطٚاٜتني املأثٛضتني عٔ اٱَاَني ايكازم ٚايهاظِ ٜٚت

ٌٕ ٌٸ عُٓٗا ٚآخط ـ عسٜحٺ املؿتًُني ع٢ً ا٭قػاّ ا٭خط٣ َٔ ايعساي١ بؿه  آخط ـ ٫ ٜك

إىل شات املٛنٛع،  ـ يف إثاض٠ َهأَ ايٛدسإ ٚإٜكاظ ايهُا٥ط، ٖٚٛ ْاظطٷ عع١ُّ

 ١َ: بعس شنط ٖصٙ املكسٸ ،ٚغٛف ْصنطٙ يف ٖصٙ املكاي١

قسميّا  ،طٜٔ يف ايؿطم ٚايػطبإْين يػت غاؾ٬ّ عٔ بعض ْعطٜات املؿٚه

ٚميهٔ يٞ إٔ  .اؿكٛم ٚعًُا٤ ا٫دتُاع ٚا٫قتكاز أٜهّا فاٍطٜٔ يف ٚسسٜجّا، ٚاملٓٚع

 .ِٖٚ ٜعهؿٕٛ ع٢ً زضاغتٗا ،ط٠ يًذُٝعٚمجٝع ٬َناتٗا َتٛٚؾ .أشنطٖا يف نتاباتٞ

زّا ـ ٚيٝؼ إىل إٔ أنتب ؾ٦ّٝا قسٻ ،اْط٬قّا َٔ ايؿعٛض بايتهًٝـ ; أغع٢ينأْ سٳٝٵبٳ

ّٸ َٚٔ ٖٓا )بػضٸ .أَٛضّا أٚ أٖساؾّا أخط٣ ـ إيٝ٘ يف  ايصٟ أؾطتٴ ايٓعط عٔ ا٭قٌ اهلا
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بؿإٔ املعطؾ١ ٚاهلسا١ٜ  ^ٖصا ايبشح سٍٛ ايك١ُٝ ايكطع١ٝ يتعايِٝ املعكَٛني ٌٸَػتٗ

ٚايٓذا٠ ٚايرتب١ٝ( ؾإْٞ أتٓاٍٚ ـ يف ٖصٙ ا٭عاخ ٚايهتابات ـ ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات 

 ايؿطٜؿ١ بايصنط َٔ ث٬خ دٗات، ٖٚٞ:

ٔ ػاًٖٗا أنجط َ ـ إٕ ايػؿ١ً عٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات اييت متٸ1

َټ ِٸ إخهاعٗا يًتسقٝل ٚايتأ ٌٕغريٖا، ٚاييت ٫ ٜت ٢ ع٢ً َٓاغب، تؿطض ستٸ ٌ بؿه

َٔ ايؿٝع١ ٚاٱٜطاْٝني  ،ؿنيطٜٔ ٚامل٪ٚيايؿه٤٬ ٚا٭غاتص٠ ٚايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ ٚاملؿٚه

املعاقطٜٔ، َٔ ايصٜٔ ٜؿعطٕٚ عاد١ ايعامل ايبؿطٟ ـ ٚيٝؼ ايجٛضٜني ؾكط ـ إىل ٖصٙ 

ٜك١ ايهرب٣ ؾاط١ُ تعبري ايكسٸ إٔ ٜهْٛٛا )ع٢ً سسٸاؿكا٥ل، ٚايصٜٔ هب 

، إٔ ٜعًُٛا يف نتاباتِٗ ٚنًُاتِٗ ٚأعاثِٗ «بًػا٩ٙ إىل ا٭َِ»(: ِٖ ÷ايعٖطا٤

ٚؼكٝكاتِٗ ٚزضاغاتِٗ ع٢ً إٜكاٍ مجٝع ٖصٙ اؿكا٥ل إىل أمساع ايعاملني، أٚ ط٬ب 

ربا٤ يف املؿانٌ ٚاـ ،كني يف ٖصا ايٓٛع َٔ املػا٥ٌاؿكٝك١ ٚايعساي١ ٚاملتدكِّ

 ا٭ز٢ْ. يف اؿسٸ ،ٚأقشاب ا٭ٖساف ايجٛض١ٜ بني ايؿعٛب ،ايبؿط١ٜ

ـ ٚسؿ١ ٚغطب١ ؾ٦ات َٔ ايؿباب ٚاحملطَٚني ٚاملػتهعؿني يف اجملتُعات 2

ٞٸًعني ع٢ً ٖصٙ ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات شات ايبٴعٵاملػ١ًُ، َٔ غري املٖط ايعُٝل.  س اٱْػاْ

ِٸٕٓٛ ـ يف ختٳُا ٜٴِؿبٳٚايصٜٔ ضٴ يف اؿٝا٠  ا٭سساخ ـ بؿكسإ أنجط اؾٛاٖط ق١ُّٝ ه

اٱْػا١ْٝ ٚايجط٠ٚ ا٭بس١ٜ ـ ٚأعين بصيو ايجبات يف ايػًٛى ع٢ً )اٱميإ ٚايعٌُ ايكاحل( 

ٍٷـ ٫ قسٻ  أبعس َٔ ٖصا ايه٬ٍ. ض اهلل شيو، ؾًٝؼ ٖٓاى ن٬

َٔ نٞ ٜسضى ايٓاؽ ـ  ;ـ ايهطٚض٠ ايتهًٝؿ١ٝ يٓؿط ٖصٙ ايتعايِٝ ٚاؿكا٥ل3

ٌِّ اتٸ)اييت ميجِّ ^مجٝع ايطبكات ـ إٔ تعايِٝ املعكَٛني ّ ملعتكسات باعِٗ ايؿكٌ املك

ايؿٝع١ ع٢ً أغاؽ املباْٞ ايكطآ١ْٝ ٚايسٜا١ْ احملُس١ٜ ٚا٫غتُطاض١ٜ ايؿاط١ُٝ ٚايتعايِٝ 

سٸ ايًشع١ عٳ١( ؼتٟٛ ع٢ً سكا٥ل ٖا١َ َٚعاضف فٗٛي١، ٚاييت تٴ١ ٚاؾعؿطٜٸايعًٜٛٸ

سٝح ٜط٣ فتُعٓا ْؿػ٘ َٓتُّٝا إىل  ;٢ً يبٝاْٗا ٚايهؿـ عٓٗاجٵايًشع١ امُلايطا١ٖٓ ٖٞ 

يف إٔ ْؿط ٖصٙ ايتعايِٝ ٚايطٚاٜات بني اؾُاٖري ـ ٫ٚ  ٖو. ٫ٚ ؾٳ^تعايِٝ املعكَٛني

ٓطٟٛ ع٢ً ايهجري َٔ ؿني َٔ كتًـ ؾطا٥ض اجملتُع ـ ُٜا بني دٌٝ ايؿباب ٚاملجٖكغٝٻ

 ٗا: ايؿٛا٥س، َٚٓ
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١ ـ اٱهلٝٸ»ٝٳُ٘ ع٢ً اؿٝج١ٝ املتعاي١ٝ يسٜٔ اهلل، ٚقٝا١ْ ١ُٖٓٝ قٹ ـ اؿؿاظ1

ٝٸ  املتعاي١ٝ. «١اٱْػاْ

ـ اغتكا١َ املػًُني ع٢ً اٱميإ ٚايعٌُ ايكاحل، َٔ خ٬ٍ ا٫ط٬ع ع٢ً أبعاز 2

 تعايِٝ ايسٜٔ ٚايكِٝ اؿ١ٜٛٝ هلصٙ ايتعايِٝ.

ٚاعتباض شيو تهًٝؿّا ـ  ،٬َٞب١ بايعساي١ يف اجملتُع اٱغـ إسٝا٤ ايص١ٖٝٓ املطايٹ3

نٞ ٜهٕٛ اؾُٝع ٚع٢ً ايسٚاّ َٔ ايػاعني إىل ؼكٝل  ;نُا ٖٛ نصيو قطعّا ـ

 ايعساي١، ٚإٔ ٜكٓعٛا املػتشٌٝ َٔ أدٌ ؼكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ.

ٝٳِ، ـ إقباٍ غري املػًُني َٔ املٓكؿني ع٢ً اٱميإ بٗصٙ ايتعايِٝ ٚايكٹ4

 ٔ اهلل.ٚا٫غتؿاز٠ َٔ اؿكا٥ل ايٓاؾع١ يف زٜ

 ُا ايؿباب َِٓٗ.ـ ٜأؽ ا٭عسا٤ ٚاملدايؿني َٔ إنعاف إميإ ايٓاؽ، ٫ٚ غٝٻ5

ـ اْتػاب ايبعض ـ َٔ أدٌ تطبٝل ايعساي١ ـ إىل طًٛع ايؿذط، ٚاعتباض بعٚؽ 6

ايؿُؼ ٚا٫غتٝكاظ َٔ ّْٛ ايػؿ١ً، ٚتؿعؿع زَا٤ ايؿٗسا٤ ـ ايصٜٔ ٫ ٜعاٍ اجملتُع 

 قطو١ َٚس١ٜٚ. ٯ٫ف َِٓٗ ـ ضغاي١ّٯخط إىل تؿٝٝع ا ٜبازض َٔ سنٕي

ٌٸ ١ َٔ ٖصٙ ايؿٛا٥س ايػتٸ ٚاسسٺ ميهٔ يٓا إٔ ْصنط بعض اٱٜهاسات بؿإٔ ن

َكتهب  ْٚهتؿٞ بصنط تٛنٕٝض .ي٬ختكاض ضعا١ّٜ ;ٓا ْعطض عٔ شيواهلا١َ، ٚيهٓٸ

إش متؼٸ ايهطٚض٠  ;بؿإٔ ايؿا٥س٠ ايجا١ْٝ )اغتكا١َ املػًُني ع٢ً اٱميإ ٚايعٌُ ايكاحل(

 إىل شيو.

إٕ ا٫ٖتُاّ باؿؿاظ ع٢ً ايكٛاعس اٱميا١ْٝ ٚا٭قٍٛ ا٫عتكاز١ٜ يًٓاؽ ـ ٫ٚ 

ِٸغٝٻ ل ٖصا ايتهًٝـ يف بعض ُا ؼٖكبٳايتهايٝـ. ٚيطٴ ُا أدٝاٍ ايؿباب ـ َٔ أٖ

ا٭سٝإ َٔ ططٜل ايتأيٝـ ٚايهتاب١، مبع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ يبعض ايهتب ٚاملكا٫ت تأثري 

ُا تًو ايؿ١٦ َٔ ايؿباب أٚ ا٭ؾدام ؽ َٚعتكساتِٗ )٫ٚ غٝٻيف اؿؿاظ ع٢ً إميإ ايٓا

َٚطايب ٖ٪٤٫  ^ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ ايؿ٤ٞ ايهجري عٔ سكا٥ل ايسٜٔ ٚتعايِٝ املعكَٛني

َٸايععاّ يف تطب١ٝ ايؿطز ٚبٓا٤ اجملتُع ٚتطبٝل اٱغ٬ّ، ٜٚتعطٻ ١ نٕٛ إىل ا٭ؾهاض ايػا

 .(7)اييت تهعـ اٱميإ(

إنُاٍ »يف نتاب  ،ٖـ(381يؿٝع١ أبٛ دعؿط ايكسٚم)ثٞ اقسِّ ض٣ٚ ؾٝذٴ
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 ، عٔ ايٓيبٸ^، عٔ آبا٥٘×طَعتربص ـ عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم سسٜجّا ـ بػٓسٺ ،«ايسٜٔ

ٞٸ|ا٭نطّ ٞٸ»: ×بٔ أبٞ طايب ، أْ٘ قاٍ يٲَاّ أَري امل٪َٓني عً أعذب  ،ٜا عً

ّٷ ،مياّْا، ٚأععُِٗ ٜكّٝٓاإايٓاؽ  ، |ًٜشكٛا ايٓيبٸٜهْٕٛٛ يف آخط ايعَإ، مل  قٛ

 .(8)«ع٢ً بٝاض ١، ؾآَٓٛا بػٛازٺٚسذب عِٓٗ اؿذٸ

ّا إٔ تهٕٛ ٚوتٌُ قٜٛٸ .ٖٛ ايهتاب «غٛاز ع٢ً بٝاض»ٛانض إٔ املطاز َٔ َٔ اي

، مبع٢ٓ إٔ ايػبب يف إميإ ايٓاؽ ٚايجبات «ايػبب١ٝ»يبٝإ  «بػٛاز»يف ن١ًُ  «ايبا٤»

يس١ٜٝٓ ايكشٝش١. ٚبٗصا ٜهٕٛ ٖصا ٚا٫غتكا١َ ع٢ً َعتكساتِٗ ايس١ٜٝٓ ٖٞ ايهتب ا

 «عكط ايػٝب١»يـ  ٚشيو ٭ْ٘ ٜطغِ ٚقؿّا زقٝكّا ;يف سسٸ شات٘ اؿسٜح ايؿطٜـ َعذع٠ّ

 ١٥ غ١ٓ.اقبٌ سسٚث٘ بأنجط َٔ أيـ ٚأضبعُ

: (9)«طاغٛض»تعبري  ٚع٢ً سسٸ ،ميهٓٗا إٔ تكّٛ مبجٌ ٖصٙ ايػا١ٜ ٌٖٚ ٖٓاى نتبٷ

ٚتبكٞ ع٢ً ؾع١ً اٱميإ َؿتع١ً يف أؾ٦س٠  !؟«إٔ تكّٛ مب١ُٗ ايؿُؼ يف سًه١ ايًٌٝ»

ِٸ ِٸ ايٓاؽ. آٌَ إٔ ٜت ف ٚنعٗا ؼت تكطټ تأيٝـ ايهجري َٔ ٖصٙ ايهتب، ٚإٔ ٜت

 :يتاي١ٝايؿباب بأغعاض ظٖٝس٠، ٚإٔ تؿتٌُ ع٢ً املٛاقؿات ا

ؿٖٛا َٔ امل٪َٓني ٚاملدًكني ٚايعًُا٤ ايكاؿني، ٚايعاملني ـ إٔ ٜهٕٛ َ٪ٚي1

ٚا٭١ُ٥  |ا٭نطّ َٔ تعايِٝ اٱغ٬ّ ٚايػري٠ ايع١ًُٝ يًٓيبٸ ،ىلظُٝع ا٭قٍٛ ا٭ٚ

 ، ٚإٔ ٜهْٛٛا َٔ ايعاضؾني مبكتهٝات عكطِٖ.^املعكَٛني

بعٛا أغًٛبّا َتٓاغبّا َع شا٥ك١ اٱْػإ املعاقط ٚاؿٝا٠ ايطا١ٖٓ )ٚاؿٝا٠ ـ إٔ ٜتٻ2

 احملػٛغ١(.

صٜٔ ُٖا بكطٜض ن٬ّ ١ ـ ايًإىل سكا٥ل ايهتاب ٚايػٓٸ ـ إٔ ٜػتٓسٚا بؿسٸ٠ٺ3

املتٛاتط ـ بٛقؿُٗا سبًني َتٝٓني يف تطب١ٝ ٖٚسا١ٜ  «ًنيِكايجِّ»يف سسٜح  |ا٭نطّ ايٓيبٸ

 اٱْػإ مٛ ايػعاز٠.

ٌٕٚهب إٔ تهطًع ٖصٙ ايهتب بتعطٜـ ايكٹ قشٝض  ٝٳِ اٱغ١َٝ٬ املتعاي١ٝ بؿه

ٌٕ ِٸ ;ْانُا غبل إٔ أؾط، ٚع٢ً كتًـ ا٭بعاز ،لَٛثٻ ٚداَع ٚخايل، ٚبؿه  ٚإٔ ٜت

١; إش ُٖا ٫ ايتعطٜـ بصات اٱغ٬ّ ٚسكا٥ل تعايُٝ٘ ـ غٛا٤ ايٛاضز َٓٗا يف ايكطإٓ أٚ ايػٓٸ

ِٸ; ٜؿرتقإ ـ ع٢ً أغاؽ ؾِٗ عاقٌ ٚإزضاى ؾكٝ٘ ايعٌُ ع٢ً ايتُٝٝع بني ا٭َٛض;  ٚإٔ ٜت
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يٲنطاض  ;بٝس ا٭عسا٤ ا٭شنٝا٤ ٚا٭قسقا٤ ا٭غبٝا٤ ٌ شيو شضٜع١ّنٞ ٫ ٜؿٚه

 غ٬ّ.باٱ

ٌّ: إْٸٚأَا شيو اؿسٜح ـ ايصٟ قًتٴ ِٷ ٘ َٗ : إْٞ ٚايصٟ قًتٴ ،أٜهّا ٚإْ٘ ععٝ

نتأٜٝس ٫ضتباط كتًـ أْٛاع ايعسٍ ببعهٗا، ٚايصٟ ٜجبت  ١َٺغأشنطٙ بعس شنط َكسٸ

، ؾٗٛ اؿسٜح املأثٛض عٔ «ايعساي١ املعاؾ١ٝ»ل غا٥ط أقػاّ ايعساي١ يتشكٝل نطٚض٠ ؼٗك

 .(10)«ٔ ايعسٍػٹٜٴشٵ ٔٵَٳ ٫ ٜعسٍ إ٫ٓ»ٖٚٛ قٛي٘:  ،×اٱَاّ َٛغ٢ ايهاظِ

ٚٸميهٔ ؾطح ٖصا اؿسٜح بأسس ٚدٗني;  إٔ ٜطبل  ٫ ميهٔ يؿدٕل»: ٍا٭

إٔ  ٫ ميهٔ يؿدٕل »ٚايجاْٞ:  ;«إشا أَهٔ ي٘ ايكٝاّ بصيو ع٢ً أسػٔ ٚد٘ ايعسٍ إ٫ٓ

 تهٕٛ . ٚع٢ً ن٬ ايؿطسني«إشا نإ ٜعطف ايعسٍ ع٢ً أسػٔ ٚد٘ ل ايعسٍ إ٫ٜٓطبٸ

ُٸ ;«دسّا ز٫ي١ ٖصا اؿسٜح ايؿطٜـ ٚانش١ّ ١ٝ إش ع٢ً ن٬ ايتكسٜطٜٔ ٫ ؽتًـ ا٭ٖ

 ا٤:اؾٖٛط١ٜ ملؿَٗٛ٘ ايتعًُٝٞ ٚايرتبٟٛ ايبٓٸ

٘ٺ )ٜٚبسٟ يف تطبٝل ايعسٍ نعؿّا أٚ  ـ ؾايصٟ ٫ ٜطبل ايعساي١ ع٢ً أسػٔ ٚد

 .«ل ايعساي١ٜطبِّ»َٔ ايصٜٔ ٫ وبٸٕٛ ايعساي١...( ٫ ميهٓ٘ إٔ  ّاقابا٠ أٚ خٛؾ

ـ ٚايصٟ ٫ ٜسضى ايعساي١ ع٢ً أؾهٌ ٚد٘، ٫ٚ ٜػتطٝع إٔ ٜسضى أبعازٖا، ٫ٚ 

ٛټ ٌ ايػا١ٜ ضّا نا٬َّ ٚقشٝشّا، ٫ٚ ٜػتطٝع ؾِٗ اٱْػإ ايصٟ ميجِّميتًو عٓٗا تك

، ٚغري َسضى يٰثاض «اؿٝا٠ املًُٛغ١»ٚاهلسف َٔ تطبٝل ايعساي١ )ٚنإ غاؾ٬ّ عٔ 

ِّ . ٖٚصا ٜعين «ل ايعساي١ٜطبِّ»٫ ميهٓ٘ إٔ  ،تهعاف ٚايؿكط املسقع(ط٠ ي٬غاملس

 .(11)«بٓا٤ ايٓؿؼ»قعب، ٚوتاز إىل  س٠ ٚأَطٷَعٖك إٔ تطبٝل ايعساي١ َػأي١ْ باختكإض

ُټ ٚيف ٔ ـ ع٢ً ؾطح ٖصٙ ا٭سازٜح، َٔ خ٬ٍ شنط َا ًٜٞ غٓعٌُ ـ َٔ باب ايتٝ

 ١:ايتايٝا٭َٛض 

ٚٸ ٞٸسٜين ٖٛ اجملتُع ايصٟ تتٖٛؾإٕ اجملتُع اي ٍ:ا٭َط ا٭ ، ط ؾٝ٘ َكتهٝات ايطق

ٚتػٝب ؾٝ٘ َٛاْع٘. ٖٚصا أبػط تعطٜـ ميهٔ تكسمي٘ يًُذتُع ايسٜين ٚايكطآْٞ. ٫ٚ 

ٞٸ ىؿ٢ إٔ ا٭قٌ ايؿصٸ ٚا٫ظزٖاض يف اجملتُع ٖٛ تطبٝل ايعساي١.  يتٛؾري َكتهٝات ايطق

ا٫ضتكا٤. ٚإٕ ايػ١َ٬ ايٓؿػ١ٝ إٕ اجملتُع ايصٟ ٜؿتكط إىل ايػ١َ٬ ايٓؿػ١ٝ ٫ ميهٓ٘ 

 «اٱخؿام»ٚ «ا٫نططاب»َٔ  ط مبٓذ٢ٶغٳإمنا تهٕٛ سٝح ٜهٕٛ أؾطاز اجملتُع ٚاُ٭
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ا٭َطاض ٚاٯؾات، ٚغبب٘  )ايصٟ ٖٛ أؽټ ٞ. ٚإٕ ضؾع ا٫نططاب ايٓؿػ«ايتعاضض»ٚ

ٚدٛز ايٓعاعات اييت تكهٞ ع٢ً اهلس٤ٚ ايطٚسٞ يًٓاؽ( ٚاٱسباط )عسّ بًٛؽ ايػاٜات 

ٔٷٚا٫  بتطبٝل ايعساي١. بت٤٬ بأْٛاع اؿطَإ( ٚايتعاضض )ٚاـٝاضات املؿطٚن١( ضٖ

ُٸ ا٭َط ايجاْٞ: ٌٸإٕ أٖ ٔٷ ١ٝ ن َٗا باٱَهاْات اييت ميهٔ إٔ تكسِّ َسضغ١ ضٖ

ِٗ. ٚيف ايعامل املعاقط ـ ع٢ً ايطغِ َٔ ا٫بتعاز عٔ اٯؾام ايرتب١ٜٛ ٫ظزٖاض ايٓاؽ ٚضقِّ

ِٸَٔ  ايكشٝش١ ـ ٖٓاى َعٜسٷ اٱغ٬ّ َٓص ايبسا١ٜ  ا٫ٖتُاّ باؾاْب ايرتبٟٛ. يكس اٖت

َٸ١ دسٸ ٔ َٔ نٞ ٜتُٖه ;١َٚاعتربٖا قطٻ، ّا، ٚؾذب َٛاْع ا٫ضتكا٤بٗصٙ اؿكٝك١ اهلا

 ايتأغٝؼ يًرتب١ٝ ايكشٝش١ يف اجملتُع.

ٚٸ ا٭َط ايجايح: أَاّ ا٫ضتكا٤ املعٟٓٛ يٲْػإ ـ ايصٟ ٖٛ املكسض  ٍ َإْعإٕ أ

ٞٸايط٥ٝؼ ي ى، ثِ ايعًِ. َٚٔ ٖٓا لس ن٬ طٵاٱْػاْٞ ايهاٌَ يًبؿط ـ ٖٛ ايؿِّ ًطق

ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ يف ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ، بٛقؿُٗا ضنٓني َٔ أضنإ ؾعاضات اهلسا١ٜ 

 ٚايتٛدٝ٘، نُا يف قٛي٘ تعاىل: 

ٙٴ﴿ـ 1 ٝٵطٴ ٘ٺ َغ ٔٵ ٔإَي َٹ ِٵ  َٳا َيُه  . (12)(85)ا٭عطاف:  ﴾اعٵبٴسٴٚا اهلَل 

ٚٵُؾٛ﴿ـ 2 ٕٳَؾَأ ُٹٝعٳا ٚٳاِي ٌٳ  ٝٵ  (. 85)ا٭عطاف:  ﴾ا اِيَه

إٕ َؿه١ً املساضؽ بعس اؿكٍٛ ع٢ً ايػًط١ تهُٔ يف عسّ  ا٭َط ايطابع:

ٌٕ قشٝض. َٚٔ ٖٓا ؾكس متٸ ايتأنٝس نجريّا  ايؿِٗ ايكشٝض يًُسضغ١ ٚتطبٝكٗا بؿه

ٌٕ ١َّيٝهٕٛ شيو َكسٸ ;«٘ يف ايسٜٔايتؿٗك»ع٢ً ايؿِٗ ايكشٝض يًسٜٔ ٚ  يتطبٝك٘ بؿه

٫ ٜعين عًِ ايؿك٘ املكطًض ٚزضاغت٘، بٌ مبع٢ٓ ايؿِٗ ايكشٝض  «٘ايتؿٗك»قشٝض. إٕ 

ٞٸ أٜٗا »: ×بٔ أبٞ طايب ٚاؾاَع ٚاـايل املطتبط بايسٜٔ ٚأبعازٙ. ٜكٍٛ اٱَاّ عً

ٕٔ  .(13)«٘ ؾ٫٘ٝ تؿٗك ايٓاؽ، ٫ خري يف زٜ

ٜٴِؿ ٌٕٗٳأدٌ، إٕ ايسٜٔ ايصٟ ٫  ٜهٕٛ عٔ بكري٠، ٔ ايصٟ ٫ دٝس، ٚايتسٜټ ِ بؿه

ٟٸ خرٕيئ ٜ٪زٸ َا ًٜٞ ْصنط بعض  أٚ بطن١ ٚغعاز٠، ٫ يًؿطز ٫ٚ يًُذتُع. ٚيف ٟ إىل أ

ٌٕ  خاط٧: ا٭ؾهاٍ ايٓاؾ١٦ عٔ ؾِٗ ايسٜٔ بؿه

 ـ ايؿِٗ ايطدعٞ يًسٜٔ.1

 ـ ايؿِٗ ا٫يتكاطٞ يًسٜٔ.2
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 ـ ايؿِٗ املٓشطف يًسٜٔ.3

زٕٚ ؾِٗ غاٜات٘، َجٌ:  ،ٔؾِٗ أسهاّ ايسٜ :ـ ايؿِٗ اجملتع٨ يًسٜٔ )َٔ قب4ٌٝ

 ايططف أٚ ػاٌٖ أقٌ ايعساي١(. ؾِٗ أسهاّ املًه١ٝ، َع غضٸ

ف طٳـ ايؿِٗ ا٫ضغتكطاطٞ يًسٜٔ )ؾِٗ ايسٜٔ يف ن٤ٛ ايط١ٜ٩ ايطأمساي١ٝ ٚايتٻ5

ٚتهسٜؼ ايجط٠ٚ، ايصٟ ٜكهٞ ع٢ً مجٝع ؾطم ايعساي١، ٚاضتكا٤ ا٭ؾدام، ٚبايتايٞ 

 باب(.ٔ اؾٖٛطٟ يًٓاؽ ٚايؿؾطم ايتسٜټ

ُٸ ا٭َط اـاَؼ: ١ٝ قك٣ٛ َٔ أدٌ تٛؾري َكتهٝات نُا إٔ يؿِٗ ايعَإ أٖ

ٞٸ اٱْػاْٞ يٲْػإ ٚايٛقٍٛ إىل تطب١ٝ اٱْػإ أٜهّا; ٚشيو ٭ٕ ايعًُا٤  ،ايطق

، ٚبصيو ؾإِْٗ (14)ٚايرتبٜٛني ايصٜٔ ٜعطؾٕٛ ظَاِْٗ ٫ تٗذِ عًِٝٗ كتًـ أْٛاع ايًٛابؼ

ٕٛ َٔ قٝا١ْ اجملتُع ٚؼكٝٓ٘. ٚإٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعًُا٤ ٓعٕٛ باؿكا١ْ، ٜٚتُٖهٜتُتٻ

 ٝٳِ ايكطآ١ْٝ.طٕٚ بايتٝاضات املٓاٖه١ يًعساي١، ٜٚؿٝسٕٚ بايكٹٚايرتبٜٛني ٫ ٜتأثٻ

ٌٕ ا٭َط ايػازؽ: ٚنصيو َٓعيت٘ ٚقُٝت٘  ،قشٝض إٕ َعطؾ١ اٱْػإ بؿه

َٸٚٵٚنطاَت٘ اٱْػا١ْٝ، تًعب زٳ ٚايعساي١. إٕ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ّا َٔ أدٌ ؼكٝل ايرتب١ٝ ضّا ٖا

ٞٸ إش  ;«عٗسٙ إىل ا٭ؾرت ايٓدعٞ»يف  ×يٲْػإ ٖٞ َا ٚضز يف ن٬ّ أَري امل٪َٓني عً

. ؾ٬ هب استكاض (15)«يو يف اـًل ٚإَا ْعريٷ ;يو يف ايسٜٔ إَا أرٷ :ؾإِْٗ قٓؿإ»ٜكٍٛ: 

 َُٓٗا. أٟٛ

ٞٸٚقس ؼسٻ غ١َٝ٬، قا٬ّ٥ َا آخط بؿإٔ اؿه١َٛ اٱ يف َٛنٕع ×خ اٱَاّ عً

 .(16)«سه١َٛ ٫ ٜعًِ ؾٝٗا َػًِ أٚ غري َػًِ»َعٓاٙ: 

يف ا٭دٛا٤ ايس١ٜٝٓ ٜتشسٸخ اؾُٝع ـ غٛا٤ ناْٛا َٔ أٌٖ ايسٜٔ أٚ  ا٭َط ايػابع:

ٕ إىل ا٭عُاٍ ايس١ٜٝٓ. إٕ أنرب ا٭نطاض اييت تًشل بايسٜٔ، ٛٵايسْٝا ـ عٔ ايسٜٔ، ٜٚػعٳ

ٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ; ٭ٕ أقشاب ايسْٝا ميٓعٕٛ تطبٝل إمنا تأتٞ َ ،ٚايهٛاضخ اييت تكع

ؾٕٛ َػاضِٖ عٔ تطبٝل ايعساي١ بايؿهٌ ٔطشٵايعساي١. ٚسٝح ٜطاؾكٕٛ أٌٖ ايسٜٔ ؾإِْٗ ٜٳ

زٜين ٚباغِ  ِْٗ إمنا ٜكَٕٛٛ بصيو عرب تػطٝت٘ بػطا٤ٺإايكشٝض ٚايسقٝل، ٚسٝح 

م، طٳٕ ايُؿٓٛايسٜٔ، ٜٚسؾعٕٛ بعض ا٭مثإ يًشكٍٛ ع٢ً بعض املهاغب، ٜٚتشٝٻ

ط٠، ٜعًُٕٛ ع٢ً تػٝري اػاٙ ايسٜٔ، ٜٚبطًٕٛ ايتٛدٗات ًٕٛ ٫ست٬ٍ املٓاقب امل٪ثِّٜٚتػًٖ
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ايكطآ١ْٝ، ٜٚكهٕٛ ع٢ً َازٸ٠ اٱغ٬ّ، ٚبايتايٞ ٜسؾعٕٛ با٭دٝاٍ ايٛاع١ٝ إىل ايٝأؽ 

ٕٵ نإ  ٚاٱسباط. ٚيٛ عُس بعض ا٭ؾدام يف ايبني إىل ػاٌٖ أٚ ْػٝإ ايعًٌ ـ ٚإ

ٕٕشيو َٓ ٗټ ِٗ عٔ إميا يًعًٌ، ٜهٕٛ قس  ٚغع٢ إىل ايبشح عٔ ع٬ٕز، س ٚإخ٬م ـٚتع

 عٌُ ع٢ً تجبٝت ايعًٌ.

ٌٸ ا٭َط ايجأَ: ًٜػٞ ٚدٛز اهلل َٔ سٝا٠ اٱْػإ ٜجبت أْ٘ ٫ ٜعطف  ٔٵَٳ إٕ ن

ٌٸ َٳ ٔٵَٳ اٱْػإ. ٚن ٫ ٜعطف َع٢ٓ  ٔٵ٫ ٜعري أ١ُٖٝ يًعساي١ ٫ ٜعطف َع٢ٓ اؿٝا٠. ٚنٌ 

٫ ٜعطف غا١ٜ اٱْػإ يف اؿٝا٠. إٕ املعطؾ١ اؾاَع١ ٚايها١ًَ عٔ اٱْػإ اؿٝا٠ 

ٚاؿٝا٠ ٚايػا١ٜ َٔ اؿٝا٠ ٖٞ شات َعطؾ١ ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ ٚضز ايتعطٜـ ا٭نٌُ بِٗ يف 

ٗٸط٠. َٚا مل تتٖٛؾ ط ٖصٙ املعطؾ١ ٫ ميهٔ ايكٝاّ بؿ٤ٞ تعايِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ املط

ٞٸ»ٜت٘ إىل َػاض َٔ أدٌ اٱْػإ، ٖٚسا ِٸ«ٚايتعايٞ ايطق  ; إش َٔ ايٛانض أْ٘ َا مل ٜت

ٚايػا١ٜ  ،ايتعطٸف ع٢ً اٱْػإ ٫ ميهٔ ايتعطٸف ع٢ً ايططٜل ايصٟ هب إٔ ٜػًه٘

ف ع٢ً اٱْػإ تبك٢ اؿٝا٠ فٗٛي١ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜكٌ إيٝٗا أٜهّا. إشٕ َٔ زٕٚ ايتعطټ

ِّهض ا٫ستٝادات اٱْػا١ْٝ املأٜهّا، ٫ٚ تتٸ ٌٕتٓ ِٸ ع١ يٲْػإ بؿه  قشٝض، ٜٚت

اغتبساهلا با٫ستٝادات ايهاشب١، ٜٚػٛز ا٫خت٬ف ٚاحملابا٠ ٚايعٓكط١ٜ املدايؿ١ ملعطؾ١ 

اٱْػإ َٚؿانٌ اٱْػإ )ٚاييت تؿذبٗا ٚتػتٓهطٖا ايتعايِٝ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً 

 سّا بايػشب ايػٛزا٤ ٚايكامت١.ايسٚاّ(، ٚػعٌ ؾها٤ اؿٝا٠ ًَبٸ

ا٭غاؽ ـ نُا ٚضز يف ا٭َط ايػازؽ ـ هب ايعٌُ ع٢ً َعطؾ١ ٚع٢ً ٖصا 

ٚٸ ِٸاٱْػإ أ هض اٱداب١ ايتعطف عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ املعطؾ١ اٱْػا١ْٝ ايكطآ١ْٝ(، ٚتتٸ ٫ّ )أٟ ٜت

 :ايتاي١ٝعٔ ا٭غ١ً٦ 

 ـ ملاشا دا٤ إىل ا٭ضض؟1

 ًٗا ٖصٙ اؿٝا٠ َٔ َطاسٌ ٚدٛزٙ؟ـ َا ٖٞ املطس١ً اييت متج2ِّ

 ٚاملٓعٍ ٚاملطس١ً؟ طاز َٔ ايعبٛض َٔ ٖصا املُطٸـ َا ٖٛ امل3

4ِّ  يًٛقٍٛ إىل َكاقسٙ ايط٥ٝػ١؟ ;ع١ يف ٖصٙ اؿٝا٠ـ َا ٖٞ استٝادات٘ املتٓ

 ـ َا ٖٞ ايػا١ٜ ا٭غاغ١ٝ؟5

 ـ َٚا ٖٞ ا٭ٖساف ايكك٣ٛ ٚا٭خري٠؟6
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ـ ٌٖ بٛغع٘ ايٛقٍٛ إىل غاٜت٘ ا٭غاغ١ٝ ٚا٭خري٠ زٕٚ تًب١ٝ سادات٘ يف ٖصٙ 7

 ٠ أّ ٫؟اؿٝا

ِٸ ٌٕ ؾًٛ مل ٜت ٚظُٝع أبعازٖا، ئ  ،قشٝض ايتعطٸف ع٢ً ٖصٙ ا٭َٛض بؿه

ٞٸٜتشٖك  :َجٌ ،٢ املصاٖب اهلٓس١ٜ ايكسمي١ٚستٸ .٫ٚ ٖسا١ٜ ٚئ تهٕٛ ٖٓاى تطب١ْٝ ،ل ايطق

ط اييت ناْت متاضؽ ايطٜانات ايؿاق١ ٚايكاغ١ٝ، ٜٚتٖٓه ،ايبٛش١ٜ ٚايطا١ٜٚ ٚايطٖبا١ْٝ

ؿل َع املٛاظٜٔ ايطبٝع١ٝ ٢ مبا ٜتٸبات اؾػس ستٸٕٛ َتط٫ًٓ ًٜبټأتباعٗا يًسْٝا، ٚ

 ٟ املعاقط.ٔ َٔ َعطؾ١ اٱْػإ ٚاؿٝا٠، ْاٖٝو عٔ ايعامل املازٸٚايعك١ٝ٥٬، مل تتُٖه

إٕ اٱْػإ مل ىًل حملاضب١ أْاٙ، ٚإمنا خًل حملاضب١ أْاْٝت٘، مبع٢ٓ أْ٘ خًل َٔ 

ٞٸ .َعتسي١ تها١ًَٝ يف سٝا٠ٺ أدٌ ايكٝاّ عطن١ٺ ٜػتشٌٝ ؼكٝل ٖصٙ  ٚيف فتُع إْػاْ

يف املطس١ً ا٭ٚىل َٔ ايعٌُ ع٢ً َعطؾ١ اٱْػإ،  سٻاؿطن١ زٕٚ عساي١. إشٕ ٫ بٴ

ٛٸع١ ٚايبٓٸ ،ُا ايؿباب ـٚتعطٜـ اٱْػإ ع٢ً ْؿػ٘ ـ ٫ٚ غٝٻ ا٠٤ َٚعطؾ١ استٝادات٘ املتٓ

، يف مجٝع َطاسٌ ايطٚح ٞ عٓٗا(بػ١ٝ ْبصٖا ٚايتدًٓ ;)ٚنصيو ا٫ستٝادات ايهاشب١

 ٢ قبٌ اي٫ٛز٠ ٚبعس ايٛؾا٠.ٚستٸ ،ٚاؾػس، ٚيف مجٝع َطاسٌ ايعُط

ٚإٕ املعطؾ١ ايها١ًَ يٲْػإ ـ ع٢ً مٛ َا شنط ـ ٖٞ شات املعطؾ١ ايكطآ١ْٝ 

، ٖٚٞ املعطؾ١ ايٛاضز٠ يف ايهجري َٔ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ، ×بتؿػري ٚبٝإ املعكّٛ

، ٚاعترب ايعسٍ «ايتك٣ٛ»٠ نُاٍ اٱْػإ يف تباض شضٚاع ٚمتٸتؿػريٖا يف ايطٚاٜات،  ٚمتٸ

ٛٳ٣﴿ططٜكّا يًٛقٍٛ إىل ايتك٣ٛ، ع٢ً َا ٚضز يف قٛي٘ تعاىل:  ٛٳ َأِقطٳبٴ يٹًتٻِك ٖٴ  ﴾اعٵسٹُيٛا 

8ٍٕ)املا٥س٠:  خ اٱَاّ َٔ ايؿكط، نُا ؼسٻ (. ٚايعساي١ اؿكٝك١ٝ تعين بٓا٤ فتُع خا

ايٛسٝس٠ اييت ناْت ؼت غٝططت٘، بعٝسّا عٔ  بؿإٔ ايهٛؾ١ )ٖٚٞ املس١ٜٓ ×عًٞ

، إٕ ْاعُّا إ٫ٓ َا أقبض بايهٛؾ١ أسسٷ»تأثري كتًـ أْٛاع ايعٓاقط اهلسٸا١َ(، قا٬ّ٥: 

ٌٸ ،طٸأزْاِٖ َٓعي١ يٝأنٌ ايبٴ  .(17)«ٜٚؿطب َٔ َا٤ ايؿطات ،ٚهًؼ يف ايع

ٛټٚإٕ نٝؿ١ٝ ؼٗك  ٍ يف ايهٛؾ١ املٓهٛب١ بػبب اؿطب، ٚغريل ٖصا ايتش

ع بايطؾاٙ ايٓػيب، ؾ٬ ٜهٕٛ ؾٝٗا ٢ أقبض اؾُٝع ؾٝٗا ٜتُتٻ١ٓ يف سٝٓٗا، ستٸاحملكٻ

ٜٴ(18)بغا٬ّ٥ َٔ غري املػًُني نإ شيو َجاضّا يًتعذټ ٢ إشا ضأٜتٳٚاسس، ٚستٸ ؾكريٷ سٸ عٳ، 

ُٸ  ُا مل ٜؿٗس ايعامل َجٌ ٖصٙ املس١ٜٓ ع٢ً َطٸ ايتاضٜذ.بٳّا. ٚضٴ١ٝ سٓكأَطّا بايؼ ا٭ٖ



×  
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ٛٻ ايتاغع: ا٭َط ٍٕ ض إٔ ايسع٠ٛ إىل بٓا٤ فتُٕعقس ٜٴتك َٔ ايؿكط ـ ٚايصٟ تكسٸّ  خا

ل. َٔ املُهٔ ز أ١َٝٓ ش١ٖٝٓ َجاي١ٝ َػتش١ًٝ ايتشٗكعًُٞ ي٘ آْؿّا ـ فطٻ شنط منٛشٕز

ٛټ٘ ٫ ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ فطٻٚيهٓٸ .ض قٛي٘ بايؿعٌ نجريّاقٍٛ شيو، ٖٚٛ َا تهطٻ ض ٫ ز تك

إىل ايتهطاض ـ إٕ  ٝض; إش نُا غبل إٔ شنطْا ـ ٫ٚ ْط٣ ساد١ّقش ٜكّٛ ع٢ً أغإؽ

ايكطإٓ ايهطِٜ ٜأَط بتطبٝل ايعساي١، ٜٚٛدب ْؿط ايعساي١ يف اؿٝا٠ بني ايٓاؽ. ٚقس 

١ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ ـ اغتشاي١ ايتهًٝـ مبا ٫ ٜطام، ـ با٭زٓي «أقٍٛ ايؿك٘»ثبت يف عًِ 

 هض إٔ ايتهًٝـ بتطبٝل ايعساي١ أَطٷ. ٚعًٝ٘ ٜتٸمبع٢ٓ إٔ ايعاقٌ ٫ ٜأَط مبا ٫ ٜٴػتطاع

ٕٻ اهلَل﴿قٛي٘:  :َٚٔ شيو، ممهٔ، َٚٔ ٖٓا ؾكس أٚدب٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل َٴطٴ ٔإ ٜٳِأ  

ٍٔ  (.90)ايٓشٌ:  ﴾بٹاِيعٳسٵ

ٝٻ إقا١َ »ٖٞ  ^ٔ ايكطإٓ ايهطِٜ إٔ ايػا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ َٔ بعح ا٭ْبٝا٤نُا ب

ٕٛ، ٖٚصا ٜعين تطبٝل ايعساي١ «ايكػط ّٳ ﴿ؾاٌَ; إش ٜكٍٛ تعاىل:  بني ايٓاؽ ع٢ً م ٝٳُكٛ يٹ

بٓا٤ فتُع قا٥ِ بايكػط. ٌٖٚ ميهٔ إٔ ٜأَط  (، مبع25٢ٓ)اؿسٜس:  ﴾ايٓٻاؽٴ بٹاِيكٹػٵطٹ

يًٓٗه١ ايهرب٣  ٚهعً٘ غا١ّٜ ،َػتشٌٝ اهلل اؿهِٝ ٚايعامل ٚايطسِٝ ٚايعازٍ بإَٔط

ممهٔ ٚعًُٞ. ؾُا  إقا١َ ايعسٍ أَطٷٚعًٝ٘ ؾإٕ  .أبسّا ٚسطن١ ا٭ْبٝا٤ ايعع٢ُ؟ ن٬ٓ

ٚايعاملني مبطاز اهلل  ،طٜٔ اؿكٝكٝني يًكطإٖٓٞ ايعساي١؟ ايعساي١ طبكّا يه٬ّ املؿػِّ

تعين ايكها٤ ع٢ً ايؿكط  ،ٖسا١ٜ ٚتطب١ٝ اٱْػإ فاٍغبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚاملعكَٛني يف 

ٚعسّ  «٤ا٫غتػٓا»يف اجملتُع، ٚإٔ ٜكٌ ايٓاؽ يف َعاؾِٗ ٚسٝاتِٗ إىل َطس١ً 

ؾ٬ تطب١ٝ َٔ زٕٚ عساي١، ٫ٚ  .اؿاد١، عٝح ٜػتطٝعٕٛ بصيو غًٛى ططٜل ايهُاٍ

نُاٍ َٔ زٕٚ تطب١ٝ، ٫ٚ ٖسا١ٜ َٔ زٕٚ نُاٍ، ٫ٚ َعطؾ١ َٔ زٕٚ ٖسا١ٜ، ٫ٚ عباز٠ 

ل يف ظٌ َٔ زٕٚ َعطؾ١، ٫ٚ غعاز٠ َٔ زٕٚ عباز٠; ٭ٕ ايػعاز٠ ايها١ًَ إمنا تتشٖك

ِٸاضتباط اٱْػإ باهلل غ ِّ بشاْ٘ ٚتعاىل. ٚإٕ َٔ أٖ س٠ ٫ضتباط ايعٓاقط ٚا٭غباب املُ

)يف  ^اٱْػإ َع اهلل ٖٛ تطبٝل ايعساي١. َٚٔ ٖٓا دا٤ يف بٝإ ايػا١ٜ َٔ بعح ا٭ْبٝا٤

تٛدٝ٘ ايٓاؽ إىل اهلل ٖٚساٜتِٗ إىل َعطؾ١ اهلل ٚعبازت٘ ٚاؿكٍٛ ع٢ً ايػعاز٠ 

ٞٸيٓاؽ. َٚٔ ٖٓا ضٴٚبػط ايعساي١ بني ا ،ايها١ًَ( إقا١َ ايكػط  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ عً

 .(19)«ايعسٍ سٝا٠ ا٭سهاّ»أْ٘ قاٍ: 
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طٕٚ يف ايرتٜٚر ٭سهاّ ايسٜٔ، ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ ٜػؿًٕٛ عٔ إٕ ايصٜٔ ٜؿٚه

 ،سٸ َٔ أنرب ايٛادبات اٱهل١ٝ ٚا٭سهاّ ايس١ٜٝٓ ـايعساي١ ٚتطبٝكٗا بني ايٓاؽ ـ ايصٟ ٜٴعٳ

ٚعٔ َعطؾ١ اؿٝا٠ ٚاٱْػإ، ٚعٔ ؾِٗ أٖساف ٜبتعسٕٚ عٔ َٓٗر ٚأغًٛب ا٭ْبٝا٤، 

ٝٸاٱهلٝٸ»ايكطإٓ، ٚعٔ َعطؾ١ املا١ٖٝ  ٚغريتِٗ  ^يتعايِٝ املعكَٛني «١١ / اٱْػاْ

، ٚتط٣ ا٫غتطاع١ «زطٳاَؿ»ٚ «طايعٴػٵ»ايع١ًُٝ، ٖٚٞ ايتعايِٝ اييت تٓؿٞ مجٝع أْٛاع 

١ ٚاملتطابك١ متاَّا َع يف أزا٤ ايتهًٝـ، ٖٚٞ ايتعايِٝ املطتبط ظُٝع أْٛاعٗا ٫ظ١َّ

ع١ٝ. بٳٌ عامل ا٫ستٝاز ٚايتٻ١ اييت متج١ِّٜ يٲْػإ يف ٖصٙ ايهط٠ ا٭ضنٝٸَٓطل اؿٝا٠ املازٸ

. ٖٚهصا (20)«ٝٓا ٫ٚ قُٓا...ي٫ٛ اـبع َا قًٖ»أْ٘ قاٍ:  |ٟٚ عٔ ايٓيب ا٭نطّٚقس ضٴ

يعٌُ ايكازم َٔ ا٭َط بايٓػب١ إىل غا٥ط ا٫ستٝادات ايهطٚض١ٜ ا٭خط٣. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ا

ِٸ ايٛادبات أٜهّا. ٚٵ١َ يًكٝاّ بايٛادبات ٖٛ بسٳأدٌ إقا١َ ايعسٍ بٛقؿ٘ َكسٸ ضٙ َٔ أٖ

ٌ تعطٜؿّا ْاقكّا ايسٜٔ ٚتعطٜـ ايسٜٔ ٚايسع٠ٛ إىل ايسٜٔ ميجِّ فاٍٚإٕ ايػؿ١ً عٔ شيو يف 

ٌٻ، ٖٚصا ٜعين ا٫ؾتكاض إىل ايعاٌَ ٚايعٓكط ايهطٚضٟ يف تهاَ ٌ يسٜٔ اهلل ععٻ ٚد

َٔ إٔ ْعسٸ ايٓذاسات ايكٛض١ٜ لاسات سكٝك١ٝ، ؾٗصا  ٚسصأض .ايؿطز ٚاظزٖاض اجملتُع

 تهاف إىل اٯؾات ا٭خط٣. سٸ آؾ١ّا٭َط ٜٴعٳ

٫ ىؿ٢ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ إٔ تطبٝل ايعساي١ ٚإقا١َ ايكػط يٝؼ  ا٭َط ايعاؾط:

 ٖصا ايبشح إىل ّ إٔ أؾطْا يفبا٭َط ايػٌٗ، ٫ٚ ٜٓػذِ َع مجٝع ايعطٚف. ٚقس تكسٻ

ُټَٚا هب ؾعً٘ َٔ أدٌ ؼكٝل ايعساي١،  ٝٸٔ عًٗا، ٚا٭مثإ اييت ٜتا٭َٛض اييت هب ؼ

ٞٸا٭ٚاقط اييت هب قطعٗا. ٚقس بٝٻٚزؾعٗا،  ؾطا٥ط  ×بٔ أبٞ طايب ٔ اٱَاّ عً

١، ٚتطبٝل ايعساي١ اؿٓك ،ٚخكا٥ل َٚٛاقؿات ايصٜٔ ٜطٜسٕٚ إدطا٤ أسهاّ اهلل

ُٸ ازٺِ عسٸ٠ أبعغٳٚضٳ ١ ايعع١ُٝ، سٝح قاٍ: ملجٌ ٖصا ايؿدل ايصٟ ٜطٜس ايكٝاّ بٗصٙ املٗ

 .(21)«بع املطاَع٫ ٜٴكاْع، ٫ٚ ٜٴهاضع، ٫ٚ ٜتٻ ٔٵَٳ ٫ ٜكِٝ أَط اهلل ـ غبشاْ٘ ـ إ٫ٓ»

إٕ ا٫قتكاز ايتهاثطٟ ٚايطأمسايٞ يٝؼ كايؿّا يًعساي١  ا٭َط اؿازٟ عؿط:

َٓص » :ايتايٞ نسٸ اٱْػا١ْٝ أٜهّا. يٓكطأ َعّا ايٓلٸب، بٌ ٖٛ ػٵَٚاْعّا َٔ تطبٝكٗا ؾشٳ

ٗٻ ز٠ اؾٓػ١ٝ ـ َٔ خ٬ٍ ت ايؿطنات املتعسِّست ثكاؾ١ ا٫غت٬ٗى يػًط١ ايسٚا٤ أزٻإٔ َ

ؾطض ايٓعاّ ا٫مكاضٟ يف ايتذاض٠ ـ إىل امطاف ا٭ز١ٜٚ ايع٬د١ٝ عٔ َػاضٖا 
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ُٸاؿكٝكٞ، عٝح أنش٢ ايهجري َٔ املكاحل يف ايسضد١ ا٭خ ١ٝ. إٕ ٖصٙ ري٠ َٔ ا٭ٖ

ٛٻػٵزٹ إىل اخت٬ٍ ا٫غتؿاز٠ ايع٬د١ٝ ؾشٳ٪ٳاهل١ُٓٝ مل تٴ يت ايسٚا٤ إىل غًع١ ب، بٌ س

ٛٻ ٌ ثاْٞ ساد١ نطٚض١ٜ طبعس ايطعاّص ـ يت ٖصٙ املاز٠ اؿ١ٜٛٝ ـ اييت متجِّػاض١ٜ، بٌ ٚؼ

ٌ ٖصا بٳطٚن١ َٔ قٹيتٓؿٝص ايػاٜات ايػٝاغ١ٝ أٜهّا. إٕ َكاض١ْ املعًَٛات املع إىل غًع١ٺ

ٌٸ ايٓعاّ يف خكٛم زٚا٤ٺ ٌ املػطح ا٭نرب بًس ميجِّ ٚاسس يف كتًـ ايبًسإ تجبت إٔ ن

ِٸ ايػعٞ  يٓؿط ٖصٙ ايجكاؾ١، َٔ خ٬ٍ ايتُٜٛ٘ أٚ املبايػ١ يف بٝإ اؿكا٥ل ايع٬د١ٝ، ٜت

 .(22)«٬ّ ٫غت٬ٗى املعٜس َٔ شيو ايسٚا٤يٝهٕٛ أنجط تكبټ ;إىل اغتهعاؾ٘ ثكاؾّٝا

ٕ يف ايعامل ـ ٛف ايػاغ١ ٚايطأمسايٝٚعًٝ٘ ميهٔ يٓا اٯٕ إٔ ْط٣ نٝـ ٜتكطٻ

ٟٸ ؟ٚيف مجٝع أما٤ ايعامل ـ َٓعاض ٜٓعطٕٚ إىل اٱْػإ؟! َٚٔ ٖٓا ؾإٕ َهاؾش١  ٚبأ

، َٚا ٚضز يف ايهجري َٔ ايطٚاٜات يف ططز «فطٳايتٻ»ٚ «ايتهاثط»ايكطإٓ ايهطِٜ يعاٖط٠ 

اضنتني يًعساي١ ٚاٱْػا١ْٝ، إمنا ٜٗسف إىل ؾتض ايططٜل أَاّ ْٚبص ٖاتني ايعاٖطتني املع

 قا٥ِ ع٢ً ايكػط ٚايعسٍ. بػط ايعساي١، ٚإٔ تٓشٛ ايبؿط١ٜ مٛ إقا١َ فتُٕع

ِٸ ا٭َط ايجاْٞ عؿط: طّا ـ ٚيف بعض ا٭سٝإ ـ بأبعاز اٯثاض غري ا٫ٖتُاّ َ٪خٻ ٜت

ِٸ «ايؿكط»ا٫قتكاز١ٜ يـ  ِّ أٜهّا. أَا اٱغ٬ّ ؾكس اٖت ب١ ط٠ املرتتَِّٓص ايبسا١ٜ باٯثاض املس

ٖٚٓاى ايهجري َٔ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ يف املكازض اٱغ١َٝ٬ بٗصا ايؿإٔ،  .ع٢ً ايؿكط

. ٫ٚ ىؿ٢ (23)«ٜهٕٛ نؿطّا ناز ايؿكط إٔ»أْ٘ قاٍ:  |ٟٚ عٔ ايٓيب ا٭نطّست٢ ضٴ

ِّ ْػاْٞ يًؿطز ض زعا٥ِ ايرتب١ٝ ٚايتهاٌَ اٱإٔ ايهؿط َٔ أخطط املعاٍٚ اييت تك

 ٚاجملتُع.

إٔ آؾ١ ايؿكط ٫ تكتكط ع٢ً عسّ  إٕ ٖصا اؿسٜح ـ ٚأَجاي٘ ـ ٜجبت بٛنٕٛح

ٜػرت دػسٙ، بٌ ايؿكط ٜعين  أٚ عسّ اَت٬ن٘ يجٛبٺ ،اَت٬ى ايؿطز يًك١ُ عٝؿ٘

١ً باٱميإ ٚايعٌُ با٭سهاّ ٠ اؿٝا٠ ا٭بس١ٜ املتُجِّنصيو إٔ ٫ ميتًو اٱْػإ َازٸ

عّا يجطٚت٘ ا٭بس١ٜ. َٚا ايصٟ ميهٔ ؾعً٘ بؿإٔ ضؾع ايؿكط ٜهٕٛ َهِّايس١ٜٝٓ، سٝح 

املعٟٓٛ عٔ احملطَٚني ٚاملػتهعؿني ٚأبٓا٥ِٗ ٚبٓاتِٗ ٚأطؿاهلِ ا٭بطٜا٤؟ ٚنٝـ ميهٔ 

اغتعاز٠ سكٛقِٗ َٔ كايب ايػاقبني ٚاملؿػسٜٔ ع٢ً املػت٣ٛ ا٫قتكازٟ ٚغريٙ؟ 

ٝٸ١ إىل ايعُٚنٝـ ميهٔ زؾع امل٪غٸ َٸػات املعٓ  ٗا يف ٖصا ايؿإٔ؟ٌ بٛظا٥ؿٗا َٚٗا
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ِّ ا٭َط ايجايح عؿط: ط٠ يًؿكط ٫ تكتكط ع٢ً ا٭ؾطاز عًٝٓا إٔ ْسضى إٔ اٯثاض املس

عات ايهاضث١ٝ بٹط ؾكط، ٚإمنا تطاٍ اجملتُع بأغطٙ; ٚشيو ٭ٕ ايتأثري اهلسٸاّ ٚايتٻغٳٚاُ٭

ن٘ ٭يٛإ  اجملتُع، ٚتعطِّتٓتكٌ ع٢ً ايسٚاّ َٔ ا٭ؾطاز ٚا٭غط املػتهعؿ١ ٚاحملط١َٚ إىل

 .ا٭ٚاْٞ املػتططق١ :َجٌ ،ٔ; ٚشيو ٭ٕ أعها٤ اجملتُع َطتبطٕٛ ببعهِٗشٳايب٤٬ ٚاملٹ

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ا٭قٌ املػًِٓ ٚاحملػٛؽ ٖٛ إٔ ايؿكط ٚا٫غتهعاف ناضث١ 

ت٢ يتطاٍ س َٚكٝب١ ادتُاع١ٝ ٚإْػا١ْٝ ٚز١ٜٝٓ ٚتطب١ٜٛ نرب٣، ٚإٕ آثاضٖا متتسٸ ،َٗٛي١

ضِٖ أنطاضّا َاز١ٜ ٚٵبني بٗصا ايؿكط ٚا٫غتهعاف أٜهّا، سٝح غٝٛادٕٗٛ بسٳاملتػبِّ

ٚٳَيعٳصٳابٴ اَٯخٹطٳ٠ٹ َأؾٳسټ ﴿ :ٚتٓطٟٛ ع٢ً كاطط نرب٣ يف بعض ا٭سٝإ ،ع١ٜٛٓ نجري٠َٚ

 (.127)ط٘:  ﴾ٚٳَأبٵَك٢

اطٞ ٚمٔ ْؿٗس غٝاغ١ ا٫غتعُاض ايعاملٞ يف ايتع َٓص ؾرت٠ٺ ا٭َط ايطابع عؿط:

ٌ تٗسٜسّا ٚدٛزّٜا ي٘، سٝح تعٌُ َٚعاؾ١ ٖصا ايعاٌَ ايصٟ ٜؿٚه ،َع اٱغ٬ّ

ايػٝاغ١ ا٫غتعُاض١ٜ ع٢ً اْتٗاز غٝاغ١ اهلذّٛ ايجكايف ٚا٫عتكازٟ، ٚتسَري ا٭خ٬م 

نٞ  ;ٚإنعاف املعتكسات ايس١ٜٝٓ ٚاملباْٞ اٱميا١ْٝ يس٣ دٌٝ ايؿباب َٔ املػًُني

ايتهش١ٝ  ٱغ٬ّ )ٚاييت َٔ بٝٓٗا َٛاد١ٗ ايعًِ إىل سسٸٛا عٔ ايعٌُ بتعايِٝ اٜتدًٓ

٢ تتٗا٣ٚ يسِٜٗ ايك٬ع ا٭ز٢ْ، ستٸ يف اؿسٸ با٭ضٚاح(، أٚ إٔ ٜكصؾٛا يف قًٛبِٗ ايؿٓو

ت ١ً با٭دٝاٍ اييت سٝجُا سًٌٖ املػتعُطٜٔ، ٚاملتُجٌِّ َاْعّا زٕٚ تػًٗاؿك١ٓٝ اييت تؿٚه

ٜٔ، ٚأخصت تسعٛ اٯخطٜٔ إىل ايتٛادس يف غاس١ ا٤ أَاّ املػتعُطزٳِأًت عكب١ َنؾٖه

 املٛاد١ٗ.

ٔ ع٢ً أٚي٦و املتٛادسٜٔ يف ايبًسإ َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايٛانش١ ٜتعٝٻ

ٚايصٜٔ ٜػذًٕٛ سهٛضِٖ باغِ ايسٜٔ ـ غٛا٤ بٛقؿِٗ َٔ ايعًُا٤ أٚ  ،اٱغ١َٝ٬

كا٥س اٱميا١ْٝ، إٔ عٕٛ بايعغ١، ٜٚتسضٻٚيف َرتاؽ ايعكٝس٠ ٚايتكايٝس املكسٸ ،اّ ـاؿٓه

ٞٸ ١ بٔ ايعكط اٱَاّ اؿذٸ هعًٛا اهلل ْكب أعِٝٓٗ، ٚإٔ ٫ ٜػٝب عِٓٗ سهٛض ٚي

ٟٸ ، ٚإٔ ٜػعٛا ع٢ً ايسٚاّ إىل ؽًٝل زٚا٥ط سهٛضِٖ ٚغًٛنِٗ، #اؿػٔ املٗس

ٚعًِٝٗ إٔ ٜعًُٛا يف مجٝع أبعاز اؿهٛض ٚايتٓعري ٚاٱزاض٠ ٚايٓؿاط ا٫دتُاعٞ 

عٝح  ،ٞ َٚا إىل شيو َٔ ا٭َٛض٫قتكازٟ ٚايكها٥ٞ ٚايؿٓٸٚايجكايف ٚايػٝاغٞ ٚا
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ٚٸ ٕهطٸزٚ ٛٸ٠  ايعس َٔ غ٬س٘، ٚإٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتٓعري ٚايػًٛى شات٘ َٔ ا٭قاي١ ٚايك

ٌ َػتٓسّا ط٠ يكٝا١ْ َعتكسات دٌٝ ايؿباب، ٚإٔ ٜؿٚهَت١ٓٝ َٚ٪ثِّ سٸ زعا١َّعٝح ٜٴعٳ

 بٝس ايؿباب ميهِٓٗ ا٫ستذاز ب٘ ع٢ً خكَِٛٗ.

ٕٸ ،يّٝٛٚا  |أٜتاّ آٍ قُس سٝح ايػٝاغ١ ايكا١ُ٥ ؼهِ باغِ ايسٜٔ، ؾإ

ٌٕٛٵوَع ض٥ٝؼ ـ َٔ خ٬ٍ نٝؿ١ٝ ا٭زا٤، ٜٚكطٸٕٚ ع٢ً عكا٥سِٖ  ٕ بايسعِ ـ بؿه

أَاّ  ٌ ايعًُا٤، ٚوكًٕٛ ع٢ً سكا١ْٺبٳبٛاغط١ عطض اٯضا٤ ايطاق١ٝ ٚاؾاَع١ َٔ قٹ

ا٭عاخ ٚايسضاغات ايعُٝك١ ٚا٭دٛب١ مجٝع أْٛاع اهلذُات ا٫عتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ. إٕ 

ّا، نُا ميهٔ املكٓع١ ٚزؾع ايؿبٗات ايه١َٝ٬ ٚايعكا٥س١ٜ َػا٥ٌ نطٚض١ٜ سٓك

ٚيهٓٗا غري ناؾ١ٝ; إش  ،ٗايف قًٓ يًدطب املٓاغب١ ٚاملطابك١ يًٛاقع إٔ تهٕٛ ْاؾع١ّ

ُٸ ِّ ١ٝٺاملطاسٌ ايع١ًُٝ ٚاملٝسا١ْٝ ؼع٢ بأٖ صٙ املطاسٌ ٍ ع٢ً ٖبايػ١، ٚدٌٝ ايؿباب ٜع

ٌٕ نْٛٛا زعا٠ ايٓاؽ »ٜكٍٛ:  ×أنرب. َٚٔ ٖٓا لس اٱَاّ دعؿط ايكازم بؿه

 .(24)«بأيػٓتهِ بأعُايهِ، ٫ٚ تهْٛٛا زعا٠ّ

َٚٔ ايٛانض إٔ تطبٝل ايعساي١ يف اجملتُع ايسٜين ٜكع ـ َٔ ٚد١ٗ ْعط إزاض٠ 

ُٸ١ ا٭ٚيٜٛٸ عًٝ٘ باٯٜات  س٫٘إىل شيو ـ يف نتاباتٞ ـ َػت ات، نُا أؾطتٴاجملتُع ـ يف ق

ٚايطٚاٜات، ٚتؿٗس ع٢ً شيو ايتذاضب ايع١ٝٓٝ ٚايٛاقع١ٝ أٜهّا. إشٕ ؾٗصا ٖٛ ايعاٌَ 

 ايهبري يف اؿؿاظ ع٢ً أدٝاٍ ايؿباب املػًِ.

ِٸ ا٭َط اـاَؼ عؿط: ايتأنٝس يف ايه٬ّ ٚاملٛاقـ ع٢ً ضؾض ايًٝرباي١ٝ  ٜت

ٛټػٳ١ٝ ـ َعٚايًٝربايٝني، ٚاملطاز َٔ شيو ٖٛ ايًٝرباي١ٝ ايجكاؾ يف سني إٔ  ،ض ـب ايتك

ِّ ْ٘ َع إسٝح  ;ٌ يف ايًٝربايٝني ا٫قتكازٜنيط٠ يًطٚح ايجٛض١ٜ تتُجٻاملؿه١ً ايط٥ٝػ١ ٚاملس

٫ تهٕٛ املٛاد١ٗ َع ايًٝرباي١ٝ ايجكاؾ١ٝ ـ إشا مل  ٚدٛزِٖ ٚبػط غٝططتِٗ ع٢ً ا٭َٛض

ؿػاز ٖٞ ايًٝرباي١ٝ اي ٫ٚ َجُط٠. ؾأؽټ ،وسخ خطأ يف تؿدٝل املكسام ـ ممه١ٓ

ا٫قتكاز١ٜ، اييت تٓذب ايًٝرباي١ٝ ايجكاؾ١ٝ َٔ تًكا٥ٗا; ؾهٝـ ميهٔ إٔ تهٕٛ ٖٓاى 

 َٔ ايًٝرباي١ٝ ايجكاؾ١ٝ؟ َا َٚع شيو ٜهٕٛ يف َٓذ٢ٶ يٝرباي١ٝ اقتكاز١ٜ يف فتُٕع

ُٸ «ايكطإٓ ايهطِٜ»َٚٔ ٖٓا لس  ١ٝ نبري٠ يكاضٕٚ )بٛقؿ٘ َعٗطّا ٜٛيٞ أٖ

ِٸ ;از١ٜ(، ٚيصيو ٜصنطٙ ظُٝع خكا٥ك٘ ٚقؿات٘يًٝرباي١ٝ ا٫قتك ايتعطٸف  يهٞ ٜت
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٫  ٌ بؿطعٕٛ(ٚيصيو ؾإْ٘ بعس ايتشصٜط َٔ ايطاغٛت ايػٝاغٞ )املتُجِّ .سّاعًٝ٘ دٝٸ

ٜهتؿٞ بصنط ٖاَإ )َعٗط ايًٝرباي١ٝ ايجكاؾ١ٝ(، ٚإمنا ٜعٌُ ع٢ً ايتعطٜـ بكاضٕٚ 

ٌٸأٜهّا. يف سني أْٓا ـ خ٬ؾّا ملٓٗر ايكطإٓ ٚا٭ْب كاٚؾٓا )سٍٛ نٝاع  ٝا٤ ـ مكط ن

ايجٛض٠ ٚغكٛط اجملتُع، ٜٚأؽ ايؿعب، ٚاَتٗإ ايتهشٝات، ٚنٝاع ايؿطم ٚاْتكاهلا 

َا ٜتعًل بتؿدٝل املكازٜل  ني( بايًٝرباي١ٝ ايجكاؾ١ٝ ؾكط )نُا أْٓا يفإىل املػتػًٓ

ُٸغايبّا َا ْؿٚه ض ٫ٚ مص١ِّٝ يًٝرباي١ٝ ا٫قتكاز١ٜ أبسّا، ط بػطش١ٝ(، ٫ٚ ْعطٞ أٖ

 ضغِ أْ٘ ٖٛ ايصٟ ورتم بٓاضٖا. ،اجملتُع َٔ آؾاتٗا

ُټ ;|ا٭نطّ ٚيف اـتاّ ْطٟٚ سسٜجّا عٔ ايٓيبٸ عسٍ »ط، إش ٜكٍٛ: ٔ ٚايتسبټيًتٝ

. ْٚرتى يًكاض٨ ايهطِٜ (25)«َٔ عباز٠ غبعني غ١ٓ، قٝاّ يًٝٗا ٚقٝاّ ْٗاضٖا خريٷ غاع١ٺ

ي١، ٚبٓا٤ اجملتُع ايكطآْٞ، ٚاملػاعس٠ إزضاى عع١ُ ٖصا اؿسٜح يف أبعاز بػط ايعسا

ٞٸ  .ع٢ً ايتهاٌَ اٱْػاْ

 

 

الهىامش
                                                      



×  
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 ازتباط العدال٘ بالعكل ّالدًٓ
 

 )*(ًالجرجاومىسىي المحسه السٍد 

 حسه علً مطرترجمة: 

 

ٚقس  .ط بني ططيف اٱؾطاط ٚايتؿطٜطٚا٭َط املتٛغِّ ،تعين املػاٚا٠ ايعساي١ يػ١ّ

ٕٕاغتٴ  ٣ أٜهّا، َٔ قبٌٝ: ضعا١ٜ اؿكٛم، ٚإعطا٤ نٌ شٟ سٛلأخط عًُت نصيو يف َعا

 خام. ٘، ٚإؾان١ ايٛدٛز مبكته٢ ا٫غتشكام، ٚتٛاظٕ ا٭دعا٤ يف إطاض ٖسفٺسٖك

 طاز َٓٗا غ٣ٛ َع٢ٓٶعٌُ ؾٝٗا يؿغ ايعساي١ ٜجبت أْ٘ ٫ ٜٴاييت اغتٴ مجٝع املٛاضز إٕ

ػٟٛ املطاز َٔ ايعساي١، ٖٚٛ مبع٢ٓ إٔ مجٝع ٖصٙ املعاْٞ تعٛز إىل شات املع٢ٓ ايً، ٚاسس

إقا١َ املػاٚا٠ بني ططيف اٱؾطاط ٚايتؿطٜط. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ املطاز َٔ ٖصٙ املػاٚا٠ 

 يٝؼ ٖٛ املػاٚا٠ ايعك١ًٝ ايسقٝك١، ٚإمنا املطاز َٓٗا ٖٛ املػاٚا٠ ايعطؾ١ٝ ايتكطٜب١ٝ.

 

 ــــــ أقطاو العدال٘

ِٸ ٘ٺ ٜت ٚايعساي١  .ٚعساي١ غري إهل١ٝ ;اي١ إهل١ٝعس :َٔ ايٛدٛٙ إىل تكػِٝ ايعساي١ بٛد

ٚايعساي١  ;ٚايعساي١ ايتؿطٜع١ٝ ;اٱهل١ٝ ع٢ً ث٬ث١ أقػاّ، ٖٚٞ: ايعساي١ ايته١ٜٝٓٛ

 اؾعا١ٝ٥.

ٌٻ مبكساض اغتشكاق٘ َٔ  ؾدٕل ٚايعساي١ ايته١ٜٝٓٛ بإٔ ٜعطٞ اهلل تعاىل ن

يعسٍ قاَت با»بكٛي٘:  |ا٭نطّ ٚإىل ٖصا املع٢ٓ أؾاض ايٓيبٸ .ايهُاٍ ايٛدٛزٟ

 .«ايػُاٚات ٚا٭ضض
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ٌٸ ع٢ً تصنري ايٓاؽ ـ  عكٕط إٕ ايعساي١ ايتؿطٜع١ٝ تعين إٔ اهلل تعاىل ٜعٌُ يف ن

ّ هلِ ـ ؼت عٓٛإ ايؿطٜع١ ـ بٛاغط١ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚقٝا٤ ـ مبا ٜٛدب نُاهلِ، ٜٚكسِّ

ٔٸ٫ٚ ٜهًٚ ،ٚغا٥ٌ ا٫عتساٍ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ ًِٝٗ مبا ع ؿِٗ مبا ٫ ٜػتطٝعٕٛ، ٫ٚ ٜه

 ٜهُٔ هلِ غعازتِٗ.

م بني َٚع٢ٓ ايعساي١ اؾعا١ٝ٥ بايٓػب١ إىل اهلل تعاىل أْ٘ يف َكاّ املهاؾأ٠ ٜؿطِّ

ٕٵ ٕٵ احملػٔ ٚاملػ٤ٞ. ؾإ نإ  نإ عٌُ ايؿدل سػّٓا سكٌ ع٢ً ا٭دط ٚايجٛاب، ٚإ

 ّا يًعكاب. ٚإىل شيو أؾاض اهلل تعاىل بكٛي٘:٦ّا ؾإْ٘ غٝهٕٛ َػتشٓكغٝٸ

َٳ﴿ـ  ٗٳا  َٳا اِنتٳػٳبٳتٵَي ٗٳا  ٝٵ ٚٳعٳًَ  .(286)ايبكط٠:  ﴾ا َنػٳبٳتٵ 

ِٵ﴿ـ  ُٳا َنػٳبٳتٵ ُقًُٛبٴُه ِٵ بٹ ٔٵ ٜٴ٪ٳاخٹصٴُن  .(225)ايبكط٠:  ﴾ٚٳَيهٹ

ِٵ ٫َ﴿ـ  ٖٴ ٚٳ َٳا َنػٳبٳتٵ  ْٳِؿٕؼ  ٌټ  ٛٳٖؾ٢ ُن ِٻ تٴ ٕٳ ثٴ ُٴٛ ; آٍ عُطإ: 281)ايبكط٠:  ﴾ٜٴِعًَ

161). 

َٳ﴿ـ  ْٳِؿٕؼ  ٌٻ  ٟٳ اهلُل ُن ٝٳذٵٔع  (.51)إبطاِٖٝ:  ﴾ا َنػٳبٳتٵيٹ

٢ احملػٔ َٔ ا٭دط ٚايجٛاب إٔ َكته٢ ٖصٙ ايعساي١ إٔ ٜٴعَط َٚٔ ايٛانض بسا١ّٖ

ٌٸ; مبكساض إسػاْ٘، ٚإٔ ٜعاقب املػ٤ٞ مبكساض إغا٤ت٘ َٔ َؿَٗٛٞ  ٚاسسٺ ٚشيو إٔ يه

٠ ٚايهعـ، ٚايعساي١ تكتهٞ إٔ تهٕٛ زضدات اٱسػإ ٚاٱغا٠٤ طٝؿّا ٚاغعّا َٔ ايؿسٸ

مبا ٜتٓاغب َع ؾسٸ٠ ٚنعـ اٱسػإ  ،يف ايؿس٠ ٚايهعـ جٛاب ٚايعكاب كتًؿ١ّاي

 ٚاٱغا٠٤.

 

 ــــــ العدال٘ عيد غري اهلل

َا ًٜٞ  ٚيف .ٍ اٱهلٞ ع٢ً مٛ اٱؾاض٠سٵ٢ اٯٕ إىل ايتعطٜـ بايعٳنٓا ستٸتعطٻ

ّٕ  أٜهّا.كتًؿ١  ْتعطٸض إىل ايعسٍ غري اٱهلٞ; ٭ٕ ايعساي١ عٓس غري اهلل ع٢ً أقػا

 

 ــــــ العدال٘ الفسدٓ٘

١ ـ هُع بني ايعساي١ إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعساي١ ـ اييت ٖٞ َٔ َكطًشاتٓا اـاقٸ

َٔ ٚ ،َٔ ا٭َٛض املؿطٚط١ بايعساي١ اْبٺؾٚشيو ٭ٕ ؾكٗٓا ٜتكسٸ٣  ;ا٭خ٬ق١ٝ ٚايؿك١ٝٗ
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إٔ ٜهٕٛ  اٜٝٗؿرتط ؾ ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـشيو إٔ املطدع١ٝ ٚايكها٤ ٚايؿٗاز٠ ٚاٱَا١َ 

ٔٵ  ;ؾسٜس بني ايؿكٗا٤ يف ؼسٜس َا١ٖٝ ايعساي١ ٚقع خ٬فٷ املتكسٟ هلا عاز٫ّ. ٚيه

ٛٸ إىل ايكٍٛ: إٕ ايعساي١ عباض٠ْ ؾصٖب بعضٷ  ;ْؿػا١ْٝ تٛدب َطاعا٠ ايتك٣ٛ ٚاملط٠٤ٚ ٠ٺعٔ ق

ٚقاٍ آخطٕٚ: ايعساي١  ;: إٕ ايعساي١ يٝػت غ٣ٛ اٱغ٬ّ ٚعسّ إظٗاض ايؿػلٚقاٍ بعضٷ

 .(1)ٔ ايعاٖطعٔ سٴػٵ عباض٠

ٌٸٚ يًؿطٜع١، ٖٚصا غري املع٢ٓ  َٔ ٖصٙ املعاْٞ ايج٬ث١ َطازٷ ٚاسسٺ ٫ ىؿ٢ إٔ ن

ٚٸ ،املصنٛض يف عًِ ا٭خ٬م ٍ ٖٛ املع٢ٓ املبشٛخ ضغِ أْ٘ قس ٜهٕٛ املطاز َٔ املع٢ٓ ا٭

ٔٵ .يف عًِ ا٭خ٬م  دسّا، ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ قس متٸ ٕ ٖصا ا٫ستُاٍ بعٝسٷإسٝح  ٚيه

ُا ٫ غٝٻٚ، بٛي٘ ؼت تأثري اؾرتاض املع٢ٓ ا٭خ٬قٞ، ؾإْ٘ ٫ وع٢ با٫ٖتُاّ نجريّاق

إٔ ٖٓاى ضٚاٜات تؿري إىل قشٸ١ املع٢ٓ ايجايح. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ َع٢ٓ ايعساي١ 

ٌٸ ايؿطز١ٜ يف َكطًض ايؿكٗا٤ َع٢ٓٶ ٚهب إٔ  ،َٚٓؿكٌ عٔ َعٓاٖا ا٭خ٬قٞ َػتك

، ٖٚٛ َٔ ^قس متٸ اْتعاع٘ َٔ ضٚاٜات أٌٖ ايبٝت ٭ٕ ٖصا املع٢ٓ ;ٜهٕٛ نصيو

ٟٸ َٓاؾا٠ٺ بني ٖصٜٔ  َكطًشات )اؿه١ُ( ايع١ًُٝ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ عسّ ٚدٛز أ

 بُٝٓٗا يف ٖصا املع٢ٓ. عُٝكّا ايططٜكني ٜبسٚ إٔ ٖٓاى ؾطخّا

 

 ــــــ العدال٘ الفسدٓ٘ يف عله األخالم

عٔ تٗصٜب  إٕ ايعساي١ عباض٠ْؾسٜس أٜهّا; ٭ٕ ايبعض ٜكٍٛ:  ٜٛدس ٖٓا اخت٬فٷ

ٛٸ عٔ غٝطط٠ ايك٠ٛ  : إٕ ايعساي١ عباض٠٠ْ ايعا١ًَ املٛدٛز٠ يف ْؿؼ اٱْػإ. ٚقاٍ بعضٷايك

يف  (2)ايعاق١ً ع٢ً ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚايؿ١ٜٛٗ ٚايػهب١ٝ. قاٍ املٛىل قُس َٗسٟ ايٓطاقٞ

ٝٻ»ٖصا ايؿإٔ:  ٛٸ٠ اٱزضاى٫ُٖاأٚ :ٔ يف ايعًِ ايطبٝعٞ إٔ يًٓؿؼ ايٓاطك١ قٛتنيقس تب  ;: ق

ايعكٌ ايٓعطٟ، ٖٚٛ  :ايؿعب١ ا٭ٚىلَُٓٗا ؾعبتإ:  : ق٠ٛ ايتشطٜو. ٚيهٌُٛٗاتٚثاْٝ

ايعكٌ ايعًُٞ،  :هلا ٚايؿعب١ ايجا١ْٝ ;ط عٔ املباز٨ ايعاي١ٝ بكبٍٛ ايكٛض ايع١ًَُٝبسأ ايتأثټ

ٛٸ كٗاٖٚٛ َبسأ ؼطٜو ايبسٕ يف ا٭عُاٍ اؾع١ٝ٥. ٖٚصٙ ايؿعب١ َٔ سٝح تعًٗ  ٞٵتٳبك

ٌٕ ايؿ٠ٛٗ ٚايػهب َبسْأ ِٸ ؿسٚخ بعض ايهٝؿٝات املٛدب١ يؿع إشا ناْت  ٚاْؿعاٍ. ث

ٛٸ عٓٗا  ٚمل تٓؿعٌ عٓٗا، بٌ ناْت ٖٞ َكٗٛض٠ّ ،ع٢ً غا٥ط ايك٣ٛ ٠ ا٭ٚىل غايب١ّايك
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َٓٗا ع٢ً ٚد٘ ا٫عتساٍ،  ف نٌَٛا تأَطٖا ب٘ ٚتٓٗاٖا عٓ٘، نإ تكطټ َطٝع١ هلا يف

ٌټؿأ٠ اٱْػا١ْٝ، ٚسكٌ تػامل ايك٣ٛ ا٭ضبع ٚمتاظدٗا، ؾتٗصٸٚاْتعُت أَٛض ايٓ  ب ن

٘ َٔ ايؿه١ًٝ، ؾٝشكٌ َٔ تٗصٜب ايعاق١ً ايعًِ ٚتتبع٘ َٓٗا، ٚوكٌ ي٘ َا ىكٸ ٚاسسٺ

اؿه١ُ، َٚٔ تٗصٜب ايعا١ًَ ايعساي١، َٚٔ تٗصٜب ايػهب١ٝ اؿًِ ٚتتبع٘ ايؿذاع١، 

ع٢ً ٖصا تهٕٛ ايعساي١ نُا٫ّ يًك٠ٛ ٚ .١ ٚتتبع٘ ايػدا٠َٚٚٔ تٗصٜب ايؿ١ٜٛٗ ايعٓؿ

ٔٵ ص قٌٝ: إٕ ايٓؿؼ ملا ناْت شات ق٣ٛ أضبع: ايعاق١ً ٚايعا١ًَ ٚايؿ١ٜٛٗ ايع١ًُٝ. طٚيه

ٕٵ ناْت سطناتٗا ع٢ً ٚد٘ ا٫عتساٍ، ٚناْت ايج٬ث١ ا٭خري٠ َطٝع١  ٚايػهب١ٝ، ؾإ

ٚٸيٮٚىل، ٚاقتكطت َٔ ا٭ؾعاٍ ع٢ً َا تعٝٻ ، ٖٞ: ٫ّ ؾها٥ٌ ث٬خٔ هلا، سكًت أ

ب ع٢ً تػامل ايك٣ٛ ا٭ضبع اؿه١ُ ٚايعٓؿ١ ٚايؿذاع١، ثِ وكٌ َٔ سكٛهلا املرتتِّ

َتؿاب١ٗ ٖٞ نُاٍ ايك٣ٛ ا٭ضبع ٚمتاَٗا، ٖٚٞ  ٚاْكٗاض ايج٬خ ؼت ا٭ٚىل ساي١ْ

 يًك٠ٛ ايع١ًُٝ ؾكط، بٌ تهٕٛ نُا٫ّ ايعساي١. ٚع٢ً ٖصا ٫ تهٕٛ ايعساي١ نُا٫ّ

 .(3)«يًك٣ٛ بأغطٖا

 ١ ٚايؿذاع١ ع٢ً ن٬ ايٓعطٜتني ٚاسس، إ٢٫ٓ إٔ َع٢ٓ اؿه١ُ ٚايعٓؿ٫ٚ ىؿ

عٔ اْكٝاز ٚتبع١ٝ ايعكٌ ايعًُٞ يًك٠ٛ  ع٢ً ايٓعط١ٜ ا٭ٚىل عباض٠ْ إٔ َع٢ٓ ايعساي١ بٓا٤ٶ

ع٢ً  ايعاق١ً أٚ اتباعٗا يًعكٌ ايٓعطٟ ٚايؿطع يف ايػٝطط٠ ع٢ً ايػهب ٚايؿ٠ٛٗ. ٚبٓا٤ٶ

ٛٸبٳعٔ تٳ باض٠ْايٓعط١ٜ ايجا١ْٝ ؾإٕ ايعساي١ ع ٍٷ ،٠ ايعاق١ًع١ٝ مجٝع ايك٣ٛ يًك  اييت ٖٞ نُا

 هلا بأمجعٗا.

 

 ــــــ العدال٘ االدتناعٔ٘

ايٓٛع اٯخط َٔ ايعساي١ غري اٱهل١ٝ ٖٞ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ. إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ 

٢ ٖصٙ يًُذتُع ٚأسس أؾطازٙ. ٚتتذًٓ كـ بٗا تابعٷايعساي١ ٜطتبط باجملتُع، ٚإٕ املتٻ

ٚايعساي١  ;ٚايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ ;اي١ نُٔ ث٬ث١ أؾهاٍ، ٖٚٞ: ايعساي١ اٱزاض١ٜايعس

 ايكها١ٝ٥. 

َٳضازإٕ املطاز َٔ ايعساي١ اٱ ايعساي١ اٱزاض١ٜ: ٜسٜط أَٛض اجملتُع  ٔٵ١ٜ ٖٛ إٔ ٜعٌُ 

ٌٸ  ع٢ً ايٓعط يف نُا٫ت ٚقؿات ٚخكا٥ل أؾطاز شيو اجملتُع، ٚإٔ ٜتعاٌَ َع ن
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م بني ايصٜٔ ٜتػإٚٚ يف ايهطاَات ٘، ٚإٔ ٫ ٜؿطِّتشٓكبايؿهٌ ايصٟ ٜػ ؾدٕل

ٌٸسٳٚايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ، بٌ عًٝ٘ إٔ ٜتعاط٢ َعِٗ ع٢ً َق  ّ املػاٚا٠، ٚإٔ هعٌ يه

 َِٓٗ غُّٗا َػاّٜٚا يف بٝت املاٍ. ٚاسسٺ

قس ٜتبازض إىل ايصٖٔ إٔ شنط ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ بعس  ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ:

بعس ايعاّ،  شنط اـامٸ :َٓاٙ ـ ٖٛ َٔ قبٌٝبٓا٤ ع٢ً ايتؿػري ايصٟ قسٻ ايعساي١ اٱزاض١ٜ ـ

٭ٕ املطاز َٔ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ اييت ؼكٌ يف تعا٬َت  ;إٔ ٚاقع ا٭َط غري شيو إ٫ٓ

َٔ املػاٚا٠ ايتكطٜب١ٝ. ؾإٕ ْػب١ ايعٌُ ايصٟ  اجملتُع إٔ تهٕٛ ع٢ً طبل َعٝاض خامٸ

ايجٝاب ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ تػاٟٚ ايعٌُ ايصٟ ٜكّٛ ب٘  اض يف قٓع خعا١ْٜكّٛ ب٘ ايٓذٸ

از يف قٓع زضع يًُكاتٌ، َٚٔ ٖٓا تهٕٛ املعاٚن١ ٚاملعا١ًَ بُٝٓٗا عازي١. أٚ إشا اؿسٸ

تعسٍ ع١ًُ شٖب١ٝ، ٚنإ باٱَهإ ؾطا٤ عًب١ عػٌ بتًو ايع١ًُ  ناْت ق١ُٝ نتابٺ

عازي١. إٕ ايتسقٝل يف  ١ًَّايصٖب١ٝ، نإ ؾطا٤ ايهتاب بتًو ايعًب١ َٔ ايعػٌ َعا

ِ َٔ ايعساي١ ٗٳَا ٜٴِؿ إٔ املطاز َٔ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ غريٴ ٖصٜٔ املجايني ٜجبت بٛنٕٛح

ٖټِؾّا ـ زٳاٱزاض١ٜ. ٚعًٝ٘ َٔ املٓاغب دسٸ ُٸعّا حملصٚض ايتٛ ٞ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعساي١ ِ ـ إٔ ْػ

 بايعساي١ ايتعا١ًَٝ.

٠ َٔ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ٖٞ ايعساي١ إٕ ايؿعب١ ا٭خري ايعساي١ ايكها١ٝ٥:

ٔ َٔ ٜايكها١ٝ٥. ٚاملطاز َٔ ٖصٙ ايعساي١ أْ٘ إشا نإ أؾطاز اجملتُع اٱْػاْٞ َتػاٚ

ْاس١ٝ اؿٝج١ٝ ٚاؿكٛم اٱْػا١ْٝ ـ ٖٚٛ نصيو ع٢ً َا ٜبسٚ ـ ٚدب يف َكاّ اؿهِ 

َٛض يٮ ا٫عتسا٤ عًٝ٘، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ْعطٷ ايؿدل ايصٟ متٸ اغرتزاز سلٸ

 ـ ع٢ً إسكام اؿلٸع بٗا املعتسٟ. إٕ ايعساي١ بٗصا املع٢ٓ تتٖٛقا٫عتباض١ٜ اييت ٜتُتٻ

 ع.املهٝٻ

 

 ــــــ عالق٘ الدًٓ بالعدال٘

َا ًٜٞ  ٢ اٯٕ بؿإٔ ايعساي١ نإ يف تٛقٝؿٗا ٚتكػُٝٗا. ٚيفَا شنطْاٙ ستٸ

نإ ٖٓاى َٔ  يف ٖصا ايؿإٔ أّ ٫؟ ٚإشا ماٍٚ إٔ ْط٣ َا إشا نإ ٖٓاى تٛق١ْٝ

ملجٌ ٖصٙ ايتٛق١ٝ ؾٌٗ ٖٞ عك١ًٝ أّ عك١ْٝ٬ أّ ؾطع١ٝ أّ ٖٞ ؾطع١ٝ ٚعك١ًٝ يف  ٚدٛزٺ
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 ٚاسس؟ ٚقتٺ

َٚٔ ٖٓا ٜسٚض ايبشح سٍٛ ايكػِ ايجاْٞ  .يف ٚدٛز تٛق١ٝ بؿإٔ ايعساي١ ٖو٫ ؾٳ

ٖٚٓا َهُٔ ايٓعاع ايكسِٜ بني ا٭ؾاعط٠ ٚاملعتعي١. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ  .َٔ ايػ٪اٍ

 ٚبعباض٠ٺ ؟ض يف ا٭ؾٝا٤ شاتّٝا أّ ٫بٵٔ ٚايُكػٵع املصنٛض ٜسٚض سٍٛ َا إشا نإ اُؿايٓعا

ٓ٘ ايؿطع، ٔ ٖٛ َا وػِّػٳأّ إٔ اَؿ ،ضبٵٔ ٚايُكػٵز اُؿأخط٣: ٌٖ ايعكٌ ٖٛ ايصٟ وسِّ

ٔٵٚايكبٝض َا ٜكبِّ ٔ، ٚايعًِ ػٳَٔ َكازٜل اَؿ ٕ ايعسٍ ٚاسسٷإسٝح  ش٘ ايؿطع؟ ٚيه

ٔٷٚاسس َٔ َكازٜل  ٌٸ ٖصٙ املػأي١ ايكبٝض، ؾإٕ إغٓاز ايعسٍ إىل ايؿطع أٚ ايعكٌ ضٖ  ;ع

ض يصاتٗا أٚ بٵٔ أٚ ايُككـ باُؿػٵٕ ا٭ؾعاٍ إشا ناْت بٓؿػٗا تؿتٌُ ع٢ً ساي١ تتٸإإش 

ؿّا ع٢ً ايؿطع ٚايكهاٜا ايؿطع١ٝ، ؾإٕ ايتٛق١ٝ ض، ٚمل ٜهٔ ٖصا املع٢ٓ َتٛٚقطٳبايعٳ

َٚٔ  .َٔ َكازٜل ٖصا اؿهِ ايعكًٞ سس٠ّايٛاضز٠ بؿإٔ ايعسٍ غٛف تهٕٛ ٚا

ايبسٜٗٞ إشا نإ ٖصا ا٫ؾرتاض قشٝشّا َٚربّٖٓا ؾإْ٘ ٫ ىتل بأؾعاٍ ايبؿط; إش ٫ 

َع٢ٓ يًتدكٝل يف ا٭سهاّ ايعك١ًٝ. ٚأَا إشا قضٸ ن٬ّ ا٭ؾاعط٠، ٚمل ٜهٔ 

ٗٞ إٔ ض يف ا٭ؾعاٍ، أٚ نإ ايعكٌ عادعّا عٔ إزضاى شيو، ؾُٔ ايبسٜبٵٔ ٚايُكػٵاُؿ

ات ايكهاٜا ايؿطع١ٝ، ٖٚصٙ ٖٞ ايٓكط١ ط اػاٙ ايبشح، ٚتعٛز ايعساي١ َٔ كتكٸٜتػٝٻ

 .ز يف ايعسٍ اٱهلٞاييت تهٕٛ غببّا يًرتزټ

 

 ــــــ احُلْطً ّالُكْبح العكلٕ

ٟٸبٵٔ ٚايُكّ ْسضى إٔ ططح َػأي١ اُؿػٵبا٫يتؿات إىل َا تكسٻ ٫ٚ ميهٔ  ،ض نطٚض

أٚ َا  ،ض مبع٢ٓ ايهُاٍ ٚايٓكلبٵٔ ٚايُكػٵ٫ ٜكع ايٓعاع يف اُؿ ادتٓاب٘. ٚيف ٖصا ايؿإٔ

ض بٵٔ ٚايُكٜهٕٛ َتٓاغبّا ٫ٚ ٜهٕٛ َتٓاغبّا َع ايطبع; إش ٜتؿل اؾُٝع ع٢ً إٔ اُؿػٵ

٫ٚ ضبط ي٘ بايؿطع. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٓعاع ٜكع يف َا إشا ناْت  ،عكًٞ بٗصٜٔ املعٓٝني أَطٷ

زٕٚ ا٫غتعا١ْ ، ض ٖصٙ ا٭ؾٝا٤بٵٔ أٚ ُقػٵوهِ ُع ٕ ايعكٌإا٭ؾعاٍ ا٫ختٝاض١ٜ عٝح 

ّٸبايؿطع أٚ ا٭َٛض ا٭خط٣، ٜٚط٣ ؾاعًٗا َػتشٓك ٚايجٛاب أٚ ايعكاب، أٚ  ّا يًُسح أٚ ايص

ٔٷبٵٔ ٚايُكػٵٚإٔ اُؿ ،إٔ ا٭َط يٝؼ نصيو بكسٚض ا٭َط ٚايٓٗٞ َٔ ايؿاضع،  ض ضٖ

ٟٸ ق١ًٺ  ؟باٱزضاى ايعكًٞ ٚيٝؼ هلُا أ
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ٝٸبٵٔ ٚايُكٚايؿٝع١ إىل ا٫عتكاز باُؿػٵ ٜصٖب املعتعي١ ، ٚأَا ا٭ؾاعط٠ نيض ايعكً

 .نيض ايؿطعٝٸبٵٔ ٚايُكػٵٚقايٛا باُؿ ،ؾإِْٗ أْهطٚا شيو

ِٸ ض ايعكًٝني أْٓا ْعًِ بٵٔ ٚايُكػٵا٭زي١ اييت ٜصنطٖا ايكا٥ًٕٛ باُؿ إٕ َٔ أٖ

ٛٳ ض بعهٗا اٯخط، ٚإٕ ٖصا ايعًِبٵٔ بعض ا٭ؾٝا٤ ُٚقػٵبايهطٚض٠ ُع ـ ٞ ٫ ٜتٖٛقعٵٚاي

ٌٸ ٌٕ ع٢ً ايؿطٜع١ أبسّا. ؾه  ، ٚإٔ ايعًِ قبٝضٷٔٷػٳٜسضى إٔ اٱسػإ ٚؾعٌ اـري سٳ عاق

ٚإٕ  .٫ٚ تػتٓس إىل ايؿطع ،ّاٚانش١ دسٸ ٌ قه١ّٝايصّ. إٕ ٖصا اؿهِ ميجِّ ٜٚػتشلٸ

أ ؾِٝٗ املٓهطٕٚ يًؿطا٥ع ـ ٜ٪َٕٓٛ بٗصٙ ايكهاٜا. ٖٚصا ٜجبت إٔ َٓؿ ٔٵاؾُٝع ـ مبٳ

ٚبساٖتٗا ايكطع١ٝ، ٚيٝؼ  ،اؿهِ يف ٖصٙ ايكهاٜا ٜهُٔ يف نطٚضتٗا ايعك١ًٝ

 ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أٚ امل٬سعات ٚايتعايِٝ ايعك١ْٝ٬.

ض إشا ناْا ؾطعٝني نإ ٫ظّ شيو إٔ ٫ بٵٔ ٚايُكٚأَا زيًِٝٗ اٯخط ؾٗٛ إٔ اُؿػٵ

ٞٸ ضٷبٵُٚق ٔٷٜهٕٛ يسٜٓا سٴػٵ ٞٸ ضٷبٵُٚق ٔٷػٵ، ٫ٚ سٴؾطع  ،ٚبط٬ٕ ايتايٞ َٛنع إمجإع .عكً

ثِ إٕ ٖصا  .شّابٵّٓا ُٚقػٵٚتؿٗس عًٝ٘ ايبس١ٜٗ; إش ٜ٪َٔ اؾُٝع يف اؾ١ًُ إٔ ٖٓاى سٴ

 ٖٚٛ ٚانض ايبط٬ٕ. ،ايكٝاؽ ٜػتًعّ بط٬ٕ ايؿ٤ٞ يف ؾطض ٚدٛزٙ

ٝٸبٵٔ ُٚقػٵتكطٜط امل٬ظ١َ إٔ سٴ ض بٵّا ئ ٜهٕٛ ُقض بعض ا٭ؾٝا٤ إشا مل ٜهٔ عكً

ٚئ ٜهٕٛ ايهصب قبٝشّا ع٢ً اهلل تعاىل. ٚعًٝ٘ ٫ ْط٦ُٔ إىل  ايهصب ٚانشّا،

ض بٵٔ ٚايُكػٵا ٫ ْؿِٗ اُؿْٸإٔ بعهٗا اٯخط; إش ػٵض بعض ا٭َٛض ٚسٴبٵقسم إخباض اهلل بُك

ع٢ً ٖصٙ  َٔ قسم سهِ ايؿاضع. إشٕ بٓا٤ٶ زٕٚ سهِ ايؿاضع، نُا أْٓا يف ؾٛو

ٞٸ ضٷبٵُٚق ٔٷػٵايٓعط١ٜ ئ ٜهٕٛ يسٜٓا سٴ ٔ ػٵأٜهّا، ٚقس ْؿأ شيو َٔ اعتباض اُؿ ؾطع

 .(4)ْا ي٘ آْؿّاطٵض ايؿطعٞ، ٖٚصا ٖٛ ايتايٞ ايؿاغس ايصٟ أؾٳبٵٚايُك

ٜٳ ٖٛ إٔ ايعًِ  نيض ايؿطعٝٸبٵٔ ٚايُكٌ ايكا٥ًني باُؿػٵبٳَٔ قٹ زٴٔطٚاٱؾهاٍ ايصٟ 

إش يٛ ناْت  ;ي١ٝ ـ يٝؼ نطٚضّٜا ٫ٚ بسّٜٗٝاسٵض بعض ا٭ؾٝا٤ ـ نُا ٜكٍٛ ايعٳبٵٔ ُٚقُعػٵ

 أسسٷ ٖصٙ ايكه١ٝ ٚانش١ ٚبس١ٜٝٗ ملا ٚقع ا٫خت٬ف يف ؼسٜس َعٓاٖا، نُا ٫ ٜؿٓو

ٌٸ  أنرب َٔ اؾع٤. يف إٔ ايه

ِٸٚ ٝٸبٵٔ ٚايُكػٵأزي١ ايكا٥ًني باُؿ خ٬ق١ ٖصٙ ايؿب١ٗ ٖٞ إٔ أٖ إزضاز  نيض ايعكً

 :َٔ قبٌٕٝ إْهاضٖا أٖصٙ ايكه١ٝ نُٔ زا٥ط٠ ايبسٜٗٝات اييت ٫ ميهٔ إْهاضٖا، ٚ
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إْهاض غا٥ط ايكهاٜا ايبس١ٜٝٗ، ٚإْهاض ايبسٜٗٝات يٝؼ غ٣ٛ غؿػط١ ٚتؿهٝو. 

ٔٵ ; إش يٝػت مجٝع ل ايطٛغٞ ؾإٕ دٛاب ٖصٙ ايؿب١ٗ ٚانضٷنُا أؾاض احملٚك ٚيه

َټ ٚاسس، ٚإمنا بعهٗا وتاز إىل اْتباٙٺ ٕلػٳايكهاٜا ايبس١ٜٝٗ ع٢ً ْٳ غري ؾهطٟ،  ٌٕٚتأ

ُٻغٝٻ٫ٚ ٟ إىل ا٫خت٬ف ٚايٓعاع، زٸٚيصيو ؾإٕ ٖصا ا٭َط قس ٜ٪ إىل شيو  تٵُا إشا اْه

ٌٸ»َػا٥ٌ أخط٣. ٫ٚ ىؿ٢ إٔ اعتباض املػأي١ َٛضز ايبشح َػا١ٜٚ يكه١ٝ  أععِ  إٕ ايه

ٚشيو ٭ٕ املؿبٸ٘ ب٘ يف ٖصا ا٫غتس٫ٍ  ;َٔ ايػؿ١ً عٔ املٛضز املؿاض إيٝ٘ ْاؾ٧ٷ «َٔ اؾع٤

ٚٸ ٛټي١ٝ اييت ٜهٕٛ ؾَٝٔ ايبسٜٗٝات ا٭ ض ا٭ططاف ٚا٫ضتباط ؾُٝا بٝٓٗا َػاّٜٚا ٗا تك

ي٬عتكاز بٗا، ٚيصيو ٫ ميهٔ قٝاؽ غا٥ط ايبسٜٗٝات ـ اييت ٫ تبًؼ ٖصا اؿسٸ ـ بٗا، 

َعك٫ّٛ ٫ٚ َكب٫ّٛ. ْٚط٣ إٔ ايتٛنٝض  سٸعٳٚدب إْهاض أنجطٖا، ٖٚٛ َا ٫ ٜٴ ٚإ٫ٓ

ض بٵٔ ٚايُكٱثبات ٚدٛز اُؿػٵ َٓاٙ بؿإٔ أزي١ ايعسي١ٝ ٜبسٚ ناؾّٝااملكتهب ايصٟ قسٻ

ٝٸ ٔٵايعكً ٌٸ ني، ٚيه شيو ٜػاعس  ٫ بأؽ بتكسِٜ املعٜس َٔ ايتٛنٝض يف ٖصا ايؿإٔ، يع

َٔ  ع٢ً إظاس١ ايػُٛض احملٝط بٗصٙ املػأي١، ٚايصٟ ٫ ٜعاٍ َٛدٛزّا يف عكطْا بتأثرٕي

 نتابات ا٭ؾاعط٠ ٚايػطبٝني.

ٔ كّٛ ع٢ً إٔ إزضاى اُؿػٵنُا غبل إٔ أؾطْا ؾإٕ أغاؽ ْعط١ٜ ايعسي١ٝ ٜ

ٌّبٵٚايُك َٸ .ٚبسٜٗٞ ض عكً  ٔ ا٭ؾٝا٤ػٵ١، ٚنإ َٓاط سٴٚإشا مل تهٔ ٖصٙ ايكه١ٝ تا

ٞٸ ضٷبٵُٚق ٔٷػٵٗا ٖٛ ا٭َط ٚايٓٗٞ ايؿطعٞ، ئ ٜهٕٛ يسٜٓا سٴشبٵُٚق  ضٷبٵُٚق ٔٷػٵ، ٫ٚ سٴعكً

ٞٸ ٔٵؾطع ٍ ـ َؿهٛنّا ٚٸأ٫ ميهٔ اعتباض بسا١ٜ ٖصا ايسيٌٝ ـ ايصٟ ٖٛ زيًِٝٗ ا٭ . ٚيه

َٔ بسٜٗٝات ايعكٌ ايعًُٞ  «ايعًِ قبٝضٷ»ٚ «ٔٷػٳايعسٍ سٳ»ؾٝٗا بايكٍٛ: إشا ناْت قه١ٝ 

ٌٸ هاف إىل شيو إٔ قٌ ايٓعاع ٜهُٔ ٖصا ايٓعاع ٚا٫خت٬ف أبسّا. ٜٴ ملا ٚقع ؾُٝٗا ن

يف إٔ ؾطن١ٝ سهِ ايعكٌ ايعًُٞ مبؿاز ٖصا ايٓٛع َٔ ايكهاٜا إزضاى ايعكٌ ايٓعطٟ 

َٸ يًهُاٍ ١ ٚايه١ًٝ. ٫ٚ ساد١ إىل ايكٍٛ بإٔ ٖصا ٚايٓكل ٚامل١َ٤٬ ٚعسّ امل١َ٤٬ ايعا

اٙ بٛقؿ٘ سهُّا عكًّٝا عًُّٝا املع٢ٓ غري قابٌ يٲثبات; إش َٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ َا ْتًٓك

ل بٛاغط١ بٛاغط١ ؾطنٝات ايعكٌ ايٓعطٟ ٖٛ َٔ املسضنات ٚا٭سهاّ اييت تتشٖك

١ٜ ٚايٓؿػا١ْٝ ٚايتًك١ٝٓٝ. َٚع ٚدٛز ٖصا ا٫ستُاٍ ٚعسّ ا٫ؾرتانات ايعاطؿ١ٝ ٚايعاز

ٚٸايساؾع ايكطعٞ ٫ ٜهٕٛ َسٻ ٍ، ٫ٚ ميهٔ بصيو ع٢ ايعسي١ٝ قاب٬ّ يٲثبات بايسيٌٝ ا٭
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 تّا ٚبسّٜٗٝا.شٵاعتباض ايعسٍ اٱهلٞ َسضنّا عك٬ّْٝا بٳ

 ،تٓا ؾٝٗاُا ٚادبا٫ٚ غٝٻ ،إٕ ؾبٗتٓا ٫ تعين إٔ ايهطٚضات ا٭خ٬ق١ٝ ٚباختكإض

َٳ ه١، ٖٚٞ مبع٢ٓ إٔ ْؿأتٗا َٔ ايعكٌ شٵ٫ تٓبجل َٔ ايهْٝٓٛات، ٚإمنا ٖٞ اعتباض١ٜ 

ت ايعك١ًٝ، ٫ ميهٔ إثباتٗا بايسيٌٝ عٝح تٓسضز نُٔ املػتك٬ٓ ،ايٓعطٟ اـايل

ٚٸ ٚٸٚشيو  ;ٍ يًعسي١ٝا٭ : إٕ َٓؿأ ٖصٙ ا٭َٛض يٝؼ ٚثاّْٝا ;: ٭ٕ بساٖتٗا َٛنع خ٬ف٫ّأ

ؾُٝع ٖصٙ املٛاضز أٚ بعهٗا. ٫ٚ ىؿ٢ إٔ  هٔ ٭َٛض إٔ تهٕٛ َٓؿّأٚانشّا، ٚمي

ز استُاي٘، هعٌ َٔ اغتس٫ٍ ايكا٥ًني ل ٖصا املع٢ٓ يف بعض املٛاضز، أٚ فطٻؼٗك

ٚٸ باعتباض ايعكٌ ايٓعطٟ َٓؿّأ عا٤ ايبسا١ٖ ـ ٍ غ٣ٛ ازٸهلا ـ ايصٟ مل ٜهٔ يف ايسيٌٝ ا٭

 نعٝؿّا ٫ٚ أغاؽ ي٘.

ٚتبًٛضت  ،ٚاييت متٸ اْتعاعٗا َٔ زيًِٝٗ ايجاْٞ ،تًو ايكه١ٝ ا٭غاغ١ٝٚأَا ْٗا١ٜ 

ٞٸبٵٔ ٚايُكػٵع٢ً ؾهٌ إٔ اُؿ ٚاعتربْاٙ ْتاز بعج١ ، إشا مل ٜهٔ َٛدٛزّا ض ايعكً

ْكاف ـ قابٌ يٲثبات، ؾإٕ ٖصا ايسيٌٝ ـ يٲ ضٷبٵُٚق ٔٷػٵا٭ْبٝا٤، غٛف ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى سٴ

ؿل مجٝع املتٓاظعني ع٢ً إٔ َعطؾ١ ٚإطاع١ ا٭ٚاَط إش ٜتٻ ;غري قابٌ يًدسف يف اؾ١ًُ

ٔ. ٚايػ٪اٍ املططٚح ٖٓا ٜكٍٛ: َٔ أٜٔ دا٤ ٖصا ػٳٚادب ٚسٳ ٚايٓٛاٖٞ ايؿطع١ٝ أَطٷ

ٌ ايؿطع ٚبأَط ايؿطع غٛف ٜعٛز ايػ٪اٍ بٳٔ؟ إشا قٌٝ يف اؾٛاب: َٔ قٹايٛدٛب ٚاُؿػٵ

ُا إٔ استُاٍ ايعبح َٔ ٫ غٝٻٚ؟ ٜٚكٍٛ: ملاشا هب إطاع١ ٖصا ا٭َط َٔ ايؿاضع ،زّافسٻ

ٞٸبٵٔ ٚايُكػٵْا باُؿضٵْهٕٛ قس أقطٳ ٌ ايؿاضع يٝؼ َٓتؿّٝا; ٚإ٫ٓبٳقٹ . ٫ ىؿ٢ إٔ ٖصا ض ايعكً

يعّ ايتػًػٌ ايباطٌ.  ض ايعكًٞ، ٚإ٫ٓبٵٔ ٚايُكػٵبعس اٱقطاض باُؿ إ٫ٓ ،ايػ٪اٍ ٫ دٛاب ي٘

عك٬ْٞ، ٚإٔ ايهطٚض٠ اييت  ض إزضاْىبٵٔ ٚايُكػٵٚع٢ً ٖصا هب إٔ ْصعٔ بإٔ إزضاى اُؿ

 ٫ ميهٔ إْهاضٖا تكتهٞ إٔ تهٕٛ مجٝع ايٛادبات ا٭خ٬ق١ٝ ٚايؿك١ٝٗ َطتبط١ّ

ٔٷعكًٞ. إشٕ عٓسَا ٜتٻ بٛادبٺ  ؿل ايططؾإ ع٢ً إٔ أقٌ ايؿطٜع١ ٚإطاع١ ايٓب٠ٛ ضٖ

ُٝع إٔ ض; ٚدب إٔ ٜكطٸ اؾٚٵيعّ ايسٻ عك٬ْٞ، ٫ٚ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ؾطعّٝا، ٚإ٫ٓ بٛدٛبٺ

ٝٸ ّاشبٵُٚق ّآػٵٖٓاى سٴ ٞٸ ضٷبٵُٚق ٔٷػٵئ ٜهٕٛ ٖٓاى سٴ ، ٚإ٫ّٓاعكً ، ٚئ ٜهٕٛ ٖٓاى عكً

ٔٷ ٕٷ زٜ  .٫ٚ إميا

ٌٷ َٚتكٔ ع٢ً َػت٣ٛ إقٓاع ٚإيعاّ  ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭زي١ مجٝ
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ٔٵ .ايططف ا٭ؾعطٟ  .«ٖصااتؿام ايططؾني ع٢ً » :َٔ قبٌٝ ٫ ميهٔ إثبات٘ بعباضاتٺ ٚيه

 إشٕ هب إٔ ٜهٕٛ عٝح ميهٔ إثبات ٖصٙ املػأي١ يػري ا٭ؾاعط٠ أٜهّا.

ٚادبّا ٚنطٚضّٜا  أض٣ إٔ عًٝٓا إٔ ْبسأ َٔ قه١ٝ إٔ هلصا ايعامل َٚا ؾٝ٘ َبسّأ

ػع اجملاٍ اييت ٫ ٜتٻ ،با٭زي١ ٚايرباٖني املدتًؿ١ عهِ ايهطٚض٠ ا٭ظي١ٝ، ٖٚٛ ثابتٷ

ٔ ع٢ً ايكاض٨ هلصا املكاٍ إٔ ٜأخص ٖصا ا٭َط ٜتعٝٻصنطٖا يف ٖصٙ املكاي١. ٚيصيو ي

ٌٕ ِّ نأق ٌٸ املػأي١ َٛضز عجٓاَٛنٛعٞ ثابت، يٝػ إش بعس اٱقطاض باملبسأ ; ٌ عًٝ٘ س

ٚقؿات٘ اؾُاي١ٝ ٚاؾ٬ي١ٝ ع٢ً مٛ ا٭قٌ املٛنٛعٞ أٚ ايرباٖني ايكطع١ٝ غتهٕٛ 

ٚايٛغٝط ٚايطابط بني  ْتٝذت٘ ايهطٚض١ٜ ٖٞ سهِ ايعكٌ بهطٚض٠ اؿاد١ إىل ايٓيبٸ

اهلل ٚاـًل، بٛقؿ٘ أَطّا بسّٜٗٝا ٫ ٜكبٌ اٱْهاض. ٚإشا متٸ إْهاض ٖصٙ ايبس١ٜٝٗ ؾإٕ 

يف إٔ سهِ ايعكٌ بكبض تطى اهلل ايعامل  ٖوقاعس٠ ايًطـ تجبت ٖصٙ اؿاد١، ٫ٚ ؾٳ

ٌٸ  ت٘ ٜٚعًِ ب٘،ًٖبٹَا أٚزع٘ يف دٹ ٚاؿهِٝ يعبسٙ اؾاٌٖ ٚايهعٝـ إىل ْؿػ٘، َع ن

َٚا أطًع عًٝ٘ امل٥٬ه١ َٔ أؾعاي٘ ٚغؿه٘ يًسَا٤، يٝؼ بايؿ٤ٞ ايصٟ ىؿ٢ ع٢ً 

ِٷ ;ٜػتشػٓ٘ ايعكٌ نُا إٔ َسٸ ٜس ايعٕٛ يًعباز أَطٷ .أسسٺ  ٚشيو ٭ٕ اؿاي١ ا٭ٚىل ظً

ِٷ ّٸ ٚايجا١ْٝ عسٍ، ٚإٕ ايربٖإ ايعكًٞ قا٥ مبع٢ٓ إٔ ايربٖإ  ،ا٭ٍٚ َٚسح ايجاْٞ ع٢ً ش

ٝٸْبٝا٤، ٜٚكطِّايعكًٞ ٜجبت بعح ا٭ ّا، ٫ٚ ىؿ٢ ح بإٔ اهلل هب عًٝ٘ إٔ ٜطغٌ يعبازٙ ْب

ٕ ْكض ايػطض إإش  ;نطٚضٟ َٚٓطكٞ عك١ًٝ، ؾٗٛ ٚدٛبٷ زعا١َّ «ايٛدٛب»إٔ هلصا 

ٖٚٓا ٫ ٜعٛز  .َٓطكٞ ٚانض تعٌُ ايبسا١ٖ ايعك١ًٝ ع٢ً تٓعٜ٘ غاس١ اهلل تعاىل َٓ٘ ؾػازٷ

ٍٷ ١ ا٭زٜإ ـ ع أتباع نآؾُٹَٚٔ ٖٓا ٜٴذٵ. ٍيًد٬ف ٜهعـ أغاؽ ا٫غتس٫ ٖٓاى استُا

ٚ٭دٌ ٖصٙ املؿاٖس٠ ايع١ٝٓٝ  .٢ اؾاًٖني بتعايِٝ أزٜاِْٗ ـ ع٢ً إزضاى ٖصٙ املؿاِٖٝستٸ

 ٛوٜٚبسٚ أْ٘ يٝؼ ٖٓاى َٔ ؾٳ .اغتؿسْا ـ َجٌ غريْا ـ َٔ ن١ًُ بسا١ٖ اؿهِ ايعكًٞ

 يف ٖصا ايؿإٔ.

 

 ــــــ اىتصاع الكطآا اخلربٓ٘؟

يف إٔ فطٸز اعتباض إْؿا١ٝ٥ قهاٜا ٫ ميهٓ٘ إٔ هعًٗا نُٔ زا٥ط٠  ٖو٫ ؾٳ

دعٌ قهاٜا  «ايهطٚضات»ت١، بٌ ميهٔ يف َٛاضز ايكهاٜا اٱْؿا١ٝ٥ ٚشٵا٫عتباضٜات ايبٳ
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كـ بايكسم ٚايهصب، ٚتهٕٛ قازق١ خرب١ٜ قشٝش١ تهٕٛ يف شاتٗا قاب١ً ٭ٕ تتٸ

هب ع٢ً اهلل تعاىل إٔ »ه١ٝ ايكا١ً٥: بايٓػب١ إىل ايك :يف ايٛاقع ْٚؿؼ ا٭َط. ؾُج٬ّ

ِٸ «ّا ٖٚازّٜا إىل ايٓاؽٜٴطغٌ ْبٝٸ ٌ بٳٌ َٔ قٹغٴ: إٕ إضغاٍ ايطټايتايٞؼًًٝٗا ع٢ً ايٓشٛ  ٜت

َٚٔ  .خرب١ٜ قت١ًُ ايكسم ٚايهصب يف سسٸ شاتٗا ٚنطٚضٟ، ٖٚصٙ قه١ْٝ اهلل ٚادبٷ

. ٚع٢ً ٖصا ـ تهٕٛ قازق١ّ ايٓاس١ٝ ايربٖا١ْٝ ـ اييت تجبت َطابكتٗا يًٛاقع ْٚؿؼ ا٭َط

ٍٸ ١ٺا٭غاؽ ؾإٕ إْؿا١ٝ٥ قهٝٸ ع٢ً اعتباضٜتٗا، نُا إٔ عٛز٠ ايكهاٜا  َا ٫ تس

ٝٳ١ُٝ ٫ ٜعين إٔ ايكهاٜا ا٭خ٬ق١ٝ قهاٜا قٹ «ٚدٛب»َؿت١ًُ ع٢ً  ا٭خ٬ق١ٝ إىل قه١ٝٺ

ّٸ «ايٛدٛب»إش يٛ نإ شيو ; ثابت١ ع بأز٢ْ ٚاقع١ٝٺٚاعتباض١ٜ ٫ تتُتٻ أخط٣ ملع٢ٓ عباض٠  ا٭

َٔ ايٛاقع١ٝ ٚايصات١ٝ بايبسا١ٖ  ع بٕٓٛعنطٚضٟ ٚستُٞ ناْت يٛاظَ٘ ٚتؿطٜعات٘ تتُتٻ

هض ايتٓاقض يف نًُات بعض ّا ٜتٸأٜهّا. ٚع٢ً أغاؽ ٖصٙ احملاغب١ ايسقٝك١ دسٸ

ؾإٕ إثبات  ض َٔ املسضنات ايعك١ًٝ، ٚإ٫ٓبٵٔ ٚايُكػٵ: إٕ اُؿإش ٜكاٍ َٔ د١ٗٺ ;(5)كنياحملٚك

ٍٕٚايؿطٜع١ غٝتعطٻايٓب٠ٛ  ع٢ً إٔ  أخط٣ ٖٓاى إقطاضٷ عذٝب، َٚٔ ْاس١ٝٺ ض إىل اخت٬

َٔ ايكهاٜا ايعك١ٝ٥٬ ٚاٯضا٤ احملُٛز٠، سٝح ٫  «ايعًِ قبٝضٷ»ٚ «ٔٷػٳايعسٍ سٳ»قه١ٝ 

 ٚاقع١ٝ ٚضا٤ اتؿام ايعك٤٬ بؿأْٗا.

ٟٸَٔ اي ِٕ ٛانض أْ٘ ٫ ٚدٛز ٭ إش يٛ ; ٚاْػذاّ بني ٖصٜٔ ايٓٛعني َٔ اٯضا٤ تٓاغ

ايٓعط عٔ شيو مل تهٔ ايٓب٠ٛ  ض َٔ املسضنات ايعك١ًٝ، ٚبػضٸبٵٔ ٚايُكػٵنإ اُؿ

ٟٸ َع٢ٓٶ ٚايؿطٜع١ قاب١ًّ ض؟ ٌٖ بٵٔ ٚايُكػٵغٝبك٢ يعك١ٝ٥٬ ٚاعتباض١ٜ اُؿ يٲثبات، ؾأ

ٛٸ ميهٔ َع إٔ غا١ٜ َا تكّٛ ب٘ ٖصٙ ايكهاٜا  ،بايكهاٜا ا٫عتباض١ٜ ٠ ٚايؿطٜع١إثبات ايٓب

ّٓا عهِ ايعكٌ، ػٳ١ٜ يًعك٤٬؟ ٚإشا نإ ايعًِ قبٝشّا ٚايعسٍ سٳؿٝا٠ املازٸٖٛ تٓعِٝ ا

ٛٸٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ هب ع٢ً اهلل إٔ ٜهٕٛ عاز٫ّ، َٚٓعٻ ٠ ّٖا عٔ ايعًِ، تجبت ايٓب

أْ٘ ئ ٜعٛز ٖٓاى  سٳٝٵٚايؿطٜع١، أَط َؿّٗٛ َٚسضى بايهطٚض٠ ٫ٚ ميهٔ إْهاضٙ، بٳ

ض َٔ اٯضا٤ احملُٛز٠ يس٣ ايعك٤٬. إشٕ ٫ ميهٔ بٵٔ ٚايُكػٵيًه٬ّ ايكا٥ٌ بإٔ اُؿ ٚد٘ٷ

ٛٸ٠ ع٢ً اُؿاعتباض إثبات تٛٗق َٔ د١ٗٺ أخط٣  ض، ٚا٫عتكاز َٔ د١ٗٺبٵٔ ٚايُكػٵـ ايٓب

 ض.بٵٔ ٚايُكبعك١ٝ٥٬ اُؿػٵ

٭ْ٘  ;آخط َٔ عًُا٥ٓا ايهباض أٜهّا نُا ْؿاٖس ٖصا ايتٗاؾت يف نًُات بعٕض
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ٞٸبٵٔ ٚايُكسٍ اٱهلٞ، ٚأقاَ٘ ع٢ً أغاؽ اُؿػٵبإثبات ايع قاّ يف َٛنٕع املتني  ض ايعكً

آخط أَطّا عك٥٬ّٝا  ض يف َٛنٕعبٵٔ ٚايُكػٵ٘ يٮغـ ايؿسٜس اعترب اُؿٚايٛانض، ٚيهٓٸ

ٛٻ ٕٷٚاعتباضّٜا، ٚتك يٞ ٚإقٓاعٞ سٳدٳ ض إٔ ايربٖإ ايصٟ ٜٴكاّ يف ٖصا ايٓٛع َٔ املباز٨ بطٖا

 .(6)ايؿًػؿ١ َكابٌّ يف ٚن٬َٞ، ٚهلصا ايػبب دعٌ ايه٬

 

ٍ٘  ــــــ دفع غبَ

عا٥هِ بسا١ٖ ايهطٚض٠ املٓطك١ٝ ٚاعتباض عًٝٓا ٜٚكٍٛ: إْهِ بازٸ قس ٜعرتض أسسٷ

، ٚبصيو ؾكس اعتربمت مجٝع ايٛادبات ِ نطٚض٠ ٚدٛز ايٓيبٸقاعس٠ ايًطـ قس أثبتټ

باضٜتٗا، ٔ ٖٓا ؾكس ؾههتِ يف اعتَٚع١ عٔ ٖصٙ ايهطٚض٠ املٓطك١ٝ، ا٭خ٬ق١ٝ َتؿطِّ

 يف سني أْهِ أْؿػهِ قس ؾههتِ يف ايبسا١ٖ املصنٛض٠. ٚإٕ قاعس٠ ايًطـ يف سسٸ

هلُا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ  ٚيٝػت َٓؿّأ ،ض ايعكًٞبٵٔ ٚايُكػٵشاتٗا ٚاسس٠ َٔ مثاض اُؿ

 ٚغري َكبٍٛ أٜهّا. ،عانِ كسٚؾّاٜهٕٛ َسٸ

ايعكًٞ غري شيو  ضبٵٔ ٚايُكٚدٛابٓا عٔ ٖصٙ ايؿب١ٗ ٖٛ إٔ ن٬َٓا بؿإٔ اُؿػٵ

ب قاعس٠ ايًطـ ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ن٬ّ ايعسي١ٝ بؿإٔ تطتټ .ي١ٝسٵايؿ٤ٞ ايصٟ ٜكٛي٘ ايعٳ

أْٓا ْط٣ إٔ عهػ٘ ٖٛ  أٜهّا، إ٫ٓ ض ايعكًٞ قشٝضٷبٵٔ ٚايُكٚايعسٍ اٱهلٞ ع٢ً اُؿػٵ

يتؿات ٚا٫ ،٭ْٓا ْؿرتض إٔ اٱميإ باملبسأ املتعايٞ ع٢ً أغاؽ ايرباٖني ايكطع١ٝ ;ا٭قضٸ

إىل تٓعِٝ عامل اـًل، ٚا٫يتؿات إىل ايكؿات اؾُاي١ٝ ٚاؾ٬ي١ هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، 

ٛٸ ٚإشا  ّا.بسٜٗٝٸ ّا٠ أَطٜهٕٛ سهِ ايعكٌ يف قه١ٝ خرب١ٜ أٚ إْؿا١ٝ٥ بهطٚض٠ ٚدٛز ايٓب

ِٸ ؾهو أسسٷ مبع٢ٓ إٔ ، بٝاْٗا بربٖإ اـًـ ٚادتُاع ايٓكٝهني بٗصٙ ايبسا١ٖ ؾإْ٘ ٜت

ِٸايًطـ يف  ِٸ ا٫غتعا١ْ يف  إثبات٘ يف إطاض قٝإؽ ٖصا ايتشًٌٝ ايعك٬ْٞ ٜت َٓطكٞ، ٫ٚ تت

ٞٸ«ض ايعكًٞبٵٔ ٚايُكاُؿػٵ»١َ َات ٖصا ايكٝاؽ مبكسٸَكسٸ ٌ ٜؿٚه ، بٌ إٕ ايربٖإ ايعكً

ٞٸ خرب١ٜ  ١ٺٚإٕ ٖصا املع٢ٓ يف قهٝٸ .َٓطك١ٝ املؿتٌُ ع٢ً نطٚض٠ٺ زعا١َ يؿِٗ ايًطـ اٱهل

٫ٚ ىؿ٢ إٔ ٖصٙ ايكه١ٝ بًشاظ ْؿػٗا ؼتٌُ ايكسم  .٠ ٚدٛز ايٓيبٸط عٔ نطٚضٜعبِّ

غٛا٤ ع٢ً أغاؽ  ،إش َع ايكٍٛ بٗصٙ ايؿطن١ٝ; ٚايهصب، ٖٚصا َا مٔ بكسز إثبات٘

ٌ ايعسي١ٝ أٚ ع٢ً أغاؽ ايتكطٜبني ايًصٜٔ شنطْاُٖا، ؾإٕ مجٝع بٳعا٠ َٔ قٹايبسا١ٖ املسٸ
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، ٚئ ٜعٛز ١ ايعسٍ غٛف ؼع٢ بٛاقع١ٝٺايهطٚضات ا٭خ٬ق١ٝ اييت تٓسضز نُٔ فُٛع

ٕ ايكهاٜا ا٭خ٬ق١ٝ عباض٠ إٜػتُع إىل تًو ايهًُات ا٫عتباط١ٝ ايكا١ً٥: سٝح  أسسٷ

عٔ نطٚضات إْؿا١ٝ٥ هب عسّ ايٓعط إيٝٗا بٛقؿٗا قهاٜا ٚاقع١ٝ، بٌ ٖٞ قهاٜا 

ٛٻٝٳُٝٸ١ ٚاعتباض١ٜ تتػٝٻقٹ ٚٸٚشيو  ;ٍ ع٢ً طٍٛ ايعَإ باغتُطإضط ٚتتش : ٭ٕ مجٝع ٖصٙ ٫ّأ

ايكهاٜا تٓؿأ َٔ نطٚض٠ َٓطك١ٝ، ٫ٚ ىؿ٢ إٔ ٖصٙ ايهطٚض٠ املٓطك١ٝ سٝح تؿتٌُ 

ضٖا ع٢ً ْٛع ٚٵعاتٗا غٛف تؿتٌُ بسٳثابت١، ؾإٕ َتؿطٸ ْٗا تٓؿأ َٔ ٚاقع١ٝٺإع٢ً ٚاقع١ٝ، ٚ

: سٝح ميهٔ قبٸ تًو ايهطٚض٠ ٚثاّْٝا ٝٳُٝٸ١;َٔ ايٛاقع١ٝ، ٚتهٕٛ اعتباض١ٜ ٚقٹ

 قايب ايكه١ٝ اـرب١ٜ، ٚبايتايٞ تهٕٛ نطٚضاتٗا املٓتذ١ َبت٠٬ بصات املٓطك١ٝ يف

َٸ ٗاتٗا شات ٚاقع١ٝ ثابت١ ٫ املكري، ميهٔ ا٫عتكاز بإٔ مجٝع ايكهاٜا ا٭خ٬ق١ٝ ٚأ

 ميهٔ ادتٓابٗا.

ٖٚٞ إٔ ٚاقع١ٝ نٌ ؾ٤ٞ  ،ٚبطبٝع١ اؿاٍ هب عسّ ايػؿ١ً عٔ ٖصٙ اؿكٝك١

َتٓٛع١  ٚاسس، بٌ ايٛاقع١ٝ ع٢ً زضداتٺ ٕلػٳتبسٚ ع٢ً ْٳ ٕ مجٝع ايٛاقعٝات ٫أب٘، ٚػٳَع

 ٌ ي٘ بايعًِ;ْا إٔ ْصنط َجا٫ّ ع٢ً شيو ؾُٔ املٓاغب إٔ منجِّزٵٚنجري٠ يًػا١ٜ. ٚإشا أضٳ

فطٸز  أز٢ْ دٖٛطٷ َٔ زضدات٘ ٚادب ايٛدٛز، ٚيف زضد١ٺ ٚشيو ٭ٕ ايعًِ يف زضد١ٺ

عطنٞ ٖٛ إَا ًَه١ أٚ ساٍ.  َٛدٛزٷز٠، ٚيف املٓت٢ٗ عكًٞ، ٚأز٢ْ َٓ٘ ايٓؿؼ اجملطٻ

ع٢ً ايٛدٛز غٓسضى نٝـ ؽتًـ زضدات ايٛاقع١ٝ يف ايؿسٸ٠  أزمٸ ٚإشا أيكٝٓا ْعط٠ّ

ٌ ٫ ٜؿٚه يف إٔ فطٸز عسّ اٱسػاؽ بؿ٤ٞٺ ٚايهعـ. ٚعًٝ٘ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾٙو

١. ٚعًٝ٘ َٔ ٝإشا نإ شيو ايؿ٤ٞ َٔ املسضنات اؿػٸ زي٬ّٝ ع٢ً عسّ ٚدٛزٙ، إ٫ٓ

ض ا٭ؾعاٍ ؾٝذب إٔ ٫ ٜهٕٛ هلا بٵٔ ُٚقإْٓا سٝح ٫ مؼٸ ُعػٵ :رب اـطأ ايكٍٛأن

ِٸ; ٚاقع١ٝ خاضد١ٝ ٚإٕ َسٸع٢ ايعسي١ٝ  .َٔ احملػٛغات ٚاملعك٫ٛت ٚشيو ٭ٕ ايٛاقع١ٝ أع

ٔ ا٭ؾعاٍ ايعازي١ بايبسا١ٖ. ٚايؿاٖس ػٵض ٖٛ إٔ ايعكٌ ٜسضى سٴبٵٔ ٚايُكيف َػأي١ اُؿػٵ

ٔٷع٢ً قشٸ١ ٖصا املسٸ ُٛا ؾٝ٘ تعًٖ ع٢ أْ٘ ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ مل ميطٸ ع٢ً ايبؿط١ٜ ظَ

، بٌ متٸ تعًِٝ ايبؿط١ٜ يف ايػايب ـ يف إطاض ايطنٛر ٙ عاز٠ّٛايتشػني ٚايتكبٝض ٚدعً

يًعًِ ٚا٫غتبساز ـ ع٢ً تطى تعايِٝ ا٭ْبٝا٤ ٚاملكًشني. إٕ ٖصا املع٢ٓ قس أثاض اٖتُاّ 

ِّ ٟټ، ٚيصيو مل ٜتُٖهقبض عاز٠ّع١ عٝح أقاز٠ اجملتُعات املتٓ َٔ إخهاع  ْيبٛ ٔ أ
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إٕ ٖصٙ  :أؾطاز فتُع٘ ؼت تأثري ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ. َٚٔ ٖٓا ٫ ميهٔ ايكٍٛ

ٛٸيت إىل  ا٫غتشػاْات ٚايتكبٝشات اييت ٫ ميهٔ إْهاض ٚدٛزٖا بني ايٓاؽ قس ؼ

ا٭ز٢ْ ع٢ً  يف اؿسٸٚشيو ٭ْٓا  ;بؿعٌ تعًِٝ ٚتًكني ا٭ْبٝا٤ ٚغريِٖ َٔ املكًشني عاز٠ٺ

ٌٸ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أْاؽٷبتأثري ٚتأثټ زضا١ٜٺ قس خهعٛا  ط تعايِٝ ْبٝٓا، ْٚعًِ دٝسّا أْ٘ ق

ا٫ػاٖات ٚايٓعاعات أغٛأ مما ناْت  تٵؼت تأثري تعايُِٝٗ ايس١ٜٝٓ، ٚايّٝٛ أنشٳ

إٔ مجٝع ٖ٪٤٫ ٚغريِٖ زٕٚ  سٳٝٵعًٝ٘ با٭َؼ يف غًٛنٗا يصات املػاض املٓشطف. بٳ

ٌٕا  قاطع إىل اعتباض بعض ا٭عُاٍ قبٝش١ّ يتؿات إىل ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٜصٖبٕٛ بؿه

ضْا َع ٚٵيف سهُِٗ ٖصا. ٚمٔ بسٳ وٛم هلِ أز٢ْ ؾٳ، ٫ٚ ٜتططٻٚبعض ا٭عُاٍ سػ١ّٓ

ٝٸبٵٞ عٔ َكاؿٓا، َٚع اؾرتاض ْٳاؾرتاض ايتدًٓ ١ ا٭خط٣، ْعترب بعض ص اؾٗات ايػًب

ٌٕ، ٖٚصا أٚنض ا٭عُاٍ سػ١ّٓ ض ا٭ؾٝا٤ ٚا٭ؾعاٍ ا٫ختٝاض١ٜ بٵٔ ُٚقع٢ً عك١ًٝ سٴػٵ زيٝ

 ايكازض٠ عٔ اٱْػإ ٚعٔ اهلل.

 

 ــــــ العدل يف الكسآٌ الهسٓه

ّ إٔ ْكـ عٓس إؾاضات ايكطإٓ ايهطِٜ إىل ايعسٍ، ٚإٔ َٔ املٓاغب بعس َا تكسٻ

َټ ٕٻ اهلَل ﴿قٛي٘ تعاىل:  :َٚٔ شيو. ٌ أٜهّاْتٓاٚهلا بايبشح ٚايتأ ٕٵ تٴ٪ٳزټٚا ٔإ ِٵ َأ َٴطٴُن ٜٳِأ

ِٵ  ُٻا ٜٳعٹُعُه ٕٻ اهلَل ْٹعٹ ٍٔ ٔإ ُٴٛا بٹاِيعٳسٵ ٕٵ تٳشٵُه ٔٳ ايٓٻأؽ َأ ٝٵ ِٵ بٳ ُٵتٴ ٚٳٔإشٳا سٳَه ٗٳا  ٖٵًٹ َٳاْٳاتٹ ٔإَي٢ َأ اَ٭

ُٹٝعّا بٳكٹريّا ٕٳ غٳ ٕٻ اهلَل َنا ٘ٹ ٔإ  .(58 :)ايٓػا٤ ﴾بٹ

١ قس اعترب ايعساي١ ٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يف ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطميأ٬ْسغ ٚ

ٔ َا١ٖٝ ٖصٙ ٘ مل ٜبِّٚيهٓٸ .ع٢ً اؿهاّ ايكها١ٝ٥ ٚايتٓؿٝص١ٜ يف اجملتُع ٚادب١ّ

، ٚإٔ ايٓاؽ ٜعطؾٕٛ سسٚزٖا ٚأبعازٖا ايعساي١، ٖٚصا ٜعين إٔ ايعساي١ ناْت ٚانش١ّ

ْ٘ يف ختاّ ٖصٙ اٯ١ٜ ٜأَط بطزٸ ا٭َاْات إىل إإش  ;ْٛٗا ٜٚكسٸضْٚٗاٚناْٛا هًٓ ،دٝسّا

٬ّ شيو بهْٛ٘ مسٝعّا ًٖٗا ٚتطبٝل ايعساي١ باعتباضُٖا َٔ املٛاعغ اؿػ١ٓ، َعًٚأ

 ٚبكريّا.

ٕٻ اهلَل﴿أخط٣:  ٚقاٍ تعاىل يف آ١ٜٺ ٚٳأٱٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ٚٳٔإٜتٳا٤ٹ شٹٟ اِيُكطٵبٳ٢    ٕٔ سٵػٳا

ِٵ َيعٳًٖ ٞٔ ٜٳعٹُعُه ٚٳاِيبٳػٵ ٓٵَهٔط  ُٴ ٚٳاِي ٔٔ اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ  ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٜٳ ٕٳٚٳ ِٵ تٳصٳٖنطٴٚ  (.90)ايٓشٌ:  ﴾ُه
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َٔ ايٓكاط، تبٝٸٔ َا ْػع٢ إىل إثبات٘  سٝح تؿتٌُ ع٢ً عسزٺ ;ْط٣ إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ

ٌٕ ٚشيو أْ٘ بعس اؾرتاض ٚنٛح ايعسٍ قس متٸ اعتباضٙ ; أؾهٌ َٔ اٯ١ٜ ايػابك١ بؿه

ٌٕ َطًل، َػتٓسّا إىل َكساقني  َٛنٛعّا يًشهِ بٛدٛب ايعساي١، ٚشنط ايعسٍ بؿه

بعس ايعاّ، ثِ قطٕ شيو  ني َٔ َكازٜل ايعسٍ، ٚبصيو ٜهٕٛ قس شنط اـامٸٚانش

ِٸ بايٓٗٞ عٔ ايؿشؿا٤ ٚاملٓهط ٚايعًِ، ٖٚٛ ْٛعٷ  َٔ ايتأنٝس ع٢ً ا٭َط بايعساي١. ٚا٭ٖ

ح يف ْٗا١ٜ اٯ١ٜ بإٔ ايؿًػؿ١ َٔ شيو ٖٞ تصنري اٱْػإ، ٖٚصا ٘ أْ٘ قطٻَٔ شيو نًٚ

١ ا٭َط بايعسٍ ٚايٓٗٞ عٔ ايعًِ ٖٛ عٓسَا تهٕٛ عًٓ إش ;ٖٛ ايصٟ ْػع٢ إىل إثبات٘

تصنري اٱْػإ مبا١ٖٝ ايعسٍ ٚايعًِ غٛف ٜهٕٛ َع٢ٓ ٖصا ا٭َط ٚايٓٗٞ ٖٛ اٱضؾاز 

ٔ ا٭َط بايعسٍ ٚايٓٗٞ ػٵإٕ سٴ :ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تكٍٛإأٟ  ،إىل سهِ ايعكٌ يف ٖصا ايػٝام

اهلل ْٚٗٝ٘ قس دا٤ يتٓبٝٗهِ ٚت٪َٕٓٛ ب٘، ٚإٕ أَط  ،تعطؾْٛ٘ بأْؿػهِ عٔ ايعًِ أَطٷ

ٚتصنرينِ، ٚيٝؼ أَطّا دسٜسّا ٚتأغٝػّٝا غري َػبٛم. ٫ٚ ىؿ٢ إٔ ٖصا املع٢ٓ يٝؼ 

 ض ايعكًٞ.بٵٔ ٚايُكػٵغ٣ٛ ايتصنري باُؿ

ِٵ َأ...﴿ٚقاٍ تعاىل:  ٕٵ خٹِؿتٴ ِٵ شٳيٹَو  ٫َٕٵ َؾٔإ ُٳاْٴُه ٜٵ َٳًََهتٵ َأ َٳا  ٚٵ  ٛٳاسٹسٳ٠ّ َأ تٳعٵسٹُيٛا َؾ

ْٳ٢ َأ  .(3)ايٓػا٤:  ﴾تٳعٴُٛيٛا ٫َ ٕٵَأزٵ

ٌٸ ُٸ إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ؼتٟٛ قبٌ ن إش َع  ;١ٝ ايهبري٠ يًعساي١ؾ٤ٞ ع٢ً بٝإ ا٭ٖ

ِٸ ِٕايتدًٓ استُاٍ عسّ ضعا١ٜ ايعساي١ ٜت ِٸ ٞ عٔ سه ؼسٜس  ؾطعٞ ٚؾكٗٞ ثابت، ٜٚت

ٚٸخؿ١ٝ تطى ايعساي١،  ;عسز ايعٚدات  : إٕ تعًٌٝ ٖصا اؿهِ بإٔ تطبٝلٚثاّْٝا. ٫ّٖصا أ

ض ايعًِ بٵٖصا ايكإْٛ أقطب إىل ايعساي١ ٚأبعس َٔ ايعًِ إمنا ٜهٕٛ ي٘ َع٢ٓ إشا نإ ُق

ٚيٛ بكط١ٜٓ املكاّ، ٖٚصا يٝؼ  ،ٔ تطن٘ ـ ايصٟ ٜعين إقا١َ ايعسٍ ـ ٚانشّا يًٓاؽػٵٚسٴ

 ض ايعكًٞ.بٵٔ ٚايُكؾ٦ّٝا آخط غري اُؿػٵ

ٚٳ٫َ َؾازٵعٴ...﴿ٚقاٍ تعاىل:  َٹطٵتٳ  ُٳا ُأ ِٵ َن ٚٳُق ٚٳاغٵتٳكٹ ِٵ  ٖٴ ٛٳا٤ٳ ٖٵ ٍٳ تٳتٻبٹعٵ َأ ْٵعٳ ُٳا َأ ٓٵتٴ بٹ َٳ ٌٵ َآ

َٹطٵتٴاهلُل ٚٳُأ ٔٵ نٹتٳابٺ  َٹ ِٴَ٭   ٓٳُه ٝٵ ٍٳ بٳ  .(15)ايؿٛض٣:  ﴾...عٵسٹ

ُٸ  :١ٝ بؿإٔ ايعسٍ أٜهّا، ُٖٚاْؿِٗ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ ْكطتني يف غا١ٜ ا٭ٖ

ٚٸ ُٸ٫ّأ يٲميإ بهتاب اهلل تعاىل.  ّا١ٜٝٚ ايبايػ١ املعطا٠ إىل ايعسٍ، سٝح دعٌ َػا: ا٭ٖ

إٔ أعسٍ بٝٓهِ.  َطتٴإْٞ ُأ :قٌ يًُػًُني :٘ يف ٖصٙ اٯ١ٜ: إٕ اهلل تعاىل ٜكٍٛ يٓبِّٚثاّْٝا
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٘ إشا نإ َٚٔ ايٛانض إٔ ٖصا ايه٬ّ إمنا ٜهٕٛ َٛاؾكّا ملكته٢ اؿاٍ ٚيف قًٓ

٭عسٍ  َطتٴٞ ُأإْٸ :يًُداطبني. نُا إٔ اٯ١ٜ تكٍٛ: قٌ ّآٗا ٚانشػٵَع٢ٓ ايعساي١ ٚسٴ

ٌٸ ٍٷ بٝٓهِ، ٫ إٔ ن . ٖٚصا ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ ْكٛي٘، ٖٚٛ إٔ ايعساي١ َا أقّٛ ب٘ ٖٛ عس

ٔٵٓٗا َعطٚفٷػٵٚسٴ ،َع١ًَْٛ ٫ مبع٢ٓ تٛاؾل ايعك٤٬ ع٢ً سػٔ ايعساي١، ٚإمنا  ، ٚيه

 مبع٢ٓ عكًٝتٗا.

١ٝ ُٸباٱناؾ١ إىل بٝإ أٖ ،ّ بعض اٯٜات بؿإٔ ايعسٍ، ٚاييت ٖٞنإ َا تكسٸ

َا ًٜٞ ْٓتكٌ إىل شنط بعض اٯٜات  ايعساي١ يف ايسٜٔ، تجبت َا مٔ بكسز إثبات٘. ٚيف

 س ن٬َٓا أٜهّا.ايٛاضز٠ بؿإٔ ايعًِ، ٚاييت ت٪ِّ

ٚٵ َظًَ﴿قٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل:  :َٚٔ شيو ٔٳ ٔإشٳا َؾعٳًُٛا َؾاسٹؿٳ١ّ َأ ِٵ ٚٳاٖيصٹٜ ٗٴ ْٵُؿػٳ ُٴٛا َأ

ِٵ َؾاغٵتٳػٵَؿطٴشٳَنطٴٚا اهلَل ٔٗ  (.135)آٍ عُطإ:  ﴾ٚا يٹصٴْٴٛبٹ

٭ْٗا ; إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ـ َجٌ اٯٜات املتكس١َ ـ تجبت َطازْا أٜهّا َٔ ايٛانض بسا١ّٖ

إِْٗ عٓسَا ٜطتهبٕٛ ع٬ُّ قبٝشّا أٚ ٜعًُٕٛ أْؿػِٗ ؾإِْٗ ٜؿعطٕٚ بايصْب.  :تكٍٛ

نإ  ٜٚعطؾٕٛ ايعٌُ ايكبٝض، ٚإ٫ٓ ،ٚظاٖط ٖصا ايه٬ّ أِْٗ ٜسضنٕٛ قبض ايعًِ

ٌ اهلل ؾإِْٗ ٜتصنطٕٚ بٳّا عٓ٘ َٔ قٹُا اضتهبٛا ع٬ُّ َٓٗٝٸَع٢ٓ ٖصٙ اٯ١ٜ أِْٗ نًٓ

 ضغِ استُاي٘، ع٢ً خ٬ف ايعاٖط َٔ ايه٬ّ.، اهلل، َٚٔ ايٛانض إٔ ٖصا املع٢ٓ

ٗٵطٳ ٫َ﴿ٚقاٍ تعاىل:  ٍٔ ٔإ٫ٖ ٜٴشٹبټ اهلُل اِيذٳ ٛٵ ٔٳ اِيَك َٹ ِٳ بٹايػټ٤ٛٹ  ٔٵ ُظًٹ : )ايٓػا٤ ﴾...َٳ

148) . 

غ ض إىل ايعًِ ميهٔ إٔ ٜتًٖؿإٕ املطاز َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ إٔ ايؿدل إشا تعطٻ

ٚهٗط بٗصٙ ايهًُات يف َٛاد١ٗ ايعامل، أٚ إٔ ٜهؿـ عٔ غ٦ٝات  ،َػ١٦ٝ بهًُاتٺ

 ايعامل. ز قبا٥ش٘ أَاّ املٮ، ٚبصيو ٜسعٛ اٯخطٜٔ إىل ْكطت٘ نسٸايعامل ٜٚعسِّ

، ٯ١ٜ ع٢ً إٔ ايعًِ ٚايعسٚإ ع٢ً اٯخطٜٔ قبٝضٷز٫ي١ ٖصٙ ا ٫ ؽؿ٢ ع٢ً أسسٺ

ٌٕ إٕ  :َطًل ٚقس تطى ؼسٜس شيو إىل ايعك٤٬ أْؿػِٗ. ٚيصيو قايت ٖصٙ اٯ١ٜ بؿه

خ عٔ غ٤ٛ شيو ايعٌُ، أٚ إٔ ٜصنطٙ ٲغا٠٤ ـ ميهٓ٘ إٔ ٜتشسٻيض املعًّٛ ـ ايصٟ ٜتعطٻ

ؾعاٍ ٚا٭عُاٍ أَطّا َؿطٚغّا . ٚظاٖط ٖصٙ اٯ١ٜ أْٗا أخصت َع١ًَٝٛ ايكبٝض ٚغ٤ٛ ا٭بػ٤ٛٺ

ٞٸبٵٔ ٚايُكعٓ٘، ٖٚصا ٖٛ اُؿػٵ  .يٝؼ إ٫ٓ ض ايعكً
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ٔٳ ﴿: ×عٔ قّٛ إبطاِٖٝ سها١ّٜ ،ٚقاٍ تعاىل ُٹ ٘ٴ َي ْٻ ٓٳا ٔإ ٗٳتٹ ٖٳصٳا بٹَآيٹ ٌٳ  ٔٵ َؾعٳ َٳ َقاُيٛا 

ُٹنيٳ  (.59)ا٭ْبٝا٤:  ﴾ايٖعايٹ

ُٸ١ تعبِّيف ٚنٛح ز٫ي١ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً َطازْا; ٭ٕ ٖصٙ اٯٜ ٖو٫ ؾٳ ا قاي٘ قّٛ ط ع

ـ ١ َع٢ٓ اٯ١ٜ َتٛٚقبؿإٔ ؼطِٝ أقٓاَِٗ، ٫ٚ زاعٞ إىل ايكٍٛ بإٔ قشٸ ×إبطاِٖٝ

ّٸ ;ع٢ً أِْٗ ٜعطؾٕٛ ايعًِ ٚقبش٘ ايؿعٌ ايصٟ  ٭ِْٗ إمنا قايٛا ٖصا ايه٬ّ يف َكاّ ش

ٌّ ٚقع ع٢ً أقٓاَِٗ، ٖٚصا إمنا ٜكضٸ  إشا نإ قبض ايعًِ َعًَّٛا يًهاؾطٜٔ، ٚبسٜٗ

بايٓػب١  ُٛا أبسّا إٔ ايعًِ هب ادتٓاب٘، ٖٚصا ٜجبت إٔ قبض ايعًِ ٚانضٷأِْٗ مل ٜتعًٖ

 هلِ ع٢ً أغاؽ ايبسا١ٖ ايعك١ًٝ.

اتٗا يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٭نجط َٔ يكس اغتعٌُ اهلل تعاىل َؿطز٠ ايعًِ َٚؿتٓك

ِٕ ، َٔ ا٭سهاّ ٦َتني ٚتػعني َطٸ٠، ٚنإ اغتعُاهلا غايبّا بٛقؿٗا َٛنٛعّا ؿه

ٚانش١ ع٢ً إٔ ايعًِ ٚايعسٍ َٚا إيُٝٗا ناْت َٔ املؿاِٖٝ  ٌ ز٫ي١ّٖٚصا ٜؿٚه

طِٗ يف َػتٓكع اؾٌٗ ـ ٜسضنٕٛ ٖصٙ ايٛانش١، ٚنإ ايٓاؽ يف سٝٓٗا ـ ضغِ ؽبټ

 شٗا. بٵٓٗا ُٚقػٵاملؿاِٖٝ ٚسٴ

ٌٸ ٔٸٜسٚق ؾدٕل ْط٣ إٔ ن إىل إٔ  ل يف ٖصٙ اٯٜات ٚآٜات ايكػط ٚايعسٍ غٝط٦ُ

ٔ ٖصٙ اٯٜات قس متٸ بٝاْٗا بعس أخص ٖصا املع٢ٓ أَطّا َؿطٚغّا عٓ٘، بٌ إٕ بعض ايهجري َ

ٛٻ ػاٌٖ ٖصٙ ايٓكط١. نُا إٔ  ض هلا َع٢ٓ قشٝشّا إشا متٸاٯٜات ٫ ميهٔ إٔ ْتك

ٞٸ يف ْٗر ايب٬غ١ ٜػتٝكٔ إٔ ايعسٍ يٝؼ ٖٛ َا  ×ايٓاظط يف نًُات ٚخطب اٱَاّ عً

٢ٗ عٓ٘ ايؿاضع، ضغِ إٔ ايؿطٜع١ ٫ ؼتٟٛ ع٢ً غري قاي٘ ايؿاضع، ٚايعًِ يٝؼ ٖٛ َا ْ

با٭ٚاَط اييت  َٔ ايعًِ. نُا إٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ظاخط٠ْ ايعسٍ، ٚيٝؼ ؾٝٗا ؾ٤ٞٷ

ٔٸ ض بٵٔ ٚايُكٖصا ٫ ٜعين إٔ اُؿػٵ تسعٛ ايٓاؽ إىل إقا١َ ايعسٍ َٚكاضع١ ايعًِ، ٚيه

ٞٸ ٌٸ، ت ايعك١ًٝؾكط، بٌ ٜعين نصيو أْٗا َٔ املػتك٬ٓ ٚايعسٍ ٚايعًِ ؾطع  ٚاييت ٜػتك

ٕٵ  ١ ايعساي١، إ٫ٓع٢ً غٓه نإ ٫ ٜػري إ٫ٓ ايعكٌ مبعطؾتٗا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ قطاض ايسٜٔ ٚإ

٫ ميهٔ يًُذتُع  ٚسكٝك١ ٚانش١ ،أْ٘ يف ايٛقت ْؿػ٘ ٜعترب ايعساي١ أَطّا عك٬ّْٝا

 ايبؿطٟ إٔ هتٓب٘.
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الهىامش
                                                      



 

 

ّٔاز ٍػاو بً احلهه يف التازٓذ املتكدِّ  إلمامٔ٘و لت

ٌ٘  ّحتلٔل دزاض

 

 )*(محمد هادي گرامًد. 

 مرقال هاشمترجمة: 

 

 ــــــ م٘املكّد

ُٸعٳإٕ َٔ بني ا٭َٛض اييت تٴ يف  ٫ غٝٻُاٚ ،١ٝ يف ايسضاغات ايتاضى١ٝسٸ بايػ١ ا٭ٖ

أٚ  تاضٜذ ايؿهط، ٚنصيو تاضٜذ ايؿٹطٳم، َعطؾ١ ايتٝاضات ايساخ١ًٝ نُٔ ؾطق١ٺ فاٍ

 زٜٔ نبري.

ٟٸ  إٕ املطاز ِٸ ايٓعط إيِٝٗ ـ ٭ َٔ ايتٝاض يف ٖصا املكاٍ فُٛع١ َٔ ا٭ؾدام ٜت

َٚٔ ٖٓا  .َتُٝٸع٠ ٚخاق١ ٌ أبٓا٤ عكطِٖ ٚفتُعِٗ بٓعط٠ٺبٳَٔ ا٭غباب ـ َٔ قٹ غببٺ

خني يف ؾإٕ ناتب ٖصا املكاٍ ٫ ٜككس ايتٝاضات اييت ٖٞ سك١ًٝ تكػِٝ ٚتػ١ُٝ امل٪ضِّ

ٕٛاملطاسٌ اي٬سك١ يف إطاض َعطؾ١ ايت ُا نإ ايٓاؽ أْؿػِٗ بٳ. ٚيطٴ(1)أؾهٌ اضٜذ ع٢ً م

. نُا إٔ املطاز َٔ اغتعُاٍ (2)هًٕٗٛ ٚدٛز ٖصٙ ايتٝاضات يف خًؿٝتٗا ايتاضى١ٝ

م، بٌ ٖٛ شات املؿّٗٛ يف ٖصا املكاٍ يٝؼ ٖٛ خًل ايؿٹطٳ «قٓع ايتٝاضات»َكطًض 

ٔٸ ،املػتعٌُ يف اؿطب ايٓؿػ١ٝ  مح١ً إع١َٝ٬ نسٸ مبع٢ٓ إثاض٠ ا٭دٛا٤ ايسعا١ٝ٥ ٚؾ

خاقٸ١ يف  بؿإٔ مجاع١ٺ «ايتٝاض»هاف إىل شيو إٔ اغتعُاٍ َكطًض أٚ مجاع١. ٜٴ ؾطزٺ

تٛقٝؿٞ ملهاْتِٗ  ز تعبرٕيسّا َعٝاضّٜا ٚعكا٥سّٜا، ٚإمنا ٖٛ فطٸٖصٙ املكاي١ ٫ وٌُ بٴعٵ

ِٸإ :ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ،َٔ شيوٚا٫دتُاع١ٝ.  َكطًض يف ٖصا املكاٍ اغتعُاٍ  ْ٘ عٓسَا ٜت

                                                      
× ،
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ٝٸ» ٜهٕٛ املطاز ٖٛ ٚدٛز فُٛع١ يف تًو اؿكب١ ايتاضى١ٝ  «اض ٖؿاّ بٔ اؿهِت

 .«أتباع ٖؿاّ بٔ اؿهِ»ف بـ طٳعٵَٛنٛع ايسضاغ١ ناْت تٴ

١َ، ٖٚٛ ْػع٢ يف ٖصا املكاٍ إىل ايتعطٜـ بأسس أبطظ ايتٝاضات اٱَا١َٝ املتكسِّ

ٝٸ» ٫ٖتُاّ يف ايسضاغات ايتكًٝس١ٜ ست٢ ٘ َٔ اُا ْاٍ سٖع، ايصٟ قًٖ«اض ٖؿاّ بٔ اؿهِت

ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز زضاغات بؿإٔ بعض  ،ٖصٙ ايًشع١. ٚيف اؿكٝك١ ٚايٛاقع

ٌٕ ٌٸ ؾدكٝات ٖصا ايتٝاض بؿه ط بعض ايسضاغات سٍٛ ايعكا٥س ، ٚنصيو تٛٓؾَػتك

ٝٵسٳاملٓػٛب١ إيِٝٗ، َٔ قبٌٝ: ايتؿبٝ٘،  ِٸ بٳ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً ايع٬ق١ ايكا١ُ٥  أْ٘ مل ٜت

ٝٸب ْازضّا. ٜػع٢ ناتب  ٢ اٯٕ إ١٫ٓ ستٸَػتكًٓ اض بٛقؿِٗ مجاع١ّني ؾدكٝات ٖصا ايت

اغتٓازّا إىل َٓٗر ايتشًٌٝ ايتاضىٞ ـ بعس بٝإ بعض ايؿٛاٖس ع٢ً ايٓؿاط  ،املكاٍ

ٝٸ»ف بـ طٳعٵتٴ ايتاضىٞ ؾُاع١ٺ ت ـ إىل ايتعطٜـ با٭غباب اييت أزٸ «اض ٖؿاّ بٔ اؿهِت

ٚبعض املعتكسات  ،١ٗ هلِبعض ا٫تٗاَات املٛدٻ :ٗاا ايتٝاض، َٚٓباع ٖصع أتإىل متٝټ

ِٸ اقطؿاف يف اؾػس اٱَاَٞ  اـاق١ بِٗ. ٜصٖب ناتب املكاٍ إىل ا٫عتكاز بإٔ أٖ

ٖٛ اقطؿاف أنجط١ٜ ايؿٝع١ اٱَا١َٝ يف َٛاد١ٗ  اهلذطٜنييف ايكطْني ايجاْٞ ٚايجايح 

ِٸ ٝٸ»ايتعبري عٓٗا يف ٖصا املكاٍ بـ  مجاع١ ٜت ٝٸ«اض ٖؿاّ بٔ اؿهِت اض: ، ٜٚؿٌُ ٖصا ايت

عبس ايطمحٔ، ٚايؿهٌ بٔ  ٖؿاّ بٔ اؿهِ، ٚغًػ١ً ت٬َٝصٙ، َٔ أَجاٍ: ْٜٛؼ بٔ

كني ٚاعرتاف بعض احملٚك ،ناْت ٖصٙ اؾُاع١ َٔ ٚد١ٗ ْعط ناتب املكاٍؾاشإ. ٚ

 .(3)١ٌٝ ا٭قًٓمتجِّ ،ٚايباسجني املعاقطٜٔ

 

1ّٔ  ــــــ ز ٍػاو بً احلههاـ درّز احلطْز التازخيٕ لت

تٝاض  ّ يٲَا١َٝ بٛنٕٛحإٕ َٔ بني ايتٝاضات اييت ميهٔ متٝٝعٖا يف ايتاضٜذ املتكسِّ

َِٓٗ: ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ ٚايؿهٌ بٔ  ٫ غٝٻُاٖؿاّ بٔ اؿهِ ٚغًػ١ً ت٬َٝصٙ، ٚ

 ؾاشإ. ٖٓاى بني أٜسٜٓا ايهجري َٔ ايتكاضٜط اييت تجبت ا٫قطؿاف ايساخًٞ ٚاملٛاد١ٗ

ُا نإ َٔ بٳؿاّ بٔ اؿهِ ٚت٬َٝصٙ. ٚضٴهلَني ٌ ايهجري َٔ اٱَا١َٝ املتكسِّبٳَٔ قٹ

ُٸ ٗا ٚأؾٗطٖا اخت٬ف ٖؿاّ بٔ اؿهِ َع ٖؿاّ بٔ غامل اؾٛايٝكٞ سٍٛ نٝؿ١ٝ أٖ

ب ايعاٖط إىل إٔ ٖؿاّ بٔ ػٳسٝح تؿري بعض ايتكاضٜط َع; (4)اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل
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. ٖٚٓاى (5)ني نإ ٖؿاّ بٔ غامل ٜكٍٛ بايتكٜٛطاؿهِ نإ ٜكٍٛ بايتذػِٝ، يف س

ط عٔ فطٸز اخت٬ف بني ايهجري َٔ ايتكاضٜط يف ٖصا ايؿإٔ. ٚإٕ ٖصٙ ايتكاضٜط ٫ تعبِّ

ٚٳؾشٳػٵب ؾدكني ز يف بعهٗا ايتعبري بإٔ ٖصا َا ٜكٛي٘ أقشاب ٖؿاّ بٔ ضٳ، ؾكس 

أخط٣ لس  س١ٝٺ. َٚٔ ْا(6)اؿهِ، ٖٚصا َا ٜكٛي٘ أقشاب ٖؿاّ بٔ غامل اؾٛايٝكٞ

بٌ إٕ ٖصا ا٫قطؿاف بني ، ×ٖصٙ ايتكاضٜط ٫ تكتكط ع٢ً َطس١ً اٱَاّ ايكازم

ايططؾني بؿإٔ نٝؿ١ٝ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل َٔ ا٫غتؿشاٍ ٚا٫غتؿطا٤ عٝح ميتسٸ إىل 

. ٚيف اؿكٝك١ (7)ٍ يف ٖصٙ املػأي١سٳايٓكاف ٚاَؾ سٝح ٜػتُطٸ ،×عكط اٱَاّ ايطنا

ٝٸإٕ ٖصٙ ايتكاضٜط ت ني تٛاقٌ إىل عكط اٱَاّ ايطنا اضٜٔ ؾهطٜٸؿري إىل اخت٬ف بني ت

ٝٸ َكابٌميهٔ اغتٓباط ا٫قطؿاف يف ٚ. (8)أٜهّا اض ٖؿاّ بٔ اؿهِ َٔ خ٬ٍ ت

ٞ يف ٚقـ أسس ضداٍ نتاب٘ أْ٘ نإ َٔ ؾكس شنط ايهؿٸ ،ايتكاضٜط ايطداي١ٝ أٜهّا.

ٌ بٔ ؾاشإ. إٕ ٖصا ايتعبري املدايؿني هلؿاّ بٔ اؿهِ ْٜٚٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ ٚايؿه

 .(9)نإ ٖ٪٤٫ ايج٬ث١ نُٔ تؿهًٝت٘ اض خامٸعٔ ٚدٛز تٝٸ ٜهؿـ بٛنٕٛح

ٟٸ طبكّا يطٚا١ٜٺ ٞٸؾإ ٜٓكًٗا أمحس بٔ قُس بٔ عٝػ٢ ا٭ؾعط بٔ سسٜس نإ  ٕ عً

. ٚنإ اؿػٔ بٔ (10)«ْٜٛؼ ٚأقشاب٘»ط عِٓٗ بـ ٢ٜٗٓ عٔ ايك٠٬ خًـ مجاع١ ٜعبِّ

ٞٸ ّٷبٔ ٜكطني ٜكـ يف عً َأثٛض   اؾب١ٗ املدايؿ١ يْٝٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ. ٖٚٓاى ن٬

ّٸ أخط٣ لس غًُٝإ بٔ دعؿط اؾعؿطٟ ـ ٖٚٛ َٔ أقشاب  . ٚيف ضٚا١ٜٺ(11)ْٜٛؼ عٓ٘ يف ش

 :عٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ؟ قاٍ ×أبا اؿػٔ ايطنا غأيتٴ»ـ ٜكٍٛ:  ×غطٸ اٱَاّ ايطنا

. (12)«َِٓٗ ي٘ سػسّا ;ٌ أقشاب٘بٳأٚشٟ َٔ قٹ ،ْاقشّا نإ عبسّا ،ؾكاٍ يٞ: ضمح٘ اهلل

ٚٸإٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تجبت  ٖؿاّ بٔ  َكابٌت يف : إْ٘ نإ ٖٓاى مجاع١ قس اقطٓؿ٫ّأ

: إٕ َبازض٠ غًُٝإ إىل ٖصا ايػ٪اٍ تجبت أْ٘ عاقط ٖصا ا٫قطؿاف ٚثاّْٝا ;اؿهِ

 َٔ ايػُٛض.  ت٘ بٗاي١ٺ٘ نسٸ ٖؿاّ بٔ اؿهِ، ا٭َط ايصٟ أساط ؾدكٝٸاملٛدٻ

ُٸنُا أ إش  ;ٝني يْٝٛؼ بٔ عبس ايطمحٕٔ ايتكاضٜط ايطداي١ٝ تؿري إىل َٛاد١ٗ ايك

ُٸ د١ٕٗ أغًب ضٚاٜات ايتذطٜض يْٝٛؼ قس قسضت َٔ إ أخط٣  ٝني تكطٜبّا. َٚٔ ْاس١ٝٺايك

إٕ أغًب ضٚاٜات ايجٓا٤ ع٢ً ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ تعٛز إىل سًك١ ايؿهٌ بٔ ؾاشإ 

 .(13)ٚأقشاب٘ يف ْٝػابٛض
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ٌ ٜتُجٻ ط عٔ ٖصا ا٫قطؿاف بٛنٕٛحو إٔ ايعٓكط اٯخط ايصٟ ٜعبِّهاف إىل شيٜٴ

ٖؿاّ بٔ اؿهِ أٚ ْٜٛؼ بٔ  ؿٗا بعض ا٭قشاب يكاحل أٚ نسٸيف ايهتب اييت أٖي

ُٸ ٞ نتابّا بعٓٛإ َجايب ٖؿاّ ْٜٚٛؼ. عبس ايطمحٔ. إٕ يػعس بٔ عبس اهلل ا٭ؾعطٟ ايك

ـ  ×٠ ايعطاقٝني يف سٝا٠ اٱَاّ اؾٛازنُا إٔ ٜعكٛب بٔ ٜعٜس ا٭ْباضٟ ـ ٖٚٛ َٔ ايطٚا

ـ نتابّا يف ٚقس قٓٻ ،تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ دصٚا أؾسٸ املٛاقـ نسٸٜعترب َٔ ايصٜٔ اتٻ

. نإ ا٭ْباضٟ أغتاشّا يًهجري َٔ (14)ايطعٔ ٚايطزٸ ع٢ً ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ

ٞٸ ٕ ايهجري َٔ ضٚاٜات بٔ إبطاِٖٝ، ٚإ َٔ أَجاٍ: اؿُريٟ، ٚغعس بٔ عبس اهلل، ٚعً

يف اقطؿاؾ٘ َٚٛادٗت٘  وٛ. يٝؼ ٖٓاى أز٢ْ ؾٳ(15)ايطعٔ ع٢ً ْٜٛؼ قس ْكًت َٔ نتاب٘

 :أخط٣ إٕ هلؿاّ بٔ اؿهِ ْؿػ٘ نتابني ملسضغ١ ٖؿاّ بٔ اؿهِ. َٚٔ ْاس١ٝٺ

. (16)يف ايطزٸ ع٢ً َ٪َٔ ايطام :ٚاٯخط ;ع٢ً ٖؿاّ بٔ غامل اؾٛايٝكٞ يف ايطزٸ :أسسُٖا

ٞٸ ُٸ نُا إٔ يعً ضٙ نتابّا يف ترب١٥ غاس١ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ْٜٚٛؼ ٚٵٞ بسٳبٔ إبطاِٖٝ ايك

ؿ٘: غعس بٔ عبس اهلل ا٭ؾعطٟ، مل٪ٚي ،)نتاب املجايب( ؿ٘ نسٸبٔ عبس ايطمحٔ، ٚقس أٖي

 ا٭َط ايصٟ ٜجبت اغتُطاض ٖصا ا٫قطؿاف، ٚتٛاقٌ ٖصٙ املٛاد١ٗ.

ٖٚٛ ايكٍٛ بتذػِٝ  ،َؿرتى ع ٖصا ايتٝاض ٚدٛز اعتكازٺايعٓكط اٯخط ايصٟ ميِّ

ّٕ .اهلل  ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ املػتٓسات ايتاضى١ٝ تجبت إٔ ٖصٙ املػأي١ ناْت فطٸز اتٗا

 .(17)ْاؾ٧ َٔ غ٤ٛ ؾِٗ آضا٤ ٖؿاّ بٔ اؿهِ

س ١َ، ؾإٕ ايؿاخل اٯخط ايصٟ ميهٔ ي٘ إٔ ٜ٪ِّٚباٱناؾ١ إىل ايكطا٥ٔ املتكسِّ

 ًب ايؿدكٝات اٱَا١َٝ املعطٚؾ١ اييت متٸٚدٛز َجٌ ٖصا ايتٝاض ٖٛ أْٓا ْؿاٖس أغ

ِٸ ٖصٙ ايتكاضٜط تًو  اتٗاَٗا بايكٍٛ بايتذػِٝ تكّٛ بٝٓٗا ع٬ق١ ا٭غتاش ٚايتًُٝص. َٚٔ أٖ

ِٸ َِٓٗ  ٫ غٝٻُاٚ ،ا٫غتؿاز٠ يف نُٓٗا َٔ تعابري ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٚأقشاب٘ اييت تت

أؾطاز ٖصا ايتٝاض، ٚتكّٛ بني  ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ. ٖٚصا املٛنٛع ٜجبت ٚدٛز قطاب١ٺ

 .(18)بِٝٓٗ ع٬ق١ ا٭غتاش ٚايتًُٝص

ٚبعس ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٜبسٚ إٔ تًُٝصٙ ا٭بطظ ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ نإ َٔ 

ِٸ ٝٸ أٖ خاق١ بني  ط٠ بني أٜسٜٓا تجبت ٚدٛز سًك١ٺٚإٕ ايتكاضٜط املتٛٚؾ .اضؾدكٝات ٖصا ايت

ؿني يف َٛنٛع املًٌ اضٜط امل٪ٚياٱَا١َٝ مبشٛض١ٜ ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ. ٚإٕ بعض تك
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يف سسٜجٗا عٔ ٚدٛز ؾطق١  ، ٚضغِ َبايػتٗاٚايٓشٌ يف ْٗا١ٜ ايكطٕ اهلذطٟ اـاَؼ

ٍٸ إ٫ٓ، «ايْٝٛػ١ٝ»باغِ  . ٚإٕ ايصٟ (19)يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ ع٢ً ٚدٛز َجٌ ٖصٙ اؿًك١ أْٗا تس

ٛٸٟ ٚدٛز ٖصٙ اؿًك١ ؾدكٝات يف ضداٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ َٔ ايصٜٔ متٸ ايت عبري عِٓٗ ٜك

. ٚقس ؼسٸخ ايؿٝذ ايطٛغٞ عٔ بعض ايؿدكٝات، َٔ أَجاٍ: (20)«ايْٝٛػٞ»بًكب 

، ٚقُس بٔ أمحس (22)، ٚقُس بٔ عٝػ٢ ايعبٝسٟ ايبػسازٟ(21)امعباؽ بٔ قُس ايٛضٸ

ٗٸ  .«ايْٝٛػٞ»، ؼت عٓٛإ (24)، ٚو٢ٝ بٔ عُطإ اهلُساْٞ(23)ط ايبػسازٟبٔ املط

ٝٸ ٞٸ اض ميهَٔٚٔ بني أتباع ٖصا ايت  ;بٔ ٜكطني ٚسػني بٔ ْعِٝ اٱؾاض٠ إىل عً

ز ع٢ً ٖؿاّ بٔ اؿهِ يف سٝح تؿري بعض ايتكاضٜط إىل أُْٗا ناْا ٜهجطإ َٔ ايرتزټ

 .(25)بػساز، ٚناْا قس تتًُصا ع٢ً َسضغت٘

اى ايبػسازٟ َٔ ت٬َٝص ٖؿاّ بٔ نُا نإ قُس بٔ خًٌٝ أبٛ دعؿط ايػٓه

ايٓذاؾٞ إٔ ي٘ نتابّا يف ايتٛسٝس، ٖٚٛ َٔ  ٚقس ْكٌ .اؿهِ ْٜٚٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ

إش نإ  ;يْٝٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ ايكا٥ًني بايتؿبٝ٘. ٚقس اعتربٙ ايؿهٌ بٔ ؾاشإ خًٝؿ١ّ

ٞٸ(26)ٜبازض إىل ايطزٸ ع٢ً آضا٤ املدايؿني ُني بٔ َٓكٛض ايبػسازٟ َٔ املتهًٚ . ٚنإ عً

إ َٔ ايكا٥ًني إْ٘ ن :ٚقاٍ ابٔ أبٞ اؿسٜس ،(27)َٔ أقشاب ٖؿاّ بٔ اؿهِ

 .(28)بايتذػِٝ أٜهّا

ٝٸ اض قُس بٔ عٝػ٢ بٔ عبٝس أٚ َٚٔ ايؿدكٝات ايباضظ٠ ا٭خط٣ يف ٖصا ايت

قُس بٔ عٝػ٢ ايعبٝسٟ، ٚنإ تًُٝصّا يْٝٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ 

كني املعاقطٜٔ إىل ايكٍٛ بإٔ قُس بٔ عٝػ٢ ايعبٝسٟ نإ َجا٫ّ شٖاب بعض احملٚك

ٝٸيًؿدكٝات  اضٟ اهلؿاَني )ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٖٚؿاّ بٔ غامل ايربظخ١ٝ ٚايطابط١ بني ت

ل بتٝاض ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ ٖٚؿاّ بٔ ايك١ً ٚايتعًٗ ، ٜبسٚ أْ٘ ٚثٝلٴ(29)اؾٛايٝكٞ(

اؿهِ. يكس نإ قُس بٔ عٝػ٢ ايعبٝسٟ َٔ ايؿدكٝات ايباضظ٠ يف بػساز يف عكط 

ِٸأٟ ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ ايك ،×اٱَاّ اهلازٟ ضٚا٠  طٕ اهلذطٟ ايجايح، ٚنإ َٔ أٖ

َٔ أؾٗط أغاتص٠ ٖٚٛ . إٕ َٛقـ ابٔ ايٛيٝس ـ (30)١ً أسازٜح ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحُٔٳٚسٳ

ز ب٘ قُس بٔ عٝػ٢ ايعبٝسٟ، ْك٬ّ عٔ ْٜٛؼ بٔ عبس ايؿٝذ ايكسٚم ـ بؿإٔ َا تؿطٻ

ُٸايطمحٔ، ميجِّ ض ٖؿاّ بٔ ٝني يف َٛاد١ٗ تٝاٌ ؾاٖسّا آخط ع٢ً اغتُطاض َٛاقـ ايك
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خاق١ يف سٛظ٠ خطاغإ، ٚقس أغسم عًٝ٘ ايؿهٌ  . ٚقس ناْت ي٘ َها١ْْ(31)اؿهِ

إْ٘  :ؿ٘ ايؿٝذ ايطٛغٞ، ٚقٌٝبٔ ؾاشإ ايهجري َٔ عباضات املسح ٚايجٓا٤. ٚقس نعٻ

 .(32)نإ ٜسٜٔ باملصٖب ايْٝٛػٞ

ْٞ أٚاخط ايكطٕ اهلذطٟ ايجا ،ٚبعس تأغٝؼ املساضؽ ايطٚا١ٝ٥ ٚاؿسٜج١ٝ يف إٜطإ

ٚع٢ً  .ٚخطاغإ ;قِ :َٔ ٚبساٜات ايكطٕ اهلذطٟ ايجايح، تبًٛض تٝاضإ دسٜسإ يف نٌٛ

ٝٵسٳايطغِ َٔ ٚدٛز ْكاط ا٫يتكا٤ ٚا٫ؾرتاى بُٝٓٗا،  ٌٸ بٳ ٚاسس َُٓٗا قس استؿغ  إٔ ن

ِٸيٓؿػ٘ باػاٖات خاقٸ َساضؽ  ١ ب٘. ؾُٓص بسا١ٜ ايكطٕ اهلذطٟ ايجايح اْتكًت أٖ

أْٗا  ىل إٜطإ. إٕ زضاغ١ ايتٝاضات اٱَا١َٝ يف إٜطإ تجبت بٛنٕٛحاٱَا١َٝ َٔ ايعطام إ

إش ٜبسٚ َٔ خ٬ٍ  ;اغتُطاض سطيف ٚأَني يًتٝاضات ايعطاق١ٝ يف ْٗا١ٜ ايكطٕ اهلذطٟ ايجاْٞ

ثني ايعطاقٝني ـ َٔ أَجاٍ: إبطاِٖٝ بٔ ٖاؾِ ـ إىل إٜطإ يف ايكطٕ َٔ احملسِّ ٖذط٠ عسزٺ

ٌ ٖصا ا٫قطؿاف ايكا٥ِ بني َسضغيت اهلؿاَني إىل إٜطإ ْك قس متٸأْ٘ اهلذطٟ ايجايح 

ٌٕ  نبري. بؿه

ابٛض ٚقِ ٚناؾإ إٕ ايتكاضٜط اييت ٜٓكًٗا غٌٗ بٔ ظٜاز اٯزَٞ عٔ سٛظات ْٝػ

ِٸ ٖـ255يف سسٚز غ١ٓ  ي١ٝ يف املسضغ١ ايه١َٝ٬ سٳاملٛنٛعات اَؾ تؿري إىل إٔ أٖ

قس اْتكًت إىل ٖصٙ اؿٛظات  يًٗؿاَني، أٟ ا٫خت٬ف سٍٛ ػػِٝ أٚ تكٜٛط اهلل،

إىل إٔ َٓتكـ ايكطٕ اهلذطٟ ايجايح قس ؾٗس  . إٕ ٖصا ايتكاضٜط تؿري بٛنٕٛح(33)أٜهّا

ِٸ سٛظ٠  ٫ غٝٻُاقاٚض ايٓكاف ايه٬َٞ بني اٱَا١َٝ ايعطاقٝني إىل إٜطإ، ٚ اْتكاٍ أٖ

َا١َٝ يف اضات غري اٱقِ ْٚٝػابٛض. ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ عًٝٓا إٔ ٫ ْٓػ٢ إٔ بعض ايتٝٸ

إٜطإ ـ َٔ أَجاٍ: ا٭سٓاف يف خطاغإ ـ قس تطنت تأثريٖا ع٢ً تؿهري اٱَا١َٝ يف 

 .(34)خطاغإ أٜهّا

ٝٸَا ٜتعًٖ ٚأَا يف اض ن٬َٞ هلؿاّ بٔ اؿهِ يف قِ ؾٝذب ايكٍٛ: إٕ ل بتٛادس ت

ايبشح عٔ تٛادس ملجٌ ٖصا ايتٝاض يف تًو ايٓٛاسٞ يف ايكطٕ اهلذطٟ ايجايح يف غا١ٜ 

ٔٵاي ٌٕ كعٛب١، ٚيه أٚنض عٓس  ميهٔ يٓا إٔ ْكتؿٞ آثاض تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ بؿه

ٝٸ اٱَا١َٝ يف خطاغإ. َٚع شيو ميهٔ يٓا إٔ ْؿري إىل سهٕٛض اض يف قِ باٖت هلصا ايت

ٞٸ ٌ أؾدإمبٳَٔ قٹ ُٸٞ ٚابٓ٘ عً بٔ إبطاِٖٝ. ؾكس ْكٌ  َٔ أَجاٍ: إبطاِٖٝ بٔ ٖاؾِ ايك
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ِٖٝ بٔ ٖاؾِ نإ تًُٝصّا يْٝٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ، إٔ إبطا ،ٞعٔ ايهؿٸ ،ايٓذاؾٞ

أخط٣  . َٚٔ ْاس١ٝٺ(35)زٚايرتزټ َٔ ايؿٓو ٘ يف ايٛقت ْؿػ٘ ٜؿري إىل شيو بؿ٤ٞٺٚيهٓٸ

ٞٸأٖي ُٸٞ نتابّا يف ايسؾاع عٔ ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ ٖٚؿاّ بٔ  ـ عً بٔ إبطاِٖٝ ايك

يف ايسؾاع عٔ ٖؿاّ  ١َ تؿػريٙ بعض املهاَني. نُا أْ٘ ْكٌ يف َكسٸ(36)اؿهِ

ٔٵ(37)غاستُٗا َٔ ت١ُٗ ايكٍٛ بايتؿبٝ٘ ١٥ٚترب ،ْٜٚٛؼ قس ٜبسٚ يف ايٛقت ْؿػ٘  . ٚيه

ٞٸ املصٖب ايه٬َٞ  عبٔ إبطاِٖٝ نُٔ أتبا َٔ ايكعب تكٓٝـ إبطاِٖٝ بٔ ٖاؾِ ٚعً

ٕ َهاَني ايطٚاٜات املأثٛض٠ عُٓٗا متٌٝ يف ايػايب إىل ايتٝاض إهلؿاّ بٔ اؿهِ; إش 

ُٸايصٟ عًٝ ُا أَهٔ يٓا يف أسػٔ بٳٝني يف ايكطٕ اهلذطٟ ايجايح. ٚيطٴ٘ أنجط ايك

ٞٸ بٔ إبطاِٖٝ َٔ سًكات ايٛقٌ بني تٝاض  ايتكازٜط اعتباض إبطاِٖٝ بٔ ٖاؾِ ٚابٓ٘ عً

ٝٸ  اض ايػايب.ٖؿاّ بٔ اؿهِ َٚا عًٝ٘ ايت

ايعًُا٤ ايباضظٜٔ يف ْٝػابٛض يف ٖصا ايعكط ػب اٱؾاض٠ إىل أغط٠ بني َٚٔ 

َٔ  ت ايععا١َ ايس١ٜٝٓ يف ٖصٙ املس١ٜٓ يؿرت٠ٺهٌ بٔ ؾاشإ ايٓٝػابٛضٟ، اييت تٖٛيايؿ

بني َٔ ْٜٛؼ بٔ ايعَٔ. ٚقس نإ ٚايس ايؿهٌ ؾاشإ بٔ خًٌٝ ايٓٝػابٛضٟ َٔ املكطٻ

ٚقس ض٣ٚ  ،ـ ’ايطناٚ ايهاظِ نيعبس ايطمحٔ ـ ايصٟ نإ َٔ أقشاب اٱَاَ

ٔ َؿاٜذ ضٚا٠ أمحس بٔ قُس بٔ عٝػ٢ ايؿهٌ عٓ٘ بعض ايطٚاٜات. ٜعترب ؾاشإ َ

سٝح لس ي٘ ضٚاٜات يف كتًـ ا٭بٛاب  ;ايكُٞ، ٜٚكع يف غًػ١ً غٓس ضٚاٜات ايهًٝين

 .(38)َٔ أقٍٛ ايهايف

ٌّ قُس ايؿهٌ بٔ ؾاشإ ـ ٖٚٛ  َٞٔ: أب ٚايٛدٛٙ ايباضظ٠ يف ٖصٙ ا٭غط٠ ِٖ ن

، ٚنصيو ْكٌ عٓ٘ ×َٔ ايؿكٗا٤ ايباضظٜٔ يف عكطٙ، سٝح ٜطٟٚ عٔ اٱَاّ اؾٛاز

، نُا أْ٘ نإ ٜطٟٚ عٔ ايهجري َٔ أقشاب ×أْ٘ ٜطٟٚ عٔ اٱَاّ ايطنا

، َٔ أَجاٍ: ابٔ أبٞ عُري، ٚقؿٛإ بٔ و٢ٝ، ٚاؿػٔ بٔ قبٛب، ^ا٭١ُ٥

 .(39)ٚغريِٖ

يكس نإ ايؿهٌ بٔ ؾاشإ ايٓٝػابٛضٟ َٔ أبطظ ايؿدكٝات ايتابع١ يتٝاض ٖؿاّ 

ف ايؿهٌ عٔ ْؿػ٘ بٛقؿ٘ ايجايح. يكس عطٻ بٔ اؿهِ يف َٓتكـ ايكطٕ اهلذطٟ

َٔ أَجاٍ: قُس بٔ أبٞ عُري، ٚقؿٛإ بٔ و٢ٝ، ْٜٚٛؼ  غا٥طّا ع٢ً خط٢ أؾدإم
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ع٢ً املدايؿني  ع، ٚايطزٸبٔ عبس ايطمحٔ، ٖٚؿاّ بٔ اؿهِ، يف ايسؾاع عٔ ايتؿٝټ

َٳ . إٕ ٖصا ايتكطٜط ٜؿري بٛنٕٛح(40)ٚاملٓا٥ٚني ٝٸ ٌ ايؿهٌ بٔ ؾاشإ مٛٝٵإىل  اض ْٜٛؼ بٔ ت

ِٸ ٝٸ عبس ايطمحٔ ٖٚؿاّ بٔ اؿهِ. ٚايٓكط١ ا٭ٖ اض ايؿهٌ بٔ ؾاشإ ٚأتباع٘ بؿإٔ ت

ًٕٛ ايبك١ٝ ايباق١ٝ َٔ تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ ْٜٚٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ يف ٖٛ أِْٗ ميجِّ

 .(41)ايكطٕ اهلذطٟ ايجايح

 ع ٖٓاى ؾضٌّل باغتُطاض تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ يف ايكطٕ اهلذطٟ ايطابَا ٜتعًٖ ٚيف

يف املعًَٛات; ؾًٝؼ ٖٓاى غري بعض ايتكاضٜط املؿطز٠ ع٢ً اغتُطاض سهٛض ٖصا ايتٝاض يف 

ٗټ ٔ ببعض ايؿدكٝات ايتابع١ هلصا ايتٝاض. قاٍ ابٔ بابٜٛ٘ ايكطٕ اهلذطٟ ايطابع، ٚايته

 ١َ نتاب )نُاٍ ايسٜٔ ٚمتاّ ايٓع١ُ( أْ٘ قازف يف غؿطٙ إىل ْٝػابٛض ؾٝع١ّيف َكسٸ

ٕ يف زِٜٓٗ بايكٝاؽ ٚايطأٟ، ٜٚبسٚ أِْٗ َٔ بكاٜا أتباع ايتٝاض ايؿهطٟ هٜٛتُػٸ

ُا أَهٔ اعتباض اؿػٔ بٔ َٛغ٢ ايٓٛغيت ـ بٳ. ٚضٴ(42)يًؿهٌ بٔ ؾاشإ يف تًو ا٭قكاع

 ;ني َٔ أتباع املسضغ١ ايه١َٝ٬ هلؿاّ بٔ اؿهِأغتاش ايٓذاؾٞ ـ َٔ بني آخط املتبٓك

. نُا ٜبسٚ (43)٢ طبل َصٖب ٖؿاّ بٔ اؿهِؾكس نإ ي٘ نتاب يف ا٫غتطاع١ عً

ِٸ ٘أْ ا٭ؾدام ايصٜٔ  باٱَهإ اعتباض قُس بٔ أمحس بٔ دٓٝس اٱغهايف َٔ أٖ

ِٗ ٖٛ اٯخط بايكٍٛ ٚاقًٛا تٝاض ايؿهٌ بٔ ؾاشإ يف ايكطٕ اهلذطٟ ايطابع، سٝح اتټ

ٕ ميهٔ يف ايسؾاع عٔ آضا٤ ايؿهٌ بٔ ؾاشا بايكٝاؽ. ٚإٕ َبازضت٘ إىل تكٓٝـ نتابٺ

 .(44)ك٘ بآضا٤ ايؿهٌسّا يتعًٗإٔ ٜهٕٛ َ٪ِّ

٢ بعض عكا٥س ٖصا ات تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ، بٌ ٚستٸ٫ ىؿ٢ إٔ بعض ؾدكٝٸ

ٝٵسٳ .١ايتٝاض، َجٌ: ايتذػِٝ، قس متٸ تٓاٚهلا بايبشح ٚايسضاغ١ املػتكًٓ إٔ ايٓكط١ اييت  بٳ

ُٸ ايتاضى١ٝ، ٖٞ إٔ ٖصٙ  ٚاييت ؽؿ٢ عٔ أغًب ا٭ْعاض ايس١ٜٝٓ ٚغري ،١ٝؼع٢ با٭ٖ

ِٸ بعس ايتعطٸف ع٢ً تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٚايع٬ق١ ايٛثٝك١ بني  ايسضاغات إشا مل تت

ِٸ ايهؿـ عٔ ايهجري َٔ خؿاٜا ايتاضٜذ، ٚغٛف ىط٧  ؾدكٝات ٖصا ايتٝاض ئ ٜت

ل يف ؼًٌٝ ايهجط َٔ ايتكاضٜط ٚايطٚاٜات اـانع١ يًذطح ٚايتعسٌٜ يف ٖصا احملٚك

 اجملاٍ.

١ ايك١ًًٝ َٔ ايباسجني املعاقطٜٔ يف ايؿإٔ ايؿٝعٞ غـ ايؿسٜس ؾإٕ ايكًٓٚيٮ
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ٜٻ أقابٛا يف ـ  إىل شيوـ َهاؾّا سٚا ايٛدٛز ايتاضىٞ ملجٌ ٖصا ايتٝاض، ٚايصٜٔ ايصٜٔ أ

، قس أخطأٚا (45)١ٝ ع٢ً ايسٚاّتؿدٝل بكا٤ ٖصا ا٫ػاٙ )تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ( أقًٓ

ٜٴ(46)اضيتٝٸيف بٝإ بعض خكا٥ل ٚقؿات ٖصا ا ط تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ بٳتٳعٵ. ؾبععُِٗ 

تٝاضّا عك٬ّْٝا، بُٝٓا انتؿ٢ اٯخطٕٚ بٓكٌ ايطٚاٜات، ٚنإ ٖصا ٖٛ ايػبب ٚضا٤ 

يعًٌ  ض هلا تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ. ٜٚبسٚ إٔ َجٌ ٖصٙ ايععي١ َعًٛي١ْي١ اييت تعطٻعٵايعٴ

 :َٔ ايتٛنٝض ض هلا يف ٖصٙ املكاي١ مبعٜسٺٚعٛاٌَ أخط٣، غٛف ْتعطٻ

إٕ ايػبب ايط٥ٝؼ يف ايععي١ اييت ٚادٗٗا تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٜهُٔ يف ت١ُٗ 

 ،ايتذػِٝ، ٚيف املطاسٌ ايتاي١ٝ أنٝـ إىل ٖصٙ ايت١ُٗ َػا٥ٌ أخط٣، َٔ قبٌٝ: ايكٝاؽ

باٱناؾ١ إىل ايتٓاؾؼ  ،أٚ بعض املػا٥ٌ املطتبط١ بعًِ اٱَاّ. ٚبايتايٞ إٕ ٖصا ا٫تٗاّ

ط ا٭ضن١ٝ املٓاغب١ يتعهري ا٭دٛا٤ ٚتؿهٌٝ ا٫قطؿاؾات يؿٝع١، قس ٖٚؾايساخًٞ بني ا

إٔ ٖصا ا٫عتكاز مل ٜهٔ غ٣ٛ  ٔ بٛنٕٛحيف َٛاد١ٗ تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ. ٚغٛف ْبِّ

ٞٸٛفطٸز اتٗاّ متٸ تهدُٝ٘، ثِ قاّ عًُا٤ إَاَٝ ُٸ ٕ ـ َٔ أَجاٍ: عً ٞ بٔ إبطاِٖٝ ايك

ٌ تؿػري عباض٠ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ايؿٗري٠، ٚاييت نبري٠ َٔ أد ٚايؿٝذ املؿٝس ـ ظٗٛزٺ

ِٷ»ٜكٍٛ ؾٝٗا:  ١ٗ نسٸ ٖصا . ٚيف اؿكٝك١ إٕ اـكَٛات املٛدٻ«٫ نا٭دػاّ إْ٘ دػ

ٌ غا٥ط اٱَا١َٝ، ٚإمنا ٜعٛز غببٗا إىل بٳايتٝاض مل تهٔ بػبب َهاؾش١ ايعك١ْٝ٬ َٔ قٹ

ِٕػٳاَؿ ٣ يف ْٗا١ٜ ا أزٸُ٘، مٓمغ٤ٞ ؾٗيعكا٥س ٖؿاّ، َٚٔ ثِ تهدِٝ َا ُأ س ٚغ٤ٛ ؾٗ

 .(47)تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ إع١َٝ٬ غًب١ٝ نسٸ املطاف إىل تبًٛض ٖذ١ُٺ

يف ٚدٛز اخت٬ف يف اٯضا٤ بني تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ  ٫ ؾٳٖوٚبطبٝع١ اؿاٍ 

ٝٸ ٫ ؾٳٖوٚأنجط١ٜ اٱَا١َٝ، ٚنصيو  اض ٖؿاّ بٔ يف إٔ ايكبػ١ ايه١َٝ٬ يؿدكٝات ت

ٝٵسٳغا٥ط ا٫ػاٖات اٱَا١َٝ ا٭خط٣،  ع٢ً اؿهِ ناْت طاغ١ّٝ أْ٘ ٫ ميهٔ إٔ  بٳ

ْععٚ غبب ا٫خت٬ف َع ٖصا ايتٝاض إىل ايٓعع١ ايه١َٝ٬ هلصا ايتٝاض أٚ عك٬ْٝت٘ أسٝاّْا. 

 يف خكٛم ٖصا ا٫خت٬ف ٬ْسغ َػأيتني ض٥ٝػتني، ُٖٚا:ٚ

ٚٸ٫ّ بٗا، نُا ؼ : إٕ ٖصا ا٫خت٬ف يف اٯضا٤ مل ٜهٔ ع٢ً تًو ايكٛض٠ املباَيأ

 تأيٝؿٗا ٫سكّا. اييت متٸ ،يف بعض نتب املًٌ ٚايٓشٌ ْطاٖا َٓكٛي١ّ

خباض١ٜ ٚايعك١ْٝ٬ : إٕ ٖصا ا٫خت٬ف يف اٯضا٤ مل ٜهٔ َٔ ْٛع ا٭ثاّْٝا
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ِٸ يتذطٜض تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ ـ طبكّا يتكاضٜط كتًـ  عٓكٕط ايُٓط١ٝ، بٌ إٕ أٖ

ض سٍٛ نٝؿ١ٝ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل. ٚإٕ ٖصا املكازض ـ ٜهُٔ يف غ٤ٛ ؾِٗ آضا٤ ٖصا ايتٝا

١ إىل آضا٤ خاقٸ ،ٚبايسضد١ ايجا١ْٝ ٚع٢ً مٛ أنعـ ،ا٫خت٬ف يف اٯضا٤ اَتسٸ ٫سكّا

ٚدٛاظ اغتعُاٍ ايكٝاؽ، ٖٚٛ َا غٓتٓاٚي٘ نُٔ  ،هلصا ايتٝاض يف خكٛم عًِ اٱَاّ

 .(48)ايعٓاٜٚٔ اي٬سك١

 

ِّ ـ تَن٘ التػبُٔ أٍّه2   ــــــ تٔاز ٍػاو بً احلهه صفازم ادتناعٕ مي

ت إىل ضبط بعض ايؿدكٝات ببعهٗا َٔ ٖصٙ إٕ َٔ بني أِٖ ايعٓاقط اييت أزٻ

ِٗ ب٘ مجٝع ٖ٪٤٫ َؿرتى اتټ عٓكطٷ ،اؾُاع١، ٚمتاٜعٖا ا٫دتُاعٞ بٛقؿٗا تٝاضّا

إٔ إىل ا٭ؾدام، أ٫ ٖٚٛ ا٫عتكاز بتذػِٝ اهلل. تؿري ايٛثا٥ل ٚاملػتٓسات ايتاضى١ٝ 

ِٕاملػأي١ ناْت فطٻٖصٙ  ِٸ ز اتٗاّ ْؿأ َٔ غ٤ٛ ؾٗ  ٯضا٤ ٖؿاّ بٔ اؿهِ. ٚنإ أٖ

٘ يعكا٥س ٖؿاّ ٚت٬َٝصٙ ٜهُٔ يف ايتؿبٝ٘ ٚا٫عتكاز بتذػِٝ قاٚض ا٫تٗاّ املٛدٻ

 .(49)اهلل

باٱناؾ١ إىل تكاضٜط املٛاد١ٗ بني اهلؿاَني، ٚاييت ٜبسٚ َٔ ظاٖط أنجطٖا 

تهطاضٖا يف غا٥ط  قس متٸ بتذػِٝ اهلل، ت١ُْٗ اعتكاز ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٚأقشاب٘

خ ايؿٗطغتاْٞ عٔ ٚدٛز ؾطق١ باغِ اهلؿاَٝٸ١. ٚقاٍ بإٔ أتباع املكازض أٜهّا. ٚقس ؼسٻ

ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٖٚؿاّ بٔ غامل اؾٛايٝكٞ ٜكٛيٕٛ بتذػِٝ اهلل، ٚاعترب ن٬ 

ِٸ اؾُاعتني ؾطق١ّ ٌٕ ٚاسس٠. ٚتعٗط تٛنٝشات ايؿٗطغتاْٞ إٔ أٖ ٢ً اتٗاّ ٖؿاّ ع زيٝ

املأثٛض٠  ،«٫ نا٭ؾٝا٤ إْ٘ ؾ٤ٞٷ»بكٛي٘ بايعكا٥س ايتؿب١ٝٗٝ ٜهُٔ يف ايعباض٠ ايؿٗري٠: 

ضٖا إىل إٔ ٚٵ. نُا تؿري تكطٜطات ابٔ أبٞ اؿسٜس املعتعيٞ بسٳ(50)عٓ٘ يف بٝإ قؿ١ اهلل

 .ُّاُّا فػِّا٭ز٢ْ ـ بٛقؿ٘ َتهًٚ ١ ـ يف اؿسٸٖؿاّ بٔ اؿهِ ٜعطف بني أٌٖ ايػٓٸ

خ عٔ إٕ ابٔ أبٞ اؿسٜس ـ ايصٟ نإ َعاقطّا يًؿٗطغتاْٞ أٜهّا ـ قس ؼسٻ

بؿإٔ ايكٍٛ بتذػِٝ  ،ٖؿاّ بٔ اؿهِ :ُني، َٚٔ بِٝٓٗاؿاي١ ا٫عتكاز١ٜ يًُتهًٚ

ُني ٚايؿ٬غؿ١ ٜٓؿٕٛ ػػِٝ اهلل، ٫ٚ ٜكٍٛ بصيو غري اهلل. ٚقاٍ بإٔ أنجط املتهًٚ

ٖؿاّ بٔ اؿهِ، سٝح قاٍ: إٕ ٖؿاّ بٔ  :َٔ أَجاٍ ،ُنيض ايكًٌٝ َٔ املتهًٚعٵايٓٻ
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ِٷ َجٌ ا٭دػاّ ايس١ْٜٛٝ، ٚقس ْكًت عٓ٘  ،َطٓنب اؿهِ نإ ٜكٍٛ بإٔ اهلل دػ

 َػا٥ٌ كتًؿ١ يف تٛنٝض ٖصا ا٭َط.

ٚاملًؿت إٔ ابٔ أبٞ اؿسٜس ٜكٍٛ: إٕ ايؿٝع١ يف عكط ٖؿاّ بٔ اؿهِ ناْٛا 

كاز ظػُا١ْٝ اهلل، ٜٚكٛيٕٛ بإٔ اؾ١ًُ ٜٓهطٕٚ ا٭َٛض املٓػٛب١ إيٝ٘ سٍٛ ا٫عت

ِٷ»ايٛسٝس٠ هلؿاّ سٍٛ اهلل ٖٞ قٛي٘:  ، َٚطازٙ َٔ اغتعُاٍ ٖصٙ «٫ نا٭دػاّ دػ

 .(51)هلل، ػعٌ َٔ إثبات٘ أَطّا ممهّٓا ايعباض٠ نإ ٖٛ إهاز ساي١ٺ

ٚنإ ايؿٝذ املؿٝس ـ بٛقؿ٘ َٔ أبطظ ايؿدكٝات املٓتػب١ إىل َسضغ١ 

از ـ ٜكٍٛ: إٕ ٖؿاّ إمنا نإ ٜ٪َٔ بايتؿبٝ٘ ايًؿعٞ ؾكط، ٜٚط٣ إٔ ُني يف بػساملتهًٚ

ِٷ»ايتؿبٝ٘ ايًؿعٞ ٜكّٛ ع٢ً ٖصٙ اؾ١ًُ املعطٚؾ١ هلؿاّ:  ، ٚيهٓ٘ «٫ نا٭دػاّ دػ

 .(52)مل ٜهٔ ٜ٪َٔ بايتؿبٝ٘ يف املع٢ٓ

ل بْٝٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ ـ ايتًُٝص ايباضظ هلؿاّ بٔ اؿهِ ـ ٖٓاى ٚيف َا ٜتعًٖ

ٗاَ٘ بايتذػِٝ أٜهّا، ٚإٔ ٖصا ايتٝاض تؿري إىل اتٸ ×ٔ عكط اٱَاّ اؾٛازتكاضٜط َ

إٕ ٖصا ايتكطٜط بًشاظ  :. ٜٚكٍٛ بعض ايطدايٝني املعاقطٜٔ(53)أٜهّا نإ ي٘ أتباعٷ

إٕ ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ نإ  :. ٚقاٍ ايؿٗطغتاْٞ(54)متاَّا املعاٜري ايطداي١ٝ قشٝضٷ

ٕٸ . ٚقاٍ عبس ايكاٖط (55)ي٘ نتبّا يف ٖصا ايؿإٔ َٔ ايؿٝع١ ايكا٥ًني بايتؿبٝ٘، ٚإ

 .(56)يف َٛاق١ً أؾهاضٙ ايتؿب١ٝٗٝ ايبػسازٟ: إٕ ْٜٛؼ بايؼ بؿسٸ٠ٺ

 :ـ أْ٘ ٜ٪َٔ بؿعاض أخط٣ قطٸح قُس بٔ عٝػ٢ ايعبٝسٟ ـ يف ضٚا١ٜٺ َٚٔ ْاس١ٝٺ

ٝٸ«٫ نا٭ؾٝا٤ إْ٘ ؾ٤ٞٷ»  .(57)اضٙ، ايصٟ ٖٛ ؾعاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٚت

ٜؿب٘ ٖصا ا٫تٗاّ إىل ايؿهٌ بٔ ؾاشإ ايٓٝػابٛضٟ أٜهّا. ٚقس تٛدٝ٘ َا  ٚقس متٸ

ٞٸ ّٸ ايؿهٌ مل ٜهٔ  ايبٝٗكٞ يف تكطٜٕط ساٍٚ أبٛ عً ي٘ إٔ ٜجبت إٔ ايتٛقٝع ايؿٗري يف ش

بػبب اعتكازٙ بايتذػِٝ، بٌ إْ٘ عٛتب بػبب عسّ زؾع سكٛم ايٓاؽ إىل ايعاٌَ ايصٟ 

يف خكٛم ا٫خت٬ف ايعكا٥سٟ بني أٌٖ  . ٖٚٓاى تكطٜطٷ(58)٫ أنجط ،أضغٌ إىل َٓطكت٘

تجبت إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يف ايعكا٥س  ×ْٝػابٛض يف عكط اٱَاّ اؿػٔ ايعػهطٟ

ِٷ ،ع ع٢ً عطٕفٜٚرتبٻ ،ايتٛسٝس١ٜ يًؿهٌ بٔ ؾاشإ ٜكِٝ يف ايػُا٤ ايػابع١ ، ٚأْ٘ دػ

ٚأْ٘ يٝؼ  ٘ يف ايٛقت ْؿػ٘ ٜط٣ إٔ اهلل يف مجٝع املعاْٞ ىتًـ عٔ املدًٛقات،ٚيهٓٸ
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ٔٷ  .(59)ٜؿب٘ اهلل تعاىل ٖٓاى نا٥
 

 ــــــ ـ االصطفاف ضّد ٍػاو بً احلهه ّأتباع مدزضت3ُ

 ــــــ أـ االصطفاف ضنً حمافل اإلمامٔ٘

ل بأغباب ْؿ٤ٛ ايؿطم تصنط نتب املًٌ ٚايٓشٌ َٛاضز َٔ قبٌٝ: َا ٜتعًٖ يف

َعٝاض ٚنابط ٚانض  ، ٚعسّ ٚدٛز(60)ا٫غتٓاز إىل املهُٕٛ ايعسزٟ ؿسٜح ا٫ؾرتام

، ٚايتٓاؾؼ ايساخًٞ بني (62)، ٚايسٚاؾع ايكٓؿ١ٝ ٚاملصٖب١ٝ(61)مطٳيف ايتعطٜـ بايؿٹ

َٔ إٔ  ،ع٢ً ايطغِ مما ٜبسٚ يف ايٓعط٠ ا٭ٚىلٚ. (64)، ٚعسز ا٭مسا٤ ٚا٭يكاب(63)ايؿٝع١

ٌ اـط٠ٛ ا٭ٚىل يتبًٛض ٖصٙ اخت٬م ايتكاضٜط ٚايطٚاٜات ايهاشب١ نإ ميجِّ

يف ا٭ضٚق١ ٚاحملاؾٌ ايساخ١ًٝ  ٫ غٝٻُاٚ ،ٕ بًٛض٠ ٖصٙ ا٫قطؿاؾاتؾإ ا٫قطؿاؾات،

 يٲَا١َٝ، إمنا ناْت ؼسخ يف ايػايب َٔ ططم أخط٣.

َٚٔ بني تًو ايططم ؼطٜـ ن٬ّ ٚأؾهاض مجاع١ ناْٛا بكسز ايسعا١ٜ 

 بت با٫قطؿاف نسٸٕ َٔ بني ا٭َٛض اييت تػبٻإ :ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ،َٔ شيوٚنسٸٖا. 

إْ٘ »ّ بٔ اؿهِ، سٝح قٌٝ: إْ٘ ٚت٬َٝصٙ ٜكٛيٕٛ بايتؿبٝ٘، قٛهلِ: إٕ عباض٠ ٖؿا

ِٷ»أٚ  ،«٫ نا٭ؾٝا٤ ؾ٤ٞٷ يف ٚقـ اهلل إمنا ٖٞ هلؿاّ بٔ  ،«٫ نا٭دػاّ إْ٘ دػ

. ٚقس غع٢ عًُا٤ اٱَا١َٝ يف ايكطٕ اهلذطٟ اـاَؼ داٖسٜٔ إىل زؾع ٖصا (65)اؿهِ

 .(66)إٔ َطازٙ َٔ ٖصا ايتعبري فطٸز إثبات اهلل سٚاا٫تٗاّ عٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ، ٚأٖن

إىل تٛظٝـ  ،َٔ خ٬ٍ ؼطٜـ ٖصٙ ايعباض٠ ،ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو غع٢ املدايؿٕٛ

غُٛنٗا يف ْػب١ ايتؿبٝ٘ إىل عكٝس٠ ٖؿاّ بٔ اؿهِ. ٖٚصا بطبٝع١ اؿاٍ ٫ ٜعين إٔ 

ِ قس ؾعًٛا شيو ف يعباض٠ ٖؿاّ بٔ اؿهمجٝع أٚي٦و ايصٜٔ ْؿطٚا ٖصا املؿّٗٛ احملطٻ

َٳعٔ عُسٺ ِّٜعٌُ ع٢ً ْؿط ٖصا املؿّٗٛ احملطٻ ٔٵ، بٌ نإ ٖٓاى َِٓٗ  ضّا إٔ ف َتك

 .ٖؿاّ نإ ٜكٍٛ بٗصٙ ايعكٝس٠ سكٝك١ّ

طت ا٭ضن١ٝ هلصٙ ا٫قطؿاؾات ظاٖط٠ ايٓكٌ َٚٔ بني املٛاضز ا٭خط٣ اييت ٖٚؾ

عٟٓٛ إٔ ٜهٕٛ قس باملع٢ٓ يف ايطٚاٜات ايطداي١ٝ، سٝح نإ َٔ ؾإٔ ٖصا ايٓكٌ امل

تجبت إٔ  ×قطو١ عٔ اٱَاّ ايكازم . ٖٓاى ضٚاٜاتٷأٚ عٔ غري قكسٺ قسض عٔ قكسٺ
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ُٻ  ;سٍٛ ظضاض٠ بٔ أعني ×سٕٚ ؼطٜـ ن٬ّ اٱَاّ ايكازمبعض ا٭قشاب ناْٛا ٜتع

 ،محع٠ بٔ محطإ ٜكٍٛ اض قاٍ: مسعتٴايعٓط عٔ اهلٝجِ بٔ سؿل»إش ٖٓاى ضٚا١ٜ تكٍٛ: 

ُٸ ْو يعٓتٳأي٘: بًػين  ؾكًتٴ ×اهلل عبس أبا : يكٝتٴسني قسّ َٔ ايُٝٔ ٞ ظضاض٠، قاٍ: ع

ِٸ ،بٗا قسضٙ ٢ قٓوستٸ ؾطؾع ٜسٙ هِ تأتٕٛ عٓ٘ ٚيهٓٸ ،قًتٴ قاٍ: ٫ ٚاهلل، َا ث

إىل إٔ  . إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تؿري بٛنٕٛح(67)«٤ٟٷقاٍ ٖصا ؾأْا َٓ٘ بط ٔٵَٳ ؾأقٍٛ: ،بايؿتٝا

ٗٳ ;ٚتٓػب أَٛضّا إىل بعض ا٭قشاب ،ٖٓاى مجاعات ناْت تأتٞ إىل ا٭١ُ٥ ف خًل سٳب

ٚسٝح نإ ا٭١ُ٥ َأَٛضٜٔ بايعاٖط، ٚباٱناؾ١ إىل  .َِٖٔ ا٫قطؿاف نسٸ ساي١ٺ

زٕٚ  ،شيو مل ٜهْٛٛا بكسز تأٜٝس ا٭ؾهاض املٓشطؾ١، ناْٛا ٜتربٸإٔٚ َٔ تًو ايعكٝس٠

ـٷُا سكٌ ؼطبٳأٚ ضٴ ،ثِ سكٌ يف ْكٌ ٖصٙ ا٭سساخ ْكٌ باملع٢ٓ .ا٭ؾدام ٜ 

ؾ١، ٜٚٓكًٕٛ ايٛاقع١ سٳٗٵايؿدك١ٝ املػتٳ بػ١ٝ خًل ساي١ َٔ ا٫قطؿاف نسٸ ;ملهاَٝٓٗا

ٕٸ  نإ ٜتربٸأ َٔ شيو ايؿدل بعٝٓ٘. ×اٱَاّ ايكازم ٚنأ

تهدُٝٗا َٔ خ٬ٍ بعض  قس متٸ ٢ ايتٝاضات ايػاي١ٝ سكٝك١ّستٸأْ٘ بٌ ٜبسٚ  

ٖصا ا٭َط يف ايػايب ْتٝذ١  ٚقس نإ .عٝات يف إطاض ايٓكٌ باملع٢ٓ أٚ ايتشطٜـاملسٻ

ٕٸبٳعِٝ املعًَٛات املصٖب١ٝ َٔ قٹٓيت ايهجري  ٌ أعسا٤ ايؿٝع١ ٚاملٓع١َٛ ايػٝاغ١ٝ. ٚنأ

ٌ بٳعٝات املٓػٛب١ إىل أٚا٥ٌ غ٠٬ ايؿٝع١ قس ْؿأ عٔ ْؿط املعًَٛات اهلازؾ١ َٔ قٹَٔ املسٻ

٤ات اؾُاعات عاايتٝاضات املٓاٖه١ يًؿٝع١. إٕ املعًَٛات املػتشك١ً يف َٛضز ازٸ

ٛٻناْت ـ بعس إؾطابٗا با٫ػاٖات املٓاٖه١ يًتؿٝټ املٓؿٛز٠ عٝات غاي١ٝ ٍ إىل َسٻع ـ تتش

ِٸ ;يف غا١ٜ ايػدـ ّٸ نٞ ٜت  نس ايؿٝع١. اغتجُاضٖا ٚتٛظٝؿٗا يف إثاض٠ ايطأٟ ايعا

ٔ ٚدٛز ع٬ق١ َباؾط٠ بني ٖصٙ ايتٝاضات ٚبني نتب املًٌ ٝٵٚايٓكط١ اهلا١َ يف ايبٳ

َتبازٍ بُٝٓٗا. ؾكس ناْت ايتٝاضات يف ايكطٕٚ  ايكسمي١; إش نإ ٖٓاى تأثريٷ ٚايٓشٌ

أخط٣ إٕ نتب  ؾهط١ٜ ٚع١ًُٝ يهتب املًٌ ٚايٓشٌ، َٚٔ ْاس١ٝٺ ط َاز٠ّا٭ٚىل تٛٚؾ

ايؿطم ٚاملصاٖب ايكسمي١، َجٌ: )ؾطم ايؿٝع١( يًٓٛغيت، ٚ)املكا٫ت ٚايؿطم( يػعس بٔ 

 قس أغُٗت ـ عٔ قكسٺ ،ٝٝع بني ٖصٙ ايؿطم ٚايتٝاضاتَٔ خ٬ٍ ايتُ ;عبس اهلل ا٭ؾعطٟ

َٔ  ،مطٳـ يف متٗٝس ا٭ضن١ٝ يعٗٛض اـربا٤ يف ؾإٔ املصاٖب ٚايؿٹ أٚ عٔ غري قكسٺ

ني(. ٚنًُا نإ ا٭ؾعطٟ يف نتاب٘ )َكا٫ت اٱغ٬َٝني ٚاخت٬ف املكًٓ :أَجاٍ
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ايتٝاضات اٱَا١َٝ ـ  ّا إٔ ٫ تهٕٛايػ٠٬ َتٛضطني يف َجٌ ٖصا ا٭َط ؾُٔ ايبسٜٗٞ دسٸ

ٕٔ زَٔ ٚد١ٗ ْعط ايػٛا اييت تعترب غاي١ّٝ  ِ.ٗٳَٔ ٖصٙ ايتټ ا٭ععِ َٔ املػًُني ـ مبأَ

ايٓعط عٔ منط ٖصٙ ا٫قطؿاؾات، ميهٔ اؿسٜح عٔ زٚاؾعٗا  ٚبػضٸ

ٝٸ ،َٔ شيوٚ. (68)أٜهّا اض ٖؿاّ بٔ اؿهِ ضٚاٜات ع٢ً غبٌٝ املجاٍ: ٖٓاى يف خكٛم ت

ُټ باب املٛاد١ٗ نسٸس إٔ َٔ بني أغت٪ٚن ٌ بٳً٘ َٚهاْت٘ َٔ قٹٖؿاّ ٚت٬َٝصٙ عسّ ؼ

بعض ا٭ؾدام. ٚإٕ ضٚا١ٜ غًُٝإ بٔ دعؿط اؾعؿطٟ َٔ أقشاب غطٸ اٱَاّ 

عٔ  ×أبا اؿػٔ ايطنا غأيتٴ»ٚشيو إش ٜكٍٛ:  ;تجبت ٖصٙ اؿكٝك١ بٛنٕٛح ×ايطنا

ٌ بٳٚشٟ َٔ قٹُأ ،ْاقشّا نإ عبسّا ،ٖؿاّ بٔ اؿهِ؟ قاٍ، ؾكاٍ يٞ: ضمح٘ اهلل

أخط٣ تؿري إىل إٔ إؾاز٠ اٱَاّ  . ٖٚٓاى ضٚاٜاتٷ(69)«َِٓٗ ي٘ سّاػٳسٳ ;أقشاب٘

٘ قٝاغّا إىل غا٥ط ضغِ قػط غٓٸ ،بٗؿاّ بٔ اؿهِ، يف سًك١ أقشاب٘ ×ايكازم

إش طبكّا هلصٙ ايطٚا١ٜ نإ ٖٓاى يف اؿًك١  ;قس ثكًت ع٢ً ايبعض َِٓٗ ،ا٭قشاب

. (70): محطإ بٔ أعني، َٚ٪َٔ ايطام، ْٜٚٛؼ بٔ ٜعكٛباملصنٛض٠ ؾدكٝات َٔ أَجاٍ

ا٭ز٢ْ ـ إىل  ـ يف اؿسٸ تٵإٔ إسس٣ ا٭غباب اييت أزٻ إٕ ٖاتني ايطٚاٜتني تعٗطإ بٛنٕٛح

ُټ خًل ا٫قطؿاؾات نسٸ  ٌ َهاْت٘، َٚٓاؾػت٘ هلِ.ٖؿاّ بٔ اؿهِ عسّ ؼ

 

 ــــــ ب ـ ْٓىظ بً عبد السمحً بْصفُ منْذدًا بازشًا

ٝٸإٕ َ اييت تؿري ايطٚاٜات ايتاضى١ٝ  ،اض ٖؿاّ بٔ اؿهِٔ بني ؾدكٝات ت

بٔ عبس ايطمحٔ. ؾٗٛ َٔ َؿاٖري ايطٚا٠  ْٜٛؼٴ ،إىل إثاض٠ ا٫قطؿاؾات نسٸٙ بٛنٕٛح

صيو ؾإٕ ايتكاضٜط ايطداي١ٝ بؿإٔ يايصٜٔ ٚضز ايهجري َٔ ايطٚاٜات املتعاضن١ بؿأْ٘. ٚ

 ُا:ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ تٓكػِ إىل ؾ٦تني، ٖٚ

ُٸ ح ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ، ٖٚٞ قازض٠ْطٵ: ضٚاٜات دٳا٭ٚىل ٝني عٔ ايك

 ٚايعطاقٝني.

َٳايجا١ْٝ ح ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ، ٖٚٞ تعٛز يف ايػايب إىل سًك١ سٵ: ضٚاٜات 

 .(71)ايؿهٌ بٔ ؾاشإ يف ْٝػابٛض

يف ايبكط٠ ٚبػساز ـ يف  ٫ غٝٻُاٚ ،ٖٚٓاى بعض ايطٚاٜات اييت تجبت إٔ يف ايعطام
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ايصٜٔ ؽٓسقٛا  ^نإ ٖٓاى بعض املٛايٞ ٚأتباع ا٭١ُ٥ ،ـ ×عكط اٱَاّ ايطنا

ُٻ نسٸ ًٕٛ ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ، ٚأخصٚا ٜػ٦ٕٝٛ إيٝ٘. ٜٚبسٚ أِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜتش

بعض ا٭سهاّ ٚا٭عُاٍ اييت نإ ٜكّٛ بٗا ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ. ٚطبكّا يتًو 

ايتك١ٝ أسٝاّْا، ٚهاضِٜٗ يف ٖصا ايؿإٔ مياضؽ أٜهّا  ×ايطٚاٜات نإ اٱَاّ ايطنا

ِٸ×ْٜٛؼ ٖصا ا٭َط إىل اٱَاّ ا. ٚقس ؾه١ّتكٝٸ ٜا »قاٍ ي٘:  ، ؾكاّ اٱَاّ مبٛاغات٘، ث

َٴإشا نإ إا ٜكٛيٕٛ َٚا عًٝو مٓم ،ْٜٛؼ ايٓاؽ مبا  خٵسسِّ ،ْٜٛؼ ٜا .و عٓو ضانّٝاَا

 .(72)«ٜعطؾٕٛ ا ٫ٜعطؾٕٛ، ٚاتطنِٗ مٓم

َٔ ططٜل  زٴٔطيف َسح ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ إمنا تٳ ٠اضزإٕ أنجط ايطٚاٜات ايٛ

ُٸايؿهٌ بٔ ؾاشإ تكطٜبّا، ٚمل ٜتٻ ٝني ٚقسسِٗ ؾٝ٘. قاٍ ايؿٝذ هض غبب طعٔ ايك

ُٸ»ايطٛغٞ يف نتاب ضداي٘:  . ٚطبكّا يبعض (73)«ٖٚٛ عٓسٟ ثك١ْ ،ٕٝٛطعٔ عًٝ٘ ايك

بٔ عبس ايطمحٔ، ٕ أمحس بٔ قُس بٔ عٝػ٢ نإ َٔ ايطاعٓني يف ْٜٛؼ ؾإايطٚاٜات 

ٚاغتػؿط اهلل. ٜبسٚ إٔ تٝاض ٖؿاّ  ،٘ إثط َؿاٖست٘ يط٩ٜا قازق١ تطادع عٔ شيوٚيهٓٸ

، ٚسٝح نإ ْٜٛؼ بٔ عبس ×بٔ اؿهِ نإ َعطٚؾّا يف عكط اٱَاّ ايطنا

ايطمحٔ َٔ أتباع ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٚت٬َٝصٙ نإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜكع يف زا٥ط٠ ا٫تٗاّ 

ٞٸؾإٜٓكًٗا أمحس بٔ قُس بٔ عٝػ٢ ا٭ؾعطٟ  يطٚا١ٜٺ طبكّاٚ. (74)عّا يصيوبٳتٳ بٔ  ٕ عً

. ٚيف (75)«ْٜٛؼ ٚأقشاب٘»ط عِٓٗ بـ ٜعبِّ سسٜس نإ ٢ٜٗٓ عٔ ايك٠٬ خًـ مجاع١ٺ

املكابٌ نإ ضاٟٚ أنجط ايطٚاٜات املازس١ يْٝٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ ـ ْك٬ّ عٔ ايؿهٌ بٔ 

ٞٸ ٝٸ ؾاشإ ـ ٖٛ عً  ٖؿاّ بٔ اؿهِ. اضبٔ قُس ايكتٝيب، ايتابع يت

ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ ناْت ع٢ً أغاؽ  ٜٚبسٚ إٔ أغًب ا٫قطؿاؾات نسٸ

١ املٓػٛب١ إيٝ٘، َٔ قبٌٝ: ايكٍٛ بايتؿبٝ٘ ٚايكٝاؽ َٚا إىل شيو. إٕ اٯضا٤ ايه٬َٝٸ

ـ زٕٚ نتب٘ ايه١َٝ٬ ـ  (76)س ايهتب ايطٚا١ٝ٥ يْٝٛؼ ؾكطضٚا١ٜ ابٔ ايٛيٝس اييت ت٪ِّ

ُٸ ٦ٕٛ اٯضا٤ ايه١َٝ٬ يْٝٛؼ، ا٭َط ايصٟ ٜبسٚ َطتبطّا ْٛ ىٚطٝني ناٜجبت إٔ ايك

نبري. يكس ناْت أدٛا٤ ايسعا١ٜ املجاض٠ نسٸ ٖؿاّ بٔ اؿهِ  ببشح ايكٝاؽ إىل سٛس

ٛٸ٠ عٝح ٚقًت أقسا٩ٖا َا ٜتعًٖ ْٜٚٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ يف ل بعكٝس٠ ايتؿبٝ٘ َٔ ايك

بأْ٘ َٔ  قـ ْٜٛؼ قطاس١ّإىل ايؿٗطغتاْٞ يف ايكطٕ اهلذطٟ ايػازؽ، سٝح ٚ
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 .(77)١ٗ ايؿٝع١َؿبِّ

ح ْٜٛؼ َٔ ايكبض ٚايؿٓاع١ عٝح ٫ طٵٚيف بعض املٛاضز لس َهُٕٛ ضٚاٜات دٳ

. ؾكس ٚضز يف بعض ٖصٙ ايطٚاٜات ^يف عسّ قسٚضٖا عٔ َجٌ ا٭١ُ٥ ٜرتى فا٫ّ يًؿٓو

يصٟ زعا ; ا٭َط ا«ابٔ ايعْا»ٚقـ ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ بأقصع ايعباضات، َٔ قبٌٝ: 

 .(78)ٞ إىل ايتؿهٝو يف قشٸتٗا٢ ايهؿٸستٸ

 

ّٔ  ــــــ از ٍػاو بً احلههج ـ الطعٕ إىل اضتعادٗ مهاى٘ ت

تٛدٝٗٗا نسٸ تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ، ظٗطت َٓص ايكطٕ  ِ اييت متٸٗٳايتټ َكابٌيف 

ا٭ز٢ْ ـ ع٢ً بٝإ أؾهاض ٖؿاّ بٔ  اهلذطٟ ايجايح قا٫ٚت ٚدٗٛز تعٌُ ـ يف اؿسٸ

ٕٵِ ٚزؾع ا٫تٸاؿه  ، بٌ ناْت تػري ببط٤ٺمل تهٔ نبري٠ّ ٗاّ عٓ٘. إٕ ٖصٙ اؾٗٛز ٚإ

ْػيب،  ٓت يف ايكطٕ اهلذطٟ اـاَؼ َٔ ؼكٝل لإحأْٗا متٓه ، إ٫ٓأٜهّا ؾسٜس

بؿإٔ اتٗاّ تٝاض  ا٭ز٢ْ تكشٝض ايؿهط٠ يس٣ اٱَا١َٝ قاطب١ّ ٚأَهٔ هلا يف اؿسٸ

 ٖؿاّ بٔ اؿهِ بايكٍٛ بايتؿبٝ٘.

يف  دٗٛزٷ ×يف بعض ايطٚاٜات أْ٘ ناْت ٖٓاى يف عكط اٱَاّ ايطنا ْكٌ

ٞ غٝام ترب١٥ غاس١ ٖؿاّ بٔ اؿهِ َٔ ا٫تٗاَات املٛد١ٗ نسٸٙ. ؾطبكّا يطٚا١ٜ ايهؿٸ

، ×ايعكا٥س ايتٛسٝس١ٜ هلؿاّ بٔ غامل ع٢ً اٱَاّ ايطنا لس ؾدكّا ٜعطض َٔ د١ٗٺ

ْٜٚٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ، ٚقس  أخط٣ عكا٥س ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٜٚعطض عًٝ٘ َٔ د١ٗٺ

 َكابٌيف  ،١ عكا٥س ْٜٛؼ َٛىل آٍ ٜكطني ٖٚؿاّ بٔ اؿهِس اٱَاّ ع٢ً قشٸأٖن

ٞٸ(79)ٖؿاّ بٔ غامل  ١َ تؿػريٙ ٜطزٸبٔ إبطاِٖٝ يف َكسٸ . ٚيف ايطٚا١ٜ اييت ٜصنطٖا عً

، اعتكاز ايبعْطٞ ٚتٝاض ٖؿاّ بٔ غامل اؾٛايٝكٞ بؿإٔ تكٜٛط اهلل اٱَاّ ايطنا بؿسٸ٠ٺ

. إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تجبت إٔ سكٝك١ (80)س يف املكابٌ ع٢ً قٛاب١ٝ ضأٟ ٖؿاّ بٔ اؿهِٚأٖن

ايؿٝع١. إٕ ايطٚا١ٜ  خٛامٸَٔ  بايٓػب١ إىل عسزٺ اعتكاز ٖؿاّ بٔ اؿهِ ناْت َرب١ّٖٓ

ٞٸ إٔ أمحس بٔ أبٞ ْكط ايبعْطٞ نإ يف اؾب١ٗ  بٔ إبطاِٖٝ تجبت بٛنٕٛح املًؿت١ يعً

اض ٖؿاّ بٔ غامل اؾٛايٝكٞ، ٖٚٛ ْ٘ نإ نُٔ تٝٸإاؿهِ، أٟ  املٓا١٥ٚ هلؿاّ بٔ

. ٚايٓكط١ املًؿت١ ي٬ْتباٙ يف ايطٚا١ٜ َٛضز ايبشح ايتٝاض ايصٟ نإ ٜكٍٛ بإٔ هلل قٛض٠ّ
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: مٔ ْكٍٛ بايكٛض٠، يف سني إٔ ٖؿاّ بٔ ×ٖٞ إٔ ايبعْطٞ ٜكٍٛ يٲَاّ ايطنا

ؾّا يًهجري َٔ ايطٚاٜات ا٭خط٣ ـ اؿهِ ٜٓؿٞ ايتذػِٝ. ٚبصيو ؾإٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ـ خ٬

ٕ ضأٟ ٖؿاّ بٔ غامل أإٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ نإ ٜٓؿٞ ػػِٝ اهلل، ٚ تجبت قطاس١ّ

 .(81)ٖٛ ايصٟ ٜتذ٘ يف اؿكٝك١ مٛ ايتؿبٝ٘

ٚبعس ٖصٙ ايطٚاٜات املؿطز٠، لس أنجط اؾٗٛز يف إطاض ايتعطٜـ ايكشٝض 

ـاَؼ. ٚنُا شنط ابٔ أبٞ مبعتكسات ٖؿاّ بٔ اؿهِ تعٛز إىل ايكطٕ اهلذطٟ ا

ٌ ايهجري َٔ بٳ٘ َٔ قٹٜبسٚ أْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ ا٫تٗاّ املٛدٻ (82)اؿسٜس املعتعيٞ أٜهّا

ُني َٔ اٱَا١َٝ يف ايكطٕ اهلذطٟ اـاَؼ املٓا٥ٚني يًؿٝع١ إىل بعض نباض املتهًٚ

ٕ ٛٵْٛا ٜػعٳ، ٚنإ عًُا٤ اٱَا١َٝ ٜٓؿٕٛ ٖصٙ ايت١ُٗ بؿسٸ٠ٺؾإ٘، ٝبت١ُٗ ا٫عتكاز بايتؿب

إىل بٝإ سكٝك١ أؾهاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٚآضا٥٘. َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ٖصٙ اؾٗٛز ميهٔ 

مل ٜهٔ يف غًؿٓا »إش ٜكٍٛ:  ،اٱؾاض٠ إىل ن١ًُ ايؿٝذ املؿٝس بؿإٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ

َٳ املع٢ٓ. ٚإمنا خايـ ٖؿاّ ٚأقشاب٘ مجاع١  ٜسٜٔ بايتؿبٝ٘ َٔ ططٜل ٔٵضمحِٗ اهلل 

ِٷ)ي٘ يف اؾػِ، ؾععِ إٔ اهلل تعاىل بكٛ ×أبٞ عبس اهلل ٟٚ ٚقس ضٴ .(دػا٫ّ نا٭ دػ

. إٕ يًؿٝذ املؿٝس ـ بٛقؿ٘ أبطظ ؾدك١ٝ بني (83)«أْ٘ ضدع عٔ ٖصا ايكٍٛ بعس شيو

ؾكس شٖب  ،ُني يف بػساز ـ تكطٜطات ْاؾع١ دسّا يف بٝإ عكا٥س ٖؿاّ بٔ اؿهِاملتهًٚ

اعترب إٔ ايتؿبٝ٘ ايًؿعٞ ٜكّٛ ع٢ً إىل ايكٍٛ بأْ٘ نإ ٜعتكس بايتؿبٝ٘ ايًؿعٞ، ٚ

ِٷ»عباض٠ ٖؿاّ بٔ اؿهِ اييت ٜكٍٛ ؾٝٗا:  ٘ مل ٜهٔ ٜطاٙ ، ٚيهٓٸ«٫ نا٭دػاّ دػ

ح ايؿٝذ املؿٝس قا٬ّ٥: إٕ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ضغِ . ٚقس قطٻ(84)َعتكسّا بايتؿبٝ٘ املعٟٓٛ

تعاىل َٚعاْٞ ل بأمسا٤ اهلل َا ٜتعًٖ أْ٘ خايـ مجٝع اٱَا١َٝ يف نْٛ٘ ؾٝعّٝا، إ٫ٓ

طبكّا يتكطٜط ايؿٝذ املؿٝس ٖٓاى ث٬خ مجاعات َٔ املعاقطٜٔ ي٘ ٚ. (85)قؿات اهلل

 ٖؿاّ بٔ اؿهِ ـ بايكٍٛ بايتؿبٝ٘، ِٖٚ:  :ِٗضت إىل اتٗاّ أغ٬ف ايؿٝع١ ـ َٚٓباز

 ـ املعتعي١.1

 ١ٗ.١ َٔ أٌٖ ايػٓٸـ املؿب2ِّ

 ـ بعض أقشاب اؿسٜح َٔ ايؿٝع١.3

، قاٍ ايؿٝذ املؿٝس: إٕ اغتٓازّا إىل ضٚا١ٜٺ ;٘ عٔ اٱَا١َٝٚبعس زؾع ت١ُٗ ايتؿبٝ
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ٖٛ  ×اٱَا١َٝ مل ٜأخصٚا ا٫عتكاز بٓؿٞ ايتؿبٝ٘ َٔ املعتعي١، بٌ إٕ اٱَاّ ايكازم

 .(86)ايصٟ قاٍ بطؾض ايتؿبٝ٘

ُني يف بػساز ـ أخط٣ َٔ املتهًٚ ٚباٱناؾ١ إىل ايؿٝذ املؿٝس، ٖٓاى ؾدكٝاتٷ

 ،١ُٗٵإىل ترب١٥ غاس١ ٖؿاّ بٔ اؿهِ َٔ ٖصٙ ايتټ تٵعٳايؿٝذ ايهطادهٞ ـ غ :َجٌ

ُٗٛا ٖؿاَّا ؾكس عُس يف نتاب٘ )نٓع ايؿٛا٥س( إىل ضزٸ أقٛاٍ املدايؿني يًؿٝع١ ايصٜٔ اتٻ

إٕ ٖؿاّ بٔ اؿهِ قكس اٱَاّ  :با٫عتكاز بايتذػِٝ، سٝح ْكٌ ضٚا١ٜ تكٍٛ

ٛٸض٠، ٚضدع عٔ اعتكازٙ ×ايكازم ٢ ايطغِ َٔ قٍٛ ايهطادهٞ . ٚعً(87)يف املس١ٜٓ املٓ

ْٓا ٫ ْط٣ أثطّا هلا يف ايهتب ؾإٚؾا٥ع١،  بإٔ قه١ٝ تٛب١ ٖؿاّ بٔ اؿهِ َػتؿٝه١ْ

َٔ  يًطاظٟ، ٚمل ْعجط ع٢ً ؾ٤ٞٺ ،يف نتاب )تبكط٠ ايعٛاّ( ايكطٜب١ َٔ عكطٙ، إ٫ٓ

 .(88)١َ عًٝ٘شيو يف ايهتب املتكسٸ

 

ِّـ اآلزاء اخلاّص4  ــــــ ههصٗ لتٔاز ٍػاو بً احل٘ ّاملتن

ِٸّ إٔ ت١ُٗ ايتؿبٝ٘ متجِّتكسٻ  .(89)ع تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ ادتُاعّٝاعاٌَ ميِّ ٌ أٖ

يػ٤ٛ  ز اتٗاّ ْؿأ نٓتٝذ١ٺٕ ٖصا ٫ ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ فطٸأٚيف اعتكاز ناتب ايػطٛض 

ٚقس تبًٛضت  ،ؾِٗ، أٚ بػبب ايٓكٌ باملع٢ٓ ٚايتشطٜـ، أٚ أَٛض أخط٣ َٔ ٖصا ايكبٌٝ

ٌٕبؿإٔ تٝاض ٖؿاّ  ٝٵسٳَككٛز أٚ غري َككٛز.  بٔ اؿهِ بؿه أْٓا ٫ ْػتطٝع سكط  بٳ

ع ٚاخت٬ف تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ مبػأي١ ايتؿبٝ٘ ؾكط; إش ٖٓاى أؾهاض عٓكط متٝټ

ٌٸٟ إىل متٝټأخط٣ ت٪زٸ ُٸ ع ٖصا ايتٝاض َٔ غا٥ط اٱَا١َٝ، ٖٚٞ ضغِ نْٛٗا أق ١ٝ أٖ

قابٌ يٲْهاض. ٚايٓكط١ املًؿت١ يف ٖصٙ  إٔ ٚدٛزٖا غري بايكٝاؽ إىل َكٛي١ ايتؿبٝ٘، إ٫ٓ

ز اتٗاّ، ٜٚبسٚ إٔ تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ املٛاضز أْٗا ـ خ٬ؾّا ملػأي١ ايتؿبٝ٘ ـ يٝػت فطٻ

ٟٷ  .(90)ع ىتًـ عٔ ضأٟ أنجط اٱَا١ََٝٚتُِّ خامٸ نإ ي٘ بؿأْٗا ضأ

 

 ــــــ أـ األفهاز املدتلف٘ هلػاو بً احلهه ّتالمٔرِ بػأٌ عله اإلماو

إٕ أقسّ ايطٚاٜات ايؿٝع١ٝ يف خكٛم ا٫خت٬ف ٚا٫ؾرتام بؿإٔ عًِ اٱَاّ 

يًٓٛغيت. يكس قسٸّ ايٓٛغيت تكطٜطّا إمجايّٝا عٔ  ،تعٛز إىل نتاب )ؾطم ايؿٝع١(
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طبكّا يتكطٜط ايٓٛغيت ٜصٖب تٝاض ايػطسٛب١ٝ ٚاخت٬ف ؾطم ايعٜس١ٜ بؿإٔ عًِ اٱَاّ. 

ٌٸَٔ ايعٜس١ٜ إىل ا٫عتكاز بإٔ اٱَا ِٕ ّ ميتًو ايعًِ به ، ٚيف ٖصا ؾ٤ٞ َٔ زٕٚ تعًٝ

ٔٸ ٝٵسٳ، ؾعًِ اٱَاّ يف ايكػط ٖٛ شات عًِ اٱَاّ ايبايؼ. ايعًِ ٫ َسخ١ًٝ يًػ إٔ غا٥ط  بٳ

ٍٷ ٌٸ يٲَاّ ٚغا٥ط ايٓاؽ ع٢ً سٛس ؾطم ايعٜس١ٜ تط٣ إٔ ايعًِ َبصٚ  غٛا٤، ٚميهٔ يه

 .(91)و بطأٜ٘ٚإٔ ٜتُػٻ ،ٓؿسٖاإٔ هتٗس يف إطاض اؿكٍٛ ع٢ً اٱدابات اييت ٜ ؾدٕل

َ٘ غسٜط ايكرييف بؿإٔ اخت٬ف ا٭قشاب َٚٔ ايطٚاٜات املًؿت١ ايبٝإ ايصٟ ٜكسِّ

عًت دٴ»: ي٘ سٝح غأٍ اٱَاّ قا٬ّ٥ ،×سٍٛ عًِ اٱَاّ يف عكط اٱَاّ ايكازم

إٕ اٱَاّ ٜٓهت  :٢ قاٍ بعهِٗستٸ ،ؾأنجطت ،إٕ ؾٝعتهِ اختًؿت ؾٝهِ ،ؾساى

ٜط٣ يف  :ٚقاٍ آخطٕٚ ،ٜكصف يف قًب٘ :ٚقاٍ آخطٕٚ ،ٜٛس٢ إيٝ٘ :آخطٕٚٚقاٍ  ،يف أشْ٘

ٟٸ ،إمنا ٜؿيت بهتب آبا٥٘ :ٚقاٍ آخطٕٚ ،َٓاَ٘ ٫  :ؾكاٍ ؟عًت ؾساىدٴ ،قٛهلِ آخص ؾبأ

س٬يٓا َٔ نتاب  ،١ اهلل ٚأَٓا٩ٙ ع٢ً خًك٘مٔ سذٸ ،َٔ قٛهلِ ٜا غسٜط تأخص بؿ٤ٞٺ

إىل ٚدٛز اخت٬ؾات ٚاغع١ بني  ؿري بٛنٕٛح. إٕ ٖصا ايتكطٜط ٜ(92)«اهلل ٚسطآَا َٓ٘

 .×ا٭قشاب سٍٛ عًِ اٱَاّ يف عكط اٱَاّ ايكازم

ٚبايتايٞ ٜبسٚ إٔ تبًٛض ٚتأغٝؼ ايتٝاضٜٔ ايط٥ٝػني سٍٛ عًِ اٱَاّ ـ ٚأسسُٖا 

ٝٸ . إٕ ايتكطٜط ايصٟ ٜٓكً٘ ×اض ٖؿاّ بٔ اؿهِ ـ قس سسخ يف عكط اٱَاّ اؾٛازٖٛ ت

م ايؿٝع١ عٔ ا٫خت٬ف بني ايؿٝع١ يف عكط طٳ يف نتاب ؾٹاؿػٔ بٔ َٛغ٢ ايٓٛغيت

إىل إٔ تبًٛض  بػبب قػط غٓ٘ ٚعًِ اٱَاّ، ٜؿري بٛنٕٛح ;اٱَاّ اؾٛاز سٍٛ إَاَت٘

ا٭ز٢ْ َٓص عكط اٱَاّ  ٖصٜٔ ايتٝاضٜٔ بني اٱَا١َٝ بؿإٔ عًِ اٱَاّ قس سسخ يف اؿسٸ

 .×اؾٛاز

يتبًٛض ٖصٜٔ  ١ٌّ أضنٝٸيف قػطٙ ؾٖهإٕ بًٛؽ اٱَاّ اؾٛاز َطس١ً اٱَا١َ 

طبكّا يتكطٜط ايٓٛغيت بعس إَا١َ اؾٛاز شٖبت ٚبعهُٗا.  َكابٌايتٝاضٜٔ ٚاقطؿاؾُٗا 

طا٥ؿ١ إىل ا٫عتكاز بإٔ اٱَاّ بعس ايبًٛؽ غٛف وع٢ مبكازض عًّٛ اٱَاّ َٔ ايٓهت 

٘ وكٌ ع٢ً ٖصا أخط٣ إىل ايكٍٛ بأْ بُٝٓا شٖبت مجاع١ْ ;ٚايٓكط ٚاٱهلاّ َٚا إىل شيو

ثايج١ قايت باْكطاع ايٛسٞ بعس ضغٍٛ  ٖٚٓاى مجاع١ْ ;٢ قبٌ ايبًٛؽايٓٛع َٔ ايعًّٛ ستٸ

اهلل، ٚاعتربت ٖصٙ ا٭َٛض َٔ ايٛسٞ، ٚيصيو قايت بإٔ اٱَاّ عٓس ايبًٛؽ ٜػتؿٝس َٔ 
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نتب آبا٥٘ اييت ٚضثٗا، ٜٚػسٚ عاملّا بٗا َٔ خ٬ٍ ا٭قٍٛ ٚايؿطٚع املؿت١ًُ عًٝٗا. ٜكٍٛ 

١ َكازض عًِ سٝح ٚادٗت نٝكّا بػبب قسٚزٜٸ ;ٕ اؾُاع١ ا٭خري٠إ :ايٓٛغيت

اعتُازّا ع٢ً َا ميتًه٘ َٔ  ،اٱَاّ، أعًٓت إٔ اٱَاّ ميهٓ٘ إٔ ًٜذأ إىل ايكٝاؽ

 .(93)ع بايعك١ُيهْٛ٘ ٜتُتٻ ;١ّا٭قٍٛ، ٖٚصا ا٭َط هٛظ يٲَاّ خاقٸ

ا٭ز٢ْ ـ َٓص عكط اٱَاّ  طبكّا هلصا ايتكطٜط ميهٔ ايكٍٛ: إْ٘ ـ يف اؿسٸٚ

َٔ عًِ اٱَاّ، تبًٛض تٝاضإ بني  خامٸ ططح اؿٛاض بؿإٔ ْٕٛع ، سٝح متٸ×اؾٛاز

 اٱَا١َٝ، ُٖٚا: 

ٚٸ  : ايتٝاض ايصٟ ٜ٪َٔ باْكطاع ايٛسٞ مبعٓاٙ املطًل بعس ضغٍٛ اهلل.ٍا٭

 .ٚقاٍ مبذطز اْكطاع ايٛسٞ ايٓبٟٛ ،: ايتٝاض ايصٟ مل ٜ٪َٔ بٗصا ا٭َطايجاْٞ

ٜصٖب ايتٝاض ا٭ٍٚ إىل ايكٍٛ بإٔ َكسض عًِ اٱَاّ ٖٛ ايٛضاث١ َٔ ضغٍٛ 

ٚباٱناؾ١ إىل شيو ؾإٕ  .ِ َٔ اٯبا٤ ٚا٭دسازَٔ ططٜل ايهتب، أٚ ايتعًٗ |اهلل

ٝٸ  ،ا٭ز٢ْ ـ قاَٛا ظربإ ايٓكل احملتٌُ اض ـ يف اؿسٸٖٓاى بعض ا٭ؾدام َٔ ٖصا ايت

 ىل ايطأٟ ٚايكٝاؽ أٜهّا; يهْٛ٘ َعكَّٛا َٔ اـطأ.ٚقايٛا بإٔ اٱَاّ ميهٓ٘ ايًذ٤ٛ إ

ضغِ قٛي٘ باْتكاٍ ايعًِ بايٛاضث١، ٜ٪َٔ يف ايٛقت ْؿػ٘ بعسّ ، ٚايتٝاض ايجاْٞ

ٌٸ دسٜس ٜٓعٍ ع٢ً اٱَاّ َٔ ططٜل َا  ؾ٤ٞٺ اْكطاع ايٛسٞ، ٚإٔ سهِ اهلل بؿإٔ ن

ِّ ٓهت ٚايػُاع َٚا َٔ قبٌٝ: ايٓكط ٚاي ،١َ ظٗات عًِ اٱَاّٞ يف ايهتب املتكسٸغٴ

ِٸ ،إىل شيو . ٚمل هس ايكٝاؽ َٛنعّا ي٘ يف «خاحملسِّ»ٚقؿ٘ بـ  أٟ ا٭َٛض اييت بػببٗا ٜت

 ض١ٜ٩ ٖصٙ اؾُاع١.

يف ايكٍٛ  ٚيف اؿكٝك١ إٕ اؾُاع١ ا٭ٚىل ٚاؾُاع١ ايجا١ْٝ تؿرتنإ َٔ ْاس١ٝٺ

أَٛض أخط٣، سٝح أخط٣ يف  بإٔ ايعًِ ٜٓتكٌ إىل اٱَاّ بايٛضاث١، ٚؽتًؿإ َٔ ْاس١ٝٺ

 ;زٕٚ اؾُاع١ ايجا١ْٝ ،إثبات ايٛسٞ غري ايٓبٟٛ يٲَاّإىل تصٖب اؾُاع١ ا٭ٚىل 

زٕٚ اؾُاع١ ا٭ٚىل.  ،ٚتصٖب اؾُاع١ ايجا١ْٝ إىل اعتباض ايكٝاؽ َٔ َكازض عًِ اٱَاّ

 ،سّا ع٢ً ٚدٛز ٖصٜٔ ايتٝاضاتبٛقؿ٘ َ٪ِّ ;ٚايصٟ ميهٔ اعتباضٙ يف ٖصٙ ايطٚاٜات

سٝح ٜكٍٛ: اْكػُت ، اؿػٔ ا٭ؾعطٟ يف نتاب٘ )َكا٫ت اٱغ٬َٝني( تكطٜط أبٞ

 ;اٱَا١َٝ يف خكٛم عًِ اٱَاّ إىل تٝاضٜٔ: ايتٝاض ايكا٥ٌ بإٔ اٱَاّ ٜعًِ ظُٝع ا٭َٛض



 

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  اخلمسونالرابع وعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

ٚايتٝاض اٯخط ايصٟ وكط عًِ اٱَاّ بأَٛض ايسٜٔ ؾكط، ٫ٚ ٜط٣ نطٚض٠ يعًِ اٱَاّ 

١ ايتكػِٝ املصنٛض، ٚيهٓ٘ كطٜط ٫ وتٟٛ ع٢ً زٓقضغِ إٔ ٖصا ايتٚ. (94)ظُٝع ا٭َٛض

ٛدٛز ٖصٜٔ يسّا سٝح ٜؿبٗ٘ ٜٚتطابل َع٘ ميهٓ٘ ـ يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ ـ إٔ ٜهٕٛ َ٪ِّ

 ايتٝاضٜٔ.

ٟٸٚع٢ً  ساٍ إٕ تكطٜط ايٓٛغيت بؿإٔ تٝاضات عًِ اٱَاّ بعس إَا١َ اٱَاّ  أ

ُٸ ×اؾٛاز بعض ايطٚاٜات املؿطز٠ بايػ١; إش ميهٔ ع٢ً أغاغ٘ ؼًٌٝ  ١ٝٺوع٢ بأٖ

اي٬سك١ بؿإٔ عًِ اٱَاّ، نُا ميهٔ بٝإ دصٚض ٚخًؿٝات ا٫عتكاز بايكٝاؽ بني 

 بعض ايؿدكٝات اٱَا١َٝ.

ٚيف خكٛم ا٫عتكاز بعًِ اٱَاّ نُٔ تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٖٓاى ؾٛاٖس 

هِ، ا٭ز٢ْ ـ إٔ ايت٬َٝص اي٬سكني هلؿاّ بٔ اؿ ق١ٜٛ ميهٔ هلا إٔ تجبت ـ يف اؿسٸ

ناْٛا َٔ ا٫ْكطاع١ٝ، مبع٢ٓ  ،َٔ أَجاٍ: ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ ٚايؿهٌ بٔ ؾاشإ

 .|أِْٗ ناْٛا ٜكٛيٕٛ باْكطاع ايٛسٞ بعس ضغٍٛ اهلل

ل بطأٟ ايؿدك١ٝ ا٭ٚىل يف ٖصا ايتٝاض، أٟ ٖؿاّ بٔ اؿهِ، يف َا ٜتعًٖ ٚيف

ٗټ كاضٜط ـ بأْ٘ نإ ٔ ـ طبكّا يبعض ايتعًِ اٱَاّ هب ايكٍٛ: ضغِ أْ٘ ميهٔ ايته

ٝٵسٳٜصٖب إىل َجٌ ٖصا ا٫عتكاز،  ٚبػبب قسٚز١ٜ ٖصٙ ايتكاضٜط، ٫ ميهٔ بٝإ  ;أْ٘ بٳ

قاطع. ؾؿٞ خكٛم بٝإ أؾهاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ بؿإٔ عًِ اٱَاّ ٫  شيو بهطٕؽ

ٜٛدس غ٣ٛ ضٚاٜتني تكطٜبّا، ٚإٕ أنجط ايطٚاٜات املٓكٛي١ عٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ تتعًل 

ا١َ ٚبعض املػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ. َٚٔ بني املٛاضز املعسٚز٠ ميهٔ اٱؾاض٠ إىل بايتٛسٝس ٚاٱَ

عٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ. إٕ َٔ  ،يف نتاب ايهايف ،َا ٜٓكً٘ ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ

 ;َا ٔ ض١ٜ٩ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٚت٬َٝصٙ بؿإٔ عًِ اٱَاّ إىل سٛسؾإٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إٔ تبِّ

ب مجٝع ا٭ْبٝا٤ ايػابكني ٚا٭ٚيٝا٤ َٛدٛز٠ عٓس ايٛضاث١، ٚإٔ نت :إش تجبت أْ٘ َٔ قبٌٝ

خطٖا، آإٔ َا ٚضز يف  اٱَاّ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ عسّ تكطٜض ٖصٙ ايطٚا١ٜ بايٛسٞ، إ٫ٓ

 :ؾٝكٍٛ ١٤ٞ يف أضن٘ ٜػأٍ عٔ ؾإٕ اهلل ٫ هعٌ سذٸ»: ×سٝح ٜكٍٛ اٱَاّ ايكازم

ّ بٔ اؿهِ ْٜٚٛؼ ايعًِ ايٛضاثٞ يٲَاّ يف ض١ٜ٩ ٖؿا ٠، ٜجبت إٔ زا٥ط(95)«٫ أزضٟ

 .أٚغع بهجرٕي
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ٞٸ ،ٚايطٚا١ٜ ا٭خط٣ ايٛاضز٠ يف ايهايف عٔ ٖؿاّ بٔ  ،بٔ إبطاِٖٝ ْك٬ّ عٔ عً

إىل ٚدٛز ْٛع َٔ ايككٛض عٓس ٖؿاّ بؿإٔ عًِ اٱَاّ. ؾطبكّا  اؿهِ، تؿري بٛنٕٛح

، ×هلصٙ ايطٚا١ٜ ٜعُس ٖؿاّ إىل ططح بعض أؾهاضٙ ايه١َٝ٬ ع٢ً اٱَاّ ايكازم

ٖصا اؿ٬ٍ ٖٚصا اؿطاّ،  ،عًت ؾساىدٴ»َاّ بتكشٝشٗا، ؾٝكٍٛ ي٘ ٖؿاّ: ٜٚبسأ اٱ

 ،ٖٚصا ٖٛ ايه٬ّ، ؾكاٍ يٞ: ٜٚو ٜا ٖؿاّ ،أعًِ أْو قاسب٘ ٚأْو أعًِ ايٓاؽ ب٘

ٌٸ ١ٺط٫ص وتر اهلل تباضى ٚتعاىل ع٢ً خًك٘ عذٸ  .(96)«َا وتادٕٛ إيٝ٘ ٫ ٜهٕٛ عٓسٙ ن

ا٭ؾعطٟ عٔ ايتٝاضات اٱَا١َٝ يف خكٛم  َ٘ أبٛ اؿػٔٚيف ايتكطٜط ايصٟ ٜكسِّ

ٌٕ زقٝل. ؾطبكّا يتكطٜط ا٭ؾعطٟ ٜٓكػِ اٱَا١َٝ  عًِ اٱَاّ ٜؿري إىل ٖصٙ ايط١ٜ٩ بؿه

بُٝٓا  ;اؾُاع١ ا٭ٚىل تكٍٛ بإٔ اٱَاّ ميتًو عًِ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ؾكط :إىل مجاعتني

. ٚقاٍ ا٭ؾعطٟ يف (97)عًّٛتصٖب اؾُاع١ ايجا١ْٝ إىل ا٫عتكاز بإٔ اٱَاّ ٜعًِ ظُٝع اي

: ٜصٖب ٖؿاّ بٔ اؿهِ إىل ا٫عتكاز بإٔ امل٥٬ه١ ٫ تٓعٍ ع٢ً آخط قطاس١ّ َٛنٕع

ُٸ ٟٸ١، ٫ٚ ٜتًٓكا٭٥  اؿػٔ. ٚإٕ ايعباض٠ ا٭خري٠ ٭بٞ (98)ْٛع َٔ أْٛاع ايٛسٞ ا٭خط٣ ٕٛ أ

طاع ا٭ؾعطٟ، باٱناؾ١ إىل نْٛٗا ؼٌُ تأٜٝسّا ملا ٜطاٙ ٖؿاّ بٔ اؿهِ َٔ اْك

َطًل ايٛسٞ بعس ضغٍٛ اهلل، تجبت إٔ ٖصٙ اؾُاع١ تصٖب إىل تهٝٝل زا٥ط٠ عًِ 

 اٱَاّ.

َع ؾ٤ٞ َٔ  ،أخط٣ َٓكٛي١ يف ٖصا ايؿإٔ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٖٓاى ضٚاٜاتٷ

اض اييت ٜكع عٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ْٜٚٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ. ؾؿٞ ضٚا١ٜ ايكٓؿ ،ا٫خت٬ف

. (99)سٜح عٔ عًِ اٱَاّ بآداٍ ايٓاؽٖؿاّ بٔ اؿهِ يف غًػ١ً غٓسٖا ٖٓاى س

هاف إىل شيو إٔ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٚتًُٝصٙ ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ َٔ ضٚا٠ اؿسٜح ٜٴ

ؾتض بابّا َٔ ايعًِ ع٢ً أَري امل٪َٓني، ٜٓؿتض َٓ٘  |ايؿٗري ايصٟ ٜكٍٛ: إٕ ضغٍٛ اهلل

أٟ ٖؿاّ . ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ: إْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ اغتبعازْا إٔ ٜهٕٛ ض(100)أيـ باب

ط٠ بٔ اؿهِ َتطابكّا َع اؾٌٝ اي٬سل َٔ ت٬َٝصٙ، ٚإٕ بعض ايسضاغات املتأخِّ

يًُػتؿطقني تؿري إىل اخت٬ف ض١ٜ٩ ٖؿاّ بٔ اؿهِ يف خكٛم عًِ اٱَاّ عٔ ض١ٜ٩ 

 أْ٘ ٜبسٚ إٔ اؿهِ ايسقٝل يف ٖصا ايؿإٔ وتاز إىل زضاغ١ٺ ، إ٫ٓ(101)َؿاٖري اٱَا١َٝ

 أٚغع ٚأنجط عُكّا.
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ل بـ )قُس بٔ عٝػ٢ ايعبٝسٟ( ـ ٖٚٛ َٔ أبطظ ت٬َٝص ْٜٛؼ بٔ عبس َا ٜتعًٖ ٚيف

ايطمحٔ ـ هب ايكٍٛ أٜهّا: ع٢ً ايطغِ َٔ عسّ ٚدٛز ايهجري َٔ ايطٚاٜات بؿإٔ ض٩ٜت٘ 

إٔ ض٩ٜت٘  يف خكٛم عًِ اٱَاّ، ٜبسٚ أْ٘ ضغِ اْتُا٥٘ إىل تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ، إ٫ٓ

عٔ ض١ٜ٩ اٯخطٜٔ. إٕ بعض ايطٚاٜات املأثٛض٠ تؿري إىل إٔ يف ٖصا ايؿإٔ ؽتًـ ؾ٦ّٝا َا 

. ٚضمبا هلصا املٛقـ (102)قُس بٔ عٝػ٢ ايعبٝسٟ نإ ٜ٪َٔ بايٓهت يف ايكًٛب

ٌّض ايعبٝسٟ يًٓكس ايصٟ تعطٻاملعتسٍ مل ٜتعطٻ ٖؿاّ بٔ اؿهِ ْٜٚٛؼ بٔ  :َٔ ض ي٘ ن

 عبس ايطمحٔ ٚايؿهٌ بٔ ؾاشإ.

ْؼ بٔ عبس ايطمحٔ باْكطاع ايٛسٞ ٖٓاى قطا٥ٔ أنجط ل باعتكاز َٜٛا ٜتعًٖ ٚيف

ٚأزع٢ يًكبٍٛ، ٚغٛف ْأتٞ ع٢ً شنط بعهٗا يف َعطض اؿسٜح عٔ ايكٝاؽ أٜهّا. 

ٜهاف إىل شيو إٔ ايطٚاٜات املٓكٛي١ يف بسا١ٜ ايكطٕ اهلذطٟ ايجايح بؿإٔ إَا١َ اٱَاّ 

إٔ ْٜٛؼ بٔ عبس  ٕحـ ع٢ً َا لسٖا يف نتاب )ز٥٫ٌ اٱَا١َ( ـ ٜجبت بٛنٛ ×اؾٛاز

طبكّا هلصٙ ايطٚا١ٜ ادتُع نباض ٚايطمحٔ نإ ٜٓتُٞ إىل مجاع١ تكٍٛ باْكطاع ايٛسٞ. 

يف زاض عبس ايطمحٔ بٔ اؿذاز، ٚنإ اٱَاّ  ×اٱَا١َٝ بعس اغتؿٗاز اٱَاّ ايطنا

ثِ تػا٤ٍ ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ  ،اؾٛاز يف سٝٓٗا ٜبًؼ َٔ ايعُط غبع١ أعٛاّ ؾكط

َٳ ؟ايصٟ ميهٔ ؾعً٘ إىل سني بًٛؽ ٖصا ايػ٬ّ قا٬ّ٥: َا ٜهٕٛ أَط اٱَا١َ؟  ٔٵٚإىل 

ّٕٚيهٓٸ  .(103)َٔ قبٌ أنجط اؿانطٜٔ يف اجملًؼ ٘ ؾٛد٧ بٗذٛ

ايٛاضز يف َٓتكـ ايكطٕ  (104)ل بايؿهٌ بٔ ؾاشإ ٜجبت ايتكطٜطَا ٜتعًٖ ٚيف

ٚبايرتنٝع  ،طإاهلذطٟ ايجايح سٍٛ ايٓعاع ايؿهطٟ بني تٝاضٜٔ بؿإٔ عًِ اٱَاّ يف إٜ

ع٢ً ْٝػابٛض، إٔ ايؿهٌ بٔ ؾاشإ ايٓٝػابٛضٟ نإ ٜٓتُٞ إىل ايتٝاض ايكا٥ٌ باْكطاع 

سٝح ْط٣  ،بني مجاعتني . ٚيف ٖصا ايتكطٜط ٖٓاى اقطؿافٷ|ايٛسٞ بعس ضغٍٛ اهلل

أخط٣ مجاع١  ٜكٛيٕٛ باْكطاع ايٛسٞ، َٚٔ د١ٗٺ ايؿهٌ بٔ ؾاشإ ٚأتباع٘ َٔ د١ٗٺ

طبكّا هلصا ايتكطٜط ناْت ٖٓاى مجاع١ يف ٚباْكطاع ايٛسٞ. ثا١ْٝ مل تهٔ ت٪َٔ 

ْٝػابٛض تعتكس إٔ ضغٍٛ اهلل نإ عاملّا ظُٝع يػات ا٭َِ، ٚأْ٘ ٜعطف يػات ايطٝٛض 

إ ا٭ضض ٚاملدًٛقات، ٚنإ ٜعًِ بايػطا٥ط ٚايهُا٥ط، ٚنإ ٜعًِ مبا ٜؿعً٘ غٓه

َٳ َٳٖٛ امل٪ ٔٵٚاملسٕ يف بٝٛتِٗ، ٚإشا ضأ٣ قػرئٜ ٜعطف  ٖٛ املٓاؾل َُٓٗا، ٚأْ٘  ٔٵَٔ ٚ
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ٜٚعطف َا  ٜعطف أمسا٤ مجٝع أتباع٘ َٚٛايٝ٘ ٚأمسا٤ آبا٥ِٗ، ٚأْ٘ ٫ ًٜتكٞ ؾدكّا إ٫ٓ

إشا نإ َٛايّٝا أّ ٫. نُا شٖبت ٖصٙ اؾُاع١ إىل ا٫عتكاز بعسّ اْكطاع ايٛسٞ; إش 

ٌٕ ٕ ايٛسٞ مل ٜهٔ مبتٓاٍٚ ايٓيبٸإ ٜٓعٍ عٓس  ْ٘ إمنا نإإناٌَ، ٚ ٚأٚقٝا٥٘ بؿه

عطٚض اؿاد١ إىل شيو، ؾٝٛسٞ إيِٝٗ عًِ َا ٫ ٜعًُٕٛ. ٚع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً ٜٛدس يف 

ٌٸ  ـ ٖٚٛ اٱَاّ ـ وٌُ ٖصٙ ا٭ٚقاف. عكط ؾدلٷ ن

ٜطأغٗا ؾدل ايؿهٌ بٔ ؾاشإ  ،أخط٣ ٚيف املكابٌ ناْت ٖٓاى مجاع١ْ

يعًِ ايصٟ أٚسٞ ٘ اِ ٚقٝٸايٓٝػابٛضٟ. ٚنإ اعتكازٙ ٜكّٛ ع٢ً إٔ ضغٍٛ اهلل قس عًٖ

ي٘، ٚإٔ أٚقٝا٤ٙ ناْٛا ميتًهٕٛ عًِ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚتؿػري ايكطإٓ ٚؾكٌ 

، ٚإٔ ايٛسٞ قس |اـطاب، ٚإٔ ٖصا ايعًِ قس اْتكٌ إيِٝٗ ٚضاث١ َٔ ضغٍٛ اهلل

ٌٕ ٞٸ(105)ناٌَ اْكطع بعس ضسٌٝ ايٓيب ا٭نطّ بؿه بٔ قتٝب١ ايٓٝػابٛضٟ  . ٜٚبسٚ َٔ عً

با٫يتؿات إىل ايعباضات  ;ايٓاقٌ هلصٙ ايطٚا١ٜ ،ٓٝػابٛضٟ ــ تًُٝص ايؿهٌ بٔ ؾاشإ اي

يف ٚقـ ايتٝاض املٛاد٘ يتٝاض ايؿهٌ بٔ  «ٜععُٕٛ»ن١ًُ  :املٛدٛز٠ ؾٝٗا، َٔ قبٌٝ

 ؾاشإ، أْ٘ نإ َعتكسّا مبكاي١ أغتاشٙ بؿإٔ عًِ اٱَاّ أٜهّا.

 

ّٔاز ٍػاو بً احلهه بالكٔاع  ــــــ ب ـ اعتكاد ت

ٌ بعض ايؿدكٝات اٱَا١َٝ يف بٳَٔ قٹ ،ٚنصيو ايطأٟ ،إٕ ايكٍٛ بايكٝاؽ

ايكطٕٚ اهلذط١ٜ ا٭ٚىل ٚايٛغٝط١ يٝؼ بايعاٖط٠ اييت ميهٔ ؾكًٗا عٔ املػا٥ٌ 

ٚإٕ ايٓعط إىل ٖصٙ ايعاٖط٠ َٔ ظا١ٜٚ تاضٜذ ايؿك٘ اٱَاَٞ ؾكط  .ايه١َٝ٬ ٚعًِ اٱَاّ

َٸ غٝهٕٛ خطّأ أشٖإ ايباسجني يف تاضٜذ  ١ اييت متٛض يفنبريّا. إٕ َٔ بني ا٭غ١ً٦ اهلا

َع ٚدٛز كتًـ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ بؿإٔ ايٓٗٞ عٔ  ،ايؿك٘ اٱَاَٞ: نٝـ ميهٔ

بعض عًُا٤ اٱَا١َٝ ـ َٔ أَجاٍ: ابٔ دٓٝس  ٜعتكسو بايطأٟ ٚايكٝاؽ، إٔ ايتُػټ

. إٕ اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ـ ٚاييت مل ٜهٔ (106)اٱغهايف ـ ظٛاظ ايكٝاؽ يف ايسٜٔ

َٔ خ٬ٍ بصٍ اؾٗٛز امله١ٝٓ ٚايبشح يف كتًـ اٯضا٤  يٛقٍٛ إيٝٗا إ٫ٓباٱَهإ ا

 ز ق١ً ايكٝاؽ بعًِ اٱَاّ.ٌ سكٝك١ ؼسِّٚاملصاٖب ـ متجِّ

ٕ إٔ أ١ُ٥ ايؿٝع١ ناْٛا ٚٵإٕ اؾٛاب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ٜكٍٛ: إٕ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ٜطٳ
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ٖصٙ اؾُاع١ َٔ  تٵعٳيت زٳهٛا يف ايسٜٔ بايطأٟ. ٜبسٚ إٔ اـًؿ١ٝ ائَ أٚا٥ٌ ايصٜٔ متػٻ

ٛټ أٚ اٱَاّ نإ ٜؿيت ع٢ً أغاؽ ضأٜ٘ َٚكًشت٘  ض إٔ ايٓيبٸعًُا٤ اٱَا١َٝ إىل تك

١ بتؿٜٛض أَٛض ايسٜٔ إىل ضغٍٛ اهلل ٚا٭١ُ٥ تهُٔ يف ايطٚاٜات اـاقٸ

، ايتأنٝس يف ٖصٙ ايطٚاٜات ع٢ً تؿٜٛض أَط ايسٜٔ بايهاٌَ إىل ضغٍٛ اهلل ؾكس متٸ

َٓٗا تًو ايطٚاٜات  ٫ غٝٻُاٚ ،ع٢ٓ أْ٘ ميهٓ٘ إٔ ٜكسض َا ٜؿا٤ َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞمب

ٗٻ :اييت تكٍٛ أضبعني غ١ٓ، ثِ تطى أَط ايسٜٔ إيٝ٘. ٚنإٔ  |س بتٗصٜب ايٓيبإٕ اهلل تع

. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ا٭١ُ٥ (108)ِ ْبٝ٘ أقٍٛ ايسٜٔ، ثِ تطى أَط ايتؿطٜع إيٝ٘اهلل قس عًٖ

ٔ اييت ٚقًت إيِٝٗ بايٛضاث١ عٔ ضغٍٛ اهلل، ًهٕٛ أقٍٛ ايتسٜټسٝح ميت ;^ا٭طٗاض

٫ اغتٓازّا إىل  ،ضِٖ يف كتًـ املٛاضز ٚاملػا٥ٌ اؿازث١ بإقساض اؿهِٚٵٜكَٕٛٛ بسٳ

ٚع٢ً طبل ا٭قٍٛ اييت  ،بايهطٚض٠، بٌ ع٢ً أغاؽ ضأِٜٗ ٚقٝاغِٗ ايٓلٸ

 .(109)ميتًهْٛٗا

تؿٜٛض أَط  ا٭١ُ٥ بايطأٟ ٖٛ ضٚاٜاتٴ س إٔ َػتٓس ايكا٥ًني بادتٗازإٕ ايصٟ ٜ٪ِّ

ابٔ دٓٝس اٱغهايف يف إٔ ا٭١ُ٥ قس  ايسٜٔ ٖٛ أْ٘ قس ٚضز يف بعض ايتكاضٜط إٔ َػتٓسٳ

ٍٕ ؿٛا ايطأٟ ٚايكٝاؽ بعضٴٖٚظ ٚاسس  ايطٚاٜات املتعاضن١ اييت أداب ؾٝٗا ا٭١ُ٥ عٔ غ٪ا

يف باب تؿٜٛض أَط ايسٜٔ إىل ٢ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات غايبّا . ٜٚتذًٓ(110)ز٠َتعسٸ بإداباتٺ

عٔ  ×ؾبعس إٔ أداب اٱَاّ ايكازم .ا٭١ُ٥. ٖٚٓاى منٛشدإ ًَؿتإ يف ٖصا ايؿإٔ

ٍٕ ٝٻ ٚاسس ططس٘ ث٬ث١ أؾدام بج٬خ إداباتٺ غ٪ا ٔ كتًؿ١، ٚضأ٣ اغتػطاب ايطاٟٚ، ب

ُٸ ^١ ا٭طٗاضي٘ إٔ غبب شيو ٜعٛز إىل تؿٜٛض أَط ايسٜٔ إىل ضغٍٛ اهلل ٚا٭٥
(111). 

شيو ٜبسٚ إٔ تًو اؾُاع١ َٔ عًُا٤ اٱَا١َٝ ايصٜٔ قايٛا بايطأٟ ٚايكٝاؽ  َٚع

هِٗ بُٗا، ٚنإ ٖصا ا٭َط قس اغتٓسٚا إىل َكبٛي١ٝ ايطأٟ ٚايكٝاؽ عٓس ا٭١ُ٥ ٚمتػټ

ايتكسٜط قاّ بٗا  تػتشلٸ سٸ َطتبطّا بايتٝاضات املعطٚؾ١ بؿإٔ عًِ اٱَاّ. ٖٓاى زضاغاتٷعٳٜٴ

٠ بني تٝاض ٖؿاّ بٔ دازٸ سجني املعاقطٜٔ تؿري إىل ٚدٛز اخت٬ؾاتٺكني ٚايبابعض احملٚك

اؿهِ ٚتٝاض ٖؿاّ بٔ غامل اؾٛايٝكٞ يف خكٛم اغتعُاٍ ايكٝاؽ ٚادتٗاز ايطأٟ 

. ٚيف اؿكٝك١ إٕ ايتٝاض ايصٟ نإ ٜط٣ ايٛسٞ َٓكطعّا (112)٢ يف عكط اهلؿاَنيستٸ

مبكبٛي١ٝ ايطأٟ عٓس ا٭١ُ٥.  ،َٜٔٔ خ٬ٍ اغتٓازٙ إىل ضٚاٜات تؿٜٛض ايس ;نإ قس آَٔ
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ـ نُا قاٍ ايٓٛغيت ـ تأثري ايكٍٛ ظربإ ايٓكل اؿاقٌ  (113)٫ٚ ٜبعس بطبٝع١ اؿاٍ

 عّا يًكٍٛ ظٛاظ ايكٝاؽ.بٛقؿ٘ زاؾعّا َٚؿذِّ ;بػبب ا٫عتكاز باْكطاع ايٛسٞ

بٛقؿ٘ َعٝاضّا يتٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ، ٜبسٚ  ،بايٓعط إىل ايكٍٛ بكبٍٛ ايكٝاؽٚ

هب يف اـط٠ٛ ا٭ٚىل ايصٖاب إىل أقطب ا٭ؾدام املٓتػبني إىل ٖصا ايتٝاض،  أْ٘

ْٚعين بصيو ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ ٚايؿهٌ بٔ ؾاشإ. قاٍ ايػٝس املطته٢ ـ َٔ أع٬ّ 

َٳايكطٕ اهلذطٟ اـاَؼ ـ قطاس١ّ نإ ٜكٍٛ بايكٝاؽ، َٔ  ٔٵ: ٖٓاى بني ضٚا٠ أسازٜجٓا 

٢ . ٜٚتذًٓ(114)بٔ عبس ايطمحٔ، ٚمجاع١ أخط٣ َعطٚؾ١أَجاٍ: ايؿهٌ بٔ ؾاشإ، ْٜٚٛؼ 

ٕٛ عٓسَا لس ابٔ بابٜٛ٘ يف  أؾسٸ ٖصا ايه٬ّ يف خكٛم ايؿهٌ بٔ ؾاشإ ع٢ً م

ٔٵ ٫ وهطٙ ايؿكٝ٘(ايكطٕ اهلذطٟ ايطابع ٜتٸ َٳ بػبب  ;ِٗ ايؿهٌ بٔ ؾاشإ يف نتاب٘ )

١َ نتاب )نُاٍ سٸ. ٚقس أؾاض ابٔ بابٜٛ٘ يف َك(115)ٜٚٓتكسٙ ع٢ً شيو ،قٛي٘ بايكٝاؽ

هٛا ـ َٔ ايؿٝع١ متػٻ ايسٜٔ ٚمتاّ ايٓع١ُ( إىل أْ٘ قازف يف غؿطٙ إىل ْٝػابٛض مجاع١ّ

. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ بعض ايعًُا٤ (116)بػبب سريتِٗ يف َطس١ً ايػٝب١ ـ بايكٝاؽ ٚايطأٟ

ّ ٫ املريظا أبٞ اؿػٔ ؾطٜـ اٱقؿٗاْٞ ـ قس اعترب إٔ ٖصا ا٫تٗا :طٜٔ ـ َٔ أَجاٍاملتأخِّ

يف إبعاز ٖصٙ ايت١ُٗ عٔ ْٜٛؼ بٔ عبس  أغاؽ ي٘ َٔ ايكشٸ١، بٌ نتب ضغاي١ّ

َٔ غري املُهٔ ػاٌٖ ٖصا ايتكطٜط َٔ ايػٝس املطته٢، ٚيف أْ٘ ،ٜبسٚ (117)ايطمحٔ

بني بعض ضٚا٠ ا٭سازٜح بؿإٔ  ع٢ً ٚدٛز ؾِٗ خامٸ ا٭ز٢ْ ميهٔ اعتباضٙ زا٫٘ اؿسٸ

 ايكٝاؽ.

ٌٕإٕ ٚدٛز َجٌ ٖصا ايؿِٗ إمن عٓسَا ْسضى إٔ غعس بٔ عبس  دازٸ ا ٜططح بؿه

ُٸ ، ٚاٱؾاض٠ إىل إٔ ×ٞ بعس ْكٌ ا٫خت٬ف بؿإٔ عًِ اٱَاّ اؾٛازاهلل ا٭ؾعطٟ ايك

غاَه١ َٚب١ُٗ إىل ضأٟ  ايكا٥ًني باْكطاع ايٛسٞ ناْٛا هٝعٕٚ ايكٝاؽ، أؾاض بعباض٠ٺ

٭ز٢ْ ـ إٔ ْٜٛؼ نإ ا ا ٜٴجبت ـ يف اؿسٸْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ يف ٖصا ايؿإٔ، مٓم

ٌٕ |ٜعتكس إٔ بعض ا٭َٛض ناْت تٓعٍ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ٌ، ٚأْ٘ نإ ُٳَٴذٵ بؿه

. ٚيف اؿكٝك١ إٕ (118)ب املٛاضز املدتًؿ١ ٜػتٓبط َٓٗا ٜٚعٌُ ع٢ً بػطٗا ٚتؿكًٝٗاػٳَع

ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ ـ َٔ ايكا٥ًني باْكطاع ايٛسٞ ناْٛا  :أؾداقّا ـ َٔ أَجاٍ

ٝٸٜعتكسٕٚ بإٔ عً  ْ٘ ٜعٌُ ع٢ً بػطٗا ٚتؿكًٝٗا بآضا٥٘.أ١، ّٚٛ اٱَاّ إمجاي
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ٟٸ ساٍ  باٱناؾ١ إىل ايؿهٌ بٔ  ،إٕ تكطٜط ايػٝس املطته٢ ٜجبت أْ٘ٚع٢ً أ

ايطابع  ني٢ ايكطَْعطٚؾ١ ستٸ ؾاشإ ْٜٚٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ، ناْت ٖٓاى مجاع١ْ

ض ع٢ً ؾدٛم ٖصٙ تكٍٛ بايكٝاؽ أٜهّا. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايعجٛ نياهلذطٜٸٚاـاَؼ 

يصيو يف ايكطٕ اهلذطٟ  باٱَهإ ضقس َكسإم َ٘ا، ٜبسٚ أْ إىل سسٛ اؾُاع١ ؾامٌّ

ٖـ(. ٚإٕ َبازضت٘ إىل تأيٝـ 381بؿدل قُس بٔ أمحس بٔ دٓٝس اٱغهايف) ،ايطابع

يف اْتُا٥٘ إىل  بكٞ فا٫ّ يًؿٓو٫ ٜٴ (119)نتاب يف ايسؾاع عٔ آضا٤ ايؿهٌ بٔ ؾاشإ

 .(120)ُٗ٘ بايكٍٛ بايكٝاؽ١ ايتكاضٜط املؿٗٛض٠ اييت تتٻؾاشإ، ٚقشٸ دٓاح ايؿهٌ بٔ

 

 ــــــ اليتٔذ٘

١َ اييت ميهٔ ضقس سهٛضٖا ايتاضىٞ إٕ َٔ بني أبطظ ايتٝاضات اٱَا١َٝ املتكسٸ

ٌٸ ،تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ ع٢ً أغاؽ املكازض ايكسمي١ بٛنٕٛح َٔ: ٖؿاّ  مبشٛض١ٜ ن

ٚايؿهٌ بٔ ؾاشإ ايٓٝػابٛضٟ. يكس تبًٛض ٖصا  بٔ اؿهِ، ْٜٚٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ،

ايتٝاض يف ايعطام يف ايكطٕ اهلذطٟ ايجاْٞ، ثِ ٚاقٌ سٝات٘ ايتاضى١ٝ يف ايكطٕ اهلذطٟ 

يف ْٝػابٛض. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ اؿهٛض ايباضظ هلصا ايتٝاض  ٫ غٝٻُاٚ ،ايجايح يف إٜطإ

ٕ ٖٓاى َعًَٛات تؿٝس إٔ ٖصا ايتٝاض أ ، إ٫ٓنياهلذطٜٸايجاْٞ ٚايجايح  نيٜعٛز إىل ايكطْ

يف ايكطٕ اهلذطٟ ايطابع أٜهّا، سٝح ٜٴػتٓس يف شيو إىل أؾدام َٔ  نإ ي٘ سهٛضٷ

 ابٔ دٓٝس اٱغهايف. :أَجاٍ

ٗاَ٘ بايكٍٛ إٕ أِٖ عٓاقط ايؿطظ ا٫دتُاعٞ يتٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ اتٸ

ْٜٛؼ بٔ عبس  ُا٫ غٝٻٚ ،بايتؿبٝ٘، سٝح ايتكل ٖصا ا٫تٗاّ ب٘ ٚبػًػ١ً ت٬َٝصٙ

ٝٸ ع٢ً ْطإم ،ايطمحٔ ٚايؿهٌ بٔ ؾاشإ اض ٖؿاّ قس ٚاد٘ ٚاغع. ٚيف اؿكٝك١ إٕ ت

٢ ؾطنت عًٝ٘ ايععي١. ٚنإ ، ستٸأٜهّا بٌ اٱَا١َٝ ،اقطؿاؾّا يف احملاؾٌ غري اٱَا١َٝ

ِٸ ّٷ .أغباب شيو اتٗاّ ايكٍٛ بايتؿبٝ٘ أٜهّا أٖ إىل سكٝك١  ٫ ميتٸ ٜٚبسٚ أْ٘ اتٗا

ٕٸ ،ت ٖؿاّ بٔ اؿهِ ٚت٬َٝصٙ بك١ًٺَعتكسا ِٕ ٖصا ا٫تٗاّ إمنا نإ ْتازٳ ٚأ  غ٤ٛ ؾٗ

 ٭ؾهاض ٖصا ايتٝاض، أٚ ايٓكٌ باملهُٕٛ ٚاملع٢ٓ، أٚ ايتشطٜـ َٚا إىل شيو.

عٙ َٔ اض ٖؿاّ بٔ اؿهِ آضا٩ٙ اـاق١ اييت متِّٚيف ايٛقت ْؿػ٘ نإ يتٝٸ
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ُٸ ؿإٔ عًِ اٱَاّ ٚايطأٟ ٚايكٝاؽ. َٚٓص ض١ٜ٩ ٖصا ايتٝاض ب :ٗاغا٥ط اٱَا١َٝ، َٚٔ أٖ

 ;ايتأغٝؼ يط٩ٜتني يف اجملتُع ايؿٝعٞ بؿإٔ عًِ اٱَاّ متٸ ×عكط اٱَاّ اؾٛاز

، ٚقايٛا |سٝح شٖب أنجط اٱَا١َٝ إىل ايكٍٛ باغتُطاض ْعٍٚ ايٛسٞ بعس ضغٍٛ اهلل

املعاقط٠ بـ  ُا متٸ ايتعبري عٓ٘ يف املٓع١َٛ ايه١َٝ٬بٳباتكاٍ اٱَاّ بايٛسٞ، ٚايصٟ ضٴ

ٟٸ ٝٵسٳ ;()ايٛسٞ غري ايٓبٛ ٟٸ ْٕٛع بٳ َٔ أْٛاع  إٔ تٝاض ٖؿاّ بٔ اؿهِ قس ْؿ٢ باملطًل أ

، ٚقايٛا باْتكاٍ ايعًِ إىل ا٭١ُ٥ َٔ ططٜل ايٛضاث١ ؾكط. |ا٭نطّ ايٛسٞ بعس ايٓيبٸ

 اض إىل دٛاظ ايعٌُ بايكٝاؽ ٚايطأٟ يف ايسٜٔ أٜهّا; إش قايٛا ـ طبكّانُا شٖب ٖصا ايتٝٸ

ِٖ َٔ أٚا٥ٌ  ^إٕ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض :يط٩ٜتِٗ ٚؾُِٗٗ اـام يطٚاٜات تؿٜٛض ايسٜٔ ـ

هٛا يف ايسٜٔ بآضا٥ِٗ، ٚيف اؿكٝك١ إٕ ٖصا ايتٝاض قس اعترب ايطأٟ ٚايكٝاؽ ايصٜٔ متػٻ

 بػبب ايكٍٛ باْكطاع ايٛسٞ بعس ضسٌٝ ايٓيبٸ ;َكسضّا دسٜسّا يػسٸ ايٓكل اؿاقٌ

 .|ا٭نطّ

 

 

الهىامش
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The Shiite and Kharijite Contribution to Pre – Asharite Kalam 
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×

(101) Tamima Bayhom – Daou (2003), “Hisham b. al-Hakam and his doctrine of the 

Imam’s knowledge”, Journal of Semitic Studies, Vol. 48(1), p. 71. 
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 بيُال ×إبسأٍه ذبح الييّب ّآ٘ز

ٌ٘  ٓاىات اإلبسأٍنٔ٘بني الد مكازى٘ دزاض

 

 )*(حمد مقريأأ. 

 *(*)رضا كاظمً رادالشٍخ 

 *(**)ىرپمحمد تقً أوصاري د. الشٍخ 

 د. وظٍرة غالبترجمة: 

 

٢ عاْات اٱبطا١ُٖٝٝ ايج٬ث١،ؾٗٛ وٜا٭نرب يًس اؾسٸ ×إبطاِٖٝ ٜعترب ايٓيب

ٔٵ .املػٝش١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ٚايٝٗٛز١ٜ  اتايسٜا١ْ يف خاقٸ ها١ْٺمب سػب ْعط٠ بعض  يه

أنجط  ×٘ ٖصٙ ايسٜاْات ايهرب٣ سٍٛ إبطاِٖٝٝٔ ؾإٕ َا ؽتًـ ؾٜايعًُا٤ املعاقط

 ،١ِٝ إبطاٖإٕ ْعط٠ عا١َ يف أزبٝات ايتؿػري ٚايبشح سٍٛ ضٚا١ٜ قكٸٚ ا تتؿل ؾٝ٘،مٓم

 اجملُع ايؿاتٝهاْٞ ايجاْٞاْعكاز ٚباـكٛم إىل َا قبٌ  ،ايكطإٓ أٚ ايتٛضا٠ غٛا٤ يف

ٛټٚ ،اجملًؼ ايجاْٞ يًباب١ٜٛ() َبسأ  َا ىلٸ ٛيٝه١ٝ يفثٍ ْعطٜات ايهٓٝػ١ ايهاؼ

سذِ ا٫خت٬ف اؿاقٌ يف ٖصا  ٢عً خري ؾاٖسٺ ،اؿٛاض ٚايتعاٌَ َع باقٞ ا٭زٜإ

از ايٓكاط ايؿاع١ً يف إه إسس٫٣بٓ٘  ×١ شبض ايٓيب إبطاِٖٝاملٛنٛع. تبك٢ إشٕ قكٸ

َٓٗا هلصا  سٝح ٬ٜسغ اخت٬ف تؿػري نٌٛ ،ا٫خت٬ف بني ايسٜاْات اٱبطا١ُٖٝٝ

ٌٸع٢ً اخت٬ف ظا١ٜٚ ايتعاطٞ َع ايٛاقع١ ٚاملباْٞ ايس١ٜٝٓ اـاقٸ خ املبينٸسٳاَؿ  ١ به
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ٌٸ .ٚاسس َٔ ٖصٙ ا٭زٜإ ايج٬ث١ عّا يف َتُِّ ٖصا َا دعٌ قك١ ايصبٝض تأخص ؾأّْا ٚيع

عٖا عٔ َج٬ٝتٗا يف ميِّ ٚطابعّا ،َٔ تًو ا٭زٜإ ايسٜين يهٌ ٚاسسٺ١ ٚاملٛضٚخ ايػٓٸ

 ا٭خط٣. اتايسٜاْ

 قكلٖصٙ املكاي١ تػع٢ إىل إعاز٠ قطا٠٤ كتًـ ايكطا٤ات اييت اغتٓست إىل 

ٌٸ قاٚي١ّ ،ٚايعٗسٜٔ ;ايكطإٓ :َٔ نٌٛ  ×بطاِٖٝإايٓعاع يف أقٌ ضٚا١ٜ شبض  ؼطٜط ق

ٌّ ًٝٚؼً ،٫بٓ٘ يف ٖصٙ ايسٜاْات  :َٔ ا٭زٜإ ايج٬ث١ٗا، ٖٚٛ املٛنٛع ايصٟ تٓاقً٘ ن

بطاِٖٝ إٗا تسٚض سٍٛ شبض نًٓ ،ٚاسس٠ ٚوهٞ ٚاقع١ّ ،املػٝش١ٝ ٚايٝٗٛز١ٜٚاٱغ٬ّ 

 . ’٫بٓ٘

 

  ــــــ مكّدم٘

 ×ٌ ايٓيب إبطاِٖٝايسٜاْات اٱبطا١ُٖٝٝ ٖٞ فُٛع ا٭زٜإ اييت ٜؿٚه

ّٕ ،ايؿدك١ٝ املؿرتن١ بٝٓٗا ُٸ ؾٝٗا. ضؾٝع ٚوع٢ مبكا  ×١ٝ َكاّ إبطاِٖٝٚتعٗط أٖ

ايٝٗٛز١ٜ ٚاملػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ تطدع يف ْػبٗا  :ٕ نٌ ا٭زٜإ ايج٬ث١إَٚهاْت٘ عٝح 

ٚٸ ×ؾإبطاِٖٝ .إيٝ٘ ؾإيٝ٘ ٜطدع ْػب َٛغ٢ ٚعٝػ٢  ،َٓ٘عت ٍ ايصٟ تؿطٻأبٖٛا ا٭

طست باسح اييت ُطقُس )عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚعًِٝٗ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ(. ايعسٜس َٔ امل ٚايٓيبٸ

َٔ  ،ايتهطاض سسٸيف ٖصٙ ايسٜاْات ايج٬ث١، إىل تهاز تتؿاب٘  ’سٍٛ إبطاِٖٝ ٚابٓ٘

أغتاش زضاغات  (،Jon D.Levenson)زٕٚ إغؿاٍ ٚدٛز اخت٬ؾات بٝٓٗا. دإ يٛؾٓػٕٛ 

ٕ ؾدك١ٝ ايٓيب إ :ؿات٘نتب يف آخط َ٪ٖي ،اضزؾؽ )اٱلٌٝ( ظاَع١ ٖاضايهتاب املكسٸ

بني ايسٜاْات اٱبطا١ُٖٝٝ  اخت٬ؾّا ايٓكاط ا٭ؾسٸ إسس٣ٌ ز تؿٓهتها ×إبطاِٖٝ

 .(1)تؿاضى ٚاؾرتاى ؾُٝا بٝٓٗا ضضغِ أْٗا تؿهٌ قٛ ،ايج٬ث١

ٌ سٍٛ ٠ٝ إىل إٔ اخت٬ف ايكطإٓ ٚاٱلريكات ا٭خٝأؾاضت بعض ايتشك

ٕٛ بسضاغ١ َٚكاض١ْ ْكٛم خ املدتكٸَع شيو ؼسٸٚ .(2)َٛضزّا 32بًؼ  ×ِٝإبطاٖ

٣ أضبع١ ٫ تتعسٸ ×إٔ ْكاط اخت٬ف ايسٜاْات ايج٬ث١ يف قك١ إبطاِٖٝبٌٝ َٚتْٛ٘ اٱل

 ٖٚٞ:  ،َٛاضز

 بطاِٖٝ ٫بٓ٘. إـ سازث١ شبض 1
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 ـ ع٬ق١ إبطاِٖٝ ٚغاض٠.2

 ـ ايًكا٤ ايجاْٞ بني إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ.3

، (3)ٚقػِ َٔ بسا١ٜ سٝات٘ ×إبطاِٖٝ خ عٔ ٫ٚز٠ ايٓيبٸاييت تتشسٸ ـ ايطٚاٜات4

قٓاّ ٚقك١ ضَٝ٘ اييت ؼهٞ تهػريٙ يٮ ،بطاِٖٝإُا مل تٛدس أسساخ سٝا٠ ايٓيب بٝٓ

 ٘ خايّٝاٜٵٚبسا اٱلٌٝ بعٗسٳ ،يف ضٚا١ٜ ايكطإٓ إ٫ٓ ،مساعٌٝ يًهعب١إ٘ ٚابٓ٘ ٥يف ايٓاض ٚبٓا

 ّٝا.َٓٗا نًٓ

٫ٌّبٓ٘ ؼسٻ ×قك١ شبض إبطاِٖٝ ايعٗس اؾسٜس ٚايعٗس ايكسِٜ  :َٔ خ عٓٗا ن

ِٸَٚٔ ا٫خت٬ف.  ٤ٞٺبؿ ،ٚايكطإٓ ٚع٢ً  ،َٛاضز ا٫خت٬ف تًو إٔ ايٝٗٛز١ٜ ٚاملػٝش١ٝ أٖ

ٔٵ .«ايصبٝض»ثت عٔ إٔ إغشام ٖٛ ؼسٻ ،أغاؽ ضٚا١ٜ ايعٗس ايعتٝل  ْعطّا ;يف اٱغ٬ّ يه

 ،دا٤ت ايطٚاٜات َتهاضب١ َٚتٓاقه١ يف ٖصا ايباب ،يعسّ شنط ايكطإٓ ٫غِ ايصبٝض

َٳ ،سٍٛ ١ٜٖٛ ايصبٝض مجاعٷإ٫ٚ ٜٛدس   .×ٜهٕٛ َٔ أ٫ٚز إبطاِٖٝ ٔٵٚ

ؾٗصا نإ املاز٠  ،باـٛض يف ؼسٜس ١ٜٖٛ ايصبٝض  َعينرٛياملكاٍ غٖٚصا 

ٔٸ .(4)ايسمس١ يًهجري َٔ ا٭عاخ ٚاملكا٫ت ٚغريٖا  ايبشح يف ٖصا املكاٍ َٓكبٌّ يه

ش١ٝ املػٝٚايٝٗٛز١ٜ  :ع٢ً بٝإ َٓؿأ اخت٬ف ٚدٗات ْعط املٛضٚخ ايسٜين يٮزٜإ ايج٬ث١

عًٝٗا اْتكًٛا إىل ايتأنٝس ع٢ً َػا٥ٌ  بٓا٤ٶ ٚاييت ،×ٚاٱغ٬ّ يف تؿػري شبٝض إبطاِٖٝ

 كتًؿ١ يف َٛاد١ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ.

 

 ــــــ البخح فسضٔ٘

 ٢اخت٬ف املنت ايسٜين بني ايٝٗٛز١ٜ ٚاملػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ أعط َع ّاٚاسس ّإ سازثإ

ض٥ٝػ١ عٓس ٖصٙ ايسٜاْات ٚعهؼ ث٬خ كاٚف ٖٚٛادؼ  ،َؿاِٖٝ كتًؿ١ ١ث٬ث

أخصت  ِٸثَٚٔ  ،ٚاسس٠ سهت ٚاقع١ّ ات اييتٜايطٚا زت أقسا٩ٖا يفتطزٻ اييت ،ايج٬ث١

َٔ ٖصٙ  اؿكٝك١ إٔ ٖادؼ نٌٛٚباخت٬ف املٛضٚخ ايسٜين.  كتًؿّا ايتؿاغري ؾه٬ّ

ؾإشا نإ اهلادؼ ; ضغِ ٚسس٠ املٛنٛع عٔ ا٭خط٣ايسٜاْات يف ٖصا املٛنٛع ىتًـ 

 ×ٟ َٔ ٚاقع١ شبض إبطاِٖٝ ٫بٓ٘ ٖٛ بٝإ ؾًػؿ١ ٚغبب أَط اهلل تعاىل ٱبطاِٖٝايٓعط

ايسضد١ ا٭ٚىل يف اختباض ٚاَتشإ بٚاييت تتذ٢ً  ،بٗصا ا٭َط ايععِٝ يف ٚاقع٘
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ايتأنٝس ع٢ً ٖٛ بني ايباسجني ٚايعًُا٤ املػًُني  عًُّٝااٱؾهاٍ ضغِ إٔ  ،×إبطاِٖٝ

ؿٞ املػٝش١ٝ اهلادؼ ، ؾ×ٚيٝؼ إغشام ،×نطٚض٠ إثبات إٔ ايصبٝض ٖٛ إمساعٌٝ

ٖٛ إثبات إٔ شبض  ،×إٔ ايصبٝض ٖٛ إغشامبَع ا٫ْط٬م ايٝكٝين  ،ا٭ٍٚ ٚا٭قٌٝ

٢ ستٸ ،ع٢ً َػًذ ايكًٝب ×١َ ٚعطض َػبل يكًب عٝػ٢ٖٛ َكسٸ ×إغشام

َٔ اٱؾاض٠ إىل أْ٘ ضغِ ٚدٛز  ٫ بٴسٻ ،ْعِ .يًبؿط١ٜ ٜهٕٛ طبل املؿ١٦ٝ اٱهل١ٝ َٓذّٝا

ٞٸاهلا طست إىل داْب٘ آضا٤ ْٚعطٜات أخط٣ ٫ ُطؾكس يف تؿػري ٖصٙ ايٛاقع١  دؼ ا٭قً

ٌٸ ُٸ تك  ط عًٝٗا ايه٤ٛ أنجط. ًُٚا غٴبٳٚضٴ ،١ّٝأٖ

 

  ــــــ ذبح إبسأٍه البيُ يف املْزّخ الَْٔدّٖاقع٘ إعادٗ إقساء 

عٌٝ نإ ي٘ مثا١ْٝ أبٓا٤: إمسا ×ع٢ً َا ٚضز يف ايعٗس ايكسِٜ ؾإٕ إبطاِٖٝ بٓا٤ٶ

غِ: با٫، ِٖٚ ٚغت١ أبٓا٤ َٔ ظٚد٘ قطٛض٠ ،(6)،إغشام َٔ ظٚد٘ غاضا(5)َٔ ظٚد٘ ٖادط

٠ أْ٘ ب ٬َسعات عسٸػٵٚايعاٖط سٳ .(7)ٚؾٛعا ،ظَطإ، ٜكؿإ، َسإ، َسٜإ، ٜؿبإ

 ،(8)إمساعٌٝ ٚإغشام ع٢ً قٝس اؿٝا٠ إىل سني ٚؾات٘ إ٫ٓ ×َٔ أبٓا٤ إبطاِٖٝ لٳبٵمل ٜٳ

ُا ٜهٕٛ شنط إمساعٌٝ ٚإغشام يف بٳط٠ ايس١ٜٝٓ يًؿعٛب. ٚيطٴ يف ايصاننيٚظ٬ سٝٸ

ُٸ ٔٵ ،ٝتُٗااٱلٌٝ ٭ٖ ، ب َا شنط ايعٗس ايكسِٜػٵسٳ َٚٔ باب ايتهطِٜ هلُا، يه

٢ َا قبٌ ٫ٚز٠ إغشام ستٸ ؾإْ٘، ×ط ٱبطاِِٖٝهبٔ ايبٹضغِ إٔ إمساعٌٝ نإ ا٫ٚ

ٌٸنإ  ؾتٓب٪ات امل٥٬ه١ يف  ،(9)ك١ بإغشامايربنات اٱهل١ٝ ناْت َتعًٚ ٜعتكس إٔ ن

سٝح  ،يٝهٕٛ َكسض ؾٝٛنات ايػُا٤ ٫ٚ َٓاغب١ّ ،ؾإٔ إمساعٌٝ مل تهٔ خريّا

قني ٚغٝعٝؿٕٛ َتؿطِّ ،ٜٚتٛادٕٗٛ ؾُٝا بِٝٓٗ ،شنطت إٔ إمساعٌٝ ٚأ٫ٚزٙ غٝدتًؿٕٛ

ط اهلل ٚشنط ايعٗس ايكسِٜ أْ٘ بعس ٫ٚز٠ إغشام بؿٻ .(10)ايٛاسس عٔ اٯخط طٛاٍ سٝاتِٗ

ِ ٚتهًٖ ،(11)زٕٚ إخٛت٘ ،اٙ غٝهٕٛ َٔ إغشامإٔ ايٓػٌ ايصٟ ٚعسٙ إٜٸ إبطاِٖٝ

 ؟(12)نصيو عٔ نٝـ اختاض ي٘ ظٚدت٘

بٳعٵسٳ  ٚٳسٳسٳخٳ1»١ شبض إبطاِٖٝ ابٓ٘ ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً: غؿط ايتهٜٛٔ قكٸوهٞ 

ٕٻ َٴٛٔض َأ ٙٹ اُ٭ ٘ٴ:  ٖصٹ ٍٳ َي ِٳ، َؾَكا ٖٹٝ ٔٳ ٔإبٵطٳا َٵتٳشٳ ِٴ»اهلَل ا ٖٹٝ ٍٳ: َؾ ،«ٜٳا ٔإبٵطٳا ْٳصٳا»َكا ٍٳ2 ،«َٖأ : َؾَكا

ٚٳسٹٝسٳَى، اٖيخٴصٹ ابٵ» ٖٳبٵ ٔإَي٢ َأضٵٔض اِيصٹٟ تٴشٹبټٓٳَو  ٚٳاشٵ ٓٳاَى٘ٴ، ٔإغٵشٳامٳ،  ٖٴ ٙٴ  ٚٳَأقٵعٹسٵ  ُٴٔطٜٻا، 
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ٍٔ اٖي ٍٴ َيَوَٴشٵطٳَق١ّ عٳ٢ًَ َأسٳسٹ اِيذٹبٳا ِٴ قٳبٳاسّا طٳَؾبٳٖه3. «صٹٟ َأُقٛ ٖٹٝ ٙٹ ٚٳؾٳسٻ ،ٔإبٵطٳا ُٳأض ، عٳ٢ًَ سٹ

ٚٳؾٳٖك ٚٳٔإغٵشٳامٳ ابٓ٘،  ٘ٴ،  َٳعٳ ٘ٹ  ْٹ ُٳا ٔٵ غٹًِ َٹ  ٔٔ ٝٵ ٓٳ ٖٳبٳ ٔإَي٢ ٚٳَأخٳصٳ اثٵ ٚٳشٳ ّٳ  ٚٳَقا ُٴشٵطٳَق١ٺ،  لٳ سٳَطبّا يٹ

ٛٵنٹٔع اٖي ُٳ ٍٳ َياِي ّٔ ايجٻ ٚٳؾٹ4ٞ٘ٴ اهلُل. صٹٟ َقا ٛٵ ٝٳ ٘ٹاِي ٝٵ ٓٳ ٝٵ ِٴ عٳ ٖٹٝ ٔٵ  ،ايٹحٹ ضٳَؾعٳ ٔإبٵطٳا َٹ ٛٵنٹعٳ  ُٳ ٚٳَأبٵكٳطٳ اِي

ٍٳ5بٳعٹٝسٺ،  ٘ٹ:  َؾَكا ٝٵ َٳ ِٴ يٹػٴ٬َ ٖٹٝ ُٳا ٖ»ٔإبٵطٳا ْٵتٴ َٻاادٵًٹػٳا َأ ٚٳَأ ُٳأض،  َٳعٳ اِيشٹ ٓٳا  ٖٳبٴٖٴ ٓٳصٵ ّٴ َؾ ٚٳاِيػٴ٬َ ْٳا   ا َأ

ِٻ ْٳػٵذٴسٴ، ثٴ ٚٳ ٓٳاَى  ٖٴ ُٳا ٔإَي٢  ٝٵُه ُٴشٵطٳَق١ٹ َؾَأخٳصٳ6. «ْٳطٵدعٴ ٔإَي ِٴ سٳَطبٳ اِي ٖٹٝ ٘ٴ عٳ٢ًَ  ،ٔإبٵطٳا ٚٳنٳعٳ ٚٳ

ٚٳ ٙٹ ايٓٻَأٔإغٵشٳامٳ ابٓ٘،  ٝٳسٹ ٚٳايػِّخٳصٳ بٹ َٳعّا. ٚهاضٳ  ُٳا  ٖٴ ٖٳبٳا نٹ٬َ ِٳ  ِٳٚٳَن7ًٖنيٳ. َؾصٳ ٖٹٝ ٔإغٵشٳامٴ ٔإبٵطٳا

ٍٳ:  ٚٳَقا ٍٳ:  ،«ٜٳا َأبٹٞ»َأبٹاٙٴ  ٜٳا ابٵٓٹٞا ْٳا أٖ»َؾَكا ٍٳ:  ،«شٳا  ٓٻ»َؾَكا ٛٳشٳا اي ٔٳ ٖٴ ٜٵ ٔٵ َأ ٚٳيهٹ ٚٳاِيشٳَطبٴ،  اضٴ 

ُٴشٵطٳَق١ٹ؟ ٍٳ8 «اِيدٳطٴٚفٴ يٹًِ ِٴ:  َؾَكا ٖٹٝ ٜٳا ابٵٓٹٞ»ٔإبٵطٳا ُٴشٵطٳَق١ٹ  ٘ٴ اِيدٳطٴٚفٳ يٹًِ ٖٳبٳا «اهلُل ٜٳطٳ٣ َي . َؾصٳ

َٳعّا. ُٳا  ٖٴ  نٹ٬َ

ُٻ9 ٛٵنٹٔع اٖي اَؾًَ ُٳ ٝٳا ٔإَي٢ اِي ُٳصٵبٳضٳَأتٳ ِٴ اِي ٖٹٝ ٓٳاَى ٔإبٵطٳا ٖٴ ٘ٴ اهلُل بٳٓٳ٢  ٍٳ َي بٳ ٚٳضٳتٻ ،صٹٟ َقا

٘ٴ ،ٚٳضٳبٳَط ٔإغٵشٳامٳ ابٓ٘ ،اِيشٳَطبٳ ٚٳنٳعٳ ٛٵمٳ اِيشٳَطبٹ ٚٳ ُٳصٵبٳٔض َؾ  .(13)«عٳ٢ًَ اِي

ِٻ10» :ٜٚتابع غطزٙ يًكك١ قا٬ّ٥ ِٴ ٜٳسٳٙٴ َٳسٻ ثٴ ٖٹٝ ٝٳصٵبٳضٳ ابٓ٘.  ;نيٳٚهٚٳَأخٳصٳ ايػِّ ،ٔإبٵطٳا يٹ

ٓٳازٳاٙٴ11 ٔٳ ايػٻ بَِّٳ٬َُى ايطٻ َؾ ٍٳ:  ،ُٳا٤ٹَٹ ِٴ»ٚٳَقا ٖٹٝ ِٴ ،ٔإبٵطٳا ٖٹٝ ٍٳ: «ٔإبٵطٳا ْٳا ٖ». َؾَكا  ،«شٳاا َأ

ٍٳ12 ُٴسٻ»: َؾَكا ّٔ ٫َ تٳ ٝٵ٦ّا، َ٭ِّ ،ٜٳسٳَى ٔإَي٢ اِيػٴ٬َ ٘ٹ ؾٳ ٌٵ بٹ ْٻٚٳ٫َ تٳِؿعٳ ُٵتٴ َأ ٕٳ عٳًٹ ـٷ اهلَل، ٞ اٯ َو خٳا٥ٹ

ٚٳسٹٝسٳَى عٳِّ ٓٳَو  ُٵػٹوٹ ابٵ ِٵ تٴ ٘ٹ َؾطٳَؾعٳ13. «َٞؾًَ ٝٵ ٓٳ ٝٵ ِٴ عٳ ٖٹٝ ْٳَعطٳ ،ٔإبٵطٳا ٚٳضٳا٤ٳٙٴ ،ٚٳ ـٷ   ،ٚٳٔإشٳا َنبٵ

ُٵػٳهّا ؾٹٞ اِيػٳ ِٴَٴ ٖٹٝ ٖٳبٳ ٔإبٵطٳا ٘ٹ، َؾصٳ ٝٵ ْٳ ـٳ ،ابٳ١ٹ بٹَكطٵ َٴشٵطٳَق١ّ ،ٚٳَأخٳصٳ اِيَهبٵ ٛٳنّا  ،ٚٳَأقٵعٳسٳٙٴ  عٹ

ٔٔ ابٓ٘.  ٛٵنٹٔع  َؾسٳعٳا14عٳ ُٳ ِٳ شيٹَو اِي ِٴ اغٵ ٖٹٝ ٜٹ»ٔإبٵطٳا ٙٵ  ٛٳ ٗٵ ٙٵٜٳ ْٻ. سٳتٻ«طٵَأ ّٳ: ٢ ٔإ ٛٵ ٝٳ ٍٴ اِي ٜٴَكا ٌٔ »٘ٴ  ؾٹٞ دٳبٳ

 .«ٜٴطٳ٣ بِّايطٻ

ْٳازٳ15٣ ٔٳ ايػٻ بِّايطٻ َٳ٬َُى ٚٳ َٹ ٝٳ١ّ  ْٹ ِٳ ثٳا ٖٹٝ ٍٳ16 ،ُٳا٤ٹٔإبٵطٳا ُٵتٴ»: ٚٳَقا ٍٴ  ،بٹصٳاتٹٞ َأِقػٳ ٜٳُكٛ

ْٻِّْٔإ :بټايطٻ ٌٔ َأ ٔٵ َأدٵ َٹ ٚٳسٹٝسٳَى، ٞ  ٓٳَو  ُٵػٹوٹ ابٵ ِٵ تٴ ٚٳَي َٵطٳ،   ُأبٳأضُنَو17َو َؾعٳًِتٳ ٖصٳا اَ٭

ٚٳُأَنجِّ ّٔ ،طٴ ْٳػٵًََو تٳِهجٹريّاَٴبٳاضٳَن١ّ،  ٌٔ اٖيٚٳَنايطٻ ،ُٳا٤ٹايػٻ َنٓٴذٴٛ صٹٟ عٳ٢ًَ ؾٳاطٹ٧ٔ َٵ

٘ٹ،  ٜٳٔطخٴ ْٳػٵًَُو بٳابٳ َأعٵسٳا٥ٹ ٚٳ ٜٳتٳبٳاضٳُى18اِيبٳشٵٔط،  ٌٔ  ٚٳ ٔٵ َأدٵ َٹ ِٔ اَ٭ضٵٔض،  َٳ ُٹٝعٴ ُأ ؾٹٞ ْٳػٵًٹَو دٳ

ْٻ ٛٵيٹَٞأ ُٹعٵتٳ يٹَك  . (14)«َو غٳ

ٓٳ»ظاٖط ٖصٙ ايعباضات  ٘ٴ عٳ٢ًَٚٳضٳبٳَط ٔإغٵشٳامٳ اب ٚٳنٳعٳ ٚٳ ٛٵمٳ اِيشٳَطبٹ ٘  ُٳصٵبٳٔض َؾ  اِي

ِٕ ٜٔهؿـ ع» ب َا ػٵٚسٳ. ×٬ع ع٢ً قكس إبطاِٖٝٚآط إٔ إغشام مل ٜهٔ ع٢ً عً
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ٚٸ ٚسسٙ نإ َٛضز ا٫َتشإ  ×ٍ َٔ غؿط ايتهٜٛٔ ؾإٕ إبطاِٖٝٚضز يف ايكػِ ا٭

ٞٸ ّاؿَهًٖٚ ،اٱهلٞ ع٢ً  ًعّا، ضغِ إٔ ابٓ٘ مل ٜهٔ َٖطبصبض ابٓ٘ قطباّْا بأزا٤ ا٭َط اٱهل

إىل إٔ  ْعطّا ;أْ٘ ِٗبعهٚقس شنط . ؾٝ٘ أٚ مل ٜهٔ ضاغبّا نإ ضاغبّاأ ،ٖصا ا٭َط

ِّٛي غشام نإ يف غٔٛإ  نا١ٕ ايؿعٌ ٚعسّ قشت٘، ٘ ايتُٝٝع ٚاملعطؾ١ مبس٣ قشٸى

، ٚبعس (15)٘ايٛادب إٔ ٜهٕٛ إبطاِٖٝ قس أطًع ابٓ٘ ع٢ً ا٭َط َٚا أَط ب٘ َٔ ططف ضبِّ

ٞٸًع ع٢ً ا٭َط اٱإٔ آط ٞٸ هل ٚٚنع ْؿػ٘ ع٢ً  ،بازض إىل إعا١ْ ٚايسٙ ع٢ً ا٭َط اٱهل

ٍٷ ٖٚٛ  ،ٕ إبطاِٖٝإإش  ;يف ايكك١ املصبض، ٚيف غري ٖصٙ ايكٛض٠ ؾػٛف ٜططح إؾها

ٔٷ ٔٸ طاع ٌٸٜتُتٻ ٜاؾعّا ّاع٢ً محٌ ابٓ٘ ايصٟ نإ ؾابٸ ئ ٜهٕٛ قازضّا ،يف ايػ  ع به

ٛٸ قس عُس إىل  زٜؿٝس ٜٚٓٗاّإٔ  إىل َهاؾّا ، ٖصا،(16)َات ايك٠ٛ إىل املصبض ٚسسَٙك

ع٢ً  ٌٖ نإ إبطاِٖٝ يف ٖصا اؿازخ قازضّا» :ٚقاٍ ،ايتؿهٝو يف ْؿؼ قسض٠ إبطاِٖٝ

ض ي٘ غبب أَطٙ َع ٬َسع١ أْ٘ مل ٜٴٛنٸ خكٛقّا ؟ايتؿهري أٚ مل تهٔ ي٘ ٖصٙ ايكسض٠

 . (17)«٫ٚ اهلسف َٓ٘ ،بٗصا ايؿعٌ

 

  ــــــ الَْٔدٓ٘ : آزاء العكٔدٗختبازّاال متخاٌىعسٓ٘ اال

ٌٸ طٟ يكطٕٚ ط١ًٜٛ َٔ يسٕ عًُا٤ َٚؿػِّ َٛنٛع ايتهش١ٝ )ايؿسا٤( َٛضز عحٺ ظ

ٌٸ ×ايٝٗٛز. ايطأٟ ايٛسٝس ٚايعكٝس٠ ايطاغد١ يسِٜٗ إٔ إبطاِٖٝ ّ ٌ تكسٻإزضاى ٚتعٗك به

١ شبض طٟ نتاب ايٝٗٛز قكٸط َؿػَِّٔ ٖصا ايباب ؾػٻ .(18)ٚأنش١ٝ ٱٖسا٤ ابٓ٘ قطباّْا

 ×َٔ ا٫َتشإ اٱهلٞ ملس٣ ٚؾا٤ إبطاِٖٝ ٌ ْٛعّا٫بٓ٘ ع٢ً أْٗا متجِّ ×ِإبطاٖٝ

 . (19)٫ختباض خهٛع٘ ٭ٚاَط اهلل ٚإطاعتٗا َٚٝعاّْا ،ٚعبٛزٜت٘

يف باب ْعط١ٜ ا٫ختباض ٜكٍٛ:  (1866ّ ـ 1789اؾٓريغٕٛ )املٓاسِ ايٝٗٛزٟ َٓسٍ 

ٞٸ يف» َٳإإش  ;ٱغشام ٘ٷيف قك١ ايصبض َٛدٸ ايبس٤ ٜعٗط إٔ ا٫َتشإ اٱهل ّ غٝكسِّ ٔٵْ٘ ٖٛ 

ٔٸ ٚقطباّْا ْؿػ٘ تهش١ّٝ ٞٸايتٛضا٠ تتشسٸ هلل. يه نإ  خ عٔ إٔ َٛنٛع ا٫ختباض اٱهل

 ٚايؿاٖس يف ٖصا ا٭َط أْ٘ ضغِ إٔ تكسِٜ ايٓؿؼ ٚايتهش١ٝ بايٓؿؼ يف .(20)«×إبطاِٖٝ

ٔٵٝعع ٌ اهلل ي٘ ثٛابٷٝغب َٛا ٕٚ تكسٻعسٜس ذ ايسٜٔ ايٝٗٛزٟ ٖٓاى أؾطازٷٜتاض يف ِ، يه

٢ نُٔ ايؿ٦ات ٚايطبكات ايعاز١ٜ يف اجملتُع إىل َكاّ ايؿٗاز٠ ٚسعٛا بٗا، ٚستٸ
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، يصا ٫ ميهٔ اعتباض ٖصا ا٭َط َؿاز اختباض ٚاَتشإ ؾدك١ٝ ايٝٗٛزٟ ناْت ضا٥ذ١ّ

ط ٜٚؿب٘ يف ثكاؾتِٗ َا ٜعبٸ ،ايصٟ ٖٛ َٔ آبا٤ قّٛ ايٝٗٛز ،عع١ُٝ نؿدك١ٝ إغشام

 . (21)(Chariots of the Godsعٓ٘ بعطب١ اٱي٘ )

 ّٗاَٛدٸ ع٢ً َا غبل ؾإٕ قك١ شبض إغشام ناْت يف اؿكٝك١ اختباضّا بٓا٤ٶٚ

، ٚنإ ايػطض َٓ٘ اختباض َس٣ إمياْ٘ ٚتػًُٝ٘ ٭ٚاَط اهلل ٚإطاعت٘ ي٘، ×ٱبطاِٖٝ

ب َا شنطٙ ػٵ؟ سٳ×يف قًب إبطاِٖٝ ٚانططابّا ؾٌٗ نإ ٖصا ا٭َط يٝٛدس تطزٜسّا

ٚع٢ً  .(22)«ٜت٘ غتهٕٛ َٔ إغشامشضٸ» إٔ ×اهلل ٚعس إبطاِٖٕٝ إغؿط ايتهٜٛٔ 

ّ ا تكسٻٚاؿاٍ إٔ إغشام مٓل ،أغاؽ ٖصا ايه٬ّ ؾإٕ قّٛ ايٝٗٛز دا٩ٚا َٔ ْػٌ إغشام

ِّ ×ب٘ إبطاِٖٝ ٢ ٜهٕٛ ستٸ ،١ٜٚمل ٜهٔ ي٘ شضٸ ،دّايعطق١ ايؿسا٤ مل ٜهٔ َتع

سني مسع ا٭َط  ×إبطاِٖٝ َٔع . ٚهلصا ؾإٕ املتٖٛق×َكسض اغتُطاض غًػ١ً إبطاِٖٝ

ٛٸعٚإٔ تتعي ،زٓاظع قًب٘ ايرتزټإٔ ٜغشام إاٱهلٞ بصبض ابٓ٘  إٔ  خكٛقّاٚ ،٠ إمياٍْ٘ ق

٫  أْا ايطبٸ» :ٚشيو نُا قاٍ ٜٗٛا عٔ ْؿػ٘ ،ٍط ٫ٚ تتبسٻا٭َط ٚاملؿ١٦ٝ اٱهل١ٝ ٫ تتػٝٻ

 .ٍط ٚايتبسټقاب١ً يًتػٝټ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ إضازت٘ ٚضغبت٘ غري .(23)«أقبٌ ايتػري ٚايتبسٌٜ

ز ٖٛ ايصٟ دعً٘ أٚ تطزټ ايطاغذ ايصٟ ٫ ٜؿٛب٘ أز٢ْ ؾٛو ×َٔ ٖٓا ؾإميإ إبطاِٖٝٚ

ٞٸ إمياّْا; ّ ابٓ٘ قطباّْاٞ َؿ١٦ٝ اهلل اييت اقتهت إٔ ٜكسًِّٜبٸ  .سلٸ أَطٷ إٔ ٖصا ا٭َط اٱهل

٠ يف تٓؿٝص مبجكاٍ شضٸ يٛٚ زمل ٜرتزٻ ×ايؿاٖس ع٢ً ٖصا َا دا٤ يف اٱلٌٝ إٔ إبطاِٖٝٚ

ٌٸ ١٦ا٭َط اٱهلٞ، ٚقس أقسّ ع٢ً تٗٝ ّ )دبٌ طٳَا وتاز يف غؿطٙ مٛ ٖهب١ اَؿ ن

×ز ٚا٫نططاب يٝؼ َٔ ؾإٔ إبطاِٖٝايه٬ّ عٔ ايرتزټ ،ْعِ .َٛضٜا(
 خكٛقّاٚ ،(24)

ٌٸ .كّاٚنإ ؾٝٗا َٖٛؾ ،نإ َٛنع ابت٤٬ات أخط٣ عع١ُٝ ×إٔ إبطاِٖٝ ابت٤٬  ٚيع

ٛٻ ×ض َعٜٓٛات إبطاِٖٝسٵآخط ٜهٕٛ ع٢ً ْؿؼ َق ا ؾأْ٘ يؿدٕلٖص ععُّٝا  ز ستُّاغٝت

 بايتٛؾل ٚايٓذاح. 

 

 ــــــ جتاٍات املعسفٔ٘اختالف تفطري زّآ٘ الربح ّفل اال

اييت ضادت يف ايتؿاغري ايتكًٝس١ٜ يطٚا١ٜ  ،يف َكابٌ ْعط١ٜ ا٫ختباض ٚا٫َتشإ 

ؽ بططح ؾّٗٛ أخط٣ كتًؿ١ تاب املكسٸَٔ عًُا٤ ايه ابٓ٘، قاّ مجعٷ ×شبض إبطاِٖٝ
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١ خ٬ٍ ايكطٕٚ ا٭ٚىل ٚيف ايػٓٸ ٖصا ايتػٝري يف ايٓعط٠ نإ باٖتّاٚهلصٙ ايٛاقع١... 

ٔٵ َٔ عكط  ٚا٫قرتاب ،بتعاز عٔ فطٜات ايكطٕٚ ايٛغط٢َع بسا١ٜ ا٫ ايٝٗٛز١ٜ، يه

ثٜٛني اع٢ً غريٙ، سٝح بسأ َع ظٗٛض اؿس أقبض َُّٗٝٓاٚآخط  أخص َٓش٢ٶ ،املس١ْٝ

 ـب ايتؿاغري ايٝٗٛز١ٜ ػٵسٳ ـ٫بٓ٘ إغشام  ×ٚايتٜٓٛطٜٔ ايٓعط إىل ٚاقع١ شبض ابطاِٖٝ

عٗا ست٢ ٖٚصٙ ايٓعط٠ املدتًؿ١ يطٚا١ٜ ايصبض ميهٔ تتبټ .(25)غري أخ٬قٞ ع٢ً أْٗا غًْٛى

 Genesisـ َٝسضاف بطؾٝت ضبا )َكِّ ايه٬غٝه١ٝ ايٝٗٛز١ٜ. (26)يف بعض املٝسضاؾات

Rabba)، ١ ايٝٗٛز١ٜ إىل ؾرت٠ ا٭َٛض٥ِٝ )َطس١ً ا٭َٛض٥ِٝ تأتٞ بعس ٟ ٜٓػب ايػٓٸٚايص

ٛٸ ٖٚصٙ ايؿرت٠ أٚ  ،ؽ ايتٛضا٠، ناْت ؾرت٠ ساخاَات )ضبات( ايٝٗٛزٕ ايهتاب املكسٸته

ٖٚٞ املطس١ً اييت غطت ايكطٕ  ،َطس١ً ايجٓا٥ٞ :إىل َطسًتني اضٖٚٵاملطس١ً تٓكػِ بسٳ

ٖٚٞ َا  ،ثِ َطس١ً اٯَٛضٜني ; َطس١ً ايكطٕ ايجاْٞت إىلا٭ٍٚ َا قبٌ امل٬ٝز ٚاغتُطٸ

ٖصٙ املطس١ً ا٭خري٠  تَٔ أِٖ ممٝعاٚ .بني ايكطٕ ايجاْٞ امل٬ٝزٟ إىل ايكطٕ ايػازؽ

خ سٍٛ ىل ايتٛضا٠(، ؼسٻإظٗٛض ايعكٝس٠ باهلل ٚاضتباط اهلل َع ايعامل ٚاٱْػإ با٫غتٓاز 

٫ أغتطٝع ايكبٍٛ إٔ اهلل قس  أْا أبسّا»: ٬ّقا٥ ،عسّ قبٍٛ ايٓعط١ٜ ايطا٥ذ١ يف ٖصا ايباب

ٚايصٟ نإ  ،(Yona Ibn Janachضب٢ ْٜٛابٔ داْا ) .«أَط إبطاِٖٝ بصبض ابٓ٘ إغشام

ط قك١ شبض إبطاِٖٝ ٫بٓ٘ بأْٗا ؾػٻ ،٬ٝزٟ يف إغباْٝااملعاف يف ايكطٕ اؿازٟ عؿط 

ٛض٠ ٚايؿعٌ ٚضا٤ ايك َا ٞٞ َعٓاٖا اؿكٝكسٝح هب تككٸ ،ز طكٛؽ ضَع١ٜفطٸ

َٔ عًُا٤ ٜٗٛز إغباْٝا خ٬ٍ  ،(Yosef Ibn Caspiايعاٖطٟ. ضبا ٜٛغـ بٔ ناغيب )

بطاِٖٝ َع ابٓ٘ ناْت ْاػ١ عٔ إشنط إٔ أغاؽ قك١  ،ايكطٕ ايطابع عؿط امل٬ٝزٟ

ٖټ ٕ اهلل أَط إبطاِٖٝ بٗصا ا٭َط إ :نٝـ ميهٔ ايكٍٛ»ُات إبطاِٖٝ، ٜكٍٛ: تٛ

ٛٸب ضأٜ٘ إْػٵٚسٳ .(27)«ايبػٝض؟ بإبطاِٖٝ يٲقساّ ع٢ً  تٵ٠ اـٝاي١ٝ اييت دطٳٗا غٝطط٠ ايك

 إهلٞ. ٚأَطٷ ٚأُٖٚت٘ إٔ ٖصٙ ضغب١ْ ،ٖصا ايؿعٌ اـاط٧

يٝبُٔ  :َٔ مجًتِٗٚ ،اب ايٝٗٛز املعاقطٜٔأخط٣ غع٢ بعض ايهتٸ َٔ د١ٗٺٚ

ْٚاقـ  ،آخط ْعط١ٜ ا٫َتشإ ٚا٫ختباض َٔ ططٜٕل إىل ضزٸ ،(Lippman Bodoffبٛزف )

ىل ايؿكط٠ اـاَػ١ إٚاغتٓس ، ٚاقع١ٝ ٚسكٝك١ إٔ إبطاِٖٝ نإ َٛضز ا٫َتشإ يف َس٣

ٚؾل َا دا٤ يف ٖصٙ ايؿكط٠ ٚع٢ً َا شٖب إيٝ٘.  ّأَ غؿط ايتهٜٛٔ ؾاٖس 22َٔ ايباب 
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اَ٘ إٔ ابكٛا أَط خسٸ» ٘ اػ٘ بابٓ٘ إغشام مٛ املصبضِ يتٓؿٝص أَط ضبٸٝأْ٘ ملا ْٗض إبطاٖ

ٚبعس شيو ْطدع  ،أشٖب َع ابين ٖٓاى ْكّٛ بايعباز٢٠ ٖٓا ظاْب اؿُاض، ستٸ

يهٓ٘ مل  ،ؾإبطاِٖٝ ضغِ أْ٘ شٖب يٝٓؿس ا٭َط اٱهلٞ بصبض ابٓ٘ إغشام .(28)«إيٝهِ

غأضدع أْا »٘ قاٍ هلِ: يهٓٸ ،«ـ ٢ أضدع إيٝهِ ـ بكٝػ١ املؿطزستٸ» :ىرب اـس١َ بؿ٤ٞٺ

ٍٸ .«ٚابين إيٝهِ ٟ ٕ آخط َا غٝكّٛ ب٘ ئ ٜ٪زٸع٢ً إٔ إبطاِٖٝ مل ٜهٔ ٜصعٔ أ ٖٚصا ٜس

إٔ ايطغب١ ايٓؿػ١ٝ ٱبطاِٖٝ ناْت ٖٞ  دٞ َاًٜعٜٚط٣ إىل ايصبض ايؿعًٞ ٱغشام. 

ٔٵ ،ٚعٌُ َا ٜ٪َط ب٘ ،املػاضع١ يف طاع١ أَط اهلل يف َكابٌ ٖصٙ ايطغب١ ايساخ١ًٝ  يه

ٍٸ ،نإ ٜكاّٚ ٖصٙ ايطغب١  . (29)«شبض ابٓ٘ ع٢ً أْ٘ مل ٜهٔ ٜككس ؾع٬ّ ٖٚٛ َا ٜس

 

  ــــــ ٘ ذبح األبياءألمس بالربح ليطذ ضّيا

 ;مل تهٔ غطٜب١ ×اهلل يف ؾرت٠ إبطاِٖٝ ٱضنا٤طكٛؽ شبض ا٭بٓا٤ قطابني 

٘ ٚاغتعسازٙ يطبٸ ٘ٚعؿك ×ؾٛم إبطاِٖٝ .بني ايعطب يف تًو ا٭ٜاّ سٝح ناْت ضا٥ذ١ّ

ٜعين إٔ أَط يًعاز٠; ٖٚٛ َا  خاضقّا أَطّا غتػ٬ّ ي٘ ٚتكسِٜ ايكطبإ ي٘ مل تهٔ تعسٸي٬

 إٔ هعٌ إي٘ إبطاِٖٝ ٫ٚ ،ع إبطاِٖٝ عٔ َعاقطِّٜ٘ٝاهلل ٱبطاِٖٝ بصبض ابٓ٘ مل ٜهٔ يُٝ

 . (30)ا ٜعبس َٔ اٯهل١ُٸع كتًؿّا

ٌٸَؿػِّ ،(Josef H.Hertzاؿرب دٛظف ٖطَإ ٖطتع ) سرب  ط ايتٛضا٠ ٚايصٟ ظ

ٱبطاِٖٝ بصبض ابٓ٘ أْ٘  ط ا٭َط اٱهلٞؾػٻ ،1946ّإىل  1913 لًرتا ا٭ععِ َا بني غ١ٓإ

يف ظَٔ إبطاِٖٝ، ٚإٔ  اييت ناْت ضا٥ذ١ّ ،١ تكسِٜ ا٭بٓا٤ قطابني يٰهل١نإ يٝٓػذ غٓٸ

ٞٸيعكٛهلِ ٖٛ ايتسخټ طّاٚقِّ ايصٟ نإ َسٖؿّا ملٓع إبطاِٖٝ َٔ إمتاّ ؾعً٘ بصبض  ٌ اٱهل

ٞٸ ،ابٓ٘  . (31)بتكسِٜ إغشام قطباّْا ٚيٝؼ ْؿؼ ا٭َط اٱهل

ط ؾػٻ ،نتاب أضَٝأَ  32ايباب َٔ  ٠35 ىل ايؿكطإٚباغتٓازٙ  ،ٖطَإ ٖطتع

يف إْٗا٤ طكٛؽ شبض  أْٗا ناْت عا٬َّ ،اييت نإ قٛضٖا إبطاِٖٝ ،َػأي١ ايصبض

َٔ شبض ابٓ٘ إغشام ناْت  ×ٌ اهلل يف ايكه١ٝ َٚٓع٘ إبطاِٖٝتسخټ»ا٭بٓا٤ قطابني: 

ايصٜٔ ناْٛا ٜػتػًُٕٛ  ،ؿطننيعٜٔ عٔ امليف متٝٝع ايٝٗٛز ٚإظٗاضِٖ َتُِّ غببّا

ُٸ غتػ٬ّ ز إظٗاض ا٫ـ، ؾُا نإ ٜطٜسٙ اهلل ٖٛ فطٸ١ يف ايتٛسټٯهلتِٗ ايعامل١ ٚايك



×  
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َٸ  . (32)«ٚيٝؼ شبض ا٭بٓا٤ ،١ٚايعبٛز١ٜ ايتا

 

  ــــــ عً العكاب اإلهلٕ بً تعبريًاذبح اال

 ّاَػتعسٸ نإ ×ٕ إبطاِٖٝإ :كني إىل ايكٍٛاْسؾع مج١ً َٔ اؿاخاَات احملٚك

ٟٸ ٢ يٛ نإ ٖصا ايعٌُ ، ستٸّ قطباّْاٜهٕٛ ؾٝ٘ خ٬م ابٓ٘ َٔ إٔ ٜكسٸ ٤ؾٞ يعٌُ أ

إٔ ؾهط٠ نٕٛ ا٭َط  عًُّا ،(33)ٟ إىل اـطٚز عٔ ا٭ٚاَط اٱهل١ٝ ٚكايؿتٗاغٝ٪زٸ

ٞٸ يتعاّ إبطاِٖٝ بايطاع١ ٚايتػًِٝ َٚس٣ ابصبض ابٓ٘ مل ٜهٔ غ٣ٛ اختباض ملس٣  اٱهل

نُا ٚدس شيو يف دع٤ َٔ آثاض ايٝٗٛز  ،ايتؿهٝو ؾٝ٘ قس متٸ٘ ٚإخ٬ق٘ هلل ٥ٚؾا

َٳ ،املعاقطٜٔ ٟٸ ٔٵبٌ ٖٓاى  إىل  يف َكابًِٗ شٖب بعضٷٚ .سكٝك١ ضؾهٗا ٚمل ٜعترب هلا أ

ٞٸ ٞٸ أْ٘ ْٛعٷببايصبض  تؿػري ا٭َط اٱهل ؾإبطاِٖٝ  ;ايصٟ ْعٍ بإبطاِٖٝ َٔ ايعكاب اٱهل

 ٚمل ٜهٔ ضسُّٝا ،ٝح مل ميٓش٘ ايعاطؿ١ابٓ٘ ايبهط إمساعٌٝ س يف سلٸ اضتهب دطَّا

َٸؾكس خهع يعٚد٘ ايجا١ْٝ غاض٠ اييت أقطٸ ،ب٘ ٘ َٔ ت عًٝ٘ يف ططز ابٓ٘ إمساعٌٝ ٚأ

٫ نٮ ؾٝٗا ٫ٚ َا٤.  عٔ ايٓاؽ يف أضٕض ٚإٔ وًُِٗ إىل ايكشطا٤ بعٝسّا ،ايبٝت

ٚناْت  ،اعٌٌٝ َٔ ٚظٝؿت٘ ا٭ب١ٜٛ ػاٙ ابٓ٘ إمستٓكٻ ـب ٖصا ايتؿػري ػٵسٳ ـؾإبطاِٖٝ 

ؾهإ  ،ايعاٖط إٔ اهلل سطّ إغشام َٔ ضمحت٘ٚ .عًٝٗا ايعكاب اغتشلٸ ٖصٙ َعك١ْٝ

٘ زٕٚ ٚغُطٙ عبِّ ،ً٘ ع٢ً إمساعٌٝايصٟ ؾهٻ ،إٔ ٜ٪َط بصبض إغشام ×عكاب إبطاِٖٝ

ايعسٜس َٔ ايٓكٛم يف ايهتاب َع  ٖصٙ ايؿطن١ٝ ٫ تٓػذِ نجريّا ،أخٝ٘. ْعِ

اعرتاض َٔ إٔ  (34)َا دا٤ يف غؿط ايتهٜٛٔ :املجاٍ ع٢ً غبٌٝ ،َٚٔ شيو ،ؽاملكسٸ

 ،ٚطًبٗا َٔ إبطاِٖٝ إخطاز ٖادط ٚٚيسٖا إمساعٌٝ َٔ ايبٝت ،غاض٠ ع٢ً ٖادط

ؾتأٜٝس اهلل يطًب غاض٠  .نإ ؼت ضنا َٚٛاؾك١ اهلل ،ٚتٗذريِٖ إىل َهإ قؿط

  ٖادط ٚٚيسٖا. ع٢ً َا أقسّ عًٝ٘ يف سلٸ ×نإ ٖٛ ايػبب يف إٔ ٜكسّ إبطاِٖٝ

 

  ــــــ السؤٓ٘ الكائن٘ علٙ اجلاىب األخالقٕ

ٞٸ ع٢ً املػت٣ٛ ٫ ىًٛ بصبض ابٓ٘ إغشام  ×ٱبطاِٖٝ ايعاٖط إٔ ا٭َط اٱهل

ٚشيو حملب١  ;ايؿدكٞ َٔ َعاٖط ايب٪ؽ َٚؿاعط اٱسػاؽ باؿعٕ ٚايتعاغ١
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ٞٸ ×إبطاِٖٝ  أسس أططاف ٖصٙ ايكك١ ٖٛ اهلل .بابٓ٘ ٫بٓ٘ ٚاضتباط٘ ايعاطؿٞ ايطبٝع

ػاٙ إطاع١  ×ايٛاسس، ٚايطَع ايصٟ ٜططس٘ يف ٖصٙ ايكك١ َٔ د١ٗ ٖادؼ إبطاِٖٝ

ٌٕ َٚٔ د١ٗٺ ،أٚاَط اهلل  ،طبٝعٞ بني ا٭ب ٚابٓ٘ أخط٣ ع٬ق١ ايٓػب اييت تطبط بؿه

اؾٛاب أْ٘ ٚ .١ ايصبضٖصا ايطَع وًُٓا مٛ َػأي١ ْػب١ اٱميإ ٚا٭خ٬م يف قكٸ

ٟ ميهٔ صٚاي .ٚيف ٖصا ضغاي١ أخ٬ق١ٝ ،بإَهإ ؾؿط٠ ايػهني إٔ تصبض إغشام

َٔ ٚ .١َ ع٢ً ا٭َٛض ا٭خ٬ق١ٝإٔ إطاع١ ا٭ٚاَط اٱهل١ٝ ٚايتػًِٝ هلل َكسٸ َٓٗا اغتٓتاد٘

ٚشيو  ;نرينػاضز :ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ،ٛا ٖصا املب٢ٓ ْصنطكني ايصٜٔ تبٓٸمج١ً احملٚك

ّ ا٭ٚاَط س ع٢ً تكسټٜ٪ٚن ٚايصٟ ،«ايتؿػري اي٬ٖٛتٞ يًتعايِٝ ا٭خ٬ق١ٝ»بططس٘ يٓعط١ٜ 

 . (35)اٱهل١ٝ ضتب١ ع٢ً ايتعايِٝ ا٭خ٬ق١ٝ

كني قاَت ْعطٜتِٗ يف أخط٣ َٔ احملٚك ع٢ً ايططف اٯخط بطظت فُٛع١ْٚ

ٌٸ  ا٭غاؽ ع٢ً عسّ قبٛهلِ بٗصا اٱبطاُٖٝٞ )إبطاِٖٝ ايصٟ ٜػري بابٓ٘ مٛ املصبض به

ِٕ ٟٸ ،ٚطٛاع١ٝ تػًٝ يف سني أْ٘ ْؿؼ اٱبطاُٖٝٞ ايصٟ  ،اعرتإض َٔ زٕٚ إٔ ٜبسٟ أ

ٚاييت اعرتض عًٝٗا  ،ع٢ً ايعٌُ اٱهلٞ يف قه١ٝ يٛط )غسّٚ( ٠ٺبؿسٸ نإ َعرتنّا

يصيو  .(36)٠ ٫ستُاٍ إٔ تؿهٞ إىل ايتؿهٝو يف أَط اهلل ع٢ً املػت٣ٛ ا٭خ٬قٞبؿسٸ

 ىلإ ،(1995 ـ 1906)ايؿًٝػٛف ايٝٗٛزٟ املعاقط إمياًًْٜٜٛٛٓاؽ  :ْعري بعهِٗ،اْرب٣ 

ٞٸ ابٓ٘ نُٔ إثبات  ×بطاِٖٝإٚسازث١ شبض  ×يف قك١ إبطاِٖٝ تؿػري ا٭َط اٱهل

ٛټ ١ٝ اؿذٸ ٜط٣ يٜٛٓاؽ إٔ ايٓعِ ا٭خ٬ق١ٝ هلا زا٥ُّا .م ا٭خ٬م ع٢ً ايسٜٔ()غٝاز٠ ٚتؿ

٫ تهُٔ يف إمياْ٘ ٚعكٝست٘  ×١ إبطاِٖٝط١ املُٝع٠ ٚايؿاضق١ يف قكٸكاملطًك١. ايٓ

 ،يف اْكطاؾ٘ إىل ايٓعاّ ا٭خ٬قٞ ٘ ٭ٚاَطٙ، ٚإمنا ٖٞ ٚانش١ْايجابت١ باهلل ٚاغتػ٬َ

أٚ َا ٜػ٢ُ بًػ١ ايطٚا٥ٝني  ،ب ؼًًٝ٘ ؾايٓكط١ ايصض٠ٚػٳَٚع .(37)ٚضدٛع٘ عٔ شبض ابٓ٘

ناْت ٖٞ عٛزت٘ إىل  بكسض َا ،يٝػت ٖٞ إمياْ٘ ×بطاِٖٝإ١ يف قكٸ ،اؿبه١

 . (38)ايػًٛى ا٭خ٬قٞ

ٞ ايصٟ مسع٘ إبطاِٖٝ بٛاغط١ املًو ايصٟ أَطٙ إؾاضت٘ يًٓسا٤ اٱهل يف ،ٓاؽٜيٛ

ْكٝاز اُا ٜهٕٛ بٳضٴ» :قاٍ ي٘، ٚأتاٙ بصبض ععِٝ ؾسا٤ٶ ،غشامإبطؾع ٜسٙ عٔ شبض 

أععِ ؿع١ يف متج١ًٝٝ  ٞيًٓسا٤ ايصٟ غاق٘ مٛ ٚد١ٗ ايٓعاّ ا٭خ٬قٞ ٖ ×إبطاِٖٝ



×  
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َٔ اٱميإ  ىٕ إبطاِٖٝ ؼطٸإب ْعط١ٜ ٖصا ايؿًٝػٛف ػٵسٳٚ. (39)«×١( إبطاِٖٝ)قكٸ

مل  ×يٓعط١ٜ نرينػاضز إبطاِٖٝ ؾد٬ؾّا. ٚيٝؼ ايعهؼ ،)ايسٜٔ( مٛ ا٭خ٬م

ؾكاضت َٔ  ،ط قطب عكطب بٛق١ً سطنت٘ٚإمنا غٝٻ ،ى َٔ ا٭خ٬م مٛ ايسٜٜٔتشطٸ

 . (40)ـ )ايعك٬ْٞ( ٞايهًٓ ٖٞٚـ باػاٙ ا٭خ٬م ـ ٖٚٛ فاٍ ايسٜٔ ـ اٱميإ 

 

  ــــــ ٘ املطٔخٔ٘بيُ يف الطّيبسأٍه اإإعادٗ قساءٗ قص٘ ذبح 

ٟٸ زٵٔطمل تٳ ِٸ إؾاض٠ٺ أ بؿهٌ  شنطٙ إ٫ٓ يف ايعٗس اؾسٜس عٔ إمساعٌٝ، ٚمل ٜت

ٗٗا إىل ْ٘ ٚدٻإ :ٚاييت قٌٝ ،غطٜع نُٔ ايطغاي١ اييت تٓػب إىل ايطغٍٛ بٛيؼ

 يف ايباب ايطابع َٔ ٖصٙ ايطغاي١ أؾاض بٛيؼ ٱمساعٌٝ بأْ٘ )ابٔ اؾاض١ٜ(، .ايػ٬طٝني

َٸإ :قاٍٚ ٚمل ٜٓعطٚا إيٝ٘ بٓؿؼ  ،ٚتؿري إيٝ٘ بابٔ اؾاض١ٜ ،ٕ٘ ايٝٗٛز ناْت تًشك٘ بأ

١ تهؿـ عٔ ايٓعط٠ ايتؿا١َٝ٩ اييت ٜٖٚصا ايٓٛع َٔ ايهٓا .(41)ْعطتِٗ ٱغشام

ع٢ً عهؼ قٛض٠ إغشام يف ايعٗس اؾسٜس اييت  ، متاَّاناْت يبٛيؼ ػاٙ إمساعٌٝ

ٚايٛضٜح ايٛسٝس  ،×ف ٚأع٢ً أبٓا٤ إبطاِٖٝٚأْ٘ أؾط ،ناْت ػعً٘ ايٛيس املٓتذب

ٕ إ، بٌ (43)ٚإٔ ايٛعس اٱهلٞ باـريات ٚبايٓػٌ ايهجري نإ ٭٫ٚز إغشام ،(42)ي٘

ٜأتٞ ٚ ،(44)«إغشام ٜٚعكٛبٚإبطاِٖٝ  ٖٛ ضبٸ»س ع٢ً إٔ اهلل تعاىل ايعٗس اؾسٜس ٜ٪ٚن

×شنط اغِ إغشام يف ؾذط٠ ْػٌ عٝػ٢
 ،(46)ٜٚطاٙ بٛيؼ أب ٚأقٌ املػٝشٝني ،(45)

ٞٸٜػتشٓك ،َجٌ إغشام، ٜٚعتكس املػٝشٕٝٛ أِْٗ ،ٚأْ٘ ابٔ اهلل باـريات.  ٕٛ ايٛعس اٱهل

قك١ ختاْ٘ يف ايّٝٛ  :َجٌ ،ل بإغشامنصيو أؾاض ايعٗس اؾسٜس إىل أسساخ تتعًٓ

 .(48)ٚقك١ تكسمي٘ قطباّْا ،(47)ايجأَ َٔ ٫ٚزت٘

ؾإٕ  ،تعٝني ايصبٝض ستا ع٢ً أٓننيٚايًت ،ع٢ً خ٬ف ْعط٠ ايٝٗٛز١ٜ ٚاٱغ٬ّ

ُٻ يتكِٝ ايكك١  ،ٚػاٚظت َػأي١ تعٝني ايصبٝض ،كت يف ا٭َطتؿاغري املػٝش١ٝ تع

ٌٸؾ. ×ٚتطبطٗا بكًب عٝػ٢ اٯٜات اييت تؿري يكًب  ؿٞ ايعكا٥س املػٝش١ٝ تؿػري ن

ؾؿٞ ٖصا ايتؿػري ٜكٝس إغشام به١َٛ  .تط٣ إغشام ايُٓٛشز ا٭غبل يعٝػ٢ (49)عٝػ٢

 (50)غشام يف ايّٝٛ ايجايح إىل املصبضإقٝس عٝػ٢ ع٢ً ايكًٝب، ٚمحٌ  اؿطب نصيو

 . (51)نصيو قاّ عٝػ٢ َٔ ايكرب يف ايّٝٛ ايجايح
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ٕ ابٓ٘ ع٢ً ٖصا ايؿهٌ: إ ×ض إبطاِٖٝٚقس سه٢ ايعٗس اؾسٜس قك١ شب

ٌٸ ايصٟ  ×ؾإبطاِٖٝ .ّ ابٓ٘ قطباّْاٌ ا٫ختباض اٱهلٞ يف إٔ ٜكسٸإميإ تكبٻ إبطاِٖٝ به

ٕ إ» :، ٖٚٛ ايصٟ قٌٝ ي٘ ؾّٝ٘ ابٓ٘ ٚسٝسٙ قطباّْايٝكسٸ ّاايٛعس اٱهلٞ نإ َػتعسٸتكبٌ 

ع٢ً نٌ  ٜتو غتهٕٛ َٔ إغشام، ٚنإ إبطاِٖٝ ٜعتكس إٔ اهلل قازضٷْػًو ٚشضٸ

ٌٕ ،، قازض ع٢ً إٔ وٝٞ املٛت٤٢ؾٞ قسض ع٢ً إٔ ٜعٝس أآخط إٔ اهلل  ٖٚٛ َا ٜعين بؿه

 . (52)«هلٞل ايٛعس اٱيٝتشٖك ;اؿٝا٠ ٱغشام

بعس إٔ ٚعسٙ إٔ  ،بإٔ اهلل ×ؾع٢ً ٖصا ا٭غاؽ نإ إميإ ٚعكٝس٠ إبطاِٖٝ

٭ٕ  ;يًطبٸ ع٢ً إٔ ٜعٝس اؿٝا٠ إيٝ٘ بعس إٔ ٜصبض قطباّْا قازضٷ ،ْػً٘ غٝهٕٛ َٔ إغشام

 . ×ْػٌ إبطاِٖٝ إٔ ٜػتُطٸ ٫ بٴسٻٚ ،قازمٷ ٚعس ايطبٸ

 

  ــــــ إبسأٍه بطل اإلمياٌ ّفازضُ

ٟٸ بعٝسّا ،يف عكا٥س املػٝش١ٝ ×١ إبطاِٖٝقكٸ إٕ ظاٖط٠ َ٘ تكسٸ ،تؿػري عٔ أ

ٛٸ ،ع٢ً أْ٘ بطٌ اٱميإ ٖصٙ  .بايٓذاح ٬َّٚهًٓ قّاٚأْ٘ قس خطز َٔ ا٫َتشإ اٱهلٞ َتؿ

 ايكٛض٠ ناْت َٓتؿط٠ بني آبا٤ ايهٓٝػ١ ا٭ٚا٥ٌ.

بٌ ع٢ً ضغِ إمياْ٘ بإٔ اهلل ئ ٜك ،×ايكسٜؼ آغٛغتني نإ ٜط٣ إٔ إبطاِٖٝؾ

ٔٸ ،قطباّْا إٔ ٜكسّ إْػاّْا إٔ ٜطٝع  ز ٚيٛ ؿنٕيٖصا مل ٜهٔ يٝذعً٘ ٜتكاعؼ أٚ ٜرتزٸ يه

ٞٸ  .(53)ٜٚػتػًِ ي٘ ا٭َط اٱهل

٠ ؾعٌ ٞ بؿِ ايصٖب يؿكاست٘( غكٛم ضزٸٜٛسٓا شٖيب ايؿِ )مسٸٚقاٍ 

نإ بإَهاْ٘ إٔ ٜػأٍ اهلل ايعسٜس  ×ٕ إبطاِٖٝإيف َكابٌ ا٭َط اٱهلٞ:  ×إبطاِٖٝ

ل ايعٗس اٱهلٞ ؾهٝـ غٝتشٖك تكسِٜ إغشام قطباّْا إشا متٸ :َٔ مجًتٗاٚ٭غ١ً٦، َٔ ا

َٔ  ّا٘ مل ٜططح أٜٸيهٓٸ ؟ٚغتسّٚ أعكاب٘ َٓ٘ ،ايصٟ ٚعسٙ إٔ ٜهٕٛ ْػً٘ َٔ إغشام

ُټ ،تًو ا٭غ١ً٦ ٞٸ ٘ َٓشكطّاٚنإ ٖ  .(54)يف نٝـ ٜٓذع ا٭َط اٱهل

اّ يف ايكباح ايبانط ق ×أٚضغني َٔ أٌٖ إغهٓسض١ٜ: نٕٛ إبطاِٖٜٝٚكٍٛ 

ٟٸ ٚمل ٜتؿاٚض َع أسسٺ ُټ ز يفتؿهٝو أٚ تطزٸ ٚمل ٜهٔ ي٘ أ  سّاَا غٝكّٛ ب٘ يٝؼ تع

 . (55)ْؿػ٘ ي٘ أع٢ً ايػؿط ٖٚٝٸ ، بٌ يكس ععّ ؾع٬ّٚاعتباطّا



×  
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ٚعسٙ ٫ قاي١، ؾكس  َع إمياْ٘ باهلل ٚإٔ اهلل َٓذعٷ ،×ايٓتٝذ١ إٔ إبطاِٖٝٚ

ٞٸؼطٸ  . (56)أٚ مماط١ً عرتإضازٕٚ  َٔ ،ى يتٓؿٝص ا٭َط اٱهل

 

ِّ   ــــــ د لصلب املطٔحذبح إضخام مم

١ إبطاِٖٝ يف تؿاغريٖا ع٢ً قٛض١ٜ ١ ايٝٗٛز اييت تكّٛ قكٸع٢ً عهؼ غٓٸ

١ املػٝش١ٝ ضٙ ؾٝٗا، لس ايػٓٸٚٵع ع٢ً َٓاقؿ١ ٚإعاز٠ قطا٠٤ زٳٚتطٚن ،إبطاِٖٝ ْؿػ٘

. يف ٣َا دط يٝ٘ ٜعٛز ايككس يفٚأْ٘ إ ،ض إغشامٚٵع يف ايكك١ ْؿػٗا ع٢ً زٳتطٚن

ٕٷ ٚىل شبض إغشام ٖٛايهتابات املػٝش١ٝ ا٭  ـ٬م ايبؿط١ٜ. عٓٛا

ٞٸ (Hippolytusٖٝبٛيٝتٛؽ ) ٚيف تؿػريٙ يػؿط  ،يف أ٥ٌٚ ايكطٕ ايجايح ،ايطَٚ

يٝهؿط عٔ ايعامل ٚإٔ  ؽ نإ َؿتاقّاإغشام املكسٸ»نتب ٜكٍٛ:  ،ْؿٝس ا٭ْاؾٝس

َٔ املػٝشٝني ا٭ٚا٥ٌ إٔ  نصيو نإ ٜط٣ بعضٷٚ .(57)«ِٗهلِ ـ٬ق ٜكسّ ْؿػ٘ ؾسا٤ٶ

ِّ ،«ن١ًُ ايطبٸ»إغشام نإ   . (58)املػٝض ٤س جملٞٚأْ٘ نإ املُ

ِّٚٵطٕٚ املػٝشٕٝٛ ٜطٳأنجط املؿػِّ س٠ يعطض ٕ ٖصٙ ايؿكط٠ َٔ ايعٗس اؾسٜس مم

شْٛب ٚ ٞ عٔ َعاقرييًتهؿ ٜٚككسٕٚ بصيو قتٌ املػٝض ٚقًب٘ قطباّْا ،ايٓذا٠ اٱهل١ٝ

عٔ  ش١ٝ قس أخص بس٫ّٝيف ايطٚاٜات املػ ×بٗصا ايًشاظ ٜهٕٛ عٝػ٢ٚ .(59)١ٜايبؿط

 بس٫ّ ،ايصٟ سػب َا ٚضز يف ايعٗس ايعتٝل أْعي٘ اهلل ٱبطاِٖٝ يٝصع٘ قطباّْا ،ايهبـ

يف  اؿسٜح عٓٗا َػبكّا ٖ٪٤٫ ع٢ً إٔ سازث١ ايكًٝب قس متٸ عٔ ابٓ٘ إغشام. ٜٚكطٸ

اهلل غٛف ميٓش٘ »ٱغشام بإٔ  ×يف دٛاب إبطاِٖٝ ت ظاٖط٠ّٚناْ ،ؽايهتاب املكسٻ

 .«نجريّا قطعاّْا

ٚايصٟ دا٤  ،×ت تط٣ يف غ٪اٍ إغشام ٭بٝ٘ إبطاِٖٝإٕ ا٭زبٝات املػٝش١ٝ ظًٓ

ُٸ اغتعاض٠ّ ،«نجريّا ٕ اهلل ميٓش٘ قطعاّْاإ»: دٛاب٘ ا غٝشسخ ٚنٓا١ٜ يف سكٝك١ ا٭َط ع

يتٓؿٝص ا٭َط  ×غاؽ ؾإٕ اغتعساز إبطاِٖٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭×َٔ قًب املػٝض ٫سكّا

ٞٸ ١ املػٝش١ٝ يٝؼ يف اؿكٝك١ املكتهٞ يصبض ابٓ٘ ايٛسٝس إغشام يف تؿاغري ايػٓٸ اٱهل

 ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ابٓ٘ ايٛسٝس )املػٝض( قطباّْا )ا٭ب( ايطبٸ اع٢ً ضن ٚؾاٖسٺ ع١َ٬ٺ غ٣ٛ

ٜٔ ايكٝا١َ قبٌ ٚقٛعٗا ب ٖصٙ ايط١ٜ٩ إبطاِٖٝ قس عاػٵسٳ. ٚٚؾسا٤ يٓذا٠ ٚخ٬م ايبؿط١ٜ
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 .(60)بآ٫ف ايػٓني

ٌٸيكس ساٍٚ ايهتٸ َؿطزات قك١ شبض  اب املػٝشٕٝٛ إهاز ايػٓد١ٝ بني ن

 ّاٝسٝح ضأٚا يف محٌ اؿطب ٚايصٖاب إىل أع٢ً اؾبٌ ػًٓ ،×إغشام ٚقك١ عٝػ٢

 ُٗا قطباّْاٝٵض احملٛضٟ يف ن٬ ايككتني يف تكسِٜ نًَٚٵايسٻ ؿٌُ عٝػ٢ ع٢ً ايكًٝب:

ُٸعً ُٗا يًشطب. ؾكس دا٤ يف ايسعا٤ ايصٟ ٜكطأ ٝٵَٔ خ٬ٍ محٌ نًَ ١ اؾبٌ قس متٸ٢ ق

ّ نُا إٔ إغشام قس محٌ اؿطب ايصٟ غٝشطم ب٘ بعس إٔ ٜكسٸ :ؽيف اـُٝؼ املكسٸ

خؿب١ ايكًٝب اييت غٝكًب عًٝٗا، ٚنُا إٔ إغشام  ×نصيو محٌ عٝػ٢ قطباّْا

 . (61)ٝ٘ املكسغنيٝعٗط ؿٛاضٜٸٚغ ،ؾهصيو غٝبعح عٝػ٢ َٔ َٛت٘ ّاقس بكٞ سٝٸ

 ،ني إىل إهاز تطابط بني دبٌ َٛضٜا ٚدبٌ دًذتااب املػشٝٸغ غعٞ ايهتٸ٬سٳٜٴ

ِٗ غع٢ إىل إثبات إٔ دبٌ بعهزضد١ إٔ إىل ٕ املػٝض قًب ع٢ً قُت٘، إ :ايصٟ قٌٝ

ِٷ َٔ دبٌ َٛضٜا ايصٟ ٚقعت ع٢ً َطتؿعات٘ ٚقا٥ع قك١ إبطاِٖٝ  دًذتا يف ايٛاقع ٖٛ قػ

ٕ قك١ قطبا١ْٝ عٝػ٢ إ :ىل ايكٍٛٚٵهلصا ايطأٟ ا٭خري ؾإٕ اَ٭ ٚٚؾكّا .(62)ابٓ٘ إغشام ٚشبض

ٕٕٚإغشام قس مٓت  ٚاسس.  ت يف ايٛاقع يف َها

 

 ــــــ جتاِ اإلمياىٕذبح إضخام ّفل زؤٓ٘ اال

ُٸ ٚٸ ،١ يف نتابات املػٝشٝنئَ بني ايتؿاغري املٗ ٍ َا دط٣ يف قك١ ٚاييت ت٪

 ٜٚعسٸ ،(1855 ـ 1813نرينػاضز )ًٝػٛف ايسمناضنٞ غٛضٕ تؿػري ايؿ ،×إبطاِٖٝ

 .ٞايعكط اؿاي  يفٝنيشٝاب املػَٔ أؾٗط ايهتٸ ٚاسسّا

نرينػاضز َٔ أغاؽ قاعس٠ إٔ اٱميإ ٖٛ ايكطع بعسّ ٜك١ٝٓٝ ا٭عٝإ ٜٓطًل 

 ٟٸأٚؾل ٖصا ايكاعس٠ ٖٛ ٜطؾض تطبٝل ٚ ٚ اٱميإ ٖٛ ايكطع بعسّ ايهجط٠ اـاضد١ٝ(.أ)

ٌٕ ٌٸ ،ٚتكِٝٝ َؿطزاتٗا ،ٚ بطٖإ عكًٞ ٚطبٝعٞ يف إثبات املػٝش١ٝأ زيٝ  نُا ٜطؾض ن

ٌٕ ابٓ٘ إغشام ٖٞ يف فاٍ  ×ؾتؿػريٙ يكك١ شبض إبطاِٖٝ .يتاضٜذ املػٝش١ٝ ؼًٝ

٫ٚ فاٍ ي٬تها٤ ؾٝٗا ع٢ً ايعكٌ اٱْػاْٞ  ،٘ ٚاملصٖب اٱمياْٞ َػأي١ إميا١ْٝايتٛدټ

 ٚؼ٬ًٝت٘ أٚ بطاٖٝٓ٘.

 ،اضز يف تؿػريٙ يكك١ إبطاِٖٝ ع٢ً عٓكط اٱخ٬م ٚاٱميإنرينػٜطٓنع 



×  
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ٛٸ َٔ زٕٚ إٔ ٜعين إٔ تؿػريٙ قس خ٬ ضات اـٝاي١ٝ، ؾإبطاِٖٝ َٔ َٔ اـٝاٍ ٚايتك

ٌٸخ٬ٍ املٓعاض اٱمياْٞ يهرينػاضز قس ؽًٓ عكًٞ ٚإزضاى عك٬ْٞ،  ٕطتؿٗه ٢ عٔ ن

ٞٸ ٘ بإَٔط٥باآؾشني خطز َٔ أضض  ٌ َٔ قس ؼًٖ ،املٛعٛز٠ٚاػ٘ قٛب ا٭ضض  ،إهل

ٚمل وٌُ َع٘ يف نٝاْ٘ غ٣ٛ إمياْ٘، ٚناْت ٚغًٝت٘  ،ٚدٛزٙ ايعكًٞ ٚق٠ٛ اٱزضاى

 . (63)اغتعُاٍ اٱميإ يف َكابٌ احملا٫ت ايعك١ًٝ

٭ْ٘ مل  ;٥٘باآخ يٰخطٜٔ عٔ ا٭َٛض اييت خطز ٭دًٗا َٔ أضض إبطاِٖٝ مل ٜتشسٸ

ٛٸخاقٸ ٭ٕ ;ٜهٔ ٜػتطٝع بٝاْٗا بًػإ ايعكٌ هلِ ّ باٱميإ عسّ ١ٝ ا٭َٛض اييت تتك

بٌ  ،ؾطض ع٢ً إبطاِٖٝ اـطٚز ٕ نتِ ايػطٸإ» :ب تعبري زضٜساػٵٚسٳ .ًبٝإيقابًٝتٗا 

ف ايعاّ يٝؼ غ٣ٛ طٵٕ إبطاِٖٝ بًشاظ ا٭خ٬م ٚايعٴإ :آخط بتعبرٕيٚ .(64)«خٝا١ْ ا٭خ٬م

ٕ إ» :ْػتطٝع ايكٍٛ. يصيو (65)«أب اٱميإ»قاتٌ قاغٞ ايكًب، بُٝٓا ٖٛ عٓس اهلل 

ٛٸ ّانرينػاضز باعتباضٙ َػٝشٝٸ ٠ ايعك١ًٝ يف قٝط ايتٓاقض ٜط٣ إٔ ا٫عتُاز ع٢ً ايك

با٫غتك٬ٍ ٚباختٝاض١ٜ  ٭ٕ شات١ٝ َٚا١ٖٝ ايصْب ٖٞ ا٫عتكاز غطٚضّا ;ٖٛ مبٓعي١ ايصْب

 . (66)«٘اٱْػإ يف ع٬قت٘ بطبٸ

٠ ؾطؽ اٱميإ بٗصا ٚاَتطا٩ٙ يكٗٛ ،إميإ نرينػاضز ٫ ىًٛ َٔ املداطط٠

ِ َػاَط٠. ٜهُٔ خطط ٖصٙ املػاَط٠ يف اـطط املعطيف. ؾاٱْػإ ٜػًٚ سٸعٳايؿهٌ ٜٴ

٫ ٜتٛاؾل ٚعكً٘، ٚيف َجٌ ٖصا ايػًٛى ٜهُٔ اـطط ايٛاقعٞ، ؾإبطاِٖٝ  ضقبت٘ ٭َٕط

ٚمل ٜٓعط  ،بع َا ميًٝ٘ عًٝ٘ إمياْ٘تٸا٭ْ٘  ;ب ْعط٠ نرينػاضز قس ٚقع يف اـططػٳَع

ٞٸ إىل  . (67)طبعني ايعكٌ ٚايتؿٗه ا٭َط اٱهل

 

  ــــــ ٘ اإلضالمٔ٘بسأٍه ابيُ يف الطّيإقساءٗ قص٘ ذبح 

ٌٸ ٜٚؿاض إيٝ٘ َطاضّا ،يف ايكطإٓ ×ع٢ً عهؼ ايعٗسٜٔ ٜربظ اغِ إمساعٌٝ  به

 :٠، ٚأؾري إيٝ٘ باؿًِٝا عؿط٠ َطٸتؾكس شنط يف ايكطإٓ اثٓ .أٚقاف اـري ٚايهُاٍ

ٙٴ﴿ ْٳا ِٕبٹػٴ٬َ َؾبٳؿٻطٵ ٚٳاشٵنطٵ ﴿ :املكطؿ٢ ٚاـِّط عٓس اهلل ،(101 )ايكاؾات: ﴾ّٕ سٳًٹٝ

ُٳاعٹ ٌٔ ٚٳشٳا ػٳعٳٝٚٳاِي ٌٳٝٔإغٵ ٌٷٸ اِيهِؿ ٔٳ ٚٳن  ،قازم ايٛعس عٓس اهلل ،(48 )م: ﴾أضٝا٭خٵ َٹ

ٕٳ﴿ :نُا يف قٛي٘ ٚٳَنا ٛٳعٵسٹ  ٕٳ قٳازٹمٳ اِي ٘ٴ َنا ْٻ ٌٳ ٔإ ُٳاعٹٝ ضٳغٴ٫ّٛ  ٚٳاشٵُنطٵ ؾٹٞ اِيهٹتٳابٹ ٔإغٵ
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ٝٸّا  :ٚغاِٖ َع٘ يف بٓا٤ ايهعب١ ،×ٚنإ إىل داْب أبٝ٘ إبطاِٖٝ ،(54 )َطِٜ: ﴾ْٳبٹ

َٹ﴿ ٚٳاتٻدٹصٴٚا  َٵّٓا  ٚٳَأ َٳجٳابٳ١ّ يٹًٓٻأؽ  ٝٵتٳ  ٓٳا اِيبٳ َٴكٳًٓٚٳٔإشٵ دٳعٳًِ ِٳ  ٖٹٝ ّٔ ٔإبٵطٳا َٳَكا ْٳا ٔإَي٢  ٢ٶٔٵ  ٗٔسٵ ٚٳعٳ

ٝٵ ِّطٳا بٳ ٕٵ َط ٌٳ َأ ُٳاعٹٝ ٚٳٔإغٵ ِٳ  ٖٹٝ ٚٳايطټٖنٔع ايػټذٴٛزٹٔإبٵطٳا ٚٳاِيعٳانٹؿٹنيٳ  ٞٳ يٹًٖطا٥ٹؿٹنيٳ  )ايبكط٠  ﴾...تٹ

٠، بٌ شنطٙ غبع عؿط٠ َطٸ ،ايكطإٓ َٔ شنط اغِ إغشام ٌٴدٵٚمل ٜٳ .(127ـ  125

٘ٴ ٔإغٵشٳامٳ ﴿ :كٞ ٚغريٖا َٔ ا٭ٚقاف اؿُٝس٠ٚقـ ؾٝٗا بايعبس ٚايكاحل ٚاملتٸ ٓٳا َي ٖٳبٵ ٚٳ ٚٳ

ٚٳ ْٳاؾٹ١ًَّ  ٜٳعٵُكٛبٳ  ٓٳا قٳايٹشٹنيٳ ٬ُ٘نٚٳ اٙ إٜٸ ×(، ٚإٔ اهلل قسض ضظم إبط72ِٖٝ )ا٭ْبٝا٤: ﴾دٳعٳًِ

ٔٸ ُٵسٴ هللٹ﴿ :نٗٛيت٘ يف غ ٕٻ ضٳبِّٞ اِيشٳ ٚٳٔإغٵشٳامٳ ٔإ ٌٳ  ُٳاعٹٝ ٖٳبٳ يٹٞ عٳ٢ًَ اِيهٹبٳٔط ٔإغٵ ٚٳ  اٖيصٹٟ 

ُٹٝعٴ ايسټعٳا٤ٹ ٓش١ ضبا١ْٝ ٚأْ٘ َ ،(68)عًٝ٘ ايٓع١ُ ٚإٔ اهلل قس أمتٸ ،(39 )إبطاِٖٝ: ﴾َيػٳ

 . (70)ٚأْ٘ بطن١ َٔ اهلل ،(69)ٱبطاِٖٝ

ؾكس  ،عُا ٚضز يف ايعٗسٜٔ بطاِٖٝ ابٓ٘ يف ايكطإٓ متاَّاإ١ شبض قكٸ تقس اختًؿٚ

ٔٳ ايكٻايٹشٹنيٳ ﴿كاٍ: ؾْكٌ ايكطإٓ ايكك١  َٹ ٖٳبٵ يٹٞ  ْٳاٙٴ *ضٳبِّ  ِٕ ّٕبٹػٴ٬َ َؾبٳؿٻطٵ ُٻا * سٳًٹٝ  بٳًَؼٳ َؾًَ

٘ٴ ٞٳ َٳعٳ ٍٳ ايػٻعٵ ٞٻ اٜٳ َقا ٓٳ ّٔ ؾٹٞ َأضٳ٣ ٔإِّْٞ بٴ ٓٳا ُٳ ٌٵ َأ اِي ٜٳا َأبٳتٹ اِؾعٳ ٍٳ  َٳاشٳا تٳطٳ٣ َقا ْٵُعطٵ  ِّْٞ َأشٵبٳشٴَو َؾا

ٕٵ ؾٳا٤ٳ  َٳطٴ غٳتٳذٹسٴْٹٞ ٔإ ٔٳ اهلُلَٳا تٴ٪ٵ ٔٳ ايكٻابٹٔطٜ َٹ ٘ٴ يٹًِذٳبٹنٔي *   ٚٳتٳًٖ ُٳا  ُٻا َأغٵًَ ٓٳاٙٴ *َؾًَ ٜٵ ْٳازٳ ٕٵ ٚٳ  ٜٳا َأ

ِٴ ٖٹٝ ٜٳا سٻِقتٳقٳ َقسٵ * ٔإبٵطٳا ْٻا ايطټ٩ٵ ُٴشٵػٹٓٹنيٳ  ٔإ ٛٳ اِيبٳ٬َٔإ *َنصٳيٹَو ْٳذٵٔعٟ اِي ٗٴ ٖٳصٳا َي ُٴبٹنيٴ ٕٻ  ٤ٴ اِي

ٓٳاٙٴ * ٜٵ ِٕ بٹصٹبٵٕض ٚٳَؾسٳ ٘ٹ ؾٹٞ اٯٚٳتٳ*  عٳعٹٝ ٝٵ ٔٳ طٳِنٓٳا عٳًَ ِٳ عٳ٢ًَ ّٷغٳ٬َ *خٹٔطٜ ٖٹٝ َنصٳيٹَو  * ٔإبٵطٳا

ُٴشٵػٹٓٹنيٳ  ٘ٴ* ْٳذٵٔعٟ اِي ْٻ ٔٵ ٔإ ٓٹنيٳعٹبٳا َٹ َٹ ُٴ٪ٵ ْٳا اِي  (.111ـ  100 ات:ايكآؾ) ﴾زٹ

غ يف ٖصٙ اٯٜات ؾإٕ ايه٬ّ اقتكط ع٢ً أقٌ اؿازخ َٚا ٚقع ٬سٳنُا ٜٴٚ

ٌٕ ٚايصٟ  ،م إىل شنط اغِ ابٔ إبطاِٖٝ ايصٟ قسّ قطباّْأَ زٕٚ ايتططټ ،َباؾط بؿه

ٌٸ طٵؿٹنُا مل تٴ .نإ َٛنع ٖصا ا٫َتشإ ايهبري دطا٤ ا٭َط َٚهإ إ اٯٜات إىل ق

ٞٸ بٔ ايصٟ اختري إٔ ا٫ املتكس١َِّ. ايٓكط١ ايٛسٝس٠ اييت ميهٔ اغتٓباطٗا َٔ اٯٜات اٱهل

ع٢ً َا  ب٫ٛزت٘. ٚبٓا٤ٶ ×هلصا ا٫َتشإ ٖٛ شيو ا٫بٔ ايصٟ نإ َٛنع تبؿري إبطاِٖٝ

 يف عامل ايط٩ٜا ا٭َط اٱهلٞ ×ات ؾكس أهلِ اهلل إبطاِٖٝدا٤ يف اٯٜات َٔ غٛض٠ ايكآؾ

ٌٸٚ. بصبض ابٓ٘ قطباّْا ٞٸ إبطاِٖٝ به نصيو  .ع٢ً ععُت٘ ايطنا اغتػًِ يٮَط اٱهل

ٌٸ٬سٳٜٴ  املعينٸ ×بطاِٖٝإاٯٜات اييت تٓاٚيت قك١ ايصبض مل تصنط اغِ ٚيس  غ إٔ د

ٟٸ .٫ٚ َهإ ايصبض ،بايصبض ايصٟ شنطت ؾٝ٘ ايكك١ ٖٛ ايساؾع  ٖٚصا اٱمجاٍ ايبسٚ



×  
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ٕ إغشام إ :ٚبايتايٞ قٛهلِ ،ٌ إىل َا شنط يف ايعٗس ايعتٝلطٜٔ ا٭ٚا٥بعض املؿػِّ يطدٛع

ٔٵ .(71)بايصبض نإ ٖٛ املعينٸ ُټ ،َع َطٚض ايعَٔ يه ٔ أنجط يف ايؿٛاٖس ٜطل املؿػٸٚتع

ٚاعتُاز ؾٛاٖس ايػٝام َٚٔ زاخٌ ايكطإٓ ٚاٯٜات ْؿػٗا اييت تٓاٚيت قك١  ،ايتاضى١ٝ

 طت نًُتِٗ يف املٛنٛع. تػٝٻ ،×إبطاِٖٝ

ّٕٯٜات ايكطآ١ْٝ مٓتٚؾل ا ط ؿ٠ِّ بٴَطٸ :تنيَطٸ ت بؿاض٠ إبطاِٖٝ مب٬ٝز غ٬

َٔ غٛض٠  112ايبؿاض٠ بإغشام دا٤ت يف اٯ١ٜ  .ط ؾٝٗا بإغشامؿِّٚأخط٣ بٴ ;بإمساعٌٝ

ٔٳ ايكٻايٹشٹنيٳ﴿: اتايكآؾ َٹ ٝٸّا  ْٳبٹ ْٳاٙٴ بٹٔإغٵشٳامٳ  ٚأتت ٖصٙ ايبؿاض٠ بعس بٝإ اٯٜات  ،﴾ٚٳبٳؿٻطٵ

غ٬ّ »بٔ يف قك١ ايصبض ٖٛ زاخًٞ ع٢ً إٔ املطاز با٫ ٖٚٛ تأٜٝسٷ ،١ ايصبضايػابك١ يككٸ

ِٕ﴿: «سًِٝ ّٕ سٳًٹٝ ْٳاٙٴ بٹػٴ٬َ ، (72)ٚاييت تٓطبل ع٢ً إمساعٌٝ ،(101 :)ايكاؾات ﴾َؾبٳؿٻطٵ

ٚٸٚبايتايٞ ؾإٕ ايصٟ مٓت ٚمل ٜهٔ إغشام ٖٛ ا٫بٔ  ،ٖٛ شبٝض ايكطإٓ ٫ّت ايبؿاض٠ ب٘ أ

ٚٸ  ،أخط٣ إٕ ٚقـ إمساعٌٝ بايكرب َٔ د١ٗٺٚ .(73)نإ إمساعٌٝبٌ  ،ٍ ٱبطاِٖٝا٭

ٔٳ﴿ :نُا يف قٛي٘ تعاىل ٔٵ ايكٻابٹٔطٜ َٹ  ٌّ ٌٔ ُن ٚٳشٳا اِيهٹِؿ ٚٳٔإزٵٔضٜؼٳ  ٌٳ  ُٳاعٹٝ )ا٭ْبٝا٤:  ﴾ٚٳٔإغٵ

ٞٸ إؾاض٠ْ ،(85 نصيو ٚ ;(74)ٚقبٛي٘ بإٔ ٜصبض قطباّْا ،إىل قرب إمساعٌٝ ع٢ً ا٭َط اٱهل

ُٸقـ بـ )قازم ايٛعس( اٚٴ َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ  .(75)ً٘ ايصبضيصٟ وتٌُ َٛاؾكت٘ يكربٙ ٚؼ

. ظاٖط اٯٜات ايكطإٓ قس اختًـ عٔ ايتٛضا٠ يف اغِ ابٔ إبطاِٖٝ ايصٟ أَط بصع٘ قطباّْا

ٚشيو ٭ٕ ابٓ٘ ا٭ٍٚ نإ قس  ;ؾاق١ً ظ١َٝٓ ×ا إبطاُِٖٝاٖتًٓك تنيًإٔ بني ايبؿاضتني اي

ٞٸت قه١ٝ ا٫َتشإ ابًؼ َبًؼ ايطداٍ ٚمٓت ظم ايبؿاض٠ ايجا١ْٝ ضٴ ٠ٺٚبعسٖا مبسٸ ،بصع٘ ٱهل

 مبٛيٛزٙ إغشام.

 

ُّ   ــــــ سًٓ املطلنني يف تعٔني مصدام الربٔحز زأٖ املفطِّمطاز تط

ٚٸع٢ً خ٬ف اٖتُاّ ايػٓٸ ١ ٍ يف ايػٓٸ١ ايٝٗٛز١ٜ ٚاملػٝش١ٝ ؾكس نإ ا٫ٖتُاّ ا٭

ايكٍٛ بإٔ ٖصا نإ ٚ .ابٓ٘بطاِٖٝ إ١ شبض اٱغ١َٝ٬ تعٝني َكسام ايصبٝض يف قكٸ

ٚٸ ٟٸا٫ٖتُاّ ا٭ ٌٕ ٍ ٫ ٜعين بأ ٞٸ ؾه  ،يف ايكك١ َٔ اٱؾهاٍ إغؿاٍ ايكػِ اؿكٝك

٢ ٜٓاٍ إثطٙ َكاّ ستٸ، ٘ بٗصا ا٫بت٤٬ ايعع٥ِٝٚابت٬ ×ٖٛ قػِ اَتشإ إبطاِٖٝٚ

اغِ إمساعٌٝ  تٚضغِ ثبٛ .ِ ب٘ يف ايؿِٗ ايسٜين اٱغ٬َٖٞٚٛ اهلسف املػًٖ ،اٱَا١َ
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ٔٸب يف  ايبشح عٔ َكسام ايصبٝض يٝؼ غطٜبّا عٓٛإ ايصبٝض يف ايصانط٠ اٱغ١َٝ٬، يه

ٌٕ ّٸ ايػاس١ اٱغ١َٝ٬ بؿه ٞٸ، تا ٚبايصات يف ظَٔ  ،ؾكس ططح يف ايتاضٜذ اٱغ٬َ

ٚقس شٖب مجاع١ َٔ »قس شنط شيو ابٔ نجري بكٛي٘: ٚ ،(76)خ٬ؾ١ اـًٝؿ١ ايجاْٞ

خصٖا عٔ قشـ أيو عٔ نعب ا٭سباض ايصٟ ْكًٛا ش ;ايػًـ بإٔ ايصبٝض نإ إغشام

غٛا٤ َٔ َؿَٗٛ٘  ،َٔ ايكطإٓ ٚمل ٜهٔ شيو املع٢ٓ ايصٟ أخصٚٙ َؿَّٗٛا .أٌٖ ايهتاب

يف اٱؾاض٠ إىل إٔ ايصبٝض نإ  ايكطآْٞ ٚانضٷ أٚ َٔ َٓطٛق٘، بٌ إٕ ايٓلٸ

 . (77)«إمساعٌٝ

ُع ٚايتٛؾٝل بني سايٛا اؾٚأع٢ً قٍٛ،  ض ق٫ّٛطٜٔ مل ٜطدِّايبعض اٯخط َٔ املؿػِّ

َط٠  :تنيض ي٬َتشإ بصبض ابٓ٘ َطٸقس تعطٸ ×ؾاستًُٛا إٔ ٜهٕٛ إبطاِٖٝ ،ايطٚاٜتني

٘ ٭ٕ يعًٓ :نُا قايٛا .(78)هلل قطب١ّ ،َٚط٠ ثا١ْٝ أَط بصبض إغشام ;أَط بصبض إمساعٌٝ

٢ وكٌ ع٢ً ا٭دط ٚايجٛاب ايصٟ سكٌ ستٸ ;٢ إٔ ٜهٕٛ ايصبٝضإغشام نإ ٜتُٓٸ

ٚ٭ٕ اهلل عًُ٘ قازم اؿسٜح ٚكًل  ،٢ ٜبًؼ َكاَ٘ٚستٸ ،اعٌٝعًٝ٘ أخاٙ إمس

 . (79)ي٘ ٚثٛابّا ؾكس أَط إٔ ًٜكب بني امل٥٬ه١ بايصبٝض دعا٤ٶ ،ايًٗذ١

يًصبٝض يف قك١  إٕ اْتكاٍ ايهتابات ٚايتؿاغري إىل تعٝني إمساعٌٝ املكسام ا٭متٸ

ٛٸ ،×إبطاِٖٝ عا٤ إٔ زٸػتؿطقني إىل ا٫َٔ امل ٕعُٵزؾع َظ ،٠ ا٭زي١ اييت أقُٝت ي٘ٚق

َٔ ا٭َج١ً ٚ .ط٠ بني املػًُنيايكٍٛ بإٔ ايصبٝض نإ إمساعٌٝ إمنا ٖٛ ْتاز ايكطٕٚ املتأخِّ

ٕ إ»سٝح نتب ٜكٍٛ:  يف ؼكٝل سٍٛ شبض إغشام، خ،ع٢ً ٖ٪٤٫ َا قاي٘ إزٚاضز ْٛض

 طٜٔ ا٭ٚا٥ٌٚمل ٜهٔ يس٣ املؿػِّ ،ْؿػ٘ قس استٌُ إٔ إغشام ٖٛ ايصبٝض |ّاقُس

َٔ خ٬ٍ ايعسٜس َٔ  ;ٌٕ ؾاٜطغتٕٛ ٖٛ اٯخط قس تٛقٻإ :ب قٛي٘ػٵٚسٳ .(80)«يف ٖصا ؾٙو

إٔ املكازض ا٭ٚىل َٔ ايرتاخ اٱغ٬َٞ إىل  ،ايتشكٝكات ٚا٭عاخ يف اٯثاض اٱغ١َٝ٬

ـ . َ٪ٚي(81)«×ناْت متٌٝ إىل تعٝني إغشام بعٓٛإ َكسام ايصبٝض يف قك١ إبطاِٖٝ

بني ايكطإٓ ٚايتٛضا٠ سٍٛ  ٚبعس إٔ أدط٣ َكاض١ّْ ،ت ٚاٱميإ(نتاب )املكسؽ; اي٬ٖٛ

تػًِٝ إبطاِٖٝ ـ 2إهل١ٝ ا٭َط بايكطبإ;  ـ1 ؿات:َ٪ٖي ١يج٬ث إعسازٙٚبعس  ،قك١ إبطاِٖٝ

ّٸ َع إٔ ؼسٜس »نتب ٜكٍٛ: َباضن١ ْػٌ إبطاِٖٝ، ـ 3ٚايهاٌَ يًُؿ١٦ٝ اٱهل١ٝ;  ايتا

ٔٵىل نإ َٛضز اخت٬فٺ١ اٱغ١َٝ٬ ا٭١ٜٖٛٚ ايصبٝض يف ايػٓٸ سكٌ  بعس َطس١ًٺ ، يه



×  
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ٚضغِ إٔ ايكطإٓ مل  .ٚيٝؼ إغشام ،بايبشح بِٝٓٗ ايتٛاؾل ع٢ً إٔ إمساعٌٝ ٖٛ املعينٸ

ٌٸٜتعطٸ  . (82)«١ٚقٛع ايكك١ ؾإِْٗ خًكٛا يف ا٭خري إىل ايكٍٛ بأْٗا ٚقعت يف َٓه ض حمل

 ،بٝض نإ إغشامطٜٔ ايصٜٔ شٖبٛا إىل إٔ ايصشنط ايؿدط ايطاظٟ أغاَٞ املؿػِّ

تِٗ نُا أٚضز أزٓي ،ٕ ايصبٝض نإ إمساعٌٝإ :ٚنصيو أغاَٞ اجملُٛع١ اييت قايت

عُط بٔ  :َٔ بِٝٓٗ ،ٚايرباٖني اييت اعتُسٚا عًٝٗا يف إثباتِٗ. ؾصنط إٔ فُٛع١ّ

ٞٸًٚب، اؽ بٔ عبس املٓطعبٸٚاياب، اـٓط نعب ٚابٔ َػعٛز، ٚ، ×بٔ أبٞ طايب عً

 ،ايػسٟٚايعٖطٟ، ٚعهط١َ، َٚػطٚم، ٚبٔ دبري، غعٝس ٚقتاز٠، ٚا٭سباض، 

شت إٔ إغشام نإ ٖٛ ايصبٝض. ثِ ناْٛا نُٔ اجملُٛع١ ا٭ٚىل اييت ضدٻ ،َٚكاتٌ

ب، غعٝس بٔ املػٝٸٚابٔ عُط، ٚاؽ، ابٔ عبٸ :َجٌ ،شنط َٔ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ أؾطازّا

ٞٸٚ سام نُٔ ايكا٥ًني بإٔ املك ،ٚايهًيب ،فاٖسٚايؿعيب، ٚ ،×اؿػٔ بٔ عً

 . (83)يًصبٝض نإ إمساعٌٝ ا٭متٸ

 

  ــــــ ٘ الربٔح يف السّآات اإلضالمٍّْٔ٘ٓ

ٔٵ .ابٓ٘ ×١ قك١ شبض إبطاِٖٝتٓاٚيت ضٚاٜات أٌٖ ايػٓٸ ب ضأٜٞ ناْت ػٵسٳ يه

ٚفُٛع١ ثا١ْٝ  ;سٝح دا٤ت فُٛع١ َٔ ايطٚاٜات يف إٔ إغشام ٖٛ ايصبٝض ;َتٓاقه١

 ست بإٔ ايصبٝض نإ إمساعٌٝ.قطٸ

ض اٱؾاض٠ إٔ بني ضٚاٜات اجملاَٝع اؿسٜج١ٝ ايؿٝع١ٝ تٛدس ضٚاٜات تكٍٛ بإٔ ػسٚ

عا٤ ايؿٝذ ايكسٚم ٚدٛز ايتعاضض ٚا٫خت٬ف بني زٸاضغِ ٚإغشام ٖٛ شبٝض اهلل. 

 ،يف نتاب ايهايفٚ. (84)يًذُع بٝٓٗا ّ ططقّاأْ٘ قسٸ إ٫ٓ ،ايطٚاٜات يف ٖصا املٛنٛع

ضٚاٜات قاب١ً يًبشح يف ثٓاٜاٖا عٔ ٖصا ٖٓاى ؾٛاٖس ع٢ً ٚدٛز  ،يًؿٝذ ايهًٝين

ٕ ايؿٝذ ايهًٝين إ :١َ اجملًػٞ يٝكٍٛاملٛنٛع، ٖٚٞ ايؿٛاٖس اييت اغتٓس إيٝٗا ايع٬ٓ

 . (85)ؿني يف تعٝني َكسام ايصبٝضنإ َٔ املتٛٚق

ّ سٳَٓص ايكٹ ٚدٛز اظزٚاد١ٝ املكسام يف ٖصٙ ايطٚاٜات بني ايؿٝع١ نإ عا٬َّ

 ػاٖني: اإهاز  يف٢ ٚقتٓا ايطأٖ ٚستٸ
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ٚٸا٫ـ 1  ٤ٺ.ِ ؾٝٗا بؿَٞٔ زٕٚ إٔ ٜتهًٖ ،ْكٌ ن٬ ضٚاٜات اجملُٛعتني :ٍػاٙ ا٭

ُٸ :ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ،ػاٙ ْصنطَٔ مج١ً أؾطاز ٖصا ا٫ٚ  ،(87)اؿٜٛعٟٚ; (86)ٞايؿٝذ ايك

 . (88)ٚايبشطاْٞ

َٔ بِٝٓٗ: ايؿٝذ  ،ٚايصٟ قاٍ بإٔ ايصبٝض نإ إمساعٌٝ :ػاٙ ايجاْٞا٫ ـ2

طٜٔ املتأخِّ َٔٚ ،(92)١َ اجملًػٞايع٬ٓٚ، (91)ايطربغٞٚ، (90)ايؿٝذ املؿٝسٚ، (89)ايكسٚم

 .(93)١َ ايطباطبا٥ْٞصنط ايع٬ٓ

 ،ٚاخت٬ف بني ايطٚاٜات يف ٖصا ايباب يٛدٛز تٓاقٕض ْٚعطّا ;١أَا بني أٌٖ ايػٓٸ

 ذاٖات: تٸا ١ؾكس ْتر عٔ شيو بطٚظ ث٬ث

ٚٸا٫ ـ1 سٝح  ،(96)ٚايػٝٛطٞ ،(95)ابٔ ا٭ثريٚ، (94)ظٟايؿدط ايطا :ْعري :ٍػاٙ ا٭

ٟٸ ،انتؿٛا يف تعاًَِٗ َع ايٓٛعني َٔ ايطٚاٜات ع٢ً تٓاقهٗا  ؾكس ْكًٖٛا َٔ زٕٚ أ

 تعًٝل. 

ٚابٔ  ،(98)ايجعًيبٚ، (97)ايطربٟ :ْعري ،ً٘ فُٛع١َْجٻ :ػاٙ ايجاْٞا٫ ـ2

 . ×قك١ إبطاِٖٕٝ إغشام ٖٛ ايصبٝض يف إ :اختاضٚا ايطٚاٜات اييت تكٍٛٚ، (99)اؾٛظٟ

إ أبٛ سٝٸٚ، (100)ايعكؿطٟ :ِٗ، ًَٓ٘ فُٛع١َْجٻ :ػاٙ ايجايحا٫ـ 3

بٔ ايصٟ نإ ٖٛ ا٫ ×سٚا ع٢ً إٔ إمساعٌٝٚأٖن ،(102)ٚايعسًٝٞ ،(101)٭ْسيػٞا

 . ×يف قك١ إبطاِٖٝ اختري يٝهٕٛ قطباّْا

 خ عٔ إغشاميتعاّ عًُا٤ ايؿٝع١ مبؿاز ايطٚاٜات اييت تتشسٻاغ عسّ ٬سٳٜٴٚ

إَا إٔ ٖصٙ ايطٚاٜات  ـ1 ٫ قاي١ إىل أسس ا٭َٛض ايتاي١ٝ: ٚايػبب ضادعٷ ;بعٓٛإ ايصبٝض

أٚ أْٗا يف َكاّ تعاضنٗا ٚايطٚاٜات َٔ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ  ـ2 ;تعاْٞ َٔ ايهعـ ايػٓسٟ

غري  تٵسٳَغ ×إبطاِٖٝ خ عٔ إٔ ايصبٝض نإ ٖٛ إمساعٌٝ ا٫بٔ ايبهط يًٓيبٸاييت تتشسٸ

بعًُا٤ ايؿٝع١ إىل اٱعطاض  اٖٚصا َا سس ،يكُٛز يف ٚد٘ إثبات ا٭خط٣ع٢ً ا قازض٠ٺ

 عٓٗا.

ٔٸ .تعاضضٷ ٖصٙ ايطٚاٜات ؾع٬ّبني اؿكٝك١ إٔ ٚ ٖصا ايتعاضض مل ٜػؿً٘  يه

 ،ٚاؾُع بني ايطٚاٜات َٔ اجملُٛعتني ،ضؾع ايتعاضض ؾتٸ٢ بٌ ساٚيٛا بططٕم ،ايعًُا٤

ٚنُا أؾطْا إىل  ،ايؿٝذ ايكسٚمؾُج٬ّ:  .ْاظطٜٔ إىل اؾُع بني َؿازٖا َٚهُْٛٗا



×  
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ط ايطٚاٜات ؾؿػٻ ،ًذُع بني ايطٚاٜات اييت تبسٚ يف ظاٖطٖا َتعاضن١ّيغع٢  ،شيو غابكّا

ايكشٝض إٔ ايصبٝض ٖٛ » :اييت تتشسخ عٔ إٔ ايصبٝض نإ ٖٛ إغشام بايؿهٌ ايتايٞ

٢ إٔ ٜهٕٛ نإ ٜتُٓٸ ـ ٠ غٓٛاتٚايصٟ ٚيس بعس إمساعٌٝ بعسٸـ إمساعٌٝ، أَا إغشام 

 ًع ع٢ً قًب٘ ٚعًُ٘ قازقّاٖطا، ٚ٭ٕ اهلل قس ا٫بٔ ايصٟ أَط اهلل إبطاِٖٝ بصع٘ قطباّْا

ُٸ ٞمل ٜؿأ إٔ ميٓع عٓ٘ أدط ٚثٛاب ٖصا ايتُٓٸ ٛٙ ايكازم ؾٓاز٣ يف امل٥٬ه١ إٔ ٜػ

 . (103)«ي٘ إنطاَّا ;بايصبٝض

ا غبل إٔ ٓتر مٓمعٔ إثبات ١ٜٖٛ ايصبٝض، ايٓكط١ اييت تػت بعٝسّاٚ ،ع٢ً ايعُّٛٚ

ايؿها٤ ايػايب يف ايتؿاغري اٱغ١َٝ٬ ع٢ً خ٬ف َا ٖٛ غا٥س يف ؾها٤ات ايتؿاغري 

ٕ إ :آخط بأغًٛبٺٚ .سٝح ٜػع٢ إىل تعٝني املكسام يًصبٝض ،١ ايٝٗٛز١ٜ أٚ املػٝش١ٝٚايػٓٸ

إىل داْب  ،ت٘ يف شبض ابٓ٘ٚبايصات يككٸ ،نِٗ يكك١ إبطاِٖٝطٜٔ املػًُني يف تعطټاملؿػِّ

نإ  ،نطت يف ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ٚاييت شٴ ،١ ا٭خط٣اٖتُاَِٗ ظٛاْب ايككٸ

 ،يًصبٝض ثابت سٍٛ تعٝني ١ٜٖٛ املكسام ا٭متٸ ٖسؾِٗ بايسضد١ ا٭ٚىل اـطٚز ظٛابٺ

 ،نِٗ يًذٛاْب ا٭خط٣ يف ايكك١ مل ٜهٔ ي٘ ْؿؼ اؿهٛض ْٚؿؼ ا٫ٖتُاّ. ْعِٚتعطٸ

يف ايطأٟ  ،ٚباـكٛم اٱغ٬ّ ١ُٝ قس اؾرتنت،ايسٜاْات اٱبطاٖٝ َٔ ايجابت إٔ

ٞٸ ٘ َٚكاَ٘ ايعايٞ يف ط غٓٸبٳبٗصا ا٭َط ع٢ً نٹ ×َٔ أَط إبطاِٖٝ سٍٛ اهلسف اٱهل

ٛٸ ٚاْؿطز  .×ٱبطاِٖٝ اـًٌٝ ععُّٝا ع٢ً أْ٘ نإ اَتشاّْا ؿكٛا مجٝعّاسٝح اتٸ ،٠ايٓب

خ عٔ إٔ ٖصا ٝح ؼسٻس ،م ي٘ ايسٜاْات ا٭خط٣آخط مل تتططٻ اٱغ٬ّ بإناؾ١ ٖسفٺ

ٖٚٛ  ،َكاّ اٱَا١َ ×٘ ٖٛ َٓض إبطا٥ِٖٝا٫بت٤٬ بٗصٙ ايعع١ُ نإ اهلسف َٔ ٚضا

ٛٸػٳَع سٸعٳاملكاّ ايصٟ ٜٴ  ٠. ب ايكطإٓ أع٢ً ٚأععِ َٔ َكاّ ايٓب

 

  ــــــ اليتٔذ٘

َؿرتى بني ا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ  َٛنٛعٷ ×ض هلا إبطاِٖٕٝ قك١ ايصبٝض اييت تعطٻإ

ٚٴيف عني ٖصا ا٫ٚ ،ايج٬ث١ دس ا٫خت٬ف بني ْعطات ٚتؿاغري ايٝٗٛز١ٜ ٚاملػٝش١ٝ ؾرتاى 

 ٚاٱغ٬ّ.

ٞٸاٖتُاّ ايسٜاْات ايج٬ث١ بككٸٚ بصبض ابٓ٘ دا٤  ١ إبطاِٖٝ يف داْب ا٭َط اٱهل
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 ٭َطٜٔ:  ْعطّا

ٚٸ سٝح تٓطًل  ،ا٭ب ا٭نرب ٚا٭قٌٝ هلصٙ ايسٜاْات ايج٬ث١ سٸعٳٕ إبطاِٖٝ ٜٴإ :ٍا٭

ٌٸ ٝٸ ،اٱبطا١ُٖٝٝ َٓ٘ اتسس٠ َٔ ايسٜاْٚا ن َٔ خ٬ٍ ا٫ؾرتاى يف ايتٛسٝس  ّاٜٚعٗط دً

 .اٱبطاُٖٝٞ

: ع٢ً شنطٖا ايهتب ايػُا١ٜٚ هلصٙ ا٭زٜإ ايج٬ث١ تٵٕ قك١ ايصبٝض أتٳ: إايجاْٞ

 ايكطإٓ ٚايعٗس ايكسِٜ ٚايعٗس اؾسٜس.

ِٸ ،ٖٚصا ٖٛ ايػبب ٚضا٤ اٖتُاّ ايتؿاغري املدتًؿ١ ايعكا٥س ٚم َٔ ا٭خ٬ أع

كٕٛ ٚايباسجٕٛ إىل ايٓعط ٚاحملٚك سٝح اْرب٣ أقشابٴ ،١بٗصٙ ايككٸ، ايعطؾإ ٚ...ٚ

ٌّ ،اٱز٤٫ بطأِٜٗ ٚتؿاغريِٖ يف املٛنٛع  َِٓٗ إىل ايكك١ َٔ ظا١ٜٚٺ سٝح ْعط ن

ٚنٝـ اختًؿت تؿاغريِٖ ، ١عٓا نٝـ اختًؿت ططم تبِٝٝٓٗ يًككٸتتبٻٚقس ١. خاقٸ

 يف املٛنٛع. غ١ َٚا محًت٘ َٔ َعًَٛاتٺٝات نتبِٗ املكسٸَٔ َعط اْط٬قّا ،ؾٝٗا

يف ٖصا  ٚتبعٗا ،عت ع٢ً إٔ ايصبٝض نإ إغشامط ايٝٗٛز١ٜ ضٓنآي١ ايتؿٓه

نإ ٜعتكس إٔ ايصبٝض ٖٛ ايؿهط اٱغ٬َٞ طٛاٍ تاضى٘  .عتكاز ايؿهط املػٝشٞا٫

ٖٳ عًُّاإمساعٌٝ.  ٌٸ ِٻإٔ  ٗا َع قك١ ايصبٝض نإ َٔ ايسٜاْات ايج٬ث١ يف تعاًَ ٚاسس٠ٺ ن

ع٢ً خ٬ف اٖتُاّ ايسٜاْات ا٭خط٣. ا٫ٖتُاّ ايػايب يف تؿاغري  ،إثبات َػأي١ بعٝٓٗا

ٞٸ بصبض ابٓ٘،  ×ايكازض ٱبطاِٖٝ ايٝٗٛز١ٜ ٚاٱغ٬ّ ٖٛ ايبشح يف ؾًػؿ١ ا٭َط اٱهل

َا عربت  ،تٗايف تؿاغريٖا ٚغٓٸ نُا ٖٛ ظاٖطٷ ،ؾكس غًب ع٢ً ْعط٠ ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ

ٖا ٖٚٛ سسٸ ،ؾإبطاِٖٝ ٖٛ ايعٓكط ا٭قٌٝ يف ٖصٙ ايكك١ ،ٓ٘ بؿًػؿ١ ا٫َتشإع

ٟٸ ايٛاقعٞ. يف اٱغ٬ّ سكٌ تٛاؾلٷ ٞٸ ْعط أنجط  ٚبتعبرٕي ،سٍٛ ؾًػؿ١ ٖصا ا٭َط اٱهل

ت٘ ٖٛ غًب١ ط اٱغ٬َٞ ايعاٖط يف تؿاغريٙ ٚغٓٸٕ ْعط٠ ايكطإٓ ْٚعط٠ ايتؿٓهإ :١زٓق

ٞٸ مبكاّ  أٚ َا عرب عٓ٘ قطاس١ّ ،عٗس اٱهلٞ ٱبطاِٖٝيف َػأي١ اي سكط ا٭َط اٱهل

ٛٸ ٌ ؾإبطاِٖٝ بعس إٔ سكٻ .٠اٱَا١َ، ٖٚٛ املكاّ ايصٟ ٜعتكس أْ٘ أع٢ً ضتب١ َٔ َكاّ ايٓب

ٛٸ ٟٸإىل ػسض اٱؾاض٠ ٚ .يُٝٓش٘ َكاّ اٱَا١َ ;٠ ابت٬ٙ اهللَكاّ ايٓب بني  إٔ ايتٛاؾل ايٓعط

ٞٸايٝٗٛز١ٜ ٚاملػٝش١ٝ سٍٛ قٛض١ٜ ؾًػؿ١  ع٢ً  اغتتبع٘ تٛاؾلٷ ×ٱبطاِٖٝ ا٭َط اٱهل

ٞٸ ٞٸٓٹسٝح بٴ ،املػت٣ٛ ايعًُ  ،يًصبٝض ٞ ايبشح سٍٛ َػأي١ تعٝني املكسام ايٛاقع



×  
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ٞٸٓٵٚنأْٗا املسخٌ يًٛقٍٛ إىل ُن ٚباب٘ ا٭ٍٚ. يف املػٝش١ٝ ايٓعط٠  ٘ ؾًػؿ١ ا٭َط اٱهل

 ;دعٌ إغشام ٖٛ ايصبٝض١ إبطاِٖٝ يف داْب ايصبٝض ٖٛ ايػايب١ ٚاهلسف ا٭قٌٝ َٔ قكٸ

عتكاز بإٔ شبض سٝح شٖبٛا إىل ا٫، ×َا ٜطتبط بكًب املػٝض ع عٓ٘ يفملا غٝتؿطٻ

١ قًب ٚنإٔ قكٸ ،×١ قًب املػٝضّ ٭سساخ قكٸض املتكسِّطٵإغشام نإ ايعٳ

ٗٸ ،١ شبض إغشاماملػٝض ػس اَتسازٖا ايٛاقعٞ ٚايتاضىٞ يف قكٸ س ا٭َط اٱهلٞ سٝح َ

ٛٸبصبض إغشام يف ع ب ػٵسٳ ،دت بكًب املػٝض ابٔ ايطبٸ١ًُٝ خ٬م ايبؿط١ٜ اييت ت

ل ٜٚتعًٓ ،ٚعًٝ٘ ٜسٚض َساضٖا ،×١ إبطاِٖٝؾإغشام عٓكط ا٭قٌ يف قكٸ .َعتكسِٖ

١ قًب يف قكٸ َكريّٜا غٛا٤ يف ْؿؼ ٚاقع١ ايصبض أٚ َا ٜطتبط بٗا اضتباطّا ،ٖسؾٗا

 املػٝض. 

ٌٸ إٕ تػٝټط إمجا٫ّٚ ١ ايصبٝض يف ايسٜاْات ايج٬ث١ يككٸ ٚاسس٠ َٔ ظا١ٜٚ ْعط ن

ضاؾك٘ ٚدٛز ْعطات أخط٣ تٓطًل َٔ ظٚاٜا َػاٜط٠ ملا عًٝ٘ ايتؿاغري  ×قك١ إبطاِٖٝ

عٓا ايٓعط٠ ايعطؾا١ْٝ ٚايٓعط٠ ا٭خ٬ق١ٝ اييت ساٚيت سٝح تتبٸ ،١ يف تًو ايسٜاْاتٚايػٓٸ

دٛز ا٭َط بايصبض ١ هلا َٔ ٚد١ٗ ا٭خ٬م يف ٚايبشح يف َكٛي١ ايصبض َٔ املباْٞ اـاقٸ

 ايصٟ ْاقؿت٘ ايٓعط٠ ايعطؾا١ْٝ.  ؟أٚ ملاشا ٖصا ا٭َط اٱهلٞ بايصبض ،أٚ عسّ ٚدٛزٙ

 

 

الهىامش
                                                      

(1) Levenson, Jon Douglas, 2012, Inheriting Abraham: The legacy of the patriarch in 

Judaism, Christianity, and Islam, Princeton: Princeton University Press, p 6. 

(2  ( Solomon, Timosy M., 1998, Study of Abraham in the bible and the Qur'an as a step 

toward interfaith dialogue, Hartford Seminary. 

(3) Lowin, Shari L., 2011, «Abrahm in Islamic and Jewish Exegesis», Religion 

Compass5/6, p 224. 

×



 

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  الرابع واخلمسونعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

)15( Fischer, Zoltan, Jul ـ   Sep 2007Jewish Bible quarterly, saccrificing Isaac: a new 

interpretation, V. 35Issue 3, p 176. 

(16) Cohen, Barbara, 1978The Binding of Isaac, Lothrop Lee & Shepard, p 22. 

)17( Wenham, Gordon,1994, Word Biblical CommentaryVol. 2, Genesis 16 ـ   50, 

Dallas, texas, word books publisher, p 106 – 108. 

(18) Fischer, Zoltan, Jul ـ   Sep 2007Jewish Bible quarterly, saccrificing Isaac: a new 

interpretation, V. 35Issue 3, p 176. 

)19( Bandstra, Barry, 2008Reading the Old Testament: Introduction to the Hebrew 

Bible, Cengage Learning, p 91. 

(24) Fischer, Zoltan, Jul ـ   Sep 2007Jewish Bible quarterly, saccrificing Isaac: a new 

interpretation, V. 35Issue 3, p 174. 

(25( Moberly, R. W. L,. 2000, The Bible, Theology, and Faith: A Study of Abraham 

and Jesus, Cambridge University Press, p 128 – 129.  

מדרש



×  

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  الرابع واخلمسونعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

)27( Spiegel, Shalom, 1979, The Last Trial: On the Legend and Lore of the Command 

to Abraham to Offer Issac as a Sacrifice ـ   the Akedah, Behrman, p 38 – 41. 

(29) Miles, Jack, 1995, God a biography, New York, Vintage, p 59. 

(30) Fischer, Zoltan, Jul ـ   Sep 2007Jewish Bible quarterly, saccrificing Isaac: a new 

interpretation, V. 35Issue 3, p 174. 

(31  ( Joseph Herman Hertz, 1936, Hamishah Humshe Torah Im Ha ـ   Hafterot: Genesis, 

Defus d'universitah Oxford, p 182. 

)33) Spiegel, Shalom, 1979, The Last Trial: On the Legend and Lore of the Command 

to Abraham to Offer Issac as a Sacrifice ـ   the Akedah, Behrman, p 68. 

(35) Kierkegaard, Soren, 2010Fear and trembling, USA, pacific publishing, p 26. 

Smith, Yancy, 2008, Hippolytus' Commentary on the Song of Songs in Social and 

Critical Context, PhD Dissertation; Brite Divinity School, p 392. 

(37) Riessen, Renée D. N. Van, 2007, Man as place of God: Levinas’ Hermeneutics of 

Kenosis, Published by Springer, p 155. 

(38) Nelson, Eric Sean & Kapust, Antje & Still, Kent, 2005, Addressing Levinas, 

Northwestern University Press, p 27. 

(39) Levinas, Immanuel, 1996, Proper Names, Stanford, CA: Stanford University 

Press, p 74. 



 

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  الرابع واخلمسونعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

)53) Augustine of Hippo,1972The City of God, Translated by Henry Bettenson 

Harmondsworth, England, Penguin Books, 32, p 16. 

(54) the Sacrifice of Issaac a Symbol of the Resurrection, p 3. 

(56) Letter & Spirit 1 2005, The sacrifice of issac in genesis and Hebrew s a study in 

the Hermeneutic of Faith, James Swetnam, S.J, Pontifical Biblical Institute, Rome, p 

29. 

(57) Smith, Yancy, 2008,»Hippolytus' Commentary on the Song of Songs in Social and 

Critical Context» PhD Dissertation; Brite Divinity School, p 312. 

(58) Origen, Ronald E. Heine, 1982, Homilies on Genesis and Exodus, Catholic 

University of America Press, p 188. 

(59) Moberly, R. W. L,. 2000, The Bible, Theology, and Faith: A Study of Abraham 

and Jesus, Cambridge University Press, p 107. 

(60) TheSacrifice of Isaac ,a Symbol of the Resurrection, p 3. 

(62) Barnhart, David, 2007Living in the Times of the Signs, Xulon Press, p 291. 

(63) Lippitt, John, 2003, Routledge philosophy guidebook to Kierkegaard and Fear and 

trembling, London, New York: Routledge, p 14. 

(64) Jacques, Derrida, 1996, The gift of death, University of Chicago Press, p 59. 

(66) Stephen, Evans, C.,2006,Kierkegaard on Faith and the Self, Baylor University 

Press, p 124. 



×  

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  الرابع واخلمسونعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

)80( Noort, Edward and Tigchelaar, Eibert (Eds), the Sacrifice of Isaac, BRILL, 2002, 

p 130. 

)82) Moberly, R. W. L,. 2000, The Bible, Theology, and Faith: A Study of Abraham 

and Jesus, Cambridge University Press, p 116. 

×



 

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  الرابع واخلمسونعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

×



 

 

 معيٙ الالغٕء

ّْل مً الفلطف٘ الْٔىاىٔ٘ إىل الفلطف٘ اإلضالمٔ٘  يف التخ

 

 )*(د. أحمد تاكتجً

 وسٍم حٍدرترجمة: 

 

 ــــــ م٘املكّد

ٍٸ ،أٚ ايْٝٛا١َْٝجٌ ايًػ١ ايؿاضغ١ٝ  يف يػ١ٺ  سٝح ٜػتعٌُ ؾعٌ ايطبط )اغت( ايسا

( يف ايًػ١ اٱلًٝع١ٜص، ٖٓاى isع٢ً ايتشكل ٚايه١ْٛٓٝ، طنُا ٖٛ اؿاٍ يف ن١ًُ )

إَها١ْٝ قٝاغ١ َع٢ٓ ايٛدٛز ٚايه١ْٛٓٝ َٔ ٖصا ايؿعٌ ايطابط، ٚقٝاغ١ َع٢ٓ ايعسّ 

سٝح ٫ تٛدس َجٌ ٖصٙ ل يف ايًػ١ ايْٝٛا١ْٝ. ٚقس ؼٓك ٖٚٛ أَطٷ .َٔ قٝػت٘ ايػايب١

اٱَها١ْٝ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ طبػبب إنُاض ؾعٌ ايه١ْٛٓٝ ؾٝٗاص ؾكس ظٗط َكطًض 

ا٫ْتكاٍ  متٸ ايٛدٛز ٚايعسّ يف ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً قٝػ١ أٜؼ ٚيٝؼ، ٚبعس َطس١ًٺ

إىل َكطًض ايٛدٛز ٚايعسّ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ اؿاقٌ يف ٖصا ا٫ْتكاٍ ٖٛ فطٸز 

ٛٸٍ يؿعٞ، ع٢ً َػت٣ٛ  دازٸ ط عٔ اضتباطٺؾإٕ تؿاٚت اي٬ؾ٤ٞ عٔ يٝؼ ٚايعسّ ٜعبِّ ؼ

ل ل اٱبساع ـ إىل عسّ ؼٓكؼٓك :٣ يف بعض املٛانع ـ َٔ قبٌٝاملؿّٗٛ، ٖٚصا ا٭َط قس أزٸ

 ا٫ْتكاٍ َٔ اي٬ؾ٤ٞ إىل ايعسّ.

٠ ا٭ٚىل يف ايصٟ ْطاٙ يًُطٸ ،«اـًل ٫ َٔ ؾ٤ٞ» :ل اٱبساع ؼت عٓٛإإٕ ؼٓك

 :َٔ أَجاٍ ،ب ض١ٜ٩ بعض ايباسجنيػٳيؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ عٓس ايؿاضابٞ، إمنا نإ ـ َعا
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إٔ ٖصا ايتشكٝل ٜٴجبت إٔ ٖصا  إ٫ٓ .َٔ احملاؾٌ ايؿًػؿ١ٝ ايٝٗٛز١ٜ )ٚٚيؿػٔ( ـ بتأثرٕي

ٌٕإىل دٛاض املٓؿأ ايٛانض ايصٟ وًُ٘ َٔ ايؿًػؿ١ ايْٝٛا١ْٝ، قس تأثٻ ،لايتشٓك  ط بؿه

 ١ ايه١َٝ٬ يس٣ املػًُني أٜهّا. يس١ٜٝٓ اٱغ١َٝ٬ ٚايػٓٸَباؾط بايٓكٛم ا

 

 ــــــ يف الْٔىاٌ اإلغسٓكٔ٘ «ِمئٌْ»ّالـ  «ِمِدٌ»الـ 

ٚٸ ٍ َٔ أقسّ املػا٥ٌ اييت ؾػًت شٖٔ اٱْػإ َٓص ايكسّ، إٕ َػأي١ اـًل ا٭

ل ٖصٙ طٜٔ َٔ كتًـ املصاٖب ايؿهط١ٜ إىل اـٛض يف بٝإ ؼٓكٚقس زعت املؿٚه

 َٔ ا٭ْٛاع. أي١ بٕٓٛعاملػ

ل ايؿًػؿٞ يًدًل ا٭ٍٚ يف ميهٔ ايعجٛض ع٢ً مناشز َٔ أقسّ أْٛاع ايتشٓك

٫ »مبع٢ٓ ايـ  «َٹسٹٕ»ايٓكٛم اييت تعٛز إىل َا قبٌ اؿكب١ ايػكطاط١ٝ. إٕ َؿّٗٛ ايـ 

ٚقس  .«ؾ٤ٞ»)ٚؽ( مبع٢ٓ  «زٹٕ»نأزا٠ يًٓؿٞ، ٚ «ّٔ»َ٪يؿ١ َٔ غابك١ ايـ  ن١ًُْ «ؾ٤ٞ

ط٠ َتبك١ٝ عٔ ايؿًٝػٛف اٱًٜٝا٥ٞ )باضَٓٝسؽ(. ؾٗٛ ًُطٸ٠ ا٭ٚىل يف َصٓناغتعًُت ي

َٹسٹْٛؽ( غري  «٫ ؾ٤ٞ»سٝح ٜط٣ ايٛدٛز فُٛع١ َٛسس٠ َٚٓػذ١ُ ٜعترب ايـ  أٚ ايـ )

ِ عٔ ٚدٛز أٚ عسّ ٚدٛز . َٔ ٖٓا ؾإْ٘ عٓسَا تهًٓ(1)قابٌ يًؿِٗ، ٚغري قابٌ يًصنط

. ؾٗٛ يف َعطض اؿسٜح (2)«أٚى اٹغتني»ايـ  كابٌَيف  «اٹغتني»ط عٔ شيو بـ ا٭َٛض عبٻ

ُٸ ٔٷع أَا َا ٖٛ نا٥ٔ َٚا ٖٛ عسّ نٕٛ ؾٗٛ عسّ »َٚا ٖٛ غري نا٥ٔ ٜكٍٛ:  ا ٖٛ نا٥

ـ ٚدٛزٙ ع٢ً عسّ َا ٖٛ غري نا٥ٔ )غري َٛدٛز(، َٚا ٜتٛٓق»، ٚ«ايه١ْٛٓٝ

 .(3)«ايه١ْٛٓٝ

)باضَٓٝسؽ( نإ ط٠ ميهٔ ايكٍٛ: إٕ َٚٔ خ٬ٍ ا٫غتعا١ْ باملكطًشات املتأخِّ

ٚغط  ٜط٣ املٛدٛز ٚادب ايٛدٛز، ٚاملعسّٚ ممتٓع ايٛدٛز، ٚمل ٜهٔ ٜكٍٛ بٛدٛز سٛس

ٌٷ يًؿِٗ عٓسٙ يف إطاض ٚسس٠ ايٛدٛز، ٚع٢ً ٖصا  باغِ ممهٔ ايٛدٛز. إٕ ٖصا ايكٍٛ قاب

يًه٬ّ سٍٛ َبسأ اـًل  يٝهٕٛ َكس١َّ ،ا٭غاؽ ٫ وسخ يف ايٛاقع خًل يف ايعامل

ٚٸ  ٍ.ا٭

إٔ  عٌُ ع٢ً تطٜٛط ْعطٜت٘، ٚاغتٓتر قطاس١ّ ايصٟ ،بني أتباع٘ )ًَٝػٛؽ(َٚٔ 

 .(4)«٫ ؾ٤ٞ»إٔ ٜٓبجل َٔ ايـ  نإ َٓص ا٭ظٍ، ٫ٚ ميهٔ يؿ٤ٞٺ َا ٖٛ َٛدٛزٷ
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 «ايه١ْٛٓٝ»مبع٢ٓ  «اٹميٞ»بأسس َؿتكات ايؿعٌ  «ّٔ»إٕ اقرتإ سطف ايٓؿٞ 

يس٣ ا٭دٝاٍ اي٬سك١ ي٘  ٌ أضن١ٝ، ايصٟ ْطاٙ عٓس )باضَٓٝسؽ(، ؾٓه(5)«ايٛدٛز»ٚ

ّٸ يكٝاغ١ َكطًٕض . إٕ ٖصا املكطًض «َٹسٹٕ»آخط، أنش٢ َٓاؾػّا ملكطًض ايـ  ٖا

ٍٕ«َٹ٦ٕٛ»اؾسٜس، أٟ ايـ  ، «٫ َٛدٛز»ي٘ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٛ ايـ  ، ٚايصٟ لس أقطب َعاز

ٞٸ قطٕ َٔ )باضَٓٝسؽ(، ٚشيو يف نتابات ايؿًٝػٛف اٱغطٜكٞ  إمنا لسٙ بعس َه

ـ َٔ عًتني أٚ ٟ )زميٛقطٜطؼ(. َٚٔ ٚد١ٗ ْعطٙ ؾإٕ ايعامل ايٛاقعٞ َ٪ٓيايصضٸ

َٹ٦ٕٛ»ٚايـ  «تٛ إٚ»عٓكطٜٔ، ُٖٚا: ايـ   «املٛدٛز»، ٚايًصإ ٜعٓٝإ يف ايعطب١ٝ: «تٛ 

ل بايصضات املتٓاغ١ُ ٚاملتشس٠ ٚغري ايكاب١ً ٜتشٓك «تٛ إٚ»ٕ ايـ إسٝح  ;«اي٬َٛدٛز»ٚ

غري ٚدٛزٟ ٚغري  عٔ إَٔط ل باـٮ. ٖٚصا ا٭خري عباض٠ْٓكٜتش «تٛ ٦َٕٛ»يًتذع١٥، ٚايـ 

ٚىًل هلا ؾها٤  ،ز ا٭دعا٤ املتؿطٸق١ط إَها١ْٝ يتعسٸ، ٚعٓكط ٜٛٓؾ«٫ شضٸ٠»َطًل، ٖٛ 

تٛ »زميٛقطٜطٛؽ( َٔ اغتبساٍ ايـ ». ٜٚبسٚ إٔ َا ْكً٘ )بًٛتاضخٛؽ( عٔ (6)يًشطن١

َٹسٹٕ»بـ  «َٹ٦ٕٛ ْٛ زٕ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ »ٔ إٔ ايـ ، ْٚػب١ ٖصا ايه٬ّ إيٝ٘، َ«تٛ 

َٹسٹٕ(  ، قس ْؿأ عٔ اـًط بني َكطًشني.(7)«أنجط ن١ْٛٓٝ َٔ ايـ )

 ;َٔ ٖٓا ؾإٕ )زميٛقطٜطٛؽ( قس ططح ايٛدٛز ؾٛم طاٚي١ ايبشح ع٢ً َػتٜٛني

ضّا ٚٵعٓكطّا َٔ عٓكطٟ ايعامل ايٛاقعٞ، ٚضأ٣ ي٘ زٳ «٫ شضٸ٠»عسٸ اـٮ أٚ ايـ  ؾٗٛ َٔ د١ٗٺ

أَا أخط٣ ٜط٣ ايصضٸ٠ ٚسسٖا ٖٞ ايعٓكط ا٭قٌٝ )أٚ املٛدٛز(، ٚ َٚٔ د١ٗٺ ;ٚدٛزّٜا

َٚٔ . «٫ َٛدٛز»أٚ ايـ  «َٹ٦ٕٛ»ل عًٝٗا اغِ ايـ ًأٚ اـٮ ؾإْ٘ ٜط «٫ شضٸ٠»عٓكط ايـ 

يف ايٛقت ايصٟ ٫ ٜهٕٛ ْاظطّا إىل ْؿٞ ا٭قاي١ اييت وتهطٖا  «َٹ٦ٕٛ»ٛانض إٔ ايـ اي

َٔ ٖٓا عُس )زميٛقطٜطٛؽ( إىل ٜٚعين ْؿٞ َطًل ايٛدٛز، عٓكط ايصضٸ٠ يٓؿػ٘ ؾإْ٘ ٫ 

عٓس  «َٹ٦ٕٛ». إٕ اغتعُاٍ ايـ «َٹ٦ٕٛ»إىل ايتعبري بايـ  «َٹسٹٕ»ايعسٍ عٔ ايتعبري بايـ 

إىل ْؿٞ َطًل ايؿ١ٝ٦ٝ، يف  ّاْاظط «َٹسٹٕ»نٝـ نإ ايـ  ٜٴعٗط بٛنٕٛح «زميٛقطٜطٛؽ»

ع ي٘ ايٛدٛز. ٤ٞ )شضٸ٠( نإ َٔ املتٖٛقميٌٝ يف ايػايب إىل ْؿٞ ؾ «َٹ٦ٕٛ»سني نإ ايـ 

َٔ ا٫يتؿات  ٫ بٴسٻخطأ; إش  «ايعسّ»إىل  «َٹ٦ٕٛ»ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜهٕٛ ؼٌٜٛ ايـ 

ٕٛ بايـ  «تٛ إٚ»ل ايـ َٔ ا٭ما٤ إىل إٔ )زميٛقطٜطٛؽ( نإ ٜطبط يف ن٬َ٘ ؼٓك بٓش

َٹ٦ٕٛ» ق١، ٚإٔ ىًل هلا ؾها٤ ، سٝح ميهٔ ي٘ تٛؾري إَها١ْٝ تعسٸز ا٭دعا٤ املتؿطٸ«تٛ 
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ٝٵسٳيتشطٸنٗا،  َٹ٦ٕٛ»ل ايـ أْ٘ مل ٜطبط ؼٓك بٳ  .«تٛ إٚ»ل ايـ بتشٓك «تٛ 

عٓس زميٛقطٜطٛؽ إىل  «َٹ٦ٕٛ»َٓاغب١ ي٬ْتكاٍ َٔ ايـ  ٌ ْكط١ّإٕ ٖصا ا٭َط ميجِّ

َٹ٦ٕٛ»َٔ أغبك١ٝ ايـ  ُٗا ْٛعٷٝٵاٱؾ٬طْٛٞ; إش ٜٴػتٓبط َٔ نًَ «َٹ٦ٕٛ»ايـ  ٛ ت»ع٢ً ايـ  «تٛ 

٠ ا٭ظي١ٝ طٕٛ ٜطًكٕٛ ع٢ً املازٸ٬ب بٝإ أٚضغطٛطايٝؼ نإ أتباع إؾػٳ. ؾبشٳ«إٚ

َٹ٦ٕٛ»املٓبجك١ عٔ ايها٥ٔ ايصٟ خًل ايعامل اغِ ايـ  . إٕ املكاض١ْ بني ا٫غتعُايني (8)«تٛ 

زميكطٜطٛؽ إىل ايؿهط اٱؾ٬طْٛٞ يف سسٚخ  «١ٜشضٸ»تجبت نٝـ أغِٗ ا٫ْتكاٍ َٔ 

ٛٸض َؿَٗٛٞ يف ايـ َٹ٦ٕٛ» تط إش بعس إٔ نإ َطدع٘ اـٮ اْتكٌ اٯٕ يٝهٕٛ املطدع  ;«تٛ 

اييت أنشت اٯٕ ٖٞ َٓؿأ خًل ايعامل. ميهٔ يٓا إٔ ْسضى ٖٓا  ،٠ ا٭ظي١ٝي٘ ٖٛ املازٸ

ٍٸ «َٹ٦ٕٛ»إٔ ايـ  بٛنٕٛح  ٜعين اْتؿا٤ أَط، ٚشيو ا٭َط ٖٛ ايٛدٛز املعطٚف، ٚأْ٘ ٫ ٜس

 .«َٛدٛز غابل»ايصٟ ٖٛ يف ايٛاقع  ،« َٛدٛز٫»، بٌ ع٢ً ايـ «٫ ٚدٛز»ع٢ً ايـ 

ٛٸٍ املؿَٗٛٞ يـ  تعٛز إىل أضغطٛطايٝؼ. ؾكس  «َٹ٦ٕٛ»إٕ اـط٠ٛ اي٬سك١ يف ايتش

ٟٸ ؾ٤ٞ سٳأقطٸ أضغطٛطايٝؼ ـ طبكّا ملبٓاٙ ايؿًػؿٞ ايكا٥ٌ بكٹ ّ ايعامل ـ ع٢ً عسّ خًل أ

ل اـًل َٔ ايـ يبشح ؼٓكمبعٓاٙ املطًل. ٚقس اغتعٌُ يف ايعباض٠ َٛضز ا «َٹ٦ٕٛ»َٔ ايـ 

ٜعٗط َٔ خ٬ٍ ايٓعط يف  «َٹ٦ٕٛ». إٕ ضأٟ أضغطٛطايٝؼ بؿإٔ ايـ (9)متاَّا «َٹ٦ٕٛ»

 ٠.تؿػريٙ يًٗٝٛىل أٚ املازٸ

ٛٸ٠، ٚ ٠ أَطٷإْ٘ ٜط٣ إٔ املازٸ ل بايكٛض٠، ٚأْٗا تطًل قٛضّا ٕ ؾعًٝتٗا تتشٓكأبايك

اٱمجاٍ ٖٞ ع١ًٓ ايهٕٛ  ٕ املاز٠ ع٢ً مٛأٌ قٛضّا أخط٣، ٚع٢ً ايتعاقب، ٚتتكبٸ

ٚايؿػاز. َٚٔ خ٬ٍ ايتسقٝل يف نًُات أضغطٛطايٝؼ هب ايكٍٛ: إٕ َا شنطٙ بؿإٔ 

س يف نبري بتعبريات زميٛقطٜطؼ بؿإٔ اـٮ. ٚقس أٓن ٠ ميهٔ َكاضْت٘ إىل سٛساملازٸ

َٹسٹٕ )٫ ؾ٤ٞ(، بٌ ٖٞ  َٛنٕع  ح يف َٛنٕع. ٚقطٻ(10))ؾ٤ٞ( «تٞ»ع٢ً إٔ املاز٠ يٝػت 

ٕٛ»إٔ املاز٠ يٝػت زا٥ُّا َٚطًكّا، بٌ ٖٞ آخط  . ٚع٢ً (11)ؾكط «عطنٞ َٹ٦ٕٛ ع٢ً م

٠ َٔ سٝح ايطغِ َٔ ا٫خت٬ف ايعُٝل بني إؾ٬طٕٛ ٚأضغطٛطايٝؼ يف تعطٜـ املازٸ

 ;ل باملعطؾ١ املؿ١ََٝٛٗا ٜتعًٖ َعطؾ١ ايٛدٛز ٖٓاى بُٝٓٗا ايهجري َٔ املؿرتنات يف

٠ٕٛ عٓسُٖا تتسخٸؾاملازٸ ٠ ا٭ما٤ يف اـًل، ٚقس شٖبا َعّا إىل اعتباض املازٸَٔ  ٌ بٓش

َٹ١ْٝٛ٦ ، ٚبٓؿؼ اخت٬ف ْٛع َسخ١ًٝ املازٸ«َٹ٦ٕٛ» ٠ يف اـًل يف نًتا املسضغتني تهٕٛ 
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 املاز٠ يف ن٬ّ اٱؾ٬طْٛني َطًك١، ٚيف بٝإ أضغطٛطايٝؼ عطن١ٝ.

 ،«امل٦ٕٛ»ؼ يـ إىل املع٢ٓ ايط٥ٝ َٔ ايعٛز٠ ثا١ّْٝ ٫ بٴسٻٚيتٛنٝض ٖصا ا٫خت٬ف 

ٚيٝؼ ايٓؿٞ املطًل. إٕ املاز٠ إمنا ناْت عٓس  ،عايصٟ ٜعين اْتؿا٤ أَط َتٛٓق

ٍٸ«تٛ إٚ»يٛدٛزٖا قبٌ خًل ايعامل، أٟ  «َٹ٦ٕٛ»اٱؾ٬طْٛٝني عباض٠ عٔ ايـ   ، َٚٔ ٖٓا تس

ٛٸ٠، َٚٔ ٖٓا «املٛدٛز ايػابل»َٔ  ع٢ً ْٕٛع . نإ أضغطٛطايٝؼ ٜعترب املاز٠ أَطّا بايك

 ;ع١. َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ل هلا ايؿع١ًٝ املتٛٓق، ٚيٝػت بايؿعٌ، ٚمل تتشٓك«َٹ٦ٕٛ»ٜعتربٖا نإ 

ٕٵٜكطِّ ،ضؾعّا يًػُٛض أْٗا يٝػت َٔ ايـ  عطنّا، إ٫ٓ «َٹ٦ٕٛ»ناْت َٔ ايـ  ح بإٔ املاز٠ ٚإ

 أبسّا. «َٹسٹٕ»

اييت ٜعٛز تأيٝـ  ،يف ايهتاب ايجاْٞ يًُٛنابٝني َٔ ايهتب ا٭بٛنطٜؿ١ٝ

ٌٕ.م160املدتكط ـ إىل َا قبٌ عاّ ًٞ ـ غري ٗا ا٭قْكٸ اعتربٖٚا  ، ٖٓاى عباض٠ّْ بكًٝ

ل باـًل. تكٍٛ تًو َا ٜتعًٖ باملكطًشات ايػا٥س٠ بني ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜل يف شات ق١ًٺ

ٌٸ»ايعباض٠:  َا ؾٝٗا ؾاعًِ إٔ اهلل قٓع  اْعط ٜا ٚيسٟ إىل ايػُا٤ ٚا٭ضض، ٚإشا ضأٜت ن

 .(12)«دس دٓؼ ايبؿطٚنصيو ٚ ،اؾُٝع َٔ ايعسّ

٠ غري املتبًٛض٠ َٔ ايػابل ٚقس ؾػٸط )ؾًٕٝٛ اٱغهٓسضاْٞ( ٖصٙ ايعباض٠ باملازٸ

، ٚ)ٜٛسٓا ـ َٔ آبا٤ ايهٓٝػ١ ا٭ٚا٥ٌـ يًُٛدٛز اٱؾ٬طْٛٞ. ٚقس عُس )ٖطَاؽ( 

ايـ  «غري املٛدٛز»، إىل إضداع ٖصٙ ايعباض٠ إىل اـًل َٔ ـ طَٜٔٔ املتأخِّـ ايسَؿكٞ( 

َٹ٦ٕٛ(.  إىل  «َٔ ٫ ؾ٤ٞ»ل ٚاعتربت ٖصٙ ايعباض٠ أسٝاّْا دٗسّا يف غٝام ا٫ْتكاٍ َٔ ؼٓك)

ل َا ٜتعًٖ إٔ غٝام ايعباض٠ يف نتاب املٛنابٝني ٜجبت إٔ ٖٓاى يف . إ٫ٓ(13)«٫ َٔ ؾ٤ٞ»

ٛٸ ٟٸض ايصٟ ْؿاٖسٙ بؿإٔ خًل اٱْػإ. ٚع٢ً غًل ايػُاٚات ٚا٭ضض شات ايتك ساٍ  أ

ٚٸقس متٸ ايتكطٜض يف ايت . (14)ًل َٔ تطاب ا٭ضضٍ إْػإ قس خٴٛضا٠ بإٔ آزّ بٛقؿ٘ أ

يتؿات إىل أْ٘ يف أقٌ ايعباض٠ ايْٝٛا١ْٝ يهتاب َٔ ا٫ ٫ بٴسٻٜهاف إىل شيو أْ٘ 

، ٚإٕ ا٫غتؿاز٠ َٔ سطف ايٓؿٞ «اٚى انؼ اْٚتٕٛ»املٛنابٝني قس اغتعٌُ يؿغ ايـ 

ٟٸَني َٔ اٱغطٜل. ٚع٢ً ملتكسٸقس أبعسٖا عٔ يػ١ ايؿ٬غؿ١ ا «ّٔ»٫ّ َٔ سٳبٳ «اٚى» ٫ ساٍ  أ

ٛٸض ايبسٟٚ ـ يٝػت ؾه٬ّ  «اٚى انؼ اْٚتٕٛ»َٔ ايتسقٝل بإٔ ايـ  بٴسٻ ـ خ٬ؾّا يًتك

ِّ ؾّٝا ٚبعٝسّا َني، ٚهب اعتباضٖا تعبريّا عٴطٵيس٣ ايؿ٬غؿ١ املتكسٸ «اى ٦َْٛتٛؽ»٫ّ يـ َتش
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 عٔ ايًػ١ ايؿًػؿ١ٝ.

 

 ــــــ الدٓئ٘ اإلضالمٔ٘غري الػٕء ّالالغٕء يف اليصْص 

ك١ باٱبساع ٚاـًل ا٭ٍٚ يف ع٢ً ايطغِ َٔ تٓاٍٚ ايكطإٓ ايهطِٜ يًُباسح املتعًٚ

أْٓا ٫  ايهجري َٔ املٛانع، ٚدا٤ بعس شيو بػطٗا ٚتؿكًٝٗا يف ا٭سازٜح ايؿطٜؿ١، إ٫ٓ

ٛٸع١ يف َا ٖٛ أبعس َٔ ٚػًٚ «اـًل َٔ ايعسّ»ع أثط ْػتطٝع تتبټ املباسح ٝات٘ املتٓ

 .اهلذطٟايه١َٝ٬ احملتس١َ يف ايكطٕ ايجاْٞ 

( يف ؾها٤ املػٝش١ٝ creation ex nihiloإٕ إزضاى ؾهط٠ اـًل َٔ ايعسّ )

َٔ غٛض٠ ايطٛض،  53اٯ١ٜ  ٫ غٝٻُا٣ إىل إضداع تطمجات ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚايػطب١ٝ أزٸ

ٛٸض. تكٍٛ ٖصٙ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١:  ّٵ خٴًٹ﴿إىل ٖصا اٱزضاى ٚايتك ِٴ َأ ٖٴ ّٵ  ٞٵ٤ٺ َأ ٝٵٔط ؾٳ ٔٵ َغ َٹ ُكٛا 

ٕٳ ع٢ً  ،«َٔ غري ؾ٤ٞ»عباض٠  ٫ غٝٻُاٞ ايػطبٞ، ٜٚؿُٗٗا املتًٓكٚ .(35)ايطٛض:  ﴾اِيدٳايٹُكٛ

 :يف عباض٠ «اـًل َٔ ايعسّ». ميهٔ ايٛقٛف ع٢ً تطمج١ ٖصٙ اٯ١ٜ بـ «ex nihilo»قٝػ١ 

إىل ايًػ١ اٱلًٝع١ٜ، َٔ عٓس ايهجري َٔ ايصٜٔ تطمجٛا ايكطإٓ ايهطِٜ  «َٔ ٫ ؾ٤ٞ»

أَجاٍ: إٜطٜٚٓؼ، ٚباملط، ٚآضبطٟ، ٚبٝهتاٍ، ٜٚٛغـ عًٞ، ٚايصٜٔ تطمجٖٛا إىل غري 

ايصٟ  ،«َع ٫ ؾ٤ٞ» :٢ يف تعبرياٱلًٝع١ٜ أٜهّا، َٔ أَجاٍ: نطاتؿهٛؾػهٞ. ٚستٸ

ل غري املأيٛف إش لس ٖٓاى ْٛعّا َٔ اغتعُاٍ ايتشٓك ;«ضازٍٚ»، ٚ«غٌٝ»لسٙ يف تطمج١ 

 ًدًل َٔ ايعسّ.ي

 ،«ٚٚيؿػٔ» :َٔ أَجاٍ ،ًني يًؿهط اٱغ٬َٞٚيف ٖصا اٱطاض ٜصٖب بعض احملًٚ

. نُا (15)َب١ُٗ يعكٝس٠ اـًل َٔ ايعسّ إىل ا٫عتكاز بإٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ؼتٟٛ ع٢ً إؾاض٠ٺ

ٕٵ قسٚز  ع٢ً ْطإم لس شات ٖصا ايؿِٗ ي١ٰٜ يف املكازض ايتؿػري١ٜ ايكسمي١، ٚإ

ٟٸ٘ ع٢ً . ٚيهٓٸ(16)ّادسٸ ٍٕ أ ِٷ سا ّا عٔ عكط ايٓعٍٚ، سٝح ٜعٗط يف خهِ ط دسٸَتأخٸ ؾٗ

 .اهلذطٜنيايجاْٞ ٚايجايح  نياؾسٍ ايه٬َٞ احملتسّ يف ايكطْ

ٞٵ٤ٺ﴿ :َٔ ا٫يتؿات إىل إٔ عباض٠ ٫ بٴسٻٚ ٝٵٔط ؾٳ ٔٵ َغ َٹ ّٵ خٴًٹُكٛا  ط ـ بؿٗاز٠ اٯٜات تعبِّ ﴾َأ

ّٕايػابك١ ٚاي٬سك١ هلصٙ اٯ١ٜ َٔ غٛض٠ ايطٛ اغتٓهاضٟ، ٚإٕ خًل  ض ـ عٔ اغتؿٗا

ٌ َٛقـ ٚض١ٜ٩ املؿطنني، ٚيٝؼ ٖٛ ضأٟ ايكطإٓ. إمنا ميجِّ «َٔ غري ؾ٤ٞ»اٱْػإ 
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ِٷ ٌٸَبِٗ، ٚي٘ َسيٍٛ قسٸ ؾايؿ٤ٞ ٖٓا اغ ؾ٤ٞ ميهٔ ؾُٗ٘  ز، ٖٚٛ ٜٓطبل ع٢ً ن

ٝٵػٳتٹ ٚٳَقاَيتٹ﴿قٛي٘ تعاىل:  :َٚٔ شيو ،َٔ ايػٝام ٗٴٛزٴ َي ٝٳ ٚٳَقاَيتٹٓٻكٳاضٳ٣ عٳاي اِي ٞٵ٤ٺ   ٢ًَ ؾٳ

ٝٵػٳتٹ ٞٵ٤ٺ ايٓٻكٳاضٳ٣ َي ٗٴٛزٴ عٳ٢ًَ ؾٳ ٝٳ سٝح ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ ٖٓا مبع٢ٓ  ،(113)ايبكط٠:  ﴾اِي

ٕٕ﴿قٛي٘ تعاىل: ٚ ;ايسٜٔ ٛٵظٴٚ َٳ ٞٵ٤ٺ  ِّ ؾٳ ٔٵ ُن َٹ ٗٳا  ٓٳا ؾٹٝ ْٵبٳتٵ سٝح ٜهٕٛ  ،(19)اؿذط:  ﴾ٚٳَأ

ٝام اٯ١ٜ َٛضز ايبشح َٔ خ٬ٍ ا٫يتؿات إىل غ ،ايؿ٤ٞ مبع٢ٓ ايٓبات، ٖٚهصا. ٚعًٝ٘

ِٴ ﴿ايعباض٠ املعطٛؾ١ عًٝٗا، ٖٚٞ قٛي٘ تعاىل:  ٫ غٝٻُأَ غٛض٠ ايطٛض، ٚ ٖٴ ّٵ  َأ

ٕٳ ٌٖ خًكٛا »ْسضى إٔ َع٢ٓ ايؿ٤ٞ ٖٛ اـايل، ٚبصيو ٜهٕٛ َع٢ٓ اٯ١ٜ:  ،﴾اِيدٳايٹُكٛ

ابٔ . ٚقس ْكٌ ٖصا ايؿِٗ يف ايتؿػري باملأثٛض عٔ «؟!أّ أِْٗ خًكٛا أْؿػِٗ َٔ غري خايٕل

َٔ أَجاٍ:  ،ط٠نُا شٖب إىل ٖصا ايؿِٗ بعض عًُا٤ ايكطٕٚ املتأخِّ .(17)اؽ أٜهّاعبٸ

 .(18)ايػعايٞ، ٚايعكؿطٟ

ِٻ ٕٸ ْلٛ ٚبعس ٖصٙ اٯ١ٜ لس أٖ  ّاْبٜٛٸ ّاؾِٗ اـًل َٔ ايعسّ سسٜج ضٚا٥ٞ يف َعا

ٜطٜٚ٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘، ٚقس ٚضز شنطٙ يف بعض املكازض ايطٚا١ٝ٥ ا٭خط٣ 

ٚٸ»ٚغأيٛٙ عٔ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَٔ أٌٖ ايُٝٔ إىل ايٓيبٸ طبكّا يٓكٌ ايبداضٟ: دا٤ت مجاع١ْٚ ٍ ٖصا أ

أخط٣:  نإ اهلل ٚمل ٜهٔ ؾ٤ٞ غريٙ، )ٚيف ضٚا١ٜٺ»يف دٛابِٗ:  ؾكاٍ ايٓيبٸ ؟(20)«ا٭َط

. نُا ْكٌ شات ٖصا اؿسٜح باملع٢ٓ ع٢ً (21)«ٚنإ عطؾ٘ ع٢ً املا٤ ،ؾ٤ٞ قبً٘(

ٍٸ(22)«٤ٞنإ اهلل ٫ٚ ؾ» :قٝػ١ ع٢ً اـًل َٔ  . إٕ ٖصا اؿسٜح يف سسٸ شات٘ ٫ ٜس

غابك١ ع٢ً بسا١ٜ اـًل، ٚشيو بايٓػب١ إىل أٚي٦و  إىل َطس١ًٺ ايعسّ، ٚإمنا ٖٛ ْاظطٷ

ٛټٚٵايصٜٔ ٜطٳ  .(23)ضٕ ٖصٙ املطس١ً قاب١ً يًتك

َٔ اٱؾاض٠ إىل اغتعُا٫ت ٖصا املكطًض يف  ٫ بٴسٻٚيف َا ٚضا٤ ٖصٙ ايطٚاٜات 

. اهلذطٟٝٳؼ ايؿعط١ٜ ٚايٓجط١ٜ اييت ٜعٛز تاضىٗا إىل ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ا٭ٍٚ ايكِّ

. ؾؿٞ قكٝس٠ يكط١َ «اهلل ي٘ إ٫ٓإ٫ »٫ّ َٔ سٳبٳ «٫ ؾ٤ٞ غري اهلل» :لس قٝػ١ :َٔ شيوٚ

 «أؾٗس إٔ اهلل ٫ ؾ٤ٞ غريٙ»ٚايتعبري بـ  ;(24)«إٕ اهلل ٫ ؾ٤ٞ غريٙ»بٔ قٝؼ دا٤ ايتعبري بـ 

، (26)ٚشات ٖصا ايتعبري يف ؾعط يًعٌَ بٔ عُطٚ ايعصضٟ ;(25)س٠ ٫بٔ قاضبيف قكٝ

. نُا لس ٖصا ايتعبري ْؿػ٘ يف ن٬ّ ؾٓسب بٔ ملسو هيلع هللا ىلصِٗ َعاقط يطغٍٛ اهللٚنًٗ

ٌٕ «ي٫ٛ اهلل ٫ ؾ٤ٞ غريٙ»، ٚايتعبري بـ (27)غ٢ًُ آخط، ٚن٬ُٖا قاي٘ يف  ع٢ً يػإ ضد
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َٔ أٌٖ املس١ٜٓ ع٢ً عٗس اـًٝؿ١  ٕ اَطأ٠ٺسطٚب ايطزٸ٠، ٚشات ٖصا ايتعبري دط٣ ع٢ً يػا

 .(28)ايجاْٞ

 

 ــــــ الالغٕء يف بدآ٘ ظَْز الهالو اإلضالمٕ

ٟٸ ا٭ٍٚ إىل ايكطٕ اهلذطٟ ايجاْٞ ـ سٝح بسأ  يف غٓٛات ا٫ْتكاٍ َٔ ايكطٕ اهلذط

( بططح َػا٥ً٘ ا٭ٚىل بؿإٔ ايكؿات اٱهل١ٝ ـ ٖـ128دِٗ بٔ قؿٛإ ايػُطقٓسٟ)

ا٭ْطٛيٛدٞ ٫ تعاٍ غري َتبًٛض٠. ٜٴكاٍ: إٕ دِٗ  اٍت اـاق١ باجملناْت املكطًشا

ٛٳ ...﴿ قٛي٘ تعاىل: :ٜػتٓس إىل آٜات َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، َٔ قبٌٝ ٖٴ ٚٳ ٞٵ٤ٺ  ٌٻ ؾٳ ٚٳخٳًَلٳ ُن

ِٷ ٞٵ٤ٺ عٳًٹٝ ِّ ؾٳ ِٻ ...﴿ ; ٚقٛي٘ تعاىل:(101)ا٭ْعاّ:  ﴾بٹُه ٘ٴ ثٴ ًَِك ٞٵ٤ٺ خٳ ٌٻ ؾٳ اٖيصٹٟ َأعٵَط٢ ُن

يًكٍٛ بإٔ يًُدًٛقات غٓد١ٝ َٔ ايٛدٛز كتًؿ١ عٔ اهلل غبشاْ٘ ، (50)ط٘:  ﴾ٖٳسٳ٣

. (29)ٙ اهلل عٔ ايؿ٦ٝٝٸ١ؾهإ ٜط٣ قسم ايؿ٤ٞ ع٢ً املدًٛقات ؾكط، ٜٚٓعِّ .ٚتعاىل

ٌٕ ،ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ َا ٚضز يف املكازض املدايؿ١  ْك٬ّ عٔ اؾ١ُٝٗ أسٝاّْا بؿه

ٜبسٚ أْ٘ يٝؼ ٖٛ ايتعبري ايسقٝل املكتبؼ َٔ  (30)«إٕ اهلل ٫ ؾ٤ٞ» :ع٢ً قٝػ١ ،قطٜض

 اؾ١ُٝٗ.

طؾت باغِ اؾ١ُٝٗ ٚيف خهِ ايكطٕ اهلذطٟ ايجاْٞ عُست اؾُاع١ اييت عٴ

َا إىل ًصٖاب يـ  (31)ُنيٚاغع َٔ املتهًٚ ـٺٝٵمبعٓاٖا ايٛاغع ـ ٚايؿاٌَ يف اؿكٝك١ يَط

ّٸ «ايؿ٤ٞ»ٖٛ أبعس َٔ تكطٜط دِٗ ْؿػ٘، ٚأطًكت  . «املٛدٛز»ٜػاٚم  ع٢ً َع٢ٓ عا

يف ٖصا ايتعطٜـ ٜكسم ع٢ً اـايل أٜهّا، ضغِ أْ٘ طبكّا يكٛي٘ تعاىل:  «ايؿ٤ٞ»ٚنإ 

ٞٵ٤ٷ﴿ ٘ٹ ؾٳ ُٹجٵًٹ ٝٵؼٳ َن ٟٸ سٸ( ٜٴعٳ11)ايؿٛض٣:  ﴾َي َٔ ا٭ؾٝا٤  ؾ٤ٞٺ اـايل ؾ٦ّٝا ٫ ميهٔ ٭

ي١ يًس٫ «ؾ٤ٞ ٫ نا٭ؾٝا٤»َٔ ٖٓا ؾكس اغتعًُت ٖصٙ اؾُاع١ تعبري ٚإٔ ٜهاٖٝ٘. 

 .(32)ع٢ً ايباضٟ تعاىل

عٔ املعتعي١ ـ إىل  ٚيف َٓتكـ ايكطٕ اهلذطٟ ايجايح عُس ابٔ ايطاْٚسٟ ـ املٓؿلٸ

 «ايؿ٤ٞ»، يٝدٛض بايتشسٜس يف تعطٜـ (33)«َٛدٛز ٫ ؾ٤ٞ إ٫ٓ» :تأيٝـ نتاب بعٓٛإ

١ٝ اييت ناْت تعتكس بؿ٦ٝ ،. إٕ تًو اؾُاع١ َٔ املعتعي١(34)«املٛدٛز»باعتباضٙ َػاٚقّا يـ 

كـ املعسّٚ، ناْت يف اؿكٝك١ تػتعٌُ ايؿ٤ٞ مبع٢ٓ املا١ٖٝ اييت ميهٔ هلا إٔ تتٸ
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 كـ ب٘.بايٛدٛز أٚ ٫ تتٸ

ملؿاِٖٝ املصنٛض٠ يف با، َٚكاضْت٘ «ايؿ٤ٞ»طبكّا هلصا ايؿِٗ املعزٚز ملكطًض 

٫ »عٓس املدايؿني يؿ١ٝ٦ٝ املعسّٚ مبع٢ٓ ايـ  «٫ ؾ٤ٞ»ايؿًػؿ١ اٱغطٜك١ٝ، ٜهٕٛ ايـ 

َٹ٦ٕٛ»أٚ ايـ  «دٛزَٛ ٫ »، يف سني أْٗا بايٓػب١ إىل ايكا٥ًني بؿ١ٝ٦ٝ املعسّٚ تعين ايـ «ْٛ 

 .«َٹسٹٕ»أٚ ايـ  «٫ ؾ٤ٞ»ٚايـ  «َا١ٖٝ

٫ ٜبعس إٔ ٜعٛز تاضٜذ تأيٝؿ٘ ، «َػا٥ٌ عبس اهلل بٔ غ٬ّ» :ضٚا٥ٞ بعٓٛإ ٚيف ْٛل

ٚٸإىل ايكطٕ اهلذطٟ ايجايح، متٸ إضداع َٓؿأ اـًل ـ يف َعطض  ٍ ـ اؿسٜح عٔ اـًل ا٭

ٜكعب  ،أخط٣ . ٖٚٓاى ضٚا١ْٜ(35)َٔ اي٬ؾ٤ٞ «نٔ»اٱهل١ٝ، ٚاعترب خًل ايـ  «نٔ»إىل 

ٍٕ :ؼسٜس تاضٜذ يؿعٗا، قٌٝ  «ايؿ٤ٞ»تٛدٝٗ٘ ٭بٞ سٓٝؿ١ بؿإٔ  متٸ إْٗا تعٛز إىل غ٪ا

 .(36)«٫ ؾ٤ٞ»ٚايـ 

ٚٸ طٕٚ اٱغ٬َٕٝٛ يفَٗا املؿٚهإٕ اٱداب١ ايكطع١ٝ اييت ٜكسِّ ٍ أٚ تعطٜـ اـًل ا٭

ـٺ ٞ يًُبسأ ايصٟ ططح يف إطاض قا١ُ٥ ع٢ً ايٓؿٞ ايهًٓ يكٝػ١ٺ اٱبساع عباض٠ عٔ تٛظٝ

قس  ،قبٌ إٔ تعٗط يف املكازض ايؿًػؿ١ٝ ،. إٕ ٖصٙ ايكٝػ١«اـًل ٫ َٔ ؾ٤ٞ»ْعط١ٜ 

صٙ ػًٓت يف ايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥. َٚٔ بني أقسّ املكازض اٱغ١َٝ٬ املعطٚؾ١ اييت تٓاٚيت ٖ

ايٓعط١ٜ ٖٞ املكازض ايؿٝع١ٝ، سٝح تططح ٖصٙ ايٓعط١ٜ ع٢ً يػإ أ١ُ٥ ايسٜٔ، َٔ 

ٞٸ ×أَجاٍ: اٱَاّ عً
×، ٚاٱَاّ ايباقط(37)

×، ٚاٱَاّ ايكازم(38)
ُٸ(39) ١ ، ٚا٭٥

^اٯخطٜٔ
ٞٸ٢ إشا اعتربْا َا ْٴايصٜٔ دا٩ٚا بعسِٖ. ٚستٸ (40) عا٥سّا  ×كٌ عٔ اٱَاّ عً

س ضٚاز ٖصٙ ٜ٪ٚن ×تهطاض مناشز عٔ اٱَاّ ايكازم إٔ ط٠، إ٫ٓإىل أظ١َٓ َتأخِّ

ُٸ  .اهلذطٜنيايجاْٞ ٚايجايح  ني١ ايؿٝع١ يف ايكطْايٓعط١ٜ عٓس أ٥

يف َٛقـ  «٫ َٔ ؾ٤ٞ»ىل ا٭سازٜح ميهٔ ايعجٛض ع٢ً تٛظٝـ قٝػ١ َٚهاؾّا إ

 ، ٚيف(41)عٔ املعتعي١ يف َٓتكـ ايكطٕ اهلذطٟ ايجايح ِ املٓؿلٸاملتهًٚ ،٫بٔ ايطاْٚسٟ

ٞٸ عباض٠ٺ ُٸ يعً ، (42)ااهلذطَٟٔ عًُا٤ اٱَا١َٝ يف ْٗا١ٜ ايكطٕ ايجايح  ،ٞبٔ إبطاِٖٝ ايك

١ يف نتاب يهًُات بعض عًُا٤ اٱَاَٝٸ (ٖـ329أٚ  328)يًؿٝذ ايهًٝين ٚيف ؾطٕح

ـ قس ٜهٕٛ َٔ  (ٖـ332)قبٌ عاّ ِ ٚعٝسَٟٓكٛي١ عٔ َتهًٚ ، ٚيف سها١ٜٺ(43)ايهايف

املٓػٛب ٭بٞ  ،يف نتاب ايؿك٘ ا٭نرب ، ٚيف عباض٠ٺ(44)يف َطٚز ايصٖباملعتعي١ ـ 



 

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  الرابع واخلمسونعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

ٔٸا ،١ ٚاؾُاع١، ٚيف نتب ا٭سٓاف َٔ أٌٖ ايػٓٸ(45)سٓٝؿ١ ؿت يف ٚيأْٗا ُأ ييت ٜػًب ايع

 «املػا٥ٌ ايعهرب١ٜ»، ٚيف ضغاي١ (46)أٚاغط ايكطٕ اهلذطٟ ايطابع يف آغٝا ايٛغط٢

 َٔ اٱَا١َٝ. ُني، ٖٚٛ َٔ َؿاٖري املتهًٚ(47)(ٖـ413يًؿٝذ املؿٝس)

 

 ــــــ م٘العدو ّالالغٕء يف الفلطف٘ اإلضالمٔ٘ املتكّد

يف ايرتمجات ا٭ٚىل املأخٛش٠ َٔ ايٓكٛم ايؿًػؿ١ٝ ايْٝٛا١ْٝ إىل ايًػ١ ايعطب١ٝ 

ِٸ اختٝاض ن١ًُ  عاز٠ّ سٝح ميهٔ ايعجٛض  ،«بطاغُا»يف تعطٜب َكطًض ايـ  «ؾ٤ٞ»َا ٜت

اٖب(، ٚ)إغشام بٔ سٓني(، ٚ)ايتصاضٟ(، ع٢ً ٖصا ا٫ختٝاض يف تطمج١ )إغطاخ ايط

بٗصا  «ؾ٤ٞ». ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايـ (48)ؿات أضغطٛطايٝؼٚ)أبٛ عجُإ ايسَؿكٞ( مل٪ٖي

ٌٕ ُٕٛ. ْٚازضّا َا ْط٣ يف ايصٟ ٜعٓٝ٘ املتهًٚ «ايؿ٤ٞ»ًَشٛظ عٔ ايـ  املع٢ٓ ىتًـ بؿه

ٞٸ  «ؾ٤ٞ»تٝاض ايـ ابٔ ظضع١( اخ بعض املٛاضز َٔ تطمجات )و٢ٝ بٔ عسٟ( ٚ)أبٛ عً

 .(49)«ؾ٤ٞ»مبع٢ٓ  «تٞ»َطازؾّا يـ 

سٜط بايصنط إٔ ْؿؼ ا٫ضتباط ايهعٝـ ايصٟ ْؿٗسٙ بني َكطًض ايـ َٚٔ اؾ

ٕٛبٳْؿٗسٙ أٜهّا ـ ٚضٴ «تٞ»ٚاملؿّٗٛ ايْٝٛاْٞ يـ  «ؾ٤ٞ» أنرب ـ يف ا٫ضتباط بني  ُا ع٢ً م

هض يف ايؿكطات ٚنُا غٝتٸ )٫ ؾ٤ٞ(. «َٹسٹٕ»ٚاملؿّٗٛ ايْٝٛاْٞ يـ  «٫ ؾ٤ٞ»َكطًض ايـ 

ِٸ َٔ ايرتمج١ ٚايتأيٝـ ـ نإ ايـ  ايكاز١َ ؾإٕ ايٓكٛم ايؿًػؿ١ٝ ايعطب١ٝ ا٭ٚىل ـ ا٭ع

ٔٵ«ّٔ آٜاٟ»أٚ ايـ  «َٹ٦ٕٛ»ٜعين ايـ  «٫ؾ٤ٞ» ع َٔ ايٓاس١ٝ ٫ ع٢ً َا ٖٛ املتٖٛق ، ٚيه

 .«َٹسٹٕ»ايًػ١ٜٛ َٔ اغتعُاهلا مبع٢ٓ ايـ 

٢ اضتباطّا يٓعاّ ا٫قط٬سٞ َٛضز ايبشح ٫ ْط٣ ستٸٚاملًؿت ي٬ْتباٙ أْٓا يف ا

٫ »، ٚايـ «بطاغُا»مبع٢ٓ ايـ  «ؾ٤ٞ». إٕ اغتعُاٍ ايـ «٫ ؾ٤ٞ»ٚايـ  «ؾ٤ٞ»زّا بني ايـ قسٻ

َع أْٓا ٬ْسغ بعض  ،ٔ ٖصا ايؿطر بٛنٕٛحٜبِّ ،«ّٔ آٜاٟ»أٚ ايـ  «َٹ٦ٕٛ»مبع٢ٓ ايـ  «ؾ٤ٞ

بٔ سٓني ـ يف بعض املٛاضز احملسٚز٠ ٜرتدِ عباض٠  املرتمجني ا٭ٚا٥ٌ ـ َٔ أَجاٍ: إغشام

ٝٵسٳأٜهّا.  «ايعسّ»بـ  «ّٔ آٜاٟ»ايـ  ِٸ عاز٠ّ «ايعسّ»إٔ  بٳ اختٝاضٙ بٛقؿ٘ َطازؾّا  َا ٜت

)ٚٚيؿػٔ( زٖؿت٘ َٔ عسّ  ـٹ. َٚع شيو مل ٜٴدٵ(50)«اغتٹٔطغٝؼ»يًُكطًض ايْٝٛاْٞ 

أْ٘ َٔ ايٛانض  . إ٫ٓ(51)«٫ ؾ٤ٞ»َٔ ايـ  ٫ّسٳبٳ «املعسّٚ»اغتعُاٍ ايعًُا٤ املػًُني ملكطًض 
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، ٚايـ «اغتٹٔطغٝؼ»َطازؾّا يـ  «ايعسّ»إٔ َٓع١َٛ املكطًشات ا٭ٚىل ناْت ؽتاض 

ّٔ آٜاٟ»َطازؾّا يـ  «٫ؾ٤ٞ»  ػاٚظ ٖصا ا٫ختٝاض. ُا متٸ، ٚقًٖ«َٹ٦ٕٛ / 

َٸني، ُٖٚا ٚيف تهاعٝـ ٖصٙ ايرتمجات متٸ  «تٛ إٚ»ايـ  :اغتعُاٍ َكطًشني ٖا

َٹ٦ٕٛ; ٚايـ »ايـ  َكابٌيف  ّٔ آٜاٟ»ايـ  َكابٌيف  «تٛ آٜاٟ»تٛ  يف ايرتمجات ا٭ٚىل يـ  ،«تٛ 

 «إْ٘ يٝؼ» :)٫ أٜؼ(. ٚقس اختاض )اغطاخ ايطاٖب( اغتعُاٍ عباض٠ «أٜؼ ٚيٝؼ»

َٹ٦ٕٛ»تطمج١ يـ  «ايصٟ يٝؼ ٖٛ»، ٚ«ّٔ آٜاٟ» :نرتمج١ يًعباض٠ ايْٝٛا١ْٝ . ٚيف (52)«تٛ 

 :يف تطمجت٘ يهتاب أضغطٛطايٝؼ بعٓٛإ ،عُس )و٢ٝ بٔ ايبططٜل( ١ََتكسٸ خط٠ٛٺ

تطمج١  «يٝؼ»، ٚاختاض ن١ًُ «آٜاٟ»تطمج١ يـ  «أٜؼ»ن١ًُ ايـ  ٫ختٝاض)سٍٛ ايػُا٤(، 

 .(53)«ّٔ آٜاٟ»يـ 

باٱَهإ ض١ٜ٩ بعض ايُٓاشز َٔ شيو يف ايٓكٛم ايتأيٝؿ١ٝ  ٜ٘ٴهاف إىل شيو أْ

َٔ نتاب  خ دابط بٔ سٝإ يف عباض٠ٺٜهّا. ؾكس ؼسٻا٭ٚىل يف ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ أ

ّٕ «اٱبساع»نُٔ اٱؾاض٠ إىل َكطًض  ،ايهبري( )اـٛامٸ يف باب اـًل  يف ْكٌ ن٬

ٚٸ ٘ نُٔ ٝٵ. ٚنصيو لس ايهٓسٟ يف ضغايتٳ(54)«أٌٖ اٱبساع عٔ يٝؼ»ٍ، عٔ ا٭

تأٜٝؼ ا٭ٜػات »، أٚ (55)«إظٗاض ايؿ٤ٞ عٔ يٝؼ»قس تطمج٘ إىل  «اٱبساع»اؿسٜح عٔ 

 .«ّٔ آٜاٟ»مبع٢ٓ  «يٝؼ». ٜٚبسٚ َٔ ٖصٙ املٛاضز أِْٗ اغتعًُٛا ايـ (56)«عٔ يٝؼ

ُٸ ا إشا نإ نُا أؾاض ايهٓسٟ يف بعض َٛانع ضغايت٘ ـ يف َعطض اؿسٜح ع

، ٚقاٍ بإٔ ايـ «٫ ؾ٤ٞ»١ يهٕٛ شات٘ أّ ٫؟ ـ إىل َؿّٗٛ ايـ إٔ ٜهٕٛ عًٓ ميهٔ يؿ٤ٞٺ

. ميهٔ ايٛقٛف (57)أٚ َع٫ًّٛ ١ّإٔ ٜهٕٛ عًٓ «اي٬ؾ٤ٞ»هٔ يـ ، ٫ٚ مي«٫ ؾ٤ٞ» «يٝؼ»

 «اٱبساع»يف ايتعطٜـ ايصٟ ٜصنطٙ ايهٓسٟ يـ  «ّٔ آٜاٟ»أٚ ايـ  «يٝؼ»ع٢ً إٔ ايـ  بٛنٕٛح

قبٌ ٚبعس اٱبساع، ٫ٚ ضبط  «يٝؼ»ٚايـ  «أٜؼ»إىل اخت٬ف ٚنع١ٝ ايـ  إمنا وٌُ إؾاض٠ّ

٭غاؽ ؾإٕ ايكٝػ١ املػتٓس٠ إىل سطف اٱناؾ١ اا ي٘ ببٝإ املبسأ يف اـًل. ٚع٢ً ٖص

ؽتًـ عٔ ايكٝػ١ املػتٓس٠ إىل  ،عٓس ايهٓسٟ ،«عٔ يٝؼ»يف ايرتنٝب ايكا٥ٌ:  «عٔ»

ايصٟ ْؿاٖسٙ يف ايتعاضٜـ  ،«َٔ ٫ ؾ٤ٞ»يف ايرتنٝب ايكا٥ٌ:  «َٔ»سطف اٱناؾ١ 

 ، اخت٬ؾّا دٖٛطّٜا.(58)ط٠ يٲبساعاملتأخِّ

خًل ٫ َٔ / عٔ » :ؾًػؿّٝا ؾٓذسٖا يف عباض٠ «اٱبساع»طٜط أَا اـط٠ٛ ايتاي١ٝ يتك
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ايؿًػؿ١ اٱغ٬َٞ نإ أبٛ ْكط  فاٍ. ٚيف اؿسٜح عٔ ٖصا ايتكطٜط يف «ؾ٤ٞ

ٚٸٖـ339ايؿاضابٞ) َٳ( ٖٛ أ ٛٻ ٔٵٍ  اؾُع بني ضأٜٞ »ٙ بٗصٙ ايعباض٠ يف نتاب تؿ

ٓػٛب امل ،«أثٛيٛدٝا ا٭ؾًٛطٝين»يهتاب  خامٸ ، عرب إزضاىٺ«اؿهُٝني

ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ بػًػ١ً َطاتب ؾًػؿ١ٝ يًدًل ٚإعاز٠ خًل  ،(59)٭ضغطٛطايٝؼ

إٕ ٖصٙ . (60)«٫ عٔ ؾ٤ٞ» ٠ ا٭ٚىل أٚ اهلٝٛىل، سٝح عسٸ اهلٝٛىل كًٛق١ّا٭ؾٝا٤ إىل املازٸ

ٌ ت٬َٝص إؾ٬طٕٛ ـ ايصٜٔ بٳّا َٔ ايتكطٜط املصنٛض يف بسا١ٜ املكاي١ َٔ قٹايعباض٠ قطٜب١ دسٸ

عسٸٚا تًو املاز٠ كًٛق١،  سٝح ،ْٗا أظي١ٝ ـٚٵٜٚطٳ ،«َٹ٦ٕٛ»٠ ٜعتربٕٚ تًو املازٸ ناْٛا

ٔٵ ٫ َٔ ؾ٤ٞ. ٖٚٓا لسٙ قس أخص بٓعط ا٫عتباض ض٩ٜتني غري إؾ٬طْٛٝتني، ُٖا:  ٚيه

ٕ قسميّا غ٣ٛ شات ايباضٟ ٚٵُني اٱغ٬َٝني، سٝح ٫ ٜطٳايط١ٜ٩ ايػا٥س٠ بني املتهًٚ

ٌٸ ٚايط١ٜ٩ ا٭خط٣ ٖٞ ايط١ٜ٩ ا٭ضغط١ٝ ايكا١ً٥ بعسّ ٚدٛز ; ًٛمَا غٛاٙ ك تعاىل، ٚن

مبعٓاٙ املطًل. ٚع٢ً ٖصٙ ايٛتري٠ ٜأخص تكطٜط ايكبٍٛ باـًل  «َٹ٦ٕٛ»ؾ٤ٞ ىًل َٔ ايـ 

 .«٫ َٔ ؾ٤ٞ»، ٚايتأنٝس ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ع٢ً اـًل «َٹ٦ٕٛ»َٓش٢ ْؿٞ اـًل َٔ ايـ 

٫ َٔ »إىل  «َٔ ٫ ؾ٤ٞ»ٍ َٔ ايتعبري بـ با٫ْتكا ،هب ا٫يتؿات إىل إٔ ايؿاضابٞ

ٕ ايؿ٤ٞ ـ نُا غبل إٔ شنطْا ـ مل إنإ قس ٚاد٘ إؾها٫ّ نبريّا أٜهّا; إش  ،«ؾ٤ٞ

، ٚإمنا نإ «٫ ؾ٤ٞ»ٌ ايٓكط١ املكاب١ً يـ ٜهٔ يف َكطًض ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ميجِّ

ٌ س ايؿاضابٞ ميجِّعٓ «٫ َٔ ؾ٤ٞ»ٛانض إٔ خًل ايـ َٚٔ اي. «بطاغُا»ٜٴػتعٌُ مبع٢ٓ ايـ 

٫ »، ٚمل ٜهٔ ايـ «٫ َٔ آٜاٟ»أٚ  «٫ َٔ اْٚتٕٛ»ُع٢ٓ ايْٝٛاْٞ ايكا٥ٌ: ًتعبريّا عطبّٝا ي

دسٜس يف ايؿًػؿ١  ٖٓا قس اغتعٌُ مبع٢ٓٶ «ؾ٤ٞ»َطازّا ي٘. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايـ  «َٔ بطاغُا

ٟٛ. وع٢ بتأٜٝس ايتكًٝس اٱغ٬َٞ ع٢ً َػت٣ٛ ايرتنٝب ايًؿعٞ ٚاملعٓ ،اٱغ١َٝ٬

ٚأَا بؿإٔ اؾصٚض  ،يكس غبل اؿسٜح عٔ اؾصٚض ايتاضى١ٝ هلصا ايرتنٝب ايًؿعٞ

نإ قس اغتعٌُ  «املٛدٛز»مبع٢ٓ  «ايؿ٤ٞ»َٔ ايتصنري بإٔ اغتعُاٍ  ٬ بٴسٻاملؿ١َٝٛٗ ؾ

َٔ  ،ُنيٌ بعض املتهًٚبٳا٭ز٢ْ َٓص َٓتكـ ايكطٕ اهلذطٟ ايجايح َٔ قٹ يف اؿسٸ

 ابٔ ايطاْٚسٟ. :أَجاٍ

ٌ ايؿاضابٞ قس متٸ اقتباغٗا بعٝٓٗا يف نتاب بٳَٔ قٹ «٫ عٔ ؾ٤ٞ»ٕ عباض٠ ايـ ٚإ

 .(61)٫بٔ غٝٓا أٜهّا، زٕٚ إٔ تكرتٕ بايتؿكٌٝ ايصٟ غاق٘ ايؿاضابٞ «اؿسٚز»
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ّٕ بعس عكط ايؿاضابٞ بؿرت٠ٺ ٭بٞ ٜعكٛب  قكري٠ عًٝٓا اٱؾاض٠ إىل ن٬

١ٝ، سٝح آَٔ ؾٝ٘ بػًػ١ً َٔ ؾ٬غؿ١ اٱمساعًٝ ٖـ(، 393ٖٛٚـ  386ايػذػتاْٞ)

ع ٖصٙ . نُا ميهٔ تتبټ(62)٫ َٔ ؾ٤ٞ َطاتب اـًل، ٚقاٍ بإٔ ايعكٌ ا٭ٍٚ كًٛمٷ

َٔ أَجاٍ: محس ايسٜٔ  ،ايٓعط١ٜ يف ايرتاخ اي٬سل يٲمساعًٝٝني

، ٚنصيو يف ضغا٥ٌ (64)(ٖـ481ايكبازٜاْٞ)، ْٚاقط خػطٚ (63)(ٖـ411ايهطَاْٞ)

 .(65)(اهلذطٟايطبع ايجايح َٔ ايكطٕ ايطابع ؿ١ يف سسٚز إخٛإ ايكؿا )امل٪ٖي

ٕٛ فاٍّ شنطٙ يف ىل َا تكسٻَٚهاؾّا إ  ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬، هب ايكٍٛ ع٢ً م

ّٸ ٬ٕ شض٠ٚ تكطٜط اٱبساع ع٢ً قٝػ١ ناْا ميجِّ اهلذطٜني: إٕ ايكطْني ايطابع ٚاـاَؼ عا

ىل ايبشح يف ٕ إٔ تهٕٛ ٖٓاى ساد١ إٚٚاغع. ٚز ع٢ً َػت٣ٛٶ «اـًل ٫ َٔ ؾ٤ٞ»

اؾصٚض ايتاضى١ٝ هب ايكٍٛ: إْٓا يف ٖصٜٔ ايكطْني ْؿٗس سهٛضّا ٚاغعّا هلصٙ ايٓعط١ٜ 

م اٱغ١َٝ٬ َٔ خاضز ايسا٥ط٠ طٳيف آغٝا ايٛغط٢ إىل مشاٍ أؾطٜكٝا بني كتًـ ايؿٹ

ايبشٛخ ايؿًػؿ١ٝ أٜهّا. ميهٔ  فا٢ٍ بني املػٝشٝني ٚايٝٗٛز يف ايؿًػؿ١ٝ، ٚستٸ

ت اٱغ١َٝ٬ يف ٖصا ايؿإٔ إىل فُٛعتني َتُاٜعتني، ُٖٚا: ايٓعطٜات تكػِٝ ايٓعطٜا

ل بايٓعطٜات ايه١َٝ٬ ٜكع ايبشح ًَٖا ٜتع ٚايٓعطٜات ايؿًػؿ١ٝ. ٚيف ;ايه١َٝ٬

ٌٕ ّٸ بؿه ٚفٌُ سٍٛ خًل ا٭ؾٝا٤ ٫ َٔ ؾ٤ٞ، ٚتهٕٛ غًػ١ً َطاتب اـًل  عا

 ب ا٭قٍٛ.ػٳبٓعط ا٫عتباض َع َأخٛش٠ّ

 

 ــــــ االضتيتاج

ّٸ ٌ املعاقطٜٔ بٳهب ايكٍٛ: إٕ اٯضا٤ ايه١َٝ٬ املططٚس١ َٔ قٹ يف ا٫غتٓتاز ايعا

٢ املعاقطٜٔ ي٘ َٔ غري املػًُني، مل تهٔ تػع٢ نجريّا يًؿاضابٞ َٔ املػًُني، ٚستٸ

ٚؾطح زٜين يٮقٍٛ ٚايكٛاعس ايؿًػؿ١ٝ بؿإٔ غًػ١ً َطاتب خًل  ٚضا٤ تكسِٜ تؿػرٕي

ٚٸايعامل، ٚتكسِٜ تكطٜط ي ٍ، ٚإمنا نإ اهلسف ايط٥ٝؼ َٓٗا ٖٛ اٱداب١ عٔ ًدًل ا٭

َا١ٖٝ اٱبساع. ٜٚبسٚ إٔ ْعط١ٜ ايؿاضابٞ بؿإٔ اٱبساع،  فاٍايػ٪اٍ املططٚح يف 

ؾّا ع٢ً أغاؽ َهاؾّا إىل نْٛٗا تكطٜطّا قا٥ُّا ع٢ً ْعط١ٜ إؾ٬طٕٛ ـ إؾًٛطني، ٚتكطټ

ٞٸ ٞٸ َٛا٤َتٗا َع ايتؿهري ايه٬َ أْٗا َٔ  ػؿ١ ا٭ضغط١ٝ أٜهّا، إ٫ٓ، ٚايؿًاٱغ٬َ
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سٝح تطنٝب ا٭يؿاظ قس اغتؿازت َٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ اٱغ١َٝ٬ اييت غبكت٘ يف 

 .«٫ َٔ ؾ٤ٞ» :اغتعُاٍ عباض٠

طٜٔ غري املػًُني ؾٝذب ايكٍٛ: إْٓا يف ايكطْني ايطابع ٚأَا َٔ بني املؿٚه

ُٸَا ًٜٞ ْهتؿ ٚيف .ْؿاٖس ْعطٜات مماث١ً اهلذطٜنيٚاـاَؼ   :ٗاٞ بصنط أٖ

يكس ؼسٸخ إغشام اٱغطا٥ًٝٞ ـ ؾًٝػٛف اٱؾ٬ط١ْٝٛ اؿسٜج١ يف َكط ـ يف 

ٌٕنتاب٘ )املباز٨( ـ ايصٟ أٖي ٘ ايعطبٞ ـ عٔ ، ٚقس ؾكس ْكټؿ٘ قبٌ عكط ايؿاضابٞ بكًٝ

ٛٸ بعباضاتٺ «اـًل َٔ ايعسّ» ُٸَتٓ بٛقؿٗا تطمج١  ،«َٔ ٫ ؾ٤ٞ» :عباض٠ :ٗاع١، َٚٔ أٖ

، مبع٢ٓ «non ex ali(qu)o»بـ  ، ٚاييت مل ترتدِ إىل اي٬ت١ٓٝ إ٫ٓ«ّٔ يٛ زبط»يًٓل ايعربٟ 

 .(66)«٫ َٔ ؾ٤ٞ»

ٍٕ عٓس ايؿ٬غؿ١ ايٝٗٛز  «٫ َٔ ؾ٤ٞ» :ل يكٝػ١َٛثٻ ٚيف اؿكٝك١ إٕ أقسّ اغتعُا

( ـ ايؿًٝػٛف ايصٟ عاف بني 942ّؿ٘ غعسٜا غا٥ٕٛ)مل٪ٚي ،لسٙ يف نتاب )أْٚٛت(

ٛټتٛقٻسٝح  ،َكط ٚايؿاّ ـ ف يف تطتٝب عباض٠ ٍ َٔ خ٬ٍ ايتكطټٌ إىل ٖصا ايتش

ّٔ زبط» :َٔ عباض٠ «اٱبساع»إغشام اٱغطا٥ًٝٞ يـ  . نُا «٫ َٔ ؾ٤ٞ»مبع٢ٓ ايـ  «يٛ 

 «٫ َٔ ؾ٤ٞ»يف بٝإ ايؿطم بني ايـ  (67)خاض يف بعض املٛانع َٔ نتاب )غؿط ٜكريٙ(

 .(68)«َٔ ٫ ؾ٤ٞ»ٚايـ 

ٛټ بني  «٫ َٔ ؾ٤ٞ»إىل ايـ  «َٔ ٫ ؾ٤ٞ»ايـ  ٍ َٔنُا لس نصيو ايتش

ِ ( ـ املته٠820ًّٚ)سٛايٞ عاّ إش نإ ثٝٛزٚض أبٛ قطٸ ;ُني املػٝشٝني أٜهّااملتهًٚ

اـًل ٫ َٔ ». يف سني ٜبسٚ إٔ قٝػ١ (69)«َٔ ٫ ؾ٤ٞ»كًٛق١  «ا٭ؾٝا٤»املػٝشٞ ـ ٜط٣ 

ٌ املػٝشٝني بٳَٔ قٹ قس سعٝت بايكبٍٛ ني ايطابع ٚاـاَؼاهلذطٜ ْنييف ايكط «ؾ٤ٞ

ٛټاملؿطقٝني أٜهّا. ٚأَا عٓس املتهًٚ يف ؾرت٠  ٍ إ٫ُٓني َٔ ا٭ضَٔ ؾ٬ ْؿاٖس ٖصا ايتش

 :ٕاي٘ بعٓٛ يف نتابٺ ،(1003ّط٠; إش ٜكٍٛ غطٜػٛض ْاضناتػٞ)ُا تهٕٛ َتأخِّبٳضٴ

ز ْكـ . ٚبعسٙ مبذطٻ(70)«إْ٘ خًل نٌ ؾ٤ٞ َٔ ٫ ؾ٤ٞ»زضباضٙ خسٚاْس(:  )

 ،)َهتٛبات( :ي٘ بعٓٛإ يف نتابٺ ،(1058ّؼسٸخ غطٜػٛض َادٝػرتٚؽ بًْٗٛٞ)قطٕ 

إٕ اهلل مل ٜهٔ يسٜ٘ َٛدٛز ٫ٚ َعسّٚ... ْٚؿ٢ بصيو نُّٓا »عٔ بسا١ٜ اـًل بعباض٠: 

 .(71)«َٔ ٫ ؾ٤ٞ»اـًل 
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إىل  «٫ َٔ ؾ٤ٞ»ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٚٚيؿػٔ ٜعٝس تعطٸف املػًُني ع٢ً قٝػ١ 

ٝٵسٳ، (72)ؾني، أعين: إغشام اٱغطا٥ًٝٞ ٚغعسٜا غا١ٕٛٛ٥ هلصٜٔ ايؿًٝػؿات ايعطبٝامل٪ٖي  بٳ

إٔ ٖصٙ ايكٝػ١ ـ نُا أثبتٓا يف املكاطع ا٭ٚىل َٔ ٖصا املكاٍ ـ قس اغتعًُت يف 

 .(73)ايٓكٛم اٱغ١َٝ٬ غري ايؿًػؿ١ٝ قبٌ عكط غا٥ٕٛ

 «٫ ؾ٤ٞ»ـ َٔ ايكٍٛ يف سك١ًٝ ايه٬ّ: إٕ املػاس١ املؿ١َٝٛٗ ملكطًض اي ٫ بٴسٻٚ

يف  «٫ ؾ٤ٞ»١َ إمنا ٖٞ مثط٠ ايتكازّ املعٟٓٛ بني ايـ يف ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ املتكسِّ

ٚٸ ٍ ٚبني املٓع١َٛ ايؿًػؿ١ٝ اٱؾ٬ط١ْٝٛ ـ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٚايه٬ّ اٱغ٬َٞ ا٭

ع ؾات ع٢ً أغاؽ ايؿًػؿ١ ا٭ضغط١ٝ. نُا ٜهاف إىل ايتتبټاٱؾًٛط١ٝٓٝ ٚايتكطټ

عٓس ايؿاضابٞ  «اـًل ٫ عٔ / َٔ ؾ٤ٞ»َكطًض اٱبساع ع٢ً قٝػ١  املؿَٗٛٞ إٔ أقٌ

عٔ ايتعاطٞ املُاثٌ بني املكازض اٱغ١َٝ٬ ٚاملٓع١َٛ  ضٷٚايؿ٬غؿ١ اي٬سكني ي٘ َتُدِّ

 ايؿًػؿ١ٝ املصنٛض٠.
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 الدٓئ٘ الجكافٔ٘ لليصْص رتمج٘ ال

 

 

 )*(د. أتى القاسم فىائً

 سه علً مطرترجمة: ح

 

 ــــــ (1)ـ املعٔاز األّل: عدو االىطذاو مع العكل ّالعكالىٔ٘ احلدٓج٘أ

ٜػسٚ ؾُٗٓا يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ قازضّا ع٢ً اٱبطاٍ َٔ »َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ بٗصا املعٝاض 

ٚغري َربٸض٠.  سٸ ايكطا٤ات املٓاٖه١ يًعكٌ ٚغري ايعك١ْٝ٬ يًسٜٔ باط١ًّعٳ، ٚتٴ«ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ

يف طٵملعٝاض ٜكٍٛ يٓا: إٕ ا٫عتكاز أٚ اؿهِ ايصٟ ٫ ٜٓػذِ َع ايعكٌ ايعٴإٕ ٖصا ا

٫ٚ ٜٓػذِ َع ايعك١ْٝ٬ ايعًُا١ْٝ اؾسٜس٠، ٫  ،إ ايعامل اؾسٜسٚايطبٝعٞ يػٓه

ٕٵميهٓ٘ إٔ ٜهٕٛ دع٤ّا َٔ ايسٜٔ املطًل َٚا ؾٛم ايتاضىٞ، ستٸ أَهٔ اعتباضٙ  ٢ ٚإ

بػبب اْػذاَ٘ َع ايعكٌ  ;٢ َكاؽ ايعامل ايكسِٜدع٤ّا َٔ ايسٜٔ ايصٟ متٸ تؿكًٝ٘ عً

ٛٷٚايعك١ْٝ٬ يػٓه َٔ ايعكا٥س ٚا٭سهاّ املٓاقه١  إ شيو ايعامل. إٕ ايسٜٔ املطًل خً

ٝٵسٳيًعكٌ ٚغري ايعك١ْٝ٬،  يٝؼ  خامٸ إٔ ايسٜٔ ايصٟ متٸ تؿكًٝ٘ ع٢ً َكاؽ عامٕل بٳ

 نصيو بايهطٚض٠ زا٥ُّا. 

َٔ ث٬خ  يعكا٥س ٚا٭سهاّ ايس١ٜٝٓ عٔ ٚاسس٠ٺطبكّا ي٬ؾرتاض ايعكًٞ ٫ ؽطز ا

أٚ  ;ؾإَا إٔ تهٕٛ َٛاؾك١ يًعكٌ ;فُٛعات، ؾإٕ ٖصٙ ايعكا٥س ٚا٭سهاّ ٫ ؽًٛ

 أٚ تًعّ اؿٝاز.  ;كايؿ١ يًعكٌ

ٖٞ تًو اييت ميهٔ تربٜطٖا َٔ ططٜل  «املٛاؾك١ يًعكٌ»إٕ ايعكا٥س ٚا٭سهاّ  ـ1
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ٌٸ يتذطب١ ايبؿط١ٜ املتعاضؾ١، ٜٚكّٛ ايسيٌٝ ايعكًٞ أٚ َٔ ططٜل ا ،عٔ ايؿطع ايعكٌ املػتك

ٚهعٌ ا٫عتكاز بتًو ايعكا٥س ٚايعٌُ بتًو ا٭سهاّ َعك٫ّٛ.  ،«قاؿٗا»أٚ ايتذطٜيب يـ 

 إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكا٥س ٚا٭سهاّ وع٢ باؿسٸ ا٭قك٢ َٔ ايعك١ْٝ٬. 

يعكًٞ أٚ ٖٞ اييت ٜكّٛ ايسيٌٝ ا «املدايؿ١ يًعكٌ»إٕ ايعكا٥س ٚا٭سهاّ ـ 2

ٌٸ سٟ بٗا. إٕ ٖصٙ ايعكا٥س أٚ ع٢ً بط٬ٕ ايكٍٛ ايتعبټ ،ع٢ً بط٬ْٗا ايتذطٜيب املػتك

ـٷ ٢ ع٢ً ستٸ، يًعكٌ ٚا٭سهاّ غري َعكٛي١، ٚإٕ ايكٍٛ بٗا ٚايعٌُ ع٢ً طبكٗا كاي

 ِ ٚاملعاٜري ايعك١ْٝ٬. ٝٳس، ٜٚعترب ْاقهّا يًكٹأغاؽ اٱميإ ٚايتعبټ

ٌٸ «اؿٝاز١ٜ»إٕ ايعكا٥س ٚا٭سهاّ  ـ3 ع٢ً تربٜطٖا  ٖٞ اييت ٫ ٜكّٛ ايسيٌٝ املػتك

ٌٕ ٟٸ زيٝ ٌٸ ايعكًٞ أٚ ايتذطٜيب، ٫ٚ ٜٛدس أ هلا أٚ نسٸٖا. ٚيف  عكًٞ أٚ ػطٜيب َػتك

 ،سايٛقت ْؿػ٘ ٜهٕٛ ايكٍٛ بٗصٙ ايعكا٥س ٚا٭سهاّ ع٢ً أغاؽ اٱميإ ٚايتعبټ

ايٓٛع َٔ ايعكا٥س ٚا٭سهاّ  ٚبؿطط َطاعا٠ ا٭خ٬م ٚآزاب ايتكًٝس، َعك٫ّٛ. إٕ ٖصا

ؼع٢ باؿسٸ ا٭ز٢ْ َٔ ايعك١ْٝ٬، مبع٢ٓ إٔ ايكٍٛ بٗا ٚايعٌُ ع٢ً طبكٗا يٝؼ كايؿّا 

 ِ ٚاملعاٜري ايعك١ْٝ٬. ٝٳ٫ٚ ْاقهّا يًكٹ ،يًعك١ْٝ٬

َٸ َٛاؾك١ »ا إٔ تهٕٛ إٕ ايعكا٥س ٚا٭سهاّ ايس١ٜٝٓ املٛدٛز٠ يف عامل ايتؿطٜع إ

ٚنصيو  ،إٔ ايعكا٥س ٚا٭سهاّ املٛدٛز٠ يف ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ، إ٫ٓ«سٝاز١ٜ»أٚ  «يًعكٌ

ٖٚصٙ اـكٛق١ٝ . «كايؿّا يًعكٌ»قس ٜهٕٛ ، ؾِٗ ايٓاؽ يًٓكٛم ٚاملكازض ايس١ٜٝٓ

ٌٷ ْػذاّ َع ايعكٌ إمنا ٜكتكط ع٢ً إبطاٍ ع٢ً بط٬ٕ شيو ايؿِٗ. إٕ عسّ ا٫ زيٝ

ا٥س ٚا٭سهاّ ايس١ٜٝٓ. إٕ ٖصا املعٝاض ل بايعكَا ٜتعًٖ ايكطا٤ات ٚا٭ؾٗاّ املدايؿ١ يًعكٌ يف

إٕ ايسٜٔ املطًل َٚا ؾٛم ايتاضىٞ ٫ ميهٔ إٔ ٜؿتٌُ ع٢ً عكا٥س ٚأسهاّ  :ٜكٍٛ يٓا

كايؿ١ يًعكٌ، نُا ٫ ميهٔ يًسٜٔ ايكابٌ يًتطبٝل ع٢ً ايعامل اؾسٜس إٔ ٜؿتٌُ 

غاؽ يٛ عجطْا ع٢ً ايعكا٥س ٚا٭سهاّ املٓاؾ١ٝ يًعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ اؾسٜس٠. ٚع٢ً ٖصا ا٭

ِٕ يف ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً اعتكازٺ ٜٓػذِ َع ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ ايكسمي١، ٫ٚ  أٚ سه

ٙ دع٤ّا َٔ عكا٥س ٚأسهاّ ايسٜٔ ٜٓػذِ َع ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ اؾسٜس٠، ؾٝذب اعتباضٴ

٘ ع٢ً ايسٜٔ قس متٸ ؾطنٴ ايصٟ متٸ تؿكًٝ٘ ع٢ً َكاؽ ايعامل ايكسِٜ، ٚايكٍٛ بأْ٘ ؾ٤ٞٷ

٫ٚ ميهٔ اعتباض ٖصا ا٫عتكاز أٚ اؿهِ دع٤ّا َٔ ايسٜٔ املطًل َٚا ؾٛم  َٔ خاضد٘،



 

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  الرابع واخلمسونعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

ز َعٝاض ايتاضىٞ، ٚتػطٜت٘ ٚتعُُٝ٘ ع٢ً مجٝع ايعٛامل. إٕ ايعك١ْٝ٬ ايتكًٝسٜٸ١ ؼسِّ

كايؿ١ ايعكٌ يف ايعامل ايكسِٜ، ٚيٝؼ َعٝاض َهاؾش١ ايعكٌ يف مجٝع ايعٛامل. إٕ 

سٜس ٖٞ ايعك١ْٝ٬ اؾسٜس٠، ٚهب يهؿـ ٖصٙ َعٝاض كايؿ١ ايعكٌ يف ايعامل اؾ

 . (2)ف ايعك٤٬ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ يف ٖصٙ ايسْٝاايعك١ْٝ٬ ايطدٛع إىل عٴطٵ

ٌٷ يف ايكطا٠٤ ايتكًٝس١ٜ يًسٜٔ ٖٓاى إؾاز٠ْ نبري يًعكٌ، ٜٚسٸعٞ أْكاض ٖصٙ  ٚتبذٝ

ايكطإٓ ٚايػٓٸ١ ٌ َكسضّا ضابعّا َٔ َكازض املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ إىل داْب ايكطا٠٤ إٔ ايعكٌ ميجِّ

ع٢ً املػت٣ٛ ايٓعطٟ  أْٓا ٫ ًُْؼ ٖصٙ املٓعي١ ٚاملها١ْ ايػا١َٝ يًعكٌ إ٫ٓ إ٫ٓ .ٚاٱمجاع

َا ٜتعًل  َٓاغب١ ع٢ً املػت٣ٛ ايعًُٞ يف ع ايعكٌ مبها١ْٺؾكط. ؾؿٞ ٖصٙ ايكطا٠٤ ٫ ٜتُتٻ

طٌٝ ايعكٌ ٚإمنا تكّٛ ٖصٙ ايكطا٠٤ ـ نُا غبل إٔ ضأٜٓا ـ ع٢ً تع ،بؿِٗ ايسٜٔ ٚتؿػريٙ

 ؾؿٞ ٖصٙ ايكطا٠٤:  .ايٓكٌ َكابٌٚإيػا٥٘ يف 

ِٸ اختعاٍ ايعكٌ ـ يف َكاّ ؾِٗ ٚتؿػري أقٍٛ ايسٜٔ ـ بايعكٌ ا٫غتس٫يٞ  ـ1 ٜت

ِٸ تعطٜـ ايتربٜط ايعك٬ْٞ يًعكا٥س ايس١ٜٝٓ باٱثبات  باملع٢ٓ ا٭ضغطٞ يًه١ًُ، سٝح ٜت

اٙ بايٓػب١ إىل املعتكسات ايس١ٜٝٓ ـ يٛ إٔ ٖصا ا٫ػ ايٝكٝين ٚايربٖاْٞ هلصٙ املعتكسات. إ٫ٓ

هٗا إىل ُٓا إَهاْ٘ ـ غٛف ٜٴًػٞ ايطبٝع١ ٚاٯي١ٝ ايس١ٜٝٓ هلصٙ املعتكسات، ٚىٓؿغًٖ

ت١. يف سني إٔ إي٘ ايسٜٔ ٖٛ شٵَػت٣ٛ املتبٓٝات ا٫ْتعاع١ٝ ايؿًػؿ١ٝ أٚ ايه١َٝ٬ ايبٳ

اؽ إي٘ ايسٜٔ يف سٝا٠ ؾط ٤أٚ ٖٛ غريٙ، ٫ٚ ميهٔ ٌَ، أنرب َٔ إي٘ ايؿًػؿ١ ٚايه٬ّ

ٌٕ  اٱْػإ بإي٘ ايؿًػؿ١ ٚايه٬ّ. ٖٚهصا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إىل أقٍٛ ايعكا٥س بؿه

 . (3)ٚآخط

ِٸ ا٫زٸ ـ2 ٞٸبٵٔ ا٭عُاٍ ُٚقػٵعا٤ بإٔ سٴيف ا٭خ٬م ٜت ٞٸ ٚعكً ، ٚأَا يف َكاّ شٗا شات

ِٸٝٳنؿـ ايكٹ ٝٸ١ أسهاَ ;إيػا٤ ايعكٌ أَاّ ايٓكٌ ِ ا٭خ٬ق١ٝ ٜت ٘ ع٢ً املػت٣ٛ بػبب ظٓ

ٌٸ ٌٸ ايعًُٞ، ٚو ِٸ ططز قٹ ايؿك٘ ق  :ٚع٢ً ضأغٗا ،ِ ا٭خ٬م ا٫دتُاع١ٝٝٳا٭خ٬م، ٜٚت

ٝٸ١ أٚ أْٗا غطب١ٝ، ٜٚٴسٸع٢ إٔ ا٭خ٬م  ،اؿكٛم ايطبٝع١ٝ يٲْػإ ؼت شضٜع١ أْٗا ظٓ

ٓٵ ;إغ١َٝ٬ :تٓكػِ إىل ا ١ٜ ٚايسميكطاط١ٝ يٝػتر إٔ اؿطٸتٳٚغري إغ١َٝ٬. َٚٔ ٖٓا ٜٴػت

. (4)ِ اٱغ١َٝ٬، ٚإٔ ايسميكطاط١ٝ ايس١ٜٝٓ غري ايسميكطاط١ٝ ايعًُا١ْٝ، ٖٚهصاٝٳَٔ ايكٹ

ِ ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً بهع١ أَٛض ٝٳٚيف ٖصا اٱطاض غٛف ٜكتكط غِٗ ايعكٌ يف إزضاى ايكٹ
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َٸ١ ٚبس١ٜٝٗ ع٢ بعس شيو إٔ ٌ َكس١َ يٲميإ بايسٜٔ ٚٚدٛب إطاع١ اهلل، ٜٚٴسٻمتجِّ ،عا

 ،ٚنصيو تطبٝل مجٝع ايكٛاعس ٚا٭قٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ ،ِ ا٭خ٬ق١ٝٝٳكٹانتؿاف غا٥ط اي

ِٸ عرب ايطدٛع إىل ايٓكٌ )ايكطإٓ ٚايػٓٸ  ١(. إمنا ٜت

َٔ  ع٢ ع٢ً املػت٣ٛ ايٓعطٟ إٔ ايعكٌ ٚاسسٷٚيف قػِ ايؿطٚعات أٚ ايؿك٘ ٜٴسٻ ـ3

يٓاس١ٝ أْ٘ َٚٔ ا إ٫ٓ .١ ٚاٱمجاعإىل داْب ايهتاب ٚايػٓٸ ،َكازض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

ٛٸ٠، ٚإْ٘ ٫ ٜبًؼ َػت٣ٛ ايؿع١ًٝ  ايع١ًُٝ ٫ ٜهٕٛ ايعكٌ َكسضّا ٭سهاّ ايؿك٘ إ٫ٓ بايك

ٚٸؿاز َٓ٘ أبسّا. تٳأبسّا، مبع٢ٓ أْ٘ ٫ ٜٴػٵ ٜسٸعٞ أْكاض ا٫دتٗاز ايتكًٝسٟ إٔ مجٝع  :٫ّؾأ

ػٝب١ٝ ، ٚأْٗا تٓؿأ َٔ املكاحل ٚاملؿاغس اي«سٝاز١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ»ا٭سهاّ ايس١ٜٝٓ 

ٌٸ : إٕ ٚثاّْٝاعٔ ايٓكٌ.  اييت ٫ ميهٔ انتؿاؾٗا ٚإزضانٗا َٔ ططٜل ايعكٌ املػتك

عٕٛ بإٔ اؿهِ ايؿطعٞ إمنا ميهٔ إثبات٘ أٚ ْؿٝ٘ بايسيٌٝ ايعكًٞ إشا نإ ٖ٪٤٫ ٜسٻ

ِٸ ٖصٜٔ ا٫زٸ«ٜكّٝٓٝا»ٚ «قطعّٝا»شيو ايسيٌٝ ايعكًٞ  ٜٔ إىل بعهُٗا ْكٌ ٤عا. ٚعٓسَا ْه

زٖا إٔ ايعكٌ يٝؼ َكسضّا َٔ َكازض اغتٓباط ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚإٕ إىل ْتٝذ١ َؿا

 «زٜهٛضّا»ٌ ٖ٪٤٫ َكسضّا َٔ َكازض ا٫غتٓباط إمنا ٜأتٞ بٛقؿ٘ بٳاعتباض ايعكٌ َٔ قٹ

 ب ٚاجملا١ًَ. تٳيطؾع ايعٳ

ٚٸ ;َتني عا٤ات ٫ تكّٛ ع٢ً أغإؽْط٣ إٔ ٖصٙ ا٫زٸ عا٤ ٚدٛز املكاحل : إٕ ازٸ٫ّؾأ

ؾ٬ زيٌٝ  (5)«املعا٬َت» فاٍ، ٚأَا يف «ايعبازات» فاٍػٝب١ٝ إمنا ٜكضٸ يف ٚاملؿاغس اي

يكاؿ٘، بٌ ٖٓاى ايهجري َٔ ا٭زي١ اييت ميهٔ إقاَتٗا يتؿٓٝسٙ ٚكايؿت٘. ٚأسس تًو 

ٌٕ ٚيٝػت  ،ض٥ٝؼ أسهاّ إَها١ٝ٥ ا٭زي١ ٖٛ إٔ أسهاّ باب املعا٬َت ٖٞ بؿه

ايصٜٔ ناْٛا ٜعٝؿٕٛ يف عكط اؾا١ًٖٝ ٚقبٌ عا٤ بإٔ ايٓاؽ تأغٝػٝٸ١. ٫ ميهٔ ا٫زٸ

ِّ اٱغ٬ّ ناْٛا ميتًهٕٛ َػت٣ٛٶ ًِٗ َٔ اٱزضاى ٚايعكٌ ٚايؿِٗ ايػاَٞ ايصٟ ٜ٪

نتؿاف أٚ ٚنع ايكطاضات ٚايكٛاْني اييت تهُٔ املكاحل ٚاملؿاغس ايػٝب١ٝ ٚا٭بس١ٜ ٫

و مل تهٔ إش يٛ نإ ا٭َط نصي; اييت ميهٔ تطبٝكٗا يف مجٝع ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ

 ٌ اهلل تعاىل! بٳَٔ قٹ |ا٭نطّ إىل إضغاٍ ايٓيبٸ ٖٓاى َٔ ساد١ٺ

 إٕ إق٬ح ايٓعاّ اؿكٛقٞ ٚتؿصٜب٘ َٔ ا٭سهاّ اؾا٥ط٠ وتاز إىل َػإض

إٔ ٜػتبسٍ ايعًِ ايتاضىٞ بايعسٍ املطًل َٚا ؾٛم ايتاضىٞ  ع ايٓيبٸػٳتسضهٞ; ؾ٬ ٜٳ
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ِٕ يف ايٛنع  ؾعً٘ ٖٛ إٔ ٜٴشسخ ٖعٸ٠ّ طٝع ايٓيبٸٚإمنا غا١ٜ َا ٜػت ،(6)ٚاسس٠ ظطٸ٠ قً

مٛ ايعساي١. ٚتبك٢ غا٥ط اـطٛات ا٭خط٣  ٜٚٓطًل باجملتُع بهع خطٛاتٺ ،ايطأٖ

 ،ع٢ً عاتل امل٪َٓني ٚا٭تباع اؿكٝكٝني املٛق١ً إىل ايػا١ٜ ايكك٣ٛ َٔ ايعساي١ ًَكا٠ّ

 ا٭نطّ.  سٝح ٜهًُٕٛ املػري٠ اييت بسأٖا ايٓيبٸ

عٔ املكاحل  شيو يٛ ناْت مجٝع ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ْاؾ١ّ٦ َهاؾّا إىلٚ

ٚاملؿاغس ايػٝب١ٝ ؾإٕ ٖصا ٜكتهٞ إٔ تكٌ تًو ا٭سهاّ بأمجعٗا إىل ايٓاؽ ع٢ً مٛ 

ِٸ تبًٝػٗا إىل ايٓاؽ َٔ ايططم املٛثٛق١ ٚاملكا١ْ َٔ اـطأ  ايكطع ٚايٝكني، ٚإٔ ٜت

ُٸبايهاٌَ، ٖٚصا ٜعين إٔ ٫ تكتكط ايعك١ُ ع٢ً خكٛم ا٭ ١، بٌ هب إٔ ْبٝا٤ ٚا٭٥

ٜهٕٛ مجٝع ضٚا٠ اؿسٜح ٚايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٜٔ َعكَٛني أٜهّا، ٚإٔ ٫ تهٕٛ اٯٜات 

ٝٸ١ سذٸ ٚايعٔ هب ايعٌُ با٫ستٝاط، زٕٚ ايربا٠٤  ١، ٚعٓس ايؿٓوٚايطٚاٜات ايعٓ

ٟٸ تٓاغب بني نٌ تًو ايؿسٸ٠ يف َكاّ اؾعٌ ٖٚصا  ٚا٫غتكشاب. ؾٓشٔ ٫ ْط٣ أ

  َكاّ ايتبًٝؼ ٚتطبٝل ا٭سهاّ أبسّا. ايتػاَض يف

: يٛ إٔ مجٝع ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ إمنا تٓبجل عٔ املكاحل ٚاملؿاغس ايػٝب١ٝ ٚثاّْٝا

ِٸ تؿطٜع ٖصٙ ا٭سهاّ يًٓاؽ َٔ بسا١ٜ اـًل؟»ؾإٕ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ:  غٝبك٢  «ملاشا مل ٜت

ٌٸَٔ زٕٚ دٛابٺ وتاز إىل إٕ ايعٌُ بٗصٙ ا٭سهاّ ٫  :ٚنٕٛح . ميهٔ ايكٍٛ به

يف ظطف ظٗٛض اٱغ٬ّ َٚا بعسٙ;  خاق١ َٚكسض٠ ؾصٸ٠ ٫ ميهٔ ايعجٛض عًٝٗا إ٫ٓ عبكط١ٜٺ

ُا أَهٔ يٓا إٔ ْجبت إٔ ا٭قٛاّ ٚا٭َِ ايػابك١ نإ بإَهاْٗا ايعٌُ بٗصٙ بٳبٌ ضٴ

ٕٛ أؾهٌ َٔ ا٭َِ اي٬سك١. ٚنصيو ايكٍٛ بإٔ ا٭َِ ايػابك١ مل  ا٭سهاّ ع٢ً م

سؿغ ايسٜٔ ٚقٝاْت٘ َٔ ا٫مطاف، ٚأْ٘ يٛ نإ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ع٢ً  تهٔ قازض٠ّ

نت ا٭زٜإ ايػابك١، ٫ ٜبسٚ قشٝشّا أٚ ض يًتشطٜـ نُا تعطٻقس ْعٍ عًِٝٗ يتعطٻ

ٌٴ ٚيٝؼ َٔ َػ٪ٚي١ٝ اٱْػإ،  ،اهلل ٚدّٝٗا; ٭ٕ اؿًٝٛي١ زٕٚ ؼطٜـ ايسٜٔ ٖٛ ؾع

ٕ باغتطاع١ اهلل ـ َج٬ّ ـ إٔ ٜبعح ؾاهلل ٖٛ ايكازض ع٢ً قٝا١ْ زٜٓ٘ َٔ ايتشطٜـ. ؾها

ٜٚٓعٍ عًٝ٘ ايكطإٓ، ٖٚهصا ٜعٌُ ع٢ً قٝاْت٘  ،خامت ا٭ْبٝا٤ يف بسا١ٜ تاضٜذ ا٭زٜإ

ٕٸ غهٛت اهلل تعاىل عٔ بعض ا٭سهاّ اٱيعا١َٝ  َٔ ايتشطٜـ. ٚباٱناؾ١ إىل شيو ؾإ

ٍٕا٭نطّ، ٚتٛٗق بعس بعج١ ايٓيبٸ  س٘ عابطٴعطنٞ ٜطط ـ بٝإ بعض ا٭سهاّ ع٢ً غ٪ا
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ٌٕ َٸغبٝ ١ جملطٸز إثاض٠ أثاضٖا بعض شٟٚ ايؿهٍٛ ، ٚإهاب بعض ا٭عُاٍ ع٢ً مجٝع ا٭

ٟٸ تربٜٕط ،ٚسبٸ ا٫غتط٬ع، ْٚػذ ٚتػٝري بعض ا٭سهاّ  . (7)َعكٍٛ ئ ٜهٕٛ ي٘ أ

ٕٸ :ٚثايجّا عا٤ ايكا٥ٌ بإٔ سهِ ايعكٌ َا مل ٜبًؼ سسٸ ايكطع ٚايٝكني ٫ ا٫زٸ إ

غري ٚدٝ٘;  عا٤ٷٚزي٬ّٝ ٫غتٓباط اؿهِ ايؿطعٞ ٖٛ ازٸ ميهٓ٘ إٔ ٜهٕٛ َػتُػهّا

. (8)املٓطل ٚايطٜانٝات فاٍع٢ً ايكطع ٚايٝكني يف غري  إش ٫ ميهٔ اؿكٍٛ بػٗٛي١ٺ

ٝت٘ َٚكسضٜٸت٘ يف إٕ َجٌ ٖصا ايؿطط إمنا ٜعين يف اؿكٝك١ إيػا٤ ايعكٌ ْٚؿٞ سذٸ

زٜح ٚايطٚاٜات املأثٛض٠ عٔ اغتٓباط اؿهِ ايؿطعٞ. متاَّا نُا يٛ قًٓا بإٔ ا٭سا

ُٸ ايٓيبٸ إشا ناْت قطع١ٝ ايكسٚض ٚقطع١ٝ ايس٫ي١.  ١ املعكَٛني إمنا تهٕٛ َعترب٠ّٚا٭٥

ٝتٗا ٚاعتباضٖا; ٭ٕ عسز ١ ْٚؿٞ سذٸٟ إىل تعطٌٝ ايػٓٸإٔ َجٌ ٖصا ايؿطط غٝ٪زٸ إ٫ٓ

 ايطٚاٜات قطع١ٝ ايكسٚض ٚايس٫ي١ ٫ ٜتذاٚظ ا٭قابع. 

ؿكٌ بني ايسيٌٝ ايعكًٞ ٚايسيٌٝ ايٓكًٞ ٫ ٜٓػذِ أبسّا َع ٜٴهاف إىل شيو إٔ اي

ٔٸ ٛٳ ايٓٛعٞ املكطٕٚ َع ايؿٓو َعاٜري ايعك١ْٝ٬. ؾإشا نإ ايع ِ ايؿدكٞ يف َٛضز ٖٵٚاي

يف َٛضز ايسيٌٝ ايعكًٞ أٜهّا؟  ايسيٌٝ ايٓكًٞ َعتربّا ٚسذٸ١ ؾًُاشا ٫ ٜهٕٛ َعتربّا ٚسذٸ١ّ

ٌٕؾًٛ متٸ إثبات سذٸ١ٝ خرب ايٛاسس بؿ ١ٝ ايعك١ًٝ قاب١ً ١ٝ ا٭زي١ ايعٓٸقطعٞ ؾإٕ سذٸ ه

يٲثبات بٓؿؼ ايططٜك١ أٜهّا، ٚإشا ناْت غري٠ ايعك٤٬ ناؾ١ٝ يف شيو املٛضز ؾًُاشا ٫ 

 .(9)تهٕٛ ناؾ١ٝ يف ٖصا املٛضز أٜهّا؟

مٔ َأَٛضٕٚ َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ْٝ٬ بإٔ مكٌ ع٢ً املتبٓٝات ٚا٭سهاّ ايس١ٜٝٓ 

٫ٚ ؾطم َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ بني  .ّ ايسيٌٝ ا٭ق٣ٛٚعٓس ايتعاضض ْكسِّ .١َٔ قٓٛاتٗا املٛثٛق

يف طٵايسيٌٝ ايعكًٞ ٚايسيٌٝ ايٓكًٞ. يف َٛضز تعاضض ايعٕٓٛ هب عًٝٓا عهِ ايعكٌ ايعٴ

ٔٸٚعٴطٵ ا٭ق٣ٛ. ٚيصيو ميهٔ ايكٍٛ عٓس ايتعاضض  ف ايعك٤٬ هب ايعٌُ ع٢ً طبل ايع

ِ ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً ايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ ٝٳق١ٝ هب تكسِٜ ايكٹِ ا٭خ٬ٝٳبني ايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ ٚايكٹ

ٔٸ ;غايبّا ِ ا٭خ٬ق١ٝ ٖٞ يف أغًب املٛاضز ٝٳاؿاقٌ َٔ ططٜل ا٭زي١ املربٸض٠ يًكٹ ٭ٕ ايع

ٔٸ أق٣ٛ بهجرٕي  ١ املربٸض٠ يًؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ. اؿاقٌ َٔ ططٜل ا٭زٓي َٔ ايع

ٚايسيٌٝ ا٭ٍٚ ميهٔ إٔ  ميهٔ إقا١َ ايهجري َٔ ا٭زي١ يكاحل ٖصا املعٝاض.

. ٚاملطاز َٔ ايعكٌ ٖٓا يٝؼ فطٸز «يف ايتهًٝـ ايعكٌ ؾطْط»ٜهُٔ يف ايكٍٛ بإٔ 
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٢ تؿدٝل ا٭َط َٔ ايٓٗٞ; إش ميهٔ ايعجٛض ع٢ً ٖصا املػت٣ٛ َٔ ايعكٌ ٚايؿعٛض ستٸ

ْ٘ ميهٔ إهازٙ ؾٝٗا َٔ خ٬ٍ ايتسضٜب ٚايرتٜٚض، إيس٣ بعض ايعذُاٚات أٜهّا، أٚ 

قٓع ضٜبٛتات قازض٠ ع٢ً تؿدٝل ا٭َط ٚايٓٗٞ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصا ايؿطط نُا ميهٔ 

ٍٸ ـ هب إٔ ـ، ٖٚصٙ اـكٛق١ٝ ٖٞ إٔ املهًٖع٢ً ٚدٛز خكٛق١ٝ يف املهًٖ ٜس

ع بايكسض٠ ع٢ً إزضاى ٚاغتٝعاب ايتهًٝـ، مبع٢ٓ إٔ ٜٓػذِ ايتهًٝـ َع عكً٘، ٜتُتٻ

إٕ ايعكٌ  :أخط٣: عٓسَا ٜٴكاٍ عباض٠ٺٚإٔ ٜهٕٛ َعك٫ّٛ َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ، ٫ٚ ٜجكٌ عًٝ٘. ٚب

ِٸ تكُٝٝ٘ َٔ  ؾطْط يف ايتهًٝـ ؾإٕ املطاز ٖٛ إٔ ايتهًٝـ َٛضز ايبشح هب إٔ ٜت

خ٬ٍ فُٛع١ َٔ املتبٓٝات ايس١ٜٝٓ ٚغري ايس١ٜٝٓ ٚاملعًَٛات ا٭خط٣ اييت تسخٌ إىل 

ِٸ َٛا٤َتٗا َع ايجكاؾ١ ٚاؿها ض٠ ٚايعامل ايصٖٔ َٔ ايكٓٛات املعطؾ١ٝ ا٭خط٣، ٚإٔ تت

ِٸ ٚأز٢ْ  .ِ ٚاملعاٜري ايعك١ْٝ٬ٝٳَع ايكٹ َٔ شيو إٔ تهٕٛ َٓػذ١ُّ ايصٟ ْعٝـ ؾٝ٘، ٚا٭ٖ

َع غا٥ط  «َتٓاؾّٝا»َػتٜٛات ٖصا ايتٓػٝل تهُٔ يف إٔ ٫ ٜهٕٛ شيو ايتهًٝـ 

 املتبٓٝات ٚاملعًَٛات اييت وكٌ عًٝٗا أَجاٍ شيو ايؿدل يف ٖصٙ ايسْٝا. 

ـ هب تعين إٔ املهًٖ «يف ايتهًٝـ إٕ ايعكٌ ؾطْط» :٠أخط٣: إٕ عباض بعباض٠ٺٚ

ٚإٕ ٖصا ايسيٌٝ يف اؿكٝك١ ٜتبًٛض َٔ بني غا٥ط  .إٔ ميتًو زي٬ّٝ ع٢ً ايعٌُ بايتهًٝـ

ؾًٛ نإ  .َتبٓٝات ايؿطز ٚعكا٥سٙ. إٕ زيٌٝ ايعٌُ ٖٛ ايصٟ ٜربٸضٙ َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ

عٙ هؿٞ َٔ ايسٚاؾع اييت ؼٚؿايؿدل عاق٬ّ مبا ؾٝ٘ ايهؿا١ٜ غٝهٕٛ يسٜ٘ َا ٜ

ٚؽايـ  ،ًعٌُ. ٚيصيو ؾإٕ تًو اجملُٛع١ َٔ ا٭ؾٗاّ ايؿك١ٝٗ اييت ٫ تهٕٛ َربٸض٠ي

ايعكٌ َٔ ْاس١ٝ ايعك١ْٝ٬ اؾسٜس٠، ٚاييت ٫ تٓػذِ َع ايعكٌ املتعاضف يػهإ ايعامل 

ع٢ً عٔ ا٫عتباض، ٫ٚ ٜهٕٛ ايؿدل ًَعَّا بايعٌُ  اؾسٜس ٚاملعاقط، تهٕٛ غاقط١ّ

َٳ  صّا ع٢ً ايعٌُ بٗا. َّٛا َٚ٪اخٳًُأغاؽ تًو ا٭ؾٗاّ، بٌ غٝهٕٛ َػ٪٫ّٚ ٚ

ُّا تعٌُ ٝٳإٕ َع٢ٓ ضبط ايتهًٝـ بايعكٌ ٖٛ إٔ يًعكٌ يف ٖصا اجملاٍ َعاٜري ٚقٹ

أٚ هب إٔ تهٕٛ  ،ع٢ً تٛدٝ٘ ٖٚسا١ٜ ايؿطز يف ؾِٗ ٚإزضاى ايتهًٝـ ٚايعٌُ بٗا

أخ٬م »عك١ًٝ أٚ ايعك١ْٝ٬ ميهٔ تػُٝتٗا بـ نصيو. إٕ ٖصٙ ايٛادبات ٚاحملعٛضات اي

. ٚإٕ تكًٝس ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٜٔ إمنا ٜهٕٛ َعك٫ّٛ «سأخ٬م ايتعبټ»أٚ  «ايتهًٝـ

 . «أخ٬م ايتكًٝس»َٚٓطكّٝا إشا نإ َٓػذُّا َع َٛاظٜٔ 
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 : َا ًٜٞ ٚإٕ بعهّا َٔ َٛاظٜٔ أخ٬م ايتكًٝس

ٌٷ1  ع٢ً بط٬ٕ بعهٗا.  ـ إٕ ايتٓايف ايساخًٞ يؿتا٣ٚ ايؿكٝ٘ زيٝ

ٌٷـ إٕ عسّ اْػذاّ ايؿت٣ٛ َع املتبٓٸ2 ع٢ً بط٬ٕ تًو  ٝات ايس١ٜٝٓ يًؿطز زيٝ

 ايؿت٣ٛ. 

ٌٷـ إٕ تٓايف ايؿت٣ٛ َع املتبٓٸ3  ع٢ً بط٬ٕ ٝات ٚاملعًَٛات غري ايس١ٜٝٓ يًؿطز زيٝ

 . (10)تًو ايؿت٣ٛ

داشٖا يف ب اتٸٌ اـط٠ٛ ا٭ٚىل اييت هإٕ إغٓاز ايؿت٣ٛ إىل ا٭زي١ ايس١ٜٝٓ ميجِّ

ا٫دتٗاز ايؿكٗٞ، إ٫ إٔ ا٫دتٗاز املكطًض ٜهتؿٞ بٗصٙ اـط٠ٛ ؾكط; إش ٫ ميهٔ 

٘ٺ ٚاسس وٌُ ُّٖٛ ايعٌُ ع٢ً َٓاغ١ُ ؾتاٚاٙ ع٢ً املػت٣ٛ ايساخًٞ  ايعجٛض ع٢ً ؾكٝ

 . (11)َٓػذ١ُ َٚتٓاغ١ُ سٜ٘ نُٔ فُٛع١ٺٚايػعٞ إىل تكسميٗا إىل َكًٖ، ٚاـاضدٞ

ُٸبٳيو ؾإٕ َٔ بني أٖساف بعج١ ا٭ْبٝا٤ ـ بٌ ضٴٚباٱناؾ١ إىل ش ٗا ـ ُا نإ أٖ

ايؿطز  ايعٌُ ع٢ً ضؾع املػت٣ٛ ايعكًٞ ٭ؾطاز ايبؿط. ٚيصيو ؾإٕ اؿهِ ايصٟ ٜهططٸ

إىل ؽط١٦ عكً٘ أٚ تعطًٝ٘ َٔ أدٌ اٱميإ أٚ ايعٌُ ب٘ ٜتٓاؾ٢ َع ايػا١ٜ َٔ بعج١ 

ؾٛم »ـ ٖٛ ٜٓػذِ َع عكٌ املهًٖ إٕ ايتهًٝـ ايصٟ ٫ :ا٭ْبٝا٤. نُا ميهٔ ايكٍٛ

ِٷ«طاقت٘ طام ؾإٕ ايتهًٝـ مبا ٫ ٜٴ ;ـٜؿٛم قسض٠ املهًٖ ، ٫ٚ ٜٛدس يف ايسٜٔ سه

ـٷ ـٷ كاي ٚايؿطع  ;«ٜكبض ايتهًٝـ مبا ٫ ٜٴطام»ؾايعكٌ ٜكٍٛ:  ;يًؿطع يًعكٌ ٚكاي

ٗٳا﴿ٜكٍٛ:  ٚٴغٵعٳ ـٴ اهلُل ْٳِؿػّا ٔإ٫ٖ   . (286)ايبكط٠:  ﴾٫َ ٜٴَهًٚ

 : ايتايٞبأؽ باٱؾاض٠ إىل بعض تطبٝكات ٖصا املعٝاض ع٢ً ايٓشٛ  ٫ٚ

ِ املسضد١ نُٔ اٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم ٝٳ١ٜ ايتعبري ٚغا٥ط ايكٹإشا ناْت سطٸ ـ1

ِ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚإشا ناْت ا٭خ٬م َتكسٸ١َ ع٢ً ايسٜٔ، ٚإشا ناْت ٝٳاٱْػإ َٔ ايكٹ

ِ أق٣ٛ َٔ ا٭زي١ ٝٳزي١ املجبت١ هلصٙ ايكٹِ ا٭خ٬ق١ٝ َا ؾٛم ز١ٜٝٓ، ٚإشا ناْت ا٭ٝٳايكٹ

املجبت١ يًؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ، ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ غتؿكس ايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ املٓاؾ١ٝ ؿكٛم اٱْػإ 

ِٸ إبطاهلا. إٕ بط٬ٕ ٖصٙ ايؿتا٣ٚ ٫ ٜتٛٓقتٵاعتباضٖا ايصٟ انتػبٳ ـ ٘ ي١ًًٖٛ ا٭ٚىل، ٜٚت

ضٖا ٫ تػتٓس إىل ٚٵٖصٙ ايؿتا٣ٚ بسٳ ٭ٕ ;ع٢ً سكٍٛ ايكطع ٚايٝكني بؿإٔ سكٛم اٱْػإ

١ٝ ايٓك١ًٝ. ٚيٛ سكٌ ٓٸايكطع ٚايٝكني، بٌ ٖٞ يف أؾهٌ سا٫تٗا تػتٓس إىل ا٭زي١ ايع
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١ٝ ِ ا٭خ٬ق١ٝ ايعٓٸٝٳٞ ٚايسيٌٝ ايٓكًٞ ايعين، أٚ بني ايكٹايتعاضض بني ايسيٌٝ ايعكًٞ ايعٓٸ

 ،ِ ايعكٌ ٚايعك٤٬عه ;ؿني١ٝ، ؾإْٓا غٛف ْهٕٛ َهًٖٚا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ايعٓٸ

ٞ ا٭ق٣ٛ، غٛا٤ أنإ شيو ايسيٌٝ ا٭ق٣ٛ زي٬ّٝ عكًّٝا أٚ بايعٌُ ع٢ً طبل ايسيٌٝ ايعٓٸ

 زي٬ّٝ ْكًّٝا. 

 ;نُا ميهٔ يٓا إٔ ْصنط َجا٫ّ آخط يف ٖصا ايؿإٔ، ٖٚٛ سهِ قتٌ املطتسٸ ـ2

  :(12)يعسٸ٠ أغباب ;ٜعترب كايؿّا يًعكٌ ؾإٕ اؿهِ بإعساّ املطتسٸ

ٚٸ ٕٸ :٫ّأ ٫ َسخ١ًٝ ي٘  املعتكس ٜعين َطابك١ َهُْٛ٘ َع ايٛاقع، ٖٚٛ أَطٷ «قشٸ١» إ

يف ايػعاز٠ ٚايؿ٬ح ا٭خطٟٚ، ٫ٚ يف املسح ٚايجٛاب أٚ املهاؾأ٠ ايس١ْٜٛٝ أٚ ا٭خط١ٜٚ. بٌ 

 «أغًٛب»ٖٛ  ،عّا يصيو يف غعاز٠ ٚؾ٬ح اٱْػإبٳٚتٳ ،ايصٟ ي٘ املسخ١ًٝ يف اٱْػا١ْٝ

ٟ إىل اعتٓام ايعكا٥س أٚ ضؾهٗا ٚاملكاض١ْ ؾُٝا بٝٓٗا. ٚإٕ ايؿطز امل٪زٸ «املٓٗر»ٚ ،ا٫ختٝاض

ٍٷ ػاٙ أغًٛب٘ َٚٓٗذ٘ )ٚؾها٥ً٘ ٚضشا٥ً٘ ايعك١ْٝ٬ ٚايٓؿػا١ْٝ( يف اعتٓام ايعكا٥س  َػ٪ٚ

ب١ ع٢ً تٛظٝـ شيو ا٭غًٛب ٚاملٓٗر. ٚاملٛاظ١ْ بٝٓٗا، ٚيٝؼ َػ٪٫ّٚ عٔ ايٓتٝذ١ املرتتِّ

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ (13)«مٔ أبٓا٤ ايسيٌٝ.. سٝجُا َاٍ منٌٝ»: ٜٚكٍٛ ؾ٬غؿ١ املػًُني

ٕٸ  ميهٔ ايكٍٛ: إٕ ا٫ضتساز قس هب أسٝاّْا ع٢ً ايؿدل عك٬ّ ٚؾطعّا. يٓؿرتض َج٬ّ أ

َؿازٖا  قازم ٚكًل ْٚعٜ٘، َٚع شيو ٚقٌ إىل ْتٝذ١ٺ ُّا بازض إىل ايكٝاّ بتشكٕٝلًٹػٵَٴ

ٔٷأٚ ،عٝاش باهلل ــ ٚاي إٔ اٱغ٬ّ يٝؼ ٖٛ ايسٜٔ اؿلٸ آخط، أٚ أْ٘ ٫  ٕ ايسٜٔ ٖٛ زٜ

ٕٔ ؾًٛ إٔ ٖصا ايؿدل  ،قشٝض أق٬ّ، أٚ إٔ مجٝع ا٭زٜإ يف ايكشٸ١ غٛا٤ ٚدٛز يسٜ

؟ إٕ ايتهًٝـ «نامتّا يًشكٝك١»خٛؾّا َٔ املٛت، أ٫ ٜهٕٛ  ;نتِ ْتا٥ذ٘ ايتشكٝك١ٝ

ٞ عٔ َٓ٘ ايتدًٓايعك٬ْٞ ٚاملػ٪ٚي١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ هلصا ايؿدل تكتهٞ 

ٌٻ ّٸ عٔ اٱغ٬ّ غٛف ٜػتشلٸ اٱغ٬ّ، ٚإشا مل ٜتد ٚايًّٛ ٚامل٪اخص٠ ٚايعصاب  ايص

مبع٢ٓ إٔ ا٫ضتساز غٛف ٜهٕٛ ٚادبّا ع٢ً ٖصا ايؿدل عك٬ّ ٚؾطعّا.  ،ا٭خطٟٚ

إٕ اهلل تعاىل قس سهِ بٛدٛب قتٌ ٖصا  :ؾهٝـ ميهٔ ايكٍٛ ـ ٚاؿاٍ ٖصٙ ـ

َٳ نإ ع٢ً ؾانًت٘ َٔ ا٫ضتساز؟ ٌٖ ميهٔ ايكٍٛ:  ٔٵايؿدل; يُٝٓع ٖصا ايؿدل ٚ

ٔٸإٕ ايبشح ٚايتشكٝل بؿإٔ أقٍٛ ايسٜٔ ٚايعكٝس٠ ٚادبٷ  ايٓتٝذ١ قػ١َْٛ ، ٚيه

َػاٜط٠ ٚدب قتً٘؟! ٌٖ ميهٔ اؾُع بني  ٢ إشا ٚقٌ ايؿدل إىل ْتٝذ١ٺؿّا، ستٸًَغٳ
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اٯخطٜٔ ، ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ هب ع٢ً ايكٍٛ بإٔ ا٫ضتساز ع٢ً ٖصا ايؿدل ٚادبٷ

 فاٍطٸ ٚايعك٬ْٞ يف َٚع ٚدٛز َجٌ ٖصا اؿهِ أ٫ ٜؿكس ايتشكٝل اُؿ .(14)قتً٘؟!

ـٺ ٛٸٍ إىل تهًٝ  مبا ٫ ٜٴطام؟  أقٍٛ ايسٜٔ َؿَٗٛ٘ َٚعٓاٙ، ٜٚتش

ٚبني عسّ اٱنطاٙ  َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ بني ٚدٛب قتٌ املطتسٸ : ٖٓاى تعاضضٷٚثاّْٝا

ٔٵ ﴿ :١ٜ ايؿطٜؿ١يف اعتٓام ايسٜٔ. ؾإٕ املطاز َٔ اٯ َٹ ٔٳ ايطټؾٵسٴ  ٝٻ ٔٔ َقسٵ تٳبٳ ٫َ ٔإِنطٳاٙٳ ؾٹٞ ايسِّٜ

ِّ يٝؼ ٖٛ اٱنطاٙ ع٢ً اٱميإ ٚايعكٝس٠; ٭ٕ اٱميإ ٚايعكٝس٠ ٫  (256)ايبكط٠:  ﴾ايػٳ

ٛٻ ايٓاؽ يف اختٝاض ايسٜٔ  ض ؾٝٗا اٱنطاٙ. إٕ املطاز َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ ا٫عرتاف علٸٜٴتك

ٚٸ٫ٚ ؾطم  .ٚاملصٖب ٫ ٚ ،ٍ ٚا٫ختٝاضات اي٬سك١َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ بني ا٫ختٝاض ا٭

يٛ إش  ;(15)ٚاسس٠ ؾكط ميهٔ ايكٍٛ: ولٸ يًٓاؽ إٔ ىتاضٚا زِٜٓٗ طٛاٍ سٝاتِٗ َطٸ٠ّ

س َٔ قشٸت٘، ٚاعتٓاق٘ يًتأٗن ;ؿني بايتشكٝل ايعك٬ْٞ سٍٛ ايسٜٔنإ ايٓاؽ َهًٖ

ثابتّا يٲْػإ طٛاٍ  غٛف ٜػتُطٸ َجٌ ٖصا اؿلٸ١ٜ ٚاختٝاض أٚ ضؾه٘ أٚ تػٝريٙ، ؾإٕ عطٸ

 سٝات٘. 

ٚإشا ْعطْا َٔ ايعا١ٜٚ ا٭خ٬ق١ٝ ؾػٛف ٫ ْػتطٝع ْػب١ َجٌ ٖصا اؿهِ إىل 

َٸ «ايتعُِٝ»اهلل; ٭ٕ اؿهِ ايصٟ ٫ ٜكبٌ   ;ا إٔ ٫ ٜهٕٛ َعتربّأَ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ إ

ق١ٝ إمنا ميهٔ ايكٍٛ ب٘ إشا أٚ ٫ ٜهٕٛ أخ٬قّٝا َٔ ا٭غاؽ. ؾُٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬

٭تباع غا٥ط ا٭زٜإ ا٭خط٣، مبع٢ٓ إٔ هٝع يًُػٝشٝني  اعرتف املػًِ مبجٌ ٖصا اؿلٸ

يف سني إٔ املػًُني ٫ هٝعٕٚ  ،أٚ اجملٛؽ قتٌ ايؿطز املػٝشٞ أٚ ايعضازؾيت إشا أغًِ

ا٭خط٣ اعتٓل ٚيٛ إٔ أسس أتباع ايسٜاْات  .َجٌ ٖصا ايؿ٤ٞ ٭تباع غا٥ط ا٭زٜإ ا٭خط٣

هٕٛ يف تربٜط ايسؾاع عٓ٘ ؿني بايسؾاع عٓ٘، ٜٚتُػٸاٱغ٬ّ ٜط٣ املػًُٕٛ أْؿػِٗ َهًٖ

هلِ  اٱْػإ يف اختٝاض ايسٜٔ. إٕ املػًُني إمنا ولٸ ١ٜ ايتعبري ٚسلٸ١ٜ املعتكس ٚسطٸعطٸ

ا اعرتؾٛا ١ٜ يف تػٝري ايسٜٔ )ا٫ضتساز( يصيو املػًِ سسٜجّا إشاؿٝا٠ ٚاؿطٸ ايسؾاع عٔ سلٸ

١ٌٜٕ ايسٜٔ ٚسطٸعطٸ ٚيف غري ٖصٙ اؿاي١ غٝهٕٛ  ;َطًل ١ٜ ايتعبري ؾُٝع ايٓاؽ ٚبؿه

ٚؾاقسّا يٮغؼ ، َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٕضزؾاعِٗ عٔ شيو ايؿدل غري َربٻ

 . (16)ايكشٝش١

ٜٴهاف إىل شيو إٔ ايؿكٗا٤ يف اغتٓباطِٗ يٛدٛب قتٌ املطتس، بٌ ٚيف اغتٓباط 



 

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  الرابع واخلمسونعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

اض ٚاملدايؿني، مل ًٜتؿتٛا إىل ؾإٔ ايٓعٍٚ أٚ اـًؿ١ٝ ايجكاؾ١ٝ ١ بايهٓؿكا٭سهاّ املتعًٓ

ت إىل قسٚض ٖصٙ ا٭سهاّ. إٕ ايكٍٛ بعسّ سط١َ أْؿؼ ٚا٫دتُاع١ٝ اـاق١ اييت أزٸ

٫ ٜط٣ ؾٝ٘  اض ٚاملؿطنني أٚ املدايؿني إمنا ٜطتبط بعامٕلٚأَٛاٍ ٚأعطاض ايهٓؿ

ْؿؼ ٚأَٛاٍ ٚأعطاض املػًُني أٚ ايؿٝع١. ٭ اض ٚاملؿطنٕٛ أٚ املدايؿٕٛ سط١َّايهٓؿ

ٚمٔ ْط٣ إٔ ايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ تجبت إٔ أنجط ٖصٙ ا٭سهاّ إمنا تأتٞ يف غٝام 

َٳا ﴿ٚتطبٝكّا يٮقٌ ايكا٥ٌ:  ،املٛاد١ٗ باملجٌ  ٌٔ ُٹجٵ ٘ٹ بٹ ٝٵ ِٵ َؾاعٵتٳسٴٚا عٳًَ ٝٵُه ٔٵ اعٵتٳسٳ٣ عٳًَ ُٳ َؾ

ٚٳاعٵ ٚٳاتٻُكٛا اهلَل  ِٵ  ٝٵُه ُٴتٻكٹنيٳاعٵتٳسٳ٣ عٳًَ َٳعٳ اِي ٕٻ اهلَل  ُٴٛا َأ . ٖٚصا اؿهِ (194)ايبكط٠:  ﴾ًَ

ِٷ َع أقٌ ايعساي١ ٚايعك١ْٝ٬ يف سسٸٖا ا٭ز٢ْ. إٕ ايٛسؿ١ٝ ٚايكػ٠ٛ ٚايعٓـ ايصٟ  َٓػذ

نإ ٜطبع اجملتُع اؾاًٖٞ قبٌ اٱغ٬ّ نإ قس بًؼ َٔ املطاسٌ املتكسٸ١َ عٝح مل 

َٳٔ ستٸٜتُٓه ؾات املػًُني سسٜجّا، ؾهاْٛا ٜبازضٕٚ إىل تكطٸٛٙ عٔ شٵ٢ اٱغ٬ّ َٔ 

٢ َٔ أٚي٦و ستٸ ،يًشكٍٛ ع٢ً ا٭َٛاٍ ٚايػٓا٥ِ اؿطب١ٝ ;ايػاضات ٚإظٖام ا٭ضٚاح ايرب١٦ٜ

ض ٚيصيو لس ايكطإٓ وصِّ .تعبريّا عٔ إغ٬َِٗ أٚ َػاملتِٗ ،ايصٜٔ ًٜكٕٛ إيِٝٗ ايػ٬ّ

ٗٳا اٖيصٹ﴿ٜٚكٍٛ هلِ:  ،ٖ٪٤٫ املػًُني ٜټ ٚٳ٫َ ٜٳا َأ ٓٴٛا  ٝٻ ٌٔ اهللٹ َؾتٳبٳ ِٵ ؾٹٞ غٳبٹٝ ٓٴٛا ٔإشٳا نٳطٳبٵتٴ َٳ ٔٳ آ ٜ

َٳػٳا ٓٵسٳ اهللٹ  ٝٳا َؾعٹ ْٵ ٝٳا٠ٹ ايسټ ٕٳ عٳطٳضٳ اِيشٳ َٹّٓا تٳبٵتٳػٴٛ َٴ٪ٵ ّٳ َيػٵتٳ  ِٵ ايػٻ٬َ ٝٵُه ٔٵ َأِيَك٢ ٔإَي ُٳ ِٴ تٳُكُٛيٛا يٹ ْٹ

ٝٵ ٔٻ اهلُل عٳًَ ُٳ ٌٴ َؾ ٔٵ َقبٵ َٹ ِٵ  ٕٳ َنجٹريٳ٠ْ َنصٳيٹَو ُنٓتٴ ُٳًُٛ ُٳا تٳعٵ ٕٳ بٹ ٕٻ اهلَل َنا ٓٴٛا ٔإ ٝٻ ِٵ َؾتٳبٳ ُه

 . (94)ايٓػا٤:  ﴾خٳبٹريّا

ّ ط َٔ ٖصٙ ا٭سهاّ إٔ اٱغ٬ّ ٜط٣ تكسټبٚعًٝ٘ ٫ ميهٔ يٓا إٔ ْػتٓ

. إٕ ايتؿطٜل بني املػًِ ٚغري املػًِ إمنا «ا٭ْؿؼسط١َ »ٚ «اٱْػا١ْٝ»ع٢ً  «ايعكٝس٠»

ٜكّٛ ؾٝٗا غري املػًُني بايتؿطٜل بني املػًِ ٚغري املػًِ. ل با٭ٚناع ٚا٭سٛاٍ اييت ٜتعًٓ

ل با٭ٚناع ٚا٭سٛاٍ اييت ٜكّٛ ؾٝٗا أٌٖ نُا إٔ ايتؿطٜل بني ايؿٝعٞ ٚايػين إمنا ٜتعًٓ

مبع٢ٓ إٔ ٖصٙ ا٭سهاّ تسٚض َساض ايؿهط  ،١ بايتؿطٜل بني ايػين ٚايؿٝعٞايػٓٸ

أٚ غري ايؿٝع١ َع ايؿٝع١. ؾًٛ  ٚايػًٛى ٚططٜك١ تعاطٞ غري املػًُني َع املػًُني،

ٕ إٔ يًعكٝس٠ َسخ١ًٝ يف إْػا١ْٝ اٱْػإ، ٚناْت سط١َ أضٚاح ٚأَٛاٍ ٚٵنإ ٖ٪٤٫ ٜطٳ

ؿّا عٓسِٖ ع٢ً عسّ إغ٬َِٗ أٚ َتٛٓق ،عِٗ باؿكٛم ايطبٝع١ٝٚأعطاض ايٓاؽ، ٚمتتٸ

ٌ َٔ جٵملٹعسّ تؿٝٸعِٗ عٓسٖا ٜهٕٛ َٔ سلٸ املػًُني ٚايؿٝع١ إٔ ٜٛادٗٛا ٖصا ايعسٚإ با
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ٔٵ .ٚد١ٗ ْعط ايعك١ْٝ٬ ٚا٭خ٬م ٢ يف َجٌ ٖصٙ اؿاي١ يٛ متٸ ػاٌٖ سكٛم ستٸ ٚيه

ٌ ٚيٛ مبكساض أمن١ً، جٵباملٹ اض ٚاملدايؿني، ٚمتٸ ا٫عتسا٤ عًِٝٗ مبا ٜتذاٚظ ايطزٸايهٓؿ

ِ ا٭خ٬ق١ٝ ٝٳٜهٕٛ ٖصا ا٭َط كايؿّا يًعساي١، ٫ٚ ٜهٕٛ ٖصا ايػًٛى َٓػذُّا َع ايكٹ

 . (17)ايِٝ ايكطآ١ْٝٚايتع

ٛا عٔ نٞ ٜتدًٓ ;نٕٛ يًتعصٜب أٚ ايٓؿٞنإ املػًُٕٛ يف قسض اٱغ٬ّ ٜتعطٻ

اض اض َع املػًُني سطبّا عكا٥سٜٸ١، مبع٢ٓ إٔ ايهٓؿزِٜٓٗ. ٚناْت سطب ايهٓؿ

١ٜ ايس١ٜٝٓ ٚسلٸ اٱْػإ يف اختٝاض زٜٓ٘ ْٚؿطٙ ٚاملؿطنني مل ٜهْٛٛا ٜعرتؾٕٛ باؿطٸ

ٚناْت ٖصٙ ايػٝاغ١ ٖٞ ايػا٥س٠ يف تاضٜذ ايهجري َٔ  .اؿانِْٚكس ايؿهط ايسٜين 

ؾكس دا٤ يف ايكطإٓ  .نُا وسٸثٓا ايكطإٓ ،اض َعِٗا٭ْبٝا٤ ايػابكني ٚتعاطٞ ايهٓؿ

 َج٬ّ: 

َٳعٳَو ﴿ـ  ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٚٳاٖيصٹٜ ٝٵبٴ  ٘ٹ َيٓٴدٵٔطدٳٓٻَو ٜٳا ؾٴعٳ َٹ ٛٵ ٔٵ َق َٹ ٔٳ اغٵتٳِهبٳطٴٚا  ُٳُٮ اٖيصٹٜ ٍٳ اِي َقا

ٔٵ ٖٹنيٳ َٹ ٛٵ ُنٓٻا َنأض ٚٳَي ٍٳ َأ ٓٳا َقا َٹًٖتٹ ٕٻ ؾٹٞ  ٚٵ َيتٳعٴٛزٴ ٓٳا َأ ٜٳتٹ  . (88)ا٭عطاف:  ﴾َقطٵ

ٓٳا ﴿ـ  َٹًٖتٹ ٕٻ ؾٹٞ  ٚٵ َيتٳعٴٛزٴ ٓٳا َأ ٔٵ َأضٵنٹ َٹ ِٵ  ِٵ َيٓٴدٵٔطدٳٓٻُه ٔٗ ٔٳ َنَؿطٴٚا يٹطٴغٴًٹ ٍٳ اٖيصٹٜ ٚٳَقا

ٔٻ ايٖع ٗٵًٹَه ٓٴ ِٵ َي ٗٴ ِٵ ضٳبټ ٔٗ ٝٵ ٚٵسٳ٢ ٔإَي ُٹنيٳَؾَأ  . (13)إبطاِٖٝ:  ﴾ايٹ

ْط٣ إٔ ايؿطز إشا ايتؿت إىل ايكطا٥ٔ ٚايؿٛاٖس ايتاضى١ٝ، ٚإىل ا٫خت٬ؾات 

ٔ أبسّا َٔ إٔ ٜػتٓبط َٔ اٯٜات ايكا١ُ٥ بني ايعامل اؾسٜس ٚايعامل ايكسِٜ، ئ ٜتُٓه

ٚايطٚاٜات املطتبط١ بهٝؿ١ٝ ايتعاطٞ َع غري املػًُني يف قسض اٱغ٬ّ سهُّا عاَّا 

َطًكّا، ٚإٔ ٜعٌُ ع٢ً تطبٝل ٖصٙ ا٭سهاّ ع٢ً ايعامل املعاقط ايصٟ ٜتُتع ؾٝ٘ ٚ

١ٜ مماضغ١ ؾعا٥طٙ اختٝاض ايسٜٔ ْٚؿط عكٝست٘ ٚايسع٠ٛ هلا، ٚوع٢ عطٸ املػًُٕٛ علٸ

ٕٛ ١ٜ اييت وكٌ عًٝٗا يف ايبًسإ أنرب َٔ اؿطٸ يف ايبًسإ غري اٱغ١َٝ٬ بٓش

َٸ١ بني ايعامل ايكسِٜ ٚايعامل اؾسٜس ٖٛ إٔ ايعامل اٱغ١َٝ٬. إٕ َٔ بني ا٫خت٬ؾا ت اهلا

ٚٸاؾسٜس  يف ٖصا  ٚيصيو يٛ عُس ؾدلٷ .: ٫ ٜؿٗس سطٚبّا عكا٥س١ٜ ٚأٜسٜٛيٛد٫ّ١ٝأ

ايعامل إىل ؼٌٜٛ اؿطب غري ايعكا٥س١ٜ إىل سطب عكا٥س١ٜ ٜهٕٛ َا ٜكّٛ ب٘ يف سكٝكت٘ 

ِٸ ٚثاّْٝاَآضب٘.  يًٛقٍٛ إىل تٛظٝؿّا يًسٜٔ ٚاؽاشٙ ٚغ١ًٝ ٚأزا٠ّ : يف ايعامل املعاقط ٜت

ٌٸ اـ٬ؾات. ٚيصيو ؾإٕ ايصٟ ٜعٌُ يف  ;تطدٝض ايططم ايسبًَٛاغ١ٝ ع٢ً اؿطٚب ؿ
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سٸ ٖصا ايعامل ع٢ً تطدٝض ٚتكسِٜ اؿطب ع٢ً اـٝاضات ايسبًَٛاغ١ٝ ٚاؿٛاض١ٜ ٜٴعٳ

 ِ ا٭خ٬ق١ٝ. ٝٳْاقهّا َٚٓتٗهّا يًكٹ

هلِ ايسؾاع عٔ  ؿذاب. ؾاملػًُٕٛ إمنا ولٸأَا املجاٍ ايجايح ؾٗٛ سهِ ا ـ3

يف  ١ٜ املػ١ًُ يف اؿذاب يف ايبًسإ املػٝش١ٝ إشا َٓشٛا املػًُات ٚاملػٝشٝات اؿلٸسطٸ

ٖٴ»ؾٝٗا، ٫ٚ  ٔٳؿٵ١ٜ اختٝاض اؿذاب يف ايبًسإ اٱغ١َٝ٬ اييت ٜعٹسطٸ ع٢ً  «ٔٻٜهطٖٛ

ٟٸ اضتسا٤ اؿذاب. ٚيٛ ْعطْا إىل اؿذاب بٛقؿ٘ تهًٝؿّا ؾ إٕ ٖصا ايتهًٝـ ـ نأ

ـٺ ٌ ايسٚي١ ٫ بٳطٙ َٔ قٹِعٚيف ساٍ سٳ .آخط ـ ٜهٕٛ َؿطٚطّا بايكسض٠ ٚا٫غتطاع١ تهًٝ

ـ، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ غٛف ٜؿكس ْكس قإْٛ ٚغٛف ٜػكط عٔ املهًٖ ،ٜهٕٛ َكسٚضّا

ؾإٕ ْكس ٖصا ايكإْٛ إمنا ٜهٕٛ ممهّٓا إشا ْعطْا إىل  ;سعط اؿذاب َؿَٗٛ٘ َٚعٓاٙ

ّا إٔ ايٓعط إىل اؿذاب بٛقؿ٘ سٓك ، ٚيٝؼ بٛقؿ٘ تهًٝؿّا. إ٫ٓ«ّاسٓك»بٛقؿ٘  اؿذاب

ط ايٓػا٤ عًٝ٘، ٚٚنع ايكٛاْني ٚايعكٛبات ػٵضٙ قإْٛ ؾطض اؿذاب َٚقٚٵض بسٳغٝعطِّ

 ايطازع١ يًػؿٛض أٚ اؿذاب غري ايػاتط، إىل ايهجري َٔ ع٬َات ا٫غتؿٗاّ. 

 

 ــــــ الفطسٗ ـ املعٔاز الجاىٕ: عدو االىطذاو معب 

َٔ ايٓاس١ٝ »طبكّا هلصا املعٝاض ٜهٕٛ ؾُٗٓا يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ قاب٬ّ يٲبطاٍ 

. ٚيٛ اعتربْا ايؿطط٠ مبع٢ٓ إٔ ايكطا٠٤ ايس١ٜٝٓ املدايؿ١ يًؿطط٠ تعترب باط١ًّ ،«ايؿطط١ٜ

ٝٵسٳ إٔ ْػب١  ٜٔمبع٢ٓ َطًل اـًل ؾإٕ ٖصا املعٝاض غُٝتاظ َٔ املعٝاض ايطابع ٚاـاَؼ، بٳ

صا املعٝاض ـ يف ٖصٙ اؿاي١ ـ إىل املعٝاض ا٭ٍٚ غتهٕٛ ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٖ

ٚد٘، ٚتهٕٛ ْػبت٘ إىل املعٝاض ايجأَ ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم املطًل. ٚأَا إشا اعتربْا 

شس َع املعٝاض ايطابع. نُا أْٓا ايؿطط٠ مبع٢ٓ نٝؿٝٸ١ خًل اٱْػإ ؾإٕ ٖصا املعٝاض غٝتٸ

ِ ٚايٛادبات ا٭خ٬ق١ٝ ٚأقٍٛ ايسٜٔ ؾطط١ٜ ؾإٕ ْػب١ ٖصا املعٝاض إىل ٝٳإشا اعتربْا ايكٹ

ٍٕٚاـاَؼ  ٜٔاملعٝاض ٟٸ سا ؾإٕ  ايتاغع غتهٕٛ ٖٞ ايعُّٛ ٚاـكٛم املطًل. ٚع٢ً أ

ِٸ عسّ ا٫ْػذاّ َع ايؿطط٠ ٚايتهٜٛٔ َعٝاضٷ  إبطاٍ ايؿِٗ ايؿكٗٞ ع٢ً أغاغ٘.  ٜت

سٝح  ;ملعٝاض. ؾؿٞ بعض املٛاضزميهٔ إقا١َ ايهجري َٔ ا٭زي١ يكاحل ٖصا ا

ٕٸ  ٜعذع املهًـ َٔ ايٓاس١ٝ ايته١ٜٝٓٛ عٔ أزا٤ ايتهًٝـ، ٜعترب اؿهِ ٫غّٝا، ٚإ
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ٌٷ ِٸ إيػا٤ اؿهِ زيٝ ايصٟ  ع٢ً بط٬ٕ ؾُٗ٘ َٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ. أَا ايسيٌٝ ا٭ع

 ميهٔ يٓا إقاَت٘ يكاحل ٖصا املعٝاض ؾٗٛ: 

 ايته١ٜٝٓٛ هلل تعاىل. إٕ اـًل ٚايتهٜٛٔ ٜٓؿأ َٔ اٱضاز٠  ـ1

ٱضازت٘ ايته١ٜٝٓٛ، مبع٢ٓ إٔ إضازت٘ ايته١ٜٝٓٛ  إٕ إضاز٠ اهلل ايتؿطٜع١ٝ تابع١ْ ـ2

 إضازت٘ ايتؿطٜع١ٝ.  «إطاض»ز ؼسِّ

ٝٸ١ٓ ٱضاز٠ اهلل ايتؿطٜع١ٝ  ـ3 ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ؾِٗ اٱْػإ يًٓكٛم املب

ٝٸ١.  َع إضازت٘ ؾُٝا إشا ناْت َٓػذ١ُّ إمنا تهٕٛ َعترب٠ّ  ايتهٜٛٓ

هب ع٢ً ايؿكٗا٤ إٔ هعًٛا ؾُِٗٗ ايؿكٗٞ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ َٓػذُّا  ـ4

 أٚ َع إضاز٠ اهلل ايته١ٜٝٓٛ.  ،َٚتٛاظّْا َع اـًل أٚ ايتهٜٛٔ

ٖٓا يٝؼ ا٫ْػذاّ  «نٕٛ ايؿ٤ٞ ؾططّٜا»ٚ «ايؿطط٠»: إٕ املطاز َٔ أزمٸ ٚبعباض٠ٺ

يًتهٜٛٔ، أٚ املعاٜري  «املعٝاض١ٜ»كتهٝات َع ايتهٜٛٔ، ٚإمنا املطاز ٖٛ ا٫ْػذاّ َع امل

إٔ ٜهٕٛ ايتؿطٜع َٓػذُّا َع ايتهٜٛٔ  «ٚدٛب»ايته١ٜٝٓٛ )ايطبٝع١ٝ(. ٚإٕ ْؿؼ 

ٌٕ ّٸ ٜٴعترب َعٝاضّا. إٕ املسٸع٢ ٖٓا ٖٛ إٔ ب١ٝٓ ايعامل بؿه ٌٕ ،عا  ٚاهل١ٜٛ اٱْػا١ْٝ بؿه

ٌٕتكتهٞ بعض ايًٛاظّ املعٝاض١ٜ ايجابت١، ٚإٕ فطٸز خًل اي ،خامٸ عاّ،  عامل بؿه

ٌٕ ٌ اهلل تعاىل. ميهٔ بٳٜػتًعّ ا٫عرتاف بٗصٙ املعاٜري َٔ قٹ ،خامٸ ٚخًل اٱْػإ بؿه

ٔٵ ٫ ميهٓ٘ إٔ ىًك٘ ٜٚػًب عٓ٘ سكٛق٘ ايطبٝع١ٝ  هلل إٔ ٫ ىًل اٱْػإ، ٚيه

 )ايؿطط١ٜ( أٚ ٜٓكهٗا. 

م ٚعًٝ٘ ؾإٕ أسس أؾهٌ ا٭َج١ً اييت ميهٔ شنطٖا هلصا املعٝاض ٖٛ اؿكٛ

ؾطط١ٜ، ٚإٕ ٖصٙ اؿكٛم تعترب َٔ  ايطبٝع١ٝ يٲْػإ. إٕ اؿكٛم ايطبٝع١ٝ ٖٞ سكٛمٷ

ايٓعط  بػضٸ ،٭ْ٘ إْػإ ;ثابت١ يٲْػإ ايًٛاظّ املعٝاض١ٜ يؿطط٠ اٱْػإ، ؾٗٞ سكٛمٷ

إٕ  :عٔ عكٝست٘ َٚٗٓت٘ ٚيٕٛ بؿطت٘ ٚعطق٘ ٚقَٛٝٸت٘ ٚدٓػٝٸت٘ َٚصٖب٘. ميهٔ ايكٍٛ

هلل تعاىل، ٫ٚ ميهٔ غًبٗا َٔ  «اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ»عٔ  «ٛاغط١باي»ٖصٙ اؿكٛم تٓبجل 

هلل، ٚيصيو ٜجبت  «اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ»ع٢ً  ١َْخ٬ٍ تؿطٜع ايكٛاْني، ٚيصيو ؾٗٞ َتكسِّ

ٌٸتكسټ ىل. إٕ اؿكٛم ايطبٝع١ٝ ٫ ٚٵَأ ططٜٕلبٔ آخط َكِّ َٗا ع٢ً اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ يه

. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكطا٠٤ ايس١ٜٝٓ اييت تط٣ إٔ مجٝع ٚغري إغ١َٝ٬ ;إغ١َٝ٬ :تٓكػِ إىل
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عِٗ بٗصٙ اؿكٛم ع٢ً ل متتٸاؿكٛم اعتباض١ٜ، ٚؼطّ بعض ايٓاؽ َٔ سكٛقِٗ، أٚ تعًٓ

 َٓاؾ١ْٝ ضنا ٚإضاز٠ اؿانِ ايؿطعٞ َٚكًش١ ايٓعاّ، إمنا ٖٞ يف اؿكٝك١ قطا٠ْ٤

َع  ا ناْت َٓػذ١ُّٱضاز٠ اهلل ايته١ٜٝٓٛ، َُٗ يٲْػإ، ٚكايؿ١ْ ٚقات١ًْ ،يًؿطط٠

ٝٸ١ٓ ٱضاز٠ اهلل ايتؿطٜع١ٝ  . (18)ظٛاٖط ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ املب

ٚعًٝ٘ ؾإٕ َٔ بني َعاْٞ نٕٛ ايسٜٔ ؾططّٜا ٖٛ إٔ ايسٜٔ ٜعرتف باٱْػا١ْٝ 

إٔ ؾطط١ٜ ايسٜٔ ٖٓا إمنا تعين  ب ٖصٙ اٱْػا١ْٝ. إ٫ٓٚباؿكٛم ايطبٝع١ٝ املٓبجك١ عٔ قٴًِ

ّٸ فطٸز إٔ ايسٜٔ ٫ ٜتٓاؾ٢ َع ، أٚ ؾطط٠ اٱْػإ باملع٢ٓ اـامٸ ايؿطط٠ باملع٢ٓ ايعا

. إٕ ٖصا ايتشًٌٝ ٜٓطبل أٜهّا ع٢ً غا٥ط (19)عٔ ايؿطط٠ «ٜٓبجل»ٚيٝؼ مبع٢ٓ إٔ ايسٜٔ 

َٔ ايٓاس١ٝ  َعاٜري ؾكٌ ايعطف عٔ املعطٚف. ٚيهٞ تػسٚ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َعترب٠ّ

ٔ سكٛم اٱْػإ، بٌ ٜهؿٞ ٖصٙ ا٭سهاّ ع «تٓبجل»ا٭خ٬ق١ٝ يٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ 

ٖصٙ  «عسّ تٓايف»أؾهٌ: ٜهؿٞ  ٖصٙ ا٭سهاّ َع سكٛم اٱْػإ، أٚ بعباض٠ٺ «اْػذاّ»

 «تٓكض»إشا مل  ا٭سهاّ َع سكٛم اٱْػإ. إٕ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ إمنا تهٕٛ ؾطط١ّٜ

 ِ ا٭خ٬ق١ٝ. ٝٳايكٹ

 

 ــــــ ـ املعٔاز الجالح: عدو االىطذاو مع ألٍْٔ٘ اهلل تعاىلج 

يف ن٤ٛ  «اٱبطاٍ»طبكّا هلصا املعٝاض ٜهٕٛ ؾُٗٓا يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ قاب٬ّ يـ 

قؿات اهلل تعاىل. إٕ ْػب١ ٖصا املعٝاض إىل املعٝاض ا٭ٍٚ ٖٞ ْػب١ ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ 

ٚد٘، ؾطٜط١ إٔ ْعترب قؿات اهلل تعاىل دع٤ّا َٔ ا٭َٛض اييت ميهٔ انتؿاؾٗا 

ٓػب١ تكّٛ بني ٖصا املعٝاض ٚاملعٝاض ايتاغع أٜهّا; ٭ٕ ٚإثباتٗا َٔ ططٜل ايعكٌ. ٖٚصٙ اي

َٔ أقٍٛ ايسٜٔ. ٚميهٔ اغتعُاٍ ٖصا املعٝاض يف باب  قؿات اهلل يف اؿكٝك١ دع٤ٷ

ا٭سهاّ ايس١ٜٝٓ أٜهّا. ؾكس ٚضز يف  فاٍنُا ميهٔ اغتعُاي٘ يف  ،ٝات ايس١ٜٝٓاملتبٓٸ

ُٳاي﴿قٛي٘ تعاىل: ـ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ـ ايكطإٓ ايهطِٜ  ٛٳ٣اطٻسٵ )ط٘:  ﴾ٕٴ عٳ٢ًَ اِيعٳطٵٔف اغٵتٳ

5)ٚ ،﴿...ٕٔ َٳبٵػٴَٛطتٳا ٌٵ ٜٳسٳاٙٴ  ِٵ...﴿، ٚ(64)املا٥س٠:  ﴾...بٳ ٔٗ ٜٵسٹٜ ٛٵمٳ َأ ٜٳسٴ اهللٹ َؾ . (10)ايؿتض:  ﴾...

ٕٛ ض١ٜ٩ ؾًػؿ١ٝ ـ ٫ٖٛت١ٝ عٔ اهلل ٜكٛيٕٛ: إٕ قؿات اهلل طٜٔ ايصٜٔ ٜتبٓٸغري إٔ املؿػِّ

يٛدٛز، ٚايتذطٸز، ٚايهُاٍ ـ متٓعٓا َٔ محٌ ٖصٙ اٯٜات ع٢ً تعاىل ـ َٔ قبٌٝ: ٚدٛب ا
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َعٓاٖا ايعاٖطٟ. ٖٚصا ايه٬ّ ٜعين إٔ ايؿِٗ ٚايتؿػري ايصٟ وٌُ ٖصٙ اٯٜات ع٢ً 

ِٸ إبطاي٘ يف ن٤ٛ قؿات اهلل تعاىل.   َعاْٝٗا ايعاٖط١ٜ ٜت

ٚع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً ميهٔ إبطاٍ ايؿِٗ ايعامل يٮسهاّ ايؿطع١ٝ جملطٸز عسّ 

كاف اهلل تعاىل بايعساي١. إٕ عساي١ اهلل تعاىل ؼٍٛ زٕٚ دعٌ اؿهِ ػذاَٗا َع اتٸاْ

املؿتٌُ ع٢ً سهِ اهلل ٚتؿػريٙ  ٗا ٫ ؼٍٛ زٕٚ ؾِٗ ايٓلٸً٘، ٚيهٓٸبٳايعامل َٔ قٹ

ٌٕ ِ اغتٓباطٓا َٔ ٌ ايٓاؽ. طبكّا هلصا املعٝاض هب عًٝٓا إٔ ْكِّبٳظامل َٔ قٹ بؿه

نٞ ٫ ْٓػب إىل اهلل سهُّا ٫ ٜٓػذِ َع عساي١ اهلل  ;ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ بكؿات اهلل

ِٷ»أٚ غا٥ط قؿات٘ ا٭خط٣. عٓسَا ْكٍٛ:  ؾٗصا ٜعين إٔ أسهاَ٘  «إٕ اهلل سهٝ

ٍٷ»أٜهّا، ٚعٓسَا ْكٍٛ:  سه١ُْٝ ٍٷ «إٕ اهلل عاز يف َكاّ  ؾٗصا ٜعين إٔ اهلل تعاىل عاز

 ي١ يف َكاّ ايجبٛت. ايتؿطٜع أٜهّا، ٚإٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٫ تٓكض أقٌ ايعسا

ٔٵ ٝات بؿإٔ قؿات اهلل تعاىل يف ايعٌُ ٫ ميهٔ ا٫غتٓاز إىل ٖصٙ املتبٓٸ ٚيه

ع٢ً تربٜط ايؿِٗ غري ايعازٍ أٚ غري اؿهِٝ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ. إٕ عساي١ اهلل ٚعساي١ 

أسهاَ٘ ٫ تػتًعّ عساي١ ؾُٗٓا ٭سهاّ اهلل. إْٓا مٔ ايبؿط ٚيف َكاّ ؾِٗ أسهاّ 

يف  قس نط٧ ْٚٓػب إيٝ٘ سهُّا ظاملّا أٚ غري سهِٝ، ٚيصيو ْهططٸ اهلل تعاىل

ٌٕ ٫سل َٔ خ٬ٍ ايجابت عٓسْا َٔ قؿات  تكشٝض ؾُٗٓا ٚتؿػريْا إىل تكُٝٝ٘ بؿه

. ؾإشا نإ ظاٖط ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ كايؿّا يكؿات اهلل تعاىل ٫ ميهٔ اهلل بسا١ّٖ

ملٛاضز ٫ ٜهٕٛ يًعٗٛض محٌ تًو ايٓكٛم ع٢ً َعٓاٖا ايعاٖطٟ. ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ ا

٢ يف ٖصٙ املٛاضز و بعاٖط ا٭يؿاظ ستٸ١ٝ، مبع٢ٓ إٔ غري٠ ايعك٤٬ ٫ تكّٛ ع٢ً ايتُػټسذٸ

ٜٚكني  أٜهّا. ٚيهٞ ْطؾع ايٝس عٔ ظاٖط ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٫ هب إٔ ٜهٕٛ يسٜٓا قطعٷ

بعسّ اْػذاّ َهاَني ٖصٙ ايٓكٛم َع قؿات اهلل تعاىل; ٭ٕ غا١ٜ َا ٜؿٝسٙ ظاٖط 

ٔٸ ٓا ٓا بعسّ عساي١ اؿهِ أق٣ٛ َٔ ظٓٸ٫ أنجط. ٚسٝح ٜهٕٛ ظٓټ ،ا٭يؿاظ ٖٛ ايع

 بعاٖط ا٭يؿاظ نؿ٢ شيو يطؾع ايٝس عٔ ظٛاٖط تًو ا٭يؿاظ. 

. ؾٗٓاى «١ٜٛبٳٝٳٌ ايطٻاؿٹ»يتطبٝل ٖصا املعٝاض يف َػأي١  ميهٔ ايعجٛض ع٢ً منٛشٕز

با. ٚقس عُس ٚاملداضز يًؿطاض َٔ ايطِّٔ ايططم با ضٚاٜات قشٝش١ ايػٓس تبِّيف باب ايطِّ

با يف َجٌ با، ٚقاٍ ظٛاظ ايطِّىل ؽكٝل سط١َ ايطِّإبعض ايؿكٗا٤ طبكّا هلصٙ ايطٚاٜات 
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َٳ ِٴ با َكسامٷقاٍ بإٔ ايطِّ ٔٵٖصٙ املٛاضز. ٖٚٓاى َٔ ايؿكٗا٤  قبٝض عك٬ّ،  يًعًِ، ٚايعً

ّٷ ٚعًٝ٘ ٫ ميهٔ اؿهِ  با ٚسطَت٘ ٫ تكبٌ ايتدكٝل.ؾطعّا، ٚإٕ قبض ايطِّ ٚسطا

 . (20)با اغتٓازّا إىل ٖصٙ ايطٚاٜات١ٝ ايطِّعًٓ

إش ٜط٣  ;ايط٬م ايُٓٛشز ايجاْٞ ؾت٣ٛ بعض ايؿكٗا٤ بؿإٔ اَت٬ى ايٓػا٤ ؿلٸ

ٌٕ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ ظًُّا يف ػطٜس املطأ٠ َٔ ٖصا اؿلٸ  . (21)َطًل بؿه

ِٸ إ٫ٓ ٭ٕ إْهاض اؿكٛم  َٔ شيو نً٘ ٖٞ اؿكٛم ايطبٝع١ٝ يٲْػإ; إٔ ا٭ٖ

ايطبٝع١ يًٓاؽ ٜػتًعّ ؾكسإ اتكاف اهلل تعاىل بايعساي١ ملؿَٗٛ٘ َٚعٓاٙ، ٜٚهٕٛ َٔ 

ايػايب١ باْتؿا٤ املٛنٛع. ؾإشا متٸ سطَإ اٱْػإ َٔ سكٛق٘ ايطبٝع١ٝ غٝهٕٛ  :قبٌٝ

اتكاف اهلل بايعسٍ أٚ ايعًِ عٓسٙ غٛا٤، مبع٢ٓ أْ٘ ئ ٜهٕٛ يعًِ اهلل أٚ عسي٘ َٔ 

ع عبازٙ عكٛقِٗ إشا متتٸ «إٕ اهلل عازٍ»أٚ َؿّٗٛ بايٓػب١ ي٘. ؾإمنا ميهٔ ايكٍٛ: َع٢ٓ 

ٚإٔ ٜطاعٞ ٖصٙ اؿكٛم. ٚأَا إشا قًٓا بإٔ مجٝع  ،ايطبٝع١ٝ املٓبجك١ عٔ إضازت٘ ايتؿطٜع١ٝ

َٔ إضاز٠ اهلل ايتؿطٜع١ٝ، ٚإٔ تٓتعع َٔ ا٭َط  اؿكٛم اعتباض١ٜ، مبع٢ٓ إٔ تهٕٛ َٓبجك١ّ

إش يٛ  ;اتكاف اهلل بايعساي١ ؾاقسّا يًُع٢ٓ ٜهٕٛيٟٛ هلل، ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ٚايٓٗٞ املٛ

ِٕ ِٸ عُس إىل غًبٗا بتؿطٜع سه آخط، أٚ  أعط٢ اهلل سكٛقّا يعبازٙ َٔ خ٬ٍ ايتؿطٜع، ث

ِٕ آخط  قاّ بعسّ َطاعا٠ تًو اؿكٛم، أٚ عٌُ ع٢ً ْكهٗا َٔ خ٬ٍ تؿطٜع سه

ـٺ ٖصٙ اؿكٛم، ئ ٜهٕٛ َطتهبّا يًعًِ.  يتًو اؿكٛم، أٚ أشٕ يٰخطٜٔ بٓكض كاي

ؾإٕ ظَاّ اؿكٛم  ;ؾاؿكٛم اييت ٜأتٞ بٗا ا٫عتباض ميهٔ ي٬عتباض إٔ ٜٓكهٗا أٜهّا

 ك١ ع٢ً إضازت٘. ا٫عتباض١ٜ ٚسسٚزٖا ٚبكا٩ٖا ٚاغتُطاضٖا بٝس املعترب، َٚعًٖ

 

 ــــــ ـ املعٔاز السابع: عدو االىطذاو مع اهلْٓ٘ اإلىطاىٔ٘د 

أٚ ايعكٝس٠ اييت ٫ تٓػذِ َع إْػا١ْٝ اٱْػإ ـ طبكّا هلصا املعٝاض ـ ٫  إٕ اؿهِ

، ٫ٚ تٓاغب اٱْػإ َا ؾٛم ايتاضىٞ. ٚيٛ «املطًل»ميهٔ إٔ تهٕٛ دع٤ّا َٔ ايسٜٔ 

ٚمل  ،قشٝش١ نإ ٖصا اؿهِ أٚ ايعكٝس٠ ٚاضزّا يف ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ املعترب٠ بططٕم

ِٷ«ايسٜٔ املكٝٸس»َٔ اعتباضٙ دع٤ّا َٔ  ٬ بٴسٻٜهٔ َٛنٛعّا ٚكتًكّا، ؾ  ، مبع٢ٓ أْ٘ سه

ِ ايهجري َٔ ا٭زي١ َٔ ايتاضٜذ. ميهٔ يٓا إٔ ْكِّ متٸ ؾطن٘ ع٢ً ايسٜٔ َٔ خاضد٘ يؿرت٠ٺ
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 ايس١ٜٝٓ َٚا ؾٛم ايس١ٜٝٓ يكاحل ٖصا املعٝاض، َٔ قبٌٝ: 

 ـ تأنٝس ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً ايهطا١َ اٱْػا١ْٝ. 1

 ع٢ً ايعكٝس٠ ٚايعٌُ. ّ اٱْػا١ْٝ ـ تكسټ2

 ـ اظزٖاض اٱْػا١ْٝ ٚاملع١ٜٛٓ ٚايعك١ْٝ٬ بٛقؿٗا ؾًػؿ١ ٚغا١ٜ بعج١ ا٭ْبٝا٤. 3

ٟٸ قت٣ٛٶ إٕ اٱْػإ يٝؼ ٚعا٤ٶ ٕٕ خايّٝا ميهٔ ًَ٪ٙ بأ ، ٚإدطا٤ أٚ أٚ َهُٛ

ٌٸ ِٕ تؿطٜع ن اٱْػإ مبا ٖٛ »بؿأْ٘ أٚ َطايبت٘ بايعٌُ ب٘. إٕ ايسٜٔ ىاطب  سه

دص َٔ املكتهٝات ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايسٜٔ ٜؿرتض إْػا١ْٝ اٱْػإ، ٜٚتٸ. ٚع٢ً «ٷإْػإ

ّ اهل١ٜٛ اٱْػا١ْٝ ع٢ً اهل١ٜٛ املعٝاض١ٜ هلصٙ اهل١ٜٛ إطاضّا ي٘. ٖٚصا ايه٬ّ ٜعين تكسټ

إٕ يٲْػإ َٔ سٝح ٖٛ إْػإ ْٛعني َٔ اهل١ٜٛ،  يف قًٓ٘ايس١ٜٝٓ. ٚنُا شنطْا 

ٌٸ١ًٝ. ٚإٕ ٖاتني اهلٜٛتني َتكسٸٚاهل١ٜٛ ايعُ ;ُٖٚا: اهل١ٜٛ ايٓعط١ٜ ١ٜٖٛ  َتإ ع٢ً ن

أخط٣، مبا يف شيو اهلٜٛات ايس١ٜٝٓ. ؾٓشٔ بايسضد١ ا٭ٚىل َٔ ايبؿط، ثِ ْهٕٛ 

َػًُني أٚ َػٝشٝني أٚ ٜٗٛز َٚا إىل شيو بايسضد١ ايجا١ْٝ. ٚإٕ املعاٜري ٚاٱيعاَات 

ملعاٜري ٚاٱيعاَات ا٭خ٬ق١ٝ املٓطك١ٝ ٚاملعطؾ١ٝ تٓبجل عٔ اهل١ٜٛ ايٓعط١ٜ يٲْػإ، ٚأَا ا

ؾتٓبجل عٔ اهل١ٜٛ ايع١ًُٝ يٲْػإ. إٕ املعاٜري ٚاٱيعاَات املٓطك١ٝ ٚاملعطؾ١ٝ متٓع اٱْػإ 

ٝات ٚايعكا٥س، ٚتًعَ٘ بايكٍٛ ٚاٱميإ ببعض املتبٓٝات ٚايعكا٥س َٔ ايكٍٛ ببعض املتبٓٸ

ّ ببعض ا٭عُاٍ، ٚتًعَ٘ ا٭خط٣. نُا متٓع٘ املعاٜري ٚاٱيعاَات ا٭خ٬ق١ٝ َٔ ايكٝا

 بايكٝاّ ببعض ا٭َٛض ا٭خط٣. 

س ايٓعطٟ ٜهُٔ يف إٔ َا ٜعتكسٙ عٵإٕ اخت٬ف اٱْػإ عٔ اؿٝٛإ يف ايبٴ

متاَّا، يف سني إٔ َا ٜعتكسٙ اٱْػإ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ تابعّا  «ايع١ً»يـ  اؿٝٛإ تابعٷ

يًسيٌٝ قس ٜهٕٛ زيًٝ٘  ٚسٝح ٜهٕٛ تابعّا .(22)ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ تابعّا يًسيٌٝ ;يًع١ً

ٔٵ ;َعتربّا سٝح تهٕٛ اهل١ٜٛ اٱْػا١ْٝ يًؿدل س١ٜٛٝ  ٚقس ٫ ٜهٕٛ َعتربّا. ٚيه

يًسيٌٝ  ٚضاغد١ ٚؾاع١ً، ٜٚهٕٛ قشٝض ايعكٌ، ؾإٕ آضا٤ٙ َٚعتكسات٘ تهٕٛ تابع١ّ

يًسيٌٝ غري املعترب ٚغري املٓاغب. إٕ اٱْػإ  ٚيٝػت تابع١ّ ،يًع١ً املعترب، ٚيٝػت تابع١ّ

ٕٷ َٔ ٌٕ سٝح ٖٛ إْػا ض ي٘ اٱميإ بعكٝس٠ٺ َا أٚ ضؾهٗا، نُا وتاز ٜربِّ وتاز إىل زيٝ

ٌٕ نٞ ٜربض إمياْ٘ ٚقطاضٙ َٔ  ;ط هلادصٖا أٚ ٜتٓٓهٜسعِ ايكطاضات اييت ٜتٸ إىل زيٝ
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ٔٷ  ِ َٚعاٜري ٖصٙ ايؿطٜع١. ٝٳباع قٹباتٸ ايٓاس١ٝ ايعك١ْٝ٬ )ؾطٜع١ ايعكٌ(، ٚإٕ إْػاْٝت٘ ضٖ

١ٜٛ اٱْػا١ْٝ ع٢ً اهل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ ٜعين إٔ ايسٜٔ ٫ ٜػتطٝع ػاٌٖ ّ اهلإٕ تكسټ

ٝٳ١ُٝ ٚاملعٝاض١ٜ هلصٙ اهل١ٜٛ، أٚ إٔ ٜعٌُ ع٢ً إنعاؾٗا، اهل١ٜٛ اٱْػا١ْٝ ٚاملكتهٝات ايكٹ

ٗا; إش يف ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ قس غًب أٚ إٔ ٜعٌُ ع٢ً إظايتٗا ٚإس٬ٍ اهل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ قًٓ

ٝٸت٘، ٚع  «ٔاٱْػإ املتسِّ»ٌُ ع٢ً تٓعًٜ٘ إىل َػت٣ٛ اؿٝٛا١ْٝ. إٕ َٔ اٱْػإ إْػاْ

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ا٭سهاّ ايس١ٜٝٓ إمنا تهٕٛ «ٔاؿٝٛإ املتسِّ»ىتًـ عٔ 

إشا ناْت َٓػذ١ُ َع اهل١ٜٛ اٱْػا١ْٝ ٚايهٛابط ٚاملعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ ٚاملعطؾ١ٝ  َعترب٠ّ

 املٓبجك١ عٔ ٖصٙ اهل١ٜٛ. 

٫ ٜتذاٌٖ اهل١ٜٛ ايٓعط١ٜ ٚايع١ًُٝ يٲْػإ، ٫ٚ ٜعٌُ ع٢ً  إٕ ايسٜٔ اؿلٸ

ِٸ ايتعبري  إنعاؾٗا ٚايتدؿٝـ َٔ بطٜكٗا أٚ ايكها٤ عًٝٗا. ٚإٕ ٖصٙ اهل١ٜٛ ٖٞ اييت ٜت

إٔ ايكطا٠٤ ٚايؿِٗ غري اٱْػاْٞ ٚاملدايـ  . إ٫ٓ«ايؿطط٠»عٓٗا يف املكطًض ايسٜين بـ 

٘. إٕ زيٌٝ ع٢ً إَهاْ٘ ٚقٛعٴ ، ٚخريٴممهٔ يٲْػإ َٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٖٛ أَطٷ

اٱميإ ايٓعطٟ ٚايعًُٞ بايكطا٤ات غري اٱْػا١ْٝ ٚاملدايؿ١ يٲْػا١ْٝ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ 

ٚتعٌُ ع٢ً قتًٗا. َٔ ٖٓا هب عًٝٓا إٔ  ،تهعـ اهل١ٜٛ ٚايؿطط٠ اٱْػا١ْٝ يٲْػإ

ٌٕتْعٌُ ع٢ً َٛا١َ٤  ١ٜٛ ٚايؿطط٠ ٫سل َع اهل ؿػريْا ٚؾُٗٓا يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ بؿه

ؾإٕ تؿػري ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ إمنا  ;ب ٖصٙ اهل١ٜٛاٱْػا١ْٝ ٚاملعاٜري املٓبجك١ َٔ قٴًِ

باع إشا نإ َٓػذُّا َع ٖصٙ اهل١ٜٛ اٱْػا١ْٝ ٜهٕٛ َعتربّا َٚكب٫ّٛ ٚقاب٬ّ ي٬تٸ

 ٝٳ١ُٝ ٚاملعٝاض١ٜ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايكطا٠٤ أٚ ايكطا٤ات ايس١ٜٝٓ اييتَٚكتهٝاتٗا ايكٹ

ٟٸ ٌٕ ٫ تٓػذِ َع ايعك١ْٝ٬ ايٓعط١ٜ ٚايع١ًُٝ تػكط عٔ ا٫عتباض، ٫ٚ ميهٔ ٭ إٔ  زيٝ

ع١ٝ هلصٙ ايكطا٤ات. ٚاملسٸع٢ ٖٛ إٔ ؾطٜع١ ايٛسٞ يف َكاّ ايجبٛت )ايًٛح بٳض اٱميإ ٚايتٻٜربِّ

احملؿٛظ( تٓػذِ َع ؾطٜع١ ايعكٌ، ٚسٝح ٜهٕٛ ا٭َط نصيو هب ايعٌُ ع٢ً 

ٛٳ ِٗٵاملٛا١َ٤ بني َؾ ٌٕسٵايؿكٗا٤ يًؿطٜع١ ٚاي  . (23)٫سل ٞ أٜهّا َع ؾطٜع١ ايعكٌ بؿه

أخط٣: إٕ اٱميإ بايكطا٤ات ايس١ٜٝٓ ايعسٚا١ْٝ ٚاملدايؿ١ يٲْػا١ْٝ ٫  ٚبعباض٠ٺ

عٗا امل٪اخص٠ ٚايعكاب ا٭خطٟٚ ـ عٔ ناٌٖ ايؿطز. إٕ بٳتطؾع املػ٪ٚي١ٝ ايعك١ْٝ٬ ـ ٚبتٳ

ت ايس١ٜٝٓ، ٜٚعًُٕٛ ع٢ً أغاغٗا، إمنا ٜبٝعٕٛ يف ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بٗصا ايٓٛع َٔ ايكطا٤ا
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ٕٔ ؼ، دٵبٳ اؿكٝك١ إْػاْٝتِٗ ـ اييت ٖٞ َٔ أنرب ا٭َاْات اٱهل١ٝ يف أعٓاقِٗ ـ بجُ

ٚبصيو ؾإِْٗ ٜهؿطٕٚ بٓع١ُ ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬. َٔ ٖٓا ميهٔ يٓا إٔ ْػتٓتر بإٔ 

ِٸ ايتعاٌَ َع  ا٭ؾٗاّ ٚايكطا٤ات ايس١ٜٝٓ اييت تتعاٌَ َع ايبايػني ٚايعك٤٬ نُا ٜت

َٔ ا٭غاؽ;  ِ، تهٕٛ باط١ًَِّّٝٚق إىل ٚيٞٛ ايكاقطٜٔ ٚاحملذٛض عًِٝٗ، ٜٚعتربِٖ عاد١ٺ

ٜٓطٟٛ  «ِِّٝإىل َق اٱْػإ ايبايؼ ٚايعاقٌ، ٜٚهٕٛ يف ايٛقت ْؿػ٘ عاد١ٺ»٭ٕ َؿّٗٛ 

عّا يصيو بٳٚانض. ؾإٕ اٱْػإ ايبايؼ ٚايعاقٌ ايصٟ ٫ ٜتُتع بايك٬س١ٝ، ٚتٳ ع٢ً تٓاقٕض

٫ ولٸ ي٘ تؿدٝل ق٬ح ٚؾػاز ْؿػ٘ ٚفتُع٘، ٫ٚ ميهٓ٘ اؿهِ بؿإٔ َكريٙ 

إمنا ٜهٕٛ ؾ٦ّٝا عسِٜ ايًٕٛ ٚايطعِ  ،داش ايكطاض يف ٖصا ايؿإٔايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ أٚ اتٸ

ٚؾاقسّا يًذٖٛط ٚاملا١ٖٝ، َٚجٌ ٖصا ايؿ٤ٞ ٫ ق١ُٝ ي٘، بٌ ٫ ٚدٛز ي٘، ٚإٕ  ،ٚايطا٥ش١

 اٱْػإ ٫ ق١ُٝ ي٘.  ٔ َجٌ ٖصاتسٜټ

٫ ٜتعاضض أبسّا َع ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ ٚا٭خ٬م ٚايٛدسإ اٱْػاْٞ  إٕ ايسٜٔ اؿلٸ

ِ ا٭خ٬ق١ٝ، ٫ٚ ٜػًب َٔ اٱْػإ ٝٳاييت ٖٞ َكسض ايكٹ ،ٚايهطا١َ اٱْػا١ْٝ

إْػاْٝت٘. بٌ إٕ َجٌ ٖصا ايسٜٔ ٜعرتف يٲْػإ بإْػاْٝٸت٘، ٜٚعٌُ ع٢ً َٛا١َ٤ أسهاَ٘ 

ظْتٗا َع َكتهٝات اهل١ٜٛ اٱْػا١ْٝ يٲْػإ، ٜٚعٌُ ع٢ً تعطٜـ اهل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ َٚٛا

ل اـٓام ع٢ً اهلٜٛٸ١ اٱْػا١ْٝ. إٕ ايكطا٠٤ ايس١ٜٝٓ اـاط١٦ ٚاـطاؾ١ٝ عٝح ٫ ٜهِّ

ٝٸت٘  ٚاحملطٸؾ١ كايؿ١ْ يٮخ٬م ٚايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ ٚاملع١ٜٛٓ، َٚا مل ٜتذاٌٖ اٱْػإ إْػاْ

عإ ٚا٫غتػ٬ّ هلصٙ ايكطا٠٤. إٕ ايكطا٤ ايس١ٜٝٓ ا٭ؾ١ْٝٛٝ ٚاملدايؿ١ ٫ ميهٓ٘ اٱش

ٌٸ عًٝ٘ ْٚاقل  ٚقذٛضٷ ؾ٤ٞ ع٢ً إقٓاع اٱْػإ بأْ٘ قاقطٷ يٲْػا١ْٝ تعٌُ قبٌ ن

 ُٳًت٘ ع٢ً ضقب١ ٖصا اٱْػإ املػهني. ايعكٌ، ثِ ٜعٌُ ع٢ً تػًٝط سٳ

ٟٸ تٵَؾإٕ اٱزَإ ع٢ً َجٌ ٖصٙ ايكطا٠٤ ايس١ٜٝٓ أخطط ٚأؾسٸ  هّا َٔ اٱزَإ ع٢ً أ

آخط; إش يف ايٛقت ايصٟ تعٌُ مجٝع أْٛاع اٱزَإ ا٭خط٣ ع٢ً غًب إضاز٠  ؾ٤ٞٺ

ِٸ غًب اٱْػإ اٱْػإ، ٜعٌُ ٖصا اٱزَإ ع٢ً غًب اٱْػإ ٖٜٛٸ ت٘. ٚعٓسَا ٜت

ٌٸ  ٚػطٜسٙ َٔ ٖٜٛت٘ ٜػسٚ َٓؿك٬ّ عٔ شات٘، ٚغٛف ٜػسٚ َٔ ايػٌٗ عًٝ٘ إٔ ٜ٪َٔ به

ا٥ع ٚاؾطا٥ِ. ٚإٕ ايصٟ وٍٛ عبٛقؿٗا َٔ ايسٜٔ، ٚإٔ ٜطتهب مجٝع أْٛاع ايؿ خطاؾ١ٺ

ٖٛ  ،زٕٚ إميإ اٱْػإ باـطاؾات، بٌ ٚهعً٘ قازضّا ع٢ً ايتُٝٝع بني اـطاؾ١ ٚغريٖا
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ِ ٚاٱيعاَات املعطؾ١ٝ ٚاملٓطك١ٝ(. ٚإٕ ايصٟ ٝٳٖٜٛت٘ ايٓعط١ٜ أٚ عك٬ْٝت٘ ايٓعط١ٜ )ايكٹ

ب ايعٓـ ٚاؾطمي١ ٖٛ ايٛدسإ ا٭خ٬قٞ أٚ اهل١ٜٛ ايع١ًُٝ ميٓع اٱْػإ َٔ اضتها

 . (24)ِ ٚاٱيعاَات ا٭خ٬ق١ٝ(ٝٳيٲْػإ أٚ ايعك١ْٝ٬ ايع١ًُٝ )ايكٹ

٢ ايٓكـ، ٚإٕ ْكؿ٘ املٰٕ ٜؿتٌُ ع٢ً ح امل٤ًُٛ ستٸسٳإٕ اٱْػا١ْٝ مبجاب١ ايَك

غتؿػٌ ايٓكـ  َهاَني ٚقتٜٛات أؾٝا٤ أخط٣ ٜٴطاز هلا ؼسٜس ٚتعٝني ا٭ؾٝا٤ اييت

ٌٸ ٌٸ ايؿاضؽ َٓ٘. يٝؼ ن قطا٠٤ ز١ٜٝٓ تٓاغب ؾإٔ َٚٓعي١ اٱْػا١ْٝ. ؾايسٜٔ مل  زٜٔ ٚن

ٌ عكً٘ عٔ ايعٌُ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايسٜٔ املٓاغب أٚ ٜعٚط ٜأتٹ يٝذعٌ َٔ اٱْػإ ب١ُّٝٗ

، ٚايؿك٘ ايصٟ ٜتٓاغب ًٜٚٝل بايؿإٔ ٚايهطا١َ «ايسٜٔ يف زا٥ط٠ ايعكٌ»يٲْػإ ٖٛ 

ع٢ً  «ؾطٜع١ ايعكٌ»ّ . ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ تكسټ«ايؿك٘ يف ْطام ا٭خ٬م»ٖٛ اٱْػا١ْٝ 

 . «ؾطٜع١ ايٓكٌ»

باع ايسٜٔ ِ ٚاعتٓام ٚاتٸٗٵإٕ يًتأنٝس ع٢ً اهل١ٜٛ اٱْػا١ْٝ يٲْػإ يف َكاّ َؾ

ٕٷ»إٕ ايكه١ٝ ايكا١ً٥:  :َػتًعَات َٚهاَني كتًؿ١. ٚميهٔ ايكٍٛ  «إٕ اٱْػإ إْػا

ٕٕ إمنا تأتٞ يًتأنٝس ع٢ً  كتًؿ١، ٖٚٞ:  ث٬ث١ َعا

 ـ اٱْػإ يٝؼ إهلّا. 1

 ـ اٱْػإ يٝؼ ٬َنّا. 2

 ـ اٱْػإ يٝؼ سٝٛاّْا أٚ ؾ٦ّٝا. 3

َٔ  ١خاقٸ ق٬سٝٸ١أٚ  عٞ يٓؿػ٘ أٟ سلٸ٫ٚظّ عسّ نٕٛ اٱْػإ إهلّا إٔ ٫ ٜسٸ

٫ٚ  .٭ضضً٘ ٚمتجًٝ٘ ع٢ً ابٳاـٝاضات ٚاؿكٛم اٱهل١ٝ اـاقٸ١، ٚيٛ بسع٣ٛ ايٓٝا١ٜ َٔ قٹ

٫ٚ ميهٔ ايكٍٛ بإعطا٤  .ميهٓ٘ مماضغ١ ا٭ي١ٖٝٛ يف َكاّ إزاض٠ ٚتسبري اجملتُع

َا ؾٛم ايبؿط١ٜ يبعض أؾطاز ايبؿط. ٫ٚظّ اؾرتاى ايٓاؽ يف  يك٬سٝاتاؿكٛم ٚا

اهل١ٜٛ اٱْػا١ْٝ أِْٗ َتػإٚٚ يف اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ. ٚإشا مل ٜهٔ 

ٟٸ إْػإ َعٝاضّا يًتُٝٝع بني اٱْػإ إهلّا ٫ ميهٔ اعت باض تؿدٝل ٚإضاز٠ ٚسهِ أ

ٟٸ (25)ٔ َٔ ايكبٝض، ٚايكشٝض َٔ اـطأػٳٚايباطٌ، أٚ متٝٝع اَؿ اؿلٸ . ٫ٚ ميهٔ ٭

ٕٕ غّا ٚؾٛم ايٓكس ٚايػ٪اٍ َطًكّا. ٚإشا أضاز اهلل تؿٜٛض بعض إٔ ٜط٣ ْؿػ٘ َكسٻ إْػا

بِٝٓٗ  يك٬سٝاتاؿكٛم ٚاِ ٖصٙ ت٘ إىل ايٓاؽ ؾإْ٘ غٛف ٜكػِّق٬سٝاسكٛق٘ ٚ
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 بايػ١ٜٛ. 

املعاقٞ  «اغت٦كاٍ»َٚع٢ٓ إٔ اٱْػإ يٝؼ ٬َنّا إٔ ايػعٞ ٚبصٍ اؾٗس ٚضا٤ 

ٚايؿػاز ٚاؿطم ٚايطُع ٚايبدٌ ٚاؿػس ٚغا٥ط املٛبكات ا٭خ٬ق١ٝ، ٚايعٌُ ع٢ً 

ٌٷ ،١ ع٢ً ا٭ضضإقا١َ اؾٓٸ ـٷ ،عبجٞ ٫ طا٥ٌ َٔ ٚضا٥٘ عُ ملكته٢ سه١ُ اهلل  ٚكاي

عاىل ٚإضازت٘ ايته١ٜٝٓٛ. َٚٔ ٖٓا هب ع٢ً املكًشني ٚايصٜٔ ٜطٜسٕٚ اـري يٲْػا١ْٝ ت

ٌٸ َٔ املعاقٞ ٚايؿػاز ٚايطشا٥ٌ، ٫ إىل  «ايتكًٌٝ»دٗٛزِٖ مٛ  إٔ ٜكطؾٛا ن

ٌٸ «ادتجاخ» بإقا١َ اؾ١ٓ ع٢ً ا٭ضض ٚايكها٤ ع٢ً ايصْٛب  سٴعٹٜٳ ٔٵَٳ ٖصٙ ا٭َٛض، ٚن

. نُا إٔ ؾًػؿ١ ا٭سهاّ (26)ابّاأٚ قتا٫ّ ٚنصٸ ٚايؿػاز إَا إٔ ٜهٕٛ دا٬ّٖ

 ايؿطع١ٝ ٫ تطَٞ إىل ادتجاخ ايؿػاز ٚايصْٛب ٚاملعاقٞ. 

إٕ ايتأنٝس ع٢ً إْػا١ْٝ اٱْػإ ٜعين نصيو ايتأنٝس ع٢ً اخت٬ف اٱْػإ 

ٕٷ»عٔ غا٥ط ايبٗا٥ِ ٚا٭ؾٝا٤ أٜهّا. إٕ اٱْػإ  ٕٷ»أٚ  «عاقٌ سٝٛا ، ٚإٕ «أخ٬قٞ سٝٛا

 «١ٜاؿطٸ»ع يٲْػإ َٔ غا٥ط اؿٝٛاْات. إٕ ١ أٚ ا٭خ٬م ٖٞ ايؿكٌ املُِّايعك٬ْٝ

١ٜ ٫ ٫ظَإ َٔ ايًٛاظّ املباؾط٠ ي١ًٜٛٗ اٱْػا١ْٝ يٲْػإ. ؾُٔ زٕٚ اؿطٸ «املػ٪ٚي١ٝ»ٚ

َع٢ٓ يٲْػا١ْٝ ٚاملػ٪ٚي١ٝ، ٚإٕ اٱْػإ إمنا ٜهٕٛ َػ٪٫ّٚ عهِ نْٛ٘ عاق٬ّ 

 ّا. ٚسطٸ

ٛٸ ٚاظزٖاض ايعكٌ ؾإٕ اؿطٸ ٚنُا غبل إٔ شنطْا ١ٜ متجٸٌ ؾططّا نطٚضّٜا يُٓ

١ٜ ١ٜ إمنا ٖٞ سطٸإٔ ٖصٙ اؿطٸ ، إ٫ٓنُا ٖٛ ساد١ْ ،١ٜ سلٌّايٓعطٟ ٚايعًُٞ. ؾاؿطٸ

ض َٔ غًط١ ٚاغتعباز اٯخطٜٔ، ٫ أْ٘ ١ٜ ايػًب١ٝ تعين إٔ اٱْػإ َتشطِّغًب١ٝ. ؾاؿطٸ

خطٜٔ إٔ ٜؿطنٛا ع٢ً اٱْػإ ؾ٦ّٝا، نُا ض عٔ اٱْػا١ْٝ ٚايعك١ْٝ٬. ٫ ولٸ يَٰتشطِّ

سٸ ١ٜ تٴشٳؾإٕ اؿطٸ ;ت٘ اٱْػا١ْٝ أٜهّاي٘ إٔ ٜتذاٌٖ أٚ ٜٓتٗو َكتهٝات ٖٜٛٸ ٫ ولٸ

ٌٸ ملكساض  تابع١ْ ؾدٕل بايعك١ْٝ٬ ٚا٭خ٬م. ٚإٕ أخ٬ق١ٝ ايعكا٥س ٚايػًٛنٝات يس٣ ن

 ٜت٘ يف اؽاش ايكطاض بؿإٔ عكا٥سٙ ٚغًٛنٝات٘.سطٸ

 

 ـ ٜتبع ـ
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 ×حسن٘ اإلماو احلطني

ْٕ  ٘ٔعب: التهلٔف ّالبني مفََْم

 

 )*(محمد جىاد أرسطاد.الشٍخ 

 سرمد علًترجمة: 

 

ثٛضت٘ يف بعض املٛاضز إىل ايٓلٸ ٚايتهًٝـ،  ×يكس أغٓس اٱَاّ اؿػني

ٚأسٝاّْا إىل زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١. ٚايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ ايصٟ ْػع٢ إىل اٱداب١ عٓ٘ يف ٖصٙ 

ٖٛ: َا ٖٛ ايعاٌَ ايصٟ نإ ي٘ ايتأثري ا٭نرب َٔ ٖصٜٔ ايعاًَني، ٚايصٟ ي٫ٛٙ  املكاي١

 يهإ أقٌ ايجٛض٠ َٓتؿّٝا باْتؿا٥٘؟

ًبشح يف ايهتب ي ،يٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ;عُس ناتب ٖصٙ املكاي١يف ايبسا١ٜ 

، ٚدٛاب اٱَاّ هلِ، يٝٓتكٌ ×ٚايطغا٥ٌ اييت نتبٗا أٌٖ ايهٛؾ١ إىل اٱَاّ اؿػني

 ، يٝدًل بعس شيو إىل ْتٝذ١ٺ×يف ْٗه١ اٱَاّ بعس شيو إىل ايبشح سٍٛ تأثري ايٓلٸ

ٖٛ ا٭َط باملعطٚف  ،ٚايصٟ ٫ ٜٴػرتاب ؾٝ٘ ،َؿازٖا: إٕ ايساؾع ايط٥ٝؼ يجٛض٠ اٱَاّ

 ٚأَا زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ ي٘ ؾًِ ٜهٔ هلا َٔ ايتأثري يف اؿسٸ ;ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط

، سٝح غاض يف ن٥ٛٗا، ٚطًب املػاعس٠ ×١ ع٢ً اٱَاّذٸمبكساض إمتاّ اؿ ا٭قك٢ إ٫ٓ

 ٢ قٝاز٠ َعؿٕطاغتكطخ٘; يٝٓكطٙ ع٢ً ؼكٝل أٖساؾ٘ ٚغاٜات٘ اٱهل١ٝ، ٚإٔ ٜتٛٓي ٔٵمٖم

هاف إىل شيو إٔ ٚا عًٝ٘ بايكسّٚ عًِٝٗ، ٚأظٗطٚا ي٘ سادتِٗ املاغٸ١ إىل قٝازت٘. ٜٴأقطٸ

ٖٞ غري٠ أَري امل٪َٓني ٚاٱَاّ  ـ نُا ×املػتؿاز َٔ نًُات ٚغري٠ اٱَاّ اؿػني

 ـ إٔ سهِ ايٓاؽ ٫ ٜهٕٛ َٔ ططٜل ايكٗط ٚايػًب١. ’اؿػٔ

                                                      



 

 

هـ 2110م ـ  1029 ربيعــ  الرابع واخلمسونعشرة ــ العدد  الرابعةــ السنة  نصوص معاصرة  

 

ض ايصٟ يعب٘ ٚٵإٕ ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ املططٚح يف ٖصٙ املكاي١ بكسز ايبشح عٔ ايسٻ

ٌّ ٌ اٱَاّ، يف ، ٚبٝعتِٗ ملُجِّ×ٚزع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ يٲَاّ اؿػني ;ايٓلٸ :َٔ ن

ؼ ٚايط٥ٝؼ يف ثٛض٠ ٖصٜٔ ايعاًَني نإ ي٘ ا٭ثط امل٪غَِّٔ  ٌّٟأخط٣: أ ثٛضت٘؟ ٚبعباض٠ٺ

 عاؾٛضا٤، عٝح اشا اْتؿ٢ ٖصا ايعاٌَ ٜٓتؿٞ أقٌ ايجٛض٠؟

ٖٛ اٯٜات ٚايطٚاٜات اييت تسعٛ اٱَاّ  املتكسِّّيف ايػ٪اٍ  «ايٓلٸ»إٕ املطاز َٔ 

اغتٓس  سٝح ،إىل إع٬ٕ ايجٛض٠ ع٢ً سهِ ٜعٜس، ٚتٛدب شيو عًٝ٘ ×اؿػني

إمنا خطدت يطًب »يف بعض َٛاطٔ ثٛضت٘ إىل ٖصٙ ايٓكٛم، سٝح قاٍ:  ×ٱَاّا

َٸ ، أضٜس إٔ آَط باملعطٚف ٚأ٢ْٗ عٔ املٓهط، ٚأغري بػري٠ |١ٟ دسٸاٱق٬ح يف أ

ٞٸدسٸ  .(1)«...×بٔ أبٞ طايب ٟ ٚأبٞ عً

 «ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط»ايصٟ ٜػتٓس إيٝ٘ اٱَاّ ٖٓا ٖٛ  ٚايٓلٸ

ٌٸبٛقؿ٘ ٚاد ِٕ بّا ؾطعّٝا ع٢ً ن  عهِ اٯٜات ايهطمي١ ٚايطٚاٜات ايؿطٜؿ١. َػً

ػٓس سطنت٘ ٚثٛضت٘ إىل زع٠ٛ أٌٖ أخط٣ نإ اٱَاّ اؿػني ٜٴ َٚٔ ْاس١ٝٺ

ٚأضغً٘  ،٬ّ عٓ٘ممجِّـ يف أدٛبت٘ عٔ ضغا٥ًِٗ ـ نُا اعترب َػًِ بٔ عكٌٝ  .ايهٛؾ١

إيٝهِ  بعجتٴ» ا َػًِ بٔ عكٌٝ إيِٝٗ:ً٘ إيِٝٗ، ٚقاٍ يف ايطغاي١ اييت محًٗبٳغؿريّا َٔ قٹ

ُٸ ٞٸ عايهِ ٚأَطنِ أخٞ ٚابٔ ع ٞ ٚثكيت َٔ أٌٖ بٝيت، ٚأَطت٘ إٔ ٜهتب إي

ٕٵ ٞٻ ٚضأٜهِ، ؾإ ٢ َٓهِ ع٢ً ذٳنِ ٚشٟٚ ايؿهٌ ٚاؿٹأْ٘ قس أمجع ضأٟ َٮ نتب إي

ٞٸ ٕٵ ،أقسّ عًٝهِ ٚؾٝهّا ،ٚقطأت يف نتبهِ ،ب٘ ضغًهِ َجٌ َا قسَت عً ؾا٤  إ

 .(2)«اهلل...

ٚٸ ٫ بٴسٻٚيٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ  ٫ّ َٔ ايبشح يف ايهتب اييت أضغًٗا أٌٖ أ

، ٚايهتاب ايصٟ بعج٘ اٱَاّ اؿػني دٛابّا عٔ تًو ×ايهٛؾ١ إىل اٱَاّ اؿػني

، يٓكٌ يف ×يف ثٛض٠ اٱَاّ ايهتب، يٓٓتكٌ بعس شيو إىل ايبشح بؿإٔ تأثري ايٓلٸ

 ط٠ بني أٜسٜٓا، ٚاـطٚز َٓٗا بايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥.ٛٓؾ١ املتاـتاّ إىل اؾُع بني ا٭زٓي

 

 ــــــ ×ـ أثس دعْٗ أٍل الهْف٘ يف ثْزٗ اإلماو احلطني1

، بعس ×إٕ ايطغاي١ ا٭ٚىل اييت أضغًٗا ؾٝع١ ايهٛؾ١ إىل اٱَاّ اؿػني ـ1



×  
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ٞٸ»، تكٍٛ: ×اغتؿٗاز اٱَاّ اؿػٔ َٔ  بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ، يًشػني بٔ عً

ّٷ :أبٝ٘ أَري امل٪َٓني ؾٝعت٘ ٚؾٝع١  .ٖٛ عًٝو، ؾإْا مُس إيٝو اهلل ايصٟ ٫ إي٘ إ٫ٓ غ٬

ٞٸ ، عًٝ٘ ايػ٬ّ ّٜٛ ٚيس ّٜٚٛ ميٛت ّٜٚٛ ٜبعح أَا بعس، ؾكس بًػٓا ٚؾا٠ اؿػٔ بٔ عً

َٸسٝٸ َٸّا... َا أععِ َا أقٝب ب٘ ٖصٙ ا٭ ١، ب٬ٗى ابٔ ١، ٚأْت ٖٚصٙ ايؿٝع١ خاقٸ١ عا

ٞٸ .. ٚمٔ ؾٝعتو املكاب١ مبكٝبتو، احملع١ْٚ ععْو، املػطٚض٠ .ٚابٔ بٓت ايٓيبٸ ايٛق

بػطٚضى، ايػا٥ط٠ بػريتو، املٓتعط٠ ٭َطى، ؾطح اهلل قسضى، ٚضؾع شنطى، 

 .(3)«وٚأععِ أدطى، ٚغؿط شْبو، ٚضزٸ عًٝو سٓك

قطو١ إىل ايٓٗه١ ٚايجٛض٠، ٚإمنا ٖٞ يف  تٳ يف ٖصا ايهتاب ع٢ً زع٠ٛٺمل ٜٴ٪ٵ

يععا٤ ٚاملٛاغا٠ يٲَاّ اؿػني بؿٗاز٠ أخٝ٘ ا٭نرب، َٚؿاضنت٘ ٚاضز ايكٝاّ بٛادب ا

َٸ١ اٱغ١َٝ٬ ٌٸ با٭ ٚيف ختاّ ايطغاي١  .ؾٝع١ أَري امل٪َٓني ٫ غٝٻُاٚ ،يف املكاب ايصٟ س

عني عًٝٗا ٚاملؿاضنني يف نتابتٗا ع٢ً َؿاضنتِٗ اٱَاّ ٌ املٛٚقبٳَٔ قٹ ٖٓاى تأنٝسٷ

 ٘ ٚغطٚضٙ، ٚايػري ع٢ً ْٗذ٘.يف َكاب٘ ٚسعْ٘، ٚيف ؾطس ×اؿػني

 ٖٚٓاى ْكطتإ ميهٔ ٬َسعتُٗا يف ٖصا ايهتاب، ُٖٚا:

ف املؿاضنٕٛ يف نتاب١ ايطغاي١ عٔ أْؿػِٗ بٛقؿِٗ يكس عطٻ ايٓكط١ ا٭ٚىل:

ايػا٥ط٠ بػريتو، »ؾإٕ ايتعبري بـ ; ، ٚأِْٗ ٜٓتعطٕٚ أَطٙ×أتباع اٱَاّ اؿػني

ٌ اٱَاّ بٳبٕٛ َٛقؿّا دسٜسّا َٔ قٹٜرتٖق ٜؿري تًٛوّا إىل أِْٗ «املٓتعط٠ ٭َطى

ـٷ×اؿػني َعاضض يًػًط١ اؿان١ُ; ٭ٕ املٛقـ ايصٟ متٸ  ، ٖٚٛ بايهطٚض٠ َٛق

ٌ اٱَاّ بٳعّا ي٘ َٔ قٹبٳٚتٳ ،×ٌ اٱَاّ اؿػٔبٳ٢ شيو اؿني َٔ قٹو ب٘ ستٸايتُػټ

ـٺ×اؿػني ٕٛ عٗس ؾسٜس املدايؿ١ يًػًط١، ٚا٫يتعاّ مبهُ ، ٖٛ عسّ ايعٗٛض مبٛق

)ايصٟ  «وٚضزٸ عًٝو سٓك» :ّ َع َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ. ٚيف ايعباض٠ ا٭خري٠طٳبٵايكًض امُل

 ع٢ً ٖصٙ ايٓكط١. ٘ يف اؿه١َٛ ٚاي١ٜ٫ٛ ع٢ً املػًُني( تأنٝسٷإىل سٚك وٌُ إؾاض٠ّ

ِ َٔ ايعباضات ا٭خري٠ ايٛاضز٠ يف ٖصا ايهتاب إٔ بعض ٗٳٜٴِؿ ايٓكط١ ايجا١ْٝ:

َٸ نتابتٗا ـ يف اؿسٸ ا٭ز٢ْ ـ مل ٜهْٛٛا ع٢ً قٓاع١ٺاملؿاضنني يف  ١ مبٛقـ اٱَاّ تا

ٜؿري إىل أِْٗ  «املٓتعط٠ ٭َطى»يف َٛاد١ٗ سهِ َعا١ٜٚ. ٚإٕ ايتعبري بـ  ×اؿػٔ

يف َٛاد١ٗ سهِ َعا١ٜٚ، َػاٜطّا ملٛقـ اٱَاّ  ×عٕٛ َٛقؿّا َٔ اٱَاّ اؿػنيٜتٖٛق
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ٕٸ ، ٚإ٫ٓ×اؿػٔ إشا نإ َطاز  ٘، إ٫ٓئ ٜهٕٛ يف قًٚشنط ٖصٙ ايعباض٠  ؾإ

ٟٸ دصٖا، َٔ ا٭ٚاَط اييت ٜكسضٖا ٚاملٛاقـ اييت ٜتٻ ْٕٛع ايهاتبني َٓٗا أِْٗ ٜٓتعطٕٚ أ

ِٸ َٔ إٔ ٜهٕٛ َٛقؿّا دسٜسّا َٔ ايػًط١ اؿان١ُ أٚ إٔ ٜهٕٛ اغتُطاضّا يًٓٗر  أع

ٝٵسٳ. ×ايصٟ خٓط٘ اٱَاّ اؿػٔ ٫ ٜبسٚ َٓػذُّا َع  إٔ ٖصا ايؿِٗ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ بٳ

 ظاٖط ايعباض٠.

يف تًو  ×أَا ايهتاب اٯخط ايصٟ نتب٘ ؾٝع١ ايهٛؾ١ إىل اٱَاّ اؿػني ـ2

ٌٕايؿرت٠ ؾٗٛ ايهتاب ايصٟ نتب٘ )دعس٠ بٔ ٖبري٠(، ٚقس ؼسٻ قطٜض عٔ  خ ؾٝ٘ بؿه

أَا بعس، » غًط١ َعا١ٜٚ، ٚاغتعساز ايؿٝع١ يًؿٗاز٠ يف غبٌٝ شيو: نطٚض٠ ايكٝاّ نسٸ

ٚقس ناْٛا عطؾٛا  .ع١ أْؿػِٗ إيٝو، ٫ ٜعسيٕٛ بو أسسّآًا َٔ ؾٝعتو َتطًٓبٳقٹ ٔٵَٳ ؾإٕ

ضأٟ اؿػٔ أخٝو يف زؾع اؿطب، ٚعطؾٛى بايًني ٭ٚيٝا٥و، ٚايػًع١ ع٢ً أعسا٥و، 

ٕٵ ;ٚايؿسٸ٠ يف أَط اهلل ا قسّ عًٝٓا، ؾكس ٚطٓٸأإٔ تطًب ٖصا ا٭َط ؾ ؼبٸ نٓتٳ ؾإ

 .(4)«أْؿػٓا ع٢ً املٛت َعو

ٚٸ ٌ أٌٖ بٳَٔ قٹ ×قطو١ يٲَاّ اؿػني ٍ ع٢ً زع٠ٛٺمل ٜؿتٌُ ايهتاب ا٭

إىل  ×ح ؾٝ٘ املؿاضنٕٛ يف نتابت٘ بسع٠ٛ اٱَاّإٔ ٖصا ايهتاب ٜٴكطِّ ايهٛؾ١، إ٫ٓ

ٖٛ ـ  نُا ٖٛ ٚانضٷـ  «ٖصا ا٭َط» :اـطٚز ٚاغت٬ّ ظَاّ اؿهِ; إش املطاز َٔ قٛهلِ

ني، ٚأناؾٛا إىل شيو أِْٗ ع٢ً اغتعساز اؿهِ ٚايػًط١ ٚاي١ٜ٫ٛ ع٢ً املػًُ

 يًتهش١ٝ بأْؿػِٗ َٔ أدٌ ؼكٝل ٖصا ا٭َط.

ػاٙ  ×َٛقـ اٱَاّ اؿػٔ ٔأخط٣ إٕ عسّ ضنا ايهاتبني ع َٚٔ ْاس١ٝٺ

ٕٛ ٚآخط، قس ظٗط يف ٖصا ايهتاب  غًط١ َعا١ٜٚ، ايصٟ ٫ح َٔ ايهتاب ايػابل بٓش

ٕٛ  إٔ ٜبسٟ ضأٜ٘ بٛنٕٛح ×ّ اؿػنيٚعًٝ٘ ؾكس اغتٛدب شيو َٔ اٱَا .أٚنض ع٢ً م

أَا أخٞ ؾأضدٛ إٔ » َٚٔ ٖٓا ؾكس نتب إيِٝٗ اٱَاّ َا ًٜٞ: .يف دٛاب٘ عٔ ايهتاب

َا ٜأتٞ، ٚأَا أْا ؾًٝؼ ضأٜٞ ايّٝٛ شيو، ؾايككٛا  زٙ يفك٘ ٚغسٻٜهٕٛ اهلل قس ٖٚؾ

 ;ّاٝٸَا زاّ َعا١ٜٚ س ،١نُٓٛا يف ايبٝٛت، ٚاسرتغٛا َٔ ايعٓٸاضمحهِ اهلل با٭ضض، ٚ

ٕٵ  .(5)«ٚايػ٬ّ ،إيٝهِ بطأٜٞ نتبتٴ ٌّٞثّا ٚأْا سٳسٳوسخ اهلل ب٘ سٳ ؾإ

، ×إىل تأٜٝس َٓٗر أخٝ٘ اٱَاّ اؿػٔ ٚبصيو عُس اٱَاّ اؿػني َٔ د١ٗٺ



×  
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ٜػٝٸط ا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ يًعامل اٱغ٬َٞ  ع٢ً شات ايٓٗر; إش مل وسخ ؾ٤ٞٷ ٚأْ٘ غا٥طٷ

ٕ ا٫غرتاتٝذ١ٝ إٚسٝح  .×ٌ اٱَاّ اؿػنيبٳٜػتٛدب تػٝري ا٫غرتاتٝذ١ٝ َٔ قٹ

ّٕبٳَٔ قٹ ايػابك١ ناْت َطغ١َّٛ ب ػٳَعكّٛ نإ هب ا٫غتُطاض عًٝٗا َع ٌ إَا

ٟٸ اخت٬ف بني ا٭١ُ٥ ايكاعس٠ َا مل وسخ َتػٝٸط ٜ٪زٸ ٟ إىل ايؿٛن٢; إش يٝؼ ٖٓاى أ

ٝع١ إىل أخط٣ ٜعٌُ ع٢ً تٛدٝ٘ ايؿ ٚاسس. َٚٔ ْاس١ٝٺ ، ؾهًِٗ َٔ ْٕٛض^املعكَٛني

ٛټ إعساز أْؿػِٗ يجٛض٠ٺ ض قت١ًُ بعس َٛت َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ، ٚإٔ ٫ ٜصٖب بِٗ ايتك

ثابت َٚػتُطٸ إىل  ايػًط١ اؿان١ُ ٖٛ أَطٷ ى نسٸإىل إٔ ا٭َط ايطأٖ بعسّ ايتشطٸ

ٞٸ ا٭بس، ٚإمنا ٖٛ أَطٷ ت ؼهُ٘ ايعطٚف اـاق١ يتًو املطس١ً َٔ تٛقٝع َٚ٪ٓق َطسً

َٔ ا٫ْتعاض إىل َا بعس َٛت َعا١ٜٚ،  ٫ بٴسٻَعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ، ٚعًٝ٘  بٓٛز ايكًض َع

ِٸ ،ٚايٓعط إىل َا غٝهٕٛ عًٝ٘ ؾهٌ ايػًط١ ٚطبٝع١ اؿهِ ايعٌُ ع٢ً  ٌٖٚ غٝت

أّ أِْٗ غٝٓكهٕٛ  ،×ٚتػًِٝ ا٭َط إىل اٱَاّ اؿػني ،طبل بٓٛز ٚثٝك١ ايكًض

 ؟ملعا١ٜٚ يٝهٕٛ خًٝؿ١ّ ،١َٔ بين أَٝٸ ايعٗس، ٜٚعطٕٛ ا٭َط إىل ؾدٕل

ٌٸ ٫ بٴسٻإشٕ  ٍٕ َٔ ا٫ْتعاض ع٢ً ن ح إىل سني َٛت َعا١ٜٚ، ٚايٛقٛف ، ٚايرتٜټسا

ط اٱَاّ عٔ شيو بكٛي٘: ع٢ً ا٭َط ايصٟ غٝكسضٙ اٱَاّ إىل ايٓاؽ يف سٝٓٗا، سٝح عبٻ

ٕٵ» ٌّسٳوسخ اهلل ب٘ سٳ ...ؾإ  .«إيٝهِ بطأٜٞ نتبتٴ ثّا ٚأْا س

ري٠ تؿري إىل ٚدٛز اضتباط َتٛاقٌ بني أٌٖ ايهٛؾ١ ٚاٱَاّ نج ٖٓاى أخباضٷ ـ3

ٯخط ٜبعجٕٛ ايٛؾٛز إىل اٱَاّ، يٝػتطًعٛا  ِْٗ ناْٛا َٔ سنٕيإ، عٝح ×اؿػني

دصٚٙ بٗصا ايكسز. ٖٚصا املٛقـ ايصٟ هب عًِٝٗ إٔ ٜتٸ، ٚضأٜ٘ بؿإٔ املٛضز املصنٛض

إَاَّا َؿطٚض ايطاع١  ×ٜؿٗس ع٢ً إٔ أٌٖ ايهٛؾ١ ناْٛا ٜعتربٕٚ اٱَاّ اؿػني

بعس اغتؿٗاز  ×٘ إىل اٱَاّ اؿػني. َٚٔ بني تًو ايٛؾٛز ايٛؾس ايصٟ تٛدٸ(6)عًِٝٗ

ٟٸ . يكس ادتاست اٱَاّ غشاب١ غٛزا٤ َٔ اؿعٕ ايؿسٜس عٓس مساع٘ سذط بٔ عس

ٚقس تٓا٢ٖ خرب يكا٤ اٱَاّ بٗصا ايٛؾس إىل ٚايٞ املس١ٜٓ  .ظطمي١ قتٌ سذط ٚقشب٘

ٜػأي٘ ؾٝ٘ عٔ املٛقـ ايصٟ  َعا١ٜٚإىل  ؾػاضع إىل إضغاٍ نتابٺ ،هَِطٚإ بٔ اؿ

إٕ ضدا٫ّ َٔ أٌٖ ايعطام قسَٛا ع٢ً اؿػني بٔ » دصٙ يف ٖصا ايؿإٔ:هب عًٝ٘ إٔ ٜتٻ

ٞٸ ٞٻعً ؾهتب َعا١ٜٚ إىل ، (7)«بايصٟ تط٣ ، ِٖٚ َكُٕٝٛ عٓسٙ ىتًؿٕٛ إيٝ٘، ؾانتب إي
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ٜٳ×ٲَاّ اؿػنيي ضَطٚإ نتابّا ٜأَطٙ ؾٝ٘ بعسّ ايتعطټ طٳ يف غًٛى اٱَاّ َا ، ٚمل 

طٙ ؾٝ٘ بٛدٛب ٜصٚن ×ٜٓكض بٓٛز ايكًض، ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ أضغٌ نتابّا إىل اٱَاّ

ؾهتب ، (8)«ىسٵْٞ أنٹسٵَت٢ تهٹ»قاٍ ؾٝ٘:  ً٘ بتٗسٜسٺو مبعاٖس٠ ايكًض، ٚشٜٻايتُػټ

 .(9)«ٝوَا أضٜس سطبو، ٫ٚ اـ٬ف عً» إيٝ٘ يف اؾٛاب: ×اٱَاّ اؿػني

َٔ ايتؿكٌٝ،  مبعٜسٺ ×ٚقس ْكًت بعض املكازض ايتاضى١ٝ دٛاب اٱَاّ

ٔٸ يٞ عٓس اهلل عصضّا يف تطى دٗازى، ...»ٚأناؾت إىل ايعباض٠ ايػابك١ َا ًٜٞ:  َٚا أظ

َٸ َٚا أعًِ ؾت١ّٓ  .(10)«١أععِ َٔ ٫ٜٚتو أَط ٖصٙ ا٭

ْكه٘ يبٓٛز  س ع٢ً عسّقس أٖن ×طبكّا هلصٙ ايطٚا١ٜ ٜهٕٛ اٱَاّ اؿػني

ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ أؾاض إىل إٔ ٖصا ٫ ٜعين  ;ايكًض َع َعا١ٜٚ، ٚأْ٘ ٫ ٜطٜس اؿطب َع٘

ٔٷ  أْ٘ ٜطاٙ قاؿّا يًد٬ؾ١ ع٢ً املػًُني، ٚإٔ غهٛت٘ عٓ٘ ٚعسّ قاضبت٘ ي٘ ضٖ

ٚٸبايؿطٚط اـاقٸ يٞ ٖٛ ايٛقٛف بٛد٘ ١ اييت ؼهِ ا٭ٚناع ايطا١ٖٓ، ٚإٔ تهًٝؿ٘ ا٭

ٔٵَعا١ٜٚ ٚفاٖست  ٘; ٭ْ٘ ٜط٣ ٫ٜٚت٘ ع٢ً املػًُني َٔ أنرب ايؿنت ٚاملكا٥ب، ٚيه

ٌ بٳبع١ َٔ قٹبػبب ايػٝاغ١ املتٻ; ٟ إىل ايٓتا٥ر املطًٛب١ٕ شيو مل ٜهٔ ٜ٪زٸإسٝح 

ٚعسّ فاٖطت٘  ،ايٓاؽ ّٓ٘ باؿ١ًٝ ٚايٓؿام َٔ ؼػني قٛضت٘ أَاَعا١ٜٚ، ٚمتٗه

، ٚنإ ايسخٍٛ َع٘ يف َٛاد١ٗ ١ّبايؿػل ٚايؿذٛض ٚاـطٚز عٔ تعايِٝ ايسٜٔ قطاس

ٟ إىل غؿو ايهجري َٔ زَا٤ ايؿٝع١ ٚإنعاف َٛقؿِٗ يف اجملتُع أنجط َٔ شٟ غٝ٪زٸ

َٚعا١ٜٚ بٔ أبٞ  ×ع١ بني اٱَاّ اؿػٔهاف إىل شيو ٚثٝك١ ايكًض املٖٛقٌ، ٜٴبٵَق

ٌٕبٵغؿٝإ، ٚمل ٜٳ ّ ٘ ؾإٕ اٱَا، يصيو نًٚدازٸ سٴ َٔ َعا١ٜٚ َا ٜؿري إىل ْكه٘ بؿه

 نسٸ َعا١ٜٚ بايعٓٛإ ايجاْٟٛ. نإ ٜط٣ َٔ ٚادب٘ عسّ ايكٝاّ عطبٺ ×اؿػني

ٙ ٛٵ، ٚزعٳ×َٚٔ بني ايهتب اييت أضغًٗا أٌٖ ايهٛؾ١ إىل اٱَاّ اؿػني ـ4

ؾٝٗا إىل اـطٚز ع٢ً سهِ َعا١ٜٚ، نإ ايهتاب ايصٟ ٚقً٘ عٓسَا قاّ َعا١ٜٚ 

٬ؾ١ بعس َعا١ٜٚ تٓتكٌ إىل اٱَاّ اييت ناْت تٓلٸ ع٢ً إٔ اـ ،باْتٗاى بٓٛز ايكًض

ٕٵ ×اؿػٔ إشا مل ٜهٔ اٱَاّ اؿػٔ  ×ّا، أٚ إىل أخٝ٘ اٱَاّ اؿػنينإ سٝٸ إ

ٔٸ .ع٢ً قٝس اؿٝا٠ بسأ  ،قطٜض َٓ٘ يف اْتٗاى ٖصا ايؿطط ٚيف إدطا٤ٺ، َعا١ٜٚ ٚيه

ٛٳ  سٙ ٜعٜس.َيبأخص ايبٝع١ َٔ ايٓاؽ ي
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َٔ أٌٖ ايهٛؾ١  ٗت مجاع١ْتٛدٻهلصٙ ايسع٠ٛ. ؾ ×اٱَاّ اؿػني بٵمل ٜػتذٹ

إىل قُس بٔ اؿٓؿ١ٝ، ٚعطنٛا عًٝ٘ اـطٚز َعِٗ ع٢ً َعا١ٜٚ، ؾًِ ٜكبٌ شيو َِٓٗ 

إٕ ايكّٛ إمنا » ي٘: ×ؾكاٍ اٱَاّ ، ٚعطض عًٝ٘ ا٭َط،أٜهّا، ٚدا٤ إىل اٱَاّ اؿػني

 .(11)«ٜطٜسٕٚ إٔ ٜأنًٛا بٓا، ٜٚػتطًٝٛا بٓا، ٜٚػتٓبطٛا زَا٤ ايٓاؽ ٚزَا٤ْا

ٖصٙ ايطٚا١ٜ ايتاضى١ٝ ؾإٕ شيو ٜعين إٔ اؾُاع١ اييت ساٚيت  تٵإشا قشٻٚ

ٝٗا إىل شيو، ٚمل ٜهٔ عٵاغتٓٗاض اٱَاّ ٚزعٛت٘ إىل ايجٛض٠ مل تهٔ تطٜس اهلل يف غٳ

ٚٳ ّٕ ×ّ اؿػنياقشٝض مبٓعي١ اٱَ ٞٷعٵهلا  َٸ نإَا ١، بٌ ناْٛا ٜطٜسٕٚ نُإ يٮ

نصيو مل  «إمنا ٜطٜسٕٚ إٔ ٜأنًٛا بٓا... إٕ ايكّٛ»: ×ٚسٝح قاٍ اٱَاّ .َكاؿِٗ

ٟ يكٝاز٠ ٖصٙ ايجٛض٠ ٖٛ ؾدل ٜهٔ ا٭َط يٝدتًـ بايٓػب١ هلِ بني إٔ ٜهٕٛ املتكسٸ

ٟٸ ؾدٕل ×اٱَاّ اؿػني ز إٔ ضؾض اٱَاّ زعٛتِٗ آخط، ٚيصيو ؾإِْٗ مبذطٸ أٚ أ

ِٕتٛدٻ اٱَاّ  ٚزضا١ٜ بعٓا١ٜ ٗٛا إىل قُس بٔ اؿٓؿ١ٝ، يف سني أِْٗ ناْٛا ع٢ً عً

ٞٸ ٖٸيف َسٸ٠ سهُ٘ باٱَاّ اؿػني، َٚا نإ ٜتٻ ×عً ٬ت كـ ب٘ اؿػني َٔ َ٪

 .|بٛقؿ٘ غبطّا يطغٍٛ اهلل ،اٱَا١َ ٚعع١ُ املها١ْ ٚاملٓعي١

يطًبِٗ، ٚيهٓ٘ يف  ×ت ٖصٙ ا٭َٛض إىل ضؾض اٱَاّ اؿػنئَ ٖٓا ؾكس أزٻ

صٙ ايعباض٠ اييت ٚضزت ُا نإ يف ٖبٳٚضٴ .ايٛقت شات٘ مل ٜطؾض أقٌ ؾهط٠ اـطٚز

ُٸ ؾأقاّ اؿػني ع٢ً َا ٖٛ ...» إؾاض٠ إىل ٖصٙ اؿكٝك١: املتكسٸ١١َ يًطٚا١ٜ ايتاضى١ٝ نتت

 .(12)«َٚطٸ٠ هُع اٱقا١َ عِٓٗ; ٜطٜس إٔ ٜػري إيِٝٗ َطٸ٠ّ ;عًٝ٘ َٔ اهلُّٛ

ٕٵ ٜعٝـ  نإ َٔ د١ٗٺ ×قضٸ ٖصا ايه٬ّ ؾإْ٘ ٜؿري إىل إٔ اٱَاّ اؿػني ؾإ

أخط٣ نإ ٜػع٢ إىل إعساز ا٭١َ  َٚٔ ْاس١ٝٺ ;٠ّا بػبب ا٭ٚناع املػتذسٸأملّا ٚسعْ

ٚوذِ عٔ  ;ٜطٜس اؿطن١ مِٖٛ ٚيصيو نإ تاض٠ّ .ايػًط١ اؿان١ُ ًجٛض٠ نسٸي

ع٢ً َعطؾ١ ببعض ا٭ؾدام  ×أخط٣. نُا وتٌُ إٔ ٜهٕٛ اٱَاّ شيو تاض٠ّ

بػبب  ;اط يف ْؿٛغِٗايٝأؽ ٚاٱسب ايكازقني يف زعٛتِٗ، ٚمل ٜهٔ ٜطغب يف بحٸ

 ٠ٚ ايجٛض٠ ع٢ً ايعًِ يف ْؿٛغِٗ.صٵعسّ ا٫غتذاب١ ملا عطنٛٙ عًٝ٘، ٚمل ٜؿأ إمخاز دٳ

ايؿٝع١ يف َٓعٍ غًُٝإ بٔ قطز،  تٵعٔ قُس بٔ بؿط اهلُساْٞ قاٍ: ادتُعٳ ـ5

ؾكاٍ يٓا غًُٝإ بٔ قطز: إٕ َعا١ٜٚ قس  ،ؾشُسْا اهلل عًٝ٘ ،ؾصنطْا ٬ٖى َعا١ٜٚ
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١، ٚأْتِ ؾٝعت٘ ّٓا قس تكبض ع٢ً ايكّٛ ببٝعت٘، ٚقس خطز إىل َٓهًٖو، ٚإٕ سػٝ

ٕٵ ;ٚؾٝع١ أبٝ٘ ٚٸ ؾإ ٕٵ ;ٙ ؾانتبٛا إيٝ٘نٓتِ تعًُٕٛ أْهِ ْاقطٚٙ ٚفاٖسٚ عس خؿتِ  ٚإ

ٚٻ ،ٚا ايطدٌ َٔ ْؿػ٘ايٌٖٛ ٚايؿؿٌ ؾ٬ تػطٸ ٙ ْٚكتٌ أْؿػٓا قايٛا: ٫، بٌ ْكاتٌ عس

 .(13)زْٚ٘

ٕ يف َٓعٍ غًُٝإ بٔ قطز إىل نتاب١ ضغاي١ ٚبعس ٖصا ايه٬ّ غاضع اجملتُعٛ

إىل اٱَاّ اؿػني، ٚشنطٚا يف قسضٖا أمسا٤ نباض ايؿٝع١ يف ايهٛؾ١، ِٖٚ َٔ 

ب بٔ لب١، ٚضؾاع١ بٔ ؾساز، ٚسبٝب ايجكا٠ املعتُسٜٔ، أٟ: غًُٝإ بٔ قطز، ٚاملػٝٸ

ٚٸ ٟؾاؿُس هلل ايص ،أَا بعس...» بٔ َعاٖط. ٚدا٤ يف ٖصٙ ايطغاي١: ى اؾباض قكِ عس

َٸ ٟايص ،ايعٓٝس َٸ ،ٗا٦ٚغكبٗا ؾٝ ،ٖا أَطٖاؾابتعٸ ،١اْتع٣ ع٢ً ٖصٙ ا٭ ط عًٝٗا بػري ٚتأ

ِٸ اضن بني دبابطتٗا  ٚاغتبك٢ ؾطاضٖا، ٚدعٌ َاٍ اهلل زٚي١ّ ،قتٌ خٝاضٖا َٓٗا، ث

ّٷؾبٴ .ٚأغٓٝا٥ٗا ٌٸ ;ٌٵبٹؾأِق ،عسّا ي٘ نُا بعست مثٛز. إْ٘ يٝؼ عًٝٓا إَا اهلل إٔ هُعٓا  يع

٫ٚ نطز  ،ٚايٓعُإ بٔ بؿري يف قكط اٱَاض٠ يػٓا لتُع َع٘ يف مجع١ٺ .و ع٢ً اؿلٸب

ٕٵ ،٢ ًْشك٘ بايؿأّٚيٛ قس بًػٓا أْو قس أقبًت إيٝٓا أخطدٓاٙ ستٸ .َع٘ إىل عٝسٺ ؾا٤  إ

 .(14)«ٚايػ٬ّ ٚضمح١ اهلل عًٝو .اهلل

 اٝ٘، ٚأضؾكٛٔ بازضٚا إىل ايهتاب١ إيٜٚيف بعض املكازض ايتاضى١ٝ إٔ ٖٓاى آخط

٢ بًؼ فُٛع نتبِٗ َا ٜكطب َٔ امل١٦ ٚمخػني نتبِٗ َع ٖصا ايهتاب، ستٸ

 .(15)قؿش١

ٖٚٛ قُس بٔ بؿط اهلُساْٞ، ٚايصٟ نإ َٔ بني  ،إٕ ايصٟ ض٣ٚ ٖصٙ اؿازث١

ِٸ»ؾٝع١ ايهٛؾ١ ايصٜٔ ادتُعٛا يف َٓعٍ غًُٝإ بٔ قطز، قس أناف قا٬ّ٥:  غطسٓا  ث

ؾدطز  ،ٚأَطْاُٖا بايٓذا٤ ،ع اهلُساْٞ ٚعبس اهلل بٔ ٚاٍبايهتاب َع عبس اهلل بٔ غب

 .«١مبٓه ،يعؿط َهني َٔ ؾٗط ضَهإ ،٢ قسَا ع٢ً سػنيايطد٬ٕ َػطعني ستٸ

ِٸ»قاٍ قُس بٔ بؿط اهلُساْٞ:  ـ6 ِٸ ،يبجٓا َٜٛني ث غطسٓا إيٝ٘ قٝؼ بٔ َػٗط  ث

 ،ٝس ايػًٛيٞايكٝساٟٚ ٚعبس ايطمحٔ بٔ عبس اهلل بٔ ايهسٕ ا٭ضسيب ٚعُاض٠ بٔ عب

 .(16)«ؾشًُٛا َعِٗ مّٛا َٔ ث٬خ ٚمخػني قشٝؿ١، َٔ ايطدٌ ٚا٫ثٓني ٚا٭ضبع١

ِٸ»ٚأناف قُس بٔ بؿط اهلُساْٞ قا٬ّ٥:  ـ7 ِٸ ث غطسٓا  يبجٓا َٜٛني آخطٜٔ، ث
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)بػِ اهلل  :إيٝ٘ ٖا٧ْ بٔ ٖا٧ْ ايػبٝعٞ ٚغعٝس بٔ عبس اهلل اؿٓؿٞ، ٚنتبٓا َعُٗا

ٞٸ ؿػني بٔ ،ايطمحٔ ايطسِٝ( أَا بعس: ؾش٬ٗٝ،  .َٔ ؾٝعت٘ َٔ امل٪َٓني ٚاملػًُني عً

 .(17)«ٚايػ٬ّ .ؾايعذٌ ايعذٌ ،٫ٚ ضأٟ هلِ يف غريى ،ؾإٕ ايٓاؽ ٜٓتعطْٚو

٢ بًػت سذُّا قاٍ َع٘ ابٔ طاٚٚؽ ستٸ ،ضت ٖصٙ ايطغا٥ٌ ٚايهتبيكس تهطٻ ـ8

ّٛ ايٛاسس يف ايٝ ×ُا ٚقٌ عسز ايهتب إىل اٱَاّ اؿػنيبٳيف نتاب )ايًٗٛف(: ضٴ

ُٸع عٓس اٱَاّ َا ٜكطب َٔ اثين عؿط .١٥ نتاباُغتٸ نتاب، َٚع  أيـ ٚيف اجملُٛع ػ

 َٓٗا. اٱَاّ ع٢ً أٟٛ بٵذٹشيو مل ٜٴ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ نتب أٌٖ ايهٛؾ١ ناْت ؼتٟٛ ع٢ً عباضات كتًؿ١، 

ٕٕؾإ  ٚاسس، ٖٚٛ زع٠ٛ اٱَاّ إىل ايجٛض٠ نسٸ ْٗا بأمجعٗا ناْت تؿرتى يف َهُٛ

 سهِ ٜعٜس، َٚعاٖست٘ ع٢ً ايٓكط٠ ٚايتهش١ٝ بأْؿػِٗ َٔ أدً٘.

ٚطًبٛا َٓ٘  ،(18)«إْا َعو، َٚعٓا ١٦َ أيـ غٝـ»ٚدا٤ يف بعض ايطغا٥ٌ قٛهلِ: 

ؾإٕ  ;بٔ ضغٍٛ اهلل ٜا ،ايكسّٚ ٌٵعذِّ»قا٥ًني:  ،ٚإٔ ٫ ٜبط٦ٔ عًِٝٗ ،ٌ بايكسّٚإٔ ٜعذِّ

 . (19)«طٵيو بايهٛؾ١ ١٦َ أيـ غٝـ; ؾ٬ تتأخٻ

ا اغتعسازِٖ يٓكط٠ اٱَاّ ٚٵيف بعض ايهتب ايتاضى١ٝ قٌٝ: إٕ عسز ايصٜٔ أبسٳٚ

إٕ عسزِٖ ٚقٌ إىل ١٦َ  :ٕ بعض املكازض قايتإأنجط َٔ شيو، عٝح  ×اؿػني

ٔٵ(20)ٚأضبعني أيـ ضدٌ ٫  ّآٖاى أَط ؾإٕ ٢ إشا نإ ٖصا ايعسز َبايػّا ؾٝ٘ستٸ . ٚيه

ٗٸؾٝ٘، ٖٚٛ إٔ ا٭نجط١ٜ ايػاس ميهٔ ايؿٓو ست يٲَاّ ك١ َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ قس تع

ِْٗ غٝكاتًٕٛ أاؿهِ ا٭َٟٛ، ٚ ٚايٛقٛف إىل داْب٘ يف ايجٛض٠ نسٸ ،اؿػني بايٓكط٠

 يف ضناب٘.

ٌٸ بٵذٹمل ٜٴ ×إٔ اٱَاّ اؿػني ؾٌٗ قشٝضٷ ايعٗٛز ايكازض٠ ٖٚصٙ ايهتب  ن

ايعٗٛز اييت  ض٠، اغتٓازّا إىل غابكتٗا يف ْكضٌ ا٭نجط١ٜ، َٚطايبِٗ املتهطِّبٳَٔ قٹ

، ٚأِْٗ مل ٜهْٛٛا أٚؾٝا٤ هلُا، ’ٚاٱَاّ اؿػٔ غبل هلا إٔ أبطَتٗا َع أَري امل٪َٓني

ٌٸ ،ٚخصيُٖٛا ٚتطنُٖٛا ٚسٝسٜٔ أَاّ أعسا٥ُٗا؟ أ٫ ٜك٣ٛ ا٫ستُاٍ ٖصٙ  َع ٚدٛز ن

ايهتب ٚايطغا٥ٌ ٚايعٗٛز ٚاٱع٬ٕ عٔ إعساز ايعسٸ٠ ٚايعسز، إٔ أٌٖ ايهٛؾ١ قس 

ُٸٗٛا إىل أتٓبٻ ا غبل إٔ بسض خطا٥ِٗ ٚتككريِٖ ايػابل، ٚأِْٗ اٯٕ بكسز ايتهؿري ع
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 َِٓٗ؟

ِٸ بصيو اؿذٸ ي٘ يف  ٖٓاى عصضٷ لٳ، ٚأْ٘ مل ٜبٵ×١ ع٢ً اٱَاّ اؿػنيأمل تت

 ايكٝاّ ٚايجٛض٠ َع ٚدٛز ٖصا ايعسز َٔ ا٭ْكاض؟

بعس ٚقٍٛ ٖصٙ ايهتب، ٚاملعًَٛات اييت سكٌ عًٝٗا  ×إٕ اٱَاّ اؿػني

١ً تًو ايهتب، مل ٜصٖب إيِٝٗ يف بسا١ٜ ا٭َط بٓؿػ٘، ٚإمنا أضغٌ ُٳَٔ سٳ َؿاؾ١ّٗ

ُٸ عٝاتِٗ، ٚنتب يٝشطظ بصيو قسم ْٛاٜاِٖ َٚسٻ ;٘ ٚثكت٘ َػًِ بٔ عكٌٝإيِٝٗ ابٔ ع

ٞٻ»إىل أٌٖ ايهٛؾ١ قا٬ّ٥:  بهتبهِ، ٚناْا  أَا بعس، ؾإٕ ٖا٦ّْا ٚغعٝسّا قسَا عً

َٳ ٞٻ ٔٵآخط  ٌٸ ؾُٗتٴَٔ ضغًهِ، ٚقس  قسّ عً ايصٟ اقتككتِ ٚشنطمت، َٚكاي١  ن

ّٷ :هِدًٓ ٌٸ ;ؾأقبٌ ،إْ٘ يٝؼ عًٝٓا إَا ٚقس  .اهلل إٔ هُعٓا بو ع٢ً اهلس٣ ٚاؿلٸ يع

ُٸ ٞٻبعجت إيٝهِ أخٞ ٚابٔ ع عايهِ  ٞ ٚثكيت َٔ أٌٖ بٝيت، ٚأَطت٘ إٔ ٜهتب إي

ٕٵ ;ٚأَطنِ ٚضأٜهِ ٞٻ ؾإ ٢ ذٳنِ ٚشٟٚ ايؿهٌ ٚاؿٹأْ٘ قس أمجع ضأٟ َٮ نتب إي

ٞٻ ٚقطأت يف نتبهِ، أقسّ عًٝهِ  ،ب٘ ضغًهِ َٓهِ ع٢ً َجٌ َا قسَت عً

ٕٵ ،ٚؾٝهّا  .(21)«ؾا٤ اهلل إ

 بعس إٔ ٚقٌ َػًِ بٔ عكٌٝ إىل ايهٛؾ١، ٚأخص ايٓاؽ ٜباٜعْٛ٘ مجاعاتٺ

، أضغٌ نتابّا إىل اٱَاّ ىربٙ ؾٝ٘ إٔ أٌٖ ×بٛقؿ٘ ضغٍٛ اٱَاّ اؿػني ;مجاعات

نتاب٘ ايجاْٞ إىل  ×عساز ملباٜعت٘ بأمجعِٗ. ٖٚٓا أضغٌ اٱَاّايهٛؾ١ ع٢ً أمتٸ ا٫غت

ؾإٕ نتاب َػًِ بٔ عكٌٝ دا٤ْٞ ىربْٞ ؾٝ٘  ،أَا بعس» أٌٖ ايهٛؾ١، ٚقاٍ هلِ ؾٝ٘:

ؾػأيت اهلل إٔ وػٔ  ،ٓاٚايطًب عٓك ،نِ ع٢ً ْكطْاٚادتُاع َٮ ،ٔ ضأٜهِػٵُع

١ ّٜٛ إيٝهِ َٔ َٓه ٚقس ؾدكت .ٚإٔ ٜجٝبهِ ع٢ً شيو أععِ ا٭دط ،يٓا ايكٓع

ؾإشا قسّ عًٝهِ ضغٛيٞ ؾانُؿٛا  .ّٜٛ ايرت١ٜٚ ،١يجُإ َهني َٔ شٟ اؿذٸ ،ايج٬ثا٤

ّٷٚا، ؾإْٸأَطنِ ٚدسټ ٕٵ ،عًٝهِ يف أٜاَٞ ٖصٙ ٞ قاز  .(22)«ؾا٤ اهلل إ

 :ٖصٙ ايطغا٥ٌ ٚايهتب ميهٔ تكػُٝٗا إىل فُٛعتني يفٚبايٓعط 

بعس اغتؿٗاز اٱَاّ  ×ػني: ايهتب اييت أضغًت إىل اٱَاّ اؿا٭ٚىل

ط عٔ اغتعساز أٌٖ ايهٛؾ١ إىل ايكتاٍ يف ضناب اٱَاّ اؿػني ٖٚٞ تعبِّ .×اؿػٔ

 غًط١ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ.  نسٸ



×  
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بعس َٛت َعا١ٜٚ، ٖٚٞ  ×: ايهتب اييت أضغًت إىل اٱَاّ اؿػنيايجا١ْٝ

ؿهِ ا٭َٟٛ، ٚإٔ ا ؼٌُ إقطاضّا ٚتأنٝسّا ع٢ً اٱَاّ َٚطايبت٘ بكٝاز٠ ايجٛض٠ نسٸ

س يف ايٛقت ْؿػ٘ ع٢ً إٔ أٌٖ ايهٛؾ١ ع٢ً أمتٸ ٢ إَا١َ املػًُني، ٖٚٞ ت٪ٚنٜتٛٓي

 ا٫غتعساز يًتهش١ٝ بأْؿػِٗ يف غبٌٝ شيو.

 سٴعٵبٳ ٔٵٚنإ دٛاب اٱَاّ عٔ اجملُٛع١ ا٭ٚىل َٔ ايطغا٥ٌ إٔ ايعطف مل وٹ

َٚعا١ٜٚ  ×ع بني اٱَاّ اؿػٔاملٖٛقَٔ ا٫يتعاّ ببٓٛز ايكًض  ٫ بٴسٻٱع٬ٕ ايجٛض٠، ٚأْ٘ 

. ٚأَا اجملُٛع١ ايجا١ْٝ َٔ ايهتب ×بٔ أبٞ غؿٝإ، نُا ناْت غري٠ اٱَاّ اؿػٔ

٢ بًؼ عسزٖا يف بعض بعس إٔ بًػت أعسازّا نبري٠، ستٸ عٓٗا إ٫ٓ بٵذٹؾإٕ اٱَاّ مل ٜٴ

ًِ بٔ عكٌٝ ٚقس أداب عٓٗا يف بسا١ٜ ا٭َط بإضغاٍ َػ .ضغاي١ أيـ ايطٚاٜات اثين عؿط

ٚبعس إٔ بًػ٘ نتاب٘ بععّ ٚادتُاع ن١ًُ ايٓاؽ ع٢ً ْكطت٘ . إىل أٌٖ ايهٛؾ١

ِٸٚاملطايب١ عٓك َٴػٗط  ٘ اٱهلٞ يف اٱَا١َ، ث أضغٌ إيِٝٗ غؿريٙ ايجاْٞ قٝؼ بٔ 

 ٚغاض بطنب أٌٖ ايبٝت إىل سٝح ايهٛؾ١. ،بعسٙبٓؿػ٘ ايكٝساٟٚ، اْطًل 

ٔٵ ًدطٚز ٚايجٛض٠ ع٢ً سهِ ي ×ٱَاّاٌٖ ناْت زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١  ٚيه

١ ايتا١َ يجٛضت٘، عٝح يٛ مل تهٔ ٖصٙ ايسع٠ٛ َٔ أٌٖ ايهٛؾ١ ملا خطز ٜعٜس ٖٞ ايعًٓ

أّ إٔ ايع١ً ايط٥ٝػ١ يًجٛض٠ ناْت ؾ٦ّٝا آخط، ٚإٔ زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ مل  ،اٱَاّ أق٬ّ

عٔ  ؟ غٓأتٞ ع٢ً شنط اٱداب١×ض ايط٥ٝؼ يف ثٛض٠ اٱَاّ اؿػنيٚٵٜهٔ هلا شيو ايسٻ

 ٖصا ايػ٪اٍ بعس ايكػِ ايجاْٞ َٔ ٖصٙ املكاي١.

 

 ــــــ ×يف ثْزٗ اإلماو احلطني ـ تأثري اليّص2

َٓص إٔ ضؾض زع٠ٛ سانِ املس١ٜٓ إىل َباٜع١ ٜعٜس، ٚأعًٔ  ×إٕ اٱَاّ اؿػني

ًدطٚز َٔ املس١ٜٓ، ٚا٫ْط٬م يف سطنت٘ ايتاضى١ٝ، أؾاض يف بعض املٛاطٔ يا٫غتعساز 

ـٖإىل غبب ثٛضت٘ ع١ سٵل شيو يف ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط أٚ قاضب١ ايبٹ، ٚ

 َٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ. ؿاِٖٝ َكتبػ١ْٗا ١َ، ٚنًٓٚإسٝا٤ ايػٓٸ

 َا ًٜٞ ْبشح يف ٖصٙ املٛاضز: ٚيف

بايٓٝاب١ عٔ  ،عٔ َباٜع١ سانِ املس١ٜٓ ايٛيٝس بٔ عكب١ ×بعس إٔ اَتٓع اٱَاّ ـ1
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١ املهطٸ١َ. دص اٱَاّ قطاضٙ باـطٚز إىل َٓهيبٝع١، اتٻٜعٜس، سٝح نإ قس طًب َٓ٘ ا

١، ٚختُٗا غامت٘. ٚنإ ْلٸ ١ ٭خٝ٘ قُس بٔ اؿٓؿٝٸٚيف شات ايٛقت نتب ٚقٝٸ

ٞٸ ،بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ» :َا ًٜٖٞصٙ ايٛقٝٸ١  بٔ  ٖصا َا أٚق٢ ب٘ اؿػني بٔ عً

ػني ٜؿٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٕ اؿإاملعطٚف بابٔ اؿٓؿ١ٝ:  ،أبٞ طايب إىل أخٝ٘ قُس

، ٚإٔ اؾ١ٓ َٔ عٓس اؿلٸ ٚسسٙ ٫ ؾطٜو ي٘، ٚإٔ قُسّا عبسٙ ٚضغٛي٘، دا٤ باؿلٸ

ٜٵبٳ ، ٚإٔ ايػاع١ آت١ْٝٚايٓاض سلٸ َٳ ٫ ضٳ ْٞ مل أخطز إٚ .يف ايكبٛض ٔٵؾٝٗا، ٚإٔ اهلل ٜبعح 

َٸ٫ٚ َؿػسّا ٫ٚ ظاملّا، ٚإمنا خطدت يطًب اٱق٬ح  ،أؾطّا ٫ٚ بططّا  ،|١ دسٟيف أ

ٞٸأضٜس إٔ آَط باملعطٚف ٚأ٢ْٗ عٔ املٓهط، ٚأغري بػري٠ دسٸ بٔ أبٞ  ٟ ٚأبٞ عً

ُٳ ;×طايب َٳ ;ىل باؿلٸٚٵؾاهلل َأ قبًين بكبٍٛ اؿلٸ ٔٵؾ ٞٻ زٻضٳ ٔٵٚ ٢ ٖصا أقرب ستٸ عً

 ،يت ٜا أخٞ إيٝوٖٚصٙ ٚقٝٸ .ٖٚٛ خري اؿانُني ٜكهٞ اهلل بٝين ٚبني ايكّٛ باؿلٸ

 .(23)«ٚإيٝ٘ أْٝب عًٝ٘ تٛنًتٴ ،باهلل إ٫ٓ َٚا تٛؾٝكٞ

 :، َٖٚٞٔ ايٓكاط اؾسٜط٠ بامل٬سع١ تؿتٌُ ٖصٙ ايٛق١ٝ ع٢ً عسزٺ

ضٖا ببٝإ عكٝست٘ ٚقس قسٻ .ت٘يكس بازض اٱَاّ إىل نتاب١ ٚقٝٸ ايٓكط١ ا٭ٚىل:

ُٸا قطٜبٺاؿٓك  ٞ زع٠ٛ ضبٸ٘.غًٝبٸ ١، ؾعٌ املٛقٔ بأْ٘ قس بًؼ ْٗا١ٜ سٝات٘، ٚأْ٘ ع

يف إٔ اٱَاّ اؿػني نإ ٜعًِ مبكريٙ، ٚأْ٘ يف ططٜك٘ إىل  ؾٳٖو٫ 

َٔ ا٭زي١  عٜسٺمبْ٘ غٝٴكتٌ ع٢ً ٜس ٜعٜس ٚدٝؿ٘. ٚغٛف ْأتٞ ع٢ً شيو أا٫غتؿٗاز، ٚ

 يف ا٭عاخ ايكاز١َ.

اييت تؿٝس  ،«إمنا»إٕ اٱَاّ اؿػني َٔ خ٬ٍ اغتعُاي٘ يه١ًُ  ايٓكط١ ايجا١ْٝ:

إْٞ مل أخطز... ٚإمنا »قا٬ّ٥:  ،غايب١ دب١ بعس مج١ًٺَٛ اؿكط، ٚإتٝاْ٘ ظ١ًُٺ

َٸ، ٜكطِّ«...خطدتٴ ١ اٱغ١َٝ٬، ح بإٔ ايػبب ايط٥ٝؼ َٔ ثٛضت٘ ٖٛ طًب اٱق٬ح يف ا٭

 ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط.

 غًٛن٘ يف ثٛضت٘ ع٢ً غري٠ ايٓيبٸ ×يكس أقاّ اٱَاّ اؿػني ايٓكط١ ايجايج١:

ٞٸ |ا٭نطّ باع٘، ٚإٔ ٚاتٸ ، ٚقاٍ بإٔ ع٢ً اٯخطٜٔ اٱشعإ إىل اؿلٸ×ٚاٱَاّ عً

ٞٸاٯخطٜٔ إشا مل ٜكَٛٛا بٛادبِٗ ؾإْ٘ ئ ٜتدًٓ  ،املًك٢ ع٢ً عاتك٘ ٢ عٔ ايتهًٝـ اٱهل

٢ وهِ اهلل بٝٓ٘ ٚبني ايصٜٔ خصيٛٙ ٚمل ٚاغتكا١َ ستٸ ْ٘ غٝٛاقٌ ططٜك٘ بكرٕبإٚ



×  
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 ٜٓكطٚٙ.

بأقشاب  ١َ أيك٢ خطب١ّاملهطٸ ١إىل َٓه ×عٓسَا ٚقٌ اٱَاّ اؿػني ـ2

ُٸخ يف َػتًٗٚ، ٚؼسٻ|ايٓيبٸ ١ٝ ؾطٜه١ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٗا عٔ أٖ

ٚإٔ بين إغطا٥ٌٝ إمنا يعٓٛا بػبب تطنِٗ ايعٌُ بٗصٙ ايؿطٜه١ اٱهل١ٝ. ثِ أؾاض إىل 

ِٸ ١ٝ يف ؿؿِّاملٓهطات املت عٔعاتبِٗ ع٢ً غهٛتِٗ  َٓعي١ ايكشاب١ ايعاي١ٝ بني ايٓاؽ، ث

ٞٸ ٍٕاجملتُع اٱغ٬َ ٌٕ ، ٫ٚ ٜٓهطْٚٗا بكٛ  . ٫ٚ ؾع

ثِ اْتكٌ بعس شيو إىل اؿسٜح عٔ خطٚد٘ ٚسطنت٘، ٚأْ٘ مل ٜهٔ ٜطٜس بصيو 

َتاعّا ق٬ًّٝ َٔ ايسْٝا، ٚإمنا غاٜت٘ إظٗاض َعامل ايسٜٔ ٚاٱق٬ح يف ايب٬ز; يٝأَٔ 

ِٸ ِٸػٓٔ ٚا٭سهاّ اٱهلٝٸايعٌُ بايٛادبات ٚاي املعًَٕٛٛ َٔ عباز اهلل، ٜٚت ض سصٻ ١، ث

ط اهلل ايعاملني عًِٝٗ، ٚأِْٗ غٝعًُٕٛ عٔ ْكطت٘ ؾػٛف ٜػًٚ اٛبٝ٘ أِْٗ إشا ؽًٓكاَط

ِٸ» :|ع٢ً إطؿا٤ ايٓٛض ايصٟ أٚقسٙ ضغٍٛ اهلل ْ٘ مل ٜهٔ َا نإ أإْو تعًِ  ...ايًٗ

ٔٵ عامل َٔ زٜٓو، يٓطٟ امل َٓا تٓاؾػّا يف غًطإ، ٫ٚ ايتُاغّا َٔ ؾهٍٛ اؿطاّ، ٚيه

تو ْٚعٗط اٱق٬ح يف ب٬زى، ٜٚأَٔ املعًَٕٛٛ َٔ عبازى، ٜٚعٌُ بؿطا٥هو ٚغٓٸ

 .(24)«ٚأسهاَو...

ٞٸ ٜٚبسٚ إٔ  .×ٚيف بعض املكازض متٸ ْكٌ ٖصٙ اـطب١ عٔ أَري امل٪َٓني عً

ّٕ يٲَاّ  ايػبب يف شيو ٜعٛز إىل ايتؿاب٘ بني َا ٚضز يف آخط ٖصٙ اـطب١ َع ن٬

ٞٸ ٝٵسٳ .يف ْٗر ايب٬غ١َصنٛض  ×عً ز ٖصا ٫ ٜبسٚ َكٓعّا; ٫ستُاٍ إٔ ٜهٕٛ إٔ فطٸ بٳ

ّٕ ×اٱَاّ اؿػني َٔ خطب١ يٛايسٙ. نُا  قس شنطٙ ع٢ً غبٌٝ ا٫غتؿٗاز به٬

َٔ  ، ٖٚٛ ْاؾ٧ٷٜٴشتٌُ أٜهّا إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتؿاب٘ بني ايه٬َني قس سكٌ قسؾ١ّ

 ا٭َٛض ٚاؿكا٥ل َٔ ظا١ٜٚٺٚاسس، ٜٚٓعطٕٚ إىل  بأمجعِٗ َٔ ْٕٛض ^نٕٛ ا٭١ُ٥

 .(25)ٚاسس٠

ٝٻ يف ٖصٙ اـطب١ إٔ غاٜت٘ ايط٥ٝػ١ َٔ ايجٛض٠ ٖٞ  ×ٔ اٱَاّ اؿػنيٚقس ب

َٸ١ اٱغ١َٝ٬، ٚبٝإ َعامل ايسٜٔ، ٚنُإ ا٭َٔ يًُعًَٛني، ٚايعٌُ  اٱق٬ح يف ا٭

ٗٞ عٔ ١، َٚآٍ ٖصٙ ا٭َٛض بأمجعٗا إىل ا٭َط باملعطٚف ٚايٓبا٭سهاّ ٚايػٓٔ اٱهلٝٸ

ٌٸإاملٓهط; إش  ١، تطن٘ يف ؾرت٠ سهِ بين أَٝٸ ٚاسس َٓٗا َٔ املعطٚف ايصٟ متٸ ٕ ن
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ايصٜٔ ِٖ بكطٜض قٍٛ  ،«ايعًُا٤ باهلل»املكسام ا٭بطظ يـ  ×ٚنإ اٱَاّ اؿػني

اٱَاّ اؿػني يف شات ٖصٙ اـطب١ تهٕٛ فاضٟ ا٭َٛض ٚا٭سهاّ بأٜسِٜٗ، إش قاٍ: 

ٚا٭سهاّ ع٢ً أٜسٟ ايعًُا٤ باهلل، ا٭َٓا٤ ع٢ً س٬ي٘  شيو بإٔ فاضٟ ا٭َٛض...»

ٌٸ«ٚسطاَ٘...  ع١.سٵ١ ٚإَات١ ايبٹَا عٓسِٖ َٔ أدٌ إسٝا٤ ايػٓٸ ، ٚايصٜٔ ٜبصيٕٛ ن

ٌٸ ×ثِ إٕ ن٬ّ اٱَاّ اؿػني ايصٟ أؾاض ؾٝ٘ إىل  ،ٖصٙ اـطب١ يف َػتٗ

ُٸ ٌٸأٖ بػبب  ;ٔ ايًع١ٓببين إغطا٥ٌٝ َ ١ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، َٚا س

َٸ١، ٚع٢ً أغاؽ شيو سصٻ ض عًُا٤ اٱغ٬ّ َٔ تطنِٗ ايعٌُ بٗصٙ ايؿطٜه١ اٱهل١ٝ اهلا

ع٢ً إٔ اهلسف  ٌ يف سسٸ شات٘ قط١ُّٜٖٓاٍ ٚتطى ايكٝاّ بٗصٙ ايؿطٜه١ ايهرب٣، ٜؿٚهإ

ٕ غا٥ط أٖٛ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚ ×ايط٥ٝؼ يف ثٛض٠ اٱَاّ اؿػني

ُٸ١ خطبت٘ إمنا تعٛز بأمجعٗا إىل ٖصٙ املػأي١.ا٭َٛض اي  يت شنطٖا يف تت

١َ أضغٌ نتابّا إىل ايععُا٤ ١ املهطٸإىل َٓه ×بعس إٔ ٚقٌ اٱَاّ اؿػني ـ3

ات يف ايبكط٠، َٔ أَجاٍ: َايو بٔ َػُع ايبهطٟ، َٚػعٛز بٔ ٚنباض ايؿدكٝٸ

ع٢ً  ملسو هيلع هللا ىلص٢ قُسّاؾإ اهلل اقطؿ ،أَا بعس»عُطٚ، ٚاملٓصض بٔ اؾاضٚز، قاٍ ؾٝ٘: 

ؼ ٚبًٖ ٙ،ٚقس ْكض يعباز ،ثِ قبه٘ اهلل إيٝ٘ ،ٚاختاضٙ يطغايت٘ ،ٚأنطَ٘ بٓبٛت٘ ،خًك٘

 ،ايٓاؽ مبكاَ٘ يف ايٓاؽ ٚأسلٸ ،ا٤ٙ ٚٚضثت٘ٝا أًٖ٘ ٚأٚيٝا٤ٙ ٚأٚقٚنٓٸ .ملسو هيلع هللا ىلصَا أضغٌ ب٘

ا ٚمٔ ْعًِ أْٸ، ؾاغتأثط عًٝٓا قَٛٓا بصيو ؾطنٝٓا، ٚنطٖٓا ايؿطق١ ٚأسببٓا ايعاؾ١ٝ

 ،ٙ، ٚقس أسػٓٛا ٚأقًشٛا ٚؼطٸٚا اؿلٸت٫ٓٛ ٔٵعًٝٓا مٖم املػتشلٸ بصيو اؿلٸ أسلټ

ضغٛيٞ إيٝهِ بٗصا ايهتاب، ٚأْا أزعٛنِ  ٚقس بعجتٴ .ؾطمحِٗ اهلل ٚغؿط يٓا ٚهلِ

تػُعٛا  ٕٵإٚ .ع١ قس أسٝٝتسٵ١ قس أَٝتت، ٚإٕ ايبٹؾإٕ ايػٓٸ ;ملسو هيلع هللا ىلص١٘ ْبِّإىل نتاب اهلل ٚغٓٸ

 .(26)«إىل غبٌٝ ايطؾاز. ٚايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ِٵُنسٹقٛيٞ ٚتطٝعٛا أَطٟ أٖ

ٝت٘ يف بعس تأنٝسٙ ع٢ً أسٓك ،يف ٖصٙ ايطغاي١ ×يكس أؾاض اٱَاّ اؿػني

 ، إىل ْكطتني، ُٖٚا:ٞ ظَاّ أَٛض املػًُني بعس ايٓيبٸخ٬ؾ١ ضغٍٛ اهلل ٚتٛٓي

ٚٸ إىل  عٳْػٵٓا يف بط١ٖ َٔ ايعَٔ، ٚمل ا قس تٓاظيٓا عٔ سٓك: إْٓا إشا نٓٸ٫ّأ

ُٳ شيو إىل إٔ شيو يف تًو املطس١ً ايع١َٝٓ نإ َٔ ؾأْ٘  زټطٳاغتعازت٘ أٚ املطايب١ ب٘، ؾ

ف عٔ شيو; ٭ٕ طٵايٖط آثطْا غضٸ ٟ إىل ايؿت١ٓ ٚايؿطق١ بني املػًُني، ٚيصيو ؾكسإٔ ٜ٪زٸ



×  
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ُٸ ٓا ١ٝ أنرب َٔ املطايب١ عٓكاؿًٝٛي١ زٕٚ ايؿطق١ ٚسكٔ زَا٤ املػًُني وع٢ بأٖ

 هلٞ.اٱ

ٞٸٚثاّْٝا ٕ اٱغ٬ّ إطت، ٚطت ٚتٓٓهقس تػٝٻ : أَا اٯٕ ؾإٕ أٚناع ايعامل اٱغ٬َ

 ١ ايٓيبٸـطط ايعٚاٍ، ٚإٕ غٓٸ ضٷب، بٌ إْ٘ َتعطِّػٵٜػًو ططٜل اٱمطاف ؾشٳ سٵمل ٜعٴ

ٌٸبأخط٣ إٕ ايجٛض٠ املطتك ٚايبسع١ قس أسٝٝت. َٚٔ ْاس١ٝٺ ،قس أَٝتت ايعطٚف  ١ يف ظ

َٔ املػًُني ا٭طٗاض ا٭خٝاض  ىل إضاق١ بعض ايسَا٤ ايطاٖط٠ يعسزٺٟ إايطا١ٖٓ غت٪زٸ

ُٸؾكط، ٚيف املكابٌ غٛف ٜرتتٻ ٜكع١ ا٭١َ  :١ٝ، َٚٔ بٝٓٗاب ع٢ً شيو ْتا٥ر يف غا١ٜ ا٭ٖ

ٚتٛدٝ٘ أْعاض ايٓاؽ إىل مماضغات اؿه١َٛ ايعامل١ ٚغٝاغاتٗا ايباط١ً ، اٱغ١َٝ٬

ٌٸ  ٖصٙ ا٭ٚناع هب ع٢ً إَاّ املػًُني إٔ ٜكّٛ اييت متاضغٗا باغِ اٱغ٬ّ. ٚيف ظ

َٸ ١ اٱغ١َٝ٬، ٚإٔ ٜعٌُ ع٢ً ايتهش١ٝ بٓؿػ٘ ٚأععٸ َا يسٜ٘ َٔ أدٌ بأعبا٤ قٝاز٠ ا٭

 ١ ٚايكها٤ ع٢ً ايبسع١.إسٝا٤ ايػٓٸ

ٝٻ ×َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ اٱَاّ اؿػني ٔ اهلسف ايط٥ٝؼ َٔ ثٛضت٘ يف ٖصٙ قس ب

ـٖ ٖٚصا ٜسخٌ يف زا٥ط٠ ا٭َط باملعطٚف،  ،١ل غبًٝ٘ يف إسٝا٤ ايػٓٸايطغاي١، ٚ

 ٖٚصا ٜسخٌ يف زا٥ط٠ ايٓٗٞ عٔ املٓهط. ،ٚايٛقٛف بٛد٘ ايرتٜٚر يًبسع١

طٸ بٔ ٜعٜس يف ططٜك٘ إىل ايهٛؾ١ ظٝـ اُؿ ×ايتك٢ اٱَاّ اؿػني ـ4

ٚؾطح هلِ بعض ا٭َٛض، ٚبعس شيو ، ايطٜاسٞ، ٚأيك٢ عًِٝٗ خطبتني يف َٓعٍ ؾطاف

ٔ هلِ ٚإٔ ٜبِّ ،ثايج١ طٸ َطٸ٠ِّ َع دٝـ اُؿَا اغتٛدب إٔ ٜتهًٖسسخ يف َٓعٍ بٝه١ 

ّٕنيٝهٕٛ  ; بعض اؿكا٥ل سٍٛ أغباب سطنت٘ ٚثٛضت٘ َٸ١ قس َاضؽ زٳي إَا ضٙ يف ٚٵٮ

ا قاي٘ اٱَاّ أٚي٦و ايصٜٔ خطدٛا إىل قتاي٘. ٚمٓم ٢ يف سلٸ١ ستٸاهلسا١ٜ ٚإمتاّ اؿذٸ

ٜٸ» يف ٖصٙ اـطب١: ×اؿػني ضأ٣ غًطاّْا دا٥طّا  ٔٵَٳ :قاٍ ملسو هيلع هللا ىلصإٕ ضغٍٛ اهلل ،ٗا ايٓاؽأ

ٜعٌُ يف عباز اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلص١ ضغٍٛ اهللّ اهلل، ْانجّا يعٗس اهلل، كايؿّا يػٓٸطٳُؿ َػتش٬٘

ٌٕباٱثِ ٚايعسٚإ، ؾًِ ٜػِّ ٍٕ ط عًٝ٘ بؿع ّا ع٢ً اهلل إٔ ٜسخً٘ َسخً٘. أ٫ نإ سٓك ٫ٚ قٛ

ع١ ايطمحٔ، ٚأظٗطٚا ايؿػاز، ٚإٕ ٖ٪٤٫ قس يعَٛا طاع١ ايؿٝطإ، ٚتطنٛا طا

 ٔٵَٳ َٛا س٬ي٘، ٚأْا أسلټٚسطٻ ،ٛا سطاّ اهلل٤، ٚأسًٓٞٵًٛا اؿسٚز، ٚاغتأثطٚا بايَؿٚعٖط

 .(27)«ط...غٝٻ
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ٚٸ ×ٚبصيو اغتٓس اٱَاّ اؿػني  ٍ ا٭َط إىل ن٬ّ ايٓيبٸيف ٖصٙ اـطب١ أ

هلل، ْانجّا يعٗس ؿطاّ ا ضأ٣ غًطاّْا دا٥طّا َػتش٬٘ ٔٵَٳ»سٝح قاٍ:  ،|ا٭نطّ

١ٌٕ ضغٍٛ اهلل، ٜعٌُ يف عباز اهلل باٱثِ ٚايعسٚإ، ؾًِ ٜػِّاهلل، كايؿّا يػٓٸ  ط عًٝ٘ بؿع

ٍٕ  .«ّا ع٢ً اهلل إٔ ٜسخً٘ َسخً٘نإ سٓك ٫ٚ قٛ

١ٝ ع٢ً سه١َٛ بين أَٝٸ١، بتطبٝل ٖصٙ ايهرب٣ ايهًٓ ×ثِ قاّ اٱَاّ اؿػني

١ص قس يعَٛا طاع١ ايؿٝطإ، ٚتطنٛا طاع١ ٝٸأ٫ ٚإٕ ٖ٪٤٫ طبٓٛ أَ»ح قا٬ّ٥: ٚقطٻ

بأٌٖ بٝت  ٤ طاـامٸٞٵًٛا اؿسٚز، ٚاغتأثطٚا بايَؿايطمحٔ، ٚأظٗطٚا ايؿػاز، ٚعٓط

. ثِ أؾاض اٱَاّ إىل َٓعيت٘ يف ٖصا «ٚسطٸَٛا س٬ي٘ ،ٛا سطاّ اهلل، ٚأسًٓ(28)ضغٍٛ اهللص

ٞ قٝاز٠ بتٛٓي ا٭نؿأ ٚا٭سلٸمبع٢ٓ أْ٘ ا٭ْػب ٚ، «طغٝٻ ٔٵَٳ ٚأْا أسلټ»ايؿإٔ قا٬ّ٥: 

 .(29)ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ َٔ أٚي٦و املؿػسٜٔ ايصٜٔ عًُٛا ع٢ً ؼطٜـ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ

يف ٖصٙ اـطب١ قس أعًٔ إٔ ايػبب ايط٥ٝؼ  ×ٚبصيو ٜهٕٛ اٱَاّ اؿػني

أنرب  ايصٟ زعاٙ إىل ايجٛض٠ ٖٛ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط. ٌٖٚ ٖٓاى َٓهطٷ

ٕٷ َٔ إٔ ٜػتٛيٞ ّ س٬ي٘، ٌ سطاّ اهلل، ٚوطِّدا٥ط ع٢ً أَٛض املػًُني، ؾٝشًٚ غًطا

١ ضغٍٛ اهلل، ٜٚعٌُ بني عباز اهلل ٜٚٓكض عٗٛز اهلل َٚٛاثٝك٘، ٜٚعٌُ ع٢ً خ٬ف غٓٸ

 باٱثِ ٚايعسٚإ؟!

يف ايّٝٛ ايجاْٞ َٔ ، إىل نطب٤٬ ×ٚبعس ٚقٍٛ ضنب اٱَاّ اؿػني ـ5

قكري٠، خطب خ٬هلا يف أقشاب٘ ٚأ٫ٚزٙ  ٚقؿ١ّ ـ بايطنب، تٖٛقٖـ61ّ غ١ٓ احملطٻ

ٛبكات، ٚاْعساّ ط أٚناع ايسْٝا، ٚاْتؿاض املأؾاض ؾٝٗا إىل تػٝټ ٚأٌٖ بٝت٘ خطب١ّ

ٌ ب٘، ٚإٔ ايباطٌ ٫ ٜٴتٓا٢ٖ عٓ٘، يريغب ُٳعٵ٫ ٜٴ ٕ إٔ اؿلٸٚٵ...أ٫ تطٳ» ايؿها٥ٌ، قا٬ّ٥:

 ٫ٚ اؿٝا٠ َع ايعاملني إ٫ٓ ،غعاز٠ ٫ّٓا، ؾإْٞ ٫ أض٣ املٛت إامل٪َٔ يف يكا٤ اهلل قٓك

 .(30)«َّا...طٳبٳ

ـٸ عٔ ايباطٌ، َٔ أنرب َٔ ايٛانض إٔ عسّ ايعٌُ باؿلٸٚ ، ٚعسّ ايه

٢ املٛت ٚيكا٤ اهلل يف املٓهطات اييت هب ايٓٗٞ عٓٗا، عٝح هسض بامل٪َٔ إٔ ٜتُٓٸ

ٌٸإَجٌ ٖصٙ اؿاي١; إش   ٔ.شٳس ٚاملٹَهغري ايٓٻٖصٙ ا٭ٚناع ٫ ؼتٟٛ ع٢ً  ٕ اؿٝا٠ يف ظ

يف ٖصا  ×َٔ خ٬ٍ ايتسقٝل يف ٖصٙ ايعباضات املأثٛض٠ عٔ اٱَاّ اؿػنيٚ



×  
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. «ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط»١ ايط٥ٝػ١ يف ثٛضت٘ ٫ تعسٚ املٛنع ْسضى إٔ ايعًٓ

ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ » :بعباض٠ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٖٓاى يف بعض املٛاضز تكطٜضٷ

أضٜس إٔ آَط »ت٘ إىل أخٝ٘ قُس بٔ اؿٓؿ١ٝ، سٝح قاٍ ؾٝٗا: نُا يف ٚقٝٸ، «املٓهط

ِٸ(31)«باملعطٚف ٚأ٢ْٗ عٔ املٓهط ٖا يف ايٛاقع إىل أخط٣ َطزټ ايتعبري بعباضاتٺ . ٚأسٝاّْا ٜت

ٕٵ ،ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط  تهٔ تؿتٌُ ع٢ً شات ٖصا املكطًض. مل ٚإ

ٖٚٛ: نٝـ ميهٔ  ،ػ٪اٍ ايط٥ٝؼ هلصٙ املكاي١ٚاٯٕ سإ ايٛقت يٲداب١ عٔ اي

 يف سطنت٘ إىل زع٠ٛ ٚبٝع١ أٌٖ ايهٛؾ١ َٔ د١ٗٺ ×اؾُع بني اغتٓاز اٱَاّ اؿػني

ٌّ ٚا٫غتٓاز إىل ايٓكٛم َٔ د١ٗٺ ٖصٜٔ ايعٓكطٜٔ نإ ٖٛ ايػبب  َٔ أخط٣؟ ٚأ

 ؟×ايط٥ٝؼ يف ثٛض٠ اٱَاّ اؿػني

ميهٔ ايٛقٍٛ إىل  ×ػنئَ خ٬ٍ ايتسقٝل يف نًُات ٚخطب اٱَاّ اؿ

يف إٔ ايػبب ايط٥ٝؼ يف ثٛض٠ اٱَاّ ٖٛ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ٫ ؾٳٖوٖصٙ ايٓتٝذ١: 

ٚأَا زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ ٚبٝعتِٗ ي٘ ؾإٕ أقك٢ َا نإ هلا َٔ ا٭ثط ٖٛ إمتاّ  ;املٓهط

يتشًُ٘ يف َٛاق١ً ثٛضت٘ ع٢ً اٱقباٍ مِٖٛ )سٝح ٚعسٚٙ  ;×١ ع٢ً اٱَاّاؿذٸ

٢ يف ايٛقت ٚا٫غتعا١ْ بِٗ يف ؼكٝل غاٜت٘ اٱهل١ٝ، ٜٚتٛٓي ،بايٓكط٠ ٚباٜعٛٙ ع٢ً شيو(

َٸ  ست ع٢ً سادتٗا إيٝ٘.عًٝ٘ بايكسّٚ، ٚأٖن تٵ١ اييت أقطٻْؿػ٘ أَط ٖسا١ٜ ا٭

 :ايتاي١ٝٚٱثبات ٖصٙ اؿكٝك١ ميهٔ ا٫غتٓاز إىل ايٓكاط 

ٚٸ يت زٴعٞ ؾٝٗا إىل َباٜع١ ٜعٜس شع١ ا٭ٚىل ايًَٓص اي ×إٕ اٱَاّ اؿػني ٫ّ:أ

بايؿػل ٚايؿذٛض ٚاضتهاب املعاقٞ  أْ٘ ئ ٜباٜع ٜعٜس; ٭ْ٘ َتذاٖطٷ أعًٓٗا قطاس١ّ

، ٚاي١ٜ٫ٛ ع٢ً ا٭١َ |ٚايصْٛب ايهبري٠، ٚ٭ْ٘ ٫ ٜكًض ـ٬ؾ١ ضغٍٛ اهلل

 اٱغ١َٝ٬ أبسّا.

بٝع١ ايصٟ زعاٙ إىل ، ؿانِ املس١ٜٓ ايٛيٝس بٔ عتب١ ×ٚقاٍ اٱَاّ اؿػني

ٜټ»ٜعٜس:  ٗا ا٭َري، إْا أٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ، َٚعسٕ ايطغاي١، ٚكتًـ امل٥٬ه١، ٚبٓا ؾتض أ

ٌٷ ٔٷؾاغل ؾاضب اـُط، قاتٌ ايٓؿؼ احملطٻ اهلل، ٚبٓا ختِ اهلل، ٜٚعٜس ضد  ١َ، َعً

 .(32)«َٚجًٞ ٫ ٜباٜع َجً٘... ،بايؿػل

يف بسا١ٜ خ٬ؾ١  ×ُا قاي٘ اٱَاّ اؿػنيإٕ ٖصا ايه٬ّ ايٛانض ٚايكطٜض إْٸ
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ُٸاي٘ يف كتًـ ا٭َكاض اٱغ٬َٝٸ ١ بأخص ايبٝع١ ي٘، َع ٜعٜس، ٚإضغاي٘ ايهتب إىل ع

ٌّ بأخص ايبٝع١ َٔ أؾدإم خامٸ تأنٝسٺ ، ×َٔ: اٱَاّ اؿػني بعِٝٓٗ، ِٖٚ ن

ط قس اَتٓعٛا َٔ ايبٝع١ َؿٚعبس اهلل بٔ عُط، ٚعبس اهلل بٔ ايعبري، سٝح نإ ٖ٪٤٫ ايٓٻ

اؿػني ٚعبس اهلل بٔ  صٵخٴ»ؾكاٍ يعاًَ٘ ع٢ً املس١ٜٓ:  ،َا طًبٗا َعا١ٜٚ َِٓٗيٝعٜس عٓس

. (33)«ٚايػ٬ّ .٢ ٜباٜعٛاستٸ ،يٝػت ؾٝ٘ ضخك١ ،عُط ٚعبس اهلل بٔ ايعبري أخصّا ؾسٜسّا

ٟټ  إىل اٱَاّ اؿػني َٔ أٌٖ ايهٛؾ١. زع٠ٛٺ ٚيف ٖصٙ ايؿرت٠ مل تكسض أ

ٖصٙ ايهًُات،  ×ٍ ؾٝ٘ اٱَاّ اؿػنيايصٟ قا ،ٚيف ايّٝٛ ايتايٞ هلصا ايّٝٛ

 ،ضأ٣ َطٚإ بٔ اؿهِ، ٚاقرتح َطٚإ ع٢ً اٱَاّ اؿػني يف ٖصا ايًكا٤ إٔ ٜباٜع ٜعٜس

إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ ضادعٕٛ، » ظاعُّا إٔ ٖصا أْؿع يسٜٓ٘ ٚزْٝاٙ! ؾكاٍ ي٘ اٱَاّ يف اؾٛاب:

َٸ تٵٝٳًٹٚع٢ً اٱغ٬ّ ايػ٬ّ إش قس بٴ ٟ ضغٍٛ دسٸ ٚيكس مسعتٴ .َجٌ ٜعٜس ١ بطإعا٭

١َ ع٢ً آٍ أبٞ غؿٝإ; طؾإشا ضأٜتِ َعا١ٜٚ ع٢ً َٓربٟ ٜكٍٛ: اـ٬ؾ١ قطٻ |اهلل

ؾابت٬ِٖ اهلل بٝعٜس  ،ؾابكطٚا بطٓ٘، ٚقس ضآٙ أٌٖ املس١ٜٓ ع٢ً املٓرب ؾًِ ٜبكطٚا

 .(35)«(34)ايؿاغلص

٣ نرب ح بإٔ خ٬ؾ١ ٜعٜس تعترب َكٝب١ّقس قطٻ ×ٚبصيو ٜهٕٛ اٱَاّ اؿػني

َٸ١ اٱغ١َٝ٬، ٚأْٗا يٛ ؼٖك ِّع٢ً ا٭ ٚقس أؾاض  ،ض اٱغ٬ّ َٔ أغاغات٘كت غٛف تك

 .«ٚع٢ً اٱغ٬ّ ايػ٬ّ...»اٱَاّ إىل شيو بكٛي٘: 

َٸ ١ بٝعٜس ايؿاغل نإ ْتٝذ١ نُا اعترب ٜعٜس أغٛأ َٔ َعا١ٜٚ; ٭ٕ ابت٤٬ ا٭

 ١ ايٓيبٸؿٝصّا يٛقٝٸِٗ َع شيو مل ٜكتًٛٙ تٓيط٩ٜتِٗ َعا١ٜٚ ع٢ً املٓرب، ٚيهٓٸ

ٚعًٝ٘ إشا نإ قتٌ . ٖٛ أغٛأ َٔ َعا١ٜٚ ٔٵهلصا ابت٬ِٖ اهلل مبٳ ، ْٚتٝذ١ّ|ا٭نطّ

َعا١ٜٚ ٚادبّا ع٢ً ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ؾإٕ قتٌ ٜعٜس أٚدب. ٌٖ ميهٔ َباٜع١ ؾدل 

َٳ|يطغٍٛ اهلل ؾاغل َٗسٚض ايسّ بٛقؿ٘ خًٝؿ١ّ خ مبجٌ ٖصا ؼسٻ ٔٵ؟ ٌٖٚ ٖٓاى 

كطاس١ ٚايؿذاع١ بؿإٔ املٛقـ َٔ خ٬ؾ١ ٜعٜس ٚأقٌ اؿهِ ايٛنٛح ٖٚصٙ اي

ٟٸ  ؟ا٭َٛ

ز٠، يف َٛاطٔ َتعسِّ ×ٚقس قسض َا ٜٴؿب٘ ٖصا ايه٬ّ عٔ اٱَاّ اؿػني

ٌٕ ـ ا٭َط ٚؼت قطٜض أٜهّا أْ٘ ئ ٜباٜع ٜعٜس َُٗا نًٖ سٝح أعًٔ اٱَاّ ٖٓاى بؿه



×  
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 ٫ٚ َأ٣ٚ ملا باٜعتٴ ٝا ًَذْأٜا أخٞ يٛ مل ٜهٔ يف ايسْ»مجٝع ايعطٚف، َٚٔ شيو قٛي٘: 

 .(36)«ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ...

ٚاعتباضٙ ؾاغكّا َٚٗسٚض ايسّ، ٫ ٜعين  ،ٛانض إٔ ا٫َتٓاع عٔ ايبٝع١ يٝعٜسَٚٔ اي

ُٻٕ اؿه١َٛ ا٭َٜٛٸإغري ايجٛض٠ ع٢ً سهُ٘; إش  وٌُ  ٌ ٚدٛز ؾدٕل١ ئ تتش

; ٭ٕ تطى َجٌ عاضن١ قطاس١ّاملها١ْ ٚاملٓعي١ املُتاظ٠ يٲَاّ اؿػني ٖٚٛ ٜطؾع يٛا٤ امل

ٟٸٖصا ايؿدل ؿاٍ غبًٝ٘ غٛف ٜ٪زٸ  ٟ ٫ قاي١ إىل تكٜٛض زعا٥ِ اؿهِ ا٭َٛ

نإ ٜط٣ سط١َ ايبٝع١ يٝعٜس َٓص  ×ٚايكها٤ عًٝ٘ ْٗا٥ّٝا. ٚبايتايٞ ؾإٕ اٱَاّ اؿػني

ّا ١ أعًٔ اْط٬ق١ ثٛضت٘ بٛقؿٗا ٚادبٚغطٚد٘ َٔ املس١ٜٓ إىل َٓه .ايبسا١ٜ، ٚاَتٓع عٓٗا

ٟټ تٵَٔ باب ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، يف سني مل تهٔ قس ٚضزٳ  زع٠ٛٺ عًٝ٘ أ

 َٔ أٌٖ ايهٛؾ١.

َٔ أٌٖ ايهٛؾ١  ×إٕ ايهتب ا٭ٚىل اييت أضغًت إىل اٱَاّ اؿػني ٚثاّْٝا:

سٝح ضؾض َباٜع١  ،ناْت يف ا٭غاؽ بعس َٛت َعا١ٜٚ ٚاْط٬م اٱَاّ يف ثٛضت٘

ٛٻٜعٜس، ٚخطز َٔ املسٜ ا٭ثٓا٤ ادتُع ؾٝع١  ١ٙ املهطٸ١َ. ٚيف ٖصض٠ إىل َٓه١ٓ املٓ

 ×سٝح قاٍ هلِ غًُٝإ: إٕ اؿػني ،ايهٛؾ١ يف َٓعٍ غًُٝإ بٔ قطز اـعاعٞ

ٕٵ ;ٚؾٝع١ أبٝ٘ ت٘ٚخطز إىل َه١، ٚأْتِ َٔ ؾٝع ،قس ضؾض َباٜع١ ٜعٜس نٓتِ  ؾإ

ٚٻ ٕٵ; ٙ ؾانتبٛا إيٝ٘تعًُٕٛ أْهِ تٓكطْٚ٘ ٚؼاضبٕٛ عس ٚٳٚد ٚإ ّٓا ٖٵسمت َٔ أْؿػهِ 

ٚٸٙ ْٚكتٌ أْؿػٓا زْٚ٘ ،ٚٙٚنعؿّا ؾ٬ تػطټ ؾكاٍ غًُٝإ:  ،ؾكايٛا بأمجعِٗ: بٌ ْكاتٌ عس

 .(37)إشٕ أضغًٛا إيٝ٘ نتبهِ ٚازعٛٙ

َٔ زع٠ٛ أٌٖ  ٚبصيو ٫ ٜهٕٛ اٱَاّ اؿػني قس اْطًل يف ْٗهت٘ بتأثرٕي

ت٘ ٭خٝ٘ قُس بٔ ٝٸايهٛؾ١، ٚإمنا خطز ع٢ً ٜعٜس ـ نُا ٚضز يف تكطو٘ يف ٚق

نُا أْ٘ يف بسا١ٜ ايجٛض٠ مل  .اؿٓؿ١ٝ ـ يًكٝاّ بٛادب ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط

ٚٸٜتٛدٻ بعس  ط َػريٙ مٛ ايهٛؾ١ إ١٫ٓ، ٚمل ٜػ٫ِّّ، ٚإمنا شٖب إىل َٓه٘ إىل ايهٛؾ١ أ

خص ٚأ ،إٔ ٚقًت٘ ايهجري َٔ ايهتب املطغ١ً َٔ أٌٖ ايهٛؾ١، ٚإضغاٍ غؿريٙ إيِٝٗ

 ايبٝع١ َِٓٗ.

اٱَاّ  تٵ١ اييت زعٳزع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ ٖٞ ايعًٓيٛ ناْت  ٘يف أْ ٫ ؾٳٖو
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ٲع٬ٕ عٔ ايجٛض٠ يٛدب ع٢ً اٱَاّ إٔ ٫ ٜطؾض ايبٝع١ يٝعٜس ابتسا٤ٶ ي ×اؿػني

ٚهب  ،ٚأْ٘ َٗسٚض ايسّ ،بأْ٘ ؾاغلٷ طنت عًٝ٘، ٫ٚ ٜكـ ٜعٜس قطاس١ّعٓسَا عٴ

ِٸ ايتأٗناغ١ً ٚايتػٜٛـ ستٸقتاي٘، ٚإمنا نإ عًٝ٘ املؿ س َٔ قسم أٌٖ ايهٛؾ١ ٢ ٜت

 ظ اغتعسازِٖ يٓكطت٘ ٚضؾس ثٛضت٘.ٔطيف زعٛمت ي٘، ٜٚٴشٵ

ملا نإ  ×ٚيٛ ناْت بٝع١ أٌٖ ايهٛؾ١ ٖٞ ايػبب يف ثٛض٠ اٱَاّ اؿػني

ٜعٜس بٔ  ٫ٚ َأ٣ٚ ملا باٜعتٴ يٛ مل ٜهٔ يف ايسْٝا ًَذْأ»يكٛي٘:  ٖٓاى َع٢ٓٶ

 .«ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ ملا باٜعتٴ يٛ نإ يٞ أْكاضٷ»ٌ نإ عًٝ٘ إٔ ٜكٍٛ: ، ب(38)«َعا١ٜٚ...

ٜهُٔ يف بٝع١ أٌٖ  ×ٚيٛ نإ ايػبب ايط٥ٝؼ يف ثٛض٠ اٱَاّ اؿػني

٢ عٔ َٛاق١ً ثٛضت٘، ٚإٔ ايهٛؾ١ يٛدب ع٢ً اٱَاّ سني عًِ بٓكهِٗ يبٝعت٘ إٔ ٜتدًٓ

بصيو ٜػكط عٓ٘ ٚادب ايكٝاّ ٚ ،ٜباٜع ٜعٜس انططاضّا َٔ باب ايتك١ٝ; ٭ْ٘ ؾكس ايٓاقط

 بايجٛض٠، يف سني إٔ اٱَاّ مل ٜؿعٌ شيو.

نُٔ خطبت٘ اييت أيكاٖا ع٢ً دٝـ اؿطٸ بٔ  ،×أؾاض اٱَاّ اؿػني ٚثايجّا:

ض زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ ي٘ ٚٵض إىل زٳيف ثٛضت٘، نُا تعطٻ ٜعٜس ايطٜاسٞ، إىل تأثري ايٓلٸ

ٚا٭َط ايكطٜض  ز ع٢ً أغاؽ ايٓلٸإْ٘ إمنا خط :يف ٖصا اـكٛم أٜهّا. ٚقاٍ هلِ

أٜٗا »ٜكٍٛ:  سٝحؿّا باـطٚز ع٢ً ٜعٜس، ، ٚضأ٣ ْؿػ٘ يصيو َهًٖ|يطغٍٛ اهلل

. ٚيف ٖصا «ّ اهلل...طٳُؿ ضأ٣ غًطاّْا دا٥طّا َػتش٬٘ ٔٵَٳ: قاٍ ملسو هيلع هللا ىلصإٕ ضغٍٛ اهلل ،ايٓاؽ

ِٕ ّٸ املٛنع َٔ خطبت٘ أؾاض اٱَاّ اؿػني إىل سه ، ٖٚٛ |شنطٙ ضغٍٛ اهلل عا

ٌٸ سطاّ اهلل، ٜٚٓكض عٗس اهلل، ٚىايـ  ٚدٛب اـطٚز ع٢ً ايػًطإ اؾا٥ط ايصٟ و

 ، ٜٚعاٌَ ايٓاؽ باٱثِ ٚايعسٚإ.|١ ضغٍٛ اهللغٓٸ

ّٸثِ سسٻ اّ بين سٓه»ٚ «ٜعٜس»ٚاؿهِ ايعامل بـ  ز َكسام ٖصا اؿهِ ايعا

طمحٔ، ٕ ٖ٪٤٫ قس يعَٛا طاع١ ايؿٝطإ، ٚتطنٛا طاع١ ايإأ٫ ٚ»بكٛي٘:  «١أَٝٸ

َٛا ٚسطٻ ،ٛا سطاّ اهلل٤، ٚأسًٓٞٵًٛا اؿسٚز، ٚاغتأثطٚا بايَؿٚأظٗطٚا ايؿػاز، ٚعٓط

 .«س٬ي٘

ايؿطعٞ،  اْط٬قّا َٔ ٖصا ا٫غتس٫ٍ املػتٓس إىل ايٓلٸ ;×إٕ اٱَاّ اؿػني

ٜط٣ ٚدٛب كايؿ١ سهِ ٜعٜس ٚايجٛض٠ عًٝ٘، ٚبصيو قاٍ بإٔ ايػبب ايط٥ٝؼ يجٛضت٘ ٖٛ 



×  
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ٞٸايعٌُ بايتهًٝـ  ٌٸ |ا٭نطّ ايصٟ أيكاٙ ايٓيبٸ اٱهل ِٕ ع٢ً عاتل ن ٜعٝـ  َػً

ٌٸ ِٕ ؼت ظ  ١ ضغٛي٘.دا٥ط، ٜٓتٗو أسهاّ اهلل ٚغٓٸ غًط١ سان

يف ٖصا املٛنع َٔ خطبت٘ ـ ايصٟ ٖٛ يف َكاّ بٝإ  ×٬ْسغ إٔ اٱَاّ اؿػني

ِٕ ٞٸ سه ؾطعٞ )أٟ ٚدٛب كايؿ١ اؿانِ اؾا٥ط( ـ ٫ ٜؿري إىل زع٠ٛ  ٚٚادبٺ إهل

ٟٸ ع٬ق١ٺ ٗصا اؿهِ ب ٚبٝع١ أٌٖ ايهٛؾ١، ا٭َط ايصٟ ٜجبت إٔ ٖصٙ ايسع٠ٛ يٝؼ هلا أ

ِٸ تعطٻ ٚقس »ض بعس شيو إىل زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ ٚبٝعتِٗ يػؿريٙ، سٝح قاٍ: اٱهلٞ. ث

ٞٸ ضغًهِ ببٝعتهِ ،ين نتبهِتٵأتٳ  ;أْهِ ٫ تػًُْٛٞ ٫ٚ ؽصيْٛٞ ،ٚقسَت عً

ٕٵ ٕٵ ;سنِ...متُتِ ع٢ً بٝعتهِ تكٝبٛا ضؾ ؾإ مل تؿعًٛا ْٚكهتِ عٗسنِ ٚخًعتِ  ٚإ

ُٸ ،بٝعيت َٔ أعٓاقهِ ؾًعُطٟ َا ٖٞ يهِ بٓهط ٞ يكس ؾعًتُٖٛا بأبٞ ٚأخٞ ٚابٔ ع

 .«َػًِ...

يف ٖصا املٛنع َٔ ن٬َ٘ ٜط٣ إٔ أٌٖ ايهٛؾ١ هب عًِٝٗ ايٛؾا٤  ×إٕ اٱَاّ

ٕٵ ،عسِٖٛب ٚنُاهلِ  ؾعًٛا شيو غٝكٝبٛا ضؾسِٖ ٚعسّ ْهح بٝعتِٗ ي٘، ٚأِْٗ إ

ٞٸ ٕٵاٱْػاْ ٕٚ أْؿػِٗ; ٭ٕ اهلل ْكهٛا بٝعتِٗ ؾإِْٗ غٝهطٸ ، ٚأناف إىل شيو أِْٗ إ

٘ٹ﴿تعاىل ٜكٍٛ:  ٓٵُهحٴ عٳ٢ًَ ْٳِؿػٹ ُٳا ٜٳ ْٻ ٔٵ ْٳَهحٳ َؾٔإ ُٳ  .(39)(10)ايؿتض:  ﴾َؾ

ٕٵ غٝػين »ْكهتِ بٝعتهِ  ٚايٓكط١ املًؿت١ ي٬ْتباٙ إٔ اٱَاّ ٜكٍٛ هلِ: إْهِ إ

ٕٵ :ٜكٍٛ هلِ أبسّا، ٫ٚ «اهلل عٓهِ ٞ غأسذِ عٔ ثٛضتٞ. ْكهتِ بٝعتهِ ؾإْٸ إْهِ إ

يف ٖصٙ اـطب١ ٜجبت إٔ زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ مل  ×ؾإٕ ن٬ّ اٱَاّ اؿػني ٚعًٝ٘

ٟٸ تأثرٕي يف تبًٛض ْٛا٠ ايجٛض٠، ٚئ ٜهٕٛ يٓكهٗا تأثري يف إٜكاؾٗا ٚعسّ  ٜهٔ هلا أ

 اغتُطاضٖا.

٘ٷ بعس ايؿطاؽ َٔ  ،يف َٓعٍ ؾطاف ×ؿػنيبٗصا ايه٬ّ َا قاي٘ اٱَاّ ا ٚؾبٝ

ٜټ» طٸ ٚدٝؿ٘، ؾكاٍ هلِ:ٚقس اقتس٣ ب٘ اُؿ ،ق٠٬ ايعكط بإَاَت٘ ٕٵ ،ٗا ايٓاؽأ  إْٸهِ إ

 |ضن٢ هلل عٓهِ، ٚمٔ أٌٖ بٝت قُسكٛا اهلل ٚتعطؾٛا اؿلٸ ٭ًٖ٘ ٜهٔ أتتٻ

ض ٛٵٜٔ ؾٝهِ باَؾعني َا يٝؼ هلِ، ٚايػا٥طىل ب١ٜ٫ٛ ٖصا ا٭َط عًٝهِ َٔ ٖ٪٤٫ املسٻٚٵَأ

ٕٵ ;ٚايعسٚإ ين تٵٓا، ٚنإ ضأٜهِ اٯٕ غري َا أتٳأبٝتِ إ٫ٓ ايهطا١ٖ يٓا، ٚاؾٌٗ عٚك ؾإ

ٞٻ  .(40)«اْكطؾت عٓهِ ،ضغًهِ ب٘ نتبهِ ٚقسَت ب٘ عً
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يف بسا١ٜ ٖصٙ اـطب١ عٔ َكته٢ ايتك٣ٛ َٚعطؾ١  ×خ اٱَاّ اؿػنييكس ؼسٻ

٘ أناف بإَا١َ املػًُني، ٚيهٓٸ ؾدٕل ; ٭ْ٘ أسلٸإٔ ًٜتعّ ايٓاؽ ب٫ٜٛت٘ ٚإَاَت٘ اؿلٸ

ٕٵ اَتٓعٛا َٔ بٝعتِٗ  يف ايٛقت ْؿػ٘ أْ٘ ٫ ٜطٜس إٔ ٜؿطض ْؿػ٘ عًِٝٗ، ٚيصيو ؾإِْٗ إ

ٕ ططٜل ، أٟ إٚئ ٜكسّ عًِٝٗ ،أخط٣ ْٚكهٛا عٗسِٖ ؾإْ٘ غٝٓكطف عِٓٗ إىل د١ٗٺ

ّٷَعطٚفٷ اؿلٸ ٔٵ، ٚإٕ تهًٝـ ايٓاؽ َعًٛ يف ا٭َط; إش ٜكٍٛ  يٝؼ ٖٓاى إدباضٷ ، ٚيه

ِّ﴿اهلل تعاىل:  ٔٳ اِيػٳ َٹ ٔٳ ايطټؾٵسٴ  ٝٻ ٔٔ َقسٵ تٳبٳ ؾإشا أضاز  ،(256)ايبكط٠:  ﴾٫َ ٔإِنطٳاٙٳ ؾٹٞ ايسِّٜ

 .إٔ ٜػري ع٢ً خ٬ف َطنا٠ اهلل ٫ ميهٔ إدباضٙ ع٢ً غًٛى ططٜل اؿلٸ ؾدلٷ

ٕٵ»إش ٜكٍٛ:  ×هب ايتسقٝل يف عباض٠ اٱَاّ اؿػني .. اؾٌٗ أبٝتِ إ٫ٓ. ؾإ

ٞٸ ضغًهِ  ،عٓكٓا، ٚنإ ضأٜهِ اٯٕ غري َا أتتين ب٘ نتبهِ ٚقسَت ب٘ عً

ط إْ٘ غٝٓكطف عٔ أقٌ ايٓٗه١ ٚايجٛض٠، ٚإمنا غٝػِّٝ :ٌٵٚمل ُٜك، «اْكطؾت عٓهِ

ْ٘ مسع َٔ دسٸٙ إإش  ;أخط٣ ؾكط; ٚشيو ٭ْ٘ ٜط٣ سط١َ َباٜع١ ٜعٜس ٚدٗت٘ إىل ْاس١ٝٺ

ٜٚط٣ إٔ خ٬ؾ١ ٜعٜس  ;«١َ ع٢ً آٍ أبٞ غؿٝإاـ٬ؾ١ قطٻ»ٜكٍٛ:  |ضغٍٛ اهلل

ٛٸض أغاؽ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ، ٚيف شيو قاٍ:  ٚع٢ً اٱغ٬ّ ايػ٬ّ; إش قس بًٝت »غتك

ٟٸ لٳ٢ إشا مل ٜبٵٚإْ٘ ئ ٜباٜع ٜعٜس ستٸ .«َجٌ ٜعٜس ا٭١َ بطإع يف ايسْٝا:  أًَٚذ ٬َشٺ ي٘ أ

ٜٚعٜس ٫ ٜكبٌ بأز٢ْ  .«ٜس بٔ َعا١ٜٜٚع ٫ٚ َأ٣ٚ ملا باٜعتٴ يٛ مل ٜهٔ يف ايسْٝا ًَذْأ»

ٜٳ»ٜكٍٛ:  ×َٔ ايبٝع١ أٚ ايكتٌ، ٚيف شيو نإ اٱَاّ اؿػني ٢ عْٛين ستٸسٳٚاهلل ٫ 

َٳٜػتدطدٛا ٖصٙ ايعًك١ َٔ دٛيف، ؾإشا ؾعًٛا غًٖ ٢ ٜهْٛٛا ِٗ، ستٸٜصٓي ٔٵط اهلل عًِٝٗ 

ٍٸ  .(41)«ّ املطأ٠طٵَٔ َؾ أش

ٖٛ  ×ايػبب ايط٥ٝؼ يجٛض٠ اٱَاّ اؿػنيهض إٔ ّ ٜتٻبا٫يتؿات إىل َا تكسٻٚ

ايعٌُ بؿطٜه١ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚمل ٜهٔ يسع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ 

ٌ بٳغ٣ٛ تٛدٝ٘ َػاض ايجٛض٠ بعس إٔ أعًٔ عٔ اْط٬قتٗا َٔ قٹ ×ٚبٝعتِٗ يػؿري اٱَاّ

ٚأقطٸٚا عًٝ٘  ،اٱَاّ اؿػني، سٝح ٚقًت٘ ايهجري َٔ ايهتب َٔ أٌٖ ايهٛؾ١

إِْٗ ؾٝعت٘، ٚإِْٗ ع٢ً اغتعساز  :١ عًٝ٘; إش قايٛاٛا اؿذٸايكسّٚ مِٖٛ، ٚبصيو أمٓتب

ٌٸ َٚٔ ٖٓا ضأ٣ ، ٠ سادتِٗ إىل قٝازت٘طٚا عٔ ؾسٸؾ٤ٞ يف غبٌٝ اهلل، ٚعبٻ يًتهش١ٝ به

اٱَاّ َٔ ٚادب٘ إٔ ٜػاضع إىل لستِٗ، ٚإٔ ٜٛاقٌ ثٛضت٘ َٔ خ٬ٍ ا٫غتعا١ْ بِٗ; 



×  
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ٟٸ ٚشيو ٭ٕ استُاٍ ؼكٝل  َعِٗ غٝهٕٛ أق٣ٛ. ا٫ْتكاض ايعاٖط

 ،َٔ سٝح إقباٍ ايٓاؽ عًٝ٘، ×ٚيف اؿكٝك١ يكس نإ ٚنع اٱَاّ اؿػني

إش أساط ب٘ املٗادطٕٚ  ;بعس َكتٌ اـًٝؿ١ ايجايح ×بٛنع أَري امل٪َٓني ّاؾبٝٗ

َٳستٸ ،ٚا٭ْكاض ٖٚذُٛا عًٝ٘ ٘ ٚأغكطٛا عٓ٘ ضزا٤ٙ. ٚعٓسَا طايبت٘ ٖصٙ ٝٵ٢ ٚطأٚا قس

ي٫ٛ » عًٝ٘، ٚقاٍ يف شيو: تٵٛز بكبٍٛ اـ٬ؾ١ ٚدس اٱَاّ إٔ اؿذٸ١ قس مٖتاؿؿ

ٚا ١ بٛدٛز ايٓاقط، َٚا أخص اهلل ع٢ً ايعًُا٤ إٔ ٫ ٜكاضٸسهٛض اؿانط، ٚقٝاّ اؿذٸ

ّٕ ١ ظامٕلع٢ً نٓع  .(42)«سبًٗا ع٢ً غاضبٗا ، ٭يكٝتٴ٫ٚ غػب َعًٛ

باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ثٛضت٘ ع٢ً أغاؽ ا٭َط ×يكس بسأ اٱَاّ اؿػني

ثِ ٚيف  .بايكسّٚ مِٖٛ ٗٛا إيٝ٘ زع٠ّٛمل ٜهٔ أٌٖ ايهٛؾ١ قس ٚدٻ املٓهط، يف ٚقتٺ

ٜكطٸٕٚ عًٝ٘ ؾٝٗا بايكسّٚ  ،أثٓا٤ ايجٛض٠ أضغًٛا إيٝ٘ عسزّا نبريّا َٔ ايطغا٥ٌ ٚايهتب

ٙ ٚقس أيعَت٘ ٖص .×أخط٣ ع٢ً عاتل اٱَاّ اؿػني َػ٪ٚي١ْٝ تٵٝٳكٹِيإيِٝٗ، ٚبصيو ُأ

ّٷ»٢ إَاَتِٗ; إش ناْٛا ٜكٛيٕٛ: املػ٪ٚي١ٝ بإٔ ٜػتذٝب، ٚإٔ ٜتٛٓي ، إْ٘ يٝؼ عًٝٓا إَا

ٌٸ اهلل هُعٓا بو ع٢ً اؿلٸ ;قبٌأؾ . ٚناْٛا ًٜشٸٕٛ عًٝ٘ بايتعذٌٝ يف ايكسّٚ (43)«يع

٬ٗ، ؾإٕ ايٓاؽ ٜٓتعطْٚو ٫ٚ ضأٟ هلِ ؾشٝٸ»إيِٝٗ; ٭ِْٗ ٫ ٜطتهٕٛ غريٙ إَاَّا عًِٝٗ: 

 .(44)«ايعذٌ ايعذٌؾ ،يف غريى

١ املهطٸ١َ إىل ايهٛؾ١، َٔ خ٬ٍ سطنت٘ َٔ َٓه ،×إٕ اٱَاّ اؿػني

: ا٫غتُطاض يف إسساُٖاني; ٜهٕٛ قس عٌُ به٬ املػ٪ٚيٝتني ٚايتهًٝؿني اٱهلٝٸ

١ اْط٬قّا َٔ َبسأ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط َٚٛاد١ٗ ايػًط١ ا٭َٜٛٸ ،ثٛضت٘

ّٷط٣ٚا٭خايؿاغس٠ ٚاملبتسع١،  ، : ا٫غتذاب١ يسع٠ٛ ايؿٝع١ ايصٜٔ مل ٜهٔ هلِ إَا

 ٢ إَاَتِٗ.ٚناْٛا ٜطايبْٛ٘ بإٔ ٜتٛٓي

مِٖٛ ٖٞ يف  ×ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تهٕٛ زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١ ٚسطن١ اٱَاّ

ٞٸ ز إَٔطاؿكٝك١ فطٻ ٟٸ عطن  ٕضٚٵزٳ سسخ أثٓا٤ قٝاّ اٱَاّ بايجٛض٠، زٕٚ إٔ ٜهٕٛ هلا أ

اٱَاّ عٔ  ٔٔجٵٚيصيو ؾإٕ ْكض أٌٖ ايهٛؾ١ يعٗسِٖ مل ٜٴ. ١ٝيف بًٛض٠ ايجٛض٠ اؿػٝٓ

 َٛاق١ً َػريت٘ ٚثٛضت٘.
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 ــــــ ىكطتاٌ

 ــــــ ـ غسط عدو ّدْد مفطدٗ يف اإلىهاز1

ٌّ  إٕ َٔ ؾطا٥ط ٚدٛب ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط إٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ظ

ِٕ ٍٷ آخط يًهطض، ٚعًٝ٘ بتعطٸض ايؿدل اٯَط باملعطٚف أٚ َػً  إشا نإ ٖٓاى استُا

عك٥٬ٞ بٛدٛز ايهطض غٛف ٜهٕٛ ٚدٛب ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط غاقطّا 

ِٸ(45)قطعّا بإمجاع ايؿكٗا٤ َٔ ايهطض ايصٟ ٜطاٍ ايٓؿؼ أٚ  . ٚاملطاز بايهطض ٖٓا ٖٛ ا٭ع

 .(46)املاٍ أٚ ايعطض

ا٭َط  ز ع٢ً أزي١طٳض ْٚؿٞ اَؿطٳٚايسيٌٝ ع٢ً شيو سه١َٛ أزي١ ْؿٞ ايهٻ

ٜٴ(47)باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط خاق١ يف ٖصا  هاف إىل شيو إٔ ٖٓاى ضٚاٜاتٺ. 

إىل املإَٔٛ،  اييت نتبٗا يف ضغاي١ٺ ،×ايطٚا١ٜ املأثٛض٠ عٔ اٱَاّ ايطنا :ايؿإٔ، َجٌ

 ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ٚادبإ إشا أَهٔ، ٚمل ٜهٔ خٝؿ١ْ»سٝح قاٍ: 

 .(48)«ع٢ً ايٓؿؼ

ٓٵَٳإمنا ٜٴ٪ٵ»أْ٘ قاٍ:  ×َاّ ايكازمٚعٔ اٱ ٔٷٗٳط باملعطٚف ٜٚٴ  ٢ عٔ املٓهط َ٪َ

ٌٷؾٝتٻ ِ طبتأثري َٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهطص ؾٝتعًٖ عغ طٜٚتٛب َٔ شْب٘ص، أٚ داٖ

 .(49)«أٚ غٝـ ؾ٬ غٛطٺ طٚميٝٸع املعطٚف َٔ املٓهطص، ؾأَا قاسبٴ

ايؿدل ايصٟ ميتًو ايكسض٠  ٖٛ «قاسب ايػٛط ٚايػٝـ»ٜبسٚ إٔ املطاز َٔ 

ٟ إىل اٱنطاض باٯَط ٚايٓاٖٞ، ٚيف ٕ أَطٙ ْٚٗٝ٘ ٜ٪زٸإعٝح  ،ٚايػط٠ٛ ٚايكٗط ٚايػًب١

 ٖصٙ اؿاي١ ٜػكط عٓ٘ ٚدٛب ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط.

 ،ٌٜا َؿهٻ» ٌ:كاطبّا املؿهٻ ،قاٍ ؾٝٗا ×أخط٣ عٔ اٱَاّ ايكازم ٚيف ضٚا١ٜٺ

ٕٕتعطٻ ٔٵَٳ ٝٸتٵدا٥ط ؾأقابٳ ض يػًطا  .(50)«ط عًٝٗا، ٚمل ٜطظم ايكرب عًٝٗا٪دٳمل ٜٴ ١ْ٘ بً

بػبب خطٚد٘  ;ضمل ٜهٔ وتٌُ عك٥٬ّٝا أْ٘ غٛف ٜتعطٻ ×إٕ اٱَاّ اؿػني

ب، بٌ إْ٘ اغتٓازّا إىل ايهجري ػٵإىل ايهطض ٖٛ ٚعا٥ًت٘ ٚأقشاب٘ ؾشٳ ،ع٢ً سهِ ٜعٜس

 . (51)ٌ، ٚإٔ َكريٙ ٖٛ ايؿٗاز٠تٳِكَٔ ايطٚاٜات نإ ٜعًِ عًِ ايٝكني أْ٘ غٛف ٜٴ

اغتٓازّا إىل ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ  ،ٚعًٝ٘ نٝـ اختاض ايجٛض٠ ع٢ً سهِ ٜعٜس

 ا٭ز٢ْ؟ ض أٚ استُاي٘ يف اؿسٸطٳعٔ املٓهط، ضغِ عًُ٘ بٛدٛز َجٌ ٖصا ايهٻ
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باغتؿٗازٙ; إش غبل ي٘ إٔ مسع ٚعًِ  ×ػآًٖا عًِ اٱَاّ اؿػني ي٢ٛ ٚستٸ

يف  ، َع شيو يٝؼ ٖٓاى ؾٙو×، َٚٔ أبٝ٘ أَري امل٪َٓني|ٙ ضغٍٛ اهللبصيو َٔ دسِّ

سكٌ ي٘  ،ْٚكض أٌٖ ايهٛؾ١ يعٗٛزِٖ ،أْ٘ بعس إٔ بًػ٘ خرب َكتٌ َػًِ بٔ عكٌٝ

ِٷ ٟ إىل أنطاض عًٝ٘ ٚع٢ً أٌٖ بٝت٘ بإٔ اٱقطاض ع٢ً َٛاق١ً ايجٛض٠ غٝ٪زٸ عً

شيو أقطٸ ع٢ً َٛاق١ً ٘ َع ٚأقشاب٘، ٚئ ٜهٕٛ ٖٓاى إَها١ْٝ يتساضنٗا، ٚيهٓٸ

 ×نٝـ ميهٔ تؿػري ٖصا املٛقـ َٔ اٱَاّ اؿػني !ايجٛض٠! ؾُا ٖٛ ايػطٸ يف شيو؟

 اْط٬قّا َٔ املباْٞ ايؿك١ٝٗ؟

َٔ ايتصنري بإٔ ؾعٌ  ٫ بٴسٻقبٌ ايسخٍٛ يف تؿاقٌٝ اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ 

ّٕ ١ّبٛقؿ٘ غٓٸ ×اٱَاّ اؿػني ٚاسسّا َٔ َكازض  يف سسٸ شات٘ سټعٳٜٴ قازض٠ عٔ َعكٛ

ايؿك٘، ٚعًٝ٘ ٫ ٜٓبػٞ تكِٝٝ ؾعٌ اٱَاّ بٛاغط١ املٛاظٜٔ ايؿك١ٝٗ، بٌ ايعهؼ ٖٛ 

 ٫ ؾٳٖو. ٚيف ٖصا ا٭َط ×ايكشٝض; إش ٜٓبػٞ تكِٝٝ املٛاظٜٔ ايؿك١ٝٗ بٛاغط١ ؾعٌ اٱَاّ

ٞٸ يؿعٌ اٱَاّ  يف إٔ َطازْا َٔ ططح ٖصا ايػ٪اٍ ٖٛ ايبشح يف بٝإ ا٫ضتباط ايعًُ

يف خكٛم َٛنٛع ا٭َط  ^ػني بايطٚاٜات ايكازض٠ عٔ غا٥ط ا٭١ُ٥ املعكَٛنياؿ

بني  ْٓا ْطّٚ ايبشح ؾُٝا إشا نإ ٖٓاى تعاضضٷأٟ إباملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، 

 ٖاتني ايطا٥ؿتني َٔ ا٭زي١ يف خكٛم املٛنٛع َٛضز ايبشح أّ ٫؟

َٳ ل بؿطٜه١ ا٭َط َا ٜتعًٖ أداب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ بايكٍٛ: يف ٔٵأـ ٖٓاى َٔ ايعًُا٤ 

 باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط هب إٔ ْأخص بٓعط ا٫عتباض أَطٜٔ، ُٖٚا:

 يًعاقٞ. ـ املٛقع اـامٸ1

 ـ َٛقع اٯَط باملعطٚف ٚايٓاٖٞ عٔ املٓهط.2

ٟ اقرتاؾ٘ هعٌ َٔ غًٛن٘ ع٬ُّ ٜٴكتس٣ ب٘، ٜٚ٪زٸ ؾإشا نإ ايعاقٞ يف َٛقٕع

، ٚنإ اٯَط باملعطٚف ٚايٓاٖٞ عٔ أَط ايسٜٔ َٔ د١ٗٺيف  ع١ٺسٵيًُعاقٞ إىل ظٗٛض بٹ

ٚنإ َٔ أٚيٝا٤  ،ط٠ بني امل٪َٓنيباضظ٠ َٚ٪ثِّ ع بؿدك١ٝٺأخط٣ ٜتُتٻ املٓهط َٔ د١ٗٺ

٢ سٳع إىل ايسٜٔ، ستٸٌ ايبٹُات٘، ٚدب عًٝ٘ اـطٚز َٔ أدٌ اؿًٝٛي١ زٕٚ تػًٗايسٜٔ ٚسٴ

 ػت٣ٛ املايٞ ٚاؾػسٟ.٣ ٖصا اـطٚز إىل إؿام ايهطض ب٘ ع٢ً امليٛ أزٸ

ٚيف ا٭غاؽ قاّ ايهجري َٔ ايؿدكٝات ايهبري٠ يف ايسٜٔ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ 
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بني َِٓٗ يف غبٌٝ ايسؾاع عٔ نٝإ ٚبٝه١ اٱغ٬ّ بايتهش١ٝ بأَٛاهلِ ٚأضٚاسِٗ ٚاملكطٻ

َٚٔ ٖ٪٤٫  .َٓشطف أٚ زخٌٝ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚاي١ٜ٫ٛ، ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ ظٗٛض تٝإض

ُٸا٭ؾدام ايهباض  ٟٸميهٔ يٓا إٔ ْصنط: َٝجِ ايت  شضٸ ا، ٚأباض، ٚسذط بٔ عس

ٚيٛ نإ ا٭َط ع٢ً خ٬ف شيو ملا  .اضٟ. نُا ناْت ٖصٙ ٖٞ غري٠ ا٭ْبٝا٤ أٜهّاايػٓؿ

ٕٔ ٞٸ أَهٔ يسٜ ساضب  ×إبطاِٖٝ ؾإٕ ايٓيبٸ ;إٔ هس يٓؿػ٘ َٛنعّا َٔ ا٭ضض إهل

ٛٸ ز أبسّا يف َٛاد١ٗايٛث١ٝٓ ٚعباز٠ ا٭قٓاّ، ٚمل ٜرتزٻ ٌٻايك  ٠ ايعع٢ُ يًطاغٛت، ٚمل ٜتد

ّ ضٚس٘ ع٢ً طبل َٔ اٱخ٬م، ب، ٚإمنا قسٻػٵيف غبٌٝ شيو عٔ َاي٘ ٚضاس١ أًٖ٘ ؾشٳ

 ٞ عٔ ضغًت٘ ايتٛسٝس١ٜ.زٕٚ ايتدًٓ ،ٓاض ايُٓطٚزيض ْؿػ٘ ٚعطٻ

 عامل١ٝ، إ٫ٓ ضغِ أْ٘ مل ٜهٔ قاسب ضغاي١ٺ ، ايصٟ×و٢ٝ ايٓيبٸؾعٌ ٖٚهصا 

غري َؿطٚع،  ن١ بٛد٘ طاغٛت عكطٙ، ٚأعًٔ عٔ كايؿت٘ يعٚإزأْ٘ ضؾع يٛا٤ املعاض

ٖسٟ ضأغ٘ املكطٛع يف ٚغاض يف إقطاضٙ ع٢ً ٖصٙ املعاضن١ إىل سسٸ ايتهش١ٝ بٓؿػ٘، ُٚأ

 طػت إىل شيو ايطاغٛت.

، ٚايؿدل علٛ |بٛقؿ٘ خًٝؿ١ ضغٍٛ اهلل ;×اٱَاّ اؿػنيضأ٣ ٖٚهصا 

١ أما٤ ايعامل إيٝ٘ ا٭بكاض يف نآؾ ٚتؿدل ،ايصٟ تطْٛ إيٝ٘ ايهجري َٔ ا٭ْعاض

ٞٸ ، ضأ٣ َٔ ٚادب٘ ـ ع٢ً أغاؽ ٖصٙ ايؿطٜه١ ـ إٔ ىطز ع٢ً سهِ ايطاغٛت اٱغ٬َ

ٟٸ  .(52); ٭ْ٘ نإ ٜتذاٖط باضتهاب املٓهط، ٚتطى املعطٚف، ٚا٫بتساع يف ايسٜٔا٭َٛ

 طبكّا هلصا اؾٛاب ٜهٕٛ اؾرتاط عسّ ٚدٛز َؿػس٠ ع٢ً اٱْهاض كتلٌّٚ

١ ٚا٫غتجٓا١ٝ٥. ٚاملطاز َٔ املٛاضز َط ايعازٟ َٔ ايٓاؽ، ٚغري ْاظط إىل املٛاضز اـاقٸباٯ

َٔ قبٌٝ: إٔ ٜهٕٛ ايؿدل ايعاقٞ عٝح ٜتأغٸ٢ اٯخطٕٚ َا نإ ١ اـاقٸ

، ٚإٔ ٜهٕٛ اٯَط باملعطٚف ٟ ؾعً٘ إىل ا٫بتساع يف ايسٜٔ َٔ د١ٗٺبأؾعاي٘، ٜٚ٪زٸ

غهٛت٘ ٚعسّ ضزع٘ يًعاقٞ  سټعٳُا٠ ايسٜٔ، عٝح ٜٴٚايٓاٖٞ عٔ املٓهط َٔ ا٭ٚيٝا٤ ٚسٴ

 ٌ ايبسع١ إىل ايسٜٔ.تأٜٝسّا ؾطعّٝا ي٘، ٜٚٛدب بصيو تػًٗ

َٸ ١ ايٓاؽ ؾٝبك٢ اؾرتاط عسّ ٚدٛز املؿػس٠ يف اٱْهاض ع٢ً ٚأَا يف َٛضز عا

ع ىتًـ عٔ تهًٝـ أ١ُ٥ ساي٘، ٚيصيو ؾإٕ تهًٝؿِٗ يف َٛاد١ٗ ايطاغٛت املبتسٹ

 .(53) ٖصا اـكٛمٚنباض ايسٜٔ يف
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ب ـ اؾٛاب اٯخط ايصٟ ميهٔ إبسا٩ٙ عٔ ايػ٪اٍ َٛضز ايبشح ٖٛ إٔ اؾرتاط 

ب ع٢ً تطى اٱْهاض عسّ ٚدٛز َؿػس٠ يف اٱْهاض إمنا ٜبك٢ ع٢ً اعتباضٙ َا مل ٜرتتٻ

أنرب; ٭ٕ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط إشا نإ َؿت٬ُّ ع٢ً َؿػس٠  َؿػس٠ْ

أخط٣ نإ تطى ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  ٚايٓاٖٞ، َٚٔ ْاس١ٝٺبايٓػب١ إىل اٯَط 

ِٸ ;بٷٜٵأنرب، ئ ٜهٕٛ ٖٓاى ضٳ املٓهط َؿت٬ُّ ع٢ً َؿػس٠ٺ  َٔ باب قاعس٠ تكسِٜ ا٭ٖ

ِٸ ٌٸع٢ً املٗ ، يًد٬م َٔ املؿػس٠ ، ٚزؾع ا٭ؾػس بايؿاغس، يف اختٝاض املؿػس٠ ا٭ق

ـ ع٢ً ؿاظ ع٢ً أقٌ ايسٜٔ تتٖٛقا٭نرب. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إشا ناْت َػأي١ اؿ

ٟ تطى ٖصٙ ايؿطٜه١ إىل ا٫بتساع يف ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، عٝح ٜ٪زٸ

ٌٸ َٔ  َِٗٛ ايسٜٔ ٚايكها٤ ع٢ً أقٌ ايسٜٔ، ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ هب ايتهش١ٝ به

ِٸ ِٸ، ستٸباب ٚدٛب اؿؿاظ ع٢ً ا٭ٖ ٖٛ ايٓؿؼ ايؿطٜؿ١ يٲَاّ  ٢ إشا نإ شيو املٗ

 ، ْاٖٝو عٔ غريٙ َٔ ا٭ْؿؼ ا٭خط٣.×املعكّٛ

ٌٸطبكّا هلصا ايبٝإ ٜتعٝٻٚ َُٗا ناْت َٓعيت٘ ـ غٛا٤ أنإ  ؾدٕل ٔ ع٢ً ن

إٔ ٜكّٛ بٛادب  ضد٬ّ عازّٜا أٚ ؾدك١ٝ عع١ُٝ يف ايسٜٔ ـ إشا ضأ٣ نٝإ ايسٜٔ يف خطٕط

١ ع٢ً ١ اٱهلٝٸ٢ إشا اْط٣ٛ قٝاَ٘ بٗصٙ ايؿطٜها٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ستٸ

ٌٸإإش  ;ض ٜكٝب َاي٘ أٚ ْؿػ٘ أٚ عطن٘طٳنٳ اؿؿاظ ع٢ً  َكابٌٜٕٗٛ يف  ٕضطٳنٳ ٕ ن

 أقٌ ايسٜٔ.

ايصٟ قاٍ  ×ٚيف تأٜٝس ٖصا ايطأٟ ميهٔ ا٫غتٓاز إىل ن٬ّ اٱَاّ اؿػني

ٟٸ :ؾٝ٘ ُٸ إٕ خطٚد٘ ع٢ً اؿهِ ا٭َٛ ع٢ً  خاقٸ١ ب٘ ؾكط، ٚإمنا ٖٛ ٚادبٷ ١ّيٝؼ َٗ

ٌٸ ِٕ ن طٸ بٔ ٜعٜس ايطٜاسٞ، ٚاييت قاٍ خطبت٘ اييت أيكاٖا يف دٝـ اُؿ :شيوَٚٔ  ،َػً

ٜټ» هلِ ؾٝٗا: ط عًٝ٘ ضأ٣ غًطاّْا دا٥طّا... ؾًِ ٜػِّ ٔٵَٳ :قاٍ ملسو هيلع هللا ىلصٗا ايٓاؽ، إٕ ضغٍٛ اهللأ

ٌٕ  .(54)«ّا ع٢ً اهلل إٔ ٜسخً٘ َسخً٘...٫ٚ قٍٛ نإ سٓك بؿع

ٜټ» :إٕ ابتسا٤ اٱَاّ اؿػني ن٬َ٘ بعباض٠ ، ٚاغتؿٗازٙ بعس شيو «اؽٗا ايٓأ

ٌٕ عسٜح ايٓيبٸ ٍٸ ع٢ً «ضأ٣ غًطاّْا دا٥طّا... ٔٵَٳ»َطًل:  ا٭نطّ; إش قاٍ بؿه ، ٜس

ٚعسّ اختكام ٖصا اؿهِ  ،مشٍٛ ايتهًٝـ باـطٚز ٚايجٛض٠ ع٢ً سهِ ٜعٜس

 باٱَاّ ٚأٚيٝا٤ ايسٜٔ ؾكط. 
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اؿطاّ َٔ ّ أخط٣ يف ايّٝٛ ايجاْٞ َٔ قطٻ خطب١ّ ×نُا أيك٢ اٱَاّ اؿػني

 ٕ إٔ اؿلٸٚٵأ٫ تطٳ» يف ايّٝٛ ا٭ٍٚ َٔ ٚقٛي٘ إىل أضض نطب٤٬، سٝح قاٍ:، ٖـ61غ١ٓ 

 .«٫ ٜعٌُ ب٘، ٚإٔ ايباطٌ ٫ ٜٴتٓا٢ٖ عٓ٘، يريغب امل٪َٔ يف يكا٤ اهلل...

ٌٕ «امل٪َٔ»َٔ خ٬ٍ متطٜط ن١ًُ  ،إٕ اٱَاّ َطًل، ٜكٍٛ: يف َجٌ ٖصا  بؿه

ِٸ ايعٌُ باؿ ،ايٛنع ِٸلٸسٝح ٫ ٜت ادتٓاب ايباطٌ، هسض بامل٪َٔ )ٚيٝؼ أٚيٝا٤  ، ٫ٚ ٜت

 ٢ يكا٤ اهلل ٚايؿٗاز٠ يف غبًٝ٘.ٚإٔ ٜتُٓٸ ،ٞ بٓؿػ٘اهلل ايهباض ؾكط( إٔ ٜهشٸ

ٚاملػا١ُٖ  ،ملدتًـ ا٭ؾدام إىل ا٫يتشام ب٘ ×نُا إٔ زع٠ٛ اٱَاّ اؿػني

ػني نإ ٜط٣ اـطٚز ٕ اٱَاّ اؿإس ٖصا املع٢ٓ أٜهّا، أٟ يف ثٛضت٘ نسٸ ٜعٜس، ٜ٪ِّ

ٟٸ ُٸٚيٝؼ تهًٝؿّا خاقٸ ،ٚادبّا ع٢ً اؾُٝع ع٢ً ايطاغٛت ا٭َٛ ١ ايسٜٔ ؾكط، ّا ب٘ ٚبأ٥

ٔٵ  ×ايصٜٔ زعاِٖ اٱَاّ اؿػني بنيإٔ  ٫ غٝٻُاٚ مل ٜهْٛٛا َٔ نباض ايؿدكٝات َٳ

َٳ  طٸ: عبٝس اهلل بٔ اُؿَجٌبػ٤ٛ َانٝ٘،  ٖٛ َعطٚفٷ ٔٵايس١ٜٝٓ أبسّا، بٌ نإ َِٓٗ 

ٞٸ ،اؾعؿٞ اهل٣ٛ، ٚقس اضؼٌ بعس َكتٌ عجُإ إىل َعا١ٜٚ، ٚنإ  ايصٟ نإ عجُاْ

ٞٸ ني يف َعػهط َعا١ٜٚ نسٸيف سطب قٓؿ ، نُا نإ َعطٚؾّا بكطع ×اٱَاّ عً

بٓؿػ٘ إىل يكا٤  ×قس شٖب اٱَاّ اؿػنيٚ .(55)ايططم ٚايػاض٠ ع٢ً ايكٛاؾٌ ٚاٯَٓني

متشٛ  ؾٌٗ يو َٔ تٛب١ٺ ،ٕ عًٝو شْٛبّا نجري٠إ»عبٝس اهلل، ٚقاٍ ي٘ نُٔ ن٬َ٘ َع٘: 

 .(56)«بٗا شْٛبو؟

ٚبصيو ٜبسٚ إٔ ايطأٟ ايجاْٞ ٖٛ ا٭ق٣ٛ يف اؾٛاب عٔ ايػ٪اٍ َٛضز ايبشح، 

ٕٵ ،١ ٚايطٚاٜاتٖٚٛ ا٭ْػب بعٛاٖط ا٭زٓي أَهٔ اؾُع بني ايطأٜني َٔ سٝح ايٓتٝذ١  ٚإ

ٓٗٞ عٔ املٓهط استُاٍ تأثري ا٭َط ايع١ًُٝ، ببٝإ إٔ َٔ بني ؾطا٥ط ا٭َط باملعطٚف ٚاي

اخت٬ؾّا بني ؾكٗا٤  سٵٚايٓٗٞ يف ايؿدل املأَٛض باملعطٚف ٚاملٓٗٞ عٔ املٓهط. ٚمل لٹ

ضٚا١ٜ َػعس٠ بٔ  :هٛا يصيو بأزي١، َٔ قبٌٝ. ٚقس متػٻ(57)ايؿٝع١ يف ٖصا ايؿإٔ

ٟٸ×عٔ اٱَاّ ايكازم ،قسق١ ٗاز إٕ أؾهٌ اؾ»ايكا٥ٌ:  ، بؿإٔ َع٢ٓ اؿسٜح ايٓبٛ

ٍٕ ّٕ ن١ًُ عس ٖصا ع٢ً إٔ ٜأَطٙ بعس َعطؾت٘، ٖٚٛ َع شيو ٜكبٌ »، قاٍ: «دا٥ط عٓس إَا

 .(58)«ؾ٬ َٓ٘، ٚإ٫ٓ

 ،دا٥ط ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ قس ٜكاٍ: عٓسَا وهِ اجملتُع اٱغ٬َٞ ؾدلٷ
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ٌ ب٘، ٚإىل ُٳ٫ ٜٴعٵ ٕ إىل اؿلٸٚٵ٫ٚ وذِ عٔ ايباطٌ )أ٫ تطٳ ٜعٜس، ٫ ٜعٌُ باؿلٸ :َجٌ

ٜٴتٳ ايباطٌ ، تٵَٝتٳ١ قس ُأع١ )ؾإٕ ايػٓٸسٵ١ ٚإسٝا٤ ايبٹٓا٢ٖ عٓ٘(، ٜٚعٌُ ع٢ً إَات١ ايػٓٸ٫ 

ط يف َجٌ ٖصا (، ٜٚٛقٔ ايٓاؽ ايعازٜني إٔ أَطِٖ ِْٚٗٝٗ ي٘ ٫ ٜ٪ثِّتٵٝٳٝٹسٵع١ قس ُأسٵٚايبٹ

ض املايٞ ٚاؾػسٟ عًِٝٗ، ٜهٕٛ ٚدٛب ا٭َط طٳاؿانِ، بٌ قس ٜعٛز شيو بايهٻ

 بػبب ا٫ؾتكاض إىل أسس ايؿطٚط. ;قطّا عِٓٗباملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط غا

ُٸ ـٷٚأَا يف َٛضز أٚيٝا٤ اهلل ٚأ٥ ٕ املٛقع ٚاملها١ْ إ; إش ١ ايسٜٔ ؾا٭َط كتً

يف إٔ خطٚدِٗ  ٫ ؾٳٖوْٛٗا بني ايٓاؽ ػعًِٗ يف َكاّ ايكس٠ٚ، ٚا٫دتُاع١ٝ اييت وتًٓ

ع٢ً ٚاقع اجملتُع طّا، ٚميهٔ ايٛثٛم بتأثري شيو ع٢ً اؿانِ اؾا٥ط غٝهٕٛ َ٪ثِّ

ٞٸ ب ع٢ً أَطِٖ باملعطٚف ِْٚٗٝٗ عٔ املٓهط أز٢ْ ، ٚيف أغٛأ ايعطٚف ئ ٜرتتٻاٱغ٬َ

ل ؾطط ٚدٛب ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ َٔ استُاٍ ايتأثري، ٖٚصا املكساض ٜهؿٞ يتشٗك

 عٔ املٓهط.

ٕٵ نإ ٚادبّا ع٢ً مجٝع  ٚايٓتٝذ١ ٖٞ إٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ٚإ

ُٸا ٔٵملػًُني، ٚيٝؼ ع٢ً خكٛم أ٥ اّ اؾا٥طٜٔ يف َٛاد١ٗ اؿٓه ١ ايسٜٔ ؾكط، ٚيه

ٍٴ ايصٜٔ ٜكطٸٕٚ ع٢ً إْهاض اؿلٸ ،ٜعٜس ـ :ـ َٔ أَجاٍ ايتأثري  ٚايتعاّ ايباطٌ، استُا

بايٓػب١ إىل  ٕلَتشٚك ط ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط غريٴٚٚاسسّا َٔ ؾط سټايصٟ ٜٴعٳ

َٸ ٔٵ تهٕٛ ٖصٙ ايؿطٜه١ غاقط١١ّ ايٓاؽ، ٚيصيو عا سٝح ٜهٕٛ  عٔ عاتكِٗ، ٚيه

كّا بايٓػب١ إىل أٚيٝا٤ ايسٜٔ ٜهٕٛ ٚدٛب ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ٖصا ايؿطط َتشٚك

 عِٓٗ. غاقطٺ ٚغريٳ ،ِٗ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ًٝٝٚادبّا عاملٓهط 

ٚٸ ٍ ٚايجاْٞ يف اؾٛاب عٔ ايػ٪اٍ َٛضز ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜهٕٛ ايطأٟ ا٭

ٌٸعٵطٜبني َٔ بعهُٗا )ضغِ بٴايبشح ق  سُٖا عٔ بعهُٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايٓعط١ٜ(; إش يف ظ

يف َٛاد١ٗ سهِ ٜعٜس غايبّا َا ٜهٕٛ  ×ايعطٚف ايع١َٝٓ يٲَاّ اؿػنين ظطٚفٺ

ُٸ ١ ٚأٚيٝا٤ ايسٜٔ، يف سني إٔ تأثري ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط َٓشكطّا با٭٥

١ ايٓاؽ، ٚيصيو ٫ هب عًِٝٗ ا٭َط باملعطٚف َٸل بايٓػب١ إىل عاٖصا ايؿطط ٫ ٜتشٓك

 .(59)ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط
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 ــــــ ×ز قياع٘ ّإمياٌ الياع يف ثْزٗ اإلماو احلطنيّْـ َد2

َټ َٴ ×ٌ يف ثٛض٠ اٱَاّ اؿػنئَ ا٭َٛض اؾسٜط٠ بايتأ ٘ بعٓكط ايكٓاع١ اٖتُا

ضغِ خطٚد٘ ٚاٱع٬ٕ  ٕ اٱَاّ اؿػنيإتٛنٝض شيو: ٚٚإميإ ايٓاؽ مبا ٜسعِٖٛ إيٝ٘. 

٢ قبٌ زع٠ٛ أٌٖ ايهٛؾ١، ٚشيو ع٢ً أغاؽ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ عٔ ثٛضت٘ ستٸ

٢ َٔ ايطغا٥ٌ ٚايهتب َٔ أٌٖ كٳشٵأْ٘ يف أثٓا٤ ايجٛض٠ ٚٚقٍٛ َا ٫ ٜٴ املٓهط، إ٫ٓ

ُٸ هلِ إ٫ٓ بٵايهٛؾ١ مل ٜػتذٹ ً٘، ٚبعس بٳ٘ َػًِ بٔ عكٌٝ غؿريّا َٔ قٹبعس إٔ أضغٌ ابٔ ع

إٔ ٚقٌ َػًِ ٚأضغٌ تكطٜطٙ إىل اٱَاّ عٔ أٚناع ايهٛؾ١، ٚأسطظ إٔ ايٓاؽ ٜطٜسٕٚ 

 .َٓ٘ ايكسّٚ إيٝ٘ سكٝك١ّ

يف نتاب٘ ايصٟ أضغً٘ َع َػًِ بٔ عكٌٝ  ×س عًٝ٘ اٱَاّ اؿػنيٖٚصا َا أٖن

ٕٵ»إىل أٌٖ ايهٛؾ١; إش ٜكٍٛ:  ٞٻ ...ؾإ نِ ٚشٟٚ ايؿهٌ أْ٘ قس أمجع ضأٟ َٮ نتب إي

ٞٻ٢ َذٳٚاؿٹ ب٘ ضغًهِ، ٚقطأت يف نتبهِ، أقسّ  ٓهِ ع٢ً َجٌ َا قسَت عً

ٕٵ ،عًٝهِ ٚؾٝهّا  .(60)«ؾا٤ اهلل... إ

قس  ×ّ إٔ عسز ايطغا٥ٌ اييت بعح بٗا أٌٖ ايهٛؾ١ إىل اٱَاّ اؿػنيٚقس تكسٻ

 عؿط أيـ ضغاي١. بًؼ ـ طبكّا يبعض ايطٚاٜات ايتاضى١ٝ ـ اثين

سٝح  ،هتب، َع ا٫يتؿات إىل َهاَٝٓٗاإٕ ٖصا ايعسز ايهبري َٔ ايطغا٥ٌ ٚاي

٘ مٛ ايهٛؾ١ ٚايجٛض٠ نسٸ ٜعٜس، ًتٛدټيٗا ع٢ً سحٸ اٱَاّ ٚزعٛت٘ ػُع نًٓ

ٌٸ بإٔ أٌٖ  ؾدٕل َٚعاٖستِٗ ي٘ ع٢ً ْكطت٘ ٚايٛقٛف إىل داْب٘، َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜكٓع ن

َٸ١ بكسّٚ اٱَاّ إيِٝٗ. إ٫ٓ ايهٛؾ١ ناْٛا ع٢ً قٓاع١ٺ  ;ِ شيوضغ ×إٔ اٱَاّ اؿػني تا

ـٹ بصيو، ٚإمنا أضغٌ إيِٝٗ َػًِ بٔ عكٌٝ، يٝٓكٌ تٳمل ِٜه ،س ْعطت٘ت٘ ٚبٴعٵٚبػبب زٓق

; يٝشطظ بصيو إٔ ضأٟ نباضِٖ ٚأقشاب ايؿإٔ َِٓٗ قس ي٘ سكٝك١ ا٭َط عٔ نجبٺ

 ١.ٗع٢ً شات َا ٚضز يف نتبِٗ، َٚا أبًػ٘ ضغًِٗ َؿاؾ اغتكطٸ

ط املٓاظٍ ٚاملطاتب ايطؾٝع١ ٜعبَِّٚٔ ايٛانض إٔ ادتُاع ضأٟ نباض ايكّٛ ٚأقشاب 

َٸ١ ايٓاؽ; ٭ٕ ايػٛاز ا٭ععِ َٔ ايٓاؽ ٖٛ يف ايػايب تابعٷ يطأٟ نباض  عٔ ض١ٜ٩ عا

َٸ ايكّٛ، َٚٔ ايٓازض إٔ ٜؿصٸ ١ ايٓاؽ عٔ ضأٟ أقشاب ايؿهٌ ٚقاز٠ ايكّٛ، ٫ٚ ضأٟ عا

إىل أٚناع تًو  بايٓػب١ ٫ غٝٻُاطّا عٔ ضأٟ عُّٛ أبٓا٤ اجملتُع، ٜٚهٕٛ ضأٟ املٮ َعبِّ
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َٸ ١ املػًُني اٖتُاَّا نبريّا مبا اؿكب١ َٔ عكط اجملتُع اٱغ٬َٞ، سٝح لس َٔ عا

 ْ٘.ٚٵَا ٜطٳ ٜكٛي٘ نباضِٖ، ٜٚطٝعِْٛٗ يف

َٚٔ نًُات اٱَاّ اؿػني ا٭خط٣ اييت تجبت ؾسٸ٠ اٖتُاَ٘ بعٓكط قٓاع١ 

ايعٗط، سٝح  بعس إقا١َ ق٠٬ ،ايٓاؽ ٚإقباهلِ ٚضناِٖ َا قاي٘ يف َٓعٍ ؾطاف

ٕٵ»طٸ بٔ ٜعٜس ايطٜاسٞ قا٬ّ٥: خاطب دٝـ اُؿ  ْكطؾتٴانٓتِ ملكسَٞ ناضٖني  ...ٚإ

 .(61)«َٓ٘ إيٝهِ عٓهِ إىل املهإ ايصٟ أقبًتٴ

ّٷ ×ٚيٲَاّ اؿػني قاي٘ بعس ايؿطاؽ َٔ ق٠٬ ايعكط يف  ،ؾبٝ٘ بٗصا ن٬

ٕٵ...»إش قاٍ:  ،ب ب٘ اؾُاع١ ْؿػٗاشات املٓعٍ، خاَط ٚاؾٌٗ  ،ايهطا١ٖ يٓا إ٫ٓأبٝتِ  ٚإ

 .(62)«ين ب٘ نتبهِ، أْكطف عٓهِتٵٓا، ٚنإ ضأٜهِ اٯٕ غري َا أتٳعٚك

، نُا غبل إٔ شنطْا، ٚنُا ٜبسٚ َٔ ظاٖط ×٫ ىؿ٢ إٔ اٱَاّ اؿػني

ز عسّ ٖصٙ ايعباض٠، ٫ ٜطٜس َٔ ايطدٛع ا٫ْكطاف عٔ ايجٛض٠، ٚإمنا املطاز ٖٛ فطٸ

٫ ٜطٜس إٔ  ،’َجٌ ٚايسٙ ٚأخٝ٘ ،١; ٭ٕ اٱَاّ اؿػنيَٛاق١ً ايططٜل إىل أٌٖ ايهٛؾ

َٻ ط عًِٝٗ زٕٚ ضناِٖ، أٚ إٔ ٜكِٝ ٜؿطض ْؿػ٘ ع٢ً ايٓاؽ ضغِ إضازتِٗ، أٚ إٔ ٜتأ

 .«ايػًب١»سهُ٘ ع٢ً أغاؽ َبسأ 

بعس ٖذّٛ  ٞ اؿهِ ٚاـ٬ؾ١ ايعاٖط١ٜ إ٫ٓمل ٜكبٌ بتٛٓي ×ؾإٕ أَري امل٪َٓني

ٌٸ ٚبػطتِ »قاٍ يف ٖصا ايؿإٔ: ٚ ،ضِٖ عًٝ٘ بصيوٚإقطا ،داْبٺ ايٓاؽ عًٝ٘ َٔ ن

ِٸٗا، َٚسزمتٖٛا ؾكبهتٴتٴِؿٜسٟ ؾهَؿ ٞٻ ٗا، ث اٱبٌ اهلِٝ ع٢ً  تسآى تسانهتِ عً

ٚٴسٝانٗا ّٜٛ ٚضٚزٖا، ستٸ ط٧ ايهعٝـ. ٚبًؼ َٔ ٢ اْكطعت ايٓعٌ، ٚغكطت ايطزا٤، ٚ

ٚؼاٌَ مٖٛا  اٟ إٔ ابتٗر بٗا ايكػري، ٖٚسز إيٝٗا ايهبري،غطٚض ايٓاؽ ببٝعتِٗ إٜٸ

 .(63)«ايعًٌٝ، ٚسػطت إيٝٗا ايهعاب

 باـ٬ؾ١ إ٫ٓ ضٳمل ٜؿطض ْؿػ٘ ع٢ً ايٓاؽ، ٚمل ٜطٵ ×ٚنصيو اٱَاّ اؿػٔ

ٝٻ ٕٸ»سٝح قاٍ:  ،ي٘ ٔ شيو يف نتابٺبطناِٖ، نُا ب عًّٝا ـ ضنٛإ اهلل عًٝ٘ ـ مٓلا  إ

 .(64)«ْٞ املػًُٕٛ ا٭َط بعسٙ...َه٢ يػبًٝ٘... ٫ٓٚ

نُا ٜٴؿِٗ َٔ غري٠  ،×ِ َٔ نًُات ٚغري٠ اٱَاّ اؿػنيٗٳٜٴِؿ ٚباختكإض

ٞٸ  ٕ ؾطع١ّٝٚٵ، أِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜطٳ×ٚأخٝ٘ اٱَاّ اؿػٔ ×أبٝ٘ أَري امل٪َٓني عً
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يًشهِ ع٢ً ايٓاؽ َٔ ططٜل ايكٗط ٚايػًب١، ٚمل ٜهْٛٛا يٝػًهٛا ٖصا ايططٜل 

َٔ بني خكا٥ل  إٕ»: ايػٝس اـا٦َٓٞيًٛقٍٛ إىل ايػًط١ أبسّا. ٚع٢ً سسٸ تعبري 

َٔ إضاز٠ ايٓاؽ ٚضغب١ اؾُاٖري. ؾًٝؼ يف َٓطل  أْٗا َٓبجك١ْ ×سه١َٛ أَري امل٪َٓني

اهل١ُٓٝ ٚايػًط١ ع٢ً ايٓاؽ َٔ ططٜل )ايػًب١(. ؾع٢ً ايطغِ َٔ عًُ٘  ×أَري امل٪َٓني

٢ نإ ايٓاؽ ِٖ ٢ عٓٗا، ٚمل ٜطايب بٗا، ستٸ٘ ؽًٓ٘، ٚيهٓٸبإٔ اـ٬ؾ١ َٔ سٚك

ُا شضؾٛا ايسَٛع نٞ وًُٛا بٳٛا عًٝ٘، ٚضٴإيٝ٘ ٚأقطٸٚا عًٝ٘ بكبٛهلا، ٚأٓؿايصٜٔ دا٩ٚا 

ٚعٓسٖا ؾكط أخص اٱَاّ مبكايٝس  .ٞ ظَاّ أَٛضِٖطايبِٗ ٚتٛٓيملاٱَاّ ع٢ً ا٫غتذاب١ 

ٞٻا٭َٛض. ٚقس قطٻ ٞٻح بأْ٘ يٛ مل ٜٴكبٌ ايٓاؽ إي ، ٚمل أضٳ َِٓٗ اؾسٸ يف ، ٚمل ٜٴكطٸٚا عً

يف اـ٬ؾ١... يكس أعطاٙ ايٓاؽ ايػًط١، ٚأخصٖا َِٓٗ،  ت يٞ إضب١ْشيو، ملا ناْ

 .(65)«ٚاقتساض... ٚساؾغ عًٝٗا ظساض٠ٺ
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 الْاقفٔ٘مْاقف اليذاغٕ مً 

ٌ٘  دٖ يف تكْٓه السّاْٗكيف دّز اخلالف الَع دزاض

 

 )*(مهدي جاللًد. 

 *(*)سماوة رتاطًأ. 

 علً حسه مطرترجمة: 

 

 ــــــ املكّدم٘

ِٸ ،١ت ايػٓٸناْ َكازض اٱغ٬ّ يف َعطؾ١ ايسٜٔ، ٚايرتاخ  بٛقؿٗا ثاْٞ أٖ

ّٕ قٓط ،^اـايس يًُعكَٛني  .زا٥ِ َٔ قبٌ عًُا٤ اٱغ٬ّ ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ اٖتُا

ايعًُا٤ سٍٛ اٱداب١ عٔ ا٭غ١ً٦ بؿإٔ قسٚض أٚ عسّ قسٚض اؿسٜح  ٖٛادؼ تٵٚقس أزٻ

ٌ غٓس اؿسٜح ع تكػِٝ اؿسٜح. ٚميجِّعٔ املعكّٛ إىل تأغٝؼ ايعًّٛ ٚكتًـ أْٛا

ِٸ عرب زضاغ١ آساز ايطٚا٠، ٚؼسٜس تٛٗؾ ،ٚإٕ زضاغ١ ايػٓس .هلصٙ ايعًّٛ ضاؾع١ّ ط أٚ ايصٟ ٜت

 َا. ط ايؿطٚط اي٬ظ١َ ٫عتُاز ضٚاٜاتِٗ، غٛف هٝب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ إىل سٛسعسّ تٛٗؾ

 ٫ غٝٻُاًُا٤ اؿسٜح ـ ٌٚ عبٳَٚٔ بني املعاٜري املططٚس١ يكبٍٛ ضٚا١ٜ ايطٚا٠ َٔ قٹ

ّا يف تكػِٝ اؿسٜح إىل أْٛاع٘ ا٭ضبع١. ضّا قٛضٜٸٚٵطٜٔ َِٓٗ ـ ًٜعب عاٌَ املصٖب زٳاملتأخِّ

ٟٸٜٚط٣ املتأخِّ ٌ بٳكٌ َٔ قٹَتٻ بػٓسٺ طٕٚ َٔ عًُا٤ ايؿٝع١ إٔ اؿسٜح ايكشٝض ٖٛ املطٚ

 .(1)عسٍٚ ضٚا٠ اٱَا١َٝ يف مجٝع طبكات ايطٚا١ٜ

َٳٔ ٖٛ اـرب املتٸػٳٚاؿسٜح اَؿ يف غًػ١ً غٓسٙ  ٔٵكٌ ايصٟ ٜهٕٛ مجٝع 
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 .(2)إَاَّٝا ممسٚسّا

ل ٖٛ اـرب ايصٟ متٸ ايتكطٜض بٛثاق١ مجٝع ايطٚا٠ ايٛاقعني يف ٚاؿسٜح املٛثٻ

ٕٵ نإ بعض ضداٍ غٓس اؿسٜح َٔ غري  غًػ١ً غٓسٙ يف نتب ايطداٍ ايؿٝع١ٝ، ٚإ

 .(3)اٱَا١َٝ

ّٸيف ؼسٜس املٛقـ َٔ ايطاٟٚ إىل تػٝټ ٣ إزخاٍ عٓكط املصٖبيكس أزٸ يف  ط ٖا

إش  ;إسطاظ ٚثاق١ ايطاٟٚ يف ْكٌ ا٭سازٜح ناؾّٝا سٵتكِٝٝ ايطٚا٠، َٚٔ سٝٓٗا مل ٜعٴ فاٍ

ا٭َط ايهجري  باٱناؾ١ إىل شيو قاض يعاَّا إسطاظ إَا١َٝ ايطاٟٚ أٜهّا. ٚقس تطى ٖصا

غري اٱَاَٝني ٚتهعٝؿِٗ، ٚظٗٛض ٗا: اٱعطاض عٔ أسازٜح ايجكات َٔ ايتساعٝات، َٚٓ

، ٚعسّ يف ايتعاطٞ َع ايطٚاٜات ايهعٝؿ١، َٔ قبٌٝ: )عٌُ ا٭قشاب( َعاٜري أخط٣

 ايتٓاغِ بني اٯضا٤ ايطداي١ٝ ٚايتطبٝكات ايؿك١ٝٗ.

اٱعطاض عٔ أسازٜح ايطٚا٠ َٔ غري  َٔ خ٬ٍ اؾرتاط َصٖب ايطاٟٚ متٸ

 َٔ ايطٚاٜات، ا٭َط ايصٟ ٜهططٸِٖ يف ػطٜس ايؿكٗا٤ َٔ ايهجري اٱَا١َٝ، ٚبصيو متٸ

يتُػٸو بعٌُ ا٭قشاب يف ايهجري َٔ املٛاضز. إىل ا ،يًدطٚز َٔ املأظم ;ْٗا١ٜ املطاف

ٞ ـ عٓسَا قاَٛا بتأيٝـ ايهتب ١ ـ َٔ أَجاٍ: ايع١َ٬ٓ اؿًٓإٕ ؾكٗا٤ َسضغ١ اؿًٓ

ٚسٝح غاضٚا يف  ايطداي١ٝ إمنا انتؿٛا بايٓعط إىل ايطاٟٚ َٔ ايعا١ٜٚ ايطداي١ٝ ؾكط،

ِٸ ايهبري َٔ أسازٜح ايطٚا٠  َٝسإ ايتطبٝل ايؿكٗٞ، ٚقاضٚا ٚدّٗا يٛد٘ أَاّ ايه

ك١( ٚايطٚاٜات ايهعٝؿ١، اختاضٚا ضأّٜا غري ايطأٟ ايجكات غري اٱَاَٝني )ا٭سازٜح املٛثٻ

 .(4)ايطدايٞ

ٞ ايطٚا١ٜ ٚتعٛز ٖصا ا٫ظزٚاد١ٝ ظصٚضٖا إىل اعتُاز َصٖب ايطاٟٚ يف تًٓك

ٚسٝح هس ايؿكٝ٘ ْؿػ٘ أَاّ  .ص ضٚاٜات غري اٱَاَٝنيبٵ٣ إىل ْٳبايكبٍٛ، ا٭َط ايصٟ أزٸ

اعرتف ٖٛ ْؿػ٘  و بطٚاٜاتٺ٫ َٓسٚس١ ي٘ َٔ ايتُػٸو بٗا ؾإْ٘ ٜهططٸ إىل ايتُػټ ضٚا١ٜٺ

 ك١(.بأْٗا غري َعترب٠ )ضٚاٜات نعٝؿ١( أٚ ًَشك١ بػري املعترب٠ )ايطٚاٜات املٛثٻ

طٜٔ ِٖ عًُا٤ إٔ َكسض املعًَٛات ايطداي١ٝ بايٓػب١ إىل املتأخِّٚبا٫يتؿات إىل 

بِٗ َٔ عكط ايطٚا٠ ا٭َط ايصٟ طٵ٬سع١ ُقمبٚ ،ايٓذاؾٞ ـ :َٕٛ ـ َٔ أَجاٍايطداٍ املتكسِّ

هعٌ آضا٤ِٖ دسٜط٠ با٫غتُاع، ؾإٕ آضا٤ ايطدايٞ ايؿٝعٞ ايؿٗري )أبٛ ايعباؽ 
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طٜل أَآَا يًتعاطٞ َع أسازٜح ايٓذاؾٞ( يف خكٛم َصاٖب ايطٚا٠ غٛف تؿتض ايط

ٌ بٳح َٔ قٹطٳٜٚبسٚ َٔ ايهطٚضٟ إعاز٠ ايٓعط يف ايتكػِٝ ٚايتبٜٛب املكتٳ .ٖ٪٤٫ ايطٚا٠

ٌ بٳس َٔ قٹُٳزٕٚ ا٫يتؿات إىل ا٭قٌ املعتٳ ،١ ع٢ً أغاؽ ا٫خت٬ف املصٖيبَسضغ١ اؿًٓ

إىل مجٝع املصاٖب  ضَني َٔ ايؿٝع١. ٚسٝح ٫ ميهٔ يٓا يف ٖصٙ املكاي١ ايتعطټاملتكسِّ

نإ عسز ايطٚا٠ َٔ ايٛاقؿ١ٝ أنجط َٔ غا٥ط  ااملصنٛض٠ يف ضداٍ ايٓذاؾٞ، ٚمٓل

م ايؿٝع١ٝ، ؾإْٓا غٓككط ٖصا ايبشح ٚايتشكٝل يف ض١ٜ٩ طٳاملٓتُني إىل غا٥ط ايؿٹ

 ايٓذاؾٞ بؿإٔ ايطٚا٠ املٓتُني هلصٙ ايؿطق١ )ايٛاقؿ١ٝ(.

زخاٍ ايٓذاؾٞ ملعتكس إٖٞ سسٚز إٕ ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ يف ٖصا ايبشح ٜكٍٛ: َا 

اتِٗ؟ ٚإشا نإ ايٛقـ عٓكطّا عّا يصيو يف قبٍٛ َطٜٚٸبٳايٛاقؿ١ٝ يف تكِٝٝ ايطٚا٠، ٚتٳ

 .(5)َٔ أتباع املصٖب ايٛاقؿٞ؟ طّا يف دطسِٗ ؾُا ٖٛ ايػبب يف اغتجٓا٤ ٚتٛثٝل عسزٺَ٪ثِّ

ٚتٛثٝكِٗ  ،ْػع٢ يف ٖصٙ املكاي١ إىل زضاغ١ ن٬ّ ايٓذاؾٞ سٍٛ ايطٚا٠ ايٛاقؿني

 أٚ تهعٝؿِٗ، ٚتكِٝٝ َكساض تأثري نعـ َصٖب ايطاٟٚ يف سهُ٘ ايطدايٞ.

 

 ــــــ ـ مفَْو املرٍب ّالفسق1٘

 ــــــ أـ املعيٙ اللػْٖ

أخص يؿغ ايؿطق١ َٔ َاز٠ )ف ض م(، ٖٚٞ يف ا٭قٌ تعين ايؿكٌ ٚايتؿطٜل. قاٍ 

ز٠ َٔ يًذُاع١ املتؿطٸ ايؿطٵم: ايكطع١ املٓؿك١ً، َٚٓ٘: ايؿطق١»ايطاغب اٱقؿٗاْٞ: 

 .(6). ٚقس شٖب أغًب عًُا٤ ايًػ١ إىل تؿػري )ايؿطق١( مبع٢ٓ اؾُاع١ َٔ ايٓاؽ«ايٓاؽ

ٞٸ ،َٔ َاز٠ )ش ٖـ ب( ٚأَا َؿطز٠ )املصٖب( ؾٗٞ َأخٛش٠ْ ٚايصٖاب،  مبع٢ٓ امله

غٛا٤ نإ ٜطًل  ،املصٖب َا ميٌٝ إيٝ٘ َٔ ايططم»ٚقس عطٸؾٗا عًُا٤ ايًػ١ بايكٍٛ: 

 .(7)«ٚايؿاٖس أْو تكٍٛ: ٖصا َصٖيب يف ايػُاع ٚا٭نٌ ٚايؿطب .ٝ٘ أٚ ٫ ٜطًلايكٍٛ ؾ

. (8)«ناقت عًٝ٘ َصاٖب٘، أٟ ططق٘»ٚقاٍ ابٔ زضٜس يف نتاب٘ )مجٗط٠ ايًػ١(: 

. ٚقاٍ ابٔ َٓعٛض (9)«شٖب ؾ٬ٕ َصٖبّا سػّٓا، أٟ: ططٜك١ سػ١ٓ»ٚقاٍ أقشاب ايًػ١: 

. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٛد٘ يف تػ١ُٝ املعتكسات (10)«إيٝ٘ املصٖب: املعتكس ايصٟ ٜٴصٖب»ا٭ؾطٜكٞ: 

 ى مٖٛا.ايبؿط١ٜ بـ )املصاٖب( ٖٛ إٔ اٱْػإ ٜتشطٻ
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إشٕ با٫يتؿات إىل َا ٚضز يف نتب ايًػ١ ؾإٕ املصٖب ٜعين ا٭غًٛب ٚايططٜك١ 

ِٸاـاقٸ َٔ ا٭غًٛب ا٫عتكازٟ أٚ َٓٗر ايؿطز يف ا٭عُاٍ ٚايػًٛنٝات  ١، ا٭ع

 املدتًؿ١.

 

 ــــــ يٙ الفسق٘ ّاملرٍب اصطالحًاب ـ مع

ب املكطًض ـ ع٢ً َا ٜبسٚ َٔ اغتعُاهلا يف َكازض ايؿٹطٳم ػٳإٕ ن١ًُ ايؿٹطٵق١ َع

قطٜب َٔ املع٢ٓ ايًػٟٛ، ؾٗٞ تطًل ع٢ً اؾُاع١ َٔ  ٚاملكازض ايتاضى١ٝ ـ هلا َع٢ٓٶ

ٚع٢ً ايطغِ  .٢ َطًبّا ٚعكٝس٠ ز١ٜٝٓ َؿرتن١ أٚ ض١ٜ٩ ٚاسس٠ عٔ ايسٜٔايٓاؽ اييت تتبٓٸ

أِْٗ ىتًؿٕٛ عِٓٗ يف بعض املػا٥ٌ  َٔ تٛاؾكِٗ َع أقطاِْٗ يف عَُٛٝات ايسٜٔ، إ٫ٓ

 .(11)ايه١َٝ٬ ٚايعكا٥س١ٜ اؾع١ٝ٥

ب املكطًض َع٢ٓ قطٜبّا َٔ املع٢ٓ ايًػٟٛ، مبع٢ٓ أْ٘ ػٳنُا إٔ يًُصٖب َع

املػا٥ٌ  ١ يف ؾِٗخاقٸ ٜعين ا٭غًٛب ٚايططٜك١. ؾٗٛ يف املكطًض ايه٬َٞ ططٜك١ْ

ٖٛ ا٭ؾاعط٠. ٚيف َكطًض ايؿك٘ َصٖب َصٖب اٱَا١َٝ أٚ  :ا٫عتكاز١ٜ، َٔ قبٌٝ

١، َٔ يف اغتٓباط ا٭سهاّ ايعا١َ ٚايؿطع١ٝ َٔ ظٛاٖط ايهتاب ٚايػٓٸ خامٸ أغًٛبٷ

 .(12)اؿٓؿٞاملصٖب قبٌٝ: املصٖب اؾعؿطٟ أٚ 

كتًـ  ٚعًٝ٘ ٜبسٚ إٔ ْكط١ ا٫ؾرتاى يف ايتعطٜـ ا٫قط٬سٞ يًُصٖب يف

ٚإٕ اغتعُاٍ ٖصٙ املؿطز٠ يف  .اٍايعًّٛ ٖٛ ا٭غًٛب ٚايططٜك١ اـاق١ يف شيو اجمل

ط عٔ أغًٛب ايؿكٝ٘ ايؿك٘ ٜعبِّ فاٍٚيف ; ايه٬ّ ٜعين ا٫ػاٙ ايه٬َٞ يًؿطز فاٍ

ٕ ططٜك١ اغتعُاٍ َؿطز٠ املصٖب يف ن٬ّ إٚ، يف اغتٓباط ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ. ٖصا

ايصٟ ٖٛ  ،ملصٖب عٓسٙ ؾسٜس٠ ايكطب َٔ َعٓاٖا ايًػٟٛايٓذاؾٞ تجبت إٔ َؿطز٠ ا

 ايططٜك١ ٚا٭غًٛب ٚا٫ػاٙ ايه٬َٞ يًطٚا٠.

قشٝض »يف بٝإ عكا٥س ايطٚا٠:  ايتاي١ٝٚقس اغتعٌُ ايٓذاؾٞ ايعباضات 

، (16)«ؾاغس املصٖب»، ٚ(15)«املصٖب ٞغاي»، ٚ(14)«ٚاقؿٞ املصٖب»، ٚ(13)«املصٖب

َٸ»، ٚ(17)«َهططب املصٖب»ٚ  .(18)«بٞ املصٖعا

ٟٸٚع٢ً  ٍٕ أ ٚاسس،  ؾإٕ َكطًض ايؿطق١ ٚاملصٖب ٜٴػتعٌُ يف ٖصا املكاٍ مبع٢ٓٶ سا
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 ٖٚٛ ا٫ػاٙ ا٫عتكازٟ يًطٚا٠.

 

 ــــــ ف علٙ الفسق٘ الْاقفٔ٘ـ التعس2ُّ

ٕٟ ٞٸ إٕ ايٛقـ يف ايًػ١ ٜعين ايٛقٛف ٚعسّ إبسا٤ ضأ بعس ٚ. (19)َا سٍٛ َػأي١ٺ قطع

 يؿٝع١ يف َػأي١ اٱَا١َ ٚخ٬ؾت٘ إىل فُٛعتني:اْكػِ ا ×اغتؿٗاز اٱَاّ ايهاظِ

: ٖٞ اييت أٜكٓت باغتؿٗاز اٱَاّ يف غذٔ ايػٓسٟ بٔ ؾاٖو، ٚقايت ا٭ٚىل

ٞٸ ٚقس عٴطؾت ٖصٙ اؾُاع١ بـ )ايكطع١ٝ(; ٚشيو  .×بٔ َٛغ٢ ايطنا بإَا١َ اٱَاّ عً

 عسٙ.َٔ ب ×، ٚإَا١َ اٱَاّ ايطنا×٭ْٗا قطعت ٚأٜكٓت باغتؿٗاز اٱَاّ ايهاظِ

ؿت عٓس ، ٚتٖٛق×: ٖٞ اييت أسذُت عٔ ا٫عرتاف بإَا١َ اٱَاّ ايطناايجا١ْٝ

. ٚقس اؾتٗطت ٖصٙ اؾُاع١ ـ اييت ميهٔ تكػُٝٗا ×إَا١َ اٱَاّ َٛغ٢ بٔ دعؿط

 .(20)بػبب عكا٥سٖا املدتًؿ١ إىل عسٸ٠ أقػاّ ـ بـ )ايٛاقؿ١(

، ٚشيو ع٢ً عاتٺٚقس شٖب ايٓٛغيت إىل تكػِٝ ايؿطق١ ايٛاقؿ١ إىل عسٸ٠ مجا

 :ايتايٞايٓشٛ 

ٌّ ×اؾُاع١ ا٭ٚىل شٖبت إىل ا٫عتكاز بإٔ اٱَاّ َٛغ٢ بٔ دعؿط ـ1 ، ٚأْ٘ س

، ٚقس ؾأ اـًٝؿ١ طايعباغٞ اؾا٥طص ّٝا زٕٚ إٔ ٜطاٙ أسسٷقس خطز َٔ ايػذٔ َتدٚؿ

ٕٸ ٌّ بايػشط ٚاؿ١ًٝ إىل إظٗاض ا٭َط إىل ايٓاؽ ٚنأ مل  اٱَاّ قس َات، يف سني أْ٘ س

ٟٸتٵميٴ  ايكا٥ِ املٛعٛز ايصٟ غُٝٮ ا٭ضض قػطّا ٚعس٫ّ. ، ٚأْ٘ ٖٛ املٗس

، ×١ عٔ اٱَاّ ايكازمَطٜٚٸ اؾُاع١ ايجا١ْٝ ٖٞ اييت اغتٓست إىل ضٚاٜاتٺ ـ2

ُٸٞ ايكا٥ِ طقا٥ُّاص»ٜكٍٛ ؾٝٗا:  ؾصٖبت إىل ا٫عتكاز  ،(21)«َا ميٛت٭ْ٘ ٜكّٛ بعس إمنا غٴ

ٝٸٛز إىل اؿٝا٠ ثا١ّْٝبإٔ اٱَاّ قس َات، ٚيهٓ٘ غٝع ٕٕ، ٚأْ٘ ٜكِٝ ساي ٟ غطِّ ّا يف َها

 يف ايعامل، ٚأْ٘ ٖٛ ايكا٥ِ.

تٌ ع٢ً ٜس بين قس ُق ×اؾُاع١ ايجايج١ تعتكس بإٔ اٱَاّ َٛغ٢ بٔ دعؿط ـ3

ح إىل اؿٝا٠، ٚغٛف ميٮ ا٭ضض عٳاؽ، ٚيهٓ٘ عٓسَا وني َٛعس قٝاَ٘ غٛف ٜٴبٵايعبٸ

 قػطّا ٚعس٫ّ.

ٌ، ٚإمنا تٳِكمل ٜٴ ×بع١ ٖٞ اييت تعتكس بإٔ اٱَاّ ايهاظِاؾُاع١ ايطا ـ4
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 اضؼٌ َٔ ايسْٝا ٚضؾع٘ اهلل إيٝ٘، ٚأْ٘ غٝعٝسٙ َت٢ ؾا٤ شيو.

تكّٛ ع٢ً قا١ُٝ٥  ضٚاٜاتٷَٔ د١ٗٺ ـ اجملُٛع١ اـاَػ١ ناْت تكٍٛ: ٖٓاى 

آبا٥٘ ايصٟ ٫ ٜٓهط  أخط٣ َٛتٴ َٚٔ د١ٗٺ ;٫ ميهٔ تهصٜبٗا ×اٱَاّ ايهاظِ

إْٓا ْكـ َٛقـ اؿري٠ بني ٖاتني َٚٔ ٖٓا ؾس قشٸ١ ايتكاضٜط بؿإٔ َٛت٘، ٜ٪ِّ

 ×٢ ٜجبت اٱَاّ ايطناـ ع٢ً إَاَت٘، ستٸيصيو ْتٖٛقٚ ،اجملُٛعتني َٔ ايطٚاٜات

 .(22)إَاَت٘ با٭زي١ ٚايرباٖني املكٓع١

ٛٳَا تكسٻ ـ ٖٛ أِْٗ ِقّ َٔ ايه٬ّ ٜجبت إٔ ايٛد٘ املؿرتى بني مجٝع أْٛاع اي

ُٸ ×ٕٚ بإٔ اٱَاّ ايهاظِٜعتكس ٌ اهلل تعاىل، ٫ٚ بٳ١ املٓكٛبني َٔ قٹٖٛ آخط ا٭٥

 باٱَا١َ بعسٙ. ٜعرتؾٕٛ ٭سسٺ

 

 ــــــ ـ اليذاغٕ ّفسق٘ الْاقف3٘

إٕ عسز ايطٚا٠ ايٛاقؿني ايٛاضز٠ أمسا٩ِٖ يف نتاب )ضداٍ ايٓذاؾٞ( ٚاسس 

ٌٕ ٚعؿطٜٔ ؾدكّا ١ٺسٝح قاّ ايٓذاؾٞ بتعطٜـ غتٸ ;ٚث٬ثٕٛ ؾدكّا  َِٓٗ بؿه

ٌٸ ٌَٕػتك ٚيف غٝام  نُينٸ ، نُا أؾاض إىل اْتُا٤ اـُػ١ اٯخطٜٔ إىل ايٛاقؿ١ٝ بؿه

 ١ غا٥ط ايطٚا٠.تطمج

خ ايٓذاؾٞ عٔ إبطاِٖٝ بٔ أبٞ بهط عُس يف ا٭ثٓا٤ إىل بٝإ ساٍ ؾشٝح ؼسٻ

 .×أخٝ٘ إمساعٌٝ، ٚقاٍ بأْ٘ ٚاقؿٞ أٜهّا، ٚأْ٘ ٜطٟٚ عٔ اٱَاّ ايهاظِ

ٙ ض يف ا٭ثٓا٤ إىل ٚاقؿ١ٝ إخٛت٘ ٚدسٸتعطٻ س بٔ قُس بٔ عُطٚسٝح شنط أمح

 أٜهّا.

ٚقس أؾاض ايٓذاؾٞ إىل تٛب١ ؾدكني َٔ ايٛاقؿ١. ؾشٝح شنط عجُإ بٔ عٝػ٢ 

ْ٘ ٜهتؿٞ بٓكٌ إٚسٝح  .ضدٛع٘ عٔ ايٛقـعٔ ٞ ؼهٞ عٔ ايهؿٸ ْكٌ بؿأْ٘ ضٚا١ّٜ

ٚٸ ع٢ً عسّ عٛزت٘ عٔ ايٛقـ،  ض إىل ايطٚاٜات ايساي١ٍ عٔ ايهؿٞ، ٫ٚ ٜتعطٻاـرب ا٭

 .(23)ميهٔ يٓا إٔ ْػتٓتر إٔ ايٓذاؾٞ ٜطتهٞ ضدٛع عجُإ بٔ عٝػ٢ عٔ ايٛقـ

ٚيف َعطض سسٜح ايٓذاؾٞ عٔ عبٝس اهلل بٔ أبٞ ظٜس أمحس بٔ ٜعكٛب بٔ ْكط 

ٚبعس إَعإ ايٓعط  .عٔ أبٞ غايب ايعضاضٟ بؿإٔ ضدٛع٘ عٔ ايٛقـ ا٭ْباضٟ غام ضٚا١ّٜ
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ايب َع عكط عبٝس اهلل بٔ أبٞ ظٜس، َٚعطؾت٘ ايٛثٝك١ بأسٛاي٘، يف تعأَ عكط أبٞ غ

َٴ  .(24)ظّاطٳشٵٜهٕٛ ضدٛع٘ عٔ ايٛقـ ٚايتشاق٘ باٱَا١َٝ 

هض َٔ خ٬ٍ تٛثٝك٘ هلِ أٚ إٕ أغًٛب تعاطٞ ايٓذاؾٞ َع ايطٚا٠ ايٛاقؿني ٜتٻ

 ط عٔ عسّ َسخ١ًٝ َصٖب ايطاٟٚ يفِٗ، مبع٢ٓ إٔ تٛثٝل ايطاٟٚ ايٛاقؿٞ ٜعبِّؿتهعٝ

نإ عًٝ٘ تهعٝـ مجٝع ايطٚا٠ ايصٜٔ  ٌ ايٓذاؾٞ، ٚإ٫ٓبٳاؿهِ ايطدايٞ عًٝ٘ َٔ قٹ

ٜٓتُٕٛ إىل املصٖب ايٛاقؿٞ. نُا إٔ اغتعُاٍ كتًـ زضدات َكطًض )ايجك١( ٜجبت إٔ 

 .(25)٬َى سهِ ايٓذاؾٞ ٖٛ قسم ٚنبط ايطاٟٚ

زاَػّا ع٢ً إٔ ٌ زي٬ّٝ َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اغتجٓا٤ بعض ايطٚا٠ ايٛاقؿني ٚتٛثٝكِٗ ٜؿٚه

ٕ عكٝس٠ ايطاٟٚ َٚصٖب٘ ـ َا زاّ ٫ أا٭قٌ يف ْكٌ ا٭سازٜح ٖٛ ايكسم ٚايهبط، ٚ

. (26)ٌ َاْعّا زٕٚ ٚثاقتٜ٘ػٛق٘ مٛ ٚنع اؿسٜح ٚاخت٬ق٘ مبا ٜعهس َصٖب٘ ـ ٫ ٜؿٚه

ز َٛقع َصٖب ايٛقـ عح أسٛاٍ ايطٚا٠ ايٛاقؿني َٚٔ امل٬نات ا٭خط٣ اييت ؼسِّ

هض َا ٖٛ َس٣ تأثري نعـ َصٖب اؿسٜح، نُٝا ٜتٻ فاٍؿِٗ يف تهعٝ ايصٜٔ متٸ

َا ًٜٞ ع٢ً عح ايطٚا٠  اؿسٜح. َٚٔ ٖٓا ؾإْٓا غٓعٌُ يف فاٍايطٚا٠ يف تهعٝؿِٗ يف 

 كني أٚ اجملطٚسني بايتؿكٌٝ.َٔ املصٖب ايٛاقؿٞ َٔ املٛثٻ

 

 ــــــ دأـ التْثٔل املؤنَّ

اض٠ )ثك١ ثك١( تعين املعٜس َٔ ايتأنٝس ايطداٍ إٔ عب فاٍٜط٣ أنجط ايعًُا٤ يف 

. ٚقس اغتعٌُ ايٓذاؾٞ ٖصٙ ايعباض٠ بؿإٔ بعض ايطٚا٠ َٔ ايٛاقؿ١، (27)ع٢ً ٚثاق١ ايطاٟٚ

ٌٕيٝهٕٛ بصيو قس أٖن ٟٸ س بؿه َسخ١ًٝ أٚ تأثري  قاطع ع٢ً أْ٘ مل ٜهٔ ملصاٖبِٗ أ

 َٔ شيو ع٢ً غبٌٝ املجاٍ:ٚيف سهُ٘ ايطدايٞ بؿأِْٗ. 

ب بـ املًٖك ،يف ايتأنٝس ع٢ً ٚثاق١ عبس ايهطِٜ بٔ عُطٚأـ قاٍ ايٓذاؾٞ 

نإ  .×ثِ ٚقـ ع٢ً أبٞ اؿػٔ ،’ض٣ٚ عٔ أبٞ عبس اهلل ٚأبٞ اؿػٔ»)نطٸاّ(: 

. ٚإٕ تأنٝسٙ ع٢ً ٚثاق١ )نطٸاّ( ٜجبت عسّ َسخ١ًٝ (28)«ب نطٸاَّا...ّٓا، ٜٴًٖكٝٵعٳ ثك١ّ ثك١ّ

٘ َصٖب ايٛقـ، ٫ إٔ ٜجبت ي٘ أع٢ً ؿ٘ بػبب اعتٓاقيهإ نعٻ ٚإ٫ٓ ;ٚقؿ٘ يف تٛثٝك٘

 .«ثك١ ثك١ عني»زضدات ايٛثاق١ ٚايتعسٌٜ َٔ خ٬ٍ ايتعبري عٓ٘ بأْ٘ 
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ٞ بؿإٔ ٚاقؿ١ٝ أمحس بٔ اؿػٔ بٔ بعس بٝإ ن٬ّ ايهؿٸ ،ب ـ إٕ ايٓذاؾٞ

ُٸ اض، عُس إىل اعتباضٙ َٛضز ٚثٛم ٚاعتُاز ؼت مجٝع إمساعٌٝ بٔ ؾعٝب بٔ َٝجِ ايت

ا قاي٘ يف ٖصا ٚمٓم .َٔ ؾا٥ب١ ايعٝب ٚايٓكل ت٘ اؿسٜج١ٝ خاي١ّٝيهٕٛ َعطٝا ;ايعطٚف

ُٸ َٝجِ بٔ ؾعٝب بٔ إمساعٌٝ بٔ اؿػٔ بٔ أمحس»ايؿإٔ:  َٛىل بين أغس. قاٍ  ،اضايت

عٔ اؿػٔ بٔ َٛغ٢  ،، ٚشنط ٖصا عٔ محسٜٚ٘نإ ٚاقؿّا :ٞأبٛ عُطٚ ايهؿٸ

ـٷ :اب قاٍاـؿٸ ٌٸ. ٖٚ×. ٚقس ض٣ٚ عٔ ايطناأمحس بٔ اؿػٔ ٚاق ٍٕ ٛ ع٢ً ن  سا

ٖٛ » :. إٕ تأنٝس ايٓذاؾٞ ع٢ً تٛثٝك٘ بايكٍٛ(29)«...ثك١، قشٝض اؿسٜح، َعتُس عًٝ٘

ٌٸ  ٜٴجبت عسّ َسخ١ًٝ َصٖب ايطاٟٚ يف ٚثاقت٘. «ساٍ ثك١ ع٢ً ن

س ايٓذاؾٞ ع٢ً ٚثاقتِٗ، ز ـ إٕ مساع١ بٔ َٗطإ َٔ ايطٚا٠ ايٛاقؿني ايصٜٔ أٖن

 بٔ ٚا٥ٌ بٔ عبس َٛىل ،اؿهطَٞ ايطمحٔ عبس بٔ َٗطإ بٔ مساع١»إش قاٍ يف شيو: 

 َػذس بايهٛؾ١ ٚي٘ ثك١، ثك١ ...قُس أبا ٚقٌٝ: ْاؾط٠، أبا ٢ٜهٓٸ اؿهطَٞ، سذط

 مجاع١ عٓ٘ ٜطٜٚ٘ نتابٷ اؿهطَٞ... ي٘ قُس بٔ ظضع١ َػذس ٖٚٛ عهطَٛت،

 إٔ ايؿٝذ . إٕ ايٓذاؾٞ مل ٜٓػب إمساعٌٝ بٔ َٗطإ إىل ايٛقـ، إ٫ٓ(30)«نجري٠...

ٝٵسٳٚايؿٝذ ايكسٚم قا٫ بأْ٘ َٔ ايكا٥ًني بايٛقـ.  (31)ايطٛغٞ ٞ قس ض٣ٚ إٔ ايهؿٸ بٳ

ٍٸ عٓ٘ ضٚا١ّٜ ×ع٢ً إَا١َ اٱَاّ ايطنا تس
، ؾاغتٓتر َٓٗا ايبعض أْ٘ يٝؼ ٚاقؿّٝا، (32)

ٔٵ ٖٓاى ايهجري َٔ ايٛاقؿني ايصٜٔ ْكًٛا ايطٚاٜات يف إطاض إثبات إَا١َ اٱَاّ  ٚيه

×ايطنا
(33). 

٫يتؿات إىل سهِ ايٓذاؾٞ ٚغريٙ َٔ عًُا٤ ايطداٍ ايؿٝع١ بؿإٔ با ،ٚعًٝ٘

ٚايرتزٜس، ٚأَا يف َٛضز َصٖب ايطاٟٚ  يًؿٓو ايطاٟٚ املصنٛض ؾإٕ ٚثاقت٘ غري قاب١ًٺ

ٌ بٳس َٔ قٹتٛثٝك٘ امل٪ٖن ٜتػٝٻطقؿٝت٘ ئ ا٢ يف ساي١ إثبات ٚٚا٫خت٬ف ؾٝ٘ ؾٝبسٚ أْ٘ ستٸ

س ِٜ بٔ عُطٚ بٔ قاحل اـجعُٞ، إش أٖنايٓذاؾٞ، نُا ٖٛ اؿاٍ بؿإٔ عبس ايهط

 ع٢ً ٚثاقت٘ ع٢ً ايطغِ َٔ إثبات ٚاقؿٝت٘.

يف بٝإ إَها١ْٝ اؾُع بني ايٛثاق١ ٚايٛقـ إىل أْ٘ با٫يتؿات  ٚقس شٖب بعضٷ

ع٢ً ا٫بتعاز عِٓٗ،  ^ٌ ا٭١ُ٥بٳز عٔ ايطٚا٠ ايٛاقؿني، ٚايتأنٝس َٔ قٹإىل ايٓٗٞ املؿسٻ

، ؾإٕ (34)«املُطٛض٠»إىل اؿسٸ ايصٟ أطًكٛا عًِٝٗ َكطًض  ،ٝع١ٌ عًُا٤ ايؿبٳ٢ َٔ قٹٚستٸ
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ٌٷ ع٢ً قسٚض تًو ايطٚاٜات  اعتباض ٚثاقتِٗ يف ْكٌ ايطٚاٜات ٚدٛاظ ْكٌ ايطٚا١ٜ عِٓٗ زيٝ

ايكازم  نيإشا ْكًٛا اؿسٜح عٔ اٱَاَ ٫ غٝٻُا١ َصٖبِٗ، ٚعِٓٗ يف ؾرت٠ قشٸ

’ايهاظِٚ
(35). 

ٝٵسٳ املٓكٛي١ عٔ ايطٚا٠ ايٛاقؿني،  ×اٱَاّ ايطنا إٔ ٚدٛز بعض ايطٚاٜات عٔ بٳ

ؿِٗ، ٜهع ع١َ٬ اغتؿٗاّ سٍٛ قٛاب١ٝ ٖصا ايكٍٛ. ثِ إٕ بعس تٛٗق وٛٚايكازض٠ ب٬ ؾٳ

يًطٚا٠ ايٛاقؿني  عسّ ايتؿهٝو ٚايؿكٌ بني ساٍ ا٫غتكا١َ ٚا٫مطاف املصٖيبٸ

عًُا٤ ايطداٍ  َني َٔاملصنٛضٜٔ يف نتاب )ضداٍ ايٓذاؾٞ( ٚغريٙ َٔ آثاض املتكسِّ

ايؿٝع١، ٚنصيو عسّ ٚدٛز َجٌ ٖصا ايتؿهٝو ٚايؿكٌ يف إغٓاز ضٚاٜات ايهتب 

ّٕ ا٭ضبع١ اييت تؿتٌُ أغاْٝسٖا ع٢ً ضٚا٠ٺ ع٢ً  َٔ املصٖب ايٛاقؿٞ، ٜهع ع١َ٬ اغتؿٗا

َجٌ ٖصا ايه٬ّ. إٕ َجٌ ٖصا ايتٛدٝ٘ ٜجبت إٔ عسّ تأثري َصٖب ايطاٟٚ يف ٚثاقت٘ عٓس 

مل ٜهٔ ٚانشّا، خ٬ؾّا ملا  ،املاَكاْٞ ٚايؿٝذ ايبٗا٥ٞ :ٔ أَجاٍَ ،نباض ايعًُا٤

ٝٸسٻٜٴ  ٔ.ٖٳطٵبٳَٴ ١ َصٖب ايطاٟٚ يف ٚثاقت٘ أَطٷع٢ َٔ إٔ عسّ َسخً

اٖا اييت تًٓكٚ ،×َٓكٛي١ عٔ ايٛاقؿني عٔ اٱَاّ ايطنا نُا إٔ ٚدٛز ضٚاٜاتٺ

ٝل ٚاؿهِ بؿإٔ ٜجبت عسّ َسخ١ًٝ ايهعـ املصٖيب يف ايتٛث ،عًُا٤ ايؿٝع١ بايكبٍٛ

 اعتباض أٚ عسّ اعتباض ضٚاٜاتِٗ.

ٜٓكٌ يف نتاب٘ )عٕٝٛ أخباض  كسٚمٕ ايؿٝذ ايإ :ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ،َٔ شيوٚ

ٜطٜٚٗا أمحس بٔ اؿػٔ بٔ إمساعٌٝ بٔ ؾعٝب  ×عٔ اٱَاّ ايطنا ( ضٚا١ّٜ×ايطنا

ُٸ ٌّبٔ َٝجِ ايت ي٘ ٚ ،ٚيهٓ٘ َٛضز اعتُاز ،(36)بؿٗاز٠ ايٓذاؾٞ اض، ايصٟ ٖٛ ٚاقؿ

. ٚإٕ ابٔ ايٛيٝس ـ ايصٟ ٖٛ َٔ عًُا٤ ايطداٍ ايؿٝع١ ايباضظٜٔ ـ مل (37)أسازٜح قشاح

ٟٸغًب١ٝ ػاٖ٘، ٚإمنا تٛدٻ ٜهٔ وٌُ ْعط٠ّ آخط يف غًػ١ً  إىل ؾدٕل ٘ بٓكسٙ ايػٓس

ٛٸُّٗا إٜٸَتٻ ،ايػٓس  .(38)اٙ بايػً

عٔ اٱَاّ ايطٚا٠ َٔ أتباع املصٖب ايٛاقؿٞ، ٚقس ض٣ٚ  أسسٴإٕ اؿػني بٔ َٗطإ 

×ايطنا
ٞٸ(39) مل  (40)اض٠ ايعٗاضبؿإٔ سهِ نٓؿ ×بٔ َٛغ٢ ، ٚضٚاٜت٘ عٔ اٱَاّ عً

ٞٸَجٌ ،شٗا بعض ايعًُا٤ّا، ٚإمنا قشٻتٛاد٘ اعرتانّا غٓسٜٸ  : قُس باقط اجملًػٞ ٚعً

 .(42)اض٠ ايعٗاض أٜهّا. نُا اغتٓس إيٝٗا ايؿكٗا٤ يف بٝإ سهِ نٓؿ(41)اضٟأنرب ايػٓؿ
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 ــــــ طللب ـ التْثٔل امل

ٌٕ يكس قاّ ايٓذاؾٞ بتٛثٝل غبع١ٺ َطًل، ا٭َط ايصٟ  َٔ ايطٚا٠ ايٛاقؿني بؿه

نإ عًٝ٘  عٓسٙ يف دطسِٗ أٚ تعسًِٜٗ، ٚإ٫ٓ ٜجبت إٔ ٫ َسخ١ًٝ يهعـ ايطٚا٠ املصٖيبٸ

 بػبب قٛهلِ بايٛقـ. ;تهعٝـ ايطٚا٠ ايٛاقؿني

اطٞ ا٭غسٟ: قاٍ ايٓذاؾٞ يف َعطض سسٜج٘ عٔ إبطاِٖٝ بٔ قاحل ا٭من ـ1

 .(43)«٠...عسٸ ٜطٜٚ٘ نتابٷ ي٘ .ٚٚقـ ،×اؿػٔ أبٞ عٔ ض٣ٚ .ثك١»

أبٛ ايؿهٌ إزضٜؼ بٔ ايؿهٌ بٔ غًُٝإ اـ٫ْٛٞ ايهٛيف، ٚاقـ، ثك١، ي٘ » ـ2

 .(44)«نتاب ا٭زب

ض٣ٚ عٔ أبٞ عبس اهلل طاٱَاّ ايكازمص  .ظضع١ بٔ قُس أبٛ قُس اؿهطَٞ» ـ3

ي٘  .ٚنإ قاسب مساع١، ٚأنجط عٓ٘، ٚٚقـ .’ٚأبٞ اؿػٔ طاٱَاّ ايهاظِص

 .(45)«ٜطٜٚ٘ عٓ٘ مجاع١ نتابٷ

 ض٣ٚ .أغس بين َٛىل»قاٍ ايٓذاؾٞ يف َعطض سسٜج٘ عٔ ٖٚٝب بٔ سؿل:  ـ4

 تؿػري نتاب نتبّا: ـٚقٓٻ .ثك١ّ ٚنإ .ٚٚقـ ،’اؿػٔ ٚأبٞ اهلل عبس أبٞ عٔ

ٛٻب،... ايؿطا٥ع يف ٚنتاب ايكطإٓ،  .(46)«َب

بٔ محاز َٔ ايؿدكٝات ايباضظ٠، ٚنإ ٚاقؿّا، ٚثك١ ٜعتُس محٝس بٔ ظٜاز  ـ5

 .نٛيف ايكاغِ، أبٛ ،ايسٖكإ از ٖٛاضمٓح بٔ ظٜاز بٔ محٝس»ٚقاٍ عٓ٘ ايٓذاؾٞ:  .عًٝ٘

 قاسب٘ ع٢ً اؿا٥ط دٓب إىل ايعًكُٞ ع٢ً قط١ٜ ٣ْٛٓٝ إىل ٚاْتكٌ غٛضا، غهٔ

 أْٛاع يف اؾاَع نتاب ـٚقٓٻ ،ايهتب مسع. ؾِٝٗ ٚدّٗا ٚاقؿّا، ،ثك١ نإ .ايػ٬ّ

 عٔ ض٣ٚ ٔٵَٳ نتاب ايطداٍ، نتاب ايسعا٤، نتاب اـُؼ، نتاب ايؿطا٥ع،

ّٸ نتاب ايس٥٫ٌ، نتاب ايؿطا٥ض، نتاب ،×ايكازم  ٚأًٖ٘، اؿلٸ خايـ ٔٵَٳ ش

 نتابٷ ٖٚٛ ايٓٛازض نتاب ٚا٭ضبع، ايج٬خ نتاب ٚايعًُا٤، ايعًِ ؾهٌ نتاب

 .(47)«نبري

ُس بٔ ايطبٝع، ٖٚٛ َٔ ضٚا٠ اٱَاّ َٛغ٢ ايهاظِ، إبطاِٖٝ بٔ أبٞ بهط ق ـ6

 أبٞ بٔ إمساعٌٝ ٚأخٛٙ ٖٛ ثك١». قاٍ عٓ٘ ايٓذاؾٞ: ٚقس ٚقـ عًٝ٘، ٚنإ ثك١ّ

 يف عُٓٗا ايهؿٞ ٚشنط .ايٛاقؿ١ َٔ ٚناْا ،×َٛغ٢ اؿػٔ أبٞ عٔ ضٜٚا .ايػُاٍ
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 .(48)«ْٛازض... نتاب ٚي٘ بايٛقـ، ايكٍٛ عٔ ٚٚقؿا اؾٓه .سسٜجّا ايطداٍ نتاب

 يف ثك١ .دعؿط أبا ٢ٜهٓٸ»قاٍ ايٓذاؾٞ بؿإٔ عبس اهلل بٔ دب١ً بٔ سٝإ:  ـ7

 .(49)«ْٛازض نتاب ٚي٘. ×دعؿط بٔ َٛغ٢ عٔ ض٣ٚ .ٚاقـ اؿسٜح،

 

َّ  ــــــ دج ـ التْثٔل املك

بايهاٌَ ؾإْٓا ْؿٗس  ّاكٝٸؽكټ فا٫ّسٝح نإ عًِ ايطداٍ ٚاؾطح ٚايتعسٌٜ 

١. َٚٔ ٖٓا ضٚا١ٝ٥ خاقٸ ٛاضز ع٢ً تٛثٝل ايطٚا٠ َٔ ْاس١ٝٺإٔ ايٓذاؾٞ ٜعٌُ يف بعض امل

ٟٸ «ثك١ يف اؿسٜح»ؾإٕ عباض٠  ٚأَا  ;تعين ايٛثاق١ يف اؿسٜح ٚاغتكا١َ ايٓلٸ املطٚ

 إىل ٚثاق١ ايطاٟٚ يف ضٚا١ٜ ْٚكٌ اؿسٜح. ٚبعباض٠ٺ ؾٗٞ ْاظط٠ْ «ثك١ يف ايطٚا١ٜ»عباض٠ 

ٚٸ إىل قؿ١  ايطاٟٚ، ٚايتعبري ايجاْٞ ْاظطٷ إىل سػٔ نبط ٍ ْاظطٷأخط٣: إٕ ايتعبري ا٭

 .(50)عساي١ ايطاٟٚ يف ْكٌ اؿسٜح

إٕ ايؿكٌ بني ٚثاق١ ايطاٟٚ يف ْكٌ اؿسٜح )ثك١ يف ايطٚا١ٜ( ٚبني اغتكا١َ ْكٸ٘ 

كٞ ـ عًُٞ، )ثك١ يف اؿسٜح( ٜجبت إٔ َػاض مساع ْٚكٌ اؿسٜح ٚعطن٘ َػاض ؽكټ

 ب٘.٫ٚ ٜهطٸ  ،٫ ضبط يهعـ َصٖب ايطاٟٚ ؾٝ٘

ايصٟ ٜطٜٚ٘  قاٍ ايٓذاؾٞ يف بٝإ ساٍ أمحس بٔ أبٞ بؿط ايػطٸاز: إٕ ايٓلٸ ـ1

ثك١ يف  .٢ أبا دعؿطٜهٓٸ»ا قاي٘ ؾٝ٘: ٚمٓم .ٚنإ ٚاقؿّا، ض٣ٚ عٔ اٱَاّ ايهاظِ .َتكٔ

 .(51)«ٚي٘ نتاب ْٛازض... .×ض٣ٚ عٔ َٛغ٢ بٔ دعؿط. اؿسٜح، ٚاقـ

ٞٸ ـ2 ـٷيك٬ٓبٔ عُط بٔ ضباح ا أمحس بٔ قُس بٔ عً ، ثك١ يف اؿسٜح ٤، ٚاق

ٟٸ ٞٸ بٔ قُس بٔ أمحس»ٚقاٍ ايٓذاؾٞ يف َعطض اؿسٜح عٓ٘:  .()ايٓلٸ املطٚ  بٔ عً

ٛٸ ٤ايك٬ٓ ضباح بٔ عُط  ٚأبٛ ا٭نرب، ٖٚٛ ٖصا اؿػٔ أبٛ :إخ٠ٛ ث٬ث١ ام... ِٖٚايػ

ٞٸ ايكاغِ ٚأبٛ ؾ٤ٞ، يف ايعًِ َٔ ٜهٔ ٚمل ا٭ٚغط ٖٚٛ قُس اؿػني  ٖٚٛ عً

 ٚأبٞ اهلل عبس أبٞ عٔ ض٣ٚ ٤،ايك٬ٓ ضباح بٔ عُط ِٖٚدسټ. سسٜجّا أنجطِٖ ٖٚٛ طا٭قػ

ٌٸ .ٚٚقـ ،’اؿػٔ  يف ثك١ّ قُس بٔ أمحس اؿػٔ أبٛ ٚاقؿ١... ٚنإ ٚيسٙ ٚن

 .(52)«نتبّا... ـٚقٓٻ. اؿسٜح

ٚيف َعطض اؿسٜح عٔ دعؿط بٔ قُس بٔ مساع١ عسٸٙ ايٓذاؾٞ ٚاقؿّا، ٚإٔ  ـ3
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ٛٳ»ا قاي٘ ؾٝ٘: ٚمٓم .ٜ٘ ٜسعٛ إىل ا٫ط٦ُٓإايٓلٸ ايصٟ ٜطٚ  .ٜ٘ٵنإ دعؿط أنرب َٔ أخ

 .(53)«...ي٘ نتاب ايٓٛازض نبريٷ .ثك١ يف سسٜج٘، ٚاقـ

ٞٸ ـ4 بٔ اؿػٔ بٔ قُس ايطا٥ٞ َٔ ايؿٝٛر ٚايٛدٛٙ ايباضظ٠ يف َصٖب  عً

ؾٝ٘: ا قاي٘ ايٓذاؾٞ ٚمٓم .ايٛقـ، ٚنإ ؾكّٝٗا، ثك١ يف اؿسٜح ميهٔ ا٫عتُاز عًٝ٘

 .ٚؾٝٛخِٗ ايٛاقؿ١ ٚدٛٙ َٔ ٚنإ .سسٜج٘ يف ثك١ ؾكّٝٗا، ٚنإ .اؿػٔ أبا ٢ٜهٓٸ»

 ٚنإ ِ،تعًٖ َٚٓ٘ ،اؿهطَٞ ايكرييف مساع١ بٔ قُس بٔ اؿػٔ أغتاش ٖٚٛ

. املصٖب ِتعًٖ َٓ٘ ب٢ً .ؾ٦ّٝا عًٞٛ عٔ اؿػٔ ٜطٟٚ ٫ٚ ايطداٍ، َٔ نجرٕي يف ٜؿطن٘

 ايؿطا٥ض، املتع١، ايك٠٬، ايٛؾا٠، اٱَا١َ، س،ايتٛسٝ طنتابص :َٓٗا ،نتبٷ ي٘

 يف اؿذر املٓاقب، ايكب١ً، ا٭ٚقات، ايط٬م، ايٓهاح، املعطؾ١، ايػٝب١، ايؿطط٠،

 .(54)«اٱَا١َ... ٚايٓؿاؽ، اؿٝض ايسعا٤، اي١ٜ٫ٛ، ،اؿرٸ ايط٬م،

ٚقس مت  .إ املهاضٟ، َٔ ٚدٛٙ ايٛاقؿ١سػني بٔ أبٞ غعٝس ٖاؾِ بٔ سٝٸ ـ5

ا . ٚمٓم«ثك١ يف اؿسٜح» :ي٬عتُاز بعباض٠ ً٘ بأْٗا قاب١ًْبٳْلٸ ايطٚا١ٜ املٓكٛي١ َٔ قٹ تعطٜـ

 سسٜج٘، يف ثك١ّ اؿػني ٚنإ .ايٛاقؿ١ يف ٚدٗني ٚأبٛٙ طٖٛص نإ»قاي٘ ايٓذاؾٞ ؾٝ٘: 

 َٛنع ٖصا ٚيٝؼ ،شََّٛا ؾٝ٘ ٚشنط، ايٛاقؿ١ مج١ً يف ايهؿٞ عُطٚ أبٛ شنطٙ

 .(55)«ري...نب ْٛازض نتاب ي٘. شيو شنط

ّٸٚ ٞ ايٛاضز بؿأْ٘. ٚقس شنط ايهؿٸ نُا ْط٣ ؾإٕ ايٓذاؾٞ وذِ عٔ بٝإ ايص

: ي٘ ؾكاٍ ×ايطنا ع٢ً زخٌ»: نُا ًٜٞ ×سازث١ دطأت٘ ع٢ً اٱَاّ ايطنا يف ضٚا١ٜٺ

ٞٸ يٝؼ: ؾكاٍ :قاٍ !ٖصا ٜؿعٌ أبٛى ٜهٔ ٚمل تؿتِٝٗ يًٓاؽ ٚقعست بابو ؾتشت  َٔ عً

 إٔ عًُت أَا ًٜٚو بٝتو، ايؿكط ٚأزخٌ قًبو ْٛض أطؿأ اهلل: ي٘ ٚقاٍ بأؽ، ٖاضٕٚ

 .(56)«اهلل...

ٟٸٚع٢ً  ابٔ  ٌ اٱَاّ علٸبٳسٝح ٜط٣ إٔ ايًعٔ ٚايططز َٔ قٹ ،ساٍ ؾإٕ ايٓذاؾٞ أ

بساعٞ ؾػاز عكٝست٘; إش ٜكٍٛ بايٛقـ ٚعسّ إَا١َ اٱَاّ  إ املهاضٟ إمنا ٖٛ قازضٷسٝٸ

ٜتذاٚظ ٖصٙ ايٓكط١، بٌ إْ٘ ميتٓع  ، زٕٚ نعؿ٘ يف اؿسٜح ٚايطٚا١ٜ، ؾإْ٘×ايطنا

ّٸ ِّ ;ايٛاضز بؿأْ٘ َٔ شنط ايص  ف شٖٔ قاض٨ نتاب٘ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ.نٞ ٫ ٜؿ

ٞ ايػ٪اٍ ايؿكٗٞ ايصٟ ططس٘ سػني بٔ أبٞ أخط٣ ٜصنط ايهؿٸ ٚيف ضٚا١ٜٺ
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ٚقٍٛ اٱَاّ ي٘  ،بساعٞ اختباضٙ ـ ع٢ً َا ٜبسٚ ـ ;×غعٝس املهاضٟ ع٢ً اٱَاّ ايطنا

طّا غًبّٝا ٞ شيو َ٪ؾِّ. ٚقس اعترب ايهؿٸ«َٞٓٸ تػُع أخايو َا»١ عٔ غ٪اي٘: نُٔ اٱداب

 .(57)١ٜجبت ٜأؽ اٱَاّ َٔ إقطاضٙ بإَاَت٘ اؿٓك

ٞ بعس شيو يف بٝإ ْعٍٚ ايؿكط ٚايب٤٬ بػاس١ سػني بٔ أبٞ ثِ اغتططز ايهؿٸ

 َٔ ب٘ ٍؾٓع عٓسٙ َٔ ؾدطز»غعٝس املهاضٟ ـ بػبب زعا٤ اٱَاّ ايطنا عًٝ٘ ـ بايكٍٛ: 

ِٷ ب٘ َا اهلل ٚايب٤٬ ايؿكط  .«عًٝ

عٔ عٓاز سػني بٔ غعٝس املهاضٟ يف ٚقؿ٘، َٚع  ط قطاس١ّإٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تعبِّ

 .(58)يف ٚثاقت٘ يف ْكٌ اؿسٜح ٚضٚاٜت٘ شيو ٫ ٜٴط٣ بأؽٷ

ٞٸ ـ6 ٞٸ ٚيف بٝإ ساٍ عً بٔ عُط بٔ ضباح بٔ قٝؼ بٔ غامل قاٍ  بٔ قُس بٔ عً

تّا، َعتُسّا بٵ اؿسٜح، ٚاقؿّا يف املصٖب، قشٝض ايطٚا١ٜ، ثٳيف نإ ثك١ّ»ايٓذاؾٞ: 

 .(59)«ع٢ً ضٚاٜت٘...

أبٛ عبس اهلل ا٭ْكاضٟ، ؾكس اعترب ثك١  ،ٚأَا قُس بٔ عبس اهلل بٔ غايب ـ7

ثك١ يف »٘: َٚٛضز اعتُاز يف فاٍ ْكٌ اؿسٜح ؾكط. ؾكس قاٍ ايٓذاؾٞ يف شيو َا ْكټ

 .(60)«نتاب ايٓٛازض... ي٘ .ع٢ً َصٖب ايٛاقؿ١ .ايطٚا١ٜ

 

 ــــــ د ـ تْثٔل الْاقفٕ زغه عيادِ

 ط َٔ د١ٗٺإٕ اغتعُاٍ كتًـ زضدات أيؿاظ ايتعسٌٜ بؿإٔ ايطٚا٠ ايٛاقؿني ٜعبِّ

أخط٣ عٔ عسّ َسخ١ًٝ َصاٖبِٗ  ط َٔ د١ٗٺنُا ٜعبِّ ;١ ايٓعط ايطداي١ٝ يًٓذاؾٞعٔ زٓق

بػبب ؾػاز  ;ّا ٚعسّ تٛثٝكِٗإش يف غري شيو نإ عًٝ٘ تهعٝؿِٗ مجٝع ;يف تعسًِٜٗ

َصاٖبِٗ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايتأنٝس ع٢ً ٚثاق١ بعض ايطٚا٠ ايٛاقؿني، أٚ بٝإ ٚثاق١ بعهِٗ 

، ٜجبت إٔ ٖصا ايطدايٞ اـبري طايٓذاؾٞص نإ ٜٓعط إىل َػتٜٛني اٯخط زٕٚ تأنٝسٺ

ا: ايطداٍ ٚايطٚا٠ ؾكط، ُٖٚ ضؾٝعني َٔ بني غا٥ط َػتٜٛات ا٭ٚقاف املػتع١ًُ يف سلٸ

 َُٓٗا زضدات َٚطاتب َتؿاٚت١ أٜهّا. ٚيهٌ ٚاسسٺ .«ايهبط»ٚ ;«ايكسم»

 ،ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو ـ َج٬ّ ـ إٔ ايٓذاؾٞ ٜط٣ ٚثاق١ سػٔ بٔ قُس بٔ مساع١

َٔ »ؾّا يف ٖصا ايؿإٔ، سٝح قاٍ يف شيو: ٚأنجطِٖ تططټ ،ايصٟ ٖٛ َٔ ؾٝٛر ايٛاقؿ١
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 .(61)«ب...عاْس يف ايٛقـ ٜٚتعكٻٚنإ ٜ .ثك١ ،نجري اؿسٜح، ؾكٝ٘ .ؾٝٛر ايٛاقؿ١

تّا ٚنابطّا يف ْكٌ اؿسٜح، ٫ٚ ٜعٌُ ع٢ً بٵٖٚصا ا٭َط ٜجبت إٔ ايطاٟٚ َا زاّ ثٳ

٢ إشا ستٸ ،بٛثاقت٘ تٛظٝـ ايطٚاٜات أٚ ىتًكٗا يكاحل زعِ َصٖب٘، ؾإٕ شيو ئ ٜهطٸ

 و مبصٖب٘ ايباطٌ.عاْس يف ايتُػټ

 

 ــــــ الْاقفٕ ٍـ ـ دسح ّتطعٔف السّاٗ مً أتباع املرٍب

بػ١ٝ  ;ٜسٚض ايبشح سٍٛ نٝؿ١ٝ تهعٝـ ايطٚا٠ ايٛاقؿني يف ضداٍ ايٓذاؾٞ

 ايهؿـ عٔ سذِ تأثري نعـ ٚؾػاز املصٖب يف تهعٝـ ٖ٪٤٫ ايطٚا٠.

أبٛ عبس اهلل  ،ا بٔ قُسظنطٜٸ»ا بٔ قُس: قاٍ ايٓذاؾٞ بؿإٔ ظنطٜٸ ـ1

يف املػذس  ×ايطنا ٞٚيك ،’ض٣ٚ عٔ أبٞ عبس اهلل ٚأبٞ اؿػٔ َٛغ٢ .امل٪َٔ

ٍٸ ٞاؿطاّ، ٚسه  َط يف سسٜج٘ٚنإ كتًط ا٭ .(62)ع٢ً أْ٘ نإ ٚاقؿّا عٓ٘ َا ٜس

َٓتشٌ  ي٘ نتابٷ .(63)طمبع٢ٓ أْ٘ نإ ىًط بني املػا٥ٌ ايكشٝش١ ٚاـاط١٦ص

 .(64)«اؿسٜح

أخط٣: إٕ  . ٚبعباض٠ٺ(65)ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٓذاؾٞ ٜعترب نتاب٘ ْٛعّا َٔ ايػطق١ ايع١ًُٝ

يف سني إٔ ا٭َط مل ٜهٔ  ،ْػب ضٚاٜتٗا إىل ْؿػ٘ ؿتٌُ ع٢ً ضٚاٜاتٺنتاب٘ ٜ

ٖا. َٚٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ: إٕ ْكط١ ٚٚنصيو، سٝح نإ اٯخطٕٚ ِٖ ايصٜٔ ض

ايهعـ ايط٥ٝػ١ يف ٖصا ايطاٟٚ تهُٔ يف غطقت٘ ايع١ًُٝ، ٚعسّ أَاْت٘ يف ْكٌ 

 اؿسٜح.

ٞٸ ـ2  ع ايٓلٸني، سٝح ٫ ٜتُتٻبٔ عُط ا٭عطز ٖٛ اٯخط َٔ ايطٚا٠ ايٛاقؿ عً

ٟٸ ـٷبٳَٔ قٹ املطٚ ٞٸ»ٚقس قاٍ ايٓذاؾٞ عٓ٘:  .ً٘ با٫غتكا١َ، ؾٗٛ يصيو نعٝ بٔ عُط  عً

ٚنإ ٚاقؿّا، نعٝؿّا يف  .ا امل٪َٔٚنإ قشب ظنطٜٸ .أبٛ اؿػٔ ايهٛيف، ا٭عطز

 .(66)«اؿسٜح...

١ًُٝ ّ ؾإٕ ايٓذاؾٞ قس اعترب ؾدكني َٔ ايٛاقؿ١ َٔ ايٓاس١ٝ ايعنُا تكسٸٚ

أخط٣: إْ٘  ؿُٗا يصيو. ٚبعباض٠ٺؾاقسٜٔ يًدكا٥ل اي٬ظ١َ يٓكٌ اؿسٜح، ٚقس نعٻ

 ٜعتربُٖا َؿتكطٜٔ يكؿ١ ايهبط.
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ٜٴ َا  . ٖٚٓاى يف(67)َٔ ايطٚا٠ ايٛاقؿني ١ٺضأٜ٘ ايطدايٞ بؿإٔ غتٸ سٹبٵإٕ ايٓذاؾٞ مل 

ؿإٔ نعؿِٗ أٚ َٔ ٖ٪٤٫ ايطٚا٠ َعًَٛات يف املكازض ايطداي١ٝ ا٭خط٣ ب ل بأضبع١ٺٜتعًٖ

َٸِٗ يف غا٥ط ايهتب ايطداي١ٝ ا٭خط٣، أٚ إٔ  ؾِٝٗ ؾ٤ٞٷ زٵٔط. ٚأَا بك١ٝ املٛاضز ؾًِ ٜٳ(68)ش

. ٚايٓكط١ اؾسٜط٠ بامل٬سع١ بؿإٔ ٖ٪٤٫ (69)ايٓذاؾٞ قس اْؿطز يف ْػبتِٗ إىل ايٛقـ

ٛٳ ٌ ايٓذاؾٞ ـ ضغِ ٚدٛز بٳـ. ٚإٕ عسّ دطسِٗ َٔ قٹِقايطٚا٠ ٖٛ إٔ ْكؿِٗ َٔ قاز٠ اي

ِّا ِٗ ـ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ غبب٘ ضادعّا إىل أْ٘ ٫ ٜعترب يعسٜس َٔ ايطٚاٜات ايٛاضز٠ يف ش

 إىل نعؿِٗ َٔ ايٓاس١ٝ ايطداي١ٝ. ّاٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات ْاظط

 

 ــــــ االضتيتاج

يف تكِٝٝ ايطٚا٠  يًعسٍٚ عٔ املصٖب اؿلٸ ٜبسٚ إٔ ايٓذاؾٞ ٫ ٜط٣ َسخ١ًّٝ

ضّا قٛضّٜا يف فاٍ ٚٵيٛثاق١ ٚايهبط ٖٞ اييت تًعب زٳٚشيو ٭ْ٘ ٜط٣ إٔ ا ;ايٛاقؿني

ُٸيػطض ايتشٗك ;اؿسٜح  .^١ ا٭طٗاضل َٔ قسٚضٙ عٔ ا٭٥

ٌٕ 18% )69ل َا ٜكطب َٔ إٕ ايٓذاؾٞ قس ٚثٻ  ضاّٜٚا( َٔ ايطٚا٠ ايٛاقؿني بؿه

ٕ إسطاظ قسم أٟ إس باؿسٜح ٚايطٚا١ٜ، ٚقاٍ بأِْٗ َعتُسٜٔ أٚ ثكات، َطًل أٚ َكٝٸ

ايطاٟٚ ٖٛ امل٬ى ايط٥ٝؼ يف إقساض ا٭سهاّ ايطداي١ٝ، ٚيٝؼ املصٖب ايصٟ ٚنبط 

 .(70)ٜٓتُٞ إيٝ٘ شيو ايطاٟٚ

ِٸ ٚبا٫يتؿات إىل  .% )ضاٜٚني ؾكط( َٔ بني ايٛاقؿني7تهعٝـ غ٣ٛ  ٚمل ٜت

 فاٍهض إٔ تهعٝؿِٗ ٜعٛز إىل ايهعـ يف عباضات ايٓذاؾٞ يف ٖصا ايؿإٔ ٜتٻ

أخط٣: إٕ ايػبب يف تهعٝؿِٗ  ايصٟ قاَٛا بطٚاٜت٘. ٚبعباض٠ٺ املعطٝات ايطٚا١ٝ٥، أٟ ايٓلٸ

مل ٜهٔ ٜعٛز إىل نعـ عكٝستِٗ أٚ ؾػاز َصٖبِٗ، ٚإمنا املٓعٛض يف شيو ٖٛ نعؿِٗ 

 كٞ يًشسٜح.ايتدكټ اٍيف اجمل

إٕ عسّ ؾكٌ ايٓذاؾٞ بني ساي١ َا قبٌ ا٫مطاف املصٖيب يًطٚا٠ ايٛاقؿني 

ِٸ ا يٛ نإ ايطاٟٚ ثك١ أٚ غري ثك١ ـ ٜعين إٔ عسّ مٓم ٚساي١ َا بعس ا٫مطاف ـ ا٭ع

ط يف ؾطٚط دطح أٚ تعسٌٜ ايطٚا٠، اييت ا٫غتكطاض ٚايتصبصب يف اختٝاضاملصٖب ٫ ٜػِّ

 تعترب ٖٞ امل٬ى يف شيو، أٟ ٚدٛز أٚ عسّ ٚدٛز ايعساي١ )ايكسم( ٚايهبط.
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