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 نوزوٌا

 واملطألة الديٍّية والػسعّية

 
 حّب اهللحيدر 

 

 ــــــمتّيٌد 

٘ٴ سبٝىڈ يف َٓنيٞ َٓق أنجل َٔ 2020ع  3ع  5أنتب ٖقٙ ايٛكٜكات ) ّ( ٚأْا ًب

ـٸ، ايقٟ غنا ايعامل ع  أهبٛعني، أػلز ؾكط ئًلٚك٠; بوبب ؾرلٚي نٛكْٚا املوتذ

ٝٸ١ ٖقٙ ا٭ٜٸاّ، ٚاييت  ـٸاڄ. أعٍٝ يف َـ١ٜٓ قِ اٱٜلاْ ـٸ٠ٺ بوٝڀ١ د بعـ ايِني ع يف َ

ٛٻٍ سٝا٠ أڂُٝبت  ٛٸ، ايقٟ س ع نهجرلڈ َٔ َـٕ ٚبًـإ ايعامل ع بٗقا ائٝـ غرل املـع

ِڈ، ٚأكبو آػلٜٔ.  نجرلڈ َٔ ايٓاي إىل دشٝ

ٕٸ ؾرلٚهاڄ َٔ ٖقا ايٓٛع نإ ميهٓ٘  ٌٴ أ مل ىڀل يف بايٞ ػڀٛكاڄ داؿٸاڄ َٔ قځبٵ

ٍڈ ؿٜينٸ ع ؿٜينٸ َٔ د١ٗٺ; ٚؿٜينٸ ع ٫ ؿٜينٸ َٔ د١ٗٺ ثا ـٳ ١ْٝ. نٓتٴ ع إٔ ٜتوبٻب ظځ

ٕٸ ٟٻ عاكضڈ ٜتٸٌِ بو١َ٬ اٱْوإ ايؿلؿ أٚ  ٌٜٚاكنين يف فيو نجرلٕٚ ع أتٛقډع أ أ

ـٿٜٔ ٚايـٚي١  ٞٸ إٔ ٜهٕٛ ؿؾع٘ أٚ كؾع٘ َٔ أٚيٜٛٸات اٱْوإ ٚاي اؾُاع١ َٔ ايڀبٝع

ٝٵؿځٓا ٖقا هبٻب يٓا ٌَانٌ، ٚعنٻم يٓا يف ايٛقت عٝٓ٘ قٓاعاتٺ  ٓٳ ٔٻ  َٸ١، يه ٚا٭

ٝٸاڄ.كاهؼ١ڄ، نٓٸ  ا ْ٪َٔ بٗا، ٚنٌـ سٔٛكٴٙ عٓٗا دٳًٹ

ٝٸ١ )اٱْذلْت( َٚٛاقع ايتٛاٌُ  ـٳتٵ َٛاقع ايٌبه١ ايعٓهبٛت يكـ ًٗ

ـٳ٫ڄ ٚق٬ٝڄ ٚقا٫ڄ، اْعهوت أُـا٩ٙ ع٢ً  ُٸ١ڄ سٝح ْعٍٝ سايٝاڄ، دٳ ا٫دتُاعٞ، ٚػا

ٖٛ دن٤ٷ  ًؼِٝٸاتٺ ٚكَٛم تـػٻًت ؾٝ٘ هًباڄ أٚ إهاباڄ. َٚا هأعًڍل عًٝ٘ يف ٖقٙ ايٛكٜكات

أهاي َٔ املٌٗـ ايقٟ ْلاٙ اٯٕ، ٚايؿرلٚيٴ قابعٷ ع٢ً ُـٚك اؾُٝع، وِـ َٜٛٝٸاڄ 

ا٭كٚاغ، ٜٚقٖب بهجرلٜٔ إىل اـًٛؿ يف أهلٸ٠ املوتٌؿٝات، ٜٚعڀڍٌ اؿٝا٠ َٜٛاڄ بعـ 

 آػل.
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 ــــــنوزوٌا واجلسح العاطفّي العكائدّي 

ُټٗا ٖٛ َا أعتدلٙ دٴلٵساڄ  ٍٴ ايعٛاٖل ٚأٖ ٚٸ عُٝكاڄ عكا٥ـٜٸاڄ ٚعاطؿٝٸاڄ أُاب ًلو١ڄ أ

ـٿٜٔ. يكـ دا٤ ٖقا ا٭َل عكب قٝاّ ايوًڀات  ٌٷ َٔ كداٍ اي َٔ ايٓاي، َٚعِٗ بعضٷ قًٝ

ٝٸ١ ٚٓبطٺ ؿلن١  ِڈ يًُلاقـ ايـٜٓ ٝٸ١ ٚايلزلٝٸ١ يف إٜلإ ٚايعلام ع١ًُ تعكٝ ايـٜٓ

ـٸ اؿـٜح عٔ إغ٬قٗا امل٪قډت، نُا ؾعًځتٵ املُ ٝٸ١ ايوعٛؿٜٸ١ مٜاكتٗا، إىل س ًه١ ايعلب

ٝٸ١. يكـ توبٻب ٖقا ا٭َل يف ظٗٛك ُٛك٠ٺ تكٍٛ:  ُٵل٠ ايلٻدٳب َع ايبٝت اؿلاّ يف َٛهِ ايعٴ

ِٸ َلانن اْتٌاك ايٛبا٤; ْعلاڄ يڀبٝع١ اْتٌاكٙ عدل بكا٥٘  ٝٸ١ ٖٞ أسـ أٖ ٕٸ امللاقـ ايـٜٓ إ

ـٸ َٔ اْتٌاكٙ ع إٔ ْكّٛ بإدلا٤اتٺ ُاك ـٵك اٱَهإ.ع٢ً ا٭هڀض، ٚعًٝٓا ع يًش  ١َٺ قځ

ٖقا ا٭َل، ايقٟ ٜؿذلض إٔ ميلٸ ؿٕٚ ٓذٝرڈ، توبٻب مبٌه١ًٺ عُٝك١ يـ٣ 

ٝٸ١ ٚاملناكات تعتدل ًَذأځ ايٓاي يًع٬ز َٔ  ٕٸ امللاقـ ايـٜٓ بعض ايٓاي، ٌْأت َٔ أ

ٛٻٍ إىل ب٪ك٠ٺ ٱٓلاك ايٓاي ٚقتًِٗ  ٌَانًٗا سٝح ٜعذن ا٭طبٸا٤، ؾهٝـ ٜعكٌ إٔ تتش

ٕٸ  ايٓاي عٓـَا تٝأي َٔ ايڀبٸ تًذأ إىل اٱَاّ ايهاظِ; يتڀًب َٓ٘ ٚغرل فيو؟! إ

ُٸ١ ٚأَجاشلِ ع  ع٬ز ْؿوٗا َٔ أَلاضڈ َن١َٓ، ؾهٝـ ٜٴعٵكځٌ إٔ ٜهٕٛ ايڀبٝب ع ٖٚٛ ا٭٥

ٔٻلٳكٳ ايهبرل بٌٝعتِٗ عدل  ٟٸ اي ٖٛ ائاكټ امل٪فٟ؟! نٝـ ٜعكٌ إٔ ًٜشل أٌٖ ايبٝت ايٓبٛ

ِٻ ؼًُِٝٗ ٖقا ايٛبا٤ إىل بًـاِْٗ  اييت كدعٛا إيٝٗا َٔ اينٜاك٠؟! ؾٌٗ ٜعڀٕٛ ما٥لٳِٖ ايوټ

ايكاتٌ; يٌٝٓلٚٙ بني ايٌٝع١ يف يبٓإ ٚايعلام ٚايبشلٜٔ ٚايهٜٛت ٚاٱَاكات ٚقځڀځل 

ٚايوعٛؿٜٸ١ ٚهًڀ١ٓ عٴُإ ٚغرلٖا، أٚ ِٖ ايٌايف املعايف ٚاملًذأ ٚايلنٔ اؿِني 

 ٚسٴُا٠ ايـٜاك؟!

ٕٸ َـ١ٜٓ قِ ٖٞ ايبًـ اٯَٔ، ع٢ً ػطڎ آػل تٴٌرل بعضٴ ايلٚاٜ ات ٚا٭ساؿٜح إىل أ

ّڈ يٮَٔ ٚايو١َ٬، ؾأٜٔ  ٛٵفٺ ٚاْعـا ٚاملًذأ َٔ املؼاٚف سٝح تهٕٛ ها٥ل ايبًـإ يف ػٳ

ـٿك٠ يًؿرلٚي  ٛٻيت قِ ع ع٢ً َا قٌٝ ع إىل ايب٪ك٠ ا٭ػڀل املِ فٖبت تًو ايلٚاٜات سني ؼ

ِٻ ايعل ٝٸ١، َٚٔ ثٳ  اقٝٸ١ ٚها٥ل ؿٍٚ املٓڀك١؟!إىل مجٝع احملاؾعات اٱٜلاْ

ٌڈ: ٞٵ ؾع  ٖقا املٌٗـ توبٻب بلؿٻتٳ

ٖٚٞ كؿٸ٠ ؾعٌ ايواػلٜٔ، َٔ بعض اي٬ؿٜٓٝٸني ٚاملًشـٜٔ  كؿٸ٠ ايؿعٌ ا٭ٚىل:

ٞٸ  ُٻ١ً بؿرلٚي ايتهبټل ٚايتعايٞ إىل ًعاكڈ أػ٬ق ٛٻيت ايوؼل١ٜ احمل ٔٵ ؼ ٚأَجاشلِ، ممډ
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ٌٵ إ٫چ  شلِ، ُٚاكٚا ٜٴعٵلٳؾٕٛ بٗا ٚتٴعٵلٳف بِٗ. ٕٸ ايؿرلٚي مل ٜٳڀځ ٖ٪٤٫ نتبٛا يف أ

ٝٸ١ َٚٓعَٛتِٗ املقٖبٝٸ١  ٌٸ أساؿٜجِٗ ايـٜٓ ٕٸ ن ٕٸ اهلل َعِٗ، ٚأ ـٻعٕٛ أ املتـٜٸٓني، ايقٜٔ ٜ

لاؾٝٸ١ أڂهڀٛكٜٸ١ با٥و١، مل تتُهډٔ َٔ َٛاد١ٗ ؾرلٚيڈ، نٌـ عٛكتٗا ٖٞ َٓع١َٛڅ ػٴ

 ٚؾٔض هذلٖا.

ـٳِٖ ايواػل عٓـَا ن ٛٵا بٌ ماؿ ٖ٪٤٫ ْٳكڃ ـٿٜٔ، ايقٜٔ طاملا ؿعٳ ٕٸ كداٍ اي تبٛا بأ

ٌٸ  ٕٸ امللاقـ ًؿا٤ٷ َٔ ن ٝٸ١ ٚإسٝا٤ املٓاهبات املقٖبٝٸ١، ٚمعُٛا أ ايٓاي إىل امللاقـ ايـٜٓ

ٛٵٕ عٔ  ـٻه١ عٓـِٖ، ٜٚؿلٸٕٚ بأكٚاسِٗ، ٜٚتؼًډ ؿا٤ٺ، ٖا ِٖ ايّٝٛ ٜٗلبٕٛ َٔ املـ١ٜٓ املك

ًِٗ ٚنقبِٗ ع٢ً ايٓاي ايبوڀا٤. بٌ عكا٥ـِٖ اينا٥ؿ١، ممچا ٜهٌـ عٔ مٜؿِٗ ٚتًٔٝ

ٝٸ١ بأْٸِٗ  ـٿٜٔ ٚط٬ب ايعًّٛ ايـٜٓ فٖب بعِٔٗ إىل أنجل َٔ فيو، عٓـَا اتٻِٗ كداٍ اي

ـٻه١ ٌْلٚا ايؿرلٚي يف كتًـ احملاؾعات ٚايبًـإ، ؾِٗ يف  ٗٳلٳبِٗ َٔ املـ١ٜٓ املك ب

ُٻًٕٛ بو ٌٻ، ِٖٚ ٜتش ٞٸ اؿكٝك١ ؾرلٚيٷ ٓاكپ ٜٴًشل ا٭ف١ٜ سٝح سٳ ًٛنِٗ غرل ا٭ػ٬ق

ٟٸ بايب٬ؿ. ٔٻلٳك املاؿٸٟ ٚاملعٓٛ ٝٸ١ إؿام اي  ٖقا )ػلٚدِٗ َٔ املـ١ٜٓ( َو٪ٚي

ٝٸ١ يف ايعامل ايعلبٞ تهتب أٜٔاڄ  َٚع ٖ٪٤٫ ناْت بعضٴ ا٭طلاف املقٖب

ٝٸ١ ايٌٝعٝٸ١، ٚيٝى ع٢ً  ـٳٖا ع٢ً املٓع١َٛ املقٖب ٔٵ َوذٿ١ًڄ ْٳكڃ بايڀلٜك١ ْؿوٗا، يه

ـٿٜٔ نًڍ٘.  اي

ٌٸ ٖقٙ  كؿٸ٠ ايؿعٌ ايجا١ْٝ: ٔٳتٵ ن ٖٚٞ كؿٸ٠ ؾعٌ ًلو١ٺ َتـٜٿ١ٓ نُا قًٓا، كؾ

ٝٸ١ ايٛبا٤، ٚأُلٻتٵ ع٢ً  املعڀٝات ايٛاقعٝٸ١، ٚؿعٳتٵ إىل ٚقـ ؼٌُٝ املناكات َو٪ٚي

ٞٸ إىل امللاقـ،  ٌڈ طبٝع ٕٸ عًٝٓا ايقٖاب بٌه نٕٛ أٌٖ ايبٝت ِٖ َلنن ايٌؿا٤، ٚأ

ٕٸ تعڀٌٝ امللاقـ ٖٛ َأها٠څ تـعٛ يقكف ايـَٛع، ٖٚٛ ؽٌڎ عٔ أٌٖ ايبٝت ٚسٝـٜٔ يف  ٚأ

ٟٸ سنٜٔ. ـٺ تلادٝـ  ايٌـا٥ـ، ٚغرل فيو مما قٌٝ َٚا ٜناٍ، عدل ْور ٌَٗ

ـٳيف ٖٛ  ٖٳ ٝٸاڄ ٚغرل فيو يف ٖقٙ ا٭َٛك، ؾًٝى  ئ أعح عكـٜٸاڄ ٚؾكٗٝٸاڄ ٚسـٜج

نٝـ ظٗل ؾلٜلٷ ؿٜينٸ فيو، بٌ َا أڂكٜـ إٔ أڂًرل إيٝ٘ ٖٛ: ملافا ًُٚٓا إىل ٖقا املٌٗـ؟ ٚ

 ٜؿهڍل بٗقٙ ايڀلٜك١؟

ٚٸ٫ڄ: ٕٸ اهلل ٫ ٜٴًشل املِا٥ب  أ ٞٸ ٤ًٞٷ ٜكٍٛ بأ يٝى يـٜٓا يف ايؿهل اٱه٬َ

ٚايِعٛبات بامل٪َٓني، ؾًٝى عٓـ اهلل ًعبٷ كتاك بٗقا املع٢ٓ، ٚإفا نإ قـ ػًډّ 
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ٌٸ ؿع١ٺ ع َٔ مجٝع  ايٝٗٛؿ َٔ ظًِ ؾلعٕٛ ؾٗقا ٫ ٜعين أْٸ٘ هٝؼًڍِِٗ ؿا٥ُاڄ ع ٚيف ن

ٟٸ يف اؿلب ايعاملٝٸ١ ايجا١ْٝ َٚا بعـٖا  أْٛاع ايعًِ. يكـ ًٗـ اي٬ٖٛت ايـٜينٸ ايٝٗٛؿ

ٌٻ بايٝٗٛؿ يف أٚكٚبا  ٝٸات ايـ١ٜٝٓ أځملځاڄ يف تاكى٘، ؾبعـ َا سٳ ٚاسـ٠ڄ َٔ أنجل اٱًهاي

ٍٷ دلٜض ٜكٍٛ: أٜٔ ٖٛ اهلل ايقٟ ػًډِٓا َٔ ؾلعٕٛ عدل اي بشل َع ٚأملاْٝا ظٗل ه٪ا

ٚٵَاڄ ٜٚلع٢ ً٪ْٚٓا؟ نٝـ تٳ ِٸ ٭َلْا ؿٳ نٓا ْٴشٵلٳم لٳَٛه٢، ٚاعتٳبٳلٳْا ًعباڄ كتاكاڄ، ٜٗت

ٔٷ؟  ْٚٴباؿ بٛسٌٝٸ١ٺ نبرل٠، ؿٕٚ إٔ ٜلفٸ ي٘ دؿ

ٚٳقڃع ٖقا ايو٪اٍ ععُٝاڄ ع٢ً ايلٚغ ايٝٗٛؿٜٸ١ آْقاى، ٚظٗلت قلا٤اتٷ  نإ 

ـٿؿ٠ يف هٝام اؾٛاب عٓ٘; ٚايوبب ٖٛ  ٝٸ١ َتع ٟٸ تلبٸ٢ ع٢ً ٫ٖٛت ٕٸ ايعكٌ ايـٜينٸ ايٝٗٛؿ أ

ٛٵٕ ٜورل بٗقا ا٫ػاٙ،  ٕٸ ْعاّ ايهځ َٸ١ املٛسٻـ٠ املؼتاك٠، ٚكأ٣ أ ٕٸ اهلل َع٘ بُٛؿِٗ ا٭ أ

ـٸاڄ. ٚملا اؾتكـ اهلل يف ؿع١ٺ سٳلڇدٳ١ أڂُٝب ظڂلٵغڈ ٞٸ ععِٝ د  ْلدو

ٕٸ اهلل َع امل٪َٓني؟ ٌٖٚ ٜعين فيو أْٸِٗ هٝهْٕٛٛ ب٬ ٌَان ٌ، ٫ٚ َا َع٢ٓ أ

ٞٸ عٓـ  ٞٸ ٚايؿًوؿ ُعٛبات، ٫ٚ َِا٥ب، ٫ٚ ب٬ٜا، تعِـ بِٗ؟ ٌٖ يف ايعكٌ ايه٬َ

ٛٸ٠;  ٍٷ ٫ٚ ق ـٻثٓا ايكلإٓ عٔ أْبٝا٤ قڂتًٛا، ٚمل ٜهٔ شلِ سٛ املوًُني ٤ًٞٷ َٔ ٖقا؟ يكـس

يٝـؾعٛا ايكتٌ عٔ أْؿوِٗ، ٚعٔ َ٪َٓني أڂسلقٛا يف ا٭ػـٚؿ، ٚعٔ سلٚب ايٓيبٸ اييت 

ـٻثٓا عٔ ايب٤٬ غځًځب ؾٝٗا ا ملوًُٕٛ ٚغڂًٹبٛا، ٚعٔ امل٪َٓني ايقٜٔ ٜٳكڃتٴًٕٛ ٜٚٴكڃتٳًٕٛ، ٚس

ٌټ ٖقٙ  ٌٿلاڄ ايِابلٜٔ. َافا تعين ن ّڈ َٔ ا٭ْؿى ٚايجُلات، َب باـٛف ٚاؾٛع ْٚك

ٕٸ اٱميإ  ُٸ١ ايتاكٜؽ ايـٜينٸ عدل ايعِٛك؟ إْٸٗا تعين أ املٓع١َٛ، ٚغرلٖا نجرلٷ، ٚػا

ٚٵَاڄ.ٚاي٬ِغ ٫ ٜٛقؿإ  ٌٻ ب٤٬ٺ أٚ َِٝب١ٺ، ٫ٚ ٜػٝٿلإ قٛاْني ايڀبٝع١ ؿٳ  ن

ٕٸ اٱميإ ٚاي٬ِغ ميهُٓٗا  ٝٸ١ تكٍٛ بأ ٝٵٓ٘ لـ ُِْٛاڄ ؿٜٓ ٔٵ يف ايٛقت عٳ يه

ٕٸ ايهؿل ٚاي٬ٔي١ ميهُٓٗا إؿام ايعقاب ٚاملِا٥ب  ؾعٌ ٤ًٞٺ، ٚكؾع ايعقاب، ٚأ

 بأُشابُٗا.

ٕٸ ايـْٝا يٝوت َولساڄ  ْٸ عٔ ٖقا نًڍ٘ ع ٖٛ أ قلا٤تٞ ايٌؼِٝٸ١ ع بتعبرلٟ اـا

ٛٻكٖا ايهجرلٕٚ. يٛ ُلؾٓا ايٓعل عٔ ؾهل٠  يًشًٍٛ ايٓٗا١ٝ٥ املڀًك١، نُا ٜتِ

ٍٷ  املؼًڍّ يف ػِْٛ آػل اينَإ عٓـ ا٭ؿٜإ اٱبلاُٖٝٝٸ١ ايج٬ث١ ؾًٝى ٖٓا سًٛ

تهاه١ٺ عٓـَا ٫ لـٖا، أٚ ْػذلٻ بِٛابٓا عٓـَا ْٗا١ٝ٥; ستٸ٢ ْبشح عٓٗا، ْٚٴِاب باْ
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ٌټ ٖقٙ  ـٳ ُـمڇ إميآْا بائلٚك٠... ن ٌٸ ًاٖ ٌِْ إىل سٌڎ يف قٔٝٸ١ٺ َا، يٝهٕٛ اؿ

ـٿٜٔ َٔ ػ٬ٍ قلا٠٤ فُٛع  ٌټ َا قاي٘ اي املٓعَٛات ايتؿهرل١ٜ ػاط١٦څ بتكـٜلٟ، ٚن

ٕٸ اٱميإ ميهٔ إٔ ٜٓؿع أسٝاْاڄ يف كؾع ب٬ ٜا َِٚا٥ب، ٚايهؿل ميهٔ ُِْٛ٘ ٖٛ أ

ٌٸ ايٓٗا٥ٞ تتًؼٻّ ُٓٔ َؿّٗٛ  ٕٸ ؾهل٠ اؿ إٔ ٜٴًشل بأُشاب٘ َِا٥ب ٚعقابات، ٚأ

ُٴتٻكٹنيٳ...﴿)ايعاقب١(، يف قٛي٘ تعاىل:  ًڃ (. 128; ٚا٭علاف: 83)ايكِّ:  ﴾ٚٳايڃعٳاقٹبٳ١ڂ يٹ

 ؾايِٛك٠ ايٓٗا٥ٝٸ١ ٖٞ يف ايكٝا١َ )ٚقٔٝٸ١ كًڍّ آػل اينَإ(.

امل٪َٕٓٛ أسٝاْاڄ مبِا٥ب ؾ٬ ٜعين فيو ؽًچٞ اهلل عِٓٗ; يٝكٍٛ  ٚإفا أڂُٝب

ـڂ ـٷ  ٕٸ فيو تأنٝ ٕٸ املًشـ بٗقٙ املـاػ١ً ٜؿهل بايڀلٜك١ املًشـ بأ لاؾٝٸ١ ؾهل٠ اهلل; ؾإ

ٕٸ اهلل َعٞ ؾ٬ أسـ ميهٓ٘ إٔ ٜٗنَين  ٛٻك أ ٝٸ١ ْؿوٗا َع ا٭هـ، عٓـَا ٜتِ ايٌعب

ٕڈ َڀ ؿا٥ُاڄ ٚأبـاڄ. يٝى ٖٓاى نًڍٝاتٷ ٝٸ١، ٫ٚ َعاؿ٫ت فات يٛ ٍٷ ْٗا٥ ًك١، ٫ٚ تٛدـ سًٛ

ٟٸ ُٓٔ َؿّٗٛ ايعاقب١، ٖٚٛ املؿّٗٛ ايٓويبٸ ع٢ً  ٚاسـ، إ٫چ بايڀلٜك١ اييت ًلسٓاٖا، أ

 طٍٛ اـطچ اينَينٸ، يهٓٸ٘ يف ْٗا١ٜ ايـْٝا ٜأػق إط٬قځ٘.

ٕٸ ْعاّ ايٛدٛؿ قاّ ع٢ً ا٭هباب ٚاملوبٻبات ايڀبٝعٝٸ١ ايتهلاكٜٸ١، ٚيٝى ع٢ً  إ

ْعاّ املعادن ٚاـٛاكم، ٫ٚ ستٸ٢ سٝا٠ املتـٜٿٓني قا١ُ٥ ع٢ً فيو، بٌ ٫ٚ ا٭ْبٝا٤ 

ٝٸ١ يف َا ٖٛ املٓهٌـ يٓا قٝاهاڄ  ٝٸ١ سا٫تٷ اهتجٓا٥ أْؿوِٗ; ؾاـٛاكم ٚايتـػټ٬ت ايػٝب

عذِ سٔٛك ا٭هباب ايڀبٝعٝٸ١ ايتهلاكٜٸ١، ؿٕٚ إٔ ٜعين فيو ْؿٞ املعادن أٚ 

. ٖٚقٙ ايٓتٝذ١ قلٻكٖا ايؿ٬هؿ١ ٚاملتهًڍُٕٛ املوًُٕٛ يف هٝام ايهلاَات إط٬قاڄ

َعلن١ٺ تاكىٝٸ١ ط١ًٜٛ، اهتُلٸت سٹكځباڄ مَٓٝٸ١ يف ؼًٌٝ َؿّٗٛ املعذن٠ ٚع٬قت٘ بٓعاّ 

 ايتهٜٛٔ ايعًًٞ.

ٕٸ هبب ٖقا اؾلغ ايعاطؿٞ ايّٝٛ عٓـ نجرلٜٔ ع ٖٛ يف تكـٜلٟ ع ٤ًٞٷ  ثاْٝاڄ: إ

ـځًځٌ ايكا٥ِ يف ب عض مٚاٜا اـڀاب ايـٜين، ٚايقٟ ٜتواَض يف تٓاٍٚ ايكٔاٜا َٔ ا

ـٻؿ يف تٓاٍٚ َباسح ا٫هتدلا٤ ٚا٫هتٓذا٤!  ايعٳكڃـٜٸ١ ٚاملؿَٗٛٝٸ١ ٚايعاطؿٝٸ١، يهٓٸ٘ ٜتٌ

ٓا ايلٚاٜات ائعٝؿ١ يف َتْٛٗا ٚأهاْٝـٖا َِٚاؿكٖا، ٚاعتُـْا أسٝاْاڄ ع٢ً يكـ غځنٳتٵ

ٝٵٓا يف عكٍٛ ايٓاي أٖلاَاڄ َٔ اـڀاب١ ايٌعبٝٸ١ يف تهٜٛٔ ايكٓاعات  ٝٸ١، ٚبٓٳ اٱمياْ

ّڈ ميهٓ٘ إٔ ىـّ ع٬ق١  ٟٸ َؿٗٛ ٕٸ أ َٴشٵهځ١ُڄ، ٚأسٝاْاڄ عذٸ١ أ ٝٸ١ يٝوت  َؿاِٖٝ ؿٜٓ
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ّٳ ايهلاَات املٓوٛب١ إىل  ٌٸ تواَضڈ قِ ايٓاي بأٌٖ ايبٝت ؾٗٛ َدلٻكٷ، ٚتٓاقًٓا به

ْڈ أٚ أَانٔ، ٚكنډبٓا كٚابط َٓڀكٝٸ١ بني سٛاؿخ ٫ ٔٷ  أًؼا ٝٿ ٜٛدـ تلابطڅ َٓڀكٞ بٳ

ٚٳعٵٝاڄ  بٝٓٗا، ٚػآًٖا دًٝٛاڄ َٔ اـڀبا٤ ٚاملٓدلٜٸني ٚاملتهًڍُني ٖٓا ٖٚٓاى ِٜٛغٕٛ 

ٚٵَاڄ  ـٵعٴٕٛ ؿٳ ٜٳ ٔٴٓا هانتٷ; يوببٺ أٚ آػل! ٚاْتكـْا أٚي٦و ايقٜٔ ناْٛا  ٝٸاڄ، ٚبع ًعب

ٌٸ ٖقٙ ا٭َٛك، نُا ْتعاٌَ بـقچ١ٺ ٚ ٞٸ َع ن ٞٸ املٓڀك عًُٝٸ١ٺ ٚباسذلافٺ َع يًتعاٌَ ايعًُ

ايكٔاٜا ايؿكٗٝٸ١ ٚغرلٖا. ٚناْت ايٓتٝذ١ إٔ ظٗلت َجٌ ٖقٙ ا٭ؾهاك غرل ايعًُٝٸ١. 

ٝٸ١ ٫ ميهٓٗا إٔ  ٕٸ املوادـ ٚامللاقـ ايـٜٓ ٌٷ ع٢ً أ ٌڈ ؿيٝ ٟٸ نتابٺ أٚ هٓٸ١ٺ أٚ عك ؾؿٞ أ

ٝٵب؟ ؾٗقٙ  ٔٵ أْبأْا بٗقا َٔ ايػٳ َٳ امللاقـ تهٕٛ هبباڄ ْاق٬ڄ يؿرلٚيڈ َٔ ٖقا ايٓٛع؟ 

ـٿٜاك تعلٴٓٗا ايكٛاْني املاؿٜٸ١، ٚإ٫چ أؾ٬ تتٻوؽ بوبب اينا٥لٜٔ؟! ؾًُافا  نوا٥ل اي

ْهًڍـ ؾاْاڄ يتٓعٝؿٗا؟! نٝـ ٫ ٜنٌٜ ُاسب املكاّ ايٌلٜـ ايٓذاه١ عٔ َكاَ٘ 

ـٻي؟! أيٝى يف فيو إٖا١ْ شلا; سٝح َلاقـ املعَِٛني ٫ ِٜضٸ إٔ ِْؿٗا بأْٸٗا  املك

  تٛٓع اؿُا١ٜ ا٭١َٝٓ أَاّ امللاقـ ٚؾٝٗا؟! ٌٖ يف فيو إٖا١ْ؟!بٌ أ٫ تتٻوؽ؟!

ٕڈ ٚاسذلاَ٘ ٫ ٜعين أْٸ٘ ٫ تعلٓ٘ ايعٛاكض املاؿٜٸ١ ايعاؿٜٸ١;  ٕٸ قـاه١ َها إ

ؾا٭ْبٝا٤ ٚا٭ُٚٝا٤ تعلٻٓٛا يًُلض ٚاملٛت نباقٞ ايٓاي، ٚمل ٜػٝٿل فيو َٔ قـاهتِٗ 

١ ٫ ؿاعٞ ي٘، ٚاػذلاع أؿيچ١ٺ تهًڊؿٝٸٚاسذلاَِٗ َٚهاْتِٗ. ؾؼًط ا٭َٛك ببعٔٗا 

ٝٸ١ ع ٜؿذلض إٔ ْتٛقډـ عٓ٘.  ايتؿاؾٝٸ١ ع ٖٚٛ َورلٷ ي٘ تاكٜؽ يف اؿٝا٠ ايـٜٓ

ٞٸ  ٞٸ ٚايعاطؿ ٕٸ َٔ أهباب فيو نًڍ٘ ٖٛ توآًٖا ع أسٝاْاڄ ع َع ايتهٜٛٔ املؿاُٖٝ إ

ٟٸ يًٓاي; يتعٗل ًلو١څ تتهًډِ بٗقٙ ايڀلٜك١ اييت ٫ توتٓـ إ ٞٸ ٚايعٳكڃـ ىل َعڀ٢ٶ ن٬َ

ٞٸ يف ايؿهل  ٞٸ، َعتُـ٠ڄ ايتأ٬ٜٚت ايػلٜب١ عٔ َٓڀل ايبشح ايعًُ ٟٸ أٚ ؾكٗ أٚ عٳكڃـ

ٞٸ عٓـ ايٌٝع١ ٤ًَٞٷ بايؿتا٣ٚ اييت تلنڍن ع٢ً  ٞٸ َعاڄ. ؾايتاكٜؽ ايؿكٗ ايـٜينٸ ٚايٛٓع

ٔٻلٳك بايٓؿى ٚاٯػلٜٔ، ٚتلنڍن ع٢ً ؾك٘ ايٛبا٤  سؿغ ايٓؿى ٚعـّ إؿام اي

ٝٸ١ٺ ٚايڀاعٕٛ.  ّٸ ع ع٢ً ايتعاٌَ بعك٬ْ ٌٵ: إْٸ٘ اتٸؿامٷ تا ٕٵ مل أقڂ ٞٸ، إ ٘ٴ اتٸؿامڈ إَاَ ٖٚٓاى ًب

َٸ١ َع ٖقٙ ا٭َٛك، ٚإساي١ ايكٔٝٸ١ إىل أٌٖ اـدل٠، َٔ عًُا٤ ايڀبٸ ٚغرلِٖ. بٌ  تا

ّٷ يف  ـٿ ٕٸ ايؿك٘ ايٌٝعٞ يف َواكٙ اينَينٸ َتك بتكـٜلٟ ع ٚاملكاّ يٝى َكاّ ايتؿٌِٝ ع إ

ع٢ً ؾك٘ ها٥ل املقاٖب، اييت يـٜٗا بعض اٯكا٤ ايػلٜب١ يف َٛاد١ٗ  بعض اـڀٛات
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 ا٭ٚب١٦.

ٚستٸ٢ ايّٝٛ، ؾكـ ؿعا ايعـٜـ َٔ ايؿكٗا٤ ٚامللادع ٚايعًُا٤ ع ع٢ً اْتُا٤اتِٗ 

ـٳخ اؾځًځٌ، ٚا٫يتناّ مبا تكٛي٘  ٛٿع١ ع يًتعاٌَ بعًُٝٸ١ٺ َع ٖقا اؿځ ـٿؿ٠ املتٓ ٚأطٝاؾِٗ املتع

ٔٿٝل يف اؾٗات ايِشٸ١ٝ يف  بًـاِْٗ، ٚٓلٚك٠ َلاعا٠ فيو، ٚيٛ ع٢ً سواب بعض اي

إسٝا٤ املٓاهبات ًُٚٛات اؾُع١ ٚاؾُاعات. ٖٚقا ٖٛ املٛقـ ايِشٝض ايقٟ ٜٴعٵلٳف 

 عٔ ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ عدل ايتاكٜؽ.

ٝٸ١، َجٌ: ايعِل  ٕٸ بعضٳ ؾكٗا٤ ايٌٝع١ يف بعض ايؿذلات اينَٓ ٫ٚ أڂْهل أ

ٖل ايٛبا٤، ٚمتډتٵ ايـع٠ٛ ٱقؿاٍ امللاقـ، يهٓٸِٗ يف تًو ايؿذل٠ ايكاداكٟ، ٚادٗٛا ظٛا

ـٿقِٖٛ يف معُِٗ اْتٌاك  ـٿٜٔ، ؾًِ ِٜ اعتدلٚا فيو قاٚي١ڄ َٔ ايوًڀات ملٛاد١ٗ اي

ٕٸ اينَٔ آْقاى  ايٛبا٤، بٌ ناْت شلِ قلا٤تِٗ ايوٝاهٝٸ١ يًُٛٓٛع، ٖٚٞ قلا٠٤څ ع كغِ أ

ٌٸ تٴعٵتٳبٳل أَلاڄ  آػل غرل َا مٔ ؾٝ٘ ٖٓا. نٌـ عٔ ػڀ٦ٗا ع تع

ٝٸات املًكا٠ ع٢ً عاتل  ٕٸ ايٌلٜع١ بٴٓٝٳتٵ ع٢ً ايتؼؿٝـ َٔ ا٭َٛك ايعباؿٜٸ١ ٚاملو٪ٚي إ

ٝٸ١،  اٱْوإ عٓـَا ٜهٕٛ يف فيو ػڀلٷ، ٚػلدٳتٵ عٔ فيو يف بعض اؿا٫ت ا٫هتجٓا٥

ـٸ املعتـٜٔ. ٚشلقا نإ اـڀل َٛدباڄ يوكٛط ندل٣ ايؿلا٥ض، ناؿرٸ  ناؾٗاؿ ٓ

ايِّٛ، ؾهٝـ ٫ ٜٛدب هكٛط بعض املُاكهات ايعباؿٜٸ١ ا٭ػل٣، ننٜاك٠ امللاقـ ٚ

ٔٴٗا أٜٔاڄ َٔ املوتشبٸات. يكـ  ـټ بع ٝٸ١، اييت ٜٴعٳ ٚإقا١َ اؾُاعات ٚإسٝا٤ املٓاهبات ايـٜٓ

كػٻّ اهلل يٲْوإ بايٓڀل به١ًُ ايهؿل عٓـ تك١ٝ اـٛف، نُا ٚكؿ يف أهباب 

ُٸاك بٔ ٜاهل، َع نٕٛ ايكًب عاَلاڄ 28ٕ: ْنٍٚ آ١ٜ ايتكٝٸ١ )آٍ عُلا ِٸ١ ع ( يف ق

ـٺ، ٖٚٞ ؼكڍل املؿّٗٛ، ٚمتجٿٌ  ُٸ١ ٚا٭ْبٝا٤ عٔ بٴعٵ ٟټ ٌَه١ًٺ يف مٜاك٠ ا٭٥ باٱميإ، ؾأ

ٟټ ٌَه١ًٺ يف تهٜٛٔ أٌْڀ١ٺ عباؿٜٸ١ َٔ ٖقا ايٓٛع  ـٳ٫ڄ آڀلاكٜٸاڄ يف ٖقٙ اؿاٍ؟! ٚأ بٳ

ٞٸ قا٥ُاڄ يف مماكه١ ٖقٙ ا٭َٛك؟! عدل ايٌبه١ ايعٓهبٛت١ٝ، عٝح ٜبك٢  ايبٴعٵـ اؾُاع

ـٳف  ّڈ أٚ ًٗٛك متجٿٌ َ٪اَل٠ڄ، اشلځ ٌٖٚ قٔٝٸ١ اينٜاك٠ ايّٝٛ يف تعڀًٝٗا عٔ قڂلٵبٺ يبٔع١ أٜٸا

ـٳف َٔ فيو ٖٛ محا١ٜ  ٕٸ اشلځ َٓٗا قاكب١ أٌُ ٚدٛؿ أٌٖ ايبٝت ٚاٱه٬ّ ٚايتٌٝټع، أٚ أ

ٕٸ يف ايذلاخ َا ٜؿٝـ ع عځوٳب كأٟ أتباع اٱه٬ّ ٚأٌٖ ايبٝت أْؿوِٗ؟! ٚػا ُٸ١ أ

َٸٕٛ بعض أُشابِٗ عٳًځٓاڄ; بٗـف محاٜتِٗ َٔ  ٟٸ ناْٛا ٜق ٕٸ أٌٖ ايبٝت ايٓبٛ نجرلٜٔ ع أ
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ٝٸ١څ تكع ع٢ً عاتل اٱَاّ ٚايٓيبٸ ْؿو٘، ٚقـ ُٚؿ٘  ٛٵك ايو٬طني. ؾشُا١ٜ ا٭تباع َو٪ٚي دٳ

 (.128 ايكلإٓ بأْٸ٘ اؿلّٜ ايٛؿٚؿ ايل٩ٚف بامل٪َٓني )ايتٛب١:

ٕٸ ا٭ٌُ ٚايػا١ٜ َٔ َؿّٗٛ ايعباؿ٠ ٚاينٜاك٠ ٖٛ ًؿا٤ ايكًٛب ٚا٭كٚاغ،  ثايجاڄ: إ

ـٳف إٔ تِبض بـ٬ٜڄ عٔ ا٭ٌْڀ١ ايڀبٸ١ٝ  ٗٳ ٚٸٍ، ٚمل تٛٓع اينٜاكات ب ؾٗقا ٖٛ املكِـ ا٭

أٚ ايِشٸ١ٝ أٚ َكاب٬ڄ ؾٗٛؿ ايبٌل يف ع٬ز أْؿوِٗ ٚٚقاٜتٗا َٔ ا٭َلاض. ٖٚقٙ 

يف ايهتاب ٚايوٓٸ١، إىل داْب ايورل٠ املتٌلٿع١ٝ يف ايكلٕٚ ا٭ٚىل، ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ 

ٕٸ ِْْٛ ايقٖاب مٛ املوادـ ٚامللاقـ  ببابٓا تٌٗـ ع٢ً فيو; ٚشلقا ٬ْسغ أ

ٟٸ  ٞٸ ٚعٳكڃـ ٟٸ ٚكٚس ٝٸتٗا ايواسك١ تتٸذ٘ يبٓا٤ٺ تلبٛ ٝٸ١ ٖٞ يف غايب ٚا٭َانٔ ايـٜٓ

ٞٸ، ٜهٕٛ يف ْٗا١ٜ املڀاف بٓؿو٘ ؾاع٬ڄ يف ه١َ٬ اجملتُع، ٚعِٓلاڄ َواعـاڄ  ٚادتُاع

ـٳْٝٸ١  ِټعٴـ املاؿٸ١ٜ ٚايبٳ أهاهٝٸاڄ يف بٓا٤ فتُعڈ ُاحل ع٢ً كتًـ ايِعـ، َٚٓٗا اي

 ٚغرلٖا.

ٔٸ بعض ايجكاؾات، اييت ٜـعٛ إيٝٗا بعضٷ، ػعٌ ايٓاي ٚنأْٸٗا تذلبٻ٢ ع٢ً  يه

ٝٸ١ ٖٞ يڀًب اؿٛا٥ر املاؿٸ١ٜ، ٚنأْٸٗا ٕٸ ٖقٙ ا٭َانٔ ايـٜٓ بـا٥ٌ عٔ املوتٌؿٝات  أ

ٚايعٛاٌَ املاؿٸ١ٜ، أٚ نأْٸٗا إفا عذنٳتٵ املوتٌؿٝات ؾٗٞ سٳتٵُاڄ هٛف تعاجل ٚؿا٥ُاڄ. ٖٚٛ 

ٝٵب، ٚمٔ ٫ ْعلف أهلاك اهلل يف ؾعً٘ نًډٗا. ؾايـعا٤ٴ  ٍٷ ؾٝ٘ ايهجرل َٔ ايلٻدٵِ بايػٳ قٛ

ـٿٜات  ـٿٜٔ يف َٛاد١ٗ ايتش ـٿَ٘ اي ّڈ ٜك ٌٷ عٔ ْؿوٴ٘ ع ٖٚٛ أندلٴ َؿٗٛ ع ٫ ٜكٍٛ بأْٸين بـٜ

ٌټ ا٭ؿع١ٝ  ا٭هباب ايڀبٝع١ٝ، ٫ٚ ٜٔع ْؿو٘ َٓاؾواڄ شلا، أٚ ؿاعٝاڄ يتذاًٖٗا، ٫ٚ ن

ٔٵٓا ايڀلف عٔ ؼٌِٝ ايٓتا٥ر املاؿٸ١ٜ َٔ ايـعا٤ أٚ غرلٙ;  ٔٳ باييت تٴوتذاب، ؾًٛ غ

ٚاٜات ْتٝذ١ ًلٚطٺ كٴبٳُا ٜؿتكـٖا ايـاعٞ أٚ اينا٥ل أٚ غرلُٖا، نُا ٚكؿ يف بعض ك

ٌٵ  ٕٸ ايـعا٤ ع نُا ايتٛنڊٌ، ٚنُا اينٜاك٠ ع مل ٜكڂ ٝٸ١...، ؾإ ا٫هتٌؿا٤ بايذلب١ اؿوٝٓ

ـٷ َٔ ؾك ٍڈأس ـٳ ٘ بعض ا٭ٚهاط تٵؾځلٳقـِٜ ناْت عٳ ٗا٤ اٱَاَٝٸ١ ٚغرلِٖ ع عـا دٳ

ٕٸ ؾكٝٗاڄ َٔ  ِٷ َكاّ ا٭هباب املاؿٸ١ٜ. ؾٌٗ زلعٓا َٜٛاڄ أ ايِٛؾٝٸ١ ٚا٭ػ٬قٝٸ١ ع بأْٸ٘ قا٥

ٗا٤ اٱَاَٝٸ١ ايهباك طايب بإغ٬م املوتٌؿٝات ٚٚقـ عًّٛ ايڀبٸ ٚايِٝـي١ ؾك

ٍڈ  ٝٸ١ ايٌلٜؿ١ بكٛ ٚايعكاقرل ٚغرلٖا; عذٸ١ نؿا١ٜ ايـعا٤ ٚاينٜاك٠ ٚايذلب١ اؿوٝٓ

 َڀًل؟!
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ـٳٍ ايّٝٛ ٜقنڍلْٞ ظـا٫تٺ عٴلڇؾځتٵ يف ايكلٕٚ ا٭ٚىل ٚطٛاٖا  ٕٸ ٖقا اؾځ إ

ا٭ػق با٭هباب ايڀبٝعٝٸ١، ٚايقٟ ؾُٗ٘ بعِٔٗ ع٢ً أْٸ٘ ايتاكٜؽ...، دـا٫تٺ سٍٛ دـ٣ٚ 

ـٻ  «ٌٵٗا ٚتٛنډًڃكٹاعٵ»ٛات. ٖٚٓا ٜأتٞ َؿّٗٛ عٳٜٓايف ايتٛنڊٌ ع٢ً اهلل، ٚايجك١ بإدابت٘ يً

 (. ؾعًٝٓا بايتـاٟٚ ايڀبٝعٞ، ٚايٌؿا٤ َٔ اهلل ٚسـٙ.510: 2)ُشٝض ابٔ سبٸإ 

ٚٵك  ٕٸ ٖقٙ ا٭ًٝا٤ ٫ ؿٳ ٌٸ أؿٚاكٖا ٌَلٚط١څ ٖقا نًڊ٘ ٫ ٜعين أ ٚٵكٷ. ٚيع شلا، بٌ شلا ؿٳ

ٕٸ ٖقٙ ا٭ؿٚاك مل ٜعٗل َٔ ايٓيبٸ ٚأٌٖ بٝت٘  بٌلٚطٺ قـ تتشكډل ٚقـ ٫ تتشكډل. نُا أ

ايـع٠ٛ ؾعًٗا بـ٬ٜڄ عٔ ا٭هباب ايڀبٝع١ٝ. ٖٚقٙ ايلٚاٜات ايتاكىٝٸ١ ٚاؿـٜج١ٝ طاؾش١څ 

ٕٸ  ـٳؾٗا تڀبٝب ايٓاي يف ايـ٫ي١ ع٢ً ٖقا ا٭َل. ؾُٔ أٜٔ دا٤ت ؾهل٠ أ ٖٳ ٖقٙ امللاقـ 

َٳتٵ  ـٳ ٖٳ ـٳف تهٕٛ قـ سكډكځتٵ ْكٝضٳ ٚدٛؿٖا، ٚ َاؿٸٜاڄ، عٝح إفا مل ؼكڍل ٖقا اشلځ

ؾًوؿ١ ٚدٛؿٖا يف قُٝتٗا املعٜٓٛٸ١ ٚايلٚسٝٸ١ ٚايذلبٜٛٸ١ ٚايعٳكڃـٜٸ١؟! ٚإفا نإ شلا َٔ تأثرلڈ 

ٕٸ ٞٸ َٔ ؾًوؿ١  داْيبٸ َاؿٸٟ ٫ مناْع ٚدٛؿٙ إط٬قاڄ، ؾٗقا ٫ ٜعين أ ٖقا اؾاْب ايؿلع

 ٚدٛؿٖا ٜٗـف َٓ٘ إيػا٤ ا٭هباب املاؿٸ١ٜ ايڀبٝعٝٸ١ أٚ ػاًٖٗا.

ٕٸ قٝاّ بعض املتـٜٿٓني يف ٖقٙ ايعلٚف بتِلټؾاتٺ  ُټين إٔ أقٍٛ أٜٔاڄ بأ ٖٚٓا ٜٗ

ٝٸاڄ، ٚأػق أ٫ٚؿِٖ عُـاڄ; يهٞ ٜكبٿًٛا ايعٳتٳبات ٚائلا٥ض ٝٸاڄ ٚؾكٗٝٸاڄ ٚؿٜٓ ; َلؾ١ٓٛ عك٬ْ

ٕٸ أهاي بلن١ ٖقٙ ا٭َانٔ  ـٵ٣ٚ...، ٖقا ٫ ٜعين أ ْها١ٜڄ بؿهل٠ ا٫ستٝاط َٔ ايعٳ

ٚٵكٷ َاؿٸٟ يف  ـٻه١ڄ، ٚقـ ٜهٕٛ شلا ؿٳ ـٻه١ٺ. ؾكـ تهٕٛ َك ٝٸ١ َلؾٛضٷ أٚ أْٸٗا غرلٴ َك ايـٜٓ

ٔٸ ٖقا ٫ ٜعين نْٛٗا بـ٬ٜڄ عٔ أهباب ايٌؿا٤ ايڀبٝعٝٸ١ ٚا٭ػق بٗا.  ايٌؿا٤، يه

ـٵك ا٭هباب ًڃؾٓشٔ ْلؾض هٳ ٖٳ ٝٵٓ٘ ْلؾض  ب قـاه١ ٖقٙ ا٭َانٔ، ٚيف ايٛقت عٳ

 املاؿٸ١ٜ; عذٸ١ قـاهتٗا ٚطٗلٖا.

ٌٿ ُٛتٺ ؿعا ٫تٸباع هبٌٝ ايعًِ ٚاملعلؾ١ يف  ِٸ ُٛتٞ املتٛآع يه ٚيف اـتاّ أٓ

ـٿَ٘ اـدلا٤ يف  تٓاٍٚ ٖقٙ ايكٔاٜا، ٚٓلٚك٠ ا٫ٖتُاّ بايلعا١ٜ ايِشٸ١ٝ، ٚايتناّ َا ٜك

ـٵك فيو نًڍ٘، ممچا مٔ َو٪ٚيٕٛ عٓ٘ ًلعاڄ; عذٸ١ بعض ٖقا املٔ ٖٳ ُاك، ٚعـّ 

ٞٸ أٚ ؿٜينٸ ثابت. ٌڈ عًُ ٟټ ؿيٝ ِٵ عًٝٗا أ  املؿاِٖٝ اييت مل ٜكڂ

ـٸ٠ڄ َٔ فتُعاتٓا املو١ًُ،  ٕٸ ًلا٥ض ع ٚقا٥ع َا سـخ يف ا٭ٜٸاّ ا٭ػرل٠ أنډـ يٞ أ

ٌٵ يف عِل ايعًِ ـٴ;  ٚيٛ ناْت قـٚؿ٠ڄ، عُـ اهلل، مل تـػٴ ّڈ بٳعٵ مبا ي٘ َٔ َؿٗٛ
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ٞٸ مل تعلؾ٘ ستٸ٢ اٯٕ، مبا ي٘ َٔ َوتًنَاتٺ ْٚتا٥ر َٚواكاتٺ َٚآ٫تٺ،  ؾايعكٌ ايعًُ

ٞٸ، بعٝـاڄ عٔ  ْٵواڄ مبا أڂزلٿٝ٘: عِل ايعاطؿ١ ٚا٫ْؿعاٍ ايٛدـاْ ٚإْٸٗا َا تناٍ أنجل أڂ

ٟٸ.  تو١ُٝ بعضڈ ي٘ بعِل ايتؿهرل ا٭هڀٛك

 

 ــــــنوزوٌا والطّب اإلضالوّي 

ٕٸ  ـٸعٞ أ ٔٵ ٜ َٳ يف هٝام ايكٔٝٸ١ ْؿوٹٗا، ظٗلٳتٵ أٜٔاڄ ػ٬ٍ ا٭ٜاّ املا١ٝٓ َٛد١ 

ـٿّ يٓا  ـٺ ٜك ٌټ ٚاس ٞٸ. ٚأػق ن ايع٬ز َٔ ؾرلٚي نٛكْٚا َٛدٛؿٷ يف ايڀبٸ اٱه٬َ

ـٺ َٔ َِابٞ نٛكْٚا ٚأعڀځتٵ ْتٝذ١ڄ!  ُٚؿ١ڄ طبٸ١ٝ، ٫ أظٓٸ٘ ٖٛ ْؿو٘ دلٻبٗا ع٢ً أس

ٞٸ; ؾٗٞ َٛٓٛعٷ طٌٜٛ، أػق ٫ أڂكٜـ ٖٓا إٔ أڂ قشِ ْؿوٞ يف قٔٝٸ١ ايڀبٸ اٱه٬َ

ٝٸ١ ٚايجكاؾٝٸ١،  ػ٬ٍ ايوٓٛات ا٭ػرل٠ فا٫ڄ يًٓكاَ ايٛاهع، ًٚػٌ بعض ايٓټؼٳب ايـٜٓ

ٔٵ َٳ ّٸ بعـ إٔ أقـّ  ُٸ١ڄ يف إٜلإ، ٚبا٭ػ َٴشٹبٿٝ٘ بأْٸ٘ )أبٛ ٚػا ايڀبٸ  ِٜؿ٘ بعضٴ 

اٱه٬َٞ(، ٖٚٛ ايٌٝؽ عباي تدلٜنٜإ، علم أسـ نتب ايڀبٸ اؿـٜح املعلٚؾ١، 

ُٸ١  يف تِٜٛلڈ بٴحٻ ع٢ً ُؿشات اٱْذلْت، ٚأثاك ٓذٸ١ڄ نبرل٠ ٚاْتكاؿاتٺ ٚاهع١، ٚػا

ٕٸ طلٜك١  ٕٸ ٖقا ايٌؼّ هبل إٔ سٛكب يف اؿٛم٠ ايعًُٝٸ١ يف قِ، بِلف ايٓعل عٔ أ أ

٫، ًلٜؿ١ڄ أٚ ٫، ٚبِلف ايٓعل عٔ َٓڀًكات قاكبت٘  قاكبت٘ ناْت ُشٝش١ڄ أٚ

 عٓـ ٖقا ايؿلٜل أٚ فاى.

ُٸ٢  ٖقٙ املٛد١ڂ ايعاك١َ ؼت اهِ ايڀبٸ ا٫ه٬َٞ ع ٖٚٞ َٛد١څ تأتٞ يف هٝام سٴ

ّٸ أنجل ممچا ٖٞ َلتبڀ١  أه١ًُ ايعًّٛ ع متٌٝ إىل دعٌ ا٭َٛك املاؿٜٸ١ َلتبڀ١ڄ بايٓ

ُٸ١، بايعكٌ ٚايتذلب١ ايبٌلٜٸ١... ٖق ٙ املٛد١ تعٗل ايّٝٛ َع نٛكْٚا بع٬داتٗا اـا

ـٿّ ْؿوٗا يف فاٍ ايتذلب١  ٞٸ، ٖٚٞ ٫ تك ٚتِلٸ ع٢ً عـّ اسذلاّ قٛاعـ اٱثبات ايعًُ

ٞٸ، ٚبٗقا ت٪نڍـ يٓا أْٸٗا ػاكز هٝام تٓاَٞ املعلؾ١ ايڀبٝعٝٸ١ املعاُل٠.  ٚا٫ػتباك ايعًُ

ٕٸ بعِٔٗ ِٜـ ع٬داڄ يهٛكْٚا يف سني ِڈ عٔ ايػلٜب أ ٕٸ ايلٚاٜات مل تتهًډ  أ

ـٿّ بعِٔٗ ْؿو٘ ػبرلاڄ يف ايڀبٸ ٖٚٛ مل ٜـكه٘; يف ايٛقت ايقٟ مياْع  نٛكْٚا، ٜٚك

ٞٸ; عذٸ١  ٟٸ باسحٺ أٚ َؿهڍلڈ ع٢ً اؿـٜح عٔ قٔاٜا ايؿك٘ اٱه٬َ ٖ٪٤٫ َٔ إقـاّ أ

ّڈ! ِٿ  أْٸ٘ يٝى مبتؼ
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١ كتًؿ١ عٔ ايعًّٛ يٝى يـٜٓا َاْعٷ َٔ تهٜٛٔ َـكه١ٺ ُشٝش١ طبٸ١ٝ عاملٝٸ

ٓٵنٳ٫ڄ،  َٴ ٚٳسٵٝاڄ  ٟٸ باسحٺ، ٚاملـكه١ ايكا١ُ٥ ايّٝٛ يٝوت  ٞٸ ٭ ايكا١ُ٥ ايّٝٛ، ؾٗقا سلپ طبٝع

ٔٵ ٜلٜـ إٔ ٜٓاؾٹى عًٝ٘ إٔ ٜٓاؾٹى باملٓڀل ٚقٛاعـ اٱثبات، ٫ بػرلُٖا. َٳ ٔٵ   يه

ٞٸ ٭تهًچِ بأَلڈ عاّڎ أػتِ ب٘، ٖٚٛ  ٚأغضٸ ايڀلف اٯٕ عٔ َوأي١ ايڀبٸ اٱه٬َ

ِٷ. ٚمٔ َع  ّٳ قٍٛ َا يٝى يٲْوإ ب٘ عً ٝٸ١ عـ ِٸ ا٭كنإ ا٭ػ٬قٝٸ١ اٱمياْ ٕٸ َٔ أٖ أ

ِڈ، ٫ٚ تجبټتٺ، ؾٓڀًل اٯكا٤  ا٭هـ غځنٳتٵٓا يف ايعكٛؿ ا٭ػرل٠ ظاٖل٠ڂ ايكٍٛ ب٬ عً

ٝٿ١ٓ، ٚيٛ أغًځكڃٓا أؾٛآٖا  ٚاملٛاقـ ٚايتش٬ًٝت يف كتًـ ا٭َٛك، ٚمٔ ٫ عًِ يٓا، ٫ٚ ب

ٕٸ اهلل أكهً٘ عكاباڄ  ٭ځكٳسٵٓا ٚاهتٳلٳسٵٓا. ؾتذـ بعٔٓا يف بـا١ٜ أم١َ نٛكْٚا نإ ٜكٍٛ بأ

ٔٵ أػدلٙ  َٳ يًِٝٓٝٸني ع٢ً تعقٜب املوًُني. ٫ٚ أؿكٟ َافا هٝكٍٛ اٯٕ؟! نُا ٫ أؿكٟ 

ٝٵبٺ؟! ٞٸ أٚ ػٳبٳلٷ دا٤ٙ َٔ غځ ٞٷ ْنٍ عًٝ٘ أعًُ٘ بأهلاك ايؿعٌ اٱشل ٚٳسٵ ٌٴ؟! أځ  بقيو َٔ قځبٵ

ٕٸ ايٛقـ عٔ قٍٛ َا ٫ عًِ يٓا ب٘ ٚايٛقـ عٔ ايهقب أهاهإ نبرلإ يف  ٖٚهقا. إ

ِڈ َٔ ايهقب يف ٚد١ٗ ْعل بعض  سٝا٠ اٱْوإ ٚاجملتُع، ٚإفا مل ٜعتدل ايكٍٛ بػرل عً

 ايؿكٗا٤ ؾُٗا َعاڄ ٓلٚك٠ يتشكٝل ا٭َٔ ايؿلؿٟ ٚا٫دتُاعٞ.

 

 ــــــنمىٌة أخرية 

ٌٻ إػٛ ـٿَ٘ أٌٖ ٚػتاَاڄ أؿعٛ ْؿوٞ ٚن اْٞ ٚأػٛاتٞ يًعٌُ ع٢ً ايتكٝټـ مبا ٜك

ا٫ػتِاْ ٚاملعلؾ١ يف ٖقٙ ا٭َٛك، ٚعـّ ا٫هتٗتاك ب٤ٌٞٺ َٓٗا، ٫ٚ ػاًٖٗا عڂذٳرڈ 

َٴشاهٳبٕٛ يٝى ع٢ً اٱٓلاك بأْؿوٓا ؾكط، بٌ قـ ْٔلٸ  ٝٸ١ ٚا١ٖٝ; ٭ْٓا  ٝٸ١ أٚ غرل ؿٜٓ ؿٜٓ

ـٵ٣ٚ ي٘ َٔ سٝح ٫ ْ َٴڀايځبٕٛ أٜٔاڄ إٔ ْلتكٞ بػرلْا، َٔ ػ٬ٍ ْكًٓا ايعٳ ٌعل. إْٓا 

ْٚلق٢ مبذتُعاتٓا; نٞ تِبض فتُعاتٺ عًُٝٸ١ڄ َٓٔبڀ١ڄ ٚاع١ٝڄ، تتعاٌَ َع ا٭َٛك 

ٝٸ١ٺ، ٚايٛبا٤ وِـ  ـٳٍ إٔ نٛض )دـا٫ت بٝنْڀٝٸ١( يف قٔاٜا داْب ٞڈ ٚاسذلاؾٝٸ١، بٳ ٛٳعٵ ب

ٛٳعٵٞ ٖقا، ٚأػقْا بو ٕٸ اكتكا٤ْا ملوت٣ٛ اي بٌ ا٫ستٝاط; ملٓع إٜقا٤ با٭كٚاغ ٚا٭كمام. إ

ـٿ ْؿو٘ عباؿ٠څ، يٛ قِـْا ب٘ ٚد٘ اهلل هبشاْ٘.  أْؿوٓا ٚاٯػلٜٔ، ٖٛ يف س

ٞٸ ْعٌُ با٭هباب، يهٓٸٓا يف ؿعات املِا٥ب ايهبرل٠  إْٸٓا َٔ َٛقعٓا اٱمياْ

ٖقٙ ٫ ْٓو٢ اهلل ٚمٔ ْأػق بٗقٙ ا٭هباب ايڀبٝع١ٝ، ٚعًٝٓا إٔ ْلؾع يف أْؿوٓا 
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ٟٸ ٚقتٺ ٢َٔ، ٚإٔ ْلدع إيٝ٘ ْٚتٔلٻع ي٘ إسواي ايتٛسٝـ  هلل هبشاْ٘ أنجل َٔ أ

ٚسـٙ تباكى ٚتعاىل إٔ ىًڍِٓا ممچا ْنٍ بٓا، أْني٘ بٓا عٔ غٔب٘ َٓٸا أٚ ابت٤٬ٶ ٚاػتباكاڄ 

ٕٸ إميآْا ٜـعْٛا يًتٛدټ٘ ايـا٥ِ إىل اهلل، ٫ٚ هٝٻُا يف ٖقٙ ايٓٛامٍ، ٚيهٓٸ٘  ٚاَتشاْاڄ. إ

َٳلٵنځبٴ  ٫ ٜلَٝٓا يف غٝبٛب١ٺ ٝٸ١، ؾايعِٓلإ َعاڄ ُٖا  عٔ ا٭هباب ايڀبٝعٝٸ١ ٚايعك٬ْ

ُٹٓا بُٛؿٓا َ٪َٓني.  ػٳ٬

ٕٸ َا هلٟ َٔ سٛيٓا شلٛ َـعا٠څ ٚؾل١ُڅ ٫هتقناك املٛت، ٚمٔ ْوُع أػباكٙ  إ

ٌٸ١څ ٖقٙ  ٖٓا ٖٚٓاى; يٓكذلب أنجل َٔ اهلل هبشاْ٘، ْٚعتدل ْٚعلف نِ ٖٞ ٖ

ٝٸ١؟! ٚنِ ٖٛ ٖقا اٱْ وإ أًب٘ بهاكتٕٛ َتهبٿل؟! ٖا ٖٛ ؾرلٚيٷ بوٝط ٜٗنٸ اٱْواْ

ايهل٠ ا٭كٓٝٸ١، ٌٜٚػٌ باشلا; عًچٓا ْوتؿٝـ َٓ٘ يبٓا٤ ْؿٛهٓا ٚأكٚاسٓا، ٚؼكٝل املنٜـ 

َٔ ػٔٛع اٱْوإ أَاّ اهلل هبشاْ٘. إْٸٗا ؾل١ُڂ َلادع١ٺ يف ايبٝٛت; يًعٛؿ٠ إىل اهلل، 

  ٚؼكٝل ايتؼ١ًٝ ٚايتِؿ١ٝ ايها١ًَ.

  



 

 

 العالقة بني الفكْ واألخالم
 

 محمد عالم زاده نىريالشيخ 

 مرقال هاشمترجمة: 

 

 ــــــ املكّدوة

إٕ يعًِ ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م ع بُٛؿُٗا عًُني َتٛامٜني َٚعذلؾاڄ بُٗا كزلٝاڄ، بٓا٤ 

ع َِاؿك ٌَذلن١  (1)«ث٬ث١...إمنا ايعًِ »ع٢ً ايتؿورل املعلٚف يًشـٜح ايكا٥ٌ: 

ٌرل إىل بعض ػِا٥ّ ٖقٜٔ ايعًُني يف اؿاي١ َا ًٜٞ هٛف ْ . ٚيف(2)ٖٚٛادى كتًؿ١

ايلا١ٖٓ. ٚقـ أػقْا ايؿك٘ يف ٖقٙ ايـكاه١ مبعٓاٙ ايعًُٞ املِڀًض ع أٟ ؾِٗ ا٭سهاّ 

ع٢ٓ ٚأػقْا ا٭ػ٬م مب ،ايٌلع١ٝ ايتهًٝؿ١ٝ َٔ املِاؿك ايـ١ٜٝٓ ٚا٭ؿي١ ايتؿ١ًِٝٝ ع

ٝٳِ اٱْوا١ْٝ. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ميهٔ ايكٍٛ يف ٌ ببٝإ َٓع١َٛ ايكٹايعًِ ايقٟ ٜتهؿچ

 املكاك١ْ بني ٖقٜٔ ايعًُني َا ًٜٞ:

ـٸخ عٔ ؾعٌ املهًچ ا٫ػت٬ف يف املٛٓٛع: ـ )ا٫ػتٝاكٟ ٚغرل إٕ عًِ ايؿك٘ ٜتش

ـٸخ عٔ املځ ـ أٚ غرل )يًُهًچ ًځه١ ٚايؿعٌ ا٫ػتٝاكٟا٫ػتٝاكٟ(، ٚأَا عًِ ا٭ػ٬م ؾٝتش

 ؿني.ـ(; ٚبقيو ؾإُْٗا ٌٜذلنإ يف ا٭ؾعاٍ ا٫ػتٝاك١ٜ يًُهًچاملهًچ

إٕ ايك١ٝٔ ايؿك١ٝٗ ٚايك١ٝٔ ا٭ػ٬ق١ٝ تٌذلنإ يف  ا٫ػت٬ف يف احملٍُٛ:

ٝٳُٞ، ٚيهُٓٗا ؽتًؿإ يف احملٍُٛ; ٚفيو ٭ٕ احملٍُٛ يف ايكٔاٜا ايؿك١ٝٗ اؾاْب ايكٹ

١: )ايٛدٛب ٚا٫هتشباب ٚاٱباس١ ٚايهلا١ٖ ٖٞ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ اـُو

ٔ ٚايكبٝض، َٚا ٜٓبػٞ ٫ٚ ٜٓبػٞ، وٳٚاؿل١َ(، ٚاحملٍُٛ يف ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٛ اؿځ

 ٚايِا٥ب ٚغرل ايِا٥ب.

ٌ اهلل بٳإٕ يًكٔاٜا ايؿك١ٝٗ دع٬ڄ ٚاعتباكاڄ ًلعٝاڄ َٔ قٹ ا٫ػت٬ف يف املٌٓأ:
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٘; ٌاف ٖقا اؾعٌ ايٌلعٞ َٔ ػ٬ٍ ايتؿكڊهبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚإٕ ايؿكٝ٘ ٜعٌُ ع٢ً انت

ٌڈ يف سني إٔ ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ ٫ تٓڀٟٛ ع٢ً إٌْا٤ٺ ٚاعتباك  قاْْٛٞ إشلٞ أٚ دع

ض ايٛاقعٝني. إٕ ٌَٓأ ٌَلٚع١ٝ بٵٔ ٚايكڂوٵًلعٞ، ٚإمنا ٖٞ تكّٛ ع٢ً فلٸؿ اؿڂ

ٌڈ ،ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ٖٛ اٱكاؿ٠ ايتٌلٜع١ٝ يًٌاكع ِٸ إٌْا٩ٖا ع٢ً ًهٌ دع  ٚاييت ٜت

قاْْٛٞ ًلعٞ، ٖٚٞ تكّٛ ع بڀبٝع١ اؿاٍ ع ع٢ً املِاحل ٚاملؿاهـ ايته١ٜٝٓٛ  ٚاعتباكڈ

ٚايقات١ٝ، يف سني إٔ ٌَٓأ ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ فلٸؿ اٱكاؿ٠ ايته١ٜٝٓٛ يًؼايل تعاىل 

ايؿعٌ أٚ  ؾكط; مبع٢ٓ إٔ اؿهِ ا٭ػ٬قٞ ٜعٌُ ع٢ً بٝإ ايع٬ق١ ايته١ٜٝٓٛ بني

ايِؿ١ ٚبني ايهُاٍ اٱْواْٞ. ٚمٔ يف عًِ ايؿك٘ إمنا ْوع٢ إىل ايهٌـ عٔ 

ايٛظٝؿ١ اٱشل١ٝ، يف سني أْٓا يف عًِ ا٭ػ٬م بِـؿ ايبشح عٔ ايٛظٝؿ١ ايٛاقع١ٝ 

 .(3)ايعك١ْٝ٬ أٚ ايعك١ٝ٥٬

ٚبقيو ٜهٕٛ اٱيناّ ٚايٛادب ايؿكٗٞ كتًؿاڄ عٔ اٱيناّ ٚايٛادب ا٭ػ٬قٞ; 

ِٷؾاٱ ًلعٞ، ٚاؿهِ ايٌلعٞ ٜوتتبع اهتشكاقاڄ يًجٛاب ٚايعكاب;  يناّ ايؿكٗٞ سه

ؿٕٚ اهتشكام ايجٛاب ٚايعكاب; ٚع٢ً  ،ٚأَا اٱيناّ ا٭ػ٬قٞ ؾٝشٌُ ٖادى ايوعاؿ٠

ًڃ َٴ ٜٚهٕٛ دا٥ناڄ، ٚيهٓ٘  ،َاڄ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗنڇٖقا ا٭هاي قـ ٫ ٜهٕٛ اي٤ٌٞ 

ّڈ ،َٔ ايٓاس١ٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ٜهٕٛ قبٝشاڄ ع٢ً  بايذلى; مبع٢ٓ أْ٘ ع بٓا٤ٶ ٜٚٓڀٟٛ ع٢ً إينا

ٌ َاْعاڄ ؿٕٚ ٍُٚٛ اٱْوإ ، ٚيهٓ٘ َع فيو ٌٜهچـ ي٘ عكابٷُٳبعض املِاحل ع مل ٜٴلٵ

 إىل ايوعاؿ٠ ٚايهُاٍ.

ٚٵكٚإٕ ايؿكٗا٤ ب اؿهِ » َكابٌيف  «اؿهِ ا٭ػ٬قٞ»ِٖ ٜوتعًُٕٛ َِڀًض ـٳ

ٛظٝؿ٘ سٝح ٫ ٚدٛؿ يًٛدٛب ٚاؿل١َ ، ٜٚعًُٕٛ ع٢ً ت«اٱيناَٞ ٚايٛدٛب ايؿكٗٞ

ـٸ َٔ نًُاتِٗ  ايٌلع١ٝ، ٚإمنا ٜٴؿِٗ َٓ٘ ْٛعٷ ٕ ا٭َل أَٔ ايت١ُٝٛ ٚاٱكًاؿ. ٜٚٴوتٌ

 ٓاڄ.وٳـٸ َٔ ٚد١ٗ ْعل ايعكٌ أَلاڄ سٳعٳإْواْٞ ٜٴ أٚ أْ٘ أَلٷ ،باٯؿاب لٷا٭ػ٬قٞ َتعًچ

ا٫َتجاٍ ٚكؾع ٚيف اَتـاؿ اؾعٌ ايٌلعٞ ٚا٫عتباك ايكاْْٛٞ ٜكع َٛٓٛع 

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايؿكٝ٘ وٌُ ٖادى ا٫َتجاٍ، ٚايدلا٠٤، ٚكؾع ايتهًٝـ،  ،ايتهًٝـ

عاڄ يقيو وٌُ ُّٖٛ اـ٬ْ َٔ بٳك١ٜ، ٚايڀاع١، ٚايعِٝإ، ٚتٳن١ٜ، ٚاملعقٸٚاملٓذٸ

ايعكاب; يف سني إٔ عامل ا٭ػ٬م وٌُ ٖادى ايوعاؿ٠، ٚايهُاٍ، ٚايتعايٞ، 
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ا٤ ايٛدٛؿٟ، ٚايؿ٬غ يف ا٭بعاؿ ايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ; َٚٔ ٚايتهاٌَ ايلٚسٞ، ٚا٫كتك

إٔ عـّ اَتجاٍ ا٭سهاّ  ـٸ إمثاڄ ٚعِٝاْاڄ، إ٫چٖٓا ؾإٕ عـّ اَتجاٍ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ٜٴعٳ

 ؿاڄ ع٢ً ايباكٟ تعاىل.متلټ ـٸعٳا٭ػ٬ق١ٝ إمنا وٍٛ ؿٕٚ ايٍُٛٛ إىل ايهُاٍ، ٫ٚ ٜٴ

َٔ املِاحل ٚاملؿاهـ ايٛاقع١ٝ،  يؿكٗٞ ْا٧ًٷبا٫يتؿات إىل إٔ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ اٚ

يٓعاّ ايتهٜٛٔ طايٛادبات ايٌلع١ٝ أيڀاف يف ايٛادبات  ٕ ْعاّ ايتٌلٜع تابعٷأٚ

 ض ايٛاقعٞ. ٚبعباك٠ٺبٵٔ ٚايكڂايعك١ًٝص، ميهٔ َٔ بٝإ ايٛادب ٚاؿلاّ انتٌاف اؿڂوٵ

 «اؿلاّ ٚاملهلٚٙ»، ٚنقيو بني «ٔاؿڂوٵ»ٚبني  «ايٛادب ٚاملوتشبٸ»أػل٣: ٖٓاى بني 

ٌٸ ، ْٛعٷ«ضبٵايكڂ»ٚبني  ٍٸ بايـ٫ي١ املڀابك١ٝ ع٢ً  َٔ ا٫هتًناّ. إٕ ن ق١ٝٔ ؾك١ٝٗ تـ

ض ا٭ػ٬قٞ ٚاملِاحل بٵٔ ٚايكڂوٵا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ، ٚبايـ٫ي١ ا٫يتنا١َٝ ع٢ً اؿڂ

 ٚاملؿاهـ ايٛاقع١ٝ.

ٓاڄ أٚ وٳيبعض املِاحل. ؾكـ ٜهٕٛ اي٤ٌٞ سٳ ٚإٕ ْؿى اعتباك ٚدعٌ ايكإْٛ تابعٷ

ٔٵ ًَِش١  :بٓا٤ ع٢ً بعض املِاحل ع َٔ قبٌٝ قبٝشاڄ َٔ ايٓاس١ٝ ايته١ٜٝٓٛ، ٚيه

ٞٸ ـ ي٘ اعتباكٷُٳايتوٌٗٝ أٚ ايذلػّٝ ع ٜٴلٵ . ٚيف َجٌ ٖقٙ اؿاي١ ٜهٕٛ يقيو ًلع

ِٷ ٞٸ املٛٓٛع سه ٔٵأػ٬ق ِٷ ، ٚيه ٞٸ يٝى ي٘ سه ب ايبٝإ وٳ، أٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ع عځؾكٗ

ِٷ ٟٸ ا٭ُٛيٞ ع سه ٔٵإكًاؿ ِٷ ، ٚيه ٟٸ يٝى ي٘ سه . ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ئ (4)َٛيٛ

ِٷبٵٔ ٚايكڂٜٴوتٓبط َٔ اؿڂوٵ ٞٸ ض ا٭ػ٬قٞ سه ، ٚئ ٜٴوتٓبط َٔ املباغ ايؿكٗٞ ؾكٗ

ٞٸ ضٷبٵٚقڂ ٔٷسٴوٵ ِٸأػ٬ق َٔ اؾٛام ا٭ػ٬قٞ. ٚيف َكاّ اؿٍِٛ  ، ٚإٕ اؾٛام ايؿكٗٞ أع

ع٢ً اؿهِ ايؿكٗٞ ٫ ٜهٕٛ انتٌاف املِاحل ٚاملؿاهـ ايٛاقع١ٝ ناؾٝاڄ. ٚهب 

 آػل يًهٌـ عٔ ا٫عتباك ايٌلعٞ ٚا٫هتٓاؿ ايكڀعٞ إىل ايٌاكع. ـٺٗٵبقٍ دٴ

ايوًٛى أٚ »ؾإْٓا يف ا٭ػ٬م ْوع٢ إىل انتٌاف ايتأثرل ايٛاقعٞ يع  ٚباػتِاكڈ

٢ عٓـَا ْبشح يف ايِْٓٛ ; مبع٢ٓ أْٓا ستٸ«ف ا٫ػتٝاك١ٜ يٲْوإ ع٢ً نُاي٘ا٭ُٚا

ايـ١ٜٝٓ إمنا ْبشح عٔ ايتُٛٝؿات ٚايتش٬ًٝت ايقات١ٝ، ؿٕٚ اؾعٌ ٚاٱٌْا٤ ايٌلعٞ. 

نُا ميهٔ يف ٖقا املواك ع ػ٬ؾاڄ يٮسهاّ ايؿك١ٝٗ ع ا٫هتعا١ْ بايعكٌ ٚايتذلب١ إىل 

ِٸ فاٍقـ اعتدل  &ُٝين٢ إٔ اٱَاّ اـنبرل، ستٸ سـڎ ات املعاكف ٚا٭ػ٬م َٔ كت

ِٿ  ؾ١. َٚٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ:لٵايعكٌ ٚسكٛق٘ اي
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ٚٸ٫ڄ : إٕ ايكٔاٜا ايٛسٝا١ْٝ يف ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ ع ٚيف مجٝع املٛٓٛعات اييت أ

ٚٵكتكتٔٞ َعلؾ١ نٌؿ١ٝ ع تًعب   ناڄ.اڄ إكًاؿٜاڄ ٚقلٿؿٳ

ٚدـٜل٠ با٫ٖتُاّ، ٚأَا يف ايؿك٘ ؾإٕ  َعتدل٠څ: إٕ ا٫هتًناَات ايعك١ًٝ ٚثاْٝاڄ

 اعتباك ا٫هتًناَات إمنا ٜهٕٛ يف اؿـٚؿ املعلٚؾ١.

: إٕ ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ إمنا تبٝٸٔ ايع٬ق١ بني ايؿعٌ ٚغاٜت٘ )نُاٍ ٚثايجاڄ

 اٱْوإ(، ٚيٝى ايٓوب١ بني ايؿعٌ ٚايباكٟ تعاىل.

ٚٵكم ٜوتًنّ بنُا إٔ ٖقا ا٫ػت٬ف ايل٥ٝى بني ايؿك٘ ٚا٭ػ٬ ٙ َٛٓٛعني ـٳ

 آػلٜٔ، ُٖٚا:

ٚٸ ّٸ٫ڄأ وتاز إىل تعٝني ايِٝػ١  : إٕ اؾعٌ ايٌلعٞ ٚا٫عتباك ايكاْْٛٞ ايعا

ٚاؿـٚؿ ٚاٱطاك ايتٓؿٝقٟ. إٕ ايبشح عٔ قٛايب ُٚٛك٠ ا٭عُاٍ ايٌلع١ٝ ٜكع ع٢ً 

عاتل ايؿك٘، ٚايبشح عٔ أٌُ ايعـّ ع ؿٕٚ ؿاظ ًهً٘ ايعًُٞ ع ٜكع ع٢ً عاتل 

أػ٬قٞ، ٚأَا إٔ  َج٬ڄ أَلٷ «اڄٓوٳسٳ اڄا٫كتباط باهلل ٚفنلٙ أَل»٭ػ٬م; ؾإٕ نٕٛ ا

ُٸ ؾكٗٞ.  ١ ؾٗٛ َٛٓٛعٷٜهٕٛ ٖقا ا٫كتباط باهلل ع٢ً ًهٌ اي٠٬ِ بٌلا٥ڀٗا اـا

 ٚبقيو ٜهٕٛ ايؿك٘ ػوٝـاڄ ٚتڀبٝكاڄ يٮٍُٛ ا٭ػ٬ق١ٝ.

ـٻ١ٜ ٪ٝٳُٝٸ١ تٛاط: إٕ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ سكا٥ل قٹٚثاْٝاڄ ٔ; ؾٗٞ تـٚك َـاك ٜٵفات س

ٚدٛؿ ٚعـّ املٛٓٛع )ا٭هٛؿ ٚا٭بٝض، ٚايِؿل ٚايٛاسـ(; مبع٢ٓ إٔ اؿهِ ايؿكٗٞ 

أٚ غرل  أٚ غرل َٛدٛؿ. ؾاملٛٓٛع ايؿكٗٞ إَا ٚادبٷ ٖٛ بايٓوب١ إىل َٛٓٛع٘ إَا َٛدٛؿٷ

ّٷ ٚاملهلٚٙ ايؿكٗٞ  أٚ غرل سلاّ. ٖٚهقا ا٭َل بايٓوب١ إىل املوتشبٸ ٚادب، ٚإَا سلا

أٜٔاڄ. ؾإٕ اي٠٬ِ َٔ ٚد١ٗ ايٓعل ايؿك١ٝٗ ٚادب١، ٚنًُا ناْت نٝؿ١ٝ اي٠٬ِ 

ل فيو يف تٌـٜـ ٚدٛبٗا، نُا ٫ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ اي٠٬ِ ايٛادب١ أسؤ ئ ٜ٪ثٿ

ـٸ اهتشباباڄ!  ١ڄأُبشت َوتشبٸ ـٸ، ٚإمنا َع مٜاؿ٠ أٟ إأٚ أً ٕ اؿهِ ايؿكٗٞ ٫ ٌٜت

ِٷ داْب٘ َٛٓٛعٷايهٝؿ١ٝ ٜهٕٛ إىل   دـٜـ. دـٜـ، ٚي٘ بڀبٝع١ اؿاٍ سه

أَا املٛٓٛعات ا٭ػ٬ق١ٝ ؾٗٞ َؿاِٖٝ تٌهٝه١ٝ، ٚإٕ ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ 

ـٵبٵٔ ٚايكڂؼتٟٛ ع٢ً َلاتب طٛي١ٝ ع مبع٢ٓ إٔ شلا هًو١ً َٔ َلاتب اؿڂوٵ ٜٴ ع٢ ض ع سٝح 

سوٓات ا٭بلاك »ب ا٭ع٢ً: ا٭ؾلاؿ أبـاڄ َٔ امللتب١ اييت ِٖ ؾٝٗا إىل ا٫كتكا٤ مٛ امللات
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. َٚٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ ؾإٕ يٮسهاّ ايؿك١ٝٗ ع١َُٝٛ أندل، ٫ٚ تلتؿع إ٫ «٦ات املكلٸبنيهٝٸ

ٌڈ ّٸ يف سا٫ت ا٫ٓڀلاك; إف هب تـٜٚٔ ايكإْٛ بٌه ٝٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ ؾٗٞ ، ٚأَا ايكٹعا

ُٸ  ١، ٚتتٓاهب َع ا٭ؾلاؿ ٚايعلٚف. إٕ ع١َُٝٛ ا٭سهاّفات طبٝع١ٝ ؾلؿ١ٜ ٚػا

ـٸ ِٸ ُٓاْٗا بتػًٝب املًِش١ ٚاملؿوـ٠ يف اؿ ؾإفا ناْت ٖٓاى  ;ا٭ق٢ِ ايؿك١ٝٗ ٜت

ًَِش١ غايب١ نإ اؿهِ ٚادباڄ أٚ َوتشباڄ، ٚإفا ناْت املؿوـ٠ ٖٞ ايػايب١ نإ 

ـٸ  اؿهِ سلاَاڄ أٚ َهلٖٚاڄ، ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي َا مل تبًؼ املًِش١ ٚاملؿوـ٠ س

ـٸاڄ َا ٫ ِٜـك  ِٷايِٓاب ٚتتذاٚم س ٞٸ سه  .يناَٞ عإع هٛا٤ أنإ إيناَٝاڄ أٚ غرل  ؾكٗ

ٌ ؿي٬ٝڄ ع٢ً ا٫قتٔا٤ ٚأَا يف ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ ؾإٕ ْؿى املًِش١ ٚاملؿوـ٠ تٌهچ

ذ٘ إىل ايوعاؿ٠ ا٭ػرل٠، ٚامللتب١ ٕ ا٭ػ٬م تتٸإأٚ املاْع١ٝ يف َواك ايهُاٍ، ٚسٝح 

ـپ ٕ اؿهِ ا٭ػ٬قٞ َٛدٛؿ يف تكـ عٓـٙ، مبع٢ٓ أ ايعًٝا َٔ ايهُاٍ، ؾًٝى ؾٝٗا س

ِٸ ؾٝٗا انتٌاف ايتأثرل ايٛاقعٞ. ْٚعًِ ع بڀبٝع١ اؿاٍ ع إٔ ا٭ػ٬م ٫  ؿكد١ٺ َٚلتب١ ٜت

َٸ ُٸ١، نُا ٫ ٜتعـّ أسهاَاڄ عا إٔ يوإ  ١، إ٫چعـّ ايؿك٘ َٔ بعض ا٭سهاّ اـا

ّٸ ُٸايؿك٘ ٖٛ يوإ ايكإْٛ ايعا اؿهِ  ١. إٕ، ٚيوإ ا٭ػ٬م ٖٛ يوإ ايوعاؿ٠ اـا

ا٭ػ٬قٞ ِٜـك مبا ٜتٓاهب ْٚٛع ايٌؼ١ِٝ ٚايعلؾٝات ايؿلؿ١ٜ، ٚأَا اؿهِ ايؿكٗٞ 

ٌڈ ِٸٚيف ناؾچ ،ٚاسـ ع٢ً اؾُٝع ؾِٝـك بٌه  ١ ا٭عِاك ٚا٭َِاك. ٚيف ا٭ػ٬م ٜت

ِٸ ا٫يتؿات  ا٫يتؿات إىل اـِا٥ّ ايٌؼ١ِٝ يٮؾلاؿ، ٚأَا يف اٱطاك ايؿكٗٞ ؾ٬ ٜت

خ اػت٬ؾاڄ َاٖٜٛاڄ يف أهًٛب ا٫دتٗاؿ ـٹإىل ٖقٙ ا٫ػت٬ؾات. إٕ ٖقا املٛٓٛع ٜٴشٵ

ا٭ػ٬م  فاٍا٭ػ٬قٞ ٚايؿكٗٞ; ٚفيو ٭ٕ ايتعكٝـات ايعاٖل١ٜ يًِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ يف 

 ايؿك١ٝٗ. َٔ ا٭سهاّ أنجل بهجرلڈ

با٫يتؿات إىل ٖقٙ ا٫ػت٬ؾات بني ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م ؾإٕ ا٫دتٗاؿ ع بڀبٝع١ اؿاٍ ٚ

ٚيف  ;ع هٝهٕٛ ع٢ً ْٛعني; ؾأسٝاْاڄ ْوع٢ يف ايعًُٝات ا٫دتٗاؿ١ٜ إىل ايتٌلٜع اٱشلٞ

ُٸٌ إىل  ،بعض ا٭سٝإ ْعٌُ ع٢ً انتٌاف َڀًٛب١ٝ أٚ عـّ َڀًٛب١ٝ ٤ًٞ ؿٕٚ إٔ ْتٛ

ًَٞ ي٬دتٗاؿ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ مبورل٠ اٯٌ ايٌٝؽ دٛاؿٟ اٱشلٞ. ٚقـ َجٻاؾعٌ ٚايتٌلٜع 

ّٜٛ ايكـي ايعاملٞ، ٚأهبٛع ايٛسـ٠، ّٜٚٛ ايتٌذرل. إٕ ٖقا ا٫دتٗاؿ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ 

ٞٸ ٖٛ ادتٗاؿٷ  .(5)أٚ ٖٛ َٔ ؾك٘ ا٭ػ٬م ،أػ٬ق
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 ــــــ وا وزاء احلاله الفكّي

وع يًو٪اٍ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ ٜبك٢ ٖٓاى َتٻ يٛ اؾذلٓٓا إٔ أَلاڄ َا نإ س٫٬ڄ

١ٝ ٚاؿل١َ. َات ا٭ػ٬ق١ٝ تؿٛم اؿًچش٘; ٚفيو ٭ٕ ايٛادبات ٚاحمللٸبٵٓ٘ ٚقڂوٵعٔ سٴ

ـٸ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ ايؿكٗٞ يف َٛٓٛعڈ ٌ ْٗا١ٜ َا ٫ ميجٿ ٚع٢ً ٖقا ؾإٕ انتٌاف س

َج٬ڄ إٔ اكتـا٤ قڀع١  َٔ فيوٚ .ايـكاه١ اٱه١َٝ٬ ي٘، ٫ٚ ٜعين نؿا١ٜ ا٭عاخ ؾٝ٘

ٔٵعٳُػرل٠ َٔ ايجٝاب ٜٴ ـٸ ايٌلعٞ ايٛادب; ٚيه ٫  ـٸ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ هاتلاڄ يًش

ٌڈ ّٸ ميهٔ إٔ ٢ُٜٛ بٗقا ايٓٛع َٔ ايواتل، ٚايذلٜٚر ي٘ بٌه ; ٚنقيو امللأ٠ يف عا

ٕڈبٝت مٚدٗا غرل َهًډ ٟٸ ًأ َٔ ً٪ٕٚ املٓنٍ، مبا يف فيو إكٓاع طؿًٗا،  ؿ١ بايكٝاّ بأ

ٔٵ ٫ هب ا٭َل ٚايذلٜٚر شلقا ا٭َل  ٚهٛم شلا إٔ تأػق أدلاڄ ع٢ً ٖقٙ ا٭َٛك، ٚيه

. ٚع٢ً ٖقٙ ايٌان١ً ٫ ميهٔ ا٫نتؿا٤ بايلها٥ٌ ايع١ًُٝ يف َكاّ بٓا٤ «اؾا٥ن»

ايجكاؾ١ ٚاجملتُع ٚايذلٜٚر ٭هًٛب اؿٝا٠ اٱه١َٝ٬، ٚهب ا٫ْتكاٍ َٔ اؿـٚؿ 

 ِ ا٭ػ٬ق١ٝ.ٝٳايؿك١ٝٗ إىل ايتعايِٝ ٚايكٹ

ٌٸ ـٸ اٱه٬ّ، ٖٚٛ أق َا ٜتٛقچع٘ اهلل  إٕ َلاعا٠ ايٛادب ٚاؿلاّ ايٌلعٞ ٖٛ س

تعاىل َٔ امل٪َٓني، ٫ٚ ٜعين ايهُاٍ، ٚإمنا غاٜت٘ لا٠ اٱْوإ َٔ عقاب اؾشِٝ، 

، ٚيهٓ٘ َع فيو اڄ١ٝ، ٫ٚ ٜوتتبع عكابَتـْٸ ٖٚقا ٌٜب٘ سٍِٛ ايڀايب ع٢ً ؿكد١ لاغڈ

١ اي٤ٌٞ ٫ ٬ٜمّ إه٬َٝت٘. إٕ املجاٍ ٚايُٓٛفز يف ايوًٛى ٝيتأْٝب. إٕ سًڍايًّٛ ٚا ٜوتشلٸ

ّٸ يف ايلها٥ٌ ايع١ًُٝ. ٚعًٝ٘  َٔ املجاٍ ٚايُٓٛفز اؿ٬ٍ ايقٟ لـٙ عاؿ٠ڄ اٱه٬َٞ أػ

ؿاِٖٝ أٚهع َٔ اؿـٚؿ ايؿك١ٝٗ، ٫ٚ ملإفا أكؿْا إٔ ْكِٝ فتُعاڄ إه٬َٝاڄ عًٝٓا ايذلٜٚر 

 ايلها٥ٌ ايع١ًُٝ.ميهٓٓا ا٫نتؿا٤ ب

ٕٵ٫ ميهٔ اعتباك ايبشح اٱه٬َٞ َٓتٗٝاڄ ٚبانتٌاف سهِ اٱباس١  ، ٚإ

 ٚقبٝضٷ ٔٷوٳـٸ َٓتٗٝاڄ. ٖٓاى يف ؿا٥ل٠ املباسات ايؿك١ٝٗ َا ٖٛ سٳنإ ايبشح ايؿكٗٞ ٜٴعٳ

ِٷ ؾكٗٞ ع إيناَٞ أٚ تلدٝشٞ ع ؾإٕ امل٪َٔ ٌٜعل  أٜٔاڄ; مبع٢ٓ أْ٘ سٝح مل ٜٴذعٌ سه

تجكٌ ناًٖ٘ ع٢ً أهاي املعاٜرل ا٭ػ٬ق١ٝ. ٚيف ا٭هاي إٕ ًڀلاڄ َٔ ا٭ػ٬م  بكٝٛؿٺ

ّٸوٳ)اؿځ  بـا٥ل٠ املباسات ايؿك١ٝٗ َٚٓڀك١ ؾلاؽ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ. ٔ ٚايكبٝض( ىت
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 ــــــ الٍىاذج

ٕٷ ٔٵ يٝى ٖٓاى قاْٛ ٛټ يف َٛاكؿ اؾعٌ ايٌلعٞ; ٚيه ض بٵٔ ٚايكڂك اؿڂوٵميهٔ تِ

َج٬ڄ إٔ ا٭ؾعاٍ غرل ا٭ػ٬ق١ٝ ايِاؿك٠ عٔ ا٭طؿاٍ غرل ايبايػني ٫ َٔ فيو ٚ .ا٭ػ٬قٞ

ِڈ ٢ ع٢ً َوت٣ٛ قاْْٛٞ ًلعٞ ستٸ تٓڀٟٛ ع َٔ ٚد١ٗ ْعل بعض ايؿكٗا٤ ع ع٢ً سه

 .ؿٕٚ أؿ٢ْ ًوڎ ايهلا١ٖ، يف سني أْٗا قبٝش١څ

ٚيف بعض املٛاكؿ ٜهٕٛ ٚدٛؿ اؿهِ ايٌلعٞ ٌَهٛناڄ، مبع٢ٓ أْ٘ ٫ 

عا٤ بإٔ َٔ فيو َج٬ڄ أْ٘ ٫ ميهٔ ا٫ؿٸٚ .قاطع ايكاْْٛٞ بٔليڈ ميهٔ إسلام اؾعٌ

ٌڈا٭َٛك أؿْاٙ َوتشبٸ ٔٵَ٪نچ ١ بٌه ٍٷ :ميهٔ ايكٍٛ ـ، ٚيه َٔ ١ٓٚ، وٳسٳ إْٗا أؾعا

ل بٔ إكطأ٠ بعـ ايهٌـ عٔ عٔ عُلٚ بٔ ايعاْ ٚبٴوٵ ×فيو: إعلاض أَرل امل٪َٓني

يعباي املا٤ بعـ إٔ ٚكؿ ايعًكُٞ ع ني، ٚعـّ ًلب أبٞ ايؿٌٔ اُٗا يف َعلن١ ُؿچٝٵهٛأتٳ

ـٸ٠ َل٤ٚت٘ ٚٚؾا٥٘ عا٭َل ايقٟ ٜعبٿ َٚعلؾ١ ايٓؿى ٚبٓا٤ ايقات، ٚأنٌ ا٭طع١ُ  ،ل عٔ ً

ـٸاملؿٝـ٠، ٚايتعلټ َٔ  ات ايوٝاه١ٝ، ٚا٫هذلاس١ يعـؿٺف َٜٛٝاڄ ع٢ً أسـخ املوتذ

ع١ ٚدعًٗا ايواعات يف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ، ٚانتواب ُؿ١ ايٌذاع١، ٚتٛؾرل ايهتب ايٓاؾ

ِ ايؿٕٓٛ، ٚمماكه١ ايلٜا١ٓ، ٚإعـاؿ يف َتٓاٍٚ اؾُٝع، كؾع اٱَهاْات ٚتعًچ

٠ٚ، ٚا٫ستؿا٤ بِٛك كٵَوتًنَات اؿٝا٠، ٚإطؿا٤ ا٭دٗن٠ ايهٗلبا١ٝ٥ يف هاعات ايقٻ

 اْٝني، َٚا إىل فيو َٔ ا٭َٛك ا٭ػل٣.ايعًُا٤ ايلبٸ

 ايلٚاٜات يبعض ٚنقيو إفا اؾذلٓٓا إٔ فنل بعض اـِا٥ّ املقنٛك٠ يف

ٚبٝإ ايٛاقع ٫ ٜٴؿِٗ َٓ٘ اؿهِ با٫هتشباب  اٱكًاؿ ا٭طع١ُ إمنا ٖٛ َٔ باب

 ايٌلعٞ املوتًنّ يًجٛاب ٚايعكاب. 

قاطع إٔ ا٭ؾعاٍ أؿْاٙ  ٚبٔليڈ عا٤ ُلاس١ڄٚع٢ً ٖقٙ ايٌان١ً ٫ ميهٔ ا٫ؿٸ

ـٳ، َهل١ٖٚڅ ٝٵ ِڈإٔ إثبات عـّ ُٛابٝتٗا ع ؿٕٚ اؿٸ بٳ ًلعٞ قاْْٛٞ ع يٝى  عا٤ ٚدٛؿ سه

يف اؿٝا٠، ٚػًع ايجٝاب يف عنا٤ اٱَاّ  ُعباڄ: عـّ اَت٬ى ايٌؼّ يدلْاَرڈ

، ٚإمدا٤ ايٛقت يف ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ، ٚإػلاز ايٓؿاٜات َٔ ايبٝت إىل ×اؿوني

ُٸ ١، ٚاؿٔٛك يف اؿؿ٬ت املٛهٝك١ٝ، ٚبٓا٤ ا٭بلاز يف ايٌاكع يف غرل ا٭ٚقات اـا

امل٬ن١ُ، ٚايـعا١ٜ يًبٔا٥ع ا٫هت٬ٗن١ٝ، ٚاػت٬م املٛٓات اؿـٜج١  املـٕ، ٚكٜا١ٓ
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 َٔ أدٌ َؿاق١ُ ايعاٖل٠ ا٫هت٬ٗن١ٝ، َٚا إىل فيو َٔ ا٭َٛك ا٭ػل٣.

 

 ــــــ العٍاويَ احلانىة

٫ َا ع ٚ ل با٭عاخ ايؿك١ٝٗ َٔ أدٌ ايهٌـ عٔ سهِ َٛٓٛعڈَا ٜتعًډ يف

ِٸ اي هٝٻُا ١ٝ اؿان١ُ ع٢ً فيو بشح عٔ ايعٓٛأٜ ايهًچاملٛٓٛعات اؾـٜـ٠ ع ٜت

ِٸ محًٗا ع٢ً ايعٓاٜٚٔ ايهًچ ٌٸاملٛٓٛع. إٕ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ٜت َٸ١، ٜٚكع ن  ١ٝ ٚايعا

ٕڈ َٛٓٛعڈ إٕ تٌؼّٝ َِـام  :كاٍ عاؿ٠ڄ١ٝ. ٜٴأٚ عـؿ َٔ ايعٓاٜٚٔ ايهًچ َِـاقاڄ يعٓٛا

يًُِـام ٜهٕٛ ع٢ً ـ. إٕ ٖقا ايتٌؼّٝ ايعٓاٜٚٔ ايؿك١ٝٗ ٜكع ع٢ً عاتل املهًډ

 قوُني: ؾأسٝاْاڄ ٜهٕٛ ًؼِٝاڄ ٚدن٥ٝاڄ بايهاٌَ، مبع٢ٓ أْ٘ ٫ ِٜـم يف اؿٝا٠ إ٫چ

ّڈ ل ْٛعاڄ َا بايٓوب١ إىل َعـٚؿ َٔ ا٭ًؼاْ، ٫ٚ ٜتشكډ ٚاسـ أٚ عـؿٺ ع٢ً ًؼ

ٝاڄ ٚادتُاعٝاڄ، مبع٢ٓ أْ٘ ٜكع ؾُٗٛك ايٓاي ٜٚهٕٛ يف بعض ا٭سٝإ نًچ ;اٯػلٜٔ

إفا أكؿْا إٔ ْوتٓبط اؿهِ ايؿكٗٞ  :َٔ فيو ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ عًٚا٥عاڄ. ٜٚهٕٛ أَلاڄ 

َٸ١ ٚايهًچ «مماكه١ ايلٜا١ٓ»يع  ١ٝ اؿان١ُ هب عًٝٓا إٔ ْهتٌـ ايعٓاٜٚٔ ايعا

ك اؾوِ ١ ٚاؿًٝٛي١ أٚ ايٛقا١ٜ َٔ تٔلټَٔ فيو َج٬ڄ إٔ اؿؿاظ ع٢ً ايِشٸٚ ،عًٝٗا

تعٌُ ع٢ً  «ايلٜا١ٓ»اڄ ع٢ً ايلٜا١ٓ، مبع٢ٓ إٔ نإ ٖقا ايعٓٛإ َٓڀبكملچا ، ٚٚادبٷ

. ٖٚقا ايتڀبٝل ٌ َِـاقاڄ ي٘، ؾوٛف تهٕٛ ايلٜا١ٓ ٚادب١ڄؼكٝل ٖقا ايعٓٛإ ٚتٌهڍ

ٕٵ ٜهٕٛ ع٢ً ْٛعني: ؾتاك٠ڄ تهٕٛ ايلٜا١ٓ  ٜهٕٛ ًؼِٝاڄ ٚؾلؿٜاڄ بايهاٌَ، نأ

ّڈ اسـ ؾكط، ٚ َِـاقاڄ يًشؿاظ ع٢ً ايو١َ٬ ٚايٛقا١ٜ َٔ ا٭َلاض بايٓوب١ إىل ًؼ

 ٚتاك٠ڄ; ؿٕٚ اٯػلٜٔ ،ع٢ً ٖقا ايٌؼّ ٚسـٙ ؾكط عٓـٖا تهٕٛ ايلٜا١ٓ ٚادب١ڄ

َٸ١; ؾؿٞ ايعِل ايلأٖ َج٬ڄ ١ ٌْاط ا٭ًؼاْ، تهٕٛ با٫يتؿات إىل قًچ ;تهٕٛ عا

َٸ ايلٜا١ٓ ْاؾع١ڄ ِٗ. ٚعٓـٖا إي١ٝ ايٓاي، سٝح ؼٍٛ ؿٕٚ ا٭ٓلاك احملت١ًُ بايٓوب١ يعا

غايب١ بني ايعٓٛإ ايؿكٗٞ يًٛادب )اؿؿاظ ع٢ً ايِش١ اؾوـ١ٜ  تهٕٛ ٖٓاى ٬َم١َڅ

 أٚ ايٛقا١ٜ َٔ ا٭َلاض( ٚبني ايلٜا١ٓ.

ٚعًٝ٘ ٌٖ ميهٔ يًؿكٝ٘ اٯٕ إٔ وهِ بٛدٛب ايلٜا١ٓ ًلعاڄ بايٓوب١ إىل 

ايٓاي ايقٜٔ ٜعٌٕٝٛ يف املـٕ أّ ٫ ٜناٍ تٌؼّٝ املٛٓٛع يف ٖقا املٛكؿ عا٥ـاڄ إىل 
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 ـ؟املهًچ

عات بٹإثبات ايتأثرل ايهاٌَ شلقٙ املٛٓٛعات بايٓوب١ إىل تًو ايتٻ يٛ أَهٔ

َٸ١( ملا تلؿٻٝ)ايعًچ إٔ  ؿ ايؿكٝ٘ يف اٱع٬ٕ عٔ اؿهِ ايكڀعٞ شلقٙ املٛٓٛعات; إ٫چ١ ايتا

ٚٵكـ٠ إمنا تًعب املٌه١ً تهُٔ يف إٔ ٖقٙ املٛٓٛعات املعكچ املكتٔٞ يف ظٗٛك تًو  ؿٳ

ٟ يف ْٛع١ٝ، ٚأْٗا ٫ ت٪ؿٸ ٟ ع٢ً تًو اٯثاك ي٫ٛ املاْع ٚبِٛك٠ٺعات، مبع٢ٓ أْٗا ؼتٛبٹايتٻ

 ٝتٗا غرل قاب١ً يٲثبات.١ٝ ؾعًچبعض املٛاكؿ إىل تًو اٯثاك، أٚ إفا نإ شلا عًچ

فات ٖقا ايو٪اٍ سٍٛ تٛظٝـ ايٓوا٤ يف اجملتُع، ٚاَت٬ى ايكٓٛات  ؿٴلڇنُا ٜٳ

ن٠، ٚكؾع أعـاؿ َلانن ايًٗٛ ٚايًعب، ذٳٚك يًعٳايؿٔا١ٝ٥، ٚايذلٜٚر يًُٛهٝك٢، ٚإقا١َ ؿٴ

ٚاٱْتاز ايهبرل يٮؾ٬ّ ايواػل٠، ٚكُـ اؾٛا٥ن امل١ًْٝٛٝ، ٚايـعا١ٜ يٮطع١ُ 

٠، ٚبٓا٤ املڀابؽ املؿتٛس١ يف املٓامٍ، ٚبٓا٤ ا٭بلاز ْٚاطشات ايوشاب، َٚا إىل ائاكٸ

ٕٵ ـٸ فاتٗا، إ٫چ ناْت َباس١ڄ فيو أٜٔاڄ. ؾإٕ ٖقٙ ا٭َٛك ٚإ ٗا ٫ تٓڀٟٛ يف اؿٝا٠ أْ يف س

ؾإٕ اَت٬ى ا٭قُاك ايِٓاع١ٝ ٚايكٓٛات ايؿٔا١ٝ٥  ;ايلا١ٖٓ ع٢ً ْتا٥ر ادتُاع١ٝ إهاب١ٝ

ٚإٕ مماكه١ ايٓوا٤ يًعٌُ يف  ;%80ُا ٜهٕٛ ٬َمَاڄ يًٛقٛع يف اؿلاّ مبكـاك بٳع َج٬ڄ ع كٴ

ٜتٓاؾ٢ َع ايٛظا٥ـ ل٠، ا٭َل ايقٟ ٢ أعُاك َتأػٸل اينٚاز ستٸٟ إىل تأػټاجملتُع قـ ٜ٪ؿٸ

ٔٸذٳٚك ايعٳٚإٕ بٓا٤ ؿٴ ;ل١ٜهٳا٭ڂ ٌڈٜ٪ؿٸ ن٠ ٚنباك ايو ّٸ ٟ بٌه إىل اؾؿا٤ ٚاٱدشاف  عا

ٟ إىل ايتٌذٝع ع٢ً ايڀُع ٚتعنٜن ظاٖل٠ ٚإٕ ٚٓع اؾٛا٥ن امل١ًْٝٛٝ ٜ٪ؿٸ ;ايٛايـٜٔ علٸ

 سبٸ ايـْٝا، َٚا إىل فيو.

٢ إُـاك اؿهِ اٱشلٞ تٸس اڄًاقچ اڄٚنُا ٬ْسغ ؾإٕ أَاّ ايؿك٘ ايلأٖ طلٜك

شٗا با٫يتؿات إىل املِاحل ٚاملؿاهـ بٵٓٗا ٚقڂشلقٙ املٛٓٛعات، يف سني إٔ إسلام سٴوٵ

أػل٣: إٕ عًُا٤ ايـٜٔ ِٜٓشٕٛ بٗقٙ ا٭سهاّ  . ٚبعباك٠ٺايٓٛع١ٝ ٫ ٜٓڀٟٛ ع٢ً عٓا٤ٺ

ِڈؿٕٚ اؿٸ ٞٸ عا٤ ٚدٛؿ سه و ٜوتًنّ ايجٛاب ٚايعكاب اٱشلٞ; ٚفي ًلعٞ ٚاعتباك قاْْٛ

ٕٸ ٌڈايٍُٛٛ إىل املوتشبٸ ٭ٕ ٖقٙ ا٭َٛك ٖٞ يف ايػايب يف َعا  ات ايٌلع١ٝ، ٚأْٗا بٌه

ّٸ ٗٿ عا ٌـ َٔ ـ ايوبٌٝ يتشكٝل ايػاٜات ايـ١ٜٝٓ. إٕ ٖقٙ امل٬م١َ ايػايب١ إمنا تهتمت

ِٸػ٬ٍ ا٭عاخ ايعك١ٝ٥٬ أٚ  ب وٳل عځ١، ٚقـ تتػٝٻايتشكٝكات املٛٓٛع١ٝ املؼت

 م١َٓ.ايٌلا٥ط باػت٬ف ا٭
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ٌٸ ٚبعباك٠ٺ ِڈ أػل٣: يف ايعلٚف ايعاؿ١ٜ ٜهٕٛ يه يف َكاّ ايتڀبٝل ع٢ً  سه

ٌٸ َؿّٗٛ يف َكاّ ايتڀبٝل ع٢ً املِاؿٜل ع ث٬خ سا٫ت: ؾإَا إٔ  املٛٓٛعات ع ٚيه

َع املٛٓٛع ع٢ً مٛ ايكڀع أٚ ٫ ٜتڀابل  ;ٜتڀابل َع املٛٓٛع ع٢ً مٛ ايكڀع ٚايٝكني

يف تڀابل ٚعـّ تڀابل اؿهِ َع  ٌْٚوچ ،أٚ ٫ ٜهٕٛ اؿهِ ٚآشاڄ ;ٚايٝكني

، نُا «املِاؿٜل ايلَاؿ١ٜ»املٛٓٛع. ٜٚڀًل ع٢ً ٖقٙ ايڀا٥ؿ١ َٔ املٛٓٛعات َِڀًض 

َٔ فيو ع َج٬ڄ ع إٔ َؿّٗٛ ٚ. «ايٌب١ٗ املِـاق١ٝ»ٚايذلؿٜـ َِڀًض  ٜڀًل ع٢ً ٖقا ايٌوچ

ٓني١ٝ، َٚا٤ ايٓٗل، َٚا٤ اؿٛض، ٫ٚ ِٜـم ِٜـم ٜكٝٓاڄ ع٢ً َا٤ اٱهاي١ امل «املا٤»

ع٢ً املا٤ ايكًٌٝ  «املا٤»ٜكٝٓاڄ ع٢ً ايعِرل ٚايهشٍٛ َٚا٤ ايلَإ، نُا إٔ ُـم عٓٛإ 

 ٚتلؿٜـ. ًوڎ قًٌٝ َٔ ايڀني َٛٓعٴ املٌٛب ب٤ٌٞٺ

ٍٷ آػل غرل ٖقٙ ا٫ستُا٫ت ايج٬ث١،  ٚيف اي١ًٖٛ ا٭ٚىل ٫ ٜبـٚ يًٓعل استُا

ٔٵ ايتـقٝل ٚإَعإ ايٓعل ميهٔ يٓا إٔ ٌْاٖـ َِاؿٜل أػل٣ ُٓٔ َٔ  َع ٤ًٞٺ ٚيه

ل باملٛاكؿ اييت ٖٞ يٝوت َٔ َِاؿٜل َا ٜتعًډ يف :ؾُج٬ڄ ،ـ أٜٔاڄٝٵتٔاعٝـ ٖقا ايڀډ

فيو اؿهِ ع٢ً مٛ ايكڀع ٚايٝكني، ٫ٚ ٖٞ َٔ غرل َِاؿٜك٘ ع٢ً مٛ ايكڀع 

ـٸ٠ َلٸات َٔ ٚايٝكني، بٌ ٖٞ َٔ َِاؿٜك٘ غايباڄ، أٚ أْٗا تِبض َٔ َ ِاؿٜك٘ بعـ ع

ٖٞ ع٢ً ايـٚاّ َٔ  «إٕ إقا١َ َلانن ايًٗٛ ٚايًعب»٫ ميهٔ ايكٍٛ:  :ؾُج٬ڄ ،ايتهلاك

ـٳَِاؿٜل عٓاٜٚٔ اؿلاّ أٚ املهلٚٙ;  ٝٵ أْٓا ْعًِ إٔ نجل٠ ٖقٙ امللانن ٚإَهإ  بٳ

ٚاملتع١، ٟ بايتـكٜر إىل تبًٛك ظاٖل٠ ا٫عتٝاؿ ع٢ً ايكِـ ايٍُٛٛ ايوٌٗ إيٝٗا ٜ٪ؿٸ

ٜٚبتًٞ ايهجرل َٔ ايٌباب بٗقٙ اٯؾ١; يف سني إٔ تأهٝى امللانن ايع١ًُٝ، ٚاملٓتـٜات 

َٚا إيٝٗا، ٜنٜـ بايتـكٜر َٔ ايـٚاؾع ٚاؿٛاؾن  ،وات ايتع١ًُٝٝ ايٓاؾع١ٝ١، ٚامل٪هٸايؿٓٸ

نبرل٠ َٔ ايٌباب إىل َواك ايعًِ  ـ٠، ٚتٗـٟ ْوب١ڄإهاب١ٝ دٝٸ ايع١ًُٝ، ٚتٓتر عاؿاتٺ

هُاٍ. ٚعًٝ٘ ٫ ميهٔ إثبات ُـم ٖقا ايعٓٛإ ؿا٥ُاڄ، ٫ٚ ميهٔ ْؿٝ٘ ؿا٥ُاڄ ٚاي

ٌڈ ع عٓـ عـّ  َٔ ا٫قتٔا٤، عٝح ٜهٕٛ ُاؿقاڄ ؿ ْٛعڈَڀًل، ٚإمنا ٜجبت فلٻ ٚبٌه

وع٢ ٖقا ا٭ثل طٌٜٛ ا٭َـ ٚايتـكهٞ با٫ٖتُاّ يف ; سٝح %80بٓوب١  املاْع ع

 يف ايل١ٜ٩ ايؿك١ٝٗ ايلا١ٖٓ. َٛٓعٷ ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ، يف سني ٫ ٜهٕٛ ي٘

ؾك١ٝٗ أٜٔاڄ; مبع٢ٓ إٔ ايكٝاّ ببعض ا٭عُاٍ ٜلؾع  ميهٔ بٝإ ٖقا ايو٪اٍ بًػ١ٺ
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بعض ب؟ نُا إٔ ايكٝاّ ١َڄؾٌٗ تهٕٛ ٖقٙ ا٭عُاٍ قلٻ ،َٔ استُاٍ ايٛقٛع يف اؿلاّ

 ،شبٸَوت أٚ ٜكٔٞ ع٢ً ؾل١ُ ايكٝاّ بأَلڈ ،ا٭عُاٍ ٜلؾع َٔ استُاٍ ٚقٛع املهلٚٙ

؟ ٚيف املكابٌ ٖٓاى ظٛاٖل أٚ منافز تنٜـ َٔ ؾٌٗ ميهٔ اعتباك ٖقٙ ا٭عُاٍ َهل١ٖٚڄ

؟ ١ڄأٚ َوتشبٸ ايٌلعٞ ؾٌٗ ميهٔ اعتباكٖا ٚادب١ڄ احملاؾع١ ع٢ً ايٛادب أٚ املوتشبٸ

ـٷٚ ـٸ َٔ فيو إٔ اكتـا٤ ايعبا٠٤ ايوٛؿا٤ ع َج٬ڄ ع َؿٝ اڄ يف اؿؿاظ ع٢ً ايٛادب ايٌلعٞ د

ٚأهًٛباڄ  ٌ ٚه١ًٝڄك٘; مبع٢ٓ أْ٘ ٌٜهڍٓوا٤، ٜٚلؾع َٔ استُاٍ ؼكڊيًشذاب ع٢ً اي

ٌٷ أٜٔاڄ.  ئًُإ ايٓويب ي٬يتناّ بايٛادب، كغِ أْ٘ َٔ املهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ بـٜ

ٖٚهقا ا٭َل بايٓوب١ إىل إػلاز ايٓؿاٜات َٔ ايبٝت يف متاّ ايواع١ ايتاهع١ ي٬ٝڄ، ؾإْ٘ 

َٔ قبٌٝ: اهتشباب كعا١ٜ ايٓعاؾ١، أٚ ٚدٛب  ل أٚ ُٜٔٔ بعض ايتعايِٝ ايٌلع١ٝ،وكڍ

ؾٌٗ ميهٔ بٝإ اؿهِ ايٌلعٞ بايٛدٛب أٚ ا٫هتشباب  ،ادتٓاب إٜقا٤ اٯػلٜٔ

عًٝ٘؟ ٜبـٚ أْٓا إفا قًٓا باهتشباب اكتـا٤ ايعبا٠٤ ايوٛؿا٤ يًٓوا٤ أٚ إػلاز ايٓؿاٜات يف 

ٓٳ ايٌلع١ٝ; ٚفيو ٭ٕ  ٓا قٝٛؿاڄ إىل ا٭سهاّؿڃمتاّ ايواع١ ايتاهع١ ي٬ٝڄ ْهٕٛ قـ أ

َٸ ٌٷ١ڄٖقٙ ا٭سهاّ يٝوت عا ، مبع٢ٓ أْٗا فلٸؿ أهايٝب ، ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ شلا بـٜ

 يًتػٝرل. ط َٔ ا٫يتناّ باؿهِ ايٌلعٞ، ٖٚٞ قاب١ًڅُٳٚطلم تٓؿٝق١ٜ ْٚٳ

 

 ــــــ الٍتيجة

ـٸ ٝاڄ يف إطاك بٝإ ا٫ػت٬ف بني عًِ ايؿك٘ ٚعًِ ا٭ػ٬م. َٚٔ عٵّ هٳنإ َا تك

ّٷاملُه بٗقا ايلأٟ، ٜٚل٣ إٔ امل٬م١َ بني اؿهِ ايعكًٞ ٚاؿهِ  ٔ إٔ ٫ ٜكبٌ ًؼ

ٌٸ»ايٌلعٞ فات طلؾني; مبع٢ٓ  ٌٸ ن َا  َا سهِ ب٘ ايٌلع سهِ ب٘ ايعكٌ، ٚن

ٌٸ ،(6)«سهِ ب٘ ايعكٌ سهِ ب٘ ايٌلع ِڈ ٚيف َجٌ ٖقٙ اؿاي١ ؾإٕ ن ِٸ  سه أػ٬قٞ ٜت

عٔ ٚدٛؿ َوتشب  ل َباًل٠ڄانتٌاؾ٘ ع٢ً أهاي املًِش١ أٚ املؿوـ٠ ايٛاقع١ٝ ٜعبٿ

َٚهلٚٙ أٚ ٚادب ٚسلاّ ؾكٗٞ، ٚإٕ مجٝع ا٭سهاّ اٱكًاؿ١ٜ هٛف تػـٚ َٛي١ٜٛ 

ـٸ املٛاكؿ عٴ٘ ٜٳأٜٔاڄ. نُا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ايٌؼّ َٛاؾكاڄ ع٢ً ٖقا ايلأٟ، ٚيهٓٸ

ـٸ ٛاكؿ اييت مل هعٌ ؾٝٗا اؿهِ ايٌلعٞ ع ق١ًًٝڄايباق١ٝ يٮػ٬م ع أٟ امل اڄ ٚاهتجٓا١ٝ٥ د

 ٚغرل دـٜل٠ با٫ٖتُاّ.
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ؾُا ايقٟ هب قٛي٘ ع٢ً أهاي ٖقٜٔ ا٫ؾذلآني؟ ٚاؿكٝك١ أْٓا ٫ ْٓهل 

ٞٸ إه٬َٞايعلؾ١ٝ ايهبرل٠ يًؿك٘ يف اؿٍِٛ ع٢ً ْعاّ قٹ أْ٘ ٫ ميهٔ يٓا ع  إ٫چ ،ٝٳُ

ٌڈمل ٜعٌُ يف ٖقا ايٌإٔ ستٸ «ايؿك٘ ايلأٖ»ٕ أػل٣ ع إٔ ْٓهل أ َٔ ْاس١ٝٺ  ٢ اٯٕ بٌه

ناٌَ، ٚنإ يف ايػايب ْاظلاڄ إىل ا٭سهاّ اٱينا١َٝ. يٛ إٔ ايؿك٘ ٜلتكٞ إىل املها١ْ 

ُٸت٘ يف ايهٌـ عٔ املوتشبات ٚاملهلٖٚات ٚنقيو  ،اؾـٜل بٗا، ٚمياكي َٗ

ٌڈ ،ؿكدات اهتشبابٗا ٚنلاٖتٗا ُٞ يٲه٬ّ هٛف ٝٳناٌَ، ؾإٕ ايٓعاّ ايكٹ بٌه

ٌڈٜتذًچ َٚٔ ٖٓا ْكذلغ إٔ ٜتٛاٌُ ايعٌُ  .بٗاَاتأندل، ٚتٓذًٞ ايهجرل َٔ اٱ ٢ بٌه

ٌڈٚايهٌـ عٔ ايكٹ ،ايؿكٗٞ ع٢ً اهتٓباط املهلٚٙ ٚاملوتشبٸ  ٝٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ بٌه

ِټ ٌڈؽ ٌٸ ِٞ، ٚا٫ٖتُاّ بٗقا ايٌإٔ بٌه  .َوتك

ِټ املٛٓٛع١ٝ يف ايهٌـ ١ِٝ ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ا٭عاخ ٚايتشكٝكات ايتؼ

ـٸ١َ ٱُـاك اؿهِ ايؿكٗٞ ايٌلعٞ، مبع٢ٓ إٔ ٝٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ هٛف تٌهڍعٔ ايكٹ ٌ َك

ـٸٖقٙ ايـكاهات ايتذلٜب١ٝ ٚا٭سهاّ ايعك١ْٝ٬ تٌهچ ي٬دتٗاؿ ايؿكٗٞ، ٜٚكّٛ  ١َڄٌ َك

عًٝٗا اهتٓباط اؿهِ ايٌلعٞ. ٚع٢ً ٖقٙ ايٌان١ً هٛف ٜتبًٛك عًِ ا٭ػ٬م 

ٚٵكع ، ٚهٛف ٜتٛهٻ«ايؿك٘ املٌٓٛؿ»سٔإ اٱه١َٝ٬ يف أ ِٸ  ؿٳ ايعكٌ يف ايؿك٘، ٚهٛف ٜت

َات ا٭ػ٬ق١ٝ ٚأسهاّ ايعكٌ ايعًُٞ، ٚهٛف اڄ بايٛادبات ٚاحمللٸا٫عذلاف كزلٝٸ

 ب ايتو١ُٝ ؾكط.وٳ، ٚيٝى عځِٜبض ايعكٌ ٚاسـاڄ َٔ َِاؿك ايؿك٘ سكٝك١ڄ

 

 

الهىامش
                                                      

×
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 ــــــ املكّدوة

إىل  ،َٓق بـا١ٜ ظٗٛكٖا ٚتأهٝوٗا ،يكـ اٌْعبت ايعًّٛ ٚاملعاكف اٱه١َٝ٬

َٚا إىل  ،ٚايعًّٛ، َٚٔ بٝٓٗا: ايعكا٥ـ، ٚا٭ػ٬م، ٚايؿك٘، ٚايتاكٜؽ ا٫تكتًـ اجمل

ٌٸ ِٸ عح ن ِڈ فيو. ٚع٢ً أهاي ٖقا ايتكوِٝ ٜت َٔ املٛٓٛعات ٚاملوا٥ٌ اييت  قو

ٖقٙ ايعًّٛ، ٚاًتٗلت بُٛؿٗا َٛٓٛعات َٚوا٥ٌ يقيو  أسـوتادٗا اجملتُع يف 

 ٚايتشكٝل يف تًو املوا٥ٌ ٚاملٛٓٛعات.ل ايعًّٛ ا٭ػل٣ َٔ ايـػٍٛ عڃايعًِ، ٚمتٸ سٳ

ب ايعًّٛ ٕ ظٗلا َٓق بـا١ٜ تٌعټاايؿك٘ ٚا٭ػ٬م، ايًق اَٚٔ بني ٖقٙ ايعًّٛ عًُ

َٔ ٖقٜٔ ايعًُني  اٱه١َٝ٬ ٚاْكواَٗا، سٝح عُـ املوًُٕٛ إىل ؽِّٝ نٌڎ

ُٸ ١ ب٘; ؾعًِ ايؿك٘ ٖٛ ايعًِ با٭سهاّ ايٌلع١ٝ، ٚايقٟ نإ مبٛٓٛعات َٚوا٥ٌ ػا

ِٸ متٸ ؼـٜـٙ ٜٴ ڀًل يف باؿ٨ ا٭َل ع٢ً ايؿِٗ ايعُٝل ؾُٝع املوا٥ٌ ٚاملعاكف ايـ١ٜٝٓ، ث

٫سكاڄ ٚبايتـكٜر َع سًٍٛ عِل تـٜٚٔ ايعًّٛ اٱه١َٝ٬، ٚامِل ًأْ٘ بؿِٗ 

ُٸ  ،عًِ تٗقٜب ايٓؿى ؾ١ٞٗ بايؿلٚع ايع١ًُٝ. ٚأَا ا٭ػ٬م ٚاهتٓباط ا٭سهاّ اـا

ٚٵكٴاتِٗ َٔ سٝح نٝٸسٝح ٜبشح أعُاٍ ا٭ؾلاؿ ٚهًٛ  ٖا يف تٗقٜب ايٓؿى أٚ تـْٝوٗا.ؿٳ
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ح يف عًِ ايؿك٘ ه٣ٛ املٛٓٛعات امللتبڀ١ بايؿلٚع شٳٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٫ ٜٴبٵ

ُٸ ـٿ ،١ايع١ًُٝ، ٖٚٞ يف ايؿك٘ ايٌٝعٞ أعاخ ػا  .ٜاتتبـأ بباب ايڀٗاك٠ ٚتٓتٗٞ بباب اي

ًٌٝ َِٓٗ ع ببشح ٖقٙ ا٭بٛاب َٔ ك ايكنٵٚقـ انتؿ٢ عُّٛ ؾكٗا٤ اٱه٬ّ ع باهتجٓا٤ ايٓٻ

طؿٝـ ع يف  ما١ٜٚ ايؿك٘ ٚايتهًٝـ ؾكط. نُا متٸ عح فات ٖقٙ ا٭بٛاب ع َع تػٝرلڈ

ِٸ يف عًِ ا٭ػ٬م عح املٛٓٛعات اييت تًعب ؾك٘ أٌٖ ايوٓٸ ٚٵك١ أٜٔاڄ. ٚيف املكابٌ ٜت اڄ ؿٳ

ٚايهقب، يف تٗقٜب أٚ تـْٝى ايٓؿى، َٔ قبٌٝ: ايتٛب١، ٚايِـم، ٚا٭َا١ْ، 

َٸ١ عًُا٤ ا٭ػ٬م ع ه٣ٛ ايكًٌٝ َِٓٗ ع إىل  .ىٚايػٝب١، ٚايتذوټ عح ٖقٙ ٚقـ عُـ عا

ٚٵكَٔ ما١ٜٚ ا٭ػ٬م ؾكط، ٚعجٛا املٛٓٛعات   ٖقٙ املٛٓٛعات يف تٗقٜب ايٓؿى. ؿٳ

١ اٱه١َٝ٬ ع ست٢ يف يف سني إٔ ايل١ٜ٩ ايتٌلٜع١ٝ ٚايؿك١ٝٗ يًكلإٓ ٚايوٓٸ ،ٖقا

يًؿك٘ ع ٫ تكتِل ع٢ً املٛٓٛعات ايوا٥ـ٠ يف ؾك٘ ايٌٝع١ ٚأٌٖ  ٤ٛٓ املِڀًض ايلأٖ

ايهجرل َٔ املٛٓٛعات ٚاملوا٥ٌ املبشٛث١ يف  :١; بٌ تٌٌُ َٛٓٛعات أػل٣، َجٌايوٓٸ

عًِ ا٭ػ٬م أٜٔاڄ; سٝح لـ ًلغ ٚبٝإ ٖقٙ املٛٓٛعات يف ايهجرل َٔ اٯٜات 

ح ايؿكٗا٤ املٛٓٛعات نُا ع ،ٚايلٚاٜات َٔ ما١ٜٚ ايؿك٘ ٚايتهًٝـ. َٚٔ ٖٓا

 ،تٛهٝع ؿا٥ل٠ ايؿك٘نقيو ايوا٥ـ٠ يف ايؿك٘ َٔ ما١ٜٚ ايٌلع ٚايتهًٝـ، ميهِٓٗ 

يتٌٌُ ا٭ػ٬م أٜٔاڄ، ٚإٔ ٜعًُٛا ع٢ً عح املٛٓٛعات ٚاملوا٥ٌ املڀلٚس١ يف عًِ 

ا٭ػ٬م َٔ ما١ٜٚ ايتٌلٜع ٚايتهًٝـ، ٚتٓاٍٚ ٖقٙ ا٭بٛاب بايبشح ٚايتشكٝل يف أبٛاب 

ُٸ١ َٔ   .«ؾك٘ ا٭ػ٬م» :ؼت عٓٛإ ١ؿات َوتكًچأٚ يف َ٪يډ ،ايهتب ايؿك١ٝٗػا

ٚبڀبٝع١ اؿاٍ إٕ اتواع ؿا٥ل٠ ايؿك٘ يتٌٌُ ا٭ػ٬م، ٚايٓعل إىل ا٭عاخ 

ؾك١ٝٗ، ٫ ٜعين إيػا٤ عًِ ا٭ػ٬م، ٚإؿػاٍ مجٝع ا٭عاخ  ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ ما١ٜٚٺ

ؾكط; بٌ إٕ َع٢ٓ ٖقٙ  ايؿك٘، ٚعجٗا َٔ ما١ٜٚ ايتهًٝـ فاٍا٭ػ٬ق١ٝ ُٓٔ 

ٌ بايٓاس١ٝ َٔ ػ٬ٍ ؿػٛي٘ إىل ؿا٥ل٠ ا٭ػ٬م، ٜتهؿچ ;ايتٛهع١ ٖٞ إٔ عًِ ايؿك٘

 ٔ ايٛظٝؿ١ ايٌلع١ٝ يٮؾلاؿ يف نٌڎاؿكٛق١ٝ ٚايتهًٝؿ١ٝ يًُٛٓٛعات ا٭ػ٬ق١ٝ، ٜٚبٝٿ

 ٝٳُٝٸ١ شلقٙ املوا٥ٌ ٚتٗقٜب ايٓؿى يفَٔ ٖقٙ املٛٓٛعات، َع اٱبكا٤ ع٢ً ايٓاس١ٝ ايكٹ

ْٸ ـٸ َٔ املوا٥ٌ عٳتٴ إٔ ايػٝب١ َٔ فيو ع َج٬ڄ عٚعًِ ا٭ػ٬م. بٌ جٿاملتُ َٛٓعٗا اـا

: ٚا٭ػل٣ ;: ايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ ٚاؿكٛق١ٝإسـاُٖا :إٔ شلقٙ املوأي١ ْاسٝتني ا٭ػ٬ق١ٝ، إ٫چ
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ا٭ػ٬م إمنا ٜبشح  فاٍٝٳُٝٸ١ ٚا٭ػ٬ق١ٝ. إٕ ايؿك٘ َٔ ػ٬ٍ ؿػٛي٘ يف ايٓاس١ٝ ايكٹ

ايٓاس١ٝ اؿكٛق١ٝ ٚايتهًٝؿ١ٝ شلقا املٛٓٛع، ٚبا٫هتٓاؿ إىل اٯٜات ٚايلٚاٜات وهِ 

ـ إٔ ٫ ٜلتهب ايػٝب١، ٚقـ ػٛم عل١َ ايػٝب١ يف أغًب املٛاكؿ، ٚإٔ ع٢ً املهًچ

ّڈايػٝب١ أٚ ػب يف بعض املٛاكؿ; سٝح ٜكّٛ املهًچ يف مجٝع املٛاطٔ  ـ باغتٝاب ًؼ

ٝٳُٝٸ١ يًػٝب١ ٚاكتباطٗا بتٗقٜب ايٓؿى ٜبك٢ ايٓاس١ٝ ايكٹإٔ  بعض ا٭ًؼاْ، إ٫چأٚ عٓـ 

ؿاػ٬ڄ يف عًِ ا٭ػ٬م، ٚإٕ عًُا٤ ا٭ػ٬م ٜٛإًُٛ عح ٖقٙ ايعاٖل٠ ٚؿكاهتٗا َٔ 

ْٗا تـػٌ ُٓٔ إايٓاس١ٝ ا٭ػ٬ق١ٝ، َٔ قبٌٝ: إٕ ايػٝب١ َٔ ايلفا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚ

 تـْٝى ايٓؿى، ٚؼٍٛ ؿٕٚ تهاٌَ اٱْوإ، ٜٚعًُٕٛ ٟ إىلا٭َلاض ايٓؿو١ٝ اييت ت٪ؿٸ

ٟ إىل َٚا ٖٞ ايڀلم اييت ت٪ؿٸ ؟ب١ ع٢ً ايػٝب١ع٢ً بٝإ َا ٖٞ اٯثاك ٚايتـاعٝات املذلتٿ

ٚٳباٱٓاؾ١ إىل أْ٘ ٜ٪ؿٸ ،إٕ ٖقا ا٭َل ؟تلى ايػٝب١ ٚع٬دٗا ٞ ا٭ؾلاؿ عٵٟ إىل مٜاؿ٠ 

عات ا٭ػ٬ق١ٝ، ٌٜتٌُ نقيو ع٢ً ل باملَٛٓٛا ٜتعًچ باملٛقـ ايـقٝل يٲه٬ّ يف

ايهجرل َٔ ايؿٛا٥ـ ا٭ػل٣ يٮؾلاؿ ٚاجملتُع، ٚهٛف ٌْرل إىل ٖقٙ ايؿٛا٥ـ ٫سكاڄ. 

ٔٵ ٰكا٤ املقنٛك٠ يف ٖقا املٛٓٛع، لـ يض ٚايتعلټ ،قبٌ ايـػٍٛ يف ٖقا ايبشح ٚيه

ٚا٭ػ٬م; يتشـٜـ املٛٓٛع َٛكؿ ايبشح  ;ايؿك٘ :ٞٵَٔ ائلٚكٟ بٝإ تعلٜـ َِڀًشٳ

 ٚايـكاه١ يف ٖقٙ املكاي١.

 

 ــــــ تعسيف الفكْ واألخالم

. ٚقـ (1)«ايؿك٘ ؾِٗ اي٤ٌٞ»ٜعين ايؿِٗ; ؾكـ ٚكؿ يف املِباغ املٓرل:  إٕ ايؿك٘ يػ١ڄ

قځايڂٛا ٜٳا ﴿نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ،ٚكؿ اهتعُاٍ ٖقٙ ايه١ًُ يف ايكلإٓ بٗقا املع٢ٓ أٜٔاڄ

ٍٴًٴ ُٻا تٳكڂٛ َٹ ٘ٴ نځجٹرلاڄ  َٳا ْٳؿڃكځ ٝٵبٴ  ِٵ قڂًڂٛبٷ ٫﴿(، 91ٚ)ٖٛؿ:  ﴾عٳ ٗٴ ٗٳايځ ٕٳ بٹ ٗٴٛ )ا٭علاف:  ﴾ ٜٳؿڃكځ

179.) 

ُټ»ٚقـ فٖب ايلاغب اٱُؿٗاْٞ يف تعلٜـ ايؿك٘ قا٬٥ڄ:  ِڈايؿك٘ ٖٛ ايتٛ  ٌ إىل عً

ِڈ ّټ غا٥ب بعً  .(2)«َٔ ايعًِ ًاٖـ; ؾٗٛ أػ

ايؿك٘ ٖٛ ايعًِ با٭سهاّ ايٌلع١ٝ » يًؿك٘: نُا قٌٝ يف ايتعلٜـ ا٫ُڀ٬سٞ

 .(3)«يتشٌِٝ ايوعاؿ٠ ا٭ػل١ٜٚ ;تٗا ايتؿ١ًِٝٝايع١ًُٝ عٔ أؿيچ
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١ٝ، أٚ ايؿك٘ ٖٛ فُٛع ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ ايؿلع١ٝ ايهًچ» ٚقاٍ آػلٕٚ:

 .(4)«ٌ ايٌاكع، أٚ ايعكٌ عٓـ عـَٗابٳايٛظا٥ـ اجملعٛي١ َٔ قٹ

 .(5)مبع٢ٓ ايڀبٝع١ ٚايوذ١ٝ «ػٴًڂل»ٚ «ػٴًڃل»ٚا٭ػ٬م: مجع 

ـڂًل َٔ دٳ ـځًڃل ٚا ـٸ تعبرل ايلاغب اٱُؿٗاْٞ ؾإٕ ا ٚأٌُ ٚاسـ، َع  كڈقٵٚع٢ً س

ًڃ ـځ ل ٜعين اشل١٦ٝ ٚايٌهٌ ٚايِٛك٠ ايعاٖل١ٜ اييت ٜلاٖا اٱْوإ بعٝٓ٘، ٚأَا ؾاكم إٔ ا

ـڂًڂ  .(6)ايباط١ٓ ل ؾٝعين ايك٣ٛ ٚايوذاٜا ٚايِؿات ايـاػ١ًٝ اييت تل٣ بايبِرل٠ ٚايعنيا

ُٸ  ٗا:ٚأَا يف املِڀًض ؾٝوتعٌُ ايؿك٘ يف كتًـ املعاْٞ، َٚٔ أٖ

لاؿ با٭ػ٬م يف بعض ا٭سٝإ ايِؿ١ اييت ٜٴ ًځه١ ٚايِؿات ايٓؿو١ٝ ايجابت١:أع املځ

َٳ ٛٸٍ يف ْؿى اٱْوإ إىل  ًځه١ ع٢ً ايِؿ١ اييت تذلهٸؽ يف فات ٚكٚغ ًځه١. ٚتڀًل املځتتش

َټ ،عٝح تٓعهى َٔ تًكا٥ٗا ع٢ً أؾعاي٘ ،ايؿلؿ  .(7)حٌ أٚ تلٜټؿٕٚ تأ

ُٳ ًځهات اييت ٖٚٞ املځ ;أٚ قبٝش١ ١ٓڄوٳًځه١ ايٓؿو١ٝ ٚايجابت١ إٔ تهٕٛ سٳٚميهٔ يً

ُٸ٢ باملځ ،١ٓوٳٌ َِـكاڄ يعٗٛك ا٭ؾعاٍ اؿځتٌهچ هات اييت ًځٚاملځ ;ًځهات ايؿا١ًٓٚتو

هات ًځٚاملځ ،اهِ ا٭ػ٬م ايكبٝش١ٜٚڀًل عًٝٗا  ،تهٕٛ ٌَٓأ يٮعُاٍ ايكبٝش١

 .(8)ايلف١ًٜ

ِڈ ـڂ ٚيف تكوٝ كٝات ٚايِؿات ايلٚس١ٝ ًڂآػل عُـ عًُا٤ ا٭ػ٬م إىل تكوِٝ ا

 ٚايٓؿو١ٝ يٲْوإ إىل قوُني، ُٖٚا:

ـڂ1 كٝات ايؿڀل١ٜ ٚايڀبٝع١ٝ: سٝح تڀًل ع٢ً ايِؿات ٚايػلا٥ن ٚايكابًٝات ًڂع ا

ٌ يًعٌُ ٚا٫ػتٝاك ؾٝٗا أبـاڄ، َٔ قبٌٝ: غلٜن٠ ايبشح ػٵع١ يف طبٝع١ اٱْوإ، ٫ٚ ؿٳٛؿٳاملڂ

، ٚايعـاي١، ٚايعنٸ٠ ٚايهلا١َ، ٚغلٜن٠ سبٸ ايبكا٤، ٚسبٸ عٔ اهلل، ٚاملڀايب١ باؿلٸ

ٛٸ٠ ايعكٌ، ٚايٌٗٛات، ٚايػٔب  ٚأَجاٍ فيو. ،ايهُاٍ، ٚق

ـڂ2 اييت ب١ ٚا٫ػتٝاك١ٜ: ٖٚٞ اييت تڀًل ع٢ً ا٭ػ٬م ٚايِؿات وٳتٳهڃكٝات املڂًڂع ا

ٚٵكٷٜهٕٛ يٲْوإ  يف ؼًِٝٗا، سٝح ٜعٌُ ع٢ً إهاؿٖا بؿعً٘ ٚاػتٝاكٙ، َٔ قبٌٝ:  ؿٳ

َٳ  .(9)َٚا إىل فيو ،لٳٍّ ٚايهځقٵًځه١ ايتٛآع، ٚايِـم، ٚايوؼا٤، ٚايبٳُؿ١ ٚ

تڀًل َؿلؿ٠ ا٭ػ٬م يف بعض  ١ٓ أٚ ايكبٝش١:وٳب ع ا٭ؾعاٍ ٚايوًٛنٝات اؿځ

املٛاكؿ ع٢ً اٯثاك ايع١ًُٝ ٚا٭ؾعاٍ ايٓا١٦ً َٔ ايِؿات ايٓؿو١ٝ أٜٔاڄ; ؾايقٟ تعٗل 
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ِٸ ُٚـ هًٛن٘ بايكڂ كاٍ عٓ٘: إْ٘ ُاسب أػ٬م ض، ٜٚٴبٵعًٝ٘ آثاك ايػٔب ؿا٥ُاڄ ٜت

َٳ ًڂكاڄ كاٍ عٓ٘: إْ٘ ميتًو ػٴٍ ٚايوؼا٤، سٝح ٜٴقٵف عٓ٘ ايبٳلٳٜٴعٵ ٔٵقبٝش١، ٚبعهو٘ 

 .(10)ٓاڄوٳسٳ

ٚامللاؿ َٔ ٖقا املِڀًض ايجايح يف َؿلؿ٠  ١ٓ:وٳز ع ا٭ؾعاٍ ٚايِؿات اؿځ

١ٓ ٚايِاؿ١. نُا يف قٛيٓا: ايهقب وٳًځهات اؿځا٭ػ٬م ٖٛ فلٸؿ اؿا٫ت أٚ املځ

ـٷ  .(11)١ٓوٳاٍ ايِاؿ١ ٚاؿځُيٮػ٬م، سٝح ْعتدل ا٭ػ٬م ٖٓا فلٸؿ ا٭ع كاي

ـٸٔض َٔ فُٛع اتٸ ١َ بٌإٔ ا٭ػ٬م إٔ يٮػ٬م أقواَاڄ ايتعاكٜـ ٚاملوا٥ٌ املتك

ٔٸ ٛٸع١; ٚيه ـٸ١َ يف  َِٚڀًشات َتٓ امللاؿ يف ٖقٙ ايـكاه١ ع َٔ بني تًو ا٭قواّ املتك

ٌڈ ١ٓ وٳَباًل ع ٖٛ ػِْٛ ا٭ؾعاٍ ٚايوًٛنٝات ا٭ػ٬ق١ٝ اؿځ امللتب١ ا٭ٚىل ٚبٌه

ٌڈ ب١ وٳًځهات ٚا٭ػ٬م املهتٳغرل َباًل املځ ٚايكبٝش١، ٌٌُٜٚ يف امللتب١ ايجا١ْٝ ٚبٌه

عٔ  ًځهات ٚا٭ػ٬م ايؿڀل١ٜ ٚايڀبٝع١ٝ ػاكد١ڄٚا٫ػتٝاك١ٜ أٜٔاڄ; ٚبقيو تهٕٛ املځ

ٌٸ ٌڈإعجٓا; ببٝإ:  ق  ٕ ا٭ؾعاٍ ٚايوًٛنٝات ا٭ػ٬ق١ٝ ايِاؿك٠ عٔ اٱْوإ بٌه

ا٭ػ٬م ٜوتڀٝع  كاڄ يًتهًٝـ، ٚإٕ ايؿك٘ َٔ ػ٬ٍ ؿػٛي٘ إىل ؿا٥ل٠َباًل تكع َتعًچ

ًځهات ٚا٭ػ٬م ايجابت١ تعٝني اؿهِ ايٌلعٞ شلقٙ ا٭ؾعاٍ ا٭ػ٬ق١ٝ. ٚإٕ املځ

ٕٵوٳٚاملهتٳ ٌڈناْت ٫ تكع َتعًچ ب١، ٚإ إٔ ايتهًٝـ يف  َباًل، إ٫چ كاڄ يًتهًٝـ بٌه

ـٸٖقا ايكوِ َٔ ا٭ػ٬قٝات ٜتعًچ َات َٚا ٜهٕٛ هبباڄ يف ظٗٛك أٚ مٚاٍ ٖقٙ ل باملك

ٚإٕ ايؿك٘ َٔ ػ٬ٍ ؿػٛي٘ إىل ؿا٥ل٠ ا٭ػ٬م  .ًځهاتعات ٖقٙ املځبٹأٚ آثاك ٚتٳًځهات املځ

ٌ ٖقا ايكوِ َٔ ا٭ػ٬قٝات ع َٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ ع ُٓٔ ؿا٥ل٠ ا٭عاخ ٜوتڀٝع إٔ ٜٴـػٹ

ـٳ .ايؿك١ٝٗ ٝٵ هًڀ١ ٚاػتٝاك  ؼتسٝح ٫ تكع  ;إٔ ا٭ػ٬قٝات ايؿڀل١ٜ ٚايڀبٝع١ٝ بٳ

 تٌٌُ املواس١ ا٭ػ٬ق١ٝ أٜٔاڄ.ع يتتٛهٻإٔ ك٘ ـا٥ل٠ ايؿيـ، ٫ ميهٔ املهًچ

 

 ــــــ األقواه واآلزاء

ٖٓاى كأٜإ ٚق٫ٕٛ ك٥ٝوإ بني ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ بٌإٔ تٌلٜع ٚدعٌ املٛٓٛعات 

ٚٸ :ؾك١ٝٗڄٚا٭عاخ ا٭ػ٬ق١ٝ  ٌٸ : إٕ ا٭ػ٬م عحٷٍايكٍٛ ا٭ َٚٓؿٌِ عٔ ايؿك٘،  َوتك

ِٸ عح ا٭ػ٬م يف  ِټ افاشلٚهب إٔ ٜت ْٸايتؼ : دٛام ٚايكٍٛ ايجاْٞ ;بٗا ِٞ اـا
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تٛهٝع ؿا٥ل٠ ايؿك٘ يتٌٌُ ا٭ػ٬م أٜٔاڄ; ْٚوع٢ يف ٖقٙ ايـكاه١ إىل تأٜٝـ ٚإثبات ٖقٙ 

 ايٓعل١ٜ ايجا١ْٝ.

 

 ــــــ أـ ٌظسية عدً جواش توضيع دائسة الفكْ ومشوهلا لألخالم

َٔ ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م  ٖٛ إٔ ن٬ڋ إٕ ايلأٟ ا٭ٍٚ ٚايل٥ٝى املقنٛك يف ٖقا ايٌإٔ

ٌٷ ٌٸ عُ َٚوا٥ٌ َٓؿ١ًِ عٔ َوا٥ٌ َٚٛٓٛعات اٯػل.  ، ٚوتٟٛ ع٢ً َٛٓٛعاتٺَوتك

َٚٔ ٖٓا ٫ ْوتڀٝع عح املٛٓٛعات ٚاملوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ ما١ٜٚ ايؿك٘ ٚايتهًٝـ. 

ِٸ ـٸ أنجل ايعًُا٤ ع ا٭ع َٔ  ٚا٭ػ٬م ع، ايقٜٔ مل ٜٴـػًٛا ن٬ڋَٔ عًُا٤ ايؿك٘  ٚهب ع

ٌڈ َٓؿٌِ  املٛٓٛعات ٚاملوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ٚا٭ػ٬ق١ٝ يف ايعًِ اٯػل، بٌ عجٖٛا بٌه

١، يف عـاؿ ايكا٥ًني بٗقٙ ايٓعل١ٜ. ٚقـ فنلٚا ايهجرل َٔ ا٭ؿي١ ٚيف املِاؿك املوتكًچ

ِٸ .ٱثبات ٖقا ايكٍٛ  :ايتايٝنيَٓٗا يف ايـيًٝني  ٚميهٔ تًؼّٝ ا٭ٖ

نلت ٱثبات ٖقٙ ايٓعل١ٜ َٔ بني ا٭ؿي١ اييت فٴإٕ  أع اػت٬ف ايؿك٘ عٔ ا٭ػ٬م:

ٕ ٖٛ ا٫ػت٬ف ٚايتؿاٚت بني ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م; مبع٢ٓ إٔ ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م عًُإ َوتك٬چ

عٔ بعُٔٗا، ٚإٔ بُٝٓٗا اػت٬ؾاڄ َاٖٜٛاڄ. َٚٔ ٖٓا ٫ ميهٔ إؿكاز ن٬ ٖقٜٔ 

ِڈ  ١.إيُٝٗا َعاڄ َٔ اينا١ٜٚ ايؿكٗٝٚاسـ، ٚايٓعل  املؿَٗٛني ُٓٔ عً

 نلت شلقٜٔ املؿَٗٛني:َٚٔ بني ا٫ػت٬ؾات اييت فٴ

ع ؿا٥ل٠ ا٭ػ٬م ٖٞ ا٭عُاٍ اؾٛام١ٝ ٚايـاػ١ًٝ ٚايباط١ٝٓ، اـاكد١ عٔ 1

كاڄ اييت تكع َتعًډ ،ؿا٥ل٠ ايتهًٝـ; ٚأَا ؿا٥ل٠ ايؿك٘ ؾٗٞ ا٭عُاٍ اؾٛاكس١ٝ ٚاـاكد١ٝ

 . (12)يًتهًٝـ

أَا ايكٛاْني  ;ـ١ٜٝٓ ؾكطع إٕ َِـك ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ٖٞ ايِْٓٛ اي2

. ٚقـ فنل ايبعض (13)ا٭ػ٬ق١ٝ ؾُٝهٔ اؿٍِٛ عًٝٗا َٔ غرل املِاؿك ايـ١ٜٝٓ أٜٔاڄ

ٌڈ ١، ٚتأػق آػل، ٚقاٍ: إٕ عًِ ايؿك٘ ٜوتٓـ إىل ايهتاب ٚايوٓٸ ٖقا ا٫ػت٬ف بٌه

 ،يف سني إٔ ا٭ػ٬م تكّٛ ع٢ً ؼوني ٚتكبٝض ايعكٌ ;تٗا َٔ ِْْٛ ايٌلٜع١َاؿٸ

ثايج١: إٕ ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ عٝح  . ٚدا٤ يف عباك٠ٺ(14)ٚنقيو ع٢ً ؾِٗ ايٌلٜع١

إؿكان١ٝ  تكذلٕ ؿا٥ُاڄ بايؿڀل٠ ا٭ػ٬ق١ٝ يٲْوإ، ٚإٕ يـ٣ ايعاؿٜني َٔ ايبٌل َكـك٠ڄ
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ض ٚا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚيقيو ٫ ساد١ إىل بٵٔ ٚايكڂل باؿڂوٵَا ٜتعًچ َٚعلؾ١ٝ عاي١ٝ يف

ـ عًٝ٘ ايكلإٓ يف ٚباملٓاهب١ ؾإٕ ٖقا ٖٛ َا أنچ .ٌ ايٌاكعبٳاّ َٔ قٹبٝإ ٚتٛٓٝض ا٭سه

ٌڇ اٱڇ﴿قٛي٘ تعاىل:  :ٗأَ اٯٜات ايهلمي١، َٚٓ عـؿٺ ِٹرلٳ٠څ بٳ ٘ٹ بٳ ٕٴ عٳًځ٢ ْٳؿڃوٹ ٛٵ  *ْٵوٳا ٚٳيځ

ٙٴ َٳعٳافٹٜلٳ ٖٳا ﴿(، 15ٚع  14)ايكٝا١َ:  ﴾أځيڃكځ٢  ٛٻا َٳا هٳ ٚٳ ْٳؿڃىڈ  ٖٳا *ٚٳ ٛٳا ٚٳتٳكڃ ٖٳا  ٗٳا ؾڂذٴٛكٳ ُٳ ٗٳ  ﴾ؾځأځيڃ

 .(15)(8ع  7)ايٌُى: 

ع إٕ ائأَ ايتٓؿٝقٟ يكٛاْني ا٭ػ٬م ٖٛ ايٛدـإ; يف سني إٔ ائأَ 3

. ٚقاٍ آػلٕٚ: (16)ايتٓؿٝقٟ يٮسهاّ ايؿك١ٝٗ ٖٛ املهاؾأ٠ ٚايجٛاب ٚايعكاب ا٭ػلٟٚ

 ;ؿاػًٞ ًٚؼِٞ ٖٛ أَلٷ ايقٟ ،إٕ ا٭ػ٬م يٝى شلا َٔ ُٓا١ْ تٓؿٝق١ٜ ه٣ٛ اٱميإ

يف سني إٔ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ قـ تهٕٛ شلا ع باٱٓاؾ١ إىل ائُا١ْ ايتٓؿٝق١ٜ ايـاػ١ًٝ ع 

 .(17)تٓؿٝق١ٜ سه١َٝٛ ٚػاكد١ٝ أٜٔاڄ ُٓا١ْڅ

يػلض ايعٌُ ع٢ً  ;ٌ ايباكٟ تعاىلبٳْنيت َٔ قٹ ع إٕ املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٞ أَٛكٷ4

تٗقٜب ايٓؿى ٚايتعايٞ ايلٚسٞ، ٚفيو يٝػـٚ بإَهإ اٱْوإ إٔ ٜبين فات٘، ٜٚٓؿتض 

ٚايتِؿ١ٝ َٔ ا٭ؿْاي ٚا٭ؿكإ. ٚيقيو ؾإْ٘ إفا مل  ،أَاَ٘ ايڀلٜل إىل تٗقٜب ا٭ػ٬م

ل َجٌ ٖقٙ اـِا٥ّ يف ا٭ػ٬م، ٚئ ٌِْ إىل ٖقٙ ايٓتٝذ١، ئ تهٕٛ ٖٓاى تتٛؾچ

ا املوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ؾ٬ ًإٔ شلا بٗقٙ ايٓاس١ٝ، ٚإٕ ايؿكٝ٘ ٫ ٜبشح عٔ ْتٝذ١ ; ٚأَأػ٬مٷ

إىل ايٓتٝذ١  ٢ إفا مل ت٪ؿٿٚأثل اؿهِ، مبع٢ٓ إٔ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ هب اٱتٝإ بٗا ستٸ

ٚٵكاملڀًٛب١; إف َٔ ٚد١ٗ ْعل ٌَٗٛك ايؿكٗا٤ ٫ تًعب ؾًوؿ١ ا٭سهاّ ٚسـٖا  اڄ يف ؿٳ

 ؼهِٝ ا٭سهاّ.

ٛټع إٕ اي5 ل ًلا٥ط املٛٓٛع ٚاؿهِ. ل بتػٝټ; سٝح ٜتػٝٻَوتُلٸ ٍڈؿك٘ يف ساي١ ؼ

ٕڈ ٟٸ قاْٛ إٔ تهٕٛ ي٘ ُؿ١ ايـٚاّ  ٖٚهقا ا٭َل يف ايكٛاْني; سٝح ٫ ميهٔ ٭

ؾايهقب . ِـ بايـٚاّٝٳِ، ؾإْٗا تتٻايكٹ :سٝح ٖٞ َٔ قبٌٝٚ ;ٚأَا ا٭ػ٬م ;ٚا٫هتُلاك

ـ ٚايعًِ َٚا إىل فيو، ٫ٚ ميهٔ شلقٙ ا٭َٛك وٳأبـاڄ، ٚنقيو اؿځ ع َج٬ڄ ع ٖٛ نقبٷ

 .(18)ٔ أبـاڄإٔ تتِـ باؿڂوٵ

َٳ ك ا٭ػ٬م ٚايؿك٘:ب ع تٔلټ فٖب يف تأٜٝـٙ يٓعل١ٜ ؾٌِ ؿا٥ل٠  ٔٵٖٚٓاى 

ا٭ػ٬م عٔ ؿا٥ل٠ ايؿك٘ إىل أبعـ َٔ فلٸؿ فنل ا٫ػت٬ؾات ايكا١ُ٥ بني ٖقٜٔ 
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ا٥ل٠ ا٭ػ٬م; ماعُاڄ إٔ ٖقا ا٭َل ٜٔلٸ ايعًُني، ٚقاٍ بٔلٚك٠ عـّ إؿػاٍ ايؿك٘ يف ؿ

ٜٚ٪ؿٸٟ ع يف ايٛقت ْؿو٘ ع إىل عـّ ايٛثٛم بايٌلٜع١. ٚقاٍ بعض ٖ٪٤٫  ،با٭ػ٬م

إٕ تٛهٝع ؿا٥ل٠ ايؿك٘ يتڀاٍ سلِٜ ا٭ػ٬م يٝى ي٘ » ا٭ًؼاْ يف تأٜٝـ ٖقٙ ايل١ٜ٩:

 فاٍػ٬م ٖٛ ا٭ فاٍعني; ٚفيو ٭ٕ ١ٜ ٚاٱكاؿ٠ عٔ املتٌلٸَٔ َع٢ٓ ه٣ٛ هًب اؿلٸ

ٌڈ فا١ٍٜ ا٭ًؼاْ، ٚأَا ٚاػتٝاك ٚسلٸ إكاؿ٠ٺ ّٸ ايؿك٘ ؾٗٛ بٌه اٱيناّ  فاٍ عا

ِٸ ع٢ً بعض  بٓا٤ٶ ،ؿنيهًب ا٫ػتٝاك عٔ املهًچ ٚاٱدباك ايكاْْٛٞ ٚايٌلعٞ، سٝح ٜت

ائلٚكات. إٕ ايتذاٚم ع٢ً سلِٜ ا٭ػ٬م ؼت عٓٛإ )أسهاّ ايٌلٜع١( ٚ)دعٌ 

ٛټ ،(املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ؾك١ٝٗڄ ٍ ٚتػٝرل املا١ٖٝ، ٫ ؿٕٚ إثبات عك٥٬ٞ ئلٚك٠ ٖقا ايتش

ل ٖقا ايڀػٝإ ٚإٕ ؼكڊ .إىل اٱػ٬ٍ بتڀابل ايٌلٜع١ َع ايؿڀل٠ اٱْوا١ْٝ ٟ إ٫چٜ٪ؿٸ

ايقٟ أؿٸ٣ ٜٚ٪ؿٸٟ إىل آُش٬ٍ ٚؾٓا٤ اٱميإ ٚا٫عتُاؿ ع٢ً ايٌلا٥ع.  ٚا٫ملاف ٖٛ

ٚايتهًٝـ ٚظاٖل٠ قٛك١ٜ ايتهًٝـ ايوا٥ـ٠ يف ا٫ػاٙ ايؿكٗٞ  ٚإٕ ق١ٝٔ اؿلٸ

 .(19)«ملٌٗٛك ايؿكٗا٤ إمنا تٌٓأ َٔ ؿػٍٛ ايؿك٘ إىل ؿا٥ل٠ ا٭ػ٬م

 

 ــــــ ة املدالفنياإلجابة عَ أدٍل

ـٻ ِٸّ فنلٙ نإ َا تك نلت ٱثبات ؾٌِ ا٭ػ٬م عٔ ا٭ؿي١ اييت فٴ َٔ أٖ

 .ايؿك٘، ٚعـّ اتواع ؿا٥ل٠ ايؿك٘; يتٌٌُ ا٭ػ٬م أٜٔاڄ

ـٳ ٝٵ ، ٫ٚ ميهٓٗا إٔ ؼٍٛ ؿٕٚ تٛهٝع ايؿك٘ يٝڀاٍ إٔ ٖقٙ ا٭ؿي١ غرل َكٓع١ٺ بٳ

 :ايتاي١ٝا٭ػ٬م أٜٔاڄ; ٚفيو يٮهباب  فاٍ

ل با٭ؾعاٍ ٭عُاٍ اؾٛام١ٝ، ٚايؿك٘ ٜتعًچل باَا قٌٝ َٔ إٔ ؿا٥ل٠ ا٭ػ٬م تتعًډ أع

اؾٛاكس١ٝ، َٚٔ ٖٓا ٫ ميهٔ يًُوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ إٔ تٓـكز ُٓٔ ؿا٥ل٠ ايؿك٘ 

ٚٸ; ٚفيو ُشٝضڈ ٚايتهًٝـ، غرلٴ ل با٭عُاٍ اؾٛام١ٝ ؾكط، : ٭ٕ ا٭ػ٬م ٫ تتعًچ٫ڄأ

: ايهقب، بٌ ٖٞ ع َجٌ ايؿك٘ ع قـ تٌٌُ بعض ا٭ؾعاٍ اؾٛاكس١ٝ أٜٔاڄ، َٔ قبٌٝ

ٚايػٝب١، ٚايت١ُٗ، ٚا٭َا١ْ، ٚاٱْؿام، ٚايهجرل َٔ أعُاٍ ايدلٸ ا٭ػل٣، اييت ٖٞ َٔ 

: إٕ تًو اجملُٛع١ َٔ املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ، َٚٔ بٝٓٗا: ٚثاْٝاڄؾعٌ دٛاكغ اٱْوإ. 

ا ٜٓـكز ُٓٔ ا٭عُاٍ اؾٛام١ٝ ـ، ٚاؿبٸ، َٚا إىل فيو ممچوٳل، ٚاؿځايتهبټ
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ل ٕ َتعًچإ :كاڄ يًشهِ ٚايتهًٝـ أٜٔاڄ. ببٝإإٔ تهٕٛ َتعًچٚايـاػ١ًٝ، ميهٔ 

ـٸ ًځهات، اييت َات ٖقٙ املځايتهًٝـ ٚاـڀاب ايٌلعٞ يف ٖقا ايٓٛع َٔ املوا٥ٌ ٖٛ َك

عاتٗا ايٛاقع١ ؼت اػتٝاك بٹ١، أٚ آثاكٖا ٚتٳـ ٚاحملبٸوٳل ٚاؿځٟ إىل ظٗٛك ايتهبټت٪ؿٸ

َٳ ـ أٚ احملبٸ١. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ وٳل أٚ اؿځًځه١ ايتهبټاٱْوإ، ٚيٝى ْؿى 

ل ايتهًٝـ بٗا ئ ٜهٕٛ اػتٝاك١ٜ املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚعـّ تعًچ بعـّاٱًهاٍ 

 ُشٝشاڄ.

ٚٸ :َا ٜتعًل باػت٬ف َِـك ا٭ػ٬م هب ايكٍٛ ع ٚيف2 : كغِ إٔ ا٭ػ٬م ٫ڄأ

ـٳ ،أٜٔاڄ ،ٚايعكٌ ;ُٖٚا: ايؿڀل٠ ،تٌٓأ ع باٱٓاؾ١ إىل ايٌلع ع عٔ َِـكٜٔ ٝٵ إٔ  بٳ

ؾڀل٠ اٱْوإ ٚعكً٘ ٫ ٜوتڀٝعإ يٛسـُٖا، َٚٔ ؿٕٚ َ٪امك٠ َٔ ايٌلع، إٔ و٬ِ 

يف مجٝع ايتعايِٝ ٚاملوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ.  ،َٚٔ ؿٕٚ ػڀأ ،داَع١ ٚتؿ١ًِٝٝ ع٢ً َعلؾ١ٺ

نٞ ٜٗـِٜٗ إىل  ;أزل٢ ٚأنٌُ َٚٔ ٖٓا ؾإٕ مجٝع ايٓاي وتادٕٛ إىل َِـكڈ

ٌڈايتعايِٝ ٚايوًٛنٝات ا٭ػ٬قٝ داَع َٚٓاهب، ٚيٝى ٖقا املِـك ه٣ٛ  ١ بٌه

ٌٸٚثاْٝاڄ١. ايٌلع، مبع٢ٓ ايكلإٓ ٚايوٓٸ عجٓا يف ٖقا املٛٓٛع إمنا ٖٛ فيو  : إٕ ق

ٚاييت ٜلًـ  ،ايكوِ َٔ املوا٥ٌ ٚاملٛٓٛعات ا٭ػ٬ق١ٝ اييت تٓبجل عٔ َِـك ايٛسٞ

ـػٌ ٖقٙ املواس١ ١، ٚع٢ً أهاي ايلأٟ املٓعٛك ميهٔ يًؿك٘ إٔ ٜٗا ايكلإٓ ٚايوٓٸإيٝ

 َٔ ايتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٜٚبشح ٖقٙ املوا٥ٌ َٔ ما١ٜٚ ايتهًٝـ ٚاملو٪ٚي١ٝ.

تٓؿٝق١ٜ، يف سني إٔ ايؿك٘  إٕ ا٭ػ٬م ٫ متتًو ُٓا١ْڄ :ل بايكٍَٛا ٜتعًچ ع يف3

ّٷ ؾك١ٝٗ نجرل٠، َجٌ:  وتٟٛ ع٢ً َجٌ ٖقٙ ائُا١ْ، هب ايكٍٛ أٜٔاڄ: ٖٓاى أسها

تٓؿٝق١ٜ ه٣ٛ اٱميإ ٚايٛدـإ; سٝح ٫  ُا، يٝى شلا َٔ ُٓا١ْٺاي٠٬ِ ٚايِّٛ ٚأَجاشل

ِٸ يف اـاكز تعكڊ أٚ بوبب عـّ اٖتُاَ٘  ،ب ايٌؼّ بوبب تلى ٖقٙ ا٭سهاّٜت

نُا إٔ بعض ايتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ، َٔ قبٌٝ: ػٝا١ْ ا٭َا١ْ، ٚا٫ؾذلا٤ ع٢ً . ٚتٗاْٚ٘ بٗا

كد١ٝ، َٚڀاكؿ٠ ا٭ًؼاْ اٯػلٜٔ، ميهٔ إٔ ٜؿلض عًٝٗا ُٓا١ْ تٓؿٝق١ٜ ػا

ظلٜل٠ تلى ٖقٙ املعاٜرل ا٭ػ٬ق١ٝ. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ايكٍٛ باػت٬ف املوا٥ٌ 

ٌ هبباڄ ي٬ػت٬ف ٚايكٍٛ ا٭ػ٬ق١ٝ عٔ املوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ َٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ ٫ ٌٜهڍ

 بايؿٌِ بني ٖقٜٔ ايعًُني.
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ٌ ايٌاكع بٳتٌلٜعٗا َٔ قٹ ل مبا قٌٝ َٔ إٔ املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ قـ متٸَا ٜتعًډ ع ٚيف4

ٚٸ :إٔ املوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ٫ ًإٔ شلا بٗقٙ ايٓاس١ٝ، هب ايكٍٛ بػ١ٝ تٗقٜب ايٓؿى، إ٫چ : ٫ڄأ

إٕ ا٭َل يٝى نقيو; إف ٫ ٜعـّ ايؿك٘ متاَاڄ َٔ ايـع٠ٛ إىل تٗقٜب ايٓؿى; ٭ٕ ايػا١ٜ 

اٱْوإ عٔ ا٭ؿكإ َٔ اٱتٝإ بايتهايٝـ ايٌلع١ٝ ٖٞ ا٭ػل٣ تٗقٜب ايٓؿى ٚابتعاؿ 

ٝٻ .ٚاملؿاهـ تڀٗرل ايٓؿى  ٛٔ ايكلإٓ ايهلِٜ إٔ ايػا١ٜ َٔ تٌلٜع سهِ ايننا٠ ٖٚقـ ب

ٗٳا﴿ٚتننٝتٗا، قاٍ تعاىل:  ِٵ بٹ ٗڇ ٚٳتٴنٳنڍٝ ِٵ  ٖٴ ٗٿلٴ ـٳقځ١ڄ تٴڀځ ُٳ ِٵ  ٗڇ ٛٳايٹ َٵ ٔٵ أځ َٹ )ايتٛب١:  ﴾ػٴقٵ 

عٔ ايؿشٌا٤ ٚاملٓهل;  ا٫ْتٗا٤ ٛ(، ٚإٕ َٔ بني اؿٹهځِ ا٭١ًُٝ يتٌلٜع اي٠٬ِ 103ٖ

ِٻ٬﴿إف ٜكٍٛ تعاىل:  ٕٻ اي ِٻ٠٬ځ إڇ ِڇ اي ٓٵهځلڇٚٳأځقٹ ُٴ ٚٳايڃ ٌٳا٤ٹ  ٔڇ ايڃؿځشٵ ٗٳ٢ عٳ ٓٵ )ايعٓهبٛت:  ﴾٠ځ تٳ

45.) 

إٔ ايػا١ٜ ا٭هاه١ٝ يف ا٭ػ٬م ٖٞ تٗقٜب ايٓؿى، ٚإٔ املكِٛؿ  : ُشٝضٷٚثاْٝاڄ

إٔ ٖقا ا٭َل ٫ ميٓع َٔ عح  إ٫چ ،يف ايؿك٘ غايباڄ ٖٛ كؾع ايتهًٝـ ٚاٱتٝإ بايٛظٝؿ١

ٚيقيو ؾإٕ املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ع نُا فنلْا آْؿاڄ ع عٓـَا  ،املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ يف ايؿك٘

تـػٌ يف ؿا٥ل٠ ايؿك٘ ؾإٕ ايؿكٝ٘ إمنا ٜبشح ٖقٙ املوا٥ٌ َٔ ما١ٜٚ ايتهًٝـ ٚايٛظٝؿ١، 

ْٸفايـ تٗقٜب ايٓؿى إىل ٜٚذلى بٴعٵ أػل٣: إٕ ايؿك٘  ، أٟ عًِ ا٭ػ٬م. ٚبعباك٠ٺ٘ اـا

ِٸ ٚاؾاْب  اٌٍ يف اجملباؾاْب اؿكٛقٞ ٚايتهًٝؿٞ َٔ املٛٓٛع، ٫ٚ ٜتـػٸ إمنا ٜٗت

 ٌ بتٗقٜب ايٓؿى.املتُجٿ اٍٖٛ اجملٚ ٝٳُٞ ٚا٭ػ٬قٞ شلقٙ املوا٥ٌ،ايكٹ

ٝٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ، ع نُا إٔ ايكٍٛ باػت٬ف ا٭ػ٬م عٔ ايؿك٘ َٔ سٝح ثبات ايكٹ5

ع٢ً إط٬ق٘; إف نُا ٜٛدـ يف ايؿك٘ بعض ا٭سهاّ  ١ٝٗ، ٫ ِٜضٸل ايكٛاْني ايؿكٚتػٝټ

ل٠ أٜٔاڄ، َٔ قبٌٝ: ل٠، نقيو لـ يف ا٭ػ٬م بعض ايتعايِٝ ٚايكٛاْني املتػٝٿاملتػٝٿ

ؾكـ ٜهٕٛ املؿّٗٛ ا٭ػ٬قٞ فا  .ل اجملتُعل بتػٝټاٯؿاب ٚايتكايٝـ ا٫دتُاع١ٝ اييت تتػٝٻ

 ٝٳِ.ـٸ كايؿاڄ يًكٹعٳآػل، بٌ قـ ٜٴ يو يف فتُعڈ، ٫ٚ ٜهٕٛ نقعٓـ فتُعڈ ق١ُٝٺ

إٕ تٛهٝع ؿا٥ل٠ ايؿك٘ يتٌٌُ »سٝح قٌٝ:  ،ل باٱًهاٍ ايجاَْٞا ٜتعًچ يف ب ع

عني، ٚاٱػ٬ٍ بتڀابل ايٌلٜع١ َع ١ٜ ٚإكاؿ٠ املتٌلٸٟ إىل هًب سلٸا٭ػ٬م ٜ٪ؿٸ فاٍ

ّٷؾٗٛ ، «ايؿڀل٠، ٚآُش٬ٍ اٱميإ ٚا٫عتُاؿ ع٢ً ايٌلٜع١  ;يًِٛاب فاْبٷ ن٬

 :ايتاي١ٝٚفيو يٮهباب 
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ٚٸ : إفا نإ إؿػاٍ ايتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ إىل ايؿك٘، ٚؼـٜـ اٱْوإ بٛاهڀ١ ٫ڄأ

ٝذب عـّ سِل ؾٜٓڀٟٛ ع٢ً َجٌ ٖقٙ ايتـاعٝات  ،ا٭ػ٬م فاٍؿػٍٛ ايؿك٘ إىل 

نٌ ع١ يف قـٚؿ١ٜ اٱْوإ ُٓٔ ٖقٙ ايـا٥ل٠ ؾكط، بٌ هب تعُُٝٗا ع٢ً بٹٖقٙ ايتٻ

ٜتِ ؼـٜـ اٱْوإ بٛاهڀ١ ايٛادبات ٚاحملعٛكات بػرل ايعكٌ ٚايؿڀل٠، سٝح  َٛكؿٺ

ِٸ ا٫تَٚٔ بني املٛاكؿ ٚاجمل. ع١ أٜٔاڄبٹهب إٔ ٜٓڀٟٛ ع٢ً َجٌ ٖقٙ ايتٻ ؾٝٗا  اييت ٜت

ايؿك٘ ٚايكٛاْني  فاٍؼـٜـ أؾعاٍ ٚهًٛى اٱْوإ بٛاهڀ١ ايٛادبات ٚاحملعٛكات ٖٛ 

ِٸ يف َٛكؿ ايؿلٚع ايع١ًُٝ; إف تعٌُ ٖقٙ ايكٛاْني ٚا٭سهاّ يف ايهجرل تٌلٜعٗا  اييت ٜت

بات اٱْوإ. ٚعًٝ٘ ٌٖ ميهٔ ايكٍٛ باػت٬ٍ تڀابل غځَٔ املٛاكؿ ع٢ً ؼـٜـ ٍَٝٛ ٚكٳ

 ١ٜ ٚإكاؿ٠ اٱْوإ؟ؼـٜـ سلٸ ايؿڀل٠ ٚايٌلٜع١ اٱشل١ٝ يف ٖقٙ املٛكؿ; سٝح متٸ

١ٜ ٚاٱكاؿ٠ املٓبجك١ منا وٍٛ ؿٕٚ اؿلٸا٭ػ٬م إ فاٍ: إٕ ؿػٍٛ ايؿك٘ يف ثاْٝاڄ

اييت ٫ ػـٟ اٱْوإ ْؿعاڄ يف ايـْٝا ٚاٯػل٠،  ،عٔ ا٭ٖٛا٤ ايٓؿو١ٝ ٚاملٍٝٛ ايٌٝڀا١ْٝ

١ٜ ٚاٱكاؿ٠ ٜٚٔع اٱْوإ يف املواك اؿكٝكٞ يًعكٌ ٚايؿڀل٠، ٫ٚ ًإٔ ي٘ باؿلٸ

 املٌلٚع١ ٚايٓاؾع١ يٲْوإ.

بتڀابل ايتٌلٜع َع  َٴؼٹٌڎ غرلٳتٛهٝع ؿا٥ل٠ ايؿك٘ يتوتٛعب ا٭ػ٬م  يٝى: ثايجاڄ

ٟ إىل إسٝا٤ ْـا٤ ايؿڀل٠ ٚاْتٌاشلا َٔ َأمم ايٓوٝإ ٚايؿٓا٤; ب، بٌ ٜ٪ؿٸوٵايؿڀل٠ ؾشٳ

ٚفيو ٭ٕ مجٝع أسهاّ ايـٜٔ ٚايٌلٜع١ اٱشل١ٝ إمنا دا٤ت يف إطاك ْـا٤ ايؿڀل٠ 

ِٸ أسـٚإٕ ٖقا ا٭َل ٖٛ  .ٚايعكٌ ؿي١ ع٢ً إكهاٍ ا٭ْبٝا٤; نُا قاٍ أَرل ا٭ أٖ

 ،يٝوتأؿِٖٚ َٝجام ؾڀلت٘ ;ٚٚاتل إيِٝٗ أْبٝا٤ٙ ،كهً٘ ؾِٝٗ طاهللص ؾبعح»: ×امل٪َٓني

ٞٸ ٜٚقنلِٖٚ  .(20)«ٜٚجرلٚا شلِ ؿؾا٥ٔ ايعكٍٛ ،ٛا عًِٝٗ بايتبًٝؼٚوتذٸ ،ْعُت٘ َٓو

املقنٛك٠ آْؿاڄ، بٌ واع ايؿك٘ يٌٌُٝ ا٭ػ٬م ئ ٜوتتبع ايتـاعٝات : إٕ اتٸكابعاڄ

ِٸ َٔ ايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ع أٜٔاڄ،  هٝٓڀٟٛ ع٢ً ايهجرل َٔ ايؿٛا٥ـ يٮػ٬م ع ا٭ع

َٸ١ املذلتٿ  ب١ ع٢ً فيو يف ػتاّ ٖقٙ ايـكاه١.ٚهٛف ٌْرل إىل ايؿٛا٥ـ اشلا

 

 ــــــ ب ـ ٌظسية جواش توضيع دائس الفكْ لتػىن األخالم

 فاٍايلأٟ اٯػل يف ٖقا ايٌإٔ ٜكٍٛ ظٛام تٛهٝع ؿا٥ل٠ ايؿك٘; يتٌٌُ 
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ا٭ػ٬م أٜٔاڄ. ٚميهٔ اعتباك تًو ايڀا٥ؿ١ َٔ ايؿكٗا٤ ع ايقٜٔ تٓاٚيٛا بعض ا٭عاخ 

ُٸ ١، ٚعجٖٛا َٔ ما١ٜٚ ايؿك٘ ا٭ػ٬ق١ٝ يف نتب آٜات ا٭سهاّ ٚاملِاؿك ايؿك١ٝٗ اـا

 ٚايتهًٝـ ع ُٓٔ أِْاك ٖقٙ ايل١ٜ٩.

سٝح  ;١ ع َٔ ايكا٥ًني بٗقٙ ايٓعل١ٜـٸ عبـ اهلل ؿكٸام ع ٖٚٛ َٔ عًُا٤ أٌٖ ايوٓٸعٳٜٚٴ

آػقاڄ عًِٝٗ ػاًِٖٗ ا٭ٚاَل ، اْتكـ ايؿكٗا٤ يف َعلض إًاكت٘ إىل ٖقا املٛٓٛع

ٚايٓٛاٖٞ ا٭ػ٬ق١ٝ يف املوا٥ٌ ٚاملٛٓٛعات ايؿك١ٝٗ، ٚعـّ إؿكادِٗ شلا ُٓٔ أبٛاب 

ُٸ  .(21)١ػا

َعلؾ١ آؾات ا٭عُاٍ » ١ ع يف ٖقا ايٌإٔ:يٞ ع َٔ عًُا٤ أٌٖ ايوٓٸنُا قاٍ ايػنا

ٚاًتػًٛا  ،ِٗ قـ ٖذلٚا ٖقٙ ايعًّٛؾإٕ ايٓاي نًچ ;قـ اْـكهت يف ٖقٙ ا٭عِاك

 ،ٖ٘قا ٖٛ ايؿك :ٚقايٛا ،باع ايٌٗٛاتط بني اـًل يف اـَِٛات ايجا٥ل٠ يف اتٸبايتٛهټ

ـٿ َا  ٟؿٚا يؿك٘ ايـْٝا ايقٚػلٻ ،مج١ً ايعًّٜٛٔ عٔ ٚأػلدٛا ٖقا ايعًِ ايقٟ ٖٛ ؾك٘ اي

ـٿيٝتؿلٸ ;ؿؾع ايٌٛاغٌ عٔ ايكًٛب ٫چإقِـ ب٘  ؾهإ ؾك٘ ايـْٝا َٔ ايـٜٔ  ،ٜٔؽ يؿك٘ اي

 .(22)«بٛاهڀ١ ٖقا ايؿك٘

ٕٵ نإ ٜٓڀٟٛ ع َٔ بعض اؾٗات ع ع٢ً بعض  إٕ ٖقا ايه٬ّ َٔ ايػنايٞ ٚإ

ٌٻ ْٝا، ٚيهٓ٘ ٌٜرل يف ايٛقت ْؿو٘ إىل ط، َٚٔ فيو اعتباكٙ ايؿك٘ َٔ عًّٛ ايـڀځاي

ٜٚكٍٛ: هب ع٢ً ايؿكٗا٤ إٔ ٫ ٜهتؿٛا با٭عاخ ايوا٥ـ٠ يف  ،ٖقٙ املوأي١ ُلاس١ڄ

ُٸ ،باٱٓاؾ١ إىل فيو ،ايؿك٘ ؾكط، بٌ عًِٝٗ ُٸإٔ ٜٗت ١ٝ ٛا باملوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ع فات ا٭ٖ

 ا٭ندل ع أٜٔاڄ.

ملعاُلٜٔ ع إىل عح داْب ٚقـ عُـ ايوٝـ قُـ ايِـك ع َٔ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ا

ٌٸ َٔ املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ ما١ٜٚ ايؿك٘ يف نتابٺ  .«ؾك٘ ا٭ػ٬م» :بعٓٛإ َوتك

َعاُل آػل ع ُٓٔ إًاكت٘ إىل بعض ا٫ػت٬ؾات بني  لٷنُا فٖب َؿهڍ

واع ايؿك٘ يـا٥ل٠ ا٭ػ٬م، ا٭ػ٬م ٚايؿك٘ ع إىل اعتباك ٖقٙ ا٫ػت٬ؾات هبباڄ يف عـّ اتٸ

إٕ ٖقٙ املوا٥ٌ طا٫ػت٬ؾات بني ايؿك٘ ٚا٭ػ٬مص ٫ تكتٔٞ عـّ إؿكاز املوا٥ٌ » قا٬٥ڄ:

ل ايكا١ْْٝٛ، أٚ ايعٌُ ع٢ً تبٜٛب ٚتؿٌِٝ املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ طڂا٭ػ٬ق١ٝ ُٓٔ ا٭ڂ

ٌڈ ًَشٛظ يف ا٭سهاّ ايؿلؿ١ٜ  ٖقٙ اينا١ٜٚ. نُا تٓـكز بعض املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ بٌه
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ٌڈٚا٫دتُاع١ٝ، ٜٚبشجٗا ايؿكٗ ّٸ ا٤ بٌه ْٸ عا ، ٜٚـػًْٛٗا يف عح ا٫هتٓباط. أٚ ػا

 ٚبايتايٞ ؾإٕ تًو احملـٚؿ١ٜ اييت ؾلٓت ع٢ً آٜات ا٭سهاّ ع ٚسٌلتٗا ُٓٔ عـؿٺ

ـٸ ع٢ً اػت٬ف اٯكا٤  ،اڄ ٜذلٚاغ َا بني ٦َتني أٚ ث٬مث١٦ أٚ مخو١٦ُ أٚ توع١٦ُ آ١ٜقًٌٝ د

ٕ ايكلإٓ إفا نإ نتاب وع ملٛٓٛعات أٚهع; ٚفيو ٭ع أػقت تٓشول، ٚبـأت تتٸ

ٌٸ ِڈ ،ٌ تأهٝواڄ ملب٢ٓٶؾٝ٘ متجٿ ْكڀ١ٺ سٝا٠ ٚبٝإ يڀلٜل ايوعاؿ٠ ؾإٕ ن َٔ  ٚتبٝاْاڄ ؿه

 ا٭سهاّ.

ـٿ يف ٖقا ايٌإٔ،  ّ س٬ڋٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ميهٔ إٔ تك

ٛٻ لٖا طڂأڂ ٚسهِ، ٚتٓـكز ُٓٔ ٝٳُٞ ؾٝٗا إىل ؿهتٛكڈٍ اؾاْب ايتُٛٝؿٞ ٚايكٹٜٚتش

ُٸ ١ يف كتًـ أبٛاب ا٭سهاّ ايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايوٝاه١ٝ، ٚىلز ايؿك٘ َٔ اـا

 .(23)«دـٜـ٠ أٚهع ك١ إىل كسابٺسِاك ا٭بٛاب ائٝٿ

ُٸ لٷنُا ًها قكڍ ١، آػل ع َٔ قـٚؿ١ٜ ايؿك٘ ٚاقتِاكٙ ع٢ً أبٛاب ػا

ا٭ػ٬م ع ٚقاٍ يف  فاٍ :املعاكف ايـ١ٜٝٓ ا٭ػل٣، َٚٔ بٝٓٗا فا٫تٚعـّ ؿػٛي٘ يف 

ـٺ» ٖقا ايٌإٔ: بعٝـ َٔ سـٚؿ ايؿك٘ ايٌاٌَ =  يكـ متٸ تكًّٝ ؿا٥ل٠ ا٫دتٗاؿ َٓق أَ

ايؿك٘ ايعًُٞ )املعتكـات ٚاٯكا٤ ايـ١ٜٝٓ( ٚايؿك٘ ايعًُٞ )ا٭سهاّ ٚا٭ػ٬م(; يٝكتِل 

هاّ; ا٭س فاٍ٘ يف نُا متٸ تٔٝٝل ؿا٥ل٠ ا٫دتٗاؿ ٚايتؿكڊ .ا٭سهاّ ؾكط فاٍع٢ً 

ٜٳ .يتكتِل ع٢ً ؿا٥ل٠ ايتهايٝـ ايؿلؿ١ٜ ٚايعباؿ١ٜ هلٟ نُا ٜٓبػٞ يف  ـٵعٴٚبقيو مل 

نُا . قوِ اٯكا٤ ايـ١ٜٝٓ )ايعكا٥ـ(، ٚايوًٛنٝات ايـ١ٜٝٓ )ا٭ػ٬م(، ٚايذلب١ٝ ايـ١ٜٝٓ

ٞٸ ٫ لـ هلٜاْاڄ يؿك٘ اجملتُع ٚايوٝاه١، سٝح ٫ ٚدٛؿ ٫هتٓباطٺ ٖقا يف ؾعٸاٍ  طًٝع

ـٻ. ٜٚهايٌإٔ ن١ُٝ ٚنٝؿ١ٝ بني أعاخ  ع٢ إٔ للٟ َكاك١ْڄؿٞ ٱثبات ٖقا امل

َٚوا٥ٌ ا٭بٛاب املعـٚؿ٠ يؿك٘ ايعباؿات ٚبني ا٭بٛاب فات ايعٓاٜٚٔ ايعل١ٜٔ ٚاؿذِ 

 .(24)«املكتٔب يؿك٘ اجملتُع ٚايوٝاهات ٚايكٔا٤

 

 ــــــ طاع الفكْ لدائسة األخالمة عمى إثبات ٌظسية جواش اّتاألدٍل

إقا١َ كتًـ ا٭ؿي١ ٚايٌٛاٖـ ع٢ً تٌلٜع١ٝ املٛٓٛعات ٚاملوا٥ٌ ميهٔ 

ِٸ. ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚدٛام تٛهٝع ؿا٥ل٠ ايؿك٘ يتٌٌُ ا٭ػ٬م أٜٔاڄ  تًو ا٭ؿي١ َا ًٜٞ: َٚٔ أٖ
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 ــــــ ـ االغرتاك يف املوضوع واملطاحة واهلدف1

 ا٭ػ٬م، فاٍإٕ َٔ بني ا٭ؿي١ اييت ميهٔ ع٢ً أهاهٗا إٓاؾ١ ايؿك٘ إىل 

ٚعح املٛٓٛعات ٚاملوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ ما١ٜٚ ايؿك٘، ٖٞ إٔ املٛٓٛعات ٚا٭عاخ 

ٕٵ ٗا تٌذلى َع٘ َٔ دٗات ، ٚيهٓٸناْت ؽتًـ عٔ ايؿك٘ َٔ ْاس١ٝٺ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚإ

ـٸ ٚفات ْكاط ا٫ًذلاى ٖقٙ تًِض إٔ تهٕٛ ؿي٬ٝڄ ع٢ً طلغ ٖقٙ ا٭عاخ يف  .ؿ٠َتع

ى بني ٖقٜٔ ايعًُني اًذلانُٗا يف املٛٓٛع ؿا٥ل٠ ايؿك٘. َٚٔ بني ْكاط ا٫ًذلا

 ٚاملواس١ ٚاشلـف، ببٝإ:

نُا إٔ َٛٓٛع ايؿك٘ ٖٛ  أٟ; َٔ د١ٗٺ ع إٕ َٛٓٛع ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م ٌَذلىڅ1

ٖٛ ايوًٛى  د١ٗٺإٕ َٛٓٛع ا٭ػ٬م َٔ ؾ ؿني َٔ سٝح اؾٛام ٚاؿل١َأؾعاٍ املهًچ

مبع٢ٓ إٔ ٖقا ايعًِ ٜٴبشح ؾٝ٘ عٔ ا٭ؾعاٍ  ،(25)ايعًُٞ ٚا٫ػتٝاكٟ ٭ؾلاؿ ايبٌل

ؿني إٔ ٜكَٛٛا بٗا، ٚا٭ؾعاٍ ايكبٝش١ اييت هب ١ٓ اييت هب ع٢ً املهًچوٳاؾا٥ن٠ ٚاؿځ

٢ إفا ْعلْا إىل ايؿك٘ مبعٓاٙ املِڀًض ؾإٕ ٖقا املع٢ٓ هٛف عًِٝٗ تلنٗا. ٚعًٝ٘ ستٸ

 ٜهٕٛ ًا٬َڄ يًوًٛنٝات ٚا٭ؾعاٍ ا٭ػ٬ق١ٝ يٲْوإ أٜٔاڄ.

ٌٸٚع 2 ـٺ ٌٜذلى ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م يف املواس١ أٜٔاڄ، سٝح ٌٜتٌُ ن َُٓٗا  ٚاس

ٚع٬قت٘  ;ٚع٬قت٘ بٓؿو٘ ;ع٢ً ث٬ث١ أْٛاع َٔ ايع٬قات، ٖٚٞ: ع٬ق١ اٱْوإ غايك٘

ـٿ .باٯػلٜٔ ٚب٦ٝت٘ ٌٸٚن٬ ٖقٜٔ ايعًُني و ـٺ ؿ ْٛع تعاٌَ ايؿلؿ َع ن َٔ ٖقٙ  ٚاس

 .(26)ايع٬قات ايج٬خ

ٖقإ ايعًُإ َٔ سٝح اشلـف أٜٔاڄ; ؾهُا إٔ غا١ٜ ايؿك٘ ٖٞ  ٌٜذلىٚع 3

، نقيو ؾإٕ غا١ٜ ا٭ػ٬م ٖٞ (27)٫ُٛٚڄ إىل ايوعاؿ٠ ا٭ػل١ٜٚ ;إ٬ُغ ايؿلؿ ٚاجملتُع

َٔ أدٌ ايٍُٛٛ يف ْٗا١ٜ املڀاف إىل  ;تكِٜٛ هًٛى اٱْوإ ٚإ٬ُغ ايؿلؿ ٚاجملتُع

 .(28)ايؿ٬غ ٚايوعاؿ٠ ا٭ػل١ٜٚ

ؾإٕ ايؿك٘ عٓـَا  ،ٖقإ ايعًُإ يف ٖقٙ اؾٗات ايج٬ث١ سٝح ٌٜذلى ;ٚعًٝ٘

ٜـػٌ يف ؿا٥ل٠ ا٭ػ٬م إمنا ٜـػٌ يف ايٛاقع يف ؿا٥ل٠ َٛٓٛعات٘، ٫ أْ٘ ٜتذاٚم سـٚؿٙ 

ُٸ يف نتاب ؾك٘  ،١ با٭ػ٬م. َٚٔ ٖٓا لـ ايوٝـ قُـ ايِـكٜٚـػٌ يف سـٚؿ ػا

إٕ ٖٓاى » اى بني ٖقٜٔ ايعًُني:َٔ َٛاكؿ ا٫ًذل ٚدٛٙبعـ بٝإ أكبع١  ،ا٭ػ٬م، ٜكٍٛ
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ُٳ ع٬ق١ڄ ٢ ناؿ إٔ ٜهٕٛ أسـُٖا عني ٚا٭ػ٬م; ستٸ ;ايؿك٘ :ٞٵٚثٝك١ ٚمح١ُٝ بني عً

ٕ ا٫ػت٬ف بُٝٓٗا إَا إٔ إمبع٢ٓ اعتباك ايؿك٘ أػ٬قاڄ ٚا٭ػ٬م ؾكٗاڄ، ٚ ،«اٯػل

 ١دٕٗ ا٫ػت٬ف بُٝٓٗا ٜأتٞ َٔ إأٚ  ;أٚ َٔ د١ٗ ايتكِرل ;ٜهٕٛ َٔ د١ٗ ايكِٛك

ٌٸ ـٺ ايٓعل إىل ن  .(29)َٔ ٖقٙ املٛٓٛعات ٚاس

 

 ــــــ ضيام الكسآُ يف املوضوعات الفكّية واألخالقية ةـ وحد2

ايـيٌٝ ايجاْٞ ع٢ً دٛام تٌلٜع١ٝ املٛٓٛعات ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٛ هٝام ٚأهًٛب بٝإ 

ْ٘ عٓـ املكاك١ْ بني أهًٛب ٚؿٔ إ :ببٝإ ،ايكلإٓ ايهلِٜ يف املٛٓٛعات ا٭ػ٬ق١ٝ

ايكلإٓ يف َٛكؿ املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚاملوا٥ٌ ايٌا٥ع١ يف ايؿك٘ ٌْاٖـ أْ٘ ٫ ٜٛدـ بٝإ 

ٟټ يف ٖقٜٔ املٛكؿٜٔ أبـاڄ، بٌ لـ يف بعض املٛاكؿ إٔ ايًشٔ ايتٌلٜعٞ  اػت٬فٺ ٖٓاى أ

ـٸ بهجرلڈ َٔ بٝإ ايكلإٓ يف بعض  ٚاؿهُٞ يًكلإٓ يف املٛٓٛعات ا٭ػ٬ق١ٝ أً

و إٔ ايكلإٓ ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ع نُا أَل املوًُني باي٠٬ِ َٔ فيٚاملٛٓٛعات ايؿك١ٝٗ. 

ِٻ٬﴿يف قٛي٘:  ٕٻ اي ِٻ٠٬ځ إڇ ِڇ اي ٓٵهځلڇٚٳأځقٹ ُٴ ٚٳايڃ ٌٳا٤ٹ  ٔڇ ايڃؿځشٵ ٗٳ٢ عٳ ٓٵ (، 45)ايعٓهبٛت:  ﴾٠ځ تٳ

ٔٵ ﴿أٚ أٚدب عًِٝٗ ايِٝاّ بكٛي٘:  َٹ ٔٳ  ُٳا نڂتٹبٳ عٳًځ٢ ايډقٹٜ ّٴ نځ ٝٳا ِٿ ِٴ اي ٝٵهڂ نڂتٹبٳ عٳًځ

ِٵ ٕ يقٟٚ ٛٵ(، قـ أَل املوًُني بايعـٍ ٚاٱسوإ ٚتكـِٜ ايعٳ183)ايبكل٠:  ﴾قځبٵًٹهڂ

ٕٻ ﴿ايكلب٢ بقات ايًشٔ ٚايبٝإ; إف ٜكٍٛ:  ٚٳاٱڇاهللځإڇ ٍڇ  ـٵ َٴلٴ بٹايڃعٳ ٚٳإڇٜتٳا٤ٹ فٹٟ  ٜٳأڃ ٕڇ  سٵوٳا

ٕٻ ﴿(، ٚأَلِٖ بأؿا٤ ا٭َا١ْ بكٛي٘: 90)ايٓشٌ:  ﴾ايڃكڂلٵبٳ٢ ِٵ اهللځإڇ َٴلٴنڂ ٕٵ تٴ٪ٳؿټٚا  ٜٳأڃ أځ

ٗٳاا٭ځ ٖٵًٹ ُٸ58)ايٓوا٤:  ﴾َٳاْٳاتٹ إڇيځ٢ أځ ١ٝ املوا٥ٌ (. بٌ ٜٚعُـ يف بعض املٛاكؿ إىل بٝإ أٖ

ـ عًٝٗا َلاكاڄ ٚتهلاكاڄ، بٌ عٝح ٜ٪نڍ ،ا٭ػ٬ق١ٝ ع َٔ قبٌٝ: اٱسوإ إىل ايٛايـٜٔ ع

ِٸ إف ٜكٍٛ تعاىل:  ;ٮْبٝا٤، أٟ ايعباؿ٠ ايتٛسٝـ١ٜ ْٚؿٞ ايٌلىي كهاي١ٺ ٜٚكلْٗا بأٖ

ٔٳ٢ كٳبټوځ أځ﴿ ـٴٚا إڇ ٕٵ ٫ځٚٳقځ ـٳىځ ايڃ ٫ډتٳعٵبٴ ٓٵ ٔٻ عٹ َٻا ٜٳبٵًڂػٳ ٔڇ إڇسٵوٳاْاڄ إڇ ٜٵ ـٳ ٛٳايٹ ٚٳبٹايڃ ٜٻاٙٴ  ُٳا إڇ ٖٴ ـٴ هٹبٳلٳ أځسٳ

ٚٳ٫ ُٳا أڂفڎ  ٗٴ ٌٵ يځ ُٳا ؾځ٬ تٳكڂ ٖٴ ٚٵ نٹ٬ ٛٵ٫ڄ نځلڇمياڄأځ ُٳا قځ ٗٴ ٌٵ يځ ٚٳقڂ ُٳا  ٖٴ ٗٳلٵ ٓٵ  .(30)(23)اٱهلا٤:  ﴾ تٳ

نُا ٢ْٗ ايكلإٓ املوًُني عٔ اي٠٬ِ يف ساي١ ايوهل ٚاؾٓاب١، يف قٛي٘: ٚ

ٓٴٛا ٫ٜٳ﴿ َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايډقٹٜ ٜټ ِٻ٬ تٳكڃلٳبٴٛا اا أځ ِٵ هٴهځاكٳ٣ سٳتٻي ْٵتٴ ٚٳأځ ٚٳ٠٫ځ  ٕٳ  َٳا تٳكڂٛيڂٛ ُٴٛا   ٫ډ دٴٓٴباڄ إڇ٢ تٳعٵًځ

ٌڈ سٳتٻ٢ تٳػٵتٳوٹًڂٛا (، أٚ ْٗاِٖ عٔ قتٌ بعِٔٗ بعٔاڄ، ٚاعتدل 43)ايٓوا٤:  ﴾عٳابٹلڇٟ هٳبٹٝ
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ـٺ َٹٓاڄ إڇ﴿هبباڄ يًؼًٛؿ يف ايٓاك، بكٛي٘:  قتٌ امل٪َٔ عٔ عُ َٴ٪ٵ ٌٳ  ٕٵ ٜٳكڃتٴ ٔڈ أځ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ َٳا نځا  ٫ډٚٳ

ِٴ ػٳايٹـاڄ ...ػٳڀځأڄ ٓٻ ٗٳ ُٿـاڄ ؾځذٳنٳا٩ٴٙٴ دٳ َٴتٳعٳ َٹٓاڄ  َٴ٪ٵ ٌٵ  ٔٵ ٜٳكڃتٴ َٳ (، ؾكـ َٓع 93ع  92)ايٓوا٤:  ﴾ٚٳ

ٔٸاملوً ، ُني نقيو َٔ ا٫هتٗنا٤ ْٚبن بعِٔٗ با٭يكاب ايكبٝش١، ْٚٗاِٖ عٔ ه٤ٛ ايع

ٔٳ ﴿ى، ٚاغتٝاب بعِٔٗ، بكٛي٘: ٚايتذوټ ٗٳا ايډقٹٜ ٜټ ٓٴٛا ٫ٜٳا أځ َٳ ّڈ عٳوٳ٢ آځ ٛٵ ٔٵ قځ َٹ ّٷ  ٛٵ  ٜٳوٵؼٳلٵ قځ

ٝٵلاڄ ٕٵ ٜٳهڂْٛٴٛا ػٳ ٚٳ٫ أځ ِٵ  ٗٴ ٓٵ ٔٻ َٹ ٕٵ ٜٳهڂ ٔٵ ْٹوٳا٤ٺ عٳوٳ٢ أځ َٹ ٝٵلاڄ ْٹوٳا٤ٷ  ُٹنٴٚا  ػٳ ٚٳ٫ تٳًڃ ٔٻ  ٗٴ ٓٵ َٹ

ٚٳ٫ ِٵ  ْٵؿڂوٳهڂ ٓٳاأځ ـٳ اٱڇ تٳ ِٴ ايڃؿڂوٴٛمٴ بٳعٵ ِٴ بٳنٴٚا بٹايڃأځيڃكځابٹ بٹ٦ٵىٳ ا٫هٵ ٖٴ ِٵ ٜٳتٴبٵ ؾځأڂٚيځ٦ٹوځ  ٔٵ يځ َٳ ٚٳ ٕڇ  ميٳا

ٕٳ ُٴٛ ٔٿ إڇ*  ايعډايٹ ٔٳ ايعډ َٹ ٓٴٛا ادٵتٳٓٹبٴٛا نځجٹرلاڄ  َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايډقٹٜ ٜټ ٚٳ٫ٕٻ بٳعٵضٳ اٜٳا أځ ِٷ  ٔٿ إڇثٵ  يعډ

ٚٳ٫ ِٵ بٳعٵٔاڄتٳذٳوٻوٴٛا  ٔٴهڂ ٝٵتاڄ   ٜٳػٵتٳبٵ بٳعٵ َٳ ٘ٹ  ِٳ أځػٹٝ ٌٳ يځشٵ ٕٵ ٜٳأڃنڂ ِٵ أځ ـٴنڂ أځٜٴشٹبټ أځسٳ

ُٴٛٙٴ ٖٵتٴ ٚاعتدل إٔ عاقب١ بعض ايلفا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٞ  ،(12ع  11)اؿذلات:  ﴾ؾځهځلڇ

ٌٿ﴿ايوكٛط يف ايـكى ا٭هؿٌ َٔ اؾشِٝ، قا٬٥ڄ:  ٌٷ يٹهڂ ٜٵ ُٳنٳ٠ٺ  ٚٳ ُٳنٳ٠ٺ يڂ ُٳعٳ  *ٖٴ ايډقٹٟ دٳ

ـٻؿٳٙٴ  ٚٳعٳ ٙٴ  *َٳا٫ڄ  ـٳ ٘ٴ أځػٵًځ َٳايځ ٕٻ  ُٳ١ٹ  ٬ډنځ *ٜٳشٵوٳبٴ أځ ٕٻ ؾٹٞ ايڃشٴڀځ ٓٵبٳقٳ ٝٴ َٳا  *يځ َٳا أځؿٵكٳاىځ  ٚٳ

ُٳ١ڂ  ـٳ٠ڂاهللٹْٳاكٴ  *ايڃشٴڀځ ُٴٛقځ  (.6ع  1)اشلُن٠:  ﴾ ايڃ

ايهلِٜ ٜكلٕ بني املوا٥ٌ نُا ٬ْسغ يف ايهجرل َٔ املٛاكؿ إٔ ايكلإٓ 

ٚاسـ، نُا يف ا٭َل باـٌٛع أثٓا٤ اي٠٬ِ، ٚا٫بتعاؿ  ا٭ػ٬ق١ٝ ٚايؿك١ٝٗ ُٓٔ هٝامڈ

عٔ ايقْٛب، ٚؿؾع ايننا٠، ٚكعا١ٜ ايعؿاف، ٚأؿا٤ ا٭َا١ْ، ٚاسذلاّ ايعٗٛؿ ٚاملٛاثٝل، 

ٕٳ ﴿ٚاحملاؾع١ ع٢ً اي٠٬ِ، نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ـٵ أځؾڃًځضٳ ايڃ ِٵ ؾٹٞ  *قځ ٖٴ ٔٳ  ايډقٹٜ

ٕٳ ُٳ٬ ًٹعٴٛ ِٵ ػٳا ٗڇ ٕٳ  *تٹ ٓٴٛ َٴعٵلڇ ٛڇ  ٔڇ ايًډػٵ ِٵ عٳ ٖٴ ٔٳ  ٕٳ  *ٚٳايډقٹٜ ِٵ يٹًنٻنځا٠ٹ ؾځاعٹًڂٛ ٖٴ ٔٳ   *ٚٳايډقٹٜ

ٕٳ  ِٵ سٳاؾٹعڂٛ ٗڇ ِٵ يٹؿڂلٴٚدٹ ٖٴ ٔٳ  ٝٵلٴ  ٫ډإڇ *ٚٳايډقٹٜ ِٵ غځ ٗٴ ْٻ ِٵ ؾځإڇ ٗٴ ْٴ ُٳا ٜٵ َٳًځهځتٵ أځ َٳا  ٚٵ  ِٵ أځ ٗڇ ٚٳادٹ عٳًځ٢ أځمٵ

َٹنيٳ َٳ ٕٳ  *ًڂٛ ِٴ ايڃعٳاؿٴٚ ٖٴ ٚٳكٳا٤ٳ فٳيٹوځ ؾځأڂٚيځ٦ٹوځ  ٔڇ ابٵتٳػٳ٢  ُٳ ِٵ ٭ځ *ؾځ ٖٴ ٔٳ  ِٵ ٚٳايډقٹٜ ٖٹ ـٹ ٗٵ ٚٳعٳ ِٵ  ٗڇ َٳاْٳاتٹ

ٕٳ  ٕٳ *كٳاعٴٛ ِٵ ٜٴشٳاؾٹعڂٛ ٗڇ ٛٳاتٹ ُٳًځ ِٵ عٳًځ٢  ٖٴ ٔٳ   (.9ع  1)امل٪َٕٓٛ:  ﴾ٚٳايډقٹٜ

ل، ٚعـّ ايتهبټٖٚهقا ا٭َل باي٠٬ِ، ٚا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهل، 

ِٻ٬﴿إف ٜكٍٛ تعاىل:  ;ٚا٫عتـاٍ يف اؿٝا٠، ٚعـّ كؾع ايِٛت ِڇ اي ٞٻ أځقٹ ٓٳ َٴلٵ ٜٳا بٴ ٚٳأڃ ٠ځ 

ُٳابٳ َٳا أځ ُٵبٹلٵ عٳًځ٢  ٚٳا ٓٵهځلڇ  ُٴ ٔڇ ايڃ ٘ٳ عٳ ْٵ ٚٳا ُٳعٵلٴٚفٹ  ّڇ ا٭ڂبٹايڃ ٔٵ عٳنٵ َٹ ٕٻ فٳيٹوځ  ِٳعٿلٵ  ٚٳ٫ *َٴٛكڇ وځ إڇ تٴ

ٍڇ ُٵ ٚٳ٫ تٳ ـٻىځ يٹًٓٻايڇ  ٕٻ ؾٹٞ ا٭ځ ػٳ َٳلٳساڄ إڇ ٍڈ ؾځؼٴٛكڈ  ٫اهللځكٵضڇ  َٴؼٵتٳا ٌٻ  ـٵ  * ٜٴشٹبټ نڂ ِٹ ٚٳاقڃ

ٕٻ أځ ٛٵتٹوځ إڇ ُٳ ٔٵ  َٹ ٔٴضٵ  ٚٳاغڃ ٝٹوځ  ٌٵ َٳ ُٹرلڇْٵهځلٳ ا٭ځؾٹٞ  ٛٵتٴ ايڃشٳ ِٳ ٛٳاتٹ يځ  (.19ع  17)يكُإ:  ﴾ُٵ
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ٚبايٓعل إىل ٖقٙ ايٛسـ٠ يف ايوٝام ٚا٭هًٛب، ؾهُا إٔ  ;ؾع٢ً ٖقا ا٭هاي

اهلل قـ أَل باي٠٬ِ ٚايِٝاّ، ٚعـّ اي٠٬ِ يف ساي١ ايوهل أٚ اؾٓاب١، يف اٯٜات 

عجٗا ٚؿكاهتٗا يف ايؿك٘، نقيو أَل اهلل تعاىل بايعـٍ  ٚمتٸ ،اٯْـ فنلٖا

ـٸ يف اٯٜات عٳ، سٝح تٴلٚاٱسوإ ٚأؿا٤ ا٭َا١ْ، ٢ْٗٚ عٔ اـٝا١ْ ٚايػٝب١ ٚايتهبټ

املقنٛك٠ َٔ ايتٌلٜعات اٱشل١ٝ، ٚميهٔ عجٗا يف َِاؿك آٜات ا٭سهاّ ٚايؿك٘ 

 أٜٔاڄ.

 

 ــــــ ـ وحدة أضموب وضيام السوايات يف املوضوعات الفكّية واألخالقية3

ايـيٌٝ اٯػل ع٢ً تٌلٜع١ٝ ا٭ٚاَل ٚايتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٛ ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ يف 

ؾإٕ أهًٛب املعَِٛني يف بٝإ املٛٓٛعات ٚاملوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ٌٜب٘  ;ٱه١َٝ٬املِاؿك ا

ؾايبٝإ يف ن٬ املٛكؿٜٔ ٖٛ ايتٌلٜع  .أهًٛبِٗ يف بٝإ املٛٓٛعات ايٌا٥ع١ يف ايؿك٘

ؿني بؿعٌ أٚ تلى عُّٛ املهًډ ^ٚأٌٖ ايبٝت |ا٭نلّ ٚايتهًٝـ، ٚقـ أَل ايٓيبٸ

ِ قـ اهتعًُٛا ؾٝٗا تعبرلات ٖٞ يف سهِ ا٭َل ، أٚ أْٗاملوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ُلاس١ڄ

وتؿاؿ َٔ بعٔٗا أسـ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ اـُو١، أٟ: ايٛدٛب، أٚ ٚايٓٗٞ، ٜٚٴ

ايتعبرل بايٛدٛب يف َٛكؿ  :اؿل١َ، أٚ ا٫هتشباب، أٚ ايهلا١ٖ، أٚ اٱباس١، َٔ قبٌٝ

 ;(31)«ايو٬ّ، نٛدٛب كؿٸ كؿٸ دٛاب ايهتاب ٚادبٷ»كؿٸ دٛاب ايو٬ّ ٚايهتاب: 

ٌٻ ٚسبٸ أٚيٝا٤ اهلل ع عنٻ»ض أعـا٤ اهلل: ػٵٚإبـا٤ اؿبٸ ٚاملٛؿٸ٠ ٭ٚيٝا٤ اهلل، ٚبٴ ع  ٚد

ُٸػٵ، ٚنقيو بٴٚادبٷ ٚا٭َل بأؿا٤ ا٭َا١ْ:  ;(32)«تِٗض أعـا٥ِٗ ٚايدلا٠٤ َِٓٗ َٚٔ أ٥

َٳ» ـڂٚا٭َل عڂوٵ ;(33)«بلٸاڄ أٚ ؾادلاڄ ،ا٥تُٓهِ عًٝٗا ٔٵأؿٸٚا ا٭َا١ْ إىل  عًٝهِ »ل: ًڂٔ ا

ـڂًڂلعڂوٵ ـ وٳٚنقيو ايٓٗٞ عٔ اؿځ ;(35)«عًٝهِ بايتٛآع»ٚا٭َل بايتٛآع:  ;(34)«ٔ ا

 .(36)«لبٵْ ٚايهٹلٵـ ٚاؿٹوٳأْٗاى عٔ ث٬خ ػِاٍ: اؿځ»ل: ٚاؿلْ ٚايتهبټ

ـٿٚايقٟ ٜ٪ٜٿ ثني اٱَا١َٝ; ـ تٌلٜع١ٝ ٖقٙ املٛٓٛعات أهًٛب َٚٓٗر بعض احمل

ُٸسٝح عُـٚا إىل مجع  ١ بايلٚاٜات ايؿك١ٝٗ، ٖقٙ ايلٚاٜات يف ايهتب ايلٚا١ٝ٥ اـا

ـٿ ثني ميهٔ يٓا إٔ ْقنل ٚأُـكٚا ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ع٢ً أهاهٗا. َٚٔ ٖ٪٤٫ احمل

لٸ ايعاًَٞ، سٝح مجع يف نتاب ٚها٥ٌ ايٌٝع١ ايهجرل َٔ ا٭ساؿٜح ايٌٝؽ اؿڂ
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ُٸ ُٸاـا ٔ ٖقٙ ايلٚاٜات أسهاَاڄ ١، ٚاهتٓبط ١َ باملوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ يف أبٛاب ػا

باب اهتشباب »، ٚ«َا ٜٛدب ا٫عتباك ل يفباب اهتشباب ايتؿهڊ»ؾك١ٝٗ، َٔ قبٌٝ: 

باب ٚدٛب اـٛف َٔ »، ٚ«ٌ ع٢ً اهللباب ٚدٛب ايتٛنڊ»، ٚ«ل مبهاكّ ا٭ػ٬مايتؼًڊ

ٔٸباب ٚدٛب سٴوٵ»، ٚ«باب اهتشباب نجل٠ ايبها٤ َٔ ػ١ٌٝ اهلل»، ٚ«اهلل باهلل  ٔ ايع

ٔٸ باب اهتشباب ايِدل »، ٚ«باب ٚدٛب ايِدل ع٢ً طاع١ اهلل»، ٚ«ب٘ ٚؼلِٜ ه٤ٛ ايع

باب ؼلِٜ طًب ايل٥اه١ َع عـّ »، ٚ«باب اهتشباب ايتٛآع»، ٚ«يف مجٝع ا٭َٛك

باب ٚدٛب »، ٚ«باب ؼلِٜ طًب ايل٥اه١ َع عـّ ايٛثٛم بايعـٍ»، ٚ«ايٛثٛم بايعـٍ

، «ـ ٚٚدٛب ادتٓاب٘ ؿٕٚ ايػبڀ١وٳباب ؼلِٜ اؿځ»ٚ، «توهني ايػٔب عٔ ؾعٌ اؿلاّ

باب »، ٚ«ٔٗاػٵ١َ ٚٚدٛب بٴباب ؼلِٜ سبٸ ايـْٝا احمللٻ»، ٚ(37)«لبٵباب ؼلِٜ ايهٹ»ٚ

ـٸ اينټ ،ـ يف ايـْٝاٖٵاهتشباب اينټ باب »، ٚ«ْ ع٢ً ايـْٝالٵباب نلا١ٖ اؿٹ»، ٚ«ـٖٵٚس

ٌٻ  .(38)«باب نلا١ٖ ايڀُع»، ٚ«فلٳنلا١ٖ سبٸ املاٍ ٚاي

 

 ــــــ سي آيات األحهاًـ ضرية ووٍّج الفكّاء ووفط4ِّ

ُٸ ١ ٚآٜات يكـ عح ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤ ع َٔ ايؿلٜكني ع يف نتبِٗ ايؿك١ٝٗ اـا

ايتٌلٜع  د١ٗا٭سهاّ بعض ا٭عاخ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚاملوا٥ٌ امللتبڀ١ بتٗقٜب ايٓؿى َٔ 

ُٸ١ نتاب  هٴبٴٌ »ٚايتهًٝـ. ٚميهٔ إٔ ْقنل َٔ بني ايهتب ايؿك١ٝٗ اـا

ع سٝح عُـ  ،١ عؿ٘: قُـ بٔ إزلاعٌٝ ايهش٬ْٞ ع َٔ عًُا٤ أٌٖ ايوٓٸمل٪يڍ ،«ايو٬ّ

ٗا: عح ايڀٗاك٠، ٚاي٠٬ِ، ض ا٭عاخ ايٌا٥ع١ يف ايؿك٘، َٚٓبعـ اـٛض يف بع

ض يف اجملًـ ايلابع َٔ ٖقا ايهتاب إىل ىل ايتعلټإ ع ٚايِّٛ، ٚايننا٠ َٚا إىل فيو

بعض ا٭عاخ ا٭ػ٬ق١ٝ، َٔ قبٌٝ: ايو٬ّ ٚإيكا٤ ايتش١ٝ ٚآؿابٗا، ٚآؿاب ا٭نٌ 

ٚايٌلب، ٚاٱسوإ ١ًُٚ ايلسِ، ٚاينٖـ ٚايٛكع، ٚايقنل ٚايـعا٤، ٚايتٛب١، 

ٚإٜقا٤ املوًُني،  ل،ٜا٤ ٚأْٛاع٘، ٚايٓؿام، ٚايتهبټٌ، ٚايلٿؼٵـ، ٚايػٔب، ٚايبٴوٳٚاؿځ

 .(39)َٚا إىل فيو ،ٚايتٛآع

١ أٜٔاڄ ع ببشح نُا قاّ ايٌٝؽ ٖٚب١ اينسًٝٞ ع ٖٚٛ اٯػل َٔ ؾكٗا٤ أٌٖ ايوٓٸ

ايؿك٘ اٱه٬َٞ »يف نتاب٘  ،عح ايتٛب١ :ٗاوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، َٚٓبعض امل
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 .(40)«ت٘ٚأؿيچ

ٚٵكنُا عح ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ ع َٔ ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ ع ب ٙ ايهجرل َٔ املوا٥ٌ ـٳ

ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ ما١ٜٚ ايؿك٘ أٜٔاڄ، ٚميهٔ اٱًاك٠ َٔ بٝٓٗا إىل: هبٸ امل٪َٔ، ٚايهقب 

ل، ٚاٱعا١ْ ع٢ً ايعًِ ٚاملع١ِٝ، ٚايػٝب١، ٚأْٛاع٘، ٚايًٗٛ ٚايًعب، ٚاملـٜض ٚايتًُڊ

ٍٸ  كهاي١ڄ ـ ايٌٝؽ ا٭ِْاكٟ. نُا أيډ(41)يف املعا١ًَ، ٖٚذا٤ امل٪َٔ ٚاي١ُُٝٓ، ٚايػ

 .(42)١ يف َٛٓٛع ايعـاي١ َٔ اينا١ٜٚ ايؿك١ٝٗ أٜٔاڄَوتكًچ

ـٸ ايٌٝؽ ايبٗا٥ٞ، ٚايوٝـ  نُا ميهٔ إٔ ْقنل َٔ عًُا٤ ايٌٝع١ اٯػلٜٔ: د

ٌپايوٝـ قُـ ايبذٓٛكؿٟ، سٝح أيډٚ، (43)امللت٢ٔ ١ يف َوتكًچ َِٓٗ كهاي١ڄ ـ ن

ل ايهلنٞ ث٬خ َوا٥ٌ، . ٖقا ٚقـ عح احملكڍ(44)َٛٓٛع ايتٛب١ َٔ اينا١ٜٚ ايؿك١ٝٗ

١ َٔ ما١ٜٚ ايؿك٘ أٜٔاڄ. ٚقـ ٖٚٞ: ايػٝب١، ٚايو٬ّ ٚايتش١ٝ، ٚايعـاي١، يف كها٥ٌ َوتكًچ

َا ٜكلب َٔ عٌل٠ نتب  ،«ايقكٜع١»ِ يف نتاب٘ ايكٝٿ ،ايڀٗلاْٞ فنل اٯغا 

، نُا فنل َا ٜكلب َٔ عٌل كها٥ٌ يف (45)َٛٓٛع ايعـاي١ يف ١ٚكها٥ٌ َوتكًچ

 .(46)ؾك١ٝٗ ٌ عًُا٤ ايٌٝع١ َٔ ما١ٜٚٺبٳٝب١، سٝح متٸ تأيٝؿٗا َٔ قٹَٛٓٛع ايػ

َٚٔ بني نتب آٜات ا٭سهاّ اييت تٓاٚيت ٖقٙ املوا٥ٌ ميهٔ يٓا إٔ ٌْرل إىل 

عح بعض املوا٥ٌ  ض إىلؿ٘: قُـ ػنا٥ًٞ، سٝح تعلٻ، مل٪يڍ«تؿورل أسهاّ ايكلإٓ»

نات ٚاملٌاعل ٚايعٛاطـ ٚاٱكاؿ٠ كٳـٵباملڂٗا: ايؿٔا٥ٌ ٚايلفا٥ٌ امللتبڀ١ ا٭ػ٬ق١ٝ، َٚٓ

 :َٔ ٖقا ايتؿورل ؼت عٓٛإ ٚايًػ١ ٚايع٬قات اٱْوا١ْٝ َع ايعامل اـاكدٞ، يف دن٤ٺ

ٌٸ(47)«ا٭سهاّ ايٓؿوا١ْٝ» إٕ ٖقا ايٓٛع » َوا٥ً٘ ا٭ػ٬ق١ٝ َا ًٜٞ: . ٚقـ نتب يف َوتٗ

ْٚوع٢ ٖٓا إىل بٝاْٗا، ٜڀًل ا٭سهاّ ايٓؿوا١ْٝ،  :ْا شلا عٓٛإلٵَٔ ا٭سهاّ اييت اػتٳ

ّٸ ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٫ٚ ٜٓبػٞ َٔ بعض اؾٗات  :عٓٛإ عًٝ٘ يف املِڀًض ايعا

َٸ١ َ٪يڍاعتباكٖا َٔ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ; ٚيقيو مل ٜتعلٻ ٚأَا  .ؿٞ أسهاّ ايكلإٓض شلا عا

ا٭سهاّ »َٔ ٚد١ٗ ْعل ناتب ايوڀٛك ؾإٕ ٖقا ايٓٛع َٔ ا٭سهاّ هب توُٝت٘ بع 

ًځهات ايؿا١ًٓ ٚايعاؿات ايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ; ٭ٕ امللاؿ َٓٗا ٖٛ إهاؿ املځ«ايٓؿوا١ْٝ

ٌٸ َكاب١ٌٓ. ؾؿٞ وٳاؿځ ٛټَٔ املځ ٚاسـ٠ٺ ن أٚ كفا٥ٌ َٔ  ك كف١ًٜٺًځهات ايؿا١ًٓ ميهٔ تِ

ٛٻ َٳًأْٗا إٔ تتش ًٳوډًځهات ْؿوا١ْٝ. ٍٚ إىل  ٌٸ ٫  ًځهات، َٔ ٖقٙ املځ ٚاسـ٠ٺ يف إٔ ن
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ب عًٝٗا ايجٛاب ٚايعكاب، إف ٜذلتٻ ;١ٓ أٚ ايكبٝش١وٳؿاؾعاڄ يِـٚك ا٭ؾعاٍ اؿځٌ تٌهچ

٢ ا٭َٛك املباس١ ع ٕ ايؿكٗا٤ ٜـكدٕٛ ا٭عُاٍ املٓـٚب١ ٚا٭ؾعاٍ املهل١ٖٚ ع ٚستٸإٚسٝح 

تٗا ُٓٔ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ميهٔ اعتباك ا٭سهاّ ايٓؿوا١ْٝ ع بًشاظ ٦ٌَٓٝٸ

 .(48)«٭سهاّ ايؿك١ٝٗيٮعُاٍ ٚا٭سهاّ ع يف عـاؿ ا

َٳَٚٔ بني املؿوٿ ٚٵكض بتعلٻ ٔٵلٜٔ املعاُلٜٔ  إىل بعض  «ؾك٘ ايكلإٓ»ٙ يف تؿورلٙ ـٳ

ؾك١ٝٗ أٜٔاڄ، َٚٔ بني املوا٥ٌ اييت تٓاٚشلا بايبشح ميهٔ  املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ ما١ٜٚٺ

ٚايتٛب١ ١ُ، ٚايهقب، ٚايوبٸ، ٗٵيٓا إٔ ْقنل: ايٓؿام، ٚا٫ؾذلا٤، ٚايػٝب١، ٚايتټ

 .(49)عٌ ٚايٌؿاع١، ٚايلمم، ٚاٯؿاب ا٫دتُاع١ٝ، ٚايـعا٤ ٚايتٔلټٚا٫هتػؿاك، ٚايتٛهټ

ايقٜٔ  ،لٟ آٜات ا٭سهاّإٕ َٓٗر ٚأهًٛب ٖقٙ ايڀا٥ؿ١ َٔ ايؿكٗا٤ َٚؿوٿ

ـ ٖقٙ املوأي١، ٖٚٞ إٔ ايؿك٘ ٜ٪ٜٿ ،ؾك١ٝٗ تٓاٚيٛا املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ بايبشح َٔ ما١ٜٚٺ

ا٥ل٠ املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚايعٌُ ع٢ً عح ٚؼًٌٝ ٖقٙ املوا٥ٌ ميهٔ إقشاَ٘ يف ؿ

 ٚاملٛٓٛعات َٔ ما١ٜٚ ايؿك٘ ٚايتهًٝـ.

 

 ــــــ ألخالمللْ مشوة الفكْ وعفوائد وآثاز توض

إٕ تٛهٝع ؿا٥ل٠ ايؿك٘ يتٌٌُ ا٭ػ٬م، ٚؿكاه١ املوا٥ٌ ٚاملٛٓٛعات ا٭ػ٬ق١ٝ 

ع٢ً ا٭ؾلاؿ ٚاجملتُع، ٚإٕ ٚدٛؿ ٖقٙ َٔ ما١ٜٚ ايتهًٝـ، ٜعٛؿ بايهجرل َٔ ايؿٛا٥ـ 

املٓاؾع ٜوتـعٞ دٛام ع بٌ ٚٓلٚك٠ ع عح املٛٓٛعات ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ ما١ٜٚ عًِ ايؿك٘ 

ِٸ  ٖقٙ اٯثاك ٚايؿٛا٥ـ ٖٞ: ٚايتهًٝـ. ٚإٕ أٖ

ع إٕ اتواع ايؿك٘ يـا٥ل٠ ا٭ػ٬م ٜٓتٌٌ ا٭ؾعاٍ ٚا٭ػ٬م ايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 1

ـٸيًٓاي َٔ اشللز ٚامللز، ٚع ؿ٠، ٜٚ٪ؿٸٟ إىل إْـكاز املٛامٜٔ ا٭ػ٬ق١ٝ ـّ ايكٝٛؿ احمل

لٖا ايٌلع١ٝ ايِشٝش١. ٜٚعٛؿ ايوبب يف فيو إىل إٔ ا٭ػ٬م عٓـَا توتٓـ طڂُٓٔ أڂ

ٛٿ ع١، ٚاٯؿاب ا٫دتُاع١ٝ إىل املِاؿك املؼتًؿ١، ٚا٭ؾٗاّ املتؿاٚت١، ٚاملـاكى املتٓ

ٌٸ ّڈ املتٔاكب١، ؾإٕ ن  ،ا٭ػ٬م ٚاملٛامٜٔ ا٭ػ٬ق١ٝ هٛف ٜعٌُ ع٢ً تؿورل ًؼ

ٚٵكَٔ تًو املِاؿك املؼتًؿ١، ٖٚقا ب ٜٚعٌُ ع٢ً تڀبٝكٗا اهتٓاؿاڄ إىل نٌڎ ٙ ٜ٪ؿٸٟ إىل ـٳ

ـٸ أسٝاْاڄ; ٚأَا  ُا تهٕٛ َتٔاكب١ڄبٳؿ٠ َٔ ا٭ػ٬م يف اجملتُع، ٚكٴظٗٛك أًهاٍ َتع
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ِٸ عح ا٭ػ٬م َٔ قٹ ِٿبٳعٓـَا ٜت ـٿٌ املتؼ ِٸ ،ِٖ ايؿكٗا٤ عٜٔ ع ايقٜٔ ِني يف اي  ٜٚت

اهتٓباط اٱكًاؿات ٚاهتؼلاز ايتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ َِاؿكٖا ا٭١ًُٝ ٚايها١ًَ، 

َٚوتٓـ٠ إىل  ميهٔ شلا إٔ تهٕٛ أػ٬قاڄ ُشٝش١ڄؾإْ٘ ١، ْٚعين بقيو ايكلإٓ ٚايوٓٸ

ـٿ ٜٔ. ٚبايتايٞ ؾإٕ أػ٬م ا٭ؾلاؿ يف مجٝع اجملتُعات ٚا٭َانٔ هٛف َٛامٜٔ ايٌلع ٚاي

 ١ٓ.ٚفات سـٚؿ ٚآش١ َٚتعٝٿ ،ٚاسـ٠ڄ تهٕٛ

ب ع٢ً عح ا٭ػ٬م ؾكٗٝاڄ تهُٔ يف تعلٸف أؾلاؿ ع ٚايؿا٥ـ٠ ايجا١ْٝ اييت تذلتٻ2

ٌڈ ْ٘ يف عح ايتعايِٝ ٚاملؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ إ :ؿقٝل; ببٝإ اجملتُع ع٢ً ٚظا٥ؿِٗ بٌه

ِٸ ٌڈ ؾكٗٝاڄ ٜت ٌٸؿقٝل، ٜٚتٸ ؼـٜـ َكـاك اعتباكٖا بٌه ـٺ ٔض َا إفا نإ ن َٔ  ٚاس

ٖقٙ املؿاِٖٝ ٚايتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٛ َٔ ايٓٛع ايٛادب أٚ اؿلاّ أٚ املهلٚٙ أٚ 

ذ٢ٓ إٕ ايؿا٥ـ٠ اييت تٴ» كني املعاُلٜٔ يف ٖقا ايٌإٔ:أٚ املباغ. ٚقاٍ أسـ احملكڍ املوتشبٸ

ٕڈٖٞ أْٗا هٛف تتُتٸ َٔ عح املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ع٢ً املوت٣ٛ ايؿكٗٞ قاطع  ع ببٝا

ـٻ ٝٿ ;ؿٚق ٌٸؾإٕ ايؿك٘ سٝح ٜؿٝـ سـٚؿاڄ كتًؿ١، ٜٚب ـٸاڄ َعٝٓاڄ،  ٔ يه ٚاسـ َٔ ا٭َٛك س

أػل٣: إٕ عح املوا٥ٌ  خ َجٌ ٖقٙ اـِا٥ّ يف املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ. ٚبعباك٠ٺـٹؾإْ٘ ٜٴشٵ

ٝٻٝٵـ َٔ ساي١ اؿځا٭ػ٬ق١ٝ ؾكٗٝاڄ هٛف ٜٴؼلز املهًډ ٔ ل٠ ٚاْعـاّ ايتهًٝـ; سٝح ٜتب

ٌڈ  .(50)«؟َٚا ايقٟ هب عًٝ٘ عـّ ؾعً٘ ؟قاطع َا ايقٟ هب عًٝ٘ ؾعً٘ ي٘ بٌه

ٖقٙ ايتٛهع١ ٖٞ إٔ ا٭ػ٬م تهتؿٞ يف ايػايب باٱكًاؿات  َٔع ايؿا٥ـ٠ ايجايج١ 3

َٸ١، ٫ٚ تبـٟ كأٜاڄ يف َٛكؿ اؾن٥ٝٸ ات ٚؾلٚع املٛٓٛعات املؼتًؿ١; ٚأَا ٚايتُٛٝات ايعا

ِٸ عح مجٝع دٗات نٌڎ املٛٓٛعات ا٫بت١ٝ٥٬، بٛاهڀ١ ا٫هتعا١ْ  َٔ يف ايؿك٘ ؾٝت

ٌڈ ّٸ با٭ؿي١ ايٛاكؿ٠ يف فيو املٛٓٛع بٌه ْٸ عا ِٸأٚ ػا ِٸ ، ث بٝإ سهِ تًو املوأي١ ع  ٜت

ّٸ ٌٸ هٛا٤ يف املٛكؿ ايعا ـٺ يقيو ايٛٓٛع أٚ يف ن ٖٚقا ٜ٪ؿٸٟ با٭ؾلاؿ  ،َٔ دن٥ٝات٘ ع ٚاس

ٌٸ َكابٌف ع٢ً ٚظا٥ؿِٗ يف إىل ايتعلټ ـٺ ن َٔ اؾٗات ٚا٭ما٤ املؼتًؿ١ يًُوا٥ٌ  ٚاس

إٕ ايتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ » يف ٖقا ايٌإٔ: «قلآْٞ ؾك٘ »ـ ا٭ػ٬ق١ٝ. ٚقاٍ َ٪يڍ

ؼتاز يف بعض ا٭سٝإ ع بوبب اػت٬ف سا٫ت اٱْوإ يف ايتعاطٞ َعٗا ع إىل ايبشح 

ٕ ايهلِٜ َٔ فيو إٔ ايكلآٚٚايتشكٝل يف كتًـ دٛاْب ًٚلا٥ط املٛٓٛع ٚاؿهِ. 

ُٳذٳايٹىڇ ؾځاؾڃوٳشٴٛا ٜٳؿڃوٳضڇ ﴿ٜٴٌرل يف قٛي٘ تعاىل:  ِٵ تٳؿځوٻشٴٛا ؾٹٞ ايڃ ٌٳ يځهڂ ِٵاهللڂإڇفٳا قٹٝ  ﴾ يځهڂ
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ٌڈ11)اجملاؿي١:  إٔ فات  ض يٰػلٜٔ يف اجملايى، إ٫چاهتشبابٞ، ٖٚٛ ايتؿوټ ( إىل عُ

ًٳوډض شلا ًلا٥ط كتًؿ١. ٚع١ًُٝ ايتؿوټ ٕٵ ٫   يف إٔ ا٭ًؼاْ ٚاؿا٫ت ؽتًـ; نأ

ض َع سٔٛكٙ أٚ ٫ ، أٚ ٜتٓاهب ايتؿوټأٚ ٫ ٜهٕٛ يف ؿع٠ٛٺ ٜهٕٛ ايٌؼّ يف ؿع٠ٛٺ

يف بعض  «ضايتؿوټ»شلقا  ٚسا٫ت كتًؿ١. ؾكـ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى َع٢ٓٶ ٜتٓاهب، ؾٗقٙ أَٛكٷ

ِٸ ايؿ٢ٓٛ بني اؿآلٜٔ، ٚكٴ ،املٛاكؿ، ٜٚ٪ؿٸٟ إىل إكباى اجملًى ُا ٜٓڀٟٛ عـّ بٳٚتع

أٚ إٜقا٤ أٚ اهتٗنا٤، ٚبقيو ٜهٕٛ ٖقا ايعٌُ  ض يف بعض ا٭سٝإ ع٢ً إٖا١ْٺايتؿوټ

ٚإٕ كعا١ٜ مجٝع  .َاڄ. ؾٝذب َلاعا٠ مجٝع ٖقٙ اؿا٫ت يف ٖقٙ املوأي١ ا٭ػ٬ق١ٝقلٻ

ٌٸ ـٺ دٗاتٗا، ٚبٝإ أسهاّ ن َٔ ٖقٙ ايٛدٛٙ املؼتًؿ١، َٚٛٓع عح مجٝع ٖقٙ  ٚاس

 .(51)«إمنا ٜهٕٛ يف عًِ ايؿك٘ ،ا٫تاملٛاكؿ ٚاؿ

ب١ ع٢ً عح املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ؾكٗٝاڄ ؾٗٞ إهاؿ ع أَا ايؿا٥ـ٠ ايلابع١ املذلتٿ4

ِٸ  اؿاؾن ٚاملنٜـ َٔ ا٫ٖتُاّ ٚايعٌُ بٗقٙ املؿاِٖٝ. إٕ ٖقٙ اؿٛاؾن ٚا٫ٖتُاَات ٜت

ٚٸايبٴعٵ :ـٜٔإهاؿٖا ع٢ً بٴعٵ إىل ايٛسٞ ٚاٱي٘; مبع٢ٓ إٔ : اْتواب ايتعايِٝ ايؿك١ٝٗ ٍـ ا٭

ـٿ ٜٔ ٚايٛسٞ ا٭سهاّ ٚايكٛاْني ايؿك١ٝٗ ع ػ٬ؾاڄ ؾُٝع ايتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ع تٌٓأ َٔ اي

اٱشلٞ. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي عٓـَا ٜـكى ا٭ؾلاؿ يف اجملتُع إٔ ٖقا ايتهًٝـ ايقٟ متٸ 

 ;اّ ب٘ ٚاَتجاي٘أندل يًكٝ ٌ ايٛظٝؿ١ ايـ١ٜٝٓ ٚن٬ّ اهلل وٌِ يـِٜٗ ؿاؾعٷبٝاْ٘ ميجٿ

: ٚدٛؿ ايجٛاب ٚايعكاب يف ايتهايٝـ ايؿك١ٝٗ. َٚٔ ٖٓا عٓـَا ٜعًِ ـ ايجاْٞٚايبٴعٵ

ـ إٔ ايكٝاّ بايؿعٌ ا٭ػ٬قٞ أٚ تلن٘ ٜعٛؿ عًٝ٘ مبجٌ ٖقٙ ايٓتا٥ر ؾإٕ اؿاؾن املهًډ

 يـٜ٘ إىل ايعٌُ بٗقٙ ايتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ هٛف ٜتٔاعـ.

٢ً عح املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ؾكٗٝاڄ، ٚاييت ميهٔ ب١ عع ٚاملٓؿع١ ا٭ػل٣ املذلتٿ5

ـټ ِٸع ؾٛا٥ـ ؿػٍٛ ايؿك٘ إىل ؿا٥ل٠ ا٭ػ٬م، ٖٞ إٔ تٛهٝع ايؿك٘ يٌٌُٝ  ٖا َٔ أٖ

ـٿ ٚعـّ ػاٌٖ ٖقٙ ايتعايِٝ  ،ٜٔا٭ػ٬م ٜ٪ؿٸٟ إىل ايعٌُ بايتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ يً

ِٸ ػاًٖٗا ٫ٚ ؼع٢  ا٭ػ٬ق١ٝ; ٚايوبب يف فيو إٔ ايهجرل َٔ املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ٜت

ٕ اَتجاشلا أٚ تلنٗا ٫ ٜوتتبع أ١ أْٗا فلٸؿ َؿاِٖٝ أػ٬ق١ٝ، ٚعذٸ ;با٫ٖتُاّ ايهايف

ٌٻ ٔٵ ،ب ا٭ػ٬قٞذٵغرل ايجٓا٤ أٚ اي ـٿ ٚيه ِٸ كبط ٖقٙ ايتعايِٝ بايٌلع ٚاي ٜٔ، عٓـَا ٜت

ٌپ ٕڈ ٜٚٓـكز ن َٔ ايٛدٛب ٚاؿل١َ  ،َٔ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ اـُو١ َٓٗا ؼت عٓٛا
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ـٸ ا٭ؿ٢ْ ع هٛف ٚا٫هتشباب ٚايهلا١ٖ ٚاٱباس١، ؾإٕ ا٭ًؼاْ املتٌلٿ عني ع يف اؿ

ْٚ٘ ػاٙ اي٠٬ِ ٚايِّٛ ْٚعا٥لُٖا َٔ ـٴٕٚ ػاٖٗا فات ا٫ٖتُاّ ايقٟ ٜٴبٵـٴٜٴبٵ

ٚبقيو ؾإٕ ٖقا ا٭َل هٛف ٜٴـػٌ ايتعايِٝ ٚاملؿاِٖٝ  .ٜٚعًُٕٛ بٗا ،ايتهايٝـ ايٌلع١ٝ

ٔاف إىل فيو إٔ ائُا١ْ ايتٓؿٝق١ٜ ػ٬ق١ٝ إىل َولغ اؿٝا٠ ايع١ًُٝ يًٓاي. ٜٴا٭

املٛدٛؿ٠ يف اٱيناَات ايؿك١ٝٗ، ٚعـّ ٚدٛؿ َجٌ ٖقٙ ائُا١ْ بايٓوب١ إىل املوا٥ٌ 

ٌ بٳـاڄ آػل ميهٓ٘ إٔ ٜٛدب ا٫ٖتُاّ ٚاملنٜـ َٔ ايعٌُ َٔ قٹٌ َ٪ٜٿا٭ػ٬ق١ٝ، ٌٜهڍ

 ١ يف َجٌ ٖقٙ اؿاي١.ا٭ؾلاؿ بايتعايِٝ ا٭ػ٬قٝ

 

 ــــــ الٍتيجة

ـٻ ّ ٖٞ إٔ َٛٓٛعات إٕ ايٓتٝذ١ اييت ميهٔ اؿٍِٛ عًٝٗا َٔ فُٛع َا تك

نُا ميهٔ  ،َٚوا٥ٌ ا٭ػ٬م ايع١ًُٝ اييت تٓـكز ُٓٔ سـٚؿ اػتٝاك ٚإكاؿ٠ اٱْوإ

ا٭ػ٬م، ٚميهٔ يعًُا٤ ا٭ػ٬م ؿكاهتٗا ٚعجٗا َٔ كتًـ  فاٍإٔ تبشح يف 

ٚإٕ ايؿكٗا٤  .اؾٗات ٚا٭بعاؿ ا٭ػ٬ق١ٝ، نقيو ميهٔ عجٗا َٔ ما١ٜٚ ايؿك٘ أٜٔاڄ

ميهِٓٗ ع َٔ ػ٬ٍ إثاك٠ ٖقٙ ا٭عاخ يف تؿاهرل آٜات ا٭سهاّ ٚايهتب ايؿك١ٝٗ 

ٌٸ ـٺ اـا١ُ ع بٝإ اؿهِ ايٌلعٞ يف َٛكؿ ن ٚإٕ ايڀلٜك١  .املٛٓٛعات َٔ ٖقٙ ٚاس

ايع١ًُٝ إىل ؼكٝل ٖقٙ ايػا١ٜ تهُٔ يف اْتٗاز فات هرل٠ ٚأهًٛب بعض ايؿكٗا٤ ايقٜٔ 

أؿكدٛا بعض املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ يف نتب ايؿك٘ ٚآٜات ا٭سهاّ; ٚإٓاؾ١ أبٛاب ٚنتب 

ِٸ  ،عح املٛٓٛعات ٚاملوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ دـٜـ٠ إىل ايؿك٘ ٚاملِاؿك ايؿك١ٝٗ، ٚإٔ ٜت

ٌڈبٌ نُا ٖٛ ايٌإٔ يف  ١ ا٭ػل٣،تؿًِٝٞ، َٔ ما١ٜٚ اٯٜات ٚايلٚاٜات ٚها٥ل ا٭ؿيچ ه

باٱٓاؾ١ إىل سٍِٛ ايؿلؿ ٚاجملتُع ع٢ً ٚ . ٚبقيو،ا٭عاخ املتـاٚي١ يف عًِ ايؿك٘

ـٸ١َ، هٛف ٜتشلٻ ك ايؿك٘ َٔ ائٝل ٚاحملـٚؿ١ٜ اييت ٜعاْٞ َٓٗا سايٝاڄ، ايؿٛا٥ـ املتك

اؿٝا٠ ايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًبٌل; سٝح  فا٫ت١ٝ يف مجٝع ٜٚـػٌ َٔ ايٓاس١ٝ ايعًُ

 ١َ إىل بٝإ ك١ٜ٩ ايٌلع بٌأْٗا.لٳبٵمتىٸ اؿاد١ املڂ
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 يَاألخالم لمدِّة َتَبعّي

 دزاضٌة وحتمين

 

 هادي فنائيد. الشيخ 

 مرقال هاشمترجمة: 

 

 ــــــ ـ بياُ املطألة1

ـٿ ؼق يف بعض ا٭سٝإ ٜٔ قـ اتٸيكـ نإ ايتؿهرل ايبٌلٟ يف َٛادٗت٘ َع اي

ـٿ تٵَٛاقـ هًب١ٝ، ًُٚځ ـٸ اعتباك اي ٜٔ أؾٕٝٛ ايٌعٛب يف بعض امللاسٌ إىل س

ُٳٚاجملتُعات، يف سني  ٓٵا٭ػ٬م َٔ ٖقٙ ايتٛدټ تٵهً ل إىل ا٭ػ٬م عځٗات، سٝح نإ ٜٴ

ع٢ً ايـٚاّ بُٛؿٗا أ٬ُڄ َكب٫ٛڄ َٚٛٓع اٖتُاّ مجٝع اجملتُعات اييت تبشح عٔ 

 ايوعاؿ٠ ايبٌل١ٜ.

ـٿ ٖقٙ ايل١ٜ٩ فٖب بعضٷ َكابٌٚيف  ٜٔ، ٚأْهل إىل ايكٍٛ بؿٌِ ا٭ػ٬م عٔ اي

ٟٸ ابتٓا٤ يٮػ٬م ع٢ً ايـٜٔ ٍٸٚدٛؿ أ ٕ ع٢ً فيو بايكٍٛ: إفا ٚلاملؿهڍ ٖ٪٤٫ . ٜٚوتـ

أ َٔ ايـٜٔ ؾإٕ نٌ ٫ ٜتذنٸ أَهٔ يٓا َٔ ايٓاس١ٝ املٓڀك١ٝ إٔ ْجبت إٔ ا٭ػ٬م دن٤ٷ

ٟ ع يف َجٌ ٖقٙ اؿاي١ ع إىل اْٗٝاك ا٭ػ٬م، ٚعًٝ٘ تنينٍ يف أكنإ ايـٜٔ هٛف ٜ٪ؿٸ

ٌٸ إف َٔ ؿٕٚ ا٭ػ٬م ٫ تبك٢ اؾٗٛؿ ايؿهل١ٜ ع٢ً ػًٛؿ ٚبكا٤ ا٭ػ٬م;  هب ُبٸ ن

ٟٸ َٔ أْٛاع ا٫كتباط  ْٛعڈ ٖٓاى إَها١ْٝ ملٛا١ًُ اؿٝا٠ ٚايتعاٍٜ ايوًُٞ، ٚإٕ أ

 ٟ إىل اْؿلاط عكـ ا٭ػ٬م.املعليف بني ايـٜٔ ٚا٭ػ٬م هٛف ٜ٪ؿٸ
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ٚع٢ً اؾذلاض  .١ عٔ ايـٜٔتٗـف ٖقٙ املكاي١ إىل إثبات إٔ ا٭ػ٬م غرل َوتكًچ

و ا٭ًؼاْ با٭ػ٬م; ٭ٕ يتُوټ ـٜٔ ٫ تهٕٛ ٖٓاى ُٓا١ْڅاهتك٬ٍ ا٭ػ٬م عٔ اي

ِٸ ه١ٝ ـٵايـعا٥ِ املعلؾ١ٝ ٚا٭بوتُٛيٛد١ٝ، ٚػرل ُٓا١ْ تٓؿٝق١ٜ ٚقڂ ايـٜٔ َٔ أٖ

يٮػ٬م. ٚمٔ ْوع٢ يف ٖقٙ املكاي١ إىل ًلغ ٚتؿٌِٝ أْٛاع ساد١ ا٭ػ٬م إىل ايـٜٔ، 

اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ ميهٔ يٲْوإ إٔ ٚاٱداب١ عٔ ايو٪ ;ا٫ستٝادات املعلؾ١ٝ :َٚٔ بٝٓٗا

ُٿٜـكى مجٝع ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ اهتٓاؿاڄ إىل فلٻ ٌ، ٜٚلهِ يٓؿو٘ طلٜك١ ؿ عكً٘ املتأ

ٛٻ ا ك أما٤ كتًؿ١ يف َٛكؿ ا٫كتباط بني ا٭ػ٬م ٚايـٜٔ، ممچسٝات٘؟ ميهٔ يٓا إٔ ْتِ

ٚايقٟ ْوع٢ إيٝ٘ يف ٖقٙ املكاي١ ٖٛ  .ٌ ؾ٬هؿ١ ايـٜٔ ٚا٭ػ٬مبٳمتٸ عج٘ ٚؿكاهت٘ َٔ قٹ

 ،ٚاٱداب١ عٓٗا ايتاي١،١ٝ ٚساد١ ا٭ػ٬م إىل ايـٜٔ. ٚميهٔ يـكاه١ ا٭ه١ً٦ عٝٸبٳعح تٳ

 إٔ تواعـْا يف ٖقا ايٌإٔ:

ُٻ  ٌ إىل ا٭ػ٬م ؿٕٚ ايلدٛع إىل ايـٜٔ؟ع ٌٖ ميهٔ يٲْوإ إٔ ٜتٛ

 ي٘؟ عٔ ايـٜٔ أٚ تابع١څ ١څع ٌٖ ا٭ػ٬م َوتكًچ

ِٸ اؿٍِٛ ع٢ً ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ؟ع ٌٖ   ٜت

 ل ٚايتڀبٝل؟ع ٌٖ ؼتاز ا٭ػ٬م إىل ايـٜٔ يف َكاّ ايتشكڊ

 ٝٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ ؿٕٚ املعتكـات ايـ١ٜٝٓ؟و بايكٹع ٌٖ ميهٔ ايتُوټ

 ع َا ٖٛ َكـاك اكتباط ا٭ػ٬م بايـٜٔ؟

 

 ــــــ ـ اجلروز التازخيية لمبخح2

َٸ١ اييت ًػًت أفٖإ  إٕ اكتباط ٚساد١ ا٭ػ٬م إىل ايـٜٔ َٔ املوا٥ٌ اشلا

َټاملؿهڍ ِٸلٜٔ ع٢ً ايـٚاّ، ٚؿؾعتِٗ إىل ايتأ  ٌ ٚايتؿهرل يف ٖقٙ املكٛي١. ٚايو٪اٍ ا٭ٖ

ايـٜٔ ٚا٭ػ٬م ٖٛ ايو٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ ا٭ػ٬م  فاٍلٜٔ يف ايقٟ ًػٌ أفٖإ املؿهچ

َٔ مثاك ْٚتا٥ر ايٛسٞ ٚايتعايِٝ ايوُا١ٜٚ يٮْبٝا٤ ٚا٭ُٚٝا٤ اٱشلٝني أّ ٖٞ ع َجٌ ها٥ل 

ِٷ ا٫تاجمل بٌلٟ ٫  املعلؾ١ٝ، َٔ قبٌٝ: عًِ ايٓذّٛ ٚايؿٝنٜا٤ ٚايلٜآٝات ٚغرلٖا ع عً

 ـ أٚ ٜكّٛ ع٢ً ايعكا٥ـ ايـ١ٜٝٓ؟١، ٫ٚ ٜوت١ٓ َوتكًچوتاز إىل ايـٜٔ، ٚي٘ ٖٜٛٸ

ًـٜٔ; ي١ ا٭ػ٬م عٝٸبٳلٜٔ قبٌ عِل اي١ٔٗٓ ٜكٛيٕٛ بتٳيكـ نإ أغًب املؿهڍ
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ـٸ ّڈٚناْٛا يف ٖقا اٱطاك ٜعتدلٕٚ ايهتب املك ٝٳِ يًكٹ ه١ ٚايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ َِـك إشلا

ـٸٛٵا٭ػ٬ق١ٝ، ٚناْٛا ٜوعٳ َٚٔ ٖٓا ه١; ٕ إىل اهتؼلاز املؿاِٖٝ ايـ١ٜٝٓ َٔ ايهتب املك

ٓٵ ِٸفا٫ڄل إىل ا٭ػ٬م بُٛؿٗا عځنإ ٜٴ   َٔ ايعًّٛ ايـ١ٜٝٓ، ٚأْٗا ؼع٢ بايكـاه١، ٜٚت

ٕٵ ا نٓٸ اؿـٜح عٓٗا يف بعض ا٭سٝإ بعٓٛإ ا٭ػ٬م املوٝش١ٝ أٚ أػ٬م املوٝشٞ، ٚإ

أػ٬ق١ٝ َٓوذ١ُ ٚنا١ًَ إىل املوٝش١ٝ، ٚاعتباك َا ٚكؿ  ٫ ْوتڀٝع إٔ ْٓوب َٓع١َٛڄ

ـٸ يف ايهتب  . (1)َٔ ايِٓا٥ض ا٭ػ٬ق١ٝ ه١ بُٛؿ٘ هًو١ًڄاملك

ُٸ ١ٝ، ٖٚٞ إٔ ايعًُا٤ املوٝشٝني ع قبٌ عِل نُا تٓڀٟٛ ٖقٙ ايٓكڀ١ ع٢ً أٖ

أٚغوڀني ٚتَٛا ا٭نٜٛين، ناْٛا ٜوتؿٝـٕٚ َٔ أؾهاك  :َٔ أَجاٍ، اي١ٔٗٓ ع

َٔ أدٌ ايتأهٝى يٮػ٬م املوٝش١ٝ، ٚإٔ ٜكُٝٛا ا٭ػ٬م املوٝش١ٝ  ;ؾ٬هؿ١ اٱغلٜل

ـٳع٢ً أهاي تلاخ ايؿ٬هؿ١ ايْٝٛاْٝني.  ٝٵ إٔ اٱميإ باهلل، ٚػًٛؿ ايٓؿى، ٚاؾنا٤  بٳ

ـٳ .ٚايعكاب ٚايجٛاب ا٭ػلٟٚ، قـ ساؾغ ع٢ً َهاْت٘ ا٭١ًُٝ يف ا٭ػ٬م ٝٵ أْ٘ يف  بٳ

ـٿأعكاب تٗاٟٚ هًڀ١ أكباب ايهٓٝو١، ٚاْ ٜٔ َٔ هاس١ ايوٝڀل٠ ايٌا١ًَ وشاب اي

ٝٸ ١ ػٓض مٛ يًعًِ، بـأ اكتباط ا٭ػ٬م بايـٜٔ ٜٓشول بايتـكٜر، ٚأػقت ُبػتٗا ايـٜٓ

 إ.ٛٳائعـ ٚاشلځ

مت ؾهل٠ َع ظٗٛك اي١ٔٗٓ ايتٜٓٛل١ٜ، تعنٻ ،ٚيف ايكلٕ ايجأَ عٌل ي٬ًُٝؿ

ٖقٙ ايعلٚف ظٗل  ٌٸٚيف ظ .ايعًّٛ فا٫تا٫نتؿا٤ بايعكٌ ٚايتذلب١ يف مجٝع 

. ٚبعـ ظٗٛك ٖقا ايٓٛع َٔ ا٭ؾهاك (2)اي٬ٖٛت ايڀبٝعٞ ٚايلبٛب١ٝ ٚايـٜا١ْ ايڀبٝع١ٝ

ا٫كتباط بني ا٭ػ٬م ٚايـٜٔ، ٚمتٸ اعتباك  لت اؿا١ٓٓ يؿوچٚا٫ػاٖات اٱؿاؿ١ٜ تٛؾډ

ٞٸ  تٵٖٚهقا أٓشٳ .مجٝع أْٛاع اهتٓاؿ ا٭ػ٬م إىل ايـٜٔ أَلاڄ َلؾٛٓاڄ ٚغرل عًُ

إٕ هٝڀل٠ ايـٜٔ » عٔ ايـٜٔ. ٚقٌٝ بٌإٔ ايـيٌٝ ايل٥ٝى شلقا ايتؿهرل: ١ڄ٭ػ٬م َوتكًچا

ع٢ً ايعًّٛ َٚعاٖل ايتؿهرل اٱْواْٞ َٔ ع٬َات ايعِٛك ايٛهڀ٢ َٚلس١ً امڀاط 

ٟٸ ٖٚهقا ا٭َل بايٓوب١ إىل  .، ٚنإ امؿٖاك ايعًّٛ ْتٝذ١ ٫هتك٬شلاايؿهل ايبٌل

ٓاڄ. يكـ ًاع ِـ بايؿ١ًٝٔ ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ َتـٜٿا٭ػ٬م أٜٔاڄ. ميهٔ يٲْوإ إٔ ٜتٸ

ل٠ يًـٜٔ ع َجٌ: ايٌٝٛع١ٝ، هٹٓٵٖقا ايلأٟ يف ايعِل اؿـٜح، ٚأؿٸ٣ اْتٌاك املقاٖب املڂ

 .(3)«ٚايٓؿوا١ْٝ، ٚايٛدٛؿ١ٜ ع إىل تك١ٜٛ ٚتعنٜن ٖقٙ ايل١ٜ٩
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ـٿيايل١ٜ٩  إٕ ٖقا ايٓٛع َٔ ـٳٜٔ نإ ٖٛ ايٓٛع ايػايب. ٬كتباط بني ا٭ػ٬م ٚاي ٝٵ  بٳ

َٳأْ٘ قـ ظٗل ستٸ ٮػ٬م، ٚنإ ي يٓعل٠عاكض ٖقا ايٓٛع َٔ ا ٔٵ٢ يف تًو امللس١ً 

ٔڈإُلاكِٖ ٜكّٛ ع٢ً إٔ ا٭ػ٬م ٫ ٜهتب شلا ايتشكڊ  .(4)ل ؿٕٚ ؿٜ

 

 ــــــ ـ اإلضالً ووطألة اٌفصاه األخالم عَ الدي3َ

ٚٸ ًٗـ ٫ڄ نبرلاڄ سٍٛ َا١ٖٝ ٚسكٝك١ اٱميإ; ـٳٍ َٔ تاكٜؽ اٱه٬ّ دٳايكلٕ ا٭

ٚفٖب املعتني١ إىل ايكٍٛ بإٔ َلتهب  ;ؾكاٍ اـٛاكز بهؿل َلتهب ايهبرل٠

لٚا عٔ بني ايهؿل ٚاٱميإ، ٚعبٻ ٫ٚ ناؾلاڄ، بٌ ٖٛ يف َٓني١ٺ ،ايهبرل٠ يٝى َ٪َٓاڄ

بامللد١٦ ع قايت بإٔ  تٵؾځأػل٣ ع عٴلڇ يف ايبني ؾلق١څ ; ٚظٗلت«املٓني١ بني املٓنيتني»فيو بع 

ٍٷ ب٬ عٌُ(، ٚقاّ ا٫عتكاؿ عٓـِٖ ع٢ً  سكٝك١ اٱميإ يٝوت ه٣ٛ اٱقلاك بايًوإ )قٛ

 .(5)«، نُا ٫ تٓؿع َع ايهؿل طاع١څ٫ تٔلٸ َع اٱميإ َع١ِٝڅ»قٛشلِ: 

ٌڈ ٚنإ ٖقا ايتؿلٜط يف ايتؿهرل يف سكٝكت٘ كؿٸ٠ځ اٱؾلاط  َكابٌيف  ؾع

ٌ ْٛعاڄ َٔ اٱباس١ٝ يف ا٭ػ٬م ٚايعٌُ; ٫عتكاؿِٖ ايؿهلٟ يـ٣ اـٛاكز; سٝح َجٻ

ؿ ا٫عتكاؿ بايـٜٔ يتشكٝل ايوعاؿ٠، ؿٕٚ اؿاد١ إىل ا٭ػ٬م ٚا٭عُاٍ بهؿا١ٜ فلٸ

ايـ١ٜٝٓ; إف مل ٜهْٛٛا ٜعتدلٕٚ ايعٌُ ٬َناڄ يف اٱميإ، َٚٔ ٖٓا ؾكـ قايٛا بؿٌِ 

١. ٚع٢ً أهاي ٖقا ١ َوتكًچَُٓٗا ٖٜٛٸ ٬م ٚايعٌُ، ٚدعًٛا يهٌڎاٱميإ عٔ ا٭ػ

إىل ايـٜٔ; إف ٫ ساد١ يـ٣ اٱْوإ يف  ا٭ػ٬م ٚا٭ؾعاٍ عاد١ٺ ـٵعٴا٫عتكاؿ مل تٳ

ٚٵكٷٔ َٔ َكٛي١ ا٫عتكاؿ، ٚبقيو ٫ ٜهٕٛ ي٘ إف اٱميإ ٚايتـٜټ ;هعاؿت٘ إىل ا٭ػ٬م يف  ؿٳ

ٟٸ تٳ  ًـٜٔ.ي١ عٝٸبٳهعاؿ٠ اٱْوإ، ٚيٝى ي٘ أ

از بٔ ٜٛهـ ٌ ا٭َٜٛني، ٚنإ اؿذٸبٳَٔ قٹ ٖقا ا٫عتكاؿ بذلسٝبٺ ٞٳعٹٚقـ سٳ

ّڈٚوٝط ايٌؼِٝات ايوٝاه١ٝ امل٪ٜٿ ،ايجكؿٞ ٜـعِ ٖقٙ ايعكٝـ٠  ـ٠ شلقٙ ايعكٝـ٠ باٖتُا

ْٸ ٚناْت ٖقٙ  .يتك١ٜٛ ايٓعاّ ا٭َٟٛ . ٚقـ أُبض ٖقا ا٫عتكاؿ ٚه١ًٝڄٚاستؿا٤ ػا

نبرل َا ؿاّ ا٭َٜٕٛٛ يف ايوًڀ١، ٚناْت تهتوب اعتباكٖا  باعتباكڈ عايؿلق١ تتُتٻ

 .(6)َٚهاْتٗا َٔ ايـٚي١ ا٭١َٜٛ
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 ــــــ ٌكٌد ووٍاقػة

بايعٌُ  ل إ٫چٗا ع٢ً إٔ اٱميإ ايهاٌَ ٫ ٜتشكډايؿلم اٱه١َٝ٬ نًچ عٴُٹذٵتٴ

ٚإٔ سكٝك١ ١ٓ، ٚإٔ امل٪َٔ اؿكٝكٞ ٖٛ اٱْوإ ايعاٌَ، وٳايِاحل ٚا٭ػ٬م اؿځ

ـٻ اٱميإ َكل١ْٚڅ خ عٔ بايعٌُ ايِاحل. ٖٚهقا لـ إٔ ايكلإٓ ايهلِٜ سٝجُا ؼ

يف  ^ض ا٭١ُ٥ ا٭طٗاكاٱميإ قلْ٘ باؿـٜح عٔ ا٭عُاٍ ايِاؿ١ أٜٔاڄ. نُا تعلٻ

ٞٸ اٱميإ »ؾكاٍ:  ؟عٔ اٱميإ ×نًُاتِٗ إىل ٖقٙ املوأي١ أٜٔاڄ; ؾكـ هٴ٦ٌ اٱَاّ عً

ٌٷ بايكًب، ٚإقلاكٷ َعلؾ١څ  .(7)«با٭كنإ بايًوإ، ٚعُ

 ل ايؿ٬غ ٚايوعاؿ٠. يف ؼكڊ ١ٓ ًلطڅوٳاٱميإ ٚايعٌُ ايِاحل ٚا٭ػ٬م اؿځؾ إفٕ

ـ ع٢ً ٓلٚك٠ إٔ نُا اعتدل ؾهل امللد١٦ ًـٜـ اـڀٛك٠ ع٢ً املوًُني، ٚأنډ

كعٛا يف سباٍ امللد١٦. عٝح ٫ ٜ ،ٜلبٸٞ املوًُٕٛ أ٫ٚؿِٖ ع٢ً ايتعايِٝ ٚاملعاكف ايـ١ٜٝٓ

باؿكٚا أ٫ٚؿنِ باؿـٜح، قبٌ إٔ ٜوبكهِ »أْ٘ قاٍ:  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ ايِاؿمكٴٚقـ 

 . (8)«إيِٝٗ امللد١٦

 

 ــــــ ـ أبعاد حاجة األخالم إىل الدي4َ

 ــــــ أـ احلاجة املعسفية

ًٳوډ ِٸ أسـيف إٔ  ٫  ـٸ اٱْوإ إىل ايـٜٔ يف  أٖ ا٭ػ٬م  فاٍا٭ٚاُل اييت تٌ

ٍٷ ّٸ ٖٛ اؿاد١ املعلؾ١ٝ. إٕ يًشهِٝ عبـ ايلمام اي٬ٖٝذٞ يف ٖقا ايٌإٔ اهتـ٫ ، ٖا

ـٸٜتٛقډ  :ايتاي١َٝات ـ ع٢ً املك

ع يكـ ػٴًل اٱْوإ َٔ أدٌ ؼٌِٝ ايهُاٍ ايٛدٛؿٟ، ٚإٕ َٓاط نُاٍ 1

اٱْوإ ٚانتُاٍ ْؿو٘ ايٓاطك١ )بعـ اؿٍِٛ ع٢ً اؿه١ُ ايٓعل١ٜ( ٜهُٔ يف 

 ًځه١ ايعـاي١.َٳؼٌِٝ 

َٳ2 ًځه١ ايعـاي١ تعين كعا١ٜ ا٫عتـاٍ يف مجٝع ا٭ؾعاٍ، عٝح ٫ متٌٝ إىل ع إٕ 

 ٫ٚ إىل د١ٗ ايتؿلٜط. ،د١ٗ اٱؾلاط

َٳ3 ٌٸًځه١ ايعـاي١ ٜتٛقډع إٕ اؿٍِٛ ع٢ً  عٌُ  ـ ع٢ً َعلؾ١ َكـاك ايتأثرل يف ن

ُٸ يًبٌل، ٚاهلل  غرل َكـٚك٠ٺ١ ٚايهٝؿٝٸ١( ع٢ً ايٓؿى، ٖٚقٙ املعلؾ١ ٝ)َٔ ايٓاس١ٝ ايه
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ل اـايل يٲْوإ ٖٛ ٚسـٙ ايقٟ ٜعًِ َهُٔ نُاٍ ْؿى اٱْوإ، ٚنٝـ ت٪ثٿ

 ؟أعُاٍ اٱْوإ يف ْؿو٘

َٸ١ ٚايٌلا٥ع نُٝا  ;َٚٔ ٖٓا ٜعٌُ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل ع٢ً ٚٓع ايكٛاْني ايعا

ِٸُ٘ نٝؿ١ٝ ايورل يف ٖقا ايڀلٜل. نُا إٔ إب٬ؽ ٖقٙ ايكٛاْني ٚايٌلا٥ٜعًڍ َٔ  ع إمنا ٜت

نٞ وٌِ اٱْوإ يف ٤ٛٓ ٖقٙ ايتعايِٝ ع٢ً  ;ػ٬ٍ بعح ا٭ْبٝا٤ ٚإكهاٍ ايلهٌ

َٳَٳ ًځه١ ايعـاي١ ٚتٗقٜب ايٓؿى ًځه١ ايعـاي١ ٚتٗقٜب ايٓؿى. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ؼٌِٝ 

 .(9)ـ ع٢ً ٚدٛؿ ا٭ْبٝا٤ ٚؿ٫يتِٗ ٖٚـاٜتِٗٚا٭ػ٬م ٜتٛقډ

 ًـٜٔ يف ايبٴعٵـ املعليف.يا٭ػ٬م ١ عٝٸبٳإٕ ٖقا ايدلٖإ ٌٜرل إىل َٛقع ٚتٳ

 

 ــــــ ـ حاجة األخالم إىل الديَ يف واِية وتعسيف املفاِيي األخالقية1

ٔ ٚايكبٝض، ٚاحملبٛب ٚاملهلٚٙ، وٳإٕ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ اييت ٖٞ َٔ قبٌٝ: اؿځ

ٕٵ ،ٚايؿ١ًٝٔ ٚايلف١ًٜ، ٚأَجاٍ ٖقٙ املؿاِٖٝ ٛٳ ٚإ ١ً ا٭ٚىل ٚآش١، ٖٵناْت تبـٚ يً

ٔٵ َٸٌ ٚايتـقٝل ؾٝٗا لـ ايهجرل َٔ ايػُٛض ٚا٫ػت٬ف يف اٯكا٤ بٌإٔ  ٚيه عٓـ ايتأ

 ٖقٙ املؿلؿات.

 ،ض، ٚاحملبٛب ٚاملبػٛضبٵٔ ٚايكڂٚايو٪اٍ ا٭هاي ٖٓا ٜكٍٛ: َا ٖٛ َعٝاك اؿڂوٵ

ٌٷَٚا إىل فيو َٔ املؿاِٖٝ؟ ؾعٓـَا ٜتٸ َا أٚ ساي١ بٗقٙ املؿاِٖٝ َا ٖٞ ائٛابط  ِـ ؾع

ٌ َٓ٘ ؾع٬ڄ أػ٬قٝاڄ؟ َٚا ٖٛ املعٝاك ٚامل٬ى ايقٟ هعٌ َٔ أؾعاٍ ايٓاي أؾعا٫ڄ اييت ػع

 يٮػ٬م؟ أػ٬ق١ٝ أٚ كايؿ١ڄ

ٌٸ ض، ٚايلف١ًٜ بٵٔ ٚايكڂيًشٴوٵ أػ٬ق١ٝ إىل ٚٓع ٓابڀ١ٺ ١ٺْعلٜٸ يكـ فٖبت ن

َٚا إىل فيو َٔ املؿاِٖٝ، مبا ٜتٓاهب َع ا٭ٖـاف اييت تلاٖا يًؿعٌ  ،ٚايؿ١ًٝٔ

ـٻا٭ػ٬ ـٸقٞ، ٚبايتايٞ ؾكـ س َٛا ؿٚا بقيو َعٝاكاڄ ٬َٚناڄ يًؿعٌ ا٭ػ٬قٞ، نُا ق

ـٸ»أػل٣:  تعلٜؿاڄ ٚبٝاْاڄ ػاُاڄ يًُؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ. ٚبعباك٠ٺ ؿ٠ ٖٓاى آكا٤ كتًؿ١ َٚتع

ٛٿبٵٔ ٚايكڂوٵبٌإٔ َؿّٗٛ اؿڂ ع١ اييت ظٗلت ع٢ً ض بعـؿ املـاكي ٚاملقاٖب ا٭ػ٬ق١ٝ املتٓ

ِٸ .ايؿهل ايبٌلٟطٍٛ تاكٜؽ  أهباب ظٗٛك املـاكي ٖٛ ايؿِٗ املؼتًـ  ٚإٕ َٔ أٖ

 .(10)«ضبٵٔ ٚايكڂيًشٴوٵ



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد الثامن واخلمسون ــ ربيع  معاصرةنصوص   

 

عا٤ بإٔ اٱؿكاى ايـقٝل ٚايهاٌَ يًُؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ وتاز إىل ميهٔ ا٫ؿٸ

ـٺ ـٿ تعلٜ ٜٔ. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ إٕ ٖقا ايه٬ّ ٫ ٜعين إٔ ايعكٌ ٚتٛٓٝض َٔ ْاس١ٝ اي

ـٺعٔ ؾِٗ ٚإؿكاى ٖقٙ ا عادنٷ شلا ؿٕٚ ايلدٛع إىل ايِْٓٛ  ملؿاِٖٝ، ٚتكـِٜ تعلٜ

ايـ١ٜٝٓ باملڀًل، بٌ امللاؿ َٔ فيو إٔ اٱؿكاى ٚايؿِٗ ايـقٝل ٚايهاٌَ ٚايٛآض شلقٙ 

ـٺ املؿاِٖٝ وتاز إىل تٛٓٝضڈ َٔ ايٓاس١ٝ ايـ١ٜٝٓ; يهٞ ٜعٌُ ايـٜٔ بٛاهڀ١  ٚتعلٜ

ػ٬ٍ إٜٔاغ ٚبٝإ ٖقٙ املؿاِٖٝ  ايتعايِٝ ايوُا١ٜٚ ع٢ً بٝاْٗا ٚإٜٔاسٗا. ٚإٕ ايـٜٔ َٔ

ـٿ ؿ املعٝاك ايِشٝض يف ٜعٌُ ع٢ً إماس١ اٱبٗاّ ٚايػُٛض املٛدٛؿ يف تعلٜؿٗا، ٚو

 أػ٬ق١ٝ ٖقٙ ا٭ؾعاٍ.

ٕ تعلٜـ ٚبٝإ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚإٜٔاغ َعٝاك ا٭ؾعاٍ إ :ا٭َل اٯػل

عٝح هعٌ سٝات٘  بتعلٜـ اٱْوإ شلا. ؾإفا نإ تعلٜـ اٱْوإ ٔٷٖٵا٭ػ٬ق١ٝ كٳ

بٗقٙ ايـْٝا ؾإٕ تعلٜؿ٘ يًُؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ َٚعٝاكٖا هٝهٕٛ َتٓاهباڄ َع  قـٚؿ٠ڄ

ٚأَا إفا نإ تعلٜـ اٱْوإ عٝح ٫ وِل سٝات٘ بايـْٝا،  ;اؿٝا٠ ايـ١ْٜٛٝ ٚاملاؿ١ٜ

ـٸ  ١َ يًشٝا٠ يف اٯػل٠، ؾإٕ تعلٜـ ٖقٙٚإمنا ٜٓعل إىل اؿٝا٠ يف ٖقٙ ايـْٝا بُٛؿٗا َك

املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ َٚعاٜرل ٬َٚنات ا٭ؾعاٍ ا٭ػ٬ق١ٝ هٝهٕٛ كتًؿاڄ. نُا إٔ 

ُٸيٛدٛؿ تأثرلاڄ ٚتـػټإىل ا ٓعل٠يًعكٝـ٠ ْٚٛع اي  ،اڄ يف تعلٜـ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق٬١ٝڄ ػا

 ِاف ا٭ؾعاٍ با٭ػ٬ق١ٝ. ٚيف تعٝني املعٝاك ٚامل٬ى يف اتٸ

ٚٵكٕ يٓٛع ايل١ٜ٩ ٚايٓعل٠ إىل اٱْوإ ٚايعامل إ :ا٭َل اٯػلٚ اڄ ًَشٛظاڄ يف ؿٳ

ٕ يًـٜٔ إسٝح ; (11)ٚتعٝني املعٝاك يف أػ٬ق١ٝ ا٭ؾعاٍ ،تعلٜـ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ

ُٸ ُاڄ َٔ ايٛسٞ َها١ْڄٗٳًڃاڄ َٚوتٳبُٛؿ٘ َِـكاڄ غٓٝٸ ١ يف ٖقا اجملاٍ. ميهٔ ػا

ق١ٝ سٍٛ تعلٜـ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ اٱفعإ بإٔ ايولٸ يف اػت٬ف ايٓعلٜات ا٭ػ٬

ٜعٛؿ إىل ا٫ػت٬ف يف ايل١ٜ٩  ،ٚؼـٜـ املعٝاك يف أػ٬ق١ٝ ا٭ؾعاٍ ،ٝٳِٚاملؼايؿ١ يًكٹ

 ٚايٓعل٠ إىل ايعامل ْٚٛع ايل١ٜ٩ إىل اٱْوإ ٚاؿٝا٠.

 

 ــــــ ـ احلاجة املعسفية يف تعيني والك أخالقية األفعاه2

إٕ ايٛدٛؿ ع طبكاڄ يتعايِٝ ا٭ؿٜإ اٱشل١ٝ ع ٫ ٜكتِل ع٢ً عامل املاؿٸ٠ ٚايڀبٝع١، 
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باؿٝا٠ يف ٖقا ايعامل ٖٚقٙ ايـْٝا ؾكط، ٚإمنا ٖٞ  ٚإٕ سٝا٠ اٱْوإ يٝوت َٓشِل٠ڄ

ـٸ يًٍُٛٛ إىل سٝات٘ ا٭بـ١ٜ، ٚإٕ ايـْٝا مبٓني١ املنكع١ يٰػل٠، ٚإٕ أعُاٍ ايٓاي  ١َڅَك

ٟ ١ سٝاتِٗ ٖٞ اييت تِٛؽ ًهٌ سٝاتِٗ ا٭بـ١ٜ يف اٯػل٠، ٚت٪ؿٸٚعكا٥ـِٖ ٚطلٜك

ـٸ ٠ـٻايعٴ ـټعٹبِٗ إَا إىل ايوعاؿ٠ أٚ ايٌكا٤. إٕ اٱْوإ ٜٴ َات سٝات٘ ا٭بـ١ٜ َٔ ؾُٝع َك

ٚثٝل بني ا٭ؾعاٍ ا٫ػتٝاك١ٜ  ػ٬ٍ أعُاي٘ يف ٖقٙ ايـْٝا، ٚيقيو ٜهٕٛ ٖٓاى اكتباطڅ

 ٚنُاي٘ اؿكٝكٞ. ٚايٛاع١ٝ يٲْوإ ٚبني هعاؿت٘

َٚٔ ؿٕٚ ا٫هتعا١ْ  ،إٕ ايعكٌ ايبٌلٟ يف ايهجرل َٔ املوا٥ٌ ٫ ٜوتڀٝع ٚسـٙ

اتٗا، ٚوتاز إىل عٳبٹإٔ ٜهتٌـ ا٫كتباط بني ا٭ؾعاٍ ا٫ػتٝاك١ٜ ٚتٳ ،بايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ

ـٿ ع٢ً تٌؼّٝ هعاؿت٘ ٚنُاي٘ اؿكٝكٞ ؿٕٚ  نُا أْ٘ غرل قاؿكڈ .ٜٔ يف ٖقا ايٌإٔاي

ـٿ .َٔ ايٛسٞ َواعـ٠ٺ ٜٔ ٜٗـٟ اٱْوإ إىل هعاؿت٘ ايك٣ِٛ ٚنُاي٘ َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اي

 ؟يًٍُٛٛ إىل ايوعاؿ٠ ٚايهُاٍ ;تلن٘ أٚ ٔ عًٝ٘ ؾعً٘ٔ ي٘ َا ايقٟ ٜتعٝٻايٛاقعٞ، ٜٚبٝٿ

 ؟ِاف ا٭ؾعاٍ با٭ػ٬مَٚا ٖٛ املعٝاك ٚامل٬ى يف اتٸ

أػ٬ق١ٝ ا٭ؾعاٍ، ٚبقيو ميهٔ تعلٜـ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚؼـٜـ امل٬ى يف 

ٔ ٚاـرل ٚايؿ١ًٝٔ ٚا٭َٛك املُـٚس١ تعين تًو ا٭ًٝا٤ اييت تهٕٛ وٳٚايكٍٛ: إٕ اؿځ

، مبع٢ٓ َا يف هعاؿ٠ اٱْوإ ٚنُاي٘. ٚيف املكابٌ ٖٓاى ايكبٝض ٚاملهلٚٙ ٚايٌلٸ ْاؾع١ڄ

ِ ٝٳٚايكٹ ،ضبٵٔ ٚايكڂٜهٕٛ َٔلٸاڄ بوعاؿ٠ ٚنُاٍ اٱْوإ. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ اؿڂوٵ

ٝٳِ، إمنا تهتوب َعٓاٖا َٚؿَٗٛٗا يف هٝام املكاك١ْ َع نُاٍ اٱْوإ َٚا ىايـ ايكٹ

ٌڈٚهعاؿت٘. ٚبقيو ٜتٸ ٔٷ ٔض ٬َى أػ٬ق١ٝ ا٭ؾعاٍ أٜٔاڄ; ٭ٕ ٬َى أػ٬ق١ٝ ؾع  َا كٖ

ٌٸ ٌڈ بايتأثرل ايقٟ ٜذلن٘ ع٢ً نُاٍ ٚهعاؿ٠ اٱْوإ. ٚعًٝ٘ ؾإٕ ن ٌُٜٛ اٱْوإ  ؾع

ٚايوعاؿ٠ ايك٣ِٛ ع ْٚعين بقيو ايكلب َٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل ع  إىل ايهُاٍ ايٛاقعٞ

ٌٸٝٳٜهٕٛ ؾع٬ڄ أػ٬قٝاڄ ٚقٹ ٌڈ ُٝاڄ، ٚن وٍٛ ؿٕٚ ٍُٚٛ اٱْوإ إىل ايهُاٍ  ؾع

 ٝٳِ.ٚفاْباڄ يًكٹ ،اؿكٝكٞ ٚايوعاؿ٠ ايك٣ِٛ ٜهٕٛ ؾع٬ڄ كايؿاڄ يٮػ٬م

ٞٸٚ ُٸ َٔ ايبـٜٗ عِٓل يف تعٝني امل٬ى يف ٌ إىل َجٌ ٖقا ايأْٓا إفا أكؿْا إٔ ْتٛ

ـٿ ٜٔ; ٭ٕ ايكلإٓ ايهلِٜ قـ أًاؿ بؿعٌ أػ٬ق١ٝ ا٭ؾعاٍ هب عًٝٓا ايتُاي فيو َٔ اي

أٚي٦و ايقٜٔ تٌتٌُ أؾعاشلِ ع٢ً مجٝع اـِا٥ّ اٯْـ فنلٖا، ٚكُـ شلِ أدلاڄ 
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٘ٹ ﴿ا قاي٘ ع٢ً يواِْٗ: ٚثٛاباڄ أػلٜٚاڄ دن٬ٜڄ، ٚممچ ٛٳدٵ ِٵ يٹ ُٴهڂ ُٳا ْٴڀڃعٹ ْٻ ـٴ اهللٹإڇ  ٫ ْٴلڇٜ

ٚٳ٫ ِٵ دٳنٳا٤ٶ  ٓٵهڂ ًٴهڂٛكاڄَٹ  (.9)ايـٖل:  ﴾ 

نُا هبل إٔ فنلْا ؾإٕ هعاؿ٠ اٱْوإ ٚنُاي٘ ُٖا ٬َى ا٭ؾعاٍ ٚ

ا٭ػ٬ق١ٝ يٲْوإ، سٝح تتبًٛك ٖقٙ ا٭ؾعاٍ ع٢ً أهاي ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ، نُا إٔ 

 ٓعـ ايعكٌ ٚعذنٙ عٔ ًـٜٔ َٔ ايٓاس١ٝ املعلؾ١ٝ ٜهُٔ يفي١ ا٭ػ٬م عٝٸبٳايولٸ يف تٳ

ع٢ً ا٭ؿٜإ اٱشل١ٝ ٚايتعايِٝ ايوُا١ٜٚ ٫ ٜٓشِل  انتٌاف ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ; إف بٓا٤ٶ

ٟ ؾكط، ٚإٕ سٝا٠ اٱْوإ غرل قـٚؿ٠ باؿٝا٠ ايٛدٛؿ بعامل ايڀبٝع١ ٚايعامل املاؿٸ

ـٸ  ٝا٠ ا٭بـ١َ.١ٜ يًٍُٛٛ إىل اؿاملاؿ١ٜ ٚايـ١ْٜٛٝ يف ٖقا ايعامل، بٌ إٕ اؿٝا٠ ايـْٝا َك

إٕ ا٭ؾهاك ٚايعكا٥ـ ٚا٭عُاٍ ٚايوذاٜا ٚا٭ػ٬م ٚطلٜك١ سٝا٠ ايٓاي ٖٞ اييت 

 ٟ ب٘ إىل ايوعاؿ٠ أٚ ايٌكا٤.يقيو ت٪ؿٸ ٌ سٝاتِٗ ا٭بـ١ٜ، ْٚتٝذ١ڄتٌهڍ

ُټ َٚٔ ْاس١ٝٺ ٌ إىل فلٸؿ املؿاِٖٝ أػل٣ ؾإٕ ايعكٌ ايبٌلٟ إمنا ٜوتڀٝع ايتٛ

َٸ با٭ؾعاٍ ا٫ػتٝاك١ٜ ٚايهُاٍ ايٓٗا٥ٞ، ٖٚقٙ املؿاِٖٝ ٫  لَا ٜتعًچ ١ٝ يف١ ٚايهًچايعا

ؾايعكٌ ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ع ٜـكى  .تهؿٞ ٚسـٖا يف تعٝني َِاؿٜل ايتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ

ٌٸٔٷوٳإٔ ايعـٍ سٳ َٚا ٖٛ ايوًٛى  ؟َٔ املٛاكؿ َٛكؿٺ ، ٚأَا َا ايقٟ ٜكتٔٝ٘ ايعـٍ يف ن

ٔض يف ايهجرل َٔ املٛاكؿ، ٫ٚ ميهٔ يًعكٌ َٔ تًكا٥٘ إٔ ؾٗقا َا ٫ ٜتٸ ؟ايعاؿٍ

ٌٖ هب إٔ تهٕٛ سكٛم ايٓوا٤ ٚايلداٍ  :ع٢ً هبٌٝ املجاٍ، َٔ فيوٜٚـكنٗا. 

بني سكٛم اؾٓوني ؾُا ٖٛ  ٚإفا نإ ايبٓا٤ ع٢ً ٚدٛؿ تؿاٚتٺ ؟يف اجملتُع َتوا١ٜٚڄ

هٓ٘ تٌؼّٝ َجٌ ٖقٙ َٚا ٖٞ َٛاكؿ ا٫ػت٬ف؟ إٕ ايعكٌ إمنا مي ؟َكـاك ٖقا ايتؿاٚت

املٛاكؿ إفا نإ قٝڀاڄ ظُٝع ايلٚابط ايكا١ُ٥ ٚاملٛدٛؿ٠ يف ا٭ؾعاٍ ا٫ػتٝاك١ٜ، 

ٌڈٚايٓتا٥ر املذلتٿ ٫ اٌَ. ٚن ب١ عًٝٗا، ٚايتأثرلات ايـ١ْٜٛٝ ٚا٭ػل١ٜٚ يٮعُاٍ، بٌه

 ع٢ً ايعكٌ ايبٌلٟ ا٫عتٝاؿٟ. ك٠څيف إٔ َجٌ ٖقٙ اٱساط١ َتعقٿ ًٳوډ

ـٿ ٢ٖٚٓا تتذًچ ُٸٓلٚك٠ ايلدٛع إىل اي ١ َٔ ايتعايِٝ ٜٔ يف املِاؿٜل اـا

ٌٸ ُٸ َٛكؿٺ ا٭ػ٬ق١ٝ. إٕ ايٛسٞ ٜعٌُ ع٢ً بٝإ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ يف ن  ،١عـٚؿٙ اـا

ًٳوډٚ .ٚيٛامَ٘ ،ٚبٌلٚط٘ يف إٔ ايعكٌ ٫ ٜوتڀٝع ٚسـٙ ا٫ٓڀ٬ع مبجٌ ٖقا  ٫ 

ٚٵكين إْهاك . ٚبڀبٝع١ اؿاٍ إٕ ٖقا ايه٬ّ ٫ ٜع(12)ا٭َل ايعكٌ يف ؿا٥ل٠ ا٭ػ٬م;  ؿٳ
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ٚٵكإف ٫ ميهٔ إْهاك  ُٸ١ ع يف إؿكاى بعض ايكٔاٜا  ؿٳ ايعكٌ ع عهِ ؾڀلت٘ اـا

ض بٵٔ ٚايكڂاؿڂوٵ :ؼت عٓٛإ ،ت ايعك١ًٕٝٛ يف عح املوتك٬چا٭ػ٬ق١ٝ. ٜٚقنل ا٭ُٛيٝٸ

ٝٸ ض، ٚإٔ اهلل بٵٚايكڂٔ ٚاؿڂوٵ ،إٔ اٱْوإ يف ٚدـاْ٘ ٜـكى اـرل ٚايٌلٸ إ،ايعكً

ٖٳا ﴿هبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ ايقٟ أشلُ٘ ٖقا ايؿِٗ ٚاٱؿكاى، َٚٔ فيو قٛي٘:  ٗٳا ؾڂذٴٛكٳ ُٳ ٗٳ ؾځأځيڃ

ٖٳا ٛٳا  (.8)ايٌُى:  ﴾ٚٳتٳكڃ

بوبب عذن ايعكٌ ٚٓعؿ٘ يف ايهجرل َٔ املٛاكؿ، ؾإْ٘ ٜكلٸ بٛدٛب  ;ٚعًٝ٘

ـٿ ٍُٛٛ إىل ايوعاؿ٠ ٚاي ،ٜٔ َٔ أدٌ ايهٌـ عٔ ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝايلدٛع إىل اي

ٌِْ إىل طلٜل  ^باع تعايِٝ املعَِٛنيَٚٔ ػ٬ٍ ايلدٛع إىل ايٛسٞ ٚاتٸ .ايٓٗا١ٝ٥

 اشلـا١ٜ، ٚمٌِ ع٢ً َا متاز إيٝ٘ َٔ ماؿ ايڀلٜل.

ٍڈ ايكلإٓ ايهلِٜ ع  :عٔ سهِ ايعكٌ، ؾإٕ ايكٔاٜا ايٓك١ًٝ ع َٚٔ بٝٓٗا ٚمبعن

 قٛي٘ تعاىل: :َٚٔ فيو .٘ إىل عذن ايعكٌتٓبٻ

ِڇ إڇ٫ډ﴿ع  ًڃ ٔٳ ايڃعٹ َٹ ِٵ   (.85)اٱهلا٤:  ﴾قځًٹ٬ٝڄ ٚٳَا أڂٚتٹٝتٴ

ًٳلپ ﴿ع  ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٝٵ٦اڄ  ًٳ ٕٵ تٴشٹبټٛا  ٚٳعٳو٢ أځ ِٵ  ٝٵلٷ يځهڂ ٛٳ ػٳ ٖٴ ٚٳ ٝٵ٦اڄ  ًٳ ٖٴٛا  ٕٵ تٳهڃلٳ ٚٳعٳو٢ أځ

ٕٳ ُٴٛ ِٵ ٫ تٳعٵًځ ْٵتٴ ٚٳأځ ِٴ  ٚٳاهللڂ ٜٳعٵًځ ِٵ   (.215)ايبكل٠:  ﴾يځهڂ

 

 ــــــ انتػاف العالقة بني األفعاه األخالقية وغايتّاـ احلاجة إىل الوحي يف 3

٫ ٜهؿٞ ايعكٌ ٚسـٙ يف انتٌاف ا٫كتباط بني ا٭ؾعاٍ ا٫ػتٝاك١ٜ ٚتـاعٝاتٗا، 

ٌڈ ناٌَ، نُا إٔ ايـٜٔ ٖٛ  ٚإٕ ايٛسٞ ٖٛ ايقٟ ٜعٌُ ع٢ً بٝإ ٖقا ا٫كتباط بٌه

 ٔ ايػا١ٜ َٔ ا٭ػ٬م أٜٔاڄ.ايقٟ ٜبٝٿ

 تعلٜـ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ يف بعض ا٭سٝإ إىل عـّ ٜٚعٛؿ ٌَٓأ ا٫ػت٬ف يف

ٌڈ دٝٸـ.  متٝٝن ايع٬ق١ ٚا٫كتباط ايكا٥ِ بني ا٭ؾعاٍ ا٫ػتٝاك١ٜ ٚايهُاٍ ايٓٗا٥ٞ بٌه

ٌٷ ـٳل بػا١ٜ اـًل ٚايهُاٍ ايٓٗا٥ٞ، َا ٜتعًډ يف ٫ ٜٛدـ يف ٖقا ا٫ؾذلاض دٗ ٝٵ أْ٘  بٳ

ب ع٢ً ا٭ؾعاٍ، ات اييت تذلتٻعٳبٹُشٝش١ بايتـاعٝات ٚايتٻ يٝى ٖٓاى يف ايبني َعلؾ١څ

ٌٸ ٌڈ ٚبٓٛع ايتأثرل ايقٟ ٜذلن٘ ن مبع٢ٓ إٔ  ،يف ٍُٚٛ اٱْوإ إىل ايهُاٍ املڀًٛب ؾع

ٌٸ ٌڈ اٱْوإ ٫ ٜعًِ َا ٖٛ ايتأثرل ايقٟ ٜذلن٘ ن ؟ َٚا ايوا١َٝ غاٜت٘ يف ايٍُٛٛ إىل ؾع
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ِٿأٚ َكلٿـاڄ عٔ ايهُاٍ إفا نإ ٖقا ايؿعٌ َبعٿ  ،امللد١٦ :٬ڄ ي٘؟ َٔ قبٌٝباڄ َٓ٘ أٚ ق

ِٷ ٚإؿكاى ُشٝض عٔ تأثرل ا٭ؾعاٍ يف نُاٍ اٱْوإ، ٚمل  ايقٜٔ مل ٜهٔ يـِٜٗ ؾٗ

 يف ؼٌِٝ ايػا١ٜ. ل٠ڄٜهْٛٛا ٜعتدلٕٚ ا٭ؾعاٍ َ٪ثٿ

عٔ  ٔٳًڃؿ بعض املوًُات َٔ اؿذاب; سٝح ٜػؿځٚاملجاٍ املعاُل شلقٙ املوأي١ ػلټ

يف  ٔٳٜٵيوؿٛك يف ابتعاؿ اٱْوإ عٔ ايهُاٍ املڀًٛب، َٚٔ ٖٓا ؾإْٗٔ ٫ ٜلٳتأثرل ا

٘ أَلاڄ ممـٚساڄ، ٓٳٜٵٝٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ، بٌ ٜلٳايوؿٛك ٚعـّ اؿذاب أَلاڄ قبٝشاڄ َٚٓاؾٝاڄ يًكٹ

 .ٔٻ٘ ْٛعاڄ َٔ ايهُاٍ ٚاؾُاٍ بايٓوب١ شلڂْٳٜٚعتدلٵ

 

 ــــــ األخالقية الٍاجتة عَ العكنب ـ حاجة األخالم إىل الديَ يف تأييد الكطايا 

إٕ َِـك بعض ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٛ ايعكٌ ٚؾڀل٠ ايبٌل، سٝح ميهٔ 

َټ ـٿانتٌاؾٗا بايتأ ـٳٜٔ. ٌ ايعك٬ْٞ، َٚٔ ؿٕٚ ا٫هتعا١ْ باي ٝٵ إٔ ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ  بٳ

ُټ)ايهتاب ٚايوٓٸ  ٌڈَټٌ إيٝٗا بتأ١( تعٌُ ع٢ً تكـِٜ ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ ع اييت متٸ ايتٛ

ٌٸ ،ٌ ؾ٬هؿ١ ا٭ػ٬م عبٳنبرل َٔ قٹ ٚتـقٝلڈ ٚهؼا٤.  لڈٜٴوٵ ٚتٔعٗا أَاّ ايٓاي به

ْوإ ٚباٱٓاؾ١ إىل فيو ؾإْٗا تعلض ع٢ً ايبٌل قٔاٜا أػ٬ق١ٝ أػل٣ ٫ ميهٔ يٲ

ٚٵكٜٚهٕٛ  .إٔ ٌِٜ إيٝٗا أبـاڄ ـٿ ؿٳ ٚٵكٜٔ يف ٖقا ايٓٛع َٔ ايكٔاٜا اي ، نُا «تأهٝوٝاڄ»اڄ ؿٳ

ٚٵكٜهٕٛ  ـٸ ظقٚكٖا يف عكٌ  ؿٳ ايـٜٔ يف تًو اجملُٛع١ َٔ ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ ع اييت متت

ـٿ ٚٵكٜٔ ببٝاْٗا أٜٔاڄ ع ٚؾڀل٠ ايبٌل، ٜٚكّٛ اي ـٿ«ؿٝاڄٌٵنځ»اڄ ؿٳ ٜٔ يف ٖقا ايٓٛع َٔ . ٜعٌُ اي

ل عًٝ٘ يف عًِ أٍُٛ ايؿك٘ َِڀًض ًځڀڃاملٛاكؿ ع٢ً َواعـ٠ ايعكٌ، ٚإٕ َا ٜكّٛ ببٝاْ٘ ٜٴ

ـٳ، «ايٓٛاٖٞ اٱكًاؿ١ٜا٭ٚاَل ٚ» ٝٵ ل ا٭َل ٚايٓٗٞ يف ايؿك٘ ٖٛ ا٭سهاّ إٔ َتعًډ بٳ

ل ا٭َل ٚايٓٗٞ يف ٖقا ايبشح ٖٛ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ هلل هبشاْ٘ ٚتعاىل، َٚتعًډ

 ا٭ػ٬ق١ٝ.

ٚباٱٓاؾ١ إىل إكًاؿ َٚواعـ٠ ايـٜٔ يًعكٌ، ؾإٕ بٝإ ٖقٙ ايكٔاٜا ع٢ً يوإ 

، ٚإٕ «ايكٔاٜا اٱَٔا١ٝ٥»ٖقٙ ايكٔاٜا َٔ  ـٸعٳشلا، ٚتٴ ايـٜٔ إمنا ٖٛ يف ايٛاقع إَٔا٤ٷ

ُټ١ َا متهډٌ تأٜٝـاڄ يِشٸإَٔا٤ ايٌلٜع١ ميجٿ ِٸٔ ايعكٌ َٔ ايتٛ بٝاْ٘  ٌ إيٝ٘. إٕ َا ٜت

ع٢ً يوإ ايـٜٔ ٖٛ ايعًِ ايِشٝض ٚاؿه١ُ ايِا٥ب١ ٚايبعٝـ٠ عٔ ا٫ػت٬ف 
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ٌٸ املعًّٛ. إٕ ٖقا ا٭َل ع٢ً اؿكٝك١ ٚاحملٝط ع٢ً  ٚايتٓاقض، ٚؼع٢ باْعهاي ن

ُٸ ؿكد١ٺ َٔ عكً٘  ١ٝ بايٓوب١ إىل اٱْوإ; إف قـ وٌِ اٱْوإ ع٢ً أَلڈنبرل٠ َٔ ا٭ٖ

ت٘ ٚٚاقعٝت٘، ؾإفا زلع بقات ٖقا ا٭َل َٔ يف ُشٸ أٚ ُٓرلٙ ايباطٔ، َٚع فيو ٌٜوچ

ٍٷايـٜٔ أٜٔاڄ هٛف هـ ُٛت ايٌلٜع١ َتُاٖٝاڄ َع ْـا٤ ايباطٔ; ؾ٬ ٜبك٢ ٖٓاى   فا

 ٚايذلؿٜـ بعـ فيو. يًٌوچ

ـٿ ِٸإٕ اي ٌ سٝا٠ ايعًِ، َٚٛت اؾٌٗ ١ً ايٛسٞ ميجٿُٳبٝاْ٘ ع٢ً يوإ سٳ ٜٔ ايقٟ ٜت

 .(13)«َٚٛت اؾٌٗ ،ِٖ عٍٝ ايعًِ»: ٚايٌوچ

ـٿعٳٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ َٔ بني ػـَات ْٚٹ ٚاييت ٖٞ َٔ  ،ٜٔ ع٢ً ايبٌل١ِٜ اي

ُٸ تأٜٝـٙ ي٬هتٓتادات ايعك١ْٝ٬ ٚايٛدـا١ْٝ ١ ع٢ً ايٓاي، ا٭يڀاف اٱشل١ٝ اـا

ايٛادبات ايٌلع١ٝ »ٚإٕ ايعباك٠ املٌٗٛك٠ ع٢ً أيو١ٓ ايؿكٗا٤ يف قٛشلِ:  .ٚاٱكًاؿ إيٝٗا

 إىل ٖقٙ املع٢ٓ. ْاظل٠څ «يف ايٛادبات ايعك١ًٝ أيڀافٷ

ٚلـ امل٪َٓني با٭ؿٜإ اٱشل١ٝ ع٢ً طٍٛ ايتاكٜؽ ٫ ًٜذإٔٚ يف عجِٗ عٔ ايكٔاٜا 

ق١ٝ ٚايوًٛى ا٭ػ٬قٞ إىل َِاؿك غرل ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ، ٚناْٛا ع٢ً ايـٚاّ ا٭ػ٬

ـټُٳٜأػقٕٚ املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ املِاؿك ايـ١ٜٝٓ َٚٔ سٳ ـٿ١ً ايٛسٞ ٚاي ٜٔ، عا٠ إىل اي

ٌٸ ـٿدٗٛؿِٖ يف إٔ ٜتؼًډ ٚامِلت ن ٍٸ فيوكٛا با٭ػ٬م اييت ُٜٛٞ بٗا اي  ٜٔ. أؾ٬ ٜـ

ـٿبٳَٔ إٔ ايُٛاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ ايِاؿك٠ َٔ قٹ طُأ١ْٓٝٺ ٓني يفإٔ املتـٜٿ ع٢ً ٌ ٜٔ متجٿٌ اي

 تٗا ٚاًتُاشلا ع٢ً ايوعاؿ٠؟يف ُشٸ اؿكٝك١ اـاي١ِ، ٫ٚ ٜٛدـ أؿ٢ْ ًوڎ

أْ٘  ٕٚٵإف ٜلٳ ;با٫ٖتُاّ لٜٔ ايػلبٝني يف ٖقا ايٌإٔ دـٜل٠څنُا إٔ آكا٤ املؿهڍ

ٛڈميهٔ يًُتـٜٿ» ٕ اهلل ٖٛ ٌَٓأ اؿكٝك١ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚإٔ ٚدٝ٘ أ ٓني إٔ ٜعتكـٚا ع٢ً م

 .(14)«َٚٛثٛق١ ٖقٙ اؿكٝك١ ا٭ػ٬ق١ٝ َعتدل٠څ

ـٿٓٹوتٳل باؿٍِٛ ع٢ً اؿكٝك١ ا٭ػ٬ق١ٝ املڂَا ٜتعًډ ٚيف ٜٔ ٖٓاى ث٬ث١ ـ٠ إىل اي

 أهايٝب كتًؿ١، ٖٚٞ:

ٚٸ ؼ اؿكا٥ل ٓني إىل ايكٍٛ بإٔ اهلل قـ بًډٜقٖب أغًب املتـٜٿٍ: ا٭هًٛب ا٭

ـٻ ي ٚايكلإٓ ايهلِٜ(. ٚإٕ ايٛسٞ ا٭ػ٬ق١ٝ بٛاهڀ١ ايٛسٞ املهتٛب )ايهتاب املك

ّٸ املهتٛب َِـكٷ يًػا١ٜ يف َعلؾ١ ا٭ٍُٛ ا٭ػ٬ق١ٝ اييت ٜلٜـ اهلل يٓا إٔ مٝا ع٢ً  ٖا
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 أهاهٗا.

َٳٖٓاى َٔ املتـٜٿ ا٭هًٛب ايجاْٞ: ايكإْٛ »ٜٓتُٞ إىل ايذلاخ ايكا٥ِ ع٢ً  ٔٵٓني 

ع٢ً نٌـ اؿكٝك١  ٕ إٔ ايعكٌ ايبٌلٟ قاؿكٷٚٵَا ا٭نٜٛين; سٝح ٜلٳيتٛ «ايڀبٝعٞ

ا٭ػ٬ق١ٝ اٱشل١ٝ. َٚٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ ٜهٕٛ اهلل ٖٛ املِـك ا٭ػرل جملٌُ املعاكف 

أْٓا مٔ  ض، إ٫چبٵٔ ٚايكڂى يًتُاٜن ايٓٗا٥ٞ ٚاؿاهِ بني اؿڂوٵ١ٝ، ٖٚٛ ايقٟ ٜ٪هٿقا٭ػ٬

سٝح  ،َٚٔ ٖٓا أُبشٓا ٚادـٜٔ شلقٙ ايكاب١ًٝ ايعك١ًًٝكٓا ع٢ً ُٛك٠ اهلل، ايبٌل قـ ػٴ

 ٢ يف ايڀبٝع١.ْـكى أبعاؿاڄ َٔ ٖقا املعٝاك ا٭ػ٬قٞ ايقٟ ػًچ

ٛٿنُا إٔ املٓعڍ ٖٕٛ إىل ٖقٙ لٜٔ ايتَٛا٥ٝني )ايكا٥ًني بايكإْٛ ايڀبٝعٞ( ٜٓ

َٔ  ايٓكڀ١ أٜٔاڄ، ٖٚٞ إٔ ايٍُٛٛ إىل اؿكٝك١ ا٭ػ٬ق١ٝ ٫ تلدٝض ؾٝ٘ شلقا ايٓٛع

َټ ٚيف ساي١ ايتعاكض هب تكـِٜ ايٛسٞ  .٬ت ا٭ػ٬ق١ٝ ع٢ً ايٛسٞ املهتٛبايتأ

ـٕٚ ع٢ً إٔ ايٛسٞ املهتٛب ٜهؿٞ بڀبٝع١ اؿاٍ يف اؿٍِٛ ع٢ً ٜٚ٪نڍ .املهتٛب

 ا٭ٍُٛ ا٭ػ٬ق١ٝ.

َٳٖٓاى َٔ املتـٜٿ ا٭هًٛب ايجايح: ـٻ ٔٵٓني  عٞ إٔ بعض اؿكا٥ل ا٭ػ٬ق١ٝ ٜ

ٌڈٚأْٓا قـ ػٴ، ايـ١ٜٝٓ ؾڀل١ٜڅ ْٸ ًكٓا ع٢ً ُٛك٠ اهلل، ٚبٌه ع٢ً ُٛكت٘ ا٭ػ٬ق١ٝ.  ػا

ـٸ فاتٗا ُٛك٠څ عٔ  َٚع٢ٓ ٖقا ايه٬ّ إٔ ًٗٛؿاتٓا ا٭ػ٬ق١ٝ ا٭هاه١ٝ ٖٞ يف س

ـٳاملؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ا٭هاه١ٝ هلل،  ٝٵ إٔ اٱؿكاى ايٛاعٞ شلقا ايٓٛع َٔ ايٌٗاؿات  بٳ

فيو أْٓا ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ع يهٞ ْـكى  َٔٚػاكد١ٝ.  ايؿڀل١ٜ وتاز إىل إٜٔاساتٺ

ٓا ٫ ٌِْ ض قتٌ ا٭طؿاٍ ْعٌُ يف بـا١ٜ ا٭َل ع٢ً إؿكاى َع٢ٓ ايڀؿٌ ٚايكتٌ، ٚيهٓٸبٵقڂ

بٗقا ا٭هًٛب إىل مجٝع ا٭ٍُٛ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚإمنا متاز يف فيو إىل ايٛسٞ املهتٛب، 

ٕٵ ٓا بُٛؿٓا كًٛقات هلل قـ ِ، ٚإْناْت بعض ا٭ٍُٛ ا٭ػ٬ق١ٝ ٫ ؼتاز إىل ايتعًڊ ٚإ

 .(15)د٦ٓا إىل ايـْٝا فبٛيني ع٢ً ٖقٙ ا٭ٍُٛ

ُٻ ٜقٖب أتباع أغًب ا٭ؿٜإ إىل ا٫عتكاؿ ع بِـمڈ ًٛا إىل اؿكٝك١ ع أِْٗ قـ تٛ

ًٛسٞ املهتٛب يف ي١ عٝٸبٳ. إٕ ايتٻ(16)ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ طلٜل ايعكٌ ٚايؿڀل٠ ٚايٛسٞ املهتٛب

ٚٸ لٜٔ ايتَٛا٥ٝني ع نُا هبل إٔ فنلْا ع ٚآش١، ٚإٕ املٓعڍيني َٛكؿ ا٭هًٛبني ا٭

ٜقٖبٕٛ إىل ا٫عتكاؿ بإٔ اٱْوإ ٜوتڀٝع إٔ ٜهتٌـ ا٭ٍُٛ ا٭ػ٬ق١ٝ ا٭هاه١ٝ هلل 
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ٚٵكإٔ ٖقٙ ايڀلٜك١ ب . إ٫چ(17)هبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚإٔ ٜـكنٗا يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ ٖا إفا مل ـٳ

 :ايتاي١ٝ، ٚفيو يٮهباب إىل ْتٝذ١ٺٟ تكذلٕ بايلدٛع إىل ايٛسٞ املهتٛب ئ ت٪ؿٸ

ٚٸ ، بٌ ٫ وٌِ ٢ ٯساؿ ايٓاي بوٗٛي١ٺإٕ ٖقا ايٓٛع َٔ ايهٌـ ٫ ٜتأتٻ ٫ڄ:أ

َٴ عًٝ٘ إ٫چ ١ٝٓ توتػلم َِٓٗ ٔٵأُشاب ايلأٟ ٚايتٓعرل ٚايتشكٝل، ٚفيو بعـ دٗٛؿ 

َټ أكهڀٛ ايقٟ أس٢ِ ايهجرل َٔ  :ٌ، َجٌايهجرل َٔ ا٭عٛاّ يف ايتـقٝل ٚايتأ

ٗني ٔا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ يف نتاب )ا٭ػ٬م إىل ْٝكَٛاػٛي(. نُا فٖب ُـك املتأيڍايؿ

ٚٵكب ٙ إىل ا٫عتكاؿ بإٔ سهُا٤ ايْٝٛإ قـ اهتؿاؿٚا َٔ تعايِٝ أْبٝا٤ عِلِٖ يف ـٳ

 .(18)ٚدًوٛا ع٢ً زلاط ايٛسٞ ،انتٌاف ٖقٙ اؿكا٥ل

ٖقا ايو٪اٍ  إٕ سذِ ا٭ػڀا٤ يف ٖقٙ املعڀٝات يٝى ق٬ًٝڄ، ٚهٛف ٜبك٢ ٚثاْٝاڄ:

تعاىل ٜهُٔ يف  ٚإٔ كٓا اؿلٸ ،قا٥ُاڄ أبـاڄ: َٔ أٜٔ يٓا إٔ ْعًِ إٔ ٖقٙ ا٭ػ٬م إشل١ٝڅ

 ل بٗا، ٚأْٗا تًُٛٓا إىل ايوعاؿ٠ ٚايهُاٍ ايٓٗا٥ٞ؟ايتؼًڊ

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ا٫عتكاؿ ٚا٫ط٦ُٓإ إىل ٖقٙ املعڀٝات ا٭ػ٬ق١ٝ ٫ ٜـعٛ إىل 

 فاٍإٕ شلقٙ ا٭َٛك ع بُٛؿٗا ناًؿ١ عٔ بعض ايكٔاٜا يف  ،ايتؿا٩ٍ نجرلاڄ. ب٢ً

َعلؾ١ٝ، ٚفيو إفا مل تتعاكض َع ايٛسٞ املهتٛب، نُا ِٜٓض بقيو  ا٭ػ٬م ع ق١ُٝڄ

ـٸ َاڄ، ايكا٥ًٕٛ بايكإْٛ ايڀبٝعٞ; سٝح ٜهٕٛ ايٛسٞ املهتٛب يف َٛاكؿ ايتعاكض َتك

 .(19)٫نتٌاف ٖقٙ ا٭ٍُٛ ا٭ػ٬ق١ٝ بٌ ٖٞ ناؾ١ٝڅ

ـٿ ٚع٢ً ٜٔ بتأٜٝـ ايكٔاٜا اؿا١ًُ َٔ ايعكٌ ٖقا ا٭هاي عٓـَا ٜكّٛ اي

ٛٻ ٍ إىل سكا٥ل أػ٬ق١ٝ ػاي١ِ، ٌِٜٚ ا٫عتُاؿ ٚايٛدـإ ٚايؿڀل٠ ؾإْٗا تتش

ـٿ. ٚا٫ط٦ُٓإ بأؿا٥ٗا إىل ايوعاؿ٠ َلس١ً ايٝكني ٜٔ شلقٙ ٚتهٕٛ نٝؿ١ٝ إسلام تأٜٝـ اي

 ايكٔاٜا َٔ ػ٬ٍ بٝاْٗا ع٢ً يوإ ايـٜٔ.

 

 ــــــ ل والطىاٌة التٍفيريةـ حاجة األخالم إىل الديَ يف وكاً التخكُّ ج

وتاز اٱْوإ يف ايتناَ٘ َٚلاعات٘ يًتعايِٝ ٚا٭ٚاَل ا٭ػ٬ق١ٝ إىل ايتٌذٝع 

 أػل٣ تڀايب اؿهَٛات مبذتُعڈ ٚايتشقٜل مبؼتًـ ايٛها٥ٌ ٚايڀلم. َٚٔ ْاس١ٝٺ

َٔ أدٌ ػؿض َوت٣ٛ اؾلا٥ِ ٚاـٝاْات،  ;ٕٛ باملو٪ٚي١َٝٚٛاطٓني ٜتشًډ ،أػ٬قٞ
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 ـ عًٝٗا أعبا٤ إؿاك٠ ايـٚي١.ا٭َل ايقٟ ىؿڍ

ـٿ ١څإفا قبًٓا بٗقٙ ايٓعل١ٜ ايكا١ً٥ بإٔ ا٭ػ٬م َوتكًچ ٜٔ، مبع٢ٓ أْٓا ٫ عٔ اي

متاز إىل ايـٜٔ ٚايتعايِٝ ايعكا٥ـ١ٜ يف َعلؾ١ ا٭ؾعاٍ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚاملؼايؿ١ يٮػ٬م 

ٝٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ ٜهؿٞ ايعكٌ ٚايٛدـإ ٌ، ٚيف َكاّ تٌؼّٝ ايكٹٚايؿٔا٥ٌ ٚايلفا٥

ٚايؿڀل٠ َِٚاؿك أػل٣ َٔ ٖقا ايكبٌٝ، ٜبك٢ ٖقا ايو٪اٍ قا٥ُاڄ: ٌٖ ميهٔ يٲْوإ 

ٝٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ، ًٜٚتنّ ظُٝع ايٛادبات ٚاحملعٛكات ؿ َعلؾ١ ايكٹإٔ ٜهٕٛ أػ٬قٝاڄ مبذلٻ

 ا٭ػ٬ق١ٝ، ِٜٚبض َٔ أُشاب ايؿ١ًٝٔ؟

إٕ َعلؾ١ ا٭ؾعاٍ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚايؿٔا٥ٌ ٚايلفا٥ٌ  :ؿٺؿٕٚ أؿ٢ْ تلؿټ ،كٍٛميهٔ اي

أػ٬قٞ; ؾإٕ َعلؾ١  ل با٭ػ٬م، ٚاؿٍِٛ ع٢ً هًٛىٺ٫ ٜهؿٞ ٚسـٙ يف ايتؼًڊ

ِٸايكٛاعـ ٚا٭ٍُٛ ا٭ػ٬ق١ٝ إمنا متجٿ إىل فيو  ٌ داْباڄ َٔ ا٭َل، ٚهب إٔ تٓٔ

ٕٵ يٓشٌِ ع٢ً أػ٬مڈ ;عٓاُل أػل٣ نإ ٖٓاى بعض ا٭ًؼاْ ايقٜٔ  ْادع١، ٚإ

١ٓ ٚايكبٝش١، ٚجمللٸؿ وٳِؿٕٛ ظُٝع ايؿٔا٥ٌ اعتُاؿاڄ ع٢ً فلٸؿ ايعًِ با٭َٛك اؿځٜتٸ

ـٳؿِٗ باؿكٝك١، ػٳًٳ ٝٵ ٌٷ بٳ ـٸ إٔ عـؿ ٖ٪٤٫ ا٭ًؼاْ قًٝ اڄ، ٫ٚ ميهٔ اعتباك ٖقٙ د

َٸ١ ًٚا٥ع١. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي  ايعاٖل٠ هرل٠ڄ ـٻعا َٔ قبٌٝ: َٔ ٚدٛؿ عٓاُل  ٫ بٴ

ٚٵكلٚك٠ ٔايجٛاب ٚايعكاب، ٚايذلغٝب ٚايذلٖٝب، ٚا٫عتكاؿ ب ـٻ ايلقابٞ ٚاٱًلاف  اي

ـٿ ٜٔ اٱشلٞ ع٢ً أؾعاٍ ايٓاي، ٚها٥ل ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ، يٝعٌُ ايٓاي مبا ٜعًُٕٛ. إٕ اي

َٔ ػ٬ٍ بٝاْ٘ أكق٢ ٚأمجٌ أْٛاع ايٛعٛؿ ٚايجٛاب ع٢ً ا٭ؾعاٍ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚأقو٢ أْٛاع 

ِٸايٛعٝ ايـٚاؾع ٚاؿٛاؾن يـ٣ اٱْوإ،  ـ ٚايعكاب ع٢ً ا٭ؾعاٍ اي٬أػ٬ق١ٝ، ٜنكع أٖ

ُٸ ٕ إ١ٝ عٝح ٜٚـؾع٘ إىل ايتوًِٝ ٚاٱفعإ يًتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ. إٕ ٖقٙ ايعٓاُل َٔ ا٭ٖ

َٳـٴبٵأنجل ايٓاي َٔ ؿْٚٗا ٫ ٜٴ ٬ڄ إىل ايكٝاّ با٭َٛك ا٭ػ٬ق١ٝ ٚتلى ا٭َٛك غرل ٝٵٕٚ 

ٖٚٓاى بني أتباع ا٭ؿٜإ اٱشل١ٝ ايهجرل َٔ ايٓاي ايقٟ ٜلٓؼٕٛ يٮعُاٍ ا٭ػ٬ق١ٝ. 

قاڄ إىل اؾ١ٓ ٛٵًٳ; ٜٚذلنٕٛ ا٭ؾعاٍ ايكبٝش١ ،ـٕٚ با٭ؾعاٍ اؿو١ٜٓٚتكٝٻ ،ا٭ػ٬ق١ٝ

 ؾاڄ َٔ ايٓاك ٚعقابٗا.ٛٵأٚ ػٳ ;ْٚعُٝٗا

ـٿ  .١أػ٬قٝ ٜٔ بُٛؿ٘ ُٓا١ْڄٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ٫ ميهٔ إْهاك اؿاد١ إىل اي

َٳٚقًډ ٢ قاٍ ايلٚا٥ٞ ايلٚهٞ ستٸ، ٜٓهل ٓلٚك٠ ايـٜٔ يف ٖقا ايٌإٔ ٔٵُا لـ ٖٓاى 
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إفا مل ٜهٔ اٱميإ »ايٌٗرل ؾٝٛؿٚك ؿٚهتٜٛؿوهٞ يف كٚاٜت٘ )اٱػ٠ٛ ناكاَامٚف(: 

ٌٸ  .(20)«٦ًٝاڄ َباساڄ باهلل َٛدٛؿاڄ هٛف ِٜبض ن

ؿٕٚ ا٫عتكاؿ نٝـ ميهٔ ا٫يتناّ طٛاٍ اؿٝا٠ بايكٛاْني ا٭ػ٬ق١ٝ، ، أدٌ

باهلل ٚبعض ايتعايِٝ ايوُا١ٜٚ، َٔ قبٌٝ: توذٌٝ مجٝع أؾعاٍ ايٓاي يف احمله١ُ 

 !اٱشل١ٝ يف ّٜٛ ايكٝا١َ ٚاؿواب؟

ٚإٕ ا٭ؾعاٍ ٚايوًٛنٝات  .ل ايعكا٥ـل ؿٕٚ ؼكڊ٫ ميهٔ يٮػ٬م إٔ تتشكډ»

اڄ يڀُأ١ْٓٝ ٌ أهاهإمنا تٌٓأ عٔ ايعكٝـ٠. إٕ ايعكٝـ٠ ٚاٱميإ ٚايٝكني ايقٟ ٌٜهڍ

ٟپ ٌٸ ايٓؿى ٓلٚك ٌڈ يًعٌُ ٚايوًٛى. إٕ ا٭ػ٬م ٫ تڀًل ع٢ً ن ، ٚإمنا ٖٞ ايعٌُ عُ

ى اٱكاؿ٠، ٚاٱكاؿ٠ ايِاؿك ع٢ً أهاي َٔ ا٫عتكاؿ; مبع٢ٓ إٔ اٱميإ ايكًيب ولٿ

ـٿ ٜٔ مبٓني١ توتجرل ايوًٛى ٚتوتـعٞ ايؿعٌ. ٚيف اؿكٝك١ إٕ ا٭ػ٬م مثل٠ ايٌذل٠، ٚاي

ـٿيتًو ايٌذل٠، ٚإٕ ٓلٚك٠ اهتعا١ْ ايكٹاؾقع  ٫ ميهٔ  ٜٔ أَلٷٝٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ باي

 .(21)«ادتٓاب٘

إٕ ا٭ػ٬م َٔ ؿٕٚ اٱميإ باهلل ّٜٚٛ ايكٝا١َ هٛف تٓتٗٞ إىل ا٭ْا ٚسبٸ 

ايقات، ٚبايتايٞ هٛف ٌْٗـ ايؿ٢ٓٛ ٚاشللز ٚامللز يف ا٭ػ٬م. إٕ ايٓكڀ١ اشلا١َ اييت 

ـٿػعٌ َٔ ا٭ػ٬م غرل امل اڄ يٝى ي٘ قلاك ٫ٚ أهاي ٖٞ إٔ ٜٔ أَلاڄ فتجٸوتٓـ٠ إىل اي

كعا١ٜ ا٭ٍُٛ ا٭ػ٬ق١ٝ، َٔ قبٌٝ: ايعؿاف، ٚا٭َا١ْ، ٚايِـم، ٚايِٛاب، ٚاٱٜجاك، 

َٔ سا٫ت  بوًو١ًٺ َٚواعـ٠ املوانني، تهٕٛ يف ايهجرل َٔ ا٭سٝإ َِشٛب١ڄ

ُټ ٔ هببٺٚيٝى ٖٓاى َ ،٠ٟ ٚا٫ؾتكاك إىل ايًقٸاؿلَإ املاؿٸ ٌ ٜـؾع ًؼِاڄ إىل ؼ

ٞٸ ٚدٝ٘ أٚ ؿاؾعڈ اؿلَإ ؿٕٚ هببٺ إفا نإ  ع٘ ع٢ً فيو، إ٫چٌٜذٿ ٟٸٛأٚ َعٓ كٚس

ٛٻ ى ْٚعِٝ، أٚ إٔ ايتـْټ ٍ يف ايعامل اٯػل إىل ثٛابٺَ٪َٓاڄ بإٔ ٖقا اؿلَإ هٛف ٜتش

 ًـٜـ. ب عًٝ٘ عكابٷع اي٬أػ٬ق١ٝ ٚغرل املٌلٚع١ هٛف ٜذلتٻتٳبٗقٙ املڂ

َٴ إٕ ايكٛاعـ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚمجٝع املٌاكٜع ايذلب١ٜٛ إمنا تهٕٛ بٓٸا٠٤ڄ ١ٜ إفا ـٹذٵٚ

تٓؿٝق١ٜ َت١ٓٝ ٚقٜٛٸ١; إف عٓـ طػٝإ ايػلا٥ن ٚطٛؾإ ايٌٗٛات  ناْت متتًو ُٓا١ْڄ

ٚتوكط نٛابض ايٛدـإ  ،ٚاهتعاك ايلغبات ايٓؿو١ٝ هٛف تٓٗاك اـڀٛط ايـؾاع١ٝ

ٛٸا١َ، ٚمتىٸ ٛٸ ا٭ػ٬قٞ ٚايٓؿى ايً ٚايٓؿى أندل َٔ ايٛدـإ  ٠ٺاؿاد١ عٓـٖا إىل ق
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ٛٸا١َ نٞ تعٌُ ع٢ً ٓبط اٱْوإ ٚتهبض مجاس٘، ٚتعٝـٙ إىل ساي١ ا٫عتـاٍ. إٕ  ;ايً

اڄ يًػا١ٜ; إف ٌ عِٓلاڄ كاؿعاڄ ٚناعاڄ قٜٛٸا٫عتكاؿ بايجٛاب ٚايعكاب يف ّٜٛ ايكٝا١َ ميجٿ

ًع سٝح اٱميإ باهلل املڀډ; ػ٬ق١ْٝادع١ يتڀبٝل ا٭ٍُٛ ا٭ ٌ ؿعا١َڄميهٓ٘ إٔ ٌٜهڍ

يف ا٭كض ٫ٚ يف ايوُا٤، ٚايقٟ  ع٢ً ظاٖل ٚباطٔ اٱْوإ، ٚايقٟ ٫ ىؿ٢ عًٝ٘ ٤ًٞٷ

ِٸ ٌٸ أعُاٍ اٱْوإ املهتٛب  ٜهٕٛ ٖٛ اؿځهځِ يف ّٜٛ ايكٝا١َ، سٝح ٜت ؾتض هذ

ِ ذوٻٚإمنا تت ،٫ٚ ٜهتؿ٢ بقيو ؾكط .بأق٬ّ امل٥٬ه١ ايقٜٔ ٫ ؽؿ٢ عًِٝٗ ػاؾ١ٝ

سكٝك١ٝ ًَُٚٛه١. إٕ َٔ ًإٔ ٖقا ا٫عتكاؿ ايلاهؽ إٔ  أعُاٍ اٱْوإ أَاَ٘ ع٢ً ُٛك٠ٺ

إدلا١ٝ٥ ٚتٓؿٝق١ٜ يٮٍُٛ ٚايكٛاعـ  أػ٬ق١ٝ، ٚأؾٌٔ ُٓا١ْٺ ٌ ػرل ؿعا١َٺميجٿ

 ا٭ػ٬ق١ٝ.

 

 ــــــ د ـ حاجة األخالم إىل الديَ يف قداضة الكطايا األخالقية احلاصمة وَ العكن

ـٸ ظقٚكٖا يف عٴإٕ بعض ا ـٳل ايعكٌ ٚايٛدـإ. ُٵيكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ متت ٝٵ إٔ ٖقٙ  بٳ

ٚؿ١ْٜٛٝ، ؽًٛ بڀبٝع١ اؿاٍ َٔ ايكـاه١  ١ڄسٝح تهٕٛ دقٚكٖا بٌلٜٸ ;ايكٔاٜا

ٚا٭ي١ٖٝٛ. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اٱْوإ يف َكاّ ايعٌُ إَا ٜعٌُ ع٢ً تلى أٚاَل ايعكٌ ؿٕٚ 

ـ ٖقٙ ايكٔاٜا ٝٚب٬ كغب١. ٚاؿاٍ يٛ متٸ تأٜٖاڄ لٵأٚ ٜلٓؽ إىل ايعٌُ بٗا نڂ ;كغب١

باٱٓاؾ١ إىل سٍِٛ  ،ٌ ايـٜٔ أٜٔاڄ ؾإْ٘بٳا٭ػ٬ق١ٝ ايٓا١٦ً عٔ ايعكٌ ٚايٛدـإ َٔ قٹ

أندل، ٚهٛف تٓڀٟٛ  ٚكغب١ٺ تٗا، هٛف ٜعٌُ بٗا بڀُأ١ْٓٝٺاٱْوإ ع٢ً ايٝكني بِشٸ

 ١ٺع٢ يقيو بكـهٝٸْعل٠ اٱْوإ إىل ٖقٙ ايكٔاٜا بُٛؿٗا أَٛكاڄ زلا١ٜٚ، ٚهٛف ؼ

إٕ اهتٓاؿ ا٭َٛك ا٭ػ٬ق١ٝ إىل ايٛاقع ٚايتذلب١ ٜكٔٞ ع٢ً »أػل٣:  ها١َٝ. ٚبعباك٠ٺ

قـاهتٗا ٚتعايٝٗا; إف ٫ ميهٔ يًُباؿ٨ ا٭ػ٬ق١ٝ إٔ تٓبجل عٔ ايڀبٝع١ ايبٌل١ٜ ايٓا١٦ً 

ٔٻؾڃب ايٓؿع ٚؿٳًڃبات ٚايػلا٥ن ايكا١ُ٥ ع٢ً دٳغځعٔ املٍٝٛ ٚايلٻ اَتنادٗا ك. ٚإٕ لٳع اي

ِٿ تٓؿٝق١ٜ  ٫ٚ وٌُ ُٓا١ْڄ ،ف ٫ ٜلؾع َٔ قُٝتٗالٵبا٭سهاّ ايٓعل١ٜ ٚايعكٌ اي

 .(22)«يتڀبٝكٗا ٚايعٌُ بٗا

َٔ ايعكٌ  ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي إفا ناْت ايتعايِٝ ٚا٭ٚاَل ا٭ػ٬ق١ٝ ْا١٦ًڄ

ٚايٛدـإ ٚاٱسواي ْٚعا٥ل ٖقٙ ا٭َٛك ؾكط ؾإْٗا هٛف تهٕٛ يف َجٌ ٖقٙ اؿاي١ 
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ؿ١ْٜٛٝ  ١ ٚػاي١ٝ َٔ ايكـاه١; ٭ٕ ايٓعل٠ إيٝٗا هٛف تهٕٛ ْعل٠ڄؿ أٚاَل داؾچفلٻ

ِٸ ٚبٌل١ٜڄ ٌڈ بايهاٌَ، ٜٚت َٝهاْٝهٞ. ٚيهٞ تػـٚ ا٭ػ٬م فات  ايعٌُ بٗا بٌه

١ ٚاملٝهاْٝه١ٝ، ؿ فُٛع١ َٔ املعاؿ٫ت اؾاؾچكٚغ ٚس١ٜٛٝ ٌَٚذٸع١، ٚيٝوت فلٸ

ٞٸ متاز إىل ٌَٓأٺ َتعاي١ٝ. ٚعًٝ٘ يهٞ تهتوب ايكٔاٜا   ك١ٜ٩ٺٚإىل ،َٝتاؾٝنٜكٞ ٚإشل

ِٸ اؿا١ًُ َٔ ايعكٌ ايبٌلٟ ع٢ً قـاه١ٺ بٝإ ٖقٙ ايكٔاٜا َٔ ْاس١ٝ  َٔ املٓاهب إٔ ٜت

ـٿ  ١ َٔ ا٭ػ٬م.١ اؾٛاْب ايعًُٝٸ; نٞ تعٌُ ع٢ً تعنٜن ٚتكٜٜٛٔ أٜٔاڄاي

 

 ــــــ ِـ ـ حاجة األخالم إىل الديَ يف تكديي الٍىوذج األخالقي

َٳقًډ ٜٓهل تأثرل ايُٓٛفز ٚا٭ه٠ٛ يف ًؼِٝٸ١ اٱْوإ ٚتلبٝت٘  ٔٵُا لـ ٖٓاى 

شلِ  ؼقْٚ٘ أه٠ٛڄا٭ػ٬ق١ٝ. إٕ ايٓاي َٔ ػ٬ٍ ٬َسعتِٗ يوًٛى ايٌؼّ ايقٟ ٜتٸ

كٕٛ ايِٓا٥ض ا٭ػ٬ق١ٝ ع٢ً أْؿوِٗ. إٕ ٜعًُٕٛ ع٢ً بًٛك٠ سٝاتِٗ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٜٚڀبٿ

 ;ٚأػ٬قٗا إىل ؿؾع ايٓاي مٛ ايؿٔا٥ٌ َٔ د١ٗٺايُٓافز ا٭ػ٬ق١ٝ تعٌُ بوًٛنٗا 

أػل٣. ٚإٕ ا٭ؿٜإ ايوُا١ٜٚ مل تهٔ يتهتؿٞ  ٚتلؿعِٗ عٔ اكتهاب ايلفا٥ٌ َٔ د١ٗٺ

ٝٿؿ بٝإ ايكٹمبذلٻ ٌٸٝٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ ؾكط، ٚإمنا تب منٛفداڄ; يٝذعٌ  عِلڈ ٔ يًبٌل١ٜ يف ن

 ايٓاي َٔ هًٛن٘ ٚأػ٬ق٘ قٛكاڄ ٭عُاشلِ.

ٚإٕ اهلل  .«ا٭ه٠ٛ»ٛفز ٚاملجاٍ يف يػ١ ايكلإٓ ايهلِٜ َِڀًض ٜڀًل ع٢ً ايُٓ

ـٵ ﴿قٛي٘ تعاىل:  :يًٓاي، َٚٔ فيو ف با٭ْبٝا٤ بُٛؿِٗ أه٠ٛڄهبشاْ٘ ٚتعاىل قـ علٻ قځ

٘ٴ َٳعٳ ٔٳ  ٚٳايډقٹٜ ِٳ  ٖٹٝ ٓٳ١څ ؾٹٞ إڇبٵلٳا ٛٳ٠څ سٳوٳ ِٵ أڂهٵ  (.4)املُتش١ٓ:  ﴾نځاْٳتٵ يځهڂ

ـٸنُا إٔ ايُٓٛفز ايوًٛنٞ هب إٔ ٜهٛ َاڄ، ٚإٔ ٕ ًؼِاڄ نا٬َڄ َٚتك

ٜهٕٛ َٛٓع ثك١ ٚقبٸ١ ايٓاي، ٚإٔ ٜهٕٛ ممتاماڄ َٔ ْاس١ٝ ايعًِ ٚايعٌُ، ٚإٔ ٫ 

ّڈ ٟٸ ْك ٞٸ ٜعاْٞ َٔ أ ٞٸ عًُ ٚٵكؾؿٞ غرل ٖقٙ اؿاي١ ٫ ميهٔ ي٘ إٔ ًٜعب  ، ٚإ٫چٚعًُ  ؿٳ

إفا متٸ ُٓإ  ٚئ ٜهٕٛ ٖقا ايوًٛى اـڀرل إ٫چ .ايُٓٛفز ٚا٭ه٠ٛ ع٢ً ايٓشٛ املڀًٛب

٫ ميهٔ ايتٌهٝو  ٌ َبـأ َٛثٛمڈبٳانتُاٍ ايٌؼّ ا٭ه٠ٛ َٔ مجٝع اؾٗات َٔ قٹ

 ،ّ أُشابًِٗډإٔ ٜهٕٛ َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚيٝا٤ ٚػٴ ؾٝ٘، ٫ٚ ميهٔ شلقا ايٌؼّ إ٫چ

 ظُٝع ايؿٔا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ. ٚقـ عٌُ نيِؿ َٔ مجٝع ايلفا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚاملتٸ٥نياملدلٻ
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ـٿ ـٸ ٜٔ ع٢ًاي نُٝا  ;ؿ٠ َٔ سٝا٠ ٖ٪٤٫ ا٭ًؼاْايهٌـ عٔ مجٝع اينٚاٜا املتع

 ٞ بِٗ يف مجٝع أؾعاشلِ ٚهًٛنٝاتِٗ.ٔ ايٓاي َٔ ايتأهٸٜتُهچ

ٍٷٚباٱٓاؾ١ إىل ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ُٚٝا٤ ايقٜٔ ٜتٸ  ِؿٕٛ بايع١ُِ، ٖٓاى كدا

ا٤، ُاؿ١ ع٢ً ٜـ ا٭ْبٝ ا تلب١ٝڄٛٵتًكډ ،ُاؿٕٛ ْٚوا٤ ُاؿات ع٢ً طٍٛ ايتاكٜؽ

ت اٱًاك٠ يف ايكلإٓ ايهلِٜ إىل هرل٠ ٚقـ متډ .يًٓاي ٚأُبشٛا أ٬ٖڄ يٝهْٛٛا أه٠ٛڄ

ٔ يًٓاي قِِِٗ; نٞ ٜعٌُ ايٓاي ع٢ً تٓعِٝ ٘ بإٔ ٜبٝٿٚقـ أَل اهلل ْبٝٻ ،بعِٔٗ

 ٚتِٜٛب أػ٬قِٗ ٚأعُاشلِ َٚٛاقؿِٗ ع٢ً أهاي هرلتِٗ ايع١ًُٝ.

 

 ــــــ ِدافو ـ حاجة األخالم إىل الديَ يف تعيني األ

ٌٓـٖا ايٓاي َٔ ػ٬ٍ َٚا ٖٞ ا٭ٖـاف اييت ٜٴ ؟َا ٖٞ ايػا١ٜ َٔ ا٭ػ٬م

 ا٭ؾعاٍ ا٭ػ٬ق١ٝ؟

يكـ فنلت املـاكي ا٭ػ٬ق١ٝ بعض ا٭ٖـاف ٚايػاٜات يٮػ٬م ٚا٭ؾعاٍ 

ٚإٕ َڀايعتٗا ٚؿكاهتٗا تجبت أْٗا عهِ اٱِْاف يٝوت  .١ٓوٳُٝٸ١ ٚا٭ػ٬م اؿځٝٳايكٹ

ـٸ ْٗا ؼتٟٛ ع٢ً ايٓكّ َٔ دٗاتٺأأٖـاؾاڄ ها١َٝ َٚتعاي١ٝ، ٚ ٚايوبب يف فيو  ;ؿ٠َتع

ٚإٕ ٖقٙ  .ٜعٛؿ إىل إٔ ٖقٙ ا٭ٖـاف قـ متٸ ؼـٜـٖا ع٢ً أهاي كغبات ٚأؾهاك ايبٌل

يت ٜعاْٞ َٓٗا ايتؿهرل ايبٌلٟ ات ايتٗا ٚاحملـٚؿٜٸع بوبب بٌلٜٸ تٵا٭ٖـاف قـ انتوبٳ

. إٕ ٖقٙ (23)ٝٳِ املتعاي١ٝيًكٹ َؿتكل٠ڄ تٵبٌل١ٜ بايهاٌَ، ٚأٓشٳ ٚأؾل ك١ٜ٩ اٱْوإ ع ُبػ١ڄ

ٌڈ ّٸ ا٭ٖـاف ٖٞ بٌه ٚتٌتٌُ ع٢ً َِاحل ؾع١ًٝ  ،أٖـاف غرل ثابت١ ْٚاق١ِ عا

 ٚعاد١ً يًٓاي، ٫ٚ تأػق املِاحل اٯد١ً ٚايجابت١ يًٓاي بٓعل ا٫عتباك.

أٜٔاڄ. ؾؿٞ ا٭ْع١ُ ايقات١ٝ  إٔ أٖـاف ٚغاٜات املـاكي ا٭ػ٬ق١ٝ كتًؿ١څنُا 

ِٸ ٠ ٚاملًِش١ يٌؼِٗا، ٚإٕ ًشٍِٛ ع٢ً املكـاك ا٭ندل َٔ ايًقٸيايوعٞ ع٢ً ايـٚاّ  ٜت

ِپ يف  ٙ ًَِٚشت٘ ايٌؼ١ِٝ، ٫ٚ ٜهٕٛ ٖٓاى َٔ ٖـفٺلٴٝٵيًٌؼّ ٖٛ ػٳ َا ٖٛ َٗ

ٌٸٚايؿلؿ١ٜ. طبكاڄ شلقٙ ا٭ْع١ُ ا٭ػ٬ق١ٝ ٜٴعٳ٠ ٚاملٓؿع١ ايٌؼ١ِٝ ايبني ه٣ٛ ايًقٸ  ـٸ ن

ٌڈ ٦اڄ ـٸ أَلاڄ هٝٸٓاڄ، َٚا نإ ع٢ً ػ٬ف فيو ٜٴعٳوٳٜٓتٗٞ ملًِش١ ايؿاعٌ أَلاڄ سٳ ؾع

ٚقبٝشاڄ. ٚأَا يف ا٭ْع١ُ ايـ١ٜٝٓ ؾػا١ٜ ا٭ػ٬م تلتبط اكتباطاڄ ٚثٝكاڄ مبعلؾ١ اٱْوإ 
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يف ا٭ؿٜإ اٱشل١ٝ ٖٞ ايٍُٛٛ إىل َكاّ  ٚايعكٝـ٠. إٕ ايػا١ٜ ايك٣ِٛ َٔ ػًل اٱْوإ

ٖٚٓاى  .ايكلب اٱشلٞ، ٖٚقٙ ٖٞ ايػا١ٜ ا٭زل٢ املٓعٛك٠ يف املواك ايتهاًَٞ يٲْوإ

ٌپبڀبٝع١ اؿاٍ َلاتب ْامي١ َٚتٛهٸ ٛڈ غا١ٜڄ ـټَٓٗا ٜٴعٳ ڀ١ أٜٔاڄ، ٚن  َٔ ا٭ما٤. بٓش

ـٻ  .ٚايعٌُ ;، ُٖٚا: املعلؾ١ل عِٓلٜٔ يًٍُٛٛ إىل َكاّ ايكلب اٱشلَٞٔ تٛؾڊ ٫ بٴ

ؾُٔ ايبـٜٗٞ أْ٘ ٫ ميهٔ ايٍُٛٛ إىل ٖقا املكاّ ؿٕٚ َعلؾ١ اهلل ٚأهاي ايـٜٔ; إف 

ٟ إيٝٗا، ى مٛ ايهُاٍ ؿٕٚ َعلؾ١ ايػا١ٜ ٚايڀلٜل ايقٟ ٜ٪ؿٸنٝـ ميهٔ يٓا ايتشلټ

ٞٸ قٛي٘:  ×ٚؿٕٚ إٔ مٌُ ايناؿ ائلٚكٟ يف ٖقا ايڀلٜل؟! ٚكؿ يف ن٬ّ اٱَاّ عً

ـٿ» ٚٸٍ اي ٌٸ .(24)«ٜٔ َعلؾت٘أ ِٸ ٚعًٝ٘ هب َعلؾ١ اهلل قبٌ ن ايعٌُ بعـ فيو ع٢ً  ٤ًٞ، ث

ٞٸ ايڀلٜل.  بًٛؽ َكاّ ايكلب َٔ ػ٬ٍ ايعٌُ ٚط

ايؿك٘  فاٍايعٌُ با٭سهاّ ايـ١ٜٝٓ يف  ـټٚباٱٓاؾ١ إىل عِٓل املعلؾ١ ٜٴعٳ

ا ٫ ٌُٜٛ ايوايو ٚا٭ػ٬م َٔ ايًٛامّ ا٭هاه١ٝ يًكلب ٚايهُاٍ، ٚإٕ فلٸؿ َعلؾتٗ

 إىل ايػا١ٜ ٚاملكِٛؿ.

 

 ــــــ ـ متاِي الديَ والفطسة يف انتػاف الكطايا األخالقية5

إٕ َِـك ايهجرل َٔ ا٭ػ٬م ٖٛ ايؿڀل٠ ٚايٛدـإ، ٚإٕ اٱْوإ َٔ ػ٬ٍ 

ٚبعٔٗا  ;ٚهب ؾعًٗا ٚميٌٝ إيٝٗا ،١ٓڅوٳكدٛع٘ إىل ؾڀلت٘ ٜـكى إٔ بعض ا٭َٛك سٳ

 تلن٘ ٜٚٓؿل َٓ٘.ٚهب  ،اٯػل قبٝضٷ

ٛٸ غرل ايعكٌ ٚايعاطؿ١، تًُٗ٘  ٠ڄإٕ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل قـ أٚؿع يف اٱْوإ ق

ٛٸ .ايتهًٝـ ٚتِـك ي٘ ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٞ َٔ ؿاػً٘ ٠ بايعكٌ; ٭ٕ ٫ٚ ع٬ق١ شلقٙ ايك

ٛٸوٳايعكٌ غايباڄ َا ٜهٕٛ َهتٳ اييت ، ؾڀلٟ. إٕ ٖقٙ ايك٠ٛ ٠ أَلٷباڄ، بُٝٓا ٖقٙ ايك

ُٻتٴ ِ اٱْوإ يف ايهجرل َٔ املوا٥ٌ اييت ْعتدلٖا َٔ ا٭َٛك ٗڇًڃتٴ ،«ايٛدـإ»٢ بع و

 .(25)«ٖقا ىڃٖقا، ٚاتلٴ ٌٵاؾعٳ»ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚتكٍٛ ي٘: 

َٔ اٱشلاَات  نُا ٜؿِٗ َٔ اٯٜات ايكلآ١ْٝ إٔ اٱْوإ ميتًو فُٛع١ڄ

 .تعًِٝ ٚايجكاؾاتبعٝـاڄ عٔ كتًـ أْٛاع اي ،ض بعض ا٭َٛكبٵايؿڀل١ٜ، ٜٚـكى مجاٍ ٚقڂ

ؾٝـكى يف ؿػًٝت٘ ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ع إٔ ايِـم، ٚايٛؾا٤ بايعٗـ، ٚسؿغ ا٭َا١ْ، 
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ٌٸ ;ٚممـٚغٷ ٔٷوٳَٚباؿي١ اٱسوإ باٱسوإ، سٳ َا ىايـ ٖقٙ  نُا ٌٜعل بإٔ ن

ع٢ً اٱسوإ  ا٭َٛك ع َٔ قبٌٝ: ايهقب، ْٚكض ايعٗٛؿ، ٚػٝا١ْ ا٭َا١ْ، ٚايلؿٸ

ّٷٚ باٱها٠٤ ع قبٝضٷ أٚ  ِڈ. إٕ اٱْوإ يف ٖقٙ املعلؾ١ ٚاؿهِ ٫ وتاز إىل َعًڍَقَٛ

ًٹ ؿ ٬َسع١ ْؿى مبذلٻ ل يف إُـاك اؿهِ عًٝٗا باـرل أٚ ايٌلٸ، بٌ ٫ ٜتأػٻـٺَل

 املٛٓٛع. ؾأٜٔ َهُٔ ٖقا ايٓٛع َٔ املعلؾ١ ٚاؿهِ يـ٣ اٱْوإ؟

ـٻ ٟٸيكـ ؼ إٕ اهلل قـ  :شلقٙ املعلؾ١، ٚقاٍ خ ايكلإٓ ايهلِٜ عٔ املٌٓأ ايؿڀل

  :َٚٔ ٖقٙ اٯٜات .ؾ٘ عًٝٗالٻٔ ٚايكبٝض، ٚعٳوٳٚاؿځ ،ٖـاٙ إىل َعلؾ١ اـرل ٚايٌلٸ

ٓٳا ايډقٹٟ أځعٵڀځقځ﴿ع 1 ٍٳ كٳبټ ـٳا ٖٳ ِٻ  ٘ٴ ثٴ ٞٵ٤ٺ ػٳًڃكځ ًٳ ٌٻ   (.50)ط٘:  ﴾٢٣ نڂ

ٛٻ﴿ع 2 ـٳٚٳايډ* ٣ ايډقٹٟ ػٳًځلٳ ؾځوٳ ٗٳ ـٻكٳ ؾځ  (.3ع  2)ا٭ع٢ً:  ﴾٣قٹٟ قځ

إٔ اشلـا١ٜ ايته١ٜٝٓٛ يف  إٕ اشلـا١ٜ يف ٖاتني اٯٜتني تٌٌُ مجٝع ايها٥ٓات، إ٫چ

أٚهع َٔ اشلـا١ٜ يف ها٥ل املٛدٛؿات; ؾاشلـا١ٜ ايته١ٜٝٓٛ يف  اٱْوإ ؼتٟٛ ع٢ً َع٢ٓٶ

ّٸ  ;بٓٛع اؿٝا٠ ٚايتٓاهٌ َٚا إىل فيو َٔ ا٭َٛك، ٚأَا يف اٱْوإ غرل اٱْوإ ؽت

٢ اشلـا١ٜ ايلٚس١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ ؾإْٗا تٌٌُ ستٸ، ٝح اشلـف َٔ اـًل ٜهٕٛ َتعايٝاڄس

 َٚعلؾ١ ايؿٔا٥ٌ ٚايلفا٥ٌ أٜٔاڄ.

َٳ﴿ع 3 ٚٳ ْٳؿڃىڈ  ٛٻٚٳ ٖٳا هٳ ٖٳ* ا ا ُٳٗا ؾڂذٴٛكٳ ٗٳ ٖٳؾځأځيڃ ٚٳتٳكڃٛا  .(8ع  7)ايٌُى:  ﴾اا 

ِٴ اٱڇميٳ﴿ع 4 ٝٵهڂ ٔٻ اهللځ سٳبٻبٳ إڇيځ ٘ٴ ؾٹٞ يهٹ ٓٳ ٜٻ ٚٳمٳ ٕٳ  ِٴ ايڃهڂؿڃلٳ ا ٝٵهڂ ٙٳ إڇيځ ٚٳنځلٻ ِٵ  قڂًڂٛبٹهڂ

ٝٳ ِٵ ٚٳايڃعٹ ٕٳٚايڃؿڂوٴٛمٳ   .(7)اؿذلات:  ﴾ا

ٔ نُٖا َٔ اؿڂوٵٚميٝٿ ،ٔض َٔ ٖقٙ اٯٜات إٔ اٱْوإ ٜـكى ايؿول ٚايؿذٛكٜتٸ

ٕٵ يًؼرل َٚبػضٷ ل، ٚأْ٘ قبپٗٵٚايڀڊ ناْت ٖقٙ ايؿڀل٠ ٚايـعا١َ ايـاػ١ًٝ  يًٌلٸ، ٚإ

ي٬ستهاى با٭دٛا٤ ٚا٭َانٔ  ْتٝذ١ڄ ;ٚا٫ْٗٝاك ايتـكهِٞاب بائعـ قـ تٴ

 املٛب٠٤ٛ، ؾ٬ ٜعٛؿ َايهاڄ ي٬لقاب ايـاػًٞ ٚايؿڀلٟ مٛ اـرل.

ٛٳٚٳتٳعٳ﴿ع 5 ٚٳايتٻكڃ ْٴٛا عٳًځ٢ ايڃبٹلٿ  ٚٳ ٚٳ٫ځا ٚٳتٳعٳ ٣  ـٵ ِڇ ٚايڃعٴ ْٴٛا عٳًځ٢ اٱڇثٵ ٚٳ ٕڇا  .(2)املا٥ـ٠:  ﴾ا

تكٍٛ:  كٚا١ٜڄ ،تؿورل ٖقٙ اٯ١ٜ يف املٝنإ يف ٖاٍَ ،١َ ايڀباطبا٥ْٞكٌ ايع٬چ

٘ هأيتٴ ٚاٱثِ إ٫چ َٔ ايدلٸ ٦ًٝاڄ عٳٚأْا ٫ أكٜـ إٔ أؿٳ |كهٍٛ اهلل عٔ ٚاب١ِ قاٍ: أتٝتٴ»

ُٸ ،ؾكاٍ يٞ: ٜا ٚاب١ِ ;عٓ٘  ،توأٍ عٓ٘ أّ توأٍ؟ قًت: ٜا كهٍٛ اهلل ا د٦تٳأػدلى ع
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ِٸ يتوأٍ عٔ ايدلٸ قاٍ: د٦تٳ ،أػدلْٞ ؾذعٌ ٜٓهت بٗا  ،مجع أُابع٘ ايج٬خ ٚاٱثِ، ث

َا اطُإٔ إيٝ٘ ايكًب  ايدلٸ .ْؿوو تٹؿڃاهتٳ ،وًبق تٹؿڃاهتٳ ،ٜٚكٍٛ: ٜا ٚاب١ِ ،يف ُـكٟ

ٕٵ ،ؿ يف ايِـكت إيٝ٘ ايٓؿى، ٚاٱثِ َا ساى يف ايكًب، ٚتلؿٸٚاطُأْٸ أؾتاى ايٓاي  ٚإ

 .(26)«ٚأؾتٛى

ٓٳ﴿ع 6 ٝٵ ٚٵسٳ ٝٵلٳٚٳأځ ٌٳ ايڃؼٳ ِٵ ؾٹعٵ ٗڇ ٝٵ  .(73)ا٭ْبٝا٤:  ﴾اتٹا إڇيځ

ٍٸ»١َ يف تؿورل ٖقٙ اٯ١ٜ: قاٍ ايع٬چ ٕ ايٛسٞ إأٟ  ،ل ايؿعٌع٢ً ؼكڊ طٖقاص ٜـ

ٞڈإأٟ  ،ل بايؿعٌ ايِاؿك عِٓٗتعًډ ٚؿ٫ي١ إشل١ٝ  ،َكاكٕ ي٘ ٕ ايؿعٌ نإ ِٜـك عِٓٗ بٛس

ٚٸٖٛ غرل ايٛسٞ املٌلٸ ،باط١ٝٓ َا  ب عًٝ٘ إتٝإ ايؿعٌ ع٢ًٜٚذلتٻ ،٫ڄع ايقٟ ٌٜلع ايؿعٌ أ

باؿوٓات ٚأؾعاٍ اـرل; ٭ٕ اهلل  . نُا تجبت ٖقٙ اٯ١ٜ إٔ اٱْوإ ع٢ً ؿكا١ٜٺ(27)«ًلع

 قـ أٚؿع فيو يف طبٝعت٘ ٚدبًچت٘.

ٔڇ ﴿ع 7 ٝٵ ٓٳ ٝٵ ٘ٴ عٳ ٌٵ يځ ِٵ ْٳذٵعٳ ٚٳٚٳيٹوٳ* أځيځ ٔڇ اْاڄ  ٝٵ ٓٳ* ًٳؿځتٳ ٜٵ ـٳ ٖٳ ٔڇٚ ٜٵ ـٳ  .(10ع  8)ايبًـ:  ﴾اٙٴ ايٓٻذٵ

ض ٚمجاٍ أعُاي٘ ٚأعُاٍ بٵاٱْوإ ٜـكى َٔ ؿاػً٘ قڂٜٴوتؿاؿ َٔ ٖقٙ اٯٜات إٔ 

ن طلٜل ايهُاٍ َٔ طلٜل ا٫ملاف. ٚع٢ً ٖقا اٯػلٜٔ، ٜٚعلف اـرل ٚايٌلٸ، ٚميٝٿ

َٸ ١ يٮػ٬م يف دبًچ١ اٱْوإ، ا٭هاي ؾإٕ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل قـ أٚؿع ا٭ٍُٛ ايعا

ٝٻ  قـ نتب ا٭ػ٬م ٚها٥ل أػل٣: إٕ اهلل ٔ تؿ٬ِٝتٗا ع٢ً يوإ ايٛسٞ. ٚبعباك٠ٺٚب

 املعاكف بكًُني، ُٖٚا:

 عٔ ايؿڀل٠ ٚايٛدـإ. ع قًِ ايتهٜٛٔ )اشلـا١ٜ ايته١ٜٝٓٛ(، ٖٚٞ عباك٠څ1

ٛٸ٠. ع قًِ ايتٌلٜع )اشلـا١ٜ ايتٌلٜع١ٝ(، ٖٚٞ عباك٠څ2  عٔ ايٛسٞ ٚايٓب

ٕٳ يف بعض آٜات٘ إىل اـرلات، َٚٓع٘ َٔ اكتهاب املٛبكات،  يكـ ؿعا اهلل اٱْوا

عٔ عًِ اٱْوإ َٚعلؾت٘ يتًو اـرلات  عٷٖقا ايٓٛع َٔ ا٭َل ٚايٓٗٞ َتؿلٿ ٚإٕ

ٟٸ َٛٓعڈ ؿٵلڇٚاملٛبكات; إف مل ٜٳ َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ، ٚإمنا قاّ  تعلٜؿٗا ًٚلسٗا يف أ

ا٫عتُاؿ ٚايتعٌٜٛ ؾٝٗا ع٢ً َعلؾ١ اٱْوإ ٚإؿكان٘ يتًو املؿاِٖٝ، َع ايتأنٝـ ع٢ً 

َٴلٴ ﴿قٛي٘ تعاىل:  :ٚادتٓاب تًو ايلفا٥ٌ، َٔ قبٌٝ ٞ بتًو ايؿٔا٤ٓلٚك٠ ايتشًچ ٕٻ اهللځ ٜٳأڃ إڇ

ٚٳاٱسٵوٳ ٍڇ  ـٵ ٚٳإڇٜتا٤ٹ فٹٟبٹايڃعٳ ٕڇ  ٗٳايڃكڂلٵبٳ ا ٓٵ ٜٳ ٚٳ ٌٳ٢  ٔڇ ايڃؿځشٵ ِٵ ٢ عٳ ٞڇ ٜٳعٹعڂهڂ ٚٳايڃبٳػٵ ٓٵهځلڇ  ُٴ ٚٳايڃ ا٤ٹ 

ِٵ تٳقٳنډ ٕٳيځعٳًچهڂ  .(90)ايٓشٌ:  ﴾لٴٚ
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ٍٸ ٖٚٓاى آٜاتٷ ٛٸ٠ڄ أػل٣ تـ ٌٸ ع٢ً إٔ يف ٚدـإ اٱْوإ ق َا ٜتٓاهب  تلغب به

ٌٸبٵَع طځ قٛي٘ تعاىل:  :َا ٫ تلاٙ َٓاهباڄ ٚؾڀل٠ اٱْوإ، َٔ قبٌٝ عٗا، ٚتٓؿل َٔ ن

َٳ١ٹٚٳ٫﴿ ٛٻا ِٴ بٹايٓٻؿڃىڇ ايًډ  .(2)ايكٝا١َ:  ﴾ أڂقڃوٹ

ٕ ٝات ا٭ٍُٛ ا٭ػ٬ق١ٝ يف دبًچ١ اٱْواٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾكـ متٸ إٜـاع نًچ

ـٳٚؾڀلت٘،  ٝٵ ٚنُا  .يِرلٚك٠ اٱْوإ ًؼِاڄ أػ٬قٝاڄ ٝات غرل ناؾ١ٝٺإٔ ٖقٙ ايهًچ بٳ

ٝات هبل إٔ فنلْا ؾإٕ ايٌلٜع١ قـ عًُت ع٢ً تڀٜٛل ٚتعٝني َِاؿٜل ٖقٙ ايهًچ

 بايتؿٌِٝ.

 

 ــــــ ـ الٍتيجة6

إٕ اؿهِ باْؿِاٍ ا٭ػ٬م عٔ ايـٜٔ ٫ ٜوتڀٝع إٔ ُٜٔٔ اجملتُعات ايبٌل١ٜ 

ِٿ ٓٗا َٔ سٝح ا٭ػ٬م ٚايوعاؿ٠; ٭ٕ ٖقا ا٫ػاٙ يف ا٭ػ٬م ٜوتٓـ إىل املعلؾ١ ٚو

ت ع٢ً ايعكٌ شٵقٝاَٗا ايبٳيف  تعاْٞ املعلؾ١ ايبٌل١ٜ َٔ ايٓكّ; ٚٚاٱؿكاى ايبٌلٟ

ٚٵكٖقٙ ايك٣ٛ بإف إٕ  ;أٚ ايٛدـإ ٚاؿىٸ ٖا تعاْٞ َٔ احملـٚؿ١ٜ، ٚؽتًـ أٜٔاڄ ـٳ

ّڈَل ايقٟ ٜ٪ؿٸباػت٬ف ايعلٚف ٚا٭م١َٓ، ا٭ بٌ  ،ل٠ْاق١ِ َٚتػٝٿ ٟ إىل ُـٚك أسها

ِٸ .َٚتعاك١ٓ يف بعض ا٭سٝإ إٕ ايٌٗٛات ٚايٓعل إىل املِاحل ايٌؼ١ِٝ ٚايٓؿوا١ْٝ  ث

 ٜؿاقِ َٔ عـّ دـٚا١ٝ٥ ٖقا ايٓٛع َٔ اٱؿكاى ٚاملعلؾ١.

 فاٍٚعًٝ٘ هب إٔ تهٕٛ ا٭ػ٬م ٚيٝـ٠ أع٢ً ٚأزل٢ َِاؿك املعلؾ١ يف 

ُٓاْاڄ ; ٚأنجلٖا ٚاقع١ٝ ،ايوعاؿ٠ ٚايٌكا٤، ٚاـرلات ٚايٌلٚك، ٚاملِاحل ٚاملؿاهـ

 َٔ ايٓاس١ٝ ايـ١ٜٝٓ. ل إ٫چ٫ٚ ميهٔ يقيو إٔ ٜتشكډ .يوعاؿ٠ اٱْوإ اؿكٝك١ٝ
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 ةة يف احلطازة اإلضالوّيالجكافة األخالقّيضعف 

 وتأثري فصن الفكْ عَ األخالم

 

 محمد هدايتيد. الشيخ 

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ املكّدوة

يكـ عًُت ايجكاؾ١ ايـ١ٜٝٓ ع٢ً َلان١ُ ايعٓاُل ا٭ػ٬ق١ٝ يف تٔاعٝـ 

بآٜات ايكًب  ماػلٷ ١ناڄ نبرلاڄ َٔ اؿٔاك٠ اٱه١َٝ٬ ايػٓٝٸأسهاَ٘ ٚتعايُٝ٘، ٚإٕ سٝٿ

ٕ ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ تعٌُ ع٢ً إٝٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ. ٚسٝح ٢ ع٢ً ًهٌ ايكٹاييت تتذًچ ،ايوًِٝ

كهِ املٓٗر ايِشٝض ؿٝا٠ اٱْوإ يف كتًـ ا٭بعاؿ، ٚتلًـٙ إىل ايوعاؿ٠ يف ن٬ 

، ٔ، ٚتكّٛ بتٓعِٝ سٝات٘ ايڀٝٸب١، املكل١ْٚ بإظٗاك مجاٍ قٛايب ٚظٛاٖل ا٭عُاٍٜٵايـاكٳ

ٚٸ١ٖ ٚعاَل٠ بايتك٣ٛ. ٚايٌاٖـ ع٢ً فيو ٜتُجٻ١ٓ َٚٓنٸوٳسٳ ع بلٚغڈتتُتٻ ٍ ٌ بورل٠ ايلبٸإ ا٭

ـٿ ـٻيؿًو اي ، ؾٗٛ |ا٭نلّ ي يًٓيبٸٜٔ ٚايؿلؿ ا٭نٌُ ؾٝ٘، ْٚعين ب٘ ايٛدٛؿ املك

ٌ ايُٓٛفز ايعًُٞ ا٭نٌُ يف ايـٜٔ، مل ىلز ع يف أَل ايـٜٔ ع٢ً ايلغِ َٔ نْٛ٘ ميجٿ

بٌ قاّ بـع٠ٛ ايٓاي إىل  ،إيٝ٘ ٚهًٛن٘ َع ايٓاي ع عٔ ؿا٥ل٠ ا٭ػ٬م أبـاڄ ٚايـع٠ٛ

ـڂَتوًڍ ،ايـٜٔ ، ِٸل ايععِٝ، ٚايلمح١ ايٛاهع١، ٚاملل١ْٚ ايهبرل٠، ٚايعؿٛ اؾځًڂشاڄ با

ٚؿؾع مجٝع  .توٛؿٙ ايٛس١ٌٝ ٚايكو٠ٛ ٚايلفا٥ٌ ايٓؿوا١ْٝ ٚاملعلؾ١ٝ ٚفيو يف فتُعڈ

ٛټا٭ؾلاؿ يف ٖقا اجملتُع إ ٢ قٝاه١ٝ، ستٸ ٫ڄ يف ؾذل٠ٺىل ا٫عتكاؿ باهلل، ٚأسـخ ؾِٝٗ ؼ

ٌٸ ايلفا٥ٌ; ٚق٢ٔ ع٢ً ظاٖل٠ قتٌ اٱػ٠ٛ ٚتكڀٝع  تٵسًډ ايؿٔا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ق

                                                      



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد الثامن واخلمسون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

ٛٸ ـټا٭كساّ، ٚؼ ٚه٬ّ ٥ٚٚاّ ًُٚض َع ايٓؿى  ؿ إىل َـاكا٠ٺٍ ايعٓـ ٚايكو٠ٛ ٚايتٌ

 .(1)ٚايقات

بعـ ا٫ملاف ايقٟ  ٫ هٝٻُابايتـكٜر ع ٚٚع٢ً ايلغِ َٔ فيو، بـأْا ٌْٗـ 

يف  سٌِ يف َٓع١َٛ اـ٬ؾ١ ع انؿآاڄ يف ا٫ٖتُاّ با٭ػ٬م اييت ناْت َٛدٛؿ٠ڄ

ٝٸٚٵبـا١ٜ اٱه٬ّ، ٚأػقت اٯؿاب ا٭ػ٬ق١ٝ تؿكـ كٳ تٗا، ُٚاكت اؿٝا٠ ْكٗا ٚدافب

٘ َٛقعٗا املٛدٿ٢ اٯٕ ع٢ً ذ٘ مٛ ا٭ؾٍٛ ٚا٫ُٓش٬ٍ، ٚمل ؼٌِ ستٸا٭ػ٬ق١ٝ تتٸ

 .(2)ايعًِ ٚايعٌُ فاٍٚايٛاقعٞ يف 

ٚتٌؼّٝ اٯؾات  ،إٕ ايٓعل٠ ايٓاقـ٠ إىل ٖقا املواك ايٓنٚيٞ يًجكاؾ١ ا٭ػ٬ق١ٝ

 َٔ بني ٖقٙ ا٭هبابٚ .ٌ ٚا٭هبابًځٓني، ٜعٗل يٓا ايهجرل َٔ ايعٹا٭ػ٬ق١ٝ يـ٣ املتـٜٿ

١. ٜٚبـٚ إٔ ٖقٙ ١ َٚعلؾٝٸهٛف ْوع٢ يف ٖقا املكاٍ إىل عح أكبع١ عٓاُل عًُٝٸ

يف َِاؿكْا ايجكاؾ١ٝ  اييت ٖٞ َٔ ايٓٛع ايـٜين ٚاملعليف، ٚشلا َها١ْڅ ،ايعٛاٌَ

ى ايؿهل١ٜ يًشٔاك٠ هٴبايتـكٜر تذلى تأثرلٖا ع٢ً ا٭ڂ تٵٚتعايُٝٓا ايـ١ٜٝٓ، قـ بـأځ

 اؿٝا٠ ا٭ػ٬ق١ٝ اٱه١َٝ٬ ع اييت نإ َٔ تٵٓٳا٭ػ٬م، ٚعلٻ فاٍاٱه١َٝ٬ يف 

ٛٻ ٞٸ ٍ إىل منٛفزڈًأْٗا إٔ تتش ٞٸ عًُ ِڈ ٚعًُ ١ ع إىل ايٓكّ ٚناٌَ يف ايجكاؾ١ ايعاملٝٸ ؿا٥

 ٚا٭ؾٍٛ.

 

 ــــــ أـ املوقع التجىيمي والصائد لألخالم

ٚكؿ ايتعبرل يف بعض ايلٚاٜات عٔ تًو ا٭عُاٍ ايـ١ٜٝٓ اييت ؼع٢ بائلٚك٠ 

ُٸ، ٚعٔ تًو ا٭عُاٍ اييت ٫ «ايؿل١ٜٔ»ا٭ندل بع  ، َٔ «ايؿ١ًٝٔ»١ٝ بع تبًؼ تًو ا٭ٖ

ٓٸ١ ايوټ»: أْ٘ قاٍ ×أَرل امل٪َٓني عٔ، ^، عٔ آبا٥٘×َا ٚكؿ عٔ أبٞ عبـ اهلل :قبٌٝ

، ١ يف غرل ؾل١ٜٔٺٚهٴٓٻ ;ٗا ٬ٓي١څ، ٚتلنڂ، ا٭ػق بٗا ٖـ٣ٶ١ يف ؾل١ٜٔٺتإ: هٴٓٻٓٻهٴ

 .(3)«ٗا إىل غرل ػڀ١٦ٝٺ، ٚتلنڂا٭ػق بٗا ؾ١ًٝٔڅ

اعتُاؿ ايتكوِٝ إىل ايؿلض ٚايؿٌٔ يف ايهتب  ا٭هاي ؾكـ متٸٚع٢ً ٖقا 

. ٚقـ قٌٝ يف ًلغ ٖقا اؿـٜح: إٕ ايؿل١ٜٔ تعين ايكٝاّ بايٛادبات (4)ايؿك١ٝٗ ٚغرلٖا

سٝح ٜهٕٛ اٱتٝإ بٗا َوتٛدباڄ يًشٍِٛ ع٢ً ايجٛاب، ٚتلنٗا  ;َاتٚتلى احمللٻ
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ٟ سٝح ٜ٪ؿٸ ;اتبا٭ػ٬م ٚاملوتشبٸ ٜاڄ إىل ايعكاب. ٚأَا ايؿ١ًٝٔ ؾكـ متٸ إٜٔاسٗاَ٪ؿٸ

ٔٸ . ٚنُا ًٜٛغ َٔ (5)تلنٗا ٫ ٜوتتبع عكاباڄ ايكٝاّ بٗا إىل ؼٌِٝ ايجٛاب، ٚيه

ٍٸ«ايؿٌٔ»ن١ًُ   بايكٝاي إىل ا٭ٌُ. ما٥ـ ٚؾ١ًٔٺ ع٢ً ٤ًٞٺ ، ؾإْٗا تـ

٫ٚ  ،ؾع٢ً ٖقا ايتؿورل ٜهٕٛ ا٭ٌُ عباك٠ عٔ ا٭عُاٍ اييت هب ايكٝاّ بٗا

يف تلنٗا، ٫ٚ ٜٓبػٞ ايتٗإٚ ؾٝٗا أٚ ايػؿ١ً عٓٗا. ٚايقٟ ٜتهؿٌ  ١ٺتٓڀٟٛ ع٢ً كػِ

ّٷ إٔ ٌِٜ إىل  ببٝإ ٖقٙ ا٭َٛك ائلٚك١ٜ ٚاٱينا١َٝ ٖٛ عًِ ايؿك٘. ٚإفا أكاؿ ًؼ

ذ٘ مٛ ا٭ػ٬م. ؾع٢ً أندل، ؾإْ٘ ٜتٸ ٚوٌِ ع٢ً اَتٝامڈ ،أع٢ً َٔ ايهُاٍ َلتب١ٺ

اڄ يًجٛاب عٔ ٘ َع فيو ٜهٕٛ َوتشكچٚيهٓٸ، (6)ايلغِ َٔ عـّ ٚدٛب ٖقا ا٭َل عًٝ٘

ٌپ ٍڈَُٓٗا ُٓٔ  قٝاَ٘ ب٘. ٚبقيو ٜٓؿٌِ ايؿك٘ عٔ ا٭ػ٬م، ٜٚٓـكز ن ْٸ فا  ;ػا

ات سٝح ٜكّٛ أسـُٖا ع٢ً أهاي ايٛادبات ٚائلٚكات، ٚاٯػل ع٢ً أهاي ا٭ٚيٜٛٸ

 سٝح ٜهٕٛ ايؿك٘ بِـؿ بٝإ ائلٚكات ٚا٭سهاّ اٱينا١َٝ، ٜٚلّٚٚٓات. وٳٚاؿځ

إثبات أؿا٤ ايتهًٝـ ٚا٫َتجاٍ باؿذر ايٌلع١ٝ، ٚاـلٚز َٔ عٗـ٠ ايتهًٝـ، ٜٚـؾع 

ٌڈايعكاب عٔ املهًډ  ؿني، ؾإْ٘ ٜعٌُ يف أهًٛب ا٫هتٓباط ٚتٌؼّٝ ا٭سهاّ بٌه

ٔٸ عٔ  اح ؾٝٗشٳٜٚٴبٵ ،سٝح توع٢ إىل بٝإ ايهُاٍ ;ا٭ػ٬م ؿقٝل َٚٓٔبط، ٚيه

ي تًو ُاكٳتٴَٔ ً٪ٕٚ ايهُاٍ ٚاين١ٜٓ، ٫  ابُٛؿٗ اايٓـب ٚا٫هتشباب، ٜٚٓعل إيٝٗ

ِٸ١ يف ايتعاطٞ َع ا٭ؿي١ ٚايلٚاٜات ايِشٝش١ ٚاملعتدل٠ ٚتٌؼّٝ اؿذٸايـقچ  ١، ٫ٚ ٜت

ِڈٖٓا إعُاٍ تًو ايـقچ ِٸ ١ املتٓاهب١ َع عً َٔ ايتواَض  ايتعاطٞ ٖٓا ب٤ٌٞٺ َا، ٚإمنا ٜت

إفا كٜٚٓا يف »كاٍ: سٝح ٜٴ ،«١ ايوٓٔايتواَض يف أؿيچ»ٚايتواٌٖ. ٖٚٓا تتبًٛك قاعـ٠ 

ـٻ  .(7)«ؿْا، ٚإفا كٜٚٓا يف ايؿٔا٥ٌ توآًٖااؿ٬ٍ ٚاؿلاّ ً

ـٸ (8)١اييت ٖٞ َٔ ايذلاخ ايؿكٗٞ ٭ٌٖ ايوٓٸ ،ٜبـٚ إٔ ٖقٙ ايكاعـ٠ځ ، هٛا٤ يف س

َٸ١. ٚغرلٴ فاتٗا أٚ َٔ سٝح اْڀباقٗا ع٢ً ا٭ػ٬م، كـ١ًٚڅ  تا

ِٸأَا َٔ ايٓاس١ٝ ا٭ٚىل ؾإٕ َا ْلٜـ ْوب َٔ ا٭سهاّ أٚ  ت٘ إىل ايٌلٜع١ ع ا٭ع

١. ٚإٕ ايذلاخ ا٭ػ٬قٞ عٓـَا ٜلٜـ ايعكا٥ـ أٚ ا٭ػ٬م ع هب إٔ ٜكّٛ ع٢ً أهاي اؿذٸ

ٝٿ ،إٔ ٜڀلغ ْؿو٘ بُٛؿ٘ َٔ ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ ٔ داْباڄ َٔ املعاكف اٱه١َٝ٬، ٚإٔ ٜب

١ مبا ٜتُا٢ٖ ٜٚتٓاغِ َع ذٸٝات ايع١ًُٝ ٚأعاخ اؿهب إٔ ٜتڀابل َع ايؿلٓٝات ٚاملتبٓٻ
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١ ٚايلٚاٜات ظلؾٝات أٍُٛ ا٫هتٓباط، ٫ٚ ميهٔ ا٫عتُاؿ بٌأْٗا ع٢ً ا٭ؿيچ

 .(9)ائعٝؿ١

َٔ ا٭ػ٬م ٜلتبط با٭ٚيٜٛات  ؿ داْبٺٚأَا َٔ اؾ١ٗ ايجا١ْٝ ؾإمنا ٖٓاى فلٸ

ِٸ ِٸ ايػؿ١ً ع ٚا٭َٛك املٓـٚب١ أٚ املهل١ٖٚ، ٚأَا اؾاْب املٗ يف  ٓ٘ عاؿ٠ڄاٯػل ع ايقٟ تت

ٟپ سٝح  ;بٌإٔ ايِؿات ٚايوًٛنٝات اي٬م١َ ٚائلٚك١ٜ ا٫ػاٙ املتـاٍٚ ع ؾٗٛ ٓلٚك

ٕ ايكٝاّ بٗا أٚدب َٔ ايهجرل َٔ ا٭سهاّ ايع١ًُٝ يف ايؿك٘، ٚإٕ تلنٗا هٛف إ

 .(10)ٜوتٛدب املنٜـ َٔ ايعكاب ٚايوؼط

 

 ــــــ ب ـ فصن ووضوع األخالم عَ العمي السمسي لمفكْ

ِڈ ،تبٜٛب ايعًّٛيف إطاك  ٚايقٟ ٫ ٜناٍ  ،َعلٚف ؿاػٌ ايـا٥ل٠ ايـ١ٜٝٓ ٚيف تكوٝ

ِٸ  ;ٚا٭ػ٬م ;تكوِٝ عًّٛ ايـٜٔ إىل ث٬ث١ أقواّ، ٖٚٞ: ايعكا٥ـ قا٥ُاڄ، سٝح ٜت

ايتأهٝى يًتعايِٝ ٚاملعاكف ايـ١ٜٝٓ ع٢ً أهاي َٔ ٖقا ايتكوِٝ،  ٚا٭سهاّ، ٚقـ متٸ

ٌپ ًا١ًَ ٭دنا٤  ١څٝٳٓٵي٘ بٹ ،َٚٓؿ٬ِڄ اڄ َوتك٬ڋٔ ٖقٙ ا٭َٛك بُٛؿ٘ عًَُ قـ تبًٛك ن

 املٛٓٛع ٚاملباؿ٨ ٚاملوا٥ٌ.: ايعًّٛ، أٟ

يًؿٌِ ٚايتُاٜن بني  ٌ َب٢ٓٶاملعاٜرل اييت ميهٔ إٔ ٌٜهچ أسـإٕ َٛٓٛع ايعًِ 

ايعًّٛ، ٚهُع َوا٥ٌ فيو ايعًِ سٍٛ قٛكٙ. ٚيف َٛكؿ َٛٓٛع عًِ ا٭ػ٬م نإ 

ـٸ  .(11)َني ِٜٓبٸ ع٢ً ايِؿاتاٖتُاّ أنجل ايعًُا٤ املتك

; َٔ «ـؾعٌ املهًډ»ٖقا يف سني أِْٗ قـ اعتدلٚا َٛٓٛع عًِ ايؿك٘ يف ايػايب 

ِڈ  ،(12)َٔ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ أٚ نإ ٜكتٔٞ سهُاڄ ًلعٝاڄ سٝح اًتُاي٘ ع٢ً سه

ٕٵ ِٸنإ امللاؿ َٔ ؾعٌ املهًډ ٚإ ـٳ، (13)َٔ ا٫َتجاٍ ٚايذلى ـ ا٭ع ٝٵ إٔ َٛٓٛع ٖقا  بٳ

 ذ٘ بايتـكٜر إىل ا٫مِاك بايؿعٌ.ايعًِ قـ اتٸ

١ً يف كزل٘ يًُٓٗر ايِشٝض ؿٝا٠ ع٢ً غاٜت٘ اؾاَع١ ٚاملتُجٿ بٓا٤ٶ; إٕ ايؿك٘

١ ٔ، ٜٗبٸ ملواعـ٠ اؿذٸٜٵاٱْوإ يف كتًـ ا٭بعاؿ مبا ُٜٔٔ هعاؿت٘ يف ايـاكٳ

ب١ َٔ ػ٬ٍ بٝإ عِٝ سٝات٘ ايڀٝٸايـاػ١ًٝ يٲْوإ، ْٚعين بقيو ايعكٌ، ٜٚعٌُ ع٢ً تٓ

اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ ٚإكاؿ٠ اهلل، ٜٚٗـٜ٘ بٛاهڀ١ بٝإ املٓاهو ٚايعباؿات إىل ايعباؿ٠ ٚايكلب 
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َٸ١ َٚٛقع قځ ع مبها١ْٺٚايلٓٛإ اٱشلٞ. َٚٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ ٜتُتٸ ِ يف اؿٔاك٠ ٝٿٖا

 ىل َٛٓعڈ. ٖٚٓا هٛف ْذلى اؿـٜح عٔ َٛٓٛع عًِ ايه٬ّ إ(14)ٚايجكاؾ١ ايـ١ٜٝٓ

ٚٵكآػل، ْٚٛاٌُ عح َٛٓٛع عًِ ايؿك٘ ايقٟ ًٜعب  ـٻ ا٭ندل يف بٓا٤ اؿٔاك٠  اي

 ْٚكِاْ٘ ا٭ػ٬قٞ.

 

 ــــــ أّواًل: عٍاصس االحنصاز التدزجيي ملوضوع الفكْ يف الطموك

ٜعٛؿ اْعكاؿ َِڀًض ايؿك٘ إىل عِل بـا١ٜ اٱه٬ّ ْٚنٍٚ ايكلإٓ ايهلِٜ ٚسٝا٠ 

َٔ ػ٬ٍ ا٫قتباي َٔ ايتعبرل  ،متٸ اهتعُاٍ ن١ًُ ايؿك٘. يكـ |ا٭نلّ ايٓيبٸ

ٔڇ﴿ايكلآْٞ ايكا٥ٌ:  ـٿٜ ٗٴٛا ؾٹٞ اي ٝٳتٳؿځكډ ْٸ ،(122)ايتٛب١:  ﴾يٹ ؾُٝع  يف َع٢ٓ ايؿِٗ اـا

ِٸ ،ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ َٓق فيو  تٵَٔ ا٫عتكاؿ١ٜ ٚا٭ػ٬ق١ٝ ٚا٭سهاّ ايع١ًُٝ، ٚأػقٳ ا٭ع

ـٿ ٜٔ، ٜٚوتعٌُ بٌإٔ اؿني تٌتٗل بايتـكٜر يف ٖقا املع٢ٓ; أٟ ايؿِٗ ايٌاٌَ ؾُٝع اي

 مجٝع أٍُٛ ايـٜٔ ٚؾلٚع٘.

ٗټٕ امللاؿ بايتؿكڊإ» ١َ ايڀباطبا٥ٞ يف ٖقا ايٌإٔ:ٚقاٍ ايع٬چ ِ مجٝع املعاكف ٘ تؿ

ٍڈ ڀًض عًٝ٘ عٓـ ٖٚٛ ايؿك٘ املِ ،٫ ػِْٛ ا٭سهاّ ايع١ًُٝ ،ٚؾلٚع ايـ١ٜٝٓ َٔ أُٛ

ِٵ﴿: تعاىل ٚايـيٌٝ عًٝ٘ قٛي٘ ;ع١املتٌلٿ ٗٴ َٳ ٛٵ ٓٵقٹكٴٚا قځ ٝٴ  ؾإٕ فيو أَلٷ ;(122)ايتٛب١:  ﴾ٚٳيٹ

ِٸ ـٿبايتؿكڊ إمنا ٜت  .(15)«ٖٚٛ ظاٖلٷ .ٜٔ٘ يف مجٝع اي

ٚٸ ،إٕ ٖقا املع٢ٓ اؾاَع يًؿك٘ ٍ َٔ اٱه٬ّ، أػق ٚامللتبط ببـا١ٜ ايكلٕ ا٭

ل ع َٔ بني ، ٚبـأ ٜتعًچ(16)ْٛعاڄ َٔ ايتؼِّٝ املؿَٗٛٞ ذ٘ ٦ًٝاڄ ؾ٦ٌٝاڄ يٝهتوبٜتٸ

فُٛع املعاكف ايـ١ٜٝٓ ايٌا١ًَ يًعكا٥ـ ٚا٭ػ٬م ٚا٭سهاّ ايع١ًُٝ ع غِْٛ 

 ا٭سهاّ ايع١ًُٝ ؾكط.

ٚٵكٷَا ًٜٞ ٌْرل إىل ايعٓاُل ٚا٭هباب اييت نإ شلا  ٚيف يف ا٫ٖتُاّ ايعًُٞ  ؿٳ

ْٸ ـٿ اـا  بني املعاكف ايـ١ٜٝٓ:ٜٔ َٔ با٭سهاّ ايع١ًُٝ يً

 

 ــــــ ـ الػعوز باملصيد وَ احلاجة إىل الطؤاه عَ األعىاه الػسعية1

 |ا٭نلّ بؿٌٔ َِاسبتِٗ يًٓيبٸ ;يكـ نإ ايٓاي يف بـا١ٜ عِل اٱه٬ّ
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١ ا٭سـاخ ، ٚقًچٚقلبِٗ َٔ عِلٙ ٚزلاعِٗ يه٬َ٘ ٌَٚاٖـتِٗ يورلت٘ َٔ د١ٗٺ

ايقٜٔ زلعٛا أدٛب١ املوا٥ٌ احملـٚؿ٠ يف فيو إىل ٚاـ٬ؾات ٚهٗٛي١ ايلدٛع إيٝ٘ أٚ 

أػل٣، ناْٛا ٜوتٛعبٕٛ ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ  ٚثكات٘ َٔ د١ٗٺ |ا٭نلّ ايعِل َٔ ايٓيبٸ

ٞٸ ٚؾل َواكڈ ُٕٛ َوا٥ٌ ايعكٝـ٠ َع ايٓنٍٚ ايتـكهٞ . ؾهاْٛا ٜتعًچ(17)ٚٚآض طبٝع

٭ػ٬م ٚاٯؿاب ، نُا ناْٛا يف ا|ا٭نلّ ٯٜات ايبٌاك٠ ٚاٱْقاك ع٢ً ايٓيبٸ

ك٘ ايععِٝ ًڂا٭نلّ ٚػٴ عُٝل َٔ ػ٬ٍ ايورل٠ ايع١ًُٝ يًٓيبٸ وًِٕٛ ع٢ً تٗقٜبٺ

 َٚٛاعع٘ ايبًٝػ١، ٚناْٛا ميتجًٕٛ ا٭سهاّ ايع١ًُٝ، َجٌ: اي٠٬ِ ٚايِّٛ ٚاؿرٸ

اٯكا٤  تٵبا٫قتـا٤ ب٘ أٚ ه٪اي٘ عٓٗا. ٚبعـ ا٫بتعاؿ ايتـكهٞ عٔ ايٛسٞ نجلٳ ،ٚاؾٗاؿ

ـٻ ٚا٭قٛاٍ باع ا٭ٖٛا٤ ايٓؿو١ٝ ع ٚاتٸـٳوعت ؿا٥ل٠ ايبٹ، ٚاتٸؿت ا٭ؾٗاّ َٔ د١ٗٺاملؼتًؿ١ ٚتع

َٚع تٓاغِ ايٓاي يف املباْٞ ا٭ٚىل ٚا٭١ًُٝ  ،أػل٣، ٚع٢ً ايلغِ َٔ فيو َٔ د١ٗٺ

٠ ١ داؿٸٚٚٓٛغ ايؿٔا٤ املعليف يـِٜٗ، مل ٜهٔ ٖٓاى َا ٜوتٛدب سواهٝٸ ،يًعكا٥ـ

ٌٸٛٵيًؼٳ ٚاملٓؿٌِ يف ٖقا اؾاْب. ٚع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ا٫ػت٬ؾات ايه١َٝ٬  ض املوتك

٫ ك، ٚـٳٚايعكا٥ـ١ٜ يف ايِؿات اٱشل١ٝ، َٚوا٥ٌ َٔ قبٌٝ: اؾدل ٚا٫ػتٝاك ٚايكٔا٤ ٚايكځ

، ٚاْتٌاك ثكاؾ١ ايذلمج١، ناْت تـؾع ايڀلؾني ’يف عِل اٱَاَني ايِاؿقني هٝٻُا

ـٸ٠ٺؼاف املٛاقـ يف بعض املٛاكؿ بإىل اتٸ ٔٵٌ ـٸ يف سٝٓٗا عٳمل تهٔ ٖقٙ املوا٥ٌ تٴ ، ٚيه

ٚٸ ايٓٛع َٔ ا٭عاخ ػاكداڄ  ي١ٝ. يكـ نإ ٖقأَ أٍُٛ ايعكا٥ـ ٚاملباْٞ ا٭١ًُٝ ٚا٭

َٸ١ ايٓاي، ٚناْت تٴ عٔ طاق١ ِټلٳڀڃعا ١ِٝ يف ايػايب، ٚمل غ بُٛؿٗا َٔ ا٭عاخ ايتؼ

ٚٵكٷٜهٔ شلا   ي.يف اؿٝا٠ املعلؾ١ٝ يًٓا ؾاعٌ ٚداؿٸ ؿٳ

ُٸ ع٢ً أه١ً٦ بعض ايٓاي  ^١ اشلـ٣ٚإفا اًتًُت بعض ايلٚاٜات املأثٛك٠ عٔ أ٥

يف ٖقا ايٌإٔ ؾٗٞ يف ايػايب تعٛؿ إىل اؿواه١ٝ اييت نإ ٜجرلٖا اجملتُع ايعًُٞ 

َٸ ايٛيٝـ يف ٖقا ايكوِ; ٚإ٫چ ١ مل تهٔ يتبكٞ َٛٓعاڄ ؾإٕ ايعكا٥ـ يف سـٚؿٖا ايعا

ٌټ بٌ ناْت أَلاڄ بوٝڀاڄ ميهٔ يًقٖٔ إٔ ٜوتٛعب٘ ١ٗ ٚا٫هتؿٗاّ، بٵيًذٌٗ ٚاي

كاڄ ٚكهٛػاڄ. نُا ُٵَٚٔ ػ٬ٍ تك١ٜٛ اٱميإ ناْت َها١ْ ايعكٝـ٠ تنؿاؿ عٴ .ٜٚـكن٘

ٛٸ٠ اٱميإ إمنا ناْت ؼٌِ يف ايػايب َٔ ػ٬ٍ ايتوًِٝ يًتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ ٚايكٝاّ  إٔ ق

ٚاهتشهاَٗا ٜعٛؿ إىل  با٭عُاٍ ايعباؿ١ٜ. ٚيف اؿكٝك١ ٚايٛاقع إٕ كهٛؾ ايعكا٥ـ
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. نُا إٔ ا٭عاخ امللتبڀ١ (18)ع٢ً اَتجاٍ ا٭سهاّ ايع١ًُٝ ٚايعباؿ١ٜ اٱُلاك اؾاؿٸ

ٚٸ ،^باٱَا١َ ع بوبب سٔٛك أٌٖ ايبٝت ي١ٝ، ٚإظٗاك املواك ٚا٫هتؿاؿ٠ َٔ املِاؿك ا٭

ْٸ ع٢ً املوا٥ٌ ا٫عتكاؿ١ٜ. نُا مل ٜهٔ  ايِشٝض ع مل تهٔ ت٪ؿٸٟ إىل ايذلنٝن اـا

ٍٷ ٚإٕ تٌؼّٝ ايٛدـإ ٚسهِ  .(19)يف ا٭ػ٬قٝات أٜٔاڄ ٚغُٛضٷ ٜبـٚ ٖٓاى إمجا

ض ايلفا٥ٌ، ٚايتڀابل َع ايؿڀل٠، ٚنقيو ايؿٔا٤ ايبوٝط بٵٔ ايؿٔا٥ٌ ٚقڂوٵعڂايعكٌ 

ُٹـاّ بني ا٭ػ٬م ٚا٭سهاّ ايع١ًُٝ، نإ ٜنٜـ  يقيو ايعِل، ٚعـّ ايٌعٛك بٛدٛؿ 

ٝٸ ٚظٗٛك اٱه٬ّ  |ا٭نلّ ١ٝ اييت ظٗلت ببعج١ ايٓيبٸتٗا. إٕ ايجٛك٠ ا٭ػ٬قَٔ اْوٝاب

ٛٸ٠ڄ َٔ ايتعايِٝ ايٓٛكا١ْٝ  ع٢ً ايـٚاّ بتأثرلڈ بني ايٓاي يف فيو ايعِل ناْت تنؿاؿ ق

ُٸ ١ ا٭طٗاك ٚا٭ُشاب ٚأتباعِٗ اؿكٝكٝني. نُا إٔ اَتـاؿ ػٛإ َٛاعغ يٮ٥

تػين عٔ اـٛض  ا٭ُشاب ٚايتابعني ٚتعايِٝ ٚهرل٠ أٌٖ ايبٝت ناْت ع٢ً ايـٚاّ

ٌڈ ْٸ بٌه يف ٖقا ايكوِ َٔ املعاكف ايـ١ٜٝٓ. نُا إٔ ايِٓا٥ض ايكلآ١ْٝ ٚايلٚا١ٝ٥  ػا

ـ ع٢ً ا٫كتباط ايعُٝل ٚايلاهؽ بني ايعباؿات ٚايٛظا٥ـ ايٌلع١ٝ ناْت ت٪نڍ

 .(20)ٚاهتكا١َ ا٭ػ٬م ٚإ٬ُغ ايٓؿى ٚامؿٖاك ايؿٔا٥ٌ

هٝو َٚجاكاڄ يًو٪اٍ ٖٛ نإ َٔ أنجل ا٭َٛك َٛكؿاڄ يًذٌٗ ٚايتٌ ايقٟٚ

دـٜـ٠  سٝح نإ قـ متٸ تٌلٜعٗا بهٝؿ١ٝٺ ;نٝؿ١ٝ ا٭عُاٍ ٚايوًٛنٝات ايعباؿ١ٜ

ٚنقيو َا١ٖٝ ا٭سهاّ اييت أعًٔ عٓٗا ايٌاكع  ;ٌ اٱه٬ّبٳتٛقٝؿ١ٝ َٔ قٹ ٚطلٜك١ٺ

ِٸ بعضبٌإٔ  ٌڈ ،ع املعا٬َت ع باملع٢ٓ ا٭ع  َٔ قبٌٝ: ايلمم اؿ٬ٍ ٚاينٚاز بٌه

١ ٚهكِ ؿني ػاٙ ُشٸٖقا ا٭َل نإ ٜلؾع َٔ سواه١ٝ املهًډتأهٝوٞ. إٕ 

ٞٸهًٛنٝٸ ٝٸ اتِٗ، ٌٜٚػٌ أفٖاِْٗ ٜٚـؾعِٗ إىل ا٫هت٦ٓاي ايعًُ ات ٚتؿاٌُٝ ػاٙ دن٥

 .(21)ٖقٙ ايوًٛنٝات

 

 ــــــ ـ احلانىية والتٍاضب وع إٌتاج األحهاً الطمونية2

امللاسٌ ايوابك١، إٕ ايوًڀات اييت ناْت ؼهِ اجملتُعات اٱه١َٝ٬ يف 

ـٸ ـٿٚنإ بعٔٗا ٜ ٌ ع١ٝ ٭سهاّ ايٌلٜع١، نإ ايؿك٘ ميجٿبٳٜٔ ٚايتٻعٞ ايـؾاع عٔ اي

ٔ َٔ تعنٜن ٚتجبٝت هًڀتٗا يف اجملتُع، َٔ يتتُهچ ;ٖادوٗا ايل٥ٝى يف ٖقا ايٌإٔ
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، ٚتعٌُ ع٢ً تٛهٝع (22)ك١ بأكٚاغ ايٓاي ٚأَٛاشلِ ٚأَِٓٗػ٬ٍ ٚٓع ايكٛاْني املتعًڍ

ٚتأثرلٖا َٔ ػ٬ٍ ا٫هتٓاؿ ايلٚسٞ ٚاملعٟٓٛ إىل ايتعايِٝ ٚا٭سهاّ ايٌلع١ٝ. ْؿٛفٖا 

ٱؿاك٠ اؿهِ ٚتٓعِٝ  ٚأُبض ايؿك٘ ٚه١ًٝڄ ،ُا ابتعـْا عٔ ايكلٕ اشلذلٟ ايجاْٞٚنًچ

غ لٳم ا٫ػاٙ ا٭ساؿٟ إىل ا٭سهاّ ايع١ًُٝ، ٚأُبض عًِ ايؿك٘ ٜٴڀڃُا تعنٻايوًڀ١، نًچ

ايٛاهع  ٝـ ايقٟ متىٸ اؿاد١ إيٝ٘ يف اجملتُع. ٚنإ اٱْتازٴبُٛؿ٘ ايعًِ ايـٜين ايٛس

ي٬قتٔا٤ ايٓاقّ ايقٟ  املٓؿلؿ شلقٙ ايؿلٚع يف ايٛاقع اهتذاب١ڄ يًؿلٚع ايؿك١ٝٗ ٚا٫مؿٖاكٴ

 .(23)بوبب اٱؿاك٠ غرل ايهؿ٠٤ٛ يًشهَٛات ;اقتٔت٘ اؿاد١ ا٫دتُاع١ٝ

 

 ــــــ ـ الػسيعة ودعوى احنصازِا باألحهاً العىمية3

ل يف ايػايب ع٢ً قوِ ا٭سهاّ ايع١ًُٝ َٔ ًځڀڃإٕ ايٌلٜع١ يف َِڀًض ايؿكٗا٤ تٴ

ـٿ ٖټٚقـ أؿٸ .(24)ٜٔاي ِ يـ٣ ايبعض بإٔ ايٌلٜع١ ٣ ٖقا ا٫هتعُاٍ بايتـكٜر إىل تعنٜن ايتٛ

ـٿ ِٸ(25)ٜٔتٓشِل يف ٖقا ايكوِ َٔ أسهاّ اي اؿـٜح عٔ ٚدٛب  ; عٝح عٓـَا ٜت

و با٭سهاّ ايٌلع١ٝ ٚايت١ُٝٛ بٗقٙ ؿاظ ع٢ً ايٌلٜع١ ٚايتُوټا٫ٖتُاّ بايٌلع ٚاؿ

; يف (26)ه٣ٛ املوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ املِڀًش١ ٚا٭سهاّ ايع١ًُٝ إىل ايقٖٔ ٤ًٞٷ ؿٴلڇا٭َٛك ٫ ٜٳ

ٕٵ ّٸ سني إٔ ايٌلٜع١ ٚإ ـٿ ناْت أػ أْٗا تتڀابل َع مجٝع  ، إ٫چ(27)َٜٔٔ َڀًل اي

 .(28)ًٓاييايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ اييت قاّ اهلل بتٌلٜعٗا 

 

 ــــــ ـ الجواب والعكاب ووٍصلة العىن4

 ،إٕ َٔ بني أهباب ا٫ٖتُاّ بايعٌُ ٚأسهاَ٘ ا٫ٖتُاّ مبوأي١ ايجٛاب ٚايعكاب

ٛټ ٛټف املتٌلٿك امِاكُٖا يف ا٭ؾعاٍ ايعاٖل١ٜ. ٌْاٖـ يف عٴلٵٚتِ ك ع١ ٖقا ايتِ

ُٸأَلاڄ ; سٝح ٜعتدلٕٚ ايڀاع١ ٚاملع١ِٝ ٚا٭دل ٚايجٛاب بهجل٠ٺ با٭عُاٍ  اڄػا

ّٸبٳٚايوًٛنٝات ايعاٖل١ٜ، ٚيلٴ ُٸ ُا قايٛا بإٔ ا٫ػاٙ ايعا ـٿيف ُٚاٜا أ٥ ن ٜٔ ٜلنڍ١ اي

ض بٵٔ ٚايكڂايؿٔا٥ٌ ٚايلفا٥ٌ ٚاؿڂوٵ ذاٍمب ; ٚأَا ا٭ػ٬م ؾٗٞ َلتبڀ١څ(29)ع٢ً ٖقا ا٭َل

يف ا٭ػ٬م ٚأُٚاف ايؿ١ًٝٔ ٚايلف١ًٜ  يف سني إٔ ايجٛاب ٚايعكاب َٛدٛؿٷ .ّٸٚايقٻغ ـٵٚاملځ

 .(30)أٜٔاڄ
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 ــــــ ية احلاله واحلساً واحنصازِىا يف األعىاهـ أِى5ِّ

ّٴ «اؿ٬ٍ»تعلٜـ  يكـ متٸ ٚسٝح  .ب٘ عكاباڄ بأْ٘ اي٤ٌٞ ايقٟ ٫ ٜوتتبع ايكٝا

ع٢ً ؾعً٘; ٭ٕ  ب ايعكابٴؾٗٛ ايقٟ ٜذلتٻ «اؿلاّ»ٚأَا  ;أدامٙ ايٌلع ؾ٬ َاْع َٔ ؾعً٘

تاكى١ٝ ٬ْسغ إٔ اؿ٬ٍ  . َٚٔ ػ٬ٍ إط٬ي١ٺ(31)ايٌلع قـ َٓع٘ ٢ْٗٚ عٔ ؾعً٘

ُٿ ّٸ (32)نبرل٠ ١ٝٺٚاؿلاّ ايقٟ وع٢ يف اٱه٬ّ بأٖ تـكهٝاڄ با٭ؾعاٍ  ىت

ٌڈ(33)ٚا٭عُاٍ  شـ ايبشح عٔ ٖقٜٔ املؿَٗٛني اؾٖٛلٜنيَتنأَ ٜتٸ ، ٚبٌه

 .(34)َِٚاؿٜكُٗا َع ايؿك٘

 

 ــــــ اتّا يف األحهاً العىميةـ وفسدة التهميف وثكن وطؤولّي6

ٌ ؾإِْٗ ٜقٖبٕٛ يف ايػايب إىل ؿڃض ٚايٓٻلٵنُا هبل إٔ فنلْا يف عح ايؿځ

ـٿ يف  ;ٜٔ ايقٟ ٜوتٛدب عـّ ايكٝاّ ب٘ عكاباڄاعتباك ايؿك٘ َلتبڀاڄ بقيو ايكوِ َٔ اي

 ب ع٢ً ؾعًٗا غرل ايجٛاب. ٚسٝح تٛدـ يف ايؿك٘ َ٪اػق٠څا٭ػ٬م اييت ٫ ٜذلتٻ َكابٌ

ٍٷ ًؼ٬ْ يٜوع٢  ايقٟ ،ـٚعكاب ؾإٕ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ تجكٌ ناٌٖ املهًډ ٚه٪ا

١ عٔ ْؿو٘، ٜٚبشح عٔ ايٓذا٠ َٔ ايعكاب. ٚايقٟ ٜتٓاهب يف ايبني َع ٚكؾع املو٪ٚيٝٸ

. َٚٔ ٖٓا ؾكـ قاّ ايؿك٘ (35)رلٙ ٖٛ ا٭عُاٍاملو٪ٚي١ٝ ٚاَتجاٍ ايتهًٝـ أنجل َٔ غ

تؿًِٝٗا ٚتبٜٛبٗا ع٢ً أهاي ٖقا  ع٢ً َـاك ايتهًٝـ، ٚإٕ ايؿلٚع ايؿك١ٝٗ قـ متٸ

 .(36)ايتٓاهب

ٝٿإٕ ايؿكٝ٘ ٜبشح يف َواعٝ٘ ايؿك١ٝٗ ٚا٫هتٓباط١ٝ عٔ ا٭ؿيچ ٔ اؿهِ ١ اييت تب

ِٸ ِڈ ٚتعٌُ ع٢ً ايتعلٜـ بايتهًٝـ. ؾشٝجُا اهتٌ َټ ٚدٛؿ سه ٌڈٚدب ايتأ  ٌ بٌه

ٚايعٌُ ع٢ً اهتؼلاز ايؿلض ٚايتهًٝـ َٔ ًُب٘، ٚهب ايوعٞ إىل ايعٌُ  ،ناٌَ

 ّ َٔ ايعقاب ٚايعكاب باستٝاطٺٚايتؼًڊ ،ـ َٔ ثكٌ املو٪ٚي١َٝٔ أدٌ ايتؼؿڊ ;ب٘

ِٸناٌَ. ٚقـ تبًؼ اؿواهٝٸ ٞ عٔ ايتؼًچ ١ ػاٙ ظاٖل ايعٌُ يف بعض ا٭سٝإ عٝح ٜت

ٚنقيو ايع٬ق١ ايٌعٛك١ٜ ٚايعاطؿ١ٝ ايٛؿٚؿ٠ بني  ،١ٜ ٚا٫مؿٖاك ايـاػًٞاؾٛاْب ايذلبٛ

ٚقـ ٜكع ايتٓايف أسٝاْاڄ بني ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ٚكٚغ ايٌلٜع١ ٚاملكاُـ  .ايعبـ ٚاملٛىل

ٕٸ(37)ٝٳُٝٸ١ا٭ػ٬ق١ٝ ٚايكٹ ب١ ؼبى يف ١ٜٖٛ هعاؿ٠ اٱْوإ بأمجعٗا ٚسٝات٘ ايڀٝٿ . ٚنأ
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ِٸ ٛٸ٠ ايتهًٝـ، ٫ٚ ٜت ٌڈ ن  ناٌَ. ايتعلٜـ باؿٝا٠ ايـ١ٜٝٓ ٚايتؿهرل ايـٜين بٌه

 

 ــــــ ـ البطاطة وإوهاٌية الوصوه إىل األعىاه الظاِسية7

ـٿ سٝح تهٕٛ أقلب إىل  ;ٜٔإٕ ا٭عُاٍ ايعباؿ١ٜ ٚايكٛايب ايع١ًُٝ ٭سهاّ اي

ّڈ احملوٛهات، ٚؼع٢ بعٛاٖل ًَُٛه١ٺ ٚإقباٍ  بايٓوب١ إىل ايؿِٗ، ؾإْٗا ؼع٢ باٖتُا

ـٻع أػل٣  . َٚٔ ْاس١ٝٺ(38)أندل ؾإٕ إ٬ُغ ع ّ يف بٝإ عِٓل ايوٝاؿ٠ ٚايوًڀ١ نُا تك

عٞ يف اؿٝا٠ ايـ١ْٜٛٝ، ُٵِ اؾځعڃِ يف ا٭َٛك املاؿ١ٜ ٚا٭سهاّ، ٚايٓٻعڃأَٛك املعاَ، ٚايٓٻ

ٌڈ أٚٓض. إٕ ا٫ػاٙ إىل ٖقٙ اـ١ُِٝٛ  ٜعٗل تڀبٝل ايٓكـ ٚايٍُٛٛ إىل ايعٌُ بٌه

ٛټ عٝح  .(39)َٔ ا٭هاي ك ايؿك٘ َلتبڀاڄ بايـْٝافٖب ايبعض إىل تِ

ّٸ يٝوت ْتا٥ر  ٜبـٚ إٔ ايعكا٥ـ ٚايؿك٘ ٚا٭ػ٬م يف ايٓعاّ املعليف ايـٜين ايعا

بني أٚ اطځؼٳَتؿاٚت١ أٚ يج٬خ طبكات َٔ املڂ ١ عٔ بعٔٗا، ٫ٚ تٓتُٞ إىل َوتٜٛاتٺَوتكًچ

َع  ع (40)١بٌٗاؿ٠ ايكلإٓ ٚايوٓٸبٝاُْٗا ع  متٻ٘ قـ ث٬ث١، ٚإٕ َٓع١َٛ ايتؿكڊ ا٫تٺجمل

ٌڈ ْٸ ممتنز ؿٕٚ بٝإ سـڎ بعُٔٗا بٌه بني ايعكٝـ٠ ٚبني ا٭سهاّ ايع١ًُٝ  ػا

١ ٚبٝإ سـٚؿ ٓات املعلؾٝٸٚا٭ػ٬م. إٕ ٖقا ايتُاٖٞ هب ٬َسعت٘ يف َواك ايتعٝټ

ِٸ ـٸ ا٭ؿ ايعًّٛ ايقٟ ٜت ٢ْ يف َلس١ً اؿهِ مبكت٢ٔ تكوِٝ ايعًّٛ ٚتبٜٛبٗا، أٚ يف اؿ

 ٚايٓتٝذ١.

 

 ــــــ ل التهميف بالصفاتثاٌيًا: عدً إوهاُ تعمُّ

َٳ سٝح ٫  ;ٜقٖب إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ٚدٛؿ ايِؿات ايٓؿوا١ْٝ يف اٱْوإ ٔٵٖٓاى 

ڀام، ل ايتهًٝـ بٗا ٜهٕٛ َٔ باب ايتهًٝـ مبا ٫ ٜٴ، ؾإٕ تعًڊتهٕٛ اػتٝاك١ٜڄ

ِٸ  .(41)ؿني ا٫ػتٝاك١ٜايبشح عٓٗا يف ايؿك٘ امللتبط بأؾعاٍ املهًډ ٚبايتايٞ ٫ ٜت

ٚادب١ ٚأػل٣  كاٍ: يٝى يـٜٓا يف ا٭ػ٬م ُؿاتٷٚيف َجٌ ٖقٙ اؿاي١ عٓـَا ٜٴ

اؿ َٔ فيو أْ٘ هب إٔ ْٔع ٖقٙ ايِؿات داْباڄ، ْٚكِل ا٫ٖتُاّ ؿځقلٸ١َ قـ ٜٴوتٳ

١ أٚ ايٓاك. ٚبقيو اٱْوإ إىل اؾٓٸاييت َٔ ًأْٗا إٔ تـػٌ  ،َاتع٢ً ايٛادبات ٚاحمللٸ

ِٸ ض هعاؿ٠ ايؿلؿ ٚاجملتُع إىل اـڀل. ٖقا يف سني إٔ ٚتتعلٻ، تٍُٗٝ ا٭ػ٬م ٜت
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ٝٸ وٌِ عًٝٗا ايؿلؿ بايتُلٜٔ ٚايتهلاك أٚ ايتؿهرل  ،١څايهجرل َٔ ايِؿات انتواب

ٞپ(42)ٚا٫عتكاؿ ٖٞ أسـ اييت  ،٫ٚ ٜتٓاؾ٢ َع اػتٝاك ٚإكاؿ٠ اٱْوإ ،; ٚبعٔٗا فات

ًلٚط ايتهًٝـ; ٚفيو ٭ٕ تڀٗرل ايٓؿى َٔ ايِؿات ايكبٝش١ أٚ تنٜٝٓٗا بايِؿات 

ل َا ٜتعًډ ب َٓ٘ يفًځوٵٚاقع ؼت قـك٠ ٚاػتٝاك اٱْوإ، ٚإٕ إكاؿت٘ مل تٴ ١ٓ أَلٷوٳاؿځ

ؼق ايكلاك يف ٖقا ببكا٤ ٖقٙ ايِؿ١ أٚ تعنٜنٖا أٚ إيػا٥ٗا أٚ إٓعاؾٗا، ٚميهٓ٘ إٔ ٜتٻ

 .(43)ايٌإٔ

 

ًّْىج ـ الػسيعة الطَّ  ــــــ بالصفات السذيمة خة واالبتالء العا

َٸ١  ٢تًبٵسٝح ٜٴع ع٢ً إٔ ايِؿات ايٓؿو١ٝ امللفٚي١  ٜكّٛ ايلأٟ يـ٣ بعضڈ بٗا عا

ّٷايٓاي، ٚقًډ ؾإٕ امل٪اػق٠ عًٝٗا ٚايتهًٝـ بتڀٗرل  ع َٔ ا٫بت٤٬ بٗا ُا ٜأَٔ ًؼ

ش١، ٚإٕ ايًڀـ اٱشلٞ ٚكمحت٘ ايٛاهع١ ُٵ١ً ايوٻٗٵايٓؿى َٓٗا ٫ ٜٛاؾل ايٌلٜع١ ايوٻ

ـٳ. (44)١تكتٔٞ عـّ اؿـٜح عٔ ايتهايٝـ ايٓؿوٝٸ ٝٵ ٟ إٔ ا٫يتؿات إىل ْكڀتني قـ ٜ٪ؿٸ بٳ

ٚٸإىل عـّ متا١َٝ ٖقا ايلأٟ;  ُٸ»: ٖٓاى ايهجرل َٔ ايلٚاٜات ايٛاكؿ٠ يف باب ٫ڄؾأ ١ٝ أٖ

متٸ ايتأنٝـ ع٢ً ٖقا سٍٛ اٱبكا٤ ع٢ً طٗاك٠ ايٓؿى َٔ ايلفا٥ٌ، ٚقـ  «ا٭ػ٬م

ٌڈ بٌإٔ تبٜٛب  ٚايٓكڀ١ ايجا١ْٝ ;أندل َٔ ا٫ٖتُاّ با٭سهاّ ايؿك١ٝٗ اؾاْب بٌه

تٛدـ بني ا٭ؾعاٍ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚايوًٛن١ٝ  ; إفتٗاٚايكٍٛ بتٌهٝهٝٸ ،َلاتب ايلفا٥ٌ

ُٸ ، سٝح ميهٔ (45)أٚهع ٚأسلٌ ٚشلا تأثرلٷ ،أندل ١ٝٺبعض ا٭عُاٍ اييت ؼع٢ بأٖ

ُٸ١ اشلځقٵدٖٛل١ٜ ٚدٳ ُؿاتٺايعجٛك ع٢ً  ٝٳُٞ، ٚتهٕٛ َِـكاڄ ّ ايكٹلٳك١ٜ تكع ع٢ً ق

يًِؿات ٚايوًٛنٝات ا٭ػل٣. ٚقـ متٸ ايتعبرل يف ايلٚاٜات عٔ ٖقٙ ايِؿات اـڀرل٠ 

، (48)، ٚأقبض(47)، ًٚلٸ(46)أؿ٢ْ»ٚاملِرل١ٜ يف قوِ ايلفا٥ٌ مبؿاِٖٝ َٔ قبٌٝ: 

ّٸ ا٭ػ٬م(50)، ٚأهٛأ(49)ٚأبػض ، «(53)ٚاشل٬ى (52)١َ ايٌكا٤ع٬»، ٚ«(51)، ٚأف

أععِ »، ٚ(58)«مجاع ايٌلٸ»، ٚ«(57)ٚكأي ايهؿل (56)ٚؿعا٥ِ (55)ٚأٍُٛ (54)أكنإ»ٚ

ل ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ بٗا يٝى غرل ٕ تعًڊإسٝح  ;(61)«(60)هاتًٹٗٵاملڂ»، ٚ(59)«اـڀاٜا

ـٺ ْٸوٵعٔ ايلمح١ اٱشل١ٝ ؾشٳ بعٝ يف ايتٓعِٝ ايعًُٞ  ب، بٌ ٖٞ عني ايًڀـ اٱشلٞ اـا

ًٳ ٌ ايڀبعٞ إىل ٖقٙ ٝٵْا ؾإٕ اـڀٛك ايكًيب ٚاملځلٵيٓعاّ املًِش١. ٚنُا هبل إٔ أ
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أْ٘ يف َلس١ً ايكِـ ٚعكـ ايكًب ع٢ً ايؿعٌ ايقٟ  ايِؿات ٫ ٜكع َٛكؿاڄ يًُ٪اػق٠، إ٫چ

ٌٷ  يًُ٪اػق٠ ٚايتهًٝـ. ٫ ىلز عٔ ا٫ػتٝاك ٚاٱكاؿ٠ قاب

ـځٚع٢ً ايلغِ َٔ إٔ أغًب ايه ض يف ايِؿات ٛٵتب ايؿك١ٝٗ ؽًٛ َٔ ا

ٞٸ إٔ بعض ايؿكٗا٤ مل ٜػؿًٛا عٔ ٖقا ا٭َل  ، إ٫چا٭ػ٬ق١ٝ َٔ سٝح بٝإ اؿهِ ايؿكٗ

ّٸ ; نُا أؾت٢ بعِٔٗ عل١َ فٺدن٥ٞ أٚ َوتٛ ٛڈشٵ، ٚؿػًٛا يف عجٗا ع٢ً ْٳاشلا

لٸ ايٌٝؽ اؿڂ. ٚقـ عُـ (65)لبٵ، ٚايهٹ(64)ض امل٪َٔػٵ، ٚبٴ(63)بذٵ، ٚايعٴ(62)ـوٳاؿځ

ِڈ «دٗاؿ ايٓؿى»يف أبٛاب  تهًٝؿٞ يف ايهجرل  َٔ فُٛعت٘ ايلٚا١ٝ٥، إىل إٓاؾ١ سه

ٕڈ ْٸ َٔ املٛاكؿ سٍٛ ايِؿات ا٭ػ٬ق١ٝ بعـ اػتٝاك عٓٛا ; (66)َٔ تًو ا٭بٛاب بهٌڎ ػا

ـٻ  .(67)ي ا٭كؿبًٝٞ باؿل١َ يف ايهجرل َٔ ايِؿات ا٭ػ٬ق١ٝ امللفٚي١نُا أؾت٢ املك

 

َّ  ــــــ الرتخيص يف اخلالف د ـ اإلباحة وظ

ٔٸ ٌٻ ِٗببعٔ ٜقٖب ايع بعـ سهُ٘ باٱباس١ يف ايهجرل َٔ  ،علٵإىل إٔ اي

يًٓاي،  ٚاهع١ڄ ؾلاؽڈ ا٭َٛك، ٚعـّ بٝإ ايتهًٝـ بٛدٛبٗا أٚ سلَتٗا، ىًل َٓڀك١ځ

ِٸ ٓاس١ٝ ػاٌٖ ايهجرل َٔ ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ اي ٚإثل ايذلػّٝ ٚعـّ اٱيناّ ٜت

ٌٸٗٵايع١ًُٝ، َع إٔ ٖٓاى َٔ ايٓاس١ٝ ا٭ػ٬ق١ٝ أَلاڄ ْٚٳ َٔ َٛاكؿ ايؿٔا٥ٌ  َٛكؿٺ ٝاڄ يف ن

ِٸٚايلفا٥ٌ، ٚستٸ ٔ، ٚايكبٝض وٳاٱيناّ با٭سؤ بايٓوب١ إىل اؿځ ٢ يف ا٭ٚيٜٛات ٜت

ـٿ ٛ ٚايٌؿاع١ ٚايتٌذٝع ع٢ً ؿڃَٔ ػ٬ٍ ٚعـٙ بايعٳ ;ٜٔبايكٝاي إىل ا٭قبض. نُا إٔ اي

عا٤ ايتهؿرل ٚددلإ ايهجرل َٔ ا٭ػڀا٤ ١ ٚايجٛاب ايهجرل ع٢ً بعض ا٭عُاٍ ٚاؿٸايتٛب

ٜٴ(68)ٚايكبا٥ض بقيو ٓني َتٗاْٚني ػاٙ كعا١ٜ اب١ عٔ ايكبٝض، ٚهعٌ املتـٜٿٗٳط املځكٹوٵ، 

ٚايقٟ  ،. ٚاٱًهاٍ اٯػل ايقٟ ميهٔ بٝاْ٘ َٔ ٖقٙ اينا١ٜٚ(69)ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ

ٛټٜتُجٻ قـ ؾِٗ َٔ بعض ايِْٓٛ  ِٗايجكاؾ١ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٖٛ إٔ بعٔك ٓعـ ٌ بتِ

ـٿايـ١ٜٝٓ إٔ ايتُوټ ْ٘ َع إٜٚعٌُ ع٢ً ددلاْ٘; عٝح ، ٜٔ ٜوذل ايكبٝضو ٚا٫عتكاؿ باي

ٟٸ ِٸ ٚعـ ايٌٝع١ بإٔ ١ٜ٫ٚ (70)إٔ تهٕٛ َٔلٸ٠ڄ ١٦ٺهٝٸ ٚدٛؿ اٱميإ ٫ ميهٔ ٭ ، أٚ ٜت

ِٻٛٵ، ٚأِْٗ إفا تٛيډ١٦څ٫ تٔلٸ َعٗا هٝٸ ١ٓڅوٳاٱَاّ ايعاؿٍ سٳ َوا٤يتِٗ  ا اٱَاّ ايعاؿٍ ئ تت

 .(71)٦اتٺع٢ً َا اقذلؾٛا َٔ هٝٸ
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ٔٵ ٜبـٚ إٔ ايتٛب١ ٚايبٌاك٠ باملػؿل٠ ٫ ٜعين تٌذٝع املقْب ع٢ً اكتهاب  ٚيه

. نُا إٔ (72)لاؿ َٓٗا عـّ إغ٬م باب ايعٛؿ٠ ع٢ً اجمللَنياملعاُٞ ٚايقْٛب، ٚإمنا ٜٴ

إمنا تهٕٛ بايلدٛع اؿكٝكٞ عٔ ايقْٛب، ٚتكذلٕ باٱميإ ايتٛب١ ايِشٝش١ ٚايِٓٛغ 

ؾإٕ فلٸؿ ا٫هتػؿاك ايٌؿٗٞ ٚايٓـّ ايًؿعٞ ٫  ٚايعٌُ ايِاحل ٚايٓـّ ايِاؿم، ٚإ٫چ

ـټ . ٚإٕ ايػا١ٜ ا٭١ًُٝ َٔ ايتٛب١ ٚايٛعـ باملػؿل٠ ٚا٭دل تٓڀٟٛ ع٢ً ٙ تٛب١ڄميهٔ ع

كٙ بلمحت٘ ٚيڀؿ٘ يًذُٝع، ِٜٚـك أَلاڄ ٚتلب١ٝ. إٕ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل ٜؿتض ُـ ٖـا١ٜٺ

ِٻ لٚا َٔ هًٛنِٗ، ٚإٔ ٜٚػٝٿ ،ٛ عِٓٗ، ًلٜڀ١ إٔ ٜعٛؿٚا إىل أْؿوِٗؿڃض ٚايعٳؿڃباي

 ٜجبتٛا ُـم تٛبتِٗ ع٢ً املوت٣ٛ ايعًُٞ.

 

 ــــــ الٍتيجة

ًٴعٳ ـٸ اؿٔاك٠ اٱه١َٝ٬ تعايُٝٗا ايـ١ٜٝٓ َٔ ث٬خ  ب ك٥ٝو١، ٖٚٞ: توتُ

بُٛؿ٘  ;٣ امِاك ا٫ٖتُاّ ايل٥ٝى يف ايبني بايؿك١ايؿك٘. ٚقـ أؿٸٚ ;ٚا٭ػ٬م ;ايعكا٥ـ

ـٿ فاٍاڄ يف عًُاڄ كزلٝٸ عٔ ؿا٥ل٠  ٚاعتباك ايِؿات ا٭ػ٬ق١ٝ ػاكد١ڄ ;ٜٔ َٔ د١ٗٺاي

ٜهٕٛ ٚاسـاڄ َٔ ا٭هباب إىل إٔ  ،أػل٣ ايتهًٝـ َٚٛٓٛع عًِ ايؿك٘ َٔ د١ٗٺ

ٗٿ ٝٳِ ١ عًِ ايؿك٘. ٜٚبـٚ إٔ ايكٹٚعـّ دـٚا٥ٝٸ ،ـ٠ ٫ُٓش٬ٍ ثكاؾ١ ا٭ػ٬مٚايعٓاُل املُ

تٓتٌل يف كبٛع اؿٔاك٠ إٔ ٚ ،كٜـ شلا ا٫مؿٖاك يف أسٔإ ايجكاؾ١ا٭ػ٬ق١ٝ إفا أڂ

ٌٳاٱه١َٝ٬ ايٌٝع١ٝ، ؾإٕ َٔ ايًٛامّ اؾاؿٸ  ٠ ٚايٓادع١ ٚاملِرل١ٜ يف ٖقا ايٌإٔ ايعُ

ٟٸ  ني.ايا١ُ٥ بني ٖقٜٔ اجمل١ ايكايهأَ يف ايع٬قات ايعًُٝٸ ع٢ً كؾع ايػُٛض اؾٖٛل

ٕٵ ،ٚيف َواك تكوِٝ ايعًِ اكتبط ا٫عتكاؿ بعًِ ايه٬ّ، ٚايعٌُ بعًِ ايؿك٘،  ٚإ

ُٸ ُٓٔ ؿا٥ل٠ٺ ا٫تَٔ ٖقٙ اجمل ؾٌِ نٌڎ ٚايِؿ١ بعًِ ا٭ػ٬م، ٚمتٸ ـٳ١ ب٘، ػا ٝٵ إٔ  بٳ

ـٿ ٖقٙ ايعًّٛ ايج٬ث١ ممتند١څ  ٤ جملُٛع١ٺأدنا ـٸعٳٜٔ، ٚتٴببعٔٗا يف املٓع١َٛ املعلؾ١ٝ يً

ٚاسـ٠ َٔ ايعًّٛ املتذاْو١ ٚاملتذاٚك٠ يف إطاك ايعٌُ ع٢ً ٬ُغ ٚإ٬ُغ ايبٌل، ٫ٚ 

ٟٸ ٘ اؿكٝكٞ ٚاي٬مّ هب إٔ ٜكّٛ َٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ. ٜٚبـٚ إٔ ايتؿكڊ سـٚؿٺ تٛدـ بٝٓٗا أ

 ع٢ً أهاي ٬َسع١ ٖقا ا٫َتناز ٚا٫كتباط ايٛثٝل بني ٖقٙ املؿاِٖٝ ايج٬ث١.
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 ةبّيَماإلٌػاءات الطَّ

 ة يف الكسآُة فّي الكطايا األخالقّيونيفّي

 

 حسن سراج زادهالشيخ 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ املكّدوة

ؿ١ َٔ ٖٞ ايكٔاٜا امل٪يډ ،طبكاڄ ٭سـ ايتعاكٜـ ،إٕ ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ يف ايكلإٓ

ٚقٍُٛ، َٚٛٓٛعٗا ٖٛ اٱْوإ ٚأبعاؿٙ ايٛدٛؿ١ٜ، ٚقُٛشلا ٖٛ املؿاِٖٝ  َٛٓٛعڈ

 .(1)ٚايٛظٝؿ١ ،ّ، ٚايِٛاب ٚاـڀأٔ ٚايكبٝض، ٚايٛادب ٚاحمللٻوٳا٭ػ٬ق١ٝ َٔ: اؿځ

ِٸ ٔ املؿاِٖٝ ايقٟ ٜبٝٿ ،َٔ ايك١ٝٔ ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٛ قُٛشلا إٕ اؾن٤ ا٭ٖ

ٍٷا٭ػ٬ق١ٝ. ٚنًچ َا ناْت  ٚاسـ َٔ ٖقٙ املؿاِٖٝ يف قٍُٛ قٔٝٸ١ٺ ُا ٚكؿ اهتعُا

يًتٌؼّٝ. ميهٔ يٓا إٔ ْوتؿٝـ َٔ اٱٌْا٤ات ايڀًب١ٝ  ايك١ٝٔ ا٭ػ٬ق١ٝ قاب١ًڄ

ٔ وٳاؿځ»، ْٚوتؿٝـ يف بعض ا٭سٝإ «ٚاؿل١َ ايٛدٛب»املؿاِٖٝ ٚا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ 

غرل ُلٜض، ٚهٛا٤ أنإ  ّأٜٔاڄ. إٕ اٱٌْا٤ ايڀًيب ع هٛا٤ أنإ ُلواڄ أ «ٚايكبٝض

ٍٸ ع٢ً  ّإيناَٝاڄ أ َعتدل٠ ميهٔ  املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ؿ٫ي١ڄ أسـغرل إيناَٞ ع إٕ ؿ

 ا٫هتعا١ْ ب٘ يؿِٗ ايك١ٝٔ ا٭ػ٬ق١ٝ.

 ;يف إطاك ايه٬ّ اٱٌْا٥ٞ ١ يف ايكلإٓ ايهلِٜ تاك٠ڄٌْاٖـ ايكٔاٜا ا٭ػ٬قٝ

ع٢ً ًهٌ ايه٬ّ اـدلٟ. ٚبا٫يتؿات إىل نجل٠ اهتعُاٍ اٱٌْا٤ات يف ايكلإٓ  ٚتاك٠ڄ

ايهلِٜ، ٚبٝإ ايهجرل َٔ ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ يف ٖقا اٱطاك، َٔ ائلٚكٟ تكِٝٝ 
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ٔض بٛاهڀ١ َٔ ػ٬ٍ بٝإ ٚتٛٓٝض اٱٌْا٤ات; يٝتٸ ،كتًـ أًهاٍ اهتعُاٍ اٱٌْا٤

أػل٣:  أقواّ اٱٌْا٤ ميهٔ انتٌاف ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ يف ايكلإٓ. ٚبعباك٠ٺَٔ  أٟڎ

ِڈ ٟٸ قو ٍٸ ْلٜـ إٔ ْعًِ أ ٍٸع٢ً ايٛدٛب ٚاؿل١َ، ٚأٜٸ َٔ أقواّ اٱٌْا٤ ٜـ ع٢ً  ٗا ٜـ

ـ فيو ع٢ً تٌؼّٝ ايك١ٝٔ يٓعٌُ بع ;ٔ ٚايكبٝض أٚ ها٥ل املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝوٳاؿځ

ف ع٢ً أسـ أهايٝب ايتعلٜـ بايل١ٜ٩ ا٭ػ٬ق١ٝ ا٭ػ٬ق١ٝ. ٚبٗقٙ ايڀلٜك١ هٛف ْتعلٻ

 يًكلإٓ ايهلِٜ، ْٚوتؿٝـ َٔ إكًاؿات٘ ٖٚـاٜات٘ يف بٓا٤ اٱْوإ.

َا ًٜٞ هٛف ْعٌُ ع ُٓٔ تعلٜـ اٱٌْا٤ ٚأقواَ٘ ع ع٢ً بٝإ منافز َٔ  ٚيف

ٝٿ اٍ أْٛاعڈاٯٜات اييت ٚكؿ ؾٝٗا اهتعُ ٔ وٳٔ َؿاِٖٝ اؿځَٔ اٱٌْا٤ات ايڀًب١ٝ، ٚاييت تب

 ٚايٛادب ٚاؿلاّ، ٚتواعـْا ع٢ً َعلؾ١ ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ. ،ٚايكبٝض

 

 ــــــ الهالً اخلربي واإلٌػائي

َٸ١ ِٜضٸ ايوهٛت عًٝٗا.  َٔ ائلٚكٟ إٔ ٌٜتٌُ ايه٬ّ ع٢ً ٚدٛؿ ْوب١ٺ تا

ِ ع ٚاقع١ٝ يًٓوب١ ايكا١ُ٥ يف اؾ١ًُ، ايٓعل عٔ ايتهًڊ ؾهًُا ناْت ٖٓاى ع بػضٸ

ُٻ لاڄ، سٝح ٜكبٌ بٳ٢ ػٳعٝح تتڀابل َعٗا ْوب١ ايه٬ّ أّ ٫، ؾإٕ ٖقا ايه٬ّ ٜٴو

ّٴ ﴿قٛي٘ تعاىل:  :ِاف بايِـم ٚايهقب بقات٘، َٔ قبٌٝا٫تٸ يف أځؿٵْٳ٢  *غڂًٹبٳتٹ ايلټٚ

ِٵ ا٭ځ ٗڇ ـٹ غځًځبٹ ٔٵ بٳعٵ َٹ ِٵ  ٖٴ ٚٳ ٕٳكٵضڇ  ٝٳػٵًٹبٴٛ ٚأَا إفا مل تهٔ يًٓوب١ املٛدٛؿ٠  ;(3ع  2)ايلّٚ:  ﴾هٳ

ُٻايٓعل عٔ ايتهًڊ يف اؾ١ًُ ٚاقع١ٝ ع بػضٸ ٢ ٖقا ايه٬ّ ِ ع ؾؿٞ ٖقٙ اؿاي١ ٜٴو

هٹرلٴٚا يف ﴿قٛي٘ تعاىل:  :ِاف بايِـم ٚايهقب، َٔ قبٌٝسٝح ٫ ٜكبٌ ا٫تٸ ،إٌْا٤ٶ

ِٻ (، سٝح ٫ ٤ًٞ بػضٸ42)ايلّٚ:  ﴾كٵضڇا٭ځ ٌ َعٓاٖا ايٓعل عٔ ايًؿغ، ٚإمنا ٜتش

﴾كٵضڇهٹرلٴٚا ؾٹٞ ا٭ځ﴿ؿ ايكٍٛ: مبذلٸ
ٕ قٛك ٖقٙ املكاي١ ٖٛ اٱٌْا٤ات إ. ٚسٝح (2)

ِٸ ايبشح يف ايه٬ّ اـدلٟ، ٚإمنا ٜٴكتٳ ل ع٢ً عح ايه٬ّ اٱٌْا٥ٞ ِٳايڀًب١ٝ ٫ ٜت

 ٚأقواَ٘ ؾكط.

 

 ــــــ أقطاً اإلٌػاء

; ٚاٱٌْا٤ اٱٌْا٤ ع٢ً قوُني، ُٖٚا: اٱٌْا٤ ايڀًيبإٕ ايه٬ّ اٱٌْا٥ٞ أٚ 



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد الثامن واخلمسون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

 غرل ايڀًيب.

غرل ساٌُ ٚقت ايڀًب،  ِ إىل املڀايب١ مبڀًٛبٺٚيف اٱٌْا٤ ايڀًيب ٜعُـ املتهًڍ

 .«آلب مٜـاڄ»قٛي٘:  :َجٌ

ِاف بايِـم ٫ٚ ٜكبٌ ا٫تٸ ،ٚيف اٱٌْا٤ غرل ايڀًيب ٜهٕٛ ايه٬ّ إٌْا٥ٝاڄ

 (.تٴعٵُٝػ١ ايبٝع )بٹ :، َٔ قبٌِٝ ٫ ٜڀايب مبڀًٛبٺإٔ املتهًڍ ٚايهقب، إ٫چ

ع بڀبٝع١ اؿاٍ ع إىل أقواّ، َٔ ايڀًيب ٚيف ايتكوِٝ املٌٗٛك ٜٓكوِ اٱٌْا٤ 

 ٞ، ٚايٓـا٤ )ايـعا٤(.قبٌٝ: ا٭َل، ٚايٓٗٞ، ٚا٫هتؿٗاّ، ٚايتُٓٸ

ٚٵكٚاٱٌْا٤ غرل ايڀًيب ٜٓكوِ ب ّٸـٳ  ،ٙ إىل أقواّ، َٔ قبٌٝ: أؾعاٍ املـغ ٚايق

ُٹٚايتعذټ  ٝٳؼ ايعكٛؿ.ب، ٚايكځوٳِ، ٚايلدا٤، ٚ

ِڈ  ;ضشٵآػل ٜٓكوِ اٱٌْا٤ ايڀًيب إىل قوُني، ُٖٚا: ايڀًب املځ ٚيف تكوٝ

ٍٸشٵض. ٚيف ايڀًب املځشٵٚايڀًب غرل املځ ، ٌٌُٜٚ ا٭َل ايًؿغ ع٢ً ايڀًب ُلاس١ڄ ض ٜـ

٬ّ، ٌٌُٜٚ: ِ ايڀًب َٔ ؾش٣ٛ ايهٗٳض ٜٴؿڃشٵٚايٓٗٞ ٚايـعا٤. ٚيف ايڀًب غرل املځ

 .(3)ٞ، ٚايلدا٤، ٚايعلض، ٚاؿضٸا٫هتؿٗاّ، ٚايتُٓٸ

 َا ًٜٞ ْكتِل يف ايبشح عٔ ػِْٛ أقواّ اٱٌْا٤ ايڀًيب ؾكط. ٚيف

 

 ــــــ أقطاً اإلٌػاء الطميب

ِڈ ٌَٗٛك إىل مخو١ أقواّ، ٖٚٞ: ا٭َل،  ٜٓكوِ اٱٌْا٤ ايڀًيب يف تكوٝ

ِڈ ٚفيو ٭ْ٘ متٸ ;ٞ، ٚايٓـا٤ٚايٓٗٞ، ٚا٫هتؿٗاّ، ٚايتُٓٸ عٔ ايعلض  ايتعبرلٴ يف تكوٝ

ض(، ٚأؿكُٖٛا بٗقا ايكوِ أٜٔاڄ; شٵٚايتشٔٝض بُٛؿُٗا َٔ أقواّ ايڀًب )غرل املځ

ٚبقيو هٛف ْبشح يف اجملُٛع هبع١ أْٛاع َٔ اٱٌْا٤ ايڀًيب. ٖٚقٙ ا٭قواّ عباك٠ 

 ;اّ )طًب ايؿِٗ(ٚا٫هتؿٗ ;ٚايٓٗٞ )طًب ايذلى أٚ ا٫َتٓاع( ;عٔ: ا٭َل )طًب ايؿعٌ(

ٚنقيو  ;ٚايٓـا٤ )طًب ايتؿات ٚإقباٍ املؼاطب( ;(4)ٞ )طًب اي٤ٌٞ احملبٛب(ٚايتُٓٸ

ٚايتشٔٝض )ايڀًب ايٌـٜـ بؿعٌ  ;ٚيني( أٚ تلن٘ بلؾلڈ ايعلض )طًب ايكٝاّ ب٤ٌٞٺ

ٞٸ أٚ تلن٘(. ؾإفا أَهٔ ؾِٗ أَلڈ ٤ًٞٺ ٍٸ َٔ نٌڎ أػ٬ق ع٢ً  َٔ ٖقٙ ا٭قواّ، ٚؿ

 .، نإ ؿاػ٬ڄ يف َٛٓع ايبشحٚسل١َٺ أٚ ٚدٛبٺ ،ضڈبٵٚقڂ ٔڈوٵسٴ
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ٓٿ ٚيف ٌٸَا ًٜٞ ْٛ ـٺ ض ن  :َٔ ٖقٙ املٛاكؿ ٚاس

 

 ــــــ األوس

٠، ٚا٭َل ايِلٜض ٚغرل ايِلٜض، ٌٌُٜ ا٭َل بايِٝػ١ ٚا٭َل باملاؿٸ «ا٭َل»

طًب »عٔ:  ٗا َٔ أقواّ اٱٌْا٤ ايڀًيب. إٕ ا٭َل عباك٠څٚنًچ .ٚا٭َل املٛيٟٛ ٚاٱكًاؿٟ

ؾإفا نإ ايڀًب َٔ ايـاْٞ إىل ايعايٞ  .«ايكٝاّ بايؿعٌ ايِاؿك َٔ ايعايٞ إىل ايـاْٞ

 .«يتُاهاڄا»، ٚإفا نإ َٔ املواٟٚ إىل املواٟٚ نإ ٞ ؿعا٤ٶُٿهٴ

ُٹ  ، ٖٚٞ:ٝٳؼڈٚا٭َل ع٢ً أكبع 

ٕٳ﴿: ع ؾعٌ ا٭َل1 َٳا ٜٳكڂٛيڂٛ ُٵبٹلٵ عٳًځ٢   (.17)ْ:  ﴾ا

ِٵؿځشٴٛا أځ٫ځ﴿: ا٭َلع ايؿعٌ املٔاكع املكلٕٚ ب٬ّ 2 ٝٳ ٚٳيڃ ٝٳعٵؿڂٛا  ٕٵ ٜٳػٵؿٹلٳ  ٚٳيڃ ٕٳ أځ  اهللڂتٴشٹبټٛ

ِٵ  (.22)ايٓٛك:  ﴾يځهڂ

ِٵ﴿: ع اهِ ؾعٌ ا٭َل3 ْٵؿڂوٳهڂ ِٵ أځ ٝٵهڂ ٓٴٛا عٳًځ َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايډقٹٜ ٜټ (، أٚ 105)املا٥ـ٠:  ﴾ٜٳا أځ

 .«ينَٛا ايِـما»، أٟ: «عًٝهِ ايِـم»

ٔٳلٵبٳ ايلٿقځابٹ﴿: ع املِـك ايٓا٥ب عٔ ؾعٌ ا٭َل4 ٔٳ نځؿځلٴٚا ؾځ ِٴ ايډقٹٜ  ﴾ؾځإڇفٳا يځكٹٝتٴ

 .(5)«ُدلٚا ع٢ً املهاكٙا»، أٟ: «ُدلاڄ ع٢ً املهاكٙ»(، أٚ 4)قُـ: 

ع٢ً مٛ ا٫هتع٤٬ )طًب  ،إٕ املع٢ٓ ا٭ًُٞ يٮَل ٖٛ طًب ايؿعٌ َٔ املؼاطب

ايٓعل إىل هٝام ايه٬ّ ب ;إٔ ا٭َل يف ايهجرل َٔ املٛاكؿ َكلْٚاڄ باٱيناّ. إ٫چ ،ايعًٛ(

ٕڈٚاقتٔا٤ املكاّ، ىلز عٔ َعٓاٙ ا٭ًُٞ، ٜٚٴ  :أػل٣، َٔ قبٌٝ لاؿ َٓ٘ َعا

ُٳتٳوځ﴿: ايڀًب َٔ ايـاْٞ إىل ايعايٞ: ايـعا٤ ًٵهڂلٳ ْٹعٵ ٕٵ أځ ٚٵمڇعٵٓٹٞ أځ )ايٌُٓ:  ﴾كٳبٿ أځ

 (.15; ا٭سكاف: 19

ٕٵا٫يتُاي ٜواٜٚو يف  ٔٵتكٍٛ ملځ : ايڀًب َٔ املواٟٚ إىل املواٟٚ يف ايلتب١، نأ

 .«ٗا ا٭ؾين ايكًِ أٜټڀٹعٵأځ»امللتب١: 

ـٺاٱكًاؿ إڇفٳا ﴿ٚإيناّ. ٚايػا١ٜ َٓ٘ ايِٓٝش١ ٚاٱكًاؿ:  : ايڀًب َٔ ؿٕٚ تهًٝ

ٍڇ ـٵ ِٵ نځاتٹبٷ بٹايڃعٳ ٝٵٓٳهڂ ٝٳهڃتٴبٵ بٳ ٚٳيڃ ُٽ٢ ؾځانڃتٴبٴٛٙٴ  َٴوٳ ٌڈ  ٔڈ إڇيځ٢ أځدٳ ٜٵ ـٳ ِٵ بٹ ٓٵتٴ ٜٳ ـٳا )ايبكل٠:  ﴾تٳ

282.) 
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ٖٳا بٹوٳ٬﴿: هلِٜايت ٓٹنيٳاؿٵػٴًڂٛ َٹ  (.46)اؿذل:  ﴾ّڈ آځ

ِٴ ﴿: ا٫َتٓإ ُٻا كٳمٳقځهڂ َٹ  (.114)ايٓشٌ:  ﴾اهللڂؾځهڂًڂٛا 

ٖٻاٱباس١ ؾرلؿ ا٭َل يًـ٫ي١ ع٢ً اٱفٕ  ،لعڃِ املؼاطب اؿځ: سٝح ٜتٛ

ٕٵ ِٴ﴿أَهٔ ايذلى:  ٚايذلػّٝ، ٚإ ٔٳ يځهڂ ٝٻ ٜٳتٳبٳ ًٵلٳبٴٛا سٳتٻ٢  ٚٳا ٔٳ  ٚٳنڂًڂٛا  َٹ ٝٳضٴ  ٝٵطڂ ا٭ځبٵ ايڃؼٳ

ٝٵطٹ ا٭ځ ٔٳ ايڃؿځذٵلڇايڃؼٳ َٹ ٛٳؿٹ   (.187)ايبكل٠:  ﴾هٵ

  َٛكؿ غرل ايعاقٌ; نكٍٛ ايٌاعل:: ٜٴوتعٌُ يفٞايتُٓٸ

 ٞ ٌٴ أ٫ الًعع ٌٴ ايڀٜٛعع  أ٫ أٜټٗععا ايًٝعع
 

ٌڇ   بِععبضڈ َٚععا اٱُععباغٴ َٓععوځ بأَجعع
 

ُٳلٳ﴿: ا٫عتباك ُٳلڇٙٹ إڇفٳا أځثٵ ْٵعڂلٴٚا إڇيځ٢ ثٳ  (.99)ا٭ْعاّ:  ﴾ا

 .«اؿػٌ»ٜڀلم ايباب:  ٔٵكاٍ ملځ: ٜٴاٱفٕ

ِٸايتؼٝرل ٚٻ»ؽٝرل املؼاطب بني أَلٜٔ ٫ ٜوتڀٝع اؾُع بُٝٓٗا:  : عٓـَا ٜت  زٵتن

 .«ٖٓـاڄ أٚ أػتٗا

ٓٳلٳبٴٛا يځوځ ا٭ځ﴿: بايتعذټ ـٳ  ٝٵ ْٵعڂلٵ نځ ٍٳا  (.9; ايؿلقإ: 48)اٱهلا٤:  ﴾َٵجٳا

 (.166; ا٭علاف: 65)ايبكل٠:  ﴾ػٳاهٹ٦ٹنيٳنڂْٛٴٛا قٹلٳؿٳ٠ڄ ﴿: ايتوؼرل

ٙٹ يٹ﴿: اٱػباك ب١٦ٝٗ اٱٌْا٤: اٱػباك ـٹ ٔٵ بٳعٵ َٹ ٓٳا  ًڃ ٌٳ اهٵهڂٓٴٛا ا٭ځكٵضٳ ٚٳقڂ بٳٓٹٞ إڇهٵلٳا٥ٹٝ

ـٴ اٯځ ٚٳعٵ ِٵ يځؿٹٝؿاڄؾځإڇفٳا دٳا٤ٳ  ٓٳا بٹهڂ قٍٛ كهٍٛ  :َٚٔ قبٌٝ ;(104)اٱهلا٤:  ﴾ػٹلٳ٠ٹ دٹ٦ٵ

ٞٸ ٳ ٔٵَٳ»: |اهلل ُٿنقب عً ٛٸأ َكعـٙ َٔ ايٓاكَتع ٛٻ»، امللاؿ: «ـاڄ ؾًٝتب  .«أ َكعـٜٙتب

ـٺايتٗـٜـ ٕٳ ﴿ٚتٗـٜـ:  : ايڀًب املٌتٌُ ع٢ً ٚعٝ ُٳًڂٛ ُٳا تٳعٵ ٘ٴ بٹ ْٻ ِٵ إڇ ًٹ٦ٵتٴ َٳا  ُٳًڂٛا  اعٵ

ِٹرلٷ ِٸًت:  ﴾بٳ  (.40)ؾ

يػلض إثبات عذنٙ  ;ب إٔ ٜأتٞ مبا ٜوتشٌٝ عًٝ٘: ايڀًب َٔ املؼاطځايتعذٝن

٘ٹ﴿ٚٓعؿ٘:  َٹجٵًٹ ٔٵ  َٹ أٚي٦و آبا٥ٞ ؾذ٦ين »ٚقٍٛ ايٌاعل: ; (6)(23)ايبكل٠:  ﴾ؾځأڃتٴٛا بٹوٴٛكٳ٠ٺ 

 .«مبجًِٗ

ٚٵ ٫﴿: ايتو١ٜٛ ُٵبٹلٴٚا أځ ِٵؾځا ٝٵهڂ ٛٳا٤ٷ عٳًځ ِٵبٹلٴٚا هٳ  (.16)ايڀٛك:  ﴾ تٳ

ـٹٜـاڄ﴿: اٱٖا١ْ ٚايتشكرل ٚٵ سٳ  (.50)اٱهلا٤:  ﴾نڂْٛٴٛا سٹذٳاكٳ٠ڄ أځ

نلت يِٝػ١ ا٭َل ٫ ٜـػٌ يف عجٓا ه٣ٛ املع٢ٓ املؼتًؿ١ اييت فٴَٚٔ بني املعاْٞ 

ٚع٢ً  .ا٭ًُٞ، ٚبعض املعاْٞ ايؿلع١ٝ اييت ميهٔ يٓا إٔ ْوتؿٝـ َٓٗا َؿَٗٛاڄ أػ٬قٝاڄ
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سٝح  ;ٖقا ا٭هاي ؾإٕ َؿاِٖٝ: ا٫يتُاي ٚاٱفٕ ٚايتؼٝرل ٚا٫َتٓإ ٚاٱػباك ٚايتو١ٜٛ

ٔ ٚايكبٝض ٚايٛادب ٚاؿلاّ( ٫ تهٕٛ وٳقٞ )اؿځأػ٬ ع٢ً َع٢ٓٶ ٫ تٓڀٟٛ ع٢ً ؿ٫ي١ٺ

ٌٸ ؿاػ١ًڄ ب ٔ اي٤ٌٞ املڀايځعجٓا. ٚيف املكابٌ ميهٔ إٔ ْؿِٗ َٔ َع٢ٓ ايـعا٤ سٴوٵ يف ق

 ١ٺب٘، ًلٜڀ١ إٔ ٜهٕٛ فيو ايـعا٤ قـ ٚكؿ يف ايكلإٓ ايهلِٜ ع٢ً يوإ ًؼِٝٸ

ايلؿع ٚاملٓع عٓ٘. نُا ميهٔ ايهٌـ َٔ َع٢ٓ اٱكًاؿ ٚاٱنلاّ  ؿٵلڇٝٳُٝٸ١، أٚ مل ٜٳقٹ

ب ٚايتوؼرل ٚايتٗـٜـ ٔ ايؿعٌ أٚ ايٌؼّ، أٚ َٔ َع٢ٓ ايتعذټوٵٞ ينّٚ أٚ سٴٚايتُٓٸ

 ٚايتعذٝن ٚايتشكرل ينّٚ ايذلى )اؿل١َ( أٚ قبض ايؿعٌ أٚ ايٌؼّ.

٠ ا٭َل اؿٸٚيف غرل ُٝػ١ ا٭َل ميهٔ إٔ ْوتؿٝـ َع٢ٓ ايٛدٛب ٚايٛظٝؿ١ َٔ َ

ـٳ ﴿أٜٔاڄ، نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ٕٵ أځعٵبٴ َٹلٵتٴ أځ ٌٵ إڇْٿٞ أڂ ٔٳ اهللځقڂ ـٿٜ ٘ٴ اي َٴؼٵًٹِاڄ يځ َٹلٵتٴ  *  ٚٳأڂ

ُٹنيٳ٭ځ ُٴوٵًٹ ٍٳ ايڃ ٚٻ ٕٳ أځ (. ميهٔ إٔ ْؿِٗ َٔ َاؿ٠ ا٭َل ايٛاكؿ يف 12ع  11)اينَل:  ﴾ٕٵ أځنڂٛ

ٚٸيف اكتباط٘ َع اهلل هب إٔ ٜ ٖقٙ اٯ١ٜ إٔ ايٓيبٸ ٍ أتٞ بايعباؿ٠ اـاي١ِ، ٚإٔ ٜهٕٛ أ

ٕٻ ﴿أٚ نُا ٚكؿ يف قٛي٘ تعاىل:  ;املوتوًُني ٱكاؿ٠ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل َٴلٴ اهللځإڇ  ٜٳأڃ

ٚٳإڇٜتٳا٤ٹ فٹٟ ايڃكڂلٵبٳ٢ ٕڇ  ٚٳايڃإڇسٵوٳا ٍڇ  ـٵ  (.90)ايٓشٌ:  ﴾...بٹايڃعٳ

ٚاٱيناّ  ٚباٱٓاؾ١ إىل ُٝػ١ ا٭َل َٚاؿٸت٘ ميهٔ يٓا إٔ ْوتؿٝـ َؿّٗٛ ايٛدٛب

ا ٚكؿ يف ايكلإٓ ايهلِٜ أٜٔاڄ، َٔ قبٌٝ: أػل٣ تؿٝـ َع٢ٓ ايڀًب ممچ َٔ َؿلؿاتٺ

ٞٸسكچ»، ٚ«نتب ع٢ً» ُٸ٢»، ٚ«ع٢ً سكٝلٷ»، ٚ«اڄ عً ًلع »، ٚ«ق٢ٔ»، ٚ«أ٢ُٚ»، ٚ«ٚ

، ٚغرل فيو َٔ املؿلؿات «أٚس٢»، ٚ«ؾت٣ٛ»، ٚ«أػق َٝجام»، ٚ«ؾلض»، ٚ«يهِ

 ا٭ػل٣، نُا يف قٛي٘ تعاىل: 

ٝٵلٷ نڂ﴿ع  ٛٳ ػٳ ٖٴ ٚٳ ٝٵ٦اڄ  ًٳ ٖٴٛا  ٕٵ تٳهڃلٳ ٚٳعٳوٳ٢ أځ ِٵ  ٛٳ نڂلٵٙٷ يځهڂ ٖٴ ٚٳ ٍٴ  ِٴ ايڃكٹتٳا ٝٵهڂ تٹبٳ عٳًځ

ِٵ  (.216)ايبكل٠:  ﴾يځهڂ

ِٻ٬﴿ع  ُٳاْٹٞ بٹاي ٚٵ ٝٸاڄٚٳأځ َٵتٴ سٳ َٳا ؿٴ ٚٳاينٻنځا٠ٹ   (.31)َلِٜ:  ﴾٠ٹ 

ٚدٛب ايننا٠ ٚاي٠٬ِ. ٖٚهقا  «أُٚاْٞ»ٚ «نڂتب عًٝهِ»ِ َٔ ن١ًُ ٗٳؿڃٜٚٴ

 ا٭َل بايٓوب١ إىل قٛي٘ تعاىل:

ٕٵ ٫﴿ع  ٍٳ عٳًځ٢ سٳكٹٝلٷ عٳًځ٢ أځ  (.105)ا٭علاف:  ﴾ايڃشٳلٻ ٫ډ إڇاهللٹ أځقڂٛ

ُٴتٻكٹنيٳ﴿ع  ُٳعٵلٴٚفٹ سٳكچاڄ عٳًځ٢ ايڃ َٳتٳاعٷ بٹايڃ ُٴڀځًډكځاتٹ  (. طبكاڄ يًلأٟ 241)ايبكل٠:  ﴾ٚٳيٹًڃ
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 .(7)«ٚادب»تعين  «ع٢ً سلٸ»ايكا٥ٌ: إٕ 

 :ايتاي١ٝٚنقيو ا٭َل بايٓوب١ إىل اٯٜات 

ٔٳ أڂٚتٴٛا ايڃهٹتٳابٳاهللڂٚٳإڇفٵ أځػٳقٳ ﴿ع  َٹٝجٳامٳ ايډقٹٜ ٚٳ٫   ٘ٴ يٹًٓٻايڇ  ٓٻ ٓٴ ٝٿ ٘ٴيځتٴبٳ ُٴْٛٳ )آٍ  ﴾... تٳهڃتٴ

 (.187عُلإ: 

ـٵ ؾځلٳضٳ ﴿ع  ِٵاهللڂقځ ُٳاْٹهڂ ٜٵ ِٵ تٳشٹًډ١ځ أځ  (.2)ايتشلِٜ:  ﴾ يځهڂ

ٚٳ﴿ع  ٗٳا  ٝٵ َٹًٹنيٳ عٳًځ ٚٳايڃعٳا ُٳوٳانٹنيڇ  ٚٳايڃ ـٳقځاتٴ يٹًڃؿڂكځلٳا٤ٹ  ِٻ ُٳا اي ْٻ ٚٳيفإڇ ِٵ  ٗٴ ُٴ٪ٳيډؿځ١ٹ قڂًڂٛبٴ  ايڃ

ٚٳيفايلٿ َٹنيٳ  ٚٳايڃػٳاكڇ ٌڇ قځابٹ  ٔٳ اهللٹ هٳبٹٝ َٹ ٔٳ١ڄ  ٌڇ ؾځلڇٜ ٔڇ ايوٻبٹٝ ٚٳابٵ  (.60)ايتٛب١:  ﴾...اهللٹ 

ُٻ﴿ع  ٚٳ َٳا  ٔڇ  ـٿٜ ٔٳ اي َٹ ِٵ  ٘ٹ ًٳلٳعٳ يځهڂ ٓٳا بٹ ٝٵ ُٻ ٚٳ َٳا  ٚٳ ٝٵوځ  ٓٳا إڇيځ ٝٵ ٚٵسٳ ٚٳايډقٹٟ أځ ٘ٹ ْٴٛساڄ  ٢ بٹ

ُٴٛا ا ٕٵ أځقٹٝ ٚٳعٹٝوٳ٢ أځ َٴٛهٳ٢  ٚٳ ِٳ  ٖٹٝ ٚٳ٫إڇبٵلٳا ٔٳ  ـٿٜ َٳا ي ٌٵلڇنٹنيٳ  ُٴ ٘ٹ نځبٴلٳ عٳًځ٢ ايڃ  تٳتٳؿځلٻقڂٛا ؾٹٝ

٘ٹ. ٝٵ ِٵ إڇيځ ٖٴ ـٵعٴٛ  (.13)ايٌٛك٣:  ﴾..تٳ

ٔٳ٢ كٳبټوځ أځ﴿ع  ـٴٚا إڇ ٫ځٕٵ ٚٳقځ ٔڇ إڇسٵوٳاْاڄ ٫ډتٳعٵبٴ ٜٵ ـٳ ٛٳايٹ ٚٳبٹايڃ ٜٻاٙٴ   (.23)اٱهلا٤:  ﴾إڇ

ٕڇ اتٻكڂٛا ﴿ع  ِٵ أځ ٚٳإڇٜٻانڂ ِٵ  ٔٵ قځبٵًٹهڂ َٹ ٔٳ أڂٚتٴٛا ايڃهٹتٳابٳ  ٓٳا ايډقٹٜ ٝٵ ُٻ ٚٳ ـٵ   ﴾...اهللځٚٳيځكځ

 (.131)ايٓوا٤: 

ُٹعٵتٴ﴿ع  ٕٵ إڇفٳا هٳ ِٵ ؾٹٞ ايڃهٹتٳابٹ أځ ٝٵهڂ ٍٳ عٳًځ ـٵ ْٳنٻ ٗٵنٳأڂ   ٜٴهڃؿځلٴاهللٹِٵ آځٜٳاتٹ ٚٳقځ ٜٴوٵتٳ ٚٳ ٗٳا  بٹ

ٗٳا ؾځ٬ ِٵ.بٹ ٗٴ َٹجٵًڂ ِٵ إڇفاڄ  ٙٹ إڇْٻهڂ ٝٵلڇ ـٹٜحٺ غځ ٓٴٛا ؾٹٞ سٳ ِٵ سٳتٻ٢ ٜٳؼٴٛ ٗٴ َٳعٳ ـٴٚا   (.140)ايٓوا٤:  ﴾.. تٳكڃعٴ

ٌڇ ﴿ع  ٜٳوٵتٳؿڃتٴْٛٳوځ ؾٹٞ ايٓٿوٳا٤ٹ قڂ ٔٻاهللڂٚٳ ٗڇ ِٵ ؾٹٝ َٳ٢  ...(8) ٜٴؿڃتٹٝهڂ ٝٳتٳا َٴٛا يٹًڃ ٕٵ تٳكڂٛ ٚٳأځ

 (.127)ايٓوا٤:  ﴾بٹايڃكٹوٵطٹ

ٌٳ﴿ع  ِٵ ؾٹعٵ ٗڇ ٝٵ ٓٳا إڇيځ ٝٵ ٚٵسٳ ِٻ٬ ٚٳأځ ّٳ اي ٚٳإڇقځا ٝٵلٳاتٹ  ٓٳا ايڃؼٳ ٚٳنځاْٴٛا يځ ٚٳإڇٜتٳا٤ٳ اينٻنځا٠ٹ  ٠ٹ 

ٔٳ ـٹٜ  (.73)ا٭ْبٝا٤:  ﴾عٳابٹ

 

 ــــــ الٍّي

ع٢ً مٛ  ،ٖٛ َڀايب١ املؼاطب بذلى ٤ًٞٺ «ايٓٗٞ»إٕ املع٢ٓ ا٭ًُٞ يع 

ٌٸ ،ا٫هتع٤٬ عًٝا ٜڀًب َٔ  َلتب١ڄ املكلٕٚ باٱيناّ; مبع٢ٓ إٔ ايٌؼّ ايقٟ وت

ٌٸ ٫ تٌلب »قٛيو:  :امللتب١ ايـْٝا إٔ ٜذلى ٦ًٝاڄ َا، َٔ قبٌٝ ايٌؼّ ايقٟ وت

 ٫يتناَٞ، ؾا٭ُضٸؿٕٚ َعٓاٙ ا ،ف ايٓٗٞ مبعٓاٙ املڀابكْٞا إٔ ْعلٿؿٵ. ٚأَا إفا أكٳ«اـُل
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; مبع٢ٓ إٔ ٜكّٛ ايٌؼّ ا٭ع٢ً مبٓع «إٕ ايٓٗٞ ٜعين ايلؿع ٚاملٓع َٔ ايؿعٌ»ٖٛ ايكٍٛ: 

ولّ »ٜهٕٛ ايٓٗٞ مبع٢ٓ  «٫ تٌلب اـُل» :ٚكؿع ا٭ؿ٢ْ عٔ ؾعٌ ٤ًٞ. ؾؿٞ قٛيٓا

هب عًٝو عـّ »، يف سني أْ٘ ع٢ً املؿّٗٛ ايوابل نإ ٜعين «عًٝو ًلب اـُل

 .«ًلب اـُل

ٟٸع٢ً ٚ ٍڈ أ ُٹ سا  ٝٳؼ، ٖٚٞ:ؾإٕ ايٓٗٞ ٌٜتٌُ ع٢ً ث٬خ 

ٚٳ٫ ﴿، نُا يف قٛي٘ تعاىل: ايٓٗٞ اؾامّ «٫ّ»ع ُٝػ١ ايؿعٌ املٔاكع املكلٕٚ بع 1

ٍڇ يف ا٭ځ ُٵ َٳلٳساڄتٳ  (.18; يكُإ: 37)اٱهلا٤:  ﴾كٵضڇ 

ٜٸ»قٛيو:  :، َٔ قبٌٝع أهًٛب ايتشقٜل ٚا٫هتبعاؿ2  .«اى إٔ تهقبإ

بِٝػ١ اـدل(،  «ايٓٗٞ»)إٌْا٤  اـدل١ٜ اييت ٜكِـ بٗا اٱٌْا٤ ٚايٓٗٞع اؾ١ًُ 3

ُٴڀځؿڍؿٹنيٳ﴿نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ٌٷ يٹًڃ ٜٵ  .(9)(1)املڀؿؿني:  ﴾ٚٳ

ٕڈٚيف ايهجرل َٔ املٛاكؿ ػلز ايٓٗٞ عٔ َعٓاٙ ا٭ًُٞ، ٚأڂ أػل٣، َٔ  كٜـ ب٘ َعا

 :ايتاي١ٝاملعاْٞ  :قبٌٝ

ْٳا كٳبٻٓٳا ٫﴿: ايـعا٤ ٚٵ أځػٵڀځأڃ ٕٵ ْٳوٹٝٓٳا أځ ْٳا إڇ  (.286)ايبكل٠:  ﴾تٴ٪ٳاػٹقٵ

ٕٵا٫يتُاي ٜٸ»ٖٛ يف َلتبتو:  ٔٵتكٍٛ ملځ : نأ ٕٳٛٗا ا٭ؾ ٫ تتأ  .«يف عًُو ا

ِٵ٫﴿: اٱكًاؿ ٚاشلـا١ٜ ِٵ تٳوٴ٪ٵنڂ ـٳ يځهڂ ٕٵ تٴبٵ ٝٳا٤ٳ إڇ ًٵ ٔٵ أځ  ;(101)املا٥ـ٠:  ﴾ تٳوٵأځيڂٛا عٳ

ٝٵىٳ يځوځٚٳ٫﴿ٚ َٳا يځ ـٴ  ِٷ  تٳكڃ ٘ٹ عٹًڃ  (.36)اٱهلا٤:  ﴾بٹ

ٔٳ نځؿځلٴٚا ٫ٜٳ﴿: ايت٦ٝٝى ٗٳا ايډقٹٜ ٜټ ٕٳا أځ ُٳًڂٛ ِٵ تٳعٵ ٓٵتٴ َٳا نڂ ٕٳ  ٚٵ ُٳا تٴذٵنٳ ْٻ ّٳ إڇ ٛٵ ٝٳ  ﴾ تٳعٵتٳقٹكٴٚا ايڃ

 (.7)ايتشلِٜ: 

 .«ٜا ي١ًٝ ا٭ْى ٫ تٓكٔٞ»: ٞايتُٓٸ

ِٸ»: عٓـَا تكٍٛ ـاؿَو: ايتٗـٜـ  .«اْعل َا ٜكع عًٝو ٫ متتجٌ أَلٟ، ث

ِٵ٫﴿: ايتشكرل ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳاداڄ  ٘ٹ أځمٵ ٓٳا بٹ َٳتٻعٵ َٳا  ٝٵوځ إڇيځ٢  ٓٳ ٝٵ ٕٻ عٳ ـٻ ُٴ ; ط٘: 88)اؿذل:  ﴾ تٳ

131.) 

ٕٳٚٳ٫﴿: ايتٛبٝؽ ُٴٛ ِٵ تٳعٵًځ ْٵتٴ ٚٳأځ ُٴٛا ايڃشٳلٻ  ٚٳتٳهڃتٴ ٌڇ   (.42)ايبكل٠:  ﴾ تٳًڃبٹوٴٛا ايڃشٳلٻ بٹايڃبٳاطٹ

ٍٸ َٔ املؿاِٖٝ  ع٢ً املعاْٞ ا٭ػ٬ق١ٝ، َجٌ: ا٫يتُاي  ايوابك١إٕ َا ٫ ٜـ

ٌٸ إٔ ها٥ل املعاْٞ ا٭ػل٣، َٔ قبٌٝ: اٱكًاؿ  عجٓا، إ٫چ ٚايت٦ٝٝى، ٫ ٜـػٌ يف ق
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ٍٸ ع٢ً ايلؿع ٚايٓٗٞ ٚايتشلِٜ ٚا٭َل بايذلى ٜـػٌ يف  ،ٚايتٗـٜـ ٚايتشكرل مما ٜـ

٠ إٔ ايقٟ ًٜبى ٜٴوتؿاؿ َٔ اٯ١ٜ ا٭ػرل :َٔ فيو ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ عَٚٛٓع عجٓا. 

ٜٚعٌُ ع٢ً نتُاْ٘، ٜهٕٛ قـ اقذلف ع٬ُڄ قبٝشاڄ، ٚهب عًٝ٘ إٔ ٫  ،بايباطٌ اؿلٸ

ـٸ٠ٺ  .ٜلتهب َجٌ ٖقا ايعٌُ; ٚفيو ٭ٕ اهلل قـ كؿع عٓ٘ بٌ

ٚباٱٓاؾ١ إىل ُٝػ١ ايٓٗٞ، ميهٔ انتٌاف املؿاِٖٝ ايوًب١ٝ َٔ َاؿٸ٠ ايٓٗٞ 

ٌٸ ٌٸ»، ٚ«ّسلٻ»ٜٔاڄ، َٔ قبٌٝ: َا ٜؿٝـ َع٢ٓ ايٓٗٞ ٚاملٓع ٚايذلى أ ٚن ، «٫ و

، َٚا إىل فيو َٔ املؿلؿات ا٭ػل٣، نُا يف قٛي٘ «اسقك»، ٚ«أعلض»، ٚ«ادتٓب»ٚ

ٕڇ ﴿تعاىل:  ٔٵ ؿٴٚ َٹ ٕٳ  ـٵعٴٛ ٔٳ تٳ ـٳ ايډقٹٜ ٕٵ أځعٵبٴ ٗڇٝتٴ أځ ٌٵ إڇْٿٞ ْٴ  ;(66; غاؾل: 56)ا٭ْعاّ:  ﴾اهللٹقڂ

ٗٞ عٔ عباؿ٠ قـ ْٴ |ا٭نلّ سٝح ٜٴوتؿاؿ َٔ َاؿٸ٠ ايٓٗٞ يف ٖقٙ اٯ١ٜ إٔ ايٓيبٸ

ٕٻ ﴿ا٭ُٓاّ، ٚعًٝ٘ إٔ هتٓب عٔ عباؿتٗا. ٖٚهقا ا٭َل بايٓوب١ إىل قٛي٘ تعاىل:   اهللځإڇ

ٚٳاٱڇ ٍڇ  ـٵ َٴلٴ بٹايڃعٳ ُٴٜٳأڃ ٚٳايڃ ٌٳا٤ٹ  ٔڇ ايڃؿځشٵ ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ٚٳإڇٜتٳا٤ٹ فٹٟ ايڃكڂلٵبٳ٢  ٕڇ  ِٵ سٵوٳا ٞڇ ٜٳعٹعڂهڂ ٚٳايڃبٳػٵ ٓٵهځلڇ 

ٕٳ ِٵ تٳقٳنډلٴٚ  (.90)ايٓشٌ:  ﴾يځعٳًډهڂ

 :ايتاي١ٖٝٚهقا اٯٜات 

َٳا ظځ﴿ع  ٍٳ  ٛٳاسٹ ٞٳ ايڃؿځ ّٳ كٳبٿ ُٳا سٳلٻ ْٻ ٌٵ إڇ ٚٳاٱڇقڂ ٔٳ  َٳا بٳڀځ ٚٳ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٝٵلڇ ايڃشٳلٿ ٗٳلٳ  ٞٳ بٹػٳ ٚٳايڃبٳػٵ ِٳ  ثٵ

ٌٵلڇنڂٛا بٹ ٕٵ تٴ ٕٵ تٳكڂٛيڂٛا عٳًځ٢ اهللٹٚٳأځ ٚٳأځ ٘ٹ هٴًڃڀځاْاڄ  ٍٵ بٹ ٓٳنٿ ِٵ ٜٴ َٳا يځ َٳا ٫اهللٹ  ٕٳ  ُٴٛ )ا٭علاف:  ﴾ تٳعٵًځ

ل با٭ؾعاٍ ايكبٝش١ َا ٜتعًډ ايٓٗٞ ٚينّٚ ايذلى يف «سلٸّ»ِ َٔ ن١ًُ ٗٳؿڃسٝح ٜٴ; (33

 ٚاملعاُٞ ٚايعًِ َٚا إىل فيو.

ٓٴٛا ٫ٜٳ﴿ع  َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايډقٹٜ ٜټ ٌټ يځهڂا أځ ٕٵ تٳلڇثٴٛا ايٓٿوٳا٤ٳ نځلٵٖاڄ. ٜٳشٹ  (.19)ايٓوا٤:  ﴾..ِٵ أځ

ٍٳ اينټٚكڇ﴿ع  ٛٵ ٓٹبٴٛا قځ  (.30)اؿرٸ:  ﴾ٚٳادٵتٳ

ـٹٜحٺ ﴿ع  ٓٴٛا ؾٹٞ سٳ ِٵ سٳتٻ٢ ٜٳؼٴٛ ٗٴ ٓٵ ٓٳا ؾځأځعٵلڇضٵ عٳ ٜٳاتٹ ٕٳ ؾٹٞ آځ ٓٴٛ ٔٳ ٜٳؼٴٛ ٜٵتٳ ايډقٹٜ ٚٳإڇفٳا كٳأځ

ٙٹ ٝٵلڇ  (.68)ا٭ْعاّ:  ﴾غځ

ٗٳا ﴿ع  ٜټ ٔٵ أځٜٳا أځ َٹ ٕٻ  ٓٴٛا إڇ َٳ ٔٳ آځ ٚٵ٫ايډقٹٜ ٚٳأځ ِٵ  ٚٳادٹهڂ ِٵمٵ ٖٴ ِٵ ؾځاسٵقٳكٴٚ ٚٸاڄ يځهڂ ـٴ ِٵ عٳ  ﴾ؿٹنڂ

 (.14)ايتػابٔ: 

ٔٵ ٚيف اٯٜات ايج٬ث١ ا٭ػرل٠ متٸ سٝح  ايٓٗٞ عٔ ايعٌُ بِٝػ١ ١٦ٖٝٚ ا٭َل، ٚيه

ِاؿٜل نلت ُٓٔ َِ َٓٗا ايٓٗٞ عٔ ايؿعٌ ع ايقٟ ٖٛ املع٢ٓ ا٭ًُٞ ع أٜٔاڄ ؾكـ فٴٗٳٜٴؿڃ



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد الثامن واخلمسون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

 ايٓٗٞ أٜٔاڄ.

ِٸ  نُا ٜٴوتؿاؿ َؿّٗٛ ايٓٗٞ ٚاؿل١َ َٔ ايكٔاٜا اٱػباك١ٜ أٜٔاڄ، ٖٚٛ َا ٜت

ٓٵهٹضٴ اينٻاْٹٞ ٫﴿قٛي٘ تعاىل:  :، َٔ قبٌٝ«إٌْا٤ )ايٓٗٞ( بِٝػ١ اٱػباك»ايتعبرل عٓ٘ بع   ٜٳ

ٝٳ١ڄ أځ ٫چإڇ ْٹ ٝٳ١ڂ ٫مٳا ْٹ ٚٳاينٻا ٌٵلڇنځ١ڄ  َٴ ٗٳا إڇٚٵ  ٓٵهٹشٴ ٓٹنيٳ ٫چ ٜٳ َٹ ُٴ٪ٵ ّٳ فٳيٹوځ عٳًځ٢ ايڃ ٚٳسٴلٿ ٌٵلڇىڅ  َٴ ٚٵ  ٕڈ أځ  ﴾مٳا

 .(10)(3)ايٓٛك: 

 

 ــــــ االضتفّاً

مل ٜهٔ َعلٚؾاڄ )طًب ايؿِٗ أٚ طًب ايعًِ  ا٫هتؿٗاّ طًب َعلؾ١ ٤ًٞٺ

 ، هٛا٤ أنإ غرل املعًّٛ ازل٘ أٚ سكٝكت٘ أٚ عـؿٙ أٚ ايِؿ١ املًشك١ ب٘.(11)باجملٍٗٛ(

ِٸ ٤ًٞٺٚيف َعلض طًب َعلؾ١   اهتعُاٍ أزلا٤ ٚسلٚف ا٫هتؿٗاّ. ٜت

ٔٵ َٳ ٔٵٚأزلا٤ ا٫هتؿٗاّ عباك٠ عٔ:  َٳ فا، َٚافا(، َٚت٢، ٚأٜٸإ، ٚنٝـ،  ، َٚا )

ٟٸ. ٚسلٚف ا٫هتؿٗاّ عباك٠څ  عٔ: اشلُن٠ )أ(، ٌٖٚ. ٚأٜٔ، ٚأْٸ٢، ٚنِ، ٚأ

ٛټ ،إٕ مجٝع أؿٚات ا٫هتؿٗاّ ك باهتجٓا٤ اشلُن٠ )أ( ٌٖٚ، إمنا ٖٞ يڀًب ايتِ

اييت ع اشلُن٠  َاٚإ ;ٚأَا ن١ًُ ٌٖ ؾٗٞ يڀًب ايتِـٜل )إؿكاى ايٓوب١( ;)إؿكاى املؿلؿ(

ٛټ ع ٖٞ أٌُ أؿٚات ا٫هتؿٗاّ  .(12)ك ٚايتِـٜل َعاڄؾٗٞ يڀًب ايتِ

ٔٵ»ٚتوتعٌُ  ي٬هتؿٗاّ  «َا»طغايباڄص، نُا توتعٌُ  (13)ي٬هتؿٗاّ عٔ ايعاقٌ «َٳ

عٔ غرل ايعاقٌ طغايباڄص )ايو٪اٍ عٔ سكٝك١ اي٤ٌٞ أٚ ُؿ١ اي٤ٌٞ(، هٛا٤ أنإ فيو 

 .(14)اي٤ٌٞ عاق٬ڄ أٚ غرل عاقٌ

 «َت٢»إٔ  ؾاكمڈ، ٖٚٛيًـ٫ي١ ع٢ً اينَإ، َع  (15)«أٜٸإ»ٚ «َت٢»ٚقـ متٸ ٚٓع 

اٍ عٔ املوتكبٌ، يًو٪ ؾ٬ تأتٞ إ٫چ «أٜٸإ»ٚأَا  ;توتعٌُ يًـ٫ي١ ع٢ً املآٞ ٚاملوتكبٌ

ّٴ ﴿ٖٚٞ تؿٝـ َع٢ٓ ايتٌٜٗٛ )اـٛف( ٚايتٔؼِٝ، نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ٛٵ ٜٳ ٕٳ  ٍٴ أځٜٻا ٜٳوٵأځ

َٳ١ٹ ٝٳا  (.6)ايكٝا١َ:  ﴾ايڃكٹ

ـٺ﴿يبٝإ اؿاٍ:  «نٝـ»وتعٌُ ٚتٴ ٗڇٝ ٌٳ َٻ١ٺ بٹ ٌٿ أڂ ٔٵ نڂ َٹ ٓٳا  ـٳ إڇفٳا دٹ٦ٵ ٝٵ  ﴾ؾځهځ

 (.41)ايٓوا٤: 

يف بعض ا٭سٝإ يف غرل َعٓاٖا ا٭ًُٞ ع ايقٟ ٖٛ ايو٪اٍ  «نٝـ» ؿٴلڇنُا تٳ
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ـٳ ﴿ب، نُا يف قٛي٘ تعاىل: سٝح توتعٌُ مبع٢ٓ ايتعذټ ،عٔ ساي١ اي٤ٌٞ ع ٝٵ نځ

ٕٳ بٹ ٕٳاهللٹتٳهڃؿڂلٴٚ ٘ٹ تٴلٵدٳعٴٛ ٝٵ ِٻ إڇيځ ِٵ ثٴ ٝٹٝهڂ ِٻ ٜٴشٵ ِٵ ثٴ ُٹٝتٴهڂ ٜٴ ِٻ  ِٵ ثٴ ٝٳانڂ ٛٳاتاڄ ؾځأځسٵ َٵ ِٵ أځ ٓٵتٴ ٚٳنڂ  ﴾ 

ـٳ ﴿يف بعض ا٭سٝإ مبع٢ٓ ايتٛبٝؽ، نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ؿٴلڇ(. ٚتٳ28)ايبكل٠:  ٝٵ ٚٳنځ

ِٵ آځٜٳاتٴ  ٝٵهڂ ِٵ تٴتٵًځ٢ عٳًځ ْٵتٴ ٚٳأځ ٕٳ  ٘ٴاهللٹتٳهڃؿڂلٴٚ ِٵ كٳهٴٛيڂ ٚٳؾٹٝهڂ (. ٚتٌتٌُ يف 101)آٍ عُلإ:  ﴾ 

ٝٵ﴿بعض ا٭سٝإ ع٢ً َع٢ٓ ايٓؿٞ ٚاٱْهاك، نُا يف قٛي٘ تعاىل:  َٳا ٚٳنځ ـٳ أځػٳافٴ 

ٚٳ٫ځ ِٵ  ًٵلٳنڃتٴ ِٵ بٹ أځ ًٵلٳنڃتٴ ِٵ أځ ٕٳ أځْٻهڂ نٝـ أؾعٌ َجٌ ٖقا »أٚ  ;(81)ا٭ْعاّ:  ﴾اهللٹتٳؼٳاؾڂٛ

 .(16)«٧؟!ايؿعٌ ايوٝٸ

ٓٳؾځ﴿، قاٍ تعاىل: (17)يتعٝني املهإ «أٜٔ»ٚ ٜٵ ٝٵلٳاتٹ أځ ُٳا تٳهڂْٛٴٛا ٜٳأڃتٹ اهٵتٳبٹكڂٛا ايڃؼٳ

ِٴ  ُٹٝعاڄاهللڂبٹهڂ  (.148)ايبكل٠:  ﴾ دٳ

ٕڈ إفا ناْت اهتؿٗا١َٝڄ «أْٸ٢»ٚأَا  ـٸ٠ َعا مبع٢ٓ  ؿٴلڇتٳ ; ؾتاك٠ڄؾتهٕٛ ع٢ً ع

ٗٳا ﴿، نُا يف قٛي٘ تعاىل: «نٝـ» ًٹ ٜٳ١څ عٳًځ٢ عٴلٴٚ ٚڇ ٞٳ ػٳا ٖٹ ٚٳ ٜٳ١ٺ  َٳلٻ عٳًځ٢ قځلٵ ٚٵ نځايډقٹٟ  أځ

ٙٹ  ٖٳقٹ ٝٹٞ  ٍٳ أځْٻ٢ ٜٴشٵ ٗٳا.اهللڂقځا ٛٵتٹ َٳ ـٳ  ْٸ» ؿٴلڇٚتٳ; (259)ايبكل٠:  ﴾.. بٳعٵ ، «أٜٔ»أسٝاْاڄ مبع٢ٓ  «٢أ

ٍٳ ٜٳا ﴿نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ٖٳا كڇمٵقاڄ قځا ـٳ ٓٵ ـٳ عٹ ٚٳدٳ ُٹشٵلٳابٳ  ٗٳا مٳنځلڇٜٻا ايڃ ٝٵ ٌٳ عٳًځ ُٳا ؿٳػٳ نڂًډ

ـٹ  ٓٵ ٔٵ عٹ َٹ ٛٳ  ٖٴ ٖٳقٳا قځايځتٵ  ِٴ أځْٻ٢ يځوٹ  ٜٳ أسٝاْاڄ مبع٢ٓ  ؿٴلڇٚتٳ ;(37)آٍ عُلإ:  ﴾...اهللٹَٳلٵ

 .(18)«أْٸ٢ ٦ًتٳمٴكْٞ »، نُا يف قٛيو: «َت٢»

ِٵ ﴿، نُا يف قٛي٘ تعاىل: (19)ِٗٳبٵيتعٝني ايعـؿ املڂ «نِ»ٚ ِٵ يځبٹجٵتٴ ِٵ نځ ٗٴ ٓٵ َٹ ٌٷ  ٍٳ قځا٥ٹ قځا

ّڈ ٛٵ ٜٳ ٚٵ بٳعٵضٳ  ٛٵَاڄ أځ ٜٳ ٓٳا   (.19)ايهٗـ:  ﴾قځايڂٛا يځبٹجٵ

ٟٸ»ٚ ـٺ ;ٜٴوأٍ بٗا عٔ ايعاقٌ ٚغرل ايعاقٌ «أ َٔ ٦ًٝني ٌٜذلنإ يف  ٚيتُٝٝن ٚاس

ّٸ أَلڈ َٴ ٚغايباڄ َا تأتٞ َٔاؾ١ڄ ،عا ٔٳ نځؿځلٴٚا ﴿نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ،ب١ڄلٳعٵٚ ٍٳ ايډقٹٜ قځا

ٜٸاڄ ـٹ ْٳ ٔٴ  ٚٳأځسٵوٳ َٳكځاَاڄ  ٝٵلٷ  ٔڇ ػٳ ٝٵ ٟټ ايڃؿځلڇٜكځ ٓٴٛا أځ َٳ ٔٳ آځ ٟٿ ﴿أٚ قٛي٘ تعاىل:  ;(73)َلِٜ:  ﴾يٹًډقٹٜ ؾځبٹأځ

ٕٳ ٓٴٛ َٹ ٙٴ ٜٴ٪ٵ ـٳ ـٹٜحٺ بٳعٵ ٟٸ»ٓٝؿت ٚيٛ أڂ (.50; املله٬ت: 185)ا٭علاف:  ﴾سٳ إىل اينَإ أٚ  «أ

 .(20)املهإ أٚ اؿاٍ أٚ ايعـؿ أٚ ايعاقٌ أٚ غرل ايعاقٌ هٝهٕٛ شلا َع٢ٓ املٔاف إيٝ٘

ٚيف ايهجرل َٔ املٛاكؿ ىلز ا٫هتؿٗاّ عٔ َعٓاٙ ا٭ًُٞ )ايو٪اٍ عٔ اي٤ٌٞ 

ايه٬ّ ع٢ً ايلغِ َٔ ٚدٛؿ ايعًِ باي٤ٌٞ، ٚبا٫يتؿات إىل هٝام ؾ .َٔ أدٌ َعلؾت٘(

ٕڈ لاؿ َٔ ا٫هتؿٗاّ أغلاضٷٜٴ ،ٚايكلا٥ٔ  :ايتاي١ٝاملعاْٞ  :َٔ قبٌٝ، أػل٣ َٚعا
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ٕٳ﴿: ا٭َل ٗٴٛ ٓٵتٳ َٴ ِٵ  ْٵتٴ ٌٵ أځ ٗٳ  .«اْتٗٛا»(، مبع٢ٓ: 91)املا٥ـ٠:  ﴾ؾځ

ِٵ ؾځ﴿: ايٓٗٞ ٗٴ ْٳ ٛٵ ٌٳ ٙٴاهللڂأځتٳؼٵ ٛٵ ٌٳ ٕٵ تٳؼٵ ٌٳ»(، مبع٢ٓ: 13)ايتٛب١:  ﴾ أځسٳلټ أځ ِٖ، ٛٵ٫ ؽ

 .«إٔ ؽٌٛٙؾاهلل أسلٸ 

ْٵقٳكٵ﴿: ايتو١ٜٛ ِٵ أځأځ ٗڇ ٝٵ ٛٳا٤ٷ عٳًځ ِٵ ٫هٳ ٖٴ ٓٵقٹكٵ ِٵ تٴ ّٵ يځ ِٵ أځ ٗٴ ٕٳتٳ ٓٴٛ َٹ  (.6)ايبكل٠:  ﴾ ٜٴ٪ٵ

ٌٵ دٳنٳا٤ٴ اٱڇ﴿: ايٓؿٞ ٕڇ إڇٖٳ ٕٴاٱڇ ٫ډسٵوٳا َا دنا٤ »مبع٢ٓ:  ،(60)ايلمحٔ:  ﴾سٵوٳا

 .«اٱسوإ اٱسوإ إ٫چ

ٝٵلٳ ﴿: اٱْهاك ٕٳاهللٹأځغځ ـٵعٴٛ  .(21)(40)ا٭ْعاّ:  ﴾ تٳ

ِڈ﴿: ضٸ ٚايتٌذٝعاؿځ ٔٵ عٳقٳابٺ أځيٹٝ َٹ ِٵ  ٓٵذٹٝهڂ ِٵ عٳًځ٢ تٹذٳاكٳ٠ٺ تٴ ٌٵ أځؿٴيڊهڂ ـٸ:  ﴾ٖٳ )ايِ

10.) 

َٴٛهٳ٢﴿: ا٫هت٦ٓايع  ٜٳا  ُٹٝٓٹوځ  ٝٳ َٳا تٹًڃوځ بٹ ٕٻ  ٫ځ﴿(، 17ٚ)ط٘:  ﴾ٚٳ ٕٵ إڇ َٳعٳٓٳااهللځتٳشٵنٳ  ﴾ 

 (.40)ايتٛب١: 

ٌٵلٳغٵ ﴿: ايتكلٜل ِٵ ْٳ ـٵكٳىځأځيځ ُٳ  (.1)ا٫ٌْلاغ:  ﴾يځوځ 

َٳا ايڃشٳاقډ١ڂ * َٳا ايڃشٳاقډ١ڂ *ايڃشٳاقډ١ڂ ﴿: ايتٌٜٗٛ ٚايتؼٜٛـ َٳا أځؿٵكٳاىځ  ع  1)اؿاقچ١:  ﴾ٚٳ

3.) 

َٴبٹنيٷ﴿: ا٫هتبعاؿ ٍٷ  ِٵ كٳهٴٛ ٖٴ ـٵ دٳا٤ٳ ٚٳقځ ِٴ ايقٿنڃلٳ٣  ٗٴ  (.13)ايـػإ:  ﴾أځْٻ٢ يځ

ٌٵؿځعٴ ﴿: ايتععِٝ ٔٵ فٳا ايډقٹٟ ٜٳ ٙٴ إڇَٳ ـٳ ٓٵ ٘ٹ ٫ډعٹ ْٹ  (.255)ايبكل٠:  ﴾بٹإڇفٵ

 .«٘ نجرلاڄ؟تٳأٖقا ايقٟ َـسٵ»: ايتشكرل

ٍڇ ﴿: بايتعذټ ٖٳقٳا ايلٻهٴٛ ٍڇ  ٌٹٞ يف ا٭ځَٳا ُٵ ٜٳ ٚٳ ّٳ  ٌٴ ايڀډعٳا ٛٳامڇٜٳأڃنڂ  (.7)ايؿلقإ:  ﴾هٵ

ُٳ٬﴿: ِ ٚا٫هتٗنا٤ايتٗهڊ ٝٵبٴ أځ ًٴعٳ ٕٵ ْٳتٵلٴىځ قځايڂٛا ٜٳا  َٴلٴىځ أځ ْٳاتٴوځ تٳأڃ ـٴ آځبٳا٩ٴ  ﴾َٳا ٜٳعٵبٴ

 (.87)ٖٛؿ: 

ٌٳ كٳبټوځ بٹعٳاؿٺ﴿: ايٛعٝـ ـٳ ؾځعٳ ٝٵ ِٵ تٳلٳ نځ  (.6)ايؿذل:  ﴾أځيځ

ِٵلٴ ﴿: ا٫هتبڀا٤ ْٳ ٌٳعٳ ﴿ٚ ;(214)ايبكل٠:  ﴾اهللٹَٳتٳ٢  ٕٵ تٳؼٵ ٓٴٛا أځ َٳ ٔٳ آځ ٕڇ يٹًډقٹٜ ٜٳأڃ ِٵ  أځيځ

ِٵ يٹقٹنڃلڇ  ٗٴ  (.16)اؿـٜـ:  ﴾اهللٹقڂًڂٛبٴ

ٝٵلٷ﴿: ايتٓبٝ٘ إىل اـڀأ ٛٳ ػٳ ٖٴ ْٳ٢ بٹايډقٹٟ  ٛٳ أځؿٵ ٖٴ ٕٳ ايډقٹٟ  ـٹيڂٛ  (.61)ايبكل٠:  ﴾أځتٳوٵتٳبٵ

ٞٳ﴿: ايتٓبٝ٘ إىل ايباطٌ ُٵ ـٹٟ ايڃعٴ ٗٵ ٚٵ تٳ ِٻ أځ ِټ ُٹعٴ اي ْٵتٳ تٴوٵ  (.40)اينػلف:  ﴾أځؾځأځ
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ٕٳ﴿: ايتٓبٝ٘ إىل اي٬ٍٔ ٖٳبٴٛ ٔٳ تٳقٵ ٜٵ  (.26)ايتهٜٛل:  ﴾ؾځأځ

 ٛيف:قٍٛ سلى ايـٜٔ ايه :: َٔ قبٌٝايتشوټل

ٍڇ أُععععبشٳتٵ ٫ أًٖڂٗععععا     َععععا يًُٓععععام
 

   ٞ  أًٖععععععععٞ ٫ٚ درلاْٴٗععععععععا درلاْعععععععع
 

 : قٍٛ أبٞ ايع٤٬ املعلٸٟ:: َٔ قبٌٝايتهجرل

 ٖععععععقٟ قبٛكْععععععا متععععععٮ ايلٻسٵععععععبٳ   
 

 ؾعععععأٜٔ ايكبعععععٛكٴ َعععععٔ عٗعععععـ ععععععاؿٹ؟ 
 

 قٍٛ بعِٔٗ: :ٚيني، َٔ قبٌٝ : ٖٚٛ طًب اي٤ٌٞ بلؾلڈضايعٳلٵ

 ٍ ٔٵ ٫ ما  َٓتععععععععلاڄ أ٫ تكعععععععٍٛ ملځععععععع
 

َٳ٬   َٓوځ اؾٛاب ن٬َاڄ ٜبعح ا٭ځ
 

ـٺايتشٔٝض ـٸ٠، َٔ قبٌٝ : ٖٚٛ طًب اي٤ٌٞ بعٓ أ٫ تٛاظب ع٢ً »قٛيو:  :ًٚ

 .(22)«اؿٔٛك إىل املـكه١؟!

ٟٸ َع٢ٓٶ ٍٸ ع٢ً أ أٚ َؿّٗٛ أػ٬قٞ، ٚأَا  إٕ ا٫هتؿٗاّ مبعٓاٙ ا٭ًُٞ ٫ ٜـ

املٛاكؿ اييت توتعٌُ ؾٝٗا أؿا٠ ا٫هتؿٗاّ مبع٢ٓ  :املعاْٞ ا٭ػل٣ ي٬هتؿٗاّ، َٔ قبٌٝ

ض ٚايٓٗٞ ٚايٓؿٞ ٚاٱْهاك اٱبڀايٞ ٚاٱْهاك ايتٛبٝؼٞ لٵا٭َل ٚايتٌذٝع ٚايعٳ

ب ٚايٛعٝـ ٚا٫هتبڀا٤ ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً اـڀأ ٚايتٌٜٗٛ ٚا٫هتبعاؿ ٚايتشكرل ٚايتعذټ

; سٝح ٜٴوتؿاؿ َٓٗا ل ٚايتشٔٝضٚايتٓبٝ٘ ع٢ً ايباطٌ ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً اي٬ٍٔ ٚايتشوټ

ٍٸ ض، بٵٔ ٚايكڂع٢ً ايٛدٛب أٚ اؿل١َ ٚاملؿّٗٛ ا٭ػ٬قٞ يًشٴوٵ املؿّٗٛ اٱيناَٞ ايـا

 :ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ع َٔ فيوٚؾُٝهٔ ا٫هتعا١ْ بٗا يف انتٌاف ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ. 

ٕ ايٓاي تٛبٝؽ اهلل ٭ٚي٦و ايقٜٔ ٜـعٛ ايتاي١ٜٝٴوتؿاؿ َٔ ُٖن٠ ا٫هتؿٗاّ ايٛاكؿ يف اٯ١ٜ 

إىل أؾعاٍ اـرل ٜٚٓوٕٛ أْؿوِٗ، ٚنقيو ْوتؿٝـ َٓٗا تكلٜع أٚي٦و املؿتكلٜٔ إىل 

ِٵ﴿ايتؿهرل ايكِٜٛ; إف ٜكٍٛ تعاىل:  ْٵؿڂوٳهڂ ٕٳ أځ ٛٵ ٓٵوٳ ٚٳتٳ ٕٳ ايٓٻايٳ بٹايڃبٹلٿ  َٴلٴٚ )ايبكل٠:  ﴾أځتٳأڃ

ايعامل( هب عًٝ٘  ٫ هٝٻُاوتؿاؿ َٔ ايٌڀل ا٭ٍٚ َٔ اٯ١ٜ إٔ اٱْوإ )ٚسٝح ٜٴ; (44

ٔض َٔ ايٌڀل إفا مل ٜهٔ عا٬َڄ بايدلٸ إٔ ٫ ٜـعٛ اٯػلٜٔ إىل ايعٌُ ب٘، نُا ٜتٸ

ِـ ، ٚهب إٔ ٫ ٜتٸقبٝضٷ ٌ أَلٷٌ، إٔ عـّ ايتعكڊسٝح ٌٜذب عـّ ايتعكڊ ;ا٭ػرل َٓٗا

ايؿلؿ ايوًِٝ بٗقٙ ايِؿ١. ٚيف اهتؿٗاّ اٱْهاك اٱبڀايٞ، نُا يف قٛي٘ تعاىل: 

ـٶ٣وٳبٴ اٱڇأځٜٳشٵ﴿ ٕٵ ٜٴتٵلٳىځ هٴ ٕٴ أځ ٛٻ(، تبٝٿ36)ايكٝا١َ:  ﴾ْٵوٳا ك أْ٘ ٔ ٖقٙ اٯ١ٜ إٔ ايقٟ ٜتِ

ٖٳ ٛټ فٺـٳقـ تٴلى ؿٕٚ  ـ ػاط٧، َٚٔ ْاس١ٝ ايبٴعٵ كڈأٚ غا١ٜ إمنا ٜقٖب يف فيو إىل تِ
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ٖټ ٛټاملعليف هب ع٢ً اٱْوإ إٔ ٫ ٜقٖب إىل َجٌ ٖقا ايتٛ  ك اجملاْب يًِٛاب.ِ ٚايتِ

 

ٍّي  ــــــ التى

ٌٷ ٞ ٖٛ طًب ٤ًٞٺايتُٓٸ يف اؿٍِٛ عًٝ٘، ٫ٚ  قبٛب، ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أَ

ل ٚغرل ممهٔ، ٚاٱْوإ بڀبٝعت٘ ع سِٛي٘ أٜٔاڄ; ٚفيو ٭ْ٘ إَا َوتشٌٝ ايتشكڊٛقډتٳٜٴ

أٚ إٔ ٚقٛع٘  ;«ٜعٛؿ َٜٛاڄ ايٌبابٳ أ٫ يٝتٳ»قٍٛ ايٌاعل:  :ل باحملاٍ ٜٚڀًب٘، َٔ قبٌٜٝتعًډ

َٴ ،قـ ٜهٕٛ ممهٓاڄ ـٸ ـٷعٳبٵوتٳٚيهٓ٘  ل، نُا يف قٛي٘ اڄ ُٚعب املٓاٍ ٚايتشكڊد

ٕٴ﴿: ×عٔ قّٛ َٛه٢ سها١ٜڄ ،تعاىل ٞٳ قځاكٴٚ َٳا أڂٚتٹ ٌٳ  َٹجٵ ٓٳا  ٝٵتٳ يځ  (.79)ايكِّ:  ﴾ٜٳا يځ

ٔٵ«يٝت»ٞ ٖٞ ٚايه١ًُ ا٭١ًُٝ يبٝإ ايتُٓٸ ِٸ إظٗاك ايتُٓٸ ، ٚيه ٞ بأيؿاظ قـ ٜت

ٌٸ»، ٚ«يٛ»، ٚ«ٌٖ»أػل٣، َٔ قبٌٝ:   ، نُا يف قٛي٘ تعاىل: (23)«أ٫»، ٚ«٬چٖ»، ٚ«يع

ٓٳا﴿ع  ٌٵؿځعٴٛا يځ ٝٳ ًٴؿځعٳا٤ٳ ؾځ ٔٵ  َٹ ٓٳا  ٌٵ يځ  (.53)ا٭علاف:  ﴾ٖٳ

َٹٓٹنيٳ﴿ع  ُٴ٪ٵ ٔٳ ايڃ َٹ ٕٳ  ٕٻ يځٓٳا نځلٻ٠ڄ ؾځٓٳهڂٛ ٛٵ أځ  .(24)(106)ايٌعلا٤:  ﴾ؾځًځ

 ، أٚ نُا يف قٍٛ ايٌاعل:«ؾأمٚكى ٞ أسرٸيعًچ»ٚنُا يف قٛشلِ: 

   ٘  أ٫ عُعععل يعععٞ َوعععتڀاع كدٛععععع
 

 (25)ؾععرلأب َععا أثععأت ٜععـ ايػؿعع٬ت   
 

ّڈبٳؾٝـ َٔ قٹٞ إفا أڂإٕ ايتُٓٸ ٍڈ ٌ ًؼ ٍٸ ع٢ً أػ٬قٝٸ َتعا ٔ فيو ١ ٚسٴوٵؾإْ٘ ٜـ

ٚايٓـّ ؾإْٗا  (26)يف َع٢ٓ اؿول٠ تٵعًُځٞ إفا اهتٴنُا إٔ أؿا٠ ايتُٓٸاٙ. اي٤ٌٞ ايقٟ متٓٸ

ٍٸ ع٢ً بڀ٬ٕ اي٤ٌٞ ايقٟ أؿٸ٣ إىل ْٳ ل٠ ايٌؼّ، ُٚٛاب١ٝ اي٤ٌٞ ايقٟ وٵّ ٚسٳـٳتـ

ّٳ ٜٳعٳضټ ﴿يف قٛي٘ تعاىل:  «ٜا يٝتين»ٜٴوتؿاؿ َٔ  :ٌ املجاٍ عَٝٔ فيو ع ع٢ً هبٚاٙ. متٓٸ ٛٵ ٜٳ ٚٳ

ٍڇ  َٳعٳ ايلٻهٴٛ ٝٵتٳٓٹٞ اتٻؼٳقٵتٴ  ٜٳا يځ ٍٴ  ٘ٹ ٜٳكڂٛ ٜٵ ـٳ ٜٳ ِٴ عٳًځ٢  باع ( إٔ عـّ اتٸ27)ايؿلقإ:  ﴾هٳبٹ٬ٝڄايعډايٹ

ـٿ أثل ايٓيبٸ فاْب يًِٛاب، ٫ٚ ٜٓبػٞ يقيو إٔ ٜهٕٛ; ٭ٕ ايكلإٓ  ٜٔ يف ايـْٝا أَلٷٚاي

 ;أُابع ايٓـّ ٜٚعضٸ ،ل يف ّٜٛ ايكٝا١َايهلِٜ ٜٓكٌ عٔ ٖقا ايعامل يٓؿو٘ أْ٘ ٜتشوٻ

٢ يٛ أْ٘ قـ هًو ٖقا ٓٸٚايورل ع٢ً هبًٝ٘، ٚيقيو ؾإْ٘ ٜتُ باع ايٓيبٸبوبب عـّ اتٸ

 اٙ أَلٷإٔ َا ٜتُٓٸ «ٜا يٝتين» :ايڀلٜل يف ٖقٙ ايـْٝا. نُا ميهٔ إٔ ٜؿِٗ َٔ عباك٠

ٌٷ باع هبٌٝ ايٓيبٸٕ اتٸإُشٝض، أٟ  ٚهب ع٢ً اٱْوإ إٔ ٜكّٛ ب٘;  ،ُا٥ب ٚايـٜٔ عُ

 ك ع٢ً أثلٙ.بع٘ ٚها٢ يف ّٜٛ ايكٝا١َ يٛ أْ٘ نإ قـ اتٸٜتُٓٸ بع أثل ايٓيبٸٕ ايقٟ مل ٜتٸإإف 
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 ــــــ الٍداء

ب )املڂٓاؿ٣(. ًُؼاطځيِ )املٓاؿٟ( ٌ املتهًڍبٳايٓـا٤ ٖٛ طًب ا٫يتؿات ٚاٱقباٍ َٔ قٹ

، «آٟ»، ٚ«ٜا»، ٚ«أٟ»، ٚ«اشلُن٠»سلٚف ايٓـا٤، ٖٚٞ:  أسـل ايٓـا٤ بٛاهڀ١ ٜٚتشكچ

ٌٸ قٛيو «ٚا»، ٚ«ٖٝا»، ٚ«أٜا»ٚ ٌٸ ٖقٙ اؿلٚف ق ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي  .«أْاؿٟ»، سٝح ؼ

ٛٻ ،ػدل١ٜ تٷاؾإٕ عباكات ايٓـا٤ ٖٞ يف ا٭ٌُ عباك  «اشلُن٠»يت إىل إٌْا١ٝ٥. ٚإٕ ؼ

َٔ أنجل  «ٜا»يٓـا٤ ايكلٜب، ٚها٥ل ا٭ؿٚات ا٭ػل٣ يٓـا٤ ايبعٝـ. ٚإٕ أؿا٠ ايٓـا٤  «أٟ»ٚ

ِٸ «اهلل»ٚيٓـا٤ يؿغ اؾ٬ي١  .أؿٚات ايٓـا٤ اهتعُا٫ڄ  ;«ٜا»ا٫قتِاك ع٢ً اهتعُاٍ  ٜت

ٛٸ ِٸ»ٚ; «ٜا اهلل»سٝح ْكٍٛ:  ;َلتب١ ايباكٟ تعاىل يٲًاك٠ إىل عً سٝح تأتٞ املِٝ  ;«ايًٗ

ـٻ قبٌ املٓاؿ٣ املٔاف  «ٜا». ٚيف بعض املٛاكؿ إفا دا٤ سلف ايٓـا٤ «ٜا»ؿ٠ يف َٛٓع املٌ

 ٫ تكـٜلاڄ، نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ،ٗا ميهٔ سقؾٗا يؿعاڄٚايعًځِ ٚأٜٸ

ٖٳبٵ يٹٞ ﴿ع  ِٻايٹشٹنيٳكٳبٿ  ٔٳ اي  (.100)ايِاؾچات:  ﴾َٹ

ٖٳقٳا﴿ع  ٔٵ  ـٴ أځعٵلڇضٵ عٳ  (.29)ٜٛهـ:  ﴾ٜٴٛهٴ

ٓٳ﴿ع  ٗٳا ايجٻكځ٬هٳ ٜټ ِٵ أځ  (.31)ايلمحٔ:  ﴾ٕڇؿڃلٴؽٴ يځهڂ

ٕڈٚيف بعض املٛاكؿ ىلز ايٓـا٤ عٔ َعٓاٙ ا٭ًُٞ، ٜٚٴ أػل٣، نُا  لاؿ َٓ٘ َعا

 :ايتاي١ٝيف املٛاكؿ 

ٓٵتٴ تٴلٳاباڄ﴿)إظٗاك ايٛدع(:  عايتٛدټ ٝٵتٳٓٹٞ نڂ  (.40)ايٓبأ:  ﴾ٜٳا يځ

ِٸ سحٸ«ٜا َعًّٛ»(: نُا يف قٛيو: )اؿحٸ اٱغلا٤ املؼاطب بٗقا  ، سٝح ٜت

 ٘ َٔ ايعامل.ايٓـا٤ ٭ػق سكچ

 .«ٜا هلل يًُ٪َٓني»ِ(: نُا يف قٛيٓا: )ايتعًڊ ا٫هتػاث١

ٓٵبٹ ﴿)ايٓٛغ ٚايٌٓٝر(:  ايٓـب١ َٳا ؾځلٻطڃتٴ ؾٹٞ دٳ  (.56)اينَل:  ﴾اهللٹٜٳا سٳوٵلٳتٳا عٳًځ٢ 

 نكٍٛ ايٌاعل:: لايتقنڊ

ّٷ عًٝهُعا   ٞٵ هٳ٢ًُ هع٬ َٳٓنيځ  أٜا 
 

ٔٵعنيٳ كٚادععٴ    َٳ  ٌٖ ا٭مَٔ اي٬تٞ 
 

 نكٍٛ ايٌاعل:: عؿٵل ٚايلٻدٵاينٻ

 أؾعععععععٛؿاٟ َتععععععع٢ املتعععععععاب أملچعععععععا   
 

ِٵعععضٴ ٚايٌعععٝب ؾعععٛم كأهعععٞ أملچعععا   تٳ
 

 .(27)«ٜا يًعٌب ٚيًُا٤»: بايتعذټ
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سٝح ٜهٕٛ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ املٓاؿ٣ ٚاملؼاطځب،  ;ٚيف ايٓـا٤ات ايكلآ١ْٝ

ِٸ ْڈبٳَٓ٘ يف إطاك ايـعا٤ َٔ قٹ طًب ٤ًٞٺ ٜٚت  ؿٵلڇا٭ْبٝا٤، ٚمل ٜٳ :َجٌ ،ُاؿني ٌ أًؼا

ٔ اي٤ٌٞ وٵٔ ايڀًب، ٚسٴَٓ٘، ميهٔ يٓا إٔ ْوتؿٝـ َٔ ْـا٥ِٗ سٴوٵ أٚ َٓعٷ كؿعٷ

ٓٳا ﴿املڀًٛب َٔ اهلل تعاىل، نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ٚٳدٴٓٴٛؿٹٙٹ قځايڂٛا كٳبٻ ُٻا بٳلٳمٴٚا يٹذٳايڂٛتٳ  ٚٳيځ

ٔٳ ّڇ ايڃهځاؾٹلڇٜ ٛٵ ْٳا عٳًځ٢ ايڃكځ ِٴلٵ ْٵ ٚٳا ٓٳا  َٳ ـٳا ٚٳثٳبٿتٵ أځقڃ ُٳبٵلاڄ  ٓٳا  ٝٵ (. ٚبقيو 250)ايبكل٠:  ﴾أځؾڃلڇؽٵ عٳًځ

تكا١َ ٚا٫ْتِاك ع٢ً ايهاؾلٜٔ َٔ اهلل هبشاْ٘ ٔض إٔ طًب ايِدل ٚايجبات ٚا٫هٜتٸ

٢ ِـ اٱْوإ بايِدل ٚا٫هتكا١َ، ٚإٔ ٜتذًچ، َٚٔ اؿؤ إٔ ٜتٸٔٷوٳسٳ ٚتعاىل ٖٛ أَلٷ

 ٝ٘ فيو يف هاس١ ايكتاٍ ٚاؾٗاؿ يف هبٌٝ اهلل.ؾ

ٚباٱٓاؾ١ إىل املع٢ٓ ا٭ًُٞ يًٓـا٤، ميهٔ إٔ ْوتؿٝـ نقيو بعض املعاْٞ 

ل أٜٔاڄ، نُا ميهٔ إٔ دٵل ٚايٓـب١ ٚاينٻع ٚايتشوټقبٌٝ: ايتٛدټغرل ا٭١ًُٝ، َٔ 

 ض أٜٔاڄ.بٵٔ أٚ ايكڂْوتؿٝـ َع٢ٓ اؿڂوٵ

 

 ــــــ ض والتخطيضالَعْس

: ٚايتشٔٝض ;ٚيني أٚ تلن٘ بلؾلڈ : ايڀًب ٚايتٌذٝع ع٢ً ؾعٌ ٤ًٞٺضايعٳلٵ

ـٸ٠ٺ دل٠ ايِٛت ض ٚايتشٔٝض يف ْ. ٜٚهُٔ ايؿلم بني ايعٳلٵطًب ايؿعٌ أٚ ايذلى بٌ

ؾع١ًٝ  ٚيف نًتا اؿايتني هب إٔ تأتٞ بعـ ٖقٙ اؿلٚف مج١ًڅ .ٚطلٜل أؿا٤ ايهًُات

ِٸ تأًٜٚ٘ إىل َٔاكعڈ ; إف امللاؿ َٔ ايڀًب ٚايتٌذٝع ٖٛ ايكٝاّ ؾعًٗا َٔاكع، أٚ َا ٜت

ٌڈ ٌٷ بؿع ئ  َاضڈ أٚ تلن٘ يف املوتكبٌ. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ يٛ دا٤ بعـ ٖقٙ اؿلٚف ؾع

ٜهٕٛ مبع٢ٓ ايتٌذٝع، ٚإمنا ٜهٕٛ مبع٢ٓ ايتٛبٝؽ ٚايعتاب ع٢ً تلى ايؿعٌ يف 

َٵ»املآٞ، نُا يف قٛيو:  )نإ هب  «ملافا مل تهلّ مٜـاڄ؟»، أٟ: «مٜـاڄ تٳأ٫ أنل

 عًٝو إنلاَ٘(.

 عٔ: ض عباك٠څٚسلٚف ايعٳلٵ

ٕٵ ٜٳػٵؿٹلٳ أځ٫﴿: أ٫ ٕٳ أځ ِٵاهللڂ تٴشٹبټٛ  (.22)ايٓٛك:  ﴾ يځهڂ

 .«أَا تلٜـٕٚ إٔ تٓذشٛا يف أعُايهِ»: أَا

ـٻ»: يٛ  .«ثٓا ق٬ًٝڄيٛ ؼ
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ٛٵ٫﴿: ي٫ٛ ٌڈ قځلڇٜبٺيځ  (.10)املٓاؾكٕٛ:  ﴾ أځػٻلٵتٳٓٹٞ إڇيځ٢ أځدٳ

 عٔ: ٚسلٚف ايتشٔٝض عباك٠څ

ِٵأځ٫﴿: أ٫ ٗٴ ْٳ ُٳا ٜٵ ٛٵَاڄ ْٳهځجٴٛا أځ ٕٳ قځ  (.13)ايتٛب١:  ﴾ تٴكځاتٹًڂٛ

 .«تكاتًٕٛ قَٛاڄ ناؾلٜٔ ٫چأ»: ٫چأ

 .«تكّٛ بٛادبو ٬چٖ»: ٬چٖ

ُٳ٬﴿: يَٛا َٳا تٳأڃتٹٝٓٳا بٹايڃ ٛٵ  ِٻاؿٹقٹنيٳيځ ٔٳ اي َٹ ٓٵتٳ  ٕٵ نڂ  (.7)اؿذل:  ﴾٥ٹهځ١ٹ إڇ

ٛٵ٫﴿: ي٫ٛ ٖٳقٳا إڇؾڃوڅ يځ ٚٳقځايڂٛا  ٝٵلاڄ  ِٵ ػٳ ٗڇ ْٵؿڂوٹ ٓٳاتٴ بٹأځ َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳايڃ ٕٳ  ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٻ ايڃ ُٴٛٙٴ ظځ ُٹعٵتٴ  إڇفٵ هٳ

ٛٵ٫*  بٹنيٷَٴ ـٳا٤ٳ٩ٴ دٳايځ ٗٳ ًٴ ٘ٹ بٹأځكٵبٳعٳ١ٹ  ٝٵ  (.12)ايٓٛك:  ﴾ٚا عٳًځ

ٌٸ ـٺ إٕ يه َعاْٞ كتًؿ١، َٚٔ بني تًو املعاْٞ:  ايوابك١َٔ اؿلٚف  ٚاس

 :َا ًٜٞ هٛف ْعٌُ ع٢ً فيو باػتِاكڈ ض. ٚيفايتشٔٝض أٚ ايعٳلٵ

 ض.لٵٚعٳ : سلف ؼٔٝضڈأ٫

ٕٳ أځ٫﴿ايتشٔٝض َٔ قبٌٝ:  ِٵ تٴكځاتٹًڂٛ ٗٴ ْٳ ُٳا ٜٵ ٛٵَاڄ ْٳهځجٴٛا أځ  ، أٟ:(13)ايتٛب١:  ﴾قځ

 (.هب عًٝهِ َكاتًتِٗ) «ملافا ٫ تكاتًِْٛٗ؟»

ٕٵ ٜٳػٵؿٹلٳ أځ٫﴿ٚسلف ايعلض، َٔ قبٌٝ:  ٕٳ أځ ِٵاهللڂ تٴشٹبټٛ ِٷاهللڂٚٳ  يځهڂ  ﴾ غځؿڂٛكٷ كٳسٹٝ

ُٹنيڈ ﴿; ٚ(22)ايٓٛك:  ٌڈ هٳ ٘ٹ ؾځذٳا٤ٳ بٹعٹذٵ ٖٵًٹ ٍٳ أځ٫ؾځ *ؾځلٳاؽٳ إڇيځ٢ أځ ِٵ قځا ٗڇ ٝٵ ٘ٴ إڇيځ ٕٳكځلٻبٳ  ﴾ تٳأڃنڂًڂٛ

 .«ملافا ٫ تأنًٕٛ؟»مبع٢ٓ:  ،(27ع  26)ايقاكٜات: 

 ض.لٵٚعٳ : سلف ؼٔٝضڈ٫چأ

 ض.لٵٚعٳ : سلف ؼٔٝضڈي٫ٛ

ٛٵ٫﴿قٛي٘ تعاىل:  :ؾايتشٔٝض َٔ قبٌٝ ٕٳ يځ ٕٳاهللځ تٳوٵتٳػٵؿٹلٴٚ ُٴٛ ِٵ تٴلٵسٳ  ﴾ يځعٳًډهڂ

ٌٸملافا ٫ »: أٟ، (46)ايٌُٓ:  اهلل ٜعؿٛ ِٜٚؿض  توتػؿلٕٚ اهلل َٔ عًُهِ ايكبٝض، يع

أٚ ; ، مبع٢ٓ: هب عًٝهِ إٔ توتػؿلٚا اهلل َٔ عًُهِ ايكبٝض«عٓهِ ٜٚلمحهِ؟

ّٸ اهلل يوهٛت املٛسٿ لات ٚا٭عُاٍ ايكبٝش١ اييت تِـك هځٓٵـٜٔ ٚايعًُا٤ يف َٛاد١ٗ املڂف

ٛٵ٫﴿عٔ ايٓاي يف عِلِٖ:  ٓٵيځ ٜٳ ْٹ  ِٴ ايلٻبٻا ٖٴ ِٴ اٱڇٗٳا ٗڇ ٛٵيٹ ٔٵ قځ ٚٳا٭ځسٵبٳاكٴ عٳ ٕٳ  ِٴ ٝټٛ ٗڇ ٚٳأځنڃًٹ ِٳ  ثٵ

ٕٳ ٓٳعٴٛ ِٵ ٜٳ َٳا نځاْٴٛا   .(63)املا٥ـ٠:  ﴾ايوټشٵتٳ يځبٹ٦ٵىٳ 

ـٿلٵٚايعٳ ٜٔ، نُا يف قٛي٘ ض َٔ قبٌٝ: ايتٌذٝع ٚاؿحٸ ع٢ً ا٫دتٗاؿ ٚؾِٗ اي
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ٛٵ٫﴿تعاىل:  ٝٳؾځًځ ِٵ طځا٥ٹؿځ١څ يٹ ٗٴ ٓٵ َٹ ٌٿ ؾٹلٵقځ١ٺ  ٔٵ نڂ َٹ ٔڇ ْٳؿځلٳ  ـٿٜ ٗٴٛا ؾٹٞ اي ; (122)ايتٛب١:  ﴾تٳؿځكډ

ِٴ ﴿ٚ ـٳنڂ ٞٳ أځسٳ ٕٵ ٜٳأڃتٹ ٌڇ أځ ٔٵ قځبٵ َٹ ِٵ  َٳا كٳمٳقڃٓٳانڂ ٔٵ  َٹ ْٵؿٹكڂٛا  ٛٵ٫ٚٳأځ ٍٳ كٳبٿ يځ ٝٳكڂٛ ٛٵتٴ ؾځ ُٳ  أځػٻلٵتٳٓٹٞ ايڃ

ِٻايٹشٹنيٳ ٔٳ اي َٹ ٔٵ  ٚٳأځنڂ ـٻمٳ  ُٻ ٌڈ قځلڇٜبٺ ؾځأځ  كبٿ»ٔض َٔ عباك٠: (. ؾٝتٸ10)املٓاؾكٕٛ:  ﴾إڇيځ٢ أځدٳ

 رل يف قٔا٤ سٛا٥ٚإٔ ٜؿهڍ ،إٔ ع٢ً اٱْوإ إٔ ٜػتِٓ ؾل١ُ سٝات٘ «ي٫ٛ أػلتين

ع اييت ٖٞ  «ي٫ٛ»قبٌ إٔ وني أدً٘. ٚيف ٖاتني اٯٜتني ؿػًت  ،ايؿكلا٤ ٚاملوانني

إٔ ايؿعٌ املآٞ مبع٢ٓ املٔاكع; ٭ٕ امللاؿ َٓ٘ ٖٛ  ض ع ع٢ً ايؿعٌ املآٞ، إ٫چلٵيًعٳ

: َع ايؿعٌ املٔاكع ايتاي١ٝيف بعض ا٭سٝإ ع٢ً ا٭ًهاٍ  «ي٫ٛ» ؿٴلڇتكبٌ. نُا تٳاملو

ـٻ  .«ي٫ٛ ا٫ْتِاك سًٝؿو»زل١ٝ: ، َٚع اؾ١ًُ ا٫«ي٫ٛ اهلل توتػؿلْٚ٘»ك: املك

ٌٷنًچ : سلف ؼٔٝضڈ٬چٖ ٚنًُا  ;«تكّٛ بٛادبو ٬چٖ»َٔاكع:  ُا دا٤ بعـٙ ؾع

ِٷ ٌڈ دا٤ بعـ اه ـٷ ٜتعًډ ٬چٖ»لٙ َا بعـٙ: ققٚف ٜؿوٿ َلؾٛع ٜهٕٛ ؾاع٬ڄ يؿع  «ِمٜ

ـٷٜتعًډ ٬چ)بتكـٜل: ٖ  ِ(.ٜتعًډ ِ مٜ

 .«أَا تلٜـٕٚ إٔ تٓذشٛا يف أعُايهِ؟»، نُا يف قٛشلِ: ضڈلٵ: سلف عٳأَا

ـٸضڈلٵ: سلف عٳيٛ كاڄ َِٓٛباڄ، نُا يف ، سٝح ٜهٕٛ ايؿعٌ املٔاكع بعـ يٛ َك

ـٸي٫ٛ »قٛيو:  ـٸ»، مبع٢ٓ: «ثٓا ق٬ًٝڄؼ يٛ تٓنٍ »أٚ َٔ قبٌٝ: ; «ثٓا ق٬ًٝڄْلدٛ إٔ ؼ

 .(28)«أكدٛ إٔ تأتٝٓا ؾتشٌِ ع٢ً ػرلڈ»، أٟ: «عٓـْا ؾتِٝب ػرلاڄ

، «ي٫ٛ»، ٚ«أ٫»َٚٔ بني سلٚف ايعلض ٚايتشٔٝض متٸ اهتعُاٍ سلٚف َجٌ: 

ِٝ أػ٬ق١ٝ ؾإْٗا ؾإٕ أَهٔ يٓا إٔ ْوتؿٝـ َٓٗا َؿاٖ ;يف ايكلإٓ ايهلِٜ «َا يٛ»ٚ

َٔ  46َٔ هٛك٠ ايتٛب١، ٚ 13هٛف ػـٟ يف ؾِٗ ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ، نُا يف اٯ١ٜ 

 َٔ هٛك٠ املٓاؾكٕٛ. 10َٔ هٛك٠ ايتٛب١، ٚ 122َٔ هٛك٠ املا٥ـ٠، ٚ 63هٛك٠ ايٌُٓ، ٚ

 

 ــــــ الٍتيجة

ـٻاتٸ ايكلإٓ ّ أْ٘ با٫يتؿات إىل نجل٠ اهتعُاٍ اٱٌْا٤ات ايڀًب١ٝ يف ٔض مما تك

بٛاهڀ١ ٖقٙ  ،ايٛدٛب ٚاؿل١َ ٫ هٝٻُاميهٔ إٔ ْوتؿٝـ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚ

ض، لٵٞ، ٚايعٳاٱٌْا٤ات ايٛاكؿ٠ بِٝػ١ ا٭َل، ٚايٓٗٞ، ٚا٫هتؿٗاّ، ٚايـعا٤، ٚايتُٓٸ

ٚايتشٔٝض، ٚايعٌُ بقيو ع٢ً بٝإ ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ طلٜل قٍُٛ تًو 
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ٜٴ أْ٘ با٫يتؿات إىل املعاْٞ املؼتًؿ١ ع ٫سعٓا هابكاڄ  نُاع ٚٔاف إىل فيو ايكٔاٜا. 

َٔ اٱٌْا٤ات ايڀًب١ٝ ٫ ميهٔ إٔ ْوتؿٝـ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ مجٝع  املٛدٛؿ٠ يهٌڎ

عا٤ بإٔ ٖٓاى ْٛعاڄ َٔ ْوب١ ايعُّٛ ٚاـِْٛ أػل٣: ميهٔ ا٫ؿٸ تًو املعاْٞ. ٚبعباك٠ٺ

ْ٘ ع٢ً ايلغِ َٔ إٔ املؿاِٖٝ أٟ إ ،٬ق١ٝاملڀًل بني اٱٌْا٤ات ايڀًب١ٝ ٚاملؿاِٖٝ ا٭ػ

َٓٗا َؿّٗٛ ايٛدٛب ٚاؿل١َ، ميهٔ ؾُٗٗا َٔ اٱٌْا٤ات  ٫ هٝٻُاا٭ػ٬ق١ٝ، ٚ

ٔٵ ٌٸ ايڀًب١ٝ، ٚيه إف َٔ املُهٔ إٔ  ;ٜؿٝـ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ طًيبٸ إٌْا٤ٺ يٝى ن

 يف َعٓاٙ ا٭ػ٬قٞ. ٌڈُٳعٵَوتٳ ، ٚيهٓ٘ غرلٴٜهٕٛ ٖٓاى طًبٷ
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 َدْوز الٍّية يف االختالف اجَلْرزي بني الفكْ واألخالم

ٍّة دزاضٌة  يف ضوء الهتاب والط

 

 محمىد متىّسل آرانيد. الشيخ 

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ بياُ املطألة

يكـ عُـ عًُا٤ اٱه٬ّ إىل تكوِٝ املعاكف ايـ١ٜٝٓ إىل ث٬ث١ أقواّ، ٖٚٞ: 

ا إىل تڀبٝل ٖقا ايتكوِٝ ع٢ً بعض ايلٚاٜات ٛٵ، ٚهعٳ«ٚا٭سهاّ ;ٚا٭ػ٬م ;ايعكا٥ـ»

ؾإفا ، املوذـ |كهٍٛ اهلل ؿػٌ»اييت تكٍٛ:  ،َٚٔ بٝٓٗا ٖقٙ ايلٚا١ٜ ،(1)أٜٔاڄ

ٌڈ مجاع١څ ١َ؟ ؾكايٛا ي٘: ٬چؾكاٍ: َٚا ايع، ٬١َچؾكاٍ: َا ٖقا؟ ؾكٌٝ: ع ،قـ أطاؾٛا بلد

ٝٸ ؾكاٍ  ،ًعاك ايعلب١١ٝ، ٚا٭أعًِ ايٓاي بأْواب ايعلب ٚٚقا٥عٗا، ٚأٜاّ اؾاًٖ

ِٷ|ايٓيبٸ َٳ ٔٵَٳ ٫ ٜٔلٸ : فاى عً ِٸ ...عًُ٘ ٔٵدًٗ٘، ٫ٚ ٜٓؿع  : إمنا ايعًِ |قاٍ ايٓيبٸ ث

ٖٴ ١څعاؿي١، أٚ هٓٸ قه١ُ، أٚ ؾل١ٜٔڅ ث٬ث١: آ١ٜڅ ٌٷ ٔٻقا١ُ٥، َٚا ػ٬  .(2)«ؾٗٛ ؾٔ

ٗٻ إٕ ايعًّٛ ايـ١ٜٝٓ ع طبكاڄ »لٟ بٌإٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ: ٚقاٍ ايٌٝؽ َلت٢ٔ املڀ

يًتكوِٝ ايقٟ ٜعٛؿ إىل ايكلٕٚ ا٭ٚىل َٔ تاكٜؽ اٱه٬ّ تكلٜباڄ ع تٓكوِ إىل ث٬ث١ 

كٛا َُٕٔٛ ٚايعًّٛ ايؿك١ٝٗ. ٚقـ طبٻ ;ٚايعًّٛ ا٭ػ٬ق١ٝ ;ايعًّٛ ايعكا٥ـ١ٜأقواّ، ٖٚٞ: 

اٯٜات  «اٯ١ٜ احمله١ُ»ٕ امللاؿ َٔ إ :ببٝإ ،ٖقٙ ايلٚا١ٜ ع٢ً ٖقٙ ا٭قواّ ايج٬ث١

ايته١ٜٝٓٛ، ٚاملكِٛؿ َٔ فيو ٖٛ ايتٛسٝـ مبا ٖٛ مبٓني١ ا٭هاي ٭ٍُٛ ايـٜٔ. 

ا٭ػ٬م; إف امللاؿ َٔ ايؿل١ٜٔ ٖٞ ايؿل١ٜٔ ايعك١ًٝ،  عًِ «ايؿل١ٜٔ ايعاؿي١»ٚامللاؿ َٔ 
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ـٸ ايٛهط بني طليف اٱؾلاط ٚايتؿلٜط. ٚامللاؿ  ٚن١ًُ عاؿي١ تعين كعا١ٜ ا٫عتـاٍ ٚاؿ

 .(3)«ا٭سهاّ ايع١ًُٝ «١ ايكا١ُ٥ايوٓٸ»َٔ 

ِٸ ٔٵ»اهتڀلؿ زلاست٘ قا٬٥ڄ:  ث َټٜتٸ ٚيه ٖٛ امللاؿ  ٔٵإٔ ٖقا مل ٜهڂ ٌڈٔض بأؿ٢ْ تأ

ِ َعاْٞ اٯٜات اٱشل١ٝ، ٚإؿكاى تعًڊ «اٯ١ٜ احمله١ُ»بٌ امللاؿ َٔ  .|ا٭نلّ يًٓيبٸ

ِ ؾلا٥ض ٚهٓٔ تعًڊ «١ ايكا١ُ٥ايؿل١ٜٔ ايعاؿي١ ٚايوٓٸ»نُا إٔ امللاؿ َٔ  .ٚؾِٗ ايكلإٓ

ـٿ :ا٭نلّ. ٚيف اؿكٝك١ ؾإٕ اؿـٜح ٜلٜـ إٔ ٜكٍٛ ايٓيبٸ ٜٔ ٜٓشِل إٕ طلٜل عًِ اي

 :ايقٟ ٖٛ ن٬ّ اهلل، ٚاهتٝعاب تعايِٝ كهٍٛ اهلل، ٖٚٞ تٓكوِ إىلِ آٜات ايكلإٓ بتعًڊ

َِڀًض  ٫ هٝٻُاع ٚ ٔ. ٚنُا ْعًِ ؾإٕ َِڀًض ايٛادب ٚاملوتشبٸٓٳٚايوټ; ايؿلا٥ض

 .(4)«ٌ قـمياڄ ٖٛ ايؿل١ٜٔ ٚايوٓٸ١ُٳعٵخ، ٚايقٟ نإ ٜٴوتٳـٳشٵَوتٳ ع َِڀًضٷ املوتشبٸ

أػل٣ ؾإٕ ايجابت ٖٛ إٔ ٖقا ايتكوِٝ مل ٜهٔ َتـا٫ٚڄ يف ُـك  َٚٔ ْاس١ٝٺ

 ;اٱه٬ّ، ٚإٕ ايقٟ نإ ايكلإٓ ايهلِٜ ٜـعٛ املوًُني إيٝ٘ أَلإ، ُٖٚا: اٱميإ

ِٸ .ٚايعٌُ ايِاحل ٔٳ ﴿نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ،فيو ع٢ً مٛ اٱمجاٍ تاك٠ڄ ٚنإ ٜت ٚٳايډقٹٜ

ِٻايٹشٳاتٹ أڂٚ ُٹًڂٛا اي ٚٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٕٳآځ ـٴٚ ٗٳا ػٳايٹ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ُٵشٳابٴ ايڃذٳٓٻ١ٹ   ٚتاك٠ڄ ;(82)ايبكل٠:  ﴾يځ٦ٹوځ أځ

ٌٳ ﴿أػل٣ ع٢ً مٛ ايتؿٌِٝ، نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ِٵ قٹبٳ ٖٳهڂ ٚٴدٴٛ ٛٳيڊٛا  ٕٵ تٴ ٝٵىٳ ايڃبٹلٻ أځ يځ

ٔٳ بٹ َٳ ٔٵ آځ َٳ ٔٻ ايڃبٹلٻ  ٚٳيځهٹ ُٳػٵلڇبٹ  ٚٳايڃ ٌٵلڇمڇ  ُٳ ٚٳايڃاهللٹايڃ ّڇ اٯځػٹلڇ  ٛٵ ٝٳ ٚٳايڃ ٝٿنيٳ ُٳ٬  ٚٳايٓٻبٹ ٚٳايڃهٹتٳابٹ  ٥ٹهځ١ٹ 

ٔٳ ٚٳابٵ ُٳوٳانٹنيٳ  ٚٳايڃ َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳايڃ ٚڇٟ ايڃكڂلٵبٳ٢  ٘ٹ فٳ ٍٳ عٳًځ٢ سٴبٿ ُٳا ٚٳيف ٚٳآځتٳ٢ ايڃ ٚٳايوٻا٥ٹًٹنيٳ  ٌڇ   ايوٻبٹٝ

ِٻ٬اي ّٳ اي ٚٳأځقځا ِٵ إڇلٿقځابٹ  ٖٹ ـٹ ٗٵ ٕٳ بٹعٳ ُٴٛؾڂٛ ٚٳايڃ ٚٳآځتٳ٢ اينٻنځا٠ځ  ِٻ٠ځ  ٚٳاي ـٴٚا  ٖٳ ٔٳ يففٳا عٳا  ابٹلڇٜ

ٕٳ ُٴتٻكڂٛ ِٴ ايڃ ٖٴ ٚٳأڂٚيځ٦ٹوځ  ـٳقڂٛا  ُٳ ٔٳ  ٚٳسٹنيٳ ايڃبٳأڃيڇ أڂٚيځ٦ٹوځ ايډقٹٜ ٔٻلٻا٤ٹ  ٚٳاي )ايبكل٠:  ﴾ايڃبٳأڃهٳا٤ٹ 

سٝح اعتدل اٱميإ باهلل ّٜٚٛ ايكٝا١َ ٚامل٥٬ه١ ٚا٭ْبٝا٤ ٚايهتب ايوُا١ٜٚ يف ، (177

دل اٱْؿام ع٢ً املوانني ٚإقا١َ كات اٱميإ، نُا اعتٖقٙ اٯ١ٜ بُٛؿٗا َٔ َتعًچ

 اي٠٬ِ ٚأؿا٤ ايننا٠ ٚايٛؾا٤ بايعٗـ ٚايِدل يف ايٌـا٥ـ َٔ َِاؿٜل ايعٌُ ايِاحل.

ٝٿ ٔ َِاؿٜل ايعٌُ ايِاحل بايتؿٌِٝ لـ أْٗا ٚيف َعلض ؿكاه١ اٯٜات اييت تب

عُٗا يف ن بني ايتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚبني ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ، ٚإٔ ايكلإٓ ٫ٜٔ تؿٌِ أٚ متٝٿ

 ايوابك١ؿٕٚ إعڀا٤ ا٭ٚي١ٜٛ ٭سـُٖا ع٢ً اٯػل. ٚباٱٓاؾ١ إىل اٯ١ٜ  ،ٚاسـ٠ َلتب١ٺ

ْٳ﴿ـ ٖقا املع٢ٓ أٜٔاڄ; إف ٜكٍٛ تعاىل: َٔ هٛك٠ ايبكل٠ ت٪ٜٿ 83ؾإٕ اٯ١ٜ  َٹٝجٳامٳ ٚٳإڇفٵ أځػٳقٵ ا 
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ٌٳ ٫ ٕٳ إڇبٳٓٹٞ إڇهٵلٳا٥ٹٝ ـٴٚ ٔڇ اهللځ ٫ډ تٳعٵبٴ ٜٵ ـٳ ٛٳايٹ ٚٳبٹايڃ ُٳوٳانٹنيڇ   ٚٳايڃ َٳ٢  ٝٳتٳا ٚٳايڃ ٚٳفٹٟ ايڃكڂلٵبٳ٢  إڇسٵوٳاْاڄ 

ِٻ٬ ٚٳقڂٛيڂٛا يٹًٓٻايڇ سٴوٵٓاڄ ُٴٛا اي ِٵ إڇٚٳأځقٹٝ ٝٵتٴ ٛٳيډ ِٻ تٳ ٚٳآځتٴٛا اينٻنځا٠ځ ثٴ ِٵ  ٫ډ٠ځ  ْٵتٴ ٚٳأځ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ قځًٹ٬ٝڄ 

ٕٳ ٓٴٛ  .﴾َٴعٵلڇ

ٙ اٯ١ٜ ٚيف ث٬خ آٜات يف ٖق ،ٌ باٱسوإ إىل ايٛايـٜٔإٕ املؿّٗٛ ا٭ػ٬قٞ املتُجٿ

٢ ؼوني ايكٍٛ َع ايٓاي قـ ٚكؿ ، بٌ ستٸٙ بعـ ايتٛسٝـ َباًل٠ڄقـ ٚكؿ فنلٴ ،أػل٣

 ٙ قبٌ اي٠٬ِ ٚايننا٠.فنلٴ

يػلض ايتعًِٝ  ;واع كقع١ ايعًّٛ اٱه١َٝ٬، ٚٓلٚك٠ تبٜٛبٗا ٚتٓعُٝٗاَٚع اتٸ

، ٚداْب آػل َٓ٘ (ايؿك٘) :تبٜٛب داْب َٔ املعاكف ايـ١ٜٝٓ ؼت عٓٛإ ٚايتـكٜى، متٸ

ايؿٌِ بُٝٓٗا ع٢ً ٖقا ا٭هاي، ٚعُـ ايعًُا٤  ، ٚمتٸ(ا٭ػ٬م) :ؼت عٓٛإ

ِٿ  َُٓٗا إىل تعٝني سـٚؿُٖا. ِٕٛ يف نٌڎاملتؼ

ـٸ٠ َكا٫ت يف بٝإ ا٫ػت٬ف بني ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م، سٝح ٚقـ ُـكت ستٸ ٢ اٯٕ ع

ام بني ٖقٜٔ ايعًُني ع٢ً َوت٣ٛ ٓت إىل بٝإ ايعـٜـ َٔ ٚدٛٙ ا٫ًذلاى ٚا٫ؾذلتعلٻ

. ٚأَا َٛٓٛع ٖقٙ املكاي١ ؾٗٛ ايتؿاٚت ٚا٫ػت٬ف اؾٖٛلٟ (5)املٛٓٛع ٚاملواس١ ٚايػا١ٜ

أٟ ايكلإٓ ٚايلٚاٜات ، بني ايـٜٔ ٚا٭ػ٬م، سٝح ْبشح ؾٝٗا َِاؿك ايـٜٔ ا٭١ًُٝ

ٞٸ بأهًٛبٺ ،ٚايِْٓٛ ايؿك١ٝٗ ٚا٭ػ٬ق١ٝ يعًُا٤ اٱه٬ّ ـٸ ايؿاٌُ ٔض اؿ; يٝتٸؼًًٝ

 ٚا٫ػت٬ف اؾٖٛلٟ بُٝٓٗا. ،بني ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م

َٳ ٚٵكأغًب أعاخ ٖقٙ املكاي١ ع٢ً بٝإ  تٵٚقـ قا ٟٸقٵايٓٝٸ١ يف ا٫ػت٬ف اؾځ ؿٳ بني  ك

١ ٚايكِـ ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م، ٚاٱداب١ عٔ ايو٪اٍ ايكا٥ٌ: َا ٖٛ سذِ َٚكـاك تأثرل ايٓٝٸ

 ؟يف ايؿٌِ ٚايتُٝٝن بني ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م

 

 ــــــ َدْوز الٍّية يف الفكْ واألخالم

ِٸ ٝٸ ٜبـٚ إٔ ا٫ػت٬ف ا٭ٖ ١ بني ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م اٱه١َٝ٬ ٜهُٔ يف َٛٓٛع ايٓ

 :بعٓٛإ ؾكط، يف أبٛاب ايعباؿاتٚاكؿ٠ڄ سٝح لـٖا يف ايؿك٘  ;ٚايـاؾع يـ٣ ايؿاعٌ

; ـ باَتجاشلاقاّ املهًډ; مبع٢ٓ أْ٘ ي٫ٛ أَل اهلل ملا «قِـ ايكٝاّ با٭ؾعاٍ اَجا٫ڄ اهلل»

ٚأَا يف ا٭ػ٬م ؾإٕ ا٭ُاي١ يف مجٝع ا٭عُاٍ ايعباؿ١ٜ ٚغرل ايعباؿ١ٜ تهٕٛ يًـاؾع; 
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٢ يٛ مل ، مبع٢ٓ أْ٘ ستٸ«ايكِـ إىل ايعٌُ مبا ٜٛدب َلٓا٠ اهلل» :ٚفيو أٜٔاڄ بعٓٛإ

 ،ْٗا تكع َٛكؿاڄ يلٓا اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل تهٕٛ ممـٚس١ڄإٜأَل اهلل بٗا; ؾشٝح 

 هب ايكٝاّ بٗا.ٚيلٓاٙ،  َٚٛدب١ڄٚ

ٌٸ ٌڈ إٕ أػ٬ق١ٝ ن ٔٷ ؾع باػتٝاكٜت٘. إٕ مجٝع ا٭ْع١ُ ا٭ػ٬ق١ٝ قـ اتؿكت  كٖ

ٔٵ .ع٢ً إٔ اػتٝاك اٱْوإ ٜعتدل بُٛؿ٘ أ٬ُڄ َٛٓٛعٝاڄ ٜبـٚ إٔ اػتٝاك١ٜ ايؿعٌ يف  ٚيه

إىل داْب  ،َا. ؾإفا ٚكؿ يف ايؿك٘ اًذلاط ا٫ػتٝاك إىل سـڎ ايؿك٘ ٚيف ا٭ػ٬م كتًؿ١څ

بُٛؿ٘ ًلطاڄ يف ايتهًٝـ ؾٗٛ مبع٢ٓ أْ٘ ٫ هب إٔ ٜهٕٛ يف ايكٝاّ  ،ايعكٌ ٚايبًٛؽ

ٚٵكٷبايتهًٝـ  يٲدباك ٚاٱنلاٙ ٚغرلُٖا َٔ عٛاٌَ ائػط اـاكدٞ، ٚأْ٘ هب إٔ  ؿٳ

٬م ؾا٫ػتٝاك ٫ ٜهٕٛ يف ـ باػتٝاكٙ ٚإكاؿت٘. ٚأَا يف ا٭ػِٜـك ايؿعٌ عٔ املهًډ

مجٝع أْٛاع اٱيناّ  َكابٌاٱدباك ٚاٱنلاٙ ؾكط، بٌ ٜهٕٛ نقيو يف  َكابٌ

أٚ تهًٝؿاڄ; مبع٢ٓ إٔ تهٕٛ  هٛا٤ أنإ ٖقا اٱيناّ إيناَاڄ ادتُاعٝاڄ ،ٚايتهًٝـ

ايـٚاؾع ايـاػ١ًٝ ٖٞ اؿاؾن إىل ايكٝاّ بايؿعٌ، ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ يٲيناَات اـاكد١ٝ 

ٚٵكٷ  فيو. يف ؿٳ

ؾكٗٞ، ٫ٚ تٓڀٟٛ ع٢ً  أػل٣: إٕ إقا١َ اي٠٬ِ اَتجا٫ڄ يًتهًٝـ أَلٷ ٚبعباك٠ٺ

 بإنلاٙٺ تٵُا اقذلْٳبٳأػ٬ق١ٝ; ٭ٕ ايـاؾع إيٝٗا ٖٛ كؾع ايتهًٝـ ايٌلعٞ، ٚيلٴ ق١ُٝٺ

٢ إفا ـ باي٠٬ِ بـاؾع ًهل ايباكٟ تعاىل، مبع٢ٓ أْ٘ ستٸؿاػًٞ أٜٔاڄ. ٚإفا دا٤ املهًډ

ع٢ً تلى اي٠٬ِ، َع فيو نإ  أٚ ْاك، ٚمل تهٔ ٖٓاى عكٛب١څ ١څمل تهٔ ٖٓاى دٓٸ

ايعبـ ىٌع بني ٜـٟ اهلل ٜٟٚٗٛ إىل ايلنٛع ٚايوذٛؿ، ؾوٛف ٜهٕٛ ٖقا ايٓٛع َٔ 

ل ثٳ٪ٵٜٴٚ .أػ٬ق١ٝ أٜٔاڄ فا ق١ُٝٺع باٱٓاؾ١ إىل ايتهًٝـ ايٌلعٞ ع ايتعاطٞ َع ايتهًٝـ 

 ٖقٙ ايٌان١ً. عٔ ا٭ٚيٝا٤ أِْٗ ناْٛا ٜأتٕٛ باي٠٬ِ ع٢ً

ٞٸكٴ  ;اكؾتًو عباؿ٠ ايتذٸ عبـٚا اهلل كغب١ڄ إٕ قَٛاڄ»أْ٘ قاٍ:  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ عً

ؾتًو عباؿ٠  عبـٚا اهلل ًهلاڄ ٚإٕ قَٛاڄ ;ؾتًو عباؿ٠ ايعبٝـ عبـٚا اهلل كٖب١ڄ ٚإٕ قَٛاڄ

 .(6)«ا٭سلاك

اهلل  ب ْؿوو ٚقـ غؿلعٹتٵتٴ ِٳيٹ ،ٜا كهٍٛ اهلل»: |ا٭نلّ ٚعٓـَا هٴ٦ٌ ايٓيبٸ

ـٻ  .(7)«؟ًهٛكاڄ ؾكاٍ: أ٫ أنٕٛ عبـاڄ !ل؟َٚا تأػٻ ّ َٔ فْبويو َا تك
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يف  ،«احملذٸ١ ايبٝٔا٤»يف نتاب٘  ،ٚقاٍ ايؿكٝ٘ ا٭ػ٬قٞ ايؿٝض ايهاًاْٞ

تٞ بِٛك٠ ا٭عُاٍ َع ظاٖل أَا اي٠٬ِ ؾايؿكٝ٘ ٜٴؿيت بايِشٸ١ إفا أڂ» ٖقا ايٌإٔ:

ٕٵ ٚٸ ايٌلٚط، ٚإ ل يف شلا إىل آػلٖا، ٌَػ٫ٛڄ بايتؿهڊنإ غاؾ٬ڄ يف مجٝع ٬ُت٘ َٔ أ

ٖٚقٙ اي٠٬ِ ٫ تٓؿع يف اٯػل٠ نجرل  .عٓـ ايتهبرل سواب َعا٬َت٘ يف ايوٛم إ٫چ

ٔٸ ،ْؿعڈ ٕ إأٟ  ،ايؿكٝ٘ ٜؿيت بايِشٸ١ نُا إٔ ايكٍٛ بايًوإ يف اٱه٬ّ ٫ ٜٓؿع، ٚيه

ٍٴ ايقٟ ٖٛ عٌُ  ،َا اـٌٛع ٚإسٔاك ايكًبأٚ .ل..ُٝػ١ ا٭َ َا ؾعً٘ سٌِ ب٘ اَتجا

ض ي٘ يهإ ػاكداڄ عٔ ض ي٘ ايؿكٝ٘، ٚيٛ تعلٻ٫ ٜتعلٻ ،ٚب٘ ٜٓؿع ايعٌُ ايعاٖل ،اٯػل٠

 .(8)«٘ؾٓٿ

يف ايكلإٓ ايهلِٜ ٚيف ايلٚاٜات ع َٔ قبٌٝ:  تٵٚيف ا٭هاي إٕ املؿاِٖٝ اييت ٚكؿٳ

َٔ ػِا٥ّ  ـٸا ٜٴعٳ، ممچ«ايتوًِٝ»، ٚ«ٌايتٛنڊ»، ٚ«ايلٓا»، ٚ«ايٌهل»، ٚ«ايِدل»

ِٸا٭ٚيٝا٤ ٚاملكلٻ تٓاٚشلُا  بني ع ؾ٬ ٤ًٞ َٓٗا ٜـػٌ يف ؿا٥ل٠ ايتهايٝـ ايٌلع١ٝ، ٫ٚ ٜت

يف ايؿك٘; ٭ٕ ٖقٙ ا٭َٛك ؼتاز إىل ؿٚاؾع ٚسٛاؾن ؿاػ١ًٝ ها١َٝ، ٫ٚ ميهٔ اؿٍِٛ 

 عًٝٗا بٛاهڀ١ ايتهايٝـ اـاكد١ٝ.

٠ اٱْوإ إىل ساؿث١ إطعاّ ايٝتِٝ ٚاملوهني يكـ أًاك ايكلإٓ ايهلِٜ يف هٛك

ٔٵ ^ايجٓا٤ ع٢ً إٜجاك أٌٖ ايبٝت ٚا٭هرل، ٚمتٸ ٌٖ اٱٜجاك ٚايتٔش١ٝ  ٚتٔشٝتِٗ. ٚيه

َٔ ايتهايٝـ ايٌلع١ٝ أّ ٖٛ َٔ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ؟ ٚإفا نإ َٔ ا٭َٛك ايتهًٝؿ١ٝ 

ٌٸ ٚٵكٷ ٖقا ايجٓا٤ َٔ اهلل عًٝ٘؟ ؾ٬ اٱدباك اـاكدٞ ي٘ ؾًُافا ن  ،يف ايتٔش١ٝ ٚاٱٜجاك ؿٳ

بٌ ٜكّٛ ايٌؼّ بٗا بوبب ؿٚاؾع ؿاػ١ًٝ  ،٫ٚ اٱيناَات ايؿك١ٝٗ ٚا٫دتُاع١ٝ

ٟٸ َهاؾأ٠ٺبايهاٌَ، ٫ٚ ٜتٛقچ ٚقـ قاٍ تعاىل عٔ يوإ أٌٖ ايبٝت يف  .َٔ اٯػلٜٔ ع أ

٘ٹ ﴿إٜجاكِٖ:  ٛٳدٵ ِٵ يٹ ُٴهڂ ُٳا ْٴڀڃعٹ ْٻ ِٵ دٳنٳا٤ٶ  ٫اهللٹإڇ ٓٵهڂ َٹ ـٴ  ًٴهڂٛكاڄٚٳ٫ ْٴلڇٜ  (.9)اٱْوإ:  ﴾ 

ٌٷ ٞٸ إٕ املؿلؿات يف ايكلإٓ ايهلِٜ قبٌ إٔ ٜهٕٛ شلا ثك  ؼٌُ ق١ُٝڄ تهًٝؿ

ؾإٕ َؿلؿات َٔ قبٌٝ: اـرل، ٚايدلٸ، ٚاملعلٚف، ٚاٱسوإ، ٚاٱْؿام،  ;أػ٬ق١ٝ

َٸ١ نجرل٠ ا٫هتعُاٍ يف ايكلإٓ ايهلِٜ، ٚقـ متٸ  ،١ٓوٳٚاؿځ ٖٞ َؿلؿات أػ٬ق١ٝ عا

 .(9)َٔ ػ٬ٍ ُٚؿِٗ با٭ػٝاك ٚا٭بلاك ٚاحملوٓني ،نيؿؾٝ٘ ع٢ً ا٭ٚيٝا٤ ٚايِاايجٓا٤ 

ٝٸ١ املهًډٚعًٝ٘ إفا اعتدلْا ؾعٌ املهًډ ـ ـ َٛٓٛعاڄ يعًِ ايؿك٘ هب إٔ ْعتدل ْ
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ٔ ايؿاعًٞ ًلطاڄ ـٸ اؿڂوٵعٳٔ ايؿعًٞ، ٜٚٴَٛٓٛعاڄ يعًِ ا٭ػ٬م; إف ٫ ٜهؿٞ اؿڂوٵ

ّٷأػ٬قٝاڄ يف ايؿعٌ. َٚٔ   .ٔ ايؿاعًٞوٵٔ ايؿعًٞ ٚاؿڂبني اؿڂوٵ ايٛآض أْ٘ ٫ ٜٛدـ ت٬م

ٛٻ  :ايتايٞك يف فيو أكبع ُٛك ع٢ً ايٓشٛ ٚميهٔ يٓا إٔ ْتِ

ٌڈوٳع إٔ ٜهٕٛ ايؿعٌ سٳ1 ٝٸ ٔڈوٳسٳ ٓاڄ، ٜٚهٕٛ ايؿاعٌ قاُـاڄ يؿع  ػاي١ِ. ١ٺبٓ

ٝٸ ٓاڄ،وٳإٔ ٜهٕٛ ايؿعٌ سٳع 2 إٔ  :، َٔ قب١ٌٝ ايؿاعٌ ػاي١ِڄؿٕٚ إٔ تهٕٛ ْ

ّٷ ؾاحمللَٕٚٛ ٜٓتؿعٕٛ بعًُ٘،  ،ع٢ً بٓا٤ َـكه١ أٚ ٌَؿ٢ بكِـ ايلٜا٤ ٜعٌُ ًؼ

بوبب كٜا٥٘، ٜٚهٕٛ ٖقا ايعٌُ ٚبا٫ڄ  ;ض اهلل عٓ٘لڇ٘ ٫ ٜوتؿٝـ ٦ًٝاڄ، بٌ ٜٚٴعٵٚيهٓٸ

 ٓ٘ ايعاٖلٟ.بلغِ سٴوٵ ،عًٝ٘

ٔٸ3 ٕٵ ع إٔ ٜهٕٛ ايؿعٌ قبٝشاڄ، ٚيه ٜهقب ٱْكاف  ايؿاعٌ ٜكِـ ب٘ ػرلاڄ، نأ

ّڈ  بل٤ٟ َٔ ايكتٌ. ًؼ

ٝٸ١ ايؿاعٌ ٚغاٜت٘ قبٝش١ڄ4 ٖٚقا ايكوِ  .أٜٔاڄ ع إٔ ٜهٕٛ ايؿعٌ قبٝشاڄ، ٚتهٕٛ ْ

 عٔ َٛٓٛع عجٓا. ػاكزٷ

ـٷ ; ٚأَا يف اؿاي١ إٕ سهِ ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م يف ايِٛكتني ا٭ٚىل ٚايلابع١ ٚاس

ٝٸ١ اـاي١ِ ٫م١َڅ  باؿ٠ ؾكط، َٚٔ ٖٓا إفا آڀلٸيف ايع ايجا١ْٝ ؾإٕ ايؿكٝ٘ ٜل٣ إٔ ايٓ

ّٷ أٚ َلض، نإ  بوبب إؾ٬يڈ ;فدلاڄ ع٢ً فيو ،قُٝتٗا ـإىل بٝع ؿاكٙ بِٓ ًؼ

ٕٵ نإ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭ػ٬ق١ٝ هب تكـِٜ  عكـ ايبٝع ُشٝشاڄ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ، ٚإ

ؿٕٚ اٱدشاف عك٘، ٫ إٔ توتػٌ سادت٘ بٗـف نوب املًِش١  املواعـ٠ إىل املٔڀلٸ

 ١.ايٌؼِٝ

ٚيف اؿاي١ ايجايج١ ٜبـٚ إٔ ايؿعٌ ايكبٝض إفا نإ قاب٬ڄ يًتڀبٝل ع٢ً أهاي 

ِٸ»قاعـ٠  ِٸ ا٭ٖ أَهٔ اؿهِ بأػ٬قٝت٘، نُا ٖٛ  «ؿؾع ا٭ؾوـ بايؿاهـ»ٚ «ؾا٭ٖ

ِٸ ،اؿاٍ يف ٖقا املجاٍ ٚأَا  ;َٔ قٍٛ ايهقب سٝح ٜهٕٛ اؿؿاظ ع٢ً كٚغ ايدل٤ٟ أٖ

ّڈإفا نإ اكتهاب ايؿعٌ ايكبٝض ٜٓڀ  :َٔ قبٌٝ ٟٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ ع٢ً أسها

ـٸ، نُا يٛ نإ ايٌؼّ قـ اكتهب ايولق١، ؾإٕ ايؿكٝ٘ ٜعٌُ ع٢ً  ايتعنٜل ٚاؿ

ٝٸ إفا ثبت ي٘ فيو بايٌٛاٖـ  ت٘; إ٫چتٓؿٝق اؿهِ، ؿٕٚ ا٫يتؿات إىل قِـ ايؿاعٌ ْٚ

 ٚايكلا٥ٔ.
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سلاَاڄ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ، ـٸ َات ٫ ٜٴعٳٟ ٚقِـ املع١ِٝ يف تلى احمللٻإٕ ايتذلٸ

ّٷ .ع٢ً فيو ب عكٛب١څ٫ٚ تذلتٻ ّڈ َٚٔ ٖٓا يٛ قاّ ًؼ عُـاڄ بـاؾع اؿكـ  بكتٌ ًؼ

ْٷٚايعـا٠ٚ ايٌؼ١ِٝ، ثِ تبٝٻ ٫ٚ  ،ٔ أْ٘ َٗـٚك ايـّ، مل ٜهٔ ع٢ً ايكاتٌ قِا

ـٳ. (10)ؿ١ٜ ٝٵ ٭ٕ  اڄ يًتكلٜع ٚامل١َ٬ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭ػ٬ق١ٝ;إٔ ٖقا ايٌؼّ ٜبك٢ َوتشكچ بٳ

 .(11)ؿاؾع٘ إىل اكتهاب ايكتٌ نإ قبٝشاڄ َٚقََٛاڄ

ٝٸ١ يف ا٭ػ٬م: إٕ أهاي » ٚقاٍ ايٌٝؽ ا٭هتاف َِباغ ايٝنؿٟ يف بٝإ َٓني١ ايٓ

١ ٚايـاؾع ايقٟ ٜـؾع اٱْوإ إىل ايكٝاّ ايك١ُٝ يف ا٭ػ٬م اٱه١َٝ٬ ٜكّٛ ع٢ً ايٓٝٸ

قٞ يف اٱه٬ّ، سٝح إٕ ٖقا َٔ ػِا٥ّ ايٓعاّ ا٭ػ٬ :ٚميهٔ ايكٍٛ .بايؿعٌ

ٝٸ١»تهٕٛ  ٌ اػت٬ؾاڄ ض. ٖٚقا ميجٿبٵٔ ٚايكڂيًشٴوٵ ٌَٚٓأڄ ،أهاهاڄ يًك١ُٝ ا٭ػ٬ق١ٝ «ايٓ

دٖٛلٜاڄ بني ايٓعل١ٜ ا٭ػ٬ق١ٝ يف اٱه٬ّ ٚها٥ل ايٓعلٜات ا٭ػ٬ق١ٝ ا٭ػل٣; إف يف 

ٝٸ١، ٚإٕ املـكه١  ِٸ ا٫يتؿات إىل ايكِـ ٚايٓ ايٛسٝـ٠ اييت أغًب املـاكي ا٭ػ٬ق١ٝ ٫ ٜت

ِٸت٪نڍ ٝٸ١ بُٛؿٗا أهاهاڄ يًك١ُٝ، ٜٚت ٖٞ  ،ايتعلٜـ بٗا ع٢ً ٖقا ا٭هاي ـ ع٢ً ايٓ

ْٵ ٔٵاملـكه١ ايها ـٻ ت١ٝ، ٚيه ْٵ ٫ بٴ ٝٸ١ املٌٓٛؿ٠ ٱميا٥ٌْٛٝ نا ت َٔ ا٫يتؿات إىل إٔ ايٓ

ٝٸ١ إطاع١ سهِ ايعكٌ ٚاسذلاّ ايكإْٛ، ٖٚقا  بُٛؿٗا ٬َناڄ َٚعٝاكاڄ يًتكِٝٝ ٖٞ ْ

 .(12)«كتًـ عٔ ايل١ٜ٩ اٱه١َٝ٬ أَلٷ

ٓاڄ وٳل بايو٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ ايؿعٌ ا٭ػ٬قٞ ع ايقٟ ٜهٕٛ ُاؿاڄ ٚسٳَا ٜتعًډ ٚيف

ـٸ فات٘ ٔڈ ٔڈٌٜٚتٌُ ع٢ً سٴوٵ ،يف س ؾاعًٞ أٜٔاڄ أّ أْ٘ ٌٜتٌُ  ؾعًٞ ع ٜٓڀٟٛ ع٢ً سٴوٵ

ٝٸ١ ٚايـاؾع إىل ؾعً٘؟ أداب زلاست٘أٜٸ ،أػ٬ق١ٝ ع٢ً ق١ُٝٺ هب » قا٬٥ڄ: اڄ ناْت ايٓ

ٔ ايؿعًٞ ٚسـٙ أػ٬ق١ٝ ٫ ٜهؿٞ اؿڂوٵ ايكٍٛ يف اؾٛاب: يهٞ ٜهتوب ايؿعٌ ق١ُٝڄ

ـٻؾكط، بٌ  ٔ ايؿاعًٞ أٜٔاڄ; ٚفيو ٭ٕ آثاك ايؿعٌ ا٭ػ٬قٞ ع أٟ نُاٍ َٔ اؿڂوٵ ٫ بٴ

ٝٸ١ ايِشٝش١ٚهعاؿ٠ اٱْوإ ع إمنا تذلتٻ  .(13)«ب ع٢ً اَت٬ى ايٓ

ْٵطبكاڄ يل١ٜ٩ إميا٥ٌْٛٝ  ت ٫ ٜهٕٛ ايؿعٌ ا٫ػتٝاكٟ ٌَت٬ُڄ ع٢ً ق١ُٝ نا

ٚٸ :بٌلطني، ُٖٚا أػ٬ق١ٝ إ٫چ : إٔ ٚثاْٝاڄ ٕ َتڀابكاڄ َع ايٛظٝؿ١ ا٭ػ٬ق١ٝ;: إٔ ٜه٫ٛڄأ

ٝٸ ٌٸ .١ ايعٌُ بايٛظٝؿ١ٜ٪ت٢ ب٘ بٓ ٌڈ ٚإٕ ن ٖقٜٔ ايٌلطني ٫  أسـ٫ ٜٓڀٟٛ ع٢ً  ؾع

ٕٵ ;«ا٭َل املڀًل»ا ايلدٛع إىل ف ع٢ً ايٛظٝؿ١ هب عًٝٓٓاڄ. ٚيهٞ ْتعلٻوٳٜهٕٛ سٳ  ؾإ
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طابك٘ ٚدب عًٝٓا ايكٝاّ بايٛظٝؿ١ ع٢ً أهاي فيو، ٚيٝى بايٓعل إىل ايٓتٝذ١ أٚ ؿٚاؾع 

 أػل٣.

ْٵ ي٬هتٓتاز َٔ  قاب١ًڄ «ايٛادبات»ت تهٕٛ طبكاڄ يًٓعاّ املعليف ٱميا٥ٌْٛٝ نا

ايكٔاٜا اييت ٫ ، ٫ٚ ميهٔ إثبات ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ ع٢ً أهاي بعض «املٛدٛؿات»

ْٵ تهٕٛ أػ٬ق١ٝڄ ت يف إثبات ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ إىل بأمجعٗا. ٜقٖب إميا٥ٌْٛٝ نا

ِڈ ِٸ ايكٍٛ ببـا١ٖ سه  ٜوع٢ إىل اهتٓباط ها٥ل ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ َٓ٘. أػ٬قٞ، ث

ْٵ ـٿٜقٖب نا ؿ مجٝع ٚظا٥ؿٓا ت إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ٖٓاى أ٬ُڄ أػ٬قٝاڄ و

ُٳ»ا٭ػ٬ق١ٝ:  ٛٻ ٕٸٚنأ ٌٵاع ـٺَقٖبو ايوًٛنٞ هٛف ٜتش َٔ قٛاْني  ٍ بإكاؿتو إىل ٚاس

 .(14)«ايڀبٝع١ ايعا١َ

ٚقـ عُـ إىل تكلٜلٙ  ،«ا٭َل املڀًل»إْ٘ ٜٴڀًل ع٢ً ٖقا ا٭ٌُ ايبـٜٗٞ عٓٛإ 

كاڄ َٔ ؿات٘ ٚآثاكٙ بِٛك كتًؿ١. ٖٚٛ ٜل٣ أْ٘ نُا ٜهٕٛ ا٭َل املڀًل َتشلٸيف َ٪يډ

 أٜٔاڄ، ٚأْٗا ثابت١څ ـ ا٭ػ٬ق١ٝ اييت توتٓتر َٓ٘ َڀًك١څمجٝع ايكٝٛؿ ؾإٕ مجٝع ايٛظا٥

 .ؿٕٚ اهتجٓا٤ٺ ،ع٢ً اؾُٝع يف مجٝع اؿا٫ت

ْٵ ت ع باٱٓاؾ١ إىل ا٫ْتكاؿات املعلؾ١ٝ بٌإٔ ْؿٞ ا٫كتباط بني إٕ ْعل١ٜ نا

ع ٫ ػٝب عٔ َٛاكؿ ايتناسِ بني ايٛظا٥ـ ا٭ػ٬ق١ٝ. ٜقٖب  «املٛدٛؿ»ٚ «ايٛادب»

ْٵ َٸت إىل ا٫نا تإ ٫ عتكاؿ بإٔ ايٛؾا٤ بايٛعـ ٚادتٓاب ايهقب قاعـتإ أػ٬قٝتإ عا

ـٵ ِٸ تٳتكب٬ٕ ا٫هتجٓا٤; يف سني يٛ أْو ٚع تو ايعلٚف آڀلٸ ًؼِاڄ عؿغ ايولٸ، ث

ـٿإىل ايهقب َٔ أدٌ ايٛؾا٤ بايٛعـ،  ْٵمل ٜك ٌٸ ت طلٜك١ڄّ نا املوأي١ ٚؼـٜـ  ؿ

َٚا ايقٟ هب ؾعً٘ يف َجٌ ٖقٙ  ؟ت٘ايٛظٝؿ١، َٚا ٖٛ ايقٟ هب تلدٝض نؿچ

 .(15)اؿاي١؟

 

 ــــــ وٍصلة الٍّية يف الكسآُ

ٝٸ»ن١ًُ  ؿٵلڇمل تٳ إٔ ٖٓاى ايهجرل َٔ اٯٜات اييت  إ٫چ ،يف ايكلإٓ ايهلِٜ «١ايٓ

ٝٸ١ ٚؿٚاؾع امل٪َٓني ٚغرل امل٪َٓني َٔ ايٓاي:تبٝٿ ْ ٔ 

ٌٸع امل1َٕٛٓ٪ َا بٛهعِٗ َٔ أدٌ ؼكٝل َلٓا٠ اهلل عٔ  : ِٖٚ ايقٜٔ ٜبقيٕٛ ن
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ْڈ  ٚتوًِٝ، نُا يف قٛي٘ تعاىل: إػ٬

ٓٳا٠ٹ ﴿ع  َٳلٵ ٘ٴ ابٵتٹػٳا٤ٳ  ٌٵلڇٟ ْٳؿڃوٳ ٜٳ ٔٵ  َٳ ٔٳ ايٓٻايڇ  َٹ  (.207)ايبكل٠:  ﴾اهللٹٚٳ

ٓٳا٠ٹ ﴿ع  َٳلٵ ِٴ ابٵتٹػٳا٤ٳ  ٗٴ ٛٳايځ َٵ ٕٳ أځ ٓٵؿٹكڂٛ ٔٳ ٜٴ ٌٴ ايډقٹٜ َٳجٳ  (.265)ايبكل٠:  ﴾...اهللٹٚٳ

ٝٵلڈ ؾځٮځٚٳ﴿ع  ٔٵ ػٳ َٹ ٓٵؿٹكڂٛا  ٕٳ إڇَٳا تٴ ٓٵؿٹكڂٛ َٳا تٴ ٚٳ ِٵ  ٘ٹ  ٫ډْٵؿڂوٹهڂ ٚٳدٵ )ايبكل٠:  ﴾اهللٹابٵتٹػٳا٤ٳ 

272.) 

٘ٳ ﴿ع  ٚٳدٵ ٕٳ  ـٴٚ ٔٳ ٜٴلڇٜ ٝٵلٷ يٹًډقٹٜ ٌڇ فٳيٹوځ ػٳ ٔٳ ايوٻبٹٝ ٚٳابٵ ُٹوٵهٹنيٳ  ٚٳايڃ ٘ٴ  ؾځآځتٹ فٳا ايڃكڂلٵبٳ٢ سٳكډ

 (.38)ايلّٚ:  ﴾اهللٹ

ُٳايڂ﴿ع  ٓٳا أځعٵ ٕٳيځ ِٴٛ َٴؼٵًٹ ٘ٴ  ٔٴ يځ ْٳشٵ ٚٳ ِٵ  ُٳايڂهڂ ِٵ أځعٵ ٚٳيځهڂ  (.139)ايبكل٠:  ﴾ٓٳا 

٘ٴ هللٹبٳ﴿ع  ٗٳ ٚٳدٵ ِٳ  ٔٵ أځهٵًځ َٳ ٘ٹًځ٢  ـٳ كٳبٿ ٓٵ ٘ٴ أځدٵلٴٙٴ عٹ ٔٷ ؾځًځ َٴشٵوٹ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ  (.112)ايبكل٠:  ﴾ 

ٔٵ ٜٴلڇ﴿ع  َٳ ٚٳ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٘ٹ  ٝٳا ْٴ٪ٵتٹ ْٵ ـټ ٛٳابٳ اي ٔٵ ٜٴلڇؿٵ ثٳ َٳ ٛٳابٳ اٯځٚٳ ٗٳاػٹلٳ٠ٹ ؿٵ ثٳ ٓٵ َٹ ٘ٹ  )آٍ عُلإ:  ﴾ْٴ٪ٵتٹ

145.) 

ُٳ٬﴿ع  ٕٻ  ٌٵ إڇ ْٴوٴقڂ ٚٳ ُٳاتٹٞ هللٹتٹٞ  َٳ ٚٳ ٟٳ  ٝٳا َٳشٵ ٚٳ ُٹنيٳهٹٞ   (.162)ا٭ْعاّ:  ﴾ كٳبٿ ايڃعٳايځ

ٕ َٔ ػ٬ٍ ؿٚاؾعِٗ ايٓؿو١ٝ ٛٵ: ِٖٚ ايقٜٔ ٜوعٳع ٓعاف اٱميإ أٚ ايهاؾل2ٕٚ

 قٛي٘ تعاىل:١ٜ َٔ أدٌ ايٍُٛٛ إىل املكاُـ ايـ١ْٜٛٝ، نُا يف ٚاملاؿٸ

ٗٳا﴿ع  ِٵ ؾٹٝ ٗٴ ُٳايځ ِٵ أځعٵ ٗڇ ٝٵ ٛٳفٿ إڇيځ ٗٳا ْٴ ٓٳتٳ ٚٳمڇٜ ٝٳا  ْٵ ـټ ٝٳا٠ځ اي ـٴ ايڃشٳ ٕٳ ٜٴلڇٜ ٔٵ نځا  (.15)ٖٛؿ:  ﴾َٳ

ـٿيڂٛا نځ٬﴿ع  ٕٵ ٜٴبٳ ٕٳ أځ ـٴٚ  (.15)ايؿتض:  ﴾اهللٹّٳ ٜٴلڇٜ

ٝٴڀڃؿٹ٦ٴٛا ْٴٛكٳ ﴿ع  ٕٳ يٹ ـٴٚ ٚٳاهللٹٜٴلڇٜ ِٵ  ٗڇ ٖٹ ٛٳا ِټ اهللڂ بٹأځؾڃ َٴتٹ ٕٳ  ٙٳ ايڃهځاؾٹلٴٚ ٛٵ نځلڇ ٚٳيځ  ﴾ْٴٛكڇٙٹ 

ـٸ:   (.8)ايِ

ِٵ كڇ٥ٳا٤ٳ ايٓٻايڇ.﴿ع  ٗٴ ٛٳايځ َٵ ٕٳ أځ ٓٵؿٹكڂٛ ٔٳ ٜٴ  (.38)ايٓوا٤:  ﴾..ٚٳايډقٹٜ

ٝٸ»تهؿٞ ٖقٙ املٛاكؿ يٓـكى إٔ  ـ ٌ ا٭هاي يف ق١ُٝ ايعٌُ، ٖٚٛ َا أنډمتجٿ «١ايٓ

 عًٝ٘ ايكلإٓ ايهلِٜ نجرلاڄ.

 َٓٗا: َا ًٜٞ ٌْرل إىل داْبٺ أٜٔاڄ، ٚيف ايٌإٔ نجرل٠څنُا إٔ ايلٚاٜات يف ٖقا 

 

 ــــــ وٍصلة الٍّية يف السوايات

ٝٸ١»يكـ استٌ عٓٛإ  يف املِاؿك ايلٚا١ٝ٥، ٚقـ ٚكؿت عٌلات  باباڄ َوتك٬ڋ «ايٓ
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ِٻ عاك »ِ يف نتاب٘ ايكٝٿ ،١َ اجملًوّٞ ايع٬چايلٚاٜات يف ٖقا ايٌإٔ. ٚقـ ػ

يقنل َا ٜكلب َٔ هبعني كٚا١ٜ سٍٛ  ;ُؿش١ َٔ اؾن٤ ايوابع ٚايوتني 65 ،«ا٭ْٛاك

َټايٓٝٸ َٸاڄ ٚدـٜلاڄ بايتأ ُټ١ ٚاٱػ٬ْ، ٚأٚكؿ عجاڄ ٖا ل سٍٛ َا١ٖٝ ايٓٝٸ١، ا٭َل ٌ ٚايتع

 ١ ٚاٖتُاّ ٖقا ايعامل ايهبرل بٗقا املؿّٗٛ.ايقٟ ٜجبت َـ٣ ؿقچ

ٝٿ َٚٔ بني ايلٚاٜات ايهجرل٠ انتؿٝٓا بقنل ايلٚاٜات ٝٸ١اييت تب  .ٔ أُاي١ ايٓ

ـٿ  َٗا ُٓٔ أكبع فُٛعات:ٚهٛف ْك

 

 ــــــ ـ السوايات اليت تعىن يف املكازٌة بني الٍّية والعىن عمى تأصين الٍّية1

ٝٸ١ أهاي ايعٌُ»: |ع قاٍ كهٍٛ اهلل  .(16)«ايٓ

 .(17)«ا٭عُاٍ مثاك ايٓٝٸات»، قاٍ: |ا٭نلّ ع عٔ ايٓيبٸ

ٝٸ١ ي٘ ٔٵملځ ٫ عٌُ»: |ع قاٍ كهٍٛ اهلل ْ ٫»(18). 

 ;إٔ بعض املوًُني ٜلٜـٕٚ املٌاكن١ يف اؿلب |ا٭نلّ ع عٓـَا بًؼ ايٓيبٸ

ْٻ»قاٍ:  ،بكِـ أػق ايػٓا٥ِ ٚا٭ْعاّ ٌٸعُاٍ بايٓٝٸ٭ُا اإ ُٳ ;َا ٣ْٛ اَل٨ڈ ات، ٚيه  ٔٵؾ

ٌٻ عنٻع اهلل  غنا ابتػا٤ َا عٓـ َٳ ;ؾكـ ٚقع أدلٙ ع٢ً اهلل ع ٚد ض ايـْٝا لٳغنا ٜلٜـ عٳ ٔٵٚ

 .(19)«َا ٣ْٛ ٜهٔ ي٘ إ٫چ مل أٚ ٣ْٛ عكا٫ڄ

 

 ــــــ ن الٍّية عمى العىنـ السوايات اليت تفط2ِّ

ٝٸ»أْ٘ قاٍ:  |ٟٚ عٔ كهٍٛ اهللع كٴ  ١ ايهاؾل ًلپَٔ عًُ٘، ْٚٝٸ ػرلٷ ١ امل٪َْٔ

ٌٸ ٌڈ َٔ عًُ٘، ٚن  .(20)«تٜ٘عٌُ ع٢ً ْٝٸ عاَ

ٝٸ»ل اٱَاّ ايباقل ٖقٙ ايلٚا١ٜ قا٬٥ڄ: ع ٚقـ ؾوٻ  ْ٘ٚفيو ٭ ;َٔ عًُ٘ ١ امل٪َٔ ػرلٷْ

ٝٸ ،٫ ٜـكن٘ ٜٟٓٛ َٔ اـرل َا ٕ ايهاؾل ٜٟٓٛ ٚفيو ٭ ;َٔ عًُ٘ ١ ايهاؾل ًلپْٚ

 .(21)«َا ٫ ٜـكن٘ ٜٚأٌَ َٔ ايٌلٸ ايٌلٸ

ٝٸ١ أؾٌٔ َٔ ايعٌُ؟ ؾكاٍ: ×ع ٚقـ هٴ٦ٌ اٱَاّ ايِاؿم ٭ٕ »: نٝـ تهٕٛ ايٓ

ٝٸ١ ػاي١ِڅ ُا نإ كٜا٤ٶبٳايعٌُ كٴ  .(22)«ايعاملني يلبٿ يًُؼًٛقني، ٚايٓ

ِٵ ﴿يف تؿورل ٚبٝإ قٍٛ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل:  ،×ع ٚقاٍ اٱَاّ ايِاؿم ٛٳنڂ ٝٳبٵًڂ يٹ
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ُٳ٬ڄ ٔٴ عٳ ِٵ أځسٵوٳ ٔٵ ،يٝى ٜعين أنجل ع٬ُڄ»(: 2; املًو: 7)ٖٛؿ:  ﴾أځٜټهڂ أُٛبهِ  ٚيه

ِٸ .١ٓوٳ١ ايِاؿق١ ٚاؿځاهلل ٚايٓٝٸُاب١ ػ١ٌٝ ٚإمنا اٱ ،ع٬ُڄ بكا٤ ع٢ً ايعٌُ قاٍ: اٱ ث

ـٸستٸ ـٷ ٢ ىًّ أً  إ٫ اهلل َٔ ايعٌُ; ٚايعٌُ اـايّ ايقٟ ٫ تلٜـ إٔ وُـى عًٝ٘ أس

ٌٻ عنٻ ع ٝٸ .ع ٚد ٝٸ .١ أؾٌٔ َٔ ايعٌُٚايٓ ِٸ .١ ٖٞ ايعٌُأ٫ ٚإٕ ايٓ ٌٻ قٛي٘ عنٻ ت٬ ث ٌٵ ﴿: ٚد قڂ

ًٳ ٌٴ عٳًځ٢  ُٳ ٌپ ٜٳعٵ ٘ٹنڂ ٝٸ ،﴾انٹًځتٹ  .(23)«تٜ٘عين ع٢ً ْ

 

 ــــــ ى إذا مل تكرتُ بالعىنب الجواب عمى الٍّية حّتـ السوايات اليت تست3ِّ

ٞٸ ×ع قاٍ اٱَاّ ايهاظِ ، كسِ اهلل ؾ٬ْاڄ»بٔ محن٠:  ٭سـ أُشاب٘، ٖٚٛ عً

ٞٸ : قـ ×إٔ أًٗـ دٓام٠ َجً٘، ؾكاٍ أسبٸ : ٫، قـ نٓتٴ، مل تٌٗـ دٓامت٘؟ قًتٴٜا عً

ٛٳ تب يو ثٛابٴنڂ  .(24)«ٜٵتٳفيو مبا ْ

كمقين ا إٕ ايعبـ امل٪َٔ ايؿكرل يٝكٍٛ: ٜا كبٿ»أْ٘ قاٍ:  ×ع ٚعٔ اٱَاّ ايِاؿم

ٌٻ عنٻ ع ٚٚدٛٙ اـرل، ؾإفا عًِ اهلل ٚنقا َٔ ايدلٸ ٢ أؾعٌ نقاستٸ  فيو َٓ٘ بِـمڇع  ٚد

ٝٸ ٕٸ ;ب ي٘ يٛ عًُ٘تٳهڃدل َجٌ َا ٜٴا٭ نتب اهلل ي٘ َٔ ١ٺْ  .(25)«نلِٜ اهلل ٚاهعٷ إ

ٝٿ ع ٖٚٓاى كٚا١ٜڅ  ع ٕ اهللإ»: ايتاي١ٝٞ ع٢ً ايٓشٛ إشل١ٝ ٚقاعـ٠ نًچ ٔ هٓٸ١ڄأػل٣ تب

َٳ ;١ٓوٳي٘ سٳ تٵتبٳمل ٜعًُٗا نڂٚ ١ٓٺوٳعځ ِٻٖٳ ٔٵَٳ إٔ ٜت٘ؿّ يف فكٸدعٌ ٯع  تباكى ٚتعاىل  ٔٵٚ

َٳ ;ي٘ بٗا عٌلاڄ تٵتبٳٚعًُٗا نڂ ١ٓٺوٳعځ ِٻٖٳ عًٝ٘  بٵهتٳٚمل ٜعًُٗا مل تٴ ١٦ٺبوٝٸ ِٻٖٳ ٔٵٚ

َٳ ;١٦صطهٝٸ  .(26)«١٦عًٝ٘ هٝٸ تٵتبٳبٗا ٚعًُٗا نڂ ِٻٖٳ ٔٵٚ

ؿ ع٢ً اهلل ؾإٕ فيو ٜٛدب ٚبڀبٝع١ اؿاٍ يٛ اهتُلٸ ايكِـ إىل املع١ِٝ ٚايتُلټ

، ٜٚوتٛدب ِ فيو يف ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً ًهٌ ْاكڈػبح ايباطٔ ٚايولٜل٠، ٚهٛف ٜتذوٻ

 ٛ َا هٛف ٌْرل إيٝ٘ يف ايلٚاٜات ايكاؿ١َ.اـًٛؿ يف اؾشِٝ، ٖٚ

 

 ــــــ ة أضاضًا حلطاب األعىاه واخلمود يف الكياوةـ السوايات اليت تعترب الٍّي4

إٕ اهلل وٌل ايٓاي ع٢ً »أْ٘ قاٍ:  ×عٔ اٱَاّ ايِاؿم ٟٚ يف سـٜحٺع كٴ

ٝٸ  .(27)«اتِٗ ّٜٛ ايكٝا١َْ

اتِٗ ناْت يف ايـْٝا ٕ ْٝٸيف ايٓاك ٭ـ أٌٖ ايٓاك ًڍإمنا ػٴ»أػل٣:  ع ٚقاٍ يف كٚا١ٜٺ
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ٝٸ١ ٭١ يف اؾٓٸـ أٌٖ اؾٓٸًڍٚإمنا ػٴ ;إٔ ٜعِٛا اهلل أبـاڄ ـٚا ؾٝٗاًڍيٛ ػٴ اتِٗ ناْت يف ٕ ْ

ِٸ .ـ ٖ٪٤٫ ٖٚ٪٤٫ؾايٓٝات ؽًڍ .َا بكٛا بكٛا إٔ ٜڀٝعٛا اهلل أبـاڄ ايـٜٓا يٛ ت٬ قٛي٘  ث

ٌٴ عٳًځ٢ ﴿ تعاىل: ُٳ ٌپ ٜٳعٵ ٌٵ نڂ ٘ٹقڂ ٝٸ ،﴾ًٳانٹًځتٹ  .(28)«ت٘قاٍ: ع٢ً ْ

ُٸ إٕ ايتـقٝل يف ٖقٙ ايلٚاٜات ٜٴجبت بٛٓٛغڈ ١ ٫ إٔ امللاؿ َٔ ايٓٝٸ١ يف ن٬ّ ا٭٥

ٝٸ١ يف ايعباؿات ؾكط; إف يٝى يًهاؾل عباؿ٠څ ٝٸت٘ إىل  ،ٜكتِل ع٢ً ايٓ ؾُٝهٔ َكاك١ْ ْ

ٝٸ١ امل٪َٔ ايٓؿوا١ْٝ اييت تعٌُ  ًځهاتبٌ امللاؿ ٖٛ ايلٚسٝات ٚايِؿات ٚاملځ ،ايعٌُ بٗا بٓ

ٌٸ ٕڈ ع٢ً بًٛك٠ ًان١ً ن عٗٛك كتًـ ايوًٛنٝات ٚا٭ؾعاٍ َٔ يـٸ ا٭ك١ٝٓ عٹ، ٚتٴإْوا

ٌڈ .ا٭ًؼاْ ٟٸ عُ ٝٸ١ٺ ٚبٗقا املع٢ٓ ٫ ِٜـك أ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي هب إٔ  .َٔ ؿٕٚ ْ

نُٝا ٌِْ إىل ا٭ٖـاف  ;ْهٕٛ ع٢ً ايـٚاّ بِـؿ ايعٌُ ع٢ً إ٬ُغ ْٛاٜاْا ٚؿٚاؾعٓا

ايػؿاكٟ،  أبا فكڎ |ا٭نلّ نُا أ٢ُٚ ايٓيبٸ ،١ٜٚايػاٜات املع١ٜٛٓ َٔ ا٭َٛك املاؿٸ

ٌٸ ،ٜا أبا فك»بكٛي٘:  ٝٸ١څ ٤ًٞٺ يٝهٔ يو يف ن  .(29)«٢ يف ايّٓٛ ٚا٭نٌُاؿ١، ستٸ ْ

 

 ــــــ الٍتيجة

ـٿإٕ ايؿك٘ اٱه٬َٞ ٜعٌُ ع٢ً بٝإ أؿ٢ْ َا ٜتٛقډ امل٪َٓني; يهٞ ٜٔ َٔ ع٘ اي

ؾِٝٗ ٓعاف اٱميإ ٚأُشاب املوتٜٛات  ٔٵٔ مجٝع طبكات اجملتُع ع مبٳتتُهډ

إؿكان٘ ٚاَت٬ى ايكـك٠ ع٢ً ايكٝاّ ب٘. إٕ ايؿك٘  طاق١ٝ١ ع َٔ اهتٝعاب ايؿهل١ٜ املتـْٿ

ـٸميجٿ ٚٸ ٌ ايِ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإْ٘  ،ب ٍَٓ٘ ؿلن١ اٱْوإ مٛ اهلل ٚايتكلټا٭

ٝإ ا٭سهاّ ٚايتهايٝـ بقيو اي٤ٌٞ ايقٟ ميهٔ ؾُٝع ايٓاي ع َٔ ٜهتؿٞ َٔ ب

ًباب ٜٚاؾعني ٚنٍٗٛ ًٚٝٛؾ ع إٔ ٜعًُٛا ب٘. نُا أْ٘ بڀبٝع١ اؿاٍ ٜعٌُ ع٢ً بٝإ 

ٜلغب بايـػٍٛ إىل  ٔٵٚفيو متهٝٓاڄ ملځ ;أٜٔاڄ ع باٱٓاؾ١ إىل ايٛادباتع ات املوتشبٸ

 ايِؿٛف ايعًٝا.

ا٭سهاّ اـُو١، ٖٚٞ:  ٭سـ ١ٜ عًِ ايؿك٘ ٌَُٛي١څؿني يف ك٩إٕ أؾعاٍ املهًډ

ـٳ .ايٛدٛب، ٚاؿل١َ، ٚا٫هتشباب، ٚايهلا١ٖ، ٚاٱباس١ ٝٵ إٔ اؿكٝك١ ٖٞ إٔ  بٳ

اؿذِ ا٭ندل َٔ هًٛنٝات ٚأؾعاٍ ايٓاي اي١َٝٛٝ تٓـكز ُٓٔ َٓڀك١ ايؿلاؽ ايؿكٗٞ 

ُٸٗا ٚنقيو يف ،يف ايؿعٌ ٚايذلى ١ٜڄ)املباسات(، ٚإٕ اٱْوإ ميتًو سلٸ  ؼـٜـ ن
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يف ٖقٙ املٛاكؿ، ٚأْ٘ مل ٜلُـ  ٫ٚ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايـٜٔ هانتٷ .ٚنٝؿٗا أٜٔاڄ

 بلْافاڄ َتٛا٬ُڄ ؿٍِٛ ايٓاي ع٢ً ايهُاٍ املٌٓٛؿ.

ُٿ ِ يعًِ ايؿك٘ إٕ ا٭ػ٬م اٱه١َٝ٬ تعٌُ ع يف إطاك ٌَلٚع ايؿك٘، َٚٔ َٛقع املت

ّٸ َٚعٝاكڈ ع َٔ ػ٬ٍ بٝإ ٬َىٺ ع٢ً تٛدٝ٘ مجٝع أؾعاٍ ٚهًٛنٝات اٱْوإ يف  عا

ِٸ ٢ يف ٚستٸ ،َٔ اؿٝا٠ ايؿلؿ١ٜ ٚا٭هل١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ع مجٝع فا٫ت اؿٝا٠ ع ا٭ع

ات أٜٔاڄ، يف هٝام تعايٝ٘ ٚتهاًَ٘. َٚٔ ػ٬ٍ ػاٚم قٌل ايعٌُ بايٛادبات ٚاملوتشبٸ

ٞٸ ٚظاٖل ا٭عُاٍ ٚتأٌُٝ ايٓٛاٜا ٚايـٚاؾع يف تكِٝٝ ا٭عُاٍ ٜت ِٸ متٗٝـ ا٭ك١ٝٓ يلق

ـټ ّ ايٓاي، ٚاكتكا٥ِٗ يف َـاكز ايهُاٍ ٚاملعٜٓٛات، ٚؼٌٜٛ مجٝع سٝا٠ اٱْوإ ٚتك

ـٺ  ب َٔ اؿٔل٠ اٱشل١ٝ.يًتكلټ إىل َٗ
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 ةة والفكّّيبني األحهاً األخالقّي وحدة وبدأ اإللصاً

 وحتمين دزاضٌة

 

 د. صّديقة مهدوي كني

 سرمد عليترجمة: 

 

 ــــــ ـ املكّدوة1

َٸ ١ يف ؾًوؿ١ إٕ َوأي١ ا٫كتباط بني ا٭ػ٬م ٚاؿكٛم ٖٞ َٔ املٛٓٛعات اشلا

ادتُاع١ٝ ٚاسـ٠، ؾإٕ طلٜك١  باٱٓاؾ١ إىل اَت٬نُٗا ٯي١ٝٺٚاؿكٛم ٚؾًوؿ١ ا٭ػ٬م. 

أٜٔاڄ، ٚن٬ُٖا  ٚاسـ٠څ ،ٚايٌهٌ ايعاٖلٟ يكٔاٜاُٖا اؿكٛم ٚا٭ػ٬م، بٝإ

با٭ؾعاٍ ا٫ػتٝاك١ٜ يٲْوإ، ٚن٬ُٖا ٜعهى ايع٬ق١ بني ايؿعٌ ٚايػا١ٜ  َلتبطڅ

ٔٵ بُٝٓٗا أٜٔاڄ، ٚبقيو ميهٔ  اَتٝامڈ ٚدٖٛٙٓاى يف ايٛقت ْؿو٘  املٌٓٛؿ٠ َُٓٗا. ٚيه

َٳ ِٸ ٔٵايكٍٛ بايؿٌِ بُٝٓٗا. ٖٚٓاى  تًو  قاٍ بإٔ ا٫ػت٬ف يف ا٭ٖـاف ٖٛ َٔ أٖ

إٔ  ف ايعاّ يًكٛاعـ اؿكٛق١ٝ ٖٛ ؼكٝل ايوعاؿ٠ ا٫دتُاع١ٝ، إ٫چـٳإف اشلځ ;(1)ٙٛدٛاي

ايقٟ  ،ا٭بـ١ٜ ٚايهُاٍ ايٓٗا٥ٞ يٲْوإ ف ايٓٗا٥ٞ يٮػ٬م ٖٛ ؼكٝل ايوعاؿ٠ـٳاشلځ

ٌٌُٜٚ املوا٥ٌ ايؿلؿ١ٜ أٜٔاڄ.  ،ٖٛ ؾٛم غا١ٜ اؿكٛم، ٖٚٛ َٔ سٝح املٛكؿ أنجل هع١ڄ

َٳ قاٍ بإٔ ايتؿاٚت ا٭هاهٞ ٜهُٔ يف ايـاؾع إىل ايعٌُ، َٚاٍ إىل ا٫عتكاؿ  ٔٵٖٚٓاى 

اؾع ٚناْت ايٓٛاٜا ٚايـ اڄبإٔ امللاؿ يف ا٭سهاّ اؿكٛق١ٝ ٖٛ ؾع١ًٝ ايٍُٛٛ ايعًُٞ، أٜٸ

بكِـ  إىل ايعٌُ بٗا، ٚأَا يف ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ ؾايٍُٛٛ إىل املكِـ ٫ ٜهٕٛ إ٫چ

ِٻ. ٚفٖب بعض ايعًُا٤ إىل ؽِّٝ اؿكٛم باؿٝا٠ املاؿٸ(2)١ ايؿاعٌْٚٝٸ ِٛا ١ٜ، ٚػ

                                                      
×
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تٝام . ٚفٖب ايهجرل َٔ ايعًُا٤ إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ٚد٘ ا٫َ(3)َٛٓٛع ا٭ػ٬م باملعٜٓٛات

، ٚفٖب آػلٕٚ إىل إٔ ٖقا ا٫َتٝام ٜهُٔ يف ٌَٓأ (4)ٜهُٔ يف ْٛع ائُا١ْ ايتٓؿٝق١ٜ

ْوع٢ يف ٖقٙ املكاي١ ع َٔ ػ٬ٍ عح ٓلٚك٠ اٱيناّ ٦ٌَٓٚ٘ يف ٚمٔ ايٛٓع ٚاٱيناّ. 

ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ ع إىل بٝإ عـّ متاٜنٙ َٔ ا٭سهاّ اؿكٛق١ٝ يًكلإٓ ايهلِٜ َٔ 

 اّ.سٝح ايٛدٛب ٚاٱين

 

 ــــــ ـ ضسوزة اإللصاً والوجوب2

ٌٸ أٚ طا٥ؿ١ تعٍٝ َع بعٔٗا ٫ ميهٔ شلا ا٫هتػٓا٤ عٔ ا٫يتناّ  مجاع١ٺ إٕ ن

ع٢ً أهاي اؿكٛم  ببعض ايٛادبات; ٭ٕ اؿٝا٠ املٌذلن١ ٫ ميهٔ إٔ تكّٛ إ٫چ

ٗټ سـٚخ ـات. إٕ ٖقا املؿّٗٛ ُٜٔٔ بكا٤ اؿٝا٠ املٌذلن١ بني ايٓاي، ٚوٍٛ ؿٕٚ ٚايتع

ٟٸ ْٛعڈ ٌٷأت. ٚنُا َٔ أْٛاع ايؿ٢ٓٛ ٚاشللز ٚامللز ٚايتٌتټ أ  ٕ اٱيناّ ٚايٛدٛب ٖٛ أُ

ِٸ هى ٚايعٓاُل أسـ ا٭طلس٘ ٚتوٜٛك٘ بُٛؿ٘  ٜكٝين يف ايٓعاّ اؿكٛقٞ، نقيو ٜت

ٚٸا٭هاه١ٝ ٚا٭١ًُٝ يف ايٓعاّ ا٭ػ٬قٞ أٜٔاڄ. إٕ قٛاّ اؿهِ ا٭ػ٬قٞ ٜهٕٛ   ٫ڄأ

ٗټ :ٚثاْٝاڄ ;باٱيناّ ٚاٱهاب مبع٢ٓ أْ٘ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ  ،ـبهْٛ٘ ٜوتٛدب ايتع

ّڈ ّڈ اؿهِ أػ٬قٝاڄ ٫ٚ ٜٓڀٟٛ ع٢ً إينا . إٕ ايكاعـ٠ ا٭ػ٬ق١ٝ (5)بايذلى بايؿعٌ أٚ إينا

ّڈ ٚكا٥ع١ بايٓوب١  ٝٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ مج١ًٝڅ١ٝ. إٕ ايكٹؾٓٸ إمنا ٖٞ فلٸؿ ق١ُٝٺ ٚإهابٺ ؿٕٚ إينا

ٔٵ ٫ ميهٔ ا٫نتؿا٤ بٗا بُٛؿٗا ايعِٓل ٚايعاٌَ احمللٸى  إىل مجٝع ايٓاي، ٚيه

ٔٸ . َٚٔ (6)ٝٳِ ا٭ػ٬ق٫١ٝ ٜوتٛدب ايعٌُ باـرل ٚايكٹ ايٛسٝـ. إٕ فلٸؿ اؾُاٍ ٚايؿ

أػل٣ ؾإٕ اٱيناّ ٚاٱهاب يٝى ًلطاڄ أهاهٝاڄ يف إهاؿ املو٪ٚي١ٝ، ٚإٕ  ْاس١ٝٺ

ّڈ ٟټ املو٪ٚي١ٝ ؿٕٚ إينا ّڈ يٝى شلا أ ل ي١ ا٫ؾتكاك إىل املو٪ٚي١ٝ ئ تتشكډ. ٚيف ساَؿٗٛ

يف ا٭ػ٬م ؾإٕ عـَٗا هٛف  ٕ ايعـاي١ َٔ أنجل املؿاِٖٝ قٛك١ٜڄإايعـاي١، ٚسٝح 

 ٟ إىل اْٗٝاك ايٓعاّ ا٭ػ٬قٞ.ٜ٪ؿٸ

 

 ــــــ ـ وفّوً اإللصاً واإلجياب3

ٌڈع يػ١ڄ ع إٕ اٱيناّ ٜعين  َا  تجبٝت اي٤ٌٞ ٚإقلاكٙ يف َٛٓع٘، أٚ اٱيكا٤ بأعبا٤ عُ
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ٕڈ ﴿قٍٛ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل:  :َٚٔ فيو .ع٢ً عاتل ًؼّ ٚإهاب٘ عًٝ٘ ْٵوٳا ٌٻ إڇ ٚٳنڂ

٘ٹ ٓٳاٙٴ طځا٥ٹلٳٙٴ ؾٹٞ عٴٓٴكٹ َٵ مبع٢ٓ دعً٘ ٚادباڄ ٫ٚمَاڄ عًٝ٘، عٝح ٫  ،(13)اٱهلا٤:  ﴾أځيڃنٳ

 . ٚأَا اُڀ٬ساڄ ؾاٱيناّ ٖٛ ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٞ اييت(7)ميهٔ ا٫ْؿهاى ٚا٫ْؿِاٍ عٓ٘

ٛڈ ِٸ إظٗاكٖا ٚإبلامٖا يف اؿٝا٠ ايبٌل١ٜ بٓش ٟ َٔ ا٭ما٤. ٚيف بعض املٛاكؿ ت٪ؿٸ ٜت

ٌڈ ٌڈايلغب١ ٚاٱكاؿ٠ ايـاػ١ًٝ إىل عُ تهٜٛين ٚدٛؿ  ; مبع٢ٓ إٔ ايٌؼّ ولم بٌه

ٌڈ اٱْوإ  :َجٌ ،(8)َا، ٜٚوع٢ إىل ؼكٝل فيو ايعٌُ ع٬ق١ إينا١َٝ بٝٓ٘ ٚبني عُ

ينا١َٝ بني تٓاٍٚ ايڀعاّ ٚكؾع اؾٛع. ٚيف بعض املٛاكؿ إ اؾا٥ع ايقٟ ٜهتٌـ ع٬ق١ڄ

١ٓ َٔ إُـاك ا٭َل ٚايٓٗٞ، ٚقاؿك٠ ع٢ً إْناٍ عًٝا َتُهچ ٌٜٓأ إظٗاك ايلغب١ َٔ هًڀ١ٺ

ايعكٛب١ ٚإعڀا٤ ايجٛاب. إٕ ٖقٙ ايوًڀ١ تعٌُ ع يف إطاك بٝإ ٖقٙ ايلغب١ ع ع٢ً اعتباك 

اٜا تعٌُ ع٢ً تٛظٝـ َؿاِٖٝ اؿهِ، ٚيهٞ تعًٔ عٔ ٖقٙ اؿهِ يف كتًـ ايكٔ

كتًؿ١، َٔ قبٌٝ: ايٛدٛب، ٚاؿل١َ، ٚايٛظٝؿ١، ٚايٛادب، ٚاؿلاّ، ٚائلٚك٠، أٚ 

 ٠ ١٦ٖٝٚ ا٭َل.توتؿٝـ َٔ َاؿٸ

 

 ــــــ ـ واِية اإللصاً واإلجياب4

ٕٷ َٚٔ ػِا٥ّ ايكإْٛ ؾلض ايكٝٛؿ ٚاؿـٚؿ. ٚإٕ اٱيناّ  ،إٕ اٱيناّ قاْٛ

ٕٷ ٞٸ ا٭ػ٬قٞ قاْٛ ٞٸ طبٝع ٞٸ ٚعكً ٞپ :، ٚيٝى َٔ قبٌٝٚإشل  ا٫عتباك ٚايتٛآع. ؾٗٛ طبٝع

ٞپ ٝٸأبايڀبع، ٚ مبع٢ٓ إٔ اٱْوإ َـْ ٕ اؿاد١ أٚ ،يًُوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ ١ تابعٷْ٘ يف املـْ

ٚدٛؿ ٖقا ايكإْٛ ٫ ميهٔ ادتٓاب٘  فض عًٝ٘ َٔ اـاكز; إلٳؿڃإىل ا٭ػ٬م ٫ تٴ

ٞپ ٌڈيهْٛ ٚا٫هتػٓا٤ عٓ٘. نُا أْ٘ عكً ؿ َٔ ايعٛاطـ فلٸ ٘ ِٜـك ا٭ٚاَل بٌه

ٞپ ;ٚائػٛط ٚا٫ستٝادات ٭ٕ اهلل ٖٛ ػايل ايڀبٝع١ ٚايٛدـإ ٚايعكٌ. ٖٚٛ يٝى  ٚإشل

اعتباكٜاڄ; ٭ْ٘ ٫ ِٜـك َٔ فلٸؿ اٱكاؿ٠ اٱْوا١ْٝ ٚا٫عتباكات ٚايعكٛؿ ا٫دتُاع١ٝ. 

ٌٸ ٕڈ ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ن ـٻ قاْٛ اڄ ٜهٕٛ قاْْٛاڄ طبٝعٝٸ خ عٔ ايعـٍ ٜٚأَل بٜ٘تش

ٝٸ  .(9)اڄاڄ ٚإشلٝٸٚعكً

ٌڈٚيهٞ تتٸ  هب ا٫يتؿات إىل إٔ ايكٔاٜا دلأن ٔض َا١ٖٝ اٱيناّ بٌه

يف بعض ايكٔاٜا  «هب». إٕ ن١ًُ «هب»بأيؿاظ َٔ قبٌٝ:  اٱينا١َٝ تكذلٕ عاؿ٠ڄ
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ّڈ ٌٸ ا٭ػ٬ق١ٝ تٌتٌُ ع٢ً َؿٗٛ ايؿعٌ ١ بني ٔ ع٬ق١ ائلٚك٠ ايٓوبٝٸ، ٚتبٝٿَوتك

ٚتوتعٌُ مبع٢ٓ ايٛادب ٚائلٚكٟ ٚاي٬مّ. ٚيف ٖقا ايٓٛع َٔ ايعباكات  ،(10)ْٚتٝذت٘

هب تٓاٍٚ »ٚايعباكات فات ايعاٖل اٱٌْا٥ٞ، َٔ قبٌٝ:  «هب»ميهٔ اهتبـاٍ ن١ًُ 

إٕ تٓاٍٚ ٖقا »فات ظاٖل إػباكٟ، َٔ قبٌٝ:  ، بعباكاتٺ«ٖقا ايـٚا٤ َٔ أدٌ ايع٬ز

ٚأَا يف بعض  ;ٓلٚك١ٜ ٖقا ايٓٛع َٔ ايكٔاٜا ؼهِ ع٬ق١څ. يف «٫مّ ايـٚا٤ أَلٷ

ٌٸ ع٢ً َع٢ٓٶ «هب»٬ ؼتٟٛ ن١ًُ ؾايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ ا٭ػل٣  ، بٌ ٜهٕٛ َوتك

لاڄ عٔ ايع٬ق١ بٛاهڀ١ اقذلاْ٘ بايؿعٌ بـ٬ٜڄ عٔ ١٦ٖٝ ُٚٝػ١ ا٭َل ٚايٓٗٞ، َٚعبٿ

ٞٸ تكّٛ ع٢ً أَلڈ ا٫عتباك١ٜ ٚايٛٓع١ٝ بٝٓٗا، ٖٚٞ ع٬ق١څ  .ينٸٝٵٚعٳ سكٝك

ُٸ ع ٖٚٓا ١ٝ / َعًٛي١ٝ( أٚ إىل ع٬ق١ اعتباك١ٜ / ًٓا إىل ع٬ق١ ٓلٚك١ٜ )عًچهٛا٤ تٛ

ين١َٝٚ، تكّٛ ع٢ً ايٛاقع١ٝ ايقات١ٝ، ميهٔ يٓا ع َٔ ػ٬ٍ إثبات ا٫ًذلاى يف ٌَٓأ 

اٱيناّ ع إٔ ْكذلغ فات ايڀلم اييت اقذلسٗا ايؿكٗا٤ يتڀبٝل ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ بايٓوب١ 

ٔٵإ  َع ٬َسع١ ا٫ػت٬ؾات بڀبٝع١ اؿاٍ(. ىل ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ أٜٔاڄ )ٚيه

 

 ــــــ ـ وٍػأ اإللصاً يف الكطايا األخالقية5

َٳ ٖٛ  ٔٵَا ايقٟ ٜـؾع اٱْوإ إىل ايكٝاّ بايتهايٝـ املٌت١ًُ ع٢ً املِاحل؟ ٚ

تكـِٜ آكا٤  ١ متٸٚأٜٔ ٜهُٔ ٌَٓأ ٖقا اٱيناّ؟ يف َعلض اٱداب١ عٔ ٖقٙ ا٭ه٦ً ؟ّنڇاملڂًڃ

ٛٸع١  :َا ًٜٞ ْقنل بعٔٗا باػتِاكڈ ٚيف .َتٓ

ٜقٖب بعض عًُا٤ ا٫دتُاع إىل ايكٍٛ بإٔ ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ إمنا  ع اجملتُع:1

ٚأَا ايبعض اٯػل َِٓٗ ؾٗٛ ع باٱٓاؾ١ إىل ايكٍٛ  ;(11)تكّٛ ع٢ً فلٸؿ اٯؿاب ٚايتكايٝـ

 ،(12)ٖٓلٟ بلدوٕٛ :آػل يٲيناّ أٜٔاڄ، َٔ أَجاٍ بتأثرل ايعاٌَ ا٫دتُاعٞ ع ٜل٣ ٌَٓأڄ

ٛٸ ٛٸسٝح اعتدل ق اب يًُُتامٜٔ َٔ ٠ ا٫ػاٙ ايـاػًٞ اؾقٸ٠ ائػط ا٫دتُاعٞ ٚق

ـٸ . ؾكـ اعتدل ٓػط (13)ٕٚ َٔ اهلل أهاهاڄ يٲيناَات ا٭ػ٬ق١ٝا٭ًؼاْ ايقٜٔ ٜوتُ

إٔ ايُٓٛفز نُا فٖب يف ايٛقت ْؿو٘ إىل ا٫عتكاؿ ب ;اجملتُع َِـكاڄ يٮػ٬م

 ،تٓبجل عٔ َِـك أع٢ً ،عٔ قٛاعـ أزل٢ ٠ڄا٭ػ٬قٞ يًُذتُع هب إٔ ٜهٕٛ عباك

ٌٸ  َع ايعاؿات ا٫دتُاع١ٝ. عِلڈ بايٓوب١ إىل تكايٝـ اؾُاٖرل، ٚمتتنز يف ن
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ٚأَا يف ْكـ ٖاتني ايل٩ٜتني ؾٝذب ايكٍٛ: ٫ ميهٔ اعتباك فلٸؿ اٯؿاب 

ٚٸ; ٚفيو ٝاكاملع ٚايتكايٝـ أٚ ائػط ا٫دتُاعٞ ٖٞ ل ع٢ً : ٭ٕ ٖقٙ ايكٛاعـ تتػٝٻ٫ڄأ

أهاي ايعاؿات ا٫دتُاع١ٝ، ٚيف ساي١ َكاَٚتٗا ؿلن١ اجملتُع أٚ ايعـٍٚ عٔ َواكٙ 

، ٚإٕ حٺٚؿٕٚ تلٜټ بإُلاكڈ ،ؾإٕ ايٓاي هٛف ٜعٛؿٕٚ إىل فات سلن١ َٚواك اجملتُع

إفٕ ٫ هب ا٫هتٓاؿ إىل فلٸؿ ايعاؿات  .ا٫هتٓاؿ إيٝٗا ٜ٪ؿٸٟ إىل عـّ ثبات ا٭ػ٬م

ـٻ ٭ٕ ٖقٙ ايكٛاعـ: ٚثاْٝاڄ. (14)ا٫دتُاع١ٝ ثت ع٢ً ػ٬ف اؿكٝك١ ٚايٛاقع١ٝ اييت ؼ

ٕٳ ﴿قٍٛ اهلل تعاىل يف قهِ نتاب٘ ايهلِٜ:  :، َٚٓٗا(15)عٓٗا ايهتب ايوُا١ٜٚ نځا

ـٳ٠ڄ ؾځبٳعٳحٳ  ٚٳاسٹ َٻ١ڄ  ٌٿاهللڂايٓٻايٴ أڂ َٴبٳ ٝٿنيٳ  ِٴ ايڃهٹتٳابٳ بٹايڃشٳلٿ  ايٓٻبٹ ٗٴ َٳعٳ ٍٳ  ْٵنٳ ٚٳأځ ٔٳ  ٓٵقٹكڇٜ َٴ ٚٳ ٔٳ  لڇٜ

٘ٹ ُٳا اػٵتٳًځؿڂٛا ؾٹٝ ٔٳ ايٓٻايڇ ؾٹٝ ٝٵ ِٳ بٳ ٝٳشٵهڂ  (.213)ايبكل٠:  ﴾يٹ

ٝٳِ ٜقٖب دإ داى كٚهٛ إىل ايكٍٛ بإٔ املعٝاك ٚاملٌٓأ يف مجٝع ايكٹ ع ايٛدـإ:2

ا٭ػ٬قٞ يٲْوإ. ؾٗٛ ٜل٣ إٔ ا٭ػ٬ق١ٝ ٜهُٔ يف َڀابكتٗا أٚ كايؿتٗا يًٛدـإ 

ٌٸ ٌٸٔٷوٳٜكبً٘ ايٛدـإ ا٭ػ٬قٞ ؾٗٛ سٳ ٤ًٞٺ ن َا ٫ ٜٓوذِ َع ايٛدـإ  ، ٚن

. ٚقـ فٖب كٚهٛ ؾٗٛ قبٝضٷ ،ٟ إىل إٜقا٤ ٖقا ايٛدـإ ٚتعقٜبٜ٘ٚ٪ؿٸ ،ا٭ػ٬قٞ يًٓاي

٫ تكبٌ إىل ا٫عتكاؿ بأْٓا لـ ايتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ع اييت كزلتٗا ايڀبٝع١ غڀٛط ثابت١ 

يف قًٛبٓا. إٕ كٚهٛ ٜؿٌِ بني ايعكٌ ٚايٛدـإ، ٜٚل٣ إٔ ايعكٌ قـ  اينٚاٍ ع َڀبٛع١ڄ

 .(16)ت٘ٔ عًٝٓا إٔ ٫ ْكبٌ بأؿيچىـعٓا أسٝاْاڄ، ٚيقيو ٜتعٝٻ

ٕ ايعكٌ ٚسـٙ ٖٛ ايـعا١َ أفٖب بعض ايعًُا٤ اٯػلٜٔ إىل ا٫عتكاؿ ب ع ايعكٌ:3

ٚٸ ـٸ ايقٟ فٖبٛا َع٘ إىل ايكٍٛ  ،(17)ٍ يٲيناّ ٚاٱهاب املعليفٚايڀلٜل ا٭ إىل اؿ

ببـا١ٖ إٔ ٜعٌُ ايعكٌ ع٢ً إؿػاٍ اٱيناّ يف ايب١٦ٝ ا٭ػ٬ق١ٝ. ٖٚقا ٖٛ ايعكٌ ايقٟ ٫ 

ّڈٜتعًډ ٟٸ ًؼ مبع٢ٓ إٔ ايقٟ ػًك٘ اهلل هبشاْ٘  ،ل بايب١٦ٝأٚ مجاع١، ٫ٚ ٜتأثٻ ل بأ

أسؤ َٓو، ٫ٚ أطٛع يٞ َٓو،  ػًكاڄ تٞ ٚد٬يٞ َا ػًكتٴٚعنٸ»ٚتعاىل ٚػاطب٘ بكٛي٘: 

ك َٔ مجٝع ائػٛط ٖٛ ايعكٌ املتشلٿ (18)«َٓو ٫ٚ أعنٸ ٫ٚ أكؾع َٓو، ٫ٚ أًلف َٓو،

، ِٜٚـك أٚاَلٙ إىل ايٓاي ٚايكٝٛؿ، ٚايقٟ ميتًو ايكـك٠ ع٢ً ايتُٝٝن بني اـرل ٚايٌلٸ

 .(19)ٚتعايُٝ٘ بٌإٔ ؾعٌ أٚ تلى ا٭ًٝا٤

ٛٸ  ن يٲْوإ َٔ اؿٝٛإ ٚايٓبات، ٖٚٞ تتذًچ٢ تاك٠ڄٝٿايٛد٘ املُ ٠ٖٞ ايعاق١ً إٕ ايك
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: إٕ ايعكٌ أؿمٸ ل. ٚبعباك٠ٺأػل٣ ع٢ً ًهٌ ٫عب َٚ٪ثٿ ٚتاك٠ڄ ;زع٢ً ًهٌ َتؿلٿ

ٚٵكايٓعلٟ ًٜعب  ٌ ايكٔاٜا اـدل١ٜ، ٚمياكي إسلام ايهاًـ، ٜٚعٌُ ع٢ً تعكڊ ؿٳ

ِڈٚأَا ايعكٌ ايعًُٞ ؾإْ٘ ٜعٌُ يف ايكٔاٜا اٱٌْا١ٝ٥ ع ;امل٬ى  ٢ً ٚٓع ٚاعتباك سه

ٚع٢ً أهاي املِاحل ٚاملؿاهـ املٛدٛؿ٠ يف ا٭ؾعاٍ. َٚٔ ٚد١ٗ  ،ٜتٓاهب َع فيو امل٬ى

 :لٜٔ ؾإٕ ايعكٌ ع بُٛؿ٘ دٖٛل اٱْوإ ع وتٟٛ ع٢ً ْاسٝتنيْعل بعض ايعًُا٤ ٚاملؿهڍ

ٚايٓاس١ٝ ا٭ػل٣  ;ذ٘ إىل ا٭ع٢ً; سٝح تعٌُ ع٢ً انتٌاف اؿكا٥ل١ تتٸْاس١ٝ ْعلٜٸ

ٕ، ٚبٛاهڀ١ ٖقٙ ايٓاس١ٝ تعٌُ ع٢ً تـبرل ـٳذ٘ مٛ ايبٳذ٘ إىل ا٭هؿٌ، مبع٢ٓ أْٗا تتٸتتٸ

. إٕ ٖقٙ اؾٖٛل٠ ايٛدٛؿ١ٜ ايج١ُٓٝ تعٌُ ع٢ً إؿكاى سكٝك١ (20)ٕـٳٚإؿاك٠ ً٪ٕٚ ايبٳ

ٛٳ ٛڈ ٤ٺٔ; ؾؿٞ بعض ا٭َٛك ٫ وهِ بٌٜٞٵا٭ؾعاٍ بٓش ٌٸ ع٢ً م ، ٚإمنا ٜٓذض يف َوتك

ٌڈا ِڈ نتٌاف املًِش١ أٚ املؿوـ٠ يف ؾع ٚاعتباك آػل، نُا ٖٛ اؿاٍ  َا بٛاهڀ١ سه

ٔٵ ;بايٓوب١ إىل ايهجرل َٔ ا٭سهاّ ايعباؿ١ٜ يف بعض ا٭َٛك ٜهٕٛ ٬َى  ٚيه

ِڈإيف ايؿعٌ، ٜٚعٌُ ايعكٌ ايعًُٞ ع٢ً  اڄاؿهِ فاتٝ ل بٗقا ًډَا ٜتع يف ُـاك سه

 ٘. شبٵٓ٘ أٚ قڂوٵايؿعٌ، ٜٚكٍٛ باعتباك سٴ

أَا ايكا٥ًٕٛ بٗقا ايلأٟ ؾعًِٝٗ ع ٱثبات ْعلٜتِٗ ايكا١ً٥ بإٔ ايعكٌ ٖٛ ٌَٓأ ٖقا 

ـٸ فاتٗا تٓڀٟٛ ع٢ً سٴوٵ، َٔ قبٌٝ: ٌٖ ايكٹاٱيناّ ع إٔ هٝبٛا عٔ أه١ً٦ٺ ؟ ضڈبٵٚقڂ ٔڈٝٳِ يف س

ٌڈبٵٔ ا٭ؾعاٍ ٚقڂوٵٝٳِ ؾٌٗ ميهٔ يًعكٌ إٔ ٜـكى سٴٚإفا قبًٓا بقات١ٝ ايكٹ  شٗا بٌه

ٌٸ يٲْوإ ع بعـ سِٛي٘ ع٢ً  ٚؿٕٚ ا٫هتعا١ْ بتعًِٝ ٚبٝإ ايٌاكع؟ ٌٖٚ ولٸ ،َوتك

ِڈ َٴ ٚإكًاؿٺ َجٌ ٖقا اٱؿكاى ؿٕٚ سه  ات٘ ايعك١ًٝ؟نځكٳـٵَٔ ايٌاكع ع إٔ ٜعٌُ ع٢ً طبل 

 ٔڈكاٍ يف اؾٛاب عٔ ٖقٙ ا٭ه١ً٦: إٕ بعض ا٭ؾعاٍ ا٫ػتٝاك١ٜ تٓڀٟٛ ع٢ً سٴوٵٜٴ

ٞٸ ضڈبٵٚقڂ ٝٸ ٚق١ُٝٺ فات ض، َٔ قبٌٝ: ايعًِ بٵٔ أٚ ايكڂِـ يف ْؿوٗا باؿڂوٵ، ٚتتٸ١عكً

ٍٷ ، ٚإٕ ٔٷوٳَاڄ بأْ٘ سٳٚٵِـ ؿٳٜتٸ ٚايعـٍ، ٚايعًِ ٚاؾٌٗ; ٭ٕ ايعـٍ َٔ سٝح ٖٛ عـ

ِٷ ِـ . ٚأَا بعض ا٭ؾعاٍ ا٭ػل٣ ؾ٬ تتٸْ٘ قبٝضٷأٜتِـ أبـاڄ ب ايعًِ َٔ سٝح ٖٛ ظً

٫ْڀبام أسـ ا٭ؾعاٍ اييت ٖٞ يف  ١ڄَٔ ٖاتني ايِؿتني، بٌ تهٕٛ تابع يف فاتٗا بأٟڎ

أٚ قبٝش١; ؾإٕ اسذلاّ ايِـٜل ع َج٬ڄ ع َا ؿاّ ِٜـم عًٝ٘ عٓٛإ ايعـٍ ؾٗٛ  ١ٓڅوٳفاتٗا سٳ

ٕڈ ٔٷوٳسٳ  آػل ٜـػٌ ُٓٔ عٓٛإ ايكبٝض. ٚممـٚغ، ٚعٓـ علٚض عٓٛا
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ٌٸ .ي١ٝ يف ٖقا ايٌإٔـٵبني ا٭ًاعل٠ ٚايعٳ ٖٓاى اػت٬فٷ ٚنُا ٖٛ ٚآضٷ  ٚإٕ ق

ّٸبٵٔ ٚايكڂايٓناع ؾُٝا بِٝٓٗ سٍٛ َوأي١ اؿڂوٵ . ٚسٝح ٫ ض مبع٢ٓ اهتشكام املـغ ٚايق

ض ايقاتٞ يٮؾعاٍ ؾإِْٗ ٜقٖبٕٛ إىل ايكٍٛ بٵٔ ٚايكڂوٵٜقٖب ا٭ًاعل٠ إىل ا٫عتكاؿ باؿڂ

ٌڈبٵٔ ا٭ؾعاٍ ٚقڂبإٔ ايعكٌ ٫ ٜوتڀٝع إؿكاى سٴوٵ ٌٸ شٗا بٌه ٚؿٕٚ ا٫هتعا١ْ  ،َوتك

ّٸٚاعتباكٙ َوتشكچ ببٝإ ايٌاكع، إٔ ايهجرل َٔ عًُا٤ اٱَا١َٝ  . إ٫چاڄ يًُـغ أٚ ايق

ض ٖقٙ ا٭ؾعاٍ، ٜٚعتكـٕٚ بإٔ ايعك٤٬ َٔ سٝح ِٖ بٵٔ ٚقڂٜكٛيٕٛ بعك١ًٝ اؿهِ عڂوٵ

ّڈ ،عك٤٬ ٜوتڀٝعٕٛ اؿهِ بٌإٔ ايهجرل َٔ ا٭عُاٍ ا٫ػتٝاك١ٜ  ؿٕٚ ا٫هتعا١ْ بإشلا

مبع٢ٓ إٔ ايعكٌ ايقٟ وهِ بٛدٛؿ ، (21)ٓٗاوٵشٗا أٚ سٴبٵَٔ ايٌاكع، ٚوهُٕٛ بكڂ

املبـأ ٚايٌاكع اؿهِٝ ميهٓ٘ نقيو إٔ ٜـكى أْ٘ ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ع ٜعاقب عبـٙ 

ـٺ آػل، أٚ بوبب اَتٓاع٘ عٔ كؿٸ ا٭َا١ْ، ٚإٔ ٜجٝب ايعبـ  عادنڈ ايكاؿك بوبب ظًُ٘ يعب

ٔ إْ٘ بعـ سهِ ايعكٌ ايٓعلٟ باؿڂوٵ ،ايكاؿك بوبب عڀؿ٘ ع٢ً ائعؿا٤. ٚيف اؿكٝك١

ٞٸ ٞٸ ايؿعً قهَٛاڄ ع٢ً ايـٚاّ  شلقا ايؿعٌ ٜهٕٛ ٖقا ايعٌُ َٔ ٚد١ٗ ْعل ايعكٌ ايعًُ

ٕٵ، ٔ، ٜٚهٕٛ ممـٚساڄباؿڂوٵ نإ قـ ٫ ٜكع َٛكؿاڄ يًُـغ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿاع١ًٝ.  ٚإ

ٔٵٔ اأْ٘ ٫ أسـ ٜوتڀٝع ايكٍٛ بعـّ سٴوٵع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ع َٔ فيو ٚ يف  يِـم، ٚيه

ٕڈعٓـَا ٜ٪ؿٸ ،َٛكؿ ايِـم ائاكٸ ِٸ ٟ إىل قتٌ إْوا تكبٝض ؾاعً٘، ؿٕٚ تكبٝض  بل٤ٟ، ٜت

 .(22)ايِـم

ض ايعكًٞ إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ايعكٌ بٵٔ ٚايكڂٜقٖب ايكا٥ًٕٛ باؿڂوٵ املكاّٚيف ٖقا 

ٞٸ ٖٓاى  ش٘.بٵٓ٘ أٚ قڂوٵع٢ً أهاه٘ عڂ ايٓعلٟ ٜـكى يف ايؿعٌ ٦ًٝاڄ وهِ ايعكٌ ايعًُ

ٔٵآكا٤ كتًؿ١ بٌإٔ َاٖٝٸ ٜبـٚ إٔ أؾًٔٗا ايلأٟ ايقٟ ميهٔ  ١ ٖقا امل٬ى، ٚيه

اهتٓباط٘ َٔ تٔاعٝـ نًُات ؾ٬هؿ١ ٚسهُا٤ املوًُني; سٝح ٜعتكـٕٚ إٔ ٬َى 

ٌڈبٵٔ أٚ قڂسهِ ايعكٌ بٌإٔ سٴوٵ إمنا ٖٛ نُاٍ ايؿعٌ ٚإؾآت٘ ايٛدٛؿ  (23)َا ض ؾع

ٕ إيًٓؿى أٚ ْكِاْ٘ ٚؿؾع٘ ايٛدٛؿ عٔ ايٓؿى. ٚيف ٖقا املٛكؿ ميهٔ ايكٍٛ: سٝح 

ْٗا ؼبٸ ايبكا٤ بؿڀلتٗا، ٚإٕ إْؿى اٱْوإ توع٢ بقاتٗا إىل طًب ايهُاٍ املڀًل، ٚ

ٌٸ ٢ً إفٕ هب ع ،َا ٜهٕٛ هبباڄ يف مٜاؿ٠ بكا٥٘ ٜهٕٛ قبٛباڄ بايـيٌٝ ايعكًٞ ن

ٚٵكاٱْوإ إٔ ٜوع٢ إىل ؼٌِٝ ايهُاٍ، ٚإٕ ؼٌِٝ ٖقا ايهُاٍ ب ٙ ٓلٚك٠ ـٳ
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ـٸ ٌٸعك١ًٝ، إفٕ تهٕٛ َك اڄ أٜٔاڄ. إٕ بعض بٓا َٔ ايهُاٍ ٓلٚكٜٸَا ٜكلٿ َات٘ ٚن

ـٸ فاتٗا ايهُاٍ ٚايٛدٛؿ يًٓؿى اٱْوا١ْٝ، ٚيقيو بعـ إسلام  ا٭ؾعاٍ توتـعٞ يف س

ٓٗا. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي وٵٟ وهِ ايعكٌ ايعًُٞ عڂٌ ايعكٌ ايٓعلبٳإٓؿا٤ ايٛدٛؿ َٔ قٹ

ؾإٕ ٬َى ا٭سهاّ اٱينا١َٝ يًعكٌ ايعًُٞ ٖٛ إْتاز ايؿعٌ يًهُاٍ ٚايٛدٛؿ يًٓؿى أٚ 

اهتذ٬ب٘ يًٓكّ أٚ عـّ ايٛدٛؿ بايٓوب١ إىل ايٓؿى. نُا إٔ ْؿى ا٭عُاٍ اييت ٖٞ 

أٜٔاڄ; ٚعًٝ٘ ؾإٕ اهتذ٬ب َٔ ا٭َٛك ايٛاقع١ٝ ٚاـاكد١ٝ ٜهٕٛ تأثرلٖا أَلاڄ ٚاقعٝاڄ 

ٌڈ ٌڈ ؾع َٔ َٚا يًٓكّ ٜهٕٛ ٖٛ ا٭ثل ايٛاقعٞ ٚايتهٜٛين يٮعُاٍ.  َا يًهُاٍ أٚ عُ

فيو ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ع إٔ ايعكٌ ايٓعلٟ ٜهتٌـ إٔ ايِـم ٜٛدب نُاٍ ايٓؿى، 

ٌٸ َا ٜوتٛدب نُاٍ ايٓؿى، إفٕ هب إٔ  ٚايعكٌ ايعًُٞ وهِ بٛدٛب اَتجاٍ ن

ٞٸبٵٔ ٚايكڂٚع٢ً ٖقا ميهٔ ايكٍٛ: إٕ ايكا٥ًني باؿڂوٵٜهٕٛ ُاؿقاڄ.  ٜعتدلٕٚ  ض ايعكً

 يٲيناّ ٚاٱهاب. ايعكٌ ٌَٓأڄ

ٚهـك بٓا إٔ ْتوا٤ٍ ٖٓا ْٚكٍٛ: ٌٖ مٔ ًَنَٕٛ ع َٔ ؿٕٚ سهِ ايٌاكع ع 

بتڀبٝل أسهاّ ايعكٌ ايعًُٞ؟ عٓـَا ٜهتٌـ ايعكٌ ايٓعلٟ إٔ ع٬ُڄ َا ٜوتٛدب 

ع  يعكٌ ايعًُٞ ع با٫يتؿات إىل نٕٛ ٖقٙ ايك١ٝٔ عك١ْٝ٬ڄايهُاٍ يًٓؿى، ٚوهِ ا

ٌٸ ٌڈ بٛدٛب تڀبٝك٘، ؾإٕ ن ٚبقيو هٛف  .هٛف ٜعتدل فيو ايعٌُ ٚادب ايتڀبٝل عاق

ِٸ ٔ إفٕ ٜتعٝٻ .إسلام َٛاؾك١ ايٌاكع ع بُٛؿ٘ ك٥ٝى ايعك٤٬ ع ع٢ً مٛ ايكڀع ٚايٝكني ٜت

ٔ سٝح ِٖ عك٤٬. ع٢ً ايٌاكع إٔ وهِ ع٢ً طبل َا وهِ ب٘ ايعك٤٬ َ

ٌڈ ٕٵ ٫ٚنتٌاف َٛاؾك١ ايٌاكع ع٢ً ٖقا اٱيناّ ٫ متاز إىل ٚدٛؿ ؿيٝ نإ  يؿعٞ، ٚإ

ٌٸ». (24)ايـيٌٝ ايًؿعٞ َٛدٛؿاڄ أٜٔاڄ  :. ؾُج٬ڄ«َا سهِ ب٘ ايعكٌ سهِ ب٘ ايٌلع ن

ميهٔ يٓا إٔ ْعًِ َٔ سهِ ايعكٌ بًنّٚ ايعـٍ إٔ ايٌاكع وهِ بقات ٖقا اؿهِ 

ٚٳاتٻكڂٛا ﴿يف ايكلإٓ قٛي٘:  ؿٵلڇإفا مل ٜٳ٢ أٜٔاڄ، ستٸ ٛٳ٣  ٛٳ أځقڃلٳبٴ يٹًتٻكڃ ٖٴ ـٹيڂٛا  )املا٥ـ٠:  ﴾اهللځاعٵ

 (. ٚايكا٥ًٕٛ بٗقا ايلأٟ ٜعتدلٕٚ ٖقا ا٭َل َٔ ايٌاكع أَلاڄ إكًاؿٜاڄ.8

إٕ مجٝع قٔاٜا ايعامل إَا َٔ ْٛع ايكٔاٜا ايهٌؿ١ٝ أٚ َٔ ْٛع  ع ا٫عتباك:4

ـٿايكٔاٜا ا٫عتباك١ٜ. ٚ ّ يٓا ػدلاڄ َٔ ايعامل اـاكدٞ، َٚٔ ايكٔاٜا ايهٌؿ١ٝ إمنا تك

اقٗا ٚعـّ اْڀباقٗا ع٢ً بِاف بايِـم ٚايهقب َٔ سٝح اْڀٖٓا ؾإْٗا تكبٌ ا٫تٸ
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ْٸ ِٸايٛاقع. ٚأَا َؿاؿ ايكٔاٜا ا٫عتباك١ٜ ؾٗٛ ٫ ىدل عٔ ايٛاقع١ٝ، ٚإ إهاؿ َؿاؿٖا  ُا ٜت

 .(25)بيـ٣ املؼاطځ

بايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ يف عًِ ا٭ػ٬م ٖٓاى كأٜإ، ُٖٚا: ايكٔاٜا ل َا ٜتعًډ يف

 :(29))ا٫عتباك١ٜ( (28)ٚاملعٝاك١ٜ ;(27))ايهٌؿ١ٝ( (26)ا٭ػ٬ق١ٝ ايُٛؿ١ٝ

إٕ ايكا٥ًني بايٓعل١ٜ ايتُٛٝؿ١ٝ ٜعتكـٕٚ بٛدٛؿ ػِا٥ّ  أع ايٓعل١ٜ ايُٛؿ١ٝ:

ْٗا ٚٵيٓعل عٔ ايًؿغ ٜلٳا ػدل١ٜ ٚتكلٜل١ٜ عٔ عامل ايٛاقع يف ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚبػضٸ

. ٚع٢ً ايلغِ «ا٫ستهاك قبٝضٷ»، ٚ«طًب ايعًِ ؾ١ًٝٔڅ»ثابت١، َجٌ:  ع٢ً سكٝك١ٺ ٌَت١ًُڄ

ِٸ ٔٵ«ايه١ْٛٓٝ»بٝاْ٘ يف بعض ايًػات بًؿغ  َٔ إٔ َعٗل ٖقٙ ايكٔاٜا ٜت يف  ، ٚيه

١ٝ / َعًٛي١ٝ( بني ين١َٝٚ )عًچ لاڄ عٔ ع٬ق١ٺسٝح ٜهٕٛ َؿاؿٖا َعبٿ ;بعض املٛاكؿ

هب عًٝو إٔ »ِ يتًُٝقٙ: . عٓـَا ٜكٍٛ املعًڍ«ايٛدٛب»ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ُٝػ١  ٦ًٝني، متٸ

ِ ٚنتاب١ ايـكي، ١ٝ / َعًٛي١ٝ بني ايتعًڊؾإْ٘ بقيو ٜكِٝ ع٬ق١ عًچ «تهتب ؿكهو

ؾإْ٘ ٜكِٝ عًك١ بني ايٛؾا٤  «هب عًٝو إٔ تؿٞ بٛعـى»ِ ا٭ػ٬م: ٚعٓـَا ٜكٍٛ َعًچ

ٚبايٓعل إىل ايع٬ق١ ائلٚك١ٜ  ;٬ق١ٝ. ٚع٢ً أهاي ٖقا ايتشًٌٝبايٛعـ ٚبني ايػا١ٜ ا٭ػ

إفا  :َٔ فيو ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ عٚ. «ايٛدٛب»١ ٚاملعًٍٛ، ميهٔ تؿورل آي١ٝ بني ايعًچ

نإ اٱْوإ ٜلٜـ بًٛؽ ايوعاؿ٠ ٚايهُاٍ، ٚنإ ٜعًِ )هٛا٤ َٔ طلٜل ايٌلع أٚ 

ٌڈايعكٌ( إٔ ٚدٛؿ ايػا١ٜ إمنا ٜهٕٛ ممهٓاڄ َٔ ػ٬ ْٸ ٍ ؾع١ًٝ عُ ، ؾإْ٘ وهِ ػا

ٓلٚك١ٜ. ٚيف ٖقٙ اؿاي١ ميهٔ بٝإ ٖقٙ ائلٚك٠ ع٢ً  بإٔ بني ٖقٜٔ ا٭َلٜٔ ع٬ق١ڄ

ٔٵ ِٸ ُٝػ١ ايٛدٛب. ٚيه ٌ ايٌاكع ٫ٚ َٔ بٳتأٜٝـ َڀًٛبٝت٘ ع ٫ َٔ قٹ ٜبـٚ أْ٘ إفا مل ٜت

نّٚ ايكٝاّ ؿ ايهٌـ عٔ ٓلٚكت٘، ٚهب إثبات يٌ ايعكٌ ع ؾإْ٘ ٜهٕٛ قـ متٸ فلٻبٳقٹ

ِڈ ب٘. ٖٚٓا متىٸ ٟٸ اؿاد١ إىل سه ٟٸ َعٝاك  .اعتباك

إٕ ايكا٥ًني بايٓعل١ٜ املعٝاك١ٜ ٜعتكـٕٚ بإٌْا١ٝ٥ ٖقٙ  ب ع ايٓعل١ٜ املعٝاك١ٜ:

ٕ ُـقٗا ٚٵايكٔاٜا، ٚاعتدلٚا َؿاؿٖا ٖٛ ايڀًب ٚاٱيناّ ٚاملعٝاك١ٜ ٚايكاعـ٠، ٫ٚ ٜلٳ

. إٕ ُٝػ١ ٖقا ايٓٛع َٔ ايكٔاٜا «ٔٵُاؿقاڄ، ٫ٚ ؽڂ ٔٵنڂ»ٚنقبٗا ُشٝشاڄ، َٔ قبٌٝ: 

بٝإ ٖقا ايٓٛع َٔ ايكٔاٜا ع٢ً ًهٌ  ٢ إفا متٸ. ٚستٸ«ايٛدٛب»يف بعض ايًػات ٖٞ 

إٔ ٜكٍٛ  :َٔ قبٌٝ ،(30)ٗا ٖٛ اٱٌْا٤ ٚاـڀابٖا ٚكٚسٴ٣ دٖٛلٴلٳأْ٘ ٜٴ إػباك، إ٫چ
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ٕٵؾإٕ ٖقٙ اي ،«إٕ املوًِ ٫ ٜهقب»ايٌاكع يف َكاّ ا٭َل:  متٸ بٝاْٗا بِٝػ١  ك١ٝٔ ٚإ

إٔ ايٌاكع إمنا نإ يف َكاّ ايتٌلٜع، َٚع٢ٓ فيو إٔ املوًِ هب إٔ ٫  اٱػباك، إ٫چ

ـځ َا أبًؼ يف ايـ٫ي١ ع٢ً  ل١ٜ يك١ٝٔٺبٳٜهقب. ٚيف بعض ا٭سٝإ تهٕٛ ٖقٙ ايِٝػ١ ا

كّٛ يف ايعباك٠ املقنٛك٠ ٜ :ؾُج٬ڄ ،ائلٚك٠ َٔ ايِٝػ١ اٱٌْا١ٝ٥ يٮَل ٚايٓٗٞ

ْ٘ يف اؿكٝك١ ٫ ٜهقب أبـاڄ، ٚإٕ عـّ إا٫ؾذلاض ع٢ً إٔ املوًِ َٔ اي٬ِغ عٝح 

كاڄ، ٚتكّٛ ٖقٙ ايك١ٝٔ يف ٖقٙ ايعباك٠ بُٛؿ٘ أَلاڄ ٚاقعاڄ َٚتشكچ قٍٛ ايهقب َأػٛفٷ

باٱػباك عٔ ٖقا ايٛاقع. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ا٭َل ٚايٓٗٞ غرل اٱٌْا٥ٞ ٫ ٜواٚم 

 .(31)ؿا٥ُاڄايكٔاٜا اٱػباك١ٜ 

ع َجٌ: ٜٓكوِ ايكا٥ًٕٛ مبعٝاك١ٜ ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ إىل قوُني; ؾبعِٔٗ 

ٚٵكٕ ٚٵٜٓهل مجٝع ا٭بعاؿ املعلؾ١ٝ يف ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٜٚلٳا٭ًاعل٠ ع  ٙ َٓشِلاڄ ؿٳ

ٖٵٝلٜٔ ايػلبٝني نإ ؿٜؿ، َٚٔ بني املؿهڍ(32)يف إٌْا٤ ا٭َل ٚايٓٗٞ ؾكط ٚٸ (33)ّٝٛـ  ٍ أ

ايٓعل عٔ  ؾكـ كأ٣ إٔ أؾعاٍ اٱْوإ بػضٸ ،ايٓعل١ٜ بٌإٔ ا٭ػ٬م أبـ٣ ٖقٙ ٔٵَٳ

ٟٸ اقتٔا٤ٺ ض. ٚميهٔ يٓا إٔ ٌْاٖـ منٛفز ٖقا بٵًشٴوٵٔ ٚايكڂي سهِ اهلل ٫ تٓڀٟٛ ع٢ً أ

ًٳوډ. (34)ايلأٟ يف سٛاك هكلاط ٚأثٝؿلٕٚ أٜٔاڄ يف إٔ ٖقا ايلأٟ ٫ ميهٔ ايكبٍٛ ب٘  ٫ 

ٌڈ  .َڀًل َٔ ٚد١ٗ ْعل اٱَا١َٝ بٌه

أْ٘ ٜلاٖا  اعتباك١ٜ، إ٫چ اٯػل ؾرل٣ إٔ ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ أَٛكٷ ِٗٚأَا بعٔ

ع٢ً سكا٥ل عامل ايٛدٛؿ ٚاٱْوإ ٚاملِاحل ٚاملؿاهـ ايقات١ٝ يف إطاك ايٍُٛٛ  قا١ُ٥ڄ

ؾٗٛ  ،(35)١َ ايڀباطبا٥ٞ ُٓٔ ٖقٙ اجملُٛع١إىل ايهُاٍ املٌٓٛؿ. ٚميهٔ ٚٓع ايع٬چ

ٜل٣ إٔ َبـأ ظٗٛك املؿاِٖٝ ا٫عتباك١ٜ ٜهُٔ يف استٝادات اٱْوإ، ٚقاٍ بإٔ ٖقٙ 

َٚٔ ؿٕٚ ا٫هتٓاؿ إىل ايٛاقع ٚايعامل اـاكدٞ، ٚيٝوت ، املؿاِٖٝ مل تٌٓأ َٔ فاتٗا

أٚ ٬َى. ٚقـ فٖب إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ايكٛاْني ايوا٥ـ٠ بني  َٔ ؿٕٚ اعتباكڈ َٛٓٛع١ڄ

ٕٵ ؾٝٗا كعا١ٜ َِاحل  تٵمتډ اييت ٔ ا٭َٛك ايُٛؿ١ٝ ٚا٫عتباك١ٜناْت َ ا٭ؾلاؿ ٚإ

١ اييت توتٛدب اعتباك ٖقٙ ايكٛاْني ٖٞ ايڀبٝع١ إٔ ايعًچ اجملتُع اٱْواْٞ، إ٫چ

ٚاييت تـعٛ اٱْوإ إىل تهٌُٝ ايٓكّ ٚكؾع ا٫ستٝادات ، اـاكد١ٝ يٲْوإ

ٛټ كٟ أٚ ايتِـٜكٞ ع ايقٟ يٝى ي٘ ايته١ٜٝٓٛ. ٚقاٍ يف تعلٜـ ا٫عتباك١ٜ: إٕ املع٢ٓ ايتِ
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ل يف ػاكز ظلف ايعٌُ ع يٝى ه٣ٛ اهتعُاٍ املؿاِٖٝ ايقات١ٝ، ٚاهتعُاشلا يف َٛكؿ ؼكڊ

ل املؿاِٖٝ يف ظلف ايعٌُ ٖٛ إٔ اي٤ٌٞ ايقٟ ١َ َٔ ؼكڊ. إٕ َلاؿ ايع٬چ(36)أْٛاع ا٭عُاٍ

. (37) أفٖآْايف عامل اـاكز ْعٌُ ع٢ً دعٌ َِـام يقيو املؿّٗٛ يف يٝى ي٘ َِـامٷ

َٔ ْٛع ايٛدٛب ٚائلٚك٠، ٖٚٛ  طبكاڄ شلقٙ ايٓعل١ٜ ٖٓاى بني ايڀبٝع١ ٚغاٜاتٗا ع٬ق١څ

ٌٸ ٚدٛبٷ َٚعًٍٛ. إٕ اٱْوإ ٜكِٝ  ١ٺعًچ ٚٓلٚك٠ ع١ٝٓٝ ٚته١ٜٝٓٛ ٚؾًوؿ١ٝ قا١ُ٥ بني ن

 اٱَهإ ٚا٫َتٓاع ع يف عامل َكابٌفات ع٬ق١ ايٛدٛب ايعٝين ع املٛدٛؿ٠ يف ايڀبٝع١ يف 

ٟٸ ع٬ق١ٺ ـٸ ا٭هـ يًلدٌ  ا٫عتباك بني ٦ًٝني ٫ تكّٛ بُٝٓٗا أ يف ايٛاقع. ٚنُا ٜعڀٞ س

ـٸ ايٛدٛب املٛدٛؿ يف ايڀبٝع١ ايعٳ ١ٝٓ ٝٵايٌذاع نقيو يف ايكٝاّ با٭عُاٍ ٜعڀٞ س

 .(38)ًٛادبات اييت ىًكٗا ايقٖٔ يتًو ا٭ؾعاٍي

ـٿ٢ َا قبٌ ايع٬چٚستٸ ٜقٖبٕٛ إىل ا٫عتكاؿ َٕٛ ١َ ايڀباطبا٥ٞ مل ٜهٔ املتك

ٚٸ ٛټبا٭َل ٚاٱٌْا٤، ٚناْٛا ٜكٛيٕٛ بإٔ اٱْوإ ٜكّٛ أ ِٸ٫ڄ بتِ ٜعٌُ  ك ؾا٥ـ٠ اي٤ٌٞ، ث

ٌٷ  إيٝ٘، ٚتهٕٛ امللس١ً ا٭ػرل٠ ٖٞ َلس١ً اٱكاؿ٠. ع٢ً تِـٜك٘، ثِ وٌِ ي٘ َٝ

 عكٝععععععب ؿاع ؿكنٓععععععا امل٬ميععععععا  
 

 (39)ًعععععٛقاڄ َ٪نعععععـاڄ إكاؿ٠ زلعععععا  
 

ـٳ ٝٵ ـٸ بٳ َات ع ٜكٍٛ با٫عتباك ٚاؿهِ اٱٌْا٥ٞ قبٌ أْ٘ ع باٱٓاؾ١ إىل ٖقٙ املك

ايؿعٌ. َٚلاؿٙ بڀبٝع١ اؿاٍ ٖٛ اؿهِ ايقٟ تكّٛ ب٘ ايٓؿى، ٚيٝى اؿهِ ع٢ً 

ـٿ ،ًهٌ اؿهِ ايٓعلٟ )ايتِـٜل بايؿا٥ـ٠( َٕٛ. إْ٘ ع٢ً َا نإ ٜكٍٛ ب٘ املتك

ٌٸٖٓاى ع ع٢ً ايـٚاّ ع ٜكٍٛ بإٔ  ٌڈ يه ٟٸ ؾع  اڄيف َلس١ً ايِـٚك عٔ ايؿاعٌ سهُ اػتٝاك

ٝٸ ٖٛ ايقٟ ٜـؾع اٱْوإ إىل ايوعٞ ٚكا٤ ايػا١ٜ  «ايٛادب»، ٚإٕ (40)اڄٚاعتباكٜٸ اڄإٌْا٥

َٴايڀبٝع١ٝ، َٚا مل ٜتشكډ . ؾُا أنجل ا٭ًؼاْ ١ٜڄـٹذٵل فيو ئ تهٕٛ ٖقٙ ا٭َٛك 

ٕٷ ؾُا مل ٜهٔ! ِٗ ٫ ٜعًُٕٛ ب٘ٚيهٓٸ ايقٜٔ ٜـكنٕٛ ؾا٥ـ٠ ٤ًٞٺ بٛدٛب  ٖٓاى إفعا

٫ ٜل٣ اٱؿكانات  َٔ د١ٗٺ ٖٛ. ٚبقيو يف اؿكٝك١ (41)َڀًل ايؿعٌ ؾًٔ ِٜـك ايؿعٌ

ٟٸ يًتشؿٝن، َٚٔ د١ٗٺ اؿكٝك١ٝ ناؾ١ٝڄ  أػل٣ ٫ ٜل٣ ا٫عتباكٜات اييت ٫ تكّٛ ع٢ً أ

ٙ ١َ ايڀباطبا٥ٞ يف ٖقك ؾِٗ عباكات ايع٬چ. ٚع٢ً ايلغِ َٔ تعقټ(42)أَٛكاڄ ًَن١َڄ ٚاقع١ٝٺ

ٕٵ ناْت  ا٭عاخ، ٚاًتُاٍ بعٔٗا ع٢ً اٱًهاٍ، ميهٔ يٓا إٔ ْـكى إٔ ْعلٜت٘ ٚإ

أْٗا تٌتٌُ ع٢ً  تأتٞ يف إطاك ايػا١ٜ ايؿًوؿ١ٝ )ؼًٌٝ ايتهجلات اٱؿكان١ٝ(، إ٫چ
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َٸ تـاعٝاتٺ ١ بايٓوب١ إىل عًِ ا٭ػ٬م. ٖٚقا ٜكّٛ ع بڀبٝع١ اؿاٍ ع ع٢ً إٔ ٖقٙ املكاي١ ٖا

ٜقٖب إىل ا٫عتكاؿ بإٔ  ِٕٗ بعٔإات اؾن١ٝ٥ ٚعٌُ ايؿلؿ; إف نځكٳـٵ٫ تٓعل إىل املڂ

ٕٵ ٍٸ ظاٖل ن٬َ٘ ٚإ ُٸ نإ ٜـ  ض ايؿعٌ، إ٫چبٵٔ ٚقڂوٵ١ عڂع٢ً اعتباك١ٜ ا٭سهاّ اـا

ك٠ ٚاملباْٞ ايلاهؼ١ يف تؿهرلٙ ايـٜين تجبت إٔ ٖقا ايٛدٛب إٔ تِلوات٘ املتهلٸ

ٛټ يف َكاّ ُـٚك ايؿعٌ، ايقٟ ٜكع ٚاهڀ١ يف  :امللس١ً ا٭ٚىل :كٙ يف َلسًتنيميهٔ تِ

: َا ميتًه٘ ايؿعٌ يف ًُب ايٛاقع، ٚامللس١ً ا٭ػل٣ ;اعتباك١ٜ ل ايعٌُ، ٚي٘ َا١ٖٝڅؼكڊ

١َ ايڀباطبا٥ٞ غ ايع٬چ. ٚنُا ُلٻ(43)ٌ أهاهاڄ ي٬ِغ ايعٌُ أٚ عـّ ٬ُس٘ٚميجٿ

ًٳوډاعٌ يف َلس١ً ُـٚك ايؿعٌ عٔ ايؿ» :يف ْٗا١ٜ عح ا٫عتباكٜات ،ْؿو٘ يف إٔ  ٫ 

ـٳ. (44)«ايٛدٛب ايقٟ ٜقنلٙ ايؿكٗا٤ يف أقواّ ا٭سهاّ ٫ كبط ي٘ بٗقا ايٛدٛب ٝٵ ٕ أ بٳ

٢ يف فات ايؿعٌ )يف ـ أْ٘ ٜكٍٛ با٫عتباك ستٸ١َ يف ايعـٜـ َٔ نتب٘ ت٪ٜٿعباكات ايع٬چ

٭ٕ ايٛدٛب يف ٖقٙ امللس١ً ٖٛ ْوب١ »ًُب ايٛاقع( أٜٔاڄ، ٚنُا ٜوتڀلؿ قا٬٥ڄ: 

ّپ ،ُٚؿ١ ايؿعٌ يف َلس١ً ايِـٚك عٔ ايؿاعٌ ٔٸٖٚٛ عا ايٛدٛب ايقٟ ٜقنلٙ  ، ٚيه

ْپ ٚع٢ً ايلغِ َٔ أْ٘ َجٌ ايٛدٛب  .ايؿكٗا٤ يف ا٭عُاٍ ٖٛ ُؿ١ ايؿعٌ يف ْؿو٘ ٚػا

ّٸ ٞٸ اعتباكٷ ايعا ـٳٖٚٛ َٔ ْتا٥ر ٌْاط اٱْوإ، ، عًُ ٝٵ عٔ اعتباك  لٷإٔ اعتباكٙ َتأػٿ بٳ

ّٸ ع٢ً قوُني،  ،َجٌ ايٛدٛب ،ٔإٕ اؿڂوٵ»آػل:  ٜكٍٛ يف َٛٓعڈ. ٚ(45)«ايٛدٛب ايعا

٫م١َ عٔ ايؿعٌ  ٔ ايقٟ ٖٛ ُؿ١څٚاؿڂوٵ ;ٔ ايقٟ ٖٛ ُؿ١ ايؿعٌ يف ْؿوُٖ٘ٚا: اؿڂوٵ

ّٸ ـ ٖقا ايٛدٛب با٭سهاّ . ع٢ً ايلغِ َٔ أْ٘ ٜكٝٿ(46)«ايِاؿك، َجٌ ايٛدٛب ايعا

ـٳايؿك١ٝٗ،  ٝٵ ٌٸ بٳ َٔ أْٛاع ايؿعٌ  ْٛعڈ إٔ املٛٓٛع َٛكؿ ايبشح يف ٖقٙ املكاي١ ٖٛ اعتباك ن

ٟٸ ٚٵكٕ ايؿعٌ ا٭ػ٬قٞ بإيف ًُب ايٛاقع، سٝح  ا٫ػتٝاك ـٷـٳ َٔ ٖقٙ ا٭ؾعاٍ  ٙ ٚاس

ٗٻ ـٙ عباك٠څأٜٔاڄ. ٖٚقا َا ت٪ٜٿ لٟ; إف ٜكٍٛ: إٕ قاشلا ا٭هتاف ايٌٗٝـ ايٌٝؽ َلت٢ٔ َڀ

ٜكٍٛ بٓٛعني َٔ ا٫عتباك، ُٖٚا: ا٫عتباك ايجابت، َٔ قبٌٝ:  ١َ ايڀباطبا٥ٞ نإايع٬چ

 ل٠ڄل٠ ٚاؾن١ٝ٥ ٚايٓوب١ٝ، ٚتهٕٛ َتػٝٿٚا٫عتباكات املتػٝٿ ;ض ايعًِبٵٔ ايعـٍ ٚقڂسٴوٵ

 .(47)بايٓوب١ إىل ا٭ؾلاؿ

أَا املوأي١ ا٭ػل٣ اييت ميهٔ ؾُٗٗا َٔ ػ٬ٍ ْعل١ٜ ا٫عتباكٜات اييت ٜكٍٛ 

َٔ اؿكا٥ل، مبع٢ٓ  با٥ٞ ؾٗٞ أْ٘ ٜل٣ إٔ مجٝع ا٫عتباكٜات َأػٛف٠څ١َ ايڀباطبٗا ايع٬چ



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد الثامن واخلمسون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

َا اتِا٫ڄ ٚدٛؿٜاڄ ٫ ميهٓٗا إٔ ؽًل  َع ٚاقع١ٝٺ ١ًِٺات َا ؿاَت غرل َتٸإٔ ا٫عتباكٜٸ

ه١ٝ ع ع٢ً ًڃَٔ فيو إٔ املٹٚ. (48)شلا، ٫ٚ ميهٔ شلا إٔ تبـع َٔ فاتٗا ٚتًكا٥ٗا ُٛك٠ڄ

 ه١ٝ يف َٛٓعڈًڃؾإٕ ايقٖٔ َا مل ٜهٔ قـ أؿكى سكٝك١ املٹاعتباكٟ،  هبٌٝ املجاٍ ع أَلٷ

ُٹ ٌٸ ٚبا٫يتؿات. (49)ه١ٝ ا٫عتباك١ًٜڃآػل ٫ ميهٔ ي٘ إٔ ِٜٛؽ َؿَٗٛاڄ يً َا  إىل إٔ ن

ؾإٕ ا٭ػ٬م  (50)كاڄ بعامل ا٭ؾهاك ا٫عتباك١ٜباؿه١ُ ايع١ًُٝ ؾإْ٘ ٜلاٙ َتعًڍ لٷٖٛ َتعًچ

ٚٵكب ـٳٌ دن٤اڄ َٔ اٱؿكانات ا٫عتباك١ٜ; ٖا متجٿـٳ ٝٵ ِٸكٳـٵإٔ ٖقٙ املڂ بٳ  نات ٫ ميهٔ إٔ ٜت

ـٸ ٟٸ َك ، إفٕ هب إٔ تكّٛ ع٢ً سكا٥ل ايعامل، أٟ اٱؿكانات َاتٺاعتباكٖا ؿٕٚ أ

ٕٵٚايؿڀل١ٜ ٚايعك١ًٝ.  ٘ يٝى نإ َؿَٗٛاڄ أػ٬قٝاڄ، ٚيهٓٸ َٔ فيو ع َج٬ڄ ع إٔ ايعـٍ ٚإ

ٟٸ ْ٘ فلٸؿ كًٛمڈإ، ٚايعامل سكٝك١ڄعٝح ٫ ٜهٕٛ َٛدٛؿاڄ يف  ، بٌ ٖٛ يًقٖٔ ايبٌل

 .(51)َٔ ا٭َٛك ايته١ٜٝٓٛ عٷنٳَٔ عامل اـًل، َٚٓتٳ ىٷبٳَكتٳ

 

 ــــــ ـ وٍػأ اإللصاً يف الكطايا الفكّية6

إىل ايكٍٛ بإٔ ايؿڀل٠ ٚايعكٌ ٚاملِاحل ٚايعـٍ ٖٞ َِـك  يكـ فٖب بعضٷ

 فاٍ. َٚٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ آكا٤ ا٭ُٛيٝني يف (52)اٱيناّ يف ا٭سهاّ ٚايكٛاْني ايٌلع١ٝ

ت ايعك١ًٝ ْـكى أِْٗ ٜقٖبٕٛ إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ايعكٌ ٚسـٙ ٫ ٜوتڀٝع غرل املوتك٬چ

ٕ ايؿكٝ٘ يف اهتٓباط اٱيناّ إ :تٛٓٝض فيوٚاؿهِ باٱيناّ ايٌلعٞ يًكٔاٜا ايؿك١ٝٗ. 

ِڈ ٞٸ يف سه ٜوتؼلز ُػلاٙ َٔ سهِ ايٌاكع،  ،ٜعٌُ ع٢ً تٌهٌٝ قٝايڈ ؾكٗ

ِٸ ،عٔ سهِ ايعكٌ ايٓعلٟ بإهاب أَل ايٌاكع يًهُاٍ ٚندلاٙ عباك٠څ وهِ ايعكٌ  ث

ايعًُٞ ع َٔ ػ٬ٍ ا٫يتؿات إىل سهِ ايعكٌ ايٓعلٟ ع بهٕٛ ايعٌُ بأَل ايٌاكع 

 إيناَٝاڄ:

 ع أقُٝٛا اي٠٬ِ. ايِػل٣ )سهِ ايٌاكع(.1

ع ٜٛدب نُاٍ ايٓؿى. ايهدل٣ )سهِ ايعكٌ ع إٕ َا ٜهٕٛ َٛكؿاڄ ٭َل ايٌاك2

 ايٓعلٟ(.

 إفٕ اي٠٬ِ تٛدب نُاٍ ايٓؿى.

 ع إٕ اي٠٬ِ تٛدب نُاٍ ايٓؿى. ايِػل٣ )سهِ ايعكٌ ايٓعلٟ(.1
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 ع إٕ َا ٜٛدب نُاٍ ايٓؿى هب ايكٝاّ ب٘. ايهدل٣ )سهِ ايعكٌ ايعًُٞ(.2

 إفٕ هب اٱتٝإ باي٠٬ِ.

ٕٵ ٚٵكناْا ًٜعبإ  َٚٔ ٖٓا ٜبـٚ إٔ ايعكٌ ٚايؿڀل٠ ٚإ اڄ أهاهٝاڄ يف إؿكاى ؿٳ

ٔٵ ٫ ميهٔ ايٍُٛٛ إىل ٖقٙ ا٭َٛك ؿٕٚ ا٫هتٓاؿ  ا٫ستٝادات ٚسكا٥ل ا٭ؾعاٍ، ٚيه

ٛٳ ٌٻسٵإىل اي َٔ عًُ٘ ٚيڀؿ٘ ْٚعلٙ إىل  ٚع٢ً أهايڈ ;ع. إٕ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىللٵٞ ٚاي

ٝا ٚاٯػل٠، ٚإٕ املؿاهـ ٚاملِاحل، ٜٔع بعض ايكٛاْني اييت تُٔٔ ايوعاؿ٠ يف ايـْ

ٌٸ ٕڈ ن عٝٸ١ شلقٙ بٳِـ بايؿڀل٠ ايڀاٖل٠ ٚايو١ًُٝ ٜـكى ٓلٚك٠ ٚٚدٛب ايتٻٜتٸ إْوا

 ايكٛاْني.

 

 ــــــ ـ الكوه املدتاز7

ـٻ ٝٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٛ بعض ٜل٣ إٔ املعٝاك ٚاملٌٓأ يف مجٝع ايكٹايّ إٔ فنلْا ؾُٝا تك

ٔٵ ٌٸ فلٸؿ املڀابك١ أٚ املؼايؿ١ يًٛدـإ أٚ ايعكٌ. ٚيه  ٜبـٚ أْ٘ ٫ ميهٔ اعتباك ن

ـٺ َٔ ٖقٙ ا٭َٛك ٚسـٙ َعٝاكاڄ َٓاهباڄ يٲينا١َٝ يف ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ. ٚيقيو هٛف  ٚاس

ٌٸ ٤ًٞ ع٢ً ْكـ َٚٓاق١ٌ ٖقٙ املعاٜرل، ٚيف اـتاّ هٛف  ْعٌُ يف ٖقا املكاٍ قبٌ ن

 ْٓتكٌ ع بعـ بٝإ أٚد٘ ا٫ْوذاّ ؾُٝا بٝٓٗا ع إىل فنل ايلأٟ املؼتاك.

ـٻٚ ـٳ(53)لٜٔ اٱه٬َٝنيبعض املؿهڍ :َٚٔ بِٝٓٗ ،إٔ ايعًُا٤ ّقـ تك ا ٚٵ، قـ أب

ُٸ ٔٵاٖتُاَاڄ ًَشٛظاڄ مبٛقع ٚأٖ عا٤ يف ايٛاقع بأْٓا قـ ٌٖ ميهٔ ا٫ؿٸ ١ٝ ايٛدـإ، ٚيه

ٌٖٚ ميهٔ  سًِٓا ع٢ً مجٝع ايتهايٝـ ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ طلٜل ايلدٛع إىل ايٛدـإ؟

 ١ٝ إٔ ػٝب عٔ َجٌ ٖقا ايتهًٝـ؟ٱؿكاناتٓا ايؿڀل١ٜ أٚ ايٛدـاْ

ـٺ إٕ اٱداب١ عٔ ٖقا ايو٪اٍ َلتبڀ١څ َٸ بٛاس ١، سٝح َٔ املوا٥ٌ املعلؾ١ٝ اشلا

َباًل يف ٖقٙ املوأي١، ٖٚٞ: ٌٖ اٱْوإ ٜـكى َؿَٗٛاڄ أثٓا٤  ٗا تأثرلٷٜهٕٛ ؿًچ

يقات١ٝ باملؿاِٖٝ ا ًچ١ اٱْوإ ٚطٝٓت٘ َٓق بـا١ٜ ٚدٛؿٙ َكل١ْٚڄبٹًكت دٹ٫ٚؿت٘؟ ٌٖٚ ػٴ

ٕڈ قـ سٌِ ع٢ً ٖقٙ املؿاِٖٝ قبٌ ُٚٛي٘ إىل  ٚايؿڀل١ٜ؟ ٌٖٚ ميهٔ ايعجٛك ع٢ً إْوا

َتؿاٚت١ يف ٖقا ايٌإٔ. ؾكـ فٖب أؾ٬طٕٛ إىل ا٫عتكاؿ بإٔ  ايبًٛؽ ايعكًٞ؟ ٖٓاى آكا٤ٷ

ٌٸ ف قبٌ ٫ٚؿت٘ ع٢ً مجٝع ؾكـ هبل ي٘ إٔ تعلٻ ;٤ًٞ َٓق ٫ٚؿت٘ اٱْوإ ٜعًِ ن
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٘ ٜهٕٛ قـ ْوٝٗا يف ٖقا ايعامل، ٚبقيو ؾإْ٘ وتاز إىل املڂجٴٌ، ٚيهٓٸاؿكا٥ل يف عامل 

ع َٔ  (56)، ٚدٕٛ يٛى(55)أبٝكٛك :َٔ أَجاٍ ،. ٚيف املكابٌ ٜقٖب آػلٕٚ(54)اهتقناكٖا

 ،ايًٛس١ ايبٝٔا٤ :ايؿ٬هؿ١ ايتذلٜبٝني ٚاؿوٸٝني ع إىل ايكٍٛ بإٔ فٖٔ اٱْوإ َجٌ

َع املٛدٛؿات اـاكد١ٝ. ٚقـ ػايـ ٖ٪٤٫ ْعل١ٜ  اييت تٓڀبع ؾٝٗا ا٭ًٝا٤ بؿعٌ ايتُايٸ

ـٸ٠ٺ نُا فٖب ايهجرل َٔ سهُا٤  .تٗا غرل ناؾ١ٝٺ، ٚاعتدلٚا أؿيچايؿڀل٠ بٌ

يف ؾڀل٠ اٱْوإ، ٚإمنا ٖٞ  إىل عـّ ايكٍٛ بإٔ ٖقٙ املؿاِٖٝ َه١ْٛٓڅ (57)املوًُني

ٕ يـٜٓا ايعاٖل١ٜ ٚايباط١ٝٓ، ٚقايٛا: َٔ غرل املُهٔ إٔ تهٛ باؿٛايٸ َوبٛق١څ

 ٢ َا قبٌ ؾذل٠ ايبًٛؽ ايعكًٞ.ْعذن عٔ إؿكانٗا ستٸ اتٷنځكٳـٵَٴ

ٖٛ إٔ اٱْوإ عٓـَا ٜٔع قـَ٘ يف ٖقا ايعامل تهٕٛ ُؿش١ قًب٘  ٚاؿلٸ

َٔ مجٝع أْٛاع ايعًِ  ، ٖٚٞ ؾاكغ١څيٝى ؾٝٗا ٤ًٞٷ ،ايًٛس١ ايبٝٔا٤ :َجٌ ،ػاي١ٝڄ

ٞٸ ِٵ اهللڂٚٳ﴿، ٚيف فيو ٜكٍٛ اهلل تعاىل: اؿِٛي ِٵ ٫ أځػٵلٳدٳهڂ ٗٳاتٹهڂ َٻ ٕڇ أڂ ٔٵ بٴڀڂٛ ٕٳ َٹ ُٴٛ  تٳعٵًځ

ٝٵ٦اڄ ٚٳا٭ځ ًٳ ِٳاكٳ  ٚٳا٭ځبٵ ُٵعٳ  ِٴ ايوٻ ٌٳ يځهڂ ٕٳٚٳدٳعٳ ٌٵهڂلٴٚ ِٵ تٳ ـٳ٠ځ يځعٳًډهڂ (. َٚع فيو 78)ايٓشٌ:  ﴾ؾڃ٦ٹ

ُٸ بڀ١ٓٝٺ ٌٳبٹؾإٕ ٖقا اٱْوإ قـ دٴ ٔڇ سٳٓٹٝؿاڄ ؾٹڀڃلٳ٠ځ ﴿١: ػا ـٿٜ ٗٳوځ يٹً ٚٳدٵ ِٵ  تٹٞ ايډ اهللٹؾځأځقٹ

ٗٳا ٫ ٝٵ ٌٳ يٹؼٳًڃلڇ ؾځڀځلٳ ايٓٻايٳ عٳًځ ـٹٜ ِٴاهللٹ تٳبٵ ٝٿ ٔٴ ايڃكځ ـٿٜ ٔٻ أځنڃجٳلٳ ايٓٻايڇ ٫  فٳيٹوځ اي ٕٳٚٳيځهٹ ُٴٛ  ﴾ ٜٳعٵًځ

ٟٸ(. ٚيهٓٸ30)ايلّٚ:  بقات٘ ٚك٩ٜت٘ ايٌٗٛؿ١ٜ إىل  ٘ ٜٛيـ ٚكأي َاي٘ ايعًِ اؿٔٛك

ٞٸي، ٚميتًو اهتعـاؿاڄ (58)ػايك٘ ٖٳا ﴿، قاٍ تعاىل: (59)ٚايتهاٌَ ًلق ٗٳا ؾڂذٴٛكٳ ُٳ ٗٳ ؾځأځيڃ

ٖٳا ٛٳا  ;ٚتٌِ إىل َلس١ً ايؿع١ًٝ ،(. إٕ ٖقٙ اٱَهاْات تُٓٛ ٚتنؿٖل8)ايٌُى:  ﴾ٚٳتٳكڃ

َٚٔ ػ٬ٍ ا٫هتعا١ْ بٗقٙ  .با٫يتؿات إىل ايٌلا٥ط ا٫نتواب١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ مبواعـ٠ ايعكٌ

ٔٵيٲؿ اٱَهاْات ٚايٌلا٥ط ايب١ٝ٦ٝ تػـٚ ٖقٙ املؿاِٖٝ قاب١ًڄ ٫ ميهٔ  كاى. ٚيه

إؿكاى مجٝع املؿاِٖٝ عهِ ايؿڀل٠، ٚإٕ تًو ايوًو١ً َٔ ايكٛاعـ ائاكب١ ظقٚكٖا 

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ َا  .ايؿڀل١ٜ يف ٚدـإ اٱْوإ إمنا تبًؼ َلس١ً ايؿع١ًٝ مبواعـ٠ َٔ ايعكٌ

ِٸ طلس٘ ؼت عٓٛإ ايؿڀل٠ أٚ ايٛدـإ ٫ ميهٓ٘ ٚسـٙ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ٌَٓأ اٱيناّ.  ٜت

َٔ بني املعاٜرل ٚاملِاؿك ا٭ػل٣ اييت فنلٖٚا يًكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٛ ايعكٌ.  إٕ

ـٳ ٝٵ ض. ٚإمنا بٵٔ ٚايكڂإٔ املكڀٛع ب٘ يف مجٝع ا٭ؾعاٍ ٖٛ إٔ ايعكٌ ٫ ٜوتڀٝع إؿكاى اؿڂوٵ بٳ

يف ا٭ؾعاٍ ٜهٕٛ ايعكٌ قاؿكاڄ ع٢ً اٱؿكاى  اڄيف ساٍ نٕٛ ٬َى سهِ ايعكٌ فاتٝٸ
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ٝٸبٵ٭ؾعاٍ ٚقڂٔ تًو اٚاؿهِ عڂوٵ يف ايؿعٌ،  اڄشٗا. ٚأَا سٝح ٫ ٜهٕٛ ٖقا امل٬ى فات

ض ًلب اـُل، ٫ ٜهٕٛ مبكـٚك ايعكٌ إؿكاى بٵاؿهِ عڂوٵٔ اؿرٸ، ٚقڂ :َٔ قبٌٝ

ٌ ايٌاكع. بٳكغِ إٔ ايعكٌ هٛف ِٜاؿم ع٢ً فيو بعـ ُـٚك اؿهِ َٔ قٹ ،فيو

ٔ املٛاكؿ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ٬َى اؿڂوٵٜٚقٖب بعض املعتني١ إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ايعكٌ يف 

ض فاتٝاڄ ٫ ٜهٕٛ قاؿكاڄ ع٢ً اٱؿكاى يف بعض املٛاكؿ. ٖٚقا ٫ ٜعين ع بڀبٝع١ اؿاٍ بٵٚايكڂ

 ، ٚإٔ ايعكٌ ٚسـٙ غرل قاؿكڈيًعكٌ، ٚإمنا مبع٢ٓ أْٗا طاكؿ٠څ ع إٔ ٖقٙ ايكٔاٜا كايؿ١څ

ِڈ  يف اـاكز. ع٢ً إؿكانٗا، ٚوتاز يف فيو إىل ٚدٛؿ سه

عا٤ إٔ ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ ٫ تكّٛ ع٢ً فلٸؿ ٚبعـ ٖقا ايبٝإ ميهٔ ا٫ؿٸ

ٝٸع ض ؾكط، بٌ ٖٞ شٵايٛدـإ، ٫ٚ ع٢ً ايعكٌ املځ ١ باٱٓاؾ١ إىل ايٓاس١ٝ ايـاػً

ٝٸ عك١ًٝ أٜٔاڄ. إٕ اي٤ٌٞ  ؼتٟٛ مبا يـٜٗا َٔ ايك١ُٝ ٚايؿ١ًٝٔ ع٢ً ْاس١ٝٺع  ١ٚايٛدـاْ

ٚٵكٌ بـٙ ايؿڀل٠ ٜعٌُ ايعكايقٟ ت٪ٜٿ ٙ ع٢ً تأٜٝـٙ، ٚإؿكاى سكٝكت٘ أٜٔاڄ. ٚيف ٖقٙ ـٳ

يٓاسٝت٘  ٖقا ايو٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ ميهٔ ي٤ًٌٞ ع ايقٟ تهٕٛ ٖٓاى ٓلٚك٠څ ؿٴلڇاؿاي١ ٜٳ

َٔ ٚد١ٗ ْعل  َٔ ٚد١ٗ ْعل ايعكٌ ع إٔ ٫ تهٕٛ ي٘ ٓلٚك٠څ ٘ا٭ػ٬ق١ٝ ٚؼًِٝ

ِڈ ٟٸ سه ٕٷ ايٌلع، ٫ٚ ٜهٕٛ يًٌاكع أ  هِ ايٌاكع ب٤ٌٞٺإٔ و بٌأْ٘؟ ٖٓاى إَها

ٔٵ ًٳوډ ٫ٚ ٜهٕٛ ايعكٌ قـ أؿكى ٓلٚكت٘، ٚيه قڀعاڄ يف إٔ املٛٓٛعات ا٭ػ٬ق١ٝ  ٫ 

ـٻ ٝٳِ ٚا٭ػ٬م ي أٜٔاڄ. إفا ناْت ايكٹاييت وهِ بٗا ايعكٌ وهِ بٗا ايٌلع املك

ٌٹَٔ أدٌ هعاؿ٠ اٱْوإ أؾًِ ٜٓبٿ ٓلٚك١ٜڄ ٚإفا نإ  !إىل ؼًِٝٗا؟ لٵ٘ ايٌلع أٚ ٜٴ

ٓاڄ ٫ٚ وٳٗا إىل مجٝع ٖقٙ ا٭َٛك ؾهٝـ ٜهٕٛ اي٤ٌٞ سٳايعكٌ ٚايٌلع ن٬ُٖا قـ ْبٻ

ٕ اٱكاؿ٠ اٱشل١ٝ ع أعا٤ ٚبٗقا ايبٝإ ميهٔ ا٫ؿٸ !ٜهٕٛ يف ايٛقت ْؿو٘ ٓلٚكٜاڄ؟

 ٝٳِ ٚا٭ػ٬قٝات.كت بٗقٙ ايكٹباٱٓاؾ١ إىل ايعكٌ ٚايؿڀل٠ ع قـ تعًډ

ٌڈ٢ يٛ اؾذلٓٓا : ستٸٚيٛ قٌٝ ٞٸ ٚدٛؿ ؿيٝ َع سهِ ايعكٌ ؾإٕ  ًلعٞ َتڀابلڈ يؿع

اڄ، ٚيٝى سهُاڄ تأهٝوٝاڄ َٚٛيٜٛاڄ، ٖقا اؿهِ هٛف ٜهٕٛ سهُاڄ إكًاؿٜاڄ َوتشبٸ

ٟٸ َو٪ٚي١ٝٺٚاؿهِ اٱكًاؿٟ ٫ ٜ٪هٿ  أٚ عكاب. ب عًٝ٘ ثٛابٷ، ٫ٚ ٜذلتٻى ٭

ـٻؾإْٓا ْكٍٛ يف اؾٛاب ملٛدٛؿ يف ّ إٔ اؿهِ ا: ميهٔ يٓا إٔ ْوتٓتر مما تك

ٍٸ ،ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ ٖٛ َجٌ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ع هٛا٤ اٱكًاؿ١ٜ َٓٗا أٚ املٛي١ٜٛ ع  تـ
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ٞپع٢ً ايڀًب َٔ ؿٕٚ ًوڎ أٚ  . ٚأَا يف اؾٛاب عٔ ايو٪اٍ ايكا٥ٌ: ٌٖ ٖقا ايڀًب ٚدٛب

ٞپ ل ٜتعًډ :أسـُٖا :؟ ؾُٝهٔ ايكٍٛ: إٕ ا٭سهاّ ايعك١ًٝ تٓكوِ إىل قوُنياهتشباب

ٜهٕٛ يف َٛكؿ ؼوني ٚتكبٝض ايؿاعًني يتًو ا٭ؾعاٍ. يٛ  :ٚاٯػل ;ض ا٭ؾعاٍبٵٚقڂ ٔعڂوٵ

ٌڈ ؾِٝٗ  ٔٵِ َٓ٘ ؼوني مجٝع ايعك٤٬ مبٳٗٳؾإٕ فيو ٜٴؿڃ إٔ ايعكٌ سهِ بتشوني ؾاع

ل بقيو ايٌاكع ع٢ً مٛ ايكڀع ٚايٝكني. إٕ امللاؿ َٔ ؼوني ايٌاكع ٖٛ ايجٛاب املتعًڍ

ٌڈايعٌُ، ٚإفا سهِ ايعكٌ  ِ َٓ٘ اؿهِ بتكبٝض مجٝع ٗٳَا ؾإٕ فيو هٝٴؿڃ بتكبٝض عُ

عٔ عكاب٘. ٚعًٝ٘ ؾإٕ  ٚإٕ تكبٝض ايٌاكع عباك٠څ. ؾِٝٗ ايٌاكع بامل٬م١َ ٔٵايعك٤٬ مبٳ

أٜٔاڄ، ٚإٕ ع٢ً اٱْوإ إٔ هٝب عٔ أعُاي٘ يف  ا٭سهاّ اٱكًاؿ١ٜ توتتبع َو٪ٚي١ٝڄ

 ٖقا ايٌإٔ أٜٔاڄ.

ِٸ إفا نإ ٌَٓأ ٖقٙ ايكٔاٜا ع َٔ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚايؿك١ٝٗ ع ٖٞ ايؿڀل٠ ٚايعكٌ  ا٭ع

َٔ سٝح اٱٌْا٤ ٚاٱػباك ٚاٱيناّ  ،عٔ بعٔٗا ٚاٱكاؿ٠ اٱشل١ٝ ؾهٝـ تهٕٛ كتًؿ١ڄ

اڄ َا ٖٛ ايؿلم َٔ سٝح ُٝػ١ اٱػباك ٚاٱٌْا٤ بني قٛي٘ تعاىل: ٚغرل اٱيناّ؟ ٚسكچ

ٚٵؾڂٛا بٹايڃعٴكڂٛؿٹ﴿ ـٹ﴿( ٚقٛي٘ تعاىل: 1)املا٥ـ٠:  ﴾أځ ٗٵ ٚٵؾڂٛا بٹايڃعٳ ؾإٕ  ؟(34)اٱهلا٤:  ﴾ٚٳأځ

ٍٸلٜٔ املوًُني ع ٜبٝٿأسـُٖا ع طبكاڄ يكٍٛ املؿهڍ ع٢ً ايٛدٛب،  ٔ سهُاڄ ؾكٗٝاڄ، ٜٚـ

ِڈ ٍٸ ع٢ً ا٫هتشباب ٚاٯػل ٌٜتٌُ ع٢ً سه . ؾٌٗ ميهٔ عـّ اعتباك (60)أػ٬قٞ، ٜٚـ

ِڈ ٞٸ سه ٌڈ يف ظاٖلٙ ؿا٫ڋ إيناَ ٟٸ ؿيٝ ٌٸ ؟ إٕع٢ً اٱيناّ ؿٕٚ أ ِڈ ن ٜهٕٛ يف  سه

ٟٸ ٍٸظاٖلٙ أَل ٌٷ ِٵ، ٚمل ٜكڂع٢ً أَلڈ ، أٚ نإ ٜـ ٞپ ؿيٝ . قـ ٫ ع٢ً ػ٬ؾ٘، ؾٗٛ إيناَ

ّٷ ٜهٕٛ يًٛؾا٤ بايعٗـ أثلٷ ّڈ ٚإينا ع٢ً تلى فيو  سكٛقٞ، ٫ٚ ميهٔ َ٪اػق٠ ًؼ

َٴًنٳاملٛكؿ، ٚيهٓٸ ٕٻ﴿; قاٍ تعاىل: ب عًٝ٘ َو٪ٚي١ٝڅٚتذلتٻ، َٔ ايٓاس١ٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ّٷ٘   إڇ

َٳوٵ ٕٳ  ـٳ نځا ٗٵ ، ٫ٚ (61)(، ٜٚوتتبع ايجٛاب ٚايعكاب يف اٯػل34٠)اٱهلا٤:  ﴾٫ٚڄ٪ٴايڃعٳ

. نُا ٫ ٜتٓاؾ٢ ٖقا (62)ميهٔ إٔ ٜكع اي٤ٌٞ َٛكؿاڄ يًو٪اٍ ٫ٚ ٜهٕٛ ايكٝاّ ب٘ ٚادباڄ

ٔٳ ﴿قاٍ تعاىل:  ;(63)ٌ بعض ايؿكٗا٤ أٜٔاڄبٳايبٝإ َع ا٭عاخ املقنٛك٠ َٔ قٹ ايډقٹٜ

ِٵ ؾٹٞ  ٖٴ ـٳ ٗٵ ٕٳ عٳ ٔٴٛ ٓٵكڂ ٜٳ ِٻ  ِٵ ثٴ ٗٴ ٓٵ َٹ ـٵتٳ  ٖٳ ِٵ ٫عٳا ٖٴ ٚٳ َٳلٻ٠ٺ  ٌٿ  ٕٳنڂ  (.56)ا٭ْؿاٍ:  ﴾ ٜٳتٻكڂٛ

ٌٖ ميهٔ يٓا إٔ ْعتدل سهِ ايٌاكع يف ايهجرل َٔ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ 

ٟٸ طلٜلڈ اڄ، َٝٸاڄ ٚإيناإيٝ٘ ع أَلاڄ َٛيٜٛٸ ٚاؿكٛق١ٝ ع سٝح ٫ ٜهٕٛ يًعكٌ يف بعض املٛاكؿ أ



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد الثامن واخلمسون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

ْٚعتدل اؿهِ ايقٟ أقاَ٘ ايٌاكع ع٢ً أهاي اؿكا٥ل املٛدٛؿ٠ يف ايعامل ٚع٢ً سهِ 

١ ٖقٙ ا٭سهاّ ٚعـّ ُٓا إكًاؿٜٸاڄ؟ ٚيٛ هًډاڄ ٚاهتشبابٝٸسهُاڄ إكًاؿٜٸ ايعكٌ ٚايؿڀل٠

ٞٸ ب أثلٷٚدٛب اَتجاشلا أؾًٔ ٜذلتٻ  ع٢ً عـّ ٖقا ا٫َتجاٍ؟ ٚتهٜٛينٸ ٚٓع

ٟٸ ؾٌٗ ميهٔ اعتباك  ،يف بعض ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ٚاؿكٛق١ٝ طلٜلڈ يٝى يًعكٌ أ

ٌٖٚ ميهٔ اعتباك  ؟اڄاڄ ٚإيناَٝٸسهِ ايٌاكع يف ٖقا ايٓٛع َٔ املٛاكؿ أَلاڄ َٛيٜٛٸ

اؿهِ ايقٟ ٜكُٝ٘ ايٌاكع ع٢ً اؿكا٥ل املٛدٛؿ٠ يف ايعامل، ٜٚكّٛ ع٢ً سهِ ايعكٌ 

١ املٛاكؿ املقنٛك٠، ٚيف إكًاؿٜٸاڄ؟ ٚع٢ً اؾذلاض اڄ ٚاهتشبابٝٸسهُاڄ إكًاؿٜٸ ،ٚايؿڀل٠

ٞٸ ساي١ عـّ اَتجاشلا، نٝـ هٝهٕٛ ا٭ثل ايتهٜٛينٸ ب ع٢ً تلى ٖقٙ املذلتٿ ٚايٛٓع

 املٛاكؿ؟

ِڈ ، ٚنإ ايعكٌ ميٓش٘ ايتأٜٝـ ٚا٫عتباك، ؾإٕ ٖقا يٛ إٔ ايٌاكع قـ أَل عه

ٟٸ اؿهِ أَلٷ ٔٵ ،إكًاؿ ٫ ٜهٕٛ ٫ ميهٔ يٓا إٔ ْوتٓتر ا٫هتشباب َٓ٘; إف قـ  ٚيه

ٝٸا٭َل َٛيٜٛٸ ٍٸ ع٢ً ايٛدٛب، ٫ٚ  اڄ. ؾ٬ املٛي١ٜٛ يف أَلڈاڄ، َٚع فيو ٫ ٜهٕٛ اهتشباب تـ

ٍٸ . إفا نإ امللاؿ َٔ اٱكًاؿ ٖٛ اٱكًاؿ إىل املؿاهـ (64)ع٢ً ا٫هتشباب اٱكًاؿ١ٜ تـ

٫ٚ ٜتعلٸض شلا َٔ ؿْٚ٘، ٫ ٜهٕٛ ٚدٛبٗا  ،ّ َٓٗااييت ميهٔ يًٌؼّ إٔ ٜتؼًډ

ٔٵ ;(65)َعًَٛاڄ ايٛادب  ٔٵإفا نإ امللاؿ ٖٛ اٱكًاؿ إىل سهِ ايعكٌ، ٚمل ٜهڂ ٚيه

ـٸ َٴ ١َڄايعكًٞ َك ٕ تلن٘ بايقات إٚ .َاڄ باَتجاي٘ عك٬ڄنٳًڃيًٛادب ايٌلعٞ، نإ اٱْوإ 

ٔٵ ـٸ ٜوتتبع عكاباڄ أػلٜٚاڄ، ٚيه آػل ؾإٕ ايعكاب عًٝ٘ ٜهتوب  يٛادبٺ ١َڄإفا نإ َك

 ايٌلعٞ.عاڄ يًٛادب بٳَعٓاٙ تٳ

با٫يتؿات إىل ساد١ ايٓاي إىل تؿعٌٝ ا٫هتعـاؿات ايؿڀل١ٜ ; ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي

ٚؼٌِٝ ايهُاٍ، ؾإْٓا نُا ْكٍٛ بٛدٛب ٚينّٚ تٓؿٝق ايهجرل َٔ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ 

هٛا٤ نإ امللاؿ َٔ ايًنّٚ  ،٫ َٓـٚس١ يٓا َٔ ايكٍٛ بًنّٚ تٓؿٝق ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ

ٚنُا فنلْا يف ايبشح عٔ  .عًٛيٞ أٚ اٱيناّ ايعكًٞ أٚ ايتٌلٜعٖٞٛ ايًنّٚ ايعًچٞ / امل

َاٖٝت٘ اٱينا١َٝ ؾإٕ مجٝع أؾلاؿ ايبٌل ٜعًُٕٛ يف ا٭َٛك ا٭ػل٣ ع٢ً اَتجاٍ فيو 

ـٺ ايعٌُ َٔ أدٌ تًب١ٝ ساداتِٗ، ؿٕٚ إٔ ِٜـك أَلٷ ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ع َٔ فيو ٚ. َٔ أس

ؿٕٚ إٔ ٜهٕٛ  ،وع٢ إىل ؼٌِٝ املا٤إٔ ايٌؼّ عٓـَا ٌٜعل بايعُأ ؾإْ٘ هٛف ٜ
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ين١َٝٚ بٝٓ٘ ٚبني ايعٌُ. ٚيف  ته١ٜٝٓٛ ٚع٬ق١ڄ بقيو، مبع٢ٓ أْ٘ ولم ع٬ق١ڄ يـٜ٘ أَلٷ

ٜعتدل ٖقا ايتهًٝـ ع٢ً اٯػلٜٔ  لٷبٹبعض املٛاكؿ َٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َعتٳ

ّٷ سلام ٖقٙ ؾإفا متٸ إ ،آػل ٜلًـٙ إىل ٖقا ا٭َل ٜٚعًٔ عٓ٘، أٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ًؼ

ايع٬ق١ ٚاملًِش١ املٛدٛؿ٠ ؾٝٗا ؾإْ٘ با٫يتؿات إىل قاعـ٠ ايًڀـ هب ع٢ً اهلل 

اؿهِٝ إٔ ٜكّٛ ببٝإ ايڀلٜل املٌُٛ إىل ٖقٙ ايٓكڀ١. ٫ ؾلم بني إٔ ٜكّٛ ايٌاكع 

ببٝإ طلٜل ايٍُٛٛ بٛاهڀ١ ا٫عتباك أٚ إٔ ٜٔع بني أٜـٜٓا طلقاڄ ٫نتٌاؾ٘. ٚيف 

٢ ٜهتوب ؿٞ إٔ ْهتٌـ ٖقا املكـاك َٔ ايع٬ق١ ايًن١َٝٚ ستٸايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ ٜه

ؿني هٔ إٔ ٫ ٜل٣ اؾُٝع أْؿوِٗ َهًډُكغِ أْ٘ َٔ امل ،اَتجاي٘ ائلٚك٠ ٚاٱيناّ

با٫يتؿات إىل ٖقٙ ايٓكڀ١ ؾإٕ ١ٚ مبذلٸؿ املٛاد١ٗ َع ايًنّٚ ايعًچٞ / املعًٛيٞ. عٝٸبٳبايتٻ

ٌڈا٫عتكاؿ ٜكّٛ ع٢ً إٔ ا٫هتعـاؿات امل ٟٸ ٛدٛؿ٠ يـ٣ اٱْوإ بٌه ؿٕٚ إٔ  ،ؾڀل

ٟٸ اقتٔا٤، إمنا تهٌـ مبواعـ٠ ايعكٌ، ٜٚجبت شلا ا٫عتباك باٱكاؿ٠  ٜهٕٛ شلا أ

مبع٢ٓ إٔ اٱكاؿ٠  ،١. ٖٚٛ ا٫عتباك ايكا٥ِ ع٢ً ايؿڀلٜات ٚايعك٬ْٝات ٚبٓا٤ ايعك٤٬اٱشلٝٸ

ٟٸ ا اي٬مّ ٖٛ أَلٷ١ تتعًل بًنّٚ تڀٜٛل ٚامؿٖاك ٖقٙ ا٫هتعـاؿات. إٕ ٖقاٱشلٝٸ  اعتباك

ٞٸ ـٻ ؿني، ٖٚٛ وتٟٛ عبني اهلل ٚاملهًډ ٚتٛآع ٞٸ ّ إٔ فنلْانُا تك  ;ع ع٢ً ٌَٓأ سكٝك

ٞٸؿڃْٳ ٜٚهٕٛ ي٘ يف بعض ا٭سٝإ ٌَٓأڅ ;ٜهٕٛ يف بعض ا٭سٝإ فاتٝاڄ  ًَِٚشٞ. ع

ٚاعتباك اٱْوإ ػًٝؿ١ هلل، ٚإٕ  ،ـ املًهٛتٞ: إٕ ايبشح ٖٓا عٔ ايبٴعٵكاٍقـ ٜٴ

َٔ  بٓا٤ َجٌ ٖقا اٱْوإ ٜتٓاؾ٢ َع اٱيناّ; ؾإٕ اٱْوإ ايقٟ ميتجٌ ٦ًٝاڄ بـاؾعڈ

ـٺ ل٠، ٚتٌُٛ تهٕٛ َ٪ثٿ اـٛف ٫ ميهٔ بٓا٩ٙ. إٕ ايذلب١ٝ َا ؿاَت تٓڀٟٛ ع٢ً يڀ

ٔٵ ا ايتأثرل تهًٝؿ١ٝ ٫ ٜهٕٛ شل عٓـَا تهتوب ُبػ١ڄ اٱْوإ إىل امللاتب ايعًٝا، ٚيه

. يٝى َٔ اي٬مّ إٔ اڄأٚ تهًٝؿ ، ٚيٝوت ٚظٝؿ١ڄعٔ اَتٝامڈ املڀًٛب. إٕ ا٭ػ٬م عباك٠څ

ٌٸ إٕ ايتأثرل ايقٟ ٜٓڀٟٛ عًٝ٘  .ـ٠ ٫مَاڄ َٚڀًٛباڄدٝٸ َا اْڀ٣ٛ ع٢ً ْتٝذ١ٺ ٜهٕٛ ن

٫ ٜٓڀٟٛ عًٝ٘ ايؿعٌ ايٛادب، َٚٔ ٖٓا قـ ٜهٕٛ تأثرل ٠٬ُ ايًٌٝ  ايعٌُ املوتشبٸ

 ؾإٕ ايتعايٞ إمنا ٜهُٔ يف ا٫ػتٝاك. ;ثرل ٠٬ُ ايِبضأندل َٔ تأ

ٚٸ :ميهٔ ايكٍٛ يف اؾٛابٚ : إْ٘ يف ساي١ ايكبٍٛ بٗقا ا٫ؾذلاض هب إٔ ٫ ٫ڄأ

ٕڈ ٟٸ بٝا إيناَٞ يف ايـٜٔ ٚا٭سهاّ ايٌلع١ٝ; ٭ٕ ٖقا ا٫هتـ٫ٍ ِٜـم  ٜهٕٛ ٖٓاى أ
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 ;ٖٛ اٱنلاٙ ٚاٱدباك يف َٛكؿ ايٛادبات ا٭ػل٣ أٜٔاڄ. إٕ امللاؿ َٔ ايٛادب يٝى

٢ يف ايٛادبات هب قاكب١ ايٓؿى أٜٔاڄ. نُا إٔ ايٛدٛب ٫ ٜتٓاؾ٢ َع ؾشتٸ

ٟ إىل تعايٞ اٱْوإ إمنا ٜهٕٛ يف َلس١ً ايتهٜٛٔ، ايتهاٌَ، ؾا٫ػتٝاك ايقٟ ٜ٪ؿٿ

ٟٸ ًوڎ ِٸ ايؿٌِ يف ٖقا ايبٝإ بني َكاّ ٚثاْٝاڄيف ٖقٙ املوأي١.  ٚيٝى ٖٓاى أ : مل ٜت

ٌڈ اٱثبات ٌٸ َٚكاّ ايجبٛت، يف سني هب عح ٖقٜٔ املكاَني بٌه  .َوتك

ًٳوډ ٕٻ ﴿قاٍ اهلل تعاىل:  ;يف إٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل قـ ػًل اٱْوإ يػا١ٜٺ ٫  ٚٳأځ

ٗٳ٢ ٓٵتٳ ُٴ ٗٿ َكابٌ(، ٖٚٛ يف 42)ايٓذِ:  ﴾إڇيځ٢ كٳبٿوځ ايڃ ُٵعٳ ﴿َٚو٪ٍٚ:  ـٷٖقٙ ايػا١ٜ َتع ٕٻ ايوٻ إڇ

ٚٳايڃ ِٳلٳ  َٳوٵٚٳايڃبٳ ٘ٴ  ٓٵ ٕٳ عٳ ٌټ أڂٚيځ٦ٹوځ نځا (، ٚهب إٔ تهٕٛ 36)اٱهلا٤:  ﴾٫ٚڄ٪ٴؿڂ٪ٳاؿٳ نڂ

ـٸ َات َٔ أدٌ ايٍُٛٛ إىل ٖقٙ ايٓكڀ١. إٕ ٖقا إمنا ميهٔ عٓـَا تِبض ٖٓاى َك

ٝٸايكٹ ـٳ، ١ڄٝٳِ ا٭ػ٬ق١ٝ عًُ ٝٵ إٔ كايؿتِٗ إمنا ٖٞ َع ٖقا ايٓشٛ َٔ اٱيناّ ٚاٱدباك.  بٳ

ض ايعكًٞ يف َكاّ ايجبٛت ٚعامل ايٛاقع إٔ اٱْوإ بٵٔ ٚايكڂيكـ أثبتٓا يف عح اؿڂوٵ

ٔٷ ـٳ٘، إيٝاڄ بايٓوب١ ل اؿٍِٛ ع٢ً ايهُا٫ت ٓلٚكٜٸبٳٜٴعتٳ نا٥ ٝٵ إٔ ا٫ػت٬ف ٜهُٔ  بٳ

ًكٝاّ بقيو. يٛ قبًٓا بٔلٚك٠ ؼٌِٝ ييف َكاّ اٱثبات ٚطلٜك١ ايبٝإ ٚايـاؾع 

ـٸبٳايهُا٫ت، ٚقبًٓا تٳ َات ٚايڀلم امل١ًُٛ إىل فيو يف َكاّ ايجبٛت، ؾٌٗ عاڄ يقيو باملك

ـٿ ٟٸ طلٜلڈميهٔ يًٌاكع يف َكاّ ايجبٛت إٔ ٫ ٜك ٚٸيًٍُٛٛ إىل املڀًٛب؟  ّ يٓا أ  .٫ڄٖقا أ

ٜاڄ بايهاٌَ َٔ بني امللاسٌ : َا ٖٞ امللس١ً اييت ٜعتدل ايٍُٛٛ إيٝٗا ٓلٚكٚثاْٝاڄ

ـٸ ؟املُه١ٓ ـٸ َٔ ايهُاٍ؟ إٕ ٖقا َٔ أٚ َا ٖٞ املك َات اييت تًُٛٓا إىل ٖقا اؿ

املٛٓٛعات اييت هب ايعجٛك ع٢ً دٛابٗا َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ. يكـ قاّ ايٌاكع ع َٔ أدٌ 

ٝٗا ٜٔؿٞ عً ايٍُٛٛ إىل فيو ع بتٓاٍٚ املوا٥ٌ يف ايكلإٓ َٔ كتًـ اؿٝجٝات; ؾتاك٠ڄ

ـٻ ُبػ١ڄ آػل  ٚيف َٛٓعڈ ;خ عٔ ايعكاب ٚايجٛاب ايـْٟٝٛ ٚا٭ػلٟٚسكٛق١ٝ، ٜٚتش

ٜكتِل ع٢ً تٓاٍٚ ايجٛاب ٚايعكاب ا٭ػلٟٚ ؾكط. ٚبايتايٞ إفا أكاؿت ايك١ٝٔ إٔ تهٕٛ 

أندل؟ إٕ كعا١ٜ املوأي١  يتٓڀٟٛ ع٢ً تأثرلڈ ;ؾُا ٖٞ ايڀلٜك١ ا٭ؾٌٔ يبٝاْٗا ١ڄأػ٬قٝٸ

أٚ  ;أػل٣ بوبب ٚدٛؿ عكٛب١ عًٝٗا ٚتاك٠ڄ ;بوبب قُٝتٗا ممه١ٓڄ ا٭ػ٬ق١ٝ إمنا تهٕٛ

 ;ُا تهٕٛ أسٝاْاڄ بوبب كعا١ٜ ساٍ ايٓايبٳٚكٴ ;٭ْٗا متٓض اٱْوإ ًؼ١ِٝ ٚاعتباكاڄ

با٫يتؿات إىل ايـٚاؾع املؼتًؿ١ يف كعا١ٜ املوا٥ٌ ٚٚتاك٠ بوبب اـٛف َٔ ايٌلط١. 
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ٔڈ ا٭ػ٬ق١ٝ هب اػتٝاك ْدل٠ٺ عٔ عامل  إٕ ايبشح يف َكاّ ايجبٛت ٖٛ عحٷكتًـ.  ٚؿ

ٝٳِ ٝٳِ اييت ػب َلاعاتٗا ٚايكٹٝٳِ ايكبٝش١، ٚايكٹٚايكٹ ٔڈٝٳِ اييت تٓڀٟٛ ع٢ً سٴوٵٝٳِ، ايكٹايكٹ

ّٷ ٝٳِ اييت ٫ َٴًن١َ ٚايكٹ ٝٳِ املٌت١ًُ ع٢ً ًَِش١ٺيف كعاٜتٗا، ٚايكٹ اييت يٝى ٖٓاى إينا

 َٴًن١َ. تٓڀٟٛ ع٢ً ًَِش١ٺ

ٔڈٚيف َكاّ اٱ َٔ أدٌ ايٍُٛٛ إىل ٖقٙ  ;كتًـ ثبات ميهٔ تٛظٝـ ؿ

ٔٵ ٌٸ املِاحل، َٔ قبٌٝ: ؿٔ ايٛعغ ٚاٱكًاؿ، ٚؿٔ ايعتاب، ٚؿٔ اـڀاب. ٚيه  ن

ٔڈ أندل يف املؼاطب، ٜٚلؾع يـٜ٘ ايـاؾع مٛ ايكٝاّ بايؿعٌ، هٛف  وتٟٛ ع٢ً تأثرلڈ ؿ

ٌڈ ًٳوډأندل.  ٜهٕٛ َڀًٛباڄ بٌه ٝٳِ يف َكاّ ايتٌلٜع، أٚ قٙ ايكٹيف إٔ ينّٚ تٓؿٝق ٖ ٫ 

ٚإٕ ايٌاكع  .ٚيوإ كتًـ عٔ اٱيناَات اؿكٛق١ٝ قـ متٸ بٝاْ٘ بًػ١ٺ ،يف َكاّ اٱكًاؿ

ـٻ َا  ي قاّ يف ايكلإٓ ايهلِٜ ع با٫يتؿات إىل إسلام املًِش١ أٚ املؿوـ٠ يف َٛٓٛعڈاملك

اّ ا٭ػ٬ق١ٝ. إفٕ ع باٱكًاؿ إىل ٖقٙ املٛٓٛعات أٚ اعتباكٖا َٔ أدٌ تٓؿٝق ا٭سه

ؾهُا مٔ يف ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ َٔ ايكا٥ًني بٛدٛبٗا ٚعـّ ٚدٛبٗا، نقيو ميهٔ 

ٖٚقٙ اٱيناَات قـ . يٓا ايٍُٛٛ يف ا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ إىل َجٌ ٖقٙ اٱيناَات أٜٔاڄ

ؽتًـ عٔ اٱيناَات ايؿك١ٝٗ َٔ سٝح ا٫عتباك ٚايتٌلٜع أٚ ؿٔ ايبٝإ. إٕ ٖقا ا٭َل 

ّٸ منا ميهٔ ايٍُٛٛ إيٝ٘ َٔ ػ٬ٍ ؿكاه١ آٜات ايكلإٓ ٚأهًٛب ٚؿٔ بٝاْٗا. إ اشلا

ـٸ٠ فُٛعات، ٚفيو ع٢ً ايٓشٛ   :ايتايٞٚميهٔ تكوِٝ ٖقٙ اٯٜات إىل ع

ل٠ َٔ ػ٬ٍ بٝإ َِاحل َٚؿاهـ ا٭ؾعاٍ ٚايٓتا٥ر امل٪ثٿ ،ع إٕ ايكلإٓ ايهل1ِٜ

عُـ إىل تٌلٜع َب٢ٓ ٬َٚى إينا١َٝ ا٭سهاّ  ،يف تعايٞ ٚتهاٌَ ًؼ١ِٝ اٱْوإ

أػ٬قٞ. إٕ ايهجرل َٔ ا٭َٛك ا٭ػ٬ق١ٝ  ٟ إىل أَلڈايؿك١ٝٗ، ٚاعتدل إٔ ْتٝذت٘ ت٪ؿٸ

ٚٵكتٓـكز ُٓٔ ا٭ٖـاف ايؿك١ٝٗ ٚاؿكٛق١ٝ، ٚإٕ  ٌ يف املواعـ٠ ع٢ً تڀبٝل ٖا ٜتُجٻؿٳ

كٛم ئ تٌتٌُ َباْٝ٘ يًؿك٘ ٚاؿ َباْٞ ٖقٙ اؿكٛم، ٚإفا مل ٜهٔ يف ايبني َٔ ٖـفٺ

ـٸ يف عٳٚإٕ ايهجرل َٔ ٖقٙ ا٭َٛك، َٔ قبٌٝ: ايعـاي١، تٴ .ع٢ً تًو ائُا١ْ ايتٓؿٝق١ٜ

 .(66)َاڄمَل٠ َباْٞ ايؿك٘ ٚاؿكٛم، ٜٚهٕٛ ايعٌُ بٗا ٚادباڄ، ٚتلنٗا قلٻ

ُٳا نڂتٹبٳ﴿قاٍ تعاىل:  ّٴ نځ ٝٳا ِٿ ِٴ اي ٝٵهڂ ٓٴٛا نڂتٹبٳ عٳًځ َٳ ٔٳ آځ ٗٳا ايډقٹٜ ٜټ ٔٳ  ٜٳا أځ عٳًځ٢ ايډقٹٜ

ٕٳ ِٵ تٳتٻكڂٛ ِٵ يځعٳًډهڂ ٔٵ قځبٵًٹهڂ  (.183)ايبكل٠:  ﴾َٹ



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد الثامن واخلمسون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

عات ا٭ػل١ٜٚ اييت بٹع إٕ ايكلإٓ ايهلِٜ َٔ ػ٬ٍ فنلٙ يعاقب١ املو٦ٝني ٚايتٻ2

ٗٿ  ـ ا٭ك١ٝٓ ٱيناّ ا٭ًؼاْ بايعٌُ بايكٛاْني ا٭ػ٬ق١ٝ.هتڀاشلِ مي

ْٴٛا ﴿قاٍ تعاىل:  ٚٳ ٚٳ٫عٳًځ٢ ايڃبٹلٿ ٚٳتٳعٳا ٛٳ٣  ٚٳٚٳايتٻكڃ ٚٳاتٻكڂٛا ْٴٛا عٳًځ٢ اٱڇ تٳعٳا ٕڇ  ٚٳا ـٵ ٚٳايڃعٴ ِڇ  ثٵ

ٕٻ اهللځ ـٴ ايڃعٹكځابٹاهللځ إڇ ـٹٜ ًٳ  .(2)املا٥ـ٠:  ﴾ 

ض إىل بعض ايٓتا٥ر عات ا٭ػل١ٜٚ تعلٻبٹٚبايتنأَ َع ايتقنرل بايتـاعٝات ٚايتٻ

ـٸ عٹنٞ ٜٴ ;ٚاٱعلاض عٓٗاب١ يف ٖقٙ ايـْٝا ع٢ً ا٫ػاٙ ٚايٓنٚع إىل ا٭ػ٬م املذلتٿ

 ا٭ػ٬ق١ٝ َٔ ػ٬ٍ ايًذ٤ٛ إيٝٗا. ا٭ك١ٝٓ يتشكٝل اٱيناّ ايـاػًٞ باملباْٞ

ٕٳ ﴿قاٍ تعاىل:  ٔٳ ٜٴشٳاكڇبٴٛ ُٳا دٳنٳا٤ٴ ايډقٹٜ ْٻ ٕٳ ؾٹٞ ا٭ځ اهللځإڇ ٛٵ ٜٳوٵعٳ ٚٳ ٘ٴ  ٕٵ ٚٳكٳهٴٛيځ كٵضڇ ؾځوٳاؿاڄ أځ

ٚٵ تٴكځڀډعٳ  ِٳًډبٴٛا أځ ٜٴ ٚٵ  ٔٵ ػٹٜٴكځتٻًڂٛا أځ َٹ ِٵ  ٗٴ ٚٳأځكٵدٴًڂ ِٵ  ٗڇ ـٹٜ ٜٵ ٔٳ ا٭ځأځ َٹ ٛٵا  ٓٵؿځ ٚٵ ٜٴ ٟٷ٬فٺ أځ ِٵ ػٹنٵ ٗٴ  كٵضڇ فٳيٹوځ يځ

ِٵ ؾٹٞ اٯځ ٗٴ ٚٳيځ ٝٳا  ْٵ ـټ ِٷؾٹٞ اي  . (33)املا٥ـ٠:  ﴾ػٹلٳ٠ٹ عٳقٳابٷ عٳعٹٝ

ٞ هلل هبشاْ٘ با٫يتؿات إىل اؿٔٛك ايٌاٌَ ٚايهًچ ،ع إٕ ايكلإٓ ايهل3ِٜ

ل ًتؼًڊي١ ل ا٭كٓٝٸُا ٜٛؾڍؾات اٱْوإ، إْٸؾعاٍ ٚتِلټٚتعاىل ٚإًلاؾ٘ ايـا٥ِ ع٢ً أ

 و باٱيناَات ايوًٛن١ٝ.با٭ػ٬م ٚايتُوټ

َٳا تٳ﴿قاٍ تعاىل:  ٚٳ ٕڈ  ًٳأڃ ٕٴ ؾٹٞ  َٳا تٳهڂٛ ٚٳ٫ٚٳ ٕڈ  ٔٵ قڂلٵآځ َٹ ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٌڈ إڇتٵًڂٛ  ُٳ ٔٵ عٳ َٹ ٕٳ  ُٳًڂٛ  ٫ډ تٳعٵ

َٹجٵكځ ٔٵ  َٹ ٔٵ كٳبٿوځ  َٳا ٜٳعٵنٴبٴ عٳ ٚٳ ٘ٹ  ٕٳ ؾٹٝ ٔٴٛ ٗٴٛؿاڄ إڇفٵ تٴؿٹٝ ًٴ ِٵ  ٝٵهڂ ٚٳ٫ نڂٓٻا عٳًځ ٍڇ فٳكٻ٠ٺ ؾٹٞ ا٭ځكٵضڇ  ا

ٚٳ٫ ٔٵ فٳيٹوځ  َٹ ُٵػٳلٳ  ٚٳ٫ أځ ُٳا٤ٹ  َٴبٹنيڈ ٫ډ أځنڃبٳلٳ إڇؾٹٞ ايوٻ  .(61)ْٜٛى:  ﴾ؾٹٞ نٹتٳابٺ 

ٓٳا اٱڇ﴿ٚقاٍ أٜٔاڄ:  ـٵ ػٳًځكڃ ٕٳٚٳيځكځ ٘ٹ  ْٵوٳا ٝٵ ٔٴ أځقڃلٳبٴ إڇيځ ْٳشٵ ٚٳ ٘ٴ  ٘ٹ ْٳؿڃوٴ ٛڇيٴ بٹ ٛٳهٵ َٳا تٴ ِٴ  ْٳعٵًځ ٚٳ

ـٹ ٛٳكڇٜ ٌڇ ايڃ ٔٵ سٳبٵ  .(16)م:  ﴾َٹ

ِٸ4 ِٸ ع يكـ اٖت  ايكلإٓ ايهلِٜ بايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ ٚايؿك١ٝٗ ع٢ً ايوٛا٤، ٚاٖت

ٌڈ ْٸ بُٗا بٌه  ؿٕٚ ايؿٌِ بُٝٓٗا. ،ػا

ٕٻ ﴿قاٍ تعاىل:  ٍڇ اهللځإڇ ـٵ َٴلٴ بٹايڃعٳ ٌٳا٤ٹ ٚٳاٱڇ ٜٳأڃ ٔڇ ايڃؿځشٵ ٗٳ٢ عٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ٚٳإڇٜتٳا٤ٹ فٹٟ ايڃكڂلٵبٳ٢  ٕڇ  سٵوٳا

ٕٳ ِٵ تٳقٳنډلٴٚ ِٵ يځعٳًډهڂ ٞڇ ٜٳعٹعڂهڂ ٚٳايڃبٳػٵ ٓٵهځلڇ  ُٴ  .(90)ايٓشٌ:  ﴾ٚٳايڃ

ٚاسـ٠،  َٔ ايعـٍ ٚاٱسوإ يف َلتب١ٺ ٚٓع اهلل تعاىل يف ٖقٙ اٯ١ٜ ن٬ڋيكـ 

، «ٜأَل»سـ. ٚع٢ً ايلغِ َٔ اهتعُاٍ ن١ًُ ٚا ٚيف هٝامڈ ،ٚاسـ٠ ٚأَل بُٗا يف عباك٠ٺ

ٔٵ ٢ إفا . ٚستٸ(67)يف بٝإ ٖقٙ اٯ١ٜ متٸ اؿهِ بٛدٛب ايعـٍ ٚاهتشباب اٱسوإ ٚيه
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ـٳ ٚاسـ يف أنجل َٔ َع٢ٓٶ قبًٓا عك٬ڄ ظٛام اهتعُاٍ يؿغٺ ٝٵ يف ٫ لٵإٔ ايؿِٗ ايعٴ بٳ

ـٸعٳبٵٜٓوذِ َع َؿَٗٛني كتًؿني، َٚٔ املوتٳ َٳ يؿغڅاڄ إٔ ٜوتٛعب ـ د  ٞٵٚاسـ َؿٗٛ

 . ٚعًٝ٘ ٫ ميهٔ يف آ١ٜٺ(68)ٚاسـ ٔ( يف ػڀابٺايٛادب ٚغرل ايٛادب )ايٛدٛب ٚاؿڂوٵ

ٞٸ ٚاسـ ايكٍٛ بٛدٛب َٛٓٛعڈ ٚاسـ٠ فات هٝامڈ ٞٸ ٚاهتشباب َٛٓٛعڈ ؾكٗ  .أػ٬ق

بني عًُا٤ ا٭ٍُٛ سٍٛ ظٗٛك ُٝػ١ ا٭َل يف  ع ا٭ؾعاٍ ا٭َل١ٜ: ٖٓاى اػت٬فٷ5

 قا ايعٗٛك. ؾكـ فٖب ايوٝـ امللت٢ٔ إىل ايكٍٛ بأْ٘ ٌَذلىڅٚنٝؿ١ٝ ٖ ،ايٛدٛب

َٳ ;يؿعٞ بني ايٛدٛب ٚا٫هتشباب ٟٸ قاٍ بأْ٘ ٌَذلىڅ ٔٵٖٚٓاى  بني ايٛدٛب  َعٓٛ

 ،يف ايٛدٛب ٚقـ فٖب ٌَٗٛك ا٭ُٛيٝني إىل ايكٍٛ بإٔ ا٭َل سكٝك١څ ;ٚايٓـب ٚاٱباس١

يف ايٛدٛب، َٚا مل ٜأفٕ املٛىل  ع٢ً اـ٬ف ؾٗٛ ظاٖلٷ ؾإفا مل تهٔ ٖٓاى قل١ٜٓڅ

. يكـ فنل ا٭ُٛيٕٝٛ ٖقٙ ايكاعـ٠ (69)بايذلى ؾإٕ ايعكٌ وهِ بٛدٛب ُـٚكٙ

ٔٸ. ٫هتٓباط ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ َٸ١ڄ ١ٝڄٖقٙ ايكاعـ٠ نًچ ٚيه ٚتًِض يؿِٗ مجٝع  ٚعا

ٚٸا٭قٛاٍ ٚايِْٓٛ،  م بني ا٭سهاّ : إٕ ايكلإٓ عٓـ ْنٚي٘ مل ٜؿلٿٚثاْٝاڄ .٫ڄٖقا أ

يًتٛظٝـ يف مجٝع  ؿك١ٝٗ ٚا٭سهاّ ا٭ػ٬ق١ٝ، ٚيقيو ؾإٕ ايكٛاعـ ا٭ُٛي١ٝ قاب١ًڅاي

 ٚاسـ٠. اٯٜات ايكلآ١ْٝ ع٢ً ٚترل٠ٺ

يكـ ٚكؿ قٍُٛ ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ يف ايكلإٓ ايهلِٜ ع٢ً أًهاٍ كتًؿ١. 

ٌٻ :َٚٔ بٝٓٗا ٘ ا٭ندل َع احملٍُٛ بٳايٌهٌ ا٭َلٟ; سٝح ٜٓڀٟٛ ٖقا ايٌهٌ ع٢ً اي

ايكٔاٜا ايؿك١ٝٗ يف ايكلإٓ. ٚنُا هبل إٔ فنلْا ؾإٕ يؿعٌ ا٭َل ظٗٛكاڄ يف يف 

ٟټ . َٔ ٖقٙ ايٓاس١ٝ بني كتًـ ايكٔاٜا يف ايكلإٓ ايهلِٜ ؾلمڈ ايٛدٛب، ٚيٝى ٖٓاى أ

ع٢ً ا٫هتشباب ع بٌ ع٢ً ايعهى ؾإٕ فُٛع  قا١ُ٥ٺ با٫يتؿات إىل عـّ ٚدٛؿ قل١ٜٓٺٚ

١ ع٢ً ايٛدٛب ع ؾإٕ ايهجرل َٔ ٖقٙ اٯٜات قٜٛٸ اٯٜات ٚأهًٛبٗا ٚهٝاقٗا وٌُ قل١ٜٓڄ

ٍٸ ع٢ً ائلٚك٠ ٚايًنّٚ. قاٍ تعاىل:  ٜـ

ٛٵ٫ڄ نځلڇمياڄ﴿ع  ُٳا قځ ٗٴ ٌٵ يځ  .(23)اٱهلا٤:  ﴾ٚٳقڂ

ٝٿٓاڄؾځكڂ٫ٛ﴿ع  ٛٵ٫ڄ يځ ٘ٴ قځ  .(44)ط٘:  ﴾ يځ

ْٴٛا ٚٳ﴿ع  ٚٳ ْٴٛا عٳًځ٢ اٱڇتٳعٳا ٚٳ ٚٳ٫ تٳعٳا ٛٳ٣  ٚٳايتٻكڃ ٚٳاتٻكڂٛا عٳًځ٢ ايڃبٹلٿ  ٕڇ  ٚٳا ـٵ ٚٳايڃعٴ ِڇ  ٕٻ اهللځثٵ  اهللځ إڇ

ـٴ ايڃعٹكځابٹ ـٹٜ  .(2)املا٥ـ٠:  ﴾ًٳ



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد الثامن واخلمسون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

ٚٳ﴿ع  ُٴشٵوٹٓٹنيٳاهللڂٚٳأځسٵوٳٓٴٛا   .(93)املا٥ـ٠:  ﴾ ٜٴشٹبټ ايڃ

ٖٳ شلا ظٗٛكٷ١ ع٢ً ايڀًب ع إٕ اٯٜات اٱػباك١ٜ ايـايچ6 ـ ٖقا يف ايٛدٛب. ٜٚٴٌا

ُا ناْت ايكٔاٜا اٱػباك١ٜ يف َكاّ طًب ا٭هًٛب يف ايكٔاٜا ا٭ػ٬ق١ٝ نجرلاڄ. ٚنًچ

 قٛي٘ تعاىل: :يف ايٛدٛب. َٔ قبٌٝ َا ؾإْٗا هتهٕٛ ع َجٌ ؾعٌ ا٭َل ع ظاٖل٠ڄ ٤ًٞٺ

ٓٳا اٱڇ﴿ ٝٵ ُٻ ٚٳ ٘ٹ سٴوٵٓاڄٚٳ ٜٵ ـٳ ٛٳايٹ ٕٳ بٹ  .(8)ايعٓهبٛت:  ﴾ْٵوٳا

ـٷ إٕ ُا ثبت إٔ املٛىل قـ طًب ; إف نًچ٬َى َٚعٝاك ظٗٛك ا٭َل يف ايٛدٛب ٚاس

ٟٸ يؿغٺ ،ايعٌُ ب٤ٌٞٺ َا مل ٜأفٕ  ،ؾإٕ ايعكٌ وهِ بٛدب ا٫َتجاٍ ٚايڀاع١ ،ٚبٝإ بأ

ٕٵ ،يف ٖقٙ اٯٜات املٛىل ْؿو٘ بايذلى. نُا ٚكؿت تُٛٝاتٷ بِٝػ١  ؿٵلڇمل تٳ ٖٚٞ ٚإ

يف َكاّ ايڀًب ٚاملڀًٛب يًُٛىل.  ٗا ٚاكؿ٠څرل، ٚيهٓٸُٓاْاڄ يًُنٜـ َٔ ايتأث ;ايڀًب

َٳ ٜقٖب إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ٖقا ا٭هًٛب يف َكاّ ايڀًب أبًؼ َٔ ايكٔاٜا  ٔٵٖٚٓاى 

ٕٸا٭َل١ٜ; ٭ْٗا يف اؿكٝك١ ؽدل عٔ ٚقٛع ٚؼكڊ ا٫َتجاٍ قـ ُـك عٔ  ل ايؿعٌ، ٚنأ

ًٳوډ. (70)ـاملهًډ يف َكاّ  ؿٴلڇيف إٔ ؿٔ املوا٥ٌ ا٭ػ٬ق١ٝ املكلٕٚ بايٛعغ، ٚايقٟ ٜٳ ٫ 

ٌڈايڀًب، َٔ ًأْ٘ إٔ ٜ٪ثٿ أندل. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي تهٕٛ َوأي١ اٱيناّ يف  ل بٌه

، ٚإٕ اٯٜات ايتبٌرل١ٜ ٚايتشقٜل١ٜ تورل باػاٙ اڄكَتشكچ اڄايوًٛى اٱْواْٞ أَل فاٍ

 ؼكٝل ٖقٙ ايػا١ٜ.

 

 ــــــ الٍتيجة

ل ١ يًؿلؿ ٚاجملتُع، تٛؾڍباٱٓاؾ١ إىل بٓا٤ ايجكاؾ١ ٚإثبات اشلٜٛٸ، إٕ ا٭ػ٬م

ِٸ َٔ ايعباؿات ٚاملعا٬َت  ا٭ك١ٝٓ املٓاهب١ يتڀبٝل ايتهايٝـ ايٌلع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ع ا٭ع

ٚإٕ اجملتُع اٱْواْٞ إفا ؾكـ ا٭ػ٬م هٛف  .ٚا٭سهاّ ٚايكٛاْني املـ١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ع

ٝٳِ يتڀبٝل ايكٹ ١ اٱْوا١ْٝ، ٫ٚ تهٕٛ ٖٓاى إَها١ْٝڅٚعاكٜاڄ َٔ اشلٜٛٸٜهٕٛ فلٸؿاڄ 

ٌڈ ٛٸ٠ ٚايلعب ٚايعٓـ. يٛ ْعلْا إىل ا٭ػ٬م َٔ ٖقٙ اينا١ٜٚ عٓـٖا  إ٫چ ْويبٸ بٌه بايك

ٓاڄ، ٚهٛف ٜهٕٛ اعتباكٖا ػاكداڄ عٔ ؿا٥ل٠ وٳئ ميهٔ إٔ ْعتدل ا٭ػ٬م أَلاڄ سٳ

ٌ أهاهاڄ يًشٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ اعتباك َا ٌٜهڍاملو٪ٚيٝات اٱينا١َٝ. نٝـ ميهٔ 

طبكاڄ يًتشًٌٝ ٚات؟ اٱْوا١ْٝ ػاكداڄ عٔ ؿا٥ل٠ ائلٚكات، ٚإؿكاد٘ ُٓٔ املوتشبٸ
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ـٿ ّ لـ إٔ ايكلإٓ ايهلِٜ ٜعتدل ٚدٛب اَتجاٍ ا٭ػ٬قٝات ع٢ً غلاك ها٥ل املتك

ٔٵ ؾكـ أيكٝت  اڄ شلا أًُٝٸفا٫ڄسٝح تهٕٛ كٚغ اٱْوإ  ايتهايٝـ اٱينا١َٝ، ٚيه

تٗا يف ٖقٙ ايـْٝا ع٢ً عاتل ٚدـإ ايؿلؿ، سٝح ميهٔ قانُتٗا يف ٝٸَو٪ٚي

ٛٸقه١ُ ايٛدـإ املتُجٿ  إىل اهلل ا١َ، ٚمتٸ إٜهاٍ أَلٖا يف ّٜٛ ايكٝا١ٌَ بايٓؿى ايً

ٗٻ ـ ايوبٌٝ إىل ا٫كتكا٤ هبشاْ٘ ٚتعاىل. ؾإفا ايتنّ اٱْوإ بٗقٙ ايكٛاعـ ٜهٕٛ قـ َ

 ب اٱشلٞ.لٵَإ َٔ ايكڂلٵـ ٚاؿٹعٵاڄ يًبٴإفا ػاٚم فيو ؾوٛف ٜهٕٛ َوتشكچبإمياْ٘، ٚأَا 

ٌڈ إفا نإ ايهجرل َٔ ا٭ػ٬قٝات غرلٳ يًُتابع١ اؿكٛق١ٝ ؾإٕ ايوبب يف  قاب

فيو ٫ ٜعٛؿ إىل عـّ َو٪ٚي١ٝ اٱْوإ ػاٙ ٖقا ا٭َل، بٌ ٭ٕ املوا٥ٌ ايلٚس١ٝ أبعـ 

ق١ٝ. إٕ اجملتُع ايوعٝـ ٚايٓادض ٖٛ اجملتُع ايتهايٝـ ا٫دتُاع١ٝ ٚاؿكٛ فأٍَ 

باٱٓاؾ١ إىل َو٪ٚيٝات٘ اؿكٛق١ٝ أٜٔاڄ.  ،و باملو٪ٚيٝات ٚايًٛامّ ا٭ػ٬ق١ٝايقٟ ٜتُوٻ

ٚسٝح ٌٜٓأ ايٓعاّ اؿكٛقٞ ٚايٓعاّ ا٭ػ٬قٞ يٲه٬ّ َٔ َِـك ايٛسٞ ٚايعكٌ 

ا٫ػتٝاك١ٜ ٚاسـ، ٌٜٚذلنإ يف تٓعِٝ ا٭ؾعاٍ  ٚايؿڀل٠، ٜٚوتكٝإ َٔ َعنيڈ

ٚيف تهاًَ٘ ايلٚسٞ ٚاملعٟٓٛ، ُٚٓإ أَٔ ٚهعاؿ٠ اجملتُع، ػب  ،يٲْوإ

ٌ قٛاّ أسهاَ٘ باٱيناّ. ٚع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ُٗا بُٛؿُٗا ْعاَاڄ ٚاسـاڄ ٜتُجٻؿكاهتٴ

ٝٳِ ٚا٭ػ٬قٝات ٖٛ يوإ ايٛعغ ٚايِٓٝش١، ٚقـ يوإ بعض آٜات ايكلإٓ يف إب٬ؽ ايكٹ

ٍٸ ُٓاْاڄ يًُنٜـ َٔ ايتأثرل ع٢ً ايكًٛب، إ٫چ ;عاطؿ١ٝ بٝاْٗا بِٝػ١ٺ متٻ ع  إٔ ٖقا ٫ ٜـ

ٛٻ تٗا. ٌٖ ميهٔ هلل هبشاْ٘ ٚتعاىل ع ايقٟ أعًٔ ع ع٢ً عـّ إيناَٝٸ ك بعضٷنُا تِ

عٔ إٔ غاٜت٘ َٔ ايبعج١ ٚإكهاٍ أْبٝا٥٘ تنن١ٝ ايٓؿٛي ٚتٗقٜب ا٭ػ٬م ع إٔ ٫  ُلاس١ڄ

 ١؟!ٜل٣ إينا١َٝ ايٍُٛٛ إىل ٖقٙ ايػاٜ

ٛٳ ايډقٹٟ بٳعٳحٳ ؾٹٞ ا٭ڂ﴿قاٍ تعاىل:  ِٵ ٖٴ ٗڇ ٜٴنٳنڍٝ ٚٳ ٘ٹ  ٜٳاتٹ ِٵ آځ ٗڇ ٝٵ ٜٳتٵًڂٛ عٳًځ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٝٿنيٳ كٳهٴ٫ٛڄ  َٿ

ٕٵ ٚٳإڇ ُٳ١ځ  ٚٳايڃشٹهڃ ِٴ ايڃهٹتٳابٳ  ٗٴ ُٴ ٜٴعٳًڍ ٓٳ٬ ٚٳ ٌٴ يځؿٹٞ  ٔٵ قځبٵ َٹ َٴبٹنيڈنځاْٴٛا   .(2)اؾُع١:  ﴾ٍڈ 

ع٢ً ؾعٌ اـرل عُـ إىل بٌاكتِٗ ٘ يًٓاي إٕ ايكلإٓ ايهلِٜ يف إطاك سجٿ

ٚتٌذٝعِٗ ع٢ً تٗقٜب ايٓؿى; يًِٝٛا َٔ ػ٬ٍ فيو إىل ايؿٛم ٚايوعاؿ٠ ٚايؿ٬غ. قاٍ 

 تعاىل:

ٖٳا﴿ع  ٔٵ مٳنډا َٳ ـٵ أځؾڃًځضٳ   .(9)ايٌُى:  ﴾قځ
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ٔٵ ٜٴڀٹعڇ ﴿ع  َٳ ٛٵماڄ عٳعٹُٝاڄاهللځٚٳ ـٵ ؾځامٳ ؾځ ٘ٴ ؾځكځ ٚٳكٳهٴٛيځ  .(71)ا٭سناب:  ﴾ 

 املڀًٛب١ ٚا٭ػرل٠ يف سٝا٠ ايٓاي، ٚهب ايعٌُ ع٢ً ؼكٝكٗا.ٖقٙ ٖٞ ايػا١ٜ 
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(26) Descriptive. 

(27) Descovery. 

(28) Normative. 

(29) Invention. 

 

 

 

(34) Pojman, Louis. P. 1987, ed “Morality and Religion”, Plato in philosophy of 

Religion: An Antology, (u.S.a: wadsworth) p. 496 – 497. 
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 ساتْ ووعاملْغِّوفّووْ وخصائصْ ووؤ :التديَُّ

 ةة اجتىاعّيديٍّي دزاضٌة

 

 
 د. الشيخ مهدي مهريسي

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ ياتمِّالفصن األّوه: الُه

 ــــــ ـ بياُ املطألة1

َتها١ًَ َٔ بٝإ اؿكا٥ل ٚايعكا٥ـ ٚا٭َٛك املع١ٜٛٓ  عٔ فُٛع١ٺ إٕ ايـٜٔ عباك٠څ

 نٌڎ ِ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚايُٛاٜا ٚايتهايٝـ ٚايٌعا٥ل ٚاملٓاهو. ؾُا ٖٛ سغچٝٳٚايلٚس١ٝ ٚايكٹ

ٚٵكٔ؟ َٚا ٖٛ َٔ ٖقٙ ا٭َٛك يف ايتـٜټ ـٻ ٌپايقٟ ٜ٪ؿٸ اي َٓٗا يف نُاٍ اٱميإ ٚإمتاّ  ٜ٘ ن

ٌٸ ٌپَوًِ إىل َعلؾ١ َا ٖ ايـٜٔ؟ ٜتٛم ن ِ ٝٳَٔ ٖقٙ ايكٹ ٛ ايتأثرل ايقٟ ٜذلن٘ ن

 ٓ٘.ٚايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ املتكـ١َ يف تـٜټ

أػل٣، ؾٓكٍٛ: َا ٖٞ اـِا٥ّ  نُا ميهٔ يٓا إٔ ْڀلغ ٖقا ايو٪اٍ بِٝػ١ٺ

ٔ أٚ اجملتُع ٚاؿه١َٛ ايـ١ٜٝٓ؟ إٕ ٖقٙ ف بٗا ايٌؼّ املتـٜٿلٳٚايِؿات اييت ٜٴعٵ

ِٸا٭ه١ً٦ تعٛؿ يف اؿكٝك١ إىل بٝإ  ٔ بٛدٛؿٖا، ٜٚٓعـّ ِ اييت ٜتشكل ايتـٜټٝٳايكٹ أٖ

 باْعـاَٗا.

ٝٿ عِل١ٜ أَهٔ يٓا ايكٍٛ: َا ٖٞ ْوب١  ٔ ٖقٙ املوأي١ بعباك٠ٺٚإفا أكؿْا إٔ ْب

ٔ؟ ٌٖ ؼتٟٛ مجٝع ٖقٙ ا٭َٛك ِ ٚايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ يف ايتـٜټٝٳايتأثرل ايقٟ تذلن٘ ايكٹ
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ُٸٚاسـ٠ َٚتوا١ٜٚ َٔ ايتأثرل ٚا٭ ع٢ً ْوب١ٺ ُٸ ١ٝ أّ إٔ يبعٔٗا ْوب١ تأثرلڈٖ ١ٝ أندل ٚأٖ

 َٔ غرلٖا َٔ ا٭َٛك ا٭ػل٣؟

ًٳوډ ٚاسـ٠ َٔ ايتأثرل  ِ ايـ١ٜٝٓ يٝوت ع٢ً ؿكد١ٺٝٳيف إٔ ايتعايِٝ ٚايكٹ ٫ 

ُٸ ُٸٚا٭ٖ َٔ ػ٬ٍ ايٓعل يف املِاؿك ٚامللادع  ٌ ي٘ بوٗٛي١ٺ١ٝ، ٖٚقا َا ميهٔ ايتٛ

ِ بهْٛٗا أ٬ُڄ ٝٳأٚ ايتعلٜـ ببعض ايكٹ ،اٱميإايـ١ٜٝٓ. ٚإٕ ايتؿلٜل بني اٱه٬ّ ٚ

 ٓاڄ، ٌٜرل إىل ٖقا ا٫ػت٬ف ٚايتؿاٚت يف ايـكد١ ٚايلتب١ بٝٓٗا.نڃٚأهاهاڄ ٚكٴ

لٜٔ يف اٱه٬ّ أٜٔاڄ. نُا ْل٣ ٖقا ايتؿاٚت ٚا٫ػت٬ف يف ن٬ّ بعض املؿهڍ

٢( ع ؾلقاڄ بني ي٘ بعٓٛإ )ْجل طٛب ع يف نتابٺ ١َ٣ ايٌعلاْٞ قـ كأَٔ فيو إٔ ايع٬چٚ

 ;إٕ ايـٜٔ يف ا٫ُڀ٬غ ايِشٝض ٚايـقٝل ىتًـ عٔ ايٌلع»إف قاٍ:  ;ٔع ٚاملتـٜٿاملتٌلٿ

عٔ ها٥ل املوا٥ٌ ا٭ػل٣،  عٔ ايكٛاْني ايؿك١ٝٗ، ٚأَا ايـٜٔ ؾٗٛ عباك٠څ ؾايٌلع عباك٠څ

 .(1)«َٔ قبٌٝ: ا٭ٍُٛ ٚايعكا٥ـ ٚا٭ػ٬م

ع بكٛي٘: ٔ عٔ املتٌلٿؾٌِ املتـٜٿٚع٢ً أهاي ٖقا ايتؿاٚت عُـ زلاست٘ إىل 

ٚٵكنُا إٔ ايٓاي ىتًؿٕٛ ب» ٌٸِٖ يف ايتُوټـٳ ّڈ و بايـٜٔ أٚ ايٌلع، ؾه ٜبـٟ  ًؼ

جاڄ أندل بأٍُٛ ايـٜٔ ٜبـٟ بڀبٝع١ اؿاٍ عٓا١ٜ أندل يف ايعٌُ بايٌلٜع١ تٌبټ

ُٸ ك١ أندل بايعٌُ ٜكٓع مبذلٸؿ َڀاب ١ٝڄٚا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ أٜٔاڄ، ٚإٕ ايقٟ ٜبـٟ أٖ

ؾًٛ هاؾل  .ٝاڄ نبرلاڄ يوعاؿت٘ يف اٯػل٠عٵأعُاي٘ ع٢ً ظٛاٖل ايٌلع ؾكط، ٫ٚ ٜبـٟ هٳ

ٚهكط عٓ٘ ٚدٛب ايِّٛ، نإ فيو بايٓوب١ ي٘ ػرلاڄ َٔ اٱقا١َ  ،يف ًٗل كَٔإ

ُٸت٘ بِشٸ١ .ٚايِّٛ ٚإؿكاى هعاؿ٠ ايِٝاّ يف ًٗل كَٔإ .. ٚيف املعا٬َت تٓشِل ٖ

ٗا. ٚقـ فنل اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل يف ايكلإٓ مجاع١ َٔ املعا١ًَ، ؿٕٚ إٔ ٜعبأ علَت

شلِ َا ٜلنبٕٛ عًٝ٘  ـٸعٹٚهأيٛٙ إٔ ٜٴ |ٚا إىل كهٍٛ اهلل٩ايؿكلا٤ ايقٜٔ دا

َٔ إدابتِٗ إىل ه٪اشلِ، ؾوكط عِٓٗ اؾٗاؿ  ٔ ايٓيبٸيًٌُاكن١ يف ايكتاٍ، ؾًِ ٜتُهډ

٢ أػقت ايـَٛع ػلٟ َٔ َآقِٝٗ، يقيو، ٚيهِٓٗ َع فيو سنْٛا سنْاڄ ًـٜـاڄ، ستٸ

٘ٹ ﴿ٚفيو سٝح ٜكٍٛ تعاىل:  ٝٵ ِٵ عٳًځ ُٹًڂهڂ َٳا أځسٵ ـٴ  ِٵ قڂًڃتٳ ٫ځ أځدٹ ٗٴ ُٹًځ ٛٵىځ يٹتٳشٵ َٳا أځتٳ ٔٳ إڇفٳا  ايډقٹٜ

َٵعڇ سٳنٳْاڄ أځ ـٻ ٔٵ اي َٹ ِٵ تٳؿٹٝضٴ  ٗٴ ٓٴ ٝٴ ٚٳأځعٵ ٛٳيډٛا  ٕٳ ٕٵ ٫ځتٳ َٳا ٜٴٓؿٹكڂٛ ـٴٚا  . يف سني يٛ (92)ايتٛب١:  ﴾ٜٳذٹ

ب ظاٖل وٳع١ يٌعلٚا بايوعاؿ٠ إٔ هكط اؾٗاؿ عِٓٗ عځِٗ ناْٛا فلٸؿ َتٌلٿأْ
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بوبب سلَاِْٗ َٔ  ;ٓني، ٚيقيو ًعلٚا باؿنٕأِْٗ ناْٛا َتـٜٿ أسهاّ ايٌلع. إ٫چ

هعاؿ٠ املٌاكن١ يف اؾٗاؿ ٌْٚٝ ثٛاب اٯػل٠. أَا ايقٟ ٜوعـٙ هكٛط اؾٗاؿ عٓ٘ 

 .(2)«َٔ ايجٛاب ؾًٝى ي٘ ِْٝبٷ

ـ َٔ أٚٓض يًُوأي١ أَهٔ يٓا ايكٍٛ: إٕ ايـٜٔ ٜتأيچ ْا كهِ ُٛك٠ٺؿٵأكٳٚإفا 

ٛٸ١َ يًـٜٔ أٚ ايتـٜټ ّٷعٓاُل ٚتعايِٝ ميهٔ اعتباكٖا بُٛؿٗا َك ع٢ً  ٔ. ؾإفا عٌُ ًؼ

ِٸإٓاڄ. ٚسٝح ٔ بٗقٙ ايتعايِٝ زلٸٞ َتـٜٿا٫تِاف ٚايتنٜټ َٔ ٖقٙ  ٕ ؼكٝل اؾاْب ا٭ٖ

ْڀًل  ،ًَُٚٛه١ ٚآش١ڄ ٔ ٌَاٖـت٘، ؾإٕ ي٘ ع٬َاتٺ٫ٚ ميه ،ؿاػًٞ ايتعايِٝ أَلٷ

ٛٸ١َ، نُا ْڀًل ع٢ً تًو ايع٬َات ايٛآش١ ٚاملًُٛه١  عًٝٗا َِڀًض ايعٓاُل املك

 َِڀًض ايٌاػّ ٚاـِا٥ّ.

ٛٸ١َ إىل بٝإ ايعٓاُل ايل٥ٝو١ امل٪يچ إٕ ٖقٙ ايـكاه١ توع٢ َٔ د١ٗٺ ؿ١ ٚاملك

اييت تعتدل  ،ٔإ ًٛاػّ ٚػِا٥ّ ايتـٜټأػل٣ إىل بٝ نُا توع٢ َٔ ْاس١ٝٺ ;ٔيًتـٜټ

ِٸ  ِ ايـ١ٜٝٓ.ٝٳايتعايِٝ ٚايكٹ يف اؿكٝك١ َٔ أٖ

ـ َٔ املؿاِٖٝ عٓـَا ْٓعل إىل ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ ْـكى إٔ دن٤اڄ َٓٗا ٜتأيچ

ٛٸ٠ ٚاٱَا١َ ٚأَا اؾاْب اٯػل َٔ ايتعايِٝ  ;ايعكا٥ـ١ٜ، َٔ قبٌٝ: ايتٛسٝـ ٚاٯػل٠ ٚايٓب

تبٝإ املؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ املٌرل٠ إىل ايِؿات املُـٚس١ ٚاملق١ََٛ ايـ١ٜٝٓ ؾٝعٌُ ع٢ً 

َٚٔ  ،٢ يف ايػايب َٔ ػ٬ٍ ايع٬ق١ بني اٱْوإ ٚػايك٘يـ٣ اٱْوإ، ٚاييت تتذًچ

ػ٬ٍ ايع٬ق١ بني ايٓاي أْؿوِٗ، َٔ قبٌٝ: ايلٓا، ٚايتوًِٝ، ٚايِـم، ٚايعؿٛ، 

ّٸ ;ٚاٱسوإ إىل اٯػلٜٔ ببٝإ ٚتؿورل املٓاهو  ٚاؾن٤ ايجايح َٔ ايتعايِٝ ىت

ٚايكوِ ايلابع ; ٚايٌعا٥ل ايـ١ٜٝٓ، َٔ قبٌٝ: اي٠٬ِ، ٚايِّٛ، ٚاينٜاك٠، ٚإقا١َ املآمت

ّٸ ببٝإ اؿكٛم ٚسـٚؿٖا بني ايٓاي، سٝح لـ اؾن٤ ايل٥ٝى َٔ ايؿك٘ َٔ ٖقا  ىت

ٟټ ا٭قواّ ا٭كبع١ أٚ أدنا٥ٗا تعتدل َٔ ٖقٙ  ايكبٌٝ. ٚاٯٕ ٜڀلغ ٖقا ايو٪اٍ ْؿو٘: أ

 ٔ؟ايٌٛاػّ ٚاـِا٥ّ ايل٥ٝو١ يف ايتـٜټ

٪، ٚانتٌاف بٛاطٔ ايٓاي ع ايكٝاّ با٭عُاٍ اـاكق١ يًعاؿ٠، َٔ قبٌٝ: ايتٓبټ

 ٚؿػا٥ًِٗ، ٚاـرل٠ املڀابك١ يًٛاقع.

 ٌ، ٚإقا١َ املآمت ٚايتعامٟ.ًبها٤ ٚايتٔلٸع عٓـ املٓادا٠ ٚايتٛهٸيع ايتٛؾٝل 
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ًكٝاّ با٭عُاٍ ايعباؿ١ٜ ايهجرل٠، َٔ قبٌٝ: اي٠٬ِ، ٚايِّٛ، يايتٛؾٝل  ع

 ٚاينٜاكات، ٚإقا١َ املآمت، ٚػتِ ايكلإٓ ايهلِٜ، ٚسؿغ ايكلإٓ.

 ف بًكا٥٘.ل١ٜ٩ ُاسب ا٭َل ٚايتٌلټيع ايتٛؾٝل 

 ًٌٗاؿ٠ يف هبٌٝ اهلل.يع ايتٛؾٝل 

٭ػ٬م، ٚامل٬نات َٔ قبٌٝ: أؿا٤ اؿكٛم، ٚكعا١ٜ ا ،أٚ غرل فيو َٔ ا٭َٛك

 ٔ.ايل٥ٝو١ يف ايتـٜټ

ٔ عًِ ا٫دتُاع ايـٜين، ٚاجملتُع املتـٜٿ فاٍنُا ٜڀلغ ٖقا ايو٪اٍ ْؿو٘ يف 

ٔ يف اجملتُع؟ ٌٖٚ ميهٔ اعتباك املٛاكؿ أٟ: َا ٖٞ امل٬نات ايل٥ٝو١ يًتـٜټ ،أٜٔاڄ

 ٔ؟َٔ ع٬َات ايتـٜټ ايتاي١ٝ

ـټ1  .(3)ؿ املوادـ ٚايِٛاَعع تع

 .(4)ا٭زلا٤ ايـ١ٜٝٓع 2

ـٸ3 ه١ )اٱَاّ ايلٓا يف ٌَٗـ، ٚأػت٘ ايوٝـ٠ ؾاط١ُ ع مٜاك٠ ايعتبات املك

ـٸ املعلٚف بع  ×ه١، ٚأػٛٙ ايوٝـ أمحـ بٔ اٱَاّ َٛه٢ بٔ دعؿلاملع١َِٛ يف قِ املك

، ( يف َـ١ٜٓ ًرلام، ٚايوٝـ عبـ ايععِٝ اؿوين يف ايلٸٟ، ٚنقيو اؿرٸ)ًاٙ 

ـٸٚمٜاك٠ نلب٤٬ امل ـٸك  .(5)ه١ ا٭ػل٣ه١، ٚايٓذـ ا٭ًلف، ٚغرلٖا َٔ ايبكاع املك

 .(6)ع ايٌٓاطات ايكلآ4١ْٝ

 .(7)ع ايٓقٚك ٚا٭ٚقاف5

ُٸ6 ـٸ ^١ ا٭طٗاكع َلاقـ ايواؿ٠ َٔ أبٓا٤ ا٭٥  .(8)ه١ٚا٭َانٔ املك

ٚٵكب ـٸعٳنُا إٔ ايتشًچٞ با٭ػ٬م ٚاسذلاّ اؿكٛم يف ؿا٥ل٠ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٜٴ ٙ ـٳ

ًٸَٔ   ٔ.لات ع٢ً ايتـٜټأِٖ امل٪

ٛڈ ٜلاعٞ ؾٝ٘  آػل. يٛ نٓا ْعٍٝ يف فتُعڈ ٫ٚ بأي ٖٓا بڀلغ ايو٪اٍ ع٢ً م

َٔ  ،ٔ، ٚناْت ا٭َج١ً ٚايُٓافز ع٢ً ايتـٜټايوابك١ٔ املٛاطٕٓٛ مجٝع َعاٖل ايتـٜټ

ٌڈ َٛؾٛك٠ڄ ،قبٌٝ: املوادـ ٚامللاقـ ٚا٭زلا٤ ايـ١ٜٝٓ ـٳنبرل،  يف اجملتع بٌه ٝٵ أْٓا  بٳ

ْٛاد٘ يف ٖقا اجملتُع ٌَانٌ داؿٸ٠ ع٢ً َوت٣ٛ اؿكٛم ٚا٭ػ٬م ٚايلؾاٙ ٚا٭َٔ، 

ٝٸ اڄ؟ نُا يٛ نإ ؾٌٗ ميهٔ اعتباك ٖقا اجملتُع ع يف َجٌ ٖقٙ اؿاي١ ع فتُعاڄ ؿٜٓ
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 نبرل: إىل سـڎ ايتاي١ٝاجملتُع ٌَت٬ُڄ ع٢ً املعاٖل 

 .(9)عاملٝاڄع ػاٚم إْتاز ايٓؿاٜات ٓعؿٞ اؿذِ املوُٛغ ب٘ 1

 .(10)ع اهت٬ٗى ايڀاق١ مبكـاك أٓعاف املوتًٗو عاملٝاڄ2

 .(11)ع اهت٬ٗى ايـٚا٤ مبكـاك أٓعاف املوتًٗو عاملٝاڄ3

 .(12)ع اكتؿاع ْوب١ اٱقباٍ ع٢ً دلاس١ ايتذٌُٝ إىل أٓعاؾٗا عاملٝاڄ4

 .(13)ع اهت٬ٗى َوتشٔلات ايتذٌُٝ مبكـاك أٓعاف املوتًٗو عاملٝاڄ5

 .(14)اـبن مبكـاك ثًح ايڀشني املوتًٗوع تبقٜل 6

 .(15)ع اهت٬ٗى املا٤ يف إٜلإ مبكـاك ٓعـ املوتًٗو عاملٝاڄ7

 .(16)ع اكتؿاع ْوب١ ػوا٥ل سٛاؿخ ايورل إىل أٓعاف أَجاشلا عاملٝاڄ8

 .(17)ع اٱسِا١ٝ٥ ايعاي١ٝ يًُؼايؿات امللٚك9١ٜ

ـٸ10  .(18)ٍ ايعاملٞع اكتؿاع ْوب١ ا٫كتٌا٤ إىل ٓعـ املع

ٍٸ11 ـٸٍ ايعاملٞ ع اكتؿاع ْوب١ ايػ  .(19)إىل ٓعـ املع

ـٸ12  .(20)ٍ ايعاملٞع ايتڀؿٝـ يف ايعٌُ يف ايـٚا٥ل قـ بًؼ أٓعاف املع

 .(21)ع اكتؿاع إسِا١ٝ٥ املؼايؿات اٱؿاك13١ٜ

 .(22)ع هْٛاَٞ ايٌٝهات ايؿاقـ٠ يًلُٝـ ٚا٫عتباك14

ـٸ15  .(23)ٍ ايعاملٞع اكتؿاع ْوب١ ايڀ٬م إىل ٓعـ املع

 .(24)ع اكتؿاع َوت٣ٛ ظاٖل٠ ايؿشٌا16٤

 .(25)ع إسِا١ٝ٥ ايٌذاك ٚايعلاى يف ايٌٛاكع أنجل َٔ املتعاكف عاملٝاڄ17

ـٸ18  .(26)ٍ ايڀبٝعٞع إسِا١ٝ٥ ْٚوب١ ايكتٌ ٚا٫ْتشاك أنجل َٔ املع

ـٸ19  .(27)ٍ ايڀبٝعٞع ْوب١ اٱؿَإ أنجل َٔ املع

 .(28)ع ْوب١ ٖلٚب ايعكٍٛ أنجل َٔ املعتاؿ20

 .(29)اٱسِا١ٝ٥ ايو١ٜٛٓ يًكلا٠٤ ؿٕٚ املوت٣ٛ املڀًٛبع 21

 .(30)ع َعٝاك ؾواؿ املو٪ٚيني22

 .(31)ع تٓاٍٚ املٌلٚبات ايهشٛي23١ٝ

 .(32)ع ايتـػني24
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 .(33)ات ايكٔا١ٝ٥ع إسِا١ٝ٥ املًؿچ25

 .(34)ع َِاؿٜل اؾلّ يف ايبًـ26

ٍٸ27  .(35)ٚا٫ستٝاٍ ع إسِا١ٝ٥ ايػ

 .(36)%44ع اكتؿاع سا٫ت ايػلم يف عرل٠ قنٜٚٔ إىل 28

 .(37)ع إسِا١ٝ٥ ايؿكل29

 .(38)ع إسِا١ٝ٥ ايبڀاي30١

 .(39)ع إسِا١ٝ٥ ايوذٓا31٤

يف نًُت٘ اييت أيكاٖا يف  ،(40)ٚيف اـتاّ ْوتعلض َا فنلٙ ايوٝـ ايكا٥ـ

ـٺ َا ٖقا ايٓٛع  َٔ ًباب قاؾع١ ػلاهإ ايٌُاي١ٝ، سٝح اهتعلض ؾٝٗا إىل سـڎ سٌ

ـٸ قٛي٘: :َٔ املٌانٌ. َٚٔ فيو ّ ايٌاٌَ مبع٢ٓ بٓا٤ اؿٔاك٠ اٱه١َٝ٬ يٛ أػقْا ايتك

ـٸ اؿـٜج١ ع ؾبايتايٞ ٖٓاى َِـامٷ : ٌٵّ باملؿّٗٛ اٱه٬َٞ، ٚيٓكڂًَُٛي ٚػاكدٞ يًتك

ٌ بإقا١َ اؿٔاك٠ اٱه١َٝ٬ إٕ غا١ٜ ايٌعب اٱٜلاْٞ ٖٚـف ايجٛك٠ اٱه١َٝ٬ ٜتُجٻ

ٜج١، ٚبقيو ْهٕٛ قـ ٚٓعٓا ا٭َٛك يف ِْابٗا ايِشٝض ع ؾإٕ شلقٙ اؿٔاك٠ اؿـ

ٚٸ ايٌلٸ :نيًكچ ايًِيب  ٌ ايٌلٸٖٛ ايقٟ ميجٿ :اٯػل ٚايٌلٸ ;اٯيٞ : ٖٛ ايٌلٸٍا٭

 ني.ٚا٭ًُٞ ٚا٭هاهٞ. ٚهب ا٫ٖتُاّ به٬ ايٌكچ

إيٝٗا ايّٝٛ  ِ اييت ٜٴٓعلٝٳعٔ ايكٹ اٯيٞ عباك٠څ اٯيٞ؟ إٕ ايٌلٸ ؾُا ٖٛ ايٌلٸ

ًٸ ـټبُٛؿٗا َ٪ ـٺلاڄ ع٢ً تك َا، َٔ قبٌٝ: ايعًِ، ٚاملؼذلعات، ٚايِٓاعات،  ّ بً

ٚايوٝاه١، ٚا٫قتِاؿ، ٚايكـك٠ ايوٝاه١ٝ ٚايعوهل١ٜ، ٚا٫عتباك ايـٚيٞ، ٚايـع٠ٛ، 

ـٸ َٔ أؿٚات اؿٔاك٠، أٚ َٔ ٚها٥ٌ اؿٔاك٠ عٳايـع٠ٛ. ؾٗقٙ ا٭َٛك بأمجعٗا تٴ تٚأؿٚا

ـټ كٓا يف ٖقا ايٌلٸٚقـ سكچ أػل٣. بعباك٠ٺ  ّ يف بًـْا.ع بڀبٝع١ اؿاٍ ع ايهجرل َٔ ايتك

ٌ ًُب سٝاتٓا، ٚايقٟ عٔ تًو ا٭َٛك اييت تٌهچ ٚأَا ايٌلٸ اؿكٝكٞ ؾٗٛ عباك٠څ

ـٻُٳعٔ ْٳ ٖٛ عباك٠څ ٌ اؾاْب ميجٿ ٘. إٕ ٖقا ايٌلٸتٴلٵّ إٔ فنځط ًٚهٌ اؿٝا٠ ايقٟ تك

َٔ قبٌٝ: ً٪ٕٚ ا٭هل٠، ٚتكايٝـ اينٚاز، ْٚٛع اؿكٝكٞ ٚا٭ًُٞ َٔ اؿٔاك٠، 

ايوهٔ، ًٚهٌ املًبى، ٚمنافز ا٫هت٬ٗى، ٚأْٛاع ايڀعاّ، ٚطلم ايڀبؽ، ٚأْٛاع 

ب ٚايتذاك٠ وٵٚايهتاب١، ٚظاٖل٠ ايًػ١، ٚأهايٝب ايهځ ايتو١ًٝ، ٚأهايٝب اـطچ
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، ٚايعٌُ، ٚهًٛنٓا يف َهإ عًُٓا، ٚهًٛنٓا يف اؾاَع١، ٚهًٛنٓا يف املـكه١

ٚهًٛنٓا يف ايٌٓاط ايوٝاهٞ، ٚهًٛنٓا يف ايلٜا١ٓ، ٚهًٛنٓا يف ٚها٥ٌ اٱع٬ّ 

اييت منتًهٗا، ٚهًٛنٓا ػاٙ آبا٥ٓا ٚأَٗاتٓا، ٚهًٛنٓا َع مٚداتٓا، ٚهًٛنٓا َع 

أ٫ٚؿْا، ٚهًٛنٓا َع ايل٥ٝى، ٚهًٛنٓا َع املل٩ٚي، ٚتعآًَا َع أؾلاؿ ايٌلط١، 

، ْٚعاؾتٓا ٚطٗاكتٓا، ٚهًٛنٓا َع أُـقا٥ٓا، ٚتعآًَا َع كداٍ ايـٚي١، ٚأهؿاكْا

ٌ اؾٛاْب ٚهًٛنٓا َع أعـا٥ٓا، ٚتعآًَا َع ا٭داْب ٚايػلبا٤. إٕ ٖقٙ ا٭َٛك متجٿ

 ٌ ًُب سٝا٠ اٱْوإ.إف متجٿ ;ا٭١ًُٝ َٔ اؿٔاك٠

ـٸ... ٌ ًُب اؿٝا٠ ؾإٕ مجٝع أْٛاع ايقٟ ميجٿ َاڄ يف ٖقا ايٌلٸؾًٛ أْٓا مل ملم تك

ٛټ ـټ كايتڀ ٚٸ ّ يف ايٌلٸٚايتك ٍ ئ ػًب يٓا ايوعاؿ٠، ٚئ متٓشٓا ا٭َٔ ٚايلػا٤ ا٭

ـټ مٵلڇشٵٚايڀُأ١ْٓٝ... ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ؾإْٓا يف ايجٛك٠ مل ْٴ ، ٚمل َاڄ ًَشٛظاڄ يف ٖقا ايٌلٸتك

ٚٸ بقيو املكـاك َٔ ايٌٓاط ايقٟ قُٓا ب٘ يف ايٌلٸ ِٵْكڂ  ٍ. إفٕ عًٝٓا إٔ للٟ ؿكاه١ڄا٭

ـځتًُٛٓا إ ٛټ; ًٌځىل انتٌاف َٛاطٔ ا ك يٓعلف َا ٖٞ ا٭هباب اييت أعاقتٓا عٔ ايتڀ

ـټ  ّ يف ٖقا اؾاْب؟ٚايتك

ؾات، مبع٢ٓ ا٫ٖتُاّ ٚا٫يتؿات َٔ ٖٓا عًٝٓا إٔ ْهتٌـ َٛاطٔ ايـا٤ ٚاٯ...

ًٗا. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ؾإْٓا ًځإىل ا٭ٓلاك املٛدٛؿ٠ يف ٖقا ايٌإٔ، ْٚبشح عٔ أهبابٗا ٚعٹ

بٗا ع٢ً ايٓشٛ  ؿ علض قا١ُ٥ٺ، ٚإمنا ْعٌُ ع٢ً فلٸٖٓا إٔ ْعتدل املوأي١ َٓت١ٝٗڄ٫ ْلٜـ 

 :تايٞاي

ملافا لـ ثكاؾ١ ايعٌُ اؾُاعٞ يف فتُعٓا ٓعٝؿ١؟ ٖقٙ إسـ٣ اٯؾات. ؾع٢ً 

١ٓ )ايعٌُ اؾُاعٞ( بازل٘، ٚيهٔ وٳٌ ٖقٙ اؿځايلغِ َٔ إٔ ايعامل ايػلبٞ قـ هذٻ

اٱه٬ّ قـ هبل ايػلب يف بٝإ ٖقٙ اؿكٝك١ مب٦ات ايوٓني; إف لـ اهلل تعاىل ٜكٍٛ يف 

ٛٳ٣﴿قهِ نتاب٘ ايهلِٜ:  ٚٳايتٻكڃ ْٴٛا عٳًځ٢ ايڃبٹلٿ  ٚٳ ُٴٛا ﴿، ٚ(2)املا٥ـ٠:  ﴾ٚٳتٳعٳا ِٹ ٚٳاعٵتٳ

ٌڇ  ٚٳ٫ځ تٳؿځلٻقڂٛااهللٹبٹشٳبٵ ُٹٝعاڄ  ٌڈ ،(103ٕ: )آٍ عُلا ﴾ دٳ  مبع٢ٓ أْ٘ هب عًٝٓا ايعٌُ بٌه

ٞٸ  م عٔ بعٔٓا يف ٖقا ايٌإٔ.و عبٌ اهلل، ٚعـّ ايتؿلټ٢ يف ايتُوټستٸ مجاع

 ملافا تٌٗـ بعض املـٕ يف ب٬ؿْا سا٫ت ط٬م َتناٜـ٠؟

ـٿ  كات؟ملافا ٜكبٌ ًبابٓا يف بعض أدنا٤ ايٛطٔ ع٢ً تعاطٞ املؼ
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 ٚاٱْوا١ْٝ يف ع٬قتٓا َع درلآْا؟ملافا ٫ ْلاعٞ ائٛابط اٱه١َٝ٬ 

 ١ًُ ا٭كساّ بٝٓٓا ٓعٝؿ١؟ تٵملافا أَوٳ

ٌڈ  ناٌَ؟ ملافا ٫ ًْتنّ بجكاؾ١ قٝاؿ٠ ايوٝاكات يف ايٌٛاكع بٌه

ؿ يف ايٌٛاكع أُبض ٚاسـاڄ َٔ ٌَانًٓا، ٚيٝوت ٖٞ ! إٕ ايذلؿټٖقٙ آؾاتٷ

 ي.ل بأكٚاغ ايٓادٖٛل١ٜ تتعًچ ١ٓ، بٌ ٖٞ َوأي١څباملٌانٌ اشلٝٿ

َا ٖٞ ٓلٚك٠ ايوهٔ يف ايٌكل بايٓوب١ يٓا؟ َٚا ٖٛ َـ٣ ايِٛاب١ٝ يف فيو؟ 

َا ٖٞ ائٛابط اييت ػب َلاعاتٗا يف ٖقا ايٌإٔ؟ َٚا ٖٛ سذِ َلاعاتٓا يتًو 

 ائٛابط؟

 َا ٖٛ ْٛع ايتو١ًٝ ايو١ًُٝ ٚائلٚك١ٜ؟

 َا ٖٛ ْٛع ايعُاك٠ ٚايبٓا٤ يف فتُعٓا؟

 ْٛاسٞع املوا٥ٌ ٚاملؿلؿات ايٌا١ًَ ؾُٝع ٛټٚبقيو ميهٔ يٓا إٔ ْـكى سذِ ٚتٓ

، ايقٟ ٜعين ٖقا اؾاْب ايل٥ٝى «أهًٛب اؿٝا٠»اؿٝا٠ اييت تهُٔ يف َكٛي١ 

 ٌ بوًٛنٝاتٓا.ٚاملتُجٿ ،ٚاؿكٝكٞ ٚايٛاقعٞ َٔ اؿٔاك٠

َا ٖٛ َـ٣ تٓاهب ْٛع ايعُاك٠ ايلا١ٖٓ َع ساداتٓا؟ َا ٖٛ َكـاك املٓڀك١ٝ 

 ٚايعك١ْٝ٬ ؾٝ٘؟

ٛ ايٌإٔ بايٓوب١ إىل ًهٌ ثٝابٓا ٚأمٜا٥ٓا؟ َا ٖٛ ايٌإٔ بايٓوب١ إىل نٝـ ٖ

ؼاف اين١ٜٓ بني كدايٓا ْٚوا٥ٓا؟ َا ٖٛ املكـاك املعكٍٛ ٚاملٓڀكٞ َٓٗا؟ َٚا ٖٛ َكـاك اتٸ

 ب١ عًٝٗا؟ايؿا٥ـ٠ املذلتٿ

ٌٖ مٔ ُاؿقٕٛ يف تعآًَا َع بعٔٓا يف ا٭هٛام ٚيف اٱؿاكات ٚيف ايع٬قات 

ٌڈاي١َٝٛٝ بٌ ـٻ فاناٌَ؟ َا ٖٞ ْوب١ اْتٌاك ايهقب بٝٓٓا؟ ملا ه خ عٔ اٯػلٜٔ ْتش

 بايو٤ٛ يف غٝابِٗ؟

َٳ ب َٔ أؿا٤ املو٪ٚي١ٝ ٘ ٜتٗلٻميتًو ايكـك٠ ع٢ً ايكٝاّ بعًُ٘، ٚيهٓٸ ٔٵٖٓاى 

 املًكا٠ ع٢ً عاتك٘، ؾُا ٖٛ ايوبب يف فيو؟

َٳ ُٳ ٔٵٖٓاى يف ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ  ؾُا ٖٛ ايوبب ايقٟ ٜـؾع ك ي٘، باڄ ٫ َدلٿؼٳٜجرل 

ِٻ  ٢ باؿًِ ٚايِدل ٚاؿه١ُ؟ب، ٫ٚ ٜتشًچؼٳايبعض َٓا إىل إثاك٠ ائذٝر ٚاي
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َا ٖٛ َـ٣ كعاٜتٓا ؿكٛم اٯػلٜٔ؟ نِ ٜبًؼ سذِ َلاعاتٓا شلقٙ اؿكٛم يف 

 اٱع٬ّ ٚيف َٛاقع ايتٛاٌُ ا٫دتُاعٞ ٚايعامل ا٫ؾذلآٞ؟

ب َٔ ايوبب يف ابت٤٬ بعض ايٓاي بايتٗلټَا ٖٛ َوت٣ٛ اسذلآَا يًكإْٛ؟ َا ٖٛ 

 َل١ٝٓ ػڀرل٠؟ ٌ ظاٖل٠ڄب ميجٿايكٛاْني؟ إٕ ٖقا ايتٗلټ

 َا ٖٛ سذِ ايٛدـإ ا٭ػ٬قٞ ػاٙ ا٭عُاٍ ٚايٛظا٥ـ يف فتُعٓا؟

 َا ٖٛ َوت٣ٛ ا٫ْٔباط ا٫دتُاعٞ يف فتُعٓا؟

 َا ٖٛ َكـاك اٱتكإ يف اٱْتاز؟

 ٔ أدٌ ايتشوني ايهٝؿٞ يف كتًـ ايكڀاعات؟َا ٖٛ سذِ ا٫ٖتُاّ املبقٍٚ َ

١ٓ ٚا٭ؾهاك ايِاؿ١ يف سـٚؿ وٳـ٠ ٚاٯكا٤ اؿځملافا تبك٢ بعض ايهًُات اؾٝٸ

 ا٭َاْٞ، ٫ٚ تأػق طلٜكٗا إىل ايتڀبٝل ٚايتٓؿٝق ايعًُٞ؟

 واتٓا اٱؿاك١ٜ َٓؼؿ١ٔڅملافا تكٍٛ يٓا ايتكاكٜل: إٕ هاعات ايعٌُ املؿٝـ٠ يف َ٪هٸ

ـٸ  ٞمبكـاك مثاْ هاعات َٔ ايعٌُ اٱؿاكٟ هب إٔ تٓڀٟٛ ع٢ً ؾا٥ـ٠ٺ ٞاْاڄ؟ إٕ مثد

هاعات، ؾًُافا تٓؼؿض ْوب١ ايعٌُ املؿٝـ إىل ِْـ هاع١ أٚ هاع١ ٚاسـ٠ أٚ هاعتني 

 ع٢ً أسؤ ايتكاؿٜل؟! أٜٔ ٖٛ َهُٔ املٌه١ً؟

ا٫هت٬ٗى  ـٸعٳملافا تٌٝع ثكاؾ١ ا٫هت٬ٗى بني ايهجرل َٔ أبٓا٤ ًعبٓا؟ ؾٌٗ ٜٴ

ٌٸ ٠ڄَاؿٸ ٫  َا مٌِ عًٝ٘ يف أَٛكڈ يًتؿاػل؟ إٕ ايجكاؾ١ ا٫هت٬ٗن١ٝ تعين إٔ ْٓؿل ن

 دن٤اڄ َٔ ٓلٚكٜات اؿٝا٠. ـٸعٳتٴ

 با َٔ فتُعٓا؟ٔ عًٝٓا ؾعً٘ نٞ ْوتأٌُ آؾ١ ايلٿَا ايقٟ ٜتعٝٻ

َٔ اينٚز ٚاينٚد١  ،ًلٜو سٝاتٓا ٟ سلٸٔ عًٝٓا ايكٝاّ ب٘ نٞ ْ٪ؿٸَا ايقٟ ٜتعٝٸٸ

 ٚا٭٫ٚؿ؟

ٔ عًٝٓا ؾعً٘ نٞ ٫ تٌٝع ظاٖل٠ ايڀ٬م ٚاْٗٝاك ؿعا٥ِ ا٭هل٠ َا ايقٟ ٜتعٝٻ

 يف ايبًـإ ايػلب١ٝ؟ ع٢ً مٛ َا ٖٛ ًا٥عٷ

َا ايقٟ هب عًٝٓا ؾعً٘ يهٞ ػُع امللأ٠ يف فتُعٓا بني اؿؿاظ ع٢ً 

تٗا ا٫دتُاع١ٝ، عٝح ػُع تٗا ٚنٝاْٗا ا٭هلٟ ٚبني أؿا٥ٗا ملو٪ٚيٝٸنلاَتٗا ٚعنٸ

امللأ٠  بني اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ٚاؿكٛم ا٭هل١ٜ؟ ؾُا ايقٟ ميهٓٓا ؾعً٘ نٞ ٫ تٔڀلٸ
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ٌ دن٤اڄ أهاهٝاڄ َٔ ؟ إٕ ٖقٙ املٛاكؿ متجٿؾكط ٖقٙ املو٪ٚيٝات إسـ٣إىل اػتٝاك 

 ٌَانًٓا.

ًٳ ؼقْا إىل أْٓا قـ اتٸ تٴلٵَا ٖٛ َكـاك ايتٓاهٌ ٚاٱلاب يف فتُعٓا؟ يكـ أ

ِٸمَينٸ اڄ وتاز إىل َكڀعڈقلاكاڄ مَٓٝٸ ٕٵ ، ث اتلى  ،كاٍ يو: أٜٗا ايوٝـٜٴ ْوٝٓا مَاْ٘! نأ

ِٸ يواع١ٺ سٓؿ١ٝ املا٤ َؿتٛس١ڄ تؿتض ُٓبٛك املا٤ ٚتِٓلف! يكـ اِْلؾٓا  ٚاسـ٠ ؾكط، ث

ٛٳ ٓا ايػؿ١ً ٚايٓوٝإ يعٌل هٓٛات أٚ أنجل، يِٓشٛ بعـ فيو ع٢ً ُٛت تكاكٜل تٵٚط

ا يف املوتكبٌ ايكلٜب هٛف ٜعاْٞ َٔ ايٌٝؼٛػ١، ٚإٕ فتُعٓا ٓإٕ فتُعتكٍٛ يٓا: 

 ٔاكت٘. ؾُا ٖٛ َكـاك ايتٓاهٌ عٓـْا؟غهٝؿكـ ْٔل٠ ايٌباب ٚ

ٌ ٖقا ايٛبا٤ ايػلبٞ كاّ يف بعض املـٕ ايهدل٣ َٓامٍ يًعامبني؟ نٝـ توًچملافا تٴ

 إىل فتُعٓا؟

؟ َا ٖٛ املكـاك ٔٷوٳسٳ ؟ ٌٖ ٖٞ ٤ًٞٷقبٝضٷ َا ٖٞ ايهُايٝات؟ ٌٖ ٖٞ ٤ًٞٷ

ٔ عًٝٓا ؾعً٘ نٞ ٫ ْتذاٚم ٔ َٓٗا؟ َا ايقٟ ٜتعٝٻوٳايكبٝض َٓٗا؟ َا ٖٛ املكـاك اؿځ

 ١ٓ يف اؿٍِٛ ع٢ً ايهُايٝات، ؾ٬ تٌِ إىل اؿـٚؿ ايكبٝش١؟وٳاؿـٚؿ اؿځ

ٛٿ ع١ َٔ َوا٥ٌ أًهاٍ ٚأمناط اؿٝا٠، ٖٚٓاى عٌلات املوا٥ٌ ٖقٙ دٛاْب َتٓ

ِٸَٔ ٖقا ايكبٌٝ، ٚ  ٌ قا١ُ٥ڄٗا. إٕ ٖقٙ ا٭َٛك متجٿَٔ ا٭َٛك اييت فنلتٴ َٓٗا َا ٖٛ أٖ

ٛٿ َا ٜوتٓـ إىل  ٕ ٖٝهٌ اؿٔاك٠. ٚإٕ اؿهِ ع٢ً سٔاك٠ٺبأزلا٤ ا٭ًٝا٤ اييت ته

 . (41)ٖقٙ ا٭َٛك

 

 ــــــ ـ املفاِيي السئيطة وذات الصمة2

فٌُ يًُؿلؿات ايل٥ٝو١ ٚفات اي١ًِ  ْعُـ يف ٖقا ايؿٌِ إىل تكـِٜ ًلغڈ

ٚٵكٗا، ٚيٞ ع إىل ؼـٜـ املع٢ٓ امللاؿ َٓبعٓٛإ ايبشح، ْٚوع٢ ع ُٓٔ ايٌلغ اٱمجا  ؿٳ

 َٓٗا يف ٖقا ايبشح. نٌڎ

: فُٛع ايكٔاٜا ايٌا١ًَ يًعكا٥ـ أسـُٖا :توتعٌُ َؿلؿ٠ ايـٜٔ مبعٓٝني ايـٜٔ:

 ٔ.: ايـٜٔ مبع٢ٓ ايتـٜټٚاٯػل ;ٚا٭ػ٬م ٚا٭سهاّ

يتناّ بايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ يف كتًـ أبعاؿ ايعكٝـ٠ ٚا٭ػ٬م ٞ ٚا٫ايتشًچ ايتـٜٸٔ:
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أػل٣: ػوٝـ اؿٝا٠ اٱه١َٝ٬، ٚايعٍٝ ع٢ً طبل تعايِٝ  ٚا٭سهاّ، ٚبعباك٠ٺ

 اٱه٬ّ.

ؾٗٛ إَا مبع٢ٓ قٝاي  ;إٕ يًُعٝاك ٚايٌاػّ اهتعُايني املعٝاك ٚايٌاػّ:

ـٸ بٝإ نجل٠ ٚسذِ اي٤ٌٞ يف ب١٦ٝٺ أٚ ;ايٓوب١ بني أَلٜٔ أٚ ٦ًٝني ؿ٠ عدل بٝإ ْوبت٘ ق

 ْوب١ٝ. امل١ٜٛ٦ أٚ ا٭يؿ١ٝ، ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايٌاػّ ٚه١ًٝ ٚأؿا٠ قٝايڈ

ِٸ ،ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ،َٔ فيوٚ قٝاي املواؾات باملذل أٚ ايهًَٝٛذل )ا٭َل  أْ٘ ٜت

َٓڀكتني با٭َتاك ـٸ ًاػِاڄ َٚعٝاكاڄ بايٓوب١ يٓا(، سٝح موب ايؿٛاٌُ بني ايقٟ ٜٴعٳ

ب اؿاد١ أٚ ايعلف ايقٟ ْعٌٝ٘ ًْذأ إىل اهتعُاٍ املعاٜرل وٳأٚ ايهًَٝٛذلات. ٚعځ

 ٚايٌٛاػّ.

ِٸ اهتعُاي٘ ٚتٛظٝؿ٘ يف تكِٝٝ ايٌلا٥ط إٕ ايٌاػّ ميجٿ ٌ يف اؿكٝك١ َتػٝٸلاڄ ٜت

 ات، ٚنقيو تكِٝٝ ايٌلا٥ط ٚا٫ػاٖات يفٚايعلٚف، ٚاملكاك١ْ بني ا٭َه١ٓ ٚاملٛقعٝٸ

ٗټل با٭ٖـاف ٚايػاٜات، ٚتٛؾرل املعًَٛات املٓبٿَا ٜتعًډ ٪ ٔ ٚايتٓبټ١ٗ، ٚاييت تٌرل إىل ايته

مبا هٝهٕٛ عًٝ٘ ايٛاقع يف املوتكبٌ. إٕ ٖقٙ املعًَٛات تعتدل يف بعض أبعاؿ اؽاف 

ُٸ ١ٝ، ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ميهٔ تٛظٝؿٗا يف ٚٓع اـڀط ايكلاك يف غا١ٜ ايتأثرل ٚا٭ٖ

ل إَها١ْٝ يًُكاك١ْ ٚتڀبٝكٗا ٚتكُٝٝٗا. نُا أْٗا يف ايٛقت ْؿو٘ ع سٝح تٛؾچ ٚاملٌاكٜع

ع ميهٔ َٔ ػ٬شلا املكاك١ْ بني ٚاقعٓا ايلأٖ َٚا نإ عًٝ٘ ايٛٓع يف ا٭م١َٓ 

 ع َا هٝهٕٛ عًٝ٘ ا٭َل يف املوتكبٌ.املا١ٝٓ، ٚتٛقڊ

ملعٝاك عباك٠ إٕ ايٌاػّ ٚا»ٜكٍٛ )أيدلت إٌْتأٜ( يف تعلٜـ ايٌاػّ ٚاملعٝاك: 

ٜواعـْا ع٢ً إؿكاى َٚعلؾ١ َٛقعٓا َٔ ايٛدٛؿ. ؾٗٛ ٜواعـْا ع٢ً ؼـٜـ  عٔ ٤ًٞٺ

ٔ عًٝٓا هًٛن٘، َٚا ٖٞ املواؾ١ اييت تؿًِٓا عٔ بًٛؽ املكاُـ ا٫ػاٙ ايقٟ ٜتعٝٻ

ٌڈإٕ ايٌاػّ اؾٝٿ ؟ٚا٭ٖـاف ٚايػاٜات ُشٝض، هٝعٌُ ع٢ً  ـ، إفا متٸ اػتٝاكٙ بٌه

ٌٸإْقاكْا قبٌ ؾٛات   ا٭ٚإ، ٚهٛف ٜواعـْا ع٢ً تًب١ٝ ساداتٓا، ٚايعٌُ ع٢ً ٚٓع اؿ

 .(42)«يًٌُه١ً

ًاػّ ايٌعٛك بايؿواؿ، ًٚاػّ ايت١ُٝٓ  ايتعابرل ايذلنٝب١ٝ يًٌاػّ:

 ايبٌل١ٜ، ًٚاػّ ايبٛك١ُ، ًٚاػّ ا٭هِٗ، ًٚاػّ ا٭ْٛا٤ اؾ١ٜٛ.
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ٛٸّ:  ٌ اؿكٝك١ امللنچب١.مبع٢ٓ ا٭دنا٤ ايل٥ٝو١ اييت تٌهچ املك

ٛٸٕ:  مبع٢ٓ ا٭دنا٤ اييت تـػٌ يف تأيٝـ اؿكٝك١ امللنچب١. امله

ُٳٛٵدٳ ٜٴڀًل َِڀًض دٖٛل أٚ  بٸ ايـٜٔ ٚقٌٛك ايـٜٔ(:ف ايـٜٔ )= يڂـٳٖل ايـٜٔ ٚ

ِٻ َؽٸ ف أٚ ـٳأٚ يبٸ ٚسكٝك١ ايـٜٔ ع٢ً ايتعايِٝ املعلؾ١ٝ ٚا٭ػ٬ق١ٝ َٔ ايـٜٔ، ٚأَا اي

ملٓاهو. يكـ نإ ٖقا ايتكوِٝ ٚايتبٜٛب ايكٌٛك ؾتڀًل ع٢ً ايٌلا٥ع ٚا٭سهاّ أٚ ا

٣ إىل اْـ٫ع املٛادٗات بني ايِٛؾ١ٝ ّ، ٖٚٛ ايقٟ أؿٸـٳَڀلٚساڄ بني املوًُني َٓق ايكٹ

ًبشح عٔ دٖٛل ٚيبٸ يٕ ٛٵإف نإ ايِٛؾٕٝٛ ٚايعلؾا٤ ع ع٢ً َا ٜبـٚ ع ٜوعٳ ;ٚايؿكٗا٤

ُٸ١ ايؿكٗا٤ يف ايبشح عٔ ا٭ُـاف ٚايكٌٛك أٚ ايٌلٜع١  ايـٜٔ، بُٝٓا اقتِلت ٖ

 ٚا٭سهاّ.

ًَٞ( ع ُٓٔ ايتناَ٘ بٗقا ايتعلٜـ ؾٛاٖل اٯعبـ اهلل دٛاؿٟ  ايٌٝؽٚقـ أًاك )

ِٻ»ايـٜٔ ٚأُـاؾ٘ ع قا٬٥ڄ:  ـٻف ـٳٚعًٝ٘ إفا متٸ ايتعبرل عٔ ايٌلٜع١ باي َٔ ا٫يتؿات  ٫ بٴ

ِٻ اؿاٍ يف بٸ ٚاؾٖٛل، نُا ٖٛ ّ يف اؿؿاظ ع٢ً فيو ايًڊف تتًؼٸـٳإىل إٔ ٚظٝؿ١ اي

ٛٸ٠ أٚ املِباغ ٚاينداد١ سٝح تعٌُ اينداد١ ع٢ً محا١ٜ املِباغ ٚايٌع١ً  ;ايولاز ٚايه

ٚٸ٫ٚ مداد١څ ،َٔ ا٫ْڀؿا٤، ؾًٛ مل ٜهٔ ٖٓاى َِباغٷ ٍ ، ؾإٕ ايٌع١ً هتؼبٛ عٓـ أ

ٚإفا  .٬ّ ايـاَىعْو١ُ تعِـ بٗا، ٚئ ٜوتڀٝع املل٤ إٔ ٜٗتـٟ إىل ايڀلٜل ٚهط اي

ٞ عٔ أٌُ ايـٜٔ ٚايتٛسٝـ... إفا أكؿْا ؾإٕ فيو هٝ٪ؿٟ إىل ايتؼًچ متٸ ػاٌٖ ايٌلٜع١

ايتعبرل عٔ أٍُٛ ايـٜٔ بع )دٛاٖل ايـٜٔ(، ٚعٔ ؾلٚع ايـٜٔ بع )أُـاف ايـٜٔ(، هب 

ٟ إىل تبًٛك ؾلٚع ايـٜٔ، ٚؾلٚع عًٝٓا ا٫يتؿات إىل إٔ ا٭ٍُٛ ا٫عتكاؿ١ٜ يف ايـٜٔ ت٪ؿٸ

٢ً أٍُٛ ايـٜٔ ٚتعنٜنٖا. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي إفا ل أك١ٝٓ اؿؿاظ عايـٜٔ ٖٞ اييت تٛؾچ

نإ ايٌؼّ َ٪َٓاڄ بٛدٛؿ اهلل ّٜٚٛ ايكٝا١َ هب إٔ ٜهٕٛ َٔ املًتنَني باي٠٬ِ 

ب اقذلاف املعاُٞ، ٚإٔ ٜهٕٛ َڀٝعاڄ يًقات ٚايعباؿ٠ ٚايڀٗاك٠، ٚعًٝ٘ إٔ ٜتذٓٸ

ـٻ ٕ ٖقٙ إعٝح ٟ فيو إىل إْعاَ ٚامؿٖاك أٍُٛ ايـٜٔ، ٢ ٜ٪ؿٸه١، ستٸايلبٛب١ٝ املك

 .(43)«ا٭عُاٍ ٖٞ اييت ت٪ؿٸٟ إىل تك١ٜٛ ٚتلهٝؽ ايل١ٜ٩ ايتٛسٝـ١ٜ يـ٣ اٱْوإ

ل إٕ امللاؿ َٔ ٚدٛؿ ايـٜٔ ٖٛ فيو اي٤ٌٞ ايقٟ ٜتشكچ ٚدٛؿ ايـٜٔ َٚا١ٖٝ ايـٜٔ:

 ٠ڄٌ يًباسح ٚايڀايب َاؿٸٚع٢ً ايِعٝـ ايتاكىٞ ٚاينَين، ٖٚٛ ايقٟ ٌٜهچ ،يف اـاكز
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ا٫دتُاع. ٚأَا َا١ٖٝ ايـٜٔ ؾٗٛ املُٕٔٛ ٚاحملت٣ٛ ايـاػًٞ  َٚٛٓٛعاڄ يـكاه١ عًِ

ُني ٚايؿكٗا٤. ٌ املتهًڍبٳٚتعايِٝ ايـٜٔ َٚعاكؾ٘ اييت ؽٔع يًتشًٌٝ ٚايـكاه١ َٔ قٹ

ِٸ ايتعبرل عٔ ٖقٜٔ املؿَٗٛني بع )ايلٚغ ٚاؾځ ٌ اؾوـ سٝح ميجٿ ;ـ( أٜٔاڄوٳٚأسٝاْاڄ ٜت

ٌ بايلهاي١ اييت محًٗا ايلهٍٛ إىل ؾٝتُجٻ املعٗل اـاكدٞ َٔ ايـٜٔ، ٚأَا ايلٚغ

 .(44)ايٓاي

إٕ ا٭َٛك ايقات١ٝ يًـٜٔ ٖٞ ا٭َٛك اييت ٜأتٞ بٗا  فاتٝات ايـٜٔ ٚعلٓٝات ايـٜٔ:

ٌٸ ايٓيبٸ ١ٝٓ ؾٗٞ ا٭َٛك اييت ٜكتٔٝٗا لٳٚأَا ا٭َٛك ايعٳ ;ٜٴبعح إيٝٗا بائلٚك٠ ب١٦ٝٺ يف ن

ؾإْٗا  ;ايًػ١ ايعلب١ٝ: َٔ فيو ع َج٬ڄ عٚيجكاؾ١ٝ. ْٛع ايب١٦ٝ ٚايعلٚف اينَا١ْٝ ٚايتاكى١ٝ ٚا

علب١ٝ، ٚنإ  ٓاڄ َٔ أعلآ٘; ٭ْ٘ ظٗل يف ب١٦ٝٺلٳٌ عٳبايٓوب١ إىل ايـٜٔ اٱه٬َٞ متجٿ

 .(45)ُٕٛ ايًػ١ ايعلب١ٝ بڀبٝع١ اؿاٍايٓاي يف تًو ايب١٦ٝ ٜتهًچ

 :ايتايٞٚميهٔ بٝإ املؿاِٖٝ ايج٬ث١ ا٭ػرل٠ ع٢ً ايٓشٛ 

ـٿٜٓكوِ   ٜٔ إىل: اي

 ع َا١ٖٝ ايـٜٔ. 1

 ع دٖٛل ايـٜٔ )ايٛدٛؿ ايتاكىٞ ٚاـاكدٞ يًـٜٔ(.2

 ٚتٓكوِ َا١ٖٝ ايـٜٔ إىل:

 أع ايقاتٞ.

 ٓٞ.لٳب ع ايعٳ

ٚٵكايقاتٞ بٜٓكوِ ٚ  ٚا٭ُـاف )ايًباب ٚايكٌٛك(. ;ٙ إىل: اؾٛاٖلـٳ

 

 ــــــ حوه املصادز ـ جولٌة3

ٔ َٔ املٛٓٛعات ٚاملوا٥ٌ ٚػِا٥ّ ايتـٜټٔ أٚ ًٛاػّ إٕ َوأي١ َعاٜرل ايتـٜټ

عٗا بٳسٝح تبًٛكت بعـ ظٗٛك عًّٛ ايٓؿى ٚا٫دتُاع، ٚبتٳ ;اؾـٜـ٠ يف ايعامل املعاُل

عًِ ا٫دتُاع ايـٜين ٚعًِ ايٓؿى ايـٜين يف ايعامل ايػلبٞ، ٚمتٸ طلسٗا يف ايبًـإ 

ٔٵ ؿات اٱٜلا١ْٝ يف ٖقا يډيف امل٪ ًَٚشٛظڅ نبرلٷ ٖٓاى ًضپ اٱه١َٝ٬ ٚإٜلإ أٜٔاڄ. ٚيه

 اجملاٍ.
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ٚإٕ اٯثاك فات اي١ًِ اٱمجاي١ٝ بٗقا املٛٓٛع إمنا متٸ تأيٝؿٗا غايباڄ يف امللس١ً 

ـٿ اييت أعكبت اْتِاك ايجٛك٠ اٱه١َٝ٬ يف إٜلإ. ٚيف ّ تعلٜؿاڄ َٛدناڄ بٗقٙ َا ًٜٞ ْك

 ب تاكٜؽ ٌْلٖا ُٚـٚكٖا:وٳعځ ،اٯثاك ٚايتشكٝكات

كٖاٟ ؿٜين ْٛدٛاْإ ٚؿ٫يت ٖاٟ إٓ بل ْعلٜ٘ هه٫ٛك ٚكؾتا ع 1

بكًِ: ايـنتٛك ايوٝـ سوني هلاز ماؿٙ، ا٭هتاف يف داَع١ )تلب١ٝ َعًِ(.  ،(46)ًـٕ

عٓٗا يف ف١ً )مناٜ٘  ٌل تكلٜلٷؼكٝك١ٝ، ٚقـ ْٴ عٔ ؿكاه١ٺ ٖٚقا ايبشح عباك٠څ

 ٖع.َ.1377، يعاّ 8ٚ 7 إ(، ايعـؿ

يٲداب١ عٔ ايو٪اٍ ايكا٥ٌ: َا ٖٛ ْٛع اٯكا٤ ٚقـ دا٤ ٖقا ايتشكٝل 

 ٚايوًٛنٝات ايـ١ٜٝٓ يًڀ٬ب ٚايت٬َٝق؟

ٜكّٛ أهًٛب ايتشكٝل يف ٖقٙ ايـكاه١ ع٢ً ايبشح ٚايتٓكٝب ٚايعجٛك ع٢ً أؿٚات 

ًت مجع املعًَٛات ٚاملعڀٝات يٲداب١ عٔ ايو٪اٍ َٛكؿ ايبشح. إٕ اجملُٛع١ اييت ًهچ

اػتباكِٖ  َٝق ايجايح اٱعـاؿٟ يف طٗلإ. ٚقـ متٸإسِا١ٝ٥ ٖقٙ ايـكاه١ ِٖ َٔ ت٬

ٌڈ ٛٸٕ  .عٓكٛؿٟ عدل َلسًتني ع٢ً ًه ٚنإ عـؿ ايڀ٬ب ايقٜٔ ػٔعٛا ي٬ػتباك ٜته

ٔ . ٚقـ اهتعإ ا٭هتاف )هلاز ماؿٙ( يف ٖقا ايتشكٝل يكٝاي ايتـٜټطايبٺ 391َٔ 

ٔٵ بوبب َكت٢ٔ ػا١ُٝ فُٛع١ ايتشكٝل )ِٖٚ  بأهًٛب )غ٬ى( ٚ)هتاكى(، ٚيه

ايعًِ ايـٜين بٓعل ا٫عتباك.  ـٳط٬ب ايِـ ايجايح اٱعـاؿٟ( مل ٜأػق ايهاتب بٴعٵ

ٌ دن٤اڄ َٔ ايتعًِٝ ٚايوبب ايل٥ٝى يف فيو ٜهُٔ يف إٔ ايتعًِٝ ايـٜين يف إٜلإ ميجٿ

ٛٳاٱدباكٟ يف ْعاّ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ايلزلٞ يف ايب٬ؿ، ٚغايباڄ َ ٞ عٵا ٜهٕٛ َكـاك اي

ع تابعاڄ ملوت٣ٛ لاسِٗ ايـكاهٞ.  ايٓعل عٔ ا٫ْتُا٤ ايـٜينٸ ايـٜين يًڀ٬ب ع بػضٸ

عاي١ٝ يف َاؿ٠  ٕٚ ع٢ً ؿكداتٺـټذٹٚيقيو َٔ املُهٔ إٔ وٌِ ايڀ٬ب ا٭فنٝا٤ ٚاملڂ

ـٸ٠  اڄأٜٔاڄ، مبع٢ٓ إٔ ٖٓاى ط٬ب ِٓٗ. ٚايعهى ُشٝضٷايـٜٔ، كغِ ٓعـ تـٜټ كغِ ً

ٔٵتـٜټ ٞ أٚ تهاهًِٗ ٫ ٜوُض شلِ باؿٍِٛ ع٢ً َوت٣ٛ فنا٥ِٗ املتـْٸ ِٓٗ، ٚيه

ـٿ ؿكداتٺ ٜٔ. ٚيقيو عُـ ناتب ٖقٙ ايـكاه١ إىل ػاٚم ٖقا اؾاْب، عاي١ٝ يف َاؿ٠ اي

ـ ايعاطؿٞ ـ ا٫عتكاؿٟ، ٚايبٴعٵعٵٔ ًا٬َڄ ٭كبع١ أبعاؿ، ٖٚٞ: ايبٴٚاعتدل ايتـٜټ

 ـ املٓاههٞ. ٚايبٴعٵ ـ ايعاٖلٟ،)ايتذلٜيب(، ٚايبٴعٵ
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ٕ بٓوب١ ٛٵإٕ َعڀٝات ٖقا ايتشكٝل تجبت إٔ ايڀ٬ب ايقٜٔ ػٔعٛا ي٬ػتباك ٜتشًډ

% َِٓٗ 8ظ45ٔ، ٚإٕ % َِٓٗ ؾكط ٜعإْٛ َٔ ٓعـ ايتـٜټ2ظ4ٕ إٔ، عٝح عاي١ٝ َٔ ايتـٜټ

 ٔ. ٚايٓتا٥ر ا٭ػل٣ تٌرل% َِٓٗ ع٢ً ؿكد١ عاي١ٝ َٔ ايتـٜټ50ٔ، ٚإٔ َٔ َتٛهڀٞ ايتـٜټ

ٔ ايڀبكات إىل إٔ اجملتُع اٱٜلاْٞ ع غ٬ف اجملتُعات ٚايبًـإ ايػلب١ٝ ع ٜهٕٛ ؾٝ٘ تـٜټ

ـٸ َٓ٘ بني ايڀبكات ايجلٜٸ  ُشٝض أٜٔاڄ. ٚايعهىٴ .١ايؿكرل٠ أً

ٔ اجملٝبني عٔ ٚايٓتٝذ١ ا٭ػل٣ اييت متٸ اؿٍِٛ عًٝٗا ٖٞ إٔ ؿكدات تـٜټ

ـ سٌِ اجملٝبٕٛ عٔ ا٭ه١ً٦ ع٢ً أع٢ً ٔ َتؿاٚت١، ٚقا٭ه١ً٦ يف كتًـ أبعاؿ ايتـٜټ

 ـ ايعكا٥ـ.ايـكدات يف بٴعٵ

ـٸ ٚاسـاڄ َٔ ايتشكٝكات اييت عًُت ع٢ً إٕ ؼكٝل ا٭هتاف )هلاز ماؿٙ( ٜٴعٳ

 ٔ.تٛظٝـ ا٭هايٝب ايػلب١ٝ يكٝاي َوت٣ٛ ايتـٜټ

ؿك بني  هه٫ٛكٜويت  ع بلكهٞ اعتكاؿات ؿٜين ٚدٗت 2

و١ ١ يف َ٪هٸايعٔٛ يف ايًذ١ٓ ايعًُٝٸ ،بكًِ: ايوٝـ ٖاؿٟ َلدا٥ٞ ،(47)دٛاْإ 

 ٖع.َ.1379ايتشكٝل ٚايتؼڀٝط يًتعًِٝ ايعايٞ، ه١ٓ 

ل ٜوع٢ يف ٖقٙ ايـكاه١ إىل اٱداب١ عٔ ايو٪اٍ ايكا٥ٌ: َا ٖٛ ٚاقع إٕ احملكڍ

 ٔ ٚايعكا٥ـ ايـ١ٜٝٓ بني ط٬ب اؾاَعات؟ايتـٜټ

اؿٍِٛ ع٢ً  مٛ ايبشح ٚايتٓكٝب، ٚمتٸ إلام ٖقٙ ايـكاه١ ع٢ً يكـ متٸ

اجملُٛع١ اٱسِا١ٝ٥ شلقٙ  متٸ اػتٝاكاملعڀٝات اي٬م١َ َٔ طلٜل طلغ ا٭ه١ً٦. ٚقـ 

ايـكاه١ َٔ بني مجٝع ايڀ٬ب املٌتػًني بايـكاه١ ٚطًب ايعًِ يف كتًـ داَعات 

ِٸ  ٖع.َ.1380ع  1379ٚفيو يف ايعاّ ايـكاهٞ  ،َٔ اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ ع طٗلإ ع ا٭ع

ـٿ ؿ امللاسٌ ملا ٚقـ كُـ سذِ ايُٓٛفز َٔ طلٜل أهًٛب ا٫ػتباك ايعٓكٛؿٟ َتع

إىل داْب قٝاي ايعكا٥ـ ايـ١ٜٝٓ يًڀ٬ب يف  ،. إٕ ٖقٙ ايـكاه١طايبٺ 608ٜكلب َٔ 

ٗات ايـ١ٜٝٓ ٔ، عُـت إىل ؿكاه١ ايتٛدټـ ايؿلؿٟ يًتـٜټداَعات طٗلإ اهتٓاؿاڄ إىل ايبٴعٵ

 ٗات ايعًُا١ْٝ.ٗات ا٭ُٛي١ٝ ٚايتٛدټٌٌُٜ ايتٛدټ ،َجايٞ ثٓا٥ٞ اكڈيًذاَعٝني يف إط

َا  ايقٜٔ ػٔعٛا ي٬ػتباك يف ٘ َٔ بنيإٕ َعڀٝات ٖقا ايتشكٝل تٌرل إىل أْ

ـٳط ؾُا ؾٛم، % ٜٓـكدٕٛ يف املوت٣ٛ املتٛهٸ78ل باملعتكـات ايـ١ٜٝٓ ٖٓاى ٜتعًډ ٝٵ إٔ  بٳ
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ٚقـ سًِت أكبع١ عٓاُل يف ٖقا ايكوِ،  ٗات.ٖٓاى تؿاٚتاڄ ًَشٛظاڄ يف قوِ ايتٛدټ

ٖٚٞ: عِٓل ايتعاطٞ بني ايـٜٔ ٚايوٝاه١، ٚايـٜٔ ٚايـْٝا، ٚايـٜٔ ٚعًُا٤ ايـٜٔ، 

ـټ ع٢ً  تاي١ٝٗات ايعًُا١ْٝ يـ٣ اؾاَعٝني، ع٢ً ايٓوب ايؿ١ٜ املٓٗذ١ٝ، ٚسذِ ايتٛدټٚايتع

 %.6ظ48%، 5ٚظ43%، 16ٚ%، 65ٚظ3ايتٛايٞ: 

ـٸ ايتشكٝكات اييت ٫ تعتُـ ع٢ً أهًٛبٺتٓـكز ٖقٙ ايـكاه١ ُٓٔ  ؿ، ٚاييت ق

 ؿ ايٌاػّ ٚاؿٛاك ؾكط.ٔ إىل فلٸتوتٓـ يف تكِٝٝ ايتـٜټ

. يكـ قاّ بٗقٙ ايـكاه١ )ايوٝـ (48)ؿٜين دٛاْإ ع بلكهٞ ؾلآٜـ داَع٘ 3

يف أطلٚست٘ اؾاَع١ٝ ع٢ً َوت٣ٛ املادوترل َٔ داَع١ طٗلإ، ه١ٓ  ،أمحـ غٝاثْٛـ(

ـٸ٠ أه١ً٦ٺ1380  ، ٖٚٞ:ٖع.َ. ٚقـ هع٢ يف ٖقٙ ا٭طلٚس١ إىل اٱداب١ عٔ ع

 ٔ بني اؾاَعٝني؟ع َا ٖٛ ٚاقع ٚأبعاؿ ايتـٜټ

 ٔ بني اؾاَعٝني؟ل٠ ع٢ً ٚاقع ٚأبعاؿ ايتـٜټع َا ٖٞ ايعٓاُل ٚايعٛاٌَ امل٪ثٸ

بع يف ٖقٙ ا٭طلٚس١ ٜكّٛ ع٢ً ايبشح ٚايتٓكٝب ٚأؿٚات مجع إٕ ا٭هًٛب املتٻ

 ڀٝات َٔ ػ٬ٍ طلغ ا٭ه١ً٦.املع

ـ َٔ مجٝع ايڀ٬ب ٚايڀايبات إٕ اجملُٛع١ اٱسِا١ٝ٥ يف ٖقٙ ا٭طلٚس١ تتأيچ

ع  1379 ايـكاهٞ يًعاّ طٗلإ داَعات يف اي١َٝٛٝ امللس١ً يف يٛكٜٛياايبه َوت٣ٛ ع٢ً

ٔٸ فاٍٖع.َ، يف 1380 ، ٚايعًّٛ ا٭هاه١ٝ، ٚاشلٓـه١. ٜٚكّٛ ايعًّٛ اٱْوا١ْٝ، ٚايؿ

أهًٛب ايـكاه١ ٚايتشكٝل يف ٖقٙ ا٭طلٚس١ ع٢ً اػتٝاك ايُٓافز ايعٓكٛؿ١ٜ فات امللاسٌ 

ـٸ  ٚطايب١. طايبٺ 263ؿ٠، سٝح ػٔع شلقٙ ايـكاه١ َا ٜكلب َٔ املتع

ٚقـ عُـ )غٝاثْٛـ( بعـ ؿكاه١ أبعاؿ ايـٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْعل )ٚاتٍ(، ٚ)ؿٚاي(، 

أهًٛب )غ٬ى( ٚ)هتاكى( يف  باعٚ)نُاٍ املٓٛيف(، ٚ)غ٬ى(، ٚ)هتاكى(، إىل اتٸ

 ٔ.قٝاي ٚتكِٝٝ ايتـٜټ

ٚقـ أظٗلت ْتا٥ر ٖقٙ ايـكاه١ إٔ يٮهل٠ ٚاؾاَع١ ٚا٭ُـقا٤ تأثرلاڄ َباًلاڄ 

% 20ٔ ق١ٜٛ، ٚ% َٔ اؾاَعٝني ع٢ً ؿكد١ تـٜټ56ع ٌ اجملتُع ايـٜين. نُا ٜتُتٸع٢ً تكبټ

ل َا ٜتعًډ إمياْٞ ٓعٝـ. ٚيف % َِٓٗ ع٢ً َوت٣ٛٶ19ٔ َتٛهڀ١، َِٚٓٗ ع٢ً ؿكد١ تـٜټ

 ;ٚاملعليف ;ٚايعاطؿٞ ;ٖٚٞ: ا٫عتكاؿٟ ،ٔ ٜـكي ايباسح مخو١ أبعاؿبأبعاؿ ايتـٜټ
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ٝٸعٵٚاملٓاههٞ. ٚقـ سٌِ ايڀ٬ب يف بٴ ;ٚايوًٛنٞ َٓٗا  ٫ هٝٻُا١ ع ٚـ املٓاهو ايـٜٓ

 ١ ع ع٢ً أؿ٢ْ ايـكدات. املٓاهو اؾُاعٝٸ

ُٻ َٔ اْعـاّ  َؿاؿٖا: ٚدٛؿ ْٛعڈ ـ( إىل ْتٝذ١ٺٌ )غٝاثْٛٚيف ْٗا١ٜ املڀاف ٜتٛ

ٝٳِ اؾـٜـ٠ يف ل عٔ ْؿٛف املعتكـات ٚايكٹتعبٿ ٖٚٞ ظاٖل٠څ .ٔ بني اؾاَعٝنيًهٌ ايتـٜټ

 وات ايتكًٝـ١ٜ.وات ايـ١ٜٝٓ اؿـٜج١ إىل داْب امل٪هٸايـٜٔ، ٚامؿٖاك امل٪هٸ

با٭هًٛب ٔ نُا اهتعإ )ايوٝـ غٝاثْٛـ( يف ؼكٝك٘ يكٝاي ٚتكِٝٝ ايتـٜټ

 ايػلبٞ.

بكًِ: َوعٛؿ  ،(49)ه٬ّإَقٖيب با تهٝ٘ بل  ع تٗٝ٘ ٚهاػت آمَٕٛ 4

 ُؿش١. 172ٖع.َ، يف 1382، ه١ٓ سٛمٙ  آفكباهاْٞ، 

: ايتاي١ٝإٕ ٖقا ايهتاب ع ايقٟ متٸ تٓعُٝ٘ ُٓٔ مخو١ ؾٍِٛ ؼٌُ ايعٓاٜٚٔ 

ايتشكٝل، ٚتڀبٝل ايبشح، ٚايتشًٌٝ اٱسِا٥ٞ ٝات ٚاملباْٞ ايٓعل١ٜ، ٚأهًٛب ايهًچ

ملعڀٝات ايبشح، ٚايتشًٌٝ ايٓٗا٥ٞ ٚتؿورل املعڀٝات ع ٜوع٢ َٔ ػ٬ٍ إظٗاك عٓاُل 

ُٸايتـٜټ عدل ا٫هتؿاؿ٠ َٔ  ،١ٝ يف ؿكاهات ايبشح ايـٜينٔ إىل بٝإ ايڀلم ايع١ًُٝ ٚايه

 ١.أسـخ املعڀٝات ايعًُٝٸ

ميهٔ  ل٥ٝو١ َٓ٘ تهُٔ يف تكـِٜ َعٝاكڈـ ٖقا ايهتاب إٔ ايػا١ٜ ايٜل٣ َ٪يڍ

ٌڈ ّٸ َٔ ػ٬ي٘ تكِٝٝ ايعٓاُل ايـ١ٜٝٓ بٌه ع٢ً أهاي املعاٜرل املوتؿاؿ٠  ٫ هٝٻُا، ٚعا

 .(50)َٔ ايـٜٔ اٱه٬َٞ، ٚايعٌُ ع٢ً ؼـٜـ َلاتب أٚ ؿكدات فيو

 ٝات ٜتٓاٍٚ تعلٜـ املؿلؿات ٚأٖـاف ايبشح ٚايتشكٝل.ٚيف ؾٌِ ايهًچ

يقٟ ٖٛ َٔ أنجل ؾٍِٛ ايهتاب تؿ٬ِٝڄ ع ٜتٓاٍٚ تعلٜـ ٚايؿٌِ ايجاْٞ ع ا

ايـٜٔ ٚاملقٖب، ٚايتعلٜـ بٗٝهٌ ٚعٓاُل اٱه٬ّ، ٚإَها١ْٝ ايكٝاّ باػتباكات 

 ؿ١ٜٝٓ ٚأْٛاع ا٫ػتباكات ايـ١ٜٝٓ، ٚتاكٜؽ ايكٝاّ بٗقٙ ا٫ػتباكات يف إٜلإ.

اٱه٬ّ ٚايؿٍِٛ ايج٬ث١ ا٭ػرل٠ تتٓاٍٚ إعـاؿ ا٫ػتباك ع٢ً أهاي عٓاُل 

 ٚؼًٌٝ ٚتكِٝٝ ْتا٥ر ٖقا ا٫ػتباك.

اٱه٬ّ  فأٍ يف تكِٝٝ ايتـٜټ فاٍيف  ـٸ ٖقا ايهتاب أؾٌٔ ٚأَنت نتابٺعٳٜٴ

 بايًػ١ ايؿاكه١ٝ.
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قاّ بهتاب١ ٖقٙ ايـكاه١  .(51)ٜٓذلْتإع بلكهٞ ٚٓعٝٸت ؿٜٔ ؿاكٟ ناكبلإ 5

ع٢ً َوت٣ٛ املادوترل يف داَع١ طٗلإ، ه١ٓ  نأطلٚس١ٺ ،ايوٝـ َٗـٟ َٗـٟٚ

 :ايتاي١ٖٝع.َ. ٚقـ هع٢ ايباسح يف ٖقا ايهتاب إىل اٱداب١ عٔ ا٭ه١ً٦ 1383

 هتاكى(، َٓاهبٷ)ٚ (ٔ، ٖٚٛ أهًٛب )غ٬ىع ٌٖ ايُٓٛفز املتـاٍٚ يف تكِٝٝ ايتـٜټ

 يـكاه١ ايـٜٔ اٱه٬َٞ؟

ٚايتعـٌٜ ايقٟ هب إؿػاي٘ ع إفا مل ٜهٔ ٖقا ا٭هًٛب َٓاهباڄ ؾُا ٖٛ اؾلغ 

 عًٝ٘؟

 ٔ؟ع َا ٖٞ املوا٥ٌ اييت هب ا٫ٖتُاّ بٗا يف إطاك ع١ًُٓ َؿاِٖٝ ٚأبعاؿ ايتـٜټ

ٔ ل بتكِٝٝ ايتـٜټَا ٜتعًډ ع ٌٖ إٕ اجملُٛع١ اـآع١ ي٬ػتباك ٚايتشكٝل يف

 ل٠؟ٚطلٜك١ اؿٛاك ٚا٫هتٓڀام َ٪ثٸ

 ٔ يف ايعامل ا٫ؾذلآٞ؟ع َا ٖٛ ٚاقع ايتـٜټ

يكـ متٸ إلام ٖقٙ ايـكاه١ ع٢ً أهًٛب ايبشح اٱْذلْٝيت، ٚسلًت إسِا٥ٝت٘ 

ّڈ 408 َٔ  ،يٲْذلْٝت. ٚقـ عُـ ايوٝـ )َٗـٟ َٗـٟٚ( بعـ ؿكاه١ أهايٝب َوتؼـ

قبٌٝ: أهًٛب )آيبٛكت( ٚ)ؾاز( ٚ)ؿٟ داْؼ( ٚ)نٝٓؼ( ٚ)ٖاْت( ٚ)ٌُٖٝ ؾاكب( 

ٔ ( ٚ)ٖٛؽ(، ٚأهًٛب تكِٝٝ ايتـٜټٚ)ناْٝٓػٗاّ( ٚ)بٝتٌل( ٚ)َاكاٌْ( ٚ)بل٥ٚني( ٚ)بٛإ

بٓعل ا٫عتباك منٛفداڄ هـاهٞ ا٭بعاؿ  إىل ا٭ػقهتاكى(، )ٚ (ٌ )غ٬ىبٳبع َٔ قٹاملتٻ

َٴ)ٚ (ؾايهٓـ)ٚ (ٌ: )ؿٟ داْؼبٳٔ َڀلٚساڄ َٔ قٹيًتـٜټ ُاڄ َٔ أهًٛب تكِٝٝ ٗڇًڃوتٳأٚكيٓـ(، 

 هتاكى(.)ٚ (ٔ يع )غ٬ىايتـٜټ

 :ايتايٞٔ ع٢ً ايٓشٛ )َٗـٟ َٗـٟٚ( يف تكِٝٝ ايتـٜټإٕ ا٭بعاؿ املٌٓٛؿ٠ يًوٝـ 

املعتكـات ايـ١ٜٝٓ، ٚايتذلب١ ايـ١ٜٝٓ، ٚاملٓاهو ايـ١ٜٝٓ، ٚاحمللٸَات ايـ١ٜٝٓ، ٚايعًِ 

ايـٜين، ٚايتبعات ايـ١ٜٝٓ. ٚقـ عُـ ايوٝـ َٗـٟ َٗـٟٚ يف َعلض ا٫هتٓتاز إىل 

هتاكى( ٜٓاهب ؿكاه١ )ٚ (سٝح ٜل٣ إٔ منٛفز )غ٬ى ;اٱداب١ عٔ ا٭ه١ً٦ املڀلٚس١

ٚقـ أٓاف ايوٝـ َٗـٟ  .ايـٜٔ اٱه٬َٞ بعـ إدلا٤ بعض اؾلغ ٚايتعـٌٜ عًٝ٘

ّ. ٜقٖب 1965يعاّ  (هتاكى)ٚ (غ٬ى)َات ايـ١ٜٝٓ ع٢ً أهًٛب ـ احمللٻَٗـٟٚ بٴعٵ

ٕٵ)ٚ (ايوٝـ )َٗـٟ َٗـٟٚ( إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ايُٓٛفز اـُاهٞ يع )غ٬ى  هتاكى( ٚإ
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ِٷ ٔ، إ٫چِٝٝ ايتـٜټنإ داَعاڄ يتك ع٢ً أهاي ايٓعلٜات ٚايؿلٓٝات  إٔ ٖقا ايُٓٛفز قا٥

ٔڈ ُٸ ٚؾلق١ٺ اـآع١ ي٬ػتباك، نُا إٔ منٛفز ايتشكٝل املٌتٌُ ع٢ً ؿٜ ٌٷػا  ١ قاب

 يًتػٝرل.

ـٸ ٚٵكـ ا٫عتكاؿٟ يف ٖقا ايبشح ٚايتشكٝل ٖٛ بٍ ايبٴعٵإٕ َع ٙ ع َجٌ ها٥ل ـٳ

ـٸايٛاقع ع َلتؿعٷن٠ ع٢ً أكض ذٳٓٵايتشكٝكات املڂ عات ايـ١ٜٝٓ بٹـ ايتٻٍ بٴعٵ. ٚيف املكابٌ ؾإٕ َع

ل هبب فيو إىل ايوٝاؿ٠ ٚايوًڀ١ ٜٚعنٚ احملكڍ .بايكٝاي إىل ها٥ل ا٭بعاؿ َٓؼؿضٷ

 ايـ١ٜٝٓ.

َٔ  ،ٝ٘عٵٔ ع٢ً ا٭هًٛب ايػلبٞ، كغِ هٳيكـ اعتُـ ٖقا ايتشكٝل يف تكِٝٝ ايتـٜټ

 َا. هتاكى( إىل سـڎ)ٚ (إىل أق١ًُ أهًٛب )غ٬ى ،١َٝٓات ايـٜـ احمللٻػ٬ٍ إٓاؾ١ بٴعٵ

قاّ بٗقٙ ايـكاه١ ايوٝـ  .(52)ع َڀايع٘ َٝنإ ٚأْٛاع ؿٜٔ ؿاكٟ ؿاٌْذٜٛا6ٕ

ي٘ ع٢ً َوت٣ٛ ايـنتٛكاٙ َٔ داَع١ )تلبٝت  قُـ َرلهٓـهٞ، نأطلٚس١ٺ

ٖع.َ. ٚنإ ايو٪اٍ ايل٥ٝى ايقٟ تٓاٚيت٘ ٖقٙ ا٭طلٚس١ ع٢ً 1383ي(، ه١ٓ َـكٿ

 ٔ يف اجملتُع اٱٜلاْٞ املعاُل؟: َا ٖٞ أْٛاع ايتـٜټايتايٞايٓشٛ 

ٜكّٛ أهًٛب ايتشكٝل يف ٖقٙ ا٭طلٚس١ ع٢ً ايبشح، نُا إٔ طلغ ا٭ه١ً٦ 

ـ َٔ تأيډيف مجع املعڀٝات. ٚاجملُٛع١ اٱسِا١ٝ٥ اـآع١ شلقٙ ايـكاه١ ت ٌ أؿا٠ڄميجٿ

 طايبٺ 417ايڀ٬ب اؾاَعٝني َٔ كتًـ داَعات طٗلإ، سٝح سلٌ ا٫هتڀ٬ع 

ٞٸ  .داَع

ٔ إىل َوتٜٛني، ُٖٚا: املوت٣ٛ يكـ عُـ ايوٝـ )َرلهٓـهٞ( إىل تكوِٝ ايتـٜټ

ٚاملوت٣ٛ ايكڀلٟ. سٝح تكّٛ ايڀبك١ احملٛك١ٜ ع٢ً ا٭بعاؿ ا٭١ًُٝ َٔ ايـٜٔ  ;احملٛكٟ

ٚأَا ايڀبك١ ايكڀل١ٜ ؾتٌتٌُ ع٢ً  ;عتكـات، ٚايتذلب١ ايـ١ٜٝٓ()ٖٚٞ: املٓاهو، ٚامل

ايلزلٞ،  ٔ ايلزلٞ ٚغرلٔ ا٭ٜـٜٛيٛدٞ ٚغرل ا٭ٜـٜٛيٛدٞ، ٚايتـٜټأْٛاع ايتـٜټ

 ٔ املباًل ٚغرل املباًل.ٚايتكًٝـٟ ٚاؿـاثٟٛ، ٚايتـٜټ

ٚ)٫نُٔ(. ٌ يف ْعل١ٜ )بلغل( إٕ اٱطاك ايٓعلٟ شلقٙ ايـكاه١ ٚا٭طلٚس١ ٜتُجٻ

ٔ يف إطاك ٚاقع١ٝ اؿٝا٠ ٚقـ هع٢ ايباسح َٔ ػ٬ٍ ٖقٙ ايٓعل١ٜ إىل ؼًٌٝ أْٛاع ايتـٜټ

 اي١َٝٛٝ.
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. قاَت بٗقا ايتشكٝل ايوٝـ٠ ٚكؾتاكٖاٟ ؿٜين دٛاْإ ع بلكهٞ تػٝرل 7

َٔ  ،ٖع.1384َيف ًٗل ػلؿاؿ ه١ٓ  ،يًشٍِٛ ع٢ً ًٗاؿ٠ املادوترل ;َلِٜ ماكع

ٚٵكيف ٖقٙ ايـكاه١ إىل اٱداب١ عٔ ايو٪اٍ ايكا٥ٌ: َا ٖٛ  تٵداَع١ طٗلإ. ٚقـ هعٳ  ؿٳ

 ٔ اؾاَعٝني؟ا٭ؿٚات اؿـٜج١ ع ٚتأثرلٖا يف تـٜټ إسـ٣اؾاَع١ ع بُٛؿٗا 

إىل املكاك١ْ بني  ،يف إطاك اٱداب١ عٔ ٖقا ايو٪اٍ ،ت ايوٝـ٠ ماكعٚقـ عُـ

 اؾاَعٝني. ٜكّٛ أهًٛب ايتشكٝل يف ٖقٙ فُٛعتني َٔ ايڀ٬ب اؾاَعٝني ٚغرل

يف مجع املعڀٝات. ٚايُٓٛفز  ٌ أؿا٠ڄا٭طلٚس١ ع٢ً ايبشح، نُا إٔ طلغ ا٭ه١ً٦ ميجٿ

ٞٸ طايبٺ 229اٱسِا٥ٞ شلقٙ ايـكاه١ ٜتأيـ َٔ  َٔ ايٌباب غرل  174، ٚداَع

ٞٸ  .اؾاَع

أبعاؿ، ٖٚٞ: ٔ إىل ث٬ث١ ٚقـ قاَت ايباسج١ يف ٖقٙ ايـكاه١ إىل تكوِٝ ايتـٜټ

ـ ايل٩ٜٟٛ ٌٌُٜ ايل١ٜ٩ ـ ايوًٛنٞ. ٚايبٴعٵٚايبٴعٵ ;ـ ايل٩ٜٟٛٚايبٴعٵ ;ـ ا٫عتكاؿٟايبٴعٵ

 ;ـ ايوًٛى ايؿلؿٟـ ايوًٛنٞ ٜٓكوِ إىل قوُني، ُٖٚا: بٴعٵٚايبٴعٵ .اؿـٜج١ ٚايتكًٝـ١ٜ

ٚٵكـ ايوًٛى اؾُاعٞ ٜٓكوِ بٚبٴعٵ .ـ ايوًٛى اؾُاعٞٚبٴعٵ ـ ٙ إىل قوُني، ُٖٚا: بٴعٵـٳ

ٞٸ ٞٸٚبٴعٵ ;ايوًٛى اؾُاعٞ ايلزل  .ـ ايوًٛى اؾُاعٞ غرل ايلزل

ـٸ ٌٷٍ ا٫ػت٬ف يف ايبٴعٵٚقـ أثبتت ْتا٥ر ٖقٙ ايـكاه١ إٔ َع  ـ ا٫عتكاؿٟ ٦ٓٝ

ـٸ  ط ؾُا ؾٛم.ـ ا٫عتكاؿٟ ناْٛا يف سـٚؿ املتٛهٿٕ أنجل ا٭ًؼاْ يف ايبٴعٵأاڄ، ٚد

ٍڈٚيف بٴعٵـ ايوًٛى ايـٜين ٜكّٛ أنجل َٔ ِْـ ا٭ ٚهًٛنٝات  ًؼاْ بأعُا

ـٸ املتٛهٸط.ؾلؿ١ٜ يف سـٚؿ املتٛهٸ  ط ٚأنجل َٔ اؿ

ٞٸٚيف بٴعٵ ، مبع٢ٓ إٔ غرل َػن٣ٶ ٚف ٖٓاى اػت٬فٷ ـ ايوًٛى اؾُاعٞ غرل ايلزل

اؾاَعٝني ٌٜاكنٕٛ يف ٖقٙ امللاهِ أنجل َٔ ايڀ٬ب اؾاَعٝني، نُا إٔ 

ٞٸ َٔ َوت٣ٛ  أنجل بهجرلڈ ٌَاكن١ غرل اؾاَعٝني يف ايوًٛى اؾُاعٞ ايلزل

 ٌَاكن١ ايڀ٬ب اؾاَعٝني.

ـ ايل١ٜ٩ ايـ١ٜٝٓ تٌرل ايٓتا٥ر إىل إٔ ايڀ٬ب ميًٕٝٛ يف ايػايب إىل ايل١ٜ٩ ٚيف بٴعٵ

 اؿـٜج١، بُٝٓا ميٌٝ غرل اؾاَعٝني إىل ايل١ٜ٩ ايتكًٝـ١ٜ.

 إسـ٣ٔت عٓٗا ٖقٙ ايـكاه١ إٔ اؾاَع١ بُٛؿٗا َٚٔ ايٓتا٥ر ا٭ػل٣ اييت متؼٻ
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ـٙ بعض اؿٛاكت اييت متٸ ٔ، ٖٚقا َا ت٪ٜٿت إىل ؾلؿا١ْٝ ايتـٜټوات اؿـٜج١ قـ أؿٸمل٪هٸا

 إدلا٩ٖا يف ٖقٙ ايـكاه١.

َٔ بني ايـكاهات اييت مل  ـٸعٳإٕ ٖقٙ ايـكاه١ اييت قاَت بٗا ايباسج١ َلِٜ ماكع تٴ

ُٸتتٻ  ٔ.اڄ يف ؿكاه١ ظاٖل٠ ايتـٜټبع أهًٛباڄ ػا

َٚوعٛؿ ، بكًِ: قُـ كٓا ها٫كٟ ؾل ،(53)ؿٜين ع َباْٞ ْعلٟ َكٝاي ٖا8ٟ

آفكباهاْٞ، ٚعباي كسُٝٞ لاؿ، َٔ َلنن أعاخ اؿٛم٠ ٚاؾاَع١، ه١ٓ 

 .١ُؿش 704ٖع.َ، 1384

ٕڈ ٚعٌلٜٔ َكاي١ كتاك٠ َٔ َ٪متل )املباْٞ  وتٟٛ ٖقا ايهتاب ع٢ً مثا

وات ايع١ًُٝ َٔ امل٪هٸ ٌ عـؿٺبٳقِٝ َٔ قٹايقٟ أڂ ،ايٓعل١ٜ ٚايٓؿو١ٝ يًُعاٜرل ايـ١ٜٝٓ(

 ٖع.َ.1382بتاكٜؽ: ًٗل إهؿٓـ ه١ٓ  ،ٚايجكاؾ١ٝ

ـٿ مٔٚ .ٚقـ متٸ تٓعِٝ ٖقٙ املكا٫ت ايجُا١ْٝ ٚايعٌلٜٔ ُٓٔ أكبع١ ؾٍِٛ ّ ْك

 :ايتايٞبعٓاٜٚٔ ٚنتٸاب ٖقٙ املكا٫ت ع٢ً ايٓشٛ  قا١ُ٥ڄ

ْاَ٘ ٖاٟ  كمٜابٞ كؾتاك ؿٜين ؾلؿ َوًُإ أع تـٜٚٔ ٬َى ٖاٟ 1

 إٓ / ْناك ايعاْٞ. 

ُٸٞ هامٟ ٚؿٜٔ ٚكمٟ / سؤ بًٓـ.2  ع بٓٝاؿ ن

 .ع ؿكآَـٟ بل ْكٍ سـٜح ؿك هاػت َكٝاي ٖاٟ ؿٜين / عباي 3

ميإ ؿٜين / قُـ كٓا ػانٞ إم َٓعل َـٍ ؼًٌٝ أع ناكنلؿٖاٟ ؿٜٔ 4

 قلاًَهٞ.

 ٔ ب٘ إٓ / قُـ ؿاٚكٟ.ؿ٘ ٖاٟ تـٜټه٬ّ َٚ٪يچإع هاػتاك 5

تؿاٚت ٖاٟ ؾلؿٟ ؿك ؿٜٔ ؿاكٟ َٚٓشين تٛمٜع إٓ ؿك ٜو داَع٘ ؿٜين / قُـ ع 6

 كٓا ها٫كٟ ؾل.

 م َٓعل ػٛؿ ؿٜٔ / عًٞ ْكٞ ؾكٝٗٞ.أع َ٪يؿ٘ ٖاٟ ؿٜٔ ؿاكٟ 7

 ع َؿّٗٛ ؿٜٔ ؿك بوذل آمَٕٛ ٖاٟ كٚإ هٓذٞ / عًٞ َِباغ.8

 ؿٜين ع كٚإ ًٓاػيت / كسِٝ ْاك٥ٚٞ ِْلتٞ. ع ؿٜٔ َٚعٜٓٛت 9

 ؾلٜٚـ ْٜٚٛؼ / َوعٛؿ آفكباهاْٞ. م أع كٚآٌْاهٞ ؿٜٔ 10
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ٛٸ٫ت كَٚ ًٓاػيت /  م أع كٚإ ًٓاهٞ َٚقٖب، 11 ٖاٟ ْعلٟ تا ؼ

 ٖاؿٟ بٗلاَٞ إسوإ.

 َٛيٟٛ ب٘ ؿٜٔ ٚؿٜٔ ؿاكٟ / قُـ بٌٗيت. ع 12

 إَاّ قُـ غنايٞ / بٗلٚم كؾٝعٞ. م أم َؿّٗٛ ٚهاػتاك ؿٜٔ أ ع 13

ٖاٟ َعٟٓٛ ؿكَإ دٜٛإ ؿك تعاٌَ با  ع دوتذٟٛ َباْٞ ْعلٟ هٓذٍ 14

 / سوني يڀـ آباؿٟ. ؿكَإ 

م أ)ؼًًٝٞ كٚآٌْاػيت   ٚؿك  ْعل١ٜ  ع َقٖب ؿك 15

 َقٖب( / عبـ اهلل َعتُـٟ.

/ قُـ  &َ٘ طباطبا٥ٞع٬چ م أع ؿٜٔ، ؿٜٔ ؿاكٟ ًٚاػّ ٖاٟ إٓ 16

 سوني َٗٛكٟ.

( / قبٛب٘ SRQ-Rَقٖب ) ْاَ٘   ع بلكهٞ كٚا٥ٞ 17

 أيدلمٟ.

ٖاٟ ؿاػًٞ ؿك مَٝٓ٘ هاػت َكٝاي ٖاٟ ؿٜين / قُـ   ع 18

 ػـاٜاكٟ ؾلؿ.

ع ٬َسعات كٚاْوٓذٞ هٓذٍ َؿاِٖٝ ٚهامٙ ٖاٟ َقٖيب ؿك علُ٘ 19

 كٚآٌْاهٞ / عباي كسُٝٞ لاؿ.

 إٓ / قُـ كٓا طايبإ. ْـامٙ أكمٜابٞ َـٍ أع هٓذٍ ؿٜٔ ؿاكٟ ٚا20

ْاَ٘ / سؤ عبـ اهلل   ع تعٝني ٓابڀ٘ ٖا، ٬َى ٖا، اعتباك 21

 ماؿٙ.

 ع َكٝاي ػلبٝات َعٟٓٛ / باقل غباكٟ بٓاب.22

 ؿكباكٙ َعٝاكٖاٟ َكٝاي هامٟ ؿٜين / ٚيٞ اهلل ؾلماؿ. ع ْهاتٞ 23

ٖٚٓذاكٜابٞ َكٝاي هٓذٍ كًـ اعتكاؿٟ ؿاٍْ آَٛمإ َكڀع ع هاػت 24

 .َتٛهڀ٘ ًٗل تٗلإ / ؿاٚٚؿ َعٟٓٛ 

 ع قـٚؿٜت ٖا ٌَٚه٬ت هٓذٍ ؿٜٔ ؿاكٟ / َوعٛؿ آفكباهاْٞ.25

م َٓعل قلإٓ نلِٜ / قُـ عًٞ سادٞ أع آهٝب ًٓاهٞ هٓذٍ ؿٜٔ ؿاكٟ 26
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 ؿٙ آباؿٟ.

 قؤ ؾاطُٞ. ٖاٟ نٝؿٞ ٚهٓذٍ ؿٜٔ ؿاكٟ / هٝـ ع 27

ؾلض ٖا ٚقـٚؿٜت ٖاٟ هٓذٍ ؿٜٔ ؿاكٟ / هٝـ قُـ  ع تأًَٞ ؿك 28

 تكٞ َٛسٸـ أبڀشٞ.

ع٢ً  أطلٚس١څٖٚٞ بكًِ: َٗٓام قـكتٞ،  ،ع ًاػّ ٖاٟ ؿٜٔ ؿاكٟ ؿك كٚاٜات9

ٖع.َ، ا٭هتاف املٌلف: َٗـٟ ١ٝ1386 أٍُٛ ايـٜٔ، ه١ٓ َوت٣ٛ املادوترل، نًچ

 َٗلٜنٟ.

ايوعٞ يف ٖقٙ ا٭طلٚس١ ع َٔ ػ٬ٍ ايبشح يف أكبع َؿلؿات ك٥ٝو١، ٖٚٞ:  متٸ

يف ايلٚاٜات ٚا٭ساؿٜح ايٌٝع١ٝ ع إىل بٝإ َا١ٖٝ  ،ايـٜٔ، ٚاٱميإ، ٚايتٌٝع، ٚاٱه٬ّ

لات اٱهاب١ٝ ٚايوًب١ٝ يف ٔ. يكـ عًُت ايباسج١ َٔ ػ٬ٍ اهتؼلاز املتػٝٿَكَٛات ايتـٜټ

َٚٔ بني أكبع١ ٚهتني  .ٓتا٥ر، ع٢ً ايتكِٝٝ ٚإعڀا٤ ايـكداتٚتلتٝب اي ،ٖقٙ املؿلؿات

ٝٸ اڄعِٓل ايِـم يف امللاتب ا٭كبع١ ا٭ٚىل، ٚيف ٚ ٚٓع ايعكٌ ٚايتك٣ٛ ٚايِدل متٸ اڄإهاب

ايعٓاُل ايوًب١ٝ ع اييت بًػت ٚاسـاڄ ٚأكبعني عِٓلاڄ ع ناْت امللاتب ا٭كبع١ ا٭ٚىل َٔ 

ٔٸٌ، ٚايتعًڊِْٝب: ايهقب، ٚعـّ ايتعكڊ  باٯػلٜٔ. ل بايـْٝا، ٚه٤ٛ ايع

ُٸ ٝ٘ إىل بٝإ ا٭ٚيٜٛات ٚايذلدٝشات ايـ١ٜٝٓ ع٢ً عٵ١ٝ ٖقا ايبشح يف هٳتهُٔ أٖ

 أهاي ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ.

أمحـ  ، بكًِ:ع عح َها١ْ ايعكٝـ٠ ٚايعٌُ ٚا٭ػ٬م يف ايتعايِٝ ايٌٝع10١ٝ

ؿٜإ ٚاملقاٖب. ا٭هتاف داَع١ ا٭يف  ،ع٢ً َوت٣ٛ املادوترل أطلٚس١څٖٚٞ كٓا عامل، 

 املٌلف: َٗـٟ َٗلٜنٟ.

يكـ هع٢ ايباسح يف ٖقٙ ايـكاه١ إىل بٝإ َٓني١ َٚها١ْ ايعٓاُل ايج٬ث١، 

يف ٤ٛٓ ايتعايِٝ ايٌٝع١ٝ، ع٢ً أهاي نتاب  ،ٖٚٞ: ايعكٝـ٠، ٚا٭ػ٬م، ٚايعٌُ

 َٔ أدٌ ;بُٛؿ٘ أقـّ ٚأسلٌ َِـك يًلٚاٜات ايٌٝع١ٝ. ٚقـ عٌُ ايباسح ;)ايهايف(

اهتؼ٬ْ ايٓتا٥ر، ع٢ً تٛظٝـ أكبع١ عٌل أهًٛباڄ، َٔ قبٌٝ: املؿلؿات ايل٥ٝو١ 

ع ٚاٱه٬ّ، ٚايػا١ٜ َٔ ايبعج١، ٚعٓاُل انتواب اٱميإ، ٚايـٜٔ، ٚايتٌٝټع: ١ً باملتُجٿ

ـٸِٵَٚا إىل فيو، يف ٤ٛٓ قاعـ٠ اؿځ، ايؿٔا٥ٌ ـٸل ٚاملك ١َ، َٚٔ ػ٬ٍ ١َ ٚفٟ املك
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%، 27%، ٚايعٌُ بٓوب١ 64تلتٝب ا٭ػ٬م بٓوب١  متٸ كٚا١ٜٺؼًٌٝ َا ٜكلب َٔ ٦َيت 

 %.9ٚايعكٝـ٠ بٓوب١ 

 ؿ١ٜٝٓ. ٜٚهُٔ اَتٝام ٖقٙ ا٭طلٚس١ يف ؼًٌٝ ٖقٙ املوأي١ َٔ ػ٬ٍ ك١ٜ٩ٺ

ّٸ  7ٚ 6ٚ 5ٚ 3ٚ 2ٚ 1كقِ:  اتايـكاه َٚٔ بني ٖقٙ ايـكاهات ايعٌل٠ ؽت

با٭عاخ اؾٖٛل١ٜ  10ٚ 9با٭عاخ ايٓعل١ٜ، ٚكقِ:  8ٚ 4با٭عاخ املٝـا١ْٝ، ٚكقِ: 

 يتعٝني املعاٜرل ٚايٌٛاػّ. ;ٚايـ١ٜٝٓ

 

 ــــــ ـ إوهاُ وجواش اضتدساج الػواخص4

ٌٖٚ هٛم فيو؟ ٌٖٚ متٸ ايكٝاّ بٗقا  ؟ٌٖٔ ميهٔ يٓا تعٝني ًٛاػّ يًتـٜټ

 ٌ ايـٜٔ؟ بٳا٭َل َٔ قٹ

 ا٭هايٝب ٚايُٓافز املٌاب١ٗ.يٲداب١ عٔ ٖقٙ ا٭ه١ً٦ ميهٔ اٱًاك٠ إىل 

 ،يف نتاب٘ )املـكه١ ايكلآ١ْٝ( ،ف ايٌٗٝـ ايوٝـ قُـ باقل ايِـكٚعٓـَا علٻ

اؿاد١ ايلا١ٖٓ يًُذتُعات ايع١ًُٝ اٱه١َٝ٬ بٔلٚك٠ تكـِٜ ا٭ْع١ُ ايـ١ٜٝٓ قاٍ يف 

ٜٴ...» :؟اؾٛاب عٔ ايو٪اٍ ايكا٥ٌ: ملافا مل ٜباؿك ايـٜٔ إىل ايكٝاّ بقيو َا  :كاٍٚقـ 

ٛٸ ٠ َج٬ڄ، أٚ ائلٚك٠ إىل ايبشح يتشٌِٝ ٖقٙ ايٓعلٜات ا٭هاه١ٝ ٚاهتؼ٬ُٗا يف ايٓب

أٚ يف ا٫قتِاؿ اٱه٬َٞ ٚغرلٖا، يف سني  ،ٚيف ايتػٝرل ا٫دتُاعٞ ،يف هٓٔ ايتاكٜؽ

ـٸ اتٺٖقٙ ايكٔاٜا ع٢ً ًهٌ ْعلٜٸ طٹعٵمل ٜٴ |أْٓا لـ إٔ ايٓيبٸ ِٹ ،ؿ٠ق  ؼڈٝٳٚب

َٸ  ٚبٗقا ايٌهٌ املذلانِ؟ ،ٚإمنا اقتِل ع٢ً ايكلإٓ بٗقا ايذلتٝب يًُوًُني ،١عا

أهاه١ٝ ٫هتؼ٬ْ ٚؼـٜـ ٖقٙ ايٓعلٜات،  : إٕ ٖٓاى ايّٝٛ ٓلٚك٠ڄٚاؾٛاب

نإ ٜعڀٞ ٖقٙ ايٓعلٜات،  |إف إٕ ايٓيب ;٫ٚ ميهٔ إٔ ٜؿذلض ا٫هتػٓا٤ عٔ فيو

ٔٵ ّٸَٚٔ ػ٬ٍ املٓاؾ ايكلآْٞ ا ،َٔ ػ٬ٍ ايتڀبٝل ٚيه ٝٿ يعا ٓ٘ يف اؿٝا٠ ايقٟ نإ ٜب

ٌٸ ٚيٛ ؾُٗاڄ  ،َوًِ يف إطاك ٖقا املٓاؾ ٜؿِٗ ٖقٙ ايٓعل١ٜ ؾلؿٺ اٱه١َٝ٬، نإ ن

ٝٸ اڄ; ٭ٕ املٓاؾ ٚاٱطاك ايلٚسٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايؿهلٟ ٚايذلبٟٛ ايقٟ اڄ اكتهامٜٸإمجاي

ع٢ً تكِٝٝ نإ قاؿكاڄ ع٢ً إٔ ٜعڀٞ ايٓعل٠ ايو١ًُٝ ٚايكـك٠ ايو١ًُٝ  كزل٘ ايٓيبٸ

املٛاْع ٚاملٛاقـ ٚا٭سـاخ. أَا سٝح ٫ ٜٛدـ فيو املٓاؾ ٚفيو اٱطاك تهٕٛ اؿاد١ 
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سكٝك١ٝ ًَشٸ١، ػُِٛاڄ َع بلٚم ايٓعلٜات  إىل ؿكاه١ ْعلٜات ايكلإٓ ٚاٱه٬ّ ساد١ڄ

ٌٸ َا  اؿـٜج١، َٔ ػ٬ٍ ايتؿاعٌ بني إْوإ ايعامل اٱه٬َٞ ٚإْوإ ايعامل ايػلبٞ به

ٛٸع١ يف كتًـ فا٫ت املعلؾ١ ايبٌل١ٜ ععِٝ َٚٔ ثكاؾ١ٺ ـٺميًو َٔ كُٝ سٝح  ،َتٓ

٫ نجرل٠ يف كتًـ فا٫ت اؿٝا٠، ؾهإ  ٚدـ اٱْوإ املوًِ ْؿو٘ أَاّ ْعلٜاتٺ

ـٻ ـٿ ;بٴ ؿ َٛقـ اٱه٬ّ َٔ ٖقٙ ايٓعلٜات، إٔ ٜوتٓڀل ِْْٛ اٱه٬ّ، يهٞ و

هًباڄ  ،يهٞ ٌِٜ إىل َٛاقـ اٱه٬ّ اؿكٝك١ٝ ;ٌ يف أعُام ٖقٙ ايِْٜٓٛٚتٛغډ

يهٞ ٜهتٌـ ْعلٜات اٱه٬ّ اييت تعاجل ْؿى ٖقٙ املٛآٝع اييت عاؾتٗا  ;ٚإهاباڄ

 .(54)١ يف كتًـ فا٫ت اؿٝا٠(ايتذاكب ايبٌل١ٜ ايقنٝٸ

َٚٔ بني ايعًّٛ اٱه١َٝ٬ طايه٬ّ ٚا٭ػ٬م ٚايؿك٘ص ٌْاٖـ منافز َٔ ا٫دتٗاؿ 

 :ايتاي١ٝايتكوُٝات  :املٌاب١ٗ، َٔ قبٌٝيف املٛاكؿ 

 ع أٍُٛ ايـٜٔ ٚؾلٚع ايـٜٔ.

 ع أٍُٛ ايـٜٔ ٚأٍُٛ املقٖب.

 ع ايقْٛب ايهبرل٠ ٚايقْٛب ايِػرل٠ )ايهبا٥ل ٚايِػا٥ل(.

 ع أكنإ اي٠٬ِ ٚٚادبات اي٠٬ِ.

١، ٫ ١ً بايكلإٓ ٚايوٓٸاملتُجٿ ،ٚيف مجٝع ٖقٙ املٛاكؿ عٓـَا ْلادع املِاؿك ا٭ٚىل

ـ ٖقا ايتكوِٝ، أٚ إفا ناْت ٖٓاى َٔ إًاك٠ إىل ٖقا ا٭َل، نُا يف قٛي٘ تعاىل: ل

ِٵ﴿ ٝٿ٦ٳاتٹهڂ ِٵ هٳ ٓٵهڂ ٘ٴ ْٴهځؿڍلٵ عٳ ٓٵ ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ َٳا تٴ ٕٵ تٳذٵتٳٓٹبٴٛا نځبٳا٥ٹلٳ  ، ٫ لـ (31)ايٓوا٤:  ﴾إڇ

ُٸ٫ٚ ؼـٜـاڄ ملِاؿٜك٘. ٚإْٸ ،تعلٜؿاڄ يقيو ُات ايتكوٝ ٌ ايعًُا٤ املوًُٕٛ إىل ٖقُٙا تٛ

 َٔ ػ٬ٍ ادتٗاؿاتِٗ.

 :ايتايٞع٢ً بعض ٖقٙ املٛاكؿ، ٚفيو ع٢ً ايٓشٛ  َا ًٜٞ ْكّٛ ظٛي١ٺ ٚيف

 

 ــــــ أـ أصوه الديَ وفسوع الديَ

ٜٳ ٕ اٌَٗٛكُٖٚا ع  «ؾلٚع ايـٜٔ»َِڀًض  َكابٌيف  «أٍُٛ ايـٜٔ»َِڀًض  ؿٵلڇمل 

 .١ ايٌلٜؿ١ عٓـ ايؿلٜكني٫ٚ يف ايوٓٸ ،بني املوًُني غا١ٜ ايٌٗل٠ ع يف ايكلإٓ ايهلِٜ

ٍٸ ع٢ً فيو.  ؾ٬ ْل٣ يف ٖقٜٔ املِـكٜٔ َا ٜـ
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ُني يف ايكلٕٚ اٱه١َٝ٬ ا٭ٚىل. ٚإٕ ٌ املتهًڍبٳؾكـ متٸ ٚٓع ٖقا املِڀًض َٔ قٹ

ٚٸ َٳأ ٚٸ ٔٵٍ  َٳاهتعٌُ ٖقا املِڀًض يف ػِْٛ ا٭ٍُٛ اـُو١ ِٖ املعتني١، ٚأ  ٔٵٍ 

 ٖع(.230ف)سٛايٞ ٌ ايع٬چاهتعًُ٘ َِٓٗ ٖٛ أبٛ اشلقٜ

ٚايٌاٖـ ع٢ً عـّ ٚدٛؿ ٖقا املِڀًض يف املِاؿك ايكلآ١ْٝ ٚايلٚا١ٝ٥ كايؿ١ ابٔ 

 ٚٳايڃؿځلٵمٴ» قٛي٘: :َٚٔ فيو ،ؿاتَ٘ٔ َ٪يډ تُٝٝٸ١ ي٘. ؾكـ أعلب عٔ كايؿت٘ ٖقٙ يف عـؿٺ

ٌڇ ا٭ڂ َٳوٳا٥ٹ ٔٳ  ٝٵ ٚٳايڃؿڂلٴٚعڇؾٹٞ فٳيٹوځ بٳ ٍڇ  ُٳا أځْٻ ،ُٴٛ ـٳثٳ١څ ؾٹٞ اٱڇهٵ٬٘ٴ نځ َٴشٵ ـٵعٳ١څ  ِٵ ،ّڇبٹ ٍٻ  يځ ـٴ ٜٳ

ٗٳا نٹتٳابٷ ٝٵ ٚٳ٫ ،ٚٳ٫ هٴٓٻ١څ ،عٳًځ ٌٵ  ُٳاعٷ، بٳ ٚٳا٭ځ قځايځٚٳ٫ إڇدٵ ـٹ  ٔٳ ايوٻًځ َٹ ـٷ  ٞٳ بٳاطٹًځ١څ ٗٳا أځسٳ ٗڇ ُٻ١ٹ، ؾځ ٥ٹ

ٌٳ ؾڂ َٳوٳا٥ٹ ٚٳ ٍڈ  ُٴٛ ٌٳ أڂ َٳوٳا٥ٹ َٳا دٳعٳًڂٛٙٴ  ٔٳ  ٝٵ ُٴؿځلٿقٹنيٳ بٳ ٕٻ ايڃ ُٳا بٹؿځلٵمڈ عٳكڃ٬ڄ; ؾځإڇ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ ٜٴؿځلٿقڂٛا بٳ لٴٚعڈ يځ

ٔڇ ٝٵ ٛٵعٳ ٔٳ ايٓٻ ٝٵ ٝٿنٴ بٳ ُٳ  .(55)«ُٳشٹٝضڈ ٜٴ

إٕ ايػلض َٔ ْكٌ ن٬ّ )ابٔ ت١ُٝٝ( يٝى ٖٛ تِشٝض كأٜ٘، ٚإمنا ٖٛ جمللٸؿ 

ْٷ اٱًاك٠ إىل إٔ ٖقا ايتكوِٝ يٝى ي٘ دقٚكٷ عًٝٗا يف املِاؿك اٱه١َٝ٬  َِٓٛ

ٚميهٔ  ،ُا٥ب ٘ أَلٷايقٟ ٖٛ يف قًچ ،ُنئَ املتهًڍ اؿٺؿ ادتٗا٭ٚىل، بٌ ٖٛ فلٻ

 ات اٱه١َٝ٬.كات ي٘ يف ا٭ؿبٝٸإهاؿ املدلٸ

 َا ًٜٞ ٌْرل إىل منافز َٔ ٖقا ايتكوِٝ يف ايهتب ايه١َٝ٬: ٚيف

 يف نتاب )ايباب اؿاؿٟ عٌل(، ٚقـٞ ٖقا املِڀًض ١َ اؿًچيكـ فنل ايع٬چ

 تعاىل اهللٖٚٛ َا ٜبشح ؾٝ٘ عٔ ٚسـاْٝٸ١  :عًِ ا٭ٍُٛ»ؾ٘ ايؿآٌ املكـاؿ قا٬٥ڄ: علٻ

ٛٸ٠ ا٭ْبٝا٤ ٚاٱ ُٸ١قلاك مبا دا٤ ب٘ ايُٓٚؿات٘ ٚعـي٘، ْٚب ... ٚاملعاؿ ،يبٸ، ٚإَا١َ ا٭٥

ُٸٞ  ٔٸٚهٴ ٕٸ ها٥ل ايعًّٛ ايـ ;ٍُٜٔٛ ايـأ ٖقا ايؿ  ع ؿورلَٔ اؿـٜح ٚايؿك٘ ٚايتع ١ٜٝٓ ٭

ٝٸ١څ  .(56)«عًٝ٘ َبٓ

ُٸٚقـ فٖب املرلما  ٛٸ٠ ٚاملعاؿ، ايك ٞ إىل ايكٍٛ بإٔ أٍُٛ ايـٜٔ ٖٞ: ايتٛسٝـ ٚايٓب

ُٸ٢ ٖقٙ ا٭َٛك بأٍُٛ ايـٜٔ َٔ د١ٗ إٔ ا٭ٌُ ٚتٴ»ٚقاٍ يف بٝإ ايٛد٘ يف توُٝتٗا:  و

ٌٸقٵعٔ اؾځ عباك٠څ أهاي اؾـاك ٚدقٚك ا٭ًذاك  :َجٌ ،َا ٜب٢ٓ عًٝ٘ ك ٚا٭هاي ٚن

٬ٍ ٚاؿلاّ ؾلٚع ايـٜٔ، أٟ َجٌ اؾقع ٚإٕ ها٥ل ايعباؿات َٚوا٥ٌ اؿ .ٚأَجاٍ فيو

ٌٸ إفا نإ ثابتاڄ هٝهٕٛ ايؿلع قا٥ُاڄ  ٤ًٞٺ ٚا٭غِإ ٚا٭ٚكام. ٚعًٝ٘ ؾإٕ أٌُ ن

ٕٵ َٳ مل ٜهٔ ا٭ٌُ ثابتاڄ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى بكا٤ٷ عًٝ٘، ٚإ ناْت  ٔٵٚثبات يًؿلع. ؾهٌ 
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ٌٷ أٍُٛ ؿٜٓ٘ ُشٝش١ڄ ٕٵ ٚكدا٤ٷ نإ ي٘ أَ ه١ًُٝ ناْت ؾلٚع٘ غرل  بايٓذا٠، ٚإ

ٌٸَُٚٗا بًػت بعـ ا٫سذلام نجل٠ڄ ،ٚأعُاي٘ غرل ٥٫ك١ ناْت أٍُٛ ؿٜٓ٘  ٔٵَٳ . ٚن

ئ تٓؿع٘ ؾلٚع ايـٜٔ ٚأعُاي٘ ٚعباؿات٘ ايٌه١ًٝ، َُٗا بايؼ يف قٝاّ ايًٌٝ  َتـاع١ٝڄ

 .(57)«ُّٚٛ ايٓٗاك

 

 ــــــ ب ـ أصوه الديَ واملرِب

ٚٵكنُا إٔ َِڀًض أٍُٛ ايـٜٔ ٚاملقٖب ب  ;ُنيادتٗاؿات املتهًڍٙ ٖٛ َٔ ـٳ

 سٝح اهتٓبڀٛٙ َٔ املِاؿك ايـ١ٜٝٓ.

 ;ٞ يف نتاب )ايباب اؿاؿٟ عٌل( أٍُٛ ايـٜٔ يف أكبع١ أَٛك١َ اؿًچٜل٣ ايع٬چ

َٸ١ املهًډ يف :عٌل ٟايباب اؿاؿ»ٚفيو إف ٜكٍٛ:  ؿني َٔ َعلؾ١ أٍُٛ َا هب ع٢ً عا

ٝٸ١ ٚايو اهللع٢ً ٚدٛب َعلؾ١  أمجع ايعًُا٤ ناؾچ١ڄ ...ٜٔايـ ٝٸ١، تعاىل ُٚؿات٘ ايجبٛت ًب

ٛٸ٠ا ِٜضٸ عًٝ٘ َٚا ميتٓع عٓ٘، ٚايَٓٚ  .(58)«ٚاملعاؿ ،ٚاٱَا١َ ،ب

ٚاملًؿت إٔ ايٌٝؽ ايڀٛهٞ ٜقٖب يف نتاب٘ )ا٫قتِاؿ( إىل اػتناٍ أٍُٛ ايـٜٔ 

 ٚايعـٍ. ;يف أَلٜٔ، ُٖٚا: ايتٛسٝـ

ّٷ قٖب(، ٚإمنا سٍٛ َِڀًض )أٍُٛ امل ٚيف عباكات ٖقٙ امللس١ً ٫ ٜٛدـ ن٬

إٓاؾت٘ إىل املِڀًشات ايه١َٝ٬  تٵل٠، سٝح متډًاع ٖقا املِڀًض يف امللاسٌ املتأػٿ

 ايٌٝع١ٝ.

ُٸٞ يف نتاب٘ )أٍُٛ ايـٜٔ(: عًِ إٔ أٍُٛ ايـٜٔ ث٬ث١، ٖٚٞ: ا» قاٍ املرلما ايك

ٛٸ٠ ;ايتٛسٝـ َٳ ;ٚايٓب  ٔٵٚاملعاؿ. ٚأَا ايعـٍ ٚاٱَا١َ ؾُٗا َٔ أٍُٛ املقٖب. ٚعًٝ٘ ؾإٕ 

ٚٸ ٌٸأْهل ا٭ٌُ ا٭ فبٝشت٘، ٚػلٟ  ٍ َٔ ٖقٙ ا٭ٍُٛ ايج٬ث١ نإ ناؾلاڄ، ٫ ؼ

عًٝ٘ ها٥ل أسهاّ ايهؿل. ٚأَا إفا أقلٸ بٗقٙ ا٭َٛك ايج٬ث١، ٚأْهل ايعـٍ أٚ اٱَا١َ، 

اڄ، ٖٚٛ َٔ أُشاب ايٓاك ٘ ع يف ايٛقت ْؿو٘ ع ٫ ٜهٕٛ ًٝعٝٸمل ٜهٔ ناؾلاڄ، ٚيهٓٸ

 .(59)«عاڄڀڃقځ

 

 ــــــ الرٌوب الهبرية والرٌوب الصػرية )الهبائس والصػائس(ج ـ 

ّپ ُٚػا٥ل، ٚإمنا ٖٛ َٔ  ;نبا٥ل :يف تكوِٝ ايقْٛب إىل يٝى ٖٓاى ْ
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 اهتٓباطات ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗـٜٔ.

ـ نتاب )ايعل٠ٚ ايٛثك٢( ع يف تعلٜـ املع١ِٝ قاٍ ايوٝـ قُـ ناظِ ع َ٪يڍ

ٌٸ»١: ايهبرل٠ املقنٛك٠ يف ايكلإٓ ٚايوٓٸ ّٸ َع١ِٝٺ املع١ِٝ ايهبرل٠ ٖٞ ن  ٚكؿ ايٓ

أٚ ٚكؿ ايتٛعٝـ بايٓاك عًٝ٘  ;ٗأَ املعاُٞ املقنٛك٠ يف قًچ نذ١ًُٺ ،بهْٛٗا نبرل٠ڄ

١ نْٛ٘ أععِ َٔ أٚ ٚكؿ يف ايهتاب أٚ ايوٓٸ ;أٚ ُٓٓاڄ ُلواڄ ،١يف ايهتاب أٚ ايوٓٸ

يف أْؿى أٌٖ  اڄأٚ نإ ععُٝ ;إسـ٣ ايهبا٥ل امل١ُِٛٓ أٚ املٛعٛؿ عًٝٗا بايٓاك

 .(60)«ايٌلع

 

 ــــــ د ـ أزناُ الصالة وواجبات الصالة

ِٸ تكوِٝ أدنا٤ اي٠٬ِ ايٛادب١ إىل ٚغرل أكنإ. ٚقـ فنل ُاسب  ;أكنإ :ٜت

ٔڈ :نتاب )ايعل٠ٚ ايٛثك٢( يف بٝإ ٚادبات اي٠٬ِ ٚتكوُٝٗا إىل ٔڈ ;كن َا  ٚغرل كن

ٝٸ» ًٜٞ: سلاّ، ٚايلنٛع، ٚتهبرل٠ اٱ ١، ٚايكٝاّ،ٚادبات اي٠٬ِ أسـ عٌل: ايٓ

ٗټ   ـ، ٚايو٬ّ، ٚايذلتٝب، ٚاملٛا٠٫.ٚايوذٛؿ، ٚايكلا٠٤، ٚايقنل، ٚايتٌ

ٕٷ ٚاـُو١ ا٭ٚىل  ، مبع٢ٓ إٔ مٜاؿتٗا ْٚكِٝتٗا عُـاڄ ٚهٗٛاڄ َٛدب١څأكنا

ٔٵ .يًبڀ٬ٕ ٛٻ يه ػڀاك غرل اٱ ع٢ً ٚبٓا٤ٶ .ع٢ً ايـاعٞ ١ بٓا٤ٶك اينٜاؿ٠ يف ايٓٝٸ٫ ٜتِ

٫  ،يًبڀ٬ٕ َٛدبٷ ٗا ْٚكِٗا عُـاڄ، ؾنٜاؿتٴغرل كن١ٝٓٺ ٚايبك١ٝ ٚادباتٷ .قاؿس١ٺ

 .(61)«هٗٛاڄ

ٛٿ» ٚقاٍ ايوٝـ اـ٥ٛٞ يف بٝإ ايلن١ٝٓ: مبا ٜعتُـ  ّٷؾإٕ َؿّٗٛ ايلنٔ َتك

ٚأَا اٱػ٬ٍ َٔ سٝح اينٜاؿ٠ ؾ٬  .عٝح ٜٛدب ؾكـٙ مٚاٍ فيو اي٤ٌٞ ،عًٝ٘ اي٤ٌٞ

َٔ ا٭ػباك، ٚإمنا ٖٛ  ايلنٔ يف ٤ًٞٺ يؿغڂ ؿٵلڇَـػٌ ي٘ يف ُـم ٖقا املؿّٗٛ، ٚمل ٜٳ

 .(62)«َتـاٍٚ يف أيو١ٓ ايؿكٗا٤ ؿ اُڀ٬غڈفلٸ

ٕٵ» ٚقاٍ أٜٔاڄ: ناْا  ٚأَا اينٜاؿ٠ ٚايٓك١ِٝ يف تهبرل٠ اٱسلاّ ؾُٗا ٚإ

ٛٻ ع عـّ بڀ٬ٕ اي٠٬ِ بنٜاؿ٠ تهبرل٠  تٳنُا علؾڃإٔ ا٭ق٣ٛ ع  إ٫چ ،كٜٔ ؾٝٗاَتِ

ٖٚٛ َا  ،ٛاڄ. ٚعًٝ٘ ؾ٬ تهٕٛ ايتهبرل٠ َٔ ا٭كنإ باملع٢ٓ املِڀًضٗٵاٱسلاّ هٳ

ٔٷ ،ٜهٕٛ مٜاؿت٘ ْٚكِٝت٘ عُـاڄ ٚهٗٛاڄ َٛدباڄ يًبڀ٬ٕ. ْعِ باملع٢ٓ ايًػٟٛ،  ٖٛ كن
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ٌ ي٘ يف ػٵاينٜاؿ٠ ؾ٬ ؿٳ ٛاڄ. ٚأَا اٱػ٬ٍ َٔ سٝحٗٵٚيٛ هٳ ،ٖٚٛ َا ٜٛدب ْكِ٘ ايبڀ٬ٕ

٫ٚ  ،يف آ١ٜٺ ؿٵلڇَٔ د١ٗ ا٫ُڀ٬غ، ٚسٝح إٕ ن١ًُ ايلنٔ مل تٳ إ٫چ ،نْٛ٘ كنٓاڄ

ـٸ ايتهبرل٠ كنٓاڄ بًشاظ املع٢ٓ ايًػٟٛ ،كٚا١ٜٺ  .«ؾ٬ َاْع َٔ ع

إٕ مجٝع ٖقٙ ا٭ٌْڀ١ ايع١ًُٝ قـ دا٤ت بـاعٞ اٱسواي بائلٚك٠ يف َكاّ 

٘ٷ قٙ ائلٚك٠ تڀلغ ْؿوٗا سايٝاڄ يف َوأي١ َعاٜرل ٚػِا٥ّ بٗ ايتعًِٝ أٚ ايعٌُ. ًٚبٝ

ُټايتـٜټ ٌٸ ايتذلب١ ٚايعًِ ايبٌلٟ يف ٔ. ؾكـ متٸ ايتٛ ٌ ايّٝٛ ع يف ايعامل املعاُل ٚيف ظ

ٚٵككتًـ ْٛاسٞ اؿٝا٠ ع إىل ٬َنات َٚعاٜرل يًتكِٝٝ ٚايكٝاي، ٚع٢ً املوًُني ب ِٖ ـٳ

ُٸ  يتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ أٜٔاڄ.بٝإ ا فاٍٛا بٗقٙ املوأي١ يف إٔ ٜٗت

 

 ــــــ ـ ضسوزة وفائدة اضتدساج الػواخص واملالنات5

ٔ إٔ ٜهٕٛ ْاؾعاڄ يف املٛاكؿ ايج٬ث١ ميهٔ يتعٝني ًٛاػّ ٚعٓاُل ايتـٜټ

 :ايتاي١ٝ

 ٔ.ع قٝاي سذِ ايتـٜټ1

 ع ؼـٜـ ا٭ٚيٜٛات يف َكاّ ايعٌُ.2

 ٔ.ع ايتعلف ع٢ً ايؿِٗ اـاط٧ يًتـٜټ3

 :ايتايٞٚميهٔ بٝإ ايٌلغ اٱمجايٞ شلقٙ ايؿكلات ايج٬خ ع٢ً ايٓشٛ 

 

 ــــــ َأـ قياع حجي التديُّ

ٔ عٓـ ايؿلؿ ب ع٢ً ؼـٜـ ايٌٛاػّ يف قٝاي ايتـٜټإٕ ايؿا٥ـ٠ ا٭ٚىل تذلتٻ

ـٷ ٚاملكاك١ْ  ;يًُكاك١ْ بني ها٥ل ايجكاؾات َٔ د١ٗٺ ٚاجملتُع ٚايـٚي١. إٕ ٖقا ايكٝاي َؿٝ

أػل٣. ميهٔ يٲْوإ املوًِ إٔ ٜعٌُ ع٢ً تكِٝٝ  ٔ َٔ د١ٗٺملٌٓٛؿ يًتـٜټبايٛٓع ا

ـٿْؿو٘، ٜٚتعلٻ ؿ املواؾ١ ايكا١ُ٥ بٝٓ٘ ٚبني اؿاي١ املٌٓٛؿ٠ ف ع٢ً ٚاقع٘ ايلأٖ، ٚو

ـٿٚاملجاي١ٝ، ٚىڀڍ  ٖٛا ْٗا٥ٝاڄ ٚايٍُٛٛ إىل ايػا١ٜ املڀًٛب١.شٵَٳ ط يتكًّٝ املواؾ١ إىل س

ٍٸإٕ ا٭ٚاَل  ع٢ً ٚدٛب قاهب١  ايهجرل٠ املٛدٛؿ٠ يف ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ، ٚاييت تـ

ٟٸايٓؿى َٚلاقبتٗا، إمنا ت٪نڍ ٚايعكًٞ شلقا  ـ يف اؿكٝك١ ع٢ً ٖقا اٱؿكاى ايؿڀل
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بٛا، شاهٳساهبٛا أْؿوهِ قبٌ إٔ تٴ»أْ٘ قاٍ:  |ٟٚ عٔ كهٍٛ اهللا٭َل. ؾكـ كٴ

ٗٻٛمٳٚمْٖٛا قبٌ إٔ تٴ  .(63)«ا٭ندلض لٵنٚا يًعٳْٛا، ٚػ

 

 ــــــ ب ـ حتديد األولويات يف وكاً العىن

ِٸ ،ف ع٢ً ا٭ٚيٜٛاتعٓـ ايتعلټ ِٸ َٚا ٖٛ ا٭ٖ ميهٔ يًٌؼّ ايعاٌَ عٓـ  ،؟ٚاملٗ

ط ٚايكٝاّ با٭عُاٍ ؾإٕ ايتؼبټ ;ايتناسِ بني ا٭عُاٍ املؼتًؿ١ إٔ ٜكّٛ باػتٝاك ا٭ؾٌٔ

ا٭ٓلاك ٚاـوا٥ل. ٖٚقا ا٭َل ِٜـم  ٟ بٓا إىل ايهجرل َٔايعٌٛا١ٝ٥ ٚا٫عتباط١ٝ ٜ٪ؿٸ

ٌڈ ٞٸناٌَ. ٚقـ كٴ بٌإٔ ايؿلؿ ٚايـٚي١ ٚاجملتُع بٌه يف ٖقا  ×ٟٚ عٔ اٱَاّ عً

ـټـٳٜٴوتٳ»ايٌإٔ أْ٘ قاٍ:  و بايػلٚك، ٍ بأكبع: تٔٝٝع ا٭ٍُٛ، ٚايتُوټٚٳٍٸ ع٢ً إؿباك اي

 .(64)«ٚتكـِٜ ا٭كافٍ، ٚتأػرل ا٭ؾآٌ

ٞٸ ×ٚقـ ُٚـ ثل عٓ٘ يف ْٗر ايب٬غ١، قا٬٥ڄ: ع٢ً َا أڂ ،اجملتُع اؾاًٖ

ًڃ بأكضڈ» َٴ ِٷعاملِٗ  َٴهڃ، ٚداًٖڂذٳ ّٷِٗ   .(65)«لٳ

 

 ــــــ َف عمى الفّي اخلاطئ لمتديُّج ـ التعسُّ

ب١ ع٢ً ؼـٜـ ايٌٛاػّ ٚاملعاٜرل تهُٔ يف ايٍُٛٛ إىل إٕ ايؿا٥ـ٠ ايجايج١ املذلتٸ

تبًٛكت ع٢ً طٍٛ تاكٜؽ اٱه٬ّ كتًـ ؾكـ ٔ. ٚنُا هٓل٣ ا٭ؾٗاّ اـاط١٦ يف ايتـٜټ

ٛٿ ع١ يف ايتعلٜـ بايـٜٔ. ٚميهٔ شلقا ايبشح إٔ ٜهٕٛ َؿٝـاڄ ا٫ػاٖات ٚايتٝاكات املتٓ

 يف تكُٝٝٗا.

ُٸبٳل ٖقا ا٭َل َٔ قٹنُا ؼكچ  ١ ايـٜٔ أٜٔاڄ.ٌ أ٥

ُٸلٳَا ٜٴعٵ ع يفَٚا ٌْاٖـٙ يف تاكٜؽ ايتٌٝټ ١ ميهٔ إٔ ف بعلض ايعكا٥ـ ع٢ً ا٭٥

 .(66)ٕ ْاظلاڄ إىل ٖقٙ املوأي١ٜهٛ

 ١ ايٓيبٸٚنقيو ايلٚاٜات اييت تأَل بعلض اؿـٜح ع٢ً ايكلإٓ ٚهٓٸ

 ـ ع٢ً ٖقٙ اؿكٝك١ أٜٔاڄ.ت٪نڍ |ا٭نلّ

 

 ــــــ كةَبْطضيات امُلَسـ األصوه املوضوعة )االعتبازية( والَف6

ٍٷل مبوأي١ اهتٓباط ايٌٛاػّ ٚاملعاٜرل َٔ املِاؿك ٖٓاى َا ٜتعًډ يف  أُٛ
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َٴ ك١، ٜهُٔ َٛٓع إثباتٗا يف ايعًّٛ اٱه١َٝ٬ ا٭ػل٣، َٔ بٳوٵَٛٓٛع١ ٚؾلٓٝات 

َٚا إىل فيو. إٕ  ،قبٌٝ: عًِ ايه٬ّ، ٚايعًّٛ ايكلآ١ْٝ، ٚعًِ اؿـٜح، ٚأٍُٛ ايؿك٘

ّپ :ك١ َٓٗابٳوٵٖقٙ ايؿلٓٝات املڂ ِٸ ا٫هتٓاؿ إيٝ٘ يف مجٝع ا٭عاخ ايـ١َٜٝٓا ٖٛ عا  ;، ٜٚت

ْپ :َٚٓٗا  باملوأي١ َٛكؿ ايبشح ؾكط. َا ٖٛ ػا

ُٸ ٚيف َٸ١ ٚاـا ِٸ ا٭ٍُٛ املٛٓٛع١، ٚايؿلٓٝات ايعا ِٸ ايتقنرل بأٖ ١، َا ًٜٞ ٜت

 َع إعاؿتٗا إىل َهاْتٗا ا٭١ًُٝ.

ٚٸع إٕ ايكلإٓ ايهلِٜ ميجٿ1 ١ ٍ ملعلؾ١ ايـٜٔ. ٚأَا ايوٓٸٌ املِـك ٚاملوتٓـ ا٭

املِـك ايجاْٞ، ٖٚٞ توتٓـ إىل ايكلإٓ يف أٌُ ٌ مبؿَٗٛٗا ايٛاهع ٚايعلٜض ؾتُجٿ

١ ع َع عـّ إَهإ ١ٝ ٚإسلامٖا. َٚٔ ٖٓا يٛ سـخ ايتعاكض بني ايكلإٓ ٚايوٓٸاؿذٸ

ـٿ ّ، ٚهب سٝٓٗا تلى ايعٌُ باؿـٜح، اؾُع ع نإ ايكلإٓ ايهلِٜ ٖٛ املتك

 .(67)ـ عٓـ َؿاؿٙ َُْٚٔٛ٘ٚايتٛقڊ

 َٔ اٯؾات اييت ؾلٓتٗا عًٝٗا ع إٕ ا٭ساؿٜح ٚايلٚاٜات تٛاد٘ ايهجرل2

، (68)َٔ قبٌٝ: ايٛٓع ٚا٫ػت٬م ٖٚٞ آؾاتٷ، ايعلٚف ايجكاؾ١ٝ ٚايوٝاه١ٝ ٚاملقٖب١ٝ

ع١ٝ بٳم، ٚتٳ، ٚايتِشٝـ، ٚايتشلٜـ، ٚايتكڀٝع، ٚائٝاع، ٚايتؿلټ(69)ٚايٓكٌ باملُٕٔٛ

ُٸ  ١، َٚا إىل فيو َٔ اٯؾات ا٭ػل٣.املٔاَني يٮدٛا٤ اـا

ؾات يف اؾ١ًُ ٜـعٛ ع يف َكاّ ا٫هتٓاؿ إىل ا٭ساؿٜح ع إىل إٕ ٚدٛؿ ٖقٙ اٯ

ٚٸ ِٸ .٫ڄ ع٢ً ؼٌِٝ ا٫ط٦ُٓإ بِـٚكٖاايعٌُ أ ايكٝاّ بعـ فيو بـكاه١ أيؿاظٗا  ث

َكـاك إَها١ْٝ ا٫هتٓاؿ إىل عني ا٭يؿاظ ٖٛ نٞ ْل٣ َا ; ١ٝٚتعبرلاتٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿٓٸ

َٚا إفا نإ باٱَهإ ا٫نتؿا٤ باملُٕٔٛ اٱمجايٞ يًلٚا١ٜ. ٚيف امللس١ً  ؟ايٛاكؿ٠ ؾٝ٘

ـٻايجايج١  ُٸ١ َٔ ايعٌُ ع٢ً نٌـ َلاؿ املتهًڍ ٫ بٴ ِ، َٔ ػ٬ٍ تٛظٝـ ايكٛاعـ اـا

ـ َٔ إٔ ا٭ساؿٜح تٓتُٞ إىل بؿك٘ اؿـٜح، َٔ قبٌٝ: ايؿشّ ٚايبشح َٔ أدٌ ايتأنڊ

ٚعـّ اػتِاُ٘ بٌلا٥ط  ،ٔ ثبات ٚؿٚاّ املُٕٔٛ، ٚا٫ط٦ُٓإ َ(70)ٚاسـ٠ فُٛع١ٺ

ُٸ ْڈٚظلٚف ػا  بعِٝٓٗ. ١ أٚ أًؼا

بُٛؿ٘ أ٬ُڄ َٛٓٛعاڄ، ٖٛ  ;ع ا٭َل اٯػل ايقٟ هب أػقٙ بٓعل ا٫عتباك3

ُٸَها١ْ ايوٓٸ ١ يًوٓٸ ٌ تؿورلاڄ ٚؿعا١َڄ، اييت متجٿ^١ ا٭طٗاك١ ايع١ًُٝ ٚهرل٠ ا٭٥
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 املعلؾ١ ايـ١ٜٝٓ إىل سـڎ فاٍػاٌٖ ٖقا ا٭ٌُ يف  أٚ بٝاْاڄ يٌلا٥ڀٗا. ٚقـ متٸ ،ايكٛي١ٝ

ِٸ ا٫ٖتُاّ ب٘ يف ايعًّٛ اٯي١ٝ ٚايتُٗٝـٜٸ ١، َجٌ: عًِ اؿـٜح ٚأٍُٛ نبرل، ٚمل ٜت

ٌڈ ايؿك٘، إ٫چ ـٸ بٌه ٕٸ يف سني  ،اڄباٖت د ١ ايع١ًُٝ إٔ َٔ ًإٔ اهتؼلاز ٚؼًٌٝ ايوٓٸأ

ٚٵكتًعب  ١ ايكٛي١ٝ، ٚايهٌـ عٔ َلاؿ ايوٓٸ١ ٚعـّ ُشٸ١ اڄ نبرلاڄ يف إسلام ُشٸؿٳ

 ِ أٜٔاڄ.املتهًڍ

ٌٸ4 ١ ٚقٛعٗا، ٜٚهٕٛ مبٓني١ اشل١ٜٛ ل عٔ نٝؿٝٸبٹٜٴؼٵ ٚظاٖل٠ٺ ساؿث١ٺ ع إٕ تاكٜؽ ن

ـٿ  تٗا.خ ا٭دٝاٍ اٯت١ٝ عٔ ٖٜٛٸاييت ؼ

١ )قٍٛ ٚؾعٌ ٚتكلٜل املعِّٛ( تٌتٌُ ع٢ً ايتاكٜؽ أسٝاْاڄ. ؾإٕ نٌ ٚإٕ ايوٓٸ

ٍڈساد١ٺ إمنا ُـك يتًب١ٝ سـٜحٺ ، أٚ يبٝإ ، أٚ يف َكاّ بٝإ سكٝك١ٺ، أٚ اٱداب١ عٔ ه٪ا

ُٸ١ يف بعض ا٭سٝإ. ٚبعباك٠ٺ ساي١ٺ ٌٸ ػا أٚ كٚا١ٜ ًإٔ ْنٍٚ  سـٜحٺ أػل٣: إٕ يه

ٌڈٜواعـ ايتعلټ ٚٸ ف عًٝ٘ يف ؾِٗ اؿـٜح بٌه ٘ٺأؾٌٔ. ٚإٕ أ ٘ إىل ٖقٙ املوأي١ تٓبٻ ٍ ؾكٝ

ٌڈ  ايوٝـٖٛ اؿاز  ،داؿٸ، ٚايتنّ بٗا يف َٓٗر ا٫هتٓباط ٚأهًٛب ايتـكٜى بٌه

إٕ ٭ساؿٜجٓا ًإٔ » سٝح فٖب إىل ا٫عتكاؿ قا٬٥ڄ:; سوني ايڀباطبا٥ٞ ايدلٚدلؿٟ

١. ٚقـ ات نباك ؾكٗا٤ أٌٖ ايوٓٸٔ عًٝٗا أقٛاٍ ْٚعلٜٸُتٗٝ ْنٍٚ، ٚقـ ُـكت يف أدٛا٤ٺ

إىل ٖقٙ ايؿتا٣ٚ. ؾهاْت نًُاتِٗ كؿٸاڄ  ْاظل٠ڄ ^ناْت أساؿٜح ٚنًُات أٌٖ ايبٝت

ـٻع٢ً ْعل١ٜ أٚ إثباتٗا. ٚعًٝ٘  نٞ ْؿِٗ  ;َٔ ايٛقٛف ع٢ً أدٛا٤ املوأي١ ايؿك١ٝٗ ٫ بٴ

ٞٸ  .(71)«َٔ ايلٚا١ٜ امللاؿ اؿكٝك

ٚقـ فٖب ايوٝـ ايٌٗٝـ قُـ باقل ايِـك إىل اعتباك ػلٜـ ايـيٌٝ ايٌلعٞ 

آؾات ا٫دتٗاؿ يف ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ، ٚعُـ إىل تٛٓٝض  إسـ٣ (72)َٔ ظلٚؾ٘ ًٚلٚط٘

ِڈ ٚأَا ايٌهٌ اٯػل َٔ ع١ًُٝ ايتذلٜـ يف ؿيٌٝ »َٓ٘:  فيو يف قوُني، ٚقاٍ يف قو

اڄ، ْٚوتهٌـ ؿل عٓـَا ْـكي هًٛناڄ َعاُلاڄ يعٗـ ايتٌلٜع سكچايتكلٜل ؾٗٛ َا ٜتٸ

ؿاي١ قـ ٜكع يف زلاغ اٱه٬ّ ب٘ َٔ ههٛت ايٌلٜع١ عٓ٘، ؾإٕ املُاكي يف ٖقٙ ا

ؿ فيو ايوًٛى املعاُل يعٗـ ايتٌلٜع عٔ ػِا٥ِ٘، ٜٚعني٘ عٓـَا هلٿ ،ػڀأ ايتذلٜـ

ُٿ عٔ ايعٛاٌَ اييت قـ تهٕٛ ؿػ١ًٝڄ  ِ ايكٍٛ بإٔ ٖقا ايوًٛى دا٥نٷيف ايوُاغ ب٘، ٜٚع

ٌٸ ُٚشٝضٷ ٍڈ إه٬َٝاڄ يف ن ٟٸسا يهٞ ٜهٕٛ ا٫هتـ٫ٍ بـيٌٝ  ;! َع إٔ َٔ ائلٚك
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ٌٸ ،ٛعٝاڄايتكلٜل َٛٓ َٔ احملتٌُ تأثرلٖا يف َٛقـ  ساي١ٺ إٔ ْـػٌ يف سوابٓا ن

ل بعض تًو اؿا٫ت ٚايعلٚف ِٜبض ا٫هتـ٫ٍ ؾشني تتػٝٻ .اٱه٬ّ َٔ فيو ايوًٛى

ؾُٔ اـڀأ إفٕ إٔ ْعنٍ ايوًٛى املعاُل يعٗـ ايتٌلٜع عٔ  .بـيٌٝ ايتكلٜل عكُٝاڄ..

ُٿ ٌٸَدلٿ ِ سهِ فيو ايوًٛى بـٕٚظلٚؾ٘ ٚػِا٥ِ٘، ْٚع ٕٵ ،ٌَاب٘ هًٛىٺ ك يه  ٚإ

 .(73)«اػتًـ يف اـِا٥ّ اييت قـ ىتًـ اؿهِ بوببٗا

ٝٻ ٔ ا٭هتاف ايوٝـ دعؿل َلت٢ٔ ايعاًَٞ ٓلٚك٠ ايعًِ بتاكٜؽ ُـٚك ٚقـ ب

ٚٵكعًٝهِ إٔ ٫ تتذاًٖٛا » اؿـٜح ٚؾٛا٥ـٙ يف ايـكاهات ايـ١ٜٝٓ، قا٬٥ڄ: َعلؾ١  ؿٳ

ؾإٕ مجٝع  ;ايتاكٜؽ ٚايعًِ بايٛقا٥ع ايتاكى١ٝ يف ؾِٗ ايلٚاٜات ٚايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ

ٍ بني اٱْوإ ٚاينَإ، َتباؿٳ ل يف إطاكٖا ايتاكىٞ. ٖٚٓاى اكتباطڅا٭سـاخ إمنا تتشكچ

ٌٸ ـٺ مبع٢ٓ إٔ ن . َٚٔ ٖٓا ؾإٕ اٱؿكاى ايِشٝض (74)ل ب٘ل يف اٯػل ٜٚتأثٻَُٓٗا ٜ٪ثٿ ٚاس

نا١ًَ باينَإ ٚاملهإ ٚايٌلا٥ط اييت ُـك  َٔ ايِْٓٛ وتاز إىل َعلؾ١ٺ يًهجرل

ف ع٢ً ايب١٦ٝ ٚكؿٚؿ أؾعاشلا يف َٛاد١ٗ ايِْٓٛ اؿـٜح يف أدٛا٥ٗا. عًٝٓا إٔ ْتعلٻ

ٚإؿكاى إًاكاتٗا  ،ايِاؿك٠. إٕ َعلؾ١ ٖقٙ ا٭َٛك تواعـْا ع٢ً ؾِٗ سـٚؿٖا ٚقٝٛؿٖا

ٌٸٚؿقا٥كٗا. ٚقـ نإ يٓا َجٌ ٖقٙ ايٓ . .ايـٚي١ اٱه١َٝ٬(. عل٠ يف نتابٓا )ايوٛم يف ظ

ٝٿ ٔ سذِ تأثرل َعلؾ١ اؿكا٥ل اـاكد١ٝ يف إٕ ٖقا ايهتاب ع كغِ ُػلٙ ع ميهٓ٘ إٔ ٜب

إٔ ٖقٙ املعلؾ١  إؿكاى طبٝع١ ايِْٓٛ ايِاؿك٠ ٚأٖـاؾٗا ٚغاٜاتٗا، ٜٚهٌـ بٛٓٛغڈ

ٛڈ متٓشٓا ؾٔا٤ٶ ٌڈأؾٌٔ، ٚا٫هتؿ ٚاهعاڄ يؿِٗ ايِْٓٛ ع٢ً م  اؿ٠ َٓٗا بٌه

 .(75)«أندل

ل باملوا٥ٌ ا٫عتكاؿ١ٜ ٚا٭ُٛي١ٝ ع إفا َا ٜتعًډ ع إمنا تهٕٛ ايـ٫ي١ ٚايوٓـ ع يف5

ٟڈٚدب ايتٛقڊ أؿٸ٣ فيو إىل ا٫ط٦ُٓإ; ٚإ٫چ ع٢ً أهاي فيو باهِ  ـ، ٚعـّ إبـا٤ كأ

إٕ نجل٠ لٕٚ أٜٔاڄ. أدٌ، ـ عًٝ٘ عًُا٤ ا٭ٍُٛ ٚايؿكٗا٤ ٚاملؿوٿايـٜٔ. ٖٚقا َا ٜ٪نڍ

ـټ ؿ ايٓكٌ ٚا٭هاْٝـ ايهجرل٠ َٔ ًأْٗا إٔ تٛكخ ايكڀع ٚايٝكني بٌإٔ ايوٓـ، ٚأَا ٚتع

ّٸايـ٫ي١ ؾٗٞ ؼتاز إىل ًٛاٖـ ٚقلا٥ٔ تؿٛم فلٻ (. نُا ميهٔ ؿ ايعٗٛك )ظاٖل ايٓ

إٔ فيو إمنا ٜهٕٛ إفا مل ٜهٔ  ع٢ً ايـ٫ي١، إ٫چ ٌ قل١ٜٓڄيؿِٗ عًُا٤ ايـٜٔ إٔ ٌٜهڍ

ـٷ َٔ فيو ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ع ٚٚدب ؽڀ١٦ فيو ايؿِٗ.  ع٢ً اـ٬ف، ٚإ٫چ ٖٓاى ًاٖ
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ٕڈ ٌٷ إٔ ايؿكٗا٤ ناْٛا ٜعتكـٕٚ ع٢ً َـ٣ قلٚ يف َؿّٗٛ املا٤ ايكًٌٝ،  بإٔ َا٤ ايب٦ل ؿاػ

كغِ ؿ٫ي١ ُشٝش١ إزلاعٌٝ بٔ بنٜع ع املٛدٛؿ٠ يف املِاؿك ايلٚا١ٝ٥ ع ع٢ً اعتِاّ َا٤ 

 ايب٦ل.

 ا٭َج١ً يف ٖقا ايٌإٔ: َا ًٜٞ هٓقنل بعض ٚيف

٢ ٓٳعتٳَا ٜتعًل بأٍُٛ ايعكا٥ـ ٫ ٜٴ يف»يكـ فٖب ايٌٝؽ ايٓا٥ٝين إىل ايكٍٛ: 

ٔٸ ـٻ، بٌ بايع ـٸ باب ايعًِ ميهٔ ا٫عتكاؿ ع٢ً مٛ  .َٔ ؼٌِٝ ايعًِ ٫ بٴ ٚسٝح ٜٓو

 .(76)«اٱمجاٍ، مبع٢ٓ ا٫عتكاؿ بايٛاقع نُا ٖٛ

ٝٸ اڄًوٝـ اـ٥ٛٞ ن٬َيٚإٕ  إفا »: ايتايٞ، ْوٛم ػ٬ُت٘ ع٢ً ايٓشٛ اڄتؿًِٝ

ٔٸ فاٍناْت ايػا١ٜ يف  ، هٛا٤ أٍُٛ ايعكا٥ـ ٖٞ املعلؾ١ ؾإْٗا ئ ؼٌِ بايع

ٝٸ ١ أّ ًلع١ٝ. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ٫ َاْع َٔ عكـ ايكًب أناْت ايػا١ٜ َٔ املعلؾ١ عكً

ٔٸ ٔٸ ٚا٫ْكٝاؿ يًع ١، ًل يٝى سذٸاملڀ املعتدل. ٚأَا يف ا٭َٛك ايته١ٜٝٓٛ ٚايتاكى١ٝ ؾايع

ٔٸ ْٸ ٚهٛم ايع ل( ع طبكاڄ ملوًو ايڀلٜك١ٝ، ٚأَا طبكاڄ ع )باعتباك اٱػباك عٔ املتعًچ اـا

 .(77)«٢ ٖقا املكـاكن١ٜ ؾ٬ هٛم ستٸملوًو املٓذٿ

غدل ايٛاسـ املعتدل يف أٍُٛ  ٚعًٝ٘ ؾايٓتٝذ١ ٖٞ أْ٘ ٫ ميهٔ إثبات ٤ًٞٺ

ل بايعكا٥ـ ع بڀبٝع١ اؿاٍ ع ميهٔ َا ٜتعًډ ايعكا٥ـ ٚايتاكٜؽ ٚا٭َٛك ايته١ٜٝٓٛ. ٚيف

ا٫عتكاؿ ع٢ً أهاهٗا، ٚأَا يف ا٭َٛك ايته١ٜٝٓٛ ٚايتاكى١ٝ ؾ٬ ميهٔ ه٣ٛ اٱػباك، 

 بايٛاقع. ٫ٚ ميهٔ اؿٍِٛ ع٢ً َعلؾ١ٺ

ٕٵإ»١َ ايڀباطبا٥ٞ: ٜكٍٛ ايع٬چ قڀع١ٝ  بكل١ٜٓٺ أٚ قؿٛؾاڄ نإ َتٛاتلاڄ ٕ اـدل إ

ٜٵبٳؾ إ٫ ا٭ػباك ايٛاكؿ٠ يف ا٭سهاّ  ،١ٝ ؾٝ٘ٚأَا غرل فيو ؾ٬ سذٸ ٝت٘،يف سذٸ ٬ كٳ

ٔٸ ٚفيو  ;١ٝڄؾإٕ ي٘ سذٸ ،ايٓٛعٞ ايٌلع١ٝ ايؿلع١ٝ إفا نإ اـدل َٛثٛم ايِـٚك بايع

ٞٸ ؾتتبع ٚدٛؿ أثلڈ ،١ٝ ايٌلع١ٝ َٔ ا٫عتباكات ايعك١ٝ٥٬إٔ اؿذٸ يف املٛكؿ ٜكبٌ  ًلع

١ٝ كى١ٝ ٚا٭َٛك ا٫عتكاؿ١ٜ ٫ َع٢ٓ ؾعٌ اؿذٸٚايكٔاٜا ايتا .اؾعٌ ٚا٫عتباك ايٌلعٞ

ٚتعبٝـ ايٓاي  ،٫ٚ َع٢ٓ ؿهِ ايٌاكع بهٕٛ غرل ايعًِ عًُاڄ ،ًلعٞ يعـّ أثلڈ; ؾٝٗا

 .(78)«بقيو

١َ ايڀباطبا٥ٞ إىل ٖقٙ املوأي١ يف ايهجرل َٔ َٛآع تؿورلٙ ٚقـ أًاك ايع٬چ
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 .(79)ِ، ٚيف تعًٝكت٘ ع٢ً نتاب )عاك ا٭ْٛاك(ٝٿايكځ

يف ايعكا٥ـ هب ا٫هتٓاؿ إىل » ٚقاٍ املرلما دٛاؿ ايڀٗلاْٞ يف ٖقا ايٌإٔ:

أٚ اٱػباك  ايٛثا٥ل املع١ًَٛ )َٔ ْاس١ٝ ايِـٚك ٚايـ٫ي١(. ٫ٚ ٜٓبػٞ ا٫عتكاؿ بأَلڈ

ٞٸ ٗات ع٢ً عًّٛ ايِـٚك، أٚ تأٌٜٚ املتٌابٹَبايٛاقع اعتُاؿاڄ ع٢ً ػدل ايٛاسـ غرل  ايكڀع

ٌٸ.ُات.هځشٵإىل املڂ ٕٚ إكداعڈطبل أَندتٓا ٚأٖٛا٥ٓا ؿ  سـٜحٺ . هب كؿٸ ٚتهقٜب ن

ـٺأٚ  ،١ ايـ٫ي١ُات ايكلإٓ ايهلِٜ أٚ ايلٚاٜات املتٛاتل٠ قڀعٝٸهځشٵكايـ ملڂ  كاي

يًعكٌ ايؿڀلٟ ايوًِٝ. أَا اؿـٜح ايقٟ ٫ ٜٓڀٟٛ ع٢ً تًو املؼايؿ١ )املٛدب١ يڀلس٘ 

ـٚك ٚايـ٫ي١ )املٛدب يٮػق عًّٛ ايَِٚتهقٜب٘(، ٫ٚ ٜلق٢ إىل َوت٣ٛ اؿـٜح 

ثا١ْٝ: هب  ٚبعباك٠ٺ ،ٚا٫يتناّ مبُْٔٛ٘(، هب ٚٓع٘ يف ػا١ْ اٱمجاٍ ٚا٫ستُاٍ

هب إكداع  ^أػل٣: إٕ ٖقا اؿـٜح املٓوٛب إىل أٌٖ ايبٝت ٚبعباك٠ٺ، ـ ؾٝ٘ايتٛقڊ

٢ إفا نإ ٖٓاى يف نتب ايلٚاٜات آ٫ف ايلٚاٜات عًُ٘ إىل أٌٖ ايبٝت أْؿوِٗ، ستٸ

ـ بعاٖلٙ ٖقا ايكبٌٝ يف كتًـ املٛٓٛعات، ؾ٬ ٜٓبػٞ طلس٘ ٚتهقٜب٘، ٫ٚ ايتعبټ َٔ

ٞٸ ٌڈع٢ً مٛ ا٫يتناّ ايكڀع ٞٸ ، ٫ٚ ؾلٓ٘ بٌه يتأٌٜٚ ٚايتدلٜل ع٢ً بوڀ٠ٛ ا ;قڀع

ٌٸ.لٜٔ.أٚ فُٛع١ َٔ املؿهڍ لڈَؿهچ إسـ٣ ْعلٜات ٜهٕٛ ظاٖل  َٛكؿٺ . ٚعًٝ٘ ؾإٕ ن

ُات ايعكٍٛ ايؿڀل١ٜ ايو١ًُٝ هٝهٌـ فيو عٔ َٚوًډات ايه٬ّ ؾٝ٘ كايؿاڄ ئلٚكٜٸ

إفا نإ َعًّٛ ايِـٚك،  إٔ ٖقا ايعاٖل مل ٜهٔ َلاؿاڄ، أٚ أْ٘ مل ِٜـك أهاهاڄ، إ٫چ

 .(80)«ف يف املع٢ٓ ايعاٖلٚيف ٖقٙ اؿاي١ هب ايتِلټ

ٖٚقا ايه٬ّ ٜولٟ بٌإٔ ايوٓـ، نُا ٜولٟ بٌإٔ ايـ٫ي١ أٜٔاڄ، مبع٢ٓ إٔ 

ّٸ )ايـٜينٸبٳكڃايـ٫ي١ إمنا تٴ قهُاڄ َٚتٛاتلاڄ(، ٫ٚ ٜٴشتٌُ ؾٝ٘ اـڀأ  ٌ إفا نإ ايٓ

ٌٸ ُشٝض يف ْوب١ بعض  أٚ ػدلڈ ظٗٛكڈ ٚاـ٬ف. ؾ٬ ميهٔ يٓا إٔ ْعتُـ ع٢ً ن

٫ َٔ  ،ـٷتعبټ اٍايٓتا٥ر إىل ايـٜٔ يف املك٫ٛت ا٭ُٛي١ٝ; إف ٫ ٜٛدـ ٖٓاى يف ٖقا اجمل

 ايعك٤٬.ٌ بٳ٫ٚ َٔ قٹ ،ٌ ايٌلعبٳقٹ

ٚٳ :ؾع٢ً هبٌٝ املجاٍ ٖاڄ عٔ ايهقب، ـاڄ ٚماٖـاڄ )َٓنٻعاڄ َٚتعبٿكڇيٛ إٔ ًؼِاڄ 

ٌٸ ِؿاڄ بائبط ٚايٛثاق١( قـ متهډب َِڀًض عًُا٤ ايلداٍ َتٻوٳٚنإ عځ ٔ َٔ س

ٌڈ :كٜا١ٝٓ، ٚقاٍ َوأي١ٺ ُشٝض، ؾإٕ ٖقا ايه٬ّ َٓ٘ ٫ ٜٛكخ  إْ٘ قـ سًچٗا بٌه
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ـٻأػقٙ بعني ا٫عتباك، بٌ  ايكڀع ٚايٝكني، ٫ٚ ميهٔ ـ َٔ َٔ ا٫ػتباك يًتأنڊ ٫ بٴ

ل ٘ يتًو املوأي١ ايلٜا١ٝٓ. يف سني إٔ فات ٖقا ايٌؼّ إفا ْكٌ يٓا ػدلاڄ ٜتعًډُشٸ١ سًڍ

ـٸ باؿٝا٠ اي١َٝٛٝ اعتُاؿاڄ ع٢ً فلٸؿ ٚثاقت٘. ٚايولٸ يف  ;ق٘ ْٚكبٌ فيو َٓ٘ؾإْٓا هِٓ

ـ يًعك٤٬ ٚايٌاكع فيو أْٓا يف اؿاي١ ا٭ٚىل ْوع٢ ٚكا٤ ؼٌِٝ ايٛاقع، سٝح ٫ تعبټ

ًٚ٪ٕٚ اؿٝا٠  ١ل با٭َٛك ا٫عتباكَٜا ٜتعًډ ٚأَا يف اؿاي١ ايجا١ْٝ ؾإٕ ايعك٤٬ يف ;ؾٝ٘

 اكع ٖقٙ ايورل٠ َِٓٗ.ـ، ٚقـ أ٢َٔ ايٌاي١َٝٛٝ ٜعتُـٕٚ ع٢ً ا٫عتباك ٚايتعبټ

ِٸ إٕ ٖقٙ ايلٚاٜات هب إَا إٔ تهٕٛ َتٛاتل٠ڄ اڄ يف ايـ٫ي١، أٚ إٔ تكّٛ يف ْٚ

ُٻ ;هٓـٖا ٚؿ٫يتٗا قلا٥ٔ َٛكث١ يًٝكني ٌ َٔ ػ٬شلا إىل اهتٓباط ا٭سهاّ. نٞ ْتٛ

ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖقا ٫ ٜعين ػاٌٖ اـدل غرل املتٛاتل، ْٚواكع إىل ْوبت٘ إىل 

ّٸايٛٓع ٚ  إفا مل تهٔ كايؿ١ڄ ا٫ػت٬م. ؾ٬ ٜوٛؽ ْبق ايلٚاٜات غرل املتٛاتل٠ ٚغرل ايٓ

ٞٸ ٞٸ يًـيٌٝ ايعكً ُټايكڀع  ٌ َٔ ػ٬شلا إىل ك١ٜ٩ ايـٜٔ.، نُا ٫ ميهٔ ايتٛ

أٚ  ،١ ايًؿع١ٝ ٚايع١١ًُٝ، أٚ بني ايوٓٸع عٓـ سٍِٛ ايتعاكض بني ايكلإٓ ٚايوٓٸ6

 عٓـٖا إعُاٍ قٛاعـ باب ايتعاكض. بني فُٛعتني َٔ ايوٓٔ ايًؿع١ٝ، هب

 

 ــــــ ـ أضموب البخح7

 ٖٓاى أَلإ هب ايتأنٝـ عًُٝٗا بُٛؿُٗا َٓٗذاڄ يًبشح، ُٖٚا:

ع إٕ ٖقا ايبشح ٜٓبع َٔ ًُب ايـٜٔ، مبع٢ٓ إٔ ايعجٛك ع٢ً اؾٛاب يف ٖقا 1

١ص. ٚايوٓٸايٌإٔ هب ايعجٛك عًٝ٘ َٔ ػ٬ٍ ايلدٛع إىل املِاؿك ايـ١ٜٝٓ ا٭١ًُٝ طايكلإٓ 

ِٸ ،أػل٣: إٕ اؿٍِٛ ع٢ً املعاٜرل ٚبعباك٠ٺ ِٸ َٚا ٖٛ املٗ ، يٝى ؟َٔ ا٭َٛك ايـ١ٜٝٓ ٚا٭ٖ

ـٻأٚ عدل ايتش٬ًٝت اـاكد١ٝ، بٌ  ،با٭َل ايقٟ ميهٔ اؿٍِٛ عًٝ٘ َٔ اـاكز  ٫ بٴ

 ع ٚؼًٌٝ َعڀٝات املِاؿك ا٭ٚىل ٚا٭١ًُٝ.َٔ انتٌاؾ٘ ٚاهتؼلاد٘ َٔ ػ٬ٍ ايتتبټ

ٟپ ع إ2ٕ ٞٸ أهًٛب ٖقا ايبشح ادتٗاؿ مبع٢ٓ أْ٘ هب ايٍُٛٛ إىل ٖقا  ،ٚؼًًٝ

 ايهٌـ ٚا٫هتٓباط َٔ ػ٬ٍ تٛظٝـ قٛاعـ ايؿِٗ ٚإسلام ايِْٓٛ ايـ١ٜٝٓ. ٚبعباك٠ٺ

ٌٷ ع٢ً غلاك دٗٛؿ ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗـٜٔ يف اهتٓباط  ،أػل٣: إٕ ٖقا ايبشح َتٛاُ

ع٢ً ؿكاه١ ٚؼًٌٝ ٖقا املٛٓٛع َٔ ثايج١: هب ايعٌُ  ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ. ٚبعباك٠ٺ
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ػ٬ٍ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ قٛاعـ أٍُٛ ايؿك٘، ٚقٛاعـ عًِ اؿـٜح، ٚنقيو تٛظٝـ 

 قٛاعـ ايعًّٛ ايكلآ١ْٝ ٚايتؿورل.

 

 ــــــ ـ وطاحة البخح8

ِٸ سٝا٠ ايؿلؿ  فاٍ، ٖٚٞ: فا٫تَٔ ػ٬ٍ ث٬ث١  إٕ عح ٚاهتؼلاز املعاٜرل ٜت

اؿه١َٛ ايـ١ٜٝٓ، مبع٢ٓ أْ٘ هب  فاٍٚ ;ٔاجملتُع املتـٜٿ فاٍٚ ;ٔاملوًِ ٚاملتـٜٿ

 :ايتاي١ٝايعجٛك ع٢ً أدٛب١ ا٭ه١ً٦ 

َٳ  ٔ؟ٖٛ املتـٜٿ ٔٵع 

 ع َا ٖٛ اجملتُع ايـٜين؟

 ع َا ٖٛ ْٛع اؿه١َٛ ايـ١ٜٝٓ؟

ٛٻ  ٕ َٓٗا اجملتُع ايـٜين ٚاؿه١َٛ ايـ١ٜٝٓ؟ع َا ٖٞ ايعٓاُل ٚاملعاٜرل اييت ٜته

 عٔ: ١ ايبشح عباك٠څٚعًٝ٘ ؾإٕ َواس

 ٔ.ع ايؿلؿ املتـٜٿ1

 ع اجملتُع ايـٜين.2

 ع اؿه١َٛ ايـ١ٜٝٓ.3

ِٸ ـٷ إٕ ايقٟ ٜت ٚػ١ُِٝٛ  طلس٘ أثٓا٤ اهتؼلاز املعاٜرل إفا مل ٜهٔ ي٘ قٝ

ّپ املواسات  بإسـ٣ع٢ً ا٫ػتِاْ  ٚقل١ٜٓڅ ، ٚإفا نإ ي٘ ع١َ٬څهٝهٕٛ ي٘ َع٢ٓٶ عا

ِٸ اٱتٝإ مبٛاكؿ ٚبڀب .ؼق َع٢ٓ قـٚؿاڄايج٬ث١ هٝتٸ ٝع١ اؿاٍ عٓـ اهتؼلاز املعاٜرل ٜت

ُٸ  ١.١ َٚوتكًچػا

 

 ــــــ الفصن الجاٌي: االجتاِات حنو التديَُّ

 ــــــ املدخن

ِٸْوع٢ يف ٖقا ايؿٌِ إىل بٝإ ا٫ػاٖات مٛ ايتـٜټ تبٜٛب  ٔ، مبع٢ٓ: نٝـ ٜت

ِٸ لٜٔ املوًُني؟ ٚبعباك٠ٺٌ املؿهڍبٳايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ َٔ قٹ َٚا ٖٛ  أػل٣: َا ٖٛ اؾن٤ ا٭ٖ

ِٸ َٔ ايـٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْعلِٖ؟ أٚ َا ايقٟ اعتدلٚٙ أ٬ُڄ َٚا ايقٟ اعتدلٚٙ  اؾن٤ املٗ
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 عاڄ ٫تباع ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ يٝى ع٢ً ٚترل٠ٺبٳٕ ؾِٗ ايهُا٫ت اٱْوا١ْٝ تٳإؾلعاڄ؟ إف 

َٳ ;ٚاسـ٠ اكق١ يًعاؿ٠ ٜل٣ اؿٍِٛ ع٢ً ايهلاَات ٚايكٝاّ با٭َٛك اـ ٔٵؾٗٓاى 

َٳ ;نُا٫ڄ ٫ ٜل٣ فيو. ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖاتني ايل٩ٜتني ؽتًؿإ يف ايٓعل  ٔٵٖٚٓاى 

 :ايتاي١ٝميهٔ ايٓعل إىل ايُٓافز  :ٔ. ٚع٢ً هبٌٝ املجاٍإىل أٖـاف ايـٜٔ ٚايتـٜټ

َٔ ػ٬ٍ تأيٝؿ٘ يهتاب ايػـٜل، نإ قـ ٌُٚ إىل  ،١َ ا٭َٝينإٕ ايع٬چ

 .(81)ًٌُٜ٘ ايؿٝض اٱشلٞ، عٝح نإ نلاَاتٺ

يًٍُٛٛ إىل  ب ايعاٖل ٜعتدل اؿٍِٛ ع٢ً ايهلا١َ ْتٝذ١ڄوٳإٕ ٖقا ايه٬ّ عځ

ٔٵ ;املكاَات املع١ٜٛٓ إىل  ٓعل٠يف املكابٌ ٖٓاى آكا٤ أػل٣ ٫ ؼٌُ َجٌ ٖقٙ اي ٚيه

 يهلا١َ:ا

ِٸ...» املٓوٛب١ إىل ايوٝـ عل ايعًّٛ: ،«كهاي١ يف ايورل ٚايوًٛى»دا٤ يف  ػٞ ٜٓب ث

عـّ ا٫غذلاك بعٗٛك ػٛاكم ايعاؿ٠، ٚبٝإ ؿقا٥ل ا٭َٛك، ٚإظٗاك اـؿاٜا اٯؾاق١ٝ 

ـټ ٚا٫ط٬ع ع٢ً ايـقا٥ل،  ،ٕ اٱًلاف ع٢ً اـٛاطلإٍ بعض سا٫ت٘; إف ٚا٭ْؿو١ٝ، ٚتب

ٞٸ ا٭كض ٚاشلٛا٤، ٚاهتشٔاك املوتكبٌ ٚأَجاٍ فيو، إمنا  ،ٚايعبٛك ع٢ً املا٤ ٚايٓاك، ٚط

املهاًؿ١ ايلٚس١ٝ، ٚإٕ ايڀلٜل َٔ ٖقٙ امللس١ً إىل املٓنٍ املكِٛؿ وٌِ يف َلس١ً 

٫ ْٗا١ٜ ي٘، ٚهب إٔ تڀ٣ٛ إيٝ٘ َٓامٍ بعـٖا َٓامٍ، َٚلاسٌ بعـٖا َلاسٌ. َٚا 

ِٸ ،أنجل ايقٜٔ ػاٚمٚا ٖقٙ امللس١ً َٚا  !هكڀٛا بعـٖا يف أٚؿ١ٜ ايًِْٛ ٚا٭بايو١ ث

 .(82)«!يـِٜٗ ايكـك٠ ع٢ً ايهجرل َٔ ٖقٙ ا٭َٛك تٵاك ايقٜٔ سًِځأنجل ايهؿچ

ّٸ ٔض ُٓٓاڄ إٔ املهاًؿات ٚقـ اتٸ...» :ٚقاٍ املِڀؿٟٛ يف ًلغ ٖقا ايٓ

ايلٚس١ٝ، ٚا٫ط٬عات ايػٝب١ٝ، ٚاٱػباك عٔ املآٞ ٚاملوتكبٌ، ٚادذلاغ ػٛاكم 

ايعذٝب١،  ايعاؿات، ٚايكٝاّ با٭َٛك املؼايؿ١ يًڀبٝع١، َٚا إىل فيو َٔ اؿا٫ت ٚا٭َٛك

ٟپ ٍٸ أ ٚاٱػ٬ْ ايهاٌَ،  ،ٚايكلب َٔ ايعبٛؿ١ٜ اؿكٝك١ٝ ،َٓٗا ع٢ً ايهُاٍ ٫ ٜـ

 .(83)«َٚكاّ امللدع١ٝ يف ايوًٛى

 !«إٕ ؾ٬ْاڄ ميٌٞ ع٢ً املا٤»ل عٔ أبٞ هعٝـ أبٞ اـرل أْ٘ قٌٝ ي٘: ٪ثٳا ٜٴممچٚ

! ؾكاٍ: ٖقا َا «ا٤ٚإْ٘ ٜڀرل يف اشلٛ»ؾكاٍ: ٖقا َا تؿعً٘ بعض ائؿاؿع أٜٔاڄ. ؾكٌٝ ي٘: 

ِٸ ! قاٍ: «إىل أػل٣ بل١ٌَ عنيڈ إْ٘ ٜٓتكٌ َٔ َـ١ٜٓٺ»قٌٝ ي٘:  ٜؿعً٘ ايقباب أٜٔاڄ. ث
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ِٸ.ٚاسـ٠. ايٌٝڀإ أٜٔاڄ ٜٓتكٌ َٔ املٌلم إىل املػلب يف ؿع١ٺ قاٍ: ٫ ق١ُٝ شلقٙ  . ث

 ل٠ يف إٔ ٜكِٝ ايلدٌ بني ايٓاي ٚهايوِٗ ٜٚٓاّ ٜٚوتٝكغبٵا٭َٛك أبـاڄ، إمنا ايعٹ

ٜٚأنٌ ٌٜٚلب ٜٚـػٌ ا٭هٛام ٚمياكي ايبٝع ٚايٌلا٤ ٚإٔ ٜتٛاٌُ َع ايٓاي، ؿٕٚ إٔ 

 .(84)«ٚاسـ٠ ٜػؿٌ عٔ فنل اهلل ؿع١ڄ

ٕٵ»ٚعٔ اـٛاد١ عبـ اهلل ا٭ِْاكٟ أْ٘ قاٍ:  ٕٵيف اشلٛا٤ ؾأْت بلغ١ٌڅ تٳطلٵ إ  ، ٚإ

ٌٸت ٳهلٵ  .(85)«لنځقٵيتهٕٛ ٦ًٝاڄ ٜٴ ;قًبٺ ُاسبٳ ٔٵ، نڂ١څع٢ً املا٤ ؾأْت ق

 .(86)«إٕ ايهلاَات طُح ايلداٍ»ٚنإ ايٌٝؽ عبـ ايعًٞ ايڀٗلاْٞ ٜكٍٛ: 

ٌٸ إٜٔاغ أدنا٤ ٚعٓاُل ايـٜٔ، نُا  ٤ًٞٺ يبٝإ ٖقٙ ا٫ػاٖات هب قبٌ ن

هب بٝإ أبعاؿ َٚواس١ ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ. َٚٔ ٖٓا ؾكـ متٸ تٓعِٝ َوا٥ٌ ٖقا ايؿٌِ 

 :ايتايُٞٓٔ ث٬خ َكا٫ت، ع٢ً ايٓشٛ 

: تكّٛ بتعلٜـ أبعاؿ ٚأدنا٤ ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ، ٚتعٌُ ع٢ً بٝإ آكا٤ ا٭ٚىلاملكاي١ 

 عًُا٤ ايـٜٔ يف ٖقا ايٌإٔ.

: تعٌُ ع٢ً تعلٜـ ا٫ػاٖات، ٚتكّٛ ببٝإ اٯكا٤ املؼتًؿ١ يًعًُا٤ املكاي١ ايجا١ْٝ

ِٸٚاملؿهڍ ِٸ لٜٔ اٱه٬َٝني يف بٝإ َا ٖٛ ا٭ٖ  ؟َٔ ا٭دنا٤ ٚايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ ٚاملٗ

ّٸاملكاي١ ايجايج١ بقنل منافز ٚأَج١ً َٔ ا٭ه١ً٦ املڀلٚس١ يف امللس١ً  : ؽت

ٝٿيجٔ. ٚيف اؿكٝك١ ؾإٕ املكاي١ ايجاتكِٝٝ ايتـٜټ فاٍاملعاُل٠ يف  ٔ بعض ا٫ػاٖات ١ تب

ٌڈاملبٝٻ ٞٸ عٝينٸ ١ٓ يف املكاي١ ايجا١ْٝ بٌه  .َِٚـاق

 

 ــــــ اليي اإلضالويةإىل أبعاد ووطاحات التع املكالة األوىل: ٌظسٌة

ٕ َٓق ايكلٕٚ ٛٵبا٫يتؿات إىل َواس١ ايتعايِٝ اٱه١َٝ٬ نإ عًُا٤ اٱه٬ّ ٜوعٳ

 .داَع ْوبٝاڄ يًتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ ٚتبٜٛبٺ ا٭ٚىل إىل تكـِٜ ٖٝه١ًٝٺ

 لٜٔ اٱه٬َٝني:ٛي١ ع٢ً آكا٤ بعض ايعًُا٤ ٚاملؿهڍَا ًٜٞ ْكّٛ ظ ٚيف

 

 ــــــ ِـ(545ـ  454)ـ زأي أبي حاود الػصالي 1

سٝح كأ٣ يف نتاب  ;إٕ أقـّ تبٜٛب يف ٖقا ايٌإٔ ٜعٛؿ إىل أبٞ ساَـ ايػنايٞ
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إٔ عًّٛ ايـٜٔ ًٚلا٥ط  ،(88)، ٚنتاب )نُٝٝا٤ ايوعاؿ٠((87))إسٝا٤ عًّٛ ايـٜٔ(

ف َٔ ػ٬ٍ بعض ايعٓاٜٚٔ، ٖٚٞ لٳعٵَا١ٖٝ املوًِ تٴ» :ايتاي١ٝاٱه٬ّ يف ا٭َٛك 

ٚٸ.. ايعٓٛإ ا.ناٯتٞ ٚايعٓٛإ ايجاْٞ: إٔ ٜعلف اهلل . ٍ: إٔ ٜعلف ْؿو٘ ع٢ً سكٝكتٗا٭

. ٚأَا .تعاىل. ٚايعٓٛإ ايجايح: إٔ ٜعلف سكٝك١ ايـْٝا. ٚايعٓٛإ ايلابع: إٔ ٜعلف اٯػل٠.

 .ٚاثٓإ بايباطٔ ;كإ بايعاٖلاثٓإ َُٓٗا ٜتعًچ ;أكنإ ايتعاٌَ اٱه٬َٞ ؾٗٞ أكبع١څ

ٚٸ :ٚايًقإ ٜتعًكإ بايعاٖل ُٖا  ;: اَتجاٍ أٚاَل اهلل، ٖٚٞ ايعباؿاتٍايلنٔ ا٭

ِاف با٭ؿب يف اؿلنات ٚايوهٓات ٚاملع١ٌٝ، ٖٚٞ املعا٬َت. : ا٫تٸٚايلنٔ ايجاْٞ

: تڀٗرل ايكًب َٔ ايِؿات ايلف١ًٜ، َٔ ايلنٔ ايجايح :كإ بايباطٔ ؾُٗاٚايًقإ ٜتعًچ

ُٻل، ٚايلٜا٤، ٖٚٞ اييت تٴـ، ٚايتهبټوٳقبٌٝ: ايػٔب، ٚايبؼٌ، ٚاؿځ هات( ًٹٗٵ٢ بع )املڂو

ٞ با٭ػ٬م ايؿا١ًٓ، َٔ قبٌٝ: : ايتشًچٚايلنٔ ايلابع; ٚايعكبات املاث١ً يف طلٜل ايـٜٔ

ُٸٌ، ٖٚٞ اييت تٴٚايتٛنڊ ،ٚايلدا٤ ،ٚايلٓا ،ٚاحملب١ ،ٚايٌهل ،ايِدل ٢ بع و

 .(89)«ٝات(ذٹٓٵ)املڂ

ٝٻ يكـ عُـ ايػنايٞ بعـ فيو ٔ إىل بٝإ ًٚلغ ٖقٙ املعاكف ا٭كبع١ بايتؿٌِٝ، ٚب

 َٔ ٖقٙ ا٭كنإ ُٓٔ عٌل٠ أٍُٛ: ن٬ڋ

 

 ــــــ أزناُ اإلضالً

 ــــــ ـ زنَ العبادة1

. ع اؿرٸ7ع ايِّٛ. 6ع ايننا٠. 5ع اي٠٬ِ. 4ع ايڀٗاك٠. 3ع طًب ايعًِ. 2ع ايعكا٥ـ. 1

ـٻ9ع ت٠ٚ٬ ايكلإٓ. 8  ا٭ٚكاؿ ٚأٚقات ايعباؿ٠. ع10ٛات. عٳع ا٭فناك ٚاي

 

 ــــــ ـ زنَ املعاومة2

ع طًب 4ب ٚايتذاك٠. وٵع آؿاب ايهځ3هاغ ٚاينٚاز. ع آؿاب ايٓٿ2ع آؿاب ايڀعاّ. 1

ِټ5اؿ٬ٍ.  ٛٳع آؿاب ايوٻ8ل. ؿځع آؿاب ايوٻ7ي١. ع آؿاب ايعٴنٵ6ب١. شٵع آؿاب اي      ـ. دٵُاع ٚاي

 ع آؿاب اي10.١ٜ٫ٛع آؿاب ا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهل. 9
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 ــــــ ـ زنَ زؤية عكبات الطسيل3

ع ع٬ز 4ع ع٬ز آؾات ايًوإ. 3ز ٚايبڀٔ. لٵع ع٬ز ٠ًٛٗ ايؿځ2ع كٜا١ٓ ايٓؿى. 1

     ٌ. ؼٵع ع٬ز سبٸ املاٍ ٚآؾ١ ايبٴ6ايـْٝا.  ع ع٬ز سبٸ5ـ. وٳآؾات ايػٔب ٚاؿكـ ٚاؿځ

       ب. ذٵل ٚايعٴع ع٬ز ايتهبټ9ع ع٬ز ايلٜا٤ ٚايٓؿام. ١ُ8. ٌٵسبٸ اؾاٙ ٚاؿٹ ع ع٬ز7

 ع ع٬ز ايػلٚك ٚايػؿ١ً.10
 

 ــــــ ياتِجٍْـ زنَ امُل4

ع ايِـم 5ع ايؿكل ٚاينٖـ. 4ع اـٛف ٚايلدا٤. 3ع ايِدل ٚايٌهل. 2ع ايتٛب١. 1

ع احملبٸ١ ٚايٌٛم. 9ٌ. ٚايتٛنڊع ايتٛسٝـ 8ل. ع ايتؿهڊ7ع احملاهب١ ٚامللاقب١. 6ٚاٱػ٬ْ. 

 ع فنل املٛت ٚأسٛاٍ اٯػل٠.10

ٕٵ  ٚاهع١ َٔ ايتعايِٝ اٱه١َٝ٬، إ٫چ نإ َوتٛعباڄ ملواس١ٺ إٕ ٖقا ايتبٜٛب ٚإ

ِٸ َا. ٚإٕ ايكوِ ايعكا٥ـٟ  ات، ٚايعباؿات إىل سـڎا٭غًب ا٭ػ٬قٝٸ أْ٘ تٓاٍٚ يف ا٭ع

 َتعاؿٍ. ٫ ٜٓڀٟٛ ع٢ً تٓاهبٺ بايكٝاي إىل تعايِٝ اٱه٬ّ ٚايكلإٓ، ،َٓ٘

 

 ــــــ ِـ(1444ـ  969ـ زأي املريداواد )2

يكـ اكت٢ٔ املرلؿاَاؿ تبٜٛباڄ َعلٚؾاڄ يتعايِٝ اٱه٬ّ، ُٚاك ٖقا ايتبٜٛب ٖٛ 

ٌ ايهجرل َٔ عًُا٤ اٱه٬ّ بعـٙ. ؾكـ اعتُـ يف ٖقا ايتبٜٛب ع٢ً أهاي بٳـ َٔ قٹُٳتٳعٵاملڂ

 ١ُ، أٚ ؾل١ٜٔڅهځشٵَٴ إمنا ايعًِ ث٬ث١: آ١ٜڅ»: |ا٭نلّ اؿـٜح املأثٛك عٔ ايٓيبٸ

; ؾكاٍ: اٯ١ٜ احمله١ُ: َعلؾ١ اهلل ٚايهٕٛ ٚا٭ْبٝا٤ ٚاملعاؿ، «١ قا١ُ٥ٓٸعاؿي١، أٚ هٴ

ٖٚقا ٖٛ ايؿك٘ ا٭ندل. ٚايؿل١ٜٔ ايعاؿي١: ايعًِ بايٌلٜع١، ٖٚٞ ايوٓٔ ٚايكٛاعـ 

١ ايكا١ُ٥: عًِ تٗقٜب ا٭ػ٬م، ٚاؿ٬ٍ ٚاؿلاّ، ٖٚقا ٖٛ ايؿك٘ ا٭ُػل. ٚايوٓٸ

 .(90)ٝاتذٹٓٵهات ٚاملڂًٹٗٵٚتهٌُٝ آؿاب ايوؿل إىل اهلل، َٚعلؾ١ املڂ

ٖع( بقنل ٖقا ايتكوِٝ يف ًلغ ٖقا 1051ع  979ٗني )ٚبعـٙ قاّ ُـك املتأيڍ

بايٓعل إىل تبٜٛب أبٞ ساَـ ايػنايٞ يف نتاب )إسٝا٤ عًّٛ ايـٜٔ(:  ،اؿـٜح. ٚقاٍ

ٝٿ ;عًّٛ َعا١ًَ :تٓكوِ ايعًّٛ ايـ١ٜٝٓ إىل ٔ عًّٛ ٚعًّٛ َهاًؿ١. ٖٚقا اؿـٜح ٜب
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أٚ  ;أٍُٛ ايعكا٥ـ فاٍاملعا١ًَ. ٚايعًّٛ ايـ١ٜٝٓ املؿٝـ٠ يٲْوإ يف آػلت٘ تٓـكز إَا يف 

 .أٚ با٭عُاٍ ايكًب١ٝ ;ايجا١ْٝ إَا تلتبط با٭عُاٍ اؾوـ١ٜٖٚقٙ  .تعٛؿ إىل ايؿلٚع ايع١ًُٝ

١ُ تٌرل إىل أٍُٛ هځشٵط اي٤ٛٔ ع٢ً ٖقٙ ا٭قواّ ايج٬ث١. ؾاٯ١ٜ املڂٖٚقا اؿـٜح ٜوًڍ

١ ايكا١ُ٥ تٌرل إىل ا٭ػ٬م َات، ٚايوٓٸايعكا٥ـ، ٚايؿل١ٜٔ ايعاؿي١ إىل ايٛادبات ٚاحمللٻ

 .(91)١ٓوٳايؿا١ًٓ ٚاؿځ

عٓـ ًلغ ٖقا اؿـٜح، َع ؾاكم  ،ي٤ٌٞ قاي٘ ايؿٝض ايهاًاْٞٚفات ٖقا ا

١ ٌ ايوٓٸأْ٘ اعتدل ا٭ػ٬م ٖٞ ايؿل١ٜٔ ايعاؿي١، ٚاعتدل إٔ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ ٖٛ ايقٟ ميجٿ

ٕٸ»ٚفيو إف ٜكٍٛ: ; ايكا١ُ٥ إىل أٍُٛ ايعكا٥ـ... ٚايؿل١ٜٔ  ١ُ إًاك٠څهځشٵاٯ١ٜ املڂ نأ

إىل ًلا٥ع ا٭سهاّ َٚوا٥ٌ  ١ ايكا١ُ٥ إًاك٠څإىل عًِ ا٭ػ٬م... ٚايوٓٸ ايعاؿي١ إًاك٠څ

 .(92)«اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ...

ّٸ اٱَاّ اـُٝين ٖع.َ( اؿـٜح ايلابع ٚايعٌلٜٔ َٔ 1368ع  1279) &ٚقـ ػ

ٟٸ ، ْاق٬ڄ ن٬ّ أبٞ ساَـ ايػنايٞ نتاب٘ )ا٭كبعٕٛ سـٜجاڄ( بٌلغ ٖقا اؿـٜح ايٓبٛ

ٚفيو إف ٜكٍٛ: يكـ متٸ تكوِٝ ايعًّٛ يف ٖقا  ;َع ْكـُٖا ،ٔاڄٗني أُٜٚـك املتأيڍ

 ،ٔض إٔ عًّٛ ايٌلٜع١ تٓشِل بٗقٙ ا٭قواّ طايج٬ث١صاؿـٜح إىل ث٬ث١ أقواّ... ؾاتٸ

 .(93)ب ايبٌل ٚاملكاَات ايج٬ث١ اٱْوا١ْٝوٳعځ

ٔٷ»قا٬٥ڄ:  ،نُا اكت٢ٔ ايٌٗٝـ املڀٗلٟ ٖقا ايتكوِٝ داَع  إٕ اٱه٬ّ ؿٜ

ِٸ َٔ ايـ١ْٜٛٝ  ٚٚاقعٞ. ؾكـ ٫سغ اٱه٬ّ مجٝع أبعاؿ اؿادات اٱْوا١ْٝ، ا٭ع

١ ٚايعاطؿ١ٝ، أٚ ٝـ١ٜ ٚايلٚس١ٝ، ٚايعك١ًٝ ٚايؿهل١ٜ، أٚ اؿوٸوٳٚا٭ػل١ٜٚ، ٚاؾځ

 .«ايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

 آػل ع٢ً ث٬ث١ أقواّ، ٖٚٞ: إٕ فُٛع ايتعايِٝ اٱه١َٝ٬ تٌتٌُ بًشاظٺ

ٌٸ كا٥ـ:ع أٍُٛ ايع1 إٔ ٜوع٢ ٚهٗـ ْؿو٘  ؾلؿٺ ٖٚٞ ا٭َٛك اييت هب ع٢ً ن

ل بعكٝـت٘. ٚإٕ ايقٟ هب ع٢ً َا ٜتعًډ ٚايتشكٝل بٌأْٗا يف ،يف طًب اؿٍِٛ عًٝٗا

 ـ يف ٖقا ايٌإٔ ٖٛ َٔ ْٛع ايعٌُ ايتشكٝكٞ ٚايعًُٞ.املهًډ

ٌٸع ا٭ػ٬قٝات: 2 إٔ  َوًِ ـٺَهًډ مبع٢ٓ اـِاٍ ٚايِؿات اييت هب ع٢ً ن

٢ بٗا، ٚإٔ هتٓب ٜٚبتعـ عٔ أٓـاؿٖا. ٚإٕ َا ٜكّٛ ب٘ ايؿلؿ يف ٖقا ايٌإٔ ٖٛ ٜتشًچ
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 َٔ ْٛع َلاقب١ ايٓؿى ٚتٗقٜبٗا.

مبع٢ٓ ا٭ٚاَل ٚايتهايٝـ امللتبڀ١ بايٌٓاط اـاكدٞ ٚايعٝين ع ا٭سهاّ: 3

ِٸيًُهًډ ٚا٭ػل١ٜٚ  ك١ باملعاَ ٚاملعاؿ أٚ ا٭ٌْڀ١ ايـ١َْٜٛٝٔ ايٌٓاطات املتعًڍ ـ، ا٭ع

 . (94)أٚ ايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

 ;ٚؾلٚع ايـٜٔ ;ٖٚقا ايتبٜٛب ٜٓڀبل ع٢ً ايتكوِٝ املٌٗٛك، ٖٚٛ: أٍُٛ ايـٜٔ

ٟٸ ٚا٭ػ٬م. إٕ ٖقا ايتبٜٛب داَعٷ تكلٜباڄ، ٚيقيو هٛف ْعٌُ ع٢ً اعتُاؿٙ  َٚعٝاك

 ٚتٛظٝؿ٘.
 

 ــــــ ـ زأي األضتاذ وصباح اليصدي3

بعـ ْكـٙ يًتبٜٛبات ا٭ػل٣ يًتعايِٝ ٚاملعاكف اٱه١َٝ٬، كأ٣ إٔ ايتبٜٛب  ،(95)إْ٘

ٛڈ ،ٚايتكوِٝ املڀًٛب ٜكّٛ ع٢ً أهاي قٛك اهلل ٞٸ ٚفيو ع٢ً م  ،ٓٞ(لٵ)٫ عٳ طٛي

َٳعني املعاكف ايكلآ١ْٝ مبجاب١ ايٓٗل اؾاكٟ َٔ  ٚفيو ُٓٔ عٌل طبكات، مبع٢ٓ إٔ 

ٌٸأَٓبع ايؿٝض اٱشلٞ، ٚ ١ ب َا٥٘ )اقتباي َٔ اٯٜقٵٌِٜ إيٝٗا بعٳ َلس١ًٺ ْ٘ ٜوكٞ ن

َٔ ا٭ؾٌٔ إٔ لعٌ ...» يف تلدٝض ٖقا ايتكوِٝ:َٔ هٛك٠ ايلعـ(. ٚقاٍ زلاست٘  17

ٌڈ ;اهلل قٛكاڄ ؾُٝع ايتعايِٝ ايكلآ١ْٝ  إف ٜٓوذِ فيو َع كٚغ تعايِٝ ايكلإٓ بٌه

ٌٸ ِٸ ناٌَ. ْٚـػٌ قبٌ ن ْبشح بعـ فيو  ٤ًٞ يف َوا٥ٌ َعلؾ١ اهلل ٚاٱْوإ، ث

ها٥ل املوا٥ٌ اٱْوا١ْٝ َٔ طلٜل ايتـبرل اٱشلٞ يٲْوإ، ٚبقيو هٛف مٌِ ع٢ً 

سكٝك١ٝ ٚآش١  ٜهٕٛ حملٛكٖا أُاي١څ ،َٓوذ١ُ َٚتٓاغ١ُ َٔ ايتعايِٝ َٓع١َٛٺ

 .(96)«اؿًكات َذلابڀ١ڂ
 

 ــــــ وعازف الكسآُ

 ــــــ ـ وعسفة اهلل1

َٸ١ أؾعاٍ اهلل.َعلؾ١ اهلل، ٚايتٛسٝـ، ُٚؿات اهلل،   ٚعا
 

 ــــــ ـ وعسفة الهو2ُ

ٕ، ايعٛاٖل املٓاػ١ٝ )ايلعـ ٚايدلم ٚاملڀل َٚا إىل فيو(، ٚايعٛاٖل ٛٵػًل ايهځ
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ٔٸ ٚاٱْى.ىلا٭ك١ٝٓ )اؾباٍ ٚايبشاك َٚا إ   فيو(، ٚايعلَ ٚايهلهٞ ٚامل٥٬ه١ ٚاؾ

 

 ــــــ ـ وعسفة اإلٌطا3ُ

ّ ايلٚغ، ٚاملو٪ٚي١ٝ ٚا٫ػتٝاك، ػًل اٱْوإ، ٚاملٓني١ ٚايهلا١َ، ٚػِا٥

 ٚاملعاؿ ٚاملِرل ا٭ػرل، ٚايعًِ ٚاملعلؾ١.

 

 ــــــ وعسفة الطسيل

ٛٳ ٞ ٚاٱشلاّ(، سٵايعًِ اؿِٛيٞ، ٚايعًِ اؿٔٛكٟ، ٚايعًِ ا٫هتجٓا٥ٞ )اي

 ٚٓلٚك٠ إكهاٍ ا٭ْبٝا٤ ٚايلهٌ، ٚايٓب٠ٛ ٚاٱَا١َ ايعا١َ.

 

 ــــــ وعسفة اهلادي

، ^تب ا٭ْبٝا٤، ٚتاكٜؽ سٝا٠ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥ املعَِٛنيتاكٜؽ ا٭ْبٝا٤، ٚن

 .ٚايكلإٓ نتاب ايٓيبٸ

 

 ــــــ وعسفة الكسآُ

نٝؿ١ٝ ْنٍٚ ايكلإٓ، ٚمجع ايكلإٓ، ٚإعذام ايكلإٓ، ٚعًّٛ ايكلإٓ، ٚأهًٛب 

 ايبٝإ، ٚكهاي١ ايكلإٓ.

 

 ــــــ وعسفة األخالم

ايك٣ِٛ، ٚأهًٛب ايذلب١ٝ تٗقٜب ايٓؿى ٚبٓا٤ ايٓؿى، ٚنُاٍ اٱْوإ ٚهعاؿت٘ 

ٚٵكٚايتنن١ٝ ايكلآ١ْٝ، ٚ  اٱميإ ٚايعٌُ ايِاحل. ؿٳ

 

 ــــــ التعاليي العبادية يف الكسآُ

َٚلاعا٠  ،ٚا٫عتهاف ،ٚايتٔش١ٝ ،ٚايـعا٤ ،ٚاؿرٸ ،ٚايِّٛ ،اي٠٬ِ

 اؿ٬ٍ ٚاؿلاّ.
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 ــــــ األحهاً الفسدية يف الكسآُ

 اؿ، ٚايع٬ق١ َع اٯػلٜٔ.ايڀعاّ ٚايٌلاب، ٚايجٝاب، ٚايِٝـ ٚايِٝٸ

 

 ــــــ األحهاً االجتىاعية

١ْٝ ٚا٫قتِاؿ١ٜ ٚايكٔا١ٝ٥ ٚاؾنا١ٝ٥ ٚايوٝاه١ٝ ـٳأسهاّ ا٭هل٠، ٚايكٛاْني املځ

 ٚايـٚي١ٝ.

 

 ــــــ كنيـ زأي بعض احملك4ِّ

يف نتاب )تٗٝ٘ ٚهاػت  ،عُـ زلاس١ ا٭هتاف ايـنتٛك َوعٛؿ اٯفكبٝذاْٞ

َٔ تبٜٛبات  ع بعـ اٱًاك٠ إىل عـؿٺ (97)ه٬ّ(إَقٖيب با تهٝ٘ بل  آمَٕٛ دٗت 

ٌٸإسٝح » ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ ع إىل ايكٍٛ: ـٺ ٕ ن ـٿ ٚاس ١َ ٫ ٜتٓاهب َٔ ٖقٙ ايتبٜٛبات املتك

ـٻ ّ فنلٙ ع إٔ ْعٌُ َٔ ػ٬ٍ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ايتذاكب َع ٖقٙ ايـكاه١، ؾعًٝٓا ع نُا تك

ـٸ داَعاڄ ْوبٝاڄ َٚٓڀبكاڄ ع٢ً فُٛع ايتعايِٝ  ٜهٕٛ َٔ د١ٗٺ ١َ ع٢ً تكـِٜ تبٜٛبٺاملتك

ٛټ ٚإٔ ٜهٕٛ َٔ د١ٗٺ ;ٔاٱه١َٝ٬ يف َٛكؿ ايتـٜټ  أٚ اػتباكڈ ٍ إىل أه١ً٦ٺثا١ْٝ قاب٬ڄ يًتش

ٞٸ  .ْؿو

ـٸ ؿكاه١ اٯٜات ٚايلٚاٜات: ًٳ ،ّ إٔ فنلْا يف ايؿٌِ ايجاْٞنُا تك ْا لٵسٝح أ

ٌڈب اٯٜات ٚايلٚاٜات امللتبڀ١ بايتـٜټإىل َباْٞ فيو، ؾإٕ باٱَهإ تبٜٛ ك٥ٝى  ٔ بٌه

سٍٛ َٛٓٛع اٱميإ ٚأُٚاف ٚػِا٥ّ امل٪َٔ. ٚعًٝ٘ طبكاڄ يًتبٜٛب املكبٍٛ يف ايؿٌِ 

ًت ايجاْٞ هٛف ٌْرل ٖٓا إىل َٔاَني اٯٜات ٚايلٚاٜات. إٕ ٖقٙ اجملُٛع١ قـ ًهچ

ِٸسٝح َوتٛؿع قا١ُ٥ ا٭ه١ً٦ املؼدل١ٜ ،أهاهاڄ يبٓا٤ ا٫ػتباك تكـميٗا ُٓٔ عٌل  ، ٜٚت

 َك٫ٛت َٓؿ١ًِ:

ٌ، ٚا٭ٌَ، ٚاحملبٸ١، ٚايعباؿ٠، املعلؾ١، ٚا٫عتكاؿ، ٚايتٛنڊ ع اهلل ٚاٱْوإ:1

ٔ وٵل يف آٜات اهلل، ٚايٌعٛك املعٟٓٛ ٚايلٚسٞ، ٚسٴٚايقنل، ٚايٌهل، ٚايت٠ٚ٬ ٚايتـبټ

ٔٸ  باهلل. ايع

١ ايوعاؿ٠ ، ٚتلدٝض نؿچا٫عتكاؿ باؿٝا٠ بعـ املٛت ع اٱْوإ ٚاٯػل٠:2
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ٌٻ ١ ٚاـٛف َٔ م إىل اؾٓٸٛٵا٭ػل١ٜٚ، ٚا٫عتكاؿ بٓتا٥ر ا٭عُاٍ، ٚػًٛؿ ايلٚغ، ٚاي

 ايٓاك.

ٛٸ٠ ٚاٱَا١َ، ٚايتأهٸٞ، ٚايڀاع١، احملبٸ ع أٚيٝا٤ ايـٜٔ:3 ١، ٚا٫عتكاؿ بايٓب

 ٌ ٚا٫كتباط.ٚايتٛهټ

ـٸ ع اٱْوإ ٚايـٜٔ:4 ـٸه١، ًعا٥ل ايـٜٔ، ٚا٭َانٔ املك ه١، ٚايتٛاكٜؽ املك

ـٸ ـ باؿـٚؿ ايٌلع١ٝ، ٚا٫عتكاؿ بايهتب ه١، ٚا٫هتكا١َ، ٚايتكٝټٚا٭ًٝا٤ املك

 ايوُا١ٜٚ يًذُاعات امل٪١َٓ.

اؿؿاظ ع٢ً ه١َ٬ ايٓؿى، ٚتعـٌٜ ايػلا٥ن، ٚكعا١ٜ  ع اؾوـ ٚايك٠ٛ اؿ١ٜٛٝ:5

 ايٓعاؾ١ ٚايڀٗاك٠، ٚا٫عتـاٍ ٚا٫قتِاؿ يف املعاَ.

و ٚانتٓام ايجل٠ٚ، ٚاملاٍ ايبٓا٤، ٚا٫عتـاٍ يف ايتًُڊ قتِاؿ١ٜ:ع ا٭َٛك ا6٫

ـٸ ٚاٱػ٬ْ يف ايعٌُ،  اؿ٬ٍ، ٚايعٌُ اؿ٬ٍ، َٚواعـ٠ ايؿكلا٤ ٚاملوانني، ٚاؾ

 ٚإتكإ ايعٌُ.

ايِـم، ٚايٛؾا٤، ٚايِدل، ٚا٭َا١ْ، ٚا٫يتناّ بايعٗٛؿ  ع ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ:7

ٚايـع٠ٛ إىل اـرل، َٚعاًل٠ ايٓاي، َٚلاعا٠ سكٛم  ١ ٚايڀٗاك٠،ٚاملٛاثٝل، ٚايعؿچ

ٔٸاٯػلٜٔ، ٚايٌعٛك باملو٪ٚي١ٝ، ٚػٓټ ، أٚ استكاك ٚإٜقا٤ اٯػلٜٔ، ٚايلؾل ب ه٤ٛ ايع

 ٔ املعا١ًَ ٚاملؼايڀ١.وٵٚسٴ

اسذلاّ ايٛايـٜٔ ٚايتعبرل عٔ احملبٸ١ شلُا، ٚتهٜٛٔ ا٭هل٠، ٚا٭هل٠  ع ا٭هل٠:8

ٝٿ َُٔاك ايذلب١ٝ ٚا٫ػتباك، ٔ ٚاي٥٬ل، َٚلاعا٠ سكٛم اٯػلٜٔ، ١ًُٚ ٚايكٍٛ ايً

 ِ.سٹايلٻ

ا٫عتباك بايڀبٝع١، ٚا٫هتؿاؿ٠ ايِشٝش١ َٓٗا، ٚإعُاك  ع اٱْوإ ٚايڀبٝع١:9

 ايب١٦ٝ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا، ٚعـّ اٱٓلاك باؿٝٛاْات.

ٓٳ ع ا٭ػ٬م ايؿلؿ١ٜ:10 ض مجاسٗا(، ٚامللاقب١، بٵط ايٓؿى ٚنځبٵايتك٣ٛ )

ب ب ايعٴذٵٚايتٛب١، ٚاحملاهب١، ٚعنٸ٠ ايٓؿى، ٚايِدل ٚا٫هتكا١َ، ٚاٱػ٬ْ، ٚػٓټ

 .(98)ـ عٔ سبٸ ايقات ٚا٭ْاٚايبٴعٵ
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 ــــــ ـ السأي املدتاز5

ـٿ ّ فنلٖا ميهٔ اؿٍِٛ ع٢ً إفا اهتجٓٝٓا ٖقٙ ايتبٜٛبات ا٭كبع١ املتك

ـٿ تكوُٝاتٺ ثك١ اٱه٬ّ  :َٔ ثني. ؾإٕ ن٬ڋأػل٣ َٔ ػ٬ٍ تٔاعٝـ تبٜٛب احمل

قـ أقاَٛا  ،١َ اجملًوٞ ع ع٢ً هبٌٝ املجاٍ عايهًٝين، ٚايؿٝض ايهاًاْٞ، ٚايع٬چ

ٌ تبٜٛباڄ يًتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ املٌٓٛؿ٠ نتبِٗ املٌت١ًُ ع٢ً ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ ع٢ً أهى متجٿ

 .(99)شلِ

ٜؽ ع٢ً ايتكوُٝات املڀلٚس١ يًتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ ع٢ً طٍٛ ايتاك ٘ كغِ ؾا٥ـ٠ٜٚبـٚ أْ

ٔٵَوت٣ٛ ايتعًِٝ ٚايتعًڊ ل١ٜ ٖقٙ ايتبٜٛبات; ٭ٕ ِٵـ أْؿوٓا عځهب إٔ ٫ ْكٝٿ ِ، ٚيه

ٕٵ ;ل١ٜ ٖقٙ ايتبٜٛبات إٔ ٜكڀع ايڀلٜل ع٢ً ايؿِٗ اؿـٜحِٵَٔ ًإٔ اعتباك سٳ  ؾإْٓا إ

ل١ٜ تكوُٝات ايعكا٥ـ ٚا٭ػ٬م ٚايؿك٘ باملع٢ٓ املتـاٍٚ قـ ْٛاد٘ بعض ِٵـْا عځتكٝٻ

 يف ايتعاطٞ َع ايتكوُٝات ٚا٭طلٚسات اؾـٜـ٠. املٌانٌ

َٚٔ ٖٓا ْل٣ ٓلٚك٠ ايكٝاّ ببعض ايتػٝرلات ٚاٱ٬ُسات ع٢ً ايتكوُٝات 

 :ايتايٞاملعلٚؾ١، ٚفيو ع٢ً ايٓشٛ 

ايعكا٥ـ هب ايعٌُ ع٢ً إعڀا٤ ا٫هتك٬ي١ٝ يبعض ايتعايِٝ، ؾُا  فاٍأع يف 

ٔ أٚ يف اؿكٝك١ أهاي َٚب٢ٓ ايتـٜټٌ ٌ ٚايتؿهرل إمنا ٌٜهڍٜلتبط بـا٥ل٠ ايتعكڊ

ايعكا٥ـ اييت متٸ ايتأنٝـ عًٝٗا يف ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ نجرلاڄ. ٚعًٝ٘ ميهٔ إؿكاز ٖقا 

١ ايٓٛع َٔ ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ ُٓٔ ؿا٥ل٠ ايتؿهرل أٚ ايعك١ْٝ٬ أٚ ايتعابرل ا٭ػل٣ املوتكًچ

 عٔ ايعكا٥ـ.

ٚٵكب ع هب تكوِٝ ايتعايِٝ ايؿك١ٝٗ ب ٚٸ :قوُنيٖا إىل ـٳ : املٓاهو ٚايٌعا٥ل ٍا٭

ِٸٚاٯػل ;ايـ١ٜٝٓ َٔ اؿكٛم بني ا٭ؾلاؿ أٚ بني اؿه١َٛ  : اؿكٛم، ْٚعين بٗا ا٭ع

ٖٛ ايتهًٝـ. َٚٔ  ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ايڀلف املكابٌ يًشلٸ. ٚا٭ؾلاؿ، أٚ سكٛم اهلل

ـٳٖٓا ميهٔ ايتعبرل عٓٗا َٔ ما١ٜٚ ايتهًٝـ با٭سهاّ،  ٝٵ ١ ١ ٚا٭كدشٝٸٜٸٛإٔ ا٭ٚي بٳ

 .تهٕٛ يهؿچ١ اؿلٸ

ِٸ  ;طلس٘ ُٓٔ عٓٛإ ا٭ػ٬م ٜعٛؿ يف ايٛاقع إىل اؿكٛم ز ع إٕ ًڀلاڄ ممچا ٜت

ؾإٕ أؿا٤ ا٭َا١ْ يٝى أَلاڄ أػ٬قٝاڄ، ٚإمنا ٜٓـكز ُٓٔ ؿا٥ل٠ اؿكٛم. َٚٔ ٖقا ايكبٌٝ: 
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 ايبٗتإ َٚا إىل فيو.

ـٸ٠ سًكاتٺَٚٔ ٖٓا يٛ قوٻ هتهٕٛ ايڀبك١ ا٭ٚىل  تٺٚطبكا ُٓا ا٭ػ٬م إىل ع

ٚايوؿ٢ً ع يف ٚاقع ا٭َل ع دن٤اڄ َٔ اؿكٛم، ؾا٭ػ٬م ٖٞ ا٭َٛك اييت تعتدل كعاٜتٗا َٔ 

 ايهلا١َ ٚايؿ١ًٝٔ.

ِٷ ح شٳبٵٜٴ ؾتاك٠ڄ ;آػل َٔ ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ ٜتأكدض بني ايؿك٘ ٚا٭ػ٬م ؿ ع ٖٓاى قو

ِٸ ٚتاك٠ڄ ;يف ايؿك٘ بُٛؿ٘ َٔ ا٭َٛك املٓـٚب١ ٚاملوتشبٸ١ عج٘ يف نتب ا٭ػ٬م، يف  ٜت

٫ٚ َٔ ايؿك٘، بٌ تعٛؿ إىل ايتكايٝـ ٚا٭علاف ، سني أْٗا يف اؿكٝك١ يٝوت َٔ ا٭ػ٬م

باٖتُاّ ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ، َٔ قبٌٝ: آؿاب اينٜاك٠  تٵاييت سعٝٳ ،ايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

 َٚا إىل فيو. ،ٚا٭نٌ ،١ًُٚ ا٭كساّ، ٚآؿاب ايجٝاب، ٚاملٌٞ

َٔ ايـٜٔ  ل عٔ ٖقٙ ا٭َٛك باٯؿاب ٚايتكايٝـ، هٛا٤ ناْت بتأهٝىڈعبٿؾٓشٔ ْ

 أٚ إَٔا٥٘ ملا نإ ها٥ـاڄ بني ايٓاي.

ـٿ ١َ ْٛاد٘ قوُاڄ آػل َٔ ايتعايِٝ ٖٞ يف ٚاقعٗا ٖع ع إفا ػاٚمْا ا٭َٛك املتك

ـٷ َا ْلاٙ يف نتب اؿـٜح َٔ  :٠ أٚ أدنا٥٘، َٔ قبٌٝيعامل املاؿٸ ٚتؿورلٷ تُٛٝ

١َ ّ بعض ا٭طع١ُ أٚ ا٭سذاك أٚ املعاؿٕ َٚا إىل فيو، ٚاييت فنلٖا ايع٬چػِا٥

، َٔ قبٌٝ: ا٭ؾ٬ى «نتاب ايوُا٤ ٚايعامل طايڀبٝعٝاتص»اجملًوٞ ؼت عٓٛإ: 

 ٚايعٓاُل ٚاؿٝٛاْات ٚا٭َه١ٓ ٚغرل فيو.

عٔ  عٔ كٚاٜاتٺ ٚ ع ايكوِ ا٭ػرل ايقٟ ْلاٙ يف املِاؿك ايـ١ٜٝٓ ا٭ٚىل عباك٠څ

ـٿ  ّ أٚ امللس١ً اٱه١َٝ٬ ا٭ٚىل، ٚاييت ميهٔ ايتعبرل عٓٗا بايتاكٜؽ ٚايورل٠.ايتاكٜؽ املتك

ٚايٓاظل إىل َا ٚكؿ يف  ،ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ ايتبٜٛب ٚايتكوِٝ ا٭ٚٓض

 :ايتايٞاملِاؿك، ميهٔ بٝاْ٘ ع٢ً ايٓشٛ 

 ٌ.ع ايتؿهرل ٚايتعكڊ1

 ع ا٭َٛك ايعكا٥ـ١ٜ.2

 ع١ٝ ٚايته١ٜٝٓٛ.ع ا٭َٛك ايڀب3ٝ

 ع ا٭ػ٬م.4

 ع اؿكٛم.5



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد الثامن واخلمسون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

 ع ايٌعا٥ل ٚاملٓاهو.6

 ع اٯؿاب ٚايتكايٝـ.7

 ع ايتاكٜؽ ٚايورل٠.8

ٖقٙ ٖٞ ك٩ٚي ايتعايِٝ ايـ١ٜٝٓ. ٫ٚ ىؿ٢ إٔ ايكوِ ايجايح )ا٭َٛك ايڀبٝع١ٝ 

ٚايته١ٜٝٓٛ(، ٚنقيو ايكوِ ايجأَ )ايتاكٜؽ ٚايورل٠(، يٝى شلُا ع بڀبٝع١ اؿاٍ ع 

 يًُباْٞ ا٫عتكاؿ١ٜ ٚايوًٛن١ٝ. ٬ أك١ٝٓڄفات١ٝ، بٌ ميهٔ شلُا إٔ ٌٜهڍ َٛٓٛع١ٝڅ

 

 ــــــ املكالة الجاٌية: اجتاِات التديَُّ

لٜٔ املوًُني يًُِاؿك ايـ١ٜٝٓ طٛاٍ ايتاكٜؽ مل تهٔ ك١ٜ٩ ٚؾِٗ املؿهڍ

ٚايتٝاكات ايـ١ٜٝٓ م املقٖب١ٝ لٳٚاسـ. ٖٚقا َا ٜجبت٘ ظٗٛك كتًـ ايؿٹ لڈوٳاٱه٬َٞ ع٢ً ْٳ

ِٸ ١ٝ. نُا ميهٔ إثبات ٖقٙ اؿكٝك١ َٔ ػ٬ٍ مجٝع املٛٓٛعات ايعك١ْٝ٬ ٚايٓ

 فيو إىل اػت٬ف ايعكٍٛ ٚا٭ؾٗاّ ٚايكابًٝات. اٱه١َٝ٬. ٜٚعٛؿ هلټ

ٛٸَات ايتـٜټنُا ميهٔ تتبټ ٔ ع يف تاكٜؽ ع ٖقٙ املوأي١ ع يف َٛٓٛع ًٛاػّ َٚك

ذاٖات ايعًُا٤ قٙ املكاي١ هٛف ْوع٢ إىل اهتؼلاز اتٸايتؿهرل اٱه٬َٞ أٜٔاڄ. ٚيف ٖ

ٛٸَات ًٚٛاػّ ايتـٜټٚاملؿهڍ  ٔ.لٜٔ اٱه٬َٝني إىل َك

أػل٣: هٛف ْعٌُ يف ٖقا املكاٍ ع٢ً بٝإ كتًـ ايتؿاهرل ٚايكلا٤ات  ٚبعباك٠ٺ

ٔ. إٕ ؿكاه١ تاكٜؽ املوًُني تهٌـ ايًجاّ عٔ اييت ظٗلت يف ايتاكٜؽ ٚاؿٝا٠ ػاٙ ايتـٜټ

ٞ ٚا٭ًعلٟ م ٚاؾُاعات، َٔ قبٌٝ: ايٌٝعٞ ٚايوٓٸلٳايهجرل َٔ ا٫هتكڀابات ٚايؿٹ

 َٚا إىل فيو. ،ٚايؿكٝ٘ ٚايِٛيف ٚا٭ػباكٟ ٚا٭ُٛيٞ ،ٚاملعتنيٞ

ـٳ ٝٵ ِڈ بٳ  ،ٔ يـ٣ ايؿلؿ ٚاجملتُعيًتـٜټ إٔ ايقٟ ْقنلٙ ٖٓا ٖٛ ايقٟ ٜٴٌرل إىل ؾٗ

عًُٞ. ثِ إٕ ايهجرل َٔ  ؿ تبٜٛبٺيف ػاكز ايقٖٔ، ٫ٚ ٜهٕٛ فلٻ ٜٚهٕٛ ي٘ سٔٛكٷ

ِٸ ٖقٙ ا٫ُڀؿاؾات تٓـكز يف ْٗا١ٜ املڀاف ُٓٔ تبٜٛبٺ ، ؾا٭ًعلٟ ٚاملعتنيٞ ع َج٬ڄ أع

 ع ٜعٛؿإ إىل ايل١ٜ٩ ايه١َٝ٬.

ٛڈ ٞٸ إٕ ؿكاه١ ايتاكٜؽ تجبت إٔ ٖقٙ ا٫ػاٖات قـ تبًٛكت ع٢ً م ؼت  تـكه

َٔ ايعٛاٌَ ايجكاؾ١ٝ ٚاؾػلاؾ١ٝ ٚايؿلؿ١ٜ. ٚعًٝ٘ ٫ ميهٔ اعتباك ؾِٗ املوًُني يف  تأثرلڈ
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ل مماث٬ڄ ذٳغلب ايعامل اٱه٬َٞ مماث٬ڄ يؿِٗ املوًُني يف ايٌلم. ؾًِ ٜهٔ ؾِٗ ابٔ سٳ

ٌ ها٥ل ا٭علام بٳّ. نُا إٔ ؾِٗ ايوٛؿ يٲه٬ّ ىتًـ عٔ ؾُٗ٘ َٔ قٹنٵيؿِٗ ابٔ سٳ

 ا٭ػل٣.

 ،«اٱه٬ّ ٚاؿـاث١»يف نتاب٘  ،(100)هتاف عبـ اجملٝـ ايٌليفيكـ فنل ا٭

ـٺ»ث٬ث١ َوتٜٛات يٲه٬ّ; ٚفيو إف ٜكٍٛ:  آػل هـك ا٫ْتباٙ إىل إٔ عباك٠  ٚع٢ً ُعٝ

ث٬ث١، ٜ٪ؿٸٟ عـّ  تعين ع باٱٓاؾ١ إىل َـيٛشلا املعذُٞ اـايّ ع َوتٜٛاتٺ «إه٬ّ»

 ايتؿاِٖ، ٖٚٞ: َٔ ا٫يتباي ٚه٤ٛ ايتُٝٝن بٝٓٗا إىل نجرلڈ

ّٻٝٳَٔ ايكٹ ع اٱه٬ّ باعتباكٙ فُٛع١ڄ1 ِ ٝٳعًٝٗا ايكلإٓ. ٖٚقٙ ايكٹ ِ اييت ْ

ٕٵ ٌٸ ايـ١ٜٝٓ ٚا٭ػ٬ق١ٝ ٚإ ا٭ؿٜإ )ؼلِٜ ايكتٌ  اًتًُت ع٢ً َباؿ٨ تٌذلى ؾٝٗا ن

اـرل يٰػلٜٔ، إعا١ْ ائعٝـ ٚاحملتاز...( ؾإْٗا  ْا، سبٸٚايولق١ ٚايهقب ٚاينٿ

 ،َٛدٛؿ٠ يف ايكلإٓ ؿٕٚ أػل٣. ؾاحملبٸ١ ع َج٬ڄ ع ق١ُٝڅ ،بعض ا٭بعاؿـ ع٢ً ت٪نڍ

ن ع٢ً ايلمح١ نُا ٖٛ ايٌإٔ يف املوٝش١ٝ، بُٝٓا ٜلنڍ ،ؾٝ٘ ١ڄٚيهٓٗا يٝوت قٛكٜٸ

٘ٺ ـٸ تلنٝناڄ ٫ ْعجل ع٢ً ًبٝ ٌٸ(101)ه١ ا٭ػل٣ب٘ يف ايهتب املك  ِٷٝٳقٹ ٤ًٞٺ . ٖٚٞ قبٌ ن

ملع٬ٔت املبـأ ٚاملِرل. ؾٗٞ َٔ  ل س٬ڋٚتٛؾچ ،ؿٝا٠ع٢ً ا ْٗا تٔؿٞ َع٢ٓٶإأٟ  ،ٚدٛؿ١ٜ

ِٷٖقا ايٛد٘ قٹ ٚوٌِ َعٗا  ،ػت ؾٝ٘ إىل ايٓايتتذاٚم ايعلف ايقٟ بٴًڍ ،ػايـ٠ ٝٳ

َٚا دا٤ َٔ  ،ٌ دٖٛل اٱه٬ّٖٞ متجٿٚبعباك٠ٺ أػل٣: ايتذاٚب عدل اينَإ ٚاملهإ، 

 أدً٘ َٔ ايتٛسٝـ ٚاشلـا١ٜ.

ب، ٚإمنا است٣ٛ إىل داْبٗا وٵؾشٳ ؿ٠ڄِ فلٻٝٳٛڇ ع٢ً ٖقٙ ايكٹتٳشٵإٔ ايكلإٓ مل ٜٳ إ٫چ

ٌٸ ايكٔاٜا ايع١ًُٝ  ع٢ً ايعـٜـ َٔ ايكِّ املكِٛؿ بٗا ا٫عتباك، ٚع٢ً تٛدٝٗات يف س

ل باؿٝا٠ ايعا١ًٝ٥ ٚباـِْٛ َا ٜتعًډ ،اييت تعذلض املوًِ يف سٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ

 تٵؾځّٸ ٖقٙ ايتٛدٝٗات ٖٞ اييت عٴلڇٚبأهى املعا٬َت ا٫قتِاؿ١ٜ. ٚاٯٜات اييت ؽ

 بآٜات ا٭سهاّ.

ٚٸ ُٿإٕ ٖقا املوت٣ٛ ا٭ ع يٝى ؾكط  (102)٘ املوت٣ٛ ايكلآٍْٞ َٔ اٱه٬ّ ع ٚيٓو

َلدع١ٝ  فٚ ٚظٝؿ١ٺ ، ٚإمنا ٖٛ نقيو َوت٣ٛٶ١ڄاملوت٣ٛ املٌذلى بني املوًُني ناؾچ

َٸ ـٸٖا ـٺ ـ إىل َـ٣ٶٕ طلٜك١ ؾُٗ٘ ٚتأًٜٚ٘ تهٝٿإاڄ، أٟ ١ د ايوًٛى ايقٟ ٜوع٢ إىل  بعٝ
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ـٿ  ؿ ع بايتايٞ ع املوت٣ٛ ايجاْٞ يٲه٬ّ.ايٛؾا٤ يًتعايِٝ اٱه١َٝ٬، ٚؼ

ع املوت٣ٛ ايجاْٞ ٖٛ إفٕ َوت٣ٛ املُاكه١ ايتاكى١ٝ. ؾًكـ أُبض املوًُٕٛ َٓق 2

ٛٳ ُٻسٵاْكڀاع اي . ٚأؿٸ٣ ٖقا ايٛٓع إىل قٝاّ (103)«ايٛٓع ايتأًٜٚٞ»٢ بع ٞ ٜعٌٕٝٛ َا ٜٴو

ن َتُٝٿ طٺُٳ٣ إىل ٤ٌْٛ ْٳغاٜتٗا تڀبٝل ايـٜٔ يف كتًـ أٚد٘ اؿٝا٠، َجًُا أؿٸ واتَ٪هٸ

 ف بايعًّٛ اٱه١َٝ٬. َٔ املعلؾ١ ٖٛ َا عٴلڇ

 ٔ يف ٖقا ايِـؿ إبـا٤ امل٬سعات ايتاي١ٝ:ٜٚتعٝٻ

َتعاقب١ َٔ املوًُني ناْت تعتكـ دامّ ا٫عتكاؿ إٔ ٖقا  أع إٕ أدٝا٫ڄ عـٜـ٠ڄ

ب، ٚإمنا ٖٛ اٱْتاز وٵٚاملعٟٓٛ يٝى إْتاداڄ سٔاكٜاڄ ٚثكاؾٝاڄ إه٬َٝاڄ ؾشٳٟ اٱْتاز املاؿٸ

باملواؾ١ اييت تؿٌِ ع  َع٢ٓ ايه١ًُ، َٚع٢ٓ فيو أْٗا مل تهٔ ٚاع١ٝڄ اٱه٬َٞ بأمتٸ

يف  ِ فاتٗا، نُا مل ىاَلٖا ايٌوچٝٳَا عٔ تًو ايكٹ ِڈٝٳبائلٚك٠ ع ايتڀبٝل ايتاكىٞ يكٹ

ّٸ ُٳايكلآْٞ قـ ٜ إٔ ايٓ  ٘ َٓ٘.تٵكتٔٞ غرل َا ؾٗ

إىل ؿػٍٛ عٓاُل بٌل١ٜ  تٵأؿٻ ،إثل سلن١ ايؿتٛغ ;ب ع إٕ هلع١ اْتٌاك اٱه٬ّ

ْٷ َٔ إٔ ؼٌُ ٖقٙ ايعٓاُل َعٗا عٓـ  كتًؿ١ يف ايـٜٔ اؾـٜـ، ٚمل ٜهٔ ٖٓاى َٓا

ُٸا نإ ها٥ـاڄ عٓـ ايعلب  ؿػٛشلا عكا٥ـ ٚسواهٝات ْٚعل٠ إىل ايعامل ؽتًـ ع

َٸ١ڄ ٚٸ ،عا ُٸٚعٓـ املوًُني ا٭  ،ل بقيو يف تٛدٝ٘ املُاكه١ اٱه١َٝ٬، ؾت٪ثٿ١ڄيني ػا

 وات اييت آڀلٸ املوًُٕٛ إىل اهتشـاثٗا بِؿ١ٺٚتذلى بُِاتٗا ع٢ً امل٪هٸ

ْٴ(104)تـكه١ٝ  ِ ايؿلي ٚايلّٚ.عڂ، َوتٛسني َٔ ايتكايٝـ ايعلب١ٝ ايوابك١ يٲه٬ّ َٚٔ 

بايٛٓع  ل٠ڄا ايعًُا٤ املوًُٕٛ ناْت َتأثٿز ع إٕ ايعـٜـ َٔ املٛاقـ اييت ٚقؿٗ

َباًل٠ أٚ غرل  بِؿ١ٺ ،اّ ٜٛعنٕٚ بٗاايوٝاهٞ ايوا٥ـ، ٚنجرلاڄ َا نإ اؿهچ

َٸ ُٚبػ٘ بِبػ١ ايٌلع١ٝ ايـ١ٜٝٓ. ٚبِؿ١ٺ ،يتدلٜل هًٛنِٗ ;َباًل٠ ٚكغِ  ،١عا

ٞٸ ـ ، ؾك(105)اّ ًَِٚش١ عًُا٤ ايـٜٔيف َٛاطٔ عـٜـ٠ بني ًَِش١ اؿهچ ايتٓاقض اؾً

ٔٷ ٟٸ نإ ٜٛدـ تٔاَ ٫ْتوابُٗا إىل ْؿى ايؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ  ;بني ايڀلؾني عٔٛ

َٸ١، أٟ أٚؾل  ،ل٠ باملعلؾ١ ٚايٓؿٛفثٹأڃتٳواملڂ يف سني تك٢ِ عُٓٗا ايٓوا٤ ٚايعبٝـ ٚايعا

 ا٭ُٓاف ا٫دتُاع١ٝ عـؿاڄ.

ـٿ ،ؿ ع يعب كداٍ ايـٜٔ ٚٵك ،ُنيلٜٔ َٚتهًڍثني َٚؿوٿَٔ ؾكٗا٤ ٚق ايوًڀ١  ؿٳ
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ـٿوٝٸٓٳايهځ ٗٿ ،ؿ٠ يٲميإ ايك١ِٜٛ احمل . ٚقـ أٚنًٛا ٭ْؿوِٗ (106)ل٠ باملؼايؿنيٚاملٌ

ُٸ ٚأهبػٛا ع٢ً آكا٥ِٗ َٚكا٫تِٗ ُؿ١ ايكـاه١،  ،١ ايه٬ّ باهِ اهللباـِْٛ َٗ

ّٷسذٸ ;١ٖٛا أسهاَاڄ إشلٝٸؾاعتدلٚا َج٬ڄ ايكٛاْني اييت هٓٸ  تِٗ يف فيو أْٗا أسها

َٴ ;ًلع١ٝ ّٸبٳٓٵوتٳ٭ْٗا   ،١١ ايٓبٜٛٸَٔ ايكلإٓ ٚايوٓٸ ڀ١ َٔ ا٭ٍُٛ اٱه١َٝ٬، ٚبا٭ػ

 ٚاْعكـ عًٝٗا اٱمجاع.

٢ عِل ط تكلٜباڄ ستٸُٳ١ ايجكاؾ١ٝ اٱه١َٝ٬ ع٢ً ْؿى ايٓٻٖع ع إٕ تٛاٌُ ايوٓٸ

 ،ٚػ٬ٍ ؾذلات ا٫مؿٖاك اؿٔاكٟ ٚا٫مڀاط ع٢ً ايوٛا٤ ،اي١ٔٗٓ ايعلب١ٝ اؿـٜج١

 ل بِؿ١ٺا٭ٚٓاع ايتاكى١ٝ ٚأمناط اٱْتاز ٚطلم ايعٍٝ مل تتػٝٻٙ أهاهاڄ إىل إٔ َلؿټ

١ مينيت ١ ٚتكٓٝٸعًُٝٸ َٚا ُاسبٗا َٔ ثٛك٠ٺ ،إ٫ بعٗٛك اؿٔاك٠ ايِٓاع١ٝ ،ك١ٜقٵدٳ

ٛٳ ٌٻط املعليف ايتكًٝـٟ، ؾشٳُٳأكنإ ايٓٻ ٌٸعٵاي ٚهاؿ  ،ائُرل ا٭هڀٛكٟ ٞ ايتاكىٞ ق

ٞٸاملٓٗر ايتذلٜيب يف عًّٛ ايڀبٝع١،  ٞٸ ٚايعك٬ْ يف عًّٛ اٱْوإ ع٢ً سواب  ٚا٫هتؿٗاَ

ـٿايجك١ يف ْعلٜٸ  َني ٚا٫نتؿا٤ عؿغ ايِْٓٛ ًٚلسٗا.ات املتك

ز َٔ إػٔاع لٳٚايٓتٝذ١ اييت ميهٔ اـلٚز بٗا َٔ ٖقٙ امل٬سعات أْ٘ ٫ سٳ

ٝٗا املُاكه١ ايتاكى١ٝ يٲه٬ّ يًٓكـ ٚامللادع١ ٚايتكِٝٝ، ٚإٔ ايكـاه١ اييت أٓؿاٖا عً

تٗا ع َٔ وِ ب٘ ع عهِ بٌلٜٸاينَٔ ٜٓبػٞ إٔ ٫ ؼذب طبٝعتٗا ايبٌل١ٜ، ٚبايتايٞ َا تتٸ

ّڈ  . ١ڄٚاملاف عٔ املباؿ٨ اييت أكاؿت إٔ تهٕٛ شلا ٚؾٝٸ ٢ َٔ مٜؼڈٚستٸ ،ٚقـٚؿ١ٜ ْك

َٔ سٝح  ،ايتاكىٞ بأنًُ٘ َٛٓع ايتوا٩ٍ «اٱه٬ّ»٢ ٚٓع ٖٚهقا ٜتوٓٸ

َٸتٵوات اييت علؾځٖٛ مج١ً امل٪هٸ ١ اٱه١َٝ٬ )ػ٬ؾ١ ٗا ايـٍٚ املتعاقب١ اييت سهُت ا٭

لٕٚ ٚايذلاخ ايقٟ أْتذ٘ املؿوٿ ،ب١، إخل(وٵأٚ إَا١َ، ٚماك٠، إَاك٠، قٔا٤، َعامل، سٹ

ـٿ  ػٕٛ ٚغرلِٖ.ُٕٛ ٚايؿكٗا٤ ٚاملؿتٕٛ ٚايٛعاظ ٚامل٪كٿٕٛ ٚاملتهًڍثٚاحمل

عٔ  ـ ايؿلؿٟ يف اٱميإ. ٚغينپل بايبٴعٵع أَا املوت٣ٛ ايجايح َٔ اٱه٬ّ ؾٝتعًډ3

ل بايٌؼ١ِٝ ا٭هاه١ٝ ِ ٚاملباؿ٨ اٱه١َٝ٬ تتأثٻٝٳٕ ع١ًُٝ ا٫هتبڀإ يًكٹإ :ايكٍٛ

ٛٿٚايٌؼ١ِٝ ايؿلؿٜٸ ؾ١ عٔ عكٝـ٠ ايؿ٬هؿ١ أٚ ايؿكٗا٤ ١ َعاڄ. يقا ؽتًـ عكٝـ٠ املتِ

ٌٸ .َج٬ڄ ـٺ ٚيف ْڀام ن ٌٸ ُٓ ٛٿ َٔ ٖ٪٤٫ ىتًـ إميإ ن ٌٸ فٺَتِ ٌٸ ًٝوٛفٺؾ ٚن  ٚن

٘ٺ ايقٟ ٫  ،تعين اٱميإ ايبوٝط «إميإ ايعذا٥ن» :عٔ ْعرلٙ. ٚإفا ناْت عباك٠ ؾكٝ
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ٚايقٟ ٖٛ ع١َ٬ ا٫ْـَاز  ،ن ب٘، ؾإٕ عِٓل ايبـا١ٖ ايقٟ ٜتُٝٻٜعذلٟ ُاسب٘ ايٌوچ

يف مجٝع ايعلٚف ٚا٭عُاك ٚاملوتٜٛات  ،ل يـ٣ مجٝع ايٓاي٫ ٜتٛؾډ، ا٫دتُاعٞ ايٓادض

٫ٚ  .ا هعٌ اٱه٬ّ يف ٖقا املوت٣ٛ َوتعِٝاڄ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايتِٓٝـايق١ٖٝٓ، ممچ

ٔ َـ٣ ايجلا٤ ايقٟ ميهٔ إٔ وـث٘ ايـٜٔ يف ٚتبٝټ ،َتابع١ آثاكٙ ع ايباسح إما٤ٙ إ٫چوٳٜٳ

 ،اڄ عٓـ بعِٔٗكًٹع٢ً اػت٬ف أَندتٗا ٌَٚاكبٗا، ٚنٝـ ٜهٕٛ عجاڄ قځ ،ايٓؿٛي

ـٺ ٚبًوُاڄ ًاؾٝاڄ عٓـ آػل،  ،ٚتوًُٝاڄ َڀ٦ُٓاڄ عٓـ آػلٜٔ، َِٚـك َعاْا٠ عٓـ ُٓ

ٌٸ ،َٚنهاڄ َتؿاٚتاڄ َٔ ٖقٙ املٛاقـ ب ًؼ١ِٝ وٵسٳ ،ايؿلٚم املُه١ٓ ٚايـكدات به

 .(107)«؟امل٪َٔ ايقات١ٝ ٚثكاؾت٘ ٚب٦ٝت٘

ؿو٘ إىل ٚيهٞ ٜجبت ٖقٙ املوتٜٛات عُـ ا٭هتاف عبـ اجملٝـ ايٌليف بٓ

ـٸ» :ؼت عٓٛإ اٱًلاف ع٢ً إعـاؿ هًو١ًٺ  إىل، ٚقـ ٌْل َٓٗا «ؿاڄاٱه٬ّ ٚاسـاڄ َٚتع

إه٬ّ » :نُا ًٜٞٚبعض عٓاٜٚٔ ٖقٙ ايوًو١ً  .اٯٕ َا ٜنٜـ ع٢ً عٌلٜٔ عٓٛاْاڄ

اٱه٬ّ »، ٚ«اٱه٬ّ ا٭هٛؿ»، ٚ«ُنيإه٬ّ املتهًڍ»، ٚ«إه٬ّ ايؿ٬هؿ١»، ٚ«ايؿكٗا٤

إىل فيو. ٖٚقٙ ايوًو١ً تٌرل إىل املوت٣ٛ ايجاْٞ ٚايجايح َٔ اٱه٬ّ ، َٚا «اؿلنٞ

يف ايعامل املعاُل. ؾشٝح ٜعٌُ ع٢ً تعلٜـ إه٬ّ ايعًُا٤ املوًُني، َٔ أَجاٍ: 

ٛٿايؿكٗا٤، ٚايؿ٬هؿ١، ٚاملتهًڍ ؾ١، ؾإْ٘ ٌٜرل إىل املوت٣ٛ ايجاْٞ َٔ ُني، ٚاملتِ

ـٻ ٚايڀٛا٥ـ ا٫دتُاع١ٝ ٜٴٌرل إىل املوت٣ٛ خ عٔ إه٬ّ ا٭علام اٱه٬ّ. ٚسٝح ٜتش

 ايجايح َٔ اٱه٬ّ.

ـٸ ١َ ْل٣ إٔ مبكـٚكْا ع بعـ ػاٌٖ بعض ا٭ؾٗاّ ٚؿفٗا ببعٔٗا ع ٚبعـ ٖقٙ املك

 :ايتاي١ٝاػتناٍ فُٛع ا٭ؾٗاّ ٚا٫ػاٖات ُٓٔ احملاٚك 

 ع ايٌلٜع١ )اٱه٬ّ ايؿكٗٞ(.1

ٛٿع املعٜٓٛات ٚا٭ػ٬م )إه٬ّ ايعلؾا٤ 2  ؾ١(.ٚاملتِ

 ع اي٤٫ٛ )اٱه٬ّ اي٥٫ٛٞ(.3

 ١.ع ايتٛسٝـ ٚايعـٍ ٚاحملبٸ4

 ع ايوٝاه١ )اٱه٬ّ ايوٝاهٞ(.5

 ف َٔ بعح ا٭ْبٝا٤.ـٳع اهلل، ٚاٯػل٠، ٚاشلځ6
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 ع اي٠٬ِ ٚايعـاي١ )ُؿتإ َٔ ُؿات اجملتُع ايكلآْٞ(.7

 ع ايعك١ْٝ٬ ٚاملع١ٜٛٓ.8

ٌٸ ـٺ عٓـ ايتعلٜـ به ٌٸ ٚاس َٳ ٤ًٞٺ َٔ ا٫ػاٖات ٌْرل قبٌ ن ـ ظٗٛكٙ، ٗٵإىل 

ـٸ َٚلاسً٘ ايتاكى١ٝ، ٚيف ْٗا١ٜ املڀاف ْكـ عٓـ  ،عاٙيٓٓتكٌ بعـ فيو إىل تبٝني َ

 فنل ايٌٛاٖـ ع٢ً ٖقا ا٫ػاٙ.

ٔٵ قبٌ ايـػٍٛ يف بٝإ ٖقٙ ا٫ػاٖات لـ َٔ ائلٚكٟ ايتٓبٝ٘ إىل  ٚيه

 :ايتاي١ٝايٓكاط 

ٝٸع إٕ املٓعٛك يف اي1 اك ايػايب ؾٝٗا، ؾ٬ ْكِـ تعلٜـ بٗقٙ ا٫ػاٖات ٖٛ ايت

َٔ ٖقٙ ا٫ػاٖات، ٚاييت قـ تعٌُ  َٓٗا ا٭ؾٗاّ املٓشلؾ١ املتبًٛك٠ ع٢ً ٖاٍَ نٌڎ

ـٻ .ع٢ً إها٠٤ ا٫هتػ٬ٍ أسٝاْاڄ خ عٔ ا٫ػاٙ املعٟٓٛ ٚايلٚسٞ هب َٚٔ ٖٓا عٓـَا ْتش

ـٸٕ أ ٛټعٞ ٫ ِٜٓلف ايقٖٔ إىل ايتٝاكات اييت ت ـٻايعلؾإ ٚايتِ خ عٔ ف. ٚعٓـَا ْتش

 ٧ يًؿك٘ ٚايٌلٜع١.ا٫ػاٙ املتُشٛك سٍٛ ايٌلٜع١ ٫ ْعين ب٘ َٛاكؿ ايتٛظٝـ ايوٝٿ

ع إٕ غاٜتٓا يف ٖقٙ امللس١ً تٓشِل بتكلٜل اٯكا٤ ٚا٫ػاٖات، ْٚذلى أَل 2

 ٫سك١. َلس١ًٺْكـٖا ٚتكُٝٝٗا إىل 

ل يف سٝح تتشكچ ;ٗابعٔٗا، ٚيهٓٸذاٖات تًتكٞ ٚتتـاػٌ يف ع إٕ ٖقٙ ا٫تٸ3

 .َٓٗا ع٢ً اْؿلاؿٺ ، هب عح نٌڎاـاكز َٓؿ١ًِڄ

سٝح ٜهٕٛ َِـكٖا بأمجعٗا ٖٛ اٱه٬ّ ٚايتعايِٝ  ;أػل٣ َٚٔ ْاس١ٝٺ

 اٱه٬َٞ، ٜهٕٛ ٖقا ايتـاػٌ أَلاڄ طبٝعٝاڄ.

 

 ع ٜتبع ع
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(103  ( Situation hermeneutique. 

 



 

 

 يَة الدِِّوّيحتديد 

 ةووضوعّي وكازباٌت

 

 علي رضا شجاعي زندد. 

 يالسيد خالد سيساوترجمة: 

 

 ــــــ متّيٌد

ـٸ ٟٸؿ ٜتش ايٛقٛف ع٢ً ٚ ،ؼتًؿ١املٓاٖر ؿكاه١ املَٔ ػ٬ٍ عًُٞ  عحٺ ٚيٛز أ

ع  ٔٝٵ. ؾع٢ً أعتاب امللس١ً اييت نإ ؾٝٗا ايعًِ ٚايؿًوؿ١ َٓـفځايعًٌّٛ َلاسٌ تٌهڊ

ٟٸع  قبٌ ايؿٌِ بُٝٓٗا ـٺ َعلؾ١ٺ ناْت اـڀ٠ٛ ا٭ٚىل مٛ انتواب أ  ٖٞ ٚٓع تعلٜ

تًو ع٢ً سلٛي١ٝ  اڄبٸَِٓلٟ تًو امللس١ً ن َؿهڍٝتلنؾبات  ،ملٛٓٛع فيو ايعًِ

ؿػٍٛ  َٔ ٚبقيو تهٕٛ َاْع١ڄ ،(1)ات٘ا١ٖٝ املٛٓٛع ٚفاتٝٸملَهإ ايتعاكٜـ قـك اٱ

 ١. ملِاؿٜكٗا ناؾچ ا٭غٝاك، ٚداَع١ڄ

يف  ا٭ٚىل ؼڀ٠ٛٺنع٢ً املاٖٝات ايجابت١ اهتٓاؿٙ َـ٣ ايباسح يف ٢ لاغ تذًچٜ

باؾاَع١ٝ  ِؿاڄَتٸ ٚإٔ ٜهٕٛ أٜٔاڄل٠، ٍ ا٭علاض املتػٝٿـٳبٳ ،تعلٜـ َٛٓٛع عًُ٘

ـٸ ٚكغِ نٕٛ ايتعلٜـ َتُٛٓعاڄٚاملاْع١ٝ.   ;٘أْٸ َات ٚؾلٓٝات املوأي١، إ٫چيف َلس١ً املك

ُٸ ٚٵكٚ ايبايػ١،ٝت٘ بًشاظ أٖ ب٘ َٚا ٜتڀًچ ،اٍ يف ؼـٜـ اػاٙ ايبشح ٚتؿاًُٝ٘ٙ ايؿعٸؿٳ

ـٺؿځايعډ ٍڈٚ ل ب٘ َٔ دٗ ٟٸ إعُا  .ًبشح ايٓعلٟا٭هاي ي ايلنٔ، ٜعتدل ؾهل

ايعِل  عًٍٛ ،ٔاغ اؿـٚؿ بُٝٓٗاٚاتٸ ،وؿ١إع٬ٕ اهتك٬ي١ٝ ايعًِ عٔ ايؿً َٚع

١ٝ بٌأْ٘. ؾؿٞ ٖقٙ نًچ ٢ٔ إىل َلادع١ٺؾأ ،اڄاؿٸس، ٚاد٘ ٖقا املٓٗر اْتكاؿاڄ اؿـٜح
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ػؿاقات املعلؾ١ٝ، ٚاٱقلاك بعذن ايعكٌ عٔ ايٍُٛٛ امللس١ً اييت كاؾكت ا٫عذلاف باٱ

 ،قِل ايبشح ع٢ً عٛاكض ايعاٖل٠ بُٛؿٗا عًُاڄ ، متٸٗاإىل فٚات ا٭ًٝا٤ َٚاٖٝات

ٚؾكـاْ٘  ،(2)٣ إىل اٖتنام َها١ْ ايتعلٜـ بايكٝاي إىل باقٞ َلاسٌ املعلؾ١مما أؿٸ

ُٸ  ٝت٘ ٚأٚيٜٛت٘ ايوابك١.٭ٖ

ٌڈ ّٸ بٌه ِٸٜلؾض ايعًُا٤  عا ـ ٚايذلنٝن يف َڀايع ايتٛقڊ ا٭غًب يف ا٭ع

ٚٚيٛز هاس١  ،ل بٗاؿځاؾٗـ يف ايعډ ؿؿاايعًّٛ، ٚاهتَٓٛٓٛعات أعاثِٗ ع٢ً تعلٜؿات 

ـٺؿځا إساي١ ايعډٚٵفاؿ٫ت ٫ طا٥ٌ شلا. شلقا كأځ ٚبعـ ؼـٜـ  ،قٝل ًٚاٌَؿ ل بتعلٜ

ِڈ اـڀ٠ٛ  ـٸعٳاييت تٴ ،إىل َلس١ً ايٓتٝذ١ ،ا٫مجاي١ٝ ممٝنات٘ٚتٓاٍٚ  ،َا َٛٓٛع عً

ٌٸيف ا٭ػرل٠   سٌٝع٢ً تعاكٜـ ايعًّٛ اؿـٜج١; إف أڂ غ ؾع٬ڄَعليف. ٖٚقا امل٬سٳ عحٺ ن

بقيو ع٢ً بٝإ اؿا٫ت  َا; َٓوشب١ڄ إىل آػل َلاسٌ املعلؾ١ ايع١ًُٝ يعاٖل٠ٺ ؾٝٗا ايبتټ

ؾكـإ تًو ايتعاكٜـ ; ْاٖٝو عٔ عٔ َعلؾ١ ايقٚات ٚاملاٖٝات بـ٫ڄ ،ٚايع٬قات ايوا٥ـ٠

ـٸطاڄ ٚثٝكطٗا اكتبااكتباغ عًٝٗا ٬سٳٜٴنُا  .ؿٝج١ٝ ايجبات َات املوأي١ اڄ مبك

 ساط١ املعلؾ١ٝ سٍٛ فيو املٛٓٛع.يف بًٛكتٗا مبعٝاك اٱ ٖالٚؾلٓٝاتٗا، ٚتأثټ

ٕٸ  ُٸتبٓٸ إ ١ٝ ايتعلٜـ ٚؼـٜـ ٞ ٖقٜٔ ايُٓڀني املؼتًؿني يف تٌؼّٝ أٚي١ٜٛ ٚأٖ

 ٚ، أ«املعليف ا٭ْڀٛيٛدٞ»بائلٚك٠ عٔ ايتػاٜل  َهاْت٘ يف ايـكاه١ يٝى ْا٦ًاڄ

ايـكاهات ايع١ًُٝ، يف ايتعاكض يف املباؿ٨ ايٓعل١ٜ يًُٓٗر ا٭كهڀٞ ٚاملٓٗر اؿـٜح 

ٕٷ إْٸُا ٝٸ; ايع١ًُٝ «املٓٗذ١ٝ»ع٢ً َوت٣ٛ ٌَلبني بٛدٛؿ  ٖٛ إفعا ١ سٝح لـ ًٛاٖـ دً

ٚايكا٥ًني باملٓٗر  ،أُشاب ايؿهل اؿـٜح عٓـَُٓٗا أٜٔاڄ  ع٢ً اهتؼـاّ نٌڎ

مبٛٓٛع  اڄت إٔ ٜهٕٛ ايٌاٖـ ع٢ً ٖقا ايه٬ّ َلتبڀَٚٔ املِاؿؾا .املعليف ايعًُٞ

ـٸإ َٔ ايٌؼِٝات ايباكم٠ عٳؿٚكناِٜ ٜٚٚدل ٜٴ ؾإٕ ;«تعلٜـ ايـٜٔ»ٖقٙ املكاي١ 

ٌٸٚ، «عًِ ا٫دتُاع ايـٜين»و١ يع ٚامل٪هٿ ٕ أغًب إ :ثك١ٺ اييت ميهٓٓا ايكٍٛ به

 يٓعل١ٜ ٚاملٓٗر املعليفايـكاهات ٚايٓعلٜات املڀلٚس١ يف ٖقا اجملاٍ تلدع إىل املباْٞ ا

ٕٸ شلُا  ٔ،لٜاملؿهڍ٭سـ ٖقٜٔ  بلام إيف تعلٜـ ايـٜٔ ٚ أهًٛبني كتًؿني متاَاڄَع أ

ـٿي ت٘دٗـاڄ نبرلاڄ يف ؿكاه «ؿٚكناِٜ»سٝح بقٍ  ،َهاْت٘ ٜٔ يٝعلٸؾ٘ اْڀ٬قاڄ َٔ ً

ِټ ٦اڄهعًِ ا٫دتُاع، َتٸَٓعٛك   ،ٚغرلٖاك ايبـا١ٝ٥ يًشٝا٠ ايـ١ٜٝٓ ٛٳيف ؿكاهت٘ ع٢ً اي
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ٕٸ تعلٜـ ظاٖل٠ٺيف َكاكبت٘  ـاڄَ٪نڍ ،...نا٫ْتشاك َج٬ڄ ـٻ ع٢ً أ ّ ع٢ً ايبشح َا َك

 .(3)عٓٗا هٛهٝٛيٛدٝاڄ

ع٢ً ػ٬ف  ٜدل يف عًِ ا٫دتُاع ايـٜينٚٚيف َكابٌ ٖقا ايڀلغ تذلا٣٤ َكاكب١  

ْعلٙ ٚد١ٗ  اڄكدلٸَ، ؿكاهت٘ايتعلٜـ إىل ْٗا١ٜ سٝح كأ٣ تأػرل ناميٞ، كملٓٗر ايـٚا

ٛټ»: ٖقٙ بكٛي٘ ل مبا١ٖٝ ؿځع ايهبرل يف املُاكه١ ٚا٭ؿا٤ ايـٜين ِٜعب ايعډْعلاڄ يًتٓ

ٕٵ عٓـايـٜٔ، ػُِٛاڄ  يف آػل  ٢ إ٫چَهإ فيو ؾإْ٘ ٫ ٜتوٓٸإبٔٝٓا ق بـا١ٜ ايبشح. ٚإ

 . (4)«ٚيف َلس١ً ا٫هتٓتاز، ايبشح

ٝٳٻ  ٌڈ «َاى غٛثرل»ٖقا املب٢ٓ  ٔٚقـ ب اهتؼـاّ ايتعلٜـ  إٕ» :سني قاٍ ،أؿمٸ بٌه

 عاڄ َٔ ايبشح عٓ٘ نعؿڃأنجل ْٳشلٛ  بُٛؿ٘ اهذلاتٝذ١ٝڄ ا٫دتُاع ايـٜينيف عًِ 

ـٿ ايتعلٜـ بُٛؿ٘ اهذلاتٝذ١ٝڄإف  ;«سكٝك١» ؿ َواك ايـكاه١ ْٚڀاقٗا. ٚع٢ً ٖقا و

ـٻ ٣ػلؾإٕ تلدٝض تعلٜـ ع٢ً تعاكٜـ أ ا٭هاي ب قـكت٘ ع٢ً أؿا٤ ٖقٙ وٳؿ عځٜتش

ُٸ  .(5)«١املٗ

ٌٸ ٚبػضٸ  ـٸ»َهاْ٘ يف   ايبشح، ٚإٔايتعلٜـ يف ايٓعل عٔ ق أٚ يف  «َاتاملك

، ؾإٕ مجٝع ايتعاكٜـ تٌذلى «متٗٝـٜاڄ»أّ  «سكٝكٝاڄ»ٚهٛا٤ نإ  ،«ا٫هتٓتاز»َلس١ً 

ـٺأَؿاؿٖا  يف سكٝك١ٺ ٌٻ تعلٜ ملباْٞ ايٓعل١ٜ ملٓٗر ٚايػلض ٚاٜلتبط اكتباطاڄ ٚثٝكاڄ با ٕ ن

ـٿٜٚايتعلٜـ ايقٟ َا  ڀلغڈاي١ًِځ بني املباؿ٨ ايٓعل١ٜ ي ٕنُا أيـ٣ املعلٿف.  َ٘ املعلٿف ك

ـٿ ،ملٛٓٛعڈ غايباڄ إٔ ٌِْ َٔ ػ٬ٍ  ٓأَ ايٛٓٛغ عٝح ميهٓ كڈـٳبكځٖٛ  ،ٜٔ َج٬ڄناي

 َع٢ٓ أسـُٖا إىل تعلٜـ اٯػل. 

ـٸؾ ٓٳُٔ ٚكا٤ ايتعلٜؿات املتع ٢ ايل٣٩ املؼتًؿ١ سٍٛ سٍٛ ايـٜٔ تتذًچ تٵؿ٠ اييت عٴل

ايٓاػ١ عٔ املـاكي ايؿًوؿ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٓؿو١ٝ  ،«ايتاكٜؽ»ٚ «اٱْوإ»ٚ «ايعامل»

ٌٸ ـٿ ٚباسحٺ لڈَؿهڍ املعلٚؾ١. ؾه اؿكٝك١  ؾٗٛ يفّ تعلٜؿاڄ عٔ ايـٜٔ ؿٜين عٓـَا ٜك

ـٿ ًـٜـ٠ ا٫ػتِاك.  بعباكاتٺ ،ّ مبـ٠ أدٛبت٘ ايٓعل١ٜ ع٢ً أه١ً٦ ايبٌل ا٭هاه١ٜٝك

ميهٓٓا َعلؾ١  ،ٚإَعإ ايٓعل يف أدنا٥٘ ،تعلٜـ املٛدن يًـٜٔٚعٓـ ؼًٌٝ فيو اي

ـټ». نُا قـ ٜٓتٗٞ ٖقا َباْٝ٘ ايٓعل١ٜ بٛٓٛغڈ ٛڈ «ؿايتع ٛټ»َٔ  إىل م ٜٛسٞ  ،«عايتٓ

ٟٸ ; عٝح ع٢ً َوت٣ٛ ا٭يؿاظَا عـا ا٫ًذلاى  ،ايتعاكٜـتًو  بني اًذلاىٺ باْتؿا٤ أ
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ٌٸ ٘ ع٢ً ايلغِ َٔ ْإ :ٔ ٖٓا ميهٓٓا ايكٍٛكتًـ عٔ اٯػل. َ تعلٜـ إىل أَلڈ ٌٜرل ن

تٗا اْعلاڄ ٫ػت٬ف ؿاظ ;اٗٓٸيه، ؾُٝا بٝٓٗا تبـٚ َتِاكع١ڄٖقٙ ايتعاكٜـ إٔ 

ئ ٚ، هبٌٝ ٫كتباطٗا ببعٔٗا ايبعض٫  ،َٓعني١ كنٴمبجاب١ دٴ ،َكاكباتٗا سٍٛ ايـٜٔٚ

 املباًل ٚاملٓڀكٞ. تكابًٗا إىل  أبـاڄب١ ٛٵايٓٻتٌِ 

ايتعاكٜـ ٜوُض يٓا بهٌـ اـڀأ ايٓا٧ً عٔ امللتبڀ١ بكٝك١ ٖقٙ اؿظٗاك إإٕ 

ٛټ ٕٷ «ايتعلٜـ»بإٔ  ٢ؿٸعاك ايقٟ ايتِ ٌټ بقات٘ بٝا َٴ قاٜـ ٚق  ل سٍٛ ظاٖل٠ٺبٳوٵٚؾام 

ٌڈ»أٚ  «ؾل١ٝٓ َوبك١»َا، أٟ مبجاب١  ـٸ ،َا يبشحٺ «َٛٓٛعٞ أُ ٟٸٜٓـكز ؼت َك  َات أ

ـټٛدٛؿ ؾؼـٜـ َٛٓٛعٗا. دٌ ٭ ;ؿكاه١ ع١ًُٝ ٛټايتع َٔاؾاڄ  ،ع يف تعلٜـ ايـٜٔؿ ٚايتٓ

ٛټب َٓٛطاڄإىل نْٛ٘  ع ما١ٜٚ ايـكاه١ )ن١َٝ٬ ٚتاكى١ٝ ٚادتُاع١ٝ ْٚؿو١ٝ ٚؾًوؿ١ٝ تٓ

ٛټ ،ٚغرلٖا( أٚ ايعكًٞ أٚ ايٌٗٛؿٟ أٚ ايٛدٛؿٟ  ايٛظٝؿٞ)ا٫ػتنايٞ أٚ  املٓٗرع يف ٚايتٓ

ـټبرل عٓٗا بتايتعٜٓبػٞ  ،أػل٣ أٜٔاڄ عٔ سكٝك١ٺ اڄْاػٜهٕٛ (، ٚ...  «ك ايـٜٔٛٳُٴ» ؿع

  .ػاكداڄ

ٚاسـ قـ ٌْأ َٔ املٌٝ ايباطين  ٖٓاى ؿع٣ٛ تكٍٛ بإٔ ايـٜٔ دٖٛلٷ ؾُٔ د١ٗٺ

ِٳٸ متعٗل يف هٝاقاتٺيٲ أػل٣ ٖٓاى  َٚٔ د١ٗٺ; ثكاؾ١ٝ ٚادتُاع١ٝ كتًؿ١ ْوإ، َٚٔ ث

ـٸ ٜعتكـ إٔ ايـٜٔ ظاٖل٠څ ٔٵَٳ ٌڈؿ٠ َٚتبا١ٜٓ فاتاڄَتع ٌٸ ، قـ تٌهچٌ بٌه عهِ  َوتك

ٟٸ ،ائلٚك٠ ا٫دتُاع١ٝ يف اجملا٫ت ايجكاؾ١ٝ املؼتًؿ١ ِٳٸ اْتنع ايقٖٔ ايبٌل  ُٛك٠ڄ َٚٔ ث

 بعـ ٬َسعت١ يًكٛاهِ املٌذلن١ بني َعاٖلٙ املؼتًؿ١.  ،ٚاسـ٠ ي٘

ٚاهع١ بني عًُا٤ اي٬ٖٛت ٚعًُا٤ ا٫دتُاع يؿِٗ ٚؼـٜـ  ثرلت ْكاًاتٷيكـ أڂ

ٕٸذٵرل املڂَا١ٖٝ ايـٜٔ; سٝح ٜبـٚ َٔ غ فيو ايٓناع ايٓعلٟ ايقٟ ٫ طا٥ٌ  ـٟ ٚيٛز َعا

. ؾاؿكٝك١ اييت «ٚظٝؿٝت٘»أٚ  «ؾڀل١ٜ ايـٜٔ»ب١ ع٢ً ا٫عتُاؿ ع٢ً ايٓتا٥ر املذلتٸأٚ  ،َٓ٘

ٛټميهٓٓا ايتأنٝـ عًٝٗا إٔ أسـ أهباب اي ٝات٘. ؿ ػًڍـټتعإىل كادع تعاكٜـ ايـٜٔ يف ع تٓ

ـٺا٫تٸفعإ بِعٛب١ لٜٔ إىل اٱعًُا٤ اي٬ٖٛت املتأػٿ اٖٚقا َا ؿع ٚاسـ  ؿام ع٢ً تعلٜ

ٌٸ ُعٛب١ ْا١٦ً َٔ ْاس١ٝٺ، (6)يًـٜٔ  ،ن يف ايتعلٜـػ١ُِٝٛ ٚعِٓل ممٝٸ عٔ إؿكاز ن

 واعأػل٣ عٔ اتٸ َٚٔ ْاس١ٝٺ; ا ٜؿٔٞ إىل إػلاز َِاؿٜل ِٜـم عًٝٗا َؿّٗٛ ايـٜٔممچ

ٚٵكب ٟٜ٪ؿٸايقٟ  ،ايـْٜٔڀام تعلٜـ  ٜـٜٛيٛدٝات ًب٘ أَٚـاكي  ٚكٚؿ ا٭غٝاك َٔإىل ٙ ـٳ
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 (.semi religion) «ًب٘ ايـٜٔ»ؿ١ٜٝٓ 

ـټ ١ٜل٣ ٌَهً إٕ ايبعض ٫ ٛټايتع عٔ ايـٜٔ مبا  ع يف تعلٜـ ايـٜٔ ْاػ١ڄؿ ٚايتٓ

ٔٷ ٖقٙ  تٓڀٟٛ ; سٝح١ڄناؾچ «املؿاِٖٝ ايجكاؾ١ٝ»تعلٜـ َع١ًٔ ، بٌ وٌٝ فيو إىل ٖٛ ؿٜ

ُٸ ٕڈَعاا٭ػرل٠ ع٢ً  َعني. ٚع٢ً ٖقا ا٭هاي ؾإٕ  ١، َٚٓشِل٠ يف ؿا٥ل٠ فتُعڈػا

ٔڈ ْاظل٠څ نُا أْٗا، «ق١َٝٛ» ْعل٠ٺ إىل توتٓـمجٝع تعلٜؿات ايـٜٔ   َعٝٸٔ يف ب١٦ٝٺ إىل ؿٜ

ُٸ ٟٸبٳوٵَا ٜعين إع٬ْٗا املڂ، ١ثكاؾ١ٝ ػا  ٖقا اجملاٍ. يًشٛاك يف  قاٚي١ٺ ل عٔ اْتؿا٤ أ

ُٻاملؿهڍَٔ  «ًٜٚٝاّ دُٝن»ـٸ عٳٜٚٴ ٛټلٜٔ ايقٜٔ تٛ ع ًٛا َٔ ػ٬ٍ َٛاد١ٗ ٖقا ايتٓ

ٞٸ ٌَذلىڅ «ايـٜٔ»ن١ًُ  إىل إٔ املؿلٚض بأْٛاع  َكذلْاڄ قـ اهتؼـّ َواق١ڄ يؿع

ٌڈيـ ٪ٜٿكتًؿ١; يقا ٫ ٜٓبػٞ بٌ هب إٔ ٫ ٜ٪ػق نُ  .(7)ٚاسـ٠ ي٘ أٚ فاتٺ ٛدٛؿ أُ

ـټٜهٕٛ َنُا ميهٔ إٔ  ٖٛ اـًط املؿَٗٛٞ بني ؿ ايتعاكٜـ ٌٓأ تع

ايِشٝض  ١ يف ا٫هتؼـاّقچٞ ايـتٛػٸَتكاكب١ املع٢ٓ; ٭ٕ عـّ املِڀًشات ٚاملؿاِٖٝ 

 .ًـٜٔي ؾٔا٤ إىل قلا٤ات كتًؿ١َٔ ًأْ٘ اٱ ،َٚب١ُٗ ٚتلنٗا ف١ًُڄ ،املؿاِٖٝتًو ي

م ٚٵيقٻْتٝذ١ إعُاٍ ا ;إىل أػل٣ أثٓا٤ ايذلمج١ َٔ يػ١ٺتتؿاقِ ٖقٙ املٌه١ً نُا قـ 

  .يف اػتٝاك امللاؿؾات ايًػ١ٜٛ ايٌؼِٞ

ـټإىل امل٪ؿٸ١ٜ ٚ ،املقنٛك٠ هابكاڄٜٚٔاف إىل ايعٛاٌَ  َا١ٖٝ » سٍٛؿ اٯكا٤ تع

ٝٿ «ايتعلٜـ»، اػت٬ف املباؿ٨ املٓڀك١ٝ ٚا٭ُٛي١ٝ يع «ايـٜٔ  ٫سكاڄٔ فات٘. ٚهٛف ْب

ٕٸ ايكلا٤ات ٚايتٛقڊ ثػل٠ هاؿ إإىل  تٵقـ أؿٻايتعلٜـ عات املؼتًؿ١ سٍٛ َوأي١ نٝـ أ

 َؿ١َٝٛٗ يف تعلٜـ ايـٜٔ. 

ُټتياٚكغِ املٌانٌ ٚايعٛاٌَ املٛدب١ يًتٌهٝو يف إَهإ  ـٺٛ  ٌ إىل تعلٜ

ٌٸ ًاٌَٚٚاسـ  ٌٸ إ٫چ ،ْكٔاڄ عٔ ايـٜٔ أق تعلٜـ إقا١َ إىل ا٭سٛاٍ ع  أْٓا ْٔڀل ع يف ن

ٟٸ ـٺ ايتبٓٸٞ، أٚ ؿ١ٜٝٓ ؿكاه١ٺ عٓ٘ عٓـ أ ٓا ايكٍٛ ٝٵ٤ تبٓٻمبع٢ٓ أْٸ٘ هٛا ،َكذلغ يتعلٜ

أٚ  «ا٫دتُاع ايـٜين»ا َٔ عًُا٤ نٓٸأٚ دٛام تأػرلٙ،  ،ايكآٞ بتكـِٜ ايتعلٜـ

ا َٔ ، نٓٸ«ظاٖلاتٞ»أٚ  «ٚظٝؿٞ» بًشاظٺإىل ايـٜٔ ٚهٛا٤ ْعلْا ، «ايـٜٔؾ٬هؿ١ »

ٌٸع٢ً  بٓا٤ٶ ،«باملٛآع١»يًـٜٔ أّ ساٚيٓا تعلٜؿ٘  «اؿكٝكٞ»ؿعا٠ ايتعلٜـ  ٖقٙ  ن

ـٻ ا٫ؾذلآات ِٻ ايعاٖل٠ املكِٛؿ٠يٓا َٔ ؼـٜـ  ٫ بٴ َٔ ػ٬ٍ  َعٓاٖاتبٝني  َٚٔ ث
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ايتُٝٝن بني ْوتڀٝع سٝٓٗا ؾكط  .(8)آش١ڄ٢ تهٕٛ ٚستٸ ;ـقٝك١ايعباكات ايؿاِٖٝ ٚامل

 ٚٚٓٛغ.  َلاؿؾات٘ بوٗٛي١ٺٚايـٜٔ 

ٕٸ  ـٸؾبُا أ ع٢ً ٚ ،يف ٖقٙ ايـكاهاتسازل١  َٚوأي١څٓلٚك١ٜ  ١َڅايتعلٜـ َك

ؾإٕ ٖقٙ ايـكاه١ تٗـف َٔ ػ٬ٍ  ،بو يف أؿبٝات ٖقا اجملاٍلٵايٛٓع املڂغِ َٔ ايل

ِٻ تلتٝبٗا ُٓٔ ٚ ،ايتعاكٜـ املؼتًؿ١ٚؼـٜـ ايبشح ٚايتشكٝل إىل ٓبط  َٔ ث

ٕٵ يفٝاڄ َٓٗا يًكٝاّ باـڀ٠ٛ ا٭ٚىل عٵهٳ ;َتُاٜن٠ فُٛعاتٺ  تٵـٳٻعٴ ؿكاه١ ايـٜٔ، ٚإ

ٌڈٓفيو ه كباى. ٚ٭دٌقت١ٌُ قؿٛؾ١ باٱ قاٚي١ڄ  يعٛاٌَ أنجل ؿقچ١ڄ شاٍٚ تكـِٜ ؼًٝ

ـټ ٛټايتع ًٳع يف تعلٜـ ايـٜٔ ع ٚاييت ؿ ٚايتٓ  ١:َوتكًچ ١أكبع أقواّ ع ُٓٔآْؿاڄ  إيٝٗاْا لٵأ

 

 ــــــ وطألة التعسيفدلاالت التخكيل الديين وـ 1

متٝٝن ْڀاق٘ ٚفاي٘ عٔ باقٞ ١ عذٸ ;إٕ ايبشح عٔ تعلٜـ ايـٜٔ ٚبٝإ َاٖٝت٘

فكٚت٘  ٖقا ا٫ػاٙسٝح بًؼ  ;غلبٞ ٘ٷٖٛ يف ا٭هاي تٛدټ ،فا٫ت اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ

ـٸايِلاع  استـّيف ايػلب سُٝٓا  َٔ  «ايوٝاه١»ٚ «ايعًِ»ٚ َٔ د١ٗٺ «ايـٜٔ»بني  ٟاؾ

ـٸت٘ يف ػًډ عًُٞ عـا٤ٺ٢ أؾ٢ٔ إىل ستٸأػل٣،  د١ٗٺ بني  ،ايكلٕ ايتاهع امل٬ٝؿٟت س

ـٸ «ايعًُا٤»ٚ «ايهٓٝو١» سٍٛ  «املًو»ٚ «ايبابا» بنيايـ١ٜٝٓ، ٚ عٝاتسٍٛ سلٛي١ٝ امل

 بنيايـٜٔ ْٚڀاق٘ عٔ َا١ٖٝ  سٍٛ ايتوا٩ٍ اؾاؿٸ . ثِ اْٸِب ٫سكاڄايوًڀ١ ٚايوٝاؿ٠

 أػل٣.  ٚأُشاب ايوًڀ١ َٔ د١ٗٺ أُشاب ايؿهل َٔ د١ٗٺ

ٕٸ تلنچنت  ،ؾ٬سكاڄامللس١ً  تًوبـ٤اڄ َٔ  ،يـٜٔسٍٛ اتعلٜؿات املڀلٚس١ اي إ

ٕڈ ا٫عتكاؿ١ٜ ع »أبعاؿٙ عٔ  اڄبعٝـ ،ؾًوؿٞ ٚادتُاعٞ يًـٜٔ سٍٛ ايوعٞ يعلض بٝا

عٝح ميهٓٓا ، ٚايتٜٓٛل ٌُٚ ٖقا املٓٗر إىل أٚد٘ عِل اي١ٔٗٓٚعًٍٛ . «ايه١َٝ٬

اؿجٝح ِٝٗ عٵايـٚاؾع ايها١َٓ ٚكا٤ كغب١ عًُا٤ عِل اي١ٔٗٓ، ٚهٳكُـ َِـك تًو 

ٚايقٟ  ،تٝاك ايعك١ْٝ٬ اؿـٜج١ يـ٣ملعتكـات ايـ١ٜٝٓ ٚا ايـٜينيًتذـٜـ يف ايؿهل 

ٚؼـٜـ ْڀاق٘ ُٓٔ  ،نإ ٜٗـف َٔ ػ٬ٍ فيو إىل َعلؾ١ اؾٖٛل ا٭ًُٞ يًـٜٔ

 ُٖا:  ،ٖـؾني

ايعكٌ ٚايتذلب١ ٚفاٍ ْؿٛف  ،ايـ١ٜٝٓ املُاكه١ ايع١ًُٝؼـٜـ ٚمتٝٝن فا٫ت أع 
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 اٱْوا١ْٝ.

، ٚأػلدت٘ ١ ايـٜٔايٌٛا٥ب اييت ؿكت عكٝك، ٚإماي١ ب ع ػـٜـ املعلؾ١ ايـ١ٜٝٓ

 عٔ فلاٙ ايِشٝض.

ُٸ إٓاؾ١ڄٚ ًت إيٝٗا ايـكاهات إىل ايعٛاٌَ ايوابك١، ؾإٕ ايٓتا٥ر اييت تٛ

ف ع٢ً ُٛك كتًؿ١ ت إىل ايتعلټأؿٸقـ ايٌعٛب غرل ا٭ٚكٚب١ٝ سٍٛ  ْجلٚبٛيٛد١ٝا٭

 .١١ٝ ٚايـٜٓٝؾتٛهٝع ؿا٥ل٠ ايـكاهات ٚا٭عاخ ايجكاإىل  اا ؿعممچيًـٜٔ، 

ٖقا ايٓٛع َٔ ع٢ً  ٚاهعاڄ ٕ إقبا٫ڄٚايتاهع عٌل ٚايعٌل ْإايكليكـ ًٗـ 

ٌڈ ،ايـكاهات ايـ١ٜٝٓ أٚىل  إٕسٝح  ;َتنأَ يف َٓاطل دػلاؾ١ٝ كتًؿ١ بٌه

ايـكاهات باهتجٓا٤  ،«عًُا٤ اٱْاه١»إىل دٗٛؿ  تعٛؿايـ١ٜٝٓ ايـكاهات ايتشكٝك١ٝ 

ع٢ً َـ٣  اييت استؿڀت بڀابعٗا ايؿًوؿٞ ٚايه٬َٞ، املكاك١ْ بني ا٭ؿٜإ اٱشل١ٝ

َٔ ايتاكٜؽ أ ٫ ٜتذنٸٌ دن٤اڄ ايقٟ ًهډ ،«تاكٜؽ ا٭ؿٜإ»ٚاكتبڀت بع  ،ايكلٕٚ املا١ٝٓ

ّٸ ُٻ سٝح ناْت; يًُذتُعات ايبٌل١ٜ ايعا ٠ ٌ ٖقٙ ايعًّٛ املاؿٸبٳٌ إيٝٗا َٔ قٹايٓتا٥ر املتٛ

 «عًِ ايٓؿى»اٖتُاّ ؾ. اتٗا املوتكب١ًٝؿكاه ػل٣ يفا٭ ا٫تاـاّ اييت ؼتادٗا اجمل

ٜلدع إىل عٗٛؿ  بايـٜٔ ،ٔ ُٖا آػل ايعًّٛ اْؿِا٫ڄ عٔ ايؿًوؿ١ٜقًاي ،«عًِ ا٫دتُاع»ٚ

ٍڈٚآػل  ،ل٠َتأػٿ ّ ـٳقٹلغِ ؾ .«ؾًوؿ١ ايـٜٔ»َعليف يف ايـكاهات املتعًك١ بايـٜٔ ٖٛ  فا

بٗقٙ ايـكاهات ايـ١ٜٝٓ.  يندـٜـاڄ عٴ فا٫ڄـٸ عٳأْٗا تٴ إ٫چ ،املباْٞ ٚاملباؿ٨ ايؿًوؿ١ٝ ؾٝٗا

ٍڈ ٛدٛؿبٜعتكـ  ٔٵَٳٖٓاى  ،ْعِ ِٸأنجل سـاث١ َعليف  فا  ،ٖقٙ ايـكاهاتمبجٌ  قـ اٖت

يٝوت اػاٖاڄ يف ايؿًوؿ١  عا٥ِٗاؿٸب وٳت١ٝ. ؾٗٞ عځاأٚ ايعاٖل «ايؿَٝٓٛٓٛيٛدٝا»ٖٛ ٚ

ٍٷٖٞ  ْٸُاإٚعًِ ا٫دتُاع،  ايتشكٝكات ٍ يف فا ٠ قا١ُ٥ بٓؿوٗادـٜـًٚعب١  فا

ٕٵ ِٗب معُوٵ. ٚسٳايـ١ٜٝٓ  قـ بلم ْعلٜاڄ ٚأهًٛباڄ َعلؾٝاڄ كاڄوٳْٳناْت  ؾإٕ ايعاٖلات١ٝ ٚإ

ايتُاٜن املبٓا٥ٞ يف ايٓعل إىل إٔ  يف عًِ ا٫دتُاع، إ٫چ ْك٘ٚٵكٳ ٚظٗل ،يف ايؿًوؿ١

ٌٸ َها١ْڄ، ك١ بايـَٜٔٓٗا تًو املتعًڍُا هٝٻ ،١ُٝٸٝٳايكٔاٜا ايكٹ إىل ١ َوتكًچ قـ دعًٗا ؼت

 ١ٝ.ا٫دتُاعٚداْب ايـكاهات ايؿًوؿ١ٝ 

 ،ِٝٳيًكٹٓـ٠ تأنٝـٖا ع٢ً ايٓعل٠ املتعأَ ػ٬ٍ  ;تٵقـ اهتڀاعٳإٕ ايعاٖلات١ٝ 

ٌٸنبرل َٔ ايـكاه١ املِـاق١ٝ ٚايـاػ١ًٝ  ب إىل سـڎلٵايكڂ ٌٸا ع ٖق يًـٜٔ. ٚيع  ع٢ً أق
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ٍڈٞ يًٍُٛٛ إىل ؽ شلا ايذلقچٛٻهع َا  ايتكاؿٜل ٌٸ فا يف  يعًِ ا٫دتُاع ٚايؿًوؿ١ قافٺ َوتك

 .(9)ْڀاقٗا ايوابل بقيو َتذاٚم٠ڄ ،١ٝـكاهات ايـٜٓاي

ًٳٚ عٓـ  «تعلٜـ ايـٜٔ»٠ يف َوأي١ ا٭عاخ اؾاؿٸ ٘ قـ هبكتْا ؾإْلٵنُا أ

ٛٸٚقٛع  ايكلٕ ايتاهع عٌل سًٍٛ ٔٳكات ؾهل١ٜ عـٜـ٠ يف ايػلب، تڀ إىل كٚاز  تٵأؾ

 ـٸعٳتٴسٝح  ;ع٢ً ايـكاهات فات ايڀابع ايه٬َٞ «ايـٜٔ َٔ ػاكز»يـكاهات ٚتلدٝض ا

َٔ ايعًّٛ  «ؾًوؿ١ ايـٜٔ»ٚأػرلاڄ  «عًِ ا٫دتُاع ايـٜين»ٚ «عًِ ايٓؿى ايـٜين»ٚ «اٱْاه١»

فيو قبٌ لٜٔ إف ناْت دٗٛؿ املؿهڍ; ظل٠ ملكٛي١ ايـٜٔ بعـ ٖقا ايتػٝرلاايٓا١٦ً ايٓ

ايتعلٜؿات املڀلٚس١ يف ٖقا نُا إٔ ، اڄداْبٝ تتعاٌَ َع َوأي١ تعلٜـ ايـٜٔ تعا٬َڄ

مما دعًٗا ، ٚاسـ َٔ ايـٜٔ كت مبِـامڈشلقا تعًچن١َٝ٬،  فات ُبػ١ٺناْت اجملاٍ 

  (.Inclusivity) «ايٌُٛي١ٝ»ؾاقـ٠ ؿٝج١ٝ 

كتًـ يف  اَٚهاْتٗ ،«ايتعلٜـ»وأي١ ُبع لٜٔ ايـٜٓٝنياملؿهڍإٕ َـ٣ اٖتُاّ 

ِټ  يتأثرل ػُِٛٝتني َعلؾٝتني يف فيو ايعًِ: تابعٷ ،ايـ١ٜٝٓايـكاهات ِات ؽ

أٚ  «ػاكد١ٝ»َٔ سٝح نْٛٗا  ،َٛكؿ ايـكاه١ًعاٖل٠ يك١ٜ٩ ايباسح متٛٓع ٚأع 

 .«ؿاػ١ًٝ»

أٚ  «ْٛعٝاڄ»نْٛ٘ َٔ سٝح ب ع ػ١ُِٝٛ املٛٓٛع ايقٟ ٜبشح عٓ٘، 

 .(10)«َِـاقٝاڄ»

َٔ  «ايٓؿىعًِ »ٚ «عًِ ا٫دتُاع»ٚ «ايؿًوؿ١»اـاُٝتني ُاكت ب ٖاتني وٵٚسٳ

َٔ ػ٬ٍ عجٗا عٔ اـُِٛٝات ايٓٛع١ٝ ٚاْڀٛا٥ٗا  ;تٵاملعلؾ١ٝ اييت اَتامٳ ا٫تاجمل

ا دعٌ ممچ، عٔ باقٞ ايؿلٚع ايباسج١ يف ايـٜٔ ،ػاكد١ٝ ملٛٓٛع ؿكاهتٗا ع٢ً ك١ٜ٩ٺ

ُٸ تهتوب ؼت ظًچٗا َها١ْڄ «ايتعلٜـ»َوأي١  ٛٸ لـ ٚؾل٠ڄ ١. يقاَٗ عاڄ يف تعلٜـ ٚتٓ

أػل٣ َٔ  لـ فُٛع١ڄكابٌ امليف ٚايـٜٔ يـ٣ عًُا٤ ايٓؿى ٚا٫دتُاع ٚؾ٬هؿ١ ايـٜٔ. 

اـاكد١ٝ ٓعل٠ ٢ ايٗا تتبٓٸَع نْٛ ،نايتاكٜؽ ٚاٱْاه١ ،ايـكاهات ايـ١ٜٝٓ فا٫ت

 «املِـاقٞ» ايًشاظبوبب ع ٚإٔ تعلٜـ ايـٜٔ ؾٝٗا  ؿكاهتٗا، إ٫چ تلٜـعاٖل٠ اييت يً

ٌٸملٛٓٛع اٙ ايقٟ تتبٓٸ ُٸٚ ثا١ْٜٛ َها١ْڄ ايـكاه١ ع وت عًِ  . نُا إٖٔا١ٌَٝ ١ٝڄأٖ

ٝٸ ;ايه٬ّ املوان١ ايعًّٛ مج١ً َٔ ـٸ عٳٜٴ ـ ٚايتؼِّٝ املٛٓٛع١ٞ ايتكٝټباعتباك سٝج
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 ا٫تاجملىتًـ عٔ ها٥ل أْ٘ بًشاظ ْعلت٘ ايـاػ١ًٝ  إ٫چايتاكٜؽ ٚا٭ْجلبٛيٛدٝا، يعًُٞ 

ٓٿاملعلؾ١ٝ املع١ٝٓ بايـكاهات ايـ١ٜٝٓ ٝٸ ض. ٚاؾـٍٚ ايتايٞ ٜٛ َوأي١ ايتعلٜـ يـ٣  اڄدً

 يًؼُِٛٝتني املقنٛكتني:  عاڄبٳتٳ ،املعلؾ١ٝ ا٫تٖقٙ اجمل
 ؾلٚع

 ايـكاهات ايـ١ٜٝٓ
 ػ١ُِٝٛ املٛٓٛع ايباسح متٛٓع

َها١ْ 

 ايتعلٜـ
ُٸ  ١ ايتعاكٜـٝن

ِٸ َِـاقٞ ؿاػًٞ ايه٬ّ ـٸ َٗ  املٛاؿؿ عوب َتع

ـٸ ٖاٌَٞ َِـاقٞ ػاكدٞ تاكٜؽ ا٭ؿٜإ  ؿ سوب املٛاكؿَتع

ـٸ ؾلعٞ َِـاقٞ ػاكدٞ اْجلبٛيٛدٝا ايـٜٔ  ؿ سوب املٛاكؿَتع

ِٸ ْٛعٞ ػاكدٞ عًِ ايٓؿى ايـٜين ٛٸ َٗ  ع سوب ايل١ٜ٩َتٓ

ِٸ ْٛعٞ ػاكدٞ عًِ ا٫دتُاع ايـٜين ٛٸ َٗ  ع سوب ايل١ٜ٩َتٓ

ِٸ ْٛعٞ ػاكدٞ ؾًوؿ١ ايـٜٔ ٛٸ يًػا١ٜ َٗ  ع سوب ايل١ٜ٩َتٓ

ِٸ َِـاقٞ ػاكدٞ ع ؿاػًٞ ؾَٝٓٛٝٓٛيٛدٝا ايـٜٔ ـٸ يًػا١ٜ غرل َٗ  ؿ سوب املٛاكؿَتع

 

 ــــــ ىنيتعسيف الديَ لدى املتهمِّ

ؾٝهٕٛ ؿاظ٘ ٖٛ  ،«ؿاػ١ًٝ» َٛٓٛع عج٘ بٓعل٠ٺإىل  أهاهاڄِ املتهًڍٜٓعل 

َٔ ٖٓا . ػاكداڄ «لٷَتشكچ»املكاكبات اييت تٓعل إىل ايـٜٔ مبا ٖٛ ٬ف غ، «ٸاؿل»ايـٜٔ 

 ٘ ٌٌُٜأْأٚ  ،ٚاسـ ِ يًـٜٔ يٝى ي٘ ه٣ٛ َِـامڈٕ تعلٜـ املتهًڍإ :ميهٓٓا ايكٍٛ

ٍڈٚ ٚاسـ فات دٖٛلڈ اڄأؿٜاْ يف سني إٔ ايتعلٜؿات ايٓاظل٠ إىل ايـٜٔ َٔ  ٌَذلى. فا

بايتايٞ ن٠ إىل إٔ تٛهٿع َٔ ؿا٥ل٠ سلٛشلا، ٚٝٸاملُ ِاتاملٌؼٿتوع٢ عدل ايتكًٌٝ َٔ  ػاكزڈ

ٖٚقا َا هعٌ ايتعلٜؿات . ٚا٭ْٛاع ؼت تعلٜؿاتٗاأندل َٔ املِاؿٜل  عـؿٺإؿكاز 

ٌ ا٭غٝاك إىل هاستٗا، ٚبقيو متٓع ٚكٚؿ عٔ توًڊ آب١ٝڄل، ٓٝٿ فات ْڀامڈايه١َٝ٬ 

 .«ٚايهاٌَ ايـٜٔ اؿلٸ»أٟ  ،ا٭ؾلاؿ اييت ػاْب املِـام اؿكٝكٞ

 

 ــــــ خنيتعسيف الديَ لدى املؤزِّ

ُٸتعلٜـ  وأي١يٝى مل ١ٝ َٚها١ْ ًاػ١ِ يف ايـكاهات ايتاكى١ٝ ايـٜٔ أٖ

٢ بـكاه١ ٚؼكٝل ايٛقا٥ع ٚاؿٛاؿخ ا٫دتُاع١ٝ، ٚنقا ٓٳعٵٖقٙ ا٭ػرل٠ تٴ ٭ٕ ;يًـٜٔ
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ٞٸ ايجكايف ٚا٫دتُاعٞ ٚايوٝاهٞ َٳ َٔ ػ٬ٍ اعتكاؿٺ ،َواك ايلق ٞٸُٵدٳ ٌڈٝٵٚ َٚٔ َٓعٛك  ع

ٞٸ ٟٸ. ػاكد  ،«تاكٜؽ ايـٜٔ»ٚاييت ؼهٞ  ؟ايعٛاٖل ايتاكى١ٝ أدـك بايبشح أَا ؼـٜـ أ

ٙ ـ٣ اٖتُاَ٘ بٗقل مبعًډنُا أْ٘ ٜت .ؾ يًـٜٔايتعلٜـ ايقٟ ٜعتُـٙ امل٪كٿدع إىل ؾرل

 يهٓ٘ قـ اهتٓـ ،ِاتشلقٙ املعاٜرل ٚاملٌؼٿ اػتٝاكٙ ٚؼـٜـٙ ػآعاڄ نإ ؾًٛ املوأي١.

ٌڈٚٵيف تٌؼِٝ٘ إىل فٳ ٫ هٛم يًتعُِٝ. شلقا  ق٘ ٫َٛٝٚت٘، ؾإٕ تعلٜؿ٘ هٝهٕٛ غرل قاب

بايڀبع ٖقا ٫ ٜٓؿٞ ؼـٜـٙ ٚ .ػني ا٫عتُاؿ عًٝ٘ يف اهتباط تعلٜـ يًـٜٔيـ٣ امل٪كٿ

ٟٸ «ْڀام»ٚ «َِـام»ٚ «َٛٓٛع»عٔ ؼـٜـٙ يع  ؾ٬ٔڄ ،ؾل يـ٣ امل٪كٿبٳوٵأٚتٌؼِٝ٘ املڂ  أ

 ع. ناْت أٚ َٛكؿ١ٜڄ تڀبٝك١ٝڄع  تاكى١ٝ ؿكاه١ٺ

 

 ــــــ تعسيف الديَ عٍد عمىاء اإلٌاضة

ٕٵجْا٭إٕ عًُا٤ اٱْاه١ ) فاٍ ايـكاهات قني يف اناْٛا هبٸ لٚبٛيٛدٝا( ٚإ

َوأي١ تعلٜـ بتعلٜـ ايـٜٔ. بٌ مل تهٔ  ٜباًلٚا عٛثِٗ قطچأِْٗ مل  إ٫چ ،١ٝايـٜٓ

ُٻتًر أفٖإ ايباسجني ايـٜٓٝني ي٫ٛ ايـٜٔ ي ٌ إيٝٗا يف ايـكاهات ايٓتا٥ر املتٛ

ـٸإأٟ  ،ْجلٚبٛيٛد١ٝا٭  يتًو ايـكاهات.  ١َڄٕ َوأي١ ايتعلٜـ مل تهٔ َك

ٛټيكـ بعح  ا٭ؾهاك لٜٔ ايجكاؾٝني يف ايهٌـ عٔ اْتكاٍ املؿهڍع ؿكاهات تٓ

ٚتعلٜـ ا٭ًٝا٤ ٚا٭َه١ٓ ، ٚاملعتكـات ٚاٯؿاب ٚايڀكٛي يـ٣ ايٌعٛب ايبـا١ٝ٥

ـٻٚا٭م١َٓ امل َٔ اؾٌٝ  ع٢ً َٛاد١ٗ ايباسجني ايـٜٓٝني ،ه١ يـ٣ ايكَٛٝات املؼتًؿ١ك

َا ٖٛ » :ٖٚٛ ،قا ايو٪اٍ ا٭هايع شل َٔ عًُا٤ ا٫دتُاع غايباڄٚايقٜٔ ناْٛا ع ايجاْٞ 

ف لٵعٔ ايتكايٝـ ٚايؿٛيهًٛك ٚايعٴ «ايـٜٔ»ن بٗا املعاٜرل اييت منٝٿٖٞ ، َٚا «ايـٜٔ؟

دٗٛؿ عًُا٤  إٔ تِٓبٸَٔ  ٫ڄـٳي ايوٝاه١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ؟ ٚبٳٚايكلاكات ايك١َٝٛ ٚاملـاك

ع٢ً ايهٌـ عٔ دقٚكٙ يف اجملتُعات  تٵنٳتلنډ «تعلٜـ ايـٜٔ» َوأي١اٱْاه١ ع٢ً 

ٛټ، ايبـا١ٝ٥ إٔ  ٞڀبٝعؾهإ َٔ ايكٙ ع٢ً َلٸ ايتاكٜؽ اٱْواْٞ، ٚايتعلٜـ مبلاسٌ تڀ

ـٻتعتدل   ؿٜٓاڄ.ي ايِٛك املؼتًؿ١ ٫ٖتُاّ اٱْوإ باملك

 

 ــــــ تعسيف الديَ لدى عمىاء الٍفظ

 قاٚي١ :اُإسـاٖ :ايبشح ايـٜين َٔ دٗتني هاس١ إىلعًِ ايٓؿى نإ ؿػٍٛ 
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ٚآثاكٙ  ٔعات ايتـٜټبٹتٳعٔ يبشح ا :ٚا٭ػل٣ ;«ٔايتـٜټ ٌأَٓ»ٚ «دقٚك ايـٜٔ»ايبشح عٔ 

هٓٛؾ ايٌؼ١ِٝ  تُٝٝن بنينقا اي، ٚسواهات ٚايعٛاطـ ايؿلؿ١١ٜ يف اٱ٦ٿٌٓتٳاملڂ

ملا ٜـكه٘  عاڄبٳٚتٳع٢ً هًٛى ا٭ؾلاؿ ٚعًُِٗ.  اٱميإ ايـٜين َٔ تأثرلڈ ٜٛكثَ٘ٚا ْوا١ْٝ اٱ

ٞٸؾإْ٘ ًِ ايٓؿى ايـٜين لٚ عَؿهڍ  َوأي١ميلٸٚا َلٚك ايهلاّ ع٢ً  إٔ ٫ َٔ ايڀبٝع

ٕٵ َټ ـٷتٛقڊيف ٖقا املبشح نإ يعًُا٤ ا٫دتُاع ٚؾ٬هؿ١ ايـٜٔ  تعلٜـ ايـٜٔ، ٚإ  ٌٷٚتأ

 .بايكٝاي إيِٝٗأطٍٛ ٚأٚهع 

 

 ــــــ تعسيف الديَ لدى عمىاء االجتىاع

ٚٵك «تعلٜـ ايـٜٔ» ملوأي١: إٕ «باكهْٛن»ٜكٍٛ  ُٸ اڄؿٳ ٛٸيف  اڄَٗ ؿا٥ل٠ عًِ  كتڀ

اؾٗٛؿ  س١ًِٖٝٛ  ا٫دتُاع ايـٜينٕ عًِ إ :ايكٍٛ ميهٓٓاسٝح ; دتُاع ايـٜينا٫

ٚٸ دتُاع ا٫عًُا٤  اّاٖتُنُا نإ . َٛٓٛع تعلٜـ ايـٜٔ بايبشح تٵاييت تٓاٚيځي١ٝ ا٭

ٔ ايباسجني ايقٜٔ اًتػًٛا ع٢ً َبايكٝاي إىل غرلِٖ  تعلٜـ ايـٜٔ أنجلوأي١ مب ايـٜين

ُٸ. املعلؾ١ٝ ا٭ػل٣ ا٫تايـكاهات ايـ١ٜٝٓ يف اجمل  ا٫ت١ٝ اييت تٛيٝٗا تًو اجملؾُع ا٭ٖ

ُٸدتُاع ايـٜينا٫ ؿكاهات عًِ يفأْٗا  إ٫چ، يف ؿكاهتٗاقٙ املوأي١ شل ١ٝ  تٓڀٟٛ ع٢ً أٖ

ؼق اؾـاٍ ايٓعلٟ يعًُا٤ . ٚقـ اتٻَلنن١ٜ دـٜل٠ با٫ٖتُاّ ـٸ َوأي١ڄعٳٚتٴ ،بايػ١

ـٸ  «ايٌٗٛؿٟ»ٚ «ايعك٬ْٞ» :َٓٗا ،٠ا٫دتُاع ٚايؿ٬هؿ١ سٍٛ تعلٜـ ايـٜٔ َٓاٖر ع

 ٚفاؿ٫تٺ َٓاظلاتٺعٔ  تٵ، أهؿلٳ«ايٛدٛؿٟ»ٚ «ايعاٖلاتٞ» «ا٫ػتنايٞ»ٚ «ايٛظٝؿٞ»ٚ

 .املوأي١ٚاهع١ سٍٛ ٖقٙ 

مل تجُل ٢ ايعكـ اـُوني ٚستٸمبا إٔ دٗٛؿ عًُا٤ ا٫دتُاع »: «كابلتوٕٛ»ٜكٍٛ 

ـٺؿځيف ايعډ ٚ٭دٌ  ;«غ٬ى»ٚ «يٓوهٞ» :َجٌ بعِٔٗ،ؾإٕ  ٚاسـ ٌَذلى يًـٜٔ ل بتعلٜ

 «ٔايتـٜټ»ـ أبعاؿ ؼـٜامام مٛ  ،كؾع ْكا٥ّ ايتشكٝكات ايتذلب١ٝ ٚايٛظا٥ـ ايع١ًُٝ

(Religiosity)»(11). 

 

 ــــــ تعسيف الديَ عٍد الفالضفة

ُٸ «ؾ٬هؿ١ ايـٜٔ»وع٢ تعلٜـ ايـٜٔ يـ٣  ١ٝ ْؿوٗا اييت وع٢ بٗا يـ٣ با٭ٖ
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ب بني عًُا٤ ا٫دتُاع ٚايؿ٬هؿ١. ٚنُا عًُا٤ ا٫دتُاع، بٌ ٖٛ َٔ املباسح اييت تكلٿ

ًٳ ِټايْا ؾُٝا هبل ؾإٕ ٓلٚك٠ ا٫ٖتُاّ بٗقا ايعٓٛإ يف بـا١ٜ املباسح لٵأ ٌٸي١ ِٝتؼ  ه

ـٻتٌٓأ َٔ إٔ ُاسب ايـع٣ٛ ٚاملؼاطب  ؾلعڈ ايعاٖل٠  سٍٛ ٬ِٜ إىل تٛاؾلڈإٔ  ٫ بٴ

ـٺ وٌِ إ٫چ عجٗا، ٖٚقا ٫ امللاؿ َٛكؿ داَع َٚاْع يًُٛٓٛع  با٫تؿام ع٢ً تعلٜ

ع٢ً ايوٛا٤ ن٬ُٖا  «ؾًوؿ١ ايـٜٔ»ٚ «عًِ ا٫دتُاع ايـٜين» ؾإٕ . َٚٔ ٖٓا(12)ايتشكٝل

َٔاؾاڄ إىل فيو ؾإٕ تكـِٜ ايتعلٜـ يف ٚ. «ا٫ْؿتاغ ع٢ً ايتعلٜـ»اد١ إىل َٔ سٝح اؿ

ٟٸبٳوٵَٴ بـا١ٜ ايبشح ًلطڅ  ،بعض ا٭عاخ بايٓوب١ إىل ؾًٝوٛف ايـٜٔ; ٭ٕ ل ٚٓلٚك

 غرل َأػٛف٠ٺ ،«ْعل١ٜ املعلؾ١ ايـ١ٜٝٓ»ٚ «َٔ ايـٜٔ عاتايتٛقڊ»ٚ «ايـٜٔ فاٍ» :َٔ قبٌٝ

ـٿ لـ ٚكا٤ قاٚشل َٔ ا٭ٍُٛ املٛٓٛع١ يتعلٜـ ايـٜٔ. سٍٛ كا١َ املڂؿ٠ ايتعاكٜـ املتع

ٔڈ، أٚ عامل ادتُاعڈايـٜٔ إَا عامل ْؿىڈ  .، أٚ ؾًٝوٛف ؿٜ

 

  ــــــ وٍظوز عمىاء الظاِساتيةتعسيف الديَ وَ 

ٜلغب يف  ٫ نْٛ٘; ٜٓعل إىل ايـٜٔ َٔ ػاكزڈ ،ببعض ا٫عتباكات ;إٕ ايعاٖلاتٞ

ٔڈ ٜكِـ١ ايكٔاٜا ايـ١ٜٝٓ، ٫ٚ ١ أٚ عـّ ُشٸايبشح عٔ ُشٸ  اؿهِ ٚايذلدٝض يـٜ

 ُٚـٚ «َتعآـ٠» يٍُٛٛ إىل َعلؾ١ٺٜوع٢ مٛ ا ايٛقت ْؿوَ٘ع أْ٘ يف  .ع٢ً آػل

 ١ٝ. َٔ ايل١ٜ٩ ايـاػً نبرل سٜـڎكذلب إىل  ا هعً٘ممچقٙ ايعاٖل٠، شل «قاٜـ»

َهإ اؿٍِٛ إك ايعاٖلاتٞ هبب ايًذ٤ٛ إىل ٖقٙ املكاكب١ املنؿٚد١ بلؾع ٜدلٿ

ا٫عتُاؿ ع٢ً ٫ ٜٓبػٞ شلقا  .١ُٝٸٝٳَٔ ايٛاقعٝات ايكٹ قاٜـ٠ ملا ٖٛ ُشٝضٷ ع٢ً َعلؾ١ٺ

 ٚاعتباك ْتا٥ر ٚأهًٛب ايكا٥ًني باملٓٗر ايعاٖلاتٞ َواٚق١ڄ ،ايٌبا١ٖ ايعاٖل١ٜ

 ت١ٝاايعاٖلأتباع إٔ  ٖٞ املكاكب١ ٙشلقن٠ ٚاملُٝٸاملٝن٠ ايباكم٠ ؾ. يٮهايٝب ايه١َٝ٬

ايقٜٔ ٜٓعلٕٚ إيٝٗا َٔ ، ، غ٬ف ايه٬َٝني«لايتشكڊ»ٜٓعلٕٚ إىل ايعٛاٖل يف َكاّ 

 َكِـٖٙٛ  ايـكاهات ايـ١ٜٝٓ فا٫تن ٖقا ا٫ػاٙ عٔ ها٥ل . َٚا ميٝٿ«اؿكٝك١ٝ»َٛقع 

ٚنقيو  ،ا٫دتُاع، ٚؾًٝوٛف ايـٜٔعامل عامل ايٓؿى، ٚ غا١ٜ ايػا٥ٞ، مبع٢ٓ إٔ

ايوعٞ يتبٝني  ٖٞ ،ع «َا١ٖٝ ايـٜٔ» اٱْاهٞ ع بعـ ادتٝام َلس١ً اٱبٗاَات امللتبڀ١ بع

ٚٵك»ٚ «ايهٝؿ١ٝ»ٚ «املٌٓأ» ـٻ ٛٻ «اي ك يًـٜٔ، يف سني إٔ اشلـف ايٓٗا٥ٞ يًعاٖلاتٞ ٖٛ املتِ
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ِڈايـقٝل ٚاحملاٜـ، ٚايٍُٛٛ إىل  ايُٛـتكـِٜ  سٍٛ اٱميإ ٚايوًٛى  َتعآـ ؾٗ

سؿغ ايتؿاٚت َع  ،ؾ ايـٜينامل٪كٿَٔ  ػعً٘ قلٜباڄاٱمياْٞ. ٖٚقٙ اـ١ُِٝٛ ٖٞ اييت 

ِٸ ٚٵكؾ ٜكّٛ بٕ امل٪كٿإ سٝح ;بُٝٓٗا املٗ ، «املٌاٖـ»ٙ ايتُٛٝؿٞ َٔ ػ٬ٍ عني ٚيوإ ـٳ

ٚٵكبُٝٓا ايعاٖلاتٞ ٜكّٛ ب ٚٵك٫عب »ٙ َٔ ػ٬ٍ إسواي ٚيوإ ـٳ ـٻ  . أٟ ايؿاعٌ ،«اي

ـٸ ٚمبا أْٓا ٫ ؿاڄ ْكِـ يف ايكوِ ايلابع َٔ ايبشح ايلدٛع إىل ايعاٖلات١ٝ ف

َٔ ايتعاكٜـ املٓـكد١ ؼت ا٫ػاٙ  ًاك٠ إىل منٛفزڈؾُٔ املٓاهب اٱ ٚاػاٙٺ نل١ٜ٩ٺ

 ايعاٖلاتٞ سٍٛ ايـٜٔ.

 «ايـٜٔ»هتعُاٍ َِڀًض َٔ مج١ً املؼايؿني ٫ «ًٜٚؿلؿ ناْتٍٛ زلٝح»

ّڈ ّٸ» نُؿٗٛ  اتيف ايجكاؾ «كاؾ١ اهلل»( يًـ٫ي١ ع٢ً ايِٛك املؼتًؿ١ عٔ Generic) «عا

( ٜوتًنّ Reified) «ـايتذوټ»ٜعتكـ بإٔ اهتعُاٍ َِڀًض سٝح ; املؼتًؿ١ ايبٌل١ٜ

ٟٸ اَت٬ى إطاكڈ ٛټ ْعل ع، ًاٌَ، يف سني إٔ َكٛي١ ايـٜٔ ؾٝٗا ايهجرل َٔ اٱبٗاّ ٚايتٓ

َٔ ٖٓا ؾإْ٘ َع اهتبعاؿٙ ايهاٌَ يًتعلٜؿات ٚٚبايتايٞ ِٜعب سِلٖا يف ٖقا ايكايب. 

َٸ ٘ ايقٟ ٜعلٓ ،(Self Referential) «اٱكداع ايقاتٞ»١ عٔ ايـٜٔ، ٜهتؿٞ مبؿّٗٛ ايعا

ٝٸ ٚفٚٚ ثكاؾ١ٺايـٜٔ املعتكـٕٚ ب عاؿ٠ڄ  .(13)َا ١ٺؿٜٓ

 

 ــــــ ـ الديَ ووسادفات2ْ

ٌٸ َٔ ا٭يؿاظ املذلاؿؾ١ ٚاملتكاكب١  بًشاظ َعٓاٙ َٚـيٛي٘ ؼت مَل٠ٺ يؿغٺ ٜٓـكز ن

ُٸ ٚاييت تلتبط مبذُٛع١ٺ ،املع٢ٓ ا٭يؿاظ َع إٔ تًو . ١َٔ ا٫ُڀ٬سات اـا

ٛڈ ،تٗا َتٌاب١ٗڅَذلاؿؾٚ َٔ ايتواَض ع يف ا٫هتعُا٫ت  ٚتوتؼـّ ع٢ً ايتباؿٍ ع بٓش

ُٸيف ا٫هتعُا٫ت ايعًُٝٸ١ اأْٗا  ، إ٫چؾ١ٝلٵايعٴ  عاڄ٬سٳَٴ تبآٜاڄػايب ٔ يف اييـقٝك١ تتٔ

 . يف املقنٛك آْؿاڄلٵل ايعٴوٳ٫ ِٜشٸض ٚؾل ايٓٻ ،با٫ٖتُاّ دـٜلاڄ

ٔڈ َع٢ٓٶيف عني اْڀٛا٥ٗا ع٢ً اييت  ،َٔ تًو ا٭يؿاظ «ايـٜٔ»إٕ يؿع١   َعٝٸ

ُٹًځقِٛك قـ  ـٸ ٚباعتباكاتٺ ;ػڀأڄ تٵسٴ ٕڈع٢ً  ،ؿ٠َتع أْٗا َؿاِٖٝ ع٢ً  كتًؿ١ َعا

 ع ٓوع٢ا٭ػڀا٤ ا٫ُڀ٬س١ٝ هَٚٔ ايٛقٛع يف املػايڀات املع١ٜٛٓ  َلاؿؾ١ شلا. ٚاسذلاماڄ

بٝإ اؿـٚؿ ايؿا١ًُ بٝٓٗا ٚبني تًو املِڀًشات إىل ع  قبٌ ايـػٍٛ يف تعاكٜـ ايـٜٔ
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ٕٵع أثٓا٤ َباًلتٓا شلقٙ ايتِؿ١ٝ املعٓا١ٝ٥ ٚيف ايكلٜب١ ٚاملكاك١ْ شلا.  ايتعبرل ع هٌِٓ  ُضٸ إ

ّڈيف ايٓ  ملباسجٓا املوتكب١ًٝ. اڄبٓا٥ٝٸَ أهاهاڄٌ يـٜٔ، ٌٜهڍعٔ اأٚٓض  ٗا١ٜ إىل َؿٗٛ

 

 ــــــ الديَ واأليديولوجيا

ٚعًٝ٘ تهٕٛ  ،(14)(ideology) ن١ًُ «َـكه١َهتب ٚ»ه١ًُ أقلب امللاؿؾات ي

٘ٺ «ا٭ٜـٜٛيٛدٝا»ٚ «ايـٜٔ»بني ايتكاب١ًٝ ايٓوب١  َا ٜعين  ،ٖٞ ايعُّٛ ٚاـِْٛ َٔ ٚد

ٚٵكٌ بأؿا٤ ايتهؿڊٮؿٜإ ا٭نجل تها٬َڄ يأْ٘ َٔ املُهٔ  تٓٗض َـكه١ ؿ١ْٜٛٝ  ؿٳ

ٔٵأٜـٜٛيٛدٝبأؾعاٍ  ٔڈ٘ ٫ ميهٔ اػتناٍ أِْ ب٘ َٔ املوًډ ١. يه ؾهل١ٜ  َـكه١ٺيف  َا ؿٜ

يـػٍٛ  َؿتٛساڄايباب ع يف َع٢ٓ ايـٜٔ ايكا٥ًني بايتٛهټبعض تلى ٚقـ  .(15)١أٜـٜٛيٛدٝأٚ 

ٓٸ ،ػلاز بعض املِاؿٜل َٔ ؿا٥ل٠ ايتعلٜـإ١ ا٫دتٓاب عٔ ذٸع ;«ايـٜٔ ًب٘» ني غا

ـټ ٚا بعض تًو اـُِٛٝات املٌذلن١ بقيو ايڀلف عٔ ػُِٛٝات٘ ايقات١ٝ، نُا ع

ع٢ً ايتواٚم ايقاتٞ يه٬  غرل ايكاب١ً يًتٌهٝو بني ايـٜٔ ٚا٭ٜـٜٛيٛدٝا ؿي٬ٝڄ

 املٌذلن١: اهتؼـَاتُٗاعاِٖ اهتٓـٚا إىل ـٸَٚٱثبات املؿَٗٛني. 

 .ٚاسـ٠ يًٍُٛٛ إىل أٖـافٺ ;ٚسٌـ املٛاينيايكـك٠ ع٢ً تعب١٦ ع 1

 .ٚايلًاؿ ايعكٝـ٠هبٌٝ ايتٔش١ٝ يف ع ايـع٠ٛ إىل ايجبات ٚايهؿاغ 2ٚ

 قاى املعتكـ.يٚايـعا٠ وني ١ امل٪هٸقـهٝٸمحٌ املٛايني ع٢ً اسذلاّ ع 3

ِ ٝٳٟ ايكٹـٳعٵع٢ً بٴيتأنٝـُٖا  ;ٚاسـ ًٛ اعتدلْا ايـٜٔ ٚا٭ٜـٜٛيٛدٝا َٔ دٓىڈؾ

( ٚايـع٠ٛ Rationalization) «ايعك١ًٓ»ع١ًُٝ تهٕٛ عٓـٖا هٚاملجاي١ٝ يف سٝا٠ اٱْوإ، 

مٚاٍ »( secularizationٚ) «ايع١ًُٓ»( Death of ideologyٚ) «ا٭ٜـٜٛيٛدٝا َٛت»إىل 

 ;َتُاٜنٜٔ ٜٔٵٚاسـ٠. ٚأَا يٛ اعتدلْاُٖا أَلٳ ( َٔ َكٛي١ٺDeserialization) «ايكـه١ٝ

ٚهعٞ اٯػل مٛ  ،يف اؿٝا٠ «ايٛدٛؿ املاٚكا٥ٞ»أسـُٖا ع٢ً ها٤ ٚاتٸْعلاڄ إىل تأنٝـ 

َٸهايعك١ًٓ ع١ًُٝ  ؾإٕا٭ٖـاف ايـ١ْٜٛٝ،  ايـع٠ٛ إىل ع عٓ٘ تتؿلٻ ،اڄتهٕٛ َؿَٗٛاڄ عا

 ٚايع١ًُٓ. َٛت ا٭ٜـٜٛيٛدٝا

ِٸٚ كٷَتذقٿٜعتكـ ؾ٬هؿ١ ايـٜٔ بإٔ ا٫ػت٬ف بني ايـٜٔ ٚا٭ٜـٜٛيٛدٝا  ـٸ َٗ  ;اڄد
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ٓٸعٝح يٛ  ٌٸ تٵٛٳشلشت ٬َق٘ تٛ ٌٽ ن يف َُٓٗا  أٚد٘ ايتٌاب٘ بُٝٓٗا، ٚأُبض يه

ا٫ؾذلام ع ؿا٥ل٠ ٜٚٛهٿايـٜٔ عٔ ا٭ٜـٜٛيٛدٝا  ٜؿٌِؾُا  .عٔ اٯػل كتًؿاڄ َع٢ٓٶؿا٥لت٘ 

ٖٞ  إٔ ايػا١ٜ ايك٣ِٛ يٮٜـٜٛيٛدٝاإف لـ  ;َُٓٗا ـ ايػا٥ٞ يهٌڎعٵُٗا ٖٛ ايبٴبٝٓ

ِٸ ٚ ،«امؿٖاك ايعامل» ايٓاظل٠ ٢ ا٭ؿٜإ ايـٜٔ ع ستٸأَا  ;ني شلا إىل ايٓذاغِٜاٍ املتبٓٸإَٔ ث

 .ايؿ٬غ ا٭ػلٟٚٗـف إىل ؾإْ٘ ٜيـْٝا ع إىل ا

شلقا »ؾٝكٍٛ:  ،اٱبٗاّ ٚاـًطٖقا ّ َٔ طلٜكاڄ آػلاڄ يًتؼًڊ C.J.Aٜكذلغ 

ا٫يتناّ » :يٮؿٜإ، َجٌ( Typicalايتأنٝـ ع٢ً اـِا٥ّ ايٓٛع١ٝ ) هبايػلض 

ٕٵ ،«باملٓاهو ايعباؿ١ٜ ٚٵكٷ اؿٝج١ٝمل ٜهٔ شلقٙ  ٚإ ٟپ ؿٳ نُا . (16)«يف بعض ا٭ؿٜإ قٛك

 ًكـه١ٝي املواٚق١ ،(Transcendence) «ٌ املتعاي١ٝجٴاملڂ»ٚدٛؿ  ـ آػلٕٚ ع٢ًأنډ

(Sacredness); ٚـ ايػا٥ٞ يًـٜٔعٵايبٴ (Ultimacyاييت تٴ ،)ن ٝتُٝيا٭هاه١ٝ  ا٭بعاؿَٔ  ـٸعٳ

 .(17)ا٭ػل٣ املـاكيايـٜٔ عٔ أْٛاع 

 ١ٜ ايعامل ا٭ػلٟٚعلْ ٞإٔ تبٓٸ «بٝٓـبلٜر»ٚ «اهتاكى» كأ٣ٚيكـ 

(Otherworldly)، َا ٚكا٤ ايڀبٝع١» إٓاؾ١ إىل اٱميإ بع» (Supernatural)،  َٖٞٝن٠څ 

ٝٸ ٕٵ .١ يٮؿٜإفات ت٪َٔ مبا  اييت ٫ ا٭ؿٜإٚدٛؿ بعض ١ عذٸ ;ايلأٟٖقا  «ٜٝٓدل»ػايـ  ٚإ

أْـكٜٛ »ٚ «كٚؿيـ أتٛ»اعتدل . يف سني (18)(Non super naturalisticٚكا٤ ايڀبٝع١ )

 Fear and) ؿ١دٵٚاـ١ٌٝ املكذل١ْ بايلٻ( Feeling of Awe) ب١ٖٵبايلٻاٱسواي  «نلًٜٞ

Tremblingٞٸ  كأ٣. ؾُٝا (19)ًٚبٗ٘يـٜٔ بني ا ؾا٬ُڄ اڄعِٓل ( بايٓوب١ إىل ا٭َل ايكـه

ب ٖ٪٤٫ ؾإٕ وٳعځ. ٚ«اٱميإ»بني ٖاتني املكٛيتني املتكاكْتني ٖٛ  ايؿاٌُإٔ  بعضٷ

ْٸ وتٟٛ ع٢ً دٖٛلڈ «اٱميإ»  إ٫چل ٫ ٜتعًچأَعٓٸا يف َعٓاٙ ايـقٝل يٛدـْاٙ ، يٛ ػا

 ايلٚابط املقٖب١ٝ ٚاملٍٝٛ ايعاطؿ١ٝ َٔ املٛاكؿ اييت ٫يف  تؼـاَ٘ٚاه ،املعتكـات ايـ١ٜٝٓب

 ١ َعٓاٙ. تٓٗض بـقچ

ِٸأ «نرلتى»ٜل٣  ، ٜٚعتكـ بإٔ ايـٜٔ «اٱميإ»ن٠ يًـٜٔ ٖٞ ػ١ُِٝٛ ممٝٿ ٕ أٖ

ٌڈٜوع٢ َٔ ػ٬ٍ ايتُوټ ٞٸ  و باٱميإ إىل تجبٝت تعًُٝات٘ ٚأسهاَ٘ بٌه قڀع

ع٢ً ايتأثرل ض قـك٠ ايـٜٔ ِٜشٿقا َا ٝ٘، ٖٚيًٌوچ ٚايتٿ ع فا٫ڄـٳمبا ٫ ٜٳ ،ٜكٝينٸٚ

 .(20)«ًب٘ ايـ١ٜٝٓايعًِ ٚأْٛاع املـاكي  بايكٝاي إىل
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 ــــــ (Rel. Faith) الديَ واإلمياُ

; أَا يف ائُرل ايٌؼِٞ يٮؾلاؿ «ايـٜٔ»سًٍٛ  ع٢ً( Faith) «اٱميإ»ٜڀًل 

: ٫ «دلْٝ»يف اجملتُع. ٜكٍٛ  إ٫چ٢ ٫ ٜتذًچ ،ـ ايٌؼِاْٞ ي٬ميإعٵايـٜٔ ؾع٢ً ػ٬ف ايبٴ

ُٸ١ يًـٜٔ ل تتشكچ  ـٸعٳٚعًٝ٘ ٫ ٜٴ .(21)يف املٓاهبات ا٫دتُاع١ٝ إ٫چايهجرل َٔ ا٭بعاؿ املٗ

ٕٵ ،ؿٜٓاڄملعتكـ ايٌؼِٞ ا ى ايتًبټ :محٌ بعض عٓاُل فيو ايـٜٔ ٚاهتؼـاَات٘، َجٌ ٚإ

ـٷأأٚ  ،باؿٝا٠ اؿكٝك١ٝ; ٭ٕ اؾٓب١ ا٫دتُاع١ٝ ؾٝ٘ ٓعٝؿ١څ يٮبعاؿ  ٝاڄنًچ ْ٘ ؾاق

 ا٫دتُاع١ٝ. 

ًهٕٛ تمي عٔ ادتُاع أْايڈ ايـٜٔ بأْ٘ عباك٠څ «ْٝدل»ف ٖقا ا٭هاي علٻع٢ً 

ٕٵ ٘عًٝٓا ايتٓبټ إىل فيو َٚٔاؾاڄ. (22)إمياْاڄ ٌَذلناڄ  اڄنسٝٿٌ ٌٜهڍنإ  إىل إٔ اٱميإ ٚإ

ػل٣ َٔ ا٭ ا٭بعاؿعڀٞ ايِٛك٠ ا٫دتُاع١ٝ يًـٜٔ ٖٞ َإ٫ إٔ  ،ًـٜٔي اڄٚسِلٜ اڄٓلٚكٜ

 اؿٝا٠ ايـ١ٜٝٓ.

َا ٜكاكب ٖقا املع٢ٓ يف ايتُٝٝن بني ايـٜٔ ٚاٱميإ  «ناكٍ باكت»ٚقـ أبـ٣ 

ٜٓتٗٞ  عحٷٍُٛٛ إىل اهلل، دٌ ايايـٜٔ ٖٛ عح اٱْوإ ٭»سٝح ٜكٍٛ:  ،اڄن٬َٝ

٘ٺ يقا ؾإٕ  ;اٱي٘ أَا اٱميإ ؾٗٛ َهاًؿ١ڂ ;اٱْوإٌ ٝٵملځ َڀابل ؿا٥ُاڄ إىل ٚدـإ إي

ٞٸ اٱميإ أَلٷ ٞٸُٵدٳ ايقٟ ٖٛ أَلٷ ،ايـٜٔ يف َكابٌ ،ًؼِ إٔ  «ؾٝدل» نُا ٜعتكـ. (23)«ع

ـٺ َٔ هٓؽڈ اٱميإ َعلؾ١څ أٚ ًلط.  آػل، تبتين ع٢ً قبٍٛ اؿكا٥ل ايٛسٝا١ْٝ ؿٕٚ قٝ

 ا٫هتٓاؿؿٕٚ  ،امل١٦ٌٝ ٚاٱسوإ اٱشلٞ أَاّ ايتوًَِٝٔ  اڄاٱميإ ْٛعٚعًٝ٘ ٜهٕٛ 

َٔ ػ٬ٍ  «ؾٝدل»أكاؿ ٚيف اؿكٝك١  .(24)ٚاٱثبات١ٝاؿذر ايعك١ْٝ٬ يف فيو ع٢ً  بائلٚك٠

ِڈٖقا ا٭هاي إثبات أْ٘ ي ٔ ٜتعٝٻأٚٓض سٍٛ ايع٬ق١ بني ايـٜٔ ٚاٱميإ  ًٍُٛٛ إىل ؾٗ

ٔ ٜٵ٤ٳباعتباكُٖا دن، «ايٌلٜع١»ٚ «اٱميإ»بني ن٠ املُٝٿ ا٭بعاؿايٛقٛف ع٢ً عًٝٓا 

ٛٿ كُـ  ،هلٜع١ بني اٱميإ ٚايٌلٜع١ َكاك١ْٺَٚٔ ػ٬ٍ  ;سٝح ميهٓٓا، ْني يًـَٜٔه

 ٖٚٞ:، يتُاٜنٚدٛٙ شلقا اث٬ث١ 

 ٚدٖٛل اٱميإ ٖٛ ايتؼٝرل ٚا٫ٖتُاّ. ;دٖٛل ايٌلٜع١ ٖٛ ايتهًٝـ ٚا٫يتناّع 1

ع٢ً تِؿ١ٝ اٱميإ ها٤ تٸاٚيف املكابٌ  ;ايقٖٔ ٚايوًٛىع٢ً ايٌلٜع١  ع اعتُاؿ2

 ايكًب ٚايلٚغ.
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 ٱميإ.١ٝ ااًْٚؼِ ;ادتُاع١ٝ ايٌلٜع١ع 3

 

 ــــــ الديَ والػسيعة

ٜهٕٛ يًـٜٔ; يقا  ٚايباطين ايقاتٖٞٚٛ ايتبًٛك  ،«اٱميإ»: ٤إيًـٜٔ دن

ٝٸ اڄاػتٝاكٜٸ ٟٸ٫ ٚ ،اڄٚانتواب اييت  ،«ايٌلٜع١»ٚ ;نلاٙاٱدباك َٚٔ اٱ ْٛعڈ هلٟ عًٝ٘ أ

ُٳَٔ ايتهايٝـ املڂ اڄْٛع، ٚميإي٬عتكاؿ ٚاٱ ايعاٖل١ٜٝات ايتذًڍـٸ َٔ عٳتٴ ٢ بٗا ٛ

ُټيً اؾن٤ ايجاْٞ با٭ؿٜإ ا٭نجل ل ٖقا ٜتعًډ ميا١ْٝ. طبعاڄى باؿٝا٠ اٱإىل ايتًبټٌ تٛ

ِٸ باؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يًُ٪َٓني ،تها٬َڄ  «ايٌلٜع١»متتًو  أَا ا٭ؿٜإ اييت ٫ ;ٚاييت تٗت

ُٸميجٿ ؾ٬ ًٛ اعتدلْا ايـٜٔ ؾ. ـٸ َٔ عٓاُلٖا ايقات١ٝعٳ٫ٚ ٜٴ ،ؾٝٗااڄ ٌ ٖقا اؾن٤ داْباڄ َٗ

 «ايكًب»أٟ  ،يف سٝا٠ اٱْوإ ١املوتٜٛات ايج٬ثب ٜٓٗضٖٛ فاى ا٭َل ايٌاٌَ ايقٟ 

 دن٤اڄ َٔ ايـٜٔ. «ايٌلٜع١»ؾكط تهٕٛ ، سٝٓٗا «ايوًٛى»ٚ «ايقٖٔ»ٚ

ٚٴي ًُٛاٜا ٢ يستٸ ًا٬َڄعٝح ُاك يف بعض ايتعابرل ع َِڀًض ايٌلٜع١ هٿكـ 

ـڂ . (25)«ا٭سهاّ ايع١ًُٝ»ٚ ;«أٍُٛ ايعكٝـ٠» عٔ سلٛي٘ يع ؾ٬ٔڄ ;ك١ًٝڂٚايٓٛاٖٞ ا

، ٚأَا املع٢ٓ ا٭نجل قـٚؿ١ٜ Canonيف َكابٌ  «ايٌلٜع١»ب ٖقا املؿّٗٛ تهٕٛ وٳعځٚ

يًؿك٘  َعاؿي١ڄتهٕٛ ، سٝٓٗا يًٌلٜع١ ؾٗٛ سِلٖا با٭سهاّ ايع١ًُٝ يًـٜٔ

(Jurisprudenceٚسٳ .)ٜلتبط  ،َٔ ايـٜٔ ا٭ػرل ؾإٕ ايٌلٜع١ ٖٞ داْبٷ املع٢ٓب وٵ

ِٸ  بٓٛاٜاِٖ أٜٔاڄ. با٭ؾعاٍ ٚهًٛى امل٪َٓني ؾكط، ٚيف أسؤ ا٭سٛاٍ ٜٗت

 ٜهٕٛ ًلٜع١ڄ أٚ ،ايهاٌَ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ؾاقـاڄ يًٌلٜع١إٕ ايـٜٔ 

ِٸعٓاٖا ٢ مبب، ستٸوٵؾشٳ ٔٸ  ،ا٭ع تاكٜؽ ا٭ؿٜإ ٌٜٗـ ع٢ً ٚدٛؿ َِاؿٜل َٔ ٚيه

قـ فنل  ،«اـ٬ْؿٜٔ »ٚ «ايـٜٔ فٟ ايٌلٜع١»بني  ٙبعـ متٝٝن ،«ؾٝدل»ؾٗقا ايٓٛعني. 

 «باكْٝن» ـٻعٳ. ٚ(26)ايٌلا٥ع فٟٕٚ يٮؿٜإ اَِـاق ايهٓؿًٛٛه١ٝ ٚايٝٗٛؿ١ٜ ايتًُٛؿ١ٜإٔ 

ٚٿ ،«ايـٜٔ ايڀبٝعٞ» «بٝهل»ٚ ٛٿايقٟ نإ ٜل كٕٚ يف ايكلٕ ايواؿي ز ي٘ ايعك٬ْٕٝٛ املتٓ

 .(28()27)«يًٌلٜع١ايؿاقـ »عٌل إىل ايتاهع عٌل، َِـاقاڄ يًـٜٔ 

إىل  ،ًلع١ٓ املوٝش١ٝ ع١ًُٝٚ ،عٔ َؿّٗٛ ايٌلٜع١ ٘عج عٓـ «ٖٝذٌ» اْتب٘ٚقـ 

ٝٸ سٝح كأ٣ بعضٷ ،املوأي١ ايتاي١ٝايوا٥ـ سٍٛ ايلأٟ اػت٬ف  ١ ايـٜٔ يف إٔ أنًُ
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ٔڈ بُٝٓا كأ٣ بعضٷ ;ًلٜعت٘ ٌٷ آػل إٔ ًلع١ٓ ؿٜ إىل ٚمبا أْ٘ ٜٓعل ع٢ً ؾواؿٙ.  َا ؿيٝ

ايجابت »اؾن٤  ٌتٌهڍا بإٔ ايٌلٜع١ شلك ْعلت٘ ايتٌا١َٝ٩ ٜدلٿتلاٙ  هًب١ٝ ايٌلٜع١ ْعل٠ڄ

ٌٸ «ٖٝذٌ»ب ك١ٜ٩ وٵَٔ ايـٜٔ. ٚسٳ «ٚاملوتكلٸ ٛٸ ؾه وٌُ  ثابت َٚوتكلٸ ٍ إىل أَلڈَا ٜتش

أَاّ ايعكٌ  ل عجل٠ٺذٳسٳا٫يناّ امللاؾل يقيو ايجبات هٝهٕٛ  هًبٝاڄ; ٭ٕ َع٘ َع٢ٓٶ

ٛٿ ناّ، يبإٔ ايعٓاُل اييت ًٜنّ إٔ تكبٌ ع٢ً مٛ اٱ «ٖٝذٌ»ك. ٜٚٔٝـ ايوٝٸاٍ املتڀ

 .(29)َٔ ا٭هاي َٚلؿٚؿ٠څ ، ٖٞ َق١ََٛڅٚإعُاي٘ ايعكٌؿػاي١ ٚؿٕٚ 

 

 ــــــ (Rel  Ethic) الديَ واألخالم

 اتؿامٖٚٞ َٛكؿ  ،«ايـٜٔ ٚا٭ػ٬م»ٛٓٛع ل مب١ُ تتعًچَوًډتٛدـ ث٬خ ؾلٓٝات 

ب١ يٰكا٤ َٚكلٿ ابتـا٤ٶ ٚابتٓا٤ٶ، بٌ ٖٞ ٓلٚك١ٜڅ ،سٝح ٫ ىًٛ عجٗا َٔ ؾا٥ـ٠ٺ ;اؾُٝع

 د٤٬ أٚد٘ ا٫ػت٬ف. إايذلنٝن عًٝٗا َٔ ًإٔ املتبا١ٜٓ ٚاملتٓاؾل٠. نُا إٔ 

ٚٸ كغِ ايكلاب١  ،: إٕ ايـٜٔ ٚا٭ػ٬م َكٛيتإ كتًؿتإ ٚعِٓلإ َتُاٜنا٫ٕڄأ

 ،ٞ ٚاؾن٥ٞ بُٝٓٗاايهًچ كَع اؾذلاض ايتذاْى ٚايتباؿ٢ شتٸؾ .بُٝٓٗا ١ايكا٥ُ املعٓا١ٝ٥

 اٯػل.  عٔ أسـُٖا بـ٫ڄاهتعُاٍ ميهٔ  ٫أْ٘  إ٫چ

ٕٸثاْٝاڄ ُټيف اجملتُع ٚبني ؾكط ل تبًٛك ٖقٜٔ ا٭َلٜٔ ٜتشكډ : إ  عاتثٓاٜا ايتذ

 ـ ع٢ً سٝام٠ اؾُاع١ شلقٙ ايِؿات.كُٗا ٜتٛقډٚؼكڊ ،٠ ٚايعلٜك١ايبٌل١ٜ املوتكلٸ

ل ٚايتٓاهب بني ايـٜٔ ٚا٭ػ٬م، ٚاؾذلاض َٔ ايتعًڊ ٚمٛٷ ١ًُڅ تٛدـ: جاڄثاي

 ْا إىل ا٫عتكاؿ بايب١ْٛٓٝ ايقات١ٝ ٚاملعٓا٫.١ٝ٥ هلٸايتبأٜ بُٝٓٗا 

يٛ ؿاك اؿـٜح  ْ٘أ ـكد١بم لٳشٵَٴ ٭َلٷ بني ايـٜٔ ٚا٭ػ٬م ٚدٛؿ ع٬ق١ٺ ؾلضإٕ 

لـ بني ايباسجني يف ا٭ؿٜإ أٚ  ٫شلقا . اػتٝاكڈ ب٬تباؿك ايجاْٞ إىل ايقٖٔ يعٔ أسـُٖا 

َٳ ٟٸٜ ٔٵعًُا٤ ا٭ػ٬م ٚؾ٬هؿ١ ا٫دتُاع  بني ٖقٜٔ املؿَٗٛني،  ١ًُٺ ِبٛ إىل إْهاك أ

ـٻ َٸعٝح ٜ ٚيف ايٛقت ْؿو٘ ؾإٕ ٚدٛؿ ٖقا ايؿِٗ ٚاٱؿكاى ١ بُٝٓٗا. عٞ ايب١ْٛٓٝ ايتا

ٚمٛ  ،تُٗااَ سٍٛ نٝؿٝايٓكؿٕٚ  ٜكـ سا٬٥ڄاي١ًِ مل ٖقٙ كٝك١ ؿاملٌذلى 

ُٗا ٦ٝات املتؿاٚت١ سٍٛ ٌَٓب ايتًكچنُا إٔ ايتكاكب بُٝٓٗا ساٍ ؿٕٚ تولټ .كُٗاؼكڊ

 ٚزلتُٗا ٚ... 
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أهاهٝتني سٍٛ ايٓوب١ ايكا١ُ٥ بني  ك٩ٜتنين٠ إىل ٓهتؿٞ ٖٓا باٱًاك٠ املٛدٳهٚ

َٔ ٖقٙ  ايلابعايـٜٔ ٚا٭ػ٬م، ٚمٌٝ ايبشح ايتؿًِٝٞ سٍٛ املٛٓٛع إىل ايكوِ 

ّٸ ايقٟ ،ايـكاه١  بايبشح سٍٛ ايڀلم ايٓعل١ٜ يف تعلٜـ ايـٜٔ. ىت

اٖا تبٓٸ اييت قـل أهاهاڄ بعًُا٤ ايه٬ّ، ٚاييت تتعًډ ،ايل١ٜ٩ ا٭ٚىلعٞ يف ؿټا

أْ٘ َٔ غرل املُهٔ ظٗٛك ٚاهتُلاك  ،بعض ايؿ٬هؿ١ ا٫دتُاعٝني أٜٔاڄ ٚؿاؾع عٓٗا

 . ٚعًٝ٘ ٫ ميهٓٓا ايكٍٛ بٛدٛؿٺَٚاٚكا٥ٞ ؿٜين َٚلدعڈٌَٓأ أػ٬ق١ٝ ؿٕٚ  َـكه١ٺ

ٌٸ ٕٵ َٚها١ْٺ َوتك ٍٸ ع٢ً ٤ًٞٺ يٮػ٬م ٚكا٤ ايـٜٔ. ٖٚقا إ ٍٸ ؿ ٕٸ ع٢ً  ؾإمنا ٜـ أ

ٚٵكايتأنٝـ ع٢ً  اٱشلٝني ٫ ٜكتِل ع٢ً ايتعايِٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚاملعتكـات ايـ١ٜٝٓ  ؿٳ

 بعض ايؿ٬هؿ١ ا٫دتُاعٝني أٜٔاڄ. ٚأبلمٙ ـٙ ب، بٌ أٜٻوٵؾشٳ

ٖٛ ايذلب١ٝ ، )املوٝش١ٝ( ؿٜٓٓا :َٚٔ مجًت٘ ،ٌَٚلبٖ٘ـف ايـٜٔ »ٜكٍٛ ٖٝذٌ: 

ع٢ً املع٢ٓ  ،«أيدلت كٜتٌٌ» :َجٌ ،آػلٕٚ أٜٔاڄـ نُا أنډ. (30)«ا٭ػ٬ق١ٝ يٲْوإ

ا ٚكا٤ ُٸؾٌِ ايـٜٔ عَع إٔ َبٓاِٖ ٖٛ ٚاملكِٛؿ ايقاتٞ يًُؿاِٖٝ ا٭ػ٬ق١ٝ ايـ١ٜٝٓ، 

ـٸ بػلض  ;تٛهٝع ٚتعُٝل ا٭ػ٬م ايع١ًُٖٝٛ ايِٝ ايـ١ٜٝٓ اشلـف َٔ ايتع ٚاايڀبٝع١، ٚع

 ا٥ـٚظإسـ٣ إٔ  أٜٔاڄ «نٝٓهنيٞ ؿٜٜٛى»فنل قـ . ٚ(31)اؿٝا٠ اٱْوا١ْٝ ٞتلقچ

ـٻ»سٝح ٜكٍٛ:  ،«ؿعِ ا٭ػ٬م ا٫دتُاع١ٝ»ايـٜٔ ٖٞ  ٍڈ اػت٬مَٔ  ٫ بٴ ٞٸ فا  ;َاٚكا٥

ٛټ ـًل ٔٸ .(32)«ك باؾدل ا٭ػ٬قٞايتِ لٜٔ ايقٜٔ ا٫ػت٬ف بني اٱشلٝني ٚاملؿهڍ يه

ـٸ ٌٸٕٚ ايـٜٔ ٜع يًـٜٔ ْڀاقاڄ إىل قٛشلِ بإٔ  كادعٷيٮػ٬م ٚأباڄ  ٌَٓأڄا٭سٛاٍ  يف ن

 ٫ هٝٻُاٚ ،ٖٝذٌ :َجٌ ،لٜٔٚأٖـاؾاڄ أٚهع َٔ ا٭ػ٬م ايع١ًُٝ، يف سني إٔ َؿهڍ

عًٝٗا  ٧هاحمله١ُ اييت تتٸتأَني املواْـ٠ كٜتٌٌ، ٜعتدلٕٚ اشلـف ا٭ػرل يًـٜٔ ٖٛ 

 ا٭ػ٬م. 

ْٵ» إىل ايل١ٜ٩ ايجا١ْٝ يف ٖقا اجملاٍتعٛؿ   نؼڀ٠ٛٺ; سٝح قاّ «طإمياٌْٜٛ نا

ٟٸأٚىل بٓؿٞ  ٕڈ أ ٟٸبقيو  لاڄهٹٓٵَٴعلؾ١ املؿاِٖٝ ٚاملك٫ٛت ايـ١ٜٝٓ، مل إَها بني  ع٬ق١ٺ أ

ِٸايـٜٔ ٚاملعلؾ١ ٟٸعڃسٳباؿك يف اـڀ٠ٛ ايجا١ْٝ إىل  . ث  ،بني ايـٜٔ ٚا٭ػ٬م ع٬ق١ٺ ل أ

َٔ ػ٬ٍ ايتٌهٝو يف  اٱْوإ امل٪َٔ يف سرل٠ٺبقيو تلى . ٚبٺكٹع٢ً عٳ ٚقًبٗا كأهاڄ

ٚيف عج٘ عٔ ا٭هباب غرل املعلؾ١ٝ  .اٱميإ ٚدٛبايدلاٖني املعلؾ١ٝ ٱثبات ٚدٛؿ اهلل ٚ
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ُٸ  .٘ ا٭ػ٬ق٦ٌَٞٚٓدقٚكٙ ٌ إىل يٌٓأ٠ ايـٜٔ تٛ

ْٵع٢ ؿٸ١ ااملكاكبات ايلا٥ذ١ ناؾچع٢ً ػ٬ف  ٛٿبإٔ ا٭ػ٬م ٖٞ ط نا ١ْ امله

ؼاف بِلف ايٓعل عٔ اتٸ ،إٔ دٖٛل ايـٜٔ ٖٛ ا٭ػ٬مسٝح كأ٣  ;٫ ايعهى ،ـٜٔيً

ٱكٓا٤  ْوإٜكّٛ بٗا اٱا٭ػل٣ اييت ا٭ؾعاٍ مجٝع ؾإٕ  ;ايڀلم ا٭ػ٬ق١ٝ يف اؿٝا٠

ٖټ اهلل  .(34()33)«ما٥ؿ١ ٚعبٛؿ١ٜڅَِڀٓع١  ٚعباؿ٠څ فٷلٵُٹ ِٷٖٞ تٛ

 

 ــــــ (Rel. and Sacrednessالديَ والكدضية )

ـٿ ٜهٕٛب ايتعبرل ايـٚكناميٞ وٵسٳ ٜٔ ٖٛ ايتُاٜن ايقٟ ٜقعٔ ب٘ دٖٛل اي

ـٻ»اٱْوإ بني  ـٻ»ٚ «ياملك قاى ايكوِ َٔ ايؿهل ٚايوًٛى ي. ٚعًٝ٘ ؾإٕ «يغرل املك

ٛڈتتُتٻا٭َه١ٓ اييت ا٭ًٝا٤ ٚٚ ; أَا مبذاٍ ايـٜٔتلتبط ٚؿ١ٜٝٓ  َٔ ايكـه١ٝ ُبػ١ڄ ع بٓش

ـٻ َعًچ١» َا ػلز عٔ ؾ١ٝ لٵٜلتبط باؿٝا٠ ايعٴؾإْ٘  (The Sacred Canopy) (35)«ياملك

 ْڀام ايـٜٔ.  ٫ٚ ًٌُٜ٘ ،يٲْوإ

ٚقعٛا يف ٜهْٕٛٛ قـ  ،اٛٵٚا أّ أبٳ٩ًا، لٜٔ ايقٜٔ اػتاكٚا ٖقا ا٫ػاٙإٕ املؿهڍ

٫ ميهٔ إٔ ػتُع اؿٝا٠ »: «ؿٚكناِٜ»ٜكٍٛ ١ْٝ. ٛٵَٔ امؿٚاد١ٝ ايٓعل٠ ايهځ ْٛعڈ

ٜوٛؿ بُٝٓٗا ايعٍٝ عٝح  ،ٚاسـ يف ظلفٺٚاسـ ٚ َٔ سٝحٺ ايـ١ٜٝٓ ٚاؿٝا٠ ايـ١ْٜٛٝ

ّڈيف أٜٸ ؽٜتؿلٻع٢ً اجملتُع إٔ ; إف هب املٌذلى ِٿ ا بعٝـاڄ  ،١َٝٛك ايـِٜٓٗا يٮَع١ٓٝ ى

ٔٷ ب اعتكاؿٙ ؾإْ٘ ٫وٵٚسٳ .«عٔ ا٫ٌْػا٫ت ايـ١ْٜٛٝ مل ؼٌِ ؾُٝٗا  ٫ٚ فتُعٷ ٜٛدـ ؿٜ

َٔ ػ٬ٍ ايتُٝٝن بني  «ٙإيٝاؿ»كت امؿٚاد١ٝ ؼكډٚبقيو تهٕٛ قـ ٖقٙ ايتذن١٥ اينَا١ْٝ. 

 إىلاٱْوإ ٓوبٗا اييت ٜ ،(Absoluteness) «اؿكٝك١ املڀًك١»( Realityٚ) «ايٛاقع١ٝ»

ـٻ ايؿٔا٤ َٔ َٓعٛك  ٚػن١٥ ؼًٌٝع٢ً  ،«ؿٚكناِٜ» ـ أٜٔاڄ نعٜ٪نڍإف  ;يا٭َل املك

ّڈ ٛٿ»ؾٝكٍٛ:  ،َٔتـٜٿ ًؼ ٔ ْات ايؿٔا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعل ًؼّ َتـٜٿإٕ بعض َه

يًنَإ ٚاملهإ  ا٫ث١ٝٓٝٓٚيف َكابٌ ٖقٙ ايٓعل٠  .(36)«نٝؿاڄ َع بعٔ٘ اٯػل َتُاٜن٠څ

ـٻ لٙهٵٕ بأځٛٵايهځأػل٣ تعتدل  ٖٓاى اْڀباعاتٷ ٟٸ ،هاڄَك  . (37)بني أدنا٥٘ متٝٝنڈ َٔ ؿٕٚ أ

ـٻاملناٚد١ ٣ ؿعٛمل تهٔ   ٌ ايـعا٠ ا٭هاهٝني شلا نعبٳي ٚايـٜٔ َٔ قٹبني املك

ـٵمبع٢ٓ  «ٙإيٝاؿ»ٚ «بلغل»ٚ «ؿٚكناِٜ» ـٻ ;ٔٝٵيځنُْٛٗا عٹ ٢ ٜتذًچي ٚفيو ٭ٕ املك
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 ٌلٚط ايتاي١ٝ:يً ٚٚؾكاڄ، ت٘ يف ؿا٥ل٠ ايـٜٜٔٚهتوب قـهٝٸ

 ٚايوًٛى. ا٫عتكاؿ ٜٚعٗل يفإٔ ٜدلم ع 1

ِٸإٔ ع 2 ٞٸ ا٫عتكاؿ تٓعِٝ ٜت ٚٸ١ْ. قاْْٛٝٸ ُٓٔ َٓع١َٛٺ ٚايوًٛى ايكـه  ١ َـ

ُٸإٔ تتٛؾډع 3 ايوًٛى تأَني ع ايٓاي سٍٛ ٖقا املعتكـ ٚل املٛدبات ائلٚك١ٜ يتذ

 .اؾُعٞ

ـٻا٭َل ا٫ْتكاٍ َٔ  ع١ًُٝعٔ  «مميٌ»ل ٚقـ عبٻ  «ايتع١ٝٓٝٝ»ي إىل ايـٜٔ بع املك

(Objectification)(38)ـٿ «ٖٓلٟ ٖٛبلت»ف . ٚعلٻ عٔ دٗام إؿاك٠ ا٭َٛك  ٜٔ بأْ٘ عباك٠څاي

ـٻ  .(39)ه١املك

 

 ــــــ (Rel. Church) الديَ والهٍيطة

ُٸ اڄفتُع رٴًٹٜٳإٕ ايـٜٔ سُٝٓا  ُٸ ٜٚولٟ بٛٓٛغڈ ،اڄػا ١ ٚايعا١َ يف اؿٝا٠ اـا

ٛٻ ،عٝح ٫ميهٔ ػاًٖ٘ ،٭عٔا٤ فيو اجملتُع  و١ٺإىل َ٪هٸ ٍ س٦ٓٝقٺٜهٕٛ قـ ؼ

(. ٚع٢ً ٖقا Church) «ايهٓٝو١»ل عٓٗا يف ايجكاؾ١ ايػلب١ٝ ٚايتكًٝـ املوٝشٞ بع ٜعبٻ

ٕڈ ـٻ ا٭هاي ؾايهٓٝو١ يٝوت ازلاڄ ملها ب، بٌ ٖٞ وٵكاّ ؾٝ٘ بعض املٓاهو ؾشٳي تٴَك

ّٷ أهاه١ٝ يًـٜٔ  قـ اعتدلٙ ؿٚكناِٜ يف تعلٜؿ٘ يًـٜٔ مبجاب١ َٝن٠ٺأٚهع َٔ فيو،  َؿٗٛ

ػُع  ،(40)أػ٬ق١ٝ ادتُاع١ٝ ٚسـ٠څو١ بٗقا املع٢ٓ ٖٞ نٙ عٔ ايوشل. ٚايهٓٝمتٝٿ

 ،َِٓعډ املعتكـ ٚايوًٛى ايـٜين يف إطاكڈ هتُلاك٫ ىٚت٪هٿ ،ٚاسـ٠ و١ٺامل٪َٓني يف َ٪هٸ

 بكا٤ ٚاهتُلاك اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ. َٔ ػ٬ٍ فيوتُٔٔ ست٢ 

ادتُاع ١ٝ يف املتذًڍ ١ٝايـٜٓو١ يًُ٪هٸ ُٛك٠څع٢ً ٖقا ؾايهٓٝو١ ٖٞ  ٚبٓا٤ٶ

ُٴعٳؾإْٗا تٴ «تلٚيتٍ»يـ٣  «َعلؾ١ ا٭ْٛاع»ملكاكب١  ٚطبكاڄ. أتباعٗا ٞ ك ػًڍٛٳـٸ إسـ٣ 

ـٿ  .ٚأنجلٖا كٚاداڄ ٚسل٫ٛڄ يف اجملتُع ،ٜٔاي

 

 ــــــ (Rel. Denomination) الديَ واملرِب

إىل وات ا٫دتُاع١ٝ ايـ١ٜٝٓ مل٪هٸ٭ْٛاع ايف تعلٜؿ٘  «أكْوت تلٚيتٍ»قاّ  

ٚدـْا سٝح  ،Denomination :وات ؼت عٓٛإٖقٙ امل٪هٻآػل َٔ  ٓٛعڈبتعلٜـ اي
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ٍڈ  بػضٸٚ. (41)أٚ ايڀا٥ؿ١ املقٖبٖٛ ع ٚنقا ايؿاكه١ٝ ع شلا يف ايًػ١ ايعلب١ٝ  أؾٌٔ َعاؿ

 «املقٖب»ٚ «ايـٜٔ»إٕ ايٓعل عٔ ا٭يؿاظ املذلاؿؾ١ شلقٜٔ املؿَٗٛني يف ايًػ١ اٱْهًٝن١ٜ ؾ

َٸ يفًني بـٜٜوتؼـَإ غايباڄ ن . ٚايعلب١ٝ ١ٝ يًٓاطكني بايًػ١ ايؿاكه١ٝا٫هتعُا٫ت ايعا

ـٿٚايتبـٌٜ اـاط٧ ٖٚقا ايتواٌٖ  املٓاهب١ ٚؿ٠ مل ٜ٪ؿٿ إىل سلَآْا َٔ املِڀًشات املتع

 . ؾُٗٗاايتباهاڄ يف  ب، بٌ أٚدب يف َٛاكؿ عـٜـ٠ٺوٵيًُعاْٞ املؼتًؿ١ ؾشٳ

ٍڈ «ايـٜٔ»إٕ  ّٷ «Religion»يع  نُعاؿ  ٝ٘ػًڍل بايـٜٔ قبٌ ًاٌَ ٜتعًچ ٖٛ َؿٗٛ

كتًؿ١ عٔ ايـٜٔ يف  َٚكاكباتٷ ط٬م َا ؿاَت مل تتبًٛك ك٣٩ٶباعتباك ٖقا اٱػاكداڄ. ٚ

ازل٘  مجاشلا أٚ تؿًِٝٗا، ؾ٬ ٚدٛؿ يعٓٛإ ٤ًٞٺإن١َٝ٬، ٚمل ٜعذلف ب لڈطڂأڂ

 . «املقٖب»

ٔٸايٛاسـ٠، ٚي «ايهٓٝو١»ل اـاكدٞ يًـٜٔ وٌِ يف إطاك إٕ ايتشكڊ بلٚم  ه

( Denominationsٟ إىل ظٗٛك املقاٖب )ٚاسـ٠ ٜ٪ؿٸ نٓٝو١ٺ ٖٝه١ًا٫ٌْعابات يف 

ـٻ ،املؼتًؿ١ ٌپاييت ٜ . ٚعًٝ٘ ؾاملقٖب ايـ١ٜٝٓ ؾ١ٝ٘ٝ ا٭ُاي١ ٚا٭سكڍامِاك َٓٗا  عٞ ن

ـٿ ْٸ مٛٷٜٔ، بٌ ٖٛ يٝى َلاؿؾاڄ ٫ٚ قوُٝاڄ يً ايـٜٔ بني أتباع٘ ٞ ػًڍ وهٞ عٔ ػا

إىل إكداع  ،«ايـميكلاط١ٝ يف أَرلنا»يف نتاب  ،«تٛنٌٜٛ» اٖٚقا َا ؿع .ػاكداڄ

ـٿ»ايـميكلاط١ٝ املٛدٛؿ٠ يف فاى اجملتُع إىل ٚدٛؿ  ظٗٛكهبب  ا٭َل ، «ؿ٠املقاٖب املتع

 اـآع١ يوٝڀل٠ ايهٓٝو١ ايهاثٛيٝه١ٝ ،كـٙ اجملتُعات ا٭ٚكٚب١ٝتايقٟ تؿ

 ، أٚ ايدلٚتوتاْت١ٝ ايٛاسـ٠.ايٛاسـ٠

 

 ــــــ( Rel. and Theology) َ واإلهلياتالدي

ٖقٙ دقٚك . ٚتلدع «Theology»َعاؿ٫ڄ يه١ًُ  «اٱشلٝات»يكـ اهتعٌُ َِڀًض 

مبع٢ٓ  logosٚ ;مبع٢ٓ اٱي٘ Theo :َٔ نًُيت ب١څٗٞ َلنډؾ ،ايْٝٛإعِل ايًؿع١ إىل 

ايتؿهرل »مٌِ ع٢ً َؿّٗٛ  ايعباكتني ٚبذلنٝب ٖاتني .املعلؾ١ أٚ ايتؿهرل املٓڀكٞ

 اڄَٓاهب َعاؿ٫ڄ يف بعض اؿا٫ت «ن٬ّ»قـ ٜهٕٛ َِڀًض  ،ْعِ. «املٓڀكٞ سٍٛ اٱي٘

ٔٵ ،شلقٙ ايه١ًُ ّٷ «اتاٱشلٝٸ»َؿّٗٛ إٔ هب عًٝٓا ا٫يتؿات إىل  يه أٚهع َٔ  َؿٗٛ

ّٸ إٔ ايه٬ّ  مبع٢ٓ ،«ايه٬ّ»َِڀًض  ٔڈىت اٱشلٝات ميهٔ إٔ يف سني  ،ٔڈَعٝٻ بـٜ
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ـٸإط٬قٗا ع٢ً   ٚاسـ٠. أؿٜإ فات دقٚكڈ٠ ع

إٕ ايـٜٔ ٚاٱشلٝات ع ببعض ا٫عتباكات ع ن٬ُٖا َٔ ايٛها٥ٌ، يهٔ ايـٜٔ 

ٕٸ اٱشلٝات َٔ ٚها٥ٌ  ٚه١ًٝڅ ايـٜٔ طلٜل ٌ ميجٿبُٝٓا  ،«ٔايتـٜټ»أًلف َٔ اٱشلٝات; ٭

ُٸ«ايؿ٬غ»  ١ٝ اٱشلٝات يف ايـٜٔ َٔ دٗتني:. تدلم أٖ

ٝٸ ،«ايعٌُ»ع٢ً َوت٣ٛ  أثرلڈباعتباك َا يًؿهل ٚايٓعل َٔ تع 1 ١ َٚا تًعب٘ ايٓ

ٚٵكڈَٔ ٚايكِـ  ٝٸ٩ابتٓاا٭ٌُ يف ايـٜٔ ٖٛ  إف; ؿٳ  ١ ٚايكِـ. ٙ ع٢ً ايٓ

ٚٵكڈباعتباك َا شلا َٔ ع 2  ع ٚا٫ملاؾات يف ايـٜٔ.ـٳيف َٛاد١ٗ ايبٹ ؿٳ

ٔٸكـ ظٗلت بعض ا٫ػاٖات يف ايتكايٝـ ايـ١ٜٝٓ ي ِٸ ،شلٝاتباٱ تو٤ٞ ايع  ٫ٚ تٗت

تٝاكات » املكاك١ْ يع ،اتشلٝٸيف ا٫ػاٙ املكابٌ يٲًت متجٻبٗا. ؾؿٞ ايتكًٝـ املوٝشٞ 

املٓڀل ا٭كهڀٞ ع٢ً عًِ اي٬ٖٛت عٔ ٓعـ ١ُٖٓٝ  ، ْاٖٝوځ«اٱ٬ُغ ايـٜين

بعـ ٖقٙ ايِؿع١ املوٝش١ٝ ٖقا َا دعٌ ا٭ؾ٬طْٛٞ. ٚٚ ٞاٱًلاقأَاّ ايڀلغ  املوٝشٞ

ـ ٚاييت ت٪نڍاييت أْتذٗا ٬ًٜلَاػل،  ،املجاي١ٝ ا٭ملا١ٌْٝ بٳقٹ١ٗ شلا َٔ ٬ُس١ٝ املٛدٻاٱ

تعٍٝ ساي١  ،ـ ايتذلب١ ايـ١ٜٝٓ أنجل َٔ تأنٝـٖا ع٢ً ا٫عتكاؿ ايـٜينعٵع٢ً بٴ

 غ ٖقا أٜٔاڄ٬سٳَٔ هٗاّ اـِِ. نُا قـ ٜٴ ع٢ً َل٢َٶ ا هعًٗا ؿا٥ُاڄممچ ،«ثباتاي٬»

ـټ ،َلاسٌ ايتاكٜؽ اٱه٬َٞع٢ً  ٬ػاٖات اٱًلاق١ٝ ٚايٌٗٛؿ١ٜ يـ٣ ي َاڄايقٟ ًٗـ تك

ْٸ يف ٖا ُٖٚٝٓتٗا ْؿٛفٴـ ٗٳٌٵٜٴمل ٘ أْ إ٫چ، ايـ١ٜٝٓ املعلؾ١ ايدلٖا١ْٝبايكٝاي إىل  ،اـٛا

يٮبعاؿ  أهاهاڄ ؾاقـ٠ڄناْت أْٗا ١. أَا ا٭ؿٜإ ايبـا١ٝ٥ ؾإَا أٚهاط املوًُني ناؾچ

 هٞ يف تًو ا٭ؿٜإ. وٴـ ايٓټعٵإىل ايبٴبايكٝاي  أٚ إٔ تًو ا٭بعاؿ ناْت ؾاتل٠ڄ ;املعلؾ١ٝ

 

 ــــــ (Rel.  Super naturel) الديَ ووا وزاء الطبيعة

يًُعتكـٜٔ بايتعاكٜـ  عاڄبٳتٳ ،ٕٛٵيف ؿكاهات٘ عٔ ايهځ ،«َو نٜٛل» عتكـا

ٞٸ ،املا١ٜٖٛ  «َٚا ٚكا٤ ايڀبٝعٞ ;ايڀبٝعٞ»ٕ ٛٵيًهځ با٫ْكواّ ايجٓا٥

(Natural/supernatural)، َا ٚكا٤ »ٖل ايـٜٔ ٜهٕٛ ؾكط يف ؿا٥ل٠ ٛٵل ظځؿځٚايعډ

ا ا٫ْكواّ ٛٵايقٜٔ تبٓٻ ،«functional» ايكا٥ًني بايتعلٜؿات ايٛظٝؿ١ٝ. غ٬ف «ايڀبٝع١

ـٻامليف ٚلٵعٴاي» ٕ. ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايٓاٖض ظٖٛل ايـٜٔ ٛٵيًهځ (sacredـ  Profan) «يك
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ٕٸ وٳ. ٚعځ(42)اـاكد٫ٞ ايٛاقع  ،ٞ املعتكـٜٔعٓـِٖ ٖٛ فٖٔ ٚتًكڍ َا »ب ٖقا ا٫ػاٙ ؾإ

ٕٵَتبا١ٜٓ،  تٓٝإ ع٢ً ؾلٓٝاتٺٜب ،ٜنإاأَلإ َتُ «هٞـٵا٭َل ايكڂ»ٚ «ٚكا٤ ايڀبٝع١  ٚإ

 .(43)ٍـٳع٢ً ايبٳ هتعُاشلُا تواقاڄا اهتـع٢ا ممچ ،قلٜب نإ بُٝٓٗا تلاؿفٷ

يف سني  ١،هٝٸـٵَٔ ا٭ؿٜإ ٖاي١ ايكڂ ٕ يف نجرلڈٛٵيكـ أڂيبى ايكوِ املاٚكا٥ٞ يًهځ

ِٸـٵإٔ ا٭َل ايكڂ ٞٸ أع ٫ ٜكتِل  ،ُا ايبـا١ٝ٥ َٓٗاهٝٻ، ٭ؿٜإَٔ فيو. ؾؿٞ بعض ا ه

ٞٸـٵا٭َل ايكڂ ـٸ ،ع٢ً عامل َا ٚكا٤ ايڀبٝع١ ه عامل ايڀبٝع١. ْاٖٝو  اٙ يٌٌُٝ أٜٔاڄبٌ ٜتع

ٔڈ ،ايهٓؿًٛٝٛه١ٝ أٚ ايبٛف١ٜ :َجٌ ،ا٫دتُاع١ٝاملقاٖب عٔ إٔ بعض   املعلٚؾ١ نـٜ

ْٸ ـٻ ـاڄدٝٸ تٵؾځٚتعلٻ تٵقـ ٚقؿځ ػا ٟٸ ،ه١ع٢ً ا٭َٛك املك  ك١ٜ٩ٺ ع٢ً كغِ عـّ إسلامٖا ٭

ٍڈَاٚكا ٍڈ :ع٢ً فيو ١ٝ٥. ٚنُجا ٕٸ ايـٜا١ْ ايبٛف١ٜ ع ٚمبعن ٟٸ لـ أ  ـٺعٵبٴ عٔ اهتٓاؿٖا ٭

  .(44)ايباط١َٝٓٔ ايٝكع١  بٓٛعڈ٥ٞ ع تُٛٞ َاٚكا

ٚٸ: ٚيف ايٓتٝذ١ ميهٓٓا ايكٍٛ ِٸْ٘ ٫ إ :٫ڄأ  ٓلٚك٠ ٫ٚ ت٬مّ بني ايـٜٔ باملع٢ٓ ا٭ع

ْٛع ايتعلٜـ املعتُـ ٚؿا٥ل٠ إىل  ع١ٝ يف فيو ْاظل٠څبٳبٌ ايتٻ، ٚعامل َا ٚكا٤ ايڀبٝع١

ٟٸ ست٢ فُٛع١ ا٭ؿٜإ  :ٚثاْٝاڄ. ؿٜٓاڄ ـټعٳه١ٝ تٴـٵكات ايكڂَٔ ايتعًڊ ْٛعڈ سلٛي٘، ٚؼـٜـ أ

ٔ َتهاًَني ٜٵ٤ٳتلاُٖا دنَا ٚكا٤ ايڀبٝع١ ٚت٪َٔ بايؿٌِ بني ايڀبٝع١  ٫اييت 

ِٸ بٌ إٕ دٖٛل ايـٜٔ أَلٷ ،ٚاسـ َٚتواٚقني َٔ عاملڈ  َٔ ا٭َٛك املاٚكا١ٝ٥.  أٚهع ٚأع

ـٻ»ٓٛاْ٘ ا٫عتكاؿ با٭َل بععٚعًٝ٘ ٫ ميهٔ بٝإ سلٛي١ٝ تعلٜـ ايـٜٔ  أٚ  ،«ياملك

 .(45)ا٫عتكاؿ بايعٛاٖل املاٚكا١ٝ٥ ملجٌ تًو ا٭ؿٜإ

 

 ــــــ يَ ووبادئ التعسيفـ الد3

ـټا٭ػل٣ يٌ ًځعٹايإٕ إسـ٣  إىل تلدع ؿ ٚا٫ػت٬ف يف تعلٜـ ايـٜٔ دلٚم ايتع

ٕڈاحملكڍاػتٝاك  َتؿاٚت١ يف ؿكاهاتِٗ. ؾِٝرل َٔ ايڀبٝعٞ  ٚأهىڈ كني سٍٛ ايـٜٔ ملبا

ٚاملتُشٛك٠  ،أٜٔا ُرلٚك٠ ا٫ػت٬ف إىل ايتعاكٜـ اؿا١ًُ َٔ تًو اؾٗٛؿ ايٓعل١ٜ

 َلنن١ٜ َتؿاٚت١. سٍٛ ْكاطٺ

ٛټامل٪ؿٿ ،املؼتًؿ١بعض املباؿ٨ علض َا ًٜٞ ْ ٚيف  :ع يف تعلٜـ ايـ١ٜٜٔ إىل ايتٓ
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 ــــــ «املوّضع»أو  «املطّيل»التعسيف 

ـٸ ٚٸِاؾ٘ اتٸ يف تعلٜـ ايـٜٔ ٖٛ ٚاملتعاؿٍاملڀًٛب  إٕ اؿ ; أٟ اؾاَع١ٝب: ٫ڄأ

ِٸا٭ؾُٝع َِاؿٜك٘،  ًا٬َڄ نْٛ٘  ٚتٛسٝـ١ٜ أايشل١ٝ أٚ غرل اٱشل١ٝ; َٔ ا٭ؿٜإ اٱ ع

باملاْع١ٝ عٔ ؿػٍٛ ا٭غٝاك;  :ٚثاْٝاڄ غرل فات ايٌلٜع١;أٚ  ٌلٜع١ايفات ; غرل ايتٛسٝـ١ٜ

 «ايعٳلٳاؾ١»(، Superstitionٚ) «اـلاؾ١»(، Magicٚ) يوشلنعا ،«ًب٘ ايـٜٔ»أٟ أْٛاع 

(Witchcraftٚ ،)«ْٝ١ايلٚسا» (Spiritualism)،  ٚباقٞ املـاكي ٚا٭ٜـٜٛيٛدٝات

 ايـ١ْٜٛٝ، ٚايڀكٛي ٚايتكايٝـ ايٛط١ٝٓ. 

ٕٸ ٌَٓأ ا٫ػت٬ؾات يف تعلٜـ ايـٜٔ كادعٷٚ إىل ٖقٙ املوأي١; أٟ  ع٢ً ايلغِ َٔ أ

ـٺايوعٞ ٱ َع سؿغ  ،١ڄناؾچ أًباِٖ٘اؿٜل ايـٜٔ ٚملداَع ٚاسـ  هاؿ تعلٜ

ٌٸع٢ً ٍ ابتٓا٥٘ ػُِٛٝاتٗا املتؿاٚت١، ٚفيو َٔ ػ٬ ع١ َٔ نٳتٳٓٵاـُِٛٝات املڂ أق

 ايتعاؿٍٖٛ سؿغ ع٬ق١  يًُٓڀل ايكـِٜ إٔ نُاٍ ايتعلٜـ طبكاڄ إ٫چ، املِاؿٜلأنجل 

 ٚأك١ ٔٝٿايتعلٜؿات تلدع عًچ١ ٤ٌْٛ ٚظٗٛك اييف اؿكٝك١ ٚ. «املاْع١ٝ»ٚ «اؾاَع١ٝ»بني 

ـٸ ،إىل ايعـٍٚ عٔ ٖقا ا٭ٌُ ع١ٛهٻامل  .ايتعاؿٍ ٚاـلٚز عٔ س

ايتعلٜؿات اؿا١ًُ َٔ ػ٬ٍ ػُٝع ػِا٥ّ تًو ع١ ٖٞ ايتعلٜؿات املٛهٻإٕ 

ٌٸّ لٳإف ٫ دٳ ;باهِ ايـٜٔ تٵلؾځيعٛاٖل اييت عٴامجٝع  َِاؿٜكٗا.  أْٗا أٚهع َٔ ن

َٔ منافز  َج٬ڄ Scientific Study of Religionيف ف١ً  «لػٜٝٓ»ايقٟ فنلٙ تعلٜـ ايؾ

اؾاك١ٜ ٚا٭بـ١ٜ ٚ ١ٝسُٝٓا وٌِ ايٛعٞ باملوا٥ٌ ايـا٥ُ» ٖٚٛ: ،(46)ع١ايتعاكٜـ املٛهٻ

بقيو عدل املعتكـات ٚايتكايٝـ امللتبڀ١  ،يًؼ٬ْ ايٓٗا٥ٞ ٜتعني َورلٷ٘ ؾإْيٲْوإ 

ٛٳ ٛٳبػلض اكتكا٤ ٚت١ُٝٓ  ;واتامل٪هٸٌ ، ٚسُٝٓا تتٌهډٞعٵاي ٞ ٚاؿؿاظ ع٢ً عٵفيو اي

 . «إىل هڀض ايٛاقع ايـٜٔ ٜعٗل ؾإٕايتكايٝـ ٚاملعتكـات، تًو 

عٝح توتڀٝع إٔ  ;هُٔ يف سلٛشلا ٚداَعٝتٗاتع١ ايتعلٜؿات املٛهٻ إهاب١ٝإٕ 

ٛڈ١ املِاؿٜل ايتاكى١ٝ يًـٜٔ تٌٌُ ناؾچ  .َٔ ا٭ما٤ بٓش

 ع٢ً ٖقا ايٓٛع َٔ ايتعلٜؿات إًها٫ٕ أهاهٝإ: ؿٴلڇٜٳَٚع فيو 

َٸع 1 َٴٚدٛؿ َؿاِٖٝ عا  ؾاڄَعلٿؽلد٘ عٔ نْٛ٘ ١ يف ايتعلٜـ، ُٳٗٳبٵ١ ٚ

(Conclusive.) 
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بعض ايعٛاٖل ًب٘ ايـ١ٜٝٓ ٚؾتض ايڀلٜل أَاّ  ،«املاْع١ٝ»تٔعٝـ أٌُ ع 2

 يف ؿا٥ل٠ ايتعلٜـ. ـػٍٛ يً

ع٢ً ٌَلب  أػل٣ يًـٜٔ ع١ تٛدـ تعلٜؿاتٷَكابٌ ايتعلٜؿات املٛهٻيف  

ٔڈ أمنٛفزڈتبتين ع٢ً  ،ُنياملتهًڍ تُٗا َعٝاك متاَٝٔ; عٝح ٜهٕٛ تاكىٞ َعٝٻ َٔ ؿٜ

يف  ٌَه١ً ٖقا ايٓٛع َٔ ايتعلٜؿاتتهُٔ  .يقيو ايتعلٜـ ٚقهَٛاڄ َوتٓـاڄ

إف  ;نجرل٠ ٚسلٛي١ٝ اييت يـٜٗا أبعاؿٷ ،َِاؿٜل ا٭ؿٜإ ايها١ًََٔ  هجرلڈا٥ٗا يقِإ

ـٺ ٗامنافدلـ  ٟٸ ني ملٓٗرڈاملتبٓٸٔ، أٚ َعٝٻ يف آكا٤ ايباسجني املٓتُني إىل تكًٝ ْٸ ْعل  ػا

ب وٵايـٜٔ سٳ :هٞ... ؾُج٬ڄوٴ، نايبعـ ايعاطؿٞ أٚ ايٓټ٭بعاؿ ْعلت٘ عاڄبٳىتِل ايـٜٔ تٳ

ِٸ «ٚاٜتٗـ»تعلٜـ  اٱسواي »بُٝٓا ٖٛ  .«ايؿلؿ يف عنيت٘ ٚٚسـت٘»ب٘  ٖٛ َا ٜٗت

ّٸ ضشٵهاٍ املځٚا٫تٸ ا٫عتكاؿ بايقٚات »بع  «تاًٜٛك»ؾ٘ نُا ٜعلٿ .«َاػل٬ًٜل »عٓـ  «()ايتا

ؿْا ٖقٙ ايتعلٜؿات ـٳٚقـ عٳ .(47)«اٱفعإ مبؼًٛقات ؾٛم بٌل١ٜ»بع  »اهبرلٚ»ٚ ;«ايلٚس١ٝ

ب١ ايؿلؿ١ٜ يًـٜٔ; أٚ ا٫قتِاك ؾٝٗا ٓٵك١; ٫عتُاؿٖا ع٢ً اؾځَٔ دٓى ايتعلٜؿات املٔٝٻ

 .(48)ٚإغؿاشلا أٚ تػآٝٗا عٔ باقٞ ا٭بعاؿ ،ـ ايعاطؿٞ أٚ ا٫عتكاؿٟعٵع٢ً ايبٴ

 

 ــــــ «احلصسي»أو  «الػىولي»التعسيف 

( عٔ Exclusive) «ل١ِٜٵاؿځ»( Inclusiveٚ) «ايٌُٛي١ٝ»ؽتًـ ايتعلٜؿات 

ع٢ً سلٍٛ ٚهع١ ؿا٥ل٠  ؿاڄًځهٳاملقنٛك٠  إف تعڀـ ايتعاكٜـ ;ك١ع١ ٚاملٔٝٸايتعلٜؿات املٛهٻ

 ت٘أٚ قـٚؿٜ ت٘إىل سلٛيٝ ْاظلاڄلٟ ِٵايٌُٛيٞ أٚ اؿځاملِاؿٜل. بُٝٓا ٜهٕٛ ايتعلٜـ 

 ،«املٛٓٛع»يف ايتعلٜـ بع  «ل١ِٜٵاؿځ»أٚ  «ايٌُٛي١ٝ»ل . ٚع٢ً ٖقا تتعًچاملٛٓٛع ٭بعاؿ

ًتعلٜـ يتإ ػُِٛٝٸع١ ايٌُٛي١ٝ أٚ ايوإٔ ٚاؿاٍ . ي٘ٞ املعلٿف ك١ٜ٩ ٚتًكچ ٚؼهٞ

 كعا١ٜ ٚتأنٝـ ايتعلٜـ ع٢ً اؾاَع١ٝ ٚاملاْع١ٝ. ْؿو٘، ٚتعهوإ َـ٣ 

ع ٚاييت فنلٖا  ُٕٛيت ٜعتُـٖا املتهًڍيف ايتعلٜؿات ايٌُٛي١ٝ يًـٜٔ، ٚاي

 «ايعاطؿ١ٝ»ٚ «ايؿهل١ٜ»ٝاڄ يًعٓاُل ػًڍ٫ ٜعتدل ايـٜٔ  ،ع ُٕٛ املوًُٕٛ أٜٔاڄاملتهًڍ

ٌٷب، بٌ وٵيًبٌل ؾشٳ «ايوًٛن١ٝ»ٚ  «ايؿلؿ١ٜ»ؾُٝع َؿاٌُ اؿٝا٠  ٖٛ ًاَ

ًـٜٔ ي «اَع١ٝاؾ»قبٛشلا يؿل١ٝٓ  يف عنيٖقٙ ايتعلٜؿات َا ٜعين إٔ ، «ا٫دتُاع١ٝ»ٚ
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 . (49)َِوًډ ت٘ ٚػًٛؿٙ نأَلڈبأػق عامل١ٝ ايـٜٔ ٚأبـٜٸ تكٔٞ أٜٔاڄ

٘ ايػايب يف ايتٛدټ ٖٞٚ ،ل١ِٜٵايكلا٠٤ اؿځ تكعًـٜٔ يايٌُٛيٞ  ايتًكٞٚيف َكابٌ 

سٝح ٜكٔٞ ايتؿهٝو بني ٖاتني اجملُٛعتني َٔ  ;ايتكًٝـ املوٝشٞ ٚايجكاؾ١ ايػلب١ٝ

ايتعلٜـ ايٌُٛيٞ ٖٛ ايتعلٜـ بإٔ  «كٚيٓـ كابلتوٕٛ»ٚد١ٗ ْعل ب وٵسٳتعاكٜـ ايـٜٔ 

ٛٸايقٟ ٜتذوٻ ٜٚلتكٞ إىل ؿكد١  ،ل٠ يف اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ْٝاؾـ٠ َ٪ثٿ ٠ٺـ ؾٝ٘ ايـٜٔ مبجاب١ ق

ـ عٵبايؿعايٝات فات ايبٴلٟ يًـٜٔ ِٵايتعلٜـ اؿځ لِٳٜٴشٵ، يف سني «ا٭ٜـٜٛيٛدٝا ايـ١ْٜٛٝ»

تعلٜـ ٕ ايإ :أٜٔاڄ «ؾايـٜٓؼ»نُا قاٍ  ٜٓٛات َٚا ٚكا٤ ايڀبٝع١.ذ١ٗ مٛ املعاملتٸاٱكاؿٟ 

ٌٸٌُٛيٞ ٚاي  . (50)٥ٞاٚكاـٙ املعٵظٖٛل ايـٜٔ املعٟٓٛ ٚبٴ ا٫ْبواطٞ ٖٛ ايقٟ ٫ ى

ايتؿتٛا إىل ٚدٛؿ ٖقٜٔ املٓٗذني اؾـٜـٜٔ ايقٜٔ مج١ً َٔ  «ٜٛاػِٝ ٚاؾ»عتدل ٜٚٴ

اييت تأػق بعني  ،َٔ ايتعلٜؿات يًـٜٔاجملُٛع١ سٝح َاٍ إىل تًو  ;يف َوأي١ ايتعلٜـ

ٝات ا٫دتُاع١ٝ ا٭بعاؿ ايٓعل١ٜ )ايتع١ًُٝٝ( ٚايع١ًُٝ )املٓاهه١ٝ( ٚايتذًڍ تٛأ١َٝا٫عتباك 

ٝٿ يًـٜٔ ـ ايٛاسـعٵل١ٜ ٚفات ايبٴِٵاؿځ اتٝايتًكڍكـ إٔ نُا اعت)ايٛظٝؿ١ٝ(.  ٔ دن٤اڄ َٔ تب

ِٞ ا٭بعاؿ ا٭ػل٣ يًـٜٔ عٔ ايٓعل كٛاسـ تٴايـ عٵبٴاي، ٚبتأنٝـٖا ع٢ً ؾكط اؿكٝك١

 .(51)ٚا٫عتباك

ايٓعل إيٝ٘ َٔ يًـٜٔ ٚ «١لِٜٵاؿځ» ايكلا٠٤َٔ اي١ًِ ٚا٫كتباط بني  ٜٛدـ ْٛعٷ

. َٚٔ املِاؿؾات إٔ ٖقا ايٓٛع َٔ «ك١املتشكڍ»ابتٓا٤ ايتعلٜـ ع٢ً ا٭ؿٜإ ٚ ػاكزڈ

اييت ايعـٜـ َٔ ايتعلٜؿات نُا إٔ ايػلب١ٝ،  ايتعلٜؿات ٖٛ مثل٠ ايب١٦ٝ املوٝش١ٝ

ٝٸ١ٖٞ َِاؿٜل  ٕٛايػلبٝ ٕٚلاملؿهڍفنلٖا   عينَٜا  ،ًـٜٔي «١لِٜٵاؿځ» عٔ ايكلا٠٤ دً

نٚا ع٢ً أبلم اؾٛاْب ػاكد١ٝ، ٚكنډ َٔ ٚد١ٗٺإٔ ٖ٪٤٫ ْعلٚا إىل ا٭ؿٜإ ايتاكى١ٝ 

ِٻ املٌذلن١ ؾٝٗا، ٚ  .ـعٵع٢ً أهاي املع٢ٓ احملِٛك يف فاى ايبٴايـٜٔ  اؾٛعلٸَٔ ث

 لٟ يًـِٜٔٵايتعلٜـ ايٌُٛيٞ أٚ اؿځ َٔ نٌڎ اب١ٝدقٸا٫ػت٬ف يف إٕ ٌَٓأ 

ايتكايٝـ ايـ١ٜٝٓ ايوا٥ـ٠ ٚايلٚغ اؿان١ُ ع٢ً َُٓٗا إىل  إىل َـ٣ اهتٓاؿ نٌڎ ٜلدع

ٕٸ بعضٷسٝح كأ٣  ;تعايُُٝٗا ٌٸ أن١ًُٝ ايـٜٔ ْاظل٠څ أ َؿاٌُ  إىل اْوشاب٘ ع٢ً ن

ٛٻعٝح ٫ ٜٴ ،اؿٝا٠ ٍٴك اهتِ ٟٸ تك٬ ٍڈ أ يف نُاٍ ايـٜٔ آػل  ل بعضٷؾُٝا ؾوٻ ;عٓ٘ فا

ٟٸِٵانتُاٍ َعٓاٙ اؿځ   ٚعـّ ػلٚد٘ عٔ ْڀاق٘. ،ل
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 ــــــ «لاملتخكِّ»أو الديَ  «احلّل»الديَ 

ُٸآػل  ٜٛدـ اػت٬فٷ تًو ـ ِٓٻسٝح ت ;ات ايـ١ٜٝٓكاهايـ١ ببني ايعًّٛ املٗت

ًـٜٔ إىل فُٛعتني َتُاٜنتني، ايـاػ١ًٝ ياـاكد١ٝ أٚ ايعًّٛ ع٢ً أهاي ايٓعل٠ 

ٝٸتٻٜٚ  . «لاملتشكڍ»أٚ  «اؿلٸ»َٔ ػ٬ٍ تعلٜـ ايـٜٔ  اڄٔض فيو دً

٢ ايل١ٜ٩ ايـاػ١ًٝ ملٛٓٛع ٜتبٓٸ ،َا ِڈَٓعٛك َتهًڍٜعتُـ تعلٜـ ايـٜٔ َٔ 

ٔڈٚتكٝټ ها٥٘عٔ اتٸ ؾ٬ٔڄ ،ؿكاهت٘ ْٸ ـٙ بـٜ ، ايـٜٔ يـ٣ امل٪َٓني فيو، ع٢ً ُٛك٠ ػا

ـٿإف ٜٛدـ بني  ;مبجاب١ ايِٛك٠ اؿكٝك١ٝ ٚايِشٝش١ ي٘ٚاييت ٖٞ  َ٘ ايتعلٜـ ايقٟ ٜك

ِٸعٔ ايـٜٔ  ّٸ مبعٓاٙ ا٭ع ٕٷ ،ًاهع ٕٷٛٵؾ ي٘ بٳل ٚامل٪كٻٚبني ايـٜٔ املتشكڍ أٚ ا٭ػ  بٛ

ٚعـّ  ،ؿ عـّ ايتٛاؾل ايب٦ٝٞفلٸإىل  ٫ أْٸ٘ كادعٷ ،بني سكٝك١ ايـٜٔ ٚٚاقعٝت٘ َوتُلٸ

ل ع٢ً ؼكٝل نُاشلِ ايؿهلٟ َٚكاُـِٖ. بٌ إٕ سؿغ ٖقٙ املواس١ قـك٠ ايبٌ

ـٺ ٚٳ ايؿا١ًُ ٜهٕٛ عٔ قِ َٔ أدٌ تعنٜن كغب١ املٛايني يف  ;ٚاع١ٝ بإكاؿ٠ٺ ٌَؿٛعڈ ٞڈعٵٚ

ٞٸ بٳايهؿاغ ٚاملجابل٠ َٔ أدٌ نُاٍ ايـٜٔ، ٚبايتٻ ايؿلؿٟ ٚا٫دتُاعٞ ع ؼكٝل ايلق

عًُا٤ اي٬ٖٛت يف ٚاع١ٝ يـ٣  كغب١ڄع٢ً ايـٚاّ ٚشلقا ايوبب لـ . ٭تباع فيو ايـٜٔ

ـٺبٱؿ٤٫ ا إٔ ايباسجني اٯػلٜٔ يف فاٍ لـ ع٢ً سكٝك١ ايـٜٔ. يف سني  َبينٸ تعلٜ

عاخ ا٭ٚيٛز وذلمٕٚ عٔ ػاكدٞ،  ٜٓعلٕٚ إىل ايـٜٔ َٔ َٛقعڈٚايقٜٔ  ،ايـٜٔ

 .لع٢ً ايـٜٔ املتشكڍ نٕٚ يف ْعلتِٜٗلنڍ١ٝٚ ايـٜٔ، ١ ٚأسكڍك١ بِشٸتعًڍاملاؿ٫ت اجملٚ

يف ايٛاقع ايتاكىٞ ف لڇع٢ً بٝإ إٔ َا عٴ بٸإٔ اٖتُاَِٗ يف َكاّ ايتعلٜـ ِٜٓنُا 

 ل.ٖٛ ايـٜٔ املتشكڍ اَتـاؿ اجملتُعات ايبٌل١ٜ باهِ ايـٜٔ ع٢ًٚ

ـٳ إ ٖقهـك بٓا ايتقنرل أ ٖٛ  ،لأٟ ابتٓا٤ ايتعلٜـ ع٢ً ايـٜٔ املتشكڍ ٕ;ـٳٜٵاي

 ؾ٬هؿ١ ايـٜٔإٔ ٌَلب يف سني  ;ٚاٱْاهٝني ٚعًُا٤ ايٓؿى ٚا٫دتُاعػني امل٪كٿٌَلب 

، ٚايتعاكٜـ غرل بني ايتعاكٜـ ايه١َٝ٬ عٔ ايـٜٔ اؿلٸ طٺهٳٚٳ يف َٛقعڈٜتُٛٓع 

ٕٵ ،لايه١َٝ٬ يًـٜٔ املتشكڍ نتعاكٜـ َٚكٝٸـ٠  يٝوت َٓشام٠ڄِٗ ناْت تعاكٜؿ ٚإ

، بٌ يٮؿٜإٝات ايتاكى١ٝ ع٢ً ايتذًڍ ٔٳبٵتٴيهٓٸٗا يف ايٛقت ْؿو٘ مل  ،ُنياملتهًڍ

ـٻ أٜٔاڄ تٵوشبٳْا  .«سكٝك١ ايـٜٔ»يف ايهٌـ عٔ  ات املٛايني سٍٛ ايـٜٔ اؿلٸعٝع٢ً َ

٢ ٜتبٓٸ، «ٸٚدٛؿٟ لڈوٳْٳ»فا يًـٜٔ  اڄَٔ بني تعلٜؿات عًُا٤ ا٫دتُاع لـ تعلٜؿ
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كاٍ: إٕ ايؿل١ٝٓ إىل ؿكد١ أْ٘ ٜٴ ،ك١ َٔ ايـٜٔايِٛك٠ املتشكڍع٢ً  ُلاس١ڄـ ٜ٪نڍٚ

ل ٚا٭هاي سٍٛ بٳعتٳا٫عتكاؿ بإٔ ايتشكٝل املڂع٢ً  َبت١ٝٓڅاملٓٗر ا٭هاه١ٝ ٭ُشاب ٖقا 

ٕٷ ٢ إ٫چ٫ ٜتوٓٸَع٢ٓ ٚسكٝك١ ايعاٖل٠ ايـ١ٜٝٓ  ٞپ َٔ ػ٬ٍ إثبات إٔ ايـٜٔ ٖٛ نٝا  س

ٟپ كٛقٞ أٚ اؿٓعاّ َٔ اي ْٛعاڄاْتناع١ٝ أٚ  ؾهل٠ڄٌ ٘ ميجٿ، ٫ أْيف سٝا٠ ايبٌل ٚأبـ

 ػ٬قٞ.ا٭

 

 ــــــ ؟وٍػأ وأصن الديَ أً وظيفتْ

ـټأهباب تلدع بعض  ٛټ إىليف تعلٜـ ايـٜٔ  ؿظاٖل٠ ايتع ع يف املباؿ٨ ايتٓ

اهتٓـ  :. ؾُج٬ڄَٛٓٛع ايـٜٔإىل  ٚيٛدِٗػٌ ايف َـايباسجني ٚاػت٬ف ايٓعل١ٜ، 

يف تعلٜؿاتِٗ ع٢ً ايبشح سٍٛ أٌُ ايـٜٔ ٌَٚٓأ  اٱْاهٕٝٛ ٚبعض عًُا٤ ا٫دتُاع

َٳ ٫ بايڀبع هتهٕٛ تعاكٜؿِٗ تًو َتُاٜن٠ڄٚا٫عتكاؿ ايـٜين.   ٔٵقاي١ عٔ تعاكٜـ 

ُټ َٳ «فات» إىل ٌناْت غاٜت٘ ايتٛ  «ايٛظٝؿ١ٝ»ع٢ً اؾٛاْب ى تعلٜؿ٘ أهٻ ٔٵايـٜٔ، أٚ 

٫ْتؿا٤ ٚد٘  ;اٯػل ْ٘ ٜوتشٌٝ تلدٝض أسـُٖا ع٢ًإ :يكٍٛإىل اا ٜـعْٛا ممچ ،ي٘

 .املكاٜو١ ٚاملكاك١ْ بُٝٓٗا

بني فُٛعتني  «Religion: The Social Context» ٘يف نتاب «َو غٜٛل»ن يكـ َٝٻ

ايتعلٜـ ٚ ;(.Substantive def) «ايقاتٞ»ايتعلٜـ  :عًٝٗاأطًل ٚ ،يـٜٔأَ تعلٜؿات 

إٕ ايتعاكٜـ ايقات١ٝ »: سٝح ٌٜرل إيٝ٘ قٛي٘ ;(52)(.Functional def) «ايٛظٝؿٞ»

 إىل آثاكايتعاكٜـ ايٛظٝؿ١ٝ ْعلت  بُٝٓاايـٜٔ،  «َا١ٖٝ»إىل  ْاظل٠ڄناْت ٚاؾٖٛل١ٜ 

ايتعاكٜـ ايٛظٝؿ١ٝ عٔ ايتعاكٜـ اؾٖٛل١ٜ متتام ايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ.  ٝات٘ايـٜٔ ٚػًڍ

ٛٿ، أسؤايـٜٔ ٚقتٛاٙ بٝاْٗا يقات تعلٜؿاڄ، ٚبأْٸٗا أؿمٸ تٌؼِٝاڄ ٚ َٔ ؽ يٓا مما ٜو

ِٸ متٝٝنٙ ٚ ف ع٢ً ايـٜٔ بوٗٛي١ٺتعلټايػ٬شلا  َع إٔ عني ٚد٘ ا٫َتٝام ٖقا . ٙعٔ غرلَٔ ث

تعاكٜـ ايـٜٔ إىل ٖٚٞ أْٗا إفا َا قٝوت  ايتعاكٜـ; فيو ايٓٛع َٔيف  ٓك١ِٺمل َٛدبٷ

ًاڄ. ـٵتهٕٛ أنجل ػٳ ،ام ايـٜين ٚايجكايف يٌؼّ املعلٻفٝٚٚٓعت يف ايو ،ايٛظٝؿ١ٝ

ع٢ً  لٜٔ ايػلبٝني ع يف أهاهٗا ع ُاؿق١ڄيًُتؿهڍايتعاكٜـ اؾٖٛل١ٜ ناْت َٚٔ ٖٓا 

 ٓاڄ. ؿٜٓاڄ َعٝٻ ٫ ٌٌُٜ إ٫چايـٜٔ املوٝشٞ ع ايػلبٞ، ٚبعٔٗا 
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 ،تهتؿٞ ببٝإ اـِا٥ّ ايٓٛع١ٝ يًـٜٔ إٔ ايتعاكٜـ اؾٖٛل١ٜ َٚٔ ايٛآض

دٖٛل عٔ َا١ٖٝ ٚايهٌـ ُعٛب١ إىل  كادعٷٍ ايبشح عٔ ػِا٥ِ٘ ايقات١ٝ; ٚفيو ـٳبٳ

ـټنايـٜٔ. ٚ ظاٖل٠ٺ أَا  .(53)ـٕٚ َِـامب عا٤ٶؿٸاايتعلٜـ ايقاتٞ يًـٜٔ  عًٝ٘ ٜٓبػٞ ع

ايتعاكٜـ اؾٖٛل١ٜ يًـٜٔ هع١ سلٛيٝتٗا تؿٛم مبلاتب هع١  ؾإٕ «ايٓٛع١ٝ»ايتعلٜؿات 

ٔٳؿځ; ٭ٕ قاٚي١ ايعډ(كٗاؼكڊ)ع٢ً ؾلض  ايٝـ ع٢ً ايؿٍِٛ إىل ٚٓع  تٵل بٗا قـ أؾ

 تٵتهٕٛ قـ استًډَٔ املِاؿٜل. ٚبٗقا ايًشاظ  ممهٔ يتٌٌُ أندل عـؿٺ ;ن١املٌذل

 .«ايٛظٝؿٞ»ٚايتعلٜـ  «اؾٖٛلٟ»ڀاڄ بني ايتعلٜـ هٳٚٳَٛقعاڄ 

ِٸ ،«ايٛظٝؿ١ٝ»إٕ ايتعاكٜـ   مٖٛا ع إىل سـڎ تٵدقبٳٚ ،بٗا عًُا٤ ا٫دتُاع اييت اٖت

ٖقا ايو٪اٍ: َا ٖٞ ٚظا٥ـ ايـٜٔ  ٔداب١ عقـ كاَت اٱ، ا٫دتُاعٞ عًُا٤ ايٓؿىَا ع 

ُٸ تٵايؿلؿ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ؟ شلقا أٚيځ ١ٝ نبرل٠ يٓتا٥ر ٚآثاك ا٫عتكاؿ املكاكب١ ايٛظٝؿ١ٝ أٖ

٘ ٦ط٬م ايبشح عٔ دقٚك ايـٜٔ ٌَٚٓٚايوًٛى ايـٜين، بُٝٓا مل ًٜؿت اْتباٖٗا ع٢ً اٱ

ايتعلٜـ اؾٖٛلٟ  إىلايتعلٜـ ايٛظٝؿٞ  «لٜٛغَو » قابٌٚقـ . (54)اْٝت٘ٚسكٝكت٘ ٚسكچ

 :نايتايٞيًـٜٔ 

ٌڈ وتهِايتعلٜـ اؾٖٛلٟ ع 1 ، يف «ٓنياملتـٜٿ»تكلٜل  إىلَٔ ا٭ًهاٍ  بٌه

ٍڈ، امللاقبني تكلٜلسني إٔ ايتعلٜـ ايٛظٝؿٞ ٜعتُـ ع٢ً  نبرل ع  ع إىل سـڎ غرل َبا

ـٻ  .و ؾٝٗاٌهڍٜقـ ، بٌ ِٓٗسٛاؾن تـٜټؿٚاؾع ٚسٍٛ ٓني املتـٜٿعٝات مب

ـٸٙهٔ َا ميع 2 ـٺ ْكڀ١ځ ع متشٛك ايتعلٜـ سٍٛ يف ايتعلٜؿات اؾٖٛل١ٜ ع أٟ  ٓع

ٛٸ ْكڀ١ځ ـٸعٳٜٴ ُابٳكٴع  ٓنياملتـٜٿ ٖقا ايٓٛع َٔ ايتعاكٜـ ٜبـٟ  يف ايتعلٜـ ايٛظٝؿٞ; ٭ٕ ٠ٺق

ؾكـ متٸ يف ايتعلٜـ ا٭ػرل  «املاْع١ٝ»َٓك١ِ  أَاتكلٜل ايٓاظلٜٔ احملاٜـٜٔ. اهتٓاؿٙ ع٢ً 

ؾ٬هؿ١ ٌ ٝٵَٳإٔ ع٢ً ايلغِ َٔ  ،ْعِايتعلٜـ اؾٖٛلٟ. نبرل يف  ددلاْٗا إىل سـڎ

يف علِٓٗ يًتعاكٜـ عًُا٤ ا٫دتُاع ابً٘ كغب١ كٜيـٜٔ اؾٖٛل١ٜ اتعاكٜـ  مٛايـٜٔ 

إٔ ٜبشح يف  ،«ؿٚكناِٜ» :َجٌ ،إٔ ٖقٙ املوأي١ مل متٓع عًُا٤ ا٫دتُاع ، إ٫چايٛظٝؿ١ٝ

ِټ ٍڈ عٔك ايبـا١ٝ٥ يًشٝا٠ ايـ١ٜٝٓ ٛٳيف اي ـٸيٮؿٜإ  ٚاسـ٠ٺ أُٛ ٚا٫عتكاؿ ايـٜين يف  ؿ٠املتع

 .(55)اجملتُعات املؼتًؿ١
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 ــــــ «ياتمِّالتج »أو «التجازب»ابتٍاء التعسيف عمى 

ٕٸ  ٫ تبتين ١ٝ اْايباط١ٝٓ ٚايٌؼِـ٠ ع٢ً ايتذاكب ايـٜٔ امل٪نڍتعاكٜـ  إ

ِٷ ،ايؿلؿ١ٜ يًـٜٔا٭بعاؿ  بائلٚك٠ ع٢ً ع٢ً ايتعاكٜـ املبت١ٝٓ ع٢ً  ٚا٭َل ْؿو٘ سان

إف قـ  ;بوٵ١ ؾشٳب١ اؾُعٝٸٓٵٝات ايـٜٔ اـاكد١ٝ; سٝح ٫ ميهٔ محًٗا ع٢ً اؾځػًڍ

، ٭سـ تًو ا٭بعاؿ ايؿلؿ١ٜ أٚ اؾُع١ٝ يًتذلب١ ايـ١ٜٝٓ ٜهٕٛ ن٬ ايتعلٜؿني ٌَرلاڄ

َع أْ٘ ميهٔ ٞ ايـٜٔ. ب١ ع٢ً اؾاْب ايؿلؿ ٚاؾُعٞ يتذًچٚايٓتا٥ر املذلتٿاٯثاك نقا ٚ

ٝٸباكم٠ بني ٖقٜٔ ايتعلٜؿني  ٚؾلٚمڈ اػت٬ؾاتٺكُـ   أػل٣. اتٺباعتباك سٝج

ع٢ً  يف أهاهٗا ٧هتتٸ ،أٟ ايتعلٜؿات املبت١ٝٓ ع٢ً ايتذلب١ ،اجملُٛع١ ا٭ٚىل

 ٞ ٚدـاْٞعٵٚٳـ ع٢ً ٓلٚك٠ إهاؿ ٚت٪نڍ ،ٚاملٌاكن١ ٚايتعآـ ايؿَِٗٔ  ْٛعڈ

ايٓاظل٠ إىل  ،َٔ ايتعاكٜـاجملُٛع١ ايجا١ْٝ  تٛيٞيف سني  ;َٛكؿ ايـكاه١املٛٓٛع ب

ٚتوتٓـ يف فيو ٌاٖـ٠ ٚاملكاك١ْ ايع١ٝٓٝ، بامل بايػاڄ اٖتُاَاڄ ،ٝات ايـ١ٜٝٓعِٓل ايتذًڍ

 ع٢ً ايبٝإ ٚايتشًٌٝ. 

َٴ «ايتذلب١»املبت١ٝٓ ع٢ً تعًُٓا ايتعاكٜـ  ٌٸبٳوٵايـ١ٜٝٓ  ٔڈ كاڄ بإٔ ن  اڄَٛٓٛعٜكع  ؿٜ

ٞٸ ك٘ يف هٝامڈا َا ٜٛسٞ بتشكڊٖٚقيًـكاه١،  َوتك٬ڋ ْٸ تاكى ات٘ ، ي٘ زلٚثكايف ػا

ًٳوډإف  ;ايؿلؿ١ٜ ٚا٫مِاك١ٜ ايؿلٜـ٠ َٔ ْٛعٗا تهٕٛ اـُِٛٝات إٔ تًو يف  ٫ 

ٟٸ سان١ُڄ ٟٸ باسحٺ ع٢ً ؿكاه١ أ ؼكٝك١ٝ ػاكد١ٝ  قاٚي١ٺ يقيو ايـٜٔ، ٚتٓؿٞ أ

ك َٔ ١ُٖٓٝ ٖٛ ايتشلټايتذلب١ ايـ١ٜٝٓ إىل فيو ؾإٕ ٖـف َكاكب١  َٚٔاؾاڄيتعُُٝ٘. 

ِٿ ٚا٫هتـ٫٫تايكٛاعـ ٚا٭سهاّ ايع١ًُٝ   يؿٔا٤ٺاجملاٍ  ؾوضبػ١ٝ  ;ؾ١لٵاملعلؾ١ٝ اي

َټؼهُ٘ ا ،كتًـ متاَاڄ يـٜٔ. يف سني ١ سٍٛ اكٝايتشكڊٚايتؿورلات ايٛدـا١ْٝ ٬ت يتأ

ك١ ٚإيناَات أػل٣. بٳوٵَٴ تٺع٢ً اؾذلآاٝات ايـ١ٜٝٓ ايتعاكٜـ املبت١ٝٓ ع٢ً ايتذًڍ ٧تته

ُٴإ :ميهٓٓا ايكٍٛ ٖقا املٓعٛكَٚٔ  ٛٸ كاڄٛٳٕ ٖٓاى  ، ع١ يًـٜٔ يف اجملتُعات املؼتًؿ١َتٓ

باسجني يف فاٍ ايـٜٔ ٚيٛز ايٍ ٛٻبٝٓٗا يف املٓا٧ً ٚاٯثاك قـ ػٳ إٔ ايتٌاب٘ ايٓويبٸ إ٫چ

يف َوتؿٝـٜٔ َٔ ا٭هايٝب ٚاملٓاٖر املقنٛك٠  ،ايتبٝٝين ٚايتڀبٝكٞغُاك ايبشح 

ٝات ايتعاكٜـ امللتهن٠ ع٢ً ػًڍٖٛ هبب كٚاز ايـكاهات ايتاكى١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ. ٖٚقا 

اهتواغ١ عًُا٤ اي٬ٖٛت  ، ٚيف املكابٌػني عاؿ٠ڄيـ٣ عًُا٤ ا٫دتُاع ٚامل٪كٿ ايـٜٔ



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد الثامن واخلمسون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

 يـ١ٜٝٓ.ايتذلب١ ااؿان١ٝ عٔ ًتعاكٜـ يٚاٱْاه١ ٚبعض ؾ٬هؿ١ ايـٜٔ 

 

 ــــــ التعسيف الفسدي أو االجتىاعي لمديَ

ٚٸاملَا ٖٛ  ٚايقٖٔ ستٝادات ايؿلؿ َٚواعٝ٘ ايباط١ٝٓ اٍ يًـٜٔ؟ ٌٖ ٌٓأ ا٭

٘ ايـٜٔ أّ إٔ تٵأزلٳ ٤ٺًٞ ٫ػذلاع ٚػًل تٵباؿكٳٖٞ اييت ْوإ يعبكل١ٜ اٱٚاـ٬چم  ايوٝٸاٍ

 تٵـٳٖٞ اييت ٚيډاملتذاٚم٠ يًؿلؿا١ْٝ ٚائلٚكات ا٫دتُاع١ٝ  اؾُع١ٜٛبات اؿٝا٠ َتڀًچ

٢ يٛ شتٸؾ؟ اٯػلٜٔ ع٢ً تًبٝتٗا ، فدل٠ڄيـ٣ أؾلاؿ اجملتُعباؿاد١ إىل ايـٜٔ اٱسواي 

َٔ بٌلٜاڄ، ْٚعلْا إيٝ٘  ْتاداڄايـٜٔ  ٜعتدل ٔٵ( ملځParadigm) ١جايُٝٓا با٭ؾهاك املهًډ

 . ٝبك٢ َڀلٚساڄهايو٪اٍ َٓعٛك عًُا٤ اي٬ٖٛت، ؾإٕ 

ٞٸأْ٘ ٚنُا  ٌٸع يًـٜٔ  َع قبٍٛ املٌٓأ اٱشل ٭ؿٜإ إىل ابايٓوب١  ع٢ً ا٭ق

إب٬ؽ ايـٜٔ بٛاهڀ١ : ٌٖ نإ ايو٪اٍ املڀلٚغ ٖٛع هٝهٕٛ  (ايتٛسٝـ١ٜ )ايوُا١ٜٚ

تأَني سٝا٠ ػاٚمٙ يٌٌُٝ  أّ َكِٛكاڄ ع٢ً تًب١ٝ اؿادٝات ايؿلؿ١ٜ يًبٌلٌ اهلل هٴكٴ

إفا قٙ ا٭ؿٜإ ِٖ ا٭ؾلاؿ أّ اجملتُعات؟ ب بٌٖٗ املؼاطځ؟ أٜٔاڄا٫دتُاع١ٝ امل٪َٓني 

ايٓاظل٠ إىل اؿٝا٠ إْناٍ ايٌلا٥ع َٔ ا٭ؾلاؿ ؾُا ٖٞ اؿه١ُ املؼاطځب ِٖ نإ 

َٸ٪ػٳٜٴ ِٳ؟ ٚيٹ٭تباعٗا ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝاؾُع١ٜٛ ٚ  ،ظلٜل٠ بعٔٗا ١ڄ١ ناؾچق أؾلاؿ ا٭

ـٻ :َٔ قبٌٝ ،عًٝٗا ايعقابٍ ٓنٻتٝؾ أَا إفا نإ اـڀاب ايـٜين ٚ؟ ٚ... ّـٵَاك ٚاشلځاي

ٟٸؾٮيًُذتُعات  ٗاڄَٛدٻ  ٬َى ايجٛاب ٚايعكاب يف ا٭ؿٜإ ْاظلاڄ ٜهٕٛ عاؿ٠ڄ ٤ًٞٺ دٌ أ

ٌٿ، ٭ؾلاؿإىل ا ٛٿٜٚهٕٛ إَا َب  !؟شلِ ؾاڄلاڄ ٚإَا ك

ؿا٤ ا٭دٛب١ ايٌاؾ١ٝ ع٢ً ٖات٘ ا٭ه١ً٦. ؾذا٤ت ٝ٭دٌ اهت نجرل٠څ َواعڈ تٵيځقٹقـ بٴ

ٌٸيف أؿيتٗا اٱ دابات َتأكدش١ڄتًو اٱ ٚا٭نجل، بٌ مجعت يف ايػايب  قٓاع١ٝ بني ا٭ق

ـٸ ٘ تًو املواعٞ يتشكٝل سٌڎتٛدټعـّ ، ٖٚقا ٫ ٜعين (56)بني ٖقا ٚفاى إَا ؿ; أٟ ق

ـٻٛآض إٔ َٚٔ اي ٖقا أٚ فاى.  «ملافا»ٚ «َٔ أٜٔ»عًُا٤ ايٓؿى سٍٛ َٗا ا٭دٛب١ اييت ق

اييت  ،عًُا٤ ا٫دتُاعْوإ; غ٬ف كؿٚؿ اؿٝج١ٝ ايؿلؿا١ْٝ يٲقـ يٛسغ ؾٝٗا  ؟ايـٜٔ

ٟٸعٵقاَت ع٢ً ايبٴ مل  ١ٝايهًچٖقٙ ايكاعـ٠ َع فيو ٫ وؤ بٓا ا٫عتكاؿ بإٔ . ـ اؾُعٛ

 عًُا٤ ا٫دتُاع ٚعًُا٤ ايٓؿى. ع٢ً  لٷهڃأْٗا سٹأ٬ُڄ، أٚ تتعلض يًٓكض 
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ٕٸ  ِٸٚنٝؿُا نإ إ كني ٖٛ علض آكا٤ بعض احملكڍيف تكلٜلْا ملواك املوأي١  املٗ

ٝح ; عع٢ً ايؿلؿأْعاكِٖ يف تعلٜـ ايـٜٔ ٚتبٝٝٓ٘  ٌٻٗٛا دٴايقٜٔ قـ ٚدٻ ،ايـٜٓٝني

ـټ َٳذ٬ڄع  ،١ يًـٜٔب١ اؾُعٜٛٸٓٵآػل ع٢ً اؾځ ٝـ بعضڈٚيف املكابٌ تأنيًـٜٔ،  ٝاڄًٹَٴذٵٚ ٚٙ 

 .ٚتٓاٚي٘ ملوا٥ً٘ َٚك٫ٛت٘ يف إطاك هٝام َواكٙ ا٫دتُاعٞ

 :َٔ َٔ تعلٜـ نٌڎ وتؿاؿ عاؿ٠ڄهع١ ا٫ػت٬ف بني ٖاتني املكاكبتني ٜٴ يبٝإ

ٚٸسٝح ; «زلٝحا»ٚ «ٚاٜتٗـ» إيٝ٘ ايؿلؿ يف ٚسـت٘  ٧إٔ ايـٜٔ ٖٛ َا ًٜتذٍ كأ٣ ا٭

ّٷ ;ٚعنيت٘ ٞٸ بُٝٓا ٜل٣ ايجاْٞ أْ٘ إينا ٞٸ ق َتعًچكاڄ٪ػٳٜٴُا ، قًډمجع ٚقـ . بائُرل ايٌؼِ

ـٸ٠ٺ «زلٝحا»ػايـ   ٚاملواعٞايلغبات ايؿلؿ١ٜ ٌٜٓأ عٔ ايـٜٔ ايكا٥ًني بإٔ  بٌ

ايـٜٔ  دقٚكإٔ ب ، َعتكـاڄا٠ ٚؾ٬غ ايلٚغ ايؿلؿ١ٜٚإٔ ٚظا٥ؿ٘ تكتِل ع٢ً لايباط١ٝٓ، 

ُٿ  .(57)باؾُاع١ل تتعًډك٘ ٚآثاك ؼكڊ، ب١ اؾُع١ٜٛٓٵاؾځ ١ً يفا٭١ًُٝ َتأ

: ٜكٍٛسٝح َػاٜل٠،  بِٛك٠ٺٖقٙ املوأي١ ؾكـ نإ دٛاب٘ عٔ  «ٜٝٓػلدٕٛ »أَا  

فيو  إٔ ١ٝ، إ٫چاْٱْوإ ايٓؿوإٔ ايـٜٔ قـ اهتٛؾ٢ يف ا٭هاي مجٝع استٝادات اكغِ 

ٔڈ ب كأٜ٘وٳع عځادتُاع١ٝ; ٭ْ٘  ظاٖل٠ڄ٫ ىـَ يف نْٛ٘  َٔ  ع ٫ ميهٔ اهاؿ ؿٜ

ٞٸ لٷطاملا مل ٜهٔ شلا تعًڊػ٬ٍ املعتكـات ايٌؼ١ِٝ  ِٸ ٜوتؼًّ. ٚادتُاع  «ػلٜٝٓ» َٔ ث

 باتع٢ً املتڀًډ هٝب أٜٔاڄ عنُا هٝب ع٢ً ا٫ستٝادات ايؿلؿ١ٜ ع إٔ ايـٜٔ 

ـٻ ٚهرلاڄ .(58)ا٫دتُاع١ٝ  أْ٘ هٛا٤ اعتدلْا ايـٜٔ  «بلغوٕٛ ٟٖٓل»عٞ ع٢ً املٓٗر ْؿو٘ ٜ

ٌٸبٳادتُاعٝاڄ بايقات أٚ بايتٻ ٚٵكْهاك إميهٔ  ا٭سٛاٍ ٫ ع، ؾؿٞ ن ٙ ا٫دتُاعٞ أٚ ؿٳ

 .(59)ايتٌهٝو ؾٝ٘
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 غسعّية السياضات السوحّية وحدودِا

 يف ضوء وواقف أِن البيت واحتجاجاتّي دزاضٌة

 

 المىسىي د. السيد أبى الفضل

 شوىرياإلد. محمد فنائي 

 علي الىرديترجمة: 

 

 ــــــ اخلالصة

يـ٣  «ا١ٓ ايلٚس١ٜٝايل»بايلغِ َٔ ايِٛك٠ ايُٓڀ١ٝ ايوا٥ـ٠ اييت ؼًُٗا َؿلؿ٠ 

١ مياكهٗا َٔ ا٭ؾعاٍ ايٌاقچ ٚاييت قـ تعين شلِ: ا٫يتناّ مبذُٛع١ٺ ،ايعـٜـ َٔ ايٓاي

َٳ ٛٿلٳعٵٜٴ ٔٵبعض  ؿّٗٛ ايِشٝض شلا ميهٔ تًؼِٝ٘ امل إ٫چ إٔؾ١ أٚ امللتآني، ف باملتِ

هًٛب ايڀلٜك١ املوٕٓٛ، ٚايوبٌٝ ا٭ٚسـ ملػاؿك٠ أٗا دٖٛل ايٌلٜع١ املهٕٓٛ، ٚبأْ

ٞٸ ٕ َا متتام ب٘ ايلٜا١ٓ ايـ١ٜٝٓ عٔ إاْٞ. ىل املكاّ ايلبٸإٚايعلٚز  ،ايكؿّ ايٓؿواْ

 ،ايـٚاؾع ايباعج١ شلايف ١ٓ فاتٗا; إْٸُا ايلٖبا١ْٝ ٚايلٜا١ٓ املٓشلؾ١ أَلٷ يٝى يف ايلٜا

ّٸ ٝٸ»املأثٛك:  ٚا٭بعاؿ اييت تٌتٌُ عًٝٗا. َٚا ايلهاي١ اييت وًُٗا ايٓ ١ أَيت كٖباْ

و بايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ ايو١ًُٝ، ٚايتُوټ ،ملػاؿك٠ ايلٜا١ٓ املٓشلؾ١ إ٫چ ؿع٠ٛڅ «اؾٗاؿ

ٌٸ ٕ ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ يٝوت َلؾ١ٓٛڄأىل إٚايتٜٓٛ٘   شلا.أًها به

ْٚعلاڄ يًڀابع ا٫دتُاعٞ ٚايٌُٛيٞ ايقٟ ميتام ب٘ ايـٜٔ اٱه٬َٞ ؾاملؿاِٖٝ 

ـٻ١ٔ عٓ٘ املتُؼٿ ٞٸ إٔ تهٕٛ فات طابعڈ ٫ بٴ  «ايلٜا١ٓ»ٚسلٛيٞ أٜٔاڄ. َٚؿّٗٛ  ادتُاع
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ٟٸؾڂيٝؼلدٗا َٔ أڂ ;ؾاٱه٬ّ ٜلتكٞ بايلٜا١ٓ .َٔ مج١ً ٖقٙ املؿاِٖٝ ائٝٸل  كٗا ايؿلؿ

ٞٸل ؾڂىل ا٭ڂإ ىل اٱطاس١ إـ وٳتتذاٚم تلٜٚض اؾځ ل عٔ مماكه١ٺيتعبٿ ;بسٵايلٻ ا٫دتُاع

ِٳ  ِ ايٓؿى. ٓٳب

ًٸتتبٓٸ عدل َلادع١  ،لات ايلٜا١ٓ املبتػا٠ ؿٜٓٝاڄ٢ ٖقٙ ايـكاه١ كُـ َ٪

ُٸ ٛٿ ^١ املعَِٛنياملٓاظلات ايتاكى١ٝ يٮ٥  ؾ١ املعاُلٜٔ شلِ.َع بعض املتِ

 

 ــــــ املكّدوة

 ايّٝٛ،ىل إاملبتػا٠ ؿٜٓٝاڄ، َٓق ُـك اٱه٬ّ ٚ «ايلٜا١ٓ»ض َؿّٗٛ يكـ تعلٻ

ٗٸ»ٌ بٳيًتٌٜٛ٘ َٔ قٹ ثلا٤ ٝاْاڄ أػل٣ هب٬ٝڄ ي٬هذلمام ٚاٱسأؼٹق تټا، ٚ«هنياٍ املتٓوٿاؾ

دـٜـ٠ شلقا املبـأ  م ٓلٚك٠ ايكٝاّ مبلادع١ٺ، ا٭َل ايقٟ عنٻ«هنيايعًُا٤ املتٗتٿ»ٌ بٳَٔ قٹ

ٌٸ ُٸتل ايـٜين يف ظ  بػ١ٝ إْاك٠ ايڀلٜل يًكاُـٜٔ. ;١ أٌٖ ايبٝت(اخ أْٛاك ايع١ُِ )أ٥

  قوُني:إىل، ٖٚٞ َٔ سٝح املع٢ٓ تٓكوِ «كٚض»١ َٔ ٌَتكچ «ايلٜا١ٓ»ٚ

ٚٸٍ ٕٸ» ،يف امللٚز اـٔلا٤ «ٚؾل٠ املا٤»: مبع٢ٓ ا٭  ك١ٓٚڄ تٵٝٳُٿايل١ٓٚ هٴ ٚنأ

 .(1)«٫هذلا١ٓ املا٤ ؾٝٗا

ىل َلٚز اؾٓإ إيتٌرل  ;املؿلؿ ٚاؾُعٚٚكؿت يف ايكلإٓ ايهلِٜ بٓشٛ 

ٕٳ﴿ٚبواتٝٓٗا:  ٓٳ١ٺ ٜٴشٵبٳلٴٚ ٚٵ ٓٳاتٹ ايڃذٳٓٻاتٹ﴿ ;(15ايلّٚ: ) ﴾ؾٹٞ كٳ ٚٵ  .(22ايٌٛك٣: ) ﴾ؾٹٞ كٳ

ًاك٠ ، ٖٚٛ غايباڄ َا نإ ٜوتعٌُ يف اٱ«ي ع٢ً تلٜٚض ايٓؿىايتُلټ»: ايجاْٞ

ِٸ ،يذلٜٚض ايـٚابٸ ْوا١ْٝ. ٜكٍٛ ايلاغب: اْتكٌ يٝوتؼـّ يف تلٜٚض ايٓؿى اٱ ث

ٓٵ»  .(2)«تٴ ايـابٸ١ايلٜا١ٓ: نجل٠ اهتعُاٍ ايٓؿى يٝوًى ٚميٗل، َٚٓ٘: كٴ

٘ٺ أٚ ؿَر  ،ىل ايجاْٞإٍ ٚٸكداع املع٢ٓ ا٭إَٔ ايٛدٛٙ،  نُا ميهٓٓا أٜٔاڄ، بٛد

ٕٵ ;املعٓٝني ِٸ ايتؼًڊ ٕٸ بكا٤ املا٤ ع٢ً هڀض ايذلب١ يدل١ٖٺإ :قًٓا ٚفيو إ ٌ ؾٝٗا َٔ اينَٔ ث

 َڀٛاع١ َٚلتا١ٓ. َٓٗا تلب١ڄ هعٌ

 ،َٛٓٛع عجٓا «ايلٜا١ٓ»نإ أٚ باعجإ يًع ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى قلٿ

ٚٸ :ايبٌل١ٜ «ٕ يذلٜٚض ايٓؿىايتُلټ»لاؿ بٗا ٚاييت ٜٴ  :ٚايجاْٞ ;: ايباعح ايٓؿوٞشلُاأ

ظٗاك إٔ َٔ ايتُهڊ»ٚ «ايلٜا٤»ٚ «ايتهوٸب»ايباعح اٱشلٞ. ٚأَج١ً ايباعح ايٓؿوٞ: 
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٘ ٜـػٌ ُٓٔ تلٜٚض اؾن٤ ١. ٖٚقا نًڊٚفيو يف ايلٜآات ايٌاقچ ،«اـٛاكم يًعاؿات

يف سني إٔ ايلٜا١ٓ  .كٓا٤ اؾن٤ اٯػل )ايٌٝڀاْٞ أٚ ايوبعٞ(ٱ ;َٔ ايٓؿى «ايبُٗٝٞ»

ٌٻ يف مجٝع َلاتبٗا،  اييت ٌٜٓـٖا ايـٜٔ ٫ ؽلز عٔ هٝام ايڀاع١ ٭َل ايباكٟ عنٻ ٚد

ـټ ،ًهاشلاأاػت٬ف  ٖٚٞ بٗقا املع٢ٓ، ع٢ً ـ ايباطين ٌ ايبٴعٵؿ َوتٜٛاتٗا، تٌهڍٚتع

 ٟ دٖٛل ايٌلٜع١.أ، «ىؿڃايٌلٜع١ كٜا١ٓڂ ايٓٻ»يًتهايٝـ ايٌلع١ٝ، ٚقـ ٚكؿ يف ا٭ثل: 

ٌٷإ «بايتهايٝـ»َٚا تو١ُٝ ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٞ ايٌلع١ٝ  ع٢ً قٛك١ٜ  ٫ ؿيٝ

ُٸ ٖٚٛ  ،«نًـ»َٔ َِـك  ٌَتلٸيٌلٜع١، ؾايتهًٝـ إىل اٝتٗا بايٓوب١ ايلٜا١ٓ ٚأٖ

ٌڈ ؾٝ٘ ٌَكچإ ّٴ ؾع  .(3)«١ينا

ٗٳا﴿ ْٚكلأ يف ايكلإٓ ايهلِٜ: ٚٴهٵعٳ ـٴ اهللڂ ْٳؿڃواڄ إڇ٫ډ  ٓٳا  ...٫ځ ٜٴهځًڍ ٝٵ ٌٵ عٳًځ ُٹ ٚٳ٫ځ تٳشٵ ٓٳا  كٳبٻ

ًڃ ُٿ ٚٳ٫ځ تٴشٳ ٓٳا  ٓٳا كٳبٻ ٔٵ قځبٵًٹ َٹ ٔٳ  ٘ٴ عٳًځ٢ ايډقٹٜ ًڃتٳ ُٳ ُٳا سٳ ُٵلاڄ نځ َٳا ٫ځ طځاقځإڇ ٘ٹٓٳا  ٓٳا بٹ ايبكل٠: ) ﴾...١ځ يځ

286). 

َٔ هٝام اٯ١ٜ ايهلمي١ إٔ ؿعا٤ امل٪َٓني ٜتُشٛك سٍٛ  ٚنُا ٖٛ ٚآضٷ

يػا٤ إڀام َٓٗا، ٚيٝى ١ مبا ٜٴڀام َٔ ايتهايٝـ ٚايلٜآات ايٌاقچاهتبـاٍ َا ٫ ٜٴ

ٚٵكٚ ،ٌُ ٚدٛؿ ايتهًٝـ ٚايلٜا١ٓأْهاك إأٌُ ايتهًٝـ. يقيو ٫ ميهٔ  ٖا ؿٳ

َٚا هب ايبشح ؾٝ٘ ٚؿكاهت٘ ٖٛ سكٝك١ ايلٜا١ٓ املبتػا٠ ؿٜٓٝاڄ  .ايٌلٜع١احملٛكٟ يف 

 ٫ ايبشح يف أٌُ ٚدٛؿٖا ٚثبٛتٗا. ،ٚسـٚؿٖا

ٌڈ ّٸ ٚميهٔ تكوِٝ ايلٜا١ٓ ايٌلع١ٝ بٌه َٸ»ىل قوُني: إ عا  ;«١ايلٜا١ٓ ايعا

ُٸ»ٚ  .«١ايلٜا١ٓ اـا

َٸ فاٍ ايعباؿات ١ ايتهايٝـ ايٌلع١ٝ ايٛاكؿ٠ يف ١ تٌٌُ ناؾچؾايلٜآات ايعا

َٸ ،ػ٬قٝاتٚاملعا٬َت ٚا٭ ٍٸ عًٝٗا  ،١ املوًُنيٚتوتٗـف عا غًب آٜات ايكلإٓ أٚتـ

 ايهلِٜ.

ٚاؾٗاؿ ٚا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهل ٚاـُى  ؾاي٠٬ِ ٚايِٝاّ ٚاؿرٸ

ـڂ ،ٚايِـق١ بأْٛاعٗا ٚايننا٠ ٜجاك ٚنعِ نايِدل ٚاٱ ،ك١ًٝڂٚنقيو املباؿ٨ ا

ْعلاڄ  ;ٗا تٓـكز ؼت عٓٛإ ايلٜا١ٓ ايٓؿو١ٝنًچخل، .إ٤ ٚاؿًِ..غ ٚايوؼاٝٵايػٳ

 ملػاٜلتٗا طبع ايٓؿى.
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ٔٵ ِٸ يه ُٸ»ب٘ ٖٛ  َا تتُشٛك سٛي٘ ٖقٙ ايـكاه١ َٚا تٗت اييت  ،«١ايلٜا١ٓ اـا

ْاؿكاڄ َا وايـ ايتٛؾٝل ًؼِاڄ ملناٚيتٗا، ٖٚٞ يٝوت ُٓٔ قا١ُ٥ ا٭ٚاَل ايٌلع١ٝ 

ناي٠٬ِ ٚايِّٛ  ،اتيٓؿى ع٢ً اٱنجاك َٔ املوتشبٸاملعلٚؾ١ ٚاملباًل٠، نشٌُ ا

ا ممچ ،املوتشبني ٚايقنل ٚايتٛآع يف املأنٌ ٚاملًبى ٚاـ٠ًٛ ٚا٫عتناٍ ٚغرل فيو

ُٸ»ٜٟٓٔٛ ؼت َؿّٗٛ   . «١ايلٜا١ٓ اـا

ْهاكٙ، إثابت ٫ ميهٔ  ٌُ ايلٜا١ٓ ٚقٛكٜتٗا يف ايٌلٜع١ أَلٷإَٔ ٖٓا ؾإ 

ُٸ ُٸ»ٓا يف ٖقا املُٔاك ٖٛ َٚا ٜٗ املؿّٗٛ ايقٟ طاملا استـّ اـ٬ف  ،«١ايلٜا١ٓ اـا

١ املٓشلؾ١ ع٢ً َلٸ ايٛقت، ٌ بعض ؾلم ايِٛؾٝٸبٳَٔ قٹ ٧ْتٝذ١ اهتػ٬ي٘ ايوٝٸ ;سٛي٘

َٴىل اٯٕ وٌُ يف طٝٸإٖٚٛ ٫ ٜناٍ  ـٺ ١ُ عاد١ٺٗٳبٵات٘ مٚاٜا   ٓا٠٤.َٔ اٱ ملنٜ

 

 ــــــ «ةالسياضة اخلاّص»وَ وفّوً  ^ووقف املعصووني

ُٸ»مناط َٔ أمبناٚي١  ساؾ١ًڅ ^إٕ هرل٠ املعَِٛني ـ نايتٗذټ ،«١ايلٜا١ٓ اـا

ىل إسٝإ ٟ يف بعض ا٭قـ ت٪ؿٸ ؿكد١ٺإىل  ،خلإ...١ ٚٚنجل٠ ايِّٛ ٚاي٠٬ِ املوتشبٸ

نُا  .ٕـٳٚٓعـ ايبٳ ،ـوٳّ ايكـَني، ٚماؾ١ اؾځنتٛكټ ،ـ١ٜوٳدٳ علاضڈأب بايتوبټ

، يف غاك سلا٤ قبٌ ايبعج١ |نعني١ ايٓيبٸ ،مناطاڄ َٔ ايعني١أ ^ًٗـت هرلتِٗ

ً٘ نُا عًډ ،ٛإعبوبب ؾواؿ اينَإ ٚا٭ ;َٔ اينَٔ يدل١ٖٺ ×َاّ ايِاؿمٚاعتناٍ اٱ

 .(5)اييت يوٓا بِـؿٖا اٯٕ ،ٚغرل فيو َٔ املٛاكؿ ;(4)عٔ هبب فيو سني هٴ٦ٹٌ

طاك َٓاظلاتِٗ إيف  ^اييت أقاَٗا املعََِٕٛٛٚا ٜعٓٝٓا ٖٓا ٖٛ ا٫ستذادات 

ـٻ ٛټَع َ وتعإ ب٘ اڄ ٜٴٌ َِـكاڄ ثلٜٸَهاْٗا إٔ تٌهڍإف املعاُلٜٔ شلِ، ٚاييت بعٞ ايتِ

 يف تلهِٝ سـٚؿ ايلٜا١ٓ املبتػا٠ يًٌلٜع١.

 

 ــــــ ٍفةوأصخاب الصُّ |ـ احلواز بني الٍيّب1

ِټ ٕٷاي ٟٸل٠ ٌ ظلٜـ ايٓؼٌ يف َ٪ػٸَعًډ ؿچ١ َها  ـٻ، أڂعٹايٌلٜـ املوذـ ايٓبٛ

ايقٜٔ ٫ َأ٣ٚ شلِ ٫ٚ أٌٖ. ٚناْت  ،ٚايٛاؾـٜٔ املٗادلٜٔاب َٔ ٍٚ ايػلبا٤ ايعنٸٓعني

ـٸٛٳساي١ ايؿكل ٚايعٳ ِټ م ايٌـٜـ تً ـٴ ؿكد١ٺإىل ١ ؿچأٌٖ اي ِٖ يًلؿا٤ املٓاهب ٜؿتكـ َعٗا أس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86
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ـٸ٠ٺ ْٚتٝذ١  ;يًٌُاكن١ يف اؾٗاؿ. َٚع فيو ٭ؿا٤ اي٠٬ِ يف املوذـ، أٚ َا ًٜنَ٘ َٔ ع

يف ايعًِ  ِٷُٳؾكـ ظٗل َٔ بِٝٓٗ قٹ ،ٚتلبٝت٘ ٚتٛاًُ٘ ايـا٥ِ َعِٗ |يتعايِٝ ايٓيبٸ

ايػؿاكٟ، ٚابٔ َوعٛؿ،  هًُإ ايؿاكهٞ، ٚأبٞ فكٸ :أَجاٍ ،ٚايتك٣ٛ ٚايوًٛى ٚاؾٗاؿ

ُٸ، ٚػباب بٔ ا٭غٚب٬ٍ بٔ كبا  ،اك بٔ ٜاهلكت، ُٚٗٝب بٔ هٓإ، ٚاملكـاؿ، ٚع

 ٚآػلٜٔ.

إٔ كهٍٛ  ،^، عٔ أبٝ٘، عٔ آبا٥٘×ّ دعؿل بٔ قُـ ايِاؿمٟ عٔ اٱَاٚكٴ

ِټ نإ ٜأتٞ |اهلل ٓٹ ،١ؿچأٌٖ اي ٕٳٚناْٛا  ، ناْٛا ٖادلٚا َٔ |اهللكهٍٛ  ٝؿا

١ املوذـ، ِٖٚ أكبعُا١٥ ؿچُٴ |اهللأٖايِٝٗ ٚأَٛاشلِ إىل املـ١ٜٓ، ؾأههِٓٗ كهٍٛ 

ٌڈ ٞٸٜوًڍ ،كد ّڈ، ِ عًِٝٗ بايػـا٠ ٚايعٌ َٳ ;ؾأتاِٖ فات ٜٛ َِٚٓٗ  ;ىِـ ْعً٘ ٔٵؾُِٓٗ 

َٳٚ ;ٜلقع ثٛب٘ ٔٵَٳ َٴ |اهللٚنإ كهٍٛ  ،٢ٜتؿًډ ٔٵَِٓٗ  ٌٸٜلمقِٗ   ـٸاڄ َٔ متلڈ يف ن

ّڈ ٌٷ َِٓٗ، ؾكاٍ: ٜا كهٍٛ ، ٜٛ ، ايتُل ايقٟ تلمقٓا قـ أسلم بڀْٛٓا! ؾكاٍ اهللؾكاّ كد

ٔٵإٔ أطعُهِ ايـْٝا ٭طعُتٴ تٴأَا إْٞ يٛ اهتڀعٵ»: |اهللكهٍٛ   ٔٵَٳ هِ، ٚيه

ؿإ، ٜٚػـٚ أسـنِ يف لاغ عًٝ٘ باؾٹؿإ ٜٚٴػـ٣ عًٝ٘ باؾٹعاَ َٓهِ َٔ بعـٟ ؾوٝٴ

ٌٷ، ؾكاٍ:  ،«قُِٝ٘ ٜٚلٚغ يف أػل٣، ٚتٓذـٕٚ بٝٛتهِ نُا تٓذـ ايهعب١ ؾكاّ كد

مَاْهِ ٖقا ػرلٷ »: |، أْا ع٢ً فيو اينَإ با٭ًٛام، ؾُت٢ ٖٛ؟ قاٍاهللٜا كهٍٛ 

ٕٵ ٖٚا َٔ ِ بڀْٛهِ َٔ اؿ٬ٍ تًٛهٕٛ إٔ متٮَٮتٴ َٔ فيو اينَإ، إْهِ إ

 .«اؿلاّ

ِٸ ـٻ ث ل بعض دا٤ ؾٝ٘ ع٢ً فنل اؿواب ٚايكدل، ؾتأثٻ عـٜحٺ |خ ايٓيبٸؼ

ِټ ٔٵَٳ ًٗـ أًٗـ اهلل ٚأإْٞ »ؾكاٍ:  ،ًر( أثلاڄ بايػاڄأؿچ١ )هعـ بٔ سٛي٘ َٔ أُشاب اي

َٳ ٞٻ ٔٵكهٛي٘ ٚ ّٷ سٔلْٞ إٔ ّْٛ ايًٌٝ عً ٞٻ نٌ، ٚا٭سلا ّٷ بايٓٗاك عً ٚيباي ايًٌٝ  ،سلا

ٞٻ ّٷ عً ٞٻسلا ّٷ ، ٚكايڀ١ ايٓاي عً ٞٻسلا ّٷ ، ٚإتٝإ ايٓوا٤ عً كهٍٛ  ؾكاٍ ،سلا

تأَل باملعلٚف ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهل إفا مل  ، نٝـمل تِٓع ٦ًٝاڄ ،ٜا هعـ :|اهلل

 ،اكبايٓٗ ٌٵبايًٌٝ، ٚنڂ ِٵْٳ .يًٓع١ُ ١ٜ بعـ اؿٔل نؿلٷؽايط ايٓاي؟ ٚههٕٛ ايدلٸ

افٖب إىل بين  ،ٜا هعـ .ايٓوا٤ تٹ، ٚأڃأٚ َعِؿلاڄ أٚ سلٜلاڄ َا مل ٜهٔ فٖباڄ ىٵٚايبٳ

 :|كهٍٛ اهلل ؾكاٍ ،ؾذا٤ بِـق١ٺ ،ٚا كهٛيٞ، ؾقٖب إيِٝٗاملِڀًل ؾإِْٗ قـ كؿٸ
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ّڈنٝـ كأٜتٳ ّڈ أسؤ أػ٬قاڄ قطچ قَٛاڄ ، َا كأٜتٴِٗ؟ قاٍ: ػرل قٛ  ؾُٝا بِٝٓٗ َٔ قٛ

 ،: إْ٘ ٫ ٜٓبػٞ ٭ٚيٝا٤ اهلل تعاىل َٔ أٌٖ ؿاك اـًٛؿ|كهٍٛ اهلل بعجتين إيِٝٗ، ؾكاٍ

إٔ ٜهْٛٛا أٚيٝا٤ ايٌٝڀإ َٔ أٌٖ ؿاك  ،ِٗٚؾٝٗا كغبتٴ ،ِٗايقٜٔ نإ شلا هعٝٴ

 .ِٗٚؾٝٗا كغبتٴ ،ِٗايقٜٔ شلا هعٝٴ ،ايػلٚك

ِټ ايـقٝل يٲميإ ١ ايو٪اٍ ايتايٞ: افٕ َا ٖٛ املعٝاك ؿچٖٓا تباؿك ٭ُشاب اي

 ،فنلاڄ يًُٛت ى؟ قاٍ: أنجلِٖٝٳؾأٟ امل٪َٓني أنڃ ،كٌٝ: ٜا كهٍٛ اهللاؿكٝكٞ؟ ؾ

 .(6)«ٝاينڃ، أٚي٦و ِٖ ا٭ځاڄٚأسوِٓٗ ي٘ اهتعـاؿ

ع٢ً اؿ٬ٍ ع٢ً  ض اؾٛع ٚايؿكل املبينٸكدٸ |ايهلِٜ ٕ ايٓيبٸأفٕ إٔض ٜتٸ

عذٸ١  ;ؾلاط يف ا٫كتٝاضآػل أؿإ ايعني١ ٚاٱ ع٢ً اؿلاّ، َٚٔ داْبٺ ايػ٢ٓ املبينٸ

 و.ايعباؿ٠ ٚايتٓوټ

ٟٸ :أػل٣ بعباك٠ٺٚ  ١ميإ اؿكٝكٞ ث٬ثإٔ يٲ ميهٔ ا٫هتٓتاز َٔ املأثٛك ايٓبٛ

ًٸ  ;: َلاعا٠ اؿ٬ٍ ٚاؿلاّأ٫ٖٚا :أ٬ٓع ١ـ َٔ ث٬ثح َ٪يچإْ٘ َجًچ :ٌٵلات، أٚ قڂَ٪

اييت ؼٌُ املل٤ ع٢ً فنل املٛت ٚاؿواب ٚا٫هتعـاؿ يًكا٤  ،: ايلٜا١ٓ املعتـي١ٚثاْٝٗا

ٌٻ ايباكٟ عنٻ ـٸٚثايجٗا ;ٚد ا٭هل٠  مبا ٜٗـك سلٸ ،ؾلاط يف ا٫كتٝاضعٔ اٱ : ايه

 ِ اٱشل١ٝ.عٳٜٚٓتٗٞ بهؿلإ ايٓٿ ،ٚاجملتُع

 

 ــــــ عمى عاصي بَ شياد ×ـ احتجاج اإلواً عمّي2

امل٪َٓني،  ٜا أَرلقا٬٥ڄ:  ،×ىل أَرل امل٪َٓنيإ اڄٙ عاُُاايع٤٬ بٔ مٜاؿ أػ اًه

 ،٢ َٔ ايـْٝاقاٍ: َٚا ي٘؟ قاٍ: يبى ايعبا٠٤ ٚؽًډ ،أًهٛ إيٝو أػٞ عاُِ بٔ مٜاؿ

ٞٻ ُٸا دا٤ قاٍ: قاٍ: عً أَا كمحت أًٖو  .يكـ اهتٗاّ بو اـبٝح ،ْؿو٘ ٟٸٜا عـ ب٘. ؾً

ٌٻ ! أْت أٖٕٛ ع٢ً اهلل َٔ ؟بات ٖٚٛ ٜهلٙ إٔ تأػقٖاٝٿيو ايڀ ٚٚيـى! أتل٣ اهلل أس

يف ػ١ٌْٛ ًَبوو ٚدٌٛب١ َأنًو! قاٍ:  امل٪َٓني، ٖقا أْتٳ قاٍ: ٜا أَرل .فيو

ـٿنأْتٳ ٚوو، إْٸٞ يوتٴ ُٸ١ ايعـٍ إٔ ٜك ٕٸ اهلل تعاىل ؾلض ع٢ً أ٥ كٚا ، إ

ٔٳ أْؿوِٗ  .(7)ٙبايؿكرل ؾكلٴ ؼ٫ ٜتبٝٻ نٞ ;ايؿ١ ايٓعٳب

ِٸ ٔض بٗقا اـدل ٬َىڅٜتٻ  ،ُا ايٛادب١بٳأٚ كٴ ،َٔ ٬َنات ايلٜا١ٓ املباس١ َٗ
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ـٿ ك ْؿو٘ ٖٚٞ اييت ع٢ً اؿانِ إٔ مياكهٗا; ؾع٢ً اؿانِ أٚ اٱَاّ ايعاؿٍ إٔ ٜك

ـٸ َٚٛاهاتِٗ يف املأنٌ ٚاملًبى. ٫ٚ ىؿ٢  ،ايٓاي ؾكلاڄ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫قتِاؿ١ٜ بأً

ُټ ٕٵٌ َجٌ ٖقٙ ايلٜا١ٓ ع٢ً اؿانِ املبوٛط انِ ٖٛ قايڈ ؼ نإ يف مَاْ٘  يٝـ إ

 نُا نإ فيو ٚاقع املوًُني يف ُـك اٱه٬ّ. ،م ايٌـٜـٛٳٜعاْٞ ايؿكل ٚايعٳ ٔٵَٳ

ٕٵ ـٿ ٖٚٓا قـ ٜوتؿِٗ ايكاك٨: إ ٔٳنإ ع٢ً اؿانِ ايعاؿٍ إٔ ٜك ؿ١ عٳك ْؿو٘ ب

إٔ  ،^نـاٚٚؿ ٜٚٛهـ ٚهًُٝإ ،إفٕ نٝـ أَهٔ يبعض ا٭ْبٝا٤، ايٓاي

ِٖٚ أْبٝا٤ َُٚٛٛؾٕٛ بايعـٍ يف ايٛقت فات٘،  ،سٝا٠ ايلػا٤ اٛٵٚوٝٳ ،ٜوهٓٛا ايكِٛك

ـٿأمل ٜهٔ سلٜٸ ٔٳاڄ بِٗ إٔ ٜك  !ؿ١ ايٓاي؟عٳكٚا أْؿوِٗ ب

َافا هٝهٕٛ َٛقـ أهل٠ اؿانِ ٚفٜٚ٘ َٔ ْٗذ٘ ايعورل  :ا٭َل اٯػل ٖٛ

ٕٵ١ ٚدٌٛب١ ايعٍٝ اييت اتٻٚايلٜا١ٓ ايٌاقچ  اڄنإ فيو ايٓٗر ٚادب ؼقٖا يٓؿو٘؟ مبع٢ٓ إ

ٚػُِٛاڄ أْ٘ أَلٷ ٜٓعهى ع٢ً  ،ع٢ً اؿانِ ايعاؿٍ ؾُا ٖٛ َٛقـ أهلت٘ َٔ فيو

 ؟!سٝات٘ ٚبٝت٘ ٚأهلت٘

َٔ ػ٬ٍ سـٜجٓا عٔ دٛاْب  ،ٔض إداباتٗا ٫سكاڄٖقٙ ا٫ه١ً٦ ٚغرلٖا هتتٸ

 املٛٓٛع املؼتًؿ١.
 

 ــــــ عمى ضفياُ الجوزي وأتباعْ ×ـ احتجاج اإلواً الصادم3

ِٸأُشاب٘ أع٢ً هؿٝإ ايجٛكٟ ٚ ×ايِاؿمَاّ ٜعتدل استذاز اٱ ٚأبلم  سـ أٖ

ُٸ احملادذات اييت استرٸ ٜٚت ٖقٙ ٚقـ كٴ .١ع٢ً املـكه١ ايِٛؾٝٸ ^١ املعَِٛنيبٗا ا٭٥

ٔٵ احملادذ١ بڀلمڈ  ،داَع١ َٔ بني ٖقٙ ايلٚاٜات ٖٓاى كٚا١ٜڅ عـٜـ٠ ٚكتًؿ١، يه

 هام.َٓٗا ع٢ً مٛ اٱ هٓشاٍٚ ؿكاه١ ؾكلاتٺ

ؾلأ٣  ،×ؿػٌ هؿٝإ ايجٛكٟ ع٢ً أبٞ عبـ اهللٚتبـأ أسـاخ احملادذ١ سني 

ي٘:  ×ؾكاٍ ،ؾكاٍ ي٘: إٕ ٖقا يٝى َٔ يباهو ،نأْٗا غلق٧ ايبٝض بٝٔاڄ عًٝ٘ ثٝاباڄ

ٕٵ .ٚآد٬ڄ يو عاد٬ڄ ؾإْ٘ ػرلٷ ;َا أقٍٛ يو ٚعڇ ،َٞٓٸ عٵازلٳ» ١ ع٢ً ايوٓٸ َتٻ أْتٳ نٓتٳ إ

ٕڈ |، أػدلى إٔ كهٍٛ اهلل١ٺعٳـٵع٢ً بٹ تٵٚمل متڂ ٚاؿلٸ  ،َكؿل دٌب نإ يف مَا

َٚ٪َٖٓٛا ٫ َٓاؾكٖٛا،  ;اكٖاأًٖٗا بٗا أبلاكٖا ٫ ؾذٸ ايـْٝا ؾأسلټ تٵؾإفا أقبًځ
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 .«اكٖاَٚوًُٖٛا ٫ نؿچ

ٛٿ ×ٖٚٓا لـ ا٫َاّ ايِاؿم ٖٚٞ  ،ٙ اىل أٚىل ايعٓاُل ايباعج١ ع٢ً ايلٜا١ٜٓٓ

ناؾؿاف ٚاٯؾات  ،ٓ٘ ايعلٚف ايب١ٝ٦ٝاهتٌلا٤ ايؿكل بني ايٓاي، ٚايقٟ تؿل

 .أسـِٖ اٯػل إٔ ٜٛاهٞؾؿٞ َجٌ ٖقٙ اؿاي١ ع٢ً املوًُني  .ٚغرلٖا

ِٸ ٟٸ تٳلٵؾُا أْهځ :×ٜٔٝـ ث ٞٻع إْٸ ، ؾٛاهللٹٜا ثٛك َق  ٞ ملع َا تل٣ ع َا أت٢ عً

 ٘. ٚٓعتٴ إ٫چ أَلْٞ إٔ أٓع٘ َٛٓعاڄ ٚهلل يف َايٞ سلپ ٫ٚ َوا٤ٷ ُباغٷ عكًتٴ

ٖٚٛ ٓلٚك٠ ادتٓاب املاٍ اؿلاّ  ،آػل ىل عِٓلڈإ ×ايؿكل٠ ٌٜرل يف ٖقٙ

ٌٸ ٍڈ ٚاملٌبٛٙ، ٚيٝى ن ـٸيف مبع٢ٓ إٔ ؼٌِٝ املاٍ  ،َا َاڄ أٚ فات٘ يٝى قلٻ س

 ّ ٚاملهلٚٙ ٖٛ املاٍ اؿلاّ.ُا احمللٻَهلٖٚاڄ، إْٸ

ّٷ ٖټ ٔٵممډ ثِ أتاٙ قٛ ٜٚـعٕٛ ايٓاي إٔ ٜهْٛٛا َعِٗ ع٢ً َجٌ ايقٟ  ،ـٜعٗل ايتن

ٌټ . ١څٚمل ؼٔلٙ سذٸ ،ـ، ؾكايٛا: إٕ ُاسبٓا سِل َٔ ن٬َوِٖ عًٝ٘ َٔ ايتك

ؿيٛا أؾ :ؾكاٍ شلِ ،ؾكايٛا: إٕ سذذٓا َٔ نتاب اهلل ،شلِ: ٖاتٛا سذذهِ ×ؾكاٍ

ّڈ اڄكدل ،ٜكٍٛ اهلل تباكى ٚتعاىل :ؾكايٛا ،ٌُ ب٘بع ٚعٴَا اتټ ؾإْٗا أسلټ ;بٗا َٔ  عٔ قٛ

٘ٹ ﴿ :|أُشاب ايٓيبٸ ًٴضٻ ْٳؿڃوٹ ٔٵ ٜٴٛمٳ  َٳ ٚٳ ُٳ١څ  ِٳا ِٵ ػٳ ٗڇ ٕٳ بٹ ٛٵ نځا ٚٳيځ ِٵ  ٗڇ ْٵؿڂوٹ ٕٳ عٳًځ٢ أځ ٜٴ٪ٵثٹلٴٚ ٚٳ

ٕٳ ُٴؿڃًٹشٴٛ ِٵ ايڃ ٖٴ ٚٵيځ٦ٹوځ  ﴾ؾځأڂ
ّٳ عٳًځ٢ ﴿ :آػل ٚقاٍ يف َٛٓعڈ ;ؾُـغ ؾعًِٗ ،(8) ٕٳ ايڀډعٳا ُٴٛ ٜٴڀڃعٹ ٚٳ

ٜٳتٹُٝاڄ  ٚٳ َٹوٵهٹٝٓاڄ  ٘ٹ  ﴾ٚٳأځهٹرلاڄسٴبٿ
 .ؾٓشٔ ْهتؿٞ بٗقا ،(9)

ـٿ ،يِٝٗإ ×ؾايتؿت  ثاڄ سٍٛ ايٓاهؽ ٚاملٓوٛؾ َٔ اٯٜات ايكلآ١ْٝ ايهلمي١:َتش

ِٷ ،لؿځأػدلْٚٞ أٜٗا ايٓٻ ،ٛا عٓهِ َا ٫ تٓتؿعٕٛ ب٘عٴؿٳ» َٔ  ايكلإٓ بٓاهؽ أيهِ عً

َٴ ،َٓوٛػ٘ ٌٻ ،ُٗ٘٘ َٔ َتٌابٹهځشٵٚ ٌٸ ٔٵَٳ ايقٟ يف َجً٘ ٓ َٳ ٓ َٔ ٖقٙ  ًٖو ٔٵًٖٚو 

َٸ تٝتِ. ٚنقيو أڂ٘ ؾ٬، ؾكاٍ شلِ: ؾُٔ ٖٓا ؾأَا نًچ ،١؟ ؾكايٛا ي٘: أٚ بعٔ٘ا٭

اْا يف نتاب٘ عٔ إٜٸ ٌٻٚد ِ َٔ إػباك اهلل عنٻؾأَا َا فنلتٴ. |كهٍٛ اهلل أساؿٜح

 ،ٛا عٓ٘ٗٴٚمل ٜهْٛٛا ْٴ ،دا٥ناڄ ٔ ؾعاشلِ ؾكـ نإ َباساڄوٵايكّٛ ايقٜٔ أػدل عِٓٗ عڂ

ٌٻ ٚثٛابِٗ َٓ٘ ع٢ً اهلل عنٻ ٌٻ ،ٚد ـٻ ٚفيو إٔ اهلل د  ،ي أَل غ٬ف َا عًُٛا ب٘ٚتك

 ;َٓ٘ يًُ٪َٓني ْٚعلاڄ اهلل تباكى ٚتعاىل كمح١ڄ ٞٚنإ ْٗ ،يؿعًِٗ ٙ ْاهؼاڄؾِاك أَلٴ

ٔٻ :َِٓٗ ،ٚا بأْؿوِٗ ٚعٝا٫ت٫ِٗ ٜٔلٸ يهٞ ؿ١ ايِػاك ٚايٛيـإ ٚايٌٝؽ ايؿاْٞ عٳاي
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ـٻ ،ايقٜٔ ٫ ِٜدلٕٚ ع٢ً اؾٛع ،٠ٚايعذٛم ايهبرل بلغٝؿٞ ٫ٚ كغٝـ يٞ  تٴقڃؾإٕ تِ

متلات أٚ مخى  : مخى|كهٍٛ اهلل قاٍ ِٻؾُٔ ثٳ ،غرلٙ ٓاعٛا ًٖٚهٛا دٛعاڄ

قلْ أٚ ؿْاْرل أٚ ؿكاِٖ ميًهٗا اٱْوإ ٖٚٛ ٜلٜـ إٔ مئٝٗا ؾأؾًٔٗا َا أْؿك٘ 

ـٳ ِٸٜٵاٱْوإ ع٢ً ٚاي ِٸايجا١ْٝ ع٢ً ْؿو٘ ٚعٝاي٘،  ٘، ث ِٸ ث  ايجايج١ ع٢ً قلابت٘ ايؿكلا٤، ث

ِٸ  .«ٗا أدلاڄٖٚٛ أػوټ ،هبٌٝ اهلل اـاَو١ يف ايلابع١ ع٢ً درلاْ٘ ايؿكلا٤، ث

ٕٸ عـّ إٔض ٜتٸ ٛٿإفٕ أ هٕٛ ؾ١ بايٓاهؽ ٚاملٓوٛؾ دعًِٗ ٜتُوٸساط١ بعض املتِ

ؿٸ٣ بِٗ أا٭َل ايقٟ  ،ىل اٯٜات ايٓاهؼ١إؿٕٚ ا٫يتؿات  ،ٕٛ بٗاٚوتذٸ ،ببعض اٯٜات

 ْؿام.ىل ا٫ؾلاط يف اٱإ

ِٸ ـٻ ث ثِ  .ا٭ؿ٢ْ ؾا٭ؿ٢ْ ،تعٍٛ ٔٵقاٍ: ابـأ مبٳ |كهٍٛ اهلل ثين أبٞ إٔقاٍ: س

 ،اؿهِٝ ايعنٜن َٔ اهلل عٓ٘، َؿلٚٓاڄ ْٚٗٝاڄ ،يكٛيهِ اڄكؿٸ ;ٖقا َا ْڀل ب٘ ايهتاب

ٔٳ فٳيٹوځ قځ﴿ٍ: قا ٝٵ ٕٳ بٳ ٚٳنځا ِٵ ٜٳكڃتٴلٴٚا  ٚٳيځ ِٵ ٜٴوٵلڇؾڂٛا  ٔٳ إڇفٳا أځْؿځكڂٛا يځ ٕ إٔ ٚٵأؾ٬ تلٳ. ﴾ٛٳاَاڄايډقٹٜ

 ٢ٚزلٸ ،يٝ٘ َٔ ا٭ثل٠ ع٢ً أْؿوِٗإاهلل تباكى ٚتعاىل قاٍ غرل َا أكانِ تـعٕٛ ايٓاي 

٘ٴ ٫ځ ٜٴشٹبټ ﴿:َٔ نتاب اهلل ٜكٍٛ ٚيف غرل آ١ٜٺ .ؾعٌ َا تـعٕٛ إيٝ٘ َولؾاڄ ٔٵَٳ ْٻ إڇ

ُٴوٵلڇؾٹنيٳ ٔٵ ،ْٚٗاِٖ عٔ ايتكترل، اٱهلافؾٓٗاِٖ عٔ ،﴾ايڃ ٫  ،بني أَلٜٔ أَلٷ ٚيه

ِٸ يًشـٜح ايقٟ دا٤  ;ٜـعٛ اهلل إٔ ٜلمق٘ ؾ٬ ٜوتذٝب ي٘ ٜعڀٞ مجٝع َا عٓـٙ ث

َٸ ٕ أُٓاؾاڄ: إ|ايٓيبعٔ ٌٷ)...وتذاب شلِ ؿعا٩ِٖ: يت ٫ ٜٴَٔ أ  كمق٘ اهلل عنٻ ٚكد

ٌٻ ِٸ نجرلاڄ َا٫ڄ ٚد ٌٻ ؾٝكٍٛ اهلل عنٻ ،اكمقين ،ٜا كبٸ :أقبٌ ٜـعٛ ؾأْؿك٘ ث : أمل ٚد

ـٵ ؟ ؾ٬ٗچٚاهعاڄ أكمقو كمقاڄ  وځٚقـ ْٗٝتٴ فٵٚمل تولڇ ،وځؾٝ٘ نُا أَلتٴ تٳاقتِ

 ...(اٱهلاف؟عٔ

ُبشت ؾُٝا بعـ ًأْاڄ يٓنٍٚ بعض أ ،|عٔ ايٓيبٸ سها١ٜڄ غلٜب١ڄ ×ثِ هام

ِٸ :، ؾكاٍاٯٜات ايهلمي١ ٌٻ ِ اهلل عنٻعًډ ث ٝٻ ٚد ْ٘ ناْت أٚفيو  ؟نٝـ ٜٓؿل |ْ٘ب

ـٻ ،ؾهلٙ إٔ تبٝت عٓـٙ ،َٔ ايقٖب عٓـٙ أٚق١ٝڅ ؾأُبض ٚيٝى عٓـٙ  ،م بٗاؾتِ

َٳ٤ًٞٷ ِٸ ،ؾ٬َ٘ ايوا٥ٌ ،ٜوأي٘ ؾًِ ٜهٔ عٓـٙ َا ٜعڀٝ٘ ٔٵ، ٚدا٤ٙ  سٝح مل  ;ٖٛ ٚاغت

ٌٻ ب اهلل عنٻ، ؾأؿٻكقٝكاڄ ٚنإ كسُٝاڄ ،ٜهٔ عٓـٙ َا ٜعڀٝ٘ ٝٻ ٚد  ؾكاٍ: ،بأَلٙ |ْ٘ب

َٳشٵوٴٛكاڄ﴿ َٳًڂَٛاڄ  ـٳ  ٌٻ ايڃبٳوٵطٹ ؾځتٳكڃعٴ ٗٳا نڂ ٚٳ٫ځ تٳبٵوٴڀڃ َٳػٵًڂٛيځ١ڄ إڇيځ٢ عٴٓٴكٹوځ  ـٳىځ  ٜٳ ٌٵ  ،﴾ٚٳ٫ځ تٳذٵعٳ

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/67
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/141
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/141
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/141
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/29
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ٝٵ ،ٜكٍٛ: إٕ ايٓاي قـ ٜوأيْٛو مجٝع َا عٓـى َٔ املاٍ  تٳ٫ٚ ٜعقكْٚو، ؾإفا أعڀ

 (10)قـ سولت َٔ املاٍ تٳنٓٵ

ـٻٜتٸ ٕٸ اٯٜات اييت متوٻٔض مما تك ٛٿّ أ أػل٣  وؼت بآٜاتٺؾ١ قـ ْٴو بٗا املتِ

يٝى  ،مبا ِٜٕٛ ايٓؿى ٚوؿغ َا٤ ايٛد٘ ،ْؿام ٚايلٜا١ٓ املاي١ٝكزلت سـٚؿ اٱ

بٌ واٍٚ  ،ع٢ً إٔ ٫ ٜوتًٗو مجٝع َا عٓـٙ ،إمنا ٭هلت٘ ٚأكساَ٘ ،بوٵيًُلتاض ؾشٳ

ـٻٚٵؿٳ  ػل ٦ًٝاڄ يٝذـ َا ٜٓؿل َٓ٘ ؾُٝا بعـ.َاڄ إٔ ٜ

ِٸ يف  |ُشاب ايلهٍٛأؿـٜح عٔ هرل٠ إىل ا ×َاّ ايِاؿماْتكٌ اٱ ث

ٛٿ ،ْؿاماٱ ُٸ ٖاڄ إىل عـؿٺَٓ  ١:َٔ ايٓكاط املٗ

ٚٸ  ،أَا عًُتِباؿ٠: )ٕ ايؿكل ٚاؿلَإ ايٌـٜـ هعٌ ايٓؿى تتجاقٌ عٔ ايعإ :شلاأ

 ،ٕ ايٓؿى قـ تًتاخ ع٢ً ُاسبٗا إفا مل ٜهٔ شلا َٔ ايعٍٝ َا تعتُـ عًٝ٘أ ،١دًٗ ٜا

 (.تٵَعٌٝتٗا اطُأْٻ تٵؾإفا ٖٞ أسلمٳ

قباٍ ايٓاي إسهاّ ايٌلٜع١ ع٢ً ٚدٛؿ املاٍ، ٚبايتايٞ أـ بعض تٛقڊ :ٚثاْٝٗا

ٛټ ب بتعڀٌٝ قـ ٜتوبٻ ،ايكشطؿكد١ إىل ٚمٖـِٖ باملاٍ  ،ف مبؿَٗٛ٘ ايوًيبٸع٢ً ايتِ

ٛٻٖقا ايٓٛع َٔ ا٭ عٔ  أٜٔاڄٚأػدلْٚٞ إىل فيو بكٛي٘: ) ×ٙ اٱَاّسهاّ، يقيو ْ

سٝح ٜكٕٔٛ ع٢ً ايلدٌ َٓهِ ْؿك١ اَلأت٘ إفا قاٍ: )دا٥لٜٔ( ك٠ ِٖ ٛٳأدٳ ،ايكٔا٠

ـٷ ٕٵ ؟!يٞ ٤ًٞٚإْٞ ٫  ،إْٞ ماٖ ٕٵك٠ ظًډٛٳِ: دٳقًتٴ ؾإ ِ: بٌ قًتٴ ُهِ أٌٖ اٱه٬ّ، ٚإ

  ،ِٗ نايقٜٔ تلٜـٕٚأػدلْٚٞ يٛ نإ ايٓاي نًڊ.. عـٍٚ ػُِتِ أْؿوهِ.

ٖٸ ـٻ ٔٵَٳ٢ ؾعً، َتاع غرلِٖ يفِ شل١ ساد٫  اؿاڄم ات اكبهؿچم نإ ٜتِ

ٚها٥ل  ٚاينبٝب ٚايتُل َٔ ايقٖب ٚايؿ١ٔ ايننا٠ ؾلض َٔ ٚايِـقات ٚايٓقٚك ُإٜٵا٭ځ

إفا نإ ا٭َل نُا  ؟!ٚغرل فيو ،َٔ اٱبٌ ٚايبكل ٚايػِٓ ،ايننا٠ َا ٚدب ؾٝ٘

ـٺ ـٸ َٔ علض ايـْٝا إ٫چ إٔ وبى ٦ًٝاڄ تكٛيٕٛ ٫ ٜٓبػٞ ٭س ٕٵ ،َ٘ق نإ ب٘  ٚإ

 (.ػِا١ُ

ِٸ أػدلْٚٞ أْتِ عٔ َٔ ا٭ْبٝا٤: ) َوتعلٓاڄ هرل٠ عـؿٺ ،سـٜج٘ ×اهتأْـ ث

ـٺ٫ ٜٓبػٞ ٭ سٝح هأٍ اهلل ًَهاڄ ،×ؿٚهًُٝإ بٔ ؿاٚ ٌٻ ،َٔ بعـٙ س  ؾأعڀاٙ اهلل د

ـٸ ×ٚؿٚٚؿا ;ط...ص ٘ فيوازلٴ ِٸقبً٘ يف ًَه٘ ًٚ سٝح قاٍ  ،×ٜٛهـ ايٓيبٸ ٠ هًڀاْ٘. ث
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ِٷ﴿ملًو َِل:  ٔڇ ا٭ځكٵضڇ إڇْٿٞ سٳؿٹٝغڅ عٳًٹٝ ٓٹٞ عٳًځ٢ ػٳنٳا٥ٹ  (.﴾ادٵعٳًڃ

 عٔ سكٝك١ٺ ×َٔ ا٫ْبٝا٤ املآني نٌـ اٱَاّ ايِاؿم ق٘ يورل٠ عـؿٺٛٵٚبوٳ

ُٸ ّڈستٸ ،ل ع٢ً املاٍٖٚٞ إٔ ايتٛؾڊ ،١َٗ  ،َلاڄ َقََٛاڄأيٝى  ،نبرل٠ ٢ يٛ نإ بأكقا

 ٜٔاڄ.أٚيٝى َعٝاكاڄ يتكِٝٝ ايٓاي 

ـٻ َٴ ٕ ايولٸأٔض ّ ٜتٻٚمما تك ٝٳٚكا٤ بعض ا٫ملاؾات اييت  بٗا املـكه١  تٵٓ

ٚٸ ١ٖٛ ايِٛؾٝٸ ٟ أ ،١ً ايكلإٓ اؿكٝكٝنيُٳٚإعلآِٗ عٔ ايلدٛع إىل سٳ ،اؿٖايف دٌٗ ك

ٛٻ .^أٌٖ ايبٝت ٗاڄ ػڀاب٘ ؾكاٍ َٛدٿ ،نجل َٔ َٛٓعڈأىل ٖقٙ اؿكٝك١ يف إ ×ٙٚقـ ْ

ٌٻ ل بآؿاب اهلل عنٻؿځٗا ايٓٻبٛا أٜټؾتأؿٻشلِ: )  ،ٚاقتِلٚا ع٢ً أَل اهلل ْٚٗٝ٘ ،يًُ٪َٓني ٚد

 ،ط...صعًِ إىل أًٖ٘ص  يعاٚكؿٚا ط ،ا ٫ عًِ يهِ ب٘ممچ ،ٚؿعٛا عٓهِ َا اًتب٘ عًٝهِ

ٌٷ ،اؾٌٗ نجرلٷًٖٗا، ؾإٕ أٌٖ ٚؿعٛا اؾٗاي١ ٭ ٛٵمٳ ﴿ٚقـ قاٍ اهلل:  ،ٚأٌٖ ايعًِ قًٝ ٚٳؾځ

ِٷ ِڈ عٳًٹٝ ٌٿ فٹٟ عٹًڃ  .(11)(﴾نڂ

 ــــــ فةوَ املتصوِّ عمى مجٍع ×واً السضاـ احتجاج اإل4

ّٷ ×ؿػٌ ع٢ً ايلٓا٘ أْٚكؿ يف ا٭ثل  ١، ؾكايٛا ي٘: إٕ َٔ ايِٛؾٝٸ غلاهإ قٛ

ىل ايٓاي بإٔ ٚٵا٭َل، ؾلآنِ أٌٖ ايبٝت أځٙ تعاىل َٔ َا ٫ٚچ أَرل امل٪َٓني ْعل يف

ٖقا  ىل ايٓاي بايٓاي، ؾلأ٣ إٔ ٜلؿٸٚٵتكَٛٛا ايٓاي، ْٚعل ؾٝهِ أٌٖ ايبٝت ؾلآى أځ

َٳ ًٜبى اـٌٔ، ٜٚأنٌ اؾٌب، ٜٚلنب اؿُاك،  ٔٵا٭َل إيٝو، ٚا٭١َ ؼتاز إىل 

ِٸ، ؾاهت٣ٛ دايواڄه٦اڄقاٍ: ٚنإ ايلٓا َتٸ ،ٜٚعٛؿ امللٜض  ×قاٍ: نإ ٜٛهـ ، ث

ٝٸ  .ت آٍ ؾلعٕٛ، ٚوهِآهك٠ بايقٖب، ٚهًى ع٢ً َتٸًٜبى أقب١ٝ ايـٜباز املنكٸ اڄْب

لاؿ َٔ اٱَاّ قوڀ٘ ٚعـي٘، إفا قاٍ ُـم، ٚإفا سهِ عـٍ، ٚإفا ٚعـ ألن، إمنا ٜٴ

ّٳ مڇٜٓٳ١ځ اهللٹ ﴿، ٚت٬ قٛي٘ تعاىل: ٫ٚ َڀعُاڄ ّ ًَبٛهاڄإٕ اهلل مل ولٿ ٔٵ سٳلٻ َٳ ٌٵ  ايډتٹٞ أځػٵلٳزٳ قڂ

ٔٵ ايلٿمٵمڇ َٹ ٝٿبٳاتٹ  ٚٳايڀډ ٙٹ   . (12)(﴾يٹعٹبٳاؿٹ

ُٻ َٔ ا٫ْبٝا٤  َٔ ايِٛك ايوًٛن١ٝ يعـؿٺ ٔ ٖقٙ ايلٚا١ٜ أٜٔاڄ فُٛع١ڄتتٔ

ـٺ ×ٜوٛقٗا اٱَاّ املعِّٛ ،×ٜٛهـ نايٓيبٸ ،ايوابكني ع٢ً هكِ املٓش٢  نٌاٖ

ٖٚٞ إٔ اٱَاّ  ،ٚاسـ ايِٛيف يف ا٫كتٝاض. ٚؽتًـ ٖقٙ ايلٚا١ٜ عٔ هابكتٗا يف أَلڈ
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ـ بايلٜا١ٓ أسـ ايـٚاعٞ يًتكٝټٖٛ مل ٜهٔ ٌٜػٌ َِٓباڄ سهَٛٝاڄ، ايقٟ  ×ايِاؿم

ُٸ ×ايلٚس١ٝ، أَا يف ايلٚا١ٜ ا٭ػل٣ ؾاٱَاّ ايلٓا ٌ ٜتُجٻ ،اڄٜتٛيچ٢ َِٓباڄ سهَٛٝاڄ َٗ

 ىل ٓلٚك٠ ا٫يتناّ بايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ.إ١ٜ٫ ايعٗـ، ٖٚٛ يف ايٛقت فات٘ ٫ ٜقٖب يف ٚ

ي١ٝ اييت ؼهِ ايع٬ق١ بني ايلٜا١ٓ ـٳـ عٓـ اؾځَٔ ايتٛقڊ ـٻ٫ بٴبٓا٤ٶ ع٢ً فيو 

ٌڈ ،ايلٚس١ٝ ٚبني تٛيٞ املٓاُب اؿه١َٝٛ ؿقٝل، ٖٚقا ٖٛ  ٚمتشّٝ ا٭َل بٌه

 بائبط َا هٓتٓاٚي٘ ٫سكاڄ.

ٕٸ ٖٓاى املنٜـ َٔ ايلٚاٜات سٍٛ إىلإٔ ًْؿت ْعل ايكاك٨ ايهلِٜ  ؿٸنُا ْٛ  أ

ٛٳ ;ٜلاؿٖاإٚغرلٖا، ْعلض عٔ  ×كًت عٔ اٱَاّ اشلاؿٟناييت ْٴ ،١ايِٛؾٝٸ ٔ ٖٵيً

ِٸٞ.  ايوٓـٟ أٚ ايٓ

 

 ــــــ حتمين السوايات واضتدالص املعايري

بلم َعاٜرل ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ املبتػا٠ ؿٜٓٝاڄ َٔ ػ٬ٍ املٓاظلات أ٫هتؼ٬ْ 

ٚٸ ـٻ٫ بٴايوابك١  َباًل٠  َٔ احملاٚك اييت شلا ع٬ق١څ ٫ڄ َٔ توًٝط اي٤ٛٔ ع٢ً عـؿٺأ

 بايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ:

 

 ــــــ احملوز األّوه: السياضة السوحية ووكتطيات الصواُ والطمطة ودزجة الفطيمة

ٌپنڇاييت نإ ًَتٳ ،يف املأنٌ ٚاملًبى ٫ ىؿ٢ إٔ ايلٜا١ٓ  :َٔ َاڄ بٗا ن

ٞٸ |ايٓيبٸ ٌٸ ×ٚاٱَاّ عً ُٸ ٕ ٌْٗـ ْعرلٖا يفأ ق  ،١َا بًػٓا َٔ هرل٠ ها٥ل ا٭٥

 بٓا َٔ َٓاظلاتٺ . َٚٔ ػ٬ٍ َا َلٻ’نايِاؿم ٚايلٓا ،لٜٔ َِٓٗٚػُِٛاڄ املتأػٿ

ٕٸ  : ايٛدٛؿ يف ؿا٥ل٠ ٍٚٸا٭ :َلٜٔأكات ٖقا ا٫ػت٬ف ميهٔ تًؼِٝ٘ يف بلم َدلٿأؾإ

 : املوت٣ٛ ا٫قتِاؿٟ يًٌعب.ٚايجاْٞ ;ايوًڀ١ َٔ عـَ٘

ؾُع ٚدٛؿٙ يف  ،×ٖٚٓا بايتشـٜـ قـ ٜوتػلب ايبعض َٛقـ اٱَاّ ايلٓا

ِٸ ؿا٥ل٠ ايوًڀ١ ٚيف َِٓبٺ يتناّ بايلٜا١ٓ ٘ ٫ ٜل٣ ٚدٛب ا٫أ٫ْچ إ ،ن١ٜ٫ٛ ايعٗـ َٗ

ٛٿٌ يف سـٜجٚقـ متجٻ. يف املأنٌ ٚاملًبى ـټؾ١ مبا متجٻ٘ َع املتِ  ×ٙ ايِاؿمٌ ب٘ د

ىل ايوبب ايجاْٞ ايقٟ إفيو  َٚلؿٸ .^ْبٝا٤ ؿاٚٚؿ ٚهًُٝإ ٜٚٛهـَٔ ا٭ بورل٠ نٌڎ
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ه٬َٞ، ٖٚٛ َا ٚكؿ ؾلاؿ اجملتُع اٱٟ ا٫ػت٬ف يف املوت٣ٛ ا٫قتِاؿٟ ٭أفنلْاٙ، 

 .×َاّ ايِاؿمٚٸٍ َٔ َٓاظل٠ اٱيف اؾن٤ ا٭

ٚٸايـيٌٝ ايجاْٞ ٜكٝٿ ٕإ :ػل٣أٚبه١ًُٺ  يناّ، مبع٢ٓ إٔ ٍ ع٢ً مٛ اٱـ ايـيٌٝ ا٭

ؾايوًڀ١  .ـِٙ بوًٛى )اؿانِ( ٜٚكٝٿ)املوت٣ٛ ا٫قتِاؿٟ يًُذتُع( ٖٛ ايقٟ ٜتشهچ

يف مَٔ ايؿكل توتٛدب ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ، ؾُٝا ٫ توتٛدب فيو ايوًڀ١ يف مَٔ 

ٞٸٚاٱ |ايلػا٤. يقيو عاَ ايٓيبٸ ٌټ ل٠ڄسٝا٠ڄ ماػ ×َاّ عً ٕ ايؿكل ٭ ;ـباينٖـ ٚايتك

ٌټ ٚبايتايٞ مل تهٔ ايوًڀ١ ٚسـٖا هبباڄ .نإ َوتٌلٜاڄ يف اجملتُع آْقاى  ،ـيف ايتك

ٕ ايوًڀ١ ٚسـٖا يٝوت إف إ١ٜ يًُذتُع َعاڄ، منا ايوًڀ١ ٚاؿاي١ ا٫قتِاؿ١ٜ املذلؿٸإ

ٌټناؾٝاڄ يًتُوټ هبباڄ ؾًِ ٜهٔ ا٭ْبٝا٤ ٜٛهـ ٚؿاٚٚؿ  ،ـو عٝا٠ اينٖـ ٚايتك

ٌٿ ^ٚهًُٝإ  َع أِْٗ ناْٛا ع٢ً كأي ايوًڀ١. ،نيؿَتك

َٻ  ٌ ٌٖ َٔ ًٛاٖـ تأكى١ٝ تعٔـ ٖقٙ ايل١ٜ٩؟ٚاٯٕ يٓتأ

ه٬ّ َٚا ت٬ٙ، َٚكاكْت٘ بايٛاقع ؿكاه١ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ يف ُـك اٱ إٕ

ىٝاڄ َا ٚكؿ عٔ ٜعٔـ تأك ،^ٚؿ ٚهًُٝإٚا٫دتُاعٞ يف عٗـ ا٭ْبٝا٤ ٜٛهـ ٚؿا

 .×اٱَاّ ايِاؿم

ٞٸ ِ ايٓيبٸيكـ توٓٻ م ٛٳم١َٝٓ نإ ايؿكل ٚايعٳ َكايٝـ ايوًڀ١ يف سكب١ٺ ٚاٱَاّ عً

 ،ادتُاع١ٝ ؾكرل٠ يف ب١٦ٝٺ عح ايٓيبٸغًب ايٌلا٥ض ا٫دتُاع١ٝ. ؾكـ بٴأؾٝٗا قـ ُٖٝٔ ع٢ً 

ـټإىل ٚتؿتكل  ،ـقاط١ باؾٌٗ ٚايتؼًڊ ايوٝـ٠ ؾاط١ُ ٕ، تكٍٛ أبوط َؿلؿات ايتُ

اَع، ٚقبو١ َقق١ ايٌاكب، ْٚٗن٠ ايڀ...ن١ٝ: )ـٳيف ػڀبتٗا املعلٚؾ١ بايؿځ ،÷اينٖلا٤

ٕٳ ﴿لم، ٚتكتاتٕٛ ايٛكم، أفيچ١ڄ ػاه٦ني، لبٕٛ ايڀايعذ٬ٕ، َٚٛط٧ ا٭قـاّ، تٌ تٳؼٳاؾڂٛ

ِٵ ايٓٻايٴ ٕٵ ٜٳتٳؼٳڀډؿځهڂ ايؿكلا٤ ؿاڄ مبٛاها٠ َهًډ |ايٓيبٸ ٍٵؾًِ ٜنٳ .(13)...(َٔ سٛيهِ ﴾أځ

ِټ ُبض ع٢ً كأي ٖلّ ايوًڀ١: أٚ ،ي٘ ا٭َل ٢ بعـ إٔ اهتتبٸؿچ١( ستٸ)نأُشاب اي

ٓٳاىځ ﴿ ٝٵ ـٴ عٳ ٚٳ٫ځ تٳعٵ ٘ٴ  ٗٳ ٚٳدٵ ٕٳ  ـٴٚ ٞٿ ٜٴلڇٜ ٌٹ ٚٳايڃعٳ ـٳا٠ٹ  ِٵ بٹايڃػٳ ٗٴ ٕٳ كٳبٻ ـٵعٴٛ ٜٳ ٔٳ  َٳعٳ ايډقٹٜ ُٵبٹلٵ ْٳؿڃوٳوځ  ٚٳا

ٝٳا ْٵ ـټ ٝٳا٠ٹ اي ـٴ مڇٜٓٳ١ځ ايڃشٳ ِٵ تٴلڇٜ ٗٴ ٓٵ ﴾عٳ
ٞٸإٚيف نتاب٘  .(14) بٔ  ىل ابٔ سٓٝـ ٜكٍٛ أَرل امل٪َٓني عً

ٕٷ أبٝتٴٚٳأځ: )×بٞ طايبأ ٔٸ(15)(٣سلٸ غلث٢ ٚأنباؿٷ َبڀاْاڄ ٚسٛيٞ بڀٛ ٖقٙ اؿاٍ  . يه

ـٴ ـٻإ ;ط٬ٜٛڄ ّٵمل ت ٗٿ ٍ طبك١ٺٚٸأؿٖا ُعٛؿ ف هلعإ َا ب ؿني يًوًڀ١، َٚٔ َٔ اـًؿا٤ املتً
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ِٸ ٚا٫هت٤٬ٝ ع٢ً ايػٓا٥ِ ٚا٫ْؿتاغ ع٢ً اؿٔاكات ه١َٝ٬ تٛايٞ ايؿتٛسات اٱ ث

ناؿٔاك٠ ايؿاكه١ٝ ٚايلَٚا١ْٝ، ؾبـأت ايكِٛك ايؿاك١ٖ بايعٗٛك، ٚاْتٌل  ،اؾـٜـ٠

ايلػا٤ ا٫قتِاؿٟ بني ايٓاي، ؾاػتًـ املوت٣ٛ ا٫قتِاؿٟ يًُذتُع يف عِل ا٭١ُ٥ 

ُٸاملتأػٿ َاَني ٓا ٚدـْا اٱا نإ عًٝ٘ اؿاٍ يف ُـك اٱه٬ّ. َٔ ٖلٜٔ نجرلاڄ ع

ٛٿ ،’ايِاؿم ٚايلٓا ٬ٕ بورل٠ أْبٝا٤ نٝٛهـ ٜتُجٻ ،ؾ١يف استذادُٗا ع٢ً املتِ

ْبٝا٤ ىل هرل٠ ا٭إف بايعٛؿ٠ إ ;^ٚيٝى َٛه٢ ٚعٝو٢ ٚقُـ ،^ٚؿ ٚهًُٝإٚٚؿا

ؾكـ ٌْأ  ;ٕ ب٦ٝتِٗ ناْت ب١٦ٝ ايكِٛك ٚايلؾا١ٖٝألـ  ^ٚؿ ٚهًُٝإٜٚٛهـ ٚؿا

هًڀإ  ×نُا ٚكخ ؿاٚٚؿ ;كضٚٚكخ ػنا٥ٔ ا٭ ،يف قِل عنٜن َِل ×ٜٛهـ

ايكلإٓ ايهلِٜ  ـٻ. ٚقـ عٳ(16)ؾُٝا بعـ ×ٚٚكث٘ عٓ٘ ابٓ٘ هًُٝإ ;طايٛت بعـ َكتً٘

َٔ أْعِ اهلل ايبايػ١، ُٚٚؿ٘ بايعڀا٤  املًو ٚاؿهِ ايقٟ أ٫ٚٙ ٖ٪٤٫ ا٭ْبٝا٤ ْع١ُڄ

٠ ايعباؿ٠ ايعڀا٤ عٔ داؿٸوٝـ بِٗ ٖقا إٔ ؿٕٚ  ،٤ٙاهلل بٗا أْبٝا أ٠ اييت ناؾأٚاملهاؾ

 ٚاينٖـ.

إٕ دٖٛل املوأي١ ٜهُٔ يف ا٫ػت٬ف بني ب١٦ٝ ايوًڀ١ ٚب١٦ٝ ايٌعب. ؾًِ ٌٌُٜ 

إمنا  ،بوٵه٬ّ طبك١ اجملتُع يف ًب٘ اؾنٜل٠ ايعلب١ٝ ؾشٳم يف ُـك اٱٛٳايؿكل ٚايعٳ

ٞٸ |١ً بايٓيبٸٚاملتُجٿ، ٜٔاڄأايوًڀ١  ٕ ايؿكل نإ أمبع٢ٓ ، نقيو ×ٚاٱَاّ عً

ؾكـ  ،ه١َٝ٬ق٢ِ سـٚؿ ايـٚي١ اٱأببٝت اؿانِ ٚمقاق٘ ٚاْتٗا٤ٶ ب ٤اڄبـ ،ها٥ـ٠ ساي١ڄ

ًاهع آْقاى. ٖٚقا ا٭َل  ٕٷٛٵنإ بني ايعلب ٚبني اؿٔاك٠ ٚايلػا٤ ا٫قتِاؿٟ بٳ

ـٷ ُٸا نإ عًٝ٘ ساٍ ا٭ْبٝا٤ ٜٛهـ ٚؿا كتً ايقٜٔ ٌْأٚا يف  ،^ٚؿ ٚهًُٝإٚمتاَاڄ ع

ُا نإ بٳهاؿٖا، ٚكٴإيف  كٷٚٵؿٳٕ ٜهٕٛ شلِ أؿٕٚ  ،ٚيف عبٛس١ ايب٬ط ،كٚق١ ايكِٛكأ

ٔٵٛٳايٓاي ػاكز ايكِٛك ٜعإْٛ ايؿكل ٚايعٳ ٞٸ |يف ساي١ ايٓيبٸ م. يه مل  ×ٚاٱَاّ عً

ٚابتػٝا سٝا٠  ،ف يٛ أقـَا ع٢ً تٌٝٝـ ايكِٛكإ ;ٓاؿڃنُا أهًځ ،ٜهٔ ا٭َل نقيو

ايڀبك١  ٟٵَاّ ْاظلٳأٚ ،٠ احملٝڀ١ بُٗايف تًو ايب١٦ٝ ايؿكرل ،املًٛى ٚايو٬طني

ٔٵيهإ فيو هًٛناڄ َٓاؾٝاڄ ملٓعَٛتُٗا ا٭ ،احملل١َٚ يف ساي١  ػ٬ق١ٝ ايلؾٝع١. يه

هٛاك ايكِٛك اييت ناْٛا أ٢ يٛ نإ ايؿكل ها٥ـاڄ ػاكز ستٸ ^ٚؿ ٚهًُٝإٜٚٛهـ ٚؿا

ٚا ايؿكلا٤ َٔ ايٓاي، إْٸُا نٞ ٜوتؿنٸ ;ـٚا تًو ايكِٛكِْٗ مل ٌٜٝٿأ ٫چإٜلتاؿْٚٗا، 



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد الثامن واخلمسون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

يقيو عًُٛا ع٢ً اهتجُاكٖا ٚتٛظٝؿٗا  ;َِٓٗ ٚؿٕٚ كغب١ٺ ،ٚٓعٛا بني دـكاْٗا َلغُني

مبباؿ٨ ا٭ػ٬م ايوا١َٝ. ٖٚقا َا ٫ ٜٔلٸ ،يبوط ايعـٍ اٱشلٞ

مل ٜهْٛا  ×ٜٛهـ ٚايٓيبٸ ×اٱَاّ ايلٓا :َٔ امل٬سع١ ا٭ػل٣ إٔ ن٬ڋٚ

ٝٸ ×ؾاٱَاّ ايلٓا ;أؿ٢ْ ِبٺإمنا يف َٓ ،ع٢ً كأي ايوًڀ١ اڄ يًعٗـ، نُا نإ ٚي

ٌپ ×نإ ٜٛهـ َُٓٗا اـلٚز عٔ  َو٪ٍٚ اـن١ٜٓ، ٚيف َجٌ ٖقٙ اؿاي١ يٛ أكاؿ ن

بلأي  ؾوِٝڀـَإ ؿٕٚ ًوڎ ،وؼاف املوًو ايِٛيف املتٓوٿٚاتٸ ،أعلاف ايب٬ط

 ،َٔ ايتعاكض بني هًٛى اؿانِ ٚهًٛى ايٓا٥ب هاؿ ْٛعڈإٚهٝكـَإ ع٢ً  ،ايوًڀ١

 قـاّ عًٝ٘.ىل معنع١ أٌُ ايٓعاّ، ٖٚقا َا مل ٜهٔ باملكـٚك اٱإممچا ٜؿٔٞ 

ُٸ أػ٬ق١ٝ َٚع١ٜٛٓ ك١ٖٓٝ  ٓا اٯٕ ٖٛ ايو٪اٍ ايتايٞ: إفا نإ اينٖـ ق١ُٝڄَٚا ٜٗ

ٝٸٜتأثٸل إمنا ٚ ،ثابتاڄ أڄايٛاقع اينَين ٚاملهاْٞ إفٕ ئ ٜهٕٛ اينٖـ َبـ اڄ بايعلف ْوب

ؿ ي٘ ٛٚئ ٜع ،ٚايب١٦ٝ، ؾعٓـ امؿٖاك ايٛاقع ا٫قتِاؿٟ يًٌعب ٜٓتؿٞ ٖقا املبـأ

ٌپ ُٸ١ َٔ ا٭ْبٝا٤  َٛٓٛع١ٝ، ٚيقيو ٫ ُٜٛـ باينٖـ ن  ٜٛهـ ٚهًُٝإٚا٭٥

 !^ايلٓاٚ

ُٸداب١ عٔ ٖقا ايو٪اٍ تتٸٚاٱ ١ ٔض َٔ ػ٬ٍ ايتعلٜـ ايـقٝل يًنٖـ يف تلاخ ا٭٥

لات ب أؿبٝات املعَِٛني يٝى أَلاڄ َلْٖٛاڄ باملتػٝٿوٳؾاينٖـ عځ .^املعَِٛني

ٕ تعلٜـ إٚنُا ٚكؿ يف ايعـٜـ َٔ ا٭ػباك  .ْؿوا١ْٝ ؿاػ١ًٝ إمنا ٖٛ ُؿ١څ ،اـاكد١ٝ

ٞٵ﴿اينٖـ ٖٛ َؿاؿ اٯ١ٜ ايهلمي١:  ُٳا  يٹهځ ٚٳ٫ځ تٳؿڃلٳسٴٛا بٹ ِٵ  َٳا ؾځاتٳهڂ ٛٵا عٳًځ٢  ٫ځ تٳأڃهٳ

ِٵ ﴾آتٳانڂ
(17). 

يف ايـْٝا بإٓاع١ املاٍ،  اينٖـ يٝىيف تعلٜـ اينٖـ: ) ×َاّ ايِاؿمٜكٍٛ اٱ

يف ايـْٝا إٔ ٫ تهٕٛ مبا يف ٜـى أٚثل َٓو مبا يف ٜـ  اينٖـ ٫ٚ بتشلِٜ اؿ٬ٍ، بٌ

ٌٻ اهلل عنٻ  .(18)(ٚد

ـٻٚممچ ُٿ بٗاَات املٛٓٛع، ٜٚبك٢ ٖٓاى دن٤ٷإٔض أغًب ّ تتٸا تك يكا٤ إَٔ  ـٻ٫ بٴِ َت

ُٸعًٝ٘، ٜٚتُجٻبعض اي٤ٛٔ   ١.ٌ يف اػت٬ف َكاَات ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥

ِٵ ﴿ؾكـ ٚكؿ يف نتاب اهلل هبشاْ٘:  ٗٴ ٓٵ َٹ ِٵ عٳًځ٢ بٳعٵضڈ  ٗٴ ٔٳ ٓٳا بٳعٵ ًڃ ٔٻ ٌٴ ؾځ تٹًڃوځ ايلټهٴ

ْٳاٙٴ بٹلٴٚغڇ  ـٵ ٜٻ ٚٳأځ ٓٳاتٹ  ٝٿ ِٳ ايڃبٳ ٜٳ َٳلٵ ٔٳ  ٓٳا عٹٝوٳ٢ ابٵ ٝٵ ٚٳآتٳ ِٵ ؿٳكٳدٳاتٺ  ٗٴ ٔٳ ٚٳكٳؾځعٳ بٳعٵ ِٳ اهللڂ  ٔٵ نځًډ َٳ
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ـٴيڇ  .(253ايبكل٠: ) ﴾...ايڃكڂ

ّٸٚ ت ا٭ْبٝا٤ أت٢ ع٢ً فنل ايكلآْٞ ايهلِٜ بِـؿ بٝاْ٘ َكاَا ٬ْسغ إٔ ايٓ

، ٚبايعٛؿ٠ إىل ايلٚاٜات ٚا٭ػباك لـ إٔ ’نُٛه٢ ٚعٝو٢ ،بعض أْبٝا٤ أٚيٞ ايعنّ

 ناْا أنجل ا٭ْبٝا٤ مٖـاڄ ٚاكتٝآاڄ. ’َٛه٢ ٚعٝو٢

ٞٸ ٞٻ ﴿: ×يف سـٜج٘ عٔ ؿع٠ٛ َٛه٢ ،×ٜكٍٛ اٱَاّ عً ُٳا أځْنٳيڃتٳ إڇيځ كٳبٿ إڇْٿٞ يٹ

ٝٵلڈ ؾځكٹرلٷ ٔٵ ػٳ كض، ٚيكـ ْٸ٘ نإ ٜأنٌ بك١ً ا٭٭ ;ػبناڄ ٜأنً٘ َا هأي٘ إ٫ډ ٚاهللٹ :﴾َٹ

: ×ٚقاٍ ;(19)(شلناي٘ ٚتٌقٸب ؿُ٘ ;بڀٓ٘ ناْت ػٔل٠ ايبكٌ تل٣ َٔ ًؿٝـ ُؿام

ٚعًُٝٗا  ،َٚع٘ أػٛٙ ٖاكٕٚ ٢ًُ اهلل عًُٝٗا ع٢ً ؾلعَٕٛٛه٢ بٔ عُلإٚيكـ ؿػٌ

ٕٵ ا،َـاكع ايِٛف، ٚبأٜـُٜٗا ايعِ  ،ٙأهًِ ع بكا٤ ًَه٘، ٚؿٚاّ عنٸ ؾٌلطا ي٘ ع إ

ٕ َٔ ساٍ ٚٵٚبكا٤ املًو ُٖٚا مبا تلٳ ايعنٸ٫ تعذبٕٛ َٔ ٖقٜٔ ٌٜلطإ يٞ ؿٚاّأ :ؾكاٍ

ٍٸ  .(20)(ايؿكل ٚايق

 ،ًٜٚبى اـٌٔ ،ـ اؿذلنإ ٜتٛهٻ) :×يف ُٚـ عٝو٢ ،×ٜٚكٍٛ

تا٤ ٚظ٬ي٘ يف ايٌ ،ٌٝ ايكُلٚهلاد٘ بايً ،ٚنإ إؿاَ٘ اؾٛع ،ٜٚأنٌ اؾٌب

ٚمل تهٔ ي٘  ،ٚؾانٗت٘ ٚكواْ٘ َا تٓبت ا٭كض يًبٗا٥ِ ،ٌَاكم ا٭كض َٚػاكبٗا

ـٷ ونْ٘ ،مٚد١څ تؿتٓ٘ ٍٷ ًٜؿت٘، ٫ٚ ٚي ٚػاؿَ٘  ،ؿابٸت٘ كد٬ٙ ،٫ٚ طُعٷ ٜقيچ٘ ،٫ٚ َا

 .(21)(ٜـاٙ

ٞٸغ اٱٚيف ػڀبت٘ املعلٚؾ١ بايكاُع١ ِٜلٿ ٟٸ ×َاّ عً بني  بايتٓاهب ايڀلؿ

اّ ا٫ْبٝا٤: )...نًچُا ناْت ايب٣ًٛ ٚا٫ػتباك أععِ ناْت ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ ٚبني َك

 .(22)ٍ...(نٳاملجٛب١ ٚاؾنا٤ أدٵ

ْبٝا٤ ٌ دٖٛل٠ ا٭ٚايقٟ ميجٿ ،٘ ايكلإٓ ايهلِٜ ؿعٛت٘ ـامت ا٭ْبٝا٤َٔ ٖٓا ٜٛدٿ

ٌڇ﴿بكٛي٘:  ،أٚيٞ ايعنّ ٔٵ ايلټهٴ َٹ ّڇ  ٚٵيڂٛ ايڃعٳنٵ ُٳبٳلٳ أڂ ُٳا  ُٵبٹلٵ نځ  .﴾ؾځا

إٕ  :إىل ايوُا٤ قٌٝ ي٘ |هلٟ بايٓيبٸملا أڂ: )قاٍ ×دعؿل ايِاؿمٚعٔ اٱَاّ 

ٔٸ :...يٝٓعل نٝـ ُدلى ;اهلل تباكى ٚتعاىل ىتدلى يف ث٬خ اؾٛع ٚا٭ثل٠ ع٢ً  :أ٫ٖٚ

ؾايتهقٜب ٚاـٛف ايٌـٜـ، ٚبقيو  ايجا١ْٝٚأَا  ;ط...صْؿوو ٚع٢ً أًٖو ٭ٌٖ اؿاد١

َٗذتو يف قاكب١ أٌٖ ايهؿل مبايو ْٚؿوو، ٚايِدل ع٢ً َا ِٜٝبو َِٓٗ َٚٔ أٌٖ 
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أٌٖ بٝتو َٔ  ٢ؾُا ًٜك ايجايج١ٚأَا  ;ط...صايٓؿام َٔ ا٭ف٣ ٚا٭مل يف اؿلب ٚاؾلاغ

 .(23)(بعـى َٔ ايكتٌ

 

 ــــــ األضسة احملوز الجاٌي: السياضة السوحية وحّل

َاّ منڀني َٔ أيلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ ٚأثلٖا ع٢ً سكٛم ا٭هل٠ مٔ إىل ابايٓوب١ 

ّٸ :اجملُٛع١ ا٭ٚىل :ا٭ػباك  :ٚاجملُٛع١ ايجا١ًْٝلاى ا٭هل٠ يف ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ; إ تق

 تٌٝـ بقيو.

ـٸ ٞٸاٱَاّ ٚ |ايلٚاٜات املٓكٛي١ عٔ ايٓيبٸ ٚميهٔ ع بٓا  تٵاييت َلٻ ،×عً

ُٸ ;َٔ مج١ً ايؿ١٦ ا٭ٚىل ،هابكاڄ ١ ٚنقيو ايلٚاٜات اييت ؼهٞ اػت٬ف هًٛى ا٭٥

أبٞ  ٢عً ؿػًتٴسـِٖ قا٬٥ڄ: )أٜلٟٚ  :ع٢ً هبٌٝ املجاٍٚ .عٓـ اـ٠ًٛ ٚبني ا٭هل٠

ـٸ ،ٚكؿ١ٜ ٚعًٝ٘ ًَشؿ١څ ،ـَٓذٸ ؾإفا ٖٛ يف بٝتٺ ،يٞ أْا ُٚاسبٷ، ×دعؿل  ٚقـ س

ٝو، قاٍ: : يبٸٓا قاٍ يٞ: ٜا سؤ، قًتٴُٵؾًُا قڂ ،ؾوأيٓاٙ عٔ َوا٥ٌ ،ؿٝت٘، ٚانتشٌ

ؾـاى، ؾًُا إٔ نإ َٔ ايػـ  عًتٴدٴ ،: ْعِو، ؾكًتٴُٚاسبٴ ين أْتٳتٹؾأڃ إفا نإ غـاڄ

ّٷ ،سِرلٷ يٝى ؾٝ٘ إ٫چ ؾإفا ٖٛ يف بٝتٺ ،عًٝ٘ ؿػًتٴ ِٸ ٚإفا عًٝ٘ قُٝ أقبٌ  غًٝغ، ث

ٞٻ إْو ؿػًتٳ٠، ايبِل ؾكاٍ: ٜا أػا أٌٖ ،ع٢ً ُاسيب  ،أَى ٚأْا يف بٝت امللأ٠ عً

نُا ٔ شلا يٞ ع٢ً إٔ أتنٜٻ تٵٓٳٚاملتاع َتاعٗا، ؾتنٜٻ ،ٚايبٝت بٝتٗا ،ٚنإ أَى َٜٛٗا

قـ نإ ٚاهلل ى، ؾـا عًت، ؾكاٍ ي٘ ُاسيب: دٴ٤ًٞيٞ، ؾ٬ ٜـػٌ ع٢ً قًبو  تٵٓٳتنٜٻ

َا  يف إٔ اؿلٸ َا نإ، ٚعًُتٴ أفٖب اهللڂ ٕ ؾكـ ٚاهللٹؾأَا اٯ ،٤ٷًٞؿػٌ قًيب 

 .(24)(قًتٳ

أَا اجملُٛع١ ايجا١ْٝ َٔ ا٭ػباك ؾُٝهٔ اٱًاك٠ اىل اٯٜات ٚايلٚاٜات املتعًك١ 

ٞٸ |بٓوا٤ ايٓيبٸ  .×ٚأهل٠ عً

ٕٵ ﴿: |غِْٛ ْوا٤ ايٓيبٸ ،ٜكٍٛ ايكلإٓ ايهلِٜ ٚٳادٹوځ إڇ ٌٵ ٭ځمٵ ٞټ قڂ ٗٳا ايٓٻبٹ ٜټ ٜٳا أځ

ُٹ٬ٝڄ  ٔٻ هٳلٳاساڄ دٳ ٚٳأڂهٳلٿسٵهڂ ٔٻ  َٳتٿعٵهڂ ٔٳ أڂ ٝٵ ٗٳا ؾځتٳعٳايځ ٓٳتٳ ٚٳمڇٜ ٝٳا  ْٵ ـټ ٝٳا٠ځ اي ٕٳ ايڃشٳ ٔٻ تٴلڇؿٵ ٓٵتٴ ٕٵ  *نڂ ٚٳإڇ

ـٻ يٹ ٕٻ اهللځ أځعٳ ـٻاكٳ اٯػٹلٳ٠ځ ؾځإڇ ٚٳاي ٘ٴ  ٚٳكٳهٴٛيځ ٕٳ اهللځ  ٔٻ تٴلڇؿٵ ٓٵتٴ ٔٻ أځدٵلاڄ عٳعٹُٝاڄنڂ ٓٵهڂ َٹ ُٴشٵوٹٓٳاتٹ   ﴾ًڃ

 .(29ع  28ا٭سناب: )
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ـٸٜكٍٛ ايع٬چ أمٚاز  هٝام اٯٜتني ًٜٛغ أ١َٕ: )١َ ايڀباطبا٥ٞ يف فٌٜ اٯٜات املتك

ٔٸ ايٓيبٸ ٔٸ أٚ بعٔٗ َٔ ائٝل  |ايٓيبٸ يف بٝت ناْت ٫ تلتٔٞ َا يف عٌٝتٗ

ٔٻ ٔٸ ،إيٝ٘ فيو تٵؾاًتهځ ،ٓوٚاي بايتٛهع١ ؾٝٗا  ،يف اؿٝا٠ ٚاقذلست عًٝ٘ إٔ ٜوعـٖ

ٔٸإٚ ٖٴإٔ ىٝٸ ٝٻ٘ؾأَل اهلل هبشاْ٘ ْب ،َٔ مٜٓتٗا ٜتا٥ٗ  ٕٳَا ٜلؿٵ ٔٻ٘ ٚشلڂٓٳبني إٔ ٜؿاكقڃ ٔٻل

ٖٴ ٔٻعٓـٙ ٚشلڂ ٚبني إٔ ٜبكنيٳ  .(25)(عًٝ٘ َٔ ايٛٓع املٛدٛؿ ٔٻَا 

َاّ عاًٗا أٌٖ بٝت اٱَا بايٓوب١ ؿٝا٠ اينٖـ ٚايتكٌـ ٚايلٜا١ٓ اييت أ

ٞٸ َٹوٵهٹٝٓاڄ ﴿ :ؾتعهوٗا اٯ١ٜ ايكلآ١ْٝ ايهلمي١ ×عً ٘ٹ  ّٳ عٳًځ٢ سٴبٿ ٕٳ ايڀډعٳا ُٴٛ ٜٴڀڃعٹ ٚٳ

ٚٳأځهٹرلاڄ ٜٳتٹُٝاڄ  ـٻ ،﴾ٚٳ ايتٛاتل،  اييت أؾاؿت ايهجرل َٔ ا٭ػباك ٚايلٚاٜات، اييت تٌِ س

 .(26)بأنًُٗا «اٱْوإ»بأْٗا ْنيت ؾِٝٗ، بٌ ْنيت ؾِٝٗ هٛك٠ 

ع٢ً  ÷نُا إٔ ٖٓاى ايهجرل َٔ ا٭ػباك اييت تِـ ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ يًنٖلا٤

ٕٸ ؾاط١ُ اينٖلا٤ٟٚ كٴ :ع٢ً هبٌٝ املجاٍٚ. (27)ُعٝـ املأنٌ ٚاملًبى ٚغرلٖا قـ  ÷أ

ٔٸ يف  |ٚهذلاڄ يًباب، ٚنإ كهٍٛ اهلل ،ٚق٬ؿ٠، ٚقلطني ١،ُٓعت َوهتني َٔ ؾ

ُٸا عاؿ َٔ هؿلٙ ؿػٌ عًٝٗا ٚمل ميهح عٓـٖا ع ط٬ٜٛڄ ع نُا ناْت  ،هؿلڈ، ؾً

ٕٸ ايلهٍٛ ÷لت ؾاط١ُؾؼلز إىل املوذـ، ؾؿوٻ ،عاؿت٘ ع إْٸُا  |ٖقا املٛقـ ع٢ً أ

ؾٓنعتٗا ع  ،ٌ يف َػاؿك٠ بٝتٗا بوبب َا كآٙ َٔ املوهتني ٚايك٬ؿ٠ ٚايكلطني ٚايوذلتعذٻ

بٓتو اعًٝو  تكلأ»ي٘:  ٌٵ، ٚقايت يلهٛشلا: قڂ|ٚبعجتٗا إىل كهٍٛ اهلل ،مجٝعاڄ ع

ـٻ، «ٖقا يف هبٌٝ اهلل ٌٵدعٳاايو٬ّ، ٚتكٍٛ:  ٖلا٤ ث٘ مبا ْبٸأت ب٘ اينؾًُا أتاٙ بٗا ٚس

ـٷ ِٸ ،«، ؾـاٖا أبٖٛا، ؾـاٖا أبٖٛاتٵؾعًځ»بكٛي٘:  ٖتـ قُ  .(28)عاؿ ينٜاكتٗا َوتبٌلاڄ ث

ـٸ |عٔ باقٞ ْوا٤ ايٓيبٸ ÷ن ب٘ اينٖلا٤ِٖ َا تتُٝٻأإٕ  هٗا ٠ تٓوټً

ٔٳ تٵايلٚس١ٝ. ٚمل ٜوُع عٓٗا أْٸٗا اًتهځٚكٜآتٗا   ،، بٌ بايعهىَٜٛاڄ قطچ تٵأٚ اَتع

َٳ  ُبشت قطچأٜكبٌ ع٢ً ٖقا ايٓٛع َٔ ايلٜآات، ٚشلقا ايوبب  ٔٵطاملا ناْت ٖٞ 

ٌٸٻ ثٓا٤ ايباكٟ عنٻ  ٙ ٚقبت٘.َٚٛكؿ ٚؿٿ ،ٚد

َټ ٛٸٚبايتأ فُٛعتني ٠ تڀايعٓا ا٭هل ْات ٚظلٚف ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ ٚسلٸٌ يف َه

ُٻ َٔ ا٭ػباك، ٌِْ َٔ ػ٬شلا إىل ْتٝذ١ٺ ٚٸإًٓا مماث١ً ملا تٛ ٍ ايقٟ يٝ٘ يف احملٛك ا٭

ُٸ  :^١تٓاٚيٓا ؾٝ٘ كٜا١ٓ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥
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ٞٸ |ٖٓاى عِٓل )ايوًڀ١ ايوٝاه١ٝ( نُا يف ساي١ ايٓيبٸ ؾُٔ د١ٗٺ ، ×ٚعً

 .’ٚايلٓا ايِاؿملِٖ كٜا١ٓ َعتـي١، ػ٬ؾاڄ ؿاي١ اٱَاَني هٳاييت تؿلض ع٢ً أڂ

 ÷ن ًؼّ ايوٝـ٠ اينٖلا٤أػل٣ ٖٓاى عِٓل )ايؿ١ًٝٔ(، ايقٟ ميٝٿ َٚٔ د١ٗٺ

 َِٓٗ نإ ٜعٍٝ فات اينَإ ٚاملهإ ٚايب١٦ٝ. ٕ ن٬ڋأ، َع |عٔ باقٞ ْوا٤ ايٓيبٸ

ٞٸ |ْٸ٘ َٔ ايٛادب تٓنٌٜ ايٓيبٸأنُا  :أػل٣ ٚبعباك٠ٺ ايعنّ  ٞٚيأَٓني١  ×ٚعً

ٚفيو ٭ْٸٗا  ;ٜٔاڄأَٓنيتِٗ  ÷َٔ تٓنٌٜ ايوٝـ٠ اينٖلا٤ ـٻ٫ بٴَٔ ا٭ْبٝا٤ ؾهقيو 

ٞٸ .×نؿ٪ عً

تعٗل يف ساي١ ايتأهٸٞ ٚا٫قتـا٤ بُٓٛفز ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ  هبلايٓتٝذ١ ايع١ًُٝ ملا 

ْٸ هاه١ٝ: أعٓاُل  ١َٔ َلاعا٠ ث٬ث ـٻ٫ بٴٞ بِٗ ؾشني ايتأهٸ. ^باملعَِٛني اـا

ٚبايتايٞ ٫ تؿلض  .ٚ)ؿكد١ ايؿ١ًٝٔ ٚاملٓني١( ;اين١َٝٓ(بات ٚ)املتڀًچ ;)ايوًڀ١ ايوٝاه١ٝ(

ع٢ً غرل اؿانِ ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ املؿل١ٓٚ ع٢ً اؿانِ أٚ ايوًڀإ، نُا ٫ 

يف ُـك اٱه٬ّ عاي١ ايلػا٤  م اييت ناْت ها٥ـ٠ڄٛٳميهٔ َكاك١ْ ساي١ ايؿكل ٚايعٳ

 يف ايعِل اؿآل، ٚأػرلاڄ يٝى َٔ املؿلٚض بٓا أٚ بأهلْا إٔ متٌُ كٜا١ٓڄ ايٓويبٸ

ٞٸ ُٸ ;÷ٚؾاط١ُ ×كٚس١ٝ ناييت نإ وتًُٗا عً ١ َٚٓنيتُٗا ٚفيو ملهاْتُٗا اـا

ُٖا َٔ ٩بٓاأ٢ ستٸؾٝٗا ١ْ مبٓني١ أٚيٞ ايعنّ َٔ ايلهٌ، ٚاييت ٫ ٜٔاُٖٝٗا ٚاملكل

ُٸ )اؿذل ايهبرل  :ىل ٖقٙ املعاٜرل، ٚنُا قٌٝإَٔ ا٫يتؿات  ـٻ٫ بٴ. يقيو ^١ا٭٥

َٴأىدلى ب  يًلَٞ(. ـڎعٳْ٘ غرل 

 

 ــــــ احملوز الجالح: السياضة السوحية واحلكوم االجتىاعية والطياضية لألوة اإلضالوية

ِٖ اـڀٛط أسـ أتعتدل اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ٚايوٝاه١ٝ يًُذتُع ا٫ه٬َٞ 

ع٢ً أُشاب  ×َاّ ايِاؿمؾهُا َلٸ بٓا يف استذاز اٱ .اؿُلا٤ يًلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ

ٌڈ١ اييت متاكٳؼقت ايلٜا١ٓ ًهٌ ايلٖباْٝٸهؿٝإ ايجٛكٟ يٛ اتٸ ٞٸ ي بٌه ٚع٢ً  ،َٜٛ

ٚا٭َل  ،ٚاْػًل باب ايِـقات ٚاـُى ٚايننا٠ ،سهاًّت َعٗا ا٭ايـٚاّ، يتعڀډ

١ ا٭سهاّ ؾچباملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهل، ٚاؾُع١ ٚاؾُاع١، ٚا٭عٝاؿ، ٚنا

ٞٸا ٜ٪ؿٸا٫دتُاع١ٝ ٚايوٝاه١ٝ يٲه٬ّ، ممچ . نُا هٝٓػًل ٟ اىل اْؿلاط ايعكـ ا٫دتُاع



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد الثامن واخلمسون ــ ربيع  نصوص معاصرة  

 

ائأَ يبكا٤ ٚؿمي١َٛ اجملتُع  ،باب اؾٗاؿ ٚا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهل

ٞٸ َٸ ،َاَ٘ ه٣ٛ ايٛقٛع يف بلاثٔ ايعًُا١ْٝأٚبايتايٞ يٝى  ،اٱه٬َ ١ نُا سـخ ٭

ىل َٜٛٓا ٖقا. ٫ٚ ىؿ٢ َا يًذٗاؿ يف إب٘  ٖٚٞ ٫ تناٍ َلت١ٓٗڄ ،ٌٴبٵايِٓاك٣ َٔ قځ

ُٸ اٱه٬ّ َٔ َٓني١ٺ : ؾكايت ساؿٜح٘ بعض ا٭تٵُٚؿځ ؿكد١ٺإىل  ;١ٝ ق٣ِٛعع١ُٝ ٚأٖ

َٸ  يت اؾٗاؿ يف هبٌٝ اهلل(.)كٖبا١ْٝ أ

ف يف ايعني١ ؼق طابع ايلٖبا١ْٝ ايِٓلا١ْٝ ٚايتڀلټفٕ ؼلّ ايلٜا١ٓ اييت تتٻإ

ـٿ ;كٛقعٚايت دتُاعٞ اٱه٬َٞ. ؿ ه١َ٬ اٱْوإ، ٚتواِٖ باْؿلاط ايعكـ ا٫٭ْٗا تٗ

ٚها٥ل ا٭ػباك اييت تٌذب ايلٖبا١ْٝ تٌرل إىل ٖقا ايٓٛع َٔ ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ. ٖٚٓا 

ٌٸهب ا٫ ٕٸ ايٓٗٞ عٔ ايلٖبا١ْٝ ٫ ٜعين ايٓٗٞ عٔ ن ًهاٍ ايلٜا١ٓ أ يتؿات اىل أ

ـٸ ط َٔ ايلٜا١ٓ بلٜا١ٓٺُٳٖقا ايٓٻؾاٱه٬ّ قـ اهتبـٍ  ;ايلٚس١ٝ أطًل  ،ٖٞ أقو٢ ٚأً

َا تٌتٌُ عًٝ٘ َٔ ايتٔش١ٝ بايٓؿى، ، ٖٚٞ، َٔاؾاڄ إىل «اؾٗاؿ يف هبٌٝ اهلل»عًٝٗا: 

 تٗب اؿٝا٠ يًُذتُع اٱه٬َٞ.

 

 ــــــ ًا ونيفًانّى ،حدود السياضة: احملوز السابع

ُٸٜعتدل اٱ ِٸأٞ ٚايهٝؿٞ يًلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ أسـ طاك ايه ائٛابط أٚ  ٖ

ط ايلٜا١ٓ املُاكه١ إىل ُٳٟ ْٳاـڀٛط اؿُلا٤ اييت ٫ ٜٓبػٞ ػاٚمٖا. ؾٝذب إٔ ٫ ٜ٪ؿٸ

ٓٳاٱ ـٸلٳٓلاك بايٓؿى  ـٸ اڄكاڄ َعت ٟ اڄ ٜ٪ؿٸب٘. نُا هب إٔ ٫ ٜتذاٚم َكـاك ايلٜا١ٓ س

ٖٳإ ُٸأٚ ٜهٕٛ ع٢ً سوا، هٗاتٵىل اٱٓلاك بايٓؿى أٚ  ١ٝ; ب أَٛك طاك١٥ ٚأنجل أٖ

٭ُشاب  |ؾشٝٓٗا تعتدل ايلٜا١ٓ أَلاڄ َقََٛاڄ، نُا ٫سعٓا فيو يف سـٜح ايٓيبٸ

ِټ  ١.ؿچاي

ـٿ  ;ؾٝذٝن بعٔٗا ;ل ٚٓٛابططڂ١ أمناط ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ بأڂؿ ناؾچإٕ اٱه٬ّ و

يف َٛٓٛع١ اؾٗاؿ يف هبٌٝ اهلل  ٫چإُٓٔ َعاٜرل َع١ٓٝ،  ،٢ٜٗٓٚ عٔ ايبعض اٯػل

ُٿ َٸ تأهٝى قاعـ٠ٺ ٔ ٭قو٢ املٌكچات ؾا٭َل ٜبـٚ كتًؿاڄ. ٚقـ ِٜضٸاملتٔ ١ َؿاؿٖا إٔ عا

ُٸ  ٕٵٟ إأ١ املكِٛؿ َٓٗا، َٝوت٣ٛ املٌكچ١ يف ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ ٜتٓاهب طلؿٜاڄ َع أٖ

ؾاملٌكچ١  ،ه٬َٞنشؿغ ب١ٔٝ اٱه٬ّ ٚاجملتُع اٱ اڄ،َِرلٜٸ اڄنإ املكِٛؿ أَل
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 ـٸعٳايقٟ ٜٴ ،ٖٓا، نُا يف ساي١ اؾٗاؿ يف هبٌٝ اهلل بأع٢ً ؿكداتٗا هتهٕٛ ممـٚس١ڄ

ُٸًٗا إًاك٠ نقيو ميهٔ اٱٚط َٔ ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ. ُٳَٔ ٖقا ايٓٻ ىل املٌام اييت ؼ

ٞٸاٱَاّ ٚ ^ايعنّ ٛٚيأْبٝا٤ ا٭ اييت مل ٜهٔ هٛاِٖ ٜڀٝكٗا،  ،×بٔ أبٞ طايب عً

ٌٸ ـٻٚ ،١ً باملٛقع ايقٟ وتًْٛ٘املتُجٿ ،فيو ٭دٌ ايػا١ٜ املكِٛؿ٠ ن  ،املٓاط بِٗ كٚٵاي

 ٚاؿلْ ع٢ً ؿميَٛتٗا. ،ٚاملو٪ٚي١ٝ املًكا٠ ع٢ً عاتكِٗ يف تكِٜٛ ُلغ ايٌلا٥ع اٱشل١ٝ

 ،١ املوُٛغ بٗا ٜلزلٗا َٛقـ ايٌؼّ ْؿو٘سـٚؿ املٌكچ ٔض يٓا إٔفٕ ٜتٸإ

ٕٵ ;ا١ٓ ايلٚس١ٝٚاشلـف املكِٛؿ َٔ ٚكا٤ ايلٜ دـٜـ٠ أٚ  واڄ يٌلٜع١ٺنإ َ٪هٿ ؾإ

ـٸكات ا٭١َ اٱه١َٝ٬ ؾ٬ توتبعـ َٓ٘ كٜا١ٓڅ كٚس١ٝ مبوت٣ٛ  سانُاڄ َو٪٫ٚڄ عٔ َك

دو١ُٝ  ٫ٚ تهدل عًٝ٘ تٔشٝاتٷ ،^ٚيٛ ايعنّأايلٜا١ٓ اييت نإ مياكهٗا ا٭ْبٝا٤ 

ٞٸ ّٸٚ، ×بٞ طايبأبٔ  نتٔشٝات عً ٕٵ با٭ػ بايؿكل  نإ اجملتُع َبت٢ًٶ إ

َٚٛاها٠ ايڀبكات احملل١َٚ يف  ،ش٦ٓٝقٺ هٝهٕٛ يناَاڄ عًٝ٘ ايتشاف ايؿكلؾٚاؿلَإ، 

طلٜك١ ايعٍٝ. ٚنقيو اؿاٍ ؾُٝا يٛ مل ٜهٔ املل٤ هًڀاْاڄ أٚ سانُاڄ، يهٓٸ٘ ٚاد٘ 

ُټَتجأَ ا٫ ـٻ٫ بٴعٓـ٥قٺ ؾ ،ٌ سانِ ايٌلعبٳسهُاڄ باؾٗاؿ يف هبٌٝ اهلل َٔ قٹ ٌ ٍ ٚؼ

 ٚفيو َٔ أدٌ ؼكٝل ايػا١ٜ ا٭زل٢. ;قوٛتٗا تٵَُٗا بًػٳ ،مناط ايلٜا١ٓأَٔ  طٺُٳْٳ ٟٸأ

ِٿ ٕٵستٸ :١ًٚيف احمل َٔ ٚه١َ٬ اجملتُع أبت سٝا٠ ايٌلٜع١ ٚاهتكلاك ٚتڀًډ ٢ ٚإ

ْٸ طٺُٳَٔ ْٳ اٱه٬َٞ كٜا١ٓڄ ؾِٝاؿك سكٛم  ؼقٖا فكٜع١ڄيًُل٤ إٔ ٜتٸ ؾ٬ ولٸ ػا

٫ٚ إٔ ٌٜلٸ ع٢ً ْؿو٘ باؾٛع ٚايعڀٍ ايٌـٜـٜٔ ٚغرل  ،احملٝڀني ب٘ ٚأهلت٘ ٚفتُع٘

ٓٳفيو ممچ فْ٘ ٚهٛاُٖا، أنعٝٓ٘ ٚ ،عٔا٤ دوـٙأأٚ  ،بايؼ ع٢ً ْؿو٘ كٷلٳا ٜٓذِ عٓ٘ 

ٌټ ٓٳ»فيو ٜٓـكز ؼت قاعـ٠  ؾه ٞپ ،«كلٳ٫   .(29)نُا ٫ ىؿ٢ ،عٓ٘ ٖٚٛ َٓٗ

ٔٻإًاك٠ يف ٖقا ايوٝام إىل ٚػـك اٱ ب وٳت، عځك ايبوٝط أٚ امل٪قډلٳباس١ اي

َٚا ناْٛا  ،ٚتِـ عباؿتِٗ ،^ايهجرل َٔ ا٭ػباك اييت تلٟٚ هرل٠ املعَِٛني

 .(30)ّ ايكـَني ٚغرل فيوٜعاْْٛ٘ َٔ ائعـ ٚاُؿلاك ايٛد٘ ٚتٛكټ

 

 ــــــ واملّي األِّيلية العالقة بني السياضة والعكالٌية وقاعدة َداحملوز اخلاوظ: َج

ـٻ ـٻُبض بإَهآْا انتٌاف أّ َٔ قاٚك َٔ ػ٬ٍ َا تك اؿاهِ ملبـأ  كٚٵاي
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ِٸ ِٸ )ا٭ٖ ٛٿٚاملٗ  ؾ١.( يف ايتُٝٝن بني ايلٜا١ٓ اٱه١َٝ٬ ٚكٜا١ٓ ايِٓاك٣ ٚاملتِ

ؿاڄ بني املو٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ أٚ اؿه١َٝٛ أٚ ٚيٓؿذلض إٔ ا٭َل نإ َلؿٸ

ّٷايعا١ًٝ٥ ٚبني   ايڀكٛي ايعباؿ١ٜ ٚايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ ايؿلؿ١ٜ، ع٢ً هبٌٝ املجاٍ: ًؼ

ـٸ٣ ملِٓبٺ ٞٸ قبٌ اينٚاز تِ ٞٸ ادتُاع )َع قٝـ اٱه٬ّ يف اؾُٝع(، ٚنإ  أٚ سهَٛ

ـٸع٢ً َناٚي١ املوتشبٸ َعتاؿاڄ ٌٸات مل ٚيف ٖقٙ اؿاي١، أٟ بعـ إٔ  .ي١ًٝٺ ٠ هاعتني يف ن

ٚٻ ٕٵِ َِٓباڄ سهَٛٝاڄ، ز أٚ توٓٻتن ـ نإ ٜلٜـ ا٫هتُلاك بٗاتني ايواعتني ؾوٝتؼًډ إ

َٸأعٔ   ٚي١ٜٛ؟هتهٕٛ ا٭ ٔٵهلت٘ أٚ ػاٙ اجملتُع، ؾش٦ٓٝقٺ ملځأ٘ ػاٙ ؿا٤ َٗا

ب ٦ًٝاڄ َٔ ٗا يف ايٛاقع تتڀًډ، يهٓٸٕ اٱداب١ قـ تبـٚ بوٝڀ١ڄأبايلغِ َٔ 

َټ ٕٸ ا٭ .ٌايتأ  ;هل١ٜا٫دتُاع١ٝ ٚا٭ ٚي١ٜٛ يًُِٓب ٚيًُو٪ٚي١ٝؾ١ًًًٖٛ ا٭ٚىل قـ ٜبـٚ أ

ُٸ  عك٬ڄ ًٚلعاڄ. ،ٚٓلٚك٠ تكـميٗا ع٢ً ايؿلؿ ،١ٝ اؾُاع١اْڀ٬قاڄ َٔ أٖ

ٔٵ َٻ يه  ،ٟ ع٢ً ُعٝـ ايٛاقع ٚايتڀبٝلأًٓا يف اؾاْب اٯػل يًُٛٓٛع، يٛ تأ

 ;ايتٔش١ٝ بايعباؿ١ٜ ايؿلؿ١ٜ ٚايتٗقٜب ايٓؿوٞ تٵإف يٛ متډ ;ؾوٝبـٚ ا٭َل كتًؿاڄ متاَاڄ

ٔٻ ،اٱْوإ نؿلؿٺ ؾٗقا ئ ٜٔلٸ ،هل٠ ٚاجملتُعَٔ أدٌ ا٭ ك ع٢ً لٳإْٸُا هٝٓوشب اي

َٸت٘ ٕٸ سٔٛكٙ يف ا٭هل٠ ٚاجملتُع نؿلؿٺ ;ا٭هل٠ ٚاجملتُع بل ب ىتًـ ًَتنّ َٚٗقٻ ٭

ٞٸبٳعٳ عٔ سٔٛكٙ نؿلؿٺ ٖٞ اييت  «تكـِٜ اؾُاع١ ع٢ً ايؿلؿ»ع. إفٕ ٓلٚك٠ كٿغرل َتٛ ج

 يًعباؿ٠ ايؿلؿ١ٜ ٚايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ ٚايتٗقٜب ايٓؿوٞ.ي١ٜٛ ٚٵِ عًٝٓا َٓض ا٭ځؼتٿ

ٖٛ  «ايؿلؿ»ع٢ً  «اؾُاع١»ٕ امللاؿ َٔ تكـِٜ إ :ميهٔ ايكٍٛ :أؿمٸ بعباك٠ٺٚ

ّٸػاٖٗا، ٖٚقا ٫ ٜعين بائلٚك٠ ايتؿلټ «اؿواه١ٝ»ٚ ،ا٫ٖتُاّ باؾُاع١ َٔ  ؽ ايتا

ٌٸ ،دٌ اؾُاع١أ و٘، بٌ امللاؿ َٔ ْوإ ْؿُٖاٍ اٱإٚ ،ايٛقت ٚاؾٗـ َٚٓشٗا ن

 ؿا٤ هاع١ٺأ :أبوط ١ ايعٌُ َع اؾُاع١. ٚبعباك٠ٺتكـِٜ اؾُاع١ ع٢ً ايؿلؿ ا٫كتكا٤ بٓٛعٝٸ

ٚٳ لڈادتُاعٞ َتٸ ٚاسـ٠ يٓاًطٺ ٚٳ ؾٌٔ َٔ أؿا٤ هاعتني يٓاًطٺأ عڈكڇٚ  .عڈكڇادتُاعٞ غرل 

ـٸ ،|َٔ ٖٓا لـ ايٓيبٸ ـ َل بايتٗذټه٘ ٚػًٛت٘، أڂ٠ عباؿت٘ ٚتٓوټبايلغِ َٔ ً

ٛٳ ،ٚقٝاّ ايًٌٝ ُټسٵبايتنأَ َع تهًٝؿ٘ بإب٬ؽ اي ١ ٚا٫دتُاع١ٝ: ٌ املو٪ٚي١ٝ اٱشلٝٸٞ ٚؼ

ّٴ قٹ٬ٝڄ ﴿ ٛٳ ٚٳأځقڃ ٚٳطڃ٦اڄ  ـټ  ًٳ ٞٳ أځ ٖٹ ٌڇ  ٝٵ ًٹ٦ٳ١ځ ايًډ ْٳا ٕٻ  ٛڇ٬ٜڄ *إڇ ٗٳاكڇ هٳبٵشاڄ طځ ٕٻ يځوځ ؾٹٞ اځيٓٻ َٸٌ: ) ﴾إڇ املن

 (.7ع  6
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ـٸ َعاْٞلٕٚ ي١ٰٜ ايهلمي١ ٚقـ فنل املؿوٿ َٔ ٚ ،َٔ بعٔٗا قلٜب١ڄ ،ؿ٠ڄَتع

ُٸإمجًتٗا: )  ;ٌ يف ايٓٗاك ٌَاغٌ ثك١ًٝ َٚواعٞ نجرل٠، ؾعًٝو بعباؿ٠ ايًٌْٝو تتش

ـٸ ،يتك٣ٛ بٗا كٚسو  .(31)(يًؿعايٝات ٚايٌٓاطات ايهجرل٠ يف ايٓٗاك ٚتوتع

باڄ ع٢ً عباؿت٘ ايؿلؿ١ٜ ٚتٗقٜب ًڃل ايٌٓاط ا٫دتُاعٞ يًؿلؿ هٳٚبايتايٞ ئ ٜ٪ثٿ

ىل إتِشٝض ايٓعل٠  ب ع٢ً فيو ٓلٚك٠ڄٜٚذلتٻ. ايٓؿى، بٌ ٜوِٗ يف تٓاَٝ٘ ٚتعنٜنٙ

ٖٳؾإْٗا َؿلؿات ٫ تعبٿ ;ـ ٚايعباؿ٠ايتٗذټ ٞٸٚ ،ك ايٛقت ٚاؾٗــٵل عٔ   إمنا تواِٖ يف كق

ُٸ١ املل٤ ٛٸ ،ايلٚغ اٱْوا١ْٝ، ؾتنٜـ ٖ ٛٸٜٚع  كاؿ٠ ٚايعنمي٠.١ اٱض عٔ قًچ١ ايّٓٛ بك

َٸ َٴا إٕ قٌٝ: إٕ أ ؿاڄ ـٳايًِٛات ٚا٭ؿع١ٝ ٚا٭فناك ٚايڀكٛي ايعباؿ١ٜ توتػلم 

ّٸ ،ط١ًٜٛ  ٌْڀ١ ا٫دتُاع١ٝ. ٚا٭ ٚؼٍٛ ؿٕٚ أؿا٤ املٗا

ٓٝت عًٝٗا ٚاييت بٴ ،«بايتٛامٕ»ؾُؿتاغ ٖقا ايًػن ٖٛ ايكاعـ٠ ايقٖب١ٝ املٛه١َٛ 

ٌٸناؾچ ِڈ ١ أسهاّ ايٌلٜع١. ؾع٢ً ن ١ َلاعا٠ ايتٛامٕ بني أٌْڀت٘ ا٫دتُاعٝ َوً

ّٸٚعباؿات٘ ايؿلؿ١ٜ، عٝح ٫ ٜٔشٸ  ٞ بعباؿت٘ ايؿلؿ١ٜ ٚتنن١ٝ ْؿو٘ َٔ أدٌ املٗا

ُا طكٛه٘ ايؿلؿ١ٜ. َٔ ٖٓا نًچ ١ځا٫دتُاع١ٝ، ٫ٚ إٔ هعٌ ا٭ٌْڀ١ ا٫دتُاع١ٝ ٓشٝٸ

ّٸ تٵنجلٳ ّٸٚاملوًِ ا٫دتُاع١ٝ،  َٗا  َو٪ٚي١ٝڄ ػُِٛاڄ املوًِ ايقٟ ٜل٣ يف ٖقٙ املٗا

نٞ ٜتوٓٸ٢ ي٘ ا٫هتذاب١  ;ٛت٘ ايؿلؿ١ًٜڃإٔ ٜلتكٞ َعٗا بعباؿت٘ ٚػٳ ـٻ٫ بٴًلع١ٝ ٚإشل١ٝ، 

ٌڈ ـٸٟ يًُٓاُب اؿه١َٝٛ هب إٔ ٫ أ ملٗاَ٘ ا٫دتُاع١ٝ بٌه ؾٌٔ. يقيو ؾايتِ

إْٸُا مٜاؿ٠ ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ ع٢ً  ،ْوإ ايوًڀ١ٜٛ٘ تًب١ٝ كغبات اٱ٥ٜبتػ٢ َٔ ٚكا

 املوتٜٛني ايؿلؿٟ ٚا٫دتُاعٞ.

ٕ ايلٜآات ايلٚس١ٝ ايؿلؿ١ٜ يٝوت مجٝعٗا كٜآات أىل إًاك٠ ٚػـك اٱ

ّٸ  :ؾُج٬ڄ .ٌْڀ١ ا٫دتُاع١ٝٚا٭ َوتًٗه١ يًٛقت، يقيو ٫ تتعاكض مجٝعٗا َع املٗا

بٌ ع٢ً ايعهى َٔ فيو  ،٫ توتػلم ٚقت املوًِ ايِّٛ ٚايتٛآع ٚاينٖـ عباؿاتٷ

٫ ميٓع  ،ؾٌٔ ايعباؿاتأ ايقٟ ٖٛ ،«ؿٚاّ ايقنل»ٕٸ أنُا  .ل ي٘ ايهجرل َٔ ايٛقتتٛؾڍ

َٸ  ٘ ا٫دتُاع١ٝ.غايباڄ َناٚي١ املوًِ أغًب َٗا

َاّ ٌ يف استذاز اٱجٻايقٖب١ٝ ٜتُ «ايتٛامٕ ٚا٭ٚي١ٜٛ»آػل يكاعـ٠  منٛفزٷ

ٕٳ عٳًځ٢ ﴿َجٌ:  ،ك١ ببـا١ٜ ٖذل٠ املوًُني، ؾبعـ ْوؽ اٯٜات املتعًڍ×ايِاؿم ٜٴ٪ٵثٹلٴٚ ٚٳ
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ِٵ ٗڇ ٕٳ بٹ ٛٵ نځا ٚٳيځ ِٵ  ٗڇ ْٵؿڂوٹ ُٳ١څ أځ ِٳا ـٿ ﴾ػٳ َجٌ:  ،ْؿامؿ َوتٜٛات اٱبٛاهڀ١ اٯٜات اييت ؼ

ٚٳا٭ځقڃلٳبٹنيٳ﴿ ٔڇ  ٜٵ ـٳ ٛٳايٹ ًڃ ٝٵلڈ ؾځًٹ ٔٵ ػٳ َٹ ِٵ  َٳا أځْؿځكڃتٴ ٌٵ  ـٳ ﴾قڂ ٘ ٚأهلت٘ ٜٵُاك ع٢ً املوًِ تكـِٜ ٚاي

 ٚأقلبا٥٘ ع٢ً غرلِٖ باٱْؿام.

ٕٵ بٓعل ا٫عتباك َڀًع اشلذل٠  «ي١ٜٛٚٵايتٛامٕ ٚا٭ځ»ق قاعـ٠ ٪ػٳملافا مل تٴ :قٌٝ ٚإ

ٜاّ ناْت تٌٗـ ٫ٚؿ٠ ايتذلب١ ؾاٱداب١ عٔ فيو تهُٔ يف إٔ تًو ا٭ ؟ايٓب١ٜٛ

ـٸاٱ ملوًُني إىل ابلم بايٓوب١ ٟ ا٭ه١َٝ٬ ٚبـا١ٜ تبًٛكٖا يف املـ١ٜٓ املٓٛك٠، ٚنإ ايتش

ع٢ً ٖقٙ  بٸ١ڄي١ٜٛ َِٓٚٵه٬ّ، ؾهاْت ا٭ځٌ بك١ٝٔ اشلذل٠ ٚمٜاؿ٠ عـؿ املًتشكني باٱٜتُجٻ

 ػاًٖٗا يف فيو اؿني. قـ متٸ «ي١ٜٛٚٵا٭ځ»ٕ قاعـ٠ أايكٔاٜا، ٚبايتايٞ ٫ ميهٔ ايكٍٛ ب

بلم َِاؿٜل ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ يف أٖٚٛ  ،«باؾٗاؿ»ٌ ايُٓٛفز اٯػل ٜتُجٻ

ٌڈ ،ه٬ّاٱ  مجاعٞ.  ٚاييت متاكي بٌه

ٝٸ ،بـيت ايلٜا١ٓ ايؿلؿ١ٜؾكـ اهتٴ ٚاييت ٫ تعٛؿ ، ايِٓاك١٣ اييت ع٢ً غلاك كٖباْ

ٕٵ ٫چإبايٓؿع  تٗا، بايلٜا١ٓ اييت ٫ تعٛؿ َٓؿعتٗا ع٢ً ايقات ُٓا بِشٸهًډ يِاسبٗا، ٖقا إ

هلٖا، ٚبايتايٞ توِٗ يف سؿغ ُٚٝا١ْ ٚؿمي١َٛ أٌُ أإمنا ع٢ً اؾُاع١ بٚ ،بوٵؾشٳ

 ٌ ايك١ُٝ ا٭ع٢ً.ايـٜٔ ايقٟ ميجٿ

 «ايعك١ْٝ٬» ايتؿورل اٱه٬َٞ ملؿّٗٛ يٝ٘ ٖٓا ٖٛ ا٫ػت٬ف بنيإاٱيؿات  َٚا ْٛؿٸ

هلل تعاىل، اييت  «ايعبٛؿ١ٜ»ؾهُاٍ ايعكٌ يف اٱه٬ّ  .ٟ شلاٚايتؿورل ا٭كٓٞ أٚ املاؿٸ

ٝٸ ق١ُٝڅٖٞ إمنا ٚ ،بوٵف١ٖٝٓ ْٚعل١ٜ ؾشٳ ٖٞ يٝوت ق١ُٝڄ ٝٸقًب ١. إٕ َقاٖب ١ ٚعًُ

ٌٸ بعٝـ٠څ «٠ايًقٸ»ٚ «ايلبض»ٚ «املٓؿع١» اييت ٜعتدل ؾٝٗا  ،ه١َٝ٬اٱـ عٔ ايعك١ْٝ٬ عٵايبٴ ن

 ات.يٜٛٸٚٵِ ا٭ځيف تلاتب١ٝ هًچ بلم ق١ُٝٺأٌ بايعبٛؿ١ٜ هلل هبشاْ٘، املتُجٿ ،يتناّ ايـٜينا٫

ـٸ أـ ٣ٖٛ ايٓؿى ٚايٌٝڀإ ِٜٓٸ «ايعك١ْٝ٬»ب ٖقٙ وٳٚعځ  .عـا٤ اهلل ٚاٱْوإأي

ـٸ ٚٸ ٚايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ تعين ايهؿاغ ٓ ٝٸ نايًـٚؿ. إٕ َا ميٝٿ ٖقا ايعـ ١ ايِٓلا١ْٝ ايلٖباْ

تٗا، توتٗـف اؾاْب ايؿلؿٟ ٚىل، ع٢ً ؾلض ُشٸه١َٝ٬ إٔ ا٭عٔ ايلٜا١ٓ اٱ

َٸ ;٫ٚ ًإٔ شلا باجملتُع ،يٲْوإ ٚفيو  ;١ ٚايـٜٔيف سني توتٗـف ايجا١ْٝ ايؿلؿ ٚا٭

ـٜٔ ايؿلؿٟ عٵْعلاڄ يڀبٝع١ اٱه٬ّ ايٌُٛي١ٝ ٚايعامل١ٝ، ٚبايتايٞ ػُع بني ايبٴ

ٕٷ» بع ًني يقيواملُتجٿ تـعٛ يكٝاّ ايًٌٝ ٚاُؿ١ڄ ؾُٔ ْاس١ٝٺ ;ٚا٫دتُاعٞ َٚٔ  ;«بايًٌٝ كٖبا
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ـٷأ» بع اجملاٖـٜٔ ػل٣ تـعٛ يًذٗاؿ يف ايٓٗاك ٚاُؿ١ڄأ ْاس١ٝٺ  .(32)«بايٓٗاك ه

 

 ــــــ اضتدالٌص

اييت ٫  ،سهاّ ايٌلع١ٝ ٚيبابٗاه٬ّ دٖٛل ا٭ٌ ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ يف اٱمتجٿ

  كساب ايؿٔا٤ ايلبٸاْٞ. ٚقـ أػڀأ بعضٷإىلميهٔ َٔ ؿْٚٗا َػاؿك٠ املٓنٍ ايٓؿواْٞ 

ِٸ ِٳٗٵؾځ ؾلاطاڄ ٚتؿلٜڀاڄ. إ ،ف سني ايتڀبٝل، ٚبايتايٞ ٚقع يف نُني ايتڀلټٖقا املبـأ املٗ

ٛٻ ُٸٚقـ ْ م لٳىل بعض ٖقٙ ا٫ملاؾات يف قادذاتِٗ َع ايؿٹإ ^١ أٌٖ ايبٝتٙ أ٥

 :ْٛدنٖا بٓكاطٺٚ ،ا٭ػل٣

ُټ1 فا نإ فيو يف هبٌٝ اهلل إتٗا ٌ ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ َُٗا بًػت ٌَكډع هب ؼ

ِټأهبشاْ٘، نُا نإ ع٢ً فيو  ٔٸ .١ؿچُشاب اي كٚس١ٝ ًاقچ١ مل  ابتـاع كٜآاتٺ يه

ـٻ ؾٝٗا تِلٜضٷ ؿٵلڇٜٳ َٔ مج١ً ايهؿل بأْعِ اهلل  ـٸعٳ، بٌ ٜٴي َلؾٛضٷَٔ ايٌاكع املك

 ٘.٥ٚآ٫

١ ٚدب ع٢ً اؿهچاّ ٚأُشاب املٓاُب افا نإ ايؿكل ها٥ـاڄ بني ايلعٝٸع 2

 ;٫ٚ ػب ٖقٙ ايلٜا١ٓ عٓـ ايلػا٤ .مناط ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝأَٔ  طٺُٳايتشاف ايؿكل نٓٳ

 أٚ عٓـ ايٛدٛؿ ػاكز ؿا٥ل٠ ايوًڀ١.

بآٜات  ،ؼْؿام ايٌـٜـ ٚاٱٜجاك املبايځْوؽ اٯٜات اييت ؼحٸ املوًُني ع٢ً اٱ ع متٸ3

 ْؿام.ِٗ ع٢ً ا٫عتـاٍ يف اٱأػل٣ ؼجټ

ِٸتكـِٜ ا٭»ٚ «ي١ٜٛٚٵا٭ځ»ع ٜعتدل َبـأ 4 ِٸ ٖ ط ايلٜا١ٓ ُٳيف ؼـٜـ ْٳ «ع٢ً املٗ

ِٸ ٝٸن ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ اٱه١َٝ٬ عٔ ايلٖباْٝٸَا ميٝٿ ايلٚس١ٝ املبتػا٠ أٖ ١ ١ ايِٓلاْ

ه٬ّ نإ اؿؿاظ ع٢ً ب١ٔٝ اٱ ١ ٚغرلٖا َٔ ايلٜآات املٓشلؾ١. ٚبايتايٞ إفاٚاشلٓـٜٸ

ُٸٚٵع٢ً كأي ا٭ځ ٕٸ ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ يٮْبٝا٤ ٚا٭٥ ـٸ١َ يٜٛات ؾإ ١ هتهٕٛ يف َك

َٸ ايتهايٝـ، ًٜٝٗا تكـِٜ سلٸ ايؿلؿٟ. ٚمتٓع ا٭سهاّ  ١ ع٢ً اؿلٸا٭هل٠ ٚا٭

ـقات ْؿام ٚاي١ًِ با٭َل باملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهل ٚاٱا٫دتُاع١ٝ اٱه١َٝ٬، املتُجٿ

 ع١.ـٳتٳبٵخل ايلٖبا١ْٝ ايؿلؿ١ٜ املڂإ...ٚايننا٠ ٚ

ٓٳ»ع اْڀ٬قاڄ َٔ قاعـ٠ 5 ب اييت توبٿ ،١ؼلّ ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ ايٌاقچ «كلٳ٫ 
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ـٸ ٓلكاڄ مناط ايلٜا١ٓ أَا أ .ل ايـ١ٜٝٓ ٚايٌلع١ٝطڂٛكهت ػاكز ا٭ڂَٴ اإف ،ب٘ اڄَعت

ؾ٬  ،ـ ٚايِّٛنايتٗذټ ،ايـ١ٜٝٓات طاك املوتشبٸإايلٚس١ٝ ا٭ػل٣ اييت متاكي يف 

ٕٵستٸ ،ؾٝٗا لٳٝٵٓٳ قـاّ ٚايٓشٍٛ ٚغرلٖا. ٖٚقا ّ ا٭نتٛكټ ،ٓلاك بوٝڀ١ٺأبت يف توبٻ ٢ ٚإ

ُٻقډ٪ي١ املنٵ. نُا ٫ ؼلّ ايعٴبهجل٠ٺ ^يف هرل٠ املعَِٛني ًَشٛظڅ ٓٗا ت١ اييت تتٔ

ٔٵ ،نا٫عتهاف ٚغرلٙ ،اتبعض ايڀكٛي ٚاملوتشبٸ  ع٢ً إٔ ٫ تتعاكض َع سلٿ يه

 هل٠ ٚاجملتُع. ا٭

ًٜشل بِٗ ٚ ،ٌهٴٚيٞ ايعنّ َٔ ايلټأع إٕ اػت٬ف َوتٜٛات ايلٜا١ٓ ايلٚس١ٝ بني 6

ٞٸ ًٜٚشل  ،^نـاٚٚؿ ٚهًُٝإ ٜٚٛهـ ،، ٚبني ا٭ْبٝا٤ اٯػلٜٔ’ٚؾاط١ُ اٱَاّ عً

ٖٚٞ  ،اؾُٝعػق بٓعل ا٫عتباك ايِؿ١ املٌذلن١ بني ، َٚع ا٭×بِٗ اٱَاّ ايلٓا

ٚىل اييت عاًت سٝا٠ ايؿكل ايٌـٜـ، ٭ٕ ايڀا٥ؿ١ اأٞ َٓاُب سه١َٝٛ، ىدلْا تٛيچ

 ;َُٓٗا ايٛاقع احملٝط بُٗا ٟپأِٓع تٚايڀا٥ؿ١ ايجا١ْٝ اييت عاًت يف أكٚق١ ايكِٛك، مل 

آْقاى، ٫ٚ ايڀا٥ؿ١ ايجا١ْٝ  بت يف ساي١ ايؿكل اييت ناْت ها٥ـ٠ڄؾ٬ ايڀا٥ؿ١ ا٭ٚىل توبٻ

 ـت ايكِٛك اييت عاًت ؾٝٗا. إٕ َا ٜتٓاؾ٢ َع اينٖـ ٖٛ اٱقباٍ ع٢ً ايـْٝا كغب١ڄًٝٸ

ْ٘ نإ مبكـٚك ايڀا٥ؿ١ ا٭ٚىل بعـ تٛيچٝٗا ايوًڀ١ أؿات إىل ئَ اٱ ـٻ٫ بٴمبا ؾٝٗا. طبعاڄ 

ٓٳأٗا ف ٚايلؾاٙ ٚتٌٝٝـ ايكِٛك، يهٓٸلٳؼاف سٝا٠ ايتٻاتٸ ُٻ تٵعل ًت عٔ فيو، ٚبايتايٞ ؼ

ؾلٓتٗا ايعلٚف اينَا١ْٝ  ،كاؿتٗاإػاكد١ عٔ  :ٚىلا٭ :كٜآتني كٚسٝتني ٌَامٸ

ف ٚايبقؾ ٚايلػا٤، يقيو لٳبٓؿوٗا عٔ ايتٻ تٵاؿتٗا سني ْأځإكبهاٌَ  :ٚايجا١ْٝ ;ٚاملها١ْٝ

ّ نٵؾٝٗا سكٝك١ أٚيٞ ايعٳ تٵٚػًډ ،زل٢ َٔ ايڀا٥ؿ١ ايجا١ْٝأيف ايؿ١ًٝٔ  ؿكد١ڄ تٵسلمٳأ

ٌٿ  .ٚٓٛغڈ به
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 «احلديح الٍبوي بني السواية والدزاية»ٌظسٌة يف نتاب 
 

 د. السيد حسن إسالمي

 علي الهاشميالسيد حسن ترجمة: 

 

ٗا فٗٛؿاڄ يف إطاك غلب١ً ا٭ساؿٜح ٚايتُٝٝن بني غجٿ (1)ـٸ ٖقا ايهتابعٳٜٴ

ـٸ .ٕأٚزلٝٓٗا، ٚتكـِٜ بعض امل٬نات ٚاملعاٜرل يف ٖقا ايٌ ١َ ٚقـ متٸ تٓعُٝ٘ يف َك

ـٸٚقوُني. ٚقـ عُـ َ٪يڍ ;َكتٔب١ ١َ إىل بٝإ ٓلٚك٠ ؿ٘ ايٌٝؽ دعؿل ايوبشاْٞ يف املك

ٚٸٚأهًٛب عًُ٘.  ٍ عٌُ ع بعـ فنل ا٭عاخ ايتُٗٝـ١ٜ ع ع٢ً بٝإ أؿٚات ٚيف ايكوِ ا٭

ٌ اؾن٤ ا٭ندل َعلؾ١ ايِشٝض َٔ ايوكِٝ يف اؿـٜح. ٚيف ايكوِ ايجاْٞ ع ايقٟ ميجٿ

َٔ ػ٬ٍ  ;ـُؿش١( ع ٜوع٢ امل٪يڍ 600َٔ ايهتاب )سٝح ٜوتػلم َا ٜكلب َٔ 

ـٿ إىل تكِٝٝ ا٭ساؿٜح املأثٛك٠ عٔ أكبعني ُشابٝاڄ ٌَٗٛكاڄ، َع  ،َٗاا٭ؿٚات اييت ٜك

ٛٸبٝإ أؿيچ  تٗا.١ ٓعؿٗا أٚ ق

 

 ــــــ الكطي األّوه: وعسفة السواية

 يف ٖقا ايكوِ متٸ بٝإ ا٭عاخ ا٭هاه١ٝ ٚائلٚك١ٜ ملعلؾ١ اؿـٜح بإهامڈ

ٔٸ ـٸعٳايجٓا٤; سٝح ٜٴ ٜوتشلٸ بايكلا٠٤  ُا ٖٛ دـٜلٷ، نفيو ْاؾعاڄ يًُبتـ٥ني يف ٖقا ايؿ

ـ يف ٖقا ايكوِ ع بعـ بٝإ ًعني ع٢ً ٖقا ايٓٛع َٔ ا٭عاخ. ٚقـ قاّ امل٪يڍٌ املڀډبٳَٔ قٹ

ُٸ بهتاب١ ٚتـٜٚٔ اؿـٜح، ْٚكٌ بعض ا٭ساؿٜح يف  ١ٝ ايو١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٚاٖتُاّ ايٓيبٸأٖ

ٞٸ ـٜح، َٔ نتاب١ اؿ ٖقا ايٌإٔ ع بٓكٌ ْٚكـ ا٭ساؿٜح املٛٓٛع١ يف املٓع ايٌلع

ٞٸ اػت٬قٗا يتدلٜل  متٸ ؿ أهڀٛك٠ٺيٓكٌ اؿـٜح فلٻ ٜٚوتٓتر َٔ فيو إٔ املٓع ايٌلع
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 ١.أؾعاٍ املؼايؿني يتـٜٚٔ ايوٓٸ

ـ بعـ فيو بٓكٌ ا٭هباب ايٛا١ٖٝ يتذاٌٖ اؿـٜح عٔ بعض ثِ قاّ امل٪يڍ

َٸ١ٺ ا٭ًؼاْ، ٚاعتدلٖا غرلٳ . ؾكـ فٖب ٖ٪٤٫ ا٭ًؼاْ إىل ا٫عتكاؿ بإٔ املوًُني تا

 :ايتاي١ٝقـ أعلٓٛا عٔ تـٜٚٔ اؿـٜح; يٮهباب 

 ١ بايكلإٓ ايهلِٜ.ع كاؾ١ إٔ تٌتب٘ ا٭ساؿٜح ايٓبٜٛٸ

 ع كاؾ١ إٔ ٌٜػًِٗ اـٛض يف اؿـٜح عٔ ت٠ٚ٬ ايكلإٓ.

 تـٜٚٔ اؿـٜح. ٞ املوت٣ٛ ايعًُٞ ْٚـك٠ ايكاؿكٜٔ ع٢ً ايهتاب١ ساٍ ؿٕٚع إٕ تـْٸ

ـ إىل ايكٍٛ بٔعؿٗا ٚعـّ متاَٝتٗا، ٚقاٍ ٚبعـ بٝإ ٖقٙ ا٭هباب، فٖب امل٪يڍ

َٸ١ ٜهُٔ يف عـّ اٖتُاّ اـًؿا٤ ٚاهتٓتر إٔ  .بإٔ ايوبب ايل٥ٝى ٚكا٤ ٖقٙ ايڀا

 املِاحل ايوٝاه١ٝ يًؼًؿا٤ ناْت توتٛدب نتُإ ا٭ساؿٜح املأثٛك٠ عٔ ايٓيبٸ

، ٚإثبات ^جرل َٓٗا ع٢ً ؾٔا٥ٌ َٚٓاقب أٌٖ ايبٝت، ٚاييت وتٟٛ ايه|ا٭نلّ

 ئًٝاع ٚايٓوٝإ. ; يتهٕٛ بعـ فيو عل١ٓڄ×١ٝ أَرل امل٪َٓنيأسكچ

ِٸ ِٸ تهٌُٝ ٚإمتاّ ٖقا ايكوِ باٱًاك٠ إىل ايتٻ ث ب١ ع٢ً عات ايهاكث١ٝ املذلتٿبٹٜت

ٟٸستٸ |ا٭نلّ ػاٌٖ أساؿٜح ايٓيبٸ  عُل بٔ عبـ ايعنٜن. ٢ عِل اـًٝؿ١ ا٭َٛ

ِٸ ف ٓلٚك٠ ايتعلټ «١ ايٓب١ٜٛمتشّٝ ايوٓٸ»وٌُ عٓٛإ:  ـ يف َٛٓعڈتٓاٍٚ امل٪يڍ ث

١، َٚٔ ًٝات، ٚفنل يقيو بعض ا٭ؿيچ١ٝ، ٚتٓكٝتٗا َٔ اٱهلا٥ع٢ً ا٭ساؿٜح ايٓبٜٛٸ

 بٝٓٗا:

نقباڄ، ٚاػت٬م أساؿٜح  |ا٭نلّ واع كقع١ ايلٚاٜات املٓوٛب١ إىل ايٓيبٸع اتٸ

ّٸ  ايكلإٓ، ْٚوبتٗا إىل كهٍٛ اهلل. فات َٔاَني كايؿ١ يٓ

ع اْتٌاك املتعاٖلٜٔ باٱه٬ّ َٔ ايٝٗٛؿ ٚايِٓاك٣ ٚاينْاؿق١ يف اجملتُع 

ٌْٚلٖا بني  ،َٔ ػ٬ٍ اػت٬قِٗ يٮساؿٜح ;اٱه٬َٞ، ٚقٝاَِٗ بايذلٜٚر ملعتكـاتِٗ

 .|ا٭نلّ بعـ ْوبتٗا إىل ايٓيبٸ، املوًُني

َٔ ايقٜٔ باعٛا ايـٜٔ بايـْٝا، َٔ  ًُني،باؿـٜح َٔ قٹبٳٌ بعض املوتادل٠ املع 

أَجاٍ: زلل٠ بٔ دٓـب، سٝح ناْٛا ٜلتنقٕٛ َٔ ػ٬ٍ اػت٬م ا٭ساؿٜح ٚتٌٜٛ٘ 

ـٻ  .|ا٭نلّ ه١ يًٓيبٸايواس١ املك
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م ا٭ػل٣ إىل تأٜٝـ لٳع هعٞ كتًـ ايؿلم ٚاملقاٖب ايه١َٝ٬ ٚها٥ل ايؿٹ

ُٸ ٖبِٗ، ٚيف كايؿتِٗ يٰػلٜٔ ١ َقاَقاٖبِٗ، بٛاهڀ١ اػت٬م ا٭ساؿٜح يِاحل أ٥

ٓٸاع اؿـٜحع عٔ ايٓٛاٟٚ ع )ٚقـ ْكٌ   (.بايكلا٠٤ ، ٖٚٛ دـٜلٷيف ٖقا املٛٓع تكوُٝاڄ يٛ

بعـ بٝإ ٓلٚك٠ تِؿ١ٝ ا٭ساؿٜح ايٓب١ٜٛ، إىل بٝإ طلٜكت٘  ،ـامل٪يڍٜٚعُـ 

بني ّ ـٳٖٚٛ بڀبٝع١ اؿاٍ فات ا٭هًٛب املعلٚف ايقٟ نإ ها٥ـاڄ َٓق ايكٹ، ٚأهًٛب٘

ـٿ ثني يف تكِٝٝ ُشٸ١ ٚهكِ اؿـٜح. ٚيف ٖقا ا٭هًٛب تهٕٛ احملٛك١ٜ يوٓـ احمل

ـٿ ،اؿـٜح ِٸ٘. ؾكـ فٖب ايهجرل َٔ احمل ثني إىل ايكٍٛ بإٔ ايلاٟٚ إفا نإ ؿٕٚ ْ

١. عاؿ٫ڄ َٚعاُلاڄ يًقٟ ٜلٟٚ عٓ٘ اؿـٜح، ٚنإ ٓابڀاڄ، وهِ ع٢ً كٚاٜت٘ بايِشٸ

ِاٍ ايوٓـ، ٚائبط، تهؿٞ يِشٸ١ ٚاملعاُل٠، ٚاتٸأػل٣: إٕ ايٛثاق١،  ٚبعباك٠ٺ

٢ إفا نإ احملت٣ٛ يف ظاٖلٙ َتعاكٓاڄ َع ايكلإٓ. إٕ ايٓكـ يف ٖقا املٓٗر ستٸ ،اؿـٜح

 ٚا٭هًٛب ٜهٕٛ ػاكدٝاڄ ع٢ً ايـٚاّ، ٚيٝى ؿاػًٝاڄ.

ـٿ ؿٛا ايهجرل َٔ ثني بٓكـ ايلٚا١ٜ بٗقٙ ايڀلٜك١، ٚأيډيكـ قاّ ايهجرل َٔ احمل

 «املواْٝـ»ٚ «ايِشاغ»نتب  ٌٴؼٵ١ُ يف ٖقا ايٌإٔ. ٚمل تٳؿات ايكٝٿامل٪يډايهتب ٚ

ؿٛا نتباڄ ٚقـ أيډ .َٔ ٖقا ا٫ػتباك ،«ُشٝض َوًِ»ٚ «ُشٝض ايبؼاكٟ»: َجٌ ،املعتدل٠

ُٿ ٞ َٔ أنجلٖا ًٗل٠ ايهتب يف تعٝني ا٭ساؿٜح ائعٝؿ١ )ائعاف(، ٚميهٔ إٔ ْو

 :ايتاي١ٝ

 510أبٛ ايؿلز عبـ ايلمحٔ بٔ عًٞ بٔ قُـ اؾٛمٟ ) ؿ٘:، مل٪يڍ«املٛٓٛعات»ع 1

 ٖع(.597ع 

ؿ٘: عبـ ، مل٪يڍ«١ٓ يف نجرل َٔ ا٭ساؿٜح املٌتٗل٠ ع٢ً ا٭يو١ٓوٳاملكاُـ اؿځ»ع 2

 ٖع(.902اهلل بٔ قُـ بٔ عبـ ايلمحٔ ايوؼاٟٚ)

ؿ٘: د٬ٍ ايـٜٔ عبـ ايلمحٔ ، مل٪يڍ«ايٰي٧ املِٓٛع١ يف ا٭ساؿٜح املٛٓٛع١»ع 3

 ٖع(. 911ع  848يوٝٛطٞ )ا

ؿ٘: ، مل٪يڍ«ب َٔ اـبٝح ممچا ٜـٚك ع٢ً أيو١ٓ ايٓاي َٔ اؿـٜحمتٝٝن ايڀٝٿ»ع 4

 ٖع(. 944ع  866عبـ ايلمحٔ بٔ عًٞ ايٌٝباْٞ ايٌاؾعٞ )

ٌٸ .ؿ ٚابٔ َاد١ٚايذلَقٟ ٚايٓوا٥ٞ ٚأبٞ ؿاٚ «ٓعٝـ هٓٔ»ع 5 ـٺ ن  ـٺيف فًډ ٚاس
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ٌٸ  ايـٜٔ ا٭يباْٞ.ؿ٘: قُـ ْاُل ، مل٪يڍَوتك

ٚع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ايتٛظٝـ ايِشٝض شلقا ا٭هًٛب ع ايقٟ نإ ًا٥عاڄ بني 

ف ع٢ً ايهجرل َٔ ا٭ساؿٜح ٣ إىل ايتعلټ١ ع أؿٸنُا نإ ًا٥عاڄ بني أٌٖ ايوٓٸ ،ايٌٝع١

ٔٵبٵاملٛٓٛع١ ٚاملؼتًك١ ْٚٳ ٫ ٜناٍ ٖٓاى بعض ا٭ساؿٜح ائعٝؿ١ ُٓٔ  قٖا، ٚيه

ـ إٔ ايوبب يف ٖقا اٱػؿام )ْكّ ا٭هًٛب املِاؿك ايلٚا١ٝ٥ أٜٔاڄ. ٚقـ كأ٣ امل٪يڍ

 :ايتايٝنيٚاملٓٗر ايوا٥ـ( ٜعٛؿ إىل ا٭َلٜٔ 

ٚٸ٫ڄ ـٿأ ثني ناْٛا ٜهتؿٕٛ بتكِٝٝ هٓـ اؿـٜح، ٚناْٛا ٜعًُٕٛ ع٢ً : إٕ احمل

ّڈٚاييت ناْٛا ٜنٜـٕٚ َٔ ؿقچ تٛظٝـ َعاٜرلِٖ ايـقٝك١ ع ع يف ايلٚا٠  تٗا َٜٛاڄ بعـ ٜٛ

 ؿْٛٗا يف َنت ايلٚا١ٜ.ؾكط، ٚمل ٜهْٛٛا ٜٛظڍ

٢ ٖقا املعٝاك عٓـَا ٜعًُٕٛ ع٢ً : إِْٗ ناْٛا وذُٕٛ عٔ تٛظٝـ ستٸٚثاْٝاڄ

ٞٸ ٌٸتكِٝٝ ايلٚا٠ ايقٜٔ وًُٕٛ عٓٛإ ايِشاب عٔ ايِشابٞ  ؿٴلڇَا ٜٳ ، سٝح ٜأػقٕٚ به

 ،ػآعني يًٓكـ «ايتابعني»أػل٣: نإ مجٝع ايلٚا٠ ٫ُٛٚڄ إىل  ٙ. ٚبعباك٠ٺعقاؾرل

ِٸ تكِٝٝ أهاْٝـٖا ٫ٚ َٔاَٝٓٗا،  ،باهتجٓا٤ ايِشاب١; ٚفيو ٭ٕ ايلٚاٜات اييت مل ٜت

إىل ؿكد١ ايكڀع ٚايٝكني، ناْت تعتدل  |١ ْوبتٗا إىل ايلهٍٛ ا٭نلّٚمل تبًؼ ُشٸ

ِٗ َجٌ ايٓذّٛ اييت ٜٗتـٟ ٚأِْٗ ُاؿٕٛ بأمجعِٗ، ٚأِْٗ نًچ ،ايِشاب١ ؾٛم ايٓكـ

ع٢ً ػًؿ١ٝ  تٵاملعلٚؾ١ ٚاؿان١ُ إمنا ٌْأځ «عـاي١ ايِشاب١»ٕٛ. ٚإٕ ْعل١ٜ بٗا ائايچ

 ٖقا ايٓٛع َٔ ا٭ساؿٜح.

 كغِ اًتُاٍ املٓٗر ايكـِٜ ع ٫ٚ ٜناٍ ع ع٢ً ايك١ُٝ، هب اْتٗاز َٓٗرڈٚ ،َٚٔ ٖٓا

ع٢ً قاهٔ املٓٗر ايكـِٜ، ٚىًٛ َٔ َوا٥ٚ٘ ْٚٛاقِ٘. ٖٚقا دـٜـ وتٟٛ  ٚأهًٛبٺ

عٔ املنٜـ َٔ ا٫ٖتُاّ  عباك٠څ ع ـ احملذلّ إىل بٝاْ٘ بايتؿٌِٝايقٟ عُـ امل٪يڍع املٓٗر 

ٚاػتباكٙ بٛاهڀ١ املعاٜرل ايـقٝك١  ،ٚتكِٝٝ َُْٔٛ٘ ،ٚايتأنٝـ ع٢ً َنت اؿـٜح

 ٚايٓادع١.

اؿـٜح ٚتكُٝٝ٘ إىل ايكٍٛ بٛدٛب  ١ـ يف ٓلٚك٠ َعلؾ١ ُشٸٜقٖب امل٪يڍ

 اػتباكٙ غُى َعاٜرل ثابت١ ٚقڀع١ٝ، ٖٚٞ: 

 ع ايكلإٓ ايهلِٜ.1
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 ١ ايكڀع١ٝ.ع ايوٓٸ2

 ع ايعكٌ اـايّ.3

 ع ايتاكٜؽ ايِشٝض.4

َٸ١.5  ع إمجاع ٚاتٸؿام ا٭

ٕٵ مل  هب تكِٝٝ َُٕٔٛ اؿـٜح بٛاهڀ١ علٓ٘ ع٢ً ايكلإٓ ايهلِٜ، ؾإ

ٕٵ  ع ميهٔ ايكبٍٛ ب٘. ٚادبٺ نإ قبٛي٘ ايتؿًِٝٞ غرلٳ ىايؿ٘ ع ٚإ

١ ايٓب١ٜٛ َجٌ اؾوـ ايٛاسـ ٚاملتٓاغِ ٚاملٓوذِ بني أعٔا٥٘، سٝح ٫ إٕ ايوٓٸ

ٟٸ سـٜحٺ ١ َٔ ػ٬ٍ علض اؿـٜح ع٢ً ايوٓٸ ;عٓٗا. ٚيقيو ميهٔ إٔ ٌٜقٸ ميهٔ ٭

ٌڈايٓب١ٜٛ ايكڀع١ٝ، إٔ ْكـ ع٢ً ُشٸ  ؿقٝل ٚهلٜع. ت٘ أٚ هكُ٘ بٌه

ـٷ ١څباطين ٚسذٸ ايقٟ ٖٛ ْيبپ ،ٕ ايعكٌٚإ ُاحل ملعلؾ١  َٚعٝاكٷ إشل١ٝ، َلً

ْٸ ٌ بعض بٳَٔ قٹ اؿـٜح. ٚامللاؿ َٔ ايعكٌ يٝى ٖٛ أهايٝب ا٫هتـ٫ٍ ٚا٫هتٓتاز اـا

ٌٸاملؿهڍ ّڈ لٜٔ، بٌ ٖٛ ايٛؿٜع١ اٱشل١ٝ اييت دعًٗا يف ُٓرل ن ٚاييت تكّٛ ع٢ً ، ًؼ

 ا٭ٍُٛ ايبـ١ٜٝٗ.

ٕٵإٕ بعض ا٭سا ؿ ايعٌُ ع٢ً أْ٘ مبذلٻ ػاؿع، إ٫چ اًتًُت ع٢ً ظاٖلڈ ؿٜح ٚإ

ٌٸتكُٝٝٗا ٚإعاؿ٠ قلا٤تٗا َٔ اينا١ٜٚ ايتاكى١ٝ ٜتٻ سٝح  ;هٗٛي١ٺ ٔض مٜؿٗا ٚاػت٬قٗا به

َٳ ـٺ ٔٵْهتٌـ إٔ  يف ايقانل٠ ايتاكى١ٝ، ا٭َل ايقٟ  اػتًكٗا نإ ٜعاْٞ َٔ ٓع

ٌڈ  ٔ.كځتٵَٴ دعً٘ عادناڄ عٔ سبو أنافٜب٘ بٌه

ايٓعل عٔ بعض ا٫ػت٬ؾات ايه١َٝ٬  ٚبايتايٞ ؾإٕ مجٝع املوًُني ع بػضٸ

شاؿ يف اٯكا٤ ف ع َٔ ػ٬ٍ ٖقا ا٫تٸؿكٕٛ ع٢ً بعض املوا٥ٌ، ٚميهٔ ايتعلټٚايؿك١ٝٗ ع ٜتٸ

 ؾٝٗا استُاٍ ا٫ػت٬م. ؿٴلڇع ع٢ً ا٭ساؿٜح اييت ٜٳ

ـٸ١َ َٔ املعاٜرل ـ ع عٓـ تكـمي٘ ٚعلٓ٘ يهٌڎٚقـ عُـ امل٪يڍ ع إىل ْكٌ  املتك

ُٻ ؿٗا ٜٵٔض مٳٌ اـٔٛع شلقا ايتشًٌٝ ٚايتكِٝٝ، ٜٚتٸايتُجٌٝ ببعض ا٭ساؿٜح اييت ٫ تتش

ٌٸ  .هٗٛي١ٺ ٚنقبٗا به

 

 ــــــ الكطي الجاٌي: وعسفة السواة

ٚٸ ،ـامل٪يڍ هع٢ ع  ٍ، باػتِاكڈبعـ اهتعلاض ا٭عاخ ايٓعل١ٜ يف ايكوِ ا٭
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٥ٌ اشلا١ٌَٝ ع إىل تكِٝٝ بعض ايلٚاٜات املأثٛك٠ عٔ أكبعني ٚبعٝـاڄ عٔ ايـػٍٛ يف املوا

طبكاڄ يٮهًٛب ايقٟ اْتٗذ٘. ٚيف ٖقا ايكوِ ٜعُـ يف ايبـا١ٜ إىل تكـِٜ  ،ُشابٝاڄ

ٞٸ تكلٜلڈ ِٸ ،املكِٛؿ كتِل عٔ سٝا٠ ايِشاب ٜعٌُ  َٚهاْت٘ ايع١ًُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ث

١ ع٢ً ْكٌ بعض أساؿٜج٘ املعلٚؾ١، اييت ٫ تتعاكض َٔاَٝٓٗا َع ايكلإٓ ٚايوٓٸ

ِٸايكڀعٝٸ ُٸٌ ايٓكـ ،َٔ ا٭ساؿٜح املأثٛك٠ عِٓٗ تكِٝٝ عـؿٺ ١، ٚبعـ فيو ٜت  ،ٚاييت ٫ تتش

ٌڈ ِٸْويبٸ بتؿِٝ ٝٸ ، ٜٚت  تٗا.إثبات عـّ ُٛاب

 :باػتِاكڈ ،اط، ٖٚٞـ احملذلّ يف ٖقا ايكوِ إىل بعض ايٓكنُا ٌٜرل امل٪يڍ

 ع يٝى اشلـف تكِٝٝ مجٝع ايِشاب١ ٚمجٝع كٚاٜاتِٗ.

ع إٕ املٌٓٛؿ ٖٛ ْكـ ا٭ساؿٜح اـاط١٦، ٚيٝى ْكـ ايلاٟٚ. َٚٔ ٖٓا إفا متٸ ْكـ 

ـځ ٚكؿٸٙ سـٜحٺ  َ يف ايلاٟٚ.ـٵ٫ تهٕٛ ايػا١ٜ َٔ ٚكا٤ فيو ايڀعٔ ٚا

 اتِٗ.ٜؽ ٚؾٝٸاػتٝاك ٚتلتٝب ٖ٪٤٫ ايِشاب١ ع٢ً أهاي تاك ع يكـ متٸ

ٌڈثِ قاّ امل٪يڍ ْٸ ـ بؿتض ؾِ ٌٸ ػا ـٻُشابٞڎ يه خ ؾٝ٘ عٔ هرلت٘ ، سٝح ٜتش

يف َٛكؿ َعاف بٔ دبٌ  :ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ،َٔ فيوٚٚأساؿٜج٘ ايِشٝش١ ٚغرل ايِشٝش١. 

ِٸ 18قبٌ اشلذل٠ ع  20) ٜٓكٌ عٓ٘ بعض  يًٗذل٠( ٌٜرل إىل سٝات٘ َٚهاْت٘ ايع١ًُٝ، ث

اهلل ع٢ً ايعباؿ، ٚفنل أبٛاب اٱسوإ، ٚؾ١ًٝٔ   بٝإ سلٸا٭ساؿٜح املعلٚؾ١ يف

ِٸ ِٸ اؾٗاؿ. ث َٓٗا ايكٍٛ بايتذوِٝ ٚايتٌبٝ٘،  ٜٓكٌ عٓ٘ بعض ايلٚاٜات اييت ٜوتٌ

. ٚبعـ ْكٌ ٖقٙ |ا٭نلّ ٚايبواط١ يف ؾِٗ ايٌلٜع١، ٚعـّ اهتذاب١ ؿعا٤ ايٓيبٸ

ٝٸ ،ا٭ساؿٜح ٜعٌُ ع٢ً تكُٝٝٗا باملعاٜرل ايوابك١ تٗا. ٚيف اـتاّ ْكٌ ٜٚجبت عـّ ُٛاب

١ٝ ايكٝاي يف اهتٓباط سـٜجاڄ َعلٚؾاڄ ٜلٜٚ٘ َعاف، ٚأُبض َوتُوهاڄ يًكا٥ًني عذٿ

 ٚبٝإ َكـاك ؿ٫يت٘ ٚعـّ ؿ٫يت٘ ع٢ً فيو.  ،ا٭سهاّ، ٚعٌُ ع٢ً تكُٝٝ٘

 اي، ٚأبِٖٛ: ابٔ عبٸ يف ٖقا ايكوِ عجِٗ ٚتكِٝٝ كٚاٜاتِٗ إٕ ايِشاب١ ايقٜٔ متٸ

هعٝـ اــكٟ، ٚأبٛ َٛه٢ ا٭ًعلٟ، ٚأها١َ بٔ مٜـ بٔ ساكث١، ٚايدلا٤ بٔ عامب 

اْ، ٚزلل٠ بٔ دٓـب، ٚطًش١ ا٭ِْاكٟ، ٚمٜـ بٔ ثابت ا٭ِْاكٟ، ٚهعـ بٔ أبٞ ٚقچ

بٔ عبٝـ اهلل ايتُُٝٞ، ٚعباؿ٠ بٔ ايِاَت، ٚعبـ اهلل بٔ َوعٛؿ، ٚاملػرل٠ بٔ ًعب١، 

ٚدبرل بٔ َڀعِ، ٚعبـ اهلل بٔ اينبرل، ٚمتِٝ  ٚعبـ اهلل بٔ عُل، ٚدابل بٔ زلل٠،
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 ايـاكٟ.

ب إُـاك ا٭سهاّ بٌإٔ ؾإٕ تكِٝٝ كٚاٜات ايِشاب١، ٚػٓټ ٚباػتِاكڈ

٢ إٔ ٖقا ايتكِٝٝ طاٍ ستٸ ُا٫ هٝٻ، ٚاتِٗ، دعٌ ٖقا ايكوِ دـٜلاڄ بايكلا٠٤ًؼِٝٸ

اقتِٗ ٚعـايتِٗ يف ٚث ت ٚايورل٠، ٚايقٜٔ ٖٓاى ًوڌُٵٔ ايوٻوٵايِشاب١ املعلٚؾني عڂ

ٚٸ ٍ َٔ ٖقا ايهتاب تػين ايكاك٨ عٔ ايلدٛع إىل أٜٔاڄ. نُا إٔ قلا٠٤ ايكوِ ا٭

 ايهجرل َٔ املِاؿك ٚامللادع ايتؿ١ًِٝٝ.
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