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١ّٝ  األقًِّٝات ايدٜٓ

 بني ايفهس ايدٜين ٚايٛضعٞ

 
 حيدر حّب اهلل

 

 ــــــ األقًِّٝات مبجاب١ حتدِّٜات يًطالّ ايعاملٞ ٚاحملًٓٞ

ٝٸ١ ـ َٚعٗا ٝتعترب َػأي١ ا٭قًٚ ـ  (1)ٜٛٸ١ ٚ..ايعطقٝٸ١ ٚايكَٛٝٸ١ ٚايًػ ا٭قًٚٝاتات ايسٜٓ

 َٔ ايكهاٜا ايباضظ٠ ؿكٛم اٱْػإ ٗ ايعكط اؿسٜح, ٚايػبب ٗ شيو ٜطدع يتاضٜٕذ

ٚغًبٗا ايهجري َٔ سكٛقٗا, بٌ َٔ أبػ٘ سكٛقٗا ٗ  ا٭قًٚٝات,طٌٜٛ َٔ ايتٓهٌٝ ب

ٗ كتًـ ايبًسإ ٚاؾػطاؾٝات إٍ  ا٭قًٚٝاتٚقس أزٸ٣ ٖصا ايًِٛ إتٛاضخ ع٢ً  .ايعٝـ

 ا٭قًٚٝات,بٗسف ٓا١ٜ ٖصٙ  ;كٛقٝٸ١ عإٝٸ١, اْبجكت َٔ ايتؿهري اٱْػاْٞس سطن١ٺ

 َٚٓشٗا ايطُأ١ْٓٝ ٗ ايٛدٛز ٚايهٝإ.

ٕٔ ٕٸ ثٓا١ٝ٥ ا٭قًٚ يكس اْتب٘ اٱْػإ بعس ظَ ١ ٚا٭نجطٜٸ١ ٖٞ ٗ سسٸ ٝطٌٜٛ إٍ أ

ٛٸ ٕٸ عٓكط ؾا٥ض ايك ٠ ايهأَ شاتٗا َٔ ايجٓا٥ٝٸات اييت تػتسعٞ ٚقٛع اؿٝـ ٚايًِٛ; ٭

َٔ َٛقع ايهعـ ايهأَ ؾِٝٗ,  ;ٗ ا٭نجطٜٸ١ ٜطػ٢ بٗا مٛ ايعسٚإ ع٢ً اٯخطٜٔ

ٕٸ بعض ا٭نجطٜٸات ناْت تٓطًل ٗ قُع  ٛټ ا٭قًٚٝاتبٌ إ م ايعطقٞ أٚ َٔ قٓاعات بايتؿ

ٕٸ اٯخط ّجِّ ;ايسٜين  ٌ ؾطٸّا َطًكّا.أٚ بأ

ٕٸ ايجٓا١ٝ٥ ٖصٙ ؾطنت ْٗذّا َٔ إٛاد١ٗ بٌ  ٌٸ َٓطل  ٝاتا٭قًٚإ ٚا٭نجطٜٸ١, ٚٚ

ٔٸ  .ٗ اجملتُعات اييت ؼهُٗا ا٭نجطٜٸ١ ا٭قًٚٝاتإٛاد١ٗ ٚايتٛدٸؼ قا٥ُّا َٔ  يه

 .َٔ ؾك٘ إٛاد١ٗ إٍ ؾك٘ إعا١ًَايعكط اؿسٜح بسأ ٜسعٛ ٕٓطل إعا١ًَ, أٟ ي٬ْتكاٍ 

ٔٸ ا٭نجطٜٸ١ مل تٓطًل زَّٚا َٔ َٓطل ايعسٚإ ٗ ايتعاٌَ َع  بٌ  ,ًٚٝاتا٭قيه

ٍ أنجطٜٸ١ٺ َا ٗ إ١ إٓت١ُٝ ٝنجريّا َا نإ ايػبب ؾعٛضّا باـٛف َٔ تًو ا٭قًٚ

ٕٕ آخط, بٌ نجريّا َا ٖسٸزت   ,ايسٚي١َ إطنعٜٸ١ عرب ايتؿهري با٫ْؿكاٍ ا٭قًٚٝاتَها

ْٚٛطّا هل١ُٓٝ ايتؿهري  ;ٚبٗصٙ ايططٜك١ .َا ٜٛدب تؿتٸت ايسٚي١ ٚاْٗٝاض اجملتُع ايهبري
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ٕٸ ا٭قًٚا ١ ٖٞ خٓذطٷ ٗ اـاقط٠ ايطخ٠ٛ جملتُع ٝ٭ٜسٜٛيٛدٞ ٚايسٜين, بات اٱسػاؽ بأ

ِٸ ؾطض شيو غعّٝا َٔ ا٭نجطٜٸ١  .ا٭نجطٜٸ١.. بات ٖصا اٱسػاؽ أنجط ٚنٛسّا, َٚٔ ث

 ;أٚ ا٫ٖتُاّ ا٭َين بٛدٛزٖا أخط٣ ;زٖا تاض٠ّعرب ٚقـ ُسټ ,ا٭قًٚٝاتؿُا١ٜ ْؿػٗا َٔ 

ٚبٗصا ٚٗط َٓطل ا٭َٔ  .ثايج١ ٖا ع٢ً ١ٜٖٛ ا٭نجطٜٸ١ َٔ د١ٗٺٚعرب ٚقـ تأثري

ٕٸ ا٭نجط١ٜ ؾُٗت  ع٢ً أْٗا تٗسٜسٷ هلصٙ  ا٭قًٚٝاتا٫دتُاعٞ ٚايجكاٗ ٚايسٜين; ٭

ٝٸ١ ايج٬ث١, ٚقاضت ايككٸ١ أنجط تعكٝسّا.  ا٭ؾهاٍ ا٭َٓ

ًسإ ٗ بعض ايبًسإ غببّا ٗ ؾتض ب ا٭قًٚٝاتبٌ أنجط َٔ شيو, نإ ٚدٛز 

ُٸٗا بٗسف ٓا١ٜ ٖصٙ ا٭قًٚ ;ٝات أنجطٜٸ١ّ ؾٝٗا ـ سطبّاٌ ٖصٙ ا٭قًٚأخط٣ ـ ُجِّ ٝات أٚ ن

ّٸ , ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ناْت إسس٣ إربٸضات إع١ًٓ يًشطب ايعا١ٕٝ إٍ فتُعٗا ا٭

ّٸ, ايجا١ْٝ, ٖٚٞ قاٚي١ ا٭ٕإ ايسؾاع عٔ سكٛم ا٭قًٚ ُٸٗا يًٛطٔ ا٭ ٝات ا٭ٕا١ْٝ ٚن

ٝٸ١ ييت باتت قاط١ّٓٚا خاقٸ١ بعس اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ, ؾكس ٚ ,ٗ غا٥ط ايبًسإ ا٭ٚضٚب

خػطت إٔاْٝا سٛايٞ عٴؿط أضانٝٗا, ٚسٛايٞ عٴؿط غٓهاْٗا, ٚت٬ؾت ؾهط٠ ايٛسس٠ 

ِٸ أنرب تٛادسٺ ٞٸ بٌ إٔاْٝا ٚايُٓػا, ٚاييت ـ أٟ ايُٓػا ـ ته خاضز إٔاْٝا, ٚقاض  إٔاْ

اْٞ نُٔ سسٚز بٛيٓسا, ٚسٛايٞ أضبع١ ٬ٌَٜ نُٔ سسٚز سٛايٞ ًَْٝٛٞ إٔ

ٝٸّا بٗذّٛ ا٭ٕإ ع٢ً بٛيٓسا .تؿٝهٛغًٛؾانٝا ِٸ  ;ٚهلصا بسأت اؿطب ؾعً بٗسف ن

ٕٸ بٛيٓسا ٖٞ اييت بسأت اؿطب. ;ا٭ٕا١ْٝ يًسٚي١ ايهبري٠ ا٭قًٚٝات  ٚعذٸ١ أ

يتكؿ١ٝ سػابات ايصٟ ٜػتدسّ ايّٝٛ  ,َٚٔ ٖصا ايٓٛع ؾعاض )َعازا٠ ايػاَٝٸ١(

ٍٕ ٛٻ َع زٚ ١ ٍٝ ايسؾاع عٔ ٖصٙ ا٭قًٚٚتٝاضات َُٚٓٛات ؾعبٝٸ١, َٚع أؾطاز أٜهّا, ؾٝتش

ٕٵ ايػاَٝٸ١ إٍ سطبٺ َبس٥ّٝا;  ّانإ ؾعاض َعازا٠ ايػا١َٝ َطؾٛن ٕٗا١ْ اٯخطٜٔ, ٚإ

ٕٸ َعازا٠ ا٭عطام ٚايكَٛٝات أَطٷ  َطؾٛض. ٭

ٛٻ ٝٸ١ ٚايكًل, ٚتػبٻبا إٍ قه١ٝٺ ا٭قًٚٝاتيت ٚبٗصا ؼ  بت بأظَاتٺيػ١ اـطٛض٠ ا٭َٓ

ُا هلصا ايػبب أطًل بعهِٗ ع٢ً ايكطٕ ايعؿطٜٔ بٳٗ ايع٬قات بٌ ايسٍٚ ٗ ايعامل, ٚضٴ

 ,, بٌ ٜتٛٓقع بعهِٗ إٔ ٜػتُطٸ ٖصا ايٛنع ٗ ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔا٭قًٚٝاتأْٸ٘ قطٕ 

ٕٳ قٝاّ  يصٟ ٜرتى تأثريّا نبريّا ع٢ً ايػ٬ّ , ا٭َط ا(2)ْٚٗٛنٗا ا٭قًٚٝاتيٝهٕٛ قط

ٞٸ  ٚاغتكطاض ايسٍٚ ٚايؿعٛب. ايعإ
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ٝٸ١, بعٝسّا عٔ ايسٍٚ ا٭ٜسٜٛيٛدٝٸ١ أٚ  إ٫ٓ ٛٸٍ ايعامل تسضهٝٸّا مٛ ايسٚي١ إسْ ٕٸ ؼ أ

ٝٸ١ أٚ ايكَٛٝٸ١ أٚ ايعطقٝٸ١, خٖؿ ٕٸ ٝـ َٔ َػت٣ٛ ايؿٛاضم بٌ ا٭قًٚايسٜٓ ١ ٚا٭نجطٜٸ١; ٭

ؾا٫ْتُا٤ هلصا ايٛطٔ أٚ شاى ٫ ؾطم  .ؾُٝعإٍ ابات َتػاّٜٚا بايٓػب١  عٓٛإ ا٫ْتُا٤

ٕٸ َؿّٗٛ ايٛطٔ اؿسٜح ؼطٸض  ؾٝ٘ بٌ ٖصٙ ايكَٛٝٸ١ أٚ تًو, ٖٚصٙ ايسٜا١ْ أٚ تًو; ٭

 ّا.نبري٠ دسٸ أٚ بسضد١ٺ ,ُاَّا ـ ْٛطٜٸّا ـ َٔ ٖصٙ إك٫ٛت

ٟٸ فتُٕع ؾؿٞ  ;١ ٚا٭نجطٜٸ١ٝقًٚإٔ ىًٛ َٔ ثٓا١ٝ٥ ا٭ َع شيو, ٫ ّهٔ ٭

٘ٓ إعاضن١ عٓس ؾؿًٗا ٗ  ا٭قًٚٝاتاؿٝا٠ ايسّكطاطٝٸ١ ْؿػٗا تٛٗط  اييت تكـ ٗ خ

ِٸ ؾٗصا ْٛعٷ ٜؿطض ْؿػ٘ ع٢ً ايكإْٛ ٚع٢ً اؿٝا٠  ا٭قًٚٝاتآخط َٔ  ا٫ْتدابات, َٚٔ ث

َٸ١ ٌٸ فتُٕعأْ٘ نُا  .ايعا َٸ١ ايػايب١, تكايٝسٙ َٚٛضٚثات٘ ٚعازات٘ ٚقٓاعات٘ ايعا ٗ ن

ٟٸ ؾطٜل ٚغ٘ زا٥ط٠ َٔ اؿطٸ نْٛ٘  ;ات َٔ إتٛٓقع كايؿ١ ا٭نجطٜٸ١ يٜ٘ٚبٛٗٛض أ

ِٸ اـ٬م َٔ ثٓا١ٝ٥ ا٭قًٚىتًـ عٓٗا أٚ قس ٜتكازّ َع بعض تطًٗ ١ ٝعاتٗا, ٚبٗصا مل ٜت

ٍٕ  إٍ أؾهاهلا ايكس١ّ. َهاؾّاخٳط, ُأ ٚا٭نجطٜٸ١, بٌ اغتُطٸت بأؾها

ٕعاؾ١ ٖصٙ  ;أعُل ٖصٙ إطٸ٠ ػإ اؿسٜح ايتؿهري بططٜك١ٺَٔ ٖٓا, ساٍٚ اٱْ

ٛٸ٠ ايصٟ ًُه٘  .١ ٚا٭نجط١ٜٝل تٛاظّْا بٌ ا٭قًٚؾاضتأ٣ إٔ وٚك ,إؿه١ً ؾعٓكط ايك

ٛٸ٠ٺ أخط٣ سٳا٭نجطٜٸ١ َٔ خ٬ٍ غًبتٗا ايعٳ ز١ٜ ٚمٖٛا ّهٔ إٔ لعً٘ َٛاظّٜا يعٓكط ق

ٝٸّا, ٚبٗصا ات َٓشٗا إعٜس َٔ اؿكٛم, ٝيٮقًٚ ٝٸ١ قاْْٛ ٚؾطض ٖصٙ اؿكٛم ع٢ً ا٭غًب

ّٕ ٛٸٍ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ ـ قهٝٸ١ إج١ًٝ اؾٓػٝٸ١ إٍ َؿٗٛ ِٸ  ,سكٛقٞ إْػاْٞ تتش ٜت

ِٸ تؿػري ٖصا اؿُاؽ ي٘ ٗ غٝإم ا٭قًٚٝاتايرتنٝع عًٝ٘ ٭دٌ ايسؾاع عٔ سكٛم  , ٜٚت

 إْػاْٞ.

ٍٕ ٟٸ سا  ٬ث١ أَٛض:بج ا٭قًٚٝاتعاز٠ّ َا تطايب  ,ٚع٢ً أ

 باٱباز٠ أٚ ايكتٌ أٚ ايتٗذري. ,َع٢ٓ عسّ تعطٸنٗا يًعٚاٍ ـ ٓا١ٜ ايٛدٛز,1

ٝٸ ـ ٓا١ٜ اهلٜٛٸ١,2 ١ أٚ ايعطقٝٸ١ أٚ ايكَٛٝٸ١ أٚ َٔ خ٬ٍ سؿٜ ٖٜٛٸتٗا ايسٜٓ

ٝٸ١ ٝٸ١ أٚ قَٛٝٸ١  ,اؿعب ٌٸ إػتًعَات اييت ػعًٗا تبك٢ َا ٖٞ ٖٜٛٸ١ زٜٓ عرب تأٌَ ن

٭دٝاٍ اي٬سك١ ّهٓٗا ا٫يتشام بٗصٙ اهلٜٛٸ١ ايكا١ُ٥ غري إٓسثط٠ ٫ٚ َٚٔ ثِ ؾا .,أٚ..

 إٓكطن١.
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١ ٚا٭نجطٜٸ١ ٗ اؿكٛم َٝع٢ٓ عسّ ايتُٝٝع بٌ ا٭قًٚ ـ ٓا١ٜ إػاٚا٠,3

ؾًٝؼ ٖٓاى قٛاٌْ  .ٚايٛٚا٥ـ ٚإٓاقب ٚايػًطات ٚاؿطٸٜات ٚايكٛاٌْ ٚايٛادبات

١ ٝتطن٢ ب٘ ا٭قًٚ نُٔ تٛاؾٕل ٚبايعهؼ, إ٫ٓ ,قًٚٝاتا٭يكاحل ا٭نجطٜٸ١ تٴشطّ َٓٗا 

ٗ اؿٝا٠  ا٭قًٚٝاتْؿػٗا. ٚبٗصا تٛٗط أؾهاٍ ٓا١ٜ إؿاضن١, أعين َؿاضن١ 

 ١ ٚايعًُٝٸ١ ٚا٫قتكازٜٸ١ ٚغري شيو.١ ٚايجكاؾٝٸا٫دتُاعٝٸ١ ٚايٛٚٝؿٝٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١ ٚايؿهطٜٸ

ٕٸ ايتعاٌَ َع َٛنٛع ٖصا نًٓ٘ ٜ٪ٚن ٝٸ١ ـ ٜؿٚهٚـ  قًٚٝاتا٭س يٓا أ ٌ خاقٸ١ ايسٜٓ

ِّ قه١ّٝ ٛٸع١, ؾُٝا ٫ ٝٗ ايسٍٚ اييت تعٝـ ؾٝٗا أقًٚ ٫ غٝٻُاٚ ,١ٝبايػ١ ا٭ٖ ٝٸ١ َتٓ ات زٜٓ

ٕٸ ٖصا ايٓٛع َٔ ايبًسإ َٔ إُهٔ إٔ  ;تؿٓهٌ ا٭غًب١ٝ ؾٝٗا أغًب١ّٝ َطًك١ غاسك١ ؾإ

ٝٸ١ ٚا٫غرتاتٝذٝٸ١ ض يًهجري َٔ إداطط إشا مل تهٔ ايػٝاغ١ ٚايطٜتعطٻ ١ٜ٩ ايسٜٓ

 ط أٚ ايكًل.بٓعع ؾتا٥ٌ ايتٛتټ نؿ١ًّٝ

ٞٸ ٖصٙ ايكه١ٝ ايؿا٥ه١ ٫ تكـ َتطًٓباتٗا عٓس سسٚز ايٓؿاٙ ا٭َينٸ , ٚايػٝاغ

بٌ هلا ع٬ق١ ٚطٝس٠ بايع٬قات ا٫دتُاعٝٸ١ بٌ ا٭قٛاّ إدتًؿ١ ٚأبٓا٤ ايسٜاْات إدتًؿ١ 

ًٜٚعب  .١..ٝث١ أططاف: زٚي١ ـ أنجطٜٸ١ فتُعٝٸ١ ـ أقًٚٗ ايٛطٔ ايٛاسس, يٝهٕٛ يسٜٓا ث٬

ٝٸ ٝٸ١ اي٬ٖٛت ٝٸ١ َعّا ايهجري َٔ ايتأثري ٗ ايتٓبٸزٚض ايط١ٜ٩ ايسٜٓ ٪ َػتكبٌ ١ ٚايكاْْٛ

ٛٸع١ٝا٭ٚناع ٗ ايبًسإ اييت تٛاد٘ أقًٚ ًػٝاغات اٱع٬َٝٸ١ ٚايرتبٜٛٸ١ ايهجري يٚ .ات َتٓ

ٝٸ ا٭قًٚٝاتعاقط تػسٚ ؾؿٞ ؾها٤ عإٓا إ .َٔ ايتأثري شٟ  ,١ إػ١ًُ ٗ ايػطبايسٜٓ

 ا٭نجطٜٸ١ إػٝشٝٸ١ ٚايعًُاْٝٸ١, خانع١ّ يًهجري َٔ ايهػ٘ ايصٟ ّهٔ إٔ تعٝؿ٘ ٗ

ُٸ٢ َٓار )اٱَا ٜٴ ٕٸ ايتعاٌَ َع ٖصٙ ػ غري قشٝش١  بططٜك١ٺ ا٭قًٚٝاتغ٬َٛؾٛبٝا(. إ

ٝٸ١ ٜٗسِّطّا ٚاْؿذاضّا, بٌ قس ّهٔ إٔ ٜعٜس ا٭َٛض تٛتټ ّٕ َا اغتكطاض ايبًسإ ايػطب ز ٗ ٜٛ

 ْؿػٗا.

ٕٸ ايط١ٜ٩ ايس١ٜٝٓ إػٝشٝٸ١ عرب ايتاضٜذ أضخت ب٬ٛهلا ع٢ً  ٖٚهصا لس نٝـ أ

ايٝٗٛزٜٸ١ ٗ اجملتُعات إػٝشٝٸ١, ٫ٚق٢ ايٝٗٛزٴ أؾسٸ  ا٭قًٚٝاتايع٬قات إػٝشٝٸ١ َع 

ُٳ ٢ ملستٸ ,أْٛاع ايكُع ٚايتٓهٌٝ ٚاٱقكا٤ ٗ أٚضٚبا ض هلِ بايعٝـ ٚغ٘ ٜهٔ ٜٴػ

ٌٸ بايٝٗٛز ٗ ُاتِٗ اـاقٸ١, ستٸإسٕ ٚايكط٣, بٌ هلِ كٝٸ ٢ ٚقٌ ا٭َط إٍ َا س

اؿطب ايعإٝٸ١ ايجا١ْٝ, ع٢ً خ٬ف إؿٗس ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ َع ايٝٗٛز تاضىٝٸّا, 
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 سٝح نإ ؾٝ٘ ايهجري َٔ ايتػاَض ٚايتعإٚ.

 

١ّٝسكٛم األقًِّٝات يف ايتذسب١ ايٛ  ــــــ ضع

ٕٸ عكس٠  ٝٸ١, ٚهلصا  ا٭قًٚٝاتٜبسٚ َٔ قطا٠٤ ايتاضٜذ أ ناْت ٗ ايػايب عكس٠ّ زٜٓ

ٝٸ١ ا٭قًٚٝاتنإ ايتؿهري زا٥ُّا ٗ ايتعاٌَ َع ٖصٙ  ٔٸ اؿطب ايعإٝٸ١ ا٭ٍٚ  .ايسٜٓ يه

ٕٸ َػت٣ٛ )اـٛف َٔ( ايعٓـ ايكَٛٞ ٚايعطقٞ ٚايًػٟٛ  ;غٝٸطت ٖصا ايٛنع ُاَّا ٭

ٝات ٚايتعاٌَ قُع ا٭قًٚ تتدٓط٢ فطٸز ّاٚؾطض أْٛاع ,ؾٝٗا ٚبعسٖا نإ عايّٝا ٚغريٙ

بٌ ّهٔ إٔ ْؿٗس  .َعانػ١ سكٛقٝٸ١ ٗ ٖصا إٛنٛع َعٗا, عٝح ؾٓهٌ ْٗه١ّ

ز ا٫غتعُاض, ٚتأثري َعاٚد١ ايػٛز ٗ اجملتُعات ايػطب١ٝ َٓص ُسټ ا٭قًٚٝاتَؿه١ً 

ٝٸ١ ا٫دتُاع١ٝ َع ايٓععا  ؾ١.١ إتطط١ِّ ٚايكَٛٝٸت ايعطقٝٸايساضٜٚٓ

ٕٸ ٚٗٛض ايسٍٚ ايكَٛٝٸ١ َٓص ايكطٕ ايجأَ عؿط ا٬ٕٝزٟ غًٓ٘ ايه٤ٛ أنجط ع٢ً  إ

ٝٸ١, عٝح بسأ تسضهّٝا بؿطض ايتؿهري , غري ا٭قًٚا٭قًٚٝاتأْٛاع دسٜس٠ َٔ  ٝات ايسٜٓ

ٔٸ تػٝٸطات ايعامل َع اؿ .ٚايتعاٌَ َع٘ ا٭قًٚٝاتٗ ٖصا ايٓٛع َٔ  طب ايعإٝٸ١ ا٭ٍٚ يه

َرباطٛض١ٜ اٱ :ؾاْٗٝاض ايسٍٚ ايع٢ُٛ ٗ تًو اؿطب, َجٌ .دعٌ ايكهٝٸ١ أنجط غد١ّْٛ

ٝٸ١ ٚا٭ٕا١ْٝ ٚغريٖا, أعاز تؿهٌٝ زٍٚ دسٜس٠ ٗ أٚضٚبا, ٚبٗصا تػٝٸطت اـاضط١  ايعجُاْ

 ٓا١ٜ ٘ ايعامل يًتؿهري ٗٚسصضّا َٔ ٓاّ ايسّ تٛدٻ .ايػٓهاْٝٸ١ تبعّا يتػٝٸط ايسٍٚ

ّ( ٗ ايؿُاٍ ايؿطْػٞ, ٚايعسٜس َٔ إعاٖسات 1919عرب َعاٖس٠ ؾطغاٟ ) ا٭قًٚٝات

ٗ  ا٭قًٚٝاتدسٜس٠ ٗ قهٝٸ١ سكٛم  ٚبٗصا بسأْا ْؿٗس ْٗه١ّ .ٚا٫تؿاقٝٸات ا٭خط٣

ع٢ً دسٍٚ أعُاهلا, ا٭َط ايصٟ  ا٭قًٚٝاتايعامل, إٍ إٔ أزضدت عكب١ ا٭َِ قهٝٸ١ 

 س٠ ٗ ٖصا إٛنٛع.دسٜ أغٸؼ ٕطس١ًٺ

اييت ناْت َٔ أغبابٗا إع١ًٓ ٓا١ٜ  ,ٚبعس اْتٗا٤ اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ

ٝٸ١ ا٭قًٚٝات ٛٸ٠ٺ ا٭قًٚٝاتعاز َٛنٛع  ,ا٭ٕاْ ظ ٖصا ا٭َط ٚقس تععٻ .َٔ دسٜس يًتساٍٚ بك

ات ٚزٜاْات ٚٚٗٛض زٍٚ دسٜس٠ نجري٠ ؼهُٗا إثٓٝٸ ,و ا٫غتعُاض ٗ ايعاملبتؿٗه

 ١ّ.ٜاٖب ٚيػات كتًؿ١, ٚبٗصا قاض إٛنٛع أنجط دسٸَٚص

ٝٸ١ خ٬ٍ ايؿرت٠ ايؿاق١ً بٌ اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ ٚإٍ ٛٳٚقس َط ت ايتذطب١ اٱْػاْ
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ُٸ١, أبطظٖا:  ايّٝٛ عسٸ٠ خطٛات َٗ

ِٸ اٱؾاض٠  ,1945ّٗ إع٬ٕ ا٭َِ إتشس٠ عاّ  ـ1 عكب اْتٗا٤ اؿطب, مل تت

ُٓت اٱؾاض٠ ٫سرتاّ اؿطٸاتا٭قًٚٝايكطو١ يكهٝٸ١  ات ٚسكٛم اٱْػإ, زٕٚ ٜ, بٌ 

٠ ا٭ٍٚ, ٚايصٟ ُٝٝع ٗ اؾٓؼ ٚايعطم ٚايًػ١ ٚايسٜٔ, ٚشيو ٗ ايبٓس ايجايح َٔ إازٸ

ٌٸ»ْلٸ ع٢ً  ١ شات ايكبػ١ ا٫قتكاز١ٜ إػا٥ٌ ايسٚيٝٸ ؼكٝل ايتعإٚ ايسٚيٞ ع٢ً س

ٝٸ ٜات تععٜع اسرتاّ سكٛم اٱْػإ ٚاؿطٸٚع٢ً  ,١ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاٱْػاْ

بػبب اؾٓؼ أٚ ايًػ١  ب٬ ُٕٝٝع ,ٚايتؿذٝع ع٢ً شيو إط٬قّا ,١ يًٓاؽ ْٝعّاا٭غاغٝٸ

, سٝح 55, ٚنصيو ٗ ايبٓس ز َٔ إاز٠ (3)«٫ٚ٤ تؿطٜل بٌ ايطداٍ ٚايٓػا ,أٚ ايسٜٔ

ب٬  ,غ١ٝ يًذُٝعٜات ا٭غإ ٜؿٝع ٗ ايعامل اسرتاّ سكٛم اٱْػإ ٚاؿطٸأ»ٜكٍٛ: 

بػبب اؾٓؼ أٚ ايًػ١ أٚ ايسٜٔ, ٫ٚ تؿطٜل بٌ ايطداٍ ٚايٓػا٤, َٚطاعا٠ تًو  ُٕٝٝع

 .(4)«٬ّٜات ؾعاؿكٛم ٚاؿطٸ

ّ, َٔ 1947ٝات, ٚشيو عاّ تأغٝؼ ايًذ١ٓ ايؿطع١ٝ ٕٓع ايتُٝٝع ٚٓا١ٜ ا٭قًٚ ـ2

 ٌ ا٭َِ إتشس٠.بٳقٹ

ِٸ اؿسٜح قطوّا ٗ اٱع٬ٕ ا ـ3 يعإٞ ؿكٛم اٱْػإ, ٚايكازض عاّ مل ٜت

باغتجٓا٤ َا ٚضز ٗ إاز٠ ايجا١ْٝ َٔ اؿسٜح عٔ اؿكٛم , ا٭قًٚٝاتّ, عٔ قهٝٸ١ 1948

ْٚلٸ إازٸ٠ ٖٛ:  .ٚإػاٚا٠, بكطف ايٓٛط عٔ ايًػ١ ٚايسٜٔ ٚايعطم ٚايعكا٥س ايػٝاغٝٸ١

ٌٔٸ إْػإ سلټ» ٖصا اٱع٬ٕ, زِٚا ٠ ٗ ٜات إصنٛضع ظُٝع اؿكٛم ٚاؿطِّايتُتټ يه

ِّ ٕٛ, أٚ اؾٓؼ, أٚ ايًػ١, أٚ ايتُٝٝع بػبب ايعٓكط, أٚ ايً ٫ غٝٻُا, ْٕٚٛع ُٝٝع َٔ أ

ٞٸغٝٸّا غٝاـ ٜٔ, أٚ ايطأٟ ايسِّ ٞٸ , أٚ ا٭قٌ ايٛطينٸـ ٚغري غٝاغ , أٚ ايجط٠ٚ, أٚ ا٫دتُاع

ِّ أغاؽ ايٛنع  ٢ًع . ٚؾه٬ّ عٔ شيو ٫ هٛظ ايتُٝٝعٴآخط ٚنٕع أٚ إٛيس, أٚ أ

ايػٝاغٞ أٚ ايكاْْٛٞ أٚ ايسٚيٞ يًبًس أٚ اٱقًِٝ ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ ايؿدل, غٛا٤ أنإ 

ِّ عّاع باؿهِ ايصاتٞ أّ خانؼت ايٛقا١ٜ أٚ غري َتُتِّعّا أٚ َٛنٛ ك٬َ٘ػت  قٝسٺ ٭

 .(5)«ت٘آخط ع٢ً غٝاز

َكري  :ّ, ؼت عٓٛا1948ٕـ  12ـ  10 :, بتاضٜذ217تكٜٛب ايكطاض ضقِ  ـ4

ِّا٭قًٚٝات  ٬ّ يٲع٬ٕ ايعإٞ ؿكٛم اٱْػإ., ٚقس أت٢ َه
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ٌٸ أؾهاٍ ايتُٝٝع ايعطقٞ, ٚتأغٝؼ ١٦ٖٝ ْاٚط٠ 1965ٗ عاّ  ـ5 ّ متٸ إيػا٤ ن

 ّ.1969ٗ ٖصا ايكسز, ٚقس قسض ايكطاض ضمسٝٸّا عاّ 

ُٸ١ دسٸ ـ6 ٗس ّا ٗ ٖصا اجملاٍ, ٖٚٛ ايتٛاؾل ع٢ً ايعَا ٜعترب َٔ اـطٛات إٗ

ّ, ٚايصٟ ٚٓقعت عًٝ٘ أنجط َٔ 1966ايسٚيٞ اـامٸ باؿكٛم إس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ عاّ 

ٌٕ ٚعٔ ٓا١ٜ  ,ٚانض ٚقطٜض عٔ ايتُٝٝع َا١٥ ٚغبعٌ زٚي١, ٚايصٟ ؼسٸخ بؿه

ٝٸ ا٭قًٚٝاتسّا ب, َكطِّا٭قًٚٝات  ١ ٚايعطقٝٸ١.١ ٚايًػٜٛٸايسٜٓ

ٗ ايعامل, ٖٚٛ َا قسض  ا٭قًٚٝاتٔ ط١ًٜٛ َٔ ايسؾاع ع َا ٜعترب تتٛهّا ٕػري٠ٺ ـ7

َٸ ّ, ٚايصٟ ٜعسٸ آخط 1992ـ  12ـ  ١18 يٮَِ إتشس٠, ٚشيو ٗ نُٔ قطاض اؾُعٝٸ١ ايعا

ٞٸ ٞٸ َا تٛقٸٌ إيٝ٘ ايعكٌ اٱْػاْ ٞٸ ايٛنع  .ا٭قًٚٝاتيًتعاٌَ َع  ٗ فاٍ أٖ

٢ ايسٍٚ إٔ عً»ٜٚهؿٞ َطايع١ إازٸ٠ ا٭ٍٚ َٔ َٛازٸ ٖصا اٱع٬ٕ, ٚاييت تٓلٸ: 

ٌّ ٝٸتٗا ايكَٛٝٸٖٜٚٛٸ ا٭قًٚٝاتٗ إقًُٝٗا, عُا١ٜ ٚدٛز  تكّٛ, ن تٗا ١, ٖٜٚٛٸ١ أٚ اٱثٓ

ٝٸايجكاؾٝٸ  .«١١, ٚبت١٦ٝٗ ايٛطٚف ايهؿ١ًٝ بتععٜع ٖصٙ اهلٜٛٸ١ ٚايًػٜٛٸ١ ٚايسٜٓ

 

١ّٝ األقًِّٝات يف ايفهس ايدٜين  ــــــ َٔ فًطف١ قط

إ ايٛنعٞ ٗ ايعكط اؿسٜح ٗ تعاًَ٘ نإ َا تكسٸّ سسٜجّا عٔ ػطب١ اٱْػ

خاقٸ١ّ ٗ أٚضٚبا ٚاْط٬قّا َٔ ايتٗسٜس ايصٟ ؾطنت٘ ٖصٙ ايكهٝٸ١,  ,ا٭قًٚٝاتَع قهٝٸ١ 

 )اؿطبٌ ايعإٝٸتٌ( ٚأَرينا )سكٛم ايػٛز( ٚغريٖا.

ٔٸ ا٭زٜإ ًُو ػطب١ّ ط١ًٜٛ غاضق١ ٗ ايكٹ ٕٸ  ّ َع َٛنٕٛعسٳيه َٔ ٖصا ايٓٛع; ٭

نجط تأثريّا ٗ تهٜٛٔ اهلٜٛٸ١ ٗ ايعكط َا قبٌ اؿسٜح نإ ٖٛ ايسٜٔ, ايعٓكط ا٭

ٚا٭نجطٜٸات ع٢ً أغاؽ ايسٜٔ ـ إٍ داْب  ا٭قًٚٝاتٌ ٖٜٛٸ١ َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ تتؿٖه

 طّا ض٥ٝػّا.غريٙ ـ بٛقؿ٘ َ٪ثِّ

ٕٸ َٛنٛع  إ٫ٓ  ;ٗ ايتٓاٍٚ ايسٜين ىتًـ عٓ٘ ٗ تٓاٍٚ اٱْػإ اؿسٜح ا٭قًٚٝاتأ

ٌٸ ْٛطٜٸّا ـ نإ ٜتعاٌَ َع ططفٺؾا ٌٸ  ٱْػإ ايٛنعٞ اؿسٜح ـ ٫ أق ٚاسس ٜطٜس إٔ و

إْٸ٘ ين ٫ ٜكطأ ا٭َٛض بٗصٙ ايططٜك١. ي٘ قهاٜاٙ, ٖٚٛ اٱْػإ ْؿػ٘, بُٝٓا ايؿهط ايسٜ

ٕٸ ٖٓاى اٱْػإ عًٝا,  ً٘ َٔ سكٝك١ٺٚٗ ايٛقت عٝٓ٘ ٖٓاى اهلل غبشاْ٘ َا ّجِّ ,ٜط٣ أ
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ِٸ ؾايسٜٔ ٜطاقب قهٝٸ١ اهلل نُا  .ت ٗ ا٭زٜإ ٚايٛسٞيت ػًٖتًو اؿكٝك١ اي َٚٔ ث

ْٛطّا ٕا  ;ٜطاقب قهٝٸ١ اٱْػإ, ٫ٚ ٜطٜس إٔ ٜٴًػٞ سلٸ اٱْػإ ٜٚٓشطٙ ٗ غبٌٝ سلٸ اهلل

 ٚنطا١َ, ٗ ايٛقت عٝٓ٘ ايصٟ ٫ ٜطٜس ايعهؼ. يٲْػإ ٗ عٌ اهلل أٜهّا َٔ ق١ُٝٺ

ٕٸ ايؿهط ايٛنعٞ ا ؿسٜح يٝؼ عٓسٙ ٚضا٤ اٱْػإ )َا ٖٛ ٗ ٖٚصا ٜعين أ

ٕٸ ٚضا٤ اٱْػإ سكٝك١ أع٢ً,  ;, ؾًٝؼ ٚضا٤ عبٸازإ قط١ٜايسْٝا( ؾ٤ٞٷ بُٝٓا ايسٜٔ هس أ

ٕٸ خس١َ اٱْػإ ٗ َكريٙ ٚلات٘ عربٖا, بٌ  ٕٸ اٱْػإ وكٌ ع٢ً نُاي٘ بٗا, ٚأ ٚأ

ٝٸ١ اؿكٝكٝٸ١ ٗ ايسٜٔ ٫ تهٕٛ إ٫ٓ ؾٗٞ أْا َعٜٸؿ١  كٝك١, ٚإ٫ٓبتًو اؿ ا٭ْا اٱْػاْ

ٓٻا بٹ﴿قاٍ غبشاْ٘:  .١ََٖٛٛٚ َٳ ٍٴ َآ ٜٳُكٛ ٔٵ  َٳ ٔٳ ايٓٻأؽ  َٹ ّٔ اَٯاهللٹٚٳ ٛٵ ٝٳ ٚٳبٹاِي ٌٳ  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ِٵ بٹ ٖٴ َٳا  ٚٳ  خٹٔط 

ٕٳ  * ٕٳ ٔإاهلَلٜٴدٳازٹعٴٛ َٳا ٜٳدٵسٳعٴٛ ٚٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ َآ ٚٳاٖيصٹٜ ٕٳ  ٫ٓ  َٳا ٜٳؿٵعٴطٴٚ ٚٳ ِٵ  ٗٴ ْٵُؿػٳ ِٵ* َأ ٔٗ َٳطٳضٷ  ؾٹٞ ُقًُٛبٹ

ِٴ  ٖٴ ٕٳاهلُلَؾعٳازٳ ُٳا َناْٴٛا ٜٳِهصٹبٴٛ ِٷ بٹ ِٵ عٳصٳابٷ َأيٹٝ ٗٴ ٚٳَي َٳطٳنّا  ِٵ ٫ تٴِؿػٹسٴٚا ؾٹٞ *    ٗٴ ٌٳ َي ٚٳٔإشٳا قٹٝ

ٕٳ اَ٭ َٴكٵًٹشٴٛ ٔٴ  ُٳا ْٳشٵ ْٻ ِٴ اِيَأ٫* ضٵٔض َقاُيٛا ٔإ ٖٴ ِٵ  ٗٴ ْٻ ٔٵ ٫ ٔإ ٚٳَيهٹ ٕٳ  ٕٳُٴِؿػٹسٴٚ )ايبكط٠:  ﴾ ٜٳؿٵعٴطٴٚ

ٌٕ ﴿تعاٍ:  (, ٚقا12ٍـ  8 ِٵ سٳتٻ٢ سٹ ٔٗ ُٵطٳتٹ ِٵ ؾٹٞ َغ ٖٴ ٔٵ * َؾصٳضٵ َٹ ٘ٹ  ِٵ بٹ ٖٴ ُٹسټ ُٳا ْٴ ْٻ ٕٳ َأ َأٜٳشٵػٳبٴٛ

ٌٳ  ٓٹ ٚٳبٳ  ٍٕ ٝٵطٳاتٹ بٳٌ ٫ ْٴػٳأضعٴ* َٳا ِٵ ؾٹٞ اِيدٳ ٗٴ ٕٳ َي ِٵ *  ٜٳؿٵعٴطٴٚ ٔٗ ٝٳ١ٹ ضٳبِّ ٔٵ خٳؿٵ َٹ ِٵ  ٖٴ ٔٳ  ٕٻ اٖيصٹٜ ٔإ

ٕٳ  ٜٳاتٹ * َٴؿٵؿٹُكٛ ِٵ بٹَآ ٖٴ ٔٳ  ٕٳ ٚٳاٖيصٹٜ ٓٴٛ َٹ ِٵ ٜٴ٪ٵ ٔٗ ِٵ ٫* ضٳبِّ ٔٗ ِٵ بٹطٳبِّ ٖٴ ٔٳ  ٕٳ ٚٳاٖيصٹٜ ٔٳ ٚٳ*  ٜٴؿٵٔطُنٛ اٖيصٹٜ

ٕٳ  ِٵ ضٳادٹعٴٛ ٔٗ ِٵ ٔإَي٢ ضٳبِّ ٗٴ ْٻ ٚٳدٹ١ًَْ َأ ِٵ  ٗٴ ٚٳُقًُٛبٴ ٛٵا  َٳا َآتٳ ٕٳ  ِٵ * ٜٴ٪ٵتٴٛ ٖٴ ٚٳ ٝٵطٳاتٹ  ٕٳ ؾٹٞ اِيدٳ ُأَٚي٦ٹَو ٜٴػٳأضعٴٛ

ٕٳ ٗٳا غٳابٹُكٛ ايٓكٛم تطؾس إٍ ا٭ْا ايعا٥ؿ١ ٚايِٖٛ ايصٟ  ٖصٙٚ(, 61ـ  54)إ٪َٕٓٛ:  ﴾َي

 عٕٛ ا٭ْا اؿكٝكٝٸ١ اييت ٫ تهٕٛ إ٫ٜٓعٝؿ٘ ايبؿط ٗ تكِّٛٗ ٭ٚناعِٗ, ؾُٝا ٜهِّ

 باهلل غبشاْ٘.

ِٸ ؾشُا١ٜ  أٚ  ا٭قًٚٝاتهلصا ٜٛٗط ايسٜٔ سطٜكّا ع٢ً سكٝك١ٺ خاضزٳ اٱْػإ, َٚٔ ث

ٕٛ ع٢ً سػاب غا٥ط عٓاقط ايكٛض٠, ٖٚٛ ايتعاٌَ َعٗا ٜٓبػٞ ـ ٗ ايسٜٔ ـ إٔ ٫ ٜه

ٕٸ اؾُاع١ إ٪١َٓ  .نٝاع اؿكٝك١ ايس١ٜٝٓ ٚت٬ؾٞ إٓار اٱّاْٞ َٚٔ ٖٓا اعترب ايسٜٔ أ

ٕٸ ٓا١ٜ ٖصٙ ايب١٦ٝ اؿان١ٓ ٖٛ نطٚض٠ْ ٖٞ ب١ْ٦ٝ نصيو,  سان١ٓ يكٝا١َ اٱّإ, ٚأ

ض سطق٘ ع٢ً سٳيصيو ٚدسْا سطقّا َٔ ايسٜٔ ع٢ً ٖصٙ اؾُاع١ ٚع٢ً اؿكٝك١ بَك

 اٱْػإ.

ٖٚٛ تكٓٝـ  .ٚغري َ٪ٌَٓ ;َ٪ٌَٓ :ٚٚؾكّا يصيو ٜٛٗط تكٓٝـ ايسٜٔ يًبؿط إٍ
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ٖٚصا َا  .ٌ دٖٛط قهٝٸتٗا ٗ اؿٝا٠مل ؼتٌُ ايعسٜس َٔ ا٭زٜإ إٔ تًػٝ٘; ٭ْٸ٘ ّجِّ

ٕٸ بعض ا٭زٜإٜؿػِّ ناٱغ٬ّ ٚإػٝشٝٸ١, ٫ تٓٛط إط٬قّا يًتُٝٝع ٗ ايًٕٛ  ,ط يٓا أ

ٕٸ  ٕٸ ٖصٙ ا٭َٛض ٫ تسخٌ نُٔ أٚيٜٛٸاتٗا, ؾإ ٚايعؿري٠ ٚايكب١ًٝ ٚايعطم ٚايًػ١ ٚايكَٛٝٸ١; ٭

ط ٗ ايسٜٔ عٔ َعٝاض, ٚيٛ عبٸطت تكٓٝـ ايبؿط ٜكّٛ ع٢ً َعٝاض, ٖٚصٙ ا٭َٛض ٫ تعبِّ

تُٓٛٝٝٸ١ ـ ٚأسٝاّْا  ؾ٬عتباضاتٺ ,اؾٓؼ )شنٛض٠ ٚأْٛث١(: َجٌ ,بعض ا٭َٛض عٔ َعٝاض

 ٫ غري. دٖٛطٜٸ١ ـ

ط اؾػطاؾٝا أٜهّا ٗ ٚغري َ٪ٌَٓ, تتأثٻ ;َ٪ٌَٓ :ع تكػِٝ ايبؿط إٍبٳٚبتٳ

ٞٸ ُٸ٢ بساض اٱغ٬ّ ٚزاض ايهؿط أٚ زاض ايؿهط ايسٜين, ٚخاقٸ١ اٱغ٬َ , ؾٝٛٗط َا ٜػ

 اؿطب.

ٝٸّا ٗ تاضٜذ إػٝشٝٸ١ ٚاٱغ٬ّ َعّا  .ٖصا ايؿها٤ لس اْعهاغ٘ دً

ٖٚٛ  ,ّ(١ٛ1274 ػطب١ ايكسٸٜؼ تَٛا ا٭نٜٛين)ّهٓٓا ٬َس ؾؿٞ إػٝشٝٸ١

إْٸ٘ ٜهع ٖصٙ ايع٬ق١ ٗ  .وسٸز إٛقـ َٔ إدايط١ ا٫دتُاعٝٸ١ َع اٯخط غري إػٝشٞ

َتشطٸى ٗ ايعَإ ٚإهإ ٚايٛطف ٚاؿاٍ, ٚتتبع طبٝع١ ايٓتا٥ر إتٛٓقع١ َٔ  غٝإم

ٝٸّا َٔ ٖصٙ  ؾإشا ناْت ايٓتا٥ر خطط٠ّ ع٢ً اٱّإ إػٝشٞ ;ٚضا٥ٗا نإ إٛقـ غًب

ٕٸ ا٭نٜٛين ٜؿٚه(6)زٕٚ ايعهؼ ;إدايط١ ط شضا٥عٝٸّا ٗ َٛنٛع . ٚبٗصا ٜبسٚ ٚانشّا أ

ؾٗٛ ٜٓٛط إٍ إآ٫ت اييت ّهٔ إٔ تٛقًٓا إيٝٗا ٖصٙ  ,ايع٬ق١ َع ايهاؾطٜٔ

 ٌ تٗسٜسّا يًذُاع١ إػٝشٝٸ١ أٚ ٫, أٚ تٗسٜسّاايع٬ق١, َٚا إشا ناْت غٛف تؿٚه

 يٲّإ إػٝشٞ أٚ ٫.

ٚعٓسَا ٜٓتكٌ ا٭نٜٛين مٛ قهٝٸ١ ايػُاح بطكٛؽ اٯخطٜٔ َٔ غري إػٝشٝٸٌ 

ؾؿٞ ايبسا١ٜ ٜٓطًل َٔ ْٕٛع َٔ  .لسٙ ٜهع قٹبٵًَتٳ٘ ٗ َسٜات خس١َ شيو يٲّإ إػٝشٞ

ٝٸّا ٜعاحملانا٠ بٌ ايػٝاغ١ اٱهلٝٸ١ ٚايػٝاغ١ ايبؿطٜٸ١, سٝح ٜ٪غِّ ترب ؾٝ٘ ؼ أق٬ّ قاْْٛ

ٕٸ ايػٝاغ١ ايبؿطٜٸ١ عًٝٗا إٔ تكتسٟ بايػٝاغ١ اٱهلٝٸ١ ٚبٗصا ٜططح ا٭نٜٛين َٛقَؿ٘  .أ

ٕٸ اهلل ٜػُض ببعض ايؿطٚض ٕٸ  ;َٔ قهٝٸ١ ايؿطٚض ٗ ايعامل, سٝح ٜط٣ أ اْط٬قّا َٔ أ

ٖٚٛ بٗصا ٜعٝس إٍ  .أنرب أعِٛ أٚ إٍ خػاض٠ خرياتٺ ُا ٜ٪زٸٟ إٍ ؾطٕٚضبٳَٓعٗا ضٴ

ٕٸ تطى اـري تايٝٓٛطٜٸ١ اييت تػتدسّ ٗ تؿػري ايؿطٚض ٗ ايعامل اؾ١ًَُ ايأشٖآْا اي ١: إ
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 ايهجري َٔ أدٌ ؾٛط قًٌٝ ٖٛ ؾطٌّ نجري.

بٓا٤ٶ ع٢ً شيو, ٜعترب ا٭نٜٛين أْٸ٘ َٔ إُهٔ إٔ متٌُ طكٛؽ ايهاؾطٜٔ ـ 

ٖٚٛ إٍ اٯٕ ٬ٜسٜ ايٝٗٛز باـكٛم ـ ٭دٌ خرٕي أعِٛ, ٖٚٛ إثبات ايسٜا١ْ 

ٍٕإ ؾٝكبٌ بطكٛؽ  .تاضىٞ ٫ٖٚٛتٞ عُٝل ػٝشٝٸ١; ٕا بٌ ايٝٗٛزٜٸ١ ٚإػٝشٝٸ١ َٔ اتكا

ٕٸ طكٛؽ ايٛثٓٝٸ ٫ٚ خري ّهٔ إٔ  ,ٌ ٚأَجاهلِ ٫ ؾا٥س٠ َٓٗاايٝٗٛز, يهٓٸ٘ ٜط٣ أ

هلصا ؾٗٛ ٜطؾض استُاهلا, ٚايكبٍٛ  .١ إػٝشٝٸ١ َج٬ّٝٱثبات سٚك ;مكٌ عًٝ٘ َٔ ٚضا٥ٗا

َا مل ٜهٔ ٗ َٛادٗتٗا َؿػس٠ ع١ُٝٛ أٚ تؿهٝهّا أٚ ْعاعّا قس  ,ّابٗا أَطّا ٚاقع

ٝٸت٘ َطٸ٠ّ دسٜس٠ َٔ قٛاعس ؾك٘  .(7)ٜٴًشل نطضّا بإ٪ٌَٓ ٖٚٛ بٗصا ٜٓطًل ٗ شٖٓ

ـس١َ اٱّإ ٚإ٪ٌَٓ, يٝسٜط ايػٝاغ١  ;ا٭ٚيٜٛٸات ٚقٛاٌْ تعاسِ إكاحل ٚإؿاغس

 ِ.ٝٳٚايكٹايؿطعٝٸ١ عرب ٖصا ايٓٛع َٔ إعاٜري 

ذاٙ ايطاؾض يطكٛؽ ٚبٗصا يٛ داظ يٓا تكٓٝـ ا٭نٜٛين يٛنعٓاٙ نُٔ ا٫تٸ

ؾكبٛي٘ بايطكٛؽ ايٝٗٛزٜٸ١ يٝؼ  .اٯخطٜٔ ُاَّا, َا مل تهٔ يٲّإ إػٝشٞ َكًش١

َٳ٢ يعٕٝٛ ايٝٗٛز, بٌ ٕا ٗ بكا٤ ايٝٗٛزٜٸ١ َٔ تجبٝت يكٛاعس اٱّإ إػٝشٞ ٚبٗصا  .َنطٵ

ٝٸ١ ا٭ ٝٸ١ّ ٖٓا, بإع٢ٓ غري ايػًيبٸتبسٚ ٚقٛي يًه١ًُ, َع٢ٓ أْٸ٘ ٜتٛغٸٌ  نٜٛين دً

ٚهلصا َٚذطٸز إٔ ٫ ٜط٣ َٔ ٚضا٥ٗا  .نٞ ٜٓتؿع بٗا يٲّإ ;١ ايطكٛغٝٸ١ يٰخطٜٜٔباؿطٸ

 ذ٘ مٛ َٓعٗا ُاَّا, نُا ضأٜٓا َٛقؿ٘ َٔ طكٛؽ ايٛثٓٝٸٌ.َٓؿع١ ي٘ ٜتٸ

َٸا ٗ تاضٜذ اٱ .ٖصا ٗ تاضٜذ إػٝش١ٝ غ٬ّ ؾإشا أضزْا ايسخٍٛ يؿها٤ ايؿك٘ أ

ٝٸ١ يًع٬ق١ َع  اٱغ٬َٞ ؾٓشٔ ٬ْسٜ عٓكطٜٔ يعبا زٚضّا ٗ تكسِٜ قطا٠٤ٺ ٫ٖٛت

 :ا٭قًٚٝات

ٝٸ١ ٚٚؾكّا هلصا ايعٓكط متٸ تكػِٝ اجملتُع إٍ ث٬خ  .أـ عٓكط اهلٜٛٸ١ ايسٜٓ

َٳ  غٛاِٖ. ٔٵفُٛعات, ٖٞ: إػًُٕٛ, أٌٖ ايهتاب, 

َٳب ـ عٓكط اؿاي١  ٖٚٞ تٓكػِ إٍ  .غٛاِٖ ٔٵإٝسا١ْٝ ايكا١ُ٥ بٌ إػًٌُ ٚ

 ٚساي١ ايػًِ. ;قػٌُ: ساي١ اؿطب

ٞٸٝٚبٓٛط٠ نًٓ بتكػِٝ اـاضط١ اؾػطاؾٝٸ١ يًعامل إٍ ث٬خ  ١ قاّ ايؿك٘ اٱغ٬َ

 بكاع:
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أٚ تكع ؼت غًط١  ;ٖٚٞ ايبًسإ اييت تكطٓٗا غايبٝٸ١ َػ١ًُ زاض اٱغ٬ّ,

 إػًٌُ.

ٖٚٞ ايبًسإ اييت تكطٓٗا غايبٝٸ١ غري َػ١ًُ, ٖٚٞ قاضب١  طب,زاض اؿ

 يًُػًٌُ.

ٝٵسٳٖٚٞ ايبًسإ اييت ٜكطٓٗا غري إػًٌُ,  زاض ايعٗس, ٕٸ بِٝٓٗ ٚبٌ إػًٌُ  بٳ أ

 َعاٖس٠ ٚغ٬ّ.

ٕٸ ا٭قًٚ ؾُٝا  ;١ إػ١ًُ غٛف تهٕٛ ٗ زاض ايعٗس أٚ زاض اؿطبٝٚبٗصا ٜتبٝٸٔ أ

ٞٸ١ غري إػٝا٭قًٚ ٗ سلٸ  ١ًُ غٛف تهٕٛ ٗ زاض اٱغ٬ّ. ٚقس اغتدسّ ايؿك٘ اٱغ٬َ

َٸ١,  ا٭قًٚٝات غري إػ١ًُ إٛدٛز٠ ٗ زاض اٱغ٬ّ غًػ١ً تعابري َٔ ْٛع: أٌٖ ايص

 ...ٌإػتأَٓ

ٕٸ ا٭قًٚ ٝات غري إػ١ًُ ٗ زاض اٱغ٬ّ ٜٚؿطح بعض ايباسجٌ إعاقطٜٔ أ

 يباسجٌ ٚايساضغٌ:نت يًسضاغ١ َٔ ؾ٦ات َٔ اتعطٻ

, ٚؾكّا ا٭قًٚٝاتسٝح زضغٛا ا٭ٚناع ايكا١ْْٝٛ هلصٙ  ,ٌـ ايؿكٗا٤ إػ1ًُ

 يًؿطٜع١ اٱغ٬َٝٸ١.

 ,َٔ ظٚاٜا سكٛقٝٸ١ ا٭قًٚٝاتايصٟ زضغٛا أٚناع ٖصٙ  ٔ,ٜ إعاقطٌـ اؿكٛقٝٸ2

 بإع٢ٓ إعاقط يًه١ًُ ٗ ؾها٥ٗا ايٛنعٞ.

ٞٸ ا٭قًٚٝاتا أسٛاٍ ِٖٚ ايصٜٔ زضغٛ ,ٌـ إ٪ضِّخ3 ٝٸ١ عرب ايتاضٜذ اٱغ٬َ ٗ  ايسٜٓ

 .(8)ب٬ز إػًٌُ ٚططٜك١ تعاٌَ إػًٌُ َعِٗ

ٕٸ )ايسٜٔ  اؿاي١ ايػٝاغٝٸ١( ًٜعبإ زٚضّا ٗ ؼسٜس ْٛع ايع٬ق١  +ٚبٗصا ٬ْسٜ أ

 َع اٯخط, ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ.

 

 ــــــ ن١ًُْ أخري٠

ٛټ ايتُاٜع ٚانشّا بٌ ايط١ٜ٩ ايٛنعٝٸ١ ٚايط١ٜ٩ ض ايعاّ ٜٛٗط ٚٚؾكّا هلصا ايتك

ٝٸ١ ٝٸ١ ٖٛ  ا٭قًٚٝاتٚايتشسٸٟ ا٭نرب ايصٟ ٜٛاد٘ ايسٜٔ ايّٝٛ ٗ قهٝٸ١ َٔ ْٛع  .ايسٜٓ ايسٜٓ

( ايسٜٔ ٗ ثٓا١ٝ٥: اهلل/اٱْػإ, paradigmايتكازّ ايصٟ غٛف ٜكع بٌ باضازاِٜ )
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ٌٸ خطٛض٠  ٚباضازاِٜ ايؿهط ايٛنعٞ اؿسٜح ٗ قٛضٜٸ١ اٱْػإ, ٖٚٛ َا ٜؿطض ٗ ٚ

 ٚسػاغٝٸ١ ايٓتا٥ر اييت ّهٔ ايتٛقٸٌ إيٝٗا:

ٚٸ٫ّ: ٌٕ أ ُٸل ٚػسٜس ايٓٛط بؿه ٝٸ١  نطٚض٠َ ايبشح إع قاٜس ٗ ايط١ٜ٩ ايكاْْٛ

ٝٸ١ َٔ َٛنٛع  ٚإٛنٛعات اييت ترتى أثطّا عًٝ٘, بعٝسّا عٔ اؿ٫ُٛت  ا٭قًٚٝاتايسٜٓ

 ١ َٔ ايرتاخ ْؿػ٘.َا ؾٝٗا اؿ٫ُٛت اٯتٝ ,إػبك١

تكسِٜ َكاضب١ ؾًػؿٝٸ١ يتعكٌٝ ٖصٙ ايط١ٜ٩ يٛ ناْت ايٓتا٥ر غري َتٛاؾك١ َع  ثاّْٝا:

ٕٸ ايؿهط٠ ايس١ٜٝٓ غري  .َا تٛقٸٌ إيٝ٘ ايعكٌ ايٛنعٞ ٚاهلسف َٔ ايتعكٌٝ يٝؼ أ

ٝٸ١, ْٚطٜس تعكًٝٗا, بٌ قاٚي١ تكسّٗا بططٜك١ٺ قاؿ١ يًتربٜط ٗ ؾها٤ ايؿهط  عك٬ْ

ٕٸ ايتربٜط ايعك٬ْٞ ٖٓا نُٔ غٝاقات كتًؿ١  ؾٗصٙ ساد١ْ .إعاقط ٝٸ١ ايّٝٛ; ٭ ظَٓ

ٝٸات  ُٸّٓا يعًُ ٝٸ١, ٚيٛ نإ ٖصا ايتربٜط َته نطٚضٟ بايٓػب١ إيٝٓا ٗ ٖصٙ ايًش١ٛ ايعَٓ

  ؾًػؿٞ ٭قٍٛ َساض ايؿهط ايٛنعٞ اؿسٜح. ْكسٺ

 

   الهىامش
                                                      

 
 

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html 

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-ix/index.html 

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 

 
 

 



 
 

 قاعد٠ ايعداي١

 زٖا يف االدتٗاد ايػسعَِٞٚٚد

 

 

 صاوعيالمع: الشيخ يىسف  حىاٌر

 مرقال هاشمترجمة: 

 

 ــــــ ايعًِ بني املفّٗٛ ايعكًٞ ٚايعسيف

 ٍؾٌٗ تطٕٚ ٖٓاى اخت٬ؾّا بٌ َٓؿأ ٚعٴطٵ ;عكًٞ :يكس قػٸُٛا ايًِٛ إ ;ٗ

 ٗ يًًِٛ؟اؿهِ ايعكًٞ ٚايعٴطٵ

 أٚ زا٥ُّا ـ ٗ َكازٜل  ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايعكٌ ٚايعطف ٜٓػذُإ ـ ٗ ايػايب

ٟٸايًِٛ َٚٓاؾ٦٘, يٛ إٔ ايعٴطف ـ ع٢ً  ساٍ ـ اعترب ؾ٦ّٝا َٔ َكازٜل ايًِٛ, ٚيهٔ  أ

ايعكٌ َٔ خ٬ٍ عسغات٘ ايسقٝك١ مل ٜعتربٙ ًُّٚا, نإ ضأٟ ايعٴطف ٗ تطبٝل 

عّا; بٳع, ٫ٚ ٜهٕٛ َا ٜصٖب إيٝ٘ ايعكٌ َتٻبٳب١ ٗ ايؿطع ع٢ً ايًِٛ ٖٛ إتٻا٭سهاّ إرتتِّ

ٚإػأي١ إصنٛض٠ َٔ إٛاضز إػ١ًُٓ ٗ  .٭ٕ يػإ أزي١ ا٭سهاّ ٖٛ يػإ عطٗ

ّ ع٢ً ايسق١ ايعك١ًٝ, ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تكّٛ ؾت٣ٛ ايؿك٘; إش ٜكاٍ: إٕ ضأٟ ايعٴطف َكسٻ

ٞ َٔ ايسّ ع٢ً ايجٝاب ٚغريٖا بعس غػًٗا; ٭ٕ يٕٛ اؾُٝع ع٢ً عسّ لاغ١ ايًٕٛ إتبٓك

ٕٵ ,َّا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعٴطفايسّ يٝؼ ز نإ َٔ  ٚإعٝاض ٗ ؾِٗ ا٭زي١ ٖٛ ايعٴطف, ٚإ

 ل اؾٖٛط; إشٕ ؾايسّ َٛدٛزٷطٳض َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ زٕٚ ؼٓكل ايعٳإػتشٌٝ ؼٓك

ٝٵسٳ١ ايعك١ًٝ, بٛدٛز يْٛ٘, ٚعًٝ٘ هب إٔ ٜهٕٛ لػّا, اغتٓازّا إٍ ايسٓق إٔ ٖصٙ  بٳ

ٚاؿهِ بٓذاغ١  ,١ ايعك١ًٝٚإٕ ايؿت٣ٛ ع٢ً طبل ايسٓق .ع١بٳايط١ٜ٩ ايعك١ًٝ يٝػت ٖٞ إتٻ
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ِٷ  ايجٛب إػػٍٛ بإا٤ إطًل بعس بكا٤ يٕٛ ايسّ, ٖٛ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ْٝع ايؿكٗا٤ سه

 بػري َا أْعٍ اهلل, ٚع٢ً خ٬ف إٛاظٜٔ ايؿك١ٝٗ.

 ِٕ ِٸ ٚٗ تكػٝ ِٸ تكػُٝ٘ إٍ آخط يًًِٛ ـ ا٭ع  ;ٞتعًٝك :َٔ ايعطٗ ٚايعكًٞ ـ ٜت

ٚتٓذٝعٟ, ٚقايٛا بإٔ ايًِٛ ايتعًٝكٞ ٖٛ إكٝٸس بعسّ ػٜٛع ايؿاضع, ٚايًِٛ ايتٓذٝعٟ 

سٸ ٖصا ايتكػِٝ قشٝشّا َٔ ٜٚعاضض ػٜٛع ايؿاضع. ؾٌٗ ٜٴعٳ ,ٖٛ إطًل َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ

ِٷ ٚبعباض٠ أخط٣: ؟ٚد١ٗ ْٛطنِ  تعًٝكٞ أّ ٫؟ ٌٖ يًعكٌ ٚايعطف ًٚ

 إٕ  :َٔ ايًِٛ, ٚاييت تكٍٛ ّ سط١َ داْبٺإٕ ايتكػُٝات اييت تعٛز إٍ عس

َٸ إعًّٛ َٔ نطٚض٠ ٗ ١ عك٬ّ ْٚك٬ّ ٚايؿاضع هٝع ايًِٛ, ٖٞ ٗ ا٭غاؽ غري تا

شاتٞ, ٚيٝؼ بايٛدٛٙ ٚا٫عتباض, يهٞ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ  إصٖب; ٭ٕ قبض ايًِٛ قبضٷ

, ضٙ وهِ بكبض ْٝع َكازٜل ايًِٛٚٵَٛضزّا يًذٛاظ ايؿطعٞ. إشٕ ؾايعكٌ بسٳ

 ً٘.بٳ٫ٚ َٔ قٹ ,٫ َٔ ايؿاضع ,ٚا٭سهاّ ايعك١ًٝ ايصات١ٝ غري قاب١ً يًتدكٝل

ٖٚٛ نُا تط٣.  .; يًعّٚ ايتٓاقض ٗ سهِ ايعكٌ ٚزضنً٘٘ ؾٛانضٷبٳأَا َٔ قٹ

َٚػأي١ سهِ ايعكٌ  .ٚأَا َٔ ايؿطع ٚايٓكٌ ؾًطدٛع٘ إٍ ػٜٛعٙ ايًِٛ ايكبٝض شاتّا

١ٝ ٚأقٌ ايربا٠٤, ؾإٕ سهِ ايعكٌ َجٌ اؿذٸ ايتٓذٝعٟ ٚايتعًٝكٞ إِا تهٕٛ ٗ باب

ل ع٢ً عسّ دعٌ ايؿاضع إهاب ا٫ستٝاٙ, ٚنصيو َٚعًٓ بايربا٠٤ ـ َج٬ّ ـ َٛقٛفٷ

بٌ ٫  .ل ع٢ً عسّ ضزع ايؿاضع عٓٗا١ بٓا٤ ايعك٤٬ إُها٠ ؾطعّا َعًٓٝسهُ٘ عذٸ

ٚٸ لٷىؿ٢ عًٝو إٔ سهُ٘ ٗ أَجاهلا َعًٓ  ٗ أَجاهلا إ٫ٓ ٚيٝؼ ي٘ ,ٍ ا٭َطَٚٛقٛف َٔ أ

ؾؿٞ اؿكٝك١ ٫ تكػِٝ ٗ سهُ٘ ٗ  .َٔ ا٭َٛض اؿهِ ايتعًٝكٞ ٚإٛقٛف ع٢ً إَٔط

ل ٚإٛقٛف بٌ بٝإ يًُعًٓ ,نُا إٔ زخاي١ ايؿاضع يٝػت زخاي١ ٗ سهُ٘ ,أَجاهلا

ؾؿٞ  .ل ٚإٛقٛف عًٝ٘ٚإٛنٛع ايصٟ أْاٙ ايعكٌ سهُ٘ بٓؿػ٘ ع٢ً شيو إعًٓ ,عًٝ٘

 دٝسّا. طٵإٛنٛع أٜهّا ٜهٕٛ بٓٛط ايعكٌ ٚتعًٝك٘, ؾتسبٻ اؿكٝك١ بٝإ

  قًتِ: إٕ إعٝاض ٗ تؿدٝل كايؿ١ سهِ ايطٚا١ٜ َع ايكطإٓ ايهطِٜ )نُا

ٗ آٜات ايٓٗٞ عٔ ايًِٛ َج٬ّ( ٖٛ ايعٴطف. نٝـ تػتٓتذٕٛ َٔ ٖصٙ إػأي١ إٔ إعٝاض 

ع٢ ٖٛ أْ٘ ٫ ٔ إٔ ٜٴسٸٗ تؿدٝل نٕٛ اؿهِ ًُّٚا ٖٛ ايعٴطف؟ ٚا٭َط ايصٟ ّه

ؾًطَا اعتربْا ايعطف َعٝاضّا يتؿدٝل إدايؿ١ َع ايكطإٓ,  ;٬َظ١َ بٌ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ
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ا ْط٣ إعٝاض ٗ تؿدٝل ايًِٛ ٖٛ ايؿطع أٚ اؿهِ ايكطعٞ ايتٓذٝعٟ يًعكٌ. ٓٚيهٓ

 عٔ تطبٝل َا ٜطاٙ ايؿطع ٚايعكٌ ًُّٚا ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٚٚٝؿ١ ايعٴطف ٗ ٖصا ايؿإٔ عباض٠ْ

 ع٢ً َؿاز ايطٚا١ٜ.

  ـ ٗ ُا١َٝ ٚد١ٗ ْٛط ايعٴطف ٗ تؿدٝل كايؿ١ ايطٚاٜات يٝؼ ٖٓاى

ا٫ٖتُاّ  ١ٝ أخباض اٯساز, ٚاييت متٸ١ُ ٗ سذٸيًكطإٓ, ٚايصٟ ٖٛ َٔ ا٭َٛض ايجابت١ ٚإػًٖ

ٟٸ ^ا٭نطّ ٚا٭١ُ٥ إعكٌَٛ بٗا نجريّا ٗ ضٚاٜات ايٓيبٸ ؾطم ٗ إدايؿ١  ـ أ

أٚ إكساق١ٝ; ٭ٕ ٖصٙ ايطٚاٜات ـ َجٌ غا٥ط أيػ١ٓ ا٭زي١ ـ ؼاٍ إٍ ض١ٜ٩  إؿ١َٝٛٗ

ٍٕ ٔإ﴿ايعطف:  ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٓٳا  ًِ َٳا َأضٵغٳ ٘ٹ ٫ٓٚٳ َٹ ٛٵ ٕٔ َق ٟٳ4)إبطاِٖٝ:  ﴾بٹًٹػٳا ف ـ تبعّا ايعط (. ٚإٕ ضأ

 ٗ كٌ ـ نُا ٖٛ َعترب ٗ ؾِٗ إؿّٗٛ َعتربٷٚغريٙ َٔ احملٚك &يػٝسْا ا٭غتاش اٱَاّ

تؿدٝل إكازٜل أٜهّا, ٚن٬ُٖا ٜعٛز إٍ ؾِٗ ايسيٌٝ, ٚإٔ ايًػإ ٖٛ يػإ 

 .ٚبٓا٤ٶ ٚغري٠ّ ١ّنتابّا ٚغٓٸ ايكّٛ, ٖٚٛ َعتربٷ

طف, ٚأْٗا ُا ؼتاز إٍ ايعٴإٕ إعاْٞ ٚإؿاِٖٝ ايه١ًٝ قًٓ :ٌٵٚباؾ١ًُ إشا مل ُْك

ٚايٝكٌ ٖٛ تؿدٝل طف ع٢ً ايكطع ٚانش١ بٓؿػٗا, ؾايصٟ ُؼٸ ؾٝ٘ اؿاد١ إٍ ايعٴ

إشا مل ْكٌ بإٔ تؿدٝل إكسام  ٚإ٫ٓ ;إكازٜل بايٓػب١ إٍ شيو إؿّٗٛ ا٫ضتهاظٟ

, طف; ٭ٕ إؿّٗٛ ا٫ضتهاظٟ ٚانضٷإْ٘ ٫ ٜبك٢ َٛنع يًعٴ :ٌٵطف, إشا مل ُْكَطتب٘ بايعٴ

ٌٸ ٕ ّا; ٭طف غٛف تهٕٛ ٗ اؿسٚز ايٓازض٠ ٚايك١ًًٝ دسٸَٔ إٔ اؿاد١ إٍ ايعٴ ؾ٬ أق

ِّٚٵطف عاز٠ ٫ ٜػتطٝع بسٳايعٴ ٕٵضٙ إٔ ٜه أَهٓ٘ تطبٝل  ٕ تعطٜؿّا داَعّا يًُؿّٗٛ, ٚإ

ٕ إٔ َؿّٗٛ إا٤ ٚتعطٜؿ٘ َع َا ي٘ َٔ ٚٵَعٓاٙ َٚؿَٗٛ٘ ا٫ضتهاظٟ ع٢ً إكازٜل. أ٫ تطٳ

 ٚغريٴ ٔٷبِّ ,طف ع٢ً ايٓشٛ اؾاَع ؾُٝع أؾطازٙ, إاْع عٔ غريٙايٛنٛح ٗ اضتهاظ ايعٴ

 أٚ َا٤ َهاف. ٗ بعض إكازٜل يًُا٤ إهاف َٔ أْ٘ َا٤ٷ , ٚيصيو ٚقع ايؿٓؤٕبِّ

 ٕٵ  ٌٖ تتػٝٸط َكازٜل ايًِٛ ٗ ا٭عطاف إدتًؿ١ أٚ ا٭ظ١َٓ إتؿاٚت١ أّ ٫؟ إ

نإ اؾٛاب ْعِ ؾُا ٖٛ ايعَٔ ايصٟ ٜهٕٛ ٖٛ إعٝاض ٗ تؿدٝل كايؿ١ سهِ 

يًِٛ ٚايٓٗٞ عٔ ايًِٛ(؟ ٖٓاى ث٬ث١ استُا٫ت ايطٚا١ٜ يًكطإٓ ايهطِٜ )ٗ آٜات ْؿٞ ا

 ٗ ٖصا ايؿإٔ:

ٚٸ طف عكط ايؿاضع, ٚٗ ٖصا ا٫ستُاٍ نٝـ ٜهٕٛ سهِ ايكٛض ٍ: عٴا٭
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 :ايتاي١ٝ ١ايج٬ث

طف عكطْا, ٚيهٓٓا ٫ ْعًِ ٌٖ نإ سٸ ًُّٚا ٗ عٴأـ ْعًِ إٔ ٖصا اؿهِ ٜٴعٳ

 ًُّٚا ٗ عكط ايؿاضع أّ ٫؟

سٸ  ٜهٔ ًُّٚا ٗ عكط ايؿاضع, ٚيهٓٓا ْعًِ أْ٘ ٜٴعٳب ـ ْعًِ إٔ ٖصا اؿهِ مل

 ايّٝٛ ًُّٚا.

سٸ ًُّٚا ٗ عكط ايؿاضع أّ ٫, ٚيهٓٓا ز ـ ٫ ْعًِ َا إشا نإ ٖصا اؿهِ ٜٴعٳ

 ْعًِ ايّٝٛ أْ٘ ًِٚ.

ٌٸايجاْٞ: إٕ ايعٴ عكط إِا ٖٛ ٭ٌٖ شيو ايعكط. ٖٚصا ا٫ستُاٍ ٜعين  طف ٗ ن

هِ ٗ ايػابل كايؿّا يًكطإٓ, ٚيهٓ٘ ايّٝٛ كايـ أْ٘ َٔ إُهٔ إٔ ٫ ٜهٕٛ اؿ

 :ايتايٌَٝٔ اٱداب١ عٔ اٱؾهايٌ  ٫ بٴسٻيًكطإٓ. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ 

ٖٛ ْؿٞ قسٚض اـرب إدايـ  «عطض ا٭خباض ع٢ً ايكطإٓ»أـ إٕ ٚاٖط ضٚاٜات 

 ٫ ٜٓؿٞ ايكسٚض. هطِٜ, ٗ سٌ إٔ ٖصا ا٫ستُاٍ ايجاْٞيًكطإٓ اي

ٖصا ا٫ستُاٍ تهٕٛ ايؿطٜع١ تابع١ يًعطف, ٚيٝؼ ايعطف تابعّا  ب ـ بٓا٤ ع٢ً

 يًؿطٜع١.

بٌ ْٝع ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ ٚايجكاؾات. ٚع٢ً ٖصا  طف َؿرتْىايجايح: إٕ ايعٴ

عّا يصيو ٜهٕٛ بٳا٫ستُاٍ إشا عًُٓا ايّٝٛ بإٔ اؿهِ ٗ ثكاؾتٓا نإ ٚإّا, ٚتٳ

 ٔ خ٬ي٘ إسطاظ إٔ ٖصا اؿهِ ٚاملٷكايؿّا يًكطإٓ, ؾُا ٖٛ ايططٜل ايصٟ ّهٔ َ

 ٢ ٗ إػتكبٌ؟ٚستٸ ,ٗ ْٝع ا٭ظ١َٓ

  ايعجٛض ع٢ً ا٫خت٬ف ٗ َكازٜل ايًِٛ, ثِ ايعٌُ  ٫ بٴسٻقبٌ نٌ ؾ٤ٞ َٔ

نٞ ٜهٕٛ اؿهِ قا٥ُّا ع٢ً أغؼ ٚاقع١ٝ. ٚيهٔ  ;ع٢ً إقساض اؿهِ بعس شيو

ٟٸ١ ايكطع١ٝ ـ ع٢ً عٓٛإ ايًِٛ ٗ ايكطإٓ ٚايػٓٸ اٍ ـ ٖٛ َجٌ عٓٛإ ايهطض ٚاؿطز, س أ

ِٷ ٌٸ سٝح ٚقع َٛضزّا يًٓؿٞ, ٚيػاُْٗا سان َا قٌٝ  ع٢ً أزي١ ا٭سهاّ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ن

بؿأْٗا ٗ َٛضز َكازٜكٗا إدتًؿ١ ٜكاٍ بؿإٔ ايًِٛ أٜهّا. ٚنُا ٖٛ ا٭َط بايٓػب١ 

أزي١  اؿانُتٌ ع٢ً ْٝع ,ض(طٳ٫ نٳ)ٚ (;زطٳ)٫ سٳ: إٍ َٛنٛع ٖاتٌ ايكاعستٌ

ٌٸا٭سهاّ, ؾإٕ َعٝاض ؼٓك ظَإ إِا ٜهٕٛ ٭ٌٖ شيو ايعَإ,  ل َكساقُٗا ٗ ن
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ظَين إٔ ٜهٕٛ َكساقّا يًشطز ٚايهطض, ٚسانُّا ع٢ً إط٬م زيٌٝ  ّٚهٔ ٭َٕط

سط١َ شيو ا٭َط, ٚإٔ ٜهٕٛ شيو ا٭َط َٚٛنٛع٘ دا٥عّا بايٓػب١ إٍ ايؿدل ايصٟ 

ٕٔسٸ ؾٝ٘ ٜعٝـ ٗ شيو ايعَٔ ايصٟ ٜٴعٳ ٚهطٟ  .آخط َٔ اؿطز, ٜٚهٕٛ سطاَّا ٗ ظَ

ٚإعٝاض أٜهّا ٖٛ شيو  .َٚعٝاض ايتؿدٝل ٖٛ ايؿكٝ٘ .شات ٖصا إع٢ٓ بؿإٔ ايًِٛ أٜهّا

ل ايؿكٝ٘ ٖصا سٝح ٜهٕٛ َٛضز ايطٚا١ٜ َكساقّا يًًِٛ, ٚيصيو سٝح ٜؿدِّ ,ايعكط

ايطٚا١ٜ َٔ ٚد١ٗ  ل كايؿ١ ايطٚا١ٜ ؿط١َ ٚقبض ايًِٛ ـ ٫ تهٕٛا٭َط ـ أٟ إشا ؾدٸ

٘ٺ ;١, ٜٚٴطزٸ عًُٗا إٍ أًٖٗاْٛطٙ سذٸ آخط إٔ ٜصٖب إٍ  ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ّهٔ يؿكٝ

عسّ اعتباض َسيٍٛ تًو ايطٚا١ٜ كايؿّا يًهتاب; ٭ْ٘ ٫ ٜط٣ َٛضزٖا َٔ ايًِٛ, ٫ٚ ٜط٣ 

باب ا٫دتٗاز ٜكتهٞ ا٫خت٬ف ٗ اْؿتاح ٚخ٬ق١  .سهِ َسيٍٛ تًو ايطٚا١ٜ ٚإّا

 ا٤ ٚا٭ْٛاض.اٯض

  ٍٜكاٍ ٗ ؾًػؿ١ اؿكٛم: إشا نإ اؿهِ عاز٫ّ ٗ ايط١ٜ٩ ايعا١َ بايٓػب١ إ

س عٳ٢ ٗ إٛاضز اييت تٴستٸ أغًب إٛاضز نإ تطبٝل ٖصا اؿهِ ٜٓطٟٛ ع٢ً َكًش١ٺ

َٔ ظا١ٜٚ ايط١ٜ٩ ايؿطز١ٜ ٚغري ايػايب١ أَطّا ٚإّا; ٚشيو ٭ٕ ايِٓٛ ا٫دتُاعٞ ٚايعساي١ ـ 

ايتػاٟٚ ٗ اؿكٛم ـ تكتهٞ دطٜإ ٖصا اؿهِ ٗ ْٝع إٛاضز. ؾٌٗ متٸ ؿاٚ  َع٢ٓ

ل بعساي١ ا٭سهاّ ٗ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ أٜهّا أّ إٔ اٱغ٬ّ قس َا ٜتعًٓ ٖصٙ إػا٥ٌ ٗ

 أخص عساي١ اؿهِ بؿإٔ آساز إكازٜل اـاضدٞ بٛقؿٗا قٝسّا ٗ اؾعٌ؟

 ٜع ٖٛ زأب إكٌٓٓ ٚإؿطٸعٌ ػاٙ ايعسٍ إٕ زأب اٱغ٬ّ ٗ ايتكٌٓ ٚايتؿط

قاٍ تعاٍ:  .نُا ّهٔ أخص ٖصا ايسأب ٗ ايتكٌٓ َٔ َكازٜل يػإ ايكّٛ .ٚاؿلٸ

ٍٕ ٔإ﴿ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٓٳا  ًِ َٳا َأضٵغٳ ٘ٹ ٫ٖٚٳ َٹ ٛٵ ٕٔ َق (. َٚٔ اؾسٜط شنطٙ إٔ إؿطٚض 4)إبطاِٖٝ:  ﴾بٹًٹػٳا

ِٸ ؿاٚ ضعا١ٜ ساٍ اؾُٝع أٚ ٗ ايػ٪اٍ عسّ استػاب ايًِٛ ايكاْْٛٞ; إش  ٗ ايكإْٛ ٜت

 ٚخ٬ق١ ايكٍٛ ٖٞ: إٕ ايًِٛ ٗ نٌ ؾ٤ٞ عػب٘. .أغًب ا٭ؾطاز

  إشا نإ اؿهِ ٚإّا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعٴطف, ٚناْت ٖٓاى ضٚا١ٜ ٗ ثبٛت

 :ايتاي١ٝشيو اؿهِ ايٛامل, ؾُا ٖٛ ٚنع ٖصٙ ايطٚا١ٜ بايٓٛط إٍ إٛاضز 

 ا١ٜ ع٢ً شيو اؿهِ ايٛامل ع٢ً مٛ ايعُّٛ.أـ إٔ تهٕٛ ز٫ي١ ايطٚ

 .ط٬مإٔ تهٕٛ ز٫ي١ ايطٚا١ٜ ع٢ً شيو اؿهِ ايٛامل ع٢ً مٛ اٱب ـ 
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ٕٛز ـ   .قطٜض َٚطابكٞ إٔ تهٕٛ ز٫ي١ ايطٚا١ٜ ع٢ً شيو اؿهِ ايٛامل ع٢ً م

 ١ٝ َكساض َا تؿتٌُ عًٝ٘ َٔ ايًِٛ; ٭ْٗا ع٢ً خ٬ف إْٗا تػك٘ عٔ اؿذٸ

١ٝ بػبب كايؿتٗا يًكطإٓ ايهطِٜ. تػك٘ ايطٚا١ٜ ايكطو١ عٔ اؿذٸايكطإٓ; نُا 

١ٝ ا٭خباض إدايؿ١ يًهتاب تؿٌُ ـ عهِ إط٬قٗا ٚإٕ ايطٚاٜات ايساي١ ع٢ً عسّ سذٸ

ٚعَُٛٗا ـ ْٝع إٛاضز إصنٛض٠ ٗ غ٪ايهِ. َٚٔ اؾسٜط شنطٙ إٔ يػإ ٖصٙ 

َا »: ^َجٌ قٛهلِ ايطٚاٜات ٜأب٢ عٔ ايتدكٝل, ٚنٝـ ّهٔ ايتدكٝل ٗ

 ؟(2)«خطفظؾٗٛ », أٚ (1)«دا٤نِ ىايـ ايكطإٓ ؾًِ أقً٘

 

 ــــــ ٚأ١ُٖٝ ايبشح عٓٗا ،َٛضٛع قاعد٠ ايعداي١

ع٢ً  ,ٗ أعاثِٗ ايؿك١ٝٗ ٚٗ نتبِٗ ,إٕ مساستهِ َٔ ايؿكٗا٤ ايصٜٔ عًُٛا

دبتِ تٛٚٝـ ايعساي١ بٛقؿٗا َعٝاضّا ٕعطؾ١ قشٸ١ ٚغكِ ايطٚاٜات. ٚقس غبل يهِ إٔ أ

 أخط٣ ٗ إطاض إداباتهِ ايػابك١. َٓا يهِ أغ١ًّ٦َٔ أغ٦ًتٓا, ثِ قسٻ عٔ داْبٺ

 

 ــــــ إمجاي١ٝ ع٢ً َباْٞ قاعد٠ ايعداي١ إطالي١ْ

ٚٸفايٜٚبسٚ أْ٘ يًُعٜس َٔ تٓكٝض قاعس٠ ايعساي١ هب ايبشح ٗ  ٫ّ: ٌ, ُٖٚا: أ

صٙ ايكاعس٠. َٚٔ بٌ َباْٞ ايبشح سٍٛ َباْٞ ٖصٙ ايكاعس٠. ٚثاّْٝا: ايبشح سٍٛ أزي١ ٖ

ٕٕ ٕٵ; ٖا١َ قاعس٠ ايعساي١ غٛف أؾري إٍ ث٬ث١ َبا ٚاؾكتِ ع٢ً شيو ؾػٛف ْبسأ عجٓا  ؾإ

ط٠ زا٥ُّا, أٚ ثابت١ ٌٖ َكازٜل ايعساي١ َتػِّ :َٔ ٖصٙ إباْٞ. ٚأسس ٖصٙ إباْٞ ٖٛ

َكازٜل َتػٝٸط٠ ط؟ ٚإب٢ٓ ايجاْٞ: إشا ناْت ٖٓاى زا٥ُّا, أٚ بعهٗا ثابت ٚبعهٗا َتػِّ

ط اؿهِ ايؿطعٞ بٛقؿ٘ اضتباطّا بٌ ط إكسام بتػٝټيًعساي١ نٝـ تهٕٛ ق١ً تػٝټ

عامل ا٬ٕى ٚعامل دعٌ ا٭سهاّ؟ ٚإب٢ٓ ايجايح: َا ٖٛ َس٣ قسض٠ اٱْػإ ع٢ً 

 َعطؾ١ َكازٜل ايعساي١؟

 

 ــــــ دلٌُ أدي١ قاعد٠ ايعداي١

ِٸ ح عٔ ا٭زي١. َٚٔ بٌ ا٭زي١ اييت تٓاٍٚ ايبش بعس ايبشح عٔ إباْٞ, ٜت
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شنطُٖٛا ٗ زضٚغهِ ٚٗ نتبهِ ايؿك١ٝٗ: كايؿ١ ايطٚا١ٜ يًكطإٓ ايهطِٜ. ٚؾُٝا 

طف, طٗ, َع٢ٓ أْٗا ناْت ًُّٚا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعٴإشا ناْت ايطٚا١ٜ َٔ ايًِٛ ايعٴ

ٚٸ عٔ أغ٦ًتٓا عٔ عح سه١َٛ أزي١ ايعساي١ ع٢ً أزي١  ٍ دٛابٺقس ؼسثتِ ٗ أ

عٔ  خ بعضٷ. ٚؼسٸ(ضطٳ٫ نٳ)ٚ (زطٳ٫ سٳ) تٞسه١َٛ قاعس :سهاّ أٜهّا, َٔ قبٌٝا٭

ٚيٝؼ اؿه١َٛ;  ,زيٌٝ آخط أٜهّا, ٖٚٛ تكٝٝس أزي١ ا٭سهاّ بسيٌٝ ايعساي١ ايًبٸٞ

َع٢ٓ إٔ ايٓاؽ ٜطؾهٕٛ ايًِٛ ع٢ً أغاؽ ا٫ضتهاظ ايصٖين, ٚسٝجُا تتشسٸخ ايطٚا١ٜ 

ِٕ ِٗ ع٢ً إخطاز َكازٜل ايًِٛ َٓٗا. ؾًٛ مسشتِ َطًل ؾإِْٗ ٜعًُٕٛ بأْؿػ عٔ سه

ٟٸ عحٺ  ًْٛ٘.آخط تؿهِّ إٔ ْبسأ ٖصا اؿٛاض ببشح إباْٞ أٚ أ

  ِّهٓهِ إٔ تبسأٚا َا تطْٚ٘. ٚإشا ٚدست ٖٓاى ساد١ ؾػٛف أقسٸّ يه

 بعض اٱدابات.

 َا ٖٛ َس٣ تػٝٸط َكازٜل ايعساي١ ٚايًِٛ؟ َٚا ٖٛ َٓؿأ ٖصٙ ايتػٝريات؟ 

 ط يهِ ٗ ايبس٤ عٔ غعازتٞ ٚاَتٓاْٞ إٔ أعبِّ  ايطٓٔ ايطسِٝ. أٚزٸبػِ اهلل

 ٗ خكٛم ٖصٙ إػا٥ٌ.  ٫ غٝٻُاٚ ,َا تكَٕٛٛ ب٘ َٔ ايتشكٝكات ٚا٭عاخ

 

 ــــــ ضسٚز٠ ايتشكٝكات اجلدٜد٠ يف احلٛش٠ ايع١ًُٝ

ٟٸٚع٢ً  ٖٚ أ ؿٕٛ ع٢ً ايسٚاّ بإناؾ١ ؼكٝل إٍ ؼكٝكات اؿٛظات ساٍ إْٓا َٛ

ايع١ًُٝ. ؾايّٝٛ ْؿٗس ٗ ْٝع إطانع ايع١ًُٝ ٗ ايعامل إناؾ١ ؼكٝكات إٍ 

ٌٕ  عات قٝٸ١ُ يًػا١ٜ ٗ ٖصا اجملاٍ., ٚتٛدس إبساَتٛاقٌ َٚػتُطٸ ؼكٝكاتِٗ بؿه

إٔ ٖصا ا٭َط  ٚٗ اؿٛظات ايع١ًُٝ ع٢ً ايطغِ َٔ ا٫ٖتُاّ ٗ ٖصا ايؿإٔ, إ٫ٓ

ِٸ ٕٵ ,ـ ايؿسٜسايتأغٝؼ ي٘ بٛقؿ٘ أق٬ّ يٮغ مل ٜت قس  &نإ اٱَاّ اـُٝين ٚإ

ّ َباْٞ دسٜس٠, َٚٔ بٝٓٗا َا نإ َٓ٘ ٗ قاعس٠ ٫ عٌُ ع٢ً تأغٝؼ إباْٞ, ٚقسٻ

أٜهّا, ٖٚهصا ٗ دسٜس٠ ٗ َػأي١ ايؿٗط٠  َٞباْ &ّ ايػٝس اـ٥ٛٞنُا قسٻ ;نطض

 ا٭عاخ ا٭خط٣.

ايؿٝذ ايٓا٥ٝين  َٔ بايتكسٜط ٚاٱؾاز٠, ٖٚٞ َأخٛش٠ْ ٖٚصٙ إباْٞ دسٜط٠ْ

ػّا ٭قٌ ايتشكٝل أٜهّا. ٚقس اٖتِ عًُا٩ْا ايهباض ٚاٯخْٛس. نُا نإ ايؿٝذ َ٪غٸ
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 َٛا ؼكٝكات دٝٸس٠ ٗ ٖصا ايؿإٔ. بٗصا ا٭َط ٗ اؿٛظات ايع١ًُٝ, ٚقسٸ

 

 ــــــ ببعض املطا٥ٌ ايفك١ٝٗ اهلا١َ عدّ االٖتُاّ اجلاّد

سٛٗا  ٌٵَٔ ايتشكٝكات اييت مل تٓٳَٚع شيو ؾإْٞ أض٣ أْ٘ ٫ تعاٍ ٖٓاى غًػ١ً 

 ايعساي١ ٚكايؿ١ ايهتاب. يتَٔ ا٫ٖتُاّ ٚايتشكٝل, نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ َػأي

 

 ــــــ االضتدالٍ مبدايف١ ايكسإٓ يف َٛزد قاعد٠ ايعداي١

سٝح تهٕٛ ايطٚاٜات ق١ًًٝ,  ,ٗ عح كايؿ١ ايكطإٓ ْؿٗس ٗ بعض إٛاضز

ٔٵعٓسَا ٜطٜسٕٚ ططح ايطٚاٜا سٝح تهٕٛ  ت ٜأتٕٛ ببشح كايؿ١ ايكطإٓ, ٚيه

ِٸ َٔ ٚعح كايؿ١ ايكطإٓ.  ايطٚاٜات نجري٠, ٚتهٕٛ ٖٓاى ؾتا٣ٚ ٗ ن٥ٛٗا, ٫ ٜت

ايهجري َٔ ايطٚاٜات ٗ باب ايككام, ٚقس شنطْاٖا ٗ : ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ,شيو

 . (3)نتاب ايككام

 

 ــــــ َٔ رلايف١ ايسٚا١ٜ يًكسإٓ )زّد فاضٌ ايد١ٜ( منٛذٌز

, ٚأضاز أٚيٝا٤ إطأ٠ ا٫قتكام َٓ٘ ٚقتً٘, ٚدب إشا قتٌ ضدٌ اَطأ٠ّ :َٚٔ بٝٓٗا

ِٸ ِٸ عًِٝٗ زؾع ْكـ ايس١ٜ إٍ أٚيٝا٤ ايكاتٌ, ث ايتأنٝس  ا٫قتكام َٓ٘ بعس شيو. ٜٚت

ع٢ً ٚدٛب زؾع طْكـص ايس١ٜ قبٌ ا٫قتكام. ٖٚصٙ ؾطٚع إػأي١. ٚٗ إكابٌ إشا قتًت 

٭ٚيٝا٤ ايطدٌ قتًٗا قكاقّا. ٚإعطٚف بٌ ايؿكٗا٤ ٖٛ اٱؾتا٤ بٗصٙ  ضد٬ّ أَهٔ اَطأ٠ْ

ضٖا تؿري إٍ ٖصا إع٢ٓ. ٖٚٓاى ضٚا١ٜ ٚٵٗ إكابٌ. ٚايطٚاٜات بسٳ ّ ؾ٤ٞٷايؿت٣ٛ, ٫ٚ ٜٴكسٻ

عٔ أبٞ َطِٜ ا٭ْكاضٟ تكٍٛ: إٕ إطأ٠ إشا قتًت ضد٬ّ, ٚأضاز أٚيٝا٤ ايطدٌ ا٫قتكام 

ب ع٢ً أٚيٝا٤ إطأ٠ زؾع بك١ٝ ايس١ٜ إٍ أٚيٝا٤ ايطدٌ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إطأ٠ ٚقتًٗا, ٚد

ٗ  ض هلا ٗ نتاب ايككام )ٖٚٞ َٛدٛز٠َْٔ ٚدٛز َجٌ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ؾكس متٸ ايتعطټ

. ٚعٓسَا ٜعٌُ ايؿٝذ ع٢ً ضزٸ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٜكٍٛ: إْٗا ؽايـ (4)تٗصٜب ايؿٝذ ايطٛغٞ(

ع٢ً ٖصٙ اٯ١ٜ ٫ هب  (, ٚبٓا٤ٶ45)إا٥س٠:  ﴾يٓٻِؿٔؼايٓٻِؿؼٳ بٹا﴿ايكطإٓ, إش اٯ١ٜ تكٍٛ: 

 آخط. ع٢ً أٚيٝا٤ إطأ٠ إكتٛي١ زؾع ؾ٤ٞٺ
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 ــــــ َٛقفإ يًػٝذ ايطٛضٞ يف ايتعاطٞ َع رلايف١ ايسٚا١ٜ يًكسإٓ

. إْٓا ْط٣ ٚدٛز تًو ايٓكط١ (5)١ أٜهّايًػٓٸ نُا أْ٘ ٜط٣ ٖصٙ ايطٚا١ٜ كايؿ١ّ

ا٤ إطأ٠ إكتٛي١ إشا أضازٚا ا٫قتكام َٔ ايطدٌ ايكاتٌ مل ٖٓاى أٜهّا; َع٢ٓ إٔ أٚيٝ

 ٘ ٜططسٗا ٖٓا.ٜعُس ايؿٝذ ايطٛغٞ إٍ ططح َػأي١ كايؿ١ ايكطإٓ ٖٓاى, ٚيهٓٸ

: إٕ ع٢ً &ٛشدّا آخط. قاٍ بعض نباض ؾكٗا٥ٓاّٚهٔ إٔ ْػتعطض ٖٓا ِ

يك٠٬ عٓازّا ايٛيس ا٭نرب إٔ ٜكهٞ ايك٠٬ عٔ ٚايسٙ, ست٢ إشا نإ ٚايسٙ قس تطى ا

ٞٸ . ٚقس ططح (6)قها٤ ايك٠٬ ٚطػٝاّْا. ٚضز ٗ ايطٚاٜات إٔ ع٢ً أنرب ا٭٫ٚز أٚ ايٛي

ـٷ  تٳٔعضٴ ٚٳ٫﴿يكٛي٘ تعاٍ:  بعض ايؿكٗا٤ ٖصٙ ايؿب١ٗ ٖٓا, ٚقايٛا بإٔ ٖصا اؿهِ كاي

ٚٔظٵضٳ ُأخٵطٳ٣ ؾًُاشا  . ؾا٭ب قس تطى ق٬ت٘ ُطٸزّا ٚعكٝاّْا;(7)(164)ا٭ْعاّ:  ﴾ٚٳأظضٳ٠ْ 

ُٸٜتعٝٻ اٱَاّ  :َٚٔ ٖٓا شٖب بعض ايؿكٗا٤ ـ َِٚٓٗ؟! ٌ ٚظض ٚايسٙٔ ع٢ً ايٛيس إٔ ٜتش

ـ إٍ إدطا٤ ٖصا اؿهِ ٗ خكٛم إٛضز ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ا٭ب قس تطى  &اـُٝين

ٔ َٔ أزا٤ أٚ َطض ٚمل ٜتُٓه (8); نإٔ ٜهٕٛ ا٭ب قس شٖب ٗ غؿطايك٠٬ يعصٕض

ق٠٬ ا٫غت٦ذاض١ٜ عٔ إٝت ٖٓاى َػا٥ٌ شنطٖا ايؿٗٝس ل با٫َا ٜتعًٖ ق٬ت٘. ٚٗ

تؿك١ًٝٝ ٗ ٖصا ايؿإٔ. َٚٔ بٌ  ايجاْٞ ٗ ايصنط٣, ٚنتب ايػٝس ابٔ طاٚٚؽ ضغاي١ّ

اٱؾها٫ت اييت متٸ ططسٗا ٖٓاى ٖٞ إٔ ايك٠٬ ا٫غت٦ذاض١ٜ ٫ تٓؿع إٝٸت; ٚشيو ٭ٕ 

ٝٵؼٳ يٹٔٲ﴿اهلل ٜكٍٛ:  ٕٵ َي ٕٔ ٔإٚٳَأ َٛا بعض اٱدابات عٔ (. ٚقسٻ39)ايٓذِ:  ﴾غٳعٳ٢ َٳا ٫ْٖٵػٳا

 .(9)ٖصا اٱؾهاٍ

ٟٸٚع٢ً  ٌ َٔ ايؿكٗا٤ ٗ بعض إٛاضز اييت ٚدسٖٚا كايؿ١ ساٍ ٖٓاى تسخټ أ

ٔٵ .يًكطإٓ ض هلا ؾكٗا٩ْا ـ مل ٜتعطٻ عٞ أْٗا نجري٠ْٖٓاى َٛاضز أخط٣ ـ ٫ٚ أزٸ ٚيه

ٌٕ َا ٜتعًل َػأي١ كايؿ١ ايكطإٓ ٗ (ضِٓٗ اهلل) ّٸ أٚ َػأي١ ايعساي١. ٚبؿه ٖصا  عا

ٚٸ ٓتكٌ بعس ٫ّ إٔ ْكبٌ أقٌ إب٢ٓ ايؿكٗٞ, يٖٓٛ ا٭قٌ ايصٟ أغتٓس إيٝ٘. هب عًٝٓا أ

 شيو إٍ بٝإ إؾها٫ت٘.

 اٙ ٗ قاعس٠ ايعساي٠:١ َكسَات يًُب٢ٓ ايؿكٗٞ ايصٟ أتبٓٸٖٓاى عسٸ

١. ٚقس متٸ ايتعبري عٔ ٓٸ١ٝ ايطٚاٜات إدايؿ١ يًكطإٓ ٚايػعسّ سذٸ إكس١َ ا٭ٍٚ:

ٖٛ », أٚ (10)«مل ْكً٘»ٖصٙ إكس١َ ٗ ايطٚاٜات َدتًـ ا٭يؿاٚ, َٚٔ بٝٓٗا: 
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ايٓٛط عٔ ايطٚاٜات  . ٚبػضٸ(12)«ؾانطبٛا ب٘ عطض اؾساض», َٚٓٗا َا قاٍ: (11)«ظخطف

ا٭نطّ ْؿػ٘, ٚاييت تكٍٛ: اعطنٛا ضٚاٜاتٓا  ايكازض٠ عٔ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض, ٚعٔ ايٓيبٸ

ٕٵع٢ً ا ٍٸ بسٳ ,خايؿت٘ ؾ٬ تعًُٛا بٗا يكطإٓ; ؾإ ضٙ ع٢ً ٚٵؾإٕ سسٜح ايجكًٌ ٗ ا٭قٌ ٜس

إٕ ايهتاب ٚايعرت٠ سب٬ٕ ٖسٚزإ َٔ ايػُا٤ »ٖصا إع٢ٓ. إٕ سسٜح ايجكًٌ ٜكٍٛ: 

ٞٸ اؿٛضإٍ ا٭ضض ئ ٜؿرتقا ستٸ ٫ٚ  ,, ؾٗصإ َطتبطإ ببعهُٗا(13)«٢ ٜطزا عً

كايـ يًكطإٓ ؾٗصا  طٚاٜات إأثٛض٠ عٔ ايعرت٠ ع٢ً إَٔطٚعًٝ٘ إشا اؾتًُت اي .ٜؿرتقإ

 ٜعين إٔ ايعرت٠ غتٓؿكٌ عٔ ايكطإٓ.

ٚاييت شنطٖا  ,ضغِ ايطٚاٜات ايهجري٠ إٛدٛز٠ يسٜٓاٚ ,ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ٚاييت شنطٖا غريٙ أٜهّا, ؾإٕ سسٜح ايجكًٌ  ,(14)ٗ ايطغا٥ٌ &ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ

 ١ٝ ايطٚاٜات. ٕ ٖصا ا٭قٌ ٜكٍٛ بعسّ سذٸٜكٍٛ ايؿ٤ٞ ْؿػ٘ أٜهّا. ٚعًٝ٘ ؾإ

ٚبطبٝع١ اؿاٍ قايٛا: إٕ إطاز َٔ إدايؿ١ ٖٞ إدايؿ١ ع٢ً مٛ ايتبأٜ. ٚٗ 

ّٸ ا٭غاؽ إٕ زأب ٚزٜسٕ ايت ٚٸؿطٜع ٚايتكٌٓ ٖٛ بإٔ ٜأتٞ ايعا ِٸ ,٫ّأ . َٚٔ ٜتبع٘ اـامٸ ث

ّٸ ٚد١ٗ ْٛط ايتكٌٓ َٚكاّ إثبات اـامٸ ـٷيٝؼ ٖٓاى ؽ ٚايعا بُٝٓٗا. ؾع٢ً ايطغِ  اي

أْ٘ قٌٝ ٗ  َٔ إٔ إٛدب١ اؾع١ٝ٥ تعترب َٔ سٝح ايتهٜٛٔ ْكٝض ايػايب١ ايه١ًٝ, إ٫ٓ

ِٸ :ايٛقت ْؿػ٘ اؾُع بُٝٓٗا َٔ خ٬ٍ ٌٓ ايعاّ  إٕ ايعاّ ٚاـام ٜتٓاغُإ, ٚإْ٘ ٜت

 , ٜٚكاٍ بعسّ ٚدٛز ايتعاضض ٖٓا.ع٢ً اـامٸ

ٔٷ ّا عٝح ُأخص َع و كايؿّا, أٚ إشا نإ خاقٸعٴسٸ شي ٚأَا إشا نإ ٖٓاى تباٜ

شيو ايعاّ ايكطآْٞ بٓٛط ا٫عتباض لس إٔ ٖصا ايعاّ ايكطآْٞ ٫ ٜكبٌ ايتدكٝل, ٚنإ 

با قس اغتجٓٛا ث٬ث١ ل بايطَِّا ٜتعًٓ ٕ ايؿكٗا٤ ٗإ :َٔ شيوٚيػاْ٘ آبّٝا عٔ ايتدكٝل. 

َٸٞ ;با بٌ ايٛايس ٚايٛيسَٛاضز, ٖٚٞ: ايطِّ  :با بٌ ايعٚز ٚايعٚد١; إش قايٛاٚايطِّ ;ٚضبا ايص

 &. إٕ ايػٝس إطته٢(15)إٕ أزي١ سط١َ ايطبا ٗ ٖصٙ إٛاضز قس متٸ ؽكٝكٗا بايطٚاٜات

٢ ايكٍٛ ٘ عاز بعس شيو يٝتبٓٸ, ٚيهٓٸ(16)نإ ٗ ايبسا١ٜ َٔ ايصٜٔ مل ٜكبًٛا بٗصا ايطأٟ

ايٓٛط عٔ ايػٓس ـ أض٣  بػضٸ . ٚيهين ـ(17)با ٗ ٖصٙ إٛاضزٜٚكٍٛ ظٛاظ ايطِّ ,إؿٗٛض

با ٫ ٜكبٌ عسّ إَهإ ايعٌُ بٗصٙ ايطٚاٜات; ٚشيو ٭ٕ يػإ آٜات ٚضٚاٜات ايطِّ

ٕٵ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :ايتدكٝل, ٚقس متٸ بٝإ سهُ٘ َكطّْٚا بايؿسٸ٠ ٚايػ١ًٛ, َٔ قبٌٝ َؾٔإ
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ٔٳ  َٹ ِٵ تٳِؿعٳًُٛا َؾِأشٳْٴٛا بٹشٳطٵبٺ  ٘ٹاهللٹَي ٚٳضٳغٴٛيٹ ٚقس ْكٌ ايػٝس ايٝعزٟ ٗ  (.279)ايبكط٠:  ﴾ 

بػٓسٙ  ,×٢ ضٚا١ٜ ـ مل أضٖا بٓؿػٞ ـ عٔ اٱَاّ ايكازمكًَشكات ايعط٠ٚ ايٛث

ٗا بصات قطّ ٗ بٝت نًٓ ,زضِٖ ضبا٤ أعِٛ عٓس اهلل َٔ غبعٌ ظ١ْٝ»ايكشٝض, تكٍٛ: 

ِٸ(18)«اهلل اؿطاّ بٝاْ٘ بٗصٙ ايؿسٸ٠ ٚايػ١ًٛ ٫ ٜكبٌ ايتدكٝل  . إٕ ٖصا اؿهِ ايصٟ ٜت

با بٌ ايٛايس ٚايٛيس. ؾٌٗ ّهٔ يٮب إٔ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: ٫ إؾهاٍ ٗ ايطِّ ,يكٍٛٚا

ظٚدٗا  ٜكعس ٚيسٙ ع٢ً بػاٙ ايؿكط ٚإػه١ٓ؟! ٌٖٚ ّهٔ يًُطأ٠ إٔ ػشـ ٗ سلٸ

ل بإػٝشٌٝ ايصٜٔ َا ٜتعًٖ با. أٚ ٗٚتٛضث٘ ايب٪ؽ ٚاؿطَإ؟! ٭ٕ ٖصٙ ٖٞ ْتٝذ١ ايطِّ

َٸ إٕ ايصٟ ٜػطم َٔ َاي٘ زاْكٌ ٜععٸض ـ أٚ وسٸ,  :اٱغ٬ّ, ٜٚكاٍ ١ٜعٝؿٕٛ ٗ أَإ ٚش

َٸ ; ٭ٕ ايتععٜط َجٌ اؿسٸ٫ٚ ؾطم بٌ ايتععٜط ٚاؿسٸ ٞ, ـ يًس٫ي١ ع٢ً سط١َ َاٍ ايص

ٔٵ َٸٞ بايطِّ ٚيه با, ٚإٔ تعٌُ ع٢ً اٱنطاض ب٘, ٚإٔ ٜػسٚ ّهٔ إٔ تتعاٌَ َع ٖصا ايص

أنًُ٘؟! ٚإٔ ػعٌ عسزّا آخط َٔ أقشاب ايجطا٤ ّا ببإَهاْو إٔ تؿكط فتُعّا َػٝشٝٸ

 با.ب١ ع٢ً ايطِّايؿاسـ؟ ٖٚصٙ ٖٞ إؿاغس إرتتِّ

ٚيصيو ؾإٕ ٖصٙ ايطٚاٜات َٔ  .با ٜأبٞ ايتدكٝلأض٣ إٔ ؿٔ أزي١ سط١َ ايطِّ

با سهُّا ع٢ً مٛ ايتبأٜ, ٚيٛ نإ ٚاٖطٖا ٖٛ ٚد١ٗ ْٛطٟ ؽايـ أزي١ سط١َ ايطِّ

 با بٗا. هٔ ؽكٝل أزي١ سط١َ ايطِّايعُّٛ ٚاـكٛم, ٫ٚ ّ

إَا ع٢ً مٛ ايتبأٜ  ;إٔ تهٕٛ إدايؿ١ ع٢ً مٛ ايتبأٜ إكس١َ ايجا١ْٝ:

 أٚ ع٢ً مٛ ايتبأٜ اؿهُٞ. ;اؿكٝكٞ

ب ؾِٗ ايعٴطف ايصٟ أؾازٙ قاسب ػٳإدايؿ١ يٛٛاٖط ايكطإٓ, َع إكس١َ ايجايج١:

 , ٚإ٫ٓ^ب ؾِٗ ا٭١ُ٥ إعكٌَٛػٳإٓ َع, ٚيٝؼ كايؿ١ ايكطٖٚصا ٖٛ اؿلٸ .اؾٛاٖط

ٌٸإؾإٕ ٖصا ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َعٝاضّا; إش  ضٚا١ٜ وتٌُ ؾٝٗا إٔ تهٕٛ كايؿ١  ٕ ن

يٛاٖط ايكطإٓ, ٚوتٌُ أٜهّا إٔ اٱَاّ قس اغتؿاز َٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ؾ٦ّٝا آخط, ٚأعط٢ 

١؟ نُا إٔ ْؿؼ كايؿ ٖصا ايطأٟ. َٚع ٖصا إعٝاض نٝـ ّهٔ يٓا ايعجٛض ع٢ً ضٚا١ٜٺ

ٖٛ َا  «خايـ ايكطإٓ»طف ٜؿِٗ َٔ ؾإٕ ايعٴ ;عٔ ٚاٖط عباض٠ْ «خايـ ايكطإٓ»عباض٠ 

ُٸ»ىايـ ٚاٖط ايكطإٓ, ٚإشا متٸ ًٓ٘ ع٢ً   «يًكطإٓ ^١ إعكٌَٛخايـ ؾِٗ ا٭٥

يًٛاٖط. باٱناؾ١ إٍ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ إدايؿ١ ٫ ّهٔ ي٘ إٔ  ّانإ ٖصا كايؿ
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 ض.ٚٵًٜعّ َٓ٘ ؾب١ٗ ايسٻٜهٕٛ َعٝاضّا; إش 

 أْ٘ &ٚيصيو نإ ٖصا َٔ ا٭خطا٤ ايهرب٣ اييت اضتهبٗا قاسب اؿسا٥ل

ُٸ ٖٸِ إٔ كايؿ١ ايكطإٓ تعين كايؿ١ َا نإ ا٭٥ . (19)ٜؿُْٗٛ٘ َٔ ايكطإٓ ^١ ا٭طٗاضتٛ

ٌٕ  إٕ قاسب اؾٛاٖط ٗ عح إٛاغع١ ٚإهاٜك١ قس أؾاض إٍ ٖصٙ إػأي١ بؿه

. ٖٚصا ٖٛ اؿلٸ .إطاز َٔ كايؿ١ ايكطإٓ كايؿ١ ٚاٖط ايكطإٓ تؿكًٝٞ, ٚقاٍ بإٔ

 ٖٚصا ٖٛ إب٢ٓ ايجايح.

١ أٚ كايؿ١ آ١ٜ ٫ ؾطم ٗ كايؿ١ ايكطإٓ بٌ كايؿ١ آ١ٜ خاقٸ إكس١َ ايطابع١:

َٸ ّ َٔ َا تكسٻ :َٔ قبٌٝ, ١, َع٢ٓ أْ٘ ٫ ؾطم بٌ إٔ ٜتدايؿا ٗ ٖصا إٛضز اـامٸعا

با. نُا ٫ ؾطم ؾُٝا يٛ اييت شنطت أْٗا تتدايـ ؾُٝا بٝٓٗا ٗ َٛضز ايطِّبا, قه١ٝ ايطِّ

ٕٻ ﴿ٗ ايطٚاٜات ىايـ آٜات ايعساي١:  عجطمت ع٢ً َطًبٺ َٴطٴ بٹاهلَلٔإ ٜٳِأ ٚٳأٱ   ٍٔ ٕٔاِيعٳسٵ  ﴾سٵػٳا

ُٳ١ُ ضٳبَِّو قٹسٵق﴿(, 90ٚ)ايٓشٌ:  ُٻتٵ َنًٹ َٳا ضٳبټ﴿(, 115ٚ)ا٭ْعاّ:  ﴾ٚٳعٳسٵ٫ّ ّاٚٳتٳ َٛٚٳ ّٕ ٬َٖو بٹ

إٕ », ٚ«إٕ اهلل عازٍ»اٯٜات ٚايطٚاٜات.  َٚطازٟ َٔ شيو ْلٸ .(46)ؾكٸًت:  ﴾يٹًِعٳبٹٝسٹ

, ٫ ٗ ايتهٜٛٔ, ٫ٚ ٗ ايتؿطٜع. ٖٚصٙ ٖٞ عكٝس٠ «إٕ اهلل يٝؼ ٚإّا», ٚ«اهلل ٫ ًِٜٛ

 ايتؿطٜع.ٚاٱَا١َٝ سٝح ٜعسٸٕٚ ايعسٍ ٚاسسّا َٔ أقٍٛ ايسٜٔ ٗ ايتهٜٛٔ 

ط ٖٓا َٛضزّا إَا ىايـ ايعساي١ بٓؿػ٘ أٚ بإط٬ق٘, سٝح ٜكٍٛ ٖصا ٚغٛف أشن

َٳ»إٛضز:  ٟٸ , ٖصا سسٜحٷ(20)«أخص بايػام ٔٵايط٬م بٝس  ّٸ ْبٛ ٜكٍٛ: إٕ يًطدٌ خٝاضّا  عا

ٗ تطًٝل ظٚدت٘, ٚمٔ ْكبٌ بإٔ يًطدٌ شيو. يٓؿرتض إٔ إطأ٠ زخًت ٗ َؿانٌ َع 

ؾًٛ قايت إطأ٠ يًطدٌ: عًٝو إٔ  ,ايعٝـ َع٘تػتطٝع َٛاق١ً  سٵعٝح مل تعٴ, ايعٚز

ِٷتطًٚ إٕ  :ع٢ً ايعٚز. ٫ ْػتطٝع ايكٍٛ كين ٚإٔ تسؾع يٞ إٗط أٜهّا, نإ ٗ ٖصا ًٚ

كين, ٚإٔ ٜسؾع يٞ ٣ ؾإْ٘ هب ع٢ً ايطدٌ إٔ ٜطًٚٞ أتأشٸْٸإيًُطأ٠ اؿل بإٔ تكٍٛ: سٝح 

ٌ ايصٟ غطم نٝػّا ٦ًَّٝا ػٖؿؾإٕ ساٍ ايطدٌ ٖٓا غٝهٕٛ َجٌ ساٍ شيو ايطدٌ إ ;إٗط

٘ أٚ ٜسؾع ١٦َ زٜٓاض بايبكٌ, ؾعٛقب ع٢ً شيو بإٔ ىتاض بٌ أنٌ نٝؼ ايبكٌ نًٓ

ٕٓ ا مل ٜػتطع إٔ أٚ ٜٴذًس ١٦َ دًس٠, ؾهإ َٔ غ٤ٛ اختٝاضٙ إٔ اختاض أنٌ ايبكٌ, ٚ

ٕٓ ٛ نٞ ٜٓذ ;١٦ زٜٓاضَا أٚؾو اؾًس ع٢ً ا٫ْتٗا٤ زؾع ٜهًُ٘ قاض إٍ خٝاض اؾًس, ٚ

ُٸٌ ايهطب, ٚزؾع إاٍ بأْع٘  .َٔ ايػٝاٙ ا٭خري٠; ؾهإ إٔ أنٌ ايبكٌ, ٚؼ
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ِٷ كين ٚغٛف أتٓاظٍ يو عٔ ايطدٌ. ٚأَا إشا قايت: طًٚ علٸ ٚعًٝ٘ ٫ ىؿ٢ إٔ ٖصا ًٚ

َٓا ـ ع٢ً سسٸ تعبريْا  ض أسسٷ, ؾ٬ ٜتهطٻٚأْا ٗ ططٜٕل َٗطٟ, ٚتصٖب أْت ٗ ططٜٕل

َٳ»; ٭ٕ ٙ اؿاي١ يٝؼ يًُطأ٠ َجٌ ٖصا اؿلٸؾؿٞ ٖص ,مٔ اٱقؿٗاٌْٝ ـ  ٔٵايط٬م بٝس 

يًطدٌ إٔ ٜكٍٛ هلا: بٌ عًٝو إٔ تهٝؿٞ إٍ إٗط عسٸ٠ ٬ٌَٜ,  , ٚإْ٘ ولٸ«أخص بايػام

ؾايػ٪اٍ إططٚح ٗ َجٌ ٖصٙ  .أٚ ٜكٍٛ هلا: هب ع٢ً أبٝو إٔ ىسَين مثا١ْٝ أعٛاّ

َٳ»اؿاي١ ٖٛ: ٌٖ ايكٍٛ بإٔ  ٜؿٌُ ٖصٙ إٛاضز أٜهّا؟ ٚإشا  «أخص بايػام ٔٵايط٬م بٝس 

َٛ﴿نإ ؾا٬َّ هلا أ٫ ٜهٕٛ ًُّٚا؟ أٚ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ قٛي٘ تعاٍ:  َٳا ضٳبټَو بٹ ّٕ ٬ٖٚٳ

ُٳعٵطٴٚفٹ﴿, ٚقٛي٘ تعاٍ: ﴾يٹًِعٳبٹٝسٹ ٔٻ بٹاِي ٖٴ (, ٚغريُٖا َٔ اٯٜات 19)ايٓػا٤:  ﴾ٚٳعٳاؾٹطٴٚ

 ات؟تكـ بٛد٘ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜ ,ا٭خط٣

إطأ٠ إٔ تتطًل  تٵ: إشا أضازٳ(21)ٗ َٛاؾك١ قسَا٤ ايعًُا٤ َٔ أقشابٓا ,ٚيصيو قًتٴ

تطٝل اؿٝا٠ َع ايعٚز, ٖٚٞ ع٢ً اغتعساز ٗ شيو ٭ٕ تبصٍ  سٵ٭ْٗا مل تعٴ ;ط٬قّا خًعّٝا

ايؿٝذ ايطٛغٞ ٚغريٙ  :َٔ أَجاٍ ,كٗا. ٚقس أؾت٢ ؾكٗا٤ٔ ع٢ً ايعٚز إٔ ٜطًَٚٗطٖا, تعٝٻ

ل ٔ عًٝ٘ إٔ ٜٴطًٚبإٔ ايطدٌ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٜتعٝٻ ,ا قبٌ أيـ أٚ تػع١٦ُ غ١ٓ ـُبٳـ ضٴ

ٕٵٔ ع٢ً ايطدٌ إٔ ٜطًٚضٟ أقٍٛ: إْ٘ ٜتعٝٻٚٵظٚدت٘. ٚأْا بسٳ أب٢ أدربت٘ احمله١ُ  كٗا, ؾإ

َٳ»ٚشيو ٭ٕ إط٬م قاعس٠  ;ع٢ً شيو  .٫ ٜؿٌُ ٖصٙ إٛاضز «أخص بايػام ٔٵايط٬م بٝس 

ٍٕنُا إٔ ٖصٙ ا آخط أٜهّا, ٚشيو بإٔ ٜكٍٛ ايطدٌ يعٚدت٘:  يكاعس٠ تؿتٌُ ع٢ً إؾها

; كو, ٚتكٍٛ إطأ٠: أعطين َٗطٟ; ؾٝكٍٛ ايطدٌ: يٝؼ عٓسٟ ْكٛزٷأضٜس إٔ أطًٚ

ٕٵ ﴿كو, َٔ باب ٞ َع شيو غٛف أطًّٚٚهٓو إٔ تهطبٞ ضأغو باؿا٥٘, ٚيهٓٸ ٚٳٔإ

ٝٵػٳطٳ٠ٺ َٳ ٛٹطٳ٠ْ ٔإَي٢  ٓٳ ٕٳ شٴٚ عٴػٵطٳ٠ٺ َؾ ٕٵ280ايبكط٠: ) ﴾َنا ٗ إػتكبٌ ع٢ً  سكًتٴ (. ْعِ, إ

. ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ أض٣ ؾ٤ٞ َٔ إاٍ ؾػٛف أعطٝو, ٚأَا اٯٕ ؾًٝؼ عٓسٟ ؾ٤ٞٷ

َٳ»; ٭ٕ قاعس٠ أٜهّا إٔ ٖصا ايط٬م ٫ ٜكضٸ إِا ػطٟ ٗ  «أخص بايػام ٔٵايط٬م بٝس 

ٚٸز َٔ  ,ع ايطدٌ إٗطضِٖ قس أقطٸٚا بأْ٘ سٝح زؾٚٵايط٬م إتعاضف. ٚايعك٤٬ بسٳ ٚتع

ل كٗا, ٫ إٔ ّتٓع عٔ زؾع إٗط, َٚع شيو ٜطًٚإطأ٠, أَهٓ٘ إٔ ٜسؾع إٗط ٜٚطًٚ

; إش «يٝؼ يٞ ٗ ايٛطٔ إضب١, ٫ٚ ٗ ايػطب١ غعاز٠»إطأ٠, ٜٚهٕٛ ساهلا نشاٍ ايكا٥ٌ: 

هعٗا إٗط, ٚاٯٕ ٜطدع ب َكابٌبهعٗا ٗ  تٵؼطّ َٔ ظٚدٗا َٚٔ َٗطٖا. يكس أعَط
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ٌ َؿه١ً ٗ اؿٝا٠. إشٕ قاعس٠ َٚعٌٝ, ٖٚصا يٛسسٙ ّجِّ إيٝٗا, ٚتبك٢ َٔ زٕٚ ظٕٚز

َٳ» ؾإشا أضازت إٔ تؿٌُ َجٌ , خ عٔ ايط٬م إتعاضفتتشسٻ «أخص بايػام ٔٵايط٬م بٝس 

عك٥٬ٞ. ٖٚٓا ٫ ّهٔ ايكٍٛ:  عكًٞ ٚقبٕض ٖصا ايط٬م ؾإْٗا غٛف تٓطٟٛ ع٢ً قبٕٝض

ٝٵػٳطٳ٠ٺَؾ﴿إٕ قٛي٘ تعاٍ:  َٳ ٛٹطٳ٠ْ ٔإَي٢  ٫ ٜؿٌُ ٖصا إٛضز. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ هلصا إٛضز  ﴾ٓٳ

ٔ ايػابل, ٫ إٔ هعٌ َٔ ْؿػ٘ َسّٜٓا; إش ّهٔ ي٘ إٔ ٜٵل بايسٻ, ٖٚٛ ٜتعًٖعج٘ اـامٸ

ٝٵػٳطٳ٠ٺ﴿ل ايعٚد١, نٞ ٫ ٜطز قٛي٘ تعاٍ: ٫ ٜطًٚ َٳ ٛٹطٳ٠ْ ٔإَي٢  ٓٳ  .﴾َؾ

 

 ــــــ إغهاالت قاعد٠ ايعداي١

ٞٻ بعض ايػاز٠ ٚقاٍ: إٕ ْٝع أعُاٍ اهلل تكّٛ ع٢ً أغاؽ  يكس أؾهٌ عً

َٛ﴿يكٛي٘ تعاٍ:  ;ايعسٍ; ٭ْ٘ ٜهع ْٝع ا٭ؾٝا٤ ٗ َٛنعٗا َٳا ضٳبټَو بٹ  ﴾ّٕ يٹًِعٳبٹٝسٹ٬ٖٚٳ

ُٳ١ُ ضٳبَِّو قٹسٵق﴿(, أٚ 46)ؾكٸًت:  ُٻتٵ َنًٹ إٕ اهلل »(, أٚ 115)ا٭ْعاّ:  ﴾ٚٳعٳسٵ٫ّ ّاٚٳتٳ

ٕٻ ﴿َع٢ٓ أْٓا ٫ ْبسٟ ضأّٜا, ٚيٝؼ يٓا ؾإٔ:  ,«ٍٷعاز ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ , (90)ايٓشٌ:  ﴾ ٜٳِأ

ؾإٕ قضٸ ٖصا ايه٬ّ غٛف تهٕٛ ٖصٙ اٯٜات َجاب١ ا٭سذ١ٝ; ؾُا ايؿا٥س٠ ٗ إٔ 

ٍٷ ٟٸ أثٕط ؟, ٗ سٌ أْٓا ٫ ْؿِٗ َا ٖٛ ايعسٍٜكٍٛ اهلل: إٕ َا أقّٛ ب٘ عس ّهٔ إٔ  ٚأ

ـٷب ٜرتتٻ ٕٻ ﴿يًكطإٓ. إٕ قٛي٘ تعاٍ:  ع٢ً شيو؟ ٚأغاغّا إٕ ٖصا كاي ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ﴾ 

ٍٷ ٍٕ ٔإ﴿يكٛي٘ تعاٍ:  َؿُٛ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٓٳا  ًِ َٳا َأضٵغٳ ٘ٹ ٫ٓٚٳ َٹ ٛٵ ٕٔ َق (. ٚإٕ قٛي٘ 4)إبطاِٖٝ:  ﴾بٹًٹػٳا

ُٳ١ُ ضٳبَِّو قٹسٵق﴿تعاٍ:  ُٻتٵ َنًٹ ٍٷ115)ا٭ْعاّ:  ﴾ٚٳعٳسٵ٫ّ ّاٚٳتٳ يتًو اٯ١ٜ, ٚنصيو  ( َؿُٛ

ٔٵ سٳطٳٕز﴿قٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاٍ:  َٹ  ٔٔ ِٵ ؾٹٞ ايسِّٜ ٝٵُه ٌٳ عٳًَ َٳا دٳعٳ (, ٚقٛي٘ 78)اؿرٸ:  ﴾ٚٳ

ٝٴػٵطٳاهلُلٜٴٔطٜسٴ ﴿تعاٍ:  ِٴ اِي يتًو اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ; ٭ٕ  ٗا َؿُٛي١ْ(, ن185ًٓ)ايبكط٠:  ﴾ بٹُه

ٛٻ ٖصا ايؿدل ٚٛاٖط ايكطإٓ ايهطِٜ َعترب٠. ٚطبكّا ٕا ٜكٛي٘ ٍ تًو اٯ١ٜ إٍ غٛف تتش

أٜٗا ايػاز٠, اعًُٛا إٔ ْٝع أعُاٍ اهلل »ٚأسذ١ٝ ٚئ تٓؿع ؾ٦ّٝا. إٔ ٜكٍٛ اهلل:  يػٕع

, ؾإشا قاٍ شيو ايؿدل: أْا ٫ أؾِٗ َا ٖٛ ايعسٍ؟ قاٍ اهلل ي٘: ٫ بأؽ بصيو, «عسٍ

ٔٵ ٍٷ ٚيه يجُط٠ اييت ّهٔ ! َا ٖٞ ايٓتٝذ١ ٚاٜهؿٞ إٔ تعًِ إٔ ْٝع أعُاٍ اهلل عس

إٔ أسكٌ عًٝٗا َٔ ٖصا ايه٬ّ؟ ٖٛ قطعّا كايـ يٛاٖط ايكطإٓ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ إعترب ٗ 

 ؾِٗ إدايـ ٯٜات ايعسٍ ٚايًِٛ ٖٛ َا ٜعتربٙ ايٓاؽ عس٫ّ أٚ ًُّٚا.
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ؾكس  ;ٖصٙ ايؿب١ٗ, ٖٚٞ إٔ ايٓاؽ قس ىتًؿٕٛ ٗ ايعسٍ َٚكازٜك٘ زٴٔطٖٚٓا تٳ

ّٕٜهٕٛ ؾ٤ٞ ٗ ّٜٛ عس٫ّ ٫ٚ آخط, أٚ قس ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ َعطٚؾّا ٗ   ٜهٕٛ عس٫ّ ٗ ٜٛ

 ّٜٛ ٫ٚ ٜهٕٛ َعطٚؾّا ٗ ّٜٛ آخط.

ٚٸإٔ ٖصٙ ايؿب١ٗ تٓتكض  إ٫ٓ ٚقاعس٠ ٫  ;زطٳٚبكاعس٠ ٫ سٳ ;بٓؿؼ آٜات ايكطإٓ ٫ّأ

ط. ٚٗ ّٜٛ نإ ؾ٤ٞ َا ٜٴػطّا, ٚٗ ّٜٛ آخط ٫ ٜعٛز ٜٴػطّا; ٭ٕ تًو ٚقاعس٠ ايٝٴػٵ ;ضطٳنٳ

: إٕ دٛاب ٖصا اٱؾهاٍ ٖٛ أْ٘ إشا نإ ايبٓا٤ ٜكّٛ ع٢ً ٚثاّْٝاطت. ٥٘ قس تػٝٻايؿطا

َّٜٛا َا َٔ ايًِٛ ؾإٕ ايؿكٝ٘ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜؿيت ع٢ً  إكازٜلبعض  نٕٛ

ّٕ َٸت٘ ٗ ٜٛ ٘ٺ طبكٗا, أٚ إٔ ٜهٕٛ اؿهِ بط ؾإْ٘ ٫ ٜؿيت  َا ًُّٚا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ؾكٝ

ٓػب١ يٞ سٝح اعتربت ايطٚاٜات ايكا١ً٥ بطزٸ ْكـ ايس١ٜ ع٢ً طبك٘, نُا ٖٛ اؿاٍ باي

. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصا ايؿكٝ٘ ٗ شيو ايّٝٛ ٫ (22)ؾتا٤ ع٢ً طبكٗابأْ٘ ٫ ٜٓبػٞ اٱ ًُّٚا, ٚقًتٴ

ّٕ آخط,  ٜؿيت ع٢ً أغاؽ ٖصٙ ايطٚاٜات, ٚأَا إشا اختًؿت ايٛطٚف ٚايؿطا٥٘ ٗ ٜٛ

ا. ٖٚصا ا٫خت٬ف ٫ ٜعٛز إٍ ٚضأ٣ ايؿكٝ٘ أْٗا َٔ ايعسٍ, ؾإْ٘ غٝؿيت ع٢ً طبكٗ

 ا٫خت٬ف ٗ ا٭سهاّ.

إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫خت٬ؾات ٗ ا٭سهاّ ٖٛ أغاؽ ؾكٗٓا, ٚإٕ ْٝع ؾكٗٓا 

ٞ ٜكٛيٕٛ: ١َ اؿًٓقبٌ ايع٬ٓ نإ ايؿكٗا٤ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ٖصا ا٫خت٬ف ٗ ا٭سهاّ. 

ٜٓؿعٌ.  «َا٤ ايب٦ط»ٞ قاٍ بإٔ ١َ اؿًٓإٔ ايع٬ٓ إ٫ٓ ;«ٌعؼ ٫ٚ ٜٓؿإٕ َا٤ ايب٦ط ٫ ٜتٓذٻ»

ٚقاٍ  ;ٜٓؿعٌ, ٚنتبٛا شيو ٗ ضغا٥ًِٗ أٜهّا «إا٤ ايكًٌٝ»ٚقاٍ بعض ايؿكٗا٤: إٕ 

ّٕ ّٕ ;ٜكٛيٕٛ بٓذاغ١ أٌٖ ايهتاب آخطٕٚ: ٫ ٜٓؿعٌ. ٚناْٛا ٗ ٜٛ آخط  ٚقايٛا ٗ ٜٛ

كٗٓا بطٗاض٠ أٌٖ ايهتاب. ٫ٚ َؿه١ً ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫خت٬ؾات; ٭ٕ إططٚح ٗ ؾ

أخط٣: ٜعتُس ع٢ً ْٗر قاسب اؾٛاٖط  ذ٘ ايؿكٝ٘ إٍ ايطٚاٜات, أٚ بعباض٠ٺٖٛ إٔ ٜتٸ

َا ٜطاٙ, ّٚهٓ٘ ايعٌُ ب٘. نإ ٖٓاى ٗ  ١َ, ثِ ٜٴعصض ٗكٌ ٚايع٬ٓٚايؿٝذ ٚاحملٓك

ؾهإ ايؿكٝ٘ ٗ ْؿؼ اغتٓباط٘ , ٫ٚ ٜٴشك٢ َٔ ا٫خت٬ف ٗ إٛنٛع سٸايؿك٘ َا ٫ ٜٴعٳ

ٌٕاؿهُٞ ٜؿِٗ بؿ ٌٕإ, عٝح ه  َػاٜط. ٕ ايؿكٝ٘ اٯخط ٜؿُٗ٘ بؿه

ل غٝاض اؿٝٛإ ٜكٍٛ اٱَاّ اـُٝين: ٗ َا ٜتعًٖ َٔ باب إجاٍ: ٗ ,أعٛز ٚأقٍٛ

قبٌ إٔ ٜػسٚ ايٓكس ؾا٥عّا ـ نُا أقبض اؿاٍ ٗ عكط  ,|عكط ايٓيب ا٭نطّ



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ع ع٢ً ايػٛا٤, نإ خٝاض اؿٝٛإ ثابتّا يًُؿرتٟ ٚايبا٥ ,ؾ٬سكّا ـ ×اٱَاّ ايكازم

. ٚايػطٸ ٗ شيو إٔ ايتعاٌَ ٗ شيو ايعكط (23)ع٢ً ٖصا ايعكط «هلُا»ٚقس ٌٓ ضٚاٜات 

ِٸ بأخط٣, نإٔ ٜعطٞ أسس إتعاًٌَ  َٔ خ٬ٍ إكاٜه١ ٚاغتبساٍ بهاع١ٺ نإ ٜت

. ٚنإ شيو ٗ «هلُا»َعع٣, ٚيصيو تكٍٛ ايطٚا١ٜ:  بكط٠ ٜٚأخص ؾا٠, أٚ ٜػتبسٍ ؾا٠ّ

ُٗا. أَا ايطٚاٜات اييت قسضت َٓص عكط اٱَاّ ٝٵاؿٝٛإ يهًَ عكط ٜجبت خٝاض

سٝح ؾاع غٓو ايٓكس,  ,ـ ×ٗ عكط اٱَاّ ايطنا ٫ غٝٻُاؾُا بعس ـ ٚ ×ايكازم

. (24)ٚنإ اؿٝٛإ ٜٴؿرت٣ بايٓكٛز, أخصت ايطٚاٜات تجبت خٝاض اؿٝٛإ يًُؿرتٟ ؾك٘

خت٬ف ٗ تؿدٝل ٚايؿك٘ ٗ ا٭غاؽ ٜعين ا٫خت٬ف ٗ ا٫غتٓباٙ, ٚا٫

َٔ خ٬ٍ  إيٝ٘ ّا نإ ضأٟ ايؿكٗا٤ ؾِٗ َعصٚضٕٚ ٗ َا ٜكًٕٛإٛنٛعات, ٚأٜٸ

 اغتٓباطاتِٗ.

إؾهاٍ إشا قًٓا: با٭َؼ نإ ٖصا خ٬ف ايعسٍ,  زٴٔطٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ ٜٳ

ٚنإ با٭َؼ قطٸَّا, ٚمل ٜهٔ ايؿكٝ٘ ٜٴؿيت, ٚأَا  ;ٚايّٝٛ ٫ ٜهٕٛ كايؿّا يًعسٍ

إؾها٫ّ ع٢ً  زٳٔطايؿكٝ٘ ٜٴؿيت. أض٣ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫خت٬ؾات ٫ ّهٔ إٔ ٜٳايّٝٛ ؾإٕ 

ٚٗ ا٭غاؽ إٕ ْٝع عٓاٜٚٔ إكازٜل  .ٖصٙ إػأي١. ٫ٚ ؾطم ٗ اخت٬ف إكازٜل

 ؽتًـ.

 ط َكسام ايعساي١, ٚبٌ ؾاغع بٌ اخت٬ف ايؿت٣ٛ بػبب تػٝټ ٖٓاى ؾطمٷ

ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ شٖب  .ايؿكٗا٤ ٗ ؾِٗ ايطٚاٜاتاخت٬ف ايؿت٣ٛ بػبب اخت٬ف آضا٤ 

ٚقاٍ: إِْٗ قس أخطأٚا,  ,ٌَعُس إٍ ؽط١٦ إتكسِّ «َا٤ ايب٦ط»ؼ تٓذټ١َ إٍ عسّ ايع٬ٓ

ٔٵ ٧ ٘ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٫ ىٚطسايّٝا ٜط٣ ايؿكٝ٘ سهُّا َا عس٫ّ ٜٚؿيت ب٘, ٚيهٓٸ ٚيه

 ٜؿتٕٛ ب٘. اٜهْٛٛايؿكٗا٤ قبٌ ١٦َ عاّ, سٝح نإ اؿهِ ٚإّا, ٚمل 

 ضٙ َٔ ايتدط١٦ أٜهّا.ٚٵٖٚصا بسٳ 

  ٕ٫ ىٓط٧, ٚإِا ٜكٍٛ: إٕ ؾتٛاِٖ ٗ شيو ايعكط ناْت قشٝش١, ٚنا

ٌٸ  بػبب ايًِٛ. ;سٝح تطنٛا ايعٌُ بايطٚا١ٜ ,ٗ شيو اؿلٸ هلِ ن

  :ٍٛإشا مل ىٓط٧ ؾٗٛ أؾهٌ, ٫ٚ إؾهاٍ ٗ شيو أق٬ّ. ؾٗٛ ٗ ايٛاقع ٜك

ٚأْا  ,, ٖٚصا ٖٛ ؾُٗٞ أٜهّاٖٚٛ َعصٚضٷ ,ؿكٝ٘ نإ ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ًإٕ ؾِٗ شيو اي



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55دان ــ السنة الرابعة عشرة ــ العد نصوص معاصرة  

 

ٚٗ قاعس٠ ايٝس, سٝح شنط شيو  ,ٗ أثاخ ايعٚد١ أٜهّا . ٚؾبٝ٘ بصيو َٛدٛزٷَعصٚضٷ

 . ؾإشا َاتت ايعٚد١ ٚنإ ٗ بٝتٗا أَتع١ْ(25)ٗ ًَشكات ايعط٠ٚ ايٛثك٢ايٝعزٟ ايػٝس 

ٟٸ ٖصٙ ا٭َ : إٕ ×ٗا يعٚدٗا؟ قاٍ اٱَاّٚأٜٸ ؟تع١ يًُطأ٠ٚأَٛاٍ, ٚأضازٚا إٔ ٜعطؾٛا أ

. َٚٔ إُهٔ بطبٝع١ (26)هلا ا٭َتع١ ايٓػا١ٝ٥ اييت دا٤ت بٗا إطأ٠ إٍ بٝت ظٚدٗا ًَْو

آخط, ٫ٚ تكّٛ ايعٚد١ بٓكٌ ا٭َتع١ إٍ بٝت  اؿاٍ إٔ ٫ ٜهٕٛ ا٭َط نصيو ٗ عكٕط

 ظٚدٗا.

ضٟ ٗ نتاب ٚٵي٘ بسٳ ؾطتٴ, ٚقس أ(27)ٚأشنط َٛضزّا آخط شنطٙ ايؿٗٝس ايجاْٞ

يٛ اختًؿت ايعٚد١ َع ايعٚز ٗ إٗط, ٚقاٍ ايطدٌ: أعطٝت إٗط, ٚقايت  .(28)ايككام

ٕٔ ؟عُٞٗا إسٸايعٚد١: مل تعطٓٝ٘. ؾأٜٸ عّٝا ٚإطأ٠ نإ ايطدٌ َسٸ ٚأٜٸُٗا إٓهط؟ ٗ ظَ

ٕٔ  آخط نإ ا٭َط بايعهؼ, ٚنإ ن٬ ا٭َطٜٔ قشٝشّا; إش ٗ َٓهط٠, ٚٗ ظَ

ِٸ ؾٝ٘ إعطا٤ إٗط يًعٚد١ قبٌ ايعكس ٜهٕٛ قٛهلا بعسّ اؿكٍٛ  ايعكط ايصٟ نإ ٜت

, ع٢ً إٗط كايؿّا يًٛاٖط, ٚسٝح ٜهٕٛ ن٬َٗا كايؿّا يًٛاٖط تهٕٛ َٓهط٠ّ

ٚٗ ايعَٔ اٯخط, سٝح مل ٜهٔ ايعٴطف قا٥ُّا ع٢ً سكٍٛ إطأ٠ ع٢ً َٗطٖا ٚاْتكاهلا 

ّ ايطدٌ ٖٛ إدايـ يٮقٌ, ٜٚهٕٛ ٖٛ إٍ بٝت ظٚدٗا بعس شيو, ٜهٕٛ ن٬

 .(29)إٓهط

 

 ــــــ َالنات َعسف١ َصدام ايعدٍ ٚايعًِ

 ض بٵٔ ٚايُكيبشجٓا ٖصا. إٕ اُؿػٵ آخط هب إٜهاس٘ بٛقؿ٘ َب٢ٓٶ ٖٓاى عحٷ

ٞٸ ض ايصاتٞ ـ ايصٟ تكٍٛ ب٘ اٱَا١َٝ ٚإعتعي١ ـ ٖٛ إٔ بٵٔ ٚايُكأٚ عكًٞ. إٕ اُؿػٵ إَا شات

 ٛاقع ٚٗ سكٝك١ ا٭َط بعض ا٭ؾعاٍ اؿػ١ٓ ٚبعض ا٭ؾعاٍ ايكبٝش١. ٚأَا ٖٗٓاى ٗ اي

ّهٔ يًعكٌ َعطؾ١  ٘إٕ ا٭َط يٝؼ بأْ :ض ايعكًٞ ؾٝكٛيٕٛبٵٔ ٚايُكل بؿإٔ اُؿػٵَا ٜتعًٖ

ٔ بعض ض ْٝع ا٭ؾعاٍ ع٢ً مٛ إٛدب١ ايه١ًٝ, ٚإِا ّهٓ٘ َعطؾ١ سٴػٵبٵٔ أٚ ُقسٴػٵ

إٍ ٚسٞ  , ٖٚٛ ٗ شيو عاد١ٺع٢ً مٛ إٛدب١ اؾع١ٝ٥ ٯخطض بعهٗا ابٵا٭ؾعاٍ ُٚق

غاؽ, ٖٚٛ ا٭ٚؾطٜع١. ٚإٕ سادتٓا إٍ ايٛسٞ ٚايؿطٜع١ ٗ ٖصا ايؿإٔ ٜكّٛ ع٢ً ٖصا 

ع٢ً ايؿطع ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٚ ,ض بعض ا٭ؾعاٍبٵٔ ُٚقإٔ ايعكٌ ٫ ّهٓ٘ َعطؾ١ سٴػٵ
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إٕ  :. ؾًٛ قًتِ ٭ٚي٦و ايصٜٔ ٜكٛيٕٛز َا إشا نإ ٖصا ايؿعٌ سػّٓا أٚ قبٝشّاإٔ وسِّ

طف ّهٓ٘ شيو; ٭ٕ آٜات ايعسٍ ٗ غري ٖصٙ طف ٫ ٜػتطٝع َعطؾ١ ايعسٍ: إٕ ايعٴايعٴ

إٕ ايعٴطف ٜػتطٝع  :أخط٣ يٛ قًتِ ا٭سذ١ٝ, َٚٔ ْاس١ٝٺ :ايكٛض٠ غتهٕٛ َٔ قبٌٝ

إٍ  َعطؾ١ ْٝع َكازٜل ايعسٍ ٚايًِٛ ؾإِْٗ غٝذٝبٕٛ بايكٍٛ: إشٕ ئ ْهٕٛ عاد١ٺ

ٜهٕٛ ٗ ٖصٙ  َع٢ٓ أْ٘ إشا نإ ٗ تًو ايٓاس١ٝ قصٚضٷ ,ايؿطع ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١

ٛٳ ايٓاس١ٝ قصٚضٷ ّ ٬َنّا أٚ ٬َنات ٘ ؾٝذب إٔ ْكسِّغٳأٜهّا. ٚأَا إشا قًٓا بايطأٟ اي

طف إٔ ٜؿُٗ٘ َٚا ٫ ّهٔ ي٘ ؾُٗ٘. ؾُا ٖٛ ٖصا ا٬ٕى َٔ يٓجبت سسٚز َا ّهٔ يًعٴ

 ٚد١ٗ ْٛطنِ؟

 ٗايؿٝع١. إٕ  ااْٛطٚا, إٕ ايبشح ايصٟ أؾطمت إيٝ٘ َٔ ا٭َٛض اييت تٓؿطز ب

ٍٕ عٔ ايٛسٞ ٫ ق١ُٝ  ايعكٌ ٜعين اٱزضاى. ٚقس اْؿطزت ايؿٝع١ بايكٍٛ بإٔ اٱزضاى َعع

ي٘, ٚٗ ا٭غاؽ ٜكّٛ ؾكٗٓا ع٢ً أغاؽ اٱزضاى إعتُس ع٢ً ايٛسٞ. ّٚهٔ يٞ إٔ 

إٔ: ٗ باب ايهُاْات يٛ قًت بإٔ ايؿدل إشا أشنط يهِ بعض ا٭َج١ً ٗ ٖصا ايؿ

أتًـ ؾ٦ّٝا ٚدب عًٝ٘ إٔ ٜسؾع أنجط َٔ قُٝت٘ ؾإٕ ايعكٌ ـ با٫يتؿات إٍ ايهُإ 

 &اـُٝينٚايكٛاعس ايؿطع١ٝ ـ غٛف ٜعترب ٖصا ا٭َط ًُّٚا. ٚإجاٍ ايجاْٞ: إٕ اٱَاّ 

صا إٍ ايعكٌ; سٝح با, ٜٚػتٓس ٗ ضؾه٘ ٖٝٳٌ ايؿطع١ٝ ٗ َػأي١ ايطِّنإ ٜطؾض اؿٹ

, (30)«زضِٖ ضبا٤ أعِٛ عٓس اهلل َٔ غبعٌ ظ١ْٝ»: نإ ٜكٍٛ: إٕ قٍٛ ايؿاضع ٗ َٛنٕع

ٛٷ ٜػًو ٖصا  ; إش ئ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾدلٷثِ بٝاْ٘ بعس شيو ططٜكّا يًٗطٚب َٓ٘, يػ

ٌ, زٕٚ اؿاد١ إٍ إيكا٤ ّ, ٚإِا ٜػًو ايططٜل اٯخط احملًٖبا احملطٻايططٜل َٔ ايطِّ

با. با ؾإٕ شيو غٝ٪زٟ إٍ يػ١ٜٛ تؿطٜع سط١َ ايطِّٝٳٌ ايطِِّ; ٚعًٝ٘ يٛ قبًٓا عٹٗ دٗٓٸْؿػ٘ 

اْب دو بايعكٌ, َٚطازْا َٔ ايعكٌ ٖٛ اٱزضاى, أٟ اٱزضاى إٍ بايتُػټ إٕ ايؿك٘ ظاخطٷ

ايؿِٗ ايعطٗ. ٚمٔ ٫ ؾإٔ يٓا باٱزضاى ايعكًٞ, ٚإِا َطازْا ٖٛ اٱزضاى ايعٴطٗ. 

 إٕ ٖصا ًِٚ. ٫ٚ ؾإٔ يٞ أق٬ّ بتًو ا٭عاخ ايعك١ًٝ. :ٍٚايعطف ٜكٛ

َٛ﴿إَا إٔ تكٛيٛا: إٕ اٯ١ٜ ايهط١ّ  َٳا ضٳبټَو بٹ ( 46)ؾكٸًت:  ﴾ّٕ يٹًِعٳبٹٝسٹ٬ٖٚٳ

أسذ١ٝ, أٚ هب إٔ تكٛيٛا: إْٗا ؼاٍ إٍ ايعٴطف َجٌ غا٥ط آٜات ايكطإٓ ا٭خط٣. عٓسَا 

ـ با٫يتؿات إٍ ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ ٚايكؿات ضٙ ٚٵٜط٣ ايعٴطف ًُّٚا, ؾإٕ إزضانٓا بسٳ
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ؾهٝـ ْعٌُ بٗصا اؿهِ ايٛامل؟! تكٛيٕٛ: إٕ ايعكٌ ٫  ,ايطبٛب١ٝ ـ غٛف ٜطاٙ قبٝشّا

ٔ ض, ٚأْا ٫ أضٜس ايكٍٛ بإٔ ايعكٌ ٜسضى ْٝع َكازٜل اُؿػٵبٵٔ ٚايُكٜسضى اُؿػٵ

إِا أعين ٖٓا ايعكٌ ايٓٛط عٔ ايٛسٞ, ٚ ؾإٕ ايعكٌ ٖٓايو ٜعين ايعكٌ بػضٸ ;ضبٵٚايُك

با ٝٳٌ باب ايطِّإٕ سٹ :ايؿططٟ ايصٟ ٖٛ ٖب١ اهلل ٚاٱزضاى إػتٓس إٍ ايطٚاٜات. مٔ ْكٍٛ

هلا  َطؾٛن١; إش تًعّ َٓٗا ايًػ١ٜٛ. تكٛيٕٛ: إٕ تًو إطأ٠ عٓسَا قتًت, إشا أضٜس إٔ ٜكتلٸ

إشا أضاز إٔ  إٔ ايطدٌ َٔ ايطدٌ ايصٟ قتًٗا ٚدب زؾع ْكـ ايس١ٜ إٍ أٚيٝا٥٘, إ٫ٓ

إٔ ٜتػا٤ٍ: نٝـ؟  َٔ إطأ٠ ٫ هب عًٝ٘ إٔ ٜسؾع ؾ٦ّٝا. ٖٓا ّهٔ يؿدٕل ٜكتلٸ

ٕٷٝٵَع إٔ نًَ عكًٞ ٗ  عإ عكٛم َتػا١ٜٚ؟ إٕ َا قًتُٛٙ عحٷُٗا ٜتُتٸٝٵ, ٚنًَُٗا إْػا

ٌٸ عجٞ. إٕ َا أضٜسٙ ٖٛ ايعكٌ َع٢ٓ اٱزضاى ٚايؿِٗ  ايه٬ّ, ٫ٚ ضب٘ ي٘ َش

ُات إٛدٛز٠ عٓسٙ. ٫ٚ ؾ٤ٞ َٓٗا ٜبك٢ ١ ٚايطٚاٜات ٚإػًٖا٭سهاّ ٚايػٓٸ با٫يتؿات إٍ

 ٫ ّهٔ تطبٝل ٖصا إع٢ٓ ؾٝ٘. ع٢ً ا٭ضض. ّٚهٔ يهِ إٔ تأتْٛٞ َٛضزٺ

  ٟٸإٕ َا أضٜس قٛي٘ ـ ع٢ً  ساٍ ـ ٖٛ أْ٘ هب إٜهاح َباْٞ عجهِ. أ

 َٳ إٕ َبٓاٙ ٖٛ َا أغتعطن٘, ٚيػتٴ  ٜكٛي٘. ٔٵأْا 

 عٴطف أٚ ايعكٌ؟اي 

 .ايعكٌ; ٜعين اٱزضاى إكطٕٚ ٬َس١ٛ ايطٚاٜات ٚاٯٜات 

 

 ــــــ دا٥س٠ تطبٝل قاعد٠ ايعداي١

 تكبًٕٛ بٗصا ايؿِٗ ٚاٱزضاى ٗ ْٝع فا٫ت اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ؟ ٌٖ 

 ِِٷ ,ْع ٚعسٍ.  أقبٌ ب٘ ٗ ْٝع فا٫ت اؿٝا٠; ؾٗٛ هطٟ سٝح ٜهٕٛ ًٚ

ايعباز٠, ٚعح ايعباز٠ ٗ ا٭غاؽ ٜعين ثٓا٤ ايطبٸ,  فاٍٜهٕٛ ايبشح ٗ  ؾتاض٠ّ

, ٚيصيو ؾإْٓا ْهع ايبٓا٤ ٖٓاى ع٢ً ايتعبٸس. ضغِ ٚمٔ ٗ ا٭غاؽ ٫ ْؿِٗ ثٓا٤ ايطبٸ

قس تسخٸٌ ٗ بعض ا٭سٝإ. ٚإجاٍ ل ا٭ضزبًٝٞ ٢ ٗ عح ثٓا٤ ايطبٸ لس إٔ احملٓكأْ٘ ستٸ

ٛٸّا ٢ ٗ عح ايسّ إشا نإ َع٢ً شيو ٜتذًٓ كساض ايسضِٖ ايبػًٞ, سٝح ٜهٕٛ َعؿ

ٛٸّا عٓ٘. إ٫ إٔ , ػّاعٓ٘, ٚأَا إشا طٗطت ايسّ قٌٝ: إٕ َٛنع٘ ٜبك٢ َتٓذٸ ٚيٝؼ َعؿ

ٌّ ,إكسٸؽ ا٭ضزبًٝٞ ْاقـ ٖٓا  .(31)عهِ ايعكٌ َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ;عٓ٘ ٚقاٍ بأْ٘ َعؿ
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ٍ ٚايًِٛ ٗ ٚأْا أعرتف بأْٓا ٫ ْػتطٝع إٔ ْؿِٗ ايعس ,ٖصا ٗ باب ايعبازات

ٕٵؾباب ايعبازات. ٚأَا ٗ باب إعا٬َت أٚ اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ايػا٥س٠ بٌ ايٓاؽ   إ

ناْت ٖٓاى ضٚا١ٜ كايؿ١ هلا, أٚ نإ إط٬قٗا كايؿّا هلا, ؾإْٓا ٫ ْكبٌ إط٬قٗا, 

أٚ إٔ ْرتى ايعٌُ بٗا ًُْٚٗٗا بايهاٌَ. ٚلطٟ شيو ٗ ْٝع إٛانع زٕٚ اغتجٓا٤, 

َٸ ؾإشا نإ أضدٛ إٔ  ١يسٜو َٛضز ّهٔ اغتجٓا٩ٙ َٔ ٖصٙ ايكاعس٠ ٚايهابط١ ايعا

 تسٓيين عًٝ٘.

 إشٕ أْتِ تكبًٕٛ ايتؿكٌٝ بٌ ايعبازات ٚإعا٬َت؟ 

 ٫ عح ٗ ايعبازات أق٬ّ; ؾايعبازات ٚ ,َٔ ا٭غاؽ بٌ ايتؿكٌٝ َٛدٛزٷ

ٚٸ ّٸٍ نتاتعين ايجٓا٤ ع٢ً ايطبٸ. ٚأْا ٫ أؾِٗ ثٓا٤ ايطبٸ. َٔ أ ـ  ب إعا٬َت بإع٢ٓ ايعا

ضٙ ٫ وتاز إٍ قكس ايكطب١ ـ ٚق٫ّٛ إٍ أبٛاب َٔ قبٌٝ: اؿسٚز ٚايسٜات. أَا ٚٵٖٚصا بسٳ

ايبشح ايه٬َٞ ؾ٬ تأتٛا عًٝ٘ أبسّا. إٕ ايصٟ أعٓٝ٘ ٖٛ ايؿِٗ ٚاٱزضاى, ٚيٝؼ شيو 

 ايكطإٓ تعينإٕ ايطٚاٜات ؽايـ ايكطإٓ, ٚكايؿ١  :ايعكٌ ايصٟ تعْٓٛ٘ أْتِ. قًتٴ

إزضانٓا ٗ ن٤ٛ ٬َسٛتٗا, ٖٚصا يٝؼ بايؿ٤ٞ ايصٟ َٓع٘ ا٭١ُ٥. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ 

كاٍ: ٖصا ٖٛ سهِ ٖصا ا٭١ُ٥ قس سايٛا زٕٚ ؾُٗٓا غري إػتٓس إٍ ايٛسٞ, أٟ بإٔ ٜٴ

ايؿ٤ٞ, ٖٚصا ٖٛ سهِ شيو ايؿ٤ٞ, ٫ٚ ؾإٔ يٓا بايٛسٞ. ٖصا ٖٛ ايصٟ َٓع َٓ٘ 

 إٔ ؾكٗٓا ظاخطٷ ١ قس اْؿطزٚا َٓع ايعٌُ بايكٝاؽ ٚؼطّ٘, إ٫ٓا٭١ُ٥. َٚع إٔ ايؿٝع

ِٷ َدايؿ١ ايكطإٓ يًطٚاٜات. ٚعًٝ٘ إٕ ايصٟ  بإيػا٤ اـكٛق١ٝ ٚتٓكٝض إٓاٙ, َٚؿع

ٕٵ, ٚ٘ ٚانضشنطتٴ  ١ٜهطٸ بايؿك٘ ٚبهطٚض٠ ايؿك٘ َٔ ٖصٙ ايٓاسٝ نإ يسٜهِ َٛضزٷ إ

 ٢ أدٝب عٓ٘.ؾاشنطٚٙ يٞ, ستٸ

 ٝٳِ ٚإباْٞ ط بايكٹَا ًُّٚا أّ ٫ ٜتأثٻ ٖاب٘ إٍ اعتباض ؾ٤ٞٺطف ٗ شإٕ ايعٴ

ٝٳِ ٗ اجملتُع ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا, طت ايكٹٝات اييت ّتًهٗا. ٚعًٝ٘ يٛ تػٝٻٚايعكا٥س ٚتًو ايهًٓ

هٝـ ّهٔ ٱزضاى ايعٴطف ٖٓا إٔ ٜهٕٛ ؾٚمتٸ تٓاغٞ أٚ إْهاض إباْٞ اٱغ١َٝ٬, 

 ٖٛ ا٬ٕى؟

  با٭قٍٛ َٔ ا٭غاؽ ؾإٕ أقٌ إب٢ٓ غٝهٕٛ خاط٦ّا إشا مل ٜهٔ َعتكسّا

. ٚأغاغّا إٕ عسّ ا٫عتكاز ٫ ٜهٕٛ غببّا ٗ ْؿٞ ايًِٛ ايعك٥٬ٞ. إٕ ايصٟ ي٘بايٓػب١ 
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ٞ, ٚهب بٝاْ٘ َٔ خ٬ٍ َجاٍ, ؾٌٗ يهِ إٔ تصنطٚا يٞ َٛضزّا ٗ نًٓ تكٛيْٛ٘ أَطٷ

 ٖصا ايؿإٔ؟

 ًٓايصٟ اعتربُٛٙ ًُّٚا  ,١ٜل بتٓكٝـ ايسإجاٍ ايصٟ ٜططح نجريّا ٜتع

ِٕٚٵبسٳ آخط, َٔ قبٌٝ: ٚدٛب ايٓؿك١ ع٢ً ايطدٌ.  ضنِ. إٕ ٖصا إٛنٛع ٜطتب٘ عه

ٌٕ ُٸٌ ايٓؿك١, بُٝٓا إطأ٠ تأخص ايٓؿك١, َٔ ٖٓا يٛ متٸ قتٌ ضد  قٌٝ: إٕ ايطدٌ سٝح ٜتش

ايصٟ ؾإٕ ٖصا غٝهطٸ با٭غط٠ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫قتكاز١ٜ, غ٬ف قتٌ إطأ٠. ٚٗ اجملتُع 

ُٸٜتٸ ٌ أعبا٤ اٱْؿام ع٢ً ا٭غط٠ عٓسٖا ذ٘ مٛ تهاؾ٪ ايطدٌ ٚإطأ٠ ٗ ايعٌُ ٚؼ

َجٌ قتٌ ايطدٌ. ٚهلصا  ,ٟ قتٌ إطأ٠ إٍ اٱنطاض بايٛاقع ا٫قتكازٟ يٮغط٠غٝ٪زٸ

ِٕ , أَا ايؿكٗا٤ ايػبب ْؿعط ايّٝٛ بإٔ اؿهِ ايكانٞ بطزٸ ؾا٥ض ايس١ٜ ٜٓطٟٛ ع٢ً ًٚ

ٕ ًُّٚا ٗ ٚٵٕ يًُطأ٠ ثك٬ّ اقتكازّٜا, مل ٜهْٛٛا ٜطٳٚٵ ٜهْٛٛا ٜطٳؾشٝح مل ;َٕٛإتكسِّ

 ٖصا إكساض َٔ ايس١ٜ.

 ٚٸ ؾُا ايصٟ ٜطٜس ٖصا ا٫عتباض إٔ ٜكٓع٘؟ إٕ  ,: إْهِ تتشسثٕٛ عٔ اعتباض٫ّأ

َٸ َٸ٘ إشا نإ شنطّا  ;ّاٖصا ا٫عتباض ٗ سسٸ شات٘ يٝؼ تا إش ٗ باب ز١ٜ اؾٌٓ ٗ بطٔ أ

أٚ إكاب بايؿًٌ  ,ٚنصيو ز١ٜ اٱْػإ ايصٟ ٫ ّتًو ؾ٦ّٝا ,نا١ًَ ناْت ايس١ٜ

ٌٕ أٚ ايؿاقس يٝسٺ ,ايطباعٞ نا١ًَ أٜهّا. إٕ ز١ٜ ايعاطٌ عٔ ايعٌُ نا١ًَ,  , ز١ْٜأٚ ضد

ِّ ز ايصٟ ٫ ٜعٌٝ أسسّا نا١ًَ أٜهّا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصا ٚنصيو ز١ٜ ا٭ععب ٚغري إتع

 ٛضز عًٝ٘ ايهجري َٔ َٛاضز ايٓكض.إجاٍ ايصٟ شنطُٛٙ ّهٔ يٓا إٔ ْ

َٸ : إٕ اؾ١ٗ اييت شنطُٖٛا غريٚثاّْٝا َٔ ايطٚاٜات.  إيٝٗا ٗ أٟٛ طٵ١, ٚمل ٜٴؿٳتا

ٚايصٟ أقٛي٘ ٖٛ إٔ ايس١ٜ تهٕٛ ع٢ً ا٭ضٚاح, ٚعٓسَا تهٕٛ ايس١ٜ ع٢ً ايطٚح ٫ ؾطم 

أبإ بٔ  . ٚٗ ضٚا١ٜتإايطٚسٌ َتػاٜٚ عٓسٖا بٌ ضٚح ايطدٌ ٚضٚح إطأ٠, ؾه٬

ٕٵ; صا ايٛد٘ ايصٟ شنطُٛٙهل ×ض اٱَاّمل ٜتعطٻ (32)تػًب  ؾطبكّا يتًو ايطٚا١ٜ ـ ٚإ

ٚٳ أعطف تًو ايطٚا١ٜ دٝٸ٫ نٓتٴ عّا ٗ تًو ايطٚا١ٜ. ٚضز ٗ باب نٵسّا ـ أض٣ إٔ ٖٓاى 

اٱضخ أْ٘ غٴ٦ٌ اٱَاّ عٔ غبب أخص إطأ٠ يٓكـ غِٗ ايطدٌ؟ ٚنإ ايٛد٘ ايصٟ 

. ؾايصٟ أضٜس قٛي٘ ٖٛ إٔ ا٭١ُ٥ (33)«ٕ ايطدٌ عًٝ٘ اؾٗاز ٚايٓؿك١أ»شنطٙ اٱَاّ ٖٛ 

ناْٛا ًَتؿتٌ إٍ ٖصٙ ايٓاس١ٝ, ٚإٕ ٖصا اؾٛاب َٔ اٱَاّ نإ ٜطاعٞ َػت٣ٛ 

تؿهري ايػا٥ٌ. ٚأَا ٗ باب ايس١ٜ ؾإْٓا ٫ لس ٗ قشٝش١ أبإ بٔ تػًب ـ اييت ٖٞ َٔ 
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ٟٸ ضغِ إقطاض أبإ  ,ٔ اٱَاّ إٍ ٖصا ايتٛدٝ٘إؾاض٠ َ أٚٗط ايطٚاٜات ٗ ٖصا ايباب ـ إ

إٕ شيو مل ٜهٔ  :هض إٔ ٖصا مل ٜهٔ قشٝشّا. قًتٴٗ ٖصا ايؿإٔ. ٚعًٝ٘ ٜتٸ

ٚٸؾ٥ٌ بإٔ شيو مل ٜهٔ ًُّٚا غابكّا قشٝشّا, ٚأَا ايػبب ايكا : إٕ إسكا٥ٝات ٫ّأ

ِٸٚثاّْٝا ;ايكت٢ً ٗ اجملتُعات نإ ق٬ًّٝ كػط٣. ؾأْتِ ا٫يتؿات إٍ اي : إْ٘ مل ٜهٔ ٜت

ٌَ إٔ ز١ٜ إطأ٠ ْكـ ز١ٜ ايطدٌ أبسّا. ٚإٕ ضٚاٜات ٕ ٗ عباضات ايؿكٗا٤ إتكسٸٚٵ٫ تطٳ

أبإ ٚاضز٠ ٗ باب ا٭ضف. ٚقس ُػٸو أبإ بايعكٌ ٚأؾهٌ: نٝـ تهٕٛ ز١ٜ ا٭قبع 

ايٛاسس عؿط٠, ٚاٱقبعٌ عؿطٜٔ, ٚا٭قابع ايج٬ث١ ث٬ثٌ, ست٢ إشا بًػت ا٭قابع 

ـٷأضبع١ عاز (. يًعكٌ. )إْٞ أض٣ ايطٚا١ٜ َهططب١ّ ت ايس١ٜ يتهٕٛ عؿطٜٔ؟! ؾٗصا كاي

ايتٛدٝ٘ ايصٟ شنطُٛٙ. إٕ ؾكٗا٤ْا مل ًٜتؿتٛا إٍ ايكػط٣, ٚسٝح مل  زٵٔطٖٚٓا مل ٜٳ

سٝح ايعامل ٖٛ  ,ًٜتؿتٛا إٍ ايكػط٣ ؾإِْٗ مل ًٜتؿتٛا إٍ ايهرب٣ أٜهّا. ٚأَا ايّٝٛ

ٚدسٍ,  َٔ ا٭عاخ, ٚأنشت إػا٥ٌ َٛنع ْعإعٚؾاع ٖصا ايٓٛع  ,عامل ايتؿهري

ٚعسّ  ,ٌَ هلصٙ إػأي١قاض عًٝٓا يعاَّا إٔ لٝب. ٚعًٝ٘ ؾإٕ عسّ عح ايؿكٗا٤ إتكسٸ

بٛاٖط ايطٚاٜات, إِا ٜعٛز غبب٘ إٍ أِْٗ مل  ِٗهشٖابِٗ إٍ َا شٖبٓا إيٝ٘, ُٚػٸ

ٖٛ ٭ٕ ايػابكٌ مل تهٔ  ٬ٜسٛٛا إؾهاٍ كايؿ١ ايكطإٓ. ٚإٕ ايؿك٘ ٗ ا٭غاؽ إِا

اؾطت ا٭شٖإ, ٖٚهصا هٚت ,بعض ا٭َٛض ؽطط ٗ أشٖاِْٗ, ثِ دا٤ اي٬سكٕٛ

ٟٸ ٜػتُطٸ . إشٕ #إٓتٛط ايٛنع ٗ عكط ايػٝب١ ع٢ً ٖصٙ اؿاٍ إٍ ٚٗٛض اٱَاّ إٗس

ِٸ ِٸ مل ٜت ايٛقٍٛ إٍ اؾٛاب.  ا٫يتؿات إٍ ايكػط٣, ٚيصيو نإ َٔ ايطبٝع١ إٔ ٫ ٜت

ِٸ ا٫يتؿات إٍ إٔ ٖصٙ ايطٚاٜات كايؿ١ يًكطإٓ. ٚإٕ ايؿٝذ ايطٛغٞ َع٢ٓ  ;أْ٘ مل ٜت

 ﴾ايٓٻِؿؼٳ بٹايٓٻِؿٔؼ﴿قاٍ: إْٗا ؽايـ قٛي٘ تعاٍ: , (34)سٝح ناْت ايطٚاٜات ٖٓاى ق١ًًٝ

ؾشٝح ناْت ايطٚاٜات نجري٠, ٚناْت  ;ٚأَا ٖٓا (35),ٖصٙ ايٓاس١ٝ َٔ (45)إا٥س٠: 

ٗ شٖٓ٘ أق٬ّ أْ٘ إشا ناْت تًو كايؿ١ ؾإٕ ٖصٙ  زٵٔطمل ٜٳ ,ؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ سانط٠ّ

ٟټ كايؿ١ْ  بُٝٓٗا؟ ؾطٕم أٜهّا, ؾأ

 

 ــــــ أخس٣ ع٢ً قاعد٠ ايعداي١ إغهاالٌت

  إٕ َٔ بٌ ا٭غ١ً٦ إططٚس١ بؿإٔ ا٫غتس٫ٍ بطٚاٜات عطض ا٭خباض ع٢ً

ٚض ضٚا١ٜ ؽايـ ايكطإٓ إٔ ٚاٖط ضٚاٜات عطض ا٭خباض ع٢ً ايكطإٓ أْٗا تٓؿٞ قس
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, تٓهط أقٌ «انطبٛا ب٘ عطض اؾساض», ٚ«مل ْكً٘»ايكطإٓ, ٚإٔ تعابري َٔ قبٌٝ: 

 ٖصٙ ايطٚاٜات أق٬ّ. ٌٵايكسٚض, َع٢ٓ أْٓا مل ُْك

 ٜعين أْ٘ يٝؼ  «ًِ٘مل ُْك». إشٕ , ٚيٝؼ سكٝك١ّعا٤ٶٗا ازٸًَِع٢ٓ أْٓا مل ُْك

ٔٵ ١, ٚإ٫ٓعذٸ بؿعٌ ايتك١ٝ  ;قس غك٘ َٓ٘ ؾ٤ٞٷ َٔ إُهٔ إٔ ٜهْٛٛا قايٛٙ, ٚيه

انطبٛا ب٘ عطض », ٚ«ًِ٘مل ُْك»ٚايهػٛٙ اييت ناْت ُاضؽ عًِٝٗ. إٕ ايتعبري ايكا٥ٌ: 

: يسٜٓا ايهجري َٔ (36)١. ٚيصيو ٜكٍٛ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟٜعين أْٗا غري سذٸ ,«اؾساض

مل »ؿكٝك١, أٚ ع٢ً مٛ ا «ًِ٘مل ُْك»ؾٌٗ ٜعين شيو , «ًِ٘مل ُْك»ايطٚاٜات ايٛاضز٠ بتعبري: 

 َٔ باب إبايػ١. «ًِ٘مل ُْك»أض٣ إٔ  ؟عا٤ع٢ً مٛ ا٫زٸ «ًُِْ٘ك

 ٗا ع٢ً ًِٚ؟ٜٓطٟٛ إط٬ُق نٝـ ّهٔ إٔ ٜهْٛٛا قس قايٛا ضٚا١ّٜ 

  ْٕعٌُ ع٢ً تكٝٝس إط٬قٗا. إٕ ا٭قٌ ٜكّٛ ع٢ً أْٗا يٝػت ًُّٚا, َٚا نا

ِٸ تكٝٝس إط٬ق٘, َجٌ ْٝع إطًكات.  ِٸ  سٕٚ إطًل بكٝسٺكِّنُا تٚنصيو ٜت ؾٗصا ٜت

 تكٝٝسٙ أٜهّا.

 ٚإٕ (ضطٳ٫ نٳ)ٚ (زطٳ٫ سٳ) تٞٗتِ ايعساي١ بكاعساٱؾهاٍ اٯخط أْهِ ؾبٻ .

ا ٚٵإٔ ايؿكٗا٤ قس أدطٳ (ضطٳ٫ نٳ)ٚ (زطٳ٫ سٳ) تَٞٔ بٌ اٱؾها٫ت ع٢ً أقٌ قاعس

ٌٷ تٌايكاعس اتٌٖ ٜهّا, َع٢ٓ إٔ آخط أ ست٢ ٗ بعض إٛاضز اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا زيٝ

آخط أٜهّا. ٚعًٝ٘ ٫ ٜهٕٛ ٚانشّا َا إشا نإ َػتٓس  ايؿت٣ٛ ٚانش١ َٔ َٛنٕع

أّ شيو ايسيٌٝ اٯخط. ٖٚصا ٖٛ  (ضطٳ٫ نٳ) ٚأ (زطٳ٫ سٳ)ايؿكٗا٤ ٗ شيو ٖٛ قاعس٠ 

 .(37)اٱؾهاٍ ايصٟ أثاضٙ اٯغا نٝا٤ ايعطاقٞ

 ١. يكس نإ نباض ٗ ايؿًػؿ ضسِ اهلل اٯغا نٝا٤. يكس ناْت ي٘ سكٸ١ْ

َٔ شيو إٔ ايؿٝذ ٚعًُا٥ٓا ٗ ايٓذـ ىٛنٕٛ ٗ َػا٥ٌ ؾًػؿ١ٝ ٫ ٜعطؾْٛٗا, 

خ اٯغا نٝا٤ عٔ اؿكٸ١, ٚؼسٸخ ايؿٝذ ْس قس اْهػط قًُ٘ باعرتاؾ٘, ٚؼسٻٛاٯخ

ِّايٓا٥ٝين عٔ اؾُع بٌ ايهسٸ قس ضزٸ ع٢ً  &إٔ ايػٝس اٱَاّ ِ اؾعٌ. إ٫ٜٓٔ, ٚقاؽ َت

. ٫سٛٛا نتاب (38)ُا نإ ْاقٌ ن٬ّ اٯغا نٝا٤ كط٦ّابٳػت أزضٟ, ضٴ٘. ٚيشيو نًٓ

ٚايؿػذ  (39)ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١, ٫ٚ تصٖبٛا بعٝسّا, ؾٗصا نتاب اؾٛاٖط ٗ باب ايط٬م

ٗ َٛضز إطأ٠ اييت تٓطٟٛ اؿٝا٠  ِٗز. ٖٚٓاى قاٍ بعهطٳبايتُػٸو بكاعس٠ ٫ سٳ ظاخطٷ
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إٔ تطؾع قهٝتٗا إٍ احمله١ُ ٚؼكٌ ع٢ً ايط٬م ز: ّهٔ هلا طٳبايٓػب١ هلا ع٢ً سٳ

أٚ  (40)٘ ـ إَا ايكٛاعسٝٵَٔ نتابٳ ١َ ٗ ٚاسسٺز. نُا استٌُ ايع٬ٓطٳَٛدب قاعس٠ ٫ سٳ

ايتصنط٠ ـ إٔ إطأ٠ تػتطٝع ؾػذ ايٓهاح ٗ ٖصٙ اؿاي١. ٚقاٍ آخطٕٚ: تطؾع أَطٖا إٍ 

َٳ»كاعس٠ نٞ ٜتٍٛ اؿانِ أَط ط٬قٗا; ٭ِْٗ ُػهٛا ب ;اؿانِ  ٔٵايط٬م بٝس 

ٞٸ طٳ, ٚإٕ اؿانِ ٜعٌُ ع٢ً تطًٝكٗا َٔ باب ٫ سٳ«أخص بايػام ز; ٭ٕ اؿانِ ٚي

١َ استٌُ أٚ قاٍ بعسّ نطٚض٠ إٔ تطؾع أَطٖا إٍ اؿانِ, بٌ إٔ ايع٬ٓ إُتٓع. إ٫ٓ

َجٌ ٖصٙ ايؿت٣ٛ بؿإٔ  &ٲَاّيّهٔ يًُطأ٠ إٔ تؿػذ ايٓهاح بٓؿػٗا. ٚنإ 

ٔٸايٓػا٤ اي٥٬ ُټ ٔٳإشا مل ٜػتطعٵ ٞ ىتؿٞ أثط أظٚادٗ ١ اؿٝا٠, ٚمل ٜهٔ ٌ َؿٓكؼ

َٳ ٔٸ ٔٵٖٓاى  ٔٸ, قاٍ ظٛاظ إٔ ٜتٛٓيٜٓؿل عًٝٗ ٔٸ ٌ ط٬م أْؿػٗ , زٕٚ اؿاد١ إٍ بأْؿػٗ

 قه١ُ.

 ّ؟«زطٳ٫ سٳ»ٗ شيو قاعس٠  &ٌٖ نإ َػتٓس ايػٝس اٱَا 

  ٔٸ . ّهٔ«زطٳ٫ سٳ»ْعِ, نإ َػتٓسٙ ٗ شيو قاعس٠ , يًٓػا٤ تطًٝل أْؿػٗ

ٔٸينطٚض٠  &اٱَاّ ٚمل ٜطٳ ٢ ٗ ١َ ٜٴؿهٌ ٜٚط٣ ستٸإٍ احمله١ُ. ٚنإ ايع٬ٓ طدٛعٗ

دّا عًٝٗا. ٚيصيو ٜط٣ إٔ بإَهاْٗا إٔ طٳشٖاب إطأ٠ إٍ احمله١ُ يًُطايب١ بايط٬م سٳ

ٛز تباؾط ؾػذ عكس ايٓهاح, ٚتٓتٗٞ ايكه١ٝ ؾُٝا بٝٓٗا ٚبٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ; يٛد

 ز ٗ ٖصا إٛضز.طٳاَؿ

 ز؟طٳٕاشا ٜهٕٛ ٖٓاى سٳ 

 ١َ ٜعٛز ٕ ن٬ّ ايع٬ٓإٚ ,ز. ٖصاطٳ٭ٕ ايصٖاب إٍ احمله١ُ ٗ سسٸ شات٘ سٳ

أ١َٓٝ يػاس١ احملؿط; ؾهٝـ ٫  عٔ قٛض٠ٺ أَا اٯٕ ؾاحملانِ عباض٠ْ ;إٍ شيو ايعكط

س َٔ حملانِ يتتأٖنا إٍز؟! ّهٔ يو إٔ تطؾع اٯٕ أبػ٘ زع٣ٛ طٳٜهٕٛ ٗ ا٭َط سٳ

ل َشانِ ايعػط َا ٜتعًٖ ز بٓؿػو. ٖٚصا ٖٛ َهُٔ اٱؾهاٍ سايّٝا ٗطٳٖصا اَؿ

ز, ؾتكٍٛ هلا احمله١ُ: طٳإْٗا أقبشت ٗ سٳ :ز. تصٖب إطأ٠ إٍ احمله١ُ ٚتكٍٛطٳٚاَؿ

ضى بعس ث٬ث١ أؾٗط, ٚٵل ٗ أَطى عٓسَا وٌ زٳل َٔ شيو, ٚغٛف مٚكهب إٔ ْتشٖك

ٜٚطؾعٕٛ تكطٜطِٖ, يٝكٍٛ ايكانٞ  ,ٜأتٞ بعض ا٭ؾدام إٓتسبٌ َٔ احمله١ُثِ 

ٌٸ آخط تكّٛ ب٘  َٔ إدطا٤ ؼكٕٝل ٫ بٴسٻز مل ٜجبت عٓسٙ. ٚطٳ: إٕ اَؿ١بػاط بعس شيو به
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َٚا أعٓٝ٘ ٖٓا يٝؼ ٖٛ  .ايٛنع ع٢ً ٖصٙ اؿاي١ زٚايٝو , ٜٚػتُطٸؾ١ٓ اختكإم

ات إٍ ٚإًٓؿ إػتٓساتسٝح ترتانِ  ,اؿكٛق١ٝاحملانِ اؾعا١ٝ٥, ٚإِا احملانِ 

َٕ ٜهططٸ إٍ َطادع١ احملانِ. ٫ٚ أضٜس ايكٍٛ ٖٓا بإٔ احملانِ  ٔٵَا ؾا٤ اهلل, ٚايٌٜٛ 

طٕٚ, ٚإِا تطانِ ًَؿات ا٫ستٝاٍ ٚايتعٜٚط تػك٘ َا غري نؿ٠٤ٛ أٚ إٔ ايكها٠ َككِّ

يطدٌ ٗ اؿكٝك١ ٖٛ ا٭دسض ٗ ٜس ايكانٞ. ؾكس تػؿض إطأ٠ ايسَع اهلتٕٛ, ٜٚهٕٛ ا

ٟٸبإٔ ٜبهٞ زَّا. ٚع٢ً  ٍٕ أ إٕ ٗ ايصٖاب  :١َ ٜكٍٛ ـ ٚايعٗس٠ ع٢ً ايكا٥ٌ ـإٕ ايع٬ٓ سا

ًُطأ٠ إٔ تؿػذ عكس ايٓهاح بٓؿػٗا. ٚٗ ا٭غاؽ يز; ٚعًٝ٘ ّهٔ طٳإٍ احمله١ُ سٳ

َٳ»تبطٌ قاعس٠  «زطٳ٫ سٳ»إٕ قاعس٠  قٍٛ ٫ٚ أغتطٝع  ,«أخص بايػام ٔٵايط٬م بٝس 

, سٝح (41)إعٜس, ٚيصيو أسًٝهِ إٍ نتاب ا٭طع١ُ ٚا٭ؾطب١, ٚإٍ نتاب ايط٬م

, «زطٳ٫ سٳ»٢ ّهٔ يًؿدل َٔ باب عح ٖصٙ إػأي١ ٖٓاى بايتؿكٌٝ. بٌ ستٸ متٸ

ٚٳ٫اهلُلٜٴٔطٜسٴ ﴿ٚ ٝٴػٵطٳ  ِٴ اِي ِٴ اِيعٴػٵطٳ بٹُه (, إٔ ٜأنٌ ؿِ إٝت١. 185)ايبكط٠:  ﴾ ٜٴٔطٜسٴ بٹُه

ـ ْػأٍ اهلل إٔ ّسٸ ٗ أعُاضْا إٍ سٌ انتُاٍ اؿاؾ١ٝ  &ؽ ا٭ضزبًٝٞكسٻٜكٍٛ إ

ز, ٚإٕ ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ تكّٛ طٳإٕ يسٜٓا قاعس٠ ايٝػط قبٌ قاعس٠ ٫ سٳ: ع٢ً فُع٘ ـ

ؾشت٢ إشا نإ ٖٓاى عسّ ٜٴػط, ٚقبٌ إٔ ٜكٌ إٍ َطس١ً ايعػط, ّهٔ  .طع٢ً ايٝٴػٵ

باؿٓؿ١ٝ ايػ١ًٗ  تٴإِا بٴعجٵ»: |ا٭نطّ ١. قاٍ ايٓيبٸس ا٭زييكاعس٠ ايٝػط إٔ تكِّ

 ؽ ا٭ضزبًٝٞ.. ٖصا ٖٛ ن٬ّ إكسٻ«طٵ٫ٚ تعػِّ طٵٜػِّ», ٚقاٍ ٕعاش بٔ دبٌ: (42)«ايػُش١

  ٚعًٝ٘ ٌٖ َػأي١ إعطاض ايٓاؽ عٔ ايسٜٔ ـ اييت أؾاض إيٝٗا اٱَاّ اـُٝين

 ٗ ٚاقع ا٭َط؟ داشٙ َب٢ٓٶّهٔ اتٸ ٗ نتب٘ ايؿك١ٝٗ نجريّا ـ ٚد٘ٷ

  ٕٚ٫ ّهِٓٗ اٱعطاض عٔ ايسٜٔ. ٫ ْػتطٝع تػٝري سهِ اهلل يًشًٝٛي١ ز

ّٕ; إعطاض ايٓاؽ يٛ أبٝض ؾطب اـُط ؾػٛف ْ٪َٔ »: ؾٗ٪٤٫ ناْٛا ٜكٛيٕٛ ٗ ٜٛ

ٌٕ«باٱغ٬ّ ؾطْػٞ, َٚطايبت٘ بطؾع  ! إٕ ٖصا ا٭َط غٛف ٜهٕٛ ؾبّٝٗا باختطاف َطاغ

ٚعًٝ٘  !ؾُا ٖٞ ع٬ق١ ٖصا إطاغٌ بايكٛاٌْ ايؿطْػ١ٝ؟, اؿٛط عٔ اؿذاب ٗ ؾطْػا

ٌ ا٭َط َؿه١ً عا١َ ٗ اجملتُع إٕ إعٝاض ايكشٝض ٗ ٖصا ايؿإٔ ٖٛ إٔ ٜؿٓه

َٸت٘.  اٱغ٬َٞ بط

 َٸ  ١ ايٓاؽ ناْٛا نصيو, ٚيٝؼ ؾدكّا ٚاسسّا.يٓؿرتض إٔ عا
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 َٸ ازٚا شيو. ؾإشا ٢ إشا أضستٸ ١ ايٓاؽ إٔ ٜعًُٛا ع٢ً تػٝري ْٛل٫ ّهٔ يعا

َٔ ٖصا ايكبٌٝ اشنطٚٙ يٓا, ٫ٚ تهتؿٛا َذطٸز إط٬م ا٭َٛض  نإ يسٜهِ َٛضزٷ

ٌٕ ّٸ بؿه  .عا

بؿإٔ إسٝا٤ إٛات نُٔ أغ٦ًتهِ ايتشطٜط١ٜ, ٫ٚ بأؽ  يكس شنطمت َػأي١ّ

ٌٸ  بصنطٖا ٖٓا, ٖٚٞ إٔ اٱَاّ شنط ٗ ضغاي١ٺ إٍ ايػٝس قسٜطٟ, قا٬ّ٥: ٫ ّهٔ س

١َٝ بايكٍٛ: سٝح ٜهٕٛ يس٣ ايؿدل إَها١ْٝ َاي١ٝ ٚدطٸاؾ١ إشٕ إػا٥ٌ اٱغ٬

ّهٓ٘ إٔ ٜػتٛيٞ ع٢ً ْٝع ا٭ضانٞ إٛات; جملطز أْ٘ ّتًو إَها١ْٝ إسٝا٥ٗا زٕٚ 

ٗ إٔ ٖصا ا٭َط  ٫ ؾٳٖوْ٘ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ئ ٜٴبكٞ ؾ٦ّٝا يػريٙ; إش إغريٙ; إش 

ّٷ ؾإشا ناْت ٖصٙ ايكٛاعس ػطٟ ٗ إًو  ;زطٳض ٚقاعس٠ ٫ سٳطٳيكاعس٠ ٫ نٳ قهٛ

ّٸ  با٭ٚي١ٜٛ. ايؿدكٞ ؾإْٗا ػطٟ ٗ إًو ايعا

 ض؟طٳٌٖ ػطٟ ٖٓا قاعس٠ عسّ ايًِٛ أٚ قاعس٠ ٫ نٳ 

 ٢ قاعس٠ عسّ ايًِٛ أٜهّا. ؾكس ناْت ٖصٙ ايؿب١ٗ َططٚس١ّػطٟ ستٸ  ٗ

, ٚقس إٔ اٱضخ ْلٌّ ٫ٓباب اٱضخ, ٚقس ٚضز ايػ٪اٍ عٔ ٖصٙ ايؿب١ٗ ٗ ايطٚاٜات أٜهّا. إ

إْ٘ ٫ ًِٚ ع٢ً إطأ٠ ٗ ايبٌ, ٚإشا نإ  :عٔ شيو قا٬ّ٥ (43)١َ ايطباطبا٥ٞأداب ايع٬ٓ

 ع٢ً ايطدٌ. ٖٚصا َا ْطاٙ مٔ أٜهّا. ٖٓاى َٔ ًِٚ ؾٗٛ ٚاقعٷ

 َا ٚعًٝ٘ يٛ قاٍ ايعٴطف ٗ عكٕط: ٜٓ ايصنط َٔ  إٕ إعطا٤ إطأ٠ ْكـ س

ِٷ  .ٕٛ ـ ٚدب عًٝهِ قبٍٛ شيوايٓػٜٛٸ هلا ـ نُا ٜكٍٛ اٱضخ ًٚ

 يٞ َٔ إعاز٠  ٫ بٴسٻإتٛاتط. ٚ ٫ ّهٓ٘ قٍٛ شيو; إش ٫ ْػتطٝع إْهاض ايٓلٸ

إتٛاتط, ٚيٝؼ ايٛاٖط إتٛاتط. ٚأشنط يهِ ٖٓا ِٛشدّا آخط,  ايتأنٝس ع٢ً ايٓلٸ

ب ايكها٤ ع٢ً ٢ قايٛا بٛدٛل بكها٤ ق٠٬ ٚقّٛ ا٭ب إتٛٓؾَا ٜتعًٖ ٖٚٛ إٔ ايؿكٗا٤ ٗ

ّٸ ٚٗ, لً٘ ا٭نرب  ,ايػٝس اٱَاّ ـ :أؾهٌ بعض ايؿكٗا٤ ـ َٚٔ بِٝٓٗ َا ٜتعًل با٭

ٗ سٌ َٔ ايٛانض إٔ اٱغ٬ّ عٓسَا ٜكٍٛ بٛدٛب إٔ ٜكهٞ ا٫بٔ . سو بايتعبټُٚػٻ

ٕ ٖصا اؿهِ أا٭نرب ق٠٬ ٚقٝاّ ا٭ب ايصٟ تطنٗا ْػٝاّْا أٚ ٗ ساي١ إطض, ٚ

ّٸؾٞ ٗ غٝام اٱسػإ إٍ ا٭ب, اٱغ٬َٞ ٜأت ٍ باٱسػإ; ٭ٕ اٱغ٬ّ ـ نُا ٚٵَأ ا٭

ّٸٚٵـ قس َأ ٖٛ ٚانضٷ ؾهٝـ ْكٍٛ: إٕ ٖٓاى  ,ٍ َعٜسّا َٔ ايعٓا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ با٭
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ٍٳ ٚٗ َػٓس أٓس:  !خكٛق١ٝ ٗ ٖصا اؿهِ؟ ٌٷ ضٳغٴٛ ٍٳ ملسو هيلع هللا ىلصاهللٹَأتٳ٢ ضٳدٴ َٳا  :َؾَكا

َٴطٴْٹٞ ٍٳ ؟تٳِأ َٻبٳ» :ملسو هيلع هللا ىلصَقا ٍٳ ,َوطٻ ُأ ِٻ عٳازٳ َؾَكا َٻَو :ثٴ ٍٳ ,بٳطٻ ُأ ِٻ عٳازٳ َؾَكا َٻَو :ثٴ ِٻ عٳازٳ  ,بٳطٻ ُأ ثٴ

ٍٳ قاٍ ايؿٗٝس ا٭ٍٚ َا َهُْٛ٘: إشا نإ  (45). ٚٗ ايكٛاعس(44)«بٳطٻ َأبٳاَى :ايطٻابٹعٳ١َ َؾَكا

َٸتٵْٚازٳ ,ايطدٌ ٗ ق٠٬ َػتشب١ زعاٙ ٘, ٚأَا إشا ٘ أَ٘, قطع ق٬ت٘ ٚاغتذاب يٓسا٤ أ

ّٸؾ٬ ٜكطع ق٬ت٘. ٖٚصا نًٓ أبٛٙ ; ٘ ٜسٍ ع٢ً تػًٝب اؾاْب ايعاطؿٞ ٚاٱسػإ إٍ ا٭

ل َػأي١ َا ٜتعًٖ إٕ ايٛايس ٚسسٙ ٖٛ اؾسٜط باٱسػإ ٗ :ؾهٝـ ْكٍٛ ٚاؿاٍ ٖصٙ

 قها٤ ايكّٛ ٚايك٠٬؟!

نٞ ػٝبٛا عٓ٘: ٖٓاى ؾت٣ٛ  ;ٚأشنط ٖٓا َجا٫ّ آخط ع٢ً عسّ ايتؿات ايؿكٗا٤

ٚقس  ,إْ٘ ٫ أسس َٔ ايؿكٗا٤ قس أؾهٌ عًٝٗا :, ٚقٌٝ(46)نتاب ؾطا٥ع اٱغ٬ّٗ 

شنطٖا ايػٝس اٱَاّ ٗ ؼطٜط ايٛغ١ًٝ, ٚقس نتبٓا عًٝٗا ساؾ١ٝ أثٓا٤ َطادعتٗا ٗ 

ٚتًو ايؿت٣ٛ ٖٞ إٔ ايػؿٝ٘ ّهٓ٘ إٔ ٜهٕٛ ٚن٬ّٝ. ٚايػؿٝ٘ ٖٛ , ايػ١ٓ إان١ٝ

شنطٙ أقشاب ٖصٙ ايؿت٣ٛ ٖٛ أْ٘ ٫ ٜٛدس  ايصٟ ٫ وػٔ ؾعٌ ايؿ٤ٞ. ٚايسيٌٝ ايصٟ

ٌٷ ٌ غؿّٝٗا ٗ ايكٝاّ إٔ ٜٛٚن ٚعًٝ٘ ّهٔ يؿدٕل ,ّٓع َٔ تٛنٌٝ ايػؿٝ٘ ٖٓاى زيٝ

ٌٕ ف َاي٘, ٚأَا ٗ ايٛناي١ ؾًٝؼ ٖٓاى َا. إٕ َٓع ايػؿٝ٘ إِا ٜأتٞ ٗ ايتكطټ بعُ

ٌٷ , ؾُا ٖٛ ّٓع َٔ تٛنًٝ٘. ٚإٕ عُّٛ أزي١ ايٛناي١ ٜكٍٛ بإَهإ تٛنًٝ٘ زيٝ

. ؾًٛ نإ ٖصا ايؿدل غؿّٝٗا ٗ إؾهايهِ؟ إٕ ايؿب١ٗ ٗ ٖصٙ ايؿت٣ٛ ٚانش١ْ

تأدري ايبٝت, ٫ٚ ٜعطف ؾطم ايك١ُٝ بٌ بٝٛت ايهٛاسٞ ٚايبٝٛت ٗ َطنع إس١ٜٓ, ٫ٚ 

ٜعطف ايؿطم بٌ ق١ُٝ ايبٝت إتٛانع ٚبٌ ايككٛض ايؿاض١ٖ, ٫ٚ ٜعطف قٛاعس إعا١ًَ, 

؟! إٕ إط٬م ٚٚاٖط عباض٠ ايؿكٗا٤ ٜكٍٛ ٖصٙ إعا١ًَ ٚناي١ّ ٢نٝـ ّهٔ إٔ ٜتٛٓي

بإَهإ تٛنٌٝ ٖصا ايؿدل ٗ ؾطا٤ ايبٝت. ٚيهٓٓا ْكٍٛ: إٕ ْؿؼ ٖصٙ ايٛناي١ 

إٔ  ؾإٕ أزي١ عُّٛ ايٛناي١ ٫ تؿٌُ ايػؿٝ٘, إ٫ٓ اع٢ً ٖص ٚغري عك١ٝ٥٬. ٚبٓا٤ٶ غؿ١ْٝٗ

 يػؿٝ٘.ايؿكٗا٤ مل ًٜتؿتٛا إٍ شيو ٚأؾتٛا ظٛاظ تٛنٌٝ ا

 أ٫ ػطٟ قاعس٠ اٱقساّ أٜهّا؟ 

 ٚبطبٝع١ اؿاٍ إشا أضاز ؾدل إٔ ٜٓؿع ٫ ػطٟ; ٭ٕ ٖصٙ إعا١ًَ غؿ١ْٝٗ .

ايػؿٝ٘ ٜٚعطٝ٘ ؾ٦ّٝا َٔ إاٍ بٗصٙ ايططٜك١, زٕٚ إٔ ٜهٕٛ قاقسّا ٗ ا٭قٌ إٍ 
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 تًو اؿها١ٜ اييت :آخط. ٚغٛف ٜهٕٛ ا٭َط َٔ قبٌٝ إدطا٤ إعا١ًَ, ؾٗصا عحٷ

إٕ ؾدكّا اغتأدط عا٬َّ يٝٓكٌ بعض ا٭سذاض َٔ  :ضٚاٖا ايؿٝذ ايؿًػؿٞ, سٝح قاٍ

أخط٣, ثِ اغتأدطٙ ٗ ايّٝٛ ايجاْٞ يٝعٝس ا٭سذاض إٍ َٛنعٗا  ٗ بٝت٘ إٍ ظا١ٜٚٺ ظا١ٜٚٺ

ٚٸ ج١ٝ; ؾكاٍ ي٘ قاسب بٳٚاغتؿِٗ عٔ غبب ٖصٙ ايع١ًُٝ ايعٳ ,ؾأؾهٌ عًٝ٘ ايعاٌَ ,ٍا٭

إٕ ٖصا ٗ ٚاقع٘ يٝؼ عكسّا, ٚايؿطن١ٝ ٖٓا  !َٔ إاٍ ْؿعو بؿ٤ٞٺإٔ أ تٴايبٝت: أضزٵ

ٌ ايػؿٝ٘ سكٝك١; يٝػتأدط ي٘ بٝتّا, ٗ سٌ أْ٘ تكّٛ ع٢ً إٔ ايؿدل ٜطٜس إٔ ٜٛٚن

٘ٷ ٗ إدطا٤ َعا١ًَ اٱداض٠, ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ْؿؼ عكس ايٛناي١ غؿّٗٝا ٚغري  غؿٝ

ٕ اعتباض ايعكس ٖٓا, ٚٵ٤ ٫ ٜطٳعك٥٬ٞ, ٚإٕ شات عَُٛات ايعكس ٫ تؿًُ٘; ٭ٕ ايعك٬

ٌّ ؽ َٔ ايؿكٗا٤ ايتؿت إٍ ٖصٙ ايٓكط١؟! مل ًٜتؿت إٍ شيو غ٣ٛ إكسٻ ٚيهٔ أ

ِٕٚٵ, ٖٚٛ بسٳ(47)ا٭ضزبًٝٞ ُا نإ ايػؿٝ٘ يٝؼ غؿّٝٗا ٗ بٳٚقاٍ: ضٴ ,ضٙ قؿع عًٝٗا ظطٸ٠ قً

ٌٕ ايصٟ ٫  َٔ إٔ ايعٌُ ,َٔ ايتٛنٝض. ٚتٛنٝش٘ ٖٛ َا قًٓاٙ زٕٚ َعٜسٺ ,بعٝٓ٘ عُ

ٜهٕٛ غؿّٗٝا ٫ عح يٓا ؾٝ٘, ٫ٚ ٜهٕٛ ايٛنٌٝ ؾٝ٘ غؿّٝٗا. ٚٚاٖط عباض٠ ايؿكٗا٤ 

َا ٫ ٜهٕٛ  ٗ», ٫ «َ٘ؿَا ٜهٕٛ ؾٝ٘ ايػٻ ٗ»ٜعين  «هٛظ تٛنٌٝ ايػؿٝ٘»سٝح قايٛا: 

إٔ ايؿكٗا٤  ٚيٝؼ غؿّٝٗا. إ٫ٓ ,, ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ ايٛنٌٝ عاق٬ّ«َ٘ؿؾٝ٘ ايػٻ

 (49)ٚقاسب اؾٛاٖط (48)١َتٛا إٍ ٖصٙ ايٓاس١ٝ, سٝح ٖٓاى ن٬ّ يًع٬ٓمل ًٜتؿ

ّ اي٬سكٕٛ ٚغريُٖا ٗ ٖصا ايؿإٔ, ٫ٚ ؼهطْٞ اٯٕ َٛانع نًُاتِٗ. ثِ قسٸ

سٝح بصيٛا دٗٛزّا د١ًًٝ ٗ ٖصا  ;ّا عًٝٓانُا إٔ يًُتكسٌَ سٓكإش  ;خسَات َؿهٛض٠

 ,ّا أٜهّاطٜٔ سٓكت, لس يًُتأخِّ, َٚع عسّ اٱَهاْات, َٚع ايؿكط, ٚايعساٚاايؿإٔ

طٕٚ إٍ تٛغٝع ٌَ, ؾكس عُس إتأخ١ِّ مل تهٔ يس٣ إتكسٸطٜٔ زٓقؾكس نإ يًُتأخٸ

ٕٵٚٵزا٥ط٠ ايؿك٘, ٚمٔ بسٳ ٔٵ ضْا غٓٛاقٌ ايعٌُ ع٢ً تٛغٝع٘ إ َع  ؾا٤ اهلل, ٚيه

ع٢ً  ع١. ؾإشا نإ ىططبٳتٻا٫غتٓاز إٍ ايكطإٓ ٚايعرت٠ ٚاؿؿاٚ ع٢ً إٓاٖر إ

ٍٷ ٕٵ ,َٛضزٟ ؾأْا ٗ خسَتهِ أشٖاْهِ إؾها  إَهٔ. ٚغٛف أدٝب عٓ٘ إ

 ِّب١ ع٢ً ن٬ّ مساستهِ إٔ ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ ٫ تبك٢ إٕ َٔ ايًٛاظّ إرتت

ٟٸ َٔ ايتسقٝل ٗ إٔ اٱط٬م َٔ  ٫ بٴسٻتجبتٕٛ اغتُطاض آساز ا٭سهاّ؟ ٚ ؾ٤ٞٺ ثابت١. ؾبأ

ٕ ا٭سهاّ ايجابت١ بإٓكٛقات ـ نُا ٖٛ اؿاٍ كٛايٛٛاٖط أٜهّا. ؾإشا نٓتِ ؽكِّ
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ٜٓ ايصنط ـ ؾُا ايصٟ تؿعًْٛ٘ بؿإٔ اٱط٬م ايصٟ ٖٛ  بايٓػب١ إٍ إضخ إطأ٠ يٓكـ س

 َجٌ ايٛٛاٖط؟ ,١سذٸ

 ٗ ٌٷ ;َا ٜتعًل بايٓلٸ إتٛاتط ْسضى َا ٫ فاٍ َع٘  سٝح ٜهٕٛ يسٜٓا ٜك

 ٕ خاط٦ّا.إٔ ؾِٗ ايعٴطف يًًِٛ ٗ ٖصا إٛضز نا يًؿٓو

 عهِ  إٕ َطازْا ٗ بعض ا٭سٝإ ٖٛ أقٌ ايؿطٜع١, سٝح تهٕٛ َػتُطٸ٠ّ

ٍٷ»ايكاعس٠ اييت تكٍٛ:  ّٷ أبسّا س٬ٍ قُس س٬ إٍ  أبسّا إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ, ٚسطاَ٘ سطا

ٚأَا ٗ خكٛم ٖصا اؿهِ ايٛاضز ٗ  ;. إٕ أقٌ ايؿطٜع١ َػتُطٌّ(50)«ّٜٛ ايكٝا١َ

ٟٸ ؾ٤ٞ إتٛاتط٠, ٖٚصا بايٓػب١ إٍ غٓه ١ايكطإٓ ايهطِٜ ٚٗ ايػٓٸ إ ٖصا ايعكط, ؾبأ

 تجبتْٛ٘؟

  ٍٷ»باٱط٬م, ٚيٝؼ بـ  .«...س٬ٍ قُس س٬

 ٚيٝؼ َٔ إٓكٛقات, ٚقس شنطمت إٔ اٱط٬م  ,إٕ اٱط٬م َٔ ايٛٛاٖط

ِٸ  تكٝٝسٙ بايؿِٗ ايعٴطٗ يًًِٛ. ٜت

 .٘ٓأشنطٚا َجا٫ّ نٞ أدٝب ع 

  ٔٵإْ :٫ ٜٴكاٍسايّٝا يٛ اؾرتنٓا إٔ ٖصا غٝشسخ بعس  ٘ َٔ ايًِٛ, ٚيه

ٌٴ سٳ﴿إٕ اٱط٬م ٗ قٛي٘ تعاٍ:  :سٝح غٝٴكاٍ ,غٓٛات َٹجٵ ٜٔٔٚ اُ٭يٹًصٻَنٔط  ٝٵ ٝٳ  ﴾ْٵجٳ

( ٜعترب ًُّٚا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ٖصا اجملتُع, ؾُاشا غٛف تكٛيٕٛ ٗ َجٌ ٖصٙ 11)ايٓػا٤: 

 اؿاي١؟

 ٍٛدٌ ٖٛ نعـ غِٗ إطأ٠, َع أخص إٕ ٖصا يٝؼ ًُّٚا. ؾػِٗ ايط :أْا أق

ًكشؿٌٝ َٔ يشيو  ّ شنطٖا بٓٛط ا٫عتباض. ٚعٓسَا ؾطستٴاـكا٥ل اييت تكسٻ

ٚا بؿطسٞ, ٚاعرتؾٛا بأْ٘ ٕ ٗ شيو ًُّٚا أقطٸٚٵايساخٌ ٚاـاضز ْٚٝع ايصٜٔ ناْٛا ٜطٳ

شيو يًػؿري ايػٜٛػطٟ ٚايكشؿٞ  يٝؼ ًُّٚا ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١. ٚعٓسَا أٚنشتٴ

ِٕا٭َط ٗ سكٍٛ إطأ٠ ع٢ً  ٜهٞ بإ ايطنا ٚا٫ضتٝاح عًُٝٗا. ؾأْا أقٍٛ بعسّ ٚدٛز ًٚ

ٜٓ ٱؾهايهِ. إٕ ايصٟ  ايطدٌ ٗ اٱضخ أق٬ّ, ؾ٬ ٜهٕٛ ٖٓاى َٛضزٷ ْكـ س

ٕٵ :أقٛي٘ ٖٛ َٔ قبٌٝ طّا َكاي١ تعترب َ٪خٻ قس قطأتٴ نٓتٴ ايبس١ٜٗ ايطٜان١ٝ, ٚإ

ٟٸٞ ع٢ً ضٖا ْػب١ٝ أٜهّا. ٚيهٓٸٚٵايطٜانٝات بسٳ إٕ إػأي١ ضٜان١ٝ,  :ساٍ أقٍٛ أ
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ٕٔ ٚقس أدٝب عٓٗا  ,إٍ آخط. نُا أؾهٌ ع٢ً ايطٚاٜات ٚايطٜانٝات ٫ ؽتًـ َٔ ظَ

 أٜهّا.

  يٛ اعتربمت ايعسٍ ٚايًِٛ أَطٜٔ عطؾٌٝ, ٚسسٸز ايعٴطف َٛقؿ٘, ٚدب

 زٙ ايعٴطف.يتعاّ َا وسِّعًٝهِ ا٫

 تٛدس ٖٓا قٛاعس ضٜان١ٝ ثابت١ طف. ايصٟ أقٛي٘ ٖٛ أْهب تؿِٗٝ ايعٴ ٘

قإْٛ  :أسسُٖا :ٖٓا بكسز إط٬م ايؿعاضات ٚبس١ٜٝٗ, ٚعٓسْا قاْْٛإ ضا٥عإ, ٚيػتٴ

﴿ٜٚ ٌٴ سٳ َٹجٵ ٔٔاُ٭ يٹًصٻَنٔط  ٝٵ ٝٳ ِٵ ؾٹٞ ا﴿: ٚاٯخط ;﴾ْٵجٳ ٜٳا ُأٚيٹٞ اَ٭ٚٳَيُه ٝٳا٠ْ   ﴾ِيبٳابٹِيكٹكٳأم سٳ

 (.179)ايبكط٠: 

 ٜ٘عين أْٓا ْؿِٗ اغتُطاض ا٭سهاّ َٔ إط٬قٗا, إٕ ٫ظّ ن٬َهِ  :َا ْكٛي

ٖٚصا اٱط٬م َٔ ايٛٛاٖط, ٚيٝؼ َٔ ايٓكٛم; ٚعًٝ٘ هب إٔ ٜهٕٛ ٖصا اٱط٬م 

ِٕ ٕٔ ٖهّٓا نٞ ٫ ٜٓتكض بًٛ  َا. عٴطٗ ٗ ظَ

  َٔ ٜٚكـ اهلل غبشاْ٘ «إعطٚف»ْعِ إشا أقبض َٔ اٱط٬قات ؾػٛف ٜػس .

ٓٵَهٔط﴿بكٛي٘: ا٭نطّ ٗ ايكطإٓ  ٚتعاٍ ايٓيبٸ ُٴ ٔٔ اِي ِٵ عٳ ٖٴ ٗٳا ٓٵ ٜٳ ٚٳ ُٳعٵطٴٚفٹ  ِٵ بٹاِي ٖٴ َٴطٴ  ﴾ٜٳِأ

ّٕ (. يكس نإ ؾ٤ٞٷ157)ا٭عطاف:  آخط.  ٗ ّٜٛ َا َعطٚؾّا, ثِ ٫ ٜهٕٛ َعطٚؾّا ٗ ٜٛ

ُٳعٵطٴٚفٹ﴿نُا إٔ اهلل غبشاْ٘ ٜكٍٛ:  ٔٻ بٹاِي ٖٴ (. قس ٜهٕٛ أسس 19)ايٓػا٤:  ﴾ٚٳعٳاؾٹطٴٚ

ّٕ ّٕؾّا ٫ٚ َا َعطٚ إكازٜل ٗ ٜٛ مٔ ٫ ْػتطٝع ايكٍٛ: إٕ  آخط. ٜهٕٛ َعطٚؾّا ٗ ٜٛ

إٕ  :نإ ٜكٍٛ أنجط َٔ شيو; إش قاٍ &ط. بٌ إٕ ايػٝس اٱَاّإكازٜل ٫ تتػٝٻ

خ عٔ اٱدطا٤, ٌ إدطا٤ ا٭سهاّ أٚ تطد٦ٗا. إٕ اٱَاّ ٜتشسٻاؿه١َٛ تػتطٝع إٔ تعٚط

٘ٷ ّٕؾ٦ّٝا ٗ ٚأْا أقٍٛ َا ٜٴؿب٘ شيو. قس ٜط٣ ؾكٝ َا ًُّٚا, ٜٚؿيت ع٢ً أغاؽ ض٩ٜت٘,   ٜٛ

إٔ ا٫غتُطاض بإع٢ٓ ايصٟ تكٛيْٛ٘ يٝؼ َٔ  . إ٫ٖٓٛ َعصٚضٷ !ؾُا اٱؾهاٍ ٗ شيو؟

ٌٸ ِٕ ايبسٜٗٝات. إٕ ايصٟ ٖٛ َٔ ايبسٜٗٝات إٔ ن ٫ ٜٴٓػذ, َع٢ٓ أْ٘  ٜأتٞ ب٘ ايٓيبٸ سه

ّا ٫ٚ ػتُطٸٜهٕٛ ٖصا اؿهِ َ «ػب ق٠٬ اؾُع١ ٗ عكط اؿهٛض»إشا قاٍ: 

 ٚع٢ً ٚتري٠ٺ ١ٜٴٓػذ, أَا إٔ تهٕٛ ؾُٝع َٛنٛعات ٚعٓاٜٚٔ ا٭سهاّ َكازٜل ثابت

ط ا٭سهاّ ط إٛنٛعات تتػٝٻع تػٝټبٳط, ٚبتٳؾإٛنٛعات تتػٝٻ ;ٚاسس٠ ؾٗصا َا ٫ ٜهٕٛ

 أٜهّا.
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 ــــــ سه١َٛ أدي١ ايعداي١ ع٢ً أدي١ األسهاّ

 ُٖٚا: كايؿ١ ايطٚاٜات يًكطإٓهتِ ٗ نتاباتهِ بسيًٌٝ, يكس ُػٻ; 

 أّ كتًؿ١؟ ٚسه١َٛ أزي١ ايعساي١. ؾٌٗ ْتٝذ١ ٖصٜٔ ايسيًٌٝ ٚاسس٠ْ

  .اؿه١َٛ سٝح ٜهٕٛ يًسيٌٝ يػإ; إش اؿه١َٛ َطتبط١ ؾ٫ ؾطم

 بايًػإ.

 قايٛا ٗ أقٍٛ ايؿك٘: إٕ ايسيٌٝ اؿانِ هب إٔ ٜهٕٛ زي٬ّٝ يؿّٛٝا;  ٗ

 ٖٞ أزي١ عك١ًٝ, ٚأزيتٗا ايًؿ١ٝٛ بأْعٗا أزي١ إضؾاز١ٜ.سٌ إٔ ْٝع أزي١ ايعساي١ 

 ٌٍٛٷ :َا ايصٟ تعْٓٛ٘ باٱضؾاز١ٜ؟! ْك َٛ﴿يؿٛٞ:  إٕ ٖٓاى زيٝ َٳا ضٳبټَو بٹ ّٕ ٬ٖٚٳ

ؾكس مت بٝإ  ;َٚٛي١ٜٛ (, ؾُا َع٢ٓ اٱضؾاز؟! يٝؼ ٖٓاى إضؾازٷ46)ؾكٸًت:  ﴾يٹًِعٳبٹٝسٹ

ّٝا. إٕ ا٫عتباضات ايعك١ًٝ ايًب١ٝ إشا أنشت إزضانٓا ايعكًٞ بايًؿٜ; ؾٝهٕٛ زي٬ّٝ يؿٛ

ّٕ َٛ﴿ٚإٕ قٛي٘ تعاٍ:  .َا قاّْْٛا ؾإْٗا تػسٚ يؿ١ٝٛ ٗ ٜٛ َٳا ضٳبټَو بٹ ٖٛ َا  ﴾ّٕ يٹًِعٳبٹٝسٹ٬ٖٚٳ

ٕٷ ؾعٓسَا  .٘ يٝؼ تؿطٜعّٝا, ٚيهٓٸتؿُٗ٘ ؾططتٓا َٔ إٔ اهلل يٝؼ ٚإّا. ٚعًٝ٘ ٖٓاى بٝا

ؾ٬  ,إٍ شيو ايسيٌٝ ايعكًٞ ايًؿٛٞ إضؾازٷٜهٕٛ يسٜٓا زيٌٝ عكًٞ, ٜهٕٛ زيًٝ٘ 

ٕٷ :أقٍٛ عٓسَا  «َٚا ضبٸو»ؼ يبٓا٤. ٚإٕ شات عباض٠ ٭ْ٘ ٜ٪غِّ ;إْ٘ تؿطٜع, ٚيهٓ٘ بٝا

ٌٳ ﴿ع٢ً ا٭زي١. ٚإٕ قٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ:  تهٕٛ يؿّٛا تهٕٛ سان١ُّ َٳا دٳعٳ ٚٳ

ٔٵ سٳطٳٕز َٹ  ٔٔ ِٵ ؾٹٞ ايسِّٜ ٝٵُه 78ْٜ)اؿرٸ:  ﴾عٳًَ ِ. َٚا تكٛيْٛ٘ قشٝض, ٖٚٛ ٗ ٚسان ( يؿ

. إٕ ايسيٌٝ اؿانِ ٖٛ زيٌٝ ايًػإ, َٚٔ ٖٓا ٫ ّهٔ &ا٭غاؽ َا قاي٘ اٱَاّ

. إٕ اؿه١َٛ ٖٞ يػإ ايسيٌٝ, ٚيػإ يبٓا٤ ايعك٤٬ ٚاٱْاعات إٔ تهٕٛ سان١ُّ

َعهِ;  . ٚعًٝ٘ ؾإٕ اؿلٸ(52)«ايطٛاف بايبٝت ق٠٬», ٚ(51)«يهجري ايؿٓو ٫ ؾٳٖو» :ؾطح

بٝإ شيو  ش ٫ ّهٔ يًسيٌٝ غري ايًؿٛٞ إٔ ٜهٕٛ سانُّا. ٚأْا أض٣ أْ٘ قس متٸإ

 يؿ١ٝٛ, َٚا أؾٝس بايًؿٜ ٜهٕٛ ٖٛ اؿانِ. اٱزضاى ايعكًٞ بكٝػ١ٺ

 

 ــــــ َسدع١ٝ ايُعسف يف تػدٝص َصدام ايعداي١ ٚغٛاٖدٖا

 ز َا إشا نإ ٖصا طف هب إٔ وسِّيكس شنطمت بعض ايؿٛاٖس ع٢ً إٔ ايعٴ

ؿهِ كايؿّا ٯٜات ْؿٞ ايًِٛ أّ ٫. ٚاٱؾهاٍ ٖٛ إٔ ٖصٙ ايؿٛاٖس ٫ ّهٔ هلا ا
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 عانِ:إٔ تجبت َسٸ

ٚٸ ٍٕ ٔإ﴿ٍ: قٛي٘ تعاٍ: ايؿاٖس ا٭ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٓٳا  ًِ َٳا َأضٵغٳ ٘ٹ ٫ٖٚٳ َٹ ٛٵ ٕٔ َق )إبطاِٖٝ:  ﴾بٹًٹػٳا

 ايصٟ ٜٴؿِٗ إٔ ايعٴطف ٖٛ إعٝاض ٗ تؿدٝل ٚٛاٖط ا٭يؿاٚ. .(4

يجاْٞ: ْعاع قاسب اؾٛاٖط ٚقاسب اؿسا٥ل ٗ عح إٛاغع١ ايؿاٖس ا

ٌُ نإ ٜسٚض سٍٛ ٚدٛب اؽاش ٚٛاٖط ًَ. ٜٚبسٚ إٔ ايٓعاع بٌ ٖصٜٔ ايعٳ(53)ٚإهاٜك١

ط٠؟ ٚٗ ٖصا ايؿاٖس ٜسٚض أّ هب ا٫يتؿات إٍ ايطٚاٜات إؿػِّ ايكطإٓ َعٝاضّا ٗ اٯٜات

 طف أٜهّا.ايبشح ٗ إٜهاٍ ٚٛاٖط ا٭يؿاٚ إٍ ايعٴ

طف إشا مل ٜهٔ ٖٛ إعٝاض ٗ تؿدٝل كايؿ١ ايطٚاٜات ٕ ايعٴإايؿاٖس ايجايح: 

ضٙ ٫ ٜجبت أنجط ٚٵيًكطإٓ ئ ٜهٕٛ باٱَهإ اعتباض كايؿ١ ايكطإٓ َعٝاضّا. ٖٚصا بسٳ

 َٔ إٔ ايعٴطف هب إٔ ٜعٌُ ع٢ً تؿدٝل ٚاٖط ا٭يؿاٚ.

ٖس ايج٬ث١ إٔ ايعٴطف إشا نإ ع٢ً ْٝع ٖصٙ ايؿٛا زٴٔطٚاٱؾهاٍ اٯخط ايصٟ ٜٳ

أنرب َٔ ؾِٗ  ؾإٕ ي٘ ٚٚٝؿ١ّ إطدع ايكها٥ٞ ٗ ؼسٜس َكسام ايعساي١ ٚايًِٛ ٖٛ

ٚٛاٖط ا٭يؿاٚ; إش هب إٔ ٜعٌُ ع٢ً اغتدساّ ايهجري َٔ ايكٛاعس ٚإعاٜري 

ٔ َٔ ؼسٜس َكازٜل ايًِٛ أٚ ايعسٍ, ٫ٚ ّهٔ إثبات ٖصٙ ٚايهٛاب٘; نٞ ٜتُٓه

 طف َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿٛاٖس.ايٛٚٝؿ١ يًعٴ

 ًٓل بايتكطٜط ايعًُٞ هب ايكٍٛ بؿإٔ ايبشح ايصٟ ططستُٛٙ: ٜبسٚ ٗ َا ٜتع

, ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ عج٘ (54)َا إٔ يًؿٝذ ايٓا٥ٝين إؾاض٠ إٍ ٖصا ايه٬ّ ٗ َٛنٕع

َٸ ١ ست٢ ٗ طف سذ١ ٗ تؿدٝل إؿاِٖٝ ؾك٘ أّ ٖٛ سذٸٌٖ ضأٟ ايعٴ :ّا, ٖٚٛيٝؼ تا

ايصٟ  ؿّٗٛ ع٢ً إكسام أٜهّا؟ إٕ ن٬َهِ ٜعٛز إٍ ٖصا ايٓعاع. ٚإٕ اؿلٸتطبٝل إ

غٛا٤ ٗ إؿّٗٛ أٚ ٗ تطبٝل إؿّٗٛ  ,١طف سذٸب ٫ٚ ؾب١ٗ ٖٛ إٔ ضأٟ ايعٴٜٵ٫ ٜؿٛب٘ ضٳ

 َا ًٜٞ ْصنط بعض ايؿٛاٖس عٌ ٖصٙ إػا٥ٌ: ع٢ً إكسام. ٚٗ

ٚٸ قايٛا: إشا ناْت َكساق١ٝ  لٗ باب ايؿب١ٗ إكساق١ٝ يًُدكٸ ٍ:ايؿاٖس ا٭

ل ايعاّ بٗا, ٚإشا مل تهٔ ل ؾإْٓا نكِّبايٓػب١ إٍ إدكِّ ٚانش١إكسام 

ٗ  َكساقٝت٘ ٚانش١, ٫ َٔ باب ايؿب١ٗ إؿ١َٝٛٗ, بٌ َٔ باب ايؿب١ٗ إكساق١ٝ, متٸ

س أْٓا ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ٫ ْعًِ َا إشا نإ ظٜ :ٖصا ايؿإٔ ططح آضا٤ كتًؿ١, َٔ شيو
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و قاٍ بعض ايعًُا٤: هٛظ ايتُػټ ;ؾاغكّا أّ ٫؟ ٚيٝؼ يسٜٓا ساي١ غابك١ ْػتكشبٗا

ٚقس قاٍ ايػٝس ٗ ايعط٠ٚ ايٛثك٢ بعسّ ; ك١بايعاّ ٗ ايؿب١ٗ إكساق١ٝ إدكٸ

إٍ ايؿب١ٗ  ٗ إكاّ عسّ ايٛدٛب; ٭ْ٘ ضادعٷ ٚاؿلٸ»و, ٚإيٝو عباضت٘ إش ٜكٍٛ: ايتُػټ

ٖصٙ اؾُاع١ شٖب  َكابٌٚٗ  ;(55)«و بايعَُٛات ؾٝٗاايتُػټإكساق١ٝ, ٫ٚ هٛظ 

و بايعاّ ٗ ايؿب١ٗ عسّ دٛاظ ايتُػټ (56)عا٤ـ إٍ ازٸ &آخطٕٚ ـ َٚٔ بِٝٓٗ ايػٝس اٱَاّ

 ك١.إكساق١ٝ إدكٸ

ٚٛاٖط إٔ ٌٖ ٜٚبسٚ ٗ ايطغا٥ٌ ٗ عح ٚٛاٖط ايهتاب  ايؿاٖس ايجاْٞ:

ٜططح ايؿٝذ عح كايؿ١  ؟ٔ ا٭١١ُ٥ َع ايٛضٚز ١َ أٚ ٖٞ سذٸايهتاب سذٸ

ِٸ ططح عح اٱط٬م ٚايعُّٛ, ٜٚكٍٛ ا٭(57)ايهتاب خباضٜٕٛ: إٕ ايطٚاٜات قس .ٖٓاى ٜت

ِٸ بٝٸٓت نٌ ؾ٤ٞ, إ٫ٓ  ايبٝإ ٗ بعض إٛاضز. إٔ ايؿٝذ ٜكٍٛ: إْ٘ مل ٜت

ُا ٜسٚض ٚٗ ا٭غاؽ إٕ ْٝع ايٓعاعات ٗ ايؿك٘ إِا تسٚض سٍٛ إكازٜل, ٚقًٖ

ٌٕ عٷْعا عاّ; َٔ قبٌٝ:  سٍٛ إؿاِٖٝ. إٕ ايٓعاع سٍٛ إؿّٗٛ ٜتِ سًٓ٘ ٗ ا٭قٍٛ بؿه

ٌٖ يٮَط ٚٗٛض ٗ ايٛدٛب أّ ٫؟ ٌٖٚ اؾ١ًُ اـرب١ٜ ٗ َكاّ اٱْؿا٤ آنس َٔ 

 ١ أّ ٫؟اؾ١ًُ اٱْؿا١ٝ٥ أّ ٫؟ ٌٖٚ ايعاّ سذٸ

ِٷ َٔ , ٚسامع٢ً تؿدٝل إك ٚأَا تؿدٝل إكسام ؾإٕ ايؿك٘ ٗ ا٭غاؽ قا٥

تؿدٝل َكازٜل ا٫غتطاع١; إش ٜكٍٛ اهلل تعاٍ ٗ ايكطإٓ:  :شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ

٘ٹ غٳبٹ٬ّٝ﴿ ٝٵ ٔٔ اغٵتٳَطاعٳ ٔإَي َٳ ٝٵتٹ  ٘ٹ عٳ٢ًَ ايٓٻأؽ سٹرټ اِيبٳ قس عح ٚ(. 97)آٍ عُطإ:  ﴾ٚٳيٹًٖ

ٟ ّتًو ْكٛزّا ايعًُا٤ ٗ إٔ ٖصٙ ا٫غتطاع١ ٌٖ تكسم ع٢ً إسٜٔ أٜهّا أّ ٫؟ ٌٖٚ ايص

ًؿ١ ٗ ٖصا تسٸ َػتطٝعّا إٍ اؿر أٜهّا؟ ٖٓاى آضا٤ يًؿكٗا٤ كعٳتهؿٝ٘ يًعٚاز ؾك٘ ٜٴ

َٔ ٚقاٍ آخطٕٚ: إْ٘ يٝؼ  ;: إٕ ٖصا َٔ َكازٜل ا٫غتطاع١ؾكاٍ بعضٷ ;ايؿإٔ

َٔ  إٕ ايصٟ ٜطٜس ايعٚاز ٜهٕٛ شٖاب٘ إٍ اؿرٸ :ٚقاٍ بعضٷ ;َكازٜل ا٫غتطاع١

٘ٷ ;ُٓع َٔ ٚدٛب اؿر «زطٳ٫ سٳ»ٚإٕ قاعس٠ , «زطٳاَؿ»َكازٜل  آخط: إٕ ٖصا  ٚقاٍ ؾكٝ

عٔ  . ٚعًٝ٘ ٖٓاى عحٷز, ٫ٚ ّهٓ٘ إٔ وٍٛ زٕٚ ٚدٛب اؿرٸطٳيٝؼ َٔ َكازٜل اَؿ

 , ٚٗ ْٝع َٛاطٔ ايؿك٘.(ضطٳ٫ نٳ), ٚ(زطٳ٫ سٳ)إكسام ٗ 

ٔٵ «إا٤»أشنط َٛضزّا أٚنض: إٕ  سّ ايٓعاع ٗ است َٔ إؿاِٖٝ ايٛانش١, ٚيه
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إا٤ إهاف, ٚأخصٚا ٜتػا٤يٕٛ: َا ٖٛ إا٤ إهاف؟ َٚا ٖٛ إا٤ إطًل؟ إٕ بعض 

ايػًب ؾٝٗا أّ ٫؟ إٕ أقٌ عح قشٸ١ ايػًب  إكازٜل ٜكعب تؿدٝل َا نإ ٜكضٸ

ٜطتب٘ بإكازٜل. ٚٗ ا٭غاؽ تسٚض نٌ ا٭عاخ ٗ فُٛع ايؿك٘ ٚٗ ْٝع ايعًّٛ 

ع٢ً إكسام. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ْٝع إؿانٌ تهُٔ ٗ إكازٜل. عٔ تطبٝل إؿّٗٛ 

ٍٕ ٔإ﴿ٚسٝح ٜكٍٛ اهلل تعاٍ:  ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٓٳا  ًِ َٳا َأضٵغٳ ٘ٹ ٫ٓٚٳ َٹ ٛٵ ٕٔ َق ( ؾإْ٘ 4)إبطاِٖٝ:  ﴾بٹًٹػٳا

ع إؿّٗٛ ػٳؾإْ٘ ٫ ٜٳ ٚإٍ تطبٝل إؿّٗٛ ع٢ً إكسام, ٚإ٫ٓ ,ٜؿري إٍ أغًٛب ايه٬ّ

ٌٸ «إا٤»٦ّٝا. يٛ نٓا ْعطف َؿّٗٛ إٔ ٜؿعٌ ؾ «َا ٖٛ ٖٛ» يٓا ؾ٦ّٝا ٗ  ؾإٕ ٖصا ئ و

سٸ ٖصا عٳيٓط٣ َا إشا نإ ٜٴ ;إشا قكسْا ايعٴطف ٗ إكازٜل إؿهٛن١ ايؿك٘, إ٫ٓ

 إٛضز َكساقّا أّ ٫.

َٚٔ بٌ ايؿٛاٖس ا٭خط٣ عح سًل ايًش١ٝ; إش ٜطاٙ بعض ايؿكٗا٤ سطاَّا. ٚقس 

١ ـ اييت ٫ تبكٞ ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ ٝك١ٓ ايسقٝاؿًل بإان سٸعٳٜٴٚضز ايبشح ٖٓا ٗ أْ٘ ٌٖ 

ٗ اؿر بإٛغ٢ ستُّا, نُا  «اؿًل»ّ أّ ٫؟ ٌٖ هب ايؿعط ـ َكساقّا يًشًل احملطٻ

١ٓ ايسقٝك١ اييت تبكٞ ٝأّ ٜهؿٞ اؿًل ٗ ٢َٓ بإان ,نإ عًٝ٘ ا٭َط ٗ ايػابل

تهٕٛ  ايكطٚض٠ أٚ ٗ غريٖا َعتربٷ . ٚبٓا٤ ع٢ً إٔ اؿًل ّٗايًؿعط ع٢ً ايطأؽ أثط

ٚأَا ٗ عح إؿاِٖٝ ؾإٕ ْٝع إؿاِٖٝ  .إؿانٌ ٗ ْٝع ٖصٙ إػا٥ٌ ٗ إكازٜل

ٗ  ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ٚانضٷ «ايعسٍ ٚايًِٛ»َٚؿّٗٛ  «إا٤»ٚانش١ إْا٫ّ; ؾإٕ َؿّٗٛ 

ٖصٙ إؿاِٖٝ َٔ  اؾ١ًُ. ٚإِا إؿه١ً تهُٔ ٗ أْ٘ َٔ غري ايٛانض َا إشا ناْت

 ١ عٝح تؿٌُ ْٝع إكازٜل.عٳايػٻ

ٟٸٚع٢ً  طف ٗ ا٭قٌ سذ١ ٗ تؿدٝل إؿّٗٛ, ٚنصيو ٗ ساٍ ؾإٕ ايعٴ أ

بعض ايؿٛاٖس ع٢ً شيو. ٚٗ ا٭غاؽ إٕ إط٬م  تطبٝل إؿّٗٛ ع٢ً إكسام. ٚشنطتٴ

ٍٕ ٔإ﴿ ٔٵ ضٳغٴٛ َٹ ٓٳا  ًِ َٳا َأضٵغٳ ٘ٹ ٫ٖٚٳ َٹ ٛٵ ٕٔ َق  ٫ٖٔإ﴿ :بات ٖصا ايؿ٤ٞ; َع٢ٓ إٔ قٛيٜ٘طٜس إث ﴾بٹًٹػٳا

٘ٹ َٹ ٛٵ ٕٔ َق ٗ ؾِٗ إؿّٗٛ ٌٖ َؿّٗٛ ا٭َط ٖٛ ايٛدٛب أٚ َطًل ايطدشإ؟! إٕ ٖصا  ﴾بٹًٹػٳا

ٞٸ . ٌٖٚ ايكعٝس ٖٛ َطًل ٚد٘ ا٭ضض أٚ ٖٛ خكٛم ايرتاب؟ ٖصا ايبشح َؿَٗٛ

ٞٸ زٜل, ٚإٕ ضأٟ إٔ إؿه١ً ٗ أغًب ا٭عاخ تهُٔ ٗ إكا أٜهّا. إ٫ٓ ايبشح َؿَٗٛ

 ١ ٗ إؿاِٖٝ أٜهّا.نُا ٖٛ سذٸ ,١ايعٴطف ٗ إكازٜل سذٸ
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٫ ؾإٔ يًؿك٘ ٗ  ٘يٛ نٓا ْعتُس ع٢ً ايعٴطف ٗ تؿدٝل إكسام, ٚقًٓا بأْ

ِٸ  تؿدٝل إكسام, عٓسٖا ئ تهٕٛ ٖٓاى ساد١ْ إٍ ايؿك٘; ٭ٕ إؿاِٖٝ َع١ًَٛ, ٜٚت

٘. ٚبصيو غتهٕٛ ْٝع ايؿطٚع يًؿك عجٗا ٗ ا٭قٍٛ, ٚئ ٜبك٢ ٖٓاى عحٷ

, أٚ اـا١ُ (58)اييت شنطٖا ايػٝس ايٝعزٟ ٗ شٌٜ عح اـًٌ ,ٕٛاٱْاي١ٝ اـُػ

٫ », ٚ(60)«...٫ غٗٛ ٗ ايػٗٛ»عٔ ايؿك٘. أٚ ٗ  , خاضد١ّ(59)اييت شنطٖا ٗ اـُؼ

ٌُ ػع ٖصا إؿّٗٛ يٝؿٍٛ, ٚيهٔ ٌٖ ٜتٸٖ, ايػٗٛ َع٢ٓ ايػؿ١ً ٚايص(61)«غٗٛ ٗ ايٓاؾ١ً

ٍٛ ٖأٜهّا. إٕ ايػؿ١ً ٚايص إْ٘ ٜؿٌُ ايؿٓو :أٜهّا؟ نإ ايػٝس ايربٚدطزٟ ٜكٍٛ ايؿٓو

, ٜٚهٕٛ َٓؿأ يًٓػٝإ أسٝاّْا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايػٗٛ ٜهٕٛ ٗ بعض ا٭سٝإ َٓؿأ يًؿٓو

, ٫ٚ ّهٔ يهِ ٜؿٌُ ن٬ إعٌٓٝ. إٕ ايبشح ٗ تؿدٝل إكسام ٗ ايؿك٘ نجريٷ

ٞٸ إٔ تأتٛا ببشحٺ ٞٸأٚ  ؾكٗ  ٫ٚ ٜهٕٛ عح إكسام َططٚسّا ؾٝ٘. عًُ

ٌٸ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إٕ إؿاِٖٝ ٚانش١ْ ايبشح ٜهُٔ ٗ  ٗ اؾ١ًُ; ٚإِا ق

 بعّا.ٖٚٓا ٜهٕٛ ضأٟ ايعٴطف َتٻ ؟إٔ ٖصا إؿّٗٛ ٌٖ ٜكسم ع٢ً ٖصا إكسام أّ ٫

 طؾ١ٝ ناإشا نإ ايعٓٛإ ـ ايصٟ ٜكع َٛنٛعّا يًشهِ ـ َٔ ايعٓاٜٚٔ ايعٴ ٕ

طف َعٝاضّا يتؿدٝل َكساق٘. ٚايػ٪اٍ ٖٓا: ٌٖ ايعساي١ أٚ ايًِٛ ٗ ايؿطٜع١ ـ ايعٴ

عٝح تؿٌُ ْٝع ا٭سهاّ ايعازي١ أٚ ايٛا١ٕ ـ ٚقعت َٛنٛعّا يًشهِ, ٚقاٍ ايؿاضع 

يكٞ تؿدٝل َكازٜل ُأ ٌٖٚ ؟بأْ٘ قس اعترب عٓٛإ ايًِٛ سطاَّا, ٚعٓٛإ ايعسٍ ٚادبّا

 طف أٜهّا؟طؾ١ٝ ـ ع٢ً عاتل ايعٴاٍ ٗ إٛنٛعات ايعٴُا ٖٛ اؿنـ  ايعسٍ ٚايًِٛ

  ٕـ طبكّا ٯٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ٚنطٚض٠ ؾك٘ ايؿٝع١ ـ ٫  اٱغ٬ّأدٌ, إ

َٛ﴿وتٟٛ ع٢ً أسهاّ ٚا١ٕ:  َٳا ضٳبټَو بٹ (, نُا ٚضز ٗ 46)ؾكٸًت:  ﴾ّٕ يٹًِعٳبٹٝسٹ٬ٖٚٳ

ٕٻ ﴿اٱغ٬ّ ا٭َط بايعساي١:  َٴطٴ بٹاِياهلَلٔإ ٜٳِأ ٚٳأٱ   ٍٔ ٔٔ عٳسٵ ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ٚٳٔإٜتٳا٤ٹ شٹٟ اِيُكطٵبٳ٢   ٕٔ سٵػٳا

ٓٵَهٔط ُٴ ٚٳاِي ُٳ١ُ ضٳبَِّو قٹسٵق﴿(, 90)ايٓشٌ:  ﴾اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ  ُٻتٵ َنًٹ (. 115)ا٭ْعاّ:  ﴾ٚٳعٳسٵ٫ّ ّاٚٳتٳ

ِٷ ًٓا إٍ ٚامل أق٬ّ. َٚٔ ٖٓا يٛ تٛقٸ إٕ ْٝع أسهاّ اهلل عازي١, ٚيٝؼ يسٜٓا سه

ِٷ سٸ ٗ َٛنٕعٜٴعٳ إٔ ٖصا اؿهِ ٚامل, ؾإٕ ايؿكٝ٘  َا ٚإّا, أٚ إٔ إط٬م ايسيٌٝ سه

٭ٕ  ;ٜعٌُ ع٢ً تكٝٝس شيو اٱط٬م عهِ تًو اٯٜات أٚ هعً٘ قهَّٛا يٰٜات

إٍ إٔ ايعٴطف  ٌ ٗ َٛنٕعإٔ ؾكّٝٗا تٛقٻيٛ أٚ  ;َٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ ايًػإ قاسب سه١َٛٺ
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ف ٗ زيٌٝ شيو اؿهِ, ٚإٔ ٜرتى ايعٌُ ٜط٣ ٖصا اؿهِ ٚإّا ٚدب عًٝ٘ ايتكطٸ

ُٸ بهطب ايطٚا١ٜ إدايؿ١  ^١بتًو ايطٚا١ٜ; ٭ْٗا ع٢ً خ٬ف ايكطإٓ, ٚقس أَط ا٭٥

 يًكطإٓ عطض اؾساض.

 شٚقٞ؟ ٗ ٖصا ايٛقٍٛ أّ ٖٛ أَطٷ ٌٖ ٖٓاى نابط١ْ 

  هب ع٢ً ايؿكٝ٘ إٔ ٜسضى َا إشا نإ ايعٴطف ٜعًِ أٚ ٫ ٜعًِ. ٜكٍٛ إريظا

. إٕ َٔ بٌ اَتٝاظات (62)طؾ١ٝ نإ ٖٛ ا٭ؾكُ٘ا نإ أنجط عٴإٕ ايؿكٝ٘ نًٓ :ٞايكُ

طؾ١ٝ نإ ٖٛ أْ٘ نإ ٗ ايؿًػؿ١ ؾًٝػٛؾّا, ٚٗ عح ا٭َٛض ايعٴ &اـُٝيناٱَاّ 

ٌٸضد٬ّ عٴ طف ٜؿِٗ َٔ طف ٜؿِٗ َٔ ا٭َط ايٛدٛب, ٚإٕ ايعٴؾكٝ٘ ٜكٍٛ: إٕ ايعٴ طؾّٝا. ن

أٚ ٫.  طف ٜؿِٗ إٔ ٖصا ايؿ٤ٞ َعطٚفٷٕ ايعٴإأٚ  ن١ًُ ايكعٝس َطًل ٚد٘ ا٭ضض,

ٚٸ َٔ شيو ٚٔ ضأٜ٘ ٚؾتٛاٙ. ٫ّ ع٢ً ْػب١ ؾُٗ٘ إٍ ايعٴطف, ثِ ٜبِّٚعًٝ٘ ؾإٕ ايؿكٝ٘ ٜعٌُ أ

طف ٜط٣ بؿإٔ اعتباض ز١ٜ إطأ٠ ْكـ ز١ٜ ايطدٌ: إٕ ايعٴ ٜكٍٛأْ٘ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ 

َٳا ضٳبټَو ﴿يكٛي٘ تعاٍ:  ايطٚا١ٜ كايؿ١ّٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تهٕٛ ٖصٙ , ٖصا ا٭َط ٚإّا ٚٳ

َٛ (, ٚعًٝ٘ ؾإْٞ أتطى ايعٌُ بٗصٙ ايطٚا١ٜ. ٚٗ ا٭غاؽ ؾإٕ 46)ؾكٸًت:  ﴾ّٕ يٹًِعٳبٹٝسٹ٬ٖبٹ

َٸت٘ ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً.  ايؿك٘ بط

طف أخط٣, ٖٚٞ إٔ ْكٍٛ: إشا نإ ايعٴ َٚٔ ٖٓا ّهٔ يٞ إٔ أدٝب عٔ ؾب١ٗٺ

ٍ إطف. ّهٔ تٛدٝ٘ ٖصا اٱؾهاٍ ايعٓاٜٚٔ ع٢ً ايعٴٖٛ ا٬ٕى ٜهؿٞ إٔ ْططح ٖصٙ 

ٜٸ»فُٛع ايؿك٘, ٚايكٍٛ:  يكس أَط اهلل بعنا٠ ايؿطط٠, أٚ ق٠٬ ايًٌٝ,  ,ٗا ايٓاؽأ

 .«ؾاعًُٛا َا تؿُْٗٛ٘ َٔ ٖصا ا٭َط

; ٭ٕ ايٓاؽ ٫ ٜػتطٝعٕٛ ؾِٗ ايهجري َٔ ا٭عاخ إٔ ٖصٙ ايؿب١ٗ غري ٚاضز٠ٺ إ٫ٓ

٬ّ ـ إٔ ايعٴطف ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜؿِٗ إعاضض. إٕ ٖصا ايه٬ّ ٜؿب٘ َٔ شيو ـ َجٚايع١ًُٝ, 

 ;خباضٌٜ سٝح ٜكٛيٕٛ: إْٓا ْكطأ ايطٚاٜات بأْؿػٓا ْٚعٌُ بٗا, ٫ٚ ْكبٌ ايتكًٝسقٍٛ ا٭

ٕٚ ٩ْهِ عٓسَا تكطإ٢ ٗ ؾِٗ نًُات ايطٚا١ٜ; إش سٕٚ ستٸٓا هلِ: إْهِ تكًٚٚدٛابٴ

طبكّا ٕا ٜكٛي٘ عًُا٤  ,ايطٚا١ٜ ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝايطٚا١ٜ تكٛيٕٛ: إٕ ٖصا ٖٛ َع٢ٓ ٖصٙ 

ايًػ١ ايعطب١ٝ, ٖٚصا ٖٛ ايتكًٝس بعٝٓ٘. إٕ ايؿكٗا٤ ٗ ْٝع َٛانع ايؿك٘ ٜكٛيٕٛ: إٕ 

ٗ قٛي٘  :ٗ ؾُٗ٘. ؾُج٬ّ طف ٜؿِٗ ا٭َٛض ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً, ٚإٕ نٌ ؾكٝ٘ َعصٚضٷايعٴ
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ُٳعٵطٴٚفٹ﴿تعاٍ:  ٔٻ بٹاِي ٖٴ , ٚايؿكٝ٘ ٜكٍٛ: إٕ يٮَط ( أَط اهلل بإَٔط19 )ايٓػا٤: ﴾ٚٳعٳاؾٹطٴٚ

إٓهط. ثِ ٜػتٓتر َٔ شيو إٔ عٛز٠ ايطدٌ  َكابٌٚٗٛضّا ٗ ايٛدٛب, ٚإٕ إعطٚف ٗ 

ٚإِا  ,طف ٫ ٜط٣ ٖصا َعطٚؾّاط; ٭ٕ ايعٴََٓه ط٠ َٔ ايًٌٝ أَطٷَتأخِّ إٍ ايبٝت ٗ غاع١ٺ

ف ٗ اؿٝا٠ ط٣ ايٓاؽ ٖصا ايتكطټٙ َٓهطّا, ٜٚعتربٙ ْٛعّا َٔ ايًِٛ. ٚعًٝ٘ سٝح ٜاٜط

ُٳعٵطٴٚفٹ﴿تعاٍ: ضٙ ٜطاٙ كايؿّا يكٛي٘ ٚٵايعٚد١ٝ قبٝشّا ؾإٕ ايؿكٝ٘ بسٳ ٔٻ بٹاِي ٖٴ , ﴾ٚٳعٳاؾٹطٴٚ

ٔٵ ٘ٺ ٚوهِ عطَت٘. ٚيه ف ٖصا إٕ تكطټ :آخط ؽتًـ ثكاؾت٘ إٔ ٜكٍٛ ّهٔ يؿكٝ

 ايطدٌ يٝؼ ع٢ً خ٬ف إعطٚف, ؾ٬ ٜهٕٛ سطاَّا.

ٌٸأخط٣ ٚبعباض٠ٺ ؾكٝ٘ إِا ٜؿيت ٗ ن٤ٛ َا ٜؿُٗ٘  : إٕ ايجكاؾات ؽتًـ, ٚإٕ ن

٘ٷ ;َٔ ثكاؾ١ اجملتُع ٘ٷ ;: إْ٘ ٜؿِٗ ايٛدٛب َٔ ا٭َطؾٝكٍٛ ؾكٝ طف آخط: إٕ ايعٴ ٜٚكٍٛ ؾكٝ

ٜؿِٗ َٔ َطًل ا٭َط ا٫غتشباب, َٚٔ ٖٓا وهِ أسسُٖا بايٛدٛب, ٚوهِ اٯخط 

 با٫غتشباب.

ٔ أسٝاّْا ٗ بعض ٗ ساؾ١ٝ ايعط٠ٚ ايٛثك٢. ٜتعٝٻ ٗاإيٝ تٴطٵٖٓاى َػأي١ أؾٳ ,ْعِ

ٔٸإٛنٛعات ايطدٛع إٍ ايعٴ ٌ ايؿكٝ٘ ٜهٕٛ قس تسخٻ طف بعس تعٌٝ إٛنٛع, ٚيه

ٟٸأٜهّا. ٚع٢ً  ٍٕ أ  طف أٚ ْا٥بّا عٓ٘.َٔ ايعٴ إٕ ايؿكٝ٘ دع٤ٷ سا

ٌٸ  ٚاـ٬ق١ ٖٞ إٔ ٚنع اهل٦ٝات ٗ ْٝع ايًػات َؿرتى, ٚٚنع إٛاز ٗ ن

ات تًو ايًػ١. ٚعٓسٖا ٜعٌُ ايؿكٝ٘ ـ با٫يتؿات إٍ يػ١ ٚأزبٝات َٔ خكا٥ل ٚكتكٸيػ١ 

٘ٷ آخط  ايعطب ٚؾِٗ ايعٴطف ـ ع٢ً إقساض سهُ٘, ٜٚهٕٛ َعصٚضّا ٗ شيو. ٜٚأتٞ ؾكٝ

ضٙ َعصٚضّا أٜهّا. ٚنٌ ٚٵطف ٜؿِٗ ٖصا ايؿ٤ٞ إدتًـ, ٜٚهٕٛ بسٳٜٚكٍٛ: إٕ ايعٴ

ُٸا٫خت٬ؾات ايؿك١ٝٗ تهُٔ ٗ ٖصٙ ا ِٗ ٗ ايؿكٝ٘ َتٻ»ٞ: ٕػأي١. ٜكٍٛ إريظا ايك

 طؾ١ٝ نإ سهُ٘ ٖٛ ا٭قطب إٍ ايٛاقع., ٚنًُا نإ ايؿكٝ٘ أنجط عٴ(63)«سسغ٘

 ٍٛطف ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٟ ـ ٜط٣ ٖصا اؿهِ إٕ ايعٴ :ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايؿكٝ٘ ٜك

ٔٸ ٖصا  طف ٗ اعتباضايػ٪اٍ ٜكٍٛ: َا ٖٛ إعٝاض ايصٟ ٜػتٓس إيٝ٘ ايعٴ ٚإّا, ٚيه

ٌٸاؿهِ ٚإّا؟ ؾٌٗ ّهٔ يًعٴ  ؾ٤ٞ َعٝاضّا؟ طف إٔ هعٌ ن

 طف شات٘ ٜعطف ايًِٛ.إٕ ايعٴ 

 تعٌٝ إعٝاض؟أيٝؼ يًؿطع تسخټ ٗ ٌ 
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 ٜكع تؿدٝك٘ ع٢ً عاتل ايعٴطف. إٕ نٕٛ ايؿ٤ٞ ٚإّا َٛنٛعٷ ,ن٬ٓ 

١ٝ, أدٌ, ّهٔ يًؿاضع ٗ بعض إٛاضز إٔ ٜهٝـ َكساقّا إٍ إكازٜل ايعطؾ

ٚضز  :ؾُج٬ّ .١ شيو اؿهِ َٔ ايتدكٝلأٚ إٔ ٜٴدطز َكساقّا, ؾطٜط١ إٔ ٫ ُٓع أزٓي

ٌٴ ايطِّبٳا﴿با قٛي٘ تعاٍ: ٗ باب ايطِّ َٹجٵ ٝٵعٴ  ُٳا اِيبٳ ْٻ (, َع٢ٓ إٔ ٖ٪٤٫ 275)ايبكط٠:  ﴾َقاُيٛا ٔإ

أٜهّا. ّٚهٔ يٓا إٔ  با ضبضٷ, ٚٗ ايطِّبا؟ ؾؿٞ ايبٝع ضبضٷقايٛا: َا ٖٛ ايؿطم بٌ ايبٝع ٚايطِّ

, «ايبٝع ايػطضٟ ٫ بٝع»ْصنط َجا٫ّ أٚنض: ّهٔ يًؿاضع إٔ ٜكٍٛ ٗ ايبٝع ايػطضٟ: 

عٞ بعض إكازٜل, ٜٚكٍٛ بإٔ ٖصا إٛضز َع٢ٓ إٔ ايؿاضع ّهٓ٘ إٔ هعٌ ٜٚسٸ

إٕ », أٚ ٜكٍٛ: (64)«ايطٛاف ٗ ايبٝت ق٠٬»َكسام أٚ يٝؼ َكساقّا. أٚ ٜكٍٛ َج٬ّ: 

ٗٸ «ايرتاب». إشٕ َع إٔ ايعٴطف ٫ ٜعترب (65)«ٛضايرتاب طٗ ِّ «إا٤»طّا, ٜٚعترب َط ط, ٖٛ إط

ِّ ط. ٚأَا ٗ باب ايًِٛ ٚايعسٍ ؾٗصا ايططٜل ّهٔ يًؿاضع إٔ ٜٴهٝـ َكساقّا يًُط

ٔٵ يٛ مل ٜهٔ يػاْٗا  َػًل; ٭ٕ يػإ آٜات ايعسٍ ٚايًِٛ ٜأب٢ عٔ ايتدكٝل, ٚيه

ع إٔ ٜٓٛط إٍ ايؿ٤ٞ ايٛامل ٫ٚ ٜعتربٙ ًُّٚا. ٚٗ آبّٝا عٔ ايتدكٝل أَهٔ يًؿاض

َعٝٸٔ, ٚإِا ٜؿٌُ ْٝع إٛنٛعات  ا٭غاؽ إٕ ٖصا اٱؾهاٍ ٫ ىتل َٛضزٺ

َٔ ٖصا ايٓٛع أٜهّا. إٕ ايعٴطف ٜؿِٗ ايًِٛ,  «إعطٚف»ٚ «زطٳ٫ سٳ»ايؿك١ٝٗ. ٚإٕ قاعس٠ 

ز١ٜ ايطدٌ ٜصٖب ؾكٝ٘ إٍ َا ٜتعًل بأخص إطأ٠ ْكـ  ٚايًِٛ يٝؼ ؾ٦ّٝا ف٫ّٛٗ. ٗ

٘ٷ ;إٕ ز١ٜ إطأ٠ َػا١ٜٚ يس١ٜ ايطدٌ :اعتباض شيو ًُّٚا, ٜٚكٍٛ آخط إٍ عسّ  ٜٚصٖب ؾكٝ

 .ٜٚؿيت بإٔ يًُطأ٠ ْكـ ز١ٜ ايطدٌ, ٚن٬ُٖا َعصٚضٷ ,اعتباضٖا ًُّٚا

 

 ـ ٜتبع ـ
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 ادتٗادٟ َٔ َٓعٍٛز ايعداي١
 

 

 أحمد مبلِّغي مع: الشيخ حىاٌر

 حسه علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ خصا٥ص ايبشح عٔ تازٜذ قاعد٠ ايعداي١

 ٝٸ يكس زأبتِ ع٢ً َعاؾ١ ا٭عاخ ايؿك١ٝٗ َٔ ايعا١ٜٚ ايتاضى١ٝ. ؾ٬ٓٗ ٓتِ يٓا ب

ٛٸ٫ت اييت ؾٗسٖا ٖصا إؿّٗٛ ٗ  اؾصٚض ايتاضى١ٝ يتبًٛض َؿّٗٛ ايعساي١, َٚا ٖٞ ايتش

ِٸ ا٭سساخ ايتا  ضى١ٝ؟خه

 ٗ ًٓل بايبشح ايتاضىٞ هب اٱقطاض بًٛاظّ إا١ٖٝ ايتاضى١ٝ يًبشح, َا ٜتع

 َا ًٜٞ ْؿري إٍ بعض ايٓكاٙ ٗ ٖصا ايؿإٔ: ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً ٖصا ا٫يتعاّ. ٚٗ

 

 ــــــ ايٓكط١ األٚىل: أضًٛب ايتُّطو بايكسإٓ يف األحباخ ايتازخي١ٝ

ايكطإٓ ايهطِٜ َج٬ّ هب عسّ تٛدٝ٘ هٓا ٗ ايبشح ايتاضىٞ بإْٓا يٛ ُػٸ

ِٸ ١ ٗ تؿػري ايكطإٓ; إش ٗ ايبشح ايتاضىٞ هب ا٫ٖتُاّ بايػٓٸ ايٓكس بايكٍٛ: ٕاشا ٫ ٜت

١ ٗ َٛنعٗا. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ّهٔ ٖاضغ١ ا٫غتٓباٙ َٔ خ٬ٍ ايبشح عح ايػٓٸ
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إٍ  ١ قٓطط٠ّيػٓٸدصْا َٔ ا١, ٚاتٸايتاضىٞ أٜهّا, َع٢ٓ أْٓا نًُا ٚقًٓا إٍ ايػٓٸ

اٱساط١ بايكطإٓ, عٓسٖا غٛف ْعٌُ ع٢ً إزخاٍ ايط١ٜ٩ ـ اييت غبل يٓا إٔ سكًٓا عًٝٗا 

١; ٗ إطس١ً ا٭ٍٚ ٗ َٛضز ايكطإٓ ـ ٗ ايبشح ايجاْٞ, أٟ ايٛقٍٛ إٍ َطس١ً ايػٓٸ

ِٸ ا٫ٖتُاّ بايتعاطٞ ٚايتؿاعٌ بٌ ايكطإٓ ٚايػٓٸ ٕ ٭ٕ ايبشح ايتاضىٞ هب أ ;«١نٞ ٜت

ت, نٞ ْبسأ َٓص شٵز عح اغتٓباطٞ بٳ١ٜ, ؾٗٛ يٝؼ فطٸو٢ٛ بٗاَـ َٔ اؿطٸ

 ١.١, ْٚكطأ ايكطإٓ ايهطِٜ بعسغات ايػٓٸايبسا١ٜ َٔ ايػٓٸ

 

ّّ  ــــــ يف األحباخ ايتازخي١ٝ ايٓكط١ ايجا١ْٝ: عدّ ضسٚز٠ ايتٓعري ايتا

ع١ َٔ َا ٜتعًل بايبشح عٔ اؾصٚض ايتاضى١ٝ َٔ إُهٔ إٔ ْططح فُٛ ٗ

أٚ عسز َٔ اٯٜات,  َا, نإٔ ْططح بعض ا٫ستُا٫ت سٍٛ آ١ٜٺ ا٫ستُا٫ت ٗ َطس١ًٺ

ٔٵ ست٢ إشا مل ْكٌ  ٚايػعٞ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ ْٛط١ٜ أٚ ض١ٜ٩ بؿإٔ تًو اٯ١ٜ, ٚيه

ٍٷإٍ َجٌ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٫ ٜرتتٸ ٞٷ ب إؾها ٗ  ع٢ً شيو ايبشح ايتاضىٞ; إش قس سكٌ غع

ِٸ ٗ  ;َٔ أخص ٖصا ا٫ستُاٍ بٓٛط ا٫عتباض ٫ بٴسٻ١ اؿاٍ ْٗا١ٜ إطاف. ٚبطبٝع نٞ ٜت

 ١ أٚ ؾ٤ٞ آخط ع٢ً شيو ا٫ستُاٍ.َا تطدٝض ؾِٗ َتؿطٸع أٚ غٓٸ َٛنٕع

 

 ــــــ ايٓكط١ ايجايج١: ايتٓعري ضُٔ ايسؤ١ٜ ايتازخي١ٝ

ُټ ى, َع٢ٓ إٔ ٔ ٚايتربټإٕ ا٭عاخ ايتاضى١ٝ تهٕٛ ٗ بعض ا٭سٝإ جملطٸز ايتٝ

ٛٸضٟ  اهلسف ؾ٤ٞٷ ِٸ إيكا٤ ْٛط٠ ع٢ً إػاض ايتط آخط, ٚإٍ داْب أٚ َسخٌ ايبشح ٜت

يًبشح أٜهّا. ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايبشح ايتاضىٞ ٫ ّهٔ إٔ ْطدٛ ايٛقٍٛ إٍ ايٓتٝذ١ 

ْٓا نُٔ إآخط َٔ ايبشح ايتاضىٞ ـ ٖٚٛ إٓؿٛز يٓا ـ  إٓؿٛز٠ نُا ٜٓبػٞ. ٚٗ ْٕٛع

٢ إشا نإ يس٣ ١ٝ ْعٌُ ع٢ً عح ْٝع ايٓٛطٜات ٚاٯضا٤, ستٸزضاغ١ إطاسٌ ايتاضى

ايؿدل إ٪ضٸر ْٛط١ٜ عُس إٍ ططسٗا ٗ إطاض إػاض ايتاضىٞ هلا. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ 

ٔٵيض ٖصا ايبشح ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ْٛعّا َٔ ايتٓٛري ٚايتعطټ ٗ إطاض  ًعًِ أٜهّا, ٚيه

ايػطب١ٝ ٜػري تكطٜبّا ع٢ً ٖصا إػاض  عحٺ تاضىٞ. ٚإٕ ايتٓٛري ٗ ايهجري َٔ ا٭عاخ

 ايتاضىٞ.
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 ــــــ ايٓكط١ ايسابع١: َطاس١ ايدزاض١ ايتازخي١ٝ يكاعد٠ ايعداي١

ٌٸ ٟ ٜٚ٪زٸ ,طّاؾ٤ٞ قس ٜهٕٛ َ٪ثِّ سٝح هب إٔ متٌُ ٗ إػاض ايتاضىٞ إٔ ن

ق١ٝ تٓا, ّهٔ يًُػا٥ٌ ا٭خ١٬ ٚايع١َ٬ ٗ ايعجٛض ع٢ً نآيض ايكط١ٜٓ أٚ ايسآيٚٵزٳ

ٕ ٖصا إكساض ـ إٌ َٛنٛعّا يؿكٗٓا أٜهّا; إش ٚايه١َٝ٬ إطتبط١ بايعساي١ إٔ تؿٓه

ٕٸ ايتأثري ٚتعطٜـ شيو إ٪ضٸر يًٛقٍٛ إٍ شيو  ايصٟ تكع ؾٝ٘ ٖصٙ ا٭عاخ ٗ َٛا

ل ْٛط٠ ٗ اؿسٸ إعكٍٛ إٍ تًو ١ ـ ٜهؿٞ يهٞ تهٕٛ يًُشٓكإطًٛب ٚايهآي

ٚنصيو ع٢ً اجملتُع ايصٟ  ,ْٛط٠ ع٢ً ايعساي١ ايه١َٝ٬إػاس١. ٚيصيو هب إيكا٤ 

هب عًٝٓا  أْ٘ َٔ شيو َج٬ّٚتبًٛضت ا٭عاخ اٱغ١َٝ٬ إطتبط١ بايعساي١ ٗ قًب٘. 

يٓعٍٚ اٯٜات إطتبط١ بايعساي١,  ٌ سان١ّٓزضاغ١ اجملتُع اؾاًٖٞ أٜهّا; ٭ْ٘ قس ؾٓه

 ٌ ٚأَٛض شيو اجملتُع.إٍ َػا٥ َٚٔ إُهٔ إٔ تهٕٛ تًو اٯٜات ْاٚط٠ّ

 

ٌِ  ــــــ فكٗٞ؟ ٌٖ يًعداي١ سه

ٝٻ ِٷَٔ ٖٓا ٜتع  ٔ عًٝٓا اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ا٭غاغٞ, ٖٚٛ: ٌٖ يًعساي١ سه

ِٷ َع تًو إكاي١ اييت تكٓٸـ ايعساي١ ٗ عساز  ؾكٗٞ؟ إٕ ٖصا ايػ٪اٍ ٗ ايٛاقع َٓػذ

ض إٓاٙ ٚٵسس٠ إٔ ًٜعب زٳايعًٌ. ؾإشا ناْت ايعساي١ َٔ نُٔ ايعًٌ ّهٔ ٗ ساي١ ٚا

ِٷ طبعّا. َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ْػع٢ إٍ ايعجٛض ع٢ً  ٚإٛنٛع, ٚعٓسٖا غٝهٕٛ ي٘ سه

تاضى١ٝ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإْٓا ْػتٓب٘ اؿهِ َٔ َكازض  سهِ ايعساي١ َٔ ظا١ٜٚٺ

ٚيٝؼ َٔ ايتاضٜذ, ٚيهٓٓا ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ْبشح عٔ َكازض ايتؿطٜع ٗ  ,ايتؿطٜع

ع٢ً َطس١ً َا قبٌ َٚا بعس ايتؿطٜع أٜهّا; ٭ٕ  ى١ٝ, نُا ًْكٞ ْٛط٠َّطسًت٘ ايتاض

ًت ٚطؾّا ٚسان١ٓ يًتؿطٜع, َٚطس١ً َا بعس ايتؿطٜع َطس١ً َا قبٌ ايتؿطٜع قس ؾٓه

ٌ ٌ سًك١ ايٛقٌ بٝٓٓا ٚبٌ َكازض ايتؿطٜع يتًو اجملتُعات, أٚ إٔ تًو إطاسٌ ُجُِّجِّ

ٛٸ ا٭ز٢ْ  ط٠ ٗ ؾُٗٓا ايطأٖ, أٚ أْٗا ٗ اؿسٸاْت َ٪ثٸضّا يًُعطٝات ايتاضى١ٝ اييت نتط

ٕٸ ُا نإ بٳايتأثري. َٚٔ ٖٓا هب إٔ تهٕٛ يٓا ْٛط٠ إٍ تًو ايٓاس١ٝ أٜهّا; إش ضٴ ٗ َٛا

ؾُٗٓا َأخٛشّا َٔ تًو إطاسٌ اييت تبًٛضت بعس ايتؿطٜع, ٚأِْٗ ناْٛا قس ؾُٗٛا 

ٌٕايعساي١ ٗ ايكطإٓ أٚ ايػٓٸ ؾٛقعٓا ٗ شات  ,قس اقتؿٝٓا آثاضِٖ خاط٧, ٚأْٓا ١ بؿه
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اـطأ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايبشح ايتاضىٞ ٗ ايؿك٘ ٫ ٜعين اعتباض ايتاضٜذ َكسضّا َٔ َكازض 

ٌ تٛقٌ إٍ َكازض ايتؿطٜع. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ ايتاضٜذ ّجِّ ايتؿطٜع, ٚإِا ٖٛ قٓطط٠ْ

 َٓٗذّا ٚططٜكّا ٗ ايكطا٠٤.

 

 ــــــ داي١ايطؤاٍ عٔ ايبشح ايتازخيٞ ملٛضٛع ايع

ز َؿّٗٛ ايعساي١ أخط٣: عًٝٓا إٔ مسِّ هب عًٝٓا ؼسٜس إٛنٛع, أٚ بعباض٠ٺ

ِٸَٚكساقٗا, ٚيهٓٸ ٞ َؿّٗٛ َٚكسام ايعساي١, أٚ ططٜل ايٛقٍٛ إٍ فايبه٬  ٓا ْٗت

ُٸ ل ١ٝ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘ ٗ اجملتُعات ايطا١ٖٓ ٜتعًَٓكازٜكٗا. ٚإٕ ايػ٪اٍ بايؼ ا٭ٖ

قبٌ ايتعطٸف ع٢ً سهِ ايعساي١ هب عًٝٓا إٔ ْؿِٗ َع٢ٓ ٚعساي١. بططم ايٛقٍٛ إٍ اي

 ايعساي١. ٚإْٓا غٛف ْٛاقٌ ايعٌُ ع٢ً َعطؾ١ ٖصا إٛنٛع أثٓا٤ ايبشح عٔ ايتاضٜذ.

 

 ــــــ ايعداي١ ايطبٝع١ٝ ٚاالْتصاع١ٝ

ٖٓاى ايّٝٛ ايهجري َٔ اٯضا٤ إتؿاٚت١ ٚإتعاضن١ بؿإٔ ايعساي١, ّٚهٔ يٓا إٔ 

 ;ٌٜ ض٥ٝػٌ ٗ ٖصا ايؿإٔ ع٢ً مٛ اٱْاٍ, ُٖٚا: ايعساي١ ا٫ْتعاع١ْٝططح ضأ

ٚايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ. ٚقس ناْت ايعساي١ ايطبٝع١ٝ ٚا٫ْتعاع١ٝ ٖٞ ايط١ٜ٩ ايػايب١ ٗ فٌُ 

 ايتاضٜذ ايبؿطٟ.

طبٝع١ٝ; َع٢ٓ أِْٗ ناْٛا  ؾؿٞ إطاسٌ ايكس١ّ ناْٛا ٜعتربٕٚ ايعساي١ ٚاٖط٠ّ

ٕ ٖصٙ ٚٵْػإ ٚايطبكات إدتًؿ١ ٗ طبٝع١ اجملتُع, ٚسٝح ناْٛا ٜطٳٜسضغٕٛ َٓعي١ اٱ

عٔ إعطا٤ اؿكٛم إٍ  إٓاظٍ َتػاٜط٠ ٚكتًؿ١ ناْٛا ٜكٛيٕٛ: إٕ ايعساي١ عباض٠ْ

 ا٭ؾدام َا ٜتٓاغب ٚتًو إٓاظٍ.

ٌٸ ٚبعباض٠ٺ أٚ طبك١ ٚؾ١٦ ٗ اجملتُع َٛقعّا َٚٓعي١, َٚٔ  ؾطزٺ أخط٣: إٕ يه

َٚػاٜط٠ ٕٓعي١ طبك١ أٚ ْاع١ ٚأؾطاز آخطٜٔ.  ٕٛ ٖصٙ إٓعي١ كايؿ١ّإُهٔ إٔ ته

ٌٸ ٗ َٛقع٘  ؾدٕل ٚإٕ ايعساي١ ايطبٝع١ٝ ـ ٗ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ـ تعين ايػعٞ َٔ أدٌ ٚنع ن

ايطبٝعٞ. ٚإطاز َٔ ايطبٝع١ ٖٞ طبٝع١ اجملتُع, َع٢ٓ إٔ يًُذتُع طبٝع١, ٚإٔ ٖٓاى 

ٝع١ٝ, ٚإشا أعطٝتِ ٖصٙ اؿكٛم إٍ ا٭ؾطاز تهْٕٛٛ سكٛقّا تٓبجل عٔ تًو إٛاقع ايطب
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طٜٔ أٚ اؿهُا٤ قس عًُتِ ع٢ً َطاعا٠ ايعساي١. َٚٔ ٖٓا إٕ يطبك١ ايعًُا٤ ٚإؿٚه

َٔ ايػ٬طٌ  هب ٚنعِٗ ٗ َٓاظهلِ َٚطاتبِٗ. نُا إٔ يهٌَٛٚٚطتب١,  َٓعي١ّ

ع٢ً ايِٓٛ ايطبٝعٞ ٗ ف َٚها١ْ كتًؿ١ عٔ بعهِٗ. ؾإشا قُٓا بايتعطټ ٚايطع١ٝ َٓعي١ّ

 ًٓا إٍ ؾِٗ ايعساي١ ايطبٝع١ٝ.اجملتُع ْهٕٛ قس تٛقٸ

 

 ــــــ ايعداي١ ايتٛافك١ٝ

ًٛا إٍ َا ٜٴعترب عساي١ إٕ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ تعين إٔ ع٢ً أؾطاز اجملتُع إٔ ٜتٛقٸ

عترب عساي١. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ َؿّٗٛ ايعساي١ ٗ اجملتُعات إدتًؿ١ ٜهتػب َٚا ٫ ٜٴ

ٔٵ كتًؿّا. ؾؿٞ فتُٕع َع٢ٓٶ ِٸ اعتباض ؾ٤ٞ َا عساي١, ٚيه ٛٸ َا قس ٜت ٍ ايؿطا٥٘ قس تتش

ٛٸٚا٭ٚناع ٗ إػتكبٌ عٝح تتػٝٻ ٍ إٍ اعتباض ط ْٛط٠ شيو اجملتُع إٍ ايعساي١, ؾٝتش

 آخط. ايعساي١ ٗ ؾ٤ٞٺ

 

 ٚٸ :ٖٓا غ٪ا٫ٕ, ُٖٚا زٴٔطٜٳ ٫ّ: ٌٖ نإ ٖصا إكطًض َٔ ٚنعهِ أّ ي٘ أ

غابك١ تاضى١ٝ؟ ٚثاّْٝا: ٌٖ ٜعٛز تكػُٝهِ إٍ اعتباض َؿّٗٛ ايعساي١ أٚ إٍ اعتباض 

٢ ٗ ايتاضٜذ نبري ٗ َؿّٗٛ ايعساي١. ٚستٸ إكسام؟ َع ايعًِ أْ٘ يٝؼ ٖٓاى اخت٬فٷ

ْؿػ٘ مل ْؿٗس ْعاعّا نبريّا سٍٛ َؿّٗٛ ايعساي١, ٚإِا اـ٬ف نإ ٜسٚض سٍٛ 

ٌٖٚ ّهٔ  ؟ٛ َكسام ايٓٛاّ ايعازٍ ٗ ايٛقت ايطأٖؼسٜس َكسام ايعساي١, َٚا ٖ

 ؼسٜس ايٓٛاّ ايعازٍ بايٓٛاّ ايسّكطاطٞ أٚ ا٫غتبساٟ أٚ ايسغتٛضٟ؟

 

ّٛع١ يًعداي١ ايطبٝع١ٝ  ــــــ املصطًشات املتٓ

 ٗ ًٖل بايػ٪اٍ ا٭ٍٚ هب ايكٍٛ: إٕ َكطًض ايعساي١ ايطبٝع١ٝ أٚ َا ٜتع

َعطٚف ٚؾا٥ع ا٫غتعُاٍ, ٜٚكاٍ: إٕ  ا٫ْتعاع١ٝ َكطًضٷ ايعساي١ ايتٛظٜع١ٝ أٚ ايعساي١

ايعساي١ ا٭ضغط١ٝ عساي١ طبٝع١ٝ. ٜٚكاٍ أسٝاّْا: ايعساي١ ا٫ْتعاع١ٝ, ٚٗ بعض ا٭سٝإ 

ا٭خط٣: ايعساي١ ايتٛظٜع١ٝ. ٚايعساي١ ايتٛظٜع١ٝ ٖٓا تعين أْٓا ْعٌُ ع٢ً تٛظٜع اٱَهاْات 

اؽ َٓعي١ َٚها١ْ ايطبكات أٚ ا٭ؾطاز ٗ ا٫دتُاع١ٝ أٚ إٛاٖب ايطبٝع١ٝ ع٢ً أغ
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ت٘ َٓٗا ٜهٕٛ عٝح إشا أعطٞ نٌ ؾدل سكٸ ,اجملتُع. إٕ ٖصٙ إٓاظٍ ؽًل سكٛقّا

 ٘.قس سكٌ ع٢ً سٓك

 

 ــــــ ايعداي١ ايتٛافك١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعس ايػسبٝني

ٗ ايػايب إٍ اٯضا٤ ايػطب١ٝ. ٚإٕ ٖ٪٤٫ ايػطبٌٝ قس  إٕ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ ْاٚط٠ْ

َٳ ;اْكػُٛا بؿإٔ ٖصٙ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ إٍ عسٸ٠ أقػاّ قاٍ: إٕ ايعساي١ تعين  ٔٵؾٗٓاى 

آخط: إٕ ا٬ٕى ٚإب٢ٓ يٝؼ ٖٛ إكًش١,  ٚقاٍ بعضٷ ;ايتٛاؾل ٚايتعاقس سٍٛ إكاحل

ؿل, ٫ إٔ ٚإِا هب ايٓٛط إٍ َا ٖٛ أبعس َٔ شيو, ٚإٕ اجملتُع ٖٛ ايصٟ هب إٔ ٜتٸ

ع٢ً تِٓٛٝ عكس عػب ايطبض ٚاـػاض٠. ٚغٛف ٜأتٞ ايه٬ّ  ُٛع١ٺؿام فٜهتؿ٢ باتٸ

٘. طبكّا هلصا ايتعطٜـ: ٜعٌُ ايتٛاؾل َٔ قبٌ سٍٛ اخت٬ف اٯضا٤ سٍٛ شيو ٗ قًٓ

ٗ ايطبٝع١ َععٍ عٔ  اؾُٝع ع٢ً إقا١َ ايعساي١, ٫ إٔ تهٕٛ ايعساي١ نا١َّٓ

ف ع٢ً اؿكل ايطبٝع١ٝ عطټض ايهاؾـ ٚايتٚٵاٱْػإ, ٚإٔ ٜهٕٛ يٲْػإ فطٸز زٳ

 ٚإٓاظٍ, ٚتٛظٜع اؿكٛم ع٢ً أغاؽ شيو.

 

 ــــــ ايعالق١ بني َفّٗٛ ايعداي١ َٚصداقٗا

أَا ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ ٖصا ٖٛ َؿّٗٛ ايعساي١ أٚ َكساقٗا؟ ؾٝذب ايكٍٛ ٗ 

ضٙ إٍ شيو ايؿ٤ٞ ايصٟ ْعتربٙ ٚٵاؾٛاب عٓ٘: إٕ َؿّٗٛ ايعساي١ ٗ ا٭غاؽ تابع بسٳ

 :هشت َكٛيتاي١, أٚ َا ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ ْعتربٙ ططٜكّا ٗ ايٛقٍٛ إٍ ايعساي١؟ يٛ اتٸعسا

َٚكازٜل ايعساي١, عٓسٖا هب إق٬ح ٚتؿصٜب َؿّٗٛ ايعساي١  ;ايٛقٍٛ إٍ ايعساي١

ؿل عًٝ٘ َٔ عّا ٫خت٬ف اٯضا٤. ٚإٕ إتٻبٳع٢ً طبل شيو. َٚٔ ٖٓا ىتًـ َؿّٗٛ ايعساي١ تٳ

ٖٛ  ,ات ٗ إانٞ ٚاؿانط ٚإػتكبٌ, ٚايصٟ ٜ٪َٔ ب٘ اؾُٝع١ اجملتُعقبٌ نآؾ

ٕ ايتٛظٜع ٚٵغا١ٜ َا ٖٓاى إٔ ايكسَا٤ ناْٛا ٜطٳ ,ٚدٛب َطاعا٠ ايعساي١ ٚايتٛظٜع ايعازٍ

ايعازٍ قا٥ُّا ع٢ً أغاؽ ايكابًٝات ٚاؿكل ايطبٝع١ٝ; أَا ايّٝٛ ؾٝكّٛ ايتٛظٜع ايعازٍ 

ْاع١ٝ,  ٌ اؾُٝع ع٢ً خًل سان١ٓٺبٳَٔ قٹع٢ً أغاؽ ايتٛاؾل ايصٟ هب ؾٝ٘ ايعٌُ 

 ع٢ً ؼسٜس ايعساي١. ٚإٔ ٜٓبجل َٔ قًب ٖصٙ اؿان١ٓ تٛاؾلٷ



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

 ــــــ أضباب ايبشح ايتازخيٞ عٔ ايعداي١

عٓسٖا ٜططح ٖصا ايبشح ْؿػ٘: ٌٖ َٔ إعكٍٛ إٔ ْبشح عٔ اؾصٚض ايتاضى١ٝ 

 تط٣ ايعساي١ نُٔ غًػ١ً بٝٓٓا ٗ ايًش١ٛ ايطا١ٖٓ؟ ٭ٕ ايٓٛط١ٜ اييت ٕا ٖٛ َططٚحٷ

 سٸ َٔ ايٓٛطٜات اؾسٜس٠.عٳ, أٚ عح ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ, تٴ(1)ايعًٌ

ٚاؾٛاب ٖٛ أْٓا ْطّٚ ٗ بعض ا٭سٝإ إٔ ْبشح عٔ َكطًض ايعساي١ ايطبٝع١ٝ 

, ٚايتٛاؾك١ٝ ٗ ايتاضٜذ, ٚقس ٫ ٜهٕٛ شيو َعك٫ّٛ; ٚشيو ٭ٕ ٖصا إكطًض َػتشسخٷ

إٔ عجٓا  يصٟ أٚدسٙ, أٚ مل ٜهٔ َططٚسّا ٗ تًو ا٭ظ١َٓ, إ٫ٓٚمل ٜهٔ اٱغ٬ّ ٖٛ ا

 ٫ ٜسٚض سٍٛ إكطًض.

ٚأسٝاّْا ْبشح ٗ ْٛط١ٜ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ أٚ ايٓٛطٜات ايٛاقع١ نُٔ ايعساي١ 

ضٙ قس ٫ ٜهٕٛ ٚٵٗ تًو ا٭ظ١َٓ أّ ٫؟ ٖٚصا بسٳ ايتٛاؾك١ٝ, ْٚتػا٤ٍ: ٌٖ ناْت َٛدٛز٠ّ

صعٔ بإٔ ٖصٙ ايٓٛطٜات َػتشسث١. نُا إٔ ايؿاضع يٝؼ َٔ ؾأْ٘ َعك٫ّٛ أٜهّا; ٭ْو ت

ايتٓٛري أق٬ّ, ٚإِا ايتٓٛري َٔ ؾإٔ اٱْػإ ٚايبؿط. ٚإِا غاٜتٓا إٔ ْط٣ ٌٖ نإ 

١ٝ أٚ إعًٛي١ٝ؟ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ْػع٢ إٍ تعاٌَ ايؿاضع َع ايعساي١ َٔ باب ايعًٓ

ٚٸ إاثٌ بٌ أٜسٜٓا. ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ  ٍ أٚ ايتاضٜذاختباض ٖصٙ ايٓٛط١ٜ بايكطٕ ا٭

سٝح ْطٜس إٔ ْط٣ ٌٖ اجملتُعات ٗ تًو ا٭ظ١َٓ ناْت تعُس إٍ  ,ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ

أْٓا ـ طبكّا يًُب٢ٓ ايه٬َٞ ـ ْعترب  ٫ غٝٻُاٚايتٛاؾل َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ ايعساي١ أّ ٫؟ 

ايٓٛط١ٜ غٛف تٛٗط ٫سكّا, نُا  ايؿاضع ٖٛ اـايل, ْٚ٪َٔ بإٔ ايؿاضع ٜعًِ بإٔ ٖصٙ

أْ٘ ٜعًِ بإٔ ٖٓاى عسٸ٠ ططم يًٛقٍٛ إٍ ايعساي١. ؾإشا اضتهٝٓا ططٜل ايٛقٍٛ 

ع ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ٗ ايتاضٜذ اؾُاعٞ َج٬ّ ٚدب ايبشح عٔ ِاشز يصيو عٓس ايؿطع. إٕ تتبټ

 ض أٚ غري َعكٍٛ.٫ ٜعترب غري َربٻ

 

 ــــــ ايعداي١ يف املسس١ً اجلا١ًٖٝ

ا أضزْا زضاغ١ ايعساي١ ٗ اٱغ٬ّ َٔ ايٓاس١ٝ ايتاضى١ٝ ٚدبت عًٝٓا ايعٛز٠ ٗ إش

ايبسا١ٜ إٍ ايعكط اؾاًٖٞ ايػابل ع٢ً اٱغ٬ّ; ٭ٕ اٱغ٬ّ قس ٚٗط نُٔ ٖصا 

اجملتُع. ٚقس ناْت اجملتُعات ٗ ايعكط اؾاًٖٞ ع٢ً قػٌُ, ُٖٚا: اجملتُعات 
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 يؿًػؿ١ بايهاٌَ. ز٠ عٔ اٚاجملتُعات اجملطٻ ;إتؿًػؿ١

 

 ــــــ تفًطف اجملتُع ايْٝٛاْٞ ٚاإلٜساْٞ ايكدِٜ

يكس نإ اجملتُع اٱغطٜكٞ فتُعّا َتؿًػؿّا, ٚناْت ايْٝٛإ ايكس١ّ تٓٛط 

٭ٕ  ;إش ناْٛا ٜٓٛطٕٚ إٍ ايعساي١ َٔ ظا١ٜٚ ؾًػؿ١ٝ ;طبٝع١ٝ إٍ ايعساي١ بٛقؿٗا عساي١ّ

يطبٝع١ٝ, ٜٚعُسٕٚ إٍ تعطٜـ ايعساي١ ع٢ً ٖصا طٜٔ بٗصٙ ايعساي١ اايٓٴدٳب ناْٛا َتأثِّ

 ا٭غاؽ.

ٌٕ ٚآخط, َٚٔ ٖٓا  نُا نإ اجملتُع اٱٜطاْٞ ٜتعاط٢ َع اؿه١ُ بؿه

ٕٵ ناْت ض٩ٜت٘ إٍ ا٭َٛض ؾًػؿ١ّٝ تٓاٍٚ ؾٝ٘  مل أعجط ع٢ً َٛنٕع نٓتٴ أٜهّا. ٚإ

١ٝ َؿَٗٛٗا أْ٘ ّهٔ َؿاٖس٠ ايعساي١ ايطبٝع اٱٜطإْٝٛ عح ايعساي١ ايطبٝع١ٝ, إ٫ٓ

ٌٕ ٌٸ ا٭ضغطٞ ٗ اجملتُع اٱٜطاْٞ بؿه طبك١ َٓعيتٗا,  َٔ ا٭ؾهاٍ; إش ْط٣ يه

ٚطبك١ خاق١. َٚٔ  طّا ع٢ً َٓعي١ٺِهْٗا سٹٚٵٚست٢ ايعساي١ ٗ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ناْٛا ٜطٳ

ـ  (2)٢ أْٛؾريٚإٚستٸ .ِٖٓا نإ ايهجري َٔ ايطبكات قطَّٚا َٔ ْع١ُ ايتعًِٝ ٚايتعًٗ

جّا بايكٛاٌْ ايطبك١ٝ. َٚع شيو ټ ْٛا ٜعتربْٚ٘ عاز٫ّ ـ نإ أنجط إخ٬قّا ٚتؿبايصٟ نا

 ؾإْٓا ـ طبكّا يتعطٜؿٓا إعاقط يًعساي١ ـ ٫ ْعتربٙ عاز٫ّ.

 

ّٛ اجملتُع اجلاًٖٞ َٔ ايفًطف١  ــــــ خً

ٜٓأَا اجملتُع اؾاًٖٞ ؾًِ ٜهٔ َتؿًػؿّا, ٚيصيو أَهٔ ـ ُؿػٵ ـ زضاغت٘  ٔ اؿ

َٕٛٔ كتً أٜػط; ٭ْ٘ نإ  ـ فا٫ت ايػٝاغ١ ٚايؿًػؿ١ ٚاؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً م

٘ ؾٛا٥بٗا. ٚيصيو غٝهٕٛ َٔ ايػٌٗ عًٝٓا بٵؿٴفتُعّا فطٸزّا َٔ ايؿًػؿ١, ٚمل تٳ

اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ نإ ٖصا اجملتُع ٜؿتٌُ ع٢ً ٖصٙ ايعساي١ 

ٝٴؿٵّا؟ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٫ ْككس بايتٛاؾك١ٝ سٓك ٌ عًٝٓا َهصيو ْٛط١ٜ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ; ي

ٚٸبعس شيو بإٔ اجملتُع اؾاًٖٞ نإ ٜؿتكط ستٸ ْاٖٝو عٔ إٔ  ,ي٢١ٝ إٍ ايعًّٛ ا٭

ٗ ٖصا ايؿإٔ; بٌ إطاز ٖٛ ٌٖ أِْٗ ٗ تعطٜـ ايعساي١ أٚ ؼسٜس  ٜهٕٛ يسِٜٗ تٓٛريٷ

ْٛا ـ َجٌ ايؿ٬غؿ١ ـ َكساقٗا ناْٛا ٜتذاٚظٕٚ ايكاعس٠ اؾُاع١ٝ أّ ٫؟ أّ أِْٗ نا
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 وًُٕٛ ض١ٜ٩ ؾًػؿ١ٝ؟

 

 ــــــ ايػاٖد ع٢ً تٛافك١ٝ ايعداي١ يد٣ عسب اجلا١ًٖٝ

ط٠ اييت تجبت إٔ ايعساي١ ٗ اجملتُع اؾاًٖٞ ناْت طات إتٛٓؾٖٓاى بعض إ٪ؾٸ

آخط.  عساي١ تٛاؾك١ٝ. ٚأَا إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايتٛاؾكات نعٝؿ١ أٚ غري ناؾ١ٝ ؾٗٛ عحٷ

ٔٵ ِٸؾإٕ اتٸ َُٗا نإ ٚيه  عرب آي١ٝ ايتٛاؾل. داشِٖ يًكطاضات نإ ٜت

 :َا ًٜٞ ْػتعطض بعض ِاشز ايًِٛ ٚايعسٍ ٗ اجملتُع اؾاًٖٞ ٚٗ

 

 ــــــ عسب اجلا١ًٖٝ ٚسًف ايدفاع عٔ املعًَٛني

ـٷ . قس (3)ٜكهٞ بايسؾاع عٔ إًّٛٛ َٚكاضع١ ايًِٛ يكس نإ يس٣ ايعطب سً

ٚىايؿٗا ٫  ,ب دًٗ٘ ـ نإ ٜكهٞ ع٢ً ايٛاقعٝاتإٕ اجملتُع اؾاًٖٞ ـ بػب :ٜٴكاٍ

ٔٵ إْ٘  :٫ ّهٔ ايكٍٛ ؾعٛضّٜا, ٜٚعٌُ ٗ ْٗا١ٜ إطاف ع٢ً َا ىايـ ايٛاقع, ٚيه

ِّٛٵْ٘ ٜػاضع إٍ اضتهاب اَؾإنإ فتُعّا ٚإّا, ٚ  سّا.ض َتع

 ٖصا ايتعبري بؿأِْٗ: ١ّ ٫ تبٝض اغتدساٖٚٓاى عسٸ٠ أزٓي

 

 ــــــ احلكٛم ايطا٥د٠ يف اجلا١ًٖٝإَطا٤ اإلضالّ يبعض 

ٚٸ :َٔ شيو : إٔ اٱغ٬ّ قس أَه٢ بعض اؿكٛم اييت ناْت غا٥س٠ ٗ ٫ّأ

 ١ اؿكٛم ايٛا١ٕ ٚاجملشؿ١.ايعكط اؾاًٖٞ, َع ضؾه٘ يهآؾ

 تًهٕٛ سًؿّا يًسؾاع عٔ إًّٛٛ.: إِْٗ ناْٛا ّٚثاّْٝا

ٛاٌْ بؿإٔ اؿطٚب. إٕ : إِْٗ ناْٛا قس ٚنعٛا كتًـ إعاٖسات ٚايكٚثايجّا

اؿطٚب ٚاسس٠ َٔ َكازٜل أٚ َٓاؾ٧ ايًِٛ. إٕ  سٸعٳ٢ ايّٝٛ تٴيًًِٛ, ٚستٸ اؿطب َٓؿْأ

ٌ َكسضّا يًهجري َٔ أْٛاع ايًِٛ. ٚيصيو ؾكس عُس ايعطب ٗ اؾا١ًٖٝ إٍ اؿطب ُجِّ

ٖصا َٔ شيو أِْٗ سطَٛا ايكتاٍ ٗ أضبع١ أؾٗط َعٝٸ١ٓ. ٚٚٚنع قٛاعس ٚقٛاٌْ يًشطٚب, 

ٜؿري إٍ أِْٗ ناْٛا ًّٕٝٛ إٍ ايػًِ ٚايعسٍ, ٚناْٛا ٜطَٕٚٛ ايكها٤ ع٢ً ٖصٙ 

 ايٛاٖط٠ ايكبٝش١ ٚادتجاثٗا َا أَهِٓٗ.
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 ــــــ باألَني |نإ ايعسب يف اجلا١ًٖٝ ٜصفٕٛ ايٓيب األنسّ

ٍٸ ع٢ً إٔ اجملتُع اؾاًٖٞ ٗ تًو إطس١ً نإ ٜٓعع إٍ  ا٭َط اٯخط ايصٟ ٜس

ٚايطدٛع  ,با٭ٌَ. إٕ تًكٝب ايٓيب بٗصا ايًكب |ب ايٓيب ا٭نطّنإ ًٜٚك ايعساي١ أْ٘

 إيٝ٘ ٗ ايٓعاعات بٛقؿ٘ أَّٝٓا, ٜجبت أِْٗ ناْٛا ٜٓؿسٕٚ تطبٝل اٱْكاف ٚايعساي١.

 

 ــــــ تربٜس ٚأد ايبٓات َٚطايب١ اجلاًٖٝني بايعداي١

ٜٳ ٔ اؾا١ًٖٝ ٗ َ ٗا: يٛ قًٓا بٛدٛز ْٕٛعَٖٚٓٓا بعض اٱؾها٫ت,  زٴٔطقس 

يٓا إٔ ْتػا٤ٍ: ٕاشا نإ ٚأز ايبٓات ؾا٥عّا بِٝٓٗ بٛقؿ٘ ساي١  اجملتُع اؾاًٖٞ سلٻ

إٔ ٖصا ٫  إٔ ْٛاَِٗ مل ٜهٔ عاز٫ّ, إ٫ٓ غا٥س٠ َٚكبٛي١؟ ٚاؾٛاب عٔ شيو: قشٝضٷ

٢ ٜعين أِْٗ ناْٛا ٜٓٛطٕٚ إٍ ٖصٙ ايٛاٖط٠ بٛقؿٗا َٔ َكازٜل ايًِٛ, ؾشتٸ

اْٛا ٜطتهبٕٛ ٖصٙ اؾط١ّ ٜٚكتًٕٛ بٓاتِٗ ٫ ٜؿعًٕٛ شيو بٛقؿ٘ ا٭ؾدام ايصٜٔ ن

, ٚايكبٝض ًُّٚا, ٚإِا نإ ٜكرتؾٕٛ شيو ٭ِْٗ ٜعتربٕٚ ايبٓت عاضّا عًِٝٗ, ٚايعاض قبٝضٷ

٫ ٜٓػذِ َع ايعسٍ. ؾكس ناْت ططٜكتِٗ تكّٛ ع٢ً إٔ ايؿ٤ٞ إشا نإ ٜٓطٟٛ ع٢ً 

 ل َٔ ٖصا ايعاض.ع إٔ ٜتدًٖعاض, ٚاعتربٙ اؾُٝع عاضّا, ٚدب ع٢ً اؾُٝ

 

 َٸٌ. ٜبسٚ إٔ  عا٤ ٚدٛز عساي١ ٗ اجملتُع اؾاًٖٞ أَطٷإٕ ازٸ ٜسعٛ إٍ ايتأ

ٚيٝؼ ع٢ً ايعساي١ ـ غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ  ,اجملتُع اؾاًٖٞ نإ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ايًِٛ

ٚناْت  ,٢ ٗ أقٌ ايع٬قات ا٫عتكاز١ٜ ـايع٬قات ايؿطز١ٜ أٚ ا٫دتُاع١ٝ أٚ ستٸ

١ ايؿطٜؿ١ تسٚض سٍٛ ٢ ٗ تعابري ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػٓٸقات ٗ اجملتُع اؾاًٖٞ ستٸايع٬

زٕٚ ايعسٍ. ٚإٕ ٚدٛز ا٭ؾٗط اُؿطٴّ ٫ ٜٴؿري إٍ ْعٚع إٍ ايعسٍ, ٚإِا  ,قٛض ايًِٛ

ِٸُٝؿٸ  ,اغتػ٬ٍ تًو ا٭ؾٗط ٗ تِٓٛٝ ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ ّا َع َا تكتهٝ٘ إكًش١, سٝح ٜت

 ٍ اؿطٚب ٚايػاضات ٗ ا٭ؾٗط ايباق١ٝ.ٚايتُٗٝس يًعٛز٠ إ

ا٭َط اٯخط ايصٟ ٜٓؿٞ غٝاز٠ َؿّٗٛ ايعساي١ بٌ ايعطب ٗ إطس١ً اؾا١ًٖٝ ٖٛ 

ُٸ ١ٝ عٓسِٖ ٖٛ َكاحل تػًٝب ايٓعع١ ايكب١ًٝ ٚايعكب١ٝ, ؾايصٟ نإ و٢ٛ با٭ٖ

ٌٷ ٔٵٚفاْب يًشلٸ ايكب١ًٝ, ٚع٢ً ايطغِ َٔ عًِ أؾطاز ايكب١ًٝ إٔ ٖصا ا٭َط باط  , ٚيه

ٕ ع٢ً ْٝع اؿكٛم َٔ أدٌ ٜسٚغٛسٝح ٜتعًل ا٭َط بايكطاب١ ٚا٫ْتُا٤ ايكبًٞ ؾإِْٗ 
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. ايكب١ًٝ. ٚقس دا٤ اٱغ٬ّ يهٞ ٜٛاد٘ ٖصٙ ايعكب١ٝ اؾا١ًٖٝ بؿسٸ٠ٺ اؿؿاٚ ع٢ً سلٸ

ٚإٕ َػأي١ ا٭ٚاقط ايكب١ًٝ ٚايككام ٚايسٜات َٚا إٍ شيو إِا ٜأتٞ ٗ غٝام إٔ 

ٟٸإٓطل اؾاًٖٞ ٫ ٙٺ  ٜعرتف بأ ٟٸ عساي١, إ٫ٓ ,ٓط خطٛ َا نإ نُٔ  ٫ٚ ٜكطٸ بأ

ٟٸ سٛل َٔ اؿكٛم, ْاٖٝو عٔ  زا٥ط٠ ضابط١ ايسّ أٚ ايكب١ًٝ. ٚعًٝ٘ ؾإِْٗ ٫ ٜعرتؾٕٛ بأ

ايعساي١. ٚعًٝ٘ ٫ ٚدٛز أغاغّا ٕؿّٗٛ ايعساي١ ٗ اجملتُع اؾاًٖٞ أبسّا. ٚبطبٝع١ اؿاٍ 

ا١ٜ ايكٛاعس اييت ؼهِ بٓا٤ اجملتُع ؾإٕ ْٝع اجملتُعات إشا اعتربْا ايعساي١ َع٢ٓ ضع

 ٗ ٖصٙ اؿاي١, ٚيٝؼ اجملتُع اؾاًٖٞ ؾك٘. ٗ ايعامل غتهٕٛ عازي١ّ

 

ٌّ  ــــــ طبل َعاٜريٙ اخلاص١ دلتٍُع عداي١ ن

 بٳعازي١, ٚيهٔ ايًِٛ ٜأتٞ َٔ قٹ إٕ اجملتُعات طبكّا يط٩ٜتٗا ٫ تهٕٛ إ٫ٓ ٌ

ٌ ايٛدسإ ايعاّ. ْعِ, َٔ َٓطًل ًِٛ إٍ اجملتُع; ٭ٕ اجملتُع ّجِّا٭ؾطاز. ؾ٬ تٓػبٛا اي

ِٵ﴿تعطٜـ اٱغ٬ّ يًًِٛ, إش ٜكٍٛ اهلل تعاٍ:  ٗٴ ْٵُؿػٳ ُٴٛا َأ  (45; إبطاِٖٝ: 101ٖٛز: ) ﴾ًََٚ

, ؾٗٛ بٗصا إع٢ٓ ٜػتأقٌ ّاخاقٸ ٜهٕٛ ن٬َهِ قشٝشّا. إٕ يًًِٛ ٖٓا َع٢ٓٶ

ٕٳ ﴿ا١ٜ إطاف إٍ ًِٚ ْؿػ٘; قاٍ تعاٍ: ٟ ٗ ْٗضٙ ٜ٪زٸٚٵْؿػ٘, ٚاؾٌٗ بسٳ ٘ٴ َنا ْٻ ٔإ

ٗٴ٫ّٛ ايٓٛط عٔ ض٩ٜتهِ ـ ٜسٚض سٍٛ  . ٚأَا عجٓا ؾٗٛ ـ بػضٸ(72)ا٭سعاب:  ﴾ًََُّٚٛا دٳ

مٛ ايعساي١ أق٬ّ أّ ٫؟  ٘ٷايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ نإ ٖٓاى ٗ اجملتُع اؾاًٖٞ تٛدټ

يٌٝ ع٢ً شيو أِْٗ ناْٛا ٜبشجٕٛ عٔ ٘ نإ َٛدٛزّا, ٚايسٚاؾٛاب ٖٛ إٔ ٖصا ايتٛدٸ

ّٕ  ل هلِ ٖصٙ ايعساي١.وٚك ْٛا

 

 ٗ ًٖل بػبب اعتٓام ايؿعب اٱٜطاْٞ يٲغ٬ّ ْكٍٛ: نإ ايؿعب َا ٜتع

اٱٜطاْٞ قس نام شضعّا بايًِٛ. ؾإشا نإ إًو أْٛؾريٚإ عاز٫ّ بٗصا ا٫عتباض ايصٟ 

 ّ اعتباضٙ ٚإّا.ٜعين أْ٘ نإ ٜطاعٞ ايكٛاعس ا٫دتُاع١ٝ ٚدب عس

 

ُّ  ــــــ ٍ يف َعاٜري ايعداي١ايتش

 ٌّتكطٸٙ ْٝع ايؿطا٥ع ٚا٭١ُْٛ, ٖٚٛ سلٌّ إٕ ثٛض٠ ايؿعب ع٢ً ايًِٛ سل 

َعرتف ب٘ ضمسّٝا. ؾًٛ إٔ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ أزٸت ٗ ْٗا١ٜ إطاف إٍ ايًِٛ, ٚمل تتُهٔ 
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ؿعب غٛف ٜٓتؿض ٫ قاي١. عات ايؿعب ٚؼكٝل َا ٜكبٛ إيٝ٘, ؾإٕ ائَ تًب١ٝ تطًٓ

َٔ أدٌ تػٝري  ا٫تؿام إبس٥ٞ, ٚإِا ٖٛ تٛاؾلٷ ٖٚصٙ ا٫ْتؿان١ ٚايجٛض٠ ئ تهٕٛ نسٸ

كتًـ عٔ ايجٛض٠ نسٸ ايعساي١  قٛاعس ايعساي١. ٚايجٛض٠ َٔ أدٌ تػٝري قٛاعس ايعساي١ أَطٷ

ٗا َبس٥ّٝا, ٖٚصا ط اييت ٚاؾكٛا عًُٝطُا نإ أٚي٦و إًٛى غري ًَتعٌَ باُ٭بٳْؿػٗا. ؾطٴ

 ا٭َط هب إٔ ْسضغ٘ َٔ ايعا١ٜٚ ايتاضى١ٝ.

 

 بّا صٵٚيهٔ ا٭َط ٜبسٚ ٚنإٔ ايكٛاعس اييت دا٤ بٗا اٱغ٬ّ ناْت أنجط دٳ

 هلِ َٔ ايكٛاعس اييت ناْت يسِٜٗ.

 ِّثٛض٠ نس ايعساي١.أدٌ, ٚيهٔ ٖصا مل ٜهٔ ّج ٌ 

 

  ًّٝا ٜكّٛ ٗ ايػايب ع٢ً بٳَقنإ ْٛاّ اؿهِ ٗ تًو إطس١ً ايع١َٝٓ ْٛاَّا

ِٸ ٗات٘, ضغِ ٚدٛز َؿّٗٛ ايؿٛض٣  ا٫ستؿا٤ بإضازت٘ ٚتٛدٸ ض١ٜ٩ ايؿدل ٚؽطٝط٘, ٜٚت

 ٚايتٛاؾكات اؾع١ٝ٥ ٚايتؿك١ًٝٝ بِٝٓٗ.

  ِ٫ ظيتِ تكطٸٕٚ ع٢ً زضاغ١ ٖصٙ إػأي١ با٭زٚات إعاقط٠. ٫ ّهٓه

ٚقا١ُ٥ ع٢ً  إٔ تهٕٛ ْاع١ّٝ بٴسٻ٫ ايكٍٛ: هب ع٢ً ا١َٕٛٛٓ إٔ ٫ تهٕٛ ؾطز١ٜ, ٚ

٘ مٛ ايعساي١؟ ٗ اجملتُع أغاؽ َبسأ ايؿٛض٣. ٚإِا ايه٬ّ ٖٛ: ٌٖ نإ يسِٜٗ تٛدټ

مٛ ايعساي١ هب إٔ ٫ لس َٛنعّا َٔ اٱعطاب ٕؿطز٠ ا٭ٌَ ٗ  ايصٟ ٜؿتكط إٍ ْعع١ٺ

 (ا٭ٌَ)يكب  ٚإط٬ق٘ ,|ا٭نطّل شيو اجملتُع بايٓيبٸ اجملتُع ايٛامل. إٕ تعًٗ

ٌٸ ٌ يتكبټ شيو ٜؿري إٍ ٚدٛز أضن١ٝٺ عًٝ٘, َٚطادعت٘ ٗ سسٚز َا تػُض ب٘ بٓٝتِٗ, ن

 ا٭ز٢ْ. ايعساي١ ٗ شيو اجملتُع ٗ اؿسٸ

 

 عا٩نِ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ع٢ً ؾطن١ٝ اعتباض ا٭َا١ْ َػاٚق١ يًعساي١. ٜكّٛ ازٸ

ِٸإٕ ْٝع ايكطا٥ٔ اييت أتٝتٴ ٜهٕٛ إؿّٗٛ َػاٚقّا  ع٢. تاض٠ّسٸَٔ إ ِ ع٢ً شنطٖا أع

ٚأَا إشا ; عاْايًُؿّٗٛ َٛضز ايبشح, ٖٚٓاى ّهٔ يًُؿّٗٛ إٔ ٜهٕٛ ؾاٖسّا ع٢ً َسٸ

َٸ أخصْا َع٢ٓٶ إشا  بٓٛط ا٫عتباض ٫ ٜعٛز بإَهاْ٘ إٔ ٜهٕٛ ؾاٖسّا, إ٫ٓ ّاأٚ خاقٸ ّاعا
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 سٙ ٚػعً٘ َػاٚقّا يًُع٢ٓ َٛضز ايبشح.نٞ تكِّ ;نُُٓا عسٸ٠ قطا٥ٔ

 

 ــــــ االسرتاش عٔ ايعاز ايتٛافكٞ بٛصف٘ َعٝازّا يًبشح عٔ ايعداي١

 إٔ ا٭َا١ْ َٔ َٛاٖط ايعساي١. نإ إب٢ٓ يٓؿاطِٗ ٖٚاضغاتِٗ  ٫ ؾٳٖو ٗ

ا٫سرتاظ عٔ ايعاض. يكس ناْٛا ٜعتربٕٚ ايعاض قبٝشّا,  :ٜكّٛ ع٢ً عسٸ٠ أَٛض, َٚٔ بٝٓٗا

ٍٷًٕٛ َٓ٘, ٖٚصا ايعاض مل ٜهٔ َٜٚتٓكٸ ع٢ً سبٸ  ٓبجكّا َٔ طبٝعتِٗ; ٭ٕ اٱْػإ فبٛ

ٛٸ٠ قس ؼٓك ابٓت٘, ٚإِا نإ ٖٓاى تٛاؾلٷ ل سٍٛ ٖصا ا٭َط, ٚنإ ٖصا ايتٛاؾل َٔ ايك

ٕ ع٢ً ٜسٚغٛا ّٛ ع٢ً إؿاعط ايعاطؿ١ٝ ٚا٭غط١ٜ; ؾهاْٚايطغٛر عٝح ٜتكسٻ

هلصا  ٓاى ٚدٛزٷهلصا ايتٛاؾل. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ هب إٔ ٜهٕٛ ٖ َؿاعطِٖ اغتذاب١ّ

َٸ  ١ أٚ ا٫سرتاظ عٔ ايعاض.ايتٛاؾل, ٚإٕ ٖصا ايتٛاؾل ٜأتٞ ٗ إطاض تِٓٛٝ ايع٬قات ايعا

 

 ز دع٤ َٔ زٚاؾعِٗ, أَا ايساؾع ايط٥ٝؼ إٕ ٚأز ايبٓات بػبب ايعاض نإ فطٻ

ٌ ٗ اـٛف َٔ ايعٛاٌَ ا٫قتكاز١ٜ إٍ اضتهاب ٖصٙ اؾط١ّ ؾكس نإ ٜتُجٻ

١ ايؿتٝإ ع٢ً ايؿتٝات, ٚنإ ض نٓؿهإ اـٛف َٔ ايؿكط ٜطدِّ, ؾ(4)ٚايػٝاغ١ٝ

٢ إٔ ايبٓت مل تهٔ تعترب عٓكطّا َٓتذّا ستٸ ,ط ٗ إػا٥ٌ ا٫قتكاز١ٜٚدٛز ايبٓت ٜ٪ثِّ

 ٗا بٛقؿٗا عٓكطّا اغت٬ٗنّٝا ؾك٘.إيٝأبسّا, بٌ نإ ٜٓٛط 

 

 ــــــ سًف ايدفاع عٔ املعًّٛ ديٌٝ ع٢ً املطايب١ بتشكٝل ايعداي١

  ض ؾدل إٍ ا٫ؾتكاض ٗ عاضّا,  ؾإشا تعطٻأٜهّا يكس ناْٛا ٜعتربٕٚ اٱ٬َم

ايصٟ ٜؿكس َع٘ ايؿدل َهاْت٘ َٚٓعيت٘. ٚنإ  ,ٌ شيو ْٛعّا َٔ ايعاضاجملتُع ؾٓه

ًٕٛ ٖصٙ ايط١ٜ٩. ٚبطبٝع١ اؿاٍ أْا مل أشنط ٖصا إجاٍ بٛقؿ٘ أعها٤ اجملتُع ٜتكبٻ

ٌ َٛٗطّا َٔ ا سًـ ايسؾاع عٔ إًّٛٛ ؾٗٛ ايصٟ ٜؿٚهَٛٗطّا َٔ َٛاٖط ايعساي١. ٚأَ

 ٌ ؾاٖسّا ٚزي٬ّٝ ع٢ً ْعٚعِٗ إٍ ايعساي١.ّٚجِّ ,َٛاٖط إطايب١ بإقا١َ ايعساي١ بِٝٓٗ

 

 عا٩نِ ع٢ً إٔ َطايب١ أؾطاز اجملتُع اؾاًٖٞ بايعساي١ ناْت ٌٖ ٜكّٛ ازٸ

 ٗ ْٝع أبعاز سٝاتِٗ؟ َٛدٛز٠ّ
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 ــــــ يف اجملتُع اجلاًٖٞ تٛافك١ٝ ناْت املطايب١ بايعداي١

 ذ٘ مٛ إطايب١ , بٌ ايصٟ أقٛي٘ ٖٛ إٔ ا٫ػاٙ نإ ٗ اؾ١ًُ ٜتٸن٬ٓ

بايعساي١, يٓكّٛ بعس شيو بسضاغ١ َا إشا ناْت ٖصٙ ايعساي١ إٓؿٛز٠ هلِ عساي١ تٛاؾك١ٝ 

سؾاع عٔ ٌ ٗ اجملتُع اؾاًٖٞ يًأّ عساي١ ؾًػؿ١ٝ. ٚايصٟ ْؿُٗ٘ َٔ اؿًـ ايصٟ تؿٓه

 تٛاؾك١ٝ. إًّٛٛ ٖٛ إٔ ٖصٙ ايعساي١ ناْت عساي١ّ

 

 أؾطاز ايكب١ًٝ قؿّٛٚا, ٚٗ ن٥ٛ٘ و٢ٛ ايؿطز  ٗ اجملتُع ايكبًٞ نإ سلٸ

ٟٸ سكٛم. ٚٗ بايٓاقط ٚاؿاَٞ ٚإعٌ, أَا ا٭دٓيب عٔ ايكب١ًٝ ؾًِ ٜهٔ ٜتُتٸ ع بأ

اؾطٜط٠, ٚسًـ ايؿهٍٛ, ؾُا  اجملتُع اؾاًٖٞ تتبًٛض أَٛض, َٔ قبٌٝ: اي٤٫ٛ, ٚنُإ

َٳ  ٔٵٖٛ َٓؿأ ٖصٙ ا٭َٛض؟ ٌٖٚ ناْٛا ٜٴكُٕٝٛ ايتشايؿات ٭ٚي٦و ايصٜٔ مل ٜهٔ هلِ 

ُٸ ٜٓكطِٖ ّا ٗ ايبٌ ٖٛ ايٛؾا٥ر ايكب١ًٝ ؾك٘, ٚايصٟ ٫ ٜهٕٛ أّ إٔ ايصٟ نإ َٗ

ٟٸ سٛل  َٔ اؿكٛم؟ َٓتُّٝا إٍ ايكب١ًٝ, ٫ ّتًو أ

 

 ــــــ َبًٞتُع اجلاًٖٞ ضُٔ اإلطاز ايَكايعداي١ ايتٛافك١ٝ يف اجمل

 ٚد١ٗ ْٛطنِ; ٚيهٔ  إ ايٛؾا٥ر ايكب١ًٝ ٫ تعترب ايّٝٛ َػتػاغ١ّ َٔ

ٕ ٚٵعًٝهِ ا٫يتؿات إٍ أِْٗ قس ْؿأٚا ٚتطعطعٛا ٗ أسهإ ايكب١ًٝ, ٚناْٛا ٜطٳ

ْ٘ َٔ ٚٵإٕ َا ناْٛا ٜطٳ :ايعساي١ ٗ ا٫يتعاّ بتكايٝس ايكب١ًٝ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ مٔ ٫ ْكٍٛ

ايعساي١ هب إٔ ٜهٕٛ َٔ ايعساي١ ستُّا, ٚإِا ايصٟ ْكٛي٘ ٖٛ أِْٗ ناْٛا َٔ ايكبا٥ٌ 

١ً اييت تػهٔ ايكشطا٤, ٚناْٛا ٜهططٸٕٚ أسٝاّْا إٍ أنٌ اؾطاز إرتسِّ

ٚبطبٝع١ اؿاٍ ناْٛا ٜٗادطٕٚ ايتُاغّا يًهٮ ٜٚٓابٝع إا٤ ٚايػسضإ,  ,ٚايعٚاسـ

ل بتشكٝل َا ٜتعًٓ ٚتٓعكس ايتشايؿات ٚإعاٖسات ٗ ,ا٥ٌٌ ايكبٚبصيو ناْت تتؿٓه

بٳًٞ. ٚعًٝ٘ إٕ تبًٛض ايكبا٥ٌ ٗ ايعكط اؾاًٖٞ نإ قهَّٛا ايعساي١ نُٔ اٱطاض ايَك

بعض يبا٫قتها٤ات ا٫دتُاع١ٝ ٚايتاضى١ٝ. ثِ ناْٛا ٜعًُٕٛ ـ ٗ إطاض ا٫غتذاب١ 

ٛاثٝل يطعا١ٜ اؿكٛم. يكس نإ ؾُِٗٗ ا٭َٛض ـ ع٢ً عكس ٚإبطاّ ايتشايؿات ٚايعٗٛز ٚإ

 بٳًٞ.ٜٓسضز ٗ إطاض ؾُِٗٗ ايَك يًعساي١ ٚاؿلٸ
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 ٕٛإٕ ٖصٙ ايتشايؿات تأتٞ ٗ إطاض َطاعا٠ اؿكٛم ٚنُإ ايعساي١,  :تكٛي

إٕ ٖصٙ ايتشايؿات إِا ناْت تكّٛ ع٢ً أغاؽ نُإ َكاؿِٗ  :ٚمٔ ْكٍٛ

ِٸ ,١اـاقٸ  أّ ٚا١ٕ. زي١َّٔ إٔ تهٕٛ تًو إكاحل عا ا٭ع

 .أض٣ إٔ ايعساي١ تعين ايتٛظٜع ايعازٍ يًُٓاؾع 

 

  إٕ ٖصٙ ايتشايؿات ناْت تؿٌُ ا٭َٛض ايعازي١ ٚغري ايعازي١, ٚنإ اهلسف

أنرب,  َٓٗا نُإ َكاحل ايكب١ًٝ ايكػري٠ عٓسَا ؼكٌ ع٢ً زعِ ٚٓا١ٜ قب١ًٝٺ

أخط٣ أنرب َٓٗا. ؾهإ  ضٖا تبشح عٔ ٤٫ٚ ٚٓا١ٜ قب١ًٝٺٚٵٖٚصٙ ايكب١ًٝ ا٭نرب بسٳ

ٖ٪٤٫ ٜبشجٕٛ عٔ نُإ َكاؿِٗ َٔ خ٬ٍ بٓا٤ ؼايؿات بٌ ايكبا٥ٌ ايهرب٣ 

 ٚايكػط٣, ٚمل ٜهْٛٛا وًُٕٛ ُّٖٛ اؿكٛم.

 

 ــــــ تٛشٜع املصاحل َٔ َصادٜل ايعداي١

  ِٸ ايٓٛطٜات سٍٛ ايعساي١ تًو ايٓٛط١ٜ اييت تطب٘ ايعساي١ إٕ َٔ بٌ أٖ

 ل إػاٚا٠ أٜهّا.تٛظٜع إٓاؾع ٚإكاحل غٛف تتشٓك أْ٘ إشا متٸبإٓؿع١, َع٢ٓ 

 

 .إِا ٜسٚض عجٓا سٍٛ ٖصٙ إػاٚا٠ 

 

 ــــــ ذلدٚد١ٜ ايعداي١ يف اجملتُع اجلاًٖٞ

 ١ًٝ ٫ ّهٓٗا ايكٝاّ بايتٛظٜع إتػاٟٚ ؾٛم طاقتٗا, ؾٝبك٢ بٳإٕ ايرتنٝب١ ايَك

ٔ َٔ ع َٔ ٖصٙ ا١َٕٛٛٓ إٔ تتُٓها إٔ ْتٛٓقشيو ٗ سسٚز ايتشايـ. ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ يٓ

 َتهاؾ٧ يًُعٜس َٔ ايٓعِ ٚإٛاٖب ٗ كتًـ أبعاز اؿٝا٠. تٛظٜٕع

 

 بٌ ايه٬ّ ٜسٚض سٍٛ اْهُاّ ٔ ٚعسّ ايتُٗهيٝؼ ايه٬ّ سٍٛ ايتُٗه ,ٔ

ايكبا٥ٌ ايكػري٠ إٍ ايكبا٥ٌ ايهرب٣ َٔ أدٌ إس٬ٍ ايِٓٛ, ٚمل ٜهٔ اهلسف َٔ ٖصا 

 ٝل ايعساي١ بايهطٚض٠. ٚيهٞ ْجبت ايعساي١ متاز إٍ إعٜس َٔ ايؿٛاٖس.ايِٓٛ ؼك
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 ــــــ ايعداي١ ايفطس١ٜ يد٣ ايبػس

  ٕيكس نإ اجملتُع اؾاًٖٞ ـ نُا ًٜٛح َٔ امس٘ ـ فتُعّا دا٬ّٖ, ٚنا

َا ٜكسضٕٚ  ٌٸشاتٞ ٗ دب١ًٓ ايبؿط. ٚنإ دٴ ٜؿِٗ ايعساي١ َٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ. إٕ ايعساي١ أَطٷ

ل شٳبسعُٗا ٚٓاٜتٗا ؾإْ٘ غٛف ٜٴػٵ ٢ًَٜ ؾُٗ٘ ٖٛ إٔ إٓتػب إٍ ايكب١ًٝ إشا مل ِوع

 ٌ ايكبا٥ٌ ا٭خط٣.ٝٵؼت غٓابو خٳ

 

  َٔ ّهٔ إٔ ْط٣ دصٚضّا َٔ ايعساي١ ٗ َعاٖس٠ سًـ ايؿهٍٛ اييت عكست

ٔٵ  َا َس٣ إَها١ْٝ تعُِٝ ٖصٙ ايٓعع١ إٍ ؼكٝل ايعساي١ ٗ أدٌ ٓا١ٜ إًّٛٛ. ٚيه

بأطٓابٗا ٗ عُل  ٖصٙ إعاٖس٠ لس ٚاٖط٠ ٚأز ايبٓات ناضب١ّ َكابٌشيو اجملتُع؟ ؾؿٞ 

 اجملتُع اؾاًٖٞ!

 ع٢ً  مل تهٔ ٚاٖط٠ ٚأز ايبٓات ٖٞ ايطابع ايػايب, ٚإِا ناْت َكتكط٠ّ

 بعض ايكبا٥ٌ.

 

 بٓٛط ا٫عتباض فتُعٌ أٚ قبًٝتٌ تتٓاظعإ سٍٛ تٛظٜع إكاحل, غا١ٜ َا  صٵخٴ

ٛٸ٠. ٚسٝح  ;ٓايو إٔ إسساُٖا تٓطًل َٔ َٓطًل ايهعـٖ ُْٗا إٚا٭خط٣ َٔ َٓطًل ايك

٬ٕ إٍ إبطاّ َجٌ ٖصٙ ايتشايؿات تعٝؿإ ٖصا ايٛاقع اي٬َتهاؾ٧ ؾإُْٗا ٜتٛقٸ

ك١ ٗ ٖصا ٚإٛاثٝل. ٌٖ تعتكسٕٚ إٔ ايكب١ًٝ إػًٛب ع٢ً أَطٖا تط٣ ايعساي١ َتشٓك

ًٖٞ ٜطنذ ٕجٌ ٖصٙ ايتشايؿات ع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ ٫ اؿًـ ٚإٝجام؟ إٕ اجملتُع اؾا

ٌٸٜطاٖا عازي١. بُٝٓا مساستهِ تسٸ ٟٸ عٞ إٔ ن اتؿام نإ  أْٛاع ايِٓٛ ٚايتشايؿات ٚأ

 سٸ عاز٫ّ.ٜتبًٛض ٗ شيو اجملتُع ٜٴعٳ

 

ّّ  ــــــ ٚاالتفام اجلص٥ٞ ايفسم بني االتفام ايعا

 يو إٔ ؼايؿاتِٗ ٚاتؿاقٝاتِٗ مل تهٔ ْٝع ايتشايؿات َعٝاض١ٜ, غا١ٜ َا ٖٓا

َٸ ٓٛا َٔ ١ إِا ناْت تٗسف إٍ إهاز ايِٓٛ ٚايتٛظٜع ايعازٍ, ضغِ أِْٗ مل ٜتُٓهايعا

 اػاٖات, ٖٚٞ: ١طت بج٬ثؼكٝل ايتٛظٜع ايعازٍ. ٚإٕ شٖٓٝيت ٚشٖٓٝاتهِ قس تأثٻ
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ـ ؾُٗٓا يٲغ٬ّ بٛقؿ٘ ػػٝسّا يًعساي١ إؿت١ًُ ع٢ً ضٚح ايٓٛاٜا ايطاٖط٠ 1

ٕٷٚ  ٜٚطاعٞ اؿكٛم. ,طاٖط ٚعازٍ ايكازق١; ؾٓكٍٛ يصيو: إٕ ؾ٬ّْا إْػا

ٝٻـ يكس تعطٻ2  ٓٗا اٱغ٬ّ.ؾٓا ع٢ً ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ ٚايعساي١ اييت ب

ْٓا َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ٝ٥٬ ٚاجملتُع ايبؿطٟ ٚا٫ظزٖاض ايعًُٞ قس سكًٓا إـ 3

 ي١.َٔ اٯضا٤ اييت تطُض إٍ ؼكٝل ايعسا نصيو ع٢ً غًػ١ًٺ

ٚإْهِ َٔ ظا١ٜٚ ٖصٙ ا٫ػاٖات ايج٬ث١ تٓٛطٕٚ إٍ اجملتُع اؾاًٖٞ بٛقؿ٘ 

 َٔ أغٛأ اجملتُعات ايٛا١ٕ.

 

 ٍٛإٕ ؼايؿاتِٗ ٚاتؿاقٝاتِٗ َٔ أدٌ إٜكاف اؿطب ناْت ُجِّ :ّهٔ ايك ٌ

ٌٸ ّاٚاسس اتؿام َتطابكّا بايهطٚض٠ َع إعاٜري  َٔ تًو إعاٜري, ٚأَا إٔ ٜهٕٛ قت٣ٛ ن

ٌٸْٞ أُتٸإتهِ تبًؼ ايج٬ث١ أضباع, ٚسٝح آخط. يٓؿرتض إٔ سكٸ ٗٛ عحٷؾ  ع بك٠ٛ أق

 ٖصا ا٫تؿام َتطابكّا َع إعٝاض أٚ ايعساي١؟! سٸعٳغٛف أقتٓع بٓكٝيب ٗ ايطبع. ؾٌٗ ٜٴ

 

 ــــــ عدّ اغرتاط ايعداي١ يف اتصاف االتفام بايعداي١

 ػًٛىٺأْتِ تؿرتنٕٛ إٔ أسس ططٗ ايتعاقس إشا قاّ ب ٌٕ ٔ ٚدب عًٝ٘ َعٝٻ أٚ ؾع

ٌ بٳ٘ َٔ قٹايكٍٛ: ٖصا َا أضاٙ عاز٫ّ; ٗ سٌ أْ٘ يٝؼ بايهطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تٛدٸ

ٚإِا ٜهؿٞ إٔ ٜط٣ َا ٜكّٛ ب٘ قشٝشّا ي٬تؿام ع٢ً  ,ٖصا ايططف إتعاقس إٍ ايعساي١

 ٖصا ا٭غاؽ, ٜٚهٕٛ ٖصا ٖٛ َع٢ٓ ايعساي١.

 

 يعساي١؟ٌٖ ٜسٚض ايبشح سٍٛ َؿّٗٛ ا 

 

 ــــــ ّ ايبشح ايتازخيٞ يًعداي١ ع٢ً تعسٜفٗاتكدُّ

 ٚٸ ٫ّ إٔ ْبشح ٗ ايتاضٜذ يٓكٌ إٍ ايٓتا٥ر. ٫ أضّٚ تعطٜـ ايعساي١. ؾعًٝٓا أ

ؾع٢ً ايطغِ  .ٚايصٟ أضٜس قٛي٘ ٖٛ إٔ ايعكط اؾاًٖٞ نإ وٌُ بصٚض ايعساي١ ايؿطط١ٜ

ؾطط١ٜ,  ِْٗ ناْٛا ّتًهٕٛ عساي١ّأ َٔ أِْٗ ناْٛا ٜعٝؿٕٛ ساي١ َٔ اؾٗاي١, إ٫ٓ
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هت عٓ٘ ايؿًػؿ١ اٱٜطا١ْٝ أٚ ايْٝٛا١ْٝ, ٚإِا ٕا ُدٸ ٚمل تهٔ ٖصٙ ايؿطط٠ ْتٝذ١ّ

َٳناْت ع٢ً أغاؽ َٔ ا٫تؿاقٝات اييت ُأ إقا١َ ايِٓٛ ٚتٛظٜع إكاحل  َٔ أدٌ تٵبط

١ٝ َٚؿٛب١ َتسْٸ ضغِ إٔ تٛظٜع ٖصٙ إٓاؾع نإ َكطّْٚا بٓػب١ ١ٜٛ٦َ, ٚإٓاؾع ؾُٝا بِٝٓٗ

ِٸ :بايًِٛ أٜهّا. ٚيػت بكسز ايكٍٛ ا٫تؿام عًٝ٘ بؿأْٗا. ٚإِا  إٕ ايعساي١ تعين َا ٜت

ض ٖصا ايبشح ٗ إطاسٌ اي٬سك١. إِا إطاز ٖٛ إٔ شيو اجملتُع غري ايؿًػؿٞ ٚٵٜأتٞ زٳ

ٌٕ ٢ سٝح نإ قس ؽًٓ ;تٛاؾكٞ. إٕ اجملتُع اؾاًٖٞ ٗ تًو إطس١ً نإ ٜعٌُ بؿه

ٌ إٍ ايتٛاؾل سسٜجّا. يكس , ؾكس اْطًل َٔ ايطبٝع١, ٚتٛقٸعٔ ايؿًػؿ١ َعٓاٖا اـامٸ

٢ إشا نإ ٖصا ا٭َط تٛاؾك١ٝ, ستٸ ناْت آي١ٝ ٚقٍٛ شيو اجملتُع إٍ ايعساي١ آي١ّٝ

 ٚإّا.

 

ّٟ دلتٍُع إٔ ٜهٕٛ ظاملّا  ــــــ ال ميهٔ أل

اٚظ ا٫تؿاقٝات اؾُاع١ٝ, أض٣ إٔ اجملتُع ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜتذاٌٖ ؾططت٘, أٚ ٜتذ

ٌٸ ٍٕ زٕٚ اتؿاقٝات ا٭ؾطاز ٚاؿهاّ. إِْٗ ناْٛا ـ ع٢ً ن ـ ٜػعٕٛ إٍ تٛظٜع إٓاؾع  سا

غري تٛظٜع إكاحل؟ إْٓا ْط٣ بعض َعامل ايعساي١ ٗ شيو  ٚإكاحل. ؾٌٗ ايعساي١ ؾ٤ٞٷ

َؿرتن١,  ٭ٕ ٖصٙ إعامل تٓبجل َٔ َٓاؾ٧ إْػا١ْٝ ;١ً عؿٜ ا٭َا١ْاجملتُع َتُجِّ

ٚيهٓٓا ْهتؿٞ بايتؿاعٌ إهابّٝا َع شيو ايكػِ َٔ َٛاٖط َطايبتِٗ بايعساي١ اييت 

زٜٔ ٚإدايؿٌ ٗ إطاض إقا١َ تٓػذِ َع أؾهاضْا ؾك٘. يكس ضقسٚا عكٛبات يًُتُطِّ

 ايٓٛاّ, ٚقس أقطٸ اٱغ٬ّ تًو ايعكٛبات ٚأَهاٖا.

 

 ــــــ آٜات ايعداي١

ض اٯٜات إتٓاغ١ُ َع ايتٛاؾل, يٓط٣ ٌٖ تتٛاؾل َٔ إٓاغب ٖٓا إٔ ْػتعطض بع

 ٖصٙ اٯٜات ايكطآ١ْٝ َع ايتٛاؾل أّ ٫؟ ٖٚصٙ اٯٜات َٔ قبٌٝ:

ٕٻ ﴿ـ  ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ٕٔٚٳأٱ    (.90)ايٓشٌ:  ﴾سٵػٳا

ٛٳ٣﴿ـ  ٛٳ َأِقطٳبٴ يٹًتٻِك ٖٴ  (.8)إا٥س٠:  ﴾اعٵسٹُيٛا 

ٓٻ﴿ـ  ٔٳ اي ٝٵ ِٵ بٳ ُٵتٴ ٍٔٚٳٔإشٳا سٳَه ُٴٛا بٹاِيعٳسٵ ٕٵ تٳشٵُه  (.58)ايٓػا٤:  ﴾أؽ َأ
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ّٕ عٳ٢ًَ َأٚٳ٫﴿ـ  ٛٵ ٕٴ َق ٓٳَآ ِٵ ؾٳ ٓٻُه َٳ  (.8)إا٥س٠:  ﴾تٳعٵسٹُيٛا ٫ٕٵ  ٜٳذٵٔط

ٗٓا ٗ عجٓا إٍ اجملتُع اؾاًٖٞ, قبٌ ايطدٛع إٍ ايكطإٓ ايهطِٜ تٛدٻ ٚمٔ

َٸٚمل ْعطِّ ت٘ عاَسّا. إِْٗ ناْٛا ـ َجٌ ف ٖصا اجملتُع بٛقؿ٘ فتُعّا ٜػع٢ إٍ ايًِٛ بط

ايعساي١,  :غا٥ط إخٛتِٗ ٗ اٱْػا١ْٝ ـ ٜػعٕٛ إٍ ؼكٝل َطايبِٗ ايؿطط١ٜ, َٚٔ بٝٓٗا

ٗ سسٚز ا٫غتعساز َٚػت٣ٛ ايٛعٞ ٚإعطؾ١ ٚا٭ٚناع ايب١ٝ٦ٝ, ٚعسّ خربتِٗ ٗ إزاض٠ 

ا٠ ٚؼكٝل ٕ اٯي١ٝ ايكشٝش١ ٗ نُإ إػاٚٚٵايػًط١ بطبٝع١ اؿاٍ. إِْٗ ناْٛا ٜطٳ

إٔ آي١ٝ ايٛقٍٛ إٍ  ٢ايعساي١ تهُٔ ٗ عكس ايتشايؿات ٚإبطاّ ايعٗٛز ٚإٛاثٝل, َعٓ

 تٛاؾك١ٝ. ؼكٝل ايعساي١ ناْت آي١ّٝ

 

 ــــــ ّ ايبشح ايتازخيٞ ع٢ً حبح أدي١ ايعداي١ ايًفع١ٝأضباب تكدُّ

ٜٳ تُع اؾاًٖٞ ٔ عًٝٓا ايطدٛع إٍ اجملٖٓا ٜكٍٛ: ٕاشا ٜتعٝٻ زٴٔطإٕ ايػ٪اٍ ايصٟ 

يؿِٗ ؼًٌٝ ايعساي١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط اٱغ٬ّ؟ ٚاؾٛاب عٔ شيو ٖٛ: إٕ ايػبب ٗ شيو 

ٌٸ ,ٜعٛز إٍ إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ قس ْعٍ ٗ ب٦ٝتِٗ ٚطٚؾِٗ ٚؾطا٥طِٗ  ٚٗ ٚ

أخط٣: إٕ ايعساي١ ّهٔ إٔ تطتب٘ ظُٝع أبعاز اجملتُع ٚؾِٗ  َٚٔ ْاس١ٝٺ ;ا٫دتُاع١ٝ

ٗ  ٫ بٴسٻٝع أْٛاع ايعك٬ْٝات إطتبط١ بصيو اجملتُع. إشٕ ايؿطا٥٘ ا٫دتُاع١ٝ ْٚ

قشٝش١ عٔ ايعساي١ َٔ ايٓٛط إٍ أٚناع شيو اجملتُع َٔ ْاس١ٝ ايعساي١,  تهٜٛٔ ض١ٜ٩ٺ

إٍ تًو  بايٓػب١ يٓط٣ َا ٖٛ ايؿعٛض إعتٌُ ٗ اـطابات ايكطآ١ْٝ أٚ يػ١ ايكطإٓ ٚايٓيبٸ

كطإٓ ٜطّٚ إيػا٤ ايعساي١ اييت ناْت ؼهِ شيو ا٭ٚناع. ؾٌٗ ٜكّٛ ايؿعٛض ع٢ً إٔ اي

ٌٕ ناٌَ, أّ أْ٘ ٜكتكط ع٢ً إيػا٤ داْب َٓ٘ ؾك٘, أّ أْ٘ ٜٓؿٞ آي١ٝ  اجملتُع بؿه

ايٛقٍٛ إٍ ايعساي١ أٚ داْب َٔ اتؿاقٝاتِٗ؟ ٚإْهِ إشا أضزمت إزخاٍ عجهِ َٓص 

ٌٕ ّهٔ تػ١ُٝ  َباؾط ٗ َكٛي١ زضاغ١ ايٓكٛم ايٓاٚط٠ إٍ ايعساي١ ٫ ايبسا١ٜ ٚبؿه

اؾرتانٞ ٫ ٜٓطبل  ز ؼكٕٝلَا تكَٕٛٛ ب٘ عجّا ٚؼكٝكّا عًُّٝا, ٚإِا غٝهٕٛ فطٸ

 ع٢ً ايٛقا٥ع ٗ ؾ٤ٞ. ٚإٕ ايطدٛع إٍ اجملتُع اؾاًٖٞ إِا ٜأتٞ هلصٙ ايػا١ٜ.

  عساي١ اجملتُع بٛقؿ٘ فتُعّا ـ ٫ بٛقؿ٘ ؾطزّا ـ تعين أْ٘ ّتٓع ع٢ً ٌٖ

ذٗٛا مٛ ايؿػاز ٚايهٝاع َٚٓاٖه١ ايعساي١. ؾإشا نإ ا٭َط ٜتٸ ْٝع أؾطاز اجملتُع إٔ



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55ة الرابعة عشرة ــ العددان ــ السن نصوص معاصرة  

 

نصيو ؾُا ٖٛ غبب إعطاض قّٛ يٛٙ ٚغريِٖ َٔ ا٭قٛاّ ا٭خط٣ عٔ ايعساي١ 

 ا٭خ٬ق١ٝ؟

 

 ــــــ إَهإ ادتُاع املطايب١ بايعداي١ ٚايطالٍ

  إٍ ايعساي١, َع٢ٓ إٔ  هٕٛ يس٣ اجملتُع ؾطط٠ْتإِا إُتٓع ٖٛ إٔ ٫

ذ٘ مٛ ايعساي١ ستُّا. ٚإٕ إٛدٛز ٗ أزبٝاتٓا ايس١ٜٝٓ ٖٛ َؿّٗٛ ايه٬ٍ, تُع ٜتٸاجمل

ٚعًٝ٘ هب عسّ اـً٘ بٌ َؿّٗٛ اهلسا١ٜ ايس١ٜٝٓ ٚايعساي١. َٚٔ ٖٓا قس ٜهٕٛ 

ٞٸ٫ٚ ٜهٕٛ َتسٜٸ ,اؿانِ عاز٫ّ إٍ  ×ّٓا, َٚٔ شيو أْٓا ْكطأ ٗ عٗس اٱَاّ عً

ض ٛٵ)َكط( ؾٗس كتًـ تعاقب سهاّ اَؾ  بًسٺَايو ا٭ؾرت قٛي٘: إْو تصٖب إٍ

ّٓا. ْعِ, إٕ ايعسٍ َعٓاٙ , َع إٔ اجملتُع إكطٟ مل ٜهٔ َتسِّ(5)ٚايعسٍ عًٝ٘

ٔٵ  ن٬َٓا ٜسٚض سٍٛ ايعسٍ ا٫دتُاعٞ. اٱغ٬َٞ إِا ٖٛ قطٜٔ إع١ٜٛٓ ٚايتك٣ٛ, ٚيه

 

 ؾُا ٖٛ غبب إعطاض قّٛ يٛٙ ٚقّٛ ْٛح عٔ ايؿطط٠؟ 

 

 ــــــ طايب١ بايعداي١ ست٢ يف األَِ ايهافس٠إَها١ْٝ امل

 ّٸ َعك١ٝٺ ِٸ ٖٓا ش ٔٵخاقٸ ٜت يٝؼ َٔ إعًّٛ إٔ ؾططتِٗ إطايب١  ١, ٚيه

ع٢ً أغاؽ اؿاي١ ايعك١ٝ٥٬.  بايعساي١ أٚ تكػِٝ إكاحل ا٫دتُاع١ٝ مل تهٔ قا١ُّ٥

ط  َا تٖٛؾُا يٛ أَهٔ اؿكٍٛ ع٢ً بعض ا٭خباض عِٓٗ ـ أٚ أَهٔ يٓا ايبشح ٗبٳٚضٴ

ّٸ  يسٜٓا َٔ إعًَٛات بؿأِْٗ ـ ٭َهٔ ايعجٛض ع٢ً َٛاٖط َٔ ايعساي١. إٕ َا ْطاٙ َٔ ش

ايسٜٔ يبعض اجملتُعات إِا نإ بػبب تهصٜبِٗ ا٭ْبٝا٤, ٚايتهصٜب قس ٫ ٜطتب٘ 

ْٙبٳبٓبص ايعساي١. ْعِ, ضٴ نطٚض٠ّ إٔ ٖصا ٫ ٜعين  ٗ بعض ا٭بعاز, إ٫ٓ ُا نإ ٖٓاى اضتبا

, ضغِ إَهإ ب بإطًل. إٕ ؾطط٠ ايعساي١ َٛدٛز٠ْٚدٛز ايعساي١ ٗ اجملتُع إهصِّ عسّ

ٌٸعسّ نْٛٗا َتشٚك إٔ  فتُٕع ك١. ٚايسيٌٝ ع٢ً ٚدٛز ؾطط٠ إطايب١ بايعساي١ ٗ ن

عٕٚ ع٢ً ٖصٙ ٌ قَِٛٗ ـ ٜطٚنبٳا٭ْبٝا٤ ناْٛا ـ َٔ أدٌ اؿًٝٛي١ زٕٚ تهصٜبِٗ َٔ قٹ

 ايؿطط٠.
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ٌٸٚع٢ً ٖصا ا٭غا عات ُاجملت ٫ غٝٻُاٚذ٘ مٛ ايعساي١, ٜتٸ فتُٕع ؽ ؾإٕ ن

اييت ٫ ؽهع يػٝطط٠ ايسٚي١; ٭ٕ ايسٍٚ ٚاؿهَٛات ٖٞ َٓؿأ ايًِٛ. ٗ اجملتُعات 

يهُإ ايعساي١ ٚا٭َٔ.  ١ًٝ ٚغ١ًّٝبٳسٸ ايٓعع١ ايَكعٳايبػٝط١ اييت تساض سٍٛ قٛض ايكب١ًٝ تٴ

ًٕٛ سٕٚ ا٭ٚناع ايكب١ًٝ, ٜٚؿهِّايصٜٔ ٜ٪ِّٚيصيو قس ٜهٕٛ ٖٓاى ايّٝٛ ايهجري َٔ 

 اؿاي١ ايكب١ًٝ ع٢ً اؿه١َٛ ٚايسٚي١.

 

 ٚدٛز أقٌ ايؿطط٠ إطايب١ بايعساي١, غا١ٜ َا ٖٓايو ٖٓاى ؾطمٷ ٫ ؾٳٖو ٗ 

 كٗا ٗ اـاضز ٚع٢ً أضض ايٛاقع.ل ٖصٙ ايؿطط٠ ٗ ١ََٛٛٓ اٱْػإ ٚبٌ ؼٗكبٌ ؼٗك

 

 ــــــ ل ايعداي١ يف اخلاززكٝل ايعداي١ ٚبني حتُكايفسم بني ايفطس٠ إىل حت

 كٗا ع٢ً أضض بٌ ٚدٛز أقٌ ايؿطط٠ إٍ ؼكٝل ايعساي١ ٚبٌ ؼٗك ٖٓاى ؾطمٷ

 عاْا ٖٛ إؿّٗٛ ايجاْٞ.َٚسٸ .ايٛاقع

 

 َا قًتُٛٙ َٔ عسّ تػاٟٚ ايٓػب١ بٌ ايؿػاز َٚٓاٖه١ ايعساي١ ن٬ّٷ 

ّٸٓا لس ايكطإٓ ٗ ايهجقشٝض, ٚيهٓٸ بعض ا٭َِ بػبب ًُٚٗا,  ري َٔ إٛاضز ٜص

ُٳا ﴿ز ؾػازٖا, َٚٔ شيو قٛي٘ تعاٍ: ٚيٝؼ جملطٸ ُٳا٤ٹ بٹ ٔٳ ايػٻ َٹ ِٵ ٔضدٵعّا  ٔٗ ٝٵ ٓٳا عٳًَ َؾَأضٵغٳًِ

ٕٳ ُٴٛ ًِٛٹ ٜٳ  (.162)ا٭عطاف:  ﴾َناْٴٛا 

 

 ــــــ ايٛد٘ يف ْطب١ ايعًِ إىل بعض األَِ ايطابك١ يف ايكسإٓ

 ٗ ًِّٛٸ اي ٌ بٳايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً أغاؽ ايتعطٜـ ايتٛاؾكٞ َٔ قٹ ٌٖ ٜأتٞ ش

ايعك٤٬ أّ ايًِٛ بايٓٛط إٍ ايتعطٜـ اٱغ٬َٞ؟ ٜكٍٛ اهلل تعاٍ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ: 

ِٴ ﴿ ٗٴ ُٳ ًََٚ َٳا  ٕٳاهلُلٚٳ ُٴٛ ًِٛٹ ٜٳ ِٵ  ٗٴ ْٵُؿػٳ ٔٵ َأ ٚٳَيهٹ . إٕ يًًِٛ ٗ ن٤ٛ (117)آٍ عُطإ:  ﴾ 

ؿل عًٝ٘ بٌ ْٝع ايتعطٜـ غري ايسٜين إتٸ ايتعطٜـ ايسٜين َؿَّٗٛا, ٚي٘ ٗ ن٤ٛ

آخط. إٕ ايًِٛ ٗ ٖصٙ اؿاي١ قس  ٌٓ ـ َع٢ٓٶٌٓ َِٓٗ أٚ غري إتسٜٸايعك٤٬ ـ غٛا٤ إتسٜٸ

 خاقّا, نُا إٔ ايعسٍ نصيو أٜهّا. ٜهتػب َع٢ٓٶ
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 ٚايٓكط١ اييت أضٜس ايتأنٝس عًٝٗا ٖٞ إٔ اجملتُع اؾاًٖٞ مل ٜهٔ ي٘ ْكٝبٷ

ع٢ً أغاؽ ايعساي١ َعٓاٖا ايطبٝعٞ  ِٵايؿًػؿ١ٝ, ٚإٕ ٖصا اجملتُع مل ُٜكَٔ ايتعايِٝ 

 ُا ٗ إٜطإ أٜهّا.بٳٚضٴ ,ٚايؿًػؿٞ ايصٟ نإ َٛدٛزّا آْصاى ٗ ايْٝٛإ

ِٸ  إٕ ايعساي١ ايطبٝع١ٝ ٗ ا٭غاؽ ـ إشا قضٸ ٖصا ايتعبري ـ َجاب١ ايهط٠ اييت ٜت

 ٌ ايؿ٬غؿ١ )ٗ ايتٓٛري( َٔ د١ٗٺ, ٚباّ ٚغاغ١ ايسٍٚ َٔ د١ٗٺتساٚهلا بٌ اؿٓه

ِٸ ايتشاٚض ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ. إٕ  أخط٣, ٚناْت ٖصٙ ايهط٠ تتكاشؾٗا ا٭ٜسٟ ٜٚت

, ٚبايتايٞ ؾإْ٘ ١ع بٛدٛز ايؿ٬غؿ١, ٚمل تهٔ يسٜ٘ زٚيًٞ مل ٜهٔ ٜتُتٸبٳاجملتُع ايَك

ٌٸ نإ ٜعٝـ سٝات٘ ع٢ً أغإؽ  َٔ ايتٛاؾل, َع٢ٓ أِْٗ ناْٛا ٜتٛاؾكٕٛ ع٢ً ن

نٞ ٫ ٜكٝبِٗ غري إكساض ايكًٌٝ َٔ ; تهُٔ هلِ ايعساي١ ٚا٭َٔ ٚإقا١َ ايٓٛاّ اعس٠ٺق

ايًِٛ ٚايعسٚإ. ٚأض٣ إٔ ْٝع ٚغا٥ٌ ٚأزٚات نُإ ايعساي١ ٗ شيو اجملتُع ناْت 

ِٸ عرب آي١ٝ ايتٛاؾل, َع٢ٓ أْ٘ نإ ٖٓاى َػاضٷ ٞٸ تت دص ايكطاض, ٖٛ ايصٟ ٜتٸ ٚعكٌ ْع

 .غاؽٖصا ا٭ع٢ً  ٜٚعكس ايتشايؿات ,ٔ إًّٛٛض ايسؾاع عٚنإ ٜكطِّ

 

 ٍطبٝع١ٝ :يكس عُسمت إٍ تكػِٝ ايعساي١ إ; ِٕ  ٚتٛاؾك١ٝ, ؾٌٗ ٖٓاى َٔ قػ

ٛٻ  ;ض إٔ اجملتُع ٗ ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝثايح؟ طبكّا هلصا ايتكػِٝ ٫ ّهٔ إٔ ْتك

ٔ ٖصٙ أٚ مل ته ,ٚمل ٜهٔ ّتًو عساي١ طبٝع١ٝ ,سٝح نإ بعٝسّا عٔ ايْٝٛإ

ايعساي١ َؿ١َٛٗ بايٓػب١ ي٘, إشٕ هب إٔ تهٕٛ ايعساي١ اييت ؼهُ٘ ٖٞ َٔ ْٛع 

 ثايح. ؾإٕ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ٜكّٛ ع٢ً عسّ ٚدٛز ؾٛل ;ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ

 

 ــــــ عداي١ اآلداب ٚايتكايٝد َع ايعداي١ ايتٛافك١ٝ

 ٌاؿايتٌ ؾإٕ يٛ أضزْا إٔ لعٌ إب٢ٓ قا٥ُّا ع٢ً امكاض ايعساي١ بٌ ٖات 

ٟ إٍ إثبات ا٭خط٣ بطبٝع١ اؿاٍ, ٚعٓسٖا ٜهٕٛ ن٬َهِ ْؿٞ إسساُٖا ٜ٪زٸ

ٝٵسٳقشٝشّا.  إٕ ٖٓاى ؾٛاٖس بأٜسٜٓا تجبت تبًٛض نُإ ا٭َٔ  :إٔ إسٸع٢ ٜكٍٛ بٳ

ٚايعساي١ َٔ خ٬ٍ َػاض ايتٛاؾل. ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٫ ّهٔ يٓا إٔ ْٓؿٞ إٔ داْبّا َٔ 

ِٸإطايب١ بايعساي١  َٔ ا٫يتعاّ باٯزاب ٚايتكايٝس; إش  َٔ خ٬ٍ ْٕٛع ٗ اجملتُع نإ ٜت
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ـٷ ثايح ٜعترب ايعساي١ َع٢ٓ ا٫يتعاّ باٯزاب ٚايتكايٝس ا٫دتُاع١ٝ, ٚإٕ  ٖٓاى تعطٜ

ٝٵسٳناْت ٖصٙ اٯزاب ٚايتكايٝس َٔ إٛضٚثات ايكس١ّ.  عٝ٘; إٔ ٖصا ٫ ٜهطٸ َا ْسٸ بٳ

ؿٟٝٛ إطايب بايعساي١ ٗ شيو اجملتُع ع٢ً مٛ ٚشيو ٭ْهِ تؿاٖسٕٚ ايتٝاض ا

ؿكٕٛ ٚتتبًٛض ٢ ع٢ً خ٬ف َا نإ عًٝ٘ أغ٬ؾِٗ, ٚناْٛا ٜتٸإٛدب١ اؾع١ٝ٥, ستٸ

 .ع٢ً ٖصا ا٭غاؽا٭عطاف ٚايتكايٝس 

 

 ــــــ مناذز َٔ تٛافكات اجملتُع اجلاًٖٞ إلداز٠ اجملتُع

اؾا١ًٖٝ َتؿاٚت١, ٚناْت  يصيو ناْت ايتكايٝس ٚا٭عطاف ٗ كتًـ إطاس١ً

َٚطس١ً اؾا١ًٖٝ ايجا١ْٝ, ٚناْت إطس١ً ايجا١ْٝ قطٜب١  ;ٖٓاى َطس١ً اؾا١ًٖٝ ا٭ٍٚ

ّا, ٚنإ ع٢ً ايسٚاّ َٔ ٚٗٛض عكط اٱغ٬ّ. يكس نإ اجملتُع اؾاًٖٞ فتُعّا سٝٸ

  متٸاييت ,دص قطاضات دسٜس٠, ٚنإ ايهجري َٔ ايكطاضات اهلا١َ ٗ اجملتُع اؾاًٖٜٞتٸ

ٚع٢ً أعتاب ٚٗٛض  باجملتُع ايكطٜب َٔ عكط ايٓيبٸ تػذًٝٗا ٗ ايتاضٜذ, شات ق١ًٺ

اٱغ٬ّ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ يٓا إٔ ْػٛم ايهجري َٔ ايؿٛاٖس اييت تجبت أِْٗ 

ُٸبٵناْٛا ٜٴ  ٚق١ُٝ نبري٠ يًتٛاؾل. ١ّٝسٕٚ أٖ

تٛاؾل. إِْٗ َٓص ايّٝٛ ذ٘ ٗ إزاض٠ ؾ٪ْٚ٘ إٍ ايإٕ اجملتُع ايصٟ ٫ ّتًو زٚي١ ٜتٸ

ٓٛا َٔ ؼكٝل ايتعاٜـ نٞ ٜتُٖه; ًٞ أٚ اي٤٫ٛ ٚايتشايـبٳا٭ٍٚ أبسعٛا ايٓٛاّ ايَك

ايتشايـ. ٚاٯخط  :ط, َٚٔ بٝٓٗاُطايػًُٞ. نإ اجملتُع اؾاًٖٞ ّتًو عسٸ٠ قاٚض ُٚأ

 «اهلل أٜاّ». ٚٗ اؿكٝك١ إٕ أقٌ َؿّٗٛ «ا٭ٜاّ»ٚ «ايعَإ»ٗ َٛضز  ٖٛ اؿػاب اـامٸ

ُٸ إٛدٛز ٗ اٱغ٬ّ َأخٛشٷ ْٛٗا أٜاّ َٔ شيو اجملتُع, غا١ٜ َا ٖٓايو أِْٗ ناْٛا ٜػ

ٌ ٜٓبجل َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ أٜهّا. نُا إٔ تكبټ «ايؿٗٛض»ُا نإ َٓؿأ عح بٳايعطب. ٚضٴ

ٌ ايػدا٤ بِٝٓٗ. ّٚجِّ اؾٛاض ٚطًب اؿُا١ٜ َٔ احملاٚض ا٭خط٣ اييت ناْت غا٥س٠ّ

ؾطز١ٜ  آخط ٱزاض٠ اجملتُع. إٕ ايػدا٤ ٗ شيو اجملتُع مل ٜهٔ ٚاٖط٠ّ ٚايهطّ َب٢ٓٶ

نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ فتُعٓا. يكس نإ ايهطّ ٗ اجملتُع ايعطبٞ  ,ّهٔ تُٗٝؿٗا

ِٸٌ ٚاٖط٠ّّجِّ ٌ إلاظٙ عٔ ططٜل ايتؿهټ , ٚنإ ايهجري َٔ ا٭َٛض اٱْػا١ْٝ ٜت

 ٚايػدا٤ ٚايهطّ.
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 ــــــ ٛعأفط١ًٝ عسب اجلا١ًٖٝ ع٢ً اجمل

إٍ  غ٬ّ باؾاًٖٞ إِا نإ بايكٝاؽإٕ ٚقـ اجملتُع ايعطبٞ قبٌ اٱ

ٔٸ ٢ َٔ اجملتُع ٖصا ٫ ٜعين إٔ اجملتُع اؾاًٖٞ نإ أغٛأ ستٸ اٱغ٬ّ, ٚيه

ُا نإ اجملتُع ايعطبٞ اؾاًٖٞ َٔ بعض اؾٗات أؾهٌ َٓ٘. ؾكس ٚضز بٳاٱٜطاْٞ, بٌ ضٴ

قاٍ ي٘: أخربْٞ عٔ اجملٛؽ ناْٛا أقطب  إٔ ظْسٜكّا» ـ ٗ سسٜحٺـ  ×عٔ أبٞ عبس اهلل

ٍ ايسٜٔ إزِٜٓٗ أّ ايعطب؟ قاٍ: ايعطب ٗ اؾا١ًٖٝ ناْت أقطب  ٍ ايكٛاب ٗإ

ٌٸ ;اؿٓٝؿٞ َٔ اجملٛؽ ـ ٚناْت  :ٍ إٔ قاٍإا٭ْبٝا٤ ـ  ٚشيو إٔ اجملٛؽ نؿطت به

ايل ؾطا٥ع اجملٛؽ ٫ تػتػٌ َٔ اؾٓاب١, ٚايعطب ناْت تػتػٌ, ٚا٫غتػاٍ َٔ خ

ٖٚٛ َٔ غٓٔ ا٭ْبٝا٤, ٚإٕ أٍٚ  ,ٚناْت اجملٛؽ ٫ ؽتً, ٚايعطب ؽتً .اؿٓٝؿ١ٝ

ٓٗا, ٚناْت ٌ َٛتاٖا ٫ٚ تهٚؿٚناْت اجملٛؽ ٫ تػػِّ .ؾعٌ شيو إبطاِٖٝ اـًٌٝ ٔٵَٳ

ٚناْت اجملٛؽ تطَٞ بإٛت٢ ٗ ايكشاضٟ ٚايٓٛاٜٚؼ, ٚايعطب  .ايعطب تؿعٌ شيو

َٳ .١ ع٢ً ايطغًٌشسٖا, ٚنصيو ايػٓٸتٛاضٜٗا ٗ قبٛضٖا ٚت سؿط ي٘ قرب آزّ أبٛ  ٔٵإٕ أٍٚ 

َٸ .ؿس ي٘ ؿسٷأايبؿط, ٚ ٗات ٚتٓهض ايبٓات ٚا٭خٛات, ٚناْت اجملٛؽ تأتٞ ا٭

ت٘ بٝت ايؿٝطإ, ٚأْهطت اجملٛؽ بٝت اهلل اؿطاّ, ٚمسٻ .َت شيو ايعطبٚسطٸ

ٛٚٚناْت ايعطب ؼذٸ ٌٸ ايعطبٚناْت  .ٓابٝت ضبِّ :ُ٘ ٚتكٍٛ٘ ٚتع ا٭غباب أقطب  ٗ ن

 .(6)«...ٍ ايسٜٔ اؿٓٝؿٞ َٔ اجملٛؽإ

 

 ــــــ إَطا٤ اإلضالّ يبعض تكايٝد عصس اجلا١ًٖٝ

َٕ ُا بٳطٸ٠, ٚضٴَٔ ٖٓا ؾإٕ اجملتُع اؾاًٖٞ مل ٜهٔ ىًٛ َٔ اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ با

ٚيصيو  عا٤ بإٔ ٖصا اجملتُع نإ وتٟٛ ع٢ً أؾٝا٤ َٔ ايسٜا١ْ اؿٓٝؿ١ٝ,أَهٔ ا٫زٸ

ؾإٕ بعض تكايٝسِٖ ٚأعطاؾِٗ تكبض دع٤ّا َٔ تعايِٝ زٜٓٓا ـ غٛا٤ ٗ شيو تكايٝسِٖ 

ناْت  ٕ ايهجري َٔ عٓاقط اؿرٸإ, سٝح َٔ قبٌٝ: اؿرٸ ,ا٫دتُاع١ٝ أٚ ايس١ٜٝٓ ـ

ٕٛ َٛدٛز٠ّ  َٔ ا٭ما٤. يسِٜٗ بٓش

 إْٓا َٔ خ٬ٍ شنط ٖصٙ ايؿٛاٖس ْطّٚ إثبات ث٬ث١ أَٛض:

ٚٸ تُع اؾاًٖٞ نإ ٜػع٢ إٍ ؼكٝل ايعساي١, ٚنإ يؿططتِٗ ٕ اجملإ: ٍا٭
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ٞٸ ٚٚٗٛضٷ ٖصٙ ػٌٛ  .ادتُاع

ذ٘ َٔ َػاض ايتٛاؾل إٍ بٓا٤ ايتكايٝس ٕ اجملتُع اؾاًٖٞ نإ ٜتٸإ: ايجاْٞ

 ٚا٭عطاف.

ٚنعـ  ;ٕ ٚدٛز ايًِٛ بِٝٓٗ نإ ْاؾ٦ّا َٔ أَطٜٔ, ُٖٚا: اؾٌٗإ: ايجايح

 ايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ.

٘ بايًِٛ; تٵ, ٚمل ٜٓعٳ(اؾاًٖٞ) اغِأطًل اٱغ٬ّ ع٢ً شيو اجملتُع َٚٔ ٖٓا 

َٸ ّٝا, ٚمل ٜهٔ ٜػتطٝع إٍ شيو غب٬ّٝ ٗ بعض ٭ْ٘ ٗ اؿكٝك١ إِا نإ فتُعّا أ

كـ بايعكب١ٝ ٚاؿ١ُٝ ٚايػطٚض ا٭سٝإ. ٚسٝح نإ ٖصا اجملتُع ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٜتٸ

ا٫ت ٚايكؿات ا٭خ٬ق١ٝ ايػًب١ٝ تٓؿأ َٔ ـ نإ ايهجري َٔ اٱؾهًَط ٚايكٻٚايتهبټ

 ٖصٙ ايٛٛاٖط.

 

 ــــــ غٛاٖد ع٢ً ايعداي١ ايتٛافك١ٝ يف اجملتُع اجلاًٖٞ

ّٚ  ــــــ ٍ: اْتداب غٝذ ايكب١ًٝايػاٖد األ

اْتداب ؾٝذ ايكب١ًٝ, َع٢ٓ إٔ ايٓٛاّ ايكبًٞ نإ وتٟٛ ع٢ً اْتدابات. 

٢ بٗا ٚطّا َٚٛاقؿات هب إٔ ٜتشًٓشنطٚا ؾط أِْٗٚنُا دا٤ ٗ ايهتب ايتاضى١ٝ 

ٚٸ :َا ًٜٞ إٍ بعهٗا ؾٝذ ايكب١ًٝ, ْؿري ٗ إٔ ٜهٕٛ َعطٚؾّا بٓكط٠  :ٍايؿطٙ ا٭

َٚا  ,: إٔ ٜتشٌُ ز١ٜ ايؿكريٚايؿطٙ ايجاْٞ ;ٚإٔ ٜهٕٛ باب٘ َؿتٛسّا يًهٝـ ,ايهعٝـ

َٔ ٖصٙ  إٍ شيو َٔ ايكؿات ا٭خط٣. ٚقس اؾتًُت نتبٓا ايؿك١ٝٗ ع٢ً ؾ٤ٞٺ

 قؿات أٜهّا.إٛا

 

 ــــــ ايػاٖد ايجاْٞ: ايتشايف

ذٕٗٛ إٍ َا ٖٛ أبعس َٔ باٱناؾ١ إٍ نُإ ايعساي١ زاخٌ ايكب١ًٝ, ناْٛا ٜتٸ

زا٥ط٠ ايكب١ًٝ ايهٝٸك١, ؾهاْٛا يصيو ٜعكسٕٚ ايتشايؿات يهُإ ايعساي١ ع٢ً ْطام 

بإًّٛٛ, أٚغع ٗ سسٚز َا تػتٛعب٘ أؾٗاَِٗ. ٚنإ بػ٘ ا٭َٔ, ٚعسّ إؿام ا٭ش٣ 

إهاب١ٝ عاي١ٝ. ٚقس دا٤ ٗ ايتاضٜذ  ْٗا شات ق١ُٝٺٚٵَٔ ا٭َٛض اييت ٜطٳ ,ٚايتعاٜـ ايػًُٞ
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أِْٗ ناْٛا هٓشٕٛ إٍ ايكًض ٚايػ٬ّ ؾُٝا بِٝٓٗ, ٚٗ ايكًض زٚاؾع إْػا١ْٝ, أٚ 

 ٌ َٔ ايعٓـ.تٓكټ

 

 ــــــ ايػاٖد ايجايح: سًف ايفطٍٛ

ٌٕ يصٟ ٜػتشلٸا ,)سًـ ايؿهٍٛ( :َٚٔ تًو ايتشايؿات  ايتأنٝس عًٝ٘ بؿه

تٌ. ٚدا٤ ٗ اؿًـ ا٭ٍٚ: هب عسّ ايػهٛت إبطاّ سًـ ايؿهٍٛ َطٸ خام. يكس متٸ

ض ي٘ إًّٛٛ. ٚإًؿت ٗ شيو إٔ ٖصا اؿًـ مل ٜهٔ ٜكتكط ع٢ً ايًِٛ ايصٟ ٜتعطٻ

ٌٸ ٌٕ ع٢ً خكٛم أبٓا٤ ايكبا٥ٌ إتشايؿ١ ؾك٘, ٚإِا ٜؿٌُ ن  أٚ َػتططٕم عابط غبٝ

سخٌ سسٚز غًط١ تًو ايكبا٥ٌ إتشايؿ١ ٜٚطاي٘ ايًِٛ. ثِ نإ ٖصا اؿًـ قس طٛاٙ ٜ

ض ف عًـ ايؿهٍٛ ؾكس نإ عٓسَا تعطٻايٓػٝإ. ٚأَا ايتشايـ ايجاْٞ ايصٟ عٴٔط

ٚايػطٜب أْ٘ ادتُع  ,عاٍ ٜطًب ايٓكط٠ َٔ ايٓاؽ إٍ ًِٚ, ٚاغتػاخ بكٛتٺ ؾدلٷ

 ٔٵٖٖ |ا٭نطّ يو اؿًـ, ٚنإ ايٓيبٸٚأبطَٛا ش ,َٔ نباض ؾٝٛر ايكبا٥ٌ عسزٷ

سهط إبطاّ شيو اؿًـ. ٚنإ ايػبب ايصٟ زعا إٍ عكس ٖصا اؿًـ ٖٛ ايسؾاع عٔ 

 إًّٛٛ.

 

 ايعَٔ,  بػٝط١ ٚقعت ٗ بط١ٖٺ ُا ناْت َػأي١ سًـ ايؿهٍٛ سازث١ّبٳضٴ َٔ

 عا١َ, ٜؿاضى ؾٝٗا ْٝع ايكبا٥ٌ أٚ أغًبٗا. ٚمل تهٔ َػأي١ّ

 ً٫ بٴسٻٗ ٖصا اؿًـ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ  ب ايكبا٥ٌ َؿاضن١ّبٌ ناْت أغ  َٔ

زّا ع٢ً إٔ َػاض إطايب١ بايعساي١ ٗ اجملتُع اؾاًٖٞ هب إٔ ٫ ٜٴكاؽ ايتأنٝس فسٸ

 ,٭ٕ ايٓتٝذ١ اييت غٝشكٌ عًٝٗا اجملتُع اؾاًٖٞ عٓسٖا غتهٕٛ قؿطّا ;باٱغ٬ّ

 كط اؾاًٖٞ نإ هٓض مٛ ضؾع ايًِٛ.عٞ إٔ ايٓٛاّ ايكبًٞ احملسٚز ٗ ايعٚإِا ْسٸ

 

 ف ع٢ً تًو َؿطز٠ ؾٝذب ايتعطټ عانِ عازث١ٺإشا نٓتِ تطٜسٕٚ إثبات َسٸ

ٚٸ ّٸ إض٫ّ. أْتِ تٓٛطٕٚ إٍ سازث١ سًـ ايؿهٍٛ ِٛشدّا يتٝٸاؿازث١ أ َطايب بايعساي١,  عا

ٛٳٗ سٌ إٔ ا٭َط مل ٜهٔ نصيو; ؾإٕ سًـ ايؿهٍٛ نإ قًٌٝ ايٛظٕ ٚنعٝـ ا ع ِقي



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

 ٖٚاَؿّٝا َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ.

 

 ــــــ سًف ايفطٍٛ بٛصف٘ اجتاّٖا غاَاّل

  ٍبٌ ايعهؼ ٖٛ ايكشٝض; ؾًِ ٜهٔ سًـ ايؿهٍٛ سًؿّا ٖاَؿّٝا. اْٛطٚا إ

ُٸ ١ٝ يبػ٘ ٖصٙ ايكه١ٝ َٔ ظا١ٜٚ إٔ ايكب١ًٝ ٗ ايعكط اؾاًٖٞ ناْت تعطٞ ا٭ٖ

ل اْت ػس يٓؿػٗا إَها١ْٝ ايٛٗٛض ٚايتشٓكايعساي١ زاخٌ ايكب١ًٝ, ٚإٕ ٖصٙ ايؿطط٠ ن

ٌٕ ٔٵ نُٔ إطاض ايكب١ًٝ بؿه ِٸنًٓ أنرب, ٚيه  ُا عذعت قب١ًٝ عٔ ٤ٌَ اـٮ نإ ٜت

ططح إؿه١ً ٗ غٝام عكس ؼايـ بٌ ايكبا٥ٌ. ٚٗ َجٌ ٖصٙ ايٛطٚف لسِٖ ٜبسٕٚ 

ٌ ؾاٖسّا هٍٛ ّج٢ِّ ػاٙ ايػطبا٤ ٚاٯتٌ َٔ خاضز ايكبا٥ٌ إتشايؿ١. إٕ سًـ ايؿقًكّا ستٸ

ع٢ً اؿػاغ١ٝ اييت وًُْٛٗا ػاٙ ايًِٛ, ٚناْٛا يصيو ٜبشجٕٛ عٔ ٚغا٥ٌ يًشسٸ َٔ 

ط عٔ ٚدسإ. ؾإشا مل ْعرتف بإٔ ٖصا ا٭َط نإ ايًِٛ. ٖٚصا إكساض ٗ سسٸ شات٘ ٜٴعبِّ

َٸ ٌ ٚاٖط٠ّّجِّ ٌٸعا  َٔ اعتباضٙ ؾاٖسّا ع٢ً ٚدٛز ْعع١ إٍ ايعساي١. ١ ؾ٬ أق

 

ُّايػاٖ  ــــــ ب قتٌ احلٝٛاْات ٚاقتالع األغذازد ايسابع: جت

ْ٘ نإ ٜتٛضٸع عٔ قتٌ اؿٝٛاْات اعتباطّا, إ :ا قٌٝ ٗ قؿ١ اجملتُع اؾاًٖٖٞٓ

ّا, ٚنصيو مل ٜهْٛٛا ٜعُسٕٚ إٍ قطع ايٓباتات ٚا٭ؾذاض ٕ يًب١ُٝٗ سٓكٚٵٚناْٛا ٜطٳ

 عٓس اؿاد١. عبجّا, إ٫ٓ

 

 ِٔٵ طٷدسٜ ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ن٬َه ٜبسٚ أْ٘ ٫ ّهٔ  با٬ٕس١ٛ, ٚيه

ؾإٕ عسّ قتٌ اؿٝٛاْات قس ٜهٕٛ يسٚاؾع  ;ع٢ ايجاْٞ بٗصٙ ايؿٛاٖسإثبات إسٸ

ـ عًٝٗا ز١َّٛ سٝا٠ اجملتُع ٗ تًو ايب١٦ٝ ايكاس١ً, ٖٚصا ٫ ضب٘ ي٘ اقتكاز١ٜ تتٖٛق

عٔ قتٌ اؿٝٛاْات, عٕٛ بايطٚح إع١ٜٛٓ ٚايؿطط٠. ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو أِْٗ ناْٛا ٜتٛضٻ

ٌٸ  بػاط١. ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٜبازضٕٚ إٍ ٚأز ؾتٝاتِٗ به

 ٚٸ :ع٢ ٜكّٛ ع٢ً أَطٜٔإٕ إسٸ ِْٗ ناْٛا ّتًهٕٛ ؾطط٠ ايعساي١, ٚإ٫ إ: ٍا٭

ِْٗ ناْٛا ٜعًُٕٛ ع٢ً بًٛض٠ ايعساي١ إ: ٚا٭َط ايجإْٞا عُسٚا إٍ ايسؾاع عٔ إًّٛٛ. 
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سّا, عٞ إٔ ايعساي١ ايكب١ًٝ ناْت ؾ٦ّٝا دٝٸو أْٓا ٫ ْسٸٗ إطاض ايتٛاؾل. ْهٝـ إٍ شي

 بايٓػب١ هلِ ؾك٘. ٚمٔ ْعًِ إٔ ايعساي١ اؾا١ًٖٝ ناْت سػ١ّٓ

 

 ع٢ اٯخط ٜكٍٛ: إٕ ايعساي١ تعين نُإ إكاحل.نإ إسٸ 

 ٚمل ٜهٔ َكسٚضٖا ؼكٝل إٔ ايرتنٝب١ ايكب١ًٝ ناْت نعٝؿ١ّ شنطتٴ ,

 أٚغع. ايعساي١ ع٢ً ْطإم

 

 ِٸ  ع٢.َٔ إسٻ ع٢ً ايطغِ َٔ شيو ؾإٕ ايؿٛاٖس إصنٛض٠ أع

 

 ــــــ َفّٗٛ ايعداي١ يف اجملتُع اجلاًٖٞ

  ايػبب ٗ شيو ٜعٛز إٍ أْهِ تٓٛطٕٚ إٍ تًو ايعساي١ ايس١ٜٝٓ إكط١ْٚ

ٌٸ ٚتٛظٜع  ,ٟ إٍ ؼكٝل ا٭ََٔا ٜ٪زٸ بايتك٣ٛ ٚاي١ٝٓ ايكاؿ١. ٚأَا مٔ ؾٓط٣ ٗ ن

ب َٔ أدٛا٤ ايػ٬ّ, ٚوسٸ َٔ ايًِٛ ٚايعسٚإ ٚإكاحل, ٚإقا١َ ايِٓٛ, ٜٚكطِّإٓاؾع 

 ّٗا مٛ ؼكٝل ايعساي١.أٚ ٜعًٜ٘, تٛدټ

 

 َٳ ـٕٔٱ٬ٜ﴿ٜكٍٛ ٗ تؿػري قٛي٘ تعاٍ:  ٔٵٖٓاى  ٜٵ (: إٕ اهلل 1)قطٜـ:  ﴾فٹ ُقطٳ

 .(7)ط ا٭َٔ يًُذتُع اؾاًٖٖٞٛ ايصٟ ٖٚؾ

 ٚٸ٫ّ ٌٸأ ٔٸ عًٝٓا ب٘عٌُ ْأتٞ ب : إٕ ن ٔٸ.  ٚولٸ ,٘ ؾإٕ اهلل ّ : ٚثاّْٝاي٘ إٔ ّ

٢ ٗ ٖصا ايتؿػري قٌٝ: إٕ ايكبا٥ٌ ٗ اجملتُع اؾاًٖٞ ناْت تعكس ايتشايؿات ستٸ

 يهُإ ا٭َٔ ايتذاضٟ.

 

 ــــــ ايػاٖد اخلاَظ: طسٜك١ حتسٜس ايعبٝد

, بٌ إٕ َٓٗر ؼطٜط ٚعتل ايعبٝس مل ٜهٔ َٔ إؿاِٖٝ ايتأغٝػ١ٝ ٗ اٱغ٬ّ

ِٸ ؼطٜط ايعبٝس ٗ اجملتُع اؾاًٖٞ ٗ بعض اؿا٫ت أٜهّا, ٚدا٤ اٱغ٬ّ  نإ ٜت

يٝعٌُ ع٢ً تك١ٜٛ ٚتععٜع ٖصٙ ايٛاٖط٠. ٚٚاٖط٠ ؼطٜط ايعبٝس ٫ ّهٔ إٔ تٓبجل َٔ 
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 عسٚا١ْٝ. ضٕٚح

 

 ــــــ ايػاٖد ايطادع: ايطدا٤ ٚايهسّ

س ٖصا ا٭َط ٜكرتٕ ببعض ل بايكُاض ٗ شيو اجملتُع, سٝح لا٭َط اٯخط ٜتعًٓ

ط عٔ ٚدٛز ايٓعع١ إٍ ايػدا٤ ؾعط١ٜ َأثٛض٠ تعبِّ ايٓكاٙ ا٭خ٬ق١ٝ. ٖٓاى أبٝاتٷ

يٛ اَتٓع اـاغط ٗ ايكُاض عٔ بصٍ ْٝع أغٓاَ٘ أٚ إبً٘ ؾإْ٘  :َٔ شيو َج٬ّٚ .ٚايهطّ

غٛف ٜٛغِ بايبدٌ. ٚناْت ا٭عطاف تكهٞ بإٔ ٜعُس ايػايب ٗ ايكُاض إٍ ايتهش١ٝ 

 :ٚتٛظٜعٗا ع٢ً اؾريإ ٚإػانٌ. َٚٔ شيو ,ُٝع َا وكٌ عًٝ٘ َٔ اٱبٌ ٚا٭ْعاّظ

 .(8)«بصيت ؾريإ اؾُٝع ؿاَٗا»قٍٛ يبٝس ٗ بعض ؾعطٙ: 

 ;٢ ٗ ايٛٛاٖط ايكبٝش١ ٜٓؿسٕٚ بعض اؾٛاْب ا٭خ٬ق١َٝٚٔ ٖٓا ْط٣ أِْٗ ستٸ

يٓاض ع٢ً ا٭َانٔ َٔ أدٌ تكسِٜ اـسَات إٍ اجملتُع. ٚنإ ايعطب ٜهطَٕٛ ا

َٳ يتهٕٛ َٓاض٠ّ ;إطتؿع١ ٗ ايكشطا٤ ٌٸ ٔٵٜٗتسٟ بٗا  ٜٚهٕٛ  ,ذ٘ إيٝٗاايططٜل, ٜٚتٸ ٜه

ي٘ سلٸ ايهٝاؾ١ ث٬ث١ أٜاّ. ٚنإ ٖصا ايهطّ ٜعٛز إٍ إٔ شيو اجملتُع مل ٜهٔ 

قاؿٕٛ, ٚأِْٗ  ٜػتطٝع إزاض٠ ْؿػ٘ َٔ زْٚ٘. ؾًِ ٜهٔ ا٭َط ٜعٛز إٍ أِْٗ أْاؽٷ

ؿل ادتُاع١ٝ َتٻ إٍ اهلل, بٌ ٜأتٞ ايهطّ بٛقؿ٘ آي١ّٝ ضغٕٛ ايهطّ قطب١ّناْٛا ّا

 ;ؾات ايكبٝش١عًٝٗا ؾُٝا بِٝٓٗ. نإ أؾطاز اجملتُع اؾاًٖٞ ٜكَٕٛٛ ببعض ايتكطټ

إش  ;َٔ شيو أِْٗ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ناْٛا ٜطٛؾٕٛ سٍٛ ايهعب١ عطا٠ّٚبػبب دًِٗٗ, 

ٚٸإ ٕٵ ٫ّ عٔ ثٝابِْٗ ناْٛا ٜبشجٕٛ أ ٓٛا َٔ اؿكٍٛ ع٢ً ؾ٤ٞ مل ٜتُٓه اٱسطاّ, ؾإ

طاٖط٠ )ٖٚٞ  إش ناْٛا ٜكٛيٕٛ: هب إٔ ِجٌ بٌ ٜسٟ اهلل بجٝابٺ ;َٕٚٓٗا ناْٛا ٜتعطٸ

ثٝاب اٱسطاّ(, ٚسٝح مل ٜهْٛٛا هسٕٚ تًو ايجٝاب ناْٛا ٜ٪ثطٕٚ ايطٛاف َٔ زٕٚ 

 غري طاٖط٠. ّا, ع٢ً إٔ ًٜبػٛا ثٝابثٝابٺ

 

 ــــــ بِدح األضاسٞ يف ضٓٛات اجَلايػاٖد ايطابع: ذب

ب. ٚنًُا ٚٗطت بعض سٵ٘ ٚاَؾشٵايؿاٖس اٯخط ٖٛ ايتهش١ٝ ٗ غٓٛات ايَك

إٍ تٛظٜع ا٭ناسٞ بٌ ايٓاؽ.  ضإؿانٌ ناْت اجملتُعات ٗ عكط اؾا١ًٖٝ تباز
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بػبب  ;ٗ ا٭ٜتاّ ٚا٭ضاٌَ ٚقس ناْت ٖصٙ اجملتُعات تعاْٞ ع٢ً ايسٚاّ َٔ ٚؾط٠ٺ

طٚب ٚايػعٚات, ٚناْت تًو اجملتُعات تٛيٞ ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام اٖتُاَّا نجط٠ اؿ

 نبريّا.

 

 ــــــ ايػاٖد ايجأَ: اغتٗاز غدص١ٝ سامت ايطا٥ٞ

ٗ اجملتُع اؾاًٖٞ َجٌ  َٚٔ ايؿٛاٖس ا٭خط٣ ٗ ٖصا ايؿإٔ ٚٗٛض ؾدك١ٝٺ

ؾدك١ٝ سامت ايطا٥ٞ. طبكّا يط٩ٜتهِ ٚتؿػرينِ يًُذتُع اؾاًٖٞ هب إٔ ٫ 

ؾٕٛ اجملتُع اؾاًٖٞ بٛقؿ٘ فتُعّا تب ايٛٗٛض يؿدك١ٝ سامت ايطا٥ٞ; إش تعطِّٜه

ٟٸقاغّٝا ٚدآؾ ٕ إٔ ٖصا ٚٵط أخ٬قٞ. ٚيهٓهِ تطٳَ٪ؾِّ ّا ٫ ّهٔ ي٘ إٔ وتٟٛ ع٢ً أ

 |ا٭نطّ ٌ ضَعّا يًهطّ ٚايػدا٤, ٚنإ ايٓيبٸّجِّ ض عٔ ؾدٕلاجملتُع ٜتُدٻ

ٝٸ. َٚٔ ٖٓا ٜتٸّا هلصٙ ايؿدك١ٜٝبسٟ اسرتاَّا خاقٸ ات ناْت تعٌُ ع٢ً هض إٔ ٖٓاى آي

 تعسٌٜ ٚتٛدٝ٘ شيو اجملتُع مٛ ايك٬ح.

 

 ــــــ ايًذ٤ٛ ٚاجلٛاز ايػاٖد ايتاضع: سّل

سٸ ايّٝٛ ٚاسسّا َٔ سكٛم اٱْػإ, نإ ٜٴطاع٢ ٗ ايصٟ ٜٴعٳ ,ايًذ٤ٛ إٕ سلٸ

٘ٺ ٢ ٗ أغٛأ . إٕ اي٬د٧ نإ و٢ٛ باؿُا١ٜ ستٸاجملتُع اؾاًٖٞ ع٢ً أؾهٌ ٚد

إٕ ايساؾع َٔ  :إشا متٸ ضؾع قؿ١ ايًذ٤ٛ عٓ٘. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٫ أضٜس ايكٍٛ ايٛطٚف, إ٫ٓ

ِٸ ٝٸ ٚضا٤ شيو نإ ٜت إٍ اهلل, بٌ ٜأتٞ شيو نُٔ تًو اٯيٝات اييت  خايك١ ٚقطب١ّ ١ٺبٓ

 ٕ.١ً َٓع ايًِٛ ٚايعسٚاتهُٔ هلِ إزاض٠ اجملتُع, ٚتٛدٝٗ٘ مٛ إضازتِٗ ايؿطط١ٜ إتُجِّ

 

 ــــــ عا٤ ايطبل إىل اخلريايػاٖد ايعاغس: اّد

 سٝحايؿاٖس ايعاؾط إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ إشا ناْت قس ْعيت بؿإٔ اجملتُع اؾاًٖٞ, 

٘ٹ﴿تكٍٛ:  ٝٵ َٳا غٳبٳُكْٛٳا ٔإَي ٝٵطّا  ٕٳ خٳ ٛٵ َنا ٓٴٛا َي َٳ ٔٳ َآ ٔٳ َنَؿطٴٚا يٹًٖصٹٜ ٍٳ اٖيصٹٜ )ا٭سكاف:  ﴾ٚٳَقا

ٕ أْؿػِٗ ٗ إطاض ٚٵٕٛ إٍ ؾعٌ اـري, ٚناْٛا ٜطٳهض أِْٗ ناْٛا ٜتػابك(, ٜتٻ11

٘ٹ﴿أعُاٍ ايربٸ, ٚناْٛا ٜكٛيٕٛ:  ٝٵ َٳا غٳبٳُكْٛٳا ٔإَي ٝٵطّا  ٕٳ خٳ ٛٵ َنا إٕ  :٫ أضٜس ايكٍٛ .﴾َي
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ٕ أْؿػِٗ ٚٵط عٔ أِْٗ ناْٛا ٜطٳا٭ز٢ْ ٜعبِّ َٓطكِٗ نإ قشٝشّا, ٚإِا ٖٛ ٗ اؿسٸ

 َٔ زعا٠ إػاضع١ إٍ اـري.

 

 ــــــ ١ادٟ عػس: ايعٓفايػاٖد احل

ٗ اجملتُع اؾاًٖٞ. ؾع٢ً ايطغِ َٔ اْتؿاض ٚاٖط٠  يكس ناْت ايعٓؿ١ َٛدٛز٠ّ

ٖٛ ايعْا, إ٫ٓ ١ُ َِٓٗ. ٚمل ٜهْٛٛا ٗ ًَإٔ ٖصا نإ وكٌ ٗ ايػايب بٌ أثطٜا٥ِٗ ٚاي

ٔٸ ٔٸ ايػايب ٜٓٛطٕٚ إٍ ايٓػا٤ ٗ خسٚضٖ , تط٣ٚ بٗص إع٢ٓ ٖٚٓاى أؾعاضٷ .ٚزاخٌ خٝاَٗ

 قٍٛ أسسِٖ: :ٗاَٚٓ

 اضتٞٚأغضٸ ططٗ َا بٳسٳتٵ يٞ دـ 
 

 (9)ستٸـــ٢ ٜــــٛاضٟ دـــاضتٞ َأٚاٖــــا   
 

زٜين, ٚإِا ٖٞ ططٜك١ ٱزاض٠ اجملتُع  ٖٚصا ا٭َط مل ٜهٔ قا٥ُّا ع٢ً أغإؽ

ع إٓاؾع ٖٛ إٔ عًٝٓا إٔ ْعٌُ ع٢ً تعب١٦ بعض اٯيٝات ٗ ْٜا َٔ تٛظٚتٛظٜع إٓاؾع. َٚطازٴ

ِٸ إزاض٠ اجملتُع, ٫ٚ وسخ ػاٚظٷنٞ  ;خٛإ اجملتُع  أٚ عسٚإ. تت

 

 ــــــ ايػاٖد ايجاْٞ عػس: األَٔ ٚايٛفا٤ بايعٗد

١َ هب ايكٍٛ: إٕ ايتُاٖٞ يٓصنط ٖٓا ؾاٖسّا َٔ ْٗر ايب٬غ١. َٚٔ باب إكسٸ

ط عٔ غٝاز٠ ايعكٌ اؾُعٞ. ٚنإ ايعكٌ أٚ ا٫ػاٙ إٍ إهاز ايتٓاغِ ٗ اجملتُع ٜعبِّ

ٝٵسٳإٍ ا٫ْػذاّ,  ذ٘ بعسٴُػًٌُ مل ٜتٸاؾُعٞ يً إٔ اجملتُع اؾاًٖٞ نإ ٜٓعع إٍ  بٳ

ؾإْ٘ »: ×ط عٔ ٖصٙ ايط١ٜ٩, إش ٜكٍٛإأثٛض عٔ أَري إ٪ٌَٓ ٜٴعبِّ ايتٓاغِ. ٚإٕ ايٓلٸ

ت م أٖٛا٥ِٗ ٚتؿتټَع تؿطټ ,عًٝ٘ ادتُاعّا ايٓاؽ أؾسٸ ٤ٞاهلل ؾ يٝؼ َٔ ؾطا٥ض

ٚقس يعّ شيو » ٚايعٗٛز تعين إٛاثٝل ا٫دتُاع١ٝ. .(10)«ايعٗٛزَٔ تعِٛٝ ايٛؾا٤ ب ,آضا٥ِٗ

. ٖٚٓا لس أَري (11)«ٕا اغتٛبًٛا َٔ عٛاقب ايػسض ;إػًٌُ زٕٚ ,إؿطنٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ

إٕ إؿطنٌ ناْٛا ورتَٕٛ ايعكٛز ٚإٛاثٝل ؾُٝا بِٝٓٗ; ٭ِْٗ  :ٜكٍٛ ×إ٪ٌَٓ

 ِ.ٕ ٗ عسّ ايٛؾا٤ بٗا ٬ٖنّا ٭ْؿػٗٚٵٜطٳ

يًػا١ٜ.  ٖٚهصا ْط٣ إٔ َٛاٖط إطايب١ بايعساي١ ٗ شيو اجملتُع ناْت نجري٠ّ

ٚٸّ نإ ّجَِّٚا تكسٻ ٍ َٔ ايبشح سٍٛ اجملتُع ايجاْٞ. ٚأَا ايكػِ ايجاْٞ ٌ ايكػِ ا٭
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 ؾػٛف ْتٓاٍٚ ؾٝ٘ تعاطٞ اٱغ٬ّ َع ٖصا إٛنٛع.

 

 إ ٜٴطايب بايعساي١, ٢ اٯٕ إقا١َ ؾٛاٖس ع٢ً إٔ اجملتُع اؾاًٖٞ نمتٸ ستٸ

ٚإٔ ٖصٙ ايعساي١ ناْت تكّٛ ع٢ً أغاؽ ايتٛاؾل ؾُٝا بِٝٓٗ. ٚإٕ ْٝع ٖصٙ ايؿٛاٖس 

ايٓٛط عُا إشا ناْت  ناْت تجبت  إطايب١ بايعساي١ ع٢ً مٛ إٛدب١ اؾع١ٝ٥, بػضٸ

ٕٖٛصٙ إطايب١ بايعساي١ َتشٓك ا٭َط  ؾاٌَ أّ ٖٞ َكتكط٠ ع٢ً سسٸ ك١ ٗ اـاضز ع٢ً م

يساخًٞ ٚايؿططٟ بٌ خكٛم إًٌَٛٛ ٚايطبكات احملط١َٚ َٔ اجملتُع اؾاًٖٞ. ا

ٕ إٔ ٚٵٚايػ٪اٍ ٖٓا ٜكٍٛ: باٱناؾ١ إٍ ٚدٛز ؾطط٠ إطايب١ بايعساي١ ٗ اجملتُع, ٌٖ تطٳ

ٌٖٚ ّهٔ هلصٙ  ؟ك١ ٗ عُّٛ اجملتُعَٚتشٓك ٖصٙ إطايب١ بايعساي١ ناْت غا٥س٠ّ

 أٜهّا؟ايؿٛاٖس إٔ تجبت ٖصا ا٭َط 

 

 ــــــ َٓاغ٧ ايعًِ يف اجملتُع اجلاًٖٞ

 عا٤ ٜكّٛ ع٢ً إٔ َٛاٖط إطايب١ بايعساي١ بٌ أبٓا٤ اجملتُع اؾاًٖٞ إٕ ا٫زٸ

ِٸ ططسٗا بٛقؿٗا تٝاضّا ادتُاعّٝا, غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ ٖصا  ناْت َٔ ايهجط٠ عٝح ٜت

َٔ ٚد١ٗ ْٛطْا بٛقؿٓا ٫ ٜعين أِْٗ ناْٛا ّتًهٕٛ تًو ايعساي١ إجاي١ٝ إٓؿٛز٠ 

ِٷ ط أٚ ٜكّٛ ٖٓا ٖٚٓاى ؾٗٛ ٜعٛز إَا إٍ ايػطٚض أٚ ايتهبټ َػًٌُ. ٚإشا نإ وسخ ًٚ

ئ  ؼ يًعكب١ٝ, ٚإ٫ٓع٢ً أغاؽ ايعٓذ١ٝٗ ٚايعكب١ٝ; ٭ٕ ايٓٛاّ ايكبًٞ بطبٝعت٘ ٜ٪غِّ

ٌ عٓكطّا آخط ٗ دٓٛح تهٕٛ إزاض٠ ايكب١ًٝ أَطّا ٖهّٓا. نُا نإ اؾٌٗ ّجِّ

 تُع اؾاًٖٞ مٛ ايًِٛ. نُا إٔ يًذٌٗ اضتباطّا بايعٓكطٜٔ ايػابكٌ.اجمل

ٚعًٝ٘ ؾإْٓا ٫ ْٓهط ٚدٛز ايًِٛ ايؿاسـ ٗ اجملتُع اؾاًٖٞ, نُا ٗ ساي١ 

ٔٵ إٕ  :ٌٵ٢ ايكطإٓ ايهطِٜ مل ُٜكعًٝٓا إٔ ٫ ْعترب ٖصا أَطّا ؾا٥عّا, ٚستٸ ٚأز ايبٓات. ٚيه

َٸٖصا ا٭َط نإ غا٥سّا; إش يٛ نإ  ا قس ؾٗسْا اْكطاض ّا ٚؾا٬َّ يهٓٸٖصا أَطّا عا

ايٓاؽ ٗ ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ. ٚبإٓاغب١ إٕ اضتباٙ بعض ظعُا٤ ايعطب ٗ ايعكط 

ٛٸ ٕٛ بأمسا٤ بٓاتِٗ. ٜٴهاف إٍ ٓٴتٳِْٗ ناْٛا ِٜهإ٠ عٝح اؾاًٖٞ ببٓاتِٗ نإ َٔ ايك

ٝح ناْت ثكاؾ١ اجملتُع ل َٔ ايعاض; سشيو إٔ قتًِٗ يبٓاتِٗ نإ َٔ أدٌ ايتدًٗ
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ٌٕ َٳ تٓٛط إٍ ايبٓت بؿه ٚٳٔإشٳا ﴿تٛيس ي٘ ايبٓت بكٛي٘:  ٔٵغًيب, ٚقس ٚقـ ايكطإٓ ساي١ 

ِٵ بٹاُ٭ ٖٴ ِٷبٴؿِّطٳ َأسٳسٴ ٛٹٝ ٛٳ َن ٖٴ ٚٳ ٛٳزٸّا  َٴػٵ ٘ٴ  ٗٴ ٚٳدٵ ٌٻ  َٚ (. ٚٗ اؿكٝك١ إِْٗ 58)ايٓشٌ:  ﴾ْٵجٳ٢ 

ناْت ٖٞ َٓؿأ تبًٛض ٖصٙ ناْٛا ٜعتربٕٚ شيو عاضّا, ٚإٕ ا٭غباب اييت شنطتٗا 

 ايجكاؾ١ ٚايتكايٝس اـاط١٦.

 

 ٔٸ |خ ايكطإٓ ايهطِٜ عٔ ايعٗس ايصٟ عكسٙ ضغٍٛ اهلليكس ؼسٻ  َعٗ

ٓٳ﴿بكٛي٘:  َٹ ُٴ٪ٵ ٞټ ٔإشٳا دٳا٤ٳَى اِي ٗٳا ايٓٻبٹ ٜټ ٕٵ ٫ٜٳا َأ ٓٳَو عٳ٢ًَ َأ ٔٳ بٹاتٴ ٜٴبٳاٜٹعٵ ٚٳ٫ اهللٹ ٜٴؿٵٔطِن ٝٵ٦ّا   ؾٳ

ْٹ ٚٳ٫ ٜٳعٵ ٔٳ  ٚٳ٫ٜٳػٵٔطِق ٔٻ  ٖٴ ٚٵ٫زٳ ٔٳ َأ ًِ ٜٳِكتٴ ٚٳ٫  ٘ٴٌٳ  ٓٳ ٜٳِؿتٳٔطٜ  ٕٕ ٗٵتٳا ٌٳ بٹبٴ ٜٳِأتٹ ا٭َط  ,(12)إُتش١ٓ:  ﴾ 

 .ايصٟ ٜجبت إٔ ٖصٙ إٛبكات ناْت ؾا٥ع١ّ

 

 ــــــ ٚدٛد بعض املفاضد االدتُاع١ٝ ال ٜتٓايف َع املطايب١ بايعداي١

  .ُٓا إٔ ا٭َط نإ ٚيٛ غًٖإٕ ٖصا ٫ ٜٴجبت إٔ قتٌ ا٭٫ٚز نإ أَطّا ؾا٥عّا

َٔ قبٌٝ: ايعْا ٚايكُاض َٚا إٍ شيو, ٫  ,إٔ نجط٠ َؿاغس َٚٛبكات نصيو, إ٫ٓ

ٗ ٖصا اجملتُع  ضٖا نجري٠ْٚٵٜتٓاؾ٢ َع إطايب١ بايعساي١, نُا إٔ َٛاٖط ايعساي١ بسٳ

 , ٚيهِٓٗ ناْٛا ٗ اؿسٸأٜهّا. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٫ ْٓهط إٔ عسايتِٗ ناْت خاط١ّ٦

ل َا ٜتعًٖ ٗ ٫ غٝٻُاٚبإٓاغب١ ناْت بعض آيٝاتِٗ ْادع١, ٚ .ز٢ْ ٜطايبٕٛ بايعساي١ا٭

َا  َٔ ايتعاّ َعا١ٜٚ ٗ يتعاّ إؿطنٌ بٗا أؾسٸاؾكس نإ  ;بايٛؾا٤ بايعٗٛز ٚإٛاثٝل

ٞٸٜتعًٖ سٝح ْكهٗا ٫سكّا, ٚنإ  ,×ل بايعٗٛز ٚإٛاثٝل اييت أبطَٗا َع اٱَاّ عً

باضظ٠ ٗ شيو ايعكط, خ٬ؾّا ٕا نإ عًٝ٘ ا٭َط ٗ  ْٚكض ايعٗٛز مس١ّ ايػسض ٚإهط

ٗ ايعكط اؾاًٖٞ  ّ ـ إٍ إٔ إؿطنٌاؾا١ًٖٝ. ٚقس أؾاض اٱَاّ بٓؿػ٘ ـ ع٢ً َا تكسٻ

ٟ إٍ اْؿطاٙ ْٛاَِٗ ايعٗٛز; ٭ِْٗ ناْٛا ٜعًُٕٛ إٔ ْكض ايعٗٛز ٜ٪زٸ ناْٛا ورتَٕٛ

ٕا اغتٛبًٛا َٔ  ;زٕٚ إػًٌُ ,ؿطنٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗٚقس يعّ شيو إ»ا٫دتُاعٞ: 

 .«عٛاقب ايػسض

 

 ــــــ تعاطٞ اإلضالّ َع عداي١ اجملتُع اجلاًٖٞ

 ٚٸ :نتِ ست٢ اٯٕ إٍ َػأيتٌ, ُٖٚايكس تعطٻ ٫ّ: إٕ اجملتُع اؾاًٖٞ نإ أ
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ايٓٛع  ٚثاّْٝا: إٕ ايعساي١ إٓؿٛز٠ ٗ ٖصا اجملتُع اؾاًٖٞ ناْت َٔ ;ٜٓؿس ايعساي١

١ ايٓب١ٜٛ بٗصٙ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ اييت ايتٛاؾكٞ. ؾُا ٖٛ َػت٣ٛ اٖتُاّ ايكطإٓ ٚايػٓٸ

أخط٣ َا ٖٛ سذِ ايتأثري ايصٟ ناْت  ناْت غا٥س٠ ٗ اجملتُع اؾاًٖٞ؟ َٚٔ ْاس١ٝٺ

ترتن٘ ايعساي١ إٓؿٛز٠ بايٓػب١ إٍ اجملتُع اؾاًٖٞ ع٢ً ؾِٗ ٖصا اجملتُع يًكطإٓ 

ٗٸط٠؟١ ايهطِٜ ٚايػٓٸ  إط

 

 ــــــ يٛاشّ إَطا٤ ايعداي١ ايفًطف١ٝ )ايرات١ٝ( ٚايتٛافك١ٝ

 ١َ اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ: َا ايصٟ هب ع٢ً ايؿاضع هسض َٔ باب إكسٸ

ؾعً٘ إشا أضاز إَها٤ ايعساي١ ايؿًػؿ١ٝ أٚ ايصات١ٝ؟ إٕ ايعساي١ ايصات١ٝ تعين اؾتُاٍ شات 

ُٕجٴٌ, ٜٚسعٛ أضغطٛ إٍ اعتباضٙ َٔ ٜسؾع أؾ٬طٕٛ إٍ إزض ايؿ٤ٞ ع٢ً إَٔط اد٘ نُٔ ا

ايعساي١ ايطبٝع١ٝ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ايعساي١ ايطبٝع١ٝ تؿٌُ ايعساي١ ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ أٜهّا. 

ؾإشا نإ ايؿاضع قس أخص ايعساي١ ايصات١ٝ أٚ ايعساي١ ايؿًػؿ١ٝ با٫عتباض نٝـ نإ 

ع٢ً ايؿاضع اقطٓاعٗا أٚ  ٜعهؼ ٖصٙ ايعساي١ ٗ تؿطٜع٘؟ َٚا ٖٞ ايكٛايب اييت هب

ايهًُات اييت ٜػتعًُٗا ٗ ايتؿطٜع إشا نإ ْاٚطّا إٍ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ؟ هب ايكٍٛ 

ٟٸ ٚٸاٖتُاّ بايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ هب  ٗ اؾٛاب: إٕ ايؿاضع إشا مل ٜهٔ يسٜ٘ أ : إٔ ٫ّأ

ًٜكٞ : إٔ ٚثاّْٝا ;تهٕٛ يسٜ٘ عساي١ ن١ُٝٓ, َع٢ٓ إٔ ٜسضز ايعساي١ نُٔ أسهاَ٘

١ ٖصا ٖصٙ ايعساي١ ع٢ً أغؼ ٚأضنإ ٖصٙ ا٭سهاّ ؾك٘, َع٢ٓ إٔ ْعتكس عكطٜٸ

ا٭َط, ؾ٬ ٜبشح عٔ ايعساي١ ٗ غري ايتهٌُ. ٚأَا إشا ٚدسْا إٔ ايؿاضع ناْت يسٜ٘ 

عساي١ ن١ُٝٓ, زٕٚ ايكٍٛ باؿكط, عٓسٖا ئ ْػتطٝع ايكٍٛ بإٔ ايؿاضع قس غاض ع٢ً 

ـ ع٢ً غبٌٝ  ذ٘بٝع١ٝ ستُّا. ؾإشا ضأٜٓا إٔ ايؿاضع قس اتٸخط٢ ايعساي١ ايؿًػؿ١ٝ أٚ ايط

إٍ ايعساي١ ايه١ُٝٓ, ٚؾاٖسْا ٗ نًُات٘ قٛايب َتٓاغ١ُ َع ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ,  إجاٍ ـ

ٔ عًٝٓا إٔ ْط٣ ٕاشا ؾأ ايؿاضع إٍ ايعساي١ ايه١ُٝٓ؟ إش يٛ نإ ايبٓا٤ ع٢ً عٓسٖا ٜتعٝٻ

إشٕ ٕاشا ايًذ٤ٛ إٍ ايتهٌُ؟ إشٕ مٔ أَاّ ث٬خ  إٔ ايعساي١ ّهٔ ؼكٝكٗا بايتٛاؾل

ت١, شٵت, ٚايكٛايب إتٓاغ١ُ َع ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ ايبٳشٵؾطنٝات, ٖٚٞ: ايتهٌُ ايبٳ

ٚساي١ بٌ بٌ. ٖٚصٙ اؿاي١ ايب١ٝٓٝ طا٭خري٠ص تهٕٛ بإٔ ٜكبٌ ايؿاضع ع٢ً ايتهٌُ, 
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ٛقت ْؿػ٘ قٛايب ٚنًُات َع٢ٓ إٔ ٜسضز ايعساي١ نُٔ أسهاَ٘, ٚتهٕٛ ي٘ ٗ اي

َٓػذ١ُ َع ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ أٜهّا. ٚأَا إشا ناْت يسٜٓا اؿاي١ ايجا١ْٝ ؾإٕ ا٭َط 

ٟٸ اٖتُاّ بايعساي١  غٝهٕٛ ٗ غا١ٜ ايبػاط١, سٝح ْكٍٛ: إٕ ايؿاضع مل ٜهٔ ي٘ أ

شا ايطبٝع١ ٚايؿًػؿ١ٝ ٚايصات١ٝ أبسّا, ٚإْ٘ ٜطٜس يًعساي١ إٔ تٓبجل َٔ قًب ايتٛاؾكات. ٚإ

ضٖا تٓػذِ َع تًو ايعساي١ ٚٵت ؾإٕ ٖصٙ اؿاي١ بسٳشٵناْت يسٜٓا ساي١ ايتهٌُ ايبٳ

 ايؿًػؿ١ٝ ٚايطبٝع١ٝ أٜهّا. ٚبصيو ؾإٕ ٖاتٌ ايؿطنٝتٌ ٚانشتإ.

أَا ايؿطن١ٝ ايجايج١ ؾٗٞ تسؾع اٱْػإ إٍ إعٜس َٔ ايبشح بؿإٔ إٛاضز اييت 

ػًو ططٜل ايعباضات ٚايكٛايب إٓػذ١ُ َع ؾأ ؾٝٗا ايؿاضع إٍ ايتهٌُ, َع٢ٓ أْ٘ ٜ

ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ هب إٔ ْعُس إٍ تٛدٝ٘ إػأي١. إشا ناْت ايعساي١ 

ٌٷ ته١ُّٝٓٝ ُٻإ; إش ؾا٭َط غٗ ٔ ايعساي١. نُا ْؿاٖس إٔ ٕ ايهجري َٔ ا٭سهاّ تته

ٚعجٓا ٜٓشكط غايبّا ايهًُات إٓػذ١ُ َع ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ ٫ تٓػذِ َع ايتهٌُ. 

 ٗ إٔ ْط٣ َا ٖٞ ايكٛايب إٓػذ١ُ َع ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ ٗ ن٬ّ ايؿاضع.

 

 ــــــ ايعداي١ املٓبجك١ عٔ ايتكايٝد االدتُاع١ٝ ٚايتٛافل

َٚٔ بٌ إشا أخصْا بعض ايٓكاٙ بٓٛط ا٫عتباض.  ٜبسٚ إٔ إػأي١ تػسٚ ٚانش١ّ

ٗ ايتكايٝس ٚا٭عطاف ا٫دتُاع١ٝ بٛقؿٗا  إٔ ايؿاضع ٜٓٛط إٍ ايعساي١ تًو ايٓكاٙ

يٲثبات.  سك١ًٝ ْٚتاز تًو ا٭عطاف ٚايتكايٝس ٚا٭ْٛاض ٚايتٛاؾكات. ٖٚصٙ ايٓكط١ قاب١ًْ

ٚبٌ ايسْٝا  ,ٜات: سٝح ٜهٕٛ ايؿاضع بكسز ايطب٘ بٌ إعٜٓٛات ٚإازٸٚايٓكط١ ايجا١ْٝ

١ٜ, ٚتعطٸض إؿاِٖٝ ٕؿاِٖٝ إازٸؾُٔ ايطبٝعٞ إٔ تسخٌ إؿاِٖٝ إع١ٜٛٓ ٗ ا ,ٚاٯخط٠

ِٸ ايعٌُ ٗ ٖصا ايتػٝري ع٢ً تأغٝؼ ايعساي١ ٗ إازٸ ١ٜ إٍ ايتػٝري. َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜت

ػات ايعازي١ إٔ تعٌُ ع٢ً تؿطٜع بعض إؿاِٖٝ ٔ ع٢ً بعض إ٪غٸبعض إٛاضز, ٜٚتعٝٻ

ٕٸـاقٸَٔ ا٭سهاّ ا إطتبط١ بايعساي١, ٚتعٌُ نصيو ع٢ً تؿطٜع غًػ١ًٺ  ١. ٚنأ

٢ ١ٜ اييت ٫ ّهٔ إٔ تتأتٸٚٚٝؿ١ ايؿاضع تهُٔ ٗ إٔ ٜعٌُ ـ بًشاٚ ٖصٙ إع١ٜٛٓ ٚإازٸ

ٜات ٚإعٜٓٛات. ٚإٕ تهٌُ ايؿاضع ٜهٕٛ َٔ قبٌ ايؿاضع ـ ع٢ً ايطب٘ بٌ إازٸ إ٫ٓ

 ٜات.بًشاٚ نُإ يٛاظّ ٖصا ايطب٘ بٌ إعٜٓٛات ٚإازٸ
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 ًُعٜٓٛات ٗ بعض إٛاضز, ٫ٚ ٜهٕٛ هلا تأثري ٗ َع٢ٓ إٔ ٖٓاى تأثريّا ي

 ٌ؟ايإٛاضز ا٭خط٣. ؾٌٗ ّهٔ ايؿكٌ بٌ ٖصٜٔ اجمل

 ٢ إشا مل ٜهٔ ٌ. ٚستٸايأدٌ, ّهٔ ايتؿهٝو ٚايؿكٌ بٌ ٖصٜٔ اجمل

عا٤ بإٔ ايؿاضع نإ ٜطّٚ َٔ خ٬ٍ ايطب٘ بٌ إعٜٓٛات ايؿكٌ ٖهّٓا أَهٔ ا٫زٸ

 .ايعساي١ ؼكٌ ايسٜٔ َٔ ا٭نطاض فاٍب١ ع٢ً ٖصا ايطب٘ ٗ رتتِّٜات ٚايًٛاظّ إٚإازٸ

ٌِّ بٗصا ا٭َط, ٜٚتعٝٻٚايصٟ ٜتهٖؿ  ٓ٘ ٖٛ ايؿاضع.ٔ عًٝ٘ إٔ ٜه

 

 ــــــ تطُني ايعداي١ ع٢ً غهٌ حتدٜد ايعداي١ ايتٛافك١ٝ

 ;ط عٓٗا بٛقؿٗا تهُّٝٓا يًعساي١ ع٢ً أقػاّإٕ آضا٤ ٚتػٝريات ايؿاضع اييت ْعبِّ

ِٷ ض٠ّؾتا مل ٜهٔ َٛدٛزّا بٌ ايبؿط ٚايتٛاؾكات ايبؿط١ٜ أبسّا, َع٢ٓ أْ٘  ٜٛٗط سه

ٚٗ بعض اؿا٫ت ٜعٌُ ايؿاضع ع٢ً تكٝٝس ايعساي١ ٗ زا٥ط٠  ;ٜهٕٛ تأغٝػّٝا بايهاٌَ

٫ظّ, ٚإٕ ٖصٙ ايكٝٛز تأتٞ ٗ  ايتٛاؾكات ايبؿط١ٜ, ٫ٚ ىؿ٢ إٔ َطاعا٠ ايكٝٛز أَطٷ

١ اييت تطب٘ اٱْػإ باهلل ٚاٯخط٠, ٚنصيو اضتباٙ اٱْػإ غٝام تًو ايطٚاب٘ إعٜٓٛ

ٌٕ بطٚس٘ َٚعٜٓٛت٘ أٜهّا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايعساي١ تهٕٛ ٗ بعض ا٭سٝإ تأغٝػ١ّٝ  بؿه

 ٚٗ بعض ا٭سٝإ ٜهٕٛ ٗ ا٭َط تكٝٝسّا ٚؼسٜسّا يًعساي١. ;ضشٵَٳ

 

 ١ٜٛ ؾك٘, ٕ إٔ ؾًػؿ١ ايتهٌُ تهُٔ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً اؾٛاْب إعٓٚٵٌٖ تطٳ

ْ٘ إِا أ١ٜ ٗ ايعساي١, ٚيٛسسٙ ع٢ً تؿدٝل إؿاِٖٝ إازٸ َع٢ٓ إٔ اٱْػإ قازضٷ

ٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ أٜات ؾك٘, ٜٚهٕٛ دا٬ّٖ ٗ َٛاضز ا٫ضتباٙ بٌ إعٜٓٛات ٚإازٸ

٢ عٔ أّ إٔ اٱْػإ عادع ستٸ ,ٌ ٗ تهٌُ ايعساي١ َٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ ؾكُ٘ا ٜتسخٸإْٸ

 ٌ ٗ تهٌُ ايعساي١ أٜهّا؟ٕ ايؿاضع هلصا ايػبب ٜتسخٸأ١ٜ, َٚٛض إازٸتؿدٝل ا٭

 

 ــــــ يػ١ٜٛ ايطؤاٍ عٔ قدز٠ اإلْطإ يف ايعداي١ ايتٛافك١ٝ

  ٚإِا ٗ ايعساي١ غري َططٚح ٗ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ, إٕ عح ايتؿدٝل

ِٸ ططح ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ ّهٔ يٞ أٚ ٌٖ ّهٔ يًُذتُع أٚ ايؿًٝػٛف أٚ  ايصات١ٝ ٜت
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اهلل إٔ ٜطع٢ ايعساي١؟ إٕ ايتكايٝس ا٫دتُاع١ٝ ٖٞ اييت تهؿٞ ع٢ً ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ 

عاي١ٝ َٔ ايٛعٞ ٚإعطؾ١,  ُا نإ اجملتُع ع٢ً زضد١ٺَؿَٗٛٗا َٚعٓاٖا. َٚٔ ٖٓا نًٓ

ٌٕؾإٕ ايتٛاؾل غٛف ٜتشٖك ِٸ ل بؿه ٕٛ أؾهٌ, ٚغٛف ٜت أسػٔ.  تؿػري ايعساي١ ع٢ً م

إٔ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ ناْت َٛنع اٖتُاّ ايؿاضع عٓسٖا ئ ٜهٕٛ ايبشح  يٛ اضتهٝٓا

ٌ ٚإٔ ايٓاؽ داًٖٕٛ, بٌ إٕ َا زا٥طّا سٍٛ َا إشا نإ هب ع٢ً ايؿاضع إٔ ٜتسخٸ

ٌ ايؿاضع. تبك٢ بٳٌ َٔ قٹٜؿُٗ٘ ايٓاؽ غٝهٕٛ ٖٛ ايعساي١. ٚعًٝ٘ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى تسخټ

ًتٛاؾكات ٌٖ ّهٔ يايعساي١  فا٫تض تطى بع ْ٘ إشا متٸأٖصٙ ايٓكط١ ؾك٘, ٖٚٞ 

 يًؿاضع إٔ ٜؿطض بعض ايكٝٛز إطتبط١ بايعساي١ أٜهّا؟

 

 ــــــ دالي١ اآلٜات ع٢ً إَطا٤ ايعداي١ ايتٛافك١ٝ

ع٢. ّهٔ يبعض اٯٜات إٔ ١ َع ٖصا إسٻعًٝٓا اٯٕ إٔ ْط٣ َس٣ اْػذاّ ا٭زٓي

ٌٕٯٜات ٜتشسٻَٔ ٖصٙ ا ؼ٢ٛ باٖتُآَا ٗ ٖصا ايؿإٔ. ٖٓاى غٓذٷ ٌٸ خ بؿه عٔ  َػتك

به١ًُ ايعسٍ. ٚقس ٚضز بعض ٖصٙ اٯٜات بٗصٙ  سٝح تؿتٌُ ع٢ً تكطٜٕض ,ايعسٍ

ٕٻ ﴿ايكٝػ١ ايكا١ً٥:  ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ (. إٕ قايب ٖصٙ اٯ١ٜ ٫ 90)ايٓشٌ:  ﴾سٵػٳا

يكايب ٚبٌ ايعساي١ ٜٓػذِ َع ايعساي١ ايته١ُٝٓٝ, ٚمٔ ٫ ْػتطٝع اؾُع بٌ ٖصا ا

ُٸ١ ايؿاضع. إٕ ايتهٌُ ٜعين إٔ ايؿاضع ٜعٌُ  ايته١ُٝٓٝ; ٭ٕ ايعساي١ ايته١ُٝٓٝ َٔ َٗ

ِٕ عطٛا أخ ايؿاضع َعٓا ٜكٍٛ: َٔ ا٭سهاّ. ٚعٓسَا ٜتشسٻ ع٢ً تعب١٦ ايعساي١ نُٔ سه

 ايعنا٠, أٚ ازؾعٛا اـُؼ, أٚ اعًُٛا ع٢ً بٓا٤ ٖصا ايٛنع ا٫قتكازٟ, ٫ٚ تبٓٛا ٖصا

ٚبعسٖا ٫ َع٢ٓ ٭ٕ هعٌ َٔ ايعساي١ َٛنٛعّا ٭َطٙ أٚ سهُ٘.  ,ايٛاقع ا٫قتكازٟ

ٕٻ ﴿ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إٕ إطاض قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ ٜطًب َٓا  ﴾سٵػٳا

 ٫ ٜٓػذِ َع ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ. ؾ٦ّٝا, ٖٚصا إطاضٷ

 

 ــــــ يتٛافك١ٝع٢ً ايعداي١ ا األَس باإلسطإ قس١ْٜٓ

ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ; ٭ٕ  «اٱسػإ»عا٤ اغتعُاٍ َؿطز٠ ايكط١ٜٓ ا٭خط٣ ع٢ً ٖصا ا٫زٸ

ٝٸ ع ٗ طبٝع١ ٚؾطط٠ اٱْػإ, ٖٚٞ َؿطز٠َْٛزٳ اٱسػإ ؾ٤ٞٷ  ,١ ٚظاخط٠ بإعاْٞغٓ
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ٌٸعٝح لس هلا َكساقّا ٚػًٓ َهإ. ٚٗ اٱسػإ يًٛايسٜٔ مل تتعطٸض اٯ١ٜ  ّٝا ٗ ن

ٌٕإٍ شنط َ نٞ  ;زقٝل, ٚإِا تٴطى ؼسٜس شيو إٍ اٱْػإ كسام اٱسػإ بؿه

ِٸ ػػٝس اٱسػإ َكته٢ ا٭ٚناع ٚا٭سٛاٍ ٚايؿطا٥٘ ايع١َٝٓ إدتًؿ١. ٚإٍ  ٜت

قس متٸ تطن٘ إٍ  بايعسٍ أٜهّا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايعساي١ أَطٷ داْب ا٭َط باٱسػإ ٖٓاى أَطٷ

ط٠ تعين ايؿطط٠ اؾُاع١ٝ, سٝح ٜكًٕٛ إٍ ٖصٙ اجملتُع أٚ ايؿطط٠ اٱْػا١ْٝ. إٕ ايؿط

 ايٓتٝذ١ ؾُٝا بِٝٓٗ.

 

 َٸ ّهٔ يٓا إٔ ْؿرتض ٖٓا َع٢ٓٶ ّا, ٖٚٛ إٔ آخط, ؾ٬ ٜهٕٛ ٖصا ايؿِٗ تا

ٝٻ ٔ ايعسٍ نُٔ أسهاّ, ٚقاٍ بإٔ ا٭سهاّ اييت ؾطٸعتٗا عازي١, ثِ ٜكٍٛ ايؿاضع قس ب

ٕٻ ﴿بعس شيو:  ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  عٗا. ٗا ٚؾطٻَع٢ٓ ا٭َط بٗصٙ ا٭سهاّ اييت غٓٻ, ﴾ 

 ـٷ بٗصا ايؿهٌ إٍ اجملتُع ايصٟ ٜعترب ايعساي١ تٛاؾك١ّٝ إٕ اؿسٜحٳ  كاي

ٕٸط ايه٬ّ; إش يٛ نٓٸُطُ٭ ؾع٬ّ قس قسض عٔ اهلل, ٖٚٛ تهٌُ ايعساي١ ٗ  ا ْ٪َٔ أ

ٌٷ ٕٕ نُٔ ا٭سهاّ, ٜهٕٛ ايتهٌُ قس سكٌ, ٚيٛ قسض عٔ اهلل ؾع بإدطا٤  , ٚأَطٷثا

٫ّ َٔ إٔ هعٌ َٔ َؿطز٠ ايعنا٠ ٚاـُؼ َٚا إيُٝٗا َٛنٛعّا سٳٖصا اؿهِ, ٚبٳٳ

ٕٻ ﴿يًشهِ قاٍ:  ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ َٳ﴾  ٜؿِٗ ٖصا إع٢ٓ َٔ ٖصٙ  ٔٵ, ئ ٜهٕٛ ٖٓاى 

 اٯ١ٜ.

 

 ــــــ استُاٍ ايعداي١ ايكطا١ٝ٥ يف آ١ٜ األَس بايعدٍ

ٚٸ :اٍ ـ ططح بعض اٱؾها٫ت أٜهّانُا ّهٔ ـ بطبٝع١ اؿ : إٕ إطاز َٔ ٫ّؾأ

ٕٻ ﴿ايعسٍ ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ ٖٞ ايعساي١ ٗ َكاّ ايكها٤. إٕ  ﴾سٵػٳا

ايعسٍ ٗ َكاّ ايكها٤ ىتًـ عٔ ايعسٍ ٗ فا٫ت اؿٝا٠ ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ 

ٚٸٖٛ إٔ ٜعٌُ اٱْػإ  ا٭خط٣. ؾايعسٍ ٗ َكاّ ايكها٤ : ع٢ً تطبٝل ايكٛاعس ٫ّأ

ٌٕ ل ٗ : إٔ ٜسٚقٚثايجّا ;: إٔ ٫ ٜٓشاظ إٍ أسس ايططؾٌٚثاّْٝا ;زقٝل ايكها١ٝ٥ بؿه

ايؿٛاٖس ٚا٫تؿاقات اييت ٜكّٛ بٗا ن٬ ططٗ ايسع٣ٛ. ٚأَا إشا مل تعتربٚا اٯ١ٜ 

 اشا أَط اهلل بايعساي١؟ إ٫ٓكتك١ َكاّ ايكها٤ ؾعٓسٖا غٝططح ٖصا ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٕ
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ٍٔ﴿إشا نإ ا٭َط نُا شنطمت, ٚنإ َع٢ٓ قٛي٘ تعاٍ:  َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٕ اهلل أ»ٖٛ  ﴾ٜٳِأ

ٕ اهلل ٜأَط بايعٌُ أ», ٚ«ٕ اهلل ٜأَط بايعٌُ باـُؼأ», ٚ«ٜأَط بايعٌُ بايعنا٠

 َٚا إٍ شيو. َٚع شيو ؾإٕ ٖصا ايتٛدٝ٘ ٫ ٜتٓاغب َع اٯ١ٜ. ,«بايكسقات

 

 ٍٛأْٓا ٫ متاز  إٕ اهلل غبشاْ٘ قس ضاع٢ ايعساي١ ايته١ُٝٓٝ, إ٫ٓ :ّهٔ ايك

بٌ إٕ ايٓاؽ ٗ سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ, ٚٗ َعاؾطتِٗ َع  ,إٍ ايعساي١ ايته١ُٝٓٝ ؾك٘

ٌٕ ّٸ اٯخطٜٔ بؿه ٌٕ عا وتادٕٛ إٍ  ,ـ نُا ٗ ا٭َٛض ايكها١ٝ٥ ـ خامٸ أٚ بؿه

كاطب١ ايٓاؽ َجٌ ٖصٙ اٯ١ٜ, ٚاٯ١ٜ  إٍ ايعساي١. َٚٔ ٖٓا ناْت ٖٓاى ساد١ْ

ٛٳ٣﴿ا٭خط٣:  ٛٳ َأِقطٳبٴ يٹًتٻِك ٖٴ (, ٚزعٛتِٗ إٍ َطاعا٠ ايعساي١ ٗ 8)إا٥س٠:  ﴾اعٵسٹُيٛا 

ٌٕ ع٬قاتِٗ ا٫دتُاع١ٝ ّٸ بؿه  .عا

 

 ــــــ تسى غطس َٔ ايعداي١ إىل ايٓاع

 ّا َٓٗا َع ع٢, ٖٚٛ إٔ دع٤ّا َٔ ايعساي١ َع ايتهٌُ, ٚدع٤ٖٚصا ٖٛ إسٻ

ٕٵ ٌٸ ايرتى يًٓاؽ. ؾإ اٱؾهاٍ ايكا٥ٌ: نٝـ  زٴٔطعٓسٖا ٜٳ ايتهٌُ :َٔ قبٌٝ نإ ايه

ٕٻ ﴿ط: ْؿػِّ ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ٫ ٚ, «ٚاـُؼ ٕ اهلل ٜأَط بايعٌُ بايعنا٠أ»بأْ٘ ٜعين  ﴾ 

خ بٗصا باٱسػإ, ٖٚصا ٫ ٜٓػذِ نجريّا, ٚإٕ اهلل ٫ ٜتشسٻ إٔ اٯ١ٜ َكرت١ْْ غٝٻُا

 ايؿهٌ.

 

 ــــــ ْتٝذ١ تسى ايعداي١ إىل ايٓاع

َا ٚضا٤ ايعساي١ ايته١ُٝٓٝ ـ قس طايب ايٓاؽ  يٛ اضتهٝٓا إٔ ايؿاضع ـ ٗ

إبطاٍ  :بايتأغٝؼ يًعساي١ ؾإْٓا غٛف مكٌ ع٢ً بعض ايٓتا٥ر. َٚٔ تًو ايٓتا٥ر

ٜطٜس ايعساي١  إٕ اهلل إِا :ٓا ع٢ً شنطٖا ٗ ايبسا١ٜ سٝح قًٓاٝٵايؿطن١ٝ اييت أتٳ

سٝح ٜؿتض باب ايعساي١  ,. ٚأَا اٯٕايته١ُٝٓٝ, ٚبايتايٞ ؾإٕ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ خاط١ْ٦

ِٸ تؿٜٛهٗا إٍ ايٓاؽ, ٜٳ كاٍ: ٌٖ ايكشٝض سٝح ٜٴ ,ٖصا ايبشح ٗ ايتؿطٜع زٴٔطاييت ٜت

نُا ٜٓػذِ َع ايعساي١  ,ٖٛ ايتٛاؾل أّ غري ايتٛاؾل؟ ٭ٕ تؿٜٛض ايعساي١ إٍ ايٓاؽ
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قس تهٕٛ  «اعسيٛا»ٕ إاؾك١ٝ, ٜٓػذِ نصيو َع ايعساي١ ايؿًػؿ١ٝ أٜهّا, أٟ ايتٛ

َع٢ٓ إٔ وكٌ ايؿ٬غؿ١ ع٢ً ايعساي١ ايصات١ٝ. ٚيٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ّهٔ 

 ا٫غتؿاز٠ َٔ بعض ايكطا٥ٔ اييت تجبت ايتٛاؾك١ٝ.

 

 ــــــ ايكس١ٜٓ األٚىل: دلّسد تفٜٛض ايعداي١ إىل ايٓاع

ٌ ٗ َػأي١ ن١َٝ٬, ٖٚٞ إٔ اؿكٝك١ ٚايٛاقع١ٝ إشا  تتُجٻإٕ ايكط١ٜٓ ا٭ٍٚ

ٔٷ ناٌَ  ناْت ايعساي١ ايصات١ٝ ايطبٝع١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ َٛدٛز٠, ؾشٝح ٜهٕٛ يًؿاضع زٜ

ٟٸ قٝسٺٕ , ٚغري اشا ؽ٢ً عٔ ٖصٙ ايعساي١ ايؿًػؿ١ٝ ٚاؿكٝك١ٝ؟ إٕ ٖصا ايتدًٞ َٔ زٕٚ أ

ٕٔ قسٚزٺ ٜه٘ إٍ ايؿطا٥٘ ٚا٭ٚناع ٚا٭سٛاٍ. تؿٛ اٱسػإ ايصٟ متٸ :, َٔ قبٌٝبعَ

ٌٸ ٚفتُع تػتسعٞ  عكٕط إٕ ٖصا ا٭َط ٜٴجبت إٔ ايؿاضع نإ ٜعًِ إٔ ايع٬قات ٗ ن

١ تٓبجل َٔ زاخٌ اجملتُع. ٚيصيو ْؿٗس تبًٛض قط١ٜٓ, ٚنأْٗا ٗ ايٛاقع خاقٸ عساي١ّ

 تٛاؾك١ٝ.

 

 ــــــ ايكس١ٜٓ ايجا١ْٝ: طسٜك١ سدٜح ايػازع إىل ذيو اجملتُع

١ ٚايكطا٥ٔ ٚايؿٛاٖس تؿري إٍ إٔ اجملتُع نإ ٜٓٛط إٍ يٛ قبًٓا بإٔ تًو ا٭زٓي

ٍٸ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ ع٢ً ايكبٍٛ بٗصا  ؾإٕ ٖصٙ ايططٜك١ ٗ اؿسٜح َع شيو اجملتُع تس

 ايتٛاؾل َٔ قبٌ ايؿاضع.

 

 ــــــ ايكس١ٜٓ ايجايج١: َٛقف ايػازع َٔ ايتكايٝد االدتُاع١ٝ يف تًو املسس١ً

ايكط١ٜٓ ايجايج١ تهُٔ ٗ َٛقـ ايؿاضع َٔ بعض ا٭سهاّ إطتبط١ بايتكايٝس  إٕ

ٚايعبٛز١ٜ, سٝح  قإْٛ ايطمٸ :آْصاى, َٔ قبٌٝ ٚا٭١ُْٛ ا٫دتُاع١ٝ اييت ناْت قا١ُّ٥

يٝؼ  ٫ ّهٔ اعتباض ا٫غتعباز َٓؿك٬ّ عٔ أعطاف ٚقٛاٌْ تًو إطس١ً. إٕ ايطمٸ

ِٸَٓؿك٬ّ عٔ َكٛي١ ايعسٍ ٚايًِٛ ٚتػًب  ,ع٢ً ٖاضغ١ ايعٌُ ؾٝ٘ إدباض ؾدٕل ; إش ٜت

إٔ ايتكايٝس ا٫دتُاع١ٝ ٗ تًو إطس١ً  سٸ ا٫غتعباز ًُّٚا, إ٫ٜٓت٘. ٚايّٝٛ ٜٴعٳَٓ٘ سطٸ

ايتاضى١ٝ مل تهٔ تط٣ ٗ ا٫غتعباز ًُّٚا, ٚقس غاض ايؿاضع ع٢ً شيو, ٚاقتكط 
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ؿاٚ ع٢ً ايعًك١ ايطٚس١ٝ َٔ أدٌ اؿ ;ً٘ ع٢ً ؼسٜس ٖصٙ ايٛاٖط٠ ٚتكٝٝسٖاتسخټ

 ب إٍ اهلل.١ٜ, ٚنإ ٜٓكض ٜٚسعٛ إٍ ؼطٜط ايعبٝس ب١ٝٓ ايتكطټٚإازٸ

 

 ــــــ ايكس١ٜٓ ايسابع١: طسٜك١ ايتعاطٞ َع االضتعباد

َٳ ٌ اٱغ٬ّ بكإْٛ ا٫غتعباز؟ قا٬ّ٥: بٹهٝب عٔ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٕاشا َق ٔٵٖٓاى 

ٌٕإٕ اٱغ٬ّ نإ ٜٗسف َٔ ٚضا٤ شيو إ تسضهٞ.  ٍ ايكها٤ ع٢ً ٖصٙ ايٛاٖط٠ بؿه

إٔ ٖصا اؾٛاب يٝؼ قشٝشّا; إش يٛ نإ ايؿاضع ٜطٜس ايكها٤ ع٢ً ٖصٙ ايٛاٖط٠  إ٫ٓ

َٸ ّا ٚقطوّا بٗصا ايؿإٔ, ٚيهٓٓا لس أْ٘ قس تسضهّٝا يهإ قس أقسض أَطّا عا

ٕٛ ِٸ تربٜطٙ َٔ خ٬ٍ  انتؿ٢ بايػًٛى ايعًُٞ ع٢ً م نُإ دع٥ٞ, ٖٚصا ا٭َط ٜت

ٌ ٘ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ ٫ ٜؿٓهٜات ٚإعٜٓٛات. ٚيهٓٸا٫ضتباٙ بٌ إازٸ

زٕٚ ايتٛاؾكات اي٬سك١, ٖٚٛ ايتٛاؾل ايصٟ ٜٓبجل َٔ ايساخٌ, ٚيٝؼ ايتٛاؾل ايصٟ  عكب١ّ

ض َٔ قبٌ ايٛامل ٚاؾا٥ط. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايؿاضع ٫ ٜٛدس ؾ٦ّٝا ٜتعاضض َع ايٛدسإ طٳٜٴِؿ

 ٞ.ا٫دتُاع

 

 ِٸعٌٖ ا٫غت  اعتباضٖا ٗ ؾرت٠ٺ باز ٜتٓاغِ َع َؿّٗٛ تًو ايعساي١ اييت نإ ٜت

 َٔ ايعَٔ؟

 

 ــــــ ايعداي١ ٚيٝد٠ ايتٛافل

 آخط, ٚإِا  ٫ ٜسٚض ايبشح ٗ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ سٍٛ َؿَٗٛٗا. ؾإؿّٗٛ عحٷ

ٍٷ ض سٍٛ َا إشا ناْت ايعساي١ ؾ٦ّٝاايبشح ٜسٚ أّ  ,ٍ أؾ٬طٕٛنُا نإ ٜكٛ ,ي٘ َجا

تكّٛ  ٌ تك٫ّٛ؟ ٖٚيًهؿـ أّ  ٖٓاى سكٝك١ شات١ٝ ْطٜس إٔ ْهتؿؿٗا؟ ٌٖٚ ٖٞ قاب١ًْ

ا ٓعا٩ْا ع٢ً إٔ ايؿاضع قس قبٌ بايتٛاؾل ؾإْ؟ ٚسٝح ٜكّٛ ازٸأٚ ٫ ع٢ً أغاؽ ايتٛاؾل

 ل بٛاٖط٠ ايطمٸ ٚا٫غتعباز.َا ٜتعًٓ ِتًو تربٜطّا قا٥بّا ٗ

 

 ٕٻ ﴿َٔ قبٌٝ:  ١ٺتٛاؾك١ٝ بأزٓيإشا أضزمت إَها٤ ايعساي١ اي ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ﴾ 
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عٓسٖا نٝـ غٝهٕٛ ا٫ضتباٙ بٌ ٖصا ايٓٛع َٔ اٯٜات ٚا٭سهاّ اييت عُس ايؿاضع 

َا غٛف تتعاضض  إٍ تهٌُ ايعساي١ ؾٝٗا؟ ؾًٛ اؾرتنٓا إٔ تٛاؾكات اجملتُع ٗ َطس١ًٺ

 تًو ا٭سهاّ قاب١ًّ سٵعٴنُٓٗا, أٚ مل تٳَع ا٭سهاّ اييت ٚنعٗا ايؿاضع ٚأزخٌ ايعساي١ 

ِٸ ,يًتطبٝل  ايتعاٌَ َع ٖصا ايتٗاؾت؟ ؾهٝـ غٝت

 

 ــــــ ايتٛافل اجلدٜد جيب إٔ ٜتطابل َع قٝٛد ايػازع

 ٔٵ إٕ ٖصا عحٷ ايصٟ ّهٔ قٛي٘ إْا٫ّ ٖٛ  آخط هب تٓاٚي٘ ٫سكّا, ٚيه

ِٕٕ ايؿاضع نًٓأ ٕ قٝسّا ٗ ا٭سهاّ َا ـ غٛا٤ أنا ُا شنط قٝسّا ٗ َٛضز سه

ٖصا ايكٝس  ٫سك١ ـ ناْت ضعا١ُٜ إطايب١ بايعساي١ ٗ شيو اجملتُع أٚ قٝسّا يتٛاؾكاتٺ

 ايتٛاؾل ع٢ً شيو اٱطاض., ٚهب إٔ ٜتِ ٸ٫ظ١َّ

 

 يٮسهاّ؟ يًعساي١ أّ ايعساي١ قٝسٷ ٌٖ ا٭سهاّ قٝسٷ 

 

 ــــــ دٕٚ ايعهظ ،يًعداي١ ايتٛافك١ٝ أسهاّ ايػازع قٌٝد

 ٚٸ :إ ايه٬ّ ٗ إٔ ايؿاضع ٜكّٛ بأَطٜٔ, ُٖٚان : ايعٌُ ع٢ً تأغٝؼ ٫ّأ

ؼ بٗسف نُإ ايعساي١, ٚبصيو ٜ٪غِّ ;ػات اؾسٜس٠َٔ إُٓٛات ٚإ٪غٸ غًػ١ًٺ

ؿل : ايعٌُ ع٢ً ؼسٜس ايعساي١, َع٢ٓ أْ٘ ٜهع ايكٝٛز ع٢ً اؿاي١ إتٸٚثاّْٝا ;يًعساي١

ا٫غتعباز ٚا٫غرتقام. ؾإشا نإ ا٭َط  عًٝٗا, نُا سكٌ شيو بايٓػب١ إٍ ٚاٖط٠

ز ايسٜٔ بعض ٔ سسٻنصيو هب إٔ تتبًٛض بعض ايتٛاؾكات ا٫دتُاع١ٝ نُٔ إطاض َعٝٻ

 َعإ٘. ٚيصيو ٫ َع٢ٓ ؿكٍٛ ايتٗاؾت.

 

 ٌٖ ٕيًعساي١ ايتٛاؾك١ٝ ناْت  ٕ إٔ ٖصٙ ا٭سهاّ إشا ناْت كايؿ١ّٚٵتطٳ إش

أّ إٔ  ,ؾك١ٝ هب إٔ تتبًٛض ٗ إطاض ٖصٙ ا٭سهاّ, ٚإٔ ايعساي١ ايتٛاضعاٜتٗا ٚادب١ّ

ٕ ا٭سهاّ إكٝٸس٠ بٗصٙ ايعساي١ تٛاؾك١ٝ, َٚا زاّ ا٭َط أٚ ,ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ ٖٞ إعٝاض

 ؟نصيو, تهٕٛ ٖصٙ ا٭سهاّ قا١ُ٥
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 ــــــ عدّ ٚدٛب زعا١ٜ األسهاّ اييت ٜصٍٚ َٛضٛعٗا بايتٛافل

 ع٢ً  ٢ ايسٚاّ, ٚيٛ تبًٛضت تٛاؾكاتٷط عًُطٌ اُ٭, إٕ ا٭سهاّ ُجِّن٬ٓ

إشا نإ ايؿاضع قس عطض تًو  َٔ قبٌ اٱغ٬ّ, إ٫ٓ خ٬ؾٗا ئ تهٕٛ َكبٛي١ّ

يًتكايٝس ا٫دتُاع١ٝ ٗ عكطٙ, نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ ٚاٖط٠  ا٭سهاّ ضعا١ّٜ

ٕ ٚايعبٛز١ٜ إشٕ ٜهٛ ا٫غتعباز. ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ ايكٍٛ: سٝح تٓاٍٚ ايؿك٘ َػأي١ ايطمٸ

ايتٛاؾل ع٢ً َهاؾش١ ا٫غتعباز كايؿّا يًؿاضع; ٭ْٓا ْعًِ إٔ ايؿاضع إِا ٚاؾل ع٢ً 

 ا٫غتعباز ٭ْ٘ نإ َٛضزّا يًتٛاؾل.

 

 زّا ؾإٕ أسهاَ٘ فسٸ َع٢ٓ أْ٘ يٛ عاز ايتٛاؾل ع٢ً ا٫غتعباز ْٚٛاّ ايطمٸ

 ضٖا غتعٛز أٜهّا؟ٚٵبسٳ

 ِٸ ايتٛاؾل َطٸ٠ّ ا٫غتعباز; ٭ٕ اجملتُع قس  أخط٣ ع٢ً َٔ إػتشٌٝ إٔ ٜت

ٛٻ  ض, ٫ٚ ّهٔ ي٘ ايطدٛع إٍ ايٛضا٤.تط

 

 ا٭غط٣ اٱغطا٥ًٌٝٝ ٗ عكطْا َٔ ايعبٝس؟ سٸأ٫ ٜٴعٳ 

 ا٤, ٚيٝؼ اؾُٝع ٜكٍٛ شيو.ٖٗصا َا ٜكٛي٘ ايؿك 

 

 ِٸ إثبات إٔ ٚاٖط٠ ا٫غتعباز ٗ تًو إطس١ً ايع١َٝٓ ناْت تٛاؾك١ٝ؟  نٝـ ٜت

 ايؿاضع نإ ٜٓٛط إٍ ٚاٖط٠ ا٫غتعباز بٛقؿٗا أَطّا شاتّٝا.ٍ شيو ٖٛ أعٹسٵ ٕ 

 

 ُٸ ٞ ٖصٙ ايٛاٖط٠ با٫غتعباز؟ إٕ ايجكٌ ايػًيب يٛاٖط٠ ا٫غتعباز ٕاشا تػ

ٌٕ ,ٜٓؿأ َٔ إخهاع بعض ا٭ؾدام يػًطتٓا إٔ  دا٥ط. إ٫ٓ ٚلعًِٗ عبٝسّا يٓا بؿه

إغ٬َٞ بٗسف  ع٢ً بًسٺ ايطقٝل ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٖٛ ايؿدل ايصٟ ٜكّٛ باهلذّٛ

ؾه٬ّ عٔ اغتعبازٙ,  ,است٬ي٘, ٚبصيو ٜهٕٛ َعتسّٜا. َٚجٌ ٖصا ايؿدل ّهٔ قتً٘

ٌ عكٛب١ ف; ٭ْ٘ ّجِّسٸ ًُّٚا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعٴطٵٚعًٝ٘ ؾإٕ اغتبساٍ قتً٘ باغتعبازٙ ٫ ٜٴعٳ

يًِٛ دٓٛزٖا أغط٣ بأٜسٜٓا, ٌٖ َٔ ا ٗا. ؾًٛ ٖذُت إغطا٥ٌٝ عًٝٓا, ٚٚقع بعضٴٜػتشٓك
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 َع ايعًِ أْ٘ نإ هٛظ يٓا قتًِٗ؟ ,اغتعبازِٖ

 ٞٸ إِا تصنطٕٚ ٖصا ايتربٜط ْتٝذ١ّ إٔ ايٛدسإ  , إ٫٫ٓغت٦ٓاغهِ ايؿكٗ

ّٸ  ٜبك٢ َتػا٬ّ٥ ٜٚكٍٛ: ٕاشا تػتعبسٕٚ ايبؿط؟ ايعا

 

 بأغطٙ. ٫ّ َٔ قتً٘ قُتٴسٳٞ بٳ٭ْ٘ نإ ٜطٜس قتًٞ, ٚيهٓٸ 

 ٌٕ ّ لس ٕ شيو ًُّٚا. َٔ خ٬ٍ ايتربٜط إتكسٸع٢ً عسّ نٛ يٝؼ ٖٓاى َٔ زيٝ

إٔ َا قاّ ب٘ ايؿاضع نإ َٓػذُّا َع ٚاٖط٠ ا٫غتعباز, نُا ٜٓػذِ َع سكٝك١ أغط 

 #ٚيٛ ٗ ٚطٚف َعٝٸ١ٓ. ؾعٓسَا ٜٛٗط قاسب ايعكط ٚايعَإ ,ٚاغتعباز بعض ايٓاؽ

شات إٕ اٱَاّ ٬ٜسٜ  :غٝكّٛ باغتعباز بعض ا٭ؾدام. ٜٚكاٍ ٗ بٝإ غبب شيو

ٛٻ ا٭َٛض. يٝؼ يسٜٓا ضٚا١ْٜ ; إش ٍ إٍ عبٝسٺٚاسس٠ تجبت إٔ دع٤ّا َٔ اجملتُع غٛف ٜتش

 ع٢ً شيو. يٝؼ ٖٓاى تٛاؾلٷ

 

 ٖصا ٜٴجبت أْهِ ػعًٕٛ احملٛض١ٜ يًعساي١ ايتٛاؾك١ٝ, ٚػعًٕٛ ا٭سهاّ تابع١ّ 

 هلا.

 هلا. , ٫ أدعٌ ا٭سهاّ تابع١ّن٬ٓ 

 

  ْ٘٘إٕ َجاٍ ا٫غتعباز ٫ ضب بعكطٙ.  ي٘ با٭سهاّ إعٝاض١ٜ, ٚإِا ٖٛ َطتب

 ٌٖ زيًٝهِ َٚػتٓسنِ ٗ شيو ٜكّٛ ع٢ً ٚٛاٖط ا٭يؿاٚ؟

 

 ــــــ ٚيٝظ يف احلهِ ،ايبشح يف ايكسا٥ٔ

 ٔٷ  نُا إٔ ايططف إكابٌ ٫ زيٌٝ عًٝ٘ أٜهّا. إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭عاخ ضٖ

ِٜ ِٛشز, ٫ٚ ْهٕٛ ٗ َكاّ بايكطا٥ٔ. قس ْصنط ٗ بعض ا٭سٝإ عسٸ٠ قطا٥ٔ يتكس

 دسٜس. قاطع; ٭ٕ َا مٔ بكسز اؿسٜح عٓ٘ عحٷ إثبات إػأي١ بهطٕؽ

 

٣َٛ﴿دالي١ قٛي٘ تعاىل:  َٛ َأِقَسُب ِيًتَِّك ُٖ  ــــــ ﴾اِعِدُيٛا 

ٛٳ٣﴿قاٍ تعاٍ:  ٛٳ َأِقطٳبٴ يٹًتٻِك ٖٴ (. ٚإِا أشنط ٖصٙ اٯ١ٜ 8)إا٥س٠:  ﴾اعٵسٹُيٛا 
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ٕٻ ﴿ أعتربٖا زي٬ّٝ. إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٞ َجٌ اٯ١ٜ ايكا١ً٥: , ٫ٚبٛقؿٗا قط١ّٜٓ َٴطٴ اهلَلٔإ ٜٳِأ  

ٍٔ ٕٸ«أقطب يًتك٣ٛ»(. ٚإًؿت ٗ اٯ١ٜ ٖٛ اعتباض ايعساي١ 90)ايٓشٌ:  ﴾بٹاِيعٳسٵ  , ٚنأ

ِٸايؿاضع إِا ٜتٛٓي  ,بايٓػب١ ي٘ ٖٛ قٝا١ْ ايتك٣ٛ ٢ ا٫ٖتُاّ بأَط ايتك٣ٛ, ٚإٔ إٗ

ٜات ٚإعٜٓٛات; ٭ٕ ايعساي١ تطتب٘ بايٛقا٥ع ٚا٭سساخ إازٸ ٚإهاز ا٫ضتباٙ بٌ

إْٗا أقطب  :ٜٚكٍٛ ,ا٫دتُاع١ٝ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايؿاضع ٜٓٛط إٍ ايعساي١ َٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ

 ز ؾاٖس.ضٙ فطٻٚٵايططم إٛق١ً إٍ ايتك٣ٛ. ٖٚصا بسٳ

 

 ــــــ ع٢ً ايعداي١ ايتٛافك١ٝ ﴾اِعِدُيٛا﴿قسا٥ٔ آ١ٜ 

ْٗا قٝػ١ أَط, ٚبصيو ٜهٕٛ اهلل إ: ا٭ٍٚ :«اعسيٛا»ٗ ن١ًُ ٖٓاى ْكطتإ 

َٳ ٛٻطٳغبشاْ٘ ٚتعاٍ قس أ أقطب »ٕ عباض٠ إ: ٚا٭خط٣ ;ض شيو إٍ اجملتُعْا بايعسٍ, ٚؾ

 أٜهّا. تكًض يهٞ تططح بٛقؿٗا قط١ّٜٓ «إٍ ايتك٣ٛ

 

َِٝظ ِبَع﴿دالي١ قٛي٘ تعاىل:  ًَِعِبِٝدالََّي  ــــــ ﴾ٍّ ِي

قٛي٘  :ٜات ايعساي١ ٜطتب٘ بعساي١ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ, َٔ قبٌٝإٕ دع٤ّا َٔ آ

َٛ﴿تعاٍ:  ٝٵؼٳ بٹ . ٫ ّهٔ يٓا (10; اؿر: 51; ا٭ْؿاٍ: 182آٍ عُطإ: ) ﴾ّٕ يٹًِعٳبٹٝسٹ٬َٖي

ٌٸ َا ْػتطٝع  إٔ ْػتؿٝس َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٗ إثبات ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ أٚ ْؿٝٗا. ٚإِا ن

ٍٷؾُٗ٘ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٛ إٔ اهلل . ٚقس تبًٛضت ٖصٙ ايعساي١ ٗ ايتهٜٛٔ نُا تبًٛضت  عاز

كاف اهلل ٗ ايتؿطٜع أٜهّا. ٚتٓؿأ ايعساي١ ايته١ُٝٓٝ ٗ بعض ا٭سٝإ َٔ عسّ اتٸ

 بايًِٛ. يكس قاّ اهلل تعاٍ ـ بٛقؿ٘ ؾاضعّا ـ بإزخاٍ ايعساي١ نُٔ تؿطٜعات٘.

 

 ــــــ |األنسّ ايبشح ايتازخيٞ يًعداي١ يف َسس١ً زضاي١ ايٓيّب

 ١, َع ب ايط٥ٝؼ بايكطإٓ ٚايػٓٸنٝـ ؾِٗ اجملتُع اؾاًٖٞ ـ ٖٚٛ إداَط

أٚ  ٗ عكط ايٓيبٸ ٌ بايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ, غٛا٤ٷبٹا٫يتؿات إٍ أْ٘ نإ ٗ ايػابل قس َق

ٛټ١ ايٓب١ٜٛ؟ ٌٖٚ سسخ تػٝټبعسٙ ـ ٖصا ايٓٛع َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚايػٓٸ ٍ َٔ ٚد١ٗ ط ٚؼ
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 بِٝٓٗ؟ اؾاًٖٞ ٗ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ اييت ناْت غا٥س٠ّْٛط اجملتُع 

 

 ــــــ |األنسّ َٓٗر حبح تازٜذ ايعداي١ يف عصس ايٓيّب

  ٌهب ايكٍٛ ٗ اؾٛاب عٔ غ٪ايهِ: ّهٔ ايؿكٌ بٌ َطسًت

. إٕ َٓٗر ايتشكٝل ٗ َٚطس١ً عكط َا بعس ايٓيبٸ ;تاضىٝتٌ, ُٖٚا: َطس١ً عكط ايٓيبٸ

َٓعي١ سطن١ ايصٖاب ٚاٱٜاب بٌ َا ٜكٛي٘ ايسٜٔ  يعكط ايٓيبٸ اؿكب١ ايع١َٝٓ

َٸ ١ ايٓاؽ. ٚلس ٗ ايٓكٛم إأثٛض٠ عٔ ايؿاضع ـ ٗ بعض ٚايٓكٛم َٚا ٜؿُٗ٘ عا

ف ٗ إٓسضد١ ؼت عٓٛإ ايعساي١, َع٢ٓ أْ٘ تكطٻ ا٫ت٬ّ َٓ٘ ٗ اجملا٭سٝإ ـ تسخټ

 إطتبط١ بايعساي١. ا٫تَٔ اجمل ٚاسسٺإٍ  َٛضز أسس َكازٜل ايعساي١, ْٚٛط تاض٠ّ

ايٓٛط إٍ ٖصا إٛنٛع ٖٚصٙ ايسا٥ط٠ َٔ ايتؿطٜع ٚايؿاضع,  هب َٔ ْاس١ٝٺ

١ اؿكٝك١ٝ َا بٌ أخط٣ إٍ ا٭ؾٗاّ ايعا١َ, ٚايعٌُ ع٢ً ضقس َاٖٝٸ ٚايٓٛط َٔ ْاس١ٝٺ

ٚٸ يٓكٛم. ٫ ٫ّ بايؿِٗ ايعاّ, ثِ ْٓتكٌ إٍ ايبشح ٗ اٖصا ايصٖاب ٚاٱٜاب. ْٚبسأ أ

ٜسٚض عجٓا سٍٛ ايكٍٛ بإٔ ٖصا ٖٛ ايتؿطٜع ٖٚصا ٖٛ ايؿِٗ. ٚإِا ايبشح ٜهُٔ ٗ 

 ساي١ ايصٖاب ٚاٱٜاب.

 

 ــــــ |األنسّ ثالخ فسضٝات يفِٗ اإلْطإ اجلاًٖٞ يهالّ ايٓيّب

ا٭نطّ إشا  غازت بٌ ايٓاؽ ٖصٙ اؿاي١ ايعا١َ, ٖٚٞ إٔ ايٓيبٸ ٗ عكط ايٓيبٸ

عٓا بعض ايكطاضات ٙ بايػ٪اٍ قا٥ًٌ: ٌٖ ٖصا سهِ اهلل أّ ٫؟ ٚيٛ تتبٻقاٍ ؾ٦ّٝا بازضٚ

ٌ ايٓاؽ أٚ بٳنإ ٜٛاد٘ ٖصا ايػ٪اٍ َٔ قٹ |ا٭نطّ ٚا٭سهاّ يٛدسْا إٔ ايٓيبٸ

َا ٚضا٤  بعض ايكشاب١. َٚٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ ٖصا ايػ٪اٍ مكٌ ع٢ً ث٬خ ؾطنٝات ٗ

 ٖصا ايػ٪اٍ:

ٖٞ إٔ ايطنا عهِ اهلل ـ بعس اْتٗا٤  إسس٣ ايؿطنٝاتـ ايطنا عهِ اهلل: 1

إطس١ً اؾا١ًٖٝ ٚبسا١ٜ َطس١ً اٱغ٬ّ ـ قس زخٌ َعرتى َعاز٫ت اٯضا٤ ا٫دتُاع١ٝ. 

ٌٸأخط٣: ستٸ ٚبعباض٠ٺ َا نإ ٖٛ ايتٛاؾكات, ٚاٯضا٤,  ٢ َا قبٌ اٱغ٬ّ ؾإٕ ن

 ايكاطع ٚا٭عطاف, ٚايتكايٝس. ٚأَا بعس ٚٗٛض اٱغ٬ّ ؾكس اؾتٌُ ع٢ً ٖصا ايتأثري
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٢ َا قبٌ اٱغ٬ّ مل ٜهٔ ٌ بايطنا عهِ اهلل ٚإزخاي٘ ٗ إعا٬َت. ؾشتٸإتُجِّ

ٔٵ ِٸ ايػ٪اٍ عٔ سهِ اهلل, ٚيه بعس ٚٗٛض اٱغ٬ّ  سهِ اهلل َططٚسّا, ٚمل ٜت

ناْٛا ٜػأيٕٛ عُا إشا نإ ٖصا ٖٛ سهِ اهلل. إشٕ تهٕٛ إسس٣ ايؿطنٝات ٖٞ 

 .ايطنا ٚا٫عتباض إطًل ؿهِ اهلل

ايؿطن١ٝ ايجا١ْٝ إٔ ٖٓاى سهُّا آخط غري  ـ عسّ ايطنا عهِ غري اهلل:2

سهِ اهلل أٜهّا. ؾعٓسَا ناْٛا ٜػأيٕٛ: ٌٖ ٖصا ٖٛ سهِ اهلل؟ ؾٗصا ٜعين أْ٘ إشا مل 

عسّ ا٫يتعاّ ب٘. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ٖصٙ ايؿطن١ٝ ي ػعٷٜهٔ سهِ اهلل نإ ٖٓاى َتٻ

ٛٸ ٔٵيٝػت بك  ّهٔ ططسٗا نؿطن١ٝ. ٠ ايؿطن١ٝ ا٭ٍٚ, ٚيه

 

 أّ سهُِٗ ايعك٥٬ٞ؟! |ا٭نطّ ٌٖ اؿهِ اٯخط ٖٛ ن٬ّ ايٓيبٸ 

  بٌ سهِ ايٓاؽ أْؿػِٗ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ايصٟ ْطٜس قٛي٘ ٖٓا ٖٛ إٔ ٖٓاى

 سهِ اهلل أٜهّا. َكابٌسهُّا آخط ٗ 

ِٷ ,ـ اعتباض سهِ غري اهلل3  ,إٕ ايتكػِٝ ايجٓا٥ٞ :سٝح ٫ ٜهٕٛ هلل سه

ٝٵسٳيًذُٝع,  ٚسهِ غري اهلل( ٚانضٷ ;)سهِ اهلل ُٖٚا: إٔ إٓٛٛض يٓا ٖٓا ٖٛ  بٳ

ثايح, سٝح ٜكٍٛ بايطدٛع إٍ سهِ غري اهلل ٗ إٛاضز اييت ٫ ٜهٕٛ هلل  اؾرتاضٷ

ِٷ بٓا ؾ٦ّٝا َا َٔ ايكٍٛ بإٔ ايعكط اؾاًٖٞ نإ ؾٝٗا. إٕ ٖصا ا٫ؾرتاض ٜكطِّ سه

باٍ ع٢ً ايتٛاؾكات, ٚايسٜٔ مل ٜكبٌ بٗصا ٜؿتٌُ ع٢ً اػاٙ اـهٛع ٚاػاٙ اٱق

ا٫ػاٙ. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ اجملتُع اؾاًٖٞ نإ وٌُ ٖصا ايؿِٗ, ٖٚٛ إٔ اهلل إشا مل 

. ؾًِ ٜهٔ ايؿِٗ قا٥ُّا ع٢ً ؿل عًٝٗا َعترب٠ّدسٜس٠ ناْت ايط١ٜ٩ ايػابك١ إتٻ ّ ض١ّٜ٩ٜكسِّ

ٌٕ إٔ اٱغ٬ّ قس أغًل ا٭بٛاب َٚٓع ايطدٛع إٍ ايتٛاؾل  َطًل.  بؿه

 

ّٛ  ــــــ ٠عدّ إبطاٍ ايعداي١ ايتٛافك١ٝ يف عصس ايٓب

ٌٕٚيٛ نإ اٱغ٬ّ ٜطٜس شيو نإ عًٝ٘ إٔ ٜتشسٸ  ٜٴبطٌ ٖصا ايؿِٗ, إ٫ٓ خ بؿه

ِٸ إبطاي٘; ٭ِْٗ ناْٛا ٜػأيٕٛ:  , ٚٗ «ٌٖ ٖصا ٖٛ سهِ اهلل؟»إٔ ٖصا ايؿِٗ مل ٜت

ٕٕاؿكٝك١ ّهٔ ٖٓا تؿٓه ػط٣ ٚايهرب٣. ؾًٛ قبًتِ بإٔ ططٜك١ ـ َٔ ايكَ٪ٖي ٌ بطٖا
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ٗ ايعكط اؾاًٖٞ ؾإْٓا ٗ َطس١ً اٱغ٬ّ  ايطدٛع إٍ ايتٛاؾل ناْت َٛدٛز٠ّ

ٚٸ :غٓهٕٛ أَاّ ؾطنٝتٌ, ُٖٚا ْ٘ ٗ إ: إٕ اٱغ٬ّ َٓع َٔ ٖصٙ ايططٜك١ بإطًل, ٫ّٚأ

طٜك١ ٖٚصا يتًو ايط خ عٝح ٫ ٜبك٢ َع٘ ٚدٛزٷٔ عًٝ٘ إٔ ٜتشسٻساي١ إٓع نإ ٜتعٝٻ

ِٷ ؾإِْٗ ٜكبًٕٛ ع٢ً ططٜكتِٗ  ايؿِٗ ايعاّ, ايكا٥ٌ بإٔ اهلل إشا مل ٜهٔ ي٘ سه

ٔٵ هض إٔ ايؿاضع ٫ سٝح ناْت ٖصٙ ايططٜك١ ٚايؿِٗ ايعاّ قا٥ُّا ٜتٸ ايتٛاؾك١ٝ. ٚيه

ـ إ٪١ْٚ اي٬ظ١َ ٱبطاٍ شيو ايؿِٗ, ٚإشا نإ ٜككس اٱبطاٍ نإ عًٝ٘ إٔ ٜتهًٖ

ٌٕ  إشا متٸ ططح عح ايتسضٜر ٗ إبطاٍ ا٭سهاّ, ٖٚصا عحٷ ٫ٓناٌَ, إ ٜٴبطً٘ بؿه

ٟٸآخط. ٚع٢ً  ٍٕ أ ط ع٢ً ؾطٚٙ ايكط١ٜٝٓ ٗ سسٸ شاتٗا. ٜٴهاف إٍ إٕ ٖصٙ ايكط١ٜٓ تتٖٛؾ سا

, سٝح مل ٜهٔ ايتسضٜر |ا٭نطّ ت ٗ عكط ايٓيبٸشيو إٔ ٖصٙ ايططٜك١ قس اغتُطٸ

 َططٚسّا. ٗ بٝإ ا٭سهاّ بعس ايٓيبٸ

 

 ّ ٌٖهٔ يهِ إٔ تصنطٚا يٓا بعض إٛاضز اييت ناْٛا ٜػأيٕٛ ؾٝٗا ايٓيبٸ 

 ا٭نطّ؟

 

 ــــــ |األنسّ مناذز َٔ فصٌ املطًُني بني سهِ اهلل ٚسهِ ايٓيّب

 ١ ٭َري إ٪ٌََٓٔ ايُٓاشز اييت أشنطٖا اٯٕ تًو اييت تطتب٘ بايٛقٝٸ× .

ٞٸ|سٝح غأيٛا ضغٍٛ اهلل ع َٔ تتبټ ٫ بٴسٻَٔ اهلل؟ ٚ ّأ َٔ ايٓيبٸ : ٌٖ تعٌٝ ايٛق

َٴػٓٳعا٤ َٛثٻنٞ ٜهٕٛ ٖصا ا٫زٸ ;إٛاضز ا٭خط٣  سّا.كّا ٚ

 

 ٌٷ ,ا٭نطّ ع٢ً َٛنٕع ٗ َعطن١ بسض ٚقع اختٝاض ايٓيبٸ : ٌٖ ٖصا ؾػأي٘ ضد

 َٔ أَط اهلل؟ ؾإشا مل ٜهٔ َٔ أَط اهلل ؾأْا أعطف َٛنعّا آخط.

  ٟٸٖٓاى ايهجري َٔ ٖصٙ إٛاضز. ٚع٢ً ٍٕس أ إٕ اغتُطاض ٖصا ايؿِٗ ٜعين إٔ  ا

 أَاّ ٖصٙ ايططٜك١. ايؿاضع مل ٜهع عكب١ّ

 

 ــــــ |األنسّ ٌ ايٓيّبَبتكسٜس ٚإَطا٤ ايعداي١ ايتٛافك١ٝ َٔ ِق

عٓسَا  أخط٣ ّهٔ ايعجٛض ع٢ً اعتباض هلصا ايؿِٗ, ٚشيو إٔ ايٓيبٸ َٚٔ ْاس١ٝٺ
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ُا نإ ٜكطٸٙ أ, بٌ نأْٸنإ ٜٛاد٘ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿِٗ مل ٜهٔ ٜٓػب٘ إٍ اـط

٫ ٜطتهٝ٘ يهإ عًٝ٘ إٔ ٜطزعِٗ عٔ ططح َجٌ ٖصٙ  يٛ نإ ايٓيبٸ ّٚهٝ٘. ٚإ٫ٓ

ٕٵ  ٢ إؾهاٍ ايتسضٜر, سٝح ناْت ْٛط٠ ايٓيبٸستٸ زٳٔطقبًٓا بٗصا ايتكطٜط ئ ٜٳ ا٭غ١ً٦. ؾإ

 طاضز٠ أٚ ٖتعه١. ب١, ٚيٝػت ْٛط٠َّطسِّ إٍ ٖصٙ ا٭ؾٗاّ ْٛط٠ّ |ا٭نطّ

 

 ــــــ ٛازد َٔ ايعداي١ ايتٛافك١ٝ يف اجلا١ًٖٝإَطا٤ َ

ض بعض ايتٛاؾكات اؿاق١ً ٗ قس قطٻ ل بايتؿطٜع ْط٣ إٔ ايٓيبٸَا ٜتعًٖ ٢ ٗٚستٸ

أخط٣ قس عٌُ ع٢ً تجبٝت ططٜك١ ايتٛاؾل, أٚ أْ٘ غاض  ايعكط اؾاًٖٞ, ٜٚهٕٛ بعباض٠ٺ

أٜهّا. ٚقس  عح اؿلٸَٚع  ,ايس١ٜ اييت تتٓاغِ َع عح ايعساي١ :ٗ ن٥ٛٗا, َٔ قبٌٝ

ٍٴؾأقطٻ ,َٔ اٱبٌ ايس١ٜ ناْت ٗ اؾا١ًٖٝ ١ّ٦َ»ٚضز ٗ اؿسٜح إأثٛض:   ٖا ضغٛ

ٍٸ(12)«اهلل ٌٸ ,ع٢ً ٖصٙ ايٓكط١ . إٕ ٖصا ا٭َط ٜس َا نإ ٜتبًٛض ٗ  ٖٚٞ أْ٘ يٝؼ ن

ي١ ـ ل ايعساٚاؿكٛم ٚنُإ ٚؼٗك ل َػأي١ اؿلٸَا ٜتعًٖ ٗ ٫ غٝٻُاايعكط اؾاًٖٞ ـ ٚ

ضغٍٛ اهلل هلا.  ٱقطاض إش يٛ نإ ا٭َط نصيو ٕا نإ ٖٓاى َع٢ٓٶ; ُّاتٵنإ خاط٦ّا سٳ

قس  |ا٭نطّ ٚإٔ ايٓيبٸ ,هض أْ٘ ناْت ٖٓاى ٗ اؾا١ًٖٝ َٛاضز قشٝش١ٚبصيو ٜتٸ

 أقطٸٖا ٚأَهاٖا.

 

 ٗ ًٖز١ٜ ا١٦ٕ َٔ اٱبٌ ٖٓاى  |ل بايطٚا١ٜ اييت أقطٸ ؾٝٗا ضغٍٛ اهللَا ٜتع

١ قس ؼٍٛ زٕٚ ايكٍٛ بايتٛاؾل ايعك٬ْٞ إُه٢, ٖٚٛ أْ٘ قس دا٤ ٗ ٖصٙ َػأي

ِٸ أَهاٖا ضغٍٛ اهلل, ٚناْت إٔ عبس إٓط (13)ايطٚا١ٜ ًب قس ٚنع عسٸ٠ أسهاّ, ث

يتٛاؾل  ٖٓا نإ إَها٤ٶ إٕ إَها٤ ايٓيبٸ :ايس١ٜ َٔ بٝٓٗا. ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ ايكٍٛ

ًب نإ ًب, ٫ٚ ىؿ٢ إٔ عبس إٓطبس إٓطيه٬ّ ع اجملتُع اؾاًٖٞ, ٚإِا ٖٛ تكطٜطٷ

 عٙ َٔ غا٥ط أؾطاز اجملتُع اؾاًٖٞ.َطَٛق١ ُِّ ١ٺٝع بؿدكٜتُتٻ

 

 ــــــ ايكسا٥ٔ ع٢ً اْتطاب سهِ ايد١ٜ إىل اجملتُع اجلاًٖٞ

  م إٍ بعض ايٓكاٙ, ٖٚٞ: َٔ ايتططټ ٫ بٴسٻٗ اٱداب١ عٔ ٖصٙ ا٬ٕس١ٛ 
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ًب ؾدكّا ٜعٝـ ٗ ايعكط اؾاًٖٞ. ٫ٚ س إٓط: يكس نإ عبايٓكط١ ا٭ٍٚ

ٛټ ض ايعكط اؾاًٖٞ بٛقؿ٘ عكطّا ىًٛ َٔ ايعكٍٛ ايٓٝٸط٠ ٚايؿدكٝات ٜٓبػٞ تك

هض إٔ عكط اؾا١ًٖٝ نإ ٜؿتٌُ ع٢ً ايعازي١. َٚٔ خ٬ٍ ٚدٛز ٖصٙ ايؿدكٝات ٜتٸ

 ٢.أؾدام ٜٓؿسٕٚ ايعسٍ, أٚ أِْٗ ناْٛا ٜكسضٕٚ أسهاَّا عازي١ ٗ اؿسٸ ا٭زْ

ِٸ ايٓكط١ ايجا١ْٝ ٟٸٕ عبس إطًب ع٢ً إ(: )ٖٚٞ ا٭ٖ ٍٕ أ ؾدل قس ْؿأ ٗ  سا

, ٚنإ ٚاسسّا َٔ أعها٤ شيو اجملتُع. ٫ٚ أسس ٜكسض سهُّا زٕٚ ا٫غتٓاز َطس١ًٺ

ًب هب إَا ايكٍٛ بإٔ سهُ٘ نإ سهِ اهلل إٍ أغاؽ. ٚٗ َٛضز سهِ عبس إٓط

ٕٷ ;ّا)ٖٚصا غري قشٝض(; ٭ْٓا ٫ ْعتربٙ ْبٝٸ عازٟ قس ْؿأ ٗ قًب  أٚ ايكٍٛ بأْ٘ إْػا

ٕٛ, شيو اجملتُع ٚتطعطع ؾٝ٘ اضتهاظٟ ـ إٍ  ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ سهُ٘ ٜٓتُٞ ـ ٚيٛ ع٢ً م

 أٚناع ٚأسٛاٍ تًو إطس١ً.

ٟٸٞ ـ ع٢ً ٛٹ: إٕ ٖصا اؿهِ قس سٳايٓكط١ ايجايج١ ساٍ ـ بكبٍٛ ٚتٛاؾل اجملتُع  أ

ٜٳ«ٗ اؾا١ًٖٝ ْتنا»اؾاًٖٞ, ٚيصيو ٚضز ٗ اؿسٜح:  نإ يعبس »: زٵٔط, ٚمل 

 .«ًبإٓط

ٛټايٓكط١ ايطابع١ ِٷض ا٭َط ٚنأْٸ: ٫ ٜٓبػٞ تك باز ٚاْسثط, ثِ  ٘ نإ ٖٓاى سه

عٌُ ايٓيب ا٭نطّ ع٢ً إسٝا٥٘, بٌ نإ ايتٛاؾل ع٢ً ١٦َ َٔ اٱبٌ ٗ زؾع ايس١ٜ ٫ 

نإ  |ا٭نطّ اّ ب٘ ايٓيبٸٜعاٍ قا٥ُّا َٚعتربّا ٗ شيو اجملتُع. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ َا ق

فطٸز إَها٤ ٚتكطٜط ايتٛاؾل ايصٟ نإ َٛدٛزّا ٗ عكطٙ, ٚيصيو ْكًت٘ ايطٚاٜات ع٢ً 

ؾإٕ تًو ايططٜك١ اؾا١ًٖٝ ناْت تًكٞ ب٬ٛهلا ع٢ً شيو اجملتُع;  ٖصٙ ايكٛض٠, ٚإ٫ٓ

ِٸ٭ٕ اجملتُع ناْت ي٘ ضٚاب٘ َعٓك  نإ ٜػتُطٸ ا٫تؿام ع٢ً ؾ٤ٞ س٠, ٚإشا نإ ٜت

 ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً.

 

 ــــــ زفض بعض َٛازد ايعداي١ ايتٛافك١ٝ يف اجملتُع اجلاًٖٞ

نإ ٜط٣ شيو اؿهِ كايؿّا ؿهِ  |ا٭نطّ ٚبطبٝع١ اؿاٍ يٛ إٔ ايٓيبٸ

ٔٵتٵاهلل ؾإْ٘ نإ ٜعٌُ ع٢ً إبطاي٘ سٳ سٝح مل ٜهٔ يًؿاضع ٗ ٖصا ايؿإٔ  ُّا, ٚيه

ِٷ هِ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ. ٚناْت ٖٓاى ؾكس اغتُط ايتٛاؾل ع٢ً شيو اؿ خامٸ سه
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ٔٸ ايٓيب ا٭نطّ ضؾهٗا, َٔ  ٗ ايٛقت ْؿػ٘ بعض َٛاضز ايتٛاؾل ا٭خط٣ أٜهّا, ٚيه

قبٌٝ: ْهاح ايؿػاض, أٚ سكط ايتٛضٜح بايطداٍ ؾك٘, ٚنإ ٖصإ اؿهُإ َٔ 

 ا٭سهاّ اؾا١ًٖٝ.

 

 ــــــ ْهاح ايػػاز

أٚ أخت٘ َٗطّا ٜعطٝ٘ يٛايس  بٓت٘ايكس نإ ْهاح ايؿػاض بإٔ هعٌ ايطدٌ 

ظٚدت٘. نُا إٔ ْهاح ايؿػاض َٔ إٛاضز إًؿت١ ي٬ْتباٙ, ٚاييت تؿري إٍ إٔ عكط 

إٍ  اؾا١ًٖٝ نإ ٜؿتٌُ ع٢ً آي١ٝ يهُإ ايعساي١. ؾكس نإ ٖ٪٤٫ ًٜذإٔٚ سكٝك١ّ

 ايتشايؿات ٚإعاٖسات ٱزاض٠ اجملتُع ٚنُإ ايعساي١. 

 

 ــــــ ايتٛازخ باحلًف ٚايٓصس٠

ض ٗ عُل شيو اجملتُع عٝح ٚقس ناْت ٖصٙ ايتشايؿات ٚإعاٖسات َٔ ايتذصټ

. (14)«اؾا١ًٖٝ ناْٛا ٜتٛاضثٕٛ باؿًـ ٚايٓكط٠ اعًِ إٔ»يًتٛاضخ:  ٚغ١ًّٝ تٵأنشٳ

ذ ٗ أعُام شيو اجملتُع. ٖٚصا َب٢ٓ يًتٛاضخ ؾٗصا ٜعين أْ٘ قس تطغٻ ٚعٓسَا ٜػسٚ ؾ٤ٞٷ

 ٖ٪٤٫ ناْٛا ٜهُٕٓٛ ْٝع آَاهلِ ٚأَاِْٝٗ بٗصٙ ايططٜك١.أع٢ً سسٚز ايتٛاؾل; ٭ٕ 

ٌٸ ٍٕ ٚع٢ً ن ؾكس نإ بإَهإ اٱغ٬ّ إٔ ٜطؾض ٖصٙ ا٭سهاّ بأْعٗا,  سا

 ,ط اجملتُعقس أقطٸٖا ٚأَهاٖا, غا١ٜ َا ٖٓايو عٓسَا تػٝٻ ٚيهٓٓا ْط٣ إٔ ايٓيبٸ

إٍ  ساد١ْٖٓاى  سٵعٴٚق١ٜٛ, مل تٳ ٚأقبشت آيٝات نُإ ٚبػ٘ ايعساي١ ضاغد١ّ

ايتشايؿات; ٭ٕ ؾطن١ٝ ايتشايؿات ناْت تكّٛ ع٢ً اْكػاّ ايكبا٥ٌ ٚؽاقُٗا, ٚبعس 

ٖٓاى  سٵعٴٚاسس مل تٳ ٗا ؼت ١ََٛٛٓ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ بط٥اغ١ ؾدٕلْع ايكبا٥ٌ نًٓ

أخط٣:  ٚاسس٠, ٚبعباض٠ٺ ٱقا١َ ايتشايؿات بعس زخٍٛ اؾُٝع نُٔ ١ََٛٛٓٺ ١َْٛنٛعٝٸ

ايؿات َٔ ايػايب١ باْتؿا٤ إٛنٛع. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ْؿٞ اٱغ٬ّ اي٬سل أقبشت َػأي١ ايتش

آخط. ٚٗ اؿكٝك١ يٛ قسٸض يعكط اؾا١ًٖٝ إٔ ٜبين  ٫ ٜعين إٔ ايتٛاؾل نإ ع٢ً ؾ٤ٞٺ

ٌٸَٛسٸ زٚي١ّ  ي٘ َطسًت٘ اـاق١. تٛاؾٕل س٠ يعايت تًو ايتٛاؾكات; ٭ٕ ن

 تؿهٌٝ ٜعٛز إٍ عسّ  |ا٭نطّ إشا نإ غبب غهٛت ايٓيبٸ
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ز ا٭سهاّ, اؿه١َٛ اٱغ١َٝ٬, ٚنإ عسّ إدايؿ١ ايكطو١ ي٘ عا٥سّا إٍ تسضټ

طّا عٔ اٱَها٤; ٭ْ٘ مل ٜهٔ يٝػتطٝع بٝإ ا٭سهاّ ؾإٕ غهٛت٘ ئ ٜهٕٛ َعبِّ

 إدايؿ١ يٲغ٬ّ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصا ايػهٛت ٫ ٜعين إَها٤ ايتٛاؾكات اؾا١ًٖٝ.

 

 ــــــ ايعداي١ ايتٛافك١ٝ ألسهاّ اجلا١ًٖٝاألغهاٍ املدتًف١ يسفض ٚإَطا٤ 

 ١ٝ ف َٔ ْاسطبكّا يه٬َهِ ّهٔ يٓا إٔ ْؿرتض ث٬ث١ أْٛاع َٔ ايتكطټ

: اٱبطاٍ ٚايتػٝري ٚايتبسٌٜ ايكاطع يتًو أسسٖاايؿاضع ػاٙ َٛاضٜح اؾا١ًٖٝ, 

أخط٣. ٚهلصا ا٫ؾرتاض ٖٓاى ايهجري َٔ ا٭َج١ً, َٔ  ايططٜك١, ٚاؿهِ بططٜك١ٺ

: اٱقطاض, ٚٗ ٖصا ٚا٫ؾرتاض ايجاَْٞٚا إٍ شيو.  ,ٌٝ: سكط اٱضخ ع٢ً ايطداٍقب

ِٵ﴿ايؿإٔ ّهٔ يٓا ايتُجٌٝ بكٛي٘ تعاٍ:  ٗٴ ِٵ ْٳكٹٝبٳ ٖٴ ِٵ َؾَآتٴٛ ُٳاْٴُه ٜٵ ٔٳ عٳَكسٳتٵ َأ  ﴾ٚٳاٖيصٹٜ

: ٚا٫ؾرتاض ايجايح(, سٝح اضتهت اٯ١ٜ اؿًـ ٗ ايتٛضٜح ٚأقطٸت ب٘. 33)ايٓػا٤: 

َٳايػهٛت. ي َٳ ٔٵٝؼ ٖٓاى  ٖٛ  ٔٵٖٛ أعًِ َٔ ايؿاضع ٗ َػا٥ٌ ا٫دتُاع, ٚيٝؼ ٖٓاى 

أنجط ٚاقع١ٝ َٔ ايسٜٔ ٗ ايتعاطٞ َع ا٭َٛض. ٚعًٝ٘ َٔ ايطبٝعٞ إشا أضاز ايؿاضع إبطاٍ 

ٚمل ٜهٔ إبطاي٘ بك٬ح اجملتُع, ؾإْ٘ غٛف  ,بعض إٛاضز ايطاغد١ ٗ اجملتُع

ٓاغب١ ٱبطاظ ٚتؿطٜع اؿهِ, أٚ إبطاظٙ بعس ٜػهت ًٜٚتعّ ايكُت باْتٛاض ايؿطق١ إ

ٔٸ ن٬َٞ ٖٓا ٜسٚض  تؿطٜع٘. ٚهلصا ا٫ؾرتاض ايجايح ايهجري َٔ إٛاضز أٜهّا, ٚيه

ٚيٛ ٗ بسا١ٜ ا٭َط.  ,ٌ ايؿاضعبٳقطٜض َٔ قٹ سٍٛ إٛضز ايجاْٞ, ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ إَها٤ٷ

ٌٸ  ١َ ٗ ايعكط اؾاًٖٞ.ٗ ايتٛاؾكات ايعا ساٍ ٖٓاى َٛاضز ناْت هلا دصٚضٷ ٚع٢ً ن

هب ايبشح ؾٝٗا. يكس غبل إٔ  شيو ٖٓاى ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ آٜاتٷ َكابٌٚٗ 

 إٍ إقطاض ٚإثبات ايٓيبٸ شنطْا أْٓا إشا أضزْا ؾِٗ ض١ٜ٩ ايؿاضع ّهٔ يٓا ايطدٛع َطٸ٠ّ

 إٍ اٯٜات إطتبط١ باؿهِ أٚ ايعساي١. َٚطٸ٠ّ ;ٚاٱغ٬ّ ػاٙ تًو ا٭سهاّ ٚايططم

 

 ٍٷ سٍٛ تكطٜط ايتٛاؾل. ْط٣ فتُعّا  قبٌ عح اٯٜات ٚايطٚاٜات, ٖٓاى غ٪ا

داًّٖٝا ظاخطّا بايتٛاؾكات. ٚإٕ اٱغ٬ّ ٜعٌُ ع٢ً إبطاٍ َا نإ ىايـ ايؿطع َٔ 

ِٸ تكطٜط ٖصا  بٝٓٗا, ًٜٚتعّ ايػهٛت ػاٙ ايباقٞ. ٚعًٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٜت
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ِٸ ,اؿهِ ُٖا إٔ اس ٖٓا سايتإ, ّٚهٔ ٱسستكطٜط أقٌ ايتٛاؾل. تٛد نُا ٜت

عاْا ٖٞ زٕٚ ا٭خط٣. ٚاييت ٫ ّهٔ إٔ تهٕٛ ؾاٖسّا ع٢ً َسٸ ,تهٕٛ ؾاٖسّا يٓا

ٖٚٛ  ,تًو اؿاي١ اييت ٜط٣ ؾٝٗا ايؿاضع اؿهِ ٗ َٛضز ايتٛاؾل ـ ٚيٝؼ أقٌ ايتٛاؾل ـ

ٖصا  اؿهِ إطابل يٲغ٬ّ, ٚيصيو ؾإْ٘ ىتاض ايػهٛت ٚاٱَها٤. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ

٘ ٗ بعض ا٭سٝإ إِا اؿهِ ست٢ إشا مل ٜهٔ تٛاؾكّٝا ؾإٕ ايؿاضع غُٝهٝ٘, ٚيهٓٸ

٢ يٛ سكًت تٛاؾكات ٫سك١ ل سٝج١ٝ ايتٛاؾل ب٘. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ستٸّهٝ٘ َٔ أدٌ تعًٗ

ٕٵ ٗ غري عكط ضغٍٛ اهلل عٝح ٫ ّهٓ٘ تكطٜطٖا, ؾإٕ تًو  ٗ فتُعات أخط٣, ٚإ

ٟٸه٢ ُٵايتٛاؾكات غٛف تٴ ٗ تكطٜطات ضغٍٛ  ٖاتٌ اؿايتٌ َٛدٛز٠ْ أٜهّا. ؾأ

 ؟|اهلل

 

 ــــــ إَطا٤ ايد١ٜ ع٢ً أضاع ايتٛافل دٕٚ األَس ايراتٞ

 ٟټ ٜجبت إٔ ز١ٜ ايكتٌ ٗ ايًٛح احملؿٛٚ ١٦َ َٔ اٱبٌ. إٕ  ؾاٖسٺ يٝؼ يسٜٓا أ

,  َػتشػٔ ٖصا اؿهِ نإ قا٥ُّا ع٢ً أغاؽ ايتٛاؾل ٚقبٍٛ اجملتُع, ٖٚصا أَطٷ

َٔ تٛاؾل اجملتُع, ٫ٚ َع٢ٓ  س شيو أٜهّا. ٚعًٝ٘ ؾإٕ قبٍٛ ايؿاضع ْاترٷٚاٱغ٬ّ ٜ٪ِّ

 َطنٛظ ٗ قًب اجملتُع ْٚػٝذ٘. يتػٝري ؾ٤ٞٺ

 

 بطبٝع١ اؿاٍ إٍ إٛاضز ا٭خط٣ اييت ناْت َٛضزّا يتٛاؾل يكس أؾطتٴ ِ

ٔٵ ,اجملتُع ٘ٓ متٸ ضؾهٗا ٚإبطاهلا. ٖٚصا ٜٴجبت إٔ أقٌ ايتٛاؾل ٚيه  مل ٜهٔ ق

ٖصٙ ايٓكط١ يهٞ  اٖتُاّ ايؿاضع, ٚإِا نإ ٜٓؿس ؼكٝل ايعساي١ ؾك٘. ٚقس شنطتٴ

 هض ؾٛاٖس إَها٤ ايتٛاؾل ٗ ْؿػ٘.تتٸ

  إٕ ن٬َهِ ٖصا ٜعين إٔ ايصٟ نإ َٛضزّا يكبٍٛ ايؿاضع ٖٞ ا٭َٛض اييت

اي١ ّهٔ يٓا إٔ ٢ ٗ ٖصٙ اؿايتٛاؾل عًٝٗا, ٚيٝؼ آي١ٝ اٱقباٍ ع٢ً ايتٛاؾل. ٚستٸ متٸ

ٗا. ٚأَا إٔ ْعترب ٖصٙ ًِطٹٚمل ٜٴبٵ ,ٌ بعض أسهاّ إطس١ً ايػابك١بٹْجبت إٔ ايؿاضع قس َق

ٖٞ ايططٜل ايٛسٝس إٍ ؼكٝل ايعساي١  ,سكٝك١ٝ ٚبٛقؿٗا قه١ّٝ ,ا٭سهاّ إٍ ا٭بس

ٚٸ ٔٵؾٗصا أ  :ايتايٞتٛدس ٖٓاى عسٸ٠ ْكاٙ لًُٗا ع٢ً ايٓشٛ  ٍ ايه٬ّ, ٚيه
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 ــــــ ٚيٝطت ذات١ّٝ ،اجملتُع اجلاًٖٞ تٛافك١ْٝ ايعداي١ يف

ايٓكط١ ا٭ٍٚ ٖٞ إٔ ْٝع سٝج١ٝ ١ٜٖٛٚ إطس١ً اؾا١ًٖٝ ناْت تهُٔ ٗ ٖصٙ 

ًٕٛ بآضا٥ِٗ اؾا١ًٖٝ إٍ آخط. ؾكس ناْٛا ٜتٛقٸ ايتٛاؾكات, ٚمل ٜهٔ ٖٓاى ؾ٤ٞٷ

أضغطٛ  :جاٍؾًػؿ١ٝ ٜجريٖا أَ ؿكٕٛ عًٝٗا. مل تهٔ ٖٓاى أعاخٷٜٚتٸ ,بعض ايٓتا٥ر

ًٕٛ إٍ انتؿاف بعض ا٭َٛض بٛاغط١ نٞ متٌُ أِْٗ ناْٛا ٜتٛقٸ ;ٚأؾ٬طٕٛ

ايعكٌ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ عٓسَا ٜكبٌ ايؿاضع ؾٗصا ٜعين أْ٘ إِا ٚاؾل ع٢ً ايٓتٝذ١ 

١ ٗ ا٭سهاّ. َا ٖٛ إؿّٗٛ ٚخاقٸ ,إٓبجك١ عٔ ايتٛاؾل; إش ٫ ٚدٛز يًبشح ايصاتٞ

إشا أنؿٓا ٖصا  ٫ غٝٻُأَ اٱبٌ؟  ٝ٘ تعٌٝ َكساض ايس١ٜ ١٦َٺايصٟ ّهٔ إٔ ٜٓطٟٛ عً

ا٭َط ايصٟ نإ َٛضزّا يتٛاؾل اؾا١ًٖٝ با٭َؼ ٚإَها٤ اٱغ٬ّ ي٘ سايّٝا. ٫ٚ ٜعاٍ 

ؿكٕٛ ٜتٸ ؿّا َٔ أؾطازبٛقؿ٘ َ٪ٓي ,ٖصا ايتٛاؾل باقّٝا ٗ غس٣ ٚؿ١ُ ْػٝر شيو اجملتُع

 َا. ع٢ً إَٔط

 

 ــــــ ٌ ايتٛافل االدتُاعٞظٗٛز اإلضالّ ال ُٜبط

نُا هب عًٝٓا إٔ ْأخص بٓٛط ا٫عتباض شيو ايعاٌَ ايٓؿػٞ ٗ اجملتُع, ٖٚٛ 

ٗ اجملتُع ؾإٕ ٖصا ايتٛاؾل ٫ ٜعٍٚ بٛٗٛض اٱغ٬ّ َٔ  ايتٛاؾلأْ٘ إشا سكٌ اٱْاع ٚ

ٕٸ  قاطعٷايتٛاؾل عًٝ٘ ٗ ظَاْ٘; ٭ٕ ايتٛاؾل  اٱغ٬ّ قس أقطٸ َا متٸ تًكا٥٘. ٚيصيو نأ

ٟٷ كايـ يًتٛاؾل ايػابل  دسّا, َٚجٌ ٖصا ايتٛاؾل ٫ ٜٓتكض أبسّا. ؾًٛ نإ يٲغ٬ّ ضأ

ٌٸ  !َٔ ١٦َ َٔ اٱبٌ؟ ؾًُاشا مل هعٌ َكساض ايس١ٜ أنجط أٚ أق

 

 ــــــ قبٍٛ سهِ شعِٝ ايكب١ًٝ ٚايػٛز٣ قسٜٓتإ ع٢ً إَطا٤ ايعداٍ ايتٛافك١ٝ

ٜطدع  |ا٭نطّ خط٣ نإ ايٓيبٸايٓكط١ ايجا١ْٝ أْٓا لس تٛاؾكات ٚططم أ

يكٞ ايكبض عًٝ٘, نإ ُٚأ ,يٛ إٔ ٜٗٛزّٜا ـ َج٬ّ ـ قس اضتهب دط١ّّ :َٔ شيوٚإيٝٗا, 

ٍٷ ;ٜرتى اؿهِ عًٝ٘ إٍ ظعِٝ ايكب١ًٝ ايٓيبٸ  ٌ اؾُٝع, ٚنإ ايٓيبٸبٳَٔ قٹ ٭ْ٘ َكبٛ

ِٸ ٚنإ  ,اٱْاع ٚايؿٛض٣ ع٢ً إَٔط ٜأَط بايعٌُ ع٢ً طبل سهُ٘. ٚنصيو نإ ٜت

 ّهٞ ْتا٥ر اٱْاع ٚايؿٛض٣. ايٓيبٸ
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شات١ٝ, َٚٔ ٖٓا نإ  خكٛق١ْٝ ؿل عًٝٗا مل تهٔ هلاٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصٙ ا٭َٛض إتٻ

يصات  ٘ ٜط٣ َٛنٛع١ّٝٚنأْٸ ,ؿكٌ ٗ ايعكط اؾاًٖٜٞطتهٞ أغايٝب ٚططم إتٸ ايٓيبٸ

 ايتٛاؾل.

 ؾ٤ٞ بكط١ٜٓٺ ٌٸزّا ع٢ً أْٓا ٫ ْطّٚ اؿكٍٛ ع٢ً نٖٚٓا هب ايتأنٝس فسٸ

ِٸ ْٝع ايكطا٥ٔ إٍ بعهٗا  َا. نٞ ْكٌ إٍ ْتٝذ١ٺ ;ٚاسس٠, بٌ هب ن

 

 ــــــ فل عًٝٗا يف اجملتُع اجلاًٖٞاآلٜات اييت تبطٌ ايعداي١ املتَّ

ٚقؿت ٗ َٛاد١ٗ اؾا١ًٖٝ. ٚهب ايبشح  إٍ داْب ٖصٙ ايكطا٥ٔ, ٖٓاى آٜاتٷ

ب١ عًٝٗا ػاٙ ايتٛاؾل, ٖٚٞ ايًٛاظّ ٕرتتِّهض َا ٖٞ ايًٛاظّ اٗ ٖصٙ اٯٜات; نُٝا ٜتٸ

 ٟ إٍ إبطاٍ ٖصا ايتٛاؾل.اييت قس ت٪زٸ

ٔٳ ﴿قٛي٘ تعاٍ  :اٯ١ٜ ا٭ٍٚ َٹ ٔٴ  ٔٵ َأسٵػٳ َٳ ٚٳ ٕٳ  ٝٻ١ٹ ٜٳبٵػٴٛ ٖٹًٹ ِٳ اِيذٳا  سٴِهُّا اهللٹَأَؾشٴِه

ٕٳ ّٕ ٜٴٛقٹٓٴٛ ٛٵ ٌُ . يكس أقاّ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ سه(50)إا٥س٠:  ﴾يٹَك

ٚسهِ اؾا١ًٖٝ. ّٚهٔ تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً ث٬ث١  ;َتكابًٌ, ُٖٚا: سهِ اهلل

 أما٤:

 

ّّ  ــــــ بني سهِ اهلل ٚسهِ اجلا١ًٖٝ ايتفطري األٍٚ: ايتكابٌ ايتا

ٌٸ َكابٌإٔ ٜهٕٛ سهِ اهلل ٖٛ إعترب ٗ  ِٕ ن ٕٵ سه قضٸ ٖصا  داًٖٞ. ؾإ

س١ً اؾا١ًٖٝ ناْت تؿتٌُ ع٢ً َؿاٖس ًكٍٛ بإٔ َطيايتؿػري ٫ تعٛز ٖٓاى إَها١ْٝ 

ٔٵ ٫ ّهٔ ايكبٍٛ  ١ًْٝ َٚطايب١ بايعساي١, ٚإٕ اٱغ٬ّ قس أقطٸٖا ٚأَهاٖا. ٚيه

ٗ  بٗصا ايتؿػري; إش ضأٜٓا إٔ اٱغ٬ّ قس اضته٢ بعض إٛاضز اييت ناْت َٛدٛز٠ّ

ٔ ٗ َت بعض ا٭زي١ ع٢ً إٔ َؿه١ً اؾا١ًٖٝ ناْت تهُاجملتُع اؾاًٖٞ. ٚقس تكسٻ

ٚيٝؼ ٗ إطايب١ بايعساي١, أٚ أِْٗ ناْٛا ٜعإْٛ َٔ َؿه١ً عسّ ايٛقٍٛ  ,ايتطبٝل

 إٍ بعض إػا٥ٌ ايٛاقع١ٝ ٗ اجملتُع.

 

 ــــــ ايتفطري ايجاْٞ: ايتكابٌ اجلص٥ٞ بني سهِ اهلل ٚسهِ اجلا١ًٖٝ

أسٝاّْا عٓسَا ٜٴكسض اهلل سهُّا ٗ بعض إٛاضز ٜعُس بعض  خنإ وس
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ز ع٢ً سهِ اهلل. تِٗ ـ إٍ ايتُطټهٌ بعكبٝٸٗ عكط اؾا١ًٖٝ ـ َٔ إتُػِّ ا٭ؾدام

ٌٷ  ٚٗ اؿكٝك١ إٕ اٯ١ٜ تطٜس ايٛقٛف بٛد٘ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭ؾدام. إشٕ يٝؼ ٖٓاى تكاب

ّٸ ضخ نإ ايٓاؽ ٗ ل باٱَا ٜتعًٖ بٌ سهِ اهلل ْٚٝع ا٭سهاّ اؾا١ًٖٝ; ؾؿٞ تا

ك٘, ثِ دا٤ اٱغ٬ّ ٚأؾطى ايٓػا٤ ٗ إرياخ. ٖٚٓا وسخ ثٕٛ ايطداٍ ؾاؾا١ًٖٝ ٜٛضِّ

ٔٸ ا٭سهاّ اٱهل١ٝ.  نسٸ ٖٖٞصا ٫ ٜعين إٔ ْٝع ا٭سهاّ اؾا١ًٖٝ  ايتكابٌ, ٚيه

بايٓٛط إٍ ايكطا٥ٔ اييت أغًؿٓاٖا; ٭ٕ بعض إٛاضز  ;ٜٚبسٚ إٔ ٖصا ايتؿػري ٖٛ ا٭ْػب

َٔ ايصٜٔ  ع٢ً نجرٕي أْ٘ نإ ٜكعب ٜٚؿلٸ ا٫ غٝٻُٚ, ٖا ايٓيبٸٌ بٗا اهلل ٚأقطٻبٹقس َق

 ٞ عٔ تكايٝسِٖ ٚأعطاؾِٗ.ٜعٝؿٕٛ ٗ عكط اٱغ٬ّ ايتدًٓ

 

ٌّ ايٛضط  ــــــ ايتفطري ايجايح: احل

ٞ ُا عُسْا ٗ ض٩ٜتٓا ايطا١ٖٓ إٍ تبٓٸبٳايتؿػري ايجايح ٖٛ اؾُع بٌ ا٭َطٜٔ, ٚضٴ

ٔٵ ٟٸع٢ً  ٖصا ايتؿػري, ٚيه ٍٕ أ   ايط١ٜ٩ ايتاضى١ٝ ٚايكبٍٛ بتؿػرٕيع ٫ٗ هب ايتػطټ سا

ع دصٚضٙ ايتاضى١ٝ. ٜكٍٛ ايتؿػري ايجايح: إٕ يسٜٓا سهٌُ ع٢ً ْٝع زٕٚ تتبټ َا,

ٚسهِ اؾا١ًٖٝ. ٚاؿهِ اؾاًٖٞ إِا ٜهٕٛ َعتربّا  ;ا٭سٛاٍ, ُٖٚا: سهِ اهلل

ٕ شيو إشا أقطٸٙ اهلل, ٚعٓسٖا ٜهٕٛ ٖٛ سهِ اهلل. ٚعًٝ٘ ؾإٕ تكطٜط اٱغ٬ّ ٜجبت أ

ّٓا. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜططح ٖصا ايبشح ْؿػ٘, ٖٚٛ إٔ سهِ ػٳسّا ٚسٳاؿهِ نإ دٝٸ

 ض ايصاتٞ ٚإكاحل.بٵٔ ٚايُكػٵاٱغ٬ّ ٜكّٛ زا٥ُّا ع٢ً أغاؽ اُؿ
 

 ا٭نطّ إٕ ا٫ؾرتاض ايجايح وكط ايتٛاؾل إُه٢ بعكط ايٓيبٸ| ,

ٕ اؿهِ ٖٛ إٚ ,قس اْكطع َع٢ٓ أْ٘ ٫ إَها٤ ٗ ايتٛاؾكات اي٬سك١; ٭ٕ ايٛسٞ

 ا٭نطّ. ايصٟ متٸ تأٜٝسٙ ٗ عكط ايٓيبٸ

 

 ــــــ جتعٌ َٔ ايعداي١ قاعد٠ّ ﴾اِعِدُيٛا﴿آ١ٜ 

  أدٌ, إٕ ٖصا ايتؿػري ٜٓطٟٛ ع٢ً َجٌ ٖصٙ ا٬ٕظ١َ, ٚيهٓٗا ٫ تطق٢

 ,﴾اعٵسٹُيٛا﴿آ١ٜ  :أخط٣, َٔ قبٌٝ ١ٺيتهٕٛ زي٬ّٝ. ٚعٓسٖا هب عًٝهِ اٱتٝإ بأزٓي

 تكٍٛ: عًٝهِ أْتِ إٔ تٛدسٚا ايعساي١. ٖٚٓا ٜططح ٖصا ايػ٪اٍ ْؿػ٘: ٌٖ ايعساي١ اييت
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. ٖٚٓاى اؾرتانإ ٫ أنجط: إَا إٔ تعين إٔ ٖٓاى قاعس٠ّ ﴾اعٵسٹُيٛا﴿ قاعس٠ أّ ٫؟ إٕ

ُٸ١ٓ تهٕٛ ايعساي١ نا١َّٓ ِٸ ;َٚته ٞ عٔ ايعساي١; ٭ْ٘ ٖٛ ايصٟ ٜٛدس ايتدًٓ أٚ إٔ ٜت

 قإْٛ ايعساي١.

 

١َِّ﴿ايجا١ْٝ: آ١ٜ  اآل١ٜ ًِِٖ َّ اِيَذا  ــــــ ﴾َظ

ٕٳ بٹ﴿إٕ اٯ١ٜ ا٭خط٣ بؿإٔ اؾا١ًٖٝ ٖٞ قٛي٘ تعاٍ:  ٓټٛ ُٛ ٔٻ اهللٹٜٳ َٚ ٝٵطٳ اِيشٳلِّ   َغ

ٝٻ١ٹ ٖٹًٹ ١ (. هب عسّ إزخاٍ ٖصٙ اٯ١ٜ نُٔ ٖصا ايبشح; ٭ٕ ايع154ًٓ)آٍ عُطإ:  ﴾اِيذٳا

ّ ٚاؾا١ًٖٝ تهُٔ ٗ ؾُِٗٗ اـاط٧ عٔ َٔ إٛادٗات ايؿسٜس٠ بٌ اٱغ٬ ٗ غًػ١ًٺ

 اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ.

 

١َِّ﴿عدّ ازتباط آ١ٜ  ًِِٖ َّ اِيَذا  ــــــ بايتٛافل اجلاًٖٞ ﴾َظ

ي٘ بايتٛاؾكات ا٫دتُاع١ٝ.  َ٘بٵإٕ ٖصا ايبشح ٜسٚض سٍٛ إػا٥ٌ ايعكا٥س١ٜ, ٫ٚ ضٳ

ت٘ ع٢ً غٛف ٜبػ٘ ًَٛٓٚبطبٝع١ اؿاٍ عٓسَا ْ٪َٔ باهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ؾإٕ ايتٛسٝس 

ٝٵسٳمسا٤ اجملتُع,  ٞ عٔ ايتٛاؾكات ٟ إٍ ايتدًٓإٔ ا٫ْتػاب إٍ ايتٛسٝس ٫ ٜ٪زٸ بٳ

ٔٸ ا٫دتُاع١ٝ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ إِا ؽلٸ اؾا١ًٖٝ باهلل, ٚاٯضا٤ اـاط١٦  غ٤ٛ ٚ

١ ٗ تًو إطس١ً اؾا١ًٖٝ بؿإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ, ٚيٝؼ ايبشح سٍٛ عسّ قشٸ

ٔٸيٛ ؼٖك ,سهاّ اؾا١ًٖٝ. ْعِا٭ ذ٘ باهلل ؾإٕ ايهجري َٔ ا٭َٛض غٛف تتٸ ل سػٔ ايٛ

 آخط. ١, ٖٚصا ؾ٤ٞٷإٍ ايكشٸ

 

١َِّ﴿اآل١ٜ ايجايج١: آ١ٜ  ًِِٖ  ــــــ ﴾َتَبسَُّز اِيَذا

ٝٻ١ٹ اُ٭ تٳبٳطٻدٵٚٳ٫﴿قٛي٘ تعاٍ:  , ٖٚٞ اٯ١ٜ ا٭خط٣ ٖٹًٹ )ا٭سعاب:  ﴾َٚي٢ٔٳ تٳبٳطټزٳ اِيذٳا

ٌٸ ضٙ خاضزٷٚٵز اؾا١ًٖٝ, ٖٚصا بسٳ(, تطتب٘ بتربټ33 كّا. يكس ناْت عجٓا ؽكټ عٔ ق

١ٝ َٚٓتؿط٠ ٗ اؾا١ًٖٝ. ٖٚصٙ اٯ١ٜ إِا تٓٛط إٍ ايؿشؿا٤ ٚايؿػاز ٚإٓهطات َتؿؿٸ

 ٖصٙ ايٛاٖط٠.
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١َِّ﴿اآل١ٜ ايسابع١: آ١ٜ  ًِِٖ ١ََّ اِيَذا ُِ  ــــــ ﴾َس

ٝٻ١ٹؾٹ﴿٘ تعاٍ: اٯ١ٜ ايطابع١ قُٛي ٖٹًٹ ٝٻ١َ اِيذٳا ُٹ ٝٻ١َ سٳ ُٹ ِٴ اِيشٳ ٔٗ (. إٕ 26)ايؿتض:  ﴾ٞ ُقًُٛبٹ

ؾإٕ ; آخط ٫ ضب٘ ي٘ ببشجٓا ١ ؾ٤ٞٷ١ ٚايعكب١ٝ, ٚاؿُٝٸضٖا باؿُٝٸٚٵٖصٙ اٯ١ٜ تطتب٘ بسٳ

ٝٸ ٝٸ ١ّايصٟ ْطٜس قٛي٘ ٖٛ أِْٗ ناْٛا ّتًهٕٛ آي ١ باغِ ايتٛاؾل, ٚناْت ٖصٙ اٯي

 إٍ َٛنٛع عجٓا. إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ غري ْاٚط٠ٺ ايعساي١, إ٫ٓ تٛقًِٗ ٗ بعض ا٭سٝإ إٍ

 

 ــــــ ايتكابٌ بني سهِ اهلل ٚسهِ اجلا١ًٖٝ يف ايسٚاٜات

 ;اؿهِ سهُإ: سهِ اهلل»تكٍٛ:  ×َأثٛض٠ عٔ اٱَاّ ايكازم ٖٓاى ضٚا١ْٜ

ُٳ .ٚسهِ اؾا١ًٖٝ . إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ (15)«أخطأ سهِ اهلل سهِ عهِ اؾا١ًٖٝ ٔٵؾ

ٕٳ﴿١َ, ْٚعين بٗا قٛي٘ تعاٍ: باٯ١ٜ إتكسٸ تطتب٘ ٝٻ١ٹ ٜٳبٵػٴٛ ٖٹًٹ ِٳ اِيذٳا . (50)إا٥س٠:  ﴾َأَؾشٴِه

١ٜ تكٍٛ: إٕ ٖٓاى تكاب٬ّ اٗ غٝام ايكها٤. إٕ ٖصٙ ايطٚ ٜٚبسٚ إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚاضز٠ْ

ٚثٝكّا بٌ سهِ اهلل ٚسهِ اؾا١ًٖٝ, عٝح يٛ إٔ ؾدكّا أخطأ انتؿاف سهِ 

ط ؿٕٛ بإٔ ْؿػِّأ١ًِ ؾإْ٘ غٝكع ٫ قاي١ ٗ سهِ اؾا١ًٖٝ. مٔ َهًٖاهلل َكساض 

باٱناؾ١ إٍ  ,آٜات ايكطإٓ ٗ ن٤ٛ ا٭سازٜح, ٚسٝح تهٕٛ ض٩ٜتٓا تاضى١ٝ ؾإْ٘

أٜهّا. إٕ َع٢ٓ ايط١ٜ٩ ايتاضى١ٝ ٖٛ  ×ايطٚا١ٜ, هب إٔ ٬ْسٜ تاضٜذ اٱَاّ ايكازم

ٕٵع يًُ٪ثِّزٕٚ اـهٛ ,زضاغ١ ْٝع ا٭بعاز ايتاضى١ٝ ِٕمتٸ ايتٛقټ طات. ؾإ آخط  ٌ إٍ ؾٗ

 آخط. ؾٗصا عحٷ

 

 ١؟إٍ سهِ أٌٖ ايػٓٸ ْاٚطٷ ×ٌٖ تطٜسٕٚ ايكٍٛ: إٕ ن٬ّ اٱَاّ ايكازم 

 

 ــــــ ايفسم ايداليٞ بني اآل١ٜ ٚايسٚا١ٜ

 ّٷبٳضٴ ٖٚٞ  ,ٗ ٖصا ايؿإٔ. هب عسّ ػاٌٖ ٖصٙ ايٓكط١ ُا نإ يسِٜٗ ن٬

َا, َع٢ٓ إٔ ايطٚاٜات ـ خ٬ؾّا يٰٜات ـ مل تهٔ  إٍ سسٛ ع١ّْٝ٬ُإٔ ايطٚاٜات ناْت 

ٍٕ َٔ ٚط٠, ٚشيو ٭ْٗا ناْت تكع ٗ أٚناع َتػِّ ;ٚاسس إٍ ا٭بس بأْعٗا شات َسيٛ

آخط تطتهٝ٘ ٚتكبٌ ب٘. ٚعٓسَا  تٓؿٞ خرب ايٛاسس, ٚٗ َٛنٕع شيو َج٬ّ أْٗا ٗ َٛنٕع
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تاضى١ٝ ؾإْ٘ ئ ٜؿِٗ إٔ ٖصا  ؿدل ع٢ً زضا١ٜٺتكّٛ بٓؿٞ خرب ايٛاسس إشا مل ٜهٔ اي

أٚ إٔ ضاٜٚٗا ٖٛ أبٛ ٖطٜط٠  ,١َٓكٛي١ َٔ ططم أٌٖ ايػٓٸ اـرب ايٛاسس ٖٛ ضٚا١ْٜ

إٍ خرب ايٛاسس ايصٟ ٜطٜٚ٘  ايسٚغٞ, أَا ايطٚا١ٜ اييت تكبٌ خرب ايٛاسس ؾٗٞ ْاٚط٠ْ

. ^َٚسضغ١ أٌٖ ايبٝتعجٗا خرب ايٛاسس نُٔ ١ََٛٛٓ  ظضاض٠ بٔ أعٌ َج٬ّ, أٚ أْ٘ متٸ

ٟٸٚع٢ً   عاْا.ساٍ إٕ ٖصٙ ايكط١ٜٓ ع٢ً خ٬ف َسٸ أ

 

 عانِ. ؾٌٗ تعًُٕٛ ع٢ً خ٬ف َسٸ ٌ قط١ّٜٓيكس شنطمت آٜات ٚضٚاٜات تؿٓه

 ع٢ً تٛدٝٗٗا؟

 ع٢. أَا اٯٜات ٚاسس ؾك٘ ع٢ً خ٬ف إسٸ أدٌ, إِا نإ ٖٓاى تؿػريٷ

ثت عٔ اؾا١ًٖٝ ناْت اييت ؼسٻكّا. َٚٔ اٯٜات ؽكټ ا٭خط٣ ؾكس ناْت خاضد١ّ

ٌٸ َكابٌدعًت سهِ اؾا١ًٖٝ ٗ  ٖٓاى آ١ْٜ ساٍ يٛ قبًٓا  سهِ اهلل. ٚع٢ً ن

ٚٸ ٕٵ ;ٍ تٓتؿٞ ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝبايتؿػري ا٭  قبًٓا بايتؿػري ايجاْٞ ٜهٕٛ يًتكابٌ َع٢ٓٶ ٚإ

ٔٵسٳثايح ؾإٕ ايبشح غٝػسٚ دٳ ٚإشا نإ ٖٓاى َٔ تؿػرٕي; خامٌّ ٜهٕٛ  ئ يّٝا, ٚيه

 ّا.طّا دسٸٖصا ايتؿػري َ٪ثِّ

 

 عانِ ٚضزت تعابري ٗ اٯٜات اييت شنطُٖٛا بٛقؿٗا قطا٥ٔ ع٢ً خ٬ف َسٸ

َٚا إٍ شيو َٔ  ,«سهِ اؾا١ًٖٝ», ٚ«ٓٝٸ١ اؾا١ًٖٝ», ٚ«اؾا١ًٖٝ»: َٔ قبٌٝ

ُٸ ,ايتعبريات ا٭خط٣ ٔٵإ٫ إٔ بعض اٯٜات ٫ ٜػ  ُا ٜٴٓهط ايتٛاؾلبٳضٴ ٞ اؾا١ًٖٝ, ٚيه

ٗ  اٯٜات اييت تػتكبض تكًٝس اٯبا٤; ٭ٕ غًٛى اٯبا٤ ي٘ دصٚضٷ :, َٚٓٗااؾاًٖٞ َباؾط٠ّ

ْ٘  ايتٛاؾكات ا٫دتُاع١ٝ اييت تٓتكٌ عرب ا٭دٝاٍ. ٚيٝؼ ْٝع ٖصا ايٓٛع َٔ اٯٜات َطتب

بايتٛاؾكات ا٫دتُاع١ٝ. ؾهٝـ ػٝبٕٛ عٔ ٖصا ايٓٛع َٔ اٯٜات؟ ٌٖٚ ّهٔ هلصٙ 

 ايٓعع١ ايتٛاؾك١ٝ؟اٯٜات إٔ تبطٌ 

 

 ــــــ آ١ٜ اضتكباح ايتكًٝد

 و ٗ ْٝع ن١ْٛٓٝ ٚأسهاّ ٫ ّهٓٗا شيو; إش يٛ ناْت ٖٓاى آ١ٜ تؿٓه
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ع٢ً ايتؿػري ا٭ٍٚ ـ نإ  اؾا١ًٖٝ, نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ـ بٓا٤ٶ

ٕٵ , عٓسٖا ّٗااؿٌُ َٛدٸيًشٌُ, ٚنإ ٖصا  ناْت اٯ١ٜ قاب١ًّ اؾٛاب باٱهاب. ؾإ

ٕٵغتػسٚ اٯ١ٜ خاضد١ ؽكټ  ْكٍٛ َج٬ّ: إٕ ايه٬ّ ٗ ايتكًٝس نإ ىلٸ كّا, نأ

إػا٥ٌ ايٛث١ٝٓ ٚايؿطى ٚايعكا٥س َٚا إٍ شيو. ٚقس نإ عجٓا َٓص ايبسا١ٜ ٜسٚض سٍٛ 

ايسٚا٥ط ا٫دتُاع١ٝ, ٚإٕ ٖصٙ ايطٚاب٘ ٖٞ اييت تعطٞ ايعساي١ َؿَٗٛٗا, َٚٔ زٕٚ 

١ ضٚاب٘ تٛاؾك١ٝ. ٜهاف إٍ ساي١ َعٓاٖا. إٕ ايطٚاب٘ ا٫دتُاعٝٸايطب٘ ٫ تهتػب ايع

 ّاشيو أْ٘ يٛ ناْت بعض َٛاضز تكًٝس اٯبا٤ تؿٌُ إػا٥ٌ ا٫دتُاع١ٝ نإ شيو أَط

ِٸ َكابٌٗ  ٟ إٍ نٞ ت٪زٸ ;ايتٛاؾل عًٝٗا ادتُاعّٝا ايتٛاؾل. ٚناْت ٖٓاى أؾٝا٤ ٜت

ٕ ايعطب ٗ أشيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ َٔ ٚؼكٝل ايعساي١, ٜٚتشايؿٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ, 

ٖٓ .ايعكط اؾاًٖٞ ناْٛا ٜؿُٕٗٛ بعض ا٭ؾٝا٤, ٚيهِٓٗ ٜعًُٕٛ ع٢ً خ٬ؾٗا ا ٚضز ٚ

ٚاشا ٚدب  ;اِْٙٗ ناْٛا إشا ٚدب اؿهِ ع٢ً نعؿا٥ِٗ أيعَِٖٛ إٜٸإ»ٗ ٖصا ايؿإٔ: 

ٔٸ(16)«ع٢ً أقٜٛا٥ِٗ بايػ٢ٓ ٚايؿطف ٗ ايسْٝا مل ٜأخصِٖٚ ب٘ ٜعين أِْٗ  ٖصا ٫ . ٚيه

ناْٛا ٜعتربٕٚ شيو عاز٫ّ, أٚ أِْٗ مل ٜهْٛٛا ّتًهٕٛ ايكسض٠ ع٢ً َٛادٗت٘. ْٚعين 

بصيو إٔ ٖصٙ ايٛاٖط٠ ٫ تٓػـ ْٝع َا نإ يس٣ اجملتُع اؾاًٖٞ َٔ ا٭سهاّ 

إٍ ا٭عاخ ا٫عتكاز١ٜ ؾك٘,  و ؾٝٗا; ٭ْٗا إَا إٔ تهٕٛ ْاٚط٠ّٚايتٛاؾكات أٚ ٜؿٚه

نُا ناْت ٖٓاى َٛاضز  ؟ا٥ط٠ ايٓٛط ٚدب إٔ ْط٣ َا َس٣ ٖصٙ ايػع١عٓا زأٚ إشا ٚغٻ

سٝح ّهٔ يًُذتُع  ,كّا ٗ ايٛاقع ـّهِٓٗ ايتٛاؾل عًٝٗا ـ نُا نإ شيو َتشٓك

ؿل ع٢ً بعض إٛاضز, ٚيهِٓٗ مل ٜهْٛٛا ّتًهٕٛ ايب١ٝٓ يصيو, أٚ اؾاًٖٞ إٔ ٜتٸ

ٟٸ ؾ٤ٞٺأِْٗ ناْٛا ٜكًٚ ِ إيٝ٘ ٫ ّهٔ إٔ ٝ٘ ؾإٕ َا أؾطتٴآخط. ٚعً سٕٚ آبا٤ِٖ أٚ أ

 ٜهٕٛ زي٬ّٝ ع٢ً ايٓؿٞ.

 

  إٕ إع٢ٓ اٯخط يًتٛاؾل ٖٛ ضأٟ  :ٍ شيو ـَهاؾّا إٌٖ ّهٔ ايكٍٛ ـ

نٞ ٜهٕٛ قاب٬ّ يًتكًٝس; ٭ٕ ضأٟ  ;ا٭غًب١ٝ؟ ٖٚصا َا ٫ ٜهتب ي٘ ا٫غتُطاض زا٥ُّا

س نإ ْاٚطّا إٍ إٛاضز ايجابت١ ٯخط. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ شيو ايتكًٝ ط َٔ عكٕطا٭غًب١ٝ ٜتػٝٻ

أخط٣: يكس ناْت ايجكاؾ١ اؾا١ًٖٝ ؼتٟٛ ع٢ً أقٍٛ  ٗ ايجكاؾ١ اؾا١ًٖٝ. ٚبعباض٠ٺ
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ايتٛاؾل  فاٍ :َٔ قبٌٝ ,ا٭خط٣ ا٫تٚأَا ٗ اجمل ;ّٚهٔ تكًٝسٖا ,ثابت١

 َٔ ايجبات. ُا ْؿٗس ساي١ّا٫دتُاعٞ, ؾكًٖ

 

 ــــــ األنسّ ايٓيّب خالص١ فِٗ اجملتُع اجلاًٖٞ يٓصٛص عصس

 ا٭نطّ, سٝح نإ  ٢ اٯٕ ٜطتب٘ بعكط ايٓيبٸأدٌ, إٕ َا شنطْاٙ ستٸ

ِٷ ٖٓاى ض١ْٜ٩ ّٸ ٚؾٗ ع٢ً ايٓكٛم أٜهّا. ٚإٕ ٖصا ايبشح وتاز ـ  , ٚأيكٝٓا ْٛط٠ّعا

بٓا إٍ بطبٝع١ اؿاٍ ـ إٍ إعٜس َٔ ايكطا٠٤, َٚع شيو ؾإٕ ٖصا إكساض َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜكطِّ

ًٓا إٍ ٖصٙ . نُا تٛقٸاغ١ َٔ ا٭ؾهاض اؾسٜط٠ بايططح ٗ عكط ايٓيبٸػٸس ْكط١ٺ

ٖٚٞ أْ٘ عٓس ٚقٛع ايتعاضض بٌ ايكطا٥ٔ ٜهٕٛ ايرتدٝض يكطا٥ٔ ايكبٍٛ  ,ايٓتٝذ١

بايتٛاؾل. ٖٚٓاى ٗ ايٛقت ْؿػ٘ بطبٝع١ اؿاٍ قطا٥ٔ ع٢ً خ٬ف شيو, ٖٚٞ إطتبط١ 

آخط غري عكط  ـ بعكٕط ٘ ـ نُا ٖٛ ٚانضٷ, ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ تطتب×طٚا١ٜ اٱَاّ ايكازمب

 .|ضغٍٛ اهلل

 

 ــــــ األنسّ فِٗ ايٓاع يًعداي١ يف عصس َا بعد ايٓيّب

 خ اٯٕ عٔ عكط . ؾًٓتشسٻ|ا٭نطّ ؼسٸثٓا ست٢ اٯٕ عٔ عكط ايٓيبٸ

ٚٸ^ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض ُٸ. ؾأ ١ ا٭طٗاض َع َػأي١ ايعساي١؟ ٚثاّْٝا: َا ٖٛ ٫ّ: نٝـ تعاٌَ ا٭٥

ُٸقـ ايصٟ اتٻإٛ  ١ ا٭طٗاض؟دصٙ إػًُٕٛ سسٜجّا َٔ ْكٛم ا٭٥

 

 ــــــ االستُاالت املدتًف١ يفِٗ ايعداي١ بايٓطب١ إىل املطًُني سدٜجّا

 ث٬ث١ استُا٫ت, ثِ  ْصنط يؿِٗ ايٓاؽ يًعساي١ ٗ َطس١ً َا بعس عكط ايٓيبٸ

ٌٸ  ٚاسس َٔ ٖصٙ ا٫ستُا٫ت: ْتعطٸض بعس شيو إٍ بٝإ أزي١ ن

ِٷ1 ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ  يًٓاؽ: تهٕٛ ايعساي١ َرتٚن١ّ ـ سٝح ٫ ٜهٕٛ يًؿاضع سه

ٝٸ ُٸ٢ ساي ـ  (ؾك١ٝٗ)ّا إٔ ٜٓٛط ايٓاؽ إٍ ايعساي١ بٛقؿٗا ْكٛقّا أٚ أسهاَّا ؾطع١ٝ ـ تػ

١ ٗ دا٤ت يتِٓٛٝ َػاس١ نبري٠ َٔ َكازٜل ايعساي١, ٚتكسِٜ أسهاّ خاقٸ

أؾهٌ: سٝح إٔ  إٍ ايٓاؽ. أٚ بعباض٠ٺ َٛاضزٖا, أَا ايكػِ اٯخط ؾكس متٸ تؿٜٛه٘
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ف ايٓاؽ تًكا٥ّٝا. ف ٗ ٖصٙ إػاس١ ؾإْٗا تهٕٛ ؼت تكطټايؿاضع ٫ ٜتسخٌ أٚ ٜتكطٻ

ٚٸ ّٷٍ ٖٛ أْ٘ نًٓإشٕ ؾا٫ستُاٍ ا٭ ِٷ ُا ٜهٕٛ يًؿاضع ن٬ يهُإ ايعساي١  ٚسه

ٌ سٜٔ ًَٚتعٌَ بصيو اؿهِ, ٚسٝح ٫ ٜعُغكٛقٗا ؾإٕ ايٓاؽ غٝهْٕٛٛ َتعبِّ

ٜهُٔ ايعساي١ ؾإٕ ايٓاؽ ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ غٝعتُسٕٚ ع٢ً  ايؿاضع ع٢ً تكسِٜ ْٛل

ٕ ض٩ٜتِٗ إِٗ ايؿطط١ٜ, ٜٚطدعٕٛ إٍ َا ٜؿُٗ٘ اجملتُع ٗ ٖصٙ ا٭َٛض, أٚ تَطنٛظا

 ـ َٔ فُٛع١ َٔ ا٭ؾهاض ا٫دتُاع١ٝ.عٔ َػاض َ٪ٓي ناْت َٓبجك١ّ

ا٫ستُاٍ ايجاْٞ إٔ ايؿاضع  اي١:ايعس فا٫تـ إٕ يس٣ ايؿاضع سهُّا ٗ ْٝع 2

ٟٸ َػاس١ٺ . ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايٓاؽ ناْٛا زٕٚ ْلٛ ا٫تَٔ ٖصٙ اجمل مل ٜرتى أ

ِٕ ٕ ٖصا ٚٵكٛٙ, ٚناْٛا ٜطٳيهٞ ٜطبِّ ;يًؿاضع ٜبشجٕٛ ـ ٗ إطاض ؼكٝل ايعساي١ ـ عٔ سه

إ يهُ ١ٺَٔ شيو أْ٘ هب تطبٝل أسهاّ ايؿاضع بسٓقٚ ,اؿهِ ٖٛ عٌ ايعساي١

 ٤ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ أٚ ايكسقات أٚ اؾٗاظ ايكها٥ٞ.ٞٵايعساي١ ٗ ايَؿ

ا٫ستُاٍ ايجايح ٖٛ إٔ ايٓاؽ مل  ايعساي١: فاٍس ايٓاؽ بايؿاضع ٗ ـ عسّ تعبټ3

ٜهْٛٛا ًَتعٌَ بايٓلٸ َٔ ا٭غاؽ, ٚأِْٗ ناْٛا ٜٓٛطٕٚ إٍ ايعساي١ ٜٚعًُٕٛ ع٢ً 

 ًٕٛ إيٝٗا طبكّا ٕطتهعاتِٗ. إ٫ٓ, أٚ أِْٗ ٜتٛقٸامٸتعطٜؿٗا ٗ ن٤ٛ ض٩ٜتِٗ ٚؾُِٗٗ اـ

ٍٷ ١ٝ ط٠ عٔ ايٓعع١ ايٓكٸخاط٧; ٭ْٓا ْط٣ ايكطا٥ٔ إعبِّ إٔ ٖصا ا٫ستُاٍ ايجايح استُا

. ؾؿٞ ايهجري َٔ إٛاقع لس ن١ًُ ايعسٍ أٚ ايعساي١ ٗ س١ٜ بٌ ايٓاؽ بٛنٕٛحٚايتعبټ

بطعا١ٜ ا٭سهاّ. َٚٔ خ٬ٍ  ٖعٚد١ّ ايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥ أٚ ايتاضى١ٝ ٗ شيو ايعكط

طاز ؾٝٗا َٔ ايعساي١ تطبٝل بعض ا٭سهاّ. ٚعًٝ٘ ع٢ً َٛاضز ٜٴ ْٛطتٞ ايعابط٠ ٚقؿتٴ

ٚٸ  يٌ.ؾإْٓا ْتذاٌٖ ا٫ستُاٍ ايجايح, ْٚبك٢ ٗ ا٫ستُايٌ ا٭

ناْٛا  ؾٌٗ ;٢ إشا متٸ إثبات٘ ْبك٢ أَاّ َؿرتم ططٜكٌأَا ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ ؾشتٸ

كٕٛ ايعساي١ ايؿًػؿ١ٝ دٳب يتشكٝل ايعساي١؟ ٌٖٚ ناْٛا ٜطبِّاؿانِ أٚ ايٓټٜطدعٕٛ إٍ 

ّٸ طؾ١ٝ َٓبجك١ َٔ يًه١ًُ, ٖٚٞ عساي١ عٴ أّ ناْت يسِٜٗ عساي١ تٛاؾك١ٝ بإع٢ٓ ايتا

ٚٸ ٢ إشا متٸقًب اجملتُع ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ؟ ٚعًٝ٘ ستٸ ٍ ْبك٢ ع٢ً إثبات ا٫ستُاٍ ا٭

َٔ ضسِ غري  ض َعٓاٖا اـامٸٖٞ ايعساي١ اييت تتُدٸَؿرتم ططٜكٌ, َع٢ٓ َا 

 ايؿطع؟
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 ايؿاضع ٗ ْٝع أبعاز ايعساي١ أٚ بعهٗا؟ َع٢ٓ ٌٖ ٜكتكط ٌٖ ٜأتٞ تسخټ ٌ

ٌ ست٢ أّ ٫ هٛظ هلِ ايتسخټ ,ٌ ايٓاؽ ع٢ً خكٛم ا٭سهاّ اٱيعا١َٝ ؾك٘عسّ تسخټ

أّ إٔ  ,إهطٖٚات( أٜهّاات ٚا٭سهاّ غري اٱيعا١َٝ )َٔ قبٌٝ: إػتشبٸ فاٍٗ 

ٟٸا٭َط َع٢ٓ إٔ ايٓاؽ إِا ٜتُٖه  ٕٓٛ َٔ ايطدٛع إٍ تٛاؾكِٗ إشا مل ٜهٔ ٖٓاى أ

 ٗ ايبٌ )٫ ع٢ً مٛ اٱباس١, ٫ٚ ع٢ً مٛ ايٛدٛب, ٫ٚ ع٢ً مٛ اؿط١َ(؟ ْٛل

 

ّٚ َصٌٜد  ــــــ ٍَٔ ايتٛضٝح بػإٔ االستُاٍ األ

 سٕٚ؟ إسس٣ إػأيتٌ: إٕ ايٓاؽ ناْٛا ُٗا تككتٛدس ٖٓا َػأيتإ, ؾأٜټ

َٔ ايؿاضع, ٚناْٛا  ٜطدعٕٛ إٍ َطتهعاتِٗ ٚؾُِٗٗ سٝح ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ْلٌّ

ٕٛٚٵَٔ ض٩ٜتِٗ اـاق١, ٚناْٛا ٜطٳ كٕٛ ايعساي١ ع٢ً أغإؽٜطبِّ َٔ ا٭ما٤  ٕ شيو بٓش

١ إطاف أخط٣: ٜصٖب ؾُِٗٗ إٍ إٔ ايؿاضع ٗ ْٗاٜ َٓسضدّا ؼت عٓٛإ ايؿطع. ٚبعباض٠ٺ

ٕٻ ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :هلِ, َٔ قبٌٝ قس تطى َٓطك١ّ ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ  ٕٔ )ايٓشٌ:  ﴾سٵػٳا

ٔ َؿّٗٛ ايعسٍ, ٚتطى شيو ٘ مل ٜبِّ. ؾإٕ اهلل قس أَط ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بايعسٍ, ٚيهٓٸ(90

ٞ ؾإٕ ؾُِٗٗ دٳب. ٚبايتاياّ ٚايٓټإٍ ض٩ٜتِٗ ٚؾُِٗٗ, أٚ ايطدٛع إٍ ض١ٜ٩ ٚؾِٗ اؿٓه

دٳب ايعساي١ إٍ ض١ٜ٩ اؿٓهاّ أٚ ايٓټ ذ٘ إٍ أِْٗ إشا ناْٛا ٜطدعٕٛ ٗ تطبٝلايعاّ ٜتٸ

ِٕؾ ٌ ايؿاضع ٞ َٔ ايؿطع, َع ؾاضم إٔ تسخټنًٓ ٗصا ٜٓسضز ٗ ْٗا١ٜ إطاف ؼت سه

ٌٕ ز َٚباؾط, نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ إٛاضٜح ٚايؿطا٥ض قسٸ ٖٓا ٫ ٜهٕٛ بؿه

 ٚايكها٤.

 

  :ٌَٝٸ»ع٢ً غبٌٝ إجاٍ: ٌٖ تعتربٕٚ َٛاضز َٔ قب ـ  «يت َا ٫ ٜعًُٕٛضٴؾع عٔ أ

 ٌ أّ َٔ ايٓلٸ؟سٝح أدط٣ ايؿاضع أقاي١ ايربا٠٤ ـ َٔ ايتسخټ

 

ِّ دلاٌٍ يًػازع يف ٖٓاى تدخُّ  ــــــ اإلباس١ ايػسع١ٝ باملع٢ٓ األع

 ٜط٣ ٗ ٖصٙ ايص ,: ايبشح ايٓٛطٟأسسُٖا :م ٖٓا إٍ عجٌّهٔ ايتططټ ٟ

ٟٸ ,ٌ ايؿاضعا٭َٛض ْٛعّا َٔ تسخټ ٍٕ َع٢ٓ أْ٘ سٝح هب عسّ خطٚز أ َٔ زا٥ط٠  فا

ّ بعض ا٭بعاز ع٢ً ؾهٌ َباسات )َع٢ٓ إباسات بإع٢ٓ تؿطٜع٘ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜكسٸ
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ِٸ : ايبشح ايتاضىٞ عٔ ؾِٗ ايٓاؽ ٗ شيو ٚاٯخط ;(ٚإباسات بإع٢ٓ ا٭خلٸ ا٭ع

ّٸايعكط, َعٓ . ٢ إٔ ؾُِٗٗ نإ قا٥ُّا ع٢ً ٚدٛز زا٥ط٠ إباسات بإع٢ٓ ايهاٌَ ٚايعا

أٚ سهِ َٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ ؾإِْٗ ناْٛا ٜبٝشٕٛ  َٚٔ ٖٓا سٝح ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ْلٌّ

شيو ٭ْؿػِٗ. أَا ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ نإ يس٣ ايٓاؽ َجٌ ٖصا ايؿِٗ ـ ٚيٛ ع٢ً مٛ 

تاضى١ٝ. إْٓا عٓس ايتٓٛري بؿإٔ  إٍ إداب١ٺ ا٫ضتهاظ ـ أّ ٫؟ ؾٗٛ ٗ سسٸ شات٘ وتاز

يٓاؽ ٗ شيو اّ َجٌ ٖصا اؾٛاب, ٖٚٛ ٌٖ نإ ٌ ايؿاضع ّهٔ يٓا إٔ ْكسِّتسخټ

ز َٔ ٌ إباؾط ٚاحملسٸعٝح ٜؿٌُ ايتسخټ ,ٌ ايؿطعٕ َؿَّٗٛا ٚاغعّا يتسخټٚٵايعكط ٜطٳ

اييت نإ ايؿاضع قس  ـ, أٚ َٓطك١ إباحٌ ايؿاضع, أٚ ٜؿٌُ تؿٜٛه٘ إٍ إهًٖبٳقٹ

ٌٸ ؟أعًٔ عٓٗا تاضى١ٝ. ٚمٔ ْط٣ عسّ  ٚاسس َٔ ٖصٙ ا٫ستُا٫ت وتاز إٍ إداب١ٺ إٕ ن

٢ ٜهٕٛ ايؿاضع قس ١ ٖصٙ ا٫ستُا٫ت, ؾُا إٔ ْكٌ إٍ أسسٖا ستٸايؿطم بٌ نٓؿ

 طايب ايٓاؽ بتطبٝل ايعساي١. ٖٚصا إكساض ٜهؿٞ ٫عتباض ايعساي١ ايتٛاؾك١ٝ.

 

 ــــــ د تفٜٛض ايعداي١بايعداي١ ٜؤِّأَس ايػازع 

, َع٢ٓ إٔ ٜجبت إٔ ت١ ا٭خط٣ َٔ ٖصٙ ا٫ستُا٫َٔ إُهٔ إٔ تجبت ايهٓؿ

ع٢ً ْٝع أبعاز  ١ّايٓاؽ مل ٜهٔ يسِٜٗ ٖصا ايؿِٗ ايكا٥ٌ بإٔ ايؿاضع قس بػ٘ ًَٛٓ

ٌٕ َٔ اضتهاظٟ ـ قٝسّا  ايعساي١, ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ؾإٕ ايٓاؽ إشا مل هسٚا ـ بؿه

ٛٻبٳقٹ ض ا٭َط إيِٝٗ, ٌ ايؿاضع ؾإِْٗ غٛف ٜػتٓتذٕٛ بطبٝع١ اؿاٍ إٔ ايؿاضع قس ؾ

, إ٫ إٔ ٖصا ايٛايس ٚناْٛا يصيو ٜطدعٕٛ إٍ أْؿػِٗ. ؾهُا إٔ إطاع١ ايٛايس ٚادب١ْ

إشا مل ٜكسض أَطّا ؾإٕ ايٛيس غٛف ٜػتٓتر إٔ ٚايسٙ قس تطى تؿدٝل إػأي١ إيٝ٘. 

ٌٸ ٕ إثبات أٚ عسّ إتاضى١ٝ أخط٣, ٚسٝح  ١ٺٛاب وتاز إٍ زٓقساٍ إٕ ٖصا اؾ ٚع٢ً ن

إثبات ٖصا إٛنٛع ئ ىتًـ بايٓػب١ إيٝٓا ٜبك٢ ٖٓاى استُا٫ٕ, ُٖٚا: ٌٖ تٓبجل 

 ايعساي١ َٔ قًب أؾهاض ايٓاؽ أّ ٫؟

 

 ـ ٜتبع ـ
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 بني ايتكعٝد ايفكٗٞ ٚاألصٛيٞ ايعداي١

 

 خ محمد تقي شهيديمع: الشي حىاٌر

 مرقال هاشمترجمة: 

 

ٌٌ  ــــــ َدخ

 ف ع٢ً ؾك١ٝٗ يًتعطټ ٌٖ ّهٔ اعتباض ايعساي١ ٗ ايؿك٘ بٛقؿٗا قاعس٠ّ

 ٘ هلصٙ ايكاعس٠؟َْٛاؿهِ ايؿطعٞ؟ َٚا ٖٛ ايتعطٜـ ايصٟ تكسٸ

 ٚايعساي١ ايعك١ًٝ ٥ٚأخط٣ عك٬ ;ٜهْٛإ عكًٌٝ إٕ ايعسٍ ٚايًِٛ تاض٠ّ .ٌٝ

أخط٣ تعًٝك١ٝ ٚع٢ً مٛ ا٫قتها٤. َٔ شيو  ٚتاض٠ّ ;١ٝتٓذٝع١ٜ ٚع٢ً مٛ ايعًٓ ٠ّتهٕٛ تاض

َج٬ّ إٔ تطى اَتجاٍ ايتهًٝـ إعًّٛ بايعًِ ايتؿكًٝٞ ـ طبكّا يطأٟ ايهجري َٔ نباض 

عكًٞ تٓذٝعٟ, َع٢ٓ إٔ ايؿاضع ْؿػ٘ ٫ ٜػتطٝع  عًُا٤ ا٭قٍٛ ـ وتٟٛ ع٢ً قبٕض

ٝٵسٳايرتخٝل ؾٝ٘,  ١ٜٚ قبٌ ايؿشل ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ سٵاضتهاب ايؿب١ٗ ايبٳإٔ قبض  بٳ

ل ٗ شيو; إش َع تطخٝل ايؿاضع ٜطتؿع َٛنٛع سهِ إِا ٖٛ َا زاّ ايؿاضع مل ٜطخِّ

عكًٞ ٗ كايؿ١ ايؿاضع  ايعكٌ. َٔ ايطبٝعٞ ٗ ايكػِ ايجاْٞ إٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى قصٚضٷ

كٌ, ٚبطبٝع١ اؿاٍ ّهٔ إٔ ٕٛنٛع سهِ ايع ؿهِ ايعكٌ; ٭ْ٘ ٗ اؿكٝك١ ضاؾعٷ

ٜهٕٛ ٖصٙ اؿهِ ايؿطعٞ كايؿّا ي٬ضتهاظ ايعك٥٬ٞ. ٖٚصا ايػًٛى َٔ ايؿاضع ـ 

١ يًعًِ اٱْايٞ ـ ٖٛ ايصٟ ٜهٕٛ سهِ ٝٸْا ٗ سط١َ إدايؿ١ ايكطعنُا ٖٛ كتاضٴ

ٍٛ زٕٚ سهِ ايعكٌ َٔ شٴايعكٌ عطَت٘ اقتها٥ّٝا, َع٢ٓ أْ٘ ّهٔ يًؿاضع إٔ ٜٳ

ٝٵسٳخٝل ؾٝ٘. خ٬ٍ ايرت ايكسض ـ ع٢ً ٚ اـُٝين إإٔ ٖصا ا٭َط ـ نُا قاٍ ايػٝس بٳ
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 خ٬ف ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ, ٖٚصٙ ايٓكط١ تػتٛدب اْكطاف زيٌٝ أقٌ ايرتخٝل ؾٝ٘.

ٌٷٚ ع٢ً ػٜٛعٙ ؾ٬ قصٚض  ؾطعٞ خامٸ أَا ايًِٛ ايعك٥٬ٞ إشا نإ ٖٓاى زيٝ

َٔ قبٌٝ: سهِ ايؿاضع بإٔ تًـ ؾٝ٘, ٜٚهٕٛ َعٓاٙ كايؿ١ ايؿاضع يطأٟ ايعك٤٬, 

اؿٝٛإ ٗ ظَٔ خٝاض اؿٝٛإ ٜػتٛدب عسّ اغتشكام ايبا٥ع يًجُٔ, أٚ نُا قاٍ 

ايػٝس اـ٥ٛٞ ٗ عح ايهٓع َٔ نتاب اـُؼ ٗ َػتٓس ايعط٠ٚ ايٛثك٢: إٕ أخص 

َٸ إٔ ايؿاضع قس  ٞ ع٢ً ايطغِ َٔ قبش١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعك٤٬, إ٫َٓاٍ ايهاؾط غري ايص

ٔٸ أداظٙ. ٗ  أثطٙ ٖٛ أْٓا َا زَٓا مل مطظ تطخٝل ايؿاضع ـ ٚيٛ بػبب ايؿٓو ٚيه

 ض ايعك٥٬ٞ.ٝنؿطٙ ـ ٫ ّهٔ اضتهاب ايكب

ٔٵ ِٕ ٚيه عك٥٬ٞ ـ  يٛ نإ اٱط٬م أٚ عُّٛ اـطاب ايؿطعٞ إػتًعّ يًٛ

نُا يٛ نإ اضتهاظ ايعك٤٬ ع٢ً نٕٛ ايؿ٤ٞ ًُّٚا ـ َعاقطّا يًؿاضع ؾٗٛ ب٬ 

٢ إشا مل ٜهٔ يسٜٓا دب عسّ  إط٬م أٚ عُّٛ ٗ اـطاب, بٌ ستٸإؾهاٍ ٜػتٛ

و إٔ اضتهاظ ايعك٤٬ ٗ ظَٔ ايؿاضع ع٢ً ًِٚ ؾ٤ٞ, ّهٔ ايتُػټ خطاب, إ٫ٓ

بعَُٛات ْؿٞ ايًِٛ أٚ ايٓٗٞ عٓ٘, ٚاؿكٍٛ ع٢ً إَها٤ ايؿاضع هلصا ا٫ضتهاظ 

 ايعك٥٬ٞ.

ٝٵسٳ ِٸ بٳ ١ٝ اؾسٜس٠ اييت تبًٛضت بعس عكط ٗ ايبٌ ٖٞ ا٫ضتهاظات ايعك٥٬ إٔ إٗ

ّٸ ايؿاضع, ٖٚصا عحٷ و بعَُٛات ؼطِٜ يًػا١ٜ. ٚإؿٗٛض ٜكٍٛ بعسّ دٛاظ ايتُػټ ٖا

ايًِٛ, ٚنصيو عسّ َٓع شيو ا٫ضتهاظ َٔ عُّٛ ٚإط٬م خطاب ايؿاضع; إش ٜكاٍ: إٕ 

ايؿاضع إٍ ايًِٛ ايٛاقعٞ, ٚيٝؼ ايًِٛ ايعك٥٬ٞ, َٚا مل ٜعٌُ  زيٌٝ عسّ ايًِٛ ْاٚطٷ

ّا ٫ ٜهٕٛ تهٝٝع٘ ًُّٚا ٚاقعّٝا. ع٢ً إَها٤ اضتهاظ ايعك٤٬ ع٢ً نٕٛ ايؿ٤ٞ سٓك

ٚبطبٝع١ اؿاٍ إشا نإ اضتهاظ ايعك٤٬ َعاقطّا يًؿاضع ؾإٕ ٚاٖط شيو اـطاب 

 ل َكازٜل ايًِٛ.َا ٜتعًٓ إَها٤ ض١ٜ٩ ايعك٤٬ ٗ

ض, ٚقاٍ: إٕ طٳنٳيكس بٌ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض ٖصٙ إػأي١ ٗ عح قاعس٠ ٫ 

ع١ٝ بٳقبٛيٓا بايػري٠ ٚا٫ضتهاظات ايعك١ٝ٥٬ اؾسٜس٠ يٝؼ ؾ٦ّٝا آخط غ٣ٛ ايتعاّ ٚتٳ

ٔٵطٵايؿاضع يعٴ ّهٔ ايكٍٛ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛطْا ـ بإٔ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ  ف ايٓاؽ, ٚيه

ٕٵ ٝٵسٳض ايكط١ٜٓ اؿاي١ٝ إتك١ً, ٚٵنإ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜكّٛ بسٳ اؾسٜس ٚإ إٔ عَُٛات  بٳ
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ٗ ايًِٛ ايعك٥٬ٞ; ٭ٕ ايًِٛ ٗ أغًب إٛاضز  ْؿٞ ايًِٛ أٚ ايٓٗٞ عٔ ايًِٛ ٚاٖط٠ْ

غري اعتباض ايؿاضع أٚ ايعك٤٬. إشٕ ٫ ىًٛ ا٭َط; ؾإَا إٔ  اعتباضٟ, ٚيٝؼ ي٘ َٔ ٚاقع١ٝٺ

ٛٷ ؾّا; ٭ٕ ايكه١ٝ طٵعٴ ٜهٕٛ إطاز ٖٛ ايًِٛ ايؿطعٞ, ٚإٓع َٔ ايًِٛ ايؿطعٞ يػ

ايتربٜعٟ ٗ بسا١ٜ  ايؿٝذبؿطٙ احملٍُٛ )نُا شنط شيو أغتاشْا  غتهٕٛ نطٚض١ّٜ

طٗ ٗ ايًِٛ ايعٴ إضؾاز ايطايب, بؿإٔ أنٌ إاٍ بايباطٌ(. ٚعًٝ٘ تهٕٛ ٚاٖط٠ّ

إٔ  بؿطٙؾإْٗا تؿٌُ إكازٜل اؾسٜس٠ أٜهّا,  ٕ ايكه١ٝ سكٝك١ّٝإٚايعك٥٬ٞ, ٚسٝح 

ٚٸٜهٕٛ ايًِٛ  ٌ بٳشٚقّٝا أٚ اغتشػاّْا عك٥٬ّٝا َٔ قٹ ثابتّا عٓس ايعك٤٬, ٚيٝؼ ًُّٚا ٫ّأ

: إٔ ٫ ٜهٕٛ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ إعاقط يًؿاضع سٍٛ َٛنٛع ٚثاّْٝأَ ايٓاؽ.  ْاع١ٺ

با٫يتؿات إٍ إَها٤ شيو ا٫ضتهاظ ٫ ٜهٕٛ  ٚاسس ع٢ً ًُٚ٘, ٚإ٫ٓ ٗ َٛنٕٛع ٚاسسٺ

ٟٸٖٓاى َع٢ٓ ٱَها٤ ا٫ضتهاظ اؾسٜس إدايـ ي٘. ٚع٢ً  َٸ١ْساٍ  أ  إٕ ٖصٙ إػأي١ ٖا

َٸٌ. يًػا١ٜ ٚدسٜط٠ْ  بايتأ

  َا ٖٞ ق١ً قاعس٠ ايعساي١ بكاعس٠ ايعسٍ ٚاٱْكاف اييت ػطٟ ٗ بعض

 َٛاضز ايٓعاعات إاي١ٝ؟

 ٟٸ بُٝٓٗا, ٚإٕ قاعس٠ ايعساي١ تطتب٘ بكبض ايًِٛ, ٚأْ٘ إشا  ق١ًٺ يٝؼ ٖٓاى أ

)ٖٚٛ َكته٢ قاعس٠ ايعسٍ  ُا َٓاقؿ١ّتكػُٝ٘ بٝٓٗ ز إاٍ بٌ ؾدكٌ ـ َج٬ّ ـ متٸتطزٸ

٫ٚ ًْذأ إٍ ايكطع١. ٖٚصا ٫ ق١ً ي٘  ,(خامٸ ٚاٱْكاف, ٚي٘ ٗ بعض إٛاضز ْلٌّ

 بايكبض ٚايًِٛ.

 و ؾٝٗا بكاعس٠ ايعساي١ ٗ ايؿك٘ ايؿٝعٞ؟ ٌٖٚ ايتُػټ َا ٖٞ إٛاضز اييت متٸ

 ْٝع ا٭بٛاب؟ ٗ ١ ببعض ا٭بٛاب أّ أْٗا داض١ْٜٕ ٖصٙ ايكاعس٠ خاقٸٚٵتطٳ

 ِٸ ببابٺ ٫ ؽتلٸ ايتُػو أسٝاّْا بسيٌٝ ايعكٌ ع٢ً  زٕٚ باب, ٚٗ ايؿك٘ ٜت

 ايكبض ٗ إثبات قبض ؾ٤ٞ, ٖٚصا ٜتٓاغب َع قاعس٠ ايعساي١.

 ٌٷ ,أّ َتػٝٸط٠ْ ,ٌٖ َكازٜل ايعساي١ ثابت١ْ  ٗ ٖصا ايؿإٔ؟ أّ ٖٓاى تؿكٝ

 ط, نُا ّهٔ يعساي١ إٔ تتػٝٻط إٛنٛع ّهٔ ٕكازٜل ابا٫يتؿات إٍ تػٝټ

قبٝشّا ٗ  سٸعٳا٫غرتقام; سٝح ٜٴ :ٚاسس, َٔ قبٌٝ ط بؿإٔ َٛنٕٛعٯضا٤ ايعك٤٬ إٔ تتػٝٻ

با٫ضتهاظ  اضتهاظ ايعك٤٬ ٗ ايعكط اؿانط, ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ يٝؼ ٖٓاى اعتباضٷ
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 اؾسٜس.

 طع؟ف ع٢ً َكازٜل ايعساي١ زٕٚ َػاعس٠ ايؿٌٖ ّهٔ يٲْػإ إٔ ٜتعطٻ 

 ٔٸ ٖٓاى إَها١ْْٝ  ّا.دسٸ َٛاضزٙ ق١ًًْٝ يصيو, ٚيه

 ٟټ اٯضا٤ ٜهٕٛ ٖٛ إعترب ٗ َعطؾ١ َكسام ايعساي١, ٌٖ ٖٛ ضأٟ ؾدل  أ

ف إعاقط, أّ ايتؿاِٖ طٵف ْٝع ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ, أّ ايعٴطٵـ, أّ عٴإهًٖ

٠ ؾٝ٘ )ايكطع أّ ا٫دتُاعٞ, أّ اؿانِ اٱغ٬َٞ؟ َٚا ٖٞ إطتب١ إعطؾ١ٝ إعترب

ٔٸ  (؟ا٫ط٦ُٓإ أّ ايٛ

 ع.بٳادتٗاز١ٜ, ٚضأٟ ايؿكٝ٘ ا٭عًِ ٖٛ إتٻ ٖصٙ َػأي١ْ 

 ٚٚإّا ٗ عكٕطَا ٖٞ ايعٛاٌَ اييت ػعٌ َٔ اؿهِ عاز٫ّ ٗ عكٕط , 

 آخط؟

 ٔٵ غبل إٔ شنطْا أْ٘ يٝؼ ٖٓاى  إٕ يًعٛاٌَ ايجكاؾ١ٝ تأثريّا ٗ شيو, ٚيه

 هلصا ايتػٝٸط. اعتباضٷ

 ١ اعتباض قاعس٠ ايعساي١؟َا ٖٞ أزٓي 

 ٚٸتكسٻ  ٍ.ّ اؾٛاب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ نُٔ اؾٛاب عٔ ايػ٪اٍ ا٭

  إشا اعترب اؿهِ إػتؿاز َٔ ضٚا١ٜ أَطّا ٚإّا ؾهٝـ ايعٌُ ٗ ايؿطٚض

ٌٸايتاي١ٝ  َٓٗا؟ ٚاسسٺ ؟ َٚا ٖٛ َػتٓس ن

سٸ ٚإّا ٗ عكط نإ ٜٴعٳسٸ ايّٝٛ ٚإّا, ْٚعًِ أْ٘ عٳأـ ْعًِ إٔ ٖصا اؿهِ ٜٴ

 ايكسٚض أٜهّا.

 ٗ عكط عاز٫ّ سٸٜٴعٳ سٸ ايّٝٛ ٚإّا, ْٚعًِ أْ٘ نإعٳْعًِ إٔ ٖصا اؿهِ ٜٴب ـ 

 ايكسٚض.

ٚإّا ٗ  سٸٜٴعٳ نإ َا إشاْعًِ ٫ سٸ ايّٝٛ ٚإّا, ٚعٳْعًِ إٔ ٖصا اؿهِ ٜٴز ـ 

 .عاز٫ّّ عكط ايكسٚض أ

سٸ عٳسٸ ٚإّا ٗ عكط ايكسٚض, ْٚعًِ أْ٘ ايّٝٛ ٜٴز ـ ْعًِ إٔ ٖصا اؿهِ نإ ٜٴعٳ

 عاز٫ّ.

٫ٚ ْعًِ َا إشا  سٸ ٚإّا ٗ عكط ايكسٚض,ْعًِ إٔ ٖصا اؿهِ نإ ٜٴعٳٖـ ـ 
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 ايّٝٛ عاز٫ّ أّ ٫. سٸنإ ٜٴعٳ

 أـ إشا نإ ايًِٛ عك٥٬ّٝا أٚ عكًّٝا تعًٝكّٝا ْعٌُ بصيو ايٓلٸ اـامٸ ,

ٔٵ ٌٷتٓذٝعّٜا ٚدب ططح ايٓلٸ إشا نإ ًُّٚا عكًّٝا ٚيه َدايؿت٘ َع  ; إش وكٌ ٜك

ٔٸ .ايٛاقع  .ا٭َط يٝؼ نصيو عاز٠ّ ٚيه

ب ـ إٕ إعٝاض ٖٛ ضأٟ ايعك٤٬ ٗ عكط ايؿاضع; إش ٜهٕٛ عُّٛ ٚإط٬م 

 ايطزع عٓ٘. اـطاب َٓعكسّا, ٚايطأٟ اي٬سل يًعك٤٬ قس متٸ

ٌٸز ـ إشا نإ ايٓلٸ خاقٸ اٍ ـ ٜهٕٛ ٖٛ اضتهاظ س ّا ؾإٕ ايطازع ـ ع٢ً ن

ٗ ايكط١ٜٓ اؿاي١ٝ ايٓٛع١ٝ,  ايعك٤٬, ٚأَا إشا نإ عَُّٛا أٚ إط٬قّا, ٗ َٛضز ايؿٓو

ٝٵسٳو باـطاب, ٬ ٜطاٙ إؿٗٛض َاْعّا َٔ ايتُػټؾ إٔ ايؿٗٝس ايكسض ٜطاٙ َاْعّا, ٚأض٣  بٳ

ٌّ  .إٔ ن٬َ٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ تا

ِٴ  ع١ ٗ نْٛ٘ عس٫ّ َػتٓسٷإٔ ضأٟ إتؿطِّ إشا أسطظْا ايؿطض )أ(, إ٫ٓ ز ـ ي٘ سه

 إٍ ايؿاضع.

ِٴ  ايؿطض )أ(. ٖـ ـ ي٘ سه

 ِٸ ٚؾطض  ,يًٓػ١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ايّٝٛ ططح عح ايعساي١ بٛقؿٗا سان١ّٓ ٜت

سكٛم اٱْػإ َٔ ٚد١ٗ ْٛط غطب١ٝ ع٢ً ايبًسإ اٱغ١َٝ٬. َا ٖٞ َػ٪ٚيٝتٓا ايؿك١ٝٗ 

 ٗ ٖصا ايؿإٔ َٔ ٚد١ٗ ْٛطنِ؟

 ٟٸا ٜسخٌ ٗ إطاض اغتػ٬ٍ ٖصٙ إػأي١, ٚع٢ً إٕ ٖص ٍٕ أ با٫يتؿات إٍ  سا

ايتٛنٝشات اييت أغًؿٓاٖا ٗ اؾٛاب عٔ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ ؾإٕ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ 

٢ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ًُّٚا ستٸ سٸعٳإػطٛض٠ ٗ باب إطأ٠ يٝػت َٔ ايًِٛ ايعكًٞ, بٌ ٫ تٴ

طٸز تؿطٜل بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠, ٚايتؿطٜل ايعك٤٬ إعاقطٜٔ; ٚإِا ّهٔ إٔ ٜعترب ف

ُٸ .يٝؼ ًُّٚا زا٥ُّا ِٸٚإْ٘ ٕ اؽاش ا٭َعد١ ٚا٭شٚام ايؿطز١ٜ  ا ٜسعٛ إٍ ا٭غـ إٔ ٜت

ٚدٛب إٔ ٜسؾع أٚيٝا٤ إكتٛي١ ْكـ ز١ٜ  :َا, َٔ قبٌٝ َعٝاضّا يتؿدٝل ايًِٛ ٗ ؾ٤ٞٺ

ٌ بعض بٳػتػاغّا َٔ قٹُا ٫ ٜبسٚ شيو َبٳايكاتٌ إشا أضازٚا ا٫قتكام َٓ٘, سٝح ضٴ

ٔٸ ِٷ ا٭ؾدام ٗ ايعامل إعاقط, ٚيه ُٓا نْٛ٘ ًُّٚا , ٚيٛ غًٖٖصا ٫ ٜعين أْ٘ ًٚ

إٕ زٜٔ اهلل ٫ ٜٴكاب », ٚإٕ ايطٚا١ٜ ايكا١ً٥: خامٸ إٔ ايؿاضع قس خايؿ٘ بٓلٛ عك٥٬ّٝا إ٫ٓ
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 إٍ ٖصا إع٢ٓ. ْاٚط٠ْ «بايعكٍٛ

 

 ــــــ أقطاّ ايعداي١ ٚايعًِ

إشا  «قاعس٠ ايعساي١»أٚ  «ايعساي١»١ٜ ْػأيهِ إٔ تكسَِّٛا يٓا تعطٜؿّا يـ ايبساٗ 

 أَهٔ اغتعُاٍ َجٌ ٖصٙ ايكاعس٠ ٗ ايؿك٘.

 أضبع١ أْٛاع َٔ ايعساي١, نُا ٖٓاى أضبع١ أْٛاع َٔ ايًِٛ. ٚإٕ َٓؿأ  ٖٓاى

أخط٣  ٚتاض٠ّ ;عهِ ايعكٌ ٖصا ايتكػِٝ ٜعٛز إٍ إٔ ايعسٍ ٚايًِٛ ٜهْٛإ تاض٠ّ

ٌٸع ٜهْٛإ تٓذٝعٌٜ;  َٔ ٖصٜٔ ايكػٌُ قػُإ; ؾتاض٠ّ ٚاسسٺ هِ ايعك٤٬. ٚيه

ِٷ ٢ َع ٚضٚز ايرتخٝل ايؿطعٞ, ـ ستٸ َع٢ٓ إٔ ايعكٌ ـ َج٬ّ ـ وهِ بإٔ ٖصا ايؿعٌ ًٚ

أخط٣ ٜهٕٛ  ٚتاض٠ّ ;ٖٚصا ٖٛ ايًِٛ ايعكًٞ ايتٓذٝعٟ ,ٚوهِ بكبض شيو ايؿعٌ َطًكّا

بؿطٙ عسّ ٚضٚز ايرتخٝل ايؿطعٞ باضتهاب٘,  ِٷسهِ ايعكٌ بكبض ايؿعٌ ٚأْ٘ ًٚ

 ٖٚصا ٖٛ ايًِٛ ايعكًٞ ايتعًٝكٞ.

ٚايًِٛ ايعك٥٬ٞ ٜهٕٛ ٗ بعض ا٭سٝإ تٓذٝعّٜا أٜهّا. ٚايًِٛ ايعك٥٬ٞ 

ايتٓذٝعٟ ٜعين بطبٝع١ اؿاٍ إٔ ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬ ٜطؾهٕٛ ٚضٚز ايرتخٝل 

عك٥٬ٞ ايتٓذٝعٟ أْ٘ ّٓع َٔ ايؿطعٞ باضتهاب شيو ايؿعٌ. َٚٔ خكا٥ل ايًِٛ اي

اْعكاز اٱط٬م ٚايعُّٛ ٗ اـطابات, ٚهعٌ ايٛٗٛض ٗ بعض ا٭سٝإ َٓكطؾّا, 

ؼت تأثري شيو ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ايتٓذٝعٟ  ُا ٚقع ٚٗٛض شيو ايسيٌٝ اـامٸبٳٚضٴ

ٕٛطٵأٜهّا, ٜٚعٌُ ايعٴ ع ٫ ٜتٓاؾ٢ َع َطتهعاتِٗ. َٚ ف ٚايعك٤٬ ع٢ً تؿػري اـطاب بٓش

ٕ إايؿطعٞ; إش  ٘ ٫ ّهٔ يًًِٛ ايعك٥٬ٞ ايتٓذٝعٟ إٔ ٜكـ بٛد٘ ايٓلٸشيو نًٓ

 ايٓلٸ َكابٌايٛٗٛضات, ٚيٝؼ ٗ  َكابٌايعك٤٬ إِا ٜأبٕٛ قبٍٛ ايرتخٝل ايؿطعٞ ٗ 

 ايصٟ ٫ ٜكبٌ ايتٛدٝ٘ ٚايتأٌٜٚ.

ك١ ٗ ٖٚصا ٖٛ ضأٟ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض سٍٛ مشٍٛ ا٭قٍٛ ايع١ًُٝ إطخٸ

إْ٘ طبكّا يصيو إكطًض ايصٟ شنطْاٙ تهٕٛ  :ايعًِ اٱْايٞ. ؾٗٛ ٜكٍٛ أططاف

كايؿ١ ايعًِ اٱْايٞ ًُّٚا عكًّٝا تعًٝكّٝا, ًُّٚٚا عك٥٬ّٝا تٓذٝعّٜا. َٚٔ بٌ اٯثاض 

إرتتب١ ع٢ً شيو اْكطاف عَُٛات ٚإط٬قات ا٭قٍٛ ايرتخٝك١ٝ عٔ أططاف ايعًِ 
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أٜهّا, سٝح ٜط٣ إَهإ تطخٝل ايؿاضع ٗ ُٝين اـاٱْايٞ. ٖٚصا ٖٛ ضأٟ اٱَاّ 

ٔٸإدايؿ١ ايتعًٝك١ٝ يًعًِ اٱْايٞ باؿذٸ  ;عٓ٘ أزي١ ا٭قٍٛ ايع١ًُٝ َٓكطؾ١ْ ١, ٚيه

 ٕهإ ٖصٙ ايٓكط١ ايعك١ٝ٥٬.

ٚأَا ايًِٛ ايعك٥٬ٞ ايتعًٝكٞ ـ ايصٟ ٖٛ ايكػِ ا٭خري ـ ؾٗٛ إٔ ٜط٣ ايعك٤٬ َٔ 

ْٙكاف ايؿعٌ بايايبسا١ٜ إٔ اتٸ ٌ ايؿاضع بٛقؿ٘ بٳبعسّ ٚضٚز ايرتخٝل َٔ قٹ ًِٛ َؿطٚ

َا ٜؿعًْٛ٘. ٖٚصا بطبٝع١ اؿاٍ ٫ ٜػتطٝع إٔ ّٓع َٔ اْعكاز  إٍٛ اؿكٝكٞ يًٓاؽ ٗ

 عُّٛ أٚ إط٬م اـطاب. َٚا شنطْاٙ ٜػتٓس إٍ تكػِٝ ايعساي١ إٍ أضبع١ أقػاّ.

ا٭ضبع١ ٖٞ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ـ  إٕ غاٜتٓا َٔ تكػِٝ ايعساي١ ٚايًِٛ إٍ ٖصٙ ا٭قػاّ

أٚ ٗ انتؿاف َكازٜل عَُٛات  ,بطبٝع١ اؿاٍ ـ ٗ ايطزع عٔ ايعَُٛات ٚاٱط٬قات

َع٢ٓ أْٓا إِا ْطٜس فطٸز بٝإ ايعسٍ ٚايًِٛ ايصٟ ٜؿُٗ٘ ايعكٌ , ايعسٍ ٚايًِٛ

نٞ ْعٌُ بصيو ع٢ً تكٝٝس تًو ايعَُٛات ٚاٱط٬قات, أٚ انتؿاف  ;ٚايعك٤٬

 ّاؾطعٝٸ ّاًُٚٚ ؾإٕ َٔ ايٛانض إٔ يسٜٓا عس٫ّ ٚإ٫ٓ ًو ايعَُٛات ٚاٱط٬قات,ت َكازٜل

 َا مٔ ؾٝ٘ سايّٝا. أٜهّا, ٚيهٓٓا ٫ ْتشسخ عُٓٗا ٗ

ٚايٓكط١ اييت هب إٔ ْصنطٖا ٖٓا ٖٞ أْٓا ٗ ا٭غاؽ ْعترب ايًِٛ ايعكًٞ ـ 

ٍُٛ; ٭ٕ بؿطٙ احمل نطٚض١ّٜ نُا شنط شيو ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض أٜهّا ـ قه١ّٝ

نطٚض١ٜ بؿطٙ  , ٖٚصٙ قه١ْٝ«َا ٫ ٜٓبػٞ ؾعً٘ ٫ ٜٓبػٞ ؾعً٘»َع٢ٓ إٔ ايًِٛ قبٝض ٖٛ: 

يٝػت  «ٔٷػٳايعسٍ سٳ»ٚ «ايًِٛ قبٝضٷ»ٍٛ. ٚيصيو ؾإٕ ايكهاٜا اييت ٖٞ َٔ قبٌٝ: ُاحمل

ايهصب »قٛاعس عك١ًٝ, ٚإِا ٖٞ قهاٜا تٓتعع َٔ كتًـ ا٭سهاّ ايعك١ًٝ, َجٌ: 

إٔ ايًِٛ ٚايكبض ٚاؿط١َ ايعك١ٝ٥٬ ٖٞ قٛاعس عك١ٝ٥٬ متٸ  . إ٫ٓ«١ قبٝش١ْاـٝاْ»ٚ «قبٝضٷ

إَها٩ٖا بٛاغط١ ايعَُٛات ايؿطع١ٝ أٜهّا. ٚإٕ ايكٍٛ بإٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات ُٓع َٔ 

باٱناؾ١ إٍ إٔ اضتهاظ  ,ايًِٛ ٜعين إَها٤ ٖصٙ ايكاعس٠ ايعك١ٝ٥٬. َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘

ايتٓذٝعٟ ٜكطف ايعَُٛات ٚاٱط٬قات إدايؿ١ يصيو ايعك٤٬ ٗ قبض ايًِٛ ايعك٥٬ٞ 

ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ عٔ ٚاٖطٖا, ّهٔ يٓا نصيو إٔ ْػتؿٝس َٔ ْؿؼ عَُٛات 

 ؼطِٜ ايًِٛ إَها٤ ايكاعس٠ ايعك١ٝ٥٬ ايكا١ً٥ بكبض ايًِٛ أٜهّا, ٜٚهٕٛ شيو َٓؿّأ

 يًهجري َٔ اٯثاض.
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 ــــــ كال٥ٞح ايعًِ ايعِبب١ ع٢ً ُقاآلثاز ايفك١ٝٗ املرتتِّ

ًُّٚا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعك٤٬ ٗ عكط ايؿاضع َٔ  سٸعٳإٕ إكازٜل اييت ناْت تٴ

ِٸ انتؿاؾٗا بٛاغط١ عَُٛات ؼطِٜ ايًِٛ, ٚأَا تًو إكازٜل  ايٛانض إٔ سطَتٗا ٜت

اييت تتبًٛض يًًِٛ ايعك٥٬ٞ َطٚض ايٛقت ـ ٫ٚ ْعين بٗا طبعّا شيو ايًِٛ ايعك٥٬ٞ ايصٟ 

ف اـام, بٌ شيو طٵعٗا ايعٴبٳٚبتٳ ,َٔ ايكٛاٌْ إطس١ًٝ ٗ بعض ايسٍٚ رٕيٜتبًٛض بتأث

ّٸ ايصٟ ٜعترب ايٛاٖط٠ ايهصا١ٝ٥ ًُّٚا ـ ؾٝبسٚ إٔ مشٍٛ عُّٛ  ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ايعا

ِٳ ع٢ً ايطغِ َٔ كايؿ١ بعض نباض  ,ايًِٛ هلصا ايٓٛع َٔ إكازٜل قشٝضٷ ؼطٜ

ف ـ نُا طٵهلصا ايطأٟ, َٚع شيو ؾإٕ ايعٴ ,يكسضايػٝس ايؿٗٝس ا :َٔ أَجاٍ ,ايعًُا٤

ـ ٜٴعترب َطدعّا ٗ تؿدٝل  (1)ٗ نتاب ايبٝع &ٜٴػتؿاز َٔ ٚاٖط ن٬ّ ايػٝس اٱَاّ

ٗ  س ٖصا ايه٬ّ عٝح ٫ هطٟ إ٫ٓإكازٜل أٜهّا. ّٚهٔ يٓا بطبٝع١ اؿاٍ إٔ ْكِّ

َٔ قبٌٝ: ؼطِٜ ايًِٛ شيو ايكػِ َٔ اـطابات اييت ؼتٟٛ ع٢ً َكازٜل اعتباض١ٜ, 

٢ إشا أضزْا ايطدٛع . ٚٗ ٖصا ايٓٛع َٔ اـطابات ستٸ(2)ٚايٓٗٞ عٔ أنٌ إاٍ بايباطٌ

١ٜٛ ٗ ٖصا ػٵَٔ ايًٖ إٍ ايؿاضع ْؿػ٘ ٗ تؿدٝل َكازٜكٗا غٝهٕٛ ٖٓاى ْٛعٷ

ٕٵ ٌٷ»كاٍ: ٜٴ اـطاب, نأ وطّ », أٚ «عٓسْا ٫ تأنًٛا أَٛايهِ بٝٓهِ َا ٖٛ باط

ِٷ»إٕ ٖصا ايه٬ّ ٜعين: , ؾ«ايًِٛ . إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ اـطاب «عٓسْا وطّ َا ٖٛ ًٚ

ف, ٜٚكهٞ ع٢ً ؾا٥س٠ اـطاب, ٚيصيو ؾإٕ ٖصا ايٓٛع َٔ طٵّٛا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعٴػٵَي سٸٜٴعٳ

 ١.ف ٚايعك٤٬ سذٸطٵيتعاَٞ هعٌ ضأٟ ايعٴا اـطاب ٜؿتٌُ ع٢ً ٕٚٗٛض

ٗ عح ايبٝع أٜهّا, ٚشيو سٝح ايتربٜعٟ إٍ ٖصٙ إػأي١  ايؿٝذض ٚقس تعطٻ

 :طف ٗ تؿدٝل َكازٜل أنٌ إاٍ بايباطٌ, َٔ قبٌٜٝط٣ إَهإ ايطدٛع إٍ ايعٴ

طف ٚايعك٤٬ يٓط٣ َا إشا ناْٛا َاي١ٝ, سٝح ْطدع إٍ ايعٴ بٝع ؾ٤ٞ يٝػت ي٘ ق١ُْٝ

ٜعتربْٚ٘ َكساقّا ٭نٌ إاٍ بايباطٌ أّ ٫؟ ٚنُا قاٍ مساست٘ ّهٔ ايطدٛع إٍ 

ٌٷايعٴ  خامٸ طف ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ إٛاضز. ٖٚصا بطبٝع١ اؿاٍ َا زاّ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى زيٝ

ٕٵ ؾإْٓا غٛف ْهتؿـ بٛاغطت٘  نإ ٖٓاى َجٌ ٖصا ايسيٌٝ اـامٸ ع٢ً اـ٬ف, ؾإ

غري َعترب; إش َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ ايؿاضع ـ  طف ٗ ٖصا إكسام اـامٸإٔ ضأٟ ايعٴ

ؾا١ًَ ع٢ً ا٬ٕنات ـ قس َٓع َٔ ٖصا ا٫ضتهاظ  ي١ٺأٚغع ٚإط٬ بػبب اَت٬ن٘ يط١ٜ٩ٺ
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َٔ  ٜهٕٛ ايبٝع َٓش٬٘ (3)يٛ تًـ اؿٝٛإ خ٬ٍ ا٭ٜاّ ايج٬ث١ :َٔ شيوٚايعك٥٬ٞ. 

َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعك٤٬ ـ  سٸايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ, ٚتكع اـػاض٠ ع٢ً ايبا٥ع. إٕ ٖصا اؿهِ ٜٴعٳ

نبري: نٝـ ّهٔ  يٕٛ باغتػطابٺايصٜٔ ٫ ًٜتؿتٕٛ إٍ سهِ ايؿاضع ـ ًُّٚا, ٜٚكٛ

يًُؿرتٟ. إٕ ايؿاضع ٗ ٖصٙ إٛاضز ٜطزع عٔ ٖصا ا٫ضتهاظ  يًؿاضع إٔ ٜعطٞ اؿلٸ

ٌٕ  , ٫ٚ قصٚض ٗ شيو.خامٸ ايعك٥٬ٞ بسيٝ

ٌٷ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ضازعّا عٔ ؾِٗ  خامٸ ؾإشا نإ ٖٓاى ٗ بعض إٛاضز زيٝ

, ٚسٝح ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى اـامٸ يو ايٓلٸبعٓا شايعك٤٬ ٗ تعٌٝ أسس َكازٜل ايًِٛ اتٻ

ٞٸ خامٸ ْلٌّ : اضتهاظ أسسُٖا :َٔ ططٜكٌ أَهٔ يٓا اؿكٍٛ ع٢ً اؿهِ ايؿطع

ٖٚٓا ّهٔ يٓا تكٝٝس ايعَُٛات , َا َٔ ايًِٛ ايتٓذٝعٟ ايعك٤٬ ع٢ً اعتباض َٛضزٺ

: إٔ ْػتؿٝس َٔ عَُٛات سط١َ ايًِٛ إٔ شيو ا٫ضتهاظ خطايططٜل اٯ; ٚاٱط٬قات

َا ًُّٚا قس متٸ إَها٩ٙ َٔ قبٌ ايؿاضع. ؾع٢ً غبٌٝ  عك٥٬ٞ ٗ َٛضز اعتباض ؾ٤ٞٺاي

عٞ ٖٚٓا قس ٜسٸ ,ّا أنعاف َكساض ايس١ٜـ بعض ايعًُٝات اؾطاس١ٝ سايٝٸقس تهًٚ :إجاٍ

ِٸ ؾدلٷ تكٝٝسٙ با٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ايكا٥ِ ع٢ً تٓاغب ايس١ٜ  إٔ إط٬م زيٌٝ ايس١ٜ ٜت

ٛٸ ,عًٝ٘ ض ي٘ اجملينٸـ ايصٟ ٜتعطٻًََع ايتٻ ٠ عٝح ّهٓ٘ تكٝٝس ٖٚصا ا٫ضتهاظ َٔ ايك

ايعَُٛات ٚاٱط٬قات اييت شنطت َكساض ايس١ٜ, ٚتعٌُ ع٢ً ضؾع َكساض ز١ٜ 

اؾطاسات. ٖٚٓا ّهٔ يًؿكٝ٘ إٔ ٜكٍٛ بإٔ ايس١ٜ هب إٔ تتٓاغب َع أنجط ا٭َطٜٔ, 

َٔ تهايٝـ ايع٬ز ناْت ٖٞ ض٠ ٗ ايطٚاٜات أنجط َع٢ٓ أْ٘ إشا ناْت ايس١ٜ إكسٸ

ٕٵإتٻ  ناْت تهايٝـ ايع٬ز أنجط ناْت تهايٝـ ايع٬ز ٖٞ ايس١ٜ. بع١, ٚإ

 ٌّٕٵ ٌٖ ٖٓاى سس  ٜهٕٛ ايًِٛ ؾاسؿّا َج٬ّ؟ يتعٌٝ إكسام؟ نأ

 َٸ ِٸٖٓاى ْكطتإ ٖا تعٌٝ ايًِٛ ٚعسّ ايًِٛ ع٢ً أغاؽ  تإ, ُٖٚا: إٔ ٫ ٜت

ُٸايكإْٛ, ٚإِا ع٢ً أغاؽ ا٫ضت ١ٝ; ؾإٕ هاظ ايعك٥٬ٞ ايعاّ. ٖٚصٙ ايٓكط١ ٗ غا١ٜ ا٭ٖ

ٌٸ يًعٌُ إٍ سسٛ سٸ سايّٝا أَطّا ثابتّا, ٖٚٓاى ططمٷايتأيٝـ ٜٴعٳ سلٸ  َؿه١ً سلٸ َا ع٢ً س

ٔٵ ـ إ٪ٚي قس ٜػع٢ ايبعض إٍ إثبات سلٸ ايتأيٝـ َٔ ططٜل اؿهِ اي٥٫ٛٞ, ٚيه

إٕ  :, ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ«٫ٚ نطاض ضطٳ٫ نٳ»٢ ايهُإ بٛاغط١ قاعس٠ ٚإثبات ستٸ

ؾّا. ٖٚصا بطبٝع١ اؿاٍ إشا شٖب طٵـ عٴايتأيٝـ ٜهٕٛ ٚإّا يًُ٪ٚي ع سلٸايصٟ ٜهِّ
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ّٸ , ٫ إٔ ٜهتؿٞ َذطز إٍ اعتباض ٖصا ايؿ٤ٞ ًُّٚا سكٝك١ّ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ايعا

 ٖصٙ إٛاضز تابع١ّ أْٓا ْط٣ ايهجري َٔ ت َٔ إٛنٛع. إ٫ٓشٵططح اؾاْب ايكاْْٛٞ ايبٳ

ٔٵيهٝؿ١ٝ ايكإْٛ. يٓؿرتض َج٬ّ إٔ ؾدكّا عجط ع٢ً كطٛط١ يًع٬ٓ  ١َ اجملًػٞ, ٚيه

١َ اجملًػٞ ٫ ؿات ايكطٕٚ إٓكط١َ ؾإٕ ٚضث١ ايع٬ٕٓ ايكإْٛ ٫ ٜؿٌُ َ٪ٖيإسٝح 

صا َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ, ٫ٚ ٜعٛز شيو ا٫ضتهاظ قا٥ُّا ٖٓا. إٕ ٖ طٕٚ أقشاب سلٛبٳعتٳٜٴ

ا٭َط ٜجبت إٔ داْبّا َٔ تًو إطتهعات إتبًٛض٠ ٗ ٖصٙ اؿكٛم إػتشسث١ ٜٓؿأ َٔ 

ٟٸ ػاٙ  خامٸ اضتهإظ تًو ايعكٛز ٚايكٛاٌْ. َٚٔ ٖٓا يٝؼ يسٜٓا َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ أ

ايبًسإ اييت ٫ ٜٛدس ؾٝٗا َجٌ ٖصا ايكإْٛ, أٚ ٗ َٛضز نتب ايكطٕٚ ايكس١ّ ٚغري 

ٕٷ ْٕٛ. إشٕ تهٕٛ ٖصٙ ا٭َٛض ٗ سسٸإؿُٛي١ هلصا ايكا  ايكإْٛ, غا١ٜ َا ٖٓايو أْ٘ قاْٛ

ٕٕ عك٥٬ٞ. ٚإٕ اغتشػإ ايعك٤٬ ىتًـ عٔ بٓا٤ ايعك٤٬ ٚا٫ضتهاظ  و٢ٛ باغتشػا

 ايعك٥٬ٞ ايكطعٞ. إٕ ايعك٤٬ ٜػتشػٕٓٛ بعض ايكٛاٌْ.

 إ ٜعًِ ـ ٖصا ايهتاب؟ ؾًٛ نـ ايصٟ بصٍ دٗسّا ٚأٖيإشٕ َا ٖٛ شْب إ٪ٚي

ٕٷ إش يٝػت ٖٓاى  ;ؿٌ ٕا عهـ ع٢ً تأيٝـ ايهتاب أبسّاوُٞ إ٪ٚي أْ٘ ٫ ٜٛدس قاْٛ

 ؟قا١ْْٝٛ تهُٔ ي٘ سكٛق٘ د١ْٗ

 ِٸ ِٸ يٝؼ َٔ إٗ  َا ٖٛ ايساؾع ايصٟ ٜهُٔ ٚضا٤ تأيٝؿهِ يًهتاب, إِا إٗ

ّٸَٔ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ  ايتأيٝـ يهِ ْاؾ٧ٷ ٖٛ ٌٖ ايكإْٛ ايصٟ ٜكٍٛ علٸ أّ ٖٛ  ايعا

ّٸ ـ ٫ ٜعين إٔ ايتدًٗ ْاؾ٧ َٔ فطٸز ا٫غتشػإ ايعك٥٬ٞ؟ إٕ َع٢ٓ ا٫غتشػإ ايعا

ِٷ  ,ز إٔ ايعك٤٬ ٜػتشػٕٓٛ شيو ايكإْٛ َٔ أدٌ ؼػٌ ايٓٛاّ, بٌ ٜعين فطٸعٓ٘ ًٚ

اييت تعترب َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعك٤٬ أَٛضّا َػتشػ١ٓ, ٫ إٔ  ,ايكٛاٌْ إطٚض١ٜ :َٔ قبٌٝ

يعك٤٬ ٜكّٛ عًٝٗا. ٚعًٝ٘ هب ايتؿهٝو ٚايؿكٌ بٌ ٖصٙ ا٭َٛض. مٔ إِا بٓا٤ ا

ع٢ً ايعَُٛات  عا٤ بإٔ قاعس٠ ايعساي١ ـ ع٢ً سسٸ تعبري ايػاز٠ ـ سان١ُْْػتطٝع ا٫زٸ

ن٬َٞ ـ َٔ خ٬ٍ عَُٛات سط١َ  ٚاٱط٬قات, أٚ إٔ ْهتؿـ إَها٤ٖا ـ ع٢ً سسٸ

ّٸسٸ ايؿ٤ٞ عٳايًِٛ ٚٚدٛب ايعساي١, سٝح ٜٴ . ٚٗ ٖصٙ ًُّٚا ٗ إطاض ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ايعا

٢ تهٝٝع٘ , ٚعٓسٖا َٔ إُهٔ إٔ ْعترب ستٸّٷاؿاي١ ْهتؿـ إٔ ٖصا ا٭َط قطٻ

 بّا يًهُإ.َٛدٹ
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 ّٸ ِ أْ٘ هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اضتهاظٷشنطتٴ , ٚيٝؼ فطٸز عك٥٬ٞ عا

ٌ إطاز َٔ َُٗا نإ ٖصا ا٫ضتهاظ دسٜسّا َٚتبًٛضّا ٗ عكطْا. ٖ ,اغتشػإ

ّٸ ٖٛ ا٫ضتهاظ ايكا٥ِ بٌ ْٝع أبٓا٤ ايبؿط ٗ عكطْا َج٬ّ أّ ّهٔ  ا٫ضتهاظ ايعا

ّٸ قسٚز إٔ ٜهٕٛ ي٘ اضتهاظٷ جملتُٕع قسٚز آخط ٗ ٖصا  , ٚإٔ ٜهٕٛ جملتُٕععا

ّٸ اضتهاظٷ ,دػطاؾ١ٝ أخط٣ ٚٗ ضقع١ٺ ,ايعكط إٔ  ب٘؟ ٚعٓسٖا ّهٔ آخط خامٌّ عا

ٌٸ ٜهٕٛ َٸٚاسس َٔ ٖ يه تٌ ٚثكاؾتٌ ٌ ـ إطتبطٌ ظػطاؾٝٸصٜٔ ا٫ضتهاظٜٔ ايعا

ِٕ ٚؾعبٌ ـ غببٷ  ؾطعٞ. ٱهاز سه

 ُا ٜهٕٛ بٳع ؾ٦ّٝا َا َٔ أدٌ ايتؿطٜل بٌ ايكإْٛ ـ ايصٟ ضٴَٔ ايتتبټ ٫ بٴسٻ

ّٸ . ّهٔ يًُط٤ بٛاغط١ سػاب َػتشػّٓا عٓس ايعك٤٬ أٜهّا ـ ٚبٌ ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ايعا

ز ايكإْٛ أٚ ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ت إٔ ًٜتؿت إٍ َا إشا نإ َٓؿأ شيو ٖٛ فطٸا٫ستُا٫

ّٸ ٔٵ؟ إشا مل ٜهٔ ا٭َط ٚانشّا بايٓػب١ يٓا ٗ بعض إٛاضز ؾإْٓا غٛف ْؿٓوايعا  , ٚيه

 بٓا٤ٶ تٵَا أنشٳ إٔ قه١ّٝ ,بٛاغط١ ػُٝع ايكطا٥ٔ ٚعػاب ا٫ستُا٫ت ,يٛ أسطظْا

إٔ ٜهٕٛ  ٗ ٖصٙ إٛاضز ّا ـ ؾُٔ ايطبٝعٞاضز هلا سايٝٸعك٥٬ّٝا قطعّٝا ـ ٚيسٜٓا َٛ

 انتؿاف اؿهِ ايؿطعٞ َٔ خ٬هلا أَطّا ٖهّٓا.

 

 ــــــ سهِ االختالف يف ازتهاش ايعًِ

 ّٷ  دتًؿ١؟إؾطع١ٝ َتؿاٚت١ يًُٓاطل  َع٢ٓ إٔ تهٕٛ ٖٓاى أسها

 ٢ غبٌٝ َٔ شيو ـ عًٖٚصٙ ايػع١.  ٌمل ٜهٔ ٖصا إٛنٛع ٗ ايػابل ع٢ً َج

ِ. ؾإٕ ايصٟ اقرتض ١٦َ زٜٓاض قبٌ إجاٍ ـ إٔ َٔ بٌ ا٭عاخ ايطا١ٖٓ َػأي١ ايتهدټ

ٔ أٚ ٜٵز ايسٻ٢ اٯٕ, إشا أضاز ايّٝٛ ٕ ٜػسِّٔػٌ غ١ٓ, أٚ ايصٟ مل ٜسؾع َٗط ظٚدت٘ ستٸ

َٸإٗط بٓؿؼ إكساض ايصٟ تعًٖ إٔ ايعك٤٬ غٛف  ٬ ؾٳٖوؾت٘ قبٌ ٔػٌ غ١ٓ ل ٗ ش

ايسا٥ٔ ٚايعٚد١. ٖٚٓا ٫ ٜعٛز ا٭َط إٍ فطٸز  ٕ شيو ْٛعّا َٔ ايتهٝٝع ؿلٸٜعتربٚ

ؾاسـ ئ ٜهٕٛ َكب٫ّٛ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعك٤٬  ِٷايكإْٛ, بٌ سٝجُا ٜهٕٛ ٖٓاى تهدټ

ّا. إٔ ٜهتؿٞ إسٜٔ بتػسٜس شيو إكساض َٔ إاٍ ايصٟ أقبض ايّٝٛ ٖع٬ّٜ ٚتاؾّٗا دسٸ

خ, ايصٟ ٫ ٜتبع ايكإْٛ, ٚإِا ٜصٖب إٍ َا سٳشٵك٥٬ٞ إػتٳَٔ ا٫ضتهاظ ايع ٖصا ْٛعٷ
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 ٖٛ أبعس َٓ٘.

ؾًٛ قبًٓا َجٌ ٖصا ايؿ٤ٞ ٗ عح قاعس٠ ايعساي١ قس ّهٔ ايكٍٛ: إٕ تػسٜس 

ايسا٥ٔ; ٚشيو ٭ٕ إسٜٔ ٗ سٝٓٗا  سٸ ًُّٚا علٸعٳٖصٙ ا١٦ٕ زٜٓاض بعس َطٚض غٓٛات ط١ًٜٛ ٜٴ

ؾإشا أضاز  ٚ ًَٝاضات ايسْاْري,تبًؼ قُٝتٗا سايّٝا ٬ٌَٜ أقس اؾرت٣ بصيو إبًؼ زاضّا 

ايسا٥ٔ. ؾإشا  ٕ ٗ شيو ًُّٚا علٸٚٵإسٜٔ إٔ ٜسؾع يًسا٥ٔ ١٦َ زٜٓاض ؾك٘ ؾإٕ ايعك٤٬ ٜطٳ

ِٕتٛقٸ ّٷتهًٝؿٞ َؿازٴ ًٓا ٗ ٖصٙ إٛاضز إٍ سه ٜهٕٛ َٔ ايطبٝعٞ إٔ  ٙ إٔ ايًِٛ سطا

ِٸ غا١ٜ َا  ,ض أٜهّاطٳإُهٔ إٔ ْػتعٌ بكاعس٠ ٫ نٳ تػسٜس ايسٜٔ بك١ُٝ ايّٝٛ. َٚٔ ٜت

 ٖٓايو أْ٘ هب تكسِٜ بعض ايتٛنٝشات يتكطٜب ا٫غتس٫ٍ ٖٓا.

 ٔٵ هض إػأي١ يٛ اؾرتنٓا يهٞ تتٸ ٫ ّهٔ ايٓكاف ٗ ٖصٙ ا٭َج١ً, ٚيه

ِٸ غساز  إٔ ؾدكّا ـ ٫ َٔ باب ايًِٛ ٚايعسٍ, بٌ َٔ باب اغتٝؿا٤ ايسٜٔ ـ قاٍ: مل ٜت

 ٔ بسؾع ا١٦ٕ زٜٓاض, ؾُا ٖٛ سهِ إػأي١ ٗ ٖصٙ اؿاي١؟ايسٜ

 ٕٷ ِٸ إٕ ٖصا بٝا ططح ايهجري َٔ ايٓكاٙ ٗ ٖصا ايبشح, َٚٔ بٝٓٗا إٔ  آخط. ٜت

ِّ ١َ ٖصٙ ا١٦ٕ زٜٓاض يٝػت َجٌ ا١٦ٕ زٜٓاض اييت ناْت قبٌ ٔػٌ غ١ٓ. إٕ ايكؿ١ إك

ٛٸتٗا ايؿطا١ٝ٥, ٖٚصٙ ا ٗ ا١٦ٕ زٜٓاض  َٛدٛز٠ّ سٵعٴيكؿ١ مل تٳهلصٙ ا١٦ٕ زٜٓاض تهُٔ ٗ ق

اؿاي١ٝ, ٚيصيو ؾإٕ تػسٜس ٖصٙ ا١٦ٕ زٜٓاض ئ ٜهٕٛ تػسٜسّا ٕجٌ تًو ا١٦ٕ زٜٓاض 

ِّايكس١ّ; ٭ ٛٸ٠ ايؿطا١ٝ٥ ٖٞ ايٛقـ إك ٛٸتٗا ٕ ايك ّ ٚايصاتٞ يًٓكٛز, ٚإشا ؾكست ايٓكٛز ق

ؾكست ايٓكٛز قُٝتٗا ْػبّٝا َع إشا  بٌايؿطا١ٝ٥ بإطٸ٠ نإ شيو َٛضزّا يًهُإ قطعّا. 

ٛٸ٠ ايؿطا١ٝ٥ دع٥ّٝا ٫ ٜعترب تػسٜسّا شيو قس ٜٴ كاٍ بإٔ تػسٜس ٖصٙ ا١٦ٕ زٜٓاض ايؿاقس٠ يًك

يًُجٌ; ٭ٕ تػسٜس ايسٜٔ ٜهٕٛ بتػسٜس َجً٘ أٚ قُٝت٘, ٚإٕ ا١٦ٕ زٜٓاض اؿاي١ٝ ٫ تؿتٌُ 

إع٢ٓ َٔ نًُات ايػٝس  ٫ٚ ع٢ً َجًٗا. ٜٚٴػتؿاز ٖصا, ع٢ً ق١ُٝ ا١٦ٕ زٜٓاض ايكس١ّ

 ض أٜهّا.طٳايؿٗٝس ايكسض ٗ ْٗا١ٜ عح قاعس٠ ٫ نٳ

ٚقس عطض بعض ايعًُا٤ ايهباض ٖصا ايطأٟ ايصٟ أؾازٙ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض 

ٛٸ٠ ايؿطا١ٝ٥ ٜٛدب ايهُإ; ٫عتكازِٖ  ٗ َٛضز ايٓكٛز ا٫عتباض١ٜ, ٚقايٛا: إٕ نعـ ايك

ِّ ٛٸ٠ ايؿطا١ٝ٥ ٖٞ ايٛقـ إك َٸّ إٔ ايك ّا يًٓكٛز ا٫عتباض١ٜ. ؾإشا مل ٜهٔ ٖصا ايبٝإ تا

 إٔ ٜجبت ٖصٙ إػأي١ بايططٜك١ ا٭خط٣ اييت شنطْاٖا. قس ّهٔ يؿدٕل
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شنط ٗ عح  &نٝـ ٖصٙ ايٓكط١, ٖٚٞ إٔ ايػٝس اـ٥ٛٞٚيتٛنٝض إطًب ُأ

ل اهلُساْٞ, ٜٚبسٚ أْ٘ أخصٖا ٚاؾل ؾٝٗا ضأٟ احملٚك َٔ نتاب اـُؼ َػأي١ّ «ايهٓع»

ف ٗ َاٍ قٌ عسّ دٛاظ ايتكطټَكته٢ ا٭»َٓ٘, ٖٚٞ تعهس ن٬َٓا. قاٍ مساست٘: 

ِٷإٔ إَا مل ٜجبت دٛاظٙ, ؾ سسٺأ ٟٸأ , إ٫ ٖٚٛ قبٝضٷ ,سٛعٳٚتٳ طعكًٞ ٚعك٥٬ٞص خص إاٍ ًٚ

ٌٕ َت٢ َا ؾههٓا ٗ  ٘. ٚإًؿت ٗ ايبٌ أْ(4)«طٚتطخٝل ؾطعٞ خامص َا ثبت بسيٝ

ِٕإكسام, نُا يٛ مل ْعًِ  ف ؾٝ٘. ٚع٢ً ايتكطټ عٵأٚ يهاؾط, مل ُه إٔ ٖصا إاٍ ٕػً

ل اهلُساْٞ ٚايػٝس اـ٥ٛٞ ـ إٍ ٖصا احملٚك :ايطغِ َٔ شٖاب َؿٗٛض ايؿكٗا٤ ـ َِٚٓٗ

َٸ ٞ, ٚيصيو يٛ أسطظْا إٔ ٖصا إاٍ ايطأٟ ايكا٥ٌ بعسّ سط١َ َاٍ ايهاؾط غري ايص

َٸ يهاؾٕط ِْٗ ٫ هٝعٕٚ شيو ٗ َٛاضز ؾإ ,ْ٘ف ؾٝ٘ زٕٚ إشٞ أَهٔ يٓا ايتكطټغري ش

; ٭ٕ ايؿ٤ٞ إشا نإ ًُّٚا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعك٤٬ ٚدب عًٝٓا إسطاظ إٔ ايؿاضع ايؿٓو

ٚٸ قس ضزع ٚأداظ ايعٌُ ع٢ً خ٬ف سهِ ايعك٤٬, ٚإ٫ٓ يٞ ٖٛ َٛاؾك١ ؾإٕ ا٭قٌ ا٭

 سهِ ايعك٤٬.

 ٕٕإشا مل ٜهٔ ٜٴعٳ اؿهِ ِ: إٕقًتٴ سٸ ًُّٚا ٗ ٜٴعٳ , ثِ أخصسٸ ًُّٚا ٗ ظَا

آخط, أَهٔ يٓا ؼكٌٝ إَها٥٘ بٛاغط١ عَُٛات ْؿٞ ايًِٛ. ؾًُاشا ٫ تكٛيٕٛ  عكٕط

ٚاسس بٌ َٓاطل ٚثكاؾات  ايؿ٤ٞ ْؿػ٘ بايٓػب١ إٍ ايًِٛ ايصٟ ٜهٕٛ ٗ عكٕط

أخط٣: ٕاشا تؿكًٕٛ بٌ ايٓاؽ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭ظ١َٓ  ٚفتُعات كتًؿ١؟ ٚبعباض٠ٺ

ٌ َٛنع إَها٤ ايؿاضع, بؾِٗ ايٓاؽ يًًِٛ ٗ إانٞ ٚإػتكإدتًؿ١, ٚتعتربٕٚ إٔ 

 ٫ٚ تكٛيٕٛ بٗصا ايتؿكٌٝ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭َه١ٓ إدتًؿ١؟ ؾُا ٖٛ ايؿطم بُٝٓٗا؟

 س٠. إٕ ايػبب ٗ عسّ تؿطٜكٓا بٌ آضا٤ ايعك٤٬ ٗ دٝٸ ِ إٍ ْكط١ٺيكس أؾطتٴ

ٛټ . ٖٚصا ٫ ٜعين إٔ شيو ٛعٗ شيو إٛن ٍ اؿاقٌا٭ظ١َٓ إدتًؿ١ ٜعٛز إٍ ايتش

إٛنٛع ايٛاسس ايصٟ مل ٜهٔ ًُّٚا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعك٤٬ ٗ عكط ايؿاضع قس أقبض 

سٸ ًُّٚا َٔ َٛنٛعّا يًًِٛ. ؾا٫غرتقام ٗ عكط ايؿاضع مل ٜهٔ ٜٴعٳ سٸعٳاٯٕ بٓؿػ٘ ٜٴ

اييت تُٗٝٔ  سٸ ًُّٚا با٫يتؿات إٍ ايجكاؾ١ إعاقط٠عٳٚد١ٗ ْٛط ايعك٤٬, ٚأَا اٯٕ ؾإْ٘ ٜٴ

هلصا ا٫ضتهاظ اؾسٜس بٌ ايعك٤٬; ٭ٕ  ع٢ً اجملتُعات ايبؿط١ٜ. يٝؼ ٖٓاى اعتباضٷ

ايؿاضع قس أَه٢ شيو ا٫ضتهاظ إعاقط ي٘ بٛاغط١ ايعَُٛات, ٫ٚ َع٢ٓ ٭ٕ ٜعٌُ ٗ 



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ايٛقت ْؿػ٘ ع٢ً إَها٤ ا٫ضتهاظ اٯخط إدايـ ي٘; ٕا ٗ شيو َٔ اؾُع بٌ 

ٕ ٖصا ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ اؾسٜس إَا ٭دٌ إٔ ٖصا إٛنٛع مل ٜٔ. ٚعًٝ٘ ؾإايهسٸ

َٔ شيو إٔ ا٫خرتاع ـ َج٬ّ ـ ٜٚهٔ َٛدٛزّا ٗ ايػابل أٚ أْ٘ مل ٜهٔ بٗصا ايؿهٌ. 

ٜهٕٛ  ,ٌ بطا٠٤ ا٫خرتاع بامس٘مل ٜهٔ عٝح يٛ إٔ ؾدكّا اخرتع ؾ٦ّٝا, ٚمل تػذٸ

ِٷ أَا اٯٕ ؾكس  ;ايتأيٝـ أٜهّا ؿكٛق٘, ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ سكٛم ٖٓاى ٖه

ٕ ايعك٤٬ إشا مل ٜٓٛطٚا إٍ ٖصٙ اؿكٛم إاختًؿت ا٭َٛض ٚايٛطٚف ا٫دتُاع١ٝ, عٝح 

ٛټٟ شيو إٍ تهٝٝع سكٛم إ٪ٚيغٝ٪زٸ ٍ ايصٟ ططأ ع٢ً ؿٌ. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ ٖصا ايتش

 عك٥٬ٞ دسٜس. يتبًٛض اضتهإظ إٛنٛع أقبض َٓؿّأ

ٔ يٓا إٔ ْػٛق٘ ٖٓا ٖٛ إٔ اؿٝاظ٠ ٗ ا٭ظ١َٓ ايكس١ّ ٚإجاٍ اٯخط ايصٟ ّه

ِٸ أَا  ;ّا, َٔ قبٌٝ: إعاٍٚ ٚإػاسٞ َٚا إٍ شيوبػٝط١ ٚبسا١ٝ٥ دسٸ بأزٚاتٺ ناْت تت

ِٸ : ٫ ٜٛدس (5)س٠ ٚآ٫ت ع٬ُق١. ٚقاٍ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسضبأزٚات َعٓك اٯٕ ؾاؿٝاظ٠ تت

ٌٷ ِّٜجبت إًه١ٝ باؿٝاظ٠ بٛاغط١ ٖصٙ  زيٝ ض٠; ٭ٕ اؿٝاظ٠ اييت تهٕٛ ايٛغا٥ٌ إتط

٢ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعك٤٬; ٭ٕ َٛنٛع اؿٝاظات ايبسا١ٝ٥ ستٸ غببّا ٗ إًه١ٝ إِا ؽلٸ

ٗ ا٭ظ١َٓ  سٝاظ٠ إباسات سايّٝا ىتًـ عٔ سٝاظ٠ تًو إباسات اييت ناْت ؾا٥ع١ّ

 كتًؿ١. أظ١َٓٺ إٕ إٛنٛع قس اختًـ. ٚيصيو ْكٍٛ: ٗ :ٚباختكإض. ايػابط٠

 :ؾُٝهٔ يٓا إٔ ْؿرتض سايتٌ ,ٚٗ فتُعٌ كتًؿٌ ,ٚاسس ٚأَا ٗ عكٕط

ٗ  ٕ: إٔ ٜهٕٛ إٛنٛعإ عٝح يٛ نإ ايٓاؽ ٗ شيو اجملتُع ايبسا٥ٞ ٜعٝؿٛا٭ٍٚ

ِّ ض يهإ يسِٜٗ ْؿؼ ا٫ضتهاظ إٛدٛز عٓس ْؿؼ ٚطٚف ايٓاؽ ٗ ٖصا ايبًس إتط

ّٸ ٖ٪٤٫ أٜهّا. ٖٚٓا ٜعٛز أٜهّا; ٭ٕ ايٓاؽ ٗ شيو  ا٭َط إٍ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ايعا

ِّ ض٠ إشا ناْٛا ٜهتػبٕٛ شات ايٛطٚف اييت ايبًس شٟ اؿهاض٠ ايبسا١ٝ٥ ٚغري إتط

ٛٸ ض, ٜٚططأ عًِٝٗ ٖصا إٛنٛع بٗصٙ ايؿطا٥٘ اؾسٜس٠, ؼهِ ايٓاؽ ٗ ايبًس إتط

 طٕٚ بٓؿؼ ايططٜك١.يهاْٛا ٜؿٓه

ٟٸ اخت٬ف, َٚع شيو ٜطاٙ ايٓاؽ ٗ بًس  ,ٛنٛع ٚاسسّاٚأَا إشا نإ إ ٚزٕٚ أ

ٟټػٳآخط سٳ قبٝشّا, ٚٗ بًسٺ باع٘؟ ٗ ٖصٙ إٛاضز هب ايبًسٜٔ هب عًٝٓا اتٸ ّٓا, ؾعٓسٖا أ

ّٸاتٸ ١. ٚع٢ً ٖصا ; ٭ٕ زيًٝٓا ٜعترب ايطأٟ ايعك٥٬ٞ ايعاّ سذٸباع ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ايعا
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ؾّا خاقّا, بٌ إٕ طٵًٕٛ عٴَٔ ايعك٤٬ ايصٜٔ ّجِّ ط١ٜ٩ دع٤ٺي ا٭غاؽ يٝؼ ٖٓاى اعتباضٷ

 ف ايعاّ ٚايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ايعاّ.طٵإعترب ٖٛ ايعٴ

  ٚعًٝ٘ ؾإٕ ا٭ظ١َٓ إدتًؿ١ أٚ ا٭َه١ٓ إدتًؿ١ يٝػت ٖٞ إعٝاض, ٚإِا

 ز إٛنٛع.إعٝاض ٖٛ ٚسس٠ إٛنٛع ٚتعسټ

 ٕٵ ايٛاٖط ٫ ٜبسٚ كتًؿّا ٗ بعض ب ػٳنإ َع ٫سٛٛا, إٕ إٛنٛع ٚإ

ٔٵ كتِ ايٓٛط غٛف ػسٕٚ إٔ ايٛطٚف اييت ٚٗط ؾٝٗا ٖصا إٛنٛع يٛ زٓق ا٭سٝإ, ٚيه

يٛٗٛض ا٫ضتهاظات ايعك١ٝ٥٬,  ٕ ٖصٙ ايؿطا٥٘ أقبشت َٓؿّأإٚ .قس اختًؿت نجريّا

دسٜس,  إشا نإ شيو إٛنٛع َؿت٬ُّ ع٢ً شات ايؿطا٥٘ ؾإْ٘ غٝٛٗط اضتهاظٷ ٚإ٫ٓ

يبعض ايعك٤٬, ٖٚصا  خامٸ ّا عاَّا, ٚإِا ٖٛ اضتهاظٷٚئ ٜهٕٛ اضتهاظّا عك٥٬ٝٸ

ٌٷ ٖٓاىايٓٛع َٔ ا٫ضتهاظ يٝؼ   ع٢ً اعتباضٙ. زيٝ

 

 ــــــ إَطا٤ االزتهاش ايعكال٥ٞ يًعًِ

 ِٸشنطتٴ إَها٤ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ بؿإٔ ايًِٛ بٛاغط١ عَُٛات  ِ أْ٘ ٜت

سٍٛ َكازٜل ايًِٛ ٚايعسٍ أَهاٙ  ى اضتهاظٷْؿٞ ايًِٛ. ٚٗ عكط ايؿاضع ٖٓا

ايؿاضع. نُا ّهٔ إَها٤ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ بؿإٔ ايًِٛ ايصٟ ٜٓعكس ٗ ا٭ظ١َٓ 

 اي٬سك١.

سٸ ؾٓكٍٛ: يٓؿرتض إٔ َٛنٛعّا َا نإ ٜٴعٳ ,ٚٗ ايبسا١ٜ ْٓاقـ عكط ايؿاضع

ٖٛ إُه٢ ًُّٚا ٗ عكط ايؿاضع, ٚأْٓا ْهتؿـ إَها٤ٙ بايعَُٛات. ٚأَا بؿإٔ َا 

 ٗٓاى عسٸ٠ استُا٫ت:ؾ

ٚٸ زٕٚ ا٫يتؿات إٍ  ,ٍ: إٔ ٜعٌُ ايؿاضع ع٢ً ؼطِٜ شات شيو ايؿعٌا٫ستُاٍ ا٭

ٕٻ ﴿ٌ ايعك٤٬, ٚشيو سٝح قاٍ: بٳاعتباضٙ ًُّٚا َٔ قٹ َٛاهلَلٚٳَأ ٝٵؼٳ بٹ )آٍ  ﴾ّٕ يٹًِعٳبٹٝسٹ٬ٖ َي

 .(6)(182عُطإ: 

ضٙ ٚٵٖصا ايؿعٌ ًُّٚا ؾإٕ ايؿاضع بسٳ ٕ ايعك٤٬ ٜعتربٕٚإا٫ستُاٍ ايجاْٞ: سٝح 

َع٢ٓ إٔ ايؿاضع قس اعترب اعتكاز ايعك٤٬ بًِٛ ٖصا ايؿعٌ إٍ داْب  ,وهِ عطَت٘

 شات ايؿعٌ بٛقؿُٗا سٝج١ٝ زخ١ًٝ ٗ اؿط١َ.
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ز سٝج١ٝ إٔ ٜهٕٛ ايؿعٌ ًُّٚا ا٫ستُاٍ ايجايح: إٔ ٜهٕٛ ايؿاضع قس أخص فطٸ

إٍ شات ايؿعٌ. ٚإِا ايؿاضع قس أَه٢ خكٛم َا  َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعك٤٬, زٕٚ ايتؿات

إٍ عسّ  أٜٸّا نإ شيو ايؿعٌ. ؾًٛ إٔ ايعك٤٬ شٖبٛا بعس شيو َسٸ٠ٺ ,ٜعتربٙ ايعك٤٬ ًُّٚا

 اعتباضٙ ًُّٚا ؾإٕ ايؿاضع غٛف ٜػشب إَها٤ٙ.

ٕٻ ﴿ؾُا ٖٛ إٛضز ايصٟ أَهاٙ ايؿاضع بكٛي٘:  َٛاهلَلٚٳَأ ٝٵؼٳ بٹ َٔ بٌ  ﴾ّٕ يٹًِعٳبٹٝسٹ٬ٖ َي

 ؟إتكسٸ١َإٛاضز 

  :ٍٕٻ ﴿إٕ قٛي٘ تعا َٛاهلَلٚٳَأ ٝٵؼٳ بٹ يٝؼ ٚاضزّا ٗ َكاّ ايتؿطٜع  ﴾ّٕ يٹًِعٳبٹٝسٹ٬ٖ َي

ٍٸأق٬ّ, ستٸ  ,ٔ ٖصا ا٭َط ايٛاقعٞب٘ ع٢ً ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ. إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تبِّ ٢ ْػتس

ب َا ٜطاٙ ايعك٤٬ ًُّٚا. ٫ٚ ٜطتهب ايًِٛ, ٫ أْ٘ ٫ ٜطته ,ٖٚٛ إٔ اهلل يٝؼ ٚإّا

 ٧ ضأٟ ايعك٤٬.ؾكس ٜعترب ايعك٤٬ ؾ٦ّٝا َا ًُّٚا, زٕٚ إٔ ٜطاٙ اهلل ًُّٚا; ٭ْ٘ ىٓط

َٛ﴿ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ قٛي٘ تعاٍ:  َٳا ضٳبټَو بٹ يٝؼ  (46)ؾكٸًت:  ﴾ّٕ يٹًِعٳبٹٝسٹ٬ٖٚٳ

إٔ اهلل ٫  ٢, َعٓٗ ْؿٞ ايًِٛ ايعك٥٬ٞ أق٬ّ, بٌ ٚاٖطٙ ْؿٞ ٚاقع ايًِٛ ؾٝ٘ ٚٗٛضٷ

 ب ايٛاقع.ػٳٜطتهب َا ٜهٕٛ ًُّٚا َع

, ؾٗٞ «٫ تًُٛٛا»ٚاييت تكٍٛ هلِ:  ,ؿٌ أْؿػ١ِٗٗ إٍ إهًٖأَا اـطابات إٛدٻ

ٗ ايٓٗٞ عٔ اضتهاب َا ٜطاٙ ايعك٤٬ ًُّٚا. ٚإِا ْؿِٗ ٖصا ايٛٗٛض َٔ سٝح  ٚاٖط٠ْ

ٚأَطْاِٖ  ,ٗٓا اـطاب إٍ ايٓاؽٚدٻ َع٢ٓ أْٓا إشا ,ّٛاػٵْ٘ ي٫ٛٙ يهإ اـطاب َيإ

بعسّ اضتهاب ايًِٛ, ٚنإ َطازْا َٔ ايًِٛ ٖٓا ٖٛ َا ْطاٙ مٔ ًُّٚا, غٝؿكس ٖصا 

 ؟ب ٫ ٜعًِ َا ايصٟ أضاٙ ًُّٚا َٚا ايصٟ ٫ أضاٙ ًُّٚااـطاب َؿَٗٛ٘ َٚعٓاٙ; ٭ٕ إداَط

َكاّ ايتؿطٜع,  و بٗصا ايٓٛع َٔ اـطابات ايٓاٚط٠ إٍٚعًٝ٘ ّهٔ يٓا ايتُػټ

ٕٞ ّٷ», ٚ«٫ تًِٛ»أٚ ْؿٞ, َٔ قبٌٝ:  ٚاييت ٜؿتٌُ اـطاب ؾٝٗا ع٢ً ْٗ  .«ايًِٛ سطا

 َٸ١, ٖٚٞ ٌٖ ٖٓاى َجٌ ٖصا ايتؿطٜع أق٬ّ أّ ٫؟ ٜبسٚ إٔ  ٖصٙ ْكط١ْ ٖا

; ٭ٕ «زطٳْؿٞ اَؿ»أٚ  «ضطٳ٫ نٳ»عح  :تٛدٝٗهِ ٫ هعٌ ايًِٛ أٚ ايعسٍ َٔ قبٌٝ

ِٷٕ قبض ايٚٵايصٜٔ ٜطٳ أٚ ٖٓاى  ًِٛ َٔ باب ايتؿطٜع إِا ٜطٜسٕٚ ايكٍٛ: يٝؼ ٖٓاى ًٚ

ٔٵعسٍ ٗ َا ؾطٻ ًٝؼ ٗ شيو ؾ, «اعسٍ»أٚ قاٍ:  ,«٫ تًِٛ»يٛ قاٍ اهلل:  ع٘ اهلل. ٚيه

َٸ  ١ إٍ ايتؿطٜع اٱهلٞ, ٫ٚ ّهٔ اؿكٍٛ َٓٗا ع٢ً قاعس٠.ْٛط٠ عا
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أٚ  ,(8)إا٥س٠:  ﴾اعٵسٹُيٛا﴿ :٢ ٖصٙ اٯ١ٜٚعًٝ٘ ؾإٕ ايصٟ ْػع٢ إيٝ٘ ٜبسٚ أْ٘ يٝؼ ستٸ

ٕٳ٫﴿ ُٴٛ ًَِٛ ٕٻ ﴿; نُا أْ٘ يٝؼ ٖٛ قٛي٘ تعاٍ: (272)ايبكط٠:  ﴾ تٴ َٛاهلَلٚٳَأ ٝٵؼٳ بٹ ّٕ ٬ٖ َي

ٖٓ ,﴾يٹًِعٳبٹٝسٹ ِ إيٝ٘. بٌ هب إٔ ٜهٕٛ خطابّا ٜجبت إٔ اهلل غبشاْ٘ ا أؾطتٴْٚٛا٥طٙ 

 ٚإِا هعٌ سهُّا عاز٫ّ.ٚتعاٍ ٗ َكاّ تؿطٜع ا٭سهاّ ٫ هعٌ سهُّا ٚإّا, 

  :ٍٕٻ ﴿إشا مل ٜهٔ ٚاٖط قٛي٘ تعا ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ٖٛ  (90)ايٓشٌ:  ﴾ 

ٍٷ»ايعسٍ ايعك٥٬ٞ ؾػٛف ٜهٕٛ َعٓاٙ:  ؾّا طٵٛ عٴػٵ. َٚٔ ايًٖ«عٓسٙ إٕ اهلل ٜأَط َا ٖٛ عس

ٍٷ  عٓسٙ. ٚخ٬ف ايٛاٖط إٔ ٜأَط اهلل َا ٖٛ عس

 يو ايكػِ ايجاْٞ َٔ اـطاب ايصٟ ىاطب ايٓاؽضٙ َٔ شٚٵإٕ ٖصا بسٳ, 

. ٚيهٓٓا ْطٜس إٔ ْط٣ ٌٖ ٖٓاى ٗ ايؿطٜع١ ـ «اؾعًٛا ٖصا أٚ ٫ تؿعًٛا»ٜٚكٍٛ هلِ: 

ٌٷَع٢ٓ ا٭زٓي هلل مل هعٌ َٔ بٌ أسهاَ٘ سهُّا ٚإّا, َٔ اٜجبت إٔ  ١ ٚإساضى ـ زيٝ

ِٵ ؾٹٞ ايسِّ﴿قٛي٘ تعاٍ:  :قبٌٝ ٝٵُه ٌٳ عٳًَ َٳا دٳعٳ ٔٵ سٳطٳٕزٚٳ َٹ  ٔٔ ايصٟ ٜٓؿٞ  ,(78)اؿرٸ:  ﴾ٜ

 أٚ يٝؼ يسٜٓا َجٌ ٖصا إكسام؟ ,ز ٗ ا٭سهاّطٳٚدٛز ْٝع أْٛاع اَؿ

 قاعس٠  :َجٌ ,يٓؿٞ اؿهِ ايٛامل يٝؼ َٔ إعًّٛ إٔ تهٕٛ ٖٓاى قاعس٠ْ

ٔٵ«ضطٳ٫ نٳ»قاعس٠ ٚ «زطٳ٫ سٳ» َا ًُّٚا عك٥٬ّٝا تٓذٝعّٜا, ٚنإ  يٛ نإ أَطٷ , ٚيه

ٜكتهٞ أٚ ٜػتًعّ دٛاظ َجٌ ٖصا ايًِٛ ايعك٥٬ٞ  أخط٣ إط٬مٷ ١ٺٝٓاى َٔ ْاسٖ

٫ْكطاف شيو  ايتٓذٝعٟ, عٓسٖا غٝهٕٛ ٖصا ايًِٛ ايعك٥٬ٞ ايتٓذٝعٟ َٓؿّأ

ايٓاؽ »ع٢ً قاعس٠  ;َٔ شيو إٔ إايو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ّهٓ٘ٚاٱط٬م ٚايعُّٛ. 

ٔٵه٘ ظُٝع أْٛاع ايتكطټإٔ ٜكّٛ ٗ ًَ ,(7)«طٕٛ ع٢ً أَٛاهلَِػًٖ َا ٖٛ  ف. ٚيه

ٖا ايؿاضع يًُايو َػتًعَّا ف إايو إشا نإ إط٬م ايػًط١ اييت أقطٸسهِ تكطټ

ع٢ً زاض داضٙ, عٝح  انّا َط٬٘ٚؾتض ؾبٸ ,يًًِٛ؟ ؾًٛ إٔ ؾدكّا ضؾع بٓا٤ زاضٙ ـ َج٬ّ ـ

ٜعٌُ ا٫ضتهاظ  ٚخطٚدٗا عٔ إٓؿع١ إتعاضؾ١, ٫ ٜبعس إٔ ,٣ إٍ خؿض قُٝتٗاأزٸ

س إط٬م ٖصٙ ايػًط١ إعطا٠ ٝايعك٥٬ٞ ـ ٗ َٛضز اعتباض ٖصا ا٭َط ًُّٚا ـ ع٢ً تكٝ

 يًُايو.

أشنط َجا٫ّ آخط: يٛ نإ بايكطب َٔ بٝت أسسِٖ ٚضؾ١ لاض٠ أٚ سساز٠, 

ٚناْت ا٭قٛات ايكازض٠ عٔ ٖصٙ ايٛضؾ١ تػًب ضاس١ ايػانٌٓ ٗ ايبٝٛت اجملاٚض٠ 
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ٌٕ ٢ إشا نإ ايكإْٛ سٸ ًُّٚا َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ٝ٥٬, ٚستٸعٳٕ ٖصا ا٭َط ٜٴَتٛاقٌ. إ بؿه

س ػٜٛعّا يًًِٛ. ٚإٕ ٖصا ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ٜعٌُ ع٢ً عٳٜػُض بصيو ٚهٝعٙ ؾٗٛ ٜٴ

هٕٛ غًط١ إايو ت, ٚعٓسٖا غ«طٕٛ ع٢ً أَٛاهلِايٓاؽ َػًٖ»تكٝٝس اٱط٬م ٗ قاعس٠ 

ّ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭نطاض ايؿاسؿ١ ع٢ً اٯخطٜٔ; ٭ٕ َا زاَت ٫ تػتًع ١ّع٢ً َاي٘ ثابت

ًُّٚا عك٥٬ّٝا, ٚع٢ً أغاؽ ا٫ضتهاظ  سٸب بٗصا ايٓٛع َٔ اٱنطاض باٯخطٜٔ ٜٴعٳايتػبټ

 ؽ عٝح ٜػتًعّ سهُ٘ تٛدٝ٘ ايًِٛ إٍ اٯخطٜٔ.ايعك٥٬ٞ ٫ وهِ ايؿاضع إكسٻ

  َٓٗا.ٔ , ٖٚصا ٖٛ ايكسض إتٖٝك«ضطٳ٫ نٳ»ٖصٙ ٖٞ قاعس٠ 

  تػتطٝع ايتكٝٝس, َٚٔ ٖٓا  «ضطٳ٫ نٳ»ن٬, إٕ ايعًُا٤ ٫ ٜكٛيٕٛ بإٔ قاعس٠

ؾات, ف ٗ ًَه٘ ظُٝع أْٛاع ايتكطټّهٔ يًُايو إٔ ٜتكطٻ :ٜكٍٛ َؿٗٛض ايؿكٗا٤

٢ َا نإ َٓ٘ ٜٓطٟٛ ع٢ً اٱنطاض باؾاض. ٚإِا ايؿطٙ ايٛسٝس ٖٛ عسّ ػاٚظ ستٸ

ٓػٛب١ إٍ إؿٗٛض ٖٛ إٔ ٚضؾ١ اؿساز٠ اجملاٚض٠ سسٚز ًَه٘. ٚٚاٖط ايهًُات إ

 َٔ ايًٌٝ. ٢ إشا غًبتو ضاستو إٍ ٚقتٺيبٝتو ّهٔ هلا إٔ تعٌُ ستٸ

 ِّٷ «ضطٳ٫ نٳ»إٔ  &إٕ َؿاز ن٬ّ ايػٝس اٱَا ٕٵ ,٥٫ٚٞ سه نإ ٖصا  ٚإ

 اؿهِ اي٥٫ٛٞ بايٓػب١ إٍ ْٝع ا٭ظ١َٓ.

 آخط  , ٜٚأتٞ ؾدلٷثابت يؿدٕل ض إِا ٖٛ ٗ َٛضز سلٛطٳإٕ شيو ايهٻ

, نُا سكٌ بايٓػب١ إٍ شيو ايطدٌ ا٭ْكاضٟ ايصٟ نإ مسط٠ بٔ ٜٚػًب٘ ٖصا اؿلٸ

ن٘. ا٭ْكاضٟ ايجابت ي٘ إٔ واؾٜ ع٢ً ًَه٘ ٚعٹطٵ دٓسب ٜعٌُ ع٢ً غًب٘, ؾُٔ سلٸ

قع ٜعٌُ بصيو اإِا نإ ٗ ايٛ (8)ٚعٓسَا نإ مسط٠ ٜكتشِ أضن٘ ٚزاضٙ زٕٚ اغت٦صإ

بإٔ ٜطايب مسط٠  ؾهإ يٮْكاضٟ ٖصا إكساض َٔ اؿلٸ ,٘ ايجابتاْتٗاى سٓكع٢ً 

ف إايو با٫غت٦صإ قبٌ ايسخٍٛ. إشٕ ٫ ضب٘ هلصٙ إػأي١ ببشح ايؿكٗا٤ ٗ َٛضز تكطټ

ٗ ًَه٘. ٖهصا ٚضزت ٖصٙ إػأي١ ٗ ن٬ّ بعض ايؿكٗا٤. ٚأَا إشا قًٓا بإٔ غًط١ 

٢ إشا نإ ًُّٚا عك٥٬ّٝا تػتًعّ ًُّٚا عك٥٬ّٝا ـ ستٸَا مل  إايو ع٢ً ًَه٘ ثابت١ْ

و بكاعس٠ ايعساي١ , ٚإِا ٖٛ َٔ ايتُػټ«ضطٳ٫ نٳ»ثّا ـ ٫ ٜعٛز يصيو ق١ً بكاعس٠ سٳشٵَػتٳ

 ْٚؿٞ ايًِٛ.

 ٗ ٞأٚ ٚضؾ١ اؿساز٠, ٜهٕٛ ايًِٛ ؾُٝا  ,َا ٜتعًل َجاٍ بٓا٤ ايبٝت ايعاي



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

 ٗ اهلٛا٤ أٚ ايؿها٤. نإ ي٘ سلٌّنُا يٛ , ٜٚٴػًب َٓ٘ نإ يًذاض سلٌّ

 بعض ا٭سٝإ عٝينٌّ إٕ اؿلٸ ٗ; ٌّ . ؾإشا نإ ٚٗ ايبعض ا٭سٝإ اعتباض

ٙ إٍ ايبكا٤ ٗ بٝت٘, نإ ٖصا ْٛعّا ف ّٓع َٔ شٖاب ايؿدل ٚإٜاب٘, ٜٚهططٸايتكطټ

ٔٵطٳب َاي٘, ٚمل ٜٴهٵًََٔ ايًِٛ. ؾع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ مل ٜٴػٵ ٜت٘, طٸس تٵًبٳغٴ ب, ٚيه

ف ًُّٚا, ٖٚصا إكساض ٜهؿٞ يهٞ ْعًِ إٔ ٕ ٗ ٖصا ايتكطټٚٵٚيصيو ؾإٕ ايعك٤٬ ٜطٳ

ف إايو ٗ ًَه٘ إٍ ٖصا ف ًُّٚا. ٚعًٝ٘ يٛ أز٣ تكطټايعك٤٬ ٜعتربٕٚ ٖصا ايتكطټ

 سٸ ًُّٚا.ايٓٛع َٔ ايًِٛ ا٫عتباضٟ ؾإٕ شيو غٝٴعٳ

 آخط. ؾدٕل لٸؿ ل إشا سكٌ ٖٓاى غًبٷإٕ ايًِٛ إِا ٜتشٖك 

 غا١ٜ َا ٖٓايو إٔ ايه٬ّ ٜسٚض سٍٛ َا إشا  ,إٕ ايًِٛ ٜعين تهٝٝع اؿلٸ

ٌٕ ّاثابت نإ هب إٔ ٜهٕٛ اؿلٸ  أٚ ّهٔ يٓا إثبات اؿلٸ خامٸ قبٌ شيو بسيٝ

 ايعك٥٬ٞ بٛاغط١ ا٫ضتهاظات ايعك١ٝ٥٬ اؾسٜس٠ أٜهّا؟

 ات اؾسٜس٠, َع٢ٓ إٔ ّا يًٓاؽ بٛاغط١ إطتهعإشٕ ّهٔ يٓا إٔ ْجبت سٓك

ٌٸ  ّا ٜهٕٛ َعتربّا.َا ٜعتربٙ ايعك٤٬ سٓك ن

 ٕٓع اْعكاز ايعَُٛات ٚاٱط٬قات  , ٖٓاى ططٜلٷنُا غبل يٞ إٔ شنطتٴ

آخط يتشطِٜ ايًِٛ, ٚشيو بإٔ  ايٛاضز٠ ع٢ً خ٬ف َطتهعات ايعك٤٬, ٖٚٓاى ططٜلٷ

ـ َا ٗ شيو ايًِٛ  ْعٌُ ع٢ً انتؿاف إَها٤ ايكاعس٠ ايعك١ٝ٥٬ ٗ ؼطِٜ ايًِٛ

و بٓؿؼ عَُٛات ؼطِٜ ايًِٛ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إشا نإ خ ـ َٔ خ٬ٍ ايتُػټسٳشٵإػتٳ

, ٫ٚ ٜٴػتبعس إٔ ١ُّثّا ؾإٕ ايعَُٛات ٗ ؼطّ٘ تهٕٛ قٖهسٳشٵف ًُّٚا َػتٳايتكطټ

ٕٻ ﴿ٜهٕٛ ٚاٖط قٛي٘ تعاٍ:  ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ٥ّٝا, ٚيٝؼ عس٫ّ عك٬ (90)ايٓشٌ:  ﴾ 

ّٛا, ٜٚهٕٛ إع٢ٓ: ػٵعس٫ّ ٚاقعّٝا; إش يٛ نإ إطاز ٖٛ ايعسٍ ايٛاقعٞ ٜهٕٛ اـطاب َي

, ٖٚصا خ٬ف ايٛاٖط; إش ٜبسٚ َٔ ٚاٖط اٯ١ٜ إٔ إٓٛٛض َا «ٔٷػٳَا ْطاٙ سػّٓا ؾٗٛ سٳ»

 سٸ عس٫ّ عٓس ايعك٤٬.ٜٴعٳ

 

 ــــــ املٛضٛع ي٘ ايعدٍ ٚايعًِ

  اؿكٝك١ ٚايٛاقع عس٫ّ؟أ٫ ٜأَط اهلل َا ٗ ٖٛ 
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 :ًِٖٛٓاى أضبع١ استُا٫ت ٗ َا ٖٛ إٛنٛع ي٘ ايعسٍ أٚ اي 

 طٗ.ـ ايعسٍ ٚايًِٛ ايعٴ1

 ٞ.ؿطعايعسٍ ٚايًِٛ ايـ 2

 ٞ.كًايعسٍ ٚايًِٛ ايع ـ3

 ٞ.ٛاقعايعسٍ ٚايًِٛ ايـ 4

ٝٵسٳ ٌٕ بٳ ع. غٻَٛ إٔ ايعًُا٤ مل ٜبشجٛا بؿإٔ َا ٖٛ إٛنٛع ي٘ ايعسٍ ٚايًِٛ بؿه

اٱٜطٚاْٞ ٗ ساؾ١ٝ إهاغب إٍ ايكٍٛ بإٔ إٛنٛع ي٘ ٖٛ ايعسٍ  ايؿٝذٚقس شٖب 

 طٗ.ٚايًِٛ ايعٴ

ٟٸٚع٢ً  إٕ », أٚ «إٕ اهلل ٫ ًِٜٛ, ٚإٕ اهلل ٢ٜٗٓ عٔ ايًِٛ»ساٍ عٓسَا ٜكاٍ:  أ

ٟٸ«اهلل ٜأَط بايعسٍ ٖصٙ ا٭قػاّ ا٭ضبع١ ٖٛ إطاز َٔ ايًِٛ ٚايعسٍ؟  , عًٝٓا إٔ ْبشح أ

ٍٷإشا نإ إطاز ٖٛ ايًِٛ ٚايعسٍ ايعٴ عكًٞ ٗ شيو, ٚيهٓ٘  طٗ ؾًٝؼ ٖٓاى إؾها

ـٷ يًُطتهع ٗ أشٖإ ايٓاؽ; ٚشيو ٭ٕ إباس١ أنٌ إاضٸ٠ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ٫  كاي

طف, ٚيٝؼ ًُّٚا طؾّا. ؾٗٛ ًِٚ بكٝس ايعٴسٸ ًُّٚا عٴعٳٌ ايؿاضع, َع أْ٘ ٜٴبٳًُّٚا َٔ قٹ سٸٜٴعٳ

ٍٕ ٚأنٌ َٔ مثاضٖا )أنٌ  ,. ؾإشا غأيو ؾدل: يٛ إٔ ؾدكّا ادتاظ َعضع١ٺَطًل بكٛ

طٗ إٔ ػٝب٘ ٜهٕٛ ٚإّا يكاسب إعضع١؟ أَهٔ يو بكٝس ايًِٛ ايعٴ ٌٖ ,إاضٸ٠(

ِٕ ٍٕعٴ قا٬ّ٥: إْ٘ ٜهٕٛ َطتهبّا يًٛ ٕٵ طٗ, ٚيهٓ٘ مل ٜطتهب ًُّٚا بكٛ  َطًل; ٭ْو إ

ٍٕ ل ؾٗصا َعٓاٙ إٔ اهلل قس أشٕ بايًِٛ, ٖٚصا َا َطً قًت ي٘: إْ٘ قس اضتهب ًُّٚا بكٛ

 ع١.تأباٙ أشٖإ إتؿطِّ

 طف ٜكٍٛ: إٕ طف تعًٝكّٝا; ٭ٕ ايعٴِ سهِ ايعٴَٔ ايٛانض أْهِ قس اعتربتٴ

 ايؿاضع ظٛاظٙ. ٌٵٖصا ا٭َط إِا ٜهٕٛ ًُّٚا إشا مل ُٜك

 ايعك٥٬ٞ ٢ ٗ ايًِٛ ايعك٥٬ٞ ايتٓذٝعٟ أٜهّا. إٕ ايًِٛ إٕ ا٭َط نصيو ستٸ

ٚبًؼ سسٸّا ٫ ٜكسٸم َع٘ إٔ  ,ض ٗ أشٖإ ايعك٤٬ايتٓذٝعٟ ٜعين إٔ ا٫ضتهاظ قس ػصٻ

ٕٵ ٜكٍٛ ايؿاضع يو: ّهٓو إٔ تكتٌ إْػاّْا بط٦ّٜا مل  ٜكٍٛ ايؿاضع خ٬ف شيو, نأ

ِٷ :ٜكٛيٕٛ ,٢ إػًٌُ, ٚإٔ تأخص أَٛاي٘. إٕ ايعك٤٬, ٚستٸٜطتهب دط١ّّ . إٕ ٖصا ًٚ

تكتهٞ دٛاظ شيو ؾإْٓا ْعٌُ ع٢ً تأٌٜٚ تًو ايعَُٛات أٚ  ٓاى عَُٛاتٷٚإشا ناْت ٖ
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ٔٵْكِّ ٌٷ سٖا. ٚيه خام, نُا ٗ َٛضز ايٓاقيب ـ ع٢ً غبٌٝ  ٖٓاى ٗ بعض إٛاضز زيٝ

٫ »أٚ تكٍٛ ايطٚاٜات:  ;(9)«٘تٳسٵَاٍ ايٓاقب سٝجُا ٚدٳ صٵخٴ»سٝح ٜكٍٛ ايسيٌٝ:  ,إجاٍ ـ

إٔ  سٸ ًُّٚا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايعك٤٬, إ٫ٓعٳايطغِ َٔ إٔ ٖصا ٜٴ. ؾع٢ً (10)«بإشْٓا تكتً٘ إ٫ٓ

ٌٕ  .خامٸ ايؿاضع أداظ شيو بسيٝ

 إشٕ ٕاشا ٫ ٜعٌُ ايعك٤٬ ع٢ً ؽط١٦ ايؿاضع؟ 

 ٤٫ إإٕ يس٣ ايؿاضع ٬َنات تؿٛم ٬َناتٓا, ٚسٝح  :ٜكٍٛ ايعك٤٬٪ٖ ٕ

, َع٢ٓ إٔ ٚا١ّٕ ايعك٤٬ ًَتعَٕٛ بأسهاّ ايؿطع ؾإِْٗ ٫ ٜعتربٕٚ أعُاٍ ايؿطع

إٔ ايعك٤٬  إ٫ٓ ,يٝؼ ًُّٚا ع١ ٜكٛيٕٛ: إٕ أخص َاٍ ايٓاقيبٸايعك٤٬ َا ِٖ َٔ إتؿطِّ

ؾػٛف ٜكبًٕٛ  هلِ: إٕ ٖصا ايعٌُ ٚاملٷ ٕ ٖصا ًُّٚا عك٥٬ّٝا. ٚيٛ قًتٳٚٵَا ِٖ عك٤٬ ٜطٳ

َٸبٌ ٚستٸ, بٗصا ايتٛقٝـ; ٭ٕ أخص َاٍ ايٓاقيب ًُّٚا َٔ  سٸعٳٜٴ ,٢ٞ ايهاؾط غري ايص

ٔٵ .(11)ايػٝس اـ٥ٛٞٚل اهلُساْٞ ٢ احملٚكح بصيو ستٸٚد١ٗ ْٛط ايعك٤٬, نُا قطٻ  ٚيه

ٞٸ ا٭َط, ٚتهٕٛ يسٜ٘ اٱساط١ ظُٝع ا٭َٛض, ؾكس أداظ  سٝح ٜهٕٛ ايؿاضع ٖٛ ٚي

ٔٵ ِٷ :٫ ٜكاٍ بعسٖا ٖصا ايًِٛ ايعك٥٬ٞ, ٚيه ٍٕ إٕ ٖصا ًٚ َطًل, ٚإِا هب زا٥ُّا  بكٛ

 .«ايًِٛ ايعك٥٬ٞ»تكٝٝسٙ بـ 

طٗ ٚعًٝ٘ ؾإٕ استُاٍ إٔ ٜهٕٛ إٛنٛع ي٘ يؿٜ ايًِٛ ٖٛ ايًِٛ ايعك٥٬ٞ ٚايعٴ

ـٷ  ٔ عًٝٓا ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ إٔ ْكٍٛع١; إش ٜتعٝٻطف إتؿطِّيًُطتهع ٗ أشٖإ عٴ كاي

ِٷ» ,أٚ أخص َاٍ ايهاؾط أٚ ايٓاقيب ,«أنٌ إاضٸ٠»: إٕ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ , ٚإٕ «ًٚ

طف هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ قس أشٕ بايًِٛ, ٖٚصا َا ٫ ّهٔ قبٛي٘ َٔ ٚد١ٗ ْٛط عٴا

ٍٕإتؿطِّ . ٚعًٝ٘ ؾإٕ قسضتٓا ع٢ً ايكٍٛ بإٔ ٖصٙ ا٭َٛض َٔ ايًِٛ ايعك٥٬ٞ, ٚعسّ ع١ عا

ِٷ»قٛيٓا بأْٗا  ًٚ» ٌٕ هض َٓ٘ إٔ إٛنٛع ي٘ يؿٜ ايًِٛ يٝؼ ٖٛ ايًِٛ َطًل, ٜتٸ بؿه

 ايعك٥٬ٞ.

ٛع ي٘ يؿٜ ايًِٛ يٝؼ ٖٛ ايًِٛ ايؿطعٞ; إش يٝػت ي٘ سكٝك١ نُا إٔ إٛن

ؾطع١ٝ. إشٕ يٝؼ إطاز َٔ ايًِٛ ٖصا ايكػِ أٜهّا. نُا إٔ ايًِٛ ايعكًٞ يٝؼ ٖٛ 

إٛنٛع ي٘ يؿٜ ايًِٛ أٜهّا; ٭ٕ إٛاضز اييت ٜعتربٖا ايعكٌ ايؿططٟ ًُّٚا قسٚز٠ 

يٝػت َٔ ايًِٛ ايعكًٞ, بٌ ٖٞ َٔ  يًػا١ٜ, ٚإٕ ايهجري َٔ إٛاضز اييت ْعتربٖا ًُّٚا
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ايًِٛ ايعك٥٬ٞ أٚ ايؿطعٞ. ٚايٓتٝذ١ ٖٞ إٔ إٛنع ي٘ ايًِٛ يٝؼ ٖٛ ايًِٛ ايعكًٞ 

 أٜهّا.

 غا١ٜ َا ٖٓايو ٜٛدس اخت٬فٷ .ٚإٛنٛع ي٘ يؿٜ ايًِٛ ٜٓشكط ٗ ايًِٛ ايٛاقعٞ

ٚايؿاضع ٗ إٔ  طفَٔ شيو َج٬ّ إٔ ا٫خت٬ف بٌ ايعٴٚطف ٚايؿطع. ٗ إكازٜل بٌ ايعٴ

 أنٌ إاضٸ٠ ًِٚ أّ ٫ ٖٛ َٔ ا٫خت٬ف ٗ َكسام ايًِٛ, ٚيٝؼ ٗ َؿَٗٛ٘.

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إٕ َؿطز٠ ايًِٛ ايٛاضز٠ ٗ اـطابات يٝػت َطازؾ١ يًًِٛ 

ايًِٛ  بٌ إطاز َٓٗا ٖٛ ,أٚ ايًِٛ ايعكًٞ ,ايعطٗ ٚايعك٥٬ٞ, أٚ ايًِٛ ايؿطعٞ

 ٚايؿطع ٜهُٔ ٗ َكازٜل ايًِٛ.طف ايٛاقعٞ, ٚإٕ اخت٬ف ايعٴ

 ٗ ل بإكازٜل َا ٜتعًٖ إشٕ نٝـ ّهٔ انتؿاف إَها٤ ايؿاضع

 خ؟سٳشٵا٫ضتهاظ١ٜ يًعسٍ ٚايًِٛ إػتٳ

 طف ٚايعك٤٬ ٗ إكازٜل ْكٍٛ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ إٛاضز: يٛ مل ٜهٔ ضأٟ ايعٴ

ُٴ﴿قٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاٍ:  :ؾإٕ خطابات َٔ قبٌٝ ١ّسذٸ ًِٛٹ ٚٳ٫٫ تٳ ٕٳ  ٕٳٛ ُٴٛ ًَِٛ )ايبكط٠:  ﴾ تٴ

ٕٻ ﴿, ٚ(279 ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ِٵَؾ٬﴿, ٚ(90)ايٓشٌ:  ﴾  ْٵُؿػٳُه ٔٻ َأ ٔٗ ُٴٛا ؾٹٝ ًِٛٹ )ايتٛب١:  ﴾ تٳ

ْ٘ هب إطؾ١ٝ; ٚشيو ٭ْٓا ٫ ْعطف ٚاقع ايًِٛ, ٫ٚٚ ؾا٥س٠ ؾٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايعٴ ٛٷػٵ, َي(36

آخط ؾُا ٖٞ  ٓ٘ ٗ خطابٺأخط٣, ٚإشا أضاز إٔ ٜبِّ ٓ٘ ٗ خطاباتٺع٢ً ايؿاضع إٔ ٜبِّ

 ؟!«٫ تًُٛٛا» :ؾا٥س٠ ٖصا اـطاب ايكا٥ٌ

ٜهتػب ٚٗٛضّا  «٫ تًُٛٛا»ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إٕ خطاب ايؿاضع ايصٟ ٜكٍٛ: 

 َا أخطد٘ ايسيٌٝ. أٜهّا, إ٫ٓ عٷبٳطف ٗ ؼسٜس إكازٜل َتٻطؾّٝا, َع٢ٓ إٔ ْٛط ايعٴعٴ

 ِٕٛٸإٕ  :إشٕ تكٛي طف أٚ زٖا ايعٴَٔ إٛاضز اييت وسِّ َع٢ٓ ايًِٛ ٖٛ ا٭ع

 َٗا ايؿاضع.ٜكسِّ

 ٕٻ ﴿إٕ إٛنٛع ي٘ ايًِٛ ٗ اـطابات ايكا١ً٥:  :قًتٴ ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ , أٚ ﴾ 

ٔٵ«٫ تًُٛٛا»اـطابات ايكا١ً٥:  ٜهٕٛ ْٛط  ٗ َٛاضز ايؿٓو , ٖٛ ٚاقع ايًِٛ, ٚيه

ٔٵ. ١طف سذٸايعٴ ٝٻ ٚيه ٔ ايؿاضع َكساقّا بٛقؿ٘ ًُّٚا ؾإْٓا ْعجط ع٢ً َكسام يًًِٛ يٛ ب

َٔ خطاب ايؿاضع. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ عٓسَا ٜعٌُ ايؿاضع ع٢ً ؼطِٜ ٚاقع ايًِٛ ؾإٕ 

يتعاَٞ هلصا اـطاب ٖٛ أْهِ سٝح ٫ تعًُٕٛ َا إشا نإ ايؿ٤ٞ َكساقّا إسيٍٛ ا٫
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ٔٵتٻ١ ٚإطف ايعاّ ٖٛ اؿذٸيًًِٛ ٜهٕٛ ضأٟ ايعٴ سٝح ٜكّٛ ايؿاضع ْؿػ٘ ببٝإ  بع; ٚيه

 طف.إكسام ٫ تهٕٛ يٓا بعس شيو ساد١ إٍ ٚد١ٗ ْٛط ايعٴ

أٜهّا؟ ٚاؾٛاب:  ١ْطف إػتشسخ سذٸأَا ايبشح اٯخط ؾٗٛ: ٌٖ ْط٣ إٔ ضأٟ ايعٴ

١ أٜهّا. ٚقس شٖب ايػٝس اٱَاّ ٗ نتاب ايبٝع طف ٖٓا سذٸ٫ ٜبعس إٔ ٜهٕٛ ضأٟ ايعٴ

ٌٕ ١ّطف ٗ تؿدٝل إكازٜل سذٸايطدٛع إٍ ايعٴ إٍ اعتباض . ٚبطبٝع١ (12)عاّ بؿه

ي٘, ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ  بعس إناؾ١ قٝسٺ اـُٝين,اؿاٍ إْٓا ْكبٌ ٖصا ايه٬ّ َٔ ايػٝس 

 ٕٛنٛع اؿهِ ٗ خطاب ايؿاضع َكازٜل اعتباض١ٜ.

 

 ــــــ االزتهاشات اجلدٜد٠ يًعًِ

 ٕٛإْٗا سذٸ :ِييت قًتٴث١ ـ اسٳشٵٜبسٚ إٔ ا٫ضتهاظات إػتٳ َٔ ا٭ما٤ ـ ع٢ً  ١ بٓش

ٛټ ,أسسُٖا: ْاؾ٧ َٔ سسٚخ َٛنٛعات دسٜس٠ :قػٌُ ٍ ٗ إٛنٛعات, َٔ أٚ ؼ

ٚايكػِ اٯخط َٔ ا٫ضتهاظات ـ ايصٟ ّهٔ إٔ ىًل تايّٝا ؾاغسّا  ;قبٌٝ: عح اؿٝاظ٠

ٛټ َا  از فتُٕعٍ ٗ اٯضا٤, نُا تهٕٛ آضا٤ ٚثكاؾ١ أؾطيه٬َهِ ـ ْاؾ٧ َٔ ايتش

ٔٵ ٫ ٜهٕٛ ا٭َط نصيو ٗ  ع٢ً ٖصا ايٓشٛ, سٝح ٜهٕٛ بعض ايٓاؽ عبٝسّا, ٚيه

 أخط٣, سٝح ٜٛدس ٖصا ا٫ضتهاظ. ايجكاؾ١ ٚايطأٟ اٯخط ايصٟ ٜٓٛط إٍ اٱْػإ بٓٛط٠ٺ

 ث١ ن٬ ٖصٜٔ ايكػٌُ؟سٳشٵ١ٝ إطتهعات إػتٳؾٌٗ َطازنِ َٔ سذٸ

 ط إ٫ بتّا ٚبصات ايؿطا٥٘, ٫ٚ ٜهٕٛ ايتػٝټإٍ إٔ إٛنٛع إشا نإ ثا أؾطتٴ

أْ٘ َٔ إُهٔ إٔ  :ٗ شيو, َٔ قبٌٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايجكاؾات, ئ ٜهٕٛ ٖٓاى اعتباضٷ

ٔٷ ل ؾًٛ اؾرتنٓا ؼٗك, ايعٚد١ ا٭ٍٚ ثا١ْٝ ًُّٚا علٸ ٜعترب ؾٝ٘ ايعٚاز َٔ اَطأ٠ٺ ٜأتٞ ظَ

طت ٥٘ دسٜس٠, ٚإِا تػٝٻ; إش مل ؼسخ ؾطاّاَجٌ ٖصٙ ايؿطا٥٘ ئ ٜهٕٛ ٖصا َعترب

 ايجكاؾات ؾك٘.

ز١ٜ إطأ٠. ؾًٛ تػٝٸطت ايجكاؾات ٗ إػتكبٌ, ٚأخص ايٓاؽ ٜٓٛطٕٚ  :ٚإجاٍ اٯخط

إطأ٠, ٚعسّ َػاٚا٠ بٌ ايطدٌ  إٍ سكٍٛ إطأ٠ ع٢ً ْكـ ز١ٜ ايطدٌ ًُّٚا علٸ

عكطْا, ٚايصٟ ٜط٣ إٍ  ٚإطأ٠, ئ ٜهٕٛ ٖصا َعتربّا; ٭ٕ ايجكاؾ١ اؿازث١ غري ْاٚط٠ٺ

ٚٗ  ,إطأ٠ بإطًل شيو ًُّٚا إِا ٜعترب سكٍٛ إطأ٠ ع٢ً ْكـ ز١ٜ ايطدٌ ًُّٚا علٸ
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١ ايؿطع١ٝ إٍ ؽط١٦ ٖصا ْٝع ايعكٛض ٚايجكاؾات. ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ تعُس ا٭زٓي

ؿُٗٓا إٔ ايجكاؾ١ اؾسٜس٠ طف ٖٚصٙ ايجكاؾ١ اؾسٜس٠, ٚايسيٌٝ ايؿطعٞ ٜٴايطأٟ َٔ ايعٴ

 قشٝض. ع٢ً أغإؽ مل تهٔ َٓص بسا١ٜ ٚٗٛضٖا قا١ُّ٥

 ٗ ًٖٚاسس  ل بتؿدٝل َا إشا نإ إٛنٛع قس اختًـ, أٚ ٖٛ َٛنٛعٷَا ٜتع

ف َٔ خ٬ي٘ ـ ع٢ً غبٌٝ يهٞ ْتعطٻ ;ٞؾٓٸ ٚايصٟ تػٝٸط ٖٛ ايجكاؾات, متاز إٍ َعٝإض

عتباض أّ إٔ إٛنٛع قس ٚا طٗ اؾسٜس وتٟٛ ع٢ً ق١ُٝٺإجاٍ ـ َا إشا نإ ايًِٛ ايعٴ

٤ ا٫قتكازٟ يٮغط٠ ًٜك٢ بٵّا؟ ٚايّٝٛ تعٌُ ايٓػا٤ َجٌ ايطداٍ, ٚأخص ايعٹاختًـ سٓك

ٔٸ ِّٞ يًتعطټؾٓٸ إٍ َعٝإض أٜهّا. ٚعًٝ٘ ْهٕٛ عاد١ٺ ع٢ً عاتكٗ ّ ايس١ٜ; ف ع٢ً َا١ٖٝ َك

ْا َٔ ٚد١ٗ ْٛط نٞ ْسخً٘ ٗ ايؿت٣ٛ قبٌ إقساضٖا, ٫ إٔ تهٕٛ ايؿت٣ٛ ٚانش١ّ

ٌٸ َٔ ايجكاؾ١  إٕ ٖصا ا٫ضتهاظ ْاؾ٧ٷ :اضتهاظ ىايؿٗا, ْٚكٍٛ َػبكّا; ؾٓطؾض ن

 ٞ عٓ٘.ٚي٘ ٚسس٠ َٛنٛع, إشٕ هب ْبصٙ ٚايتدًٓ ,اؾسٜس٠

 َٳ إٕ ا٫خت٬ف بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠ ٗ ايس١ٜ ٚاٱضخ ٜٓتُٞ إٍ  :ٜكٍٛ ٔٵٖٓاى 

ايٓؿك١ تكع ع٢ً عاتل ايعكٛض ايكس١ّ, ٚسٝح ٚضز ايتعًٌٝ ٗ بعض ايطٚاٜات بإٔ 

ٜهٕٛ ايتؿاٚت ٗ ايس١ٜ ٚاٱضخ ـ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ـ عا٥سّا إٍ ايٛطٚف  (13)ايطدٌ

أْ٘ ٫ ضب٘ ي٘  ١ ٖصٙ ايؿطض, إ٫ُٓٓا قشٸ٢ يٛ غًٖٚايؿطا٥٘ ا٫قتكاز١ٜ ايكس١ّ. ٚستٸ

ٌٸ ٌٸ ٘عجٓا; بٌ إٕ ٖصا ٖٛ ٬َى ايعجٛض ع٢ً اؿهِ, ٚعج َش َٚٓؿكٌ عٔ  َػتك

ل بػري ا٭َٛاٍ, َا ٜتعًٖ ٖهصا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ ؾٗاز٠ أضبع ْػا٤. ٚٗعجٓا. ٚ

٢ بؿٗاز٠ أضبع ْػا٤ أٜهّا, ٚإِا ايكتٌ ٚض١ٜ٩ اهل٬ٍ َٚا إٍ شيو, ٫ اعتباض ستٸ :َجٌ

إٕ ٖصٙ إػأي١ تعٛز إٍ شيو ايعكط  :تكبٌ ؾٗاز٠ أضبع ْػا٤ ٗ ا٭َٛاٍ ؾك٘. ؾإشا قًٓا

َٸ ايصٟ ناْت ؾٝ٘ ايٓػا٤ ُات ؾإٕ ٖصا ٜعين أْٓا ْبشح عٔ ٬َنات ٝات ٚغري َتعًٚأ

ْٓا ماٍٚ ايعجٛض ع٢ً ٬َى سهِ ايؿٗاز٠ َٔ خ٬ٍ اٯٜات ٚايطٚاٜات. أا٭سهاّ, ٚ

ٓا سكٝك١ٝ. ٚعجٴ خاضد١ٝ, ٚيٝؼ قه١ّٝ ٚعًٝٓا إٔ ْعترب ٖصا ايٓٛع َٔ اـطابات قه١ّٝ

ٝٸ أْٓا ْطٜس إٔ ْعًِ ؾك٘ َا إشا نإ سهِ  ل بٗصٙ ايكاعس٠ َٔ ايعساي١, َع٢ّٓا ٜتعًٖساي

ُٸ ٚهب ع٢ً أٚيٝا٥ٗا زؾع ْكـ  ,س قتٌ اَطأ٠ٺاٱغ٬ّ بؿإٔ ز١ٜ إطأ٠ أٚ ايطدٌ ايصٟ تع

يكاعس٠  ٢ ٜتُهٓٛا َٔ ا٫قتكام َٓ٘, ٌٖ ٖٞ كايؿ١ْستٸ ;ز١ٜ إطأ٠ إٍ أٚيٝا٤ ايكاتٌ
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ِٷإٕ ٖص :ث١ تكٍٛسٳشٵت ؾطا٥٘ َػتٳايعساي١ أّ ٫؟ ٌٖٚ اغتذسٸ أّ إٔ ايجكاؾ١  ,ا ا٭َط ًٚ

إعاقط٠ يًُذتُعات ايبؿط١ٜ تعتربٙ ٗ سسٸ شات٘ ًُّٚا ٗ ْٝع ايعكٛض؟ إٕ ايصٜٔ 

٢ سٌ قسٚضٙ قبٌ َا ٜصنطٕٚ ٖصٙ إػأي١ ٜكٛيٕٛ: إٕ ٖصا ايكإْٛ نإ ٚإّا ستٸ

غ١ٓ أٜهّا, ٫ أْ٘ نإ عاز٫ّ ٗ ايعكٛض ايٛغط٢, ٚأقبض ايّٝٛ  1400ٜكطب َٔ 

ّا. إشا قاٍ ؾدل َجٌ ٖصا ايؿ٤ٞ ؾُٔ ايطبٝعٞ إٔ ْػأي٘: َا ٖٛ ايؿطم بٌ ٚإ

 اؿانط ٚإانٞ؟

 ًٓ٢ عٔ ْٝع إٕ ايصٟ ٜط٣ ع٬ُّ َا ٚإّا ٗ ْٝع ا٭ظ١َٓ هب عًٝ٘ إٔ ٜتد

 ١ ٚضٚاٜات ايس١ٜ.أزٓي

  َٔ ْ٘ٛإٔ َٔ إؿهٌ تؿدٝل َا إشا »ايصٟ أضٜس قٛي٘ ٖٛ: إٕ َا تكٛي

يٝؼ َؿه٬ّ. يهٞ ْعًِ إٔ ايجكاؾات قس  «طت أّ ايجكاؾاتس تػٝٻناْت ايٛطٚف ق

طف ٜٓٛط إٍ ايؿطا٥٘ اؾسٜس٠ أّ ٚيٝؼ إٛنٛع, هب عًٝٓا إٔ ْط٣ ٌٖ ايعٴ ,تػٝٸطت

ٖٚٛ إٛنٛع ايصٟ ٜكٍٛ بإٔ زؾع أٚيٝا٤ , شات٘ إشا زضغٓا ٖصا إٛنٛع ٗ سسٸؾ٫؟ 

ِٷ  امل, بٌ ٜٚط٣ إٔ ٖصا ايكإْٛ ٚاملٷٚ إكتٛي١ ْكـ ز١ٜ ايكاتٌ ي٬قتكام َٓ٘ سه

ؾإشا نإ ٜعترب شيو اؿهِ  ,٢ إشا عًِ أْ٘ نإ َٛدٛزّا قبٌ أنجط َٔ أيـ غ١ٓستٸ

ٔٵهض إٔ ايجكاؾ١ قس تػٝٻٚإّا ٜتٸ إٕ ؾٗاز٠ أضبع ْػا٤ تعٛز إٍ ايٓػا٤ : يٛ قًٓا طت, ٚيه

ٔٸ ٢ اٯٕ هب إٔ إْ٘ ستٸ :ُات, ٚإشا قًٓأَ ايساضغات ٚإتعًٚ ايكسّات اي٥٬ٞ مل ٜه

ٕٷ أضبع ْػا٤ ٜهٕٛ ٗ شيو استكاضٷ ٔٳهتُعٵ ٚعسّ عساي١ ٗ  ,يًٓػا٤ إعاقطات ٚاَتٗا

ٔٸسٓك ٟٸٗ ٚعًٝ٘  ,َٔ ايٓاس١ٝ ايتع١ًُٝٝ ْكٕل ; ٭ٕ ايٓػا٤ إعاقطات ٫ ٜؿتهٌ َٔ أ

قٓا بٌ ايٓػا٤ ط; ٚشيو ٭ْٓا ْهٕٛ قس ؾطٻهض إٔ ايٛطٚف ٚايؿطا٥٘ مل تتػٝٻٜتٸ

ُات ٗ كاٍ: يٛ ناْت ايٓػا٤ َتعًٕٚعاقطات ٚاجملتُعات ايكس١ّ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜٴا

ٔٵ  ٔٻسٝح ُن ا٭ظ١َٓ ايكس١ّ أٜهّا يهإ ٖصا ايكإْٛ ًُّٚا ٗ إانٞ أٜهّا, ٚيه

َٸ ٔٸ ٝاتٺأ عا٤ ايكا٥ٌ بإٔ عسّ قبٍٛ ؾٗاز٠ سٸ ًُّٚا. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ا٫زٸؾ٬ ٜٴعٳ بأْعٗ

 .ايٓػا٤ غري قشٝض سٸ ًُّٚا علٸعٳايٓشٛ ايصٟ تكبٌ ؾٝ٘ ؾٗاز٠ ايطداٍ ٜٴايٓػا٤ ع٢ً 

٢ ٗ ا٭ظ١َٓ إان١ٝ ٚع٢ً ؾطض ٚدٛز ٖصا ا٫ضتهاظ ؾإْ٘ غٛف ٜهٕٛ َٛدٛزّا ستٸ

 أٜهّا, ٚإٕ اٱغ٬ّ قس خايـ ٖصا ا٫ضتهاظ.
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 َٳ عك١ًٝ بصيو  ٜكٍٛ ؾ٦ّٝا آخط, سٝح ٜط٣ إٔ ايًِٛ يٝػت ي٘ ٚاقع١ْٝ ٔٵٖٓاى 

بصيو إع٢ٓ ايصٟ شنطُٛٙ, ٚٗ شيو ايعَإ مل ٜهٔ  بٌ ي٘ اضتهاظٷ ,ع٢ٓ أق٬ّإ

ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ٜط٣ ٗ زؾع ؾانٌ ايس١ٜ ًُّٚا, ٚأَا ايّٝٛ ؾإْ٘ ٜطاٙ ًُّٚا, ٚيصيو 

 إٕ ٖصا اؿهِ إِا ٖٛ يصيو ايعكط, ٚيٝؼ يًعكط اؿانط. :ٜكٍٛ

 نإ قا٥ُّا ٗ إانٞ ًُّٚا.٢ َا إٕ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ إعاقط ٜط٣ ستٸ 

 ٍٛإْ٘ مل ٜهٔ ٗ إانٞ ًُّٚا; ٭ٕ اضتهاظ ايعك٤٬ نإ  :ن٬, ٜك

 ٜػتشػٔ ٖصا اؿهِ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ إعٝاض ٖٛ اغتشػإ ٚعسّ اغتشػإ ايعك٤٬.

 ًُّٚا, ٚيهٔ عك٤٬ ايّٝٛ ٚٵٜطٳ ٛاْٛقشٝض إٔ ايعك٤٬ ٗ إانٞ مل ٜه ْ٘

 ًُّا.ٕ ٗ شات ٖصا ا٭َط ٚٚٵٜطٳ

  ايًِٛ يٝؼ ي٘ ٚاقع١ٝ عك١ًٝ, بٌ ي٘ ٚاقع١ٝ اضتهاظ١ٜ ؾك٘, ؾإٕ إسٝح ٕ

ٖصا ايًِٛ إِا ٜهٕٛ بايٓػب١ إٍ ايعكط اؿانط ؾك٘, زٕٚ إانٞ. ٚع٢ً ٖصا 

ا٭غاؽ إٕ ايًِٛ ٜعين ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ. ؾإشا نإ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ٜكبٌ بٗصا 

ِٷٚإِا ٜهٕٛ عس٫ّ ,اؿهِ ٫ ٜهٕٛ ًُّٚا . ٚا٫ضتهاظ , ٚإشا مل ٜكبً٘ ؾٗٛ ًٚ

٘ نإ ٜكبً٘ ٗ ايعكط إانٞ, ٚيصيو ؾإِْٗ ايعك٥٬ٞ إعاقط ٫ ٜكبً٘, ٚيهٓٸ

ٚإّا بايٓػب١ إٍ عكطْا ايطأٖ. إٕ ايصٜٔ  سٸعٳًٕٛ, ٜٚكٛيٕٛ بإٔ ٖصا اؿهِ ٜٴٜؿكِّ

انٌ ايس١ٜ إٕ سهِ ؾ :ٜكٛيٕٛ ٖصا ايه٬ّ ٫ ٜطٜسٕٚ ؽط١٦ ايؿاضع; ٚيصيو ٜكٛيٕٛ

مل ٜهٔ ٗ ا٭ظ١َٓ ايكس١ّ ًُّٚا, ٚمل تٓعٍ ايؿطٜع١ بهْٛ٘ ًُّٚا. ٚأَا ايّٝٛ ؾٗٛ 

ِٷ , ٭ٕ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ إعاقط ٚايطاغذ ٫ ٜطتهٝ٘, ٚأَا ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ًٚ

 ايطاغذ ٗ إانٞ ؾهإ ٜكبً٘.

 ٕٛيعك٤٬ إعاقطٜٔ ط إٛنٛع, ٚتكٛيٕٛ: يٛ إٔ اط ايجكاؾات ٜػِّإٕ تػٝټ :تكٛي

ؾإِا ٜهٕٛ شيو ًُّٚا بايٓػب١ إٍ  ٕ ٗ ضزٸ ْكـ ايس١ٜ إٍ أٚيٝا٤ ايكاتٌ ًُّٚاٚٵٜطٳ

إٕ ٖصا اؿهِ مل ٜهٔ ًُّٚا  :ؾإٕ شات ٖ٪٤٫ ايعك٤٬ ٜكٛيٕٛ ايعكط ايطأٖ, ٚإ٫ٓ

ْ٘ ًُّٚا. إٕ ٖصا ايه٬ّ يٝؼ ٚٵقبٌ أيـ غ١ٓ; ٭ٕ ايٓاؽ ٗ شيو ايعكط مل ٜهْٛٛا ٜطٳ

َٸ ٖٳتا ُّا ؿكٛم إطأ٠ أّ هٵّا; إش ٜؿطض ٖصا ايػ٪اٍ ْؿػ٘: ٌٖ ٜعترب ايعك٤٬ ٖصا ا٭َط 

 ٫؟
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 ٖٳ ُّا ؿكٛم ايٓػا٤ ٗ ايعكط اؿانط, ٚأَا بايٓػب١ إٍ ايعكط هٵإْ٘ ٜعترب 

ٖٳ ٔٸهٵإانٞ ؾكس ٫ ٜهٕٛ   .ُّا ؿكٛقٗ

 ٖٳعٳإٕ َا تكٛيْٛ٘ َٔ أْ٘ ٜٴ ٖٳ :; ٭ْٓا ْكٍُّٛا يًشلٸهٵسٸ ايّٝٛ  , يًشلٸ ِٷهٵإْ٘ 

 َٔ أخص اؿهِ ٗ َٛنٛع اؿهِ. ٜٓطٟٛ ع٢ً ْٕٛع

 عٞ إعاقط ٜعترب ٖصا ا٭َط ًُّٚا. ُٵإِْٗ ٜكٛيٕٛ ٗ نًُاتِٗ: إٕ ايعكٌ اَؾ

 |ا٭نطّ ع٢ً ؽط١٦ ايٓيبٸ ـ ٚايعٝاش باهلل ـ ٓاِٖ بأْهِ بصيو تعًُٕٛبٵٚإشا أدٳ

سٸٙ ايعك٤٬ ًُّٚا; ٭ٕ عٴٗ شيو ايعكط قاّ َا ٜٳ ٜكٛيٕٛ: إْٓا َ٪َٕٓٛ, ٫ٚ ْكٍٛ بإٔ ايٓيبٸ

 ايعكٌ  اؾُعٞ نإ ٜكبٌ بٗصا اؿهِ.

  إٕ ٖصا ايه٬ّ ٫ ٜعين إٔ ٖصا اؿهِ َٔ اٱغ٬ّ مل ٜهٔ ٜٓطٟٛ ع٢ً

ِٕ ٕٵ ًٚ سٸ ٗ شيو ايعكط ًُّٚا, نإ ٜٴعٳ ٗ شيو ايعكط, ٚإِا ٜعين إٔ ٖصا اؿهِ ٚإ

ٚيٛ َٔ  ,ق٬ّ َكب٫ّٛأًٛا بٗصا ايًِٛ بٛقؿ٘ بٹناْٛا قس َقإٔ ايعك٤٬ ٗ شيو اؿٌ  إ٫ٓ

باب ايتعاٜـ ايػًُٞ بٌ ايؿطع ٚايعٴطف; ٚشيو ٭ٕ إػت٣ٛ ايجكاٗ ٗ شيو ايعكط 

ٕٕنإ َتسْٸ ٚاْتٗاى  ّٝا, ٚمل ٜهٔ ايٓاؽ ٜؿعطٕٚ بإٔ ٖصٙ اؿهِ ٜٓطٟٛ ع٢ً اَتٗا

ٗ قسٚض ٖصا اؿهِ ٗ  ؿكٛم إطأ٠. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ مل ٜهٔ ٖٓاى قصٚضٷ

 طف ٚايؿطع.شيو ايعكط َٔ باب ايتُاٖٞ ٚايتٓاغِ بٌ ايعٴ

 ِّب ػٳا ٜٓٛطٕٚ إٍ شيو ـ َعِضٕٚ ا٭َط ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً, ٚإإِْٗ ٫ ٜرب

 ٚنع١ٝ. تعبريِٖ ـ بٓٛط٠ٺ

  :ٕٛإٕ َع٢ٓ ن٬َهِ ٖٛ أخص اؿهِ ٗ َٛنٛع اؿهِ; ٭ْهِ تكٛي

ٗ ايٛقت ايطأٖ; ٭ٕ ايعكٌ اؾُعٞ ٜعتربٙ ًُّٚا, ٚيهٓ٘ مل ًُّٚا  سٸعٳإٕ ٖصا ا٭َط ٜٴ

 ٜهٔ ًُّٚا ٗ ا٭ظ١َٓ ايػابط٠; ٭ٕ ايعكٌ اؾُعٞ مل ٜهٔ ٜعتربٙ ًُّٚا.

 إٍ ٖصا ا٭َط بٛقؿ٘ َعٝاضّا يتؿدٝل َكازٜل ايًِٛ ع٢ً يكس شٖبتٴ ِ

ٕٵَػت٣ٛ اٱثبات; إشٕ اغتس٫ُي نإ َٔ  هِ ٖٛ نصيو ع٢ً َػت٣ٛ اٱثبات أٜهّا, ٚإ

 بُٝٓٗا ع٢ً َػت٣ٛ ايجبٛت. إُهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اخت٬فٷ

 ١ّطف سذٸطف إشا ٚدس ؾ٦ّٝا َكساقّا يًًِٛ نإ ضأٟ ايعٴيكس شنطْا إٔ ايعٴ ,

ٌٷ إ٫ٓ ,بٛاغط١ ايعَُٛات أٜهّا ٜٚهٕٛ ٖه٢ٶ ٜعٌُ ع٢ً  خامٸ إشا نإ ٖٓاى زيٝ
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ايٛقت ايطأٖ إٍ اعتباض اؿهِ  ًٓا قس ٜصٖب ايعك٤٬ ٗٚنُا َجٻ .طفؽط١٦ ضأٟ ايعٴ

بتٓكٝـ ز١ٜ إطأ٠ بايكٝاؽ إٍ ايطدٌ, أٚ زؾع ؾانٌ ايس١ٜ ي٬قتكام َٔ قاتٌ إطأ٠, 

َٴ ٓا ٖٛ إٔ ايجكاؾ١ إعاقط٠ قس ٚقًت إٍ َجٌ ٖصا ا٫ضتهاظ, ٚإٕ ايؿاضع ًُّٚا. ٚن٬

ٕٚ ٖصا أ شيو ٗ عكطٙ, ٚيهٓهِ تؿهًٕٛ بإٔ ايعك٤٬ إعاقطٜٔ ٫ ٜعتربقس خٓط

ٍٕ ْ٘ ًُّٚا ٗ ايٛطٚف ايطا١ٖٓ ؾك٘, ٚيٝؼ ٗ ا٭ظ١َٓ ٚٵَطًل, ٚإِا ٜطٳ ا٭َط ًُّٚا بكٛ

 سٸعٳإْ٘ ٜٴ :ايكس١ّ. ٚإؾهايٞ عًٝهِ ٜهُٔ ٗ ٖصٙ ايٓكط١, ٖٚٞ أْ٘ ٫ ّهٔ ايكٍٛ

ْ٘ ًُّٚا, ٚمل ٜهٔ ٗ إانٞ ًُّٚا; ٭ٕ ايعك٤٬ مل ٚٵايّٝٛ ًُّٚا; ٭ٕ ايعك٤٬ ٜطٳ

 ْ٘ ًُّٚا.ٚٵٜهْٛٛا ٜطٳ

  عٓسَا ػعًٕٛ َٔ اضتهاظ ايعك٤٬ َعٝاضّا ٜهٕٛ ا٭َط نصيو َٔ ايٓاس١ٝ

 اٱثبات١ٝ أٜهّا.

 َا ًُّٚا; َع٢ٓ إٔ ايعك٤٬ عٓسَا  ٚضا٤ اعتباض ايعك٤٬ يؿ٤ٞٺ ٖٓاى ٬َْى

ِٷ :ٜعتربٕٚ ايؿ٤ٞ ًُّٚا ٫ َع٢ٓ يكٛهلِ ٕ ٗ ٚٵ٭ْٓا ْعتربٙ ًُّٚا. إٕ ايعك٤٬ ٜطٳ إْ٘ ًٚ

ِٷ ; غا١ٜ َا ٖٓايو أْ٘ َٔ إُهٔ إٔ ايؿعٌ ٬َنّا َٚؿػس٠; ٚيصيو ٜكٛيٕٛ: إٕ ٖصا ًٚ

ٔٸ :ؾُج٬ّ .ٚيٝؼ ًُّٚا ؾاعًّٝا ,ٜهٕٛ ًُّٚا ؾعًّٝا , اؿانِ إٔ ايؿدل َطتسٸ قس ٜٛ

ّا ٜٚكسض سهُّا بإعساَ٘, ٗ سٌ ٜهٕٛ كط٦ّا ٗ شيو, ٫ٚ ٜهٕٛ ايؿدل َطتسٸ

ِٕ ٚبصيو ٜهٕٛ اؿانِ ٖٓا ,أق٬ّ ٞٸ َطتهبّا يًٛ ٕٵؾعً ِٕ , ٚإ  مل ٜهٔ َطتهبّا يًٛ

ل باعتباض ايًِٛ أٚ ايعسٍ ايؿعًٞ )ْٚككس بصيو َا ٜتعًٖ ؾاعًٞ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايعك٤٬ ٗ

زٕٚ ايًِٛ ايؿاعًٞ طبعّا( ٜكٛيٕٛ بٛدٛز ٬َنات ٗ شات ايؿعٌ  ,ايًِٛ ايؿعًٞ

ٔٷ ٕٔٗ ا٭سهاّ ايعك١ٝ٥٬, ٚي ايٛاقعٞ, ٚيصيو ؾإٕ اـطأ ٖه ع٢ً  هٓ٘ غري ٖه

 قٛيهِ. سسٸ

إٕ ايعك٤٬ ٜعتربٕٚ ؾ٦ّٝا َا ًُّٚا ؾعًّٝا, ٚزيًِٝٗ ع٢ً شيو  :إشٕ ٫ َع٢ٓ يكٛيٓا

ْ٘ ًُّٚا, ٗ سٌ إٔ ايًِٛ ايؿعًٞ يٝؼ تابعّا يطأٟ َطتهب شيو ايؿعٌ. ٗ ٚٵأِْٗ ٜطٳ

 ايًِٛ ايؿعًٞ قس ٜهٕٛ ايؿدل َعصٚضّا ٗ اضتهاب ايًِٛ, ٚيهٓ٘ ًِٜٛ.

 ٍٛدصٚا لس إٔ ايٓاؽ مل ٜتٸ ّٛ: إْٓا عٓسَا ْٓٛط إٍ ايتاضٜذعك٤٬ ايٝ ٜك

ؾانٌ ايس١ٜ, ٚمل ٜكٛيٛا: ٕاشا قاّ اهلل بٗصا ايًِٛ.  َٛقؿّا َعاضنّا َٔ اؿهِ بطزٸ
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ْ٘ ًُّٚا. ٫ٚ ؾإٔ يٓا با٭غباب اييت ناْت تسؾعِٗ ٚٵهض أِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜطٳٚعًٝ٘ ٜتٸ

 ْ٘ ًُّٚا.ٚٵهؿٝٓا أِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜطٳإٍ عسّ اعتباضٙ ًُّٚا, ٚإِا ٜ

 ٝٵسٳ إِْٗ ناْٛا ع٢ً خطأ ٗ عسّ اعتباضِٖ شيو  :إٔ ايعك٤٬ سايّٝا ٜكٛيٕٛ بٳ

 ًُّٚا.

 إْ٘ نإ عاز٫ّ بايٓػب١ إٍ  :ب, بٌ ٜٚكٛيٕٛػٵ٫ أِْٗ ٫ ٜكٛيٕٛ شيو ؾشٳ

ٕٛايعكٛض ايكس١ّ أٜهّا. ؾإٕ ايعكٌ اؾُعٞ نإ ٜتكبٻ  س, إ٫ٓدٝٸ ٌ ٖصا اؿهِ ع٢ً م

ٕ ايعكٌ اؾُعٞ إعاقط ٫ إٜٚكٛيٕٛ: سٝح  ,إٔ ايعكٌ اؾُعٞ إعاقط ٫ ٜكبٌ شيو

إْ٘ ًِٚ, ٫ٚ ؾإٔ يٞ با٬ٕنات اـاضد١ عٔ  :ٜكبٌ شيو ؾأْا بٛقؿٞ فتٗسّا أقٍٛ

إطتهعات ايعك١ٝ٥٬ إعاقط٠. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ن٬َٓا ٚن٬َهِ بؿإٔ ايًِٛ ٚايعسٍ 

ٕٵ ؾ٤ٞٷع٢ً َػت٣ٛ اٱثبات   ُا ىتًـ ع٢ً َػت٣ٛ ايجبٛت.بٳنإ ضٴ ٚاسس, ٚإ

  ٖصا ٖٛ اخت٬ف ايجكاؾات. إٕ ٖصا ا٭َط مل ٜهٔ ًُّٚا َٔ ٚد١ٗ ْٛط

ايعك٤٬ ٗ شيو ايعكط. ٚإٕ ايًِٛ إِا ٬ٜسٜ بٛاغط١ ٖصٙ ايصٖٓٝات اييت ّتًهٗا 

ّٷايعك٤٬ ٗ اجملتُع. ٚيٛ اؾرتنٓا إٔ ا٭َط نإ نصيو ؾإْٓا ْتػا٤ٍ: ٖ  ٌ ايؿاضع ًَع

ل بتؿدٝل َا ٜتعًٖ باع ش١ٖٝٓ ايعك٤٬ إعاقطٜٔ؟ إْٓا بطبٝع١ اؿاٍ قبًٓا شيو ٗباتٸ

ط ايجكاؾات ٚض١ٜ٩ ًٓا يتػٝټط إٛنٛع. َٚجٻط ايجكاؾات ٚتػٝټًٓا بٌ تػٝټإكسام, ٚؾكٻ

ٗ  ُّاًٚ إٕ بعض اجملتُعات ٫ تط٣ :ٚاسس بٛاٖط٠ ا٫غتعباز, ٚقًٓا فتُعٌ ٕٛنٕٛع

بٌ ٜٚطًكٕٛ قؿ١ ايعازٍ ع٢ً إٍٛ ايصٟ , ٚاٖط٠ اغتعباز اٱْػإ ٭خٝ٘ اٱْػإ

َع إٔ  ,ز ا٫غتعباز أَطّا ٚإّاط عبسٙ ٜٚٓؿل عًٝ٘. ٗ سٌ أِْٗ ايّٝٛ ٜعتربٕٚ فطٸٜػدِّ

ط ٗ ٖصٙ إػأي١ أبسّا; ؾاٱْػإ ٖٛ اٱْػإ, َٚؿاعطٙ ْؿؼ إؿاعط. ايٛطٚف مل تتػٝٻ

زٕٚ  ,ع١ٝ يًجكاؾ١ ايجا١ْٝبٳز ايجكاؾات ْتػا٤ٍ: ٕاشا تًعَٕٛ ايؿاضع بايتٻل بتعسټٜتعًٖ ٚٗ َا

 ا٭ٍٚ؟!

 ٌّعجٓا يٝؼ ٗ إ٢ عٔ ا٫ضتهاظ; إش ؾإْٓا ْتدًٓ سٝح ٜهٕٛ ٖٓاى ْل ٕ

إٓكٛقات أبسّا. إٕ ايؿطض ٗ أَجًتهِ ٜكّٛ ع٢ً ٚدٛز َٓكٛقات بؿإٔ شيو 

ٝح ْطٜس ايطدٛع ـ ٗ تؿدٝل َكسام ايعسٍ ٗ قٛي٘ اؿهِ. ٚإٕ عجٓا إِا ٖٛ س

ٕٻ ﴿تعاٍ:  ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ٌٸ (90)ايٓشٌ:  ﴾   ;عكٕط ـ إٍ َطتهعات ايعك٤٬ ٗ ن
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 يهٞ ْهتؿـ ع٢ً أغاغٗا اؿهِ ايؿطعٞ أٜهّا.

 ٢ ع٢ً تكٝٝس ٖصٙ ا٭سهاّ ِ إٔ اٱط٬م ايعَاْٞ ٜعٌُ ستٸٚيهٓهِ شنطتٴ

 .إٓكٛق١ أٜهّا

 ؾٗٛ ٜؿٌُ طؾ١ٝ ايعك١ٝ٥٬ َطًلٷ١ٝ إطتهعات ايعٴإٕ ن٬ّ ايكا٥ًٌ عذٸ ,

ٌٷ أٜهّا. ٚمٔ ٗ  يؿٛٞ خامٸ إٓكٛقات نُا ٜؿٌُ إٛاضز اييت يٝؼ يسٜٓا عًٝٗا زيٝ

 .ٖٚٛ اؾع٤ ايصٟ ٜطتب٘ ببشجهِ ,َٔ ن٬َِٗ عجٓا ٖصا ْطّٚ ا٫غتؿاز٠ َٔ دع٤ٺ

جملطٸز إٜهاح إػأي١ ٫ أنجط. ٚايصٟ ْطٜس قٛي٘ ٖٛ إٔ  ٚإٕ إجاٍ ايصٟ شنطْاٙ إِا ٖٛ

عا٤اتِٗ ايٛاضز٠ بؿإٔ إٓكٛقات ػطٟ ٗ َٛضز إطتهعات ايعك١ٝ٥٬ أٜهّا, ازٸ

ٕٻ ﴿ :ُٛٙ ٗ تؿدٝل َكسام قٛي٘ تعاٍَع شيو إٛضز ايصٟ شنطتٴ ٚتهٕٛ َتطابك١ّ ٔإ

ٍٔاهلَل َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ , ٚإٕ ن٬َهِ َٔ ايٓاس١ٝ اٱثبات١ٝ بٛاغط١ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ﴾ 

ل بتؿدٝل َكسام َا ٜتعًٖ ٟ إٍ َا ٜكٛيْٛ٘ ٗ إٓكٛقات. أْتِ تكٛيٕٛ: إْ٘ ٜٗ٪زٸ

ٕٻ ﴿ايعسٍ ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ٍٔاهلَلٔإ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ٌٸْطدع إٍ ايعٴ ﴾  , ٖٚٓا عكٕط طف ٗ ن

ٛٻ طف ٗ كتًـ ا٭ظ١َٓ يعٴٜهٕٛ اخت٬ف آضا٤ ا ؾتاض٠ّ ;ض سايتٌّهٔ يٓا إٔ ْتك

َٔ تًكا٥ٗا. ٚٚاٖط  تهٕٛ اٯضا٤ كتًؿ١ّ ٚتاض٠ّ ;ز اخت٬ف إٛنٛعاتضادعّا إٍ فطٸ

ٍٷ»٢ إشا اختًؿت اٯضا٤ ٗ ٖصٙ إٛاضز ْكٍٛ: ن٬َهِ أْ٘ ستٸ . َٚٔ ٖٓا ؾكس «ٖصا عس

 تػا٤يٓا: َا ٖٛ إعٝاض ٗ تؿدٝل َكازٜل ايعسٍ ٚنؿـ اؿهِ ايؿطعٞ؟

 ط إٔ ضأٟ ايعك٤٬ قس ٜتػٝٻ (14)ٗ ا٭دٛب١ ايتشطٜط١ٜ عٔ أغ٦ًتهِ يكس شنطتٴ

 :ط ضأٟ ايعك٤٬ ٗ إٛنٛع ايٛاسس أٜهّا, َٔ قبٌٝٚقس ٜتػٝٻ .ط إٛنٛعبا٫يتؿات إٍ تػٝټ

ايّٝٛ قبٝشّا ٗ اضتهاظ ايعك٤٬ إعاقطٜٔ, ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٫  سٸعٳايصٟ ٜٴ ,ا٫غتعباز

 تهاظ اؾسٜس.ي٬ض ٜهٕٛ ٖٓاى اعتباضٷ

 ٜأتٞ عسّ ا٫عتباض بػبب ضؾض ايؿاضع ايكطٜض؟ ٌٖ 

 ضأٟ ايعك٤٬ ٗ عكط  إعٝاض ٖٛ إٔ ٢ ٗ ايعَُٛات شنطتٴن٬, ؾشتٸ

 :بايكٍٛ س اٱط٬م ايعَاْٞ يصيو ايٓلٸؾإْٓا ْكِّ ايؿاضع أٜهّا. ٚسٝح ٜهٕٛ ٖٓاى ْلٌّ

ؾٝ٘ ٜعتربٕٚ ٖصا ايؿعٌ  إٕ ٖصا اـطاب ٜطتب٘ بصيو ايعكط ايصٟ مل ٜهٔ ايعك٤٬

ًُّٚا; إش عٓسَا ٜهٕٛ اٱط٬م ايعَاْٞ ٗ عكط قسٚض اـطاب َٓعكسّا ٜهٕٛ ٖصا 
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ٚضازعّا عٔ ٖصا ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ اؾسٜس, ْٚؿِٗ َٔ شيو إٔ  ١ّاٱط٬م ايعَاْٞ سذٸ

ِٷ  .ـ خاط٧ٷ ا٫ضتهاظ اؾسٜس ـ ايكا٥ٌ بإٔ ا٫غتعباز ًٚ

ط٬قات ؾعًٝٓا ٖٓا إٔ ْأخص بٓٛط ا٫عتباض أْ٘ ٚأَا إشا ناْت ٖٓاى عَُٛات ٚإ

إطتهعات ايعك١ٝ٥٬ إعاقط٠ ـطاب  َكابٌإشا ٚقؿت اٱط٬قات ٚايعُٛات ٗ 

 .ايؿاضع ؾإْٗا غٛف تهٕٛ َٓكطؾ١ّ

ٚٗ َٛضز ا٫ضتهاظات ايعك١ٝ٥٬ ايٓاؾ١٦ عٔ ايجكاؾات اؾسٜس٠ هطٟ ٖصا 

َٚٓذٸع٠  قات عٓسَا تهٕٛ قه١ُّايه٬ّ أٜهّا, َع٢ٓ إٔ تًو ايعَُٛات ٚاٱط٬

 ؾإٕ ا٫ضتهاظ ايٓاؾ٧ َٔ ايجكاؾ١ اؾسٜس٠ ٜطزع عٓٗا.

ايػ٪اٍ اٯخط: ٌٖ ّهٔ يًًِٛ ٚايعسٍ ٗ ا٭غاؽ إٔ ٜهْٛا تابعٌ يطأٟ 

َٳ َٳ ٜكٍٛ علٸ ٔٵايعك٤٬؟ ْصنط يصيو َجا٫ّ: ٖٓاى  ٜكٍٛ بايربا٠٤  ٔٵايطاع١, ٖٚٓاى 

ايطاع١, ٚنإ ايػٝس اـ٥ٛٞ  كسض ٜصٖب إٍ سلٸايعك١ًٝ. ٚنإ ايػٝس ايؿٗٝس اي

ٜصٖب إٍ ايربا٠٤. ٚسٝح نإ ايػٝس اـ٥ٛٞ ٜهجط َٔ ايتسخٌ مل ٜهٔ شيو قبٝشّا 

١ٜٚ ايتشط١ّٝ, أَا ايتسخٌ سٵَٓ٘; ٫عتكازٙ بإٔ ايتسخٌ يٝؼ قبٝشّا َٔ باب ايؿب١ٗ ايبٳ

ايٓٛط عٔ ايربا٠٤  ـ بػضٸ ايطاع١ إش ٜكٍٛ علٸ ;إشا قسض َٔ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض ؾإْ٘

ؾٝٗا ايرتخٝل ايؿطعٞ,  زٵٔط١ٜٚ ايتشط١ّٝ اييت مل ٜٳسٵايؿطع١ٝ ـ ع٢ً أغاؽ ايؿب١ٗ ايبٳ

ل ٖصا إجاٍ ٗ َٛضز فُٛعتٌ َٔ ايعك٤٬. ؾٌٗ . ٚعًٝ٘ ّهٔ اٯٕ إٔ ْطبِّؾٗٛ قبٝضٷ

 ض تابعٌ يعًِ ايؿاعٌ؟بٵٔ ٚايُكػٵّهٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ اعتباض اُؿ

 ب٘, ٚاٯخط غري عامل ب٘. , ٚإٔ أسسُٖا عاملٷِ أْ٘ قبٝضٷيكس اؾرتنتٴ 

 ٞش٘, ٫ ٜهٕٛ ايتسخٌ َٓ٘ بٵسٝح ٫ ٜكطع بُك ;بايٓػب١ إٍ ايػٝس اـ٥ٛ

 ش٘.بٵبُك ٚأَا بايٓػب١ إٍ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض ؾإٕ ايتسخٌ ٜكبض َٓ٘; ٭ْ٘ قاطعٷ .قبٝشّا

  ٚيٛاقع؟غري عامل با ٘; يهْْٛ٘ َعصٚضٷأأ 

 أّ أْ٘ يٝؼ قبٝشّا أق٬ّ؟ َع٢ٓ إٔ ايػٝس َٚع شيو َعصٚضٷ ,ٌٖ ٖٛ قبٝضٷ ,

 .اـ٥ٛٞ ٜطتهب ايًِٛ, ٚيهٓ٘ َعصٚضٷ

 .أدٌ, إْ٘ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض ٜطتهب ًُّٚا 

 ّا ؾإٕ اضتهاب ايطاع١ سٓك إشا نإ ايػٝس ايؿٗٝس ايكسض قا٬ّ٥ علٸ
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 ,خٝل ايؿطعٞ ٜهٕٛ قبٝشّا. ٚٗ إكابٌ ٌٖ ايػٝس اـ٥ٛٞايؿبٗات ايبس١ٜٚ قبٌ ايرت

ٌٕ أٚ أْ٘ ٫ ٜؿعٌ قبٝشّا , قبٝض, ٚيهٓ٘ َعصٚضٷ ايصٟ ٫ ٜطاٙ قبٝشّا, ٜهٕٛ َطتهبّا يؿع

ٕ ٚٵإٕ عك٤٬ شيو ايعكط مل ٜهْٛٛا ٜطٳ :سٝح تكٛيٕٛ ,أبسّا؟ إٕ ٖصا ٜطتب٘ ببشجهِ

قبٝشّا ؾإٕ َا ناْٛا ٜطتهبْٛ٘ مل  ْ٘ٚٵٖصا ايؿعٌ قبٝشّا. ؾٌٗ ٭ِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜطٳ

 ٜهٔ قبٝشّا أق٬ّ؟

 إٕ ايػٝس اـ٥ٛٞ مل ٜهٔ ٜطتهب  :ٗ إٔ ٜكٍٛ ؾدل ٌٖٚ ٖٓاى اغتبعازٷ

 قبٝشّا؟ ؾُا ٖٛ ٚد٘ ا٫غتبعاز ٗ شيو؟

 إش سٝح ٜط٣ ايعك٤٬ إٔ ٖصا ايؿعٌ يٝؼ إٕ ٖصا ا٭َط وتاز إٍ عحٺ ;

ٔٵ ٜط٣ ايعك٤٬ إعاقطٕٚ ٖصا ايؿعٌ قبٝشّا ؾٗٛ  سٝح قبٝشّا إشٕ ٫ ٜهٕٛ قبٝشّا, ٚيه

ٍٷ . إٕ ٖصا أخصٷقبٝضٷ  نُا ٜكٛيٕٛ. ,يًعًِ باؿهِ ٗ َٛنٛع اؿهِ, ٖٚٛ قا

  ًِٛإٕ َب٢ٓ ايكا٥ًٌ با٫ضتهاظات ايعك١ٝ٥٬ ٭ٚي٦و ايصٜٔ ٜطبطٕٛ سكٝك١ اي

ايًِٛ ٚايعسٍ  ٕٚٵبإطتهعات ايعك١ٝ٥٬ يٝؼ َٔ ٖصا ايباب; ؾإٕ ٖ٪٤٫ ٗ ا٭غاؽ ٫ ٜطٳ

إٕ  :ط. إِْٗ ٜكٛيَٕٛتػِّ ضٙ أَطٷٚٵُْٗا تابعٌ ٫عتباض ايعك٤٬, ٖٚٛ بسٳٚٵأَطّا ٚاقعّٝا, بٌ ٜطٳ

, ٚإٕ َآٍ ٕ ٖصٙ ا٭َٛض ْػب١ّٝٚٵايعسٍ ٚايًِٛ يٝؼ هلُا ٚاقع١ٝ, ٚٗ اؿكٝك١ إِْٗ ٜطٳ

٤٬ ٗ طف ٚايعك٤٬. ٚيصيو َٔ إُهٔ إٔ وهِ ايعكن٬َِٗ إٍ َا ٜكبٌ ب٘ ايعٴ

ٌٕ فتُٕع  آخط. َػاٜط ٕا وهِ ب٘ ايعك٤٬ ٗ فتُٕع َا بؿه

  إٕ َٓؿأ ٖصا ايطأٟ ٖٛ أِْٗ قس اعتربٚا ايًِٛ ٚايعسٍ ـ َٓص ايبسا١ٜ ـ أَٛضّا

 ْػب١ٝ.

  ٖٛ ٘أمل تهٔ غاٜتٓا إثبات ٖصا ايطأٟ أٚ ْكسٙ, إِا ايصٟ ْطٜس قٛي ٕ

 بعض إٛاضز َع ٖصا ايطأٟ َٔ ن٬َهِ ٗ َٛضز إطتهعات ايعك١ٝ٥٬ ٜتساخٌ ٗ

د١ٗ إثبات َكازٜل ايعسٍ ٚايًِٛ. ٚطبكّا هلصا ايطأٟ ٫ ّهٔ ُٝٝع إٛاضز اييت تكع 

ٛٸ ٛٸؼت تأثري ايجكاؾات ٚايتش ض ايعًِ. إشا أضزمت إٔ ػعًٛا ايعسٍ ٍ ٗ إٛنٛعات ٚتط

ف ٚدب طٵ١ٜٛ اـطاب, ٚإشا أضزمت إٜهاهلُا إٍ ايعٴػٵٚايًِٛ ؾطعّٝا غٓكع ٗ َي

هب إٔ ؼهِ ع٢ً أغاؽ  :طفف بايهاٌَ, َع٢ٓ أْ٘ إشا قٌٝ يًعٴطٵإٜهاهلُا إٍ ايعٴ

 ١ٜٛ أٜهّا.ػٵٖٓا شات تًو ايًٖ زٴٔطإعاٜري ايؿطع١ٝ غٛف تٳ
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 قُس باقط ايكسض, ٖٚٛ إٔ مساست٘  ايؿٗٝس يهِ َطًبّا عٔ ايػٝس ْكًتٴ

 طف.ابعّا يًعٴٟ بٓا إٍ دعٌ ايؿاضع تٜكٍٛ: إٕ ٖصا ايه٬ّ ٜ٪زٸ

 إٔ تٛنًٛٙ َٔ ٖصا ايه٬ّ. إشا أضزتٴ أدٌ, ٚإٕ إؾهايٓا ٜأتٞ ع٢ً داْبٺ ِ

ؾطع١ٝ; ٭ٕ ايهابط١ ايؿطع١ٝ ػعٌ  طف نابط١ّطف هب إٔ ٫ تعطٛا ايعٴإٍ ايعٴ

 .ايعساي١ ؾطع١ّٝ

ِ إٔ َٛنٛع أزي١ ٚدٛب ايعسٍ ٚسط١َ ايًِٛ ٖٛ غبل إٔ شنطتٴ :ا٭َط اٯخط

 يتؿدٝل َكازٜل ٖصا ايعسٍ ٚايًِٛ. ثِ متٸ طف َعٝاضٷٕ ايعٴأاقعٞ, ٚايعسٍ ٚايًِٛ ايٛ

بعس شيو بٝإ ا٫خت٬ف بٌ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ يًعسٍ ٚايًِٛ ٗ عكط ايؿاضع 

ٚا٫ضتهاظ اؾسٜس. ٚقٌٝ ٗ بعض ايتعابري: يٛ متٸ إَها٤ ا٫ضتهاظ إعاقط يًؿاضع ؾإٕ 

إدايؿ١ ٫ضتهاظ عكط ايؿاضع. ٚٗ ٌ ضازعّا ي٬ضتهاظات اؾسٜس٠ ٖصا غٛف ٜؿٚه

 عكط ايؿاضع ٜطزع ا٫ضتهاظ اؾسٜس.١ إٕ شات إَها٤ ا٫ضتهاظ ٗ كاؿكٝ

١ ٚدٛب ايعسٍ ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ ٖٛ: إشا ناْت أزٓي

ّا ؾُا ٖٛ ايػبب ٗ ػطٜس ا٫عتباض طف سٓكٚسط١َ ايًِٛ َعٝاضّا يتؿدٝل َكسام ايعٴ

طف ٗ عكط ايؿاضع؟ ٗ سٌ أْ٘ با٫يتؿات اؾسٜس, بايكٝاؽ إٍ ايعٴطف ايعكط َٔ عٴ

طف باٱناؾ١ إٍ ايعٴ ,طف اؾسٜس إٔ ٜهٕٛ َعتربّاإٍ ٖصٙ ايٓكاٙ ايج٬ث١ ّهٔ يًعٴ

 ٗ عكط ايؿاضع:

 ـ إٕ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٖٛ خامت ا٭زٜإ, ٚيٝؼ ٖٛ زٜٔ عكط ايٓكٛم ؾك٘.1

ع٢ً ؾهٌ ايكه١ٝ اؿكٝك١ٝ, ٚعًٝ٘  زٴٔطتٳ ـ إٔ أزي١ ٚدٛب ايعسٍ ٚسط١َ اي2ًِٛ

 طف َعٝاضّا يًتؿدٝل., ٚمٔ قس دعًٓا ايعٴخامٸ بعكٕط ؾإٕ إكازٜل ٫ ؽتلٸ

ـ إٕ ٚاٖط ايعسٍ ٚايًِٛ ٜأب٢ عٔ ايتدكٝل, ٚقس تطنٓا تؿدٝل إٛنٛع 3

 طف ٗ عكط ايؿاضع ـطف إعاقط ٚدس ـ خ٬ؾّا يًعٴطف أٜهّا. ٚعًٝ٘ يٛ إٔ ايعٴبٝس ايعٴ

َكساقّا يًعسٍ أٚ ايًِٛ, ٚمل ػسٚا شيو َعتربّا, ؾإٕ ٖصا ٗ ايٛاقع غٛف ٜهٕٛ 

 كّا ٭زي١ ايعسٍ ٚايًِٛ.ككٸ

 ٗ ًٖل َا إشا نإ َٛنٛع ا٭زي١ ايٓا١ٖٝ عٔ ايًِٛ ٖٛ ايًِٛ ايٛاقعٞ َا ٜتع

ٞ بؿإٔ ضزع . أَا ايصٟ ْكًتُٛٙ عٓٸبعض ا٭َٛض, ٖٚٓا غٛف أضؾسٖا بتٛنٕٝض شنطتٴ
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هلصٙ  تهاظات اؾسٜس٠ ؾٗٛ ؾُٝا إشا ناْت اضتهاظات عكط ايؿاضع كايؿ١ّا٫ض

ٟٸ ل بػبب عسّ ؼٗك ;اضتهإظ ا٫ضتهاظات اؾسٜس٠, زٕٚ إٛاضز اييت مل ٜهٔ ؾٝٗا أ

أٚ  ,ل عكٛم ايتأيٝـَا ٜتعًٖ اؿكٛم إع١ٜٛٓ ٗ :َٛنٛعٗا ٗ عكط ايؿاضع, َٔ قبٌٝ

٢ً ايؿطا٤. ؾًِ تتبًٛض ٖصٙ إٛنٛعات ٗ عكط ِ ٚنُإ ايكسض٠ ععح ايتهدټ :َجٌ

ْؿّٝا ٚإثباتّا. ٚبطبٝع١ اؿاٍ بعس تبًٛض  ,عك٥٬ٞ ايؿاضع, ٚعًٝ٘ مل ٜهٔ ٖٓاى اضتهاظٷ

ْتٝذ١ يتهاٌَ اجملتُعات ايبؿط١ٜ, تبًٛضت بعض ا٫ضتهاظات بٌ ايعك٤٬,  ;إٛنٛع

عٝ٘ ٫ ٜؿٌُ ث١. َٚا ْسٸسٳشٵل عًٝٗا َكطًض إطتهعات ايعك١ٝ٥٬ إػتٳطًَٖٚٞ اييت ٜٴ

 ٫ بٴسٻث١. ٚٗ ٖصا ايؿإٔ سٳشٵتًو ايعَُٛات ٚاٱط٬قات ٖٚصٙ إطتهعات ايعك١ٝ٥٬ إػتٳ

ٌٕ ٌٸ َٔ ايبشح بؿه , بٌ نإ ن٬َٓا سٍٛ إٛاضز اييت نإ يًعك٤٬ بؿإٔ َػتك

ِٷ  يًشهِ ايؿطعٞ. ٗ شيو ايعكط َٛاؾلٷ ٖصا إٛنٛع سه

 ٕضازعّا ي٬ضتهاظ إٕ ا٫ضتهاظ ايكسِٜ ّجِّ :أٜهّا ٚغ٪ايٓا ٗ ٖصا ايؿأ ٌ

 ؟َع٢ٓ أْ٘ ىايؿ٘ ,اؾسٜس

  إشٕ ؾايبشح سايّٝا ٜسٚض سٍٛ ٖصٙ إػأي١, ٖٚٞ إٔ اضتهاظ عكط ايؿاضع

ٔٵ ٛٸٍ ايصٟ ططأ , َع َطٚض ايعَٔ نإ َطابكّا ؿهِ ايؿاضع, ٚيه ٚع٢ً أثط ايتش

ط١ٜ إعاقط٠ تط٣ عساي١ إػا٥ٌ اييت ناْت اجملتُعات ايبؿ سٵعٴع٢ً ثكاؾ١ ايٓاؽ, مل تٳ

 إٔ قتٌ إطتسٸـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ َٔ شيو َٚع ايعساي١,  ٗ ايعكٛض ايكس١ّ َتطابك١ّ سٸعٳتٴ

مل ٜهٔ ٜٴعترب ًُّٚا, ٚأَا سايّٝا ؾإٕ ٖصا ا٭َط يٛ متٸ عطن٘ ع٢ً ايعامل ؾإٕ عا١َ 

 سٸ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ, ؾًِ ٜهٔ ٜٴعٳْ٘ ًُّٚا. ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍٚٵايٓاؽ غٛف ٜطٳ

ًُّٚا ٗ شيو ايعكط ايصٟ اعتاز ؾٝ٘ ايٓاؽ ع٢ً ثكاؾ١ ايػٝـ ٚاؿطب ٚايكتاٍ, أَا 

 اغتبساٍ ٖصٙ ايجكاؾ١ بجكاؾ١ اؿٛاض بٌ اؿهاضات. ايّٝٛ ؾكس متٸ

ٚعًٝ٘ ؾإٕ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ ٜعترب اٯٕ ًُّٚا, ٖٚصا ٖٛ َٛنٛع ايبشح. ٚقس 

ايؿإٔ: إشا نإ إعترب ٗ سط١َ ايًِٛ ٖٛ ايعٴطف ؾًُاشا ْكٍٛ بعسّ  ِ ٗ ٖصاشنطتٴ

ٔٷ ;طف اؾسٜساعتباض ايعٴ خايس, ٚإٔ سط١َ  ٚشيو با٫يتؿات إٍ إٔ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ زٜ

سكٝك١ٝ. إٕ ايعك٤٬ إعاقطٜٔ ٜعتربٕٚ َٛنٛعّا َا َكساقّا  ضٖا قه١ّٝٚٵايًِٛ بسٳ

ْ٘ ٗ ايػابل َكساقّا يًًِٛ, ٚأزي١ سط١َ ايًِٛ يًًِٛ, ٗ سٌ أِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜعتربٚ
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هلصا إكسام ايصٟ ٜعتربٙ ايعك٤٬  اييت تأب٢ ايتدكٝل هب إٔ تهٕٛ ؾا١ًَّ

 إعاقطٕٚ ًُّٚا.

 ;ٚاسس أض٣ أْ٘ ٫ ّهٔ يًؿاضع إٔ ّهٞ اضتهاظٜٔ َتدايؿٌ سٍٛ َٛنٕٛع

ربٙ نصيو. إٕ ا٫دتٗاز أٚ ٫ ٜعت ;ؾإٕ اٱغ٬ّ إَا إٔ ٜعترب اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ ًُّٚا

ا٫بتسا٥ٞ ٗ قسض اٱغ٬ّ ٚاؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ إعاقط يٝػا َٛنٛعٌ, ٚإِا ُٖا 

ٚاسس, غا١ٜ َا ٖٓايو ٜٛدس ضأٜإ سٍٛ ٖصا إٛنٛع ايٛاسس. أسس ايطأٌٜ  َٛنٛعٷ

اض ٚاؾٗاز ٜصٖب إيٝ٘ ايعك٤٬ ٗ ايعَٔ ايكسِٜ, سٝح مل ٜهٔ ٜط٣ ٗ َٛاد١ٗ ايهٓؿ

ٚٗ إكابٌ إٕ ٖ٪٤٫ أْؿػِٗ ناْٛا هٝعٕٚ ٖصا ايػًٛى َع ا٭عسا٤  ;ًُّٚا ا٫بتسا٥ٞ

 أٜهّا.

ٛٸٍ ٚايتػٝٸط ايصٟ ططأ ع٢ً عٳٖٚصا إٛنٛع ايٛاسس ْؿػ٘ ٜٴ سٸ ايّٝٛ ـ بػبب ايتش

َكازٜل ايًِٛ. يٓؿرتض إٔ بًسّا إغ٬َّٝا ٫ ٜػتطٝع اهلذّٛ  أسسايجكاؾات إعاقط٠ ـ 

اٱغ٬ّ; ٭ٕ ايجكاؾ١ ا١ُٕٓٝٗ ايّٝٛ ع٢ً ايعامل تكّٛ ع٢ً ٚدٛب  آخط ٱزخاي٘ ٗ ع٢ً بًسٺ

ّٕ ٌ باضتهاظ بٹأخط٣ إٕ اٱغ٬ّ قس َق . َٚٔ ْاس١ٝٺإٔ ٜتعاٜـ اؾُٝع َع بعهِٗ بػ٬

ٗ  ٔ ٖٛ إٔ قسٚض ا٭َط ي٘ ٚٗٛضٷعكط ايؿاضع ْؿػ٘ قطعّا; ٚشيو ٭ٕ ايكسض إتٖٝك

ْٵػٳًَذٳ اَ٭﴿ٜكٍٛ:  يصيو ؾإٕ اهلل ,َؿطٚع١ٝ اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ ّٴ َؾاِقتٴًُٛا َؾٔإشٳا ا ٗٴطٴ اِيشٴطٴ ؾٵ

ٌٳ ُٴؿٵٔطنٹ ٔٳ ٫﴿, ٜٚكٍٛ: (5)ايتٛب١:  ﴾اِي ٕٳ بٹَقاتٹًُٛا اٖيصٹٜ ٓٴٛ َٹ ّٔ اَٯخٹٔطاهللٹ ٜٴ٪ٵ ٛٵ ٝٳ ٚٳ٫ بٹاِي سٳتٻ٢  ... 

ٜٳ١َ صا ا٭َط . إٕ ايجكاؾ١ ايعا١َ ٗ شيو ايٛقت مل تهٔ تعترب ٖ(29)ايتٛب١:  ﴾ٜٴعٵُطٛا اِيذٹعٵ

س ٖصٙ ايط١ٜ٩ بٗصا اـطاب, ٚيٝؼ ٖٓاى َع٢ٓ ٗ تأٜٝسٙ ًُّٚا, ٚإٕ اٱغ٬ّ قس أٜٻ

 يًجكاؾ١ إدايؿ١ هلصٙ ايجكاؾ١ ٗ ايٛقت ْؿػ٘.

س ايطأٟ إدايـ ٗ َٛضز شات شيو إٕ َع٢ٓ خًٛز اٱغ٬ّ يٝؼ ٗ إٔ ٜ٪ِّ

ٌٕ إٛنٛع, بٌ َعٓاٙ إٔ قإْٛ اٱغ٬ّ ثابتٷ ٌټ بؿه ب هتٳدسٜس ٜٴ َٛنٕٛع زا٥ِ, ٚن

ي٘ ايٛٗٛض ٜٓطبل عًٝ٘ شات ايكإْٛ, ٫ إٔ ٜهٕٛ اٱغ٬ّ تابعّا يًعك٤٬ بؿإٔ شات 

 إٛنٛع ايػابل أٜهّا.

ٔٵ :ِيكس قًتٴ َٔ ا٫يتؿات  ٫ بٴسٻ إٕ عَُٛات ؼطِٜ ايًِٛ تأب٢ ايتدكٝل. ٚيه

طف يٝؼ ايعٴ ٕ ضأٟأإٍ إٔ عَُٛات ؼطِٜ ايًِٛ إشا ناْت تعين ايًِٛ ايٛاقعٞ, ٚ
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طف غ٣ٛ ططٜل إٍ ايهؿـ عٔ ايًِٛ ايٛاقعٞ, ّهٔ يًؿاضع إٔ هعٌ َٔ ضأٟ ايعٴ

٢ ؽط١٦ ضأٟ طف ٗ إػتكبٌ, بٌ ّهٔ ي٘ ستٸٗ عكطٙ ططٜكّا, ٚيٝؼ ضأٟ ايعٴ

ٜٚعتربٙ َٛنٛعّا ٕكسام ايًِٛ ايٛاقعٞ, نُا  ,طف ٗ عكطٙ, ٜٚبسٟ ضأّٜا كتًؿّاايعٴ

بعض ا٭سهاّ. َٚٔ شيو وتٌُ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٔ نإ ا٭َط نصيو ٗ َٛضز 

% َٔ ايس١ٜ ع٢ً قطع ث٬ث١ أقابع, ٚٗ 30وهِ بـ  ×عٓسَا مسع اٱَاّ «أبإ»

% َٔ ايس١ٜ ع٢ً قطع أضبع١ أقابع, ؾعط بإٔ ٖصا ايكإْٛ 20ايٛقت ْؿػ٘ وهِ بـ 

ِٕ ٌٸ, ٚقس خٓطٜٓطٟٛ ع٢ً ًٚ ع بٗصا ايكإْٛ طٗ ٜػُإْػإ عٴ أٙ اٱَاّ أٜهّا. إٕ ن

 َكابٌِ أبإ بإٔ ع٢ً إط٤ إٔ ٫ هعٌ ؾُٗ٘ ٗ إٔ اٱَاّ عًٖ ٜعرتٜ٘ ْؿؼ ايؿعٛض. إ٫ٓ

إٕ  :طف. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ اٱغ٬ّ ٜكٍٛايكطعٞ, ضغِ اعتباضٙ ًُّٚا ٗ ْٛط ايعٴ ايٓلٸ

ِٷ ٛز غبب٘ ًٓا بٗصا ايًِٛ; ٚشيو ٭ٕ ٖصا ايؿِٗ ٜعبٹٚإْٓا قس َق ,ٖصا يٝؼ ًُّٚا, ٫ أْ٘ ًٚ

 طف إٍ بعض ا٭َٛض.إٍ عسّ ايتؿات ايعٴ

يططٜك١ٝ  ٖصا ايتدكٝل يسيٌٝ ايتشطِٜ ًُّٚا, ٚإِا ٖٛ ؽكٝلٷ سٸعٳإشٕ ٫ ٜٴ

بٝإ زيٌٝ ٜط٣  ٢ إشا متٸٚستٸ .٫ٚ قصٚض ٗ شيو أبسّا .طف يًهؿـ عٔ ايًِٛضأٟ ايعٴ

ٝٵسٳططٜل,  زطف فطٸزٕٚ ايًِٛ ايٛاقعٞ, ٜبك٢ ضأٟ ايعٴ ,طٗسط١َ ايًِٛ ايعٴ أْٓا ـ  بٳ

بايٓٛط إٍ َا يسٜٓا َٔ اٯضا٤ ا٭مس٢ ٚا٬ٕنات ا٭نجط ـ ٫ ْطتهٞ إٔ ٜهٕٛ ٖصا 

إٕ ٖصا »إشا نإ بًػإ اؿه١َٛ. ٚإشا قٌٝ:  ٫ غٝٻُاّٚ, طٗ احملطٻإٛضز َٔ ايًِٛ ايعٴ

صا اؿهِ إٕ ٖ», ٚأَا إشا قٌٝ: طف شيو بػٗٛي١ٺقس ٫ ٜتكبٸٌ ايعٴ «طٗ دا٥عايًِٛ ايعٴ

 طف غٛف ٜٓتب٘ إٍ خطأ ٬َنات٘.ؾإٕ ايعٴ «يٝؼ ًُّٚا

ناْت ٖٓاى بعض اٱط٬قات اييت مل ٜهٔ ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ كايؿّا هلا, 

ٔٵ ٚٗطت سايّٝا َكازٜل دسٜس٠, ٚنإ اضتهاظٖا ايعك٥٬ٞ كايؿّا يصيو  ٚيه

ف ٗ ّ ايتكطټس سطٻَٔ شيو إٔ ايؿاضع ـ َج٬ّ ـ قٚاٱط٬م ٚايعُّٛ ايصٟ شنطٙ ايؿاضع. 

إٔ ايعٌُ ع٢ً تٛغٝع ايططقات قس انتػب ايّٝٛ َكازٜل  ًَو ايػري زٕٚ إشْ٘, إ٫ٓ

ف ٗ ٖتًهات اٯخطٜٔ ٗ إطتهعات ايعك١ٝ٥٬ ًُّٚا; ايتكطټ سٵعٴدسٜس٠, عٝح مل ٜٳ

ف. إشٕ سهِ ٖصٙ إٛاضز ٕ بٗصا ايتكطټٛٵ٢ إشا مل ٜهٔ إايهٕٛ أْؿػِٗ ٜطنٳستٸ

 ىتًـ.
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ْط٣ إٔ ٖصا ا٫ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ـ ٚيٝؼ َٛنٛع٘ ـ إشا نإ دسٜسّا ؾإْ٘ ٫ ّٓع 

ع٢ً ؾِٗ ن٬ّ  ٌ قط١َّٜٓٔ إط٬م اـطابات ايػابك١; ٭ٕ ا٫ضتهاظ ايصٟ ٜؿٚه

ع٢ً ؾِٗ َطاز ايؿاضع. ٚأَا إشا  طٗ إعاقط, إش ٜهٕٛ قط١ّٜٓايؿاضع ٖٛ ا٫ضتهاظ ايعٴ

ِٷمل ٜهٔ يس٣ ايٓاؽ ٗ شيو ايعكط  َٔ ٖصا اـطاب, ٚناْٛا ٜسضنٕٛ إٔ  خامٸ ؾٗ

ّٷايتكطټ ٟٸ اضتهإظف ٗ َاٍ اٯخطٜٔ زٕٚ إشِْٗ سطا عك٥٬ٞ  , ٚمل ٜهٔ ٖٓاى أ

كايـ ٗ بعض َكازٜك٘ ٗ شيو ايعكط, عٓسٖا ئ ٜهٕٛ َكسٚض إطتهعات 

ؽ ع٢ً ؾِٗ َطاز ايؿاضع. ٚإٕ ايٛٗٛض ٗ ا٭غا ٌ قط١ّٜٓايعك١ٝ٥٬ اؾسٜس٠ إٔ تؿٚه

إٍ »بايٓػب١ إٍ اؾُٝع  بٕٛ ٗ شيو ايعكط. إٕ ٖصا ايٛٗٛض َعتربٷٜعين َا ٜؿُٗ٘ إدآط

, ٫ٚ ّهٔ يًُطتهعات اؾسٜس٠ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ إٔ تطزع شيو ايعُّٛ «ّٜٛ ايكٝا١َ

 ٚاٱط٬م.

 ٕٚاسس؟ اشا ٫ ّهٔ يًؿاضع إٔ ّهٞ ضأٌٜ َتكابًٌ سٍٛ َٛنٕٛع 

 إٕ ٖصا إٛنٛع ايٛاسس مل  :ِ إٔ ايعك٤٬ ٜكٛيٕٛتٴيكس غبل يهِ إٔ شنط

 ,اؾٗاز ا٫بتسا٥ٞ :ٜهٔ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايٓاؽ ٗ شيو ايعكط ايكسِٜ ًُّٚا, َٔ قبٌٝ

ِٷ سٝح مل ٜهٔ ًُّٚا آْصاى, إ٫ٓ ٗ عكطْا. نُا إٔ ايٓاؽ ٗ ايعكط ايطأٖ  أْ٘ ًٚ

 :ٜٚكٛيٕٛ ,ٗاز٠ إطأ٠, ًُّٚاأٚ عسّ قبٍٛ ؾ ,ٕ ٗ اخت٬ف ايس١ٜ بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠ٚٵٜطٳ

ًُّٚا; ٫عتكازِٖ إٔ  سٸعٳُا مل تهٔ ٖصٙ ا٭سهاّ بايٓػب١ إٍ ايؿعٛب ايػابك١ تٴبٳضٴ

ٔٻ بأنجط َٔ ٖصٙ إعاٜا. أَا اٯٕ ؾكس اضتؿع  دسٜطاتٺ ايٓػا٤ ٗ تًو اؿكب١ مل ٜه

ّا ٚسٓط ,يًُطأ٠ع ايٓاؽ ٚايٓػا٤, ٚأخصٚا ٜٓٛطٕٚ إٍ ٖصٙ إػا٥ٌ بٛقؿٗا اَتٗاّْا تٛٗق

َٔ قسضٖا, ٚنأِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜعتربٕٚ إطأ٠ إْػاّْا نا٬َّ, ٚيصيو ٜهٕٛ ٖصا 

 ايكإْٛ ٚإّا.

 

 ـ ٜتبع ـ
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ّٝ ايعداي١  ١بٛصفٗا قاعد٠ فكٗ
 

 د. الشيخ مهدي مهريزي

 حسه علي الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ تٛط١ْ٦

 ايؿك٘ اٱغ٬َٞ بإكازض ا٭ضبع١, ع٢ً ايطغِ َٔ ؼسٜس َكازض ا٫غتٓباٙ ٗ

إٔ قٛاعس ٚأقٍٛ ا٫غتٓباٙ ٚايؿكا١ٖ  إ٫ٓ ,١, ٚاٱْاع, ٚايعكٌأٟ: ايهتاب, ٚايػٓٸ

إٍ أنجط َٔ شيو. إٕ إكازض, َٚها١ْ َٛضإ ايؿك٘ ٚايكٛاعس, ٚا٭قٍٛ ايجابت١  ُتسٸ

إكازض,  ّا ٗ تٓػٝل قتٜٛاتط٠ َٚؿٝس٠ دسٸَ٪ثِّ ,إػتدطد١ َٔ تًو إكازض

 ٚا٫غتذاب١ يًؿطٚع, ٤ٌَٚ َٓطك١ ايؿطاؽ َٚا إٍ شيو.

أخط٣: إٕ ايكٛاعس َجاب١ إٝعإ ٚايؿاقٍٛ ايصٟ ٜػتعًُ٘ ايؿكٝ٘ ٗ َكاّ  ٚبعباض٠ٺ

 يٝٛاظٕ فٗٛزٙ ايؿهطٟ ع٢ً أغاغ٘. ;ا٫غتٓباٙ

ٌ عًٌُ َتعآٌَ ٗ ايٛٗٛض, ٚقس متٸ ٚنعُٗا إٕ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ ٚا٭قٍٛ ُجِّ

ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ,  فاٍتأيٝؿٗا ٗ  ـس١َ ايؿكا١ٖ. ٖٚٓاى ايهجري َٔ ايهتب اييت متٸ

ّٕ اٍٚقس سٛٞ ٖصا اجمل ١, ٚٚٗط َٔ ايؿٝع١ ٚايػٓٸ ,ٌ ايؿكٗا٤بٳَٔ قٹ خامٸ باٖتُا

ٚاسس٠ أٚ  خ عٔ قاعس٠ٺاييت تتشسٻ ,ؿات إؿطز٠يًؿكٗا٤ ٗ ٖصا ايؿإٔ ايهجري َٔ إكٓٻ

 .(1)كٛاعسنبري٠ َٔ اي فُٛع١ٺ

عا٤ بأْ٘ ٫ تعاٍ ٖٓاى ايهجري َٔ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ ٘ ّهٔ ا٫زٸَٚع شيو نًٓ

ٔٵٚٵاييت تًعب زٳ بٛقؿٗا قٛاعس  سٴعٵا ٜٴٓٛط إيٝٗا بٳٕٓ ضّا سامسّا ٗ ع١ًُٝ ا٫غتٓباٙ, ٚيه

ؾك١ٝٗ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ ا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛ َٔ ٖصٙ ايكٛاعس ٗ تهاعٝـ ؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ 
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ِٸ ِٗ ايؿك١ٝٗ, إ٫ٓٚاغتس٫٫ت ٢ اٯٕ ع٢ً ؾهٌ قاعس٠ بٝاْٗا ٚتسٜٚٓٗا ستٸ أْ٘ مل ٜت

ِٸ َٔ بٌ تًو  ايتاي١ٝبٝإ سسٚزٖا بٛنٛح. ّٚهٔ إٔ ْصنط ايكٛاعس  ؾك١ٝٗ, ٚمل ٜت

 ايكٛاعس:

 ـ قاعس٠ ايعساي١.1

 ١ٜ.ـ قاعس٠ اؿطٸ2

ِٸ3 ِٸ ـ قاعس٠ ا٭ٖ  .ٚإٗ

 ـ قاعس٠ ايػٗٛي١.4

 ـ قاعس٠ إػاٚا٠.5

 ٖا َٔ ايكٛاعس ا٭خط٣.ٚغري

ٌٕ  كتكط ـ بٛقؿٗا قاعس٠ّ ٚٗ ٖصٙ إكاي١ ْػع٢ إٍ بٝإ قاعس٠ ايعساي١ ـ بؿه

ؾك١ٝٗ بايػ١ ايتأثري ٗ ع١ًُٝ ا٫غتٓباٙ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ هلصٙ إػأي١ ايهجري َٔ 

ّا. ٚغٛف ْهتؿٞ َٓٗا ٖٓا دسٸ ايتؿكٝكات ٚايتؿطٜعات, ٚإٕ ؾها٤ ايتشكٝل ؾٝٗا ٚاغعٷ

 ؾك١ٝٗ. ح أقٌ إػأي١, ٖٚٞ إٔ ايعساي١ قاعس٠ْببش

 

ّٚ  ــــــ اّل: بٝإ املطأي١أ

ٌ تعبريّا عٔ ؾك١ٝٗ؟ ٖصا ايػ٪اٍ ّجِّ ٌٖ ّهٔ يًعساي١ إٔ تططح بٛقؿٗا قاعس٠ّ

ٔٷ َكتهب ع٢ً  بتكسِٜ ؾطٕح إْاٍ إػأي١, ٚأَا إعٜس َٔ ايتٛنٝض بؿأْٗا ؾٗٛ ضٖ

 َؿطزاتٗا:

 

 ــــــ ـ تعسٜف ايعداي1١

ٌٕ خاط٧; إش ايعسٍ  إٕ تعطٜـ ايعساي١ يٝؼ با٭َط ايػٌٗ, ٫ ٭ْٗا تؿِٗ بؿه

ايعكٌ  فاٍايعكٌ ايعًُٞ ـ نايٛدٛز ٚايعسّ ٗ  فاٍٚايًِٛ َٔ إؿاِٖٝ ايبس١ٜٝٗ ٗ 

 بٌ ايصٟ هعٌ َٔ تعطٜـ ايعساي١ أَطّا قعبّا ٖٛ بػاطتٗا إؿ١َٝٛٗ. ,ايٓٛطٟ ـ

ٗ ايػايب إٍ ايتعطٜـ  ايعًُا٤ يًعساي١ ْاٚط٠ْ ٌبٳإٕ ايتعطٜؿات إططٚس١ َٔ قٹ

اْكٝاز ايعكٌ ايعًُٞ »ؾٛا ايعساي١ بأْٗا: َٔ شيو َج٬ّ إٔ عًُا٤ ا٭خ٬م عطٻٚبإكسام. 



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ٛٸ٠ ايعاق١ً ٛٸ٠ ايػهب١ٝ ٚايؿ١ٜٛٗ»أٚ  ,«يًك ًَه١ » :ؾٗا ايؿكٗا٤ بأْٗا, ٚعطٻ(2)«غٝاغ١ ايك

. ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ تعاضٜـ (3)«ْؿػا١ْٝ تأَط بايٛادب, ٚت٢ٗٓ عٔ اؿطاّ

ايعسٍ »ٗ تعطٜـ ايعساي١:  (5). أٚ َا قاي٘ أبٛ ايبكا٤(4)ٌُ يًعساي١ أٜهّاايؿ٬غؿ١ ٚإتهًٚ

ٖٓ ٌٸٖٛ إٔ ٜعطٞ أنجط  ٌٸ(6)«ا يٖ٘ٓ ا عًٝ٘, ٜٚأخص أق ٖصٙ ايتعاضٜـ إِا ٖٞ َٔ  . ؾه

 بعض٭َٛض ايٛاضز٠ ٗ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ ا ,ايتعطٜـ بإكازٜل :قبٌٝ

ٗٞ َٔ ؾ, «ايعسٍ أؾهٌ َٔ ايؿذاع١»أٚ  ,«ايعسٍ أق٣ٛ اؾٝـ»ايطٚاٜات, َٔ قبٌٝ: 

 .(7)شنط ايؿٛا٥س ٚاٯثاض :قبٌٝ

ٟٸ تعطٜـ أٚ تؿػري يًعساي١. ٚقس أؾاض  َٚٔ ٖٓا ٫ ْعجط ٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً أ

ٌ ايسٜٔ بٳاي١ َٔ قٹايػٝس ايؿٗٝس قُس باقط ايكسض إٍ إٔ ؾًػؿ١ عسّ تعطٜـ ايعس

بعس  ,تهُٔ ٗ اؿًٝٛي١ زٕٚ كتًـ ايتؿػريات اـاط١٦ هلصا إؿّٗٛ. ؾإٕ مساست٘

١ٜ ٚايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ, قاٍ: بٝاْ٘ أضنإ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ ٗ إايه١ٝ ٚاؿطٸ

ٛٸ» ٕ َٓٗا ...ؾإٕ اٱغ٬ّ سٌ أزضز ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ نُٔ إباز٨ ا٭غاغ١ٝ اييت ٜته

ّٸ ب٘ ا٫قتكازٟ مل ٜتيٻَصٖ بٗا  ٚمل ٜٓازٹ ,ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ َؿَٗٛٗا ايتذطٜسٟ ايعا

ٌٕ ٌٸ بؿه , ٫ٚ أٚنً٘ إٍ اجملتُعات اٱْػا١ْٝ اييت ؽتًـ ٗ تؿػرٕي َؿتٛح يه

ْٛطتٗا يًعساي١ ا٫دتُاع١ٝ باخت٬ف أؾهاضٖا اؿهاض١ٜ َٚؿاُٖٝٗا عٔ اؿٝا٠, ٚإِا 

ٚاغتطاع ـ بعس شيو ـ إٔ  ,ٔادتُاعٞ َعٝٻ ٘ٺٙ ٗ كٓطضٳٛٳًِّٛ ٚبٳز اٱغ٬ّ ٖصا إؿٗسسٻ

تٓبض ْٝع ؾطاٜٝٓ٘ ٚأٚضزت٘ بإؿّٗٛ  ادتُاعٞ سٞٛ س ٖصا ايتكُِٝ ٗ ٚاقٕعهػِّ

.. ؾ٬ ٜهؿٞ إٔ ْعطف َٔ اٱغ٬ّ َٓازات٘ بايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ, إِا .اٱغ٬َٞ يًعساي١

ٛٸ  .(8)«َٚسيٛهلا اٱغ٬ّ اـامٸ ,١ يًعساي١ضات٘ ايتؿكًٝٝهب إٔ ْعطف أٜهّا تك

ٞٸ َٚع شيو ؾإٕ ٖصا ٫ ٜعين عسّ ٚدٛب ايكٝاّ َذٗٛزٺ َٔ أدٌ ؼسٜس  عًُ

 ٚبٝإ سذِ ا٬ٕنات ٚإعاٜري ايتطبٝك١ٝ ي٘. ,زا٥ط٠ ايعساي١

ٕٵ نإ قعبّا, ّهٔ  ٚاـ٬ق١ ٖٞ إٔ ايتشسٜس ٚايتؿػري إؿَٗٛٞ يًعساي١ ٚإ

ٗ ٖصٙ إػأي١, ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ بإٔ ايعساي١ تػتعٌُ ٗ  بٝإ إػاس١ إٓؿٛز٠

 أضبع١ فا٫ت:

 ـ ايعساي١ ٗ ايتهٜٛٔ ْٚٛاّ اـًل.1
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 ـ ايعساي١ ٗ ايتؿطٜع ٚايٓٛاّ ايتؿطٜعٞ.2

 ـ ايعساي١ ٗ ايتسبري ٚايٓٛاّ ايتٓؿٝصٟ.3

 ايعساي١ ٗ ايػًٛى ٚٗ َٓٗر اؿٝا٠ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ.ـ 4

ايعساي١ ٗ ايتؿطٜع ٚايٓٛاّ يٓا َٔ بٌ ٖصٙ اجملا٫ت ؾٗٛ ايجاْٞ, أٟ  أَا إٓؿٛز

 ايتؿطٜعٞ.

 

 ــــــ ـ ايكاعد٠ ايفك2١ٝٗ

ٝات ػُع نُٔ إطاضٖا عٔ نًٓ إٕ ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ ٗ ايؿِٗ ايػا٥س عباض٠ْ

كتًـ ايؿطٚع, ٚػعٌ سؿٛٗا ٚاغتصناضٖا َتاسّا يًؿكٝ٘. َٚٔ ٖٓا ؾإْٗا ٫ ؼ٢ٛ 

ٝٸبا٫ٖتُاّ  ّا, نُا ٖٛ اؿاي١ بايٓػب١ إٍ عًِ ا٭قٍٛ, ٫ٚ ػس هلا بٛقؿٗا عًُّا آي

 َٛنعّا ٗ ا٫غتٓباٙ.

ٝٵسٳ إٔ إعٝاض ايكشٝض ٗ ؾِٗ ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ ٜهُٔ ٗ ا٫غتٓباٙ, ٚع٢ً  بٳ

 ايؿكٝ٘ إٔ ىترب اغتٓباط٘ بٛاغطتٗا. ٚضَا ناْت ٖصٙ ايعباض٠ َٔ ايؿٗٝس ا٭ٍٚ ْاٚط٠ّ

ُٸ»١ٜ٩, إش ٜكٍٛ: إٍ ٖصٙ ايط  ٚايؿٛا٥س ٗ ايؿك٘, كتكطٷ ٘ نتاب ايكٛاعسا قٓؿتٴؾُ

ّٷ تػتٓب٘ َٓٗا ,أقٛي١ٝ ٚؾطع١ٝ ,١َٝؿتٌُ ع٢ً نٛاب٘ نًٓ  .(9)«ؾطع١ٝ أسها

إٔ ٜكاٍ: إٕ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ ع٢ً ْٛعٌ, ُٖٚا: َا نإ  ٚضَا نإ ا٭زمٸ

ٞ ايصٟ ٜؿتٌُ ع٢ً ايهًٓ ا٭َط :َعٝاضّا ٬َٚنّا ٗ ا٫غتٓباٙ, َٚا نإ َٔ قبٌٝ

 «أقٛي١ٝ ٚؾطع١ٝ»ؾطٚع ٜٚٓؿع ٗ ايتطبٝل. ٚضَا أَهٔ اغتٛٗاض ٖصا إع٢ٓ َٔ عباض٠ 

ٚٸ ٟٸٍ. ٚع٢ً ٗ ن٬ّ ايؿٗٝس ا٭ ِٸ أ اؿسٜح عٔ ايعساي١ بٛقؿٗا قاعس٠  ساٍ عٓسَا ٜت

ٕ ايعساي١ َٝعإ َٚعٝاض يًؿكا١ٖ إؾإِا ٜهٕٛ شيو ع٢ً أغاؽ ايؿِٗ ايجاْٞ. أٟ 

ٕ ْٝع ا٭ؾٗاّ ايؿك١ٝٗ ٚايؿتا٣ٚ هب تكُٝٝٗا بٛاغط١ ايعساي١. ّهٔ إغتٓباٙ, ٚٚا٫

ط٠ ٗ تٓػٝل فُٛع ايؿك٘, نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ٤ٌَ َٓطك١ هلصٙ ايكاعس٠ إٔ تهٕٛ َ٪ثِّ

 ايؿطاؽ بٛقؿٗا سطّّا ٫ ٜٓبػٞ ػاٚظٙ.

 أقٌ»: قاٍ ايؿٗٝس ايؿٝذ َطته٢ إطٗطٟ ٗ بٝإ ايعساي١ بٛقؿٗا قاعس٠ّ

ؾايعساي١ تكع ٗ غًػ١ً عًٌ  .ايعساي١ َٔ َٛاظٜٔ اٱغ٬ّ; يٓط٣ َا ايصٟ ٜٓطبل عًٝٗا
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ٍٷ , ٚإِا َع٢ٓ ا٭سهاّ, ٚيٝؼ ٗ غًػ١ً َع٫ًٛتٗا, ٫ٚ َع٢ٓ إٔ َا ٜكٛي٘ ايسٜٔ عس

ٍٷ  .(10)«ٜكٍٛ ب٘ ايسٜٔ إٔ َا ٖٛ عس

ِٷ»أخط٣:  ٚبعباض٠ٺ يعسٍ ع٢ً ا٭سهاّ, ٚيٝؼ تابعّا يٮسهاّ. ا ايعسٍ سان

 .(11)«يٝؼ ٖٛ اٱغ٬ّ, بٌ اٱغ٬ّ ٖٛ ايعازٍ

ٜٳ ٌ يًؿكٝ٘ َكسضّا ٖصا ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ ّهٔ يًعساي١ إٔ تؿٚه زٴٔطٚبايتايٞ 

ٔ قشٸ١ اغتٓباط٘؟ ٖصا ٖٛ َٚعٝاضّا, عٝح ّهٓ٘ ع٢ً أغاغٗا إٔ ٜػتٓب٘ أٚ ٜتبٝٻ

, َٚٔ ٖٓا غٛف ايػ٪اٍ اؾٖٛطٟ ٗ ٖصٙ إكاي١, سٝح ْػع٢ إٍ ايعجٛض عٔ دٛاب٘

 ْكتكط ع٢ً اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ, ْٚعطض عٔ شنط ا٭عاخ ٚايؿطٚع ا٭خط٣.

 

 ــــــ ثاّْٝا: اجلرٚز ايتازخي١ٝ

يكس نإ ايعسٍ ٗ زا٥ط٠ ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬ َططٚسّا ٗ عًِ ايه٬ّ ٚايؿك٘ 

ٌٸ ضّا. إٕ َتذصِّ سٸ ايبشح ٗ َؿّٗٛ ايعسٍ أَطّاعٳَٔ ٖصٙ ايعًّٛ ٜٴ ٚاسسٺ ٚا٭خ٬م. ٚٗ ن

ٌ أضن١ٝ ض ؾٓهبٵٔ ٚايُكْعاع ا٭ؾاعط٠ ٚإعتعي١ ٗ َػأي١ ايعسٍ اٱهلٞ َٚػأي١ اُؿػٵ

 هلصا إٛنٛع ٗ عًِ ايه٬ّ.

نُا متٸ اؿسٜح ٗ عًِ ا٭خ٬م عٔ ايعسٍ أٜهّا ٗ َعطض اؿسٜح عٔ 

 ايكؿات ا٭خ٬ق١ٝ ٚايهُاٍ ايٓؿػاْٞ.

تٓاٍٚ ايعساي١  :أسسُٖا :ٌَٛضزٜٔ َػتكًٓعح ايعساي١ ٗ  ٚٗ عًِ ايؿك٘ متٸ

, شيو بٛقؿٗا ٚاسس٠ َٔ قؿات اجملتٗس, ٚايكانٞ, ٚإَاّ اؾُاع١, ٚايؿٗٛز َٚا إٍ

ايتعبري عٓٗا ٗ ايطأٟ إؿٗٛض بٛقؿٗا ًَه١ ْؿػا١ْٝ. ٚٗ ٖصا إٛضز ـ باغتجٓا٤  ٚمتٸ

 .(12)ٖصا ايؿإٔ تكٓٝـ ايهجري َٔ ايطغا٥ٌ ٗ ٖصا إٛقع إصنٛض ٗ ايؿك٘ ـ متٸ

قاعس٠ ايعسٍ »ايتعبري عٓٗا بكٛهلِ:  زٴٔطسٝح ٜٳ ,بٛقؿٗا قاعس٠ّ ٚإٛضز اٯخط

, ٚتػتعٌُ ٗ ا٭خطا٤ اـاضد١ٝ, َع٢ٓ عٓسَا ؽتً٘ ا٭َٛاٍ ببعهٗا «ٚاٱْكاف

 .(13)ط١ًٜٛ ٗ عًِ ايؿك٘ ٜٚكعب ايتُٝٝع بٝٓٗا. ٚهلصا إٛضز غابك١ْ

ٖٛ قاعس٠ ايعساي١ ٗ  ,ضؽ دصٚضٙ ايتاضى١ٝٚهب إٔ ْس ,ٚايصٟ ْٴع٢ٓ ب٘ ٖٓا

 ّ شنطٙ.ايؿك٘ بإع٢ٓ ايصٟ تكسٻ
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ٜصٖب ايؿٗٝس إطٗطٟ إٍ ايكٍٛ بإٔ اؾصٚض ايتاضى١ٝ ٭قٌ ايعساي١ ٗ ايؿك٘ 

سٙ بعض ٖٚصا َا ٜ٪ِّ .(14)١ٌ أٌٖ ايػٓٸبٳتعٛز إٍ تٛٚٝـ ايطأٟ ٚايكٝاؽ ٗ ايؿطٜع١ َٔ قٹ

. نُا أعاز ايؿٗٝس (15)ايؿٝذ َكطؿ٢ إطاغٞ :أَجأٍَ  ,١ أٜهّاعًُا٤ أٌٖ ايػٓٸ

إطٗطٟ اؾصٚض ايتاضى١ٝ هلصا ايبشح بٌ عًُا٤ ايؿٝع١ إٍ عح ا٬ٕظَات ايعك١ًٝ 

, ٚأَا ٗ عًِ ا٭قٍٛ ٚٗ نتب ايؿك٘ ؾ٬ لس تكطوّا (16)ض ايعكًٌٝبٵٔ ٚايُكػٵٚاُؿ

 سٍٛ ٖصٙ إػأي١.

َٳ ط عٔ قًك٘ إظا٤ غؿ١ً , ٚعبٻي١ بٛقؿٗا قاعس٠ّخ عٔ ايعساؼسٻ ٔٵٜٚبسٚ إٔ أٍٚ 

إٕ »سٝح قاٍ ٗ ٖصا اـكٛم: , ٖٛ ايؿٗٝس ايؿٝذ َطته٢ إطٗطٟ ,ايؿكٗا٤ عٓٗا

ُٸ ,أقٌ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ قس متٸ ػاًٖ٘ ٚايػؿ١ً عٓ٘, ؾؿٞ  ,ٝت٘ ٗ ؾكٗٓاضغِ أٖ

ٔٔ ٔإسٵػٳاْٚٳبٹاِي﴿اغتدطاز عَُٛات ٗ ايؿك٘ َٔ آٜات َٔ قبٌٝ:  ايٛقت ايصٟ متٸ ٜٵ  ﴾ّاٛٳايٹسٳ

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛزٹ﴿, ٚ(17)(83)ايبكط٠:  ٔٵ1)إا٥س٠:  ﴾َأ ع٢ً ايطغِ َٔ تأنٝس ايكطإٓ  (, ٚيه

٘ َٓ٘ قاعس٠ ٚأقٌ عاّ ٗ ايهطِٜ ع٢ً َػأي١ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ, َع شيو مل ٜٴػتٓبٳ

 .(18)«ا٥ٓاٗ ايتؿهري ا٫دتُاعٞ يس٣ ؾكٗ ٣ إٍ سسٚخ ضنٛزٺايؿك٘, ٖٚصا ا٭َط أزٸ

...٭ٕ تطبٝل »سٝح قاٍ:  ,ط عٓ٘ اٱَاّ اـُٝين بإٝعإ ٚإعٝاضنُا عبٻ

ايكٛاٌْ ع٢ً أغاؽ ايكػ٘ ٚايعسٍ, َٚٓع ايٛإٌ ٚاؿهَٛات اؾا٥ط٠, ٚبػ٘ 

ايعساي١ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ, ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ ٚقٛع ايؿػاز ٚايؿشؿا٤ ٚأْٛاع 

ٚا٫غتك٬ٍ ٚا٫نتؿا٤  ,عٝاض ايعكٌ ٚايعسٍٜات طبكّا ٕا٫مطاؾات, ٚنُإ اؿطٸ

ٚاؿسٚز ٚايككام  ,ٚايٛقٛف بٛد٘ ا٫غتعُاض ٚا٫غتجُاض ٚا٫غتعباز ,ايصاتٞ

ٚايتععٜطات ع٢ً َٝعإ ايعكٌ ٚايعسٍ ٚاٱْكاف, ٦َٚات إٛاضز َٔ ٖصا ايكبٌٝ, يٝؼ 

١. إٕ ٖصا ٚع٢ً َس٣ تاضٜذ ايبؿط ٚاؿٝا٠ ا٫دتُاعٝ ,با٭َط ايصٟ ٜب٢ً َطٚض ايعَٔ

إٕ ايكٛاعس ايعك١ًٝ ٚايطٜان١ٝ هب إٔ : عا٤ ٜؿب٘ ايكٍٛ ٗ ايٛطٚف ايطا١ٖٓا٫زٸ

 .(19)«تػتبسٍ بكٛاعس أخط٣

 .(20)آخط ٗ ٖصا ايؿإٔ ع٢ً مٛ اٱْاٍ أٜهّا خ بعضٷٚقس ؼسٻ
 

 ــــــ ثايجّا: َطتٓد ايٓعس١ٜ

يؿكٝ٘ ٗ اغتٓباٙ ؾك١ٝٗ ٜػتٓس إيٝٗا ا إٕ ايعساي١ ّهٓٗا إٔ تهٕٛ قاعس٠ّ :قًٓا
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إٕ ايؿكٗا٤ مل  :ٚقٌٝ .ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ, أٚ هعٌ َٓٗا َٝعاّْا يتكِٝٝ اغتٓباط٘

ِٸ تٓاٚهلا بٛقؿٗا َػأي١ّٜكطِّ ع١ًُٝ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٜكّٛ  سٛا بٗصا ا٭َط, ٚمل ٜت

ِٖ ٚنتبِٗ ٗ ايؿك٘ اا٫عتكاز ع٢ً أِْٗ قس اغتؿازٚا َٓٗا ٗ تهاعٝـ ؾتاٚ

 ا٫غتس٫يٞ.

يتؿهٌ  ;١ا ًٜٞ ْػع٢ إٍ بٝإ َػتٓسات ٖصٙ ايٓٛط١ٜ َٔ ايهتاب ٚايػٓٸَ ٚٗ

 كٌ ٗ زضاغاتِٗ ايع١ًُٝ.يًُشٚك ١ّأضنٝٸ

ٚقـ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ْؿػ٘ ٗ نتاب٘ ايهطِٜ آَطّا بايعسٍ ٚاٱسػإ; إش 

ٕٻ ﴿ٜكٍٛ:  ٚٳأٱاهلَلٔإ  ٍٔ َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٜٳِأ ٚٳٔإٜتٳا٤ٹ شٹٟ اِيُكطٵبٳ٢   ٕٔ (. نُا اعترب إٔ 90)ايٓشٌ:  ﴾سٵػٳا

ٓٳا ﴿اهلسف َٔ ضغاي١ ا٭ْبٝا٤ ٜهُٔ ٗ قٝاّ ايٓاؽ بايكػ٘, َٚٔ شيو قٛي٘:  َيَكسٵ َأضٵغٳًِ

٘ٹ ّٳ ايٓٻاؽٴ بٹاِيكٹػٵ ٝٳُكٛ ٕٳ يٹ ُٹٝعٳا ٚٳاِي ِٴ اِيهٹتٳابٳ  ٗٴ َٳعٳ ٓٳا  ْٵعٳِي ٚٳَأ ٓٳاتٹ  ِّٝ ٓٳا بٹاِيبٳ  (.25)اؿسٜس:  ﴾ضٴغٴًَ

ل إشا نإ ايتؿطٜع ٚايتسبري قا٥ُّا ع٢ً أغاؽ ٖكإٕ ايكٝاّ بايكػ٘ إِا ٜتش

ٌٷ ايكػ٘, ٚإٔ تهٕٛ ططٜك١ سٝا٠ ايٓاؽ عازي١ّ ٟٸ أٜهّا. ؾإشا سسخ خً ٚاسس َٔ  ٗ أ

 فاٍل ايكٝاّ بايكػ٘. َٚٔ ايٛانض ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ إٔ ايج٬ث١ ئ ٜتشٖك ا٫تٖصٙ اجمل

م إيٝ٘ اـًٌ. ٚع٢ً ْ٘ ٫ ٜتططٻسٝح ٜطتب٘ باهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ, ؾإ ;ايتكٌٓ ٚايتؿطٜع

ٖصا ا٭غاؽ ٜهٕٛ ايتؿطٜع ٚايتكٌٓ عاز٫ّ. ٚإٕ ايؿكٝ٘ ايصٟ ٜطّٚ ا٫غتٓباٙ عًٝ٘ إٔ 

 ٜأخص ٖصا ا٭قٌ بٓٛط ا٫عتباض.

َا  :َٚٔ شيو .ٚقس متٸ ايتأنٝس ع٢ً َعٝاض ايعساي١ ٗ ايهجري َٔ ايطٚاٜات أٜهّا

ُٳ ايعسٍ َٝعإ»أْ٘ قاٍ:  |ٟٚ عٔ ضغٍٛ اهللضٴ أخصٙ قازٙ إٍ  ٔٵاهلل ٗ ا٭ضض, ؾ

َٳ  .(21)«تطن٘ غاق٘ إٍ ايٓاض ٔٵاؾ١ٓ, ٚ

عٓسَا ضؾض ؾت٣ٛ أبٞ سٓٝؿ١ قاٍ:  ×إٔ اٱَاّ ايكازم ,زٚٗ قشٝش١ أبٞ ٫ٓٚ

 .(22)«ض ٚايًِٛٛٵقه٢ عًٝ٘ أبٛ سٓٝؿ١ باَؾ»

١ ايعسٍ ٖٛ ايٓاطل بايػٓٸ»ٗ ٚقـ ايكطإٓ ايهطِٜ:  ×ٚقاٍ أَري إ٪ٌَٓ

 .(23)«ط بايؿهٌٚا٭َ

ْٚكب٘  ,إٕ ايعسٍ َٝعإ اهلل غبشاْ٘ ايصٟ ٚنع٘ ٗ اـًل»أٜهّا:  ×ٚقاٍ

 .(24)«, ؾ٬ ؽايؿ٘ ٗ َٝعاْ٘, ٫ٚ تعاضن٘ ٗ غًطاْ٘ٱقا١َ اؿلٸ
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قٛي٘:  :ايهجري َٔ ايهًُات ايٛاضز٠ ٗ ٖصا ايؿإٔ, َٔ قبٌٝ ×نُا ْكٌ عٓ٘

ايعسٍ ْٛاّ », ٚ(27)«ايعسٍ قٛاّ ايربٜٸ١», ٚ(26)«١ايعسٍ قٛاّ ايطعٝٸ», ٚ(25)«ايعسٍ ٬َى»

 .(28)«اٱَط٠

إٕ ٖصٙ اٯٜات ٚايطٚاٜات ّهٔ هلا إٔ تهٕٛ َكسضّا ٫قطٝاز ٖصٙ ايكاعس٠ 

 ّ شنطٖا.١ُ, نُا إٔ ا٭َط ٫ ٜكتكط ع٢ً ٖصٙ إٛاضز اييت تكسٻايؿك١ٝٗ ايكِّ

إش ًٜتعّ  ;ٚباٱناؾ١ إٍ اٯٜات ٚايطٚاٜات, ٜؿٗس ايعكٌ ع٢ً ٖصٙ إػأي١ أٜهّا

ٕ إٔ إجاٍ ٚٵض ايعكًٌٝ, ٜٚطٳبٵٔ ٚايُكػٵباُؿ ,ٚنصيو إعتعي١ ,ا٭قٛيٕٝٛ َٔ ايؿٝع١

ض ايًِٛ, ٚاعتربٚا إٔ إزضاى أٚ سهِ ايعكٌ ـ بٵٔ ايعسٍ ُٚقػٵٌ ُعا٭بطظ ع٢ً شيو ٜتُجٻ

ٌٸ ٗ ٖصا ايؿإٔ ـ أَطٷ ٍٸ, َػتك ع٢ً ٖصا ا٭َط َععٍ عٔ سهِ  َع٢ٓ إٔ ايعكٌ ٜس

 ع.ايؿط

أَا َكسض »١: قاٍ ايؿٝذ َكطؿ٢ إطاغٞ َٔ عًُا٤ ايتؿػري َٔ أٌٖ ايػٓٸ

١ ٚاٱْاع, ؾٗٛ ايعكٌ ٚسه١ُ بعس ايهتاب ٚايػٓٸ ,ايعساي١ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬

 .(29)«ايتؿطٜع ٗ اٱغ٬ّ

ٌ ٚنصيو َٓٗر ايؿكٗا٤ ٗ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايعساي١ ـ بٛقؿٗا َكسضّا َٚعٝاضّا ـ ّجِّ

ّا ٚقطوّا آخط ع٢ً ٖصٙ ايٓٛط١ٜ. ٚغٓأتٞ ع٢ً شنط ِاشز هلصا ا٭َط ٗ ؾاٖسّا ٚانش

 ايكػِ اٯتٞ.

 

 ــــــ زابعّا: تطبٝل قاعد٠ ايعداي١

ّٚهٓٗا إٔ  ,نُا غبل إٔ أؾطْا ّهٔ يكاعس٠ ايعساي١ إٔ تهٕٛ َكسضّا

تهٕٛ َعٝاضّا أٜهّا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ يًؿكٝ٘ إٔ ٜػتٓب٘ ا٭سهاّ بٛاغط١ 

 ايكاعس٠, نُا ّهٔ ي٘ إٔ ٜعٌُ ع٢ً تكِٝٝ ؾُٗ٘ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ أٜهّا. ٖصٙ

َا ًٜٞ ْػتعطض بعض تطبٝكات ٖصٙ ايكاعس٠, َع شنط ِاشز َٔ ا٭َج١ً  ٚٗ

 ايؿك١ٝٗ عًٝٗا:

 

 ــــــ أـ االضتٓباط ع٢ً أضاع قاعد٠ ايعداي١

ٜس ـ قاٍ قاسب اؾٛاٖط ٗ َػأي١ ا٭ضض عٓس اخت٬ف أٌٖ اـرب٠ ٗ ؼس1
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ايهاب٘ إٔ ػُع ايكُٝتإ أٚ  :بٌ قايٛا ,٘قشاب ٗ قًٓب٘ ا٭ قس عٌُ»ايك١ُٝ: 

, ثِ قاٍ ٗ َكاّ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ٖصا «١ِ بايػٜٛٸٝٳَٓػٛب١ إٍ ايكٹ ٜٚتكسم بك١ُٝٺ ,ِٝٳايكٹ

 .(30)«قشابشنطٙ ا٭ إؿرتٟ ٚايباٜع ٖٛ َا َٞٚكته٢ ايعسٍ اؾاَع بٌ سٓك»ايطأٟ: 

ٟٕاؿ١ًَٓ ـ شٖب ايع2٬ٓ ع٢ً أغاؽ قاعس٠  ٞ ٗ َػأي١ نُإ إجًٞ إٍ تطدٝض ضأ

ع٢ً َهإ ايػكب ٚا٫غت٤٬ٝ, أٚ  ٌٖ إساض ٗ َطايب١ إجٌ»ايعسٍ, ٚشيو سٝح قاٍ: 

 &عِٛؾٝٗا؟ شٖب ايؿٝذ ا٭ ِٝٳَهإ ايتًـ, أٚ َهإ إطايب١, ٚيٛ َع اخت٬ف ايكٹ

 ;إطايب١ أظٜس َٓٗا ٗ َهإ ايتًـ ٕإٍ إٔ يًُايو إطايب١ ٚيٛ ناْت قُٝت٘ ٗ َها

 .(31)«غ٬ّاٱ أْ٘ ايصٟ ٜكتهٝ٘ عسٍ &ًٞذُع, ٚعٔ اؿًٓي ٚؾاقّا

ِٷ ف ٗ ًَوٺـ ٜصٖب اٱَاّ اـُٝين إٍ سط١َ ايتكطټ3  .(32)٫ َاي١ٝ ي٘; ٭ْ٘ ًٚ

ض ـ ٚقس شٖب ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ إٍ ا٫عتكاز بإٔ يًُايو إطايب١ بايك١ُٝ عٓس تعصټ4

ِٷ ,&عِٛا٭ َٓٗا َا أؾازٙ ايؿٝذ»نإ ًُّٚا:  جٌ, ٚإ٫ٓعٌ إ , َٔ إٔ َٓع إايو ًٚ

ٌّ  .(33)«ٌ ٚدٛب ايك١ُٝاؾُع بٌ اؿٓك ض, َٚكته٢بايتعصټ ٚإيعاّ ايهأَ بإجٌ َٓؿ

ٌ إتعاقسٜٔ متٸ بٳَٔ قٹ «َا ٚقع عًٝ٘ ايعكس»ل َػأي١ ٚدٛب تػًِٝ َا ٜتعًٖ ـ 5ٗٚ

ِٷ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً شيو بإٔ ِٕإَػاى َاٍ ايػري ًٚ ٚأَػو  ,, ٚإشا قاّ أسس ايططؾٌ بًٛ

 .(34)ي٘ إٔ ًِٜٛ َا عًٝ٘ تػًُٝ٘, ؾإٕ ايططف اٯخط ٫ ولٸ

 

 ــــــ ب ـ طسح احلدٜح ع٢ً أضاع قاعد٠ ايعداي١

, ٚإٕ ّابا تأتٞ َٔ نٕٛ أخص ايعٜاز٠ ًُٚإٕ سط١َ ايطِّ :قاٍ اٱَاّ اـُٝين

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ مساست٘  .باب ع٢ً ايطِّؿإٔ ٫ تعٌٜ ايًِٛ إرتتٌِّ إػتع١ًُ ٗ ٖصا ايٝٳاؿٹ

ٕٵ ﴿ٕ قٛي٘ تعاٍ: إ»ٌ ايؿطع١ٝ ٗ ٖصا ايؿإٔ, ٚقاٍ ٗ شيو: ٝٳٜطؾض اغتعُاٍ اؿٹ ٚٳٔإ

ِٵ ضٴ ِٵ َؾًَُه ِٵ ٩٫َٴتٴبٵتٴ ٛٳايٹُه َٵ ٚٳ٫َ ٚؽٴ َأ ٕٳ  ُٴٛ ًِٛٹ ٕٳ تٳ ُٴٛ ًَِٛ ٗ إٔ أخص  ٚاٖطٷ (279)ايبكط٠:  ﴾تٴ

ِٷايعٜاز٠ عٔ  ٕٵايؿاضع ا٭ ٗ ْٛط ضأؽ إاٍ ًٚ  :ٌٵمل ُْك قسؽ, ٚسه١ُ ٗ اؾعٌ إ

إٔ  خص ع٢ً ساي٘, ٚقس َطٸايعٓٛإ َع بكا٤ ا٭ إٔ ايًِٛ ٫ ٜطتؿع بتبسٌٜ ١ٝ, ٚٚاٖطٷبايعًٓ

٫ْكطاف ايٓاؽ عٔ  با بأْ٘ َٛدبٷايطِّ ًت سط١َايطٚاٜات ايكشٝش١ ٚغريٖا عًٖ

 .(35)«ًُّٚٚا ١ نْٛ٘ ؾػازّآًايتذاضات ٚاقطٓاع إعطٚف, ٚإٔ ايع
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ٍٸ &ٜصٖبٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ  بٗا  ٗ ٖصا ايػٝام إٍ اعتباض ايطٚا١ٜ اييت ٜػتس

, ٜٚط٣ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات إِا متٸ اخت٬ق٘ يتؿٜٛ٘ ع٢ً دٛاظ اؿ١ًٝ َٛنٛع١ّ

ٕ تهٕٛ تًو ايطٚاٜات َٔ أغتبعس أ٫ », سٝح قاٍ: ^اؿكٝك١ ايٓاقع١ يًُعكٌَٛ

ُٸيتؿٜٛ٘ مسع١ ا٭ ;دايؿٌإ زؽٸ  .(36)«١ ايطاٖط٥ٜٔ

 

 ــــــ ز ـ حتدٜد مشٍٛ املطًكات ٚايعَُٛات

إٍ اعتباض ايطٚاٜات ايٛاضز٠  «ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط»ٚقس شٖب ابٔ عاؾٛض ٗ تؿػري 

إش  ;ؾٗٛ غري دا٥ع بعسّ نٕٛ ٖصا ايػًٛى ًُّٚا, ٚإ٫ٓ ٗ دٛاظ نطب إطأ٠ َٓشكط٠ّ

ضز ٗ بعض اٯثاض َٔ اٱشٕ يًعٚز ٗ نطب ظٚدت٘ ايٓاؾع, َٚا ٚضز استذٸٛا َا ٚ» ٜكٍٛ:

ٕٸ تًو . ِٗ ؾعًٛا شيو ٗ غري ٚٗٛض ايؿاسؿ١أْ َٔ ا٭خباض عٔ بعض ايكشاب١ ٚعٓسٟ أ

ُٳٌ ا٭باس١ ؾٝٗا أْاٯثاض ٚ َٳشٵ طف بعض ايطبكات َٔ ايٓاؽ, ٚعٞ ؾٝٗا عٴٗا قس ضٴا٭خباض 

ٕٸ ايٓاؽ َتؿاٚتٕٛ  عٴسٸٕٚ نطب إطأ٠ ٚ َِٓٗ ٫ ٜٳسٵٗ شيو, ٚأٌٖ ايبٳأٚ بعض ايكبا٥ٌ, ؾإ

زٕٚ  ,ؾٝ٘ يٮظٚاز ؾإشا نإ ايهطب َأشّْٚا... , ٫ٚ تعسٸٙ ايٓػا٤ أٜهّا اعتسا٤اعتسا٤ٶ

ٖٹ١ٝٚٴ٠٫ ا٭َٛض, ٚنإ غبب٘ فطٻ زٕٚ ايؿاسؿ١, ؾ٬ دطّ أْٸ٘ أشٕ  ,ز ايعكٝإ ٚايهطا

ّٕ َٔ إعا١ًَ ٗ  عّاسٵ٫ٚ بٹ ّا ٫ٚ عاضّاعٴسٸٕٚ قسٚضٙ َٔ ا٭ظٚاز إنطاض٫ ٜٳ ؾٝ٘ يكٛ

 .(37)«ايعا١ً٥

 ّٚهٔ يتشسٜس ضٚاٜات اٱداض٠ ٗ قإْٛ ايعٌُ إٔ ٜهٕٛ َٔ ٖصا ايكبٌٝ أٜهّا.

ز نْٛٗا فطٸ عَٔٔ ايتصنري بإٔ غا١ٜ ٖصا إكاٍ ٫ تعٜس  ٫ بٴسٻٗ اـتاّ ٚ

ّا أنجط تؿك٬ّٝ ٗ ٖصا إثاض٠ هلصٙ إػأي١ ٚتٛدٝ٘ ا٭ْٛاض إيٝٗا, ٖٚٞ تػتسعٞ أعاث

١ ايتايٕٝ ايتشكٝل ايعُٝل ٚايؿاٌَ ٗ ٖصٙ إػأي١ ٜكتهٞ تٓاٍٚ ا٭عاخ إايؿإٔ. ٚ

 ؾك١ٝٗ: نٞ ْتُهٔ َٔ تطغٝذ ايعساي١ بٛقؿٗا قاعس٠ّ ;ٚاؾ١ٝ ٚنا١ًَ بسضاغ١ٺ

ٗ إٔ ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ قس  ٫ ؾٳٖوع دصٚض ٖصٙ إػأي١ ٗ ايهتب ايؿك١ٝٗ: ـ تتبټ1

ُٸٗا إٍ بعهٗا َٔ اغتؿازٚ ا َٔ ٖصٙ ايكاعس٠ ٗ أعاثِٗ, ٚإٕ ْع ٖصٙ إٛاضز ٚن

 ٌ زعا١َ ع١ًُٝ يًسؾاع عٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ.ؾأْ٘ إٔ ٜؿٚه

ِٸ ,ٚبٝإ ططٜل تؿدٝل َكازٜكٗا ,ـ إٕ تعٌٝ َؿّٗٛ ايعساي2١ ا٭عاخ  َٔ أٖ
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ٌٕ  شٝض, ٚمتٸق ٚايتشكٝكات ٗ ٖصا ايؿإٔ. ؾإشا متٸ بٝإ ٚتٛنٝض َؿّٗٛ ايعساي١ بؿه

يتعٌٝ َكازٜك٘, ٚنٝؿ١ٝ  ؼسٜس َعٝإض يتعٌٝ سسٚز َؿَٗٛ٘, ٚمتٸ ايتٛقٌ إٍ َعٝإض

أخط٣ َٔ اؿؿاٚ ع٢ً َٓعي١ ٖصا  تطبٝل إؿّٗٛ ع٢ً إكسام, غٛف ْكرتب خط٠ّٛ

٠ إططٚس١ ٗ ٖصا ايؿإٔ, َٚٔ شيو: ٌٖ إش ٖٓاى ايهجري َٔ ا٭غ١ً٦ اؾازٸ; ا٭قٌ

طٗ أّ سكٝكٞ؟ ٌٖ َكازٜل ؿّٗٛ ايعساي١؟ ٌٖ َؿّٗٛ ايعساي١ عٴٌ إٍ َّهٔ ايتٛقټ

 يًتػٝري؟ َٚا إٍ شيو َٔ ا٭غ١ً٦ ا٭خط٣. ايعساي١ قاب١ًْ

ٌ َػتٓسّا هلصا ١ اٯٜات ٚايطٚاٜات اييت ّهٔ هلا إٔ تؿٚهـ إٕ ْع نآؾ3

 أخط٣ يؿِٗ ٖصٙ ايكاعس٠ ٚتطغٝدٗا. ٌ خط٠ّٛا٭قٌ ّجِّ

أخط٣ هلصا  ٌ َػاس١ّض ايعكًٞ ٗ باب ايعساي١ ّجِّبٵٚايُك ٔػٵـ إٕ عح َػأي١ اُؿ4

 ايبشح.

ـ إٕ ؼسٜس َٛانع تطبٝل قاعس٠ ايعساي١ ٗ ايؿك٘, َٔ قبٌٝ: نؿـ اؿهِ 5

١ ايًؿ١ٝٛ, ٚتٛغع١ ايسيٌٝ ايًؿٛٞ, ٚططز ٚتأٌٜٚ ايسيٌٝ ايؿطعٞ, ٚتكٝٝس ا٭زٓي

 ل ٗ ٖصٙ إػأي١.ٌ بابّا آخط يًسضاغ١ ٚايتشكَٝٚا إٍ شيو, ّجِّ ,ايًؿٛٞ

 

 

الهىامش
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ّٝ  ١أصٍٛ ايعداي١ ايطٝاض

١ّٝ َكاز١ْ قسا٠ْ٤  تازخي

 

 د. السيد صادق حقيقت

 السيد حسه الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ املدخٌ

ِٸ ُا بٳا٭عاخ إٛدٛز٠ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٖٛ أقٌ ايعساي١. ٚضٴ إٕ َٔ بٌ أٖ

ٕٛينٛا عطٻإٕ ْٝع ؾ٬غؿ١ ايػٝاغ١ قس ت :أَهٔ ايكٍٛ َٔ ا٭ما٤.  بشح ايعساي١ بٓش

إٍ ا٭ؾهاض ايػٝاغ١ٝ ٗ ايعكط ايكسِٜ إٍ  إٕ اؾصٚض ايتاضى١ٝ هلصا ايبشح ُتسٸ

ِٸ ٗ عح ايعساي١ دعٌ ايع٬قات غري إتٛاظ١ْ ٗ اجملتُع  َػأي١ٺ َٜٛٓا ٖصا. إٕ أٖ

ِٸ َػأي١ّ ايعساي١ بايكطاضات  ايتعبري عٔ ّهٔ ايسؾاع عٓٗا. َٔ ايٓاس١ٝ اؿكٛق١ٝ ٜت

يًُ٪غػ١  ايكا١ْْٝٛ إٓكؿ١. َٚٔ ظا١ٜٚ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ تعترب ايعساي١ قؿ١ّ

 زٕٚ ا٭ؾطاز. ,ا٫دتُاع١ٝ

ٚٸ ٕٜٛكّٛ ا٭قٌ ا٭ َا.  يٞ ع٢ً ٚدٛب تِٓٛٝ اؿكٛم بٌ ا٭ؾطاز ٗ اجملتُع بٓش

سسّا َٔ أعها٤ ٚزخٍٛ ايؿطز بٛقؿ٘ ٚا ,أخط٣: بعس إثبات نطٚض٠ بٓا٤ اجملتُع ٚبعباض٠ٺ

ٕٛ َٔ ا٭ما٤. إٕ  ٖصا اجملتُع, هب ايكبٍٛ بتٛظٜع ايجط٠ٚ ٚايػًط١ بٌ ايٓاؽ بٓش

ػ١ ٚايكإْٛ ايعازٍ أٚ َا ٖٞ إ٪غٸ ؟ايبشح ٗ َا ٖٞ ا١َٕٛٛٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ. ٖٚٓاى إدابات  فاٍٜػتسعٞ عجّا عُٝكّا ٗ  ؟أٚ غري ايعازٍ

, (2), ٚايكسٜؼ أٚغػطٌ(1)أضغطٛ :َٔ ٌ نٌٛبٳٖصا ايػ٪اٍ َٔ قٹ كتًؿ١ عٔ
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ٗ  ,(6), ٜٚٛضغٔ ٖابطَاؽ(5), ٚدٕٛ ضٚيؼ(4), ٚناضٍ َاضنؼ(3)ٚإّا٥ٌْٛٝ ناْ٘

أعاخ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ, ّٚهٔ ايتسقٝل ٗ عًٌ ٚأغباب ا٫ػاٙ ايصٟ ٜػًه٘ 

ٌٸ  ايعساي١. طٜٔ ٗ اختٝاضٙ تعطٜؿّا كتًؿّا عٔ ٚاسس َٔ إؿٚه ن

َٔ ٚتًؿ١ ٗ تعطٜـ ٚتؿػري ايعساي١ أٜهّا, ك نُا تٛدس ٖٓاى اػاٖاتٷ

ُٸ ٌٸ(7)ٗا: ا٫سرتاّ ايسقٝل يًؿدل ٚسكٛق٘أٖ ٘, ٚإػاٚا٠ ٗ سٖك شٟ سلٛ , ٚإعطا٤ ن

ِ ايطبٝع١ٝ ٚاٱَهاْات ا٫دتُاع١ٝ, ٚإػاٚا٠ بٌ ا٭ؾطاز َا ٜتٓاغب َع ايعٌُ عٳايِّ

ٚٸٚا٫غتعساز, ٚإػا  ٚإػاٚا٠ ٗ ا٫غت٬ٗى.  ,ي١ٝٚا٠ ٗ ا٫غتؿاز٠ َٔ اٱَهاْات ا٭

ايعًّٛ »َباسح ؾًػؿ١ ايػٝاغ١. ناْت  فاٍّهٔ ططح عح ايعساي١ ٗ 

َٸ١ تؿٌُ ستٸ ٌ عباض٠ُّجِّ ا٬ٕٝز٢ٟ ايكطٕ ايتاغع عؿط ستٸ «ايػٝاغ١ٝ ٢ ايؿًػؿ١ عا

٣ ع٢ً ٍ ؾه٬ّ عًُّٝا, ٜٚتػصٸايػٝاغ١ٝ أٜهّا. ٗ عًِ ايػٝاغ١ ٜهٕٛ َب٢ٓ ا٫غتس٫

ٌٷ ٞٸ أغايٝب ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ. ٚٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٜهٕٛ ٕب٢ٓ ا٭عاخ ؾه . إٕ عكً

ٛٸ ٌٕايؿًٝػٛف ايػٝاغٞ ٜتك  ض ٚقا٥ع َػتكبٌ اجملتُعات ٗ إطاض ايعَٔ ايطأٖ بؿه

ٞٸ ٫  (8)ٌإٔ ٖٝذ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍـ َٔ شيو ٚأؾه١ًٝ ْٛاّ بعٝٓ٘.  ٜٚعطٞ ضأٜ٘ ٗ, عكً

ز٠ ٗ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ, ٚإِا ع٢ً ٜػتٓتر ايسٚي١ إطًك١ ع٢ً أغاؽ خطٛات قسٸ

 عك٬ْٞ. أغاؽ َػإض

ِٸبٌ َٔ  إػا٥ٌ اييت ّهٔ إخهاعٗا يًبشح ٚايتشكٝل ٗ ايؿًػؿ١  أٖ

ايػٝاغ١ٝ ّهٔ اٱؾاض٠ إٍ عح ايعساي١, ٚؾِٗ ٚاٖط٠ ايسٚي١, ٚا٫ضتباٙ بٌ ايؿطز 

ٚأغؼ  ,اّ, ٚتٛظٜع أٚ استهاض ايػًط١ ٚايجط٠ٚٝؿ١ٝ أزا٤ اؿٓهٚاجملتُع, ٚن

َٔ  (9)ل عٓس ٖٝذٌ ٚأؾ٬طٕٛإؿطٚع١ٝ. إٕ اـٛض ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ إػا٥ٌ ٜتشٓك

ؾطز١ٜ ٚغري قٝاغ١ٝ. َٚٓص إٔ أثبتت  ايططٜل ايكٝاغٞ ٚايعكًٞ, ٚعٓس ضٚيؼ بططٜك١ٺ

ُٸ ايؿكٌ  ا١ْٝ ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ متٸ١ٝ تأثريٖا ٗ ايعًّٛ اٱْػا٭غايٝب ايع١ًُٝ ٚايه

ٚايتؿهٝو بٌ ايكهاٜا ا٭خ٬ق١ٝ ٚايتذطٜب١ٝ ع٢ً أغاؽ ا٭قٍٛ ايجُا١ْٝ يًجٛض٠ 

ايػًٛن١ٝ. ٚٗ ٖصٙ إطس١ً ٚقًت ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ إٍ أز٢ْ َػتٜٛاتٗا, ٚؾكست 

َٓص اييت بسأت  ,ٌ ٗ عًِ ايػٝاغ١. ٗ ايجٛض٠ َا بعس ايػًٛن١ٝاعتباضٖا عٓس إدتكٸ

ّٷ1968ّعاّ  زّا. ٚٗ ٚايعٌُ ع٢ً إسٝا٥ٗا فسٸ, دسٜس بايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ , ٚٗط اٖتُا
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١. ٚقس ؾٕٛ ضٚيؼ َهاْتٗا اـاقٸ «ْٛط١ٜ ايعساي١»َجٌ ٖصٙ ايؿطا٥٘ تهتػب 

ٌٕ  ٥٫ل. ُهٔ َٔ إسٝا٤ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ بؿه

 ١ ايػٝاغ١ٝ زٕٚ اَت٬ى ض١ٜ٩ٺايؿًػؿ فا٫ٍ ّهٔ تؿػري ايعساي١ ٚأقٛهلا ٗ 

, (10)١ٜ, ٚإػاٚا٠, ٚايًٛدٛؽٚانش١ ٚقشٝش١ بؿإٔ إؿاِٖٝ إُاث١ً, َٔ قبٌٝ: اؿطٸ

ٚايؿه١ًٝ إس١ْٝ, ٚإكًش١ ايعا١َ. إٕ ٖصٙ إػا٥ٌ تطتب٘ ؾُٝا بٝٓٗا اضتباطّا عهّٜٛا, 

ٕٵ ٞٸ ّٷٚتكسټ ١ْنإ َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ يبٝإ أسسٖا أٚيٜٛٸ ٚإ  ٢ اٯخط.عً شات

ٛټ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ غتهٕٛ يسٜٓا ٗ ايٛقت ايطأٖ دٛي١ْ ض َؿّٗٛ عابط٠ ع٢ً تط

َٚؿاز ايعساي١ ٗ إطس١ً ايه٬غٝه١ٝ, ٚايعكٛض ايٛغط٢, ٚعكط ايٓٗه١, ٚعكط 

ٖٚٛ أقٍٛ  ,ايتٜٓٛط, ٚايكطٕ ايعؿطٜٔ, يٓعٌُ بعس شيو ع٢ً بٝإ َٛنٛعٓا ا٭قًٞ

ٌٕايعساي١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط دٕٛ ضٚيؼ, ٚ  إْايٞ. ْعٌُ ع٢ً ْكسٙ بؿه

 

 ــــــ أـ املطاز ايتازخيٞ يبشح ايعداي١

 ــــــ ايعداي١ يف ايفهس ايطٝاضٞ ايتكًٝدٟ

ٜعٛز اٖتُآَا بايؿهط ايػٝاغٞ ايتكًٝسٟ َٚا بعسٙ ـ ٚمٔ ع٢ً أعتاب ايكطٕ 

ٚٸاؿازٟ ٚايعؿطٜٔ ـ  تًو  ٫ غٝٻُا: إٍ إٔ ايهجري َٔ إؿانٌ إعاقط٠, ٫ّٚأ

ٛٸض ا يها١َٓ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ إِا تعٛز إٍ تًو اؿكب١, ٚإٕ ايتعطٸف ع٢ً َػاض تط

 ف ع٢ً سكا٥ل دسٜس٠.َا ّهٓ٘ إٔ ٜأخص بأٜسٜٓا إٍ ايتعطٸ َٚػاس١ عحٺ

ٔٷٚثاّْٝا بايؿِٗ ايكشٝض يًؿهط ايه٬غٝهٞ.  : إٕ ؾِٗ ايٓٛطٜات اؾسٜس٠ ضٖ

َٔ خ٬ٍ زضاغ١  ايٓٛطٜات اؾسٜس٠ إ٫ٓأخط٣: يٝؼ ٖٓاى َٔ ططٜل أَاّ ؾِٗ  ٚبعباض٠ٺ

ل بتأيٝـ نتب َا ٜتعًٖ ـ ٗ (11)ٚإزضاى ايؿًػؿ١ ايه٬غٝه١ٝ. ٜصٖب ٚيٝاّ تٞ بًّٛ

إٕ زضاغ١ ايرتاخ ايكسِٜ ٚايهتب »ـ إٍ ايكٍٛ:  «ْٛطٜات ايٓٛاّ ايػٝاغٞ» :َجٌ

ايه٬غٝه١ٝ تػاعس ع٢ً ؾِٗ ايٓٛطٜات ايػٝاغ١ٝ إعاقط٠, ّٚهٔ يًباسح َٔ 

ٍ ايطدٛع إٍ ايؿًػؿ١ ايه٬غٝه١ٝ إٔ ٜعجط ع٢ً ايهجري َٔ اٱضؾازات خ٬

ا٭خ٬ق١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ. إٕ ايػا١ٜ َٔ زضاغ١ ايرتاخ ايه٬غٝهٞ يٝػت ٖٞ ايعٛز٠ إٍ 

اؿكٝك١ ايؿًػؿ١ٝ ٚايتكايٝس ايه٬غٝه١ٝ, بٌ ٖٞ ايعجٛض ع٢ً دصٚض اؿكٝك١ ٗ 
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عٞ اَت٬نٗا يهاٌَ اؿكٝك١ ـ ًػؿات تسٸايؿًػؿ١ ايتكًٝس١ٜ ٚايؿًػؿ١ إعاقط٠. إٕ ايؿ

ٔٵ ,فاْب يًكٛاب ـ ٖٚٛ أَطٷ ٌټ ٚيه ٌٸـ ع٢ً  ؾًػؿ١ٺ ن ٍٕ ن ـ تعهؼ يٓا داْبّا َٔ  سا

 .(12)«اؿكٝك١

ٟٸ ٛټ ٚع٢ً أ ض َؿّٗٛ ساٍ ؾإٕ ٖصٙ ا٭غباب ٖٞ اييت تسعْٛا إٍ ططح َػاض تط

ِٸ ٌٕ ـ َؿاِٖٝ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ايعساي١ ـ بٛقؿ٘ ٚاسسّا َٔ أٖ  عابط. بؿه

عٔ ا٫غتعسازات إٓػذ١ُ ٚإتٓاغ١ُ,  إٕ ايعساي١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط أؾ٬طٕٛ عباض٠ْ

ٚا٭قٍٛ, ٚإعتكسات ا٭خ٬ق١ٝ, ٚايؿه١ًٝ اٱْػا١ْٝ, ٚايطب٘ بٌ أٚاقط ايسٍٚ. إْ٘ 

ِٸٚٵٜكٍٛ: إٕ ايك٠ٛ ٚايػًط١ تًعب زٳ ٔٵ ضّا أٖ ِٷ َٔ ايعساي١, ٚيه ٖٛ ٚدٛب أخص  َا ٖٛ قا٥

بٓٛط ا٫عتباض. إٕ ايعساي١ تكتهٞ إٔ ٜهٕٛ اؿهِ يًؿ٬غؿ١,  « اجملُٛعاؿػٔ ٗ»

ٌٸُٳٚهب إٔ ٫ ٜٴػٵ َُاضغ١ اؿهِ. ٜط٣ أؾ٬طٕٛ إٔ ايعساي١ تطتب٘  طبك١ٺ ض يه

ٛټبايِٓٛ ا٫دتُاعٞ اضتباطّا ٚثٝكّا. هب ع٢ً ايٓاؽ إٔ ٜتُٓه ٍ ٗ ٓٛا َٔ إسساخ ؼ

ِٸ ٌٕ تِٓٛٝ إ٪غػات ا٫دتُاع١ٝ, عٝح ٜت ٖٛدٝٸ اؿٝا٠ بؿه َٔ أدٌ إقطاض  ;ِس َٚٓ

 ايػًِ إسْٞ ٚايساخًٞ.

ٗ ايبسا١ٜ ٜط٣ ايعساي١ أَطّا ؾطزّٜا أٚ  ,ٗ سٛاض َٓعٍ غٝؿايٛؽ ,إٕ أؾ٬طٕٛ

ِٸ عطض ايٓٛطٜات  خكٛقّٝا. ثِ بعس بٝإ َٛاطٔ ايٓكل ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتؿهري, ٜت

خ عٔ َطًب ا٭قٜٛا٤. ؾٗٛ ٜتشسٻايػؿػطا١ٝ٥. ٜكٍٛ ثطاغُٝاخٛؽ: إٕ ايعساي١ ٖٞ 

زٕٚ ا٭خ٬م ايؿطز١ٜ, ٜٚط٣ ا٭قٜٛا٤ ِٖ إػٝططٕٚ ع٢ً َػاضات  ,ا٭خ٬م ايعا١َ

ٜٚطاٙ تعطٜؿّا غا٥ّٝا يًشهِ.  ,ٌ ع٢ً ايتعطٜـ ايػؿػطا٥ٞهٹؿٵاجملتُع. إٕ أؾ٬طٕٛ ٜٴ

يؿطز, ٜعُس أضغطٛ إٍ تعطٜـ ايعساي١ َٔ خ٬ٍ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايع٬ق١ بٌ اجملتُع ٚا

. إٕ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ َٔ ٚد١ٗ (13)ٜٚٓكٌ ايبشح ٗ اؿكٝك١ إٍ أْٛاع اؿهَٛات

ٌٸ َٸ ػ١ٺَ٪غٸ ْٛط أؾ٬طٕٛ إٔ تكّٛ ن َتهاٌَ َع  بتٓػٕٝل ,ٗا ٗ إس١ٜٓ ايؿان١ًَٗا

 .(14)اٯخطٜٔ

قٛض١ٜ, ٖٚٞ ع٢ً  َٚٔ ٖٓا ّهٔ يٓا إٔ ْسضى إٔ يًعساي١ عٓس أؾ٬طٕٛ ساي١ّ

ٚايعكٌ ه١َٛ ايكاؿ١, ٚؾه١ًٝ نب٘ ايٓؿؼ, َٔ قبٌٝ: اؿَؿاِٖٝ  ق١ًٺ

 ٢ ايع٬ق١ بٌ اؿهَٛات َٔ خ٬ٍ أقٌ ايعساي١ أٜهّا.ٚايؿذاع١. نُا أْ٘ ٜؿطح ستٸ
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 ؾططٟ ْاؾ٧ َٔ اؿؼٸ إٕ ايعساي١ عٓس أضغطٛ ـ نُا ٖٞ عٓس أؾ٬طٕٛ ـ أَطٷ

ايعساي١  ٚاٱزضاى إؿرتى. إٕ ايػؿػطا٥ٌٝ مل ٜهْٛٛا يٝٓهطٚا نطٚض٠ ٚدٛز

ٚا٭قٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ, بٌ ناْٛا ٜطؾهٕٛ إٔ تػتٛدب اغتع٤٬ ايبؿط. يكس عُس أضغطٛ 

ايعساي١ ايتبازي١ٝ. ٗ ايعساي١ ايتبازي١ٝ تهٕٛ  َكابٌإٍ ططح ايعساي١ ايتٛظٜع١ٝ ٗ 

ٌٸ ٚاسس َٔ ططٗ  إػاٚا٠ ايطٜان١ٝ إطًك١ ٖٞ اؿان١ُ, عٝح ّهٔ َبازي١ ن

تكّٛ ايؿطن١ٝ ا٭ٍٚ ع٢ً عسّ إػاٚا٠ بٌ  (15)ٚٗ ايعساي١ ايتٛظٜع١ٝثايح.  إبازي١ بؿ٤ٞٺ

ايٓاؽ ٗ إػا٥ٌ ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱَهاْات. َٚٔ ٖٓا ّهٔ يٓا إٔ ْسضى إٔ ا٬ٕى 

سٸ أَطّا بسّٜٗٝا اؾٖٛطٟ ٗ ايعساي١ ٖٛ ا٫غتشكام, ٚعًٝ٘ ؾإٕ عسّ إػاٚا٠ ٖصا ٜٴعٳ

ٌٸ ,(16)تب٘ َؿّٗٛ ايٓسض٠ُّا. إٕ ايعساي١ ايتٛظٜع١ٝ تطَٚػًٖ  ؾشٝح تهٕٛ إكازض ٗ ن

ٌٸ فاٍ ؾدل وكٌ ع٢ً اغتشكام َكساض اغتعسازٙ, هب عًٝٓا  قسٚز٠, ٚن

ايكبٍٛ بعسّ إػاٚا٠. إٕ اـري ايػٝاغٞ عٓس أضغطٛ ٜططح بٛقؿ٘ نُا٫ّ َٚؿَّٗٛا 

إس١ْٝ. ٚإٕ ٖٛ ايسٚي١ ـ نُا ٖٛ عٓس أؾ٬طٕٛ ـ يًعًٌ ا٭ضبع١. إٕ قٛض ايؿهط عٓسٙ 

ايٓٛاّ اؾُٗٛضٟ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ ٜهُٔ أؾهٌ أْٛاع ايِٓٛ. ٜكٍٛ أضغطٛ ع٢ً أغاؽ 

ٌٸٜل ايٓاؽ َتػاًَٚؾطنٝت٘ ايطبك١ٝ: سٝح مل ٜٴدٵ ٜٓسضز نُٔ طبك١  ؾدٕل ٔ ؾإٕ ن

ا٭غطٟ. يكس نإ ايتؿهري  ١. إٕ أضغطٛ نإ ٜ٪َٔ ـ َجٌ أؾ٬طٕٛ ـ بٓٛاّ ايطمٸخاقٸ

نبري, َٚٔ شيو ؾإٕ غٝؿطٕٚ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ آَٔ  ضغطٛ إٍ سسٛطّا بأاي٬تٝين َتأثِّ

 بايعساي١ ايتٛظٜع١ٝ.

 

 ــــــ ايعداي١ يف ايعصٛز ايٛضط٢

. ٚسٝح (17)ٞ ايٛدٛزّا نًٓيكس نإ ايكإْٛ ٗ ايعكٛض ايٛغط٢ َٛيٛزّا مساٜٚٸ

نإ إًو وهِ ع٢ً طبل ايكإْٛ ؾإْ٘ ٜهٕٛ قهَّٛا عهِ ايكإْٛ. ٚغازت 

. ْٚايت ا٬ٕٝزٟٗ ايكطٕ ايطابع عؿط  ,إعطٚؾ١ َصٖب ايػٝؿٌ ,ؾطن١ٝ غ٬غٝإ

يٓعاع ايكطٕ اؿازٟ عؿط ٚأؾهاض أٚغػطٌ. ٜٚبسٚ إٔ  ايهٓٝػ١ اغتك٬هلا نٓتٝذ١ٺ

ايط١ٜ٩ ايكا١ً٥ بإٔ ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ ايٓاؾ١٦ َٔ ايػًط١ ايطٚس١ٝ قس ٚٗطت أٍٚ َطٸ٠ 

 .(18)1123ّع٢ً ٜس أٚتٛضٜٛؽ غ١ٓ 



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56 ـ 55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

 إٕ ا٭قٍٛ ايج٬ث١ إٓٛٛض٠ يًهاثٛيٝهٌٝ ٗ ٖصٙ إطس١ً ٖٞ:

ٌٸ1  غًط١ إِا تٓؿأ عٔ اهلل. ـ إٕ ن

 ـ هب ايؿكٌ بٌ َا هلل َٚا يكٝكط.2

 ع١ٝ يًشهاّ.بٳـ ٚدٛب ايتٻ3

ٚبٝإ ٚٚا٥ـ َس١ٜٓ اهلل  ,َٔ خ٬ٍ ؾطس٘ هلصٙ ا٭قٍٛ ايج٬ث١ ,إٕ أٚغػطٌ

ي١. يكس نإ أٚغػطٌ ٚاقعّٝا, ٜٚط٣ إٔ عسّ ايعساي١ ٗ ايسْٝا, ٜػتٓتر ايػ٬ّ ٚايعسا

ٚاٱؾطاٙ ٗ ايٛاقع١ٝ.  ,٫ قٝل عٓ٘. ٚناْت ْتٝذ١ ٖصا ايه٬ّ ٖٞ ْػب١ٝ ايعساي١

 يًِٓٛ, ٚنإ ٜ٪َٔ بعسّ إَهإ إقساض إَٔط ط ايعساي١ بأْٗا َطابك١ْؾكس نإ ٜؿػِّ

 ٗ َس١ٜٓ ايسْٝا. خامٸ

ايِٓٛ  اّ إطًٛب ٗ ٖصا ايعامل إٍ سسٸٚغػطٌ ٜٴٓعٍ ايٓٛأإٕ »ٜكٍٛ بًّٛ: 

احملسٚز بايٓؿع١ٝ. إٕ ٖصا ايٓٛاّ ٫ ؾإٔ ي٘ بايطٚح ٚإعٜٓٛات. ٜبسٚ إٔ أٚغػطٌ قس ب٢ٓ 

ٌ اؿهاّ, ٖٚٛ بكسز ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايػًط١ بٳؾطنٝت٘ ع٢ً ايًِٛ ايؿاسـ َٔ قٹ

ـ إٍ  (19)ضز ْٝبٛض(تعبري )ضآٜٗٛ ت ـ ع٢ً سسٸيتشكٝل إكاحل. ٚإٕ ٚاقعٝت٘ قس أزٸ

باٱَهإ ايتؿطٜل بٌ ايسٚي١ إؿرتن١ إكاحل ٚبٌ طػ١ُ َٔ  سٵعٴف, ٚمل ٜٳايتططټ

 .(20)«اع ايططمقٓط

, (22), ٚتاَبػٕٛ(21)إٕ بًّٛ ٜط٣ إٔ ٚاقع١ٝ ضآٜٗٛيس ْٝبٛض, َٚٛضغٓجاٚ

 .(24), تأتٞ ٗ إطاض ايٛاقع١ٝ ا٭ٚغػط١ٝٓٝ(23)ٚنٝػٓذط

ٞٸ ٕ ايسٚي١ ـ َجٌ اجملتُع ـ أَطٷٜط٣ أ (25)نإ تَٛا ا٭نٜٛين . إٕ ايسٚي١ طبٝع

ٚإٕ إؿّٗٛ اؾٖٛطٟ يًعكٌ ايعًُٞ ٖٛ , بايؿه١ًٝ ا٭خ٬ق١ٝ ـ بإؿّٗٛ ا٭ضغطٞ ـ قا١ُْ٥

اـري ٚايك٬ح. ّهٔ َؿاٖس٠ دصٚض ايٛاقع١ٝ ٚايٓؿع١ٝ ٗ انتؿاف َؿّٗٛ ايعساي١ 

ُٸٗ أؾهاض تَٛا ا٭نٜٛين; ٚشيو ٭ْ٘ ٜكٍٛ: ٫ تهُٔ ا٭ ١ٝ ٗ َكساض دٛز٠ ايكإْٛ, ٖ

ِٸ ٜٓ إِا إٗ ز اهلل أؾهٌ ٗ ايتطبٝل. يكس سسٻ ٖٛ َكساض َا وكٌ عًٝ٘ ايكإْٛ َٔ اؿ

َٕ ْٕٛع َٕ ضٷٚٵهٞ ايصٟ ٜهٕٛ يًٓاؽ زٳًَيًشهِ, ٖٚٛ ايٓٛاّ ا ه١ٝ ايسغتٛض١ٜ(. ًَؾٝ٘ )ا

ٌٕ ِٸ ت ٚبؿه ٛدٝٗٗا َٔ عاّ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ايعساي١ ٗ ايعكٛض ايٛغط٢ نإ ٜت

 خ٬ٍ ايكإْٛ ايطبٝعٞ ٚايٛسٞ اٱهلٞ.
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 ــــــ ايعداي١ يف عصس ايٓٗط١

ـ سٝح بًػت غًط١ ايبابا شضٚتٗا,  ا٬ٕٝزٟٗ َٓتكـ ايكطٕ اـاَؼ عؿط 

ضغتكطاط١ٝ ٚايربٕإ ٚايهٓٝػ١ ـ عُس ايػ٬طٌ إٍ ٚاؾتسٸ اـ٬ف بٌ ايطبك١ ا٭

ٚي١ ايٛط١ٝٓ. ٚٗ ٖصٙ إطس١ً ٚٗطت ا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛ َٔ أدٌ تععٜع ؾطن١ٝ ايس

ٛټ ٫ؾرتان١ٝ ١ً باْتعاف ايربدٛاظ١ٜ, ٚأؾٍٛ اٱقطاع١ٝ, ٚتطغٝذ ا٫ت ا٭خري إتُجِّايتش

ع٢ً ا٭ْا١ْٝ إطًك١  (26)تكّٛ ايؿطن١ٝ ا٭ٍٚ ٕٝهاؾًٝٞٗ ايؿهط إٝهاؾًٝٞ. 

يسٚي١. ٖٚٛ ٜط٣ يٲْػإ. َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ ٜط٣ نطٚض٠ ا٫غتبساز َٔ أدٌ إقا١َ اؿهِ ٚا

ٟٸٚٵإٔ ايتاضٜذ زٳ ع٢ً »ض ٚٵٚىطقٕٛ شيو ايسٻ ,تّاكٕٛ ا٫ْتكاض َ٪ٖقإٔ ا٭قٜٛا٤ وٚك , إ٫ٓض

ٜٓ أغإؽ ٛٸ«َٔ اؿ ٠ ٚايع١ُٛ ٚايطؾاٙ إازٟ, . ٚقس نإ ٜط٣ خري إس١ٜٓ ا٭ضن١ٝ ٗ ايك

 ؾإِا ٜعين بصيو ٖصٙ ا٭َٛض. «ايؿه١ًٝ»خ عٔ ٚإشا ؼسٻ

َع٢ٓ ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ. إٕ  ,بايؿه١ًٝ ؾهط َٝهاؾًٝٞ َطتبط١ْإٕ ايعساي١ ٗ 

َٔ  ا٭خ٬م عٓس َٝهاؾًٝٞ تٓؿكٌ عٔ ايػٝاغ١, ٜٚٛٗط ع٢ً تعطٜـ ايعساي١ ْٛعٷ

ز٠ ٗ عامل ايٛاقع, بٌ إٕ إكاحل ايٓػب١ٝ. إٕ ايعساي١ ٫ تؿتٌُ ع٢ً أقٍٛ قسٸ

ُٸٚايؿه١ًٝ ٖٞ اييت ؼسِّ ٔ اؿانِ, بٌ ٤ ٚأَا١ْ ٚتسٜټ١ٝ يػداز نٝؿ١ٝ ايعساي١. ٫ أٖ

 كاؾ٘ بٗصٙ ايكؿات!ٜهؿٝ٘ إٔ ٜتٛاٖط باتٸ

ُٸطٜٔ إتأثَِّٚٔ بٌ إؿٚه َٔ:  ٞ ن٬٘طٜٔ َٝهاؾًٝٞ ّهٔ يٓا إٔ ْػ

طٜٔ ٗ َسضغ١ ؾٝهاغٛ. مل , ٚإؿٚه(30), َٚٝؿًٝع(29), َٚٛغها(28), ٖٚٛبع(27)باضٜتٛ

ريّا نبريّا ع٢ً ايؿ٬غؿ١ ٘ تطى تأثٜهٔ َٝهاؾًٝٞ ؾًٝػٛؾّا غٝاغّٝا, ٚيهٓٸ

 ايػٝاغٌٝ ٚعًِ ايػٝاغ١.

 

 ــــــ ايعداي١ يف عصس ايتٜٓٛس

ض ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ؼطټ ا٬ٕٝزٟإٕ َٔ بٌ أٍٚ خكا٥ل ايكطٕ ايػابع عؿط 

ٛٸ ٌَٕٔ ايجٝٛيٛدٝا. ٚٗ ٖصٙ إطس١ً سسخ تط ّٸ ض ٗ ايعًِ بؿه ٚٗ ايػٝاغ١  ,عا

ٌٕ ـ  «سكٛم اؿطب ٚايػًِ»خ٬ٍ تأيٝؿ٘ نتاب ـ َٔ  (31)خام. شٖب غطٚتٝٛؽ بؿه

ٔٵإٍ ا٫زٸ سٝح اختاض  عا٤ بإٔ اؿكٛم ايؿطز١ٜ تكّٛ ع٢ً أغاؽ اؿكٛم ايطبٝع١ٝ, ٚيه
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ِٸ ؼسٜسٖا. إٕ اؿكٛم ايسٚي١ٝ  اٱْػإ إٔ ٜعٝـ نُٔ اجملتُع ؾإٕ ٖصٙ اؿكٛم ٜت

ِٸبإطٸ هب إٔ تٓؿٓو ؿطا٥٘ يططح ْٛط١ٜ إعساز ايٛطٚف ٚاي ٠ عٔ ايجٝٛيٛدٝا. ٚبصيو ٜت

ٛٸ ١ ٗ سسٚز ٚبؿطٜٸ ١ٺٍ ايعساي١ ٗ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٍ أضنٝٸايعكس ا٫دتُاعٞ. تتش

 اٱَهإ.

اقطسّ ٖٛبع َع ضداٍ ايهٓٝػ١ عًُّٝا, ٚناْت ْتٝذ١ عكسٙ ا٫دتُاعٞ 

ايًٝرباي١ٝ اؿسٜج١ ٗ إلًرتا, ٚايؿطز١ٜ )ٚايسّكطاط١ٝ ايػطب١ٝ(, ٚسًٍٛ ايػًط١ 

ٌٸ . َع تَٛاؽ ٖٛبع اْتكٌ (32)ػًط١ اٱهل١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ٚايس١ٜٝٓاي اؿكٛق١ٝ ق

, ٫ٚ ٜعاٍ ٖصا ايٛنع «١ٜاؿطٸ»إٍ  «ايؿه١ًٝ»إؿّٗٛ احملٛضٟ يًؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ َٔ 

 «اـري». نإ ٖٛبع ٜط٣ ٗ عسّ ا٫تؿام ع٢ً (33)٢ اٯٕباقّٝا ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ ستٸ

ٚدإ داى  (34)ايٓعع١ ايطبٝع١ٝ يس٣ دٕٛ يٛى أقٌ اؿطٚب ٗ عكطٙ. إٕ «ايؿه١ًٝ»ٚ

ـٸ (35)ضٚغٛ ع٢ً  خ ضٚغٛ عٔ َؿاضن١ ايؿعب اؿطٸَٓٗا عٓس ٖٛبع. ٜتشسٻ بهجرٕي أخ

ٌٸأغاؽ اٱضاز٠ ايعا١َ. ٚنإ ٜططح َؿّٗٛ ايؿه١ًٝ ٗ إطاض َؿّٗٛ اؿطٸ  ١ٜ. ٚع٢ً ن

٢ً اؿكٛم اٱهل١ٝ ٫ٚ تكّٛ ع ,بؿطٟ ٚأضنٞ ساٍ ؾإٕ ايعساي١ ٗ ٖصٙ إطس١ً هلا تؿػريٷ

عٔ ايعٌُ با٫يتعاَات  ٚايطبٝع١ٝ ٚايس١ٜٝٓ أبسّا. إٕ ايعساي١ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ٖٛبع ـ عباض٠ْ

ٜط٣  (36)يًُكًش١ ايؿدك١ٝ. نُا نإ زٜؿس ّٖٝٛ اييت ٜطنذ هلا ايؿطز اغتذاب١ّ

 ايعساي١ ٗ إطاض نُإ إكاحل إتبازي١.

ٍٕ ق٣ٛ. إٕ اٱْػإ ايهاْطٞ أ ٜعُس ناْ٘ إٍ ططح عح ايؿه١ًٝ باغتس٫

٫ ٜهٕٛ َ٪َّٓا. إٕ َجٌ ٖصا اٱْػإ ٜ٪َٔ ٕ ٫ٚ ّهٔ أ ,إطًل يًكإْٛ ٚاؿلٸ َطٝعٷ

٢ ع٢ً ْؿػ٘ أٜهّا. ل ايكإْٛ ستٸباؿٝا٠ َع اٯخطٜٔ ع٢ً أغاؽ ا٫سرتاّ إتبازٍ, ٜٚطبِّ

ْ٪َٔ  ٤ٷإٕ ا٭قٌ ايكاطع ٚا٭َطٟ بايٓػب١ إٍ ناْ٘ ٖٛ أْ٘ هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾٞ

ٟٸ ٌ إٍ ْؿؼ آخط ٗ َٛنعٞ يتٛقٸ ؾدٕل بأْ٘ ٖٛ ا٭ضدض, عٝح يٛ نإ ٖٓاى أ

إٕ  :ايٓتٝذ١. ٜط٣ ناْ٘ إٔ ا٭قٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ َٛنٛع ا٫ْتداب ايعك٥٬ٞ, ٜٚكٍٛ

ايكإْٛ ٚايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ يٝػت غ٣ٛ ا٭قٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ. ٚٗ اجملتُع هب إٔ تهٕٛ 

١ٜ هب ٌ اؾُٝع. نُا إٔ أقٌ إػاٚا٠ ٚاؿطٸبٳَٔ قٹ ا٭قٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ َٛنع اتؿإم

ا٭ز٢ْ. إٕ  ؿام ْٝع ايٓاؽ, أٚ إٔ ؼ٢ٛ باسرتاَِٗ ٗ اؿسٸإٔ تهٕٛ َٛنع اتٸ
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ّٷ ٌ إيٝ٘ اٱْػإ بٛقؿ٘ نا٥ّٓا عك٬ّْٝا, ٚيٝؼ هلا قبػ١ ٜتٛقٻ ايعساي١ ايهاْط١ٝ َؿٗٛ

 إهل١ٝ ٚمسا١ٜٚ.

يعسّ إػاٚا٠,  ٫ ٜعاٍ ٖٓاى ٚدٛزٷٗ اجملتُع ايصٟ ٜطمس٘ دإ داى ضٚغٛ 

ا٭َط ايصٟ هعًٓا ْؿعط بإٔ اجملتُع قس أخؿل ٗ تًب١ٝ َكاحل ايٓاؽ ع٢ً إس٣ 

ٟٸ» ايبعٝس: ايصٟ ٜػع٢ إٍ ا٫ستٝاٍ ع٢ً ايهعؿا٤ص نإ ٜكٍٛ: تعايٛا ْسعِ  إْ٘ طأٟ: ايجط

تًهات ْٚكـ بٛد٘ ايطاَعٌ, ٚماؾٜ ع٢ً أَٛاٍ ٖٚ ,ايهعؿا٤ ٗ َٛاد١ٗ ايًِٛ.

ا٭ؾدام. تعايٛا ْهع قٛاعس ايكًض ٚايػ٬ّ, ٚلعٌ اؾُٝع ـ زٕٚ اغتجٓا٤ ـ تابعٌ 

ٚتعٌُ ع٢ً , َا ـ ع٢ً ايتكًٌٝ َٔ َؿاغس ايجط٠ٚ يًكٛاٌْ اييت تعٌُ ـ إٍ سٛس

 .(37)«تعسًٜٗا

ٛٻ»ثِ اغتططز ضٚغٛ ٜكٍٛ:  ٚٚنعٛا  ,عٛا بأْعِٗإٕ ايهعؿا٤ قبًٛا بصيو, ٚتط

أْٗا ع٢ً  . َٚٔ ٖٓا ؾإٕ عساي١ ضٚغٛ َُٗا ناْت دصٸاب١, إ٫ٓ«ساَِٗا٭غ٬ٍ ع٢ً أق

٢ ضٚغٛ ْؿػ٘. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٫ ّهٔ إٔ ْٓهط إٔ ستٸ ٔضطٵإػت٣ٛ ايعًُٞ مل تٴ

ع٢ً  ْٛط١ٜ ايعكس ا٫دتُاعٞ اييت ٚنعٗا ضٚغٛ قس دعًت ايػًطات إطًك١ زغتٛض١ّٜ

ٍٕ ٟٸ سا َٛض ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ. إٕ , ٚضؾعت َٔ َػت٣ٛ َؿاضن١ ايٓاؽ ٗ ا٭أ

, َسٜٕٓٛ ؾٕٛ يٛى ٚدإ (38)دٕٛ زٜٟٛ :َٔ أَجاٍ ,ايسّكطاط١ٝ ا٭َطٜه١ٝ ٚؾ٬غؿ١

 داى ضٚغٛ.

 

 ــــــ االغرتان١ٝ ٚأصٌ ايعداي١

ِٸ ١ٜ ٚإػاٚا٠. ٗ ا٭١ُْٛ َػأي١ ٗ ايبشح ايطأٖ ٖٞ ايع٬ق١ بٌ اؿطٸ إٕ أٖ

ع٢ً إػاٚا٠, ٗ سٌ تهٕٛ نٓؿ١ إػاٚا٠ ٗ  ١ٜايًٝرباي١ٝ ٚايطأمساي١ٝ تطػ٢ اؿطٸ

 ١ٜ.ع٢ً اؿطٸ ا٫ؾرتان١ٝ ٚإاضنػ١ٝ ضادش١ّ

ٔٷ َع تؿهري  ْٛعٞ. إٕ ٖصٙ ايط١ٜ٩ َٓػذ١ُْ إٕ اٱْػإ إاضنػٞ نا٥

ٗ عكط اؿساث١. ٚٗ ٖصا اٱطاض تبتعس  «أقٌ ايؿطز١ٜ»أؾ٬طٕٛ, ٚغري َٓػذ١ُ َع 

ّا بٛقؿ٘ نا٥ّٓا سطٸ ;١ٜ اؿساث١ٜٛ. إٕ اٱْػإؿطٸ١ٜ ٗ ايتؿهري إاضنػٞ عٔ ااؿطٸ

ٌٕقّا, سٝح ٜتٸٜعترب َٓتذّا َبسعّا ٚخ٬ٓ ,ّٝاٚنًٓ َٓػذِ َٔ ططٜل ايعٌُ  شس بؿه
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َٚع ْؿػ٘, ٚبصيو تهٕٛ اؿٝا٠  ,َٚع غا٥ط أبٓا٤ دًست٘ ,م ٚاؿطٸ َع ايطبٝع١اـ٬ٓ

إْػا١ْٝ. إٕ ْؿٞ  ٌ ٚسس٠ّري ّجِّٗ ٖصا ايتؿه إٓتذ١ ٖٞ سٝا٠ ا٭ْٛاع. إٕ اٱْػإ ايػينٸ

ٌٕ دسٜس  ايٓؿٞ ٜعين ايعبٛض ٚا٫ْتكاٍ َٔ إًه١ٝ اؾُاع١ٝ ٚا٫ؾرتان١ٝ إٍ ؾه

ٔٵ(39)ي١ًُُٛٓ ا٫دتُاع١ٝ ا٫ؾرتان١ٝ ٗ ايهجط٠ ٚايٛؾط٠ َا ٖٛ ايػبب ايصٟ  . ٚيه

زعا ناضٍ َاضنؼ إٍ ا٫عرتاض ع٢ً تكػِٝ ايجط٠ٚ ع٢ً مٛ َا ٖٛ غا٥س ٗ ايبًسإ 

ايطأمساي١ٝ؟ يكس أداب َاضنؼ ْؿػ٘ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ َٔ خ٬ٍ ٖصا إكطع ايػاخط, 

ّهٔ يًٓكٛز إٔ تعٌٜ آثاض ايكبض; إش ّهٔ يٞ إٔ أؾرتٟ بٓكٛزٟ ًَه١ ْاٍ » قا٬ّ٥:

ٔٵ ايعامل. أْا ؾدلٷ عٓسٟ َٔ ايٓكٛز َا هعًين قازضّا ع٢ً ؾطا٤ عؿطات  أعطز, ٚيه

٧ ! .. أْا ضدٌ غِّطٳزٷٝ٘ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ بٞ عٳا٭ضدٌ ٚا٭ططاف ايكٓاع١ٝ, ٚعً

ٔٸدسٸ ٚباٱناؾ١ إٍ شيو أْا غيبٸ ,ٚٚنٝع ٚغري دسٜط بايجك١ ايٓكٛز اييت  ّا, ٚيه

ٔ ايػُع١. ٚعًٝ٘ أ٫ ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ايٓكٛز ػٵأَتًهٗا ػًب يٞ إها١ْ ٚايؿطف ٚسٴ

 .(40)«١٦ ْٚكاٙ نعؿٞ ضأغّا ع٢ً عكب؟!قس قًبت قؿاتٞ ايػٝٸ

ْٚؿٞ  ,بتٛظٜع ايجط٠ٚ عًٝ٘ إٕ ايعساي١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط إاضنػٌٝ َطتبط١ْٚ

ٌٸ ,١ّٜ ع٢ً اؿطٸٚايتكسٸ ,إًه١ٝ . إشا أضزْا اغتعُاٍ ا٫ؾرتان١ٝ َعٓاٖا ٚأقاي١ ايه

ّٸ  ّهٔ اؿؿاٚ ع٢ً ايتٛظٜع ايعازٍ يًجط٠ٚ, َع إيػا٤ إًه١ٝ بؿهًٗا إطًل.(41)ايعا

زّا, ٚهلا ـ يٝػت َؿَّٗٛا فطٸ (42)١ يربٚز١ٕٝٚ ايعًُٝٸإٕ ايعساي١ ـ طبكّا ي٬ؾرتان

ايعساي١  َكابٌٗ ايكإْٛ ٚايطبٝع١ ٚاجملتُع. إٕ ايعساي١ ا٫ؾرتان١ٝ تكع ٗ  ٚدٛزٷ

َٓص عكط أضغطٛ ؾكاعسّا. إٕ ايؿطن١ٝ ا٭ٍٚ ٗ  ايتٛظٜع١ٝ اييت ناْت َططٚس١ّ

٫غتشكاقات. ْٚتٝذ١ ٖصا ايعساي١ ايتٛظٜع١ٝ تكّٛ ع٢ً عسّ إػاٚا٠ ٗ ايطاقات ٚا

 ٌ عسّ إػاٚا٠ ٗ ايتٛظٜع.ا٫ؾرتاض تكبټ

 

 ــــــ االغرتان١ٝ ـ ايدميكساط١ٝ ٚايعداي١

ٌٸ ١ٜ ٚإػاٚا٠ َٔ ايكا٥ِ بٌ اؿطٸ ايتهازٸ تػع٢ ا٫ؾرتان١ٝ ـ ايسّكطاط١ٝ إٍ س

ٗ س ع٢ً ايسّكطاط١ٝ خ٬ٍ ايتكاٙ ايطأمساي١ٝ ٚا٫ؾرتان١ٝ. َٚٔ ٖٓا ؾإْٗا ت٪ٓن

ات َٔ أدٌ نُإ ايتٛظٜع ايعازٍ ْٝع اجملا٫ت, ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ تهع بعض اٯيٝٸ
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ا٭ز٢ْ َٔ إعٝؿ١ يعا١َ  ٚتٛؾري اؿسٸ ,يًجطٚات, َٔ قبٌٝ: ؾطض ايهطا٥ب ع٢ً ا٭ضباح

ايٓاؽ. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ ا٫ؾرتان١ٝ ٗ ٖصا إصٖب تطتب٘ با٫قتكاز, ٚايسّكطاط١ٝ 

ؾرتان١ٝ ـ ايسّكطاط١ٝ قس متٸ ايكبٍٛ بٗا ٗ ايسٍٚ تطتب٘ بايػٝاغ١. إٕ ا٫

ٞٸ اٱغهٓسٜٓاؾ١ٝ نُٔ إطإض إٕ ايػٜٛس بٛاغط١ اَت٬نٗا يًٓٛاّ ». خامٸ َؿَٗٛ

. نُا ْؿاٖس (43)«ا٫ؾرتانٞ ـ ايطأمسايٞ قس قازقت ع٢ً إيػا٤ ايٓٛاّ ايطأمسايٞ

 ػطب١ٝ أٜهّا.ٖصٙ ا٫ػاٖات يس٣ ا٭سعاب ا٫ؾرتان١ٝ ايسّكطاط١ٝ ٗ ايبًسإ اي

ٌ ْٛعّا َٔ ايٓٗه١ ٗ إاضنػ١ٝ, نُا إٕ ا٫ؾرتان١ٝ ايسّكطاط١ٝ ُجِّ»

ٝات َٔ ا٭ؾهاض ايسّكطاط١ٝ أٜهّا. ّٚهٔ اعتباض ْٛاّ ايهطا٥ب تؿتٌُ ع٢ً ػًٓ

إطتبط١ بايتذاض٠ ٚايكٓاع١ نآَّا يتطبٝل ايعساي١. ّهٔ يسٚي١ ايطؾاٙ إٔ ؼٌُ َعٗا 

ْ٘ٓٸز, ٚيهايتٛظٜع اجملسٸ  ٗا ٫ تهُٔ إػاٚا٠. إٕ اقتكاز ايسٍٚ اٱغهٓسٜٓاؾ١ٝ خًٝ

َٔ ايطأمساي١ٝ ٚا٫قتكاز ايٛطين. ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايػًب١ ؾٝ٘ ٭قٌ إػاٚا٠ ٚتٛظٜع 

 .(44)«ايجط٠ٚ

ّٕ  ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ا٫ؾرتان١ٝ ٚا٫ؾرتان١ٝ ـ ايسّكطاط١ٝ تؿتٌُ ع٢ً إبٗا

بايٓٛط١ٜ ايػٝاغ١ٝ اييت تٗسف إٍ اَت٬ى أٚ  يٛ أضزْا تعطٜـ ا٫ؾرتان١ٝ» :خامٸ

إؾطاف اجملتُع ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱْتاز أٚ ايجط٠ٚ ٚا٭ضض َٚا إٍ شيو, ٚإزاضتٗا ٕكًش١ 

َٸ هلصا ايتعطٜـ.  ١ ايٓاؽ, ؾإٕ ايهجري َٔ ا٭١ُْٛ ا٫ؾرتان١ٝ ئ تهٕٛ َؿُٛي١ّعا

ـٺ ِٸ يٝؼ باٱَهإ تكسِٜ تعطٜ ا٫ؾرتان١ٝ ٖٛ عٓكط ٗ  ٚاسس ي٬ؾرتان١ٝ. إٕ أٖ

تكسِٜ إكاحل ايعا١َ ع٢ً َكاحل ايؿطز. إٕ ا٫ؾرتان١ٝ ـ ايسّكطاط١ٝ ػٓض مٛ 

 .(45)«ا٭خط٣ ا٫ت١ ٗ اجملتأَِٝ ايكٓاعات اؿ١ٜٛٝ, ٫ٚ تعاضض إًه١ٝ اـاقٸ

َٔ ايٓاؽ ٗ  ٗ ايٓٛاّ ايطأمسايٞ أقبشت ايؿٛاقٌ ايطبك١ٝ, ٚاعتُاز عسزٺ

ي١َٝٛٝ, ٚغٝاز٠ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ, ٚغٝطط٠ ايطأمسايٌٝ سٝاتِٗ ع٢ً ؼكٌٝ ا٭دٛض ا

ع٢ً ايؿ٪ٕٚ ايػٝاغ١ٝ, أَطّا بّٜٓٝٛا. إٕ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ ٗ َجٌ ٖصٙ ا٭١ُْٛ غري 

إٔ ايٓٛاّ  إٍ َا ٫ ْٗا١ٜ. إ٫ٓ َه١ُْٛ, ّٚهٔ يًؿٛاقٌ ايطبك١ٝ إٔ تػتُطٸ

رتان١ٝ ايسّكطاط١ٝ ـ قس ا٫قتكازٟ ٗ ايػٜٛس ـ بٛقؿ٘ ٚاسسّا َٔ ألض ا٭١ُْٛ ا٫ؾ

َٸٔ َٔ ايتػًُٖٗه  تٌ ٗ اقتكاز ٖصا ايبًس عباض٠ْب ع٢ً ٖصٙ إؿه١ً. ٚإٕ ا٭زاتٌ اهلا
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 ٚايهُإ ا٫دتُاعٞ يًٓاؽ. ;عٔ: ايهطا٥ب ايتكاعس١ٜ

 

 ــــــ ب ـ أصٍٛ ايعداي١ عٓد دٕٛ زٚيظ

ٛټ ٢ اٯٕ ظٛي١ٺقُٓا ستٸ ص ايعكط ٍ َؿّٗٛ ٚأقٌ ايعساي١ َٓعابط٠ ع٢ً ؼ

ايه٬غٝهٞ ٚق٫ّٛ إٍ ايكطٕ ايعؿطٜٔ. يكس عُس دٕٛ ضٚيؼ ـ بٛقؿ٘ باعح 

ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٗ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ـ إٍ تكسِٜ أؾهٌ عح 

ٚقس قاّ ٗ  .(46)«ْٛط١ٜ ايعساي١» :ي٘ وٌُ عٓٛإ ٗ نتابٺ ,تؿكًٝٞ سٍٛ ايعساي١

إٍ عاّ  1978ع٢ً عكس َٔ ايعَٔ )َٓص عاّ اييت أيكاٖا ع٢ً َس٣ َا ٜعٜس  ,نًُات٘

إٍ  ,ـ (47)«ايًٝرباي١ٝ ايػٝاغ١ٝ» :بعٓٛإ ّ ٗ نتابٺ1993بعت عاّ ّ( ـ ٚاييت ُط1989

 اٱقطاض بأْ٘ أدط٣ ايهجري َٔ ايتعس٬ٜت ع٢ً آضا٥٘ ايػابك١.

ٚٛ طٜٔ ٗ ٖصا ايكطٕ. ٜعترب دٕٛ ضٚيؼ ـ ا٭غتاش ٗ داَع١ ٖاضؾاضز ـ َٔ أنرب إٓ

ٔ ضٚيؼ َٔ انتؿاف ْكط١ اضتهاظ عٓ٘ قا٬ّ٥: يكس ُٓه (48)خ ضٚبري زاٍؼسٻ ٚقس

 ل بايعساي١ ٚايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ.َا ٜتعًٖ ٗ (49)ضٔٝسؽأ

ْٛط١ٜ ضٚيؼ سٍٛ  قس اعترب علٛ (50)«ؾ٬غؿ١ ايػٝاغ١ إعاقطٕٚ»إٕ نتاب 

٢ عامل, ستٸّ قسست ؾٗط٠ ضٚيؼ ٗ اي1972ٚع١ُٝٛ ٚغًط١ٜٛ. ٗ عاّ  س٠ّايعساي١ َعٓك

ضؾع٘ ايبعض إٍ َػت٣ٛ أؾ٬طٕٛ ٚناْ٘. ٚقاَت ف١ً ْٜٝٛٛضى تاّع ا٭غبٛع١ٝ 

ِٸ  .(51)1972ّنتب ٗ عاّ  ١ٔػ بتعطٜـ نتاب٘ بٛقؿ٘ ٚاسسّا َٔ أٖ

 

ُّ  ــــــ عٓد زٚيظ «ْعس١ٜ ايعداي١»١ٝ أٖ

ٗ أٚاغ٘ ايكطٕ  (52)يكس عًُت ايجٛض٠ ايػًٛن١ٝ ٚا٭قٍٛ ايجُا١ْٝ ايػًٛن١ٝ

ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ, ٚعًُت ع٢ً تػط١ٜ  َكابٌٜٔ ع٢ً تك١ٜٛ عًِ ايػٝاغ١ ٗ ايعؿط

اييت ناْت تٛاد٘  ,أغايٝب ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ إٍ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ. إٕ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ

ّا ٗ ٖصٙ إطس١ً. ٚعازت ع٢ً ايسٚاّ قهاٜا َتٓاغ١ُ, أخصت تٛاد٘ أؾ٫ّٛ ٚاْٗٝاضّا خاقٸ

ٗ َطس١ً َا بعس ايػًٛن١ٝ ـ اييت بسأت  ٝاغ١ٝ َٔ دسٜسٺاؿٝا٠ إٍ ايؿًػؿ١ ايػ

ػ١ ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ تكطٜبّا ـ غ١ٓ ٗ َ٪غٸ (53)بايتعأَ َع خطاب )زٜؿٝس إٜػتٕٛ(
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1968.ّ 

ِٸ سٸٜٴعٳ ايعًُا٤ ايصٜٔ عًُٛا ع٢ً إسٝا٤ ْٛط١ٜ ايعساي١ ٚايؿًػؿ١  دٕٛ ضٚيؼ َٔ أٖ

ايصٟ غبل ي٘ إٔ قسض ع٢ً  ,«اي١ْٛط١ٜ ايعس»ايػٝاغ١ٝ ٗ ٖصٙ إطس١ً. إٕ نتاب٘ 

ّ, ٚشٖبت ف١ً ْٜٝٛٛضى تاّع ا٭غبٛع١ٝ إٍ 1972ق١, طبع عاّ َتؿطٸ ؾهٌ َكا٫تٺ

بايؼ ع٢ً سٝاتٓا. إٕ ٖصا  ايكٍٛ بإٔ ايًٛاظّ ايػٝاغ١ٝ هلصٙ ايهتاب غٝهٕٛ هلا تأثريٷ

ططٚس١ َٓػذِ ٕؿّٗٛ ايعساي١. إٕ إؿاِٖٝ اؾسٜس٠ إ ايهتاب ٜٗسف إٍ تكسِٜ أغإؽ

ٌٕ يـ )دريّٞ  (54)َٔ )َصٖب إٓؿع١( قطٜض إٍ ايهسٸ ٗ ٖصا ايهتاب تكـ بؿه

 .(55)بٝٓجاّ(

عًٝ٘ عٓٛإ أغاؽ  ٞٳؿٹنٵُأ «ْٛط١ٜ ايعساي١»ٜكٍٛ ضٚبطت زاٍ: ؾٛض قسٚض نتاب 

س٠ يًبشح. نإ أضٔٝسؽ طت يسٜ٘ ْكط١ اْط٬ق١ دٝٸايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ. يكس تٛٓؾ

١ًٜ إٍ َا ٫ ْٗا١ٜ, ع٢ً إٔ تهٕٛ هلا ْكط١ اضتهاظ قشٝش١, َٛا يٞ عت١ً طٜٛكٍٛ: قسٸ

ى يهِ ايعامل. ٚقس عجط ضٚيؼ ع٢ً ْكط١ اضتهاظ أضٔٝسؽ; يٝهع عًٝٗا ٚغٛف أسطِّ

 .(56)عت١ً ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ

ُٸ ١ٝ نتاب ضٚيؼ ّهٔ يٓا ٬َس١ٛ أٚناع ايؿًػؿ١ يهٞ ْسضى َس٣ أٖ

ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٚبسا١ٜ  ٢. ؾشتٸا٬ٕٝزٟايػٝاغ١ٝ ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ 

غٝاغ١ٝ أٚ ْٛط١ٜ غٝاغ١ٝ بإع٢ٓ إعاقط  ايٓكـ ايجاْٞ َٓ٘ مل تهٔ ٖٓاى ؾًػؿ١ْ

)ايبشح ٚايتشكٝل سٍٛ إؿاِٖٝ ٚايٓٛطٜات ايػٝاغ١ٝ(, َٚا نإ ٜطًل عًٝ٘ َكطًض 

ػٝاغ١ َٓص ايٓٛط١ٜ أٚ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ إِا نإ ٜٴطاز َٓ٘ ؾطح ْٚكس آضا٤ ؾ٬غؿ١ اي

. يكس ناْت ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ا٬ٕٝزٟعكط ايػؿػطا٥ٌٝ إٍ بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ 

ك١ بأٖساف نبري, ٚناْت ػٝب عٔ ا٭غ١ً٦ إتعًٚ إٍ سسٛ ٗ ٖصٙ إطس١ً َعٝاض١ّٜ

اؿهَٛات ٚايسٍٚ, ٚآيٝات ايٛقٍٛ إٍ ٖصٙ ا٭ٖساف. إٕ ا٭قٍٛ اييت متٸ ايتعطٜـ 

ا٭خ٬ق١ٝ بٛقؿٗا َٔ إطدعٝات ٖٞ ع٢ً  «احملٛٛضات»ٚ «طٚضاتايه»بٗا ٗ إطاض 

 :ايتايٞ ايرتتٝب

 .×َٛغ٢ ـ ايٛسٞ اٱهلٞ, َٔ قبٌٝ: ايٛقاٜا ايعؿط اييت ْعيت ع٢ً ايٓيبٸ1

ٞٸ2 ٌٕ ـ ايٛسٞ اٱهل  غري َباؾط, َٔ قبٌٝ: ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚأَجاهلُا. بؿه
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ِٸ3 ٞٸ شازاؿكٍٛ عًٝ٘ بػبب ا٫تٸ ـ ايٛعٞ ايصٟ ٜت َع ايهٕٛ ٗ ساي١  اـؿ

 اغتجٓا١ٝ٥ )َٔ قبٌٝ: إهاؾؿ١(.

 ـ اؿسؽ )ايؿٗٛز( ايعك٬ْٞ.4

 .(57)ـ إؿاعط ٚا٭ساغٝؼ5

 ـ ايتذاضب ايؿدك١ٝ أٚ ايعا١َ.6

 .(58)ـ ايعكٌ ايبؿطٟ ايػ7ًِٝ

 ـ ايعكٌ.8

َٔ إكازض ٚإطادع  سٝح ّهٔ إٔ ٜػتٓس اؿهِ ا٭خ٬قٞ إٍ ٚاسسٺ

 إقٓاع إدايؿٌ أَطّا َػتش٬ّٝ أٚ َػتػطبّا. قس ٜهٕٛ إتكسٸ١َ

٫ يكس عُس ضٚيؼ ـ با٫يتؿات إٍ ؾٝٛع ايٓعع١ ايتذطٜب١ٝ ٗ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ, ٚ

ٝٓات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ـ إٍ تكسِٜ إٓٗر ايعكًٞ ٗ عكس اـُػٝٓات ٚايػتٸ غٝٻُا

اغ١ٝ. ٚإٕ ايطنا٥ع َٔ أدٌ ايعجٛض ع٢ً أقٍٛ ايعساي١ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝ ;ٚاٱقٓاعٞ

َٸ  عٔ: ١ ٗ نتاب٘ عباض٠ْايج٬ث١ اهلا

 .َصٖب إٓؿع١ع٢ً  ٚايطزٸ ,ـ إثبات ا٭قٍٛ ا٭خ٬ق1١ٝ

 ـ تكسِٜ َٓٗر يًٛقٍٛ إٍ أقٍٛ ايعساي١.2

3ٌٕ ّٸ ـ تكسِٜ أق ٞٸ عا بٛقؿُٗا تؿهريّا سسٜجّا ٗ ايؿًػؿ١  ,ايعساي١ ٚأقً

 ايػٝاغ١ٝ.

( ٗ قشٝؿ١ غٝاغ١ٝ تكسض ٗ اي٫ٜٛات قاٍ ايؿًٝػٛف ايػٝاغٞ )دٕٛ تؿأَ

ْتادّا َٔ ايسضد١ ا٭ٍٚ; إش تهُٔ  سٸعٳإٕ ْٛط١ٜ ايعساي١ يطٜٚؼ تٴ» ا٭َطٜه١ٝ إتشس٠:

ُٸ ١ٜ ٚاٱخا٤ ٚإػاٚا٠. إٕ ٖصا ١ً باؿطٸٝتٗا ٗ تٓاغُٗا َع ا٭قٍٛ ايًٝرباي١ٝ إتُجِّأٖ

بٝٓٓا َٔ إٕ ايتؿطٜع قس ٚٗط  :ٌ إعٝاض ا٭مس٢ يًٝرباي١ٝ. ّٚهٔ ايكٍٛايهتاب ّجِّ

 .(59)«دسٜس

ٚاغع َٔ ايًٝربايٌٝ,  ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ نتاب دٕٛ ضٚيؼ قس سٛٞ برتسٝبٺ

ِٸ٢ ناْٛا ٜتشسٻستٸ بعس أعُاٍ دٕٛ غتٝٛاضت  ,ايهتب ايًٝرباي١ٝ ثٕٛ عٓ٘ بٛقؿ٘ َٔ أٖ

ٝٵسٳ, (60)ٌَٝ ايعٓاقط إٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ؼتٟٛ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ـ نُا غٓط٣ ـ ع٢ً بعض  بٳ
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 ا٫ؾرتان١ٝ أٜهّا.

 

 ــــــ «أصٍٛ ايعداي١»َٓٗر ايٛصٍٛ إىل 

ض ضٚيؼ ٗ بسا١ٜ ا٭َط إٍ بٝإ نٝؿ١ٝ تؿهٌٝ اهل١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ. ٗ يكس تعطٻ

ٛټ ٍٕايعكس ا٫دتُاعٞ ّهٔ تك عٔ ايكٝٛز شات ايك١ً. ٚيٝؼ إطاز َٔ  ض ا٭ؾطاز َعع

ّ َٔ ايٓاس١ٝ ايعَا١ْٝ ع٢ً ايعكس شيو إٔ تسٜٚٔ ٚانتؿاف أقٍٛ ايعساي١ َتكسِّ

ِٸ اؾرتاض ا٭ؾطاز سٌ ٚنعِٗ ٗ ايعكس ا٫دتُاعٞ ٚنأْٸ ِٗ َانجٕٛ ا٫دتُاعٞ. ٜت

ٛٸ ايصٖٔ َٔ قٝٛز ايعكس ا٫دتُاعٞ عًٝٓا (61)َٔ اؾٌٗ خًـ سذابٺ . با٫يتؿات إٍ خً

ِٸ يططٜك١ اغتدطادٗا بٗصٙ ا إٔ ْط٣ نٝـ ْكٌ إٍ أقٍٛ ايعساي١. إٕ ا٭قٍٛ اييت ٜت

ِٸ تهُٝٓٗا ٗ قٴًِ ِٸ, ب ايعكس ا٫دتُاعٜٞت اؿؿاٚ ع٢ً أقاي١ ايؿطز, نُا  ٚبصيو ٜت

. إٕ ايتٛاؾل اؿاقٌ ٗ ٖصٙ إطس١ً (62)طٝٸب١ ؾُٝا بِٝٓٗ وكٌ ا٭ؾطاز ع٢ً ع٬قاتٺ

 إْ٘ ٜطؾض ْٝع أْٛاع ا٭سهاّ ايكطع١ٝ قبٌ ايعكس ا٫دتُاعٞ., ٜعترب عاز٫ّ

اؿاي١ ايطبٝع١ٝ يهاْ٘, ٖٚٞ »داشٖا َٔ ٚيؼ قس متٸ اتٸيط «اؿاي١ ا٭ٍٚ»إٕ 

, ٚقس «اؿاي١ ا٭ٍٚ»ظَاْٞ ٗ  ّٷاؾرتان١ٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ يٝؼ ٖٓاى تكسٸ ساي١ْ

عُس ضٚيؼ إٍ ْكٌ ِٛشز ايعكس ا٫دتُاعٞ َٔ عح تأغٝؼ اجملتُع إٍ عح 

 ايعساي١.

 

 ــــــ أصٍٛ ايعداي١

ٕ ايعكٌ ٗ اؿاي١ ا٭ٍٚ ّهٓ٘ إٔ ٜهتؿـ ٜصٖب دٕٛ ضٚيؼ إٍ ا٫عتكاز بأ

َٸ  ّا سٍٛ ايعساي١, باٱناؾ١ إٍ أقًٌ خاقٌ ٗ ٖصا ايباب:أق٬ّ عا

ّٸ ٝٳِ ا٫دتُاع١ٝ ا٭ٍٚ ٚا٭غاغ١ٝ إٕ ْٝع ايكٹ»يًعساي١ ؾٗٛ:  أَا ا٭قٌ ايعا

ت( ١ٜ, ٚإػاٚا٠ ٗ اٱَهاْات, ٚايجط٠ٚ, ٚإهاغب, َٚباْٞ اسرتاّ ايصااؿطٸ :)َجٌ

ِٸ ٌٕ إَا إٔ ٜت ٕٚ تٛظٜعٗا بؿه ا٭ز٢ْ ـ عٓس  أٚ َطاعا٠ َكاحل اؾُٝع ـ ٗ اؿسٸ ;َتػا

 .«عسّ ٚدٛز إػاٚا٠

ٌّع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٜطاٙ ايٓؿعٝٸ «َكاحل اؾُٝع»إٕ ضٚيؼ ٜٓهط   ,ٕٛ. ؾٗٛ يٝرباي
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ؾطٜط١  ,ٜٚكبٌ اؿكٍٛ ع٢ً إعٜس َٔ ايطبض يٮؾطاز, نُا ٜكبٌ عسّ إػاٚا٠

ايطبكات احملط١َٚ ٗ  ٫ غٝٻُاٚ ,َتساضى ؾُٝع ا٭ؾدام شيو ع٢ً ضبٕضاؾتُاٍ 

طٳم إتهاؾ١٦ َا ٜهُٔ ؼػٌ أٚناعِٗ. نُا أْ٘ ٜهٝـ ؾطٙ ايُؿ ,اجملتُع

 أٜهّا.

ٚٸ ٌٸٍ ٗ ايعساي١ا٭قٌ ا٭ ٕٚ علٛ ؾدٕل : هب إٔ و٢ٛ ن ٗ أٚغع  َتػا

ُاث١ً يٰخطٜٔ. إٕ ٖصا ا٭قٌ ٜهُٔ ٜات إٜات ا٭غاغ١ٝ اييت ٫ تتٓاؾ٢ َع اؿطٸاؿطٸ

اؿكٛم ا٭ق١ًٝ يًُٛاطٌٓ ٗ ايٓٛاّ ايػٝاغٞ ايًٝربايٞ ـ ايسّكطاطٞ )أقٌ إػاٚا٠ 

 يٮؾطاز ٗ اؿكٛم ٚايٛٚا٥ـ ا٭غاغ١ٝ(.

: هب تطتٝب عسّ إػاٚا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ا٭قٌ ايجاْٞ ٗ ايعساي١

إَها١ْٝ ايٛقٍٛ إٍ إٓاقب يًذُٝع  عٝح تؿتٌُ ع٢ً َكاحل اؾُٝع, ٚتهُٔ

ٌٕ ٕا عًٝ٘ ايٛاقع ايطأٖ ٗ ايعامل ايػطبٞ, إش تطػ٢  ٚاسس. إٕ ٖصا ا٭قٌ َػاٜطٷ بؿه

ٕٛ ض ضٚيؼ ٫ْتكاز ؾٕٛ أنرب. َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ تعطٻ عًٝ٘ ايكٝػ١ ا٫ؾرتان١ٝ ع٢ً م

تعسٌٜ أقٌ . يكس عطض ضٚيؼ أقٛي٘ ٗ ايعساي١ َٔ أدٌ (64)ٚضٚبطت ْٛظٜو (63)ٖاٜو

 ْٚٛط١ٜ ايعساي١ ايطبٝع١ٝ, ٚغع٢ إٍ إظاي١ ْكاٙ نعـ ايًٝرباي١ٝ. (65)«ٌعسّ ايتسخټ»

إٕ ا٭قٌ ا٭ٍٚ َٔ ايعساي١ ٜطتب٘ بإػاٚا٠ ٗ تعٌٝ اؿكٛم ٚايتهايٝـ »

َٔ شيو ٚا٭غاغ١ٝ, ٚأَا ا٭قٌ ايجاْٞ ؾريتب٘ بعسّ إػاٚا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ. 

اٚا٠ ٗ ايجط٠ٚ ٚايػًط١ إِا تهٕٛ عازي١ إشا اؾتًُت ع٢ً نُا١ْ َج٬ّ إٔ عسّ إػ

َكازض  ع عسزٷ... ؾإشا ُتٻاحملطٌَٚ ٗ اجملتُع ٫ غٝٻُاٚ ,َٔ ايٓاؽ ايتساضى يعسزٺ

ّٷ نبري٠, ٚمتٸ يًعسٍ ٗ  بٗا إق٬ح أٚناع احملطٌَٚ أٜهّا, ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى اْعسا

 .(66)«ايبٌ

١ٜ ٚاؾسٚا١ٝ٥ ا٫قتكاز١ٜ بٌ إػاٚا٠ ٚاؿطٸ ٚبصيو ٜػع٢ ضٚيؼ إٍ ايتٛؾٝل

١. يكس متٸ تكسِٜ ْٛط١ٜ ايعساي١ ع٢ً أغاؽ ا٭١ُْٛ ايسّكطاط١ٝ ٚإًه١ٝ اـاقٸ

ايكا١ُ٥ ع٢ً ايكإْٛ, ٚاييت تكّٛ ـ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ـ ع٢ً أغاؽ ايػٝاغات 

ُٸٞ ْٛطٜت٘ بـ  أٚ  «ْكافي١ َٓعي١ اٱايعسا»ايٓػب١ٝ ٗ ايتٛظٜع. ٚهلصا ايػبب ؾإْ٘ ٜٴػ

ّٝا. ٌ تٛدّٝٗا يسٚي١ ايطؾاٙ, ٫ٚ ؽتًـ عٓٗا نًٓ. إٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ُجِّ«ْكافايعساي١ ٚاٱ»
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ؾإٕ  بٌ ث٬خ سا٫ت ٓا َكاض١ُّْٵٚقس شنط ضٚيؼ ٗ ٖصا ايؿإٔ َجا٫ّ قاٍ ؾٝ٘: يٛ أَق

هلا ٚاييت ّهٔ  ,اؿاي١ ا٭ْػب بايعكٌ ٚأقٍٛ ايعساي١ غتهٕٛ ٖٞ تًو ا٭قطب

ٕٛ  .(67)ٖهٔ اؿؿاٚ ع٢ً إػاٚا٠ ع٢ً أؾهٌ م

ِٕ ّهٔ اْتدابٗا َٔ بٌ ٖصٜٔ  َع إػاٚا٠. ٚإٕ أؾهٌ ساي١ٺ إٕ ايطؾاٙ ٗ تعاس

 (.2ٚؽ 1( أقطب إٍ أقٍٛ ايعساي١ َٔ )ؽ3ا٭َطٜٔ ٜهٕٛ ؾٝٗا )ؽ

 إٕ أزٚات ايعساي١ ٗ اجملتُع ايًٝربايٞ ـ ايسّكطاطٞ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ضٚيؼ عباض٠ْ

ٚاْتكاٍ ا٭ضباح,  ,ايهطا٥ب ٚؾطض, : إؾطاف ايسٚي١ ع٢ً ا٫قتكاز اؿطٸعٔ

ا٭ز٢ْ َٔ إعٝؿ١,  ٚا٫غتدساّ ايهاٌَ يًُكازض, ٚتٛظٜع ايجطٚات, ٚنُإ اؿسٸ

ّٸ :طٳم )َٚٔ بٝٓٗاٚتهاؾ٪ ايُؿ  .(68)َٔ ُطنع ايػًط١ (, ٚاؿسٸايتعًِٝ ايعا

 

 ــــــ ٛد١ٜ()ايػٗ (69)ض١ِٝدَٚرٖب احَل َرٖب املٓفع١ زٚيظ ٚ

ٌٸأٝٳِ شات١ٝ, ٜٚصٖب ضٚيؼ إٍ ا٫عتكاز ـ َجٌ ناْ٘ ـ بإٔ ايكٹ ٌٕ ٕ ن و٢ٛ  ؾع

ب١ عًٝ٘. إهاب١ٝ أٚ غًب١ٝ, َععٍ عٔ ايٓتا٥ر ٚايؿٛا٥س ٚا٭نطاض إرتتِّ بك١ُٝٺ ٗ سسٸ شات٘

ٌٕ غ١ٝ سٵَٚصٖب اَؿ َصٖب إٓؿع١ َكابٌقطٜض ٗ  إٕ ٖصا ا٭قٌ ٜكـ بؿه

ٌٸنإ ايٓؿعٝٸٕٛ ٜكِّ )ايؿٗٛز١ٜ(. يكس ٌٕ ُٕٛ ن ب ض إرتتِّطٳب ايٓؿع ٚايهٻػٳٚؾ٤ٞ َع ؾع

ٞ, بُٝٓا ٜصٖب سٕٚ ع٢ً ْاتر اجملُٛع ايهًٓعًٝ٘. ٚإٕ ايٓؿعٌٝ ايتكًٝسٌٜ ٜ٪ٚن

 .(70)ٕ إٍ ايتأنٝس ع٢ً اؿسٸ ايٛغ٘ٛايتكًٝسٜٕٛ احملسث

عاّ  ز ٬َىٺغٞ )ايؿٗٛزٟ( إٍ ا٫عتكاز بعسّ ٚدٛسٵٜصٖب أقشاب إصٖب اَؿ

ٞ يتشسٜس ٚتؿدٝل ايعساي١, ٚإٔ ايعساي١ هب اؿكٍٛ عًٝٗا بٛاغط١ ايؿٗٛز ٚنًٓ

 .إتكسِّّايؿطزٟ. ٚقس اختاض ضٚيؼ ٖصا إكطًض يبٝإ إؿّٗٛ 

ـ إٍ ا٫عتكاز  «اؿػٔ»ل بايعجٛض ع٢ً َا ٜتعًٖ ٜصٖب أقشاب إصٖب ايٓؿعٞ ـ ٗ

ػبإ ٗ َٛضز إتع١, ٚايطبض, ٚايطنا, باُؿبهطٚض٠ أخص َعاٜري, َٔ قبٌٝ: ايؿطح, ٚ

ٌٕ  َٔ ا٭ؾعاٍ. نٌ ؾع

ٕٵٜٚكٍٛ ضٚيؼ ٗ ايطزٸ عًِٝٗ: إٕ بعض ا٭ؾٝا٤ قشٝش١ْ مل تهٔ تٓطٟٛ  , ٚإ

. عٓسَا تهٕٛ ٖٓاى سكٛم (71)َٔ ا٭ؾطاز ا٭نرب ٭نجط عسزٺ أٚ ايطنا ع٢ً ايطبض



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56 ـ 55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ٖب إٓؿع١. إٕ ايعساي١ ٫ طبٝع١ٝ ٫ ّهٔ اٱؾهاٍ عًٝٗا, هب عسّ اتباع َعاٜري َص

َٔ أدٌ تٛؾري ايطنا  ١ٜ بعٕضايصٟ ٜكهٞ بايتهش١ٝ عطٸ تعطٞ َجٌ ٖصا اؿلٸ

ٞٸ ٚايػعاز٠ ٯخطٜٔ. إٕ ا٭ضدش١ٝ إطًك١ يبعض أقٍٛ ايعساي١ أَطٷ ِٸ أخص ستُ . ٫ ٜت

ِٸ بٓٛط ا٫عتباض, ٚإٕ اؿلٸ عٔ اؿلٸ ؾ٤ٞٺ َػتك٬٘  تؿػريٙ ٗ إطاض إٜكاٍ اؿسٸ ٫ ٜت

ا٭قك٢ َٔ ايٓؿع ٚإكًش١. إٕ ايتٛاظٕ ايصٟ ٜأتٞ َٔ ٚضا٤ سذاب اؾٌٗ ٫ ّهٔ 

ـَ اٱؾهاٍ عًٝ٘ أٚ  .(72)ؾ١ ؾٝ٘سٵا

ّ اؿكٛم ايؿطز١ٜ . إٕ يتكسټ(73)ع٢ً اـري ّٷـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ضٚيؼ ـ َكسٻ إٕ اؿلٸ

)َعطؾ١ٝ(. أبػتُٝٛيٛد١ٝ  أْطٛيٛد١ٝ )ٚدٛز١ٜ( ْٚاس١ّٝ ع٢ً اـريات ا٫دتُاع١ٝ ْاس١ّٝ

 ٚاـري: ٖٚٓاى ث٬ث١ اخت٬ؾات دٖٛط١ٜ بٌ اؿلٸ

 ٖهٔ. )ٗ ايٛنع١ٝ ا٭ٚي١ٝ( أَطٷ «اؿلٸ»ـ إٕ ا٫تؿام بؿإٔ أقٍٛ ايعساي١ 1ٚ

ٌٸ «اـري»ل بـ َا ٜتعًٖ ـ إٕ ؾِٗ ا٭ؾدام 2ٗ  َِٓٗ كتًـ. ٚاسسٺ ايعا٥س إٍ ن

 .(74)َٔ سذاب اؾٌٗ بػببٺ ;ض يًُشسٚز١ٜٚأقٍٛ ايعساي١ تتعطٻ ـ إٕ اؿلٸ3

 

 ــــــ زٚيظ ٚناْط

 ى بٌ دٕٛ ضٚيؼ ٚإّا٥ٌْٛٝ ناْ٘.ّهٔ تًدٝل ْكاٙ ا٫ؾرتا

ٌٸ ٗ  ,َُٓٗا ٜ٪َٔ بايك١ُٝ ايصات١ٝ يٮؾٝا٤ ٚاسسٺ ؾؿٞ ايٓكط١ ا٭ٍٚ نإ ن

 غٞ )ايؿٗٛزٟ(.سٵٚايكا٥ًٌ بإصٖب اَؿ ,ايكا٥ًٌ َصٖب إٓؿع١ َكابٌ

 ,١ بُٝٓٗا ؾتهُٔ ٗ خٛنُٗا ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝٚأَا ْكط١ ا٫ؾرتاى ايجاْٝ

ع٢ً  عٝإ إثبات ؾ٤ٞٺا٭غايٝب ايػًٛن١ٝ. نُا أُْٗا ـ َجٌ ٖٝذٌ ـ ٫ ٜسٻ َكابٌٗ 

ٛٻأغاؽ ا٭قٍٛ ايعك١ٝ٥٬, بٌ ّهٔ ا٫زٸ ضٙ ٚؾاٖسٙ ٖٝذٌ ٗ إطاض عا٤ إٔ َا تك

ي١, ٜعٌُ ع٢ً إسايت٘ ؾًػؿ١ ايتاضٜذ, ٚؾًػؿ١ ايطبٝع١, ٚايطٚح إطًك١, َٚؿّٗٛ ايسٚ

 إٍ اٯخطٜٔ. ٚإٕ أسس أغباب تعكٝس ؾًػؿ١ ٖٝذٌ ٜهُٔ ٗ ٖصٙ ايٓكط١.

ٌٸ بٛاغط١ ا٭قٍٛ ايعك١ٝ٥٬  َػأي١ٺ ٜعٌُ ناْ٘ ـ خ٬ؾّا هلٝذٌ ـ ع٢ً إثبات ن

ٚع٢ً أغاؽ ا٭عاخ ايػابك١. ّهٔ َؿاٖس٠ َػاض أغًٛب ناْ٘ ٗ  ,أٚ إؿطٚن١

 ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ؾٕٛ ضٚيؼ. ٜػع٢ ضٚيؼ ـ َٔ ايؿًػؿ١ )ٚايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ( ٗ
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ٓؿع١ يػتٝٛاضت ٌَٝ ٚبٝٓتٗاّ ـ إٍ إسٝا٤ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ يٮخ٬م خ٬ٍ ضزٸ َصٖب إ

 ايٛٚٝؿ١ٝ يهاْ٘.

 ٜصٖب. «سذاب اؾٌٗ»ٚ «اؿاي١ ا٭ٍٚ»ْٚكط١ ا٫ؾرتاى ا٭خط٣ ٖٞ تؿاب٘ 

ٛټعّا يهاْ٘ ـ قبٌ ايعكس ا٫دتُاعٞ ـ إٍبٳضٚيؼ تٳ ٚٸ ض ساي١ٺ تك ي١ٝ ٚطبٝع١ٝ يٮؾطاز, أ

 ٚأزضدٗا نُٔ ايعكس ا٫دتُاعٞ., ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ قس عٌُ ع٢ً بٝإ أقٍٛ ايعساي١

ِٻ ٜؿرتى ؾٝٗا ضٚيؼ ٖٚٝذٌ تهُٔ ٗ ايكٍٛ بايؿطزا١ْٝ ٚاؿكٛم  ْكط١ٺ إٕ أٖ

تػإٚٚ ٗ ْٛط١ٜ ايعساي١ يطٚيؼ ٖٛ )ا٭ؾطاز إ ايؿطز١ٜ. ٚإٕ إؿّٗٛ ا٭نجط دٖٛط١ّٜ

 .(75)ٚا٭سطاض(

 

 ــــــ ّ بًّٛاًٜٚٝٚزٚيظ ٚأالٕ 

يكس عُس ًٜٚٝاّ بًّٛ ـ بعس شنط ٖصٙ إػأي١, ٖٚٞ إٔ دٕٛ ضٚيؼ ٗ بٝإ 

ٚٸ ٍ َٔ ايعساي١ نإ أنجط لاسّا َٓ٘ ٗ بٝإ ا٭قٌ ايجاْٞ ـ إٍ ايكٍٛ: ا٭قٌ ا٭

 سقًًٌٝ بطبٝع١ اؿاٍ. ٜعُ ضِٖ يٝػٛاٚٵنُا إٔ إٓتكسٜٔ إدايؿٌ يٓٛط١ٜ ايعساي١ بسٳ»

 ٫ غٝٻُاأ٫ٕ بًّٛ إٍ تٛدٝ٘ ايًّٛ إٍ ضٚيؼ; ٭ْ٘ مل ٜػتطع ايسؾاع عٔ أقٛي٘ ا٭ٍٚ, ٚ

ٔ ضٚيؼ َٔ أخص ايٓكس إاضنػٞ ٝٳِ. مل ٜتُٖهؾطض إَهإ ايتعٌٝ ايعك٬ْٞ يًكٹ

َع ٖ٪٤٫  ٢ إشا نإ اؿلٸبإ, ؾشتٸػٵٚايٓٝتؿٟٛ يًعك١ْٝ٬ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ باُؿ

ٚٛ اَِٗ با٫ستٝاٍ ٚاخت٬م ٗٔ عًٝ٘ ايطزٸ عًِٝٗ َٔ خ٬ٍ تٛدٝ٘ اتٸطٜٔ نإ ٜتعٝٻإٓ

قشٝش١; ٭ٕ ْكط١ اْط٬م ضٚيؼ تهُٔ ٗ ايؿعٛض  ... إٕ ض١ٜ٩ أ٫ٕ بًّٛ ض١ْٜ٩ا٭غاطري

ّٸ ػاٙ ايعساي١ ٗ اجملتُع ا٭َطٜهٞ إعاقط, سٝح ٜط٣ ؾٝٗا ضٚيؼ خكٛق١ٝ  ايعا

ٟٛ عٌُ ضٚيؼ ع٢ً داشب١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايًٝرباي١ٝ ا٭لًٛغانػ١ْٝٛ, ناْط١ٝ. ٜٓط

ٔٵ أخط٣؟  ٜٓتُٞ إٍ ثكاؾ١ٺ ٌٖ وٌُ ٖصا إؿّٗٛ شات إع٢ٓ بايٓػب١ إٍ ؾدٕل ٚيه

ٟٸٚع٢ً  ضّا يًؿطزا١ْٝ كّا يتٛظٜع ايجط٠ٚ ٚايػًط١, ٜٚعترب َربٸّا َؿدٸٔ سسٸساٍ إْ٘ مل ٜعِّ أ

 .(76)«ٚا٫ضغتكطاط١ٝ

ضٙ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ضٚيؼ قس دا٤ َا وتاز إيٝ٘ ٚٵزٚغ٬ؽ ضٟٚ بسٳ نُا ٜصٖب

َٴُاَّا اجملتُع ايًٝربايٞ ـٸ عٔ ايتٛاٖط بايعسٍ. إٕ ْٛط١ٜ ضٚيؼ قس  ٓٝت . إٕ عًٝٓا ايه
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ٗ َٛضز اغتشكام ايهجري َٔ  ا٭قك٢ إٕ ايعساي١ غري سػاغ١ٺ بايؿؿٌ. ٚٗ اؿسٸ

يتعٌُ بعض  ١َٛٛ دٕٛ ضٚيؼ ٖٓاى إَها١ْْٝإٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ. با٫يتؿات إٍ َٓ

 .(77)اـٝاضات ع٢ً ظٜاز٠ عسّ إػاٚا٠ ا٫دتُاع١ٝ

 

 ــــــ ٚزٚبست ْٛشٜودٕٛ زٚيظ 

ِٸ سٸعٳٜٴ ٛٚ دٕٛ ْٛظٜو ٚظًَٝ٘ ٗ ايسضاغ١ دٕٛ ضٚيؼ َٔ أٖ طٜٔ ٗ ايؿًػؿ١ إٓ

ي١ٝ, َٚٔ ايػٝاغ١ٝ بعس اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ. ُٖٚا ٜساؾعإ عٔ ا٭قٍٛ ايًٝربا

ٮقٍٛ ايًٝرباي١ٝ. يٕصٖب إٓؿع١. ٚنإ ْٛظٜو أؾس ٚؾا٤ٶ َٔ ضٚيؼ  ٠ٺإدايؿٌ بؿسٸ

ّٸٚقس قسض َ٪ٖي ّ. إْ٘ 1974عاّ  «ٚايسٚي١ ٚاي٬َهإ (78)اي٬غًط١ٜٛ» :بعٓٛإ ؿ٘ اهلا

٘ ٜٚعاضض ايٓعع١ ا٫دتُاع١ٝ ٚبٓا٤ ايسٚي١ ٚايتٛدټ ,قاسب ْعع١ ؾطز١ٜ بايهاٌَ

َٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً سكٛم ا٭ؾطاز. إٕ  ;عتكس بايسٚي١ ٗ سسٚزٖا ايسْٝاايؿُٛيٞ. ؾٗٛ ٜ

ُٸ١ ايسٚي١ تكتكط ع٢ً سؿٜ ا٭َٔ. إٕ ْٛطٜت٘ ٗ إًه١ٝ تؿب٘ َا ٜصٖب إيٝ٘ دٕٛ  َٗ

يٛى ٗ ٖصا ايؿإٔ, َع ؾاضم أْٗا ٫ ؼتٟٛ ع٢ً ايتٛدٝ٘ اٱهلٞ. َٚٔ بٌ ْكاٙ اؾرتام 

 .(79)ٕطًك١ ٗ ْٛط١ٜ ْٛظٜوضٚبطت ْٛظٜو عٔ دٕٛ ضٚيؼ إًه١ٝ ا

. يكس (80)َطايب١ دٕٛ ضٚيؼ بإػاٚا٠, دٛابّا اختٝاضّٜا َكابٌٗ , ّ ْٛظٜوٜكسٸ

َٔ نتاب٘ يًطزٸ ع٢ً ْٛطٜات دٕٛ ضٚيؼ,  ل ْٛظٜو َا ٜكطب َٔ ٔػٌ قؿش١ّخكٻ

ٌٸ إقا١َ ايكًض ٚايِٓٛ  تٛظٜعٞ ٜتذاٚظ سسٸ َؿطٕٚع ٚشٖب ٗ شيو إٍ ا٫عتكاز بإٔ ن

ٗټٚا٭َٔ ي س ٔ ٜهٕٛ عاز٫ّ. إٕ اغتس٫ٍ دٕٛ ضٚيؼ ٫ ٜبسأ عكٛم ايؿطز, بٌ بايتع

ٛٸ ٟ إٍ ٠ ٚايػًط١ إٍ اؿسٸ ايصٟ ٜ٪زٸا٫دتُاعٞ, ٜٚصٖب ٗ تػٜٛؼ عسّ إػاٚا٠ ٗ ايك

ٌٸ . ٜصٖب ْٛظٜو إٍ (81)أنجط طبكات اجملتُع سطَاّْا ٫ غٝٻُا, ٚؾطزٺ تساضى َعاٜا ن

ِٸ  , ٚمتٸ٠ّإشا ناْت سطٸا٫عتكاز بإٔ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ  نُإ إٓاؾع اؾُاع١ٝ, ؾػٛف ٜت

ا٭ؾطاز سطَاّْا  نُإ ايعساي١ أٜهّا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْ٘ ٫ ٜأخص َكًش١ أنجط

ِٸ ٌٸ ٖصا اجملتُع ٜت ١ يػٛم ايتٛظٜع. إٕ تِٓٛٝ ا٭ٜسٟ اـؿٝٸ بٓٛط ا٫عتباض. ٗ ٚ

ٜتشسخ عٔ ؾطا٥٘ إٛاد١ٗ ٗ ٫ٚ ؼك٢. إْ٘  ّا َتعسٸز٠,ات اٱْػإ أٚدَٗهاْٝٸٱ

 .(82)١ أؾطازٙ إٍ ايػٛمٜسخٌ نآؾ فتُٕع
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 ــــــ دٕٛ زٚيظ ٜٚٛزغٔ ٖابسَاع

ٜصٖب ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ إٍ كايؿ١ ايٓعع١ اٱثبات١ٝ, 

ٜٚٛاؾل ايسٜايهتٝه١ٝ. إْٓا ٗ إعطؾ١ ْعٌُ ٗ ايؿهط ٚايعٌُ ع٢ً خًل ايعامل 

 ;َعطؾ١ ػطٜب١ٝ :ٕ إعطؾ١ تٓكػِ َٔ ْاس١ٝ ايع٬قات ايكا١ُ٥ عًٝٗا إٍٚانتؿاؾ٘. ٚإ

ض١ٜ. ٚٗ إعطؾ١ ايجا١ْٝ هب إس٬ٍ ايط١ٜ٩ ٚع٬قات ؼطٸ ;تاضى١ٝ ـ تأ١ًٜٝٚ

ِّ نُا ٖٛ  ,ض ٜٓطٟٛ ع٢ً أظ١َٺاهلطَٓٝٛطٝك١ٝ قٌ ا٭غًٛب اٱثباتٞ. إٕ اجملتُع إتط

 ٪يٝؼ ؾا٬َّ. إٕ ططٜل اـ٬م َٔ ايتؿٝٸ ٪ؿٝټٚاقع اجملتُع ايطأمسايٞ, ضغِ إٔ ايت

باغتبساٍ ايع٬قات  إ٫ٓ ٜهُٔ ٗ ايٛنع١ٝ ايه١َٝ٬ إجاي١ٝ, ٚيٝؼ ٖٓاى َٓامٷ

َٸاـاقٸ ١, ٚايتؿذٝع ع٢ً ايع٬قات اؿٛاض١ٜ بٌ اؾُاعات إدتًؿ١. ١ بايع٬قات ايعا

عٔ: تهاٌَ  اعٞ عباض٠ْهب تكسِٜ عك١ْٝ٬ اجملتُع إسْٞ. إٕ أبعاز ايتهاٌَ ا٫دتُ

ضٟ ٚايٓؿاٙ مٛ ايك٣ٛ إٓتذ١, ٚتِٓٛٝ ا٫ضتباٙ ٚايتؿاِٖ ا٫دتُاعٞ, ٚايتعًِٝ ايتشطټ

 اؿكٝك١.

َٔ ا٫تؿام  ؾإٕ ا٫عتباض ْاؾ٧ٷ; بٌ اؿكٝك١ ٚا٫عتباض ٚٗ ايٛاقع ٖٓاى اخت٬فٷ

ٌ بٳؿهط١ٜ َٔ قٹإٔ اؿكٝك١ ؼتاز إٍ إؿاضن١ اي ط ايع١ٝٓٝ ي٬خت٬ف, إ٫ُٓطسٍٛ اُ٭

ٛٸ٠. إٕ ايكٛاعس اؿكٝك١ٝ هب إٔ تهٕٛ َكبٛي١ّ ٌ اؾُٝع, بٳَٔ قٹ ْٝع إتٓاظعٌ بايك

 ٚإٕ اؿكٝك١ ٖٞ ْتاز ايٛنع١ٝ ايه١َٝ٬ إجاي١ٝ.

ّٸ ايػٝاغ١ ض١ْٜ٩ فاٍإٕ ض١ٜ٩ ٖابطَاؽ ٗ  ايسٚي١ ٖٞ  ٖٝذ١ًٝ. ؾٗٛ ٜط٣ إٔ َٗا

ّٸ ٌ ١, ٚايسٚي١ ُجٌِّ زا٥ط٠ ايع٬قات اـاقٸّجِّ اجملتُع إسْٞ. إٕ اجملتُع إسْٞ َٗا

َٸسًك١ ايع٬قات ايعا١َ ٚايهًٓ ١ ٜهُٔ ٗ ١ٝ, ٚإٕ ططٜل ايٛقٍٛ إٍ ايع٬قات ايعا

 .(83)اؿٛاض ٚا٫ضتباٙ ايتؿاُٖٞ ٚايه٬َٞ

إٕ أقاي١ ايؿطز  :ٗ إكاض١ْ بٌ ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ ٚدٕٛ ضٚيؼ ّهٔ ايكٍٛ

طٟ اجملتُع ايًٝربايٞ ايػطبٞ. ٚأَا ٚاسسّا َٔ َؿٚه سٸعٳٗ ض١ٜ٩ ضٚيؼ, ٖٚٛ ٜٴ قؿ١ْٚٛ

ٌٸ  «ايعك١ْٝ٬ ا٫ضتباط١ٝ»ٖابطَاؽ ؾإْ٘ ٜعٌُ ع٢ً ْكس َطس١ً اؿساث١, ٜٚطّٚ ٗ  س

ٌ ٚا٭سطاض. إٕ اهل١ٜٛ اؾُاع١ٝ ٫ تًػٞ نطٚض٠ إهاز ا٫ضتباٙ بٌ ا٭ؾطاز إػتكًٓ

َٔ ؾباى ايعك١ْٝ٬ اٯي١ٝ يـ )َانؼ  اهل١ٜٛ ايؿطز١ٜ. ٜعٌُ ٖابطَاؽ ع٢ً إْكاش ْؿػ٘
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ٝٳُٝٸ١. ٗ َطس١ً اؿساث١ ناْت يًعك١ْٝ٬ , ٜٚسعٛ إٍ ايعك١ْٝ٬ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايكٹ(84)ؾٝرب(

ٍ شيو ؾإْ٘ ٜعترب َٛاْع ايعك١ْٝ٬ َهاؾّا إ. ٚ, ٚيصيو ؾإْٗا ٚادٗت َؿه١ًّاٯي١ٝ غًط١ْ

ب َٔ ا٭عاخ ايٝٛطٛب١ٝ. ٖٚٛ , ٜٚكرتا٭ٜسٜٛيٛدٝا بإع٢ٓ اـامٸ :ا٫ضتباط١ٝ َٔ قبٌٝ

 ع٢ً اؿكٛم ايؿطز١ٜ. ّٷٜط٣ إٔ ايت٬سِ ا٫دتُاعٞ َكسٻ

 

 ــــــ ز ـ حتًٌٝ حبح ايعداي١

ٌٷ  ٭قٌ ايعساي١: ّهٔ إٔ ٜهٕٛ يٓا ٗ ٖصا ايكػِ َٔ ايبشح ؼًٝ

ٗ إٔ  ٫ ؾٳٖوٗ ايبسا١ٜ عًٝٓا ؼسٜس إٛنع ايصٟ ٜٓبػٞ ططح عح ايعساي١ ؾٝ٘. 

ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ. إٕ َب٢ٓ ٚقاعس٠ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ  فاٍساي١ ٜٓسضز نُٔ عح ايع

ِٸ ايبشح ؾٝٗا عٔ ايكهاٜا إعٝاض١ٜ. إٕ بٝإ َا١ٖٝ ايٓٛاّ  ٖٞ ا٭زي١ ايعك١ًٝ, ٜٚت

ٚنٝؿ١ٝ تِٓٛٝ سكٛم ايؿطز ٚاجملتُع, ٜٓسضز نُٔ  ,ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ ايعازٍ

 ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ.  فاٍ

إٕ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٗ شٚض٠ ايػًٛن١ٝ  :غاؽ ّهٔ ايكٍٛٚع٢ً ٖصا ا٭

ضٜس ي٘ إٕ عح ايعساي١ إشا ُأ قس ٚقًت إٍ سهٝهٗا. (85)ٚاؾتساز َباسح عًِ ايػٝاغ١

َٔ إػايط١. إٕ  ح ٗ عًِ ايػٝاغ١ ـ ٖٚٛ يٝؼ َٛنع٘ ـ ؾػٛف ٜٓطٟٛ ع٢ً ْٕٛعإٔ ٜٴططٳ

اٚ ع٢ً ٖصٙ اؿٝج١ٝ, ٫ ٜػتطٝع بعس اؿؿ ,عايٹِ ايػٝاغ١ )ٚيٝؼ ايؿًٝػٛف ايػٝاغٞ(

ِ ا٫دتُاع إٔ ٜأتٞ ع٢ً يٹاِ ا٫قتكاز أٚ عايبشح عٔ ايعساي١, نُا ٫ هب ع٢ً عايٹ

ٚإعاز٠ إسٝا٤ ايؿًػؿ١  ,شنط ايكهاٜا إعٝاض١ٜ. ٚبعس ططح َا ؾٛم ايػًٛن١ٝ

ٞٸ عًّٛ إٔ ٜبسٚ ططح عح ايعساي١ أَطّا َعك٫ّٛ. ٚاؿكٝك١ ٖٞ إٔ اي ايػٝاغ١ٝ, َٔ ايبسٜٗ

ٌٕبايكهاٜا ايكٹ اٱْػا١ْٝ ناْت ع٢ً ايسٚاّ ٖتعد١ّ  َهٕٓٛ. ٝٳُٝٸ١ ٚا٭خ٬ق١ٝ بؿه

أقشاب ايٓعع١ ايػًٛن١ٝ بأِْٗ ٜػعٕٛ إٍ تأغٝؼ عًِ  (86)ِٗ يٝٛ ؾرتاٚؽٜتٸ»

ٍٕ ط ا٭سساخ إٕ ايعًِ ايصٟ ىًٛ َٔ إػا٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ ٜؿػِّ .ٝٳَِٔ ايكٹ غٝاغ١ خا

ػاض إٝهاْٝهٞ يًطبٝع١. ٖٚٛ ٜصٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٗا دع٤ َٔ إايػٝاغ١ٝ ٚنأْٸ

ٝٳِ. إٕ دٖٛط ايعامل اٱْػاْٞ ٫ ّهٔ اغتٓباط٘ بٛاغط١ إك٫ٛت اـاي١ٝ َٔ ايكٹ

 ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ ٜكتهٞ إٔ ٫ تًعّ اؿٝاز.
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 ٚا٫ػاٙ مٛ سٝا٠ٺ ,إٕ شات ايعٌُ ايػٝاغٞ ٜٗسٟ إٍ َعطؾ١ اـري ٚايك٬ح

ِٸق قاؿ١ أٚ فتُٕع  احل. إٕ عًِ ايػٝاغ١ اؿكٝكٞ ٖٛ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ اييت ٜت

ٔ َٔ ٢ إشا ُٖهستٸ ,أخ٬ق١ٝ. إٕ ايكا٥ٌ بايٓعع١ ايطبٝع١ٝ إزضانٗا ع٢ً ؾهٌ سكٝك١ٺ

َٳ ا٭خ٬قٞ ايٓاتر بؿعٌ ٤ اـٮ ٌٵؼكٝل ايتػٝري إطايب بإػاٚا٠, ئ ٜهٕٛ قازضّا ع٢ً 

عا٤ بإٔ عًِ َٓص ايبسا١ٜ. ٜصٖب ؾرتاٚؽ إٍ ا٫زٸػاٌٖ إؿاِٖٝ ا٭خ٬ق١ٝ إٛدٛز٠ 

ب٘ ٗ زضاغ١ ا٭َٛض  ٣َٚجا٫ّ وتص ايػٝاغ١ ايصٟ هعٌ َٔ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ أغ٠ّٛ

ٟٸ غٝاغٞ ٫ ٜأخص  ؼكٕٝل ايػٝاغ١ٝ ٫ ٜٓػذِ َع ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ. ٖٚٛ ٜط٣ إٔ أ

ا٭ز٢ْ َٔ اؿاد١ إٍ  بإ اؿسٸػٵا٭ٖساف ٚإػاضات بٓٛط ا٫عتباض, أٚ ٫ ٜأخص باُؿ

ٞٸ ز ٚغ١ًٝ يؿِٗ , ئ ٜهٕٛ ٖهّٓا َٔ ايٓاس١ٝ إٓطك١ٝ. إٕ ايعًِ فطٸايتشًٌٝ ايػا٥

 .(87)«عامل ايػٝاغ١

ِٸ ٌٸَٓذع ؾٕٛ ضٚيؼ ٗ ايبٌ تكسِٜ أغًٛب ٜتُٖه إٕ أٖ ؾدل بٛاغطت٘  ٔ ن

عتكاز سٝح ٜصٖب ٗ ٖصا ايؿإٔ إٍ ا٫ ,. إٕ ضٚيؼ«أقٍٛ ايعساي١»َٔ ايٛقٍٛ إٍ 

٢ ع إٔ ايؿطز إشا ؽًٓز١ٜ, ٜكٍٛ: أْا ٫ أؾطض ٖصٙ ا٭قٍٛ, ٚإِا أتٖٛقبايٓػب١ٝ ٚايتعسٸ

 عٔ إٓاؾع ايؿطز١ٜ ؾإْ٘ غٝكٌ إٍ ٖصٙ ا٭قٍٛ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ يٛ أؾهٌ أسسٷ

َٳ يٝػت غ٣ٛ إَٔٛض «أقٍٛ ايعساي١»بإٔ  ٜهع  ٔٵاؾرتان١ٝ, ٚأْ٘ ٗ ايعٌُ يٝؼ ٖٓاى 

ٌٗ, ٚئ ٜكٌ إٍ ٖصٙ ا٭قٍٛ, ؾإٕ ضٚيؼ غٝكٍٛ ٗ دٛاب٘: ْؿػ٘ خًـ سذاب اؾ

٫ أنجط. ٚبطبٝع١ اؿاٍ  ,عَٔ ايتٛٗق ز ْٕٛعإٕ ايصٟ اغتٓتذت٘ ٫ ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ فطٻ

تٗا َٔ ايعكس ٖصا ايػ٪اٍ أٜهّا: إشا ناْت أقٍٛ ايعساي١ تػتُسٸ َؿطٚعٝٸ زٴٔطٜٳ

 ٝتٗا؟َؿطٚعٝتٗا ٚأسٓك عٞ تػتُسٸا٫دتُاعٞ ؾُٔ أٜٔ ناْت ا٭َٛض قبٌ ايعكس ا٫دتُا

ع٢ً دٕٛ  زٴٔطّ ٜٳسٳع٢ً ايًٝرباي١ٝ َٓص ايكٹ زٴٔطإٕ اٱؾهاٍ ايكسِٜ ايصٟ نإ ٜٳ

بإٔ أبػتُٝٛيٛدٝت٘  (88)ٌ ع٢ً بٛبطْ٘ ٜٴؿَهإ :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ,َٔ شيوٚضٚيؼ أٜهّا. 

٘ ٜصٖب ٓٸب بعسّ ايكطع١ٝ ٗ ايعًِ, ٚيهْ٘ ٜطسِّإٚؾًػؿت٘ ايػٝاغ١ٝ غري َتٓاغك١; إش 

َٸ . ٜط٣ بٛبط إٔ عسّ (89)١إٍ ا٫عتكاز بإٔ ا٭قٍٛ ايًٝرباي١ٝ ٖٞ اؿان١ُ ٗ اؿٝا٠ ايعا

ع٢ً ضٚيؼ  زٴٔطض يًتٓاقض. ٜٳٌ إٍ ايب١ٝٓ ايػٝاغ١ٝ ايًٝرباي١ٝ, ٖٚٓا ٜتعطٻايكطع١ٝ ٫ ٜتػًٖ

ا١ْٝ ٜٚط٣ إَه ,ض بايٓػب١ٝ ٚايًٝرباي١َٝا ٜٴؿب٘ ٖصا اٱؾهاٍ أٜهّا. إْ٘ سٝح ٜتبذٻ
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ٍٕ أخط٣ خًـ سذاب اؾٌٗ أٜهّا, ٫ ّهٓ٘ إٔ ٜهٕٛ َساؾعّا  ايٛقٍٛ إٍ أقٛ

ؾطغّا عٔ يٝربايٝت٘ إػتكًش١. ٚقس اضته٢ ٗ اؿكٝك١ إٔ أقٍٛ ايعساي١ ٖصٙ إِا 

ٚٸ ٌ َؿانًٗا ايط٥ٝػ١ ٗ ٍ ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘, ٚيٝؼ يًبًسإ اييت تتُجٻتطتب٘ بايعامل ا٭

غصا١ٝ٥ ٫ تهٕٛ  ٗ إٔ ايصٟ ٜعاْٞ َؿه١ًّ ٫ ؾٳٖول. َٳسكٛهلا ع٢ً َا ٜػسٸ ايطٻ

 ات٘.ِ أٚيٜٛٸ١ٜ ٚإػاٚا٠ ع٢ً غًٓاؿطٸ

ٞٸ ٢ عٔ إكاحل ايؿطز١ٜ إشا ؽًٓ ٜصٖب دٕٛ ضٚيؼ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايعكٌ اٯي

ٔٵع٢ً ايتٛٗق زٵٔعؾإْ٘ غٝكٌ إٍ أقٍٛ عسايت٘. ٚع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ مل ٜٳ ٜبك٢  ع, ٚيه

ِٸٖصا ايػ٪اٍ عً ٚٸ «ايؿطنٝات»ايتعطٜـ بـ  ٢ ساي٘: أئ ٜت ي١ٝ ؾٕٛ ضٚيؼ بس٬ّٜ عٔ ا٭

ٌٕ «أقٍٛ ايعساي١» َٔ ا٭ؾهاٍ؟ إْ٘ ٜكٍٛ: إٕ ايعكٌ وهِ بهطٚض٠ ؿاٚ  بؿه

َكًش١ أنجط ا٭ؾطاز سطَاّْا أٜهّا. ٜٚكٍٛ ْٛظٜو ٗ إكابٌ: إٕ ايعكٌ وهِ بإٔ 

طق١ً َػاض ايت١ُٝٓ( ٗ اجملُٛع إكًش١ اؾُاع١ٝ )ٚعسّ ؼسٜس ايجطٚات ٚعسّ ع

أؾهٌ. إٕ ايعكٌ اٯيٞ )ٚيٝؼ ايؿًػؿٞ( قس وهِ به٬ ٖصٜٔ ايكٛيٌ. ٚٗ اؿكٝك١ 

ٕ ٗ ٖصا ايؿإٔ إٍ إساي١ غا٥ط ايٓاؽ إٍ ا٭قٍٛ إكبٛي١, ٛٵإٕ ؾ٬غؿ١ ايػٝاغ١ ٜػعٳ

فتُع أٚ  ٘ ع٢ً ؾدٕلططسٴ ٚتٛدٝ٘ إداطبٌ إٍ ؾططتِٗ. إٕ ايعكٌ اٯيٞ إشا متٸ

تػٛزٙ ا٫ػاٖات ا٫ؾرتان١ٝ ؾإٕ َكًش١ أنجط ا٭ؾطاز سطَاّْا غٛف تهٕٛ 

٣ شيو إٍ إبطا٤ َػاض ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ. ٚع٢ً ٖصا ايٓشٛ ؾإٕ ٢ إشا أزٸ, ستٸًَش١ّٚٛ

ٌٕايعكٌ اٯيٞ ٗ اجملتُع ايًٝربايٞ )ٚعسّ ايتسخټ  ٌ( أٚ ايٓٛاّ ايؿاؾٞ وهِ بؿه

ذاٖات ٚسادات ايعكط ٚايتأثريات ايب١ٝ٦ٝ ٖٞ اييت ت ٚاتٸآخط. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ ؾطنٝا

ؿاد١ ايعكط  ٌ ضٚيؼ تًب١ّٝبٳَٔ قٹ «أقٍٛ ايعساي١». يكس ناْت «ايعكٌ»٢ ٗ إطاض تتذًٓ

 ف ايًٝربايٞ.ٚايتططټ

٫ ؼتٟٛ ع٢ً  «أقٍٛ ايعساي١»إٔ ْػتٓتر إٔ  إتكسِّّّهٔ َٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ 

ٌٕ ّٸ ؾه ٌ َٔ ت ٚايتأثريات ايٓؿػ١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ّهٓٗا ايتسخټٚعإٞ, ٚإٔ إؿطٚنا عا

ٌٕ ُٸ»َٔ ا٭ؾهاٍ. ٗ ايبشح عٔ  ٚضا٤ سذاب اؾٌٗ بؿه ١ٝ ْٛط١ٜ ضٚيؼ سٍٛ أٖ

ًٓا ا٭خ٬ق١ٝ, ٚتٛقٸ «احملٛٛضات»ٚ «ايهطٚضات»ايتعطٜـ بجُا١ْٝ َكازض يـ  متٸ «ايعساي١

زقٝل. ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ  ٌُٕا ٫ ّهٔ إقٓاع إدايؿٌ بؿهبٳَؿازٖا أْ٘ ضٴ إٍ ْتٝذ١ٺ
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ٌٸ ١ ٗ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ خاقٸ ٢ ؾطن١ّٜٝتبٓٸ ؾدٕل ايػبب ٗ شيو عا٥سّا إٍ إٔ ن

ٌ بٳأقٍٛ ايعساي١ عٓس ضٚيؼ بايكبٍٛ َٔ قٹ َٜٚعح ايعساي١. ٚهلصا ايػبب مل ِؼ

 .ؾٕٛ ٖاٜوٚ ,ضٚبطت ْٛظٜو :َٔ أَجاٍ ,٢ ايًٝربايٌٝٚستٸ ,ا٫ؾرتانٌٝ

ٖٛ ْػب١ٝ إعطؾ١  إتكسِّّعا٤ إٔ ٫ظّ ا٫زٸإٍ َٔ ا٫يتؿات  بٴسٻ ٫ٚبطبٝع١ اؿاٍ 

ٚاقع١ٝ, ٚع٢ً ايطغِ َٔ اخت٬ف  ١ْٚأقٍٛ ايعساي١. إٕ ايعساي١ ٗ ٖصٙ ايط١ٜ٩ هلا ٖٜٛٸ

 ط ٗ عامل ايٛاقع ٚايجبٛت.٫ٚ تتػٝٻ أْٗا ثابت١ْ اٯضا٤ سٛهلا ٗ عامل اٱثبات, إ٫ٓ

ْا إيٝٗا ٗ بسا١ٜ ٖصا إكاٍ. طٵٚقس أؾٳ .«ايعساي١»إٔ ٖٓاى ايهجري َٔ ايتعاضٜـ بؿ

أْٓا  ١ٝ ٚايعا١َ ٚا٫خت٬ؾات ٗ تعاضٜـ ايعساي١, إ٫ٓٚع٢ً ايطغِ َٔ ايهًُات ايهًٓ

مٔ ٗ سٝاتٓا  :تعبري ؾرتاٚؽ ُا لس تٛاؾكّا ٗ تعٌٝ َكازٜل ايعساي١. ٚع٢ً سسٸقًٖ

ٌٸاي١َٝٛٝ ْتشسٸ ٚشيو  ;«ْٚكسض ا٭سهاّ بػٗٛي١ٺ ,«ضبٵايُك»ٚ «ٔاُؿػٵ»عٔ  أضو١ٝٺ خ به

ٌٕ ٔٵ ٭ْٓا ْعترب َا ْعتكسٙ غري قاب ٢ ٕ ؽهع ض٩ٜتٓا يًبشح ٚايٓكاف ستٸإَا  يًٓكاف. ٚيه

ٜـ ايعساي١ ئ ٞ ٗ تعط. إٕ ايه٬ّ ايهًٓ(90)تٗا إٍ ايػطضٜٛٗط غُٛنٗا ٚعسّ زٓق

ٌٸ إؿه١ً. ٚقس ٞٸؼسٻ و ٚنٝل َكازٜك٘,  ,«اؿلٸ»عٔ غع١ َؿّٗٛ  ×خ اٱَاّ عً

 .(91)«اؿلٸ أٚغع ا٭ؾٝا٤ ٗ ايتٛاقـ, ٚأنٝكٗا ٗ ايتٓاقـ»قا٬ّ٥: 

ٕٵ ٌٷ ّٝا, إ٫ٓناْت َؿَّٗٛا َبُّٗا ٚنًٓ إٕ ايعساي١ ٚإ  إٔ ؼسٜس َكازٜكٗا َؿه

يًػا١ٜ, غٛا٤ سهُٓا َاٖٝتٗا ايٛاقع١ٝ أّ ٫. إشا ناْت يًعساي١ ٚاقع١ٝ غٛف ٜكع 

إشا اعتكس ايبعض أْٗا ٫ ُتًو عإّا ثبٛتّٝا َع شيو قس اـ٬ف ٗ ؼسٜس َكازٜكٗا, ٚ

ٞٸ  زٵٔطمل تٳ ×٫ وكٌ ايتٛاؾل بؿإٔ ايتؿاغري إدتًؿ١. َٚٔ ايجابت إٔ ؾٗاز٠ اٱَاّ عً

 ١ٝ!يًسؾاع عٔ تًو ايعساي١ إب١ُٗ ٚايهًٓ

ٖٓ ا تكسّ إٔ ايعكٌ ايبؿطٟ ٗ ايعجٛض ع٢ً َكازٜل ايعساي١ ّهٔ يٓا إٔ ْػتٓتر 

ض يًدطأ, ط بايب١٦ٝ ٚإػا٥ٌ ايٓؿػ١ٝ ٚأَجاهلا ـ قس ٜتعطٻبا٫يتؿات إٍ ايتأثټ  غٝٻُا٫ـ ٚ

ٚسٝح ٫ ّتًو ايعكٌ سهُّا ٜكّٝٓٝا ٗ ٖصا ايؿإٔ ٫ ّهٔ ا٫غتؿاز٠ ٖٓا َٔ قاعس٠ 

هض اؿاد١ إٍ ايٛسٞ ٗ بٝإ ا٬ٕظ١َ بٌ سهِ ايعكٌ ٚسهِ ايؿطع. َٚٔ ٖٓا تتٸ

ُا ناْت ايعساي١ ٗ ايٓٛاّ ايػٝاغٞ بٳا٫دتُاع١ٝ يًعساي١. ٚضٴط ُطإكازٜل ٚاُ٭

َػًل ٗ  ايػٝاغ١, ٚتؿػرٕي فاٍَؿتٛح ٗ  إٍ تؿػرٕي ٚا٫قتكازٟ يٲغ٬ّ عاد١ٺ
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 .(92)آخط ا٫قتكاز. ٚهب ايتُاؽ تؿكٌٝ ٖصا ايبشح ٗ َٛنٕع فاٍ

 

 

الهىامش
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logos

(15) Distributive Justice. 

(16) Scarcity. 

(17) omnipresent. 
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(37) See: J. J. Rousseau, A Discourse on origion of Inequality (New York: Duton Co, 

Inc, 1946). P. 205. 
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(44) See: David Robertson, “The Penguine Dictionary of Politics”. P. 302 – 303. 

(46) A Theory of Justice. 

(47) Political Liberalism. 

(50) See: Contemporary philosophy philosophers, p. 272 – 289. 

(52) Behaivoralism. 

utilitarianism

(56) See: Robert Dahl. Modern Political Analysis, 1991, p. 118 – 135. 

(57) Feelings. 

(58) Common Sense. 

(61) The veil of Ignorance. 

(62) See: John Rawls. A Theory of Justice (Eng: oxford uni. 1972), p. 98, 303. 
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Laissez - faire

(66) See: Rawls, Loccit, p. 15. 

(67) See: Opcit, P. 153. 

intuitionism

%%

(71) See: Opcit, P. 22, 27. 

(72) Reflective Equlibrieum. 

(75) Equal and free Individuals. 

anarchism

(79) David Robertson, Loccit, p. 238 – 240. 

(80) Liberarian. 
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(85) Politics. 



 

 

 عٓد ايػٝذ دٛادٟ اآلًَٞ ايعًِ ايدٜين

 ١ ٚاملطاس١ّٜٛيف اهل قسا٠ْ٤

 

 خسروپىاي الحسيه عبد د. الشيخ

 قاسم بابائيأ. 

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ املكّد١َ

َٓص غٓٛات ٚايٓعاع بٌ ايعًِ ٚايسٜٔ أٚ اؿساث١ ٚاٱغ٬ّ, ْٚٛع ايع٬ق١ بٌ 

 طٜٔ َٔ اٱغ٬ٌَٝ ٚايعًُاٌْٝعّا نبريّا َٔ اٖتُاّ إؿٚهٖصٜٔ إؿٌَٗٛ, ٜؿػٌ سِّ

ُٸ ٌ بٳ١ٝ خاق١ َٔ قٹٗ إٜطإ ٚايعامل اٱغ٬َٞ ٚايػطبٞ, ٚو٢ٛ ٖصا ا٭َط بأٖ

ٛٸيت ٖصٙ ا٭عاخ ٗ ايعامل ايػطبٞ (1)ؾ٬غؿ١ ايسٜٔ َِٓٗ ٫ غٝٻُاٚ ,ًٌاحملًٚ . ٚقس ؼ

طٜٔ. ٚقس شٖب باٖتُاّ إؿٚه تٵٌ ؼسٸّٜا دسٸّٜا, ٚسٛٝٳبعس عكط ايٓٗه١ يتؿٚه

ٌٸإٍ ا٫عتكاز بؿك ِٗبعه َٔ ٖصٜٔ إؿٌَٗٛ  ٚاسسٺ ٌ ايعًِ عٔ ايسٜٔ, ٚازٸع٢ إٔ يه

ل بأَط ٕ زا٥ط٠ ْؿاٙ ايسٜٔ تتعًٓ: إعٙ َٔ اٯخط, عٝح قا١ٍ اييت َُِّػاست٘ إػتكًٓ

 ٕ زا٥ط٠ ْؿاٙ ايعًِ تهُٔ ٗ بٝإ ٚانتؿاف ايع٬قات.إاهلسا١ٜ, ٚ

غتإ ايؿهطٜتإ س إسضت٪ٓن»ٗ نتاب٘ )ايعًِ ٚايسٜٔ(:  (2)قاٍ إٜإ باضبٛض

اييت ؽتًـ عٔ إٓاٖر ايع١ًُٝ اخت٬ؾّا  ,ايػايبتإ ع٢ً إٔ يًسٜٔ أغايٝب٘ اـاق١

 .(3)«نا٬َّ
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ٌٕٚقس أثاض ٖصا اهلادؼ اٖتُاّ ايعًُا٤ ٚإؿٓه  طٜٔ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ بؿه

, (4)طٜٔ ـ َٔ أَجاٍ: ايربٚؾٝػٛض قُس ْكٝب ايعطاؽَٔ إؿٓه آخط. ؾكس شٖب عسزٷ

, ٚايؿٝذ دٛازٟ (6), ٚايسنتٛض ايػٝس سػٌ ْكط(5)تٛض إمساعٌٝ ايؿاضٚقٞٚايسن

, ٚايسنتٛض (9)ايػٝس َٓري ايسٜٔ اؿػٝينٚ, (8), ٚايسنتٛض َٗسٟ (7)اٯًَٞ

 ـ إٍ اٱّإ بايعًِ ايسٜين, ٚقايٛا بأغ١ًُ اؾاَعات, بُٝٓا شٖب ْعٷ (10)خػطٚ باقطٟ

ٌ يًعًِ ٌ َػتكًٓفايايعًِ ايسٜين, ٚقايٛا بٛدٛز  َٔ إػتٓرئٜ ايعًُاٌْٝ إٍ إْهاض

 ٚايسٜٔ.

َٓعي١ ايعكٌ ٗ ٖٓسغ١ »ًَٞ ٗ ايعسٜس َٔ نتب٘, َجٌ: اٯوٌُ ايؿٝذ دٛازٟ 

ع٘ اٱْػإ َا ٜتٛٓق», ٚ«إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ», ٚ«ايؿطٜع١ ٗ َطآ٠ إعطؾ١», ٚ«إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ

ايتػِٓٝ ٗ »َٔ قبٌٝ:  ,ٗ نتب٘ ايتؿػري١ٜ, ٚ«ايٓػب١ بٌ ايسٜٔ ٚايسْٝا», ٚ«َٔ ايسٜٔ

إهاب١ٝ ػاٙ ايعًِ ايسٜين. إٕ ٖصٙ إكاي١ تعٌُ ع٢ً  , ض١ّٜ٩«تؿػري ايكطإٓ ايهطِٜ

ٔٵ فاٍتكطٜط ض٩ٜت٘ ٗ  َات ـ ع٢ً َعطؾ١ َكسٸٕ ض٩ٜت٘ تتٛٓقإسٝح  ايعًِ ايسٜين, ٚيه

سٜٔ, ٚايتعاضض بٌ )َٔ قبٌٝ: َعطؾ١ ايسٜٔ, َٚعطؾ١ ايعكٌ, ٚايع٬ق١ بٌ ايعكٌ ٚاي

ٌٸ  َٔ ايبشح ٗ ٖصٙ ا٭َٛض. ؾ٤ٞٺ ايعًِ ٚايسٜٔ, ٚايتٓاغِ بُٝٓٗا( ٫ َٓام يٓا قبٌ ن

 

 ــــــ ـ َعسف١ ايد1ٜٔ

عٔ فُٛع١ َٔ ايكٛاٌْ ٚايكطاضات اـاق١  إٕ ايسٜٔ ٚايعكٝس٠ ٚا٭خ٬م عباض٠ْ

إٕ ايسٜٔ ٜؿتٌُ ٜإزاض٠ ؾ٪ٕٚ اجملتُع اٱْػاْٞ ٚتطب١ٝ اٱْػإ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾ

ٟٸٚا٭سهاّ. ٚإٕ ؾكسإ  ;ٚا٭خ٬م ;ع٢ً ث٬ث١ عٓاقط, ٖٚٞ: ايعكا٥س َٔ ٖصٙ  ٚاسسٺ أ

 .(11)ٟ إٍ ايٓككإ ٗ َع٢ٓ َٚؿّٗٛ ايسٜٔايعٓاقط ٜ٪زٸ

ٌٕ ;ٜعُس ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ إٍ تكػِٝ ايسٜٔ إٍ: سٛل . ٚايسٜٔ ايباطٌ ٚباط

اؿاد١ ايٓؿػ١ٝ  َٛر ايصٟ ٜهٕٛ َبسأ ٚٗٛضٙ ٖعٔ ايعكٝس٠ ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝا ٚايربْا عباض٠ْ

عٔ فُٛع ايعكا٥س ٚايتعايِٝ ايٓاظي١  ؾٗٛ عباض٠ْ . أَا ايسٜٔ اؿلٸ(12)أٚ ا٫دتُاع١ٝ يًٓاؽ

نٞ ٜتُهٔ اٱْػإ ٗ ن٥ٛٗا َٔ ايػري ع٢ً  ;َٔ عٓس اهلل إٍ ايبؿط بٛاغط١ ايٛسٞ

شاْ٘ ٚتعاٍ ٖٛ اٱغ٬ّ, . إٕ ايسٜٔ ايجابت ٚاؿل عٓس اهلل غب(13)ايكطاٙ إػتكِٝ
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ٔٷ َٔ خ٬ٍ  ٢ ٗ نٌ عكٕطغري اٱغ٬ّ, ٚإٕ ٖصا اٱغ٬ّ ٜتذًٓ ٚيٝؼ ٖٓاى زٜ

ّ ـ إٍ . ٜصٖب ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ ـ باٱناؾ١ إٍ ايتعطٜـ إتكسِّ(14)خام َكسإم

ا٫عتكاز بإٔ ١َُٗ ايسٜٔ اؾاَع أٚ ايسٜٔ ايتٛسٝسٟ تهُٔ ٗ إثبات ٚدٛز اهلل 

ٍ ٚأمسا٥٘ اؿػ٢ٓ ٚقؿات٘ ايؿع١ًٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايعًّٛ غبشاْ٘ ٚتعا

ايتذطٜب١ٝ اييت تعٌُ ع٢ً بٝإ َا١ٖٝ ؾعٌ اهلل تعاٍ تٓسضز ٗ ظَط٠ إػا٥ٌ ٚايكهاٜا 

ٕٵ سٸ عٳبػعاز٠ اٱْػإ ا٭خط١ٜٚ, ٫ٚ تٴ مل ٜهٔ هلا ع٬ق١ْ ايس١ٜٝٓ. إٕ قهاٜا ايعًّٛ ٚإ

ض ايهاؾـ عٔ ؾعٌ ٚٵأْٗا سٝح تًعب زٳ ٙ ايٓاس١ٝ, إ٫ٓدع٤ّا َٔ ايعكا٥س ايس١ٜٝٓ َٔ ٖص

إٕ زضاغ١ ٖصا ايٓٛع َٔ إطايب غتهٕٛ »اهلل تعاٍ تسخٌ ٗ زا٥ط٠ ايسٜٔ اؾاَع. 

ؾكٗٞ  ب عًٝٗا أثطٷدع٤ّا َٔ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ, ضغِ عسّ نْٛٗا دع٤ّا َٔ ايعكا٥س, ٫ٚ ٜرتتٻ

 . (15)«خام

 يهٝؿ١ٝ ٚٗٛض ايسٜٔ, ٖٚٞ:ٜطقس ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ أضبع َطاسٌ 

 ٚاؿكٛق١ٝ, ٚايؿك١ٝٗ, ٚا٭خ٬ق١ٝ, ا٫عتكاز١ٜ, ٚايكٛاعس ايسٜٔ, :ا٭ٍٚ إطس١ً»

 شيو. إٍ َٚا

 : إكسض إعطٗ ٚا٭بػتُٝٛيٛدٞ يًسٜٔ )إضاز٠ اهلل ٚعًُ٘ ا٭ظيٞ(.إطس١ً ايجا١ْٝ

 ٔ اـطأ(.: َكسض إعطؾ١ ا٭ق١ًٝ يًٛاقع )ايٛسٞ إعكّٛ َإطس١ً ايجايج١

 .(16)«: َكسض إعطؾ١ ا٫عتٝاز١ٜ يًبؿط )ايعكٌ ٚايٓكٌ(إطس١ً ايطابع١

 

 ــــــ ـ َعسف١ ايعًِ ٚايعك2ٌ

ٜصٖب ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ ٗ عح ايعًِ ايسٜين إٍ ايكٍٛ بإٔ َطازٙ َٔ ايعًِ 

ِٸ ٝع ايؿاٌَ ؾُ يٝؼ ٖٛ خكٛم ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ, بٌ إطاز َٔ ايعًِ ٖٛ إع٢ٓ ا٭ع

ٚايعكٌ  ;ٚايعكٌ ؾب٘ ايتذطٜسٟ ;إٕ ا٭ْٛاع ا٭ضبع١ يًعكٌ ٖٚٞ: ايعكٌ ايتذطٜيب»ايعًّٛ. 

يًٝكٌ أٚ  ٚايعكٌ اـايل, إِا تهٕٛ َٔ ايعًِ إشا ناْت َٛضث١ّ ;ايتذطٜسٟ

. (17)«خاق١ ٗ زا٥ط٠ َعطؾ١ ايسٜٔ ا٫ط٦ُٓإ, ٚؼكٌ ـ إٍ داْب ايٓكٌ ـ ع٢ً َٓعي١ٺ

إٍ ا٫عتكاز بإٔ َكسض كتًـ ايعًّٛ ٖٛ ايعكٌ, ٚعٓٛإ ٜصٖب قاسب ٖصا ايتؿهري 

إٕ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ, ٚايطٜانٝات, »ايعكٌ وتٟٛ ع٢ً ْٝع ٖصٙ ايعًّٛ إدتًؿ١. 
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ِٸ ,ٚايعًّٛ ايؿًػؿ١ٝ, ٚايه١َٝ٬ ؼكًٝٗا بٛاغط١ ايعكٌ, ٚعٓٛإ  ٚايعطؾا١ْٝ, ٜت

 .(18)«ايعكٌ ٜؿٌُ ْٝع ٖصٙ ايعًّٛ إدتًؿ١

ِٸ ٗ ن٥ٛ٘ إٕ ايعكٌ ّجِّ ٌ ٚاسسّا َٔ إكازض اهلا١َ ٗ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ, سٝح ٜت

١٥ ااغتٓباٙ ايهجري َٔ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ. ٚقس زعا ايكطإٓ إػًٌُ ٗ َا ٜعٜس ع٢ً ث٬مث

١ ايتعطٜـ بايعكٌ ٗ ايطٚاٜات ع٢ً أْ٘ سذٸ ط. نُا متٸٌ ٚايتسبټط ٚايتعٗكآ١ٜ إٍ ايتؿٗه

إٕ هلل ع٢ً »أْ٘ قاٍ:  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايهاِٖٚصا ايؿإٔ ضٴ اهلل ع٢ً ايعباز. ٚٗ

ُٸْبٝا٤ ٚا٭ؾأَا ايٛاٖط٠ ؾايطغٌ ٚا٭ .١ باط١ٓٚسذٸ ;١ ٚاٖط٠تٌ: سذٸايٓاؽ سذٸ ٥١^; 

بعس إقا١َ ايسيٌٝ ٚإُاّ  ١ ايباط١ٓ,. َٚٔ خكا٥ل اؿذٸ(19)«ٚأَا ايباط١ٓ ؾايعكٍٛ

 تػتسعٞ ايعكاب اٱهلٞ.إٔ كايؿتٳٗا ١, اؿذٸ

ب ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ ٗ عح ايعًِ ايسٜين إٍ إٔ إطاز َٔ ايعكٌ يٝؼ ٖٛ شٖ

إٕ إطاز َٔ ايعكٌ ٗ ٖصٙ »ز ايعكٌ ٗ ايؿًػؿ١ أٚ ايعكٌ ايتذطٜيب, ٚإِا ٜكٍٛ: فطٸ

ّ بطاٖٝٓ٘ ٗ ايؿًػؿ١ ايػًػ١ً َٔ ا٭عاخ يٝؼ ٖٛ خكٛم ايعكٌ ايتذطٜسٟ ايصٟ ٜكسِّ

طٜيب ايصٟ ٜتبًٛض ٗ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ, نُا ٚايه٬ّ, بٌ ٜؿٌُ ايعكٌ ايتذ

ٌ ٌ بايطٜانٝات, ٚايعكٌ اـايل ايصٟ ٜتهٖؿٜؿٌُ ايعكٌ ؾب٘ ايتذطٜسٟ ايصٟ ٜتهٖؿ

ِٸ(20)«بايعطؾإ ايٓٛطٟ َٔ ايعًّٛ  . نُا إٔ إطاز َٔ ايعًِ ٖٛ ْٝع ايعًّٛ ـ ا٭ع

ب١ٝ يٝػت ٖٞ ٚسسٖا اييت ٫ هض إٔ ايعًّٛ ايتذطٜنٞ ٜتٸ ;ايتذطٜب١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ ـ

ضٖا ٫ ٚٵبسٳ ,ايؿًػؿ١ ٚايعطؾإ :٢ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ, َٔ قبٌٝؽايـ ايسٜٔ, بٌ ستٸ

 ؽايـ ايسٜٔ أٜهّا; ٚشيو ٭ٕ ايسٜٔ ٜتٓاغِ َعٗا أٜهّا.

 

 ــــــ ـ دا٥س٠ ايد3ٜٔ

ايسٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ ـ باٱناؾ١ إٍ إػا٥ٌ ايعباز١ٜ ٜؿٌُ 

ٚإٕ ايسٜٔ  .٭خ٬ق١ٝ ٚا٫عتكاز١ٜ ـ زا٥ط٠ ايتٓٛري ٗ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ٚايتذطٜب١ٝ أٜهّاٚا

ٜؿٌُ ايهجري َٔ ايعًّٛ. ٜصٖب ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ إٍ ا٫عتكاز قا٬ّ٥: إٕ اٱغ٬ّ 

ٔٷ ٞ ْٝع ا٫ستٝادات ايبؿط١ٜ, عإٞ ؾاٌَ ؾُٝع ايعكٛض ٚا٭ظ١َٓ, ٚهب إٔ ًٜبٸ زٜ

ٚٸ :تًب١ٝ ٜػتؿٝس َٔ ث٬خ أزٚات, ٖٚٞٚإْ٘ ٗ ٖصٙ اي  ;: ايكطإٓٚثاّْٝا ;: ايعكٌ ٚايؿطط٫ّ٠أ



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ِٸ اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ ٖصٙ إكازض تسخٌ ٗ ؾعاع ٚثايجّا : ايرتاخ. إٕ إعطٝات اييت ٜت

ٔٵ َٳ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. ٚيه ٛټ ٔٵٖٓاى  ض إٍ اقتكاض إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ع٢ً شٖب ب٘ ايتك

ٕ ْتاز ايعكٌ َٓؿك٬ّ عٔ ْتاز ايسٜٔ. ٚقس شٖب ايؿٝذ ٚٵٜطٳايكطإٓ ٚايعرت٠. ٖٚ٪٤٫ 

ايصٟ ٜط٣ ايكا٥ًٕٛ ب٘ أْ٘ ٜكتكط  ,«ايسٜٔ ٗ سسٸٙ ا٭ز٢ْ»دٛازٟ اٯًَٞ ـ ٗ ْكس ْٛط١ٜ 

اييت ؽتعٍ ايسٜٔ ٗ ايٓكٌ ؾك٘ ـ  «ايٓكٌ اؿكطٟ»ع٢ً ايٓاس١ٝ ايؿدك١ٝ, ْٚٛط١ٜ 

َتإ أغاغٝتإ ٕعطؾ١ أسهاّ ايسٜٔ, عٓسَا ْكبٌ بإٔ ايعكٌ ٚايٓكٌ زعا»إٍ ايكٍٛ: 

ٙ عا٤ بإٔ ايسٜٔ ٗ سسَُِّٓٗا بٛقؿٗا سهُّا زّٜٓٝا, ٫ ّهٔ ا٫زٸ ْٚعترب ز٫ي١ نٌٛ

 غٓسضى إٔ ايسٜٔ داَعٷ ... ٚعٓسَا ْٓٛط إٍ ايسٜٔ بعُٕلٟ إٍ ع١ًُٓ ايسٜٔا٭قك٢ ٜ٪زٸ

ْ٘ ٖٛ ايع١ً ايؿاع١ً هلل تعاٍ, ٚأ . ٚشيو ع٢ً أغاؽ إٔ ْٝع ايعامل كًٛمٷ(21)«ٚؾاٌَ

ُٕ ٌٸس٠ يًعامل, نُا تعٛز ايعًٓٛدٹٚا َا ٖٛ  ١ ايػا١ٝ٥ إٍ اهلل تعاٍ أٜهّا. ٚيصيو ؾإٕ ن

أٚ نًُات٘.  ;ٗ ٖصا ايعامل َٔ ايٛدٛزات اٱَها١ْٝ ٖٞ إَا َٔ ؾعٌ اهلل تعاٍ َٛدٛزٷ

ٚإٕ  ٚايكطإٓ, ;ايتٛضا٠قٛي٘ ٖٛ ايسيٌٝ ايٓكًٞ, َٔ قبٌٝ:  ٚإٕ إبٌ ٚايهاؾـ عٔ

ٔ يؿعٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٚنتاب٘ ايتهٜٛين ٖٛ ايسيٌٝ ايعكًٞ. ٚع٢ً ٖصا إبِّ

ٌٸ ِٸ ا٭غاؽ ؾإٕ ن ِٸ َا ٜت َٔ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ  اؿكٍٛ عًٝ٘ بٛاغط١ ايسيٌٝ ايعكًٞ )ا٭ع

١ٝ غٝٓسضز نُٔ ٚايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ( إشا اؾتٌُ ع٢ً ؾطا٥٘ اؿذٸ

 إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ.

 

 ــــــ ـ ايعالق١ بني ايعًِ ٚايد4ٜٔ

 إٕ يط١ٜ٩ ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ بؿإٔ ايع٬ق١ بٌ ايعًِ ٚايسٜٔ عسٸ٠ أبعاز ٚأٚد٘:

 أـ إقطاض ايعكٌ نُٔ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ.

ٝٸ  ١ ٗ ايؿطع.ب ـ تٓؿٝص ٚإَها٤ ايعكٛز ايعك٥٬

 ٝات ايهجري َٔ ايعًّٛ بايسيٌٝ ايٓكًٞ.ز ـ بٝإ نًٓ

أْ٘ ٫  ٙ ايعٓاٜٚٔ ٜٓسضز يٛسسٙ نُٔ زا٥ط٠ ايعًِ اٱغ٬َٞ, إ٫َٓٔ ٖص إٕ ن٬٘

ٜػتطٝع تًب١ٝ َطايب ايسٜٔ َٔ ْٝع اؾٗات. ٚعٓسَا ْٓٛط إٍ ايعًِ اٱغ٬َٞ 

, غٛف ْكٌ إٍ اؾٛاب; «ٸَاْع١ اـًٛ» :َٔ ث٬ث١ عٓاٜٚٔ, ٚع٢ً مٛ بٛقؿ٘ فُٛع١ّ
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١ُ٥ بٌ ايسٜٔ ٚايعًِ ٖٞ ْػب١ إش ع٢ً أغاؽ ايط١ٜ٩ ايتساخ١ًٝ غتهٕٛ ايٓػب١ ايكا

ٚأَا إشا نإ  ;ايعُّٛ ٚاـكٛم إطًل, ٚغٛف ٜهٕٛ ايسٜٔ ؾا٬َّ ؾُٝع ايعًّٛ

ض ايط١ٜ٩ ايتساخ١ًٝ ايٛاضز٠ َٔ إطاسٌ ؾػٛف تتهطٸ َطس١ًٺز إطاز َٔ ايتساخٌ ٖٛ فطٸ

 ١ٝ.ع٢ً ؾهٌ إٛدب١ ايهًٓ

 

 ــــــ ١املسس١ً األٚىل: إدزاز ايعكٌ ضُٔ املعسف١ ايدٜٓٝ

ٌٸ َا ٗ ايعامل  إٕ اهلل تعاٍ ٖٛ ايع١ً ايؿاع١ًٝ ٚايػا١ٝ٥ يًعامل. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ن

٢ ع٢ً قٛضتٌ: إَا َٓعي١ يصيو ؾإٕ ْٝع ايعامل ٜتذًٓ ي٘. ْٚتٝذ١ّ باهلل ًَْٚو لٷَتعًٓ

أٚ َٓعي١ ؾعٌ اهلل ٚنتاب ايتهٜٛٔ اٱهلٞ.  ;ن٬ّ اهلل تعاٍ ٚنتاب ايتؿطٜع اٱهلٞ

عٔ ايعكٌ ٚايٓكٌ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ  ّ بٝاْ٘ إٕ َكسض إثبات ايسٜٔ عباض٠ْٚنُا تكسٻ

ٌ ببٝإ ؾعٌ اهلل ٌ ببٝإ ن٬ّ اهلل تعاٍ ٖٛ ايهتب ايػُا١ٜٚ, ٚإتهٚؿؾإٕ إتهٚؿ

ِٸ»تعاٍ ٖٛ ايعكٌ.  ٚتكٓؿض  ,بؿِٗ ٚإزضاى ؾعٌ اهلل ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايعكٌ َعٓاٙ ايٛاغع ٜٗت

ٕٛإٕ ْتاز ايعكٌ ٗ إزضاى ؾعٌ اهلل نًٓ». (22)«نتاب ايتهٜٛٔ ٚايتسٜٚٔ  ُا نإ ع٢ً م

َعترب, نإ قاب٬ّ يٲغٓاز إٍ ايؿاضع. إشٕ ؾايعكٌ َٔ  أٚ ع٢ً ؾهٌ ٚٔٛ ,ٜكٝين

ٞٸ ٍٷاٱهلاّ اٱهل ٞٸ , ٚ ايٓكٌ إْعا ٞٸإهل ٞٸسذٸ . ٚنُا إٔ اٱْعاٍ اٱهل ١ سذٸ ١ ؾإٕ اٱهلاّ اٱهل

, ٜٚٓسضز ٗ ظَط٠ ١ْسذٸ ,َجٌ َعطٝات ايٓكٌ ,عكٌ. ٚاـ٬ق١ ٖٞ إٔ ْتاز اي(23)«أٜهّا

 ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬.

 

 ــــــ املسس١ً ايجا١ْٝ: تٓفٝر ٚإَطا٤ ايعكٛد ايعكال١ٝ٥

عٔ ايعكٛز ٚاٯزاب ٚايػٓٔ ٚقٛاٌْ ٚقطاضات  إٕ إطاز َٔ بٓا٤ ايعك٤٬ عباض٠ْ

ط َكسضّا بٳٜٴعتٳايسٍٚ ايػا٥س٠ بٌ ايٓاؽ, ٚإٕ اخت٬ؾٗا عٔ ايعكٌ ٜهُٔ ٗ إٔ ايعكٌ 

. سٸ َكسضّا َػتك٬٘, ٗ سٌ إٔ بٓا٤ ايعك٤٬ ٜكع نُٔ فُٛع١ ايرتاخ, ٫ٚ ٜٴعٳَػتك٬٘

سهِ ايعكٌ َٔ غٓذ ايعًِ, ٚبٓا٤ ايعك٤٬ َٔ غٓذ ايعٌُ, ٚإٕ »ٚايؿاضم اٯخط ٖٛ إٔ 

ٌٷ , أٚ ساقٌ ×إشا نإ ع٬ُّ يًُعكّٛ ٫ ٜكبٌ ايتكِٝٝ, إ٫ٓ فطٸز ايعٌُ َا ٖٛ عُ

ِٷ . إ٫ٓ×٢ً إَها٤ إعكّٛع ٌٷ إٔ سهِ ايعكٌ َٔ سٝح ٖٛ سه يًبشح  ٚإزضاى قاب
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 .(24)«ٚايتشكٝل, ٚبايتايٞ غٝهٕٛ قاب٬ّ ي٬غتٓاز

 إٕ بٓا٤ ايعك٤٬ إِا ّهٓ٘ إٔ ٜٓسضز نُٔ فُٛع١ ايسٜٔ إشا مل تكسض كايؿ١ْ

٬ى, ٚإِا ا٬ٕى أخط٣: إٕ إٛاؾك١ ٚايتأٜٝس يٝؼ ٖٛ إ ٌ ايؿاضع ي٘. ٚبعباض٠ٺبٳَٔ قٹ

ٌ زي٬ّٝ ع٢ً تأٜٝس ٜهُٔ ٗ عسّ إدايؿ١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إٕ عسّ إدايؿ١ ٜؿٚه

 ايسٜٔ, ٚزخٍٛ بٓا٤ ايعك٤٬ ٗ زا٥ط٠ ايسٜٔ.

أخط٣ َٔ  ّ إٍ بٝإ َطس١ًٺيكس عُس ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ َٔ خ٬ٍ ايبٝإ إتكسِّ

ٚٸ ;َا ١ُ إَٔططإ ٗ أغًٖٓاى عٓكطإ َ٪ثِّ»أغ١ًُ ايعًّٛ:  سٸ ٖٛ ٚايصٟ ٜٴعٳ ,ٍأَا ا٭

ايصٟ  ,ٚايجاْٞ ;ؽا٭قٌ ٗ شيو, ؾٗٛ ايتأغٝؼ ٚاٱبساع َٔ ْاس١ٝ ايؿاضع إكسٻ

نٞ ٫ تهٕٛ  ;ٖٛ تٓؿٝص ٚإَها٤ ايعكٛز اييت ٜربَٗا ايٓاؽ ,ٜهتػب ايكبػ١ ايس١ٜٝٓ

 .(25)«يٮقٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ ٚقٛاعس ايعًِ اٱغ٬َٞ َػاٜط٠ّ

 

 ــــــ ج١: بٝإ ايديٌٝ ايٓكًٞ يهًٝات ايهجري َٔ ايعًّٛاملسس١ً ايجاي

ايتهايٝـ ايعباز١ٜ, ّتًو خطابّا  فاٍباٱناؾ١ إٍ َٓٗذٝت٘ ٗ  ,إٕ اٱغ٬ّ

ل بإغٓاز َا ٜتعًٖ َٚٓٗذ١ٝ ٗ َػا٥ٌ ايعامل ٚايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ أٜهّا. ٚأَا ٗ

ٖٞ إٔ اٱغ٬ّ ٗ بعض إٛاضز قس بٝٸٔ ٚ ,إٍ ايسٜٔ ؼ٢ٛ ٖصٙ ايٓكط١ با٫ٖتُاّ إَٔط

ٌٕ ٔ قطٜض )نُا ٖٛ ا٭َط ٗ ايعبازات(, ٚٗ بعض إٛاضز ٜبِّ ْٝع ايتؿاقٌٝ بؿه

م إٍ بٝإ تؿاقًٝٗا ٚدع٥ٝاتٗا, ١ٝ ٚداَع١, زٕٚ ايتططټنًٓ أَطّا َا ع٢ً ؾهٌ قاعس٠ٺ

ٚا٭قٍٛ ٚايعًّٛ  نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ إٍ كتًـ اجملا٫ت ايع١ًُٝ, َٔ قبٌٝ: ايؿك٘

 ٝات.ايتذطٜب١ٝ, ٚتهُٔ َُٗتٓا ٗ اغتدطاز اؾع٥ٝات ٚايؿطٚع َٔ تًو ايهًٓ

يه٬ ايكػٌُ ٗ  إٕ زا٥ط٠ ايسٜٔ تؿٌُ ن٬ ٖصٜٔ ايكػٌُ, ٖٚٓاى َها١ْْ

إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. ٚإٕ إعٝاض ٗ ز١ٜٝٓ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعًّٛ ٫ ٜهُٔ ٗ بٝإ ْٝع  فاٍ

ٚٸؾطٚع٘ ٚدع٥ٝات٘ ـ نُ ١, بٌ إٕ َعٝاض ٍ )ايعبازات( ـ ٗ ايكطإٓ ٚايػٓٸا ٗ ايكػِ ا٭

 .(26)«اغتٓباط٘ َٔ ا٭قٍٛ اٱغ١َٝ٬ إتك١ٓ»ايس١ٜٝٓ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطٚع ٜهُٔ ٗ 

١ اـطٛٙ ايعطٜه١ بؿإٔ ايهجري َٔ ايعًّٛ إدتًؿ١, يكس ضغِ ايكطإٓ ٚايػٓٸ

قاسب ْٛط١ٜ ايتساخٌ إٍ ا٫عتكاز  ٚأيكٝا ببعض ايٛٚا٥ـ ع٢ً عاتل ايعًُا٤. ٜصٖب
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١ تؿٌُ ايهجري َٔ ٝات إططٚس١ ٗ ايكطإٓ ٚايػٓٸًٓبإٔ اـطٛٙ ايعطٜه١ ٚايه

ٝٻ». ايعًّٛ, ٚبصيو غٛف تهٕٛ ْٝع ايعًّٛ ز١ّٜٝٓ ٔ ع٢ً ايٓاؽ إٔ ٜأخصٚا ن٬ّ ٜتع

ُٸ ْؿاطّا ًٕٛ ايٛسٞ ايٓاطل ـ بٛقؿ٘ َٔ ا٭قٍٛ ايجابت١ ٚاحمله١ُ, ١ٚ ـ ايصٜٔ ّجِّا٭٥

قٛهلِ:  ^ٟٚ عِٓٗإش ضٴ; عًُّٝا ٚعًُّٝا هلِ, ٜٚبًٛضٚا غعِٝٗ ٚعجِٗ سٍٛ تًو ا٭قٍٛ

و با٭قٍٛ إٛثٸك١ ٚعًٝهِ ايتؿطٜع. َٚٔ خ٬ٍ ايتُػټ ,عًٝٓا إيكا٤ ا٭قٍٛ إيٝهِ

٢ ايططم ايؿطع١ٝ ٗ كتًـ اجملا٫ت ٚإتك١ٓ َٔ ْاس١ٝ أقشاب ايٛسٞ تتذًٓ

 .(27)«ايع١ًُٝ

ْؿري إٍ ِٛشدٌ َٔ دٗٛز عًُا٤ ايسٜٔ ٗ إطاض اغتٓباٙ ايؿطٚع َا ًٜٞ  ٚٗ

 ٝات:َٔ ايهًٚ

َٸ»ـ  ٌ ٗ ا٭قٍٛ ايع١ًُٝ, َٔ ّا َٔ أقٍٛ ايؿك٘ ـ ٚإتُجَِّٔ شيو إٔ قػُّا ٖا

قبٌٝ: أقٌ ايربا٠٤, ٚأقاي١ ا٫ؾتػاٍ, ٚأقاي١ ا٫غتكشاب ـ ٜسٚض سٍٛ قٛض بعض 

ُٸبٳتًو ا٭قٍٛ اييت متٸ إيكا٩ٖا َٔ قٹ إٔ عح  ,ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ,َٔ شيوٚ. ^١ٌ ا٭٥

ٌٸ عٔ ٔؼ غٓٛات َٔ ايٓؿاٙ  ا٫غتكشاب ـ ايصٟ ٜػتػطم ا٫دتٗاز بؿأْ٘ َا ٫ ٜك

ٌٕ ٚقاعس٠ ع١ًُٝ  ايعًُٞ إتٛاقٌ ع٢ً َػت٣ٛ ايػطض ٚايبشح اـاضز ـ ٜػتٓس إٍ أق

ٕعطٚؾ١ بكٛهلِ: )٫ . ٚتًو ايكاعس٠ ٚا٭قٌ ٖٞ ايعباض٠ ا^ٌ إعكٌَٛبٳ١ٓ َٔ قٹَبٝٻ

 .(29)«(28)(تٓكض ايٝكٌ أبسّا بايؿٓو

ٌ ٚايتذطب١ ٗ ا٭قٍٛ إًكا٠ بايٓػب١ إٍ ط َكطّْٚا بايتعٗكـ نًُا نإ ايتسبټ

ٕٛ ايٛٛاٖط ايتاضى١ٝ ٜػتُطٸ ب ع٢ً تًو ا٭قٍٛ غٛف ترتتٻ ٬ ؾٳٖوؾَتٛاقٌ  ع٢ً م

ًكا٠ ٗ ْاس١ٝ ايعًّٛ ايع١ًُٝ, َٔ َٔ تًو إٛدٛز٠ سٍٛ ا٭قٍٛ إ أنجط بهجرٕي ؾطٚعٷ

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛزٹ﴿إٔ قٛي٘ تعاٍ: ـ َج٬ّ ـ َٔ شيو ٚايؿك٘ ٚا٭قٍٛ.  :قبٌٝ ( 1)إا٥س٠:  ﴾َأ

ٞٸ ْلٌّ ز ٗ َٔ إعا٬َت ٚايتذاضات ٗ ايؿك٘, ٜٚعزٖط ٜٚتُسٻ ٜؿٌُ أبعازّا ٚاغع١ّ عًُ

 .(30)إطاض ايعسٜس َٔ ا٭بٛاب ٚايهتب

ٝات ٗ ٟ اٯًَٞ ـ ٗ َعطض بٝإ نٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايهًٓعُس ايؿٝذ دٛاز

ِٸ ايتُٗٝس ٱْتاز ايعًّٛ  اغتدطاز ايعًّٛ إدتًؿ١ ـ إٍ بٝإ تػع َطاسٌ, َٔ خ٬هلا ٜت

 :ٖٞ اٱغ١َٝ٬, ٖٚصٙ إطاسٌ ايتػع١
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 ـ اغتشهاض اٯ١ٜ شات ايك١ً َٛنٛع ايبشح.1

 ـ ؾطح َؿطزات ٖصٙ اٯ١ٜ.2

 ٗ إػتؿاز َٔ اٯ١ٜ.عٴطٵـ بٝإ إع٢ٓ اي3

 ـ تؿػري اٯ١ٜ ٬َس١ٛ َؿَٗٛٗا إٓؿطز.4

 طٜٔ ٚإعاقطٜٔ.ٌَ إٍ إتأخَِّٔ إتكسِّ ,طٜٔـ ٬َس١ٛ آضا٤ إؿػ5ِّ

 ٚاغتد٬م ْتا٥ذٗا. ,ٚايعٌُ ع٢ً تبٜٛبٗا ,ـ زضاغ١ آضا6ِٗ٥

 ـ ٬َس١ٛ اٯٜات ا٭خط٣ ٗ ٖصا ايؿإٔ أٜهّا.7

 ٚزضاغتٗا. ,ايٛاضز٠ ٗ غٝام ٖصٙ اٯ١ٜـ ايٓٛط ٗ ايطٚاٜات 8

ـ ٬َس١ٛ إعط٢ ايعًُٞ )ايعًِ ايكطعٞ أٚ إؿٝس ي٬ط٦ُٓإ, زٕٚ ا٫ستُاٍ 9

و َذطٸز أقاي١ اٱط٬م أٚ ٚا٫ؾرتاض( ٗ شيو إٛنٛع, َع٢ٓ أْ٘ ٫ ّهٔ ايتُػټ

نٞ  ;ٜهّال ايًبٸٞ أأقاي١ ايعُّٛ ٗ ا٭زي١ ايٓك١ًٝ ؾك٘, بٌ هب ايؿشل عٔ إدكِّ

١ ايكطع١ٝ. ٚبعس ٬َس١ٛ ْٝع ٖصٙ ا٭َٛض ١ ايٓك١ًٝ ٚا٭زٓي٫ ٜكع ايتعاضض بٌ َؿاز ا٭زٓي

ِٸ  .(31)«كٞ بؿأْٗاايتدكټاغتد٬م ا٭عاخ ٚبٝإ ايطأٟ  ٜت

ٝات َٔ ا٭قٍٛ اٱغ١َٝ٬ َٚٔ خ٬ٍ أخص ايهًٓ ,ٗ إطس١ً ايجايج١ :ٚباختكإض

ٌ إٍ ٔ خ٬ٍ تطبٝل إطاسٌ ايتػع١, ّهٔ ايتٛقټإتك١ٓ بؿإٔ ايهجري َٔ ايعًّٛ, َٚ

 ات ٚايؿطٚع َٓٗا.ض١ٜ٩ اٱغ٬ّ بؿإٔ كتًـ ايعًّٛ, ٚاغتدطاز ايهجري َٔ اؾع٥ٝٸ

 

 ــــــ ـ نٝف١ٝ تبًٛز ايعًِ ايدٜين5

 ٖٓاى ٗ عح ايعًِ ايسٜين َػأيتإ أغاغٝتإ, ُٖٚا:

 أـ إَهإ ٚعسّ إَهإ ايعًِ ايسٜين.

 ايعًِ ايسٜين.ل ب ـ ططم ؼٗك

 َا ٜتعًل بإَهإ ٚعسّ إَهإ ايعًِ ايسٜين ٖٓاى ض٩ٜتإ, ُٖٚا: ٚٗ

: شٖب بعض عًُا٤ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ـ ايطأٟ ايكا٥ٌ بعسّ إَهإ ايعًِ ايسٜين1

َٔ أَجاٍ:  ,إٍ عسّ ٚدٛز ايعًِ ايسٜين. ٚقس شٖب إٍ ٖصا ايطأٟ بعض إػتٓرئٜ

إٔ ». تط٣ ٖصٙ اؾُاع١ ًَهٝإ, ٚعًٞ ايسنتٛض عبس ايهطِٜ غطٚف, َٚكطؿ٢ 
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ٔٷ ٌّ ,ايعًِ ايسٜين ٫ ٖٛ ٖه , ٜٚصٖبٕٛ إٍ ا٫عتكاز بإٔ َؿّٗٛ ايعًِ ٫ٚ ٖٛ نطٚض

 .(32)«َٔ ايٓاس١ٝ إٓطك١ ايسٜين َتٓاقضٷ

: تصٖب ٖصٙ اؾُاع١ إٍ ايكٍٛ بإَها١ْٝ ايعًِ ـ ض١ٜ٩ ايكا٥ًٌ بايعًِ ايسٜين2

ّٷايسٜين, ٚتط٣ إٔ ايعًِ ايس ل. َٚٔ بٌ ايكا٥ًٌ بٛدٛز ايعًِ قابٌ يًتشٗك ٜين ي٘ َؿٗٛ

 ايسٜين: ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ.

 ;نُا ّهٔ إثبات إَهإ ايعًِ ايسٜين بأغًٛبٌ, ُٖٚا: ا٭غًٛب ايتؿػريٟ

 .(33)ٚا٭غًٛب ايؿًػؿٞ

 

 ــــــ نال١َٝ أـ األضًٛب ايتفطريٟ بصبػ١ٍ

ٔٴ ـ ٚادبٴ إٕ اهلل تعاٍ ـ طبكّا يًرباٌٖ ايه١َٝ٬  ايٛدٛز بايصات, ٚغريٙ ٖه

ٚٸايٛدٛز بايصات. َٚٔ خكا٥ل إُهٔ بايصات  ْ٘ ٜتػا٣ٚ ؾٝ٘ ايٛدٛز ٚايعسّ, إ: ٫ّأ

ٌّ ٫ ٜهٕٛ ايٛدٛز نطٚضّٜا ٫ٚ »بايٓػب١ ي٘:  ّأَ ايٛدٛز ٚايعسّ نطٚضٜٸ ٫ٚ ٜهٕٛ أ

إٔ ٜٛدس إشا  إِا ّهٔ «إُهٔ». ٚيصيو ؾإٕ (34)«ايعسّ نطٚضّٜا ي٘, ٖٚٛ اٱَهإ

ٗ  ١ٺ: إٕ إُهٔ بايصات نُا وتاز إٍ عًٓٚثاّْٝآّش٘ ايٛدٛز.  نإ ٖٓاى ٚادبٷ

ٗ بكا٥٘ أٜهّا; ٚشيو ٭ٕ ٚدٛزٙ َٔ ْٛع ايٛدٛز ايطبطٞ,  ١ٺبسا١ٜ ٚدٛزٙ وتاز إٍ عًٓ

ٍٷ ٚإٕ ايٛدٛز ايطاب٘ ْٛعٷ َٔ ْؿػ٘, ٚإٕ سسٚث٘ ٚبكا٤ٙ  َٔ ايٛدٛز ايصٟ يٝؼ ي٘ اغتك٬

ٔٷ ٌٸ ضٖ  ـ غري اهلل تعاٍـ َا ٗ عامل ايٛدٛز  بايٛادب. ٚبا٫يتؿات إٍ شيو ٜهٕٛ ن

ٓٻ﴿ٚدٛزّا ٖهّٓا ٚٚدٛزّا اؾتكاضّٜا, قاٍ اهلل تعاٍ:  ٗٳا اي ٜټ ِٴ اِيُؿَكطٳا٤ٴ ٔإَيٜٳا َأ ْٵتٴ  اهللٹ٢ اؽٴ َأ

ُٹٝسٴاهلُلٚٳ ٞټ اِيشٳ ٓٹ ٛٳ اِيػٳ ٖٴ يهجري َٔ آٜات٘ (. نُا أؾاض ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ ا15)ؾاطط:  ﴾ 

ٌٔ ﴿قٛي٘:  :إٍ نٕٛ اهلل تعاٍ ٖٛ اـايل, َٚٔ شيو ٛٳ اهلُلُق ٖٴ ٚٳ ٞٵ٤ٺ  ِّ ؾٳ  خٳايٹلٴ ُن

ٗٻاضٴ ٛٳاسٹسٴ اِيَك  .(35)(16)ايطعس:  ﴾اِي

١ ٔ ـايك١ٝ اهلل تعاٍ ٜجبت إٔ ايعًٓطبكّا يكإْٛ ايع١ًٝ ٚايسيٌٝ ايٓكًٞ إبِّ

ٍٴ ﴿١ ايػا١ٝ٥ تعٛز إٍ اهلل أٜهّا: ٚإٔ ايعًٓ ايؿاع١ًٝ يًعامل ٖٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ, ٚٻ ٛٳ اَ٭ ٖٴ

ٌٸ3)اؿسٜس:  ﴾خٹطٴٚٳاَٯ َا ٗ ٖصا ايعامل إَا ٖٛ ن٬ّ اهلل تعاٍ  (. ٚيصيو ؾإٕ ن

ٔ ٚايهاؾـ يه٬ّ اهلل ٖٛ أٚ ؾعٌ اهلل ٚنتاب٘ ايتهٜٛين. ٚإبِّ ;ٚنتاب٘ ايتؿطٜعٞ
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طٚاٜات, ٚايهاؾـ عٔ ؾعٌ اهلل تعاٍ ايسيٌٝ ايٓكًٞ ايٛاضز ٗ ايهتب ايػُا١ٜٚ ٚاي

ٚإٕ ْٝع ايعًّٛ اييت  .)َٔ قبٌٝ: ايػُا٤ ٚا٭ضض ْٚٝع َا ؾُٝٗا( ٖٛ ايسيٌٝ ايعكًٞ

ٔ ؾعٌ اهلل ٜؿطظٖا ايعكٌ تعٌُ ٗ ايٛاقع ع٢ً إظاس١ ايػتاض عٔ أغطاض اـًل, ٚتبِّ

ِٸتعاٍ. ٚبايتايٞ إٕ ْٝع ايعًّٛ ايٓك١ًٝ ْٚٝع ايعًّٛ ايعك١ًٝ ـ ا٭ َٔ ايعكٌ ايتذطٜيب  ع

ايؿًػؿ١  :)َجٌ: ا٭سٝا٤, ٚايؿٝعٜا٤, ٚايهُٝٝا٤(, ٚايعكٌ ايتذطٜسٟ )َجٌ

َٕ ايعطؾإ( ـ تٓسضز ؼت فُٛع١ ايسٜٔ. ٚع٢ً ٖصا  :ض )َجٌشٵٚايطٜانٝات(, ٚايعكٌ ا

ِٷا٭غاؽ ؾإٕ ْٝع ايعًّٛ إغ١َْٝ٬ نٞ ٜكاٍ: َا ٖٛ  ;غري إغ٬َٞ , ٚيٝؼ ٖٓاى عً

 .(36)«؟ايؿٝعٜا٤ اٱغ١َٝ٬ ٚايؿٝعٜا٤ غري اٱغ١َٝ٬ا٫خت٬ف بٌ 

َٔ خ٬ٍ اْتٗاز ا٭غًٛب ايتؿػريٟ / ايه٬َٞ ـ  ,إٕ ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ

ٜؿطح إطس١ً ا٭ٍٚ َٔ تبًٛض ايعًِ ايسٜين  ,باٱناؾ١ إٍ بٝإ إَهإ ايعًِ ايسٜين ـ

ٕ إسٝح  ;تؿػري ٚايه٬َّٔ ظا١ٜٚ اي»)ٚنع ايعكٌ ٗ ٖٓسغ١ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ(, قا٬ّ٥: 

ٌ َػطسّا يًدًل, ٚإٕ ْٝع ايعًّٛ ايػا٥س٠ ٗ اؾاَعات تعٛز إٍ ْٝع ايٛدٛز ّجِّ

َعطؾ١ اـًل ٚايبٝإ ٖٛ ؾعٌ اهلل, ٚسٝح ٜهٕٛ ايبٝإ ؾعٌ اهلل, إشٕ ٜهٕٛ 

 .(37)«إغ٬َّٝا

ٔٸ شٖب بعضٷ ايؿٝعٜا٤ اٱغ١َٝ٬  :بإٔ ْػب١ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ـ َٔ قبٌٝ إٍ ايٛ

از از ايٝسٟٚ إٍ ايػذٸْػب١ ايػذٸ :ٚايهُٝٝا٤ اٱغ١َٝ٬ ـ إٍ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ َٔ قبٌٝ

أُْٗا ىتًؿإ ٗ إا١ٖٝ  از, إ٫ٓايكٓاعٞ. ؾع٢ً ايطغِ َٔ نُْٛٗا َٔ قٓـ ايػذٸ

 ٚاحملت٣ٛ. ٚنصيو ؾإٕ قت٣ٛ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ىتًـ عٔ قت٣ٛ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ.

ايؿٝعٜا٤ اٱغ١َٝ٬ ٚايهُٝٝا٤  :َجٌ, ايعًِ ايسٜين ٚهب ايكٍٛ ٗ اؾٛاب: إٕ

 اٱغ١َٝ٬, يٝؼ ْػٝذّا َٓؿك٬ّ عٔ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ, بٌ إٕ ايع٬ق١ بُٝٓٗا ع٬ق١ْ

ايؿٝعٜا٤ اٱغ١َٝ٬ ـ ٜأخص عًٌ قٛاّ  :ٕ ايعًِ ايسٜين ـ َجٌإثٓا١ٝ٥ ٚتبازي١ٝ, عٝح 

١ ايػا١ٝ٥( َٔ ١ ايؿاع١ًٝ ٚايعًٓ)ايعًٓ )ايكٛض٠ ٚإاز٠( َٔ ايطبٝع١, ٚتأخص ايعًٌ ايٛدٛز١ٜ

ٚضؾع  ,ايسٜٔ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْ٘ َٔ خ٬ٍ إق٬ح ايط١ٜ٩ ا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ ٚإعطؾ١ٝ

ِٸ ُٗٝس ا٭ضن١ٝ يٛٗٛض ايعًِ  ,ايػؿ١ً عٔ َٓعي١ ايعكٌ ٗ ٖٓسغ١ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٜت

 ايسٜين.
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 ــــــ ب ـ األضًٛب ايفًطفٞ

 عٔ غا٥ط ايعًّٛ ٗ ْكطتٌ ض٥ٝػتٌ, ُٖٚا: إٕ ايؿًػؿ١ إطًك١ ؽتًـ

ـ إٕ َٛنٛع ايؿًػؿ١ ٖٛ َطًل ايٛدٛز, ٚتبشح بؿإٔ فٌُ ايعامل ٚإٛدٛز 1

ٌّ َٔ ايعامل, ؾٝهٕٛ َٛنٛعٗا  َٓٗا إٍ دع٤ٺ إطًل, ٚأَا ايعًّٛ ا٭خط٣ ؾٝٓٛط ن

 خاقّا. 

ٝإ ايط١ٜ٩ ّ ض١ٜ٩ عكا٥س١ٜ أٚ ؾًػؿ١ٝ; ٭ٕ بـ إٕ ايعًّٛ ٫ تػتطٝع إٔ تكس2ِّ

ِٷ»ايعكا٥س١ٜ ٜؿٛم قسض٠ ٖصٙ ايعًّٛ.  أّ  ٜتشسٸخ عُا إشا نإ يًعامل بسا١ْٜ يٝؼ ٖٓاى عً

. إٕ تكسِٜ ايط١ٜ٩ ايعكا٥س١ٜ ٚا٭قٍٛ إٛنٛع١ َٔ خكا٥ل (38)«أّ ٫ ٫, أٚ ي٘ ْٗا١ْٜ

 ٚقابًٝات ايؿًػؿ١ إطًك١ ؾك٘.

, ضغِ إٔ بإَهإ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايعًِ ٗ بسا١ٜ ٚٗٛضٙ يٝؼ عًُاّْٝا

ٞٸ إٕ ايعًِ إشا ». ايعامل إٔ ٜهٕٛ عًُاّْٝا. ؾإشا نإ ايعًِ تؿػريّا يًدًل ؾٗٛ إغ٬َ

ٚٳ أٚ اؾرتاض( ٫ ّهٔ إٔ ٫ ٜهٕٛ إغ٬َّٝا; ٭ٕ ايعًِ  ِٕٖٵنإ عًُّا )ٚيٝؼ فطٸز 

ٞٸايكا٥ب ٖٛ تؿػري يًدًل ٚايؿعٌ اٱهلٞ, َٚا نإ تؿػريّا ٚبٝاّْا يؿعٌ اهلل ؾٗٛ إغ٬ َ 

ٕٵتٵسٳ ُٕ ُّا, ٚإ ِّ ,ى ٫ ٜؿِٗ ٖصٙ اؿكٝك١ٔضسٵنإ ا . (39)«ضّا إٔ خًك١ اهلل ٖٞ ايطبٝع١َتك

ٔٵَٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايعًّٛ ٗ بسا١ٜ ْؿأتٗا إغ٬َٝٸ سٝح  ;ٗ ايبكا٤ ٚا٫غتُطاض ١ ؾك٘, ٚيه

ٌٸ ِٕ تهٕٛ ا٭قٍٛ إٛنٛع١ يه ط ز إهل١ٝ أٚ إؿاز١ٜ شيو ايعًِ, تٛٓؾٖٞ اييت ؼسِّ  عً

أخط٣: إٕ ْٝع ايعًّٛ تأخص أقٛهلا إٛنٛع١  ن١ٝ إهل١ٝ أٚ إؿاز١ٜ ايعًّٛ. ٚبعباض٠ٺأض

ضٖا تأخص أقٛهلا إٛنٛع١ ٚٵٚؾطنٝاتٗا َٔ ايؿًػؿ١ إهاؾ١, ٚايؿًػؿات إٛنٛع١ بسٳ

ض٠ ٚؾطنٝاتٗا َٔ ايؿًػؿ١ إطًك١, ٚايؿًػؿ١ إطًك١ ٗ بسا١ٜ ٚٗٛضٖا سٝاز١ٜ َٚتشطٸ

ٔٵَٔ ْٝع ايكٝٛز, ٫ٚ ٟٸ  بؿطٙ َٔ سٝح اٱهل١ٝ ٚاٱؿاز, ٚيه َطًل  يٝؼ ٖٓاى أ

ٔ نُٔ قٝٛز ٚسسٚز, ٚتًو . ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايؿًػؿ١ ٗ َػاضٖا تتعٝٻب٬ قٝسٺ

ٚإهل١ٝ  عّا هلا ـ إغ١َّٝ٬بٳايكٝٛز إَا إهل١ٝ, ٚبايتايٞ تهٕٛ ايؿًػؿات إهاؾ١ ـ ٚايعًّٛ تٳ

اض إبسأ ايؿاعًٞ ٚإبسأ ايػا٥ٞ يًعامل, ٫ٚ تط٣ ٚتعٌُ ع٢ً إْه ,ٚإَا إؿاز١ٜ; أٜهّا

عّا يصيو تكطبؼ بٳأٜهّا, ٚتٳ ٚبايتايٞ تهٕٛ ايؿًػؿ١ إهاؾ١ إؿاز١ّٜ ,يًعامل خايكّا

إشا نإ ايؿدل وٌُ ؾهطّا ». ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ (40)إؿاز١ٜ ضٖا بكبػ١ٺٚٵايعًّٛ بسٳ
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و غٝهٕٛ عًِ أسٝا٤ ب٦ٝت٘ ـ َجٌ أٜهّا, ْٚتٝذ١ يصي ١ّإهلّٝا غتهٕٛ ؾًػؿ١ عًُ٘ إهلٝٸ

 .(41)«ّا أٜهّاغا٥ط ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ا٭خط٣ ـ إهلٝٸ

ًٗا يًتؿهري اٱهلٞ إٕ ايؿًػؿ١ إطًك١ ـ ٗ ا٭غًٛب ايجاْٞ ـ بعس تكبټ :ٚباختكإض

ٟ إٍ ز١ٜٝٓ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ, ٚبصيو ٜتبًٛض ايعًِ ايسٜين. إٕ اخت٬ف ت٪زٸ

َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ بؿطن١ٝ  ,ٜهُٔ ٗ أْٓا ٗ ا٭غًٛب ايتؿػريٟ ٖصٜٔ ا٭غًٛبٌ

أْٓا ٗ ا٭غًٛب ايجاْٞ َٔ  إ٫ٓ ;ْعٌُ ع٢ً إثبات ايعًِ ايسٜين ,إغ١َٝ٬ ايؿًػؿ١ إطًك١

ّ ع٢ً ا٭غًٛب أخط٣: إٕ ا٭غًٛب ايؿًػؿٞ ٜتكسٻ اٱثبات ْبسأ بإثبات ايؿطن١ٝ. ٚبعباض٠ٺ

ٚأغًٛب ٚاسس ٗ أغ١ًُ  َعّا ع٢ً تٛٚٝـ َػإض ُٗا ٜع٬ُٕ, ٚيهٓٸايتؿػريٟ غط٠ٛٺ

ِٸ ,بعس ايكبٍٛ بايؿًػؿ١ اٱهل١ٝ ,ؾؿٞ ا٭غًٛب ايجاْٞ .ايعًّٛ إعساز ا٭ضن١ٝ يس١ٜٝٓ  ٜت

ِٸ ايبشح ٗ تربٜط نٝؿ١ٝ أغ١ًُ ايعًّٛ, َٔ ططٜل زا٥ط٠  ْٝع ايعًّٛ, ٚبعس شيو ٜت

ؾًػؿ١ ايعًّٛ ْٚٝع إٕ »ٚبٓؿؼ ا٭غًٛب إصنٛض ٗ ا٭غًٛب ايتؿػريٟ.  ,اـًل

٘ٷ شاتٗا, ٚنصيو تهٕٛ ؾًػؿ١ ايعًّٛ  ٗ سسٸ ؾإْٗا غتهٕٛ إهل١ّٝ ايعًّٛ إشا نإ هلا إي

ٕٷ ٕ ؾًػؿتٓا ؾًػؿ١ْإسٝح  ;ْٚٝع ايعًّٛ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٞٸ إهل١ٝ, ٚقطآْٓا قطآ , إهل

 .(42)«تهٕٛ ايسا٥ط٠ ٖٞ زا٥ط٠ اـًل

 

 ــــــ ل ايعًِ ايدٜيننٝف١ٝ حتُك

َٔ شيو إٔ ايسنتٛض ٚل ايعًِ ايسٜين. كتًؿ١ بؿإٔ نٝؿ١ٝ ؼٗك اٖاتٷٖٓاى اػ

إٕ اَت٬ى ا٫ػاٙ اٱّاْٞ ٗ تؿػري »ـ َج٬ّ ـ ٜصٖب إٍ ا٫عتكاز ايكا٥ٌ:  َٗسٟ 

اؽ إٔ ايسنتٛض قُس ْكٝب ايعٓط . إ٫ٓ«إعطٝات ايع١ًُٝ ٜهؿٞ ٫عتباض ايعًِ زّٜٓٝا

َٔ  ;بهطٚض٠ تٓك١ٝ ايعًّٛ َٔ ايكهاٜا إدايؿ١ يًسٜٜٔٚكٍٛ  ,ٜصٖب إٍ ض١ٜ٩ تٗصٜب١ٝ

 أدٌ ؼكٝل ايعًِ ايسٜين.

ٙ ا٭قك٢. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ يكس آَٔ ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ بٓٛط١ٜ ايسٜٔ ٗ سسِّ

ّٷتهٕٛ ْٝع ايعًّٛ إغ١َّٝ٬ بػبب  ;غري إغ١َٝ٬. إٕ اٱغ٬ّ , ٫ٚ تهٕٛ ٖٓاى عًٛ

ّهٓ٘ إٔ ٜبسٟ ضأٜ٘ ٗ ْٝع  ,يعكٌ ٚايٛسٞ(اَت٬ن٘ أزٚات َعطؾ١ٝ )َٔ قبٌٝ: ا

ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ, َٚٔ خ٬ٍ تٛٚٝؿ٘ ا٭غايٝب ٫نتؿاف إعطؾ١  فا٫ت
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 ٜعٌُ ع٢ً بًٛض٠ ايعًِ اؾسٜس أٚ تهاٌَ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ٚايتذطٜب١ٝ.

 إٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ تٛاد٘ ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: َا ٖٛ ا٭غًٛب ايصٟ هعٌ ايسٜٔ ؾا٬َّ

ِٸ, ؾُٝع ايعًّٛ  َٔ اٱْػا١ْٝ ٚايتذطٜب١ٝ ٚايكٛاٌْ ٚايكطاضات ٚايعًّٛ ايٛسٝا١ْٝ؟ ا٭ع

ٜػتٓس ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ ـ ٗ َعطض اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ـ إٍ ايؿطنٝات 

 :ايتاي١ٝ

 ـ سهٛض ايعكٌ ٗ ٖٓسغ١ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ.1

 ١ٝ إعطٝات ايعك١ًٝ.ـ سذٸ2

 ايع٬ق١ بٌ ايعًِ ٚايسٜٔ. ايتساخ١ًٝ إٍ ٓٛط٠ـ اي3

 با٫يتؿات إٍ ٖصٙ إباْٞ ؾإٕ ايعًِ ايسٜين ّطٸ بج٬خ َطاسٌ, ٖٚٞ:ٚ

 ـ ٚنع ايعكٌ ٗ زا٥ط٠ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ.1

 ـ تٓؿٝص ٚإَها٤ ايعكٛز ايعك١ٝ٥٬.2

 ٝات ايعًّٛ بايسيٌٝ ايٓكًٞ.ـ بٝإ ايهجري َٔ ن3ًٓ

شنطْا نٝؿ١ٝ ا٫ضتباٙ بٌ ايعًِ ّ إٔ تها١ًَٝ. تكسٻ إٕ هلصٙ إطاسٌ قٛض٠ّ

ثٓا عٔ َطاس١ً أغ١ًُ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ ٗ عح ايعًِ ٚايسٜٔ, نُا ؼسٻ

 ايسٜين.

 

 ــــــ ْتا٥ر ايكٍٛ بايعًِ ايدٜين

ب١ ع٢ً ايكٍٛ بايعًِ ايسٜين إٔ إٕ َٔ بٌ ايٓتا٥ر إرتتِّ أـ انتؿاف سسٚز ايعكٌ.

ايعك١ْٝ٬  عا٤ ايكا٥ٌ بإٔ ايعًِ مثط٠ُزٸل َٔ ا٫٘, ٜٚتدًٖف ع٢ً زا٥طتايعكٌ غٛف ٜتعطٻ

ايبؿط١ٜ, َٚٔ خ٬ٍ ايط١ٜ٩ ايكشٝش١ ٜعترب ضأؽ َاي٘ ٗ ايعطا٤ ٚايؿٝض اٱهلٞ, 

ٚباٱناؾ١ إٍ اعتباض ْؿػ٘ َؿتاسّا إٍ أقٌ خعا١ْ ايسٜٔ ٜط٣ ْؿػ٘ َكباسّا أٜهّا; 

ٌ بٳٚايتعإٚ ٚايتعاطـ َٔ قٹ ,ٚشيو ٭ٕ ايعكٌ َٔ خ٬ٍ ايسخٍٛ إٍ زا٥ط٠ ايؿطٜع١

ِٸ  إعساز ا٭ضن١ٝ يهؿـ ا٭سهاّ اٱهل١ٝ. ايٓكٌ, ٜت

ٖٓاى َٔ  ب ـ اغتبساٍ ايتعاضض بٌ ايعًِ ٚايسٜٔ بتعانس ايعًِ ٚايسٜٔ.

َٳإؿٚه ٜط٣ إٔ بعض ايكهاٜا ٗ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ تتعاضض َع بعض ايكهاٜا  ٔٵطٜٔ 
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ٚاسس٠, ٚايكه١ٝ ايس١ٜٝٓ اييت  خ عٔ مسا٤ٺتتشسٻ ايكه١ٝ ايع١ًُٝ اييت :ايس١ٜٝٓ, َٔ قبٌٝ

ع٢ً  خ عٔ ٚدٛز غبع مساٚات. إٕ ضؾع ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعاضض ايٛاٖطٟ َٛقٛفٷتتشسٻ

َٸ١:  ا٫يتؿات إٍ عسز َٔ ايٓكاٙ اهلا

ٚٸ ـٺ : يٝؼ ٖٓاى َٔ تعاضٕض٫ّأ ; ٭ٕ بٌ ايعًِ ٚايسٜٔ, ٚإٕ أقٌ ايتعاضض َٓت

ٜٓسضز نُٔ فُٛع١ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ, ٚنُا  ,َجٌ ايٓكٌ ,ايعًِ مثط٠ ايعكٌ, ٚإٕ ايعكٌ

ضٖا ٚٵإٔ ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ تعترب نًعّا َٔ أن٬ع إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ؾإٕ ايكهاٜا ايعك١ًٝ بسٳ

, ٌَع٢ٓ إٔ يًُعطؾ١ ايس١ٜٝٓ فُٛعت ,ٌ دع٤ّا آخط َٔ ٖٓسغ١ إعطؾ١ ايس١ُٜٝٓجِّ

اؾرتاض ايتعاضض بٌ ايكػِ ٚإكػِ  ٚايٓكٌ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜهٕٛ ;ُٖٚا: ايعكٌ

 َٓتؿّٝا َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ.

ٚاييت ّهٔ  ,: إٕ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ تبشح بؿإٔ ا٭َٛض احملػٛغ١ثاّْٝا

يًتذطب١  َؿاٖستٗا أٚ إخهاعٗا يًتذاضب إدرب١ٜ. إٕ ا٭َٛض احملػٛغ١ قاب١ًْ

ستٗا. ٚع٢ً ٖصا خاضدٞ ٚعٝين, َع٢ٓ إٔ باٱَهإ َؿاٖ ٚايتهطاض, ٚهلا ٚدٛزٷ

ا٭غاؽ ؾإٕ زا٥ط٠ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ تكتكط ع٢ً فطٸز ا٭َٛض احملػٛغ١, ٫ٚ ّهٔ إٔ 

ٚٛ ٫  ,ٚاـاضد١ عٔ ْطام ايتذطب١ ,ط بؿإٔ ا٭َٛض إٝتاؾٝعٜك١ٝ َٚا ٚضا٤ ايطبٝع١ٝتٓ

اٍ يٛ ق»كّا. ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ؽكټ فاٍغًبّا ٫ٚ إهابّا; ٚشيو ـطٚز ٖصٙ ا٭َٛض عٔ 

 ٓت َػاعس٠ اؿؼٸ ٚايتذطب١ َٔ إثبات إٔ يًعامل َبسّأعامل ايؿٝعٜا٤: يكس ُٓه

كاٍ ي٘ ٜٴ . ٚيٛ قاٍ: مل أثبت إٔ يًعامل َبسّأكاٍ ي٘: إٕ سهُو خاط٧ٷٚخايكّا, ؾػٛف ٜٴ

ْ٘ بٛاغط١ ا٭زٚات اييت ّتًهٗا ٗ إأٜهّا; إش  نصيو: إٕ سهُو ٖصا خاط٧ٷ

هّا ٗ ٖصٙ ي٘ إٔ ٜبسٟ ن٬َّا َتؿٚه ٫ ولٸ ا٭غاؽ ـ ٖٚٞ اؿؼٸ ٚايتذطب١ ـ

إعطٝات غري ايتذطٜب١ٝ, ْاٖٝو عٔ إٔ ٜكٍٛ ؾ٦ّٝا بؿأْٗا ـ ْؿّٝا ٚإثباتّا ـ ع٢ً مٛ 

بٛظٕ ايصٖب  ُاَّا نايصٟ ٜطّٚ قٝاؽ ٚظٕ اؾباٍ بإعٝاض اـامٸ ,ايكطع ٚايٝكٌ

 .(43)«ٚايؿه١!

ل عا٤ بإٔ َٓؿأ ايتشٗك ّهٓٗا ا٫زٸسكط١ٜ, ٫ٚ : إٕ يػ١ ايتذطب١ يٝػت يػ١ّثايجّا

١ ايعجٛض عًٝٗا; ٚشيو يعسّ اْتؿا٤ استُاٍ إٔ تهٕٛ ٖٓاى عًٓ ١ اييت متٸبايعًٓ َٓشكطٷ

ٔٵ ٛټ َٝتاؾٝعٜك١ٝ أٜهّا. ٚيه ض ٚقٛع ايتعاضض بٌ ايسيٌٝ ايٓكًٞ ٚايسيٌٝ ّهٔ تك
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ٝٸ ِٸ ايايعكًٞ, نُا ٜكع ايتعاضض أسٝاّْا بٌ ايسيًٌٝ ايٓكً طدٛع يطؾع ايتعاضض ٌ, ؾٝت

ٛټ ض ٚقٛع ايتعاضض بٌ إٍ ططم ايع٬ز إصنٛض٠ ٗ عًِ أقٍٛ ايؿك٘. باٱَهإ تك

 :ايتايٞقهٝتٌ ع٢ً ايٓشٛ 

ُا ٚقع ايتعاضض بٌ ايسيٌٝ ايٓكًٞ ٚايسيٌٝ ايعكًٞ, نًٓ ـ ايتعاضض ايتباٜين:1

٘ٺ ٟٸ ٚد ٟ إٍ ٜ٪زٸ َٔ ايٛدٛٙ, ٚنإ إثبات أسسُٖا عٝح مل ّهٔ اؾُع بُٝٓٗا بأ

ٚايسيٌٝ ايٝكٝين قس ٜهٕٛ  .يطؾع ايتعاضض ;ْؿٞ اٯخط, هب ا٭خص بايسيٌٝ ايٝكٝين

إشا نإ ايسيٌٝ ايعكًٞ ايكطٜض  :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ,َٔ شيوٚٚقس ٜهٕٛ عكًّٝا.  ;ْكًّٝا

ٍٸ ِٕ ٚايجابت ٜس ٫ٚ ّهٔ ض٩ٜت٘ باؿٛاؽ ايٛاٖط١ٜ, ْعٌُ ع٢ً  ,ع٢ً إٔ اهلل يٝؼ ظػ

ِٵاهللٹٜٳسٴ ﴿َٔ قبٌٝ:  تأٌٜٚ آٜاتٺ ٔٗ ٜٵسٹٜ ٛٵمٳ َأ َٳ٦ٹصٺ ْٳانٹطٳ٠ْ ﴿(, 10ٚ)ايؿتض:  ﴾ َؾ ٛٵ ٜٳ ٔإَي٢  *ٚٴدٴٛٙٷ 

ٚٹطٳ٠ْ ْٳا ٗٳا  هلا, ْٚكّٛ بطؾع  (, ْٚبشح عٔ قاٌَ قشٝش١ٺ23ـ  22)ايكٝا١َ:  ﴾ضٳبِّ

١ ع٢ً ٚدٛب ايتعاضض ايٛاٖطٟ بٌ ايعكٌ ٚايٓكٌ, نُا ْعٌُ با٭زي١ ايعك١ًٝ ايسآي

ٛٳ٣﴿َٔ قبٌٝ:  ع٢ً تأٌٜٚ آٜاتٺ ^ْبٝا٤عك١ُ ا٭ ٘ٴ َؾػٳ ّٴ ضٳبٻ ٫ٚ  (,121)ط٘:  ﴾ٚٳعٳكٳ٢ َآزٳ

 .(44)١ٝ إع٢ٓ ايٛاٖطٟ يْ٘كٍٛ عذٸ

ٗ بعض ا٭سٝإ ٫ ٜهٕٛ ايتعاضض بٌ ايسيٌٝ ايٓكًٞ  ـ ايتعاضض ايٛاٖطٟ:2

ّٸ ٜٚٓبػٞ  .. ٚعٓسٖا ٜهٕٛ ايتعاضض بُٝٓٗا ٚاٖطّٜاٚايسيٌٝ ايعكًٞ ع٢ً مٛ ايتبأٜ ايتا

ٌٸ إٕ ايسيٌٝ ايعكًٞ ٗ »ٚإكٝٸس.  ايتعاضض بُٝٓٗا إٍ ايسيٌٝ اـامٸ ايطدٛع عٓسٖا ٗ س

ٟ إٍ ؽكٝل أٚ تكٝٝس ايسيٌٝ ايٓكًٞ إعاضض ل أٚ إكٝٸس ايًبٸٞ ٜ٪زٸإطاض إدكٸ

ِٸػٳَع َٸ١ أٚ إطًك١ بايسيٌٝ ايٓكًٞ  ب ايٛاٖط; نُا ٜت ؽكٝل أٚ تكٝٝس ايطٚا١ٜ ايعا

. إٕ ايكػِ ايجاْٞ َٔ (45)١ٝل أٚ إكٝٸس, ٜٚػك٘ عَُٛ٘ ٚإط٬ق٘ عٔ اؿذٸكٸإد

ٚٸ َٚٔ  .ٍ, ّٚهٔ ايعجٛض ع٢ً ايهجري َٔ إكازٜل ي٘ايتعاضض أمشٌ َٔ ايكػِ ا٭

 بٝٓٗا:

. ؾإشا سكٌ «٫ عس٣ٚ» :خ عٔ بعض ا٭َطاض بعباض٠ـ إٕ بعض ايطٚاٜات تتشسٻ

َٴ١ٝ بإٔ بعض ا٫ط٦ُٓإ ٗ ايعًّٛ ايطبٸ ١ٜ ٜهٕٛ ٖصا إطًب سٹعٵأقػاّ شيو إطض 

 «٫ عس٣ٚ»كّا أٚ َكٝٸسّا يبٸّٝا يتًو ايطٚاٜات, ٚايكٍٛ بإٔ إطاز َٔ ايعًُٞ ٚايعكًٞ ككٸ

ُٕ ٖٛ بعضٷ  .(46)«١ٜسٹعٵآخط َٔ َٛاضز ٖصا إطض, ٚإٕ خكٛم ٖصٙ إٛاضز إعطٚؾ١ ٖٞ ا
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ٗ تطنٝب بعض ايها٥ٓات ـ ٚإشا ثبت ٗ عًِ ا٭سٝا٤ عسّ نٕٛ إا٤ عٓكطّا 

ٌٕاؿٝٸ ١ مل ٜسخٌ إا٤ ٗ عٓاقط بإٔ بعض ايها٥ٓات اؿٝٸ ١, ٚسكًٓا ع٢ً ٜك

ل ايًبٸٞ تهٜٛٓٗا, غٝهٕٛ ٖصا ايؿاٖس ايٝكٝين ايعًُٞ ٚايتذطٜيب َٓعي١ إدكِّ

ٞٵ٤ٺ سٳٞٛ﴿يكٍٛ اهلل تعاٍ:  ٌٻ ؾٳ ُٳا٤ٹ ُن ٔٳ اِي َٹ ٓٳا  ًِ قهّا ي٘. (, ٚيٝؼ َٓا30)ا٭ْبٝا٤:  ﴾ٚٳدٳعٳ

ٌٸ أسسٚنصيو إشا ٚضز ٗ  ٕٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ إٔ ن ٚأْج٢, ثِ  ٜٛيس َٔ شنٕط نا٥

ٚأْج٢, نإ ٖصا  ١ مل تٛيس َٔ شنٕطثبت بايعًِ ايتذطٜيب إٔ بعض ايها٥ٓات اؿٝٸ

 .(47)كّا أٚ َكٝٸسّا يصيو ايعاّ أٚ إطًل, ٚيٝؼ ْكٝهّا ي٘ايػًب اؾع٥ٞ ككٸ

 

 ــــــ ـ حتًٌٝ ْعس١ٜ ايعًِ ايدٜين6

 .نت ض١ٜ٩ ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ سٍٛ ايعًِ ايسٜين إٍ بعض ا٫ْتكازاتيكس تعطٻ

 ٚغٛف ْعٌُ ٗ ٖصا ايكػِ َٔ إكاٍ ع٢ً بٝإ ٚزضاغ١ ٖصٙ ا٫ْتكازات.

 

 ــــــ ـ ْكد املعسف١ ايد١ٜٝٓأ

ٟ إٍ تعطٌٝ : إٕ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ؽايـ اؿه١ُ اٱهل١ٝ; ٭ْٗا ت٪زٸأـ قاٍ بعضٷ

ٕٴكس ػًٓايعكٌ. ي اهلل ٗ ْٛاّ ايتهٜٛٔ ٚٗ ْٛاّ ايتؿطٜع ع٢ً ؾهًٌ كتًؿٌ.  ٢ إش

إٕ إطاز َٔ ْٛاّ ايتهٜٛٔ ٖٛ ايٛدٛز ٚايعسّ, ٚإطاز َٔ ْٛاّ ايتؿطٜع ٖٛ ايهطٚضات 

ّٸ ايعكٌ, ٚؾطح ْٛاّ ايتؿطٜع ٜكع ع٢ً  ٚاحملٛٛضات. إٕ ؾطح ْٛاّ ايتهٜٛٔ َٔ َٗا

ٱهل١ٝ ٚتكػِٝ ايعٌُ ٗ ْٛاّ ايتهٜٛٔ ٜػتًعّ إٔ إٕ ايكٍٛ باؿه١ُ ا» .عاتل ايؿطع

ٌّ َعٌ. ٖٚصا ا٫غتك٬ٍ  إٍ سسٛ اٯخطعٔ  َػتك٬٘ ,ٚايسٜٔ ;ايعكٌ :َٔ ٜهٕٛ ن

أخط٣:  . ٚبعباض٠ٺبطبٝع١ اؿاٍ ٫ ٜعين ايتبأٜ, ٚإِا إطاز َٓ٘ ٖٛ ا٫غتك٬ٍ ايٓػيبٸ

َعٝٸٔ ٚقسٚز ـ ع٢ً إعطؾ١  شات٘ ّهٔ ي٘ اؿكٍٛ ـ إٍ سٛس نُا إٔ ايعكٌ ٗ سسٸ

عك١ًٝ يسعِ إعاضف إٓؿٛز٠  ١ٺضٖا ؼتٟٛ ع٢ً أزٓيٚٵإٓؿٛز٠ يًؿطٜع١ ؾإٕ ايؿطٜع١ بسٳ

ٌّ ي٬ضتباٙ بٌ عكٌ اٱْػإ  هلا. إٕ ٖصا إكساض َٔ ايتساخٌ بٌ ايعكٌ ٚايؿطٜع١ نطٚض

ٔٵ ّٸ ٚايؿطٜع١. ٚيه بٌ ايعكٌ ٚايؿطٜع١  قبٌ ايتساخٌ ؾإٕ اؿهِ ٚايكٍٛ بايتطابل ايتا

ايصٟ ٜٓتُٞ إٍ ْٛاّ  ,٫ ٜبسٚ قاب٬ّ يًسؾاع.  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايعكٌ ايبؿطٟ
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ٌٸايتهٜٛٔ, ٚايسٜٔ إتعًٚ ٌّ ل بٓٛاّ ايتؿطٜع ٫ و ٌٸ اٯخط أ  .(48)«َُٓٗا ق

ب ـ إٕ غٝام اٯٜات ايكطآ١ْٝ َٚٛنٛع١ٝ ايكطإٓ تكبٸ ٗ ٖسا١ٜ اٱْػإ. ٚع٢ً 

 ١ ايعًّٛ, بٌ ايكطإٓ داَعٷيهآؾ عا٤ بإٔ ايكطإٓ داَعٷ ّهٔ ا٫زٸٖصا ا٭غاؽ ٫

 ل باهلسا١ٜ.َا ٜتعًٖ ٚؾاٌَ ٗ

 

 ــــــ ـ ْكد املعسف١ ايع١ًُٝب 

أـ طبكّا يًط١ٜ٩ إٛغٛع١ٝ ؾإٕ ايصٟ مكٌ عًٝ٘ َٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ غٝهٕٛ 

ٕٛ ٞٸتٵسٳ ع٢ً م ٛټُ ٫ت اييت ؼسخ ؾٝٗا, , ٚغٝهٕٛ سٝازّٜا بايٓػب١ إٍ ايتذطب١ ٚايتش

ضّا ٚقتاطّا ٗ صٹاؿت١ُٝ ٗ ايعًِ َػأي١ نإ ايعًِ ٗ تاضى٘ اؿٟٝٛ سٳ»ٗ سٌ إٔ 

 .(49)«َٛادٗتٗا

ا٭قك٢  ٚأَا ض١ٜ٩ ايسٜٔ ٗ اؿسٸ .ب ايكاعس٠ػٳ١َٝ َعب ـ إٕ سطن١ ايعًِ تكسټ

ايسيٌٝ عًٝٗا.  ؾٗٞ تطادع١ٝ; ٭ْٗا تأخص إعطٝات ٗ بسا١ٜ ا٭َط, ثِ تػع٢ إٍ إقا١َ

دسٜسّا أبسّا;  ّ َعط٢ٶَٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ; إش ٫ تكسِّ إٕ ٖصٙ اؿطن١ ايرتادع١ٝ ؾاضغ١ْ»

 .(50)«ّ َػتٓسات ز١ٜٝٓ ٕعطٝات اٯخطٜٔٚإِا تكسِّ

 ,غري َتٓاغل ز ـ إٕ تطنٝب إعطٝات ايع١ًُٝ َع ايؿطنٝات ايس١ٜٝٓ تطنٝبٷ

 إعطٝات ايع١ًُٝ إٓؿٛز٠.ٜٚٓػر ثٛبّا َٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً قٛاّ 

ٜٴ»ز ـ  سٸ َٔ ايٓاس١ٝ إبٓا١ٝ٥ ٫ أغاؽ ي٘, َٚٔ ايٓاس١ٝ عٳإٕ ٖصا ايٓٛع َٔ اؾٗٛز 

بايؿٛاٖس  ايع١ًُٝ ٫ ْتٝذ١ ٫ٚ مثط٠ ي٘. إٕ إعطٝات ايع١ًُٝ َُٗا ناْت َسع١َّٛ

. إٕ ايعًِ , أٚ اـطٚز عٔ زا٥ط٠ ايعًِ أغاغّازا٥ِ َٚػتُطٸ ٕطايهجري٠ ٖٞ ٗ ساي١ تػٝټ

اعتباض  :َٔ قبٌٝ َكٓٛع١ ٭َٕٛض أْ٘ ٜكّٝٓا يٝؼ آي١ّ إ٫ٓ ٢ إشا ْٛط إيٝ٘ بٛقؿ٘ آي١ّستٸ

عًُٞ. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١  إٍ ؼٌٜٛ ايسٜٔ إٍ ؾها٤ٺ إشا عُس ؾدلٷ قٝاؽ ايسٜٔ, إ٫ٓ

ٝت٘ أّ ٫. يًسؾاع عٔ أسٓك ٢ تبك٢ ٖٓاى إضاز٠َْٔ ايسٜٔ ستٸ هب إٔ ْط٣ ٌٖ غٝبك٢ ؾ٤ٞٷ

ايسٜٔ »ٝ٘ ٫ ّهٔ يٓا إٔ ْكٓع َٔ ْػٝر ايعًِ ثٛبّا يًسٜٔ, ٚغٝهٕٛ ايتعبري بـ ٚعً

 .(51)«ؾاقسّا يًُع٢ٓ ٚإؿّٗٛ «ايعًُٞ

ٮغتاش دٛازٟ يل ٗ ؾِٗ ْٛط١ٜ ايعًِ ايسٜين إٕ ٖصا ايٓاقس احملرتّ مل ٜسٚق
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ٛٻ اغِ  ض إٔ َطازٙ َٔ ايسٜٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ, َٚٔ ٖٓا أطًل ع٢ً ْٛطٜت٘اٯًَٞ, ٚتك

عٔ فُٛع١ َٔ اؿكا٥ل  ايٓٛط١ٜ إٛغٛع١ٝ, ٗ سٌ إٔ ايسٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ عباض٠ْ

ِٸ نؿؿٗا بٛاغط١ ايعكٌ ٚايٓكٌ. ٜصٖب مساست٘ إٍ  ايجابت١ بايعًِ ٚاٱضاز٠ اٱهل١ٝ, ٜٚت

َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ ٫ ٜطتهٞ ايؿكٌ بٌ  ,اعتباض ايعكٌ ٚايٓكٌ َكسضٜٔ يًُعطؾ١ ايس١ٜٝٓ

َْٕٛاّ ايتهٜٛٔ ْٚٛا , ز بُٝٓٗاعٵّ ايتؿطٜع, ٚإِا ٜكٌ إٍ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ َٔ خ٬ٍ ا

ٚٸ٫ّ بإٔ أقٍٛ ْٝع ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ  ٌٵٕ ا٭غتاش دٛازٟ اٯًَٞ مل ُٜكإ :ٚثاّْٝا. ٖصا أ

ٝٻ ٓت ّهٔ ايعجٛض عًٝٗا ٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ, بٌ ٜط٣ إٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ قس ب

 ٝات ايهجري َٔ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ.نًٚ

 

 ــــــ ـ ايٓكد ايبٟٓٝٛ ز

َٔ ايسٜٔ,  أـ إٕ قٍٛ ا٭غتاش دٛازٟ اٯًَٞ بإٔ ْٝع َسضنات ايعكٌ دع٤ٷ

سٸ َٔ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ, ٫ ٜٓػذِ َع تعطٜؿ٘ عٳٚزضاغ١ ؾعٌ اهلل ـ َجٌ زضاغ١ قٍٛ اهلل ـ تٴ

 ٕ ايهجري َٔ إعًَٛاتإَٔ ايعكا٥س ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٭سهاّ; إش  يًسٜٔ سٝح ٜطاٙ فُٛع١ّ

ُٸ اؿػٝٸ١ ٚايعك١ًٝ يٝؼ هلا تأثريٷ تٗا تٓشكط ٗ تِٓٛٝ ٗ غعاز٠ ٚؾ٬ح اٱْػإ, َٚٗ

 .(52)اؿٝا٠ ايس١ْٜٛٝ

ٌ َٚٓؿكًٌ يًسٜٔ ٚدٛاب ا٭غتاش دٛازٟ اٯًَٞ ٖٛ إٔ ٖٓاى تعطٜؿٌ َػتكًٓ

 ٗ عح إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ, ُٖٚا:

ٚٸ٫ّ  هاّ ٚا٭خ٬م.َٔ ايعكا٥س ٚا٭س ايصٟ ٖٛ فُٛع١ْ ,: ايسٜٔ إكطًضأ

ٚتكِٝٝ أمسا٤  ,عٔ زضاغ١ ٚدٛز اهلل تعاٍ ايصٟ ٖٛ عباض٠ْ ,: ايسٜٔ اؾاَعثاّْٝا

 ٚبٝإ ايكؿات ايؿع١ًٝ هلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ. ,اهلل اؿػ٢ٓ

ٕ َسضنات إع٢ً أغاؽ ايتعطٜـ ايجاْٞ ٜهٕٛ ٖصا اٱؾهاٍ َطتؿعّا; إش 

ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايسٜٔ ». ايعكٌ ٚزضاغ١ ؾعٌ اهلل تٓسضز نُٔ زا٥ط٠ ايسٜٔ اؾاَع

َٔ ايعكا٥س ٚا٭خ٬م ٚايؿك٘ ٚاؿكٛم, ٫ٚ ٜٛدس اغِ يًعًّٛ ٗ  إكطًض فُٛع١ْ

إٔ ايسٜٔ ايتٛسٝسٟ ٚإسضغ١ اٱهل١ٝ أبعس َٔ إكطًض  قا١ُ٥ ايسٜٔ ا٫قط٬سٞ, إ٫ٓ

ٚزضاغ١ أمسا٥٘ اؿػ٢ٓ, ٚايتشكٝل بؿإٔ َٛاٖط  ,إصنٛض. إٕ ايبشح عٔ ٚدٛز اهلل
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إٕ »ل بايكٍٛ َا ٜتعًٖ . ٚأَا ٗ(53)«ايسٜٔ فاٍتٓسضز نُٔ  ,ا٭مسا٤ إتعاي١ٝ ٖصٙ

ؾٝذب ايكٍٛ: إٕ  «ط ٗ ايػعاز٠ ا٭خط١ٝ١ٜٚ ٚايعك١ًٝ ٫ ت٪ثِّايهجري َٔ إعًَٛات اؿػٸ

٢ إباز٨ ض ايسٜٔ ٗ نُإ ايػعاز٠ ٫ ٜكتكط ع٢ً ايٓتا٥ر ٚا٭عُاٍ ؾك٘, بٌ ستٸٚٵزٳ

ضّا ٗ غعاز٠ اٱْػإ ـ تسخٌ ٗ زا٥ط٠ ايػعاز٠ ا٭خط١ٜٚ أٜهّا, ٚٵتًعب زٳَات ـ اييت ٚإكسٸ

ُٸٚإٕ ٚدٛزٖا َٔ باب إكسٸ  .(54)١َ١ٝ أٚ ا٭ضن١ٝ ٗ غا١ٜ ا٭ٖ

ٜكٍٛ ا٭غتاش ايؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ: إٕ ع٢ً ايعًُا٤ ٗ ْٝع ايعًّٛ َطادع١ »ب ـ 

ٔ ع٢ً عًُا٤ ختكاقِٗ, نُا ٜتعٝٻا ذاٍك١ َايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ٗ زضاغ١ إػا٥ٌ إتعًٚ

ضِٖ إٔ ٫ ٜهتؿٛا أبسّا بايٓكٌ ؾك٘, بٌ هب عًِٝٗ ايطدٛع إٍ ٚٵايعًّٛ ايس١ٜٝٓ بسٳ

ٔٵ ٖصٙ ايط١ٜ٩, ٖٚٞ: َا ٖٞ  َكابٌٖٓاى بعض ا٭غ١ً٦ إططٚس١ ٗ  ايعكٌ أٜهّا. ٚيه

إٍ إٔ ٜكطأ  س٠ايهطٚض٠ اييت تسعٛ عامل ايطٜانٝات ٗ زضاغت٘ يًُػا٥ٌ ايطٜان١ٝ إعٖك

ثت ٗ بعض يهٞ ٜعًِ َا إشا ناْت ٖصٙ إٛغٛع١ قس ؼسٻ ;َٛغٛع١ عاض ا٭ْٛاض

... نُا ّهٔ ططح ٖصا ايػ٪اٍ ٗ َػا٥ٌ غا٥ط يبٗا عٔ إػا٥ٌ ايطٜان١ٝ أّ ٫؟َطا

أخط٣ ـ ٫ ّهٓ٘ ايطدٛع  ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ ا٭خط٣ أٜهّا. نُا إٔ عامل ايسٜٔ ـ َٔ ْاس١ٝٺ

ًّٛ ايبؿط١ٜ, باٱناؾ١ إٍ إٔ ايهجري َٔ ٖصٙ ايعًّٛ ٫ ع٬ق١ هلا بإػا٥ٌ إٍ ْٝع ايع

ْٙ ٗ اؾ١ًُ ٚع٢ً إػت٣ٛ اؾع٥ٞ ٜكع أسٝاّْا َٔ ن٬  ايس١ٜٝٓ. ٚإِا ٖٓاى اضتبا

ت١ ـ َٔ قبٌٝ: شٵس١ٜ ايبٳسٝح هب ا٫يتؿات إٍ ٖصٙ ايٓاس١ٝ. ٗ إػا٥ٌ ايتعبټ ,ايططؾٌ

ٖٓاى َا ٜهؿٞ َٔ ايػٓس ايكطآْٞ ٚايطٚا٥ٞ إعترب, سٝح  ;عسز أؾٛاٙ ايطٛاف

ّهٔ يًؿكٝ٘ إٔ ٜكسض سهُ٘ با٫غتٓاز إٍ شيو. َٚٔ ٖٓا ٫ ساد١ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ 

 .(55)«إػا٥ٌ إٍ َطادع١ ايعًّٛ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ

ٚأَا دٛاب ا٭غتاش دٛازٟ اٯًَٞ ؾٗٛ إٔ أغًٛب ايبشح ٚايتشكٝل اٱغ٬َٞ إَا 

٥٬ٞ أٚ َٓطكٞ أٚ بٓا٤ ايعك٤٬ َكرتّْا بعسّ ضزع ايؿاضع. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ عك٬ْٞ أٚ عك

َٕا٭غًٛب ايتأغٝػٞ أٚ ايتعبټ ض غري غا٥س, ٚإٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚنًُات شٵسٟ ا

اييت ٫ ٖٞ دع٤ َٔ  ,إعكٌَٛ ٚأزعٝتِٗ تؿتٌُ ع٢ً ايهجري َٔ إطايب ايع١ًُٝ

٫ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ تعًِٝ إػا٥ٌ ايع١ًُٝ ٫ٚ دع٤ َٔ ايؿطٚع ايع١ًُٝ, ٚعًٝ٘  ,ايعكا٥س

مل ٜهٔ زاخ٬ّ ٗ بطْافِٗ ايسٜين, ٚإٕ ايسٜٔ ٫ ع٬ق١ ي٘ بٗصٙ ا٭َٛض; بٌ هب 
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أخط٣ ٜسٚض  نُا أْ٘ َٔ د١ٗٺ ;ٗ ايكطإٓ ٚايعرت٠ ٢ َٔ د١ٗٺايكٍٛ: إٕ اٱغ٬ّ ٜتذًٓ

 تعًِٝ ايعًّٛ ـ ٜٚكّٛ ع٢ً قٛض ايسيٌٝ ٚايربٖإ. إٕ أغًٛب اٱغ٬ّ ٗ ,َساض ايعكٌ

ٌّ ٚيٝؼ  نُا ٖٛ أغًٛب٘ ٗ تعًِٝ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ٚا٭خ٬م ٚاؿكٛم ـ إَها٥

ٌّتأغٝػّٝا, ٚتٛقټ سٝح ٜكع َٛضزّا يًتكِٝٝ ٗ  ,ْ٘ عك٬ْٞ ٚعك٥٬ٞإسّٜا, أٟ ٚيٝؼ تعبټ ً

عًِ أقٍٛ ايؿك٘. َٔ ايهطٚضٟ ا٫يتؿات إٍ أْ٘ سٝح ٜهٕٛ َكسض ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ـ 

, ^ٚايٓكٌ إعترب عٔ إعكٌَٛ ,ـ ٖٛ ايعكٌ ايربٖاْٞ ^با٭ْبٝا٤ ٛسٞ اـامٸبعس اي

ؾإْ٘ يًٛقٍٛ إٍ سهِ اهلل تعاٍ بؿإٔ إٛدٛز اٱَهاْٞ َٔ اي٬ظّ عسّ ايػؿ١ً عٔ 

ٟٸ َكسٕض ٌٷَعطٗ, ستٸ أ ٕٵسٵس اغتَؿآخط َ٪ٜٸ ٢ إشا نإ ٖٓاى زيٝ نإ  ْا َٔ تأٜٝسٙ, ٚإ

ٌَّعاضنّا عًُٓا ع٢ً ضؾع ايت  عاضض ايػطشٞ ٚا٫بتسا٥ٞ بٌ ايسيًٌٝ; نٞ ٫ ىطز أ

 ., ٚبعس شيو إٍ قاضب١ٺٟ تعانسُٖا إٍ كايؿ١ٺَُٓٗا َٔ زا٥ط٠ ايبشح, ٚإٔ ٫ ٜ٪زٸ

َٔ َٛغٛع١ عاض ا٭ْٛاض; ٭ٕ ايهجري َٔ  سٺٖٚصا ا٭َط ٫ وتاز إٍ قطا٠٤ ١٦َ فًٓ

 .(56)ات ايكطآ١ْٝ ٚايطٚا١ٝ٥ب١ ع٢ً أغاؽ تطتٝب إٛنٛعايكٛاعس ايع١ًُٝ َطتٸ

ٗ قت٣ٛ  ١ ايػا١ٝ٥ ٗ ا٭ؾٝا٤ يٝؼ هلا تأثريٷ١ ايؿاع١ًٝ ٚايعًٓز ـ إٕ ٬َس١ٛ ايعًٓ

١ٝ ٚايع١ًُٝ, ط ٗ دسٚا١ٝ٥ أٚ عسّ دسٚا١ٝ٥ ايعًّٛ ايؿٓٸايعًّٛ ايطبٝع١ٝ. نُا أْٗا ٫ ت٪ثِّ

 ٚإٕ تأثريٖا ٜكتكط ع٢ً ايؿًػؿ١ ٚايط١ٜ٩ ايه١ْٝٛ يًعًّٛ.

 ,١ ايؿاع١ًٝ ٚايػا١ٝ٥ ٗ ا٭ؾٝا٤ؿٝذ دٛازٟ اٯًَٞ ٖٛ إٔ ٬َس١ٛ ايعًٓٚدٛاب اي

ٚٸٟ ٚاييت تعٛز إٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ, ت٪زٸ : إٍ ايكٍٛ بإٔ أقٌ ٚدٛز ا٭ؾٝا٤ ٫ّأ

هلل تعاٍ, ٚإٔ ْعٝس غا١ٜ  ٚقؿاتٗا ـ ٗ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٚايطٜان١ٝ ٚأَجاهلُا ـ كًٛق١ْ

إٕ اؿهٛض ايصٖين يًتؿهري اٱهلٞ بايٓػب١ إٍ ا٭غتاش »: ثاّْٝاٚايعامل إٍ اهلل أٜهّا. 

ي١ٖٝٛ شات أايعًّٛ ٚ ٟ إٍ عسّ ْػٝإ أغ١ًُ ْلٸِ ٜ٪زٸٚايتًُٝص ٗ ؾها٤ ايتعًِٝ ٚايتعًٗ

ِ َػًٌُ ؾك٘, زٕٚ إٔ ٜعًُا بإٔ تطتٝب آثاض ا٭ؾٝا٤ ِ ٚإتعًٚايعًِ; ٫ إٔ ٜهٕٛ إعًٚ

ٚغًب ا٭َٛض  ,ت١ٝ ع٢ً إٛنٛعات ٗ ايكهاٜا اٱهاب١ٝعًٝٗا, ٚعطٚض ايعٛاضض ايصا

ٜعتُس بأْع٘ ع٢ً اٱضاز٠ اؿه١ُٝ هلل  ,١ عٔ إٛنٛعات ٗ ايكهاٜا ايػًب١ٝا٭دٓبٝٸ

ٛٻٚثايجّا. (57)«غبشاْ٘ ٚتعاٍ أْٗا ٫ تأخص ايعًٌ  ّ بايعًٌ, إ٫ٓ: إٕ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ إِا تتك

ؾٗٛزِٖ.  ا ا٭غاؽ ؾإٕ ايعًُا٤ ٜعتربٕٚ ايعًّٛ مثط٠ّايٛدٛز١ٜ بٓٛط ا٫عتباض, ٚع٢ً ٖص
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ُٓت َكازضت٘ سايّٝا إٍ قاسب٘ ا٭قًٞ, إٕ ايط١ٜ٩ ايتٛسٝس١ٜ ت٪زٸ ٟ إٍ إعاز٠ َا 

يًعٓا١ٜ اٱهل١ٝ, ٚإٔ ٜعسٸٚا َا ٜهتؿؿْٛ٘ انتؿاؾّا يؿعٌ  ٜٚعترب ايعًُا٤ َا ٜٓتذْٛ٘ مثط٠ّ

ٌٻ اهلل ععٻ يٝات ٚإباضن١ تٓطٟٛ ع٢ً ايهجري َٔ إػ٪إٕ ٖصٙ اٱساي١ »: ٚضابعّا. ٚد

ل ٗ ا٭ظ١َٓ إان١ٝ, ٚتهُٔ ايػعاز٠ ا٭بس١ٜ اييت مل تهٔ اييت مل ٜهٔ هلا ؼٗك

ٛٻ َٛدٛز٠ّ يت ايعكٝس٠ ٗ ايػابل. ٖٚهصا ا٭َط ٗ ايؿًػؿ١ إطًك١, َع٢ٓ أْ٘ إشا ؼ

ٌٴإهل١ٝ ئ ٜتػٝٻ اٱؿاز١ٜ إٍ عكٝس٠ٺ ايعامل ايصٟ نإ َػتكبّا  إٔ ايعامل, إ٫ٓ ط ؾه

هض َٚػتباسّا َٔ قبٌ اٱؿاز ٜعٛز إٍ قاسب٘ ا٭قًٞ ٚايتٛسٝسٟ, ٚٗ غٝام شيو تتٸ

ِٸ ,إػ٪ٚيٝات  .(58)«نُإ ايػعازات ٜٚت

 

 ــــــ ايٓتٝذ١

ِٸ  ,بٝإ ايٓٛط١ٜ ايكك٣ٛ يًعًِ ايسٜين با٭غًٛب ايتؿػريٟ ٚا٭غًٛب ايؿًػؿٞ ٜت

ٮغتاش دٛازٟ ي١ٝٓ ٚإعطؾ١ ايع١ًُٝ ٗ ا١َٕٛٛٓ ايؿهط١ٜ ٚبا٫يتؿات إٍ إعطؾ١ ايسٜ

 ;ٚايعكٌ ايتذطٜسٟ ;ٚؾب٘ ايتذطٜيب ;ايتذطٜيب :اٯًَٞ. إٕ ا٭ْٛاع ا٭ضبع١ َٔ ايعكٌ

يًطُأ١ْٓٝ ؾإْٗا غتعسٸ َٔ  إٍ ايٝكٌ أٚ َٛدب١ّ ٚايعكٌ اـايل, إشا ناْت باعج١ّ

زا٥ط٠ إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. نُا إٔ خاق١ ٗ  ايعًِ, ٚغٛف ؼكٌ َع ايٓكٌ ع٢ً َٓعي١ٺ

ٔٷ ٞ ْٝع إطايب عإٞ ٜؿٌُ ْٝع ايعكٛض ٚا٭ظ١َٓ, ٚهب إٔ ًٜبٸ اٱغ٬ّ زٜ

 ايبؿط١ٜ, ٖٚٛ ٗ تًبٝت٘ ي٬ستٝادات ايبؿط١ٜ ٜػتدسّ ث٬خ أزٚات, ٖٚٞ: 

ٚٸ٫ّ  : ايعكٌ ٚايؿطط٠.أ

 : ايكطإٓ.ٚثاّْٝا

 ١.: ايػٓٸٚثايجّا

ِٸ عًٝٗا بٛاغط١ ٖصٙ إكازض تسخٌ نُٔ ؾعاع اؿكٍٛ  إٕ إعطٝات اييت ٜت

ٚا٫غتؿاز٠  ,إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ. ٚاٯٕ ّهٔ َٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ ايعكٌ ايتذطٜيب ٚايتذطٜسٟ

ٝات ايسٜٔ, ايٛقٍٛ َٔ ا٭غًٛب ا٫دتٗازٟ ٗ انتؿاف اؾع٥ٝات َٔ أقٍٛ ٚنًٓ

يػُٛض إٍ ايسا٥ط٠ ايٛاغع١ َٔ ايعًِ ايسٜين. إشا أَهٔ هلصٙ ايٓٛط١ٜ إٔ تطؾع ا

ُٖ ػطبتٗا ٗ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ أٚ ايطبٝع١ٝ ؾإْٗا غتجبت دسٚا٥ٝتٗا, ٜٚػسٚ  تٵايػابل, ٚ
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 باٱَهإ عطنٗا ع٢ً ايعامل بٛقؿٗا ِٛشدّا َكب٫ّٛ.

 

 

الهىامش
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 إلضالّ ٚاملطًُنيٖٝذٌ ٚزؤٜت٘ ي

ٌٌ ٚتكِٜٛ ْكدٟ  حتًٝ

 

 د. حسه مهر ويا

 

  ــــــ املكّد١َ

ِٸتٴعٳسٸ ٚاٖط٠ أغً باٖتُاّ  تٵإػا٥ٌ اييت سٛٝٳ ١ُ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ َٔ أٖ

طٜٔ ٚايعًُا٤ إػًٌُ ع٢ً َس٣ ا٭عٛاّ إٓكط١َ, ٚمتٸ ايٓٛط ؾٝٗا َٔ كتًـ إؿٓه

ايعٚاٜا. ٚٗ ٖصا ايؿإٔ ٜصٖب بعض عًُا٤ إػًٌُ إٍ ا٫عتكاز بأْ٘ قبٌ ايبس٤ بإْتاز 

اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ اؿسٜج١, َٔ ايهطٚضٟ َات تبًٛض ٚإعساز َكسٸ ,ايعًّٛ اٱغ١َٝ٬

ًت ِ َٛقؿٗا َٔ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ايػطب١ٝ ـ اييت تطٖؿػٵإٔ تعٌُ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ع٢ً سٳ

ض ْؿػٗا َٔ قٝٛزٖا ع٢ً إا٥س٠ ايع١ًُٝ يًُػًٌُ ع٢ً َس٣ ايكطٕٚ إان١ٝ ـ ٚؼطِّ

ايهجري َٔ إكرتسات ٗ ٖصا  ٚإٍ ا٭بس. ٚقس متٸ تكسِٜ ,ٚاسس٠ ٚأغ٬هلا ايجك١ًٝ َطٸ٠ّ

اـكٛم, ٜٚبسٚ إٔ إكرتح ا٭قطب إٍ اٱْكاف ٚإٓٗر ايعًُٞ ٖٛ ايكطا٠٤ ايسقٝك١ 

طٜٔ ايػطبٌٝ ٗ َٚٓاقؿ١ آضا٤ إؿٚه, ٚإٓكؿ١ ٚإتٓاغ١ُ يًٓكٛم ايتكًٝس١ٜ ايػطب١ٝ

ٌٕ يط١ٜ٩  ٚزضاغ١ ْاقس٠ ٖصا ايػٝام. َٚٔ ٖٓا ْػع٢ ٗ ٖصا إكاٍ إٍ تكسِٜ ؼًٝ

 .(2)عٔ اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ (1))ٖٝذٌ(

ٌٕ عاّ,  ٗ َعطض زضاغ١ ٚؼًٌٝ ا١َٕٛٛٓ ايؿهط١ٜ هلٝذٌ سٍٛ ايؿطم بؿه

ٌٕ ز٠ , هب ايكٍٛ: إٕ ٖصٙ إػأي١ تٛٗط ٗ أعُاي٘ إتعسٸخامٸ ٚايسٜٔ اٱغ٬َٞ بؿه

ِٸ ٛٸع١, ٚقس تطاٚست بٌ ايػًب ٚاٱهاب, ٚمل ٜت َٚٓػذ١ُ  ٚاسس٠ تكسِٜ ضٚا١ٜٺ ٚإتٓ
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. َٚٔ ٖٓا هب عًٝٓا ٗ بسا١ٜ ٖصا ايبشح إٔ ْأخص بٓٛط ا٫عتباض ايؿٛاضم اييت (3)عٓٗا

ٚٸ :َٗا ٗ ض٩ٜت٘ إٍ َػأي١ إػًٌُ ٚايؿعٛب ايؿطق١ٝ, َٚٔ شيوٜكسٸ : ايؿطم بٌ ٫ّأ

 : ايؿطم بٌ اٱغ٬ّٚثاّْٝا(. ٌ ايكٛقاظٌٜا٭تطاى )ايعجُاٌْٝ( ٚايعطب ٚايؿطؽ )اٱٜطاْٝ

 ,ٚايتاضى١ٝ ,: ايؿطم بٌ إها١ْ ايجكاؾ١ٝ / ا٫دتُاع١ٝٚثايجّاٚايٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ. 

ٚايؿعٛب  ,يًسٜٔ اٱغ٬َٞ خكٛقّا ,ٚايؿ١ٝٓ / اؾُاي١ٝ إعطؾ١ٝ ,ٚايك١َٝٛ / ايعطق١ٝ

ٌٕ أخط٣: إٕ آضا٤ ٖٝذٌ ٗ  ناٌَ. ٚبعباض٠ٺ ايؿطق١ٝ عَُّٛا, ٚا٫يتؿات إٍ شيو بؿه

ٛٸ كتًـ آثاضٙ سٍٛ ض ايكاض٨ ٖصا إٛنٛع قس بًػت سسٸّا َٔ ايتؿٜٛـ, عٝح قس ٜتك

ٟٸ , ي٘ بؿسٸ٠ٺ ٗ باز٨ ا٭َط إٔ ٖٝذٌ ٗ زضاغت٘ يًسٜٔ اٱغ٬َٞ ىايـ إٓٗر ايؿهط

ض ٗ ٖصا إكاٍ ـ ْ٘ ٗ ا٭غاؽ إِا ىايـ شات ٖصا ايسٜٔ. َٚٔ ٖٓا غٛف ْتعطٻأٚ

ٚا٭ؾهاض ايؿطق١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ْٝ٬  نُٔ عح ايط١ٜ٩ ايعا١َ هلٝذٌ سٍٛ اٱغ٬ّ

ض ٚآي١ٝ ٖصا ايسٜٔ َٔ ايعا١ٜٚ ايؿطز١ٜ ٚايك١َٝٛ, ٚا٫ٖتُاّ ٚٵٚايتٜٓٛط١ٜ ـ إٍ بٝإ زٳ

 ع٢ً مٛ اٱْاٍ. ,ٞ ٚاؾُايٞ َٚا إٍ شيوباؾاْب ايؿٓٸ

 

 ــــــ عابس٠ ع٢ً تازٜذ اإلضالّ َٔ ٚد١ٗ ْعس ٖٝذٌ ـ إطالي1١ْ

خ ؾٝٗا )ٖٝذٌ( عٔ اٱغ٬ّ ٚخكا٥ك٘ ايس١ٜٝٓ سٻَٔ بٌ ايهتب اييت ؼ

. ٚقس شٖب ٗ ٖصا ايهتاب إٍ ايتعطٜـ «ؾًػؿ١ ايتاضٜذ»ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ نتاب 

َٓعي١ ايتٛسٝس )ٚدٛز اهلل(, ٚعباز٠ اهلل, ٚايعساي١ ٚإػاٚا٠, ٚإٓاغو ايعباز١ٜ, 

ٙ ايباضظ٠ ٗ ايسٜٔ بٛقؿٗا َٔ ايٓكا ,ٚثكاؾ١ ا٫غتؿٗاز ٚايتهش١ٝ, ْٚٛا٥ط شيو

ٌٸ تاضٜذ اٱغ٬ّ ابتسا٤ٶ َٔ ٖذط٠ ايٓيبٸ. اٱغ٬َٞ , ٚختُ٘ |قُس ٚهلصٙ ايػا١ٜ اغتٗ

, ٗ ايؿاَات ٚإٜطإ َٚكط ٚإغباْٝا ٚدٓٛب |بؿتٛسات إػًٌُ بعس ضسٌٝ ايٓيبٸ

ٚنصيو ٗ مسطقٓس ٚاهلٓس. نُا تٓاٍٚ ٗ ٖصا ايهتاب ايبشح عٔ سكٛم  ,ؾطْػا

ز, ٚأغًٛب تعاٌَ ايعطب َع َٛايِٝٗ, ٚغًػ١ً اؿهَٛات إًه١ٝ ٗ إػًٌُ اُؾسٴ

ٔٸٚأغباب اْٗٝاضٖا ٚغكٛطٗا, ٚؼسٻ ,اٱغ٬ّ ٚايعًّٛ ٗ  خ نصيو عٔ اظزٖاض ايؿ

ايؿطم, ٚبٓا٤ إسٕ ايهرب٣, ٚايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ ٚايتذاض١ٜ, ٚنصيو نٝؿ١ٝ اْتكاٍ 

ٌ ٗ اـتاّ إٍ خ٬ق١ ٘ تٛقٻٓٸايعًِ بٛاغط١ إػًٌُ إٍ ايػطب, بايتؿكٌٝ. ٚيه
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ٞ عٔ طِٖ ٗ ْٗا١ٜ إطاف قس انططٸِٖ إٍ ايتدًٕٓ غطٚض إػًٌُ ٚتهبټإ :ٖاَؿازٴ

٢ إٓاطل اييت ؾتشٖٛا ٗ ايػطب, ٚا٫ْػشاب إٍ إٓاطل اٯغ١ٜٛٝ ٚاٱؾطٜك١ٝ, ستٸ

ؼًٌٝ قبٌ  ,. َٚٔ ٖٓا هسض بٓا(4)اْت٢ٗ بِٗ إآٍ إٍ اـطٚز َٔ قؿش١ ايتاضٜذ

 إٍ اػاٖ٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ. َٚٓاقؿ١ ض١ٜ٩ ٖٝذٌ سٍٛ اٱغ٬ّ, إٔ ْؿري باختكإض

إٕ َٔ ا٭عاخ اييت تٓاٚهلا ٖٝذٌ ٗ أغًب نتب٘ عح ايتٛسٝس ٗ اٱغ٬ّ, 

ٚعباز٠ اهلل ايٛاسس. َٚٔ ٖٓا لسٙ ٜكٍٛ ٗ َٛغٛع١ )ايعًّٛ ايؿًػؿ١ٝ( ٗ ٖصا ايؿإٔ: 

ا٭ز٢ْ عسّ ؿاٚٗا  هلل ٚسسٙ ٖٛ إٛدٛز هب ٗ اؿسٸعٞ إٔ اإٕ ايؿًػؿ١ اييت تسٻ»

٢ ايكبا٥ٌ اييت تعبس ايكطٚز ٚا٭بكاض, بٌ غبٝٓٛظا(. ٚستٸ :بٛقؿٗا ؾًػؿ١ إؿاز١ٜ )َجٌ

ٕٔٚتعتربٖا آهل١ّ ,٢ ايتُاثٌٝ اؿذط١ٜ ٚإعس١ْٝٚستٸ  .(5)«, ّهٔ اعتباضٖا شات زٜ

ٌَٕٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ ٌّٝ إٍ ؾكٌ اٱغ٬ّ عٔ غا٥ط ا٭ز ٚآخط  ٜإ, ٜٚعٌُ بؿه

إٕ اٱغ٬ّ مل ٜهٔ ٜٴؿب٘ اهلٓسٚغ١ٝ, ٫ٚ »ع٢ً إٚٗاض ْكاط٘ اٱهاب١ٝ. ٚٗ شيو ٜكٍٛ: 

٭ٕ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ايص١ٖٝٓ ٗ اٱغ٬ّ  ;١ٓٳبٳٖٵنإ ٜػع٢ إٍ ا٫ْػُاؽ ٗ إطًل سسٸ ايطٻ

ٛٸ٠ تسخٌ إٍ اؿٝا٠ إازٸ ,٫ٚ َتٓاّٖٝا ,ٌ أَطّا سّٜٝٛاُجِّ غًب١ٝ ُاَّا, ٚتكّٛ  ١ٜٺ١ٜ يػاق

ٌٌّ ٗ ؾ٪ٕٚ ايعامل. نُا إٔ َٛنٛع َٚتعًٓبايتسخټ  ,ضٷشٵَٳ ل ايعباز٠ ٗ اٱغ٬ّ عك٬ْ

ٚٳ ٗ اٱغ٬ّ بإطًل.  ُّٝا; ٭ٕ عباز٠ إجاٍ ايصٟ ٜطَع إٍ اهلل َطؾٛضٷٖٵٚيٝؼ خٝايّٝا أٚ 

 ْٝع إٛدٛزات... س بٌٖٛ ايكاغِ إؿرتى ايٛسٝس ايصٟ ٜٛسِّ «ايٛاسس»بٌ إٕ عباز٠ 

٬ت ٚا٫خت٬ؾات ايطبك١ٝ, ٫ٚ نُا ٜعٌُ اٱغ٬ّ ع٢ً إيػا٤ ْٝع ايكٝٛز ٚايتهتټ

ّٕ ع٢ً قّٛ, ٚإِا ٜط٣ إعٝاض ايٛسٝس ٗ ايتؿانٌ ٖٛ اٱّإ  ٜكٍٛ بتؿهٌٝ قٛ

َٔ خ٬ٍ  ,٢ اهلٝاّ بايٛاسس ا٭سس ـ بعس اٱّإ ب٘ ـ. ٚٗ ٖصا ايسٜٔ ٜتذًٓ(6)ٚايتك٣ٛ

ّ ببعض إٓاغو ٚا٭عُاٍ ايعباز١ٜ, َٔ قبٌٝ: إبازض٠ إٍ ايكّٛ ٚايعنا٠ َٚا إٍ ايكٝا

ٖٓ إٔ ا٭ؾهٌ ٚا٭مس٢ ٖٛ  ا تؿتٌُ عًٝ٘ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ٗ اٱغ٬ّ, إ٫ٓشيو 

ايتهش١ٝ بايٓؿؼ َٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً اٱّإ, أٚ ا٫غتؿٗاز َٔ أدً٘ ٗ اؿطب, 

 .(7)«١ٚبصيو ّهٔ يًؿٗٝس إٔ ٜهُٔ اؾٓٸ

َٔ َه١  |قُس ثّا عٔ ٖذط٠ ايٓيبٸثِ ٜٛاقٌ ٖٝذٌ ٖصا ايبشح َتشسِّ

ٛٸض٠ غ١ٓ  ّ )بٛقؿٗا بسا١ٜ تاضٜذ إػًٌُ(, ٚايؿتٛسات 622إهطٸ١َ إٍ إس١ٜٓ إٓ
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ايعطب١ٝ ايهرب٣ ٗ عٗس اـًؿا٤ ايج٬ث١ ا٭ٚا٥ٌ, ٚق٫ّٛ إٍ اْسساضِٖ ٗ ْٗا١ٜ إطاف 

 قطٜبّا َٔ َس١ٜٓ تٛض ايؿطْػ١ٝ. ,732ّغ١ٓ  (8)ع٢ً ٜس )ؾاضٍ َاضتٌٝ(

 انُا ؾتض إػًُٕٛ ٗ ايؿطم مسطقٓس ٚأدعا٤ َٔ اؾٓٛب ايػطبٞ ٯغٝ»

ٕٛ َٔ ا٫غت٤٬ٝ ع٢ً ؾب٘ ايكاضٸ٠ اهلٓس١ٜ تكطٜبّا, ٚاَتسٸت ٔ ايػعْٜٛٸايكػط٣, ُٚٓه

 إٍ نابٍٛ, سٝح نإ ٜكطٔ ايؿاعط )أبٛ (9)ضقع١ سهِ )ايػًطإ قُٛز ايػعْٟٛ(

. إٕ ٖصٙ ايؿتٛسات ـ اييت اقرتْت باْتؿاض ايسٜٔ (11)ٖٓاى (10)ايكاغِ ايؿطزٚغٞ(

ؾا٥ك١... يكس أزٸ٣ ايؿتض اٱغ٬َٞ إٍ غٝاز٠ ايجط٠ٚ,  اٱغ٬َٞ ـ قس سسثت بػطع١ٺ

خاق١, نُا أزٸ٣ شيو إٍ اؼاز  ٚسكٍٛ ا٭غط٠ إًه١ٝ اؿان١ُ ع٢ً اَتٝاظاتٺ

ٝٵسٳايٓاؽ.  أٚ ْكؿّا ع٢ً ايطَاٍ, ٚمل ٜهٔ  ,غ٣ٛ أَطّا عابطّاإٔ ْٝع شيو مل ٜهٔ  بٳ

 .(12)«َؿٝسّا غ٣ٛ يًش١ٛ اؿانط٠

ِٸ أؾاض ٖٝذٌ بعس شيو إٍ اؿهَٛات إًه١ٝ اييت سهُت ٖصٙ إٓطك١  ث

)َجٌ: ايػعٌْٜٛ, ٚايػ٬دك١, ٚاٱَرباطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ(, َعتربّا إٔ تاضٜذ ٖصٙ 

 ّ.ٌ تاضٜذ أؾٍٛ اٱغ٬اؿهَٛات ٚايسٍٚ ّجِّ

إٍ سسٚز ٚثػٛض طبٝع١ٝ ٚثابت١,  إٕ ْٝع ٖصٙ ايػ٫٬ت إًه١ٝ ناْت عاد١ٺ»

... إٕ ػٖٛا بػٗٛي١ٺأْٗا مل تٓتر غ٣ٛ ايؿػاز ٚا٫نُش٬ٍ, ٚباز َ٪غِّ إ٫ٓ

ِّ ٗ ا٭غاؽ إٔ  إش ٫ ّهٔ يؿ٤ٞٺ ;ط ط٬ّٜٛاٱَرباطٛضٜات ايهرب٣ يًدًؿا٤ مل تع

ٌٕؾكس اْٗاضت اٱَرب; ٜسّٚ ٗ ايتاضٜذ  ,َتعأَ َع غكٛٙ ايؿطل١ اطٛض١ٜ ايعطب١ٝ بؿه

غؿري َٔ إٗاٌْ )إػٍٛ ٚايػ٬دك١(  قس متٸ ؼطِٝ ايعطٚف ع٢ً ٜس ايعبٝس ْٕٚعٚ

ٔ ايعجُإْٝٛ ٗ ْٗا١ٜ إطاف َٔ بٓا٤ اُؾسٴز, ٚمتٸ تأغٝؼ ٖايو دسٜس٠. ٚقس ُٖه

ٔٵػٛا دٝؿّا نبريّا إَرباطٛضٜتِٗ ايجابت١ ٚايكٜٛٸ١, ٚأغٻ عٓسَا  َٔ إكاتًٌ إؿا٠... ٚيه

إٍ  ٚأنجطٖا َسعا٠ّ ,ب ٚايػطٚض غك٘ ٗ أغٛأ أْٛاع ايؿػازغطم ايؿطم ٗ آؾ١ ايعٴذٵ

لٳ ي٘ ٗ أٚضٚبا , ٚمل تبٵاٚإؾطٜكٝ اٚقس تطادع اٱغ٬ّ سايّٝا إٍ أدعا٤ َٔ آغٝ .اـذٌ

ٛٸ٠ بساؾع َٔ اؿػس ٚإهابط٠ ٗ َٛا ;قػري٠ استؿٜ بٗا غ٣ٛ َػاساتٺ د١ٗ ايك

بعٝس٠ عٔ َطاسٌ تاضٜذ ايعامل,  ّا ؾكس متٸ تُٗٝـ اٱغ٬ّ َٓص ؾرت٠ٺإػٝش١ٝ. ٚأَا سايٝٸ

ٞٸ  .(13)«ايبعٝس; يٝهُٔ ٖٓاى بٗس٤ٚٺ ٚانتؿ٢ با٫ْػشاب إٍ فاي٘ ايؿطق



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ٝٵسٳ إٔ )ٖٝذٌ( ضغِ اْتكازٙ ي٬ػاٙ ايسٜين ٚايتاضىٞ يًُػًٌُ ٗ ٖصٙ  بٳ

ض َٚٛقع إػًٌُ ٗ ْؿط ايعًِ ٚٵا٭عاخ ايتاضى١ٝ ٜؿري إٍ زٳ أْ٘ بعس ٖصٙ إطس١ً, إ٫ٓ

ٔٸ  ٚايجكاؾ١, ٫ٚ ٜتذاٌٖ شيو. ٚايؿ

إٔ وسٸٖا ٫  إٕ ايؿٛم ٚايع٬ق١ ايؿُٛي١ٝ ٚاؾاَع١ اييت ٫ ّهٔ يؿ٤ٞٺ»

ٔٸ ّهٔ ايعجٛض عًٝٗا إ٫ٓ ٚغا٥ط ايعًّٛ بٌ  ٗ ايؿطم; ٚشيو إش ْؿٗس اظزٖاض ايؿ

َٔ َع غطع١ ؾتٛسِٗ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايؿاؼٌ بايتعا ,إػًٌُ

ٌٸٗ بسا١ٜ ا٭َط ناْٛا وٚط ٔٸ ؾ٤ٞٺ ُٕٛ ٗ ططٜكِٗ ن , َٚٔ شيو ٜٓتُٞ إٍ ايعًِ ٚايؿ

ٟٚ َا ؾعً٘ عُط َٔ إت٬ف َهتب١ اٱغهٓسض١ٜ ايع١ُٝٛ, سٝح ضٴ :ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ

ؾٗٞ إَا إٔ تؿتٌُ ع٢ً َا ٚضز ٗ  ;أسس أَطٜٔ إٕ ٖصٙ ايهتب ٫ ؽًٛ َٔ»عٓ٘ قٛي٘: 

ٙ ٗ ايكطإٓ ؾ٬ خري ؾٝٗا, شنطٴ زٵٔطأٚ أْٗا تؿتٌُ ع٢ً َا مل ٜٳ ;ايكطإٓ ؾ٬ ساد١ يٓا بٗا

ٔٵ«إيٝٗا ٚٗ نًتا اؿايتٌ يػٓا عاد١ٺ ٢ غاضع ط١ًٜٛ بعس شيو ستٸ ؾرت٠ْ ٔضُٵمل تٳ . ٚيه

ٔٸ طٛضٜتِٗ ٗ عكط خ٬ؾ١ إٓكٛض ٢ بًػت إَربا, ستٸايعطب إٍ ْؿط ايعًِ ٚايؿ

٫ ّ ٚا٫ظزٖاض... ٚاْتكٌ ايعًِ ٚإعطؾ١ ـ ٚطايسٚاْٝكٞص ٖٚاضٕٚ ايطؾٝس ايصض٠ٚ ٗ ايتكسټ

طٸ إكتبؼ عًِ ايؿًػؿ١ ـ إٍ ايػطب بٛاغط١ ايعطب. إٕ ايؿعط ايبسٜع ٚاـٝاٍ اُؿ غٝٻُا

ك١ ٗ ْٗا١ٜ إطاف بـ ز بٌ ا٭ٕإ. ٚقس زؾعت ٖصٙ اؿكَٝٔ ايؿطم نإ قساٙ ٜرتزٻ

ُٳ (14)«غٛت٘»  «عكس ايٰي٧ ايؿعط١ٜ»٘ إٔ ٜهتب قكٝس٠ تٵإٍ ا٫يتؿات مٛ ايؿطم, ٚأهل

 .(15)«ٗ زٜٛاْ٘ ايؿطقٞ / ايػطبٞ

 

 ــــــ ـ دٚز اإلَرباطٛز١ٜ ايفازض١ٝ يف ايتازٜذ اإلضال2َٞ

َٸ١ ا٭خط٣ اييت ٜٴؿري  ج٘ عٔ )ٖٝذٌ( ٗ َعطض ع إيٝٗاإٕ َٔ بٌ ا٭عاخ اهلا

ايسٜٔ اٱغ٬َٞ, ٜٚعتربٖا َٔ ١ًْ إطاسٌ ٚايؿكٍٛ ايصٖب١ٝ ٗ تاضٜذ اٱغ٬ّ, ٖٛ 

ض ٚأثط اٱَرباطٛض١ٜ ايؿاضغ١ٝ ٗ تطٜٛط ايجكاؾ١ ٚاؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ ْٚؿط ايعًِ. ٜط٣ ٚٵزٳ

بإع٢ٓ اؿسٜح, ٚأْٗا ناْت  )ٖٝذٌ( إٔ اٱَرباطٛض١ٜ ايؿاضغ١ٝ ناْت إَرباطٛض١ّٜ

 , ٚنصيو ناْت ؾب١ّٗٝا٬ٕٝزٟعًٝ٘ ٚاقع إٔاْٝا ٗ ايكطٕ ايجأَ عؿط َا  ؾب١ّٗٝ

ٚٸ (16)باٱَرباطٛض١ٜ ايٛاغع١ اييت خهعت يػًط١ ْابًٕٝٛ  .(17)ٍصطبْٛابطت ا٭
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َٔ اي٫ٜٛات ايتابع١ يسٚي١  ـ َٔ عسزٺٜبسٚ يٓا إٔ ٖصٙ اٱَرباطٛض١ٜ ناْت تتأٓي»

ٌٸ ١ ٚقٛاْٝٓٗا إػتكًٓ نٗا اـامٸَٔ ٖصٙ اي٫ٜٛات غًٛ ٚاسس٠ٺ َطنع١ٜ, ٚنإ يه

ٚإٓؿك١ً عٔ إطنع ٚغا٥ط اي٫ٜٛات ا٭خط٣. ٚنُا ٖٛ ؾإٔ ايه٤ٛ ٗ َٓض ايٓٛض 

ٌٸ ٛٸ٠ ٚايطاق١ نإ ٖصا ٖٛ ؾإٔ اٱَرباطٛض١ٜ ايؿاضغ١ٝ ؾ٤ٞٺ يه سٝح  ,ٚتعٜٚسٙ بايك

ٛٸ٠ إٍ ايهجري َٔ ايؿعٛب ٚا٭َِ, ٚمسشت يهٌٛ َٓٗا إٔ وتؿٜ  أعطت ايطاق١ ٚايك

ـ َٔ ايهجري َٔ ١ ب٘... ٚناْت ٖصٙ اٱَرباطٛض١ٜ تتأٖيغكا٥ك٘ ايصات١ٝ ٚاـاقٸ

... نإ ْٛاّ اؿهِ إًهٞ ٖٛ ايٓٛع ايٛسٝس ـ َٔ بٌ (18)ا٭سطاض طغري إػتعبسٜٔص

 (19)عٝ٘ )ٖريٚزٚتؼ(أ١ُْٛ اؿهِ ـ ايصٟ ٜٓاغب اٱَرباطٛض١ٜ ايؿاضغ١ٝ. ٚطبكّا ٕا ٜسٸ

قٓاّ, ٚناْٛا واضبٕٛ ايٛث١ٝٓ, نُا ناْٛا ٜٓتٗذٕٛ مل ٜهٔ ايؿطؽ ٜعبسٕٚ ا٭

ٕٵ ,غٝاغ١ ايتػاَض َع ْٝع ا٭زٜإ ناْٛا ٜعُسٕٚ إٍ تسَري إعابس ايْٝٛا١ْٝ  ٚإ

٫ؾتُاهلا ع٢ً ا٭قٓاّ ايصٖب١ٝ. ْؿاٖس عٓس ايؿطؽ ْٛعّا َٔ ايٓعاع بٌ ايٓٛض ٚاي٬ّٛ, 

ِٸستٸ ... ٚٗ ا٭ضانٞ ايٛاقع١ (20)إطًلا٫ؼاز عٓسِٖ ٗ ْٗا١ٜ إطاف ٗ ا٭َط  ٢ ٜت

َٸ ,ؼت غٝطط٠ اٱَرباطٛض١ٜ ايؿاضغ١ٝ ناْت إٓطك١  ,١ٚٗ اؿسٚز اؾػطاؾ١ٝ هلصٙ ا٭

إٓاطل اييت ٜػتٛطٓٗا ايٝٗٛز, ٚنإ َؿّٗٛ ايٓٛض  إسس٣ايٝٗٛز١ٜ )ؾًػطٌ ايكس١ّ( 

قس اضتك٢ بٌ يًؿكٌ بٌ ايؿطم ٚايػطب  ٠ّايصٟ أقبض ٗ اٱَرباطٛض١ٜ ايؿاضغ١ٝ َازٸ

كت ض١ٜ٩ َع١ٜٛٓ ... َٔ خ٬ٍ ْٛط١ٜ ايٓٛض ايؿاضغ١ٝ ؼٓك(21)«٠ٜٛٗ»ايٝٗٛز إٍ َطس١ً 

ٚضٚس١ٝ إٍ ا٭ؾٝا٤, ٚاْؿكًت ايطٚح ٖٓايو عٔ ايطبٝع١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْٓا 

, بٌ إْٗا ُتًو سٝح ايؿعٛب غري َػتعبس٠ٺ, طٸّا يًُطٸ٠ ا٭ٍْٚؿاٖس ايعامل اـاضدٞ سٴ

سٝح مل ٜهٔ  ;أؾٝا٤ٖا ٚقٛاْٝٓٗا َٚعتكساتٗا ايس١ٜٝٓ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ٖ٪٤٫أَٛاهلا ٚ

داش ايكطاض أٚ اتٸ ,ػات إٛدٛز٠ ٗ اٱَرباطٛض١ٜ بأْؿػِٗباغتطاعتِٗ تؿهٌٝ إ٪غٸ

١ٜ ايها١ًَ َكاض١ْ باٱغطٜل, عٕٛ باؿطٸٗ َا ٜتكطٸؾٕٛ ب٘ ـ ٚيصيو مل ٜهْٛٛا ٜتُتٸ

مل ٜهْٛٛا قس  ,هلِ ٫ ٜٴؿطنِْٛٗ ٗ ٚنع ايكٛاٌْ ـٚنإ ايصٜٔ ٜهعٕٛ ايكٛاٌْ 

ٟٸ ّٸ ٚقًٛا بعس إٍ َطس١ً ايبًٛؽ ايؿهط  .(22)«ايتا

إٔ )ٖٝذٌ( ٜط٣ إٔ  ٚيهٔ ع٢ً ايطغِ َٔ ع١ُٛ اٱَرباطٛض١ٜ ايؿاضغ١ٝ, إ٫ٓ

شس٠ َٔ ايٓاس١ٝ ايػٝاغ١ٝ, قس َتٸ ٔ َٔ إقا١َ ضٕٚحسٝح مل تتُٓه ;ٖصٙ اٱَرباطٛض١ٜ



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

بت اـكا٥ل ا٭خ٬ق١ٝ ٕكاض١ْ إٍ اٱَرباطٛض١ٜ ايْٝٛا١ْٝ, ٚقس تػبٻنعؿّا با تٵأبسٳ

ٓٛ ز٠ ٗ ٖصٙ اٱَرباطٛض١ٜ إٍ عسّ ايتٓاغِ ؾُٝا ١ُ يس٣ ايطبكات إتعسٸايجك١ًٝ ٚغري إٓ

 بٝٓٗا, ٚاْٗٝاضٖا ٗ ْٗا١ٜ إطاف.

 

3ّّ  ــــــ هلٝذٌ بايٓطب١ إىل اإلضالّ ـ حتًٌٝ ٚتكِٝٝ االجتاٙ ايعا

ٌ ٗ تطاث٘ ـ ٖٛ َٔ ذٌ( ـ نُا ْعًِ ٜٚصٖب ايهجري َٔ إدتكٸإٕ )ٖٝ

ايؿ٬غؿ١ ايػطبٌٝ, سٝح ٜعطف ٗ ايػطب بٛقؿ٘ ؾًٝػٛؾّا قَّٛٝا َتططٸؾّا, ٚقس طػت 

َٓٗا تًو اييت تتعًل بتؿهريٙ ايسٜين  ٫ غٝٻُا١, ٖٚصٙ إػأي١ ع٢ً ََٓٛٛت٘ ايؿهطٜٸ

ٔٵ(23)ٚايػٝاغٞ  (ٖٝذٌـ )ايؿهط ايسٜين ي ٍ ىلٸٕ َٛنٛع ٖصا إكاإسٝح  . ٚيه

ٌٕ ّٸ سٍٛ اٱغ٬ّ ؾك٘ )ٚيٝؼ ١ََٛٛٓ ايؿهط ايسٜين ي٘ بؿه ؾإْٓا ْكتكط ٖٓا  (24)(عا

 .اـامٸ اٍع٢ً تٓاٍٚ ٖصا اجمل

اهلٓس ٚايكٌ,  :بايتٛاظٟ َع عح أقايِٝ َٔ قبٌٝ: ايكاضٸ٠ اٱؾطٜك١ٝ, ٚبًسإ َجٌ

ايسٜٔ,ٚنصيو  انطات ٗ ؾًػؿ١عُس ٖٝذٌ ٗ نتب٘ )َٔ قبٌٝ: ؾًػؿ١ ايتاضٜذ, ٚق

َٛغٛع١ ايعًّٛ ايؿًػؿ١ٝ( إٍ عح ا٭زٜإ ايبسا١ٝ٥, َجٌ: اهلٓسٚغ١ٝ, 

ٗ َطس١ً  ناْت َٛدٛز٠ّ ,ٚؾعٛش٠ ٚايهْٛؿٛؾٝٛغ١ٝ, ٚايبٛش١ٜ, بٛقؿٗا أزٜإ غشٕط

ٗ ؾًػؿ١ ايتاضٜذ ـ إٍ  ٫ غٝٻُاأزٜإ َا قبٌ اؿكب١ ايتاضى١ٝ, ثِ اْتكٌ بعس شيو ـ ٚ

١ اؿهاضات ايْٝٛا١ْٝ / ايط١َٝٚ ٚاؾطَا١ْٝ, ٚاْتكٌ ٗ ؾًػؿ١ ايسٜٔ إٍ اؿسٜح زضاغ

ٚٸ ي١ٝ )ايسٜٔ اؾُايٞ عٓس اٱغطٜل, ٚايسٜٔ اؾ٬يٞ عٓس ايٝٗٛز(, ثِ عٔ ا٭زٜإ ا٭

ٟٸ)بٛقؿٗا ايسٜٔ ا٭نٌُ(, زٕٚ إٔ ٜتعطٻ «إػٝش١ٝ» َٔ نتب٘ إٍ  َٛنٕع ض ٗ أ

ٌٕ ٌٸ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ بؿه ًٌ إٍ ًٚ. َٚٔ ٖٓا ٜصٖب بعض ايباسجٌ ٚاحمل(25)َػتك

 َٔ ايطٚح ايعا١ٕٝ. ا٫عتكاز بإٔ اٱغ٬ّ ٗ بٝإ ٖٝذٌ قس ظاٍ ببػاط١ٺ

ٌٸ ْكس١ٜ  بإٔ ْؿطز ي٘ زضاغ١ّ َٔ ٖصٙ ا٭عاخ دسٜطٷ ٚاسسٺ ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ن

ٌ بايسٜٔ ١ اٖتُاّ ٖٝذإٔ أز٢ْ َا ّهٔ يٓا إٔ ْكـ ؾٝ٘ ػاٌٖ أٚ قًٓ ١, إ٫َٓػتكًٓ

ـ بايٓٛط إٍ ظعُ٘ أْ٘  اٱغ٬َٞ ٚايؿطؽ, ٗ ٖصٙ ايتكػُٝات ايس١ٜٝٓ ٚاؿهاض١ٜ

ٖٛ ايكٍٛ بإٔ ٖصا ايتذاٌٖ  ,ـ بٓٸا٤, ٚإٔ ؾًػؿت٘ تسعٛ إٍ ايتكاحل ٚايػ٬ّ ؾًٝػٛفٷ
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ٌّ إش يٛ نإ ٖصا ايتذاٌٖ َٓ٘ يٲغ٬ّ ْاؾ٦ّا َٔ عسّ َعطؾت٘ بٗصا ; (26)يًتػا٩ٍ ق

ٔٸايسٜٔ ٚاؿهاض٠ ا إؿه١ً  ٱٜطا١ْٝ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى َا ٜسعٛ إٍ ايكًل أبسّا. ٚيه

٢ عٓسَا ْسضى أْ٘ نإ ّتًو ع٢ً َا ٜبسٚ َكازض دٝٸس٠ ٗ ٖصا ايؿإٔ. َٚع شيو تتذًٓ

ؾإْ٘ ٜكـ ايعجُاٌْٝ عَُّٛا بٛقؿِٗ قَّٛا بطبطٌٜ, ٚإػٍٛ بٛقؿِٗ قَّٛا بعٝسٜٔ 

طٜكٝا ايؿُاي١ٝ ـ ايصٜٔ اغتٛيٛا ع٢ً س عٔ ايجكاؾ١ ٚاؿهاض٠, ٚظْٛز إؾنٌ ايبٴعٵ

ٗ  , ٫ٚ ٜصنط إػًٌُ إ٫ٓ(27)ّٝا ٚخاضز َػطح ايتاضٜذقّا َتسْٸطٵا٭ْسيؼ ـ بٛقؿِٗ عٹ

ُا اْط٣ٛ بعض بٳٚضٴ ,ؼٌُ ؾ٦ّٝا َٔ ايتعطٜض ايهٓا٥ٞ بعباضاتٺ ,ٚاسس أٚ َٛضزٜٔ َٛضزٺ

ايباسجٕٛ إٓاقطٕٚ تٸ٢ سإٍ اؿسٸ ايصٟ ٜصٖب َع٘  ,ٚاستكاض تًو ايعباضات ع٢ً إٖا١ْٺ

عا٤ بإٔ تكطوات٘ بؿإٔ ايكٌٝٓٝ , إٍ ا٫زٸ(28))ؾطٜسضٜو تؿاضيع باٜعض( :َٔ أَجاٍ ,ي٘

ٌ َكساقّا قاضخّا يًعٓكط١ٜ اييت هب ع٢ً ايٓعع١ ُجِّ (29)ٚاهلٓٛز ٚسٴُط اؾًٛز

 .(30)ضْا َٓٗاايتاضى١ٝ إٔ ؼطِّ

صا ايؿإٔ يكاحل ٚطاحل ٚبطبٝع١ اؿاٍ قس متٸ ططح ايهجري َٔ اٯضا٤ ٗ ٖ

ٜعترب عسّ ايبشح عٔ  (31)َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٔ )ضٜٓٗاضز يٜٛؼ(ٖٚٝذٌ. 

ـٺ»اٱغ٬ّ نُٔ ا٭زٜإ ايعا١ٕٝ عٓس ٖٝذٌ  ٘, ٗ سٌ ٗ غذًٓ «١دٖٛطٜٸ ْكط١ نع

ض اٱغ٬ّ بٛقؿ٘ ٚٵإٍ إبطاظ زٳ ,(32))ؾٛيٌ( :َٔ أَجاٍ ,غع٢ بعض ا٭ؾدام اٯخطٜٔ

 :َٔ أَجاٍ ,١ هلٝذٌ. نُا إٔ باسجٌ آخطٜٔٗ ا١َٕٛٛٓ ايؿهطٜٸ «ص٠ ايػطبآخط أغات»

ٜط٣ إٔ ٖصا ايتٓكٝض غري ايتاضىٞ يٲغ٬ّ قس ٚنع ٖٝذٌ أَاّ  ,(33))ٖاضزٜاْتٛ(

بػبب ؾبٗ٘ بايسٜٔ إٓاؾؼ ي٘ )أٟ  ;ابتسا١ٝ٥ ١ ع٢ً ؾهٌ َتٓاقه١ٺأبسٜٸ َؿه١ًٺ

َٳ نٝع ع٢ً ايط١ٜ٩ اؾُاي١ٝ ٗ تؿهري ٜصٖب ـ َٔ خ٬ٍ ايرت ٔٵإػٝش١ٝ(. ٖٚٓاى 

ٌ ْٛعّا َٔ إكاؿ١ َع اٱغ٬ّ ٘ ٚإعذاب٘ بايؿعط ايؿاضغٞ ّج٥ِّٖٝذٌ ـ إٍ اعتباض ثٓا

ٚشيو ٭ٕ ٖٝذٌ ٜهع ؾعطا٤, َٔ أَجاٍ: إٛيٟٛ ٚساؾٜ  ;أٚ اؿهاض٠ اٱٜطا١ْٝ

ب خًؿٝت٘ بػب ;. ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ؾإْ٘(34)«غٛت٘»َػا١ٜٚ يـ  ٗ َها١ْٺ ,ٚايؿطزٚغٞ

س ـ ٗ نتاب٘ )ؾًػؿ١ ايتاضٜذ( عٓس ايبشح م اٯضٟ, ٜ٪ٚنايك١َٝٛ ٚايعٓكط١ٜ ػاٙ ايعٹطٵ

تطادع اٱغ٬ّ »ٗ اؿسٚز اؾػطاؾ١ٝ يًُػًٌُ ٗ ايػطب ـ ع٢ً ٖصٙ ايٓكط١, قا٬ّ٥: 

ُټإ, ٚاٚإؾطٜكٝ اسايّٝا إٍ َٓاطل َٔ آغٝ  ٌ تٛادسٙ ٗ أدعا٤ َٔ أٚضٚبا ٜأتٞ بساؾٕعٕ ؼ
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َٳ َٔ ٛٸ٠ إػٝش١ٝ. ٚقس متٸ  ٛ اٱغ٬ّ َٔ قؿش١ شٵاؿػس ٚإهابط٠ ٗ َٛاد١ٗ ايك

سٙ ايؿطقٞ; يٝهُٔ ٖٓاى ايتاضٜذ إٍ ا٭بس, ٚقس انتؿ٢ با٫ْػشاب إٍ فاي٘ ٚبٴعٵ

 .(35)«بٗس٤ٚٺ

ط ؾٝٗا ٖٝذٌ عٔ َٛقؿ٘ ٚٗ اؿكٝك١ مل تهٔ ٖصٙ ٖٞ إطٸ٠ ا٭ٍٚ اييت ٜعبِّ

ّ, ٚٗ ن١ًُ ١َٝ1788, بٌ غبل ي٘ ٗ ؾٗط أًٍٜٛ َٔ عاّ ايػًيب َٔ اؿهاض٠ اٱغ٬

غ١ٓ ؾك٘ ـ سٝح أيك٢  18د٘ َٔ إطس١ً اٱعساز١ٜ ـ ٚنإ ي٘ َٔ ايعُط ٗ سٝٓ٘ ؽطټ

قكري٠ قبٌ زخٍٛ اؾاَع١, اْتكس ؾٝٗا ايٛاقع ايتعًُٝٞ ٗ اٱَرباطٛض١ٜ  ن١ًُّ

إػ٪ٚيٌ ا٭تطاى بانطاٙ  ٭َط ٜأتٞ قطعّا َٔ عسّ ضغب١اضغِ إٔ ٖصا , (36)ايعجُا١ْٝ

َٛاطِٓٝٗ ٗ ايػًو ايتعًُٝٞ ٗ تًو إطس١ً, ا٭َط ايصٟ زؾع ٖٝذٌ ـ ايطايب ـ إٍ 

. إٕ ٖصٙ (38)ـبايتدًٗ (37)ٚقـ ايؿدك١ٝ اـا١ًَ يٮتطاى إػًٌُ َٔ ايٓاس١ٝ ايرتب١ٜٛ

ٍٸ ا٫ْتكازات ـ غٛا٤ أناْت قشٝش١ّ عا٤, ا٫زٸ ٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ ع٢ً ٖصا أّ خاط١٦ ـ تس

ٓٵ ٌَٕٖٛٚٛ أْ٘ ٗ اؿٝا٠ ايؿهط١ٜ هلٝذٌ ٜٴ ط إٍ َٛقع إػًٌُ ػاٙ غري َبٓه ط بؿه

٢ ا٭ٚضٚبٌٝ بٛقؿ٘ َٛقعّا َعازّٜا ٚكاقُّا يًجكاؾ١. إٕ ٖصٙ ايط١ٜ٩ قس زؾعت ٖٝذٌ ستٸ

 ٕؿطز٠ ايرببطٟ. آخط سٝات٘ يهٞ ٜط٣ َؿطز٠ ايرتنٞ َطازؾ١ّ

٫ ٛقـ ايػًيب هلٝذٌ ػاٙ ايعامل اٱغ٬َٞ )َٚٚٔ بٌ ا٭غباب اييت قاغت إ

ا٭تطاى ايعجُاٌْٝ( ٖٛ َكازضٙ اـرب١ٜ ٗ تًو إطس١ً; إش نإ ٖٝذٌ ـ نُا  غٝٻُا

ٌٸ ٗ ٖصا إٓكب  ْعًِ ـ قس ؾػٌ ٗ )باَبريؽ( َٓكب ض٥ٝؼ ؼطٜط قشٝؿ١ آْصاى, ٚٚ

ت اييت تطبع ٗ ايكشـ , ٚنإ ٜكّٛ َّٜٛٝا بتٓكٝض ايهجري َٔ إكا٫ٕا ٜكطب َٔ غ١ٓٺ

١ٝ. َٚٔ ٖٓا ٜبسٚ إٔ إعًَٛات اييت ناْت تكٌ إيٝ٘ َٔ ٖٓا ٖٚٓاى قس زؾعت٘ إٍ احملًٓ

َٸ تهٜٛٔ قٛض٠ٺ بٛقؿِٗ  ;ب, بٌ عٔ إػًٌُ ْٝعّاػٵ٫ عٔ ا٭تطاى ؾشٳ ,١ قا١ُعا

ٌ . ٜصٖب بعض ايباسج«ٜعٍٚ َٔ َػطح ايتاضٜذ»أ بإٔ اٱغ٬ّ غٛف ؿٌ, ٚإٔ ٜتٓبٸَتدًٚ

ط٠ يسٜ٘ ٗ تًو إطس١ً عٔ اٱغ٬ّ ًٌ إٍ ايكٍٛ بإٔ إكازض اييت ناْت َتٛٚؾٚاحملًٚ

 ّهٔ تكػُٝٗا إٍ فُٛعتٌ, ُٖٚا:

أـ إكازض اييت ْعًِ ع٢ً ٚد٘ ايٝكٌ إٔ ٖٝذٌ قس قطأٖا; ٚشيو ٭ْ٘ قس أساٍ 

 ؿات٘.إيٝٗا ٗ َ٪ٖي
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 (40).(39)اب ـ إكازض اييت ٜٴشتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٖٝذٌ قس قطأٖ

ٌ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ ٗ ايبًكإ, نُا س ٜٚٴبذِّٖٚٓاى بٌ ٖصٙ إكازض َا ٜٴُذِّ

, ٚبعهٗا (41)لس شيو ٗ تكطٜط ـ ايكٓكٌ ايؿطْػٞ ٗ تطنٝا ـ )تؿاضيع بٝػٌْٛٝ(

ٟٸغًب١ٝ ٚقا١ُ دسٸ اٯخط وٌُ قٛض٠ّ  ّا عٔ ٖصٙ اؿهاض٠. َٚع شيو ؾإْٓا ٫ ًِو أ

ز ٚنع٘ ٗ قس قطأ نتاب )بٝػٌْٛٝ(, أٚ أْ٘ قس انتؿ٢ َذطٸ تجبت إٔ ٖٝذٌ َع١ًَٛٺ

 زٕٚ قطا٤ت٘. ,ط١ًٜٛ بعض ضؾٛف َهتبت٘ يػٓٛاتٺ

ل ٚايسبًَٛاغٞ ايػٜٛػطٟ احملٚك ِخٌ ايصٜٔ اطًع ٖٝذٌ ع٢ً أعُاهلَٚٔ إ٪ضِّ

, ٜطًب ؾٝٗا ّ ضغاي1817١ّإٔ ٖٝذٌ قس بعح ي٘ غ١ٓ إش ْعًِ  ;(42))دٖٛاْؼ ؾٕٛ َٛيط(

ّٸ»ٙ بهتاب٘ َٓ٘ تعٜٚس َٔ  , ٖٚٛ ايهتاب ايصٟ اقرتح ع٢ً نٌٛ(43)«ايتاضٜذ ايعا

ز قطا٤ت٘. إٕ ٖٝذٌ مل ٜكـ ٗ ٖصا ايهتاب ع٢ً فطٸ ,ٚ)ضاؽ( ;)ْٝتاَط( :٘ٝٵقسَٜك

ٚقـ  ب; )إش متٸػٵٚقـ ناٌَ أٚ إهابٞ ْػبّٝا سٍٛ اٱَرباطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ ؾشٳ

ٕٛ بايؿذاع١ ٚايؿطٚغ١ٝ(, بٌ تشًٓا٭تطاى ٗ ٖصا ايهتاب َطاضّا بأِْٗ قاضبٕٛ ٜ

ُٸ است٣ٛ نصيو ع٢ً َٚه١ٺ ١ٝ اؿه١َٛ ايعجُا١ْٝ ٗ ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ اؿسٜح َٔ أٖ

ؼهٞ ْهر  أٜهّا. ٜٴهاف إٍ شيو إٔ ايطٚا١ٜ ايتاضى١ٝ ٕٛيط تكرتٕ ٗ ايػايب بككٕل

٘ َٔ ايكعب اؿهِ ع٢ً َا إشا ناْت ْٝع آضا٤ ٚشنا٤ ا٭تطاى. َٚع شيو نًٓ

َٔ نتاب  ٝذٌ بؿإٔ بطبط١ٜ ا٭تطاى ٚعسّ اضتباٙ اٱغ٬ّ بايعامل إعاقط َكتبػ١ّٖ

ُا نإ غبب دؿا٤ ٖٝذٌ ػاٙ بٳٗ غا١ٜ ايكعٛب١. ٚضٴبٌ )دٖٛاْؼ ؾٕٛ َٛيط( أّ ٫, 

ٟٸ َػت٣ٛٶ ٘إػًٌُ, ٚنٓٸ َٔ ايتكسٸّ ايجكاٗ ٚا٭خ٬قٞ ٚايػٝاغٞ إٍ  عًِٝٗ بٓػب١ أ

خّا إلًٝعّٜا ٚشيو يهْٛ٘ َ٪ضِّ ;(44)با, ٜعٛز إٍ أعُاٍ )غٝبٕٛ(أقطب اجملاٚضٜٔ إٍ أٚضٚ

, ٚقس ٚقـ اٱغ٬ّ بأْ٘ ٜٓػب أؾٍٛ اٱَرباطٛض١ٜ ايط١َٝٚ إٍ ٚٗٛض اٱغ٬ّ بٛنٕٛح

ٔٵ أسس طٜ٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ. ٖٓاى اخت٬ؾات دٖٛط١ٜ بٌ َؿػِّ أنجط ايجٛضات خًٛزّا. ٚيه

ٚتطى دع٥ٝات  ,اؾٖٛطٟ يـ )غٝبٕٛ( إٍ إٔ ٖٝذٌ قس أخص احملت٣ٛ ؾكس شٖب بعضٷ

أخط٣: ٜط٣ ٖ٪٤٫ إٔ ٖٝذٌ قس دٗس ع٢ً ايسٚاّ ٗ اْتكا٤ ا٭َٛض  َطايب٘. ٚبعباض٠ٺ

يتٛٚٝؿٗا ٗ قطا٤ت٘ عٔ ايعامل اٱغ٬َٞ, ٚأٌُٖ ا٭َٛض  ;ايػًب١ٝ ٗ ٖصٙ ا٭عُاٍ

َٳ اٱهاب١ٝ. إ٫ٓ ٗ َكاي١  :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ,َٔ شيوٚىايـ ٖصا ايطأٟ.  ٔٵإٔ ٖٓاى 
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ـ  ١1817 )ٗ ايػٓٛات اييت قطأٖا ٖٝذٌ َجابط٠ خاقٸ ٫ غٝٻُا)زضاغ١ أزْبٛضؽ( ـ ٚ

ٟٸ خكٛق١ٝٺ سٸّ( ـ ٜٴعٳ1820 إهاب١ٝ سٍٛ إػًٌُ عُس ٖٝذٌ إٍ  ايعجٛض ع٢ً أ

أز٢ْ ّهٔ بٝإ ٖصا ايؿ٤ٞ بايٓػب١ إٍ  اقتطاعٗا أَطّا بايؼ ايتعكٝس. ٚٗ َكإؽ

ٌٕإكازض اييت عُس ٖٝ ل بتاضٜذ ؾًػؿ١ ايعطب. َا ٜتعًٖ ٌَٗ ٗ ذٌ إٍ تٛٚٝؿٗا بؿه

سٝح اغتؿاز ٖٝذٌ َٔ َطايب٘ ٗ نتاب٘  ,(45)َٚٔ بٌ ٖصٙ إكازض )ٜٖٛإ بٌٖٛ(

ّا إٔ ٜهٕٛ ضأٟ )ٜٖٛإ بٌٖٛ( ـ . َٔ إػتبعس دسٸ(46))قانطات ٗ تاضٜذ ايؿًػؿ١(

ب ِٗ إٓكاز٠ ٭ضغطٛ ـ ٖٛ ايصٟ تػبٻتِٗ ايعُٝا٤ ٚعبٛزٜتٚتبعٝٸ ,ايؿطقٌٝ «فتططټ»سٍٛ 

َٔ  ٫ بٴسٻطٜٔ ايعطب. ضغِ أْ٘ َات ايط١ٜ٩ ايػًب١ٝ يس٣ ٖٝذٌ عٔ إؿٚهبتهٜٛٔ َكسٸ

اٱؾاض٠ إٍ ٖصٙ اؿكٝك١ أٜهّا, ٖٚٞ إٔ ٖٝذٌ قس ػاٚظ اـكا٥ل اٱهاب١ٝ اييت 

ٔ شيو ٗ ٫ّ َسٳاعتربٖا )ٜٖٛإ بٌٖٛ( َٔ خكا٥ل ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬, ٚانتؿ٢ بٳ

ٌٸ ِٕ ن ٚاسس ٫بٔ ضؾس ٚابٔ غٝٓا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ  َٔ زضٚغ٘ بتدكٝل غطٕط قػ

ٌٕ  هب ا٫عرتاف بإٔ اػاٙ ٖٝذٌ بايٓػب١ إٍ ايعامل اٱغ٬َٞ هب زضاغت٘ بؿه

ٌٕ ٘ ؾإٕ إٛنع ا٭ؾهٌ ايصٟ ّهٔ َٔ َعطٗ أٜهّا. َٚع شيو نًٓ ْكٸٞ, ٚبؿه

ػًٌُ ٖٛ إكا٫ت اييت عٌُ ع٢ً تٓكٝشٗا ْٚؿطٖا خ٬ي٘ تكِٝٝ ض٩ٜت٘ إٍ اٱغ٬ّ ٚإ

. (47)1808ّّ إٍ تؿطٜٔ ا٭ٍٚ 1807شاض ١ٝ ٗ ايؿرت٠ ايع١َٝٓ َا بٌ آٗ ايكشٝؿ١ احملًٓ

 اييت ناْت تكسض ٗ أضبع قؿشات, ٖٞ ٗ ايٛاقع باق١ْ ,١ٝإٕ ٖصٙ ايكشٝؿ١ احملًٓ

ا١ْٝ ٚغري ا٭ٕا١ْٝ. ٚناْت َٓتدب١ َٔ كتًـ ايتكاضٜط إٓؿٛض٠ ٗ غا٥ط ايكشـ ا٭ٕ

ٚٸ٢ ٓٳعٵٖصٙ ايكشٝؿ١ تٴ بتػط١ٝ أسساخ اٱَرباطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ ٗ ؾرت٠ َػ٪ٚي١ٝ  :٫ّأ

ل َٔ قؿشتٌ إٍ أضبع َٚٔ ٖٓا نإ بعض أعساز ٖصٙ ايكشٝؿ١ ىكٸ, ٖٝذٌ

٢ إشا اؾرتنٓا ظٚاٍ )إغ٬ّ ٖٝذٌ( َٔ ٚيصيو ستٸ .قؿشات يتػط١ٝ ا٭سساخ ايرتن١ٝ

ـ مل ٜهٔ قس ظاٍ َٔ قؿشات دطٜس٠  إٔ اٱغ٬ّ ـ َٔ زٕٚ ؾوٛ ٜذ, إ٫ٓقؿش١ ايتاض

َٕٚثاّْٝاباَبريغط.  ّٸٝٵ: إٕ ا٫ػاٙ أٚ ا يًتكاضٜط اييت عُس ٖٝذٌ إٍ اْتدابٗا بؿإٔ  ٌ ايعا

ّا. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ با٫ٖتُاّ دسٸ اٱَرباطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ َٔ كتًـ ايكشـ دسٜط٠ْ

ٗٻٌ بؿػٌ َبٹٖٝذٌ عٓسَا َق س بإٔ ٫ ٜػُض ٯضا٥٘ ايػٝاغ١ٝ إٔ ٓكب٘ ٗ ايكشٝؿ١ قس تع

ٌٸ عٝاز١ٜ ايكشٝؿ١, أثبت احملٚك ضّا بايؼ ٚٵكٕٛ إٔ تٓاغِ ٖٝذٌ َع ْابًٕٝٛ قس يعب زٳؽ
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ُٸ ٗات ٚإٍٝٛ ايؿطْػ١ٝ يًكشٝؿ١. إٕ ايط١ٜ٩ ايػًب١ٝ هلٝذٌ ١ٝ ٗ تععٜع ايتٛدټا٭ٖ

ٚا١ٕ ٚقاغ١ٝ عِٓٗ, بٌ ع٢ً ايعهؼ ناْت  بايٓػب١ إٍ ايعجُاٌْٝ مل تعهؼ قٛض٠ّ

َا.  بعض إكا٫ت اييت ىتاضٖا ٖٝذٌ يًكشٝؿ١ ٗ ايٛاقع تٓشاظ إٍ ا٭تطاى إٍ سٛس

ض اٱغ٬ّ ٗ ٚٵُا نإ ظٚاٍ )إغ٬ّ ٖٝذٌ( َٔ َػطح ايتاضٜذ ٜعين إٔ زٳبٳٚعًٝ٘ ضٴ

 ّا َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ.عك١ْٝ٬ ٚتٜٓٛط١ٜ إطس١ً اؿسٜج١ قس تها٤ٍ ْػبٝٸ

 

 ــــــ ّٝا ْاقصّا ٚاْتصاعّٝا يًسٚح املطًك١أـ اإلضالّ بٛصف٘ جتًِّ

 سٸعٳع٢ً ايطغِ َٔ ْٝع ايػًبٝات إٛدٛز٠ ٗ آضا٤ ٖٝذٌ سٍٛ اٱغ٬ّ, ٜٚٴ

يًٛطٚف ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اؿان١ُ ع٢ً اٱغ٬ّ ايؿا٥ع بٌ ا٭تطاى  بعهٗا ْتٝذ١ّ

ٔٸايعجُاٌْٝ, ٚإتأثِّ ٞ ٗ اٯثاض ٚا٭عُاٍ اييت ناْت َتٓاٍٚ ٜسٙ, ؿؿٸإت ط٠ بػ٤ٛ ايٛ

َٔ شيو ـ ع٢ً ّٚهٔ ايعجٛض ٗ أعُاٍ ٖٝذٌ ع٢ً ايهجري َٔ ايٓكاٙ اٱهاب١ٝ أٜهّا. 

إٕ » غبٌٝ إجاٍ ـ أْ٘ ٜصٖب ٗ نتاب٘ )قانطات ٗ ؾًػؿ١ ايتاضٜذ( إٍ ايكٍٛ:

. ؾإشا نإ ا٭ٚضٚبٞ ١ؿايؿدل إػًِ يٝؼ َجٌ ايؿطز ا٭ٚضٚبٞ ٗ اَت٬ن٘ ٯضا٤ كتً

ٌّ ّاسَعٖك ّاَعه ٌٸ(48)َٔ كتًـ ايع٬قات ؾإٕ إػًِ إِا ٖٛ ن  .(49)«, ٚفطٸز ن

ؾإْ٘  «َُِّٕٛٝأ»ّ ٜكـ ايعطب بأِْٗ 1821أخط٣: إشا نإ ٖٝذٌ ٗ عاّ  ٚبعباض٠ٺ

ط عٔ إػًٌُ بأِْٗ , ٚٗ نتاب٘ )قانطات ٗ ؾًػؿ١ ايتاضٜذ(, ٜعبِّبعس شيو بػ١ٓٺ

ٗ عكطٙ. ٚنصيو ٗ نتاب٘  «اظزٖاض ايؿعط ْٚٝع ايعًّٛ»ايؿهٌ ٗ  أقشاب

)قانطات ٗ ؾًػؿ١ ايسٜٔ( ٜعُس إٍ تعطٜـ اٱغ٬ّ بٛقؿ٘ ايسٜٔ ايصٟ تطتب٘ ؾٝ٘ 

ايبؿط١ٜ بايٛاسس َٓعي١ ايٛعٞ ايصاتٞ ا٫ْتعاعٞ بايهاٌَ. أٚ أْ٘ ٜٴؿٝس َدايؿ١ 

َٸياٱغ٬ّ يًطبك١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ْتكاض  سّا ع٢ً إٔ اٱغ٬ّ أتاح يًعجُاٌْٝ ١, َ٪ٚنًعا

ٚنإ بإَهإ ايؿطز »ػٛا بٛاغط١ ايعبٝس سهَٛات تجري اٱعذاب, ٚإُايٝو إٔ ٜ٪غِّ

, يٝػسٚ ًَهّا ٚغًطاّْا وهِ إَرباطٛض١ٜ َرتا١َٝ إٔ ٜهٕٛ عبسّا ًٖٛنّا ٗ ؿ١ٛٺ

 .(50)«أخط٣ ا٭ططاف ٗ ؿ١ٛٺ

خ ٖٝذٌ ٗ بعض إٛاضز عٔ اٱغ٬ّ ـ سٻّ ـ سٝح ٜتش1817ٜٚبسٚ أْ٘ بعس عاّ 

ٌٕٜ٪ٚن ّٸ س بتؿكٝ ع٢ً غبٌٝ  ,َٔ شيوٚ. (51)ع٢ً اغتٝا٤ اٱغ٬ّ َٔ ا٭َٛض اؾع١ٝ٥ تا
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إٕ اٱغ٬ّ زٜٔ »ؾًػؿ١ ايسٜٔ ٜكٍٛ يٓا:  فاٍّ ٗ 1824أْ٘ ٗ قانطات عاّ إجاٍ, 

َج٬ّ ـ ٗ قانطات أٚ ٜٴؿري ـ  ;(52)«ايتٜٓٛط, ٚزٜٔ ايؿهط, ٚزٜٔ ايتؿهري ا٫ْتعاعٞ

ٚاسس٠ بػٝط١  اٱغ٬ّ نإ ع٢ً ايسٚاّ نٝاّْا شا قبػ١ٺ»ؾًػؿ١ ايتاضٜذ إٍ إٔ 

ٛٸ ٚاسس, ٚإٕ اْتؿاضٙ إتػاضع ٗ َٓاطل سٛض إتٛغٸ٘ ٜهُٔ  سٺ٠ شات بٴعٵَٚٓتؿط٠, ٚق

ْكاف ٚدب عًٝٓا يتعاّ داْب اٱاَٚٔ ٖٓا إشا أضزْا  .(53)«سٙ عٔ ايتعكٝسُاَّا ٗ بٴعٵ

ٍٛ بإٔ ٖٓاى َٛاضز زؾع ؾٝٗا ايتٜٓٛط بٗٝذٌ إٍ اعتباض إػٝش١ٝ زّٜٓا آخط َٛاظّٜا ايك

إػًٌُ  ٢ إٍ بعض َٛاضز ايًِٛ اييت اضتهبت علٸيٲغ٬ّ. ٚلسٙ ٖٓا ٜٴؿري ستٸ

ٚٸٍٚباٱناؾ١ إٍ شيو ْؿاٖس ٗ ايهتابات ا٭ٍٚ اييت نتبٗا ٖٝذٌ ٗ  .(54)أسٝاّْا  أ

م بٛقؿٗا اهلسف ا٭قًٞ َٔ ايسٜٔ, ٜٚػتؿٗس بايػٝس إػٝض خ عٔ ا٭خ٬ؾباب٘ ٜتشسٻ

. نُا أْ٘ ٗ قانطات ؾًػؿ١ (55)ٚاسس٠ ٚٗ ١ًْٺ ,دٓبّا إٍ دٓبٺ |قُس ٚايٓيبٸ

اؿطٚب ايس١ٜٝٓ بٌ ايهاثٛيٝو »َٛاظا٠  «سطٚب إػًٌُ»ايسٜٔ, ٜهع 

 .(56)«ٚايربٚتػتاْت

ّٝا اْتعاعّٝا ْاقكّا عٔ ّ ػًٓٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٖٝذٌ ٜعترب اٱغ٬ ,َٚع شيو

ّا ع٢ً إػٝش١ٝ ايطٚح إطًك١ ٗ ظَاْ٘, ٜبسٚ ٗ اجملُٛع أْ٘ ٜط٣ ٗ اٱغ٬ّ خططّا دازٸ

َٕ ٕ ٗ َعطض ٔطٚاجملتُع ايبؿطٟ. ٚباٱناؾ١ إٍ شيو ؾإْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ أغًٛب٘ ا

ّا. ٜط٣ ٖٝذٌٝ ادتُاعٝ خ عٔ اٱغ٬ّ بٛقؿ٘ خّٮأْ٘ ٜتشسٻ , إ٫ٓ(57)سسٜج٘ عٔ ايؿطؽ

إظاي١ ْٝع أْٛاع »ٟ إٍ ٗ تٛسٝس١ٜ اٱغ٬ّ خططّا َٔ ؾأْ٘ ٗ ْٗا١ٜ إطاف إٔ ٜ٪زٸ

ٕ ٖصا اـطط ٫ ٜكتكط ع٢ً تٗسٜس فتُع ٖٝذٌ ؾك٘, بٌ ٖٛ أؾسٸ َٔ أ, ٚ«ايطبك١ٝ

 ٣ فٌُ ؾُٗ٘ ي١ًٜٛٗ., ّٚهٓ٘ إٔ ٜتشسٸشيو بهجرٕي

 ,سٝس تٓٗاض ْٝع دٗات ايؿطزا١ْٝٗ اٱغ٬ّ تعٍٚ ْٝع ايكٝٛز. ٚٗ ٖصا ايتٛ»

ٟٸ ,ٚنصيو ا٫خت٬ؾات ايطبك١ٝ قسٚز١ٜ  ٚاؿكٛم ايٓػب١ٝ, ٚئ تهٕٛ ٖٓاى أ

ِّغٝاغ١ٝ ؾطز١ٜ... ٚإٕ ٖصا ا٭َط غٝهٕٛ ٗ ٚٗٛضٙ ايصاتٞ قٚط  .(58)«طّاُّا َٚس

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ َا ٜصٖب إيٝ٘ ٖٝذٌ َٔ إْهاض ايتاضٜذ ٗ َٛضز اٱغ٬ّ ٜٓؿأ إٍ 

ك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ, ٖٚٞ بٳَٔ ض١ٜ٩ اٱغ٬ّ ٗ ايكها٤ ع٢ً ا٫خت٬ؾات ايٖطَا  سٛس

 ّ. ا٫خت٬ؾات ا٫دتُاع١ٝ اييت تكٛؽ ض١ٜ٩ ٖٝذٌ سٍٛ ايتاضٜذ ايطًٝعٞ ٚإتكسِّ
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 ــــــ ب ـ اإلضالّ بٛصف٘ منٛذدّا ٚغهاّل َٔ أغهاٍ ايٝٗٛد١ٜ

ٚٸٍٗ قانطات٘ اي٬ٖٛت١ٝ ٗ  ,نُا إٔ ٖٝذٌ بٜٛب ا٭زٜإ, ؾباب٘ سٍٛ ت أ

. ؾٓذس أْ٘ ٗ (59)ـ اٱغ٬ّ ـ طبكّا يط٩ٜت٘ إػٝش١ٝ ـ بٛقؿ٘ اَتسازّا يًٝٗٛز١ٜنإ ٜكِّ

قانطات ؾًػؿ١ ايسٜٔ ـ ٚٗ إطاض بٝإ ايٓكاٙ إؿرتن١ بٌ اٱغ٬ّ ٚايٝٗٛز١ٜ ـ ٜٴؿري 

مٔ »كٍٛ: ّا, ٜٚإٍ َػأي١ اضتباٙ أتباع ٖاتٌ ايسٜاْتٌ باهلل بٛقؿ٘ إهلّا ٚاسسّا ؾدكٝٸ

ٛٸ َٕإِا ْط٣ تط ِْٗ ٚسسِٖ إض َع ؾهط٠ ايتهاٌَ بٌ ايٝٗٛز; إش شٵض أقٌ ايتٛسٝس ا

َټ ط... َٚع شيو ؾكس ناْت ٌ ٚايتسبټايصٜٔ قاَٛا بايجٓا٤ ع٢ً ايٛاسس بٛقؿ٘ َٛنٛعّا يًتأ

بعباز٠ ٠ٜٛٗ; ٭ٕ ٠ٜٛٗ إِا نإ إي٘ شيو ايٛاسس; إي٘ إبطاِٖٝ ٚإغشام  تٵٖصٙ ؾطز١ٜ أخًٖ

ٜعكٛب, ٚإٕ اهلل إِا عاٖس ايٝٗٛز, ٚأٚٗط ْؿػ٘ هل٪٤٫ زٕٚ غريِٖ. ٖٚٛ ا٫ضتباٙ ٚ

 .(61)«أٜهّا (60)قِٝ ٫سكّا َع إػًٌُايصٟ ُأ اـامٸ

يكس ناْت ايٝٗٛز١ٜ »نُا أْ٘ قاٍ ٗ َٛغٛع١ ايعًّٛ ايؿًػؿ١ٝ ٗ ٖصا ايؿإٔ: 

ٚٸ َٳٖٞ أ ِٸٚقـ اهلل بـ )ايطبٸ ٔٵٍ  ٗ شيو, ٚإِا متٸ تؿػري  ت٬ٖا ايسٜٔ اٱغ٬َٞ (, ث

ٌٕ ّٸ اهلل أغاغّا بايطبٸ. إٕ ْكل ٖصٙ ا٭زٜإ بؿه ٜهُٔ ٗ ٖصٙ اؿكٝك١, ٖٚٞ إٔ  عا

إتٓاٖٞ ٫ وكٌ ٖٓا ع٢ً سكٛق٘, َٚع قاؾٛت٘ ع٢ً تٓاٖٝ٘ يٓؿػ٘ تتبًٛض خكٛق١ٝ 

هل١ باق١ٝ ز اٯا٭زٜإ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايؿطى ٚتعسټ ٌٸتٛعّا يصيو بٳايؿطى ٚعباز٠ ا٭ٚثإ, ٚتٳ

 .(62)«ع٢ً ساهلا

ٜط٣ ٖٝذٌ إٔ عباز٠ ايٛاسس ٖٞ اهلسف ايػا٥ٞ ايٛسٝس يًُػًٌُ, ٚإٕ ٖصا 

 «ا٭ْؿػ١ٝ»سٝح تكّٛ  ;ٜؿتٌُ ٗ ايٛاقع ع٢ً خكا٥ل ايطٚح. َٚع شيو «ايٛاسس»

ٟٸ ,بإدٗاز ْؿػٗا َٔ أدٌ ا٫م٬ٍ ٗ َتعًل إضازتٗا َٔ  ْٕٛع ٜبتعس ٖصا ايٛاسس عٔ أ

ضٖا َٔ ايٓاس١ٝ ٚٵض ؾٝ٘ ا٭ْؿػ١ٝ بسٳايصٟ ٫ تتشطٻ ٫ْهُاَٞ, إٍ اؿسٸأْٛاع احملٍُٛ ا

 كّا يًجٓا٤ ا٫ْهُاَٞ.أخط٣ َٛنٛعّا َٚتعًٓ إع١ٜٛٓ, ٫ٚ تبك٢ َٔ ْاس١ٝٺ

عّا يتٓاقهات ٖٝذٌ سٍٛ اٱغ٬ّ ٜعٛز ٗ ٖصٙ ا٭عُاٍ بٳٚنُا ٬ْسٜ ؾإْ٘ تٳ

ؾِٗ ٗ بعض ا٭سٝإ بأِْٗ أعسا٤ طِّّ, ٜٚعزّا يٝكـ إػًٌُ بأِْٗ أعسا٤ ايتكسټفسٸ

ٗ فٌُ  ٗا َٔ اٱعطاب بٛنٕٛحايػٝس إػٝض, ٖٚٞ ايعباض٠ اييت ٫ ّهٔ ؾِٗ قًٓ

ّ, 1824ٗ قانطات عاّ  ,أْ٘ ٜكٍٛ ـ َج٬ّـ َٔ شيو ٚا١َٕٛٛٓ ايؿهط١ٜ هلٝذٌ. 
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ٜؿػٌ  إٕ إػٝش١ٝ ػس نسٸٖا ٗ طايسٜٔ احملُسٟص; ٭ٕ اٱغ٬ّ»بؿإٔ ؾًػؿ١ ايسٜٔ: 

ٔٷ نُا ٖٞ ايسٜا١ْ  ,ضٚساْٞ زا٥ط٠ تهاٖٞ زا٥ط٠ ايسٜٔ إػٝشٞ. إٕ اٱغ٬ّ زٜ

 .(63)«ف َٔ خ٬ٍ إعطؾ١ ا٫ْتعاع١ٝ يًطٚحطٳإٔ إي٘ اٱغ٬ّ إِا ٜٴعٵ ايٝٗٛز١ٜ, إ٫ٓ

ٗ سٌ أْ٘ ٗ َٛغٛع١ ايعًّٛ ايؿًػؿ١ٝ ٜعترب اٱغ٬ّ ٚايٝٗٛز١ٜ َٔ ا٭زٜإ 

ٛٳ ٝٸثٳاي عٔ اهلل بٛقؿ٘ اؿكٝك١ ايٛسٝس٠  (64)خ غبٝٓٛظاعٓسَا ٜتشسٻ»ٍ: ١ ٚإؿطن١, ٜٚكٛٓ

ؾإٕ إي٘ غبٝٓٛظا ٖصا يٝؼ إهلّا سكٝكّٝا. َٚٔ ٖٓا هب َ٪اخص٠ ْٝع ايؿ٬غؿ١ ـ ايصٜٔ ٫ 

ن١ٝ ـ بٛقؿِٗ َٔ أتباع طٵٜصٖبٕٛ ٗ ؾًػؿتِٗ إٍ أبعس َٔ بعض سسٚز ا٭ؾهاض ايؿِّ

ٛٳ ب ـ ٭ُْٗا ػٵزٜإ ٫ تؿٌُ ايٝٗٛز١ٜ ٚاٱغ٬ّ ؾشٳ١ٝٓ ٚإًشس٠. إٕ ٖصٙ ا٭ثٳا٭زٜإ اي

ايصٜٔ ٜعتربٕٚ  ,٢ ايهجري َٔ إػٝشٌٝبٌ تؿٌُ ستٸ ,ز ضبٸ ايعامل ـٜعتربإ اهلل فطٻ

 .(65)«ف ع٫ًٚ٘ٝ ّهٔ ايتعطټ ,اهلل بٛقؿ٘ َٛدٛزّا َتعايّٝا َٚٝتاؾٝعٜكّٝا

ع٘ إػًٌُ نُا تربظ اهل١ٜٛ إػٝش١ٝ هلٝذٌ ٗ بعض ا٭سٝإ َٔ خ٬ٍ ٚن

 ;بٛقؿِٗ َٔ إٓهطٜٔ يًػٝس إػٝض ;ٚاسس٠ ـ ٚيٛ ٭غباب كتًؿ١ ـ ٚايٝٗٛز ٗ خا١ْٺ

ّا إٔ . َٚٔ إًؿت دسٸ«يٝؼ ي٘ قت٣ٛ»ٚشيو ٭ْ٘ ٜط٣ إٔ ٖصٙ ا٭زٜإ تسعٛ إٍ عباز٠ إي٘ 

ش١ عٔ ْكـ ع٢ً إٛاضز اييت ٜكـ ؾٝٗا )ٖٝذٌ( إػًٌُ بأِْٗ ايكٛض٠ اؾسٜس٠ إٓٓك

ٝٗٛز. ٚٗ ايتاضٜذ إدتكط هلٝذٌ عٔ ايؿًػؿ١ اٱغ١َٝ٬ ٫ ٜهتؿٞ باٱساي١ إٍ اي

 ٕلبٳَٗا إٍ ايكاض٨ ا٭ٕاْٞ ع٢ً َطإكطًشات ايعطب١ٝ بايًػ١ ايعرب١ٜ ؾك٘, بٌ إْ٘ ٜكسٸ

ٔٵ ع٢ً ايطغِ َٔ غعٞ ٖٝذٌ إٍ ٚنع اٱغ٬ّ  َٔ اؿطٚف ايعرب١ٜ أٜهّا. ٚيه

َٔ بعض أعُاي٘ إٍ تؿهٌٝ  ز٠ٺْ٘ ٜصٖب ٗ َٛانع َتعسٸؾإٚاسس٠,  ١ٺٚايٝٗٛز١ٜ ٗ نٓؿ

إٕ اٱغ٬ّ َٔ ٚد١ٗ ْٛط  :ُا أَهٔ ايكٍٛبٳَٔ إعاْٞ ضٴ إػًٌُ ع٢ً ايٝٗٛز. َٚع٢ٓٶ

ٛٸض٠ عٔ ايٝٗٛز١ٜ )َع٢ٓ أْ٘ ىًٛ َٔ ْٝع أْٛاع ايعٓكط١ٜ  سٸ ْػد١ّٖٝذٌ ٜٴعٳ َتط

ٜٳ(66)ػٝش١ْٝاقك١ عٔ ايسٜا١ْ إ سٸ ْػد١ّٚايك١َٝٛ(, نُا ٜٴعٳ  سٵعٴ. إْ٘ اٱغ٬ّ ايصٟ مل 

, ٚهلصا ايػبب ؾإْ٘ ـ ع٢ً غطاض إػٝش١ٝ ـ ٜعٌُ ع٢ً «بعِٝٓٗ أؾدإم»طّا ع٢ً ِهسٹ

ايصٟ ٜٛٗط  ,إيػا٤ ْٝع أْٛاع ايؿطز١ٜ ٗ ض٩ٜت٘ عٔ اهلل. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ٖٝذٌ

٘ ايػًيب َٔ ٗ ايػايب بٛقؿ٘ َعرتنّا ع٢ً اٱغ٬ّ, ٫ ٜػتطٝع اؿؿاٚ ع٢ً َٛقؿ

ٌٕ  ٯخط يٝهع اٱغ٬ّ َع إػٝش١ٝ ٗ نٓؿ١ٺ اٱغ٬ّ بإطًل, ٚيصيو ؾإْ٘ ٜربظ َٔ س
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َا لسٙ ٗ نتاب٘ )قانطات ٗ ؾًػؿ١ ايسٜٔ(;  :ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ,َٔ شيوٚٚاسس٠. 

إٕ اٱغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ـ بٛقؿُٗا زٌٜٓ عإٌٝ ـ مل ٜعٝسا أخطا٤ ايٝٗٛز١ٜ ٗ »إش ٜكٍٛ: 

ٛٸتؿٜٛ ثا باـكا٥ل ا٭ضن١ٝ ٘ ايٓعع١ إتعاي١ٝ ٚايتها١ًَٝ ايطاٖط٠ ٚاـايك١, ٚمل ٜتً

ّٕقسٸ ل بأضٕض)َع٢ٓ ايتعًٗ  .(67)«بعِٝٓٗ( ز٠ ٚقٛ

ايسٜٔ هٝب عٔ إؾهاي١ٝ اٱغ٬ّ )تٓاؾػ٘  فاٍنُا أْ٘ ٗ قانطات٘ ٗ 

 فاٍنطات٘ ٗ َع إػٝش١ٝ( بصات ا٭زٚات اييت أداب بٗا عٔ ٚاٖط٠ ايعجُا١ْٝ ٗ قا

ز٠ إٍ ضغب١ اٱغ٬ّ ٗ ق١ ٗ آثاض٠ إدتًؿ١, ٚإسا٫ت٘ إتعسِّايتاضٜذ. إٕ آضا٤ ٖٝذٌ إتؿطِّ

, ٚاعرتاؾ٘ بأنجط١ٜ أعساز إػًٌُ, ٚإقطاضٙ ايهُين بإٔ «ايػٝطط٠ ع٢ً ايعامل»

اٱغ٬ّ ٜأتٞ بعس إػٝش١ٝ ٗ ايتػًػٌ, ٜؿٗس بأْع٘ ع٢ً أْ٘ نإ ىؿ٢ َٔ 

 .(68)اٱغ٬ّ يًُػٝش١ٝ ٚنطٚض٠ تػٝري ايسٜٔ َٓاؾػ١

 

 ــــــ ز ـ زأٟ ٖٝذٌ بػإٔ ايجكاف١ اإلضال١َٝ ٚفْٓٛٗا

ٌ ٝٵَٔ إٔ ٖٝذٌ قاّ ٗ ْٝع َطاسٌ سٝات٘ بَه ,ّ شنطٙع٢ً ايطغِ ٖا تكسٻ

ٗ ٖٝذٌ كس ساؾٜ ؾات, إسٜض ٚايجٓا٤ ع٢ً ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٗ بعض إٛاضز ٚاحملٓط

, «َٕٛٝٸُأ» بأِْٗٗ مشاٍ إؾطٜكٝا ـ  ٫ غٝٻُابؿإٔ إػًٌُ ـ ٚاجملُٛع ع٢ً ضأٜ٘ 

ب٪ض٠ », ٚاعترب ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ (69)«ٕ إٍ ايتؿهريَٚؿتكط», ٚ«ُٕٖٛذٝ»ٚ

ض ع٢ً ايسٚاّ إٍ ٖذُات ٚغاضات َٔ ٖٚٞ إٓطك١ اييت ناْت َسْٗا تتعطٻ ,«ايتعكٸب

ٔٸٌ غهإ ايبٛازٟ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو عٓسَا ٜٓبٳقٹ  تكٌ اؿسٜح إٍ ايػ٪اٍ عٔ ايؿ

ٌٕ كتًـ  َٚعطؾ١ اؾُاٍ يس٣ إػًٌُ لس ٖٝذٌ ٜٓٛط إٍ ٖصٙ إػأي١ بؿه

 .(70)ُاَّا

ْا إٍ شيو ٗ إٛغٛع١ ـ ٜػتعطض ْٛعّا َٔ طٵإٕ ايؿعط اٱغ٬َٞ ـ نُا أؾٳ»

 .(71)«إزضاى ايٛاسس ٗ أٌْ سا٫ت قؿا٥٘ ٚتعايٝ٘

َعطؾ١ اؾُاٍ إٍ اعتباض إػًٌُ قَّٛا  فاٍيكس شٖب ٖٝذٌ ٗ قانطات٘ ٗ 

عٕٛ بكطو١ ؾعط١ٜ, ٚإٔ ايصٜٔ ّتًهٕٛ ٖصٙ ايكسض٠ ع٢ً ٚنع ٜٚتُتٻ ,ٌَُتعًٚ

إٔ ايػ٪اٍ ايصٟ  . إ٫ٓ«اـكا٥ل ايطَٚٓطٝك١ يًؿطغإ اٱغبإ»طْٚٓا بـ ايكٛاٌْ ٜصٚن
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د١ٗ ْٛط ٖٝذٌ ـ ٜؿطض ْؿػ٘ ٖٓا ٜكٍٛ: َا ٖٞ ْكط١ اخت٬ف ض١ٜ٩ إػًٌُ ـ َٔ ٚ

َا: إٕ ا٫ػاٙ  ُٗا؟ ّهٔ ايكٍٛ إٍ سٛسٝٵأٚ نًَ (72)ٚاَتٝاظٖا َٔ )غٛت٘( ٚ)ؾًٝذٌ(

ايطَٚٓطٝكٞ ايصٟ وًُ٘ ٖٝذٌ بايٓػب١ إٍ ايعامل اٱغ٬َٞ ٜتٓاغِ َع غا٥ط َٛاقؿ٘ 

ايتٜٓٛط ٚايسٜٔ ٚايك١َٝٛ. َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ  فاٍإتهاضب١ ٚإتٓاقه١ عٔ اٱغ٬ّ ٗ 

ٚ أْ٘ ٫ ٜعاٍ وٌُ ٗ اغتس٫ي٘ بؿإٔ ايتعايٞ ايصاتٞ يًعطب ؾ٦ّٝا َٔ ضٚاغب ٜبس

ايك١َٝٛ, ٚيٝؼ بايهطٚض٠ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايطٚاغب ـ باٱناؾ١ إٍ تٓاغُ٘ ايهبري َع 

ٔٵ ايؿطؽ ٚب٬ز ؾاضؽ ـ َطتبط١ّ سٝح تٓؿأ ض١ٜ٩  بإّاِْٗ ٚاعتكازِٖ باٱغ٬ّ. ٚيه

إٍ تعسٌٜ ض٩ٜت٘  ٔ أٚيٜٛات٘ اؾُاي١ٝ لسٙ ٜهططٸًعامل اٱغ٬َٞ ٗ اجملُٛع َيٖٝذٌ 

ٛٻ ٫ غٝٻُاٚ ,َا ٗ ٖصا ايؿإٔ إٍ سٛس ٍ ٗ بعض ا٭سٝإ إٍ ٗ َٛضز ايؿطؽ, ٚإٔ ٜتش

كتًـ ُاّ ا٫خت٬ف. َٚٔ ٖٓا ٜػتططز ٖٝذٌ ٗ عج٘ عٔ ايعطب قا٬ّ٥:  ؾ٤ٞٺ

ٛٻ» ايٓعع١  تٵع١ َٚتػا١َٝ, ٚاختَؿَرتٚؾ يت إُاضغات ايعكب١ٝ ٚايكٗط١ٜ إٍ غًٛنٝاتٺؼ

ٌٸ قًٓ ,ع١ٝ ٚايتسَري١ٜايتٛغټ ٛٻيتش يت اؾُاعات ايػاظ١ٜ ٚايكبا٥ٌ ٗا ايت١ُٝٓ إص١ًٖ, ٚؼ

 .(73)«١ً يتهتػب سٝج١ٝ َتعاي١ٝ ٚعطؾا١ْٝإرتسِّ

ٚٸّا يسٚزّا يًُػٝش١ٝ  ,ٖٝذٌنٝـ ٜٓكًب ٖٚهصا ٬ْسٜ  ايصٟ ٜعترب اٱغ٬ّ عس

ٜٚؿري إٍ ايكطب بٌ عُطإ  ,ؾذأ٠ّ ,ـ (74)عاضى )إٍ غٝس(ـ ٚنإ ّهٓ٘ ا٫غتباٙ َ

ايعطب ٚا٭غًٛب ايكٛطٞ ٗ إغباْٝا, ٜٚ٪َٔ بايتأثري ايهبري ٚايبٓٸا٤ يًؿعط اٱغ٬َٞ / 

ايعطبٞ ع٢ً ايؿعط ايػطبٞ, ٚاظزٖاض ا٭ْسيؼ, ٚايهجري َٔ عًُا٤ ايسٜٔ إػٝشٌٝ 

ِٸ ايتعطٜـ ب٘ ٗ نًُات  ,ّأخط٣: إٕ اٱغ٬ ايصٜٔ زضغٛا ايعطب١ٝ. ٚبعباض٠ٺ ايصٟ ٜت

َٸطّا دسٸ فاٍٖٝذٌ ٗ  إٍ  ّا, ٜعٛز ٗ شات ايٓلٸ يٝٓكًب ؾذأ٠ّايتاضٜذ بٛقؿ٘ َس

ّٕ ٟٸ إغ٬ ٛٻَعزٖط ٚسٝٛ ٍ َٛاقـ ٖٝذٌ َٔ ايعامل اٱغ٬ّ يتػسٚ أنجط , ٚبصيو تتش

ضتٌ: تعكٝسّا. َٚٔ ٖٓا ٜبسٚ َٛقـ ٖٝذٌ ٗ تكٜٛط اٱغ٬ّ ؾسٜس ايتأضدض َا بٌ قٛ

ِّؼٌُ ْكسّا يًسٜٔ إتعكِّ :ايكٛض٠ ا٭ٍٚ ِّب ٚإتع  :ٚايكٛض٠ ايجا١ْٝ ;طت ٚايػًيب ٚإس

ع٢ً اؿُاغ١ ٚا٫ْسؾاع ٚاؿ١ٜٛٝ ٚايؿطٚغ١ٝ ٚايٓبٌ بايٓػب١ إٍ ع١ُٛ  ؼٌُ ثٓا٤ٶ

ل )قانطات ٗ ؾًػؿ١ ايتاضٜذ( ٜبسٚ يٓا ؼٓك :َٔ قبٌٝ ٚاْتؿاض اٱغ٬ّ. ٚٗ ْٛل

كتًؿ١, َٔ قبٌٝ:  سٝح ايتٓٛع ٜأخص بكٝاز ٖٝذٌ مٛ دٗاتٺ ;١ َٚتٛاظ١ٜسطن١ شنٝ
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ِّإتعكِّ», ٚ«اؿُاغٞ إًشُٞ»ٚ «ايٓبٌٝ», ٚ«ايهبري ٚإٗٝب» . إْٓا ْٛاد٘ ٗ «تب إتع

ٛٸت٘ ٗ اؿٝا٠ ايس١ْٜٛٝ ٭ٖساف غًب١ٝ ُاَّا»زّٜٓا  ٖصا ا٭ثط ؾذأ٠ّ , «ٜسخٌ بطاقت٘ ٚق

ٔٵ ع٢ً إهاز ايعٓؿٛإ  تػسٚ ٖصٙ ايػا١ٜ ٚايطاق١ ايػًب١ٝ قازض٠ّ بعس شيو بكؿشتٌ ٚيه

ٌٕٚايع١ُٛ ايجكاؾ١ٝ ٚايؿٓٸ ٌٸ»غري َػبٛم:  ١ٝ ٚاؿهاض١ٜ بؿه ٍٕ ٚع٢ً ن سٝح تعٌُ  ;سا

عاي١ٝ ٚنبري٠ ٗ عطض احملٝ٘, ٚتٛٗط  ؾطٜؿ١ ع٢ً إبطاظ شاتٗا ع٢ً ؾهٌ َٛد١ٺ ضٚحٷ

إٔ ؾاٖس َا ٖٛ  ؾإْ٘ مل ٜػبل ٭سسٺ ,١ٜٖصٙ ايطٚح ْؿػٗا َٔ خ٬ٍ ع١ُٛ ٚد٬ٍ اؿطٸ

 .(75)«أؾطف ٚأنطّ ٚأؾذع ٚأنجط تهش١ٝ ٚتؿاّْٝا َٔ ٖصٙ ايطٚح أبسّا

ط ٖصٙ ايتٓاقهات؟ ٜصٖب أْكاض ٚيهٔ ايػ٪اٍ ٖٛ: نٝـ ّهٔ يٓا إٔ ْؿػِّ

ٖٚٞ إٔ ا٫عتكاز بٛدٛز ايتٓاقض ٖٓا ٜعين  ,ٖٝذٌ إٍ ايتأنٝس ع٢ً ٖصٙ ايٓكط١

ٛٳ ٞ هلٝذٌ بايٓػب١ إٍ ايٓتا٥ر ٚايتساعٝات ايػاَه١ ٚإب١ُٗ ٞ ايصاتعٵا٫غتٗا١ْ باي

عٓسَا ْٓٛط نٝـ ّهٔ يًسٜٔ إتعايٞ ٚايػُاٟٚ إٔ  ٫ غٝٻُاٚ ,يًٛٛاٖط ايتاضى١ٝ

ٜهٕٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايجكاؾ١ٝ َٓتذّا َٚجُطّا, ٜٚهٕٛ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايطٚس١ٝ 

 بّا َٚػتبسٸّا.َتعكِّ

أْٓا لس ٚقـ ايعامل اٱغ٬َٞ بايؿاعط١ٜ ٗ قًب إٕ ايٛانض ٗ ايبٌ ٖٛ 

كايـ َٚعانؼ ُاَّا. يكس غًو ٖٝذٌ ططٜل  ايٓٛط١ٜ اؾُاي١ٝ هلٝذٌ ٜػري ٗ اػاٙٺ

غٛت٘ ٗ ثٓا٥٘ ع٢ً ؾعطا٤ ايؿطؽ, َٔ أَجاٍ: إٛيٟٛ ٚساؾٜ ايؿرياظٟ ٚايؿطزٚغٞ, 

١ً ايع١َٝٓ, ٚابتعس عٔ ٚٗ ا٫عرتاف باضتباٙ ْٚػب١ أؾعاض إػًٌُ بؿعطا٤ تًو إطس

ٚ)ؾًٝذٌ(. يكس غع٢ َٔ خ٬ٍ غٛت٘ )ؾاعطٙ  (76)١ٜ ايط١ٜ٩ ايتاضى١ٝ يـ )ٖريزض(نسٸ

ف ع٢ً ايؿعط ٚا٭زب َٚٔ خ٬ٍ ا٭عُاٍ إرت١ْ يًُٛيٟٛ ٚغريٙ, إٍ ايتعطټ ,ٌ(إؿهٻ

 ايؿطزٚغٞ ـ مل ٜهْٛٛا ٫ غٝٻُا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ؾعطا٤ ايؿطؽ ـ ٚ(77)ايؿاضغٞ

أٚي١ٝ ٚابتسا١ٝ٥ يٛسس٠ ايٛدٛز ايؿطق١ٝ ؾك٘, بٌ ناْٛا َٔ ٚد١ٗ ْٛط  ز َطس١ًٺفطٸ

ل َا ٜتعًٖ ٢ هلصا ايعامل إعاقط أٜهّا. ٚيصيو ؾإْ٘ ٖٗٝذٌ َٓتذٌ َٚجُطٜٔ ستٸ

ايصٟ نإ ٗ أعاث٘ سٍٛ ا٭زٜإ ٜعٌُ ع٢ً إخطاز إغ٬ّ اؿكب١ ايعجُا١ْٝ  ,بٗٝذٌ

ُٸَٔ َػطح ايتاضٜذ, ٫ تعاٍ ٖ ٖٚٞ أْ٘ َٔ ايٓاس١ٝ إؿ١َٝٛٗ  ,١ٝٺصٙ ايٓكط١ ؼ٢ٛ بأٖ

َٴ ٚشيو ٭ْ٘ ٜصٖب إٍ ; سّٜاذٵٜط٣ ٗ َعاقط٠ ايعامل ايػطبٞ يعامل اٱغ٬ّ أَطّا ْاؾعّا ٚ
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ا٫قتكاز ٚايتاضٜذ ٚاي٬ٖٛت ـ قس بكٞ قاؾّٛا  اٍايؿعط ـ خ٬ؾّا جمل فاٍا٫عتكاز بإٔ 

ٙ ايسا٥ط٠ نإ ٜٴػُض يًجكاؾات ا٭دٓب١ٝ بايت٬قض ت٘ ٚاغتكاَت٘ ْػبّٝا, ٚٗ ٖصع٢ً قشٸ

زٕٚ ايٓٛط إٍ تساعٝات٘  ,ب ايتأثري ايػا٥ٞ ٚإعطٗٚايتعاطٞ ٚايتبازٍ يًش١ٛ ٗ قٴًِ

 س٠.ٚز٫٫ت٘ إعٖك

 

 ــــــ د ـ اختالف األعسام ٚايكَٛٝات يف املٓاطل اإلضال١َٝ

كتًؿ١, َٚٔ  َٔ دٗاتٺْا ست٢ اٯٕ إٍ إٔ ٖٝذٌ ٜٓٛط إٍ اٱغ٬ّ طٵيكس أؾٳ

كتًؿ١  بٝٓٗا: ا٫ٖتُاّ باٱغ٬ّ بٛقؿ٘ زّٜٓا ؾٛنّٜٛا َجريّا يًٗطز ٚإطز, ٚٗ ضتب١ٺ

ٛٻ ض٠ عٔ ايٝٗٛز١ٜ, ٚاعتباضٙ ػطب١ بٛقؿ٘ خكُّا َٓاؾػّا يًُػٝش١ٝ, ٚبكؿت٘ ْػد١ َط

ٔٵ ع بع١ُٛٺتتُتٸ ٚ أْ٘ قس ٖٝذًٞ آخط مٛ اٱغ٬ّ ٜبس ٫ ٜعاٍ ٖٓاى اػاٙٷ َتعاي١ٝ. ٚيه

س ٜ٪ٚن ٔٵَٳ ,َٔ أتباع قٛضٜت٘ ا٭ٚضٚب١ٝ ,إش ٖٓاى َٔ ايٓاقسٜٔ هلٝذٌ; ايػؿ١ً عٓ٘ تٵُٖ

ب, بٌ ػٵٗ ا١َٕٛٛٓ ايؿهط١ٜ هلٝذٌ ؾشٳ «ايعطم»٫ ع٢ً نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ بعٓكط 

ٍٸ أٜهّا ع٢ً إٔ َٛقؿ٘ ايػًيب َٔ اٱغ٬ّ ٜكّٛ ٗ ا٭غاؽ ع٢ً ؾُٗ٘ ٕكٛي١  ٜٚػتس

 .مباغِ ايعٹطٵ

يكس نإ ٖٝذٌ ـ نُا ْعًِ ـ ٜٓٛط إٍ اٱغ٬ّ بٛقؿ٘ إّاّْا ٚعكٝس٠ َٓػٛب١ 

, ٜٚط٣ ٗ «ّاأطؿا٫ّ نباض»ٗ ايػايب إٍ ايؿعٛب ايكٛقاظ١ٜ. ؾكس نإ ٜط٣ ا٭ؾاضق١ 

َٔ إزضاى ايطٚح ٚايطٚسا١ْٝ,  ع بٕٓٛعأْ٘ ٜتُتٻ ,«ايطؿٛي١»كاف بـ ضغِ ا٫تٸ ,عطم إػٍٛ

ٖٚٛ  ,م ايكٛقاظٟبإٔ ايتاضٜذ ا٭قٌٝ إِا ّهٓ٘ إٔ ٜبسأ بايعٹطٵٚبايتايٞ ؾإْ٘ ٜعتكس 

م ايصٟ ٫ ٜٓتػب ي٘ ا٭ٚضٚبٕٝٛ ؾك٘, ٚإِا تٓتػب ي٘ ْٝع ايكَٛٝات اٱغ١َٝ٬ ايعٹطٵ

م ايكٛقاظٟ ٜٓكػِ إٍ ايج٬خ )ايعطب ٚايؿطؽ ٚا٭تطاى( أٜهّا. ٜط٣ ٖٝذٌ إٔ ايعٹطٵ

ٚٸ :ؾطعٌ غٝا ايػطب١ٝ. ٚا٫خت٬ف ايصٟ ٜطاٙ ٖٝذٌ آإ : غٓهٚاٯخط ;ٌ: ا٭ٚضٚبٝٸٍا٭

 بٌ ٖصٜٔ ا٫ثٌٓ ٖٛ َجٌ ا٫خت٬ف بٌ إػٝشٌٝ ٚإػًٌُ.

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ٖٝذٌ عٓسَا ٜهع إػًٌُ إٍ دٛاض ا٭ٚضٚبٌٝ إػٝشٌٝ ٜهٕٛ 

َطازٙ َٔ إػًٌُ ِٖ غهإ َٓطك١ ايكٛقاظ. ٚعٓسَا ٜطّٚ ٚقـ إػًٌُ ايصٜٔ 

ٌٕطٵكؿٕٛ بايعٹٜتٸ . ٚقس ؼسٸخ خامٸ م ا٭ز٢ْ ؾإْ٘ ٜٴؿري إٍ إػٍٛ أٚ ا٭ؾاضق١ بؿه
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ٖٝذٌ ٗ قانطات٘ بؿإٔ ؾًػؿ١ ايتاضٜذ ٗ باب طبٝع١ ايعبٝس ايعْٛز ٚدبًٓتِٗ 

ٟٸ »ايٛسؿ١ٝ ٚغري ايكاب١ً يًرتٜٚض, قا٬ّ٥:  ٫ ؼتٟٛ طبٝع١ ٖ٪٤٫ ايكّٛ ع٢ً أ

ايهجري٠ ايكازض٠ عٔ اؾُاعات اييت شٖبت سٙ ايتكاضٜط إْػا١ْٝ. ٖٚصا َا ت٪ِّ خكٛق١ٝٺ

َا مٛ  إيِٝٗ. ٜٚبسٚ إٔ اٱغ٬ّ ٖٛ ايعاٌَ ايٛسٝس ايصٟ اغتطاع إٔ ٜسؾعِٗ إٍ سٛس

ٌٕايتعًٗ أؾهٌ َٔ ا٭ٚضٚبٌٝ ايططٜل ايصٟ  ِ ٚايجكاؾ١. نُا ٜٴسضى إػًُٕٛ بؿه

ايصٟ أقاَ٘ ّهٔ َٔ خ٬ي٘ ايٛيٛز إٍ ٖصٙ ايكاضٸ٠. إٕ ٖصا إػت٣ٛ َٔ ايجكاؾ١ 

ٌٕ  .(78)«أؾهٌ إػًُٕٛ ّهٔ ؼسٜسٙ ٗ ايسٜٔ بؿه

 

 ــــــ ًفسعـ زؤ١ٜ ٖٝذٌ ي ٖـ

ق١ٝ ْا إٍ إٔ ٖٝذٌ ٜط٣ إػًٌُ ايكٛقاظ َٔ ايٓاس١ٝ ايجكاؾ١ٝ ٚايعٹطٵطٵغبل إٔ أؾٳ

إ مشاٍ إؾطٜكٝا. أقطب إٍ ا٭ٚضٚبٌٝ َٔ إػًٌُ ايعطب ٚا٭تطاى ايعجُاٌْٝ ٚغٓه

إهاب١ٝ. ؾإشا ناْت ض١ٜ٩  إٍ اٱٜطاٌْٝ أٚ ايؿطؽ ٗ اجملُٛع ْٛط٠ْ نُا إٔ ْٛطت٘

ّٷ :ٖٝذٌ إٍ ا٭تطاى تكٍٛ ًّٕٝٛ إٍ  إِْٗ ٜؿتكطٕٚ إٍ ايجكاؾ١, ٚإٍ ا٭عطاب بأِْٗ قٛ

ايعكب١ٝ, ؾإٕ تعاطٞ ٖٝذٌ َع ايؿطؽ ٚب٬ز ؾاضؽ مل ٜٓشطف باػاٙ ايٓاس١ٝ ايػًب١ٝ 

ٗ تًو إطس١ً ٜٴسع٢ )آز٫ْؼ( ـ ٚقس  يو ٖٛ إٔ عامل يػ١ٺُا نإ أسس أغباب شبٳأبسّا. ٚضٴ

م ايؿاضغٞ ٚايكٛطٞ عا٤ بإٔ ايعٹطٵّ إٍ ا٫زٸ1806قطأ ٖٝذٌ أعُاي٘ ـ قس شٖب ٗ عاّ 

ٌٕ  أسسأخط٣ ـ ٜصٖب ٖٝذٌ ٗ  ُا ٭غبابٺبٳ. َٚٔ ٖٓا ـ أٚ ضٴ(79)ٚاسس ٕضصٵٚدٳ ٜٓتُٞ إٍ أق

ٚأْٗا  ,«ثكاؾ١ عك١ْٝ٬»ٜـ بإٜطإ بٛقؿٗا ؿات٘ ا٭غاغ١ٝ سٍٛ ايؿطم إٍ ايتعطَ٪ٖي

. َٔ ايٛانض إٔ ٖٝذٌ مل ٜصٖب قطعّا إٍ اؿسٸ ايصٟ «ب َٔ ايػطبايكطٜب إكطٻ»

ِٖ إٔ اعتباضٙ ايؿطؽ  م اٯضٟ, إ٫ٓح ؾٝ٘ بإٔ إٜطإ ٖٞ ايٛطٔ ايتاضىٞ يًعٹطٵٜكطِّ

ٚٸ ٙ ع٢ً ٤ٚثٓا ٍ ٗ ايؿطم, ٚنصيو إْهاضٙ ي١ًٜٛٗ ايكٛقاظ١ٜ,ايؿعب ايتاضىٞ ا٭

سّا ع٢ً إٔ ٖٝذٌ نإ ٌ َ٪ِّاٱٜطاٌْٝ ايكٛقاظٌٜ بايكٝاؽ إٍ إػٍٛ ٚاهلٓٛز, ٜؿٚه

 ؽ.قٞ ٚايعٓكطٟ ػاٙ ايُؿطٵوٌُ ْٛعّا َٔ ايتعاطـ ايعٹطٵ

ّٕٜتشسٻ ٟٸ ؾعبٺ ٘ علٸًِمل ُٜك خ ٖٝذٌ عٔ ايؿطؽ به٬ َٔ ايؿعٛب اٱغ١َٝ٬  أ

ايؿُؼ ٚإبسأ, ٚإٔ إٜطإ َٓعٍ ايٓٛض ٚاؾ٬ٍ  إٔ آغٝا قاضٸ٠ بعٚؽ»ا٭خط٣. ؾٗٛ ٜط٣ 
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بايٓٛط إٍ دٗٛز ٖٝذٌ ٗ ايتذاٌٖ ٚ . ٚٗ اؿكٝك١;(80)«ٚاْتعاع ايؿٗٛز اـايل

ُٕ ِ ٚايػاَض عٔ ايعطب, ؾإٕ ثٓا٤ٙ ع٢ً ؾعطا٤ ٗٳبٵايهاٌَ يٮتطاى, ٚنصيو تكٜٛطٙ ا

ب. إٕ ايؿطؽ ِٖ ٜسعٛ إٍ ايتعذټ ,ايُؿطؽ, َٔ أَجاٍ: إٛيٟٛ ٚايٓٛاَٞ ٚايؿطزٚغٞ

ٟ َٚٓاؾػ١ ايػًط١ ٚاهل١ُٓٝ ا٭ٚضٚب١ٝ إػًُٕٛ ايٛسٝسٕٚ ايصٜٔ ٜػُض هلِ ٖٝذٌ بتشسٸ

ٓٛ ٘ اؿاي١ٝ. نُا أِْٗ إػًُٕٛ ايٛسٝسٕٚ ايصٜٔ قطأ ٖٝذٌ أزبِٗ إعاقط, ٚاعرتف ع

 ايٛاؾط َٔ ٖصا ا٭زب.

 

 ــــــ خالص١ْ ٚاضتٓتاز

ٌ بؿإٔ اٱغ٬ّ َٓاقؿ١ ْٚكس ض١ٜ٩ ٖٝذنٓا ٗ ٖصا إكاٍ إٍ بٝإ ٚيكس تعطٻ

 نُٔ ث٬ث١ قاٚض.

عابط٠ ع٢ً تاضٜذ اٱغ٬ّ َٔ ٚد١ٗ ْٛط  ٚٗ احملٛض ا٭ٍٚ ناْت يٓا إط٬ي١ْ

ٲغ٬ّ )بٛقؿ٘ زّٜٓا ينٓا ٗ ٖصا ايكػِ إٍ ض١ٜ٩ ٖٝذٌ أخط٣: تعطٻ ٖٝذٌ. ٚبعباض٠ٺ

صا ايسٜٔ, َع شنط مساّٜٚا(, ٚنصيو إٍ إٛقع ايجكاٗ ٚا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ هل

 ٗ تطاخ ٖٝذٌ ََٚٓٛٛت٘ ايؿهط١ٜ. كتكط عٔ اٱغ٬ّ تاضٜٕذ

ض ٚأزا٤ اٱَرباطٛض١ٜ ايؿاضغ١ٝ ٚٵثٓا عٔ ض١ٜ٩ ٖٝذٌ سٍٛ زٳٚٗ احملٛض ايجاْٞ ؼسٻ

ٗ تطٜٛط ايجكاؾ١ ٚاؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ ْٚؿط ايعًِ, ٚنصيو أغباب أؾٍٛ ٖصٙ 

 ١.١ٝ اٱَرباطٛض١ٜ ايطَٚاؿهاض٠ ٗ َٛادٗ

ْا إٍ طٵنٓا إٍ ؼًٌٝ ٚتكِٝٝ ْٚكس ض١ٜ٩ ٖٝذٌ, أؾٳسٝح تعطٻ ,ٚٗ احملٛض ايجايح

ٚاٱغ٬ّ بٛقؿ٘  ,َٛنٛعات َٚػا٥ٌ َٔ قبٌٝ: َكازض ٖٝذٌ بؿإٔ ايعامل اٱغ٬َٞ

ّٝا ْاقكّا ٚاْتعاعّٝا, ٚاٱغ٬ّ بٛقؿ٘ ْػد١ عٔ ايٝٗٛز١ٜ, ٚض١ٜ٩ ٖٝذٌ بؿإٔ ػًٓ

ٚاخت٬ف ا٭عطام ٗ إٓاطل اٱغ١َٝ٬, ْٚٛطت٘ إٍ ايجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ اٱغ١َٝ٬, 

 ؽ ٗ ْٗا١ٜ إطاف.ايُؿطٵ

 عٔ: إٕ ايصٟ متٸ ايتأنٝس عًٝ٘ ٗ ٖصا إكاٍ عباض٠ْ

ٚٸ٫ّ ٛٸع ٗ ض١ٜ٩ ٖٝذٌ إٍ اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ.أ ٛٸض ٚايتٓ  : نطٚض٠ ا٫يتؿات إٍ ايتط

بعاز ايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ : نطٚض٠ ا٫يتؿات إٍ اخت٬ف ض١ٜ٩ ٖٝذٌ بٌ ا٭ٚثاّْٝا
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 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ يًسٜٔ اٱغ٬َٞ.

يس٣  : نطٚض٠ ايتُٝٝع بٌ ايٓاس١ٝ ا٭بػتُٝٛيٛد١ٝ ٚإتُشٛض٠ سٍٛ ايٓلٸٚثايجّا

 ٖٝذٌ ٗ ؼًٌٝ ٚزضاغ١ آضا٥٘ بؿإٔ اٱغ٬ّ. 

نُا ؾاٖسْا إٔ ٖٝذٌ نإ ـ ٗ ؼًًٝ٘ ٚزضاغت٘ يٲغ٬ّ ـ َتأضدشّا ع٢ً 

َٸتّا قٛض٠ عٔ اٱغ٬ّ بٛقؿ٘ زّٜٓا َتعكِّ :ّ بٌ ضمس٘ يكٛضتٌ عٔ اٱغ٬ّايسٚا بّا َٚتع

ِّ س اٱغ٬ّ بٛقؿ٘ زّٜٓا عُّٛٝا َٚتعايّٝا ظاخطّا باؿُاغ١ ٚقٛض٠ أخط٣ ػػِّ ;طّاَٚس

كٕٛ با١َٕٛٛٓ ايؿهط١ٜ هلٝذٌ ـ م ايؿعطٟ. َٚٔ ٖٓا غٛف ٜكـ ايطاغبٕٛ ٚإتعًٚٚٵٚايصٻ

١ٝ ٯثاضٙ ـ ع٢ً ٖاتٌ ايكٛضتٌ إدتًؿتٌ ٚإتعاضنتٌ. ٫ٚ ٠٤ ايٓكٸَٔ خ٬ٍ ايكطا

ٌٸ ٖصا ايتعاضض إ٫ٓ َٸ َٔ خ٬ٍ اؿكٍٛ ع٢ً ض١ٜ٩ٺ ّهٔ س ؾا١ًَ  ١ ٚإساط١ٺَعطؾ١ٝ عا

 با١َٕٛٛٓ ايؿهط١ٜ هلٝذٌ سٍٛ اٱغ٬ّ.

ّ إٔ شنطْا ؾإٕ ٖٝذٌ قس ٚقع ٗ ايهجري َٔ أخط٣: نُا تكسٻ ٚبعباض٠ٺ

أْ٘ قس ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ َٔ شيو ٚبؿإٔ اٱطاض ايعاّ يًسٜٔ اٱغ٬َٞ.  ايتٓاقهات

ٛٸض٠ «ٜٗٛز١ٜ َتعاي١ٝ»اعترب اٱغ٬ّ ؾبّٝٗا بايٝٗٛز١ٜ, ٚقاٍ سّٝٓا بأْ٘  , أٚ ْػد١ َتط

ٚتاض٠ أخط٣ َٓاؾػّا ٚخكُّا يسٚزّا ; ّٛا يًُػٝش١ٝٓٵٚٗ بعض ا٭سٝإ اعتربٙ قٹ ;اعٓٗ

أخط٣  ٚتاض٠ّ ;اٱغ٬ّ زّٜٓا َجريّا يًؿٛن٢ ٚاهلطز ٚإطز تاض٠ّيًُػٝش١ٝ. أٚ أْ٘ ٜط٣ ٗ 

١ٝ ٭ؾهاض ٜكؿ٘ بأْ٘ ايسٜٔ إًِٗ ٭ٚضٚبا ٚايػطب. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكاض٨ عٓس قطا٤ت٘ ايٓكٸ

إهاب١ٝ ٚزقٝك١ عٔ اٱغ٬ّ.  ٖٝذٌ غٝذس إٔ آضا٤ٙ ٗ بعض ا٭سٝإ ٫ تعهؼ قٛض٠ّ

 ,ٚنصيو اٱٜطاٌْٝ ,اٱغ٬ّ ٚإػًٌُٚأَا إشا ناْت قطا٤تٓا يط١ٜ٩ ٖٝذٌ بؿإٔ 

ٓا ٗ ٖصا إكاٍ ٗ سسٚز إَهاْاتٓا إٍ بٝاْ٘ ع٢ً ٝٵعٳَعطؾ١ٝ ٚؾا١ًَ ـ ٖٚٛ َا غٳ قطا٠ّ٤

 فاٍمٛ اٱْاٍ ـ ؾعٓسٖا غٓؿٗس إٔ ٖٝذٌ ع٢ً ايطغِ َٔ َٝٛي٘ ايك١َٝٛ ٗ 

زض اييت ناْت إػٝش١ٝ ا٭ٚضٚب١ٝ ٚاؿهاض٠ ايػطب١ٝ, ٚنصيو ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ إكا

ط ٗ إٔ ٖٝذٌ قس تأثٻ ٫ ؾٳٖوإهاب١ٝ عٔ اٱغ٬ّ, ٚ ّ قٛض٠ّٗ َتٓاٍٚ ٜسٙ آْصاى ٫ تكسِّ

طٜٔ إدايؿٌ ٚإٓتكسٜٔ َا, ٫ ّهٔ ٗ اجملٌُ عسٸ ٖٝذٌ ٗ ظَط٠ إؿٚه بٗا إٍ سٛس

ٗ ْكسٙ ٢ ٭ٕ دٖٛط اْتكازات٘ ٗ ْٝع أعُاي٘ ـ نُا ْط٣ شيو ستٸ ;يٲغ٬ّ ٚإػًٌُ

ٌ ٗ ْكس ْٚبص ؾهٌ ٚإطاض ايسٜٔ ٢ ايٝٗٛز١ٜ ـ ٜتُجٻٚستٸ ,يًُػٝش١ٝ ايهاثٛيٝه١ٝ
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ايٛسٝاْٞ, ٚيٝؼ قت٣ٛ َٚهُٕٛ ايسٜٔ. َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ ٗ ايػايب ٜػع٢ إٍ ْكس ايسٜٔ 

ٌٓ. ٚيصيو ؾإْ٘ اٱهابٞ ٚإتؿطٸع, ْٚكس ا٭عُاٍ اي٬عك١ْٝ٬ ٚاي٬أخ٬ق١ٝ يًُتسِّ

اي٬ٖٛت ٚايتاضٜذ ٚاجملتُع ٚا٭خ٬م ٚا٫قتكاز ٚايػٝاغ١  فاٍعٓسَا ىٛض ٗ 

ْٚٛا٥طٖا ٜكبٸ داّ اْتكازٙ ع٢ً ا٭تطاى إػًٌُ, ٚنصيو ع٢ً إػًٌُ ا٭ؾاضق١ 

ٌ ايؿطع اٯخط ايصٟ ّجِّ ,م إػٛيٞ ايكٛقاظٟطٵأٜهّا. ٚيهٓ٘ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٜؿدط بايعٹ

يكؿشات ايصٖب١ٝ ٚإؿطق١ ٗ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ. م ايكٛقاظٟ ا٭ٚضٚبٞ, ٜٚعسٸٙ َٔ اطٵيًعٹ

ٌٕ ,١ٝ يًُػًٌُ ـ َج٬ّ ـأٚ عٓس عج٘ ٗ ايٓكٛم ا٭زب١ٝ ٚايؿٓٸ  ٚاييت ٚٗطت بؿه

ٞٸ ؽ إػًٌُ أقشاب ثكاؾ١ٺٗ ب٬ز ؾاضؽ, ٜعترب ايُؿطٵ خامٸ خكب,  ٚأزب عك٬ْ

ٚٸ ٖٝذٌ ٜعترب إٜطإ ٍ ؾعب تاضىٞ ٗ ايؿطم. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ٚقطاب١ قطٜب١ َٔ ايػطب, ٚأ

هلصٙ ايطا٥ؿ١  َٓعٍ ايٓٛض ٚايع١ُٛ ٚاْتعاع ايؿٗٛز, ٫ٚ ٜػُض ٗ ََٓٛٛت٘ ايؿهط١ٜ إ٫ٓ

بٌٝ اؿايٌٝ غًطاِْٗ ُٖٚٝٓتِٗ. َٚٔ ٖٓا ٜصٖب أنجط َٚٔ إػًٌُ َٓاظع١ ا٭ٚض

طٜٔ هلٝذٌ إٍ ا٫عتكاز بإٔ اْتكازٙ يٲغ٬ّ ٜعٛز ٗ ايٛاقع إٍ ايساضغٌ ٚإؿػِّ

ٔٸإ ٚا٭زب  ها١ْ ايجكاؾ١ٝ ٚايتاضى١ٝ هل٪٤٫ ايكّٛ ٗ تًو إطس١ً, ٗ سٌ إٔ ايؿ

سٸ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ٖٝذٌ ًَُّٗا يًهجري َٔ عٳٚاؾُاٍ يس٣ إػًٌُ ٗ ٖصا ايعكط ٜٴ

اؾُاٍ ٚايؿعط ٚا٭زب ـ نُا  ذاٍل ََا ٜتعًٓ ٚهلصا ايػبب ؾإْ٘ ٗ, اٌْ ايػطبٌٝايؿٓٸ

ط غٛت٘ عاؾٜ ايؿرياظٟ ٚإٛيٟٛ ـ ٫ ٜعاٍ ٜعترب إعاقط٠ تأثټ لس شيو ٗ إؾاضت٘ إٍ

 ْٚادع١ يًػطبٌٝ. بٌ ايػطب ٚايعامل اٱغ٬َٞ َؿٝس٠ّ
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 يف فًطف١ ِضبٝٓٛشا صٝا١ْ ايراتَفّٗٛ 
 

 عبد اللهي علي محمد د.

 

ُٸ (1)«بٝٓٛظاغٵ»و٢ٛ عح قٝا١ْ ايصات ٗ ا١َٕٛٛٓ ايؿًػؿ١ٝ يـ  بايػ١, ١ٝ بأٖ

ُٸسٸ َٓعي١ ايٓتٝذ١ إرتتِّعٳٜٚٴ ١ٝ ٖصا ايبشح ٗ ب١ ع٢ً َٝتاؾٝعٜكاٙ اـاقٸ١. تهُٔ أٖ

تأثريٙ ايعُٝل ايصٟ ٜرتن٘ ٗ ايٓٛط١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ, ٚايٓٛط١ٜ ايػٝاغ١ٝ, ٚعًِ ايٓؿؼ 

ُٸ ٕٕايؿًػؿٞ. إٕ ايبشح عٔ قٝا١ْ ايصات َٔ ا٭ٖ إْ٘  :, عٝح ّهٔ ايك١ٍٝٛ َها

احملٛضٟ يؿًػؿ١ ا٭خ٬م عٓس غبٝٓٛظا. يكس عح غبٝٓٛظا قٝا١ْ ايصات ٌ إؿّٗٛ ٜؿٓه

ٗ ايؿكٌ ايجايح َٔ نتاب ا٭خ٬م. يكس متٸ ؽكٝل ايؿكٌ ايجايح يبٝإ َٓؿأ 

إٔ غبٝٓٛظا ٜعٌُ ٗ بسا١ٜ ٖصا ايؿكٌ ع٢ً ايتُٗٝس يًسخٍٛ ٗ  ٚطبٝع١ ايعٛاطـ, إ٫ٓ

ٚاْؿعاٍ ايٓؿؼ ٚعٛاطؿٗا ؾكس عح ٗ ْؿاٙ  ,قًب عح قإْٛ قٝا١ْ ايصات

َٚؿاعطٖا, يٝٓتكٌ بعس شيو إٍ ططح قإْٛ قٝا١ْ ايصات نُٔ ايكه١ٝ ايػازغ١ َٔ 

ٌٸ (2)ٜػع٢» ايكػِ ايجايح, سٝح قاٍ: ؾ٤ٞ ـ بكسض َا ي٘ َٔ ايهٝإ ـ إٍ ا٫غتُطاض  ن

 .(3)«ٗ نٝاْ٘

ٌٸٗ ٖصٙ ايكه١ٝ ٜتشسٻ إٍ ـ ٚيٝؼ اٱْػإ ؾك٘ ـ  ؾ٤ٞٺ خ غبٝٓٛظا عٔ غعٞ ن

ٌٸ ؾ٤ٞ ٜػع٢ إٍ ا٫غتُطاض ٗ نٝاْ٘  اؿؿاٚ ع٢ً بكا٥٘ ٚاغتُطاض نْٝٓٛت٘. ؾه

عٔ إٔ  بكسض َا ي٘ َٔ ايهٝإ. ٚٗ ايكه١ٝ ايتاي١ٝ )أٟ ايكه١ٝ ايػابع١( ٜعًٔ قطاس١ّ

ٌٸ ٫ ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ » ( َٔ أدٌ ايبكا٤:Conatusؾ٤ٞ ٫ تعسٚ ايػعٞ ) ايصات ايؿع١ًٝ يه

ٌٸ ٤ٞ َٔ أدٌ ا٫غتُطاض ٗ نٝاْ٘ غري َا١ٖٝ شيو ايؿ٤ٞ ؾ اؾٗس ايصٟ ٜبصي٘ ن

 .(4)«ايؿع١ًٝ
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( أٍٚ َطٸ٠ ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ Conatusيكس عُس غبٝٓٛظا إٍ اغتعُاٍ َؿطز٠ )

ٖصا إكطًض اي٬تٝين تعابري  َكابٌايػابع١. ٚقس اغتعٌُ إرتْٕٛ اٱلًٝع ٗ 

َٚا إٍ شيو.  ,(effort)(, endeavaur(ٚ ,)force(ٚ ,)powerٚكتًؿ١, َٔ قبٌٝ: )

يبٝإ َطاز غبٝٓٛظا. ٜصٖب غبٝٓٛظا إٍ  «قإْٛ قٝا١ْ ايصات»ط بًؿٜ ّٚهٔ إٔ ْعبِّ

ٚٸ ٍ قإْٛ ٗ ايطبٝع١, ٚأْ٘ أقٌ ٚدصض ْٝع ا٫عتكاز بإٔ قإْٛ قٝا١ْ ايصات ٖٛ أ

ـ  (5)ٚؾاٌَ ؾُٝع ا٭ؾٝا٤. إٕ غبٝٓٛظا ـ نُا أؾاض ا٭غتاش )دٗاْػريٟ( ,ايعٛاطـ

ٛٸ٠ ٚايؿٛم ايطبٝعٞ َٔ كتكٸ ,ب ـ خ٬ؾّا يًطٚاقٌٜٝصٖ ات ايصٜٔ اعتربٚا ٖصٙ ايك

ِٸ ,ؾُٝع ا٭ؾٝا٤ ايها٥ٓات اؿٝٸ١ ـ إٍ أْٗا ؾا١ًَْ َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚغري  ا٭ع

ٌٸقّا بٝٓٗا, ٜٚ٪ٚنطٵاؿ١ٝ, َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٫ ٜط٣ َؾ ؾ٤ٞ ٫  س ٗ إكابٌ إٔ شات ن

ٟٸ ٛٸ٠ٺ ؼتٟٛ ع٢ً أ  ٟ إٍ ظٚاهلا ٚايكها٤ عًٝٗا.ؾأْٗا إٔ ت٪زٸ َٔ ق

 

 ــــــ َا١ٖٝ صٝا١ْ ايرات

ُٸ «بكسض َا ي٘ َٔ ايهٝإ»إٕ عباض٠  ١ٝ بايػ١ يؿِٗ ٗ ايكه١ٝ ايػازغ١ ؼ٢ٛ بأٖ

ٌٕ طْا ٜصٚن «بكسض َا ي٘ َٔ ايهٝإ»زقٝل ٚقشٝض. إٕ قٝس  قإْٛ قٝا١ْ ايصات بؿه

إ ٜكٍٛ: إٕ اؾٖٛط ٖٛ ٚسسٙ ايهأَ بتعطٜـ اؾٖٛط َٔ ٚد١ٗ ْٛط غبٝٓٛظا; إش ن

ٗ شات٘, ٚأَا ا٭ؾٝا٤ اؾع١ٝ٥ )َٚٔ بٝٓٗا اٱْػإ( ؾٗٞ يٝػت ٗ شٚاتٗا. ٚع٢ً ٖصا 

ٟٸ ا٭غاؽ يٝؼ ٖٓاى ؾ٤ٞٷ آخط غري  ؾ٤ٞٺ ٗ شات٘ غ٣ٛ اهلل, ٚبايتايٞ ٫ قٝا١ْ يصات أ

س ؾِٗ َط ٜعٚكإٔ ٖصا ا٭ ٜعٌُ ع٢ً ػػٝس شيو. إ٫ٓإٔ اؾٖٛط )اهلل(, ٫ٚ ّهٔ ي٘ 

ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط غبٝٓٛظا ٗ باب اؾٖٛط  ٕ قإْٛ قٝا١ْ ايصات َٔ د١ٗٺإٖصا ايكإْٛ; إش 

ـ ٫ ٜؿٌُ اٱْػإ ٚا٭ؾٝا٤ اؾع١ٝ٥; إش ٫ ؾ٤ٞ غري اهلل ٗ شات٘; نٞ ٜػع٢ َٔ أدٌ 

ٕٷ َٚٔ د١ٗٺ ;قٝا١ْ شات٘ ّٸ أخط٣ ؾإٕ قإْٛ قٝا١ْ ايصات قاْٛ ْ٘ ـ طبكّا يًكه١ٝ إ, ٚعا

ٌٷ  يهٌ ؾ٤ٞ. ايػازغ١ َٔ ايباب ايجايح ـ ؾاَ

ٚقس غع٢ غبٝٓٛظا ٗ ايكه١ٝ اـاَػ١ ٚا٭ضبعٌ َٔ ايباب ايجاْٞ إٍ بٝإ 

ٌٸضغِ إٔ َا وسٸ»ٚإٜهاح ٖصٙ إػأي١, قا٬ّ٥:  ٚاسس َٔ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ ع٢ً  ز ٚدٛز ن

٘ٺ ٞٸ َعٝٸٔ ٖٛ ؾ٤ٞٷ ِ ٛٸ٠ اييت َكتهاٖا ٜػتُطٸ آخط, إ٫ٓ دع٥ ٌٸ إٔ ايك ؾ٤ٞ ٗ  ن
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 .(6)«ايٛدٛز تٓتر عٔ ايٛدٛز ا٭ظيٞ يطبٝع١ اهلل

ٛٸ ٠ اييت ٜػع٢ ايؿ٤ٞ بٛاغطتٗا إٍ اؿؿاٚ ع٢ً شات٘ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايك

تٓؿأ َٔ ايهطٚض٠ ايػطَس١ٜ يطبٝع١ اهلل. ٚعًٝ٘ هب إٔ ْؿِٗ ْٛط١ٜ قٝا١ْ ايصات َٔ 

ٌٸ اي١ ّهٔ يٓا إٔ ْكٌ إٍ ؾ٤ٞ َع اهلل. ٚٗ ٖصٙ اؿ خ٬ٍ ا٫يتؿات إٍ ع٬ق١ ن

ِٕ ٌٸ ؾٗ ِٸ ,ؾ٤ٞ قشٝض ٕطاز غبٝٓٛظا َٔ قٝا١ْ ايصات. ؾه َٔ اؾٖٛط ٚسا٫ت  أع

َٔ سٝح نْٛ٘ ٗ شات٘, ٚغري خانع يتأثري ايعٛاٌَ اـاضد١ٝ, ٜػع٢ إٍ  ,اؾٖٛط

ٜكتهٞ  بايٓٛط إٍ شات٘ ٫ ٜؿتٌُ ع٢ً ؾ٤ٞٺ اؿؿاٚ ع٢ً ٚدٛزٙ. يٝؼ ٖٓاى ؾ٤ٞٷ

 عسَ٘.

 

 ــــــ ضبٝٓٛشا ع٢ً صٝا١ْ ايراتاضتدالٍ 

يٓعٌُ ع٢ً تٓػٝل ٚتِٓٛٝ اغتس٫ٍ غبٝٓٛظا ع٢ً قٝا١ْ شات ا٭ؾٝا٤ اؾع١ٝ٥ 

. ٚٗ اؿكٝك١ إٕ اغتس٫ٍ غبٝٓٛظا ع٢ً قٝا١ْ ا٭ؾٝا٤ ايتايٞغري اهلل ع٢ً ايٓشٛ 

 ْٚتٝذ١(: ;َتإاؾع١ٝ٥ ٜطٟٛ ٖصٙ إطاسٌ ايج٬خ )َكسٸ

 سا٫ت اهلل تعٌُ ع٢ً ػػٝس قسضت٘. ـ إٕ ا٭ؾٝا٤ اؾع١ٝ٥ بٛقؿٗا1

ٟٸ2  خاضز عٔ شات٘. بٛاغط١ ؾ٤ٞٺ ؾ٤ٞ إٔ ٜؿ٢ٓ, إ٫ٓ ـ ٫ ّهٔ ٭

ٌٸ3  ؾ٤ٞ دع٥ٞ ٜػع٢ إٍ ا٫غتُطاض ٗ نٝاْ٘ بكسض َا ي٘ َٔ ايهٝإ. ـ ن

٢ غري اهلل َؿازٖا إٔ نٌ ؾ٤ٞ ـ ستٸ ٢ ٜكٌ إٍ ْتٝذ١ٺٜػتُط ٖصا ا٫غتُطاض ستٸ

ٕ ٜػع٢ إٍ اؿؿاٚ ع٢ً شات٘ ٚنٝاْ٘. ٫ ّهٔ ايكبٍٛ بٗصا ـ َكساض َا ي٘ َٔ ايهٝا

 َٔ ؾطح َطاز غبٝٓٛظا خط٠ٛ بعس خط٠ٛ. ٫ بٴسٻ, بٌ ا٫غتس٫ٍ ببػاط١ٺ

ػػٸس قسض٠  ,بٛقؿٗا سا٫ت اهلل ;١َ ا٭ٍٚ إٔ ا٭ؾٝا٤ اؾع١ٝ٥إٕ َؿاز إكسٸ

 ;٫ت قؿات اهللاهلل, ٚنُا ْعًِ ؾإٕ ا٭ؾٝا٤ اؾع١ٝ٥ َٔ ٚد١ٗ ْٛط غبٝٓٛظا ٖٞ سا

ٛٸ ضات سا٫ت يكؿ١ ايؿهط, ٚايؿهط قؿ١ اهلل. ٚإٕ قؿات ؾإٕ ايٓؿؼ ٚايؿهط ٚايتك

َٴ َٳاهلل  ٗٔط٠ ٚ ٗٳط يصات٘. إٕ اهلل ٜتذ٢ً ٗ ايعامل بٛاغط١ قؿات٘. تٓؿأ عٔ شات نٌ ٛ ٛ

خانع١ يكسض٠ تًو ايصات. إٕ ٖصٙ ا٭َٛض ٖٞ  ؾ٤ٞ أَٛض َعٝٸ١ٓ بايهطٚض٠, ٖٚٞ أَٛضٷ

بإهاز َعًٍٛ, ٚتكّٛ )أ( ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ  ١ْاييت ٜكّٛ بٗا. عٓسَا تكّٛ عًٓتًو ا٭ؾعاٍ 
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خاقٸ١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تهٕٛ )ب(  بكسض٠ٺ )ب(ع٢ً إهاز  )أ(تعٌُ  ,بإهاز )ب(

َٔ سٝح  ;ػػٝسّا يكسض٠ )أ(. إشٕ ؾاـط٠ٛ ا٭ٍٚ َٔ اغتس٫ٍ غبٝٓٛظا ٖٞ إٔ ا٭ؾٝا٤

 ع٢ً ػػٝس قسضت٘. نْٛٗا َبٝٸ١ٓ يصت اهلل, تعٌُ

سٝح ٫ ٜهٕٛ ٗ شات٘, ٜهٕٛ  ;ٚاـط٠ٛ ايجا١ْٝ َٔ ا٫غتس٫ٍ ٖٞ إٔ ايؿ٤ٞ

طّا باـاضز, َٚا زاّ ايؿ٤ٞ ٗ شات٘ ٜػع٢ إٍ بكا٤ شات٘, ٚإشا مل ٜهٔ ايؿ٤ٞ ٗ َتأثِّ

ٕٸ ؼت نػ٘ درٕب شات٘ ؾإْ٘ ٫ ٜػع٢ إٍ إبكا٤ شات٘; ٭ْ٘ ضاظحٷ غبٝٓٛظا  خاضدٞ. ٚنأ

ٌٸ :كٍٛ ٖٓاٜطٜس إٔ ٜ ؾ٤ٞ ْهتؿـ تعطٜؿ٘ ٚشات٘ ٫ لس ٗ شات٘ ؾ٦ّٝا ٜطٜس  إٕ ن

عٞ ٗ ايكه١ٝ ايطابع١ َٔ ايباب ايجايح إٔ ٖصٙ ايكها٤ عًٝ٘. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ غبٝٓٛظا ٜسٸ

بايٓٛط إٍ شات٘ أٚ إٔ ٜػع٢ إٍ ؾ٤ٞ إطس١ً َٔ ا٫غتس٫ٍ بس١ٜٝٗ; إش ٜػتشٌٝ إٔ ٜعٍٚ 

ظا ٜػع٢ ٗ اؿكٝك١ إٍ إثبات إٔ ايؿ٤ٞ ايصٟ تهٕٛ ظٚاٍ شات٘. ٚبايتايٞ ؾإٕ غبٝٓٛ

 ٜهٕٛ تابعّا يكإْٛ قٝا١ْ ايصات, ٜٚػع٢ إٍ اؿؿاٚ ع٢ً شات٘. شات٘ َٛدٛز٠ّ

ٌ ؾطسّا إٕ َا شنطْاٙ ٗ تٛنٝض اغتس٫ٍ غبٝٓٛظا ع٢ً قٝا١ْ ايصات نإ ّجِّ

 طابع١ ٚايػازغ١ َٔ ايباب ايجايح.ٚبػطّا يربٖإ ايكهٝتٌ اي

ٝٵسٳ  عٝٗا غبٝٓٛظا.ٕ ؾِٗ ٖصا ايربٖإ مل ٜهٔ ع٢ً تًو ايبػاط١ اييت ٜسٸأ بٳ

إٕ » :ايتايٞٚقس عُس ا٭غتاش )باضنٝٓػٔ( إٍ ْكس بطٖإ غبٝٓٛظا ع٢ً ايٓشٛ 

١ ايتعطٜـ. ؾٗٛ ٜكٍٛ: إٕ تعطٜـ ايؿ٤ٞ ٜعٌُ ع٢ً إثبات عا٤ٙ ٜكّٛ ع٢ً ؾُٗ٘ ٕاٖٝٸازٸ

ٓا ٬ْسٜ شات ايؿ٤ٞ ؾك٘ ٫ ْػتطٝع ٚيٝؼ ْؿٝ٘, ٚعًٝ٘ َا زَ ,ٚدٛز ايؿ٤ٞ إعطٻف

 :ُا قاٍ ؾدلٷبٳَٔ ؾأْ٘ إٔ ٜكهٞ عًٝ٘. ٚضٴ إٔ ْعجط ؾٝ٘ ع٢ً ؾ٤ٞٺ

أـ يٓؿرتض نٕٛ ايتعطٜـ َتٓاقهّا ٗ شات٘, ٚٗ ٖصا إٛضز ٫ ّهٔ يًؿ٤ٞ 

خ عٔ ٗ إٔ غبٝٓٛظا هٝب بأْ٘ ٫ ٜتشسٻ ٫ ؾٳٖوايصٟ متٸ تعطٜؿ٘ إٔ ٜهٕٛ َٛدٛزّا. 

ٌٸ ـٺ ن س هب س٠ ؾك٘, ٚايتعطٜـ اؾِّغكٛم ايتعاضٜـ اؾِّ إِا ٖٛ َعينٌّٚ ,تعطٜ

 إٔ ٜهٕٛ َٓػذُّا َٚتٓاغُّا ٗ شات٘.

يٓا ايكٍٛ: إٕ ايؿ٤ٞ ايصٟ  ٌٖ ولٸ ٢ إشا نإ ايتعطٜـ َتٓاغُّا ٗ شات٘ب ـ ستٸ

ٌٕ ّا يٛدٛزٙ, إ٫ٓتعطٜؿ٘ ٫ ّهٔ ي٘ إٔ ٜهع سسٸ متٸ  خاضدٞ؟ ٜكٍٛ غبٝٓٛظا: بٛاغط١ عاَ

ِٸ تعطٜؿ٘»إٕ ايتعطٜـ  ُا نإ َطازٙ ـ َج٬ّ ـ أْ٘ بٳ, ٫ٚ ٜٓؿٝ٘. ضٴ«ٜجبت شات ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜت
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ٗ تعطٜـ ايسا٥ط٠ ْؿرتض إٔ ايسا٥ط٠ َٛدٛز٠, ٫ٚ ْؿرتض أْٗا غري َٛدٛز٠. يٓكبٌ ع٢ً 

إٔ ٖصا ٫  أغاؽ ٖصا ايسيٌٝ إٔ ٖصا ٖٛ شات ايؿ٤ٞ ايصٟ ْكّٛ ب٘ طأثٓا٤ ايتعطٜـص, إ٫ٓ

ِٸ تعطٜؿ٘ َٛدٛزّا ٚاقعّا, أٚ أْ٘ ٜٛاقٌ اؿؿاٚ ٜٓتر َٓ ٘ أبسّا إٔ ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜت

 ط بعٛاٌَ خاضد١ٝ.إشا تأثٻ ع٢ً شات٘, إ٫ٓ

عا٤ غبٝٓٛظا ٗ ايكه١ٝ ايطابع١ َٔ ايباب ايجايح, ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜبسٚ إٔ ازٸ

بطٖإ ايكه١ٝ  غري ٚدٝ٘, ٚبايتايٞ إٕ عا٤ٷ, ازٸ«إٕ ا٭خ٬م اؿكٝك١ٝ بس١ٜٝٗ»ٚقٛي٘: 

ٚا٭خ٬م ايكا١ُ٥ ع٢ً ايكه١ٝ ايطابع١ َٔ ايباب ايجايح,  ,ايػازغ١ َٔ ايباب ايجايح

ٕٷ  نعٝـ. بطٖا

ٜبسٚ إٔ غبٝٓٛظا ٫ ٜطٜس ا٫غتس٫ٍ بصات ٚتعطٜـ ايؿ٤ٞ ع٢ً ٚدٛزٙ ٚبكا٥٘, بٌ 

ـ ٫ ايٓٛط عٔ ايعٛاٌَ اـاضد١ٝ  ٚبػضٸ ,َطازٙ إٔ شات ايؿ٤ٞ إٛدٛز ـ بايٓٛط إٍ شات٘

١ ْٝع اؿا٫ت, ٚإٕ شات تكتهٞ عسَ٘, بٌ تكتهٞ زٚاَ٘. ٚإٕ اهلل ـ ايصٟ ٖٛ عًٓ

بايٓٛط إٍ شاتٗا  ضٖا َٛدٛز٠ْٚٵ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ اؿا٫ت بسٳل ب٘ ـ َٛدٛزٷٚٚدٛز اؿا٫ت َتعًٓ

خاضدٞ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ بطٖإ غبٝٓٛظا ٗ  إشا ساٍ زٕٚ شيو َاْعٷ تٗا, إ٫ٓٚعًٓ

إٍ إثبات ٚدٛز ٚبكا٤ ٚدٛز ايصات َٔ ططٜل ايصات, ؾ٬  يصات غري ْإٚطباب قٝا١ْ ا

 ٜهٕٛ إؾهاٍ ا٭غتاش باضنٝٓػٔ ٚاضزّا عًٝ٘.

يٓؿرتض إٔ بإَهإ غبٝٓٛظا إٔ ٜجبت قٝا١ْ ايصات بٗصا ايربٖإ, ٚإٔ ٜجبت إٔ 

ٟٸ  اٱْػإ ٜػع٢ َٔ أدٌ ا٫غتكا١َ ٚا٫غتُطاض ٗ ٚدٛزٙ, ؾُا ايصٟ ٜجبت٘ بصيو؟ ؾأ

 ٓٛظا إثبات٘ َٔ خ٬ٍ ططس٘ يٓٛط١ٜ قٝا١ْ ايصات؟٤ٞٝ ٜطٜس غبؾ

ٓ٘ غبٝٓٛظا ّهٔ ايكٍٛ ٗ اؾٛاب: إٕ ْٛط١ٜ قٝا١ْ ايصات ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٜبِّ

ُٕٕجِّ ٗٗا ٗ ََٓٛٛت٘ ايؿًػؿ١ٝ. َٚٔ يبعض إعه٬ت ايؿًػؿ١ٝ اييت ٜٛدِّ ٌ أؾهٌ بٝا

َٔ ا٫يتؿات إٍ  ٫ بٴسٻإ. ٖٚٓا بٌ ٖصٙ إعه٬ت َػأي١ ايػًٛنٝات اهلازؾ١ يٲْػ

 أَطٜٔ, ُٖٚا:

ٚٸ  ١ٓ َٔ اـاضز.: إٕ نٌ ساي١ َتٓا١ٖٝ ٖٞ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط غبٝٓٛظا ـ َتع٫ِّّأ

: نُا أْ٘ ٜط٣ إٔ اؿا٫ت )ا٭ؾٝا٤ اؾع١ٝ٥( تبسٟ َٔ ْؿػٗا غًٛنّا ٚثاّْٝا

إٕ » ب ا٭خ٬م:ٖازؾّا. ؾإْ٘ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ٜكٍٛ ٗ ٖاَـ ايباب ا٭ٍٚ َٔ نتا
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 .(7)«َعٝٸ١ٓ ؾٕٛ زا٥ُّا يػا١ٜٺايٓاؽ ٜتكطٻ

إٕ اهلل ٚسسٙ ايصٟ ٫ غا١ٜ ي٘. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜعُس غبٝٓٛظا إٍ تٛٚٝـ 

ْٛط١ٜ قٝا١ْ ايصات َٔ أدٌ بٝإ ايػًٛى اهلازف يٲْػإ. َٚٔ إُهٔ ٖٓا إٔ ٜططح 

يٲْػإ غا١ٜ؟ ٚنٝـ نإ ٕ ٚٵَٕٛ ٜطٳٖصا ايػ٪اٍ ْؿػ٘: أؾًِ ٜهٔ ايؿ٬غؿ١ إتكسِّ

 ٕٓٛ ايػًٛى ايػا٥ٞ يٲْػإ؟ٖ٪٤٫ ايؿ٬غؿ١ ٜبِّ

ؾ٬غؿ١ ايعكٛض ايٛغط٢ ـ  ٫ غٝٻُاٌَ ـ ٜٚط٣ غبٝٓٛظا إٔ بٝإ ايؿ٬غؿ١ إتكسِّ

تاضى١ٝ  ٗ باب ايػًٛى اهلازف يٲْػإ غري َكبٍٛ. إٕ يبشح ايػا١ٜ ٗ ايؿًػؿ١ غابك١ّ

ٕٓٛ ايٓؿاٙ اهلازف َٔ خ٬ٍ عّا ٭ضغطٛ ـ ٜبِّبٳ ـ تٳط١ًٜٛ. نإ ايؿ٬غؿ١ إسضغٌٝ

: إٕ ظٜسّا ّؿٞ َٕٛٔ شيو أِْٗ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ٜكٛي١ٚ ايػا١ٝ٥, إضداع٘ إٍ ايعًٓ

ٔ ايػًٛنٝات اييت ٜكّٛ بٗا اٱْػإ, َٔ َع٢ٓ إٔ ايع١ً ايػا١ٝ٥ تبِّ, قش١ٝ يػا١ٜٺ

١ ٖٞ ايع١ً ايػا١ٝ٥ يًُؿٞ. ٜطؾض يكشٸاييت تؿري إٍ إٔ ا ,١َايعباض٠ إتكسٸ :قبٌٝ

 ,غبٝٓٛظا َؿّٗٛ ايع١ً ايػا١ٝ٥ بٛقؿٗا بٝاّْا يًػًٛى اهلازف يس٣ ايها٥ٓات إتٓا١ٖٝ

١ ايػا١ٝ٥; ١ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜكبٌ بايعًٓاٱْػإ; ٭ْ٘ عٓسَا ٜبشح ٗ َٛضز َا١ٖٝ ايعًٓ :َجٌ

ٛټ إٓطك١ٝ ٚايهطٚض١ٜ. َٔ  ١ٝ ٜٓشكط بايع٬ق١ض ايصٟ وًُ٘ عٔ ع٬ق١ ايعًٓ٭ٕ ايتك

ٕ ايكش١ ٖٞ اييت إأٚ  ,َٔ ايكش١ إٕ إؿٞ ْاؾ٧ٷ :ٚد١ٗ ْٛط غبٝٓٛظا ٫ َع٢ٓ يكٛيٓا

١ ٖٞ ايؿ٤ٞ ايصٟ ١ٝ; ؾايعًٓأٚدست إؿٞ. إٕ غبٝٓٛظا ٜػتٓتر ايع٬ق١ ايٛدٛز١ٜ َٔ ايعًٓ

ٖٓا ٫ بهطٚض٠ إٓطل. َٚٔ  ;١ٜٛدس إعًٍٛ, ٚإعًٍٛ ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜٓؿأ عٔ ايعًٓ

 ١؟ٜػتطٝع إٔ ٜؿِٗ نٝـ ٜٓؿأ إؿٞ َٔ ايكشٸ

 َٚٔ د١ٗٺ ,١ ايػا١ٝ٥ َٔ د١ٗٺٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ ّهٔ يػبٝٓٛظا إٔ ٜكبٌ بايعًٓ

 ٢ إؿاضق١ ايػا١ٝ٥.أخط٣ ٜكبٌ بايٓؿاٙ اهلازف بايٓػب١ إٍ اٱْػإ, ٚبصيو تتذًٓ

ايصات. ؾإشا  ٚٗ تٛدٝ٘ ايػًٛى اهلازف ٜعُس غبٝٓٛظا إٍ ططح َؿّٗٛ قٝا١ْ

١ تػاعس ع٢ً بكا٤ اٱْػإ ٗ ايٛدٛز ؾإْ٘ غُٝؿٞ. ٚإٕ ٖصا ايتؿػري ناْت ايكشٸ

٢ ايػًٛى اي٬ؾعٛضٟ َٔ أدٌ ٟ إٍ ايػًٛى اهلازف( ٜؿٌُ ستٸ)قٝا١ْ ايصات ت٪زٸ

 ايٛقٍٛ إٍ ايػا١ٜ أٜهّا.

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ قٝا١ْ ايصات قس متٸ ططسٗا ٗ إطاض تؿػري 
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ٛٻ ٛى اهلازف. قس ّهٔ يؿدٕلًايػ ض إٔ قٝا١ْ ايصات إِا ٜهٕٛ هلا َع٢ٓ إٔ ٜتك

ٝٵسٳس٠ ؾك٘. ١ إعٓكبايٓػب١ إٍ ايها٥ٓات اؿٝٸ إٔ غبٝٓٛظا ٜط٣ إٔ قٝا١ْ ايصات ٖٞ  بٳ

 اـكٝك١ إؿرتن١ بٌ ْٝع ايها٥ٓات.

 

 ــــــ إغهايٝات قإْٛ صٝا١ْ ايرات

 َا ًٜٞ إٍ بعهٗا: ٱؾها٫ت, ْؿري ٗإٕ قإْٛ قٝا١ْ ايصات ٜٛاد٘ بعض ا

ٚٸ ِٸٍاٱؾهاٍ ا٭ ٝت٘ ٚتعُُٝ٘. إؾهاٍ ٗ قإْٛ قٝا١ْ ايصات ٖٛ نًٓ : إٕ إٖ

١ٝ ٚتعُِٝ ٖصا ايكإْٛ ٜٛاد٘ ايهجري َٔ َٛاضز ايٓكض. ؾا٫غتؿٗازٟ ٜبسٚ إٔ نًٓ

ٞ بٓؿػ٘ َٔ أدٌ أٖساؾ٘ ايػا١َٝ ٌٖ ٜكّٛ بصيو َٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً ايصٟ ٜهشٸ

أّ أْ٘ ٜكهٞ ع٢ً شات٘ َٔ أدٌ شيو اهلسف؟ إٕ َؿاز قإْٛ قٝا١ْ ايصات ٖٛ إٔ ٚدٛزٙ 

ٌٸ ٔٵ ,ْ٘ ٗ شات٘إَٔ سٝح  ;ؾ٤ٞ ن  ٜػع٢ َٔ أدٌ اؿؿاٚ ع٢ً ٚدٛزٙ ٚبكا٥٘. ٚيه

١ٓ ٚبٌ َعٝٻ نٝـ ّهٔ إٛا١َ٤ بٌ تهش١ٝ ا٭ؾدام بأْؿػِٗ َٔ أدٌ أٖسافٺ

 قإْٛ قٝا١ْ ايصات؟

ٌٸاٱؾهاٍ ايجاْٞ ؾ٤ٞ ـ طبكّا يكإْٛ قٝا١ْ ايصات ـ ْؿاطّا زاخًّٝا,  : إٕ يه

١ٜ ٚا٫ختٝاض, ٫ٚ ْ٘ ٜػع٢ َٔ أدٌ بكا٤ ٚدٛزٙ. إٕ ٖصا ايه٬ّ ٜػتًعّ ايكٍٛ باؿطٸإٚ

ٌٸ١ٜ ٚاختٝاض اٱْػإ ؾك٘, بٌ سطٸْعين بصيو سطٸ ٔ ؾ٤ٞ, ٚبايتايٞ ٜتعٝٻ ١ٜ ٚاختٝاض ن

بإٔ اٱْػإ غري  أْ٘ ٜعًٔ قطاس١ّ , ٗ سٌع٢ً غبٝٓٛظا إٔ ٜكٍٛ بإٔ اٱْػإ كتاضٷ

كتاض, بٌ إْ٘ عكس ايؿكٌ ايطابع َٔ نتاب٘ )عًِ ا٭خ٬م( يعبٛز١ٜ اٱْػإ, ٚٗ 

ٜط٣  ,ايكه١ٝ ايػابع١ َٔ ايباب ا٭ٍٚ, ٚٗ ايٓتٝذ١ ايجا١ْٝ َٔ ايكه١ٝ ايػابع١ عؿط٠

 إٔ اهلل ٚسسٙ ٖٛ إدتاض.

. إٕ قإْٛ قٝا١ْ ايصات إٕ إداب١ غبٝٓٛظا ع٢ً ن٬ ٖصٜٔ اٱؾهايٌ ٚاسسٷ

ٍٸ ٌٸ ٜس ٝٵسٳٜػع٢ َٔ أدٌ بكا٤ ٚاغتُطاض ٚدٛزٙ,  ؾ٤ٞٺ ع٢ً إٔ ن إٔ ٖصا ايكإْٛ يٝؼ  بٳ

ٌٸ سٷع٢ً إط٬ق٘, ٚإِا ٖٛ َكٝٻ ٜػع٢ إٍ  «بكسض َا ي٘ َٔ ايهٝإ»ؾ٤ٞ  بإٔ ن

ا٫غتُطاض ٗ نٝاْ٘. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إٕ ايصٜٔ ٜٓتشطٕٚ ٫ ٜهْٕٛٛ ٗ شٚاتِٗ, 

طّا ٚعٓكطّا خاضدّٝا, ًٕٛ َ٪ثِّٕٛ َٓؿكًٌ ٚخاضدٌ عٔ شٚاتِٗ, ٚبصيو غٝؿٓهٜٚهْٛ
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 ٚبايتايٞ ئ ٜهْٛٛا َؿُٛيٌ يكإْٛ قٝا١ْ ايصات.

أٚ  ١ٺإٕ إطاز َٔ نٕٛ ايؿدل ٗ شات٘ ٖٛ إٔ ٫ ٜهٕٛ ٚاقعّا ؼت تأثري عًٓ

ٌٕ ١ ايعٛاطـ عٔ ١ُٖٓٝ ٚغًط ّازاّ خاضد خاضدٞ. إٕ َطاز غبٝٓٛظا إٔ اٱْػإ َا عاَ

ٔ َٔ ُٚٓه ,طٸّا. ٚيٛ غٝطط ايعكٌ ع٢ً ايعٛاطـ ٚإؿاعطٚإؿاعط ٚايطغبات ٜهٕٛ سٴ

 ٚإٕ اؿٝا٠ ايعك١ْٝ٬ سٝا٠ْ. إزاض٠ زٓؾ١ اٱساغٝؼ ٚايعٛاطـ, تػسٚ سٝا٠ اٱْػإ عك١ّْٝ٬

ٚضاظسّا  ,ؾاع١ً, ٖٚٞ سٝا٠ ٜهٕٛ اٱْػإ ٗ شات٘, ٚيٝؼ َٓؿك٬ّ ٚأدٓبّٝا عٔ شات٘

ٗ  ثري ايعٛاٌَ اـاضد١ٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تهٕٛ اؿٝا٠ ايعك١ْٝ٬ َٛدٛز٠ّؼت تأ

ٌٸ ٕٕ قًب ْٛط١ٜ قٝا١ْ ايصات يػبٝٓٛظا. إٕ ن بكسض َا ي٘ َٔ ايهٝإ ٜػع٢ إٍ  إْػا

ا٫غتُطاض ٗ نٝاْ٘, ٚسٝح ٜهٕٛ اٱْػإ ٗ نٝاْ٘ ٜهٕٛ عكً٘ َػٝططّا ع٢ً 

 ؼت تأثري ايعٛاٌَ اـاضد١ٝ. عٛاطؿ٘ َٚؿاعطٙ, ٫ٚ ٜػُض يٲْػإ إٔ ٜعٌُ

ٌٸ ٍٕ ٚع٢ً ن ٌٸ سا ٌ ٗ ايػعٞ َٔ تتُجٻ ؾ٤ٞ ْتعاط٢ َع ٚاقع١ٝٺ إْٓا ٗ َٛضز ن

اٱْػإ ـ ٜهٕٛ  :١ ـ َج١ٌ إٍ ايها٥ٓات اؿٝٸبأدٌ اؿؿاٚ ع٢ً ايصات, ٖٚصا بايٓػ

نٌ ٚاسس٠ ٗ  ح غبٝٓٛظا ـ سكٝك١ْيٮْؿط١ اهلازؾ١. إٕ قٝا١ْ ايصات ـ نُا ٜكطِّ َٓؿّأ

َٚطاتب َتؿاٚت١. إٕ قٝا١ْ ايصات  ,إٔ هلصٙ اؿكٝك١ ايٛاسس٠ أمسا٤ كتًؿ١ ؾ٤ٞ, إ٫ٓ

ٕٵ ;(8)«إضاز٠»بايٓؿؼ ؾٗٞ  إشا ناْت َطتبط١ّ  ;(9)«ضغب١»باؾػس ؾٗٞ  ناْت َطتبط١ّ ٚإ

ٕٵ ٚٳ :ـ َجٌ دست ٗ َٛضزٺٚٴ ٚإ . (10)«طُع»ٞ ٚإزضاى يًطغب١ ؾٗٞ عٵاٱْػإ ـ ع٢ً ؾهٌ 

إشا تعًل ٖصا اؾٗس » :ايتايٞإٍ ؾطح ٚتؿػري ٖصٙ إػأي١ ع٢ً ايٓشٛ  ٚقس عُس غبٝٓٛظا

ِّ ٞ ؾ٠ٛٗ, ؾايؿ٠ٛٗ إشٕ ُِّل بايٓؿؼ ٚاؾػِ َعّا غٴٞ إضاز٠, ٚإشا تعًٓبايٓؿؼ ٚسسٖا غٴ

 ,اييت ٜٓتر عٓٗا بايهطٚض٠ َا ٜػاعس ع٢ً سؿٛٗا ,يٝػت غري َا١ٖٝ اٱْػإ بايصات

ٟٸِ ع٢ً اٱْػإ ايكٝاّ بَ٘ٚا ٜتشتٻ عسا إٔ  ,بٌ ايؿ٠ٛٗ ٚايطغب١ ؾطٕم . ثِ إْ٘ ٫ ٜٛدس أ

ْ٘ ٜعٞ ؾٗٛات٘, ٚيصيو ّهٔ تعطٜؿٗا نُا إل عَُّٛا باٱْػإ َٔ سٝح ايطغب١ تتعًٖ

ٛٳ ٞ شاتٗا(. يكس غسا َٔ ايجابت إشٕ ـ َٔ خ٬ٍ عٵًٜٞ: )ايطغب١ ٖٞ ايؿ٠ٛٗ إكشٛب١ ب

ٌٸ ٫ٚ ْؿتٗٝ٘ ٫ٚ ْطغب ؾٝ٘ يهْٛٓا  ٫ٚ ْطٜسٙ ّ ـ أْٓا ٫ ْػع٢ إٍ ؾ٤ٞٺَا تكسٻ ن

ْعتكسٙ خريّا, بٌ مٔ ـ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ـ ْعتربٙ خريّا يهْٛٓا ْػع٢ إيٝ٘ ْٚطٜسٙ 

 .(11)«ْٚؿتٗٝ٘ ْٚطغب ؾٝ٘
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ٔٵ ب ايعكٌ ع٢ً ايعٛاطـ ٚىهعٗا َا ٖٛ إطاز َٔ ايعكٌ؟ ٚنٝـ ٜتػًٖ ٚيه

 إٛدب١ٝ ايساخ١ًٝ )إٕ كٓا ٗيػٝططت٘؟ هٝب غبٝٓٛظا عٔ شيو قا٬ّ٥: إْٓا يٛ زٖق

يٲْػإ ٗ شات٘ َٛدب١ٝ زاخ١ًٝ( غٓسضى نٝؿ١ٝ غٝطط٠ ايعكٌ ع٢ً ايعٛاطـ 

ٚا٭ساغٝؼ. إٕ إٛدب١ٝ ايساخ١ًٝ تعين ايؿاع١ًٝ, ٚإٛدب١ٝ اـاضد١ٝ تعين ا٫ْؿعاي١ٝ. 

ؼت تأثري ايعٛاٌَ اـاضد١ٝ. ٚعًٝ٘ َا  ؾايصٟ ٜهٕٛ َٛدٳبّا َٔ اـاضز ٜعين أْ٘ ضاظحٷ

ٛ ؾهٌ ٚنٝؿ١ٝ اٱْػإ ايؿعاٍ؟ هٝب غبٝٓٛظا عٔ شيو ٗ ايكه١ٝ ا٭ٍٚ َٔ ٖ

ٗ أَٛض أخط٣,  ٗ بعض ا٭َٛض, َٚٓؿع١ًّ تهٕٛ ايٓؿؼ ؾاع١ًّ»ايباب ايجايح قا٬ّ٥: 

َٸ ٚتهٕٛ  ;١أعين: تهٕٛ ؾاع١ً بايهطٚض٠ ٗ بعض ا٭َٛض بٛقؿٗا ًُو أؾهاضّا تا

َٸ بايهطٚض٠ ٗ أَٛض أخط٣ بٛقؿٗا َٓؿع١ًّ  .(12)«١ًُو أؾهاضّا غري تا

ٙٺ ٛټ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايؿاع١ًٝ ٚا٫ْؿعاي١ٝ ع٢ً اضتبا ّٸباَت٬ى ايتك  ض ايتا

ٛټ ٛټٚايكشٝض ٚايتك َٸض ايٓاقل. ؾايؿاعٌ ٖٛ ايؿدل ايصٟ ّتًو تك ٛټضّا تا ض ّا. ٚايتك

ّٸ ٛټ ايتا ٛټٜعين ايتك يعكٌ ايصٟ ض ايكشٝض ٜعين ايؿِٗ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ اض ايكشٝض, ٚايتك

عٔ ايؿِٗ. ؾاٱْػإ بٛاغط١ ايؿِٗ ٜػٝطط  ٌ قٛض٠ّّجِّ طٸسٙ اٱْػإ إدتاض ٚاُؿهػِّ

ٛټ ,ع٢ً ايعٛاطـ. إٕ اٱْػإ ايصٟ ٜهٕٛ ؾاع٬ّ َٔ ايساخٌ َٸ١ )ٜؿِٗ ّٚتًو تك ضات تا

ٌٕ ٛټ بؿه ّٸقشٝض(, ٜػٝطط ع٢ً عٛاطؿ٘. إشٕ ؾايتك ٛټ تابعٷ ض ايتا ض ايكشٝض. ٜكٍٛ يًتك

إٔ تهٕٛ ايؿهط٠ ايكشٝش١  ٫ بٴسٻ: (13)قٌ ايبسٜٗٞ ايػازؽ َٔ ايباب ا٭ٍٚا٭

ٛټ ٛٻض(. إٕ ْؿؼ اٱْػإ سٝح يًُٛنٛع ايصٟ ُجِّ ض ايكشٝض( َطابك١ّ)ايتك ً٘ )إتك

ٛټ َٸُتًو تك ٛټّا تهٕٛ سٴضّا تا ّٸطٸ٠. ٚايتك ٛټ ض ايتا ٛټإأٟ  ,ض ايكشٝضٖٛ ايتك ض ْ٘ ايتك

ٔ غبٝٓٛظا ٖصا ا٭َط ٗ ا٭قٌ ايبسٜٗٞ ايػازؽ َٔ عٓسَا ٜبِّك٘. إتطابل َع َتعًٓ

َٛ ٛټإأْ٘ ٜطٜس ايبشح سٍٛ ايكسم, إش  ٔٸايكػِ ا٭ٍٚ قس ٜٴ ض ـ طبكّا يطأٜ٘ ـ ٜػتًعّ ٕ ايتك

ايتكسٜل, ٚايتكسٜل إِا ٜهٕٛ قشٝشّا إشا نإ َطابكّا يًٛاقع. ٚعًٝ٘ ٜبسٚ أْٓا 

ٔٵٗ باب ايكسم. ٚ ْؿٗس ٖٓا تبًٛض ْٛط١ٜٺ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايؿِٗ ٜططح ٖصا ايػ٪اٍ  يه

 ْؿػ٘: َا ٖٞ ع٬ق١ َػأي١ ايكسم ببشح قٝا١ْ ايصات؟

نٝٓػٔ ـ غطعإ ضا٭غتاش با :طٸاح غبٝٓٛظا ـ َٚٔ بِٝٓٗإْٓا نُا شنط بعض ؾٴ

َا غٓسضى إٔ غبٝٓٛظا يٝؼ بكسز عح َػأي١ ايكسم, ٚإِا ٜسٚض عج٘ سٍٛ إعطؾ١. 
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إٔ تهٕٛ يسٜو »كه١ٝ ايجايج١ ٚا٭ضبعٌ َٔ ايباب ايجاْٞ: ٜكٍٛ غبٝٓٛظا ٗ ساؾ١ٝ اي

ؾهط٠ قشٝش١ ٫ ٜعين ؾ٦ّٝا آخط غري إٔ َعطؾتو يًؿ٤ٞ ٖٞ َعطؾ١ نا١ًَ 

ٛټ , ٚبعباض٠ٺ«ٚقشٝش١ ِٷأبػ٘: إٕ ايصٟ ّتًو تك بعًُ٘, أٟ  ضّا قشٝشّا ٜهٕٛ يسٜ٘ عً

ٛټإ ٛټ ضّا قشٝشّا, ٚأْ٘ عاملٷْ٘ ٜعًِ أْ٘ ّتًو تك ُا ططح ٖٓا ٖصا بٳ. ضٴضٙبكسم تك

إش ٜكٍٛ: إٕ ايصٟ ٜعًِ أٚ ايصٟ ّتًو  ;ٕ ن٬ّ غبٝٓٛظاإ :ٖٚٛ ,اٱؾهاٍ ْؿػ٘

ٛټ ٛټتك قشٝض. إْٓا ٗ ايهجري َٔ  ضّا قشٝشّا, غريٴضّا قشٝشّا ٜعًِ أْ٘ ّتًو تك

اؿا٫ت ْكٍٛ أَٛضّا ٜجبت ٫سكّا أْٗا ناْت قشٝش١, ٚيهٓٓا ٗ سٝٓٗا ٫ ْعًِ إٔ َا 

ٚٗ أثٓا٤ إباضا٠ ْكٍٛ: إٕ ْتٝذ١  ,قس ْؿٗس َباضا٠ يهط٠ ايكسّ :شٝض. ؾُج٬ّْكٛي٘ ق

َكابٌ ٫ ؾ٤ٞ, ٜٚكسف إٔ  ٖصٙ إباض٠ غتٓتٗٞ بؿٛظ ايؿطٜل )أ( ع٢ً ايؿطٜل )ب( بٗسفٺ

َكابٌ ٫ ؾ٤ٞ,  بٗسفٺ )ب(ع٢ً ايؿطٜل  )أ(ٚتهٕٛ ْتٝذتٗا ؾٛظ ايؿطٜل  ,تٓتٗٞ إباضا٠

ٛټ أْين ٗ اؿكٝك١ مل إ٫ٓ  ضٟ ٖصا قشٝض.أنٔ أعًِ بإٔ تك

إٔ تهٕٛ يسٜو ؾهط٠ »ٜكٍٛ غبٝٓٛظا ٗ َعطض اؾٛاب عٔ ٖصا اٱؾهاٍ: 

قشٝش١ ٫ ٜعين ؾ٦ّٝا آخط غري إٔ َعطؾتو يًؿ٤ٞ ٖٞ َعطؾ١ نا١ًَ, أٚ أْٗا ع٢ً 

ٛټ(14)«أسػٔ َا ٜطاّ ٛټ. ؾعٓسَا ٜهٕٛ يس٣ ايؿدل تك ضّا ض قشٝض ٜعًِ إٔ يسٜ٘ تك

َٸ ٕ يسٜ٘ َعطؾ١َّع٢ٓ أ ,قشٝشّا ٗٻتا ٔ بٓتٝذ١ ١ ٚنا١ًَ بإػأي١. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايصٟ ٜته

ٗٸَباضا٠ نط٠ ايكسّ, ضغِ اتٸ أْ٘ سٝح مل ٜهٔ ّتًو ٗ سٝٓٗا  ٓ٘, إ٫ٓهاح قشٸ١ ته

ٛټ َعطؾ١ّ  ضّا قشٝشّا.نا١ًَ ٫ ٜهٕٛ َٔ ٚد١ٗ ْٛط غبٝٓٛظا قس اَتًو تك

ٛټ طٸٚاؿاقٌ إٔ اٱْػإ اُؿ َٸّتًو تك ّا ٚقشٝشّا, َع٢ٓ إٔ يسٜ٘ َعطؾ١, ضّا تا

ٛټ ٔٵٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ ٜعًِ إٔ تك ٟٸ ضٙ قشٝض. ٚيه َٔ إعطؾ١ ٖٛ  ْٕٛع َا ٖٞ إعطؾ١؟ ٚأ

إطاز؟ ٜط٣ غبٝٓٛظا إٔ إعطؾ١ ع٢ً ث٬ث١ أْٛاع, ٚإٔ ايٓٛع ايجاْٞ ٚايجايح َٓٗا ٜػتًعّ 

ٛټ َٸتك ٛټطٸ ٖٛ ايصٟ ّتًو تّا, َع٢ٓ إٔ اٱْػإ اُؿضّا تا َٸك ّا, ٜٚهٕٛ يسٜ٘ َعطؾ١ ضّا تا

 َٔ ايٓٛع ايجاْٞ ٚايجايح. ٚأَا أْٛاع إعطؾ١ ؾٗٞ:

 ١ٝ ٚايتذطٜب١ٝ.ـ إعطؾ١ اؿػٸ1

 ـ إعطؾ١ ا٫غتس٫ي١ٝ ٚايٓٛط١ٜ.2

 ـ إعطؾ١ ايؿٗٛز١ٜ.3
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ٛټإٕ إعطؾ١ َٔ إطتب١ ا٭ٍٚ ٫ تكسِّ َٸّ تك ّا, ٚأَا إعطؾ١ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ ضّا تا

ٛټايح ؾإُْٗا ٜكسِّٚايج َٸَإ يٓا تك ٛٸّ إعطؾ١ ٖٛ ضّا تا ّا ٚقشٝشّا. ٜٚط٣ غبٝٓٛظا إٔ َك

ٛټ ّٸايتك ٛٸّ ايٓٛع ايجاْٞ َٔ إعطؾ١. ٜعُس غبٝٓٛظا  ٚايكشٝض. ٚٗ ض ايتا َا ًٜٞ ْبشح َك

 ٗ تٛنٝض ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١ إٍ اغتعُاٍ َكطًشٌ, ُٖٚا:

 .(15)ـ إؿاِٖٝ إؿرتن1١

َٸٛټـ ايتك2  .(16)ا٭ؾٝا٤ ١ ـٛامٸضات ايتا

إٕ إؿاِٖٝ إؿرتن١ ٖٞ شات ايكهاٜا ايبس١ٜٝٗ اييت ٫ تكبٌ اٱثبات. ٜؿري 

إٍ إٔ إؿاِٖٝ  (17)غبٝٓٛظا ٗ ْتٝذ١ ايكه١ٝ ايجا١َٓ ٚايج٬ثٌ َٔ ايباب ايجاْٞ

ٕؿرتن١ ٗ ٌ إؿاِٖٝ ا٭غاغ١ٝ ٕٝتاؾٝعٜكٝت٘ ٚعًُ٘. إْ٘ ٜهع إؿاِٖٝ اإؿرتن١ ُجِّ

َٸ َكابٌ  ,١ٝ. إٕ ٖصٙ إكطًشات ٖٞ َكطًشات أضغط١١ٝ ٚإؿاِٖٝ ايهًٓا٭َٛض ايعا

. إٕ َطازٙ َٔ ا٭َٛض ايعا١َ ٖٞ ٚتٓتُٞ إٍ ايعكٛض ايٛغط٢, ٜٚطاٖا غبٝٓٛظا ْاقك١ّ

َٸ ١ٝ, َٔ قبٌٝ: ايؿ١ٝ٦ٝ ٚايٛدٛز, َٚطازٙ َٔ إؿاِٖٝ ايهًٓ ,١إؿاِٖٝ ايؿًػؿ١ٝ ايعا

َٸقبٌٝ: اؿذط ٚاٱْػإ. ٜط٣ غبٝٓٛظا إٔ إؿاِٖٝ ايهًَٓؿاِٖٝ َٔ  ١ ١ٝ ٚا٭َٛض ايعا

ٛټ ضات َب١ُٗ, ٫ٚ ّتًو عٓٗا ْٝع ايٓاؽ َؿَّٗٛا ٚؾُّٗا َؿرتنّا. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايتك

ٛٸ١َ يًُعطؾ١ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ, ٖٞ َعاضف تتذًٓ ,اييت ٜصنطٙ غبٝٓٛظا ٢ ع٢ً ٚتهٕٛ َك

١ٝ ٚا٭َٛض إؿاِٖٝ ايهًٓ :ٝع ايٓاؽ, ٚيٝػت َٔ قبٌٝأغاؽ إؿاِٖٝ إؿرتن١ بٌ ْ

َٸ١.  ايعا

ٛټ ٛٸ١َ يًُعطؾ١ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ ٖٞ ايتك َٸإٕ ايؿ١٦ ايجا١ْٝ إك ١ ـٛامٸ ضات ايتا

ٌ عطنّا خاقّا ٚاسس بايهطٚض٠, ُٚجِّ ل بؿ٤ٞٺا٭ؾٝا٤. ٚإطاز َٓٗا ا٭ؾٝا٤ اييت تتعًٓ

ٕؿاِٖٝ ا٭قٛي١ٝ إؿرتن١  يٓٛع ايجاْٞ ْتٝذ١ْيصيو ايؿ٤ٞ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ إعطؾ١ َٔ ا

ٛټ ضات ايٓاؾ١٦ َٔ ٖصٙ إؿاِٖٝ ايصات١ٝ ٚاؿكا٥ل ا٭قٛي١ٝ ٚاؿكا٥ل ايصات١ٝ, ٚإٕ ايتك

ٛټتكسِّ َٸ١. ٚعًٝ٘ هب ايكٍٛ: إٕ ا٭ؾدام ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط غبٝٓٛظا ـّ يٓا تك  ;ضات تا

ٛٸ عٕٛ با٫ختٝاض ٢ً شٚاتِٗ, ٜتُتٻٕٓٛ بٛاغطتٗا َٔ اؿؿاٚ عٜتُٖه ٠ّسٝح ّتًهٕٛ ق

َٴٚاؿطٸ ٫ َٔ اـاضز. ٚعٓسَا ْكٍٛ: إٕ  ,ٛدٳبٕٛ َٔ ايساخ١ٌٜ, َع٢ٓ أِْٗ ٜهْٕٛٛ 

ٌٷ ٛټ اٱْػإ ؾاع ٛټٜعين شيو أْ٘ ّتًو تك َٸّا, ٚإٕ ٖصا ايتك ض ٜٓتُٞ إٍ ايٓٛع ايجاْٞ ضّا تا
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تًو َعطؾ١ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ ٖٛ ايصٟ ّ طٸٚايجايح َٔ إعطؾ١. ٚبايتايٞ ؾإٕ اٱْػإ اُؿ

يٝؼ َٓؿع٬ّ, ٫ أْ٘ ٫ ّتًو عٛاطـ أٚ أساغٝؼ, بٌ إْ٘  طٸٚايجايح. إٕ اٱْػإ اُؿ

ٝٻ ٔ غبٝٓٛظا ّتًو ايعٛاطـ قطعّا, ٚيهٔ ٖصٙ ايعٛاطـ خانع١ يػٝطط٠ عكً٘. ٚقس ب

. يططم ايػٝطط٠ ع٢ً ايعٛاطـ خ٬ق١ّ (18)ٗ ساؾ١ٝ ايكه١ٝ ايجا١ْٝ َٔ ايباب اـاَؼ

 بٌ تًو ايططم ططٜل إعطؾ١.َٚٔ 

: عٓسَا ًٜشل ؾدل نطضّا بآخط ايتايٞٚٱٜهاح شيو ًْؿت ا٫ْتباٙ إٍ إجاٍ 

ٛټ ؾإٕ ٖصا اٯخط غٝشكس عًٝ٘, ٚاؿكس عباض٠ْ َٸ١ٺعٔ اْؿعاٍ, ٜٚػتًعّ تك , ضات غري تا

ايصٟ ٟ بٓا إٍ عسّ ؾِٗ ؾعٌ ايؿدل َع٢ٓ إٔ اؿكس ايصٟ ٖٛ َٔ ١ًْ ايعٛاطـ ٜ٪زٸ

ٌٕ َع٢ٓ أْٓا سٝح مكس عًٝ٘ ٫ ْػتطٝع إٔ ْؿِٗ  ,قشٝض أؿل ايهطض بٓا بؿه

ٌّ ,٫ٚ ْتعطٸف عًٝ٘ بإكساض ايهاٗ, ؾعً٘  ٚأَا إشا ؾُٗٓا ؾعً٘ ٚأزضنٓا أْ٘ نطٚض

 بايٓػب١ ي٘ ئ ْعٛز مٌُ سكسّا ػاٖ٘. إشٕ ؾايػٝطط٠ ع٢ً ايعٛاطـ إِا تػسٚ ٖه١ّٓ

 سٛاٍ اييت أٚدست ايؿعٌ.ٗ ن٤ٛ ؾِٗ ا٭ٚناع ٚا٭

ٖٚٓا ٜططح ٖصا اٱؾهاٍ ْؿػ٘, ٖٚٛ إٔ اٱْػإ ٗ بعض ا٭سٝإ ضغِ َعطؾت٘ 

ٌٸ يؿعٌ ايؿدل, إ٫ٓ اؿاقس ضاظسّا ؼت تأثري عٛاطؿ٘.  أْ٘ ٜبك٢ ساقسّا عًٝ٘, ٜٚٛ

ٚهٝب غبٝٓٛظا عٔ شيو قا٬ّ٥: إٕ ايػبب ٗ شيو ٜعٛز إٍ إٔ إضاز٠ ٖصا ايؿدل 

ّ يٓا أَطّا ١ٝ, ٫ٚ تكسِّعطؾ١ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ َعطؾ١ ْٛط١ٜ ٚاغتس٫ي١ٝ ٚنًٓنعٝؿ١; ٭ٕ إ

سٝح  ;دع٥ّٝا. إٕ نعـ اٱضاز٠ ٜعٛز إٍ عسّ إعطؾ١ ايها١ًَ ٚاؾع١ٝ٥. ٚإٕ ْٛع إعطؾ١

 ّٝا, ٫ ٜهٕٛ ناؾّٝا يًػٝطط٠ ع٢ً ايعٛاطـ.ٜهٕٛ اْتعاعّٝا ٚنًٓ

ٔٵ ٜططح غبٝٓٛظا ٗ َكاّ اؾٛاب يع٬ز نعـ اٱضاز٠؟  ٌٖ ٖٓاى ططٜك١ْ ٚيه

 عٔ إعطؾ١ )ايؿٗٛز١ٜ(: عٔ شيو ايٓٛع ايجايح َٔ أْٛاع إعطؾ١, ٚايصٟ ٖٛ عباض٠ْ

ٚٸ ٛټ٫ّأ  ضات ايكشٝش١ بايهطٚض٠.: إٕ إعطؾ١ ايؿٗٛز١ٜ تػتًعّ ايتك

 .: إٕ ٖصٙ إعطؾ١ ـ خ٬ؾّا يًُعطؾ١ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ ـ دع١ْٝ٥ٚثاّْٝا

ِٸ ٚٗ إعطؾ١ ايؿٗٛز١ٜ اغتٓباٙ ايٓتٝذ١ َٔ زٕٚ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايهرب٣  ٜت

َٸايهًٓ ٚتٛنٝض  ١.١ٝ ٚا٫غتس٫ي١ٝ ؾإْٓا ْسضى ايهرب٣ ايه١ًٝٓ, ٚأَا ٗ إعطؾ١ ايعا

 ٫سك١. ؿطق١ٺي ْرتنٗا ,١وتاز اٍ زضاغ١ٺ َػتكًٓ ٖصا ايٓٛع َٔ إعطؾ١
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 ــــــ ن١ًُْ أخري٠

ٖٓا تكسٻاتٸ إش  ;ٗ ١ََٛٛٓ غبٝٓٛظا ايؿهط١ٜعح قٝا١ْ ايصات ّ َها١ْ هض 

قٌ ٚدصض أٚ ,ٍ قإْٛ ٗ ايطبٝع١ٚٸأؾٗٛ  ,ٙخ٬م عٓسإؿّٗٛ احملٛضٟ يؿًػؿ١ ا٭إْ٘ 

ٌٷ , ١ٖٛٚ ايعٛاطـنآؾ نُا ٜٚطتب٘ اضتباطّا ٚثٝكّا َؿّٗٛ  ؾُٝع ا٫ؾٝا٤. ؾاَ

ٟٸ ؾ٤ٞٺ ٘ ايؿ٤ٞ ٭ْٸ ;يًذٖٛط َٔ ٚد١ٗ ْٛط غبٝٓٛظا إ٫ٓ اؾٖٛط, باعتباض إٔ ٫ قٝا١ْ ٭

ؾها٫ت ايٛاضز٠ ع٢ً  اٱإٍنت ٖصٙ إكاي١ ايٛسٝس إٛدٛز ٗ شات٘. ٚع٢ً ٖصا تعطٻ

ٝٸ١ّٓ نٝؿ١ٝ اْػذاَ٘ َع ١ََٛٛٓ غبٝٓٛظا.  ٖصا ايكإْٛ َب

 

 

الهىامش
                                                      

(2) conaus. 

 
 

 
 

(8) Voluntas (will). 

(9) Appetitus (Appetite). 

(10) Cupiditas (desire). 

 

 

(15) Common notions. 

(16) adequate ideas of the properties of things. 

 



 

 

١ّٝ ١ّٝ يًٓصٛص ايدٜٓ  ايرتمج١ ايجكاف
 

 

 د. أبى القاسم فىائي

 حسه علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ عٝاز اخلاَظ: عدّ االْطذاّ َع ايكِٝ ٚايٛادبات األخالق١ٝـ امل ٖـ

ِٸتعترب ايكٹ  «ايٛطف»َعاٜري ؾكٌ  ٝٳِ ٚايهطٚضات ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ َٔ أٖ

إٍ  (1)خ٬م(أ. يكس عُسْا ٗ ايؿكٌ ايجاْٞ َٔ نتابٓا )زٜٔ زض تطاظٟٚ «إٛطٚف»عٔ 

ِ أخ٬م اٱّإ أٚ أخ٬م ايتؿهري ٝٳِ ا٭خ٬ق١ٝ إٍ قػٌُ, ُٖٚا: قٹٝٳتكػِٝ ايكٹ

نُا عُسْا ٗ ايؿكٍٛ اي٬سك١ َٔ شيو ايهتاب,  .ٝٳِ أخ٬م ايػًٛىٚقٹ ;ٚايتشكٝل

إٍ ايتصنري بإٔ ايؿطٜع١ ٗ َكاّ ايجبٛت تٓػذِ  ,١َ َٔ ٖصا ايهتابٚايؿكٍٛ إتكسِّ

٫ ٜٓػذِ َع ٝٳِ ا٭خ٬ق١ٝ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ّهٔ يؿِٗ ايٓاؽ يًؿطٜع١ إٔ َع ايكٹ

 َٔ اؿهِ ع٢ً ؾِٗ ايٓاؽ بايبط٬ٕ. إ٫ٓ ٫ بٴسٻٝٳِ ا٭خ٬ق١ٝ, ٚٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ايكٹ

ِٸ إبطاي٘ عٓس عسّ ا٫ْػذاّ َع ايكٹ شات »ِ ا٭خ٬ق١ٝ يٝؼ ٖٛ ٝٳإٔ ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜت

 «ا٭خ٬ق١ٝ», ٚإِا ؾِٗ ٚتؿػري ايٓاؽ يًؿطٜع١. َٚٔ إُهٔ َٔ ايٓاس١ٝ «ايؿطٜع١

َٚعترب٠ ؾطٜط١  يؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ, َع٢ٓ إٔ ٖصٙ ايؿتا٣ٚ إِا تهٕٛ ْاؾص٠ّإبطاٍ ا

ٝٳِ ا٭خ٬ق١ٝ. إٕ ْػب١ ا٭سهاّ إدايؿ١ يٮخ٬م إٍ اهلل اْػذاَٗا ٚتطابكٗا َع ايكٹ

أٚ ضٚا١ٜ إٔ  غبشاْ٘ ٚتعاٍ َٔ أنرب اـط٦ٝات ٚايصْٛب اييت ٫ تػتؿط, ٫ٚ ّهٔ ٯ١ٜٺ

بٛاٖطٖا ع٢ً َجٌ  تٵ٢ إشا زٖيستٸ ,ؿدل ٗ ٖصا ايػٝامتطؾع إػ٪ٚي١ٝ عٔ ناٌٖ اي
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 ٖصٙ ا٭سهاّ.

ِ ا٭خ٬ق١ٝ يٝؼ دع٤ّا َٔ ٝٳكٹخط٣: إٕ اؿهِ غري إٓػذِ َع ايأ ٚبعباض٠ٺ

أسهاّ ايسٜٔ إطًل َٚا ؾٛم ايتاضىٞ. ٚيٛ عجط ٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع٢ً َجٌ ٖصا 

ا نإ َعتربّا ؾٝذب ايكٍٛ بإٔ كتًل, أٚ إش إَا إٔ ٖصا ايٓلٸ :اؿهِ,ؾٝذب ايكٍٛ

ؼًُٝ٘ ٚؾطن٘ ع٢ً ايسٜٔ َٔ خاضد٘, أٚ إشا نإ شيو اؿهِ ـ  شيو اؿهِ قس متٻ

ٌٸ ٝٳِ ايٛطٚف ٚايؿطا٥٘ ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ ٗ قسض اٱغ٬ّ ـ َٓػذُّا َع ايكٹ ٗ ٚ

ٜٳ بٛقؿ٘  ٝٳِ ايطا١ٖٓ, ٚدب اعتباض شيو اؿهِاٯٕ َٓػذُّا َع ايكٹ سٵعٴا٭خ٬ق١ٝ, ٚمل 

ٟٸتّا. ٚع٢ً سهُّا َطسًّٝا َٚ٪ٓق ساٍ ٫ ّهٔ ـ بٌ ٫ هب ـ اعتباض ٖصا اؿهِ  أ

 ات ايؿطٜع١.أٚ دع٤ّا َٔ شاتٝٸ ,سهُّا أبسّٜا َٚا ؾٛم تاضىٞ

ذاض بايعبٝس ِٛشدّا ٚانشّا هلصٙ ا٭سهاّ. إٕ  ٜٚعترب دٛاظ ا٫غرتقام ٚا٫تٸ

يؿّا يٮخ٬م, ٫ٚ ٜٓػذِ َع إْػا١ْٝ ا٫غرتقام ٚبٝع ٚؾطا٤ ايبؿط ٜعترب ع٬ُّ كا

يتًب١ٝ َآضب ٚأٖساف إايو ٚايػٝس, ٚاعتباض  اٱْػإ; ٭ٕ ايعبس يٝؼ غ٣ٛ أزا٠ٺ

ٚآي١ ٜتٓاؾ٢ َع نطاَت٘ اٱْػا١ْٝ ٚقُٝت٘ ايصات١ٝ. ٚأغاغّا إٕ ايك١ُٝ  اٱْػإ أزا٠ّ

ٌٕ ايصات١ٝ يٲْػإ ٫ ّهٔ قٝاغٗا بإٛاظٜٔ ا٫قتكاز١ٜ. ٚخريٴ جبت عسّ أخ٬ق١ٝ ٜ زيٝ

ا ْعٝـ ٗ ا٫غتعباز إٔ ٫ أسس ٜػتػٝؼ إٔ ٜعاًَ٘ اٯخطٕٚ َعا١ًَ ايعبٝس. ٚأَا إشا نٓٸ

ذاض بايبؿط, ٜٚػُض يٰخطٜٔ باغرتقام ٜٚبٝض ا٫تٸ ,ٜعرتف بٓٛاّ ا٫غرتقام عامٕل

إػًٌُ, ؾإٕ اٱغ٬ّ ٫ ٜػتطٝع إٔ ّٓع إػًٌُ َٔ ايعٌُ َبسأ إٛاد١ٗ بإجٌ ٗ 

ٝٳِ ٜٓػذِ َع ايعساي١ بٛقؿٗا نٓؿ١ قٹ «دٛاظ إٛاد١ٗ بإجٌ»َجٌ ٖصٙ اؿاي١. إٕ 

٭ْ٘ ع٢ً  ;أسهاّ ايسٜٔ إطًل أسس «دٛاظ إٛاد١ٗ بإجٌ». إٕ (2)ا٭خ٬م ا٫دتُاع١ٝ

ٖا ا٭ز٢ْ, ٚأَا دٛاظ ٝٳِ ا٭خ٬م ٗ سسِّْٝع ايٛطٚف ٚايؿطا٥٘ ٜٓػذِ َع قٹ

ِٸ تطبٝك٘ ع٢ً ايعامل ا٫غتعباز ٚبٝع ٚؾطا٤ ايعب ٝس ؾٗٛ َٔ بٌ أسهاّ ايسٜٔ ايصٟ ٜت

ايصٟ ٜػٛزٙ ٖصا ايعٌُ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ تػط١ٜ ٖصا اؿهِ إٍ ايعامل ايصٟ ٜعترب ا٫غتعباز 

ض٠. ٜٴهاف إٍ شيو إٔ اٱغ٬ّ ٫ ٜػتطٝع إق٬ح ١ٗ ٫ٚ َربٻغري َٛدٻ سٸ تػط١ّٜعٳتٴ دط١ّّ

ا٭نطّ  ٚغا١ٜ َا نإ بإَهإ ايٓيبٸ ,ٚنشاٖا ايعامل ايصٟ ٜػٛزٙ ا٫غتعباز ٗ ي١ًٝٺ

ٖٓا ٖٞ اإٔ ٜكّٛ ب٘ ٖٛ ايعٌُ ع٢ً ايٓػذ ايتسضهٞ ي٬غرتقام. ٚإؿه١ً ايها١َٓ ٖ
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طٜٔ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ ـ ٚبػبب ؾُِٗٗ اـاط٧ ٕع٢ٓ نُاٍ ايسٜٔ إٔ ايؿكٗا٤ ٚإؿػِّ

ْٗا١ٝ٥, َع٢ٓ  ا٭نطّ ع٢ً أْٗا خطٛاتٷ ٚايؿطٜع١ ـ ؾُٗٛا اـطٛات ا٭ٍٚ يًٓيبٸ

ٖٓ اعتباضٖا اؿسٸ  ا ّهٔ ٚهب ؾعً٘ ٗ ٖصا ايؿإٔ.ا٭ع٢ً 

١ ع٢ً دٛاظ ا٫غرتقام ٚا٫غتعباز أخط٣: هب تط١ْ ايٓكٛم ايسآي بعباض٠ٺٚ

هب إٔ ْطؾع ايٝس عٔ  :ثكاؾ١ٝ, ٚإٕ ايرت١ْ ايجكاؾ١ٝ هلصٙ ايٓكٛم تكٍٛ يٓا تط١ّْ

َع٢ٓ إٔ  ,«دٛاظ إٛاد١ٗ بإجٌ»ٛم ع٢ً , ٚإٔ مٌُ ٖصٙ ايٓك«ا٫غتعباز»عٓٛإ 

ّٸ :هلصٙ ايٓكٛم َسيٛيٌ كتًؿٌ دٛاظ إٛاد١ٗ »هلصٙ ايٓكٛم ٖٛ  ؾإسيٍٛ ايعا

, ٚيٛ عُسْا إٍ تطبٝل ٖصا إسيٍٛ ع٢ً ايعامل اؾسٜس ايصٟ ّٓع ا٫غتعباز, «بإجٌ

هلصٙ ايٓكٛم ـ  امٸٚأَا إسيٍٛ اـ ;«دٛاظٙ»ٚيٝؼ إٍ  ,ا٫غتعباز «سط١َ»غٓكٌ إٍ 

ّٸ  «دٛاظ»عٔ  هلا ع٢ً ايعامل ايكسِٜ ـ ؾٗٛ عباض٠ْ ايصٟ ٖٛ َكته٢ تطبٝل إسيٍٛ ايعا

ْٙ ا٫غتعباز. إ٫ٓ , ٚيٝؼ َطًكّا, ٫ٚ ّهٔ تطبٝك٘ ع٢ً ايعامل إٔ ٖصا إسيٍٛ َؿطٚ

ُٵ  ع ؾٝ٘ ا٫غتعباز.ٓٳاؾسٜس ايصٟ ٜٴ

ي١ ع٢ً دٛاظ ا٫غتعباز ايكٍٛ: إْٓا َٔ خ٬ٍ تط١ْ ايٓكٛم ايسا خ٬ق١ُ

 ثكاؾ١ٝ ّهٔ يٓا إٔ ْػتٓب٘ ث٬ث١ أسهاّ كتًؿ١, ٖٚٞ: تط١ّْ

إٕ ٖصا اؿهِ أسس ا٭سهاّ إطًك١ يًسٜٔ إطًل َٚا ٚ ـ دٛاظ إٛاد١ٗ بإجٌ.1

 ؾٛم ايتاضىٞ.

َٔ ا٭سهاّ  إٕ ٖصا اؿهِ ٚاسسٷٚ ذاض بايعبٝس.ـ سط١َ ا٫غتعباز َٚٓع ا٫تٸ2

 ايصٟ متٸ تطبٝك٘ ع٢ً ايعامل اؾسٜس ايصٟ ٜٴُٓع ؾٝ٘ َٔ ا٫غتعباز. ,إؿطٚط١ يًسٜٔ

َٔ ا٭سهاّ  إٕ ٖصا اؿهِ ٚاسسٷٚ ذاض بايعبٝس.ٛاظ ا٫غتعباز ٚا٫تٸـ د3

ؾٝ٘ ايصٟ متٸ تطبٝك٘ ع٢ً ايعامل ايكسِٜ ايصٟ نإ ْٛاّ ا٫غتعباز  ,إؿطٚط١ يًسٜٔ

 قا٥ُّا.

ٚٸإٕ اؿهِ ايجاْٞ ٚايجايح وك٬ٕ َٔ تطب ٍ ع٢ً ايؿطا٥٘ ٝل اؿهِ ا٭

ٔٷ ٚايٛطٚف ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ إدتًؿ١, ٚإٕ ؾع١ًٝ نٌٛ  َٔ ٖصٜٔ اؿهٌُ ضٖ

٢ عٔ َهاْ٘ يكاحل ل ؾططُٗا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ يٛ إٔ ايعامل ايطأٖ ؽًٓبتشٗك

آخط ٜبٝض يػري إػًِ إٔ ٜػتعبس َػًُّا ئ ّهٔ يٲغ٬ّ إٔ ّٓع إػًٌُ َٔ  عامٕل
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 ٛاد١ٗ بإجٌ أٜهّا.إ

, َع٢ٓ إٔ َٛنٛعٗا ٖٛ اٱْػإ «يًتعُِٝ قاب١ًْ»ٚ «َطًك١ْ»ٝٳِ ا٭خ٬ق١ٝ إٕ ايكٹ

ٔ, ٚنٕٛ ٖصا اٱْػإ َػًُّا أٚ غري َػًِ, أٚ ٔ أٚ اي٬تسٜټَا ٖٛ إْػإ, ٚإٔ ايتسٜټ

كٝل ّا أٚ ؾٝعّٝا, أٚ ؾكّٝٗا أٚ غري ؾكٝ٘, أٚ ضد٬ّ أٚ اَطأ٠, ٫ ٜكًض يتدٝنْٛ٘ غٓٸ

ٕ يًؿطٜع١ إطاضّا أخ٬قّٝا ؾإٕ ؾِٗ أسهاّ ايؿطع اييت ٫ إٝٳِ ٚتكٝٝسٖا. ٚسٝح تًو ايكٹ

ٝٳِ ا٭خ٬ق١ٝ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٫ٚ قاب١ً يتعُِٝ, غٛف ٫ تٓػذِ َع ايكٹ ,تهٕٛ َطًك١ّ

ب ايٛاٖط ع٢ً ايتؿطٜل بٌ إػًِ ٚغري إػًِ, ٚبٌ ػٳ١ َعايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ايسآي

َٔ تطْتٗا  ٫ بٴسٻٚبٌ ايؿكٝ٘ ٚغري ايؿكٝ٘, ٚبٌ ايطدٌ ٚإطأ٠, ٞ, ايؿٝعٞ ٚايػٓٸ

ط ٗ ٚاقع ا٭َط عٔ أسهاّ ايسٜٔ ثكاؾّٝا; ٭ٕ ٖصا ايكػِ َٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٜعبِّ

ك١ ع٢ً ايعامل ايكسِٜ, زٕٚ أسهاّ ايسٜٔ إطًل َٚا ؾٛم ايتاضىٞ. ٚإٕ تػط١ٜ إطبٻ

 يًؿطع. ٚكايؿ١ْ ,ٗ ايسٜٔ ع١ْسٵتًو ا٭سهاّ إٍ ايعامل اؾسٜس بٹ

ٝٳِ ا٭خ٬ق١ٝ تهع بأٜسٜٓا َعٝاضّا يتشسٜس ٚتؿهٝو ايكطا٤ات ايكشٝش١ إٕ ايكٹ

ٜتطابل َع ايعكٌ ٚايٛدسإ ا٭خ٬قٞ  يًسٜٔ َٔ ايكطا٤ات اـاط١٦ ي٘. إٕ ايسٜٔ اؿلٸ

ٌٸ ِٕ يٲْػإ ١٦َ با١٦ٕ, ٚعًٝ٘ ؾإٕ ن خ٬قٞ يًسٜٔ ٫ ٜٓػذِ َع ايعكٌ ٚايٛدسإ ا٭ ؾٗ

باع ٗ ٖصا ايعامل, يًٓاؽ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ٗ ايعامل اؾسٜس ٫ ٜهٕٛ قاب٬ّ يًتطبٝل ٚا٫تٸ

َُٗا نإ شيو ايؿِٗ َٓػذُّا َع ايعكٌ ٚايٛدسٕ ا٭خ٬قٞ يًٓاؽ ايصٜٔ ناْٛا 

باع٘ ٗ شيو ايعامل. إٕ فطٸز ٜعٝؿٕٛ ٗ ايعامل ايكسِٜ, ٚأَهٔ يصيو تطبٝك٘ ٚاتٸ

ٍٸ ع٢ً اعتباضٖا ا٭بسٟ اْػذاّ بعض ايؿتا٣ٚ  ايؿك١ٝٗ َع ايعك١ْٝ٬ ايكس١ّ ٫ ٜس

ْٚؿٛشٖا ع٢ً ْٝع ايٓاؽ ع٢ً َطٸ ايتاضٜذ. إٕ ايؿتا٣ٚ ٚا٭ؾٗاّ ايؿك١ٝٗ ٚغري ايؿك١ٝٗ 

َٔ  ٬ بٴسٻل ع٢ً ايعامل اؾسٜس ٚٗ ٖصٙ ايسْٝا ؾيًٓكٛم ايس١ٜٝٓ إشا أضٜس هلا إٔ تطبٻ

ط بٹإ ٖصا ايعامل, ؾًٝؼ ٖٓاى َا ٜٴذٵيػٓهعطنٗا ع٢ً ايعكٌ ٚايٛدسإ ا٭خ٬قٞ 

إ ايعامل ايكسِٜ أبسّا. إٕ ٖصا ا٭َط باع عكٌ ٚٚدسإ غٓهإ ٖصا ايعامل ع٢ً اتٸغٓه

. ؾهُا ٫ غٝهٕٛ َكساقّا يًطاع١ ايعُٝا٤ يٮغ٬ف, ٖٚٛ َا ؾذب٘ ايكطإٓ قطاس١ّ

 نصيو ٫ ولٸإ ايعامل ايكسِٜ َٔ خ٬ٍ ايعك١ْٝ٬ اؾسٜس, يٓا إٔ مانِ غٓه ولٸ

دصٕٚ ايكطاضات ٜٚعًُٕٛ ع٢ً أغاؽ َعاٜري طٕٚ ٜٚتٸايصٜٔ ٜؿٚه ,إ ايعامل ايكسِٜيػٓه
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 .(3)إٔ ٜكسضٚا يٓا ْؿؼ ايٛقؿ١ ٚاؿهِ ايكسِٜ أٜهّا ,ايعك١ْٝ٬ ايكس١ّ

ض هلا ايتؿهري ايسٜين ٖٛ ؼطٜـ ع اييت تعطٻسٳإٕ َٔ أنرب ا٫مطاؾات ٚايبٹ

ٚا٭خ٬م. ٚيٛ قًٓا بإٔ ٖصا ٖٛ َهُٔ دصٚض ايهجري َٔ ايٓػب١ ايكا١ُ٥ بٌ ايؿك٘ 

ايهٛاضخ اييت ؼكٌ باغِ ايسٜٔ ئ ٜهٕٛ َا قًٓاٙ أَطّا دعاؾّٝا. إٕ ايؿك٘ اـايٞ َٔ 

ٌٸ ا٭خ٬م ٌٸ ق ـٷ ,ا٭خ٬م, أٚ ايؿك٘ ايصٟ ٜطٜس إٔ و ـٸ إِا ٖٛ غٝ  ساضٕؽ ٗ ن

ٞٸٚساد١ اجملتُع اٱ ,. مٔ ٫ ْٓهط نطٚض٠ ايؿكٌُٕ٘ٹثٳ إٍ ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٜٔ,  غ٬َ

ٝٵسٳ ضٙ إٓاغب ٗ سٝا٠ إ٪ٌَٓ ٚٵأْٓا ْعتكس داظٌَ بإٔ ايؿك٘ إِا ّهٓ٘ إٔ ًٜعب زٳ بٳ

إشا مل ىطز عٔ زا٥ط٠ ا٭خ٬م. إٕ ايؿك٘ ايصٟ ٫ ٜطاعٞ اـطٛٙ ا٭خ٬ق١ٝ اؿُطا٤, 

ٌٸ ٌٸ ق ٛٻ ٜٚطّٚ إٔ و طٜٔ, طٜٔ ٚإتذبِّٚإتهبِّبٝس ايٛإٌ  ٍ إٍ أزا٠ٺا٭خ٬م, غٝتش

 .(4)ض ٚا٫غتبسازٛٵٟ بٓا شيو يػري ايؿكط ٚايب٪ؽ ٚاؿطَإ ٚايعٓـ ٚاؾط١ّ ٚاَؾٚئ ٜ٪زٸ

 

َّٛات ايعامل اجلدٜد ٚ  ــــــ ـ املعٝاز ايطادع: عدّ االْطذاّ َع ضسٚزٜات َٚك

ٛٸ َٕ ,َاتإٕ يًعامل اؾسٜس نطٚضٜات َٚك ٍ ٜعٝـ ؾٝ٘ غ٣ٛ ايكبٛ ٔٵ٫ َٓسٚس١ 

ّا نإ بٗا. يٝؼ أَاّ ايٓاؽ غ٣ٛ ا٫ختٝاض بٌ ايعامل ايكسِٜ ٚايعامل اؾسٜس, ٚأٜٸ

خاقٸ١ يًسٜٔ تٓػذِ َع شيو ايعامل ايصٟ اختاضٚٙ. ٚيٛ  اختٝاضِٖ غٝهٕٛ هلِ قطا٠ْ٤

ك١ ع٢ً ايعًِ ايكسِٜ ٚتطبٝكٗا ع٢ً ايعامل أضاز ؾدل تعُِٝ أسهاّ ايسٜٔ إطبٻ

ٝ٘ غ٣ٛ ايؿؿٌ عٵ٢ بايؿؿٌ, ٚئ تهٕٛ ْتٝذ١ غٳٓٳُٵاؾسٜس )أٚ ايعهؼ( ؾإْ٘ غٝٴ

 ٚخطاب ايسٜٔ ٚايسْٝا َعّا. ,ـٚايتدًٗ

نُا غبل إٔ شنطْا ؾإٕ ايعك١ْٝ٬ اؾسٜس٠ ٚا٭خ٬م ايعًُا١ْٝ أٚ َا ؾٛم ٚ

ِّ َات ٚايعٓاقط اييت ٫ ّهٔ ادتٓابٗا ٗ ايعامل اؾسٜس, ٚإٕ أَٛضّا َٔ ايس١ٜٝٓ َٔ إك

ٌ بٳ١ٜ ٚإػاٚا٠ ٚاؿٝاز ا٭ٜسٜٛيٛدٞ َٔ قٹٚايسّكطاط١ٝ ٚاؿطٸقبٌٝ: سكٛم اٱْػإ 

سٸ َٔ نطٚضٜات ٖصا ايعامل. إٕ اؿهَٛات ايؿطز١ٜ ٚايؿُٛي١ٝ عٳاؿهَٛات تٴ

ٞ ساد١ ايٓاؽ ٗ ايعامل اؾسٜس بايؿهٌ ٚاييت تط٣ ْؿػٗا ؾٛم ايٓكس ٫ تًبٸ ,ٚإكسٸغ١

ٌٸاي٥٬ل ٚإٓاغب, ٚئ ٜهتب هلا ايٓذاح أٚ ايبكا َؿانٌ  ٤. ٚإٕ ا٭غًٛب ايكشٝض ؿ

عٞ. ٚعًٝ٘ ؾُٔ زٕٚ ا٫عرتاف بٗصٙ ا٭َٛض ُٵٖصا ايعًِ ٜهُٔ ٗ ايطدٛع إٍ ايعكٌ اَؾ
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ٌٕ ٢ يٛ ناْت ًٜٝل بهطا١َ اٱْػإ. ٚعًٝ٘ ستٸ ٫ ّهٔ اؿٝا٠ ٗ ٖصٙ ايسْٝا بؿه

ْػإ ب ايٛاٖط َع ايسّكطاط١ٝ ٚسكٛم اٱػٳٚضٚا١ٜ ٫ تٓػذِ َع ٖٓاى أيـ آ١ٜٺ

ٍٸ ٛٸَات ايعامل اؾسٜس, ٚناْت تس ع٢ً  ٚإػاٚا٠ بٌ ايٓاؽ ٚغا٥ط نطٚضٜات َٚك

احملابا٠ بٌ ايٓاؽ ٗ اؿكٛم ٚا٫ختٝاضات, َع شيو ٫ ّهٔ يٓا إيػا٤ ٖصٙ ا٭َٛض 

١ٜ عٞ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ إٔ اؿطٸْٚؿٝٗا اغتٓازّا إٍ تًو اٯٜات ٚايطٚاٜات, ْٚسٸ

ٝٳِ اٱغ١َٝ٬, ٱغ٬ّ, ٫ٚ ّهٔ إٔ تهٕٛ دع٤ّا َٔ ايكٹٚايسّكطاط١ٝ ٫ تٓػذِ َع ا

أٚ ايكٍٛ بإٔ سكٛم اٱْػإ اٱغ١َٝ٬ ؽتًـ عٔ سكٛم اٱْػإ ايػطب١ٝ, أٚ إٔ 

ايسّكطاط١ٝ ايس١ٜٝٓ ؽتًـ عٔ ايسّكطاط١ٝ َا ؾٛم ايس١ٜٝٓ ٚايعًُا١ْٝ. إٕ َجٌ ٖصٙ 

ٕٵ زٕٚ  ,ل ع٢ً ايعامل ايكسِٜايسٜٔ إطبٻ ٔ أسهاّـ إِا تبِّ تٵسٳٚٴدٹ اٯٜات ٚايطٚاٜات ـ إ

أسهاّ ايسٜٔ إطًل َٚا ؾٛم ايتاضىٞ. َٔ ٖٓا ٫ ّهٔ تػط١ٜ َؿازٖا إٍ ايعامل 

 اؾسٜس زٕٚ تطْتٗا ثكاؾّٝا.

ٚإٔ  ,«عكطّٜا»ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ عٓسَا ْكٍٛ بٛدٛب إٔ ٜهٕٛ ؾُٗٓا يًسٜٔ 

عين بصيو إٔ لعٌ ايجكاؾ١ ٜهٕٛ َٓػذُّا َع ايجكاؾ١ ٚاؿهاض٠ اؾسٜس٠, ٫ ْ

نٝات ايسٜٔ, ٚدعً٘ ٬َنّا طٳات ٚعٳٚاؿهاض٠ اؾسٜس٠ َعٝاضّا يًشهِ ٗ باب شاتٝٸ

ز ؾٝٛع ٚغٝاز٠ ٚاٖط٠ ٗ ايعامل يتؿهٝو ٚطف ايسٜٔ عٔ شات ايسٜٔ, ٚإٔ ْعترب فطٻ

ٔ بٌ َطازْا َ ,ٝتٗا َٚؿطٚعٝتٗا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايسٜٔاؾسٜس زي٬ّٝ ع٢ً دٛاظٖا ٚسًٚ

َِ ٠ْيو إٔ ؾُٗٓا ايطأٖ يًسٜٔ ؾذطش  تٵناضب١ ظصٚضٖا ٗ ايعك١ْٝ٬ ايتكًٝس١ٜ, ٚقس 

ٚتطعطعت ٗ قًب ايجكاؾ١ ٚاؿهاض٠ ايكس١ّ, ٚقس تٓاغُت طٛاٍ ايكطٕٚ إان١ٝ 

ٚتٛاظْت َع عٓاقط ٖصٙ ايجكاؾ١ ٚاؿهاض٠, ٚإٕ ايكطا٠٤ ايػا٥س٠ يًسٜٔ ٗ فتُعٓا 

ع٢ً ايعامل ايكسِٜ. عًٝٓا إٔ مرتؽ َٔ ؾطض ٚؼٌُٝ يًسٜٔ ايصٟ متٸ تطبٝك٘  قطا٠ْ٤

ٌٕ  ثكاؾ١ ٚسهاض٠ ايعامل ايكسِٜ ع٢ً ايٓاؽ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ٗ ايعامل اؾسٜس بؿه

عذٸ١ اؿؿاٚ ع٢ً ايسٜٔ ٚؼت غطا٤ ايسؾاع عٓ٘, ٚاعتباض  ;ضّٜاصٵَتؿاٚت ٚكتًـ دٳ

و با٭قٍٛ ؾ٦ّٝا ٚاسسّا, تُػټٔ ٚايتك٣ٛ ٚايـ ٚايتسٜټعباز٠ ايكسِٜ ٚعباز٠ اهلل أٚ ايتدًٗ

ٌٸ ايسٜٔ, ٚايعٌُ باغِ ايسٜٔ ع٢ً َٓع اجملتُع َٔ ايتكسټ ٛټٚإس٬هلا ق ض. ٖٓاى ّ ٚايتط

بٌ ايكٍٛ بتعاضض ايسٜٔ َع ايجكاؾ١ ٚاؿهاض٠ اؾسٜس٠ ٚايكٍٛ بتعاضض ايجكاؾ١  ؾطمٷ
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ٛع ايجاْٞ ٫ ٚاؿهاض٠ اؾسٜس٠ ٚبٌ ايجكاؾ١ ٚاؿهاض٠ ايكس١ّ. ٚإٕ ايتعاضض َٔ ايٓ

ي٘ بايسٜٔ بتاتّا, ٚإٕ إقشاّ ايسٜٔ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعاضض ٜٓطٟٛ ع٢ً إغا٠٤  َ٘بٵضٳ

 تٛٚٝـ ايسٜٔ ٚاغتػ٬ي٘.

يٝٓتكس اؿهاض٠ اؾسٜس٠ َٔ َٛنع ايسٜٔ ٚباغِ ايسٜٔ,  عٓسَا ٜربظ ؾدلٷ

 ٜٚعٌُ ع٢ً ْؿٞ أقٌ ٖصٙ اؿهاض٠ أٚ َٛاٖطٖا, عًٝ٘ إٔ ٜعطٞ دٛابّا ٚانشّا هلصٙ

 :ايتاي١ٝا٭غ١ً٦ 

ٌٖ ايسٜٔ بصات٘ ٖٛ ايصٟ ٜبطٌ اؿهاض٠ اؾسٜس٠ َٚٛاٖطٖا أّ ايجكاؾ١ »ـ 

ٌٸ ,عت بطزا٤ ايسٜٔٚاؿهاض٠ ايكس١ّ اييت تًٖؿ يًسٜٔ  قطا٠٤ٺ ٚأقبشت دع٤ّا َٓ٘ ٗ ٚ

ٔ ٚاَتعز بتًو اؿهاض٠ ٚايجكاؾ١, ٖٞ اييت تٴبطٌ اؿهاض٠ اؾسٜس٠ ايصٟ عٴذٹ

 .«؟َٚٛاٖطٖا

ٓاٙ ٗ ايٓكس َٚعٝاضٙ ٗ اؿهِ بؿإٔ اؿهاض٠ اؾسٜس٠ ٖٛ ايسٜٔ ٌٖ َب»ـ 

 .«؟إطًل َٚا ؾٛم ايتاضىٞ أٚ ايسٜٔ ايصٟ متٸ تطبٝك٘ ع٢ً ايعامل ايكسِٜ

ايسٜٔ »َٔ خ٬ٍ  ٓا اؿهِ بؿإٔ ايعامل اؾسٜس َٚٛاٖطٙ إ٫ٓيٝؼ َٔ سٚك

ع٢ً ايعامل  «تطبٝك٘ايسٜٔ ايصٟ متٸ », ٚيٝؼ َٔ خ٬ٍ «َا ؾٛم ايتاضىٞ»أٚ  «إطًل

ايكسِٜ. ٚإػأي١ اؾسٜط٠ با٫ٖتُاّ ٖٞ عسّ ٚدٛز تعاضض بٌ ايعًِ ٚايسٜٔ. ٚإشا نإ 

ٖٓاى َٔ تعاضض ؾٗٛ بٌ ايعًِ ٚاؾٌٗ, أٚ بٌ ايعًِ ٚؾب٘ ايعًِ. إٕ ايٓٛطٜات ايع١ًُٝ 

ٟٸ تتٓاؾؼ ٚتتباض٣ ؾُٝا بٝٓٗا, ٚإٕ اؿهِ بٝٓٗا ٜكّٛ ع٢ً أغايٝب خاقٸ١ بٗا, ٚع٢ً أ

ٍٕ ٌٸ سا ٚايؿكٌ َٔ خ٬ٍ  ؾإٕ ايٓعاعات غري ايس١ٜٝٓ أٚ َا ؾٛم ايس١ٜٝٓ ٫ تكبٌ اؿ

َٳ ,ايطدٛع إٍ ايسٜٔ ٚايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ط ايسٜٔ, بٌ ا٭َط ع٢ً ايعهؼ ٜٴؿػِّ ٔٵأٚ إٍ 

َٔ شيو ُاَّا, ؾكس أثبتت ايتذاضب ايتاضى١ٝ إٔ ؼٌٜٛ ايٓعاعات غري ايس١ٜٝٓ َٚا ؾٛم 

ِٸ عاتٺايس١ٜٝٓ إٍ ْعا  أغباب زٚاّ ٚاغتُطاض ٖصٙ ايٓعاعات. ز١ٜٝٓ ٜٴعترب َٔ أٖ

ـ ٚعباز٠ ا٭غ٬ف َطازؾّا يٲخ٬م ٚايتسٜٸٔ ٚايعٖس هب عسّ اعتباض ايتدًٗ

ٚايتك٣ٛ. عٓسَا ْكٍٛ بٛدٛب ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ٚطؾ٘ ايكسِٜ, ْٚكٍٛ بعسّ ٚدٛب ؾطض 

آخط, إِا ْعين بصيو  فٺشيو ايٛطف ـ باغِ ايسٜٔ ـ ع٢ً ايٓاؽ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ٗ ٚط

ٟٸ قساغ١ٺإٔ ايٛطف ا٭ٍٚ يًسٜٔ أَط عٴطٵ ٫ ٜٓبػٞ »أٚ أقاي١. إشٕ  ٗ ٫ ٜٓطٟٛ ع٢ً أ
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. ٫ َاْع َٔ ْكس «كايؿ١ ايعامل اؾسٜس َٚٛاٖطٙ اغتٓازّا إٍ ايٛطف ايكسِٜ يًسٜٔ

ٚٸٌ ٚطؾّا دسٜسّا يًسٜٔ, ؾطٜط١ إٔ ٜكرتٕ ٖصا ايٓكس ايعامل اؾسٜس ايصٟ ّجِّ بٓكس  :٫ّأ

إٔ ٜهٕٛ ايسٜٔ ْؿػ٘ ٖٛ إعٝاض ٚإب٢ٓ ٗ سهُٓا بٗصا  :ٚثاّْٝا ;ايٛطف ايكسِٜ يًسٜٔ

ٚيٝؼ ايسٜٔ ايصٟ  ,ايؿإٔ, ٚيٝؼ ايٛطف ايكسِٜ, ٚإٔ ٜهٕٛ إعٝاض ٖٛ ايسٜٔ إطًل

ِ ٗ ٖصٙ متٸ تطبٝك٘ ٚقبٸ٘ ٗ ٚطف ايعامل ايكسِٜ. ٚيهٞ ٜهٕٛ ايسٜٔ ٖٛ اَؿَه

ٚٸ ػطٜسٙ َٔ ٚطؾ٘ ايكسِٜ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ تهٕٛ ايرت١ْ ايجكاؾ١ٝ  ٫ّإٛاضز هب أ

١َ ع٢ً َكسٸ ,ٚعكط١ْ ايؿهط ايسٜين أٚ إعاز٠ قٝاغت٘ عك٬ّْٝا ,يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ

نُا ٖٛ اؿاٍ  ,ايعٌُ ع٢ً دعٌ ايعكط زّٜٓٝا. َٔ إٓاغب ْكس ايٛطف اؾسٜس يًسٜٔ

٢ً ايسٜٔ إطًل ٫ َٓسٚس١ يٓا َٔ بايٓػب١ إٍ ْكس ايٛطف ايكسِٜ ي٘, ٚيهٞ مكٌ ع

ي٬َتعاز َع كتًـ ايٛطٚف.  نٓتٝذ١ٺ ٚاييت ٫ تٛٗط إ٫ٓ ,ْكس ا٭ؾٗاّ إدتًؿ١ يًسٜٔ

ٌٕ  ,َكاضٕ. إِا ايؿ٤ٞ اـاط٧ َٚٔ إٓاغب َكاض١ْ كتًـ ايٛطٚف ٚزضاغتٗا بؿه

ٚطٚف  َٔ خامٸ عٔ تػط١ٜ قساغ١ ايسٜٔ إٍ ٚطفٺ عباض٠ْ ,ٚايصٟ ٫ ّهٔ ايكبٍٛ ب٘

ايسٜٔ, ٚايؿِٗ ٚايتؿػري ايسٜين إٓػذِ ٚإتٓاغِ َع شيو ايٛطف, ٚايعٌُ ع٢ً تػط١ٜ 

ٚٸ ٚإٍ  ,ٍ, ٚتػط١ٜ قساغ١ ٚخًٛز شات ايسٜٔ إٍ ٚطٚؾ٘خكا٥ل ايسٜٔ إٍ ٚطؾ٘ ا٭

 ايؿِٗ ايسٜين ايكا٥ِ ع٢ً شيو ايٛطف.

َٳ ١ٺَٔ إبسا٤ سػاغٝٸ ٫ بٴسٻٚ سؾاع عٔ ايسٜٔ, ٜطٜس ـ ؼت غطا٤ اي ٔٵنبري٠ ػاٙ 

ٗ سٌ إٔ اؿكٝك١ تهُٔ ٗ عٝؿ٘ نُٔ ايعامل ايكسِٜ, ٚاعتٝازٙ ع٢ً ايجكاؾ١ ٚايٓٗر 

ٚايتؿهري ٚايػًٛى ايكسِٜ, أٚ ٭ٕ َكاؿ٘ ايؿدك١ٝ أٚ ايؿ١ٜٛ٦ أٚ َٓكب٘ َٚٓعيت٘ ٫ 

ٌٸ ٜهتب هلا ايبكا٤ إ٫ٓ ايعامل ايكسِٜ, ٚاؿاٍ إٔ اؿكٝك١ تهُٔ ٗ ايػصاد١  ٗ ٚ

ـ كايؿ١ ايجكاؾ١  (5)يٛاٖط ٚعباز٠ ا٭غ٬ف أٚ عباز٠ ايسْٝا أٚ عباز٠ ا٭عسا٤ٚعباز٠ ا

 ٚاؿهاض٠ ٚايعك١ْٝ٬ َٚٓٗر اؿٝا٠ ٚإعٝؿ١ اؾسٜس٠.

 

 ــــــ ـ املعٝاز ايطابع: عدّ االْطذاّ َع ايٓٛاسٞ احلط١ٓ ٚاإلجياب١ٝ ٚاملفٝد٠ يًعامل اجلدٜد ش

إؿطٙ. ٜصٖب  ُٜا٥ع ايتشٗؿإٕ َٔ بٌ َٛاطٔ نعـ ايتؿهري ايؿكٗٞ ايؿ

عسّ َؿطٚع١ٝ ا٭ؾٝا٤ اؾسٜس٠, ٚىايؿٕٛ إٛاٖط  ٖٛ ايبعض إٍ دعٌ ا٭قٌ 
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 إشا ناْت ٖٓاى َؿاب١ْٗ اؿػ١ٓ ٚإٛدب١ ٚإؿٝس٠ ٗ ايعامل اؾسٜس باغِ ايسٜٔ, إ٫ٓ

ٝل ٝٳط ٚإٛاثٚغٓد١ٝ بٌ ٖصٙ إٛاٖط ٚبٌ َا نإ وسخ ٗ ايعامل ايكسِٜ. ٚإٕ ايػِّ

ػات اؿسٜج١ اييت تبًٛضت بٌ ايٓاؽ بايتسضٜر, ٚمل ٜهٔ هلا َٔ ٚدٛز ٚايعكٛز ٚإ٪غٸ

ُٸ ٗ عكط ايٓيبٸ  ١ ا٭طٗاض, ٖٞ َٔ ٖصا ايكبٌٝ.ا٭نطّ ٚا٭٥

سٸ َٔ ا٭َٛض اؾٝٸس٠ ٚاٱهاب١ٝ ٚايٓاؾع١ ٗ ؾ١ٝ تٴعٳإٕ ايهجري َٔ ايكٛاٌْ ايعٴطٵ

ٛٸَات ٖصا ايعامل. ٚمٔ ْٴطًل  إٕ بعهٗا :ٌٵايعامل اؾسٜس, إشا مل ُْك َٔ نطٚضٜات َٚك

ف تٓبجل عٔ إضاز٠ . إٕ ؾطٜع١ ايعٴطٵ«فؾطٜع١ ايعٴطٵ»ع٢ً ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ايكٛاٌْ اغِ 

ٝٵسٳغٞ. سٵٗ, ٫ عٔ إضاز٠ ايؿاضع ايُكايؿاضع ايعٴطٵ سٝح ٜعتكسٕٚ ; إٔ ايهجري َٔ ايؿكٗا٤ بٳ

ٚٸ ف, ٫ تهٕٛ ٖصٙ ايكٛاٌْ ١ٝ ايعٴطٵ١ٝ َٚؿطٚعيٞ ٜكّٛ ع٢ً عسّ سذٸبإٔ ا٭قٌ ا٭

ٗ قسض اٱغ٬ّ ٚعكط ا٭١ُ٥  إشا نإ هلا ْٛريٷ ٫ٚ َؿطٚع١ٝ هلا, إ٫ٓ ,َعترب٠ّ

عا٩ِٖ ع٢ً إٔ اعتباض سٝح ٜكّٛ ازٸ ;ٚيٛ بايػهٛت عٓٗا ,ا٭طٗاض, ٜٚجبت تكطٜطِٖ هلا

ٔٷؾطٜع١ ايعٴطٵ اَ٘, بإَها٤ أٚ غهٛت ايؿاضع عٓس سسٚثٗا أَ ف َٔ ْاس١ٝ ايؿطع ضٖ

ف ٚإٕ إَها٤ أٚ غهٛت ايؿاضع إِا ّهٔ نؿؿ٘ ٚإسطاظٙ إشا نإ شيو ايعٴطٵ

ؾا٥عّا بٌ ايٓاؽ ٗ عكط سهٛض إعكٌَٛ, َع إسطاظ غهٛت إعكّٛ عٓ٘ أٚ 

 ,١ عكٛزٺتأٜٝسٙ ي٘. ٚع٢ً أغاؽ ٖصا إب٢ٓ ٜصٖب بعض ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ بعسّ َؿطٚعٝٸ

أٚ إًه١ٝ إع١ٜٛٓ ٚبطا٠٤  ,ايتأيٝـ سلٸ :َٔ قبٌٝ ,ايهُإ, ٚسكٕٛم :َٔ قبٌٝ

 َٚا إٍ شيو. ,ا٫خرتاع

ٔٵ ٌٷ ٚيه أقاي١ »َكٓع يكاحل  نُا ضأٜٓا ٗ ايؿكٍٛ ايػابك١, يٝؼ ٖٓاى زيٝ

ٔٸٝعسّ سذٸ ٚٸ«١ ايٛ ف ٗ ٚعٴطٵٚإػتؿاز َٔ ايعكٌ ايعٴطٵ ,يٞ ٗ ٖصا ايباب. إِا ا٭قٌ ا٭

ٍ ٗ ٚٗٛض ايه٬ّ عٳتٳإٕ ٖصٙ ايٕٛٓٛ ٫ تٴدٵايعك٤٬, ٖٛ إٔ ايٕٛٓٛ ايعك١ٝ٥٬ سذٸ١, ٚ

ٚٸل بايعٴطٵَا ٜتعًٖ ٚخرب ايٛاسس. ٚٗ ١ ٝيٞ ٜكّٛ ع٢ً سذٸف هب ايكٍٛ: إٕ ا٭قٌ ا٭

إشا قاّ ع٢ً  ١ٗ َٚؿطٚع١, إ٫ٓؾ١ٝ ٗ ايٓٛط٠ ا٭ٍٚ َٛدٻف, ٚإٕ ايكٛاٌْ ايعٴطٵايعٴطٵ

ٌٷ ايسٜٔ ايصٟ متٸ »ٚيٝؼ ٗ  ,«ايسٜٔ إطًل»َعترب آخط أق٣ٛ َٓٗا ٗ  خ٬ؾٗا زيٝ

ـ َٛاٖط إٕ اٱغ٬ّ ٜٴدايٹ»: ع٢ً ايعامل ايكسِٜ. ٫ َع٢ٓ ٭ٕ ٜكٍٛ ؾدلٷ «تطبٝك٘

ٕٛتًو اييت أَهاٖا ايؿاضع, ٚثبتت سًٓ اؿهاض٠ اؾسٜس٠, إ٫ٓ  خامٸ ٝتٗا ٚدٛاظٖا بٓش
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ٚٸ«ٚبا٭زي١ ايٓك١ًٝ َعترب٠ ٚ ؾ١ٝ ْاؾص٠ْإٕ ايكٛاٌْ ايعٴطٵ»يٞ ٜكٍٛ: , بٌ إٕ ا٭قٌ ا٭

إٕ اٱغ٬ّ ٜٛاؾل ». طبكّا هلصا ا٭قٌ هب ايكٍٛ: «إشا ثبت خ٬ؾٗا َٚؿطٚع١, إ٫ٓ

إشا ثبتت سطَتٗا ٚعسّ َؿطٚعٝتٗا عهِ ايسٜٔ إطًل  َٛاٖط اؿهاض٠ اؾسٜس٠, إ٫ٓ

ٌٕف ٚاتٸ. إٕ ايكٍٛ بؿطٜع١ ايعٴطٵ«َٚا ٚضا٤ ايتاضىٞ , إِا باع َعاٜريٖا ٫ وتاز إٍ زيٝ

ٌٕايصٟ وتا ِٸ إْ٘ ف ٚسط١َ اتٸإٓع َٔ ايكٍٛ بؿطٜع١ ايعٴطٵ ٖٛ ز إٍ زيٝ ٫ باع َعاٜريٖا. ث

ٔ َٔ َٔ ايتُٗه ٫ بٴسٻَع٢ٓ أْ٘  ,ٗ ٖصا إٛضز َٔ ا٫يتؿات إٍ د١ٗ ٚع١ًٓ ايتشطِٜ بٴسٻ

ِٷ َٔ أسهاّ ايسٜٔ إطًل َٚا ؾٛم ايتاضىٞ.  إثبات إٔ ايتشطِٜ َٛضز ايبشح سه

ف ف اؾسٜس َٔ خ٬ٍ ا٫غتٓاز إٍ ايعٴطٵ٫ ّهٔ كايؿ١ ايعٴطٵ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

ٌ زي٬ّٝ قاؿّا ٗ قسض اٱغ٬ّ ٫ ٜؿٚه فٺايكسِٜ, نُا إٔ فطٸز عسّ ؾٝٛع عٴطٵ

 ٚاعتباض عسّ َؿطٚعٝت٘. ,ف اؾسٜسيطؾض ايعٴطٵ

ؿكت ن١ًُ ايؿكٗا٤ ٗ ايكطٕٚ إان١ٝ ع٢ً سط١َ بٝع ٚؾطا٤ ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ: اتٸ

َٔ ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ: إٕ َا قٌٝ ٗ  عا٤ اٱْاع ٗ ٖصا ايؿإٔ. ٚقاٍ عسزٷسّ, ٚمتٸ ازٸاي

١ً ٚعك١ْٝ٬ هلصٙ إعا١ًَ ٗ قًٖ سط١َ بٝع ٚؾطا٤ ايسّ ٜعٛز غبب٘ إٍ عسّ ٚدٛز َٓؿع١ٺ

سٝح مل ٜهٔ تعضٜل ايسّ يًُطن٢ ٚاؾطس٢ َع٫ُّٛ ب٘ ٗ تًو  ;ا٭ظ١َٓ ايػابك١

ب١ ع٢ً ايسّ, ؾٝهٕٛ سٝح ْؿٗس ايهجري َٔ ايؿٛا٥س اؿ١ٜٛٝ إرتتِّ ;ّا٭ظ١َٓ. أَا ايٝٛ

ي٘, ٚإٕ  «١َٛنٛعٝٸ»بٝع٘ ٚؾطا٩ٙ دا٥عّا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ. ٖٚصا ٜعين إٔ ايسّ ٫ 

ِٷ ل بايسٜٔ ايصٟ متٸ تطبٝك٘ ع٢ً ايعامل ايكسِٜ. َؿطٚٙ َٚتعًٓ سط١َ بٝع٘ ٚؾطا٥٘ سه

ٖٛ إٓع َٔ بٝع  ,«ايسٜٔ إطًل»ّا َٔ أسهاّ إِا ايصٟ ي٘ َٛنٛع١ٝ, ٜٚٴعترب ٚاسس

 ١ً ٚعك١ٝ٥٬.قًٖ ٚؾطا٤ ايبهاع١ اييت تهٕٛ هلا ؾا٥س٠ْ

ٕٵ ,١ ع٢ً سط١َ بٝع ٚؾطا٤ ايسّٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ايسآي , هب تٵسٳدٹٚٴ إ

تطْتٗا ثكاؾّٝا, ٚإٕ ٖصٙ ايرت١ْ ايجكاؾ١ٝ غتكٍٛ يٓا: إٕ ٚاٖط ٖصٙ ايٓكٛم ـ )إٕ 

١ ي٘; ٭ٕ ايعك٤٬ ٫ ٝٗٛضٖا ع٢ً ساي٘( ـ ٚعَُٛٗا ٚإط٬قٗا ايعَاْٞ ٫ سذٸبكٞ ٚ

هٕٛ َجٌ ٖصا ايٛٗٛض, ؾُٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ ٫ ػطٟ أقاي١ ايعُّٛ ٚأقاي١ ٜتُػٻ

ٚايكٍٛ  ,. ثِ إْ٘ ّهٔ ايتؿهٝو ٗ أقٌ ٖصا ايؿِٗ(6)اٱط٬م ٗ ٖصٙ إٛاضز

ٌٸ ٌٸٚاتٸ ,إَٔط بٛدٛب ايطدٛع إٍ ايؿطع ٚايٓكٌ ٗ ن ٟٸ  ,ؾ١ٝطٵعٴ غري٠ٺ باع ن ٚتؿطٜع أ
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ٌٸ ,قإْٛ ـٷ ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ن يًعكٌ ٚغري٠ ايعك٤٬ ٗ  ؾ٤ٞ; ؾإٕ َجٌ ٖصا ا٭َط كاي

 ايعامل.

ايُٓٛشز اٯخط ايصٟ ّهٔ شنطٙ هلصا إعٝاض أغايٝب انتؿاف اؾطا٥ِ 

ٌٸ ؾ١ٝ طٵ: إٕ ٖصٙ ا٭غايٝب ٖٞ َٔ ا٭َٛض ايعٴثك١ٺ َٚهاؾشتٗا. ّهٔ ايكٍٛ به

ٚايعك١ٝ٥٬ ٚايتذطٜب١ٝ, ٫ٚ ؾإٔ هلا با٭َٛض ايس١ٜٝٓ ٚغري ايس١ٜٝٓ أٚ اٱغ١َٝ٬ ٚغري 

ٗا ٫ تهٕٛ إغ١َٝ٬ أٚ ٚا١ٕ, ٚيهٓٸ اٱغ١َٝ٬. إٕ قٛاٌْ احملانِ قس تهٕٛ عازي١ّ

ٚغري إغ١َٝ٬. إٕ ٖسف ايؿاضع َٔ ايتؿطٜع أٚ إَها٤ ا٭سهاّ ايكها١ٝ٥ ايكا١ُ٥ ٗ 

, ٚاؿسٸ َٔ ٚقٛع ٚإدطا٤ ايعساي١ َٔ د١ٗٺ ّ ٖٛ إسكام اؿلٸفتُع قسض اٱغ٬

ٌٸ اؾطا٥ِ َٔ د١ٗٺ أٚ أغًٛب ٜعٌُ ع٢ً إٜكاٍ ا١َٕٛٛٓ  َٕٓٗر أخط٣. َٔ ٖٓا ؾإٕ ن

ٌ ايؿاضع. ٚيٛ إٔ تطبٝل بٳػ١ ايكها١ٝ٥ إٍ ٖصٜٔ اهلسؾٌ ٜهٕٛ َطًٛبّا َٔ قٹٚإ٪غٸ

ٟ إٍ إبعاز اجملتُع ايسٜين عٔ ٪زٸا٭غايٝب ايتكًٝس١ٜ ٗ نؿـ اؾطا٥ِ َٚهاؾشتٗا ٜ

 ع١ ٗ ايسٜٔ.سٵٖصٜٔ اهلسؾٌ غٝهٕٛ إدطا٤ ٖصٙ ا٭غايٝب غري َؿطٚع ٚبٹ

ايعكٛب١ ٚتربٜطٖا َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ْٝ٬, ٚنصيو اٯزاب ٚايتكايٝس  إٕ ؾًػؿ١َ

َٸ أسسٴ ,ٚاؿسٚز ٚايجػٛض ا٭خ٬ق١ٝ يًعكٛب١ ١ ٗ ؾًػؿ١ ايػٝاغ١, ٚؾًػؿ١ ايبشٛخ اهلا

م, ٚؾًػؿ١ اؿكٛم. إٕ أغًٛب نؿـ ٚإثبات اؾط١ّ, َٚعا١ًَ إتٌُٗ ا٭خ٬

ٚنٝؿ١ٝ تٓؿٝص ايعكٛب١, ىهع يًٓكس ٚايتكِٝٝ , ٚاجملطٌَ, ٚؼسٜس ايعكٛب١ إٓاغب١

ٕٔ :ايعك٬ْٞ ٚا٭خ٬قٞ, ٜٚٓكػِ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ إٍ  ;, ٚقشٕٝضٚقبٕٝض ;سػ

ٌٸ ,. ّهٔ ايكٍٛٚخاط٧ٕ دتٗاز ٗ باب ا٭سهاّ ايكها١ٝ٥ ٚاؾعا١ٝ٥ : إٕ ا٫ثك١ٺ ٚبه

هلصٙ إباسح غٝهٕٛ ؾاقسّا ي٬عتباض, ٚإٕ  نافٺ ع٢ً إزضاىٺ ِٵٗ اٱغ٬ّ إشا مل ُٜك

زٕٚ ايتشكٝل ايهاٗ بؿإٔ ٖصٙ  ,ٕٗٛ إٍ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓايؿكٗا٤ ايصٜٔ ٜتٛدٻ

اغتؿطغٛا »س ٕ إٍ اغتٓباٙ ايٓٛاّ ايكها٥ٞ يٲغ٬ّ, ٫ ٜهْٕٛٛ قٛٵايبشٛخ, ٜٚػعٳ

ّٸ «ايٛغع ٢ ِٖ ـ ستٸا, ٚيصيو ؾإٕ ؾتاٚٗ ٖصا ايؿإٔ, ٚغٝهٕٛ غعِٝٗ ْاقكّا ٚغري تا

 ي٬عتباض. ع٢ً أغاؽ إٛاظٜٔ ايتكًٝس١ٜ ي٬دتٗاز ـ غتهٕٛ ؾاقس٠ّ

نبري ع٢ً انتؿاف اؿكٝك١, ٚإٕ  ـ إٍ سٛسإٕ تطبٝل ايعساي١ ايكها١ٝ٥ ٜتٖٛق

 ,غ١َٝ٬ ٚغري اٱغ١َٝ٬. ؾايٓاؽ َطٚض ايعَٔكـ باٱأغًٛب انتؿاف اؿكٝك١ ٫ ٜتٸ
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ٛٸض ايعًُٞ ٚايتذطٜيب ٛټ ,ٚإثط ايتط ٚأٚثل ٗ نؿـ  ضّا ٚأزمٸقس أبسعٛا ٚغا٥ٌ أنجط تط

ِٗ, ٚإٕ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا تكتهٝٗا ايعك١ْٝ٬ ٚايعساي١. اؾطا٥ِ ٚإثبات اؾطّ أٚ ترب١٥ إتٻ

ٚغا٥ط ا٭غايٝب  ,ـ )زٟ. إٔ. أٟ(ؾايّٝٛ ّهٔ َٔ ططٜل ايتشًٌٝ إدربٟ بٛاغط١ اي

 ؿٌ إٍ اؿكٝك١ بجك١ٺاييت تػتعٌُ ٗ نؿـ اؿكٝك١, إٔ ٜكٌ ايكانٞ ١٦ٖٝٚ احملًٖ

ٌٕأنرب, ٚإٕ ٖصٙ ا٭غايٝب تكطِّ إٍ ا٭غايٝب ايتكًٝس١ٜ, َٔ  قٝاغّاأنرب  بٓا بؿه

: ٫ ٜعاٍ ِ أٚ ؾٗاز٠ ايؿٗٛز. ٚعًٝ٘ ٫ َع٢ٓ ٭ٕ ٜٴكاٍػٳِٗ ؼت ايَكقبٌٝ: ٚنع إتٻ

ًِايكانٞ َهًٖ َٴ ي٘ ا٫غتؿاز٠  ِ, ٫ٚ ولٸػٳَّا باؿهِ ع٢ً أغاؽ ايؿٗاز٠ ٚايَكعٳؿّا ٚ

 .(7)َٔ ا٭غايٝب ٚايططم اؿسٜج١ ٫نتؿاف اؿكٝك١

ٌٕا٭َط اٯخط إ٪ثِّ ٗ تطبٝل ايعساي١ ٖٛ إقا١َ احملانِ  أؾهٌ ٚأزمٸ ط بؿه

ٚإؾطاؾ٘ ٚإساطت٘ بإٛنٛع إدتًـ ; ٭ٕ ػطب١ ايكانٞ «ك١ٝايتدكټ»أٚ  «١اـاقٸ»

بؿأْ٘ إِا ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ ايٓؿاٙ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ احملانِ, ٫ َٔ ططٜل ايتشكٝل 

ٚايسضاغ١ ٚايبشح ٗ نتاب اؿسٚز ٚايسٜات ٚايكٛاٌْ اؾعا١ٝ٥ يٲغ٬ّ. ٗ ٖصٙ 

غري عا٤ ايكا٥ٌ بأْٓا ٗ اٱغ٬ّ ٫ ِتًو ايؿطا٥٘ ٫ ّهٔ ايسؾاع أبسّا عٔ ا٫زٸ

َٸ١, َٚٔ ظا١ٜٚ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ّهٔ يًكانٞ اؾاَع يًؿطا٥٘ إٔ  احمله١ُ ايعا

ّا نإ فاهلا. إٕ ايكانٞ اؾاَع يًؿطا٥٘ ٖٛ أٜٸ ,وهِ ٜٚكهٞ بؿإٔ ْٝع إًؿات

ايكانٞ ايصٟ ٜعٌُ ع٢ً تٛٚٝـ ْٝع ايٛغا٥ٌ ٚا٭غايٝب ايعك١ٝ٥٬ اييت ٖٞ ٗ َتٓاٍٚ 

 ط ٗ اقرتاب٘ َٔ اؿكٝك١.ٗ إٔ ػطب١ ايكانٞ ت٪ثِّ ٖو٫ ؾٳايبؿط يهؿـ اؿكٝك١, ٚ

سٝح مل ٜهٔ ٖٓاى ٗ قسض اٱغ٬ّ  :هاف إٍ شيو أْ٘ ٫ ّهٔ ايكٍٜٛٴ

ؾدكّا  ٌ إ٫ٓعٞ ايعاّ, ٚنإ ايكانٞ ٫ ّجِّـ ٚإػتذٛب أٚ إسٸباغِ إؿتِّ ؾ٤ٞٷ

ؿٌ ١٦ٖٝ احملًٖ ِٗ أ٢ٚ ١َُٗ ايسؾاع عٔ إتٻٜتٛٓي ٚاسسّا, ٚمل ٜهٔ ٖٓاى ؾدلٷ

إٔ ٜهٕٛ ا٭َط ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً ٗ ايعكط ايطأٖ. إٕ ايؿكٌ  ٫ بٴسٻإشٕ  ,نصيو

ّٸ ٚايتأنٝس ع٢ً نطٚض٠ تٛادس احملاَٞ  ,ٚإػ٪ٚيٝات ايكها١ٝ٥ ٚايتؿهٝو بٌ إٗا

إِا ٜٗسف إٍ نُإ ؼكٝل ايعساي١  ,ؿ١ ٗ قانِ ايعامل إعاقطٚاهل١٦ٝ احملًٖ

ٌٕ  ٝٳِ ؾاقس٠ْ, ٚايتكًٌٝ َٔ استُاٍ ٚقٛع ايًِٛ ٚاـطأ, ٖٚصٙ ايكٹأزمٸأؾهٌ ٚ بؿه

 يًُكاحل ٚإؿاغس ايػٝب١ٝ.
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تكّٛ ؾطن١ٝ ايصٜٔ ىايؿٕٛ ٖصٙ ا٭َٛض باغِ اٱغ٬ّ ع٢ً إٔ إدطا٤ ايعساي١ 

 :ايتاي١ٝـ ع٢ً ا٭َٛض ٜتٖٛق

 ـ عساي١ ايكانٞ.1

 ٘ إعترب باؿهِ.ـ عًِ ايكانٞ أٚ ٚٓٸ2

 ٘ إعترب َٛنٛع اؿهِ.أٚ ٚٓٸ ـ عًِ ايكان3ٞ

ٔٸ ,ٖصا ٔٸ ٚإٕ ايعًِ أٚ ايٛ  إعترب باؿهِ ٜأتٞ َٔ ططٜل ايؿك٘, ٜٚأتٞ ايٛ

 .(8)ػٳِإعترب بإٛنٛع َٔ ططٜل ايؿٗاز٠ أٚ ايَك

 أَا ايّٝٛ ؾايصٟ ٜٴكاٍ ٖٛ:

ٚٸ ٫ تعين اَت٬ى ًَه١ ْؿػا١ْٝ باغِ ايعساي١, بٌ تعين  : إٕ عساي١ ايكان٫ّٞأ

ٔٷ .ا٭غايٝب ٚا٭زٚات ايعازي١ اييت تػاعس ع٢ً انتؿاف اؾط١ّتٛٚٝـ   ٚايعساي١ ضٖ

ٚإٕ تؿدٝل َا إشا نإ أغًٛب احملانُات عاز٫ّ أّ  .بايتٓاغب بٌ اؾط١ّ ٚايعكاب

ز٠ تٓاغب اؾطّ إطتهب أّ ٫, ٜكع ع٢ً عاتل ٚإّا, َٚا إشا ناْت ايعكٛب١ احملسٸ

ّٸ  .ايٛدسإ ا٫دتُاعٞ ايعا

ّٕٛٝاٚثاْ ٜكتهٞ عسّ ا٫قتكاض ٗ إثبات  أؾهٌ ٚأزمٸ : إٕ تطبٝل ايعساي١ ع٢ً م

باٱناؾ١ إٍ شيو َٔ إؾطاى ١٦ٖٝ  ٫ بٴسٻاؾطّ أٚ ايربا٠٤ ع٢ً ايكانٞ ؾك٘, ٚإِا 

ّٸاييت ُجِّ ,ؿٌاحملًٖ  .(9)يًُذتُع ٌ ايٛدسإ ايعا

 اؿهِ, عاد١ٺباٱناؾ١ إٍ َعطؾ١  ,: إٕ تطبٝل اؿهِ ع٢ً إٛنٛعٚثايجّا

ل ٚتًو ايهؿا٠٤ ٫ ٚنؿا٠٤ ٗ تؿدٝل إٛنٛع, ٚإٕ ٖصا ايتدكټ ٕلإٍ ؽكټ

ٜأتٝإ َٔ ططٜل َعطؾ١ اؿهِ ٚايكإْٛ. نُا إٔ ايٕٛٓٛ إعترب٠ ٗ َكاّ ايكها٤ 

ٔٸ  .(10)ِٗاؿاقٌ َٔ ؾٗاز٠ ايؿٗٛز أٚ ايٌُٝ ايكازض عٔ إتٻ ٚاؿهِ ٫ ؽتعٍ بايٛ

 

 ــــــ ٔ: عدّ االْطذاّ َع احلكا٥ل ايتذسٜب١ٝـ املعٝاز ايجاَ ح

إٕ َٔ بٌ إعاٜري اييت ّهٔ اغتعُاهلا يًتؿهٝو ٚايؿكٌ بٌ ايٛطف 

ٚإٛطٚف, أٚ ؾكٌ ايسٜٔ ايصٟ متٸ تطبٝك٘ ٚايتاضىٞ عٔ ايسٜٔ إطًل َٚا ؾٛم 

ّٴ ذطٜب١ٝ ـ ٌ ايعًّٛ ايتا٫ْػذاّ َع ايٛاقعٝات ايتذطٜب١ٝ, ٖٚصا ٜعين تسخټ ايتاضىٞ, عس
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ِٸ  َٔ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ ـ ٗ ؾِٗ ايسٜٔ ٚاغتٓباٙ ا٭سهاّ.  ا٭ع

ِٔ ايكٻ٠َ٬َ يٹسٴُيٛىٹ ﴿ٜكٍٛ اهلل تعاٍ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ:  :ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ َأقٹ

ٗٴٛزّا َٳؿٵ ٕٳ  ٕٳ اِيَؿذٵٔط َنا ٕٻ ُقطٵآ ٕٳ اِيَؿذٵٔط ٔإ ٚٳُقطٵآ  ٌٔ ٝٵ ُٵٔؼ ٔإَي٢ َغػٳٔل ايًٖ . (78)اٱغطا٤:  ﴾ايؿٻ

 :َجٌ خ عٔ َٛاقٝت ايك٠٬ اي١َٝٛٝ. ٚٗ َٓطك١ٺؾإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تتشسٻ ٚنُا ٖٛ ٚانضٷ

ز َٚتعاضف يطًٛع ايؿُؼ ٚايبًسإ ا٭خط٣ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا َٛنع قسٸ ,اؿذاظ

بع ٖصا إعٝاض إصنٛض ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ. ٚأَا ٗ ايبًسإ ايكطٜب١ ٚغطٚبٗا, ّهٔ يٓا إٔ ْتٻ

, ٚاييت ٜهٕٛ أغًب أٚقات ؾًٓٓسا ٚايػٜٛس ٚايٓطٜٚر :ٌَٝٔ قب ,ب ايؿُايَٞٔ ايكط

ٗ مسا٥ٗا, ٚاييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ؾكٌ ايكٝـ  ٫ٚ ٜهٕٛ يًؿُؼ ٚدٛزٷ ,ايػ١ٓ ؾٝٗا ي٬ّٝ

ٗ ٖصا ايؿكٌ زا٥ُّا, ٫ ّهٔ يعٚاٍ ايؿُؼ  ٚتهٕٛ ايؿُؼ ٚاٖط٠ّ ,ّادسٸ ّاقكري

ٖصٙ اؿكٝك١ تطؾسْا إٍ إٔ تعٌٝ ظٚاٍ  إٔ ٜهٕٛ َعٝاضّا يتشسٜس أٚقات ايك٠٬. إٕ

شسٜس أٚقات ايك٠٬ إِا نإ بػبب ايٛطٚف اٱق١ًُٝٝ ٚإٓطك١ تي ُعٝإضنايؿُؼ 

إٕ ٖصا  :ب إكطًضػٳاؾػطاؾ١ٝ اييت ٚٗط ؾٝٗا ايسٜٔ اٱغ٬َٞ يًُطٸ٠ ا٭ٍٚ, َٚع

طبٝكٗا ع٢ً َٔ أسهاّ ايسٜٔ اييت متٸ ت ّاسٸ دع٤ّا َٔ ٚطف ايسٜٔ, ٚٚاسسايؿطٙ ٜٴعٳ

دػطاؾ١ٝ خاقٸ١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ َجٌ ٖصا إعٝاض إِا ّهٔ تطبٝك٘  َٓطك١ٺ

كـ بٓؿؼ َا ٚتػطٜت٘ ع٢ً إٓاطل ا٭خط٣ اييت تتٻ يتعٌٝ ٚقت ايك٠٬ ع٢ً َٓطك١ٺ

أٚقاؾٗا اؾػطاؾ١ٝ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا يطًٛع ايؿُؼ ٚغطٚبٗا ٚظٚاهلا َٛاقٝت َتعاضؾ١. 

ٚٸ ,٭خط٣ٚأَا ٗ إٓاطل ا ٍ اييت ٫ ٜهٕٛ ؾٝٗا ا٭َط نصيو, ؾٝذب تعٌٝ ايٛقت ا٭

 آخط. يك٠٬ ايٛٗط َعٝإض

ل بايكّٛ ٜكٍٛ اهلل تعاٍ َا ٜتعًٖ ٖٚصٙ إػأي١ تكسم بؿإٔ ايكّٛ أٜهّا. ؾؿٞ

ٌٔ...﴿ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ:  ٝٵ ّٳ ٔإَي٢ ايًٖ ٝٳا ُټٛا ايكِّ ِٻ َأتٹ ٝ٘ غري إٔ ايؿك . إ٫ٓ(187)ايبكط٠:  ﴾...ثٴ

ٌٕ ًع ع٢ً ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ إ٫ٓإٖط قسٚز, ٫ٚ ٜعًِ َا عًٝ٘ ايٛاقع ٗ ايكطب  بؿه

هب »: ايتايٞو بعُّٛ ٚإط٬م ٖصٙ اٯ١ٜ, ٜٚكسض ايؿت٣ٛ ع٢ً ايٓشٛ ايؿُايٞ, ٜتُػٻ

ٌٸ اّ ؾٗط ضَهإ َٔ طًٛع َػًِ إٔ ّػو عٔ تٓاٍٚ ايطعاّ ٚايؿطاب ٗ أٜٸ ع٢ً ن

ؿٕٛ َٔ إػًٌُ ايصٜٔ ٜكُٕٝٛ ٗ َٓاطل . ؾًٛ أضاز إهًٖ«ُؼايؿذط إٍ غطٚب ايؿ

ايكطب ايؿُايٞ إٔ ٜعًُٛا ع٢ً طبل ٖصٙ ايؿت٣ٛ ؾإِْٗ غٛف ّٛتٕٛ َٔ اؾٛع 
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ه١ٝ ًَٚايعطـ ٫ قاي١. إٕ ٖصٙ اؿكٝك١ ايتذطٜب١ٝ تجبت إٔ إعًَٛات ايؿٝعٜا١ٝ٥ ٚايَؿ

ٌٕ َات ا٫غتٓباٙ عاّ ـ َٔ ١ًْ َكسٸ ٚاؾػطاؾ١ٝ ـ ٚايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ بؿه

س ٝٵايؿكٗٞ, ٚإٕ ايؿكٝ٘ ايصٟ ٜعًِ بٛدٛز ايكطب ايؿُايٞ ٚٚنع٘ اؾػطاٗ ٜسضى إٔ ايَك

 ٌايٛاضز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ إِا ٜؿٌُ إٓاطل اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايًٌٝ ٚايٓٗاض َتعاقب

ٌٕ ُايٞ, ٚغٛف إ ايكطب ايؿطبٝعٞ, ٚغٛف ٜعٌُ ٗ ؾتٛاٙ ع٢ً اغتجٓا٤ غٓه بؿه

 آخط. ز أٚقات ايك٠٬ ٚايكٝاّ بايٓػب١ هلِ َٔ خ٬ٍ اغتدساّ َعٝإضوسِّ

 «ايسٜٔ اييت متٸ تطبٝك٘»ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ يٓا إٔ ْػتٓتر إٔ أسهاّ 

ُا مل ّهٔ تطبٝل اؿهِ ايؿطعٞ يٲبطاٍ َٔ ايٓاس١ٝ ايتذطٜب١ٝ, ٚنًٓ قاب١ًْ

قٝس ٚؾطٙ شيو اؿهِ  سټ اؿسٸ ا٭ز٢ْ عٳَا ٚدب ٗ ظُٝع قٝٛزٙ ٚؾطا٥ط٘ ع٢ً َٛضزٺ

. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ «ايسٜٔ إطًل», ٚيٝؼ دع٤ّا َٔ «ايسٜٔ ايصٟ متٸ تطبٝك٘»دع٤ّا َٔ 

ٖصا إجاٍ يٝؼ ْاٚطّا إٍ ا٫خت٬ف ايكا٥ِ بٌ ايعامل ايكسِٜ ٚايعامل اؾسٜس, ٚيهٓ٘ 

ِٛ ٛټ ط بٛنٕٛحٜٗٔٴ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٗ اغتٓباٙ  ض ايػا٥س بؿإٔ عسّ إزخاٍَس٣ خطأ ايتك

. نُا (11)ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ, ٚعسّ ايكٍٛ َؿطٚع١ٝ تٛٚٝـ ٖصٙ ايعًّٛ ٗ ا٫دتٗاز

ٜٴجبت ٖصا إجاٍ إٔ َؿه١ً عسّ ا٫ْػذاّ بٌ ايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ ٚبٌ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ٫ 

ٟٸ. ٚع٢ً بباب إعا٬َت, بٌ ٖٓاى َجٌ ٖصٙ ايتعاضنات ٗ باب ايعبازات أٜهّا ىتلٸ  أ

ٍٕ ِ ؾُٗٓا يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ َٔ خ٬ٍ عطنٗا ع٢ً ؾإٕ ٖصا إعٝاض ٜكتهٞ َٓا إٔ ْكِّ سا

 اؿكا٥ل ايتذطٜب١ٝ.

 

 ــــــ ـ املعٝاز ايتاضع: عدّ االْطذاّ َع أصٍٛ ايدٜٔ ط

إٔ  ٭قٍٛ ايسٜٔ, إ٫ٓ إٕ ؾطٚع ايسٜٔ ٗ َكاّ ايجبٛت )ٗ ايًٛح احملؿٛٚ( تابع١ْ

ٌ ٗ ايؿإٔ ايسٜين يؿطٚع ايسٜٔ )ٗ َكاّ اٱثبات( قس ٫ ٜٓػذِ ٚإدتكِّ ٌٓؾِٗ إتسِّ

يهٞ مٍٛ زٕٚ سكٍٛ اـطأ ٗ ؾِٗ ؾطٚع  ;َع أقٍٛ ايسٜٔ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

يٓا َٔ عطض ؾُٗٓا يؿطٚع ايسٜٔ  ٫ بٴسٻٕ, أٚٗ تؿػري ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ شات ايؿ ,ايسٜٔ

ٗ ن٤ٛ أقٍٛ  «يٲبطاٍ» يؿطٚع ايسٜٔ قاب١ًْ ع٢ً أقٍٛ ايسٜٔ. ٖٚصا ٜعين إٔ قطا٤تٓا

 ;ٚيٝؼ َٔ َػ٪ٚيٝتٓا ,إٕ تكِٝٝ ؾطٚع ايسٜٔ َٔ َػ٪ٚي١ٝ اهلل :ايسٜٔ. ٫ ّهٔ ايكٍٛ
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عا٤ ٫ ٜكّٛ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ تكِٝٝ ؾطٚع ايسٜٔ َٔ خ٬ٍ أقٍٛ ايسٜٔ َٔ ٭ٕ ا٫زٸ

زٜٓ٘ َٔ خ٬ٍ أقٍٛ ِ ؾطٚع َػ٪ٚيٝتٓا, بٌ ٜكّٛ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ اهلل تعاٍ سٝح قس قٝٻ

ِ ؾُٗٓا يؿطٚع ايسٜٔ َٔ خ٬ٍ ؾُٗٓا ٭قٍٛ ايسٜٔ. ضْا إٔ ْكِّٚٵزٜٓ٘ هب عًٝٓا بسٳ

َٔ أقٍٛ ايسٜٔ, ثِ ايعٌُ  عا٤ بإٔ اهلل ٚاسس, ٚإٔ ايتٛسٝس دع٤ٷ٫ ّهٔ ا٫زٸ :ؾُج٬ّ

ِٕ ػتًعّ ايؿطى, أٚ إٔ ْػتٓب٘ َٔ تأٚ أسهاّ َٔ ؾطٚع ايسٜٔ  ع٢ً اغتٓباٙ سه

 ٚاَتٝاظاتٜٔ أسهاَّا تعطٞ يبعض ا٭ؾطاز ايعازٌٜ َٔ ايٓاؽ َطاتب ٚسكٛقّا ؾطٚع ايس

٬ّ عِٓٗ ٗ ايػُا٤. إٕ ٚسسا١ْٝ اهلل ع٢ً َػت٣ٛ َطتب١ اٱي٘ أٚ أظٜس, ٚلعٌ اهلل ٖجِّ

, ٚإٔ ْٝع ايٓاؽ َٔ ْاس١ٝ اؿكٛم «هلل اٱْػإ يٝؼ اهلل, بٌ ٖٛ عبسٷ»تعين إٔ 

ع بايكسضات ٚايؿطم ِٗ َتهاؾ٦ٕٛ ٗ ايتُتټَتػإٚٚ, نُا أْ ٚا٫َتٝاظات

ٌٴ﴿ٚإٔ اهلل ٚسسٙ ٖٛ ايصٟ  ,ٜات ا٫دتُاع١ٝٚاٱَهاْات ٚاؿطٸ ٜٳِؿعٳ ُٻا  ٍٴ عٳ  ﴾٫َ ٜٴػٵَأ

٘. إٕ َع٢ٓ ايتٛسٝس ٖٛ إٔ اهلل ٚشيو يعسّ قسم استُاٍ اـطأ ٗ سٚك ;(23)ا٭ْبٝا٤: 

َٔ ايباطٌ,  اؿلٸ ٚإعٝاض ٗ ُٝٝع ,ٚسسٙ ايصٟ ٜهٕٛ ن٬َ٘ ؾكٌ اـطاب

 ٚتهٕٛ إضازت٘ َعٝاضّا يًٛدٛب ٚاؿط١َ.

ٌٕ ٬ّ خاقٸّا ع٢ً هعٌ هلل ٖجِّ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ قطا٠٤ ؾطٚع ايسٜٔ بؿه

ط سهُ٘ بٳتٳغا٥ط ايٓاؽ, ٜٚٴع ٚاَتٝاظاتتؿٛم سكٛم  ٚاَتٝاظاتع عكٛم ا٭ضض, ٜتُتٻ

٢ يٛ قاَت يتٛسٝس, ستٸٖٛ سهِ اهلل, ٚكايؿت٘ كايؿ١ هلل, ٫ تٓػذِ َع أقٌ ا

يكاؿٗا ـ ع٢ً ؾطض احملاٍ ـ ٦َات اٯٜات ٚايطٚاٜات. إٕ عباز٠ عًُا٤ ايسٜٔ ٚعباز٠ 

باع ا٭ع٢ُ ٚإطًل يه٬ّ ٚأٚاَط عًُا٤ ايسٜٔ ٚظعُا٤ ايسٜٔ, ايععِٝ ايسٜين ٜعين ا٫تٸ

ٕطتب١ ٚا , ٚإٕ ايصٟ ٜط٣ َجٌ ٖصا اؿلٸ(12)ى ٗ ايعبٛز١ٜطٵسٸ َٔ أقػاّ ايؿِّٖٚصا ٜٴعٳ

ٌٕ َطًل, ٜهٕٛ ٗ ٚاقع  ٭ؾطاز, ٜٚسعٛ اٯخطٜٔ إٍ إطاعت٘ أٚ إطاع١ غريٙ بؿه

ِٷإا٭َط َؿطنّا. ٚسٝح  عِٛٝ ٫ ّهٔ هلل إٔ ٜأَط ب٘  ٕ ايؿطى بكطٜض ايكطإٓ ًٚ

نٞ طٵِ ايؿِّٗٵ, ٚاَتٓاع ايَؿٌ اهلل ؾ٤ٞٷبٳإٔ اَتٓاع قسٚض ا٭َط بايؿطى َٔ قٹ أبسّا. إ٫ٓ

آخط. ؾُٔ احملاٍ إٔ ٜأَط اهلل بايؿطى,  ١ٓ ٭ٚاَط اهلل تعاٍ ؾ٤ٞٷبِّيًٓكٛم ايس١ٜٝٓ إ

ٝٵسٳ ٝٸ١ٓ ٭ٚاَط اهلل يٝؼ قا٫ّ أبسّا. ٫ ّهٔ  بٳ إٔ ايؿِٗ ايؿطنٞ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ إب

سٝح ٫ تؿتٌُ ع٢ً ا٭َط بايؿطى, ؾإٕ  ;عا٤ بإٔ أٚاَط اهلل ٗ ايًٛح احملؿٛٚا٫زٸ
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إش ٫ ٚدٛز ٕجٌ ٖصٙ  ;أٜهّا ١ٜٝٓ غٛف تهٕٛ َػتش١ًّٝايكطا٠٤ إؿطن١ يًٓكٛم ايس

ٌٕ .ا٬ٕظ١َ َػبل ع٢ً تكِٝٝ أؾٗآَا  ٚإٕ ٖصٙ اؿكٝك١ تؿطض عًٝٓا إٔ ْعٌُ بؿه

يًشًٝٛي١ زٕٚ إٔ ْٓػب  ;َٔ خ٬ٍ عطنٗا ع٢ً أقٍٛ ايسٜٔ ,يٮٚاَط ٚايٓٛاٖٞ اٱهل١ٝ

١ ا٭خط٣. ٚقاف اٱهلٝٸإٍ اهلل سهُّا َٓاؾّٝا يًتٛسٝس ٚايعسٍ ٚاؿه١ُ ٚغا٥ط ا٭

إٕ إبطاٍ ا٭ؾٗاّ غري إٓػذ١ُ َع ٖصٙ إعاٜري ٫  :ٚنُا شنطْا َطاضّا ٚتهطاضّا

ٔٸٜتٖٛق ٟٸ ـ ع٢ً سكٍٛ  ايكطع ٚايٝكٌ, بٌ ٜهؿٞ فطٸز ايٛ  ٗ َجٌ ٖصٙ إٛاضز. ايكٛ

 

 ــــــ ـ املعٝاز ايعاغس: عدّ االْطذاّ َع أٖداف َٚكاصد ايػسٜع١ ٟ

عٝٛب اييت ٜعاْٞ َٓٗا إٓٗر ٚا٭غًٛب ايػا٥س ٗ ايبشح ايؿكٗٞ ٗ إٕ َٔ بٌ اي

.  «أٖساف ايؿطع»إٍ  «أسهاّ ايؿطع»اؿٛظات ايع١ًُٝ إٔ ٖصا ا٭غًٛب ٜتذاٌٖ ْػب١ 

ؼ٢ٛ  «٭ٖساف ايسٜٔ أسهاّ ايسٜٔ تابع١ْ»ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ايؿطن١ٝ ايكا١ً٥ بإٔ 

َٸبٳبايكبٍٛ َٔ قٹ إٔ ٖصا ايكبٍٛ ايٓٛطٟ  ٗ ايؿإٔ ايؿكٗٞ, إ٫ٓ ١ ايؿكٗا٤ ٚايباسجٌٌ عا

ٟٸ ٗ ا٫غتٓباٙ ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞ, ٚيصيو ٜهٕٛ ايكٍٛ ب٘ ٚعسّ ايكٍٛ  ٕضٚٵزٳ ٫ ًٜعب أ

. ٜٚبسٚ إٔ ايصٟ ّٓع َٔ تٛٚٝـ ٖصا ا٫ؾرتاض ٗ ا٫غتٓباٙ ايؿكٗٞ أَطإ, غٛا٤ب٘ 

 ُٖٚا:

ٚإٛا١َ٤ بٌ أسهاّ ايسٜٔ ع٢ً إٔ ع١ًُٝ ايتٓاغِ  ـ ٜكّٛ ا٫عتكاز َٔ د١ٗٺ1

 سٜٔ.ٚأٖساؾ٘ َٔ َػ٪ٚيٝات ايؿاضع, ٚيٝؼ َٔ َػ٪ٚيٝات اجملتٗسٜٔ ٚإكًٚ

أخط٣ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ نؿـ أٖساف ايسٜٔ ع٢ً مٛ  ـ ٜكّٛ ا٫عتكاز َٔ د١ٗٺ2

ٍٷ ٔٸايكطع ٚايٝكٌ قا  ايعكًٞ ٚايتذطٜيب ٗ ٖصا إٛضز يٝؼ ناؾّٝا. , نُا إٔ ايٛ

ٝٵسٳ إٔ َٓاغ١ُ أسهاّ  كشٝضٷؾٕ إٓاقؿ١ ٗ ٖصٙ ايؿطنٝات. إٔ باٱَها بٳ

إٔ َٓاغ١ُ ايؿك٘ )َع٢ٓ ؾِٗ  ايسٜٔ َع أٖساف ايسٜٔ َٔ َػ٪ٚي١ٝ ايؿاضع, إ٫ٓ

سٜٔ. ٚع٢ً ٚاغتٓباٙ أسهاّ ايسٜٔ( َع أٖساف ايسٜٔ َٔ َػ٪ٚي١ٝ اجملتٗسٜٔ ٚإكًٚ

ايسٜٔ إٍ ا٭زي١ ٚإكازض اييت  «أٖساف»ٔ ١ اييت تبَِّٔ أناؾ١ ا٭زٓي ٫ بٴسٻٖصا ا٭غاؽ 

 ايسٜٔ. «أسهاّ»هب ايطدٛع إيٝٗا ٗ ع١ًُٝ اغتٓباٙ 

 ;ا٭ٖساف ا٭خط١ٜٚ )إع١ٜٛٓ( :عا١َ ّهٔ تكػِٝ أٖساف ايسٜٔ إٍ ٗ ض١ٜ٩ٺ
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 ١ٜ يًسٜٔ تابع١ٜ١ْ(. َٚٔ ايٛانض إٔ ا٭ٖساف ايس١ْٜٛٝ ٚإازٸٚا٭ٖساف ايس١ْٜٛٝ )إازٸ

َع٢ٓ إٔ ايسٜٔ إِا ٜبشح ٗ ا٭ٖساف ايس١ْٜٛٝ ٚسٝا٠  ,ع١ٜٛٓيٮٖساف ا٭خط١ٜٚ ٚإ

ايسْٝا َكساض َا يصيو َٔ ايتأثري ٗ اؿٝا٠ ا٭خط١ٜٚ ٚإع١ٜٛٓ يٲْػإ, ٚإشا مل ٜعٌُ 

ايسٜٔ ع٢ً عجٗا ؾإٕ سٝات٘ ا٭خط١ٜٚ ٚإع١ٜٛٓ غٛف تٴكاب بايهطض. إٕ دٖٛط إع١ٜٛٓ 

ع بايتذطب١ ٚد١ٗ ْٛط ايسٜٔ ـ ٜهُٔ ٗ ايتُتټٚططٜل ايسخٍٛ إٍ عامل إع٢ٓ ـ َٔ 

ايس١ٜٝٓ ٚايػعاز٠ ا٭خط١ٜٚ يٲْػإ, َع٢ٓ اؿكٍٛ ع٢ً َجٌ ٖصٙ ايتذطب١. ٚع٢ً ٖصا 

ِٸا٭غاؽ ّهٔ ا٫زٸ ٖسف يًسٜٔ إعساز ايٛطٚف ٚايؿطا٥٘ يًشكٍٛ ع٢ً  عا٤ إٔ أٖ

ُٸ٢ ٗ ٚضؾع إٛاْع َٔ أَاَٗا. إٕ ٖص ,ٚاحملاؾ١ٛ عًٝٗا ,َجٌ ٖصٙ ايتذطب١ ٙ ايتذطب١ تػ

. ٚإٕ نُإ ايػعاز٠ ا٭خط١ٜٚ, ٚا٫قرتاب َٔ اهلل, ٚاؿكٍٛ ع٢ً «يكا٤ اهلل»يػ١ ايسٜٔ 

ِٸايتذطب١ ايس١ٜٝٓ, ٚاظزٖاض ايؿعٛض ايسٜين بٌ ايٓاؽ, ٜٴعٳ َكاقس ايؿطٜع١.  سٸ َٔ أٖ

باعٗا إٍ تعطٜض غعاز٠ اٱْػإ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ أسهاّ ايسٜٔ اييت ٜ٪زٸٟ اتٸ

يًدطط, ٚاييت تسعِٖٛ إٍ ايػؿ١ً عٔ شنط اهلل, ٚسطَاِْٗ َٔ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ, 

َع  ١ّهٕٛ َٓػذُتٚتكهٞ ع٢ً ؾعٛضِٖ ايسٜين, أٚ تكٌ ب٘ إٍ َطس١ً ايتدسٜط, ئ 

 َكاقس ايؿطٜع١.

ّٸ ٫ ٜعٝـ ؾٝ٘ ايؿطز ساي١  ايصٟ ٜطمس٘ ايسٜٔ يًشٝا٠ ايس١ْٜٛٝ إطاضٷ إٕ اٱطاض ايعا

ٜتُشٛض سٍٛ اهلل  س عٔ إع١ٜٛٓ. إٕ ايُٓٛشز ايسٜين يًشٝا٠ ِٛشزٷايبٴعٵايػؿ١ً عٔ اهلل ٚ

ٝٵسٳٚإعٜٓٛات,  ٗ تِٓٛٝ سٝاتِٗ ايؿطز١ٜ  إٔ ايٓاؽ ٗ إطاض ٖصا ايُٓٛشز أسطاضٷ بٳ

َع٢ٓ إٔ ايسٜٔ ٜهتؿٞ  ,َٔ ايعكٌ ٚايتذطب١ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ ٚاؾُاع١ٝ ع٢ً أغإؽ

ٌ ٜهؿٞ يتًب١ٝ ٭ٕ ٖصا إكساض َٔ ايتسخټ; ؿٝا٠ ايسْٝاٌ ٗ اباؿسٸ ا٭ز٢ْ َٔ ايتسخټ

ٌٕأٖساؾ٘. ٚيٛ نإ تسخټ أنرب َٔ ٖصا إكساض ؾإْ٘  ٌ ايسٜٔ ٗ ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ بؿه

 ٚاسس. َٔ اؿٝا٠ ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ يٲْػإ ٗ ٚقتٺ غٝكهٞ ع٢ً نٌٛ

ها٤ات ْٛط١ٜ ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ إٕ ايُٓٛشز ايسٜين يًشٝا٠ ٜكرتٕ بًٛاظّ ٚاقت

ؾإٕ ٖصا ايُٓٛشز ٜكتهٞ َٔ ايٓاؽ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ إٔ ٜطاعٛا ٗ ; ١ٚع١ًُٝ خاقٸ

سِٖ عٔ اهلل, عٹِ ٚإعاٜري ٜٴبٵٝٳِ ٚإعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ; ٭ٕ ْكض ٖصٙ ايكٹٝٳغًٛنِٗ ايكٹ

 ط غًبّا ع٢ً سٝاتِٗ ا٭خط١ٜٚ ٚإع١ٜٛٓ. ٖٚصاٚوطَِٗ َٔ خٛض ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ, ٜٚ٪ثِّ
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. (13)ٖٛ َهُٔ ايػطٸ ٗ تأنٝس ايسٜٔ ع٢ً ايعسٍ ٚاٱسػإ ٗ ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ

ٖا ا٭ز٢ْ. ٚنُا غبل إٔ شنطْا ؾإٕ أقٌ ايعساي١ ٜعهؼ ا٭خ٬م ا٫دتُاع١ٝ ٗ سسِّ

س ٗ سّٜا ٚزّٜٓٝا, ٚيٛ إٔ ايسٜٔ قس أٖنإٕ تعطٜـ ايعساي١ ٚتعٌٝ َكازٜكٗا يٝؼ تعبټ

اب٘ ٚع٬قات خاق١ بٛقؿٗا ضٚاب٘ ٚع٬قات عازي١, ْٚكض َٔ ايتاضٜذ ع٢ً ضٚ َطس١ًٺ

أتباع٘ بٗا, ؾإٕ ٖصا ايتأنٝس ٚايٓكض هب إٔ ٜأخص ٗ اعتباضٙ تأنٝسّا ْٚكشّا 

١ غتبك٢ عازي١ ظٖٛط ايعساي١ ٚضٚسٗا, ٫ بٛقـ إٔ ٖصٙ ايطٚاب٘ ٚايع٬قات اـاقٸ

ٚا٫قتكاز١ٜ. إٕ َكته٢ ٚٗ ْٝع ا٭ٚناع ٚا٭سٛاٍ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ  ,إٍ ا٭بس

ؾإٕ ايع٬قات اييت تعترب  ;ٚاسس ٕلػٳأقٌ ايعساي١ ٗ كتًـ اجملتُعات يٝؼ ع٢ً ْٳ

آخط, ٚتبعس اٱْػإ عٔ اهلل ٚإعٜٓٛات,  ٗ فتُٕع َا قس تعترب دا٥ط٠ّ ٗ فتُٕع عازي١ّ

 ض غعازت٘ ا٭خط١ٜٚ إٍ ايهٝاع ٚا٫ْٗٝاض.ٚتعطِّ

َكاقس ايؿطٜع١ ٫ ٜعين  نإسس٣ع٢ً ايعساي١  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ اٱقطاض

ٌٕ عّا يصيو ٫ ٜعين تأبٝس بٳَٔ ايع٬قات ٚايطٚاب٘ ا٫دتُاع١ٝ, ٚتٳ خامٸ ثبات ؾه

أسهاّ ايسٜٔ ايٓاٚط٠ إٍ تطبٝل أقٌ ايعساي١ ع٢ً إٛاضز اـاقٸ١. ٚيصيو يٛ إٔ ؾِٗ 

 عٔ ا٫عتباض. ايؿطٜع١ نإ َٓاؾّٝا يًعساي١ أٚ غا٥ط أٖساف ايسٜٔ غٝهٕٛ غاقطّا

ع٢ً شيو  إٕ َٔ بٌ َكاقس ايؿطٜع١ إقا١َ ايعساي١ ٗ اجملتُع اٱْػاْٞ, ٚبٓا٤ٶ

ٜهٕٛ ايسٜٔ ٗ َكاّ ايجبٛت عاز٫ّ, ٚتهٕٛ ايؿطٜع١ ٗ ايًٛح احملؿٛٚ ع٢ً َٓٗر 

ٔٸ ايٓاؽ قس ٜٴدط٦ٕٛ ٗ ؾِٗ ايؿطٜع١, ؾٝػتٓبطٕٛ يصيو أسهاَّا ٚا١ٕ  ايعسٍ. ٚيه

ُٛا ٔ ع٢ً إ٪ٌَٓ إٔ ٜكِّٚيًشًٝٛي١ زٕٚ سسٚخ ٖصا اـطأ ٜتعٝٻَٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ. 

تؿػرياتِٗ ٚأؾٗاَِٗ يًؿطٜع١ َٝعإ ايعساي١, َع٢ٓ إٔ ا٭ؾٗاّ ٚايكطا٤ات إدتًؿ١ 

 ;إٔ ا٭َط ٫ ٜٓتٗٞ عٓس ٖصا اؿسٸ ٗ ن٤ٛ أقٌ ايعساي١. إ٫ٓ «يٲبطاٍ قاب١ًْ»يًؿطٜع١ 

بتكِٝٝ ؾُِٗٗ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ َٔ خ٬ٍ أقٌ ايعساي١ ل َا ٜتعًٖ ٚشيو ٭ٕ إ٪ٌَٓ ٗ

ٔ أقٍٛ َٚعاٜري َا ؾٛم ز١ٜٝٓ ٗ باب ايعساي١, ٖٚٞ ْٛط١ٜ تبِّ وتادٕٛ إٍ ْٛط١ٜٺ

زٕٚ ايطدٛع إٍ أسهاّ ايسٜٔ. ٚعًٝ٘  ,ايعساي١, ٚتعٌُ ع٢ً تعطٜـ ٚتؿػري ايعساي١

٫ ّهٔ  يجبٛت عازي١ّبا٫غتٓاز إٍ ايؿطن١ٝ ايكا١ً٥ بإٔ أسهاّ ايسٜٔ ٗ َكاّ ا

عا٤ عا٤ بإٔ ايعساي١ اٱغ١َٝ٬ ؽتًـ عٔ ايعساي١ غري اٱغ١َٝ٬, ٫ٚ ّهٔ ا٫زٸا٫زٸ
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بإٔ عًٝٓا ايطدٛع إٍ ايٓكٛم إبٝٸ١ٓ يٮسهاّ ايؿك١ٝٗ ٫نتؿاف ْٛط١ٜ ايعساي١ 

 َا ؾٛم ز١ٜٝٓ. اٱغ١َٝ٬; ؾإٕ ايعساي١ َكٛي١ْ

. ٚيهٔ أدٌ تطبٝل ايعساي١ قشٝضٷ إٕ ايكٍٛ بٛدٛب تطبٝل أسهاّ ايسٜٔ َٔ

ايسٜٔ عازي١ أّ ٫. إٕ عساي١ اهلل تعين إٔ  «أسهاّ»ن٬َٓا ٫ ٜسٚض سٍٛ َا إشا ناْت 

٭قٌ ايعساي١. إِا ايبشح ٜسٚض سٍٛ إٔ عساي١ أسهاّ ايسٜٔ ٗ ايًٛح  إضازت٘ تابع١ْ

ايؿك١ٝٗ  «اتا٫غتٓباط»ٚ «ا٭ؾٗاّ»٫ تعٌُ َٔ تًكا٤ ْؿػٗا ع٢ً نُإ عساي١  احملؿٛٚ

ٝٸ١ٓ يٮسهاّ ايس١ٜٝٓ. َٚٔ د١ٗٺ أخط٣ إٕ تطبٝل ا٭سهاّ ايس١ٜٝٓ ٖٛ  َٔ ايٓكٛم إب

 .(14)ل ايعساي١ ٚبٓا٤ اجملتُع ايعازٍأز٢ْ َا ّهٔ ؾعً٘ َٔ أدٌ ؼٗك

َٛاطٌٓ َٔ ايسضد١  :ِ ايٓاؽ إٍع٢ً غبٌٝ إجاٍ: إٕ ايكطا٠٤ ايس١ٜٝٓ اييت تكػِّٚ

ضد١ ايجا١ْٝ, ٚتعٌُ ع٢ً تكػِٝ ايػًطات ٚاٱَهاْات َٚٛاطٌٓ َٔ ايس ;ا٭ٍٚ

ٌٕ غري َتهاؾ٧ بٌ إٛاطٌٓ, ُٚٓض إػ٪ٚيٌ سكٛقّا  ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ بؿه

زٕٚ تهايٝـ, ٚتعطٞ احملهٌَٛ تهايٝـ زٕٚ سكٛم, تتعاضض َع أقٌ ايعساي١, 

ٍٷكـ بأْ٘ ع٫ٚ ّهٔ يٓا إٔ ْٓػب َجٌ ٖصٙ ايكطا٠٤ إٍ اهلل ايصٟ ٜتٻ ٢ يٛ قاّ , ستٸاز

ع٢ً تأٜٝس شيو ـ ؾطنّا ٚؾطض احملاٍ يٝؼ قا٫ّ ـ ٦َات اٯٜات ٚايطٚاٜات. ؾًٛ اعتربْا 

١ٝ عٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات َكاقس ايؿطٜع١ ٚدب عًٝٓا إٔ ْػًب اؿذٸ إسس٣ايعساي١ 

ِٕػٳايساي١ َع ٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ. ٚيهٞ ْجبت بٳدا٥ط َٔ قٹ ب ايٛاٖط ع٢ً دعٌ سه

ِٕعسّ ع َٔ ا٭سهاّ يٝؼ َٔ اي٬ظّ ؼكٌٝ ايكطع ٚايٝكٌ, بٌ ٜهؿٞ ٗ  ساي١ سه

ٔٸ ٔٸ شيو سكٍٛ ايٛ ٔٸ إعترب, نُا إٔ ايٛ اؿاقٌ  إعترب ٫ ٜكتكط ؼكًٝ٘ ع٢ً ايٛ

٢ ايٕٛٓٛ ايعك١ًٝ ٚايتذطٜب١ٝ أٜهّا. نُا َٔ ٚاٖط ايه٬ّ ٚخرب ايٛاسس, بٌ ٜؿٌُ ستٸ

ُٸإٔ ايعساي١ ٫ تٓشكط ٗ ايعساي١ ا٫ ١ٝ ايعساي١ ايػٝاغ١ٝ قتكاز١ٜ ؾك٘, ٚإٕ ق١ُٝ ٚأٖ

ُٸ ١ٝ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ أبسّا. إٕ ايعساي١ ايػٝاغ١ٝ تعين ايتٛظٜع يٝػت أز٢ْ َٔ ق١ُٝ ٚأٖ

ايعازٍ يًػًطات ٚاؿطٜات, نُا إٔ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ تعين ايتٛظٜع ايعازٍ يًجط٠ٚ. 

. إسساُٖاهططٸ ايٓاؽ إٍ اختٝاض نٞ ٜ ;١ٜٚعًٝ٘ ؾإٕ ايعساي١ ٫ تتعاضض َع اؿطٸ

ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٜبسٚ إٔ اؾُع بٌ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ ٚايعساي١ ايػٝاغ١ٝ َؿه٬ّ, 

ٚٛ طٜٔ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ع٢ً ايٓاؽ إٔ ىتاضٚا َٔ َٚٔ ٖٓا ٜصٖب بعض ايؿ٬غؿ١ ٚإٓ
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ِٸ ن١ٝ ٚايًٝرباي١ٝ تعطٜـ ا٫ؾرتا بٌ ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ ٚايعساي١ ايػٝاغ١ٝ إسساُٖا. ٜٚت

يٓا ٗ اؿكٝك١ بٛقؿُٗا ططٜكٌ كتًؿٌ يتشكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ. ٚإٕ َهُٔ ا٫خت٬ف 

َٔ ايعساي١ ايػٝاغ١ٝ أٚ  بٌ ٖاتٌ ايط٩ٜتٌ ٗ ا٭ٚي١ٜٛ اييت ٜك٫ٕٛ بٗا ػاٙ نٌٛ

ايعساي١ ا٫قتكاز١ٜ. َٚٔ احملتٌُ إٔ و٢ٛ ايتًؿٝل بٌ ٖاتٌ ايط٩ٜتٌ ـ َٔ ايٓاس١ٝ 

 سٜٔ.١ٝ ـ بايهجري َٔ ا٭تباع ٚا٭ْكاض ٚإ٪ِّايعًُ

بػبب عسّ  ;ٚتكسِٜ تؿػري دسٜس يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ ,إٕ تػٝري ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

دسٚا١ٝ٥ تًو ا٭سهاّ أٚ عسّ ؾاع١ًٝ ايتؿػري ايتكًٝسٟ هلصٙ ايٓكٛم ٗ تًب١ٝ َكاقس 

٭ٕ ايتعسٸٟ ع٢ً ; ١ٝع٢ً اؿسٚز اٱهل «ايتعسٸٟ»ايؿطٜع١ٝ, ٫ ّهٔ اعتباضٙ َكساقّا يـ 

زٖا اهلل ٕعاقب١ اجملطّ ٚتأزٜب٘, اؿسٚز اٱهل١ٝ ٜعين ػاٚظ َكساض ايعكٛب١ اييت سسٻ

ٌٸ  ;َٓٗا, ٫ عسّ تطبٝكٗا ٚإقاَتٗا ٚاغتبساهلا بعكٛب١ أؾسٸ بػبب عسّ دسٚا٥ٝتٗا ٗ س

ِ ٝٳَٚع ايكٹ ,أٚ بػبب عسّ تٓاغِ تًو ايعكٛب١ َع أٖساف ايؿطٜع١ ٚغاٜاتٗا ,إؿه١ً

٭ٖساف ايؿطع ؾإٕ ٖصٙ  ا٭خ٬ق١ٝ. إشا ناْت أسهاّ ايؿطع ٗ ايًٛح احملؿٛٚ تابع١ّ

طّا ٗ ؼكٝل تًو ضّا إهابّٝا َٚ٪ثِّٚٵب هلا ايبكا٤ َا زاَت تًعب زٳتٳا٭سهاّ إِا ٜٴِه

ٜٴبعس ايؿطز أٚ  ا٭ٖساف. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ يٛ نإ تطبٝل اؿهِ ايؿطعٞ ٗ َٛضزٺ

ِٷ١, أٚ ستٸٟ إٍ ْتا٥ر عهػٝٸأٚ ٜ٪زٸ ١,س ايؿطٜعاجملتُع عٔ َكاق  ٢ إشا ؾكس سه

ٌٸ ٚأزا٠ٺ ت٘ ٚتأثريٙ إطًٛب, أٚ إشا متٸ انتؿاف ٚغ١ًٝٺٝخاقِّ  أؾهٌ ٚأنجط تأثريّا ٚأق

ِٷ نًؿ١ّ ٢ , ستٸٗ ؼكٝل َكاقس ايؿطٜع١, ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى سه

 ١.اٱهلٝٸط ػاٚظّا يًشسٚز بٳٜٴكاٍ بإٔ عسّ تطبٝك٘ ٜٴعتٳ

 

 ــــــ ـ املعٝاز احلادٟ عػس: عدّ االْطذاّ َع َا ٜسٜدٙ اإلْطإ َٔ ايدٜٔ ى

إٕ ا٭ضض تسٚض سٍٛ »بػبب قٛي٘:  ;يكس قاّ ظعُا٤ ايهٓٝػ١ َشان١ُ غايًٝٛ

ٛٻ ;«ايؿُؼ ايصٟ ٜعتربْٚ٘  ,ؽضٚا إٔ ٖصا ايه٬ّ ىايـ َهُٕٛ ايهتاب إكسٻإش تك

ّ غايًٝٛ إِا نإ ىايـ عًِ اهل١٦ٝ ايبطًُٝٛغ١ٝ, ن٬ّ اهلل. ٖصا ٗ سٌ إٔ ن٬

ؽ, ٚمل ٜهٔ كايؿّا يًسٜٔ ٗ َكاّ ايجبٛت, أٚ ايسٜٔ نًُات ايهتاب إكسٻ «ٚاٖط»ٚ

ٛٻأِْٗ ٗ ايؿِٗ ايتكًٝسٟ يًهتاب إكسٻ إطًل َٚا ؾٛم ايتاضىٞ. إ٫ٓ ضٕٚ ؽ ناْٛا ٜتك
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ٚيٝػت  ,يًسٜٔ ٗا مل تهٔ غ٣ٛ ٚطفٺاهل١٦ٝ ايبطًُٝٛغ١ٝ دع٤ّا َٔ ايسٜٔ, ٗ سٌ أْ

دع٤ّا َٓ٘. ٗ سٌ إٔ ايتعاضض ٚا٫خت٬ف ايكا٥ِ ٗ ٖصا إٛضز إِا نإ بٌ اهل١٦ٝ 

ٟٸ ق١ًٺ  بايسٜٔ. اؾسٜس٠ ٚاهل١٦ٝ ايكس١ّ, ٚمل ٜهٔ هلصا اـ٬ف أ

ؽ إِا إٕ ايهتاب إكسٻ»ٗ ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ ٚض٩ٜت٘:  ,ٚنإ غايًٝٛ ٜكٍٛ هلِ

, ٚقس «ى ايػُا٤ى مٛ ايػُا٤, ٫ يٝكٍٛ يٓا نٝـ تتشطٻُٓا نٝـ ْتشطٻدا٤ يٝعًٚ

ٍٸ ؽ إشا نإ ٜؿتٌُ ع٢ً نًُاتٺنإ َطازٙ َٔ شيو إٔ ايهتاب إكسٻ ع٢ً  تس

سطن١ ايؿُؼ سٍٛ ا٭ضض هب اعتباض ٖصا ايكػِ َٔ ز٫ي١ اٯٜات ٚطؾّا يًسٜٔ, 

ؽ ٗ ا٭ٚا٥ٌ يًهتاب إكسٻ ٚنإ شيو َٔ باب َػاٜط٠ إداطبٌ, ٚيٝؼ دع٤ّا َٓ٘

اعتكازِٖ َجٌ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ. ٫ إٔ ٜهٕٛ عًِ اهل١٦ٝ دع٤ّا َٔ ايسٜٔ, ٫ٚ إٔ ٜهٕٛ 

 تعًِٝ ايٓٛطٜات ايٓذ١َٝٛ ٚايؿًه١ٝ دع٤ّا َٔ ضغاي١ ا٭ْبٝا٤.

ع٘ اٱْػإ َٔ ايسٜٔ إِا ٜهٕٛ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ ايكٍٛ: إٕ َا ٜتٖٛق

ٌٸ«َٓطكّٝا»ٚ «َعك٫ّٛ»ٌ ايٛطف ٚإٛطٚف, إشا نإ َعٝاضّا َٓاغبّا يًؿكٌ ب  , ؾه

ع إعكٍٛ ٚإٓطكٞ يٲْػإ َٔ ايسٜٔ ئ ٜهٕٛ دع٤ّا َٔ ٫ ٜٓػذِ َع ايتٛٗق ؾ٤ٞٺ

عات إعكٛي١ ٚإٓطك١ٝ َٔ ايسٜٔ ٗ يًسٜٔ. إٕ ايتٛٗق ز ٚطفٺايسٜٔ, ٚإِا ٖٛ فطٻ

ْٙ اؿكٝك١ ٖٞ شات ا٭ٖساف اٱهل١ٝ اييت دا٤ ايسٜٔ  َٔ أدٌ ؼكٝكٗا. ٖٓاى اضتبا

ايسٜٔ, َع٢ٓ أْٓا  «زا٥ط٠»إعكٛي١ ٚإربٸض٠ َٔ ايسٜٔ ٚبٌ  «عاتٓاتٛٗق»َباؾط بٌ 

عاتٓا َٔ ايسٜٔ َع زا٥ط٠ ايسٜٔ. َٔ ٖٓا إشا ناْت ؿٕٛ َٛا١َ٤ َٚٓاغ١ُ تٛٗقَهًٖ

ٔ. ٫ ّهٔ أَهٔ هلا َػاعستٓا ٗ انتؿاؾ١ زا٥ط٠ ايسٜ عاتٓا َٔ ايسٜٔ َعكٛي١ّتٛٗق

٭ٕ دع٤ّا ٖا ٖٛ َٛدٛز  ;ؼسٜس زا٥ط٠ ايسٜٔ َٔ خ٬ٍ َهُٕٛ َٚؿاز ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ

ٌٷ ٗ ٖصٙ ايٓكٛم خاضزٷ َٚهاؾّا ٗ ٚطف ايسٜٔ.  قطعّا ٜٚكّٝٓا عٔ زا٥ط٠ ايسٜٔ, ٚزاخ

ٍ شيو إٕ يٮْبٝا٤ ٚأٚيٝا٤ ايسٜٔ ـ نُا ضأٜٓا ٗ ايؿكٌ ايػابل ـ ؾ٪ّْٚا ٚسٝجٝات إ

ٕٵكتًؿ١, ٚإ أْٗا ٫  ناْت َتٓاغ١ُ َٚٓػذ١ُ َع ايٛسٞ, إ٫ٓ ٕ نًُاتِٗ َٚٛاقؿِٗ ٚإ

ِّ ٕ تٓؿأ عٔ ايٛسٞ زا٥ُّا. ٚيصيو هب عًٝٓا قبٌ ايطدٛع إٍ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ إٔ ْه

عاتٓا َٔ ايسٜٔ إِا ّهٔ هلا ش١ بؿإٔ زا٥ط٠ ايسٜٔ, ٚإٕ تٛٗقٚض١ٜ٩ ٚانش١ َٖٚٓك ْٛط١ّٜ

 .ايسٜٔ إشا ناْت َعكٛي١ّ ٍفاَػاعستٓا ٗ نؿـ زا٥ط٠ ٚ
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ٌٸٚأَا إٔ ْتٖٛق ٌٸ ق ٌٸ ع َٔ ايسٜٔ أٚ ايٛسٞ إٔ و  ايعكٌ ٚايتذاضب ايبؿط١ٜ, ٚو

ٍٕ غريٴ عٷيٓا َؿانًٓا ايع١ًُٝ َٚا ٚضا٤ ايس١ٜٝٓ, ؾٗٛ تٛٗق ٭ٕ َجٌ ٖصا  ;ضَربٻ ٚغريٴ َعكٛ

ٌٸ ايؿك٘ ع َٔ ايسٜٔ ٫ ّهٔ تًبٝت٘. ٖٚهصا ؾإٕ تٛٗقايتٛٗق ٌٸع إٔ و اٱزاض٠  ق

ٚايتدطٝ٘ ايعًُٞ ٚأخ٬م اٱزاض٠, ٚإغٓا٤ إػًٌُ عٔ اٱزاض٠ ايع١ًُٝ ٚايتدطٝ٘ 

ٍٕ غريٴ عٷايعك٬ْٞ ٚأخ٬م اٱزاض٠, تٛٗق ٌٸض. نُا إٔ تٛٗقَربٻ ٚغريٴ َعكٛ ايؿك٘  ع إٔ و

ٞ سادتِٗ ا٭خ٬ق١ٝ ٚاؿكٛق١ٝ, إؿانٌ ا٭خ٬ق١ٝ ٚاؿكٛق١ٝ يًُػًٌُ, ٚإٔ ٜٴًبٸ

ٌٸ ٚإٔ ٌٕ ٜػِٓٝٗ عٔ عًِ ا٭خ٬م ٚعًِ اؿكٛم, ٚإٔ و ّٸ ايٓكٌ ـ بؿه ٌٸ عا ايعكٌ  ـ ق

ٍٕ غريٴ عٷف ٚايتذطب١ ٗ سٝا٠ اٱْػإ, ٖٛ تٛٗقٚايعٴطٵ  عٔ ايط١ٜ٩ ايٛاقع١ٝ. ٚبعٝسٷ ,َعكٛ

يٲْػإ َٔ  «اي٬َعكٛي١»عات ٫ ّهٔ ؼسٜس زا٥ط٠ ايسٜٔ َٔ خ٬ٍ ايتٛٗق

تًب١ٝ اؿاد١ ايس١ٜٝٓ يٲْػإ, ٚيٝؼ يتًب١ٝ ْٝع سادات٘. ايسٜٔ. ؾايسٜٔ إِا ْعٍ ي

ِٸ  كتًؿ١, إ٫ٓ عاتٺٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ايٓاؽ إِا ٜكبًٕٛ ع٢ً ايسٜٔ بتٛٗق إٔ ايصٟ ٜت

ع عات إعكٛي١ ٚإٓطك١ٝ. إٕ ايتٛٗقتًبٝت٘ َٓٗا ـ َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ ايسٜٔ ـ ٖٛ ايتٛٗق

 ع ايصٟ ّهٔ تًبٝت٘ َٔ خ٬ٍ ايسٜٔ. ٫ٚ ْط٣ ساد١ّتٛٗقض ٚإعكٍٛ َٔ ايسٜٔ ٖٛ ايإربٻ

ٔٷًتصنري بإٔ ؼٗكي بإٔ ٜطاعٞ اٱْػإ إعاٜري ايعك١ْٝ٬ ٗ ؾِٗ ٚتؿػري  ل ٖصا ا٭َط ضٖ

عات٘ ا٭خط٣ َٔ ايططم َٚتابع١ تًب١ٝ غا٥ط تٛٗق ,ٚأثٓا٤ ايعٌُ بتعايِٝ ايسٜٔ ,ايسٜٔ

 ٚإكازض إٓاغب١ ا٭خط٣.

َٔ اؿهِ  َٓٗا ْٛعٷ كٛم ٚا٭خ٬م ث٬ث١ عًّٛ كتًؿ١, ٚيهٌٛإٕ ايؿك٘ ٚاؿ

ٌٸ ٭سسٖات٘ عٔ اٯخط, ٫ٚ ّهٔ ىتًـ ٗ َاٖٝٸ ٌٸ ق اٯخط. إٕ عًِ ايؿك٘  إٔ و

ٚأَا  ;َات ايؿطع١ٌٝ بانتؿاف ايٛادبات ٚاحملطٻ, ٜٚتهٖؿ«ؾطٜع١ ايٛسٞ»إٍ  ْاٚطٷ

ؾطٜع١ »إٍ  , ٚأَا عًِ اؿكٛم ؾٓاٚطٷ«ؾطٜع١ ايعكٌ»إٍ داْب َٔ  عًِ ا٭خ٬م ؾٓاٚطٷ

. إٕ ايٛادبات ٚاحملٛٛضات ايؿك١ٝٗ ٖٞ غري ايٛادبات ٚاحملٛٛضات ا٭خ٬ق١ٝ (15)«فايعٴطٵ

ٚاؿكٛق١ٝ, ٚتٓؿأ َٔ َكازض كتًؿ١. إٕ َٓؿأ ايٛادبات ٚاحملٛٛضات ايؿك١ٝٗ ٖٛ إضاز٠ 

ت ا٭خ٬ق١ٝ ٖٛ إضاز٠ ٚ اٱي٘ ايؿاضع, ٗ سٌ إٔ َٓؿأ ايٛادبات ٚاحملٛٛضاأإي٘ ايؿك٘ 

إي٘ ا٭خ٬م أٚ ايؿاٖس إجايٞ, بٌ إٕ َٓؿأ ايٛادبات ٚاحملٛٛضات اؿكٛق١ٝ ٖٛ إضاز٠ 

 ٗ.ع ايعٴطٵٔ ٚإؿطِّف أٚ إكِّايعٴطٵ
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ٌٸإٕ تٛٗق ٌٸ عًِ ايؿك٘ ق ٛټ ع إٔ و ض عًِ ا٭خ٬م ٚعًِ اؿكٛم ٜٓؿأ عٔ تك

٤ٞ ايصٟ ٜطًب٘ اهلل تعاٍ َٔ إ٪ٌَٓ ٖٛ . إٕ ايؿ(16)١ ايؿك٘ ٚآيٝتَ٘اٖٝٸ فاٍخاط٧ ٗ 

ِٷ«اٱيعا١َٝ»َطاعا٠ أسهاَ٘  إيعاَٞ قازض  , ٚأَا ٗ إٛاضز اييت ٫ ٜهٕٛ ؾٝٗا سه

ٗ تِٓٛٝ أَٛضِٖ ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ؾٝ٘ ع٢ً أغاؽ  عٔ اهلل تعاٍ ؾإ٪َٕٓٛ أسطاضٷ

 ايعكٌ ٚايتذطب١ ٚاؿػابات ايعك١ْٝ٬ ٚايتدطٝ٘ ايعًُٞ.

أخط٣: هٛظ يًُ٪ٌَٓ ٗ إطاض ا٭سهاّ اٱيعا١َٝ يًسٜٔ إطًل إٔ  ٠ٺبعباضٚ

َٛا ع٢ً أْؿػِٗ ع٬ُّ َٔ خ٬ٍ ّاضغٛا ايتكٌٓ, ٚإٔ ٜٛدبٛا ع٢ً أْؿػِٗ ؾ٦ّٝا أٚ وطِّ

ايعكس ا٫دتُاعٞ, َٚا زاَٛا ٫ ٜٓػبٕٛ ايكإْٛ َٛضز ايبشح إٍ اهلل تعاٍ ٫ ٜهٕٛ َا 

ّا. إٕ َا ٜٴكاٍ َٔ عسّ ٚدٛز فًؼ يًتكٌٓ ٗ اٱغ٬ّ, ٜكَٕٛٛ ب٘ كايؿّا يًؿطع أبس

ُٖأٚ ٌٕ تٵٕ نٌ ايتؿطٜعات ٚايكٛاٌْ قس  َػبل,  إكازق١ عًٝٗا ٗ ايػُا٤ بؿه

ّٴٚيٝؼ أَآَا غ٣ٛ ايتعطټ  سلٛ ف ع٢ً أسهاّ اهلل ٚايعٌُ ع٢ً تطبٝكٗا, إِا ٖٛ ن٬

ٌٷ ف ع٢ً أسهاّ اهلل ٕٛ بايتعطټؿمٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايس١ٜٝٓ َهًٖ ,. أدٌٜٴطاز ب٘ باط

ٔٵ ,اٱيعا١َٝ ِٷ ٚايعٌُ ع٢ً طبكٗا. ٚيه  ّٷًَٔع ٗ ايٛقت ْؿػ٘ عٓسَا ٫ ٜهٕٛ هلل سه

١ٜ ٗ ايتكٌٓ ع٢ً أغاؽ ايعكٌ ٚايتذطب١ ايبؿط١ٜ, ٚإٔ ْػع٢ ٜهٕٛ يٓا ناٌَ اؿطٸ

ًٌ أٚ إُجِّبإَها٤ ايٓاؽ  ٔٷٖٵٚإٕ ْؿٛش ٚاعتباض ٖصٙ ايكٛاٌْ ضٳ .إٍ تطبٝل ٖصٙ ايكٛاٌْ

ٌٸ ّٓا بإَها٤ ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٜٔ. مل تأتٹٖٵعِٓٗ, ٚيٝؼ ضٳ ٌٸ ق ف. ايعٴطٵ ايؿطٜع١ يتش

 نُا يٝؼ َٔ ؾإٔ اجملًؼ ايتكٓٝين ايعٌُ ع٢ً تؿطٜع اؿهِ ايؿطعٞ.

عا٤ بأْٓا ٫ ِتًو فًػّا تؿطٜعّٝا ٗ اٱغ٬ّ, ٚإٔ ايسّكطاط١ٝ ٫ إٕ ا٫زٸ

ِٷ ٛټع تٓػذِ َع اٱغ٬ّ, قا٥ إٔ ايتؿطٜع  ايؿطٜع١ ٚايؿك٘. قشٝضٷ اٍخاط٧ جمل ٕض٢ً تك

ٚٗ  ,إٔ ٖصا ايه٬ّ ٫ ٜعين إٔ ايٓاؽ ٫ ولٸ هلِ ايتؿطٜع أبسّا اهلل, إ٫ٓ ٚايتكٌٓ سلٸ

ٟٸ  ٍٕأ ١َ ع٢ً . إِا ٖصا ايه٬ّ ٜعين إٔ أسهاّ اهلل اٱيعا١َٝ َتكسٸا٫تَٔ اجمل فا

ِٷايكٛاٌْ ايبؿط١ٜ, ٫ٚ ٜعين أْ٘ عٓسَ يًٓاؽ  ٫ ولٸ ٗ َٛضزٺ ّٷَٴًٔع ا ٫ ٜهٕٛ هلل سه

ٖاضغ١ ايتؿطٜع ٗ شيو إٛضز أٜهّا. إٕ غهٛت اهلل تعاٍ ٚعسّ دعٌ اؿهِ 

ايٓاؽ ٗ ايتؿطٜع ٗ شيو إٛضز.  ً٘ ٗ َٛضزٺ َا ٖٛ عٌ ا٫عرتاف علٸبٳاٱيعاَٞ َٔ قٹ

شيو إٛضز, ٚأْ٘ أعط٢ شيو ٘ ٗ ايتؿطٜع ٗ ٌ سٓكُٹعٵإٕ َع٢ٓ غهٛت اهلل أْ٘ مل ٜٴ
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ضِٖ ٗ ٚٵيًٓاؽ إٔ ّاضغٛا زٳ ولٸ يًٓاؽ. ٚعًٝ٘ ؾعٓسَا ٫ ٜٴعٌُ اهلل ٖصا اؿلٸ اؿلٸ

ايتكٌٓ ٚايتؿطٜع ٚغًب٘ عٔ  ايتؿطٜع ٚايتكٌٓ ٗ شيو إٛضز. ٚأغاغّا إٕ إْهاض سلٸ

ايطبٝعٞ ٚايؿططٟ هلِ ٗ تعٌٝ َكريِٖ ايؿطزٟ  ايٓاؽ ٖٛ عٌ إْهاض اؿلٸ

 ٚاؾُاعٞ.

ٍ بؿإٔ َٚٓعي١ اجملًؼ ايتؿطٜعٞ ٚايتكٓٝين إٍ َػت٣ٛ انتؿاف ٫ ٜٓبػٞ ايتٓعټ

ؾإٕ انتؿاف ا٭سهاّ ; تطبٝل ا٭سهاّ ايؿطع١ٝيا٭سهاّ ايؿطع١ٝ, ٚايتدطٝ٘ 

ّٸيايؿطع١ٝ ٚايتدطٝ٘  ّٸ تطبٝكٗا إِا ٖٛ َٔ َٗا ًٌ عٔ إُجِّ ايؿكٗا٤, ٚيٝؼ َٔ َٗا

ِٷايؿعب. ولٸ يًٓاؽ ٗ إ إٔ ٜعًُٛا ع٢ً ٚنع  ّٷًَٔع ٛاضز اييت ٫ ٜهٕٛ هلل ؾٝٗا سه

ايكٛاٌْ بإضازتِٗ ٚاختٝاضِٖ, ٚإٔ ٜكَٛٛا ع٢ً أغاغٗا بتِٓٛٝ ٚإزاض٠ سٝاتِٗ ايؿطز١ٜ 

ِّهلِ إٔ ٜٓتدبٛا ٖجِّ ٚا٫دتُاع١ٝ. ٚع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً ولٸ نٛا هلِ ًٌ عِٓٗ, ٚإٔ ٜؿ

ـ ع٢ً إَها٤ ايؿطع, اعتباض ٖصٙ ايكٛاٌْ ٫ ٜتٖٛقايتكٌٓ بايٓٝاب١ عِٓٗ. ٚإٕ ْؿٛش ٚ سلٸ

َٴػٵ ٚبعباض٠ٺ  ٌ ايؿطع.بٳؿّا َٔ قٹًَغٳ كّا إٔ ٖصٙ ايكٛاٌْ ٖها٠ْبٳأخط٣: إْٓا ْعًِ 

ْٚاؾص٠  ف( َعترب٠ْف )ؾطٜع١ ايعٴطٵؾ١ٝ ٚاؿكٛم ايكا١ُ٥ ع٢ً ايعٴطٵإٕ ايكٛاٌْ ايعٴطٵ

ٌٕٗ سسٸ شاتٗا, ٫ٚ ؼتاز ٗ ْؿٛشٖا ٚاعتباضٖا إ آخط. ٚإٕ فطٸز غهٛت اهلل  ٍ زيٝ

ف ف ٜهؿٞ يًعٌُ بكٛاٌْ ٖصٙ ايؿطٜع١. إٕ تعاضض ؾطٜع١ ايعٴطٵتعاٍ عٔ ؾطٜع١ ايعٴطٵ

ا٠٤ ات ايؿطع١ٝ, ٚنصيو تعاضنٗا َع أقٌ ايربَع إباسات ٚإهطٖٚات ٚإػتشبٸ

ًسٜٔ ف ايعامل ايتكًٝسٟ )َٚع ا٭سهاّ اٱيعا١َٝ يعٴطٵيٚأقٌ اٱباس١, َٚعاضنتٗا 

٫ ٜػتٛدب إبطاهلا أٚ ايكٍٛ  ,ِ َا قبٌ اؿساث١(ٚايصٟ متٸ تطبٝك٘ ع٢ً عاَي ,ايتاضىٞ

ٗ, ٚيٝؼ عٔ إضاز٠ ف تٓبجل عٔ إضاز٠ ايؿاضع ايعٴطٵبعسّ َؿطٚعٝتٗا. إٕ ؾطٜع١ ايعٴطٵ

ف إٍ اهلل. إٕ غٞ. ٚعًٝ٘ ٫ ّهٔ ٫ٚ هب ْػب١ أسهاّ ؾطٜع١ ايعٴطٵسٵايؿاضع ايُك

ٔٵإ٪ٌَٓ عهِ  هلِ ّٚهِٓٗ إٔ  ولٸ إّاِْٗ ٫ ولٸ هلِ ؼًٌٝ سطاّ اهلل, ٚيه

َٛا ع٢ً أْؿػِٗ س٬ٍ اهلل, ٚشيو زٕٚ ْػب١ ٖصا ايتشطِٜ إٍ اهلل بطبٝع١ اؿاٍ. وطِّ

ٚاٱّإ ٚايتٛسٝس ٫ ٜكتهٞ أنجط َٔ شيو. ؾإ٪َٕٓٛ كتاضٕٚ بٌ إٔ ٜعًُٛا 

 ٜعًُٛا بٗا, ٚعًٝ٘ ّهٔ هلِ َٔ ات ٚإهطٖٚات أٚ إٔ ٫بإهطٖٚات ٚإػتشبٸ

ٕٕ ٔ ََٛا ع٢ً أْؿػِٗ إٔ ٜٛدبٛا أٚ وطِّ ,عًٝ٘ ٚإَها٥٘ ١ٚإكازق ,خ٬ٍ دعٌ قاْٛ
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ّا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ, ؾ١ٝ )ٚا٭خ٬ق١ٝ( أَطّا َهطّٖٚا أٚ َباسّا أٚ َػتشبٸايٓاس١ٝ ايعٴطٵ

 بؿطٙ عسّ ْػب١ ٖصٙ ايكٛاٌْ إٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ.

يٲْػإ إٔ ٜٴباؾط  َات ايؿطع١ٝ ولٸإْ٘ ٗ غري ايٛادبات ٚاحملطٻ :ٍٛخ٬ق١ ايك

عٔ ايٓاؽ  , بٌ إٕ غًب ٖصا اؿلٸإٔ ٜػًب عٓ٘ ٖصا اؿلٸ ٭سسٺ ايتكٌٓ, ٫ٚ ولٸ

ـٷ ِ ٝٳيًؿطع. ٚإٕ ايكٝس ايٛسٝس ايصٟ وسٸ سلٸ اٱْػإ ٗ ايتكٌٓ ٖٛ ايكٹ كاي

ًُِٕٚسهِ اهلل ;ٚاٱيعاَات ا٭خ٬ق١ٝ َٔ د١ٗٺ َا ٗ إطاض أأخط٣. ٚ ّ َٔ د١ٗٺٔع ا

اٱيعاَات ا٭خ٬ق١ٝ ٚايؿطع١ٝ ؾٝشلٸ يًٓاؽ إٔ ّاضغٛا ايتكٌٓ, ؾطٜط١ عسّ ْػب١ 

ٖصا ايتكٌٓ إٍ اهلل, ٚعسّ اعتباضٙ دع٤ّا َٔ ايسٜٔ. إٕ ايتكٌٓ ٚايتؿطٜع ٗ زا٥ط٠ 

ٚاٱباس١ سهُّا  ١ٝإباسات ايؿطع١ٝ ٫ ٜعين تػٝري اؿهِ ايؿطعٞ; يعسّ نٕٛ اؿًٓ

أٚ َٔ غهٛت  ,أق٬ّ. بٌ إٕ ٖصٙ إؿاِٖٝ إِا تٓتعع َٔ عسّ اؿهِ اٱيعاَٞ

 ايؿاضع.

عاتٓا َٔ ايؿك٘ ٚايؿكٗا٤ َع غا١ٜ ٚآي١ٝ ايؿك٘ ؿٕٛ َٓاغ١ُ تٛٗقٚعًٝ٘ ؾإْٓا َهًٖ

٫ّ ؾُٝع َؿانٌ ايٓاؽ, ٫ٚ ّهٓ٘ يٛسسٙ إٔ ٬ٓل ايؿكٗٞ. إٕ ايؿك٘ يٝؼ سٚايتدكټ

عاز٠ إػًٌُ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠, بٌ ا٭َط ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ُاَّا, ؾًٛ ٜهُٔ غ

ٌٸ ايعًّٛ ا٭خط٣, َٔ قبٌٝ: اؿكٛم ٚا٭خ٬م ٚاٱزاض٠ ٚايػٝاغ١  ٌٸ ايؿك٘ ق س

ع َٔ ٟ إٍ نٝاع زْٝا إػًٌُ ٚآخطتِٗ. إٕ َجٌ ٖصا ايتٛٗقٚا٫قتكاز, ؾإٕ ٖصا غٝ٪زٸ

ٌ ايؿكٗا٤ ٗ بٳَعكٍٛ. ٚإٕ ايٓٛطٜات ايكازض٠ َٔ قٹ ٚغريٴ ٕضَربٻ غريٴ عٷايؿك٘ ٚايؿكٗا٤ تٛٗق

كّٝا, بٌ ّا ٚؽكټعات يٝؼ ٗ اؿكٝك١ تٓٛريّا ؾكٗٝٸإطاض اٱداب١ عٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتٛٗق

ٞٸ ٖٛ تٓٛريٷ ل ٗ ل ايؿكٗٞ ٚايتدكټ. إٕ ايتدكټش١ ٚغري ع١ًُٝٚض١ٜ٩ غري َٖٓك ,َعاد

ّٸ ٜٴعترب ؾططّا ؾطعّٝا. ٚإٕ تطبٝل ٖصٙ ا٭سهاّ  خكٛم َعطؾ١ اؿهِ اٱيعاَٞ ايعا

١ ٗ عامل اـاضز, ٚنصيو إسطاظ ؾطا٥٘ ع٢ً إٛنٛعات ٚا٭ٚناع ٚا٭سٛاٍ اـاقٸ

٘ٷعٔ زا٥ط٠ ايتدكټ ؾع١ًٝ تًو ا٭سهاّ, خاضزٷ ٫  ل ايؿكٗٞ. إٕ ايؿكٝ٘ َا ٖٛ ؾكٝ

سا٤ ضأٜ٘ ٗ ٖصا ي٘ إٔ ٜبسٟ ضأٜ٘ بؿإٔ عامل اـاضز, َع٢ٓ إٔ إب ّهٓ٘ ٫ٚ ولٸ

ًِ ّ اٯخطٜٔ باتباع٘ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ٔعايؿإٔ ٫ ٜػتٓس إٍ ايؿطع, ٚيٝؼ ٖٓاى َا ٜٴ

 اٯضا٤.
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ٚايػٝاغ١  إٕ ايهجري َٔ اٯضا٤ ايٛاضز٠ ٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ بؿإٔ ايطبٸ

عٔ زا٥ط٠ ايسٜٔ,  ٚا٫قتكاز ٚاٱزاض٠ ٚا٭خ٬م َٚا إٍ شيو إِا ٖٞ ٗ اؿكٝك١ خاضد١ْ

سٸ ْٛعّا َٔ إٍ ايعكٌ ٚايتذطب١. ٚإٕ اعتباض ٖصٙ ا٭َٛض بٛقؿٗا َٔ ايسٜٔ ٜٴعٳ س٠َْٚػتٓ

 ع١ ٗ ايسٜٔ.سٵايبٹ

 

 ــــــ ف املعاصسـ املعٝاز ايجاْٞ عػس: عدّ االْطذاّ َع ايُعِس ٍ

إٕ َٔ بٌ ا٬ٕنات ا٭خط٣ اييت ّهٔ اقرتاسٗا يًتؿهٝو بٌ ايٛطف 

, أٚ إَها١ٝ٥ اؿهِ ايؿطعٞ. إٕ «ف إعاقططٵيعٴا»ٚإٛطٚف ٬َى عسّ ا٫ْػذاّ َع 

ٖصا إعٝاض ٜكّٛ ع٢ً ايتؿهٝو ٚايؿكٌ بٌ ا٭سهاّ ايتأغٝػ١ٝ ٚا٭سهاّ 

عٔ  ٗ باب إعا٬َت ـ عباض٠ْ ٫ غٝٻُااٱَها١ٝ٥. إٕ ايهجري َٔ أسهاّ اٱغ٬ّ ـ ٚ

اّ اييت ف ايػا٥س٠ ٗ عكط ْعٍٚ ايٛسٞ, َع٢ٓ إَها٤ ا٭سهطٵإَها٤ ؾطٜع١ ايعٴ

ف ايػا٥س ٗ شيو ايعكط. ٚقس ٌ ايعٴطٵقبٌ ٚٗٛض اٱغ٬ّ, ٚناْت ُجِّ ناْت غا٥س٠ّ

نُا ٖٞ أٚ بعس إدطا٤ بعض  ,ؾٝات ٚتأٜٝسٖاعُس اٱغ٬ّ إٍ إَها٤ تًو ايعٴطٵ

ّا إٔ ٜهٕٛ شيو ايتعس٬ٜت ايطؿٝؿ١ عًٝٗا. ٚإشا نإ اؿهِ إَها٥ّٝا وتٌُ قٜٛٸ

ٍٳاـامٸ ات شيو ايعاملاؿهِ َٔ كتكٸ إٔ ٜهٕٛ شيو اؿهِ  , َع٢ٓ إٔ استُا

ٚاييت متٸ تطبٝكٗا ع٢ً شيو ايعامل, ٚيٝؼ َٔ أسهاّ ايسٜٔ  ,َٔ ا٭سهاّ ايتاضى١ٝ

ٌّ ّا, ٚٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ تهٕٛ تػط١ٜ شيو اؿهِ إٍ دسٸ إطًل َٚا ؾٛم ايتاضىٞ قٛ

 َٛضز ا٭سهاّ اٱَها١ٝ٥ . ٚٗبػٗٛي١ٺ ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ ٚايعٛامل إدتًؿ١ غري ٖه١ٓٺ

ٜهٕٛ إط٬م ٚتكٝٝس ٚاغتُطاض ٚعسّ اغتُطاض إَها٤ ايؿاضع تابعّا ٱط٬م ٚتكٝٝس 

ٚاغتُطاض ٚعسّ اغتُطاض اؿهِ إُه٢. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ ّهٔ َٔ خ٬ٍ 

ؿٌ ٗ ا٭سهاّ, ٚقاعس٠ اؾرتاى إهًٖ ,و بايعُّٛ ٚاٱط٬م ايعَاْٞ يٮيؿاٚايتُػټ

يهٞ  ;ف. إٕ ايؿكٗا٢٤ بعس ظٚاٍ شيو ايعٴطٵستٸ ,دٛز ٚاغتُطاض شيو اؿهِإٔ ْجبت ٚ

 ١ٺٓٛا َٔ تعُِٝ ٖصٙ ا٭سهاّ ع٢ً غا٥ط ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ, وتادٕٛ إٍ أزٓيٜتُٖه

١. ٚيهٞ ٜجبتٛا زٚاّ ٚاغتُطاض ٖصٙ ا٭سهاّ هب عًِٝٗ ايطدٛع إٍ خاقٸ َكٓع١ٺ

٫ ٜعاٍ وٌُ َجٌ ٖصا ايعكس ٚايتٛانع, ٫ٚ  ف, يريٚا ٌٖ ٖصا ايعٴطٵ«إعاقط»ف ايعٴطٵ
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ف إٍ ٗ ساي١ اغتُطاض شيو ايعٴطٵٚ ؟هّا َجٌ ٖصا اؿهِ أّ ٫ٜعاٍ ًَتعَّا َٚتُػٸ

 ;عا٤ بإٔ شيو اؿهِ ٫ ٜعاٍ َٛضز قبٍٛ ٚإَها٤ ايؿاضععكطْا ايطأٖ ّهٔ ا٫زٸ

ع١ ٗ سٵايؿطع بٹ ف غتهٕٛ ْػب١ ٖصا اؿهِ إٍط شيو ايعٴطٵٚأَا ٗ ساي١ ظٚاٍ ٚتػٝټ

 .(17)ايسٜٔ

أٚ غهٛت٘ عٔ ٖصا  ,ٌ ايؿاضعبٳف قسض اٱغ٬ّ َٔ قٹإٕ ايكٍٛ باعتباض عٴطٵ

ط٠. ف ٗ ا٭ظ١َٓ إتأخِّٚٚدٛب ؾطن٘ ع٢ً ايعٴطٵ ,٫ ٜعين إنؿا٤ ايكساغ١ عًٝ٘ ,فايعٴطٵ

ؾإٕ ايُٓٛشز ٚايكاعس٠ ايعا١َ اييت تػتٓب٘ ٚتػتدطز  ;بٌ ا٭َط ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو

ً٘. ٚع٢ً ٖصا ٜٚتكبٻ «إعاقط»ف َجٌ ٖصا ايتعاطٞ ٖٛ إٔ اٱغ٬ّ ٜٓػذِ َع ايعٴطٵَٔ 

ف ا٭ظ١َٓ ٌ ايؿاضع ػاٙ عٴطٵبٳإٕ ايػهٛت ايػابل َٔ قٹ :ا٭غاؽ ّهٔ ايكٍٛ

 ,ً٘ أٜهّا, بٌ ّهٔ يٓا إٔ ْػتٓب٘ َٔ آٜاتٺبٳف َٔ قٹطٵط٠ ٜعين إَها٤ ٖصا ايعٴإتأخِّ

َٴطٵ بٹاِيعٴ﴿َٔ قبٌٝ:  ف ا٭ظ١َٓ إٔ ايؿاضع قس أَه٢ عٴطٵ ,(18)(199)ا٭عطاف:  ﴾طٵفٹٚٳِأ

ٌٕإتأخِّ ف ٗ ساي١ غابل أٜهّا, سٝح غهت عٔ ٖصا إٛضز. إٕ ؾطٜع١ ايعٴطٵ ط٠ بؿه

ٛټ ٛټٍ ٚتػٝټؼ طٖا عذٸ١ ثبات ا٭سهاّ هلا ٚتػٝټط تسضهٞ, ٫ٚ ّهٔ إٓع َٔ ؼ

ٛټ هب ايكبٍٛ بإٔ ثبات ,ايؿطع١ٝ, بٌ ع٢ً ايعهؼ ٍ ا٭سهاّ اٱَها١ٝ٥ أٚ ؼ

ٛټ ٔٷٖٵغ١ ضٳيًؿطٜع١ إكسٸ َع٢ٓ إٔ قساغ١ ايؿطٜع١ ٫  ,ؾ١ٍٝ ايؿطٜع١ ايعٴطٵبجبٛت ٚؼ

أٜهّا, بٌ ع٢ً ايعهؼ ؾإٕ  تػتٛدب بكا٤ ا٭سهاّ اٱَها١ٝ٥ هلصٙ ايؿطٜع١ ثابت١ّ

ِٕ عّا يًؿطٜع١ بٳتٳ ,غ١غ١ ٜعين إٔ ايؿطٜع١ إكسٻٌ ايؿطٜع١ إكسٻبٳٗ َٔ قٹطٵعٴ إَها٤ سه

ٟٸ ٬َظ١َٺ ن١ّغتهٕٛ عٴطٵ ,ؾ١ٝطٵايعٴ َٝتاؾٝعٜك١ٝ أٚ َٓطك١ٝ  يًكبض ٚايبػ٘. ٫ٚ تٛدس أ

 بٌ ايكساغ١ ٚايجبات ٚا٫غتُطاض.

نٞ ٜٴجبتٛا ساد١ ايبؿط ; ٌُ ٚايؿكٗا١َ٤ ضأٜٓا إٔ بعض إتهًٚٗ ايؿكٍٛ إتكسِّ

ٌ ايبؿط١ٜ ٚثبات ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ, ط ايكٛاْسٕٚ ع٢ً تػٝټٜٴكطٸٕٚ ٜٚ٪ٚن ,إٍ ايسٜٔ

ٛټَعتربٜٔ ثبات اؿهِ ايؿطع١ٝ َعٜٸ١ّ ٍ ٗ سسٸ شات٘ ٫ ٜٓطٟٛ . ٗ سٌ إٔ ايجبات ٚايتش

ٟٸ ق١ُٝٺ يًٛقٍٛ إٍ اهلسف, ٚإٕ ق١ُٝ ايكإْٛ إِا ٖٞ  ; ٭ٕ ايكإْٛ فطٸز ٚغ١ًٝٺع٢ً أ

اؿاد١ اييت قٓعت َٔ  ٞآي١ٝ. ٚإٕ ايٛغ١ًٝ إِا تهٕٛ شات ق١ُٝ َا زاَت تًبٸ ق١ُْٝ

ٌٕ ٕٛ ,دٝٸس أدًٗا بؿه ٟٸ ٚغ١ًٝٺ ٚع٢ً م أخط٣ تهٕٛ  أؾهٌ ٚأنجط تأثريّا َٔ أ
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ـٷ  َتٓاٍٚ أٜسٜٓا. ٚإٕ اٱقطاض ع٢ً ايٛغا٥ٌ ٚا٭زٚات ايكس١ّ ٚغري ايؿاع١ً كاي

يًعك١ْٝ٬ اٯي١ٝ. إٕ اؿادات اييت تػتٛدب نطٚض٠ ٚدٛز ٚغٝاز٠ ايكإْٛ ٗ اجملتُع 

ط٠. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ِٸ تًبٝتٗا َٔ خ٬ٍ ايتًؿٝل بٌ ايكٛاٌْ ايجابت١ ٚايكٛاٌْ إتػِّايبؿطٟ تت

ٕٛ َتٓاغِ ع٢ً ايتًؿٝل بٌ  ايٓٛاّ اؿكٛقٞ إطًٛب ٚإٓاغب ٖٛ ايٓٛاّ ايصٟ ٜعٌُ بٓش

 بعباض٠ٺٚط٠ )ايؿطٚع ٚإتؿابٗات(. ايكٛاٌْ ايجابت١ )ا٭قٍٛ ٚاحملهُات( ٚايكٛاٌْ إتػِّٝ

ِٸ ايتُػټ ;ط ايكٛاٌْ ايبؿط١ٜ يٝؼ ْاؾ٦ّا َٔ دٌٗ ايبؿطٕ تػٝټأخط٣: إ و بعًِ اهلل نٞ ٜت

ٌٸ ٖصٙ إؿه١ً ٚاستٛا٤ ٖصا ايٓكل. إٕ تػٝټ تكتهٝ٘ ايطبٝع١  ط ايكٛاٌْ أَطٷبايػٝب ؿ

ِّ ٜٚكتهٝ٘ انتؿاف ايكٛاٌْ ا٭ؾهٌ  ,ي١ يعامل ايطبٝع١ ٚاجملتُع اٱْػاْٞإتش

ط ٗ ع٘ تبسٌٜ ايكإْٛ إتػِّػٳجط تأثريّا. إٕ عًِ اهلل يًػٝب ٫ ٜٳٚايٛغا٥ٌ ا٭دس٣ ٚا٭ن

ٕٕ ِٳ ,ض. ٖصاطٳثابت بايعٳ سسٸ شات٘ إٍ قاْٛ ايكا٥ٌ بإٔ ايؿطٜع١  َع ايتصنري بإٔ ايؿٗ

ٌٸ ٌٸ اٱهل١ٝ ّهٔ إٔ ؼ ِٷطٵؾطٜع١ ايعٴ ق  خاط٧. ف ؾٗ

َات بات ٚاحملطٻغ١ َع٢ٓ فُٛع ايٛادنُا غبل إٔ شنطْا ؾإٕ ايؿطٜع١ إكسٻٚ

َټ َات ّهٔ إٔ ْؿِٗ إٔ ٖصٙ ا٭سهاّ ٗ ٖصٙ ايٛادبات ٚاحملطٻ ٌٕاٱهل١ٝ. ٚبأز٢ْ تأ

ِّ ٌ اهلل مل ٜهٔ ٖٛ بٳع١, ٚإٔ ايػطض َٔ تؿطٜعٗا َٔ قٹتٓبجل عٔ َباز٨ كتًؿ١ َٚتٓ

َٕ اب أٚ ٜعُس اهلل أسٝاّْا إٍ إه :س. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍشٵس إٍ ايًٖٗٵإزاض٠ اجملتُع َٔ ا

ٌٕ ّٕ ;َا ؼطِٜ ؾع ٝٸ , أٚ تهطّّا يًٓيبٸَٔ أدٌ َعاقب١ قٛ ٘, ٚأسٝاّْا َٔ أدٌ غ٪اٍ أٚ ٚي

ِٕ ؾدٕل آخط.  اغتشٛش عًٝ٘ ايؿهٍٛ, أٚ ٜعُس أسٝاّْا إٍ ْػذ سهِ ٚاغتبساي٘ عه

 ,ٛانض إٔ ؾًػؿ١ اؿهِ ٗ ٖصٙ إٛاضز يٝػت غ٣ٛ إزاض٠ اجملتُع اٱْػاَْٞٚٔ اي

ٝٵسٳ ايِٓٛ ٚبػ٘ ايكإْٛ. ٚضؾع ساد١ ايبؿط إٍ إٔ تًو اجملُٛع١ َٔ ايكٛاٌْ ايؿطع١ٝ  بٳ

ٝٸ تٗا إهاز ايِٓٛ ٚتِٓٛٝ ايع٬قات شات ايكبػ١ ا٫دتُاع١ٝ, ٚاييت تهٕٛ آي

ٌٸ ,ا٫دتُاع١ٝ ٚؾكٌ اـكَٛات ٚايٓعاعات ٚإسكام اؿكٛم, ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ  أٚ س

غٝب١ٝ, بٌ  تٓبجل عٔ َكًش١ٺ ٫ٚ ,«تأغٝػٝٸ١»َٚا إٍ شيو, يٝػت  ,اضتهاب اؾطا٥ِ

ٍٕ ٗ  ؾ١ٝ اييت ناْت قا١ُّ٥طٵعاد١ً َٔ خ٬ٍ إَها٤ ايكٛاٌْ ايعٴ تٗسف إٍ تكسِٜ سًٛ

 ,قسض اٱغ٬ّ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ إَها٤ ٖصٙ ايكٛاٌْ ٫ ٜعين إنؿا٤ ايكساغ١ عًٝٗا

 ايٓٛط عٔ بػضٸ ,ببكا٤ تًو ايكٛاٌْ ٔٷٖٵؾ١ٝ ضٳٚؽًٝسٖا. إٕ إَها٤ ايكٛاٌْ ايعٴطٵ
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ٛٻزٕٚ ايعهؼ. يٛ إٔ إكِّ ,إَها٥ٗا غ١ ت١ إٍ قٛاٌْ َكسٻؾ١ٝ إ٪ٖقٍ ايكٛاٌْ ايعٴطٵٔ س

 َٚطًك١ ٚأبس١ٜ غٝهٕٛ َا قاّ ب٘ ٗ ٚاقع ا٭َط ْكهّا يًػطض.

 

 ــــــ ـ ايه١ًُ األخري5٠

بـ  «ايسٜٔ ايصٟ متٸ تطبٝك٘»إٛطٚف, أٚ اَتعاز »ٚ «ايٛطف»ـ إٕ ْٛط١ٜ اَتعاز 1

عّا يصيو بٳ, ٚتٳ«ايسٜٔ َا ؾٛم ايتاضىٞ»بـ  «ايسٜٔ ايتاضىٞ», أٚ اَتعاز «ٕطًلايسٜٔ ا»

 «ؾًػؿ١ ايؿك٘»ل بـ تتعًٓ ١ْنطٚض٠ ايرت١ْ ايجكاؾ١ٝ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ, ٖٞ ٗ ا٭قٌ ْٛطٜٸ

. ؾًٛ قبًٓا بٗصٙ «أقٛي١ٝ»أٚ  «ؾك١ٝٗ» ١ّ, ٚيٝػت ْٛطٜٸ«أخ٬م ا٫دتٗاز ٚايبشح ايؿكٗٞ»ٚ

تط١ْ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ثكاؾّٝا ـ بٛقؿٗا ططٜكّا ٚسٝسّا يًؿكٌ  ايٓٛط١ٜ غتهٕٛ

ٚايتؿهٝو بٌ ايٛطف ٚإٛطٚف, أٚ ايؿكٌ بٌ ايسٜٔ ايصٟ متٸ تطبٝك٘ ٚايسٜٔ إطًل 

أخط٣:  ّا. ٚبعباض٠ٺأٍٚ ع٢ً ططٜل ا٫دتٗاز ايؿكٗٞ ٚؾِٗ ايؿطٜع١ أَطّا نطٚضٜٸ دط٠ٛٺنـ 

َٔ ا٭ؾٗاّ ايؿك١ٝٗ اييت ٫ تؿكٌ بٌ ايٛطف طبكّا هلصٙ ايٓٛط١ٜ ؾإٕ تًو اجملُٛع١ 

ٚإٛطٚف, ٚاييت تعٌُ ع٢ً تػط١ٜ أسهاّ ايسٜٔ ايصٟ متٸ تطبٝك٘ ع٢ً ايعامل ايكسِٜ 

ٌَ ٚثكاؾتِٗ ٘ سٝا٠ إتكسُِّٳإٍ ايعامل اؾسٜس, ٚتعٌُ َٔ خ٬ٍ شيو ع٢ً ؾطض ْٳ

 قاب١ًٺ ٚغريٳ ض٠ٺَربٻ إ ايعامل اؾسٜس, تعترب غريٳٚسهاضتِٗ ـ باغِ ايسٜٔ ـ ع٢ً غٓه

باع. إٕ ا٫دتٗاز ايؿكٗٞ ـ َٔ زٕٚ ايؿكٌ بٌ ٚطف ايسٜٔ ٚشات ايسٜٔ ـ ٫ ٜهٕٛ ي٬تٸ

 ٙ ادتٗازّا أق٬ّ, ٚإِا ٖٛ تكًٝسٷب, بٌ ٫ ّهٔ عسټػٵض ؾشٳادتٗازّا ْاقكّا ٚغري َربٻ

اؿكٝك١ إٍ  يٰبا٤ ٚا٭غ٬ف. ٚإٕ ايصٜٔ ّاضغٕٛ ا٫دتٗاز ع٢ً ٖصا إٓٛاٍ ٜبازضٕٚ ٗ

ؾتا٤ قبٌ ايؿشل ٚايبشح ايهاٗ عٔ ايسيٌٝ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايؿتا٣ٚ ايكازض٠ عٔ ٖ٪٤٫ اٱ

ٕ َٔ بٌ ايؿطٚٙ إإش ; ٢ ع٢ً إٛاظٜٔ ايتكًٝس١ٜ ي٬دتٗاز أٜهّاستٸ ض٠ٺاجملتٗسٜٔ غري َربٻ

 بعس ايؿشل ٚايبشح ايهاٗ ٗ اعتباض ايؿت٣ٛ ـ طبكّا هلصٙ إٛاظٜٔ ـ إٔ تهٕٛ قازض٠ّ

ٟٸعٔ ايسيٌٝ. ٚع٢ً  ٌٕ أ ع٢ً  ساٍ إٕ عسّ ايتؿهٝو بٌ ايٛطف ٚإٛطٚف ٜعترب خري زيٝ

 عسّ دسٚا١ٝ٥ ا٫دتٗاز إكطًض.

ـ إٕ سسٚز ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٫ تكتكط ع٢ً ايؿك٘ ٚؾِٗ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ, بٌ 2

تؿٌُ ؾِٗ ٚتؿػري غا٥ط أبعاز ايسٜٔ ٚأدعا٥٘ ا٭خط٣ أٜهّا. إٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ تعٌُ ع٢ً 
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ٌٕ ّٸ بٝإ أق ؾُٝع ايصٜٔ ٜطَٕٚٛ ؾِٗ  , ٚؼتٟٛ ع٢ً تٛق١ٝٺتؿػريٟ ٖطَٓٝٛطٝكٞ عا

َٸ١ إ٪ٌَٓ. ٚايٓكٝش١ ايعا١َ اييت  ;ايعًُا٤ :َٔ يهٌٛ ايسٜٔ, َع٢ٓ أْٗا خطابٷ ٚعا

ّهٔ اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٖٞ نطٚض٠ ؾكٌ ٚطف ايسٜٔ عٔ شات ايسٜٔ 

كا٥س ٚا٭سهاّ ايس١ٜٝٓ; ٭ٕ ايصٟ ٫ ٜكّٛ بٗصا ٗ تؿػط ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٚؾِٗ ايع

ب, بٌ ٜهٕٛ َبتسعّا ٗ ػٵايؿ٤ٞ ٫ ٜهٕٛ ْاقهّا يًُعاٜري ايعك١ْٝ٬ ٚإعطؾ١ٝ ؾشٳ

 ايسٜٔ أٜهّا.

ٍٕ تطبٝكٞ هلصٙ ايٓٛط١ٜ ٗ أقٍٛ ايسٜٔ ٚتؿػري ايكطإٓ ّهٔ يٓا إٔ  ٚنُجا

ؾإٕ ايصٟ ٫ ; ١ ٚايٓعِٝاؾٓٸْأخص بٓٛط ا٫عتباض اٯٜات ٚايطٚاٜات اؿان١ٝ عٔ أٚقاف 

ٖټ ١ إٛقٛؾ١ ٗ ِ إٍ إٔ اؾٓٸًٜتؿت إٍ اَتعاز ايٛطف بإٛطٚف غٛف ٜصٖب ب٘ ايتٛ

ٚاسس٠. ٗ سٌ  ١ٺيًذُٝع, ٚإٔ ع٢ً اؾُٝع إٔ ٜصٖبٛا إٍ دٓٸ اٯٜات ٚايطٚاٜات ٚاسس٠ْ

ًل يسِٜٗ إٔ ٖصٙ اؾ١ٓ بايٓػب١ إٍ ايبعض َٓعي١ اؾشِٝ, ٚٗ اؿسٸ ا٭ز٢ْ ٫ ؽ

ٚاييت  ,١ اييت ٫ مشؼ ؾٝٗاايساؾع إٍ اٱّإ ٚايعٌُ ايكاحل ٚادتٓاب ايصْٛب. ؾاؾٓٸ

٭ٚي٦و ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ٗ ايكشطا٤  َٚطًٛب١ّ ػطٟ َٔ ؼتٗا ا٭ْٗاض, إِا تعترب َجاي١ّٝ

١ ٚاؿاضق١ ٚاييت ٫ ٜٓبت ؾٝٗا ايعضع, ٚأَا بايٓػب١ إٍ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ٗ إلًرتا اؾآؾ

 ِ.َٓٗا دٗٓٸ أٚ ايبٓسق١ٝ ؾدريٷ

ع بٌ اؾ١ٓ إطًك١, ٚأَا إشا ٫سٛٓا اَتعاز ايٛطف ٚإٛطٚف ّهٔ يٓا إٔ ِِّ

إ ايباز١ٜ ٗ ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ, ٚعًٝ٘ ْكٍٛ بإٔ ١ إٓؿٛز٠ يًعطب ٚغٓهٚاؾٓٸ

 َٔ ايسٜٔ إطًل: ١ اييت ٖٞ دع٤ٷتكـ اؾٓٸ ايتاي١ٝاٯٜات 

ٗٳ﴿ـ  ِٵ ؾٹٝ ٗٴ َٳا ٜٳؿٳا...َي ٕٳ٩ٴا   .(16; ايؿطقإ: 31)ايٓشٌ:  ﴾...ٚ

ٕٳ﴿ـ  ٗٴٛ ُٻا ٜٳؿٵتٳ َٹ  ِٕ ٚٳَيشٵ ٗٳ١ٺ  ِٵ بٹَؿانٹ ٖٴ ْٳا َٵسٳزٵ  .(22)ايطٛض:  ﴾ٚٳَأ

٘ٹ...﴿ـ  ٝٔٗ َٳا تٳؿٵتٳ ٗٳا  ٔٴ ٚٳؾٹٝ ٝٴ ٚٳتٳًَصټ اَ٭عٵ  .(71)ايعخطف:  ﴾...اَ٭ُْؿؼٴ 

ِٸ تٛقٝـ اؾٓٸ ايتاي١ٝٚأَا ٗ اٯٜات  َٔ ايسٜٔ ايصٟ متٸ  ١ اييت ٖٞ دع٤ٷؾٝت

 تطبٝك٘ ع٢ً اجملتُع ايصٟ ٜعترب َجٌ ٖصٙ اؾ١ٓ أَطّا َجايّٝا ِٚٛشدّٝا:

ِٵ دٳٓٻاتٺ تٳذٵ﴿ـ  ٗٴ ٕٻ َي ُٹًُٛا ايكٻايٹشٳاتٹ َأ ٚٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٗٳا ٚٳبٳؿِّطٵ اٖيصٹٜ ٔٵ تٳشٵتٹ َٹ ٔطٟ 

ٗٳاضٴ ْٵ  .(25)ايبكط٠:  ﴾...اَ٭
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ٗٳا عٳ٢ًَ اَ٭ضٳا﴿ـ  ٌٳ ؾٹٝ ٗٳٔطٜطّاَٴتٻهٹ٦ٹ َٵ ٚٳ٫َ ظٳ ُٵػّا  ٗٳا ؾٳ ٕٳ ؾٹٝ ٚٵ  .(13)اٱْػإ:  ﴾٥ٹوٹ ٫َ ٜٳطٳ

ّٔ﴿ـ  ٝٳا َٳِككٴٛضٳاتٷ ؾٹٞ اِيدٹ  .(72)ايطٓٔ:  ﴾سٴٛضٷ 

ٚٗ ٖصا إٛضز ٚإٛاضز إؿاب١ٗ ي٘ ٫ ّهٔ ٌٓ إطًل ع٢ً إكٝٸس. ٚع٢ً ٖصا 

يًتؿهٝو  ا٭غاؽ ّهٔ تٛٚٝـ ٚاغتعُاٍ ايرت١ْ ايجكاؾ١ٝ ع٢ً ؾهٌ َعٝإض

أٜهّا. إٕ قهُات ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٖٞ تًو  «إتؿاب٘»ٚ «احملهِ»ٚايؿكٌ بٌ 

ٗات ٖصٙ ثكاؾ١ٝ, ٚأَا َتؿابٹ اجملُٛع١ َٔ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ اييت ٫ ؼتاز إٍ تط١ْٺ

ـ ؾُٗٗا ع٢ً تطْتٗا ايٓكٛم ؾٗٞ تًو اجملُٛع١ َٔ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ اييت ٜتٖٛق

 ثكاؾّٝا.

١ قبٌ بٕٛ بٗصٙ ايٓٛطٜٸٔ شيو ؾإٕ ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٜٔ كاَطٚع٢ً ايطغِ َ

غريِٖ. ؾٝذب ع٢ً ٖ٪٤٫ اجملتٗسٜٔ إٔ ٜؿكًٛا أقٌ أٚ ضٚح اؿهِ عٔ ؾهً٘ 

ػاٙ اـكا٥ل ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ  ٚا سػاغ١ّٝسٴبٵايتطبٝكٞ ٗ قسض اٱغ٬ّ, ٚإٔ ٜٴ

ِٵ﴿ٕ قٛي٘ تعاٍ: إ :ٚايجكاؾ١ٝ ٚإعاؾ١ٝ ٕدتًـ ايعٛامل. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ ٗٴ َٳا  ٚٳَأعٹسټٚا َي

ٛٻ٠ٺ ٔٵ ُق َٹ ِٵ  ٚٻ اغٵتٳَطعٵتٴ ٘ٹ عٳسٴ ٕٳ بٹ ٖٹبٴٛ ِٵاهللٹ... تٴطٵ ٚٻُن ٚٳعٳسٴ ٔ سهُّا عاَّا ٜٴبِّ (60)ا٭ْؿاٍ:  ﴾ 

كّا بايسٜٔ إطًل َٚا ؾٛم ايتاضىٞ, ٚيصيو ّهٔ تطبٝك٘ ٗ ْٝع ا٭ظ١َٓ َٚتعًٚ

ٌٔ﴿صٙ اٯ١ٜ: إٔ قٛي٘ ٗ شات ٖ ٚا٭َه١ٓ. إ٫ٓ ٝٵ ٙٹ اِيدٳ ٔٵ ٔضبٳا َٹ ٌ تطبٝكّا يصيو ّجِّ ﴾ٚٳ

ّٸ ؾاع١ً ٗ اؿطب, َٚٔ  دص َٔ اـٌٝ أزا٠ّع٢ً خكٛم اجملتُع ايصٟ ٜتٻ اؿهِ ايعا

 تطبٝك٘ ع٢ً شيو اجملتُع.  ٖٓا ٜهٕٛ ٖصا اؿهِ َٔ أسهاّ ايسٜٔ ايصٟ متٻ

ِٷ «ايك٠٬ إٍ ايكب١ً»نُا إٔ  ّٸ سه إٔ  ٕطًل, إ٫َٓٔ أسهاّ ايسٜٔ ا عا

١, أٚ إٍ ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ, ٞ, أٚ إٍ َٓهّ إٓهطٳايك٠٬ باػاٙ ايهعب١, أٚ اَؿ»

أٚ إٍ ْاس١ٝ اؾٓٛب ايػطبٞ أٚ اؾٓٛب ايؿطقٞ, أٚ إٍ ايهط٠ ا٭ضن١ٝ بايٓػب١ إٍ 

ٚٸاز ايؿها٤غٓه ّٸجُِّ «إ ايهٛانب ا٭خط٣ أٚ ض ع٢ً  ٌ تطبٝكّا يصيو اؿهِ ايعا

ٌٸ كتًـ ِٸ تطبٝك٘ ع٢ً  دع٤ٷ ايٛطٚف ٚايؿطا٥٘, ٚايه َٔ أسهاّ ايسٜٔ ايصٟ ٜت

 ات. إكازٜل ٚاؾع٥ٝٸ

ِٷ «ٚدٛب ايػػٌ»ٚإٕ  ّٸ سه ايػػٌ »إ٫ إٔ خكٛم  ,ل بايسٜٔ إطًلٜتعًٖ عا

ّٸ ٖٛ تطبٝلٷ «ايػػٌ ايرتتٝيب»أٚ  «ا٫ضُاغٞ ع٢ً ٚطٚف ٚؾطا٥٘  يصيو اؿهِ ايعا
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 ايسٜٔ ايصٟ متٸ تطبٝك٘ ع٢ً تًو ايؿطا٥٘ ٚايٛطٚف. ل ب١, ٚن٬ُٖا ٜتعًٖخاقٸ

ـٷ «ايك٠٬ َع ايطٗاض٠»ٚإٕ  ايطٗاض٠ »َٔ تهايٝـ ايسٜٔ إطًل, ٚأَا  تهًٝ

ُټ»أٚ  «بايٛن٤ٛ ِٸ تطبٝك٘ ع٢ً كتًـ  «ِايطٗاض٠ بايتٝ ؾُٗا َٔ تهايٝـ ايسٜٔ ايصٟ ٜت

ٚٸ ٕا٤, ٫ٚ ٜهٕٛ ٗ اغتعُاي٘ ط ؾٝ٘ ال بايعامل ايصٟ ٜتٖٛؾٍ ٜتعًٖايٛطٚف ٚايؿطا٥٘; ؾا٭

ِٸ نطضٷ ٚايجاْٞ  ;َٔ ايٛن٤ٛ ع٢ً إهًـ, ٫ٚ ٜهٕٛ سؿٜ إا٤ ؾٝ٘ ٚادبّا ٕكاضف أٖ

ـ, أٚ طّا ؾٗٛ ٜهطٸ بإهًٖل بايعامل ايصٟ ٜؿضٸ أٚ ٜٓعسّ ؾٝ٘ إا٤, أٚ إشا نإ َتٛٚؾٜتعًٖ

ِٸ  .ٜهٕٛ اؿؿاٚ عًٝ٘ ٫ظَّا بايٓٛط إٍ ٚدٛز إكاضف ا٭ٖ

ٚٸ»ٚإٕ  ِٷ «بإجٌ دٛاظ إٛاد١ٗ ٚايتعاٌَ َع ايعس َٔ أسهاّ ايسٜٔ إطًل,  سه

ّٸّجِّ «دٛاظ اَت٬ى ايعبٝس ٚا٫غرتقام»إٔ  إ٫ٓ ع٢ً ايعامل  ٌ تطبٝكّا يصيو اؿهِ ايعا

ٚٸ  غري إػًِ اغرتقام إػًٌُ.  ايصٟ هٝع ؾٝ٘ ايعس

ِٷ «ٚدٛب ايعنا٠»ٚإٕ  سكط ٚدٛب »ٕ أ َٔ أسهاّ ايسٜٔ إطًل, إ٫ٓ سه

ّٸّجِّ «ايعنا٠ باؿٓط١ ٚايؿعري ٚايعبٝب ٚغريٖا ع٢ً  ٌ تطبٝكّا يصيو اؿهِ ايعا

ِٸ تطبٝك٘ ع٢ً شيو اجملتُع.  اجملتُع ايعضاعٞ, ؾٗٛ دع٤ٷ َٔ أسهاّ ايسٜٔ ايصٟ ٜت

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٌٓ إطًل ع٢ً إكٝٸس, ٚتػط١ٜ سهِ إكٝٸس بٗصٙ ايكٝٛز إٍ اجملتُع 

عّا يصيو ْؿٞ ٚدٛب ايعنا٠ ٗ بٳُعات إٓتذ١ حملاقٌٝ كتًؿ١, ٚتٳايكٓاعٞ أٚ اجملت

, ٚإٕ غري٠ ايعك٤٬ ٫ تكّٛ ع٢ً ٌٓ إطًل ع٢ً إكٝٸس ٗ ٕضَربٻ غريٴ ,ٖصٙ اجملتُعات

 َجٌ ٖصٙ إٛاضز.

ِٷ «سط١َ ا٫ستهاض»إٕ  سط١َ استهاض »إٔ  َٔ أسهاّ ايسٜٔ إطًل, إ٫ٓ سه

َٔ أسهاّ ايسٜٔ ايصٟ متٸ تطبٝك٘ ع٢ً فتُع قسض  «ًٕضٚا ضظٸاؿٓط١ ٚايؿعري ٚا٭

 اٱغ٬ّ. 

 «١ًعك١ٝ٥٬ ٚقًٖ ب عًٝٗا َٓؿع١ْسط١َ بٝع ٚؾطا٤ ايبهاع١ اييت ٫ ترتتٻ»ٚإٕ 

ِٷ  تطبٝلٷ «َٓع بٝع ٚؾطا٤ ايسّ»إٔ  َٔ أسهاّ ايسٜٔ إطًل َٚا ؾٛم ايتاضىٞ, إ٫ٓ سه

ّٸ مل ٜهٔ ؾٝٗا تعضٜل ايسّ ؾا٥عّا, ٚيصيو ع٢ً َطس١ً َٔ ايتاضٜذ  يصيو اؿهِ ايعا

 كّا بايسٜٔ ايصٟ متٸ تطبٝك٘ ع٢ً تًو إطس١ً. ٜهٕٛ سهُّا َتعًٓ

َٸ «إباس١ ايطٜان١»ٚ «سط١َ ايكُاض»ٚإٕ  ١ يًسٜٔ ن٬ُٖا َٔ ا٭سهاّ ايعا
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ّٸ تطبٝلٷ «سط١َ ايؿططْر»إٔ  إطًل, إ٫ٓ ِ نإ ؾٝ٘ ع٢ً عاَي ؿهِ ايكُاض ايعا

ّٸ تطبٝلٷ «س١ًٝ ايؿططْر»ٛعّا َٔ ايكُاض, ٚإٕ ْ سٸايؿططْر ٜٴعٳ ع٢ً  ؿهِ ايطٜان١ ايعا

١. ٚيصيو ؾٝٗا ايًعب بايؿططْر ْٛعّا َٔ أْٛاع ايطٜان١ ايؿهطٜٸ سٸٚطٚف ٚؾطا٥٘ ٜٴعٳ

ِٸتهٕٛ سط١َ ٚسًٓ تطبٝك٘ ع٢ً  ١ٝ ايًعب بايؿططْر ن٬ُٖا َٔ أسهاّ ايسٜٔ ايصٟ ٜت

 كتًـ ايعٛامل.

ل بايسٜٔ إطًل, ٚاؿهِ ايصٟ ٖٛ تطبٝل ِ إتعًٓـ إٕ ؼسٜس َا ٖٛ اؿه3

ف ايعك٤٬ إعاقطٜٔ, ٫ , ٜكع ع٢ً عاتل عٴطٵخامٸ ؿهِ ايسٜٔ إطًل ع٢ً عامٕل

ِ َا قبٌ ف ايعك٤٬ ٗ عاَيف ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٜٔ, ٫ٚ ع٢ً عاتل عٴطٵع٢ً عاتل عٴطٵ

 ايسٜٔ إطًل َٚا ؾٛم اؿساث١, َع٢ٓ إٔ ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٜٔ إشا أضازٚا ايؿكٌ بٌ

ِٸ تطبٝك٘ ع٢ً كتًـ ايعٛامل هب عًِٝٗ  ايتاضىٞ عٔ ايسٜٔ ايتاضىٞ ٚايصٟ ٜت

ل ايؿكٗٞ ٚاؿٛظٟٚ ٫ ٜهؿٞ أبسّا ف ايعك٤٬ إعاقطٜٔ, ٚإٕ ايتدكټايطدٛع إٍ عٴطٵ

عٔ  «ايسٜٔ إطًل»يؿكٌ ايٛطف عٔ إٛطٚف, أٚ تؿهٝو  ٫ بٴسٻٗ ٖصا ا٭َط. ٚعًٝ٘ 

ِٸا» ف ع٢ً ايعامل اؾسٜس َٔ ايتعطټ ٫ بٴسٻ ,«تطبٝك٘ ع٢ً كتًـ ايعٛامل يسٜٔ ايصٟ ٜت

ٌٕ أٚي٦و ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘, َٚاضغٛا ػطب١  س, ٚايعامل اؾسٜس ٫ ٜعطؾ٘ إ٫ٓدِّ بؿه

َٔ ظا١ٜٚ ايعًّٛ اؿسٜج١  ف عًٝ٘ إ٫ٓ. إٕ ايعامل اؾسٜس ٫ ّهٔ ايتعطټ(19)ايعٝـ ؾٝ٘

ك١ْٝ٬ اؾسٜس٠. إٕ َٔ بٌ ا٭زي١ ع٢ً عسّ نؿا٠٤ ا٫دتٗاز إكطًض ٗ ٚا٭خ٬م ٚايع

ٟٸ َعٝإض  اؿٛظات إٔ ٖصا ا٫دتٗاز ٫ ّهٓ٘ ؾكٌ ايٛطف عٔ إٛطٚف, ٫ٚ ّتًو أ

ِٸ تطبٝك٘  أٚ َٕٓٗر أٚ نابط١ٺ يتُٝٝع أسهاّ ايسٜٔ إطًل َٔ أسهاّ ايسٜٔ ايصٟ ٜت

١ بايكطف ٚايٓشٛ ؾِٗ تؿػري ايكطإٓ ٚايػٓٸع٢ً كتًـ ايعٛامل. إٕ ايصٟ ٜهتؿٞ ٗ 

ٚا٭قٍٛ ٚايطداٍ ٚايسضا١ٜ, ٜٚط٣ ْؿػ٘ ٗ غ٢ٓٶ عٔ ايعًّٛ اؿسٜج١, غتهٕٛ سك١ًٝ 

ادتٗازٙ خًٝطّا َٔ ايٛطف ٚإٛطٚف أٚ ايسٜٔ إطًل ٚايسٜٔ ايصٟ متٸ تطبٝك٘ ع٢ً 

ٜٔ إطًل ايعامل ايكسِٜ. ٚعًٝ٘ ئ مكٌ َٔ ٖصا ايططٜل ع٢ً ايسٜٔ اـايل أٚ ايس

 ,ايصٟ ّهٔ تطبٝك٘ ع٢ً ْٝع ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ ,ٚاـايس َٚا ؾٛم ايتاضىٞ

ٌٸ»باع٘ ٗ ْٝع ايعٛامل. إٕ ٚاتٸ ٘ٺ ؾت٣ٛ ن ِ ايصٟ يًسٜٔ ع٢ً ايعاَي إِا ٖٞ تطبٝلٷ ؾكٝ

 ِ ايكسِٜ إِا تهٕٛ ْاؾص٠ّ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ٗ ايعاَي«ٜعٝـ ؾٝ٘
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ِ اؾسٜس ؾًٝؼ ٖٓاى َا ٜٴًعَِٗ إ ايعاَيِ, ٚأَا غٓهإ شيو ايعاَيغٓه سلٸ َٚعترب٠ ٗ

ل َا ٜتعًٖ بإكساض ايصٟ ٜؿرتى ؾٝ٘ ايعامل اؾسٜس َع ايعامل ايكسِٜ ٗ باعٗا أبسّا, إ٫ٓباتٸ

 بتًو ايؿتا٣ٚ.

ـ طبكّا يٓٛط١ٜ ايؿكٌ بٌ ايٛطف ٚإٛطٚف ؼكٌ ايعًّٛ اؾسٜس٠ ٚايعًُا١ْٝ 4

 نإسس٣ايسٜٔ, ٚتربظ  «تؿػري»ٚ «ؾِٗ»ايس١ٜٝٓ( ع٢ً َهاْتٗا اي٥٬ك١ ٗ )َا ؾٛم 

ٌ دع٤ّا َٔ ايعامل اؾسٜس, ٚتعٌُ َات ايهطٚض١ٜ ي٬دتٗاز. إٕ ايعًّٛ اؾسٜس٠ ُجِّإكسٸ

ٌٕ  ع٢ً تعطٜـ ٖصا ايعامل يٓا. َٚٔ ٖٓا ٫ ّهٔ ؾِٗ ايسٜٔ ٗ ايعامل اؾسٜس بؿه

ٝٻ(20)ٖصٙ ايعًّٛف ع٢ً َٔ خ٬ٍ ايتعطټ قشٝض إ٫ٓ ٔ ع٢ً . إٕ إػأي١ ا٭ٍٚ اييت ٜتع

ِ أَطِٖ سٝاهلا ٖٞ تعٌٝ ْػب١ ايسٜٔ ٚإعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ػاٙ ايعكٌ ػٵاجملتٗسٜٔ سٳ

سٸ َ٪غِّػ١ يًعامل اؾسٜس, عٳنُا تٴ ,٭ٕ ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ اؾسٜس٠ ;ٚايعك١ْٝ٬ اؾسٜس٠

ِ اؾسٜس هِ َٔ ايٓاس١ٝ ايس١ٜٝٓ ع٢ً ايعاَياؿ ِ أٜهّا, ٫ٚ ولٸهلصا ايعاَي ٌ َطآ٠ُّجِّ

٭ٚي٦و ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ٗ ٖصٙ ايسْٝا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ َٓٗر ايؿِٗ ايكشٝض  إ٫ٓ

ٚايتعإٚ ؾُٝا بِٝٓٗ  ,كٌ َٔ اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ٚاؾاَع١يًسٜٔ ٜهُٔ ٗ ادتُاع إتدكِّ

. ٚٗ (21)ِ اؿسٜحايعاَي ِ ايكسِٜ, ثِ ايعٌُ ع٢ً تطبٝك٘ ع٢ًع٢ً ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايعاَي

ٌّكات اؿٛظ١ٜٚ ٚاؾاَع١ٝ, ٫ٚ ٜتُتٻٖصا إٛضز ٫ تٛدس أٚي١ٜٛ ٭ٟٛ َٔ ايتدكټ َٓٗا  ع أ

ٌّايتكسټ علٸ َٔ أقشاب ٖصٜٔ ايٓٛعٌ َٔ  ّ َٔ ايٓاس١ٝ إعطؾ١ٝ, ٫ٚ ًّو أ

ٕٵّا ٗ ايٓكض ع٢ً اٯخطٜٔ. إٕ َعطؾ١ اٚسٓك ١ّل ٗ ٖصا ايؿإٔ َطدعٝٸايتدكټ  ٱغ٬ّ ٚإ

ل اي٬ظّ ٕعطؾ١ اٱغ٬ّ ٫ ٜأتٞ َٔ فطٸز إٔ ايتدكټ كّٝا, إ٫ٓناْت أَطّا ؽكټ

زضاغ١ ايعًّٛ اؿٛظ١ٜٚ ؾك٘. نُا إٔ ضأٟ اٱغ٬ّ غري َعطٚف َػبكّا, َع٢ٓ إٔ 

ٕٛسهِ اٱغ٬ّ ٖٛ َا ٜتٻ  ؿل عًٝ٘ ايططؾإ بعس ايبشح ٚايسضاغ١ ايهاؾ١ٝ, ٚع٢ً م

 .ْػيبٸ

ٕٷـ إٕ ايٓك5 ٘ٺ ٛم ايس١ٜٝٓ بٝا َٔ تعايِٝ ايسٜٔ إطًل ٚتعايِٝ ايسٜٔ ايصٟ  ـًٝ

متٸ تطبٝك٘ ع٢ً ايعامل ايكسِٜ, ٫ٚ تكتكط ع٢ً بٝإ تعايِٝ أسسُٖا ؾك٘. َٔ ٖٓا ؾإٕ 

يٓا  َاغٸ١ إٍ ايرت١ْ ايجكاؾ١ٝ, ٫ٚ ولٸ ايؿِٗ ٚايتؿػري ايكشٝض هلصٙ ايٓكٛم عاد١ٺ

ٟٸ ِٕ إٔ ْعٌُ ع٢ً تػط١ٜ أ ٟٸ تط١ْٺإٍ سه ثكاؾ١ٝ   ايعامل اؾسٜس قبٌ ايكٝاّ بأ
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َٔ ايٓاس١ٝ  ٕضإش ٜٴعترب ٖصا غري َربٻ ;يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ, ٚقبٌ ؾكٌ ايٛطف عٔ إٛطٚف

ٌٷ  ايعك١ْٝ٬, َٚعك١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايس١ٜٝٓ. ٫ٚ ىؿ٢ أْ٘ ٫ ٜٛدس ٖٓاى أق

ٚٸ ٞٸأ سّا عًُ٘ ع٢ً إطًل أٚ إكٝٸس. ٝٸٗ نٕٛ اؿهِ َطًكّا أٚ َك عٓس ايؿٓوٜٴًعَٓا  ي

, ٚإٕ إط٬م اؿهِ إكٝٸس ١٦ستٝاٙ إٍ ن٬ ططٗ ايكه١ٝ َتهاؾنُا إٔ ْػب١ ا٫

ب ايٛاقع ؾٝ٘ َٔ إدايؿ١ يًؿطع نتًو إدايؿ١ يًؿطع ٚا٫بتساع ٗ ايسٜٔ عٓس ػٳَع

 ب ايٛاقع.ػٳتكٝٝس اؿهِ إطًل َع

ّٸ6 ٚإطس١ً ا٭ٍٚ َٔ  ;ٜكّٛ ع٢ً َطسًتٌ ٞٷعٵ١ُ غٳيًهً ـ إٕ ا٫دتٗاز بإع٢ٓ ايعا

ِٸ َٔ خ٬هلا ؾكٌ  ا٫دتٗاز عباض٠ْ عٔ ايرت١ْ ايجكاؾ١ٝ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ, ٚاييت ٜت

ْٚتٝذ١ ٖصٙ إطس١ً َٔ ا٫دتٗاز ٖٞ ايسٜٔ إطًل أٚ َا ؾٛم  ,ايسٜٔ عٔ ٚطؾ٘ ايكسِٜ

عٔ قبٸ ايسٜٔ  دتٗاز ؾٗٞ عباض٠ْٚأَا إطس١ً ايجا١ْٝ َٔ ا٫; ايتاضىٞ أٚ ايسٜٔ اـايل

ِٸ تطبٝل ايسٜٔ إطًل ع٢ً ايعامل , ٗ ايٛطف إٓاغب يًعكط ٚٗ ٖصٙ إطس١ً ٜت

يًسؾاع ٗ  تهٕٛ قاب١ًّ ,خاقٸ١ يًسٜٔ ْٚتٝذ١ ٖصٙ إطس١ً َٔ ا٫دتٗاز قطا٠ْ٤, اؾسٜس

ٔ ايٓاس١ٝ باعٗا َايعامل إعاقط َٔ ايٓاس١ٝ ايٓٛط١ٜ, َٚٔ إُهٔ ا٫يتعاّ بٗا ٚاتٸ

ايع١ًُٝ. ٚإٕ ٖصٙ ايكطا٠٤ يًسٜٔ ؽتًـ إٍ سٛس نبري عٔ ايكطا٠٤ اييت متٸ تطبٝكٗا ع٢ً 

َٸ١ ٖٞ إٔ يًعًّٛ ايبؿط١ٜ ٚغري ايس١ٜٝٓ َٚا ؾٛم ايس١ٜٝٓ  ايعامل ايكسِٜ. ٚإػأي١ اهلا

 ٫ٚ ّهٔ إْهاضٙ ٗ نًتا إطسًتٌ َٔ ا٫دتٗاز. ,اؿسٜج١ سهٛضّا سامسّا

ِٸـ إٕ ايتؿه7  ري ايسٜين ٜؿتٌُ ع٢ً ؾطنٝات َا ؾٛم ز١ٜٝٓ أٚ عًُا١ْٝ. ٚإٕ أٖ

ِٸ ٌ َب٢ٓٶ يًتربٜط ِ ٚإعاٜري ايعك١ْٝ٬ اييت تؿٚهٝٳعٔ ايكٹ ٖصٙ ايؿطنٝات عباض٠ْ ٚأع

ِ ٝٳٌ َب٢ٓٶ يتربٜط ايكطاضات ٚايػًٛنٝات. إٕ ٖصٙ ايكٹٝات, نُا تؿٚهايعك٬ْٞ يًُتبٓٻ

كطاضات ٚايػًٛنٝات اٱْػا١ْٝ عٔ إتبٓٝات ٚايكطاضات ٝات ٚايٚإعاٜري تؿكٌ إتبٓٻ

ٚايػًٛنٝات اؿٝٛا١ْٝ ٚغري اٱْػا١ْٝ أٚ إعاضن١ يٲْػا١ْٝ, ٚتعٌُ ع٢ً تؿػري 

إْػا١ْٝ اٱْػإ, ٚتكّٛ بتذػٝس اهل١ٜٛ اٱْػا١ْٝ, ٚتطغِ يٲْػا١ْٝ إطاضٖا. ٚإٕ ؾُٗٓا 

ٌٸ ٖصٙ إعاٜري. ٚع٢ً ٖصا ضّا َٚعك٫ّٛ َٚكبٛيًٓكٛم ايس١ٜٝٓ إِا ٜهٕٛ َربٻ ٚ ٗ ٫ّ

ٌٕ ٫ بٴسٻا٭غاؽ  ّ غابل ع٢ً ؾِٗ ايسٜٔ. ٖٚصا ٜعين تكسټ َٔ ايكبٍٛ بٗصٙ إعاٜري بؿه

 .«ؾطٜع١ ايٛسٞ»أٚ  «ؾطٜع١ ايٓكٌ»ع٢ً  «ؾطٜع١ ايعكٌ»
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 أٚ ,«قٛض١ٜ اٱْػإ», أٚ (22)«ايؿًػؿ١ اٱْػا١ْٝ»ٖٚصا ٖٛ إع٢ٓ ايكشٝض يـ 

بٌ دٖٛطٙ  ,ٔإٕ ٖصا ايتؿػري يًؿًػؿ١ اٱْػا١ْٝ ٖٛ عٌ ايتسٜټ .«أقاي١ اٱْػإ»

ٟٸ َٓاؾا٠ٺ «ايط١ٜ٩ اٱهل١ٝ»ٚأغاغ٘, ٚيٝؼ بٝٓ٘ ٚبٌ  ٭ٕ إكتهٝات إعٝاض١ٜ ي١ًٜٛٗ  ;أ

اٱْػا١ْٝ ٖٞ أسهاّ ايؿاٖس إجايٞ, ٚسهِ ايؿاٖس إجايٞ ٖٛ سهِ اهلل, نُا 

يٓا إٔ ْٓػب سهُّا إٍ ايسٜٔ,  . ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ ّهٔ(23)ٖٛ سهِ ايعكٌ

َٚٔ زٕٚ  ,ِ ايعك١ْٝ٬ ايٓٛط١ٜ ٚايع١ًُٝٝٳزٕٚ تٓكٝض َعاٜري ٚقٹ ,ٚاعتباضٙ َٔ ايسٜٔ

 َٛا١َ٤ ايتؿهري ايسٜين َع ٖصٙ إعاٜري.

ٚنطٚض٠ ايرت١ْ ايجكاؾ١ٝ يًٓكٛم  ,ـ إٕ ْٛط١ٜ اَتعاز ايٛطف ٚإٛطٚف8

ب عًٝٗا إش ترتتٻ ;يؿك٘ ٚأخ٬م ا٫دتٗازتطتب٘ بؿًػؿ١ ا ٖٞ ٗ ا٭قٌ ْٛط١ْٜ ,ايس١ٜٝٓ

نٓا ٗ ٖصا ايؿكٌ إٍ بعض ايتساعٝات ٚايٓتا٥ر ز٠. ٚقس تعطٻْتا٥ر ؾك١ٝٗ ٚأقٛي١ٝ َتعسِّ

ب١ ع٢ً ٖصٙ ايٓٛط١ٜ. ٚبعس ا٫يتعاّ بٗصٙ ايٓٛط١ٜ ٫ ٜعٛز َٔ إُهٔ ايكٍٛ ايؿك١ٝٗ إرتتِّ

ـ طبكّا هلصٙ ايٓٛط١ٜ ـ تهٕٛ َكٝٸس٠  ١ ايٛٗٛضَٝع٢ٓ إٔ سذٸ, «١ٝ ايٛٗٛض َطًكّاسذٸ»بـ 

ٝٸّٓا «ايسٜٔ إطًل»بإٛضز ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ايٓلٸ َٛنع ايبشح َبٝٸّٓا ؿهِ  , ٚيٝؼ َب

عٓسَا ٜهٕٛ  :ِ ايكسِٜ. ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍع٢ً ايعاَي «ايسٜٔ ايصٟ متٸ تطبٝك١»ؿهِ 

ايصٟ متٸ تطبٝك٘  سهِ إطًل َطتبطّا بايسٜٔ إطًل, ٚسهِ إكٝٸس َطتبطّا بايسٜٔ

ِ ايكسِٜ, ٫ ّهٔ ٌٓ إطًل ع٢ً إكٝٸس, َع٢ٓ إٔ إطًل ٗ ٖصٙ إٛاضز ع٢ً ايعاَي

 ٗ أق٣ٛ.٭ٕ ٚٗٛضٙ ايعٴطٵ ;سٜهٕٛ َكسٸَّا ع٢ً إكٝٸ

ؾإٕ  ;ٚإجاٍ ايٛانض هلصٙ ايكاعس٠ ا٭قٛي١ٝ ٖٛ سهِ ايعنا٠ ٚا٫ستهاض

هاّ ايسٜٔ إطًل, أَا ايٓكٛم ٚدٛب ايعنا٠ ٚسط١َ ا٫ستهاض ن٬ُٖا َٔ أس

ٔ تطبٝل شيو اؿهِ ع٢ً فتُع ١ ؾٗٞ تبِّاييت ؼسٸ ايعنا٠ ٚا٫ستهاض َٛاضز خاقٸ

 ,قسض اٱغ٬ّ. ٚهلصا ايػبب ٫ ّهٔ ٗ ٖصٜٔ إٛضزٜٔ ٌٓ إطًل ع٢ً إكٝٸس

إٔ ٢ ٗ عكطْا, ٚستٸ ,ٗ تًو إٛاضز ٖا إٔ ايعنا٠ ٚادب١َْؿازٴ ٚايٛقٍٛ إٍ ْتٝذ١ٺ

ٗ أٚ ايعك٥٬ٞ ١َ ؾك٘. إٕ ا٭قٌ ايعٴطٵا٫ستهاض ٗ عكطْا ٜؿٌُ تًو إٛاضز احملطٻ

ٌٕ ٌٸ; َا مٔ ؾٝ٘ يًتطبٝل ٗ ؿٌُ إطًل ع٢ً إكٝٸس غري قاب عاقٌ ًٜتؿت  ؾدٕل إش ن

إٍ اَتعاز ايٛطف ٚإٛطٚف ٜٴسضى عسّ إَهإ ٌٓ إطًل ع٢ً إكٝٸس ٗ َجٌ ٖصٙ 
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ف ايعك٤٬ تًعَِٗ عٌُ إطًل ع٢ً إكٝٸس أخط٣: ٫ تٛدس قاعس٠ ٗ عٴطٵ بعباض٠ٺٚإٛاضز. 

 ٢ ٗ ٖصٙ إٛاضز.ستٸ

١ يًسٜٔ َع ايجكاؾ١ ٚاؿهاض٠ إعاقط٠ إِا ـ إٕ عسّ اْػذاّ ايكطا٠٤ ايطمسٝٸ9

ٜعٛز غبب٘ ٗ ا٭قٌ إٍ عسّ اْػذاَٗا َع ايعك١ْٝ٬ اؾسٜس٠ ٚإعاٜري إصنٛض٠. ٚٗ 

أٚ ايسٜٔ إطًل َٚا  ٖصٙ ايكطا٠٤ تتعاضض َع شات ايسٜٔ; ٭ٕ ايسٜٔ اؿلٸاؿكٝك١ إٕ 

ِٷ  َع إعاٜري إصنٛض٠. ؾٛم ايتاضىٞ َٓػذ
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«»

(22( humanism. 

«
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١ّٝ ايعسفإ ١ّٝ ٚاهلسَط  بني اإلضالَ

 ٟاجلابسذلُد عابد  د. ٚقفاٌت َع بعض َكٛالت

 

 عثمان ويىدي اوجايالشيخ 

 

 ــــــ متٌٗٝد

ٕٷ ٜٚٓاؾقس تهٕٛ إكٛ ٟٸ َكٛي١ٺ ناْت, اييت ٜعتٓكٗا إْػا عٓٗا,  ضي١ إعٜٓٛٸ١, أ

ٙٺ ٚسٜٝٛٸ١ٺ, ٚدػطّا مٛ اؿهاض٠ ٚايتُسٸ ٕ ٚايتكسٸّ ٚايعُطإ, نُا ٚغ١ًٝ لا٠ٺ ْٚؿا

١ ْط٣ نطٚض٠ ضّا َعانػّا ُاَّا, ؾُٔ ٖصٙ اؾٗٚٵّهٔ إٔ تًعب ٗ سٝا٠ إعتكس بٗا زٳ

ٚإطاضٖا ايٛاقعٞ. ٚإناؾ١ّ إٍ شيو هب اْتكاز  سٍٛ َاٖٝتٗا تكسِٜ إنا٤اتٺ سامس١

٢ ْعطف َٔ خ٬ي٘ ١ٝ ٗ كتًـ َطاؾل سٝاتٓا, ستٸْٝع َٓاظعٗا ٚتًٜٛٓاتٗا إتذًٓ

اؿذِ اي٬ظّ َٓٗا يكاحل سٝاتٓا اؿهاض١ٜ ٚيػعازتٓا ٗ اٯخط٠. ؾُا قاّ ب٘ اؾابطٟ 

ٝعٞ, ٚمٔ ٫ ْٓتكسٙ ٖٓا ايٓاقس إٛٓقط سٍٛ ايعطؾإ هب ًٓ٘ ع٢ً ٖصا احملٌُ ايطب

يٓبطٌ إؾهايٝت٘ ع٢ً ايعطؾإ ٗ اؿكٝك١, بٌ ْكـ َع٘ ٱضباى ايٓتٝذ١ ايكطع١ٝ 

ٕٸ ؾٛاٖسٙ, يٛ أؾازت عًُّا, ؾٗٞ غري  :ٚيٓكٍٛ ,ٚاؾعَٝٸ١ اييت أخصٖا ٗ ْٗا١ٜ عج٘ إ

ٛٸ َٴذٌُ َػتٓسات ايعطؾا٤ ٚإتك ؿ١َ ٘ قتٵؾ١ اييت غؿٌ عٓٗا, ؾػًبٳناؾ١ٝٺ, ٚيٓبٌ أٜهّا 

 ٢ اٱْكاف أسٝاّْا.ٚستٸ, إٛنٛع١ٝ ٚايع١ًُٝ

ضتٸبٓا ايبشح ع٢ً أغاؽ ايػا١ٜ اييت ْطٜس ايٛقٍٛ إيٝٗا ٚؾل ايرتتٝب ايتايٞ: 

ٛٸ ِٸ ْؿطح َسخٌ ْؿطح ؾٝ٘ ؾ٦ّٝا َٔ إباز٨ ايتك ض١ٜ ٚإؿاِٖٝ ايهطٚض١ٜ يًبشح. ث

ٛٸايعٓاقط إؿٓه١ً ي٬دتٗاز ايعطؾاْٞ ؼت عٓٛإ عٓاقط ا٫دتٗاز ا ْات يعطؾاْٞ َٚه

                                                      
|
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ٚٚانش١ ٗ ْؿؼ ايٛقت عٔ إؾهايٝٸ١  َٚػتٓسات٘, ثِ ْعطض قٛض٠ّ َٛدع٠ ؾطعٝت٘

ِٸقؿاتٺ َٚساخ٬تكٓا ع٢ً ؾهطت٘ بٛل احملرتّ, ٚبعسٙ عًٖاحملٚك ,اؾابطٟ نتِ  , ث

 ًٓا إيٝٗا.ايبشح باٱؾاض٠ إٍ ؾطٕط َٔ ايٓتا٥ر اييت قس تٛقٻ

 

ٌٌ  ــــــ َدخ

ٛٸاؾابطٟ سٍٛ ايعطؾإ ٚايت ِ آضا٤ّهٔ تكػٝـ 1 ِٕك ٜٗسف  ف إٍ قػٌُ: قػ

ُٸْٛ٘ بإٓٗر ايتأًٜٚٞ ,ايس١ٜٝٓ ٗ ؾِٗ ايٓكٛم إعطؾ١ٝ ٖسّ آيٝات ايعطؾا٤ب٘   ;َٚا ٜػ

ِٕ ٚعٓاقطٖا ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ ايكاؿ١  آخط ٜكّٛ ؾٝ٘ بسضاغ١ ايب١ٝٓ ايعطؾا١ْٝ ٚقػ

َكتبػ١ َٔ ايجكاؾ١ اهلطَػ١ٝ  ٗا َاز٠ْيٝسٸعٞ ٗ ْٗا١ٜ إطاف أْٸ يتهٕٛ َكسضّا هلا,

ٝٸ١, تػطٸ ٛٸ بت َٔ خ٬ٍايْٝٛاْ  ,ؾ١ ٗ ايكطٕٚ ا٭ٍٚ اهلذط١ٜبعض ايعطؾا٤ ٚإتك

إٍ تطاثٓا  ,ٚعُّٛ ايؿٝع١ ,ايباطٌٓٝؾ٬غؿ١ إخٛإ ايكؿا ٚبٛاغط١ خكٛم 

 .ايعك٬ْٞ اٱغ٬َٞ

ٛٸقتباؽ ايٓاقس ايػايٞ سٍٛ ا َػتٓساتإْٓا ْٓاقـ ٗ ٖصٙ إكاي١ ـ 2 ف ايتك

ايتُج١ًٝٝ,  َا قاي٘ سٍٛ إٓٗذ١ٝ إعطؾ١ٝ اٱغ٬َٞ َٔ ايجكاؾ١ اهلطَػ١ٝ, ٫ٚ ْتسخٌ ٗ

 يهؿـيًٛقٍٛ إٍ ابعٗا ايعطؾا٤ ٗ اغتٛٗاض ايٓكٛم أٚ اييت ٜتٻ ب ظعُ٘,ػٵسٳ

 ٚاٱهلاّ. 

ٝٸ١, ٚاعتربٖا  ٝٸ١ ايتأًٜٚ قس ْؿ٢ ْعت ا٫دتٗاز ٚإؿطٚع١ٝ ٚايعك١ْٝ٬ عٔ ايعًُ

ٛٻ تهُّٝٓا, ايع١ًُٝ اييت َاضغٗا ايعطؾا٤ ٕسٸ٠ٺ ٕٕ َتُاز١ٜ, ٚن ْٛا بٛاغطتٗا َسٜس٠ ٚيكطٚ

ع٢ً  اٱْػإ ٚايهٕٛ ٚايػٝب َٚا ٫ظَِٗ, نُا ضمسٛا ّٝا ٚض١ٜ٩ ن١ْٝٛ, ؽلٸعٵٚٳ

 ل ٗ اؿٝا٠: ِٛشد١ٝ يٲْػإ ايػعٝس ٚإٖٛؾ ْٗا ططٜك١ّٚٵٜطٳ أغاغٗا خط١ّ غًٛنٝٸ١

ٌٷإٕ ايتأٌٜٚ ايعطؾ ٫ٚ  ,٫ٚ إهلاَّا ,ٚيٝؼ اغتٓباطّا ,اْٞ يًكطآْٞ ٖٛ تهُ

َٔ إٛضٚخ ايعطؾاْٞ ايكسِٜ ايػابل  نؿؿّا, تهٌُ أيؿاٚ ايكطإٓ أؾهاضّا َػتكا٠ّ

 .(1)ع٢ً اٱغ٬ّ

ع ا٫دتٗاز ايكشٝض ٚايػ٪اٍ إؿطٚع ػاٙ ٖصا إٛقـ اـطري ٖٛ: نٝـ ِِّ

عٌ اؾابطٟ؟ ٚنأْٓا ْطٜس ايٛقٛف َٔ نُا ؾ ,٢ ْطؾه٘يٓكبً٘ عٔ غري ايكشٝض ستٸ



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ٛٸخ٬ٍ ا٫ْؿػاٍ بٗصا ايػ٪اٍ ع٢ً َس٣   ف ٚايعطؾإ َٔ سٝح إٓؿأإغ٬َٝٸ١ ايتك

ٚإكسض, ؾإشا ثبت نٕٛ َا ّاضغ٘ ايعاضف َٔ ايتأٌٜٚ ادتٗازّا ؾش٦ٓٝصٺ ّهٔ 

ؾات َٔ ايجكا َػتٛضز٠ ٖٛ ٚاٖط٠ْ: نُا قاٍ ايٓاقس ,ْكٍٛ إٓاؾش١ عٔ إغ٬َٝت٘, ٚإ٫ٓ

 ا٭خط٣.

ٕٵٚ غري َباؾط٠,  ناْت ٚقؿ١ّ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ْهٕٛ قس ٚقؿٓا َع اؾابطٟ, ٚإ

١ٓ بععِ ايعطؾا٤ ٚايكٛؾ١ٝ إش يٝػت تًو ايبِّ ;١يب١ٝٓ ايكٛؾٝٸا ت٘ ٭قٌٚزضاغ ٘ؼًًٝٗ 

ٞٸ َٛاؾلإ٫ٓ ْ ّٕ ضٓاْ ٟٸ تٝذ١ ؾٗٛزٺ ٚنؿـ قًيبٸ أٚ إهلا ا٭متٸ, نُا  يًهؿـ ايٓبٛ

َٳشيو ٗ ٖصا إً: ٜبسٟ ابٔ عطبٞ   ,|ٜأخص اؿهِ عٓ٘ ٔٵؾاـًٝؿ١ عٔ ايطغٍٛ 

َٳ ,|ٓكٍٛ عٓ٘إبايٓكٌ أٚ با٫دتٗاز  ٜأخص عٔ اهلل ؾٝهٕٛ خًٝؿ١ عٔ اهلل  ٔٵؾؿٝٓا 

ؾٗٛ ٗ ايٛاٖط  ,|بعٌ شيو اؿهِ, ؾهٕٛ إاز٠ ي٘ َٔ سٝح إاز٠ يطغٍٛ اهلل

 .(2)بع يعسّ كايؿت٘ ٗ اؿهَِتٻ

ٌٕ خاطـس ماٍٚ إكٚق ـٳ أنجط ايٓٓكاز  اض١ْ ٚيٛ بؿه ـٳ اؾابطٟ َٚٛق َٛق

ايصٜٔ قبًٛا ٗ  ,ابٔ اؾٛظٟ ٚابٔ ت١ُٝٝ :اـربا٤ با٭غايٝب ا٫دتٗاز١ٜ, ٚع٢ً ضأغِٗ

ٕٵ ُِٖٗٛ اتٸبعض َٓاٖر ايعطؾا٤ ايتأ١ًٜٝٚ, ٚ ضؾهٛا اؾ١ًُ إغ١َٝ٬ ايعطؾإ, ٚإ

ٙٺ, بايطٚاٜات ايهعٝؿ١.بايتأثټ ٌٕ َؿط  ط, بؿه

ٕٸـ 3 ٛٸٖصا ايبشح يٝؼ ي٘ ع٬ق١ بايبشح سٍٛ تأثټ إ  ف اٱغ٬َٞط ايتك

ٝٸ١: بايجكاؾات ا٭خط٣ َٔ  قبٍٛ أقٌ قسٚضٙ, بعس اهلٓسٚغٝٸ١ ٚايؿاضغٝٸ١ ٚايْٝٛاْ

 .ٚإَها٤ بعض ادتٗازاتِٗ ,ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ

ٛٸس أنجط ايباسجٌ ع٢ً تأثٸؾكس أٖن ف, بٌ أنجط ايعًّٛ, بايؿًػؿ١ ط ايتك

ّٴ اٜتٗايْٝٛا١ْٝ ٚبط٩ اْٞ: مٔ ٫ ْٓهط ا٭ثط ايْٝٛاْٞ ع٢ً ظايتؿتا ايه١ْٝٛ, ٖٚٛ ن٬

ٛٸ َٸايتك ١ّ, إٍ ١ّ, ٚا٭ؾ٬ط١ْٝٛ خاقٸف اٱغ٬َٞ, ؾكس ٚقًت ايؿًػؿ١ ايْٝٛا١ْٝ عا

 .(3)١ اٱغ١َٝ٬ عٔ ططٜل ايرت١ْ ٚايٓكٌايكٛؾٝٸ

ا طِٖ بهتاب )أثٛيٛدٝإٕ ايكٛؾ١ٝ بسأ تأثټ ٍ عبس ايطٓٔ بسٟٚ:قاٚنصيو 

طِٖ َا ٗ أثٛيٛدٝا َٔ ْٛطٜات أضغطٛطايٝؼ( َٓص ايكطٕ اـاَؼ اهلذطٟ, ٚٗط تأثټ

 .(4)ايؿٝض
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ايتؿطٜل بٌ  ؾك٘ ازٸعا٥ِٗ, بٌ ْطٜس ع٢ًٖصا ٫ ٜعين أْٓا ْٛاؾل ٖ٪٤٫ 

ٕٸ ;ايؿطنٝتٌ إغ١َٝ٬ أغاغّا,  ؾطن١ٝ اؾابطٟ ٖٞ ْؿٞ نٕٛ ايعطؾإ شا ١ٜٖٛٺ ؾإ

ساٚيٛا تربٜطٖا  , ٚبعس شيوايجكاؾ١ اهلطَػ١ٝ زخ١ًٝ َٔ ٠َازٸ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ ؾايكٛؾ١ٝ

 .زٕٚ ا٫غتٓباٙ ٚا٫دتٗاز ,اٙ بايتهٌُايؿ٤ٞ ايصٟ مسٸ ,َٔ خ٬ٍ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ

ٛٸ ٕٸ ايتك ف َٔ سٝح احملت٣ٛ ؾُٝا ٜسٸعٞ عبس ايطٓٔ بسٟٚ أٚ ٜٛٗط َٔ ؾطنٝت٘ أ

ٕٵ ٌّ, ٚإ ٛٸضٙ ٚ أثٓا٤ غري تهاًَ٘ ٘تٵزخًَ إغ٬َ  .١عٓاقط أدٓبٝٸإػًٌُ  ٗ أٚغاٙتط

ٖٛ إٔ ْؿؼ ابٔ عطبٞ ٜعترب ايهؿـ ٚ, أٜهّا هب ا٫يتؿات إيٝ٘ ٖٚٓاى ؾ٤ٞٷ

ٝٸ١شا ٖٜٛٸ ١ِّٺ خٝاي ض َٔ ططف اهلل , ؾريبط٘ بايك٠ٛ اـٝاي١ٝ َٔ ططف اٱْػإ ٚباغِ إك

ٔٸ ٓ٘ ل ايػايٞ, ْٓكٌ َٜبأٜ َا شٖب إيٝ٘ احملٓك اـٝاٍ ٖٓاى َع٢ٓٶ غبشاْ٘ ٚتعاٍ, يه

باغِ ايٓٛض َٔ ْٝع إدًٛقات إٛقٛؾ١  ؾاـٝاٍ أسلٸ ْكٸّا ٚاسسّا:ـ نُٓٛشز ـ 

٫ عٌ  ,عٌ اـٝاٍٖٚٛ  ,ٝاتذًٓٚب٘ تسضى ايت ,ؾٓٛضٙ ٫ ٜؿب٘ ا٭ْٛاض ,بايٓٛض١ٜ

 .(5)اؿؼٸ

ٛٸ ف ٚايعطؾإ اْط٬قّا َٔ اٖتُاّ ايعطؾا٤ بعامل ضأٜت ايبعض ٜٓتكسٕٚ ايتك

ْ٘ ؾازحجٌٝ ايٓاؾ٧ َٔ اـٝاٍاـٝاٍ, ٚايتدٌٝٝ ٚايتُ بٌ إكطًشات,  . يهٓ٘ خً

 ٢ ايؿًػؿ١. ٚستٸ ,ف ٚإٓطلطٵسٝح إٕ َؿّٗٛ اـٝاٍ عٓس ايعطؾا٤ ٜكاطع ايًػ١ ٚايعٴ

 

ُّ  ــــــ ١ٝ ايبشح ٚضسٚزت٘أٖ

ل اؾًٌٝ ْؿِٗ نطٚض٠ ٖصا ايبشح إشا ؾُٗٓا سذِ اٱؾهاي١ٝ اييت ططسٗا احملٚك

ٛٸف, ٚايبشٛخ ا٭خط٣ اييت غٝكت  ٱيكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً إؾهايٝت٘ ع٢ً ايعطؾإ ٚايتك

ٕٸٚ ٝٸ أعتكس بأ َٻاؾابطٟ ع٢ً ايكٛؾ١ٝ ٚايعطؾإ ١إؾهاي  لسٖا سّا,دٝٸ ٖآًا, إشا تأ

ِٕ قس أضاز ب٘ تكٜٛض ايٓتاز ايكعٴ١ًُّ شات غ ِٕ آخط ؾًت َٔ ٜسٙ مٛ  ;ٌُٛٗٗ: غٗ ٚغٗ

ع بٗا ايعطؾا٤ يتربٜط اييت تصضٻكٛم إتهاثط٠ بعض ايٓكٛم اٱغ٬َٝٸ١, ٚخكٛقّا ايٓ

 .ب تعبريٙػٵسٳ ,اػاٖاتِٗ إع١ٜٛٓ ٚاهلطَػ١ٝ

ٖٚصا َا وتاز إٍ ؾ٤ٞٺ َٔ ايتبٌٝ ٚايؿطح: إْٸٓا عٓسَا مؿط ٗ ايرتاخ 

ٕٕ ٚضٚاٜات ايعطؾاْٞ ١ْٓ, َٔ قطآ كٕٛ أزي١ّ , قس أٚضزٖا ايعطؾا٤ ٚاحملٚكْؿادأ بٓكٕٛم 
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ٖصا ٜعين إٔ ٖٓاى ذٗٛا إيٝ٘, َٚا شٖبٛا ٚاتٻ ٚؾٛاٖس ع٢ً َكاقسِٖ َٚطازاتِٗ ٗ

ٝٸ١ ٚضٚا٥ٝٸ١ ٖٞ َٛنٛع ادتٗاز ايعطؾا٤ ٚايكٛؾٝٸ١, َٚٔ خ٬هلا أٜهّا أضازٚا  ْكٛقّا قطآْ

 ِٗ إٍ اٱغ٬ّ ٚاي٤٫ٛ ي٘. ٥سٜٔ ع٢ً اْتُاتربٜط َؿطٚع١ٝ عًُِٗ َٚٓاظعِٗ, َ٪ٚن

ٌٸ أبٛ ايػطٸاز سسٜج٘ ٗ َٛ ٛٸف نٝس ع٢ً إٔغٛعت٘ ايعطؾا١ْٝ بايتأٜػتٗ  ,ايتك

ٚنصيو ؾعٌ  .(6)ٓٸ١َكتبػ١ َٔ ايهتاب ٚايػ ٚاٖط٠ْ ,نايؿك٘ ٚعًِ اؿسٜح

 , ٚأبٛ طايب إٓهٞ ٗ قٛت ايكًٛب, ٚأبٛ ايكاغِ ايكؿريٟ ٗ ضغايت٘.(7)ايه٬باشٟ

ٚٸسٸ ٖصٙ إكازض َٔ أٚثل إكازض ايكٛؾٝٸعٳتٴ ٍ ١ اييت تطًعٓا ع٢ً ساٍ ايطعٌٝ ا٭

ٚٸٍ ٚايجاْٞ ٚايجٛؾ١ٝ, َٔ ايعطؾا٤ ٚايك ايح, ٖا ٜتٸكٌ بعكط ٚٗ قطْٚٗا ايج٬ث١: ا٭

ِٸ أٓنس ٗ إسٝا٥٘ ,٢ ٜأتٞ ايػعايٞايٓلٸ. ٖهصا ٜػتُطٸ ايٛنع ستٸ ع٢ً  ,نػابكٝ٘ ,ث

 (9), ٚغاْسٙ ايؿٝض ايهاؾاْٞ(8)١ُٜٝٓا٤ ٚا٫دتٗاز ٗ ؾِٗ ايٓكٛم ايسقه١ٝ ا٫ْت

 ازض ايؿٝعٝٸ١.بتٛثٝل َباسج٘ بايطٚاٜات ايكشٝش١ َٔ إك

ايػعايٞ يس٣ ايػٓٸٌٝ,  :خكٛقّا إشا ٚقـ ع٢ً أسٛاٍ َجٌـ ٫ٚ ٜطتاب اٱْػإ 

١ بعض ايٓكٛم اييت اغتٓس إيٝٗا ٖ٪٤٫, ٚايؿٝض يس٣ ايؿٝع١ ـ ٗ إَهإ قشٸ

َٔ إيكا٤ات  ,غٓٸ١ّ ٚؾٝع١ّ ,ؾٝػتٓتر َٔ شيو بإٔ ايعطؾإ َٔ ٚد١ٗ ْٛط بعض ايعًُا٤

ٝٸ. ايهتاب ٚايػٓٸ١ ًٗاٖصٙ ايٓكٛم اييت ٜؿٚه , ١ٖٚصٙ ايٓتٝذ١ اييت تبسٚ ٚانش١ّ ٚدً

٘ٓستٸٚ بط١ٜ, سٝح إْٸ٘ ضؾض بإؿإح َع ا٭ططٚس١ اؾا ٢ بس١ٜٝٗ, تهٕٛ ع٢ً طٍٛ اـ

ٟٸإغ٬َٝٸ ٚسػِ ٘ٺ ١ إاز٠ ايكٛؾ١ٝ بأ  َٔ ايٛدٛٙ. ٚد

كٛا بعض ايطٚاٜات اييت اغتٓس ِٗ قس ٚثٻ; سٝح إْازٓكبٌ ٖصٙ ٖٞ ساٍ أنجط ايٓ

 .(10)ؿٛا أنجط َػتٓساتِٗ أٜهّاٗا ايعطؾا٤, ٚقبًٛا قشٸتٗا, نُا نعٻإيٝ

ن٬ّ ابٔ خًسٕٚ ٖٚٛ ٗ قسز ؼًٌٝ أسٛاٍ  ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍـ يٓصنط 

ٛٸ ا ١ٜ عٔ ٖصٙ إكاقس إص١ََٛ. ٚإِؾ١: ٚأَا ايكٛؾ١ٝ ؾطٜانتِٗ ز١ٜٝٓ ٚعطإتك

ُٸ١ ٚاٱقباٍ ع٢ً اهلل بايهًٓ هلِ أشٚام أٌٖ ايعطؾإ ١, يٝشكٌ ٜٝككسٕٚ ْع اهل

ٚايتٛسٝس... ؾِٗ ٜككسٕٚ بٛدٗتِٗ إعبٛز ٫ يؿ٤ٞ غٛاٙ. ٚإشا سكٌ ٗ أثٓا٤ شيو َا 

 ,٫ٚ وؿٌ ب٘ ,َِٓٗ ٜؿطٸ َٓ٘ إشا عطض ي٘ ٚنجريٷ .وكٌ ؾبايعطض ٚغري َككٛزٺ هلِ

ُٸ ,٫ يػريٙ... ٚسكٍٛ شيو هلِ َعطٚفٷ ,إِا ٜطٜس اهلل يصات٘ ٕٛ َا ٜكـ هلِ َٔ ٜٚػ



 

 

هـ 0440م ـ  9102يف وخريف ــ ص 56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ف نطا١َّ, ػٝب ٚاؿسٜح ع٢ً اـٛاطط ؾطاغ١ّ ٚنؿؿّا, َٚا ٜكع هلِ َٔ تكطټاي

 .(11)ِٗٚيٝؼ ؾ٤ٞٷ َٔ شيو بٓهرٕي ٗ سٚك

ٓٵ شإا :ؾإشا غأيٓا ابٔ خًسٕٚ ٜٴ ط عًِٝٗ ؾ٤ٞٷ َٔ شيو؟ أَهٓٓا َه٫ ٜٓبػٞ إٔ 

ٕٸ |اهلل ٚقس ثبت ٗ ايكشٝض إٔ ضغٍٛ: عجٛض ع٢ً دٛاب٘ َٔ قٛي٘اي ؾٝهِ  قاٍ: إ

  .(12)ثٌقسٻ

ٛٻ ل ؾهطت٘ ٗ , ثِ ًٜدٸي١ٚابٔ ت١ُٝٝ أٜهّا ٜػطز ٗ ٖصا ايػٝام عباضاتٺ َط

ٖا ٖٞ خ٬ق١ ٚ .بهطٚض٠ قبٍٛ سكٝك١ ايهؿـ ٚاٱهلاّ ٗ سلٸ ا٭ٚيٝا٤ ,ْٗا١ٜ إطاف

قطبٛا َٔ آطاب ض١ٓ اهلل عًٝ٘: اـن٬َ٘: ٜٓكٌ ن٬َّا عٔ عُط: قس قاٍ عُط بٔ 

. ٚبعس ن٬ّ ٢ هلِ أَٛضٷ قازق١ِٗ تتذًٓا َِٓٗ َا ٜكٛيٕٛ, ؾإْ, ٚامسعٛأؾٛاٙ إطٝعٌ

عُط ٜٓكٌ ن٬ّ ايساضاْٞ بكٛي٘: إٕ ايكًٛب إشا ادتُعت ع٢ً ايتك٣ٛ دايت ٗ 

٘ ٚضز عٞ أْإًهٛت, ٚضدعت إٍ أقشابٗا بططف ايؿٛا٥س. ٚبعس ٖصا ايه٬ّ ٜأتٞ يٝسٻ

ٞٻ  ٘ نٓتٴؾإشا أسببتٴ ,٢ أسبٸ٘ؾٌ ستٸبايٓٛا ٗ اؿسٜح ايكشٝض: ٫ ٜعاٍ ايعبس ٜتكطب إي

ٚضدً٘ اييت  ,مسع٘ ايصٟ ب٘ ٜػُع, ٚبكطٙ ايصٟ ب٘ ٜبكط ب٘, ٜٚسٙ اييت ٜبطـ بٗا

َٳّؿٞ بٗا. ٚبعس ٖصا ٜعًٚ نإ تٛؾٝل اهلل ي٘ نصيو ؾهٝـ  ٔٵل ؾٝذ اٱغ٬ّ قا٬ّ٥: ٚ

ٕٸ اهلل ؾطط عبازٙ ع٢ً اؿلٸ مل تػتشٌ ؾإشا  ,٫ ٜهٕٛ ي٘ شيو؟ ٜٚهٝـ قٛي٘ أٜهّا: ؾإ

: ٚإشا نإ ايكًب َعُٛضّا بايتك٣ٛ ايؿطط٠ ؾاٖست ا٭ؾٝا٤ ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘. ٚقاٍ أٜهّا

الًت ي٘ ا٭َٛض ٚاْهؿؿت, غًـ ايكًب اـطب, قاٍ سصٜؿ١ بٔ ايُٝإ ض١ٓ اهلل 

 ,ٚؾٛاٖس ٚضٚاٜاتٺ عًٝ٘: إٕ ٗ قًب إ٪َٔ غطادّا ٜعٖط. ٖٚهصا ّهٞ ٜٓكٌ أقٛا٫ّ

٢َٕ اغتؿعط نؿاٜتستٸ قا٬ّ٥: ؾٗصا ٚأَجاي٘ ٫  ,ؾٝدطز بايٓتٝذ١ ايتاي١ٝ ,ٜبػٞ اؿلٸ ٔٵٗا 

 . (13)هٛظ إٔ ٜػتبعس ٗ سلٸ أٚيٝا٤ اهلل إ٪ٌَٓ إتكٌ

َٚٛقـ أٌٖ اؿسٜح بايٓػب١ إيٝٗا,  ,كٛمٚاؾابطٟ مل ًٜتؿت إٍ ٖصٙ ايٓ

ٔٸ ٓكٛم َا ىلٸ ٖصٙ اي عج٘ مل ٜهٔ قاٜسّا بايٓػب١ إيٝٗا, ّٚهٓٓا ٗ يه

ٚٸهلُااغتدطاز أسس ا٭َطٜٔ َٔ ن٬َ٘:  : إَا إٔ ٜهٕٛ, نُا قاٍ عًٞ سطب, ْاؾّٝا أ

ْٚػبتٗا ٖٞ ا٭خري٠ إٍ اهلطَػ١ٝ ٚا٭غطٛض٠  ,ٚبايتايٞ ْؿٞ إغ٬َٝتٗا ,ٕعكٛيٝتٗا

ٖٓا ٜسٸعثاُْٝٗاٚٚايػشط َٚا ؾاب٘.  ٞ ٖ٪٤٫ : إٔ ٜٓؿٞ ٚٗٛض ٖصٙ ايٓكٛم ٗ ؾ٤ٞٺ 
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ٛٸؾ١, ٖٚصا ٖٛ ا٫ ٝٸ١, ً٘ بايٓػب١ إٍ ٖصٙ ااٙ ايصٟ ٜؿهِّػإتك ٝٸ١ ٚايطٚا٥ يٓكٛم ايكطآْ

ٔٵ قس انتؿ٢ ّٚا, مل ّاضؽ ٗ غبٌٝ إثبات ٖصا ا٫زٸعا٤ عجّا عًُٝٸّا ٚادتٗازٜٸ يه

َٳ ٍٸشٵبايبشح عٔ ٖصٙ إػأي١ خاضز ايسٜٔ َٔ ْاس١ٝٺ ؾًػؿ١ٝ  ع٢ً ؾٛبٺ َٔ  ه١, ٖا ٜس

 ايٓكل.

از َٔ َكسض ١ٝ, بٌ َٛقـ بعض ايٓٓكبعس ٚنٛح َٛقـ ايعطؾا٤ ٚايكٛؾ

ٛٸ إَهإ قشٸ١ بعض ادتٗازاتِٗ يكشٸ١ بعض ايٓكٛم اييت اعتُسٖٚا, ٚف, ايتك

 يٓٓتكٌ إٍ إباسح ا٭غاغ١ٝ يًُكاٍ اييت غبكت اٱؾاض٠ إيٝٗا ٗ ايتُٗٝس.

 

 ــــــ عٓاصس االدتٗاد ايعسفاْٞ

ٞ ايٓكٛم قهاٜا, إٕ يًعطؾا٤ ٗ تربٜط أغًٛبِٗ ٗ ا٫دتٗاز ٚاغتٓباٙ َعاْ

 ;عسّ اعتٓا٤ ايؿكٗا٤ ؾُٝع ايٓكٛم َٔ ْٝع اؾٗات ;ٞعا٤ ايؿطاؽ ايٓكٸٖٞ: ازٸ

 نطٚض٠ ا٫دتٗاز ٗ ٖصا اجملاٍ ؿاد١ اٱْػإ إيٝ٘.

: قس ازٸع٢ ايعطؾا٤ ٚايكٛؾ١ٝ ؾطاغّا تؿطٜعٝٸّا ع٢ً ؿطٜعٞازٸعا٤ ايؿطاؽ ايتـ 1

ب ازٸعا٥ِٗ ٫سٛٛا أعُاٍ ػٵِٗ سٳإْ. ٚع٢ً َػت٣ٛ إٓٗر ;َػتٌٜٛ: ع٢ً َػت٣ٛ ايٓلٸ

ت ايسضاغ١ ٚايبشح ِٗ مل ىهعٛا ؼا ؾٝٗا ْككّا; سٝح إْٚٵايؿكٗا٤ ٚأعُاٍ غريِٖ ؾطَأ

ُٸٛا ظُٝع إً ات ٚايٓكٛم, بٌ مثٸ١ ْكٛم ٚقعت َػؿ٫ّٛ ٓؿنٌ ْٛل زٜينٸ, ٚمل ٜٗت

تاي١ٝ اييت قس ؾِٗ ايعطؾا٤ شيو َٔ خ٬ٍ إٛاقـ اي .َٚععٚي١ّ عٔ ؾعايٝتِٗ ,عٓٗا

ٝٸ١ ا٫دتٗازٜٸ١ ايؿكٗٝٸ١:  ؾاٖسٖٚا َٔ ايعًُ

كٌ : قس قاّ بعض ايباسجٌ ٚاحملٚككط آٜات ا٭سهاّ ٗ عسزٺ زٕٚ اٯخطأـ س

, ٚا٭ؾٗط َٓٗا ٖٛ عسز كط آٜات ا٭سهاّ ٗ أعسازٺ كتًؿ١َٔ ايعًُا٤ إػًٌُ ع

 .(15), ٚعٓس اؿًٓٞ(14)آ١ٜ, ايتشسٜس ايصٟ ٚضز عٓس ايػعايٞ 500

ٖٚصا إٛقـ َٔ ايؿكٝ٘ دعٌ ايعاضف ٜػأٍ عٔ ٚٚٝؿتٓا بايٓػب١ إٍ اٯٜات 

خكٛقّا ا٭خ٬ق١ٝ َٓٗا, اييت مل تٓسضز ؼت ٖصا ايعسز ايكًٌٝ, ٖٚصا ٚا٭خط٣, 

يًكٛؾ١ٝ أٜهّا  :سامس١ ايػ٪اٍ ٖٛ إٓعهؼ ٗ ن٬ّ ايػطاز بكٛض٠ إخبإض, َٚطايب١ٺ

ٛٸ٠ٺ, ٚأخبإضؽكٝلٷ َٔ طبكات أٌٖ ايعًِ باغتعُاٍ آ عٔ  ٜاتٺ َٔ نتاب اهلل تعاٍ َتً
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 .(16)َٚا ضؾع سهُٗا خربٷ ٫ٚ أثطٷ ,َٚا ْػدتٗا آ١ْٜ ,َطٜٚٸ١ٺ |ضغٍٛ اهلل

آ١ٜ  2000طٜٔ ٗ إٜكاٍ آٜات ا٭سهاّ إٍ كٛي١ بعض إتأخ٢َِّ يٛ قًٓا ٚستٸ

ٛٸ (17)قطآ١ْٝ داشٙ ب اتٸؽ يًعاضف إٔ ٜػأٍ عٔ إٛقـ ايصٟ هقس ٜبك٢ عسزٷ َٔ اٯٜات ٜػ

ؾتكسٸ٣ ايعاضف ٱ٥٬َ٘, ٚتكسِٜ  ,ػاٙ ٖصا ايعسز ايباقٞ! ٖٚصا ؾطاؽٷ مل ّٮٙ ايؿكٝ٘

 َػاُٖاتٺ تٓٛري١ٜ ٚتطبٝك١ٝ ٗ خكٛق٘. 

٘ ّهٓٓا ْؿؼ ايؿ٤ٞ; ٭ْ ٓا َعِٗ عجّا سٍٛ ايطٚاٜاتٚغتهٕٛ ايٓتٝذ١ يٛ خٴهٵ

ٌّإغكاٙ اـكٛق١ٝ اييت أخصٖٚا ٗ اٯٜات ع٢ً ايطٚاٜات, ٚبايت  ٖا٥ٌ ايٞ غٝبك٢ ن

 َٔ ايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥ خاضز إطاض اٖتُاَاتِٗ. 

ٌٸقكٛض ايب ـ  ط٠ دٗات آٜات أسهاّ ا٭غاغ١ٝ إ٪ثِّ عٚاٜا ايؿك١ٝٗ عٔ مشٍٛ ن

َا ىلٸ ْؿؼ آٜات ا٭سهاّ  شٓا أعُاٍ ايؿكٝ٘ ٗٓا إشا تكٖؿ: ؾإْٗ غعاز٠ اٱْػإ

ُٸٌ ظُٝع اؾٗات,  ٛطِٖ ع٢ً َا ٜكًض ٚاٖط ا٭عُاٍ! ِٗ ٜككطٕٚ ْؾْطاِٖ غري َٗت

ٌٸ ِٸ ٚا٭غاغٞ دٛاْض ٫ تك ُٸ ؾُٝا ٖٓاى ٚضا٤ ٖصا ايٛاٖط إٗ ١ٝ ٚخطٛض٠ّ ٗ تأٌَ أٖ

 غعاز٠ اٱْػإ عٔ اؾٛاضح.

ٕٵٚٵَٔ ٖٓا خططت بطٳٚ  ع ايعاضف ؾهط٠ُ ايتؿطٜل بٌ ايؿطٜع١ ٚاؿكٝك١, ٚإ

ٌٸ م ايعاضف ٖٚٛ ٜؿطِّ يهٔ قٛبٺ ٚسسب يٝػتٓهطٚا عًِٝٗ شيو. ٖاْ٘ ايٓٓكاز َٔ ن

; ٚأخط٣ إٓؿكٌ (18)ٚاعتربٖا تاض٠ّ ساؾ١ّٛ يًشكٝك١ ,بُٝٓٗا قس ساٍٚ قٝا١ْ ايؿطٜع١

 . (19)٠, بٌ غري َػتشٛل ٫غِ ايكٛٗ اؿكٝكَٞٚٓشطؾّا عٔ اؾازٸ عٔ ايؿطٜع١ نا٫٘

ٍٕ دبٸاض٠ٚإناؾ١ّ  ت ٗ ٖصا ايؿطاؽ, ٖٚٞ اييت ػًٓ ٤ٌٕ إٍ شيو قس قاَٛا بأعُا

ٚٗ اؿكٝك١ قس أغٓٛا إهتب١  .عُاهلِ سٍٛ بٝإ أغطاض ايعبازات ٚإعا٬َت ٚآزابٗاأ

ٞ, أٚ , ابتسا٤ٶ َٔ قٛت ايكًٛب ٭بٞ طايب إٓه١ُاٱغ٬َٝٸ١ ٗ ٖصا ايػٝام َكازض قِّ

١ٝ َٔ بعض أعُاٍ ساضخ احملاغيب, َطٚضّا بإسٝا٤ ايعًّٛ يًػعايٞ, ٚبايؿتٛسات إٓه

ُٸ١ اييت قس متٸ تأيٝؿٗا ظٗٛز ايعًُا٤ إعاقطٜٔ, ٫بٔ عطبٞ, ٚاْتٗ ا٤ٶ ببعض إكازض إٗ

ُٸإ يًػٝس اٱَاّ اـُٝين, أعين: أغطاض ايك٠٬ :َٚٓٗا  ٚآزاب ايك٠٬. ;إكسضإ إٗ

اهلسف َٔ ايتؿطٜل بٌ ايؿطٜع١ ٚاؿكٝك١ باعتباض َا  إْٔٚػتٓتر َٔ ٖصا ايبشح 

ٚٳقاّ ب٘ ايعطؾا٤ ٗ ٖصا اجملاٍ ٖٛ  ٝٗا ٚايٓؿاش إٍ عٵقٝا١ْ ايؿطٜع١ ٚاؿحٸ ع٢ً نطٚض٠ 
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اّ بٗا. ٚنإ أعُاقٗا, عٔ ططٜل بٝإ أغطاضٖا ٚآزابٗا, ٚاهلسف ايهأَ ٚضا٤ ا٫يتع

ٞٸ ٞٸ ٚاقع  قبٌ قٝاّ ايعطؾا٤ بٗصٙ ا٭عُاٍ.  ٖٓاى ؾطاؽٷ تؿطٜع

ِٸ بٓلٛ : َٔ قٓاع١ ايعاضف أ١ٕز ـ ا٭سهاّ ايػًٛنٝٸ ٗ  ضُشٻ ايؿكٝ٘ ٫ ٜٗت

١, ؾ٬ وهِ َج٬ّ بٛدٛب إَٔط يهْٛ٘ ٜٛدس ٗ اٱْػإ قٝٸ١ ٚايعطؾاْٝٸاؾ١ٗ ا٭خ٬

ٍٕ ١َُٗ َٔ ْاس١ٝ  ,ساي١ ايٝك١ٛ َج٬ّ. ٚمل ٜهتؿٛا بازٸعا٤ شيو ؾك٘ بٌ قاَٛا بأعُا

ِٸ ٝٸ١ٚايٓٛع; يػسٸ ٖصا ايؿطاؽ ايه  ؾطٜس٠ بٓٛعٗا.  , ؾكاَٛا بتسٜٚٔ نتبٺ أخ٬قٝٸ١ ٚعطؾاْ

ٌٸ َا ٗ ٖإْٸٓا ٫ ْسا , بٌ صٙ إكازض َٔ ططٕح ٚضأٟ ٚعح ْٚتٝذ١ؾع عٔ ن

ٍٕ تٓٛري١ٜ ٚتطبٝك١ٝ يٓؿتض ؾُٝا بعس َع ايٓاقس  ;اهلسف ٖٛ اٱؾاض٠ إٍ َا قاَٛا نأعُا

 احملرتّ سٛاضّا عًُٝٸّا.

ٚيٝػت أعُاٍ أبٞ ايػطاز ٗ ٕع٘, ٚايكؿريٟ ٗ ضغايت٘, ٚاهلذٜٛطٟ ٗ 

ُٗٝسات٘, ٚاـٛاد١ ٗ َٓاظي٘, ٚابٔ عطبٞ ٗ  نؿؿ٘, ٚعٌ ايكها٠ اهلُساْٞ ٗ

ٝٸت٘, ٚايؿطغاْٞ ٗ َٓت٢ٗ َساضن٘ ٚايكٝكطٟ ٗ  ,فُٛع١ ضغا٥ً٘, ٚابٔ ؾاضض ٗ تا٥

ب ػٵإ٫ تًب١ٝ يٓسا٤ ايهُري ٚايٛدسإ ٚايهطٚض٠ إًشٸ١ ٗ فاٍ ايػًٛى, سٳ ,ضغا٥ً٘

ٌٕ َؿهٛضازٸعا٤ ايعاضف,   .ٚقس قاَٛا ٗ اؾ١ًُ بعُ

: قس ْاقـ ايعاضف ؾطنٝٸ١ ايؿكٝ٘ ٗ تطنٝعٙ فٺطٵفٺ زٕٚ عٴطٵٝع ع٢ً عٴز ـ ايرتن

ؾ١ٝ ٚا٭قٍٛ ايًؿٛٝٸ١ ؾك٘, زٕٚ غريٖا َٔ إٓاٖر ا٫غتٓباط١ٝ, طٵع٢ً ايكطا٥ٔ ايعٴ

ُٸ ب قٓاع١ ايعاضف, نُٓٗر ايػًٛى َٔ إع٢ٓ إٍ ايًؿٜ ػٵ١ ا٭خط٣ سٳٚايكطا٥ٔ إٗ

ُٸ  ٢. ٢ بٓٛط١ٜ ضٚح إعَٓج٬ّ, ٖٚٛ َا ٜػ

        ل ٗ أَطٜٔ: أـ تكٝٝس إع٢ٓ بايًؿٜ; إٕ ضٚح ا٫غتٛٗاض عٓس ايؿكٝ٘ تتًدٸ

ب ـ ؼسٜس َػاس١ ايككس ٚإضاز٠ إطغٌ بايٓػب١ إٍ ن٬َ٘, ؾ٬ ّهٓ٘ إٔ ٜككس 

ّٕ ٚاسسٺ إ٫ٓ  ٚاسسّا. قكسّا َٔ ن٬

ع َع٢ٓ ايًؿٜ َٔ ّهٓٓا إٔ ْٛغِّ أٟ ,ٚضٚح إع٢ٓ ٜهػط نًتا ايكاعستٌ

ٗ َطاتب ايٛدٛز أٚ ٗ َطاتب بطٕٛ اٱْػإ ٚسادات٘ ايٛاقع١ٝ,  ٬ٍ إع٢ٓ إُتسٸخ

ٖٚٛ قٍٛ ايػعايٞ: ٚايصٟ تٓهؿـ ي٘ اؿكا٥ل  ,ٖصا ٜهٕٛ ٗ إظا٤ ايكاعس٠ ا٭ٍٚ

إش ٜطًب اؿكا٥ل َٔ  ;عّا, ٚأَط ايهعٝـ بايعهؼبٳهعٌ إعاْٞ أق٬ّ ٚا٭يؿاٚ تٳ
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 . (20)ا٭يؿاٚ

ٕٸ ايؿاضع ّهٔ إٔ ٜككس َٔ يؿٜ  ٗ إظا٤ ايكاعس٠ٚ ايجا١ْٝ ٜعتكس ايعاضف بأ

ٌٸ إٕ أيػ١ٓ ايؿطا٥ع َا ّهٔ اغتٓباط٘ َٔ ايًؿٜ, ٖٚٛ قٍٛ ابٔ عطبٞ:  ٚاسسٺ ن

 ٚع٢ً ,ا٭ٍٚ إؿّٗٛ ع٢ً ايعُّٛ دا٤ت ٗ ِاإ ب٘ ْطكت َا اؿلٸ ٗ ْطكت إشا ١ٝاٱهل

ٌٸ ع٢ً اـكٛم  .(21)ايًؿٜ شيو ٚدٛٙ َٔ َؿّٗٛ ٜؿِٗ ن

, ٢, ٗ قٛايب عباضاتٺ قاقط٠ٚايعاضف بعس ايكٝاّ بٗصٙ اـط٠ٛ قس ازٸع

١, ١ ٚايعطؾاْٝٸاـكٛقٝٸ١َ ٗ تٛٚٝـ ٖصا إٓٗر اؾسٜس ٫غتٓباٙ ا٭سهاّ ا٭خ٬قٝٸ

ٝٸ١ بٛاغطتٗا ١ قس قكٸطٚا ٚهب قبٍٛ إٔ أنجط ايعطؾا٤ ٚايكٛؾٝٸ .ٚؾِٗ ايٓكٛم ايسٜٓ

ٚتعابري ع١ًُٝ ٚضق١ٓٝ,  ,آيٝاتٺ عك١ٝ٥٬ ٚعك١ْٝ٬ٍ إٔ ٜػتدسَٛا سٳٗ أزا٤ َطازِٖ, ؾبٳ

تطاِٖ ٜػتدسَٕٛ ايعباضات ايػاقط١ ٚاـطاب١ٝ, اييت ٫ ّهٔ قبٛهلا ٗ أٚغاٙ ايعًِ 

ٔ يًٓاؽ َا ٖٞ اـكٛقٝات ٚإعاٜا ٚايبشح ٚايٓكس ٚا٫قرتاح, بٌ هب إٔ تبِّ

ظٟ إٍ ٖصٙ إؿه١ً ٚقس أؾاض قسض ايسٜٔ ايؿريا .زٕٚ غريٙ ,ايها١َٓ ٗ ٖصا إٓٗر

 ;إِْٗ ا٭غاغ١ٝ اييت طإا عا٢ْ َٓٗا ايكٛؾ١ٝ ٚايعطؾا٤ عَُّٛا تكطٜبّا, بكٛي٘:

ِْٗ ٗ ايتعايِٝ ايبشج١ٝ ٚعسّ ُطټ ,٫غتػطاقِٗ َا ِٖ عًٝ٘ َٔ ايطٜانات ٚاجملاٖسات

ُا مل ٜكسضٚا ع٢ً تبٌٝ َكاقسِٖ ٚتكطٜط َهاؾؿاتِٗ ع٢ً بٳضٴ ,ٚإٓاٚطات ايع١ًُٝ

٫ؾتػاهلِ َا  ;أٚ تػاًٖٛا ٚمل ٜبايٛا عسّ احملاؾ١ٛ ع٢ً أغًٛب ايرباٌٖ ,ايتعًِٝٚد٘ 

ٌٸ َٔ عباضاتِٗ َا خًَ ٣ٖٛ عٔ َٛانع ايٓكٛض ٚاٱٜطازات, ٫ٚ  تٵهلِ َٔ شيو, ٚهلصا ق

 . (22)ٚقـ ع٢ً َكاقسِٖ ٔٵَٕ ّهٔ إق٬سٗا ٚتٗصٜبٗا إ٫ٓ

ْكّٛ ـ ا ْٛاؾكِٗ ؾع٬ّ َٓع قطف ايٓٛط عٔ أْـ  َكاضب١ ن٬َِٗ أضزْاإشا 

ٕٸ ٖٓاى عًُٝتٌ ٜكّٛ بُٗا بايتؿطٜل بٌ ايكاعس٠ ا٭قٛي١ٝ ٚايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ, ؾ ٓكٍٛ: إ

ـ َٗا إٍ إهًٖتٓكٝض ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ يٝكسِّبتسؾٌ ٜٚكّٛ  :أ٫ُٖٚا :ٚايؿكٝ٘ ا٭قٛيٞ

قاي١ أ :ا٭سهاّ اؾع١ٝ٥ اييت تعرتض غبًٝ٘, مٛأغط٠ ٢ ٜػتعٌ بٗا يٝؿِٗ ستٸ

عٔ غري ايطاٖط سٌ ايؿٓو ٚاؿري٠.  إٛنعٞ ايطٗاض٠ اييت تعٝٓٓا ع٢ً ؾِٗ ايطاٖط

يهٓ٘ ايكٛاعس ا٭قٛي١ٝ,  ٗٝسُتأغٝؼ ٚب ,إٍ ايع١ًُٝ ا٭ٍٚ إناؾ١ّ ,: ٜكّٛثاْٝتُٗا

َٚٚٗا يًُه٫ًٖ ٜكسِّ  ؿٗا ٖٛ ْؿػ٘ سٌ ا٫غتٓباٙ ٚا٫دتٗاز.ـ, بٌ يٝٛ
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أيٝػت  !؟ُػو أخط٣ٜٚٴ ,قاعس٠ّ ـُهًٚيً ٕاشا ٜكسّ :ٖٓا هب إٔ ْػأٍ

يٓٛع ايجاْٞ َٔ ايكٛاعس, بٗا ا ىتلٸؾك٘؟! ؾا٭قٛيٞ ايتؿت إٍ َٝع٠ٺ  ايكاعس٠ قاعس٠ّ

ٚغٌٗ ايتطبٝل  ٚا٫غتٝعاب ؾُٝا أِْٗ ٚدسٚا ايٓٛع ا٭ٍٚ َٔ ايكٛاعس غٌٗ ايتٓاٍٚ

ٚٳ خرب٠ٺإٍ ب ايؿطض, ػٵَع ٖصٙ ايكٛاعس, سٳتاز م, ؾ٬ أٜهّا ِّ ٞعٵٚ ٞٸ َتؿ  .مؾكٗ

ا٫دتٗاز ٚقس مسٸٛا ايع١ًُٝ اييت ٜكّٛ بٗا ايؿكٝ٘ َٔ خ٬ٍ ايكاعس٠ ا٭قٛي١ٝ ب

سٜٔ َٔ خ٬ٍ ا٫غتٓباٙ,, ؾُٝا مسٸٛا ايع١ًُٝ اييت ٜكّٛ بٗا ايؿكٝ٘ أٚ غريٙ َٔ إكًٚٚ

م بُٝٓٗا عٔ ططٜل ايتُٝٝع بٌ اؿهِ ٚايباقط ايكسض ؾطٻ .(23)ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ بايتطبٝل

 .(24)ٞ ٚاؿهِ اؾع٥ٞيهًٓا

ٖٛ إٔ ايكٛاعس ايؿٗٛز١ٜ َتعاي١ٝ, ٚيٝػت ٚؾه٬ّ ايعطؾا٤ ٜؿب٘ ٖصا ايه٬ّ, 

َٸ ؾإشا ناْت ٖصٙ ايكٛاعس  .١ ايٓاؽ, ؾؿأْٗا ؾإٔ غا٥ط ايكٛاعس ا٭قٛي١ٝٗ َتٓاٍٚ عا

زٕٚ غريِٖ  ,ٕٜٛػتدًكٗا ا٭قٛيٝٸ ِٳيًؿِٗ يس٣ غا٥ط ايٓاؽ يٹ ١ّٚقابً ا٭قٛي١ٝ ع١َُّٝٛ

 كٌ؟ٔ ايعًُا٤ ٚإتدكَِّ

ٜؿب٘  ,بؿطٜٕل زٕٚ ؾطٜٕل أٚ كتلٌّ ,ؾِٗ ٖصا إٓٗر يًدٛامٸ ٕٸإ :إٕ قٍٛ ايعطؾا٤

ٔٷ ٚنًُاتٗ عباض ,ْعِ .ازٸعا٤ ا٭قٛيٌٝ ٗ ايتؿطٜل بٌ ايكاعستٌ داضس١  اتِٗ طع

ٕٓٗر س٘ٛ َٔ َٓعي١ إٓاٖر ايعك١ٝ٥٬ ٚايعك١ْٝ٬ ٗ َكابٌ ا ٚقاٚي١ُ ٚتعٝٝب ٚاْتكام

  ايصٚقٞ, ايؿ٤ٞ ايصٟ ٫ ْٛاؾكِٗ عًٝ٘.

ف طٵٚعسّ امكاضٖا ٗ عٴ ,ز ا٭عطافٝٓاٙ ؼت ٖصا ايعٓٛإ بتعسټؾٗصا ايصٟ مسٸ

ٔ, ٚنصيو ايكٛاعس ا٭قٛي١ٝ ٖٞ فٺ َعٝٻطٵؾإٕ غٓذ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ تعرب عٔ عٴ ;ٚاسسٺ

ف ايػابل, ٖٚهصا أت٢ طٵَٔ ايعٴ ٣ٶٜهٕٛ أع٢ً َػتُٛا ضٴبٳآخط  فٺطٵط عٔ عٴأٜها تعبِّ

 ف إعٗٛز ٚإعطٚف يس٣ أنجط ايٓاؽ.طٵٖٛ ؾٛم ايعٴ ,ؾّا آخططٵايعاضف ٚازٸع٢ يٓؿػ٘ عٴ

ٚاٱؾهاي١ٝ اييت غذٸًت ع٢ً ايعاضف ٚايكٛٗ ٖٓا ٖٞ إٔ ٖصا ايٓشٛ َٔ 

ٓٚ ٝٸّا, ٫ٚ ّهٔ نبط٘ ؼت قٛاعس َٚعاٜري عٝح ٜؿِٗ ٜٚٛ  .ـا٫غتٓباٙ يٝؼ عك٥٬

٘ٷ ٍٷ ٚدٝ ف اؿانِ يس٣ أنجط طٵخكٛقّا إشا ايتؿتٓا إٍ ايعٴَٚا,  إٍ سسٛ ٖٚٛ إؾها

 . ٖصا َٔ د١ٗٺ.سٸايٓاؽ, ٚهب ع٢ً ايعاضف إٔ ورتَ٘ ٜٚأخصٙ ظٹ

إٕ إػتؿهٌ قس غؿٌ, ٗ ايٛاقع, عٔ ٖٛادؼ  :َٚٔ د١ٗٺ أخط٣ ّهٔ ايكٍٛ
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ّٝٛ ٗ ؾإْ٘ ٜؿب٘ ؾها٤ ايٛدٛزٌٜ اي ;ٚعٔ ايؿها٤ اـامٸ ايصٟ وّٛ ؾٝ٘ ,ايعاضف

َٕ .َكابٌ ايتشًًٌٝٝ ١ اييت أغاغٗا هٳشٵؾايتشًًٝٞ ٜكطٸ ع٢ً نطٚض٠ إسهاّ ايعك١ْٝ٬ ا

ايٛدٛزٟ ع٢ً إٔ اٱْػإ يٝؼ عٓكطّا ٜ٪ٚنس ؾُٝا  ;ٚايتذطب١ ٗ اؿكٝك١ اؿؼٸ

َٳ ٝٸا  ُاٍ, ؾاٱْػإ ٜعطف اؾ ;ّ اؾ١ٗ ايعك١ْٝ٬ ع٢ً غا٥ط أبعاز٢ٙ ْكسِّهّا, ستٸشٵعك٬ْ

ٌٷايؿ٤ٞ اؾٌُٝ بأْٚوهِ ع٢ً  ٚٻ َٔ زٕٚ ساد١ٺ ,٘ ْٝ ٕٕ َس , أٚ ٕٗ شيو إٍ قاْٛ

ٗټٝقٛاعس نًٓ اضف, ؾٗٛ ٗ قسز إبساع عكٕط ِ ٖٛادؼ ايع١ وؿٛٗا. ٚعًٝ٘ هب تؿ

ِٸ َٔ خ٬ي٘ إعاز٠ قطا٠٤ ايٓلٸ, ستٸدسٜس ٍٷ آخط ,ٚايٛاقع ٚايٛدٛز. ْعِ ٢ ٜت  ,ٖٓاى غ٪ا

ٚٸ سٜطٟ, ٖٛ: ٌٖ ٜبػٞ ايعاضف إٔ ًٜػٞ ببشج٘ ب تكػٵٍ, سٳٖٚٛ أنجط دسٸ١ّٜ َٔ ا٭

ٍٕ ٚؾك٘ ٚؾًػؿ١ ٚن٬ّ,نطٚض٠ إباسح ا٭خط٣  أّ ٫؟ , َٔ أقٛ

ٍٷ ٫ ّهٔ اَؾ َا  هب ايكٝاّ ٗ .ّ بايٓػب١ إيٝ٘ يططفٺ زٕٚ ططفٺعٵٖصا غ٪ا

ٝٸ١ َع ٖاضغ١ ايٓكس ايبٓٸا٤  ,ىكٸ٘ بايسضاغات ايتاضىٝٸ١ ٚبايتش٬ًٝت ايٛاٖطات

ٞٸ ٌټٔ خ٬ٍ ؾطح إباْٞ ٚا٭غؼ ايؿهطٜٸَ ٚإٛنٛع  ;عاضفٺ ١ اييت ٜعٛز إيٝٗا ن

 يٓعطف ٗ ايٓٗا١ٜ إٛقـ ايصٟ ٜٓاغب٘ ػاٙ ٖصا ايػ٪اٍ. 

ٕٸ ايعاضف ضغِ قس اقتٓع بٗا,  يهطٚض٠ٺ ;ٚاـ٬ق١ اييت تٓاغب ٖصا ايبشح ٖٞ: إ

ٚأْتر  ,١, ثِ طبٸكٗا ع٢ً بعض ايٓكٛم ايسٜٓٝٸي٬غتٓباٙ ٚؾِٗ ايٓلٸ ٖٝه١ًّٝ دسٜس٠

إناؾ١ّ إٍ َا يس٣ ايؿكٗا٤ ٚعًُا٤ ا٭خ٬م. يهٔ ايؿ٤ٞ  ,بٛاغطت٘ َػا٥ٌ ٚقهاٜا

٘ ططح ٖصٙ , ٖٛ: ٌٖ أْإٔ لعّ ؾٝ٘ زٵٔطايصٟ بكٞ ٗ ٖصا ايبشح غاَهّا, ٚمل ْٴ

عٔ اهلٝه١ًٝ ايكس١ّ اييت نإ ا٭قٛيٕٝٛ ٚايؿكٗا٤  اهلٝه١ًٝ اؾسٜس٠ بس٬ّٜ

ِّ ,إُٛ عًٝٗٚايؿ٬غؿ١ ٚإتهًٚ  هلا؟ ١ًّأّ ططسٗا َه

ٕٸ ايعاضف ُػٻـ نطٚض٠ ا٫دتٗاز ٗ ٖصا اجملاٍ ايؿاضؽ2  ;و بج٬ث١ أَٛض: إ

 : يًتأنٝس ع٢ً نطٚض٠ َٓٗذ٘ ٚأغًٛب٘ ٗ ؾِٗ ايٓلٸ

ٚٸهلا مل هتٗس ؾٝٗا ايؿكٝ٘ ٫ٚ  ْكٕٛم ٗ ايهتاب, أخ٬ق١ٝ ٚعكا٥س١ٜ, ٚدٛز: أ

َٸا ٭ْٗا خاضد١ عٔ إطاض اٖتُاَ٘  ;غريٙ َٸا إٔ بايسضد١ ا٭ٍٚإ َٓٗذٝت٘ ٗ ايبشح ; ٚإ

طْا عٔ ٖصٙ إػأي١ ٗ ايبشح ايػابل بايؿطاؽ قاقط٠ْ عٔ مشٛهلا سكٝك١ّ. ٚقس عبٻ

ِٸ با٫دتٗاز ٗ ٖصا ايؿطاؽ غتكبض  باسحٷ ِٵٗ ٖصا إكاّ ٖٛ أْ٘ إشا مل ُٜك ايٓكٸٞ. ٚا٭ٖ
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قات عطؾا٤ إٍ شيو ٗ َتؿطٸنُا أؾاض اي ,عٔ ايتساٍٚ, نإٓػٛخ١ ٖصٙ إتٕٛ خاضد١ّ

 نتبِٗ. 

 ,ؾاٱْػإ وتاز إٍ ايهُاٍ .: ساد١ اٱْػإ إٍ ٖصا ايٓٛع َٔ إباسحثاْٝٗا

٫ٚ ٜكٌ إٍ اهلسف إٓؿٛز با٭سهاّ ايٛاٖط١ٜ ؾك٘, ؾٝشتاز إٍ ٖصٙ ا٭سهاّ اييت 

ٚٻ ,ض ايعاضف قٛاعسٖاقس ْٖك  . ٚاغتدطز يٛاظَٗا ,ٕ إٛنٛعات إطتبط١ بٗاٚز

َٔ ْاس١ٝ  ط١ با٭خ٬م يٝػت بس١ّٜٝٗ ٚٚانش١: ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ إطتبثايجٗا

عٝح ٫  ,نُا أْٸٗا يٝػت قطع١ٝ ايكسٚض .عٝح ٫ متاز إٍ دٗسٺ ٗ ؾُٗٗا ,ايس٫ي١

َټ َٳمتاز إٍ ايتأ قس ٜسٸعٞ بعض ايٓاؽ إٔ ايٓكٛم  .ٜات ز٫٫تٗاسٳٌ ٗ أغٓازٖا ٚٗ 

ٕٕ , أٚ ٚزضاغ١ ْٚكس نٛح, ٚبايتايٞ ٫ متاز ؾٝٗا إٍ عحٺَٔ ايٛ ا٭خ٬ق١ٝ َها

ٝٸّا َا, ؾٝكبض اـ٬ف بٝٓ٘ ٚبٌ ايعاضف اخت٬ؾّا ّهٔ ايتػاَض ؾٝٗا إٍ زضد١ٺ  .َبٓا٥

ٝٻ3 : يٛ ازٸع٢ ٚطبٸكٖٛا ٗ ايٓكٛم ا٭خ٬قٝٸ١ ,ٓٛا ا٭قٍٛ ٚإٓاٖر ا٫دتٗاز١ٜـ ب

ٍٕ ي٬دتٗاز ٗ ٖصٙ اي دسٜس ايعاضف نطٚض٠ َٕٓٗر ٓكٛم إرتٚن١, َٔ زٕٚ أقٛ

ٚٻ ٕٸ ٖصا فطٸز ازٸعا٤ٺ :يكًٓا ,ْٗانبطٗا َٚٓاٖر ز ٓٛا ِٗ بٝٻ٫ٚ ٜٓبػٞ ا٫عتٓا٤ ب٘, يهٓٻ ,إ

ٌ بٗا إٍ أعُام إعاْٞ إػتٛض٠ ٕٓٗذِٗ ٗ ا٫غتٓباٙ أق٫ّٛ ٚططا٥ل ّهٔ ايتٛغټ

 ِٗ:ٜٚهؿٞ إٔ ْجبت يًكاض٨ تٓٛريِٖ ٚتطبٝك .ٚضا٤ سذاب ٖصٙ ايٓكٛم

ل ع١ًُٝ ايعطؾا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ايتٓٛري ٗ : تتًدٸأـ ايتأٌٜٚ ع٢ً َػت٣ٛ ايتٓٛري

ٚٸ ايتاي١ٝ:ا٭َٛض ايج٬ث١  : بٝإ َػاس١ قكس ثاّْٝا: بٝإ نٝؿ١ٝ ا٫ْتكاٍ ٗ ايتأٌٜٚ. ٫ّأ

يٓكٛم با: اختكام ٖصا إٓٗر ثايجّاؾاض٠ إيُٝٗا. ت اٱٚقس َطٻ .إطغٌ يًه٬ّ

ٔ بٝٻ سٝح ,زٕٚ اؾٛاْب ايٛاٖط١ٜ يًٓلٸ ,ايرتب١ٜٛ ٚايػًٛن١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٭ٖساف

١, ٫ٚ ز ٗ سسٚزٺ خاقٸإٔ إٓٗر ايتأًٜٚٞ ٜتشسٻ ,ؾاض٠ّأنجط ايعطؾا٤, تكطوّا ٚإ

ٜعين إٔ ايعاضف ٫ ّهٓ٘ إٔ ّاضؽ َا  ,اٖا, ٫ٚ ٜؿٌُ فاٍ ايؿك٘ َج٬ّٜتدٓط

أٚ ايٛٚٝؿ١ ايع١ًُٝ عٔ ططٜل  طاز ب٘ نؿـ اؿهِ ايؿطعٞا٫دتٗاز ايؿكٗٞ ايصٟ ٜٴ

َٳِٗ اتٸايتأٌٜٚ, ؾهًٓ س مل ٜهٔ فتٗسّا َٔ ايعطؾا٤ هب إٔ ٜكًٚ ٔٵؿكٛا ع٢ً إٔ 

 .(25)اجملتٗسٜٔ

ؾايتأٌٜٚ سذٸ١ ٗ  ;١ٝ ٚانش١ّسسٚز ٖصٙ ايٓكٛم تكبض َٔ ْاس١ٝ اؿذٸ إشٕ



 

 

هـ 0440م ـ  9102يف وخريف ــ ص 56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

َٳايٓكٛم ا٭خ٬ق١ٝ, ٚتسٚض سذٸ ٚٸٍ ٚبٌ  يػًٛى, ٜط٣ نطٚض٠ ا ٔٵٝت٘ بٌ ايعاضف إ٪

ؾايعاضف ناجملتٗس بايٓػب١ إٍ َطٜسٙ ٗ ايػًٛى ٚتٗصٜب ايٓؿؼ, ؾُٔ ٖصا ايباب 

 ٜهٕٛ اؿهِ ايرتبٟٛ ايصٟ ٜكسضٙ ايعاضف ًَعَّا.

ٚعٔ َٓٗذٝت٘ ٗ ؾِٗ  ,ّ تٓٛريّا عٔ ايتأٌٜٕٚ ايعاضف قسٻإ :ٖصا ٜهؿٞ يٝكاٍٚ

ٕٵ ات اييت ٜكّٛ بٗا ايعًُا٤ َٚبُّٗا َٔ ْٛإح, بايٓػب١ إٍ ايتٓٛري نإ ْاقكّا ايٓلٸ, ٚإ

ٔٸ اٱْكاف ٜكهٞ قبٍٛ أِْٗ خَط .ٗ فا٫تِٗ ايّٝٛ أغاغ١ٝ ٗ ٖصا  ا خط٠ّٛٛٵيه

 ايػٝام.

ـٹ ,: ْعِب ـ ايتأٌٜٚ ع٢ً َػت٣ٛ ايتطبٝل بٌ قاّ  ,ايعاضف بايتٓٛري مل ٜهت

بسضاغ١ ايٓكٛم َٔ خ٬ٍ ٖصا إٓٗر ايصٟ ابتسع٘, يٝدطز َٔ عامل إجاٍ إٍ عامل 

ٛٓط٠, ؾكس قٌٝايٛ ٚٓـ ٖصا  :اقع ا٭ؾهاض إُٓٗذ١ ٚإٓ إٕ ايؿٝض ايهاؾاْٞ قس ٚ

إٓٗر ٗ تؿػريٙ ٗ ايهجري َٔ إٛاضز, نُا ؾعٌ شيو قسض ايسٜٔ ايؿرياظٟ ٗ 

طِٖ بايػعايٞ, بٌ بعس ٘ بعس تأثټ١َ ايطباطبا٥ٞ ٗ َٝعاْ٘, ٚشيو نًٓٚايع٬ٓ ,تؿػريٙ

 ايكطٕ ايجايح ٚايطابع.ؿٌ ٗ طِٖ بايعطؾا٤ إ٪ٚيتأثټ

ٗا ٚيٝس٠ ٖصا إٓٗر َكازض نجري٠ قس اقتٓع ايعاضف بأْٖٚٓاى أٜها 

ٟٸ ا٫غتٓباطٞ, ٫ٚ ولٸ بعس ٖاضغ١ ْؿؼ ا٫دتٗاز  باسحٺ إٔ ٜٓؿٞ عِٓٗ ا٫دتٗاز إ٫ٓ ٭

 ؾٝٗا.

ٚاـ٬ق١ اييت ْػتطٝع إٔ ْأخصٖا َٔ ٖصٙ إباسح ٖٞ: إٕ ا٫دتٗاز ايعطؾاْٞ 

 اضز ايتاي١ٝ:ٜهٕٛ ٗ إٛ

ٚٸ إٕ ايعاضف إشا ٚقٌ  أٟ: يًؿٜ َٔ ا٭يؿاٚ ايس١ٜٝٓ ٕم دسٜسٍ: نؿـ َكساا٭

ـٺ َٚؿاٖس٠ إٍ َع٢ٓٶ إٛاؾل  َج٬ّ ؾإْ٘ ّؿٞ ٚضا٤ ايٓلٸ َٔ إعاْٞ عٔ ططٜل نؿ

زات, سٝح ٌ إيٝ٘. ٚهلصا إػًو, نُا ٫ ىؿ٢, كاطط َٚٗسٸيًُع٢ٓ ايصٟ قس تٛقٻ

ٟٸ ,١ ايتؿػري بايطأَٟػبٸ إْٸ٘ ّهٔ إٔ ٜٛقع٘ ٗ ٖه١ٓ, ٚيٛ  ٚغ١ًٝٺ ٚتربٜط نؿؿ٘ بأ

ٞٸ عٓل ايًؿٜ ٚإؿطزات ايسٜٓٝٸ  , نُا ٚقع أسٝاّْا.١ إٍ سسٸ اٱؾطاٙ ٚاي٬عك١ْٝ٬بً

ايتؿػري ايعًُٞ, ؾٝشاٚيٕٛ بطٜٔ ايصٜٔ ٜؿتػًٕٛ ًُؿػِّيٖصا ْٛري َا وسخ ٚ

ن١ًٝ٦ إٍ تًو  اييت ؾٝٗا إؾاضاتٷأسٝاّْا تربٜط ا٫نتؿاؾات اؾسٜس٠ عٔ ططٜل اٯٜات 



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

 إطايب.

ٌ َٛنٛعّا دسٜسّا, عٝح : إٕ إع٢ٓ إهؿٛف يس٣ ايعاضف قس ٜؿٚهايجاْٞ

ٚٸهب إٔ ٜؿٓه ٍ يٝكٌ إٍ ْتٝذ١ٺ; ٭ٕ ٖصا أٜهّا َٔ َكازٜل ا٫ْتكاٍ ط ؾٝ٘ ايعاضف إ٪

إػتشسث١ ٚايٓٛاظٍ ٜٚؿب٘ ٖصا إٛضز ايكهاٜا  .َٔ إعاْٞ َٔ إع٢ٓ إٍ ايًؿٜ, َع٢ٓٶ

َٸ ;ّ ايؿكٝ٘ بايٓػب١ إيٝٗا أدٛب١ّ ٚس٫ًّٛٗ فاٍ ايؿك٘, اييت هب إٔ ٜكسِّ ا َٔ خ٬ٍ إ

َٸا َٔ خ٬ٍ ايكٛاعس.  ;ا٭يؿاٚ  ٚإ

دصت َٔ إع٢ٓ إهؿٛف َٔ خ٬ٍ قٛاعس اتٸ ض: ّهٔ يًعاضف إٔ ٜربِّايجايج١

ٕٵ ٌٕ سطٗ مل تهٔ َصنٛض٠ّ ْؿؼ ا٭يؿاٚ ايس١ٜٝٓ, ٚإ  ٗ ايٓكٛم ٚإتٕٛ بؿه

 ٚيٛ نإ ا٫ْتكاٍ َع ٚغا٥٘. ,غ١, ؾٝكسم أْ٘ اْتكٌ َٔ إع٢ٓ إٍ ايًؿٜإكسٸ

ٚعٔ ايتأٌٜٚ ايصٟ ّهٔ قبٛي٘ ٚإطؾٛض  ,ِ ايػعايٞ عٔ ٖصٙ إػأي١قس تهًٓٚ

ٌٕ ,ٗ إسٝا٥٘ ,َٓ٘ أٜهّا َٳ(26)َؿكٸٌ بؿه ٌٸ  ٜطٜس تؿٓٝس ايتأٌٜٚ  ٔٵ. هب ع٢ً ن

ِٸ واٍٚ ايٛقٛف ع٢ً ٚا٫ْتكاٍ َٔ إع ٢ٓ إٍ ايًؿٜ إٔ وكٞ َٛاضزٙ َػبكّا, ث

ِٸ ٜبطٌ َا ٜبطٌ أٚ ٜجبت َا ٜجبت, ٫ٚ ّهٔ ايكها٤  إككٛز َٓ٘ ٗ ايعطؾإ, َٚٔ ث

 ع٢ً ايتأٌٜٚ َٔ زٕٚ ٖصٙ إُاضغ١ ايع١ًُٝ. 

 

ّٝ  ــــــ ١ ايعسفإعسض َٛقف اجلابسٟ سٍٛ إضالَ

 .تعطٜؿ٘ ٕؿّٗٛ ايعطؾإ :ٔ ايطنا٥ع, َٓٗاَ إٕ عح اؾابطٟ ٜكّٛ ع٢ً فُٛع١ٺ

ِّ ٌٸ ع٢ً ؼًٌٝ ب١ٝٓ ايعطؾإ, َٚه َٚعطٝات ٖصٙ  ,ْات٘ؾُٔ خ٬ٍ ٖصا ايتعطٜـ ٜط

ِٸ ٜػتٓ  ؾٝٗا إ٫ٓ ٫ ٜؿٓو ١ّٜطاٖا نطٚضٜٸ ر ْتٝذ١ّتايٛاٖط٠ ايساخ١ًٝ ٚايتاضى١ٝ, َٚٔ ث

 بعس ا٭خط٣: يطنا٥ع ٚاسس٠ّزعٓا ْػتعطض ا .إهابط إعاْس

ٜسٸعٞ اؾابطٟ أْ٘ ّهٔ تعطٜـ ايعطؾإ  .طنٝع٠ ا٭ٍٚ: تعطٜـ ايعطؾإاي

ٚٸبتعطٜؿٌ:  ِٷ باؿكا٥ل عٔ ططٜل ايكًب. ٍا٭ ِٷ ؾٛم ايعكٌ.  ٖٛ: ايجاْٞ: ٖٛ عً ٚقس عً

ٛٸ كُٗا ٗ ايعباض٠ ايتاي١ٝ:ـٓ ٍٸقس ٚٗطت ن١ًُ ايعطؾإ عٓس إتك  ؾ١ اٱغ٬ٌَٝ يتس

ـٺ ١٢, ًٜكعٓسِٖ ع٢ً ْٕٛع أمس٢ َٔ إعطؾ  .(27)أٚ إهلاّ ٗ ايكًب ع٢ً قٛض٠ نؿ

 : قس قطٸحدتٗاز ايعطؾاْٞي٬ ايطنٝع٠ ايجا١ْٝ: ٫ تكًض ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ َٓؿّأ
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ٌٷ إٕٚ ,بإٔ ايعاضف ٫ ّاضؽ ا٫دتٗاز اؾابطٟ , ٖٚٛ قٛي٘: َا ّاضغ٘ يٝؼ إ٫ تهُ

ٌٷ ٫ٚ نؿؿّا,  ,اَّا٫ٚ إهل ,ٚيٝؼ اغتٓباطّا ,إٕ ايتأٌٜٚ ايعطؾاْٞ يًكطآْٞ ٖٛ تهُ

َٔ إٛضٚخ ايعطؾاْٞ ايكسِٜ ايػابل ع٢ً  تهٌُ أيؿاٚ ايكطإٓ أؾهاضّا َػتكا٠ّ

 .(28)اٱغ٬ّ

انتؿاف ٚدٛٙ ؾب٘  :ايسيٌٝ ايساؾع إٍ ْؿٞ ا٫دتٗاز ايعطؾاْٞايطنٝع٠ ايجايج١: 

ٛٸ  : قاّ ايباسح اؾًٌٝ باؿؿط ٗ تاضٜذ اٯضا٤ف اٱغ٬َٞ ٚا٫ػاٙ اهلطَػٞبٌ ايتك

ٛٸ ٚبعس  ؟إغ١َٝ٬ َا١٥ ٗ إا١٥ ف اٱغ٬َٞ أّ أْ٘ ٚاٖط٠ْيري٣ ٌٖ ٖٓاى َا ٜؿب٘ ايتك

ٛٸ اؿؿط ٚايتٓكٝب ٚقـ ع٢ً َك٫ٛتٺ  ف اٱغ٬َٞ, ٖٚٛ قٛي٘:ظعِ أْٗا تؿب٘ ايتك

ٕٸ ٖصا ايتُٝٝع بٌ ايربٖإ, أٚ بٌ ايٓٛط ايعكًٞ, ٚايعطؾإ أٚ ططٜل اٱهلاّ  ٚايٛاقع أ

ٕٕ. اٱغ٬ّ بعسٸ طف قبٌٚايهؿـ قس عٴ َا ٜصنطٙ بعض إكازض َٔ  :َٔ شيو٠ٚ قطٚ

ايصٟ عاف بٌ ايكطٌْ ايجاْٞ ٚايجايح  ,ـ َٔ بًس٠ ناـٝؼ: عٓذعـ  «أًَٝذ»إٔ 

عٚا ُٝٝعّا ٚانشّا بٌ إٓٗر َٝٻايصٜٔ  ,«ٌإؿطقٝٸ»ي٬ًُٝز, نإ َٔ أبطظ ايؿ٬غؿ١ 

إشا ططست َػأي١ »ي٘:  ٘ إٍ تًُٝصٺدٻؾكس قاٍ ٗ نتابٺ َٛ ;ا٭ضغطٞ ٚإٓٗر اهلطَػٞ

ايصٟ اغتعًُ٘ أؾ٬طٕٛ ٚؾٝجاغٛضؽ  ,ؾًػؿ١ٝ ؾإْٓا غٓشهِ ؾٝٗا يو ٚؾل ْٗر ٖطَؼ

ٕٸ أًَٝذ ٖصا نإ َٔ ايؿ٬غؿ١ اهلطَػٌٝ«يهب٘ ؾًػؿتُٗا ;ٗ إانٞ ّٷ أ  ,. َٚعًٛ

ا١ْ ٗ قٝاغ١ ايؿًػؿ١ اهلطَػ١ٝ, ٚنإ َعطٚؾّا عٓس ايرت ٕض نبريٚٵايصٜٔ قاَٛا بسٳ

 .(29)ؿٌ ايعطبٚإ٪ٚي

: بعس ا٫ط٬ع ع٢ً أسٛاٍ ٠ ايطابع١: اؾعّ ع٢ً إج١ًٝ ٚإطابك١ايطنٝع

ب تكسٜطٟ, يٝكٍٛ بايع١ٝٓٝ ٚإج١ًٝ بٌ ػٵسٳ ,قؿع٠ّ غري َٓطكٝٸ١ٺاؾابطٟ اهلطَػٌٝ ٜكؿع 

 ُٗا, ٖٚٛ قٛي٘ ٗٝٵايٛاٖطتٌ, ٚشيو عٔ ططٜل ؼًٌٝ بعض إؿطزات ايٛاضز٠ ٗ نًَ

ِٸ ايعٓاقط  إٕ ٖصا ايٓلٸ ض٩ٜا ٖطَؼ: ا٭غاغٞ ٗ ا٭بٝات اهلطَػ١ٝ ايػعٜط٠ ٜهِ أٖ

ّٸـ ٌ َا ّهٔ إٔ ْطًل عًٝ٘ اغِ ايب١ٝٓ اييت تؿٚه اييت قًٓا  ,يًُصاٖب ايعطؾا١ْٝ ا٭

ٜكعب َعٗا ع٢ً ايباسح إٔ هس ٗ  ز, إٍ زضد١ٺإْٸٗا تكّٛ ع٢ً ايتعسټ :عٓٗا قبٌ

ّٷ. ٖٚ«كٛيٕٛ ْؿؼ ايؿ٤ٞ عٔ ْؿؼ إٛنٛعٜ أٚ ث٬ث١ ٌاثٓ» قؿٛف ايعطؾاٌْٝ  ;صا َؿٗٛ

ـٷ ٔٵ ؾايعطؾإ نُا ضأٜٓا َٛق ٟٸ, أٚ ْكٌ ػطب١ ؾطز١ٜ. ٚيه , َع شيو, ؾإٕ ْٝع ؾطز
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أٚ  أٚ بأخط٣ إٍ ؾهط٠ٺ ٙ بكٛض٠ٺخت٬ف َصاٖبِٗ ّهٔ ضزٸاَا ٜكٛي٘ ايعطؾإْٝٛ ب

ُٸ  .(30)ٓٗا ٖصا ايٓلٸأنجط َٔ ا٭ؾهاض اييت ٜته

ؾٝأخص بعض إؿاِٖٝ ا٭غاغ١ٝ ٗ  ,ٖٓا ٜبسأ يُٝاضؽ ْؿؼ َا ؾعً٘ ايبريَْٚٞٔ 

ٛٸ يس٣  «عامل ايصضٸ»ٜٚكٍٛ ٗ َؿّٗٛ  ,كاضْٗا بإؿاِٖٝ اهلطَػ١ٜٝٚ ,ف اٱغ٬َٞايتك

ٛٸ َج٬ّ: عامل ايصضٸ ,ايعطؾا٤ إػًٌُ ؾ١ اٱغ٬ٌَٝ هس َكسضٙ ٗ ؾهط٠ عٓس إتك

ُٕاييت ؼٌُ ٗ ايٓكٛم ا «ايك٣ٛ» ٝٸ١ جٴهلطَػ١ٝ َعاْٞ ػعٌ َٓٗا ْٛعّا َٔ ا ٌ ا٭ؾ٬طْٛ

 .(31)شات ايطبٝع١ اٱهلٝٸ١

ٛٸ ٕ عٔ ٛؾ١ اٱغ٬َٜٝٚكٍٛ ٗ َكاَات َٚٓاظٍ ايكٛؾ١ٝ: إٕ َا ٜكٛي٘ إتك

سٝح ٜرتى ٗ  ,أسٛاهلِ َٚكاَاتِٗ هس َكسضٙ ٗ َعطاز ايعاضف عرب ايػُاٚات ايػبع

ّٛ نإ دع٤ّا َٔ اٱْػإ ايػُاٟٚ عٓس ٖبٛٙ َٓٗا َا نإ قس عًل ب٘ َٓٗا ٜ نٌٛ

ع٢ً عسز بطٚز  ,عؿط ٖٚٓاى ْكٛم ٖطَػ١ٝ أخط٣ ػعٌ إكاَات اثين .ٖصا ا٭خري

ّٕ بكؿ١ٺ َص ,ا٭ؾ٬ى ٌٸ َكا , تكابًٗا قؿ١ْ َٔ قؿات ايٓؿؼ ١ََٛٚؽلٸ ن

 .(32)قُٛز٠

٠ إْ٘ ضقس َكسضّا يًٛاٖط: إشا أضزْا تًدٝل َا أؾاز ايٓاقس ّهٓٓا ايكٍٛ

ٌ ايهجري َٔ ايكٛؾ١ٝ عٓس ايجكاؾات ا٭دٓب١ٝ ايكس١ّ, ؾٛدس بععُ٘ َا ٜؿبٗ٘, ثِ سًٖ

ِٸ ,َؿطزاتُٗا قطع بأْ٘ ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايؿب٘ َٔ  ؾٛدسٖا َتؿاب١ٗ أٜهّا, ث

بٌ أخص ٚاقتبؼ,  ,طإٔ ٜهٕٛ ايكٛٗ إػًِ قس تأثٻ ٫ بٴسٻقٓع إكازؾ١ ٚايكػط, بٌ 

ٌٻ ٕٵَ َٔ زٕٚ ؾٛو, ن ٖٚصٙ ٖٞ ايٓتٝذ١ . قضٸ ايتعبري ا يسٜ٘ َٔ ايكٛٗ اهلطَػٞ, إ

عؿطٟ  زْا ايعطؾإ ايؿٝعٞ ا٫ثينإشا مٔ دطٻ :ايتاي١ٝاييت ٜأخصٖا ٗ ايعباض٠ 

ٚدطٸزْا ايعطؾإ ايكٛٗ َٔ ايؿهٌ ايبٝاْٞ  ,ٚاٱمساعًٝٞ َٔ َهُْٛ٘ ايػٝاغٞ

ٗا إٍ إٛضٚخ ١ تٓتُٞ نًَٓعطؾٝٸ ٠ٺايصٟ اضتساٙ, ؾإْٓا غٓذس أْؿػٓا ٖٓا ٖٚٓاى أَاّ َازٸ

 .(33)١ّايعطؾاْٞ ايكسِٜ ايػابل ع٢ً اٱغ٬ّ, ٚاهلطَػٞ َٓ٘ خاقٸ

ٛٸ ف ٚايعطؾإ إٍ إٛضٚخ اهلطَػٞ: بإَهآْا إٔ ٜٚكٍٛ أٜهّا ٗ ْػب١ ايتك

ٝٸ١ ٜسٸعٞ ايعطؾإْٝٛ اٱغ٬َٕٝٛ أِْٗ سكًٛا عًٝٗا عٔ ض أْْكطِّ ٘ َا َٔ ؾهط٠ٺ عطؾاْ

 إ٫ٓ ,غٛا٤ بٛاغط١ اجملاٖسات ٚايطٜانات أٚ بٛاغط١ قطا٠٤ ايكطإٓ ,ططٜل ايهؿـ



 

 

هـ 0440م ـ  9102يف وخريف ــ ص 56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

لس هلا أق٬ّ َباؾطّا أٚ غري َباؾٕط ٗ إٛضٚخ ايعطؾاْٞ ايػابل ع٢ً اٱغ٬ّ. َٔ ٖٓا ٚ

 .(34)ٜكسم إجٌ ايكا٥ٌ: ٫ دسٜس ؼت ايؿُؼ َا١٥ ٗ إا١٥

ِٸ بعس ٖصٙ ايٓتٝذ١ ايهًٓ بايتأٌٜٚ ايعطؾاْٞ خاقٸ١  ١ٝ ٚإطًك١ ٜأخص ْتٝذ١ّث

ٌٷ إٕ ٖصا ٜعين إٔٚبايهؿـ باٱهلاّ:  ٚيٝؼ  ,ايتأٌٜٚ ايعطؾاْٞ يًكطإٓ ٖٛ تهُ

 .(35)٫ٚ نؿؿّا ,٫ٚ إهلاَّا ,اغتٓباطّا

ٝٻ ٔ َككٛزٙ أٜهّا َٔ ايتهٌُ, إكطًض ايب٬غٞ, سٝح قاٍ: إٕ زع٣ٛ ٚقس ب

 ا ٜػتعًُٕٛ ٗ شيو يػ١ّ, ٚأِْٗ إِايعطؾاٌْٝ اٱغ٬ٌَٝ اغتٓباٙ َعاضؾِٗ َٔ ايكطإٓ

ٕ زع٣ٛ ايعطؾاٌْٝ اٱغ٬ٌَٝ ٖصٙ غري قشٝش١ٺ ٗ ْٛطْا. إَكتبػ١ َٔ يػ١ ايكطإٓ, 

ٌٻبٌ ايكشٝض, ٗ ضأٜٓا, أْ ٚأيبػٖٛا  ,شيو َٔ إٛضٚخ ايعطؾاْٞ ايكسِٜ ِٗ أخصٚا ن

 .(36)يباغّا إغ٬َٝٸّا

 

 ــــــ ْتا٥ر ايٛد١ٗ اجلابس١ٜ

ٕٕ .ٖط٠ اهلطَػ١ٝتؿب٘ ايٛا ـ ايعطؾإ ٚاٖط1٠ْ  ٚٚدٛٙ ايؿب٘ بٌ ايٛاٖطتٌ َها

 ٢ ع٢ً َػت٣ٛ إؿطزات ٚإكطًشات.ستٸ ,َٔ ايػع١ ٚايؿٍُٛ

ط٠ إٍ ض إَهإ ْػب١ إتأخِّتربِّب قٓاع١ ايٓاقس, ّهٔ إٔ ػٵـ ٖصٙ ايٛدٛٙ, سٳ2

ٚٸإتكسِّ ٛټ١َ, ؾتهٕٛ ايجكاؾ١ اهلطَػ١ٝ ٖٞ إكسض ا٭  ,ف اٱغ٬ٍَٞ ٚا٭خري يًتك

ٌٸ  َٓاظع٘ ٚتًٜٛٓات٘. به

أْ٘ ٜػتٓب٘ ٚهتٗس, بٌ ـ ايكٛٗ ٫ ّاضؽ ا٫غتٓباٙ ٚا٫دتٗاز سٝح ٜسٸعٞ 3

ِٸ ٜبشح ٗ ايٓكٛم ّاضؽ ايتهٌُ, َع٢ٓ أْ ٘ ٜأخص َٔ اهلطَػٞ َؿَّٗٛا, ث

ٞٸستٸ; ؾٝشًُ٘ عًٝ٘ ,اٱغ١َٝ٬ َا ٜؿابٗ٘  .٢ ِٜٖٛ أْ٘ شٚ َكسٕض إغ٬َ

ح ْػتٗسف ٖصٙ ايٓتٝذ١ ا٭خري٠ بايسضد١ ؾٓشٔ نُا أؾطْا ٗ َسخٌ ايبش

 ب ع٢ً شيو ْؿٞ ايٓتٝذتٌ ايػابكتٌ.ا٭ٍٚ, ٚقس ٜرتتٻ

 

 ــــــ ٚقفاٌت َع اإلغهاي١ٝ اجلابس١ٜ

كٌ ع٢ً ت اييت غذٸًٗا بعض احملٚكٝاايططف عٔ بعض اٱؾهاي غٓػضٸ
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٫,  ٓا ْٛاؾكِٗ عًٝٗا أّيعطؾإ, قاضؾٌ ايٓٛط عٔ أْمٛ ااؾابط١ٜ  ططٚس١ا٭

ْؿ٢  ٗ ايٛقت ايصٟ ,و بايتؿاب٘ ٱثبات ا٫قتباؽ٘ ُػٸع٢ً أْ سطب نإؾهاي١ٝ عًٞ

أٚ إؾهاي١ٝ ايططابٝػٞ, ٗ نٕٛ  ;إَهإ ايٛقٍٛ إٍ اؿكٝك١ عٔ ططٜل ايتؿاب٘

ٌٸ  ٕٞعٵٚٳ تكًٝسّا َٔ زٕٚ ,َعًَٛات٘ َٔ بعض ايباسجٌ ايػطبٌٝ اؾابطٟ قس اقتبؼ ن

 ع٢ً تأنٝسٺ زٕٚأٜهّا ٚ, عسّ قشتٗاأٚ تٗا س٣ قشٸع٢ً َ ٫ظّ ٕلٝؼك ٫ٚ ,نافٺ

ْهتؿٞ باٱؾاض٠ إٍ عسٸ٠ إؾهايٝات تتٓاغب َع ؾهٌ ٚ ,ا٫ػاٖات إتبا١ٜٓ ؾٝٗا

 ٖصٙ ايسضاغ١ إٛدع٠:

: إٕ اؿذِ ايٛاقعٞ يؿٛاٖس اؾابطٟ ٚأزيت٘ ط ٚا٫غتريازاـً٘ بٌ ايتأثټا٭ٍٚ: 

س ٚيٝؼ اغتريازٙ َٓٗا. ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ قس أٖن ,ط ايعطؾإ بايجكاؾ١ اهلطَػ١ٖٝٛ تأثټ

 از ايعطؾإ ايكسا٢َ. عًٝ٘ ْٓك

ٛٸ ع١ّ َععذ١ّ سٵٌ ٗ قسض ٫ٚزت٘ ٚٗ بانٛضت٘, ٚقت٦صٺ, بٹف نإ ٜؿٚهإٕ ايتك

ٌٸنجط ايؿكٗا٤ ٚإتهًٚ٭ ٌٸ ٛٵقٳ ٌُ, ٚبايتايٞ ؾإِْٗ قس اْتكسٚٙ َٔ ن بٺ, َٚٔ ن

يٛ نإ بٝسِٖ َجٌ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ  .غتريازإٍ إؾهاي١ٝ ا٫ ٚمل ًٜتؿتٛاظا١ٜٚٺ, 

ٌٸ٭ٖن ٝٸ سٚا عًٝٗا, ٚأقطٸٚا ن ١ عٔ اٱغ٬ّ ٚعٔ ١ أقٌ ايكٛؾٝٸاٱقطاض ع٢ً أدٓب

ٚٔ ط ط قس خً٘ بٌ ايتأثټٕ ضدًٓا ايٓاقس إاٖط ٚإٖٛقأٔ َتْٛ٘ إعترب٠. َٚٔ ٖصا ايباب أ

 ؾ٦ّٝا. َٔ اؿلٸ٫ ٜػين  فطٸز ٚٔٛ ٖٚصا َٓٸا يٝؼ إ٫ٓ .ٚا٫غترياز

ٚيٝؼ  ,طَٚا ْطٜس إٔ ْكٛي٘ ٖٓا ٖٛ إٔ اؾابطٟ نإ هب عًٝ٘ إٔ ٜػتٓتر ايتأثټ

ؾإشا أضاز ايٓتٝذ١ ايجا١ْٝ هب إٔ  .ا٫غترياز; ٭ٕ ؾٛاٖسٙ ٫ تػُض ي٘ أنجط َٔ شيو

ِّستٸ ;وؿط أنجط  زْا بؿٛاٖس َٚعطٝات أق٣ٛ. ٢ ٜع

ٔٸايجا١ْٝ:  ٞٸإكطٕٚ بايكطا٥ٔ عً تطدٝض ايٛ ٔٸ اـايٞ َٓٗا أَطٷ عك٥٬ ٕٸ: ٢ ايٛ  إ

١ ٚعبس ٝسات ابٔ تُٝٚأطط :أططٚس١ اؾابطٟ تتٓاؾ٢ َع ايهجري َٔ ا٭ططٚسات, َجٌ

َٳ ;ٟ ٚايهجري َٔ ايباسجٌٚايطٓٔ بس ٜعٝس ايٛاٖط٠ إٍ أٌٖ ايكٓؿ١,  ٔٵؾإٕ َٔ ٖ٪٤٫ 

َٳ َٳ ٔٵَِٚٓٗ  ٍ بعض ٛاسا تعٛز إٍ أإْٸٗ :ٜكٍٛ ٔٵٜعٝسٖا إٍ ايكٛؾ١ ايػٛخ بٔ َطٸ, َِٚٓٗ 

 . ايعاطؿٌٝايبكطٌٜ 

ب تكسٜطْا, َٔ ؾٛاٖس ايٓاقس ػٵَ٘ بعض ٖ٪٤٫ َٔ ؾٛاٖس أق٣ٛ, سٳَٚا قسٻ
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ٛٸًٛا ٗ ْٗا١ٜ عجِٗ إٍ تأثټتٛقٻِٗ قس نًٗٚ .احملرتّ ف بايجكاؾات ا٭خط٣, ٚيٝؼ ط ايتك

اط٦ُٓاّْا أٚ ٚٓٸّا  تاضى١ٝ تؿٝس إٍ ا٫غترياز; ٭ٕ أنجطِٖ قس ايتؿتٛا إٍ َعطٝاتٺ

ٞٸّهٔ ايطنٕٛ إيٝ٘ عك٥٬ّٝا , ٖٚٛ نٕٛ ايكٛؾ١ٝ َٔ , َٔ زٕٚ سٳطٳٕز عك٬ْ

ط ايكشاب١ ٚايتابعٌ, ٚنٕٛ ٝٳٚبػٹ |ٚنِْٛٗ َطتبطٌ بػري٠ ايطغٍٛ ,إػًٌُ

ٚٸ  إناؾ١ّ إٍ شيو َٔ أٌٖ اؿسٜح ٚايطٚا١ٜ. ,ٍايكٛؾ١ٝ ٗ ايطعٌٝ ا٭

ِّ; ؾإْبط١ٜا٭ططٚس١ اؾا ضٖٚصٙ ايؿٛاٖس تٓك زْا بكطا٥ٔ ٚؾٛاٖس تطاٍ ٗا مل تع

ـٺ ٢ٶٖصٙ َٔ سٝح ايك٠ٛ ٚإتا١ْ; ٭ْ٘ قس اغتٓس إٍ َعط ٞٸ نعٝ ٍٸ ,تاضى  أقك٢ َا ٜس

ٕٵ اؾتٌ, نُا قس أؾاض إٍ شيو عًٖٞٛ ايتؿاب٘ بٌ ايجكعًٝ٘  أٚضثت  سطب, ٚإ

 ٗ ايٛاقع ٚٓٸّا, ٚأثاضت ؾب١ّٗ.ـ ٖٞ ا٭خري٠ ـ أططٚست٘ 

١ ٗ عج٘ ٭خهع ٖصٙ ا٭ططٚسات اؾابطٟ َطاعا٠ إٛنٛعٝٸ١ ٚإٓٗذٝٸٚيٛ أضاز 

 .يٝعطف ايكاض٨ ي٘ ٗ ايٓٗا١ٜ أْ٘ ٜأخص بٗصا ايططف أٚ بصاى ;ًبشح ٚايتشًٌٝ ٚايٓكسي

ٞٸ ٖصٙ اـطٛات ًٜكٞ ٗ ضٚعٓا ايتؿهٝو ٚايرتزٜس ٗ ق١ُٝ عج٘ ايع١ًُٝ.  ٚعسّ ط

ػبكّا, إٍ إٔ ايكاض٨ يًذابطٟ ٫ ْطٜس إٔ ْؿري, نُا أؾطْا إٍ شيو َ ,ْعِ

, َا مل قطع١ٝ ٚدع١َٝ َات٘ ٚؼ٬ًٝت٘ إٍ ْتٝذ١ٺٜكٌ أٚ ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜكٌ َع َكسٸ

ّ إيٝٓا أزي١ّ ٚؾٛاٖس ٗ ٖٛ بٓؿػ٘ َع ٖصٙ ا٭ططٚسات عجّا ْٚكاؾّا, ٜٚكسِّ ضٵُى

ٕٸابطٟ, سٳػٵب ظعُ٘, َٗا اؾإٍ ايؿٛاٖس اييت قسٻ إبطاهلا, إناؾ١ّ ايعطؾإ  ٱثبات أ

ٌٷ ٫ٚ أثطٷ.   َٓٗذّا ٚقت٣ٛٶ َكتبؼٷ َٔ اهلطَػ١ٝ, ٚيٝؼ ي٘ ٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ع

ـٺ :١ايجايج إٕ  :ساغِ ػاٙ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ا٭خ٬ق١ٝ نطٚض٠ اتٸداش َٛق

 ا٭خ٬ق١ٝ ايس١ٜٝٓ, بايٓػب١ إٍ ايٓكٛم َعًَّٛا َٛقؿّا دصتٻاؾابطٟ هب إٔ ٜ

ٝٸ س إيٝٗا ايعطؾا٤ ٚايكٛؾ١ٝ ٗ تربٜط قهاٜاِٖ, ؾ٬ ٜعكٌ إٔ , اييت ٜػتَٓٓٗا ١ٚايعطؾاْ

ٌٸ  ,بايعك١ْٝ٬ ٚإعكٛي١ٝ ,ايرتاخ اٱغ٬َٞ, َا ؾٝ٘ ايٓكٛم ا٭خ٬ق١ٝ ٜكـ ن

ٌٸ  ا١َٕٛٛٓ ايعطؾا١ْٝ َٔ َكازٜل اي٬عك١ْٝ٬ ٚاهلطَػ١ٝ. ؾُٝا وػب ن

ع٢ً ٘ ّهٔ اغتدطاز َا ضَعْا إيٝ٘ َٔ ن٬ّ عًٞ سطب, سٝح ٜعرتض ٚيعًٓ

ٌ أٜهّا ٗ اـطاب ايسٜين ٚٗ اـطاب اي٬َعكٍٛ ٜتُجٻ ٜٚكٍٛ: ,ن٬ّ اؾابطٟ

َٔ سٝح داْبُٗا  ,َعطؾ١ٝ ٚاسس٠ إش ن٬ُٖا ٚدٗإ يع١ًُٺ ;ايعطؾاْٞ غٛا٤ٶ بػٛا٤ٺ
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, ٚٗ إكابٌ ايػٝيب اي٬ٖٛتٞ أٚ إاٚضا٥ٞ... إشا نإ يًٛسٞ َعكٛيٝت٘ ؾًًعطؾإ أٜهّا

ؾُا ٜكسم ع٢ً أسسُٖا  ,٫ َعكٛيٝت٘ كٛيٝت٘ ؾًًٛسٞ أٜهّاإشا نإ يًعطؾإ ٫ َع

 .(37)ٜكسم أٜهّا ع٢ً اٯخط

بازٸعا٤ ايتشٌُٝ ٚاٱغكاٙ,  ,عٔ اؾابطٟ ْٝاب١ّ ,ّهٓٓا ٖٓا إٔ لٝب ,ْعِ

َٔ زٕٚ إغكاٙ إؿاِٖٝ ٚإكطًشات اييت  ,قطأْا ايٓكٛم إصنٛض٠أْٓا يٛ  أٟ

, ٚٗ يبإؽ آخط قٛض٠ٺ أخط٣ٗ يطأٜٓاٖا ٗا, عًٝمتتٗا ايكٛؾ١ٝ ٚايعطؾا٤ ٚأغكطٖٛا 

إكطًشات اييت أغكطٗا  بٛاغط١ٓا ْكطأٖا إَا زا٥ُّا أٚ عاز٠ّ ؾإؿه١ً تعٛز إٍ أْ

 ايعطؾا٤ عًٝٗا. 

ؾطٜكّا َٔ ٓا ْؿاٖس ١ٺ دع٥ٝٸ١, سٝح إْٖٚصا ّهٔ إٛاؾك١ عًٝ٘ بكٛض٠ قهٝٸ

نُا , ١ ؼ٬ًٝت٘ط٘ ع٢ً نآؾٚٗ إغكا ,كٌ ٜؿطٙ ٗ مت إكطًضايعطؾا٤ ٚاحملٚك

ٌٸ اجملا٫ت ْؿاٖس َجٌ شيو عٓس ْٝع إؾهاي١ٝ  عٌٖٚٛ  ,أسٝاّْا اجملتٗسٜٔ ٗ ن

َٔ زٕٚ نًؿ١  ّٛاِؿ٘ هب قطا٠٤ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ عٳا٭خباضٌٜ ع٢ً ا٭قٛيٌٝ, َٔ أْ

ٕٕ أَا َؿهًتٓا َع اؾابطٟ  .إكطًشات ٚإٛانعات اييت َا أْعٍ اهلل بٗا َٔ غًطا

 , عٝح ٜبك٢ ايعاضف زا٥ُّا١ٝ َٚطًك١نًٓ تعٛز إٍ ْؿٝ٘ ا٫دتٗاز ايعطؾاْٞ بكٛض٠ٺؾٖٓا 

 ايتهٌُ.ٚٗ ٚضط١ اٱغكاٙ ٚايتطبٝل  وّٛ

ٌٸَٚهاؾّا إٍ شيو,  ح ٚنٕٛح َؿاب١ٗ بٌ إً اهلطَػٞ ايصٟ تؿبٻ ٬ْسٜ به

ٝٸ١ ا٭خ٬قٝٸ ّ ٖٓا أٜهّا بإٔ عٵ١, عٝح ٜٓبػٞ اَؾب٘ اؾابطٟ ٚبٌ ٖصٙ ايٓكٛم ايسٜٓ

ٚؾل ايكطا٠٤ اؾابط١ٜ يًعطؾإ, ْكٛمٷ َكتبػ١ َٔ ايجكاؾ١  أٜهّا,ٖصٙ ايٓكٛم ٖٞ 

 اهلطَػ١ٝ!

ل احملرتّ قس غؿٌ إٕ احملٚك :ط٠ ٗ ا٫غتٓتاداتإُٖاٍ ظٚاٜا ايبشح إ٪ثِّ ايطابع١:

ٛٸايصٟ ع٢ً أغاغ٘ ْؿ٢  اهلطَػٞ إػتٓس, عٔ زضاغ١ إً , إف ٚايعطؾإغ١َٝ٬ ايتك

٘ َٔ قٓع خٝاٍ بعض ٚيعًٓ ؟!ؾُا ٖٛ ايسيٌٝ ع٢ً قشٸ١ ٖصا إً .أعين ض٩ٜا ٖطَؼ

 ٔٵَٳ !َٚا ٖٞ ايٓػذ ا٭غاغ١ٝ اييت اقتبؼ َٓٗا ٖصا إً؟ ؟!ؾُا ٖٞ َكازضٙ !ايٓاؽ

  !؟ايًػات إتساٚي١ ايّٝٛ ٙتطدِ ٖصا إً َٔ يػت٘ ا٭ٍٚ إٍ ٖص

: ١ ع٢ً إً اهلطَػٕٞؿاِٖٝ ايكٛؾٝٸاؾابطٟ قس أغك٘ ا استُاٍ إٔ :اَػ١اـ
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ٜٚٓطًكٕٛ  ,ب٦ٝتِٗبطٕٚ ٕ ايهجري َٔ إرتٌْ قس ٜتأثٻأٖٞ  ,نطٚض١ٜ إٕ مثٸ١ قه١ّٝ

ٍٕ قس ايتؿت إيٝ٘ بعض  .َٓٗا يؿطح َا ٜػُعْٛ٘ َٔ ايجكاؾات ا٭خط٣ ّٚهٔ شنط َجا

َػاّٜٚا ٍ ٚٸى ا٭احملطٸ ظعِؾإٕ بعض إرتٌْ يؿًػؿ١ أضغطٛ قس  ;خٞ ايؿًػؿ١َ٪ضِّ

٠ ُٝا إٔ أضغطٛ ٫ ٜط٣ إٔ ٖٓاى خايكّا يعامل إازٸٗ ا١َٕٛٛٓ اٱغ١َٝ٬, ؾ «هللا»ٕؿّٗٛ 

 ٢ ٜػاٟٚ ٖصا شاى.ستٸ

ًٷ, ايصٟ ٜؿٚه طّا قس ٜهٕٛ َتأثِّ «ض٩ٜا ٖطَؼ»ٌ ٚإرتدِ يصيو إً, يٛ ثبت َ

ايهجري َٔ قطٸا٤ نُا ٜكٍٛ ٚ .بجكاؾت٘, ٚاْط٬قّا َٓٗا ٜكّٛ برت١ْ إً إصنٛض

ُٖإ :ايؿًػؿ١ ايّٝٛ َٔ خ٬ٍ ايص١ٖٝٓ اٱغ١َٝ٬ اييت انتػبٓاٖا,  تٵٕ قطا٤تٓا ٭ضغطٛ 

ُٻ ٛٸؾش ضاتٺ َٔ قٓع ب٦ٝتٓا ٚأسٛايٓا ًٓا ٚأغكطٓا ع٢ً ْكٛم أضغطٛ َؿاِٖٝ ٚتك

 ايعَها١ْٝ. 

بعس خطٚدِٗ َٔ ضسِ  ؾإِْٗ ;اح ٚإرتٌْٖٚٛ ْؿؼ َا سسخ َع بعض ايؿطٸ

٫ ىًٛ َٔ  ٜكَٕٛٛ برت١ْ إتٕٛ ا٭دٓب١ٝ ٚؾل ٖصٙ ايجكاؾ١, ٖٚٛ أَطٷ اقٸ١ثكاؾ١ٺ خ

ٔٸ عًُا٤ ايتؿػري ٚاهلطَٓٛطٝك١ٝ,  ٞٸ خكٛقّاٚتعكٝسٺ, يه َٓٗا, يس٣  ا٫تٸذاٙ ايؿًػؿ

ض ايجكاؾ١ ٚايب١٦ٝ ٗ ؾِٗ اـطابات ٚن٬ّ ٚٵسٚا ع٢ً زٳٖاٜسغط, ٚغازَط, قس أٖن

ٓٵ .اٯخطٜٔ ُٕ  بٗصٙ اؿكٝك١.ـ أٜهّا ٜصعٔ كٹٚا

طٟ إً اهلطَػٞ ايصٟ اعتُسٙ عٞ ٚقٛع َجٌ ٖصا ا٭َط عٓس َؿػِّمٔ ٫ ْسٻ

أٜهّا ٚقٛع اؾابطٟ ٗ  بعس بايهطٚض٠ ٚقٗطّاتػٓا ٫ ْطّا ٚبايهطٚض٠, يهٓٗٵَق ,اؾابطٟ

ٍ إٔ سٳْٸ٘ بٳأٟ إٚضط١ ايتطبٝل ٚاٱغكاٙ ٚايتهٌُ, ؾٝشسخ عهؼ َا أضازٙ اؾابطٟ, 

ػ٘ بإكطًشات ايعطؾا١ْٝ ْٵط ايعطؾإ بايؿهط اهلطَػٞ قس اْطًل َٔ ُأٜجبت يٓا تأثټ

هب اٱساط١ بكطا٥ٔ إً  ٔطٙ ب٘ ٗ ؾطح ٖصا إً إٓػٛب إٍ اهلطَؼ. يهٚتأثټ

 م ٗ ؾطٚع ٖصٙ إػأي١.ٛٵٚبأسٛاي٘, بعس إسطاظ قسٚضٙ, قبٌ ايػٳ

َٔ ا٭ٜاّ  َّٛاٜٚ ,ؾايكه١ٝ تؿب٘ قه١ٝ ايهؿسع ايصٟ نإ ٜعٝـ ٗ ايبشط

ثت٘ ايػُه١ عٔ غع١ ايبشط َٔ ايبشط, ؾساض سٛاضٷ بُٝٓٗا, ؾشسٻ ٚقًت٘ مسه١ْ

ٔٸ ايهؿسع إػهٌ عذع, ستٸ ٌ َكسإم يًػع١ ٢ ايػاع١, عٔ ؽٝټَٚػاست٘, يه

ٛټ ;ٚإػاس١ تطاٍ َػاس١ اؿٛض ضات٘ ٚشيو يهٕٛ إط٤ ابٔ ب٦ٝت٘, أٚ ابٔ ثكاؾت٘ ٚتك
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ٚٸ  بعض اهلطَٓٛطٝكٌٝ.ب تعبري ػٵي١ٝ, سٳا٭

ٝٸ: ازغ١ايػ  نإ هب: ١ ٚايطٚا١ٝ٥ايػؿ١ً عٔ زضاغ١ َػتٓسات ايعطؾا٤ ايكطآْ

 ,و بٗا ايعطؾا٤ط إٔ ٜسضؽ ايطٚاٜات ٚاٯٜات اييت ُػٻل ٚايٓاقس إٖٛقاحملٚك ع٢ً

ؾ٬ ْكٌ إٍ  ايػٓس١ٜ ٚايس٫ي١ٝ, تٌَٔ ايٓاسٝ ٚأغٓسٚا َٛنٛعاتِٗ َٚػا٥ًِٗ إيٝٗا,

, إٍ اٯٜات ٚايطٚاٜات إع١ٝٓ ,ٚيٛ خاطؿ١ّ ,ْٛط٠ّ ٔلًِْٴع١ٝ ٗ ٖصا اجملاٍ َا مل قط ْتٝذ١ٺ

٫ٚ ّهٔ غًب قؿ١ ا٫دتٗاز ٚا٫غتٓباٙ عٔ ٖاضغات ايعطؾا٤, نُا ؾعٌ 

  .ايطٚاٜاتٖصٙ  إٍ اؾابطٟ, َٔ زٕٚ إيكا٤ ْٛط٠ٺ

 

 ــــــ ْتا٥ر ايبشح

ٗاز ايعطؾاْٞ, ٚٗ عطض إٛقـ ًٓا بعس ٖصٙ اؾٛي١ ايػطٜع١ ٗ شنط ا٫دتتٛقٻ

 إٍ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:  ,اؾابطٟ بايٓػب١ إٍ ٖصا ايٓشٛ َٔ ا٫دتٗاز

١ ع٢ً ْٝع ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ, ٚا٫ٖتُاّ ظُٝع ٛإٕ نطٚض٠ احملاؾ: ا٭ٍٚ

 ٗ إبساع ا٭بعاز اٱْػا١ْٝ ٚايٛدٛز١ٜ, ٖٞ اييت زؾعت ايعطؾا٤ ٚايكٛؾ١ٝ مٛ ايتؿهري

 ٚايٛدٛز ٚايٛاقع. ٜعٝسٕٚ بٗا قطا٠٤ ايٓلٸ دسٜس٠ٚتسؾٌ َٓٗذ١ٝٺ 

ٕٸ اٱؾهاي١ٝ اييت ططسٗا احملٚك: ايجا١ْٝ ٛٸ ل احملرتّ ـإ ف اٱغ٬َٞ نٕٛ ايتك

ـٺٸ  ,َكتبػّا َٔ ايجكاؾ١ اهلطَػ١ٝ ـ تػتبطٔ إؾهاي١ّٝ أخط٣ ػطٸْا إٍ نطٚض٠ ؾتض ًَ

٤ ناْت آ١ّٜ قطآ١ْٝ ايس١ٜٝٓ, غٛا كٛمإغ١َٝ٬ بعض ايٓ َٔت آخط, ٖٛ نطٚض٠ ايتجبټ

نإ أٚ  أخ٬قّٝا ,, تًو ايٓكٛم اييت ؼٌُ طابعّا َعٜٓٛٸّاقاطع١ٚ أٚ غٓٸ١ّ ثابت١

 أٜهّا َٔ اهلطَػ١ٝ أّ ٫؟ عطؾاّْٝا, يٓط٣ ٌٖ ٖٞ َكتبػ١ْ

بايٓػب١  بايتٓٛري ايٛاٗ ٚايهاٗ ِٵمل ُٜك: ْٛاؾل اؾابطٟ ٗ إٔ ايعاضف يج١ايجا

ب ع٢ً َٓاٖذِٗ ايٓػب١ٝ ٚايؿٛن١ٜٛ, يهٓٓا ٫ ترتتٻ ; يصيو قستأٌٜٚإٍ َٓٗذ٘ ٗ اي

ٚيٛ  ,, ٚٗ ٖاضغت٘ ا٫دتٗازَطًك١ ٌ ايعاضف بكٛض٠ٺبٳْٛاؾك٘ ٗ ْؿٞ ايتٓٛري َٔ قٹ

 ١ أسٝاّْا.بكٛض٠ٺ ؾٛنٜٛٸ

ِٸ عًمل : طابع١اي  ٢ إً اهلطَػٞ ايصٟ ْكً٘ اؾابطٟ َٔ إكازض ايػطب١ٝتت

ٓس١ٜ ٚايس٫ي١ٝ, ٚهب ايكٝاّ بٗصٙ ا٭عُاٍ قبٌ ايػ تٌاي٬ظ١َ َٔ ايٓاسٝ ايسضاغ١ُ
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 ٚقٗطّا ا٫ْتكاٍ عٔ ططٜل ٚدٛٙ ايؿب٘ بٌ ايجكاؾتٌ يًكٍٛ بإٔ ايجا١ْٝ ْؿأت بايهطٚض٠

 عٔ ا٭ٍٚ.

بٌ أقبض  ؾك٘, ل ايػايٞ مل ٜكبض ٗ ايططف إكابٌ يًعطؾا٤: إٕ احملٚكاَػ١اـ

عٛا إَهإ ايهؿـ ازٻ ٔايصٜ ,نأٌٖ اؿسٜح َج٬ّ ,از ايعطؾا٤ٗ َكابٌ بعض ْٓك

ؾٝذب  .اغتٓازّا إٍ بعض ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ايجابت١ َٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ بايهطٚض٠ ;ٚايؿٗٛز

 .ع٢ً اؾابطٟ أٚ ع٢ً ايٓاقط يطأٜ٘ إٔ ٜسيٞ بطأٜ٘ بايٓػب١ إٍ ٖصٙ ايٓكٛم

ٙٺ ٚتهٌُل اإٕ احملٚك :: قس ٜكاٍايػازغ١ , َع٢ٓ أْ٘ حملرتّ مل ٜػًِ َٔ إغكا

٘ بعض إكطًشات ايكٛؾ١ٝ ع٢ً إً اهلطَػٞ ايصٟ اعتُسٙ ٗ ازٸعا٤ قس أغك

 إُاث١ً بٌ ايجكاؾتٌ, ؾأز٣ شيو إٍ َٓاقه١ ْؿػ٘.

ٝٸ١ طٹايتأنٝس عًٝ٘ ٖٛ أْٓا مل ْٴبٵ تٴ: أبطظ ٖصٙ ايٓتا٥ر اييت أضزٵايػابع١ ٌ إؾهاي

ٛٸٚأضبهٓا َٓٗذ ,يٓاٖا إٍ ؾٛواؾابطٟ بايهطٚض٠ إٓطكٝٸ١, بٌ بسٻ ف ٘ ٗ ْكس ايتك

َٔ ا٭َٛض اييت نإ هب عًٝ٘ نباسحٺ شٟ  ٚايعطؾإ, سٝح إْ٘ غؿٌ عٔ نجرٕي

َٴُٓٵ ٢ إٍ ؾ٤ٞٺ َٓٗا, ٖٚصا غًٝعّ ايٓاقط ٯضا٥٘, ستٸ طٵؿٹإٔ ٜكّٛ بٗا, ٚمل ٜٴ رٗٳؾهٕط 

ٗٸ يٛ نإ َٓكؿّا ٚباسجّا ّ بٓتا٥ر عٵقبٌ اَؾـ سّا بإٛنٛع١ٝ ٚاٱْكاف, إٔ ىٛض َتع

 ٖصٙ إعاضى ايؿهط١ٜ. ـ  ١كقٖك

 

 

الهىامش
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 ايدٜٔ ٚيٛاشَ٘ ايطٝاض١ٝ

 يف ايفهس ايطٝاضٞ ايرباغُاتٞ

 

 د. رشيد ركابيان

 حسه علي ياريد. 

 

 ــــــ (1)ـ َا١ٖٝ ايرباغُات1١ٝ

ٗ ايًػ١ اٱلًٝع١ٜ, ٖٚٞ  «pragmatism»إٕ ايرباغُات١ٝ أٚ ايع١ْٝ٬ُ تعازٍ ايـ 

. تٓسضز ايرباغُات١ٝ ٗ (2), َع٢ٓ ايؿعٌ أٚ ايعٌُ«pragma»٠ ايْٝٛا١ْٝ َٔ إؿطز َأخٛش٠ْ

. إٕ ايرباغُات١ٝ (3)أٚ إصٖب ايؿهطٟ ٚايعك٬ْٞ «Intellectualism»َؿطز٠ ايـ  َكابٌ

ِٸ ٚقؿٗا بأْٗا ؾًػؿ١ْ عباض٠ْ ب إكطًض: ػٳػطٜب١ٝ, ٖٚٞ َع عٔ ؾًػؿ١ أَطٜه١ٝ ٜت

ٚتؿتٌُ ع٢ً  ,, َع٢ٓ إٔ ا٭َٛض إشا ناْت َٓتذ١ّؾًػؿ١ تٓٛط إٍ ا٭ؾعاٍ ٚا٭عُاٍ

ؾٗٞ ْٛط١ٜ ػعٌ  .ايعٌُ ٗ ن٥ٛٗا إٔ ٜػتُطٸ ٚتػتشلٸ ,سكٝك١ٝ ؾٗٞ أَٛضٷ ,َكًش١ٺ

 ١ ايكهاٜا, َع٢ٓ إٔ ايكه١ٝ إِا تهٕٛ قشٝش١َّٔ ايٓؿع١ٝ ٚاؾسٚا١ٝ٥ َعٝاضّا يكشٸ

ٌٸ إؿانٌ, ٚإِ ٚناْت ْادع١ّ ,يًتطبٝل إشا ناْت قاب١ًّ ا تٓٛط إٍ إٓؿع١ ٗ س

 ٚايباطٌ أبسّا. ايع١ًُٝ يًػًٛى ٚايعٌُ, ٫ٚ تكِٝ قٛاعسٖا ايػًٛن١ٝ عٌ َعٝاض اؿلٸ

ٚٸ (4)نإ )ؾاضٍ غاْسضظ بريؽ( َٳٖٛ أ ٚعٌُ )ٚيِٝ  .دا٤ بايٓٛط١ٜ ايرباغُات١ٝ ٔٵٍ 

ٌٕ ,ع٢ً َٓشٗا ا٫عتباض (5)دُٝؼ( ِٸ .ٚانض ٚزقٝل َٔ خ٬ٍ بٝاْٗا بؿه دا٤ )دٕٛ  ث

يٝكِٝ ؾًػؿت٘ ع٢ً أغاغٗا. ٚخ٬ق١ ٖصٙ ايؿًػؿ١ ٖٞ إٔ ا٫ختباض ايٓٗا٥ٞ  (6)زٜٟٛ(
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ٌٸ ٔٷ ,أٚ َػاضٙ ايٓادع ٚإؿٝس ,َؿّٗٛ يه  سٸ ايرباغُات١ٝ ْتٝذ١ّعٳبايعٌُ. َٚٔ ٖٓا تٴ ضٖ

ٚايتشكٝل  ,س ايؿًػؿ١ ايرباغُات١ٝ ع٢ً ايتذطب١. ت٪ٚن(7)يتذسٜس ايبٓا٤ ٗ ايؿًػؿ١

ْٗا تؿتٌُ ع٢ً ْتا٥ر َكٓع١. إٕ ايتأنٝس ايط٥ٝؼ هلا إح ٚاؿكٝك١ َٔ سٝ ,ايتذطٜيب

ٚٸ يٞ هلا يٝؼ ْٛاَّا َٓػذُّا إِا ٜكّٛ ع٢ً ا٭غًٛب ٚايٓٛط, ٚيصيو ؾإٕ ايؿِٗ ا٭

 «instrumentalism»نإ )دٕٛ زٜٟٛ( ٜ٪ثط اغتدساّ َؿطز٠ ايـ  ٖٓاَٚٔ  .َُّٚٓٛا

ايرباغُاتٞ اٱٜطايٞ )دٝٛؾاْٞ . ٚقاٍ ايؿاب (9)٫ّ َٔ ايرباغُات١ٝسٳبٳ ,(8))ايصضا٥ع١ٝ(

فاظ ٗ ؾٓسم تٓؿتض عًٝ٘  :َجٌ ,بابٝين(: إٕ ايرباغُات١ٝ تكع ٗ َٓتكـ ْٛطٜاتٓا

)دٕٛ زٜٟٛ(, ٚ)ؾطزٜٓاْس  :. َٚٔ بٌ َؿاٖري ٖصٙ إسضغ١(10)ايهجري َٔ ا٭بٛاب

 ز٠ يًرباغُات١ٝ.َتعسِّ ض٣٩, سٝح عُسٚا إٍ تكسِٜ (12), ٚ)ٖاْؼ ؾآٜذط((11)ؾًًٝط(

ؾٗٛز ث٬ث١ َٔ َؿاٖري  س شٖب )نابًػتٕٛ( إٍ اعتباض ايرباغُات١ٝ مثط٠ّٚق

ٌّإؿٚه . (13)َٔ: )ؾاضٍ غاْسضظ بريؽ(, ٚ)ٚيِٝ دُٝؼ(, ٚ)دٕٛ زٜٟٛ( طٜٔ, ِٖٚ ن

 «ايٓٝٛبطاغُات١ٝ»ؼت عٓٛإ  ا٬ٕٝزٟٚتٛاقًت ا٭ؾهاض ايرباغُات١ٝ ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ 

, ٚ)٬ٖٝضٟ (14))ضٜتؿاضز ضٚضتٞ( :َٔ ٜس نٌٛطأٚ )ايرباغُات١ٝ اؿسٜج١(ص, ع٢ً 

ٚآخطٜٔ. ٖٓاى اخت٬ؾإ  (17), ٚ)غتاًْٞ ؾٝـ((16), ٚ)زْٚايس زٜؿسغٔ((15)بٛتٓاّ(

 نبريإ بٌ ايرباغُات١ٝ ايتكًٝس١ٜ ٚايرباغُات١ٝ اؾسٜس٠, ُٖٚا:

ٚٸ خ ٚيِٝ دُٝؼ ٚدٕٛ نُا ؼسٻ ,«ايتذطب١»: ا٫خت٬ف بٌ اؿسٜح عٔ ٍا٭

 ٖٚطبطت زٜؿسغٕٛ. (18)خ ٬ٜٚضز نٛأٜنُا ؼسٻ ,«ػ١ايً»زٜٟٛ, ٚعٔ 

ايصٟ ٜطؾع تطبٝك٘  «إٓٗر ايعًُٞ»باغِ  بٌ ايكٍٛ بٛدٛز ؾ٤ٞٺا٫خت٬ف : ايجاْٞ

 .(19)َٔ استُاٍ قسم عكا٥س ايؿطز

ؽتًـ ايرباغُات١ٝ اؾسٜس٠ عٔ ايرباغُات١ٝ ايكس١ّ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ضٚضتٞ ـ َٔ 

خ عٔ ايًػ١, خ٬ؾّا يًرباغُات١ٝ ت١ٝ اؾسٜس٠ أخصت تتشسٸٕ ايرباغُاإ: ا٭ٍٚ :ْاسٝتٌ

ٕ ايرباغُات١ٝ إ: ايجا١ْٝٚخ عٔ ايتذطب١ ٚايصٖٔ أٚ ايٛدسإ; ايكس١ّ اييت ناْت تتشسٻ

 . «إٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ»و ٗ اؾسٜس٠ أخصت تؿٚه

ٚقس شٖب ضٚضتٞ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايرباغُات١ٝ تٓطٟٛ ع٢ً ث٬خ خكا٥ل, 

:ٖٞٚ 



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55الرابعة عشرة ــ العددان  ــ السنة نصوص معاصرة  

 

 يٓعع١ ايصات١ٝ.ا ـ نسٸ1

ـ عسّ ا٫خت٬ف ا٭بػتُٝٛيٛدٞ بٌ اؿكٝك١ إطتبط١ َا هب إٔ ٜهٕٛ 2

ٔٷ  .ٚاؿكٝك١ إطتبط١ َا ٖٛ نا٥

ٟٸ3 ّٕ ـ ٫ ٜٛدس ٖٓاى أ أٚ قٝس غري ايكٝٛز إطتبط١ باؿٛاض, سٝح تٓؿأ َٔ  إيعا

 .(20)َا١ٖٝ ا٭ؾٝا٤ أٚ ايصٖٔ أٚ ايًػ١

 

 ــــــ اغُات١ٝـ األضظ ٚاخلصا٥ص احملٛز١ٜ يًرب2

إٕ ايرباغُات١ٝ ٗ ْٛطتٗا إٍ ايٛدٛز تط٣ ٗ اٱْػإ نا٥ّٓا ادتُاعّٝا ٜػتطٝع 

١ً ٗ ايتذطب١ غري ايجابت١ َٔ خ٬ٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايٛقٍٛ إٍ سكٝك١ ايٛدٛز إتُجِّ

, سطٸ٠ ٕ اٱْػإ قاسب إضاز٠ٺٚٵز٠. إٕ ايكا٥ًٌ بايؿًػؿ١ ايرباغُات١ٝ ٫ ٜطٳٚغري احملسٸ

إش ٜكٛيٕٛ: إٕ اٱْػإ  ;ٝات١ٜ اٱْػإ ٗ إطاض اٯَاٍ ٚايتُٓٸٜٚعًُٕٛ ع٢ً تكٜٛط سطٸ

كت آَاي٘ ُا بػ٘ غًطت٘ ع٢ً ايطبٝع١ احملٝط١ ب٘ بٛاغط١ ايعًِ ٚايتك١ٝٓ ؼٖكنًٓ

١ٜ. إٕ أقشاب ٖصٙ ايؿًػؿ١ مل ٜكُٝٛا آضا٤ِٖ ع٢ً أغاؽ إؿاِٖٝ ٝات٘ باؿطٸُٚٓٸ

١, ٚيصيو سٝح تسٚض ا٭َٛض ع٢ً قٛض ٚإِا ع٢ً ايتذطب١ اؿٝٸإكسٸ١َ ع٢ً ايتذطب١, 

ٌٸ و٢ٛ ـ بايٓٛط إٍ  ؾدٕل ايتذطب١, ٚسٝح نإ اٱْػإ دع٤ّا َٓٗا, ؾإٕ ن

ِٸ, ات٘ ـ بؿطقت٘ ٗ ايتهاٌَ ٚايٛقٍٛ إٍ ايػا١ٜ. ٚٗ ٖصٙ ايط١ٜ٩قابًٝٸ  سٝح ٜت

ـٷ ز٠ َٚا ًها٥ٓات اجملطٸي ايرتنٝع ع٢ً فطٸز ايتذاضب ايبؿط١ٜ, ٫ ٜبك٢ ٖٓاى ٖاَ

 ؾٛم ايطبٝع١ٝ ٚايعك١ْٝ٬.

ِٸ إش يٝؼ  ;«أقٌ ايتػٝري»أقٌ ٗ ا٭ْطٛيٛدٝا ايرباغُات١ٝ بـ  ّهٔ تػ١ُٝ أٖ

تصٖب ايػٝس٠ )دٛزٜح »ٚاسس.  تٌ ٗ ْٕٗطٜػبض َطٸ ٖٓاى َٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ ؾدلٷ

اضّا َتػٝٸطّا تٝٸإٍ ا٫عتكاز بإٔ أقشاب ايؿًػؿ١ ايرباغُات١ٝ ٜعتربٕٚ ايعامل  (21)باتًط(

ؿل َع ضغب١ اٱْػإ زا٥ُّا, ٫ٚ ٜٛدس ؾٝ٘ ز, ٖٚٛ ٫ ٜتٸطّا ٚغري قسٸْٚاقكّا َٚتهجٸ

ٛټ ؾ٤ٞٷ ٌٸ ;ض. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽثابت, ٫ٚ ٜهُٔ ايتط ؾ٤ٞ ٗ ساي١  سٝح ٜهٕٛ ن

ٌٸ ط, ٜهٕٛ ايعامل غري آَٔ, أٚ أْ٘ ٜٓطٟٛ ع٢ً ساي١ٺتػٝټ ؾ٤ٞ ٜهٕٛ  فٗٛي١, ٚإٕ ن

ٕٵٚٵٕػتكبٌ, ٚوٌُ غاٜت٘ ٗ شات٘. ٖٚٞ تكٍٛ: إِْٗ ٜطٳّٓا باٖٵضٳ ٫ ٚدٛز يًشكٝك١ ٚضا٤  ٕ أ
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 .(22)«إِا ٜٛٗط بايتذطب١ ايتذطب١, ٚإٕ َا ٖٛ َٛدٛزٷ

زّا, عٝح ٫ ّهٔ إٕ أقشاب ايؿًػؿ١ ايرباغُات١ٝ ٜٛادٕٗٛ عإّا ٚاغعّا َٚتعسٸ

سٝح نإ ايعامل عباض٠  ;ٚاسس٠. ٚيصيو إخهاع٘ يًبشح ٚايسضاغ١ ظُٝع أبعازٙ َطٸ٠ّ

ٌٕط ْٚاقل َٚتعسٸَتػِّ إضعٔ تٝٸ كربٟ ٚػطٜيب  ز ٚغري َتعٝٸٔ, هب زضاغت٘ بؿه

ٛٸٍ. ٚنُا ٜتٻ ٛٸٍ ايطبٝع١ هب إٔ ٜهٕٛ نُا ٜبسٚ آخصّا ٗ ايتٛغٸع ٚايتش ذ٘ َػاض ٚؼ

ٛٸٍ أٜهّا. ٛٸ ٚايتش ٛٸض ٚايُٓ  ؾُٗٓا هلا ٗ ساي١ َٔ ايتط

ٚتًب١ٝ يًتؿهٝو  اغُات١ٝ تأتٞ ناغتذاب١ٺٜط٣ ضٜتؿاضز ضٚضتٞ إٔ ايرب

. إٕ إصٖب ايرباغُاتٞ ٜعترب إعطؾ١ أغاغّا (23)ا٭بػتُٝٛيٛدٞ يًُٝتاؾٝعٜل ايػطبٞ

ٱزضاى ايٛدٛز, سٝح ّهٔ ايٛقٍٛ إيٝ٘ َٔ خ٬ٍ إق٬ح ايتذاضب. ٜصٖب عًُا٤ 

طؾتٓا ـ ٖصا إصٖب إٍ ا٫عتكاز بكسض٠ اٱْػإ ع٢ً ؾِٗ اؿكا٥ل, َع تٛنٝض إٔ َع

ٛٸٍ إػتُطٸ يًعامل ٚاٱْػإ ٗ إطاض ايٓعع١ ايع١ْٝ٬ُ ـ قسٚز٠  بػبب ايتػٝٸط ٚايتش

ٝٸأْٚػب١ٝ أبسّا, ٚ بٛاقع ايؿطز ٚسايت٘ ايطا١ٖٓ.  ٔٷٖٵ١ ٚضٳٕ اؿكٝك١ إطتبط١ بٗصا إهإ آْ

ٕ ببٝإ أ ,تعاطٞ ايصٖٔ َع احملٝ٘ ٚايب١٦ٝ إٕ إعطؾ١ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايط١ٜ٩ ْتازٴ

 اؿكا٥ل إٓؿٛز٠ هلِ غتهٕٛ سكا٥ل ْػب١ٝ ٚغري َطًك١.

إٕ ايرباغُات١ٝ تؿتٌُ ع٢ً خكٝكتٌ َٚؿٌَٗٛ قٛضٌٜ, ٜػتٛعبإ ٗ ايعاز٠ 

َٚٓاٖه١  ;إْهاض اؿكٝك١»عٔ:  ْٝع أؾهاضِٖ ٚشٖٓٝاتِٗ. إٕ ٖصٜٔ إؿٌَٗٛ عباض٠ْ

بٛاغط١ ايتشًٌٝ غٛا٤  ,. ؾٗ٪٤٫ ٜٓهطٕٚ ؾهط٠ انتؿاف اؿكٝك١ إطًك١«ايعكٌ

٫ّ َٔ شيو ًّٕٝٛ إٍ إعطؾ١ اؿاق١ً َٔ سٳإٓطكٞ أٚ َٔ خ٬ٍ ايهؿـ ٚايؿٗٛز, ٚبٳ

إْػ١ٜٛ.  , ٜٚٓٛطٕٚ إيٝٗا َٔ ظا١ٜٚٺٕ إٔ اؿكٝك١ ْػب١ْٝٚٵططٜل ايتذاضب إعاؾ١, ٜٚطٳ

 نُا أِْٗ ٜعتربٕٚ ايتؿهري ٚايٓٛط تابعّا يًعٌُ, ٜٚٗإْٛ ايٓعع١ ايعك١ْٝ٬.

دصٕٚ ٗ ايػايب َٛقؿّا اْتكازّٜا َٔ اؿكٝك١. ٜط٣ غؿ١ ايرباغُاتٌٝ ٜتٻإٕ ايؿ٬

١ َا ٖٛ عسّ بط٬ْٗا عٓس ايتذطب١, بؿطٙ إٔ غاْسضظ بريؽ إٔ ا٬ٕى ٗ سكٝك١ قهٝٸ

إٔ دٕٛ زٜٟٛ َٔ ايٓاقسٜٔ يًشكٝك١,  (24)يًتذطب١. ٜٚط٣ )بريتطاْس ضاغٌ( تهٕٛ قاب١ًّ

ِٸ , (25)«اؿكٝك١»َا قاّ ب٘ زٜٟٛ ٖٛ اْتكازٙ ٕؿّٗٛ  ٚعُس٠ ٚقاٍ ٗ ٖصا ايؿإٔ: إٕ أٖ

. ٜط٣ (26)«ايصضا٥ع١ٝ»ٚقس متٸ بٝإ ٖصا ايٓكس ٗ ايٓٛط١ٜ اييت أطًل عًٝٗا َكطًض ايـ 
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إٕ َعٓاُٖا ٫ ٜتذاٚظ  :ؾًًٝط ٚزٜٟٛ إٔ اؿكٝك١ ٖٞ بإع٢ٓ إٛدٛز ٗ ايعًِ, ٜٚك٫ٕٛ

اَ٘ ع٢ً إػا٥ٌ إتعًك١ ٖصا ا٭َط. نُا ٜٓؿل دُٝؼ اؾاْب ايط٥ٝؼ َٔ اٖتُ

ٌ ْٛعّا َٔ إكًش١ ٚايٓؿع. ٖٚٛ ٜط٣ باؿكٝك١. ٖٚٛ ٜصٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ اؿكٝك١ ُجِّ

ٝٸ١, ٚتؿاٖس اؿكٝك١ أثٓا٤ ايعٌُ بٗا ٗ  إٔ ايرباغُات١ٝ تطتب٘ با٭َٛض ايٛاقع١ٝ ٚايعٝٓ

ِٷ َٔ ْٝع  طبك١ٺي إٛاضز اـاق١, ٜٚعٌُ ع٢ً تعُُٝٗا. ٚبايٓػب١ ي٘ إٕ اؿكٝك١ اغ

ُٕٝٳأْٛاع ايكٹ ُٕعٹِ ا ٛٸسٹذٵ١ٓٝ ٚا سٝح تػتطٝع  ضات إِا تكضٸ١ٜ ٗ ايتذطب١, ٚإٕ ايتك

. تصٖب ايرباغُات١ٝ (27)َػاعستٓا ع٢ً إقا١َ ايع٬قات ايطبٝع١ٝ َع غا٥ط أدعا٤ ػطبتٓا

َٔ نُاهلا ٗ  ل دع٤ٺإٍ ا٫عتكاز بإٔ اؿكٝك١ ٗ ساي١ تبًٛض, ٖٚٞ ٗ اْتٛاض ؼٗك

 .(28)إػتكبٌ

عٔ عكا٥س بؿإٔ  ٜصٖب دُٝؼ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ْٝع سكا٥كٓا عباض٠ْ

ٌٸ(29)«ايٛاقع١ٝ» ع. إٕ ٚغري َكٓٻ َػتك٬٘ تعٌُ بٛقؿٗا ؾ٦ّٝا عكٝس٠ٺ , ٚإٕ ايٛاقع١ٝ ٗ ن

ٌٕ ّٸ ايٛاقع١ٝ بؿه تهططٸ اؿكا٥ل إٍ أخصٖا بٓٛط ا٫عتباض, ٚيصيو ؾإٕ ؾِٗ  ؾ٤ٞٷ عا

ٔٷ با٫ضتباٙ ايكا٥ِ بٌ ايصٖٔ ٚايٛاقع١ٝ, َع٢ٓ أْٗا ٗ ْٗا١ٜ  اٱْػإ يًشكٝك١ ضٖ

ٔٷ بايٓتٝذ١ ايٓاؾع١ يٮَٛض ٚا٭ؾٝا٤. إٕ اؿكٝك١ تطب٘ ْؿػٗا باؿكٝك١  إطاف ضٖ

 ع٢ً ضب٘ ْؿػ٘ َكطًٕض ايػابك١ عًٝٗا, ٚتعٌُ ع٢ً إق٬سٗا, نُا ٜعٌُ َكطًضٷ

ٕٷ ٕٕ غابل, ٜٚعٌُ قاْٛ ٌٸ آخط, ٚإٕ ع٢ً ضب٘ ْؿػ٘ بكاْٛ  ايكٛاٌْ ٚايًػات ٖٞ ـ ع٢ً ن

 ساٍ ـ أؾٝا٤ َٔ قٓع ايبؿط.

ع٢ً  ,سٸ إْهاض اؿكٝك١ َٔ َباْٞ ايرباغُات١ٝ اؾسٜس٠ يطٚضتٞ. ٖٚٛعٳنُا ٜٴ

إٕ ْٛط١ٜ  :ٜصٖب إٍ ْؿٞ اؿكٝك١, ٜٚكٍٛ: إٕ إدايؿٌ ٜكٛيٕٛ ,غطاض دُٝؼ ٚزٜٟٛ

ٌ فطٸز ٪اٍ عٓٗا ّجِّٕ ايػإتٓاٚط ايكسم )اؿكٝك١( َٔ ايٛنٛح ٚايبسا١ٖ عٝح 

ُٸ :٘, ٚمٔ ْكٍَٛطؾٳ ١ٝ إٕ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ غري َؿ١َٛٗ أق٬ّ, ٫ٚ ؼتٟٛ ع٢ً أٖ

٢ ب٘ ع٢ً َس٣ قطٕٚ أخصْا ْتػٓٸ يٝػت غ٣ٛ ؾعٕط ,قبٌ إٔ تهٕٛ ْٛط١ّٜ ,خاق١, ٖٚٞ

ٌٕ سٸ قٛض ايؿًػؿ١ عٳ٫ّ َٔ اؿكٝك١ ـ اييت تٴسٳبٳ ,. إٕ ضٚضتٞ(30)ٌغاشز َٚػٓؿ بؿه

نإ ٜكٍٛ با٫تؿام ايصٖين بٌ أؾطاز اجملتُع ايٛاسس. إٕ  ,يٛدٝا اؿسٜج١ ـٚا٭بػتُٝٛ

َتٛاق١ً َٔ  ٗ ساي١ٺ اضٷايٛاقع١ٝ ـ طبكّا يًُٓٛشز ايرباغُاتٞ ـ يٝػت أَطّا ثابتّا, بٌ ٖٞ تٝٸ
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ٛټ ط عٔ اؿكٝك١ ؾِٗ طٕٚ ايرباغُاتٕٝٛ إٔ ايؿِٗ إتٛٚؾٍ. ٜط٣ إؿٚهايتػٝري ٚايتش

ٌٸ َع٢ٓ, «إْػٟٛ» ٕٕ إٔ اٱْػإ ٖٛ ايصٟ ٜكٓع اؿكٝك١ ٗ ن  , ٫ إٔ ٖٓاى سكٝك١ّظَا

 َطًك١ َٛدٛز٠ ٗ ْٝع ا٭ظ١َٓ.

إٕ عًُا٤ ٖصٙ ايؿًػؿ١ ًّٕٝٛ إٍ إعطؾ١ اؿاق١ً َٔ ايتذاضب ايبؿط١ٜ, ٚٗ 

غٛا٤ عرب ايهؿـ ٚايؿٗٛز أٚ َٔ  ,إكابٌ ٜطؾهٕٛ ؾهط٠ نؿـ اؿكٝك١ إطًك١

ٞ. ٜصٖب ايرباغُاتٕٝٛ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ا٭ؾهاض ٚايعكا٥س أزٚات ططٜل ايتشًٌٝ إٓطك

ٌٸ ئ  ٚسكٝك١ٝ, ٚإ٫ٓ ْاؾع تهٕٛ قشٝش١ّ َؿانًٓا, ٚأْٗا َا زاَت تؿتٌُ ع٢ً أثٕط ؿ

ط٠ يبعض ايٛقت, َٚٔ ٖٓا َٚ٪ثِّ إٔ تهٕٛ ْاؾع١ّ ٚعًٝ٘ ّهٔ يعكٝس٠ٺ .تهٕٛ سكٝك١ّٝ

ٔٵ .ٗ ايٛقت ايطأٖ تهٕٛ سكٝك١ّٝ  تٓطٟٛ شات ٖصٙ ايعكٝس٠ ع٢ً ْتا٥ر قس ٫ ٚيه

ٛٻ ٚعًٝ٘ ٫ تهٕٛ اؿكٝك١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط  .باط١ً ٚخاط١٦ ٍ إٍ ْٛط١ٜٺَطن١ٝ, ؾتتش

 يًٓتا٥ر, ٚإٕ اؿكٝك١ أَطٷ بٌ إٕ ْٝع ا٭َٛض تابع١ْ ,٫ٚ تكبٌ ايتػٝري ايرباغُاتٌٝ ثابت١ّ

كٝك١ إطًك١ أبسّا, ٖٚصا ٚعًٝ٘ ؾإْٓا ئ ْػتطٝع بًٛؽ اؿ. يًعَإ ٚإهإ ْػيب ٚتابعٷ

 ا٭َط ٫ ٜتطابل َع ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ.

ٚٗ خكٛم إؿّٗٛ احملٛضٟ ايجاْٞ يًرباغُات١ٝ, أٟ َٓاٖه١ ايٓعع١ ايعك١ْٝ٬, 

طٜٔ ايرباغُاتٌٝ. ٚٗ ٖصا ايؿإٔ ٜصٖب ضٚضتٞ إٍ بٌ ْٝع إؿٚهَٔ قٹ ؿامٷٖٓاى اتٸ

 اؿكٝك١ َا ؾٛم ايتاضى١ٝ ٚغري ايبؿط١ٜ. ٞ عٔ ايعكٌ ايػاعٞ إٍا٫عتكاز بٛدٛب ايتدًٓ

َٔ شيو أْٗا ٚإٕ ايرباغُات١ٝ تتٓاغِ َع ايهجري َٔ ا٫ػاٖات ايؿًػؿ١ٝ ايكس١ّ, 

َٚع  ;تٓػذِ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ َع أقاي١ ايتػ١ُٝ; ٫ٖتُاَٗا ايسا٥ِ با٭َٛض اـاق١

ع١ اٱهاب١ٝ; بػبب عٵيٓٻَٚع ا ;ع١ٝ; بػبب تأنٝسٖا ع٢ً اؾٛاْب ايع١ًُِٝؿايٓعع١ ايٓٻ

استكاضٖا يًشًٍٛ ايًؿ١ٝٛ ٚا٭غ١ً٦ غري اجملس١ٜ ٚايتذاضب إٝتاؾٝعٜك١ٝ. إٕ ْٝع ٖصٙ 

ع٢ أٚ َٓٗر ـ لس ايٓعع١ ايعك١ْٝ٬ ـ بٛقؿٗا َسٸٸ َكابٌيًعكٌ. ٚٗ  ا٫ػاٖات كايؿ١ْ

ع ز٢ْ ٫ تتٖٛقا٭ ٚتٓعع إٍ إٛاد١ٗ, ٚيهٓٗا ٗ اؿسٸ ,ذ١ بايػ٬حايرباغُات١ٝ َسدٻ

٫ٚ أقٍٛ اعتكاز١ٜ  ,٢ عكا٥س ست١١ُٝ ٗ بسا١ٜ ا٭َط. ؾايرباغُات١ٝ ٫ تتبٓٸْتا٥ر خاقٸ

َٔ خ٬ٍ  ,. نُا ٜصٖب ضٚضتٞ(31)١١, ٚإِا تهتؿٞ بتطبٝل َٓٗذٝتٗا اـاقٸخاقٸ

ٞ عٔ ايعكٌ ايػاعٞ ٚضا٤ اؿكٝك١ َا إٍ ا٫عتكاز بٛدٛب ايتدًٓ ,ا٫ػاٙ إٓاٖض يًعكٌ
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 يتاضى١ٝ ٚغري ايبؿط١ٜ, ٜٚط٣ إٔ َؿّٗٛ ايعكٌ ايبؿطٟ إِا ٜهٕٛ َكب٫ّٛ إشا متٸٚضا٤ ا

ٛټ ٛٸَػض ٖصا ايتك  .(32)٠ اييت تػع٢ إٍ اقتؿا٤ أثط اؿكٝك١ض ايكا٥ٌ بإٔ ايعكٌ ٖٛ ايك

 

3ّٝ  ــــــ ات ظٗٛز ٚتبًٛز ايرباغُات١ٝـ خًف

ٌٕٜتعًٖ إٕ دٖٛط ايع١ْٝ٬ُ أَطٷ ٗٞ تعٛز ظصٚضٖا با٭َطٜهٌٝ, ؾ خامٸ ل بؿه

 ١. يكس تبًٛضت ايرباغُات١ٝ ٗ ايٛاقع نٓتٝذ١ٺإٍ َانِٝٗ ٚٚطٚؾِٗ ا٫دتُاع١ٝ اـاقٸ

, ٚقس تطى شيو تأثريّا نبريّا (33)«بٌ ايؿُاٍ ٚاؾٓٛب»يًشطٚب ا٭١ًٖٝ ا٭َطٜه١ٝ 

ع٢ً ايتؿهري ايعكًٞ ٗ ٖصٙ ايبكع١ َٔ ايعامل. ٚنإ ٕس٣ ايرباغُات١ٝ اْعهاغات 

أطًل  شس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٗ َطس١ًٺادتُاع١ٝ َٚع١ٜٛٓ نرب٣ ٗ اي٫ٜٛات إتٸ ٚتساعٝات

, ٚتبسأ ٖصٙ إطس١ً «إطس١ً ايه٬غٝه١ٝ»عًٝٗا )َانؼ ٖطبطت ؾٝـ( َكطًض ايـ 

ضّا ٚٵطات يعبت زٳَٔ ْٗا١ٜ اؿطب ا٭١ًٖٝ إٍ بسا١ٜ اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ, ٖٚصٙ َتػٝٸ

ٛٸايتايٞطات ع٢ً ايٓشٛ ض٩ٚؽ أق٬ّ ٖصٙ إتػٝٸ قٛضّٜا ٗ إهازٖا. ّٚهٔ بٝإ ٍ : ؼ

اي٫ٜٛات إتشس٠ إٍ إطس١ً ايكٓاع١ٝ, ٚاْتؿاض ٚاٖط٠ إسٕ, ٚاغتجُاض إكازض 

 إٍ اؿسٸ ,ٚغريٖا ,ايطبٝع١ٝ, ٚتٛغٝع ٚزَر غهو اؿسٜس ٚغا٥ط إٛاق٬ت ا٭خط٣

ٍٕ ,ايصٟ قاٍ َع٘ )دٕٛ زٜٟٛ( ط با٭ؾدام ١: إْ٘ قس تأثٻي٘ سٍٛ غريت٘ ايصاتٝ ٗ َكا

كت طات اييت ؼٖكطٙ بايهتب. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ إتػِّٚا٭سساخ أنجط َٔ تأثټ

ٕ ايسٜٔ إعٝح  ,طات ادتُاع١ٝ, بٌ ناْت َع١ّٜٛٓز َتػِّبٛاغط١ ايعًِ يٝػت فطٻ

 .(34)٣ إؿاِٖٝ ايتكًٝس١ٜ يًشٝا٠ ايؿدك١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝايتكًٝسٟ ٜتشسٸ

ٕ َٔ أنجط ايٓٛطٜات تأثريّا ٗ ٚٔايتهاٌَ اييت قسع بٗا زاضٵ ٚناْت ْٛط١ٜ

ٗٻ ست ا٭ضن١ٝ يتبًٛض إسضغ١ ايرباغُات١ٝ, ٚزؾعت باؾُٝع إٍ ٖصا ايؿإٔ, سٝح َ

١ٜٝٓ َٔ ٚٔزاضٵ داش ض١ٜ٩ أسٝا١ٝ٥ بؿإٔ ايؿعٛض اٱْػاْٞ أٜهّا. ٜبسأ ايرباغُاتٕٝٛ بط١ٜ٩ٺاتٸ

ٖٳ ؾٝبصٍ  ,غ٣ٛ ايتأقًِ َع ب٦ٝت٘ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا ِٛاٱْػإ بٛقؿ٘ سٝٛاّْا يٝؼ ي٘ َٔ 

ٌٸ ٜكاغٞ اؿسٸ ا٭ز٢ْ َٔ ا٭مل  إٔٓ٘ َا بٛغع٘ َٔ أدٌ قٓاع١ ا٭زٚات اييت ُٚه ن

ٚٗ زا٥ط٠ ايكطاع َٔ أدٌ ايبكا٤  .ا٭قك٢ َٔ ايػعاز٠ َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً اؿسٸ

تكهٞ  ١ْؾٗٞ ْٛطٜٸ ,ٖٚهصا ا٭َط بايٓػب١ إٍ ايرباغُات١ٝ .هب ايكها٤ ع٢ً ايهعٝـ
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اييت ٫ تػتطٝع ايتطابل َع  ,ٞ عٔ ا٭ؾهاض ايهعٝؿ١ ٚغري ايعك١ْٝ٬بٛدٛب ايتدًٓ

يٮؾهاض اييت ّهٔ تطبٝكٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ.  ايٛاقع ايعًُٞ, ٫ٚ ٜهٕٛ ايبكا٤ إ٫ٓ

, ؾإٕ «ايبكا٤ يٮقًض»نُا تبًٛضت ْٛط١ٜ ايتهاٌَ ايساض١ٜٝٓٚ ع٢ً أغاؽ  ,ٚيصيو

ط بٗصٙ ايٓٛط١ٜ. يكس ناْت ايرباغُات١ٝ ايرباغُات١ٝ قس تبًٛضت ع٢ً أغاؽ ايتأثټ ايؿًػؿ١

َا بٗصٙ ا٭دٛا٤ ٚا٭ٚناع. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ عُس )غاْسض بريؽ( إٍ  إٍ سسٛ ط٠َّتأثِّ

, ٚ)دٛضز ٖطبطت «ايتذطب١», ٚ)ًٜٚٝاّ دُٝع( َؿّٗٛ «إٓٗر إٓطكٞ»ططح َؿّٗٛ 

نإ ». ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ «ايصنا٤»)دٕٛ زٜٟٛ( ْٛط١ٜ , ٚ«إجاٍ»َؿّٗٛ  (35)َٝس(

يٓٛط١ٜ ايتهاٌَ ٚإٓاٖر اؿسٜج١ ي٬غتس٫ٍ ايتأثري ا٭نرب ع٢ً ايؿًػؿ١ 

 .(36)«ايرباغُات١ٝ

ٚبا٫يتؿات إٍ إٔ ايرباغُاتٌٝ ٜٓهطٕٚ ؾهط٠ انتؿاف اؿكٝك١ إطًك١ ـ 

٣ شيو إٍ إٔ ـ ؾكس أزٸغٛا٤ َٔ ططٜل ايتشًٌٝ إٓطكٞ أٚ َٔ ططٜل ايهؿـ ٚايؿٗٛز 

 .تبسٚ ا٭ؾهاض ايرباغُات١ٝ ؾسٜس٠ ايكطب َٔ ا٭ؾهاض ايػؿػطا١ٝ٥ ٗ ايْٝٛإ ايكس١ّ

ػطٜب١ٝ تعٛز ظصٚضٖا إٍ أؾهاض  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايرباغُات١ٝ بٛقؿٗا ؾًػؿ١ّ

ٝؼ َٔ أَجاٍ: )ؾطاْػ ,زسٴطٜٔ اُؾ, ٚإؿٚه(37)ايؿ٬غؿ١ اٱغطٜل, َٔ أَجاٍ: )أبٝكٛض(

, (41), ٚ)زٜؿس ّٖٝٛ((40), ٚ)إّا٥ٌْٛٝ ناْت((39), ٚ)ضٜٓٝ٘ زٜهاضت((38)بٝهٕٛ(

, ٚ)آضثٛض (44), ٚ)ناضٍ َاضنؼ((43), ٚ)ؾطٜسضٜـ ٖٝذٌ((42)ٚ)دٕٛ غتٝٛاضت ٌَٝ(

, ٚبعض ايؿ٬غؿ١ اٯخطٜٔ. ٚنإ يـ )ؾطاْػٝؼ بٝهٕٛ( ٚ)ضٜٓٝ٘ (45)ؾٛبٓٗاٚض(

ٗ ا٭ؾهاض اؿسٜج١. إٕ يبٝهٕٛ أنرب َٔ غريُٖا  زٜهاضت( بعس عكط ايٓٗه١ تأثريٷ

ٚقس نإ ٗ طًٝع١  ,١ ٗ ايطزٸ ع٢ً ا٭ؾهاض إجاي١ٝ بؿإٔ اؿكٝك١خاقٸ َها١ّْ

 ;ذ٘ إٍ ايعٌُايتؿهري ايرباغُاتٞ ٗ إطس١ً اؾسٜس٠. ٚٗ ا٭غاؽ إٕ ض١ٜ٩ بٝهٕٛ تتٻ

ت َٚهاْتٗا, طات ع٢ً اعتباض ايؿًػؿاإش ٜط٣ إٔ ايٓتا٥ر ايع١ًُٝ َٔ أٚثل ا٭زي١ ٚإ٪ؾٸ

 .(46)ٲْػإ ٗ سٝات٘يط أغباب ايطاس١ ٚايػعاز٠ نبري٠; ٭ْٗا تٛٚؾ ٜٚط٣ يٮعُاٍ ق١ُّٝ

ؼ يًتؿهري ايرباغُاتٞ. ٚقس أزٸ٣ يكس أَهٔ هلصا ايٓٛع َٔ ايتؿهري إٔ ٜ٪غِّ

إٍ ايتؿهٝو ايهاْيت, ٚض١ٜ٩  ,َٔ خ٬ٍ ططح َػأي١ ايٛنٛح ٚايتُاٜع ,زٜهاضت

 طّا ٗ ايؿًػؿ١ ايرباغُات١ٝ.ٚاغتطاع إٔ ٜهٕٛ َ٪ثِّ ٮؾٝا٤ اـاضد١ٝ,يناْت 
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ػٗا )تؿاضيع بريؽ( ـ خ َ٪غِّل باؾصٚض ايؿًػؿ١ٝ يًرباغُات١ٝ ؼسٻَا ٜتعًٖ ٚٗ

نُٔ إؾاضت٘ إٍ ايُٓ٘ اٱلًٝعٟ ٭ؾهاضٙ ـ قا٬ّ٥: إْ٘ قس بًؼ أعتاب ايؿًػؿ١ بٛاغط١ 

ٌ ب, بٌ ُجِّػٵم ايرباغُات١ٝ ؾشٳٌ ْكط١ اْط٬إّا٥ٌْٛٝ ناْت. إٕ ؾًػؿ١ ناْت ٫ ُجِّ

ايرباغُات١ٝ ـ ٫ بٛقؿٗا َٓٗذّا أٚ ؾًػؿ١,  إٕ. (47)يتٝاضات ؾًػؿ١ٝ أخط٣ أٜهّا اْط٬ق١ّ

ا٭خ٬م ايع١ًُٝ ـ قس متٸ تٛٚٝؿٗا َٔ  فاٍٚإِا بٛقؿٗا قٛاعس تكّٛ ع٢ً ايتذطب١ ٗ 

٣ بـ )ناْت( ايكٛاعس أزٸقبٌ إّا٥ٌْٛٝ ناْت. إٕ ا٫ٖتُاّ بػا١ٜ ايؿعٌ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ 

 .(48)إٍ اعتباضٖا َٔ ا٭َٛض ايرباغُات١ٝ

ٜصٖب إّا٥ٌْٛٝ ناْت إٍ ا٫عتكاز بأْٓا ٫ ْػتطٝع إٔ ْسضى عامل ا٭ؾٝا٤ 

ْؿػٗا; إش يٛ أضزْا إٔ ْسضنٗا ْٚؿُٗٗا ٚدب إٔ ْسخًٗا  ٚٗ سسٸ ,نُا ٖٞ ٗ ٚاقعٗا

ف ع٢ً ايعامل, ٚإٕ ايصٟ ػتطٝع ايتعطټٗ قٛايبٓا ايص١ٖٝٓ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ عكًٓا ايٓٛطٟ ٫ ٜ

ٌّ )زٜؿس ّٖٝٛ(  :َٔ ْعطؾ٘ ٖٛ عامل ػطبتٓا. ٚبعس ايهطبات ايكان١ٝ اييت اْٗاٍ بٗا ن

ٚ)إّا٥ٌْٛٝ ناْت( ع٢ً َكاتٌ إٝتاؾٝعٜكا, ٚإع٬ٕ ناْت عٔ إغ٬م قؿش١ 

ػؿ١ٝ مل إٝتاؾٝعٜكا, نإ ايٛقت قس أظف ٱعاز٠ قٝاغ١ ايؿًػؿ١. ٚٗ ٖصٙ ايجٛض٠ ايؿً

تهٔ ايؿًػؿ١ ايرباغُات١ٝ ٚسسٖا ٖٞ إٓٗر ايؿًػؿٞ, بٌ ناْت ٖٓاى ايؿًػؿ١ 

بٛقؿُٗا َٔ ايؿًػؿات ايهرب٣ إعاقط٠ أٜهّا. ٚقس  ,ايٛدٛز١ٜ ٚايؿًػؿ١ ايتش١ًًٝٝ

َٴ ٌٸ إػا٥ٌ  س١ّٜذٵأزضى أقشاب أقاي١ ايعٌُ أْ٘ ّهٔ يٓٛطٜتِٗ إٔ تهٕٛ  ٗ س

ٞ ٚا٫ظزٖاض. ٚبصيو ّهٔ اعتباض ٕ ُقسٴَّا مٛ ايرتٓقٚايسؾع َػري٠ اٱْػا ,ايعك١ًٝ

ٌٕ أٚغع يُٓٛشٕز ايرباغُات١ٝ دع٤ّا َٔ ْكسٺ ع٢ً ايؿًػؿات  َكبٍٛ يًشساث١, ٚضزٸ٠ ؾع

 .(49)اييت مل تهٔ تٛيٞ اٖتُاَّا باؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚإؿانٌ اؾع١ٝ٥ ٚايتؿك١ًٝٝ ,ايعا١َ

ٜب١ٝ ٗ إلًرتا أنجط قطبّا ٚايؿ٬غؿ١ َٔ أقشاب ايٓعع١ ايتذط (50)إٕ دٕٛ يٛى

. (51)ؿكٌ ٗ ا٭غًٛبَٔ أقشاب ايٓعع١ ايعك١ًٝ إٍ ايؿًػؿ١ ايرباغُات١ٝ; يهِْٛٗ َتٸ

ٌّ  ;بطاغُات١ٝ إٍ ْكس اؾٖٛط ايطٚسٞ بططٜك١ٺ (52)دٕٛ يٛى ٚزٜؿس ّٖٝٛ :َٔ ٜعُس ن

ب ػٳٝٳُ٘ ايرباغُات١ٝ َعسٝح ٜعٌُ دٕٛ يٛى ع٢ً بٝإ اهل١ٜٛ ايؿدك١ٝ ع٢ً أغاؽ قٹ

 ;إش ٜكٍٛ: يٓؿرتض إٔ اهلل قس غًبٓا ؾعٛضْا ٌٖ غٛف ٜهٕٛ ٚنعٓا أؾهٌ ,ايتذطب١

ٌٕ  بػبب اَت٬نٓا يٮقٌ ايٓؿػاْٞ؟ ٜط٣ دٕٛ يٛى إٔ ٖٜٛتٓا ايؿدك١ٝ تؿتٌُ بؿه
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ٟٸ َٔ ايٓاس١ٝ ايرباغُات١ٝ. ٚإٕ ايكٍٛ بإٔ ٖصٙ  ع٢ً خكا٥ل ٫ ّهٔ تعطٜؿٗا إ٫ٓ سكط

ٌٕستٸ اهل١ٜٛ َٛدٛز٠ْ ٞٸض ٢ ٗ أق غري ٖصٙ ايٛاقعٝات ايكاب١ً يًتشكٝل يٝؼ غ٣ٛ فطٸز  ٚس

 .(53)ٚخٝاٍ غطٜب ِٕٖٵٚٳ

ناضٍ َاضنؼ ٚؾٛبٓٗاٚض ٗ تبًٛض ايؿًػؿ١ : َٔ يهٌٛ نُا نإ ٖٓاى تأثريٷ

ؾإٕ َاضنؼ ٜعترب ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ٚايتؿهري أزاتٌ يتًب١ٝ ا٫ستٝادات  ;ايرباغُات١ٝ أٜهّا

ٚٸ ّا. نبري دسٸ ٜكرتب َٔ اٯضا٤ ايرباغُات١ٝ إٍ سٛسٚ ,ازَٔ قبٌٝ: ايعٌُ ٚاٱْت ,ي١ٝا٭

ٚإٕ  .طّا ٗ ايتؿهري ايرباغُاتَٞ٪ثِّ نُا نإ تعطٜـ ؾٛبٓٗاٚض يًتؿهري بٛقؿ٘ أزا٠ّ

ل بايعًُا٤ َا ٜتعًٖ ًٜٚٝاّ دُٝؼ نإ ٗ ٖصٙ ايٓكط١ ايٛضٜح ايؿطعٞ يؿٛبٓٗاٚض. ٚٗ

, ّهٔ اٱؾاض٠ إٍ ايٓٛط١ٜ ايصٜٔ تطنٛا تأثريِٖ ع٢ً ايرباغُات١ٝ ,اٯخطٜٔ

ايتؿهٝه١ٝ يسٜؿس ّٖٝٛ, ٚايط١ٜ٩ ايٓؿع١ٝ ؾٕٛ غتٝٛاضت ٌَٝ, ٚايكٍٛ بايتػٝري 

ضٟ يًٓاؽ ٚا٭َج١ً ٚا٭ؾهاض ٗ إػاض ايتاضىٞ هلٝذٌ, ٚٗ ْٗا١ٜ إطاف ْؿٞ صٵاَؾ

 .(54)اؿكٝك١ عٓس ْٝتؿ٘

إٍ ايعٓاقط ٚقس ْٛط ايربٚؾٝػٛض تؿًٝسظ ـ َٔ أغاتص٠ داَع١ نٛيَٛبٝا ـ 

 ٚاؾصٚض ايرباغُات١ٝ َٔ ايعا١ٜٚ ايجكاؾ١ٝ, ٜٚط٣ إٔ اؾصٚض ايجكاؾ١ٝ يًرباغُات١ٝ عباض٠ْ

 عٔ:

ز َٔ ايتاضٜذ, أٚ ٗ دسٜس فطٻ ـ غعٞ إٗادطٜٔ ا٭ٚضٚبٌٝ إٍ بٓا٤ فتُٕع1

ٌٕ  يًتاضٜذ إٓكطّ ع٢ً إػت٣ٛ ايؿطزٟ. اؿسٸ ا٭ز٢ْ َُٗ

 َطٜه١ٝ.ـ سطن١ٝ اؿٝا٠ اؾُاع١ٝ ا٭2

 ـ ا٫ٖتُاّ بإػتكبٌ.3

 ـ ض١ٜ٩ إٗادطٜٔ بؿإٔ ا٭ؾدام ٚإعتكسات.4

ٚا٫ٖتُاّ بتأثري ايعًّٛ ٚايتك١ٝٓ ٗ ؼػٌ ٚطٚف  ,ـ ا٫عتكاز بايسّكطاط5١ٝ

 .(55)اؿٝا٠

ٚقس ٚٗطت  .داَع ؿٝا٠ اٱْػإ تػع٢ ايؿًػؿ١ ايرباغُات١ٝ إٍ تكسِٜ تؿػرٕي

ؾٗس ؾٝٗا ايعامل ٚٗٛض ايعسٜس َٔ إساضؽ إتعاضن١,  ؾرت٠ٺٖصٙ ايؿًػؿ١ إٍ ايٛدٛز ٗ 

إصٖب  َكابٌٗ  (56)ايعًِ ٗ َٛاد١ٗ ايسٜٔ, ٚايؿًػؿ١ ايٛنع١ٝ :َٔ شيو ـ َج٬ّ ـٚ
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١ٝ. ٚقس دا٤ت ٖصٙ اؿطن١ ايتذاضب اؿػٸ َكابٌ, ٚإسضنات ايؿٗٛز١ٜ ٗ (57)ٞاؿػٸ

ايؿًػؿ١ٝ. إٕ ٖصٙ ايط١ٜ٩ نُٔ ٗ غٝام ايتٛسٝس بٌ ْٝع ٖصٙ إساضؽ ٚإصاٖب 

اي٫ٜٛات إتشس٠  ٫ غٝٻُاتأثريٖا ع٢ً كتًـ ْٛاسٞ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يًػطب, ٚ

إ تًو يٲْهاض ٗ اٯضا٤ ايػٝاغ١ٝ يػٓه قاب١ًٺ غريٴ ا٭َطٜه١ٝ, نإ هلا تأثرياتٷ

 إٓاطل أسٝاّْا.

 

 ــــــ ٚايٛدٛد١ٜ (58)ـ ايرباغُات١ٝ ٚايٓفع4١ٝ

ٌٕٕٝٛ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ا٫تٸٜصٖب إجاي ٜٚهٕٛ  ,قشٝض ؿام إِا ٜٓتِٛ بؿه

َٸتِٓٛٝ إ٪غٸ بايتايٞ عاز٫ّ, إشا متٸ ١ عٝح وكٌ ؾٝ٘ اجملتُع ٚا٭ؾطاز ع٢ً ػات ايعا

ٟٸ اؿسٸ َعٝاض غري اضتؿاع َٓػٛب  ا٭قك٢ َٔ ايػعاز٠. ٚإٕ َصٖب إٓؿع١ ٫ ٜٓٛط إٍ أ

اـٝاضات اييت تعٌُ بأْعٗا ع٢ً ظٜاز٠  أسسيٓا  سِّزايطنا ٚايػعاز٠ ٗ اجملتُع. ٫ٚ و

ٕ أقشاب إصٖب ايٓؿعٞ ٫ إٚ .تطدٝش٘ ع٢ً اـٝاضات ا٭خط٣ ٚغبب ,ٖصا ايطنا

ٌٕ ٜعرتؾٕٛ إ٫ٓ ٞٸ بأق ٌٕٚاسس, ٖٚٛ أقٌ إٓؿع١, ٜٚ٪ٚن أخ٬ق ٞٸ سٕٚ ع٢ً أق  أخ٬ق

َٔ  ٭نرب عسزٺ َٔ ايٓؿع ٚاسس ؾك٘. ٚإٕ ؾعاضِٖ احملٛضٟ ٖٛ تٛؾري أنرب َكسإض

 أؾطاز اجملتُع.

ٌ بٳتكسّٗا َٔ قٹ َٔ ايط١ٜ٩ ايٓؿع١ٝ اٱلًٝع١ٜ, اييت متٸ ٖٓاى ٗ ايرباغُات١ٝ ْٛعٷ

ؾا١ًَ ٚأغاغ١ٝ. إٕ أقشاب ايٓٛط٠ ايرباغُات١ٝ  ًٜٚٝاّ دُٝع ٚدٕٛ زٜٟٛ بٛقؿٗا ض١ّٜ٩

ٕ ٚٵايع١ًُٝ, ٜٚطٳ تا٫ٜعًُٕٛ ع٢ً إبطاظ ايٓؿع١ٝ غٛا٤ ٗ زا٥ط٠ ا٭ؾهاض ايعك١ْٝ٬ أٚ اجمل

ٌٸ ,إٔ ٖصٙ ايط١ٜ٩ تػاعس ايٓاؽ ٗ َٛاد١ٗ ايب١٦ٝ  إؿانٌ ٚبٓا٤ عامٕل ٚبايتايٞ س

ايططف عٔ ْٝع ا٭عاخ  أؾهٌ. ٜصٖب دٕٛ زٜٟٛ إٍ ا٫عتكاز بأْ٘ ٫ ّهٔ غضٸ

 ع١ًُٝ, َٚٔ ايهطٚضٟ أسٝاّْا إٔ ٜكرتٕ ايٓٛط َع ايعٌُ. اييت ٫ تٓطٟٛ ع٢ً ؾا٥س٠ٺ

ل بإؿرتنات بٌ ايٛدٛز١ٜ ٚايرباغُات١ٝ ّهٔ اٱؾاض٠ إٍ كايؿ١ َا ٜتعًٖ ٚٗ

ايؿكٌ بٌ إٛنٛع اـاضدٞ  :ا٭عاخ إٝتاؾٝعٜك١ٝ ٚايس١ٜٝٓ َٚػا٥ٌ َٔ قبٌٝ

ٚإٛنٛع ايصٖين, ٚاؿكٝك١ ٚإا١ٖٝ, ٚاْتؿاض ايجكاؾ١ ايعًُا١ْٝ ٗ اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ 

٢ً غطاض ايعًُا٤ ايٛدٛزٌٜ ـ ىايؿٕٛ غًط١ ٚا٫دتُاع١ٝ. يكس نإ ايرباغُاتٕٝٛ ـ ع
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 َا ًٜٞ ْؿري إٍ اػاٖات ٖصٙ إساضؽ ايج٬ث١ ٗ بعض ايعٓاقط. ايسٜٔ ٚايهٓٝػ١. ٚٗ

 دسٍٚ َكاضٕ بٌ إساضؽ ايرباغُات١ٝ ٚايٛدٛز١ٜ ٚايٓؿع١ٝ

 إساضؽ

َا١ٖٝ 

اٱْػإ 

 ٚايعامل

إا١ٖٝ 

 ايس١ٜٝٓ
 ا٫ػاٙ احملت٣ٛ ايػا١ٜ

 ايرباغُات١ٝ

ايتذطب١ 

ٌ دٖٛط ُجِّ

َعطؾ١ 

اؿكٝك١ 

ٚاٱْػإ. 

٫ٚ ٚدٛز 

ؿكٝك١ 

ٚاسس٠, 

ٚاؿكٝك١ 

ٗ ساي١ 

ط تػٝټ

 َػتُط.

ٝٳِ ايكٹ

ايس١ٜٝٓ 

 َتػٝٸط٠ْ

ْٚػب١ٝ 

ٚؾدك١ٝ, 

ٚتابع١ 

يًُٛقع١ٝ 

ٚاجملتُع. 

ٚإِا 

تهٕٛ 

إشا  َكبٛي١ّ

اؾتًُت 

ع٢ً َٓؿع١ 

 يٲْػإ.

إق٬ح 

ٚظٜاز٠ 

ايتذاضب, 

ٌٸ  ٚس

إؿه١ً 

ٌ بٳَٔ قٹ

اٱْػإ, 

بٛاغط١ 

ايتعاطٞ 

بٌ ايب١٦ٝ 

 ٚاٱْػإ.

ايتذطب١ 

إباؾط٠ َٔ 

ٌ بٳقٹ

ايٓاؽ, 

ٚإػا٥ٌ 

ايطا١ٖٓ, 

ٚايتذاضب 

 ا٫دتُاع١ٝ.

١َٝ كسټت

 ٚإق٬س١ٝ

 ايٛدٛز١ٜ

٢ ٜتٛٓي

ايٓاؽ إزاض٠ 

ؾ٪ٕٚ 

سٝاتِٗ 

ع٢ً أغاؽ 

ٝٳِ ايكٹ

ايس١ٜٝٓ 

ٚايؿدك١ٝ 

 َتػٝٸط٠ْ

ٝٸ١.  ْٚػب

خس١َ 

اٱْػإ, 

ٚؼكٌٝ 

ايٛعٞ 

اي٬ظّ 

يٝػت 

ٖٓاى 

ُٸ ١ٝ أٖ

نبري٠ 

يًُشت٣ٛ. 

 ١َٝتكسټ
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ا٫ختٝاض, 

ٜٚعًُٕٛ 

ع٢ً ؼسٜس 

َكريِٖ. 

ٚهب إٔ 

ٜهٕٛ ٖصا 

ا٫ختٝاض 

 اعّٝاسطٸّا ٚ

ٚايكشٝض 

 عٔ شٚاتٓا.

ِٸ  ٚإِا ا٭ٖ

ل ٖٛ ايتعًٗ

ٚض١ٜ٩ ايؿطز 

ز اييت ؼسِّ

احملت٣ٛ. 

َٚع شيو 

ِٸ تطدٝض  ٜت

ٔٸ  ايؿ

 ;ٚا٭زب

٭ُْٗا 

سإ ٜ٪ٚن

ٌٕ  بؿه

أنجط ع٢ً 

ا٫ْتدابات 

ٚايتساعٝات 

ْٚتا٥ر 

ا٫ْتدابات 

 ايؿطز١ٜ.

 ايٓؿع١ٝ

إٓؿع١ 

ٚايًص٠ 

ايعابط٠ 

َعٝاض عٌُ 

 ا٭ؾطاز.

ايػعاز٠ 

٠ ٫ ٚايًصٸ

ؼتاز إٍ 

اٱّإ 

باهلل أٚ 

ايكٛاٌْ 

تٛؾري 

إكساض 

ا٭نرب َٔ 

ايٓؿع 

٭نرب 

َٔ  عسزٺ

ضؾع 

إؿانٌ 

ا٫دتُاع١ٝ 

ٗ ايػاس١ 

 ايػٝاغ١ٝ.

ا٫عتباض 

 بايٓتا٥ر
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ايطبٝع١ٝ ٗ 

ايعامل. ٚإٕ 

ايعٌُ 

ا٭خ٬قٞ 

ايكا٥ِ ع٢ً 

أغاؽ 

َكساض ايٓؿع 

أٚ ايهطض 

ض وطِّ

ٔ اجملتُع َ

ا٫عتكاز 

بايتعايِٝ 

اٱهل١ٝ, أٚ 

ا٫تؿام ع٢ً 

ْٛط١ٜ 

أخ٬ق١ٝ 

 َٝتاؾٝعٜك١ٝ.

أؾطاز 

اجملتُع, 

ٚايٛقٍٛ 

إٍ اؿذِ 

ا٭نرب َٔ 

 ايػعاز٠.

 

 ــــــ ض١ـ ايرباغُات١ٝ ٚفِٗ ايطٝا5

٫ّ َٔ ايٓعع١ ايص١ٖٝٓ ٚإجاي١ٝ, ػٓض سٳبٳ ,إٕ ايػٝاغ١ ٗ ايتؿهري ايرباغُاتٞ

٫ّ َٔ ايبشح سٍٛ سٳبٳ ,باٖتُاَٗا ٗ ايػايب مٛ ا٭َٛض ايٛاقع١ٝ ٚايع١ًُٝ. إٕ ايرباغُات١ٝ

ِٸ ا, ب١ عًٝٗبايٓتا٥ر ايع١ًُٝ إرتتِّ قٛاب١ٝ أٚ عسّ قٛاب١ٝ غٝاغ١ اؿه١َٛ ٚآيٝاتٗا, تٗت

ُّا, ٚتكٓع باـٛض ٗ إػا٥ٌ اي١َٝٛٝ نُا تبسٚ. ٚتأخص عسّ ايكطع ٚايٝكٌ أَطّا َػًٖ

بعٕٛ ٖصا ا٭غًٛب ٜكسٸَٕٛ اٱَهاْات ايع١ًُٝ ٚإكاحل ٚيصيو ؾإٕ ايػاغ١ ايصٜٔ ٜتٸ
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ٕ إٔ ا٭ؾطاز ٗ ٚٵاي١َٝٛٝ ع٢ً َعتكساتِٗ. إِْٗ ٫ ٜؿكًٕٛ بٌ ايؿطز ٚاجملتُع, ٜٚطٳ

ِٸ تؿهًِٝٗ َٔ قٹاجملتُع إِا  ٔٵبٳٜت ٗ ايٛقت ْؿػ٘ ؾإٕ اٱْػإ  ٌ اجملتُع ْؿػ٘, ٚيه

ُٕ  ع ٜعٌُ ع٢ً قٓع ايعٌُ ايؿطزٟ ٚا٫دتُاعٞ نُا ٖٛ.سٹبٵا

ُٖ ١ ا٭١ُْٛ ػطب١ نآؾ تٵٜصٖب أقشاب ايط١ٜ٩ ايرباغُات١ٝ إٍ ايكٍٛ بأْ٘ قس 

اٯخطٜٔ ٫ختٝاض ْٛع  ٕ نطٚض٠ ٚنؿا١ٜ ػاضبِٗ ٚػاضبٚٵايػٝاغ١ٝ, َٚٔ ٖٓا ؾإِْٗ ٜطٳ

ا٭١ُْٛ ايػٝاغ١ٝ. ٜط٣ أقشاب ٖصٙ إسضغ١ إٔ ايٓٛاّ ايسّكطاطٞ ٖٛ ايٓٛاّ ايٛسٝس 

ِّايصٟ تتٖٛؾ ع١, ٜٚٓطٟٛ ع٢ً ط ؾٝ٘ إَها١ْٝ ايتذطب١ َٔ بٌ ا٭١ُْٛ ايػٝاغ١ٝ إتٓ

ْتا٥ر أؾهٌ بايكٝاؽ إٍ غا٥ط ا٭١ُْٛ ايػٝاغ١ٝ ا٭خط٣. ٜصٖب )َانؿطغٕٛ( إٍ 

ٛٸتكاز بإٔ ايسّكطاطٝات ٖٞ ا٭١ُْٛ ايػٝاغ١ٝ ايٛسٝس٠ اييت تٛٚؾا٫ع  ط ايٛطٚف يُٓ

. نُا ٜصٖب (59)ٚتهاٌَ ايطاقات ٚإٛاٖب ايصات١ٝ ؾُٝع أؾطاز اجملتُع بايتػاٟٚ

إٍ ا٫عتكاز بإٔ ق١ُٝ ايسّكطاط١ٝ  ,َٔ خ٬ٍ ايجٓا٤ ع٢ً ايسّكطاط١ٝ ,ضٜتؿاضز ضٚضتٞ

ٝٸ «سكٝكتٗا»ٚ «قسقٗا»٫ تهُٔ ٗ إَها١ْٝ إثبات  تٗا ع٢ً غا٥ط ا٭١ُْٛ أٚ أؾهً

َٔ فطٸز ايتذطب١  ايػٝاغ١ٝ ا٭خط٣. إٕ إثبات ٖصا ا٭َط يٝؼ ْٛطّٜا, بٌ ٖٛ ْاؾ٧ٷ

١ٜ َٔ ايٓٛع إٛدٛز ٗ إٕ اؿطٸ :ّ, ٜٚك١ٍٜٛ ٖٞ ا٭قٌ إكسٻايع١ًُٝ. ٜط٣ ضٚضتٞ إٔ اؿطٸ

 .(60)ْٚؿط ايعساي١ ٗ اجملتُعشاز ا٭١ُْٛ ايسّكطاط١ٝ خري ططٜل يهُإ ا٫تٸ

ٌٸإٚثٝك١ بٌ ايسّكطاط١ٝ ٚايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ عٓس ضٚضتٞ; إش  ٖٓاى ع٬ق١ْ  ٕ ن

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اٱّإ بايسّكطاط١ٝ ٜعين  .َُّٓٗا ٜٗسف إٍ ا٫ظزٖاض ٚايتكسټ ٚاسسٺ

اٱّإ بايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إٕ ايسّكطاط١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛطٙ يٝػت 

ِٕ َؿرتن١, ٜهٕٛ ؾٝٗا يًتعإٚ ٚايػعٞ إؿرتى  , ٚإِا ٖٞ أغًٛب سٝا٠ٺأغًٛب سه

ن١ًُ ايؿكٌ. ٜط٣ ضٚضتٞ إٔ ٚادب ايػٝاغ١ ٜهُٔ ٗ تٛؾري ايٓؿع ا٭نرب ٭نجط 

َٔ ا٭ؾطاز. ٚقس أثبتت ػطب١ ا٭١ُْٛ ايسّكطاط١ٝ أْٗا ـ بايكٝاؽ إٍ ا٭١ُْٛ  عسزٺ

َٸأنرب َ ا٭خط٣ ـ تؿتٌُ ع٢ً ْػب١ٺ ١ ايٓاؽ, ٚإٔ سذِ ا٭نطاض اييت ٔ إضنا٤ عا

ٌٸبٳتكٝبِٗ َٔ قٹ َٔ ا٭١ُْٛ ا٫غتبساز١ٜ ٚايسنتاتٛض١ٜ. إٕ دٕٛ  ٌ اؿه١َٛ ؾٝٗا أق

ٛٚٚٵزٜٟٛ بسٳ ٜسعٛ إٍ َؿاضن١ اؾُٝع, ٜٚعتكس با٭غايٝب  ,زّكطاطٞ طٷضٙ َٓ

 ايسّكطاط١ٝ ٗ ْٝع ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ.
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 ,إٍ اعتباض إٔ أغاؽ اؿكٝك١ ٜهُٔ ٗ ْؿعٗا با٫يتؿات ,يكس قاّ دُٝؼ

ٟٸ عكٝس٠ٺ» ٌٸ  بايسؾاع عٔ ايسّكطاط١ٝ. ؾٗٛ ٜط٣ إٔ ايؿطز ّهٓ٘ إٔ ٜعتٓل أ ٗ إطاض س

. (61)«ٖٛ اؾتُاهلا ع٢ً ايٓؿع ٕ ا٬ٕى ايٛسٝس يهٕٛ تًو ايعكٝس٠ سكٝك١ّٝأَؿانً٘, ٚ

ُٸٚقس ؼسٻ ست ع٢ً يكس أٓن»قا٬ّ٥: ١ٝ ايططٜك١ ايسّكطاط١ٝ خ دٕٛ زٜٟٛ ٗ بٝإ أٖ

ُٸ ض ٚايتأثري ٚايعكٌ إطتب٘ بايتذطب١ ايؿدك١ٝ ٗ ايططٜك١ ايسّكطاط١ٝ ١ٝ ايتشطټأٖ

ِٸ ١ٜ ايعكٝس٠ ٚايٛدسإ َٚا إٍ ١ٜ ايتعبري ٚإعتكس ٚسطٸايتأنٝس ع٢ً سطٸ يًشٝا٠... ٚإِا ٜت

 .(62)«١ٜ تطٜٛط شاتٕ٘ اٱْػإ َٔ زْٚٗا ٫ ّتًو سطٸإشيو; َٔ سٝح 

ٖب دٕٛ زٜٟٛ َٔ خ٬ٍ ا٫عتكاز باؿهِ ايسّكطاطٞ إٍ ايكٍٛ بإٔ ٜص

ِٸ ٟٸ ْتٝذ١ٺ ػطبت٘ ايؿا١ًَ أٖ ٕ َػاض ايتذطب١ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ إسٝح ; أخط٣ َٔ أ

ؾٗٛ ٜط٣ إٔ ا٫عتكاز بايسّكطاط١ٝ ٖٛ ا٫عتكاز بايتذطب١ ٚايتعًِٝ. ؾٗٛ  .َػاضّا تعًُّٝٝا

إطاض ضزٸ٠ ايؿعٌ ػاٙ ا٫ستٝادات إعاقط٠, ٚايعٌُ ّٝا ٗ عٵٌ غٳٜط٣ إٔ ايسّكطاط١ٝ ُجِّ

ع٢ً تِٓٛٝ اؿٝا٠ ٗ إطاض ايتطابل َع اؿكٝك١ ايطا١ٖٓ. إٕ اجملتُع ايسّكطاطٞ عٝح 

ض ايؿطز َٔ قٝٛز ا٭عطاف ٚايتكايٝس ٚاٱيعاَات ا٫دتُاع١ٝ ايعٓٝؿ١, ٜٚتٓاغِ َع ٜتشطٻ

ٌٕ ٟٸ إٛاظٜٔ ا٫دتُاع١ٝ بؿه يتشكٝل إَهاْات٘  ع٢ً ؾطق١ٺ , ٚوكٌ ايؿطزإضاز

 ٚطاقات٘.

 

6ِّ  ــــــ خصا٥ص ايرباغُات١ٝ ايطٝاض١ٝ ـ أٖ

ِٸو با٭خ٬مـ عسّ ايتُػٸ1 ط اييت ُطضؾض ْٝع اُ٭ : ٗ ايرباغُات١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٜت

ز ايػًٛنٝات ٚا٭ؾعاٍ بايؿها٥ٌ اٱْػا١ْٝ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ َػا٥ٌ, َٔ قبٌٝ: ؼسِّ

زٕٚ  ٌ عكب١ّإشا مل تؿٚه شيو, إِا تهٕٛ َكبٛي١ّ ايكسم ٚادتٓاب ايهصب َٚا إٍ

 ايٛقٍٛ إٍ أٖساؾٓا.

ٟٸـ ػاٌٖ ْٝع أْٛاع ا٭قٛي2١ٝ ز ؾه٬ّ قسٸ إطإض : سٝح ٜهٕٛ ا٫يتعاّ بأ

ٌٕٕ ايتكٝټإَٔ ايتكٝٝس, ٚسٝح  , ٜٚػًب اٱْػإ عٓكط إط١ْٚ, س ٜػتٛدب ا٫يتعاّ بأق

ؾإٕ ايرباغُات١ٝ ايػٝاغ١ٝ ؽايـ ْٝع  ٟ إٍ ْكض ايػطض. َٚٔ ٖٓاؾإٕ شيو غٝ٪زٸ

 ز َا ٖٛ قاحل أٚ غري قاحل.أْٛاع ايكٛاعس ايجابت١, ٚإٕ ايػاس١ ايع١ًُٝ ٖٞ اييت ؼسِّ
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: ٗ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٫ ـ عسّ اٱّإ باجملتُع اٱْػاْٞ, ٚايكٍٛ بتأقٌٝ ايؿطز3

ز ٚتٓاغِ امس٘ اجملتُع أٚ إكاحل ا٫دتُاع١ٝ, بٌ ا٭ؾطا ٜٛدس ٗ اؿكٝك١ ؾ٤ٞٷ

ٌٸ إٔ  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إشا أَهٔ يؿطزٺ .ؾ٤ٞٺ َكاؿِٗ ٖٞ اييت تعٌُ ع٢ً ؼسٜس ن

ٛٸ ٠ ٚايػًط١ ٜػتؿٝس َٔ ايتؿهري ايرباغُاتٞ ؾػٛف وكٌ ع٢ً أنرب إٓاؾع, ٚإٕ ايك

 غٛف تػري ٗ إطاض َكاؿ٘ َٚٓاؾع٘.

ِٸ: طبكّا هلصا ا٭قٌ ٜٚػاٌٖ ْٝع ا٭ٜسٜٛيٛدٝات ,ـ أقاي١ ايطبٝع4١ إْهاض  ت

ٌ ٚتأثري ايك٣ٛ َا ؾٛم ايطبٝع١ٝ, ٚتكبض أٚ تسخٸ ,ْٝع ا٭َٛض َا ٚضا٤ ايطبٝع١ٝ

يًٛدٛز; ٭ٕ ايطبٝع١ ٖٞ َػطح ايتذطب١. إٕ ايرباغُات١ٝ ايػٝاغ١ٝ تٓؿٞ  ايطبٝع١ َطازؾ١ّ

سٝح ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى  ;ايتؿهري نُٔ ْٝع ايكٛايب ايس١ٜٝٓ ٚغري ايس١ٜٝٓ. َٚٔ ٖٓا

ٕٷ١ قسٸإّإ بأٜسٜٛيٛدٝ ٛټ ز٠, ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى إَها ّٕيتك ٚشيو  ;غٝاغٞ َجايٞ ض ْٛا

ّٕخاقٸ ٌ ؾطنّا ٭ٜسٜٛيٛد١ٝٺ٫عتكازِٖ إٔ شيو قس ّجِّ ٌ شيو , ؾٝؿٚهخامٸ ١ أٚ ْٛا

ل ٕ إٔ ٚدٛز ايسّكطاط١ٝ َٔ يٛاظّ ؼٗكٚٵ١ٜ. ٚيهِٓٗ َع شيو ٜطٳخططّا ع٢ً اؿطٸ

 ٌ اٯٕ أؾهٌ أْٛاع اؿهِ.طب١ أْٗا ُجِّسٝح ثبت َٔ خ٬ٍ ايتذ ;ا٭ٖساف إتعاي١ٝ

: إٕ ايرباغُات١ٝ ايػٝاغ١ٝ إِا تطقس ايٛاقعٝات ؾك٘, ت١شٵـ ايٛاقع١ٝ ايبٳ5

 إجاي١ٝ. َكابٌْٛعّا َٔ ايرباغُات١ٝ ا٫ضتساز١ٜ ٗ  سٸعٳٚتتذاٌٖ إجايٝات ٚتٛٚٝؿٗا, ٚتٴ

١, ٚهب ؿاٚ ثابت : طبكّا هلصا ا٭قٌ ٫ تٛدس ٖٓاى سكٝك١ْـ أقاي١ إٓؿع6١

ٚٸايٓتٝذ١ أٚ إٓؿع١ إرتتِّ ٫ّ ع٢ً ٚنع بعض ب١ ع٢ً ْٗا١ٜ ايعٌُ. ؾًٝؼ ا٭َط بإٔ ْعٌُ أ

ِٸإكسٸ َٓطك١ٝ, ؾإشا أسطظْا  ْػتٓتر َٓٗا نطٚض٠ّ َات ع٢ً أغاؽ قٛاعس اؿكٝك١, ث

 ٚسكٝك١ٝ, بٌ ا٭َط ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ُاَّا. َات تهٕٛ ايٓتٝذ١ قازق١١ّ إكسٸقشٸ

إْػ١ٜٛ, ٜٚعين إٔ ا٭غًٛب  ضٙ ع٢ً ز٫ي١ٺٚٵ: إٕ ٖصا ا٭قٌ ٜٓطٟٛ بسٳايعًُا١ْٝ ـ7

ايعًُٞ ٜكع بٛقؿ٘ أغاغّا يًعٌُ. إٕ إٓٗر ايعًُٞ ٚا٫غتٓاز إٍ ايعًِ ٜهع ا٭ثط 

ٌ بايٛسٞ. يكس نإ دٕٛ زٜٟٛ ـ ٖٚٛ ا٭ثط اٱهلٞ إتُجِّ َكابٌٌ بايعًِ ٗ ايبؿطٟ إتُجِّ

ًػؿ١ ـ ٜصٖب َٔ َٓطًل ايط١ٜ٩ ايع١ًُٝ إٍ اٱّإ بأقاي١ ايتهاٌَ َٔ عًُا٤ ٖصٙ ايؿ

ٛټ١ٜٝٓ, ٜٚ٪ٚنٚٔايساضٵ  ض ايتسضهٞ ٗ اجملتُع.س ع٢ً ايتط

باغتجٓا٤ )ؾاضٍ  ,: إٕ ٖصا إكطًض َٛضز قبٍٛ ْٝع ايرباغُاتٌٝـ ايصضا٥ع8١ٝ



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

دٕٛ زٜٟٛ إٔ غاْسضظ بريؽ(. ٚٗ ٖصٙ ايط١ٜ٩ تعٌُ ايػا١ٜ ع٢ً تربٜط ايٛغ١ًٝ. ٜط٣ 

 :ايتايٞايصضا٥ع١ٝ ث٬ث١ٝ ا٭بعاز, ّٚهٔ بٝإ ٖصٙ ا٭بعاز ايج٬ث١ ع٢ً ايٓشٛ 

ٛټ ,س ايعَينـ ايبٴعٵ1  ض اٱْػإ ٚإعاضف إطتبط١ ب٘.ايصٟ ٜعٌُ ع٢ً تهاٌَ ٚتط

 س ايط١ٜ٩ إػتكب١ًٝ ٚاغتؿطاف إػتكبٌ.ـ بٴعٵ2

 س ايتؿا٩ٍ.ـ بٴعٵ3

ِّإٕ ْٝع ٖصٙ ا٭بعاز ايصضا٥عٝ  باٱْػإ. ١١َْ ايج٬ث١ َتك

 

 ــــــ ـ ايرباغُات١ٝ ٚفِٗ ايد7ٜٔ

ٛټإٕ ْٛط٠ إؿٚه ع, ٜٚعًُٕٛ ع٢ً تؿػريٙ طٜٔ ايرباغُاتٌٝ إٍ ايسٜٔ ؾسٜس٠ ايتٓ

اييت ّهٔ إٔ تؿتٌُ ع٢ً ؾٛا٥س أخ٬ق١ٝ ٚادتُاع١ٝ  ,با٫يتؿات إٍ تطبٝكات٘

ع٢ً ْتا٥ر, َٔ قبٌٝ: ايٓػب١ٝ  يٲْػإ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ّهٔ يًسٜٔ إٔ ٜؿتٌُ

ايس١ٜٝٓ, ٚايتػاَض ايسٜين, ٚا٫ػاٖات ايٓؿػ١ٝ ٚايع١ْٝ٬ُ. إٕ إسخٌ ا٭غاغٞ 

بعس »ل بايسٜٔ يٝؼ ؾ٦ّٝا َػاٜطّا ؿايت٘ ايؿدك١ٝ ٚاٱْػ١ٜٛ. َا ٜتعًٖ يًرباغُات١ٝ ٗ

ت ٚٗٛض عكط ايٓٗه١ ٚاؿطن١ ايربٚتػتاْت١ٝ ٚايتأنٝسات ايع١ْٝ٬ُ ايهجري٠, أزٻ

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ (63)«ايٓٛاسٞ ايؿطز١ٜ َٔ ايسٜٔ إٍ ععي١ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ

َٔ شيو َج٬ّ إٔ ٜٚٚطؾهْٛ٘.  ,ايرباغُاتٌٝ ٫ ٜطتهٕٛ ايتؿػري ايتكًٝسٟ يًسٜٔ

آخط إٍ  ٚشٖب بعضٷ ;٢ ايتعطٜـ اٱْػٟٛ يًسٜٜٔتبٓٸ ,نًٜٛٝاّ دُٝؼ ,ِٗبعه

٫ّ َٔ َكطًض ايسٜٔ. ٜط٣ سٳبٳ ,١ٜٛ يًشٝا٠(ا٫غتؿاز٠ َٔ َكطًض )ايططٜك١ اٱْػ

ٖټ , ٜٚٓهطٕٚ ْٝع ِٕاٱْػٜٕٛٛ إٔ ا٫عتكاز بايها٥ٓات َا ٚضا٤ ايطبٝع١ٝ يٝؼ غ٣ٛ تٛ

 إٓاؾ٧ َا ؾٛم ايطبٝع١ٝ ٗ ايعامل.

سٸ إْػّٜٛا, ٚبصيو ؾإْ٘ ؾإٕ دٕٛ زٜٟٛ ـ َٔ عًُا٤ ٖصٙ إسضغ١ ـ ٜٴعٳ ٚنُٓٛشٕز

ٓٵ ٢ اغتعُاٍ ٚا٭عُاٍ ٚإؿاِٖٝ ايٓاؾ١٦ عٓ٘, ٜٚطؾض ستٸ ط ايسٜٔ َع٢ٓ ايعكا٥سهٹٜٴ

بٛقؿ٘ َٛدٛزّا إهلّٝا ٜؿٛم ايطبٝع١. ؾٗٛ ٜط٣ إٔ َػاض اؿطن١ مٛ  «اهلل»ن١ًُ 

إػتكبٌ ٫ ٜهٕٛ ٖهّٓا َٔ خ٬ٍ ايط١ٜ٩ ايس١ٜٝٓ, بٌ َٔ ططٜل ايعًِ ايتذطٜيب 

١ٝ ٕعطؾ١ اهلل, ٕٓٗذ١ٝ اؿػٸٌ ٚايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. إٕ دٕٛ زٜٟٛ ٜطقس ْٛعّا َٔ اٚايتعٗك
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ػطٜب١ٝ. ٜط٣ دٕٛ زٜٟٛ إٔ ايتذطب١  ؾٗٛ ٜكبٌ ايكؿ١ ايس١ٜٝٓ ٫ؾتُاهلا ع٢ً نٝؿ١ٝٺ

 ؼ,ٌ ؾعٛضّا ٚسسّٜٚا َع عامل ايطبٝع١. خ٬ؾّا يؿاضٍ غاْسضظ بريؽ ٚدُٝايس١ٜٝٓ ُجِّ

ع٢ً أغاؽ  ضغِ إٔ ض١ٜ٩ دُٝؼ إٍ ايسٜٔ تكّٛ ,ٜٚعترباْ٘ سكٝك١ ,ٔ ٜ٪َٓإ باهللٜٵايًصٳ

سٝح  ,ّٓانإ ًٜٚٝاّ دُٝؼ ؾدكّا َتسِّ , ؾكسأقٌ ايتذطب١ ايؿدك١ٝ يًُٓؿع١

, (64)ؼسٸخ عٔ ْؿػ٘ قا٬ّ٥: إٕ طٝٓيت ٌُٝ بايهاٌَ إٍ ايسٜٔ ٚا٫غتُتاع ايطٚساْٞ

َٳ كّا بايسٜٔ بٛقؿ٘ ٚاٖط٠ّٚنإ َتعًٚ  ٬ّ إٍ ايسٜٔ ٗٝٵإْػا١ْٝ, ٚيهٓ٘ مل ٜهٔ ٜبسٟ 

 .(65)ط ؾٝٗاػا٥ٌ اييت ٜؿٚهل بإَا ٜتعًٖ

 :ٚا٭خط٣ ;ع١ًُٝ :إسساُٖال ايؿًػؿٞ يس٣ دُٝؼ: ٖٓاى ْاسٝتإ ٗ ايتعًٗ

ٝٵسٳ١ٜ, يٝذٓض مٛ إازٸ ز١ٜٝٓ. َٚٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ زؾعت ب٘ زضاغت٘ يعًِ ايطبٸ إٔ  بٳ

َؿاعطٙ ايس١ٜٝٓ ناْت تهبض ٖصا اؾٓٛح. ٚأَا ايؿعٛض ايسٜين يس٣ دُٝؼ ؾكس نإ 

. يٛ أَهٔ (66)يربٚتػتاْت١ٝ ٚايسّكطاط١ٝ ٚظاخطّا بايسف٤ َٚؿعُّا بايعاطؿ١ؾسٜس ا

بايٓػب١ إٍ سٝاتٓا ايع١ٝٓٝ ٚايٛاقع١ٝ ؾإْٗا  يٮؾهاض ايه١َٝ٬ إٔ تجبت أْٗا شات ق١ُٝٺ

بٗصا إكساض;  َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايرباغُاتٌٝ, َع٢ٓ أْٗا غتهٕٛ ْاؾع١ّ غتهٕٛ قشٝش١ّ

ٔٷ تٗا٭ٕ إكساض ا٭نرب يكشٸ  .(67)باضتباط٘ َع غا٥ط اؿكا٥ل اييت هب ايتكسٜل بٗا ضٖ

ٜكٍٛ ٚيِٝ دُٝؼ ٗ ٖصا ايؿإٔ: ٫ ّهٔ إبسا٤ ايطأٟ سٍٛ إعتكس ايسٜين 

ٌٕ ٟٸ بؿه , بٌ هب ايتُاٖٞ ٚايتعاٜـ َع٘ ع٢ً أٌَ إٔ ٜجبت ْؿػ٘ َٔ خ٬ٍ سٝاز

ٜهٕٛ َؿٝسّا ْٚاؾعّا ١ٝ ضأٟ ٚا٫عتكاز ب٘ هب إٔ ٢ إعٝاض ٗ أسٓكعٝح ستٸ ,ايتذطب١

 .(68)َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ

ٟٸ ؾطن١ٝٺ ب عًٝٗا ْتا٥ر ترتتٻ ٜصٖب دُٝؼ إٍ ا٫عتكاز بأْٓا ٫ ْػتطٝع ضؾض أ

ٌٕ ٚاغع تهٕٛ  ع٢ً ْطإم ٕضطٵَٴ َؿٝس٠ ٗ اؿٝا٠. ٚٗ ؾطن١ٝ اهلل إشا عًُت بؿه

ا٫عتكاز بٛدٛز . اغتٓازّا إٍ ا٭زي١ اييت تؿطظٖا ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ ّهٔ يٓا قشٝش١ّ

َجٌ َؿ٦ٝاتٓا ـ ع٢ً إْكاش  ,نا١ًَ َٚطًٛب١ أمس٢, ٚأْٗا تعٌُ ـ طبكّا ٕؿ٦ٝاتٺ ق٣ٛٶ

ٌٸ(69)ايعامل ٌٸ ؾ٤ٞٺ . إٕ ايرباغُات١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛط دُٝؼ تعٌُ ـ قبٌ ن  ـ ع٢ً س

ٌٸ ايٓعاعات ٚاجملاز٫ت ايس١ٜٝٓ ٚإٝتاؾٝعٜك١ٝ  ايٓعاعات إٝتاؾٝعٜك١ٝ. إْ٘ ٜػع٢ إٍ س

َٔ تؿػريٙ  بل إٓٗذ١ٝ ايرباغُات١ٝ. إٕ ٖصٙ ايططٜك١ ٗ ايتعاطٞ َع ايسٜٔ ْاؾ١ْ٦ع٢ً ط
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 ؿكٝكت٘ َٚعاْٝ٘ إعطؾ١ٝ.

ػ١. ٚزٜٔ إ٪غٸ ;يكس عُس دُٝؼ إٍ تكػِٝ ايسٜٔ إٍ قػٌُ, ُٖٚا: زٜٔ ايؿطز

ايسٜٔ اـايل ٚايبػٝ٘ ٚايؿدكٞ, ٚهعٌ َٔ  ٘خ عٔ ايسٜٔ ايؿطزٟ بٛقؿٚقس ؼسٻ

ػ١ )ايسٜٔ اي٬ٖٛتٞ ضّا َٔ زٜٔ إ٪غٸدكٞ قٛض ْؿاط٘, ٜٚعتربٙ أنجط ػصټايسٜٔ ايؿ

ٚشيو ٭ٕ ايهٓا٥ؼ َٓص تأغٝػٗا ناْت تػتٓس إٍ ايػٓٔ ٚايتكايٝس,  ;أٚ ايهٓػٞ(

ػٕٛ يًهٓٝػ١ ؾكس اعتربٚا أْؿػِٗ ٗ ا٭قٌ َسٌٜٓ بػًطتِٗ إٍ ا٫ضتباٙ أَا إ٪غِّ

ػٕٛ  ٜٓسضز نُٔ ٖصٙ ايسا٥ط٠ إ٪غِّايؿطزٟ ٚايؿدكٞ إباؾط َع اهلل. ٫ٚ

ػٌ ؾك٘, بٌ ْٝع إ٪غِّ |ايػٝس إػٝض ٚبٛشا ٚقُس :َٔ أَجاٍ ,ا٫غتجٓا٥ٕٝٛ

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايسٜٔ  .م إػٝش١ٝ ٜٓسضدٕٛ نُٔ ٖصٙ اؿًك١ أٜهّاطٳيًؿٹ

ِٸ َٔ ٚد١ٗ . إٕ سكٝك١ ايسٜٔ ـ (70)ٗ ايبٌ ايؿطزٟ ٚايؿدكٞ ٫ ٜعاٍ ٜبسٚ ٖٛ ا٭َط ا٭ٖ

١, ٚتطتب٘ بٓؿؼ اٱْػإ ؾك٘, ١ ٚخاقٸؾطزٜٸ عٔ أْ٘ ٚاٖط٠ْ ْٛط دُٝؼ ـ عباض٠ْ

َٸ ٚيٝػت ٚاٖط٠ّ ٟٸادتُاع١ٝ ٚعا َٔ إٛاٖط اـاضد١ٝ  ٚاسسٺ ١, ٚيصيو ٫ هب عسٸ أ

َٸ ١ دع٤ّا َٔ سكٝك١ ايسٜٔ. ٖٚٛ ٜصٖب إٍ يًسٜٔ, َٔ قبٌٝ: إٓاغو ٚايؿعا٥ط ايعا

َطتبط١  طتب٘ بايسا٥ط٠ إعطؾ١ٝ ٚايعكا٥س١ٜ, بٌ ايسٜٔ ٚاٖط٠ْا٫عتكاز بإٔ ايسٜٔ ٫ ٜ

بايسا٥ط٠ ايعاطؿ١ٝ ٚاؿُاغ١ٝ يس٣ اٱْػإ. ٚإٕ سكٝك١ ايسٜٔ ٖٞ ايؿعٛض ٚاؿاي١ 

 ايس١ٜٝٓ.

 

 ــــــ ايُٓٛذز ايطًٛنٞ يًدٜٔ ايػدصٞ ٚاملؤضطاتٞ َٔ ٚد١ ْعس دُٝظ

ُٸ   ١ٝ ايهٓٝػ١ ٚعًُا٤ ايسٜٔأٖ
 ايسٜٔ ايؿدكٞ

 ٞٙ اٱْػاْا٫ػا

 

ٔٸ ؼكٌٝ عٓا١ٜ ٚأيطاف اٯهل١  ؾ

ٔٸ   اـاضدٞ( )ايؿ

ٖتُاّ بايكؿات ايساخ١ًٝ ا٫

 يٲْػإ,

 يٛدسإ ٚايهؿا٤اتَٔ قبٌٝ: ا

 ٚاٱخؿاقات ٚايٓككإ

ا٭عُاٍ اييت ٜجريٖا ٖصا ايٓٛع  عٔ ايعباز٠  أدعا٩ٖا عباض٠ْ
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 تباع ٚايكؿاٚايتهش١ٝ ٚأغًٛب ا٫تٸ

اٱهل١ٝ, ٚاي٬ٖٛت ٚإٓاغو ايس١ٜٝٓ 

 ١ٝػ١ ايسٜٓٚإ٪غٸ

 ١ّٝػت ؾعا٥طٜٸ, ٚيؾدك١ْٝ

ذ٘ مٛ ػاتٞ ٜتٸايسٜٔ إ٪غٻ

 اي٬ٖٛت١ٝ
 

 تكع ايهٓٝػ١

ػ١ ايس١ٜٝٓ ٚٚغا٥طٗا ٗ ٚإ٪غٸ

إكاّ ايجاْٟٛ. ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايسٜٔ 

 َٚٔ ضٕٚح ,إٍ قًبٺ هطٟ َٔ قًبٺ

 إٍ ضٕٚح

ٌٸ , ؾٗٞ تطايب باؿؿاٚ ع٢ً ؾ٤ٞٺ إٕ ايرباغُات١ٝ تطايب باؿؿاٚ ع٢ً ن

ٚأخص أنجط ايتذاضب ايؿدك١ٝ تٛانعّا بٓٛط ا٫عتباض  ,ع١ٝ يًُٓطل, ٚاؿٛاؽٸبٳايتٻ

ٛٳ ع٢ً  تٵأٜهّا. إْٗا تأخص ايتذاضب ايعطؾا١ْٝ ٚاحملؿٛؾ١ با٭غطاض بٓٛط ا٫عتباض إشا اْط

ٝٸ ؿٝا٠ ١, ٖٚٞ تكبٌ باٱي٘ ايصٟ ّهٔ إٔ ٜٛدس ٗ أبػ٘ ٚاقع١ٝ ٗ اْتا٥ر عًُ

ٕٵاـاقٸ أَهٔ ٕجٌ ٖصا إهإ إٔ ٜٛدس ع٢ً مٛ ا٫ستُاٍ. تط٣ ايرباغُات١ٝ إٔ  ١ إ

ٜعٌُ ع٢ً ٖساٜتٓا  ا٫ختباض ايٛسٝس يًشكٝك١ احملت١ًُ ٖٛ ٚدٛب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾ٤ٞٷ

ٌٕ ٌٕ بؿه ٟٸ أؾهٌ, ٖٚٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ ّهٓ٘ ايتٓاغِ بؿه  دع٤ٺ أؾهٌ َٔ غريٙ َع أ

َٓٗا.  زٕٚ سصف ؾ٤ٞٺ ,َر َع فُٛع١ َكتهٝات ايتذطب١َٔ أدعا٤ اؿٝا٠, ٚإٔ ٜٓس

ٛټ إشا أَهٔ ٕؿّٗٛ اٱي٘ إٔ  ٫ غٝٻُاض اي٬ٖٛتٞ إٔ ٜكّٛ بٗصا ا٭َط, ٚٚإشا أَهٔ يًتك

إٕ دُٝؼ  ؟!٢ ايكٝاّ بٗصا ا٭َط, ؾهٝـ ّهٔ يًرباغُات١ٝ إٔ تٓهط ٚدٛز اهللٜتٛٓي

ْٛط بطاغُات١ٝ ـ َجٌ ٖصا ايٓذاح ٫ ل ـ َٔ ٚد١ٗ إؿّٗٛ ايصٟ سٓك «عسّ سكٝك١»ٜط٣ إٔ 

ٕ إعطؾ١ ئ تهٕٛ إٔ ٫ وتاز إٍ إعطؾ١ اٱهل١ٝ أبسّا; إش . إٕ اٱْػإ إتسِّ(71)َع٢ٓ هلا

ُٸع٬ُّ زّٜٓٝا. إْ٘ ٜهع ايبٴعٵ ضّا بٓا٥ّٝا, ٚٵ١ٝ, ٜٚط٣ هلا زٳس إعطٗ ٗ ايسضد١ ايجا١ْٝ َٔ ا٭ٖ

ُٸآخط غري اي ٜٚط٣ إٔ سكٝك١ ايسٜٔ ؾ٤ٞٷ ١ٝ ٖٛ عكا٥س ٚإعطؾ١, ٚإٕ ايصٟ و٢ٛ با٭ٖ

. إٕ اؿكٝك١ ٚايؿعٛض ايسٜين ٖٛ شات ايؿعٛض ٚاٱسػاؽ باي٫ٛز٠ (72)ايؿعٛض ايسٜين

 ;اؾسٜس٠. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْ٘ ٜكػِ ايٓاؽ إٍ ْاعتٌ, ُٖٚا: إطن٢ ؾهطّٜا

 «ػإٌ ؾهطّٜااي»ٚايػإٌ ؾهطّٜا. ٜٚعٌُ ٗ ايبسا١ٜ ع٢ً ايتؿطٜل بٌ فُٛعيت 
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ٌٸ«إطن٢ ضٚسّٝا»ٚ ٗ  ؾ٤ٞٺ . إٕ ايػإٌ ؾهطّٜا ِٖ ايصٜٔ ّتًهٕٛ ؾعٛضّا بإٔ ن

أخط٣: إِْٗ أٌٖ ايؿ٬ح  ايعامل ع٢ً خري َا ٜٴطاّ, أٚ ايصٜٔ ٜكؿٕٛ إٍ ٌّ اهلل, ٚبعباض٠ٺ

ا ٚتٓٛط إٍ َا سٛهل ,ٚايٓذا٠ ٚايػعاز٠. ٚإِْٗ اؾُاع١ اييت ٫ تط٣ ايؿطٚض ٗ ايعامل

ٍٕ نبري. ٜصٖب دُٝؼ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ْؿٛش ايًٝرباي١ٝ ٗ إػٝش١ٝ ٗ بسا١ٜ  بتؿا٩

٣ إٍ ْهر ٚاظزٖاض ايط١ٜ٩ ايػ١ًُٝ ؾهطّٜا. إٕ زٸأقس  ا٬ٕٝزٟايكطٕ ايتاغع عؿط 

بػبب ابت٥٬ِٗ بأْٛاع إكا٥ب, ّتًهٕٛ ث٬ث١ أْٛاع َٔ ايٛعٞ  ;زّاإٛيٛزٜٔ فسٸ

 ٚاٱزضاى:

 سإ إع٢ٓ عٔ ايعامل ٚاؿٝا٠.ـ إزضاى ؾك1

 ـ إزضاى ايؿطٚض إٛدٛز٠ ٗ ايعامل ٚاؿٝا٠.2

 ـ اٱزضاى ايعُٝل يًؿعٛض ايهبري باٱثِ.3

إش  ;زّا ِٖ ايصٜٔ ّتًهٕٛ َعادّا كايؿّا ٕعاز اؾُاع١ ا٭ٍٚإٕ إٛيٛزٜٔ فسٸ

ايططف عٔ ا٭مل  ٕٛأخط٣: ٫ ٜػهٸ سٕٚ ع٢ً ا٭بعاز ا١ًُٕٛ َٔ ايعامل, ٚبعباض٠ٺٜ٪ٚن

ل بإٛيٛزٜٔ ٔ َتعًٓٚاؿعٕ. ٜط٣ دُٝؼ إٔ ايتسٜټ ٚايؿكسإ ٚاـػاض٠ ٚايؿؿٌ ٚايؿطٸ

 .(73)ٟ إٍ اٱّإَٔ ايتذطب١ ايس١ٜٝٓ اييت ت٪زٸ ٌ ْٕٛعٜٔ يتكبټزّا, ٜٚطاِٖ َػتعسٸفسٸ

إٓاغب١ يًعكٝس٠ ايس١ٜٝٓ ٫ هب إٔ تؿطض غري ايكه١ٝ اييت  ايهٝٸك١إٕ ايكٛض٠ 

ٌٸىت . إٕ ؾدٕل اضٖا ايؿطز, ٚيٝؼ ايعكا٥س ايع١ًُٝ يًؿطز, ٫ٚ اـٝاضات ا٭خ٬ق١ٝ يه

ٌ تٗسٜسّا زٕٚ إٔ ٜؿٚه ,ٔ َٔ تًب١ٝ اؿاد١ٖصا ايؿهٌ َٔ ا٫عتكاز هب إٔ ٜتُٖه

ٌٸ َٔ خ٬ٍ إهاز عكب١ٺ ٚشيو  ;. إٕ اؿكٝك١ َٔ قٓع اٱْػإ(74)ؾدٕل أَاّ سادات ن

ٛٳ ٭ٕ اٱْػإ ٖٛ خايل ايًػات, ٌٸ ٕٞعٵسٝح ٫ ٚدٛز ي َا ٖٛ  ٚإزضاى غابل يًػ١. إشٕ ن

إِا ٜهتػب َعٓاٙ ٚسكٝكت٘ ٗ قًب ايتاضٜذ ٚايًػ١, ؾًٛ ضؾهت ايؿًػؿ١  َٛدٛزٷ

نبري٠. ٚإِا تٛٗط  ب ع٢ً شيو َؿه١ًْايتكًٝس١ٜ ايسخٍٛ ٗ ايسا٥ط٠ ايعا١َ ئ ٜرتتٻ

يًت٬سِ ٗ ايػاس١  ًٝس١ٜ َب٢ٓٶٌ اؿكٝك١ ٚايعك١ْٝ٬ ايؿًػؿ١ ايتكإؿه١ً عٓسَا تؿٚه

َٸ ِٸايعا ٛټ ١, أٚ ٜت  .(75)ضٖا نصيو ٗ ايٛاقعتك

 

 ــــــ ـ ايرباغُات١ٝ ٚدزاض١ ايعالق١ بني ايدٜٔ ٚايطٝاض8١

ٜٚصٖب اٱْػٜٕٛٛ  .ْا ـ ِٖ إْػٜٕٛٛطٵإٕ ايعًُا٤ ايرباغُاتٕٝٛ ـ نُا غبل إٔ أؾٳ
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ٚٳإٍ ا٫عتكاز بإٔ اٱّإ بايها٥ٓات َا ٚضا٤ ايطبٝع ؾاٱْػإ ٖٛ . ِٕٖٵ١ يٝؼ غ٣ٛ 

ُٸٝٳٝٳِ ٚاؿكٝك١, ٚإٕ قٹَٓؿأ ايكٹ ١ اٱْػإ تهُٔ ِ اؿٝا٠ ْتاز ايع٬قات ايبؿط١ٜ. إٕ َٗ

نٞ ٜعًُٛا َٔ خ٬هلا  ;ف ايبؿطٗ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٭زٚات اييت ٜهعٗا ايعًِ ؼت تكطټ

عتكاز بإٔ اؿكٝك١ أخط٣ ٜصٖب ايرباغُاتٕٝٛ إٍ ا٫ أؾهٌ; َٚٔ ْاس١ٝٺ ع٢ً بٓا٤ سٝا٠ٺ

يًُذتُع ايصٟ ْعٝـ ؾٝ٘, ٚإٔ اؿكٝك١ إِا ٖٞ َٔ قٓع اجملتُع, ٖٚصا ٜعين إٔ  تابع١ْ

ض ط ٖٛ ايصٟ ٜربِّط٠ ْٚػب١ٝ. إٕ ٖصٙ ايهجط٠ ٚقاب١ًٝ اؿكا٥ل ع٢ً ايتػٝټاؿكٝك١ َتهجٸ

ِٸ ٌٕ أقٌ ايتػاَض. ٖٚصا أٖ ٗ ايتؿهري ايًٝربايٞ, ٖٚٛ ٫ ٜٓػذِ َع أقٌ ايسٜٔ,  أق

 ايسٜٔ اٱغ٬َٞ. ٫ غٝٻُاٚ

ٚٸ ؾًػؿ١ٝ ٚتطب١ٜٛ, ٚيهٓٗا  ٍ ا٭َط بٛقؿٗا ض١ّٜ٩ع٢ً ايطغِ َٔ ايرباغُات١ٝ ٗ أ

اؾتًُت ع٢ً ايهجري َٔ ايتساعٝات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ, ٖٚٞ َٔ سٝح ز٫٫تٗا 

طٟ ٖصٙ إسضغ١ ٖٚٛ َٔ َؿٚه ,ايصٟ ٜصٖب َع٘ ؾًًٝط إٍ اؿسٸ ,ٚاغتًعاَتٗا إْػ١ٜٛ

ُٸ إٍ ١ ايؿًػؿ١ ٚايرباغُات١ٝ تطدٝض َكطًض ايرباغُات١ٝ ع٢ً اٱْػ١ٜٛ. ٖٚٛ ٜط٣ إٔ َٗ

تهُٔ ٗ زضاغ١ اؿكا٥ل إطتبط١ باٱْػإ. ٚسٝح ٜٓٛط زٜٟٛ إٍ اٱْػإ بٛقؿ٘ 

ب٘ اٱْػإ, ٜٚط٣ اٱْػإ ؾإْ٘ ٜصٖب إٍ ا٫عتكاز بإٔ ايعامل ٖٛ ايصٟ هطِّ ٚغ١ًّٝ

ٌٸ هلل  إٔ اٱْػإ يٝؼ َعٝاضّا يًعامل ؾك٘, بٌ ٖٛ َعٝاضٷ ٖٚٛ ٜط٣ .ؾ٤ٞٺ َعٝاضّا يه

إْػ١ٜٛ  قطا٠٤ّ عٔ ايرباغُات١ٝ ضٙ ٜكسِّٚٵٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْ٘ بسٳ .ٚاؿكٝك١ أٜهّا

غ١ ٚا٭َٛض غري نا١ًَ. ٗ ايٓعع١ اٱْػ١ٜٛ تعٍٚ ْٝع ايتُاٜعات بٌ ا٭َٛض إكسٸ

ايتذاضب اؿامس١. ٚعًٝ٘ ؾإٕ إعطؾ١ غ١; ٭ٕ اؿهِ ايٓٗا٥ٞ ؾٝٗا ٖٛ اٱْػإ ٚإكسٸ

ِٕ أبعس َٔ ايتذطب١, ٚإٕ أَٛضّا َٔ  اييت ؼكٌ َٔ ططٜل ايتذطب١ ٫ ؼتاز إٍ سه

ز أَٛض ايهؿـ ٚايؿٗٛز ٚايٛسٞ ٚا٭عاخ اي٬ٖٛتٞ ٫ َهإ هلا, ؾٗٞ فطٻ :قبٌٝ

ِّٖٛٵٚٳ ٛض ٕ َا١ٖٝ ٚؾهٌ ايسٜٔ, ٜٚب١ًُٝ ٫ أنجط. ٚعًٝ٘ ؾإٕ اٱْػإ ٖٛ ايصٟ ٜه

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ايبشح عٔ ايسٜٔ ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط  .َجايٝات٘ ٚطُٛسات٘ ايع١ًُٝ

 ٔ, ٚيٝؼ أقٌ ٚسكٝك١ ايسٜٔ.طٜٔ ايرباغُاتٌٝ ـ إِا ٖٛ عح عٔ ايتسٜټإؿٚه

٫ّ َٔ ا٫ٖتُاّ بايؿًػؿات ايٓٛط١ٜ ٚايس١ٜٝٓ ٚإٝتاؾٝعق١ٝ, سٳبٳ ,إٕ ايرباغُاتٌٝ

كٝك١ َٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ أقٌ ايٓعع١ ايٓؿع١ٝ ٚاضتباٙ ًّٕٝٛ إٍ اؿكٍٛ ع٢ً اؿ
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٭ٚناع ٚأسٛاٍ  ٚتابعٷ ْػيبٸ ايعكٝس٠ بايعٌُ. ٚيصيو ؾإٕ اؿكٝك١ َٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ أَطٷ

إٔ تٛقٌ اٱْػإ إٍ غاٜت٘  اط ايػٝاغ١ ٚاجملتُع, ّٚهٓٗط بتػٝټاجملتُع, سٝح تتػٝٻ

٘ٺ ٱْػإ. إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ؼكٌٝ , ٚثبت بايتذطب١ أْٗا ا٭ٚؾل عاد١ اع٢ً أؾهٌ ٚد

ٚشيو ٭ٕ اؿكٝك١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايسٜٔ غري تابع١  ;اؿكٝك١ ٫ ٜتطابل َع إٛاظٜٔ ايس١ٜٝٓ

ي٬ْطبام زا٥ُّا ع٢ً ْٝع اجملتُعات. إٕ إٓٗر  , ٖٚٞ قاب١ًْخامٸ أٚ عكٕط ٕكٕط

ذاٙ إٍ ٫تٸٚايكا٥ِ ع٢ً ايؿهط ايرباغُاتٞ, ّهٔ بٝاْ٘ ٗ إطاض ا ,ايعًُٞ يًػاغ١

ٚشيو ٭ٕ  ;ا٫نتػاب ٚاؿؿاٚ ع٢ً ايػًط١ ٚايع١ْٝ٬ُ ٚإكًش١ ٚإٓؿع١ ٚاحملاؾ١ٛ

ٌٕٖصا ا٭َط ٜ٪زٸ ناٌَ; ٭ٕ احملٛض  ٟ إٍ تُٗٝـ ايسٚاؾع ايس١ٜٝٓ ٚايعكا٥س١ٜ بؿه

ُا تًتؿت إٍ إباْٞ ايط٥ٝؼ هلصٙ ايط١ٜ٩ ٌّٝ إٍ اؿكٍٛ ع٢ً ايطبض ٚإٓؿع١, ٚقًٖ

ٌٸطٚضٜٸٚا٭غؼ ايه  نتػاب إؿطٚع٫.١ٝ ؾ٤ٞٺ ١ قبٌ ن

ٚسٝح ٚٗطت ايرباغُات١ٝ إٍ ايٛدٛز ٗ إطاض إٛاد١ٗ َع ا٫ػاٖات ايؿًػؿ١ٝ 

تطنت بتأثريٖا ع٢ً ا٭عاخ ايػٝاغ١ٝ. إٕ  ٚإٝتاؾٝعٜك١ٝ, ؾإْٗا تكّٛ ع٢ً أغٕؼ

إِا ٜٓٛط َجاي١ٝ ٚاغتع١ٝ٥٬, ٚ ايػٝاغ١ ٗ ايط١ٜ٩ ايرباغُات١ٝ ٫ تؿتٌُ ع٢ً ضغاي١ٺ

بعس إْهاضِٖ يًُبسأ ايػٝيب,  ,ع١ْٝ٬ُ. إٕ ايرباغُاتٌٝ ز ؾًػؿ١ٺإيٝٗا بٛقؿٗا فطٸ

يٛا ب٘ إٍ سسٚز ايٛغا٥ٌ ٚا٭زٚات ايسٜٔ إٍ أز٢ْ ٚٚا٥ؿ٘, ٚتٓعٻ لعُسٚا إٍ تكًٝ

ٛټ٫ػاٙ غٝ٪زٸاا٫غت٬ٗن١ٝ. إٕ ٖصا  َا ًٜٞ ْؿري  ٚٗ .ضات خاط١٦ عٔ ايسٜٟٔ إٍ تك

 :إٍ بعهٗا

ٕٔ ٕ عاز٠ّٛـ ٜعٌُ ايرباغُاتٝٸ1 إٍ ْٝع ا٭زٜإ  خامٸ ع٢ً تػط١ٜ ؾُِٗٗ يسٜ

 ا٭خط٣.

ـٺـ إٕ ايرباغُاتٝٸ2 زقٝل يًسٜٔ, ٜٚعًُٕٛ ع٢ً  ٌ ٫ ٜػتطٝعٕٛ تكسِٜ تعطٜ

ٌٸ ػاع ٚبصيو ؾإٕ اتٸ»ز١ٜٝٓ أٚ ؾب٘ ز١ٜٝٓ ي٬ٖتُاّ ٗ إطاض ايسٜٔ.  ٚاٖط٠ٺ إخهاع ن

ؼٌُ ٗ قًبٗا خطط انُش٬ٍ ٚظٚاٍ  ,إبايؼ بٗاَٚػاست٘  ,زا٥ط٠ تعطٜـ ايسٜٔ

 .(76)«َٛنٛعٗا

ٜعٌُ ع٢ً تُٗٝـ ْٝع  ٠ اغت٬ٗن١ٝ َػاضٷـ إٕ اعتباض ايسٜٔ ٚغ١ًٝ َٚازٸ3

١ ا٭عاخ ايؿًػؿ١ٝ اْٝت٘, ٚإيػا٤ نآؾا٭عاخ ايه١َٝ٬ بؿإٔ سكٝك١ ايسٜٔ ٚسٓك
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َټ ت ايتؿػري١ٜ ٚاٱزضان١ٝ ٬ٚايتاضى١ٝ سٍٛ َٓؿأ ايسٜٔ ٚتاضٜذ ا٭زٜإ, ْٚبص ايتأ

با٫ٖتُاّ  ٢هتؿيهؿـ اؾٖٛط ٚاـطاب ا٭غاغٞ يًسٜٔ ٚايتذطب١ ايس١ٜٝٓ, ٜٚٴ

ا٫ستٝادات ٚإػا٥ٌ ايهطٚض١ٜ اييت ٜعٌُ ع٢ً تًبٝتٗا ٚ ,باٯثاض ٚايتذًٝات اـاضد١ٝ

 .(77)ؾك٘

إشا  ع٢ ايصٜٔ ٜطَٕٚٛ بٝإ ٚتؿػري ايسٜٔ ع٢ً أغاؽ أزا٥٘ إِا ٜكضٸـ إٕ َسٸ4

ٌّأَ ٚؾاٌَ; ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ ٜعرتف ايرباغُاتٕٝٛ  هِٓٗ إٔ ٜٴجبتٛا إٔ ٖصا ا٭زا٤ نطٚض

 .(78)باغتشايت٘

ٌ اْٝت٘ إٍ تكبٸـ إٕ إسخٌ ايرباغُاتٞ بكبػت٘ ايٓؿع١ٝ ىؿض سكٝك١ ايسٜٔ ٚسٓك5

ا٭زٚاض ايس١ْٜٛٝ, ٚبصيو ؾإْ٘ ٜؿتض ططٜل ايتؿهري بايبسا٥ٌ أَاّ اٱْػإ ٚاجملتُعات 

 .(79)بعسٙ

ٟ إٍ عسّ تأقٌٝ ايسٜٔ. ٚإٕ ػطٜس ًسٜٔ ت٪زٸيـ إٕ ايط١ٜ٩ ايتطبٝك١ٝ ٚايٓؿع١ٝ 6

تٓكطع ؾٝ٘ ا٭زٜإ ايتاضى١ٝ ٚشات ايػٓٔ ايتع١ًُٝٝ  ايسٜٔ َٔ أقايت٘ ٜٴؿري إٍ َػإض

 .(80)ػات ايجابت١ عٔ َانٝٗاٚايؿعا٥ط ايٛاغع١ ٚإػتٓس٠ إٍ إ٪غٸ

ٞٸ ضٷٚٵب ع٢ً شيو زٳغٛف ٜرتتٻـ يٛ عُسْا إٍ تعطٜـ ايسٜٔ بأزا٥٘ 7 ض ٚٵ; ٚايسٻَٓطك

ٌٷ ف ع٢ً ايسٜٔ َٔ ظا١ٜٚ . إٕ ايرباغُاتٌٝ ٗ تعطٜـ آيٝات ايسٜٔ ٜعتعَٕٛ ايتعطټباط

ٌٸ ؾ٤ٞ ع٢ً ؾكٌ َكازٜل ايسٜٔ عٔ  أزا٥٘ ٚتساعٝات٘, ٖٚصا ٜػتًعّ ايعٌُ قبٌ ن

يسٜٔ قبٌ اـٛض ٗ ف ع٢ً اضٙ ٚدٛب ايتعطټٚٵػات ا٭خط٣. ٖٚصا ٜعين بسٳغا٥ط إ٪غٸ

ٔ ع٢ً ايرباغُاتٌٝ اٱداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ايكا٥ٌ: نٝـ ّهٔ ايتعطٸف أزا٥٘, ٜٚتعٝٻ

ع٢ً ايسٜٔ قبٌ َعطؾ١ أزا٥٘؟ ؾًٛ قايٛا: إْٓا ْتعطٸف ع٢ً ايسٜٔ َٔ ططٜل ٖصا ا٭زا٤ قًٓا 

ٍٷٚٵض, ٚايسٻٚٵًعّ َٓ٘ ايسٻٜهلِ: إٕ ٖصا غٛف  طٕٚ إٍ ٚباطٌ; ٚيصيو ؾإِْٗ غٝهط ض قا

ٙٺ ٌٸ َٚعٝإض بٝإ َٓا  .ايٓعاع آخط ٕعطؾ١ ايسٜٔ غري أزا٥٘, ٚبصيو غٝدطز ايبشح عٔ ق

 .(81)ل بٓاس١ٝ ا٭زا٤َا ٜتعًٖ ٌ إقطاضّا ٚاعرتاؾّا َِٓٗ بعذع ايسٜٔ ٖٗٚصا ّجِّ

ـ بٗصٙ ايط١ٜ٩ ٜػتٓس ايرباغُاتٕٝٛ إٍ أؾهاض زاخ١ًٝ ْٚؿع١ٝ, ٜٚتذاًٖٕٛ 8

ـٺ١ ايعطٜك١. ٖٚصا ا٭َط ٜ٪زٸٱهلٝٸايتعايِٝ ٚإؿاِٖٝ ا  ٟ إٍ عذعِٖ عٔ تكسِٜ تعطٜ

 قشٝض يًسٜٔ.
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ٜٔ اٯخطٜٔ بايكٝاّ ٟ ا٭َط إٍ قسض٠ إتكسٸـ ٗ ايط١ٜ٩ ايتطبٝك١ٝ يًسٜٔ ٜ٪زٸ9

ٟ إٍ تعطٌٝ ايسٜٔ ٚظٚاي٘ ٗ يًسٜٔ, ٖٚصا ٜ٪زٸ ٕضٚٵبتًو ا٭زٚاض, ٚبايتايٞ ئ ٜبك٢ َٔ زٳ

ناْت ا٭زٜإ ع٢ً اخت٬ؾٗا ُاضؽ ايهجري َٔ ا٭َٛض »ْٗا١ٜ إطاف. ؾُج٬ّ: 

ٌٕ ايّٝٛ ع٢ً  تٵٝٳيكٹإٔ ٖصٙ ا٭َٛض ُأ تكًٝسٟ, إ٫ٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايكها١ٝ٥ بؿه

 .(82)«ػات إٛاظ١ٜ ٗ اجملتُعات اؿسٜج١ ٚؾب٘ اؿسٜج١عاتل إ٪غٸ

تًو ططٜكّا إٍ إٕ ايرباغُات١ٝ َا تٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ ايتؿػري اٱْػٟٛ يًسٜٔ ٫ ُ

ٚعًٝ٘ َع غٝاب َجٌ ٖصا اؿبٌ ؾإٕ ايؿ٤ٞ  .ايسٜٔ ايػُاٟٚ :َجٌ ,سكٝكٞ ٚثابت إَٔط

بػبب ا٫ؾتكاض  ;ٖٚصٙ ايب٦ٝات .ز٠ز احملٝ٘ ٚايب٦ٝات إتعسٸ٢ ٖٛ فطٸايٛسٝس ايصٟ ٜتذًٓ

ٚتعٌُ ع٢ً قٛض ايتذاضب  ,ط٠ ٗ شاتٗاإٍ اؿكٝك١ ايٛاسس٠, غتهٕٛ َتهجٸ

ٕٔ»ْػ١ٜٛ إتٓاغ١ُ. ؾٗ٪٤٫ ٜكٛيٕٛ: ط٠ ٚاٱإتهجٸ إٔ ٜعٝس إٍ اجملتُع  يٛ أَهٔ يسٜ

ِٸؾدكّا نإ َٓؿك٬ّ عٓ٘ نإ ٖصا ايسٜٔ سٓك  ّا, غٛا٤ أنإ ٚثّٓٝا أٚ مساّٜٚا, ٚإٗ

ٗ ايبٌ ٖٛ ايؿدل ٚبٓا٤ ا٫ْػذاّ ٚايتُاٖٞ ا٫دتُاعٞ ٚاحملاؾ١ٛ عًٝ٘ َٔ 

 .(83)«ا٫ْٗٝاض

٫ّ َٔ ا٫ٖتُاّ بإؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ, سٳبٳ ,إٔ شنطْا ـ إٕ ايرباغُاتٌٝ ـ نُا غبل

ٚيصيو  ,ًٕٛ إٍ اؿكٝك١ َٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ أقٌ إٓؿع١ ٚاضتباٙ ايعكٝس٠ بايعٌُٜتٛقٻ

ط ط بتػٝټسٝح تتػٝٻ, ؾإِْٗ ٜعتربٕٚ اؿكٝك١ أَطّا ْػبّٝا ٚتابعّا ٭ٚناع ٚأسٛاٍ اجملتُع

ايؿِٗ يًشكٝك١ ٫ ٜٓػذِ َع إعاٜري  ٗ سٌ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ .ايػٝاغ١ ٚاجملتُع

ٕٕ ايس١ٜٝٓ. ٚاؿكٝك١ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايسٜٔ غري تابع١ٺ ٕٕ ٕها  , ٖٚٞ قاب١ًْخامٸ أٚ ظَا

ضغِ إٔ ا٫ٖتُاّ بايٓتا٥ر  ,ي٬ْطبام زا٥ُّا ع٢ً ْٝع اجملتُعات. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ

 ;إٔ ٖصا ا٭َط ا٥ُّا, إ٫َٓٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ ز ٚنطٚض١ْٜ إطع١ ٚايع١ًُٝ يًػٝاغات ٚادب١ْ

ِ ٝٳٟ إٍ ػاٌٖ إباْٞ ٚا٭قٍٛ ايس١ٜٝٓ, ٚعسّ ا٫يتعاّ بايكٹبا٫يتؿات إٍ أْ٘ ٜ٪زٸ

سٸ عٳٝٳِ ٚايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ, ٫ ٜٴٚا٭عاخ إٝتاؾٝعٜك١ٝ, ٚتكسِٜ إٓاؾع ٚإكاحل ع٢ً ايكٹ

 ناؾّٝا.

اعتباض ايٓٛاّ ايػٝاغٞ  ذاٙ إ٣ٍ بٗصا ا٫تٸإٕ أقٌ ايٓؿع١ٝ ٚايع١ْٝ٬ُ قس أزٸ

ايسّكطاطٞ َٔ أؾهٌ ا٭١ُْٛ ٗ ايٛقت ايطأٖ; إش ٜط٣ إٔ ايسّكطاط١ٝ ٖٞ ايٓٛاّ 
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ٗ إْهاض  ط١ٝ٠ّ َ٪ثِّتا٭دس٣ بايكٝاؽ إٍ ا٭١ُْٛ ا٭خط٣. ٚعًٝ٘ ؾكس ناْت ايرباغُا

ايسٜٔ ْٚؿط ايجكاؾ١ ايعًُا١ْٝ, ٚعًُت ع٢ً َٛاد١ٗ ايسٜٔ بٛقؿ٘ َطغَّٛا ٫ٖٛتّٝا. 

ذاٙ إٔ ٜٓػذِ ٜٚتٓاغِ َع ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ, أٚ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٫ ّهٔ هلصا ا٫تٸ

ٝٳِ اٱهل١ٝ; إش ٗ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ / اٱهل١ٝ ٫ ّهٔ ٜهٕٛ َٓاغبّا يًؿعٛب شات ايكٹ

ٛٸ ٠ ايعكٌ ـ إٔ ٜٓؿكٌ عٔ َبسأ ايٛدٛز, ٫ٚ يٲْػإ ـ ع٢ً ايطغِ َٔ اَت٬ن٘ يك

 أبسّا. ّهٔ ي٘ إ ٜػتػين عٓ٘

إٕ عًُا٤ ٖصٙ إسضغ١ إِا ٜ٪َٕٓٛ بايسّكطاط١ٝ ؾك٘ َٔ بٌ أْٛاع ا٭١ُْٛ 

١ٜ, ٚإدطا٤ ا٫ْتدابات, ٫عتكازِٖ بأْ٘ ايٓٛاّ ايٛسٝس إٓاغب يتشكٝل اؿطٸ ;ايػٝاغ١ٝ

ٚبٓا٤ اجملتُع إسْٞ, ٚايكاب١ًٝ ع٢ً ا٫ختباض إتٛاقٌ, ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞ. ٗ سٌ 

١ٜ ٚايتذطب١ َٛقسّا ـ ١ ايس١ٜٝٓ ٚغري ايسّكطاط١ٝ ـ سٝح ٜهٕٛ باب اؿطٸأْ٘ ٗ ا٭ُْٛ

ٟ إٍ ايعٓـ ٚايكُع. إٕ ٖصا ايٓٛع ٠ ٚايسا١ُ٥, ٚت٪زٸيٝػت ٖٓاى إَها١ْٝ يًتذاضب اؿطٸ

ايسٜٔ اٱغ٬َٞ  ٫ غٝٻُأَ إٔ أغاؽ ايػًط١ ٗ ا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ ـ ٚ َٔ ا٫ػاٙ ْاؾ٧ٷ

إؿطٚع١ٝ اٱهل١ٝ, سٝح ّهٔ يًشهَٛات ع٢ً أغاؽ  اؿٓٝـ ـ ٜكّٛ ع٢ً انتػاب

ٌٕ َؿطٚع. ٚسٝح تبًٛضت  شيو إٔ ُتًو ق٬س١ٝ تٛٚٝـ ايػًط١ ٚاغتعُاهلا بؿه

ايرباغُات١ٝ ع٢ً قٛض ايٓعع١ اٱْػ١ٜٛ ؾإٕ ايػٝاز٠ تهتػب َؿطٚعٝتٗا ٫ َٔ اهلل, 

٫ّ َٔ إٛاظٜٔ سٳبٳ ,بٌ َٔ إكساض ا٭نرب يطنا اجملتُع اٱْػاْٞ. َٚٔ ٖٓا ؾإْٗا

زٜين, تػع٢ إٍ ا٫ٖتُاّ ٗ  ا٫عتكاز١ٜ ٚاٱهل١ٝ اييت تكِٝ إؿطٚع١ٝ ع٢ً أغإؽ

 ايسضد١ ا٭ٍٚ ظسٚا١ٝ٥ ايٓٛاّ اؿانِ ؾك٘.

إٕ ايٓٛاّ ايػٝاغٞ ايسّكطاطٞ ٜٴعترب ـ َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايرباغُات١ٝ ـ أؾهٌ ططم 

ؾّا يًُعاٜري ايس١ٜٝٓ ايكا١ً٥ بٛدٛز اؿكٍٛ ع٢ً اؾسٚا١ٝ٥, ٚبايتايٞ ؾإٕ اؿكٝك١ ـ خ٬

ٌٸ سكٝك١ٺ سٛاض ايعك١ْٝ٬ َا بٌ ا٭شٖا١ْٝ, ٚيٝؼ شيو غ٣ٛ  ٚاسس٠ ـ إِا تتبًٛض ٗ ٚ

ٌٸ ;ايتٛاؾل بٌ أؾطاز اجملتُع إعه٬ت  َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً إعٜس َٔ ايػعاز٠, ٚس

ٌ غتهٕٛ هلا ٫ٚ زا١ُ٥, ب ,اؿكٝك١ٝ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ اؿكٝك١ يٝػت َطًك١ّ

ت١, تٛٗط ْؿػٗا ٗ ايعٌُ ٚاؿٛاض بٌ أؾطاز اٱْػا١ْٝ. ٚع٢ً ٖصا ْػب١ٝ َٚ٪ٖق ساي١ْ

ا٭غاؽ ؾإٕ ايرباغُاتٌٝ ٜعتكسٕٚ ـ نُا ٜط٣ ضٜتؿاضز ضٚضتٞ ـ إٔ َا١ٖٝ اؿٝا٠ 
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ِٸ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ؾ٤ٞٷ ٞٸ ؾٝ٘ ايكبٍٛ بأؾهٌ تربٜٕط ؾبٝ٘ باؿٛاض ايصٟ ٜت , عًُ

ِٸ ٖٚٛ َا هب  قبٛي٘. إٔ ٜت

ٛټ ضاتِٗ َٚؿاُِٖٝٗ ٚأسهاَِٗ ٜصٖب ايرباغُاتٕٝٛ إٍ ا٫عتكاز بإٔ آضا٤ِٖ ٚتك

ٕ سكٝك١ ٖصٙ ا٭َٛض إِا تهُٔ ٗ إ, عٝح «غًٛنٝاتِٗ»سٸ فطٸز قٛاعس يـ عٳإِا تٴ

ؾا٥ستٗا ايع١ًُٝ يًشٝا٠, ٜٚكٛيٕٛ بإٔ اؿكٝك١ يٝػت أَطّا َٓؿك٬ّ عٔ اٱْػإ. ٚع٢ً 

إِا ٜطًل ع٢ً أٚي٦و  «ايرباغُاتٌٝ»ؽ ؾإٕ َكطًض ضداٍ ايسٚي١ ٚايػاغ١ ٖصا ا٭غا

َٕٛ اٱَهاْات ايع١ًُٝ ٚإكًش١ اٯ١ْٝ ع٢ً َعتكساتِٗ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ٖ٪٤٫ ايصٜٔ ٜكسِّ

تتبًٛض نُٔ  ,ؾدك١ٝ ٚػطٜب١ٝ ٫ ٜعتربٕٚ ايسٜٔ أَطّا ثابتّا َٚطًكّا, بٌ ايسٜٔ ٚاٖط٠ْ

ٗ  ا٭ؾهاض ايس١ٜٝٓ ٚايه١َٝ٬ إشا أثبتت أْٗا شات ق١ُٝٺ ٕ إٔٚٵأؾعاٍ اٱْػإ, ٜٚطٳ

 َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايرباغُاتٌٝ, َع٢ٓ أْٗا ْاؾع١ْ سٝاتٓا ايع١ٝٓٝ ؾإْٗا غتهٕٛ قشٝش١ّ

ٔٷبٗصا إكساض; ٭ٕ َعٝاض قشٸ باضتباطٗا بػا٥ط اؿكا٥ل, سٝح هب  ١ أنجطٖا ضٖ

١ٓ ق١ ثابت١ ٚزا١ُ٥ َٚعٝٻ٘ ٫ ّهٔ ؼسٜس ع٬تكسٜكٗا. ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو نًٚ

ٍ إٍ َػبكّا بٌ ايسٜٔ ٚايػٝاغ١; ٭ٕ ايسٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْٛط عًُا٤ ٖصٙ ايؿًػؿ١ إِا ٜتٓعٸ

ِّعٳٚايؿدكٞ, ٚإِا ٜٴ س اـامٸعٵايبٴ ٛټسٸ فطٸز أَط َتش طات ٫ت ٚإتػٍِّ نُٔ ايتش

 ٚاسس٠. ٝك١ٺايع١َٝٓ يٮؾطاز, ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜٴعترب َؿَّٗٛا ثابتّا ٚناؾؿّا عٔ سك

 

 ــــــ ايٓتٝذ١

نإ ايهاتب ٜػع٢ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ تػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً ايسٜٔ ٚيٛاظَ٘ 

ايػٝاغ١ٝ ٗ ايؿًػؿ١ ايرباغُات١ٝ, ٚيصيو نإ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜبشح إا١ٖٝ 

ُٸ ١. ٚقس شنطْا ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إٔ ايرباغُات١ٝ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ ٖصٙ إٗ

سٝح  ,س ع٢ً ايتذطب١ط بايػًٛى ٚايعٌُ, ٚت٪ٚنٜه١ٝ تؿٚهأَط ايرباغُات١ٝ ؾًػؿ١ْ

تٓطٟٛ ع٢ً ْتا٥ر َكٓع١, ٚتٓهط اؿكٝك١ ٚتٓاٖض ايعك١ْٝ٬, ٚتصٖب إٍ ا٫عتكاز 

ٞ عٔ ايعكٌ ايصٟ ٜبشح عٔ اؿكٝك١ غري ايبؿط١ٜ َٚا ؾٛم ايتاضى١ٝ. بٛدٛب ايتدًٓ

ٌ: كايؿ١ ا٭خ٬م, َٔ قبٝ ,ْا إٍ إٔ ٖصٙ ايؿًػؿ١ تؿتٌُ ع٢ً خكا٥لطٵنُا أؾٳ

ٚإُٖاٍ ْٝع أْٛاع ايٓعع١ ا٭قٛي١ٝ ٚا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ٚإجاي١ٝ, ٚايكٍٛ بأقاي١ ايطبٝع١, 
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َٚا إٍ شيو. ٚيًٛقٍٛ إٍ ٖصٙ ايػا١ٜ ايط٥ٝػ١  ,ٚأقاي١ إٓؿع١, ٚايع١ْٝ٬ُ, ٚايصضا٥ع١ٝ

ٚع٢ً َٔ ٬َس١ٛ اػاٙ ٖصٙ ايؿًػؿ١ ٗ خكٛم ايػٝاغ١ ٚايسٜٔ أٜهّا.  ٫ بٴسٻنإ 

أغاؽ ٖصا إب٢ٓ ؾإٕ إطاز َٔ ايػٝاغ١ ٗ ٖصٙ ايؿًػؿ١ ٖٛ إٔ ٖصٙ ايػٝاغ١ ٫ تٓطٟٛ 

ع١ْٝ٬ُ. نُا إٔ إسخٌ  ز ؾًػؿ١ٺَجاي١ٝ, ٚإِا ٜٓٛط إيٝٗا بٛقؿٗا فطٸ ع٢ً ضغاي١ٺ

ؾدك١ٝ ٚإْػ١ٜٛ ٫  ٖٛ أْ٘ يٝؼ غ٣ٛ ساي١ٺ ل بايسَٜٔا ٜتعًٖ ايط٥ٝؼ يًرباغُات١ٝ ٗ

ُٸٚإٕ عًُا .أنجط ٛا بايتؿػري ايتكًٝسٟ ٚايػُاٟٚ يًسٜٔ ايصٟ ٤ ٖصٙ ايؿًػؿ١ مل ٜٗت

ّهٓ٘ إٔ ٜهٕٛ ناؾؿّا عٔ اؿكٝك١ إطًك١, ٚاعتربٚٙ أَطّا َطؾٛنّا, ٫ٚ ٜػُشٕٛ 

َؿازٖا إٔ  ٌ ٗ ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ. َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايتٛنٝض ٚقًٓا إٍ ْتٝذ١ٺي٘ بايتسخټ

ِ ٝٳًسٜٔ, ٜٚعتربٕٚ ايكٹي١ ٚشضا٥ع١ٝ ٚؾدك١ٝ ع١ْٝ٬ُ ٚاغت٬ٗنٝ هلصٙ ايؿًػؿ١ ض١ّٜ٩

ْٚػب١ٝ ٚتابع١ يًٛطٚف ٚاجملتُع, ٚإشا اؾتٌُ ع٢ً َكًش١ إْػا١ْٝ  ط٠ّايس١ٜٝٓ َتػِّ

ِٸ .ٕ ؾطقّا بٌ ا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ ٚايبؿط١ٜٚٵٜهٕٛ َكب٫ّٛ. ٫ٚ ٜطٳ ٌٸ ٜٚت  غًٛىٺ إخهاع ن

َٚٓؿأ ايسٜٔ ٚضغايت٘  ٫ّ َٔ ا٫ٖتُاّ ظٖٛط ٚشاتسٳٚبٳ .٬ٖتُاّيباغِ ايسٜٔ 

ِٸ ٚنطٚضات٘. ٗ سٌ  ,ٝات٘ اـاضد١ٝٚػًٚ ,اـٛض ٗ َعطٝات٘ إًُٛغ١ ا٭غاغ١ٝ, ٜت

 ٫ غٝٻُاٚ ,إٔ ٖصٙ ا٭ؾهاض ايع١ْٝ٬ُ ٚايٓؿع١ٝ تتعاضض َع ا٭ؾهاض ايتهًٝؿ١ٝ يٮزٜإ

ٌٕٕ ٖصٙ ايؿًػؿ١ ت٪ٚنإايسٜٔ اٱغ٬َٞ. ٚسٝح   قطف ع٢ً ايتذطب١, َٚٔ د١ٗٺ س بؿه

غٛا٤ ٗ َٛاد١ٗ  ,أخط٣ تٓهط اؿكٝك١ ايٛاسس٠, ٚتعاضض ايٓعع١ ايعك١ْٝ٬, ؾإْٗا

ٟٸ  ;َتعاي١ٝ ٚز١ٜٝٓ ؾًػؿ١ٺ اجملتُع أٚ ٗ ؼسٜس ا٫غرتاتٝذ١ٝ ايػٝاغ١ٝ, غٛف تعاضض أ

ض إعطن١ ايػٝاغ١ٝ ٛٵْٗا َا تؿتٌُ عًٝ٘ َٔ اـكا٥ل ٫ تػُض يًسٜٔ َغإإش 

 ٚا٫دتُاع١ٝ أبسّا.

 

 

الهىامش
                                                      

pragmatism
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Humanism
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(25) Truth. 

(26) Instrumentalism. 

 

 
 

(29) Reality. 
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utilitarianism
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ّٝد ايػٗدا٤  ×زضاع ض
ّٝ ١َْكازب ١ّٝ سدٜج  ١تازخي

 

 الشيخ عبد اهلل مصلحي

 

 ــــــ َدخٌ

َٸ٘ ؾاط١ُ ×اؿػٌ ٜطنع ٚضز ٗ بعض ايطٚاٜت أْٸ٘ مل أْٸ٘ ٫  إ٫ٓ .÷َٔ أ

ا٭غاْٝس, نُا أْٗا َهططب١ إً. ٖٚصا  ١ؾإْٸٗا نعٝؿ ;قبٍٛ ٖصٙ ايطٚاٜات ّٔه

ٕا ٚضز ٗ ايتاضٜذ  شيو أْٸٗا كايؿ١ْ إٍ ـٵيطٚاٜات. أنٹٜٛدب ايرتزٜس ٗ قسٚض ٖصٙ ا

ّٸ ايؿهٌ أضنعت٘. ٕٸ أ  َٔ أ

 

٫ٚ  ,÷مل ٜطنع َٔ أَ٘ ؾاط١ُ ×س ايؿٗسا٤قس ٚضز ٗ بعض ايطٚاٜات إٔ غٝٸ

 ٜهع إبٗاَ٘ ٗ ؾٝ٘.نإ  |ٕ ايٓيبٸإ, بٌ ٣أخط ٢جَْٔ أ

 ٚإيٝو ْلٸ ٖصٙ ايطٚاٜات:

ٞٸ بٔ إمسا ,س بٔ و٢ٝقُ ـ1 عٔ  ,ٜٸات, عٔ قُس بٔ عُطٚ ايععٌٝعٔ عً

ٌٕ , ٫ٚ ÷َٔ ؾاط١ُ  اؿػٌ  ٜطنع  ملقاٍ: ٚ ×عٔ أبٞ عبس اهلل ,َٔ أقشابٓا ضد

ايٌَٝٛ  ؾُٝلٸ َٓٗا َا ٜهؿٝ٘ ,ؾٝهع إبٗاَ٘ ٗ ؾٝ٘ ,يبٸَٔ أْج٢, نإ ٜ٪ت٢ ب٘ ايٓ

 .(1) زََ٘ٔ ؿِ ضغٍٛ اهلل ٚ ×٬خ, ؾٓبت ؿِ اؿػٌٚايج

 بٔ اؿػٌ بٔ سقُ ثينسسٻ قاٍ: اظايطظٸ دعؿط بٔ قُس عٔ ,ٚضٚاٙ ابٔ قٛيٜٛ٘

ٌٷ ثينسسٻ قاٍ: اتايعٜٸ غعٝس بٔ عُطٚ بٔ سقُ عٔ ,اباـٓط أبٞ  ,أقشابٓا َٔ ضد

×اهلل عبس أبٞ عٔ
(2). 

                                                      



×  
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ٞٸ بٔ إمساعٌٝ بٔ عٝػ٢ ,عٔ غعس بٔ عبس اهلل ,&ثين أبٞٚقاٍ: سسٻ , عٔ عً

 .(3)َجً٘  ,ٙبإغٓاز ,ٜٸاتعٔ قُس بٔ عُطٚ بٔ غعٝس ايع

 |يبٸٕ ايٓأ , ×ناأخط٣, عٔ أبٞ اؿػٔ ايط ٗ ضٚا١ٜٺقاٍ ايهًٝين: ٚ ـ2

 .(4)مل ٜطتهع َٔ أْج٢, ٚؾٝذتع٨ ب٘ ,ؾُٝكٸ٘ ,ؾًٝكُ٘ يػاْ٘ ,ؿػٌانإ ٜ٪ت٢ ب

ثٓا أٓس بٔ و٢ٝ قاٍ: قاٍ: سسٻ &ثٓا أٓس بٔ اؿػٔـ قاٍ ايكسٚم: سسٻ3

ٞٸ بٔ ثٓا ُِٝ بٔ بًٍٗٛ قاٍ: سسٻ: سسٻثٓا بهط بٔ عبس اهلل بٔ سبٝب قاٍسسٻ ثٓا عً

قاٍ:  ×عٔ أبٞ عبس اهلل إ ايٛاغطٞ, عٔ عبس ايطٓٔ بٔ نجري اهلامشٞ,سػٸ

ّٕ ٌٸ ٜٛ   ستٸ٢  ؾُٝكٸ٘ ,×ؾٝهع يػاْ٘ ٗ ؾِ اؿػٌ ,نإ ضغٍٛ اهلل ٜأتٝ٘ ٗ ن

 ٫ٚ ÷مل ٜطنع َٔ ؾاط١ُ, ٚ|ؾأْبت اهلل تعاٍ ؿُ٘ َٔ ؿِ ضغٍٛ اهلل  ,ٜط٣ٚ

ٓ٘  .(5)َٔ غريٖا يبّٓا ق

أْٸ٘ اعتًٓت ؾاط١ُ  ,بإغٓازٙ ,آؾٛب: غطض أبٞ ايؿهٌ بٔ خريا١ْقاٍ ابٔ ؾٗط ـ4

ـٸ يبٓٗا, ٕٚٓا ٚيست اؿػٌ   ,, ؾهإ ٜأتٝ٘سٵذٹؾطًب ضغٍٛ اهلل َطنعّا ؾًِ ٜٳ ,د

بٌ  :ٜكاٍإبٗاّ ضغٍٛ اهلل ضظقّا ٜػصٚٙ. ٚ هعٌ اهلل ي٘ ٗ, ٚؾُٝكٸٗا ,إبٗاَ٘  ؾًٝكُ٘

ؾٝذعٌ اهلل ي٘ ٗ  ,ري ؾطخ٘طؾٝػطٸٙ نُا ٜػطٸ اي ,ٕ ضغٍٛ اهلل ٜسخٌ يػاْ٘ ٗ ؾٝ٘نا

ُٴ ,ي١ًّٝ, ؾؿعٌ شيو أضبعٌ َّٜٛا ٚشيو ضظقّا |٘ َٔ ؿِ ضغٍٛ اهللؾٓبت ؿ
(6). 

ٕٓا ًٓت ؾاط١ُ باؿػٔ خطز   :أٜهّا: قايت بطٸ٠ بٓت أَٝٸ١ اـعاعٞ ـ ٚقا5ٍ

و غتًسٜٔ غ٬َّا قس ٖٓٸأْٞ ب٘ درب٥ٌٝ, ؾ٬ , ؾكاٍ هلا: إْٗ بعض ٚدٖٛ٘ |يبٸايٓ

ي٘ ث٬خ َا ع٢ً ؾاط١ُ سٌ ٚيست اؿػٔ, ٚ تطنعٝ٘ ستٸ٢ أقري إيٝو. قايت: ؾسخًتٴ

ِٸ أزضنتٗا ضٓق١ ا ,٬ٓهلا: أعطٓٝ٘ ستٸ٢ أضنع٘, ؾكايت: ن ؾكًتٴ ,أضنعت٘ َٸٗات, ث ٭

ُٸا دا٤ ايٓ َٸٗات ين عًتشا قٓعت؟ قايت: أزضنقاٍ هلا: َا |يبٸؾأضنعت٘, ؾً ٝ٘ ضٓق١ ا٭

ٌٻ ؾأضنعت٘, ؾكاٍ: أب٢ اهلل ععٻ  َا أضاز. ٫ٓإ ٚ د

ُٸا ٓ و غتًسٜٔ غ٬َّا قس ٖٓٸأْٞ ب٘ ًت باؿػٌ قاٍ هلا: ٜا ؾاط١ُ إْؾً

خطز , ٚقايت: أؾعٌ شيو ,ؾٗطّا يٛ أقُتٴ, ٤ٚ إيٝو ؾ٬ تطنعٝ٘ ستٸ٢ أدٞ ,درب٥ٌٝ

ُا أضنعت٘ ستٸ٢ دا٤ , ؾ×ؾٛيست ؾاط١ُ اؿػٌ ,ٗ بعض ٚدٖٛ٘ |ضغٍٛ اهلل

 ٗ   يػاْ٘  ؾذعٌ ,ؾأخصٙ ,, ؾكاٍ هلا: َاشا قٓعت؟ قايت: َا أضنعت٘|ضغٍٛ اهلل
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ِٸ قاٍ: أب٢  ,إّٜٗا سػٌ ,: إّٜٗا سػٌ|يبٸ, ؾذعٌ اؿػٌ ّلٸ ستٸ٢ قاٍ ايٓؾُ٘ ث

 .(7)ٜعين اٱَا١َ ,ٗ ٚيسَى, ٖٞ ؾَٝو َٚا ٜطٜس ٫ٓاهلل إ

ُٸاّثٓا قُايعبٸاؽ قاٍ: سسٻس بٔ , عٔ قُا٭غرتآبازٟ ٣ـ ض6ٚ عٔ  ,س بٔ ٖ

ٟٸ ,عٔ اؿػٔ بٔ َٛغ٢ اـؿٸاب ,عبس اهلل بٔ دعؿط  ,عٔ إبطاِٖٝ بٔ ٜٛغـ ايعبس

ُٸا ٚنعٳ ,^عٔ آبا٥٘ ,عٔ اؿػٌ بٔ ظٜس ,عٔ إبطاِٖٝ بٔ قاحل ٘ ٚنع تٵقاٍ: ؾً

, ستٸ٢ ْبت ؿُ٘ َٔ أْج٢ ×اؿػٌ  ٜطنع  مل, ٚؾُكٸ٘ ,يػاْ٘ ٗ ؾٝ٘ |يبٸايٓ

 .|َ٘ َٔ ضٜل ضغٍٛ اهللزٚ

 

 ــــــ ايٓعس يف ايسٚاٜات

ٔٵ َټ ٖصٙ ْٝع ضٚاٜات ايباب. ٚيه  ٬ت:ؾٝٗا تأ

ٕٸ 1ْ  ٝع ٖصٙ ايطٚاٜات نعٝؿ١ ا٭غاْٝس.ـ إ

َٸا ايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ  . ٖٚهصا ايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ.ؾُطغ١ًّ أ

َٸا ايطٚا١ٜ ايجايج١ ؾؿٝٗا ُِٝ بٔ بًٍٗٛ ٚبهط بٔ عبس اهلل بٔ سبٝب ا مل ُٖٚ ,ٚأ

 . (8)كا, بٌ بهط بٔ عبس اهلل بٔ سبٝب ٜعطف ٜٚٓهطٜٛثٻ

ٞٸ بٔ سػٸإ ايٛاغطٞ ٚعبس ايطٓٔ بٔ نجري اهلامشٞ ٕٸ عً  نعٝؿإ. نُا أ

قايٛا: , ٚغُع أقشابٓا عًٝ٘ : نجري اهلامشٞ  بٔ  قاٍ ايٓذاؾٞ: عبس ايطٓٔ

 .(9)نإ ٜهع اؿسٜح

ٞٸ ـٷ  بٔ نجري اهلامشٞ  سػإ  بٔ  ٚقاٍ أٜهّا: عً , شنطٙ بعض ّادسٸ نعٝ

ْ٘ .أقشابٓا ٗ ايػ٠٬, ؾاغس ا٫عتكاز  .(10)٘نًٓ ي٘ نتاب تؿػري ايباطٔ, ؽًٝ

ٍٕ  .(11), نعٝـٚقاٍ ابٔ ايػها٥طٟ: غا

 .(12)ٞ عٔ ابٔ ؾهٸاٍ أْٸ٘ نصٸابْٚكٌ ايهؿٸ

 آؾٛب إٍ; يعسّ شنط إغٓاز ابٔ ؾٗطٚنصا اـاَػ١ ,ٚايطٚا١ٜ ايطابع١ َطغ١ًْ

ٕٸ أبا ايؿهٌ بٔ خريا١ْ ٚ بطٸ٠ بٓت أَٝٸ١ اـعاع١ْٞ ٚ بطٸ٠ أبٞ ايؿهٌ بٔ خريا  بٓت, َع أ

 كا.أَٝٸ١ مل ٜٛثٻ

َٸا ايػازغ١ ؾهعٝؿ١ْ س قُ ؾٗاي١ إغٓاز ا٭غرتآبازٟ إٍ ;٭ْٸٗا َطغ١ً تاض٠ّ ;ٚأ



×  
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ٟٸ ٚ إبطاِٖٝ بٔ قاحل. ٣ٚأخط ;بٔ ايعبٸاؽ  يعسّ ٚثاق١ إبطاِٖٝ بٔ ٜٛغـ ايعبس

ٕٸ ٖصٙ  إٍ ـٵأنٹ َؿٗٛض. ؾٗصٙ ا٭خباض  ا٭خباض مل تصنط ٗ نتابٺشيو أ

 غٓسّا َٚكسضّا. نعٝؿ١ْ

َٸ٘ ثسٟ غري َٔ ٜطنع مل ٘أْ ا٭خباض ٗ قضٸ ٘ؾايكٍٛ بأْ  ٚإبٗاّ ÷ؾاط١ُ أ

|اهلل ضغٍٛ
 .٢ؾٝ٘ َا ٫ ىؿ (13)

 ٗ ْؿػٗا. َتٕٛ ٖصٙ ايطٚاٜات َهططب١ْ إٕ ـ2

ؾٝهع إبٗاَ٘ ٗ  |يبٸب٘ ايٓ ٚايطابع١ أْٸ٘ نإ ٜ٪ت٢ ؾكس ٚضز ٗ ايطٚا١ٜ ا٭ٍٚ

ٔٵ ايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚاـاَػ١ ٚايػازغ١ أْٸ٘ نإ  اتٚضز ٗ ايطٚاٜ ؾٝ٘ ؾُٝلٸ َٓٗا, ٚيه

ّٕ |ضغٍٛ اهلل ٌٸ ٜٛ  .×ؾٝهع يػاْ٘ ٗ ؾِ اؿػٌ ٜأتٝ٘ ٗ ن

ـٸ يبٓٗا, ٕٚٓا ٚيست اؿػٌ ÷٘ اعتًٓت ؾاط١ُايطٚا١ٜ ايطابع١ أْنُا ٚضز ٗ   ,د

ٔٵسٵذٹنعّا ؾًِ ٜٳؾطًب ضغٍٛ اهلل َط : |٘ قاٍ ايٓيبٸٚضز ٗ ايطٚا١ٜ اـاَػ١ أْ , ٚيه

 ٫ تطنعٝ٘ ستٸ٢ أد٤ٞ إيٝو.

 ؾهٝـ ّهٔ ا٫ط٦ُٓإ بكسٚض ٖصٙ ايطٚاٜات َع ٖصا ا٫نططاب؟!

تعسٚ عٔ نعـ أغٓازٖا ٚانططاب َتْٛٗا ـ ٫  ٖصٙ ا٭خباض ـ َع ايػضٸ إٕ ـ3

بٌ ازٸعٞ عًٝ٘  ,َٔ ؾكٗا٤ ايؿٝع١ جريٷ, ٚخرب ايٛاسس ـ نُا قاٍ نٚاسسٺ خربٳ نْٛٗا

٭ْٸ٘ ٫ ٜٛدب ايعًِ  ;أٜهّا ـ ٫ ّهٔ ايطنٕٛ إيٝ٘ ٗ إباسح ا٫عتكاز١ٜ (14)اٱْاع

ٌٸ ن٬ّ  ,ع٬ّٜصٖب إيٝ٘ بعض ا٭ إ ;ٚايعٌُ, بٌ ايطنٕٛ إيٝ٘ ٗ ايؿك٘ أٜهّا ق

 .(15)نايػٝس ايطٚساْٞ

ٕٸ ٖصٙ ا٭خباض كايؿ4١ْ س اهلل بٔ ٜكطط نإ َٔ إٔ عب ,ضٜذٕا ٚضز ٗ ايتا ـ إ

×ضنٝع٘ :ٜكطط بٔ اهلل . قاٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ: عبس×س ايؿٗسا٤ضنٝع غٝ
(16). 

َٸ٘ قاٍ ايؿٝذ ايػُاٟٚ: ناْتٚقس ٖصا,  ّٸ ,يًشػٌ سان١ّٓ أ  بٔ قٝؼ نأ

َٸ٘ ؿها١ْ ;ي٘ ضنٝعّا ٜػ٢ُ ٘ٚيهٓٸ ,عٓسٖا ضنع ٜهٔ ٚمل, يًشػٔ شضٜض  .(17)ي٘ أ

ٔٸ ـ مل  ٢ايطنٝع يػ١ّ, نُا ٫ ىؿ ٢ٕعٓ ّاكايؿ نَْٛ٘ع ٖصا ايتٛدٝ٘ ـ  ٚيه

ٟٸ ؾ٬ ّهٔ  ,ٗصا ايتٛدٝ٘ب زٷؾايؿٝذ ايػُاٟٚ َتؿطِّ .تاضىٞ َكسٕض ٜصنط ٗ أ

 .عًَٝ٘ع عسّ َػاعس٠ ايًػ١ ٚايتاضٜذ  ,ايطنٕٛ إيٝ٘
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ّٸ ايؿهٌػٳَٔ َكازض ايتاضٜذ ٚايطداٍ ٚايٓٻ ـ قس ٚضز ٗ نجرٕي5 ٕٸ أ  ,ب ٚايػري٠ أ

. نُا قس شنط قجِ بٔ ايعبٸاؽ ×ًب أضنعت غٝٸس ايؿٗسا٤يعبٸاؽ بٔ عبس إٓطظٚد١ ا

 .(َٔ ايطناع١ ×غٝٸس ايؿٗسا٤ ٛأخ) :بعٓٛإ

ّٸ عٔ ,عبٸاؽ ابٔ ؾعٔ ٞٻ زخٌ ايؿهٌ قايت: أ  أضنع ٚأْا ,|اهلل ضغٍٛ عً

ٞٸ بٔ اؿػٌ ٕٔ بًي عً  .(18)قجِ :ي٘ ٜكاٍ نإ اب

ٞٸ أبٛ اب١: قاٍٚقاٍ ايعُطٟ ايٓػٸ  عبس أبا ٜهٓٸ٢ ٚاؿػٌ: اب١ايٓػٸ إٛنض عً

ّٸ ٚأضنعت٘ اهلل... ِٸ ظٚد١ ,ايؿهٌ أ  عبس بٔ اؽايعبٸ بٔ قجِ بًي ,اؽايعبٸ أبٝ٘ ع

 .(19)ًبإٓط

ّٸ ٚقاٍ ابٔ عٓب١ ايٓػٸاب١: أضنعت٘  بًي ,ًبإٓط عبس بٔ ايعبٸاؽ ظٚد١ ,ايؿهٌ أ

 .(20)ايعباؽ بٔ قجِ

ّٸ عٔ ,مساى َػٓسّا عٔ ,ابٔ عػانط ٣ٚضٚ  ضأت ٗاأْ ,اؿاضخ بٓت ايؿهٌ أ

 ع٢ً ؾكككتٗا قايت: ,بٝيت ٗ |ايٓيبٸ أعها٤ َٔ عهّٛا إٔ ايٓا٥ِ ٜط٣ َا ٗ

 ؾٛيست قايت: ,قجِ بًي ؾرتنعٝ٘ ,غ٬َّا ؾاط١ُ تًس ,ضأٜتٹّا خري ؾكاٍ: ,|ايٓيبٸ

ُٸاٙ ,غ٬َّا ؾاط١ُ ّٸ إٍ ٚزؾع٘ ,سػّٝٓا |ايٓيبٸ ؾػ  بًي تطنع٘ ٚناْت ,ايؿهٌ أ

 .(21)قجِ

 .(22)َٔ إكازض ٚقس ٚضز َجً٘ ٗ نجرٕي

ٞٸ ٖاؾِ بٔ ًبإٓط سعب ايعبٸاؽ بٔ بٔ قجِ ٚقاٍ ايصٖيب: ِٸ ابٔ ,اهلامش  ع

َٸ٘. ٚنجري اهلل ٚعبٝس اهلل ٚعبس ايؿهٌ ٚأخٛ, ملسو هيلع هللا ىلصايٓيبٸ ّٸ ٖٞ ٚأ  بٓت يباب١ ,ايؿهٌ أ

ٞٸ بٔ اؿػٌ أخا ٚنإ اهل٬ي١ٝ... اؿاضخ  . (23)ايطناع١ َٔ عً

ٕٸ أّ ايؿهٌ أضنعت سٳ قسٚ ,ٖصا ٕٸ ايكٛاب  . إ٫ٓ(24)ّٓاػٳٚضز ٗ بعض إكازض أ أ

ٕٵ ;«اؿػٌ»  إ٫ أْٸ٘ ٚضز ٖصا ايٓلٸ ٗ َكسٕض ,«ٔػٳاَؿ»ٚضز ٗ بعض إكازض  ؾإْٸ٘ ٚإ

 .(25)«اؿػٌ»ٚاسس, ٚؾٝ٘:  ٚبػٓسٺ ,آخط ـ ْك٬ّ عٔ ٖصٙ إكازض ـ

ِٸ إْٸ٘ قس ّٸ أّٔ;  ×أضنعت سػّٝٓااييت  ٚضز ٗ بعض َكازض ايؿٝع١ إٔ ث ٖٞ أ

 عبس أبٞ بٔ أٓس عٔ, اهلل عبس بٔ غعس ثٓاسسٻ: قاٍ &أبٝ٘ عٔ ,ايكسٚم ٣ضٚؾكس 

: قاٍ ٓٓاز بٔ اهلل عبس عٔ, ايٓٗاْٚسٟ إغشام ٚأبٞ عٝػ٢ بٔ قُس عٔ, ايربقٞ اهلل



×  
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ّٸ دريإ أقبٌ: قاٍ ×اهلل عبس أبٞ عٔ, غٓإ بٔ اهلل عبس ثٓاسسٻ  ضغٍٛ إٍ أّٔ أ

ّٸ إٕ ,اهلل ضغٍٛ ٜا: ؾكايٛا, |هللا  تبهٞ ٍٵتعٳ مل, ايبها٤ َٔ ايباضس١ ِٵتٓٳ مل أّٔ أ

ّٸ إٍ |اهلل ضغٍٛ ؾبعح: قاٍ, تٵأقبشٳ ستٸ٢ ّٸ ٜا: هلا ؾكاٍ, ؾذا٤ت٘ ,أّٔ أ , أّٔ أ

, أْع تبهٌ ايًٌٝ يٞاتع مل وأْ ٚأخربْٚٞ ْٞٛٵأتٳ درياْو إٕ, عٝٓٝو اهلل أبه٢ ٫

 ع١ُّٝٛ ض٩ٜا ضأٜت, اهلل ضغٍٛ ٜا: قايت؟ أبهاى ايصٟ َا, ٓٝوعٝ اهلل أبه٢ ؾ٬

 ضغٍٛ ع٢ً ٝٗاؾككِّ: |اهلل ضغٍٛ هلا ؾكاٍ ,أْع ايًٌٝ أبهٞ ٍٵأظٳ ؾًِ, ؾسٜس٠

ٕٸ ;اهلل ٞٻ تعِٛ: ؾكايت ,أعًِ ٚضغٛي٘ اهلل ؾإ  ايط٩ٜا إٕ: هلا ؾكاٍ, بٗا ِأتهًٖ إٔ عً

ٕٸ ٖصٙ يًٝيت ٗ ضأٜتٴ: ايتق ,اهلل ضغٍٛ ع٢ً ٝٗاؾككِّ, ط٣تٴ َا ع٢ً يٝػت  بعض نأ

ّٸ ٜا وعٝٓٴ ْاَت: |اهلل ضغٍٛ هلا ؾكاٍ ,بٝيت ٗ ًَك٢ٶ أعها٥و  ؾاط١ُ تًس, أّٔ أ

 .(26)بٝتو ٗ أعها٥ٞ بعض ؾٝهٕٛ, ٚتًٝٓ٘ ٝٓ٘ؾرتبِّ, اؿػٌ

 .(27)أخط٣ٚقطٜبٷ َٓ٘ ٗ بعض َكازض 

ٕٵ ,ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ أضنعت  اَطأ٠ّ إٕسٝح دا٤ ؾٝٗا:  ;ؿعٓا ٗ إكآّتناْت  ٚإ

ٔٵ×غٝٸس ايؿٗسا٤ ٚنْٛٗا  ,نعـ غٓسٖا ٗا ـ َهاؾّا إٍ; ؾإ٫ْ ّهٔ قبٛهلا , ٚيه

ٕا ٚضز ٗ نجري َٔ إكازض ـ  ١َْٔ أخباض اٯساز اييت ٫ تٛدب عًُّا ٫ٚ ع٬ُّ ـ كايؿ

ٖٞ  ×اييت أضنعت سػّٝٓا ت٪ِّس َا َطٸ َٔ إٔنُا َطٸ ـ, بٌ َٚكازض اٱَا١َٝ أٜهّا 

ّٸ اي  .(28)ؿهٌأ

َٸ٘ ؾاط١ُ ×عسّ ضناع غٝٸس ايؿٗسا٤ إٕ ـ6 ٟٸ اَطأ٠ٺ ,÷َٔ أ  ,٣أخط ٫ٚ َٔ أ

ٙ, بٌ ٫ٚ٩ ّهٔ إخؿاعذٝب ٗ ْؿػ٘,  ز ب٘ بعض ضٚاٜات ايؿٝع١, َع أْٸ٘ أَطٷتؿطٻ أَطٷ

ٔٵ عطٚفٷَـ نُا ٖٛ  مل تصنط ٖصٙ ايطٚاٜات ٚيٛ بكٝػ١  ـ يٛ نإ يبإ, ٚيه

ٗ عساز ايطٚاٜات إٛنٛع١ ٚإدتًك١ ٗ َكازض  ٢ستٸٚب٬ تػ١ُٝ قا٥ً٘, بٌ  ,ايتُطٜض

اييت ٖٞ ٗ سٝا٠ غٝٸس  ,َٔ َكازض أع٬ّ اٱَا١َٝ أٌٖ ايػٓٸ١, بٌ مل ٜصنط ٗ نجرٕي

ٚنؿـ ايػ١ُ يٲضبًٞ, بٌ ٚاـكٝيب  ,ٚغريت٘, ناٱضؾاز يًؿٝذ إؿٝس ×ايؿٗسا٤

 ٗ ٖساٜت٘. ٞايػاي

َٸ٘  ×غٝٸس ايؿٗسا٤ ايطٚاٜات َٔ إٕٔٸ َا ٚضز ٗ بعض إٚعًٝ٘  مل ٜطنع َٔ أ

ٟٸ اَطأ٠ٺ ,÷ؾاط١ُ ـٷ ,٣أخط ٫ٚ َٔ أ يًتاضٜذ  ٫ ّهٔ ا٫عتُاز عًٝٗا, بٌ ٖٛ كاي
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ٗا َٔ ا٭خباض إٛنٛع١ َٔ ايطٚاٜات إصنٛض٠ بأْ ٢ايكشٝض, ؾ٬ ٜبعس اؿهِ عً

 ْاس١ٝ ايػ٠٬.

 

 

الهىامش
                                                      

 

 



×  
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 (1)«عات ايبػس َٔ ايدٜٔتُٛق»نتاب 

 ْكٌد ٚتعسٜف
 

 محمد خداياري فردأ. 

 السيد مرقال هاشمترجمة: 

 

 ــــــ املكّد١َ

ؿ٘: ايؿٝذ عبس اؿػٌ خػطٚ ٕ٪ٚي, «عات ايبؿط َٔ ايسٜٔتٛٗق»قسض نتاب 

غ٬َٞ. إْسٜؿ٘ أٚ عٔ َطنع ْؿط آثاض  ,ّ(2003ٖـ.ف )1382, عاّ 

ُٻ اييت نتبٗا َٔ  ,َت٘ٔ ايهتاب ٗ َكسٸٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايٓاؾط احملرتّ قس ن

إػٝش١ٝ ٚايهٓٝػ١ ايعاخط٠ بايهعـ ٚايتشطٜـ »َٔ قبٌٝ:  قؿشتٌ, بعباضاتٺ

َجٌ ٖصا إٛقـ ٗ  ع ايكاض٨ عاز٠ّ, سٝح ٫ ٜتٖٛق«عسز َٔ إػتأقٳًٌ», ٚ«ٚا٫مطاف

َا »َٗا ايؿٝذ دعؿط ايػبشاْٞ سٍٛ ١ُ اييت قسٻإٔ اٱٜهاسات ايكِّ إ٫ٓ ,ع١ًُٝ زضاغ١ٺ

إٔ  ٫ غٝٻُاٖٚصا اـًٌ,  تٗ ايكؿشات اي٬سك١ قس تساضن «ع٘ اٱْػإ َٔ ايسٜٜٔتٖٛق

ايه٬ّ  فاٍدٌ ٗ ( بٛقؿ٘ َٔ إتدطِّمساست٘ قس أؾاض إٍ )ايؿٝذ خػطٚ 

اٱغ٬َٞ, ٚأْ٘ قس اختاض ٖصا إٛنٛع يٝهٕٛ أططٚست٘ ايع١ًُٝ ع٢ً َػت٣ٛ 

ع َٔ تاب إِا ٜأتٞ ٗ إطاض َا ٜٴتٖٛقايسنتٛضاٙ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ْكس ايه

ؾإٕ ٖصا ايهتاب  ع٢ً َػت٣ٛ ا٭ططٚس١ ايع١ًُٝ يٌٓٝ ؾٗاز٠ ايسنتٛضاٙ, ٚإ٫ٓ نتابٺ

 .َٔ سٝح اجملُٛع ٫ ىًٛ َٔ ؾا٥س٠ٺ
 

 ــــــ ايتعسٜف بايهتاب

ٌٸ .ٚأضبع١ أبٛاب ;١َٜؿتٌُ ٖصا ايهتاب ع٢ً َكسٸ ٍٕ ٚن  ,باب وتٟٛ ع٢ً ؾكٛ
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 أضبع قؿشات.ٚبعض ٖصٙ ايؿكٍٛ ٫ ٜتذاٚظ  .ؾكٍٛ إٍ غبع١ترتاٚح َٔ أضبع١ 

ٚٸ : إباز٨ ايتكٛض١ٜ ايتاي١ٍٝ ع٢ً ايؿكٍٛ اـُػ١ ٚقس است٣ٛ ايباب ا٭

ٚبٝإ ٚؼًٌٝ َػأي١ َا  ;ٚتعاضٜـ ايسٜٔ ;ع٘ اٱْػإ َٔ ايسٜٔيًُػأي١, َع٢ٓ: َا ٜتٖٛق

طل ٚا٭غًٛب إعطٗ ٚإٛقع ٚإٓ ;ع٘ اٱْػإ َٔ ايسٜٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايتاضى١ٜٝتٖٛق

 ٛا٥س ٚمثاض ايبشح َٚعطؾ١ إٓٗر.ٚؾ ;ايعًُٞ ٕػأي١ ٚتعطٜـ ايبشح ايسٜين

م إٍ اؿسٜح عٔ ث٬ث١ اػاٖات, ٖٚٞ: ا٫ػاٙ ٚٗ قػِ ايبشح ايسٜين تططٻ

ٚا٫ػاٙ ايصٟ هُع  ;ٞ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓاضدا٫ػاٙ اـٚ ;ايساخًٞ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ

 ٌَ.إتكسٸ بٌ ا٫ػاٌٖ

ٚبٝإ ٚؼًٌٝ ِٛشز إسضغ١  ,ٚبعس اْتكاز ايهاتب احملرتّ ي٬ػاٙ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ

ا٫ػاٙ ايساخًٞ يًٓكٛم ايتؿهٝه١ٝ, ىتاض ا٫ػاٙ ايجايح, أٟ أغًٛب اؾُع بٌ 

سٝح ٜكّٛ ٖصا ا٫ػاٙ ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ  ايس١ٜٝٓ ٚا٫ػاٙ اـاضدٞ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ,

 ١ ٚايعكٌ ٚايتذطب١ ٚايتاضٜذ.ايهتاب ٚايػٓٸ

ض إٍ آضا٤ ٚٗ ايؿكٍٛ ايػبع١ َٔ ايباب ايجاْٞ َٔ ٖصا ايهتاب متٸ ايتعطټ

طٜٔ ايػطبٌٝ ٚإساضؽ ايؿًػؿ١ٝ ٗ ايػطب ع٢ً ث٬خ َطاسٌ تاضى١ٝ, ٖٚٞ: َا إؿٚه

 ; ٚعكط ايٓٗه١ ٚإطس١ً إعاقط٠.ٚايعكٛض ايٛغط٢ ;قبٌ ايعكٛض ايٛغط٢

ض ٗ َطس١ً َا قبٌ ايعكٛض ُا متٸ ايتعطټـ إٍ ا٫عتكاز بأْ٘ قًٖٜٚصٖب إ٪ٚي

 .ع٘ اٱْػإ َٔ ايسٜٔايٛغط٢ إٍ َػأي١ َا ٜتٖٛق

ٚأَا ٗ ايعكٛض ايٛغط٢ ؾكس نإ يس٣ إػٝشٌٝ ـ َٔ خ٬ٍ اْتٗاز ا٭غايٝب 

عات نبري٠ َٔ ايسٜٔ ـ تٛٓق اـاضد١ عٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ, أٟ: ايعكٌ ٚاؿؼٸ

ٞ, ٚناْٛا قس أشعٓٛا يػًط١ ايسٜٔ ع٢ً ْٝع ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ ايؿطز١ٜ إػٝش

طٜٔ ايػطبٌٝ ٗ َطس١ً عكط ٚا٫دتُاع١ٝ. إٕ ايبٝإ ٚا٫نتؿاف ايسقٝل ٯضا٤ إؿٚه

عات اٱْػإ َٔ ايسٜٔ ٜطتب٘ اضتباطّا ل بتٛٗقايٓٗه١ ٚإطس١ً إعاقط٠ ٗ َا ٜتعًٖ

سٜٔ, ٚايعًِ ٚايسٜٔ, َٚٓؿأ ايسٜٔ. ٚٗ ٖصٙ ايعكٌ ٚاي فاٍاتِٗ ٗ نا٬َّ بٓٛطٜٸ

ّ باٱناؾ١ إٍ تكابٌ ض١ٜ٩ اٱْػإ َع تعايِٝ ضداٍ ايهٓٝػ١, أخص ايتكسټ ,إطس١ً

 ضٙ ٜتعاضض َع تعايِٝ ايهٓٝػ١.ٚٵايعًُٞ بسٳ



 

 

هـ 0440م ـ  9102ــ صيف وخريف  56ـ  55ــ السنة الرابعة عشرة ــ العددان  نصوص معاصرة  

 

ٌٸ ٌٸ ايعكٌ اؾع٥ٞ ٚايطٜانٞ ق ٞ ايعكٌ ايهًٓ ٚٗ َطس١ً عكط ايٓٗه١ س

سٜات باٱناؾ١ إٍ غكٛٙ ايٓكٛم إػٝش١ٝ إكسغ١ ٖصٙ ايتش تٵا٫غتس٫يٞ. يكس أزٻ

ع ع ا٭ز٢ْ َٔ ايسٜٔ. ٚقس متٸ إسٝا٤ ٖصا ايتٛٗقعٔ ا٫عتباض إٍ ططح اٯضا٤ اـاق١ بايتٛٗق

 .َٔ دسٜس ا٭ز٢ْ ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ

, ٚإٌَٝ (3), ٚإّا٥ٌْٛٝ ناْ٘(2)ض ٯضا٤ غايًٝٝٛايتعطټ ٚٗ ٖصا ايكػِ متٸ

, ٚبٍٛ (7), ٚؾ٬ٜط َاخط(6), َٚانؼ ؾٝرب(5)ٍ َاضنؼ, ٚناض(4)زٚضنٗاِٜ

, (12), ٚناضٍ ْٜٛؼ(11), ٚغٝػُْٛس ؾطٜٚس(10), ٚدٕٛ ٖٝو(9), ٚٚايرت غتٝؼ(8)تًٝٝـ

, بايٓكس ٚايتشًٌٝ. ٚمتٸ بٝإ إساضؽ ايؿًػؿ١ٝ, َٔ قبٌٝ: ايسٜا١ْ (13)ٚإضٜو ؾطّٚ

 فاٍيتشًٌٝ ايًػٟٛ ٗ , ٚايؿًػؿ١ ايٛدٛز١ٜ, ٚايؿًػؿ١ ايٛنع١ٝ, ٚؾًػؿ١ ا(14)ايطبٝع١ٝ

ع٘ اٱْػإ َٔ ايسٜٔ. ٚقس ٚضز ٗ بٝإ ٖصا ايكػِ إٔ ٖ٪٤٫ ا٭ؾدام أٚ َا ٜتٖٛق

ٟٸ تٛٗق َٔ ايسٜٔ, أٚ أِْٗ ٜهتؿٕٛ ـ َٔ خ٬ٍ غًٛى  ٕعإساضؽ إَا ٜصٖبٕٛ إٍ ْؿٞ أ

 يًػٟٛ ـ باؿسٸ ا٭ز٢ْ َٔ ايسٜٔ.ا٫ػاٙ ايع٬ُْٞ ٚايتذطٜيب ٚا

١, ٚايصٟ ٜؿتٌُ ع٢ً أضبع١ ؾكٍٛ َػتكًٓ ,ٔ ٖصا ايهتابٚٗ ايباب ايجايح َ

ع٘ اٱْػإ َٔ طٜٔ اٱغ٬ٌَٝ سٍٛ َا ٜتٖٛقـ إٍ آضا٤ ايعًُا٤ ٚإؿٚهض إ٪ٚيتعطٸٸ

١, ٌُ ايؿٝع١, ٚأٌٖ ايػٓٸعٔ: آضا٤ ايؿ٬غؿ١, ٚإتهًٚ ايسٜٔ. ٖٚصٙ اٯضا٤ عباض٠ْ

ٚايتٝاض  ;ضات: ايتٝاض اٱهلٞ ٚايباطينٚعطؾا٤ اٱغ٬ّ, سٝح متٸ تكػُٝٗا إٍ ٔػ١ تٝا

ٚايتٝاض ا٭ٜسٜٛيٛدٞ  ;ٚايتٝاض ايصٟ ٜٓؿس ايعساي١ ع٢ً أغاؽ اؿكٛم ;ايسْٟٝٛ ايتؿطٜطٞ

نُٔ بٝإ , ٚايتٝاض ايؿُٛيٞ إعتسٍ. ٚٗ ْٗا١ٜ ايباب ايجايح ;ٚايسْٟٝٛ اٱؾطاطٞ

ْػإ ايهاٌَ إِا إٕ ططٜل ايٛقٍٛ إٍ َكاّ اٱ :ـٚؼًٌٝ آضا٤ ايعطؾا٤, قاٍ إ٪ٚي

ع ٗ ع ايعطؾا٤ َٔ ايسٜٔ ٖٛ َٔ ْٛع ايتٛٗقٜهُٔ ٗ ٖصا إػاض ؾك٘, ٚقٌٝ: إٕ تٛٗق

 اؿسٸ ا٭قك٢.

بايٓٛط١ٜ إدتاض٠ َٔ  ىتلٸ ,بؿكٛي٘ ا٭ضبع١ ,ٚايباب ا٭خري َٔ ٖصا ايهتاب

ايعًّٛ ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ, ٚ فاٍع٘ اٱْػإ َٔ ايسٜٔ ٗ ـ سٍٛ َا ٜتٖٛقبٌ إ٪ٚيقٹ

ايتذطٜب١ٝ ايطبٝع١ٝ, ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ, ٚغا٥ط ايعًّٛ ا٭خط٣, َٔ قبٌٝ: ا٭خ٬م, 

ٔٸ ٚايعطؾإ. إٕ ايٓٛط١ٜ إدتاض٠ ـ اييت ٜكٌ إيٝٗا  ٚايؿك٘ ٚاؿكٛم, ٚايؿًػؿ١, ٚايؿ
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ع ـ َٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ ا٭غايٝب اـاضد١ٝ ٚايساخ١ًٝ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ ـ ٖٞ ايتٛٗقإ٪ٚي

أٚ بٝإ  ,َع٢ٓ إٔ ضغاي١ ا٭ْبٝا٤ ٫ تكتكط ع٢ً نُإ اٯخط٠ ,ايسٜٔإعتسٍ َٔ 

 ,ع٬ق١ اٱْػإ غايك٘ ؾك٘, بٌ إْٗا تطقس إػا٥ٌ ٚا٭بعاز اٱْػا١ْٝ ا٭خط٣ أٜهّا

ٕٛ َباؾط أٚ غري َباؾط. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإْ٘ ٜطؾض اٱغ٬ّ ايعًُاْٞ, ٫ٚ  ع٢ً م

ض ايسٜٔ ٗ ٖصٙ ايعًّٛ أٜهّا. ٚٵيطبٝع١ٝ, ٫ٚ ٜتذاٌٖ زٳٜٓؿٞ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ اٱْػا١ْٝ ٚا

ع ٗ اؿسٚز ايسْٝا َٔ ايسٜٔ ٜهُٔ ٗ إٕ اخت٬ف ٖصٙ ايٓٛط١ٜ عٔ ْٛطٜات َا ٜٴتٖٛق

ع اٱْػإ َٔ ايسٜٔ ٗ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٫ ٜكتكط ع٢ً ع٬ق١ اٱْػإ باهلل, نُا إٔ تٛٗق

ٙ ا٭قك٢ ٜهُٔ ٗ ايكٍٛ بإٔ ايهتاب ع ٗ سسٸإٔ اخت٬ف ايٓٛط١ٜ إدتاض٠ عٔ ايتٛٗق

عا٤ بإٔ ١ ٫ ٜؿت٬ُٕ ع٢ً ْٝع َا وتاز إيٝ٘ اٱْػإ. بٌ ٫ٚ ّهٔ ا٫زٸٚايػٓٸ

ِٸ١ قس اؾت٬ُ ع٢ً ْٝع اؿادات ايهًٓايهتاب ٚايػٓٸ اغتٓتاز  ١ٝ يًبؿط, عٝح ٜت

ايس١ٜٝٓ  ٝات. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ ايط١ٜ٩غا٥ط اؾع٥ٝات ٚإكازٜل ا٭خط٣ َٔ ٖصٙ ايهًٓ

١ ايساخ١ًٝ يٰٜات ٚايطٚاٜات تجبت ٚدٛز ا٭ٚقاف ٚايٛقاٜا ايع١ًُٝ ٗ ايهتاب ٚايػٓٸ

ٚايع٬ز, ٚايٓذّٛ ٚعًِ اهل١٦ٝ,  ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ, َٚٔ بٝٓٗا: ايطبٸ فاٍٗ 

ٚنصيو ايعًّٛ  ;ٚاؾٝٛيٛدٝا, ٚايؿًو, ٚايعضاع١, ٚايكٓاع١, ٚايعًّٛ ايعػهط١ٜ

 ,تكاز, ٚايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ, ٚعًِ ا٫دتُاع, ٚايعًّٛ ايػٝاغ١َٝٔ قبٌٝ: ا٫ق ,اٱْػا١ْٝ

ٔٵ ٫ ّهٔ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ إؿاِٖٝ إٔ ْػتٓتر اغتػٓا٤  ٚغا٥ط ايعًّٛ ا٭خط٣. ٚيه

ايعًّٛ, ْٚبص ايعك١ْٝ٬ ٚايتسبري ايعك٬ْٞ  فاٍاٱْػإ عٔ ايعكٌ ٚايتذطب١ ٗ 

نا إٍ ايكًٌٝ َٔ ا٫ستٝادات ١ إِا تعطٻٚا٫غتكطا٤ ايتذطٜيب; ٭ٕ ايهتاب ٚايػٓٸ

ٚٸايبؿط١ٜ ٗ ٖصٙ ايسا٥ط٠,  ِٸٚثاّْٝا. ٫ّٖصا أ أٖساف ايسٜٔ ٗ ايبٝإ ايٓكًٞ  : إٕ َٔ أٖ

يٝهُٔ ايػعاز٠ ايس١ْٜٛٝ  ;ٝت٘باٱعذاظ ايعًُٞ ٱثبات أسٓك هلصٙ إؿاِٖٝ ا٫غتعا١َْ

إٕ إؿاِٖٝ ايكطآ١ْٝ : ٗ ساي١ ايكبٍٛ َكٛي١ ايعًِ ايسٜين ؾٚثايجّاٚا٭خط١ٜٚ يًٓاؽ. 

ٗ تؿػري عامل ايطبٝع١, ّٚهٔ هلصا  ط٠ّٚايطٚا١ٝ٥ غري ايتذطٜب١ٝ غٛف تهٕٛ َ٪ثِّ

ٌ إٍ ٢ ٗ ايكهاٜا ٚايٓٛطٜات ايع١ًُٝ ايتذطٜب١ٝ. َٚٔ ٖٓا ّهٔ ايتٛقټايتأثري إٔ ٜتذًٓ

 ض ٚآي١ٝ ايسٜٔ ٗ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ أٜهّا.ٚٵزٳ

ـ احملرتّ قس بصٍ دٗٛزّا نبري٠ ٗ تأيٝـ إٔ إ٪ٚيّ ٜبسٚ با٫يتؿات إٍ َا تكسٻٚ
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ٔٵ .ٖصا ايهتاب ٕ ٖصا ايهتاب إطبٛع ٖٛ سك١ًٝ زضاغت٘ ٚأططٚست٘ ع٢ً إسٝح  ٚيه

ـ بٓٛط ا٫عتباض إشا أضاز شيو, نٞ ٜأخصٙ إ٪ٚي ;ّ ٖصا ايٓكسَػت٣ٛ ايسنتٛضاٙ ْكسِّ

حملرتَٕٛ بٓٛط ٚإٔ ٜسخٌ اٱق٬سات ٗ سسٚز إَهاْ٘, ٚيهٞ ٜأخصٙ ايط٬ب ا

 ا٫عتباض ٗ زضاغاتِٗ ٚأعُاهلِ اؾسٜس٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايسنتٛضاٙ:

إطانع  :ـ إٕ أططٚس١ ايسنتٛضاٙ ٗ ْٝع إطانع ايع١ًُٝ ٗ ايعامل ـ َٚٓٗا1

ِٸ ايع١ًُٝ ٗ إٜطإ ـ هب إٔ تهٕٛ ٗ خس١َ إْتاز ايعًِ, ٚإٔ تكسِّ ّ ؾ٦ّٝا دسٜسّا مل ٜت

. ٗ سٌ إٔ ٖصٙ ا٭ططٚس١ ع٢ً َػت٣ٛ ايسنتٛضاٙ مل تػًٝ٘ ا٭نٛا٤ عًٝ٘ نجريّا

ٟٸ َٛنٕٛع ٌٻ تعٌُ ع٢ً ططح أ َا »ـ احملرتّ ٗ نتاب دٗس إ٪ٚي دسٜس أٚ بسٜع. ٚإٕ ن

ْ٘ ٫ أإِا ٜكبٸ ٗ إثبات أْ٘ ٜطؾض اٱغ٬ّ ايعًُاْٞ, ٚ «ع٘ اٱْػإ َٔ ايسٜٜٔتٖٛق

ٔ ٗ اـطٛٙ ايعطٜه١ بؿإٔ إػا٥ٌ ض ايسٜٚٵٜٓؿٞ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ, ٚإكازق١ ع٢ً زٳ

ع٢ً ايٓٛط١ٜ  ـ إٍ ايطزٸٚي٪ٜػع٢ إ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ. َٚٔ ْاس١ٝٺ

هب اغتدطادٗا َٔ  ,١ٝاؾع١ٝ٥ ٚايهًٓ ,ايكا١ً٥ بإٔ ْٝع ا٫ستٝادات ايبؿط١ٜ

ٗ ٞ عٔ ايعًِ ٚايتذطب١, ٚايتأنٝس ع٢ً َطدع١ٝ ايسٜٔ ١, ٚايتدًٓايهتاب ٚايػٓٸ

َٸ ١ اجملا٫ت. ٖٚصا يٝؼ بإٛنٛع اؾسٜس ١ ي٬ستٝادات ايبؿط١ٜ ٗ نآؾا٭قٍٛ ايعا

ايصٟ ٜهٝـ ؾ٦ّٝا إٍ فُٛع١ ايعًّٛ ايبؿط١ٜ, بٌ متٸ تٓاٍٚ ٖصا إٛنٛع ٗ اجمل٬ت 

 َتُاز١ٜ. ٚع٢ً َس٣ غٓٛاتٺ ,بهجط٠ٺ ,٢ إٓابطٚستٸ, ٚايكشـ

ٔ عًٝ٘ ططح أغ١ً٦ ايتشكٝل ٜتعٝٻ ُا عُس ايباسح إٍـ ٗ أغًٛب ايتشكٝل ن2ًٓ

ـ ٗ سٌ إٔ إ٪ٚي .هت عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ز َا ٖٞ ايتشكٝكات ايػابك١ اييت ُدٻإٔ وسِّ

ٕٵ نإ قس أؾاض ٗ  احملرتّ مل ٜػًو ٖصا ايٓٗر ٗ َعطض ططح أغ١ً٦ ايتشكٝل, ٚإ

١ َا ٜكطب َٔ زضاغ»ـ ٗ بٝإ ايساؾع ٚضا٤ اختٝاض ٖصا إٛنٛع ـ إٍ  (15)١َ ايهتابَكسٸ

ٌ دٌٝ ايؿباب ٗ ٖصٙ إطس١ً. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ بٳَططٚح َٔ قٹ «عؿط٠ آ٫ف غ٪اٍ

ث٬ثٌ غ٪اٍ أغاغّٝا بؿإٔ  ٔؾكس عُس ايباسح احملرتّ إٍ ططح َا ٜعٜس ع

ع٘ اٱْػإ َٔ ايسٜٔ, ٚايتعاضض بٌ ايعًِ أبػتُٝٛيٛدٝا إعطؾ١ ايس١ٜٝٓ, َٚا ٜتٖٛق

ٖٓ ٌٸا ؼتاز اٱٚايسٜٔ,  . ٚٗ ايٛقت ْؿػ٘ مل َٓٗا ؼكٝكّا َػتك٬٘ ٚاسسٺ داب١ عٔ ن

ٌٸٜبِّ ٔ َٔ ايتشكٝل ؾٝٗا بأْعٗا, ٖصٙ ا٭غ١ً٦, زٕٚ إٔ ٜتُٖه ٔ إ٪يـ غبب ططح ن
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إٕ ٖصٙ »قٛي٘: نٛع عج٘. ٚٗ ٖصا ايؿإٔ دا٤ ض اضتباٙ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ َٛأٚ إٔ ٜٛنٸ

ٕٵ(16)«إ َٔ ايسٜٔايسضاغ١ تأتٞ ٗ إطاض اٱداب١ عٔ تٛقع اٱْػ هض ٗ ْٗا١ٜ نإ ٜتٸ . ٚإ

ُٖ كتًؿ١, ٖٚصا  اٱداب١ عٔ أنجط ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ايٓٛط١ٜ ٗ َٓاغباتٺ تٵإطاف أْ٘ قس 

 ايٓٛع َٔ اٱداب١ ٫ ٜكّٛ ع٢ً إٓٗر ايعًُٞ يًتشكٝل.

إٍ ايتعطٜـ  (17)بعس ططح أغ١ً٦ ايتشكٝل ـ عُس َباؾط٠ّـ نُا إٔ إ٪ٚي3

 غري َتعاضف. ٚبعباض٠ٺ ضٙ أَطٷٚٵٖٚصا بسٳ .١ًٝ ٚايؿطنٝات إٓاؾػ١ يًتشكٝلبايؿطن١ٝ ا٭ق

ٚاسس, ٗ  أخط٣: إْ٘ قاّ باؾُع بٌ ططح أغ١ً٦ ايتشكٝل ٚؾطن١ٝ ايبشح ٗ َٛنٕع

ِٸسٌ إٔ إتٻ ٗ عح  كسٸُّا تنًٓ بع ٗ ايتشكٝل ٖٛ إَا ططح ايػ٪اٍ أٚ ايؿطن١ٝ, ث

ب ططح ايؿطنٝات ايؿطع١ٝ أٜهّا. يكاض٨ غٝرتٓقططح عٓٛإ ايؿطن١ٝ ا٭ق١ًٝ ؾإٕ ا

ٟٸٜٴ ٞٸ َكسٕض هاف إٍ شيو أْ٘ مل ٜصنط أ يًباسح َٔ اٱؾاض٠ إٍ  ٫ بٴسٻأْ٘  عًُ

ِٸ ايؿطنٝات إٓاؾػ١ أٜهّا, إ٫ٓ ٗ قػِ ايبشح ٚا٫غتٓتاز. نُا هب ع٢ً  ايًٗ

اخ ايػابك١, خ عٔ ُاٖٞ أٚ عسّ ُاٖٞ ْتا٥ر عج٘ َع ْتا٥ر ا٭عٕ ٜتشسٸأايباسح 

 ت٘ ٚتٛدٝٗات٘ ايع١ًُٝ ٗ ٖصا ايؿإٔ. ٚٗٚٗ خكٛم عسّ ايتُاٖٞ عًٝ٘ إٔ ٜصنط أزٓي

ِٸ َٔ ٖصٙ ايٓكاٙ إصنٛض٠ ٗ َٓٗر  ضعا١ٜ أٟٛ َا ٜتعًل بايهتاب َٛضز ايٓكس مل تت

 ايتشكٝل.

ع٢ً أغاؽ إٓٗر  (18)١َم ي٘ ٗ إكسٸـ إٕ اهلسف َٔ ايتشكٝل مل ٜتِ ايتططټ4

ُٸ; يًتشكٝل ايعًُٞ ١ٝ إش إػا٥ٌ إططٚس١ ٖٓاى إِا تطتب٘ ٗ ايػايب بهطٚض٠ ٚأٖ

٫ٚ تطتب٘ بٗسف ايتشكٝل. ٚيهٓ٘ شنط إٔ تؿكٌٝ أٖساف ٖصا ايتشكٝل  ,ايتشكٝل

ٝٵسٳ أْ٘. «ؾٛا٥س ٚمثاض ايبشح»هض ٗ ؾكٌ غٛف تتٸ عٓس ايطدٛع إٍ ايؿكٌ ايطابع  بٳ

ايصٟ ٫  ,هض إٔ ٖصا ايؿكٌإيٝ٘ ايهاتب ـ اتٸبؿٛا٥س ٚمثاض ايبشح ـ ايصٟ أؾاض  اـامٸ

ُٸقس ؼسٸ ,ٜعٜس ع٢ً أضبع قؿشات ١ٝ خ ٗ ايػايب عٔ إػا٥ٌ اييت تعٛز إٍ نطٚض٠ ٚأٖ

ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ع٢ً  زٴٔطايتشكٝل, ٚيٝؼ إٍ اهلسف ٚايػا١ٜ َٔ ايتشكٝل. ٚبطبٝع١ اؿاٍ تٳ

أخط٣: نطٚض٠  بعباض٠ٺأٚ  ,ايصٖٔ أٜهّا, ٖٚٞ: ٕاشا هب ططح ؾٛا٥س ٚمثاض ايبشح

ُٸ ١ٝ ايتشكٝل, ٗ ايؿكٌ ايطابع؟ ٕٚاشا هب تهطاض شنط َعطؾ١ أغًٛب بٝإ ٚأٖ

إػأي١ ٗ ايؿكٌ اـاَؼ؟ ٕٚاشا ٚضز اؿسٜح عٔ إٓعي١ ايع١ًُٝ يًُػأي١ ٗ ايؿكٌ 
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َٔ أَجاٍ: ناضٍ ْٜٛؼ ٚغٝػُْٛس  ,ططح ْٛطٜات عًُا٤ ايٓؿؼ ايجايح؟ أٚ ٕاشا متٸ

َٔ أَجاٍ: ؾ٬ٜط َاخط, ٚعًُا٤ ا٫دتُاع, َٔ أَجاٍ: إٌَٝ  ,ٌُتهًٚؾطٜٚس, ٚإ

ٚاسس؟ إٕ ٖصا ا٭َط ٜٴجبت إٔ ايهاتب احملرتّ قس عُس ـ خ٬ؾّا  زٚضنٗاِٜ, ٗ َٛنٕع

دسٜس يًؿكٍٛ, ٫  ؾُٝع أقٍٛ تِٓٛٝ ؾكٍٛ ايبشح أٚ ايهتاب ـ إٍ تكسِٜ تبٜٛبٺ

 بع١.ٜتطابل َع ا٭قٍٛ ايع١ًُٝ إتٻ

ل بكؿت٘ َٓٗذ١ٝ تتعًٖ ع٢ً َؿه١ًٺ ٘باٱناؾ١ إٍ اؾتُاي ,ٖصا ايهتاب ـ إ5ٕ

أططٚس١ ع١ًُٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايسنتٛضاٙ, ٜؿتٌُ نصيو ع٢ً إؾها٫ت ؼكٝك١ٝ 

 :ايتايٞٚإسا٫ت نجري٠ أٜهّا, ْؿري إٍ بعهٗا ع٢ً ايٓشٛ 

 قس متٸ «خاضز ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ»أٚ  «زاخٌ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ»إٕ عباضات 

. ٚبطبٝع١ اؿاٍ نإ تهطاض ٖاتٌ (19)اتغبع َطٸ ٗ قؿش١ ٚاسس٠ تهطاضٖا

ٕٸ ايباسح ٜٗسف إٍ  ايعباضتٌ ٗ فُٛع ايهتاب َٔ ايهجط٠ عٝح ٜبسٚ يًكاض٨ ٚنأ

ٟٸ ,إثبات ٖصا إٛنٛع بايصات ٗ ؼكٝكات ايبشح اؾُع بٌ  زٕٚ غريٙ, َٚٔ ايهطٚض

ٟٸا٭غًٛب ايساخًٞ ٚاـاضدٞ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ, ٚإٕ ا  ,ٚاسس َُٓٗا ٚسسٙ ٫ٖتُاّ بأ

 ايهجري َٔ ا٫ْتكازات.  ٜػتشلٸ ,زٕٚ اٯخط

ٔٸ»عباض٠: ايهتاب أٜهّا ٚٗ  ٚأغًٛب ٗ ٖصٙ ايسضاغ١: َهتيب,  ايتشكٝل ؾ

ٔٸ»هض َا ٖٛ ا٫خت٬ف بٌ . ٚمل ٜتٸ(20)«, َٔ زاخٌ ٚخاضز ايٓكٛم ايس١ٜٝٓايتشكٝل  ؾ

أغايٝب ايتشكٝل ـ َٚٔ بٝٓٗا: إؿاٖس٠, . ثِ إْٞ َٔ بٌ «أغًٛب ايتشكٝل»ٚ «ايتشكٝل

أٚ أغايٝب ايتشكٝل  ,ٚاؿٛاض, ٚا٫ختباضات, ٚايسضاغات إٝسا١ْٝ, ٚايسضاغ١ اؾع١ٝ٥

٘ أغًٛب ايتشكٝل َٔ زاخٌ ٚخاضز ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ امسٴ ا٭خط٣ ـ مل أعجط ع٢ً أغًٛبٺ

ِٸًاي ٗ إكازض ايع١ًُٝ شات ايك١ً, إ٫ٓ ٭غًٛب ٖٛ ْؿػ٘ ا٭غًٛب عٝٓا إٔ ٖصا اإشا ازٸ ٗ

 إهتيب.

يكس شنط ايباسح احملرتّ ايهجري َٔ إػا٥ٌ, زٕٚ اٱؾاض٠ إٍ شنط 

 :ع ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ تػتعٌُ َع٢ٓإٕ َؿطز٠ ايتٛٗق»: قاٍ َٔ شيو َج٬ّ أَْ٘ٚكازضٖا. 

ع بٗصٜٔ ١ اغتعُاٍ ايتٛٗقس قشٸٜ٪ٚن زٕٚ اٱؾاض٠ إٍ َكسٕض ,(21)«ٚاؿاد١ ;ايساؾع

ع ْٛع ساد١ َطتكب١, سٝح ٜعترب ايؿدل إتٛٚقع قاسب إٕ ايتٛٗق»ٌٓٝ. ثِ قاٍ: إع
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ٝٵسٳ, سلٸ ِٸ بٳ  طٵ. ٖٚٓا أٜهّا مل ٜٴؿٹ«ّا أّ ٫َٔ إٔ ٜهٕٛ قاسب اؿاد١ قٓك إٔ اؿاد١ أع

 ح بٗصا ايؿكٌ.ٜٴكطِّ إٍ َكسٕض

ـط٠ٛ دص إبطاٖاّ َاغًٛ ٗ نتاب٘ )اؿاؾع ٚايؿدك١ٝ( ايكس اتٸ»: ٚقاٍ أٜهّا

ِٸ . ٚنُا ٬ْسٜ مل (22)«ِ سادات اٱْػإ إٍ غبع١ أقػاّٗ ٖصا إػاض, ٚقػٻ ا٭ٖ

ِٸ ضعا١ٜ أقٍٛ اٱساي١ ٗ ٖصٙ ايؿكط٠ ـ غ١ٓ َع٢ٓ أْ٘ مل ٜهتب بعس اغِ إ٪ٚي ,تت

ـ طٚإِا ٜٴهتؿ٢ بصنط طباع١ ايهتاب. ثِ إْ٘ ٫ ساد١ ٗ اٱساي١ إٍ شنط اغِ إ٪ٚي

, ٚقبٌ اْتٗا٥ٗا غُػ١ أغطط, ْكٌ ن٬َّا عٔ )ناْٞ( ,ايكؿش١ ايًكبص. ٚٗ شات

ا٭غًٛب  طأعْ٘ ٗ قا١ُ٥ بٝإ إكازض مل ٜٴإ إٍ غ١ٓ طبع ايهتاب. ٚسٝح ريؿزٕٚ إٔ ٜ

ٛٓ :َجٌ ,ٌ إطادع ايع١ًُٝبٳبع َٔ قٹايعًُٞ إتٻ (, ٫ ١ُAPA عًِ ايٓؿؼ ا٭َطٜه١ٝ )َٓ

َٔ شيو َج٬ّ أْ٘ إشا أضاز ايعجٛض ع٢ً ٚ. ٗٛي١ٺّهٔ يًكاض٨ إٔ ٜعجط ع٢ً إكازض بػ

أٚ ٗ َٛاز  «أ»ٔ عًٝ٘ ايبشح ٗ َٛاز اؿطف نتاب إبطاٖاّ َاغًٛ ٫ ٜسضٟ ٌٖ ٜتعٝٻ

ٗ قا١ُ٥ إكازض. ثِ عٓسَا ْتابع ايبشح ًْتؿت إٔ ْٝع ٖصٙ إطايب قس  «ّ»اؿطف 

 :ايتايُٞٓت إسايتٗا إٍ ٖاَـ ٚاسس ع٢ً ايٓشٛ 

, آْاتَٛٞ ; ؾطاَطظ ضؾٝع 75ٚؾدكٝت, م  . َاغًٛ: ّ ـ إبطاٖا1»

 .«43ـ  41داَع٘, م 

ٟٸ ٚاسسٺٜٴ َٔ ا٭مسا٤ ع٢ً شنط غ١ٓ طبع  هاف إٍ شيو أْ٘ مل ٜأتٹ أَاّ أ

ٟٸ ٖصٙ إكازض متٸ أخص إػا٥ٌ ايػابك١. َٚٔ اؾسٜط  ايهتاب, ٚبايتايٞ ٫ ْعطف َٔ أ

ٱؾهاٍ لسٙ ٗ ْٝع ْكٛم ايهتاب, سٝح متٸ شنطٙ ـ بطبٝع١ اؿاٍ ـ إٔ ٖصا ا

ٟٸ َكسٕض ,عا٩ٖا, أٚ ايتعطٜـ بٗاْكٌ ايهجري َٔ إطايب, أٚ متٸ ازٸ , زٕٚ إسايتٗا إٍ أ

 ّ شنطٙ.أٚ ناْت ططٜك١ إسايتٗا با٭غًٛب ايصٟ تكسٻ

ِٸ إزضان٘ »ٚقاٍ:  إٕ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايكا١ً٥ بـ )إٔ ضدٛع اٱْػإ إٍ ايسٜٔ إِا ٜت

بطاغُات١ٝ ٚإْػا١ْٝ  ا٫ستٝادات ايس١ٜٝٓ, ٜٚػتسٍ عًٝ٘ باؿؼٸ ٚايٓكٌ( ض١ْٜ٩بٛاغط١ 

. طبكّا ٭قٍٛ ْكٌ ن٬ّ (23)«إٍ ايسٜٔ, ٫ٚ تٓػذِ َع ض٩ٜتٓا إٓطك١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ أبسّا

ٌٕ عٔ ؾدٕل عٔ اٯخطٜٔ عٓسَا ٜكّٛ ايهاتب بٓكٌ َػأي١ٺ َباؾط ٫ هب  بؿه

َٔ ؼسٜس ايكؿش١ أٚ ايكؿشات اييت تٛدس ؾٝٗا  بٴسٻ٫ ب, بٌ ػٵاٱؾاض٠ إٍ إكسض ؾشٳ
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٢ إٍ ـ احملرتّ ٫ ٜؿري إٍ ايكؿش١, بٌ ٫ ٜؿري ستٸتًو إػأي١. ٗ سٌ إٔ إ٪ٚي

َٳ ٖٛ ايؿدل ايصٟ ْكٌ عٓ٘ شيو ايه٬ّ. ٚلس ٖصا  ٔٵإكسض, ٚعًٝ٘ ٫ ْعًِ 

 ٗ ْٝع َٛانع نتاب٘. ا٭غًٛب بهجط٠ٺ

ا٫دتُاع ٚعًِ ايٓؿؼ َٔ إعاقطٜٔ إٔ ايتعاضٜـ ٜط٣ أنجط عًُا٤ »: ٚقاٍ

عا٤ات إٔ . ٗ سٌ هب ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫زٸ(24)«ايتطبٝك١ٝ يًسٜٔ َٔ أْؿع ايتعاضٜـ

زاخٌ  َٔ عًُا٤ ا٫دتُاع ٚعًِ ايٓؿؼ إعاقطٜٔ َباؾط٠ّ ٜصنط ايهاتب أمسا٤ عسزٺ

قاب١ً يًُٓاقؿ١  ع١٢ إسٸنٞ تهٕٛ قشٸ ;ؿاتِٗ ٚغ١ٓ طبعٗاَع شنط َ٪ٖي ,أقٛاؽ

هض ٚاسس ٗ ٖصا ايؿإٔ, يٝتٸ ٢ إٍ َكسٕضستٸ طٵإٔ ايباسح احملرتّ مل ٜٴؿٹ ٚايتٛثٝل, إ٫ٓ

٢ عا٤ َٔ ايهاتب, ٚستٸَا إشا نإ ٖٓاى آخطٕٚ قايٛا شيو أٜهّا, أٚ أْ٘ فطٸز ازٸ

ٜٓكٌ تعطٜـ ًٜٚٝاّ  (25)ٚٗ ايهتاب أٜهّا أٜهّا. ٖصا إكساض هب إٔ ٜػتٓس إٍ َكسٕض

أٚ َكاي١ يًٜٛٝاّ دُٝؼ  يًسٜٔ ْك٬ّ َباؾطّا, ٚيهٓ٘ ٫ وًٝ٘ إٍ نتابٺ (26)دُٝؼ

 :ايتايٜٞؿري إيٝ٘ ٗ اهلاَـ ع٢ً ايٓشٛ  ْؿػ٘, ٚإِا وًٝ٘ إٍ َكسٕض

1. J. H. HICK, Philosphy of Religion. p. 2. 

اغتدساّ ٖصا إكسض زٕٚ شنط اغِ ايهاتب, ثِ  ٚٗ ايكؿشات اي٬سك١ متٸ 

ِٸ ,ٖصا إكسضإٕ  ايتعطٜـ ب٘  باٱناؾ١ إٍ عسّ اؾتُاي٘ ع٢ً غ١ٓ اٱقساض, مل ٜت

 نُٔ قا١ُ٥ إكازض.

ٚنصيو عٓسَا ًْتؿت إٍ ايتعطٜـ إٓكٍٛ عٔ ًٜٚٝاّ دُٝؼ ٗ ٖصٙ ايكؿش١: 

ايسٜٔ عباض٠ عٔ فُٛع١ َٔ إؿاعط ٚا٭عُاٍ ٚايتذاضب اييت وكٌ عًٝٗا ا٭ؾطاز »

سٝح قاٍ: حملرتّ َٔ إػا٥ٌ اييت شنطٖا ـ اهض َطاز إ٪ٚي ٜتٸمل «يٛسسِٖ ٚأَاّ اهلل

عًُا٤ ا٫دتُاع ٚعًِ ايٓؿؼ َٔ إعاقطٜٔ إٔ ايتعاضٜـ ايتطبٝك١ٝ يًسٜٔ إٕ ايهجري َٔ »

ـٷ إتكسٌِّّٖ ايتعطٜـ  .(27)«َٔ أْؿع ايتعاضٜـ تطبٝكٞ يًسٜٔ أّ ٫؟ ْٚط٣ ٖصٙ  تعطٜ

 :ؼت عٓٛإ ,(29)سسّا عٔ تايهٛت باضغْٛعسٝح شنط تعطٜؿّا ٚا (28)إػأي١ أٜهّا

فُٛع١ َٔ ا٫عتكازات ٚا٭عُاٍ »إش ٜكٍٛ ٗ تعطٜـ ايسٜٔ:  ;«تعاضٜـ عًِ ا٫دتُاع»

. ٖٚٓا «ػات ايس١ٜٝٓ اييت أقاَٗا اٱْػإ ٗ كتًـ اجملتُعات ايبؿط١ٜٚايؿعا٥ط ٚإ٪غٸ

ٔ أّ ٫. ٚٗ ٖاَـ ٖصٙ هض َا إشا نإ ٖصا ايتعطٜـ َٔ ايتعاضٜـ ايتطبٝك١ٝ يًسٜمل ٜتٸ
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 ,«Ibid»ايكؿش١ عُس ـ ٗ إساي١ ايتعطٜـ إصنٛض ـ إٍ اغتعُاٍ ايه١ًُ اٱلًٝع١ٜ 

, ٖٚصٙ «إكسض ايػابل»أٚ  «إتكسِّّإكسض »ٚاييت تعين ٗ إكا٫ت اٱلًٝع١ٜ ايكس١ّ 

ِٕايتدًٓ ايططٜك١ قس متٸ ًِ ايٓؿؼ ػ١ عقازض عٔ َ٪غٸ ٞ عٓٗا َٓص غٓٛات, ٚطبكّا يتعًٝ

دا٤ت ايتٛق١ٝ بهطٚض٠ شنط إكسض نا٬َّ ٗ ْٝع إٛاضز. َٚٔ  «APA»ا٭َطٜه١ٝ 

ٗ ٖاَـ  «إكسض شات٘»با٫يتؿات إٍ تٛٚٝؿ٘ يه١ًُ  ,ايعذٝب إٔ ايهاتب احملرتّ

 ايكؿشات, آثط اغتعُاٍ ٖصٙ ايه١ًُ اٱلًٝع١ٜ ٗ بعض َٛانع ايهتاب؟!

ـٺإٍ تكسٜ (30)ـ احملرتّعُس إ٪ٚي يًسٜٔ ٜبسٚ َٓ٘ أْ٘ ْاب ؾٝ٘ عٔ ْٝع  ِ تعطٜ

١ٝ ٗ ٖصا ايؿإٔ. ٚنإ ٜٓبػٞ ايسٜين ٗ ايٛقٍٛ إٍ خ٬ق١ نًٓ اٍطٜٔ ٗ اجملإؿٚه

ّ تعطٜؿّا داَعّا يًسٜٔ ا٭ز٢ْ. نُا قسٻ ٗ اؿسٸ ٗ ٖصا ايكػِ إٔ ٜػتؿٝس َٔ َكسٕض

ٕٵ ٘ إٍ إٔ ٜهٕٛ تعطٜؿّا ٫ ايػعٞ ؾٝ نإ تعطٜؿّا َٓاغبّا, ٚمتٸ اٱغ٬َٞ, ٖٚٛ ٚإ

َٔ  اَع إٍ َكسٕضاؾٗ ٖصا ايتعطٜـ  طٵ, ٚيهٓ٘ مل ٜٴؿٹَٔ أسسٺ ٜتعطٸض إٍ ْكسٺ

٢ إشا مل ٜهٔ تعطٜؿّا َٓاغبّا ١. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ ٖصا ايتعطٜـ ستٸايهتاب ٚايػٓٸ

ز تعطٜـ يًسٜٔ اٱغ٬َٞ, َع شيو ٫ ّهٔ اٱؾهاٍ عًٝ٘; ٭ٕ ٖصا ايتعطٜـ فطٸ

ـ, ٫ ّهٔ إثبات٘ ٗ ايٓكاف ٚايتشاٚض, نُا ٫ زض عٔ ض١ٜ٩ ؾدك١ٝ يًُ٪ٚيقا

 ٙ, ٫ٚ إغٓازٙ إٍ إكازض.ّهٔ ضزټ

ـ احملرتّ ع٢ً عاتك٘ إٔ ٜٓتكس ٗ إطاض ٖصا ايهتاب ْٝع ـ يكس أخص إ٪ٚي6

عاتل ٤ ايجكٌٝ ع٢ً بٵايتٝاضات ايؿًػؿ١ٝ ٚايع١ًُٝ ٗ ايؿطم ٚايػطب. إٕ إيكا٤ َجٌ ٖصا ايعٹ

ـ غٝكّٛ ٟ بٓا ـ ؾ٦ٓا أّ أبٝٓا ـ إٍ ٖصٙ ايٓتٝذ١, ٖٚٞ إٔ إ٪ٚيغٛف ٜ٪زٸ ٚاسس نتابٺ

ايجا١ْٝ ٚايجايج١. ٚايؿاٖس ع٢ً  تٌَؿطٚع٘ َٔ خ٬ٍ اعتُازٙ ع٢ً إكازض َٔ ايسضد

ٟٸ  شيو أْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ اْتكازٙ يًتٝاضات ايؿًػؿ١ٝ ايػطب١ٝ, ٫ لس ٗ قػِ إكازض أ

يب )٫تٝين(. ٚعًٝ٘ ٜططح ٖصا ايػ٪اٍ ْؿػ٘: نٝـ ّهٔ ايعٌُ ع٢ً ْكس أدٓ َكسٕض

 ؿاتِٗ ا٭ق١ًٝ؟طٜٔ زٕٚ زضاغ١ َ٪ٖيآضا٤ إؿٚه

إصنٛض٠ ٗ ٖصا ايهتاب ٖٞ ٗ  اتٜٴهاف إٍ شيو إٔ ايهجري َٔ ا٫ْتكاز

طٜٔ اٯخطٜٔ إٔ شنطٖٚا. َٚٔ ٖٓا كٌ ٚإؿٚها٭قٌ َٔ ا٫ْتكازات اييت غبل يًُشٚك

ٌٷ ٝٵسٳ٫ْتكازات اٯخطٜٔ.  إٕ َا ٚضز ٗ ٖصا ايهتاب ٖٛ ٗ ايػايب ْك إٔ ايكاض٨ غري  بٳ
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ٛټإٖط ض إٍ إٔ ايهاتب ٖٛ قاسب ٖصٙ ًع عٓس قطا٤ت٘ هلصا ايهتاب غٝصٖب ب٘ ايتك

َٔ شيو أْ٘ ٗ ْكس ض١ٜ٩ ناضٍ ْٜٛؼ ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ٜػتؿٝس َٔ ْكس ٚا٫ْتكازات. 

ؾطّٚ َٔ عًُا٤ ايٓؿؼ ا٫ؾرتانٌٝ. َٚٔ خ٬ٍ ا٫مٝاظ ايصٟ ْؿاٖسٙ سٸ عٳإضٜو ؾطّٚ. ٜٴ

ٗ إٔ تهٕٛ  ٘ ؾطّٚ إٍ ْٛط١ٜ ْٜٛؼ, ٖٚٓاى ؾٙوٜتٛدٻ «عًِ ايٓؿؼ ٚايسٜٔ»ٗ نتاب٘ 

بايٓػب١ إٍ ؾطّٚ, ٚأْ٘ قس ضاع٢ داْب  س٠ يْٝٛع ناْت َؿ١َّٛٗايعٓاقط ايعطؾا١ْٝ إعٓك

٤ ٗ إباسح اييت ٜطتهبٗا إضٜو ؾطّٚ ٗ ْكس اٱْكاف ٗ ْكسٖا. َٚٔ بٌ ا٭خطا

ؾإٕ اي٬ٚعٞ اؾُعٞ ايصٟ ; ْٜٛؼ أْ٘ ىً٘ بٌ اي٬ٚعٞ اؾُعٞ ٚاي٬ٚعٞ ايؿدكٞ

خ عٓ٘ ْٜٛؼ نإ غابكّا ع٢ً تبًٛض ايٛعٞ, ٚإٕ كتًـ ا٭ؾطاز ٜؿرتنٕٛ ؾٝ٘. إٕ ٜتشسٻ

ل باي٬ٚعٞ َا ٜتعًٖ ٗ ـ قس تعاٌَ بػصاد١ٺ  ع٘ ا٭غتاش خػطٚبٳإضٜو ؾطّٚ ـ ٚبتٳ

. ٗ سٌ إٔ اي٬ٚعٞ اؾُعٞ ٚقتٜٛات٘ َٔ (31)ؿام ايعاّاؾُعٞ, ٚضآٙ َتطابكّا َع ا٫تٸ

ٌ كطدّا َؿرتنّا ؾُٝع أؾطاز اٱْػا١ْٝ ٗ ايهط٠ ٚد١ٗ ْٛط ناضٍ ْٜٛؼ ّجِّ

ا٭ضن١ٝ, َٚٔ أعُام ٖصا اي٬ٚعٞ ُٛض ايعكا٥س إصٖب١ٝ, ٚايتذاضب ايس١ٜٝٓ, 

ت, ٚتطؿٛ ع٢ً غطض ايٛعٞ. ٗ سٌ إٔ ايتٛاؾل ايعاّ سٍٛ إعتكسات ٚايعًّٛ ٚاٱهلاَا

َٸبٳٜسخٌ نُٔ ايٛعٞ ايصاتٞ ايصٟ و٢ٛ بايكبٍٛ َٔ قٹ ١ ايٓاؽ بؿعٌ ايتهطاض ٌ عا

 ٚايتذطب١.

ٌ إضٜو ؾطّٚ ع٢ً ناضٍ ْٜٛؼ, ٚقس بٳْٛاد٘ ْكسّا آخط َٔ قٹ (32)ايهتابٖصا ٚٗ 

ايهاتب احملرتّ. ٜصٖب ْٜٛؼ إٍ ا٫عتكاز بإٔ ٚاٖط٠  ٌبٳسٛٞ ٖصا ايٓكس بايكبٍٛ َٔ قٹ

١ ايسٜٔ ٚايتذطب١ ايس١ٜٝٓ يٝػت َٔ قٓع ايبؿط, ٚإِا تٓبجل َٔ أعُام ضٚح ٚدبًٓ

َٔ ا٫غتدؿاف, إش ٜكٍٛ: إٕ اؾٕٓٛ  ّ ؾطّٚ ْكسّا ٜٓطٟٛ ع٢ً ؾ٤ٞٺاٱْػإ. ٖٚٓا ٜكسِّ

 َٔ ايسٜٔ؟! ٕٓٛ دع٤ٷضٙ َٔ أعُام ايٓاؽ, ؾٌٗ ّهٔ ايكٍٛ بإٔ اؾٚٵٜٓبجل بسٳ

ٗ سٌ إٔ ن٬ّ ْٜٛؼ ٖٛ إٔ ٖٓاى ٗ أعُام ٚدٛز ْٝع ايٓاؽ )ضٚح اي٬ٚعٞ 

قسغ١ٝ ٚد٬ي١ٝ, ٖٚٛ َا ثبت بايتذطب١ ع٢ً طٍٛ ايتاضٜذ. ٚعًٝ٘ ّهٔ  اؾُعٞ( ػطب١ّ

ٚٸع٢ً ؾطّٚ َا ًٜٞ,  ايطزٸ : إٕ اؾٕٓٛ مل ٜجبت ٗ ٚدٛز ْٝع ايبؿط, أٟ ع٢ً مٛ ٫ّأ

ِٸ ايعٌُ بعٓاقط ايسٜٔ ٚثاّْٝا. (33)«إجاي١ٝايكٛض٠ » : إٕ اؾٕٓٛ إِا ٜعطض عٓسَا ٫ ٜت

ٌٕ ض ايؿطز إٍ اؾٕٓٛ. ٜبسٚ إٔ َع٢ٓ اي٬ٚعٞ اؾُعٞ قشٝض, ٚعٓسٖا ٜتعطٻ بؿه
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ِٸ بايٓػب١ إٍ  إبسا٩ٙ ع٢ً مٛ )ايكٛض٠ إجاي١ٝ( ٫ ٜعاٍ غري ٚانٕض ٚقتٜٛات٘ ايصٟ ٜت

 هب ٖصا اـً٘ ايػطٜب ٗ ٖصا ايبشح.ٕا اضت إضٜو ؾطّٚ, ٚإ٫ٓ

ٚنُا ٬ْسٜ ؾإٕ ايهاتب احملرتّ ٗ ْكسٙ ٯضا٤ ْٜٛؼ مل ٜطدع إٍ نتب٘ 

٢ ٗ شيو مل ٜعتُس ع٢ً إكسض ا٭قًٞ, , ٚإِا إٍ ْكس إضٜو ؾطّٚ, ٚستٸَباؾط٠ّ

ض ْؿؼ اـطأ ايصٟ اضتهب٘ ٚإِا اغتٓس إٍ إكسض إرتدِ, ٚبصيو ٜهٕٛ قس نطٻ

 ت غا٥ط ا٫ْتكازات ٗ ٖصا ايهتاب.طٳّٚ. ٚع٢ً ٖصا إٓٛاٍ دٳإضٜو ؾط

يٛ قًٓا بإٔ إعطؾ١ »ـ احملرتّ إٍ ْكس ايٓعع١ اٱْػا١ْٝ قاٍ: ض إ٪ٚيٚعٓسَا تعطٻ

عٔ ا٫عتكاز ايكازم ٚإربٸض, ٖٚٛ َا قاٍ ب٘ ايهجري َٔ ا٭بػتُٝٛيٛدٌٝ  عباض٠ْ

, ٖٚذّٛ «ا٫عتكاز»ٌٝ ع٢ً َؿّٗٛ ايػطبٌٝ ٚاٱغ٬ٌَٝ, غٝهٕٛ ٖذّٛ ايتؿهٝه

ٝٸ«ايكسم»زٌٜ ع٢ً عٓكط ايتعسټ ضّا; َع٢ٓ َربٸ ,«إربٸض»ٌ ع٢ً عٓكط , ٖٚذّٛ ايٓػب

ٞ يتؿدٝل إعطؾ١ عٕٛ ْؿٞ إعٝاض اؾاَع ٚايهًٓإٔ ايٛاٖطاتٌٝ ٚايٓػبٌٝ ٜسٻ

 . (34)«ايكشٝش١ َٔ غري ايكشٝش١

ٔٵ ٌ ايتؿهٝهٌٝ بٳا اهلذّٛ َٔ قٹهض ٗ ٖصا ايهتاب أٜٔ نإ ٖصمل ٜتٸ ٚيه

 ؟صٙ اهلذُاتهلض َٚا ٖٛ إربِّ ؟زٌٜ ٚايٓػبٌٝٚايتعسٸ

ٌٕٚبعس إٔ اغتعطض إ٪ٚي ٌٸ ـ بعض إػا٥ٌ ا٭دٓب١ٝ عٔ ايتشكٝل بؿه ٖ ,

لسٙ ٜكع ٖٛ ْؿػ٘ ٗ ايتٓاقض سٍٛ َا إشا نإ ايكا٥ًٕٛ بايٓعع١ اٱْػا١ْٝ ٜ٪َٕٓٛ 

إٕ أقشاب ايٓعع١ اٱْػا١ْٝ إشا أْهطٚا اهلل َٔ خ٬ٍ »باهلل أّ ٫؟ ٚشيو ٭ْ٘ ٜكٍٛ: 

ٌٕ أؾهٌ  ا٫ػاٙ ايٛاٖطاتٞ ؾإِْٗ غٛف ٜػتطٝعٕٛ اؾًٛؽ ع٢ً طاٚي١ ايٓكاف بؿه

َٳ ;خ إٍ إداطبٌ باظزٚاد١ٝٺٖا إشا ٚاقًٛا ايتشسټ ٜعتكس باهلل ٚايسٜٔ,  ٔٵؾإٕ َِٓٗ 

ضِٖ إٍ ٚٵّٝا, ٚقس عُس ا٭ْبٝا٤ بسٳؾٓا ع٢ً اهلل ٚاٖطاتٜٚكٍٛ ٗ ايٛقت ْؿػ٘: يكس تعطٻ

 .(35)«تكسِٜ زِٜٓٗ ٚاٖطاتّٝا أٜهّا

سٝح نإ ايباسح احملرتّ ٗ ْكً٘ ْٝع إػا٥ٌ بؿإٔ ايٓعع١ اٱْػا١ْٝ ٜعتُس ٚ

ع٢ً إكازض َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ ٚإرت١ْ, ٚمل ٜطدع إٍ إكازض ا٭ق١ًٝ, ؾإْ٘ قس 

ٌٕ ّٸ اعترب ايٓعع١ اٱْػا١ْٝ بؿه ز ع٢ً اهلل ٚايسٜٔ, ٚضأ٣ ٗ ٖصٙ عّا َٔ ايتُطټْٛ عا

ٜػؿٌ عٔ سكٝك١ إٔ اؿطن١ اٱْػا١ْٝ  ٖٛاؿطن١ َؿَّٗٛا َعاضنّا يًتٛسٝس. ٚٗ شيو 
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ت يًٓعع١ ايػًٛن١ٝ اييت تط٣ اٱْػإ ٚأؾعاي٘ شٵايتؿهري ايعًُٞ ايبٳ قس ْؿأت نسٸ

يصٟ ٜط٣ إٔ غًٛى ا ,ايٓٛاّ ايتشًًٝٞ يػٝػُْٛس ؾطٜٚس يًب١٦ٝ, ٚنصيو نسٸ تابع١ْ

يًذرب ايساخًٞ ٚايٓؿػٞ, ٚعاضنت نًتا ٖاتٌ إسضغتٌ. ٚع٢ً ايطغِ  اٱْػإ تابعٷ

ٗ  ؾإَِْٗٔ إٔ ٖٓاى عسزّا َٔ اٱْػاٌْٝ ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ اهلل قس نتبٛا نسٸ ايسٜٔ, 

ط ايساخًٞ ـ نُا ٜكٍٛ عًِ بٵإٕ اٱْػإ ٫ ىهع يًذٳ :اؿكٝك١ ناْٛا ٜطٜسٕٚ ايكٍٛ

ط اـاضدٞ ٚايب٦ٝٞ ـ نُا ٜعتكس أقشاب ايٓعع١ بٵ٫ٚ ىهع يًذٳ ,يتشًًٝٞ ـايٓؿؼ ا

ٔٷبٌ ٜططسٕٛ إضاز٠ اٱْػإ اؿطٸ ,ايػًٛن١ٝ ـ  ٠, ٚاعتباض إٔ اٱْػإ ٗ ا٭غاؽ نا٥

ٞٸَٓطكٞ, ٚبٓٸ ٌٸا٤, ٚإهاب ٌٸ, َٚػتك ٞٸ , ٚٚاقعٞ, َٚتعإٚ, ٚق  ثك١, َٚتكبٸٌ, ٚطًٝع

ٞٸٚتكسټ ل يطاقات اٱهاب١ٝ ايها١َٓ. ٚبطبٝع١ اؿاٍ إٕ احملٚك: َؿعِ با, ٚباختكإضَ

خ عٔ ق١ُٝ ٚع١ُٛ ٚؾطف ٚنطا١َ اٱْػإ ٗ ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ احملرتّ عٓسَا ؼسٸٸ

إتُشٛض سٍٛ ايتٛسٝس قاٍ بؿإٔ اٱْػإ شات ا٭َٛض اييت ٜعتكسٖا أقشاب ايٓعع١ 

بري, ؾأْا يػت َٔ إٓاقطٜٔ ايتع ٢ إٔ ٫ أنٕٛ قس أغأتٴ)ٚأُٓٸ. (36)اٱْػا١ْٝ تكطٜبّا

 يًٓعع١ اٱْػا١ْٝ(.

ـ احملرتّ ْؿػ٘ َا ٫ ٜٴطام أْ٘ ٚبايتايٞ إٕ َٔ ايتساعٝات ا٭خط٣ يتهًٝـ إ٪ٚي

١ّٕ اييت وٌُ ْؿػ٘ ع٢ً إبسا٤ ايطأٟ ٜتشسٻٗ إٛاضز اـاقٸ ٜؿتكط إٍ  خ به٬

َٚٓاقؿت٘ يط١ٜ٩ ؾًػؿ١ ْأخص َٔ شيو ـ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ـ ْكسٙ ٚا٫غتكا١َ ايهاؾ١ٝ. 

ل يٓكس َٚٓاقؿ١ ٗ ٖصا ايؿإٔ أْ٘ خكٻ ايٓكط١ إػتػطب١ ا٭ٍٚايتشًٌٝ ايًػٟٛ. إٕ 

َٸ : إٕ ايهاتب احملرتّ ٜػع٢ إٍ ٚثاّْٝا. (37)١ ٚإعاقط٠ قؿشتٌ ؾكٖ٘صٙ ايٓٛط١ٜ اهلا

 إٍ اغتعُاٍ ٢ إشا انططٸاقطٓاع إػتشٌٝ َٔ أدٌ اعتباض ٖصا ايطأٟ َطزٚزّا, ستٸ

ع٢ً ايكٍٛ بإٔ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ  ض أٚ إكازض٠ ع٢ً إطًٛب. ٚقاٍ ٗ ايطزٸٚٵَػايط١ ايسٻ

عٓسَا ٜهٕٛ ايؿاضع ٗ َكاّ ايبٝإ, ٫ٚ ٜٓكب قط١ٜٓ »ُج١ًٝٝ أٚ أغطٛض١ٜ:  ز يػ١ٺفطٸ

١ ايًػ١ ع٢ً اـ٬ف, ؾإٕ ايعكٌ غٛف ٜػتٓب٘ َٔ اؿه١ُ ٚايعًِ اٱهلٞ ٚاقعٝٸ

ػأي١ ا٭غاغ١ٝ ٗ ٖصا ايطأٟ إصنٛض ؾٗٞ: ٌٖ اهلل ٗ َكاّ ايبٝإ . أَا إ(38)«ايس١ٜٝٓ

أّ ٫؟ ٚعًٝ٘ هب ع٢ً ايهاتب إٔ ٜجبت إٔ ايؿاضع إِا نإ ٗ َكاّ ايبٝإ; يٝػتٓتر 

ٌٸَٔ شيو إٔ ايه٬ّ ايسٜين يٝؼ أغطٛض٠ّ ٫ّ َٔ سٳبٳ ,َا قاّ ب٘ ايهاتب , ٚيهٔ ن
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يبٝإ إشٕ ٫ ّهٔ يه٬ّ ايسٜٔ إٔ ٜهٕٛ ٕ ايؿاضع ٗ َكاّ اإٖٛ ايكٍٛ: سٝح  ,شيو

 .أغطٛض٠ّ

إٍ انططابات ٗ  (39)ـ احملرتّ ٗ ْكس ضأٟ أْطْٛٞ ؾ٣ًٛ اغتعذاٍ إ٪ٚينُا أزٸ

إبطاٍ ايكهاٜا  ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ يٛ ؾطض ؾدلٷ»َٔ شيو أْ٘ ٜكٍٛ: ٖٚصا ايٓكس. 

ٟٸٔ عًٝ٘ ضؾع ايٝس عٔ َعطؾٝٸايس١ٜٝٓ تعٝٻ ّٕ تٗا, ٗ سٌ ٫ ٜٛدس أ بٌ ا٭َطٜٔ,  ت٬ظ

بطاٍ ايكهاٜا إَع٢ٓ أْ٘ ّهٔ با٫غتٓاز إٍ ايكهاٜا ايٓٛط١ٜ ايعٌُ ع٢ً إثبات أٚ 

 . (40)«تٗاايعك١ًٝ ٚغري ايتذطٜب١ٝ بايبسٜٗٝات ايعك١ًٝ, ٚإثبات َعطؾٝٸ

ٚٸ ايكهاٜا  «إَها١ْٝ إبطاٍ»: إٕ ايصٟ ٜٗسف إيٝ٘ أْطْٛٞ ؾًٛ ٖٛ ٍا٭َط ا٭

 ؾاغع بٌ ا٭َطٜٔ. ٕٷٛٵ, ٖٚٓاى بٳ«إبطاهلا»ٚيٝؼ  ,ايس١ٜٝٓ

ٗا )أْطْٛٞ ؾًٛ( ٖٞ ا٭سهاّ ايٛاقع١ٝ إيٝ: إٕ إػأي١ اييت ٜٓٛط ا٭َط ايجاْٞ

ايكهاٜا ايعك١ًٝ »بؿإٔ ايعامل, ٗ سٌ إٔ ايٓاقس احملرتّ قس ْٛط إٍ إَها١ْٝ إثبات 

 ايٛاقع١ٝ. ٔ ضأٜ٘ ٗ خكٛم ا٭سهاّ. ٚعًٝ٘ نإ َٔ إٓاغب إٔ ٜبِّ«ٚغري ايتذطٜب١ٝ

ٚبايتايٞ إٕ إثبات ايكهاٜا ايٓٛط١ٜ بايطدٛع إٍ ايبسٜٗٝات ايعك١ًٝ يٝؼ أَطّا 

ُّا. ُّا; ٭ٕ اؾرتاض ايبسٜٗٝات ايعك١ًٝ ٗ سسٸ شات٘ يٝؼ أَطّا بسّٜٗٝا َٚػًّٖا َٚػًٖقطعٝٸ

 تٗا.ـ ٗ بسٜٗٝٸ (41)٬ٜٚضز ؾإ نٛأٜ :طٜٔ ـ َٔ أَجاٍو بعض إؿٚهنُا قس ؾٖه

إٕ ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ »سٝح ٜكٍٛ:  ,ٛقت ْؿػ٘ إٕ ٖصٙ ايعباض٠ َٔ ايهاتبٚٗ اي

تجري اغتػطاب ايكاض٨; ٭ْ٘ ٗ ايؿكٍٛ ايػابك١ َٔ ايهتاب  (42)«يٲثبات بايتذطب١ قاب١ًْ

بػبب إؿانٌ إٓطك١ٝ » ;س ع٢ً إٔ اؿسٜح عٔ اٱثبات ايتذطٜيب ٫ َٛضز ي٘قس أٓن

ٜٴ«ي٬غتكطا٤ ض إٍ ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ ؾإٕ اؿسٜح عٔ ٚٵٜكٌ ايسٻهاف إٍ شيو عٓسَا . 

إثباتٗا ايتذطٜيب ٜؿري إٍ تؿاقِ إؿه١ً. إٕ ايكهاٜا ايس١ٜٝٓ )َٔ خ٬ٍ اؾرتاض ٚدٛز 

 اهلل ٚا٭َٛض ايػٝب١ٝ( يٝػت َٔ غٓذ ايكهاٜا ايتذطٜب١ٝ, ْاٖٝو عٔ إٔ تهٕٛ قاب١ًّ

 يٲثبات َٔ ايٓاس١ٝ ايتذطٜب١ٝ.

حملرتّ ٗ ايهجري َٔ َٛاطٔ نتاب٘ إٍ َٓاقؿ١ ْٚكس ـ اض إ٪ٚيٚقس تعطٻ

َٔ ايؿ٬غؿ١, ٚعًُا٤ ايٓؿؼ, ٚعًُا٤ ا٫دتُاع, ٗ كتًـ  ا٭ؾهاض ايس١ٜٝٓ يعسزٺ

َٓص ايعكٛض ايٛغط٢ ٚعكط ايٓٗه١ ٚق٫ّٛ إٍ إطس١ً إعاقط٠, َٔ أَجاٍ:  ,ايعكٛض
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َانؼ ؾٝرب, غايًٝٝٛ, ٚإّا٥ٌْٛٝ ناْ٘, ٚإٌَٝ زٚضنٗاِٜ, ٚناضٍ َاضنؼ, ٚ

ٚؾ٬ٜط َاخط, ٚبٍٛ تًٝٝـ, ٚٚايرت غتٝؼ, ٚدٕٛ ٖٝو, ٚغٝػُْٛس ؾطٜٚس, ٚناضٍ 

 يٓكس ضعطٻتنُا . ٖا تكطٜبّا, ٚقاّ بطزِّبايٓكس ٚايتشًٌٝٚتٓاٚهلا ْٜٛؼ, ٚإضٜو ؾطّٚ, 

إساضؽ ايؿًػؿ١ٝ, َٔ قبٌٝ: ايسٜا١ْ ايطبٝع١ٝ, ٚايؿًػؿ١ ايٛدٛز١ٜ, ٚايؿًػؿ١ 

١ ٚغكِ ٫ٚ ْٗسف ٖٓا إٍ َٓاقؿ١ قشٸ .أٜهّاًٌٝ ايًػٟٛ ايٛنع١ٝ, ٚؾًػؿ١ ايتش

أنرب َٔ ايٛقت  ػٕعؾإٕ ٖصا وتاز إٍ َتٻ ;زّاـ ايهتاب فسٸَهُٕٛ اْتكازات َ٪ٚي

ٚإػاس١, ٫ٚ ّهٔ هلصٙ إكاي١ إٔ تػتٛعبٗا ٗ ٖصٙ ايعذاي١, ٚإِا ايتأنٝس ع٢ً إٔ 

ايجا١ْٝ ٚايجايج١,  ت١ٌ َٚٔ ايسضدأنجط إٓاقؿات قس متٸ أخصٖا َٔ إكازض إرتْ

 زٴٔطٚؼتٟٛ ع٢ً ايهجري َٔ اٱؾها٫ت, ٚٗ بعهٗا ٜٳ ,ٚيصيو ؾإْٗا ٗ غا١ٜ ايهعـ

ٌٕاستُاٍ عسّ إزضاى إ٪ٚي ٢ قشٝض; ٭ْ٘ مل ٜطايع ستٸ ـ احملرتّ يتًو اٯضا٤ بؿه

ٛٚا ٖ٪٤٫نت إٍ ْكس َٚٓاقؿ١ آضا٤ َٔ اٯثاض ا٭ق١ًٝ اييت تعطٻ نتابّا أٚ َكاي١ّ طٜٔ ٕٓ

ٌٖ ّهٔ يًطايب ع٢ً َػت٣ٛ ايسنتٛضاٙ  أْ٘. َٚٔ اؾسٜط شنطٙ أٜهّا طٜٔٚإؿٚه

طٜٔ ٚايعًُا٤ ايصٜٔ إٔ ٜهطًع بايؿِٗ ٚايتشًٌٝ ايكشٝض ٯضا٤ ٚأؾهاض ْٝع إؿٚه

تٓاٍٚ آضا٤ِٖ بايٓكس ٚايتشًٌٝ؟! ٗ اؿكٝك١ إٕ إلاظ َجٌ ٖصا ايهتاب قس وتاز إٍ 

ٌ ٗ ايؿًػؿ١ ٚعًِ ا٫دتُاع ٚعًِ ايٓؿؼ, َٔ ايعًُا٤ إدتكٸ ط٠ٺأنجط َٔ عؿ

ؾإٕ ا٫نتؿا٤  ٓٛا َٔ ْكس ْٝع تًو اٯضا٤, ٚإ٫ٜٓتؿاضنٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ نٞ ٜتُٖه

ٚا٫غتؿاز٠ َٔ نتاباتِٗ, ئ تهٕٛ  ,َرت١ْ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ َطايع١ بهع١ نتبٺ

 َا ضأٜٓاٙ ٗ ٖصا ايهتاب. ٘ غريٳْتٝذتٴ

 اـتاّ أعٝس ايتصنري بأْ٘ يٛ مل ٜهٔ قت٣ٛ ايهتاب سك١ًٝ ضغاي١ٺٚٗ 

ْٚكسٙ; إش ّهٔ , ع٢ً ايتعطٜـ ب٘ ـ احملرتّ ع٢ً َػت٣ٛ ايسنتٛضاٙ ٕا أقسَتٴيًُ٪ٚي

ٔٵ سٝح متٸ تساٍٚ ٖصا ايهتاب بٛقؿ٘  ي٘ خاضز ٖصا ايعٓٛإ إٔ ٜهٕٛ ْاؾعّا. ٚيه

أٜٓا إٔ ْػتعطض بعض إػا٥ٌ ٗ ٖصا ع١ًُٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايسنتٛضاٙ ض ٚأططٚس١ّ ضغاي١ّ

ع٢ً ضعاٜتٗا ٗ  اٌ, ٜٚعًُٛعػ٢ إٔ ؼ٢ٛ باٖتُاّ ايط٬ب اؾاَعٝٸ ;ايؿإٔ

 ؼكٝكاتِٗ.
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(33) Archtype. 
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