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 /أ .كواْ ١غَٝ٬إ 65........................................

ت وفوارق
«اجلوّ» يف األدياى اإلبزاييميّة ،مظرت ا ٌ
ايوٝـ غ ّ٬عبٸاي َٛهَ ٟٛكـٸّ  /ؿ .قُـ دعؿل ٖٓل99.................... ٟ

الوصايا اإلهليّة العظزة ،دراس ٌة مقارنة بني التوراة والقزآى
ؿ .بٗلٚم أؾٌاك 117 ............................. ................................

أيمِّية الزيارة يف الكاثوليكيّة والتظيُّع ،دراس ٌة ومقارنة
ؿ .قُـ ؾ٫ٛؿ / ٟأ .قُـ دٛاؿ ْٛكٚم131 .................................. ٟ

صورة الظيطاى يف األدياى اإلهليّة ،حتلي ٌل مقارى
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«إٕ ايتعا ٍٜاٱهَٞ٬ٸ املوٝشٞٸ ثل٠ٚڅ هب ايتُوټو بٗا»َ .كٛي١څ أطًكٗا كَنٷ َٔ
كَٛم ايٛٳعٵٚ ٞاْ٫ؿتاغ يف يبٓإ ،ايوٝٸـ املػٝٻب َٛه ٢ايِـكٚ .قـ تًكچاٖا َٔ املوًُني
ٚاملوٝشٝٸني عً ٢ايوٛا ٤ع نُا ها٥ل املك٫ٛت اٱًهايٝٸ ١ع ؾلٜكإ:
ايؿلٜل ا٭ٚٸٍ :كأُ ٣شٸتٗا ٚتًكچاٖا بايلٓا ٚايكبٚ ،ٍٛسا ٍٚإٔ ٜڀبٿكٗا هًٛناڄ
ٚعُ٬ڄ َٔ ،ػ ٍ٬اْ٫ؿتاغ عً ٢اٯػل ايـٜينٸٚ ،اؿٛاك َع٘ ٫ ،يِٝري املوًِ َوٝشٝٸاڄ
أ ٚاملوٝشٞٸ َوًُاڄ; بٌ ٭دٌ إٔ ٜؿِٗ بعِٔٗ بعٔاڄٜٚ ،تعلٻؾٛا عً ٢ايكٛاهِ املٌرتن١
اييت ػُعِٗ ،ؾٝوتؿٝـٚا َٓٗا يف تعا ٌِٜٗايوٿًڃُٞٸٚ ،بٓا ٤فتُعِٗ ايٛاسـ ،ايكاِ٥
عً ٢احملبٸٚ ١ا٭يؿٚ ١ايوٚ ّ٬ايلمحْٚ ١ٴهڃلإ ايقات ٚايعٳ ٵـٍ ٚاملواٚا...ٚ ٠
ايؿلٜل ايجاْ :ٞفٖب إىل اعتباك ٖق ٙايـع ٠ٛفلٸؿ َكٛي١ٺ هٝاهٝٸٚ ٫ ،١اقعٝٸ ١هلا
ب اْؿعايٞٸ يف ؿع ١قٛٸ٠ٺ ساؿث ،١اهلـف َٓ٘
سآلاڄَ ٫ٚ ،وتكب٬ڄٚ ،إْٸُا ٖ ٞػڀا ٷ
تڀُني اٯػل ايـٜينٸ  ٫غريٚ .يقا ؾكـ كؾٔٛا توٖ ٌٝٝقا اـڀاب يف ػڀٛاتٺ
ني ٚآػل.
ٳع ٳُْٝ٬ٸٚ ،١أبكځٛٵ ُٔٓ ٙايٌعاكات ايلْٸاْ ١اييت ٜٴتػٓٻ ٢بٗا بني س ڈ
ْ َٔٚاؾٌ ايك :ٍٛإٕ َجٌ ٖق ٙايـع ٠ٛإىل ايتعا ٍٜبني أٌٖ ؿٜٓني توتًنّ ايـع٠ٛ
إىل ايتعا ،ٍٜبٌ ايٛسـ ٠بني املوًُني أْؿوَِٗ ٖٛٚ ،ا ؿعا إي ٘ٝايوٝٸـ اـُٝين& بعـ
فيوٚ .اْكوِ اؾُٗٛك فـٻؿاڄ يف تًكچ ٞتًو املكٛي ١إىل ؾلٜكني ،نايًق ٜٔتكـٻَا...
ً ٫ٚٳوډ يف إٔٸ ٖقا اْ٫كواّ س ٍٛايٛسـ ٠اٱهَٝ٬ٸ ١أًـټ ػڀٛك٠ڄ  ٚځؾ ٵتهاڄ يف
عاملٓا ايعلبٞٸ ٚاٱهَٞ٬ٸ َٔ اْ٫كواّ س ٍٛايتعا ٍٜاٱهَٞ٬ٸ املوٝشٞٸ أ ٚاٱهَٞ٬ٸ
ايٛٗٝؿٟٸ أ ٚاملوٝشٞٸ ايٛٗٝؿٟٸ.

وزاد الدُّعا ٚإىل التعاٖػ ٔالٕحد ٚــــــ
ٚايقٜ ٟٴ٪ٵهٳـ ي٘ ٖقا ايؿځ ٵِٗ اـاط ٧يه ّ٬ايـټعا ٠إىل ايٛسـ ٠بني املوًُني،
هٓٸ١ڄ ًٝٚع١ڄ ٚغريِٖ .ؾبعـ إٔ ًٗـْا قاَاتٺ نبري٠ڄ يف ايكاٖلًٝ( ٠ؽ ا٭مٖل قُٛؿ
ًًتٛت) ٚايٓذـ (ايٌٝؽ قُـ سوني ناًـ ايػڀاٚ )٤قِ (ايوٝٸـ سوني
ايربٚدلؿٚ )ٟؿٌَل (ايوٝـ قؤ ا٭َني) ٚبريٚت (ايوٝـ عبـ اؿوني ًلف ايـ،ٜٔ
ثِٸ ايوٝـ قُٸـ سوني ؾٌٔ اهلل ٚايٌٝؽ قُٸـ َٗـ ٟمشى ايـٚ ،)ٜٔغريِٖ ،تعٌُ
د ٵٗـٺ يف ٖقا املُٔاكٚ ،ميهٔ يهٌٸ َتأَٿٌڈ يف نًُاتِٗ إٔ ٜهتٌـ َلاؿِٖ
بهٌٿ ٴ
َٔ ٖق ٙايٛسـٚ ،٠أْٗا  ٫تعين عً ٢اٱط٬م إٔ ٜتؼًچ ٢أسـٷ عٔ َقٖب٘; ؼكٝكاڄ يًٛسـ.٠
ؾًٝى املڀًٛب إٔ ٜتشٛٻٍ ايو ٸٓٞٸ ًٝعٝٸاڄ أٜٓ ٚكًب ايٌٝعٞٸ ه ٸٓٝٸاڄٖٚ .قا َا ٜتذًچ٢
بٛٓٛغڈ يف ؾتًٝ ٣ٛؽ ا٭مٖل قُٛؿ ًًتٛت ظٛام ايتعبټـ باملقٖب ايٌٝعٞٸ اؾعؿلٟٸ،
بعـ ايؿلاؽ عٔ دٛام ٙبوا٥ل املقاٖب.
ٚإْٸُا املڀًٛب إٔ ٜأت ٞاؾُٝع إىل نًُ١ٺ بٌ نًُاتٺ هٛاَٚ ،٤ا أنجلٖا! ؾِٗ
ٜتٻؿك ٕٛعً ٢عٌلات املوا ٌ٥ايعكـٜٸٚ ١ايٌلعٝٸٚ ،١ىتًؿ ٕٛيف بعٔٗا ،ؾًُافا ٜٳـٳعٕٛ
َا اتٸؿكٛا عًٜٚ ،٘ٝتُوٻه ٕٛمبا اػتًؿٛا ؾ٘ٝ؟!
ٚ ٞايٌٝعٞٸ عٔ ُػا٥ل ٚهؿاهـ املٛاقـ َٔ
املڀًٛب إٔ ٜرتؾډع نٌپ َٔ ايوټ ٿٓ ٸ
ري ٚيعٔڈ ٚعـا ٺ...ٚ ٤
اٯػل َٔ ،تهؿ ڈ
املڀًٛب إٔ ٜتؿٗٻِ نٌپ َٔ ايؿلٜكني أ ٚايؿٹلٳم ٖٛادى اٯػل ٚكاٚؾ٘ ،ؾٝكابً٘
مبا ٜبعح ايڀُأْ ١ٝٓٝيف ْؿوٜ٘ٚ ،وتٌعل ايلأؾٚ ١ايلمح ١يف أػ ٘ٝيف ايـٿ...ٜٔ

عَكَباتٌ ٔأخطاءٌ يف التطبٗل ــــــ
ٚأكنڍن ايه ّ٬يف َا ٜعرت ٟتڀبٝل ٖق ٙايـٻعٳٛات يف ايٛاقع َٔ أػڀا،٤
ؼٝٻٌ إىل املځ ٵل ٤أْٗا ؿٳعٳٛاتٷ
ٜٚعرتٓٗا َٔ َٛاْع ٚعٳكځبات ،ؿاػًٝٸٚ ١ػاكدٝٸ ،١ستٸ ٢يٝٴ ٳ
ت إىل اؿكٝكٚ ١ايٛاقع بِٹځً١ٺ.
ػٝايٝٸٚ ١ٳٖٵُٝٸ ٫ ١متڂ ټ
ؾإٕٸ ايٓاظل إىل املٌٗـ اٱهَٞ٬ٸ ٚايعاملٞٸ ايٜ ّٛٝل ٣أْٸ٘ كغِ ُـٚك َجٌ ٖقٙ
ايـٻعٳٛات َٔ ًؼِٝٸاتٺ ٚامْٚ ،١يـٳعٳٛاتٗا ُـ٣ٶ يف ايعاؿ ،٠إ٫چ إٔ ٖاتني ايـٻ ٵع ٳٛتني
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بايقات مل تٳ ڃً ځكٝا َجٌ ٖقا ايكبٚ ٍٛاْ٫تٌاك...
ؾلغِ اينٜاكات اييت ٜك ّٛبٗا بعضٴ كداٍ ايـٿٚ ،ٜٔايكٹ ٳُِ ايلٚسٝٸ ١اييت ٜعكـْٗٚا
بني ؾرت٠ٺ ٚأػلٚ ،٣عٓـ ايٓٛامٍ ٚاملًُٸاتٚ ،كغِ ايهجري َٔ امل٪متلات اييت تـع ٛإيٗٝا
ؿٚي څٖٓ ١ا ٖٓٚاى ،ؾإْٸٓا مل ِْٹ ٵٌ ٳب ٵعـٴ إىل َا ٜلػ ٘ٝاملوًُٚ ٕٛاملوٝشٝٸ ٕٛعً ٢ايوٸٛا٤
َٔ ٖق ٙايكٹُٳِ ٚامل٪متلات.
ٖ ٞقٹُٳِٷ َت٬سك٪َٚ ١متلات ٳؿٚٵكٜٸَٓ ١تعُٚ ،١يهٔٸ ايتٌٓټر ٚايتڀلټف ٚاـځ ٵٛف
بني املوًُني ٚغريِٖٚ ،بني أٌٖ املقاٖب َٔ املوًُني ٖٛ ٖٛ ،مل ٜتػٝٻلٚ ،هلعإ َا
ٜعٗل عٓـ أٟٸ ساؿث١ٺ عاكَُٓٗ ،١ا ناْت ُػري٠ڄ ٚبوٝڀ .١ؾأ ٜٔاملٌهً١؟
قـ  ٫ته ٕٛاملٌهً ١يف ُـم ايٓٝٸ ،١ؾٓشٔ  ٫لٝن ٭ْؿوٓا اتٸٗاّٳ أسـٺ يف
ڎـ ملا ٜـعٛ
ڎ ٚدٹ
ْٝٸتْ٘ٚ ،لد ٛإٔ ٜه ٕٛاؾُٝع ُاؿقاڄ يف طځ ٵلس٘ ٚؿعٛتَ٘ٚ ،لٜـاڄ عل
إيٚ ،٘ٝإٕٵ نإ ا٭َل وتاز إىل تـقٝلڈ َٔ ٚقتٺ ٯػل ٫ٚ ،هٝٻُا إٔ أُشاب ٖقٙ
ايـٻعٳٛات ا٭ٚا ٌ٥قـ غاؿكٚا ٖق ٙايـْٝاٚ ،تٛاكخ ؿٳعٳٛاتٹِٗ آػلٚ ،ٕٚقـ ٜ ٫ه ْٕٛٛعً٢
قٓاع١ٺ تاَٸ١ٺ بٗا ،أ ٚمل ٜؿُٖٗٛا متاّ ايؿځ ٵِٗ...
ٚعً ٢أٟٸ ساٍڈ  ٫أعتكـ إٔ املٌهً ١ا٭هاي تهُٔ يف ُـم ايٓٝٸٚ ،١إمنا
س ٞايعٌُ ايوٝاهٞٸ
تتذًچ ٢يف ا٭ؿا ٤ايتٓعُٞٝٸ هلق ٙايكٹ ٳُِ ٚامل٪متلات ،ؾُٔ ٚٳ ٵ
ٚا٫قتِاؿٟٸ ٚا٫دتُاعٞٸ املتعجٿل يف ايب٬ؿ اٱهَٝ٬ٸٚ ،١سٝح ْ ٫وتؿٝـ َٔ ناٌَ
ذًٚ ١ا٫كػاٍٚ ،سٝح ٜتبٛٸأ املٛاقع ايلٝ٥وَ ١ٳٔٵ ٫
ايڀاقات ايهآَٚ ،١سٝح توٛؿ ايعٳ ٳ
س ٞفيو نًڍ٘
أًٖٝٸ ١ي٘; جمللٸؿ أْ٘ ُاسب َاٍڈ أًٗ ٚل٠ٺ أ ٚقلاب١ٺ أ٤٫ٚ ٚٺ  ٚٳتبٳعٝٸ١ٺٚ َٔ ،ٳ ٵ
ٜتِٸ ايتعاطَ ٞع آيٝٸات ٚٚها ٌ٥ايتكلٜب بني املقاٖب ٚا٭ؿٜإ.
ؾؿ ٞامل٪متلات َج٬ڄ ٜٴػٝٻب ايهجريٴ َٔ كداٍ ايؿهل ٚايعًِ ٚاؿٛاك; ٭هبابٺ
ٚاٖٜٚ ،١ٝٴـٵ ٳع ٢آػل ٕٚمل تٌٗٳ ٵـ هلِ ٖق ٙامل٪متلات اي ٻـٚٵكٜٸٌْ ١اطاڄ أمثل ،أ ٚسلن١ڄ
تٴقٵنځل .ؾاملِٗٸ إٔ ته ٕٛايِٛك ٠داَع١ڄ يٌؼِٝٸاتٺ ٚدَ ١ٗٝعلٚؾ ١ادتُاعٝٸاڄٚ ،ي ٛمل
تهٔ هلا ك١ٜ٩څ عًُٝٸ ١قـٻؿٚ ،٠مل تهٔ قاؿك٠ڄ عً ٢تڀبٝل ً َٔ ٤ٞتُٝٛات امل٪متل.
ٖٚهقا ؤل ٕٚيف نٌٸ عاّڈ ٫يتكاط ايِٛكٚ ،٠إٕٵ هاُٖٛا ظًو١ٺ عاَٸ ١أ ٚقاؿث١ٺ
ػاُٸ ١أ ٚيكا٤ٺ داْيبٸ ؾقاى ٖ ٛاٱلام غري املوبٛم ايق ٟقـ ٜ ٫تهلٻكٜٓٚ .ؿضٸ اؾځ ٵُعٴ
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َعنٻمَ ٜٔهلٻَنيٜٚ ،عٛؿ املٓتعل ٚاملرتقڍب َٔ أؾلاؿ ا٭َٸ ١ػا٥باڄ َِـَٚاڄٜٓ ،تعل قُٸ١ڄ
أػل ;٣ؾًعٌٸ ٚعوٜ ٢ه ٕٛؾٗٝا ايؿتض املبنيٜٚ ،وتُلٸ اْ٫تعاك إىل َا ْٗ ٫ا...١ٜ
ٖٓ َٔٚا ؾإْٓا ْـع ٛإىل اعتُاؿ آيٝٸ١ٺ عًُٝٸ١ٺ داَع١ٺ يًـٻ ٵع ٠ٛإىل َجٌ ٖق ٙايكٹُٳِ
ٚامل٪متلات ،تًشغ ايهؿا ٠٤ايعًُٝٸ ١يًُٳ ٵـ ٴع ٿَٚ ،ٜٔٛا هٝواُٖ ٕٛب٘ ؾٗٝا َٔ ٚكقاتٺ
عجٝٸ١ٺ عُٝكٚ ،١قابً١ٺ يًتٓؿٝقٚ ،ي ٛيف َلاسٌ قـٻؿٚٚ ،٠ؾل ػڀچ١ٺ َتهاًََ ،١ع عـّ
تػٝٝب أس ٺـ َٔ ايعًُاٚ ٤املؿهڍل ،ٜٔعٔ قِـٺ أ ٚغري قِـٺ.

ضزٔر ٚاالٌفتاح العمىّ٘ ٔالفهز ّٙــــــ
ٚيهٔٵ قبٌ ٖق ٙامل٪متلات ٚايكٹُٳِ لـ أْٸ٘ َٔ املِٗٸ دـٸاڄ ،بٌ ائلٟٚٸ ايق٫ ٟ
غٓ ٢عٓ٘ ٫ٚ ،لاغ إ٫چ ب٘ ،إٔ ٜٓؿتض عًُاَٚ ٤ؿهڍلَٚ ٚجكډؿ ٛنٌٸ ؿٜٔڈ أَ ٚقٖبٺ عً٢
َا عٓـ اٯػل َٔ ٜٔأؾهاكڈ ٚكَٚ ٣٩عاكف يف تلاثِٗ ايـٜينٸ ٚايؿهلٟٸ ٚايجكايف...
ؾهِ َٔ ؿاع١ٝٺ إىل اؿٛاك ،أَ ٚتشاٚكڈ بايؿعٌ ٖٛٚ ،مل ٜكلأ أَٸٗاتٹ ايهتب يف تلاخ
ڎ ٜـع ٛإىل اؿٛاك ،بٌ ٜعتكـ أْٸ٘ يف طځ ٵٛك اؿٛاك َع أػ٘ٝ
اٯػلٜٔ؟! نِ َٔ ًٝعٞ
 ٖٛٚ ،ٞمل ٜكلأ «ُشٝض ايبؼاك »ٟأُ« ٚشٝض َوًِ» أ« ٚهٓٔ ابٔ َاد »١أٚ
ايوټ ٿٓ ٸ
ڎ نقيو مل ٜكلأ «ايهايف» أَ« ٚٳٔٵ  ٫ؤل ٙايؿك٘» أ« ٚتٗقٜب
غريٖا؟! ٚنِ َٔ هٴ ٿٓٞ
ا٭سهاّ» أ ٚغريٖا؟!
ٜٓ ٫ؿع إٔ ٜبشح عٔ بعض ا٭ساؿٜح أ ٚايؿتا ٣ٚاييت تلتبط مبٛٓٛع اؿٛاك،
ساطځ بهٌٿ أ ٚأغًبٹ َا يـ ٜ٘يف َٓعَٛت٘ ايؿهلٜٸ١
بٌ  ٫بٴـٻ َٔ إٔ ٜه ٕٛقـ أځ ٳ
ٚايعًُٝٸ ،١ؾهُا ِٜ ٫ضٸ ع ْعلٜٸاڄ ع إٔ ٜه ٕٛايعايٹ ٴِ فتٗـاڄ َا مل ٜڀچًع عً ٢ناؾچ١
ايرتاخ اـاْٸ مبقٖب٘; يٝه ٕٛعً ٢ؿكا١ٜٺ بٛدٛؿ أ ٚعـّ ٚدٛؿ ؿيٌٝڈ ْكًٞٸ عًَٛٓٛ ٢ع
ِّڈ أَ ٚكٝٿـٺ يًعاّٸ أ ٚاملڀًل
ادتٗاؿٚ ;ٙيٝه ٕٛعً ٢بٝٿٓ١ٺ َٔ ٚدٛؿ أ ٚعـّ ٚدٛؿ ك ٿ
َج٬ڄ ،نقيو  ٫هٛم إٔ ٜهْ ٕٛاقّٳ املعلؾ ١يف تلاخ اٯػل ،ٜٔبٌ  ٫بٴـٻ يف
املتشاٚك َٔ ٜٔمشٛيٝٸ١ٺ َعلؾٝٸ ;١يٝعلؾا َا هٛم عٓـُٖا أ ٚعٓـ أسـُٖا َٚا  ٫هٛم
ڎ ٜعرتض
 ٞأًٝ ٚعٞ
ڎ
و ٿٓ
ُٓٔ املٓع ١َٛاملتهاًَٚ .١إ٫چ ؾوٓٴبتٳً ٢ع نُا ٖٚ ٛاقع اؿاٍ ع ب ٴ
وٓٸٜ ٫ ٖٛٚ ،١ـك ٟأْٸٗا َتٛاؾك١څ َع املباْ ٞا٭ُٛيٝٸ ١أٚ
عً ٢بعض ؾتا ٣ٚايٌٝع ١أ ٚاي ټ
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ايؿكٗٝٸ ١أ ٚايلدايٝٸ ١يؿكٗا ٤فاى املقٖب ،بٌ كٴبٳُا ٖ ٞتٌب٘ ؾتا ٣ٚؾكٗاَ ٤قٖب٘ أٜٔاڄ.
ٚي ٔ٦نإ ٖقا َٔ ايعٳ ځكبات أَاّ اؿٛاك اٱهَٞ٬ٸ اٱهَٞ٬ٸ بهٌٸ َقاٖب٘
ٚتٝٸاكات٘ ؾإْٸ٘ ميجٿٌ عكب١ڄ نرب ٣أَاّ اؿٛاك اٱهَٞ٬ٸ املوٝشٞٸ َج٬ڄَٚ ،ا ه ٍٚ٪ٝإي٘ٝ
َٔ تعاٍٜڈ ٚتؿاِٖڈ.
ؾاملوًِ ع ٚستٸ ٢ا٭غًب َٔ عًُا ٤املوًُني ع ٜ ٫علف عٔ املوٝشٝٸ ١ه ٣ٛأْٸ٘ قـ
متٸ ؼلٜؿٗا ٚتنٜٚلٖاٚ ،أْٸ٘ ٜ ٫ٴشتٳرٸ بهتب اٱل ٌٝايٌا٥عٚ ١املعلٚؾٚ ،١نأْٸ٘ يٝى
ؾٗٝا إ٫چ ػاط٧ٷ ٚقلٻفٷ َٛٓٛٚعٜٚ .نٜـ ا٭َل تعكٝـاڄٜٚ ،هلٿي ٖقا ايٓٛع ،ايؿتا٣ٚ
و ټُ« ْ٘ٛنتب ائٜٚ ،»ٍ٬قنلَٗٓ ٕٚا نتابٳٞٵ
اييت متٓع َٔ ا٫طچ٬ع عًَ ٢ا ٜٴ ٳ
«ايتٛكا«ٚ »٠اٱل »ٌٝاملتـاٚيځ ٵ ٔٝؼت اهِ (ايهتاب املكـٻي) ،بعٳ ٵٗ ٳـٜٵ٘ :ايكـ;ِٜ
ٚاؾـٜـ ،ؾهٝـ هٝتعلٻف املوًِ عًَ ٢ا عٓـ ْعري ٙاملوٝشٞٸ أ ٚايٛٗٝؿٟٸ; يتشـٜـ
أٚد٘ ايتٌاب٘ ْٚكاط اً٫رتاى اييت هًٝتك ٕٛعًٗٝاْٚ ،كاط ا٫ػت٬ف اييت هٝتشاٚكٕٚ
سٛهلا ،ٹع ڃً ُاڄ إٔ َجٌ ٖقا ا٫طچ٬ع قـ ٜٓٛٿض نجرياڄ ممچا ٚكؿ يف تلاخ املوًُنيٚ ،ساك
خ
ت آكاٚ ،ِٖ٩فيو نُا يف اؿـٜح عٔ آػل اينَإ ،سٝح ٜٳ ڇل ٴ
ؾ ٘ٝايعًُاٚ ،٤اػتًؿځ ٵ
ا٭كضٳ عباؿٴ اهلل ايِاؿٜٚ ،ٕٛوتتبٸ ايعٳ ٵـٍ ٚا٭ځ ٵَٔ« ،ؾځٝٳوٵهڂٔٴ ايقٿ٥ٵبٴ َٳعٳ ايڃؼٳلٴٚفٹ،
ٳٜٚٳ ٵل ٴبضٴ ايٓٻُٹ ٴل َٳعٳ ايڃذٳـٵٟڇ( »...هٹؿڃل إًعٝا ،٤اٱُشاغ ٚ .)11لـ إٔ ًبٗٝاڄ بٗقا ايهّ٬
ٚكؿ يف ايرتاخ اؿـٜجٞٸ يًُوًُني (كادٹعٵٜٛ :هـ بٔ و ٢ٝاملكـه ،ٞعكـ ايـټ ٳكك يف
أػباك املٓتعل ;159 :ايكٓـٚمٜٓ ،ٟابٝع املٛؿٸ ٠يق ٟٚايكلب ;240 :3 ٢ايبٗٝك ،ٞايوٓٔ
ايهربَ ;180 :9 ٣وٓـ أمحـ بٔ سٓبٌ  482 :2ع  ;483هٓٔ ابٔ َادٚ .)1362 :2 ١إٕٸ
عـّ تعكڊٌ إٔ ٜع ٍٝايُٓل َع اؾځ ٵـٚ ،ٟايق٥ب َع اـلٚفٜ ،ـؾعٓا يلؾض ٖقا
ايهٚ ،ّ٬ي ٛدا ٤يف سـٜحٺ ُشٝض اٱهٓاؿ ،ؾإْٸ٘ َٔ اؿـٜح ايق ٟتأثٻل باحمللٻف
املنٚٻك َٔ نتب ايـٜاْات ايوابك ;١ملؼايؿت٘ ايعكٌ ايوًٚ ،ِٝاؿكٝك ١ايجابت ١يف إٔٸ
ايق٥ب أ ٚايُٓل ٜ ٫كتٌ اـلٚف ٚاؾـ ٟب ٬هببٺ ،بٌ ؿادت٘ إىل ايڀعاّ ايق ٫ ٟبٴـٻ
هُ ١اٱهلٝٸ ١يف تٓع ٕٚ٪ً ِٝاـ٥٬ل ،ؾً ٫ٛاؾرتاي
َٓ٘; نُا إٔ فيو ْتاز اؿٹ ڃ
ت عـؿاڄ ٫
ايٛس َٛائاك ١ٜيًشٛٝاْات ايلاع ،١ٝنايػنٚ ٕ٫ايبكل ٚا٭غٓاّ  ،...ٚيبًػٳ ٵ
ت دلٸا ٤فيو ايػابات ،ؾهإ  ٫بٴـٻ َٔ
تهؿٗٝا أعٌابٴ ايڀبٝعٚ ١أًذاكٴٖاٚ ،يتِشٻلٳ ٵ
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ايتٛامٕ...
ٚيف املكابٌ ْل ٣املوٝشٞٸ ٜ ٫علف ً٦ٝاڄ عٔ اٱه ٫ٚ ،ّ٬ميٝٿن بني َقٖبٺ
ٚآػلٜ ٫ٚ ،عرتف باػت٬ف اجملتٗـٚ ٜٔاستُاٍ ػڀ .ِٗ٦ؾبُذلٸؿ إٔ ٜوُع كأٜاڄ ٭سـِٖ
وُٿً٘ يٲهٚ ّ٬مجٝع املوًُنيٜٚ ،تعاٌَ َعِٗ عًٖ ٢قا ا٭هايٚ .كٴبٳُا ٜواعـ ٙعً٢
ٖقا ا٭َل أٜٔاڄ ؾتا٣ٚٶ ؾكٗٝٸ څ ١ؼلٿّ مته َٔ ٘ٓٝايكلإٓ ايهلٚ ،ِٜمتًٝه٘ إٜٸا ;ٙعذٸ١
اـٛف َٔ اهلځ ٵتو ٚاٱٖاْ ١عً ٜ ٢ٳـٜٵ٘!
إٕ ا٫طچ٬ع عً ٢تلاخ املوًُني نًڍِٗ ،بهاؾچَ ١قاٖبِٗ ،نُا عً ٢تلاخ
ايٛٗٝؿ ٚاملوٝشٝٸني ٚغريِٖ ،إْٸُا ٖ ٛإغٓا٤ٷ يًجكاؾٚ ١املعلؾٚ ،١متٗٝـٷ ٓلٚكٟٸ ٫ٚمّٷ
حملانُ ١ايتټلاخ اـاْٸ ايق ٟمل ٜٴٛيځـ َٔ ؾلاؽڈ ،بٌ نإ ي٘ اكتباطڅ ٚثٝل مبا يـ٣
اٯػل ،ٜٔهٳ ڃًباڄ أ ٚإهاباڄ.
إٕ ايتعا ٍٜبني ا٭ؿٜإ ٚاملقاٖب سلپ ٚسكٝك ،١هتؿلض ْؿوٗا يف ْٗا١ٜ
املڀافٚ ،ئ توتكلٸ اؿٝا ٠بـ ،ْ٘ٚؾًٓواكڇعٵ إي ٘ٝاي ّٛٝقبٌ ايػـ ،بٓٝٸاتٺ ُاؿق،١
ْٚؿٛيڈ ٚاثكٚ ،١آيٝٸاتٺ ُشٝش ;١يٓكڀـ مثاك ٙايڀٝٿب ١يف ايعادٹٌ ٚاٯدٹٌ.

عهزٌ ٔثٍاء ــــــ
ٚيف ػتاّ ٖق ٙايهًُ ١أتكـٻّ بايٌهل اؾنٚ ،ٌٜايجٓا ٤اؾُٚ ،ٌٝايتكـٜل
ت ٖق ٙاجملًچ١
اؾً ،ٌٝيًع٬چَ ١ايؿآٌ «ايٌٝؽ ايـنتٛك سٝـك سبٸ اهلل» ،ايق ٟتأهٻوٳ ٵ
ؼٹًِ ،١اييت َا ٓعٴؿځتٵ َٜٛاڄ ٫ٚ
ايهلمي ١عً ٜ ٢ٳـٜٵ٘ٚ ،باقرتاس٘ ايكځٝٿِٚ ،دٗٛؿ ٙاملڂ ٵ
ڎ ْٹ ٵع ٳِ ايلٝ٥ى املوٍٚ٪
قِٴلٳتٵ عٔ َتابع ١ؼلٜلٖا ،بٌ نٌٿ ًْٗٚ٪ا ،ؾهإ عل
ٚايلاع ،ٞيف نٌٸ امللاسٌ اييت َلٻتٵ بٗا ،عً ٢تٓٛټعٗاٚ ،نإ طځٛٵؿاڄ ًاكاڄ مل
تهوٹلٵ ٙعاُؿ څٖٛ ١داٚ ،٤مل تؿٹٌٸ َٔ عنميت٘ ٖذُ١څ ًلهَ ،١علٚؾ ١ا٭ٖـاف
ٚايػاٜاتٚ ،قـ دعٌ َٔ ٖق ٙاجملًچَٓ ١رباڄ يًلأٚ ٟايلأ ٟاٯػل ،يف َوت٣ٛٶ عاٍڈ َٔ
هبٵلٳٜات ايـٻٚكٜٸات ايعًُٝٸ١
ا٫عتـاٍ ٚا٭ؿب ٚايلُاْٚ ،١بًؼ بٗا املكاّ ايعاي ٞي ڂ
ٚايؿهلٜٸٚ ١ايجكاؾٝٸ ،١ؾً٘ َٔ أهل ٠ايتشلٜل نٌٻ ايٌهل ٚايجٓاٚ ٤ايتكـٜلَ ،ع ايـټعا٤
مبنٜـٺ َٔ ايتٛؾٝل ٚايتوـٜـ.
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اهلل ٔتارٖذ اإلٌضاُ
دراص ٌٛوكارٌ ٛبني الهتاب املكدَّظ ٔالكزآُ الهزٖي
د .الشٍخ هحوذ تقً أًصاري پىر
ترجوة :حسي علً هطر

وكدّو ٌٛــــــ
َٔ بني املؿاٖٚ ِٝايتِٛټكات املٛدٛؿ ٠يف ايِٓ ْٛايوُاٜٚٸ ١ايج٬ث ١ع :ٖٞٚ
«ايتٛكا( ٠ايعٗـ ايكـٚ ;)ِٜاٱل( ٌٝايعٗـ اؾـٜـ)ٚ ،ايكلإٓ ايهل »ِٜع ،اييت تٴ ٳعـٸ
« ٞاهلل; ٚاٱْوإ» َٔ
ُِْٛاڄ َكـٻه١ڄ يف ا٭ؿٜإ اٱبلاُٖٝٝٸ ،١ميهٔ اعتباك َؿَٗٛٳ ٵ
أبلم املؿاٖ ِٝاييت تـٚك سٛهلا تعاي ِٝايكلإٓ ايهلٚ ِٜايعٗـٳ ٵ ٜٔبٌهٌڈ كٝ٥ىٚ .بػضٸ
ڎ َٔ ٖق ٙايِٓ ْٛايج٬ث،١
ايٓعل عٔ ْٛع ايٖٛ٬ت ٚاٱْجلٚبٛيٛدٝا املعل ١ٓٚيف نٌ
سٝح ٴٜعٳـٸ ٖقإ ايبشجإ َٔ ا٭عاخ املكاكْ ١اهلاَٸ ١بني ٖق ٙايِٓ ْٛايج٬ث ،١ؾإٕ
ا٫كتباط بني اهلل ٚاٱْوإ وتٌٸ َهاْ١ڄ ٖاَٸَٚ ١لَٛق ١يف ايتِٛټكات ايـٜٝٓٸ ١يـ٣
ايٛٗٝؿ ٚاملوٝشٝني ٚاملوًُني أٜٔاڄٚ ،ميهٔ يٓا َٔ ػ ٍ٬ؿكاه ١ايكلإٓ ٚايعٗـ ٜٔإٔ
ٌِْ إىل ٖق ٙايٓكڀ :ٖٞٚ ،١سٝجُا نإ ايبشح عٔ اهلل ُٚؿات٘ َڀلٚساڄ نإ ٖقا
ايبشح َلتبڀاڄ بع٬قت٘ باٱْوإ عً ٢مٛڈ َباًل أ ٚغري َباًل ،مبعٓ ٢إٔ ْٛع
ايٖٛ٬ت يف ٖق ٙايِٓ ْٛايج٬ث( ١أ ٟنٌٸ َا ٜكٛي٘ اهلل; ٚنٌٸ َا ٜؿعً٘; ٚستٸ ٢مجٝع
أُٚاؾ٘; ٚنٌٸ ُؿ١ٺ ٜتٓنٻ ٙعٓٗا) تلتبط بأمجعٗا ع بٓشٛڈ َٔ ا٭ما ٤ع باٱْوإ،
ٚنٝؿ ١ٝتؿهريَٚ ،ٙا ٜؿهڍل ؾَٚ ،٘ٝا ٜؿعًَ٘ٚ ،ا ٜ ٫ؿعً٘ٚ ،نٝـ هب إٔ ٜهٕٛ؟
ٚنٝـ هب إٔ ٜ ٫هٕٛ؟

إٕ َٔ بني املؿاٖ ِٝامللتبڀ ١بٌإٔ ايع٬ق ١بني اهلل ٚاٱْوإ أسـ ايتِٛٸكات
اهلاَ ١يف ٖق ٙايِٓ ْٛايج٬ث ٖٞٚ ،١إٔ اٱْوإ يف ٖقا ايعامل املرتاَ ٞا٭طلاف ٫
ٜلْ ٣ؿو٘ َكڀٛع اؾقٚك ،بٌ هـ ْؿو٘ يف عاملڈ كًٛم ٚتابع هلل ،ايق ٖٛ ٟػايلٷ
ؾُٝع ايٛدٛؿٚ ،أمس َٔ ٢نٌٸ َٛدٛؿٺٚ ،عامل َڀًلٚ ،قاؿك َڀًلٚ ،أميٞٸ ٚأبـ،ٟ
ٚسآ ٷل يف نٌٸ َهإٚ ،عً ٝٷِ مبا ٜـٚك يف ايولا٥ل ٚائُا٥لَٚ ،ا ٜٛهٛي يف
ايكًٛب .إٕ ٖقا ايتِٛټك ا٭هاهٌَٓ ٖٛ ٞأ ايٌعٛك ٚاٱسواي بتٳ ٳبعٝٸ ١اٱْوإ هلل.
إٕ أسـ ايٛد ٙٛاهلاَٸ ١هلق ٙايتٻ ٳبع ٖٞ ١ٝتٳ ٳبعٝٸ ١تاكٜؽ اٱْوإ يف املآٞ
ٚاملوتكبٌ( )1هللٚ ،امللاسٌ ٚاملكاطع ايتاكى ١ٝاييت ٜتِٸ تِٜٛلٖا يف ايهتب املكـٸه١
يٮؿٜإ اٱبلاٖ ١ُٝٝيًكاؾً ١ايبٌل .١ٜإٕ ايبشح عٔ ٖق ٙا٭ؿٚاك ميجٿٌ ػًڍٝاڄ ٭سـ ٚدٙٛ
ايع٬ق ١بني اهلل ٚاٱْوإ َٔ ٚدْٗ ١عل ٖق ٙايِٓ ْٛايـ ١ٜٝٓايج٬ثَٛ ١كؿ ايبشح .إٕ
ساٌُ ف ٤ٞأ ٚإهاؿ ٖق ٙاملكاطع ميهٔ إٔ ٜه ٕٛمثل ٠يًع٬ق ١ايته ١ٜٝٓٛع
ايتٌلٜع ١ٝهلل َع اٱْوإٚ ،ايع٬ق ١ايتٌلٜع ١ٝيٲْوإ َع اهلل( )2ع مبٓني ١إداب١
اٱْوإ عٔ ايؿعٌ اٱهل ٞع( ،)3نُا إٔ ايؿعٌ اٱهل ٞبـٳ ٵٚك ٙع إفا أكؿْا إٔ ْتشـٻخ عً٢
طبل ظاٖل ايِٓ ْٛايـَٛ ١ٜٝٓكؿ ايبشح ع ٜأت ٞيف بعض ا٭سٝإ دٛاباڄ عٔ
ا٫هتعـاؿات ٚايعلؾٝٸات ْٛٚع ا٭عُاٍ اييت ٜك ّٛبٗا اٱْوإ.
إٕ املكاي ١ايلآٖ ١تكـٿّ ُٛك٠ڄ عٔ أقواّ ك ١ٜ٩تاكٜؽ اٱْوإ يف َا ٜتعًډل باكتباط٘
َع اهللٚ ،بٝإ فيو يف ث٬ث ِْْٛ ١ؿٜٝٓٸ َٔ ١ا٭ؿٜإ اٱبلاٖ.١ُٝٝ
ٚهـك بٓا ع قبٌ ايـػ ٍٛيف ًُب ايبشح ع إٔ ًْكْ ٞعل٠ڄ هلٜع ١عًَ ٢واك تبًٛك
ٚتوُ ١ٝايِٓ ْٛايٛٗٝؿٜٸٚ ١املوٝشٝٸ ١املكـٸه .١إٕ املوٝشٝٸني يف امللاسٌ ا٭ٚىل َٔ
املوٝشٚ ،١ٝيف ايؿرت ٠اييت ناْٛا ٜ ٫ناي ٕٛٴٜعٵ ٳلؾ ٕٛؾٗٝا بُٛؿِٗ مجاع١ڄ ٜٛٗؿ،١ٜ
ناْٛا ع َجٌ ها٥ل ايٛٗٝؿ ع ٜتشـٻث ٕٛعٔ ايِٓ ْٛاملكـٸه ١امللتبڀ ١ظقٚكِٖ ايٛٗٝؿ١ٜ
بأمساٚ ٤عٓا َٔ ،ٜٔٚقبً« :ٌٝلٜعُٚ ١شـ ا٭ْبٝاً«ٚ ،)4(»٤لٜعَٛ ١هٚ ،٢ا٭ْبٝا٤
ٚاملناَري»( .)5ثِٸ إِْٗ بايتـكٜرٚ ،بعـ اْ٫ؿِاٍ عٔ ايٛٗٝؿ ،أػقٚا ٜعرتؾ ٕٛبٓوؼ١ٺ َٔ
ايِٓ ْٛايٛٗٝؿٜٸ ١املكـٸه ١املرتمج ١إىل ايًػ ١ايْٛٝاْٚ ،١ٝناْت تٌتٌُ عً ٢اػت٬ؾاتٺ
َع ايٓوؼ ١ايعرب ،١ٜيف أٚاػل ايكلٕ ايجاْ ٞامل٬ٝؿ ،ٟبُٛؿٗا ِْٸاڄ َكـٸهاڄ ٜٓتُ ٞإىل
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دقٚكِٖ ايٛٗٝؿٚ ،١ٜأٓاؾٛا إيٗٝا ايِٓ ْٛاـاُٸ ١بإمياِْٗ املوٝش٫ٚ .ٞسكاڄ (يف
ايكلٕ ايلابع امل٬ٝؿ )ٟأطًكٛا عً ٢ايكوِ امللتبط ظقٚكِٖ ايٛٗٝؿ ١ٜاهِ «ايعٗـ
ايكـٚ ،»ِٜعً ٢ايِٓ ْٛاملكـٸه ١امللتبڀ ١بإمياِْٗ املوٝش ٞاهِ «ايعٗـ اؾـٜـ» .إٕ
ٖق ٙايتوُٝات َكتبو څَ َٔ ١ؿاٖٖٛ٫ ِٝت بٛيى ،عًَ ٢ا هتأت ٞاٱًاك ٠إي ٘ٝيف هٝام
ٖق ٙاملكايٚ .١أَا ايٛٗٝؿ ؾكـ أطًكٛا يف ايبـا ١ٜعً ٢نتابِٗ املكـٻي ع ايق ٟنإ
َهتٛباڄ بايًػ ١ايعربٜ ٫ٚ ،١ٜناٍ ع يف امللسً ١اؿاػاَ( ١ٝبعـ اْٝٗ٫اك ايجاْ ٞيًُعبـ يف
عاّ هبعني يًُ٬ٝؿ) اهِٳ «َٝكلا» ،مبعٓ ٢ايّٓٸ املكلٚ ،٤ٚأطًكٛا عً٫ ٘ٝسكاڄ اهِ
« ٳتٓٳؽ»ٚ .قـ أػق ٖقا ايًؿغ َٔ اؿلٚف ا٭ٚىل يج٬خ نًُات ،متجٿٌ ايكوِ ا٭ًَُٔ ٞ
ٖقا ايهتاب :ٖٞٚ ،ايتٛكاٚ ;٠ايٓ٥ٛني (ا٭ْبٝاٚ ;)٤ايهتٛؾ( ِٝاملهتٛبات)(.)6

وزاحن حٗا ٚاإلٌضاُ يف العّد الكدٖي ــــــ
إٕ ايكوِ ا٭ َٔ ٍٚتاكٜؽ اٱْوإ عً ٢ا٭كض يف ايعٗـ ايكـٌٜ ِٜتٌُ عً ٢ػًل
آؿّ إىل عِل ظٗٛك ايٓيبٸ َٛهٚ ×٢ػلٚز بين إهلاَِ َٔ ٌٝ٥ل.
يكـ ػٴًل آؿّ يف اي ّٛٝايواؿي َٔ اـًلٚ .طبكاڄ ٱسـ ٣ايلٚاٜتني ايٛاكؿ ٠يف
بـا ١ٜهٹؿڃل ايٛدٛؿ ،عاَ آؿّ ٖٚ ٛمٚد٘ يؿرت٠ٺ قِري ٠يف دٓٸ ١عـٕٚ ،بعـ أنًُٗا َٔ
ايٌذل ٠احمللٻَ ١متٸ إػلادُٗا ٚطلؿُٖا َٔ تًو اؾٓٸٚ ،١سٴلَا َٔ فيو ايٓعَٔٚ .ِٝ
سٗٓٝا نڂتب عًُٗٝا ايٌكاٚ ،٤تعٝٻٔ عًُٗٝا إٔ ٜهـسا ٜٚعاْٝا َٔ أدٌ ؼِ ٌٝكمقُٗا
عً ٢ا٭كض.
ثِٸ تأت ٞبعـ فيو قِٸٖ ١ابٚ ٌٝقابًٝٚ ٌٝحٚ .بعـ فيو ه٬ي ١آؿّ َٔ ْوٌ
ًٝحَٚ ،وأي ١ظٗٛك ا٭ْبٝا َٔ ٤فكٜٸًٝ ١حٚ .يف ٖق ٙامللسً ١ظٗل أْبٝاَ ،٤جٌ :ايٓيبٸ
ْٛغ×ْ َٔٚ ،وً٘ ايٓيبٸ إبلاٖٚ ،×ِٝايٓيبٸ إهشام×ٚ ،ايٓيبٸ ٜعكٛب× .إٕ اهلل
ٜـع ٛايٓاي بٛاهڀ ٤٫٪ٖ ١ا٭ْبٝا ٤إىل ايتٛسٝـٜٚ ،كڀع عً ٢أْبٝا« ٘٥عٗٛؿاڄ»(،)7
ٜٚڀايبِٗ ٜٚڀايب أتباعِٗ بإٔ ًٜتنَٛا بٗق ٙايعٗٛؿ .إٕ بين إهلا ،ٌٝ٥ايقْ َٔ ِٖ ٜٔوٌ
إبلاٖ َٔٚ ،ِٝأبٓا ٤إهشام ٜٚعكٛب ،بُٛؿِٗ ق َٛڄا وعځ ٵ ٕٛبعٓا١ٜٺ ػاُٸ َٔ ١اهلل قـ
ظٗلٚا يف أٚاػل ٖق ٙامللسًٚ .١قـ ٚكؿ تكلٜل ٖق ٙامللسً ١يف بـا ١ٜايعٗـ ايكـٚ ،ِٜيف
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ايهتاب ا٭ٚٸٍ َٓ٘ٚ ،ايقٜ ٟٴ ٵع ٳلف بني املوٝشني باهِ هٹؿڃل ايٛدٛؿ(ٖٓ َٔٚ .)8ا
ٜهتوب ايّٓٸ ايٛٗٝؿ ٟاملكـٸي ُبػ١ڄ قَ ١َٝٛتڀلٿؾٚ .١توتُلٸ ٖق ٙاؿاي ١إىل ْٗا١ٜ
ايهتاب املكـٻي ايعرب.ٟ
إٕ بٝإ ايع٬ق ١ايتٌلٜعٚ ١ٝايع٬ق ١ايته ١ٜٝٓٛبني اهلل ٚاٱْوإ يف ٖق ٙامللسً١
ٜعين إٔ ا٫كتباط ايتٌلٜع ٞهلل َع اٱْوإ ٜه َٔ ٕٛػ ٍ٬إكهاٍ ايلهٌٚ ،يف إطاك
«ايعٗٛؿ» اٱهلٝٸ ١اييت ٜربَٗا َع اٱْوإٚ .أَا ا٫كتباط ايتهٜٛين هلل َع اٱْوإ
ؾهأْ٘ يف ايٓعل ٠ايوڀش ١ٝايـٜ ١ٜٝٓتًؼٸّ يف تـػټٌ اهلل ٚتِلټؾ٘ يف املواك ايعاؿٟ
٭َٛك ايڀبٝعٚ ١إهاؿ ايعٛاٖلٚ ،اييت تٴ ٵع ٳلف باهِ املعذن .٠إٕ ٖق ٙايتِلټؾات
ايته ١ٜٝٓٛتعٗل تاك٠ڄ عًً ٢هٌ ب٤٬ٺ ٚعقابْٛ ٖٛٚ ،عٷ َٔ ايعكاب ايق ٟوٝل بأٚي٦و
ايق ٜٔابتًٛا باملعاُٚ ،ٞمتلٸؿٚا عًَ ٢ؿاؿ ايعٗـ أ ٚػاًٖٜٚ ;ٙٛتٸؼق تاك٠ڄ أػلً ٣هٌ
ايجٛاب ٚاملهاؾأ ٠٭ٚي٦و ايق ٜٔمتوٻهٛا بعٗـ اهلل تعاىل(.)9
ٚأَا ايكوِ ايجاْ َٔ ٞتاكٜؽ اٱْوإ ؾٝبـأ َٔ ػلٚز بين إهلاَِ َٔ ٌٝ٥ل،
ٚإْناٍ ايٌلٜع ١عً ٢بين إهلا ٌٝ٥بٛاهڀ ١ايٓيبٸ َٛهٚ ،×٢إبلاّ ايعٗٛؿ َعِٗ عٓـ
دبٌ ايڀٛك يف هٓٝا ،٤إىل ظٗٛك ايوٝٸـ املوٝض× ٚ .ٴٜعٵ ٳلف ٖقا ايعٗـ بع «عٗـ
ايٌلٜعٚ .)10(»١يف ٖق ٙامللسً ١أٜٔاڄ ع نُا يف امللسً ١ايوابك ١ع ٌْٗـ اٖتُاَاڄ َٔ قٹ ٳبٌ
اهلل ٖٚـاٜت٘ يٲْوإ ،بٳ ٵ ٝٳـ إٔ اػت٬ف ٖق ٙامللسً ١عٔ هابكتٗا ٜهُٔ يف تلنٝن
ايّٓٸ عً ٢بين إهلاٚ ،ٌٝ٥نإٔٸ ها٥ل ايٓاي يٝوٛا َٛكؿاڄ ٖ٫تُاّ ػايكِٜٗ ٫ٚ .بعـ
ا٫ؿٸعا ٤بإٔ ٚدٛؿ امللسً ١ا٭ٚىل مبٓني ١املكـٸَ ١يتشكڊل ٖق ٙامللسً ١ايجاْٚ .١ٝبعباك٠ٺ
أػل :٣إٕ ا٭ُاي( ١مبعٓ ٢ايػا ١ٜاٱهل ١ٝيف ايتؼڀٝط يتاكٜؽ ايبٌل) إمنا ٖ ٞهلقا ايكوِ
ايجاْ َٔ ٞايتاكٜؽ; ٚأَا ايكوِ ا٭ ٍٚؾً٘ ؿٳ ٵٚكٷ ٳت ٳبعٞٸ أ ٚمتٗٝـٟٸ .إٕ إسـ ٣ػِاّ٥
امللسً ١ايجاْ« ٖٛ ١ٝايعٗـ» بني اهلل ٚبني «بين إهلا »ٌٝ٥بُٛؿِٗ ْو٬ڄ َٔ فكٸ ١ٜايٓيبٸ
إبلاٖٚ ،×ِٝبقيو تتشكچل ايٛعٛؿ ايوابك ١اييت قڀعٗا اهلل عًْ ٢ؿو٘ يًٓيبٸ
إبلاٖ ×ِٝبٌأِْٗٚ .باٱٓاؾ ١إىل فيو تعٗل ٖٓاى عٗٛؿٷ َٛٚاثٝل دـٜـ ٠بني اهلل ٚبني
بين إهلا ٌٝ٥بٛاهڀ ١ايٓيبٸ َٛهٚ ×٢ايٓيبٸ ؿاٚٚؿ×ٜٚ .ٴكاٍ :إٕ ايعٗـ ا٭ٚٸٍ ٴٜعٵ ٳلف بع
«عٗـ ايٌلٜعٚ ;»١أَا ايجاْ ٞؾٝٴ ٵع ٳلف بع «عٗـ املًٛى»; إف مبٛدب٘ متٸ ايتعٗټـ ببكاًَ ٤و
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ؿاٚٚؿ× عً ٢بين إهلا ،ٌٝ٥بٌلط متوټو أ٫ٚؿ ؿاٚٚؿ بأسهاّ ايتٛكاُٚ ،٠ـم فكٸ١ٜ
ؿاٚٚؿ يف هًٛنِٖٗٓ .اى نِپ نبري َٔ ا٭َٛك ايٛاكؿ ٠يف نتب ا٭ْبٝا ٤يف ايعٗـ
ايكـٚ ،ِٜنقيو ٖٓاى قوِٷ ٖاّٸ َٔ املڀايب ايٛاكؿ ٠يف كها ٌ٥بٛيىٚ ،اييت ؼع٢
ظقٚك تاكىٜٛٗ ١ٝؿٜٸٖ ١اَٸْ ،١اظل٠څ إىل عٗـ بين إهلاَ ٌٝ٥ع اهللٚٚ ،دٛب ايتُوٸو
بٗق ٙايعٗٛؿٖٓٚ .اى يف ٖٛ٫ت بٛيى ع بڀبٝع ١اؿاٍ ع تؿوريٷ دـٜـ هلقا ا٭َلٚ ،يعٗٛك
ْٛعڈ َٔ ايتشٛټٍ ؾ .)11(٘ٝقبٌ ظٗٛك املځځًه ١ٝيف بين إهلا ٌٝ٥ناْٛا ٜلتبڀ ٕٛباهلل َٔ
ػ ٍ٬إكًاؿ ٖٚـا ١ٜاؿهچاّٚ ،يف ايٛقت ْؿو٘ ٜتعلٻؾ ٕٛإىل ٚادباتِٗ ايـ،١ٜٝٓ
ٜٚعًُ ٕٛعً ٢سٌٸ ٌَانًِٜٗٚ ،ـؾع ٕٛعٔ أْؿوِٗ ًلٚك ايٛثٓ .١ٝإىل إٔ طًبٛا َٔ أسـ
سهچاَِٗ إٔ ِٜٓٿب ْؿو٘ ًَهاڄ عً ;ِٗٝأه٠ٛڄ بوا٥ل ا٭َِ ا٭ػلٚ .)12(٣يف َلسً١
بعض املًٛى ٫ٚ ،هٝٻُا يف عِل ايٓبٝٻٝٵٔ ؿاٚٚؿ ٚهًُٝإ’( )13بًؼ بٓ ٛإهلا ٌٝ٥فٳ ٵك٠ٚ
اجملـ ٚايععُ.١
ٚأَا ايكوِ ايجايح َٔ تاكٜؽ اٱْوإ يف ايعٗـ ايكـ ِٜؾٗ ٛعباك ٠عٔ َكڀعڈ
َٚلسً َٔ ١تاكٜؽ اٱْوإ ،ق :ٌٝإْٗا تبًٛكت بايتـكٜر يف ايتِٛټك ايـٜين يًٛٗٝؿ
ٚنتابِٗ املكـٸي ُٓٔ تِٛټك املآٍ ٚايعاقبٚ ١املِري« :عًَ ٢ا نإ َٔ ايڀُٛغ ٚا٭ٌَ
بٛدٛؿ َلسً١ٺ َٔ اقتـاك ٚععُ ١بين إهلا ٌٝ٥يف ؾًوڀني (َا بني ايكلٕ ايعاًل إىل
ايكلٕ ايواؿي قبٌ امل٬ٝؿ) ،بإٔ ٜعٗل ًؼّٷ َٔ فكٸ ١ٜايٓيبٸ ؿاٚٚؿ×ٜٚ ،كٔ ٞعً٢
مجٝع أعـا ٤بين إهلاٚ .)14(»ٌٝ٥ناْت ٖق ٙاٯَاٍ تلتبط مبوتكبٌڈ قلٜب ٚعادٌ،
ٚستٸ ٢أقلب َٔ َِري ٖقا ايعامل (يف َكابٌ ايٓٗا ١ٜامللتبڀ ١بايعامل اٯػل)ٚ .يهٔٵ ع
نٝؿُا نإ ع مل ٜهتب ايتشكڊل هلقا ا٭ٌَ يف املوتكبٌ ايكلٜب ٚاملٓعٛك ،بٌ ايقٟ
ؼكډل نإ أَلاڄ َػاٜلاڄ ٚكايؿاڄ ملا تعًډكت ب٘ اٯَاٍ يف سٗٓٝا ،أ ٟإٕ ايق ٟؼكډل مل
ول ٟيبين إهلاٚ ٌٝ٥هٳ ٵب ِٗٝإىل بابٌ(ٚ .)15ق ٌٝأٜٔاڄ:
ٜهٔ ه ٣ٛا٭هل ٚايتٗذري ايكځ ٵ
«نإ ايٛعـ يبين إهلا ٌٝ٥يف َلسً ١ايوٻ ٵب ٞيف بابٌ بايعٛؿ ٠امل٪مٻك ٠بايِٓل إىل أكض
ٜٛٗفا(َ )16ڀلٚساڄ»( .)17نُا ؼـٻخ سنقٝاٍ بـٳ ٵٚك ٙعٔ ّٜٛڈ ٜعٛؿ ؾ ٘ٝبٓ ٛإهلا ٌٝ٥إىل
بٛٝتِٗ(ٚ ،)18أِْٗ هٛف ٜعُلٜٛٗ ٕٚفا املـَٻلٚ ،٠وٛٸيْٗٛا إىل دٓٸ ١عـٕڈ دـٜـٖٓٚ .)19(٠ا
أٜٔاڄ ،عً ٢ايلغِ َٔ عٛؿ ٠بين إهلا ،ٌٝ٥ٳب ٵ ٝٳـ أْ٘ مل ٜتِٸ بٓا ٤دٓٸ ١عـٕڈ ٚاملـ١ٜٓ
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ايؿآًٚ .١نقيو مل تتشكډل آَا ٷٍ أػلٖ َٔ ٣قا ايكبَ ،ٌٝجٌ :ظٗٛك ًَوٺ َوٝش ٸ
ٞ
ٜهٌَٓ ٕٛأ ععُٚ ١اقتـاك بين إهلاٚ ٌٝ٥قٗل ها٥ل ا٭َِ ،ا٭َل ايق ٟؾكـ َع٘
اجملتُع ايٛٗٝؿٟٸ فيو ا٭ٌَ املتؿاٚ ٌ٥قلٜب ايتشكڊلٖٓ َٔٚ .ا أػقٚا ٜٴ ڃك ٹبً ٕٛيف امللسً١
ا٭ػري َٔ ٠ايتبًٛك ايٓٗاٞ٥ٸ يًهتاب املكـٸي ايعربٟٸ إىل تِٜٛل َِريڈ هٛف ٜتشكډل يف
آػل اينَإَ ،كلْٚاڄ بعَ٬اتٺ مساٚ ١ٜٚأسـاخٺ ػاكق ١يًڀبٝع.)20(١
ٚهٛا ٷ ٤قبًٓا بٗقا ايتشً ٌٝبٌإٔ طلٜك ١ظٗٛك تِٛټك املِري املٛدٛؿ يف ايعٗـ
ايكـ ِٜأ ٚقًٓا بإٔ ايٛٗٝؿ يف امللاسٌ ا٭نجل قٹ ٳـَاڄ ناْٛا َتٛؾڍل ٜٔعً ٢تِٛټكات عٔ
املِري مبعٓا ٙامللتبط بآػل اينَإ ،ؾإٕ ٖقا ايٓٛع َٔ املؿاَٖٛ ِٝدٛؿٷ سايٝاڄ يف ايّٓٸ
ايٛٗٝؿ ٟاملكـٸيٌٜ ٖٛٚ ،هڍٌ داْباڄ ٖاَٸاڄ َٔ ايل ١ٜ٩ايـ ١ٜٝٓهلِ يف َا ٜتعًډل مبوتكبٌ
سٝا ٠اٱْوإ .إٕ ٖقا املوتكبٌ ٜكرتٕ مبؿاٖ َٔ ِٝقب :ٌٝظٗٛك د ٍ٬اهلل(ٚ ،)21فكٸ١ٜ
ؿاٚٚؿ (مٳ ٴكبٻابٹٌ)(ٚ ،)22املوٝض( ّٜٛٚ ،)23ايلبٸٚ ،اْـساك أعـا ٤بين إهلاٚ ،ٌٝ٥يف ْٗا١ٜ
املڀاف اَت ٤٬ا٭كض با٭َٔ ٚايوٚ ّ٬ايعـايٚٚ ١كاث ١ا٭كض( « :)24ٳٜٚٳؼٵلٴزٴ قځٔٹٝبٷ َٹٔٵ
دٹقٵعڇ ٜٳوٻ ،)25(٢ٳ ٚٳ ٜٵٓبٴتٴ غڂِٵٔٷ َٹٔٵ أڂُٴٛيٹ٘ٹ ...بٳٌٵ ٜٳكڃٔٹ ٞبٹايڃعٳـٵٍڇ يٹًڃُٳوٳانٹنيڇ ،ٳٜٚٳشٵهڂِٴ
بٹا ڇٱْٵِٳافٹ ٹيبٳا٥ٹوٹ ٞا٭ځكٵضڇ ،...ٳٜٚٳٔٵلڇبٴ ا٭ځكٵضٳ بٹكځٔٹٝبٹ ؾځُٹ٘ٹ ،ٳٜٚٴُٹٝتٴ ايڃ ٴُٓٳا ٹؾلٳ ٹبٓٳؿڃؼٳ١ٹ
ب َٳعٳ ايڃؼٳلٴٚفٹ ،ٳٜٚٳ ٵل ٴبضٴ ايٓٻُٹلٴ َٳعٳ ايڃذٳـٵٟڇ.)26(»...
ًٳؿځ ٳتٝٵ٘ٹ ،...ؾځٝٳوٵهڂٔٴ ايقٿ٥ٵ ٴ
ُٞٳ ا ځ٭كٵضڇ َٴًڃهاڄ يځوځ»(.)27
ه ځأ ڃيٓٹ ٞؾځأڂ ٵعڀٹٝٳوځ ا٭ڂَٳ ٳِ َٹريٳاثاڄ يځوځٚ ،ٳأځقځا ٹ
«ا ٵ
« ٹيٓٴُٴٛٿ ڇكٜٳاهٳتٹ٘ٹ ،ٳٚيٹًوٻ٬ځّڇ ٫ځ ْٹٗٳاٜٳ١ځ عٳًځ ٢نڂ ٵلهٹٞٿ ؿٳاٚٴٚؿٳ ٚٳعٳًځَ ٢ٳُٵًځهځتٹ٘ٹ ،ٹيٝٴ ٳجبٿتٳٗٳا
ِٓٳعٴ ٖقٳا»(.)28
ذٓٴ ٛٹؿ تٳ ٵ
ش ٿل ٚٳا ڃيبٹلٿَ ،ٹٔٳ اٯٕٳ ڇإيځ ٢ا ځ٭بٳـٹ .ځغٝٵلٳ٠ڂ كٳبٿ ايڃ ٴ
ٳ ٚٳٜعٵٔٴ ٳـٖٳا بٹايڃ ٳ
ٚيف بعض ايهتب ايٓبٝ٥ٛٸ َٔ ١ايعٗـ ايكـَ ،ِٜجٌ :نتاب عاَٛيٜ ٫ ،هٕٛ
ٖقا املوتكبٌ هاطعاڄ ٌَٚلقاڄ بايٓوب ١إىل مجٝع بين إهلا .ٌٝ٥إٕ عاَٛي ٜٴؿوٿل عباك٠
« ّٜٛايلبٸ» ع اييت ٜٴلاؿ َٓٗا ايتعلټض يتِٜٛل َلسً ١اْـساك أعـا ٤بين إهلا ٌٝ٥ع عً٢
ّ٬ٷ ٫ځ
ٓـٸِٖ; إف ٜك « :ٍٛٳٜٚٵٌٷ يٹًډقٹٜٔٳ ٜٳٌٵتٳٗٴٕٛٳ ٜٳٛٵّٳ ايلٻبٿ! يٹُٳافٳا يځهڂِٵ ٜٳٛٵّٴ ايلٻبٿ؟ ٖٴٛٳ ظځ ځ
ْٴٛكٷ»(.)29
ٚقـ ؼـٻخ سٖ ٍٛقا املوتكبٌ عٔ ْٛعڈ َٔ اْ٫تكا ١ٝ٥بني بين إهلا « :ٌٝ٥ځ٭ْٻ٘ٴ ٖا
ځأْٳا فٳا آَٴلٴ ؾځأڂغځ ٵلبٹ ٴٌ ٳبٝٵتٳ ڇإهٵلٳا٥ٹ ٝٳٌ ٳبٝٵٔٳ دٳُٹٝعڇ ا ڂ٭َٳِڇ ،نځُٳا ٴٜػٳ ٵلبٳٌٴ ؾٹ ٞا ڃيػٴ ٵلبٳاٍڇ»(.)30
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إٕ ايٌاػّ اهلاّٸ يف امللسً ١ايجايج َٔ ١تاكٜؽ اٱْوإ ٜهُٔ يف ظٗٛك تػٝټ ڈل
أهاي ٖٛٚ ،تػٝټلٷ ٜهُٔ يف ا٫كتباط بني اهلل ًٚعب٘ ،أ ٚيف ا٫كتباط بني اهلل ٚمجٝع
ا٭ًؼاْ ايق ٜٔػًؿِٗ اهلل « :ٳٜٚٳهڂٕٛٴ ٳبعٵـٳ فيٹوځ ځأْٿ ٞأځهٵهڂبٴ كٴٚسٹ ٞعٳًځ ٢نڂٌٿ بٳٌٳلڈ،
.)31(»...٣
ًبٳابٴهڂِٵ كٴ ٩ٶ
ًٝٴٛػٴهڂِٵ أځسٵ٬ځَاڄ ،ٳٜٚٳلٳ ٣ٳ
ځؾٝٳ ٳت ٳٓ ٻب ڂأ ٳبٓٴٛنڂ ٵِ ٳ ٚٳبٓٳاتٴهڂِٵ ،ٳٜٚٳشٵًځِٴ ٴ
ئ ٜتِٸ ْكض أسهاّ اهللٚ ،هٛف تعِٸ ايڀاع .١إٕ ٖقا ايتػٝټل هٛف ٜهٕٛ
نُا ي ٛأْ٘ سـخ ػًلٷ دـٜـٚ ،أْ٘ نُا ي ٛمتٸ إعاؿ ٠بٓا ٤ايوُاٚ ٤ا٭كض َٔ
دـٜـ(.)32
يف ٖق ٙامللسً ١هٝأت ٞإْوإٷ َٔ ايعامل ا٭عًٚ ،٢هٛف ٜٴُٵ ٳٓض هًڀ ١ؿا١ُ٥
نٓٵتٴ أځكٳ ٣ؾٹ ٞكٴ٩ٳ ٣ايډًٝٵٌڇ ٳٚإڇفٳا َٳعٳ هٴشٴبٹ ايوٻُٳا٤ٹ َٹجٵٌٴ ابٵٔڇ إڇْٵوٳإڈ
ٚػايـ ٠عً ٢اؾُٝع « :ڂ
ځأتٳٚ ٢ٳدٳا٤ٳ إڇيځ ٢قځـٹِٜڇ ا ځ٭ٜٻاّڇ ،ؾځكځ ٻلبٴٙٛٴ قڂـٻاَٳ٘ٴ .ؾځأڂ ٵعڀٹٞٳ هٴ ڃًڀځاْاڄ ٳَٚٳذٵـاڄ ٳَٚٳًځهڂٛتاڄ; يٹتٳ ٳت ٳعبٻـٳ ځي٘ٴ
ٌعٴٛبٹ ٚٳا ڂ٭َٳِڇ ٚٳا٭ځيڃوٹٓٳ١ٹ .هٴ ڃًڀځاْٴ٘ٴ هٴ ڃًڀځا ٷٕ ځأبٳـٹٟپ َٳا يځٔٵ ٜٳنٴٍٚٳ ،ٳَٚٳًځهڂٛتٴ٘ٴ َٳا ٫ځ
نڂٌټ اي ټ
ٳٜٓٵكځلڇضٴ»(.)33
ذبني ،طبكاڄ يبعض
تتشكچل ايوٝاؿٚ ٠ايوًڀ ١ايعامل ١ٝيًُٓتٳذٳبنيٚ .إٕ ٖ ٤٫٪املٓتٳ ٳ
عباكات نتاب إًعٝاٚ ٤ايهتب ايٓبٝ٥ٛٸ ١ا٭ػل َٔ ٣ايعٗـ ايكـ َٔ ِٖ ،ِٜفكٸ ١ٜبين
إهلاْ َٔٚ ،ٌٝ٥وٌ ؿاٚٚؿ ػاُٸٚ .)34(١بٓا٤ٶ عً ٢بعض ايعباكات ا٭ػل ٌٌُٜ ٣ايِاؿني
َٔ مجٝع ا٭ڂ ٳَِ(.)35
 َٔٚاؾـٜل باٖ٫تُاّ إٔ أدنا َٔ ٤ايِٓ ْٛايتٓبٸ َٔ ١ٜ٪ايعٗـ ايكـ ِٜتٌري يف
فاٍ ايه ّ٬عٔ « ّٜٛايلبٸ» إىل عَ٬اتٺ متٸ ايتعبري عٓٗا بع «ا٭سـاخ ايـايچ ١عًْٗ ٢ا١ٜ
ايـٖل» َٔ ،قب :ٌٝاٖتنام ا٭كضٚ ،اكتعاَ ايوُاٚ ،٤استذاب ايٌُى ٚايكُلٚ ،مٚاٍ
ْٛك ايٓذٚ ،)36(ّٛاؿهِ بٌإٔ ا٭َِ(ٚ ،)37املِا٥ب ٚا٭سنإ ايؿلٜـٚ ،٠عٛؿ ٠ايهجري
َٔ املٛت ٢إىل اؿٝاٚ ،٠اـًٛؿ بعـ فيو(.)38
ٚبوبب ٚدٛؿ ٖقا ايٓٛع َٔ ايعَ٬ات ؾكـ توًډٌ ْٛعإ َٔ ايػُٛض ػاٙ
«ايٓٛع ايٓٗا »ٞ٥أ« ٚامللسً ١ا٭ػري ٠يٲْوإ» يف ّْٸ ايعٗـ ايكـٚ ;ِٜفيو أٚٸ ڄٌٖ :٫
امللسً ١ا٭ػري َٔ ٠سٝا ٠ايبٌل َٖ ٞلسً څ ١أكٓٚ ١ٝؿْ ،١ٜٛٝأّ َٖ ٞلسً ١أػل ،١ٜٚأّ
هٝهٖٓ ٕٛاى َلسًتإ َٓؿًِتإ َٚتُاٜنتإ َٔ بعُٔٗا؟ ٜٛ ٫دـ يف ايعٗـ ايكـ ِٜع
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ٚنقيو ٜٛ ٫دـ يف ايعٗـ اؾـٜـ ،عًَ ٢ا هٝأت ٞع تِٜٛلٷ ٚآض يف ٖقا ايٌإٔ.
ٚثاْٝاڄ :إْ٘ ي ٛاعتربْا امللسً ١ا٭ػريٚ ٠ايٓٗاَ ١ٝ٥لسً ١ؿْٚ ،١ٜٛٝبعباك٠ٺ أػل :٣ي ٛقًٓا
بامللسً ١ايٓٗا ١ٝ٥ايـْ ١ٜٛٝع بػضٸ ايٓعل عُٸا إفا نإ ٖٓاى َلسً١څ أػل ١ٜٚأّ  ٫ع ؾٌٗ
ٖق ٙامللسً ١ؽتّٸ ببين إهلا ٌٝ٥أّ أْٗا هٛف تٌٌُ مجٝع ايٌعٛب ٚا٭َِ؟ ٚهبب
ٚدٛؿ ٖقا ايػُٛض ايجاْٜ ٞعٛؿ إىل إٔ ايِٓ ْٛاـاُٸ ١مبعلؾ ١املِري يف ايعٗـ
ايكـ ِٜغايباڄ َا ته ٕٛقؿٛؾ١ڄ مبهتٛبات ٜـٚك قٛكٖا س ٍٛبين إهلاٚ ،ٌٝ٥تاك٠ڄ ٜلؿ
ايه ّ٬ؾٗٝا عٔ ايععُٚ ١اؾ ٍ٬املتذـٿؿ ٭ٚكًًٚ ،ِٝعٛؿ ٠بين إهلا ٌٝ٥إىل أكض
املٝعاؿ(.)39

رؤٖتاُ رلتمفتاُ يف العّد اجلدٖد ــــــ
يف ايعٗـ اؾـٜـ (اٱلٌْ )ٌٝاٖـ ع بٌإٔ امللاسٌ ايتاكى ١ٝؿٝا ٠اٱْوإ
ٚاكتباط٘ َع اهلل ع كٜ٩تني كتًؿتني ْوبٝاڄ .إٕ ٖقا ا٫ػت٬ف امللتبط با٭هًٛب
ت يف تًو ايؿرتَٔ ٠
ٚايڀلٜك ١ايتِٜٛل ١ٜاييت متٸ علٓٗا يف ايل ١ٜ٩ايجاْ ١ٝع ٚاييت اقرتْٳ ٵ
َلاسٌ سٝا ٠اٱْوإ مبؿاٖ َٔ ِٝقب :ٌٝاهلبٛطٚ ،اـڀ ١٦ٝامللنٛم ٠يف طبٝع١
اٱْوإٚ ،ايعبٛؿٚ ،١ٜايٌلٜعٚ ،١ػوټـ ابٔ اهللٚ ،اؾتـا ٤ػڀ ١٦ٝاٱْوإ ع يٝى هلا
ٚدٛؿٷ يف ايل ١ٜ٩ا٭ٚىل يًُؿاٖ ِٝاملقنٛك ٫ٚ ،٠تًعب ؿٳ ٵٚكاڄ يف تكو ِٝتاكٜؽ سٝا٠
اٱْوإ عً ٢ا٭كض.
إٕ ايل ١ٜ٩ا٭ٚىل تلتبط با٭ْاد ٌٝاملتٓاظل ٠املتُاٖ ،)40(١ٝأ ٟا٭ْاد ٌٝايج٬ث،١
 :ٖٞٚإلَ ٌٝتٸٚ ;٢إلَ ٌٝلقى; ٚإل ٌٝيٛقا .إٕ ٖق ٙا٭ْاد ٌٝيٝوت يف َكاّ ايٓعل
إىل املآٚ ،ٞيٝوت بِـؿ ؼًٚ ٌٝتؿوري امللاسٌ املتكـٿَ َٔ ١سٝا ٠اٱْوإٚ ،إمنا ٖٞ
تٓعل ع بٌهٌڈ كٝ٥ى ع إىل اؿآل ٚاملوتكبٌٚ .ايباكم ؾٗٝا َٖ ٛؿًَٗ« ّٛهٛت ايلبٸ»،
ٚبًٛؽ َلسً١ٺ دـٜـٚ .٠يف ٖق ٙامللسً ١ظٗل «كهٍٛٷ» دـٜـ (يف إًاك ٠إىل ايٓيبٸ
عٝوَ ،)×٢ع َعذناتٺ َتٓٛٿع ١يتؼً ّٝاملعقٻبني ٚايبا٥ونيٚ ،أْ٘ عً ٢أعتاب ف٘٦ٝ
ت إىل ايٛٗٝؿ يف إطاك ا٫هتعـاؿ يٲميإ ب٘« :تٛبٛا; ٭ْ٘ قـ اقرتب
ُـكت ؼقٜلا ٷ
غ َبٌٿلاڄ
ًَهٛت ايوُاٚات»( .)41ثِٸ دا ٤ايٓيبٸ عٝو ×٢إىل اؾًٚ ،ٌٝأػق ٜٳ ٹع ڂ
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مبًهٛت ايلبٸ ،قا٬٥ڄ« :قـ نځُٴٌ اينَإٚ ،اقرتب ًَهٛت اهلل; ؾتٛبٛا ٚآَٓٛا
باٱل.)42(»ٌٝ
ٚعً ٢ايلغِ َٔ إٔ نٌٸ ٚاسـٺ َٔ ٖق ٙا٭ْاد ٌٝقـ تٓاٖ ٍٚقا املٛٓٛع بٌهٌڈ
َٓؿٌِ َٚوتكٌٸ ،إ٫چ إٔ َؿًَٗ« ّٛهٛت اهلل» أًَ« ٚهٛت ايوُاَٛٓٛ ٖٛ »٤عٷ
َتهلٿك ٚأُ ٌٝيف ػڀاب طايٓيبٸص عٝو ×٢يًواَعني .ؾكـ ٚكؿ ٖقا ا٭َل يف اجملُٛع
يف ا٭ْاد ٌٝطايج٬ث١ص املتُاٖ ١ٝيف سـٚؿ مخوني بٝاْاڄ أَ ٚج٬ڄٚ ،يف إلٜٛ ٌٝسٓٸا ٖٓاى
بٝا ٷٕ ٚاسـ ُلٜض يف ٖقا ايٌإٔ(ٚ .)43عًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ اٱمجاع يف ٖق ٙا٭ْادٌٝ
ايلمسٝٸٜ ١ك ّٛعً ٢إٔ ٖقا املًهٛت مي ٿجٌ ْكڀ ١ايتأنٝـ ا٭ُ ١ًٝيف ٖٛ٫ت طايٓيبٸص
عٝوٚ .)44(×٢مل ٜٳ ڇل ٵؿ ايتعبري بع «ًَهٛت اهلل» يف ا٭قواّ ا٭ػل َٔ ٣ايعٗـ اؾـٜـ،
إ٫چ إٔ املٛاكؿ اييت اهتٴعٌُ ؾٗٝا َؿٗ ّٛايعٛؿ ٠ايجاْ ١ٝيًٓيبٸ عٝوٚ( ×٢يف ا٭ْادٌٝ
املتُاٖٚ ،١ٝاييت ٚكؿ ايتعبري ؾٗٝا بِٝػ« :١عٛؿ ٠ابٔ اٱْوإ»)( )45إمنا تلتبط بٗقا
املعٓٚ ٢املؿٗ.)46(ّٛ
إٕ َؿًَٗ« ّٛهٛت اهلل» أًَ« ٚهٛت ايوُا »٤يف ا٭ْاد ٌٝاملتُاٖ ،١ٝنُا
وٌُ ثك٬ڄ كٚسٝٸاڄ  /أػ٬قٝٸاڄ ع مبعٓ ٢إٔ ايـػ ٍٛؾٜ ٘ٝوتًنّ إهاؿ ْٛعڈ َٔ ايتػٝري
ا٭ػ٬ق ٞيف ايٓؿىٚ ،ايڀ٬م َع ايع٥٬ل ايـْٚ ١٦ٝايتُوټو بٗق ٙايـْٝا( )47ع ،وٌُ
نقيو ثك٬ڄ «تاكىٝٸ ڄا» أٜٔاڄ ،مبعٓ ٢أْ٘ ٌٜري إىل َلسً١ٺ َڀًٛبٌَٛٓٚ ١ؿ َٔ ٠سٝا٠
اٱْوإٚ ،أْ٘ هب اي ٍُٛٛإىل ٖق ٙاؿٝاٚ ،٠ايـػ ٍٛيف كسابٗا .ؾُا ٖ ٞايؿرت٠
اينَٓ ١ٝاييت تٌري إيٗٝا ٖق ٙامللسً١؟ يٝى ٖٓاى يف ا٭ْاد ٌٝاملٛدٛؿ ٠ؿ٫يٚ ١اسـ ٠يف
ٖقا ايٌإٔ; ؾًٝى َٔ ايٛآض َا إفا نإ فيو قـ بـأ مبذ ٤ٞايٓيبٸ عٝو×٢
(ٚبوبب ٚدٛؿ ايعِٓل ا٭ػ٬ق / ٞايلٚس ٞع بڀبٝع ١اؿاٍ ع يف َؿًَٗ ّٛهٛت اهلل
ؾإٕ سًٛي٘ ٜ ٫عين ؿػ ٍٛمجٝع ا٭ًؼاْ ؾٚ ،٘ٝإمنا ٜهؿ ٞفلٸؿ إعـاؿ ا٭كٓ١ٝ
يـػ ٍٛاؾُٝع ،إ٫چ إٔ ايٌلط ايلٝ٥ى يف اؿٔٛك ؾٜ ٘ٝتُجٻٌ يف ايوعٚ ٞايبًٛؽ املعٟٓٛ
ٚايلٚس )ٞأّ أْ٘ ْ ٛٷع َٔ َلسً١ٺ هٛف تتشكډل يف آػل اينَإٚ ،اييت هٛف ٜٴهڃ ٳتب هلا
ايتشكڊل يف املوتكبٌ ،نإٔٵ ٜه ٕٛفيو ع عً ٢هب ٌٝاملجاٍ ع يف ايعٛؿ ٠ايجاْ ١ٝيًٓيبٸ
عٝو .×٢إٕ بعض عباكات ا٭ْاد ٌٝؼه ٞعٔ ؼكڊل ٚؾعًٝٸٖ ١قا ا٭َلٚ« :يهٔٵ إٕٵ
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نٓتٴ أْا بلٚغ اهلل أڂػلز ايٌٝاطني ؾكـ أقبٌ عًٝهِ ًَهٛت اهلل»(ٚ« .)48ملچا هأي٘
ايؿلٸٜوٝٸَ :ٕٛتٜ ٢أتًَ ٞهٛت اهلل؟ أدابِٗ ٚقاٍٜ ٫ :أتًَ ٞهٛت اهلل مبلاقب١ٺ٫ٚ ،
ٜكٛي ٖٛ ٕٛفا ٖآٖا أ ٖٛ ٚفا ٖٓاى; ٭ٕ ٖا ًَهٛت اهلل ؿاػًهِ»(.)49
ٚبعض ايعباكات ا٭ػل ٣ؼه ٞعٔ قلب ٚقٛع ٖقا ا٭َل; عٝح ميهٔ ملځ ٵٔ
ػاطبِٗ ايٓيبٸ عٝو ×٢إٔ ٜـكى ٖقا ا٭َل يف سٝات٘...« :اهٗلٚا إفٕ; ٭ْهِ ٫
تعًُ ٕٛيف أٜٸ ١هاع١ٺ ٜأت ٞكبٸهِ ...يقيو نْٛٛا أْتِ أٜٔاڄ َوتعـٸ ;ٜٔ٭ْ٘ يف هاع١ٺ ٫
تعٓٸٜ ٕٛأت ٞابٔ اٱْوإ»(ٚ .)50يف َا ٜتعًډل بأهًٛب ايـعا ٤كٴ ٟٚعٔ ايٓيبٸ عٝو،×٢
أْ٘ قاٍَ« :تًُ ٢چٝتِ ؾكٛيٛا :أباْا ايق ٟيف ايوُاٚات ،يٝتكـٻي امسو ،يٝأتٹ
ًَهٛتو ،يتهٔ ٌَ٦ٝتو ،نُا يف ايوُا ٤نقيو يف ا٭كض»(...« .)51بٌ اطًبٛا
ًَهٛت اهللٖٚ ،ق ٙنًچٗا تٴناؿ يهِ»(...« .)52سكچاڄ أق ٍٛيهِ :إٕ َٔ ايكٝاّ ٖآٖا قَٛاڄ
ٜ ٫قٚق ٕٛاملٛت ستٸٜ ٢لٳ ٵٚا ًَهٛت اهلل»(.)53
ٖٓٚاى َٔ ايعباكات َا وه ٞعٔ اكتباط ٖقا املعٓ ٢بتِٛټكات َٚؿاٖ ِٝآػل
اينَإ« :أٜٔاڄ ٜٴٌب٘ ًَهٛت ايوُاٚات ًبه١ڄ َڀلٚس ١يف ايبشلٚ ،داَع َٔ ١نٌٸ
ُعٳـٖٚا عً ٢ايٌاطٚ ،٧دًوٛاٚ ،مجعٛا اؾٝاؿ إىل أٚع١ٝٺٚ ،أَا
ْٛعڈ ،ؾًُٸا اَتٮت أځ ٵ
ا٭كؿٜا ٤ؾڀلسٖٛا ػاكداڄٖ .هقا ٜه ٕٛيف اْكٔا ٤ايعامل; ىلز امل٥٬هٜٚ ،١ؿلمٕٚ
ا٭ًلاك َٔ بني ا٭بلاك.)54(»...
ٖٓ َٔٚا مل ٜتٸٔض ٚقت سًًَ ٍٛهٛت اهللَٚ ،ا إفا نإ يف سٝا ٠ايٓيبٸ
عٝو ،×٢أ ٚيف َوتكبٌڈ قلٜب أ ٚبعٝـ.
ق :ٌٝإٕ ٖٓاى ث٬ث ١آكاَ ٤ڀلٚس ١بني عًُا ٤ايٖٛ٬ت املوٝش ٞيف ٖقا ايٌإٔ:
ٖٓاى َٔ عًُا ٤ايٖٛ٬ت املوٝشَ ٞٳ ٵٔ قاٍ بإٔ ايبٝاْات ايٓاظل ٠إىل ًَهٛت
اهلل يف ا٭ْاد ٌٝؼت عٓٛإَ« :علؾ ١املِري املتُاٖ )55(»ٞإمنا ٖ ٞمبعٓ ٢ا٭سـاخ
ٚايٛقا٥ع امللتبڀ ١بآػل اينَإ ْٗٚا ١ٜايعامل.
ٚيف املكابٌ ٖٓاى َٳ ٵٔ فٖب إىل ايك ٍٛبع «َعلؾ ١املِري املتشكڍل»(ٚ ،)56قايٛا بإٔ
ايٓيبٸ عٝو ×٢قـ سكډل ًَهٛت ايوُا ٤مبذ.٘٦ٝ
ٖٓٚاى َٳ ٵٔ فٖب إىل كأٟڈ ثايح بعٓٛإَ« :علؾ ١املِري املڂؿڃتٳتض»( ،)57مبعٓ ٢إٔ
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ايٓيبٸ عٝو ×٢قـ سكډل طًٝعًَ ١هٛت اهللٚ ،قـ ؼكډكت ؾ ٘ٝبعض دٛاْب سهِ
اهلل ًَٚهٛت٘ ،إ٫چ إٔ املًهٛت ايهاٌَ ٜ ٫تشكډل إ٫ډ يف ْٗا ١ٜايعامل(.)58
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ميهٔ ايك :ٍٛإٕ تاكٜؽ سٝا ٠اٱْوإ ،بٓا٤ٶ عً ٢ايلأٟ
املٛدٛؿ يف ا٭ْاد ٌٝاملتُاٖ ،١ٝوت ٟٛعً ٢ث٬ث ١أقواّ ،نُا :ًٜٞ
ايكوِ ا٭ٚٸٍ :عباك٠څ عٔ بـا ١ٜػًل اٱْوإ ٚسٔٛك ٙعً ٢ا٭كض إىل ؾرت ٠ظٗٛك
كه ٍٛاهلل اؾـٜـٚ .قـ متٸ ايتعبري يف ٖق ٙا٭ْاد ٌٝعٔ ٖقا ايله ٍٛباهِ «ابٔ
اٱْوإ» .نُا مت ايتعبري عٓ٘ بع «ابٔ اهلل»( .)59إٕ ػِٖ ١ِٝق ٙامللسً ١تتُجٻٌ بعٗٛك
ايٌإٔ اهلـاٜيت هلل هبشاْ٘ ٚتعاىل َٔ طلٜل إكهاٍ ا٭ْبٝا ،٤ايق ٟوًَُ ٕٛعِٗ
ب:
ب أٜٔاڄ ٫ :ػلٿب ايلبٸ إهلوَٚ ;...هت ٛٷ
«اـڀاب املهتٛب»« :قاٍ ي٘ ٜوٛعَ :هت ٛٷ
يًلبٸ إهلو اهذٴ ٵـ; ٚإٜٸاٚ ٙسٿ ٵـ ٚاعبٴـٵ»( .)60إٕ ايله ٍٛاؾـٜـ يف ط ٍٛا٭ْبٝا ٤ايوابكني
َِٚـٿمٷ يلها٫تِٗٚ ،ي٘ ًإٔٷ مماثٌ يٌإٔ ا٭ْبٝا ٤ايوابكني ٫« :تعٓٸٛا أْ ٞد٦تٴ
٭ْكض ايٓاَٛي أ ٚا٭ْبٝاَ .٤ا د٦ت ٭ْكض ،بٌ ٭نٌُ»(« .)61ؾهٌٸ َا تلٜـ ٕٚإٔ
ٜؿعٌ ايٓاي بهِ اؾعًٛا ٖهقا أْتِ أٜٔاڄ بِٗ; ٭ٕ ٖقا ٖ ٛايٓاَٛي ٚا٭ْبٝا.)62(»٤
ايكوِ ايجاْ :ٞعباك٠څ عٔ تاكٜؽ سٔٛك اٱْوإ عً ٢ا٭كض َٓق بعج٘ َٔ بني
املٛت )63(٢إىل سني عٛؿت٘ ايجاْٚ .١ٝيف ٖق ٙامللسً ،١بٓا٤ٶ عًَ ٢ا ٚكؿ يف ا٭ْادٌٝ
املتُاٖ ،١ٝهب عً ٢أتباع٘ ٚاملَٓ٪ني ب٘ إٔ ٜرتقډبٛا قـٚ َ٘ٚعٛؿتَ٘ ،تٛقڍعني قبٛي٘ ي٘
سٝح ٜعٛؿ ؾذأٚ .)64(٠هٛف ٜعٗل أًؼاْٷ ٜـٸع ٕٛأِْٗ املوٝضٜٚ ،ه ْٕٛٛهبباڄ
ئ ٍ٬بعض ايٓايٚ ،هٛف تهجل اؿلٚب ٚاين٫مٍٚ ،هٛف تتؿٌٸ ٢املعاُٞ
ٚايقْٛب بني ايٓايٚ ،هٛف ٜعاؿ ٕٚأتباع ايوٝـ املوٝضٜٚ ،عقٿبٜٚ ،ِْٗٛكتًٚ ،ِْٗٛئ
ته ٕٛايٓذا ٠إ٫چ بايِرب ايتاّٸ(ٚ .)65يف بعض ا٭سٝإ ٚعـ ايٓيبٸ عٝو ×٢أتباع٘
عٔٛك كٚغ ايكـي بني املَٓ٪نيَٚ ،ـٸ ٜـ ايعٳ ٵ ٕٛهلِ يف امللسً ١املكبً.)66(١
ٚيف امللسً ١ايجايج َٔ ١تاكٜؽ سٝا ٠اٱْوإ تتشكډل ايعٛؿ ٠ايجاْ ١ٝيًوٝـ
املوٝض×(ٚ .)67أَا مَٔ ٖق ٙايعٛؿ ٠ؾٗ ٛفٗ ٛٷٍ ستٸ ٢بايٓوب ١إىل ايوٝـ املوٝض×٫ٚ ،
ٜعًِ ٚقتٗا إ٫چ اهلل(ٚ .)68إٕ ؼكڊل ٖق ٙايعٛؿ ٠هٝه ٕٛؾذأ٠ڄ( .)69إٕ ايتعلٜـ بٗق ٙامللسً١
ٜكرتٕ مبؿاٖ ِٝايعامل اٯػل َٔ ،قب :ٌٝظًُ ١ايٌُى ٚايكُل ٚتواقط ايٓذ،)70(ّٛ
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ٚاْتٗا ٤ايعامل(ٚ ،)71اؿهِ عً ٢مجٝع ا٭َِ(ٚ ،)72أُشاب ايُٝني ايق ٜٔوعځ ٵ ٕٛعٝا٠ٺ
ػايـٜٚ ،٠لثًَ ٕٛهٛت اهللٚ ،أُشاب ايٌُاٍ ايقٜ ٜٔتعلٻٓ ٕٛيًعقاب(.)73
ٚبا٫يتؿات إىل اـِا ّ٥املقنٛك ٠ؾإٕ ٖق ٙامللسً ١تهتوب ُبػ١ڄ َٔ ايعامل
اٯػلٜٚ ،بـ ٚإٔ ٓٚعٗا يف إطاك ْٛعڈ َٔ ْٗاٖ ١ٜقا ايعامل بايٓوب ١إىل اجملتُع ايبٌلٟٸ
أَ ٷل َوتِعب.
ٚنُا تكـٻّ ؾإٕ ايعٗـ اؾـٜـ ٌٜتٌُ عً ٢ك١ٜ٩ٺ ثاْ ١ٝبٌإٔ َلاسٌ تاكٜؽ سٝا٠
اٱْوإ يف ا٫كتباط َع اهلل ٖٞٚ ،امللتبڀ ١بكوِ كها ٌ٥بٛيى(ٚ ،)74تلتبط مبؿاٖ،ِٝ
َٔ قب :ٌٝاـڀ ١٦ٝا٭ٚىلٚ ،اهلبٛطٚ ،املٛتٚ ،عبٛؿٜٸ ١اٱْوإٚ ،ايهؿچاكٚ ،٠ايٌلٜع،١
ٚايتذوټـٚ ،تهؿري ايقْبٚ ،ايؿځ ٵٝض.
ٚطبكاڄ هلق ٙايل ١ٜ٩ؾإٕ تاكٜؽ سٝا ٠اٱْوإ عً ٢ا٭كض ع باهتجٓا ٤ايؿرت ٠اييت
تلتبط عٝا ٠أبٓٝا آؿّ ٚأَٸٓا سٛٸا ٤يف دٓٸ ١عـٕڈ ٖٞٚ ،بڀبٝع ١اؿاٍ َلسً١څ أهاه١ٝ
َٚجاي ١ٝع تٌتٌُ عً ٢ث٬ث ١أقواّ كٝ٥و:ٖٞٚ ،١
1ع َٓق عِل آؿّ إىل ؿع ١كؾع ايوٝٸـ املوٝض× ؾٛم ايًِٝبٚ ،قٝاَت٘ َٔ
املٛتُٚ ،عٛؿ ٙإىل ايوُا.٤
2ع َٔ ُعٛؿ ايوٝٸـ املوٝض× إىل سني عٛؿت٘ ايجاْ ١ٝإىل ا٭كض.
3ع َلسً ١عٛؿ ٠ايوٝٸـ املوٝض× إىل ا٭كضٚ ،سهُ٘ بني ايٓاي.
إٕ امللسًتني ا٭ٚيٝني متجٿْٛ ٕ٬عني َٔ ا٫كتباط َٔ قٹ ٳبٌ اهلل َع اٱْوإ ،أٚ
ْٛعني َٔ ايتـػټٌ ٚايتِلټف يف َِريٚ .ٙايػا َٔ ١ٜن ٬امللسًتني ٖ ٞإْكاف اٱْوإ.
ٚايكوِ ا٭ٚٸٍ َٔ ٖق ٜٔايٓٛعني َٔ ا٫كتباط ٖ ٛا٫كتباط ايتٌلٜع ،ٞأ ٚإكهاٍ
ط ؼكډل تٳ ٳبعاڄ يًؼڀ ١٦ٝا٭ٚىل .إٕ اـڀ١٦ٝ
«ايٌلٜع ٖٞٚ .»١يف ايٛاقع تٌتٌُ عً ٢كڀچ ٺ
ا٭ٚىل يف تؿوري بٛيى ناْت ٖ ٞايوبب يف «ٖبٛط اٱْوإ ،مبعٓ :٢ؿْو٘ ايؿڀل،»ٟ
ٚتكـٜل املٛت عً ٢اٱْوإ( .)75إٕ ٖقا ا٫كتباط ايتٌلٜع ٞقـ ؼكډل عرب إكهاٍ ا٭ْبٝا،٤
ٚإب٬ؽ ايٌلٜع َٔ ١قٹ ٳبًِٗ(.)76
إٕ «ايٌلٜعٖٓ »١ا تٌتٌُ عًَ ٢عٓ٢ٶ ػاْٸٚ .إٕ ايٌلٜع ١ناْت متجٿٌ عب٦اڄ ٜٴًك٢
عً ٢ناٌٖ اٱْوإ; بوبب اـڀ ١٦ٝا٭ٚىل اييت اقرتؾٗا أبْٛا آؿّ ٚأَٸٓا سٛٸا .٤إٕ
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اٱْوإ يف ٖق ٙامللسً ١سا٥نٷ عً ٢سٝا٠ٺ دوـٜٸَ ٖٛٚ ،١هًډـٷ بايكٝاّ بتهايٝـ
ايٌلٜع ;١سٝح ٜتعني عً ٘ٝإٔ ميتًو مَاّ دوُ٘ بٛاهڀتٗا .إٕ اٱْوإ; بوبب ابت٘٥٬
باـڀ ١٦ٝا٭ٚىل اييت اكتهبٗا آؿّ ،تٓنٻٍ َٔ َلتب ١بٓٛٸ ٠اهلل إىل َلتب ١عبٛؿٜٸ ١اهلل.
ٚعً ٘ٝؾإْ٘ َٓق ٖبٛط٘ ؾُا بعـ ٜه ٕٛقـ تًبٻى بايعبٛؿٚ .١ٜسٝح إٕ ًإٔ ايعبـ ٜتُجٻٌ
بإطاع ١ا٭ٚاَل ٜتعٝٻٔ عً ٘ٝإٔ وٌُ أعبا ٤ايٌلٜع .١إٕ ايٌلٜع ١عباك٠څ عٔ تهايٝـ
َلٖك ١تجكٌ ناٌٖ اٱْوإ ٫ٚ ،ت ٌُٛاٱْوإ إىل َلتب« ١ايعـاي ٫ٚ ،»١تبًؼ ب٘ َلسً١
ايهُاٍٚ ،يهٓٸٗا متجٿٌ َكـٸَ١ڄ ٓلٚك١ٜڄ يهٜ ٞـكى اٱْوإ سكٝك ١أْ٘ َـْٻىٚ ،أْ٘
عاد ٷن عٔ اـ َٔ ْ٬اـڀ ٖٞٚ ، ١٦ٝبايتايَ ٞكـٸَ١څ يً ٍُٛٛإىل َلسً١ٺ أػلَٔ ٣
ٚدٛؿ اٱْوإ عً ٢ا٭كض(.)77
ايكوِ ايجاْْٛ :ٞعٷ َٔ ا٫كتباط ايتهٜٛين ع ايتٌلٜع ٖٛٚ .ٞكڀچطڅ يًكٔا ٤عً٢
فْٛب اٱْوإٚ .قـ نإ ٖقا املؼڀچط مثل٠ڄ يعـّ ؼكڊل ايٓتٝذ ١املڀًٛب َٔ ١اـڀچ١
ا٭ٚىلٚ .سٝح إٕ اؿٝا ٠ؼت ٚطأ ٠ايٌلٜع ١ناْت عٝح مل تهٔ يتتشكډل عً ٢مٛ
ت إىل تؿٌٸ ٞايقْٛب( ،)78ؾإْٗا
ايهُاٍ ٚايتُاّٚ ،اقرتْت بايتُلټؿ ٚايعِٝإٚ ،أؾٔٳ ٵ
ناْت َكل١ْٚڄ بايًعٓٚ ،١مل ت ٌُٛاٱْوإ إىل ايعـاي«;١٭ٕ مجٝع ايق َٔ ِٖ ٜٔأعُاٍ
بًَ :ع ٛٷٕ ٳَ ٵٔ ٜ ٫جبت يف مجٝع َا َٖ ٛهتٛبٷ يف
ايٓاَٛي ِٖ ؼت يعٓ١ٺ; ٭ْ٘ َهت ٛٷ
نتاب ايٓاَٛي يٝعٌُ ب٘ َٔٚ .ايٛآض أْ٘  ٫أسـ ٜتربٻك بايٓاَٛي عٓـ اهلل; ٭ٕ ايباكٸ
باٱميإ وٝاٚ .يهٔٸ ايٓاَٛي يٝى َٔ اٱميإ ،بٌ اٱْوإ ايقٜ ٟؿعًٗا هٝشٝا
بٗا»(« ;)79٭ْ٘ بأعُاٍ ايٓاَٛي ٜ ٫تربٻك دو ٷـ َا»(ٚ .)80عًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإْ٘ َٔ أدٌ
لا ٠اٱْوإ ٚؽً َٔ ِ٘ٝاملعِ ١ٝؼكډكت َلسً١څ أػلٚ ٣ػڀچ ڂ ١إْكافٺ أػلٚ .٣يف ٖقٙ
امللسً ١ؼٌٸ ػڀچ ١إْناٍ «ايؿځ ٵٝض» قٌٸ «إكهاٍ ايٌلٜع« :»١املوٝض اؾتـاْا َٔ يعٓ١
ايٓاَٛيٚ« .)81(»...أَا ايٓاَٛي ؾـػٌ يه ٞتهجل اـڀٚ .١٦ٝيهٔٵ سٝح نجلت
اـڀ ١٦ٝامؿاؿت ايٓعُ ١دـٸ ڄاٚ ،نُا ًَهت اـڀ ١٦ٝيف املٛت ٖهقا متًو ايٓعُ١
بايربٸ يًشٝا ٠ا٭بـٜٸ ١بٝوٛع املوٝض كبٸٓا»(.)82
إٕ امللسً ١ايجاْ َٔ ١ٝسٝا ٠ايبٌل تتشكډل بتذوټِ ابٔ اهلل بني ايٓايٚ ،اٱميإ ب٘:
«اهلل بعـَا نًډِ اٯبا٤ٳ با٭ْبٝا ٤قـمياڄ ،بأْٛاع ٚطلم نجري ،٠نًډُٓا يف ٖق ٙا٭ٜاّ
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ا٭ػري ٠يف ابٓ٘ ،ايق ٟدعً٘ ٚاكثاڄ يهٌٸ ً ،٤ٞايق ٟب٘ أٜٔاڄ عٌُ ايعاملني»(.)83
يف ٖق ٙامللسً ١ىلز اٱْوإ امل« َٔ َٔ٪ايعبٛؿ ٌِٜٚ ،»١ٜإىل اؿلٸ ;١ٜسٝح
تٴلٵ ځؾع عٔ ناًٖ٘ أعبا ٤ايٌلٜعٚ ،١وٌِ عً ٢ايعـاي ١بٛاهڀ ١اٱميإ بايوٝٸـ
املوٝض× .إٕ عـاي ١اٱْوإ يف ٖق ٙامللسً ١اينَٓٝٸ ١ؼٌِ َٔ ػ ٍ٬اٱميإ بتذوټـ
ابٔ اهللٚ ،اؾتـا ٘٥يًٓاي بٓؿو٘« :إْٸا ،أٜٸٗا اٱػ ،٠ٛيوٓا أ٫ٚؿ داك١ٜٺ ،بٌ أ٫ٚؿ سلٸ٠ٺ...
ؾاثبتٛا إفٕ يف اؿلٸ ،١ٜاييت قـ سلٻكْا املوٝض بٗا ٫ٚ ،تلتبهٛا أٜٔاڄ بٓٹري عبٛؿٜٸ ٺ.)84(»١
ٚبڀبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ عـّ ايٌلٜع ١يف ٖق ٙامللسًٜ ٫ ١عين إٔ اٱْوإ ٜ ٫تشُٻٌ
أٟٸ ْٛعڈ َٔ أْٛاع ايتهًٝـ .بٌ ٜبـ ٚإٔ امللاؿ َٔ «ايٌلٜعٖٓ »١ا ٖ ٛػِ ْٛتًو
ايتهايٝـ اييت توتـع ٞدٴ ٵٗـاڄ عٜٔٛٸاڄ ٚعٳ ٳٓتاڄ دوـٜٸاڄ ٫ٚ ،هٝٻُا َٔ فيو :اـتإ،
ٚؿؾع ايهؿچاكٚ ،٠ايِٚ ،ّٛتكـ ِٜا٭ٓاس.)85(ٞ
ٚأَا «أعُاٍ ايلٚغ» ،مبعٓ ٢فيو ايقٜ ٟلتبط باٱبكا ٤عًْ ٢كا ٤ايٓؿى ٚ ،ٴ ٜٳع ٸـ
ْٛعاڄ َٔ ا٫بتعاؿ عٔ ايتعًڊكات املاؿٸٚ ١ٜايـْٜٚ ،١ٜٛٝتُٔٻٔ ادتٓاب ٚتلى ايعٌُ (عً٢
مَ ٛا دا ٤يف ايُٛاٜا ايعٌل ))86(٠يف ٖقا ايكوِ َٔ ٖٛ٫ت ايعٗـ اؾـٜـ ع ٚايقٟ
هب اعتباك َٔ ٙايٖٛ٬ت املٓوٛب إىل بٛيى ايله ٍٛع ،ؾٜ ٬تُٔٻٔ ْٳ ڃؿ ٝڄا ناَ٬ڄ ملؿّٗٛ
«ايٌلٜعٚ .»١عً ٘ٝؾإٕ ايتهًٝـ مل ٜٳ ٴن ٵٍ متاَاڄٚ« :إْٸُا أق :ٍٛاهًهٛا بايلٚغ ،ؾ٬
تهُٸًٛا ًٗ ٠ٛاؾوـ; ٭ٕ اؾوـ ٌٜتٗٓ ٞـٸ ايلٚغٚ ،ايلٚغ ٓـٸ اؾوـٖٚ ،قإ
ٜكا ّٚأسـُٖا اٯػل ،ستٸ ٢تؿعًَ ٕٛا  ٫تلٜـٚ .ٕٚيهٔٵ إفا اْكځ ٵـ ٴتِ بايلٚغ ؾًوتِ ؼت
ايٓاَٛي»(.)87
ب بٓٛعڈ َٔ املعلؾ ١اٱْواْ ;١ٝمبعٓ٢
إٕ كهِ ٚتِٜٛل ٖاتني امللسًتني َِش ٛٷ
ايك ٍٛباَت٬ى اٱْوإ ي ٴبعٵ ٳـ ٵَ ٜٔتُاٜنُٖٚ ،ٜٔا :اؾوِ; ٚايلٚغ .إٕ امللسً ١ا٭ٚىل
ناْت متجٿٌ امللسً ١اييت كمغ ؾٗٝا اٱْوإ ؼت ٚطأْٚ ٠ري ًٗٛات اؾوِٚ ،نإ ؿٳ ٵٚك
ايٌلٜع ١يف ٖق ٙامللسً ٖٛ ١نبض ٖق ٙايٌٗٛاتٚ .عً ٢ايلغِ َٔ ؾٌٌ ايٌلٜع ١يف ٖقا
ت يف تٓب ٘ٝاٱْوإ إىل
ايٌإٔ; إف إْٗا مل تؿًض يف ٓبط ٖق ٙايٌٗٛاتٚ ،يهٓٸٗا لشٳ ٵ
عذنٚ .ٙأَا يف امللسً ١ايجاْ ١ٝؾإٕ اٱْوإ امل َٔ٪بايوٝـ املوٝض ٜهَ ٕٛجٌ املوٝض،
َٝتاڄ يف اؾوِٚ ،قـ عاؿ إىل اؿٝا ٠يف ايلٚغٚ ،قاّ َٔ بني املٛت .)88(٢إٕ َٛت اؾوِ
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ٚكؾع اٱْوإ عً ٢ايًِٝب ٜٓڀ ٟٛعًَ ٢ؿاٖ ِٝفام َٔ ،١ٜقب :ٌٝتلى ايٌٗٛات
امللتبڀ ١باؾوِ ٚػاًٖٗاٚ .ايكٝاّ َٔ بني املٛت ٢ميجٿٌ ْٛعاڄ َٔ اؿٝا ٠اؾـٜـ ٠أٚ
اؿٝا ٠ايلٚساْ ١ٝاملتشلٿكٚ ٠املتؼًڍًِٛٗ َٔ ١ات اؾوـٚ .توتتبع ٖق ٙاؿٝا ٠مثلات
كٚس .)89(١ٝإٕ املُـٚغ يف مَل ٠ا٭ػ٬قٝٸات (ٚنقيو ع عًَ ٢ا هبل إٔ فنلْا ع َا متٸ
بٝاْ٘ يف ايُٛاٜا ايعٌل )٠ٴٜعٳ ٸـ َٔ آثاك ٚأؾعاٍ ايلٚغٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ بكاٖ٤ا ٫
ٜتٓاؾَ ٢ع كؾع ايٌلٜع ١ايٓاظل ٠إىل ايتهايٝـ اؾوـ ،١ٜبٌ ميهٔ ايتعبري عٔ ٖقٙ
ا٭َٛك بًؿغ «ًلٜع ١املوٝض»ٚ« :أعُاٍ اؾوـ ظاٖل ،٠اييت ٖ :ٞمْ٢ٶ ،عٳٗاك٠څ ،لاه١څ،
ؿعاك٠څ ،عباؿ ٠ا٭ٚثإ ،هشلٷ ،عـا٠ٚڅ ،ػِاّٷ ،ځغٝٵل٠څ ،هؼطڅ ،ؼنټبٷً ،ٹكامٷ ،بـع١څ،
سو ٷـ ،قتٌٷ ،ههلٷ ،بڀلٷٚ ،أَجاٍ ٖقٚ ...ٙأَا مثل ٠ايلٚغ ؾٗ :ٛقبٸ١څ ،ؾلغٷ ،هّ٬ٷ،
ط ٍٛأْا٠ٺ ،يڀـٷ٬ُ ،غٷ ،إميإٷٚ ،ؿاع١څ ،تعؿڊـٷٚ .يٝى ٓـټ أَجاٍڇ ٖقْ ٙاَٛه ڄاٚ .يهٔٸ
ايق ِٖ ٜٔيًُوٝض قـ ًُبٛا اؾوـ َع ا٭ٖٛاٚ ٤ايٌٗٛات .ؾإٕٵ نٓا ْع ٍٝبايلٚغ
وب ايلٚغ»(« .)90امحًٛا بعٔهِ أثكاٍ بعضڈٖٚ ،هقا متڍُٛا ْاَٛي
ؾًٓوًو أٜٔاڄ عځ ٳ
املوٝض»(.)91
ري دٖٛلٟٸ يف طلٜكٚ ١أهًٛب ايٓذاٚ ٠اي ٍُٛٛإىل
يكـ ظٗل يف ٖق ٙامللسً ١تػ ٝٷ
ت ٚؿاٜ ٫ ِ٥كبٌ ايتػٝري; إف يف امللسً ١اؾـٜـ( ٠امللسً١
ايعـايٚ .١إٕ ٖقا ا٭هًٛب ثاب ٷ
ايجاْٜ ٫ )١ٝه ٕٛيف ايبني نٗٓ څ ١كتًؿني َٚتعـٿؿ ،ٜٔوٌٸ أسـِٖ قٌٸ اٯػل (تػٝري
َكاّ ايهٗاْٜ ١ٴٌري إىل تػٝري ايٌلٜع ،)١بٌ أُبض يًَُٓ٪ني ٚإىل ا٭بـ كٝ٥ى نځٗٳٓ١
ٚاسـ ،علز إىل ايوُاٚ ،٤دًى إىل ميني ايلبٸُٚ ،اك ًؿٝعاڄ يًُقْبني عٓـ ا٭ب.
ٚبقيو ٜه ٕٛيًٓاي َٔ اٯٕ ؾِاعـاڄ طلٜل لاٚ ٠سٝـ; «٭ْ٘ إٕٵ تػٝٸل ايهٗٓٛت
ؾبائلٚكِٜ ٠ري تػٝټل يًٓاَٛي أٜٔاڄ»(ٚ« .)92أَا ٖقا طٜوٛع املوٝضص ؾُٔ أدٌ أْ٘ ٜبك٢
ت ٜ ٫ن .ٍٚؾُٔ ثِٸ ٜكـك إٔ ىًّ أٜٔاڄ إىل متاّ ايقٜ ٜٔتكـٸَ ٕٛب٘
إىل ا٭بـ ي٘ نٗٓ ٛٷ
إىل اهلل; إف ٖ ٛسٞپ يف نٌٸ سنيڈ; يٌٝؿع ؾ.)93(»ِٗٝ
إٕ ٖق ٙامللسً ١ايجاْ ١ٝع اييت ؼكچكت يف تاكٜؽ اٱْوإ بعٗٛك َٓعڀـٺ باكم دـٸ ڄا،
ْٚعين ب٘ ف ٤ٞابٔ اهلل إىل ا٭كضٚ ،ػوټُُ٘ٚ ،عٛؿ ٙعً ٢ايًِٝب ع ٴتوُٻ ٢بع «َلسً١
ايعٗـ اؾـٜـ»(ٚ .)94إٕ «ايعٗـ اؾـٜـ» ٖ ٛاٯػل بـٳ ٵٚك َٔ ٙاملؿاٖ ِٝاملكتبو َٔ ١ايجكاؾ١
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ايٖٛ٬ت ١ٝايٛٗٝؿٜٸ ١يف ايّٓٸ املكـٸي يًٛٗٝؿ .ؾكـ ٚكؿ يف هٹؿڃل إكَٝا َٔ ٤ايعٗـ ايكـ:ِٜ
«ٖا أٜاّٷ تأتٜ ٞك ٍٛايلبٸٚ :أقڀع َع بٝت إهلاَٚ ٌٝ٥ع بٝت ٜٛٗفا عٗـاڄ دـٜـاڄ ،يٝى
نايعٗـ ايق ٟقڀعت٘ َع آبا ّٜٛ ِٗ٥أَوهتِٗ بٝـِٖ ٭ػلدِٗ َٔ أكض َِل ،سني
ْكٔٛا عٗـ ،ٟؾلؾٔتِٗ ...أدعٌ ًلٜعيت يف ؿاػًِٗٚ ،أنتبٗا عً ٢قًٛبِٗ .)95(»...ٚ
مت تؿوري
ٚيف ايّٓٸ ايـٜين املوٝش ٞع بعـ ْكٌ ايعباك ٠ايوابكٚ ،١ا٫هتٓاؿ إيٗٝا ع ٸ
ٖقا «ايعٗـ اؾـٜـ» مبٝجامڈ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل يٲميإ باملوٝضٚ .إٕ ُٚؿ٘ بع «اؾـٜـ» ؿيٌٝٷ
عً ٢اػت٬ؾ٘ اؾٖٛلٟٸ عٔ ايعٗٛؿ ايوابك« ;١ؾإْ٘ ي ٛنإ فيو ا٭ٚٸٍ ب ٬عٝبٺ ملا طڂًب
َ ٓٛٷع يجإڈ; ٭ْ٘ ٜك ٍٛهلِ ُ٥٫اڄ ٖٛ :فا أٜٸاّٷ تأتٜ ٞك ٍٛايلبٸ :سني أنٌُ َع بٝت
إهلاَٚ ٌٝ٥ع بٝت ٜٛٗفا عٗـاڄ دـٜـاڄ ٫ ،نايعٗـ ايق ٟعًُت٘ َع آبا ّٜٛ ِٗ٥أَوهت
بٝـِٖ ٭ػلدِٗ َٔ أكض َِل ...ؾإفا قاٍ دـٜـاڄ عتل ا٭ٚٸٍٚ ،أَا َا عتل ًٚاؾ ؾٗٛ
قلٜبٷ َٔ آُ٫شٚ« .)96(»ٍ٬٭دٌ ٖقا ٖٚ ٛهٝط عٗـٺ دـٜـ; ٚإف ُاك املٛتٴ نؿچاك٠ڄ
يًتكِري ٚايتعـٸ ٟيف ايعٗـ ا٭ٜٓ ٍٚاٍ املـعٛٸٚ ٕٚعـ املرياخ ا٭بـ.)97(»ٟ
أَا امللسً ١ايجايج َٔ ١تاكٜؽ اٱْوإ ؾوٛف ته ٕٛسٝح ٜعٗل ايوٝـ املوٝض×
َلٸ٠ڄ أػل.)98(٣
ٚأَا ايل ١ٜ٩ايجاْ ١ٝامللتبڀ ١بايٖٛ٬ت اـاْٸ ببٛيى ايله ٍٛؾٗ ٞتتعلٸض يف
ايػايب إىل َٛٓٛع إسٝا ٤املٛت« :٢٭ْ٘ نُا يف آؿّ ميٛت اؾُٝع ٖهقا يف املوٝض
هٝشٝا اؾُٝعٚ ،يهٔٵ نٌٸ ٚاسـ يف كتبت٘ .املوٝض بانٛك٠څ ،ثِٸ ايق ٜٔيًُوٝض يف
فٚ .٘٦ٝبعـ فيو ته ٕٛايٓٗا ،١ٜسني ٜوًچِ املڂًوځ ي٘ ا٭ب ،سني تبڀٌ نٌٸ ك٥اه١ٺ،
ٚنٌٸ هًڀإڈٚ ،نٌٸ قٛٸ٠ٺ»(ٚ .)99يف ٖق ٙايل ١ٜ٩ؾإٕ ايوٝـ املوٝض ايق ٟؾـْ ٣ؿو٘ َٔ
أدٌ غؿلإ فْٛب ايبٌل ،ثِٸ عاؿ إىل اؿٝا ٠بعـ فيو ٚكٴؾع إىل ايوُا ،٤هٝعٗل َٔ
دـٜـٺ َلٸ٠ڄ أػل ;٣يٓٝكق َٓتعل.)100(ٜ٘
إٕ ٖق ٙايٓٗآٖ ١ٜا متجٿٌ ْٗا١ٜڄ هلقا ايعاملٚ .ايٓكڀ ١اهلاَٸٚ ١ايباكمٖٓ ٠ا ٖ ٞإٔ
وـاڄ أكٓٝاڄٜ...« :ٴنكع يف ؾواؿٺٜٚ ،ٴكاّ يف عـّ ؾواؿٺ...
ايقٜ ٜٔتِٸ إسٝا ٫ ِٖ٩ميتًه ٕٛدٳ ٳ
ٜٴنكع دوُاڄ سٛٝاْٝاڄٜٚ ،ٴكاّ دوُاڄ كٚساْٝاڄ ...اٱْوإ ا٭ٚٸٍ َٔ ا٭كض تلابٞپ ،اٱْوإ
ايجاْ ٞايلبٸ َٔ ايوُاٚ ...٤نُا يبوٓا ُٛك ٠ايرتابٞٸ هًٓبى أٜٔاڄ ُٛك ٠ايوُاٟٚٸ ...يف
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ؿع١ٺ ،يف طلؾ ١عنيڈ ،عٓـ ايبٛم ا٭ػري ،هٝٴبٛٻم ،ؾٝٴكاّ ا٭َٛات عـمي ٞؾواؿٺ،
ٚمٔ ْتػٝٻل»(.)101

الٍظز ٚالغاوم ٛحلٗا ٚاإلٌضاُ يف الكزآُ الهزٖي ــــــ
ْ٬سغ يف ايكلإٓ ايهل ِٜيف َا ٜتعًډل بتاكٜؽ سٝا ٠اٱْوإ امللتبط بع٬قت٘ َع
اهلل ث٬خ َلاسٌ أهاهٚ ١ٝكٝ٥وَٚ ،١لسًتني ؼعٝإ بٓوب١ٺ أقٌٸ َٔ اٖ٫تُاّ
ٚايتأنٝـ:
امللسً ١ا٭ٚىل ٖٞ :عً ٢مَ ٛا هبل فنل ٙيف ايعٗـ ٜٔايكـٚ ِٜاؾـٜـ .ؾٗٞ
َلسً١څ تتذًچ ٢ؾٗٝا ايٓاس ١ٝاٱكًاؿٚ ١ٜايتٛدٚ ١ٝٗٝاهلـا ١ٜاٱهل َٔ ١ٝطلٜل إكهاٍ
املِڀؿني َٔ بني ايبٌلٚ ،إْناٍ ايهتب املٌتًُ ١عً ٢ايتعايٚ ِٝاملؿاٖ ِٝا٫عتكاؿ١ٜ
ٚا٭ػ٬قٚ ١ٝاملٓاهه ،١ٝبٌهٌڈ ٚآض ُٚلٜضٖٚ .قا ايتٝاك يٝى ي٘ ع َٔ ٚدْٗ ١عل
ْ مبٓڀك١ٺ ػاُٸ ١أ ٚقّٛڈ بع ﴿ :ِٗٓٝٳٚڇإٕٵ َٹٔٵ ڂأَٻ١ٺ إڇ٫ډ ػٳ٬ځ ؾٹٗٝٳا
ايكلإٓ ايهل ِٜع اػتِا ٷ
ْٳقٹٜلٷ﴾ (ؾاطلٚ .)24 :كٴ ٳبُا أَهٔ يٓا توُٖ ١ٝق ٙامللسً ١ع بايٓعل إىل آٜاتٺ َٔ ،قب:ٌٝ
﴿آَٳٔٳ اي ٻلهٴٍٛٴ بٹُٳا ڂأْٵنڇٍٳ ڇإ ځيٝٵ٘ٹ َٹٔٵ ٳكبٿ٘ٹ ٚٳايڃُٴ ٵ ٪ٹَٓٴٕٛٳ نڂٌپ آَٳٔٳ بٹاهللٹ ٳَٚٳ٬چ٥ٹهځتٹ٘ٹ ٚٳنڂ ٴت ٹب٘ٹ
هٌ» .إٕ بعج١
ٚٳ ٴكهٴًٹ٘ٹ ٫ځ ْٴؿځلٿمٴ ٳبٝٵٔٳ أځسٳـٺ َٹٔٵ ٴكهٴًٹ٘ٹ﴾ (ايبكل )285 :٠ع َلسً« ١ايهڂ ٴتب ٚايلټ ٴ
ٖ ٤٫٪ا٭ْبٝاٚ ٤إٕٵ ناْت متجٿٌ ا٫كتباط ايتٌلٜع ٞايكا ِ٥بني اهلل ٚاٱْوإٚ ،يهٔٵ
سٝح إٕ َِري ٖ ٤٫٪املٓتٳذٳبني وه ٞعٔ ٚدٛؿ ْٛعڈ َٔ اهلـا ١ٜايته ١ٜٝٓٛػاِٖٗ
ؾٗ ٞعً ٢ؿكد١ٺ تؿٛم َا هل ٟعًَ ٢وت ٣ٛايٓاي ايعاؿٜني َٔ ،قب :ٌٝإِْٗ ست ٢يف
َلاسٌ ايڀؿٛي ١ناْٛا وعځ ٵ ٕٛباٖتُاّڈ إهلٞٸ ػاْٸٜٔ ،عِٗ يف َواكڈ إعذامٟٸ َ ٫جٌٝ
ي٘(ٖٓ َٔٚ .)102ا ٜبـ َٔ ٚفيو أْ٘ ٜٴلاؿ هل ٤٫٪ا٭ْبٝا ٤إٔ ٜٔڀًعٛا ع َٔ ػ ٍ٬ايتٛهټط
بني اهلل ٚاـًل ع بـٳ ٵ ٚڈك ٜـػٌ يف املواك ايتهٜٛين يع «تاكٜؽ سٝا ٠اٱْوإ»ٚ .بعباك٠ٺ ثاْ:١ٝ
إٕ إكاؿ ٠اهلل تعاىل ع ا٭عِٸ َٔ ايتهٚ ١ٜٝٓٛايتٌلٜع ١ٝع ٖ ٞاييت تعٌُ عً ٢تٌهٌٝ
ايكايب «ايٓٗا »ٞ٥يع «تاكٜؽ اٱْوإ»ٚ .بعباك٠ٺ ثايج :١عً ٢ايلغِ َٔ إٔ ٱكاؿ ٠اٱْوإ
بـٳ ٵٚكٖا ؿػٌٷ يف فيو( ،)103إ٫چ إٔ ايقٜ ٟهتب ايٌهٌ ا٭ػري هلقا «املواك» ٖ ٞإكاؿ٠
اهلل تعاىل ٦ٌَٝٚت٘ .إٕ ٖقا ايٓٛع َٔ ايؿِٗ ٖ ٛإؿكاىڅ ؿٜينٸَٛٚ ،اؾلٷ ٯٜات ايكلإٓ
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هٓٻا ٹيٝٴٛهٴـٳ ؾٹ ٞا٭ځكٵضڇ ٳ ٚٹي ٴٓعٳًڍُٳ٘ٴ َٹٔٵ ٳت ڃأٚڇٌٜڇ ا٭ځسٳاؿٹٜحٹ ٚٳاهللڂ
ايهلٚ...﴿ :ِٜٳنځ ٳقيٹوځ َٳ ډ
ي ٫ځ ٳٜعٵًځُٴٕٛٳ﴾ (ٜٛهـ.)21 :
ب عٳًځ ٢ځأَٵلڇ ٹ ٙٳٚيځهٹٔٻ أځنڃجٳلٳ ايٓٻا ڇ
غځايٹ ٷ
إٕ َٔ بني اـِا ّ٥ايعاَٸٚ ١املٌرتن ١ؿځ ٳًُ ١ايلها٫ت تكـ ِٜػڀابٺ ٜعُـ يف
اـڀ ٠ٛا٭ٚىل إىل تعلٜـ اٱْوإ عً ٢ايبٹ ٵٓ ١ٝايهًچٚ ١ٝايعاَٸ ١يعامل ايٛدٛؿ َٔٚ ،أٜٔ؟
ٚإىل أٜٔ؟ ٚنقيو عًَٓ ٢نيَٛٚ ١قع اٱْوإ يف ٖقا ايعاملٚ .يف اـڀ ٠ٛايجاْ١ٝ
ٜعتربُ ْ٘ٚاسب َوٚ٪ي ٸ ٝٺ ١ثك ١ًٝػاٖ ٙق ٙاـڀچ ١املله ١َٛيًٛدٛؿ ،سٝح ٜٴلهِ ي٘
َوتكب ٷٌ أبـٟٸٚ .إٕ بٓاٖ ٤قا املوتكبٌ كٳ ٵٖٔٷ مبكـاك ايتناَ٘ مبوٚ٪يٝٸتٜ٘ٚ .تِٸ إكهاٖ ٤قا
ايٛٳ ٵع ٞيف إطاك ْٛعني ًٚهًني عاَٸنيُٖٚ ،ا« :ايتشقٜل; ٚايتبٌري».
وب تعبري ايكلإٓ
ٚايٓكڀ ١ا٭ػل ٣بٌإٔ ا٭ًؼاْ «املٓتٳذٳبني» ٖٞ ،أِْٗ ع عځ ٳ
ايهل ِٜع «سذر» اهلل عً ٢ايبٌلٚ .بعباك٠ٺ أؿمٸ ٚأقلب إىل ّْٸ ايكلإٓ :إِْٗ ىًكٕٛ
ا٭كٓ ١ٝيوًب اؿذٸ َٔ ١اٱْوإ أَاّ اهلل عٓـ اؿواب ،مبعٓ ٢أْ٘ َع ف ٤ٞا٭ْبٝا٤
ٚايلهٌ ٚإِٜاٍ اـڀاب اٱهلٞٸ  ٫تبك ٢يـ ٣اٱْوإ أكٓ ١ٝيًتِٓټٌ عٔ املوٚ٪ي ١ٝعٔ
أعُاي٘ ٚاكتهاب٘ يًُعاُٚ ٞا٭ػڀا.)104(٤
ٚايٓكڀ ١ا٭ػل ٖٞ ٣إٔ مجٝع ٖ ٤٫٪ا٭ْبٝا ٤قـ قڀعٛا عٗـاڄ َع اهلل يف ايكٝاّ
مبواعـ ٠ايٓيبٸ ايق ٟهٝأت ٞبعـِٖٜٚ ،هَِ ٕٛـٿق ڄا يلها٫تِٗٚ .مبكتٖٔ ٢قا ايعٗـ
ڎ إٔ ٜٴِـٿم ا٭ْبٝا ٤ايق ٜٔهبكٚ ،ٙٛإٔ ِٜـٿم نقيو ٜٚواعـ ايٓيبٸ
هب عً ٢نٌٸ ْيب
أ ٚا٭ْبٝا ٤ايق ٜٔهٝأت ٕٛبعـ.)105(ٙ
إٕ امللسً ١ا٭ٚىل َٔ تاكٜؽ اٱْوإ تبـأ َٔ ػًل آؿّ ٚتوتُلٸ إىل آػل ا٭ْبٝا٤
املبعٛثني إىل ايبٌلٚ ،ته ٕٛي٘ كهاي څ ١عاملًٚ ١ٝاًَٚ ،١تٓتٗ ٞباْتٗا ٤سٝات٘; مبعٓ ٢أْ٘
ئ ٜأت ٞبعـ ٙكه ٛٷٍ آػل َٔ قٹ ٳبٌ اهلل تعاىل إىل ايبٌل.
ٚعًَ ٢ا ٜبـ َٔ ٚايهجري َٔ آٜات ايكلإٓ ايهل ِٜؾإٕ ا٫ػت٬ف ايلٝ٥ى بني
ػامت اٯْبٝاٚ ٤آػل ايلهٌ ٚبني ها٥ل ا٭ْبٝا ٤املتكـٿَني ،مبٳ ٵٔ ؾ ِٗٝا٭ْبٝا َٔ ٤أٚيٞ
شؿاڄ َٔ ايوُاٜ ،٤هُٔ يف إٔ ػامت ا٭ْبٝاٜ ٤تٛدٻ٘
ايعنّ ،ايق ٜٔمحًٛا َعِٗ نتب ڄا ُٚٴ ٴ
غڀاب٘ إىل مجٝع ايٓاي(ٚ ،)106ته ٕٛؿا٥ل ٠كهايت٘ ًاًَ١ڄ ؾُٝع ا٭دٝاٍ املعاُل٠
ٚاي٬سك:١
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ع ﴿قڂ ٵٌ ٜٳا ځأٜټٗٳا ايٓٻايٴ ڇإْٿ ٞٳكهٴٍٛٴ اهللٹ ڇإ ځيٝٵهڂِٵ دٳُٹٝعاڄ﴾ (ا٭علاف.)158 :
ع ﴿ ٳَٚٳا أځ ٵكهٳ ڃًٓٳاىځ إڇ٫ډ نځاؾډ١ڄ يٹًٓٻايڇ﴾ (هبأ.)107()28 :
ٖقا يف سني إٔ ا٭ْبٝا ٤ايوابكني ع عًَ ٢ا ْلا ٙيف ايكلإٓ ايهل ِٜع ناْٛا يف
مجٝع َلاسٌ كها٫تِٗ ،أ ٚيف اؾاْب ا٭نرب َٓٗاٜ ،تٛدٻٗ ٕٛباـڀاب إىل قَٝٛٸاتٺ
ٚأَِ بعٗٓٝا.
أَا امللسً ١ايجاْ َٔ ١ٝتاكٜؽ سٝا ٠اٱْوإ ؾٗ ٞتًو امللسً ١اييت عاَ ؾٗٝا ايٓاي
ساي ١اْكڀاع ايٛسٚ .ٞبڀبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ ايكلإٓ ايهلٜ ِٜعترب ايٓيبٸ ا٭نلّ ػامت
ا٭ْبٝا ٤يف هًوًَ ١ٳ ٵٔ هبك٘ َٔ ا٭ْبٝاٚ ،)108(٤إٔ تعاي ٖٞ ُ٘ٝفات ايتعاي ِٝايعاَٸ١
٭ٚي٦و ا٭ْبٝا ٤ايوابكني(ٚ ،)109أْٗا ًاًَ څ ١ؾُٝع ايٓايٚ .إٕ ٚظٝؿ ١اٱْوإ يف ٖقٙ
امللسً ١ع نُا يف امللسً ١ايوابك ١ع ٖ ٞا٫عتكاؿ ٚايتُوټو بايتعايٚ ِٝا٭سهاّ اييت دا٤
بٗا َٔ عٓـ اهلل.
إٕ بٝإ تٌلٜع ايهجري َٔ ايتهايٝـ ايـٜٝٓٸ َٔ ١ػ ٍ٬اهتعُاٍ نًُ١
«ايهتابٜ »١عبٿل عٔ ايتأنٝـ عً ٢اؿځ ٵتُٚ ١ٝايجبات ٚا٫هتُلاك يف ايتعاي ِٝايعًُٝٸ ١يًـٜٔ
اـامت ،نُا يف قٛي٘ تعاىل ﴿ :ڇإٕٻ ايِٻ٬چ٠ځ نځاْٳتٵ عٳًځ ٢ايڃُٴ ٵ ٪ٹَٓٹنيٳ نٹتٳاباڄ َٳٛٵقڂٛتاڄ﴾
(ايٓواٚ ،)103 :٤قٛي٘ تعاىل﴿ :نڂتٹبٳ عٳًځ ٢ايډقٹٜٔٳ َٹٔٵ ځقبٵًٹهڂِٵ﴾ (ايبكلٚ ،)183 :٠قٛي٘
تعاىل﴿ :نڂتٹبٳ عٳځًٝٵهڂِٴ ايڃكٹِٳاْٴ﴾ (ايبكلٚ ،)178 :٠قٛي٘ تعاىل﴿ :نڂتٹبٳ عٳځًٝٵهڂِٵ إڇفٳا
ُٝٻ١ڂ﴾ (ايبكل.)180 :٠
ػٝٵلاڄ ايڃٛٳ ٹ
سٳٔٳلٳ أځسٳـٳنڂِٴ ايڃُٳٛٵتٴ ڇإ ٵٕ تٳلٳىځ ٳ
ٚيف ا٭هاي ؾإٕ تعبري ايكلإٓ عٔ ايلهاٚ ٌ٥اـڀابات ايوُا ١ٜٚبعٓٛإ
«ايهتاب» ٌٜتٌُ عًٖ ٢ق ٙايٓكڀ ٖٞٚ ،١أْ٘ يف أٌُ ٖق ٙايهًُ ١قـ متٸ ؿاظ َؿّٗٛ
ايجبات ٚايبكا ;)110(٤٭ٕ َاؿ« ٠نتب» تعين ػٝاط ١قڀع ا٭ؿ ِٜببعٔٗا ،أ ٚمبعٓ ٢إطبام
ٚؾِ أًؿاك اؿٛٝإ ببعُٔٗا« :ايهتبِٓ :ٸ أؿِٜڈ إىل أؿِٜڈ باـٝاطٜ ،١ٴكاٍ :نتبت
ايوكاٚ .٤نتبت ايبػً :١مجعت بني ًؿلٳ ٵٜٗا عًك١ٺ»(ٜٚ .)111بـ ٚأْ٘ بعـ ٖقا ا٫هتعُاٍ
ا٭ٚٸيٚ ،ٞبڀبٝع ١اؿاٍ َع ا٫يتؿات إىل فيو ،أػقت َؿلؿ( ٠نتب) تٴوتعٌُ يًـ٫ي١
عً ٢ؾعٌ «ايهتابٚ ،»١نإٔٸ ايقٜ ٟهتب ً٦ٝاڄ بايكًِ عً ٢قلطايڈ ٜعٌُ بٌهٌڈ َٔ
ا٭ًهاٍ عً ٢كبط ا٭يؿاظ ببعٔٗا عًُ ٢ؿش ١ايكلطاي; يتبك ٢ثابت١ڄ ،نُا ٜتِٸ
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ايلبط بني قڀعيت ا٭ؿ ;ِٜن ٫ ٞتٓؿِ ٬عٔ بعُٔٗا.
إٕ بـاٖ ١ٜق ٙامللسً ١ايجاْ َٔ ١ٝسٝا ٠ايبٌل عً ٢ا٭كض تعٛؿ إىل ؿع ١كسٌٝ
ػامت ا٭ْبٝاٚ ;٤إٕ ْٗاٜتٗا هٛف ته ٕٛمبٛت اجملتُع اٱْواْ ٞيف ا٭كض َٔ ،ػٍ٬
مت ايتعبري عٓٗا يف ايكلإٓ ايهل ِٜبع «ْؿؽ ايِٛك» .إٕ ٖقا ايتعبري وهٞ
ٚقٛع ساؿث١ٺ ٻ
عٔ َِريڈ ٜتعًډل بايعامل اٯػل ،مبعٓ ٢أْ٘ ْٛعٴ َِريڈ َكرتٕ باْٗٝاك ايٓعاّ اؿاي ٞايقٟ
وهِ عامل ايڀبٝعٖٓٚ .١اى ايهجري َٔ اٯٜات ايكلآْ ١ٝاييت تتشـٸخ عٔ ٖق ٙايٓٗا.١ٜ
ٚيف َلسً« ١ػتِ ايٓبٛٸ »٠تبكٖ ٢ـا ١ٜاٱْوإ َوتُلٸ٠ڄ َٔ طلٜل ايتُوټو بايكلإٓ
ٌُ ا٭ػري َٔ ٠سًكات ايلها ٌ٥اٱهل ١ٝاملتبكڍ ١ٝبني ايبٌل .يكـ أنډـ
بُٛؿ٘ سًك ١ايٛٳ ٵ
ايٓيبٸ ا٭نلّ عً ٢تٚ ٠ٚ٬تعًڊِ ٚنتابٚ ١سؿغ ايكلإٓ نجرياڄٚ ،نإ ٖٓاى ايهجري
َٔ نتٸاب ٚسؿچاظ ايٛسَٓ ٞق امللسً ١ا٭ٚىل َٔ تاكٜؽ املوًُني .إٕ ت ٠ٚ٬آٜات ايكلإٓ
ايهل ِٜع ايقٜ ٟٴ ٵع ٳلف نأسـ اي ٿج ڃكځً ٵ ٔٝايًق ٜٔتلنُٗا كه ٍٛاهلل| يًُوًُني بعـ
كسٖ َٔ ً٘ٝق ٙايـْٝا ع تٴ ٳعـٸ ْٛعاڄ َٔ «عباؿ ٠اهلل»ٚ .إٕ املوًُني ٜعهؿ ٕٛعًٖ ٢قٙ
ايعباؿ ٠بٌٛمڈ ٚكغبٚ .١عً ٢سـٸ تعبري ايكلإٓ ايهل ِٜؾإٕ اهلل ٖ ٛايق ٟتهؿډٌ عؿع٘:
﴿ ڇإْٻا ْٳشٵٔٴ ْٳ ٻن ڃيٓٳا ايقٿنڃلٳ ٳٚڇإْٻا يځ٘ٴ يځشٳا ٹؾعڂٕٛٳ﴾ (اؿذلٚ .)9 :يهٔٵ سٝح إٕ ٖقا املِـك
املًِٗ عاد١ٺ إىل تؿوريڈ ٚتأ ٖٛٚ ،ٌٜٚيف ايهجري َٔ املٛاكؿ مل ٜٳ ڇل ٵؿ ؾ ٘ٝبٝإٷ سٍٛ
املوا ٌ٥ايتؿًِٝٝٸٚ ١ايتعاي ِٝامللتبڀ ١باملٛاكؿ اـاُٸٚ ،١تٴلى فيو إىل «ايٓيبٸ ٚأٚيٞ
نل»( ،)112ؾإْ٘ يف َلسً« ١ػتِ ايلهٌ» ٜهَ ٕٛع ايكلإٓ ع ايقًٜ ٟعب
ا٭َل ٚأٌٖ ايقٿ ڃ
ؿٚك املبٝٿٔ يًؼڀٛط ايعلٚ ١ٜٔايكٛاعـ ا٭هاه ١ٝيف َا ٜتعًډل باؾاْب ا٫عتكاؿٟ
ري َڀچًعٷ عً ٢ايّٓٸ; ٜٚه ٕٛي٘ بقيو ؿٚكٷ كٝ٥ىٷ ٚدٖٛلٟٸ يف إب٬ؽ اهلـا١ٜ
ٚايعًُ ٞع ػب ٷ
اٱهلٚ .١ٝإٕ ايٓيبٸ ا٭نلّ ْؿو٘ قـ ُلٻغ يف سـٜحٺ ٴٜعٵ ٳلف بع «سـٜح ايجٿ ڃكځًني»( )113بٗقٜٔ
ايعِٓل ٜٔايلٝ٥وني بُٛؿُٗا تلاثني ععُٝنيٚ ،إٔ ايتُوټو بُٗا  ُٜٔٔاهلـا١ٜ
ٚايلًاؿ ٭تباع٘ عًَ ٢ـ ٣اينَٔ(ٚ .)114عً ٢أهاي ٖقا اؿـٜح ؾإٕ َلسً ١ػتِ
ايلهاي ١ميهٔ توُٝتٗا ع َٔ أدٌ اي ٍُٛٛإىل ؿ٫ي١ٺ إهاب ١ٝيف َٛكؿٖا ع مبلسً١
«ايهتاب ٚايعرت »٠أٜٔاڄٚ .بڀبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ ٖق ٙايتوُ ٫ ١ٝتتٓاغِ بٌهٌڈ ناٌَ َع
ځؾ ٵِٗ مجٝع املوًُني مللسً ١ػتِ ايلټهٴٌ ،بٌ إْٗا إىل اؿـٸ ايقٜ ٟلتبط بهٝؿ ١ٝتؿوري
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ايعرتٚ ٠نٝؿ ١ٝاهتؿاؿ ٠ا٭َٸ ١اٱه َٔ ١َٝ٬عرت ٠ايٓيبٸ ا٭نلّ| إمنا متجٿٌ ٚاسـ ڄ٠
َٔ ْكاط ا٫ػت٬ف بني ا٭َٸ ١اٱهٚ .١َٝ٬بڀبٝع ١اؿاٍ ،ي ٛأبـيٓا نًُ« ١ايعرت »٠إىل
نًُ« ١ايوټ ٸٓ ،»١مبعٓ« ٢أؾعاٍ ايٓيبٸ ا٭نلّ| ٚأقٛاي٘» ،ؾوٛف مٌِ عً ٢عباك٠ٺ
َتٻؿل عًٗٝا َٔ قٹ ٳبٌ مجٝع املوًُنيٚ .يف َجٌ ٖق ٙاؿاي ١ؾإٕ ايق٪ٜ ٜٔنڍـ ٕٚعً٢
ايعرت ٠بُٛؿِٗ عِٓلاڄ قلٜٓاڄ يًهتاب إمنا ٪ٜنڍـ ٕٚعً ٢إٔ ايوټ ٸٓ ١إمنا تهَ ٕٛعترب٠ڄ
ت َٔ قٹ ٳبٌ ايعرتٚ .٠بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ نٌٸ ايقٜٓ ٟكٌ عٔ ايٓيبٸ ا٭نلّ| عرب
إفا ْٴكًځ ٵ
قٓا ٠ايعرت ٖٛ ٠ايق ٟميهٔ ايلنٚ ٕٛا٫طُٓ٦إ إي ،٘ٝبُٛؿ٘ َعبٿلاڄ عٔ ايٓيبٸ
ا٭نلّ|.
إٕ امللسً ١ايجايج َٔ ١سٝا ٠اجملتُع اٱْواْٚ ،ٞاييت تعبٿل عٔ ْٛعڈ َٔ ا٫كتباط
ايتهٜٛين املؼتًـ بني اهلل ٚاٱْوإ ٫ ،ميجٿٌ اهتُلاكاڄ يًشٝا ٠ايلآٖٚ ١ايٓٛع ايكا.ِ٥
ٚبعـ اْٗٝاك ايٓعاّ ايڀبٝع ٞايكاٜٚ ،ِ٥بـَ ٚع ؾاٌُڈ مَين (بوبب ايتعبري بع «ثِٸ» ايقٟ
مل دـٜـ ٚكتًـ ،هٛف وـخ ْؿؽٴ
ٜل ْ٘ٚؿا٫ڋ عًٖ ٢قا املؿٗٚ ،)ّٛبعـ إٔ ٜك ّٛعا ٷ
ايِٛك ايجاْٚ ،ٞتٳ ٳبعاڄ يقيو ٴٜبٵ ٳعح مجٝع ايٓاي إىل اؿٝاٚ ،٠ىلد َٔ ٕٛا٭دـاخ
فـٸؿاڄ(ٚ ،)115تبـأ امللسً ١ايجايج َٔ ١سٝا ٠ايبٌل ٖٞٚ ،ؼٌُ ػِا ّ٥اـًٛؿ ٚايبكا.٤
إٕ ايعامل اؾـٜـ وت ٟٛعً ٢اػت٬ؾاتٺ سٝات ١ٝدٖٛلٜٸ ١عٔ ايٓٛع ايلأٖ يعامل
شٝٳا٠ڂ
ايڀبٝع ،١نُا أْ٘ بًشاظ ايكٹٝٳِ اٱْواْٜ ٫ ١ٝٴكاكٳٕ بٗقا ايعامل أٜٔاڄ ﴿ :ٳَٚٳا ٖٳقٹٙٹ ايڃ ٳ
شٝٳٛٳإٴ يځٛٵ نځاْٴٛا ٳٜعٵًځُٴٕٛٳ﴾ (ايعٓهبٛت:
ب ٳٚڇإٕٻ ايـٻاكٳ اٯػٹلٳ٠ځ يځ ڇٗٞٳ ايڃ ٳ
اي ټـ ٵْٝٳا ڇإ٫ډ يځٗٵ ٷ ٛٳ ٚځيعٹ ٷ
 .)64إٕ دن٤اڄ نبرياڄ َٔ َؿاٖ ِٝايكلإٓ ايهل( ِٜايلبع إىل ايجًح َٔ سذِ ايكلإٓ)
ٜٗتِٸ بٗق ٙامللسً َٔ ١سٝا ٠اٱْوإٚ ،بٝإ تؿاًُٗٝا ٚدنٝ٥ٸاتٗاٚ .إٕ َٔ بني َا ٪ٜنڍـ
عً ٘ٝايكلإٓ يف ٖقا ايٌإٔ غُٛض ٚفٗٛي ١ٝتاكٜؽ ٚمَٔ ٚقٛع ٖق ٙامللسً ١يػري اهلل
هبشاْ٘ ٚتعاىل .ؾشتٸ ٢ايٓيبٸ ا٭نلّ| ع  ٖٛٚساٌَ كهاي ١ايٛس ٞع ٜ ٫عًِ َت ٢وني
ٚقت ٖق ٙامللسً١؟ ٚإٕ بعض املؿاٖ ِٝايٓاظل ٠إىل ٖق ٙاملوأي ١امللتبڀ ١باؾاْب
املؿٗ َٞٛيٓٗاٖ ١ٜقا ايعامل ،أ ٚامللتبڀ ١بتشكڊل سٝا ٠اٱْوإ يف فيو ايعامل ٖٞ ،عً٢
ايٓش ٛايتاي : ٞايواعٚ ،١أًلاط ايواعٚ ،١ميني ١ايواعٚ ،١طٞٸ ايوُاٚ ،٤توذري
ايبشاكٚ ،ايٓؿؽ يف ايِٛك ّٜٛٚ ،اـلٚز ّٜٛٚ ،ايبعح ّٜٛٚ ،ايٌٓٛكٚ ،ايكٝاّّٜٛٚ ،
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ايكٝاَ ّٜٛٚ ،١اؾُع ّٜٛٚ ،اؿواب ّٜٛٚ ،ايـٚ ،ٜٔاي ّٛٝاٯػل ّٜٛٚ ،ايؿٌِّٜٛٚ ،
ايتػابٔ ّٜٛٚ ،اؿول ّٜٛٚ ،٠ايتٓاؿ ّٜٛٚ ،اـًٛؿٚ ،ايٛمٕٚ ،املٛامٚ ،ٜٔاملٛامٜٔ
وٓٚ ،١ايوٝٿ،١٦
ايكوطٚ ،ثكٌ املٛامٚ ،ٜٔػؿچ ١املٛامٚ ،ٜٔإٜؿا ٤ا٭عُاٍٚ ،اؾناٚ ،٤اؿځ ٳ
ٚنتاب ا٭عُاٍٚ ،أُشاب ايُٝنيٚ ،أُشاب ايٝواكٚ ،أُشاب اؾٓٸٚ ،١أُشاب
ايٓٸاكٚ ،اؾٓٸاتٚ ،ا٭ْٗاكٚ ،ايعٚ ،ٕٛٝايعًڍٝٸٚ ،ٕٛؿاك ايوٚ ،ّ٬ؿاك اـًـٚ ،ؿاك اٯػل،٠
ٚؿاك ايكلاكٚ ،دٗٓٸِٚ ،ايوعريٚ ،اؾشٚ ،ِٝاؿُٚ ،ِٝايعقابٚ ،ايٓاك.
ٚباٱٓاؾ ١إىل ٖق ٙامللاسٌ ايج٬ث ٫ ١بٴ ٻـ َٔ اٱًاك ٠إىل َكڀعني آػل ٜٔأٜٔاڄ;
سٝح ؼـٻخ عُٓٗا ايكلإٓ بٌهٌڈ ُلٜضٚ ،إٕٵ عً ٢مٛڈ أقٌٸ باملكاكْ ١إىل اؿٝا ٠يف
فيو ايعاملٚ .إسـاُٖا :اؿٝا ٠ايربمػ ٖٞٚ ،١ٝاييت تبـأ بعـ َٛت نٌٸ إْوإڈٚ ،توتُلٸ
دعٴٕٛڇ * ځيعٳًڍ ٞأځعٵُٳٌٴ
إىل سني قٝاَ ١اؾُٝع﴿ :سٳتٻ ٢إڇفٳا دٳا٤ٳ أځسٳ ٳـٖٴِٴ ايڃُٳٛٵتٴ قځاٍٳ كٳبٿ اكٵ ٹ
ُٳايٹشاڄ ؾٹَ ٞٳا تٳلٳنڃتٴ نځ٬ډ إڇْٻٗٳا نځًٹُٳ١څ ٖٴٛٳ قځا٥ٹًڂٗٳا ٳَٚٹٔٵ ٚٳكٳا٥ٹٗڇِٵ بٳلٵمٳؾٷ ڇإيځٜ ٢ٳ ٵّٛڇ ٴ ٜٵبعٳجٴٕٛٳ﴾
(امل 99 :َٕٛٓ٪ع .)100
ٚيف َا ٜتعًډل مبا إفا نإ يٲْوإ يف عامل ايربمؾ ع َٔ ٚدْٗ ١عل ايكلإٓ ع سٝا٠څ
أ ْٛ ٚٷع َٔ اؿٝا ٠أّ  ٫هب ايك :ٍٛإٕ ايكلإٓ ايهل ِٜيف اؿـٸ ا٭ؿْٜ ٢جبت يبعض
سٝٳا٤ٷ
هبٹٌٝڇ اهللٹ ځأَٵٛٳاتٷ بٳٌٵ أځ ٵ
ا٭ًؼاْ ْٛعاڄ َٔ اؿٝا ٠قڀعاڄ ﴿ :ٳ٫ٚځ تٳكڂٛيڂٛا يٹُٳٔٵ ٜٴكڃتٳٌٴ ؾٹ ٞٳ
هبٹٌٝڇ اهللٹ ځأَٵٛٳاتاڄ بٳٌٵ
وبٳٔٻ ايډقٹٜٔٳ قڂتٹًڂٛا ؾٹ ٞٳ
ٌعٴلٴٕٚٳ﴾ (ايبكل ﴿ٚ ،)154 :٠ٳ ٚځ ٫تٳشٵ ٳ
ٳٚيځهٹٔٵ ٫ځ تٳ ٵ
سٝٳا ٷ ٤ٹعٓٵـٳ ٳكبٿٗڇِٵ ٜٴلٵمٳقڂٕٛٳ﴾ (آٍ عُلإٚ .)169 :كٴ ٳبُا أَهٔ ايك ،ٍٛبا٫هتٓاؿ إىل ٖاتني
أځ ٵ
اٯٜتني :إٕ ا٭ًؼاْ اٯػل ٜٔايق ٜٔميهٔ توُٝتِٗ َٔ ٚدْٗ ١عل ايكلإٓ بع
()116
«ا٭َٛات» إَا أِْٗ  ٫ميتًه ٕٛسٝا٠ڄ أُ٬ڄ; أ ٚأِْٗ  ٫ميتًه ٕٛتًو اؿٝا ٠ايؿلس١
ح يف آ١ٜٺ أػل ٣عٔ اٱَاتَ ١لٸتني; ٚاٱسٝا٤
أ ٚسٝا ٠املكتٛيني يف هب ٌٝاهللٖٓٚ .اى سـ ٜٷ
َلٸتني(ٚ .)117يف بعض ايتؿاهري ٚكؿ إٔ إسـٖ ٣اتني اٱَاتتني ٚأسـ ٖق ٜٔاٱسٝا٥ني
ٜلتبط بعامل ايربمؾ(ٚ .)118نقيو قايٛا :إٕ ايعقاب ايق ٟؼـٻثت عٓ٘ ٖق ٙاٯٜ ١ٜلتبط
ٌٝٸاڄ ٳٜٚٳ ٵّٛٳ تٳكڂّٛٴ ايوٻاعٳ١ڂ أځؿٵػٹًڂٛا آٍٳ
بعامل ايربمؾ أٜٔاڄ﴿ :ايٓٻاكٴ ٜٴعٵلٳٓٴٕٛٳ عٳځًٝٵٗٳا غڂـٴٚٸاڄ ٚٳعٳ ٹ
ؾٹلٵعٳ ٵٕٛٳ أځًٳـٻ ا ڃيعٳقٳابٹ﴾ (غاؾل .)119()46 :إٕ نٝؿ ١ٝاؿٝا ٠املٛدٛؿ ٠يف عامل ايربمؾ ع َٔ
سٝح ا٭مل أ ٚايوعاؿ ٠ع َٖ ٞجٌ اؿٝا ٠يف عامل اٯػل ،٠تابع١څ يٓٛع اؿٝا ٠اييت ٜعٌٗٝا
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اٱْوإ يف ٖقا ايعامل.
ٚاملكڀع اٯػل َٔ تاكٜؽ سٝا ٠اٱْوإ ْٖٛ ٛعٷ َٔ ايتكـٜل اٱهلٞٸ اؿځ ٵتُٞٸ
يٲْوإ ٚاجملتُع اٱْواَْ ٖٞٚ .ٞلسً څ َٔ ١اينَٔ تلتبط بٗق ٙاؿٝا ٖٞٚ ،٠متجٿٌ ْٛعاڄ
َٔ اؿٝاٚ ٠ايٓٗا ١ٜايوعٝـ ٠يٲْوإ عًٖ ٢ق ٙا٭كضٚ .ميهٔ توُٖ ١ٝق ٙامللسً ١ع
اهتٓاؿا إىل َا ٚكؿ يف ايكلإٓ ايهل ِٜع بع «مبلسً ١اهتؼ٬ف ايِاؿني»ٖٓٚ .اى يف
ايكلإٓ ايهجري َٔ اٯٜات اييت ميهٔ اعتباكٖا َلتبڀ١ڄ ْٚاظل٠ڄ إىل ٖق ٙامللسًَٔ ١
سٝا ٠اٱْوإ﴿ :نځتٳبٳ اهللڂ ٭ځغڃٹًبٳٔٻ ځأْٳا ٚٳ ٴكهٴًٹ( ﴾ٞاجملاؿي ﴿ ،)21 :١ٳٚيځكځـٵ نځ ٳت ٵبٓٳا ؾٹٞ
اي ٻنبٴٛكڇ َٹٔٵ ٳبعٵـٹ ايقٿنڃلڇ ځإٔٻ ا٭ځكٵضٳ ٜٳ ڇلثٴٗٳا ٹعبٳاؿٹٟٳ ايِٻايٹشٴٕٛٳ﴾ (ا٭ْبٝاٚ﴿ ،)105 :٤ٳعٳـٳ اهللڂ
ايډقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٹَٓٵهڂِٵ ٚٳعٳُٹًڂٛا ايِٻايٹشٳاتٹ يځٝٳوٵتٳؼٵًٹ ځؿٓٻٗٴِٵ ؾٹ ٞا٭ځكٵضڇ نځُٳا اهٵتٳؼٵًځـٳ ايډقٹٜٔٳ َٹٔٵ
هٓٳٔٻ يځٗٴِٵ ؿٹٜٓٳٗٴِٴ ايډقٹ ٟا ٵكتٳٔٳ ٢يځٗٴِٵ﴾ (ايٓٛك.)55 :
ځقبٵًٹٗڇ ٵِ ٳ ٚځيٝٴُٳ ڍ
إٕ ايِؿٚ ١اـِ ١ُٝٛايباكم ٠هلق ٙامللسً ١تهُٔ يف :أ ٸ٫ٚڄ :إٕ ايكـكٚ ٠ايوًڀ١
املتشكڍكٚ ١املٛعٛؿ ٠يٝوت هًڀ١ڄ قٚ ،١َٝٛإمنا َٖ ٞلتبڀ١څ بايِاؿني َٔ مجٝع ا٭َِ.
ٚثاْٝاڄ :إٕ ٖقا املوتكبٌ; سٝح ٜكرتٕ فنل ٙباهتعُاٍ َؿلؿ« ٠ايهتاب »١بٌأْ٘،
َِشٛبٷ بايتأنٝـ عًٚ ٢قٛع٘ ٚؼكڊك٘ اؿځ ٵتُٞٸٚ .ثايجاڄ :إٕ ٖقا املوتكبٌ احملتٜ ّٛتعًډل
باؿٝا ٠يف ٖق ٙايـْٝا; ٚايـي ٌٝعً ٢فيو إٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل قـ ٚعـ اـًؿا ٤يف
ا٭كض بإٔ ميهڍِٓٗ َٔ مماكه ١سٝاتِٗ ايـ ١ٜٝٓاييت اكتٔاٖا هلِ ،يف أدٛا ٤ماػل٠
با٭َٔ ٚايڀُأْٚ .)120(١ٓٝبا٫يتؿات إىل إٔ َٛٓٛع ايتـٜټٔ ٚاؿٝا ٠ايـٜ ١ٜٝٓٴعبٿل عٔ ٚدٛؿ
أٚاَل ْٛٚاٙٺ إهلَٚ ،١ٝؿَٗٛا ايڀاعٚ ١املعَِٛٓٛ ١ٝعٷ ٜلتبط بٗق ٙاؿٝا ٠يف ايـْٝا،
ميهٔ ايك ٍٛبإٔ ٖقا املوتكبٌ إمنا ٜلتبط عٝا ٠اٱْوإ يف ٖق ٙايـْٝاٚ .تتٸٔض ٖقٙ
اـِٚ ١ِٝايِؿ ١بٌهٌڈ ػاْٸ عٓـَا ْ٬سغ ايتعبري املٛدٛؿ يف ْٗا ١ٜاٯَٔ 55 ١ٜ
هٛك ٠ايٓٛك ،ايٛاكؿ ٠يف َكاّ ًذب عٌُ أٚي٦و ايق ٜٔمي ًٕٛٝإىل ايهؿل( )121يف تًو
امللسًٚ .١بعباك٠ٺ أػل :٣نأْٸٓا ْع ٍٝاٯٕ يف َكـٸَ١ٺ َكتٔبٚ ١عابلٚ ٠بٔع ُؿشات َٔ
نتاب نبري اؿذِ يف َٛٓٛع ػًل ٖقا ايعامل ايلأٖٚ ،إٕ ايقٜ ٜٔتقٚٻق ٕٛايڀعِ
ايًقٜق ٚايوا٥ؼ يًشٝا ٠يف ٖقا ايعامل يف ظٌٸ عباؿ ٠اهلل ِٖ ايقٜ ٜٔع ٌٕٛٝيف تًو امللسً١
َٔ اينَٔٚ .يف اؿكٝك ١إٕ اؿٝا ٠ايٛاقع ١ٝيٲْوإ إمنا تتذًډ ٢يف فيو اينَٔ; ٚايـيٌٝ
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ا٭ِٖٸ ايق ٟميهٔ يٓا إٔ ْوٛق٘ عً ٢إثبات ٖقا ايلأٜ ٟتُجٻٌ يف ايهجري َٔ اٯٜات
ايكلآْ ١ٝاييت تجبت قٝاّ ػًل ٖقا ايعامل عً ٢أهاي اؿهُ ١اٱهلٝٸٚ ١اؿلٸٚ ،بلا٠٤
هاس ١ؾعٌ اهلل َٔ ايعٳ ٳبح ٚايًډ ٵٗٚ ٛايباطٌ(.)122

خالؽٔ ٌٛاصتٍتاج ــــــ
إٕ َٔ اـِا ّ٥ا٭هاه ١ٝيًِٓ ْٛايـ ١ٜٝٓايج٬ث ١يف ا٭ؿٜإ اٱبلاُٖٝٝٸٖٞ ١
ْعلٖ ٠ق ٙايِٓ ْٛإىل َآٚ ٞسآل َٚوتكبٌ اٱْوإٚ ،اكتباط٘ باهلل هبشاْ٘
ٚتعاىل.
إٕ نٌٸ ٚاسـٺ َٔ ٖق ٙايِٓ ْٛايج٬ثٌٜ ١ري إىل إٔ تاكٜؽ اٱْوإ ٌٜتٌُ عً٢
َلاسٌ َتُاٜن ،٠ؽٔع ٱكاؿ ٠اهلل تعاىلٚ ،متجٿٌ ػًڍٝاڄ أهاهٝٸاڄ ٚدٖٛلٜٸ ڄا يف ا٫كتباط
بني اهلل ٚاٱْوإ.
ٚإٕ امللسً ١اييت تبـأ بٗبٛط آؿّ أ ٚاْتكاي٘ إىل ا٭كض يف ايعٗـٚ ٜٔايكلإٓ
ميهٔ توُٝتٗا مبلسً ١اكتباط اهلل باٱْوإ بٛاهڀ ١ايلټهٴٌ.
ٚيف قوِ كها ٌ٥بٛيى ايله َٔ ٍٛايعٗـ اؾـٜـٚ ،ايقٜ ٟلهِ ْٛعاڄ َٔ ؾًوؿ١
تاكٜؽڈ ػاْٸٜ ،تشكچل ٖقا ا٫كتباط َٔ أدٌ إكهاٍ ايٌلٜعٚ ،١إٕ ؿٳ ٵٚك ايٌلٜعٜ ١تُجٻٌ
بـٳ ٵٚك ٙيف يؿت اْتبا ٙاٱْوإ إىل عذن ٙيف ايكٝاّ بأعبا ٤ايٌلٜعٚ ،١تؿٗ ُ٘ٝبإٔ املعِ١ٝ
دن ٷ َٔ ٤دبًچت٘ ٚؾڀلت٘.
ٚبعـ فيو  ٌِٜنٌٸ ٚاسـ َٔ ٖق ٙا٭ؿٜإ اٱبلاٖ ١ُٝٝايج٬ث ١إىل َٓعڀـٺٚ ،إٕ
ٖقا املٓعڀـ يف نٌٸ ؿٜٔڈ َٔ ٖق ٙا٭ؿٜإ ىتًـ يف دٖٛل ٙعٔ اٯػل; ؾٗ ٛيف ايعٗـ
ايكـ( ِٜايتٛكا )٠عباك ٠عٔ ظٗٛك ْبٛٸ ٠ايٓيبٸ َٛهٚ ،×٢إبلاّ املٝجام ٚايعٗـ َٔ قٹ ٳبٌ
بين إهلاَ ٌٝ٥ع اهلل يف ُشلا ٤هٓٝاٚ ;٤يف ايعٗـ اؾـٜـ (اٱل )ٌٝعباك٠څ عٔ ظٗٛك
ايٓيبٸ عٝو ×٢بُٛؿ٘ املوٝض املٛعٛؿٚ ،قٝاَت٘ َٔ بني املٛتُٚ ،٢عٛؿ ٙإىل ايوُا،٤
ٚايٛعـ بعٛؿت٘ فـٻؿاڄ; ٚيف ايكلإٓ ايهل ِٜعباك څ ٠عٔ ظٗٛك ايٓيبٸ ا٭نلّ بُٛؿ٘ ػامت
ا٭ْبٝا ٤يف هًوً ١ايلټهٴٌْٗٚ ،اَ ١ٜلسً ١ميهٔ توُٝتٗا مبلسً ١ايلټهٴٌ ٚايهڂ ٴتب .بٳ ٵ ٝٳـ
أْ٘ َٚلٸ ڄ ٠أػل ٣ىتًـ َٛٓٛع املٓعڀـ ايتاكى ٞيف «كها ٌ٥بٛيى ٚإلٜٛ ٌٝسٓٸا» يف
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ايعٗـ اؾـٜـ عٔ ايعٗـ ايكـٚ ِٜايكلإٓ ايهل ،ِٜمبعٓ ٢أْ٘ طبكاڄ يًتكلٜل املٛدٛؿ يف
ايلها ٌ٥املقنٛك ٠يبٛيى ايلهٚ ٍٛإلٜٛ ٌٝسٓٸا لـ إٔ ؾعٌ اهلل يف إقاَ ١ا٫كتباط َع
اٱْوإ ىتًـ عٔ املآ ٞبٌهٌڈ ناٌَ; ؾإٕ ٖقا ا٫كتباط نإ ستٸ ٢اٯٕ ٜتِٸ عرب
إكهاٍ ا٭ْبٝاٚ ;٤أَا يف ٖق ٙامللسً ١ؾكـ ؼٛٻٍ إىل إكهاٍ «ابٓ٘ ايٛسٝـ»ٚ .بعباك٠ٺ أػل:٣
إٕ ايقً ٟهډٌ ظٗٛكُٚ ٙعٛؿ ٙإىل ايوُآَ ٤عڀؿاڄ يف تاكٜؽ ايبٌل يٝى َٔ دٓى
ا٭ْبٝا ٤ايوابكنيٚ ،إْ٘ ٜتٸِـ بِبػ١ٺ َٚوش ١إهلٝٸٚ ،١إٕ ػًك٘ ٜعترب ؾع٬ڄ بـٜع ڄا،
ُٝٓٚع ڄا َٔ قٹ ٳبٌ اهلل َ ٫ج ٌٝي٘ يف تاكٜؽ اٱْوإ.
ٜٚهُٔ اػت٬ف ايٌاػّ اٯػل بني ٖق ٙايِٓ ْٛايج٬ثَٛ ١كؿ ايبشح يف
ت َا ٜكلب
امللسً ١ايٓٗا َٔ ١ٝ٥تاكٜؽ ايبٌل ،عٝح ميهٔ ايك :ٍٛأ ٸ٫ٚڄ :إْٗا قـ اهتػلقځ ٵ
َٔ كبع تعاي ِٝايكلإٓ ايهلٚ ;ِٜثاْٝاڄ :إٕ اؿٝا ٠ا٭هاهٚ ١ٝا٭ُ ١ًٝيٲْوإ ع َٔ ٚدٗ١
ْعل ايكلإٓ ايهل ِٜع تلتبط بتًو امللسً َٔ ١ايتاكٜؽ.
إٕ ٖق ٙامللسً ١ا٭ػريَ ٠ڀلٚس څ ١يف ايعٗـ ايكـٚ ،ِٜيف ايعٗـ اؾـٜـ أٜٔاڄ ،إ٫چ
أْٗا يف ايعٗـ ايكـ ِٜمبكـا ڈك أقٌٸ دـٸ ڄاٜٚ ،تِ تٓاٚهلا يف ايعٗـ اؾـٜـ باٖتُاّڈ أنرب َٔ
ايعٗـ ايكـٚ .ِٜنقيو ؾإْٗا ع باٱٓاؾ ١إىل فيو ع ؼٌُ ػِا ّ٥ايعٛؿ ٠ايجاْ ١ٝيًوٝـ
املوٝض عٝو ;×٢يتشكٝل امللسً ١ا٭ػري ٠يف فاٍ أعُاٍ ايٓاي.
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الجالٕخ املزفٕض يف الكزآُ
ثالٕخ وزٖي أٔ ثالٕخ الزٔح الكُدُظ؟
د .حسٍي ًقىي
ترجوة :د .حسي طاهر ًصر اهلل

خالؽ ٌٛــــــ
عكٝـ ٠تأي ٘ٝايوٝـ املوٝض ٚعكٝـ ٠ايجايٛخ يف املوٝشٝٸَٛٓٛ ١عإ َُٗٸإ يًػا.١ٜ
بايڀبع ميهٔ اْتكاؿ ٖق ٙايتعاي َٔ ِٝدٗاتٺ كتًؿ َٔ ;١ايٓاسٝتني ايعكًٝٸٚ ١ايتاكى;١ٝ
َٔ ٚدْٗ ١عل ايعٗـ اؾـٜـ; ٚأٜٔاڄ َٔ َٓعٛك ايكلإٓ ايهلٚ .ِٜايٓكڀ ١املُٗٸٖٓ ١ا ٖٞ
إٔ ايجايٛخ املعلٚف بني املوٝشٝٸني ٜتأيچـ َٔ ا٭ب ٚا٫بٔ ٚايلٚغ ايكڂ ٴـيٚ ،يهٔٸ
ايكلإٓ كؾض تأي ٘ٝايوٝـ املوٝض ٚأَٸ٘ يف آٜاتٺ نجريٚ .٠قـ أؿٸ ٣فيو ببعض املوٝشٝني
إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ايكلإٓ أها ٤ؾِٗ ايجايٛخ املوٝشٚ ،ٞدعً٘ ٜتأيـ َٔ ا٭ب ٚا٫بٔ ٚا٭ّٸ
(ايوٝـَ ٠ل .)ِٜتوعٖ ٢ق ٙاملكاي ١يًلؿٸ املٓاهب عًٖ ٢قا ايتِٛټك اـاط ٤٢يبعض
املوٝشٝني ،كغِ إٔ بعض ايهڂتٸاب املوًُني قـٻَٛا إداباتٺ دٝٸـ ٠يف ٖقا ايِـؿ،
ٚيهٓٸٗا مل تهٔ ناًَ١ڄ ًٚاًَٚ .١اٱداب ١ايِشٝش ٖٞ ١إٔ ايكلإٓ قـ كؾض ن٬ڋ َٔ
ثايٛخ ايلٚغ ايكڂ ٴـي ٚثايٛخ َل .ِٜيكـ تِلٻف ايكلإٓ بٛعٞڈ ٚفنا ٤ناًَنيٚ ،نإ
عً ٢ؿكا١ٜٺ ناًَ ١بتاكٜؽ املوٝشٝٸٚ ١عكا٥ـ املوٝشٝني.

وكدّو ٌٛــــــ
عكٝـ ٠ايجايٛخ إسـ ٣أِٖٸ ايعكا٥ـ املوٝشٝٸ ١ا٭هاه ١ٝاييت ٜٛيٗٝا املوٝشٕٛٝ

أُٖٸ١ٝڄ نبري ،٠متاَاڄ نايتٛسٝـ يف اٱه ،ّ٬ايق ٖٛ ٟأهاي ايعكا٥ـ ٚايعباؿات.
ٚاملوٝشَ ،١ٝجٌ اٱهٚ ّ٬ايٛٗٝؿ ٖٞ ،١ٜؿ ٜٷٔ تٛسٝـٚ ،ٟيهٔٸ تٛسٝـٖا ؼٛٸٍ إىل
تجًٝحٚ ،أُبض ايجايٛخ َُٗٸاڄ دـٸاڄ يـكد ١أِْٗ ٜبـأ ٕٚنٌٸ ً ٤ٞب٘ ،ؾعباك« :٠باهِ
ا٭ب ٚا٫بٔ ٚايلٚغ ايكڂ ٴـي» ًا٥ع١څ دـٸاڄ يف املوٝشٌٜٚ ،١ٝب٘ اهتعُاهلا يـ ِٜٗاهتعُاٍ
«بوِ اهلل» يـ ٣املوًُنيٜٛ ٫ .دـ يف املوٝش ١ٝأٟٸ عكٝـ٠ٺ أػل ٣تٔاٖ ٞايجايٛخٚ .كغِ
فيو  ٫ميهٔ ؾُٗٗا ،ؾكـ أؿٸت قا٫ٚت املوٝشٝني َٓق َا ٜكلب  1500عاّ يتربٜل
ًٚلغ ايجايٛخ إىل اعتباك ٙهلٸاڄ ٚيػناڄ غري قابٌ يًشٌٸ ،إىل ؿكد ١إٔ يًكـٸٜى
آْوًِ( )ّ1109يف فيو مجًَ ١علٚؾ« :١أ َٔ٩يه ٞأؾِٗ»(.)1
ايجايٛخ املعلٚف يف املوٝشٚ ١ٝيـ ٣ايڀٛا٥ـ ايهاثٛيٝهٚ ١ٝا٭ڂكثٛفٴنو١ٝ
ٚايربٚتوتاْ ٖٛ ١ٝثايٛخ ايلٚغ ايكـي ،أ ٟإٕ ايلٚغ ايكڂ ٴـي ٌٜهڍٌ ايلأي ايجايح هلقا
ايجايٛخ (بعـ ا٭ب ٚا٫بٔ)ٚ .يف ٖقا املكاٍ هٛف ْتشـٸخ يف ايبـا ١ٜعٔ ٖقا ايجايٛخ
بٌهٌڈ كتِل ،ثِٸ ْـكي املٛٓٛع ايتاي ٌٖ :ٞإٔ ايكلإٓ كؾض ٖقا ايجايٛخ أّ
ايجايٛخ ايق ٟتٌهڍٌ ؾ ٘ٝايوٝـَ ٠ل ÷ِٜايلأي ايجايحٜٚ ،ٴٌاك إي ٘ٝيف ٖقا املكاٍ
باهِ «ثايٛخ َل»ِٜ؟

الجالٕخ يف املضٗخّٗ ٛــــــ
ٜعتكـ املوٝش ٕٛٝإٔ اٱي٘ ايٛاسـ ػًچ ٢يف ث٬ث ١أًؼاْ :ا٭ب ٚا٫بٔ ٚايلٚغ
ايكـي .إِْٗ ٜعتكـ ٕٚبج٬ث ١أقاْٚ ،ِٝث٬ث ١أًؼاْ ف ٟٚطبٝع ١إهلٝٸ َٔٚ .١أدٌ إٔ ٫
ڎٌ ؿكٝك١ٺ
تِٛٻب إي ِٗٝهٗاّ ا٫تٸٗاّ بايٌلى قايٛا بإٔ ٖ ٤٫٪ا٭ًؼاْ ايج٬ث ١ػ
ٚاسـ .٠وا ٍٚاملوٝش ٕٛٝإٔ ٜعبٿلٚا عٔ ٚسـاْ ١ٝاهلل عٓـ ًلسِٗ ملؿٗ ّٛايتجًٝح(.)2
نإ ايـؾاع عٔ َجٌ ٖق ٙايعكٝـ ٠اي٬عكٚ ،١ْٝ٬إكداع ايتجًٝح إىل ايتٛسٝـٖٛ ،
ايٌػٌ ايٌاغٌ يعًُا ٤ايٖٛ٬ت املوٝشٝني; ٭ٕ املوٝشٝني ا٭ٚا ٌ٥مل َٛٓ٪ٜا بايجايٛخ،
ٚنجرياڄ َا اعتربٚا املوٝض ْبٝٸ ڄا َٔ أْبٝا ٤اهللٚ ،كتاك ڄا َٔ قبً٘ .نإ ا٭بْٝٛٝٸني ع ِٖٚ
فُٛع څ َٔ ١ايٛٗٝؿ ايق ٜٔاعتٓكٛا املوٝشٚ ،١ٝعاًٛا يف أدنا ٤كتًؿ َٔ ١هٛكٜا ستٸ٢
ْٗا ١ٜايكلٕ ا٭ٚٸٍ عٚ ،نقيو املوٝشٝٸ ٕٛا٭ٚاٜ ،ٌ٥عترب ٕٚإٔ عٝو ٢فلٸؿ إْوإڈ عاؿٟ
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نابٔڈ مللٚ .ِٜإٕ عًُا ٤ايٖٛ٬ت املوٝشٝني يف ايكل ٕٚايتاي ِٖ ١ٝايق ٜٔأؿػًٛا ٖقا
ا٭ٌُ إىل املوٝش.)3(١ٝ
ٜتڀلٸم عًُا ٤ايٖٛ٬ت املوٝش ٕٛٝيف نٌٸ بٝاْاتِٗ ٚاهتـ٫٫تِٗ أثٓا ٤سـٜجِٗ
عٔ ايجايٛخ إىل ايتٛسٝـ; نٜ ٫ ٞتِٸ كَ ِٗٝبايٌلىٚ .٭ِْٗ مل ٜتُهچٓٛا َٔ إظٗاك
ٖق ٙايعكٝـ ٠اي٬عك ١ْٝ٬بأْٗا َٓڀكٝٸ١څ َٚتٛاؾك١څ َع ايعكٌ ؾكـ معُٛا أْ٘  ٫ميهٔ
يعكٛيٓا احملـٚؿ ٠إٔ تـكى َعٓاٖاٚ ،سقٻكٚا املوٝشٝني َٔ اـځ ٵٛض ؾٗٝا« :عكٝـ٠
ايجايٛخ ؿقٝكَٚ ١عكچـٚ ،٠عً ٢املوٝشٝني ايعاؿٜني قبٛهلا ،ؿ ٕٚإٔ ٜهْٛٛا قاؿك ٜٔعً٢
ًلسٗا بٌهٌڈ ناٌَ»(.)4
وب ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ،١ٝس ٍٛايجايٛخ
ع ٳ
دا ٤يف قاْ ٕٛاٱميإ ايلمس ،ٞځ
َا « :ًٜٞايجايٛخ ٚاس ٷـ .مٔ ْ ٫ك ٍٛبج٬ث ١آهلٚ ،١يهٔٵ بإي٘ٺ ٚاسـ يف ث٬ث ١أقاْٜ .ِٝعين
ايجايٛخ ٚاس ٷـ يف اؾٖٛل .يقا ؾإٕ ا٭قاْ ِٝايج٬ثٌٜ ٫ ١رتن ٕٛيف ا٭يٖٝٛٸ ،١بٌ نٌٸ
ٚاسـٺ َِٓٗ ٖ ٛإي ٷ٘ .ا٭ب ْٖ ٛؿو٘ ا٫بٔٚ ،ا٫بٔ ٖ ٛا٭بٚ ،ا٭ب ٚا٫بٔ ُٖا كٚغ
ايكـي»(.)5
يكـ أعاؿٚا ستٸ ٢اٯٕ ايتجًٝح إىل ايتٛسٝـٚ ،يهِٓٗ ؾُٝا بعـ هريدعٕٛ
ايتٛسٝـ إىل ايتجًٝح َلٸ ڄ ٠أػل« :٣اهلل ٚاسـٷٚ ،يهٓ٘ يٝى ٚسـ ;ٙؾا٭ب ٚا٫بٔ ٚكٚغ
ايكـي يٝوٛا فلٸؿ أمسا ٤تـٍٸ عً ٢نٝؿٝات ايٛدٛؿ اٱهلٞٸ ،بٌ ِٖ سكچاڄ كتًؿ ٕٛعٔ
بعِٔٗ ايبعض; ؾًٝى ا٫بٔ ٖ ٛا٭ب ٫ٚ ،ا٭ب ٖ ٛا٫بٔ ٫ٚ ،ايلٚغ ايكـي ٖ ٛاٯب أٚ
ا٫بٔ»( َٔ٪ٜ .)6املوٝش ٕٛٝيف َا ٜتعًډل بايجايٛخ باـٝاكات ا٭كبع ١ايتاي ١ٝيف ٚقتٺ ٚاسـ:
1ع ث٬ث ١أقاْ ِٝإهلٝٸ ٫ :١مبعٓ ٢إٔ نٌٸ ٚاسـٺ يـ ٜ٘دن٤ٷ َٔ ا٭ي ،١ٖٝٛبٌ نٌپ
َِٓٗ ميتًو ٚسـ ٙأيٖٝٛٸ ڄ ١ناًَ .١أع اٱي٘ ا٭ب إي٘ٷ ناٌَ; ب ع اٱي٘ ا٫بٔ إي٘ٷ ناٌَ;
ز ع كٚغ ايكـي إي٘ٷ ناٌَ.
2ع ىتًـ نٌٸ أقّٓٛڈ عٔ اٯػلٚ .قـ متٸ متٝٝن نٌٸ أقٓ ّٛعٔ غري ٙبٛاهڀ١
اـِا ّ٥اييت ميتًهٗا نٌٸ ٚاسـٺ َِٓٗ(َٚ .)7عٓ ٢فيو أع إٕ ا٭ب يٝى ٖ ٛا٫بٔ
(ؾلم بني ا٭ب ٚا٫بٔ); ب ع إٕ ا٭ب يٝى ٖ ٛكٚغ ايكـي (ؾلم بني ا٭ب ٚكٚغ ايكـي);
ز ع ا٫بٔ يٝى ٖ ٛكٚغ ايكـي (ؾل ٷم بني ا٫بٔ ٚكٚغ ايكـي).
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3ع ٜٛ ٫دـ ه ٣ٛإي٘ٺ ٚاسـ سكٝكٜ .ٞتِٛٸك بعضٷ إٔ املوٝشٝني  َٕٛٓ٪ٜبج٬ث١
آهلٚ .١يهٔٸ يٝى ا٭َل ٖهقا; ؾاملوٝشٜ ٕٛٝعبـ ٕٚإهلاڄ ٚاسـاڄٚ ،يهٔٸ ٖقا اٱي٘ ث٬ث١
أقاْٜٛٚ .ِٝدـ آٜات نجري ٠يف ايهتاب املكـٻي تٌري إىل تٛسٝـ اهلل(.)8
4ع ٜٛدـ َواٚا څ ٠يف ايٛدٛؿ بني ا٭قاْ ِٝايج٬ثٜ .١عتكـ املوٝش ٕٛٝإٔ ا٫بٔ ٖٛ
املٛيٛؿ اـايـ يٮبٚ ،يهٓٸ٘ يف ايٛقت ْؿو٘ يٝى أقٌٸ َٓ٘ٚ .ايلٚغ ايكـي ايق ٟاْبجل
َٔ ا٭ب ٚا٫بٔ يٝى أقٌٸ َُٓٗا .ؾِٗ َتوا ٕٚٚيف ا٭يٖٝٛٸ.)9(١
ٜكـٿّ املوٝش ٕٛٝايٌهٌ ايتاي ٞيؿِٗ ايجايٛخ:

يف ٖقا ايٌهٌ ،ا٭ب يٝى ا٫بٔٚ ،ا٫بٔ يٝى ايلٚغ ايكـيٚ ،نقيو ايلٚغ
ايكـي يٝى ا٭بٚ ،يف ايٛقت ْؿو٘ ا٭ب ٖ ٛاهللٚ ،ا٫بٔ ٖ ٛاهللٚ ،ايلٚغ ايكـي ٖٛ
اهللَٚ .ع فيو نٌٸ ٚاسـ َِٓٗ ٖ ٛإي٘ٷ بهاٌَ ايِؿات اٱهلٝٸ ،١أ ٟإْ٘ ٚادب ايٛدٛؿ.

ٌكد الجالٕخ ــــــ
1ـ خمّٕ العّد اجلدٖد وَ ِذا املؾطمذ ــــــ
إْ٘ ٜٛ ٫دـ يف أٟٸ َهإڈ يف ايعٗـ اؾـٜـ نًُ« ١ثايٛخ» ٫ٚ ،أٟٸ نًَُٔ ١
ٌَتكچاتٗاٚ .ٱثبات ايجايٛخ َٔ ايهتاب املكـٸي اهتٓـ املوٝشٝٸ ٕٛإىل آٜاتٺ ٜ ٫ٴوتٓتر
َٓٗا عً ٢اٱط٬م ٖقا املعٓٚ .٢ؾٔ٬ڄ عٔ فيو ٖٓاى اػت٬فٷ يف اقتباي ٖق ٙايعباكات
َٔ ا٭ْادٚ ،ٌٝيف بعٔٗا ٜٛ ٫دـ فنل (باهِ ا٭ب ٚا٫بٔ ٚايلٚغ ايكـي)ٚ ،إْٸُا
تٛدـ ٖق ٙايعباك« :٠افٖبٛا ٚتًُقٚا مجٝع ا٭َِٚ ،عُٿـ ِٖٚباهِ ا٭ب ٚا٫بٔ ٚايلٚغ
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ايكـي»(ٚ ;)10نقيو ٖق ٙايعباكْ« :٠عُ ١كبٸٓا ٜوٛع املوٝضٚ ،قب ١اهللًٚ ،لن١
ايلٚغ ايكـيَ ،ع مجٝعهِ .آَني»( َٔٚ .)11ايٛآض أْ٘  ٫ميهٔ اهتؼ ْ٬ايجايٛخ
َٔ ٖق ٙايعباكات.

2ـ إٌهار الهتاب املكدَّظ ألِّٕٗ ٛغري األب ــــــ
إْٓا سني ْلادع ايهتاب املكـٸي تِاؿؾٓا بعض اٯٜات اييت تٓهل ُلاس ڄ١
اٱميإ بأيٖٝٛٸ ١أٟٸ ًؼّڈ آػل غري ا٭بٖٚ .قا ٜعين كؾض ايجايٛخٚ .ميهٔ اؿٍِٛ
ط٬ع عًَ ٢ا نڂتب يف ْكـ املوٝشٝٸٚ .١هٓهتؿٖٓ ٞا
عً ٢فيو بوٗٛي١ٺ َٔ ػ ٍ٬ا ٫چ
()12
بٓكٌ عباكٚ ٠اسـ َٔ ٠إلٜٛ ٌٝسٓا« :ٖٞٚ ،إٔ ٜعلؾٛى أْت اٱي٘ اؿكٝكٚ ٞسـى» .

3ـ التعارض وع العكن ــــــ
إٕ ايجايٛخ ٜ ٫تٛاؾل َع ايعكٌٚ .هٝب املوٝش ٕٛٝعً ٢فيو ظٛابٺ ٚاسـ
ٌَرتىَ ،ؿاؿ :ٙإْ٘ ٜٓ ٫بػ ٞإٔ ْتٛقډع ؾِٗ ٖق ٙا٭َٛك ٫ٚ ،ميهٔ يًُٓڀل ايبٌل ٟإٔ
وٌٸ ٖق ٙاملوا.)13(ٌ٥
ٜعتكـ املوٝش ٕٛٝأْ٘ ٜٛ ٫دـ طلٜل ٱؿكاى ايجايٛخ إ٫چ عرب اٱميإ احملهِ
ٚاؿكٝك ٞباملوٝض .يهٔٸ ٖقا ا٫ؿٸعاِٜ ٤ضٸ يف ساٍ مل ٜهٔ ا٫عتكاؿ ٓـٸ ايعكٌ; َٔٚ
ْاس١ٝٺ أػل ٣مل ٜوتڀٹ ٵع عكًٓا تكـ ِٜتؿوري ُشٝض هلقا ا٫عتكاؿ ،يف ٖق ٙاؿايٜ ١ٴكاٍ:
إٕ ايعكٌ ٜ ٫لؾض َبـأ تًو ايعكٝـٚ ،٠مبا إٔ ايِٓ ْٛايـ ١ٜٝٓاملعترب ٠قـ كهٸؼتٗا
ؾٓشٔ ْ َٔ٪بٗاَ .جاٍ فيو :قَٝٛٝٸ ١ايلٚغ عً ٢اؾوـ ٚتـبري أَل .ٙؾٓشٔ ْ ٫وتڀٝع
تؿوري نٝؿٝٸت٘ٚ ،يهٔٵ مبا إٔ ٖقا يٝى ػ٬ف ايعكٌٚ ،قـ أقلٻ ٵت٘ ايِٓ ْٛايـ١ٜٝٓ
املعترب ،٠ؾٓشٔ ْ َٔ٪ب٘ٚ .يهٔٸ عكٝـ ٠ايجايٛخ ػ٬ف ايعكٌٚ ،نُا فنلْا ؾإٕ
ايِٓ ْٛايـ ٫ ١ٜٝٓتٜ٪ٿـٖا.

إعهاالتٌ عكمّٗ ٛوتعدِّد ٚعم ٜالجالٕخ ــــــ
أٚٸ ڄ َٔ :٫غري املُهٔ ٚدٛؿ نآ٥ني  ٫قـٚؿ ٜٔيف سٝٸنڈ ٚاسـ; ٭ْٓا ْك ٍٛعٔ
نٌٸ ٚاسـٺ َُٓٗا أْ٘ غري قـٚؿٺ ،مبعٓ ٢إٔ نٌٸ ٚدٛؿ ٙممتً٧ٷٚ ،بايتاي ٞئ ٜتذًچ٢
نصوص معاصرة ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيف  0202م ـ  1441هـ

َهإٷ يًُٛدٛؿ اي٬قـٚؿ اٯػل .ؾإفا نإ ا٭قٓ ّٛا٭ ٍٚيف ايجايٛخ ٖ ٛاهلل املڀًل،
 ٖٛٚغري قـٚؿ ،ؾ ٬ميهٔ يٮقٓ ّٛايجاْ ٞإٔ ٜهٖ ٕٛهقاٚ .دٛؿٴ إهلني ٫
قـٚؿ ٜٔقا ٷٍ َٔ ايٓاس ١ٝايعكً.١ٝ
ثاْٝاڄْ :تٝذ ١مجع ث٬ث ١أعـاؿ ٚاسـ ٜوا ٟٚث٬ثٚ ،١يهٔٸ ايجايٛخ ٜك ٍٛبإٔ
ْتٝذ ١مجع ث٬ث ١أعـاؿ ٚاسـ ٜواٚ ٟٚاسـ ڄا ،ؾهٝـ ميهٔ يٌ٤ٞٺ ٚاسـ يف عني
نٚ ْ٘ٛاسـڄا إٔ ْعترب ٙث٬ث١؟ أ ٚنٝـ ميهٔ ي٘  ٖٛٚث٬ث ١إٔ ْعتربٚ ٙاسـاڄ؟ إٕ ٖقا
اٱدلاٜ ٤وتًنّ بائلٚك ٠تٓاقٔاڄ عكًٝٸاڄ ُلواڄ.

رأ ٙالكزآُ يف الجالٕخ ــــــ
ايٌ ٤ٞاملٌرتى يف ايجايٛخ بني اٱه ٚ ّ٬املوٝشٚ ،١ٝايقٜ ٟـع ٛايكلإٓ سٛي٘
أٌٖ ايهتاب ...﴿ :ٳتعٳايځٛٵا إڇيځ ٢نځًٹُٳ١ٺ هٳٛٳا٤ٺ ٳب ٵ ٝٳٓٓٳا ٳ ٚٳب ٵٓٝٳهڂِٵ( ﴾...آٍ عُلإٖٛ )64 :
ايعبٛؿ ١ٜيٲي٘ ا٭ب ،أ ٟعبٛؿ ١ٜاهللٚ .بٓا٤ٶ عً ٢فيو ٜٓهل ايكلإٓ ايلنٓني ا٭ػرئٜ
َٔ ايجايٛخ ،أ ٟايوٝـ املوٝض ٚايلٚغ ايكـي .يقيو إفا نإ ايكلإٓ يف آٜاتٺ كتًؿ١
ٜلؾض أي ١ٖٝٛأقَٓٛني َٔ ايجايٛخ ؾإْ٘ ٜكٛٿض بقيو عكٝـ ٠ايجايٛخ ٜٓٚهلٖأَٚ .
ڎ َٔ
ْاس١ٝٺ َٓڀك ١ٝأٜٔاڄ ٖقا ايعٌُ َعكٍٛٷ بٌهٌڈ ناٌَ; ٭ْ٘ َ ٫عٓ ٢ٱبڀاٍ نٌ
ا٭كنإ ايج٬ث ١يًجايٛخ; ٭ٕ أي ١ٖٝٛاهلل ا٭ب يٝوت َٓٛعاڄ يًٌوچٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي
ٜلؾض ايكلإٓ أٌُ ايجايٛخ بڀلٜك١ٺ َعكٛيٚ ،١بعـٸ ٠ػڀٛات :بـا١ٜڄ ٜلؾض َبـأ ٚدٛؿ
مت تأي ،ِٗٗٝبػضٸ ايٓعل عٔ
ابٔ اهللٚ ،تأي ٘ٝغري اهللَ ،ع فنل ٙيعـٸ ٠أًؼاْڈ ٸ
ٞ
ن ُٔٓ ِْٗٛايجايٛخ أٜٚ ،٫ ٚلؾض إٔ ٜه ٕٛهلل ٚيـٷ َٔٚ ،ثِٸ ٜٴبڀٌ أيٖٝٛٸ ١كنٓٳ ٵ
ايجايٛخٚ ،بقيو ٜه ٕٛقـ كؾض أٌُ ايجايٛخ.
اـڀ ٠ٛا٭ٚىل :إٕ ايكلإٓ قـ كؾض بٌهٌڈ ناٌَٚ ،بـ ٕٚفنل اهِ ًؼّ
قـٸؿ ،ؾهل ٠إٔ ٜه ٕٛهلل ٚيـٷٚ ،أي ١ٖٝٛغري اهللٜ ،كَ﴿ :ٍٛٳا نځإٳ يٹبٳٌٳلڈ أځٕٵ ٜٴ ٵ ٪ٹتٝٳ٘ٴ
اهللڂ ايڃهٹتٳابٳ ٚٳايڃشٴهڃِٳ ٚٳاي ټٓبٴٛٻ٠ځ ثٴِٻ ٜٳكڂٍٛٳ يٹًٓٻايڇ نڂْٛٴٛا ٹعبٳاؿاڄ يٹَ ٞٹٔٵ ؿٴٕٚڇ اهللٹ ٳٚيځهٹٔٵ
نٓٵتٴِٵ تٴعٳًڍُٴٕٛٳ ايڃهٹتٳابٳ ٳٚبٹُٳا نڂٓتٴِٵ تٳـٵ ٴكهٴٕٛٳ * ٳ٫ٚځ ٳ ٜڃأَٴلٳنڂِٵ أځٕٵ
نڂْٛٴٛا ٳكبٻا ٹْٝٿنيٳ بٹُٳا ڂ
تٳتٻؼٹقٴٚا ايڃُٳ٬ځ٥ٹهځ١ځ ٚٳاي ٻٓ ٹبٝٿنيٳ أځ ٵكبٳاباڄ ځأ ٳ ٜڃأَٴلٴنڂِٵ بٹايڃهڂؿڃلڇ ٳبعٵـٳ إڇفٵ ځأْٵتٴِٵ َٴوٵًٹُٴٕٛٳ﴾ (آٍ عُلإ:
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 79ع .)80
دعٳًڂٛا هللٹ ًٴلٳنځا٤ٳ ايڃذٹٔٻ ٚٳػٳًځكځٗٴِٵ ٚٳػٳلٳقڂٛا يځ٘ٴ بٳٓٹنيٳ ٳ ٚٳبٓٳاتٺ ٹب ٳػٝٵلڇ عٹًڃِڈ هٴبٵشٳاْٳ٘ٴ
ع ﴿ٚٳ ٳ
سبٳ١څ
ٳ ٚٳتعٳايځ ٢عٳُٻا ٜٳِٹؿڂٕٛٳ * بٳـٹٜعٴ ايوٻُٳٛٳاتٹ ٚٳا٭ځكٵضڇ ځأْٻٜ ٢ٳهڂٕٛٴ يځ٘ٴ ٳٚيځـٷ ٳٚيځِٵ تٳهڂٔٵ يځ٘ٴ ُٳا ٹ
ًٞٵ٤ٺ عٳًٹ ٝٷِ﴾ (ا٭ْعاّ 100 :ع .)101
ًٞٵ ٺ ٤ٳٖٚٴ ٳ ٛبٹهڂٌٿ ٳ
ٚٳػٳځًلٳ نڂٌٻ ٳ
هبٵشٳاْٳ ٴ٘ بٳٌٵ ٹعبٳا ٷؿ َٴهڃ ٳلَٴٕٛٳ﴾ (ا٭ْبٝا.)26 :٤
ع ﴿ٚٳقځايڂٛا اتٻؼٳقٳ ايلٻسٵُٳ ٴٔ ٚٳيځـاڄ ٴ
اـڀ ٠ٛايجاْٜ :١ٝلؾض ايكلإٓ أي ١ٖٝٛبعض ا٭ًؼاْ عٔ طلٜل ايتشـٜح
عَِٓٗ ،جٌ :عنٜل ايٓيبٸ×ٚ ،ايٓيبٸ عٝو ،×٢أ ٚؼت عٓا ٜٔٚأػل ،٣نا٭سباك
ٚايلٖبإٜٚ ،ك:ٍٛ
عٓٵـٳ اهللٹ نځُٳجٳٌڇ آ ٳؿّٳ ػٳًځكځ٘ٴ َٹٔٵ تٴلٳابٺ ثٴِٻ قځاٍٳ يځ٘ٴ نڂٔٵ ځؾٝٳهڂٕٛٴ﴾
ع ﴿ ڇإٕٻ َٳجٳٌٳ عٹٝوٳ ٢ٹ
(آٍ عُلإ.)59 :
ع ﴿ٚٳقځايځتٵ ا ڃيٝٳٗٴٛؿٴ عٴ ٳنٜٵ ٷل ابٵٔٴ اهللٹ ٚٳقځايځتٵ ايٓٻِٳاكٳ ٣ايڃُٳوٹٝضٴ ابٵٔٴ اهللٹ ٳفيٹوځ قځ ٵٛيڂٗٴِٵ
ٹبأځؾڃٛٳاٖٹٗڇِٵ ٜٴٔٳاٖٹ٦ٴٕٛٳ قځٛٵٍٳ ايډقٹٜٔٳ نځؿځلٴٚا َٹٔٵ ځقبٵٌٴ قځاتٳًځٗٴِٵ اهللڂ أځْٻٜ ٢ٴ٪ٵؾځهڂٕٛٳ * اتٻؼٳقٴٚا
سبٳاكٳٖٴِٵ ٚٳ ٴك ٵٖبٳاْٳٗٴِٵ أځ ٵكبٳاباڄ َٹٔٵ ؿٴٕٚڇ اهللٹ ٚٳايڃُٳوٹٝضٳ ابٵٔٳ َٳ ٵلٜٳِٳ ٳَٚٳا ڂأَٹلٴٚا ڇإ٫ډ ٹيٝٳ ٵعبٴـٴٚا ڇإيځٗاڄ
أځ ٵ
هبٵشٳاْٳ٘ٴ عٳُٻا ٜٴٌٵلڇنڂٕٛٳ﴾ (ايتٛب 30 :١ع .)31
ٚٳاسٹـڄا ٫ځ ڇإيځ٘ٳ ڇإ٫ډ ٖٴٛٳ ٴ
دعٳ ڃًٓٳا ٴَ ٙٳجٳ٬ڄ ٹي ٳبٓٹ ٞڇإهٵلٳا٥ٹٌٝٳ﴾ (اينػلف.)59 :
ع ﴿ ڇإ ٵٕ ٖٴٛٳ ڇإ٫ډ ٳعبٵـٷ ځأ ٵْعٳ ٵُٓٳا عٳځًٝٵ٘ٹ ٚٳ ٳ
ائُري (ٖ )ٛيف ٖق ٙاٯٜ ١ٜلدع إىل «ابٔ َل ،»ِٜايق ٟهبل فنل ٙيف اٯٜات
ايوابك.١
اـڀ ٠ٛايجايجٌٜ :١ري ايكلإٓ إىل ايجايٛخ بڀلٜك١ٺ فنٚ ،١ٝبـ ٕٚفنل ا٭قاِْٝ
 ٞايجايٛخ بڀلٜك١ٺ عك .١ْٝ٬توٛم اٯٜات
ايج٬ثٜٚ .١وتُلٸ بًڀـٺ كاؾٔاڄ أي ١ٖٝٛأقَٓٛٳ ٵ
ايكلآْ ١ٝايبشح بٌهٌڈ ٪ٜؿٸ ٟإىل ايلؾض املٓڀك ٞ٭ٟٸ ْٛعڈ َٔ أْٛاع ايجايٛخ يف تاكٜؽ
املوٝش ،١ٝهٛا ٤ناْت ا٭نجل ١ٜايَ ّٛٝع٘ أٓ ٚـٸٚ ،ٙتٴبڀٌ نٌٸ ا٫ؾرتآات
املُهٓ ١يف ٖقا اجملاٍ .يكـ فنل ايكلإٓ ايجايٛخ يف هٛكتني َٔ ،ؿ ٕٚإٔ ٜوُٸٞ
ا٭قاْ ِٝاييت ٜتٌهډٌ َٓٗا :إسـاٖا :هٛك ٠ايٓوا ،٤اٯٚ ;171 ١ٜا٭ػل :٣هٛك ٠املا٥ـ،٠
اٯٚ .173 ١ٜيف نًتا اؿايتني ٜلؾض أي ١ٖٝٛا٭قَٓٛني بِٛك٠ٺ عكٚ ،١ْٝ٬فيو بعـ
 ٞايجايٛخ
ايّٓٸ عً ٢أْ٘ ٜٓ ٫بػ ٞايك ٍٛبايجايٛخٚ ،نُا ٖٚ ٛآضٷ ؾإٕ إبڀاٍ كنٓٳ ٵ
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 ٪ٜٸؿ ٟإىل تكٜٛض أٌُ ايجايٛخ .يقيو ؾإٕ سكٝك ١إٔ ايكلإٓ بعـ فنل ايعٓٛإ ايعا ٸّ
يًجايٛخ ٜـسض بعك١ْٝ٬ٺ أي ١ٖٝٛا٭قَٓٛني ٖ ٞػڀ٠ٛڅ فنَٚ ١ٝعكٛيَٓٚ ١ڀك .١ٝيقيو
ؾإٕ ايكلإٓ  ٫هٌٗ ايجايٛخ املوٝش ،ٞػ٬ؾاڄ ملا ٜٴٌاع بني املوٝشٝني; سٝح ٜلٳ ٵْ٘ٚ
ٜلؾض أيَ ١ٖٝٛلٚ ،ِٜنأْٸ٘ ٜ ٫عًِ إٔ ايجايٛخ املوٝش ٖٛ ٞثايٛخ ايلٚغ ايكـي.

1ـ آٖاتٌ وَ صٕر ٚالٍضاء ــــــ
شلٻ ڇإْٻُٳا ايڃُٳوٹ ٝٴض
﴿ ٜٳا ځأٖٵٌٳ ايڃهٹتٳابٹ ٫ځ ٳتػٵًڂٛا ؾٹ ٞؿٹٜٓٹهڂِٵ ٚٳ٫ځ تٳكڂٛيڂٛا عٳًځ ٢اهللٹ ڇإ٫ډ ايڃ ٳ
عٹٝوٳ ٢ابٵٔٴ َٳ ٵلٜٳِٳ ٳكهٴٍٛٴ اهللٹ ٚٳنځًٹُٳتٴ٘ٴ ځأيڃكځاٖٳا ڇإيځَ ٢ٳ ٵلٜٳِٳ ٚٳكٴٚغٷ َٹٓٵ٘ٴ ؾځآ ٹَٓٴٛا بٹاهللٹ ٚٳ ٴكهٴًٹ٘ٹ ٚٳ٫ځ
ػٝٵلاڄ يځهڂِٵ ڇإْٻُٳا اهللڂ ڇإيځ ٷ٘ ٚٳاسٹـٷ هٴبٵشٳاْٳ٘ٴ ځإٔٵ ٜٳهڂٕٛٳ يځ٘ٴ ٳٚيځـٷ يځ٘ٴ َٳا ؾٹٞ
٬ثٳ څ ١اْتٳٗٴٛا ٳ
تٳكڂٛيڂٛا ثٳ ځ
ايوٻُٳٛٳاتٹ ٳَٚٳا ؾٹ ٞا٭ځكٵضڇ ٚٳنځؿځ ٢بٹاهللٹ ٚٳنٹ٬ٝڄ * يځٔٵ ٜٳوٵتٳٓهٹـٳ ايڃُٳوٹٝضٴ ځإٔٵ ٜٳهڂٕٛٳ ٳعبٵـاڄ
وٝٳشٵٌٴ ٴلٖٴِٵ ڇإ ځيٝٵ٘ٹ
هبٹلٵ ؾځ ٳ
هللٹ ٳ٫ٚځ ايڃُٳ٬ځ٥ٹهځ١ڂ ايڃُٴكځ ٻلبٴٕٛٳ ٚٳَٳٔٵ ٜٳوٵتٳٓهٹـٵ عٳٔٵ ٹعبٳا ٳؿتٹ٘ٹ ٳٜٚٳوٵتٳ ڃ
دٳُٹٝعاڄ﴾ (ايٓوا 171 :٤ع .)172
٬ثٳ١څ﴾.
يف اٯ ١ٜا٭ٚىل ٜك ٍٛايكلإٓ يًُوٝشٝني ﴿ :ٳ ٚځ ٫تٳكڂٛيڂٛا ثٳ ځ
ٚيف اٯ ١ٜايجآْٜ ١ٝتكـ ايكلإٓ أيٖٝٛٸ ١ايوٝـ املوٝض ٚامل٥٬ه ١املكلٻبني ،ؾٝك:ٍٛ
﴿يځٔٵ ٜٳوٵتٳٓهٹـٳ ايڃُٳوٹٝضٴ أځٕٵ ٜٳهڂٕٛٳ ٳعبٵـاڄ هللٹ ٚٳ٫ځ ايڃُٳ٬ځ٥ٹهځ١ڂ ايڃُٴكځ ٻلبٴٕٛٳ﴾ ،بٌ ٜعبـ ٕٚاهلل
بلغب١ٺ ناًَ َٔٚ .١ايٛآض أْ٘ َ ٫عٓ ٢يه ٕٛايٌؼّ ايق ٟي٘ عباؿ٠څ ٚػٌٛع إهلاڄ.
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ٜتِٸ كؾض كنين ايجايٛخٜ ،عين ايلٚغ ايكـي ٚايوٝـ املوٝض،
بڀلٜك١ٺ عكٚ .١ْٝ٬ميهٔ إٔ ٜٴكاٍ :إٕ تعبري «ايلٚغ ايكـي» ٜ ٫تٛاؾل َع «امل٥٬ه١
املكلٸب ،»ٕٛأ ٟإٕ املوٝشٝني ٜ ٫عترب ٕٚايلٚغ ايكـي َ٬ناڄ ،بٌ إهلاڄ.
وب ايتؿوري
ع ٳ
ٚيف ايلؿٸ عً ٢فيو هب إٔ ٜٴكاٍ :نُا إٔ ايوٝـ املوٝض ،ځ
املوٝش ،ٞنإ إْواْاڄ ؾأُبض إهلاڄ ،أ ٚنإ إهلاڄ ؾأُبض إْواْاڄ ،ؾٗهقا ايلٚغ
ايكـي قـ ٜه٬َ ٕٛناڄٚ ،يهٓ٘ أُبض إهلاڄ َٔ ٚدٗ ١ايٓعل املوٝش ;١ٝأ ٚقـ ٜهٕٛ
إهلاڄٚ ،أُبض مياكي ؿٚك ايٛهاطٚ ١عٌُ امل٥٬ه.١
ٚبايٓعل إىل ايعٗـ ايكـٜ ِٜٴؿِٗ أٜٔاڄ إٔ ايلٚغ ايكـي ٜٓبػ ٞإٔ ٜه َٔ ٕٛدٓى
امل٥٬هٚ .١عً ٢أٟٸ ساٍڈ ٜعٗل إٔ يًوٝـ املوٝض طبٝع ١بٌلٚ ،١ٜيًلٚغ ايكـي طبٝع١
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َ٥٬ه.١ٝ
َٔٚاؾاڄ إىل فيو ٜٓبػ ٞايك :ٍٛإٕ ا٭قاْ ِٝايج٬ث ١ع ٚؾل ايل ١ٜ٩املوٝش ١ٝع عباك٠څ
عٔ ث٬خ أًؼاْ كتًؿني عٔ بعِٔٗ ايبعض ،مبعٓ ٢إٔ ايلٚغ ايكـي يٝى اٱي٘
ا٭بٚ ،نقيو يٝى اٱي٘ ا٫بٔٚ ،عًٖ ٢قا ا٭هاي ميهٔ ايكٜ ٍٛكٓٝاڄ :إٕ ايلٚغ
ايكـي هب إٔ ٜه َٔ ٕٛهٓؽ امل٥٬هٖٚ .١قا ٜٓوذِ َع ايتؿوري املوٝش ٞبإٔ
ايلٚغ ايكـي َٓبج ٷل عٔ اهلل ا٭ب; ٭ٕ َجٌ ٖهقا تعبري َٛدٛؿٷ يف قاْ ٕٛاٱميإ
ايِاؿك عٔ فُع ايكوڀٓڀ َٔٚ .١ٝٓٝايبـ ٜٞٗإٔ ايلٚغ ايكـي يٝى َٔ هٓؽ ايبٌل،
ٚاؾٔٸٚ ،ها٥ل ايهآ٥اتٚ ،إْٸُا ٖ َٔ ٛهٓؽ امل٥٬ه.١
ٚيقيو ؾإٕ ايكلإٓ بٓعل٠ٺ ٚاقعَٚ ،١ٝع ٓلب ا٭َجًٚ ،١اهتؼـاّ عباك٠
«امل٥٬ه ١املكلٸبٜ ،»ٕٛڀعٔ يف أيٖٝٛٸ ١ايلٚغ ايكـي يـ ٣املوٝشٝٸني.
ٜ ٫ٚوتڀٝع املوٝشٝٸ ٕٛأٜٔاڄ إْهاك عبٛؿٚ ١ٜطاع ١ايوٝـ املوٝض ٚايلٚغ
ايكـي; ٭ٕ ايعباكات ايٛاكؿ ٠يف ايهتاب املكـٻي تٜ٪ٸـ فيوٚ .بايٓعل إىل ٖق ٙاٯٜات
ٜتِٸ تكٜٛض ثايٛخ ايلٚغ ايكـي ع ايق ٟقبً٘ أنجل املوٝشٝٸني ع بڀلٜك١ٺ عكًٝٸ ،١مبعٓ٢
إٔ نٌٸ أكنإ ايجايٛخَ ،ا عـا اهلل ا٭بَ ،ڀٝعني ٚػآعني هلل ا٭ب ،ايقٖٛ ٟ
ا٭قٓ ّٛا٭ٚٸٍ يف املوٝش ،١ٝإىل داْب أقٓ ٛٳَٞٵ ايجايٛخ اٯػل :ٜٔايوٝـ املوٝض; ٚكٚغ
ايكـيٖ َٔٚ .ق ٜٔا٭قَٓٛني لـ ايوٝـ املوٝض تباؿك إىل ا٭فٖإ بِٛك ٠إْوإڈ،
نُا َٖٓٛ ٛٻض يف ا٭ٜكْٛات املوٝشٚ ١ٝاْڀباع املوٝشٝني عٔ ًؼِٝت٘ .ايلٚغ ايكـي
أٜٔاڄ ٜتباؿك إىل ا٭فٖإ بٌهٌ َ٬ىٺ ،نُا َٖٓٛ ٛٻض يف ا٭ٜكْٛات املوٝش١ٝ
ٚاْڀباع املوٝشٝٸني عٓ٘ٚ .عً ٢أٟٸ ساٍڈ ؾإٕ طاعٚ ١ػٔٛع ٖاتني ايٌؼِٝٸتني هلل ا٭ب
تٔع أي ٖٛٸٝتُٗا عً ٢احملوچ َٔ ايٓعل ايعكًٞٸ.

2ـ اآلٖات وَ صٕر ٚاملائد ٚــــــ
يهٔٸ ايكلإٓ ٜقنل يف بـا ١ٜهٛك ٠املا٥ـٚٚ ٠هڀٗا ْٗٚاٜتٗا ًؼِٝٸتني أػلٜني،
ٜٚلؾض أيٖٝٛٸتُٗا أٜٔاڄ.
يف بـا ١ٜايوٛكٜٓ ٠تكـ أيٖٝٛٸ ١ايوٝـ املوٝض ٚأَٸ٘ ،بـ ٕٚفنل ايجايٛخ﴿ :يځ ځكـٵ
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ًٝٵ٦اڄ ڇإٕٵ أځكٳاؿٳ أځ ٵٕ
نځؿځلٳ ايډقٹٜٔٳ قځايڂٛا ڇإٕٻ اهللځ ٖٴٛٳ ايڃُٳوٹٝضٴ ابٵٔٴ َٳ ٵلٜٳِٳ قڂٌٵ ؾځُٳٔٵ ٜٳُٵًٹوڂ َٹٔٵ اهللٹ ٳ
ٜٴٗٵًٹوځ ايڃُٳوٹٝضٳ ابٵٔٳ َٳ ٵلٜٳِٳ ٚٳ ڂأَٻ٘ٴ ٚٳَٳٔٵ ؾٹ ٞا٭ځكٵضڇ دٳُٹٝعاڄ ٚٳهللٹ َٴًڃوڂ ايوٻُٳٛٳاتٹ ٚٳا٭ځكٵضڇ ٳَٚٳا
ًٞٵ٤ٺ قځـٹ ٜٷل﴾ (املا٥ـ.)17 :٠
بٳ ٵٓٝٳٗٴُٳا ىڃڂً ٴل َٳا ٜٳٌٳا٤ٴ ٚٳاهللڂ عٳًځ ٢نڂٌٿ ٳ
ٚيف اٯٜات ايٛهط َٔ هٛك ٠املا٥ـٜ ٠تڀلٸم ايكلإٓ إىل فنل ايجايٛخ َٔٚ ،ثِ
ٜٴبڀٌ أيٖٝٛٸٖ ١اتني ايٌؼِٝٸتني بڀلٜك١ٺ عكً﴿ :١ٝيځكځـٵ نځؿځلٳ ايډقٹٜٔٳ قځايڂٛا ڇإٕٻ اهللځ ٖٴٛٳ
ايڃُٳوٹٝضٴ ابٵٔٴ َٳ ٵلٜٳِٳ ٚٳقځاٍٳ ايڃُٳوٹٝضٴ ٜٳا ٳبٓٹ ٞڇإهٵلٳا٥ٹٌٝٳ ا ٵعبٴـٴٚا اهللځ ٳكبٿٚ ٞٳ ٳكبٻهڂِٵ ڇإْٻ٘ٴ َٳٔٵ ٜٴٌٵلڇىڃ
ذٓٻ١ځ ٳَٚٳ ڃأٚٳاٙٴ ايٓٻاكٴ ٳَٚٳا يٹًعډايٹُٹنيٳ َٹٔٵ أځِْٳاكڈ * يځكځـٵ نځؿځلٳ ايډقٹٜٔٳ
بٹاهللٹ ؾځكځـٵ سٳ ٻلّٳ اهللڂ عٳځًٝٵ٘ٹ ايڃ ٳ
٬ثٳ١ٺ ٳَٚٳا َٹٔٵ ڇإيځ٘ٺ ڇإ٫ډ ڇإيځ٘ٷ ٚٳاسٹ ٷـ ٳٚڇإٕٵ يځِٵ ٜٳٓتٳٗٴٛا عٳُٻا ٜٳكڂٛيڂٕٛٳ ځيٝٳُٳوٻٔٻ ايډقٹٜٔٳ
قځايڂٛا ڇإٕٻ اهللځ ثٳايٹحٴ ثٳ ځ
ب ځأيٹ ٝٷِ * أځؾځ٬ځ ٜٳتٴٛبٴٕٛٳ ڇإيځ ٢اهللٹ ٚٳٜٳوٵ ٳتػٵؿٹلٴْٚٳ٘ٴ ٚٳاهللڂ غځؿڂٛكٷ كٳسٹِٝٷ * َٳا
نځؿځلٴٚا ٹَٓٵٗٴِٵ عٳقٳا ٷ
ايڃُٳوٹٝضٴ ابٵٔٴ َٳ ٵلٜٳِٳ ڇإ٫ډ ٳكهٴ ٛٷٍ قځـٵ ػٳًځتٵ َٹٔٵ ځقبٵًٹ٘ٹ اي ټلهٴٌٴ ٚٳأڂَټ٘ٴ ُٹـٿٜكځ١څ نځاْٳا ٳٜأڃنڂ٬ځٕڇ
نٝٵـٳ ٴْ ٳبٝٿٔٴ يځٗٴِٵ اٯٜٳاتٹ ثٴِٻ اْعڂلٵ ځأْٻٜ ٢ٴ٪ٵؾځهڂٕٛٳ * قڂٌٵ ځأ ٳت ٵعبٴـٴٕٚٳ َٹٔٵ ؿٴٕٚڇ اهللٹ
ڀعٳاّٳ اْعڂلٵ ځ
اي ډ
هلل ٖٴٛٳ ايوٻُٹٝعٴ ا ڃيعٳًٹِٝٴ﴾ (املا٥ـ 72 :٠ع .)76
َٳا ځٜ ٫ٳُٵًٹوڂ يځهڂِٵ ٓٳلٸڄا ٳ ٚځْ ٫ٳؿڃعڄا ٚٳا ڂ
يف هٛك ٠املا٥ـ ،٠اٯ ،73 ١ٜمتٸ تهؿري املعتكـ ٜٔبايجايٛخ; ٚيف اٯٜات  75ع 76
َٚا بعـُٖا ٜقنل ايؿكل ايبٌلٟٸ يًوٝـ املوٝض ٚأَٸ٘ ،ايًق ٜٔوتادإ إىل ايڀعاّ٫ٚ ،
ٜٓؿعإ أٜٔ ٚلٸإ أسـاڄ َٔٚ .املٓڀكٞٸ إٔ احملتاز إىل ايڀعاّ  ٫ميهٔ إٔ ٜه ٕٛإهلاڄ.
ت عً٘ٝ
ٖٚقا ع إٕ املوٝض ٚأَٸ٘ ناْٛا ٜأنً ٕٛع ٜكبً٘ املوٝش ٕٛٝأٜٔاڄٚ ،قـ ِْٻ ٵ
نتبِٗ املكـٻه .١يف اٯٜات ا٭ػري َٔ ٠هٛك ٠املا٥ـٜ ٠قنل ايكلإٓ ن ّ٬عٝو×٢
ت اٱًاك ٠إىل ايعًِ احملـٚؿ
س ٍٛإْهاك أيٖٝٛٸت٘ ٚأيٖٝٛٸ ١أَٸ٘ٚ .امل٬سع ١املًؿت ١أْ٘ متډ ٵ
يًوٝـ املوٝض َكابٌ عًِ اهلل اي٬قـٚؿٚ ،فنل ٴبعٵـ ٙايبٌلٓٚ ٟعؿ٘ٚ ،كؾض
أيٖٝٛٸت٘ َٔٚ .املٓڀل فات٘ متٸ كؾض أيٖٝٛٸ ١أَٸ٘ أٜٔاڄ َٔ ،ػ ٍ٬اعرتاف ايوٝـ املوٝض:
﴿ ٳٚإڇفٵ قځاٍٳ اهللڂ ٜٳا عٹٝوٳ ٢ابٵٔٳ َٳ ٵلٜٳِٳ أځأځْتٳ قڂًڃتٳ يٹًٓٻايڇ اتٻؼٹقٴْٚٹٚ ٞٳ ڂأَٿ ٞڇإيځ ٳٗٝٵٔڇ َٹٔٵ ؿٴٕٚڇ اهللٹ
ڎ ڇإٕٵ نڂٓتٴ قڂًڃتٴ٘ٴ ؾځكځـٵ عٳًٹُٵتٳ٘ٴ ٳتعٵًځِٴ َٳا
شل
هبٵشٳاْٳوځ َٳا ٜٳهڂٕٛٴ يٹ ٞأځٕٵ أځقڂٍٛٳ َٳا ځيٝٵىٳ يٹ ٞبٹ ٳ
قځاٍٳ ٴ
ؾٹْ ٞٳؿڃوٹٚ ٞٳ٫ځ أځعٵًځ ٴِ َٳا ؾٹْ ٞٳؿڃوٹوځ ڇإْٻوځ ځأْٵتٳ عٳ٬ډّٴ ا ڃي ٴػٝٴٛبٹ﴾ (املا٥ـ.)116 :٠
 َٔٚاملجري يٖ٬تُاّ إٔ املوٝشٝني أٜٔاڄ ٜعرتؾ ٕٛبٗقا اي ٴبعٵـ (ايعًِ احملـٚؿ)
يًوٝـ املوٝضٚ ،قـ متچت اٱًاك ٠إي ٘ٝيف نتبِٗ املكـٸهْٚ .١قنل ٖآٖا منٛفداڄ َٓ٘،
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ؾاْتبٗٛا إىل ٖق ٙايعباك ٠اٱل ١ًٝٝس ٍٛمَإ ايكٝاَٚ« :١أَا فيو ايٚ ّٛٝتًو ايواع ١ؾ٬
ٜعًِ بُٗا أسـٷ٥٬َ ٫ٚ ،ه ١ايوُاٚات ،إ٫چ أبٚ ٞسـ .)14(»ٙتبني ٖق ٙايؿكل ٠بٛٓٛغڈ إٔ
ايوٝـ املوٝض عًُ٘ قـ ٚٷؿٖٚ .قا ٜ ٫تٛاؾل َع ن ْ٘ٛإهلاڄ.

األصمٕب املٍطكّ٘ لمكزآُ الهزٖي ــــــ
ٚؾكاڄ ملا تكـٻّ ْل ٣إٔ ايكلإٓ تِلٸف بقنا٤ٺ ًـٜـ َٓٚڀكٝٸ .١دا ٤ببٝاْاتٺ عاَٸ١
ٚنًچ ١ٝيف باب إْهاك أيٖٝٛٸ ١ايبٌلٚ ،ببٝاْاتٺ ػاُٸ ١يلؾض أيٖٝٛٸ ١بعض ا٭ًؼاْ،
َجٌ :عنٜل ٚايوٝـ املوٝض ٚا٭سباك ٚايلٖبإ.
ٚس ٍٛايجايٛخ بـأ علن١ٺ َٓڀك ١ٝأٜٔاڄٚ ،أمتچٗا إىل ايٓٗا:١ٜ
أ ٸ٫ٚڄ :مل ٜقنل أقاْ ِٝايجايٛخ يف أٟٸ َهإڈ;
ٚثاْٝاڄ :علض نٌٸ اؾرتآات ايجايٛخ يف ايعامل املوٝشٝٸض إف ٜٛ ٫دـ يف
املوٝش ١ٝغري ثايٛخ ايلٚغ ايكـي ٚايجايٛخ امللميٚ .ٞعً ٘ٝؾإٕ ايكلإٓ ٜقنل نٌٸ
اؾرتآات ايجايٛخٜٚ ،لؿٸ عًٗٝا بڀلٜك١ٺ َٓڀك;١ٝ
ٚثايجاڄ :إٕ ايڀلٜك ١املٓڀك ١ٝاييت اتٸبعٗا ايكلإٓ عً ٢ايٌهٌ ايتاي :ٞيف املٛكؿ
ايقٜ ٟٴقنځل ؾ ٘ٝثايٛخ ايلٚغ ايكـي ٜلنڍن عً ٢داْب ايعبٛؿ ;١ٜ٭ٕ ايلٚغ ايكـي
يٝى َٔ هٹ ٵٓؽ طبٝع١ٺ بٌلٜٸٚ ،١يٝى ي٘ ؾكل ٚاستٝاز ايبٌل; بُٓٝا يف املٛكؿ ايقٜ ٟهٕٛ
اؿـٜح ؾ ٘ٝعٔ ايجايٛخ امللميٜ ٞلنڍن عً ٢اي ٴبعٵـ ايبٌل;ٟ
ٚكابعاڄٜ :تابع ايكلإٓ ايبشح بٛاقعٝٸ ٺٚ ،١باطچ٬عڈ ناٌَ عً ٢قت ٣ٛايهتاب
املكـٻي ٚعكا٥ـ املوٝشٝني ،ؾهٌٸ املٛآٝع اييت ٜقنلٖا َٛدٛؿ٠څ يف عكا٥ـ
املوٝشٝٸني ٚيف نتابِٗ املكـٻيَ ،جٌ :عبٛؿ ١ٜايوٝـ املوٝض ٚامل٥٬ه ١املكلٸبني،
ٚنقيو ا٭بعاؿ ايبٌل ١ٜيعٝوٚ ٢أَٸ٘.
ٚامل٬سع ١ا٭ػري ٖٞ ٠أْ٘ يف ن ٬املٓٛعني ايًقٜ ٜٔقنل ؾُٗٝا اهِ ايجايٛخ،
ٜٚڀعٔ يف ُشٸتْ٘ ،لا ٙيف اٯٜات ايتايٜ ١ٝلؾض أيٖٝٛٸ ١ا٭قَٓٛنيٖٚ .قا ٜـٍٸ عً ٢إٔ
ٞ
ايكلإٓ ٜكِـ ايجايٛخ امللميٚ ٞثايٛخ ايلٚغ ايكـيٚ .بلؾٔ٘ َٓڀكٝٸاڄ ٭ي ١ٖٝٛكنٓٳ ٵ
ايجايٛخ ٜكٛٿض ايجايٛخ; ٭ٕ اهلل ٜكبٌ أيٖٝٛٸ ١كأي املجًډح ،أ ٟاهلل ا٭ب.
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عٕاِد عباد ٚوزٖي÷ يف تارٖذ املضٗخّٗ ٛــــــ
أْهل املوٝشٝٸ ٕٛاؿٸعا ٤ايكلإٓ بإٔ َل ِٜناْت تتُتٸع بڀبٝع١ٺ إهلٜ .١ٝكٛي :ٕٛإْٓا
ْعترب أقاْ ِٝايجايٛخ ايج٬ث ،١أ ٟا٭ب ٚا٫بٔ ٚايلٚغ ايكـي ،إهلٝٸ ڄْ ٫ٚ ،١ل ٣إٔ أٟٸ
ًؼّڈ آػل غري ٖ ٤٫٪ايج٬ثٜ ١تُتٸع مبهاْ١ٺ إهلٚ .١ٝمبا إٔ َل ِٜيٝوت َٔ أقاِْٝ
ايجايٛخ ؾٓشٔ ْ ٫عتربٖا إهلاڄْ ٫ٚ ،عبـٖا.
ٚاؿٸع ٢بعض املوٝشٝني; اهتٓاؿاڄ إىل ٖق ٙاٯ ،١ٜإٔ ايكلإٓ مل ٜلؾض ايجايٛخ
ايقٜ ٟعتكـ ٕٚب٘; ؾإٕ ايجايٛخ ايق ٟعلٓ٘ ايكلإٓ ٜتٌهډٌ َٔ ث٬ث ١أًؼاْ «ا٭ب،
ٚا٫بَٔٚ ،ل ٖٛٚ ،»ِٜىتًـ عٔ ايجايٛخ املعلٚف بني املوٝشٝني «ا٭بٚ ،ا٫بٔ،
ٚايلٚغ ايكـي»ٚ .قـ ػًِٛا أسٝاْاڄ إىل إٔ املوٝشٝني املٌاك إي ِٗٝيف ايكلإٓ ىتًؿٕٛ
عٔ املوٝشٝٸني املٛدٛؿ ٜٔاي.)15(ّٛٝ
ٚاؾٛاب ايقٜ ٟٴلٳ ٸؿ ب٘ عاؿ٠ڄ عًٖ ٢قا ايه :ّ٬إٕ اٯ ١ٜتك ٍٛبإٔ املوٝشٝني
ٜأيڍٗ ٕٛايوٝـ املوٝض ٚايوٝـَ ٠لٖٚ .ِٜقا ٜ ٫عين إط٬قاڄ إٔ ٖ ٤٫٪ا٭ًؼاْ ِٖ
أكنإ ايجايٛخ; ٭ٕ ايكلإٓ يف آ١ٜٺ أػل ًّٜٛ ٣املوٝشٝني ٭ِْٗ ٜتٻؼق ٕٚأسباكِٖ
ٚكٖباِْٗ أكباباڄ َٔ ؿ ٕٚاهلل(ٜ ٫ٚ ،)16كِـ ايكلإٓ إٔ املوٝشٝني ٜعترب ٕٚأسباكِٖ
ٚكٖباِْٗ َٔ أكنإ ايجايٛخ(ٜ .)17ك ٍٛاٱَاّ ايِاؿم× يف إسـ ٣ايلٚاٜات« :أٌٖ
ايهتاب َا ُاَٛا هلِ (٭سباكِٖ ٚكٖباِْٗ) ًُ ٫ٚڊٛاٚ ،يهٔٵ أسًڊٛا هلِ سلاَاڄ،
ٚسلٽَٛا عً ِٗٝس٫٬ڄ ،ؾاتٻبعٚ .)18(»ِٖٛؾوٻل املؿوٿل ٕٚأٜٔاڄ اتٸؼاف املوٝشٝني ٭سباكِٖ
ٚكٖباِْٗ أكباباڄ بٗقا املعٓ ،٢أ ٟإِْٗ ناْٛا ٜڀٝع ِْٗٛطاع١ڄ َڀًك ،١يف سني أْ٘ ٫
ٜٛدـ غري اهلل تعاىل ٜوتشلٸ ٖقا ايٓٛع َٔ ايتوًٚ ِٝايڀاعٚ .)19(١بٓا٤ٶ عً ٢فيو نًّ
إىل إٔ ايكلإٓ مل ٜهٔ يف ُـؿ اؿـٜح عٔ أقاْ ِٝايجايٛخ ،بٌ نإ ٜڀعٔ بتأي٘ٝ
ا٭ًؼاْٚ .مما تكـٸّٚ ،بتشً ٌٝاٯٜات ايكلآْ ،١ٝأُبض َٔ ايٛآض إٔ ايكلإٓ ٜتشـٸخ
مبعلؾ١ٺ ناًَ ١مبا سـخ يف املوٝشٝٸٚ .١كٳ ځؾض ايجايٛخٚ .ؿؾع ايبشح بڀلٜك١ٺ َا إىل
ا٭َاّ ،عٝح متٸ كؾض ثايٛخ ايلٚغ ايكـي ٚايجايٛخ امللمي ٞبٌهٌڈ َعك.ٍٛ
ٚامل٬سع ١ا٭ػل :٣إٕ تأي ٘ٝايوٝـَ ٠ل ِٜنإ َڀلٚساڄ يف تاكٜؽ املوٝش.١ٝ
ٖٚقا ا٭َل نافٺ ٱثبات بٝإ ايكلإٓ س ٍٛتًو املوأي ;١٭ْ٘ ع نُا تكـٻّ ع ٜٛ ٫دـ
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ف بني املوًُني ٚاملوٝشٝني س ٍٛأي ١ٖٝٛاهلل ا٭بْ َٔٚ ،اس١ٝٺ أػلٜٛ ٫ ٣دـ أ ٸ
ٟ
ػ ٬ٷ
اػت٬ف يف املوٝش ١ٝس ٍٛأيٖٝٛٸ ١ايوٝـ املوٝضٚ .إٕ ا٫ػت٬ف ؾكط يف ا٭قٓ ّٛايجايح
ٚايلأي ايجايح َٔ َجًډح ايجايٛخٚ .املٌٗٛك ٚاملكب َٔ ٍٛداْب ا٭نجل ١ٜإٔ ا٭قّٓٛ
ايجايح ٖ ٛايلٚغ ايكـي; ٚيهٔٵ إفا أثبتٓا أْ٘ يف تاكٜؽ املوٝش ١ٝنإ ٖٓاى ؾ١٦څ ع ٚيٛ
قً ١ًٝع تك ٍٛبأي ١ٖٝٛايوٝـَ ٠لٜ ِٜجبت اؾرتاض ثايٛخ َلٚ .ِٜايكلإٓ بٛعٞڈ ناٌَ
ٜلؾض ايجايٛخ امللمي.ٞ

عٕاِد إثبات ألِّٕٗ ٛوزٖي÷ ــــــ
وٍاقغٌ ٛضطٕرٖٕظ ( 381ـ  )ً451ــــــ
ناْت َوأي ١عباؿَ ٠ل َٔ ِٜمجً ١ا٭عاخ اييت ْاقٌٗا ْوڀٛكٜٛي َع بكٝٸ١
املوٝشٝني .يف فيو ايٛقت نإ أسـ ا٭يكاب املوتؼـَ ١مللٚ« ٖٛ ِٜايـ ٠اهلل»ٚ .نإ
ْوڀٛكٜٛي َعاكٓاڄ ٫هتؼـاّ ٖقا ايًكبٚ ،ناْت َعاكٓت٘ ْاػ١ڄ عٔ أْ٘ نإ
ىٌ ٢إٔ ٜعترب املًِچ ٕٛاملوٝشٝٸَ ٕٛل ِٜإهلاڄٖٚ ،ق ٙعٛؿ٠څ إىل تعـټؿ اٯهل .)20(١مل ٜهٔ
يكب «ٚايـ ٠اهلل» ٌَٗٛكاڄ يـ ٣ايٓاي ايعاؿٜني ؾشٳوٵب ،بٌ نإ ٌَٗٛكاڄ أٜٔاڄ يـ٣
ايعًُاٚ ٤ايٖٛ٬تٝني املوٝشٝني ايق ٜٔعاكٓٛا ْوڀٛكٚ .أسـ ٖ ٤٫٪نإ امس٘ هري،ٌٜ
 ٖٛٚايق ٟأُـك سلَاْاڄ ٓـٸ ْوڀٛك« :إفا مل ٜعرتف أسـٷ إٔ أَاْ ٖٛ )21(ٌٝ٥ٛسكچاڄ اهلل،
ت نًُ١
ٚبٓا٤ٶ عً ٘ٝمل ٜعرتف إٔ ايعقكا ٤املكـٸه ٖٞ ١أّٸ اهللٚ ،أٜٔاڄ مل ٜعرتف أْٗا ٚيـٳ ٵ
اهلل ،اييت أُبشت دوـاڄ ،ؾعً ٘ٝايًعٓ.)22(»١
اْعكـ فُع أؾوى عاّ ٚ ،ّ431متٸ كؾض آكاْ ٤وڀٛكٜٛي يف ٖقا اجملُع،
ايق ٟأُـك َلهَٛاڄ يف اػتتاّ دًوت٘ أعًٔ ؾ« :٘ٝمٔ ْعرتف إٔ ايعقكا ٤املكـٸه١
«ٚايـ ٠اهلل»; ٭ٕ نًُ ١اهلل أُبشت دوـاڄ ٚإْواْاڄَٓٚ ،ق إٔ سبًت ب٘ ؾإٕ ايهًُ١
ت بٗا».
املتذوٿـ ٠اييت أڂػقت َٓٗا اتٻشـٳ ٵ
نإ ْوڀٛكٜٛي ٜٓاقٍ املوٝشٝٸني َٔ دٗتني:
ا٭ٚىل :عباؿَ ٠ل ِٜاييت ناْت كا٥ذ١ڄ بني ايعٛاّ;
ٚايجاْ :١ٝإٕ اٱْوإ ،أٟٸ إْوإ ٫ ،ميهٔ إٔ ٜهٚ( ٕٛايـ ٠اهلل); ٭ْ٘ ؿاُ٥اڄ
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مت
ته ٕٛا٭ّٸ ٚا٫بٔ َٔ فاتٺ ٚاسـٚ ،٠إفا نإ ا٫بٔ إهلاڄ ؾا٭ّٸ أٜٔاڄ إي٘ٷٚ .يهٔٵ ٸ
كؾض كأْ ٟوڀٛكٜٛي يف فُع أؾوىٚ ،قب ٍٛكأ ٟهري ،ٌٜايق ٟأُبض َٔ عكا٥ـ
املوٝشٝٸني.
ٚقـ عاَ ْوڀٛكٜٛي يف ايكلٕ اـاَى امل٬ٝؿ ،ٟأ ٟقبٌ ف ٤ٞاٱهّ٬
بكلْنيٚ .يف ايٛاقع تٌري ٖق ٙا٭عاخ ٚقٛاْني اٱميإ إىل إٔ سكٝك ١عكا٥ـ املوٝشٝني
س ٍٛايوٝـَ ٠ل ِٜناْت َٛدٛؿ٠ڄ قبٌ اٱه.)23(ّ٬
ٚايـي ٌٝاٯػل عً ٢إٔ املوٝشٝني  َٕٛٓ٪ٜبأيٖٝٛٸَ ١ل ٖٛ ِٜنتابٷ بعٓٛإ
«ايعقكا ٤ايكـه ،١ٝاملٛهٛع ١امللمي ١ٝاؾاَع ،»١ايق ٟنتب٘ نباك املوٝشٝني٫ٚ ،ق٢
تأٜٝـاڄ َٔ قٹ ٳبٌ اجملتُع املوٝشٚ ،ٞطڂبع يف يبٓإ يف َڀبع ١ؿٜل املؼًچّٚ .تٛدـ َكا٫ت
يف ٖقا ايهتاب تجبت إٔ املوٝشٝٸني ناْٛا ٜعبـَ ٕٚلٚ .ِٜيهٔٵ ٜٛدـ ؾَ ٘ٝكاي١څ تٌري
ُلاس١ڄ إىل إٔ ايوٝـَ ٠ل ِٜناْت ٴتعٵ ٳبـٚ .عٓٛإ املكاي« :١ايكـٸٜى ٜٛسٓا ايـٌَكٞ
املتعبٿـ ملل.»ِٜ
دا ٤يف َكـٸَ ١املكاي :١عباؿَ ٠ل َٔ ِٜػِا ّ٥ايـٌَكٚ ;ٞيف َٓٛعڈ آػل ْكلأ:
«ؾُٳ ٵٔ َٔ ايكـٸٜوني مل ٜتعبٻـ مللِٜ؟»; ٚيف ػامت ١املكايٜ ١كلٿك إٔ نٌٸ املٌلقٝٸني ناْٛا
عبٸاؿ َل.)24(ِٜ
ٜكًَٝ ٍٛل يف نتاب٘« :ايهجري َٔ ايٛثٓٝٸني أُبشٛا َوٝشٝٸني يف ايكلٕ ايلابع
امل٬ٝؿٚ ،ٟدًبٛا َعِٗ بعض ايعاؿات ٚاملعتكـات اييت ناْٛا عًٗٝاٚ ،أؿػًٖٛا يف
املوٝشٚ ،١ٝؿفٖٛا َعٗا .ؾُج٬ڄ :ٳب ٳـٍ إٔ ٜعبـٚا إهلتِٗ كبٸ ١اينَإ عبـٚا َل.)25(»ِٜ
ٜٚعترب ٚيٝاّ َْٛتػُلٚ ٟاط أٜٔاڄَ ،جٌ ًَٝلٖ ،ق ٙايؿلقٓ ١ايچ ڄ :١كٴ ٳبُا ٜهٕٛ
إًلاى َل ِٜيف ا٭قاْ ِٝايج٬ث َٔ ١عكا٥ـ ٖق ٙايؿلقٜٚ .١ل ٣إٔ ايجايٛخ املهٛٸٕ َٔ
ا٭ب ٚا٫بٔ ٚا٭ّ نإ َٛدٛؿاڄٚ .نإ ٖقا ايلأ ٟها٥ـاڄ يـ ٣بعض اجملتُعات ،مبا يف
فيو بعض املوٝشٝٸني يف دنٜل ٠ايعلب(.)26
ٚدا ٤يف نتاب (املوٝش ١ٝيف ايتاكٜؽ) أْ٘ قبٌ هٓ 590 ١يًُ٬ٝؿ نإ كا٥ذاڄ
اسرتاّ ٚعباؿَ ٠ل ِٜأّٸ عٝو.)27(٢
ٚبعـ إٔ متٸ قب ٍٛعٝـ ايكٝاَ َٔ ١قٹ ٳبٌ ايهٓٝو ١ايلَٝٚٸ ١هٓ ّ750 ١كادت ً٦ٝاڄ
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ؾٌ٦ٝاڄ يف ايهٓٝو ١ايل َٚٸٚ ،١ٝػاُٸ ١يف ؾلْوا ،طكٛي أعٝاؿ عباؿَ ٠ل ،ِٜبِؿتٗا أ ٸّ
اهللٚ .اعتباكاڄ َٔ ايكلٕ ايجاْ ٞعٌل ؾِاعـاڄ اتٸؼقت عباؿَ ٠ل ِٜع عهِ نْٗٛا
ساًَ ١اٱي٘ ع طابعاڄ ممٝٸناڄ .يهٔ ٜبـ ٚإٔ تاكىٗا ٜعٛؿ إىل ايهٓٝو ١ايبٝنْڀٝٸ ،١اييت
اعتربت يف ايكلٕ ايواؿي امل٬ٝؿ ٟإٔ ٖقا ا٫عتكاؿ َٔ يٛامّ ايعكٝـ ٠ايكـمي١
(ا٭ڂكثٛفٴنو.)28()ٞ
ٚعٓـ تتبټع تاكٜؽ ايهٓٝو ١ميهٔ يًُل ٤إٔ ٬ٜسغ بعض اؾُاعات اييت
ناْت تعبـ َل ِٜنإي٘ٺ ػايل .قاٍ بعض ايهتٸاب املوٝشٝني ايهاثٛيٝو يف ايعِل
اؿـٜح :إٕ ايقٜٓ ٜٔوَ ٕٛلٜٚ ،ِٜػؿً ٕٛعٔ عباؿتٗا َٔ ،غري املُهٔ أػ٬قٝٸاڄ إٔ
ٜٓايٛا اـ َٔٚ .)29(ْ٬ايٛآض إٔ ٖقا امل٪يڍـ  َٔ٪ٜع ْٝ٬ڄ ١بعباؿ ٠ايوٝـَ ٠ل.ِٜ
ٚفنل دْ ٕٛاي ٖق ٙاملوأي ١يف نتاب٘ ،ؾكاٍ :إِْٗ ع يف ايهٓٝو ١ايػلب ١ٝع
ورتَ ٕٛايوٝٸـَ ٠ل ِٜ٭ْٗا أّٸ عقكاٚ ،٤يـٜٗا عٛاطـ أَ ١َٛػا ٙابٓٗا; أَا يف
،ٟ
ڎ
ايهٓٝو ١ايٌلق ١ٝؾإِْٗ ٜعبـَ ٕٚلَ ِٜجٌ إي٘ٺ َتعاٍٜٚ ،عتربْٗٚا نآ٥اڄ ؾٛم بٌل
اَتنز يف كمحٗا اي ٴبعٵـ اٱْواْٚ ٞاٱهلٞٸ يف دوـ املوٝض(.)30
ٜك ٍٛنانى :عً ٢ايلغِ َٔ ا٫ػت٬ؾات ايعكا٥ـ ١ٜايهجري ٠سَ ٍٛل،ِٜ
ؾإْٗا ؼع ٢بٌعب ٸ ٝٺٚ ١اسرتاّ بني َععِ املوٝشٝٸني .إْٗا ًؼِٝٸ ١قٛكٜٸ ١يف ايعباؿ٠
ايعاَٸ .١بعـ (ايِ ٠٬ايلبٸاْ )١ٝاييت عًډُٗا املوٝض يتَٝ٬قٜ ٙأت( ٞايو ّ٬عًٝو ٜا َل)ِٜ
يف ايـكد ١ايجاْ َٔ ١ٝسٝح اْ٫تٌاك يف ايعامل املوٝش.)31(ٞ
ٜعتكـ ايهجري َٔ امل٪يڍؿني أْ٘ نُا ٌْرتى يف دوـ املوٝض يف ايعٌا ٤ايلبٸاْ،ٞ
نقيو ٌْرتى يف دوـ ايوٝـَ ٠لْٚ .)32(ِٜوتٓتر َٔ ٖق ٙايعباك ٠إٔ ايهاثٛيٝو
ٜعتربَ ٕٚل ِٜإهلاڄَ ،جٌ ابٓٗا.
ٜٚك ٍٛط ْٞٛيني ،يف نتاب تاكٜؽ ايؿهل املوٝش :ٞاًتٗلت َـ ١ٜٓآٜٓوٝـئ
 Einsiedelnعاّ  ّ1506بعباؿَ ٠ل.)33(ِٜ
هلاڄ عً٢
ٜٚقنل  ٌٜٚؿٜٛكاْت أٜٔاڄَ ،جٌ ط ْٞٛيني :إٕ عباؿَ ٠ل ِٜيٝوت سٹ ڃ
ايكل ٕٚاملوٝشٝٸ ١ا٭ٚىل ،ؾكـ دا ٤يف نتب ايتاكٜؽ إٔ عباؿتٗا ناْت َعلٚؾ١ڄ يف بعض
املـٕ ا٭ٚكٚب ١ٝستٸ ٢ايكلٕ ايواؿي عٌل(.)34
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خالؽ ٛالبخح ــــــ
بٓا٤ٶ عًَ ٢ا هبل ؾإٕ أيَ ١ٖٝٛل ِٜهلا تاكٜؽٷ ممتـٸ يف املوٝش ٫ٚ .١ٝميهٔ
إْهاك فيوٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ ايٌؼِٝات اٱهلٝٸ ١يف املوٝش ١ٝعباك٠څ عٔ :ا٭ب،
ا٫بٔ ،ايلٚغ ايكـيٚ ،ايوٝـَ ٠ل.ِٜ
ٚدا ٤يف بعض ايلٚاٜات إٔ ٜٛهـ ايٓذٸاك ػڀٝب َل ِٜأٜٔاڄ ٴٜعٳ ٸـ َٔ أقاِْٝ
ايجايٛخٚ ،يهٓ٘ قٍٛٷ ٓعٝـ يًػاْٚ ١ٜاؿكٷ.
ا٭سباك ٚايلٖبإ أٜٔاڄ َٔ مجً ١ايق ٜٔمتٸ تأيٚ ،ِٗٗٝيهٔٵ بٌهٌڈ عاّٸٚ ،بـٕٚ
فنل أمسا ٤قـٸؿ َٔٚ ،٠ثِٸ مل تهٔ أيٖٝٛٸتِٗ َٔ طبٝع ١أيٖٝٛٸ ١اهلل ا٭بٚ ،مل
ٜـػًٛا يف أقاْ ِٝايجايٛخ.
يقيو إَا إٔ ْك ٍٛبايرتبٝع ،أ ٟإْ٘ نإ يف املوٝشٚ ،١ٝيف ؾرتات تاكى١ٝ
َع ،١ٓٝأكبع ١آهل ;١أ ٚإٔ ٖٓاى ْٛعني َٔ ايجايٛخٌٜ ،رتى ا٭ب ٚا٫بٔ يف نًځ ٵُٗٝا،
ٚيهٔٸ ايلنٔ ايجايح ٜهَ ٕٛلٸ ڄ ٠ايلٚغ ايكـي; ٚأػلَ ٣ل.ِٜ
ٚبايٓعل إىل تاكٜؽ املوٝشٚ ١ٝاٯٜات ايكلآْٜ ١ٝبـ ٚأْ٘ َٔ املعك ٍٛاعتباك ٚدٛؿ
ڎ َُٓٗا أتباع; ٭ٕ ايرتبٝع يف املوٝش،١ٝ
ْٛعني َٔ ايجايٛخ يف تاكٜؽ املوٝشٚ ،١ٝيهٌ
كغِ اؿـٜح عٓ٘ ،مل ٜـٴ ٵّ ط٬ٜٛڄ ٚاػتؿٚ ،٢أُبض ايجايٛخ كَن املوٝشٝٸٚ ١ممٝٸناڄ هلا
عٔ غريٖا.
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي قاّ ايكلإٓ بلؾض ايجايٛخ امللميٚ ٞثايٛخ ايلٚغ ايكـي،
بٓا٤ٶ عً ٢اطچ٬ع٘ ايتاّٸ عً ٢تاكٜؽ املوٝش.١ٝ
قـ ٜٴكاٍ :إٕ أتباع ايجايٛخ امللمي ٞأقًچ١ٝڅ٪ٜ ٫ٚ ،ػق ٕٚبعني ا٫عتباك.
ٚاؾٛاب :عً ٢أٟٸ ساٍڈ يكـ نإ ً٦ٝاڄ َٔ ٖقا ايكبَٛ ٌٝدٛؿاڄٚ ،ايكلإٓ كؾٔ٘
بٌهٌڈ َٓڀكٞٸ َٚعك .ٍٛنقيو يف عامل اٱهٚ ّ٬ايتٌٝټع ٖٓاى أقًچ ١ٝتعتكـ بأي١ٖٝٛ
اٱَاّ عًٞٸ× ،ؾٌٗ عً ٢ا٭ُ٥ٸ ١املعَِٛني ٚعًُا ٤اٱه ّ٬إٔ ٜ ٫كَٛٛا بايلؿٸ عً;ِٗٝ
جمل ٸلؿ أِْٗ أقًچ١ٝڅ؟
بٓا٤ٶ عًَ ٢ا فٴنل هب ايك :ٍٛإٕ ايكلإٓ عً ٢ؿكا١ٜٺ ناًَ ١بتعاي ِٝاملوٝش.١ٝ
ٚبأهًٛبٺ َٓڀكٞٸ ٚفنٞٸ قاّ باْتكاؿ نٌٸ أْٛاع ايجايٛخ يف املوٝشٝٸ ٫ٚ .١ميهٔ تٓك١ٝ
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املوٝشٚ ١ٝثايٛثٗا بقكٜع ١إٔ ايكلإٓ مل ٜهٔ ٜعلؾٗا دٝٸـاڄ; أ ٚإٔ ْعترب ٖق ٙايعكٝـ٠
املٓاقٔ ١يًعكٌ تعاي ِٝإهلٝٸ ڄ.١

الهىاهش
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الؾٕر ٔالزصًٕ ٔاألٖكٌٕات
جتضٗد الفَّ الدٖينّ بني الغٗع ٛاإلواوّٗٔ ٛاملضٗخّٗني األُرثٕ ُنط
د .لٍلى هىشٌگً
أ .رٌحاًة غالهٍاى
ترجوة :حسي الهاشوً

وكدّو ٌٛــــــ
ٜعترب «ايـٿ »ٜٔبٛٸاب١ڄ إىل عامل املًهٛت ،نُا ٴٜعٳـٸ «ايؿٔٸ» ْاؾق٠ڄ تڀٌٸ عًٖ ٢قا
ايعاملٖٓ َٔٚ .ا نإ ايـٚ ٜٔايؿٔٸ ع َٓق ايكٹـٳّ ع ًٜعبإ ؿٳ ٵٚكاڄ ٖاَٸاڄ يف إٓؿا ٤املعٓ ٢إىل
سٝا ٠اٱْوإ .إٕ ايكٹٝٳِ ايـ ١ٜٝٓتعٌُ ع بُٛؿٗا كنٓاڄ أهاهٝاڄ يف ايؿٔٸ ع عًٖ ٢ـا١ٜ
اٱْوإ إىل بٓا ٤ؾٔا٤ٺ ٜواعـ ٙعً ٢ؾِٗ عكا٥ـ ٙبٌهٌڈ أؾٌٔٚ .يف اؿكٝك ١ؾإٕ
اٱْوإ َٓق إٔ تعلٻف عً ٢ػايك٘ٚ ،أػق ٜعبـ ٙتكلټباڄ إي ،٘ٝعُـ إىل تٛظٝـ ايهًُات
ٚا٭ًهاٍ ٚاؿلناتٚ ،إبـاع اٯثاك ايؿٓٸ َٔ ;١ٝأدٌ ايتعبري عٔ َهْٓٛات٘ ايكًبٝٸ١
ٚبًٛك ٠عكا٥ـٚ ٙآَايٖ٘ٚ .هقا ظٗلت ٚػًچت أٚىل بٛاكم ًٚقكات ايؿٔٸ ايـٜين(ٚ .)1بٓا٤ٶ
عً ٢ك ١ٜ٩املوٝشٝني ا٭ڂكثٛفٴنى ٜتِٸ ْكٌ ايتعاي ِٝايـٚ ١ٜٝٓايتٛسٝـٚ ١ٜايٌعا٥ل ايـ١ٜٝٓ
إىل ايٓاظل ٜٔبٛاهڀ ١ػوٝـ ايقٚات املكـٸهٚ ١كمسٗا( .)2تقٖب ٖق ٙايڀا٥ؿ ١إىل
ا٫عتكاؿ بإٔ ا٭ٜكْٛات ت٪ػق بُٛؿٗا أَاك٠ڄ ٚع ١َ٬عً ٢اؿٔٛك اٱهلٞٸ يف ايعامل،
ٚتقنرياڄ با٫كتباط ايٛثٝل ايكا ِ٥بني اٱْوإ ٚاهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل.
÷
÷

غايباڄ َا ٜبـ ٚيف ٖق ٙايله ّٛعـّ ايكٝاّ بأٟٸ قاٚي١ٺ يف إطاك ايٛاقع ١ٝا٭كٓ;١ٝ
إف ا٭ٜكْٛات ٚايله ّٛإمنا تعهى ٚاقع ١ٝايعامل اٱهلٞٸ( .)3يف ٖق ٙاٯثاك ايـاػً ١يف
ايؿٔٸ ايـٜين ٜعٌُ عـ ٷؿ َٔ ايؿٓاْني ع َٔ ػ ٍ٬تٗقٜب ايٓؿىٚ ،يف ظٌٸ ظلٚفٺ ػاُٸ ١ع
عً ٢ػًل ٚإبـاع ٖق ٙاٯثاكٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ ا٭ٜكْٛات ٚايله ّٛيف ايػايب
ٜٴبـعٗا ؾٓٸاْ ٕٛقـ أعـټٚا أْؿوِٗ ٖٚقٻبٖٛا بٛاهڀ ١ايعباؿٚ ٠ايتك ،٣ٛقبٌ إبـاعِٗ هلقٙ
ايلهٚ ّٛتِٜٛل ا٭ٜكْٛاتٚ .ا٭ِٖٸ ٖ ٛإٔ ٖ ٤٫٪ايؿٓٸاْني ٚايٓشٸاتني (يف فاٍ ايؿٔٸ
ايـٜين) ٜوعٳ ٵ ٕٛإىل ايتأقًِ َع نٌٸ عِلڈ ٚمَإ; يٝواعـٚا اٱْوإ يف اي ٍُٛٛإىل
غاٜت٘ ا٭ًُ ٖٞٚ ،١ٝايتأيڊ٘ أ ٚايتٌبټ٘ باهلل (.)4()Imitation of God
 َٔٚاؾـٜل بايقنل إٔ ايؿلؿ نإ يف عِل أُ٥ٸ ١ايـٚ ،ٜٔمساع٘ يهَِٗ٬
اٱهلٞٸٚ ،كٜ٩ت٘ يڀًعاتِٗ ايٓٛكاٌْٜ ،١ٝعل بڀُأْ١ٓٝٺ ؿاػًٚ ،١ٝوىٸ بتذًچ ٞاهلل هبشاْ٘
ٚتعاىل يف ٚدٛؿِٖ .بٳ ٵ ٝٳـ أْ٘ يف امللاسٌ اي٬سكٚ ،١يف ظٌٸ غٝابِٗ ،أػقت متاثًِٗٝ
ڎ َاٚ .نُا ٜبـ َٔ ٚبعض ايٌٛاٖـ
ُٚٴٛٳكِٖ متٮ اـٮ ايلٟٜٛ٩ٸ ٚايوُعٞٸ هلِ إىل سـ
ؾإٕ ا٭ٚيٝاٚ ٤أُ٥ٸ ١ايـ ٜٔمل ٜهْٛٛا يف سٝاتِٗ هٝن ٕٚ٭سـٺ تِٜٛل أًهاهلَِٔٚ ،
ى ٜجبت ػ٬ف ٖقا ا٭َل(.)5
ايٓاس ١ٝايعًُٝٸٜٛ ٫ ١دـ َوتٓـٷ أَ ٚـك څ
 َٔٚاؾـٜل بايقنل إٔ ايؿٔٸ اٱه َٞ٬ميجٿٌ ػًچٝاڄ ؾُاٍ املعٓٚ ،٢يٝى فلٸؿ
ُٛك٠ٺ ًٚهٌڈ ؾاكؽ َٔ املؿٗٚ ّٛاملعٓ .٢إٕ ايتِٜٛل اٱه َٞ٬بُٛؿ٘ ػًچٝاڄ يًؿٔٸ
اٱهٜ ٫ َٞ٬وع ٢إىل ػو ِٝايعامل املاؿٸ ٟنُا ٜبـ ٚبايٓوب ١إىل اؿٛايٸ( ;)6٭ٕ ٖقٙ
ا٭ٜكْٛات ٚايِټٛٳك ٖ َٔ ٞدٗ١ٺ ػوٸـ عامل املجاٍ;  َٔٚدٗ١ٺ أػل ٣تعٌُ عً ٢تِٜٛل
اهلٜٛٸ ١اؿكٝك ١ٝاملٌٗٛؿ ٠يف ايلٚغ ايٌٗٛؿ ١ٜيًوايو ٚايؿٓٸإ ع ٚتٴ ٳع ٸـ دن٤اڄ َٔ ػاكب٘
املتعقٿك ٠عً ٢ايبٝإ عٚ ،إِٜاهلا إىل اٯػل ٜٔيف إطاك ا٭ٜكْٛات ٚايِټٛٳكٖٓ َٔٚ .ا ؾإٕ
هلق ٙايِټٛٳك ْاس١ٝڄ َاؿٸْٚ ;١ٜاس١ٝڄ َعٓ.)7(١ٜٛ
يف َا ٜتعًچل بتٝٓٛض َِڀًض ايتِٜٛل هب ايك :ٍٛإٕ َِڀًض «ايتِٜٛل»
ٜوتعٌُ يف ايجكاؾ ١اٱه ١َٝ٬غايباڄ يتوُ ١ٝايتِاٜٚل يف فاٍ ايؿٔٸ ايـٜينٸٚ .ايّٛٝ
ٜڀًل عً ٢ؾٔٸ ايتِٜٛل يف ايهجري َٔ املٛاكؿ َِڀًض «املٓٝاتٛك»( .)8يف سني إٔ املٓٝاتٛك
ٜٴڀًل يف ا٭ٌُ عً ٢ايلهٚ ّٛا٭عُاٍ ايـقٝكٚ ١ايعلٜؿ ١يًػاٚ ،١ٜباـِ ْٛتِٜٛل
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ٌَاٖـ َٔ ايهتاب املكـٻي يـ ٣املوٝشٝني َٔ ،قٹ ٳبٌ ايؿٓٸاْني ايق ِٖ ٜٔيف ايػايب َٔ
كٖبإ ا٭ؿٜل ٠ايهاثٛيٝه ِٖٚ ،١ٝايؿٓٸاْ ٕٛايق ٜٔناْٛا ٜعًُ ٕٛعً ٢تنٜني ٚتنٜٚل َا
ِٜٛٿكٌَ َٔ ْ٘ٚاٖـ ايهتب املكـٸهٚ ،١ميٓش ٕٛبقيو أنجل ا٭َٸٝني َٔ ايٓاي ؾلُ١
ايتعلټف إىل َٔاَني تعايٚ ِٝأقٛاٍ ايوٝـ املوٝض ٚا٭ْبٝا ٤ايوابكنيٚ .قـ بًؼ ٖقا
ايُٓط َٔ ايؿٔٸ ع ايقٜ ٟلا ٙا٭ٚكٚب ٕٛٝيف ايػايب َلاؿؾاڄ يؿٔٸ تنٜني ايهتاب ع فك٠ٚ
امؿٖاك ٙيف ايكلٕ اؿاؿ ٟعٌل امل٬ٝؿٚ .ٟيف ٖقا ايوٝام ع  َٔٚػ ٍ٬اؿٔٛك املتناٜـ
يًُوٚ٪يني ا٭ٚكٚبٝني يف ايب٬ط ايِؿٚ ،ٟٛإثل اكتباط ايؿٓٸاْني ايػلبٝٸني بايؿٓاْني
اٱٜلاْٝٸني ،سٝح ناْٛا ٜلٳ ٵ ٕٚايلهِ اٱٜلاْ ٫ٚ ،ٞهٝٻُا ايتِٜٛلَٛ ،امٜاڄ ملا ناْٛا
ًٓٝعني ؾ َٔ ٘ٝؾٔٸ املٓٝاتٛك ،أػقت َؿلؿ« ٠املٓٝاتٛك» تٌلٸ طلٜكٗا إىل ايجكاؾ ١اٱٜلاْ١ٝ
أٜٔاڄ(.)9
ٚيف آثاك ايتِٜٛل اٱه َٞ٬ميهٔ اٱًاك ٠إىل «ايؿٔٸ ايعاًٛكا ،»ٞ٥بُٛؿ٘
ؾلعاڄ َٔ ايؿٔٸ اٱه َٞ٬ايق ٟػًچ ٢عًً ٢هٌ ٌَاٖـ َقٖبٝٸٚ ،١تِٜٛلات يف
َٛٓٛعات ؿٜٝٓٸ ٫ٚ ،١هٝٻُا يف إطاك ايتِاٜٚل اٱٜلاْ ١ٝباهِ «كه ّٛاملكاٖ »ٞأٚ
«ايوكاٚ .»١ٜيف اؿكٝك ;١سٝح إٕ ايلٚاٜات ايتِٜٛل ١ٜفات أثلڈ أط ٍٛأَـاڄ يف ْكٌ
ايعكا٥ـ إىل عاَٸ ١ايٓايٚ ،بٌهٌڈ ػاْٸ تأثري ٖق ٙايتِاٜٚل ايـٜٝٓٸ ١بني ايٌٝع ١ع ٫ٚ
هٝٻُا يف إطاك ايتأنٝـ عًٚ ٢اقع ١عاًٛكاٚ ٤تِٜٛلٖا ع يف ْكٌ املعتكـات ٚايكٹٝٳِ
ايـ ١ٜٝٓإىل املَٓ٪ني ،ؾوٛف نٔعٗا يًبشح ٚايتأَټٌ يف ٖق ٙاملكاي.١

الزصي ٔالتؾٕٖز يف التعالٗي اإلصالوّٗ ٛــــــ
ٜوتٓـ ايكا ًٕٛ٥علَ ١ايلهِ يف ايػايب إىل اٯ َٔ 90 ١ٜهٛك ٠املا٥ـ .٠يف سني
ٜل ٣املؿوٿل ايٌٝعٞٸ ايهبري ،ايع٬چَ ١ايوٝـ ايڀباطبا ،)10(ٞ٥إٔ امللاؿ َٔ َؿلؿ٠
«ا٭ِْاب» يف ٖق ٙاٯ ١ٜايهلمي« ٖٞ ١ا٭سذاك ايهبري ٠أ ٚا٭ُٓاّ» ،اييت نإ
ايعلب ٜعبـْٗٚا يف ايعِل اؾاًٖٞٸٜٚ ،لؾع ٕٛإيٗٝا ا٭ٓاسٚ ٞايكلابنيٖٓ َٔٚ .ا ؾإٕ
ٖق ٙاٯ ٫ ١ٜتٓڀ ٟٛعً ٢أٟٸ سهِڈ بٌإٔ ؾٔٸ ايلهِ ٚايتِٜٛل(.)11
ٚيف ايلٚاٜات متٸ فنل َٛاكؿ تتُٔٻٔ سهِ ايتشل َٔٚ .ِٜفيو:
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ع َا ٚكؿ يف املِاؿك ايلٚا ١ٝ٥٭ٌٖ ايوٓٸ ،١عٔ ايٓيبٸ ا٭نلّ| أْ٘ قاٍ« :إٕ
أًـٸ ايٓاي عقابڄا  ّٜٛايكٝاَ ١املِٛٿك.)12(»ٕٚ
نُا دا ٤يف املٛهٛع ١املٌرتن ١٭ٌٖ ايوٓٸٚ ١ايٌٝع« :١إٕ ايقِٜٓ ٜٔعٖ ٕٛقٙ
ايِټٛٳك ٜٴعقٻب ّٜٛ ٕٛايكٝاَٜ ،١ٴكاٍ هلِ :أسٛٝا َا ػًكتِ»(.)13
ٚنقيو ٚكؿ يف املِاؿك ايٌٝع ،١ٝعٔ ايٓيبٸ ا٭نلّ| أْ٘ قاٍ« :إٕ درباٌٝ٥
أتاْ ،ٞؾكاٍ :إْا َعٌل امل٥٬هْ ٫ ١ـػٌ بٝتاڄ ؾ ٘ٝنًبٷ ٫ٚ ،متجاٍ دوـ»(.)14
 َٔٚايٛآض أْ٘ يٝى نٌٸ َا ٚكؿ يف املِاؿك ايلٚا َٔ ٖٛ ١ٝ٥ا٭ساؿٜح
ايِشٝشٚ .١ي ٛهًډُٓا بِشٸتٗا ؾٗٓاى َتٸو ٷع يًتأٚ ٌٜٚايتؿوري َٔ ،قب :ٌٝاستُاٍ إٔ
ٜه ٕٛامللاؿ َٔ ًذب ايتِٜٛل ٚاملِٛٸكَ ٜٔا نإ َٓشِلاڄ مبٛاكؿ ٜه ٕٛايكِـ
َٓٗا كؿع ايٓاي عٔ عباؿ ٠غري اهلل ،أَ ٚا ٜهٌَ ٕٛتُ٬ڄ عً ٢ؿع ٠ٛايٓاي إىل ايٌلى.
ٚعًٜ ٘ٝه ٕٛامللاؿ َٔ فيو ايتِٜٛل ايق ٟمتٸ ايتٛعټـ عً ٘ٝبعقاب اؾش ٖٛ ِٝػِْٛ
ايتِٜٛل ايق ٟته ٕٛايػا َ٘ٓ ١ٜإٓ ٍ٬ايٓايٚ ،سلؾِٗ عٔ َواك اهلـا ١ٜاٱهلٝٸٚ .١بٓا٤ٶ
عً ٢ايٌٛاٖـ ايتاكى ١ٝؾإٕ ٖقا ايتشل ِٜنإ بتأثريڈ َٔ عباؿ ٠ايٓاي ايوابك١
يٮُٓاَّٚ ،كتٔٝات فيو ايعِل ،سٝح ٜٴؼٌ َٔ ٢إٔ ٪ٜؿٸ ٟدٛام ايتِٜٛل إىل ٌَٝ
قًٛب ايٓاي إىل َعتكـات أه٬ؾَِٗٚ ،ا ناْٛا قـ أيؿٚ ٙٛاعتاؿٚا عً ٘ٝيلؿغڈ َٔ
هِ يف اٱه ٖٛ ّ٬اـٌ َٔ ١ٝاكتـاؿ ايٓايٖٓ َٔٚ .ا
اينَٔٚ .عً ٘ٝؾإٕ هبب ؼل ِٜايلٻ ٵ
ميهٔ ايك :ٍٛإٕ ٖقا نإ سهُاڄ َ٪قچتاڄ ٚقـٚؿاڄ بٌلا٥ط ٚظلٚف ػاُٸ٫ٚ ،١
وت ٟٛعً ٢إط٬مڈ ؾُٝع ا٭مَٓٚ ١ا٭َهٓ ;١ؾإفا مل تهٔ ٖٓاى ػٌ١ٝڅ عً ٢عباؿ٠
اهلل ٚتكـٜو٘ ئ ٜهٖٓ ٕٛاى َ ٓٛٷع هلقا املٓع ٚايٓٗ ٞأٜٔاڄ(.)15
ٚكٴ ٳبُا أَهٔ ايك ٍٛبإٔ ْعل ٠ايتعاي ِٝاٱه ١َٝ٬إىل ايلهِ ٚايتِٜٛل  ٫تٓڀٟٛ
عًْٞٗ ٢ڈ ،بٌ ْٖ ٞاظل څ ٠إىل اـٌ َٔ ١ٝإٔ ٌٜٓػٌ ايؿلؿ (املًِچ )ٞبٌ٤ٞٺ ولَ٘ َٔ
ايتٛدټ٘ ٚاْ٫كڀاع ايتاّٸ إىل ايباك ٟتعاىلٚ ،ميٓع٘ َٔ سٔٛك ايقٖٔ يف ايِ.)16(٠٬
ت هتاك٠ڄ يف بٝتٗا ،ؼت ٟٛعًْ ٢كُٛٚ َٛك ع
ٴك ٟٚإٔ عا ١ٌ٥ناْت قـ عًډ ځك ٵ
ٚنُا ٜل ٟٚأكباب ايوٿٝٳل ٚا٭ػباك ؾإٕ ْوا ٤ايٓيبٸ نٔٸ ٜكتٓني يف ايعاؿ ٠أقٌُٚ ١أثٛاب
عًٗٝا ْك َٛبٌلڈ أ ٚسٛٝاْات عٚ ،سني ؿػٌ ايٓيبٸ ا٭نلّ| إىل بٝتٗاٚ ،نإ ٟٜٛٓ
نصوص معاصرة ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيف  0202م ـ  1441هـ

ايِ ،٠٬قاٍ هلا :اكؾعٖ ٞق ٙايوتاك َٔ ٠أَاَ ;ٞن ٫ ٞأكاٖا أثٓا ٤ايِ .)17(٠٬تكٍٛ
عا :١ٌ٥إٕ كه ٍٛاهلل| أماٍ تًو ايوتاكَٓٛ َٔ ٠عٗاٚ ،إْٸَ ٞنٸقتٴٗا ُٓٚعتٴ َٓٗا
ٚهاؿتني ٜتٸه ٧عًُٗٝا كه ٍٛاهللٚ .عً ٘ٝؾإٕ َؿٖٗ ّٛق ٙايلٚا ١ٜإٔ اَتعاض ايٓيبٸ
ا٭نلّ َٔ ايلهِ ٚايتِٜٛل مل ٜهٔ عاَٸاڄٚ ،إمنا ٖ ٛىتّٸ بٓاس١ٝٺ َٓ٘ ؼ ٍٛؿٕٚ
ايعباؿ ;٠ؾإٕٵ نإ جمللٸؿ اين ١ٜٓؾ ٬نلاٖ.)18(١
ٚقـ نإ ٖقا ايتكٝټـ بايٓوب ١إىل ايلهِ ٚايؿٓ ٕٛاملٌابٗ ١ي٘ قـ ٌْأ َٔ ٖقٙ
ايٓاس ;١ٝإف ٪ٜنچـ اٱه ّ٬بٌـٸ ٺ ٠عً ٢عـّ ٚدٛؿ َا ٌٜػٌ ايٓؿى َٔ ايٓكٚ َٛايِټٛٳك،
ٚو ٍٛؿ ٕٚايعبـ ٚباكٖٓ َٔٚ .٘٥ا ناْت املوادـ يف ايبـا ١ٜٴتبٵٓ ٢بأهايٝب َعُاك١ٜ
غا١ٜٺ يف ايبواطٚ ،١ناْت ؽً َٔ ٛمجٝع أْٛاع ايٓكٚ َٛايتناٜٚل ٚا٭يٛإ(ٚ .)19يف
اؿكٝك ١إٕ ٖقا ايٌٛم يف احملاؾع ١عًْ ٢كاٚ ٤ػً ْٛايع٬ق ١بني ايعبـ ٚػايك٘،
ايٓاً َٔ ٧هري ٠كه ٍٛاهلل| ٖٛ ،ايق ٟؿؾع باملوًُني إىل ايتأهٸ ٞب٘ يف ٖقٙ
ايٓاس .١ٝنُا لـ هلقا ايلأ ٟبايٓوب ١إىل ايِټٛٳك بعض ا٭ِْاك ٚاملٜ٪ٿـ ٜٔيف ا٭ؿٜإ
ا٭ػل ٣أٜٔاڄ(.)20
إٕ ايهجري َٔ ايق ٜٔىايؿ ٕٛايتِٜٛل إمنا ٜوتٓـ ٕٚيف َكاّ تربٜل كايؿتِٗ
يتِٜٛل فٚات ا٭كٚاغ يف اٱه ّ٬إىل ْكڀتنيُٖٚ ،ا :أٚٸ ڄ :٫إٕ ٖقا املٓع واؾغ عً٢
ايٛقاك ٚاهلځ ٵ ١ُٓٝا٭مي ١ٝيٲْوإ; يٝبك ٢كًٛقاڄ عًُٛ ٢ك ٠اهلل ،ؾٜ ٬تِٸ كهِ ُٛكت٘ أٚ
ّ بائلٚكٚ ;٠ثاْٝاڄ :هب ع َٔ ْاس١ٝٺ أػل٣
ا٫هتؿاؿَٗٓ ٠ا يف أثلڈ ؾٓٸ ٖٛ ٞقـٚؿٷ ْٚاق ٷ
ع إٔ ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى ً ٞٷ ٤ع ٚإٕٵ نإ عً ٢مٛڈ ْويبٸ أ٪َ ٚقچت ع و ٍٛؿ ٕٚاٱْوإ
ٚػايك٘ ايَ٬ل.)21(ٞ٥
ٚكٴ ٳبُا أَهٔ ايك :ٍٛإٕ ايق ٟنإ ميٓع ايلهٸاَني يف بـا ١ٜا٭َل َٔ كهِ
كتًـ أْٛاع ايِټ ٳٛك ع  ٫ٚهٝٻُا كهِ ُٛك ٠ايٓيب ٸا٭نلّ| ع ٖ ٛا٫سرتاّ ٚايتٛقري
ايق ٟناْٛا ٜبـ ْ٘ٚػاَ ٙكاّ كه ٍٛاهلل .يكـ أؿٸٖ ٣قا ايتشل ِٜإىل املٓع َٔ تِٜٛل
ٚكهِ ايٓيبٸ ا٭نلّ|.
ٚايـي ٌٝعًٖ ٢قا املـٻعَ ٢ا لـ َٔ ٙكهِ ٖاي١ٺ َٔ ْٛك س ٍٛايلأي ايٌلٜـ
يله ٍٛاهلل يف أٚاػل ايكلٕ ايجأَ اهلذلٟٸ  /ايكلٕ ايلابع عٌل امل٬ٝؿٟٸٚ ،إهـاٍ
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ايٓكاب عًٚ ٢دٗ٘ ايٌلٜـ يف ْٗا ١ٜايكلٕ ايتاهع اهلذلٟٸ  /ايكلٕ اـاَى عٌل
امل٬ٝؿٟٸ ،نع١َ٬ٺ عً ٢تٛقريٚ ٙمتٝٝن َٔ ٙها٥ل ايٓاي(ٚ .)22عًٜٓ ٫ ٘ٝبػ ٞايتٖٛټِ إٔ
املوًُني مل ٜهْٛٛا َڀچًعني عًٖ ٢قا ايؿٔٸ بٌهٌڈ َڀًل.
ٚيف امللسً ١املعاُل ٠متٸ إبـا ٤كتًـ اٯكا ٤يف ٖقا ايٌإٔ َٔٚ ،بٗٓٝاَ :ا
ت املؿيت يف فيو ؾإْ٘
فنل ٙايٌٝؽ قُـ عٳ ٵب ٴـ ;ٙإف ٜكَ ٍٛا َُٔ« :ْ٘ٛإْو إفا هأيڃ ٳ
ت عً ٘ٝسـٜح« :إٕ أًـٸ ايٓاي عقاباڄ  ّٜٛايكٝاَ ١املِٛٿك...»ٕٚ
هٛف هٝبو; ؾإٕٵ أٚكؿٵ ٳ
ؾايقٜ ٟػًب عً ٢ظٓٸ ٞأْ٘ هٝك ٍٛيو :إٕ اؿـٜح دا ٤يف أٜٸاّ ايٛثٓٚ ،١ٝناْت ايِټٛٳك
ٴت ٻتؼق يف فيو ايعٗـ يوببني :ا٭ٚٸٍ :ايًٗٚ ;ٛايجاْ :ٞايتربٸى مبجاٍ َٳ ٵٔ تلهِ ُٛكت٘ َٔ
شٚ .ٙٛاملِٛٻك يف
ايِاؿنيٚ .ا٭ ٍٚممچا ٜبػٔ٘ ايـٚ ;ٜٔايجاْ ٞممچا دا ٤اٱه ّ٬ملځ ٵ
ت
اؿايني ًاغ ٷٌ عٔ اهلل ،أ ٚممٗٿـٷ يٲًلاى ب٘ .ؾإفا ماٍ ٖقإ ايعاكٓإٚ ،قڂِـٳ ٵ
ايؿا٥ـ ،٠نإ تِٜٛل ا٭ًؼاْ مبٓني ١تِٜٛل ايٓبات ٚايٌذل َٔ املِٓٛعات»(.)23
نُا أًاك اٱَاّ اـُٝين& إىل ٓلٚك ٠كعآَ ١ٜاهب ١اؿهِ ٚاملٛٓٛع يف
ػِٖ ْٛقا اؿـٜحٚ ،قاٍ« :إٕ ظاٖل طا٥ؿ١ٺ َٔ ا٭ػباك; مبٓاهب ١اؿهِ
ٚاملٛٓٛع ،إٔ امللاؿ بايتُاثٚ ٌٝايِټ ٳٛك ؾٗٝا ٖ ٞمتاث ٌٝا٭ُٓاّ اييت ناْت َٛكؿ
ايعباؿ ،٠نكٛيَ٘ :ٳ ٵٔ دـٻؿ قرباڄ أَ ٚجٻٌ َجا٫ڄ ؾكـ ػلز عٔ اٱهٚ ;ّ٬قٛيَ٘ :ٳ ٵٔ ُٛٻك
ايتُاث ٌٝؾكـ ٓاؿٸ اهللٚ .ؾ ٘ٝاستُاٍٷ آػل ٜٓوًو ب٘ يف ايڀا٥ؿ ١ايجاْٚ ;١ٝقٛي٘ :أًـٸ
ايٓاي عقاباڄ  ّٜٛايكٝاَ ١كد ٷٌ قتٌ ْبٝٸ ڄا أ ٚقتً٘ ْيبپ; ٚكدٌ ٌٜٔٸ ايٓاي بػري عًِڈ; َِٛٚٸك
ِٜٛٸك ايتُاثٚ ;ٌٝقٛي٘ :إٕ َٔ أًـٸ ايٓاي عقاباڄ عٓـ اهلل  ّٜٛايكٝاَ ١املِٛٸك;ٕٚ
ٚأَجاهلا ،ؾإٕ تًو ايتٗـٜـات ٚايتٌـٜـات  ٫تٓاهب َڀًل عٌُ اجملوٸُ ١أْ ٚكٍ
ايِټ ٳٛك; ٓلٚك ٠إٔ عًُٗا ٜ ٫ه ٕٛأععِ َٔ قتٌ ايٓؿى احملرتَ ١أ ٚاينٿْا أ ٚايًٛاط أٚ
ًلب اـُل ٚغريٖا َٔ ايهبا٥لٚ .ايعاٖل إٔ امللاؿ َٓٗا تِٜٛل ايتُاث ٌٝاييت ِٖ هلا
عانؿَ .ٕٛع استُاٍ آػل يف ا٭ػري ٖٛٚ ،٠إٔ امللاؿ باملِٛٸك ٜٔايكاً٥ني بايِٛك٠
ب َعلٚف يف فيو ايعِلٚ .املعٓ ٕٛاملٛاؾل
ٚايتؼڀٝط يف اهلل تعاىل ،نُا َٖ ٛقٖ ٷ
ي٬عتباك ٚطباع ايٓاي إٔ دٳ ٵُعاڄ َٔ ا٭علاب ،بعـ ٖـّ أهاي نؿلِٖ ٚنول
أُٓاَِٗ بٝـ كه ٍٛاهلل| ٚأَل ،ٙناْت عًكتِٗ بتًو ايِٛك ٚايتُاث ٌٝباق١ٝڄ يف هلٸ
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قًٛبِٗ ،ؾِٓعٛا أَجاهلا; سؿعاڄ ٯثاك أه٬ؾِٗٚ ،سبٸ ڄا يبكاٗ٥ا ،نُا ْل ٣ستٸ ٢ايّٛٝ
ع٬ق ١مجعڈ عؿغ آثاك اجملٛهٝٸٚ ١عبـ ٠ايٓريإ يف ٖق ٙايب٬ؿ; سؿعاڄ ٯثاك أدـاؿِٖ.
ؾٓٗ ٢ايٓيبٸ| عٓ٘ بتًو ايتٌـٜـات ٚايتٗـٜـات اييت  ٫تٓاهب إ چ ٫ايهؿچاك َٚٳ ٵٔ
ٜتبعِٗ; قُعاڄ ٭هاي ايهؿل َٚاؿٸ ٠اينْـقٚ ;١ؿؾعاڄ عٔ هاس ١ايتٛسٝـٚ .عً ٘ٝتهٕٛ
تًو ايلٚاٜات ظاٖل٠ڄ أَِٓ ٚلؾ١ڄ إىل َا فٴنل»(.)24

اجلذٔر التارخيّٗ ٛلمتؾٕٖز يف اإلصالً ــــــ
ميهٔ ايعجٛك عً ٢ايكً َٔ ٌٝاملـاكى ٚايٌٛاٖـ اييت تٌري إىل َٛقـ ايعلب قبٌ
اٱه َٔ ّ٬ايلهِ ٚايتِٜٛل ،أَ ٚا ٜـٍٸ عً ٢أَلڈ ػاْٸ يف ٖقا ايٌإٔ; ؾإٕ ْكَٛ
قِل اؿريٚ ،نقيو أًعاك بعض ايعلب ،تجبت إٔ كهِ اٱْوإ ٚاؿٛٝإ نإ
ـ إٔ املوًُني ايِاؿني; سٝح ٚدـٚا إٔ ايٓيبٸ ا٭نلّ|
َعلٚؾاڄ عٓـ املوًُني .بٳ ٵ ٝٳ
نإ كايؿاڄ هلق ٙايلهٚ ،ّٛأْ٘ قـ أْهل ٙيف َلسً ١املٛادَٗ ١ع ايٌلى ٚايٛثٓٝٸ،١
ناْٛا ٜكٛي ٕٛبهلاٖ ١فيو(ٚ .)25بڀبٝع ١اؿاٍ ميهٔ ايعجٛك; طبكاڄ ملا ٚكؿ يف نتاب
«أػباك َهچ ،»١عًَ ٢وتٓـاتٺ ت٪نچـ ٚدٛؿ ايِټ ٳٛك ٚايله ّٛقبٌ ظٗٛك اٱه ،ّ٬بٌ يف
ُـك اٱه ّ٬أٜٔاڄ .ؾؿ ٞعِل اؾاًٖ ١ٝناْٛا ٜك َٕٛٛبتنٜني ايوټ ڂكـ ٚاؾـكإ
ٚا٭عُـ ٠ايـاػً َٔ ١ٝايهعبٚ ،١ناْٛا ٜلمسُٛ ٕٛك ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ًذاك ٚامل٥٬ه١
عً ٢ا٭عُـٚ ٠اؾـكإ َٔٚ ،تًو ايِټ ٳٛك ُٛك ٠ايوٝٸـ املوٝض× ٚأَٸ٘ ايوٝـَ ٠لِٜ
ايعقكاٚ ،÷٤ستٸ ٢امل٥٬هَ ١له ١َٛؿاػٌ ايهعبٚ .)26(١ايـي ٌٝعًُ ٢شٸٖ ١ق ٙايلٚا١ٜ
ِٛٳك ظًچت عً ٢ساهلا إىل سني سهِ عبـ اهلل بٔ اينبري يف املـ ،١ٜٓيف ايوٓ١
إٔ ٖق ٙاي ټ
ايجايجٚ ١ايوتٸني َٔ اهلذل.)27(٠
ٚبقيو ؾإٕ ايلهِ مل ٌٜٗـ امؿٖاكاڄ نبرياڄ يف ُـك اٱه ;ّ٬ػ٬ؾاڄ ملا نإ
عً ٘ٝا٫تٸذا ٙيف ايـٜاْ ١ايبٛفٚ ١ٜاملوٝش ،١ٝسٝح امؿٖل ؾٔٸ ايلهِٚ ،متٸ تٛظٝؿ٘ يف
إطاك ا٭ٖـاف ايتعًٚ ١ُٝٝايتبٌريٚ ١ٜايعباؿٚ .)28(١ٜيف ايكل ٕٚاي٬سك ١عٌُ ايِٓٸاع ٕٛع
ٚايؿٓٸاْ ٕٛيف ايبًـإ اييت متٸ ؾتشٗا عًٜ ٢ـ املوًُني ع عً ٢إعـاؿ املِاؿك ٚاملٛاكؿ
اي٬مَ ١ٱقاَٚ ١تنٜني أٚىل ايعُاكات ايـٚ ١ٜٝٓغري ايـ ١ٜٝٓيف اٱهٚ .ّ٬ميهٔ يٓا
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ٌَاٖـٚ ٠تٌؼ ّٝتأثري ٖق ٙايجكاؾات ع  َٔٚبٗٓٝا :ايجكاؾ ١ايبٝنْڀٚ ١ٝايكبڀ١ٝ
ٚايواهاْٚ ،١ٝنقيو آهٝا ايٛهڀ ٢أٜٔاڄ ع يف آثاك امللاسٌ اي٬سك ١بٌهٌڈ ٚآض.
ٚيف اؿكٝك ١ؾكـ تٌهډٌ َٔ ا٫ػت٬ط ٚاَ٫تناز بني ٖق ٙايعٓاُل اـاكد ١ٝأهًٛبٷ
دـٜـ تلى تأثري ٙعً ٢ايؿٔٸ يف مجٝع أكدا ٤ايعامل اٱه.)29(َٞ٬
ٚيف ٖقا ايٌإٔ ٜقٖب ايهجري َٔ ػربا ٤ايؿٔٸ إىل إٔ ايله ّٛايـٜٝٓٸ ١بعـ ظٗٛك
ب إىل أبعـ َٔ تِٜٛل ايكِّ امللتبڀ ١بايٌؼِٝات املكـٻه.)30(١
اٱه ّ٬مل تقٖٳ ٵ
ٚيهٔٵ َٓق أٚاػل ايكلٕ ايجايح عٌل امل٬ٝؿ( ٟايكلٕ ايوابع اهلذل )ٟظٗلت بعض
املٛٓٛعات ايـٚ ١ٜٝٓايٌؼِٝات املكـٸه ١يف فاٍ ايلهِ ،سٝح بـأ ايلهٸاَٜٗ ٕٛتُٸٕٛ
بلهِ ًؼِٝٸ ١ايٓيبٸ ا٭نلّ|ٚ .إٕ اي ټٓوٳؽ املِٛٻك ٠يهتاب «داَع ايتٛاكٜؽ»،
يلًٝـ ايـ ٜٔؾٌٔ اهلل«ٚ ،اٯثاك ايباق »١ٝاييت تعٛؿ إىل بـا ١ٜايكلٕ ايلابع عٌل
امل٬ٝؿ( ٟايكلٕ ايجأَ اهلذل َٔ ٖٞ ،)ٟأٚا ٌ٥ايهتب املٌتًُ ١عً ٢كهّٛڈ يٌؼِ١ٝ
وب اٯثاك املٛدٛؿ ٠ؾإٕ ٓٚع ايٓكاب عً ٢ايٛد٘ ايٌلٜـ
ايله ٍٛا٭ععِ|ٚ .عځ ٳ
يله ٍٛاهلل مل ٜهٔ َلهَٛاڄ قبٌ ايعِل ايِؿٟٛٸ(.)31
 َٔٚاؾـٜل بايقنل أْ٘ ميهٔ يٓا ،با٫يتؿات إىل ايٓټوٳؽ املِٛٻك ،٠تٌؼّٝ
ػًڍٝات أػل ٣غري ايله ّٛايـ ١ٜٝٓيف ايعامل اٱهٚ .)32(َٞ٬طبكاڄ يًٌٛاٖـ املتٛؾڍل٠
نإ ٖٓاى ايهجري َٔ ايله ّٛيف اؿُٸاَات ٚاملواكغٚ ،ست ٢يف بٛٝت اٱٜلاْٝني
أٜٔاڄٚ .نقيو ،عً ٢ايلغِ َٔ املٛقـ ايـٜين املؼايـ يًتِٜٛل يف تاكٜؽ اٱه ،ّ٬مل
ِٜـك سه ٷِ قڀع ٞبايتشل ،ِٜبٌ متٸ ايهٌـ عٔ كهّٛڈ دـاك ١ٜتعٛؿ إىل ايعِل
ا٭َٟٛٸ; إف تٓتُ ٞإىل أٚاػل ايكلٕ ا٭ٚ ٍٚبـا ١ٜايكلٕ ايجاْ ٞاهلذلٟٸ (أٚا ٌ٥ايكلٕ
ايجأَ امل٬ٝؿ َٔٚ .)ٟفيو ،عً ٢هب ٌٝاملجاٍ :يف قڂِري عُل )33(٠يف ًلم ا٭كؿٕ ٖٓاى
محچا ٷّ تعٗل عً ٢دـكاْ٘ ُٛكٷ با٭يٛإ املا ١ٝ٥عً ٢طبك١ٺ َٔ اؾّٸ ٖٞٚ ،ػوٿـ ُٛكاڄ
يوتٸ ًؼِٝاتٺ َٔ ايب٬طٚ .يف قِل اؿري ايػلب ،)34(ٞايق ٟمتٸ ْكٌ بكاٜا ٙإىل َتشـ
ؿٌَل ،تٛدـ أٜٔاڄ ُٴٛٳ ٷك ْٚكَ َٛجٌ تًو اييت متٸ ايعجٛك عًٗٝا يف قِري عُل.)35(٠
با٫يتؿات إىل ٖق ٙاـًؿٝٸات يف ؼل ِٜؾٔٸ ايلهِ ٚايتِٜٛل يف ايعامل اٱهَٞ٬
عً ٢ط ٍٛايتاكٜؽ ،باٱٓاؾ ١إىل اجملُٛعات ايٛاهعٚ ١املتعـٸؿ ٠يٌلغ ساٍ بعض ايعًُا٤
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ٚايؿٓٸاْني امل٪ثٸل ،ٜٔقًډُا ٚكؿ اؿـٜح عٔ ايلهٸاَنيٚ ،ايكً َٔ ٌٝنتب ايڀبكات قـ
اػتِٻتٵ بَِٗٗٓٚ ،ا :نتاب «ٓ ٤ٛايٓرباي ٚأْى اؾ٬چي يف إػباك املنٚٸْني َٔ
ايٓاي» ،ايق ٟأًاك إي ٘ٝاملكلٜن ٟيف ػڀڀ٘(ٚ .)36نقيو ٜٓبػ ٞا٫عرتاف بأْ٘ مل
ٜهٔ ٖٓاى سهِٷ قاطع بٌإٔ ؼل ِٜايتِٜٛلٚ .إٕ َٛقـ ايعامل اٱه َٔ َٞ٬ؾٔٸ
ايلهِ ٚايتِٜٛل مل ٜهٔ يف مجٝع امللاسٌ عًٚ ٢تري٠ٺ ٚاسـ ;٠ؾؿ ٞإٜلإ بٌهٌڈ عاّ
ٴك ٳبُا مل ٜهٔ ٖٓاى إسذا ٷّ عٔ كهِ بعض املٛٓٛعات ايـٜٝٓٸ ٫ٚ ،١هٝٻُا هري ٠ايٓيبٸ
ا٭نلّ|ٚ .قـ كمسٛا ايهجري َٔ ا٭سـاخ ٚايٛقا٥ع يف هري ٠كه ٍٛاهلل| أٚ
هري ٠بعض ا٭ْبٝا ٤اٯػلٖٚ .ٜٔق ٙايلهٜ ٫ ّٛكتِل ٚدٛؿٖا عً ٢املؼڀٛطات َٔ
ايهتب ،بٌ ميهٔ ايعجٛك عًٗٝا ٌَٚاٖـتٗا يف ا٭عُاٍ اـځ ٳنؾٚ ١ٝايؿوٝؿوا٤
ٚايوذٸاؿ ٚاٯثاك اٱٜلاْ ١ٝا٭ػلٚ ،٣أسٝاْاڄ يف املوادـ ٚا٭ٓلسَ ،١جٌَ :وذـ داَع
ٖاكٚ« ٕٚيٞٸ عٗـ» يف إُؿٗإ; إف ٌٜتٌُ ٖقا املوذـ عً ٢كهِڈ ٚتِٜٛلڈ قؿٛك
ملًځهځني قًچكني .نُا ميهٔ ايعجٛك عً ٢تِٜٛل باؿذِ ايڀبٝعٞٸ يٲَاّ ايلٓا×
يف َلقـ ٙايٌلٜـ يف ٌَٗـ املكـٸه.)37(١

اجلذٔر التارخيّٗ ٛلفَّ الزصي عٍد الغٗع ٛاإلواوّٗ ٛــــــ
بايٓعل إىل ايععُٚ ١ايتكـٜى ايٌاٌَ ايقٜ ٟهٓٸ٘ ايٌٝع ١ملٓاهب ١عاًٛكا ٤ؾكـ
أٚدـ فيو ثكاؾ١ڄ س ،١ٜٛٝعٝح تٌهچًت فُٛع څ َٔ ١ايوًٛنٝات ايـ ١ٜٝٓس ٍٛقٛك
ٚاقع ١عاًٛكا ;٤ؾتٓاغِ تاكٜؽ ايجكاؾ ١ايـ ١ٜٝٓيًٌٝعَ ١ع ايكٹٝٳِ ايعاًٛكا َٔ ١ٝ٥ايٓاس١ٝ
ايعًُٚ ،١ٝدعًٗا َتُٝٸن٠ڄ َٔ غريٖا .يكـ ناْت ٖق ٙاملًشُ ١اؿُاه ١ٝعً ٢ايـٚاّ
َٴًڃ ڇُٗ١ڄ يًؿٓاْني يف كتًـ امللاسٌ ايتاكىٚ .١ٝيف فاٍ ؾٔٸ ايتِٜٛل قاّ املِٛٿكٕٚ
ايٌٝع َٔ ،١ػ ٍ٬تِٜٛلِٖ ٭ًهاٍ ُٓٸاع املًشُ ١ايعاًٛكا ،١ٝ٥بؿتض طل ٜڈل إىل
ايعامل ايعًٚ ،ٟٛتوًٝط ائ ٤ٛعً ٢تاكٜؽ عاًٛكاٚ .٤إٕ ايله ّٛاؾـاك ١ٜيف املكاٖٞ
ٚايوكاٚ ،٤املوادـٚ ،أٓلس ١ايواؿ ٠ا٭ًلافَٝٚ ،ا ٙاٯباك ايكـمي ،١تٴ ٳعـٸ بأمجعٗا
َٔ ػًڍٝات ايجكاؾ ١ايعاًٛكا.)38(١ٝ٥
ٚيف ايعِل ايِؿ ٟٛػًچ ٢ػوٝـ ٖق ٙايٛاقع ١ايؿذٝع ١يف إطاك ايلهِ
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ت ْكً ڄ١
ٚايتِٜٛل(ٚ .)39يف اؿكٝك ١ؾإٕ اؿكب ١ايِؿَٓ ١ٜٛق عاّ ٖ947( ّ1540ع) أسـثٳ ٵ
ْٛع ١ٝيف ايبٹ ٵٓ ١ٝايؿٓٸ ١ٝٱٜلإٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ َقٖب ايتٌٝټع قـ تلى تأثري ٙيف
مجٝع أبعاؿ اؿٝا ٠ا٫دتُاع ١ٝ٭تباع٘ٚ ،نإ هبب ٖقا ايتأثري ٜعٛؿ إىل غًب ١ا٭بعاؿ
ايعلؾاْ ١ٝملقٖب ايتٌٝټع يف ايؿٔٸ اٱٜلاْ.)40(ٞ
َٚع فيو نًچ٘ ؾإٕ اٖ٫تُاّ بايؿٔٸ ايعاًٛكا ٞ٥قـ اتٻؼق يف ايعِل ايكاداكٟ
ٴبعٵـاڄ آػلٚ ،انتوب ًه٬ڄ كمسٝاڄ َٓوذُاڄ بٌه ڈٌ أنربٚ ،اْتٌل يف إطاك ػًچٝات
َولسٚ ،١ٝايله ّٛاؿذلٚ ،١ٜايلهِ عً ٢ايندازٚ ،ايله ّٛاؾـاكٚ ،١ٜستٸ ٢ايلهِ
عًٚ ٢ها٥ط اؿٌُ ٚايٓكٌ اـؿٝؿٚ ١ايجكٚ ،١ًٝيف ايهجري َٔ املٛاكؿ يف ؽڀٝط ُٓٚع
أًٝاَ ٤جٌ :ايبٝاكم ٚايلاٜات ٚا٭ؿٚات املتٓٛٸع ،١إىل َٜٓٛا ٖقاٚ .ناْت ٖق ٙاملٌاٖـ
تعلض يف ايتهاٜا ٚفايى ايعناٚ ،٤ناْت توتجري ايعٛاطـ ٚا٭ًذإ َكل١ْٚڄ بكلا٠٤
امللاثٚ ٞايٓٝاسٚ .١بقيو ؼٛٻيت فايى ايعنا ٤إىل َـاكي مسعٚ ١ٝبِلٚ ،١ٜنإ
املعًڍِ ٚامللبٸ ٞايهبري يف ٖق ٙاملـكهً ٖٛ ١ؼّ اٱَاّ اؿوني×(.)41
ٖٓ َٔٚا هب عًٓٝا إٔ ْ ٫ػؿٌ عٔ ايؿٔٸ ايعاًٛكا ٞ٥بُٛؿ٘ ؾلعاڄ َٔ ايؿٔٸ
اٱه َٞ٬ايق ٟمتٸ تٛظٝؿ٘ يف املولسٝات ايـٚ ١ٜٝٓايتِٜٛلات اـاُٸ ١باملٛٓٛعات
ايـ ٫ٚ ،١ٜٝٓهٝٻُا يف إطاك ايٓك َٛاٱٜلاْ ،١ٝاييت ٴتعٳ ٵلف باهِ «كه ّٛاملكاٖ »ٞأٚ
«كه ّٛايوكاٚ ;»١ٜفيو ٭ٕ ٚاقع ١عاًٛكا ٤نإ هلا تأثريٷ قلٸى يف ُٴًڃب سٝا ٠ايٌٝع.١
ٚيف ٖقا ايٌإٔ ميهٔ اٱًاك ٠إىل املِاؿك ا٭ؿبٚ ١ٝا٭ساؿٜح ٚايلٚاٜات
املعترب َٔ ،٠قب :ٌٝتِٜٛل نتاب «ك ١ٓٚايٌٗـا ،»٤مل٪يڍؿ٘ ايٛاعغ ايهاًؿ ،ٞايقٟ
اْتٌل بني املوًُني ايٌٝعَٓ ١ق بـا ١ٜايكلٕ ايعاًل اهلذل ٟؾُا بعـ(ٚ .)42باٱٓاؾ ١إىل
تأثري ايِٓ ْٛا٭ؿب ١ٝاملهتٛب ١ؾإٕ ايلٚاٜات املأثٛكٚ ٠ا٭ساؿٜح املٓكٛي ٫ٚ ،١هٝٻُا يف
إطاك َولس ١ايتعن ،١ٜنإ هلا ٚق ٷع َ٪ثٿل يف إهاؿ املواكغ ٚايله ّٛاؾـاك ١ٜفات
املٛٓٛعات ايـ ١ٜٝٓأٜٔاڄٚ .بقيو نإ ايلهٸاّ ٜوتُع إىل املٛٓٛع اـاْٸ مبا ٜتڀابل
َع ْكٌ ايلا ٟٚأ ٚقاك ٨ايتعن ١ٜأ ٚامللثٜٚ ،١ٝعٌُ عً ٢تِٜٛلٖا ،نُا َٖ ٞلتوُ ١يف
أفٖإ عاَٸ ١ايٓاي(ٚ .)43يف ْٗا ١ٜاملڀاف أؿٸ ٣فُٛع ٖق ٙايعٓاُل إىل تبًٛك ؾٔ
ڎ
ت ٴت ٵع ٳلف بع «كهّٛ
َوتكٌٸ ،ي٘ ػِا ِ٘٥ايؿٓٸٚ ١ٝاملعٓ ١ٜٛاـاُٸ ١ب٘ٚ ،اييت أػقٳ ٵ
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املكاٖ »ٞأ ٚأهًٛب كهِ «ايتِٜٛل ايتؼٝټً.»ٞ
إٕ ٖقا ايٓٛع َٔ ايلهِ ميجٿٌ دٗـاڄ دـٜـاڄ يف فاٍ ؾٔٸ ايلهِ يف ايجكاؾ١
ايٌٝعٚ ،١ٝايق ٟظٗل ػ ٍ٬ايكلٕ ايتاهع عٌل امل٬ٝؿٜٚ ،ٟٴ ٳعـٸ يف ا٭هاي َٔ ايؿٕٓٛ
ايٌعب ٚ .١ٝٴٜعٵ ٳلف ٖقا ايؿٔٸ بني عاَ ١ايٓاي بع «كه ّٛاملكاٖ .»ٞميهٔ اعتباك املكٗ٢
بُٛؿ٘ املٌٓأ ا٭ًُ ٞهلقا ايٓٛع َٔ ايلهِ; إف مل ٜهٔ ميجٿٌ فلٸؿ كابطٺ ٚثٝل َع
وب ،بٌ نإ أُشاب املكاٖ َٔ ِٖ ٞأٚا ٌ٥املكرتسني
ايٓكٌ (اؿهٛات )ٞؾشٳ ٵ
ٚاملڀايبني بٗقا ايٓٛع َٔ ايؿٔٸ يف ٖقا ايٌإٔ .إٕ «كه ّٛاملكاَِٖ »ٞڀًضٷ ٜأت ٞيُٛـ
ْٛعڈ َٔ ايلهِ ايلٚا ٞ٥با٭يٛإ اينٜتٜ ،١ٝـٚك سَٛٓٛ ٍٛعاتٺ ؿ ١ٜٝٓبڀٛيًَ ١ٝشُ١ٝ
ظٗلت يف َلسً ١ايجٛك ٠ايـهتٛك( ١ٜاملٌلٚط )١عً ٢أهاي تكايٝـ ايؿٔٸ ايٌعيب
ٚايـٜينٸ ،بتأثريڈ َٔ ايلهِ ايڀبٝع ،ٞايق ٟنإ ًا٥عاڄ يف س ٘ٓٝعًٜ ٢ـ ؾٓٸاْني غري
َتعًڍُنيٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕٸ «كه ّٛاملكاٖ »ٞقـ تبًٛكت ع عً ٢ػ٬ف اتٸذاٖات
ايلهِ ا٭ناؿميٚ ٞايتِٜٛل اؾـٜـ ع ػاكز فاٍ ايؿٔٸ ايلمس .ٞإٕ ٖقا ايٓٛع َٔ
ايلهِ ،ايق ٟنإ ٜعهى اٯَاٍ ٚايتڀًڊعات ايٛطٓٚ ١ٝايعكا٥ـ ايـٚ ١ٜٝٓكٚغ ايجكاؾ١
اـاُٸ ١يًڀبكات ايٛهڀ ٢يف اجملتُع ايبٌلٟٸ ،ميجٿٌ ظاٖل٠ڄ أنجل سـاث١ڄ َٔ ها٥ل
قٛايب ايله ّٛايعاَٸ َٔ( ١ٝقب :ٌٝكه ّٛايوتا٥لٚ ،ايله ّٛاؾـاك ١ٜيف ايبكاع املكـٸه،١
ٚايلهِ عً ٢اينداز مبٔاَني ؿٜٝٓٸٚ ١غري ؿٜٝٓٸ.)44()١
ع ٞع بوبب ايعلٚف ا٫دتُاع١ٝ
ٚيف اؿكٝك ١ؾإٕ ا٭ؿب املًشُٚ ٞايـٜين سٳ ٹ
اـاُٸ ١مللسًَ ١ا بعـ ايجٛك ٠ايـهتٛك( ١ٜاملٌلٚطٚ ،)١نقيو بوبب اؿاد ١ايلٚسٝٸ١
يـ ٣عاَٸ ١ايٓاي إىل ٖق ٙاملٔاَني ع باهتكباٍڈ ٚاهع .إٕ ٖق ٙا٭ؿبٝات ع باٱٓاؾ ١إىل
ؾٕٓٛڈ َٔ قب :ٌٝايؿٔٸ اؿهٛاتٚ ،ٞاملولغٚ ،ايتعنٚ ،١ٜكه ّٛاملكاٖ ٞع قـ بـأت
سلنتٗا ايڀًٝع ١ٝيف ايرتٜٚر يًجكاؾ ١ايٌٝعٚ ،١ٝكٚاٚ ١ٜاقع ١عاًٛكا ٤بني مجٝع
ايڀبكات( .)45إٕ َٔ بني أؾٌٔ منافز ايله ّٛاؾـاك ١ٜيف َٛٓٛع ٚاقع ١عاًٛكاٖٛ ٤
فيو املٛدٛؿ يف ٓلٜض ايوٝـ مٜـ (إَاّ ماؿ ٙمٜـ) يف إُؿٗإ .إٕ ايله ّٛاؾـاك ١ٜاييت
ت فُٛع١ڄ قٌٸ ْعريٖا َٔ ايله ّٛايـ١ٜٝٓ
مٜٻٓت دـكإ ٖقا اؿلّ ايِػري قـ أٚدـٳ ٵ
اٱهٚ .١َٝ٬تعٛؿ ٖق ٙايله ّٛإىل ايكلٕ اؿاؿ ٟعٌل اهلذل( ٟايكلٕ ايوابع عٌل
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امل٬ٝؿ.)ٟ
ٚيف ا٭هاي ؾإٕ َٔ ايٛظا٥ـ اهلاَٸ ١يًُٓاهو ايـٚ ١ٜٝٓايٌعا٥ل املقٖب ١ٝإثاك٠
ٚؼؿٝن ايٌعٛك ايـٜين ٚاملقٖيب يـ ٣عاَٸ ١ايٓايٚ .قـ أَهٔ هلقا ا٭َل إٔ ٜتشكډل يف
ايله ّٛاؾـاك ٫ٚ ،١ٜهٝٻُا يف إطاك كهِ ايٌؼِٝات ايـ ١ٜٝٓيف َا ٜٴ ٵع ٳلف بع «كهّٛ
املكاٖٚ .»ٞعًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ «ايلٚاٜات ايتِٜٛل »١ٜيف فاٍ ايؿٔٸ ايـٜين متجٿٌ
ايعِٓل ا٭نجل بكا٤ٶ يف ْكٌ املعتكـات إىل عاَٸ ١ايٓاي .إٕ ايٌؼِٝات ايـٜٝٓٸ ١يف
تكايٝـ َٓٚاهو ايٌٝع ١ع باٱٓاؾ ١إىل أْٗا ت٪ؿٸ َٔ ٟايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝإىل املنٜـ َٔ
اٖ٫تُاّ باٱميإ ٚإهاؿ ا٫كتباط املعٓ ٟٛيف ا٭دٛا ٤ايـٜٝٓٸ ١ع ت٪ؿٸ ٟنقيو إىل إعاؿ٠
تقنري املَٓ٪ني فـٸؿاڄ بايكٹٝٳِ اـايـٚ .٠يف اؿكٝك ١إٕ آثاكاڄ َٔ قب« :ٌٝايعٌا ٤ا٭ػري»
يًوٝـ املوٝض; أ ٚيٛس« ١عِل عاًٛكا »٤اييت أبـعٗا ايؿٓإ اٱٜلاْ ٞقُٛؿ
ؾلًذٝإ ،تٴ ٳعـٸ َٔ أبلم ايًٛسات يف ايجكاؾٚ ١ايؿٔٸ ايٌٝع ،ٞاييت تعهى ايتِٜٛل
ايـٜين( .)46نُا إٔ ٖق ٙايًٛسات متجٿٌ كٚا١ٜڄ ٭سـاخ ايتاكٜؽ املكـٻي ،عٝح تٔؿٞ
سٝا٠ڄ دـٜـ ٠عً ٢سٝا ٠املكـٻهني ٚا٭ٚيٝا.)47(٤
ٖٓ َٔٚا ؾإٕ ايهجري َٔ ايعًُاٚ ٤املؿهڍلٜ ٜٔقٖب إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ٚدٛؿ ٖقٙ
ايٓك َٛايـً َٔ ١ٜٝٓأْ٘ إٔ ٜواعـ اٱْوإ يف اي ٍُٛٛإىل غاٜت٘ ا٭ًُ ،١ٝاملتُجٿً ١يف
ا٫لقاب م ٛايتعايٚ ٞايكلب َٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل(ٚ .)48كٴ ٳبُا نإ ايڀلٜل ا٭بوط
يتعٝني أ ٚتٌؼٖ ّٝق ٙاـِ ١ِٝع عٝح ته ٕٛفـ١ٜڄ ؾُٝع ايوٓٔ ٚايتكايٝـ
ب م ٛايتعاي ;»ٞمبعٓ ٢اْ٫تكاٍ َٔ
ايـ ١ٜٝٓيًبٌل ع ٜهُٔ يف تعلٜؿٗا بأْٗا« :القا ٷ
َلتب١ٺ عاؿٚ ١ٜقـٚؿ ٠دـٸاڄ َٔ اؿٝا ٠ايبٌل ١ٜإىل بٴعٵ ٺـ أمسٚ ٢أنجل تعايٝاڄ ،عٝح
ٜه ٕٛؾَ ٘ٝتشلٿكاڄ َٔ مجٝع ايكٛٝؿ ٚا٭غٚ .ٍ٬بعباك ٺ ٠أػل :٣إٕ ٖق ٙاـِ ١ِٝعباك٠څ
عٔ :اْ٫تكاٍ َٔ املتٓاٖ ٞإىل ايَ٬تٓاٖ ،ٞسٝح ٜتِٸ بٝإ فيو َٔ ػ ٍ٬ا٭َجً١
ٚايُٓافز احملـٚؿٚ ٠احملوٛه.)49(١
إٕ املٛٓٛعات املڀلٚس ١يف ٖق ٙايله ّٛايـ ١ٜٝٓتلتبط عً ٢ايـٚاّ عٝا ٠أسـ
ا٭ٚيٝاٚ ٤ا٭ْبٝاٚ .٤عً ٢ايلغِ َٔ إٔ ا٭ٚيٝاٚ ٤ايٌؼِٝات املكـٻه ١تًعب ؿٳ ٵٚكاڄ قٛكٜاڄ
يف ٖق ٙايله ،ّٛإ٫چ إٔ مجٝع ٖق ٙايله ّٛإْٸُا تلَ ٞإىل ُٚـ ًٚلغ املٛٓٛع ا٭ًُٞ
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ٚاهلـف ايٓٗا ٞ٥املتُجٿٌ باملُٔٚ ٕٛاحملت ،٣ٛؿ ٕٚكهِ ٚدًٚ ٙٛؼ ْٛا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ٚيٝا.٤
ٖٓ َٔٚا ٌْ ٫اٖـ يف أنجل ٖق ٙايلهٚ ّٛايٓك َٛػِ١ِٝڄ قـٸؿٚ ٠باكم ٠يف ٚد٘
املكـٸي متٝٿن َٔ ٙها٥ل ا٭ًؼاْ(ٜٚ .)50ل ٣ؾلٜتٛٗٝف ًٛإ بـٳ ٵٚك ٙإٔ أُٖٸ ١ٝايؿٔٸ
املكـٸي أ ٚايؿٔٸ ايـٜين تعٛؿ إىل قتٜٛات ا٭ثل ايؿٓٸٚ ،ٞقاٍ يف فيو« :إٕ ايق ٟوع٢
با٭ُٖٸ ١ٝيف ايؿٔٸ املكـٸي ع أنجل َٔ أٟٸ ً٤ٞٺ آػل ع ٖ ٛقت َُٕٛٔٚ ٣ٛا٭ثل ايؿٓٸ،ٞ
ٚأهًٛب تڀبٝك٘ ٚػوٝـ .ٙيف سني إٔ ٖق ٙايعٓاُل يف ايؿٔٸ ايعٴلٵيف ٚغري ايـٜين إمنا
تربم يػا ١ٜإثاك ٠ايٌػـ ٚاْ٫بٗاك ٚاؿبٛك ػا ٙايؿعٌ اٱبـاع ٞؾكط»(ٖٓ َٔٚ .)51ا ؾكـ
فٖب إىل اعتباك ايٓكٚ َٛايله ّٛاٱهَٝ٬ٸ ١اػاٖاڄ ٜتعلٻض إىل ؼً ٌٝقت٣ٛ
 َُٕٛٔٚا٭ثل.
وعٓا ػاٌٖ املٔاَني املعٓ ١ٜٛيًله ّٛايـ ١ٜٝٓيف «ايتهاٜا».
ٚيف ٖقا اجملاٍ ٜ ٫ٳ ٳ
ٚمتجٿٌ ايتهاٜا يف اؿكٝكْٛ ١عاڄ َٔ ايعُاك ٠ايـٜٝٓٸ ،١اييت ناْت قا١ُ٥ڄ يف ايعِل
ايكاداكٚ ،ٟيف أغًب ايكل .٣إٕ كهٸاَٖ ٞق ٙايتهاٜا ناْٛا ٜوعٳ ٵ ٕٛعً ٢ايـٚاّ إىل
تنٜني ايؿٔا ٤مبا ٜتٓاهب ٚساد ١ايٓاي ،ؾهاْٛا يقيو ٜلمسٌَ ٕٛاٖـ َٔ ٚاقع١
عاًٛكاٚ ،٤قِّ ايكلإَٓٔٚ ،اَني اـري ٚايٌلٸٚ .طبكاڄ يًـكاهات ٚا٭عاخ
املٛدٛؿ ٠ؾإٕ غا ١ٜايلهٸاَني ٚاملِٛٿك ٜٔناْت ع باٱٓاؾ ١إىل اسرتاّ َعتكـات ايٓاي ع
ٖ ٞايعٌُ عً ٢إب٬ؽ ايلهاي ،١يف إطاك ايتأنٝـ عً ٢اؾٛاْب ا٭ػ٬قٚ ،١ٝاؿؿاظ
عً ٢ايوذاٜا اٱْواْ ١ٝاملتأثٿل ٠بأسـاخ عاًٛكاٚ ٤هري ٠ا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاك^ٚ ،تُٝٛـ
املٔاَني املعٓ ١ٜٛببٝإڈ بوٝط ٚبًٝؼٚ .ميهٔ يٓا َكاكَْ ١ا ٜٴٌب٘ ٖقا ايٓٛع َٔ يوإ
اؿاٍ يف ايتهاٜا بله ّٛاملكاٖٚ ،ٞتؿوريٖا عًٖ ٢قا ا٭هاي(.)52
 َٔٚاؾـٜل بايقنل أْ٘ عً ٢ايلغِ َٔ إٔ أُٖٸ ١ٝايؿٔٸ ايٌٝع ٞيف إٜلإ قـ
ت باٖتُاّ نتٸابٺ َٔ أَجاٍ :تَٛاي أكْٛيـٚ ،ثلٚت عهاًٚ ،١بًلٚبًٚ ،ّٛيٓٝـا
سعٝٳ ٵ
نُاكٚفٚ ،آْا َاكٚ ،ًٌُٝ ٟأٚنإٚ ،غريِٖٜ ،بـ ٚإٔ ٖ ٤٫٪احملكڍكني إْٸُا ؿكهٛا
منافز اٯثاك ايؿٓٸ ُٔٓ ١ٝاٱطاك ايتاكى ٞع ا٫دتُاعٚ ،ٞبا٫يتؿات إىل ٖق ٙايل،١ٜ٩
ٚمل ٜكَٛٛا بأٟٸ ؿكاه١ٺ داؿٸ ٠يعكا٥ـ ايٌٝع ١يف َا ٜتعًډل بايؿٔٸ اٱهٚ .َٞ٬عً ٘ٝؾإٕ
ايتأثري ايعًُ ٞهلق ٙايتِاٜٚل ٚايٓك َٛايـ ١ٜٝٓع بػضٸ ايٓعل عٔ ايٓٛاس ٞايؿٓٸ ١ٝايهجري٠
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ؾٗٝا عٚ ،ايقِٜ ٟبٸ يف ا٫ػا ٙاؾُاٖري ٟيعاَٸ ١ايٓاي م ٛايـٚ ٜٔسٔٛكِٖ ايٛاهع
يف ايٌعا٥ل ٚاملٓاهو ايـ ،١ٜٝٓأَ ٷل ٜـع ٛإىل ا٫يتؿات ٚايتأَټٌٚ .املِٗٸ ٖ ٛإٔ ايلهّٛ
اؾـاكٚ ١ٜكه ّٛاملكاٖ ;ٞبُٛؿٗا إسـَ ٣عاٖل ٚػًچٝات ايؿٔٸ ايـٜين يف إٜلإ ،قـ
ڎ نبريٚ .عً ٫ ٘ٝبٴ ٻـ َٔ
ؾكـت ػِِٝتٗا ٚدـٚاٝ٥ٸتٗا ا٭ٚىلٚ ،تٔا ٍ٤بلٜكٗا إىل سـ
ايعٌُ عً ٢اتٸؼاف ايتـابري َٔ أدٌ إعاؿ ٠إسٝاٖ ٤ق ٙايجكاؾٚ ١ايؿٔٸ ايـٜين.

املضٗخّٗٔ ٛرصي الغدؾّٗات ،أحباخٌ متّٗدٖ ٛــــــ
إٕ املؿلؿ ٠ايْٛٝاْ »eikon« ١ٝتعين ايتِٜٛل .إ٫چ إٔ ٖق ٙاملؿلؿ ٫ ٠تعين يف ايجكاؾ١
ا٭ڂكثٛفٴنو ١ٝه ٣ٛػوٝـ ُٴٛٳك عٔ املٛٓٛعات ايـٜٝٓٸٚ .١إٕ نٌٸ تِٜٛل يًوٝـ
املوٝض بُٛؿ٘ ابٔ اهلل أ ٚنًُت٘ ،أ ٚايوٝٸـَ ٠ل ِٜايعقكاٚ ٤ايكـٸٜونيٚ ،نقيو
املٌاٖـ ٚايلٚاٜات املأثٛك ٠يف ايهتاب املكـٸي ،ٴتعٳ ٸـ َٔ ْكٚ َٛكه ّٛايٌؼِٝات،
ٚتٴ ٳعـٸ أَجً١ڄ ًٛٚاٖـ عً ٢ايتذوټِ(ٚ .)53بٓا٤ٶ عً ٢ايٖٛ٬ت ا٭ڂكثٛفٴنو ٞؾكـ اػتِٸت
ايٓك )Icon( َٛباملوٝشٝٸ ١ايٌلق ١ٝؾكطٚ .بعـ اْٗٝاك اٱَرباطٛك ١ٜايبٝنْڀ ١ٝاهتُلٸت
ٖق ٙايٓك َٛيف ايؿٔٸ ايـٜين ايلٚهٚ ،ٞمل ٜتِٸ تعُُٗٝا عً ٢مجٝع املوٝشٝٸ ١أبـاڄٚ .عً٢
ٖقا ا٭هاي  ٫ميهٔ تِٓٝـ كه ّٛايػلب املوٝش ٞؼت عٓٛإ« :كهّٛ
ايٌؼِٝٸات»(.)54
إٕ «كه ّٛايٌؼِٝٸات» تٌري يف َعٓاٖا َٚؿَٗٗٛا اـاْٸ إىل كه ّٛفات ٴبعٵ ٳـ ٵٜٔ
يًوٝـ املوٝضٚ ،ايوٝـَ ٠ل ِٜايعقكاٚ ،٤ايكـٸٜوني ،أ ٚاملٌاٖـ ايلٚا َٔ ١ٝ٥ايهتاب
املكـٸيٚ .ميهٔ ع باٱٓاؾ ١إىل ايِټٛٳك املتكـٸَ ١ع ْوبٖ ١قا املِڀًض إىل ايعٓاُل
اـاُٸ ١بامللاهِ ايـٚ ،١ٜٝٓيٛسات ايلهِٚ ،ايِټ ٳٛكٚ ،ستٸ ٢أبٓ ١ٝايهٓا٥ى أٜٔاڄ(.)55
إٕ ايٓك َٛيف بـا ١ٜا٭َل ناْت يف ايػايب تٌٌُ ايله ّٛعً ٢ايًٛسات اـٌب١ٝ
ايكابً ١يًشٌُ ،أ ٚايله ّٛايٌُع( ١ٝاييت نإ ٜتِٸ تِٜٛلٖا بٛاهڀ ١توؼني ايٌُع
َٚند٘ با٭يٛإ)ٚ ،نقيو كه ّٛايتُربا(( )56سٝح ٜتِٸ َنز ايبٝض باـٌٸ)َٚ .ع فيو
ؾإٕ ايٓك َٛيف َعٓاٖا ايٛاهع تٌٌُ ايتِاٜٚل ٚايله ّٛاؾـاكٚ ١ٜايؿوٝؿوا ٤املٛدٛؿ٠
عً ٢دـكإ ايهٓا٥ىٚ ،ايِټ ٳٛك ٚايٓك َٛاملله ١َٛعً ٢ثٝاب ايكواٚهٚ ،١ايِټٛٳك
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املٛدٛؿ ٠عً ٢احملاكٜب ٚا٭ْادٚ ٌٝايهتب اـاُٸ ١بايعباؿٚ ٠ايًِٛات ٚا٭ؿع،١ٝ
ٚنقيو ايًِٝب ٚها٥ل ا٭ثاخ ٚا٭غلاض املٓك ١ًٛاـاُٸ ١بايهٓٝوٚ .١ميهٔ
يٓك َٛايٌؼِٝات إٔ تهَٓ ٕٛشٛت١ڄ أ ٚقؿٛك٠ڄ عً ٢اـٌب ٚايعاز أ ٚاملعاؿٕ أٜٔاڄ،
بٌ  َٔٚاملُهٔ إٔ تهَ ٕٛله١َٛڄ عً ٢ايكُاَ ٚايهجري َٔ املٛا ٸؿ ا٭ػلٜ .٣أتٞ
تٛظٝـ ٖق ٙايِټٛٳك يف ػـَ ١ا٭ٖـاف ايعباؿٚ ١ٜايتعًٚ ،١ُٝٝتنٜني ٚمػلؾ ١ايهٓا٥ى،
ٚتٴ ٳع ٸـ َٔ ايًٛامّ ائلٚك ١ٜيًعباؿٚ ٠ايتٔلټع(.)57
ٚيف َا ٜتعًډل بأٚٸٍ اهتؼـاّڈ يًله ّٛايٌؼِ ١ٝامل٪ثٿل ٠ق :ٌٝإٕ أِٖٸ ًؼِ ١ٝعٓـ
املوٝشٝني ا٭ڂكثٛفٴنى ًٖ ٞؼِ ١ٝايوٝـ املوٝض عٝو ٢بٔ َلٜ ِٖٚ .ِٜعتكـ ٕٚإٔ
ًؼِ ١ٝعٝو ٢املوٝض بُٛؿ٘ «ايٌؼِٝٸ ١ا٭ٚىل» قـ متٸ إبـاعٗا يف سٝاتٜ٘ٚ ،قنلٕٚ
ٖق ٙايٌؼِ ١ٝبُٛؿٗا «ايِٛك ٠املكـٸه ١أ ٚايِٛك ٠اؿكٝك ،»١ٝسٝح متٸ إبـاعٗا ؿٕٚ
تـػټ ڈٌ َٔ ايبٌلٚ .طبكاڄ يًلٚاٜات ايتاكى ١ٝاملتعـٿؿ ٠ؾإٕ هلقا ايٓكٍ َعذنات ٚقـك٠
ًؿاٚ .١ٝ٥قـ متٸ إبـاع ٖقا ايلهِ بڀًبٺ َٔ أبػاك أٚناَا اـاَىًَ ،و (هاك٥ٚني)،
 ٖٞٚبًـ څُ ٠ػري ٠ناْت تكع يف اؿـٸ ايؿاٌُ بني اٱَرباطٛك ١ٜايلَٚاْٚ ١ٝا٭ًهاْ.١ٝ
ٚقـ بعح ٖقا املًو كهٸاَاڄ إىل ايوٝـ املوٝض; نٜ ٞلهِ ُٛك٠ڄ ي٘ٚ ،يهٔٸ ٖقا
ايلهٸاّ ،كغِ نٌٸ اؾٗٛؿ املبقٚي ،١مل ٜوتڀٹ ٵع إٔ ٜتبني ً٦ٝاڄ َٔ ََ٬ض ٚد٘ ايوٝـ
املوٝض ،ه ٣ٛايٓٛك ايق ٟهًڍً٘ٚ ،يقيو مل ٜتُهډٔ َٔ كهِ َ٬ق٘ٚ .يقيو طًب
ت مجٝع
ايوٝـ املوٝض َٔ احملٝڀني ب٘ إٔ ٜأتٛا ي٘ ببٴلٵؿ٠ٺ ،ثِٸ ًـٻ ٚدٗ٘ بٗاٚ ،اْڀبعٳ ٵ
ََ٬ض ٚػڀٛط ٚدٗ٘ عًٗٝآَٚ ،ق فيو اؿني أطًل عًٖ ٢ق ٙايبٴلٵؿ ٠اهِ «بٴلٵؿ٠
ؾٛكْٝها» ٖٛٚ ،اهِٷ َٓشٛت َٔ نًُتني ٫تٝٓٝتنيُٖٚ ،ا )wera( :مبعٓ ٢اؿكٝك،ٞ
 )eikonica(ٚمبعٓ ٢ايتِٜٛل(.)58
ٚدا ٤يف ايلٚاٜات :إٕ ٖقا املًو بعـ ًؿاَ َٔ ٘٥لض اؾقاّ; بربنٖ ١قٙ
ايِٛك ،٠عُـ إىل إًٗاك إمياْ٘ باملوٝش َٔ ،١ٝػ ٍ٬اهتبـاٍ ٖق ٙايبٴلٵؿ ٠بأسـ
ا٭ُٓاّ املكاَ ١عً ٢بٛاب ١املـٚ .١ٜٓقـ هبل يًوٝـ املوٝض عٝو ×٢إٔ أكهٌ ٖقٙ
ايبٴلٵؿ ٠ع ٚامسٴٗا :ايِٛك ٠اؿكٝكٚ ،١ٝاييت تٌري إىل تِٜٛل ايوٝـ املوٝض ع َلؾك١ڄ
بلهاي ١إىل املًو أبػاكٚ .قـ بٌٻل ٙيف تًو ايلهاي ١بايٌؿا َٔ ٤اؾقاّ٫ٚ .سكاڄ متٸ ٓٚع
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ٖقا ايتِٜٛل يف بٛاب ١املـ ;١ٜٓيته ٕٛأَاّ َلأ ٣اؾُٝعٚ .يهٔٵ بعـ فيو بؿرت٠ٺٚ ،إثل
اٖ٫تُاّ املتناٜـ َٔ قٹ ٳبٌ عُ ّٛايٓاي بٗقا ايتِٜٛلٚ ،ظٗٛك بٛاؿك ايٛثٓٝٸٚ( ١بوبب
املعادن اييت ظٗلت هلقا ايتِٜٛل)ُ ،ـك أَلٷ َٔ قٹ ٳبٌ أهكـ ٖق ٙاملـ ١ٜٓبإػؿاْٚ ٤كٌ
ٖقا ايتِٜٛل َٔ بٛٸاب ١املـٚ .)59(١ٜٓعً ٢أٟٸ ساٍڈ ؾإٕ ٖقا املواكٚ ،نقيو ٚدٛؿ
اـًؿٝات ايجكاؾ ١ٝاملتٓٛٿع َٔ ،١قب :ٌٝايجكاؾ ١ايْٛٝاْ ١ٝع ايل ،١َٝٚأًاع ؾٔٸ تِٜٛل
ايٌؼِٝٸات بني املوٝشٝٸني ا٭ڂكثٛفٴنى بايتـكٜر.

اجلذٔر التارخيّٗ ٛلتؾٕٖز الغدؾّٗات يف املضٗخّٗ ٛــــــ
ميهٔ ايكٖٓ :ٍٛاى طلٜلٷ ٚاسـ إىل تبٜٛب ايتكايٝـ ايـٚ ،١ٜٝٓتكوُٗٝا عً٢
أهاي املٛاؾك ١أ ٚاملؼايؿَ ١ع ايٓكٚ َٛايِټٛٳك فات ايبٴ ٵعـ ٜٔأ ٚث٬ث ١ٝا٭بعاؿ يف قايب
ايُٓٛفز أ ٚايتذوټِ اٱهلٚ .)60(ٞيف ٖقا اجملاٍ ىتًـ َٛقـ املوٝشٝٸني ،ايهاثٛيٝو
ڎ َاٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ ايهٓٝو١
ٚا٭ڂكثٛفٴنى ٚايربٚتوتاْت ،ؾُٝا ب ِٗٓٝإىل سـ
ا٭ڂكثٛفٴنو ;١ٝبوبب ْعلتٗا إىل اؿٝاٚ ٠اٱميإ املوٝشٞٸ ،ؽتًـ عٔ ايهٓٝو١
ايهاثٛيٝه ١ٝايلَٝٚٸٚ ١ايربٚتوتاْت ١ٝاػت٬ؾاتٺ أهاهٖٓ َٔٚ .)61(١ٝا ؾإٕ املوٝشٝني
ا٭ڂكثٛفٴنى ٜعبٿل ٕٚعٔ ايِټٛٳك ٚايٓك َٛاملٛدٛؿ ٠يف ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ١ٝبُٛـ
ايع «ايتُجاٍ» (ٜ ٫ٚ ،)Portraitلٳ ٵْٗٚا دـٜل٠ڄ بُٛـ ٚعٓٛإ «ا٭ٜكٜ ِٖٚ .»١ْٛلٳ ٵ ٕٚإٔ
ا٫ػا ٙايؿٓٸ ٞيف ايػلب املوٝشٚ ٞايـٜاْ ١ايهاثٛيٝه ١ٝع سٝح عاًت يف اؿـٸ ا٭ؿْ٢
َلسً١ڄ ؼت هڀ ٠ٛايؿهل اٱْواْ ٞع ٜ ٫وتڀٝع بٝإ تعاي ِٝأهى ا٭ٜكْٛات بٌهٌڈ
ًؿچاف ُٚلٜض .طبكاڄ يبٝإ ايٖٛ٬ت ا٭ڂكثٛفٴنو ٞتٴ ٳعـٸ ا٭ٜكْٛات ؼٛٸ٫ڄ ػاُٸاڄ بايٌلم.
ٚإٕ ايتُجاٍ ٚإٕٵ نإ ٜتشكچل طبل ػِا ّ٥ثابتَ ،١جٌ :ا٭ٜكْٛات ،إ٫چ أْ٘ ٌٜ ٫ري إىل
َعإڈ أبعـ َٔ اؿٝا ٠املاؿٸٚ ١ٜا٭كٓٚ ،١ٝإٕ ايػا َ٘ٓ ١ٜفلٸؿ اؿؿاظ عً ٢ايٌب٘( .)62إٕ
ٖق ٙايتُاث ٌٝتعذن عٔ بٝإ املعاْ ٞايلٚساْٚ ،١ٝإٓؿاَ ٤وشَ ١تعاي ١ٝعًٖ ٢قٙ
املعامل ،يف سني إٔ كهِ ا٭ٜكْٛات ٚايٌؼِٝات ايهٓو ١ٝا٭ڂكثٛفٴنو ٫ ١ٝتهتؿٞ
مبذلٸؿ بٝإ ايعاٖل احملوٛي ،بٌ إْٗا تٌري نقيو إىل ا٭َٛك غري احملوٛه ١أٚ
املؿاٖ ِٝايلٚسٝٸ ١ملا ٜٴلاؿ ايتعبري عٓ٘ أٜٔاڄ .إٕ ٖق ٙايهٓٝو ١تٓهل ٚتٓبق ايكٹٝٳِ
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ايڀبٝعٚ ١ٝايِټٛٳك ث٬ث ١ٝا٭بعاؿ اييت تنٜٿٔ ايهٓا٥ى ايهاثٛيٝه ١ٝايل.)63(١َٝٚ
يكـ أثاكت ٖق ٙاملوأي ١ايهجري َٔ ايٓكاًات ٚاملٓامعات يف ٖٛ٫ت تِٜٛل
ا٭ٜكْٛاتٚ .يف ْٗا ١ٜاملڀاف ؼكډكت ايػٳځًب ١اؿامس ١٭ُشاب ايٓنع ١ايعاَٸ ١يف تكـٜى
ا٭ٜكْٛاتٚ ،فيو يف  ّٜٛا٭سـ املكـٸي هٓ ،ّ843 ١سٝح متٸ يف فيو ايعاّ إقاَ ١فُع
نٓو ٞيف ايكوڀٓڀ ،١ٝٓٝسٔل ؾ ٘ٝايهجري َٔ اؾُاٖري يف نٓٝو ١أٜاُٛؾٝا،
ت إعاؿ ٠ا٭ٜكْٛات ٚايتُاث ٌٝإىل ا٭بـٚ ،أق ِٝسؿٌٷ مبٓاهبٖ ١قا ايِٓل ٚاؿځ ٳـخ
ٚمتډ ٵ
اهلاّٸ يف ايهٓٝو ١ا٭ڂكثٛفٴنو.)64(١ٝ
ٚنقيو ا٭َل يف تٝٸاك اٱُ٬غ ايًٛثل ٟايق ٟمل ٜهٔ َٛاؾكاڄ متاَاڄ عً ٢مجٝع
أْٛاع ا٭ٜكْٛات ،إ٫چ أْ٘ ع ػ٬ؾاڄ يبعض ايتٝٸاكات ا٭ػلَ ،٣جٌ :ايهايؿٝٓٝني ،ايقٜٔ
ناْٛا ٜـع ٕٛإىل إماي ١مجٝع ايِټٛٳك ع مل ٜتِٸ ه ٣ٛإماي ١ايكًَٗٓ ٌٝا; إف إْ٘ نإ ٜتُتٸع
مبل١ْٚٺ أنرب .يكـ نإ ايهايؿٜ ٕٛٝٓٝـع ٕٛبٌـٸ ٺ ٠إىل إيػا ٤مجٝع ايِټٛٳكٜٚ ،تشـٸثٕٛ
عٔ ايٛٳ ٵعغ يف َٛادٗ ١ايتُوٸو با٭ٜكْٛاتٜٚ ،عًُ ٕٛعً ٢إمايَ ١ا نإ ي٘ ُبػ١څ
تن َٔ ١ٜٝٓٝايهٓٝو٫ ;١عتكاؿِٖ بإٔ املَٓ٪ني ٚاؿآل ٜٔيف ايهٓٝوٜ ٫ ١لنچن ٕٚع
َع ٚدٛؿ ٖق ٙايِټٛٳك ع عً ٢ايعباؿٚ .٠يقيو مل ٜهٔ ٖٓاى تٛاؾلٷ يف مجٝع َلاسٌ
اٱُ٬غ عً ٢ا٫هتؿاؿ َٔ ٠ايِټٛٳك(َٚ .)65ع فيو نإ َاكتٔ يٛثل هٝن علض ايتًِٝب
ُٛٚك ٠عٝو ٢عً ٢ايًِٝب( .)66إ٫چ أِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜكشُ ٕٛايِټٛٳك ايلٚا ١ٝ٥يف
ايعباؿات اؾُاعٚ ،١ٝنقيو يف أؿعٝتِٗ اـاُٸ.)67(١
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ناْت قِّ ايهتاب املكـٸي يف عِل اٱُ٬سات
تواِٖ بـٚكڈ ٓ ٌٝ٦يًػا ١ٜيف فاٍ ايؿٔٸ ،بايكٝاي إىل املٛٓٛعات غري ايـ .١ٜٝٓيف سني
إٔ عهى قِّ ايهتاب املكـٸي نإ ستٸ ٢يف ايبًـإ ايهاثٛيٝهٌٜ ١ٝهڍٌ
املٛٓٛع ايػايب(ٚ .)68عً ٢أٟٸ ساٍڈ ؾكـ بـأت ٖق ٙاـِ ١َٛهٓ ّ1520 ١يف ايهجري َٔ
املٓاطل ا٭ٚكٚب ،١ٝسٝح قاَٛا بإُ٬غڈ ثكايف يف املٓع ١َٛايـَ ،١ٜٝٓع ايـػ ٍٛإىل
ايهٓا٥ىٚ ،تڀٗري ٖق ٙا٭َانٔ َٔ ايِٛك ٚها٥ل ا٭ًٝا ٤املكـٸه ١امللتبڀ١
بايڀكٛي ايـٚ ،١ٜٝٓهٝاهاتٗا املعاكٓ ١يٮٜكْٛات( .)69إٕ ايهٓٝو ١ايربٚتوتاْت ١ٝقـ
كؾٔت سٔٛك ا٭ٜكْٛات ٚايتُاث ٌٝيف ايعباؿات اؾُاعٚ ،١ٝنقيو يف ا٭ؿع١ٝ
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ٚا٫بتٗا٫ت اـاُٸ ١أٜٔاڄٚ ،عاكٓت تنٜني ٚمػلؾ ١ايهٓٝو ١بٗق ٙايِټٛٳك
ُٛٳك ايكـٸٜوني ػوٝـاڄ يعباؿ ٠ا٭ٚثإ ايهٓو.١ٝ
املكـٸه ،)70(١بٌ اعتربٚا أٜٔاڄ ٴ
ٚيهٓٗا يف ايٛقت ْؿو٘ مل تهٔ َٛاؾك١ڄ عًَ ٢هاؾش ١ا٭ٜكْٛات بٌهٌڈ َڀًلَٔٚ .
اؾـٜل بايقنل إٔ ؾلض ايكٛٝؿ عً ٢ايؿٔٸ َٔ قٹ ٳبًِٗ نإ أًـٸ ٚأنجل إُلاكاڄ َٔ
َهاؾش ١ا٭ٜكْٛات ٚايتِاٜٚل يف ايعِل ايبٝنْڀ ;ٞ٭ٕ ٖقا اؿذِ َٔ اٱُلاك عً٢
َهاؾش ١ا٭ٜكْٛات ٚايِټ ٳٛك نإ َٛدٻٗاڄ إىل ا٭ًؼاْ ايق ٜٔناْٛا ٜٓتؿعٖ َٔ ٕٛقا
ايٓٛع َٔ ا٭ٜكْٛات ٚايِټ ٳٛك ٚعباؿ ٠ا٭ٜكْٛاتٚ ،مل ٜهٔ َٛدٸٗاڄ إىل فات ايِټٛٳك(.)71

وٕقف املضٗخّٗ ٛاألُرثٕ ُنضّٗ ٛوَ ؽٍاع ٛالتىاثٗن ــــــ
َٔ ٚدْٗ ١عل املوٝشٝني ا٭ڂكثٛفٴنى ،نُا ٴٜعٳ ٸـ ن ّ٬ايهتاب املكـٸي ْٛعڄا
َٔ ايتِٜٛل ،نقيو ميهٔ اعتباك ايتِٜٛل ْٛعاڄ َٔ ايهٜ .ّ٬ك ٍٛايكـٸٜى
باهًٛٝٝي ( 330ع  )ّ379يف ٖقا ايٌإٔ« :إٕ ايقٜٓ ٟكً٘ ايه ّ٬بٛاهڀ ١ا٭فٕ ٜعٌُ
ايلهِ عًْ ٢كً٘ بٛاهڀ ١ايوهٛت َٔٚ ،ػ ٍ٬ايتِٜٛلٚ .بٛاهڀٖ ١ق ٜٔا٭َلٜٔ
املكرتْني ببعُٔٗا عً ٢ايـٚاّ ميهٔ اي ٍُٛٛإىل إؿكاى أَلڈ ٚاسـ»(ٚ .)72يف ايٛاقع ؾإٕ
ايتُاث ;ٌٝبوبب قابًٝتٗا ايتِٜٛل ،١ٜتعٌُ عً ٢كهِ املٓادٝات اٱهلٚ ،١ٝتواعـ
املَٓ٪ني عً ٢ايتؿهري ٚايتأَټٌ ٚإؿكاى ايِٓ ْٛايـٜٝٓٸ ١بٌهٌڈ عُٝل .إٕ ٖقا املؿّٗٛ
٪ٜنڍـ عً ٢ايـٻ ٵٚك ايهٚ َٞ٬ايتعً ُٞٝيًتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛاتٚ .يف ا٭ٌُ ؾإٕ ايقٜ ٟتِٸ
علٓ٘ يف ايتُاث ٌٝاملوٝشٝٸٜ ١ٴعبٿل عٔ ايكِّ ٚاملؿاٖ ِٝايهآَ ١يف ايهتاب املكـٸي.
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي اعتربٚا ايتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات املوٝش ١ٝكها ٌ٥إهلٝٸٚ .١قـ قاَت
ايتُاث ٌٝأٜٔاڄ عً ٢ط ٍٛايتاكٜؽ بًعب ؿٳ ٵٚكٖا بكٛٸ٠ٺ عً ٢ايـٚاّٚ ،يف أكٚع ُٛك٠ٺ ٚأمتچٗا،
نُا أنچـ ايكـٸٜى باهًٛٝٝي يف ٖقا ايٌإٔ قا٬٥ڄ« :إٕ ايؿٓٸاْني ناْٛا يف كهَِٗٛ
ىـَ ٕٛايـ ،ٜٔنُا نإ اـڀبا ٤يف ؾِاستِٗ ْٚؿٛف ن.)73(»َِٗ٬
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ داْباڄ ٚاهعاڄ َٔ تاكٜؽ املوٝش ١ٝوه ٞعٔ كهِ ُٛك
بأهايٝب كتًؿَٚ ،١تعًچك ١بأمَٓ١ٺ ٚأَهٓ١ٺ كتًؿٚ ،١تك ّٛعً ٢أهاي ايهتاب املكـٸي
ٚنتب املٓادا ،٠اييت ٜتِٸ تٛظٝؿٗا يتعً ِٝاملَٓ٪ني سـٜجاڄ ٚدًوات ٚٳ ٵعغ ايعًُاٚ ٤آبا٤
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ايهٓٝوٚ .)74(١يهٔٵ نُا تبٝٿٔ ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ٫ ١ٝميهٔ اعتباك ٖق ٙايِټٛٳك
املكـٸه ١فلٻؿ تعاي ِٝؿ ،١ٜٝٓأ ٚاعتباكٖا أَلاڄ اػتٝاكٜٸاڄ ٚفلٸؿ م١ٜٓٺ يف بٓاٚ ٤تٛهٝع
ايهٓٝو ١ا٭ڂكثٛفٴنو ،١ٝبٌ إٕ ايتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات ع بٓا٤ٶ عً ٢ايٖٛ٬ت ا٭ڂكثٛفٴنو ٞع
ٴت ٳعـٸ دن٤اڄ ٜٓ ٫ؿو عٔ ايٖٛ٬تٚ ،اْعهاه ڄا ٚآش ڄا ُٚلو ڄا يًعباكات ٚايكِّ
ٚايلٚاٜات ايٛاكؿ ٠يف ايهتاب املكـٸيٚ .قـ ػًكت دٛٸاڄ ًَهٛتٝٸاڄ ٚمساٜٚٸاڄ ٜعهى
سٔٛك اؿآل ٜٔيف اؾٓٸ.)75(١
يٝوت ايػا ١ٜيف ايتِٜٛل ٚكهِ ايتُاث ٌٝفلٻؿ ايتنٜٚل ٚايتًٚ ٜٔٛايِٸكٌ .إٕ
أغًب ٖق ٙايتُاث ٌٝاملكـٸه ٫ ١تهتوب َٛٓٛع١ٝڄ بايٓوب ١إىل ا٭هايٝب ايؿٓٸ١ٝ
اؾـٜـ ;٠٭ٕ ايتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات عباك٠څ عٔ ُٴٛٳك َكـٸهَٚ ١باكنٚ ،١يٝوت فلٸؿ
أًٝا ٤ؾٓٸ ;)76(١ٝعٝح إٕ اٖتُاّ ايلهٸاَني ا٭ٚا ٌ٥قبٌ إٔ ٜهَِٓ ٕٛبٸاڄ عً ٢ا٭بعاؿ
اؾُاي ١ٝهلق ٙايِټٛٳك ِٜٓبٸ عً ٢ا٭بعاؿ ايعباؿ ١ٜيف كهِ ٖق ٙايِټٛٳك ٚايتُاثَٔٚ .ٌٝ
ٖٓا ؾإٕ نُاٍ ًهٌڈ َا ٜهُٔ يف ايتذوٝـ املكب ٍٛيًتعاي ِٝايـٜٝٓٸٚ .)77(١عًٖ ٢قا
ت ؾُٝا بعـ ٌَُٛي١ڄ ملؿلؿ٠
ا٭هاي ؾإٕ ٖق ٙايتِاٜٚلٚ ،ايهجري َٔ ايِټ ٳٛك اييت أٓشٳ ٵ
ايتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات ،مل ٜتبًٛك أٟپ َٓٗا نٓتٝذ١ٺ ي٬تٸذا ٙإىل ْاس١ٝٺ تنٜٚكٚ ١ٝؾٓٸ ،١ٝبٌ
هُ.)78(١
ش ځ
ڎ ٚسِلٟٸٚ ،ؿعاَ١څ اعتكاؿٜٸَ ١ٴ ٵ
ْٖ ٞتا ٷز يٖٛ٬تٺ ؾق
ٚبڀبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ ايتكـٜى ايقٜ ٟٴُاكٳي ػاٖ ٙق ٙايِټٛٳك املكـٸه،١
ٚاؿلنات املعبٿل ٠عٔ ا٫سرتاّ ٚاملٛؿٸ َٔ ،٠قب :ٌٝايوذٛؿ ٚايتكبٚ ٌٝإٓا ٠٤ايٌُٛع
ٚإسلام ايبؼٛكٜٓ ٫ ،بػ ٞإٔ ٜٴشٵ ٳٌُ عً ٢ايعباؿ ٠أبـاڄٚ .يف ٖقا ايٌإٔ عُـ ايٖٛ٬تٕٛٝ
املوٝش ٕٛٝيف اجملُع ايهٓو ٞيعاّ  ّ787إىل بٝإ ايتؿاٚت ٚايتُاٜن بني «ايتكـٜى
ٚايتهل«ٚ »ِٜعباؿ ٠ايتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات» بٌهٌڈ ٚآض .إٕ «ايتكـٜى» «ٚايتهل»ِٜ
ايقٜ ٟك ّٛب٘ املوٝشٝٸ ٕٛإمنا ٖ ٛػا ٙا٭ًؼاْ املكـٸهنيٚ ،متاثٚ ٌٝأٜكْٛات
ًؼِٝٸات َجٌ :ايوٝـ املوٝضٚ ،ايوٝـَ ٠ل ِٜايعقكاٚ ،٤ها٥ل ايكـٸٜونيٚ ،أَا
ِلاڄ ٫ٚ ،ٴٜعٵ ٳبـ غريٚ .)79(ٙطبكاڄ يعكٝـتِٗ ؾإٕ اسرتاّ
«ايعباؿ »٠ؾٗ ٞتكتِل عً ٢اهلل سٳ ٵ
ٚتكـٜى ايوٝـَ ٠ل ِٜايعقكاٚ ٤ايكـٸٜوني ًٖ ٛهٌٷ آػل َٔ أًهاٍ ايعباؿ٠
ٚايتُذٝـٜ .ك ٍٛاملوٝش ٕٛٝباسرتاّ ٚتبذ ٌٝايوٝـَ ٠ل ِٜايعقكاٚ ٤ها٥ل ايكـٸٜوني;
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٭ِْٗ أًؼاْٷ َكلٸب َٔ ٕٛاهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل .نُا أْ٘ بٛاهڀتِٗ ميهٔ ايٍُٛٛ
إىل ايععُٚ ١اؾٚ .)80(ٍ٬عًٖ ٢قا ا٭هاي تٌري َريتٌا اٱيٝاف ٠إىل تكـٜى ا٭ٜكْٛات
ٚايتُاث ٌٝايـ ،١ٜٝٓقا١ً٥ڄ :إٕ ايٌ ٤ٞإمنا ٜهَ ٕٛاٚكاٝ٥اڄ َٚكـٸهاڄ َا ؿاّ ٌٜري يف فات٘
إىل ايؿٛم ٚاملاٚكا.)81(٤
ٚأَا َٛقـ املوٝشٝٸني ا٭ڂكثٛفٴنى ٚايهاثٛيٝو يف ٖقا ايٌإٔ ؾٗ ٛكتًـٷ إىل
ڎـ َا .إٕ اػا ٙايهاثٛيٝو َٔ تِٜٛل ايكـٸٜوني ٜتٸٔض َٔ ن ّ٬يًبابا غلٜػٛكٟ
س
ا٭ٚٸٍ ( 540ع  .)ّ604نإ غلٜػٛكٜ ٟعترب «ايهتاب املكـٸي» َؿٝـاڄ يتعً ِٝايڀ٬ب
ٚاملتعًڍُنيٚ ،أَا «متاثٚ ٌٝكه ّٛاملكـٸهني» ؾَٗ ٞؿٝـ٠څ بايٓوب ١إىل ا٭َٸٝني ٚعاَٸ١
ايٓايٚ .قـ ُلٻغ بإٔ ٖق ٙايِٛك ٚايتُاث ٌٝهب إٔ  ٫تتٸؼق يٓاس ١ٝايعباؿٚ ،٠إمنا
جمللٸؿ تكلٜب ا٭فٖإ اؾأًَٖ َٔ ١اَني ايهتاب املكـٸه .)82(١نُا إٔ ايتُاث ٌٝيف
ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ١ٝيف عِل ٙناْت هلا ُبػ١څ تعً ١ُٝٝؾكطٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣يف
امللسً ١اينَٓ ١ٝاييت نإ ؾٗٝا مجٗٛك ايٓاي َٔ ا٭َٸٝني مل ٜهٔ ايتعً ِٝايـٜين
ممهٓاڄ إ٫چ عرب املٌاؾٗ ١أ ٚايتأثري ايبِلٟٸٖٓ َٔٚ .ا ؾإٕ ايتُاث ٌٝاملٛدٛؿ ٠يف
ايهٓا٥ى إمنا ناْت تعترب «اٱل ٌٝاملكـٸي يًؿكلا.»٤

ٔظائف التىاثٗن يف الهٍٗض ٛاألُرثٕ ُنضٗ ٛــــــ
طبكاڄ يل ١ٜ٩املوٝشٝٸني َٔ ا٭ڂكثٛفٴنى ٜتِٸ ْكٌ ايتعاي ِٝايـٜٝٓٸٚ ١ايتٛسٝـٜٸ ١إىل
املٌاٖـ ٜٔبٛاهڀ ١ايتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات املكـٻهٚ .)83(١عًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإٕ ايتُاثٌٝ
ٚا٭ٜكْٛات متجٿٌ «أؿا٠ڄ بِل »١ٜيًتؿهري ايعُٝل ٚايتأَټٌ ٚايتـبټل يف َا ٜعٌُ ػـٸاّ
ايهٓٝو ١عً ٢تعً ُ٘ٝيًَُٓ٪ني .إٕ ٖق ٙايِټٛٳك ع هٛا ٤أناْت فات ٴبعٵـ ٜٔأ ٚناْت
ث٬ث ١ٝا٭بعاؿ ع إمنا متجٿٌ أؿا٠ڄ يًلٚاٚ ١ٜايٌلغ ايتؿِ ًٞٝيقيو ايٌ ٤ٞايق ٟمتٸ بٝاْ٘ يف
ايتعًُٝات ايٌؿٗ.)84(١ٝ
ٚيف اؿكٝك ١ؾإٕ ايٌعا٥ل ايعباؿ ١ٜيف ايهٓٝو ١ا٭ڂكثٛفٴنو ١ٝتك ّٛعً٢
«ايعٓاُل ايه«ٚ »١َٝ٬ايعٓاُل غري ايه ٫ٚ ،»١َٝ٬هٝٻُا َٓٗا ايتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات.
ٚإٕ ٖق ٙايعٓاُل بايتٛامَ ٟع بعٔٗا تًعب ؿٳ ٵٚكاڄ نبرياڄ يف ٖـا ١ٜايٓاي إىل اٱميإ.
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ٚإٕ ايعٓاُل ايه َٔ ،١َٝ٬قب :ٌٝقلا ٠٤ايهتاب املكـٸيٚ ،ايِٚ ،٠٬املٓادا،٠
ٚاملٛاعغٚ ،تٛظٝـ ا٭ُٛات املًشٸٓٚ ،١إٌْاؿ ا٭ًعاك ايـٜٝٓٸٚ ،١ايعٓاُل غري
ايهَٝ٬ٸ َٔ ،١قب :ٌٝايجٝاب اـاُٸ ١بإقاَ ١ايٌعا٥ل ٚا٭عُاٍ ايعباؿٜٸ ٫ٚ ،١هٝٻُا
ايتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات ،ترتى تأثرياڄ ًَشٛظاڄ يف إثاك ٠املعاْ ٞايلٚس ١ٝيف ٚدٛؿ املَٓ٪ني
املوٝشٝٸنيَٛٚ ،انبتِٗ ٚاْوذاَِٗ َع ايٌعا٥ل ٚاملٓاهوٜ .قٖب ايهجري َٔ
ايٖٛ٬تٝني ا٭ڂكثٛفٴنى إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ايعٓاُل ايه ٫ٚ ،)Verbal( ١َٝ٬هٝٻُا
ايعٓاُل غري ايه ،١َٝ٬هلا ؿػ ٷٌ يف إثاك ٠املعاْ ٞايلٚس ١ٝيـ ٣املَٓ٪نيٚ ،متاَٖ ِٗٝع
ايٌعا٥ل ٚاملٓاهو(.)85
ٖٓ َٔٚا ؾإٕ ايتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات تعلف نذن٤ٺ ٜٓ ٫ؿوچ عٔ ايٖٛ٬تٚ ،عٔ
ًعا٥ل املوٝش ١ٝا٭ڂكثٛفٴنو .١ٝإٕ ٖق ٙايِټٛٳك املكـٸه ١يٝوت فلٸؿ أًٝاَ ٤اؿٸَ ١ٜتٻؼق٠
َٔ اـٌب أ ٚاؿذل أ ٚا٭يٛإ ،بٌ ٖ ٞع بٓا٤ٶ عً ٢عكٝـ ٠املوٝشٝني ع ٚاهڀ١څ يًكٛٸ٠
ايلٚس ١ٝايٛسٝـ .٠إٕ ا٭يٚ َٔ ١ٖٝٛدْٗ ١علِٖ ٜ ٫تِٸ ؼـٜـٖا بتِٜٛلڈ أَ ٚهإڈ
بع ،٘ٓٝبٌ إْٗا سآل٠څ يف مجٝع ا٭َهٓٚ .١عً ٢ايلغِ َٔ فيو ؾإْ٘ ٜتِٸ يف ا٭عِٸ
عل
ا٭غًب ؼـٜـ أَانٔ ػاُٸ ١هلق ٙايتُاثٚ ٌٝايِټٛٳك يف بٓ ١ٝا٭َانٔ املكـٸه ٚ ،١ٴٜٓٵ ځ
إيٗٝا بُٛؿٗا دن٤اڄ ٜ ٫تذنٸأ َٔ ا٭بعاؿ ايـٜٝٓٸٚ ١اؾُايٝٸ ١يف ايعباؿات ايـٜٝٓٸ،)86(١
عٝح إْ٘  ٫ميهٔ َٔ ٚدْٗ ١عل امل٪كٿػني املعاُل ٜٔايؿٌِ بني ق ١ُٝايتُاثٌٝ
ٚا٭ٜكْٛات َٔ ايٓاس ١ٝايؿٓٸٚ ١ٝبني ايك ١ُٝايـ ١ٜٝٓيًٓټِٴب ٚا٭ٜكْٛات(.)87
إٕ تكـٜى ايتُاثٚ ٌٝايٓټِٴب ع بٓا٤ٶ عًَ ٢ا ٜعتكـ ٙاملوٝش ٕٛٝا٭ڂكثٛفٴنى ع يٝى
مت
فلٻؿ بٝإڈ يـٜٔڈ تٌلٜؿٞٸ ٚعاكڈ َٔ احملت ،٣ٛبٌ ٖ ٛبٝإٷ ملؿّٗٛڈ أهاي يف املوٝش ،١ٝٸ
اؿؿاظ عً ٘ٝيف ايهٓٝو ١ايٌلق ١ٝبٌـٸ٠ٺٚ ،أعـٸ ا٭كٓٝٸ ١ي٬كتباط املباًل ٚاؿُِٝ
بني اٱْوإ ٚػايك٘ٚ .بقيو ٜتذًچَ ٢ؿٗ« ّٛايتذوټـ» يف ايعباؿ ٠ايهٓو ١ٝبٛٓٛغڈ(.)88
ُٛٳك ؿٜٝٓٸٚ ،»١بوبب ٖق ٙاملٔاَني تِبض
نُا إٔ ا٭ٜكْٛات ٚايتُاث ٌٝتعٌُ عً ٢بٝإ « ٴ
َجاكاڄ ملٌاعل ايعٌل ٚايٌؿك ١يـ ٣ايٓاظل إيٗٝاٚ .ستٸ ٢عٓـَا ته ٕٛايػأَ ١ٜ
ا٭ٜكْٛات ٚايتُاث ٖٞ ٌٝتنٜٚل ايهٓا٥ى ع َ ٖٛٚا  ٫تلتٔ ٘ٝاملوٝشٝٸ ١ايٌلق،١ٝ
ٚتٓوب ايتٛظٝـ ايتنٜٚك ٞيًِټٛٳك ٚايتُاث ٌٝاملقٖبٝٸ ١إىل املوٝشٝٸ ١ايػلبٝٸ ١ع َع فيو
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ته ٕٛايػا َٔ ١ٜايتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات ٖ ٞإثاك ٠ايولٚك ٚاؿبٛك ايلٚسٞٸ ٚاملعٓ.)89(ٟٛ
ٚيف ٖقا ايٌإٔ لـ إٔ تَٛا ا٭نٜٛين ٜتٸؿل َع بْٛاؾٓٝرتاٜٚ ،قٖب إىل ا٫عتكاؿ بٛدٛؿ
ث٬ث ١أهباب ٱؿػاٍ ايتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات إىل ايهٓا٥ى:ٖٞٚ ،
أٚٸ ڄ :٫تعً ِٝايعاَٸ َٔ ١ايٓاي ٚا٭َٸٝني; ٚفيو َٔ سٝح إِْٗ ٜك َٕٛٛمبا ٜك ّٛب٘
ايهتاب املكـٸي.
ٚثاْٝاڄ :يهٜ ٞتذًچ ٢هلٸ ػوټـ اهلل يف ٚدٛؿ ايوٝـ املوٝض ٚايُٓافز َٔ
ايكـٜوني أَاّ ايٓاظل ٜٔيف نٌٸ ٚ ،ّٜٛتبك ٢قؿٛظ١ڄ يف أفٖاِْٗ.
ٚثايجاڄ َٔ :أدٌ إثاك« ٠اؿُاه ١املقٖبٝٸٚ ،»١يف ٖقا ايٌإٔ ته ٕٛا ڂملبٵِٳلات أًـٸ
تأثرياڄ َٔ املوُٛعات(.)90
إٕ ا٭ٜكْٛات ٚايتُاث ٌٝتعهى أسـاخ ٚقِّ ايهجري َٔ َعذنات ايوٝـ
املوٝض ٫ٚ ،هٝٻُا س ٍٛايعٗٛك ا٭ٚٸي ٞملٛاُؿات ٚمشا ٌ٥ايوٝـ املوٝض ْؿو٘ ،يف َا
عٴلف بُٛؿ٘ «ايِٛك ٠اؿكٝك ١ٝأ ٚايِٛك ٠ا٭ٚىل» .إٕ ايهجري َٔ ايكِّ سٍٛ
املعذنات تلتبط بٓذا ٠فات ايِټٛٳك املكـٸه َٔ ١تٌَ ٜ٘ٛهاؾش ٞايتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات،
ٚكهِ اٱَـاؿ اٱهل ،)91(ٞايق ٟنإ َ٪ثٿلاڄ يًػا ١ٜعً ٢اعتكاؿ ٚإميإ املوٝشٝني
ا٭ڂكثٛفٴنىٚ .اي ّٛٝتٴ ٳعـٸ ٖق ٙا٭ٜكْٛات ٚايتُاث ٌٝاملكـٸه ١فات َعادن نجريٚ ،٠ؼع٢
مبهاْ١ٺ نبريٚ ٠عاي ٖٞٚ .١ٝتٴتٻؼق بُٛؿٗا َٔ ٚهاٚ ٌ٥أؿٚات ايكٝاّ بايٌعا٥ل ايـٜٝٓٸ،١
ٜٚتِٸ تٛظٝؿٗا يف بٛٝت املوٝشٝٸني ا٭ڂكثٛفٴنى (يف اينٚاٜا ٚا٭ما ٤اؾُ ،)١ًٝيف
املٓاهبات ايلمس ١ٝيًعباؿٚ ٠ايتٔلټع ٫ٚ ،هٝٻُا يف ايهٓٝوٌَ( ١اٖـ ايتُاثٌٝ
ٚا٭ٜكْٛات)ٚ ،نقيو يف ايتذُټعاتٚ ،بني عاَٸ ١ايٓاي(.)92
يكـ متٸ إدلا ٤ؿكاه ١س ٍٛايـٻ ٵٚك اٱعذام ٟيًتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات اـاُٸ ١بايوٝـ٠
َل ِٜايعقكا ٤يف َـ ١ٜٓؾ٬ؿميريٚ ،تأثري فيو عً ٢سٝا ٠املـٚ ١ٜٓايؿٓٸاْني املعاُلٜٔ
طٛاٍ سٝاتِٗ(ٜ .)93قٖب ههإ َـ ١ٜٓؾ٬ؿميري إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ٚدٛؿ متجاٍ ايوٝـ٠
َل ِٜايعقكا ٤يف َـٜٓتِٗ قـ محاِٖ َٔ مجٝع أْٛاع ايبٚ .)94(٤٬يف امللاسٌ اي٬سك١
ناْت ٖٓاى قِّٷ ٴت ٵل ٣ٚبٌإٔ فّٸ ؼڀ ِٝايتُاثٚ ٌٝايتِاٜٚل يف إطاك َهاؾش١
نول ا٭ٜكْٛات َٔٚ ،فيو ع عً ٢هب ٌٝاملجاٍ عَ :ا ٜل ٜ٘ٚثٛٝؾاْى َٔ إٔ ايوٝـَ ٠لِٜ
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ض
ت ي٘ عقاباڄ ،عٝح مل ميٵ ڇ
ت ًؼِاڄ ٜعٌُ عً ٢ؽلٜب أٜكْٛاتٗا ٚمتاثًٗٝا ؾأعـٻ ٵ
كأځ ٵ
عً ٘ٝهّٜٛ ٣ٛڈ ٚاسـ ستٸَ ٢ات َٝت١ڄ ؾعٝعٜٚ .)95(١كٜٛ ٍٛسٓٸا ايـٌَك ،ٞبُٛؿ٘ َٔ
أنرب املـاؾعني عٔ ايتُاثٚ ٌٝايٓټِٴب« :هب عً ٢نٌٸ ًؼّڈ إٔ ٜعًِ بإٔ ايقٜ ٟعُـ
تعِټباڄ إىل ؼڀُ ِٝٴٛٳك ايوٝـ املوٝض ٚأَٸ٘ ايكـٜوَ ١ل ِٜأ ٚغريُٖا َٔ ايكـٸٜوني ؾٗٛ
و عـٚپ يًوٝـ املوٝض ٚأَٸ٘ ٚمجٝع ايكـٸٜونيَٚ ،ـاؾعٷ عٔ إبًٝى
ڎ
ؿ ٕٚأؿًْ ٢
ٚايٌٝاطني»(.)96
نُا أْ٘ ٜك ٍٛيف فات ايوٝام« :إٕ ايوذٛؿ ٚايتهل ِٜايقٜ ٟك ّٛب٘ املوٝشٕٛٝ
َٔ ا٭ڂكثٛفٴنى ْٖٛ ٛعٷ َٔ إظٗاك اـٔٛع ٚا٫سرتاّ ٚايتكـٜلٖٓ .اى ْٛعٷ َٔ ايتععِٝ
ٚايتبذ ٌٝاـاْٸ باهلل ؾكطٚ ،يف َكابٌ ٖقا ايتعع ِٝاـاْٸ باهلل ٖٓاى تععِٝ
ىتّٸ ع َٔ أدٌ اهلل ع غـٸاّ اهلل ٚايكـٸٜونيٚ ،نقيو ايكـٸٜوَ ١ل.)97(»ِٜ
ٜ ٖٛٚل ٣إٔ تكـٜى أٜكْٛات ٚمتاث ٌٝاملكـٸهني ؿاػٌٷ ُٓٔ ؿا٥لٖ ٠قا ايٓٛع َٔ
ايتكـٜى ٚايتعع .ِٝنُا إٔ ٜٛسٓٸا ٜوتٓـ ع يف إثبات َؿٗ ّٛا٭ٜكْٛات ٚايتُاث ٌٝع إىل
َٛاكؿ َٔ ايعٗـ ايكـ ِٜأٜٔاڄ; ؾٜٗ ٛل ٣إٔ هذٛؿ ٚػٔٛع ًٜٛع بٔ ْ ٕٛأَاّ أسـ
امل٥٬هٚ ،)98(١ػٔٛع ٚهذٛؿ «بين إهلا »ٌٝ٥أَاّ اـ ١ُٝاملكـٸه ١يف ٖٝهٌ
أٚكًً ،)99(ِٝؿاػ ٷٌ ُٓٔ ٖق ٙاملكٛيٚ .)100(١يف ٖقا ايٌإٔ ميهٔ يٓا إٔ ْقنل ػٔٛع
ٚتعع ِٝايٓيبٸ إبلاٖ ×ِٝيج٬ث١ٺ َٔ امل٥٬ه ١ايق ٜٔسًڊٛا ٓٛٝؾاڄ عً.)101(٘ٝ
ٜٴٔاف إىل فيو إٔ َٔاَني ا٭ٜكْٛات ٚايتُاث ٌٝقـ توًډًت ع َٔاؾاڄ إىل ايجكاؾ١
ت تأثريٖا عًٗٝاٚ ،تأثٻلت بٗا(.)102
ايـ ١ٜٝٓع إىل ايجكاؾ ١ايعاَٸ ١أٜٔاڄ ،ؾرتنځ ٵ
ٖقا ٚقـ أًاك امل٪كٿؾ ا٭ملاْ( ٞأكْٛيـ ألٓٓٝت)( )103إىل تأثري املٓادا ٠عً٢
اؿآلٚ ٜٔاملٌاكنني ؾٗٝا ،قا٬٥ڄ« :إٕ ايكٛٸ ٠ايلٚس ١ٝتٓتكٌ بٛاهڀ ١اؿٔٛك
ايلٚساْٚ .ٞإٕ ا٫ستؿا٫ت ٚامللاه ِٝايعباؿ ١ٜاملوٝشٜ ٫ ١ٝكتِل تأثريٖا ع يف َا ٜتعًډل
باؿٔٛك يف ايهٓٝو ١ع عً ٢اؾاْب ايلٚسٞٸ ٚاملعٟٓٛٸ ؾكطٚ ،إمنا ترتى نقيو تأثرياڄ
ت َٔ قب :ٌٝاؿؿاظ عً ٢ايؿلؿ َٔ ا٭َلاض٫ٚ ،
ؾٝنٜكٝاڄ َٚاؿٸٜاڄ عً ;ِٗٝسٝح هلا تأثريا ٷ
هٝٻُا املڂ ٵع ٹـَٗٓ ١ٜاٚ ،نقيو ؼُ َٔ ٘ٝاجملاعٚ ،١تِ٬ٜٚ َٔ ْ٘ٛت اؿلٚب،
ٚايهٛاكخ ايڀبٝعٚ ١ٝاملؿاد.)104(»١٦
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نُا إٔ املوٝشٝني بـٳ ٵٚكِٖ ٜٴكلٸ ٕٚبإٔ ايٓعل إىل ا٭ٜكْٛات ٚايتُاثٜ ٌٝواعـ يف
شٔ ايعِٝب ١اييت تعلٻض هلا
أغًب املٛاكؿ ٚاؿا٫ت عً ٢إسٔاك ٚػوٝـ املِا٥ب ٚاملٹ ٳ
ايوٝـ املوٝض× يف ا٭ٜاّ ا٭ػري َٔ ٠سٝات٘ٚ .إٕ ٖقا ايتـاعٜ ٞعٌُ بـٳ ٵٚك ٙعً ٢إعـاؿ
ا٭كٓٝٸ ١يػؿلإ ايقْٛب ٚايٓذا ٠املكل ١ْٚبايعباؿٚ ٠اـٔٛع أَاّ أٜكْٛات ٚمتاثٌٝ
املكـٻهني( َٔٚ .)105فيو ع َج٬ڄ ع إٔ ايؿوٝؿوا ٤املٛدٛؿ ٠يف نٓٝو ١ايكـٸٜو( ١هاْتا
َاكٜا) يف َادٛكا تعٌُ عًً ٢لغ ٚبٝإ ؾ٬غ ايلٚغ ٚػُٗ٬اٚ .إٕ اؿكٝك ١اييت تعٌُ
ٖق ٙايٓك َٛعً ٢تِٜٛلٖا متجٿٌ «ايه ّ٬اؿٞٸ يًهتاب املكـٻي»( ;)106إف ٜقٖب ٕٛإىل
ا٫عتكاؿ بأِْٗ «عٓـَا ٜكؿ ٕٛأَاّ ايتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات ٚايٓټِٴبٜٓٚ ،عل ٕٚإيٗٝا ،ؾإٕ
ٖقا ٜ ٫ه ٕٛجمللٻؿ إًباع ايؿٔٚ ،ٍٛإْٸُا ِٖ بقيو ٜڀًب َٔ ٕٛاملكـٻهني َٔٚ
أُشاب ٖق ٙايتُاث ٌٝاملكـٸه ١اؿٔٛك يف اجملًىًٜٚ ،تُو َِٗٓ ٕٛاهلبات ٚايعڀاٜا.
إٕ املَٓ٪ني بايهٓٝو ١ا٭ڂكثٛفٴنوٜ ١ٝعتكـ ٕٚبإٔ ايٓٛك (اهلاي ١املكـٸه )١املٓبعح َٔ
ايتُاثٚ ٌٝا٭ٜكْٛات(ٜ ٫ )107لتبط بـٳ ٵٚك ٙبايعِل ٚاينَإ اؿآلٚ ،أْ٘ ٜ ٫ٳ ڇل ٴؿ عًِٗٝ
بٛاهڀ ١ايعٛاٌَ ٚا٭هباب اـاكدٚ ،١ٝإمنا ْٖٛ ٛكٷ أبـٟٸ ٚأميٞٸ ٌٜعٸ َٔ ايتُاثٌٝ
ٚا٭ٜكْٛات ٚٚد ٙٛاملكـٸهني»(.)108
ٖٓاى يف امللاهِ ايـ ١ٜٝٓيًهٓٝوْ ١ل ٣بعض املٌاٖـ امل٪ثٿل ٠يًػا َٔ ،١ٜقب:ٌٝ
ُٛٳك ا٭طؿاٍ ايِػاك :َِٗٓٚ ،ايلٓٻع ايق ٜٔمل ٜتعًډُٛا املٌٞٳ بٳ ٵعـٴَٚ ،ع فيو تلاِٖ
ٴ
ش ٴب ٕٛعً ٢كنبِٗ باتٸذا ٙتًو ا٭ٜكْٛات ٚايتُاث ٌٝاملكـٻهٜٚ ،١كبٿًْٗٛا .إٕ املعلؾ١
ٳ ٜٵ
وب ايعاٖل أِْٗ
ايتٛسٝـٚ ١ٜايؿڀل ١ٜهل ٤٫٪ايِػاك دـٜل٠څ بايجٓاٚ ٤ايتبذ ;ٌٝإف ٜبـ ٚعځ ٳ
قـ تعًډُٛا اٱميإ ٚأقلٸٚا ب٘ ،يف سني أِْٗ ٜ ٫ناي ٕٛستٸ ٢غري قاؿك ٜٔعً ٢ايٓڀلٚ .يف
َلاهِ ايعكـ ٚاينٚاز ٜك ّٛائٛٝف يف ايػايب بإٖـا ٤ايعلٜوني عـؿاڄ َٔ متاثٌٝ
ٚأٜكْٛات ايوٝـ املوٝض عٝوٚ ٢ايوٝـَ ٠ل ِٜايعقكاٚ .٤عًٖ ٢قا ا٭هاي ؾإِْٗ ٜلٳ ٵ ٕٚإٔ
بـا ١ٜاؿٝا ٠اينٚدٝٸٚ ١ته ٜٔٛا٭هل ٠ايوً ١ُٝإمنا ٜه ٕٛبربنٚ ١ؾٌٔ سٔٛك
أٜكْٛات ٚمتاث ٌٝاملكـٸهني يف بٓا ٤ا٭هل.)109(٠
ت ظاٖل ٠ا٭ٜكْٛات ٚايتُاثَ ،ٌٝكل١ْٚڄ
بربنٖ ١قا ايٓعاّ ا٫عتكاؿٟٸ اْتٌلٳ ٵ
باٱميإ ا٭ڂكثٛفٴنو ،ٞيف ناؾچ ١أما ٤ايبًكإ ٚكٚهٝاٚ .اهتُلٸت ٖق ٙايعاٖل٠
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باْ٫تٌاك ٚايلٚاز يف تًو ا٭ُكاع ،ستٸ ٢بعـ هكٛط اٱَرباطٛك ١ٜايبٝنْڀ .١ٝإٕ ظٗٛك
ڎ أنرب مچات يٮٜكْٛات
ؾٓٸإڈ ًاَؽَ ،جٌ( :أْـك ٜ٘كٚبًٛٝف)( )110ع ايق ٟٴعـٻ عل
شت ايبٝنْڀٞ
ٚايتُاث ٌٝيف كٚهٝا ع ٪ٜنڍـ بـٳ ٵٚك ٙعً ٢سكٝك ١إٔ ؿٚاؾع اٱبـاع يف ؾٔٸ ايٓٻ ٵ
ت إىل اؿـٚؿ ايٌُاي َٔ ١ٝايعامل
قـ توًډًت َٔ َوكط كأهٗا ا٭ًُٚ ،ٞاتٸذٗٳ ٵ
ا٭ڂكثٛفٴنو.)111(ٞ

الٍتٗذ ٛــــــ
با٫يتؿات إىل اؾقٚك ايتاكى ١ٝهلق ٜٔاملؿَٗٛني (ايؿٓٸٝني  /ايلٚسٝني) ٜتٸٔض أْ٘
نإ ٖٓاى ٜ ٫ٚناٍ بُٗٓٝا تأثريٷ ٚتأثټلٷٜ .ل ٣بعض امل٪كٿػني إٔ ايِټ ٳٛك اييت ناْت
ًا٥ع١ڄ بني ايولٜإ َٔ ايٝعاقب ١متجٿٌ سًك١ځ ٌُٚڈ بني ايرتاخ ايبٝنْڀ ٞايتكًٝـٚ ٟايؿٔٸ
املوٝشٚ ٞايتِٜٛل ٟيف ايٌلم اٱهَٞ٬ٸ; ٭ٕ ايلهٸاَني ايولٜاْٝني َٔ ايٝعاقب،١
ايق ٜٔناْٛا ٴٜعٳـٸ َٔ ٕٚاملوٝشٝٸني ايٌلقٝني ،ناْٛا ِٖ ايؿٓٸاْني ا٭ٚا ٌ٥ايق ٜٔأقبًٛا
عً ٢ايؿاؼني املوًُنيٓٚٚ ،عٛا ؾٓٸِٗ ؼت تِلټؾِٗٚ .نإ ايـاؾع ايق ٟؿؾعِٗ إىل
فيو ٖ ٛاَتعآِٗ َٔ اؿهچاّ ا٭داْب يف ايكوڀٓڀٚ ،١ٝٓٝاهتٝا َٔ ِٖ٩ايبٹ ٳـع اييت
ناْت ًا٥ع١ڄ يف ايهٓٝو ١اؿه ،١َٝٛإىل اؿـٸ ايق ٟقَ ٌٝع٘ :إٕ اؿهچاّ املوًُني
ناْٛا عً ٢ايـٚاّ ٜٛؾڍل ٕٚايـٻ ٵعِ ٚاؿُا ١ٜيًؿٓٸاْني احملرتؾني َٔ أتباع ايهٓٝو١
ايٌلقٚ .)112(١ٝقـ ٚكؿ ايه ّ٬عٔ سذِ اٖ٫تُاّ ايهبري بايؿٔٸ ايبٝنْڀ ٞيف نتاب
ايبًـإ ،يًؿك ٘ٝاهلُقاْ ،)113(ٞسٝح قاٍ« :إٕ ههچإ اٱَرباطٛك ١ٜايل ١َٝٚايٌلق١ٝ
(ايبٝنْڀ )١ٝناْٛا َٔ أَٗل ايلهٸاَني يف ايعامل»(.)114
ذ ٳٌُ ع يف ٚدٛؿ تباؿٍڈ ثكايف بني ؾٔٸ ايتِٜٛل
ڎ ع يف املڂ ٵ
ٚعً ٘ٝيٝى ٖٓاى َٔ ًو
اٱهٚ َٞ٬أهًٛب املوٝشٝٸني ايٌلقٝني .بٳ ٵ ٝٳـ إٔ تأثري ايؿٔٸ املوٝش ٞايقٌْ ٟاٖـ ٙيف
ايؿٔٸ اٱهٜ ٫ َٞ٬عين إٔ ايؿٔٸ اٱه َٞ٬نإ بلَٸت٘ َٳ ٹـٜٓاڄ يًؿٔٸ املوٝش ،ٞبٌ نإ
ري ٚتأثټلٷ باٯػل ،بٌ يكـ أؿٸ ٣نٌپ َُٓٗا إىل تٛؾري ا٭كٓٝٸات يتڀٜٛل
يه ٬اؾاْبني تأث ٷ
ٚامؿٖاك اٯػل.
ٚباٱٓاؾ ١إىل ايبشح ايتاكى ،ٞؾإٕ ا٫ػت٬ف بني ايٌٝعٚ ١املوٝشٝني
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ا٭ڂكثٛفٴنى يف تٛظٝـ َٚهاْ ١ا٭ٜكْٛات ٚايتُاثٜ ٌٝعٛؿ إىل اػت٬ؾُٗا يف املباْٞ
ايٓعل ١ٜيف ٖقا ايٌإٔ; إف ٜقٖب املوٝش ٕٛٝا٭ڂكثٛفٴنى إىل ايك ٍٛبإٔ ايتُاثٌٝ
ٚا٭ٜكْٛات متجٿٌ دن٤اڄ ٜ ٫تذنٸأ َٔ ايٖٛ٬تٚ ،إٕ ٖق ٙا٭َٛك متجٿٌ اْعهاهاڄ ٚػًڍٝاڄ
ٚآشاڄ ُٚلواڄ يًعباكات ٚايكِّ ٚايلٚاٜات ايٛاكؿ ٠يف ايهتاب املكـٸيٜٚ .كٍٛ
هبٓوه ٞيف ٖقا ايٌإٔ :إٕ ايتِٜٛل يف ايعامل املوٝشٌٜ ٞتٌُ عً ٢بٝإڈ َٓعچِ
ٚأميٞٸ َٔٚ .ؿٚ ٕٚدٛؿ ايتِٜٛل ته ٕٛاملوٝشَ ١ٝؿتكل٠ڄ إىل إسـ ٣كنا٥نٖاٚ .يف
املكابٌ ميجٿٌ ايتِٜٛل اٱه َٞ٬فلٸؿ ػًچٝات يًكٹٝٳِ ٚاملؿاٖ ِٝايـٚ .١ٜٝٓطبكاڄ يًٌٛاٖـ
ؾإٕ املوًُني عً ٢ط ٍٛايتاكٜؽ مل ٜعًُٛا عً ٢تٛظٝـ ايلهِ نأؿا٠ٺ يٌٓل ٚتبًٝؼ عكا٥ـ
ايـٿ ٜٔاٱهٜٓ ٫ٚ ،َٞ٬عل ٕٚإىل ايلهٚ ّٛا٭ٜكْٛات ٚايتُاث ٌٝاملكـٸه ١بُٛؿٗا َٔ
كنا٥ن ٚؿعاَات ايـٿ ،ٜٔنُا ٜلاٖا ايلهٸاَ ٕٛاملوٝشٝٸ.ٕٛ
ْ َٔٚاس١ٝٺ أػل ٣ؾإٕ ايهٓٝو ١املوٝش ١ٝناْت عً ٢ايـٚآَّٚ ،ق ايبـا،١ٜ
تـعِ ايؿٓٸاْني; يف سني إٔ ؾٔٸ ايلهِ يف إٜلإ نإ سبٝى ؿا٥ل٠ٺ ٓٝٸكٚ ،١مل ٜٓتٌل
نُا نإ ا٭َل بايٓوب ١إىل ايله ّٛيف املـاكي ايػلبٚ .١ٝإٕ أغًب ايٓاي ايعاؿٜني مل
ٜوتؿٝـٚا َٓ٘ مبا ٜهؿٚ ،ٞإمنا نإ قٛاَ٘ ٚؿٚاَ٘ عً ٢ايـٚاّ كٖٓ ڄا بـعِ املًٛى
ٚا٭َلا.)115(٤
نُا إٔ ا٭ٜكْٛات ٚايتُاث ٌٝمل تهٔ أبـاڄ ٖ ٞايػاٚ ١ٜايكِـٚ ،إمنا ٖ ٞعً٢
ايـٚاّ ٚه١ًٝڅ يتشِ ٌٝاملعلؾٚ ١ايعًِ باملعبٛؿٖٓ َٔٚ .ا نإ ٜتِٸ ايتأنٝـ ع يف نًُات
ٜٛسٓٸا ايـٌَكٚ ٞها٥ل املـاؾعني عٔ ايتِٜٛل ع عًٖ ٢قا ا٭َل اهلاّٸ ٖٛٚ ،إٔ ا٭ٜكْٛات
ٚايتُاث ٖٞ ٌٝفلٸؿ ٚها٥ط يف ايؿځ ٵٝضٚ ،هب إٔ ٜ ٫تِٸ اـًط بٗٓٝا ٚبني ايػا١ٜ
ٚاهلځ ٳـفٚ .عً ٢كٚا١ٜٺ ؾإٕ ا٭ٜكْٛات ٚايتُاثٚ ٌٝايلهْ ّٛاؾق٠څ بني ا٭كض ٚايوُاٖٞٚ ،٤
ت إىل فاتٗا آٍ ا٭َل إىل ايٛثٓٝٸ.١
ْاؾق٠څ َؿتٛس ١عً ٢دٗتني; إف إٕ ا٭ٜكْٛات إفا اْتٗٳ ٵ
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«اجلَّ» يف األدٖاُ اإلبزاِٗىّٗٛ
وغرتناتٌ ٔفٕارم
السٍذ غالم عثّاش هىسىي هقذّم
د .هحوذ جعفر هٌري
ترجوة :هصطفى رئاب

خالؽ ٛاملكاه ــــــ
عـا املٛدٛؿات احملوٛه ،١تٛدـ يف عامل اـًكَٛ ١دٛؿاتٷ غري قوٛه،١
 ٖٞٚغري قابً١ٺ يف ايعلٚف ا٫عتٝاؿٜٸ ١ٱؿكانٓا اؿوٸٚ .ٞأسـ تًو املٛدٛؿات اـؿٝٸ١
(اؾٔٸ).
ٚيٝى اٱميإ بٛدٛؿ اؾٔٸ كتِٸاڄ باٱه ،ّ٬بٌ َٖ ٛكبٍٛٷ يف بكٝٸ ١ا٭ؿٜإ
اٱبلاَٖٚ ،١ُٝٝتذقٿكٷ يف ُِْٗٛا املكـٻه.١
ٜعترب اٱه ّ٬اؾٔٸ َٛدٛؿاتٺ سكٝكٝٸ ڄَ ،١جٌ ايٓٸاي ٚامل٥٬ه ;١يهٔٸ ايٛٗٝؿ
ٚاملوٝشٝٸني ٜعـٸْٗٚا َ٥٬ه١ڄ َتُلٿؿ.٠

وكدّو ٌٛــــــ
ٖٓاى أؾهاكٷ ٚتِٛټكات سٚ ٍٛدٛؿ ق٣ٛٶ غٝب١ٝٺ َ٪ثٿل ٠يف َوري ٠اؿٝا ٠تأثٻلت بٗا
أنجل ايجكاؾات ايكـميٚ ،١ستٸ ٢ايجكاؾات اٱْواْٝٸ ١املعاُلٚ .٠إٕٸ إسـ ٣أِٖٸ ٖقٙ

املعتكـات َوأيٚ ١دٛؿ ٚتأثري اؾ ٸٔ يف سٝا ٠اٱْوإ.
َٔٚاؾاڄ إىل ن ْ٘ٛقطډ عٓا١ٜٺ يف ا٭ؿٜإ غري ايوُا ،١ٜٚؾإْٸ٘ ٜتِٸ يف ا٭ؿٜإ
ايوُاٜٚٸ ٫ٚ ،١هٝٻُا اٱبلاٖ ،١ُٝٝإثبات ا٫عتكاؿ بٛدٛؿ اؾٔٸٚ ،ايتأنٝـ عًٚ ،٘ٝإٕٵ
ناْت بٗٓٝا اػت٬ؾاتٷ يف عـٸْ ٠كاطٺ أٜٔاڄ.
ٚمٔ ْوع ٢يف ٖق ٙاملكاي ١يـكاه ١ك ١ٜ٩ا٭ؿٜإ اٱبلاٖ ١ُٝٝس ٍٛاؾٔٸ ،بٓعل٠ٺ
إمجايٝٸ ١كتِلَ ،٠ع ا٫عتُاؿ عً ٢املِاؿك ا٭ًُ ١ٝيهٌٸ ؿٜٔڈ.

(اجلَّ) ،اعتكاقاً ٔوفّٕواً ــــــ
ٜعترب ْٛيـن٘ ع املوتٌلم املعلٚف ع نًُ ١اؾٔٸ علبٝٸ ڄَ ،١أػٛف٠ڄ َٔ أًُٗا
اؿځ ٳبٌٞٸ; يهٔٵ ٚؾكاڄ يػري َٔ ٙاملوتٌلقني ؾإٕٸ دٳ ٵقك نًُ« ١اؾٔٸ» َٛدٛؿٷ أٜٔاڄ يف
ايًػات اٯنـٚ ،١ٜاٯكاَٚ ،١ٝايعربٚ ،١ٜايولٜاْ ،١ٝمبعٓ ٢ايتػڀٚ ١ٝا٫هتتاك(.)1
ٚإفا دٓ٦ا إىل َِٓٿؿ ٞاملعادِ ايًػ ١ٜٛايعلب ١ٝؾوٓذـِٖ ٜلٳ ٵ ٕٚإٔٸ «اؾٔٸ» نًُ١
علبٝٸٜٚ ،١عتربْٗٚا ٌَتك َٔ ١اؾځ ٵقك (دٓٔ) ،مبعٓ ٢ايتػڀٚ ١ٝايورت(ٚ ;)2بعض قكڍكٞ
املعادِ ايعلبٜ ١ٝلٳ ٵ ٕٚدٳ ٵقك ٖق ٙاملؿلؿ( ٖٛ ٠دٓا)( ٫ ،دٓٔ)(.)3
ٖٚقا املعَٓٛ ٢د ٛٷؿ يف أغًب ٌَتكچات ٖقا اؾځ ٵقك( َٔٚ ،)4فيو ايٛد٘ ٜوُٸ٢
ايكًب «دٹٓإ» ،سٝح إْ٘ كؿٞپ َٚوتٛكٷ بني أٓ٬ع ايِـك ،أ ٚسٝح إٕ ا٭ؾهاك
ٚاملٌاعل ،ناؿنٕ ٚايؿلغ ،كتؿ١ٝڅ يف ايكًب(.)5
دٓٸ ١أَ ٚٹذٳٔٸ أَ ٚٳذٳٓٸ ١٭ْٸ٘ ٜورت َٳ ٵٔ ٜوتًُ٘ ٚىؿ.)6(٘ٝ
ٜٚوُٸ ٢ايـٿ ٵكع ٴ
ٜٚٴكاٍ يًُنكعٚ ١ايبوتإ ٚا٭كض ٚايعٌب دٓٸٚ ١دٓٸات; ٭ْٸٗا تػڀچٚ ٞد٘ ا٭كض.
ٚيقيو توُٸ ٢اؾٓٸ ١بٗقا ا٫هِ ،سٝح إٕٸ ٚؾل ٠أًذاكٖا ػعٌ بعٔٗا ٜػڀچ ٞبعٔٗا
اٯػل(.)7
ٜٚٴكاٍ يًذٓني دٓٓٝاڄ; ٫هتتاك ٙيف كسِ ا٭ّٸ(.)8
وب تعبري ايلاغب
ٜٚٴكاٍ يًُذٓٚ ٕٛاملؼتٌٸ عكًٝاڄ اؾٹٓٻ ;١٭ٕٸ عكً٘ َوترتٷ(ٚ .)9سٳ ٵ
اٱُؿٗاْ :ٞنإٔٸ دَٓ ْ٘ٛاْ ٷع ٚسا ٌ٥بني ايٓؿى ٚايعكٌ(.)10
ؾٓٳٔ; ٭ْٸُٗا ٜورتإ املځ ٵٝت(.)11
ٖٚهقا ٜك ٍٛايعلب يًكرب ٚايهؿٔ ا ځ
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َٚا أمجٌ إٔ مجع ايٌاعل( )12ث٬ث١ڄ َٔ َعاْٖ ٞق ٙايهًُ ،١يف قٛي٘:
ؾٓٻععععع ع١
قوعععععععِٝٴ ايٓٸعععععععاك ٚا ځ
دٓٻععععععععع ع١
عًععععععععع عٞپ سبټععععععععع ع٘ ٴ
ُٚعععععٞټ امللتٔعععععع ٢سكچعععععاڄ

ؾٓٻعععععع١
إَعععععععاّ اٱْعععععععى ٚا ٹ

ٚقـ ٜٴڀًك ٕٛعً ٢امل٥٬ه( ١اؾٓٸ )١أٜٔاڄ; ٭ْٸِٗ َوتٛك ٕٚعٔ ْعل ايٓاي(.)13
إفٕ ،با٫يتؿات إىل املعٓ ٢ايًػ ٟٛهلقا ايًؿغ ٖٛٚ ،ػؿا ٤ايٌ ٤ٞعٔ اؿٛايٸ،
ؾإْٸ٘ ميهٔ عـټ امل٥٬ه َٔ ١اؾٔٸ( .)14نُا نإ علب اؾاًٖٜ ١ٝوُٸ ٕٛامل٥٬ه;١
بوبب استذابِٗ عٔ ايٓعل ،دٓٸاڄ(.)15
ٚعً ٘ٝٴٜكاٍ ٭ْٛاع املٛدٛؿات ايلٚساْٝٸ ١ع غري اٱْوإ ع دٹ پٔ; ٭ْٸٗا قذٛب١
وب بٝإ ايؿؼل
ٚكتؿ ١ٝعٔ سٛاهٸٓاٚ .تٴ ٳعـٸ امل٥٬هٚ ١ايٌٝاطني َٔ اؾٔٸٚ .عځ ٳ
ايلام ،ٟؾإْٸ٘ ٜٛدـ بني اؾٹٔٸ ٚاملځځًو عُ ٛٷّ ٚػَِ ْٛڀًل; ٜعين نٌٸ امل٥٬ه ١دٹ پٔ،
ٚيهٔٵ يٝى نٌټ دٓٿَ ٞٳځًهاڄ(.)16
دٓٻ،)18(١
ٜل ٣ايًػ )17(ٕٜٛٛإٔٸ َؿلؿ اؾٔٸ دٓٸَ ٞجٌ :كٚ ّٚكَٞٚٸٚ ،مجع٘ ٹ
ٚدٓإ( .)19نُا ْكلأ يف ايكلإٓ ايهل:ِٜ
ع ﴿َٹٔٳ ا ڃيذٹٓٻ ٹٚ ١ٳايٓٻايڇ﴾ (ايٓاي.)6 :
ذٓٻ١ڂ ڇإْٻٗٴِٵ يځُٴشٵٔٳلٴٕٚٳ﴾ (ايِاؾچات:
ذٓٻ١ٹ ْٳوٳب ڄا ٳٚيځكځـٵ عٳًٹُٳتٹ ايڃ ٹ
دعٳًڂٛا ٳبٝٵٓٳ٘ٴ ٳ ٚٳبٝٵٔٳ ايڃ ٹ
ع ﴿ٚٳ ٳ
.)158
ٖٓاى َٳ ٵٔ اعترب اؾإٸ اهِ مجع يًذٔٸ( )20ع ٚقـ دا٤ت ٖق ٙاملؿلؿ ٠مبعٓ ٢ايجعبإ
ا٭بٝض أٜٔاڄ( )21ع; ٭ٕٸ َؿلؿ ٠اؾٔٸ اهتعًُت َكاكْ١ڄ ملؿلؿ ٠إْى( ;)22قاٍ تعاىل:
وأځٍٴ عٳٔ فٳْبٹ٘ٹ إڇْىٷ ٳ٫ٚځ دٳإپ﴾ (ايلمحٔ﴿ ;)39 :ؾٹٗٝڇٔٻ قځاُٹلٳاتٴ ايڀډ ٵلفٹ يځِٵ
﴿ ځؾٝٳ ٵَٛٳ٦ٹقٺ ٫ځ ٜٴ ٵ
ى ځقبٵًځٗٴ ٵِ ٳ٫ٚځ دٳإپ﴾ (ايلمحٔ.)56 :
ٳٜڀڃُٹجٵٗٴٔٻ إڇْ ٷ
()23
ٴٜوُٻ ٢اؾٔٸ يف اٱلًٝنٜٸٜٚ ، )djinn, jinni, jinn( ١عاؿهلا يف ايًػ ١ايؿاكه١ٝ
( ) (ٚؿٚ .)24()ٜٛيف ايتؿاهري ٚايرتمجات ايكـمي ١يًكلإٓ ايهلٓٚ ِٜعٛا َؿلؿ٠
« » َعاؿي ١يع «اؾٹ ٸٔ»(.)25
ٚقـ متٸ مجع ٖق ٙايهًُ ١ػڀأڄ ٚاًتباٖاڄ عً« ٢أدٓٸَ ،»١ع إٔٸ «أدٓٸ »١مجع
دٓٻ١څ ؾٹ ٞٴبڀڂٕٛڇ ڂأَٻٗٳاتٹهڂِٵ﴾ (ايٓذِ:
د ٸٔ»ٜ ،ك ٍٛايكلإٓ ايهل ﴿ :ِٜٳٚإڇفٵ أځْتٴِٵ أځ ٹ
«دٓني» « ٫ ،ٹ
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 .)32إفٕ َٔ ايػًط اهتعُاٍ «أدٓٸ »١ؾُع اؾٹ ٸٔ(.)26

(اجلَّ) يف اإلصالً ــــــ
أـ يف الكزآُ الهزٖي ــــــ
اؾٔٸ نأ٥ٷ غري َلٞ٥ٸ ،دا ٤ايتِلٜض بٛدٛؿ ٙيف ايكلإٓ ايهلَ 22 ،ِٜلٸ٠
بًؿغ (دٹٔٸ)َ 7ٚ ،لٸات بًؿغ (دإٸ)(.)27
ٜٛدـ يف ايكلإٓ ع غري املٛآع املتؿلٿق ١ع هٛك٠څ باهِ (اؾٹٔٸ) ،تبٝٿٔ يًبٌل
فُٛع١ڄ َٔ اؿكا٥ل س ٍٛاؾٹٔٸٚ ،عً ٢يواِْٗ ِٖٖٚ .هقا يف بـا ١ٜهٛك( ٠ايلمحٔ)
ٜعترب اهلل هبشاْ٘ نٝؿٝٸ ١ػًل اؾٹٔٸ كتًؿ١ڄ عٔ نٝؿٝٸ ١ػًل اٱْى; أسـُٖا كًٛمٷ
َٔ ايڀني; ٚاٯػل َٔ ايٓاكٚ .بعـ فيو ٜهلٿك كاطب ١ايٓاي ٚاؾٹٔٸ بٗقا ايتعبري:
ه ٿق ٳبإڇ﴾.
ه ٳُا تٴ ځ
 ٟآ٫ځ ٹ ٤ٳك ٿب ڂ
﴿ ځؾ ٹب ځأ ٿ
ٚبا٫يتؿات إىل اٯٜات اييت ْنيت س ٍٛاؾٹٔٸ ؾإٕٸ أِٖٸ عٚ ِ٥٬ػِا ّ٥اؾٹٔٸ
اييت ٜبٝٿٓٗا ايكلإٓ ايهلَ ٖٞ ِٜا :)28(ًٜٞ
1ع اؾٔٸ َٛد ٛٷؿ سكٝكٞٸ َٚاؿٸٟٸ ،ػٴًل َٔ ْاكڈ ساكق ١هاَٸ )29(١أ ٚهلٝب ْاك
كتًط(ٚ ،)30نإ ػًكٗا عً ٢ا٭كض قبٌ اٱْوإ(.)31
2ع ِٖ َهًډؿ ٕٛناٱْوإ( ;)32ؾلٜلٷ َِٓٗ َُ َٕٛٓ٪اؿَٚ ٕٛوًُ;)33(ٕٛ
ٚؾلٜل ناؾلَ ،ِٖٚ .)34(ٕٚجٌ اٱْوإ ،ميٛتٜٚ ٕٛؿٓٚ ،ٕٛتأػق فُٛع١څ َِٓٗ َهإ
فُٛع١ٺ أػل.)35(٣
3ع هلِ سٌ ٷل ٌْٚلٷ َٚعا ٷؿَ ،جٌ ايبٌل(ٚ ،)36عِاتِٗ َٔ أٌٖ دٗٓٸِ(.)37
4ع ناْت عٓـِٖ قـك٠ڂ ايٓؿٛف يف ايوُاٚاتٚ ،ايتِٓټت ٚاهرتام ا٭ػباك ،يهٔ
عل فيو عً.)38(ِٗٝ
س ڃ
مت ٳ
ٸ
5ع اؾإٸ ٜلٳ ٵْٓٚا ،يهٓٸٓا ْ ٫لاِٖ(.)39
وب آٜات ايكلإٓ ؾإٕٸ اؾٔٸ يٝى عٓـِٖ عًِٴ ايػٝب(.)40
س ٵ
6ع ٳ
7ع نإ اؾٔٸ سآل ٜٔيف د ٍٝايٓيبٸ هًُٝإ×  ُٔٓٚدٓٛؿٚ ،)41(ٙناْٛا
٪ٜؿټ ٕٚي٘ أعُا٫ڄ ػاكقًٚ ١اقچ.)42(١
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8ع يف اٯٜات  29إىل  َٔ 32هٛك ٠ا٭سكافٚ ،بعض اٯٜات يف بـا ١ٜهٛك ٠اؾٔٸ،
ت اٱًاك ٠إىل إٔٸ ؾلٜكاڄ َٔ اؾٹٔٸ فٖبٛا إىل قٔل ايله ٍٛا٭نلّ|ٚ ،اهتُعٛا
مت ٵ
ډ
إىل آٜات ايكلإٓٚ .بتِلٜض املؿوٿل ٜٔؾإٕٸ ًإٔ ْن ٍٚهٛك ٠اؾٔٸ ٖٖ ٛق ٙاؿاؿث.)43(١

ب ـ يف احلدٖح الغزٖف ــــــ
يكـ ٚكؿ ٚدٛؿ اؾٔٸ ،بٌهٌڈ َتٛاتل ،يف أساؿٜح ايٓيبٸ| ٚأٌٖ ايبٝت^.
ٚايعًِ بٛدٛؿِٖ َٔ بـٜٝٗٸات ايـٿٚ .ٜٔقـ ْكٌ ايع٬چَ ١اجملًو ٞيف عاك ا٭ْٛاك أنجل
َٔ  170سـٜجاڄ س ٍٛاؾٹ ٸٔ(ٖٚ .)44هقا فنلت كٚاٜاتٷ َتعـٿؿ ٠يف أُ ٍٛايهايف(،)45
ٚبِا٥ل ايـكدات(.)46
ت َتٓٛٿع ١إىل اؾٹ ٸٔ; بعٔٗا بٝإٷ ٚتؿوري ملعڀٝات
تٛدـ يف ٖق ٙا٭ساؿٜح إًاكا ٷ
ايكلإٓ َٔٚ ،فيو ػًل اؾٹٔٸ َٔ ايٓاكٚ ،اطچ٬عِٗ عً ٢ا٭ػباك ايػٝبٝٸ.١
ٚتتُٔٻٔ ا٭ساؿٜح َواَ ،ٌ٥جٌ :فايو ١بعض اؾٔٸ يًُ٥٬ه ;١هبل ػًل
ڎ إىل اؾٔٸ امس٘ ٜٛهـ ،سٝح قتًَ ;)47(ٙٛأن٫ٛت ٌَٚلٚبات
اؾٔٸ عً ٢آؿّ; بعح ْيب
اؾٔٸ( ;)48تهاثل اؾٹ ٸٔ( ;)49إَهاْٝٸ ١ايتهاثل بٚ ِٗٓٝبني ايبٌل(َٚ ;)50وا ٌ٥أػلَٔ ٣
ٖقا ايكب.ٌٝ
َٚؿاؿ بعض ايلٚاٜات وه ٞأٜٔاڄ عٔ إٔٸ اؾٹٔٸ ٜوتڀٝع ٕٛإٔ ٜعٗلٚا يف ُٛك٠
سٛٝاْاتَ ،جٌ :ايجعبإ(ٚ ،)51ايهًب(ٚ ،)52ستٸ ٢اٱْوإ ،بٌهٌڈ عذٝبٺ ٚغلٜب.
ٚقـ دا ٤يف ا٭ساؿٜح املٓكٛي ١عٔ أُ٥ٸ ١ايٌٝع ١إٔٸ أٌٖ ايبٝت^ هلِ أتباعٷ بني
اؾٔٸٚ ،أعـا٤ٷ أٜٔاڄ(ٚ ،)53إٔٸ اؾٔٸ نإ هلِ ع٬ق١څ ٚتٛاٌُٷ َع ا٭ُ٥ٸٚ ،١ناْٛا
ٜوأي ِْٗٛأه١ً٦ڄ ؿٚ ،)54(١ٜٝٓناْٛا ٜعترب ٕٚاملَٓ٪ني ٚايٌٝع َٔ ١ايٓاي إػٛاْاڄ هلِ(،)55
ٚقـ ْكًت تكلٜلات َتعـٿؿ ٠عٔ يكا٤ات اٱَاّ عًٞٸ ٚاٱَاّ ايِاؿم ٚاٱَاّ ايلٓا^ َع
اؾٔٸ(.)56
وب ق ٍٛاٱَاّ ايباقل× ؾإٕٸ اٱَاّ عًٞٸ× نإ عٓـٚ ٙنٌٝٷ َٔ اؾٔٸ.
ٚسٳ ٵ
ٚيف كٚا١ٜٺ أػلْ ٣كٌ ابٔٴ عبٸاي ساؿث١ځ قاكب ١اٱَاّ عًٞٸ× جملُٛع١ٺ َٔ اؾٔٸ
املتُلٸؿٚ ٜٔاملٓاؾكني(.)57
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ت عٔ طًب اؾٔٸ يِٓل ٠اٱَاّ أب ٞعبـ اهلل اؿوني×(.)58
نُا تٛدـ كٚاٜا ٷ
ت أػبا ٷك نجري ٠يف املِاؿك ايٌٝعٚ ١ٝايوٓٸ ١ٝتتشـٸخ عٔ إٔٸ اؾٔٸ
ٖٚهقا كٴٜٚٳ ٵ
ت أًعا ٷك قايځ ٵتٗا اؾٹٔٸ يف كثا.)59(×٘٥
بهځ ٵٛا عً ٢اٱَاّ اؿونيْٚ ،ٴكًځ ٵ

العكائد الّٕٗدّٖ ٛيف (اجلَّ) ــــــ
ٜل ٣بعضٴ عًُا ٤ا٭ؿٜإ إٔ ايتِٛټكات املٛدٛؿ ٠س ٍٛاؾ ٸٔ ٚايٌٝاطني ٚامل٥٬ه١
ت إيٗٝا عٔ طلٜل اْ٫ؿتاغ ٚايتعاٌَ َع
يٝوت َٔ املعتكـات ا٭ًُٝٸ ١يًٛٗٝؿ ،بٌ ؿػًځ ٵ
ا٭ؿٜإ ا٭ػل.٣
هل ايبابًُ )ٞاكٚا عً ٢اكتباطٺ َباًل بايـٜاْ١
سُٓٝا متٸ ْؿ ٞايٛٗٝؿ (يف ا٭ځ ٵ
هلٚ ،يف َلسً ١ُٖٓٝ ١اٱٜلاْٝني عً ٢ايٛٗٝؿ ،طلأت
اينكؿاًتٚ .١ٝبعـ اْتٗا ٤ا٭ځ ٵ
ؼٛټ٫ت يف ايتِ ټٛك ايـٜينٸ ايٛٗٝؿ َٔٚ .)60(ٟعٛاٌَ ظٗٛك ٖق ٙايتشٛټ٫ت املٛادٗ ١بني
ايجكاؾ ١ايٛٗٝؿٚ ١ٜايجكاؾ ١اينكؿاًت ،١ٝسٝح ُاك فيو هبباڄ يـػ ٍٛاعتكاؿاتٺ دـٜـ ٠يف
ٖقا ايـٿ.)61(ٜٔ
يهٔٵ با٫يتؿات إىل أْٸ٘ قـ متٸ فنل ايٌٝڀإ بِلاس١ٺ يف ايتٛكا ،٠يف قِٸ١
ت بعـ
إغٛا ٤آؿّ ،ميهٔ كؾض ٖقا ايلأ ،ٟإ٫چ إٔ ْكبٌ إٔٸ ايتٛكا ٠املٛدٛؿ ٠ؾع٬ڄ نڂتبٳ ٵ
هل يف بابٌ(.)62
ا٭ځ ٵ
ت يف ايعٗـ ايكـ ِٜس ٍٛايٌٝڀإ َلتبڀ١څ ظٓٸ١
ن ٳل ٵ
ڎٌ ؾإٕٸ أٚٸٍ قِٸ١ٺ ٴف ٹ
ٚعً ٢ن
ٳع ٳـٕ( ،)63سٝح ظٗل ٖٓاى يف ُٛك ٠ثعبإٚ ،ػـع سٛٸاٚ .٤ايكِٸ ١ا٭ػلَ ٣لتبڀ١څ
عٔٛك ايٌٝڀإ يف ايوُاٚ ،٤يف قٔل اهلل تعاىل(ٚ .)64نُا َٖ ٛقنٛكٷ يف ايهتاب
املكـٸي بٌه ڈٌ ُلٜض ؾكـ نإ ي٘ سٔٛكٷ يف ايوُاٚ ،٤نإ ٜٓنٍ إىل ا٭كض
أٜٔاڄ(.)65
اهِ اؾٔٸ يف أًُ٘ ايعرباْ( ٞأٚب) ،مبعٓ( ٢أدٛف) أ( ٚفَ ٚعـ٠ٺ ؾاكغ١
َٓٚتؿؼ )١أٚ( ٚعا ٤أدٛف); ٭ْٸِٗ ناْٛا ٜعتكـ ٕٚإٔٸ ُٛت اؾٔٸ ىلز َٔ ؿاػٌ
دٛؾ٘(ٚ .)66قـ دا ٤قلٜبٷ َٔ ٖقا املعٓ ٢يف ايتٛكا :٠ؾإٕٵ قايٛا يهِ اهأيٛا ايٛهڀا٤
ا٭كٚاسٝٸني أ ٚاملتهٗٿٓني املٌكٌكني ٚاهلاَوني( ،)67ؾتٓٛعني ٚتتهًډُني َٔ ا٭كض
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ٜٓٚؼؿض نَ٬و نأْٸ٘ ُاؿكٷ َٔ ايرتابٜٚ ،هُٛ ٕٛتو َٔ ا٭كض نِٛت
ٚهٝط أكٚاسٞٸٚ ،نَ٬و ًكٌك َٔ ١ايرتاب(.)68
ٚبٓا٤ٶ عً ٢اعتكاؿات ايـ ٜٔايٛٗٝؿٟٸ ؾإٕٸ اؾٔٸ ٜوتڀٝع توؼري اٱْوإٖٓ َٔٚ .ا
ؾكـ ْٴٗ ٞأتباع٘ عٔ َلاؾكٚ ١كايڀ ١اؾٔٸ(ٚ .)69اٱه ٢ٜٗٓ ّ٬أتباع٘ أٜٔاڄ عٔ ايتعاٌَ
َع اؾٔٸ ًٝٚاطني اؾٔٸ .دا ٤يف هؿل ايٜٚ٬نيٚ :إفا نإ يف كدٌڈ أ ٚاَلأ ٠دإپ أٚ
تابع٘ ؾإْ٘ ٜكتٌ ،باؿذاكٜ ٠لمج ،ْ٘ٛؿَ٘ ٜه ٕٛعً.)70(٘ٝ
ٚدا ٤يف َٓٛعڈ آػل َٓ٘ ٫ :تًتؿتٛا إىل اؾإٸ ٫ٚ ،تڀًبٛا ايتٛابع ،ؾتتذوٻوٛا
بِٗ ،أْا ايلبټ إهلڂهِ(.)71
نُا تعترب ايتٛكا ٠ا٫كتباط باؾٔٸ َهل ٖٚڄا ٚكدو ڄا عٓـ ايلبٸ ٚ .)72(ٜٙٛٗبايڀبع
تعڀ ٞايتٛكا ٠يًذٔٸ َٚٳ ٵٔ ٜلتبط بِٗ قـك٠ڄ نبري ،٠نُا فٴنل يف َڀًع هؿل ٌُُٝ٥ٛ
ا٭ٚٸٍَٚ :ات ُُْٚ ،ٌٝ٥ٛـب٘ نٌټ إهلاٚ ٌٝ٥ؿؾٓ ٙٛيف ايلاَٸ ،١يف َـٜٓت٘ٚ .نإ
ًاٚٴ ٍٚقـ ْؿ ٢أُشاب اؾإٸ ٚايتٛابع َٔ ا٭كض ،ؾادتُع ايؿًوڀٝٓٝٸٚ ٕٛداٚ٩ا
ْٚنيٛا يف ًٛمنٚ ،مجع ًاٚٴ ٍٚمجٝع إهلاْٚ ،ٌٝ٥نٍ يف دًبٛعٚ .ملچا كأً ٣اٚٴ ٍٚدٍٝ
ذ ٵب٘ ايلبٸ٫ ،
ايؿًوڀٝٓٝني ػاف ٚآڀلب قًبٴ٘ دـٸاڄ .ؾوأٍ ًا ٴ َٔ ٍٚٚايلبٸ ،ؾًِ ٜٴ ٹ
با٭س ٫ٚ ،ّ٬با٭ٚك ٫ٚ ،ِٜبا٭ْبٝا .٤ؾكاٍ ًاٚٴ ٍٚيعبٝـ :ٙؾتٿٌٛا ي ٞعً ٢اَلأ٠ٺ ُاسب١
دإٸ ،ؾأفٖب إيٗٝا ٚأهأهلا ،ؾكاٍ ي٘ عبٝـ ٖٛ :ٙفا اَلأ٠څ ُاسب ١دإٸ يف عني ؿٚك،
ؾتٓهډل ًاٚٴٚ ،ٍٚيبى ثٝاباڄ أػلٚ ،٣فٖب.)73(...
ٜٚوتُلٸ ايه )74(ّ٬عـٜحٺ تؿًِٞٝٸ عٔ نٝؿ ١ٝاكتباط امللأُ ٠اسب ١اؾٔٸ َع
ُُٚ ،ٌٝ٥ٛا٭ساؿٜح املتباؿي ١بني ًُُٚ ٌٝ٥ٛاٚٴ.)75(ٍٚ
«عنام »ٌٜأسـ أمسا ٤ايٌٝڀإ يف ايجكاؾ ١ايـٜٝٓٸ ١ايٛٗٝؿٜٸ ٖٞٚ .١نًُ١څ عربٜٸ،١
ٚاهِٷ يٌٝڀإڈ ًلٸٜل ،ٴٜقنل يف ايتٛكا ،٠ثِٸ ٜٹٹً ٴر إىل ا٭هاطري ايٛٗٝؿٜٸ .١طٜٚبـ ٚأْٸ٘
تٛدـص ًٝاطني ٜڀًل عًٗٝا يف اُ٫ڀ٬غ ايٌٝاطني َاعنٜٸ ١ايٌهٌٚ ،كٝ٥وٗا عنام.ٌٜ
عنام ٌٜمبعٓ ٢ايعنٜن أ ٚاحملبٛب ٖٛٚ ،ايق ٟنإ عنٜناڄ ٚقرتَاڄ بني
امل٥٬هٚ ،١ناْت يـ ٜ٘نلاَ څٚ ١قـك څ ٠ظاٖلٚ ١ٜآشٖ َٔٚ .١قا ايٛد٘ أطًكٛا عً٢
ايٌٝڀإ عنامٚ ;ٌٜنقيو ٭ْٸ٘ نإ هبٸاق ڄا ٚفتٗـڄا يف عباؿ ٠اهلل تعاىل(.)76
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ٜٔ ٟع ٕٛعً ٘ٝنؿچاك ٠ايقْٛبٜٚ ،ڀًك ْ٘ٛيف بلٿ ٸ١ٜ
ٚعنام ٌٜأٜٔاڄ اهِٷ ؾځ ٵـ ڈ
َكؿل ;٠ستٸٜ ٢أػق نؿچاك ٠ػڀاٜا ايك ّٛإىل َهإڈ غري َعً.)77(ّٛ
إٕٸ ايٛٗٝؿ ع نبعض املوًُني ع ٜعترب ٕٚايٌٝاطني ٚاؾٔٸ َٔ امل٥٬ه ،١أَلِٖ
وـ ،اهتهبٳ ٳل ٚمل ٜوذٴ ٵـ(.)78
اهلل بايوذـ ،٠يهٔٸ ايٌٝڀإ; بوبب اؿځ ٳ
ٚلـ يف ايعٗـ ايكـ ِٜإٔٸ ايٌٝڀإ بعـ إٔ ْٗ ٢اهلل آؿّ ٚسٛٸا ٤عٔ أنٌ مثل٠
ايٌذل ٠احمللٻَٜ ١قٖب إيُٗٝا يف ٖ ١٦ٝثعبإ ع بُٛؿ٘ أفن ٢سٛٝإڈ عٜٚ ،بٌٿلِٖ بأْٸِٗ
هِٝري ٕٚعلؾاٚ ٤عاملني إفا أنًٛا َٔ ًذل ٠طَعلؾ١ص اـځ ٵٝل ٚايٌٻ ٸل(.)79
يف ا٭ؿبٝٸات ايٛٗٝؿ ١ٜس ٍٛايتِٛټك ايٛٗٝؿٟٸ يٓٗا ١ٜاينَإ ميهٓٓا ٌَاٖـ ٠هري
َٚلاسٌ توًڊط ْٚؿٛف ايٌٝڀإ .ميلٸ ٖقا ايتِٛټك عٔ آػل اينَإ أٚٸ٫ڄ مبشانُ١
يًُ٥٬ه ١املتُلٿؿٚ ،٠ايعذنٚ ،٠أكٚاغ «بًٝعاٍ» َ«ٚوتُ٘»( ،)80ايق ٜٔػاٚمٚا سـٚؿِٖ.
يف نتاب ايعلٚز تٓتٖٗ ٞقا اجملاما ٠عـٚخ َٛادٗ١ٺ بني اهلل ٚايٌٝڀإ .ثِٸ يف
اؿـٜح امللتبط بعامل ايػٝبٚ ،يف نتاب علٚز إًعٝا(ٜ ،)81عٗل ايٌٝڀإ نؼِِڈ
هللٚ .يف ايٓٗا ،١ٜيف َلسً« ١ايعٗـ اؾـٜـ»ٜ ،تٻوع اْتٌاك ا٫عتكاؿ ايقٜ ٟتُٔٻٔ إٔٸ
قٝاّ ممًه ١اهلل هٝهَ ٕٛكاكْاڄ هلنمي ١ايٌٝڀإ(.)82

ٌظز ٚاملضٗخّٗ ٛإىل (اجلَّ) ــــــ
أْهل بعضٴ قكڍك ٞايهتاب املكـٸي املوٝشٝٸني ٚدٛؿٳ اؾٔٸ( .)83يه ٵٔ
با٫يتؿات إىل ّْٸ ايعٗـ اؾـٜـَٚ ،ا ٜعٗل َٔ ايتِٛټكات املوٝش ،١ٝؾإٕٸ املوٝشٝٸني
َعتكـ ٕٚبٛدٛؿ اؾٔٸٜٚ ،لٳ ٵ ٕٚأْٸٗا نآ٥اتٷ سكٝكٝٸ.)84(١
إٕٸ أسـ ايؿلٚم ا٭هاه ١ٝيف َعلؾ ١اؾٔٸ بني اٱهٚ ّ٬ايـٜاْتني :املوٝشٝٸ;١
ڎ ُاؿني َٓ٪َٚنيٚ ،نًُ ١اؾٔٸ طٜعاؿهلا يف
ٚايٛٗٝؿٜٸ ٖٛ ١أُْٗا  ٫تعتكـإ بٛدٛؿ دٹٔ
ايؿاكه :١ٝؿٜٛص تعين عٓـِٖ اؾٔٸ ا٭ًلاك ؾكطَ ٖٞٚ ،عاؿٹي١څ تكلٜباڄ يًؿغ ايٌٝڀإ يف
اٱهٖٚ .)85(ّ٬قا املٛٓٛع َتذقٿكٷ يف أؾهاك ٚتعاي ِٝايهتاب املكـٻي.
بايٓوب ١إىل املوٝشٝٸني ؾإٕٸ مجٝع اؾٔٸ أعٛإٷ يًٌٝڀإٜٚ ،لٜـ ٕٚإٔ ٜكٗلٚا
اٱْوإ ٜٚتوًډڀٛا عًٚ ،٘ٝيقيو ؾإْٸِٗ ٜعترب ٕٚاؾٔٻ أكٚاساڄ ػبٝج ١أ ٚأكٚاساڄ ًلٿٜل.٠
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ِٜٛٚٿك اٱل ٌٝايٌٝڀإ نلٝ٥ى يًذٔٸ(.)86
ٖٓٚاى ْكڀ١څ أػلٜٓ ٣بػ ٞإٔ ٜتِٸ ا٫يتؿات إيٗٝا يف اٱهلٝٸات املوٝشٝٸ ٖٞٚ ،١إٔٸ
ا٫لٜ ٌٝل ٣ايٌٝڀإ َٔ دٓى امل٥٬هٚٚ ،١اسـاڄ َِٓٗ ٫ ،أْٸ٘ َٛدٛؿٷ ٜكع يف عٳ ٵلض
املځځًو ٚاٱْوإ.
ٚاملوٝشٝٸَ ٕٛتٻؿك ٕٛيف ٚدٗ ١ايٓعل ايكا ١ً٥بإٔٸ ايٌٝڀإ نإ َٔ امل٥٬ه،)87(١
ٜك ٍٛايكـٸٜى أٚغوڀني :نإ ايٌٝڀإ َٳځًهاڄ نبكٝٸ ١امل٥٬هٚ ،١ناْت ي٘ هري٠څ
وٓ.)88(١
س ٳ
ٳ
ٜعتكـ املوٝشٝٸ ٕٛإٔٸ طبٝع ١ايٌٝڀإ كٚساْٝٸ١څ ٥٬َٚه ،١ٝؾَٗ ،ٞجٌ طبٝع ١بكٝٸ١
امل٥٬هَ ،١تُٝٿن څ ٠عٔ ها٥ل املُهٓات( ،)89أعِٸ َٔ ن ٕٛفيو ايتُٝټن عكًٝٸاڄَ ،جٌ:
اٱؿكاى ٚايتُٝٝن ،أ ٚسوٿ ٝڄاَ ،جٌ :ايلغبٚ ١ايٌٗ ،٠ٛأ ٚإكاؿٜٸاڄَ ،جٌ :ا٫ػتٝاك اؿڂ ٸل(.)90
ٜٚل ٣ايهتاب املكـٻي إٔٸ ٚدٛؿ ايٌٝڀإ سكٝكٞپ ،بٌ ٖ ٛأًـټ تٌؼټِاڄ ٚٚاقع١ٝڄ
َٔ اؾٓى ايبٌلٟٸ ،سٝح ٜوٝڀل ٜٚتوًډط عً ٢ا٭كٚاغ ايٌلٿٜلٚ ٠اـبٝج.)91(١
ض َٔٚ ،يڀـ هاس ١اؿلٸ َڀلٚؿٷ َٓٚبٛفٷ،
ايٌٝڀإ عـٚټ اهلل ،ؾٗ ٛإفٕ َبػ ٛٷ
َ ٖٛٚع أتباع٘ يف عقاب اهللٜٚ .ٴوتٓتر َٔ ايهتاب املكـٻي أْٸ٘ َع َ٥٬هت٘ يف
ه٬هٌ ايعډځًُ ،١قبٛه ٕٛفاما٠ڄ هلِ(ٚ .)92٭ْٸ٘ يٝى َٔ مجً ١املَٓ٪ني هٝٴعقٻب
س ٵتُاڄ بايعقاب ا٭بـٟٸ يف فيو اي.)93(ّٛٝ
ٜٚعاقځب ٳ
يهٔٵ  ٫ٴب ٻـ إٔ ٴٜعٵځًِ بإٔ طلؿ ايٌٝڀإ ِٜ ٫ري َاْعاڄ َٔ ؾعٸايٝٸت٘ ٌْٚاط٘ يف ٖقٙ
ايـْٝا ،بٌ ٖ ٛإي٘ٴ ٚكٝ٥ى ٖقا ايعاملٚ ،عـٚټ اهلل ٚاٱْوإ(ٚ ،)94عامل ايٛثٓٝٸْ ٖٛ ١تاز
ُٓع٘; يهٔٸ ايوٝٸـ املوٝض قـ نول ًٛنت٘ٚ ،سڀچِ قـكت٘ٚ ،أٓعـ قٛٸ ٠تأثري
قٝاؿت٘ ،ستٸ ٢اهتڀاعت املوٝشٝٸ ١إٔ تتػًډب عً.٘ٝ
شل ;٠٭ْٸ٘ ًَو ا٭كٚاغ ايوؿًٝٸ ١عٓـ املوٝشٝٸني
إبًٝى ي٘ املكاّ ا٭عً ٢بني ايوٻ ٳ
ًٚعلا ٤ايكل ٕٚايٛهڀٚ .)95(٢يكـ متٸ فنل اؾٔٸ ٚايٌٝڀإ ٚإبًٝى يف ايعـٜـ َٔ آٜات
ايعٗـ :ٜٔايكـ ;ِٜاؾـٜـ.
ٚايٌٝڀإ ٜعٗل يف أٟٸ ُٛك٠ٺٚ ،بهٌٸ ٚه١ًٝٺ ،ستٸ ٢عً ١٦ٖٝ ٢امل٥٬ه١
ايٓٛكاْٝٸني; يه ٞىـع ايٓايٜٓٚ ،ؿڍلِٖ ٜٚبعٿـِٖ عٔ اهلل(.)96
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اهتعًُت يؿغ ايٌٝڀإ ٚاؾٔٸ أٜٔاڄ يًُؼًٛقات ٚا٭كٚاغ ايٌلٿٜل ،٠اييت تـػٌ
بأَل اهلل يف اٱْوإ ٚاؿٛٝإٚ ،تِٝبِٗ باؾٓٚ ٕٛايِٻ ٳلع ٚاملىٸ(.)97
ٜٚقنل اٱل ٌٝإٔٸ ايوٝٸـ املوٝض× ناْت ي٘ هًڀ١څ عً ٢اؾٔٸ ٚايٌٝاطني،
ٚأْٸِٗ ناْٛا ٜتبع ٕٛأٚاَلٚ .ٙدا ٤يف إل ٌٝيٛقا أْٸ٘ نإ ىلز اؾٔٸ َٔ أبـإ
املُوٛهني(ٚ ;)98فيو بايڀبع بٓا٤ٶ عً ٢ايتِٛټك ايباطٌ ايكا ٌ٥بإٔٸ عٝو ٖٛ ٢ابٔ اهلل
هبشاْ٘(ٚ .)99ميٓض اٱل ٌٝاؿٛاكٜٸني أٜٔاڄ ٖق ٙايكـك ٠يًٓيبٸ عٝو ×٢عً ٢ع٬ز
املىٸ(.)100
ْٚوتعلض يف َا  ًٜٞبعض قاٚكات ايوٝٸـ املوٝض َع املُوٛهني:
1ع ٚؾُٝا ُٖا ػاكدإ إفا إْوا ٷٕ أػلي فٓ ٕٛقـٻَ ٙٛإي ،٘ٝؾًُٸا أػلز
ايٌٝڀإ تهًډِ ا٭ػلي ،ؾتعذٻب اؾُٛع قاً٥ني :مل ٜعٗل قطچ َجٌ ٖقا يف إهلا!ٌٝ٥
ؼ ڇلز ايٌٝاطني(.)101
أَٸا ايؿلٜو ٕٛٝؾكايٛا :بٛاهڀ ١كٝ٥ى ايٌٝاطني ٜٴ ٵ
2ع ٚملچا داٚ٩ا إىل اؾُع تكـٻّ إي ٘ٝكد ٷٌ داثٝاڄ ي٘ٚ ،قا٬٥ڄٜ :ا هٝٸـ ،اكسٳ ٵِ ابين
ؾإْٸ٘ ِٜلعٜٚ ،تأيډِ ًـٜـاڄٜٚ ،كع نجرياڄ يف ايٓاكٚ ،نجرياڄ يف املاٚ ،٤أسٔٳ ٵل ٴت٘ إىل
تَٝ٬قى ؾًِ ٜكـكٚا إٔ ٌٜؿ ،ٙٛؾأداب ٜوٛع :أٜٸٗا اؾ ٌٝغري امل َٔ٪املًت ،ٟٛإىل َت٢
أنَ ٕٛعهِ؟ إىل َت ٢أستًُهِ؟ قـٿَ ٙٛإيٞٻ ٖآٖا! ؾاْتٗلٜ ٙوٛع ،ؾؼلز َٓ٘
ايٌٝڀإ ،ؾٌٴؿ ٞايػّ٬ٴ َٔ تًو ايواع.)102(١
3ع ٖٚهقا دا ٤يف اٱل ٌٝإٔٸ دٹٓٸاڄ ْؿقٚا يف ٚدٛؿ كدٌڈ مموٛيٚ ،ايوٝٸـ
املوٝض× أػلدِٗ َٔ بٳ ٳـٕ فيو ايلدٌٚ ،أيكاِٖ يف قڀٝعڈ َٔ اـٓامٜل(.)103
ٚقـ أعڀ ٢ايوٝٸـ املوٝض يبعض ط٬ب٘ إدام٠ڄ يف إٔ ىلدٛا أكٚاغ اؾٔٸ
ٚايٌٝاطني َٔ أبـإ اجملاْني ٚاملُوٛهني :ثِٸ ؿعا تَٝ٬ق ٙا٫ثين عٌلٚ ،أعڀاِٖ
هًڀاْاڄ عً ٢أكٚاغڈ لو ١ستٸ ٢ىلدٖٛاٚ ...أُٚاِٖ قا٬٥ڄ... :اًؿٛا َلٓ ،٢طٗٿلٚا
بلُ ،٢أقُٛٝا َٛت ،٢أػلدٛا ًٝاطني(.)104
يف املِاؿك املوٝشٝٸ ١مل ٜتِٸ تأٜٝـ قِٸ ١اَتٓاع ايٌٝڀإ عٔ ايوذٛؿ( ،)105يهٔٵ
ت ي٘ ْؿو٘ إٔ
ه ٵ
ه ٳ ٛٳ
َجًُا ٜك ٍٛأٚغوڀني :ؾإْٸ٘ سٝح نإ َٳځًهاڄ نبكٝٸ ١امل٥٬هٚ ١ٳ ٵ
هًى َهإ اهللٜٚ ،ػتِب قـكت٘ املڀًكٚ .١هلقا ايوبب طػٚ ٢متلٻؿ عً ٢اهلل(.)106
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ٚبايڀبع ٖ ٛمل ٜهٔ ٚسـ ٙيف ٖق ٙايكِٸٖٓٚ ،١اى َ٥٬ه١څ آػل ٕٚاكتهبٛا املعِ١ٝ
أٜٔاڄٚ ،ؽًچٛا عٔ َكاَِٗ َٚوهِٓٗ اي٥٬ل(.)107
ٚايقٜ ٟبـ َٔ ٚايهتاب املكـٻي ٖ ٛإٔٸ امل٥٬ه ١ا٭ًلاك مل ٜهْٛٛا فٟٚ
عاقب١ٺ ٚاسـ ;٠ؾبعِٔٗ متٸ إيكا ِٖ٩يف دٗٓٸِٚ ،تكٝٝـِٖ بايو٬هٌٚ ،هٝٴشتٳ ځؿغ بِٗ إىل
 ّٜٛايـٿٚ ٜٔاجملاماٚ ;)108(٠آػل ٕٚظًچٛا أسلاكاڄٚ ،أػقٚا مبؼايؿَٔٚ ١اؿٸ ٠امل٥٬ه١
ا٭ػٝاكٚ .ايٌٝڀإ َٔ مجً ١أٚي٦و; سٝح بك ٞطًٝكاڄٚ ،اًتػٌ باٱغٛاٚ ٤اٱٓ.)109(ٍ٬
إٕٸ ٖـف ايٌٝڀإ ،نُا داٚ ٤آش ڄا يف ايهتاب املكـٻيُٛٚ ٖٛ ،ي٘ إىل
َكاّ اهلل( .)110إٕ ْٝٻت٘ ٖٚ ٛأتباع٘ إٔ ٜٴًذٹٛ٦ا اٱْوإ إىل اـڀٚ ١٦ٝايعِٝإ( .)111بٌ لـ
ايٌٝڀإ يف ايعٗـ اؾـٜـ ٜٛهٛي يًوٝٿـ املوٝض ،يهٓٸ٘ ٜٓ ٫ؼـع بٛهٛهات٘(.)112
ٜوتڀٝع ايٌٝڀإ إٔ ٜعٗل بأٟٿ ًهٌڈ ،ستٸ ٢يف ٖ٥٬َ ١٦ٝه ١ايٓٛك; يهٞ
ىـع اٱْوإ بقيو(ٚ .)113بتربٜل ٙيًقْب ٚاملعِٜ ١ٝعلٓٗا بهٝؿٝٸ ٺ ١ػعًٗا َكبٛي١ڄ عٓـ
ايٓاي َٔٚ ،ػٖ ٍ٬قا ايڀلٜل هلٸِٖ إىل اـڀٚ ،)114(١٦ٝميٓعِٗ َٔ عٌُ اـري(.)115
ٖٚهقاٚ ،عً ٢أهاي ايتعاي ِٝاملوٝش ،١ٝؾإٕٸ يًذٔٸ هًڀ١ڄ عً ٢أبـإ ايٓاي،
ٜ ِٖٚوتڀٝع ٕٛمبواعـ ٠ايٌٝاطني ايق ٜٔؼت تِلټؾِٗ إٔ ٜعلٿٓٛا ايبٌل يٮَلاض
ٚا٭هٛاَٚ .)116(٤ع أْٸِٗ قاؿك ٕٚعً ٢ايٓؿٛف ٚايتأثري يف ايبٳ ٳـٕ ،بٌ ستٸ ٢يف ايعكٌ،
يهٓٸِٗ ٜ ٫وتڀٝع ٕٛأبـاڄ إٔ هعًٛا سلٿ ١ٜاٱْوإ َٚوٚ٪يٝٸت٘ ٚإكاؿت٘ ػآع١ڄ
يوٝڀلتِٗ(.)117
أَٸا بايٓوب ١إىل عاقب ١ايٌٝڀإ ٚبكٝٸ ١امل٥٬ه ١ا٭ًلاك ايٓٗاٝ٥ٸ ١ؾٝعٗل إٔٸ
ايوُا ٤ناْت َلننٳ قٝاؿ ٠ايٌٝاطني بعـ هكٛط اٱْوإ َٓٗا( ،)118يهٓٸ٘ َع بكٝٸ١
امل٥٬ه ١ا٭ًلاك هٝتِٸ ْٳ ٵب ٴقِٖ إىل ا٭كض(ٚ ،)119وتٌُ إٔٸ طلغ ايٌٝڀإ يف ا٭كض
هٝشـخ يف ؾرتَِٝ ٠ب١ٺ َوتكبًٝٸ١ٺ عع.)120(١ُٝ
ذـ ;ٙيهٞ
بعـ فيوٚ ،سني ٜعٛؿ ايوٝٸـ املوٝض إىل ا٭كض بهاٌَ قـكت٘ َٚٳ ٵ
٪ٜهٿى ممًهت٘ ٚهًڀاْ٘ عً ٢ا٭كض ،ؾإٕٸ ايٌٝڀإ هٝٴ ٵلَ ٢يف اهلاٚ ،١ٜٚهٝبك ٢يف
هل ملـٸ ٠أيـ عاّڈ ،ثِٸ هٝڀًل هلاسٴ٘ ملـٸ ٺ ٠قِريٚ .٠هٝوع ٢ايٌٝڀإ داٖـاڄ
ايكځ ٵٝـ ٚا٭ځ ٵ
يف ٖق ٙاملـٸ ٠ايكِري ٠يهٌٜٔ ٞٸ ايٓايٚ ،هٝعنّ عً ٢غځ ٵنٚ ٚاست ٍ٬ايكـي ظٍٝڈ
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عع ،ِٝيهٔٸ ْاكاڄ هتٓنٍ َٔ ايوُاٚ ٤تٴ ڃؿين دٚ ،ٌ٘ٝهٝٴ ٵلََ ٖٛ ٢ع بكٝٸ ١امل٥٬ه١
ا٭ًلاك يف عري٠ٺ َٔ ْاكڈ٬َ ،قٝاڄ ٖٓاى عقاب٘ ا٭بـ.)121(ٟ

خامت ٌٛــــــ
مت بٝاْٴ٘ يف ٖق ٙاملكايَ ١ا :ًٜٞ
ْوتؼًّ ممچا ٸ
1ع اؾٔٸ نًُ څ ١علبٝٸ ،١تعين يف ا٭ٌُ ايتػڀٚ ١ٝايورتٖٚ .قا املعَٓٛ ٢دٛؿٷ يف
أغًب ٌَتكات ٖقا اؾځ ٵقك.
ت ٚدٛؿ اؾٔٸٚ ،متٸ ايتڀلټم يف ايهتب املكـٻه١
2ع نٌٸ ايـٜاْات اٱبلاُٖٝٝٸ ١قبًځ ٵ
يتًو ا٭ؿٜإ إىل َٛٓٛع اؾٔٸ.
3ع يف اٱهَٔ ،ّ٬اؾاڄ إىل اٯٜات ايعـٜـ ٠اييت فنلت اؾٔٸ ،ؾإٕٸ ٖٓاى
أساؿٜح َتٛاتلٚ ٠نجري ٠ت٪ؿٸ ٟإىل ايعًِ بٛدٛؿ اؾٔٸ.
ت َٔ ْاكڈ
4ع َٔ ٚدْٗ ١عل اٱه ّ٬ؾإٕٸ اؾٔٸ نآ٥اتٷ سكٝكٝٸٚ ١غري َلٝ٥ٸ ،١ػٴًكځ ٵ
ساكق ١هاَٸ ،١أً َٔ ٚعٌ ايٓاك املتُاٜنٚ ،٠ػٳ ڃً ڂكِٗ ٚإهاؿٴِٖ عً ٢ا٭كض نإ هابكاڄ
عً ٢ػًل ايٓاي.
5ع بٓا٤ٶ عً ٢آٜات ايكلإٓ ايهل ِٜؾإٕٸ اؾٔٻ َهًډؿَ ٕٛجٌ أؾلاؿ اٱْوإَِٗٓٚ ،
ٌلٚ ،هلِ سٌلٷ ٌْٚلٷ َٚعاؿٚ ،يعِاتِٗ َهإٷ
َٚ َٕٛٓ٪ناؾل ِٖٚ ،ٕٚميٛت ٕٛنايبٳ ٳ
يف دٗٓٻِ.
6ع متٓض ايـٜاْ ١ايٛٗٝؿٜٸ ١قـك٠ڄ عع ١ُٝيًذٔٸ َٚٳ ٵٔ ٜلتبط بِٗٚ .تعتكـ ٖق ٙايـٜاْ١
إٔٸ اؾٹٔٸ ٜوتڀٝع توؼري اٱْوإ ٚايوٝڀل ٠عًٚ .٘ٝهلقا ايوبب ؾإْٸٗا تٓٗ ٢أتباعٗا عٔ
َلاؾكٚ ١كايڀ ١اؾٔٸ.
ّ س ٍٛتٛادـ ٚسٔٛك اؾٔٸ يف ايوُاٚات ٚيف
ت يف ايعٗـ ايكـ ِٜقِ ٷ
7ع فٴنٹ ٳل ٵ
ا٭كض.
8ع ت َٔ٪ايـٜاْ ١املوٝشٝٸ ١أٜٔاڄ بٛدٛؿ اؾٔٸٚ ،أْٸٗا نآ٥اتٷ سكٝكٝٸ ٖٞٚ ،١تعترب
اؾ ٸٔ أؾٌٔ َٔ اٱْوإٚ ،أْٸ٘ إي٘ٴ ا٭كض.
9ع ٜل ٣املوٝشٝٸ ٕٛمجٝعٳ اؾٔٸ أعٛاْاڄ يًٌٝڀإٜ ِٖٚ ،وعٳ ٵ ٕٛيًوٝڀل ٠عً٢
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ايبٌلٚ .يقيو ؾإْٸِٗ ٜعترب ٕٚاؾٔٸ أكٚاساڄ ػبٝج ١أ ٚأكٚاساڄ ًٝڀاًْ ١ٝلٿٜلٜٚ .٠عترب
اٱل ٌٝايٌٝڀإ كٝ٥واڄ يًذٔٸ.
10ع ٜل ٣اٱل ٌٝإٔٸ ايٌٝڀإ َٔ دٓى امل٥٬هٚٚ ،١اسـاڄ َِٓٗ ٫ ،أْٸ٘ َٛدٛؿٷ
يف ٳع ٵلض اٱْوإ ٚاملځځًوٚ .املوٝشٝٸَ ٕٛتٛاؾك ٕٛيف ا٫عتكاؿ به ٕٛايٌٝڀإ ٚاسـاڄ َٔ
امل٥٬ه.١
11ع أسـ أِٖٸ َا ميٝٿن َعلؾ ١اؾٔٸ يف اٱه ّ٬عٔ َعلؾت٘ يف املوٝشٝٸٚ ١ايٛٗٝؿ١ٜ
ڎ ُاؿني َٓ٪َٚنيٚ ،نًُ ١اؾٔٸ
ٜهُٔ يف إٔٸ ايٛٗٝؿ ٚاملوٝشٝٸني  َٕٛٓ٪ٜ ٫بٛدٛؿ دٹٔ
 ٫تعين عٓـِٖ ه ٣ٛاؾٔٸ ا٭ًلاكَ ٖٞٚ ،عاؿي١څ تكلٜباڄ يهًُ ١ايٌٝڀإ يف اٱه.ّ٬
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الٕؽاٖا اإلهلّٗ ٛالعغزٚ
دراص ٌٛوكارٌ ٛبني التٕرأ ٚالكزآُ
د .تهروز أفشار
ترجوة :فرقذ الجسائري

اخلالؽ ٛــــــ
ٜتڀًچع ٖقا املكاٍ إىل ؿكاه ١قت ٣ٛايُٛاٜا ايعٌلَٚ ،٠علؾ ١تكُٗٝٝا َٔ ٚدٗ١
ْعل ابٔ تٚ ،١ُٝٝابٔ ػًـٚ ،ٕٚهٝٸـ قڀبٚ ،أب ٞعبـاهلل ايكلطيبٚ ،ايؿؼل ايلام.ٟ
ؾهُا ٜك ٍٛعًُا ٤ايٛٗٝؿ ،ؼ ٟٛايتٛكا 613 ٠سهُاڄٚ .ميتام عٌل٠څ َٓٗا بأُٖٸ١ٝ
ػاُٸ ;١إف تٌهچٌ ٖق ٙايُٛاٜا ايعٌل ٠كنٝن ٠ايٌلٜع ١ايٛٗٝؿَٗٓٚ ،١ٜا تتٌعٻب مجٝع
ُٚاٜاٖاٚ .يف اؿكٝك ١قـ عاٖـ بٓ ٛإهلا ٌٝ٥اهلل بكبٛهلِ ٖق ٙايُٛاٜا .نُا إٔ عباك٠
«ا٭يٛاغ» اييت ٚكؿت يف اٯ َٔ 145 ١ٜهٛك ٠ا٭علاف يف ايكلإٓ ايهلٜ ِٜٴلاؿ بٗا
ايًٛسني ايًقُٓ ٜٔٸا ايُٛاٜا ايعٌل َٔ ٠ايهتاب املكـٻي.
ٚملا ؼًُ٘ ايُٛاٜا ايعٌلً َٔ ٠إٔڈ يـ ٣عًُا ٤ايٛٗٝؿٚ ،فنل ايكلإٓ ايهلِٜ
هلا بإًاكاتٺ كا٥ع ١ؿقٝك ،١تٓاٚهلا ،بعـ ايكل ٕٚايٛهڀ ،٢سهُاَٚ ٤تهًڍُٕٛ
ٚقكڍك ،ٕٛنوٝٸـ قڀبٚ ،اـڀٝب ايتربٜنٚ ،ٟابٔ تٚ ،١ُٝٝابٔ ػًـٚ ،ٕٚآػل،ٜٔ
بايـكاهٚ ١ايٓكـ َٔ دٗاتٺ كتًؿٚ .١هٝؿِٿٌ ٖقا املكاٍ املٛٓٛع ،ؿكاه١ڄ ٚتكُٝٝاڄ.

املكدّو ٛــــــ
َِـك َِڀًض ايُٛاٜا ايعٌل ٖٛ ٠املِڀًض ايْٛٝاْٚ ،»deka Logoif« ٞايقٟ

ٜعين «ايهًُات ايعٌل »٠أ« ٚا٭قٛاٍ ايعٌل .»٠نقيو املِڀًض ايعربٟ
ٚ »dvarimاهِ « ،»Decalogueأ« ٟأسهاّ َٛه ٢ايعٌلٚ ،)1(»٠كؿا بٓؿى املعٓ .٢نُا
ڂأًري بٗق ٙايهًُ ١إىل آٜاتٺ يف أهؿاك اـلٚز ٚايتجٓٚ :١ٝنتب أقٛاٍ ايعٗـ ،أٟ
ا٭قٛاٍ ايعٌل ،٠عً ٢ا٭يٛاغ(.)2
ٚنُا ٜك ٍٛنتاب ايٛٗٝؿ املكـٸي :بعـ ػلٚز بين اهلاَِ َٔ ٌٝ٥ل بج٬ث١
أًٗل فٖب َٛه ×٢بأَلڈ َٔ اهلل إىل دبٌ هٓٝاٚ ،٤أٚت ٞيٛسني ْٴكٌت عًُٗٝا
ت بع «إُبع اهلل»( .)3أَا ها٥ل أسهاّ ايتٛكا ٠ؾكـ نتبٗا
ڀ ٵ
ايُٛاٜا ايعٌلٚ ،٠قـ ػٴ ډ
َٛهٚ .)4(٢قـ متٸ تلق ِٝايُٛاٜا ايعٌل ٠بڀلم عـٸ ;٠يهٔٸ أنجل طلٜك١ٺ َكبٛي ١يـ٣
ايٛٗٝؿ1 :ٖٞ ١ٜع أْا اهلل ،إهلو2 .ع ٜ ٫ه ٕٛيـٜو آهل ١أػل ٣غري3 .ٟع  ٫تقنل اهِ
اهلل بايباطٌ4 .ع أس ّٜٛ ٞٝايوبت5 .ع اسرتّ أباى ٚأَٸو6 .ع  ٫تكتٌ7 .ع  ٫تنٵ ڇٕ8 .ع ٫
تولم9 .ع  ٫تٌٗـ مٚكاڄ عً ٢داكى10 .ع  ٫تڀُع يف علض داكى ٚأَٛاي٘ .أَا املوٝش١ٝ
ؾػايباڄ َا تعـٸ ايُٝٛتني ا٭ٚيٝٝني ُٝٚٸ ڄٚ ١اسـٚ ،٠تكوٿِ اي ١ُٝٛايعاًل ٠إىل ُٝٚٸتني;
سٝح ؼلٸّ ايُٝٛٸ ١ايتاهع ١ايٌٗ ٠ٛاؾوـٚ ،١ٜتٓٗ ٢ايُٝٛٸ ١ايعاًل ٠عٔ ايڀُع يف
أَٛاٍ اٯػل.ٜٔ
أَا ايتؿاهري اٱه ١َٝ٬يف ايكل ٕٚايٛهڀ ٢ؾًِ تتڀلٸم نجرياڄ حملت ٣ٛايُٛاٜا
ايعٌل ٠ملٛه .×٢ؾايكلإٓ ايهلَ ِٜهُٿٌٷ يًٌلا٥ع املقنٛك ٠يف ايتٛكا .٠يقيو مل
ه ٵـ عًُا ٤املوًُني ساد١ڄ إىل ؿكاه ١ؿقٝك ١يِٓ ْٛايُٛاٜا ايعٌل ;٠يعـّ ٚدٛؿ ًُ١ٺ
ٹ
ٚطٝـ ٠هلا بايٌلٜع ١اٱهٚ .١َٝ٬عً ٢ايلغِ َٔ فيو نإ اؿه ِٝايرتَق،ٟ
ٚايجعاييبٚ ،ايوٛٝطٚ ،ٞأب ٛاؿؤ ايهواٚ ،ٞ٥ايڀربٚ ،ٟابٔ نجريٚ ،ابٔ ايٓـ،ِٜ
َٔ ايق ٜٔقاَٛا بٓكـ ايُٛاٜا ايعٌلٚ ،٠إبـا ٤ايلأ ٟؾٗٝا; اْڀ٬قاڄ َٔ أُٖٸٝتٗا.
ؾكـ نإ اؿه ِٝايرتَق ،ٟاحملـٿخ ٚايعاكف ايٌٗريَٓ َٔ ،اُل ٟايلأٟ
ايكا ٌ٥بايتڀابل ايتاّٸ بني ايُٛاٜا ايعٌل ٠يًهتاب املكـٸي ٚايكلإٓ ايهل .ِٜؾكـ
اقتؿ ٢ايرتَق ٟأثل ايڀرب ٟيف باب «ايهًُات ايعٌلَ ،»٠ؿوٿلاڄ ايُٛاٜا ايعٌل ٠يف
ايهتاب املكـٸيْ ،اق٬ڄ عٔ ٖٚب بٔ َٓب٘ٚ .قـ نلٻك املٛٓٛع َلاكاڄ(.)5
ول ايكلإٓ أب ٛإهشام ايجعاييب ؾكـ اْؿلؿ بايلأ ٟايق ٟتٓا ٍٚب٘
أَا ا٭ؿٜب َٚؿ ٿ
«aseret ha-
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ايُٛاٜا ايعٌل ،٠ؾكـ ػّٻ عـؿاڄ َٔ ُؿشات نتاب٘ ايٌٗري( :قِّ ا٭ْبٝا ،)٤ايقٟ
قـ ٜه ٕٛأنجل نتب ايكِّ مش٫ٛڄ ،بع «أيٛاغ َٛه.)6(»٢
أَا ايوٛٝط ٞؾكـ فنل بٛٓٛغ ايُٛاٜا ايعٌل ٠يًتٛكا ;٠سٝح ْكٌ ابتـا٤ٶ عٔ
أب ٞعبٝـ ايكاهِ بٔ ه٬چّ ،ايٓشٚ ٟٛايباسح يف ايكلإٓ ايهل ،ِٜقٛي٘ٚ :إٕ اػتِٸت
ايُٛاٜا ايعٌل ٠بايٓيبٸ َٛهٚ ×٢ايتٛكا ،٠يهٔٸ ٖقا اؾن َٔ ٤ايتٛكا ٖٛ ٠عني اٯٜات
ايعٌل ا٭ٚىل َٔ هٛك ٠ا٭ْعاّ ،اييت تبـأ بع﴿ :بٹوٵِڇ اهللٹ ايلٻسٵُٳٔڇ ايلٻسٹِٝڇ * قڂٌٵ ٳتعٳايځٛٵا
ځأتٵ ٴٌ َٳا سٳ ٻلّٳ ٳكبټهڂِٵ عٳځًٝٵهڂِٵ.)7(﴾...
نُا أنچـ ايوٛٝط ٞكأ ٜ٘بقنل أقٛاٍ بعض ايعًُا ٤امل ٻتؿكني َع٘ يف ايلأ،ٟ
ٚايقٜ ٜٔعتكـ ٕٚإٔ آٜات هٛك ٠ا٭ْعاّ ؼ ٟٛايُٛاٜا ايعٌل ٠اييت نتبٗا اهلل ملٛه×٢
يف ايتٛكا.٠
أَا امل٪يڍـ ايٌٗري ،أب ٛاؿؤ ايهٝواْ ،ٞؾكـ اػتًـ متاَاڄ يف طلٜكً ١لس٘
ملٛٓٛع ايُٛاٜا ايعٌل ;٠إف ٜؿِٸٌ يف نتاب٘ نٝؿْ ١ٝن ٍٚدرب ٌٝ٥إىل َٛه،×٢
ب ؾله ٞسٝح مل ٜلنب٘ أس ٷـ قبًوًٜٚ .ؿت ْعل ايكلٸا ٤إىل إٔ
ٚقٛي٘ ي٘ :قڂ ٵِ ،اكنځ ٵ
درب ٌٝ٥أػق َٛه ×٢إىل املهإ ايق ٟنًډِ اهلل ؾ َٔ ٘ٝقبٌٚ ،سني ُٛٚي٘ إىل دبٌ
ب(.)8
هٓٝا ٤مسع ُٛت ػطچ ايكًِ عً ٢ا٭يٛاغ ،سٝح قاٍ اهلل يًكًِ :انتٴ ٵ
ري َٔ ايعًُا ،٤نأب ٞعبـ اهلل ايكلطيبٚ ،ايؿؼل ايلامٚ ،ٟابٔ
ٚقـ تٓا ٍٚنج ٷ
ػًـٚ ،ٕٚابٔ تٚ ،١ُٝٝهٝٸـ قڀبٚ ،آػل ،ٜٔايُٛاٜا ايعٌل ٠يف ايهتاب املكـٸي ،بعـ
ايكل ٕٚايٛهڀٚ .٢هٓقنلٖا بايتؿِ ٌٝيف ٖقا املكاٍ.

الٕؽاٖا العغز ٚيف التٕرا ٚــــــ
وه ٞهؿل اـلٚز يف ايتٛكا ٠قِٸَٛ ١هٚ ×٢بين إهلاٚ ،ٌٝ٥ػلٚدِٗ َٔ
َِل م ٛأكض املٝعاؿٚ .قـ فنل ٖقا ايوؿل أِٖٸ ايٌلا٥ع ٚا٭ٚاَل اٱهل ١ٝإىل
َٛهٚ ،×٢اييت علؾت بع «ايُٛاٜا ايعٌل:»٠
ؾكـ قاٍ اهلل تعاىل:
ض َٹِٵ ٳل َٹ ٵٔ ٳبٝٵتٹ ا ڃيعٴبٴ ٛٹؿٜٻ١ٹ.
و َٹٔٵ أځكٵ ڇ
1ع ځأْٳا ايلٻبټ إڇهلڂوځ ايډقٹ ٟأځػٵلٳدٳ ځ
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ِٓٳعٵ يځوځ تٹُٵجٳا٫ڄ ٳَٓٵشٴٛت ڄا ،ٳ٫ٚځ ُٴٛكٳ٠ڄ َٳا َٹُٻا
2ع ٫ځ ٜٳهڂٔٵ يځوځ آيٹٗٳ١څ أڂػٵلٳ ٣ځأَٳاَٹ٫ .ٞځ تٳ ٵ
ؾٹ ٞايوٻُٳا٤ٹ َٹٔٵ ؾځٛٵمٴ ،ٳَٚٳا ؾٹ ٞا٭ځكٵضڇ َٹٔٵ تٳشٵتٴ ،ٳَٚٳا ؾٹ ٞايڃُٳا٤ٹ َٹٔٵ تٳشٵتٹ ا٭ځكٵضڇ٫ .ځ تٳوٵذٴـٵ
يځٗٴ ٻٔ ٳ ٚځ ٫ٳت ٵعبٴ ٵـٖٴٔٻ; ځ٭ْٿ ٞځأْٳا ايلٻبٻ ڇإهلځوځ إڇي ٷ٘ ځغٝٴٛكٷ ،أځؾڃتٳكٹـٴ ٴفْٴٛبٳ اٯبٳا٤ٹ ؾٹ ٞا ځ٭ ٵبٓٳا٤ٹ ،ؾٹ ٞايڃذٹٌٝڇ
ٚ ٞٳسٳا ٹؾعٹٚ ٞٳُٳاٜٳاٟٳ.
ش ٿب ٻ
ف َٹٔٵ َٴ ٹ
ُٓٳعٴ إڇسٵوٳاْ ڄا ڇإيځ ٢ڂأيڂ ٛٺ
ٔٞٻٚ ،ٳأځ ٵ
ايجٻايٹحٹ ٚٳايلٻاب ڇع َٹ ٵٔ ٴَ ٵبػٹ ٹ
ڀ ٳل بٹاهٵُٹ ٹ٘ بٳاطٹ٬ڄ.
َ ٨ٳٔٵ ٳْ ځ
ب ځ ٫ٴٜبٵلڇ ٴ
ڀلٵ بٹاهٵِڇ ايلٻبٿ إڇهلٹوځ بٳاطٹ٬ڄ ،٭ځٕٻ ايلٻ ٻ
3ع ځ ٫ٳت ٵٓ ٹ
4ع اڂفٵنڂلٵ ٜٳ ٵّٛٳ ايوٻبٵتٹ يٹتٴكځ ٿـهٳ٘ٴ .هٹتٻ١ځ ځأٜٻاّڈ تٳعٵُٳٌٴ ٳٚتٳِٵٓٳعٴ دٳُٹٝعٳ عٳُٳًٹوځٚ ،ٳ ځأَٻا ا ڃيٝٳٛٵّٴ
ِٓٳعٵ عٳُٳ٬ڄ ٳَا أځْٵتٳ ٚٳا ٵبٓٴوځ ٚٳا ٵبٓٳتٴوځ ٚٳ ٳعبٵـٴىځ ٚٳ ځأَٳتٴوځ
ت يٹًلٻبٿ ڇإيځ ڇٗوځ٫ .ځ تٳ ٵ
هبٵ ٷ
ايوٻابعٴ ؾځؿٹ٘ٝٹ ٳ
ُٓٳعٳ ايلٻبټ ايوٻُٳا٤ٳ ٚٳا٭ځكٵضٳ
ٳٚبٳٗڇُٝٳتٴوځ ٳْٚٳنڇًٜڂوځ ايډقٹ ٟؿٳاػٹٌٳ ځأبٵٛٳابٹوځ; ځ٭ْٸ٘ ؾٹ ٞهٹتٻ١ٹ ځأٜٻاّڈ ٳ
ت ٚٳقځ ٻـهٳ٘ٴ.
وبٵ ٹ
ب ٜٳ ٵّٛٳ اي ٻ
و بٳاكٳىځ ايلٻ ټ
ٚٳا ڃيبٳشٵلٳ ٚٳنڂ ٻٌ َٳا ؾٹٗٝٳاٚ ،ٳاهٵتٳلٳاغٳ ؾٹ ٞا ڃيٝٳ ٵّٛڇ ايوٻابعڇ .يٹقيٹ ځ
هٞٵ ٳتڀڂٍٛٳ ځأٜٻاَٴوځ عٳًځ ٢ا٭ځكٵضڇ ايډتٹ ٞٴ ٜٵعڀٹٝوځ ايلٻبټ إڇهلڂوځ.
5ع أځنڃ ڇلّٵ ځأبٳاىځ ٚٳ ڂأَٻوځ; يٹ ځ
6ع ځ ٫تٳكڃتٴٌٵ.
7ع ځ ٫تٳ ٵنٕڇ.
8ع ځ ٫تٳوٵلڇمٵ.
9ع ځ ٫تٳٌٵٗٳـٵ عٳًځ ٢قځلڇٜبٹوځ ًٳٗٳاؿٳ٠ځ مٴٚكڈ.
10ع ٫ځ تٳٌٵتٳ٘ٹ ٳبٝٵتٳ قځلڇٜبٹوځ٫ .ځ تٳٌٵتٳ٘ٹ اَٵلٳأځ٠ځ قځلڇٜبٹوځ ،ٳ٫ٚځ عٳبٵـٳٙٴ ،ٳ٫ٚځ ځأَٳتٳ٘ٴ ،ٳ٫ٚځ ثٳٛٵكٳٙٴ،
ًٝٵ ٦ڄا َٹُٻا يٹكځلڇٜبٹوځ»(.)9
ٳ٫ٚځ سٹُٳاكٳٙٴ ،ٳ٫ٚځ ٳ
ت سها١ٜ
أَا ا٭هؿاك ايج٬ث ١ا٭ػل ،٣أ ٟايٜٚ٬ني ٚايعـؿ ٚايتجٓ ،١ٝؾكـ هلؿٳ ٵ
بين اهلاٚ ٌٝ٥عبٛكِٖ ايِشلا ;٤يً ٍُٛٛإىل أكض املٝعاؿٚ .قـ اػتّٸ دن٤ٷ نبري َٓٗا
بتؿاُ ٌٝا٭سهاّ ايـٚ .١ٜٝٓقـ أڂعٝـ بٝإ ايُٛاٜا ايعٌل ٠يف هؿل ايتجٓٚ .١ٝقـ اْتٗ٢
ايهتاب مبٛت َٛه.×٢

الٕؽاٖا العغز ٚيف الكزآُ ــــــ
ت تبٝٿٔ ايُٛاٜا ايعٌل ٠بتُاَٗا .يهٔٵ ٜبـ ٚإٔ يف ايكلإٓ
يٝى يف ايكلإٓ آٜا ٷ
َٓٛعني ٜتِٸ اٱًاك ٠ؾُٗٝا إىل ُٚاٜا َٛه ×٢ايعٌل ٠يف طٛك هٓٝا:٤
إسـاٖا :يف اٯٜتني  َٔ 84ٚ 83هٛك ٠ايبكل ،٠سٝح ٚكؿ فنلٖا بًؿغ «ايعٗـ»
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أ« ٚاملٝجام» ﴿ :ٳٚإڇفٵ أځػٳ ٵقْٳا َٹٝجٳامٳ ٳبٓٹ ٞڇإهٵلٳا٥ٹٌٝٳ ٫ځ تٳ ٵعبٴـٴٕٚٳ ڇإ٫ډ اهللځ ٳٚبٹايڃٛٳايٹ ٳـٜٵٔڇ إڇسٵوٳاْاڄ ٚٳفٹٟ
ايڃكڂ ٵلبٳٚ ٢ٳا ڃيٝٳتٳاَٳٚ ٢ٳايڃُٳوٳانٹنيڇ ٚٳقڂٛيڂٛا يٹًٓٻايڇ سٴوٵٓاڄ ٳٚأځقٹُٝٴٛا ايِٻ٬ځ٠ځ ٚٳآتٴٛا اينٻنځا٠ځ ثٴِٻ
 ٬ٹَٓٵهڂ ٵِ ٚٳأځْٵتٴِٵ ٴَعٵلڇٓٴٕٛٳ﴾ (ايبكل.)83 :٠
تٳ ٳ ٛډيٝٵتٴِٵ ڇإ٫ډ قځًٹ ٝڄ
ٚتأت ٞاٯ ١ٜايتاي ١ٝأٜٔاڄ بقنل «املٝجام» يؿعاڄ ﴿ :ٳٚإڇفٵ أځػٳ ٵقْٳا َٹٝجٳاقځهڂِٵ ٫ځ
تٳوٵؿٹهڂٕٛٳ ٹؿَٳا٤ٳنڂِٵ ٳ٫ٚځ تٴؼٵلڇدٴٕٛٳ أځْؿڂوٳهڂِٵ َٹٔٵ ٹؿٜٳاكڇنڂِٵ ثٴِٻ أځقڃلٳ ٵكتٴِٵ ٚٳأځْٵتٴِٵ تٳٌٵٗٳـٴٕٚٳ﴾
(ايبكل.)84 :٠
ٚتقنل آٜاتٴ هٛك ٠ا٭علاف ػًچ ٞاهلل تعاىل ملٛه ×٢يف طٛك هٓٝاٚ ،٤إٔ اهلل
ذل ١ٜاملٓك ١ًٛملٛهٚ ،×٢اييت ؼ ٟٛايٌلا٥ع ٚاٱكًاؿات
تعاىل عٳ ڇٗ ٳـ با٭يٛاغ اؿځ ٳ
ـ ظُٝع قت ٣ٛايِٓ ْٛيف ا٭يٛاغ .ؾشتٸ ٢ايكلإٓ
ناؾ .١يهٔٵ يٝى ٖٓاى تعل ٜٷ
ٜٛدن ايلٚا ١ٜيف ٖق ٙاٯٜات بكٛي٘ ﴿ :ٳٚٚٳاعٳ ٵـْٳا َٴٛهٳ ٢ثٳ٬ځثٹنيٳ ځيٝٵًځ١ڄ ٚٳ ځأتٵُٳ ٵُٓٳاٖٳا ٹبعٳٌٵلڈ ؾځتٳِٻ
َٹٝكځاتٴ ٳكبٿ٘ٹ أځ ٵك ٳبعٹنيٳ ځيٝٵًځ١ڄ ٚٳقځاٍٳ َٴٛهٳ ٢٭ځػٹ٘ٝٹ ٖٳاكٴٕٚٳ اػٵًڂ ڃؿٓٹ ٞؾٹ ٞقځ ٵَٛٹٚ ٞٳأځُٵًٹضٵ ٳ٫ٚځ تٳتٻبٹعٵ
هبٹٌٝٳ ايڃُٴؿڃوٹـٹٜٔٳ * ٚٳيځُٻا دٳا٤ٳ َٴٛهٳ ٢يٹُٹٝكځا ٹتٓٳا ٚٳنځًډُٳ٘ٴ ٳكبټ٘ٴ قځاٍٳ كٳبٿ أځ ڇكْٹ ٞأځْعڂلٵ ڇإ ځيٝٵوځ قځاٍٳ
ٳ
ذبٳٌڇ ؾځإڇٕٵ اهٵتٳكځلٻ َٳهځاْٳ٘ٴ ؾځوٳ ٵٛفٳ تٳلٳاْٹ ٞؾځًځُٻا تٳذٳًډ ٢ٳكبټ٘ٴ
يځٔٵ تٳلٳاْٹ ٞٳٚيځهٹٔٵ اْعڂلٵ ڇإيځ ٢ايڃ ٳ
ُعٹكاڄ ؾځًځُٻا أځؾځامٳ قځاٍٳ هٴبٵشٳاْٳوځ ٴتبٵتٴ ڇإيځٝٵوځ ٚٳ ځأْٳا ځأٚٻٍٴ
دعٳًځ٘ٴ ؿٳنچاڄ ٚٳػٳلٻ َٴٛهٳ ٢ٳ
ذبٳٌڇ ٳ
يٹًڃ ٳ
َ٬ٹ ٞؾځؼٴقٵ َٳا
ُڀځ ځؿٝٵتٴوځ عٳًځ ٢ايٓٻايڇ بٹ ڇلهٳا ځ٫تٹ ٞٳٚبٹهځ ځ
ايڃُٴ ٵَ٪ٹٓٹنيٳ * قځاٍٳ ٜٳا َٴٛهٳ ٢ڇإْٿ ٞا ٵ
ًٞٵ٤ٺ َٳٛٵ ٹععځ١ڄ ٳٚتٳؿڃِٹ٬ٝڄ
آ ٳتٝٵتٴوځ ٚٳنڂٔٵ َٹٔٵ ايٌٻانٹلڇٜٔٳ * ٚٳنځ ٳت ٵبٓٳا يځ٘ٴ ؾٹ ٞا ځ٭يڃٛٳا ڇغ َٹٔٵ نڂٌٿ ٳ
هأڂكڇٜهڂِٵ ؿٳاكٳ ايڃؿځاهٹكٹنيٳ﴾
وٓٹٗٳا ٳ
ًٞٵ٤ٺ ؾځؼٴ ٵقٖٳا بٹكڂٛٻ٠ٺ ٚٳ ڃأَٴلٵ قځ ٵَٛٳوځ ٜٳأڃػٴقٴٚا ٹبأځسٵ ٳ
يٹهڂٌٿ ٳ
(ا٭علاف.)145- 142 :

ذلأالتٌ دادّ ٚإلثبات التطابل ــــــ
ٜقٖب أَجاٍ ايڀربٚ ٟايلام َٔ ٟاملؿوٿل ٜٔاملوًُني إىل إٔ اٯٜتني َٔ 84ٚ 83
هٛك ٠ايبكل ٠إمنا تـٍٸ عً ٢أسٛاٍ ايٛٗٝؿ ٚػِاهلِٚ ،نٝؿ ١ٝتعاًَِٗ َع املوًُني.
نُا أْٗا ت٪نڍـ عً ٢إٔٸ بين إهلاْ ٌٝ٥هجٛا بعٗـِٖ ايق ٟعاٖـٚا اهلل عً ٘ٝيف طٛك
هٓٝاٚ .٤تعاًَڂِٗ ايعـاٞ٥ټ َع ايٓيبٸ قُـ| ػريٴ ؿيٌٝڈ عً ٢فيوٚ .قـ ٚكؿ تؿِٖ ٌٝقا
ا٭َل يف اٯ َٔ 84 ١ٜهٛك ٠ايبكل.٠
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ٚقـ نإ َؿوٿل ٚاملوًُني يف ايكل ٕٚايٛهڀ ٢عً ٢اعتكاؿٺ بإٔ ايُٛاٜا ايعٌل٠
ت يف ايكلإٓ أٜٔاڄٚ ،إٕٵ مل ٜٓڀبل ايك ٍٛؾٗٝا يؿعاڄ َٚعٓ َٔ ٢نٌٸ اؾٛاْبٚ .قـ
ٚكؿٳ ٵ
هعٳ ٵٛا يف ايتٛهٝع َٔ ؿا٥لٖ ٠قا ا٫عتكاؿ(.)10
 َٔٚأبلم املؿوٿل ٜٔايق ٜٔعجٛا ُٚاٜا ايتٛكا ٠ايعٌل ٠يف ايكلإٓ ايهل ِٜا٭ؿٜب
ٚاملؿوٿل أب ٛإهشام ايجعاييبٚ .قـ تؿلٻؿ بلأ ،ٜ٘سٝح ػّٸ عـؿاڄ َٔ ُؿشات نتاب٘
 ٞع مبٛٓٛع أيٛاغ َٛه.)11(×٢
(قِّ ا٭ْبٝا )٤ع ايق ٟقـ ٜه ٕٛأٚهع نتابٺ قِِ ٸ
ؾعً ٢هب ٌٝاملجاٍٜ ،ك :ٍٛثِٸ بعح اهلل تعاىل درب ×ٌٜإىل دٓٸ ١عـٕڈ ،ؾكڀع َٓٗا
ًذل٠ڄ ،ؾاؽق َٓٗا توع ١أيٛاغ ،ط ٍٛنٌٸ يٛغڈ َٓٗا عٌل ٠أفكع بقكاع َٛه،٢
ٚنقيو علٓ٘ٚ .ناْت ايٌذل ٠اييت اتٸؼق َٓٗا ا٭يٛاغ َٔ مَلٸؿ أػٔل ،ثِٸ أَل
درب ٌٜإٔ ٜأت ٘ٝبتوع ١أغِإ َٔ هـك ٠املٓتٗ ،٢ؾذا ٤بٗا ،ؾِاكت مجٝعاڄ أْٛاك ڄا،
ُٚاك ايٓٛك قًُاڄ أط ٍٛممچا بني ايوُاٚ ٤ا٭كضٚ ،نتب ايتٛكا ٠ملٛه ٢بٝـَٛٚ ،ٙه٢
ٜوُع ُلٜل ايكًِ .ؾهتب اهلل يف ا٭يٛاغ َٔ نٌٸ ً٤ٞٺ َٛعع١ڄ ٚتؿِ٬ٝڄٚ ،فيو ّٜٛ
ت ا٭كض بايٓٛك ،ثِٸ أَل اهلل َٛه ٢إٔ ٜأػقٖا بكٛٸ ٺٜٚ ،٠ٴكلٗ٥ا ق،َ٘ٛ
اؾُعٚ ،١أًلقځ ٵ
ؾٓٛعت ا٭يٛاغ عً ٢ايوُا ٤ؾًِ تڀٹ ٵل محًٗا; يجكٌ ايعٗـ ٚاملٛاثٝل اييت ؾٗٝا ،ؾكايتٜ :ا
كبٸ ،نٝـ أطٝل إٔ أمحٌ نتابو ايجك ٌٝاملباكى؟!  ٌٖٚػًكت ػًكاڄ ٜڀٝل محٌ فيو؟
ڀ ٵل محًٗا،
ؾبعح اهلل تعاىل دربٚ ،×ٌٜأَل ٙإٔ وٌُ ا٭يٛاغ ،ؾٝبًػٗا َٛه ،٢ؾًِ ٜٴ ٹ
ؾكاٍٜ :ا كبٸ ،ٳَ ٵٔ ٜڀٝل محٌ ٖق ٙا٭يٛاغ ،مبا ؾٗٝا َٔ ايٓٛك ٚايبٝإ ٚايعٗٛؿ؟! ٌٖٚ
ت ػًكاڄ ٜڀٝل محًٗا؟ ؾأَـٸ ٙاهلل مب٥٬ه ١وًُْٗٛا بعـؿ نٌٸ سلفٺ َٔ ايتٛكا،٠
ػًكڃ ٳ
ؾشًُٖٛا ستٸ ٢بًچػٖٛا َٛهٚ ،٢علٓٛا ي٘ ا٭يٛاغ عً ٢اؾبٌ(.)12
ٚىِٿّ ايجعاييب ؾِ٬ڄ يف نتاب٘ بعٓٛإ« :ؾٌِ يف ْوؼ ١ايعٌل نًُات
اييت نتبٗا اهلل تعاىل ملٛهْ ٢بٝٸ٘ ُٚؿٝٸ٘ يف ا٭يٛاغَ ٖٞٚ ،ععِ ايتٛكاٚ ،٠عًٗٝا َـاك
نٌٸ ًلٜعٚ ،)13(»١ىتُ٘ بكٛي٘ ُلاس١ڄٖ« :قْ ٙوؼ ١ايعٌل نًُاتٚ .قـ أعڀاٖا اهلل
مجٝعاڄ حملُٸ ٺـ| يف مثاْ ٞعٌل ٠آ ٖٞٚ ،١ٜقٛي٘ تعاىل يف هٛك ٠بين إهلاٚ﴿ :ٌٝ٥ٳقځٔٳ٢
ٳكبټوځ أځٕٵ  ٫ٳت ٵعبٴـٴٚا ڇإ٫ډ ڇإٜٻاٙٴ ٳٚبٹايڃٛٳايٹ ٳـٜٵٔڇ إڇسٵوٳاْاڄ﴾ طاٱهلا23 :٤ص إىل قٛي٘ ﴿ ٳفيٹوځ َٹُٻا ځأٚٵسٳ٢
و َٹٔٵ ايڃشٹهڃُٳ١ٹ﴾ طاٱهلا39 :٤ص(.)14
ڇإ ځيٝٵوځ كٳبټ ځ
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ؼِت يف ث٬خ آٜاتٺ َٔ هٛك ٠ا٭ْعاّٚ ،قـ
ٚهـ ايجعاييب إٔ ٖق ٙايُٛاٜا قـ يڂ ٿ
ًٝٵ٦اڄ
بـأت بكٛي٘ تعاىل﴿ :قڂٌٵ ٳتعٳايځٛٵا ځأتٵٌٴ َٳا سٳ ٻلّٳ ٳكبټهڂِٵ عٳًځٝٵهڂِٵ أځٕٵ ځ ٫تٴٌٵلڇنڂٛا بٹ٘ٹ ٳ
ٳٚبٹايڃٛٳايٹ ٳـٜٵٔڇ إڇسٵوٳاْاڄ ٳ٫ٚځ تٳكڃتٴًڂٛا ځأ ٵ٫ٚځؿٳنڂِٵ َٹٔٵ إڇَٵ٬ځمڈ ْٳشٵٔٴ ْٳلٵمٴقڂهڂِٵ ٳٚڇإٜٻاٖٴِٵ ٳ٫ٚځ تٳكڃ ٳلبٴٛا
ايڃؿځٛٳاسٹٍٳ َٳا ظځٗٳلٳ ٹَٓٵٗٳا ٳَٚٳا بٳڀځٔٳ ٚٳ٫ځ تٳكڃتٴًڂٛا ايٓٻؿڃىٳ ايډتٹ ٞسٳ ٻلّٳ اهللڂ إڇ٫ډ بٹايڃشٳلٿ ٳفيٹهڂِٵ
ٚٳُٻانڂِٵ بٹ٘ٹ ځيعٳًډهڂِٵ ٳتعٵكٹًڂٕٛٳ﴾ (ا٭ْعاّ 151 :ع  .)153إفٕ ٜل ٣ايجعاييب إٔ ايُٛاٜا
ذ ٳٌُ ،يف مثاْ ٞعٌل ٠آ َٔ ١ٜهٛك ٠بين
ت مجٝعٗاٚ ،إٕٵ بٌهٌڈ ٴَ ٵ
ايعٌل ٠قـ ٚكؿٳ ٵ
إهلاٚٚ ،ٌٝ٥كؿت َكتٔب١ڄ يف ث٬خ آٜاتٺ َٔ هٛك ٠ا٭ْعاّ.
ثِٸ ٜك ّٛايجعاييب بولؿ اٯٜات اييت تقنل ُٚاٜا ًلٜعَٛ ١ه ٢ايعٌل ،٠نُا
:ًٜٞ
ايُٝٛٸ ١ا٭ٚىلٚ﴿ :ٳقځٔٳ ٢ٳكبټوځ أځ ٵٕ  ٫ٳت ٵعبٴـٴٚا ڇإ٫ډ ڇإٜٻاٙٴ﴾ (اٱهلا.)23 :٤
هبٳلٳ أځسٳـٴٖٴُٳا ځأٚٵ
ايُٝٛٸ ١ايجاْ ﴿ :١ٝٳٚبٹايڃٛٳايٹ ٳـٜٵٔڇ إڇسٵوٳاْاڄ ڇإَٻا ٳٜبٵڂًػٳٔٻ ٹعٓٵـٳىځ ايڃ ٹ
دٓٳاغٳ
ڎ ٳ٫ٚځ ٳتٓٵٗٳ ٵلٖٴُٳا ٚٳقڂٌٵ يځٗٴُٳا قځٛٵ٫ڄ نځلڇمياڄ * ٚٳاػٵ ٹؿضٵ يځٗٴُٳا ٳ
نٹ٬ځٖٴُٳا ؾځ٬ځ تٳكڂٌٵ يځٗٴُٳا ڂأف
ُػٹرياڄ * ٳكبټهڂِٵ أځعٵًځِٴ بٹُٳا ؾٹٞ
ايقټٍٿ َٹٔٵ ايلٻسٵُٳ١ٹ ٚٳقڂٌٵ كٻبٿ اكٵسٳُٵٗٴُٳا نځُٳا ٳك ٻبٝٳاْٹ ٞٳ
ٮٚٻابٹنيٳ غځؿڂٛكاڄ﴾ (اٱهلا 23 :٤ع .)25
ْٴؿڂٛهٹهڂِٵ ڇإ ٵٕ تٳهڂْٛٴٛا ُٳايٹشٹنيٳ ؾځ ڇإْٻ٘ٴ نځإٳ يٹ ځ
وبٹٌٝڇ ٳ٫ٚځ ٴتبٳقٿكٵ تٳبٵقٹٜلاڄ
ايُٝٛٸ ١ايجايجٚ﴿ :١ٳآتٹ فٳا ايڃكڂ ٵلبٳ ٢سٳكډ٘ٴ ٚٳايڃُٹوٵهٹنيٳ ٚٳابٵٔٳ اي ٻ
ٌ ٵٝڀځإٴ يٹلٳبٿ٘ٹ نځؿڂٛكاڄ * ٳٚڇإَٻا ٴتعٵلڇٓٳٔٻ
ٌٝٳاطٹنيڇ ٚٳنځإٳ اي ٻ
* ڇإٕٻ ايڃُٴبٳقٿكڇٜٔٳ نځاْٴٛا إڇػٵٛٳإٳ اي ٻ
ذعٳٌٵ ٜٳـٳىځ ٳَػٵًڂٛيځ١ڄ ڇإيځ٢
ٳعٓٵٗٴِٵ ابٵ ٹتػٳا٤ٳ كٳسٵُٳ١ٺ َٹٔٵ كٳبٿوځ تٳلٵدٴٖٛٳا ؾځكڂٌٵ يځٗٴِٵ قځ ٵ٫ٛڄ ٳَٝٵوٴٛكاڄ * ٳ٫ٚځ تٳ ٵ
و ٳٜبٵوٴطڂ ايلٿمٵمٳ يٹُٳ ٵٔ ٜٳٌٳا٤ٴ
وڀڃٗٳا نڂٌٻ ا ڃيبٳوٵطٹ ؾځتٳكڃعٴ ٳـ َٳًڂ َٛڄا َٳشٵوٴٛكاڄ * إڇٕٻ ٳكبٻ ځ
و ٳ ٚځ ٫ٳتبٵ ٴ
ٴعٓٴكٹ ځ
ػبٹرياڄ بٳِٹرياڄ﴾ (اٱهلا 26 :٤ع .)30
ٳٜٚٳكڃـٹكٴ ڇإْٻ٘ٴ نځا ٳٕ ٹب ٹعبٳاؿٹٙٹ ٳ
ٌٝٳ١ځ ڇإَٵ٬ځمڈ ْٳشٵٔٴ ْٳلٵمٴقڂٗٴِٵ ٳٚڇإٜٻانڂِٵ إڇٕٻ
ايُٝٛٸ ١ايلابع ﴿ :١ٳ٫ٚځ تٳكڃتٴًڂٛا ځأ ٵ٫ٚځؿٳنڂِٵ ػٳ ٵ
نبٹرياڄ﴾ (اٱهلا.)31 :٤
قځتٵًځٗٴِٵ نځإٳ ػٹڀڃ٦اڄ ځ
هبٹ٬ٝڄ﴾ (اٱهلا:٤
ايُٝٛٸ ١اـاَو ﴿ :١ٳ٫ٚځ تٳكڃ ٳلبٴٛا اي ٿنْٳ ٢ڇإْٻ٘ٴ نځإٳ ؾځاسٹٌٳ١ڄ ٳٚهٳا٤ٳ ٳ
.)32
شلٿ ٳَٚٳٔٵ قڂتٹٌٳ ٳَعڃًڂَٛاڄ
ايُٝٛٸ ١ايواؿه ﴿ :١ٳ٫ٚځ تٳكڃتٴًڂٛا ايٓٻؿڃىٳ ايډتٹ ٞسٳ ٻلّٳ اهللڂ ڇإ٫ډ بٹايڃ ٳ
دعٳ ڃًٓٳا يٹ ٳ ٛٹيٝٿ٘ٹ هٴ ڃًڀځاْاڄ ؾځ٬ځ ٜٴوٵ ڇلفٵ ؾٹ ٞايڃكځتٵٌڇ ڇإْٻ٘ٴ نځا ٳٕ َٳِٓٴٛكاڄ﴾ (اٱهلا.)33 :٤
ؾځكځـٵ ٳ
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ايُٝٛٸ ١ايوابع ﴿ :١ٳ٫ٚځ تٳكڃ ٳلبٴٛا َٳاٍٳ ايڃٝٳتٹِٝڇ ڇإ٫ډ بٹايډتٹ ٞٹٖٞٳ أځسٵوٳٔٴ سٳتٻ ٢ٳٜبٵًڂؼٳ أځًٴـٻٙٴ
ٚٳ ځأٚٵؾڂٛا بٹا ڃيعٳٗٵـٹ ڇإٕٻ ا ڃيعٳٗٵـٳ نځإٳ َٳوٵ ٴ٫ٚ٪ڄ﴾ (اٱهلا.)34 :٤
ػٝٵلٷ
وڀځايڇ ايڃُٴوٵتٳكٹِٝڇ فٳيٹوځ ٳ
هٝٵٌٳ إڇفٳا نٹًڃتٴِٵ ٚٳ ڇمْٴٛا بٹايڃكٹ ٵ
ايُٝٛٸ ١ايجآَٚ﴿ :١ٳ ځأٚٵؾڂٛا ايڃ ځ
ٚٳأځسٵوٳٔٴ ٳت ڃأٚڇ٬ٜڄ﴾ (اٱهلا.)35 :٤
ايُٝٛٸ ١ايتاهع ﴿ :١ٳ٫ٚځ تٳكڃـٴ َٳا ځيٝٵىٳ يځوځ بٹ٘ٹ عٹًڃِٷ إڇٕٻ ايوٻُٵعٳ ٚٳا ڃيبٳِٳلٳ ٚٳايڃؿڂ٪ٳاؿٳ نڂٌټ
ڂأ ٵٚيځ٦ٹوځ نځإٳ ٳعٓٵ ٴ٘ َٳوٵ ٴ٫ٚ٪ڄ﴾ (اٱهلا.)36 :٤
ايُٝٛٸ ١ايعاًل ﴿ :٠ٳ٫ٚځ تٳُٵٍڇ ؾٹ ٞا٭ځكٵضڇ َٳلٳس ڄا ڇإْٻوځ يځٔٵ تٳؼٵلڇمٳ ا٭ځكٵضٳ ٳٚيځٔٵ ٳتبٵًڂؼٳ
هٝٿ٦ٴ٘ٴ ٹعٓٵـٳ ٳكبٿوځ َٳهڃلٴٖٚاڄ * ٳفيٹوځ َٹُٻا ځأٚٵسٳ ٢ڇإ ځيٝٵوځ كٳبټوځ
ذبٳاٍٳ طڂ٫ٛڄ * نڂٌټ فٳيٹوځ نځإٳ ٳ
ايڃ ٹ
ذعٳٌٵ َٳعٳ اهللٹ ڇإيځٗاڄ آػٳلٳ ؾځتٴًڃكځ ٢ؾٹ ٞدٳ ٳٗٓٻِٳ َٳًڂَٛاڄ َٳـٵسٴٛكاڄ﴾ (اٱهلا37 :٤ع
َٹٔٵ ايڃشٹهڃُٳ١ٹ ٳ٫ٚځ تٳ ٵ
.)39
ٚهـ ايجعاييب تڀابكاڄ بني اٯٜات  151ع  َٔ 153هٛك ٠ا٭ْعاّ ُٚٚاٜا َٛه٢
ايعٌلٜٚ .بني ٖق ٙاٯٜات عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ًٝٵ٦اڄ﴾
ايُٝٛٸ ١ا٭ٚىل﴿ :قڂٌٵ ٳتعٳايځٛٵا ځأتٵٌٴ َٳا سٳ ٻلّٳ ٳكبټهڂِٵ عٳځًٝٵهڂِٵ أځٕٵ ځ ٫تٴٌٵلڇنڂٛا بٹ٘ٹ ٳ
(ا٭ْعاّ.)151 :
ايُٝٛٸ ١ايجاْ ﴿ :١ٝٳٚبٹايڃٛٳايٹ ٳـٜٵٔڇ إڇسٵوٳاْاڄ﴾ (ا٭ْعاّ.)151 :
ايُٝٛٸ ١ايجايج ﴿ :١ٳ٫ٚځ تٳكڃتٴًڂٛا أځ ٵ٫ٚځؿٳنڂِٵ َٹٔٵ ڇإَٵ٬ځمڈ ْٳشٵٔٴ ْٳلٵمٴقڂهڂِٵ ٳٚڇإٜٻاٖٴِٵ﴾ (ا٭ْعاّ:
.)151
ٍ َٳا ظځٗٳ ٳل ٹَٓٵٗٳا ٳَٚٳا ٳبڀځٔٳ﴾ (ا٭ْعاّ.)151 :
ايُٝٛٸ ١ايلابع ﴿ :١ٳ ٚځ ٫تٳكڃ ٳلبٴٛا ايڃؿځٛٳاسٹ ٳ
شلٿ ٳفيٹهڂِٵ ٚٳُٻانڂِٵ
ايُٝٛٸ ١اـاَو ﴿ :١ٳ٫ٚځ تٳكڃتٴًڂٛا ايٓٻؿڃىٳ ايډتٹ ٞسٳ ٻلّٳ اهللڂ ڇإ٫ډ بٹايڃ ٳ
بٹ٘ٹ ځيعٳًډهڂ ٵِ ٳتعٵكٹًڂٕٛٳ﴾ (ا٭ْعاّ.)151 :
ايُٝٛٸ ١ايواؿه ﴿ :١ٳ٫ٚځ تٳكڃ ٳلبٴٛا َٳاٍٳ ا ڃيٝٳتٹِٝڇ ڇإ٫ډ بٹايډتٹٖ ٞٹٞٳ أځسٵوٳٔٴ سٳتٻ ٢ٳٜبٵًڂؼٳ ځأًٴـٻٙٴ﴾
(ا٭ْعاّ.)152 :
هعٳٗٳا﴾
هٝٵٌٳ ٚٳايڃُٹٝنٳإٳ بٹايڃكٹوٵطٹ ٫ځ ْٴهځًڍـٴ ْٳؿڃواڄ إڇ٫ډ ٴ ٚٵ
ايُٝٛٸ ١ايوابعٚ﴿ :١ٳ ځأٚٵؾڂٛا ايڃ ځ
(ا٭ْعاّ.)152 :
ايُٝٛٸ ١ايجآَ ﴿ :١ٳٚإڇفٳا قڂًڃتٴِٵ ؾځاعٵ ٹـيڂٛا ٳٚيځٛٵ نځإٳ فٳا قڂ ٵلبٳ( ﴾٢ا٭ْعاّ.)152 :
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ايُٝٛٸ ١ايتاهع ﴿ :١ٳ ٚٹبعٳٗٵـٹ اهللٹ ځأٚٵؾڂٛا ٳفيٹهڂِٵ ٚٳُٻانڂِٵ بٹ٘ٹ ځيعٳًډهڂِٵ تٳقٳنډلٴٕٚٳ﴾

(ا٭ْعاّ.)152 :
وبٴٌٳ ؾځتٳؿځلٻمٳ
ايُٝٛٸ ١ايعاًلٚ﴿ :٠ٳ ځإٔٻ ٖٳقٳا ُٹلٳاطٹَ ٞٴوٵتٳكٹ ُٝڄا ؾځا ٻت ٹبعٴٙٛٴ ٚٳ٫ځ تٳ ٻت ٹبعٴٛا اي ټ
هبٹًٝٹ٘ٹ ٳفيٹهڂ ٵِ ٚٳُٻانڂ ٵِ بٹ٘ٹ ځيعٳًډهڂ ٵِ تٳتٻكڂٕٛٳ﴾ (ا٭ْعاّ.)153 :
بٹهڂِٵ عٳٔٵ ٳ
 ٞا٭ْعاّ ٚاٱهلا٤
ڎٌ َٔ هٛكتٳ ٵ
ت َكاكْ ١قت ٣ٛآٜات ن
ٚبٓا٤ٶ عً ٢فيو ،إفا متډ ٵ
بايُٛاٜا ايعٌل ٠يف ايعٗـ ايكـ َٔ ِٜاملُهٔ ايكٖٓ :ٍٛاى تڀابلٷ نبري بني ايُٛاٜا
ايعٌل ٠يف ايهتاب املكـٻي ٚتعاي ِٝايكلإٓ ايهل.ِٜ
ٚقـ تڀلٻم نجريٷ َٔ ايعًُا ٤بعـ ايكل ٕٚايٛهڀ ٢إىل ايُٛاٜا ايعٌل ٠يف
ايهتاب املكـٸي :َِٗٓٚ ،ايؿكٚ ٘ٝاملتهًڍِ اؿٓبًٞٸ ابٔ ت ،١ُٝٝسٝح ٜك« :ٍٛؾٜ ٬علف
يف ؿ ٜٔا٭ْبٝاٚ ٤امللهًنيٚ ،أتباعِٗ َٔ ا٭ٚٸيني ٚاٯػل ٫ٚ ،ٜٔنتب كبٸ ايعاملني ،أَلاڄ
أععِ َٔ ايتٛسٝـ ٖٛٚ ،أٚٸٍ ايهًُات ايعٌل ٠اييت يف ايتٛكاْٚ ،٠عريٖا ايُٛاٜا
ايعٌل ٠اييت يف آػل ا٭ْعاّ»(ٚ .)15إٓاؾ ١إىل فيو ميهٔ ايك :ٍٛإٕ ابٔ تُٝٝٸ ٖٛ ١أٚٸٍ
عاملڈ َوًِ ٜقنل أٚاَل ايهتاب املكـٻي ايعٌل ٠بأمسا ٤كتًؿ ،١نايهًُات
ايعٌلٚ ٠ايُٛاٜا ايعٌل.)16(٠
ٜٚهتب أب ٛايعباي ايكًكٌٓـ ،ٟايؿكٚ ٘ٝايٛمٜل يف سهِ املُايٝو :يف اؿكٝك١
إٕ ايهًُات ايعٌل ٠أ ٚايُٛاٜا ايعٌل ٠اييت ْنيت عًَٛ ٢هًَ ٖٞ ٢ؼٻّ ايتٛكا.٠
وب ايتعبري ايكلآْ :ٞتبٝإٷ يهٌٸ ً٤ٞٺ(َٔٚ .)17
س ٵ
ٚنايكلإٓ ؼ ٟٛايتعايٚ ِٝا٭ٚاَل ٚ .ٳ
اي٬ؾت إٔ ايكًكٌٓـٜ ٫ ٟتٸؿل َع ها٥ل عًُا ٤ايعِٛك ايٛهڀ ٢يف ايتڀابل ايِلٜض
يُٛاٜا ايهتاب املكـٻي ايعٌلَ ٠ع آٜات ايكلإٓ.
أَا احملـٿخ املعلٚف اٯػل ،اـڀٝب ايتربٜن ،ٟؾًِ ٜتٓاَ ٍٚباًل٠ڄ أسهاّ
َٛه ×٢ايعٌل ،٠يهٔٵ ٜٛيٗٝا اٖتُاَاڄ ؾا٥كاڄ; إف ٜتڀلٻم هلا يف فنل ٙيًشـٜح ايتاي:ٞ
ب بٓا إىل ٖقا ايٓيبٸ| ،...ؾأتٝا
«عٔ ُؿٛإ بٔ عوٸاٍ :قاٍ ٜٛٗؿٟپ يِاسب٘ :افٖٳ ٵ
كه ٍٛاهلل| ،ؾوأ ٙ٫عٔ توع آٜاتٺ بٝٸٓات ،ؾكاٍ كه ٍٛاهلل| ٫ :تٌلنٛا باهلل
ً٦ٝا ٫ٚ ،تولقٛا ٫ٚ ،تنْٛا ٫ٚ ،تكتًٛا ايٓؿى اييت سلٻّ اهلل إ٫چ باؿلٸ ٫ٚ ،متٌٛا
برب٤ٟٺ إىل ف ٟهًڀإڈ يٝكتً٘ ٫ٚ ،توشلٚا ٫ٚ ،تأنًٛا ايلٿبا ٫ٚ ،تكقؾٛا قِٓ١ڄ٫ٚ ،
سـٚ ،عًٝهِ ػاُٸ ١ايٛٗٝؿ إٔ  ٫تعتـٚا يف ايوبت»(.)18
تٛيچٛا يًؿلاك  ّٜٛاينٻ ٵ
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ٜٚك ٍٛامل٪كٿؾ ٚعامل ا٫دتُاع ابٔ ػًـ :ٕٚطبعـ إٔ ػلز بٓ ٛإهلاَِ َٔ ٌٝ٥ل،
ٚأتبعِٗ دٓٛؿ ؾلعٚ ،ٕٛادتامٚا ايبشلْٚ ،نيٛا ظاْب ايڀٛكص ،ثِٸ ناْت املٓادا ٠عً٢
دبٌ ايڀٛكٚ ،ن ّ٬اهلل ملٛهٚ ،٢املعذنات املتتابعْٚ ،١ن ٍٚا٭يٛاغٜٚ .نعِ بٓٛ
اهلا ٌٝ٥أْٗا ناْت يٛسٳ ٵ ،ٔٝؾٗٝا ايهًُات ايعٌل :ٖٞٚ ،٠نًُ ١ايتٛسٝـ،
ٚاحملاؾع ١عٌ ايوبت برتى ا٭عُاٍ ؾٚ ،٘ٝبلٸ ايٛايـ ;ٜٔيٝڀ ٍٛايعُلٚ ،ايٓٗ ٞعٔ
ايكتٌٚ ،اينْاٚ ،ايولقًٗٚ ،١اؿ ٠اينټٚك ٫ٚ ،متتـٸ عنيٷ إىل بٝت ُاسب٘ ،أ ٚاَلأت٘ ،أٚ
يٌ٤ٞٺ َٔ َتاعٖ٘ .ق ٙايهًُات ايعٌل ٠اييت تُٔٻٓتٗا ا٭يٛاغ(.)19
ٜٚعـٸ ايعامل ٚاملؿوٿل املايه ٞأب ٛعبـ اهلل ايكلطيب ،سني تؿوري ٙيٰٜات  151ع
 َٔ 153هٛك ٠ا٭ْعاّ ،أْٗا َؿتتض ايتٛكاَ ،٠وتٓـاڄ يف فيو عً ٢سـٜح نعب ا٭سباك،
ايٛٗٝؿ ٟايق ٟأهًِ ؾُٝا بعـ(ٜٓٚ .)20كٌ ايكلطيب عٔ ابٔ عبٸاي قٛيٖ٘« :ق ٙاٯٜات
هُات اييت فنلٖا اهلل يف هٛك ٠آٍ عُلإ أمجعت عًٗٝا ًلا٥ع اـًلٚ ،مل
ش ځ
املڂ ٵ
تٓوؽ قطچ يف ًَچ ٺٚ .١قـ ق :ٌٝإْٗا ايعٌل نًُات املٓنٻي ١عًَٛ ٢ه.)21(»٢
ٜٚقٖب ايكلطيب ،بعـ تبٝني إٔ ٖق ٙاٯٜات متجٿٌ أٚاَل اهلل يٓبٝٸ٘ َٛه،×٢
إىل إٔ اهلل أَل َٛه ×٢بـع ٠ٛناؾچ ١ايٓاي إىل اتٸباع ٖق ٙايتعايٜٚ ،ِٝكٖ« :ٍٛقٙ
اٯ ١ٜأَ ٷل َٔ اهلل تعاىل يٓبٝٿ٘ َٛه ×٢بإٔ ٜـع ٛمجٝع اـًل إىل َا سلٻّ اهلل
تعاىل»(.)22
ًٜٚؿت ايؿؼل ايلام ٟا٭ْعاك بلأ ٜ٘ايق ٟطلس٘ قبٌ ايكلطيب بكلٕڈ ،سٝح ميٝٿن
بني ا٭ٚاَل ايٛاكؿ ٠يف اٯٜات  151ع  َٔ 153هٛك ٠ا٭ْعاّ ٚنتاب َٛه ،٢ايق ٟفنل
يف اٯ ١ٜاييت تًٗٝا ،أ ٟاٯ ;154 ١ٜإف ٜك :ٍٛإٕ تعاي ِٝايكلإٓ أبـٜٸ١څٚ ،يهاؾچ ١ايٓاي يف
ّ مَاْ٘ .يقيو لـ ايؿؼل ايلماٟ
مجٝع ا٭مَإ .يهٔٸ ايتٛكا ٠ملٛه ٢ػاُٸٚ ،١ؽ ٸ
٪ٜنڍـ يف تؿوري ٙيٰٜات  23ع  َٔ 39هٛك ٠اٱهلا ٤عً ٢إٔ أسهاّ ايكلإٓ ًٚلا٥ع٘
يًعامل ناؾچٜٚ ،١ك« :ٍٛإٕ ا٭سهاّ املقنٛك ٠يف ٖق ٙاٯٜات ًلا٥ع ٚادب ١ايلعا ١ٜيف
مجٝع ا٭ؿٜإ»(.)23
أَا ايعامل املػلب ٞقُـ ا٭َني ايٌٓكٝڀ ٞؾٝتٓا ٍٚاملٛٓٛع بعـ ْكً٘ عٔ ابٔ
َوعٛؿ قٛي٘ « :ٳَ ٵٔ أكاؿ إٔ ٜكلأ ُشٝؿ ١كه ٍٛاهلل| اييت عًٗٝا ػامت٘ ؾًٝكلأ ٖ٤٫٪
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اٯٜات»( ٖٞٚ ،)24اٯٜات  151ع  َٔ 153هٛك ٠ا٭ْعاّ ،اييت تبٝٿٔ ايُٛاٜا ايعٌل.٠
ٜٚوتٓـ ايٌٓكٝڀ ٞيف كأٖ ٜ٘قا إىل سـٜح عبـ اهلل ابٔ َوعٛؿ َٔ ٖٛٚ ،أقلب
ايِشاب ١يله ٍٛاهلل| َٔٚ ،طًٝع ١املؿوٿل ٜٔيًكلإٓ.
ٜٚعتكـ عبـ اؿُٝـ ُـٜك َٔ ،ٞعًُا ٤املوًُني املعاُل ،ٜٔإٔ ايُٛاٜا
ايعٌل ٠يف ايهتاب املكـٸي قـ أڂٚتٹ ٳٗٝا ايٓيبٸ إبلاٖ ×ِٝاملٛسٿـ املوًِ َٔ قبٌٴ َٔٚ ،ثِٸ
ت عً ٢ايٓيب َٛه.)25(×٢
ڂأْنيځ ٵ
ٜ٪ٜٚٿـ ٖقا ايلأ ٟاملعتكـ ايكا ٌ٥بإٔ ا٭ؿٜإ هٛاٜٚ ،٤تبع ناؾچ ١ايلهٌ ْؿى
ا٭ٌُ ٖٛٚ ،ايتٛسٝـ .نُا ٜوتعني يف ًلغ ايُٛاٜا ايعٌل ٠يف ايهتاب املكـٸي
بآٜات هٛك ٠ا٭ْعاّ(.)26
ٜٚك ٍٛايوٝـ َري أمحـ عً ،ٞايعامل املعاُل ايٌٝع ٞاهلٓـ ،ٟيف ٖقا املٛٓٛع:
«ٜقنلْا ايعٗـ ايكـ ِٜبا٭ٚاَل ايٛاكؿ ٠يف اٯ َٔ 84 ١ٜهٛك ٠ايبكل ،٠سٝح ٚكؿت يف
هؿل اـلٚز(ٚ ،)27مجٝع املوًُني َهًډؿ ٕٛبٗا»(.)28
أَا املؿهڍل ايوٛك ٟاؿلٸ قُـ ًشلٚك ؾًٝك ٞائ ٤ٛعً ٢أبـٜٸ ١ن ّ٬اهلل،
ٚأْ٘  ٫ىّٸ مَاْاڄ ؿ ٕٚآػلٚ ،ػًچ ٞفيو يف ايكلإٓ ايهل .ِٜؾكـ نتب يف َ٪يډؿ٘
(ايهتاب ٚايكلإٓ ،ايكلا ٠٤املعاُل ،)٠قا٬٥ڄ« :ي ٛتأَٻًٓا ٖق ٙاٯٜات مل ٜهٔ َٔ
ايِعٛب ١إٔ ْوتٓتر أْٗا ٖ ٞايُٛاٜا ايعٌل.)29(»٠
ٜٚك ٍٛايوٝـ أب ٛا٭عً ٢املٛؿٚؿ ،ٟاملؿهڍل ايوٝاه ٞاملوًُِٚ ،اسب ايٓؿٛف يف
سٝـكآباؿ :ا٭ٚاَل اييت ٚكؿت يف هٛك ٠اٱهلا ٤تبٝٿٔ ا٭ُٚ ٍٛايتعاي ِٝا٭هاه ١ٝيـٜٔ
اٱه ٖٞٚ ،ّ٬ا٭هى اييت ٜلٜـ اٱه ّ٬بٓا ٤فتُعڈ ٚسٝا٠ٺ بٌل ١ٜعًٗٝاٚ ،ؼٟٛ
تعاي ِٝعً ٢ناؾچ ١ا٭ُعـ ،٠ناؿهٚ ،١َٛاجملتُعٚ ،ا٭هلٚ .٠قـ ْنيت عً٢
ايٓيبٸ| قبٌ ٖذلت٘ بكًٌٝڈٚ .تأهٸى اجملتُع ٚاؿهِ اٱهَٞ٬ٸ اؿـٜح يف َوتٌٗٸ
ٖقا ايعِل اؾـٜـ عًٖ ٢ق ٙايكٛاعـ ايكاْٚ ،١ْٝٛا٭ػ٬قٚ ،١ٝايجكاؾٚ ،١ٝا٫قتِاؿ،١ٜ
ٚا٭ٜـٜٛيٛد.)30(١ٝ
ٚيف ايٓٗاْ ١ٜأت ٞبٓعلٜٸ ١هٝٸـ قڀب ،سٝح ٜكٖ ٍٛقا ايعامل يف تؿوري اٯٜات
 151ع  َٔ 153هٛك ٠ا٭ْعآّْٚ« :عل يف ٖق ٙايُٛاٜا ؾإفا ٖ ٞقٛاّ ٖقا ايـٿ ٜٔنًچ٘...
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إْٗا قٛاّ سٝا ٠ائُري بايتٛسٝـٚ ،قٛاّ سٝا ٠ا٭هل ٠بأدٝاهلا املتتابعٚ ،١قٛاّ سٝا٠
اجملتُع بايتهاؾٌ ٚايڀٗاك ٠يف َا هل ٟؾَ َٔ ٘ٝعاَ٬تٺٚ ،قٛاّ سٝا ٠اٱْواَْٚ ١ٝا
وٛط اؿكٛم ؾٗٝا َٔ ُٓاْاتٺ َلتبڀ ١بعٗـ اهلل»(.)31
ٚهـك ايتقنري ٖٓا بإٔ هٝٸـ قڀب ٜبشح يف ٖقا ايهتاب عاملٝٸ ١اٱه،ّ٬
ت يف
ٜٚوتٓتر َٔ ؿكاهٖ ١ق ٙاٯٜات أْٗا تعاي ِٝأهاهٝٸٚٚ ١آش .١ؾايتعاي ِٝاييت ٚكؿٳ ٵ
اٯٜات  151ع  َٔ 153هٛك ٠ا٭ْعاّ إمنا ًَٖ ٞؼٻّ اٱميإ ٚايكٛاعـ ا٫دتُاعَٔ ١ٝ
ٚدْٗ ١عل اٱهٖ« :ّ٬ق ٙايكٛاعـ ا٭هاه ١ٝايٛآش ١اييت تًؼٿّ ايعكٝـ ٠اٱه١َٝ٬
ًٚلٜعتٗا ا٫دتُاعَ ١ٝبـ٠٤ٚڅ بايتٛسٝـٚ ،كت َٛڅ ١بعٗـ اهلل»(.)32

اخلامت ٛــــــ
مما هبل:
ْوتٓتر چ
ري َٔ احملكڍكني بعـ ايكل ٕٚايٛهڀ ٢عً ٢ؿكاه ١ايُٛاٜا ايعٌل ٠يف
أقـّ نج ٷ
ايهتاب املكـٸي ٚايكلإٓ ايهلٚ ،ِٜبقيٛا دٗـاڄ يف تبٝني تڀابكُٗا :َِٗٓٚ ،ابٔ
تُٝٝٸٚ ،١ابٔ ػًـٚ ،ٕٚأب ٛعبـ اهلل ايكلطيبٚ ،قُـ أَني ايٌٓكٝڀٚ ،ٞعبـ اجملٝـ
ُـٜكٚ ،ٞايوٝـ َري أمحـ عًٚ ،ٞهٝٸـ قڀبٚ ،اـڀٝب ايتربٜن.ٟ
ري َٔ ٖ ٤٫٪ايعًُا ،٤نابٔ تُٝٝٸٚ ،١ابٔ ػًـٚ ،ٕٚأب ٛعبـ اهلل
ٚقـ أٜٻـ نج ٷ
ايكلطيبٚ ،قُـ أَني ايٌٓكٝڀٚ ،ٞعبـ اجملٝـ ُـٜكٚ ،ٞايوٝٸـ َري أمحـ عً،ٞ
ٚآػل ،ٜٔأٜٻـٚا ْعلٜٸ ١تڀابل ايُٛاٜا ايعٌل ٠يف ايهتاب املكـٸي َع َا ٚكؿ يف ايكلإٓ
ايهلٚ .ِٜأَا بعض ايعًُا ٤اٯػل ،ٜٔنوٝٸـ قڀبٚ ،أب ٞا٭عً ٢املٛؿٚؿٚ ،ٟاـڀٝب
ايتربٜنًٗٚ ،ٟاب ايـ ٜٔايكًكٌٓـ ،ٟؾكـ أٜٻـٚا ٖق ٙايٓعلُٓٓ ١ٜاڄُ ٫ ،لاس١ڄ.
يهٔٸ قًچ ڄ ،َِٗٓ ١نايؿؼل ايلام ،ٟيـْ ِٜٗعلٜٸ١څ َتبا ;١ٜٓإف ٜعتكـ ايلامٚ ٟدٛؿ
اػت٬فٺ بني ا٭ٚاَل يف اٯٜات  151ع  َٔ 153هٛك ٠ا٭ْعاّ َٚا ٚكؿ يف نتاب َٛه،٢
ايقٚ ٟكؿ يف َا تٖ٬ا ،أ ٟاٯ َٔ 154 ١ٜهٛك ٠ا٭ْعاّ .نُا ٜك :ٍٛإٕ تعاي ِٝايكلإٓ
أبـٜٸ١څٚ ،يًٓاي ناؾچ ڄ ١يف مجٝع ا٭مَٓ ;١يهٔٸ ايتٛكاْ ٠نيت عًَٛ ٢هٚ ،٢ىتّٸ
بنَاْ٘.
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أِىِّٗ ٛالشٖار ٚيف الهاثٕلٗهّٗٔ ٛالتغُّٗع
دراصٔ ٌٛوكارٌٛ
د .هحوذ فىالدي
أ .هحوذ جىاد ًىروزي
ترجوة :فرقذ الجسائري

اخلالؽ ٛــــــ
غاٖ ١ٜقا ايبشح تبٝني أُٖٸ ١ٝاينٜاك ٠يف ايهاثٛيٝهٚ ١ٝايتٌٝټعٚ ،اهتكِا٤
وب ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه١ٝ
َٛآع ايتٌاب٘ ٚا٫ػت٬ف بُٗٓٝاْ ،علاڄ ٚؼً٬ٝڄ .ؾشٳ ٵ
ايهٓٝو ١بٝت اهللٚ ،قٌٸ إقاَ ١طكٛي ايعباؿ ;٠إف إٕ ايهٓا٥ى ٚايِٛاَع ٚأَانٔ
اينٜاك ٠ب ٦ٝڅ٫ ١ُ٥٬َ ١كتباط اٱْوإ باهلل .نُا سحٸ املقٖب ايٌٝعٞٸ عً ٢إقاَ١
املناكات يكبٛك أٚيٝا ٤اهلل ،ؾِٗ ٚه١ًٝڂ املَٓ٪نيٚ ،ايٛهٝطڂ يف ايٌؿاعٚ ،١بايتٛهټٌ إيِٗٝ
ٜٓاي ٕٛايؿځ ٵٝض اٱهلٜٚ .ٞوع ٢نٌپ َٔ ايتٌ ټٝع ٚايهاثٛيٝه ١ٝيف َوأي ١اينٜاك ٠إىل
يؿت اْتبا ٙأتباعُٗا َٔ تأَټٌ ايعاٖل إىل ايباطٔٚ ،تٛد ِٗٗٝإىل ْٛعڈ َٔ ايوًٛى
ايعلؾاْٞٸ .نُا إٔ ا٭ٌُ يف املقٖبني عـّ ايتعًڊل بايـْٝاٚ ،ايوٻ ٵع ٞي ٳٓ ٵ ٌٝايعامل ايباق.ٞ
أَا ا٫ػت٬ف اؾٖٛلٟٸ ؾٝعٗل يف َؿٗ ّٛكسً ١اينا٥ل مَ ٛـ ١ٜٓأٚكًًِٝ
ايوُا ١ٜٚيف ايهاثٛيٝهٝٸٚ ،١املؿٗ ّٛايقٜ ٟڀلس٘ ايتٌٝټع; سٝح ٜعين ا٭ٚٸٍ سٝا٠
ايػلب ١يف ا٭كضٚ ،ايقٜٓ ٟبجل عٔ َؿاٖ ،ِٝناـڀ ١٦ٝا٭ٚىلًُٚ ،ب املوٝض،
ٚعلٚز أٚكًً ِٝإىل ايوُا ;٤يف سني ٜلؾض ايتٌٝټع َؿاَٖٚ ِٝعتكـات نٗق.ٙ

تارٖذ الشٖارٔ ٚاختالف األٌظار فّٗا ــــــ
ٜعٛؿ تاكٜؽ اينٜاك ٠يف املوٝشٝٸ ١إىل مٜاك ٠ايٓيبٸ عٝوٚ ×٢اؿٛاكٜٸني ملعبـ
أٚكًًٚ .ِٝيف ايكل ٕٚاي٬سكٚ ،١بعـ اهتٌٗاؿ ايكـٸٜوني ،أُبشٛا قٌٸ تععِٝ
ت َلاقـِٖ باٖ٫تُاّ ٚا٫سرتاّٚ ،بقيو ظٗل ا٫عتكاؿ بڀًب
ايهٓٝوٚ ،١نقيو سعٝٳ ٵ
ت ظاٖل ٠مٜاك ٠ا٭َانٔ املكـه١
ًؿاع ١ايكـٸٜوني يف طكٛي ايهٓٝوٚ ،١كادٳ ٵ
املٓوٛب ١إيٚ .ِٗٝبتعاقب ا٭ٜٸاّ ظٗل تٓاؾىٷ ساؿٸ عً ٢ؿؾٔ ايٌٗـاٚ ٤ايكـٸٜوني يف
ايهٓا٥ى ،ستٸ ٢أُبض ؿؾٔ قڀع١ٺ َٔ دوـ ايكـٸٜى يف نٓٝو١ٺ َا َـعا٠ڄ يوعاؿ٠
َٓتوبٗٝاٚ .بايڀبع بلم يف ػِٔٸ فيو بعض اـلاؾات ٚايبٹ ٳـعٚ .قـ ٖامجت ثٛك٠
ا٬ُ٫غ ايـٜينٸ مٜاك ٠ايكـٸٜوني بٌعاك «اٱميإ طلٜل ايٓذاٚ .»٠أؿٸ ٣ؿػ ٍٛايوٝاهٝٸني
يف ايٓناع ايـٜينٸ إىل تـَري قبٛك ايكـٸٜونيٚ ،هشل أدواؿِٖ يف ايڀلقاتْٗٚ ،ب
ت ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ١ٝإىل تأنٝـ ٌَلٚعٝٸ١
أَٛاٍ املناكاتٚ .يف املكابٌ هعٳ ٵ
اينٜاكٚ ،٠تڀٗريٖا َٔ ايبٹ ٳـع ،عٔ طلٜل عكـ ادتُاعاتٺ عـٜـ.٠
ٚقـ ڂأيڍؿت عـٸ ٠نتبٺ عٔ اينٜاك ٠يف املوٝشَٗٓ ،١ٝا :مٜاك ٠ا٭ٚكٚبٝني يف ايكلٕٚ
ايٛهڀ ;٢اينٜاك ٠يـَ ٣وٝشٝٸ ٞايْٛٝإ ع كَٚا ٚاملوٝشٝٸني ا٭ٚا ٌ٥يف ايعِٛك ايكـمي;١
اينٚٸاك ٚاينٜاك ٠يف ايػلب يف ايكل ٕٚايٛهڀ ;٢ايٓوا ٤ايػلٜبات ٚاملُلٸٓات املكـٸهات،
ايٓوا ٤اينا٥لات يف ْٗا ١ٜايكل ٕٚايٛهڀ ;٢ؾٔٸ َٚعُاك ١ٜاينٜاك ٠يف ْٗا ١ٜايكلٕٚ
ايٛهڀ ٢يف مشاٍ أٚكٚباٚ ،ايِٓ ْٛاٱلًٝن ;١ٜايلاٖبات ايػلٜبات ،ا٭بهاك
ٚاينٚٸاك ،كسً ١اينٖـ يف عامل ايبشل املتٛهط  300ع  800بعـ امل٬ٝؿ; اينٜاك َٔ ٠ايػاْر
إىل غلٜوْ٬ـ; املناكات ٚاينٜاك ٠يف ايعامل اؿـٜح; إعاؿ ٠تعلٜـ اينٜاك.٠
ْ َٔٚاس١ٝٺ أػلٜ ٣وٛؿ ا٫عتكاؿ بإٔ تاكٜؽ مٜاك ٠قبٛك ا٭ٚيٝاٌَٚ ٤لٚعٝٸتٗا يف
اٱهٜ ّ٬عٛؿ إىل أٜٸاّ ايٓيبٸ ا٭نلّ|ٚ ،قـ ؼـٻخ عٓٗا عًُا ٤ايٌٝعَٚ ١ؿهڍلِٖٚ
يف كتًـ ايعً ،ّٛناؿـٜحٚ ،ايؿك٘ٚ ،ايهٚ ،ّ٬ايعلؾإ .أَا أٚىل ايهتب اييت
تٓاٚيت َٛٓٛع مٜاك ٠ايكبٛك َٔ ايٌٝعٚ ١ايوٓٸ ١ؾٗ ٞنتب اؿـٜح .ا٭َُٔ ٍٛ
ايهايف يًهًٝين; ٳَ ٵٔ  ٫ؤل ٙايؿك ٘ٝيًِـٚم; ناٌَ اينٜاكات ٫بٔ قٛي ;ٜ٘ٛاملناك
يًُؿٝـ; املناك يًٌٗٝـ ا٭ٚٸٍ; ايٛايف يًؿٝض ايهاًاْ ;ٞعاك ا٭ْٛاك يًع٬چَ ١اجملًو;ٞ
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ٚها ٌ٥ايٌٝع ١يًشٴ ٸل ايعاًَ ،ٞمجٝعٴٗا نتبٷ ؼٌُ بني طٝٸاتٗا دن٤اڄ َٔ اٯثاك ايكٝٿُ١
ت ايهتب ايؿكٗ١ٝ
ت ايلٚاٜات يف ًإٔ اينٜاك .٠نُا ػآٳ ٵ
يعًُا ٤ايٌٝعٚ ،١اييت أسِٳ ٵ
ؾ ٘ٝأٜٔاڄ.
يهٔٵ َٔ بني عًُا ٤أٌٖ ايوٓٸ ١عاكض ابٔ ت 661( ١ُٝٝع ٖ728ع)ٚ ،عً ٢أثلٙ
قُـ بٔ عبـ ايٖٛٸاب ( 1115ع ٖ1206ع) ،بعض َِاؿٜل اينٜاكٚ َٔ ٠دْٗ ١علڈ
ػاُٸٚ ،١كؾٔا َٛٓٛع اينٜاكٚ ،٠أؾتٝا بٗـّ قبٛك أُ٥ٸ ١ايـٚ ،ٜٔتهؿري املوًُنئَٚ .
اي٬ؾت إٔ أػا قُـ بٔ عبـ ايٖٛٸاب أيډـ نتاب (ايِٛاعل اٱهلٝٸ ١يف ايلؿٸ عً٢
ايٖٛٸاب )١ٝيف ْكـ ٖق ٙايؿلق.)1(١
ت ايٌبٗات اييت أطًكٗا ايوًؿٝٸ ،ٕٛنابٔ تُٝٝٸ ،١يف َٛٓٛع اينٜاك ٠إىل
ٚقـ أؿٻ ٵ
ؿػ ٍٛاملٛٓٛع يف ْڀام ايه ّ٬اٱهَٞ٬ٸ; سٝح تٓا ٍٚاملٛٓٛع َٔ َٓڀًل ايتٛسٝـ
ٚايٌلىَ ،وتٓـاڄ إىل ايتٛسٝـ ايلبٛبٚ ٞايتعبټـٚ ،ٟبقيو كبط َٛٓٛع مٜاك ٠ايكبٛك
به ّ٬أٌٖ ايوٓٸ .١ؾكـ تڀلٻم عًِ ايه ّ٬هلقا املٛٓٛع َٔ ث٬ث ١دٛاْب:
أع كؾض اينٜاك ٠بعـ إثبات ايٌٿ ٵلى ؾٗٝا.
ب ع َٓاقٌ ١سهِ مٜاك ٠قرب ايٓيبٸ| ٚها٥ل ايكبٛكٚ ،ايوٻ ځؿل ٭دًٗاٚ ،تبٝني
ا٭ؿيچ.١
ز ع ًلغ ؾًوؿ ١اينٜاكٚ ٠اؿهُٚ َٔ ١كاٗ٥ا.
ٚلـ اقتباهاتٺ َٔ أقٛاٍ ايعلؾاٚ ٤ايؿ٬هؿ ١يف مٜاك ٠ايكبٛك يف نتاب ؾًوؿ١
اينٜاك ،٠تأيٝـ :ايـنتٛك عابـ ٖٛٚ ،ٟتلمج١څ ًٚلغٷ يلهاي ١مٜاك ٠ايكبٛك ،يًؿؼل
ايلام.ٟ
ٚاَتـاؿاڄ ٭ؾهاك ابٔ تُٝٝٸٚ ١ايٌبٗات اييت أٚكؿٖاٚ ،ظٗٛك ايتٝٸاكات ايتهؿري١ٜ
ٚايٖٛٸاب ،١ٝتٛاد٘ اي ّٛٝأدنا٤ٷ َٔ ايعامل اٱهٖ َٞ٬ق ٙايعاٖل ٠املٌٚ .١َٚ٪يلؿٸ
ايٌبٗاتٚ ،تٛهٝع ؿا٥ل ٠املٓاقٌات ٚايبشٛخ ،يف ًإٔ اينٜاك ٠يف اٱهٚ ،ّ٬ػًل ؾٔا٤ٺ
ؾهلٟٸ دـٜـ ؿٛاك ا٭ؿٜإ ،ىٛض ٖقا ايبشح يف بٝإ اً٫رتاى ٚايتبا ٜٔيف َوأي١
اينٜاك ٠بني ايهاثٛيٝهٚ ١ٝايتٌٝټع َٔ َٓعٛكڈ دـٜـ .نُا ٜبـ ٚإٔ َٛٓٛع اينٜاك ٠يٝى
شتاڄ ٜتعًډل بايهاثٛيٝهٚ ١ٝايتٌٝټع ،بٌ َٖ ٛعتكـٷ إهَٞ٬ٸ َوٝشٞٸ
أَلاڄ َقٖبٝٸ ڄا ٳب ٵ
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َتذقٿكٷ يف ن ٬ايـٜٓنيٚ .يؿِٗ أُٖٸ ١ٝاينٜاكْ ٠وتبٗٓٝا يف ايهاثٛيٝهٚ ١ٝايتٌٝټع،
ْٚوتكِ ٞايبشح عٔ َٛاطٔ ايتٌاب٘ ٚايتبا ٜٔبُٗٓٝا.
مل هٹ ٵـ ناتب املكاٍ ،بعـ ا٫هتكِا ،٤نتاباڄ َوتك٬ڋ أَ ٚكا٫ڄ عًُٝٸ ڄا ؿقٝكاڄ
ٚداَعاڄ بايًػ ١ايؿاكه ١ٝعٔ اينٜاك ٠يف ايهاثٛيٝهٝٸ ،١عً ٢ايلغِ َٔ قٹ ٳـَٗاٚ .بايڀبع
مل ت٪يډـ أٟٸ عٛخٺ َكاكْ ١عٔ اينٜاكٚ َٔ ٠دْٗ ١عل ايهاثٛيٝهٚ ١ٝايتٌٝټع .يقيو ٜٴ ٳعـٸ
ش ٳـثاڄ يف فايٜ٘ٗٚ .ـف إىل تعلٜـ َعٓ ٢اينٜاكٚ ،٠بٝإ أُٖٸ ١ٝمٜاك٠
ٖقا ايعٌُ َوتٳ ٵ
قبٛك ايكـٸٜوني ٚأٚيٝا ٤اهلل يف ايهاثٛيٝهٚ ١ٝايتٌٝټعٚ ،اهتكِا ٤ايتٌاب٘ ٚايتبأٜ
بُٗٓٝا يف َا ىّٸ اينٜاكْ َٔ ،٠اس١ٝٺ أُٛيٚ ،١ٝبڀلٜك١ٺ ُٚؿ ١ٝع ؼًَ ،١ًٝٝعتُـاڄ يف
فيو عً ٢املِاؿك اييت تٛؾڍلٖا املهتبات.

وفًّٕ الشٖار ٚــــــ
ٜعاؿٍ َِڀًض «اينٜاك »٠يف اٱلًٝنَِ ١ٜڀًض «ٜٚ ،»Pilgrimageعين ايلسً١
اييت ٜك ّٛبٗا اينا٥لٌٜٚ .تلٸ ٖقا املِڀًض َٔ نًُ( »Peregrinus« ١ايػلٜب)ٜٚ ،ڀًل
عًَ ٢ٳ ٵٔ ٜواؾل إىل ايـ ٍٚا٭ػلَ ،٣ـاٚي ١يًتٛهټع يف املعٓ .٢ؾاينٜاك ٠كسً١څ فات َعٓ٢ٶ
ٚأُٖٸ ١ٝيـَ ٣ٳ ٵٔ ٌٜـٸ ايلساٍ َٔ أدًٗا ،هٛا ٤أنإ املكِـ فا ًإٔڈ ؿْ َٔ ٟٛٝسٝح
ايعاٖل ٚايعٴ ٵلف ايعاّٸ ،ننٜاكَ ٠لاقـ ا٭بڀاٍ ٚايؿٓاْني ٌَٚاٖري املٛهٝك ،٢أ ٚفا
أٖـافٺ ؿٜٝٓٸ َٔ ١سٝح ايڀابع ايـٜينٸ اـاْٸٖ َٔٚ .ق ٙا٭ٖـاف :أؿا ٤ايتهًٝـ
ايـٜين ،ايكٝاّ بؿلٚض ايعباؿ ،٠اٱقلاك باٱميإ ،ايتٛب ،١نؿچاك ٠اٯثاّ ،ؼكڊل
املعذنات ،ا٫هتٌؿا ٤أ ٚا٫هرتًاؿٚ ،ايوع ٞيف متش ّٝايبٴ ٵعـ املعٓ .ٟٛنُا ٚكؿ
َِڀًض «اينٜاك »٠يًتعبري عٔ ايتذلب ١ايلٚسٚ ١ٝايوًٛى ايباطين يًؿلؿ ،عجاڄ عٔ اهلـف
ايػاٞ٥ٸ يًُٴ ٴجٌ ايـ .)2(١ٜٝٓؾاينٜاك ٠كسً١ڂ عحٺ عٔ ػلب ١ت٪ثٿل يف اؿٝا ٠املعٓٚ ١ٜٛايلٚس١ٝ
يًؿلؿ(.)3
اينٜاك ٠يف املوٝشَ ١ٝؿٗ ٛٷّ َتعـٿؿ اؾٛاْبٜ ،تُٔٻٔ :ايلسً ،)4(١ؼُټٌ ايٓؿ،)5(ٞ
ٚاؿٝا ٠ننا٥لڈ َواؾلڈٚ ،ايوع ٞٱهاؿ ايٛطٔ اؿكٝك .)6(ٞنُا إٔ اينٜاك٠
ايهاثٛيٝهٝٸ ١تٌٌُ كسً ١ايعباؿ ،٠ايتٛب ،١ايٌهل أ ٚايٛؾا ٤بايعٗـ.
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أَا نًُ« ١اينٜاك َٔ »٠سٝح ايًػ ١ؾؿٗٝا ؿ٫ي١څ عًَ ٢عٓ« ٢ايعـ ;»ٍٚإف ٜعـٍ
اينا٥ل سني اينٜاك ٠عٔ اٯػلٚ ،ٜٔيقيو ٜوُٸ« ٢ما٥لاڄ»( َٔٚ .)7سٝح َِٖ ٞڀًضٷ تـٍٸ
عً ٢قِـ املڂناكٚ ،ايتٛدټ٘ إي ٘ٝقًباڄ بإدٍ٬ڈ ٚإععاّٚ ،ا٭ڂ ٵْى ب٘ كٚساڄ(« .)8اي ٿنٜٳاكٳ٠ڂ يف
ايعٴ ٵلف :قِـ املنٚك; إنلاَاڄ ي٘ٚ ،تععُٝاڄ ي٘ٚ ،اهتٓٝاهاڄ ب٘»(.)9
وب «املڂناك» .ؾكـ
ٚىتًـ َعَِٓ ٢ڀًض «اينٜاك »٠يف ايجكاؾ ١اٱهَٝ٬ٸ ١سٳ ٵ
ٜهَ ٕٛكِـ اينٜاك ٠أًؼاُاڄ ،نُا لـ يف نتاب ايهايف باباڄ ؼت عٓٛإ «باب
مٜاك ٠اٱػٛإ»(.)10
ٚقـ فنل ايكلإٓ ايهل ِٜدٳ ٵقك «مٚك» مبعٓ ٢ايعـٚ ٍٚا٫ملاف ﴿ :ٳٚتٳلٳ٣
ايٌٻُٵىٳ إڇفٳا طځځًعٳتٵ ٳتنٳاٚٳكٴ عٳٔٵ نځٗٵؿٹٗڇِٵ﴾ (ايهٗـ«ٚ ،)17 :تناٚك» تعين ا٫ملاف ٚاملځ ٵ.ٌٝ
نقيو تـٍٸ «اينٜاك »٠عًَ ٢عٓ« ٢ايكِـ» ،نُا ٚكؿ يف ايـعا« :٤ايًچِٗٸ ادعٳ ڃًين
َٔ مٚٸاكى» ،أ َٔ ٟقاُـٜو ٚاملتٛدٿٗني إيٝو(.)11
ٚؼٌُ «اينٜاكَ »٠عٓ ٢ايوؿل ٚاْ٫تكاٍ أٜٔاڄ; إف تكتٔ ٞاْ٫تكاٍ ٚايوؿل َٔ
َهإ «اينا٥ل» إىل َهإ «املڂناك» .نُا يف اٯ ١ٜايهلمي ﴿ :١ٳٚيځٛٵ ځأْٻٗٴِٵ
إڇفٵ ظځًځُٴٛا ځأْٵؿڂوٳٗٴِٵ دٳا ٴٚ٩ىځ﴾ (ايٓوا.)64 :٤
ٚتلؿ ٖق ٙايهًُ ١أسٝاْاڄ يًـ٫ي ١عً ٢ايقٖاب إىل ا٭َانٔ ،نُا ٜٴكاٍ :مٜاك٠
بٝت اهلل (ايهعب ١املٌلٸؾٚ .)١تڀًل أٜٔاڄ عً ٢ايقٖاب إىل ايكبٛك ،نُا ٜك ٍٛايكلإٓ
ايهل﴿ :ِٜسٳتٻ ٢مٴكٵتٴِٴ ايڃُٳكځابٹلٳ﴾ (ايتهاثل.)2 :
ٚيف اؿكٝك ١إٕ اينٜاكٚ ٠قٛفٷ يف نځ ٳٓـ أٚيٝا ٤اهلل ٚأُؿٝا ;٘٥يتشكٝل ا٫تِاٍ
ايلٚسٚ ٞايكًيب; ي ٌٗٓٝاينا٥ل َٔ ؾځ ٵٝض ْٛك.)12(ٙ

1ـ أِىّٗ ٛالشٖار ٚيف الهاثٕلٗهّٗ ٛــــــ
تأت ٞاينٜاك ٠يف املوٝشٝٸ ١ايهاثٛيٝهٝٸ ١يًتعبري عٔ أَل:ٜٔ
1ع مٜاك ٠ا٭َانٔ املكـٸه2 ;١ع كسً ١اينا٥ل إىل َـ ١ٜٓأٚكًً ِٝايوُاٜٚٸ.١
ٚهٓكٖٓ ّٛا بتشً ٌٝا٭َل:ٜٔ
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أـ سٖار ٚاألوانَ املكدَّص ٛــــــ
1ـ سٖار ٚأٔرعمٗي يف العّد اجلدٖد ــــــ
 ٟاملوٝض أػقا ٙيف طؿٛيت٘ إىل َعبـ أٚكًً;ِٝ
تل ٟٚآٜاتٷ َٔ إل ٌٝيٛقا إٔ ٚايـٳ ٵ
ريٖٳا ،سٳوٳبٳ ًٳلڇٜعٳ١ٹ َٴٛهٳُ ،٢ٳعٹـٴٚا بٹ٘ٹ إڇيځ٢
٭ؿا ٤طكٛي ايٌلٜع ( :١ٳٚيځُٻا تٳُٻتٵ ځأٜٻاّٴ ٳتڀڃٗڇ ڇ
أڂ ٚٴكًٳًٹِٝٳ ٹيٝٴكځـٿَٴٙٛٴ يٹًلٻبٿ * نځُٳا ٖٴٛٳ َٳهڃتٴٛبٷ ؾٹْ ٞٳاَٴٛيڇ ايلٻبٿ :ڇإٕٻ نڂٌٻ فٳنځلڈ ؾځاتٹضٳ كٳسٹِڈ
ٜٴـٵعٳ ٢قڂـټٚه ڄا يٹًلٻبٿ)(ٚ .)13تقٖب ايلٚا ١ٜاييت تبٓٻتٗا ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ١ٝإىل إٔ
مٜاكتِٗ ناْت بعـ ٫ٚؿ ٠املوٝض× بأكبعني َٜٛاڄ :أػق املوٝض إىل املعبـ سني نإ
عُلَٜٛ 40 ٙاڄ(.)14
ٚقـ ماك عٝو ×٢أٚكًً ِٝيف ايجاْ ١ٝعٌل َٔ ٠عُل ،ٙبلؾكٚ ١ايـٳ ٵٚ( :ٜ٘ٳيځُٻا
نعٳاؿٳ٠ٹ ا ڃيعٹٝـٹ)(ٚ .)15اي٬ؾت يف ا٭َل
ُعٹـٴٚا ڇإيځ ٢أڂ ٚٴكًٳًٹِٝٳ ځ
نځاْٳتٵ يځ٘ٴ ا ٵثٓٳتٳا عٳٌٵلٳ٠ځ هٳٓٳ١ڄ ٳ
عـّ ٚدٛؿ أٟٸ ػربڈ أ ٚكٚا ١ٜعٔ طؿٛي ١عٝو ،×٢أَٓ ٟق كسًت٘ إىل ايٓاُل ٠ستٸ٢
كسًت٘ إىل أٚكًً ِٝيف ايجاْ ١ٝعٌل َٔ ٠عُل ;ٙإف  ٫لـ ً٦ٝاڄ يف ا٭ْاد ٌٝبٗقا
 ٟعٝو ×٢يف عُل ايتهًٝـ
اـِ .ْٛيقيو َٔ املِٗٸ ايتأنٝـ عً ٢سٔٛك ٚايـٳ ٵ
ايٌلعٞٸ يـ ٣املوٝشٝٸني يف أٚكًً.)16(ِٝ
ٜٚتشـٸخ ايهتاب املكـٸي عٔ َلاؾك ١املوٝض× يًشٛاكٜٸني يف مٜاك ٠أٚكًً.ِٝ
ٚقـ ْكًت ا٭ْاد ٌٝا٭كبع ١ؿػ ٍٛاملوٝض إىل أٚكًً ِٝبكځ ٵـ ڈك َٔ ا٫ػت٬ف « :ٳٚنځإٳ ؾٹِٵضٴ
ِعٹـٳ ٜٳوٴٛعٴ ڇإيځ ٢أڂ ٚٴكًٳًٹِٝٳ»( « ،)17ٳ ٚٳبعٵـٳ ٖقٳا نځإٳ عٹٝـٷ يٹ ڃًٝٳٗٴٛؿٹ ،ؾځِٳعٹـٳ
ا ڃيٝٳٗٴٛؿٹ قځلڇٜب ڄا ،ؾځ ٳ
دبٳٌڇ اي ٻنٜٵتٴٕٛڇ ابٵتٳـٳأځ نڂٌټ دٴُٵٗٴٛكڇ
ٜٳوٴٛعٴ ڇإيځ ٢أڂ ٚٴكًٳًٹِٝٳ»( « ،)18ٳٚيځُٻا قځلٴبٳ ٹعٓٵـٳ ٴَٓٵشٳـٳكڇ ٳ
وبٿشٴٕٛٳ اهللځ بٹِٳٛٵتٺ ٳععٹِٝڈ ،٭ځدٵٌڇ دٳُٹٝعڇ ايڃكڂٛٻاتٹ ايډتٹ ٞٳْعځلٴٚا»(،)19
َ٬ٹٝقٹ ٜٳؿڃلٳسٴٕٛٳٚ ،ٳٜٴ ٳ
ايتٻ ځ
« ٚٳؾٹ ٞايڃػٳـٹ هٳُٹعٳ ايڃذٳُٵعٴ ايڃهځجٹريٴ ايډقٹ ٟدٳا٤ٳ ڇإيځ ٢ا ڃيعٹٝـٹ ځإٔٻ ٜٳوٴٛعٳ آتٺ إڇيځ ٢أڂ ٚٴكًٳًٹِٝٳ *
ُٓٻا! ٴَبٳاكٳىڅ اٯتٹ ٞبٹاهٵِڇ
هعٴٛفٳ ايٓٻؼٵٌڇ ٚٳػٳلٳدٴٛا يٹًٹكځا٥ٹ٘ٹٚ ،ٳنځاْٴٛا ٜٳِٵلٴػٴٕٛٳ« :أڂ ٚٳ
ځؾأځػٳقٴٚا ٴ
ايلٻبٿ! َٳًٹوڂ ڇإهٵلٳا٥ٹٌٝٳ!»»(« ،)20ؾځـٳػٳٌٳ ٜٳوٴٛعٴ أڂ ٚٴكًٳًٹِٝٳ ٚٳايڃ ٳٗٝٵهځٌٳ ،ٳٚيځُٻا ٳْعځلٳ سٳ ٵٛيځ٘ٴ ڇإيځ ٢نڂٌٿ
ًٞٵ٤ٺ; إڇفٵ نځإٳ ايڃٛٳقڃتٴ قځـٵ ځأَٵوٳ ،٢ػٳلٳزٳ ڇإيځ ٢ٳبٝٵتٹ ٳع ٵٓٝٳا َٳعٳ ا ٫ٵث ٳٓٞٵ عٳٌٳلٳ»(ٚ« ،)21ٳؿٳػٳٌٳ ٜٳوٴٛعٴ
ٳ
ڇإيځ ٢ٳٖٝٵهځٌڇ اهللٹٚ ،ٳأځػٵلٳزٳ دٳُٹٝعٳ ايډقٹٜٔٳ نځاْٴٛا ٳٜبٹٝعٴٕٛٳ ٳٜٚٳٌٵتٳلٴٕٚٳ ؾٹ ٞايڃ ٳٗٝٵهځٌڇٚ ،ٳقځًځبٳ
٠٬ٹ
ِٝٳاكڇؾځ١ٹ ٚٳنځلٳاهٹٞٻ بٳاعٳ١ٹ ايڃشٳُٳاّڇ * ٚٳقځاٍٳ يځٗٴِٵَ« :ٳهڃتٴٛبٷ :ٳبٝٵتٹ ٞبٳٝٵتٳ ايِٻ ځ
َٳٛٳا٥ٹـٳ اي ٻ
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دعٳًڃتٴُٴٙٛٴ ٳَػٳاكٳ٠ځ يڂِٴْٛڈ!»»( « ،)22ٳٚيځُٻا نځإٳ ا ڃيعٹٝـٴ قځـٹ اْٵتٳِٳـٳ ُٳعٹـٳ ٜٳوٴٛعٴ
ٜٴـٵعٳٚ .٢ٳ ځأْٵتٴِٵ ٳ
ڇإيځ ٢ايڃ ٳٗٝٵهځٌڇٚ ،ٳنځا ٳٕ ٴٜعٳًڍِٴ»(.)23
ٚقـ ٚكؿ يف ًلغ ٖق ٙاٯٜات يف نتاب تؿوري اٱل« ٌٝؿكاهات بٝبً« :»١ٝمل
ڎ َٔ
ٜـػٌ ٜوٛع ؾكط إىل َـَِ ١ٜٓري ،ٙبٌ إىل ٖٝهً٘ٚ .مل ٜـػٌ ؾكط نشر
اؿذٸاز ،آتٺ َٔ أدٌ ايؿِض ،بعـ إٔ سٝٸا ٙاؿذٸاز بايتشٝٸ ١املوٝشاْٝٸ ،١بٌ نع «املًو»

«ٚفاى اٯتٚ .)24(»»ٞتـٍٸ نًُ ١اؿذٸاز يف اٱًاك ٠إىل مٚٸاك َعبـ أٚكًًٚ ِٝاملوٝض،
عً ٢إٔ بعٔاڄ َٔ املوٝشٝٸني (عً ٢ا٭قٌٸ) ٜعترب ٕٚكسً ١املوٝض َِـاقاڄ يًشرٶ ٚمٜاك٠
أٚكًً.ِٝ
نُا قِـ املوٝض بلؾك ١أًٖ٘ أٚكًًَ ِٝلاكاڄ; ٭ؿا ٤املٓاهو ٚاؿرٸ ٚإسٝا ٤عٝـ
هٓٳ١ٺ إڇيځ ٢أڂٚكٴًٳًٹِٝٳ ؾٹ ٞعٹٝـٹ ايڃؿٹِٵضڇ»(.)25
ايؿِضٚ« :ٳنځإٳ ځأبٳٛٳا ٴٜ ٙٳ ٵق ٳٖبٳإڇ نڂٌٻ ٳ
نقيو لـ كٚاٜاتٺ أػل ٣يف ايهتاب املكـٸي عٔ مٚٸاك َعبـ أٚكًًَٗٓ ،ِٝا:
سٓٻا َٳع ڄا إڇيځ٢
ُعٹـٳ ٴبڀڃ ٴليٴ ٳٜٚٴ ٛٳ
كٚا ١ٜسٔٛك بڀلي ٜٛٚسٓٸا ايٓيبٸ يف َعبـ أٚكًً « :ِٝٳ ٚٳ
هعٳ١ٹ»(.)26
ايڃ ٳٗٝٵهځٌڇ ؾٹ ٞهٳاعٳ١ٹ ايِٻ٬ځ٠ٹ ايتٻا ٹ
نُا ٜل ٟٚهؿل أعُاٍ ايلهٌ إٔ ايكـٸٜى بٛيى اعتكٌ يف مٜاكت٘ ا٭ػري٠
٭ٚكًً ِٝباتٸٗاّ ٖٳ ٵتو قـاه ١املعبـ(ٚ ،)27أڂعٵ ٹـّ بعـ هٓتني يف َهإڈ قلب كَٚا(.)28
 َٔٚمٚٸاك أٚكًً ِٝايق ٜٔفنلِٖ ايهتاب املكـٸي اَلأ٠څ باهِ «سٓٸا»ٚ .قـ
ت يف ايعباؿ ٠يوٓني ؾ ،٘ٝنُا ٜلٟٚ
ت يف ٖٝهٌ املعبـ يف أٚكًًٚ ،ِٝاُْٗهځ ٵ
اعتهؿځ ٵ
سٓٻ١ڂ بٹٓٵتٴ ؾځٓٴ٥ٛٹٌٝٳ َٹٔٵ هٹبٵطٹ ځأًٹريٳ ،ٳ ٚٹٖٞٳ َٴتٳك ٿـَٳ١څ ؾٹ ٞځأٜٻاّڈ
إل ٌٝيٛقاٚ« :ٳنځاْٳتٵ ٳْ ٹبٝٻ١څ ،ٳ
هٓٹنيٳ بٳعٵـٳ بٴهڂٛكڇٜٻتٹٗٳا * ٳ ٚٹٖٞٳ أځ ٵكَٳًځ١څ ْٳشٵٛٳ أځ ٵكبٳعڈ ٳٚثٳُٳاْٹنيٳ
هبٵعٳ ٹ
نځجٹريٳ٠ٺ ،قځـٵ عٳاًٳتٵ َٳعٳ مٳٚٵزڈ ٳ
هٓٳ١ڄ ،ځ ٫تٴؿځاكڇمٴ ايڃ ٳٗٝٵهځٌٳ ،عٳابٹـٳ٠ڄ ٹبأځُٵٛٳاّڈ ٚٳطځٹًبٳاتٺ ځيٝٵ٬ڄ ٳْٚٳٗٳاك ڄا»(.)29
ٳ
()30

ٴٜوتٳ ٵٓ ٳتر َٔ ٖق ٙايلٚاٜات إٔ َعبـ أٚكًً ِٝأ ٚبٝت اهلل

نإ قطچ اٖتُاّ

املوٝض ٚاملوٝشٝٸني ا٭ٚاٚ ،ٌ٥نٌپ َِٓٗ نإ ٜنٚك املعبـ عً ٢مٛڈ َا; يًعباؿ ٠أ ٚأؿا٤
ايڀكٛي ايوٜٓٛٸٚ .١هـك ايتٓب ٘ٝعً ٢عـّ ٚدٛؿ أٟٸ ْٗٞڈ أ ٚكؾضڈ ينٜاك ٠غري بٝت اهلل
يف ايهتاب املكـٸي.
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2ـ سٖار ٚأٔرعمٗي ٔاألوانَ املكدَّص ٛيف ٌظز بابأات ٔدلىع الهٍٗض ٛالهاثٕلٗهٗ ٛــــــ
يف كأ ٟايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ١ٝ٭ٚكًًَ ،ِٝـ ١ٜٓاينٜاكٚ ٠بٝت اهلل يف ا٭كض،
ػًڍٝإ .ؾهُا ٜك ٍٛايكـٸٜى أٚغوڀنيْٚ :ك ٍٛعٔ ا٭ْبٝا ٤يف مَٔ ايو٬طني إٔ
ت أَِٷ
بعِٔٗ نإ َٔ ه٬ي ١إبلاٖ ِٝدوـٜٸ ڄا; ٚآػلٌٜ ٕٚري ٕٚإىل ه٬ي١ٺ َٓ٘ ،بٛكنځ ٵ
ؾٗٝا بٛاهڀ ١ايعٗـ اؾـٜـ نٛٳ ٳكث١ٺ يًُوٝض ،يٓٝايٛا اـًـ ًَٚهٛت ايوُا .٤يقيو
لـ إٔ بعٔ ڄا َٔ تًو ايٓبٛٸات ځ٭َٳ١ٺ تًـ يًعبٛؿ ،١ٜأ ٟأٚكًً ِٝا٭كض ٚأبٓاٖ٩ا يف
ايعبٛؿٜٓٚ ;١ٜتُ ٞبعِٔٗ إىل َـ ١ٜٓاهلل اؿڂ ٸل ،٠أ ٟأٚكًً ِٝاؿكٝك ١ٝاـايـ ٠يف
ايوُاٚ ،٤أبٓاٖ٩ا ٜع ٌٕٛٝعً ٢ا٭كض مٚٸاكاڄ بإكاؿ ٠اهللٖٓ .اى أٜٔاڄ ْبٛٸاتٷ تٓتُٞ
يهًځ ٵُٗٝا ،ؾتٓتُ ٞإىل ا ځ٭َٳ ١سكٝك ڄٚ ،١إىل اؿڂ ٸل ٠فاماڄ .يقيو يعٗٛك ا٭ْبٝا ٤ث٬ث١
أمناط :بعِٔٗ ٜعٛؿ ٭ٚكًً ِٝا٭كض; ٚآػل ٕٚ٭ٚكًً ِٝايوُاٚ ;٤فُٛعٜٓ ١شـكٕٚ
َٔ نًځ ٵُٗٝا(.)31
يقيو ٜعتكـ باباٚات ايهٓٝو ١بإٔ ايبٓا ٤املكـٸي أځ ٵٚىل َٔ أٟٸ ً٤ٞٺ ٖٛٚ ،كَنٷ
ڎ يٮي ١ٖٝٛعً ٢ا٭كضٚ .يف ْؿى ايٛقت ميجٿٌ ايبٓا ٤املكـٻي عاملاڄ
ذٌ
يًُوٝض مبا ٖ ٛتٳ ٳ
َِٛغاڄ َٔ اؾٛاٖل احملوٛهٚ ١اـؿٚ .١ٝيف ايٓٗا ١ٜمياثٌ اٱْوإ ٚأعٔاٚ ٙ٤دٛاكس٘.
ؾبٓا٤ٶ عً ٢كأ ٟثٛٝؿٚكٜت إٕ َعبـ هًُٝإ ٖ ٛايُٓٛفز ا٭ًُٞٸ يهٌٸ ايهٓا٥ى املبٓ١ٝ
يف ايعامل(ٚ .)32تعتكـ ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ١ٝبإٔ ايهٓا٥ى ٚا٭َانٔ املكـٸه ١عً٢
ا٭كض َا ٖ ٞإ٫چ ُ ٛٷك ٚمتاث ٌٝيًُـ ١ٜٓاملكـٸهٚ ١أٚكًً ِٝايوُا ،١ٜٚاييت ْكِـٖا يف
ت ناؾچ ١ايٓاي إىل ايقٖاب
اينٜاكٜٚ .)33(٠ك ٍٛايكـٸٜى أٚغوڀني :ايٌلٜع ١اٱهل ١ٝؿعٳ ٵ
إىل َعبـ اهلل يف أٚكًًٚ ،ِٝايتٔشٖٓ ١ٝاى(.)34
ٚ َٔٚس ٞأُٖٸ ١ٝاينٜاك ٠تك ٍٛايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ١ٝعٔ مٜاك ٠املوٝض
٭ٚكًً :ِٝنإ املوٝض نوابك َٔ ٘ٝا٭ْبٝاٜ ٤ٴ ٵبـ ٟعع ِٝا٫سرتاّ ملعبـ أٚكًًٚ .ِٝقـ
ڂأػق إىل املعبـ سني نإ عُلَٜٛ 40 ٙاڄ ،نُا ماك أٚكًً ِٝيف ايجاْ ١ٝعٌل َٔ ٠عُلٙ
بلؾكٜٛ ١هـ َٚلٚ ،ِٜنإ ٜنٚك أٚكًً ِٝنٌٸ عاّڈ طٛاٍ سٝات٘ ،يف عٝـ ايؿِض
ڎ أؿْٚ .)35(٢نإ املوٝض ٜبـ ٟاسرتاَ٘ ٭ٚكًً ِٝبنٜاكت٘ يف أعٝاؿ ايٛٗٝؿ(ٚ .)36قـ
نشـ
هٌ املوٝض عً ٢إبـا ٤ا٫سرتاّ يًُعبـ بعـ قٝاَت٘(.)37
ؿا ّٚكٴ ٴ
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ظ ڃً ٴِ أباطل ٠ايل ّٚيف ايكلْني ايجاْٚ ٞايجايح إىل ظٗٛك
ْ َٔٚاس١ٝٺ أػل ٣أؿٸ ٣ڂ
نجريڈ َٔ قِّ ا٭بڀاٍ ايق ٜٔاؾتـٳ ٵٚا ايـ ٜٔبأكٚاسِٗٚ ،أطًل عً ِٗٝعٓٛإ «ايٌٗٝـ».
تعين نًُ« Martyr ١ايٌٗٝـ» َٔ ٖٞٚ ،اؾځ ٵقك ايْٛٝاَْ« ٞاكتٛي» ،ايقٜ ٟعين
«ايٌاٖـ أ ٚاٱؿ ٤٫بايٌٗاؿٚ .»٠نإ املوٝشٝٸٜ ٕٛك ُٕٛٝطكٛهاڄ ػاُٸ ١نٌٸ عاّڈ عٓـ
َلاقـ ايٌٗـا .٤يقيو اْتٌل ب ِٗٓٝا٫عتكاؿ بإٔ اينٜاك ٠تـؾع اؾٔٸٚ ،تٌؿ ٞامللٓ.٢
ٚت ٬اْتٌاك ٖق ٙاملعتكـات ايتأنٝـ عً ٢إٔ ايٌٗاؿ ٠أععِٴ ؿيٌٝڈ عً ٢إميإ ايؿلؿ بكٛٸ٠
ذٚ ،١ٝايٌٗـآٜ ٤تكً ٕٛإىل اؾٓٸ ١ؾٛكاڄ; تربٜلاڄ يتًو املعتكـات .ؾًٝى عًِٗٝ
املوٝض املڂ ٵٓ ٹ
 ٟاهلل .يقيو
اْ٫تعاك نباق ٞاملوٝشٝٸني ستٸ ّٜٛ ٢ايكٝاَ ;١يٓٝايٛا ًلف ايٛقٛف بني ٜـٳ ٵ
مت ايتِٛټك بإٔ يًٌٗـاَ ٤هاْ١ڄ تٖ٪ٿًِٗ يـٳ ٵٚك ايٛهٝط بني اهلل ٚايٓاي يف ايـْٝا،
ٸ
ع ٠ٛعٓـ اهلل ،ستٸ ٢ظٓټٛا بإٔ يلَاٍ
ٚأُبض ايتٛهټٌ بايٌٗـا ٤أْؿع ٚه١ًٝٺ يٓ ٌٝاؿځ ڃ
قبٛكِٖ ق٣ٛٶ ػاكقٚ .١بعـ َٔٞٸ قلٕٚڈ َٔ اينَٔ أڂؿػٌ ايِاؿٚ ،ٕٛإٕٵ مل ٜهْٛٛا َٔ
ايٌٗـا ،٤يف مَل ٠ايٛهڀا ٤بني ايلبٸ ٚايعباؿٚ ،يڂ ڍكبٛا بع «ايوٻ ٵٓت» أ« ٚايكـٸٜى»َٔ ،
اؾځ ٵقك ايْٛٝاْ« ٞهاْهتٛي» ،مبعَٓ« ٢كـٸي»ٚ .مبا إٔ ايكـٸٜوني بعـ َٛتِٗ،
نايٌٗـا ،٤ميهِٓٗ ايٛهاطٚ ١ايٌؿاع ١يًٓاي أُبشت َلاقـِٖ َناكاتٺٚ ،اعتكـٚا
ت املتادل ٠بٗا أٚ
إٔ يلَاٍ َلاقـِٖ أٜٔاڄ ق٣ٛٶ ػاكق١ڄ ،نآثاك ايٌٗـا ،٤ستٸً ٢اعٳ ٵ
هلقتٗاٚ .قـ اهتعٗلت ايعكٝـ ٠بعباؿ ٠ايكـٿٜوني ٚايٌٗـا ٤يف املوٝش ،١ٝستٸً ٢اع
انتٌاف قبٛك ايكـٸٜوني ٚايٌٗـا« ٤املٓوٝٸني» يف املڂ ٴـٕ ٚاؿٛآل اييت يٝى ؾٗٝا
َناكاتٚ .غايباڄ َا نإ ٜٴ ٵع ٳلف َهإ ايكرب يف كٜ٩ا أسـِٖ ،أ ٚاٱهلاّ ٯػلڈ ،ؾٝكَٕٛٛ
بٓكٌ َا تبكچ َٔ ٢ايلؾات إىل َهإڈ أؾٌٔ(.)38
ٚقـ كؾعت ايهٓٝو ١ستٸ ٢ايكلٕ ايعاًل نجرياڄ َٔ ا٭ًؼاْ إىل َكاّ
ايكـٸٜىَٚ .ع امؿٜاؿ عـؿِٖ نجلت َٛاكٜجِٗ ،نايععاّٚ ،ايًبايٚ ،ايٌعل،
ٚا٭ؿٚات اييت اهتعًُٖٛا يف سٝاتِٗٚ .قـ اعتكـ املوٝشٝٸ ٕٛبٛدٛؿ ػِا ّ٥ػاكق١
هلق ٙا٭ًٝا ٤املباكنٚ ،١معِ نجريٷ َٔ ايهٓا٥ى اَت٬ىځ بعٔٗا ،ستٸ ٢أُبض
اقتٓاٖ٩ا قٌٸ َٓاؾو١ٺ بني ايهٓا٥ى .ؾاقتٓاٖ٩آٚٚ ،عٗا يف َلأ ٣املَٓ٪ني ايهلَا،٤
نإ ٜـكټ عً ِٗٝثل٠ٚڄ طاٚ .١ً٥متٸ ايتُاؿ ٟيف ا٭َل ستٸ ٢متٸ تكڀٝع كؾات ايكـٸٜوني
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يتتكامسٗا ايهٓا٥ى .نٌټ ٖقا اؿلْ ؿؾع ببعضڈ يبٝع آ٫ف ايكڀع املنٜٻؿ ١يًهٓا٥ى
ٚايٓاي(ٚ .)39قـ ًذب فُع ي ٕٛٝايجاْ )1274( ٞفيو ٫سكاڄ .ؾبٓا٤ٶ عًَ ٢ا فنل
ت أَانٔ عـٜـ ٠يف ناؾچ ١أما٤
ت مٜاك ٠ايكـٸٜوني يف ايهاثٛيٝهْٚ ،١ٝٴوبٳ ٵ
ًاعٳ ٵ
ايعامل إي.ِٗٝ
ت بٗا اينٜاكٚ ،٠ايبٹ ٳـع اييت كاؾكتٗا طٛاٍ تاكٜؽ
يهٔٸ ايڀلٜك ١اييت ٌْأځ ٵ
ت إىل عـا ٤فُٛع١ٺ َع ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝهٚ ،١ٝإيِام ايتټ ٳِٗ بٗا،
املوٝشٝٸ ،١أؿٻ ٵ
ٚايڀډ ٵعٔ بٗقا املقٖب .يقيو ناْت ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ١ٝيف َٛادٗ ١ؾلٜكني:
اـِٚ ;ّٛاملبتـعٚ .ٕٛناْت تكابًُٗا عٔ طلٜل عكـ فُع ايهٓٝو .١ؾكاَت
بتنن ١ٝأٌُ اينٜاك ٠يؿرت٠ٺ ،ثِٸ تربٸأت َٔ ايبٹ ٳـع ٚساكبتٗا ؾرت٠ڄ أػلٚ .٣هٓتشلٸٖٓ ٣ا
آكا ٤فُع ايهٓٝو ١يف َٛٓٛع اينٜاك.٠

دلىع ٌٗكٗ ٛاألّٔه ٖشنٍ٘ الشٖار ٚــــــ
نُا أهًؿٓا ،ؾإٕ مٜاك ٠أٚكًً ِٝناْت َٓق ايبـا َٔ ١ٜطكٛي املوٝش١ٝ
ت قٌٸ اٖتُاّڈ بعـ اعتٓام ايكوڀٓڀ١ٝٓٝ
ايلمس .١ٝأَا مٜاك ٠املناكات ؾكـ أُبشٳ ٵ
املوٝشٝٸ ١عاّ ٚ ،ّ313بعـ إٔ أُبشت املوٝش ١ٝايـ ٜٔايلمسٞٸ ؾٗٝاٚ .قـ منچ ٢فُع
ْٝك ١ٝا٭ٚٸٍ اينٜاك .)40(٠ؾتنن ١ٝاجملُع نإ ايٌلٚع ايلمسٞٸ باينٜاك ٠نڀكىڈ ؿٜين يف
ايهاثٛيٝهٝٸ.١

دلىع ٌٗكٗ ٛالجاٌ٘ ( )ً787بني تكدٖط التىاثٗن ٔحتزميّا ــــــ
ًٗـ ايكلٕ ايجأَ َٛادٗ١ڄ بني َكـٿه ٞايتُاثٚ ٌٝقلٿَٗٝا يف اجملتُع املوٝش.ٞ
ؾكـ نإ َكـٿه ٛايتُاثٜ ٌٝهلٿَُٛ ٕٛك املوٝض ٚايكـٸٜوني ٚمتاثٜٚ ،ًِٗٝكـٿهْٗٛا،
ٜٚك َٕٛٛبتكبًٗٝا كانعني; يف سني نإ قلٿَٖٛا ٜعاكٓ ٕٛفيوٜٚ ،عترب ْ٘ٚعباؿ٠ڄ
يٮُٓاّ( .)41يهٔٸ َكـٿه ٞايتُاث ٌٝناْٛا ٜعتكـ ٕٚبأْٗا يتعً ِٝاملَٓ٪نيٚ ،اَتـاؿٷ
يًتذوټـٜٚ ،وتـيچ ٕٛعً ٢فيو بإٔ ايعباؿ ٠تـٍٸ عً ٢ا٫سرتاّ ٚاٱنلاّ .ؾايعباؿ٠
اؿكٝك ،١ٝاييت توُٸ٫ ٢تلٜا ( )Latreiaمبعٓ« ٢ايعبٛؿَ ،»١ٜتبا١ٜٓڅ عٔ ( )Douleiaمبعٓ٢
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«ايتكـٜى» ٚايتٓن ;ٜ٘إنلاَاڄ يًكـٸٜوني ٚمتاث .ًِٗٝؾايعبٛؿ ١ٜهللٚ ٖٛٚ ،سـٜ ٙوتشلٸ
ايعباؿٚ .٠تكلٸباڄ هلل ،ايقٚ ٟسـٜ ٙوتشلٸ ايعباؿ ،٠مرتّ ايكـٸٜوني ٚعباؿْٚ ،ٙهلٿَِٗ...
نُا عبـ ًٜٛع ٚؿاْٝاٍ املځًځوٚ ...أُبض ٜٛهـ َعبٛؿ إػٛت٘ ...أمل ٜهٔ ايًِٝب
()42

املكـٻي َاؿٸ ٜڄا؟ أمل ٜهٔ دبٌ دًذتا (قٌٸ ًُب املوٝض)

املكـٻي َاؿٸ ٜڄا؟ نٝـ

نإ نٌپ َُٔ :ؼل ٠اؿٝا ;٠ايكرب املكـٻي; اْبعاخ ايكٝاَ١؟ أمل ٜهٔ مجٝعٗا َاؿٸ ٜڄا؟
أيٝوت نتب اٱل ٌٝاملكـٸهَ ١اؿٸ ٜڄ١؟ ٚا٭ِٖٸ َٔ نٌٸ فيو ،أيٝى ؿِ إهلٓا ٚؿَ٘
وب
س ٵ
َاؿٸ ٜڄا؟ ؾإَٸا إٔ تعلٓٛا عٔ ايعباؿٚ ٠ايتٓنٚ ٜ٘اٱنلاّ يهٌٸ َا فنل ،نٌپ ٳ
اهتشكاق٘ ،أ ٚتقعٓٛا يوٓٸ ١ايهٓٝو ١يف إنلاّ ايتُاثٚ ،ٌٝؼرتَٛا اهلل ٚأسبٸا،ٙ٤
ٚتتٸبعٛا ؾځ ٵٝض كٚغ ايكڂ ٴـي(.)43
ٌ ٵل إي٘ٝ
يقيو عكـ اجملُع ايعامل ٞايوابع ملٓاقٌٖ ١قا ايڀكى ايق ٟمل ٜٴ ٹ
 ٞايهتاب املكـٻي عٓ٘ٚ .يف ايٓٗا ١ٜكدٸض اجملُع
ض ٳْ ٵٗ ٳ
ايهتاب املكـٸيٚ ،اؿٸع ٢بع ٷ
ايجاْ ٞيٓٝك ١ٝايجاْ ٞكأَ ٟكـٿه ٞايتُاث ٌٝيف عاّ  .)44(ّ787يهٔٵ قبٌ فيوٚ ،يف فُع
نٓا٥و ٞعاّ  ّ754يف ٖريٜا ،متٸ ايتِٜٛت عً ٢ؼڀ ِٝايتُاثٚ ،ٌٝعٴ ٻـ ٜٛسٓا
ايـٌَكًَ ٞعْٛاڄ .يهٔٵ اهتُلٸ اؾـاٍ يف ٖقا ا٭َل(ٚ .)45قـ ٚكؿ يف املعتكـ ايوابع
يًُذُع املوٝش ٞعاّ  :ّ787اتٸباعاڄ يًوب ٌٝاملځًځهٚ ،ٞا٫قتـاك ايق ٟاهتًُٗٓأَ ٙ
آبآ٥ا املكـٸهني ٚهٓٸ ١ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ،١ٝقلٻكْا ع َڀُٓ٦ني ٚبأمتٸ ايـقچ ١ع ِْب
ايتُاث ٌٝاملكـٸهٚ ١احملرتَ ،١أُٛ ٟك ٠ايلبٸ ،كبٸٓا َٓٚذٓٝا عٝو ٢املوٝضٚ ،ايعؿٝؿ ١أّٸ
ايلبٸٚ ،امل٥٬ه ١املهلٸَنيٚ ،ناؾچ ١ايكـٸٜونيٚ ،ا٭ْاي ايِاؿنيُٛ ،كاڄ أٚ
ؾوٝؿوا ٤أَٛ ٚاؿ َٓاهب ١أػل ،٣نِٛك ٠ايًِٝب ايعنٜن ٚاحمل ،ٞٝيف نٓا٥ى اهلل
املكـٸهٚ ،١عً ٢ا٭ٚاْ ٞاملكـٸهٚ ،١ايوتا٥ل ٚايًٛسات يف ايبٛٝت ٚايڀلقات; ؾهًچُا
ماؿت ك ١ٜ٩ايٓاي هلا يف ايعٛاٖل ايؿٓٸ ١ٝماؿ اهتقناكِٖ ٭ُشابٗاٚ ،امؿاؿٚا ًٛقاڄ
هلِ .ؾٓٝبػ ٞؼٝٸتِٗ ٚإد٬هلِ بهجل٠ٺٚ ،بڀلٜك١ٺ ٥٫كٚ .١بايڀبع يٝوت تًو ايعباؿ٠
ذٌٸ ُٛك٠ڄ قـ
اٱمياْ ١ٝاييت ؽّٸ اهلل ٚسـ ...ٙؾاسرتاّ ايِٛك ٠اسرتاّٷ ُاسبٗاَٚ ،ٳ ٵٔ ٴ ٜٹ
أدٌٸ أًُٗا(.)46
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دلىع التزاُ الزابع (ٔ )ً1215وٍاقغ ٛأِىّٗ ٛاألعٗاء املٍضٕب ٛلمكدّٖضني ــــــ
َع امؿٜاؿ أعـاؿ ًٗـا ٤املوٝشٝٸٚ ١اؿـٜح عٔ عـؿ ايكـٸٜوني ظٗل ْناعٷ دـٜـ
يف املوٝش ;١ٝإف ناْت ايهٓا٥ى تتٓاؾى يف اقتٓا ٤ا٭ًٝا ٤املباكن ،١ستٸَٓ ٢ع فُع
٫تلإ ايلابع ( )ّ1215سؿغ ا٭ًٝا ٤املٓوٛب ١يًكـٸٜوني ػاكز املناكاتٚ .قـ اْعكـ ٖقا
اجملُع بل٥اه ١ايبابا إٜٛٓهٓت ايجايح ( 1198ع  )ّ1216ع  َٔ ٖٛٚأععِ ايباباٚات يف
ايكل ٕٚايٛهڀ ٢ع يف نٓٝوٜٛ ١سٓٸا ايله ٍٛيف ٫تلإٚ ،قـ ًاكى ؾَٔ 1500 ٘ٝ
ك٩ها ٤ا٭ؿٜلٚ ،٠ا٭هاقؿٚ ،١ايلٖبإٚ ،ممجٿً ٞاملًٌ املوٝشٚ .١ٝقـ سقٻك ٖقا اجملُع
املَٓ٪ني َٔ ا٫عتُاؿ عً ٢ايلهاٚ ٌ٥ايتقناكات املنٜٻؿ ١املٓوٛب ١إىل ايكـٸٜوني،
ٚاهتٓهل بٝعٗاٚ .قـ أعًٔ اجملُع عٔ سعل ا٫ستؿاظ با٭ًٝا ٤املٓوٛب ١إىل ايكـٸٜوني
ػاكز املناكات(.)47

دلىع لُٕٗ الجاٌ٘ (ٍٖ )ً1274ف٘ البِدِع ٛعَ الشٖار ٚــــــ
يف عاّ  ّ1274أُـك فُع ي ٕٛٝايجاْ ٞبٝاْاڄ اهتٗذٔ ؾ ٘ٝتنٜٝـ ا٭ًٝا٤
املباكنُٛٚ ١ك ايكـٸٜونيٚ .قـ ْٗ ٢عٔ ايبٹ ٳـع يف اينٜاكٚ ،٠مل ٜلؾض َبـأ اينٜاكٚ .٠قـ
تكًچـ غلٜػٛك ٟايعاًل ايباب ١ٜٛعاّ ٚ ،ّ1271نإ ٜأٌَ إٔ ٜٓاٍ املوٝشٝٸ ٕٛؾًوڀني
ظ ٵٗ ٺـ مجاعٞٸٚ .قـ ؿعا ك٩ها ٤أهاقؿ ١ايهٓا٥ى إىل فُع ي ٕٛٝعاّ ٚ .ّ1274قـ
ڂ
أكهٌ إَرباطٛك ايْٛٝإ ك٩ها ٤ايهٓٝو ١ايْٛٝاْ ١ٝإىل ي ;ٕٛٝإظٗاكاڄ يتبعٝٸت٘ ٚطاعت٘
يًباباٚ .قـ ؿٴع ٞا٭هاقؿ ١يهتاب ١قا ١ُ٥باملؼايؿات ٚاٱُ٬سات اييت هـْٗٚا ٓلٚكٜٸ ڄ١
ت عً٢
يتٓك ١ٝايهٓٝوٚ ،١تكـميٗا يًُذُعٚ .بعـ إٔ اهتًِ اجملُع املكرتسات ُٛٻ ٳ
قٛاْني يًكٔا ٤عً ٢املؿاهـٚ .قـ ًذب فُع ي ٕٛٝايجاْ ٞتنٜٝـ ا٭ًٝا ٤املباكن١
ُٛٚك ايكـٸٜونيٚ .قـ تٛيف ايبابا غلٜػٛك ٟعاّ  ،ّ1276بعـ عٛؿت٘ إىل كَٚاٚ ،مل ٜٳ ٵع ٳت ڇٔ
ػًؿا ٙ٩بتڀًڊعات٘(.)48

دلىع تزٌت رأّٔه دلىع عؾز اإلؽالحات (1545ـ )ً1563د ٔدراص ٛوهاٌ ٛالكدّٖضني ــــــ
ت سلنات اٱُ٬غ ايربٚتوتاْت ١ٝاملوٝشٝٸني مل هًى ك٩ها٤
بعـ إٔ ؾلٻ ځق ٵ
ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝهَ ١ٝهتٛيف ا٭ٜـَ ٟكابٌ اهلذُات عً ٢طكى اينٜاك ،٠ؾكاَٛا
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بٓكـ ايقاتٚ ،إُ٬ساتٺ ؿاػً ١ٝدٳ ٵقكٜٸَ ١لاكاڄ .ؾشلنات اٱُ٬غ ايهاثٛيٝه،١ٝ
ت ٳف ٵك ٳٚتٗا أثٓا ٤تؿلم املوٝشٝٸني إثل سلنات اٱُ٬غ ايربٚتوتاْت ،١ٝأعاؿت
اييت ًٗـٳ ٵ
اؿٝا ٠إىل ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ;١ٝؾكـ ًٗـت كتًـ ايٓٛاس ٞإُ٬سات
()49
ناثٛيٝهٚ ،١ٝعً ٢ناؾچ ١ا٭ُعـ . ٠بٓا٤ٶ عً ٢فيو نإ فُع تلْت ( Council of
 )Trentاجملُع ا٭ٚٸٍ يف عِل اٱُ٬ساتٚ ،ايق ٟعكـ بٓا٤ٶ عًَ ٢ڀايبات اٱُ٬سٝني.
ٚقـ عٴكـ عاّ  ّ1545بأَل ايبابا يف َـ ١ٜٓتلْت اٱٜڀايٚ .١ٝقـ عاجل ٖقا اجملُع،
ايق ٟعٴكـ عٔٛك ث٬ثني أهكؿاڄ ٚغٝاب ايباباَ ،وأيتني َُٗٸتني ناْتا تكًكإ
اٱَرباطٛك ٚايبابا .ؾكـ أكاؿ اٱَرباطٛك َٓع تعوټـ ايهٓٝوٚ ،١ايًِض َع ايًٛثل،١ٜ
ٚابتػ ٢ايبابا َٓاقٌ ١ايتوا٫٩ت عٔ ا٭ُٚ .ٍٛقـ عكـ فُع تلْت مخوٚ ١عٌلٜٔ
ادتُاعاڄ بني عاًَٚ ،ّ1563ٚ 1545 ٞاكى ؾٗٝا َ٦ات ا٭هاقؿٚ .١قـ لض ٖقا اجملُع
يف ُٝاغَ ١عتكـات ايهاثٛيٝه ١ٝبڀلٜك١ٺ ؽِټَِٚ ١ٝعترب .٠ؾكـ قاّ بتنن ١ٝبعض
املعتكـات; ٚكؾض أػلٚ ،٣مشٌ فيو ستٸ ٢املعتكـات ايلمس .١ٝؾهُا ٜك ٍٛأسـ
ڎ هٛا،٤
امل٪كٿػنيَ :ا ػلز َٔ تلْت نإ «سنَ١ڄ» ناثٛيٝهٚ .١ٝقـ علٻؾ٘ ،عً ٢سـ
نٌپ َٔ :ايهاثٛيٝو; ٚايربٚتوتاْت عً ٢أْ٘ املعٗل املٛثٸل ايٛسٝـ يًهاثٛيٝه ١ٝستٸ٢
أٜاّ ايؿاتٝهإ ايجاْٚ .)50(ٞقـ أنچـ فُع تلْت ،بٌهٌڈ عاّٸ ،عًٓ ٢لٚك ٠ايتٗقٜب
املعٟٓٛٸ يف ناؾچ ١ا٭ُعـ ٠ملٛادٖٗ ١ذُات ايربٚتوتاْتٝٸني(ٚ .)51قـ ُٛٻت يف ايٓٗا١ٜ
فُع تلْت عًٌَٛٓ ٢ك عكٝـ٠ٺ كمسٞٸ كتِل ،كؿٸڄا عً ٢طع ٕٛايهٓٝو ١ايربٚتوتاْت١ٝ
يف َا ىّٸ َهاْ ١ايكـٸٜوني ٚمٜاكتِٗٚ ،تعٝټٔ إكهاي٘ إىل ايهٓا٥ىٚ ،قلا٤ت٘ ؾٗٝا،
ٚإيناّ سـٜج ٞايتـٜټٔ ب٘ٚ .قـ ٚكؿ يف ٖقا املٌٓٛك :يـٟٸ اعتكاؿٷ كاهؽ بإٔ ٖٓاى بلمؾٷ،
ٚا٭كٚاغ املعًډك ١ؾ ٘ٝتوتعني باملَٓ٪ني .نُا أعتكـ بٛدٛب اسرتاّ ايكـٿٜوني ايقٜٔ
هًڀاِْٗ باملوٝضٚ ،ايتٛهټٌ إيٚ .ِٗٝأعتكـ أِْٗ ٜكـٿَ ٕٛؿعاْ٤ا هللٚ ،هب تٛقري
بكاٜاِٖٚ .أ٩نڍـ عً ٢إٔ متاث ٌٝاملوٝض ٚايعقكا ٤ايـا ١ُ٥أّٸ ايلبٸٚ ،نقيو باقٞ
ش ځؿغ ٚتٴِإٜٓٚ ،بػ ٞإد٬هلِ ٚاسرتاَِٗ مبا ًٜٝل(.)52
ايكـٸٜوني ،هب إٔ تٴ ٵ
ٚيف َقنچل٠ٺ ًَشك ١بكلاكات فُع تلْت ٚكؿ إٔ إسـ ٣غاٜات ايعٌا ٤ايلبٸاْٞ
ٖ ٞإٔ تكبٌ ًؿاع ١ايٌؼّ املكـٸي يـ ٣ايعلَ اٱهلٞٸ(.)53
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ٚاي٬ؾت إٔ ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ١ٝمل تكتِل يف ايلؿٸ عً ٢طعٕٛ
ايربٚتوتاْت ١ٝيف ًإٔ اينٜاك ٠بإُـاك ٌَٓٛك ايعكٝـ ٠يف تلْت يف أٚٸٍ فُع يعِل
اٱُ٬سات ،بٌ قاَت يف ؾرتاتٺ كتًؿ ١بتأنٝـ ًإٔ ايكـٸٜوني اـاْٸٚٚ ،دٛب
ت نٓٝو ١كَٚا ايهاثٛيٝه ١ٝيف دٓٛب ًٚلم أٚكٚبا ،كؿٸڄا عً٢
س ٵ
اسرتاَِٗ .نُا ُلٻ ٳ
اٱُ٬سٝني ،بإٔ اينٜاك ٠تـعِ ايتٗقٜب املعٓٚ ٟٛايٛؾا ٤يًهٓٝوٚ .١ناْٛا ٜوتٓـٕٚ
إىل َعادن ايكـٿٜوني يف املناكات ٱقٓاع كاؾٔ ٞاينٜاك ،٠سٝح اعتكـٚا بإٔ قوُاڄ َٔ
وط ؾځ ٵ٘ٔٝ
املعذنات اييت ؼكچكت يف ٖق ٙاملناكات ؿيٌٝٷ قاطع عً ٢إٔ اهلل ٜلٜـ بٳ ٵ
ت قٛاعـ اٯبا٤
بٛاهڀٖ ١ق ٙاملناكاتٚ .يف ػڀ٠ٛٺ أػل ،٣عاّ  ،ّ1548اْتٌلٳ ٵ
ت عً ٢ايڀاع ١املڀًكٚ ١ايتٻ ٳبع١ٝ
ايٝوٛعٝني( ،)54بِبػ١ٺ َعاؿ ١ٜيًربٚتواْتٚ ،١ٝأنډ ٳـ ٵ
ايهاًَ ١يًباباٚ .دا ٤يف ايبٓـ ايواؿي َٓٗا ا٭سهاّ ايتاي :١ٝتعع ِٝآثاك ايكـٸٜوني
بإنلاَِٗ ٚايـعا ٤هلِٚ ،تعع ِٝاملكاَاتٚ ،اينٜاكاتٚ ،ايهؿچاكاتٚ ،ا٭عٝاؿ،
ٚايهؿچاكات ايًِٝبٚ ،١ٝإٜكاؿ ايٌُٛع يف ايهٓا٥ى(.)55

ب ـ رحم ٛالشائز إىل أٔرعمٗي الضىأٖ ٛــــــ
َا ٜٓبػ ٞقٛيڂ٘ عٔ ايٓٛع اٯػل َٔ اينٜاك ،٠أ ٟكسً ١اينا٥ل إىل أٚكًًِٝ
ايوُاٚ َٔ ،١ٜٚدْٗ ١عل ايهتاب املكـٻي ٚايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ١ٝأْٗا اؿٝا٠
ننا٥لڈٚ ،عـّ ايتعًڊل بايـْٝا عً ٢ا٭كضٚ .ميهٓٓا تتبټع دقٚك ٖقا ايلأ ٟيف ايهتاب
املكـٻي ٚنتابات ايعًُا ٤املوٝشٝني ،سٝح ٜتشـٸخ ايهتاب املكـٸي يف نتاب
املهاًؿ ١عٔ أٚكًً ِٝايوُاٜٚ ،١ٜٚـع ٛاملوٝشني يف َهإڈ آػل إىل سٝا ٠ايػلبا ٤يف
ا٭كضٜٚ ،لغڍبِٗ بٗاٚ ،وجٸِٗ عً ٢ايوع ٞنإبلاٖ ×ِٝيًُـ ١ٜٓاٱهل ١ٝايوُا.١ٜٚ
ٚهلقا املٛٓٛع يف ايهتاب املكـٸي ٚايعٗـ اؾـٜـ دقٚكٷ يف قِّ ايعٗـ
ت َٓ٘ بعـ ؼٌٜٛڈ عُٝل يف َؿاُٖٗٝا .نُا إٔ َؿوٿل ٟايعِٛك
ايكـٚ .ِٜقـ اقتٴبوٳ ٵ
املتأػٿل ٠أعاؿٚا ُٝاغ ١املعاْٚ ٞاملؿاٖ ِٝاييت ؼًُٗا ايٌؼِٝات ٚاؿٛاؿخ يف ايعٗـ
وط ػڀٛط َعكچـ َٔ ٠ا٫كتباطات
ايكـ ِٜيف تؿوري ايعٗـ اؾـٜـ َٔ ،ػ ٍ٬بٳ ٵ
ٚايتؿاهري ايتُجٚ .١ًٝٝيف ٖقا اٱطاك متٸ تكـ ِٜسٝا ٠ايٓيبٸ إبلاٖ ×ِٝنأه٠ٛٺ يٲميإ،
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َٔ سٝح إْ٘ اػتاك «سٝا ٠ايػلب »١يف ا٭كضٚ ،أُبض ما٥ل املـ ١ٜٓاٱهل« :١ٝبٹاٱڇميٳا ڇٕ
ڇإبٵلٳاٖٹِٝٴ يځُٻا ؿٴعٹٞٳ أځطځاعٳ أځٕٵ ٜٳؼٵلٴزٳ إڇيځ ٢ايڃُٳهځإڇ ايډقٹ ٟنځإٳ عٳتٹٝـاڄ أځٕٵ ٳٜأڃػٴقٳٙٴ َٹريٳاث ڄا،
ن ځأْٻٗٳا غځلڇٜبٳ١څ،
ؾځؼٳلٳزٳ ٳٖٚٴٛٳ ٫ځ ٳٜعٵًځِٴ ڇإيځ ٢ځأٜٵٔٳ ٳ ٜڃأتٹ * ٞبٹاٱڇميٳإڇ ٳتػٳلٻبٳ ؾٹ ٞأځكٵضڇ ايڃُٳٛٵعٹـٹ ځ
ػٝٳاّڈ َٳعٳ ڇإهٵشٳامٳ ٳ ٚٳٜعٵكڂٛبٳ ايڃٛٳا ڇك ٳثٝٵٔڇ ٳَعٳ٘ٴ يٹٗقٳا ايڃُٳٛٵعٹـٹ ٳع ٵٓٝٹ٘ٹ * ځ٭ْٻ٘ٴ نځإٳ
هٳانٹٓ ڄا ؾٹ ٞٹ
ٳٜٓٵ ٳتعٹلٴ ايڃُٳـٹٜٓٳ١ځ ايډتٹ ٞيځٗٳا ا ځ٭هٳاهٳاتٴ ،ايډتٹُ ٞٳا ٹْعٴٗٳا ٳٚبٳاكڇ٥ٴٗٳا اهللڂ»(.)56
ٚػ ١ُ٬ايك :ٍٛإٕ نتٸاب ايعٗـ اؾـٜـ سجٸٛا املوٝشٝٸني عً ٢اعتباك أْؿوِٗ
مٚٸاكاڄ ٚغلبا ٤يف ا٭كض ٜ ٫ـَ ّٚكاَِٗ ؾٗٝاٚ ،إٔ ههٓاِٖ اؿكٝك ٞيف ايوُا« :٤ؾٹٞ
اٱڇميٳإڇ َٳاتٳ ٖ ٴ٫٪ځ٤ٹ أځدٵُٳعٴٕٛٳ ،ٳٖٚٴِٵ يځِٵ ٳٜٓٳايڂٛا ايڃُٳٛٳاعٹٝـٳ ،بٳٌٵ َٹٔٵ ٳبعٹٝـٺ ٳْعځلٴٖٚٳا ٚٳُٳـٻقڂٖٛٳا
سٝټٖٛٳاٚ ،ٳأځقځلټٚا ٹب ځأْٻٗٴِٵ غڂ ٳلبٳا٤ٴ ٳْٚٴ ٳن٫ځ٤ٴ عٳًځ ٢ا٭ځكٵضڇ * ؾځإڇٕٻ ايډقٹٜٔٳ ٜٳكڂٛيڂٕٛٳ َٹجٵٌٳ ٖقٳا ٴٜعڃٗڇلٴٕٚٳ
ٚٳ ٳ
ځأْٻٗٴِٵ ٳٜڀڃڂًبٴٕٛٳ ٚٳطځٓ ڄا * ؾځًځٛٵ فٳنځلٴٚا فيٹوځ ايډقٹ ٟػٳلٳدٴٛا ٹَٓٵ٘ٴ ،يځهځإٳ يځٗٴِٵ ؾڂلٵُٳ١څ يٹًلټدٴٛعڇ *
ٚٳيهٹٔڇ اٯٕٳ ٳٜبٵ ٳتػٴٕٛٳ ٚٳطځٓ ڄا أځؾڃٔٳٌٳ ،أځٟٵ هٳُٳا ڇٜٚٸ ڄا .يٹقيٹوځ ٫ځ ٜٳوٵتٳشٹ ٞبٹٗڇِڇ اهللڂ أځٕٵ ٜٴـٵعٳ ٢ڇإهلځٗٴِٵ،
نػٴ ٳلبٳا٤ٳ ٳْٚٴ ٳن٫ځ٤ٳ ،ځإٔٵ تٳُٵ ٳت ٹٓعٴٛا عٳٔڇ
سبٻا٤ٴ ،أځطڃًڂبٴ ڇإ ځيٝٵهڂِٵ ځ
ځ٭ْٻ٘ٴ أځعٳـٻ يځٗٴِٵ َٳـٹٜٓٳ١ڄ»( « ;)57ځأٜټٗٳا ا٭ځ ٹ
ايٌٻٗٳٛٳاتٹ ايڃذٳوٳ ٹـٜٻ١ٹ ايډتٹ ٞتٴشٳاكڇبٴ ايٓٻؿڃىٳ»(.)58
َٔ ْاس١ٝٺ أػل ،٣يً ٍُٛٛإىل املـ ١ٜٓاٱهل ٫ ١ٝبٴ ٻـ َٔ َٴ ٵٓ ڈر َٚلًـٺ ٜٗـ ٟايوايو
إىل َبتػا .ٙيقيو ٜعٝـ ايعٗـ اؾـٜـ قلا ٠٤قِٸ ١هكٛط اٱْوإ َٔ َهاْت٘ ايعًٝا،
ٚغلب ١آؿّ ٚسٛاٚ ،٤طػٝإ قابٚ ٌٝػَِٛت٘ ،ممٗٿـاڄ ملٌٗـ ايؿـاٚ ٤ايٓذا ،٠يريهٿؽ
ايعكٝـ ٠بٓذا ٠امل َٔ٪اينا٥ل يًُٛطٔ اؿكٝك ،ٞبڀاع ١املوٝض ٚاتٸباع٘ٚ« .ٳؿٳعٳا ايڃذٳُٵعٳ َٳعٳ
َ٬ٹٝقٹٙٹ ٚٳقځاٍٳ يځٗٴِٵَ :ٳٔٵ أځكٳاؿٳ ځإٔٵ ٳ ٜڃأ ٹتٞٳ ٚٳكٳا٥ٹ ٞؾځ ڃً ٴٓٝٵهٹلٵ ْٳؿڃوٳ٘ٴ ٳٜٚٳشٵُٹٌٵ ُٳًٹٝبٳ٘ٴ ٳٜٚٳ ٵت ٳب ٵعٓٹ.)59(»ٞ
تٳ ځ
شٝٳا٠ڂ .ځيٝٵىٳ أځسٳ ٷـ ٳ ٜڃأتٹ ٞڇإيځ ٢ا٭بٹ ڇإ ډ ٫بٹ.)60(»ٞ
شلټ ٚٳايڃ ٳ
«قځاٍٳ يځ ٴ٘ ٜٳوٴٛعٴ :ځأْٳا ٖٴٛٳ ايڀډلڇٜلٴ ٚٳايڃ ٳ
ٚقـ ُٴٛٿك املوٝض يف ا٭ْاد ٌٝعً ٢أْ٘ قـ ٖٚب اٱْوإ ايػؿلإ َٔ اـڀ١٦ٝ
ا٭ٚىل مبٛت٘ ًَِٛباڄٚ ،بقيو َٗٻـ يًٓاي طلٜل ايعٛؿ ٠إىل اهللَٚ ،هډِٓٗ َٔ ايلدٛع
إىل اؾٓٸَٓٚ .١ق فيو ؼٛٻٍ ايبشح عٔ اهلل يف َـ ١ٜٓأٚكًً ِٝايـْ ١ٜٛٝإىل ايبشح عٔ
اهلل يف املوٝض« :ثٴِٻ كٳأځٜٵتٴ هٳُٳا٤ٶ دٳـٹٜـٳ٠ڄ ٚٳأځكٵٓ ڄا دٳـٹٜـٳ٠ڄ ،ځ٭ٕٻ ايوٻُٳا٤ٳ ا٭ڂٚيځٚ ٢ٳا٭ځكٵضٳ
سٓٻا كٳ ځأٜٵتٴ ايڃُٳـٹٜٓٳ١ځ ايڃُٴكځ ٻـهٳ١ځ أڂ ٚٴكًٳًٹِٝٳ
ا٭ڂٚيځَ ٢ٳٔٳتٳاٚ ،ٳايڃبٳشٵلٴ ٫ځ ٜٴٛدٳـٴ ؾٹَ ٞٳا بٳعٵـٴ * ٚٳ ځأْٳا ٜٴ ٛٳ
نعٳلٴٚيڈ َٴ ٳن ٻٜٓٳ١ٺ يٹلٳدٴًٹٗٳا»(.)61
هلل َٴ ٳٗ ٻٝأځ٠ڄ ځ
ايڃذٳـٹٜـٳ ځْ ٠ٳامڇيځ ڄَ ١ٹٔٳ ايوٻُٳا ٹَ ٤ٹٔٵ ٹعٓٵـٹ ا ٹ
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يقيو ،ػ٬ؾاڄ يًٛٗٝؿ ١ٜاييت أكٓٗا املكـٸه ١نا١ٓ٥څ عً ٢ا٭كض ،أٚكًًِٝ
اؾـٜـٚ ٠أكض املوٝش ١ٝاملكـٸه ١تٓنٍ َٔ ايوُا ٤إىل ا٭كض...« :أڂ ٚٴكًٳًٹِٝٳ ايڃذٳـٹ ٜٳـ٠ٹ
ايٓٻامڇيځ ٹَ ١ٹٔٳ ايوٻُٳا ٹَ ٤ٹٔٵ عٹٓٵـٹ إڇهلٹٚ ،ٞٳاهٵُٹ ٞايڃذٳـٹٜـ»(.)62
يهٔٵ يف تؿوري كسً ١اينا٥ل إىل أٚكًً ِٝايوُاٚ َٔ ،١ٜٚدْٗ ١عل ايهٓٝو١
ايهاثٛيٝهٝٸٚ ١باباٚاتٗآٜ ،بػ ٞايك :ٍٛإٕ نڂتٸاب ايعٗـ اؾـٜـ ٚباباٚات ايهٓٝو١
ا٭ٚا ،ٌ٥إٓاؾ١ڄ إىل تأٜٝـِٖ ينٜاكَ ٠عبـ أٚكًً ،ِٝأنډـٚا َؿَٗٛاڄ آػل« ٖٛٚ ،سٝا٠
اينٜاك«ٚ »٠كسً ١اينا٥ل إىل َـ ١ٜٓأٚكًً ِٝايوُا .»١ٜٚنُا فنلت ايلسً ١إىل َـ١ٜٓ
أٚكًً ِٝايوُا ١ٜٚيف نتاب املهاًؿ .)63(١نقيو ك ١ٜ٩ايكـٸٜى أغٛهڀني ،سٝح
ٜك :ٍٛبٓ ٢هًُٝإ املعبـ «َجا٫ڄ» يًهٓٝوَ«ٚ ،١جا٫ڄ» ؾوِ املوٝضٚ ،اعتكـ بإٔ دوِ
املوٝض (بعـ ايًِٝب) نإ َكـٸكاڄ ي٘ إٔ و ٸٌ قٌٸ َعبـ هًُٝإ(.)64
ٚقـ أسـخ فيو َؿَٗٛاڄ دـٜـاڄ يـ ٣باباٚات ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝهٝٸ ،١ؾشحٸ
هٓ١ڄ َ٪قچتني يف ا٭كض ،ستٸ ٢تِبض املـ١ٜٝٓ
املوٝشٝٸني عً ٢اعتباك أْؿوِٗ «مٚٸاكاڄ» ٚهٳ ځ
ايوُاَٛ ١ٜٚطِٓٗٚ .يقيو لـ اؿـٜح عٔ ايوؿل إىل املٛطٔ ايوُا ٟٚيف نتابات
نجريڈ َٔ باباٚات ايهٓٝو ;١ؾإٕٵ ڂأبعـ آؿّ ٚسٛٸا ٤إىل ا٭كض; دنا٤ٶ يعِٝاُْٗا،
ٚؼُٻ ڃًٓا ًكا ٤فيو ؿ ٕٚؿػٌڈ َٓا ،يهٔٵ ٖٓاى أَ ٷٌ بإٔ ٜعٛؿ َٳ ٵٔ ىتاك سٝا ٠اينا٥ل
ٜٚؿـ ٟايلسً ١إىل ايوُا ٤بلاس ١ا٭كض « :ځؾأځػٵلٳدٳ٘ٴ ايلٻبټ اٱڇي٘ٴ َٹٔٵ دٳٓٻ١ٹ عٳـٵٕڈ ٹي ٳٝعٵُٳٌٳ
ا٭ځكٵضٳ ايډتٹ ٞأڂػٹقٳ ٹَٓٵٗٳا * ؾځڀځلٳؿٳ اٱڇْٵوٳإٳٚ ،ٳأځقځاّٳ ًٳلٵ ٹقٞٻ دٳٓٻ١ٹ عٳـٵٕڈ ايڃهځلٴٚبٹِٝٳ ،ٳٚيځٗڇٝبٳ
شٝٳا٠ٹ * ٚٳعٳ ٳلفٳ آ ٳؿّٴ سٳٛٻا٤ٳ اَٵلٳ ځأتٳ٘ٴ.)65(»...
ـ َٴتٳكځًڍبٺ يٹشٹلٳاهٳ١ٹ طځلڇٜلڇ ًٳذٳلٳ٠ٹ ايڃ ٳ
هٝٵ ٺ
ٳ
ٚقـ ْاقٍ ٖقا املٛٓٛع نٌپ َٔ :أٚكٜػٚ ،ٕٛنًُٓت اٱههٓـكاْ،ٞ
ٚهٝربٜإٚ ،ايكـٸٜى أٚغوڀنيٚ ،غلٜػٛك ٟايهبريٚ .قـ أنډـ مجٝعٴِٗ عً ٢إٔ
َكاَات ايـْٝا عابل څٚ ،٠سجٸٛا املوٝشٝٸني عً ٢ايوعٚ ٞكا ٤ايو ّ٬ا٭بـ ،ٟايقٚ ٟعـ ب٘
ٳَ ٵٔ ٜبتػ ٞقٹ ٳ ِٝأٚكًً ِٝايوُاٚ ١ٜٚثٛابٗا.
 َٔٚأنجل ايهتٸاب تأثرياڄ يف ٖقا املٛٓٛع ايكـٸٜى أٚغوڀني (354ع ،)ّ430
ٚقـ عـٻ ٙبعِٔٗ أنجل َتأيڍ ٺ٘ َوٝشٞٸ تأثرياڄ بعـ بٛيىٚ .قـ نتب َ٪يڍؿ٘ بعـ ٖذّٛ
ايػٛتٝني عً ٢كَٚا ْٗٚبٗا عاّ  ،ّ410كؿٸڄا عً ٢ايٌبٗات اييت طلسٗا َجكډؿ ٛاملٌلنني
عٔ املوٝضٚ ،ايوبب ٚكا ٤هكٛط إَرباطٛك ١ٜايل.)66(ّٚ
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٪ٜٚنڍـ أٚغوڀني عًٚ ٢دٛؿ َـٜٓتني :إسـاٖا :عً ٢ا٭كض; ٚايجاْ :١ٝمسا،١ٜٚ
ب
ُٖٚا املـٜٓتإ ايًچتإ ايتشُتا يف ٖق ٙايـْٝا(ٚ .)67قاطٓ ٛاملـٜٓتني ٜع ٌٕٛٝدٳ ٵٓباڄ إىل دٳ ٵٓ ٺ
ڎ َِٓٗ قٹ ٳٚ ُ٘ٝتٛقڊعات٘ ٚأٚيٜٛٸات٘ .ؾٝوُٸ ٞأٚغوڀني ٖاب:ٌٝ
يف ٖق ٙايـْٝا ،يهٔٵ يهٌ
قاطٔ املٛطٔ ا٭بـٟٸٚ ،ما٥لاڄ عً ٢ا٭كض(ٜٚ ;)68ك ٍٛعٔ آثاك قتٌ ٖابٖ :ٌٝقا اي،ٖٔٛ
أ ٟعِٝإ ا٭عٔا ٖٛ ،٤دنا ٤املعِ ١ٝا٭ٚىل .إفٕ ٖ ٛيٝى أَلاڄ طبٝعٝٸ ڄا ،بٌ ْٖ ٛكّٷ.
يقيو ٜوًو ا٭ػٝاك طلٜل ايهُاٍٜٚ ،عَٓ٪َ ٌٕٛٝني يف ٖق ٙاينٜاكٚ .)69(٠قـ ق:ٌٝ
امحًٛا أٚماك بعٔهِٚ ،أؿٸٚا ًلٜع ١املوٝض بؿعًهِ ٖقا(.)70
ٚيف ْؿى اٱطاك تعتكـ ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ١ٝإٔ عً ٢املوٝشٝني ايوعٞ
يً ٍُٛٛإىل أٚكًً ِٝايوُاٚ .١ٜٚيف اؿكٝك ١إٕ أٚكًً ِٝعً ٢ا٭كض كَنٷ ٭ٚكًًِٝ
ايوُا ;١ٜٚؾكـ ق ٌٝيف تؿوري تٓبټ ٪املوٝض بـَاك أٚكًً :ِٝسني تٓبٸأ بـَاكٖا (أٟ
أٚكًً )ِٝنإ فيو ع١َ٬ڄ عً ٢ايًِٝبٚ ،ابتـا ٤عِلڈ دـٜـ َٔ تاكٜؽ اـ ;ْ٬ؾكـ
أُبض دوـ املوٝض املعبـ اؿكٝكٞٸ بعـ فيو( .)71نُا إٔ ايوب ٌٝيً ٍُٛٛإىل اؿكٝك١
ايوُا ٖٛ ١ٜٚاتٸباع ايهٓٝو.١

2ـ أِىّٗ ٛالشٖار ٚعٍد الغٗع ٛــــــ
يف املقٖب ايٌٝعٞٸ أٜٔاڄ يًنٜاكً ٠أ ٷٕ ػاْٸٚ .يف تكوُٝات ايعباؿات تكع ُٓٔ
ايٛادبات (سرٸ ايتُتع) ٚاملوتشبٸات (ايعُلٚ ٠مٜاك ٠ايٓيبٸ ٚأٌٖ بٝت٘^) .يقيو أعـٸ اهلل
بٝت٘ ينا٥لٚ ،ٜ٘أَلِٖ بايِ ٠٬يف َكاّ إبلاٖ ،×ِٝأ ٟاملهإ ايقٚ ٟقـ ؾ٘ٝ
دعٳ ڃًٓٳا ا ڃيبٳٝٵتٳ َٳجٳابٳ١ڄ يٹًٓٻايڇ ٚٳ ځأَٵٓاڄ ٚٳاتٻؼٹقٴٚا َٹٔٵ َٳكځاّڇ ڇإبٵلٳاٖٹِٝٳ َٴِٳًڋ٢
إبلاٖ ﴿ :×ِٝٳٚإڇفٵ ٳ
ٚٳعٳٗڇ ٵـْٳا ڇإيځ ٢ڇإبٵلٳاٖٹِٝٳ ٳ ٚڇإهٵُٳاعٹٌٝٳ ځإٔٵ طځٗٿلٳا ٳبٝٵتٹ ٞيٹًڀډا٥ٹؿٹنيٳ ٚٳا ڃيعٳانٹؿٹنيٳ ٚٳايلټنډعڇ ايوټذٴٛؿٹ﴾
(ايبكلٚ .)125 :٠قـ دعٌ اهلل ايهعب ١قٝاَاڄ يًٓاي( ٖٞٚ ،)72أٚٸٍ بٝتٺ ٴٓٚع يًٓاي،
ِٜٚؿٗا ايكلإٓ ايهل ِٜبأْٗا َباكن څٚ ١هب ٝٷٌ يًٗـٚ .)73(٣قـ أدًډت كٚاٜات أٌٖ
ايبٝت^ ًإٔ مٜاك ٠ايهعب ;١ؾكـ اعتربٖا أَري املَٓ٪ني× كَنٳ اقتـاك ايـٿٚ ٜٔعٳًځِٳ
اٱهٚ .)74(ّ٬ينٜاك ٠بٝت اهلل اؿلاّ َٔ ايٌإٔ َا  ُٜٞٛي٘ أَري املَٓ٪ني عًٞپ× اٱَاّ
اؿؤ× بكٛي٘« :اهلل اهلل يف بٝت كبٿهِ ٫ ،ؽًڊَ ٙٛا بكٝتٴِ; ؾإْ٘ إٕٵ ٴت ڇلى مل
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ٴتٓاظځلٚا»( .)75نُا ٜك ٍٛاٱَاّ ايِاؿم×« :ي ٛإٔٸ ايٓاي تلنٛا اؿرٸ يهإ عً٢
ايٛاي ٞإٔ هربِٖ عً ٢فيوٚ ،عً ٢املكاّ عٓـ.)76(»ٙ
نقيو تك ٍٛإسـ ٣اٯٜات اييت ٜوتٓـ إيٗٝا يف دٛام مٜاك ٠قرب ايٓيبٸ
ا٭نلّ| ﴿ :ٳَٚٳا أځ ٵكهٳ ڃًٓٳا َٹٔٵ ٳكهٴٍٛڈ ڇإ٫ډ ٹي ٴٝڀځاعٳ بٹإڇفٵٕڇ اهللٹ ٳٚيځٛٵ ځأْٻٗٴِٵ إڇفٵ ظځًځُٴٛا أځْؿڂوٳٗٴِٵ
دٳا٤ٴٚىځ ؾځاهٵ ٳتػٵؿځلٴٚا اهللځ ٚٳاهٵتٳػٵؿځلٳ يځٗٴِٵ اي ٻلهٴٍٛٴ يځٛٳدٳـٴٚا اهللځ تٳٛٻاباڄ كٳسٹُٝاڄ﴾ (ايٓوا.)64 :٤
ٜٚل ٣بعض املؿوٿلٖ ٜٔق ٙاٯً ١ٜاًَ١ڄ ؾُٝع ايعاُني ٚاملقْبنيٚ ،تقنڍلِٖ مجٝعاڄ بإٔ
بٚ ،هلِ ايعٛؿ ٠إيٚ .٘ٝتبٝٿٔ اٯ ١ٜبإٔٸ عً ٢ايعاُني ايتٛبٚ ١ايعـ ٍٚعٔ ايباطٌ،
اهلل تٛٸا ٷ
ثِٸ طًب ٚهاط ١ايٓيبٸ; يكب ٍٛتٛبتِٗ(.)77
ٜٚوتٌٗـ اٱَاّ ايِاؿم× يف مٜاك ٠ايٓيبٸ| بٗق ٙاٯ ،١ٜقا٬٥ڄ« :ايًچِٗٸ إْٸو
قًتٳ ﴿ :ٳٚيځٛٵ ځأْٻٗٴِٵ إڇفٵ ظځًځُٴٛا أځْؿڂوٳٗٴِٵ دٳا ٴٚ٩ىځ ؾځاهٵ ٳتػٵؿځلٴٚا اهللځ ٚٳاهٵ ٳتػٵؿځلٳ يځٗٴِٵ اي ٻلهٴٍٛٴ يځٛٳدٳـٴٚا
اهللځ تٳٛٻاباڄ كٳسٹُٝاڄ﴾ .إهل ،ٞؾكـ أتٝتٴ ْبٝٸو َوتػؿلاڄ تا٥باڄ َٔ فْٛب ،ٞؾٌِٿ عً ٢قُـ
ٚآي٘ ٚاغؿٹ ٵلٖا يٜ .ٞا هٝٿـْا أتٛدٻ٘ بو ٚبأٌٖ بٝتو إىل اهلل تعاىل كبٸو ٚكبٸ ٞيٝػؿل
ي.)78(»ٞ
ٜٚعتكـ ايٌٝع ١بتعُ َُٕٛٔ ِٝاٯ َٔ 64 ١ٜهٛك ٠ايٓوا ٤عً ٢مٜاك ٠ا٭ُ٥ٸ١
املعَِٛني^ أٜٔاڄ; ٭ِْٗ مجٝعاڄ ْٛكٷ ٚاسـ( .)79ؾهُا هب تعع ِٝقرب ايٓيبٸ|
ٜول ٟا٭َل إىل قبٛك ا٭ُ٥ٸ ،^١نُا نإ فيو ٚادباڄ يف سٝاتِٗ( .)80ؾ ٬ؾځ ٵلم يف
ايتٛهټٌ بايٓيبٸ| ٚا٭ُ٥ٸ ١املعَِٛني^ٚ ،طًب ًؿاعتِٗ ،بني َا ي ٛناْٛا عً ٢قٝـ
اؿٝا ٠أ ;)81(٫ ٚسٝح ىاطب اينا٥ل اٱَاّ اؿوني× بكٛيٜ٘« :ا أبا عبـ اهلل ،أًٗـ
أْٸو تٌٗـ َكاَٚ ،ٞتوُع نٚ ،َٞ٬أْٸو سٞپ عٓـ كبٸو تلمم»( .)82بٓا٤ٶ عً ٢فيو ػٛم
مٜاك ٠قبٛكِٖ; ي٬هتػؿاكٚ ،طًب ا٫هتػؿاك يًنا٥ل َِٓٗ.
ْٛٚكؿ ٖآٖا عـؿاڄ َٔ ايلٚاٜات; يبٝإ أُٖٸ ١ٝمٜاك ٠ايٓيبٸ| ٚعرتت٘ ايڀاٖل^٠
َٔ ٚدْٗ ١عل ايٌٝع:١
1ع ٴك ٟٚعٔ كه ٍٛاهلل| أْ٘ قاٍ « :ٳَ ٵٔ دا ْٞ٤ما٥لاڄ ( ٫ؼًُ٘) إ٫چ مٜاكت ٞنإ
سكچاڄ عًٞٻ إٔ أنً ٕٛؿٝعاڄ ي٘  ّٜٛايكٝاَ .»١نُا ْكٌ عٓ٘| قٛي٘ « :ٳَ ٵٔ ماكْ ٞبعـ
َٛت ٞنإ نُٳ ٵٔ ماكْ ٞيف سٝاتٚ .»ٞنقيو كٴ ٟٚعٓ٘| « :ٳَ ٵٔ ماك قرب( ٟأ ٚقاٍ :ٳَ ٵٔ
ت ي٘ ًؿاعيت»(.)83
ماكْ )ٞنٓتٴ ًؿٝعاڄ ي٘»ٚ .أٜٔاڄ « :ٳَ ٵٔ ماك قربٚ ٟدبٳ ٵ
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2ع ٜل ٟٚإهشام بٔ عُٸاك ،عٔ اٱَاّ ايِاؿم× أْ٘ قاٍَ« :لٸٚا باملـ،١ٜٓ
ؾوًڍُٛا عً ٢كه ٍٛاهلل| َٔ قلٜبٺٚ ،إٕٵ ناْت ايِ ٠٬تبًػ٘ َٔ بعٝـٺ»( .)84ؾايتش١ٝ
عٔ بعـ أٜٔاڄ َكبٛي څ٢َُٛٚ ١ٶ بٗا ،يهٔٵ تبٝٿٔ ٖق ٙايلٚا ١ٜإٔٸ ؿٔٛك اينا٥ل عٓـ املناك
ٚامللقـ ؿكد١ڄ ،يقيو أڂ ُٞٚبٗا(.)85
ڎ×ٜ« :ا عًٞٸ ،ٳَ ٵٔ ماكْ ٞيف سٝات ٞأ ٚبعـ َٛت ،ٞأٚ
3ع قاٍ ايٓيبٸ| يٲَاّ عًٞ
ت ي٘ ّٜٛ
ماكى يف سٝاتو أ ٚبعـ َٛتو ،أ ٚماك ابٓٳ ٵٝو يف سٝاتُٗا أ ٚبعـ َٛتُٗآ ،ٳُٓٵ ٴ
ايكٝاَ ١إٔ أڂػًڍِ٘ َٔ أٖٛاهلا ًٚـا٥ـٖا ،ستٸ ٢أڂُٝٿ ٳلَ ٙع ٞيف ؿكديت»(ٚ .)86تؿٝـ ٖقٙ
ايلٚاٚ ١ٜأَجاهلا بإٔ ايٓيبٸ| ٚا٭ُ٥ٸ ١املعَِٛني^ هٛا٤ٷ يف سٝاتِٗ ٚمماتِٗ،
ؾًنٜاكتِٗ يف سٝاتِٗ أ ٚبعـ مماتِٗ ْؿى ايجٛاب ٚا٭ثل(.)87
4ع ٜك ٍٛمٜـ ايٌشٸاّ :هأيتٴ ُاؿم آٍ قُـ|َ« :ا ملځ ٵٔ ماك كه ٍٛاهلل|؟
قاٍ :نُٳ ٵٔ ماك اهلل عنٻ ٚدٌٻ ؾٛم علً٘ ،قاٍ :قًتٴ :ؾُا ملځ ٵٔ ماك أسـاڄ َٓهِ؟ قاٍ:
نُٳ ٵٔ ماك كه ٍٛاهلل|»(.)88
5ع قاٍ اٱَاّ ايلٓا× « :ٳَ ٵٔ ماك قرب اؿوني× بٌطچ ايؿلات نإ نُٳ ٵٔ ماك
اهلل ؾٛم علً٘»(.)89
6ع ٴك ٟٚعٔ اٱَاّ ايهاظِ× قٛي٘ « :ٳَ ٵٔ ماك قرب ٚيـ ٟعًٝٸ ڄا نإ ي٘ عٓـ اهلل
نوبعني سذٸ١ٺ َربٚك ،٠قاٍ :قًتٴ :هبعني سذٸ !١قاٍْ :عِٚ ،هبعني أيـ سذٸ ،١قاٍ:
قًتٴ :هبعني أيـ سذٸ !١قاٍ :كبٸ سذٸ ٺ ٫ ١تكبٌ.)90(»...
ٖٚق ٙأَجً څ ١عٔ ا٭ساؿٜح ايهجري ٠اييت ؿٴع ٞايٓاي ؾٗٝا إىل مٜاك ٠كهٍٛ
اهلل| ٚأٌٖ بٝت٘^ٚ .قـ متٸ تؿًِٗٝا يف َِاؿكٖا.

الشٖار ٚبني الهاثٕلٗهّٗٔ ٛالتغُّٗع ،االِتىاً ٔالٕظٗف ٛــــــ
عـؿ املناكات ايهبري ،تعع ِٝايكـٸٜوني ٚأٚيٝا ٤اهلل ،تكـٜى َناكاتِٗ ،هلؿ١
املٜ٬ني يًنٜاكٚ ٠طًب ايٌؿا ٤املعٟٓٛٸ ،تأنٝـ باباٚات ايهاثٛيٝهٚ ١ٝعًُا ٤ايٌٝع١
عً ٢اينٜاكٚ ،٠هٳ ٵع ِٗٝيف ْؿ ٞايبٹ ٳـع عٓٗا ،نٌټ فيو ٜبٝٿٔ ايٌإٔ ايلؾٝع ٚايـكد ١اييت
ؼع ٢بٗا اينٜاك ٠يف ايهاثٛيٝهٚ ١ٝايتٌٝټعٚ .مبا إٔ ن٬ڋ َٔ ايهاثٛيٝهٝٸ ١املوٝشٝٸ١
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ٚايتٌٝټع اٱه َٔ َٞ٬ؾلٚع ا٭ؿٜإ اٱبلاٖ ١ُٝٝؼكڍل ؿكاهْ ١كاط اً٫رتاى َٛٚاطٔ
ا٫ػت٬ف ؾُٗٝآَٚ ،اقٌتٗا ،آثاكاڄ إهاب ١ٝنجريٚ ،٠ميهٓٗا اٱهٗاّ يف تكلٜب
ٚدٗات ايٓعل بُٗٓٝا .يقيو ْكٖٓ ّٛا مبكاكْ ١اينٜاكٚٚ ٠ظٝؿتٗا يف ايهاثٛيٝه١ٝ
ٚايتٌٝټع.
ؾؿ ٞايهاثٛيٝهٝٸ ١ايهٓٝو ١كَنٷ يًُذتُع املوٝش ِٖٚ ،ٞمٚٸاكٷ عً ٢ا٭كض،
ٚعً ِٗٝايوع ٞيً ٍُٛٛإىل املـ ١ٜٓاٱهلٖ .١ٝقا املعتكـ ف١ًُ ٚٺ بعلٚز املوٝض ٚدوـ ;ٙإف
ٜعترب املوٝشٝٸ ٕٛدوـ املوٝض كَناڄ ملعبـ أٚكًًٜٚ ،ِٝعتكـ ٕٚإٔ أٚكًً ِٝاْتكًت إىل
ايوُا ٤بعـ ًُب املوٝض ،ؾعً ٢املوٝشٝٸني ايوع ٞيً ٍُٛٛإىل املـ ١ٜٓايوُاٜٚٸٚ ،١إٕٵ
ناْٛا ٜعـٸَ ٕٚعبـ أٚكًً ِٝعً ٢ا٭كض ٚا٭َانٔ املكـٸه ١ا٭ػل ٣كَناڄ ٭ٚكًًِٝ
ايوُاٜٚ ،١ٜٚنٚكْٗٚاْٚ .ل ٣اي ّٛٝاملوٝشٝني َٔ ا٭ڂكثٛفٴنى ٚايربٚتوتاْت ،يف مجٝع
أما ٤ايعاملٜ ،كِـ ٕٚاملناكات ناملوٝشٝني ايهاثٛيٝوٜٚ ،ك َٕٛٛبايـعا٤
ٚايتوبٝض; إف تعتكـ ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ١ٝبإٔ ايهٓٝو ١بٝت اهلل ٖٞٚ ،املهإ
املٓاهب ٭ؿا ٤طكٛي ايعباؿ ٠يـ ٣اجملتُع املوٝشٞٸ .نُا أْٗا َهإٷ ػاْٸ ملـغ
اؿٔٛك اؿكٝك ٞيًُوٝض ٚتكـٜو٘ يف ؿعا ٤ايعٌا ٤ايلبٸاْٚ .)91(ٞبٓا٤ٶ عً ٢فيو تٴ ٳعـٸ
وب عكٝـ ٠ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه :١ٝإٕ
ايهٓا٥ى ٚايِٛاَع َٔ املناكات أٜٔاڄ .ؾشٳ ٵ
ايهٓا٥ى ٚا٭َانٔ املكـٻه ١عً ٢ا٭كض ُٛكٷ يًُـ ١ٜٓاملكـهٚ ١أٚكًً ِٝايوُا،١ٜٚ
اييت ْكِـٖا يف اينٜاك .)92(٠ؾؿٔ٬ڄ عٔ َعبـ أٚكًً ِٝتٴعترب املناكات أٜٔاڄ ب١٦ٝڄ َ١ُ٥٬
٫كتباط اٱْوإ باهلل :ؼٛٿٍ اينٜاك ٠كسًتٓا ا٭كٓ ١ٝإىل كسً١ٺ م ٛايوُاٚ ،٤بڀلٜك١ٺ
تكًٝـَٛ ٖٞ ١ٜاقع ػاُٸ ١ٱعاؿُٝ ٠اغ ١ا٭ؿعٚ .١ٝيًنٚٸاك ايباسجني عٔ َعني اؿٝا٠
تٴع ٳتبٳل املناكات أَانٔ َجايٝٸ ١يعٗٛك كتًـ ا٭ؿع ١ٝاملوٝشٝٸ ١يف ايهٓا٥ى(.)93
ٚاَتـاؿاڄ يقيو هاؿت عباؿ ٠ايكـٸٜوني ٚايٌٗـا ،٤ستٸً ٢اع اهتهٌاف قبٛك
ايكـٸٜوني ٚايٌٗـا« ٤املٓوٝٸني» يف املـٕ ٚاؿٛآل اييت ؽً َٔ ٛاملناكاتٚ .يف ايػايب
ٌـ دوـ ايٌٗٝـ أ ٚايكـٸٜى بعٗٛك ٙيف كٜ٩ا أسـِٖ ،أ ٚباٱهلاّ ٯػل،
نإ ٜٴهتٳ ٳ
()94
ؾٝك َٕٛٛبٓكٌ َا تبكچ َ٘ٓ ٢إىل َهإڈ َٓاهب .
ؾُٔ ٚدْٗ ١عل ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝه ١ٝاملناكات املكـٻه ١عَُٛاڄ َٖ :ٞعبـ
أٚكًً ;ِٝايهٓا٥ى; ٚعً ٢اـِ ْٛايهٓا٥ى اييت ؼ ٟٛقرب ايكـٸٜوني أٚ
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ايباباٚات; ايِٛاَع; َكابل ايٌٗـاٌَٚ ;٤اٖـ ايكـٸٜوَ ١ل ;ِٜإف ؤل املوٝشٝٸٕٛ
ايهاثٛيٝو إىل ٖق ٙا٭َانٜٔٚ ،ك َٕٛٛبايـعاٚ ٤ايتٔلټع بآؿابٺ ٚطكٛي ػاُٸ١
باينٜاك.٠
ٚيف ايتٌٝټع أٜٔاڄ ،نُا َلٸ ،أنډـ ناؾچ ١عًُا ٤املقٖب عً ٢أُٖٸ ١ٝتٌٝٝـ
ا٭بٓٚ ١ٝاملناكات عٓـ قبٛك أٚيٝا ٤اهللٜٚ .عتكـ امل َٕٛٓ٪بٗقا املقٖب إٔ أٚيٝا ٤اهلل
ٚهڀا ٤يف ايٌؿاعْٚ ١ٳ ٵ ٌٝايؿځ ٵٝض اٱهلٞٸٜٚ ،تشكډل فيو بايتٛهټٌ بِٗ ،ؾٝڀًب َٔ ٕٛاهلل
ايػؿلإٚ ،تٝوري أَٛكِٖ ،بايـعاٚ ٤ايتٛب ١يف املناكات.
إٓاؾ١ڄ إىل فيو ٪ٜنڍـ نٌپ َٔ :ايهاثٛيٝهٚ ;١ٝايتٌٝټع عً ٢اػرتام ايكٌٛك
ٚاي ٍُٛٛإىل املعٓ ٢يف أَل اينٜاكٚ .٠فيو َٔ املؿاٖ ِٝايعًُٝٸ ١يف ٖقا اٱطاكٚ ،ايقٟ
ٜلتبط اكتباطاڄ ٚثٝكاڄ مبؿٗ« ّٛسٝا ٠ايػلب ١يف ا٭كض» ا٭ػ٬قٞٸ ٚايعلؾاْٞٸ ايعُٝل.
ْٚتڀلٸم ٖٓا إىل ايتٌاب٘ ٚا٫ػت٬ف بني ٖق ٙاملؿاٖ( ِٝكسً ١اينا٥ل إىل َـ ١ٜٓأٚكًًِٝ
ايوُاٚ ١ٜٚسٝا ٠ايػلب ١يف ا٭كض).

الضىأاتُ العُم ٜوكؾدُ الشائز احلكٗك٘ ــــــ
نُا أهًځ ڃؿٓا ،يف ايعٗـ اؾـٜـ ٚنتابات باباٚات ايهٓٝو ١متٸ تِٜٛل
املوٝشٝٸني عً ٢أِْٗ «مٚٸاكٷ ٚغلبا »٤يف ا٭كضٚ ،قـ طڂلؿٚا بوبب عِٝإ آؿّ ٚسٛٸا،٤
ٚسهِ عً ِٗٝباؿٝا ٠ايٌاقچٚ ١ايبٴ ٵعـ عٔ اهللٚ .نُا ناْٛا َٔ ههچإ اؾٓٸ١
ميهِٓٗ اٯٕ اػتٝاك سٝا٠ٺ يف طاع ١اهلل ت ًُِٗٛإىل َٛطِٓٗ اؿكٝك ٞيف ايوُاٚ .٤يف
اؿكٝكٜ ١ع ٌٕٛٝسٝاتِٗ ننا٥لڈ َواؾل ٜوع ٢يً ٍُٛٛإىل َٛطٓ٘ اؿكٝك.)95(ٞ
تعتكـ ايهٓٝو ١ايهاثٛيٝهٝٸ ١إٔ عً ٢املوٝشٝٸني ايوع ٞيً ٍُٛٛإىل أٚكًًِٝ
ايوُا ;١ٜٚإف إٕ أٚكًً ِٝعً ٢ا٭كض كَ ٷن ٭ٚكًً ِٝايوُاٚ .١ٜٚقـ ٚكؿ يف نتاب
املهاًؿ ١عٔ أٚكًً ِٝايوُا« :١ٜٚثٴِٻ كٳأځٜٵتٴ هٳُٳا٤ٶ دٳـٹٜـٳ٠ڄ ٚٳأځكٵٓ ڄا دٳـٹٜـٳ٠ڄ ،ځ٭ٕٻ ايوٻُٳا٤ٳ
سٓٻا كٳأځٜٵتٴ ايڃُٳـٹٜٓٳ١ځ
ا٭ڂٚيځٚ ٢ٳا٭ځكٵضٳ ا٭ڂٚيځَ ٢ٳٔٳتٳاٚ ،ٳايڃبٳشٵلٴ ٫ځ ٜٴٛدٳـٴ ؾٹَ ٞٳا ٳبعٵـٴ * ٚٳ ځأْٳا ٜٴ ٛٳ
نعٳلٴٚيڈ َٴ ٳن ٻٜٓٳ١ٺ
ايڃُٴكځ ٻـهٳ١ځ أڂ ٚٴكًٳًٹِٝٳ ايڃذٳـٹٜـٳ٠ځ ْٳا ڇميځ١ڄ َٹٔٳ ايوٻُٳا٤ٹَ ،ٹٔٵ عٹٓٵـٹ اهللٹَ ،ٴ ٳٗ ٻٝأځ٠ڄ ځ
يٹلٳدٴًٹٗٳا»( .)96نُا دا ٤يف تؿوري تٓبټ ٪املوٝض بـَاك أٚكًً :ِٝسني أػرب عٔ ؿَاكٖا
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(أٚكًً )ِٝنإ فيو ؿ٫ي١ڄ عً ٢ايًِٝبٚ ،ابتـا ٤عٗـٺ دـٜـ َٔ تاكٜؽ اـ ;ْ٬إف
أُبض دوـ املوٝض املعبـ اؿكٝكَٓ ٞق فاى( .)97نُا إٔ طلٜل ْٳ ٵ ٌٝاؿكٝك ١ايوُا١ٜٚ
ٖ ٛاتٸباع ايهٓٝو .١إفٕ ،اؿٝا ٠املجايٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عل ايهاثٛيٝهٝٸ ٫ ١تكتِل عً٢
مٜاكَ ٠عبـ أٚكًً ِٝيف ا٭كض ،بٌ هب ايوٻ ٵٝل م ٛأٚكًً ِٝايوُا ،١ٜٚباِْٗ٫اك َع
دوـ املوٝض.
ٚيف ايتٌٝټع أٜٔاڄ  ٫تكتِل اينٜاك ٠عً ٢املعابـ ٚاملناكات عً ٢ا٭كض ،ؾكـ
ت عـٸ٠ڂ كٚاٜاتٺ باؿرٸ ٚاينٜاك ٠اؿكٝكٚ ،١ٝعـّ ا٫نتؿا ٤باينٜاك ٠ايعاٖلٜٸ .١ؾؿٞ
أُٚٳ ٵ
اؿكٝك ١مٜاك ٠املهإ املكـٻي أَلٷ كَنٟٸ يتذٓټب ائ٬يٚ ،١عً ٢اينا٥ل ْٳ ٵ ٌٝايكلب
اؿكٝكٞٸٚ .يف ٖقا اٱطاك ستٸ ٢ايهعب ١املهلٸَ ١هلا كَنٷ مساٟٚٸ ٴٜوُٸ« ٢ايبٝت
املعُٛك»ٜٚ ،تِٸ تقنري اينا٥ل إٔ عً ٘ٝطًب املعٓ ٫ ،٢ايعٛاٖلٚ .قـ ٚكؿ اهِ «ايبٝت
املعُٛك» َلٸ ڄٚ ٠اسـ ٠ؾكط يف اٯ َٔ 4 ١ٜهٛك ٠ايڀٛك .ؾكـ أقوِ اهلل ب٘ يف َوتٌٗٸ ٖقٙ
ڎ َٻٌٓٴٛكڈ
وڀڂٛكڈ * ؾٹ ٞكٳم
وُ٘ بأَٛك أػلٚ﴿ :٣ٳايڀڊٛكڇ * ٚٳنٹتٳابٺ َٻ ٵ
ايوٛك ،٠إىل داْب قځ ٳ
وِ اهلل بع «ايبٝت املعُٛك»
* ٚٳا ڃي ٳبٝٵتٹ ايڃُٳعٵُٴٛكڇ * ٚٳايوٻكڃـٹ ايڃُٳلٵؾڂٛعڇ﴾ (ايڀٛك 1 :ع  .)5ؾكځ ٳ
ٜـٍٸ عً ٢قـاهت٘ ٚععً ِٝأْ٘ عٓـٚ .ٙقـ اػتًـ املؿوٿل ٕٚيف َاٖٝٸٖ ١قا ايبٝت
املكـٸي; ؾبٓا٤ٶ عًَ ٢ا ثبت يف ايعً ّٛايعكًٚ ١ٝايعلؾاْ ١ٝمجٝع نآ٥ات ايعاملَٗٓٚ ،ا:
ايهعبَٛ ،١اؿٸ هابك ١يًتشكڊل املاؿٸ ٟيف عٛامل َا قبٌ عامل املاؿٸ .٠يقيو تتشكچل يف
ايعٛامل ايوابك( ١عامل املڂ ٴجٌٚ ،ايعكٌٚ ،ايٖٛ٬ت) قبٌ ؼكڊكٗا املاؿٸ ٟيف ٖقا ايعامل.
ٚبٓا٤ٶ عً ٢فيو ٜعتكـ بعض املؿوٿل ٜٔإٔ «ايبٝت املعُٛك» ٖ ٛؼكڊلٷ يًهعب ١يف عامل
املڂ ٴجٌٚ .قـ ؾڂوٿل; اهتٓاؿاڄ إىل أقٛاٍڈ أنجل ًٗل٠ڄ ،عً ٢أْ٘ بٝتٷ مبشافا ٠ايهعب( ١يف
ت بأكبع١
ايوُا ٤ا٭ٚىل ،أ ٚايلابع ،١أ ٚايوابع .)١يقيو ٚكؿ يف كٚا١ٜٺ إٔ ايهعب ١بٴٓٝٳ ٵ
دٛاْب; ٭ْٗا قاف١ٜڅ يًبٝت املعُٛك ايق ٟي٘ أكبع ١دٛاْب ،ؾٗ ٛمبشافا ٠ايعلَ ،ايقٟ
ٖ ٛبـٳ ٵٚك ٙف ٚأكبع ١دٛاْب; إف إٕ ايهًُات اييت بٴين عًٗٝا اٱه ّ٬أكبع« :١هبشإ اهلل،
ٚاؿُـ هلل ٫ٚ ،إي٘ إ٫چ اهللٚ ،اهلل أنرب» .نُا إٔ َهاْ ١ايبٝت املعُٛك يف ايوُا٤
نُهاْ ١ايهعب ١يف ا٭كض ،ؾَٗ ٛعُ ٛٷك بعباؿ ٠امل٥٬هٚ ،١نُا ٚكؿ يف ايلٚاٜات،
ٜأت ٞنٌٸ  ّٜٛهبع ٕٛأيـ ًَو ينٜاكتٜ٘ ٫ٚ ،عٛؿ ٕٚإي ٘ٝفـٸؿاڄ.
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ٚمبا إٔ ايبٝت املعُٛك ٖ ٛاؿكٝك ١املجاي ١ٝيًهعب ١يف عٛامل ايػٝب يف ايوُا٤
ِـ مبشافات٘ يًهعب ١احملافا ٠املعٓٚ ،١ٜٛيٝى املاؿٸ.١ٜ
ايلابع ١أ ٚايوابع ،١ؾإْٸ٘ ٴ ٜڃك ٳ
ؾايك« :ٍٛإفا نإ ايبٝت املعُٛك يف ايوُا ٤قافٜاڄ يًهعب ١ؿاُ٥اڄ ٜٓبػ ٞإٔ تـٚك ا٭كض
ٚايوُا ،٤أ ٫ ٚتـٚك أٟپ َُٓٗا; إف ٳؿ ٳٚكإ أسـاُٖا ٚهه ٕٛا٭ػل ٣ىلدُٗا عٔ
احملافاً ،»٠بٗ څ ١تٓبع َٔ ايوڀش ١ٝيف تِٛټك َاؿٸ ١ٜايبٝت املعُٛكٚ .بايڀبع ،بٓا٤ٶ عً٢
أٌُ تڀابل عامل ايه ١ْٛٓٝايهبري ٚعامل اٱْوإ ايِػري نٌټ َا ٚٴدـ يف ايعامل
ايهبري َٛد ٛٷؿ يف عامل اٱْوإ ايِػريٚ ،ايبٝت املعُٛك يف عامل اٱْوإ ايِػري ٖٛ
قًب اٱْوإٚ .يقيو قـ تٌري ا٭قٛاٍ اييت تؿوٿل ايبٝت املعُٛك بكًب ْيبٸ اٱه|ّ٬
ٚاٱْوإ ايهاٌَ إىل ٖقا املعٓ.)98(٢
نقيو لـ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل ٜأَل اؿذٸاز ٚاملعتُل ٜٔبع «إمتاّ اؿرٸ
هلل﴾ (ايبكلٚ .)196 :٠بٓا٤ٶ عً ٢بعض ايلٚاٜات ؾإٕ
ٚايعُلٚ﴿ :»٠ٳ ځأتٹُټٛا اؿځرٻ ٚٳايعٴُلٳ٠ځ ٹ
أسـ َِاؿٜل إمتاّ اؿرٸ ٖ ٛمٜاك ٠املعِ.)99(×ّٛ
ٚقِٸٌ ايه :ّ٬إٕ اسرتاّ ايهعبٚ ١تٛقريٖا ٜتشكډل باسرتاّ ايٚ ١ٜ٫ٛاٱَاَ:١
﴿ ځ ٫أڂقڃوٹِٴ بٹٗٳقٳا ا ڃيبٳًځـٹ * ٚٳأځْتٳ سٹٌپ بٹٗٳقٳا ا ڃيبٳًځـٹ﴾ (ايبًـ 1 :ع ٖ َٔٚ .)2قا املٓڀًل َٳ ٵٔ مل
ٜعلف إَاَ٘ٚ ،إٕٵ ؾأ إىل باطٔ ايهعبٜ ٫ ،١أَٔ َٔ اهلل .إفٕ ٚد٘ ايٌٻ ٳب٘ ا٭ًُٞٸ بني
َؿٗ ّٛكسً ١اينا٥ل إىل املـ ١ٜٓايوُا ١ٜٚيف ايهاثٛيٝهٝٸٚ ١اينٜاك ٠املكبٛي ١ايعلؾاْ١ٝ
(َعلؾ ١املكاّ ٚايٛيٞٸ املناك) يف ايتٌٝټع ٖ ٛسجټُٗا مجٝعاڄ ٭تباعُٗا عً ٢عـّ ا٫نتؿا٤
بايعاٖلٚ ،هٳ ٵبل أغٛاك ايباطٔٚ ،تعًْ ُِٗٝٳ ٳُڀاڄ َٔ ايوًٛى ايعلؾاْ.ٞ
ٚيف َا ىّٸ ايُٝٛٸ ١يًُوٝشٞٸ ايهاثٛيٝهٞٸ بإٔ ٜع ٍٝنإبلاٖ ،×ِٝما٥لاڄ
غلٜباڄ يف ا٭كضٜ ٫ٚ ،تعًډل بايـْٝا ،ؾعٓٛإ سٝا ٠ايٌٝع ٖٛ ١عـّ ايتعًڊل بايـْٝا،
ٚايوعٚ ٞكا ٤ايعامل ايباق .ٞؾعً ِٗٝإٔ ٜعٌٛٝا نإبلاٖ ×ِٝسٝا ٠املواؾل إىل اهلل:
ب إىل ٳكبٿ ٞهٳٝٳٗٵ ٹـٜٔڇ﴾ (ايِاؾچات .)99 :نُا إٔ قت ٣ٛسـٜح اٱَاّ
﴿ٚٳقاٍٳ إْٸ ٞفاٖٹ ٷ
اؿوني× ٚكها ،ً٘٥يف طلٜك٘ إىل نلبٚ ،٤٬يف  ّٜٛعاًٛكاٜ ،٤ـٍٸ عً ٢إٔ ايٌٝعٞٸ
اؿكٝكٞٸ َٖ ٛٳ ٵٔ مل ٜتعًډل بايـْٝاٚ ،يٓٳ ٵٖ ٌٝـؾ٘ ٜٗـ ٟكٚس٘ حملبٛب٘; ٭ٕ كٚغ اينا٥ل
َتًٗٿؿ ١ينٜاكت٘﴿ :قڂٌٵ ڇإٕٵ نځاْٳتٵ يځهڂِٵ ايـٻاكٴ اٯػٹلٳ٠ڂ عٹٓٵـٳ اهللٹ ػٳايٹِٳ١ڄ َٹٔٵ ؿٴٕٚڇ ايٓٻايڇ
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هلل،
نٓٵتٴِٵ ُٳاؿٹقٹنيٳ﴾ (ايبكل .)94 :٠يقيو ٜك ٍٛأَري املَٓ٪ني×ٚ« :ٳا ٹ
ؾځتٳ ٳُٓٻٛٵا ايڃُٳٛٵتٳ ڇإٕٵ ڂ
َا ٜٴباي ٞابٔٴ أب ٞطايبٺ ځأٚٳقعٳ عً ٢املٛتٹ أّ ٚٳقځعٳ املٛتٴ عٳً٘ٝٹ»( ;)100إف إٕ اينا٥ل املواؾل ٫
 ٟٜٛٓايبكاٜ ٫ٚ ،٤وهٔ ؾ٪اؿٴ ٙستٸ ٌِٜ ٢إىل َلاؿ.ٙ
أَا ا٫ػت٬ف ا٭هاي بني َؿٗ ّٛكسً ١اينا٥ل إىل َـ ١ٜٓأٚكًً ِٝايوُا ١ٜٚيف
ايهاثٛيٝهَٚ ١ٝؿَٗٗٛا يـ ٣ايٌٝع ١ؾٗ ٛأْ٘ يف املوٝشٝٸ ١ايهاثٛيٝهٝٸ ١اينٜاك ٠مبعٓ٢
سٝا ٠ايػلب ١يف ا٭كضٚ ،متتـٸ دقٚكٖا يف َعتكـاتٺ ،ناـڀ ١٦ٝا٭ٚىلٚ ،سٝا ٠ايػلب١
يف ا٭كضًُٚ ،ب املوٝضٚ ،علٚز أٚكًً ِٝإىل ايوُآٚ ،٤لٚك ٠اِْٗ٫اك َع دوـ
املوٝض( ;)101بُٓٝا  ٫تٛدـ عكا٥ـ نٗق ٙيـ ٣ايٌٝع .١ؾايهعب ١املٌلٻؾ ١ناْت َوذـاڄ
يًُ٥٬هَٓ ١ق ا٭ځ ٳمٍ يف ايوُا ٣َٛٗ ٖٞٚ ،٤قًٛب ايعاكؾني .يقيو ميهٓٓا ايك :ٍٛإٕ
اػت٬ف َؿٗ ّٛاينٜاك ٠يف ايهاثٛيٝهٚ ١ٝايتٌٝټع ٜعٛؿ إىل ايل ١ٜ٩ايوابكٚ ١اي٬سك١
يًُعابـ املوٝشٝٸٚ ١اٱهَٝ٬ٸ.١

اصتٍتاجٌ ــــــ
نُا ٜك ٍٛكٜتٌاكؿ ْٝبٛك ( :)Richard Niebuhrاينٚٸاك ِٖ أْايٷ ٜڀًبٕٛ
ايهُاٍ ٚايٓٛكٜٚ ،وعٳ ٵ ٕٛمٖ ٛـؾِٗ بب ١ًُٛأكٚاسِٗ َٔ أقاَُٛ ٞاطٔ ايػلب.)102(١
بٓا٤ٶ عً ٢فيو ٜٓڀًل اينٚٸاك ايهاثٛيٝو ٚايٌٝع ١م ٛاملناكات ،باسجني عٔ اهلل;
يتِٓٗل أكٚاسِٗ بلٚغڈ َتعاي ١ٝٱْوإڈ ناٌَ ،بايتكلټب إىل ايكـٸٜى ٚٚيٞٸ اهلل.
ؾُهاْ ١ايكـٸٜوني ٚأٚيٝا ٤اهلل ايلؾٝعٚ ،١ا٫عتكاؿ بٌؿاعتِٗٚ ،اسرتاّ
ا٭َانٔ املٓوٛب ١إيٚ ِٗٝتععُٗٝاْ ،كاطڅ تٌرتى ؾٗٝا ك ١ٜ٩املقٖبٳ ٵ ٔٝايـٜٝٓٸ ١يًنٜاك.٠
ٚبػضٸ ايٓعل عٔ ا٫ػت٬ؾات بني َؿٗ ّٛاينٜاك ٠يـ ٣ايهاثٛيٝو ٚيـ ٣ايٌٝع،١
َا ًٜؿت اْ٫تبا ٖٛ ٙإٔ يًُقٖبني كايؿني ٜٛدٿٗ ٕٛهلِ اتٸٗاَاتٺ َتٌابٗ١ڄ تكلٜب ڄا،
ض يٲميإٚ .يف املكابٌ ٜٴِٹ ټل نٌپ َٔ:
ىٚ ،بٹ ٵـ ٳع١څْٚ ،ك ٷ
ؾٝـٸع ٕٛإٔ اينٜاكً ٠ل څ
ايهاثٛيٝهٝٸٚ ;١ايتٌٝټع عًٌَ ٢لٚعٝٸ ١اينٜاكٚ ،٠هـْٗٚا َٔ هبٌ تك ١ٜٛاٱميإ.
أَا بٌإٔ بڀ ٕ٬ايٌبٗات اييت تڀًل عً ٢اينٜاك ٠ؾٝهؿ ٞإٔ املٜ٬ني َٔ
املوٝشٝني ،ايهاثٛيٝو ٚايربٚتوتاْت ٚا٭ڂكثٛفٴنىٜ ،نٚك ٕٚايكـٸٜونيٜٚ ،تٛهٸًٕٛ
نصوص معاصرة ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيف  0202م ـ  1441هـ

إيٜٚ ،ِٗٝڀًبً ٕٛؿاعتِٗٚ .يف ايعامل اٱه َٞ٬أٜٔاڄ ٜنٚك َٜ٬ني املوًُني ،ايٌٝع١
ٚايوٓٸ ،١ايهعب ١املٌلٻؾٚ ،١قرب ايٓيبٸ ا٭نلّ| ٚأٌٖ بٝت٘^ٚ .ػريٴ َجاٍڈ عً ٢فيو
املوري ٠املً ١ْٝٛٝيًنٚٸاك املوٝشٝٸني ٚايوٓٸٚ ١ايٌٝع ١يف طكٛي أكبع ١ٝٓٝاٱَاّ اؿوني×
يف ايعلام.
ٚيف اؿكٝك ١إٕ َا قاّ ب٘ ايربٚتوتاْت َٜٛاڄ ػا ٙاملناكات ايهاثٛيٝهٝٸ ١مل
ٜٓبعح َٔ ًإٔڈ ؿٜينٸ ؾكط ،إمنا نإ ٚكاٖ٤ا اْتٗامٴ ايوٝاهٝٸني ملعتكـات سلن١
اٱُ٬غ ايـٜينٸٚ .لـ فيو اي ّٛٝيف ايٖٛٸاب ١ٝعٓـ أٌٖ ايوٓٸ ;١إف ٜتقكٻع ٕٛببعضڈ َٔ
َعتكـاتِٗ ايباطً ١املتوتٿل ٠يف نتب أه٬ؾِٗ; يٝربٿكٚا َٛاقؿِٗ ايوٝاهٜٚ ،١ٝعاكٓٛا
اينٜاك.٠

الهىاهش

(3) Linda Kay Davidson and David M., 2002, Gitlitz; Pilgrimage from the Ganges to
Graceland, an Encyclopedia, Manufactured in United States of America.
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ؽٕر ٚالغٗطاُ يف األدٖاُ اإلهلّٗٛ
حتمٗنٌ وكارُ
د .هحوذ حسي ٌعقىتٍاى
ترجوة :د .حسي ًصر

خالؽ ٌٛــــــ
توتؼـّ ٖق ٙايـكاه ١املٓٗر ايُٛؿ ٞع ايتشًٚ ،ًٞٝا٭هًٛب املكاكٕ; يًتشكٝل يف
ُٛك ٠ايٌٝڀإ يف ايهتب ايج٬ث :١ا٭ؾوتا; ٚاٱلٚ ;ٌٝايكلإٓ ايهلٚ ،ِٜإعاؿ ٠قلا٠٤
آكا ٤أتباع ٖق ٙا٭ؿٜإ يف ايِٛك اٱهابٚ ١ٝايوًب ١ٝيًٌٝڀإٚ ،ؿكد ١تـػټً٘ ْٚؿٛف.ٙ
أٖلميإ ا٭ؾوتا ،بِؿت٘ ػايكاڄ يف تكـ ِٜأٖٛكاَنؿا يف ا٭ؾوتا املتأػٿل ٜتعاكض َع
ُٛك ٠ايٌٝڀإ يف ايهتاب املكـٻيٚ ،إبًٝى يف ايكلإٓ ،بِؿت٘ كًٛقاڄ ٚيٝى ػايكاڄ.
ٜكـٿّ ايهتاب املكـٻي ايٌٝڀإ بِؿت٘ نا ٓ٥ڄا قبٸ ڄا اـري يٲْوإٚ ،أٜٔاڄ نا ٓ٥ڄا
ًلٸٜل ڄا ٚعع ِٝايكـك ،٠ميهٓ٘ اؿً ٍٛيف بـٕ اٱْوإ .أَا ابًٝى يف ايكلإٓ ؾكـ متٸ
تِٜٛل ٙبِؿت٘ كًٛقاڄ كتاكاڄٚ ،قـ اػتاك ايٌلٸ ٫ٚ ،ميًو َٔ ايكٛٸ ٠إ٫چ إغلا ٤ايبٌل.
ت ٖاٌَٚ ١ٝغري ُشٝش ١يًٌٝڀإ ٌْأت عرب اينَإ يف ثكاؾٖ ١قٙ
ٜٛدـ أٜٔاڄ ؼً ٬ٝٷ
ا٭ؿٜإَ ،جٌ :تأي ٘ٝايٌٝڀإ يف ايـ ٜٔاينكاؿًيتٚ ،قـكت٘ عً ٢ايتـػټٌ يف أَٛك
ايهآ٥ات; أَا يف املوٝش ١ٝؾشًٛي٘ يف أدواؿ ايٓايٚ ،ايٓعل ٠اٱهابٝٸ ١ي٘ٚ ،عباؿ٠
ايٌٝڀإ; ٚنقيو ايٓعل ٠اٱهاب ١ٝيًٌٝڀإ يف عًِ ايهٚ ّ٬ايعلؾإ اٱهَٞ٬ٸ.

عزض املضأل ٛــــــ
يكـ ًػًت َوأي ١ايٌلٸ ع ٚػاُٸ ڄ ١ٳؿ ٵٚك ايٌٝڀإ يف ظٗٛك ايٌلٚك يف ايعامل
بٌهٌڈ عاّٸ ع أفٖإ ايبٌل َٓق قـ ِٜا٭ٜاّ ٫ٚ ،تهاؿ تٛدـ ثكاؾ١څ أ ٚؿٜٔٷ ٜ ٫هٕٛ
ؾٗٝا ْعريٷ يًٌٝڀإ .ؾإي٘ ايٌلٸ املِل« ٟهت»(«ٚ )1ؿ ٟإت بٛيٝى» ايْٛٝاْٚ )2(ٞايعؿاكٜت
ٚايك ٣ٛايٌٝڀاْ ١ٝيف ؾهل اجملٛي قبٌ مكاؿًت يف إٜلإ ايكـمي ١منافز َٔ ٖقا
ايكب.)3(ٌٝ
املوأي ١ا٭هاه ١ٝيف ٖق ٙايـكاهُٛ ٖٞ ١ك ٠ايٌٝڀإ يف أكبع ١أؿٜإ إهل،١ٝ
ٚث٬خ نتب :ا٭ؾوتا; ايهتاب املكـٻي; ٚايكلإٓ ايهل .ِٜتلهِ ؿكاهٖ ١ق ٙايهتب
ُٛك٠ڄ يًٌٝڀإ ،هٛا ٤ناْت إهاب ١ٝأ ٚهًبَٚ ،١ٝـ ٣قـكت٘ ٬ُٚسٝٸات٘ يًتـػټٌ يف
ايهآ٥اتٚ .تبشح ٖق ٙاملكاي ١أٜٔاڄ ٚؼًڍٌ بايتؿِ ٌٝا٭عُاٍ اييت ألنٖا أتباع ٖقٙ
ا٭ؿٜإ بـٳ ٵٚكِٖ; يتٝٓٛض ُٛك ٠ايٌٝڀإ يف نتبِٗ املكـٻه ١أ ٚايتشلٜـ ٚايبٹ ٳـع اييت
أسـثٖٛا س ٍٛفيو.
 َٔٚايٛآض إٔ ٖق ٙاملكاي ١تعترب إٔ ايـ ٜٔاينكاؿًيت أسـ ا٭ؿٜإ اٱهلٝٸٚ .١مبا
إٔ إثبات ٖقا ا٭َل يٝى َٔ ًُب َٛٓٛعٓا ؾوٛف ْعتقك عٔ إٜلاؿ ٚدٗات ايٓعل
املؼتًؿ ١يًباسجني يف ٖقا ايباب.

أِزمياُ يف األفضتا ــــــ
ايـ ٜٔايق ٟعلٓ٘ مكاؿًت نإ ٜعترب ٙتٛسٝـٜاڄٜٚ ،تٛدٻ٘ إىل أٖٛكاَنؿا .يف
َٔ نتاب ا٭ؾوتاٚ ،يف َعلض اؿـٜح عٔ عِٓل ايٌلٸ ،دا ٤ايهّ٬
قوِ
س ٍٛكٚغ هٝٸ ٧بِؿت٘ كًٛقاڄ« :يف ايبـا ١ٜؼـٸخ ٖقإ ايلٚسإ ايتٛأَإُٖٚ ،ا يف
ايؿهل ٚايكٚ ٍٛايعٌُ ،أسـُٖا :دٝٿـٷ; ٚاٯػل :هٝٸ َٔٚ .٧بني ٖق ٜٔايلٚسني ٚقع
اػتٝاك ا٭بلاك عً ٢اؿكٝكٞٸ ايِاؿم َُٓٗاٚ ،يٝى ا٭ًلاك»(ٚ .)4يهٔٵ بعـ مكاؿًت
سًډت ايجٓ ١ٜٛقٌٸ ايتٛسٝـ َٔ« :ػ ٍ٬ؼًْ ٌٝعلٜات عًُا ٤ا٭ؾوتا ٌِْ إىل ْتٝذ١ٺ
َؿاؿٖا إٔ ايػايب ١ٝايععُ َِٗٓ ٢ىتًؿَ ٕٛع ْعل ١ٜإٔ ؿ ٜٔمكاؿًت نإ ثٜٓٛٸ ڄاٚ ،أْ٘
ٖ ٛايق ٟاقرتغ سلب أٖلميإ ٚأٚكَنؿٚ ،ايكً َِٗٓ ٌٝايقٜ ٜٔكبً ٕٛثٜٓٛٸ ١كهاي١
 ،بٌ اعتُـٚا عً ٢نتاب
مكاؿًت مل ٜكـٿَٛا أٟٸ ؿيٌٝڈ عًَ ٢ـٸعاِٖ َٔ نتاب
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ا٭ؾوتا املتأػٿل»(ٜ .)5ل ٣عًُا ٤ا٭علام إٔ ايجٜٓٛٸ ١يف ْعل ١ٜاـًل املٛدٛؿ ٠يف ا٭ؿٜإ
اٱٜلاْ ١ٝتعٛؿ إىل ايهتابات اييت ٴؿٚٿْت بعـ مكاؿًتَ ،جٌ :نتاب ايؿٓـٜـاؿُٛ .ك٠
أٖلميإ َكابٌ أٖٛكاَنؿا تٔؼٻُت نجرياڄ ،عٝح ظٗل أٖلميإ عً ٢أْ٘ ػايلٷ ععِٝ
ايكـك ٠إىل داْب أٖٛكا .دا ٤يف ايكوِ ا٭ٚٸٍ َٔ ايؿٓـٜـاؿ إٔ أٖلميإ ٜكـّ عً٢
ؽلٜب ٚتـَري هتٸ عٌلَ ٠ـ١ٜٓڄ عاَل ٠٭ٖٛكاَنؿا« :أٚٸٍ أكضڈ ٚبًـ طٝب ػًكتٴ٘ أْا
أٖٛكاَنؿا نإ يف َٓڀك( ١إٜلإ ٜٚر)ط= قلٜب َٔ ١ػٛاكمّص ،عًٓ ٢ؿاف ْٗل (ؿاٜتا)
ايڀٝٸبٚ،بعـ فيو دا ٤أٖلميإ ،ايق ٟنًچ٘ َٛتٚ ،ػًل تٓٸٓٝاڄ َٔ ْٗل ؿاٜتاٚ ،ايٌتا٤
ايق ٟػًك٘ ايعؿاكٜتٚ ،هًډڀُٗا عً ٢ايعامل; يٓٝاُبين ايعـاٚ .)6(»٤نقيو اًتبو َع
مكاؿًتٚ ،قِـ ٖ٬ن٘ .يكـ نإ ِٜؿ٘ أثٓا ٤سلب٘ َع٘ غايل ايعامل ايٌلٸٜل ٚػايل
ايٌٝاطني( َٔٚ ،)7ثِٸ ىاطب مكاؿًت قا٬٥ڄ« :أٖلميإ املؼاؿع ػايل عامل ايٌلٸ ،قاٍ
ي٘ َلٸ ڄ ٠أػل :٣بأٟٸ نًُاتٺ هٛف تتػًډب عًٞٻ ٚتڀلؿْ َٔ ٞعٓـى؟ بأٟٸ أهًش١ٺ هٛف
ٜتِٸ ايتػًڊب عً ٢كًٛقات ٞع أْا أٖلميإ ع ٜٚڀلؿِْٗٚ؟»( .)8بايٓعل إىل ٖقا ايُٛـ ْل٣
أٖلميإ ،ايق ٟنًچ٘ َٛتٷ ،بكٛٸ ٺ ٠ععٚ ١ُٝبِؿت٘ ػايكاڄ دلٻ ِْـ ايعامل إىل ايٌلٸ
ٚايعٜ ،ّ٬كـ َكابٌ أٖٛكاَنؿا ٚمكاؿًتٖ .ق ٙايِٛك ٭كٚاغ ايٌلٸ تولٻبت إىل ايجكاؾ١
ايػلبٝٸٚ ١املوٝشٝٸ ،١ستٸ ٢إٔ ايبعض ٜعتكـ ٕٚإٔ نًًُ« ١لٸ» يف ايًػ ١اٱلًٝنٌَ ١ٜتكچ١
َٔ نًُ« ١ؿٜـ» ايؿاكهٜ ،١ٝك ٍٛكٚبلت ٖ« :ّٛٝميهٔ فنل بعض أكٚاغ ايٌلٸَ ،جٌ:
اؾٛع ٚايعڀٍ ٚايػٔب ،ايػڀله ،١اؿوـ ،ايهقب ،اؾؿاف ،ايٌتا ،٤ا٭عُاٍ
ايوٝٸ ١٦يًٓواٚ .٤ا٫هِ ايعاّٸ يهٌٸ تًو ا٭كٚاغ ٖ« ٛؿٜـ» ،ايق ٟأُبض ٜٴهتب ؾُٝا بعـ
بٗقا ايٌهٌ  ٖٛٚ ،DIVا٭ٌُ ايق ٟدا٤ت َٓ٘ ايهًُ ١اٱْهًٝنٚ .)9(Devil ١ٜقـ
اهتُلٸت ٖق ٙايعًُ ١ٝإىل ا٭ؿٜإ اينكؾاْٚ ١ٝاملاْ ١ٜٛسٝح متٸ تكـ ِٜايٌٝڀإ (آم)
بِؿت٘ أّٸ ايٌلٚكٚ...« :اـ ١ُ٬أْ٘ يف ايهتابات املاْٜ ١ٜٛعٗل (آم) بِؿت٘ أٌُ ايٌلٸ.
إْ٘ ٜتذًچ ٢يف ث٬خ ُٛك :ايػؿً ١اييت ػعٌ عٝين اٱْوإ َػُٔ١ڄ أَاّ َِريَ ٙا ٚكا٤
ايڀبٝع( ٞاؿغچ)ٚ ،ايٌٗٚ ،٠ٛاؿلْ»(.)10

الغٗطاُ يف الهتاب املكدَّظ ــــــ
اعترب ايهتاب املكـٻي إٔ ايجُل ٠املُٓٛع ١يف قِٸ ١آؿّ ٚسٛا ٖٞ ٤املعلؾ:١
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«ٚأ ٢ُٚاٱي٘ ايلبٸ آؿّ قاٍ َٔ« :مجٝع ًذل اؾٓٸ ١تأنٌٚ ،أَا ًذلَ ٠علؾ ١اـري
ٚايٌلٸ ؾ ٬تأنٌ َٓٗا ،ؾ ّٛٝتأنٌ َٓٗا متٛت َٛتاڄ»( .)11ؿػٌ ايٌٝڀإ اؾٓٸ ١عً٢
ًهٌ سٝٸ ٺٚ ،١قاٍ :اهلل مل ٜٴ ڇل ٵؿ يٲْوإ إٔ ٜعلف اـري ٚايٌلٸ« ،ؾكايت امللأ ٠يًشٝٸ:١
«َٔ مثل ًذل اؾٓٸْ ١أنٌٚ ،أَا مثل ايٌذل ٠اييت يف ٚهط اؾٓٸ ١ؾكاٍ اهلل٫ :
تأن ٫ٚ ،َ٘ٓ ٬متوٸا ;ٙي ٬٦متٛتا» ،ؾكايت اؿٝٸ ١يًُلأ« :٠ئ متٛتاٚ ،يهٔٸ اهلل ٜعلف
أْهُا  ّٜٛتأن َٔ ٕ٬مثل تًو ايٌذل ٠تٓؿتض أعٓٝهُاٚ ،تِريإ َجٌ اهلل ،تعلؾإ
اـري ٚايٌلٸ»(ٖٓ َٔٚ .)12ا ْل ٣إٔ ايٌؼّ ايق ٟؿعا اٱْوإ يًُعلؾ ١نإ ايٌٝڀإ،
ٚيٝى اهللٚ .أٜٔاڄ يف إلَ ٌٝتٸ ،٢يف َٛادٗ ١ايٌٝڀإ َع املوٝضٜ ،بـ ٚايٌٝڀإ
بِٛك ٠نأ٥ڈ قٟٛٸ« :ثِٸ أػق ٙأٜٔاڄ إبًٝى إىل دب ڈٌ عاٍڈ دـٸ ڄاٚ ،أكا ٙمجٝع ممايو
ت يَٚ .)13(»ٞجٌ فيو
ت ٚهذٳ ٵـ ٳ
ايعامل ٚفـٖاٚ ،قاٍ ي٘« :أعڀٝو ٖق ٙمجٝعاڄ إٕٵ ػلٳ ٵك ٳ
دا ٤يف إل ٌٝيٛقا س ٍٛقٛٸ ٠إبًٝى ٚمتهٚ« :٘ٓٝقاٍ ي٘ إبًٝى :يو أعڀٖ ٞقا ايوًڀإ
نًچ٘ ٚفـٖٴ ٻٔ; ٭ْٸ٘ إيٞٻ قـ ؿٴؾٹعٚ ،أْا أعڀ ٘ٝملځ ٵٔ أكٜـ»(ٚ .)14ؾكاڄ هلق ٙا٭َجًَٔ ١
ايهتاب املكـٻي ٜٴِٛٻك ايٌٝڀإ يف أفٖإ املوٝشٝٸني ععِٝٳ ايكـك« :٠اُشٛا ٚاهٗلٚا;
٭ٕ ابًٝى ػُِهِ نأهـٺ ما٥ل هًَ ٍٛتُواڄ َٳ ٵٔ ٜبتًع٘»(ٖٚ .)15قا ا٭هـ اينا٥ل
تتعاظِ قٛٸت٘ ،عٝح وٌٸ يف ايبٌلٜٚ ،وًب َِٓٗ اٱكاؿٚ ٠ايكٛٸٚ .)16(٠ؾٔ٬ڄ عٔ فيو
ؾكـ دا ٤يف ايعٗـ اؾـٜـ فنل ايٌٝاطني ٚكٝ٥وِٗٚ ،امس٘ «بعًنبٚٚ .)17(»ٍٛكؿ اهِ
«ايـدٸاٍ» عً ٢أْ٘ ابٔ ايٌٝڀإٚ ،هٛف ىلز يف آػل اينَإ َٔ ايبشلٜٚ ،وتُـٸ قٛٸ ڄ٠
عع َٔ ١ُٝايتٓٸني ،ايق ٖٛ ٟايٌٝڀإ ْؿو٘(ٚ« :)18هذـٚا يًتٓٸني ايق ٟأعڀ ٢ايوًڀإ
يًٛسٍٚ ،هذـٚا يًٛسٍ قاً٥نيَ( :ٳ ٵٔ َٖ ٛجٌ ايٛسٍ؟ َٳ ٵٔ ٜوتڀٝع إٔ واكب٘؟).
ٚأڂعڀٞٳ ؾُاڄ ٜتهًچِ بععاٚ ِ٥ػاؿٜـٚ ،أڂعڀ ٞهًڀاْاڄ إٔ ٜؿعٌ اثٓني ٚأكبعني ًٗلاڄ،
ؾؿتض ؾُ٘ بايتذـٜـ عً ٢اهلل; يٝذـف عً ٢امس٘ٚ ،عًَ ٢وهٓ٘ٚ ،عً ٢ايوانٓني
يف ايوُاٚ ،٤أڂعڀ ٞإٔ ِٜٓع سلباڄ َع ايكـٿٜوني ٜٚػًبِٗٚ ،أعڀ ٞهًڀاْاڄ عً ٢نٌٸ
قب١ًٝٺ ٚيوإ ٚأَٸ ،١ؾوُٝذٸـ ي٘ مجٝع ايوانٓني عً ٢ا٭كض ،ايق ٜٔيٝوت أمساِٖ٩
َهتٛب١ڄ َٓق تأهٝى ايعامل يف هؿل سٝا ٠اـلٚف ايق ٟفٴبض»(ٖ .)19قا ايهأ٥
املتٛسٿٍ ايق ٟميتًو قٛٸ ٠ايٌٝڀإ هٛف ٴٜبٵ ٳعـٚ ،بإنُاٍ ايّٓٸ هٝتِٸ اؿـٜح أٜٔاڄ
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عٔ سٛٝإڈ آػل ىلز َٔ ا٭كضٚ ،عَ٬ت٘ ايعـؿ ٖٓ« :666ا اؿهَُ :١ٳ ٵٔ ي٘ ؾٗ ٷِ
ؾًٝشوب عـؿ ايٛسٍ ،ؾإْ٘ عـؿ إْوإ ٚعـؿ :ٙهتٸُٚ ١٦هتٸٚ ١هتٸٖ .)20(»ٕٛقا ايعـؿ
 ،666ايق ٖٛ ٟكَن اؿٛٝإ ايٛسٌ ،ٞهِٝبض كَناڄ يًٌٝڀإ يف عكا٥ـ عٳ ٳبـ٠
ايٌٝڀإٚٚ .ؾكاڄ يلٜ٩ا ٜٛسٓٸا هب عً ٢ايٓاي إٔ ىتاكٚا بني ٖق ٜٔايڀلٜكني :طلٜل
ايهأ٥ٴ ايٛسٌ ٞتابعٷ يًٌٝڀإ; ٚطلٜل املوٝض اٱْوإ(ٚ )21يف ايٓٗا ١ٜهٛف ٜتِٸ
ايكٔا ٤عًٖ ٢قا ايها ٔ٥ايٛسٌٞٸ بِؿت٘ ٓـٸ املوٝضٚ ،نقيو عً ٢ايٌٝڀإ أٜٔاڄ
يف ايِلاع ايٓٗاٞ٥ٸ بٚ ِٗٓٝبني ايوٝـ املوٝض(.)22

إبمٗط يف الكزآُ ــــــ
« ٞايٌٝڀإ» «ٚإبًٝى»ٚ .قـ تهلٻكت نًُ١
ٜقنل ايكلإٓ ايهل ِٜامسٳ ٵ
«إبًٝى» ناهِڈ ػاْٸ يًٌٝڀإ إسـ ٣عٌلَ ٠لٸ ڄ ٠يف ايكلإٓ ايهل .)23(ِٜطبعاڄ
ايٌٝڀإ نكٛٸ ٺًٝ ٠ڀاْ ١ٝيٝى ًلٸاڄ بڀبٝعت٘ٚ ،يهٓٸ٘ نأ٥ٷ َٴهًډـٚ ،قـ اػتاك
طلٜل ايٌلٸ ٚايعِٝإ بإكاؿت٘ ﴿ :ٳٚإڇفٵ قڂ ڃًٓٳا يٹًڃُٳ٬ځ٥ٹهځ١ٹ اهٵذٴـٴٚا ٯؿٳّٳ ؾځوٳذٳـٴٚا إڇ٫ډ ڇإبٵًٹٝىٳ
هبٳلٳ ٚٳنځإٳ َٹٔٵ ايڃهځاؾٹلڇٜٔٳ﴾ (ايبكلٚ .)34 :٠هبب اهتهباك ايٌٝڀإ
ځأبٳٚ ٢ٳاهٵتٳ ڃ
ٚعِٝاْ٘ ٖ ٛا٭ْاْٚ ١ٝايهٹ ٵبل﴿ :قځاٍٳ ٜٳا ڇإبٵًٹٝىٴ َٳا ٳَ ٳٓعٳوځ ځإٔٵ تٳوٵذٴـٳ يٹُٳا ػٳًځكڃتٴ ٹبٝٳـٳٟٻ
ػٝٵلٷ ٹَٓٵ٘ٴ ػٳًځكڃتٳٓٹَ ٞٹٔٵ ْٳاكڈ ٚٳػٳًځكڃتٳ٘ٴ َٹٔٵ طٹنيڈ﴾
هبٳلٵتٳ ځأّٵ نڂٓتٳ َٹٔٵ ا ڃيعٳايٹنيٳ * قځاٍٳ ځأْٳا ٳ
ځأهٵتٳ ڃ
(ْ 75 :ع ٚ .)76قـ طڂلؿ ايٌٝڀإ َٔ اؿٔل ٠اٱهلٝٸ ١بعـ ٖقا اَ٫تشإٚ ،أُبض
ًَعْٛاڄ .نُا أْ٘ مل ٜهٔ أبـاڄ قٜٛٸاڄ إىل ؿكد ١إٔ ٜكـ َكابٌ اهللٚ ،يهٓٸ٘ كًٛمٷ ؼت
ػًځكځٗٴِٵ ٚٳػٳلٳقڂٛا يځ٘ٴ بٳٓٹنيٳ ٳ ٚٳبٓٳاتٺ ٹب ٳػٝٵلڇ
دعٳًڂٛا هللٹ ًٴلٳنځا٤ٳ ايڃذٹٔٻ ٚٳ ٳ
تِلټف ايكٛٸ ٠اٱهلٚ﴿ :١ٝٳ ٳ
عٹًڃِڈ هٴبٵشٳاْٳ ٴ٘ ٳ ٚٳتعٳايځ ٢عٳُٻا ٜٳِٹؿڂٕٛٳ﴾ (ا٭ْعاّ.)100 :
وب ايكلإٓ ٖ ٛكًٛمٷ َٴؼٝٻلٚ ،قـ اػتاك طلٜل
مما هبل ٜتبٝٻٔ إٔ ايٌٝڀإ عځ ٳ
 ٚچ
ايٌلٸ .يقيو َٔ سٝح ػًك٘ ٚاْتواب٘ إىل اهلل َجً٘ َجٌ بكٝٸ ١املؼًٛقاتٜ ،تُتٻع غريڈ
 .)24(»ٞبايڀبع قٛٸ٠
تهٜٛينٸ َٔٚ ،سٝح متلټؿٚ ٙاػتٝاك طلٜك٘ يـ« ٜ٘قبضٷ تٌلٜع ٸ
ايٌٝڀإ ٚاػتٝاك ٙتلدع إىل ايتٛسٝـ ا٭ؾعاي ٞهللٚ ،يهٔٵ ٚؾكاڄ ٭ؾعاي٘ ايكبٝش ١تٓوب
أؾعاي٘ إيْ ٘ٝؿو٘ٚ .ميهٔ تعلٜـ ٖق ٙايع٬ق ١يف ًهٌ ايع٬ق ١ايڀٛي ١ٝبني ايعًچ١
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وب إىل اهلل ٚايكـك ٠اٱهلٝٸْ َٔٚ ;)25(١اس١ٝٺ
ٚاملعًٖٚ .ٍٛهقا ؾإٕ أؾعاي٘ َٔ ْاس١ٝٺ ٴتٓٵ ٳ
أػلٚ ،٣ؼت عٓٛإ ايٌلٸ ،تٴٓوب إيٚ ٘ٝسـ.ٙ
وب ايكلإٓ ٖ ٛاٱغلاٚ ٤ػـاع املَٓ٪ني ،ايقٚ ٟكؿ ؼت
ٚعًُ٘ ا٭هاه ٞعځ ٳ
أمسا ٤كتًؿ َٔ ،١قب :ٌٝايٛهٛه ،)26(١ايٓنؽ( )27ايٓذ )28(٣ٛايـع ،)29(٠ٛايٛس،)30(ٞ
اهلُنات( ،)31املىٸ(ٚ .)32عً ٘ٝؾٜ ٬ٴوُٳض يًٌٝڀإ إٔ ٜتوًډط عً ٢ايٓايٚ ،وٌٸ ؾ،ِٗٝ
ٚيٝى ي٘ هًڀا ٷٕ عً ٢ايهاًَني َٔ ايٓاي ٚا٭ْبٝا ٤املؼًِني( ٫ٚ ،)33عً ٢ها٥ل ايٓاي
إفا آَٓٛا باهلل﴿ :إڇْٻ٘ٴ ځيٝٵىٳ يځ٘ٴ هٴ ڃًڀځإٷ عٳًځ ٢ايډقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٚٳعٳًځ ٢ٳكبٿٗڇِٵ ٜٳتٳٛٳنډًڂٕٛٳ * ڇإْٻُٳا
ه ڃًڀځاْٴ٘ٴ عٳًځ ٢ايډقٹٜٔٳ ٜٳتٳ ٳٛيډ ٵْٛٳ٘ٴ ٚٳايډقٹٜٔٳ ٖٴِٵ بٹ٘ٹ َٴٌٵلڇنڂٕٛٳ﴾ (ايٓشٌ 99 :ع ٜٓٚ .)100بػٞ
ٴ
ايتقنري إٔ توًڊط ايٌٝڀإ عً ٢ايقٚ ٜٔقعٛا يف ػـاع٘ يٝى َٔ ايٓٛع ايقٜ ٟوًبِٗ
شلٿ ٚٳٚٳعٳ ٵـتٴهڂِٵ
ٌ ٵٝڀځإٴ يځُٻا قڂٔٹٞٳ ا ځ٭َٵلٴ ڇإٕٻ اهللځ ٚٳعٳـٳنڂِٵ ٚٳعٵـٳ ايڃ ٳ
سلٿ ١ٜا٫ػتٝاكٚ﴿ :ٳقځاٍٳ اي ٻ
ذبٵتٴِٵ يٹ ٞؾځ٬ځ
ځؾأځػٵًځؿڃتٴهڂِٵ ٳَٚٳا نځإٳ يٹ ٞعٳځًٝٵهڂِٵ َٹٔٵ هٴ ڃًڀځإڈ ڇإ٫ډ ځإٔٵ ؿٳعٳ ٵٛتٴهڂِٵ ؾځاهٵتٳ ٳ
تٳًڂَٛٴْٛٹ ٞٳٚيڂَٛٴٛا ځأْٵؿڂوٳهڂِٵ﴾ (إبلاٖ.)22 :ِٝ
ٜٓوب ايكلإٓ ايهل ِٜعٌُ ايٛهٛه ١ايٌٝڀاْ ٞتاك٠ڄ إىل إكاؿ ٠اٱْوإ ْؿو٘،
دعٳًڃٓٳا
ايق ٟأٓش َٔ ٢أتباع ايٌٝڀإ; ٚتاك٠ڄ هعً٘ ؼت اهلٚ ١ُٓٝايكٛٸ ٠اٱهل ﴿ :١ٝڇإْٻا ٳ
ٌٝٳاطٹنيٳ ځأ ٵ ٚٹيٝٳا٤ٳ يٹًډقٹٜٔٳ ٫ځ ٜٴ٪ٵ ٹَٓٴٕٛٳ﴾ (ا٭علافٖٚ .)27 :ق ٙايتٻ ٳبع ١ٝيًٌٝڀإ  ٫تعين أْ٘
اي ٻ
وٌٸ ؿاػٌ اٱْوإٚ ،يهٔٵ يف اؿـٸ ا٭قِٜ ٢ه ٕٛقلٜٓاڄ يٜ٘ٚ ،عٌُ عً ٢إغلا:٘٥
ً ٵٝڀځاْاڄ ؾځٗٴٛٳ يځ٘ٴ قځلڇٜٔٷ﴾ (اينػلفٚ .)36 :يف
﴿ ٳَٚٳٔٵ ٜٳعٵٍٴ عٳٔٵ فٹنڃلڇ ايلٻسٵُٳٔڇ ْٴ ځك ٿٝضٵ يځ٘ٴ ٳ
ايكلإٓ ايهل ِٜأٜٔاڄ إفا يبٸ ٢أس ٷـ ؿع ٠ٛايٌٝڀإ باػتٝاكٚ ،ٙأطاع أَل ،ٙؾكـ عبـ ٙيف
ٌ ٵٝڀځإٳ إڇْٻ٘ٴ يځهڂِٵ عٳ ٴـٚپ ٴَبٹنيٷ﴾ (ٜى:
ايٛاقع ﴿ :ځأيځِٵ أځعٵٗٳـٵ ڇإ ځيٝٵهڂِٵ ٜٳا ٳبٓٹ ٞآؿٳّٳ أځٕٵ ٫ځ ٳت ٵعبٴـٴٚا اي ٻ
.)60

دراص ٌٛوكارٌ ٛــــــ
يف ايـكاه ١املكاكْ ١يِٛك ٠ايٌٝڀإ يف ٖق ٙايهتب ايج٬ث ،١نُا بٝٻ ٸٓا ،هب
إٔ منٝٿن بني َٛٓٛعني:
ا٭ٚٸٍ :فلٸؿ ا٫يتؿات إىل ِْٖ ْٛق ٙايهتب ٚتِٜٛلٖا يًٌٝڀإ.
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ايجاُْٛ :ٞك ا٫ملاف اييت تٌهډًت يف ٖٛاٍَ ايِٓ ْٛايلٝ٥وٚ ،١يف اجملاٍ
ايجكايف هلق ٙايـٜاْات; ٭هباب كتًؿ ١عًَ ٢لٸ اينَإ.
يقيو ٚبايٓعل إىل ٖق ٜٔا٫ػاٖني هٓك ّٛبٗق ٙايـكاه ١املكاكْ ١بُٗٓٝا.

1ـ املكارٌ ٛوَ حٗح الٍؾٕص األؽمّٗ ٛــــــ
أُبض َٔ ايٛآض َٔ ،ػ ٍ٬ايِٛك اييت هكٓاٖا ٭ٖلميإ يف ا٭ؾوتا ،أْ٘
ٜٛدـ ُٛكتإ يًٌٝڀإ ٚايك ٣ٛايٌٝڀاْ ١ٝيف ا٭ؾوتا املبهڍل ٚاملتأػٿل(َ .)34ع أْ٘ يف
( ،)Ducensne Guilleminإٔ ايجٓ ١ٜٛدن٤ٷ
باب ايجٜٓ ١ٜٛعتكـ بعَِٔٗ ،جٌ :ؿًٔٚ
َٔ ايؿهل اٱٜلاْ.)35(ٞ
َٔ ايلٚغ ايٌلٸٜل بِؿت٘
ٚنٓٸا قـ قًٓا :إٕ ٖق ٙايجٓ ١ٜٛيف ا٭ؾوتا تبـأ َٔ
تٛأَاڄ يع «هٓٝت َ »ٛٓٝط= ايلٚغ اـٝٿلصٚ .يهٔٸ ٖق ٙايجٓٚ ١ٜٛنٝؿٝتٗا ناْت َٛٓٛع
تؿورياتٺ كتًؿ ;١٭ٕ بعِٔٗ ٜعتربٖا ثٓ ١ٜٛأػ٬قٜٚ ،١ٝؿوٿل ٖق ٜٔايلٚسني (اـٝٿل;
ٚايٌلٜل) بأُْٗا كًٛقإ أػ٬قٝٸإٚ ،ؾهل دٝٸـ ٚهٝٸٚ ;)36(٧يف املكابٌ ٜتشـٻخ ايبعض
اٯػل عٔ ثٓ ١ٜٛػايكٝٸٚ ،١فيو اعتُاؿاځ عً ٢ا٭ؾوتا املتأػٿل ،أ ٟإٕ ٖٓاى ػايكني يف
ٖقا ايعامل :ػايك ڄا يًؼري; ٚػايك ڄا يًٌلٸ(.)37
ٖ ٞثٜٓٛٸ ١أػ٬ق١ٝ
ٜٚبـ ٚإٔ ايتؿوري ا٭ٚٸٍ ٖ ٛايِشٝض; ٭ٕ ايجٓ ١ٜٛيف
نُا ؾوٻلٖٚاٚ .بايڀبع َع تكاؿّ اينَإ ٚايتشلٜـ ايق ٟطلأ عًٗٝا بايتـكٜر أُبض
ڎ ٚاسـ َع أٖٛكاَنؿا(ٚ ،)38متٸ اهتبـاٍ ايلٚغ ايٌلٸٜل
ايلٚغ اـٝٿل «هٓٝت َ »ٛٓٝيف ُـ
تٚ ،ػايلٴ ايعٚ ّ٬ا٭َلاض(.)39
َ »ٛٓٝبأٖلميإ ،ايق ٟنًچ٘ َ ٛٷ
«
 َٔٚايڀبٝعٞٸ أْ٘ هب ا٫عرتاف إٔ ْكـ ايجٓ ١ٜٛاـايك ١ٝيف ايتاكٜؽ املتأػٿل يعًِ
ايه ّ٬اينكاؿًيت هٝه ٕٛيِاحل ايتؿوري ا٭ٚٸٍ يف بعض ايؿرتات اييت متٸ ؾٗٝا قبٍٛ
وب ن ٬ايتؿوري ،ٜٔؾإٕ
ايتشلٜـ يف ا٭ؾوتا املٛدٛؿٚ .يهٔٵ بٌهٌڈ عاّٸٚ ،عځ ٳ
ُٛك ٠ايٌٝڀإ يف ا٭ؾوتا هًبٝٸًٚ ١لٸٜلَ ،٠ع ٖقا ايؿلم ٖٛٚ ،أْ٘ يف ا٭ؾوتا املتأػٿل;
َ ٛٓٝإىل أٖلميإ ،أُبض ٜتُتٻع بكٛٸ ٺ ٠نبري ،٠إىل إٔ متٸ
ٚبتشٛټٍ ايلٚغ ايٌلٜل
تأي ٘ٗٝيف ْٗا ١ٜا٭َل .أَٸا ُٛك ٠ايٌٝڀإ يف ايهتاب املكـٻيٚ ،هٛا ٤نٓٸا ْكبٌ
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ْ ،لؾض أ ٸ
ٟ
بايتأثري ايق ٟأسـث٘ أٖلميإ ا٭ؾوتا ؾ ٘ٝأ ٚنٓٸاَ ،جٌ ؿًٔٚ
ًهٌڈ َٔ أًهاٍ ايتأثري ،بايلغِ َٔ اٱقلاك بايتٌاب٘ بُٗٓٝا(ٚ ،)40يهٔٵ عً ٢ايلغِ
َٔ ا٫ػت٬ف بني أٖلميإ اـايل َع ايٌٝڀإ املؼًٛم يف ايهتاب املكـٻي ٚايكٛٸ٠
احملـٚؿ ٠يًٌٝڀإ يف ايهتاب املكـٻي ،ؾإٕ تٌاب٘ متهني ايٌٝڀإ يف ٖقٜٔ
ايهتابني  ٫ميهٔ إْهاكٴ .ٙايٌٝڀإ ُاسب ايكـكٜٚ ،٠وتڀٝع َٓشٗا ملځ ٵٔ ٌٜا،)41(٤
َٴلعٹبٷٚ ،ميهٓ٘ اؿً ٍٛيف اٱْوإٚ ،هًب إكاؿت٘(ٜٚ ،)42كـ َع ابٓ٘ َكابٌ ابٔ اهلل،
نُا دا ٤يف ايهتاب املكـٻي س ٍٛأػباك آػل اينَإٚ« :هذـٚا يًتٓٸني ايق ٟأعڀ٢
ايوًڀإ يًٛسٍٚ ،هذـٚا يًٛسٍ قاً٥نيَ( :ٳ ٵٔ َٖ ٛجٌ ايٛسٍ؟ َٳ ٵٔ ٜوتڀٝع إٔ
واكب٘؟)ٚ .أڂعڀٞٳ ؾُاڄ ٜتهًچِ بععاٚ ِ٥ػاؿٜـٚ ،أڂعڀ ٞهًڀاْاڄ إٔ ٜؿعٌ اثٓني ٚأكبعني
ًٗلاڄ ،ؾؿتض ؾُ٘ بايتذـٜـ عً ٢اهلل; يٝذـف عً ٢امس٘ٚ ،عًَ ٢وهٓ٘ٚ ،عً٢
ايوانٓني يف ايوُاٚ ،٤أڂعڀ ٞإٔ ِٜٓع سلباڄ َع ايكـٿٜوني ٜٚػًبِٗٚ ،أعڀ ٞهًڀاْاڄ
عً ٢نٌٸ قب١ًٝٺ ٚيوإ ٚأَٸ ،١ؾوُٝذٸـ ي٘ مجٝع ايوانٓني عً ٢ا٭كض ،ايق ٜٔيٝوت
أمساَ ِٖ٩هتٛب١ڄ َٓق تأهٝى ايعامل يف هؿل سٝا ٠اـلٚف ايق ٟفٴبض»(ٚ .)43ئ ٜأتٞ
املوٝض إ٫چ إفا أت ٢عـٚٸ املوٝض ٫« :ىـعٓٸهِ أسـٷ عً ٢طلٜك١ٺ َا; ٭ْٸ٘ ٜ ٫أت ٞإٕٵ مل
ٜأتٹ ا٫كتـاؿ أٚٸ ڄٜٚ ،٫وتعًٔ إْوإ اـڀ ١٦ٝابٔ اهل ،ٍ٬املكاٚ ّٚامللتؿع عً ٢نٌٸ َا
ٜٴـٵع ٢إهلاڄ أَ ٚعبٛؿاڄ ،ستٸ ٢أْ٘ هًى يف ٖٝهٌ اهلل نإي٘ٺَ ،عٗلڄا ْؿو٘ أْ٘ إي٘ٷ»(.)44
يهٔٸ املٝن ٠ا٭ػل ٣اييت متٝٿن ايهتاب املكـٻي عٔ ا٭ؾوتا ٖ ٞايڀبٝع١
ايجٓاٝ٥ٸ ،١أ ٟإهابٝٸٚ ١هًبٝٸ ١ايٌٝڀإ ،نُا َٖٛ ٛدٛؿٷ يف ايهتاب املكـٻي.
ؾباٱٓاؾ ١إىل ايِٛك ٠ايٌلٸٜلٚ ٠ايوًب ١ٝيًٌٝڀإ يف إٓ ٍ٬ايٓايٚ ،اؿً ٍٛيف
أبـاِْٗٚ ،اييت ُٖٛ ٞك٠څ َلعبٚ ١هًبٝٸ ١يًٌٝڀإٖٓ ،اى ْٛعٷ َٔ ايِټ ٳٛك اٱهابٝٸ١
يًٌٝڀإٜ ،بـ ٚؾٗٝا ٌَؿك ڄا ٚقبٸ ڄا ـري اٱْوإ; َٔ أدٌ إٔ ٜهتوب املعلؾ.١
ٚاـ ١ُ٬أْ٘ متٸ تِٜٛل ايٌٝڀإ يف ايهتاب املكـٻي عً ٢أْ٘ قٟٛپٚ ،يهٓٸ٘ يٝى
هًبٝٸاڄ يًػا.١ٜ
يف اٱهٚ ،ّ٬كغِ أْ٘ يٝى َٔ املوتبعـ ٚدٛؿ بعض ايتأثريات ايڀؿٝؿَٔ ١
ايِٛك ٠اييت قـٻَتٗا املوٝشٝٸ ١عٔ ايٌٝڀإ يف ايجكاؾ ١اٱهَٝ٬ٸَ ،١جٌ :ايـدٸاٍ; ٭ْ٘ ٫
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ٜٛدـ فنلٷ ي٘ يف ا٭ػباك ايٛاكؿ ٠عٔ عَ٬ات ظٗٛك املٗـٟٸ املٛعٛؿ ;)45(#إف قـ ٸ
مت
ايتأنٝـ أنجل عً ٢ايوؿٝاْٞٸ(ٚ ;)46يهٔٸ ُٛك ٠ايٌٝڀإ يف ايكلإٓ بِؿت٘ كًٛقاڄ
أقلب إىل ك ١ٜ٩ايهتاب املكـٻي َٓ٘ إىل أٖلميإ ايؿٓـٜـاؿ احمللٸفَٚ .ع فيو ؾإٕ
ايتعاي ِٝاٱهَٝ٬ٸ ٫ ١تعهى ايِٛك ٠اٱهاب ١ٝيًٌٝڀإ ٚتِلٸؾ٘ ٚسًٛي٘ يف ْؿٛي
ايبٌل نُا َٖ ٛكلٻك يف ايجكاؾ ١املوٝشٝٸٚ .١عً ٢هب ٌٝاملجاٍٚ :كؿ فنل يكا٤ٹ كدٌڈ ب٘
َىٸ َٔ اؾٔٸ ٜٴـع ٢ؾَ ٕٛ٦ع عٝو ٢يف ايهتاب املكـٻي( :ؾًُٸا كأٜ ٣وٛع َٔ بعٝـٺ
كنض ٚهذـ يُ٘ٚ ،لؾ بِٛتٺ ععٚ ،ِٝقاٍَ« :ا يٚ ٞيو ٜا ٜوٛع ابٔ اهلل ايعًٞٸ؟
أهتشًؿو باهلل إٔ  ٫تعقٿبين»; ٭ْ٘ قاٍ ي٘« :اػلٴ ٵز َٔ اٱْوإ ٜا أٜٸٗا ايلٚغ ايٓذى»(.)47
ٖقا ا٭َل َٔ ٚدْٗ ١عل ايتعاي ِٝايعك ١ْٝ٬يٲهٓ ّ٬ـٸ إكاؿ ٠اٱْوإ ٚايعـاي ١اٱهلٝٸ،١
ٚيقيو ؾإٕ عٌُ ٚقٛٸ ٠ايٌٝڀإ يف اٱه ّ٬قِٛكٷ بايٛهٛه ١ايكًبٝٸ« :١تِلټف
ايٌٝڀإ يف ٚدٛؿ اٱْوإ ٜكتِل عً ٢ايٛهٛه ١ايكًبٚ ،١ٝإهاؿ ايلغب ١يف املعِ،١ٝ
وٓ١څٚ ،بايعهى ٫ٚ ،هًڀ ١ي٘ عً ٢هًب إكاؿ٠
ٚإظٗاك ا٭َٛك ايو ١٦ٝعً ٢أْٗا سٳ ٳ
اٱْوإٚ ،يهٔٸ ٚدٛؿَ ٙهُٿٌٷ هلاٚ .قـ قِـ اهلل َٓق ايبـاٚ ١ٜدٛؿ َجٌ ٖقا ايعاٌَ
هٛڇي يف طبٝع ١ايبٌلٚ ،دعً٘ أسـ املهٛٿْات ائلٚكٜٸ ١ؿٝا ٠اٱْوإ يف عامل
املڂٛٳ ٵ
و ٹَ ٳٔ
ع ٵل ٹْ ﴾ٞؾكاٍ اهلل ي٘ ﴿ :ڇإ ٻْ ځ
ايتهًٝـ ،نُا دا ٤يف دٛاب ايٌٝڀإ ايق ٟقاٍ ﴿ :ځأ ٵْ ٹ
ع ڇلٜٔٳ﴾ْٚ .وتٓتر َٔ ٖقا اؾٛاب إٔ املًٗ ١اييت أڂعڀٝت يًٌٝڀإ ناْت بأَل اهلل،
املڂ ٵٓ ځ
ٚيٝى تًب١ٝڄ يلغب ١ايٌٝڀإ; ؾا٭َٛك َٓق ايبـا ١ٜناْت َكلٻك٠ڄ بٗقا ايٌهٌ ،نُا
دا ٤يف قِ ١آؿّ; إف نإ َكـٻكاڄ ي٘ إٔ ٜع ٍٝعً ٢ا٭كضَٚ ،ا فٖاب٘ إىل اؾٓٸ ١إ٫چ
مبجاب ١املكـٸَ ١هلبٛط٘ إىل ا٭كض( .)48بايڀبع ْؿى ايٌٜٓ ٤ٞڀبل عً ٢أٖلميإ مكاؿًت.
ٞ
ٚيهٔٵ ٜٛ ٫اؾل عً ٢فيو بعض اينكاؿًتٝني ،ايق٪ٜ ٜٔنڍـ ٕٚأنجل عًَ ٢وأيتٳ ٵ
اٱكاؿٚ ٠ا٫ػتٝاك ستٸ ٢ميٓشٛا أٖلميإ بوٗٛي١ٺ ٳك ٵْٚكاڄ ٚبلٚماڄٚ ،هعًٛا ِْـ ايعامل
ؼت تِلټؾ٘ ،يف سني ٜٝٔٿك ٕٛعً ٢املواس ١اـاُٸ ١باهلل ٚاٱْوإٚ .ػـك اٱًاك٠
إىل إٔ أٖلميإ يف ا٭ؾوتا املتأػٿل ٚي ٛأْ٘ متٸ تكـمي٘ بِؿت٘ كًٛقاڄ هللٚ ،يهٓٸ٘ غري
قابٌڈ يًُڀابك ١ايهاًََ ١ع إبًٝى يف ايكلإٓ; ٭ْ٘ ٚؾكاڄ يًتٛسٝـ ا٭ؾعاي ٞيف اٱهّ٬
ؾإٕ ايٛدٛؿ ٚاـًل نًچ٘ بٝـ اهللٚ ،يٝى يف ٜـ نأ٥ڈ آػل .نُا إٔ فاٍ عٌُ
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ايٌٝڀإ قِ ٛٷك يف فاٍ ايتٌلٜعٚ ،يٝى ايتهَٚ .)49(ٜٔٛهإ ايٌٝڀإ َٚٳ ٳلؿت٘ يف
عامل ايهآ٥ات ايڀبٝعٝٸٚ ،١يٝى يف عامل امل٥٬ه ١بِؿتِٗ دٓٛؿ اهلل(ٖٓٚ .)50ا ٜتٸٔض
ايؿاكم بني ايٌٝاطني املؼلٿبني ا٭ًلاك بڀبٝعتِٗ يف ا٭ؾوتا(ٚ )51بني اؾٔٸ يف ايكلإٓ
بِؿتِٗ نآ٥اتٺ َاؿٸ١ٜڄ كتاك٠ڄَٚ ،هًډؿ ١أٜٔاڄ(.)52

2ـ املكارٌ ٛوَ حٗح الؾٕر اهلاوغّٗ ٛاحملزَّف ٛــــــ
َا تكـٻّ نإ ُٴ ٳٛكاڄ َوتُـٸ ڄ َٔ ٠ايِٓ ْٛا٭ًُٝٸ ١يٮؿٜإ اٱهلٝٸ .١يهٔٵ نًچُا
ابتعٳ ٵـْا عٔ املِاؿك تنؿاؿ ا٫ملاؾات عًٖٛ ٢اٍَ ٖق ٙا٭ؿٜإ سُ ٍٛٴ ٳٛك ايٌٝڀإ،
بٌهٌڈ ٜـع ٛإىل ايتأَټٌ.
ٚاٯٕ هٓـكي ٖق ٙايِټ ٳٛك يف ا٭دٛا ٤ايجكاؾ ١ٝيٮؿٜإ اٱهلٝٸْٓٚ ،١اقٍ هبب
ظٗٛكٖا.

أـ متهَُّ أِزمياُ ٔألِّٕٗتْ ــــــ
َ »ٛٓٝيف ايؿٓـٜـاؿ ؼٛٸٍ إىل أٖلميإ ايقٟ
يكـ فنلْا إٔ كٚغ ايٌلٸ «
ت ،ايِٛك ٠اييت أعڀځ ٵتٗا ا٭يٖٝٛٸ ١٭ٖلميإ نٌلٜوٺ هلا يف املكـك ٠عً٢
نٌٸ دوـ َٛ ٙٷ
اـًل ٚايتِلټف يف ايهآ٥اتٚ .يهٔٵ يـ ٣ؿكاه ١أهباب ٖقا ايتٔؼټِ ايتـكهٞ
تعٗل عـٸ ٠عٛاٌَ َُٗٸ :١أسـٖا ٖٛ :امل٪ثٿلات ايجكاؾٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝـلاؾات ؿٜٔ
ت ُٓاعتٴٗا ٚتـاٚهلا يف
اجملٛي يف ا٫عتكاؿ بايعؿاكٜت ٚايك ٣ٛايٌٝڀاْٚ ،١ٝاييت أڂعٝـٳ ٵ
بعض ايؿلم ايـٜٝٓٸَ ،١جٌ :ؿٜاَْٝ ١جلا ،ا٭َل ايق ٟأؿٸ ٣إىل املاف َواك مكاؿًت
ت ػريٜٸ١
ٚؿَ ٜٔنؿٜوٓا ايتكًٝـٟٸ; ٚايعاٌَ ايجاَْ ٖٛ :ٞوأي ١ا٫عتكاؿ بايٌلٸ ،اييت ؼـٻ ٵ
أٖٛكاَنؿاٚ ،تلنت ايو٪اٍ عٔ هبب ػًك٘ يًٌلٸ بـ ٕٚدٛاب( ،)53نُا دا ٤يف بعض
ايِٓ ْٛايبًٗ ١ٜٛاملتأػٿلٚ .٠ستٸ ٢أْٗا مل ؼتٌُ ػًل أٖلميإ بٝـ أٖٛكاَنؿا(،)54
ٚقاؿتِٗ اٱداب ١عٔ ٖق ٙايٌبٗ ١إىل تِٜٛل إي٘ٺ آػل إىل داْب أٖٛكاَنؿاٜ ،هٕٛ
ػايكاڄ يٌلٚك ايعامل ،مبا يف فيو ايعٚ ّ٬ايٌٝاطني ٚايعؿاكٜتٚ ،فيو ٚؾكاڄ يكاعـ٠
تٛاؾل ايڀبا٥ع ٚدٖٛل ا٭ًٝا ،٤عٝح تبك ٢اـريات َٔ ِْٝب أٖٛكاَنؿاٜٚ ،بك٢
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قاؾعاڄ عً ٢ػريٜٸت٘.
ٜبـ ٚإٔ ايجٜٓٛٸ ١اـايكٝٸ ١تكـٸّ ُٛك٠ڄ قٜٛٸٚ ١ػ٬چق ١فات سـٚؿٺ ثٓ ١ٜٛيف عامل
اـًل ٖٞٚ ،تٛاٌُ طلٜكٗا يف ايڀٛا٥ـ اٱٜلاْ ١ٝاي٬سكَ ،١جٌ :املاْٚ ١ٜٛاملنؿن١ٝ
ٚاينكؾاْٚ .)55(١ٝقـ أثٻل ٖقا ا٫عتكاؿ يف ايٓعل ٠ايٛٗٝؿ ١ٜع املوٝش َٔ ١ٝػ ٍ٬املاْ١ٜٛ
ٚؿٜاَْٝ ١جلا; ٭ٕ ؿٜاَْٝ ١جلا تولٻبت إىل ايجكاؾ ١ايػلبٝٸ ١يف مَٔ اٱَرباطٛك١ٜ
ايلَٚاْٚ ،١ٝبكٝت تٓاؾى املوٝشٝٸ ١قلاب٦َ ١يت عاّڈ ،إىل ؿكد ١إٔ بعض عًُا ٤ا٭ؿٜإ
ٜلٳ ٵ ٕٚإٔ بعض َعتكـات املوٝش ١ٝاؿاي ٖٞ ١ٝبكاٜا َٔ ؿٜاَْٝ ١جلا(ِٜ .)56ـ ٌٜٚ
ؿٜٛكاْت ٖقا اْ٫تكاٍ ايجكايف يعكا٥ـ ايك ٣ٛايٌٝڀاْ ١ٝايق ٟسٌِ يف ايعِٛك ايٛهڀ٢
خ عع َٔ ِٝعِٛك ايٌلىَ ،جٌ :ايهجري
عً ٢ايٓش ٛايتاي« :ٞيكـ اْتكٌ يًُوٝش ١ٝإك ٷ
َٔ ايهآ٥ات ايػأَٚ ١غري ايعاؿٚ ،١ٜإىل اٯٕ َا ٜناٍ ٜٳ ڇل ٴؿ إىل ٖق ٙايـٜاْ ١أعـاؿ
غؿري څ َٔ ٠ايعؿاكٜت ٚاؾٓٸٝاتٚ ،ايٌٝاطني ايِػريٚ ٠ايهبريٚ ،٠ايڀٝٸبٚ ١ايٌلٜل،٠
تٓاْني غأَٚ ،١أؾاعَِ ٞٸاُ ١يًـَا َٔ ٤ايوُا ٤اٱههٓـْاؾٚ ١ٝاٱٜليٓـ،١ٜ
ٜٚوتُلٸ اْتكاٍ ػلاؾاتٺ دـٜـ َٔ ٠ايٌلم إىل أٚكٚبا»(.)57

ب ـ حمٕه الغٗاطني ٔعباد ٚالغٗطاُ ــــــ
ايِټ ٳٛك املٓشلؾ ١يف ٖٛاٍَ ايهتاب املكـٻي تتُٔٔ كٚابط َع ايٌٝاطني يف
ايعِٛك ايٛهڀٚ ،٢عباؿ ٠ايٌٝڀإ يف ايعِٛك اي٬سكٚ .١متٸ تٌه ٌٝعباؿ ٠ايٌٝڀإ
املعاُل ٠يف عاّ  َٔ ،ّ1966قٹ ٳبٌ أْڀٛإ هٓاؿٚك يٝؿ ،Anton Szandor lavey ٞيف
هإ ؾلاْوٝوه ٛع ايٜ٫ٛات املتٸشـ ٠ا٭َلٜه ،١ٝعٔ طلٜل تأهٝى نٓٝو ١ايٌٝڀإ
ع ٌٌَٝٝ ٢أنMicheale ٛٓٝ
ٚ .The Church of Satanيف عاّ  ّ1975أهٻى كد ٷٌ ٜٴـٵ ٳ
ت  ;Temple of setبوبب ا٫ػت٬ؾات ايؿهلٚ ١ٜاٱؿاكَ ١ٜع يٝؿ.ٞ
َ Aquinoعبـ هٹ ٵ
ٚقبٌ إٔ تٗتِٸ بايٛدٛؿ اـاكد ٞيًٌٝڀإ تٛي ٞعباؿ ٠ايٌٝاطني اؾـٜـ ٠يف
ؾلعٗا ا٭ٚٸٍ ع عً ٢عهى اجملُٛع ١ايجاْ ١ٝع اٖتُاَٳٗا يًٌٝڀإ ايباطينٚ ،املځ ٵ ٌٝمٛ
املعاُٚ ٞا٭ٖٛاٚ .٤إٕ ايتؼًڊّ َٔ أٟٸ قإْٛڈ أ ٚتهًٝـٚ ،نول نٌٸ ا٭ٚاَل ايـ١ٜٝٓ
ٚاٱهلٚ ،١ٝاتٸباع ايٌٝڀإ بِؿت٘ نا ٓ٥ڄا َكـٸه ڄا ٚقبٸ ڄا ملًِش ١اٱْوإ ٖٞ ،ػِاّ٥
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ٖق ٙايؿلق.١
يكـ نإ ّْٸ ايهتاب املكـٻي ْؿو٘ َ٪ثٿلڄا يف ظٗٛك ٖق ٙايِٛك احمللٻؾ ;١إف
إْ٘ ٚؾډل أكٓٝٸ ڄَٓ ١اهب ١ي٬ملاف; ٭ٕٸ متهني ايٌٝڀإ ميٗٿـ ايڀلٜل يًٓاي ي٬كتباط
بٗق ٙايكٛٸ ٠ايٌٝڀاْٚ ،١ٝا٫هتؿاؿَٗٓ ٠اٚ ،ػٓټب ًلٸٖا ٚايلعب ايق ٟتجري ٙيف ايٓؿٛي.
شلٚ .٠نقيو ؾإٕ ْعل٠
ٖقا ا٭َل أهاي إقاَْٛ ١عڈ َٔ ايع٬قَ ١ع ايٌٝاطني ٚايوٻ ٳ
ايهتاب املكـٻي اٱهابٝٸ ١عٔ ايٌٝڀإ ،بِؿت٘ ؿاعٝاڄ إىل املعلؾٚ ،١ققٿكاڄ آؿّ ٚسٛٸا٤
َٔ اؾٌٗ ،قـ ؿؾعت عٳ ٳبـ ٠ايٌٝڀإ اؾڂ ٴـؿ إىل ٖق ٙا٫ؿٸعا٤ات« :مٔ أْايٷ قبًٓا ايعًِ
ٳب ٳـ٫ڄ َٔ اؾٌٗ .يكـ اػتٳ ٵلْا بٛعٞڈ ًذل ٠املعلؾ ،١ايڀلٜل ايق ٟؿٍٸ عً ٘ٝايٌٝڀإ .مٔ
ْأنٌ تؿاسً ١ذل ٠املعلؾ .١مٔ مانِ ايقٜ ٜٔـٚه ٕٛعً ٢اؿكٝكٚ .)58(»١بايڀبع،
باٱٓاؾ ١إىل ايوٝام ايهتابٜٓ ٫ ،ٞبػ ٞيًُل ٤إٔ ٜتذاٌٖ اؾٗٛؿ املِڀٓع ١ٱهاؿ
عَ٬ات آػل اينَإ املوٝشٞٸ يف ايرتٜٚر يعباؿ ٠ايٌٝڀإ اؿـٜج ،١اييت توتـعٞ
مساتٗا املُٝٸن ٠إْهاك ايهٓٝوٚ ١املوٝضٚ .باٱٓاؾ ١إىل ايوٝام املٓاهب يتعايِٝ
ايهتاب املكـٻي يف ايتٛدټ٘ م ٛايٌٝڀإٖٓ ،اى عاٌَٷ َِٗٸ آػلَٓ ٖٛٚ ،ش ٢ايوًٛى
شل ٚا٫كتباط بايٌٝڀإٚ ،تاكٜؽ ايهٓٝو ١يف ٖقا
ايق ٟاتٻؼقت٘ ايهٓٝوٓ ١ـٸ ايوٿ ٵ
املٛٓٛع ًاٖ ٷـ عً ٢املٛادٗ ١املؿلط ١هلاٚ ،ايتٔؼ ِٝايهافب يًٌٝڀإ.
شل يف ايعِٛك ايٛهڀ ٢عٔ َوا ٌ٥كتًؿَ ،١جٌ :اهتشٔاك
ٜهٌـ تاكٜؽ ايوٿ ٵ
ا٭كٚاغٚ ،عًِ َعلؾ ١ايٌٝڀإ (ايـميْٛٛيٛدٝا  ،)demonology /ايواسلاتٚ ،مٛ
شل ،٠املوُٸا« ٠إهبات»
فيو َٔٚ .مجًٖ ١ق ٙا٭َجً :١إقاَ ١ا٫ستؿا٫ت ايًًٝٝٸ ١يًوٻ ٳ
شل ٠يف ٖق ٙاؿؿ٬ت ؿَا ٤اـؿچاَ ٚايكڀطٜٚ ،كـٿهٕٛ
«ٚهابات» ،سٝح ٌٜلب ايوٻ ٳ
ايٌٝڀإٜٓٚ ،هل ٕٚعامل ايػٝب ٚاهلل .يف املكابٌ ٪ٜنڍـ ْعاّ ايهٓٝو ١عً ٢تلهٝؽ
مت تٌه ٌٝقانِ
ٳؿ ٵٚك ايٌٝڀإ يف هب ٌٝإسهاّ هٝڀلت٘ .يف عاّ  ّ1233ٸ
شل بأقوٚ ٢أؾعع ايڀلم املُهٓٚ .١يف عاّ
شلٚ ٠املتٻُٗني بايوٿ ٵ
ايتؿتٚ ،ٍٝعٛقب ايوٻ ٳ
شلٚ .٠يف
ٓٚ ّ1593عت املًه ١أيٝنابٝت ا٭ٚىل قٛاعـ ُاكَ ١بايوذٔ ٚاملٛت يًوٻ ٳ
ٜ ّ1604نٜـ دُٝى ا٭ٚٸٍ عكٛب ١اٱعـاّ( .)59يهٔٸ ٖق ٙاؾٗٛؿ مل تهٔ ْادش١ڄ متاَاڄ:
«ساكبت ايهٓٝو ١بٌـٸ ٺٓ ٠ـٸ اؾٌٗ ٚاـلاؾ .١اهتٓهلت ايهجري َٔ ايعاؿات
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شل ا٭هٛؿ،
وب ًـٸتٗا ٓٚعؿٗاٚ ،كؾٔت ايوٿ ٵ
ع ٳ
ٚاملعتكـاتٚ ،أقلٸت ن چؿاكات هلا ،ځ
أ ٟتوؼري ايٌٝاطني ٫نتواب ايكـك ٠عً ٢ايتشهڊِ يف فلٜات ا٭َٛكٚ .يهٔٸ ٖقٙ
شل
املوا ٌ٥اْتٌلت ٚامؿٖلت يف آ٫ف اينٚاٜا ٚا٭كنإ .أٚي٦و ايقَ ٜٔاكهٛا ايوٿ ٵ
ٌْلٚا نتاباڄ بعٓٛإ «ايًعٓ ١ايـاٚ ،»١ُ٥قـ تُٔٻٔ أمسا ٤املكلٸات ٚايوًڀات اـاُٸ١
شل ;١ٜيٝذعًٛا
بايٌٝاطني ايلٝ٥وٝني .نإ اؾُٝع تكلٜباڄ  َٔ٪ٜبٓٛعڈ َٔ ا٭ؿٚات ايوٿ ٵ
تًو ايهآ٥ات اـاكق ١توتذٝب هلـؾِٗ املٌٓٛؿ(ٚ .)60يهٔٵ دا٤ت ٖق ٙائػٛط بٓتا٥ر
عهوٝٸ« :١هٛا ٤نإ فيو ْتٝذ ١إثاك ٠عٓاؿ ايٓاي َٔ ،ػ ٍ٬قانِ ايتؿت ;ٍٝأٚ
شل ٠أ ٚظٔٸ ايٓاي أِْٗ هٳشٳل٠
٭هباب أػل .٣بعض ايٓاي ايق ٜٔاعتربٚا أْؿوِٗ هٳ ٳ
تناٜـت أعـاؿِٖ بولع١ٺٚ ،ػاُٸ ١يف إٜڀايٝا بايكلب َٔ ا٭يبٚ ،أُبض ايواسل َٔ
سٝح املاٖٚ ١ٝاملكٝاي َٳ ٳلٓاڄ هاكٜاڄ»( .)61طبعاڄ اهتُلٸ ْعاّ تؿت ٍٝايعكا٥ـ يف عًُ٘ إىل
شل .نُا ؿعا أْٛٝنٓٛٝي
عِل ايٓٗٔٚ ،١أڂسلقت ايهجري َٔ ايٓوا ٤بتُٗ ١ايوٿ ٵ
مت اتٸباع ٖقٙ
شلَٚ .)62(٠ع فيو ؾكـ ٸ
ايجأَ عاّ  ّ1484يف تٛقٝعڈ ي٘ إىل َعاقب ١ايوٻ ٳ
اـلاؾات أٜٔاڄ يف عِل ايٓٗٔ ١ايؿًٛكْو ;ٞسٝح آَٔ اٱْواْٜٛٸ ٕٛببعض ا٭كٚاغ
شل;
ايػلٜبٚ ١ايعؿاكٜت(٦ًٝٚ ،)63اڄ ؾٌ٦ٝاڄ بـأت تت ٢ً٬قٛاْني ايعكٛبات اـاُٸ ١بايوٿ ٵ
ت عً ٢اؿبى ؾكط عً ٢عٗـ تٌاكين ايجاْ ٞعاّ  َٔٚ ،ّ1736ثِٸ ؾإٕ املځ ٵٌٝ
ؾكـ اقتِلٳ ٵ
شل ٚهشل ايٌٝڀإ انتوب ُؿ١ڄ قٜٛٸ ١نلؿٸ ٠ؾعٌڈ عًٓ ٢ػٛط ايهٓٝو،١
إىل ايوٿ ٵ
ٚتٌهډًت سًكاتٷ هلٸ ١ٜيعباؿ ٠ايٌٝڀإ ،اعتباكاڄ َٔ ناتل ٜٔؿَٚـه 1519( ٞع
 )1589يف ؾلْوا إىل فُع ْاك اؾش،ِٝأ ٚكاٖبات َـَٓٗاّ يف بلٜڀاْٝاٚ .يف ايكلٕ
ّ امس٘ آيٝورت نلاٚيَ ،)Alister Crowly( ٞعلٚفٷ
ايعٌل ٜٔنإ ٖٓاى ًؼ ٷ
باؿٛٝإ ايهبريٜ ،تابع إقاَ ١سًكات ايٌٝڀإ ٚعباؿ ٠ايٌٝڀإ بٌهٌڈ َبتقٍ ٚإباسٞٸ
ٚؾٟٛٓٛٸٚ ،مل ٜهٔ ٜعلف ه ٣ٛقإْٛڈ ٚاسـ يف اؿٝا« :ٖٛ ،٠ايكاْ ٖٛ ٕٛإٔ تؿعٌ َا
شل بٌهٌڈ ناٌَ عاّ ٌٜ .ّ1951ري بٝرت
تلٜـ»( .)64أػرياڄ متٸ إيػا ٤قاَْ ٕٛعاقب ١ايوٿ ٵ
شل
شل ع بـقچ ٺ ١إىل إٔ َا سٌِ يف ايوٿ ٵ
ع بِؿت٘ أسـ ايباسجني يف تاكٜؽ ايوٿ ٵ
شل ا٭هٛؿ  ،Black Massايق ٟنإ
اعتباكاڄ َٔ ايكلٕ ايتاهع عٌل ٖ ٛإٔ عٌُ ايوٿ ٵ
شل
ٜوع ٢إىل إفٚ ٍ٫إٖاْ ١ايهٓٝو َٔ ١ػ ٍ٬مماكهات٘ ايٌٝڀاْٜ ،١ٝوتُلٸ ٖقا ايوٿ ٵ
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شل ا٭هٛؿ
ْؿو٘ إىل إٔ ٜأػق ًهٌ عباؿ ٠ايٌٝڀإ اؿـٜجٖٚ« :١هقا كهٻؽ ايوٿ ٵ
ْؿو٘ٚ ،إٕٵ نإ هلٸ ڄاٚ ،يهٔٵ بٌهٌڈ ساهِ َٔ ػ ٍ٬طكٛه٘ ايٌاٚ .١ٓ٥هٓهتٌـ
شل ا٭هٛؿ ستٸَٜٓٛ ٢ا ٖقاَ ،ا عـا بعض املؿاٖ ،ِٝاييت
٫سكاڄ نٝـ اهتُل ايوٿ ٵ
تػٝٻلت ؾكط َٔ أدٌ ايتهٝټـ َع ايعلٚف ا٫دتُاع ١ٝاملتػٝٿل ،٠يهٔٸ أهاهٗا مل
ٜتػٝٻل عً ٢اٱط٬م يف َا ٜتعًډل بايرتٜٚر يٮعُاٍ ايٌٝڀاْ ،١ٝعٔ طلٜل ا٫ملاف
اؾٓوٞٸٚ ،إٖاَْ ١كـٻهات ايهٓٝو.)65(»١

ج ـ الٍظز ٚاإلجيابّٗ ٛإلبمٗط عٍد بعض املتهمِّىني ٔالعُزفاء ــــــ
عً ٢ايلغِ َٔ ايِٛك ٠ايٛآش ١يًٌٝڀإ يف ايكلإٓ ٖٓاى طٛا٥ـَ ،جٌ:
«ايٝنٜـٜني» ،قـ اتٻبعٛا بڀلٜك١ٺ َا ايعباؿ ٠ايٌٝڀاْ ١ٝيف ايجكاؾ ١اٱهَٝ٬ٸَ ،١ع َٛٝهلِ
ض ٖق ٙايڀا٥ؿ ١إىل عـ ٟبٔ َواؾل; ٜٓٚوبٗا بعضٷ آػل إىل ًؼّڈ
ايِٛؾٜٓ .١ٝوب بع ٷ
َٔ فكٸٜت٘ ٜٴـٵع ٢ايٌٝؽ سؤ بٔ عـٟٸ بٔ أب ٞا٭نلاؿ بٔ ُؼل بٔ َواؾل ( 591ع
 ،)644املًكډب بتاز ايعاكؾني( َٔٚ .)66سٝح توُٖ ١ٝق ٙايؿلقٜ ١ل ٣بعضٷَ ،جٌ:
ايٌٗلهتاْ ،ٞأْٗا تٴٓوب إىل ٜنٜـ بٔ أْٝو َٔ ١اـٛاكز(ٚ .)67يهٔٸ ايعاٖل إٔ
ايٝنٜـٜني أْؿوِٗ ٜـٸع ٕٛاْتوابِٗ إىل ٜنٜـ بٔ َعا .)68(١ٜٚتتُلنن ايڀا٥ؿ ١يف
نلؿهتإ ايعلام ،يف َٓڀك٫ ١يٍٜ .ڀًل ايٝنٜـ ٕٜٛعً ٢ايٌٝڀإ توُ« ١ٝطاٚٚي
ًَو»( .)69إِْٗ ٜكـٿه ٕٛايٌٝڀإ بِؿت٘ نإ َٜٛاڄ َا َ٬ناڄ طاٖلاڄٚ .أٜٔاڄ هٛف
ِٹًض ع٬قت٘ باهلل يف ْٗا ١ٜايعامل .طبعاڄ بعَِٔٗ ،جٌ :عبـ اؿوني آٜيت; بلؾٔ٘
ٴ ٜٵ
عباؿ ٠ايٌٝڀإ يف ٖق ٙايؿلقٜ ،)70(١عترب إٔ (ًَو طاٚٚي) ٖ ٛعنكاَ ٌٝ٥ـبٿل عامل
ايهځ ٵٚ .ٕٛنإ يف ػـَ ١بين ٖ ٤٫٪ايكٜٚ ،)71(ّٛعترب ا ٸتٗاّ اٯػل ٜٔبعباؿ ٠ايٌٝڀإ
عا٥ـ ڄا إىل تعـټؿ تؿورياتِٗ َٛٝٚهلِ ايبٹ ٵـع.١ٝ
ت أػل ٣يـٜٗا ْعل٠څ إهابٝٸ ١إىل ايٌٝڀإ.
ٚإىل داْب ٖق ٙايڀا٥ؿ ١تٛدـ اػاٖا ٷ
ؾبعض ا٭ًؼاَْ ،جٌ :اؿوني بٔ َِٓٛك اؿ٬چز ،نإ ٜعترب ايٌٝڀإ َٛسٿـاڄ َٔ
أٌٖ ايؿتٛٸ ،٠مل ٜتٓامٍ ٜٚوذـ يػري اهلل(ٜٚ ،)72ل ٣بأْ٘ َعٗل ايكځ ٵٗل اٱهلٞٸٚ ،اهِ اهلل
املڂٔٹ ٸٌ(ٚ .)73نقيو أمحـ ايػناي ٞاملعلٚف ،نإ ٜتعِٻب يًٌٝڀإٜٚ ،عترب ٙهٝٸـ
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املٛسٿـ .)74(ٜٔيقيو; ٚبايٓعل إىل ٖق ٙاٯكا ٤اهلاٌَ ١ٝإىل داْب ايكلإٜٓٓ ،بػ ٞإٔ ٜٴكاٍ:
أٚٸ ڄٖ :٫قا املٛقـ اٱهابٞٸ َٔ ايٌٝڀإ تعلٻض يًٓكـ َٔ قٹ ٳبٌ ايعاكؾني أْؿوِٗ،
نُا ٜك ٍٛايٌٝؽ كٚمبٗإ بكً ٞايٌريام« :ٟإفا نٓت َٛسٸـاڄ ؾًِ ػشـ; ٭ٕ املٛسٿـ يف
د ٍ٬اهلل ٜ ٫ل ٣ا٭غٝاك ،ؾأ ٜٔاؾشٛؿ يف اؿلٸ؟ إف إٕٸ أمي ١ٝاؿلٸ َٓنٸٖ١څ عٔ تٛسٝـ
ٚدشٛؿ إبًٝى» .إفا نٓتٳ يف قٌٸ ايتشكٝل مل تتهًډِ يف اؿلٸٚ ،مل تٳ ٳل ْؿوو،
ت ٯؿّ; ٭ْ٘ دـٜلٷ بإٔ ىـَ٘ املؼًٛم»( .)75ابٔ علب ٞأٜٔاڄ ٜعترب ايٌٝڀإ أٚٸٍ
ٚهذٳ ٵـ ٳ
ًكٞٸَٚ ،ڀلٚؿاڄ َٔ سٔل ٠اؿلٸ« :ؾُٳ ٵٔ عِ َٔ ٢اؾٔٸ نإ ًٝڀاْاڄ ،أَ ٟٴ ٵب ٳعـاڄ َٔ
كمح ١اهللٚ ،نإ أٚٸٍ َٳ ٵٔ هٴُٿًٝ ٞڀاْ ڄا َٔ اؾٔٸ اؿاكخ ،ؾأبًو٘ اهلل ،أ ٟطلؿَٔ ٙ
كمحت٘ٚ ،طلؿ ايلمح ١عٓ٘ َ٘ٓٚ ،تؿلٻعت ايٌٝاطني بأمجعٗا( ;)76٭ْ٘ متلٻؿ عً ٢أٚٸٍ
أَلڈ إهلٞٸٚ ،تعلٻض هلبٛط اـقٚ ،ٕ٫أهٻى يوٓٸ ١ايٌٿ ٵلى(.)77
ثاْٝاڄٖ :قا ايُٓط َٔ ايتؿهري اٱهابٞٸ بايٓوب ١إىل ايٌٝڀإ يٝى بوبب أْ٘
ميتًو قٛٸ ڄٓ ٠ـٸ اهللٚ ،يهٔٵ نُؼًٛمڈ عاًل هلل َٛٚسٿـ مل ٜٓعل إىل غري اهلل ٫ ،إٔ
ايعِٝإ أَ ٷل دٝٸـٚ ،هب ا٫قتـا ٤ب٘ ،نُا َٖٛ ٛدٛؿٷ يف أهڀٛك ٠بلَٚجٛٝي (=
ايْٛٝاْ .)١ٝايٝنٜـ ٕٜٛأْؿوِٗ ٖهقا ٜربٿكٖ ٕٚقا ايتكـٜىٚ« .ايٝنٜـ ٕٜٛايقٜ ٫ ٜٔعبـٕٚ
اـايل املٓنٸٜٚ ،ٙعتُـ ٕٚؾكط عً ٢تكـٜى طاٚٚي ًَوٜ ،ربٿك ٕٚعًُِٗ بإٔ اهلل كسِٝٷ
بعباؿ ،ٙإمنا ايٌٝڀإ ٖ ٛايقٜ ٟكٛؿ ايٓاي إىل ا٭عُاٍ ايوٝٸ ،١٦ؾَٓ ٬ـٚس َٔ ١إظٗاك
احملبٸ ١ي٘ٚ ،ايتؼًڊّ بقيو َٔ ًلٿٚ .)78(»ٙبٓا٤ٶ عً ٢فيو ؾكـ ُٛٿكت ايِؿ ١اٱهابٝٸ١
يًٌٝڀإ يف ٖٛاٍَ ايكلإٓ فات امل ٍٛٝايعلؾاْٝٸ ١نُؼًٛمڈ َٛسٸـ َٔ أٌٖ ايؿتٛٸ .٠يهٔٸ
ايٓعل ٠اٱهاب ١ٝيًهتاب املكـٻي قا ُ٥څ ١عً ٢أْ٘ نأ٥ٷ ٜتُتٻع بايكٛٸٜٚ ،٠ـع ٛإىل
املعلؾٚ .١يف ايبشح عٔ أُٖ ٍٛق ٙايِٛك ٠اٱهاب ١ٝيًٌٝڀإ يف ايجكاؾ ١اٱهَٝ٬ٸ١
ميهٔ اٱًاك ٠بـا١ٜڄ إىل عاٌَڈ ثكايف ؿاػً ٞيف بعض املباْ ٞايه ١َٝ٬ا٭ًعلٜٸ ١غري
ت ا٭كٓ ١ٝاملٓاهب ١يترب ١٥إبًٝى يف إبا ٚ ٘٥مماْعت٘ يًوذٛؿ ٯؿّ،
ايِشٝش ،١اييت َٗٻ ٳـ ٵ
َٔ ػ ٍ٬ايرتٜٚر يًذٳ ٵبل .)79(١ٜبايڀبع بعض ا٭ًاعل ،٠أَ ٚجٌ :اؾلداْٚ ،ٞكغِ ٖقا
ايؿهل اؾرب ،ٟؽًډ ٵٛا بوٗٛي ١عٔ متلټؿ ايٌٝڀإ ٚعِٝاْ٘ ا٫ػتٝاكٟٸ; أَ ٚجٌ :ايؿؼل
ايلام ُٔٓ ،ٟاعرتاؾ٘ تًٛواڄ بإْهاك اؾځ ٵبل ،ؾإْ٘ مل ٜتؼٌٻ عٔ أُ ٍٛا٭ًاعل٠
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ٚإًهاٍ املعتني ١يف ٖقا ايباب(ٚ .)80بايڀبع تػًػٌ ٖقا املٛقـ ا٭ًعلٟٸ يف ؾهل بعض
ايعٴ ٳلؾاٚ ،)81(٤أؿٸ ٣إىل ايتِٛټك اٱهاب ٞعٔ ايٌٝڀإ.
ٚباٱٓاؾ ١إىل فيو ،ميهٓٓا اْ٫تبا ٙإىل عاٌَڈ ػاكد ٖٛٚ ،ٞتأثري ايؿهل
ا٭ؾوتاْ ٞاملتأػٿل ٚايؿهل اٱٜلاْ ٞيف َا ىّٸ أٖلميإ يف ايجكاؾ ١اٱه .١َٝ٬نُا
ٜعترب ايبعض إٔ دقٚك ايٝنٜـٜني ٌَتكچ١څ َٔ اٯهلٚ ١امل٥٬ه ١ايؿاكه ١ٝايكـمي،١
ٜٚٴلدع ٕٛأُٖ ٍٛق ٙايؿلق ١إىل ايؿهل اٱٜلاْ ٞايكـٚ .)82(ِٜبٌٸاك بٔ بٴ ٵلؿ إٜلاْٞ
ا٭ٌُٚ ،املتٻِٗ باينْـق ،١نإ ٜتشـٻخ يف ًعلٚ ٙن َ٘٬عٔ تؿٛټم ايٓاك عً ٢ايرتاب،
ٚابًٝى عً ٢آؿّ(ٜٚ .)83بـ ٚإٔ ؾهل ايعلب يف اؾاًٖ ١ٝنإ  ٫ىً َٔ ٛاـلاؾات
ت قؿٛظ١ڄ يف ايقانل ٠ايتاكى ١ٝيبعض
املتٓٛٿع ١س ٍٛايٌٝاطني ٚاؾإٸ(ٚ ،)84اييت بكٝٳ ٵ
ت بُِاتٗا.
ايؿٹ ٳلم اٱهٚ ،١َٝ٬تلنځ ٵ

خامت ٌٛــــــ
ُ ٳٛك ايهتب املكـٻه ١ايج٬ث ١يها ٔ٥ايٌلٸ ايٌٝڀاْٞٸ يٝوت َتٛاؾك١ڄ متاَاڄ َع
ٴ
بعٔٗاٚ .بايٓعل إىل ايِٓ ْٛا٭ًُٝٸ ١هلق ٙا٭ؿٜإٚ ،عً ٢ايلغِ َٔ أٚد٘ ايٌٻ ٳب٘
َ »ٛٓٝيف نتاب ا٭ؾوتا املتكـٿّ ٚايٌٝڀإ يف ايهتاب
املٛدٛؿ ٠بني كٚغ ايٌل «
املكـٻي ٚإبًٝى يف ايكلإٓ ايهل َٔ ،ِٜسٝح بعض اـِاْ ،ّ٥عري :نِْٗٛ
كًٛقنيٚ ،ؿعا ٠ايبٌل إىل طلٜل غري قُٛؿٺ ،ؾإِْٗ كتًؿ ٕٛيف ايِٛك ٠املنؿٚد١
٭ٖلميإٚ ،ػاُٸ ١أيٖٝٛٸت٘ يف ا٭ؾوتا املتأػٿل ،ؾإْٗا ؽتًـ عٔ ايٌٝڀإ املؼًٛم يف
ايكلإٓ ٚايهتاب املكـٻي .ايِٛك ٠ايجٓا( ١ٝ٥إهاب ٞع هًيب) يًٌٝڀإ يف ايهتاب
املكـٻيَٚ ،وا ٌ٥أػلْ ،٣عري :متهٚ ٘ٓٝسًٛي٘ يف أدواؿ ايٓاي ،ػعً٘ كتًؿاڄ عٔ
ُٛك ٠ابًٝى يف ايكلإٓ ،بِؿت٘ كًٛقاڄ هًبٝٸاڄ ٚٚهٛاهاڄٚ .يهٔٵ يف ايِٛك املٓشلؾ ١يف
ٖٛاٍَ ٖق ٙايِٓ ْٛاملكـٻه ١تعترب أي ١ٖٝٛأٖلميإ ٚقٛٸت٘ ٚتـػټً٘ يف ًٕٚ٪
ايهآ٥ات َٔ ايؿهل املٓشلف ايق ٟتلى أثلاڄ يف ؿ ٜٔمكاؿًتٚ .بايڀبع ؾإٕ َواك
ٖق ٙايٓعل ٠إىل ايٌٝڀإ ٚأٖلميإ تعـٻيت َع اينَٔ ،بـ٤اڄ َٔ تٔؼ ِٝقٛٸت٘ يف
اـلاؾات اٱٜلاْ ١ٝايكـميٚ ١ايتشلٜؿات ا٭ؾوتاْ٫ُٛٚ ،١ٝڄ إىل تٔاٖ ٍ٩ق ٙايوًڀ ١يف
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ا٭ؿٜإ اٱبلاٖٚ ،١ُٝٝي ٛإٔ ََ٬ض َٔ ايِٛك ايكـمي ١قـ اْتكًت بؿعٌ عٛاٌَ ايتأثري
ٚايتأ ټثل ايتاكى ٞإىل قًب ايجكاؾ ١ايـٜٝٓٸ ١اٱبلاٖ.١ُٝٝ
يًٌٝڀإ ،ايق ٟي٘ ٚد٘ٷ
ٚيف ايجكاؾ ١ايٛٗٝؿٜٸ ١ع املوٝشٝٸَ ،١ع ايِٛك٠
إهابٞٸ ٚقٟٛٸ ٚٚد ٷ٘ هًيبٸ كٝـَ ٖٛٚ ،جٌ :ا٭هـ اينا٥لًٜ ،عب ؿٳ ٵٚك ٙبٌه ڈٌ دٝٸـ يف
شلَ ١ٜع ايٌٝڀإ أ ٚعباؿت٘
ه ٵ
ت ٹ
آػل اينَإ ،ثاكت يـ ٣ايٓاي امل ٍٛٝٱقاَ ١ع٬قا ٺ
بٌهٌڈ إباسٚ .ٞبايڀبع نإ فيو عً ٢سواب ػٳ ٵٝلٜٸ ١اهلل ٚإكاؿ ٠اٱْوإ.
اؾځ ٵبل ١ٜيف بعض ايؿٹ ٳلم اٱه ،١َٝ٬اييت ٌْأت بـاؾع تكـٜل ايكٛٸٚ ٠اٱكاؿ٠
ت يف ايٓٗا ١ٜإىل ترب ١٥ايٌٝڀإٚ .عً ٢عهى ايتشـٸ ٟاينكاؿًيت ،ايقٟ
اٱهلٝٸ ،١أؿٻ ٵ
أيػْ ٢ؿو٘ يف َٛادٗ ١ؼـٿٜات عكًٚ ،١ٝغواكت٘ يكٛٸ ٠أٖٛكاَنؿا انتوب ػريٜٸت٘،
ت إىل ػريٜٸ ١ايٌٝڀإ ٚؾتٛٸت٘
ؾإٕ اؾځ ٵبلٜٸ ١اٱهَٝ٬ٸ ١برتنٝنٖا عً ٢قـك ٠اهلل ًُٚځ ٵ
ت َعِٝت٘ هلل ع بِٛك٠ٺ َتٓاقٔ ١ع عً ٢أْٗا ْتٝذ ١ايعٌل ٚايڀاع.١
ٚؾوٸ ٳل ٵ
ت إىل ظٗٛك ؾلمڈ َتعـٸؿٚ ٠املاؾات
ٖق ٙايتؿاهري اهلاٌَ ١ٝغري ايِشٝش ١أؿٻ ٵ
ؾهلٚ ١ٜادتُاع ١ٝكتًؿ ١يف اجملتُعات ايـٜٝٓٸٚ ،١اييت ؼـٿؿ أُٛهلا ايعًُٝٸْ ١كڀ١
املاؾٗا ٚع٬دٗا.

الهىاهش

«

»
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ٌظزّٖ ٛاألوز اإلهلّ٘
عٍد رٔبزت آدوش
أً .جٍة اهلل شفق
ترجوة :حسي طاهر

خالؽ ٌٛــــــ
ْعل ١ٜا٭َل اٱهلٞٸ ٖ ٞإسـ ٣ايٓعلٜٸات املعلٚؾ ١يف ؾًوؿ ١ا٭ػ٬مَٓٚ .ق
ايكـ ِٜناْت علٓ١ڄ ْ٫تكاؿاتٺ عـٜـٚ .٠قـ قاّ كٚبلت آؿَن بايـؾاع عٓٗاٚ ،طلغ
تكلٜلاڄ دـٜـاڄ سٛهلاٚ .يف سني إٔ أهًٛب املـاؾعني عٔ ْعل ١ٜا٭َل اٱهلٞٸ ايتكًٝـ١ٜ
ٜلتهن عً ٢ايڀلٜك ١املٝتاؾٝنٜك ،١ٝؾإٕ طلٜك ١آؿَن يف ايـؾاع عٓٗا ٖ ٞطلٜك١څ ؿ٫ي،١ٝ
ؾلأٜ ٜ٘تعاكض َع ْعل ١ٜا٭َل اٱهلٞٸ ايتكًٝـ ;ٟنٜ ْ٘ٛعتكـ بإٔ املؿاٖ ِٝا٭ػ٬ق١ٝ
ؼع ٢عكٝك١ٺ ع ،١ٝٓٝيقا ؾٗ ٫ ٞتلتبط با٭َل اٱهلٞٸٚ ،يهٓٸ٘ ٜعتكـ بإٔ اٱيناَات
ا٭ػ٬ق ١ٝتتعًډل با٭ٚاَل اٱهلٚ .١ٝبلٖاْ٘ عً ٢فيو ٖ ٛاْوذاّ اٱيناَات ا٭ػ٬قَ ١ٝع
وب ٖق ٙاملكاي ١ع ٖ ٛعـّ إَهإ
ا٭ٚاَل اٱهلٚ .١ٝأِٖٸ إًهاٍڈ عًْ ٢عل ١ٜآؿَن ع عځ ٳ
اهتٓتاز اٱيناَات ا٭ػ٬ق ١ٝعٔ املؿاٖ ِٝا٭ػ٬ق ،١ٝكغِ قب ٍٛسكا٥كٗا ايع.١ٝٓٝ

وكدّو ٌٛــــــ
ؤ ٖٛ
يڀاملا نإ ايو٪اٍ املڀلٚغ يف تاكٜؽ ؾًوؿ ١ا٭ػ٬م ٖ ٌٖ :ٛإٔ اؿځ ٳ
ؤٷ؟ ثِٸ ٴفنلت ٖق ٙاملوأي ١بٛٓٛغڈ يف
ؤٷ ٭ٕ اهلل أَل ب٘ أّ إٔ اهلل أَل ب٘ ٭ْ٘ سٳ ٳ
س ٳ
ٳ

ا٭عُاٍ املهتٛب ١يؿًوؿ ١ا٭ػ٬م ٭ٚٸٍ َلٸ ٺ ٠يف إسـ ٣قاٚكات أؾ٬ط ،ٕٛاملعلٚؾ١
باهِ «أٚطٝؿلٚ .»ٕٚبعـ فيو أداب عًٗٝا ؾ٬هؿ ١ا٭ػ٬م يف ؾرتاتٺ كتًؿ ١مبكاكبات
ؤ
ؤ ٚايكڂ ٵبض ا٭ػ٬ق ٞفاتٞٸٚ ،٭ٕ اؿځ ٳ
َٛٚاقـ كتًؿ .١أسـ ا٭دٛب ٖٞ ١إٔ اؿڂ ٵ
ؤٷ ؾكـ أَل ب٘ اهللٚ ،٭ٕ ايكبٝض قبٝض ؾكـ ْٗ ٢عٓ٘ٚ .يف َكابٌ فيو أداب بعضٷ بإٔ
س ٳ
ٳ
ؤٷٚ ،٭ْ٘
ؤ ؾٗ ٛسٳ ٳ
ؤ ٚايكڂ ٵبض ا٭ػ٬قٝني يٝوا أَٛكاڄ فاتٚ ،١ٝ٭ٕ اهلل أَل باؿځ ٳ
اؿڂ ٵ
ْٗ ٢عٔ ايكبٝض ؾٗ ٛقبٝضٷٚ .٭ٕ ٖقا اؾٛاب ٜعترب إٔ ا٭ػ٬م َبٓٝٸ١څ عً ٢ا٭َل اٱهلٞٸ
ؾكـ أُبض ٴٜعٵ ٳلف بٓعل ١ٜا٭َل اٱهلٚ .ٞيهٔٵ تعلٻٓت ٖق ٙايٓعل ١ٜعً ٢ط ٍٛايتاكٜؽ
إىل ؼٛٸ٫ت كتًؿ ،١عٝح أُبشت ؽتًـ متاَاڄ عٔ ُٝاغتٗا ا٭ٚىلٚ .ميهٔ ايكٍٛ
ع بٌهٌ عاّٸ ع :إٕ ٖقا ايڀډ ٵٝـ َٔ ايٓعلٜات ا٭ػ٬ق ١ٝايقٜ ٟلبط ا٭ػ٬م بايـٜٔ
ٜٓتُ ٞإىل ٖق ٙايٓعلٚ .١ٜهلقا ايوبب متٸ تعلٜؿٗا بأْٗا تًو اييت تلبط ا٭ػ٬م ،أ ٚعً٢
ا٭قٌٸ داْب ڄا َٔ ا٭ػ٬م ،بايـٿ ;)1(ٜٔأ ٚقٚ ٌٝؾل ٖق ٙايٓعل :١ٜإٕ ا٭ٚاَل اٱهلٖٞ ١ٝ
اييت ؼـٿؿ ا٭ػ٬م(ٚ .)2أٜٔاڄ ٖ ٞايٓعل ١ٜاييت تعترب إٔ قٛاّ اٱيناّ ا٭ػ٬ق ٞقاِ٥ٷ عً٢
ا٭ٚاَل اٱهل .)3(١ٝإٕ ْعل ١ٜا٭َل اٱهلٚ ،ٞبػضٸ ايٓعل عٔ تؿورياتٗا املؼتًؿ ،١نإ
ڎ َٔ :ايعامل اٱهٚ ;َٞ٬ايؿًوؿ ١ايػلب َٔٚ .١ٝبني ايعًُا٤
هلا ٜ ٫ٚناٍ أِْاكٷ يف نٌ
املوًُني ا٭ًاعل٠ڂ ِٖ ايق ٜٔؿاؾعٛا عٔ ٖق ٙايٓعل.١ٜ
قاّ بعضٴ عًُا ٤ا٭ُ ٍٛايهباك يف اٯ ١ْٚا٭ػريَ ،٠جٌ :اٯػْٛـ اـلاهاْ،ٞ
ٚايٌٝؽ قُـ سوني اٱُؿٗاْٚ ،ٞايٌٝؽ املعؿډل ،بـكاهْٚ ١كـ ٖق ٙايٓعلٜٸٚ .)4(١يف
ايؿًوؿ ١ايػلبٜ ١ٝٴعترب نٌپ َٔ :ايكـٸٜى أٚغوڀنيٚ ،ايكـٸٜى بلْاكؿٚ ،تَٛا
اٱنٜٛينٚ ،ايكـٸٜى آْـك ٚدإٚ ،ؿاْى ههٛتٚٚ ،يٝاّ آناََٚ ،ٞاكتٔ يٛثل،
ٚدإ نايٚ ،ٜٔٛدإ يٛىٚٚ ،يٝاّ بايٚ ،ٞنرينٝػاكؿٜ٪َ َٔ ،ٿـٖ ٟق ٙايٓعل.١ٜ
ٚبعـ ايوتٸٝٓٝٸات َٔ ايكلٕ ايعٌل ٜٔسا ٍٚايهجري َٔ املؿهڍل ٜٔتكـ ِٜتؿوريات
(ٚ ،)1989كٚبلت آؿَن(ٖٚ .)5()1999قٙ
دـٜـَ ،٠جٌ :ؾًٝٝب نني ،إؿٚاكؿ
ايٓعلٜات اؾـٜـ ٠اييت متٸ طلسٗا يف ٖقا ايِـؿ أُبشت تٴ ٵع ٳلف ؾُٝا بعـ بع «ا٭َل
اٱهل ٞاملعـٸٍ»ٚ .هٛف ْـكي يف ٖق ٙاملكايٚ ١دْٗ ١عل كٚبلت آؿَن.
ٚٴيـ كٚبلت َلكٜـ آؿَن (املعلٚف ببابا آؿَن) يف ايجأَ َٔ أ ًٍٜٛعاّٖٛٚ .1937
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أسـ ايؿ٬هؿ ١ا٭َلٜهٝنيٜٓٚ ،تُ ٞإىل َقٖب ايؿًوؿ ١ايتشً .١ًٝٝي٘ آثاك َٚڀايعات
َتعـٸؿ ٠يف فاٍ املٝتاؾٝنٜكٝاٚ ،ؾًوؿ ١ايـٚ ٜٔا٭ػ٬مٖ .ادل يف أٚا ٌ٥ايعٌل ١ٜا٭ٚىل
َٔ عاّ  1990إىل داَع ،ٌٜ ١نأهتافٺ يؿًوؿ ١ا٭ػ٬م ٚؾًوؿ ١ايـٚ ،ٜٔؿكي يف
 UCLAيوٓٛاتٺ عـٜـ .٠تكاعـ َٔ داَع ٌٜ ١عاّ ٚ ،2006قاّ بايتـكٜى بـٚاّڈ دنٞ٥
يف داَع ١أٚنوؿٛكؿ يف املًُه ١املتٸشـٌْ .٠ل آؿَن ايعـٜـ َٔ ا٭عُاٍ س ٍٛؾًوؿ١
ا٭ػ٬م ٚاملٝتاؾٝنٜكٝا ٚؾًوؿ ١ايـْٛ ،ٜٔكؿ أمسا ٤بعٔٗا:
The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophical Theology (1987).
Leibniz: Determinist, Theist, Idealist (1994).
Finite and Infinite Goods: A Framework for Ethics (1999).
A Theory of Virtue: Excellence in Being for the Good (2006).
Theories of Actuality (Nous, 1974).
Motive Utilitarianism (Journal of Philosophy, 1976).
Primitive Thisness and Primitive Identity (Journal of Philosophy, 1979).
Involuntary Sins (Philosophical Review 1985).
Things in Themselves (Philosophy & Phenomenological Research, 1997).
Conflict (Aristotelian Society Supplemental Volume, 2009).

ٌظزّٖ ٛاألوز اإلهلّ٘ التكمٗدّٖٔ ،ٛاإلعهاالت عمّٗا ــــــ
 ٟإعڀاُٛ ٤ك ٠عٔ ْعل ١ٜا٭َل
ٚقبٌ بٝإ ٚؿكاهْ ١عل ١ٜآؿَن َٔ ائلٚك ٸ
اٱهل ٞايتكًٝـٚ ،١ٜاٱًها٫ت املجاكٓ ٠ـٸٖاٚ .نُا بٝٻ ٸٓا هابكاڄ ؾإٕ أِْاك ْعل ١ٜا٭َل
اٱهلٜ ٞعتكـ ٕٚإٔ أسٛاٍ ٚأؾعاٍ ايبٌل عـٸ فاتٗاٚ ،بـ ٕٚأػق ا٭َل اٱهل ٞبعني
وب ٖق ٙايٓعلٜٸ ١يٝى قبٝشاڄ
وٓاڄ ٚقڂ ٵبشاڄٚ ،يٝوت إيناَ١ٝڄٚ .عځ ٳ
ا٫عتباك ٫ ،متًو سٴ ٵ
بايٓوب ١هلل إٔ ٜعقٿب ا٭طؿاٍ ايرب٦ٜني ٚاملَٓ٪نيٚ ،إٔ ٜـػٌ ايهاؾل اؾٓٸٚ ،١إٔ ميـغ
ؤ ٚايكڂ ٵبض ٚاـڀأ ٚايِٛاب
ايهقبٚٚ .ؾكاڄ يٓعل ١ٜا٭َل اٱهل ٞؾإٕ ؾِٗ َعٓ ٢اؿڂ ٵ
ؤ ٚايكڂ ٵبضَٚ ،ا
َٚا ًاب٘ فيو ٜعتُـ عً ٢ا٭َل ٚايٓٗ ٞاٱهلٞٸٜٚ ،تڀًډب نٌپ َٔ :اؿڂ ٵ
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هب َٚا  ٫هب َٔ أؾعاٍ ايبٌل ا٫ػتٝاكٜٸُ ،١ـٚك اؿهِ اٱهلٞٸٚ .بعباك٠ٺ أػل:٣
ؤ ٚقڂ ٵبض أعُاٍ اٱْوإ ٖ ٛإكاؿ ٠اهلل
تـٸعٖ ٞق ٙايٓعل ١ٜإٔ َ٬ى ُٛاب ٚػڀأ ٚسٴ ٵ
 َٔ ٬أًهاٍ ايعٌُ ْعتربُٛ ٙاباڄ أ ٚػڀأڄ يف ساي١
َ ٬ا أً ٚه ڄ
ٚأسهاَ٘ ،أ ٟإٕ عُ ڄ
ٚاسـَ ٖٞٚ ،٠ا إفا أَل ب٘ اهلل أ ٢ْٗ ٚعٓ٘(ٖ .)6هقا ٜوتـٍٸ أب ٛاؿؤ ا٭ًعل ٟيف
ٖقا ايك« :ٍٛاهلل ٖ ٛاملايو ايكاٖل ايق ٟيٝى مبًُٛىٺ ٫ٚ ،ؾٛق٘ َٴبٝضٷ  ٫ٚآَل٫ٚ ،
مادل  ٫ٚساظلَ ٫ٚ ،ٳ ٵٔ كهِ ي٘ ايلهٚ ،ّٛسٳ ٻـ ي٘ اؿـٚؿ .ؾإفا نإ ٖقا ٖهقا مل
ٜكبض َٓ٘ ً ٞٷ ،٤إفا نإ ايٌ ٤ٞإمنا ٜكبض َٓٸا; ٭ْٓا ػاٚمْا َا سٴـٻ ٚكٴهِ يٓاٚ ،أتٓٝا
َا مل منًو إتٝاْ٘»(ٜ .)7هتب َاكتٔ يٛثل ٖٛٚ ،قوٿٝى ٚناتب َوٝشَ ٞعلٚف ،يف
ايـؾاع عٔ ٖق ٙايٓعل «:١ٜإْ٘ اهللٜٛ ٫ ،دـ أٟٸ هببٺ ٚؿي ٌٝيٓٛع َعٝاكڈ ٚقوچ ٱكاؿت٘;
٭ْ٘ ٜٛ ٫دـ أٟٸ ً٤ٞٺ أؾٌٔ َٔ اهلل أَ ٚواٚڈ ي٘ .إْ٘ ٜٔع ايكٛاْني يهٌٸ ً ;٤ٞ٭ْ٘ إفا
نإ ٖٓاى َعٝا ٷك أ ٚقاْ ٕٛٱكاؿ ٠اهلل ،هٛا ٤نعًچ ٺ ١أ ٚنـيٌٝڈ ،ؾإٕ ٖقا املعٝاك ْؿو٘
ت ٱكاؿ ٠املؼًٛمٚ ،يٝى ٱكاؿ ٠اـايل ،إ٫چ إفا قًتٴ ٵِ
ٖ ٛإكاؿت٘ فاتٗا .ايـيٌٝٴ ٚايعًچٚ ١ٴٓعٳ ٵ
غايلڈ ؾٛق٘»(ٖٚ .)8هقا ْ٬سغ إٔ ا ٫ٸؿعا ٤املِٗٸ يٓعل ١ٜا٭َل اٱهل ٖٛ ٞايع٬ق ١ايك١ٜٛ
يٮػ٬م بايـٿٚ ،ٜٔغاُٸ ١ا٭َل اٱهلٚ .ٞا٫هتـ ٍ٫ايق ٟمتٸ تكـمي٘ َٔ قٹ ٳبٌ َٜ٪ٿـٟ
ٖق ٙايٓعلٜٸ٪ٜ ١نڍـ عًٖ ٢ق ٙايٓكڀ ٖٞٚ ،١إٔ أٟٸ ْٛعڈ َٔ ا٫هتك ٍ٬ايؿهلٟ
يٲْوإ يف ٓٚع ٚؾِٗ ا٭ُٚ ٍٛايكٛاعـ ا٭ػ٬قٜ ١ٝوتًنّ قـٚؿ ١ٜإكاؿ ٠اهلل ٚقٛٸت٘
ُٖٓٝٚت٘.
يكـ أثاكٚا ايعـٜـ َٔ اٱًها٫ت عًْ ٢عل ١ٜا٭َل اٱهل:ٞ
أ ٸ٫ٚڄ :ايكاهِ املٌرتى يبعض ٖق ٙاٱًها٫ت ٖ ٛإٔ ٖق ٙايٓعل ١ٜؽايـ
ايٌٗٛؿ ٚائُري .ؾعً ٢هب ٌٝاملجاٍ ٌٖ :عًٓٝا إٔ ْهقب إفا أَل اهلل بايهقب؟( ;)9أٚ
ق :ٌٝإٕ بعض ا٭ؾعاٍ ميهٔ إٔ تهُ ٕٛشٝش١ڄ أ ٚغري ُشٝش ١ستٸ ٢ي ٛمل ٜهٔ اهلل
َٛدٛؿاڄٚ .بعض ا٭عُاٍ يٝوت ُشٝش١ڄ ست ٢ي ٛأَل اهلل بٗا(.)10
اجملُٛع ١ايجاْ َٔ ١ٝاٱًها٫ت تتُلنن عً ٢إسـَ ٣كـٸَات أؿيْ ١عل ١ٜا٭َل
اٱهل .ٞؾعً ٢هب ٌٝاملجآٌٍَ :أ قڂ ٵبض ا٭ؾعاٍ بٓا٤ٶ عًٖ ٢ق ٙايٓعل ٖٛ ١ٜعـّ اَ٫تجاٍ
يٮَل ٚايٓٗ ٞايٓامٍ َٔ ؾٛمٚ ،ػاٚم اؿـٚؿ ٚايكٛاعـ اؿانُٚ ،١عًٖ ٢قا ٜهٕٛ
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ؤ ا٭ؾعاٍ ٖ ٛاتٸباع ا٭َل ايٓامٍ َٔ ؾٛم .يف سني إٔ ا٭َل يٝى نقيو; ٭ٕ
ٌَٓأ سٴ ٵ
ؤ ٚايكڂ ٵبض ٖ ٛامل ١ُ٥٬أ ٚعـّ املَ ١ُ٥٬ع نُاٍ ايؿاعٌَ .ج٬ڄ :إفا غٌ
ٌَٓأ اؿڂ ٵ
ايػينٸ مباي٘ ٜٴ ،ّ٬يف سني ٜٛ ٫دـ أَلٷ ْامٍ َٔ ؾٛم ٜـع ٙٛيبقٍ املاٍ .نٌٸ إْوإڈ ٜل٣
ايبؼٌ قبٝش ڄا َٔ دٗ ١إٔ ايوؼاٜ ٤عترب بايٓوب ١إي ٘ٝأسـ ايهُا٫ت(.)11
اجملُٛع ١ايجايج َٔ ١اٱًها٫ت ٖ ٞإٔ ْعل ١ٜا٭َل اٱهلَ ٞتٗاؾت١څ َٓڀكٝاڄ
ٚٚدٛؿٜاڄ .اؾرتض إٔ اهلل أَل بايهقب يف ا٫ؾرتاض املقنٛك ؾإٕٸ أَل اهلل بايهقب ٫
ىلز عٔ إسـ ٣سايتني :إَا إٔ ٜه ٕٛيف ايهقب ًَِش١څ دعًت اهلل ٜأَل ب٘; أ٫ ٚ
ؤ ٚايكڂ ٵبض ايٛاقع ٖٛٚ ،ٞأَلٷ
ٜه ٕٛؾ ٘ٝأٟٸ ًَِش .١اؿاي ١ا٭ٚىل توتًنّ قب ٍٛاؿڂ ٵ
ػ٬ف ْعل ١ٜا٭َل اٱهل ;ٞأَا اؿاي ١ايجاْ ،١ٝاييت ٜ ٫تُٔٻٔ ا٭َل اٱهل ٞؾٗٝا أٟٸ
ًَِش١ٺ ٚاقع ،١ٝؾؿٗٝا أٜٔاڄ ًه ،ٕ٬نٌپ َُٓٗا باطٌٷ .إفا ق :ٌٝإٕ اهلل مل ٜهٔ
عٓـ ٙعًِٷ بعـّ ٚدٛؿ ًَِش١ٺ يف ايهقب ؾٗقا ٜتٓاؾَ ٢ع إط٬م عًُ٘; ٚإفا ق :ٌٝإْ٘
نإ ٜعًِ بقيو ؾٗقا ٜتٓاؾَ ٢ع سهُت٘(.)12
إًها ٷٍ آػل َٔ ٖقا ايٓٛع ٖٛٚ ،إٔ اؿكا٥ل ا٭ػ٬قَ ،١ٝجٌ اؿكا٥ل ايلٜآ١ٝ
ٚاملٓڀكُ ،١ٝـقڂٗا ٓلٚكٟپ ٫ٚ ،ميهٔ إْهاكٖا َٓڀكٝاڄَ .ج٬ڄ :إفا اهتڀاع اهلل إٔ
هعٌ َوأي« ١إػ٬ف ايٛعـ ػڀ څأ» أ« ٚعـّ ًهل اهلل أَلٷ هٝٸُ »٧شٝش١ڄ ؾُٝهٓ٘ يف
ايٛاقع إٔ ٜعترب اؿكا٥ل ائلٚك ١ٜأػڀاٚ ،٤بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ اهلل قاؿكٷ عً ٢إٔ ِٜٓع
َجًډجاڄ  ٫ته ٕٛؾ ٘ٝث٬خ مٚاٜاٚ ،إْواْاڄ ٜ ٫ه ٕٛسٛٝاْاڄ ْاطكاڄٚ ،إػ٬ف ايٛعـ هعً٘
أَلاڄ ُشٝشاڄٚ ،يهٔٵ ؿكٝك ١إٔ ق ٠ٛاهلل ٚإكاؿت٘ ٚاهعتإ إىل ؿكد ١أْ٘ ٜوتڀٝع إٔ
ٜػٝٿل اؿكا٥ل ايعًُٚ ١ٝايلٜآٚ ١ٝا٭ػ٬قْ ١ٝتٝذتإ باطًتإ:
ا٭ٚىل :إفا ناْت إكاؿ ٠اهلل  ٫ؽٔع ٭ٟٸ قٛٝؿٺ ؾٝذب إٔ ٜه ٕٛقاؿكاڄ أٜٔاڄ
عً ٢تػٝري فات٘ ُٚؿات٘ٚ .نُجاٍڈ عً ٢فيو :هب إٔ ٜه ٕٛاهلل قاؿكاڄ عً ٢إٔ ٜلٜـ إٔ
ٜ ٫ه ٕٛيـ ٜ٘عًِٷٚ ،إٔ  ٫ته ٕٛقٛٸت٘ ب ٬سـٚؿ; ٭ٕ اهلل إفا نإ سٴ ٸلاڄ يف تعٝني
قت ٣ٛفات٘ ؾٝوتڀٝع إٔ ٜلٜـ إٔ ٜ ٫ه ٕٛيـَ ٜ٘جٌ ٖقا ايعًِ ٚايكٛٸَٓٚ .٠ڀكاڄ ميهٔ
إٔ تٛدـ عٛامل قتًُ ١ته ٕٛؾٗٝا قٛٸ ٠اهلل ٚعًُ٘ قـٚؿٚ ;ٜٔعٛامل أػلٜ ٫ ٣هٕٛ
ؾٗٝا أٟٸ قٛٸ ٺٚ ٠عًِ هلل.
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إفا نإ َٔ املُهٔ تِٛټك َجٌ ٖق ٙايعٛامل بايٓوب ١إىل اهلل ؾؿٖ ٞق ٙاؿاي١
ئ ٜه ٕٛعًُ٘ ٚقٛٸت٘ ُٚؿات٘ ا٭ػلٚ ٣ادب١ڄ ٓٚلٚك.١ٜ
ايجاْ :١ٝإفا نإ اهلل قاؿكاڄ عً ٢تػٝري اؿكا٥ل ايعًُٝٸ ١ؾؿٖ ٞق ٙاؿاي ١توتًنّ
قٔٝٸ١څ غري ممهَٓٓ ١ڀكٝاڄ نٌٸ ايكٔاٜا ا٭ػل .٣يقيو إفا دعٌ اهلل َٔ قٔٝٸ ٺ َٔ ١غري
املُهٔ ُـقٗا َٓڀكٝاڄ ع ُاؿق١ڄ ؾإْ٘ ٜه ٕٛقـ دعٌ نٌٸ ايكٔاٜا ُاؿق١ڄٚ ،إفا
ناْت نٌٸ ايكٔاٜا ُاؿق١ڄ ؾُٔ املُهٔ ٚاؿاٍ ٖق ٙإٔ ته ٕٛايكْٔ ١ٝؿوٗا
ْٚكٗٔٝا ُاؿقتنيٜٓٚ ،عـّ ايتُٝٝن س٦ٓٝقٺ بني ايِاؿم ٚايهافبَ .ج٬ڄ َٔ :غري
املُهٔ إٔ ٜه ٕٛا٫عتكاؿٴ بإٔ اهلل َٛد ٛٷؿ ٚا٫عتكاؿٴ بأْ٘ غري َٛدٛؿٺ ُاؿقني َعاڄ; إف
يف ٖق ٙاؿاٍ ئ تتشكچل املعلؾٚ ١ايعًِ; ٭ْ٘ «عًِ (أ) بإٔ (ب) ُاؿق١څ ٜوتًنّ عًِ (أ)
بٚ .عًِ (أ) بإٔ ْكٝض (ب) نافبٷ ٜوتًنّ إٔ ْكٝض (ب)
بإٔ ْكٝض (ب) ناف ٷ
بٚ ،يف ساٍ ناْت ايكٔٝتإ ُاؿقتني ؾإٕ «ْكٝض (ب) يٝى بهافبٺ» تهٕٛ
ناف ٷ
باطً١ڄٚ .إفا مل ٜهٔ هلقا ايعًِ ٚدٛؿٷ ؾإٕ ً٦ٝاڄ باهِ ايعًِ بإكاؿ ٠اهلل ،ايقَ ٖٛ ٟبـأ
ْعل ١ٜا٭َل اٱهلٞٸ ،ئ ٜهَٛ ٕٛدٛؿاڄ أٜٔاڄَ ٫ٚ ،عٓ٫ ٢تٸباع٘»(.)13
ٖٓٚاى إًهاٍٷ آػل عًٖ ٢ق ٙايٓعل ٖٛٚ ،١ٜإٔ ا٭ؾعاٍ اٱكاؿ ١ٜته ٕٛإيناَ١ٝڄ
إفا نإ ُاسبٗا قـ تعٗٻـ َوبكاڄ بايكٝاّ بٗاٚ .نُجاٍ عً ٢فيو :إفا ايتنَتٴ
بإقلآو املاٍٚ ،يهٓٸ ٞمل أساؾغ عًٚ ٢عـ ،ٟؾٗقا ا٭َل هٝٸ٧ٷ أػ٬قٝاڄ; ٭ْين مل
أقڂ ٵِ بتٓؿٝق ا٫يتناّ ايق ٟداْ ٤تٝذٚ ١عـ ،ٟيقيو  ٫أنًَ ٕٛنَاڄ بإقلاض املاٍ
ت اهل ١٦ٝايتٌلٜع١ٝ
يٌؼّڈ مل ٜوبل ي٘ َٓٸ ٞايٛعـ بإقلآٖ٘ٚ .هقا أٜٔاڄ إفا أق ٻل ٵ
قاْْٛاڄ ًٜنّ اؾُٝع بكٝاؿ ٠هٝاكاتِٗ إىل دٗ ١ايُٝني ،ؾأنَ ٕٛٴ ڃً ٳنَاڄ بايعٌُ ب٘; ٚفيو
٭ْين تعٗٸـت هابكاڄ إٔ أطٝع امل٪هٸوات املـْ ١ٝاييت تتُتٸع بِ٬س ١ٝهٔٸ ايكٛاْني .يقيو
ستٸ ٢ي ٛقبًٓا إٔ ا٭ٚاَل اٱهلٌَٓ ١ٝأڂ ا٫يتناّ ا٭ػ٬قٜ ٞبك ٢ه٪اٍٷ أهاهَ :ٞا ٖٛ
نت عً ٢ا٭َل
َِـك ايتنآَا بڀاع ١إكاؿ ٠اهلل؟ ٌٖ ميهٔ إٔ ٜهٖ ٕٛقا أٜٔاڄ َب ڈ
اٱهلٞ؟ اؾٛاب ;٫ :٭ٕ اٱكاؿٚ ٠ا٭َل بٗق ٙايڀلٜك٪ٜ ٫ ١ؿٸٜإ إىل ا٫يتناّ ،بٌ عً٢
ايعهى َٔ فيو ،ؾإٕ ايعـايٚ ١اٱِْاف ٖ ٞاييت متٓض ًؼِاڄ سلٸ امللدعٚ ١ٝإعڀا٤
ا٭ٚاَلٚ ،ػعٌ َٔ َتابعت٘ ٚظٝؿ١ڄ عً ٢اٯػلٚ ،ٜٔأَلڄا ًَنَاڄ هلِ.
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 ٫ته ٕٛاٱكاؿٚ ٠ا٭َل إيناَٝٸاڄ إ٫چ عٓـَا ٜه ٕٛاملهًډـ قـ ايتنّ َوبك ڄا
بايڀاعٖٓ َٔٚ .١ا ؾإٕ اٱكاؿٚ ٠ا٭َل يٝوا ٌَٓأ نٌٸ ا٫يتناَات .إفا نإ نٌٸ إيناّ
َبٓٝٸ ڄا عً ٢إكاؿ ٠اهلل ؾؿٖ ٞق ٙاؿاٍ ٜعٛؿ اٱيناّ باتٸباع اهلل أٜٔاڄ إىل إكاؿ ٠اهللٚ ،يهٔٸ
ٖقا ع أ ٟإٔ ْؿرتض أْ٘ عً ٢نٌٸ ًؼّڈ إٔ ٜٔع قاْْٛاڄٚ ،هب عً ٢اٯػل ٜٔاتٸباع٘
ٚا٫يتناّ ب٘ ع باطٌٷ; ٭ٕ اٯػل ٜٔإفا ناْٛا ًَتنَني ب٘ َٔ قبٌٴ ؾوٝهٓٚ ٕٛع ٖقا
ايكاْ ٕٛعٳ ٳبجٝٸاڄ ٚعـ ِٜايؿا٥ـٚ ;٠إفا مل ٜهْٛٛا ًَتنَني ب٘ َٔ قبٌٴ ؾًٔ ٜهْٛٛا ًَتنَني
بعـ ٓٚع٘; ٭ْ٘ مل ٜهٔ َٔ املكلٻك هابكاڄ اتٸباع أٚاَل فيو ايٌؼّ .إفا نٓتٴ أْا
ذـ ٟإٔ ٜأَلْ ٞباتٸباع
ًَتنَاڄ َٔ قبٌٴ باتٸباع أٚاَل ًؼّڈ َا ؾوٝه َٔ ٕٛغري املڂ ٵ
أٚاَلٚ ;ٙإفا مل أنٔ ًَتنَاڄ بقيو ؾًٔ ٜرتتٻب عً ٢أَل ٙي ٞباتٸباع٘ أٟٸ إيناّڈٚ .يقيو
ستٸ ٢إفا نإ اهلل َِـك نٌٸ أْٛاع اٱيناَات ؾًٔ ٜهَِ ٕٛـك ٖقا اٱيناّ ايقٟ
ٜأَلْ ٞباتٸباع٘(ٚ .)14بٌهٌڈ عاّٸ ميهٔ ايك :ٍٛإٕ ْعل ١ٜا٭َل اٱهل ٞبٗا ٌَه٬تٷ
َُٗٸ ١يف كتًـ اجملا٫ت ايعكا٥ـٚ ١ٜاؿكٛقٚ ١ٝايرتبٚ ١ٜٛا٭ػ٬ق .١ٝؾعً ٢هب ٌٝاملجاٍ:
ٚؾكاڄ يٓعل ١ٜا٭َل اٱهل ٫ ٞميهٔ تؿوري عـٍ اهلل بٌهٌڈ دٝٸـ ،ايقُ َٔ ٖٛ ٟؿات٘
ايجبٛتٚ ;١ٝنقيو ُـم ايٓيبٸ ايكا ِ٥عً ٢ايعـاي ١اٱهلٝٸَِٚ ;١ري اٱْوإ ا٭ػلٟٚ
هٝبك ٢فٗ٫ٛڄ أٜٔاڄ.
ت يف فاٍ ا٭ػ٬م ايٓعلٜٸ ;١٭ْٗا  ٫تتٛاؾل
ٚتٛاد٘ ٖق ٙايٓعلٜٸ ١أٜٔاڄ ٌَه ٬ٷ
َع املٓاٖر اييت تعرتف بايك ٣ٛاملعلؾ ،١ٝهٛا ٤ناْت ائُري أ ٚايعكٌ ايعًُ.ٞ
يف ٖق ٙايٓعل ١ٜقٛٸ ٠ا٫هتـ ٍ٫يف َكابٌ اؿهِ ا٭ػ٬قٞٸ يـٜٗا فاٍٷ أقٌٸ
يًُٓٛٸَٗٚ ،اكات اتٸؼاف ايكلاك ايكا ١ُ٥عً ٢اهتؼـاّ ايعكٌ ايعًُٞٸ  ٫تتڀٛٻك بٌهٌڈ
دٝٸـ .ايبِري ٠ا٭ػ٬ق ١ٝيف سٌٸ ايتعاكض ٖ ٞؾٔ ًٝڅ ١عكًٚ ،١ٝيهٓٸٗا  ٫تتڀٛٻك يف ٖقا
د ٵبل١ٜ
ايلأٚ .ٟيف ا٭ػ٬م ايعًُ ١ٝأٜٔاڄ ٜ ٫تِٸ ؼه ِٝاملوٚ٪ي ١ٝا٭ػ٬قٝٸٚ .١هلا تٳ ٹبعاتٷ ٳ
يف املوا ٌ٥ا٫دتُاعٚ ١ٝايوٝاهٚ .١ٝباػتِاكڈٖ :ق ٙايٓعل ١ٜتعاكض ايعك،١ْٝ٬
ؤ ٚايكڂ ٵبض
َ«ٚعاكٓ ١ايعك ١ْٝ٬يف اٱهلٝات ٚا٭ػ٬م ٚا٭ْجلبٛيٛدٝا وٌُ َع٘ اؿڂ ٵ
ايٌلعٞٸ ٚاؾځ ٵبلٖ .١ٜقا ا٫عتكاؿ ايج٬ثَ ٞتٓاظلٷ َع ايڀابع ا٫دتُاعٞٸ يًؼلاؾات،
ٚإْهاك ايٌعٛك باملوٚ٪يٚ ،١ٝأػرياڄ اـٔٛع ٚايتأقًِ َع ايب ١٦ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايوٝاه١ٝ
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ايؿاهـ.)15(»٠

إؽالحات آدوش لٍظزّٖ ٛاألوز اإلهلّ٘ ــــــ
ستٸ ٢اٯٕ متٸ تكـ ِٜحمل١ٺ َٛدن ٠عٔ ْعلٜٸ ١ا٭َل اٱهلٞٸ ايتكًٝـٚ ،١ٜإًها٫تٗا.
ٚايػلض َٔ ٖق ٙاملكاي ١يٝى ْكـ ٚؿكاهٖ ١ق ٙاٱًها٫تٚ ،ميهٔ ايك ٍٛباػتِا ڈك:
ت ايعًُا ٤إىل ايـؾاع عٓٗاٚ ،بايتايٞ
إٕ اٱًها٫ت املجاك ٠عًْ ٢عل ١ٜا٭َل اٱهل ٞؿؾعٳ ٵ
إُ٬سٗاٚ .نإ َٔ بني ٖ ٤٫٪ايق ٜٔساٚيٛا تكـ ِٜبعض اٱُ٬سات كٚبلت آؿَن،
ايق ٟمتٸ تكـ ِٜػ ١ُ٬هريت٘ ايقات ١ٝيف املكـٸَ.١
يف عِل ٚفتُع آؿَن هاؿ ا٫عتكاؿ إٔ اـڀأ ٚايِٛاب ا٭ػ٬ق ٫ ٞميهٔ إٔ
ٜك ّٛعًَ ٢باؿ ٤٣ايـٚ .ٜٔيف املكابٌ نإ ٖـؾ٘ َٔ إبـاع ٖق ٙايٓعل ٖٛ ١ٜايـؾاع عٔ
ْعل ١ٜبٓا ٤ا٭ػ٬م عً ٢ايـٜ .ٜٔعتكـ آؿَن أْ٘ ميهٔ ايـؾاع عٔ ٖق ٙايٓعل ٸ ١ٜكغِ
اٱًها٫ت املجاكٓ ٠ـٸٖاٚ ،ميهٔ علض ُٝػ١ٺ َٓٗا ػاي١ٝٺ َٔ ٖق ٙاٱًها٫ت،
ٜوُٸ ٞآؿَن ْعلٜٸت٘ «ْعلٜٸ ١ا٭َل اٱهل ٞاملعـٻيْ«ٚ »١علٜٸ ١س ٍٛاـڀأ ا٭ػ٬ق،ٞ
ْٚعلٜٸ ١سَ ٍٛاٖٝٸ ١ا٫يتناَات ا٭ػ٬ق َٔ .)16(»١ٝأدٌ ؾِٗ ْعل ١ٜآؿَن عًٓٝا إٔ ْعًِ
أ ٸ٫ٚڄ :أْ٘ نإ ٜكلٿك ٖق ٙايٓعل َٔ ١ٜأدٌ ب١٦ٝٺ َؿٝـٚ ٠عًُ ١ٝوهُٗا ايـٚ ;ٜٔثاْ ٝڄا:
ْعل ١ٜآؿَن َٖ ٞكاكب ١يٮٚاَل اٱهلَٓ َٔ ١ٝعٛكڈ ؿ٫يٚ ،ٞيٝى َٔ َٓعٛك ْعل١ٜ
املعلؾٚ ١املٝتاؾٝنٜكٝا ( ;)I bid٭ْ٘ يف ْعل ١ٜاملعلؾ ١ا٭ػ٬قٜ ١ٝه ٕٛاهلـف ٖ ٛؿكاه١
ُـم ٚنقب ايكٔاٜا ا٭ػ٬قٚ ;١ٝيف َٝتاؾٝنٜكٝا ا٭ػ٬م ٜه ٕٛاهلـف ٖ ٛايتشكڊل
ايعٝينٸ يًِؿات ا٭ػ٬ق .١ٝميهٔ توَُ ١ٝكاكب ١آؿَن (ايٓعل إىل َٝتاؾٝنٜكٝا ا٭ػ٬م
َٔ ٚدٗ١ٺ ؿ٫ي ;)١ٝ٭ْ٘ يف ا٭هًٛب ايتشً ًٞٝايكا ِ٥عً ٢اهتعُاٍ ايهًُات تهٕٛ
اؾٗٛؿ َِٓبٸ ڄ ١عً ٢إهاؿ طلٜلڈ إىل املٝتاؾٝنٜكٝا َٔ َعاْ ٞا٭يؿاظ; ٚثايجاڄ :تلنڍن ٖقٙ
ايٓعل َٔ ١ٜبني فُٛع ١املؿاٖ ِٝا٭ػ٬ق ١ٝعً ٢املؿاٖ ِٝاٱيناَٚ ،١ٝأنجل َٔ ايهٌٸ
عً ٢اـڀأ ا٭ػ٬ق ،ٞايق ٟػعً٘ قطچ عجٗا.
ٚميهٔ ايك ٍٛبٌهٌڈ عاّٸ :إٕ ْعل ١ٜآؿَن اييت تـٻع ٞأهاهاڄ إٔ ا٭ػ٬م تعتُـ
عً ٢ايـ ٜٔمتاثٌ ايتؿوري ايتكًٝـ ٟهلق ٙايٓعل ،١ٜيهٓٸٗا ؽتًـ َعٗا يف نٝؿٝٸ١
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اكتباط ٚطلٜك ١تٝٓٛض املٛآٝع.
ٚاملَ٬ض ايعاَ ١يٓعلٜٸ ١آؿَن ٖ ٞنُا ٜ :ًٜٞوتؼـّ آؿَن طلٜك١ڄ ؿ٫يَ ١ٝتأثٿل٠
بايؿًوؿ ١ايتشً ١ًٝٝيف ًلغ املاؿٸ ،٠تٓعل يف إَهاْٝٸ ١قٝاّ ا٭ػ٬م عً ٢أهاي ايـ،ٜٔ
ٚمتٝٿن بني َؿاٖ ِٝايكٚ ١ُٝاٱيناّ عً ٤ٛٓ ٢اكتباط ا٭ػ٬م با٭َل اٱهلٞٸ.
ڎ َٔ ٖق ٙايكٔاٜا بايتؿِ.ٌٝ
ٚهتتِٸ َٓاقٌ ١نٌ

الطزٖك ٛالداللّٗ ٛــــــ
ناْت طلٜك ١ايكـَا ٤ع نُا ٫سعٓا ع أِْٗ اهتٓتذٛا قٝاّ املؿاٖ ِٝا٭ػ٬ق١ٝ
عً ٢أهاي ا٭َل اٱهلٞٸ َٔ ػ ٍ٬إط٬م قٗل ٚقـكٚ ٠عًِ اهلل; يهٔٸ آؿَن ٜوتؼـّ
ايڀلٜك ١ايـ٫يٜ ٖٛٚ ،١ٝعتكـ إٔ إلامات ايؿًوؿ ١ايتشً ١ًٝٝتٛؾڍل طلٜك١ڄ دٝـ ٠ٱثبات
اؿٸعاٜ .٘٥عتكـ ايؿ٬هؿ ١ايتشً ًٕٛٝٝإٔ ايڀلٜك ١ايِشٝش ١ايٛسٝـ ٠يًتؿًوـ سكچاڄ ٖٞ
ؼًَ ٌٝعٓ ٢ايهًُات ٚاؾٌُٚ .عً ٘ٝؾكـ متٸ تػٝري َواك ايؿًوؿ َٔ ١أهًٛب ايبشح
يف املٛاؿ إىل أهًٛب ايبشح يف ايِٛكٚ ،٠بعباك٠ٺ أػل :٣ايه ّ٬عٔ َعاْ ٞايهًُات
ٳب ٳـٍ ايه ّ٬عٔ َاٖٝٸ ١ا٭ًٝا .٤ؾعً ٢هب ٌٝاملجاٍ :ٳب ٳـٍ اؿـٜح عٔ َاٖ ١ٝاـري ٚايٌلٸ
ٜتشـٸث ٕٛعٔ َعٓاُٖاٚ .عًٖ ٢قا ا٭هاي ته ٕٛاملُٗٸ ١ا٭هاه ١ٝيؿًوؿ ١ا٭ػ٬م ٖٞ
ؼًَ ٌٝعٓ ٢ايًػ ١ا٭ػ٬قٜٛ .١ٝدـ ؾل ٷم يف ٖق ٙايڀلٜك ١بني املوا ٌ٥املتعًچك ١مباٖ١ٝ
ا٭ًٝا ٚ ٤املوا ٌ٥املتعًچك ١مبعٓ ٢ا٭ًٝاٚ .٤ملوا ٌ٥اجملُٛع ١ا٭ٚىل ع اييت ْٖ ٞؿوٗا
املوا ٌ٥املٝتاؾٝنٜك ١ٝع أُٖٸ ١ٝأنرب َٔ املوا ٌ٥ايـ٫يٚ .١ٝعً ٢ايلغِ َٔ إٔ ٖقٙ
ايڀلٜك ١توتؼـّ بٌهٌڈ أنرب سَ ٍٛاٖ ١ٝا٭ًٝا ٤املاؿٚ ١ٜايڀبٝع ،١ٝإ٫چ أْٗا توتؼـّ
أٜٔاڄ س ٍٛايع٬ق ١بني املاٖ ٚ ١ٝاملعٓٚ ،٢بايتاي ٞس ٍٛايع٬ق ١بني املٝتاؾٝنٜكٝا ٚعًِ
ايـ٫يُ .١شٝضٷ إٔ نًُ« ١دٝـ»  ٫تٌري إىل ْٛعڈ طبٝعٞٸ َجٌ نًَُ« ١اٚ ،»٤يهٔٸ َعٓ٢
نًُ« ١دٝـ» ميهٔ إٔ ٜهَ ٕٛلتبڀاڄ مباٖٝٸتٗا.
يكـ اهتعاك آؿَن ٖق ٙايڀلٜك َٔ ١نلٜٝهٜٚ ٞاتِٓ; ؾكـ نإ ايؿهل ايوا٥ـ
قبٌ نلٜٝه ٞإٔ اؿكٝك ١ائلٚك ٖٞ ١ٜاؿكٝك ١املٓڀك ١ٝاييت ميهٔ إٜٔاسٗا
بايتشً ٌٝاملؿاَٖ .ُٞٝج٬ڄ :قٔ« ١ٝايعامب ٖ ٛايؿلؿ ايبايؼ ايق ٟمل ٜتنٚٻز» ٖ ٞسكٝك١
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ٓلٚك ;١ٜ٭ْ٘ ٜتِٸ اؿِ ٍٛعًٗٝا عٔ طلٜل ؼًٌٝڈ هابل .نإ كأ ٟنلٜٝه ٞإٔ
بعض اؿكا٥ل ٓلٚك ٫ ،١ٜ٭ْٗا ُاؿق څ ١بٌهٌڈ قبً ٞأ ٚبڀلٜك١ٺ َٓڀكٚ ،١ٝيهٔٸ
َؿَٗٗٛا ٜتٸٔض بٌهٌ ٳب ٵعـٟٸ عرب املٌاٖـات ايكا ١ُ٥عً ٢ايتذلب ،١يقيو نًچُا نإ
ٖٓاى يؿعإ هلُا ْڀ ٷل ٚاسـ ٜٴكاٍ :إُْٗا َتڀابكإٚ ،ايكٔاٜا اييت توتعٌُ ؾٗٝا َجٌ
ٖق ٙاملؿاٖٜ ِٝٴكاٍ عٓٗا :قٔاٜا َتڀابك.١
عً ٢هب ٌٝاملجاٍ :لُ ١املواْ ٖٞ ٤ؿوٗا لُ ١ايِباغٚ .نٌپ َٔ لُ ١املوا٤
ٚلُ ١ايِباغ َعٓ٢ٶ يٌ٤ٞٺ ػاْٸٚ .أٓٚشت ا٭ؿيچ ١ايتذلٜب ١ٝإٔ ٖاتني ا٫ثٓتني ُٖا
ٚاسـٷ ،أ ٟإٕ ن٬ڋ َٓٗا ٖ ٞؾٛٓٝي ْؿوٗا (= نٛنب اينٖل ،)٠عً ٢إٔ لُ ١املوا٤
يف بعض ايعٛامل املُهٓ ١ته ٕٛأنرب ٚأنجل إًلاقاڄ ،أ ٚأُػل َٔ لُ ١ايِباغ،
إ٫چ أْ٘  ٫ميهٔ يف أٟٸ عاملڈ آػل إٔ ته ٕٛلُ ١املوا ٤غري لُ ١ايِباغٚ .يف ع٬ق١
ايٌؼّ َع ْؿو٘ ٌٜٓأ ْؿى ا٫كتباط ،أْا ٖ ٛفاتٚ ،ٞيوتٴ ً٦ٝاڄ آػل غري فاتٖٚ .ٞقٙ
ايع٬ق ١قا١ُ٥څ يف مجٝع ايعٛامل املُهٓ .١قـ أن ٕٛيف بعض ايعٛامل املُهٓ ١ؾًٝوٛؾاڄ
أَ ٚتهًچُاڄ أ ٚعاملٳ ْؿىڈ ٚم ٛفيو ،يهٔٵ ٜٛ ٫دـ أٟٸ عامل  ٫أن ٕٛؾ ٘ٝأْا فات.ٞ
بايڀبع ؾإٕ ا٭مسا ٤اـاُٸ ١ؽتًـ عٔ ا٭مسا ٤ايُٛؿٚ .١ٝاملكِٛؿ با٫هِ اـاْ
»ٚ ،يهٔٵ َٔ غري
يٝى فُٛعُ ١ؿاتَ٘ .ج٬ڄ :هعـ ٟىتًـ عٔ ناتب «
وب نلٜٝه ٞؾإٕ
ع ٳ
املُهٔ يف أٟٸ عاملڈ نإ إٔ ٜه ٕٛهعـ ٖٛ ٟغري هعـ .ٟځ
َِڀًض «ايعٛامل املُهٓ »١يٝى َِڀًشاڄ قـٸؿاڄ ٚداَعاڄ َٚاْعاڄٚ ،يهٔٸ ا٫هِ
اـاْ ٜه ٕٛداَع ڄا َاْعاڄ ،أ ٟإْ٘ ٜـٍٸ عً٤ًٞ ٢ٺ ٚاسـ يف مجٝع ايعٛامل املُهٓ.)17(١
طٛٸك ؾًٝوٛفٷ ؼً ًٞٝآػل امس٘ ٖ٬ٝك ٟبٛتٓاّ ْعلٜٸ ١نلٜٝه َٔ ٞبعـ.ٙ
ٜعتكـ بٛتٓاّ إٔ ْعلٜت٘ ناْت ُشٝش١ڄ  ٫بايٓوب ١إىل ا٭مسا ٤اـاُ ١ؾكطٚ ،إمنا
بايٓوب ١إىل ا٭ْٛاع ايڀبٝع ١ٝأٜٔاڄَ ،جٌ :املاٚ ٤اؿٛٝاْات ٚايبٌلَ .جًُا تٌري لُ١
املوا ٤إىل ً٤ٞٺ ي٘ ػِا ّ٥كتًؿٚ َٔ ،١دْٗ ١علْا ؾإٕ نًَُ« ١ا »٤تٌري إىل ً٤ٞٺ
قـ ْعتكـ إٔ ي٘ ػِا ّ٥كتًؿ ;١بعٔٗا عٳ ٳلٓٞٸ ٜ ٫ٚوتؼـّ إ٫چ يف عاملٓا; ٚبعٔٗا
اٯػل فاتٞٸ ٓٚلٚكٟٸ يف نٌٸ ايعٛامل املُهٓ ١سٝح ٜٛدـ املاٚ َٔ .٤دْٗ ١عل بٛتٓاّ
ْعًِ ػلٜبٝاڄ إٔ املاْ ٖٛ ٤ؿى امللنډب ايهُٝٝا ،ٞ٥أ ٟدن٤ٷ ٚاسـ َٔ ا٭ٚنوذني
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ٚدنأ َٔ ٜٔاهلٝـكٚدنيْٚ ،وُٸ ٘ٝاػتِاكاڄ بأٚنوٝـٖٝٚذٖٔ .قا ايتڀابل بني
ايًؿعني ٜـٍٸ عًْٛ ٢عڈ َٔ ائلٚك .٠يقيو يف نٌٸ عاملڈ ممهٔ سٝح ٜٛدـ املا ٤ؾٗٛ
َڀابل يع «أٚنوٝـٖٝٚذٔ»ٖ .قا ايٓٛع َٔ ايتڀابل ،ايق ٟيٝى بتشًًٞٝٸ ٫ٚ ،قبًٞٸ،
ٚيهٓ٘ ٓلٚك څَٝ ٠تاؾٝنٜك ١ٝبُٗٓٝاٜ ،تِٸ ايهٌـ عٓٗا َوبكاڄ ،مل ٜتِٸ انتٌاؾ٘ يف
املآٚ .ٞيهٔٸ ايٓاي اهتؼـَٛا نًَُ« ١ا »٤يٲًاك ٠إىل َا ٌْري إي ٘ٝاي .ّٛٝإفا قبًٓا
بإٔ املاَ ٤تڀابل َع أنوٝـٖٝٚذٔ ؾإٕ ٖق ٙاملڀابك ٫ ١ميهٔ إٔ ته ٕٛبِٛك٠ٺ
إَهاْ ،١ٝأ ٟإْٗا  ٫توتعٌُ ؾكط يف مَإڈ َاٚ ،ي ٛأْ٘ متٸ نٌؿٗا ٖق ٙا٭ٜاّ،
ٚيهٓٗا َٛدٛؿ څ ٠ؿاُ٥اڄَٔٚ .اؾاڄ إىل فيو; ٭ٕ ٖق ٙاملڀابكَٛ ١دٛؿ٠څ يف نٌ ايعٛامل
املُهٓ ،١ؾ ٬ميهٔ إٔ ٜٛدـ املا ٤يف عاملڈ ػاٍڈ َٔ أنوٝـٖٝٚذٔٚ ،ي ٛأْ٘ ٜٛدـ
ڎ بعٝـ(ٜ .)18وتؼـّ آؿَن ٖق ٙايڀلٜك ١يف ًلغ املؿاِٖٝ
ً ٞٷ ٤آػل ٌٜب٘ املا ٤إىل سـ
ا٭ػ٬ق ١ٝبٌهٌڈ هعٌ َٔ عباك« ٠أػڀأ» يف ايٛاقع ْٖ ٞؿوٗا «أػڀأ» إفا أَل اهلل
بقيوَٚ .ع ٖقا ؾإٕ هلاتني اؾًُتني َعاَْ ٞتبا١ٜٓڄٚ ،يهٔٸ يؿعُٗا ٚاسـٷٚ .سٝح ٚٴدـ
مل ممهٔٷ ته ٕٛؾ ٘ٝاؾًُ ١ا٭ٚىل ُشٝش١ڄ ؾوته ٕٛايجاُْ ١ٝشٝش١ڄ أٜٔاڄ(.)19
عا ٷ
ٚهٛف ْتٛهٻع يف ٖقا ا٭َل يف بكٖ ١ٝق ٙاملكاي.١

عٍّٗٗ ٛوفاِٗي الكٗى ٛــــــ
سٓا ْعلٜٸ ١آؿَن عًٓٝا إٔ ْعًِ أٚٸ٫ڄ املعٓ ٢املڂلاؿ َٔ قٛهلِ :إٕ يًكٹ ٳِٝ
بعـ إٔ ًلٳ ٵ
ا٭ػ٬قٚ ١ٝاقع ڄا عٝٓٝٸ ڄا؟ ٜعـٿؿ ايباسج ٕٛأكبع ػِا ّ٥يعٝٓٝٸ ١املؿاٖ ِٝا٭ػ٬ق:١ٝ
أٚٸ ڄ :٫إفا ناْت املؿاٖ ِٝا٭ػ٬ق ١ٝعٝٓٝٸ ١ؾإٕ ا ٫ٸؿعا٤ات ا٭ػ٬ق ٫ ١ٝؽلز عٔ
سايتني :إَا ُاؿق ;١أ ٚنافب.١
ثاْٝاڄ ٖٞ :عاَٸ .١أ ٟإفا نإ ايٌ ٤ٞدٝـاڄ ُٚشٝشاڄ ؾٗ ٛدٝٸـ ُٚشٝض يف مجٝع
ا٭مَٓٚ ١ا٭َهٓ.١
ثايجاڄ :يٝوت ايكٹ ٳْ ِٝاػ١ڄ عٔ عٛاطؿٓا َٛٝٚيٓاٚ .نُجاٍ عً ٢فيو ٫ :ميهٔ
ايتكً َٔ ٌٝق ١ُٝايِـاق ١بوبب َ ٍٛٝامللٚ ٤عٛاطؿ٘.
كابعاڄ :ايٌ ٤ٞايعٝينٸ ٖ ٛعٔٛٷ َٔ نآ٥ات ٖقا ايعاملٚ ،يقيو هب عً ٢ايكٹ ٳِٝ
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إٔ ته٦ًٝ ٕٛاڄ َٔ فُٛع ١ايعامل ،أ ٟهلا اـِا ّ٥ايٛاقع ١ٝملُٛٛؾاتٗا(.)20
أٓٚض آؿَن فيو بِلاس١ٺ بايٌهٌ ايتاي« :ٞغايباڄ َا  َٔ٪ٜاملوٝش ٞأ ٚايٛٗٝؿٟ
املتـٜٿٔ بايع ١ٝٓٝا٭ػ٬ق ١ٝغري ايڀبٝع ١ٝسُٓٝا ٜك :ٍٛإٕ ً٦ٝاڄ َا ػاط٧ٷ أػ٬قٝاڄ ،ؾٗٛ
ٜعين إٔ مثٸْٛ ١ع ڄا َٔ ايٛقا٥ع ميتًو سكٝك١ڄ أطًل عًٗٝا سكٝك ١غري طبٝعٚ .١ٝتعين
ت أّ مل تتشكډل ؾٗ ٞغري َلتبڀ١ٺ بإٔ ًؼِاڄ َا
اؿكٝك ١غري ايڀبٝع ١ٝأْ٘ هٛا ٤ؼكډ ځك ٵ
ؾهچل بتشكڊكٗا أ ٚمل ٜؿهڍل»(.)21
ميهٔ ايك ٍٛاٯٕ; بايٓعل إىل َعٓ ٢ايعٚ ١ٝٓٝايٛاقع :١ٝإٕ َؿاٖ ِٝايكٹ ٳِٝ
وب أتباع ْعل ١ٜا٭َل اٱهل ٞايتكًٝـ ٫ ١ٜتتُتٸع بٛاقعڈ عٝينٚ .نُجاٍڈ عً٢
ا٭ػ٬ق ١ٝعځ ٳ
وٓ٘ ايٌاكعٚ ،ايكبٝض ٖ ٛايٌ ٤ٞايقٟ
ؤ ٖ ٛايٌ ٤ٞايق ٟسٳ ٻ
فيو :ق ٌٝبإٔ اؿځ ٳ
اهتكبش٘ ايٌاكعٚ .عً ٢أهاي ٖقا ايؿِٗ ٜٛ ٫دـ ٚاقعٷ عٝين ملؿاٖ ِٝايكٹ ٳ ِٝغري أَل
ت َٔ ا٭َل اٱهلٚ .ٞيهٔٵ َٔ ٚدْٗ ١عل آؿَن ؾإٕ ملؿاِٖٝ
 ْٞٗٚاهللٚ .اقع ١ٝايكٹ ٳٌْ ِٝأځ ٵ
ؤ ٚايكڂ ٵبض ا٭ػ٬ق ٞغري َتعًڍل با٭َل اٱهل .ٞبلأ ٜ٘إٕ َِـك
ايكٚ ١ُٝاقع ڄا عٝٓٝٸ ڄاٚ ،اؿڂ ٵ
ؤٷ بقات٘ .تبًٛك اؿؤ
ؤ ا٭ػ٬قٜ ٞعٛؿ إىل فات اهلل ُٚؿات٘ .اهلل ٖ ٛقٝٿِٷ ٚسٳ ٳ
اؿڂ ٵ
ؤ .اػتاك آؿَن إطاكاڄ أؾ٬طْٝٛاڄ
ايقات ٞيف املعاٖل املؼتًؿ ١هعًٗا تتٸِـ مجٝعٗا باؿڂ ٵ
وٓ ١باؿڂوٵٔ ْ٫توابٗا إىل اؿڂوٵٔ
يٓعلٜت٘; ؾٛؾكاڄ ٭ؾ٬ط ٕٛتتٸِـ نٌٸ ا٭ًٝا ٤اؿځ ٳ
املڀًلٜ .وتؼـّ آؿَن يف سـٜج٘ عٔ اهلل ايـٻ ٵ ٚٳك ايق ٟأڂعڀ ٞملجاٍ اـري يف ايؿهل
ا٭ؾ٬طَ ،ْٞٛع ٖقا ايؿاكم ٖٛٚ ،إٔ اهلل يٝى َٛٓٛعاڄ ف ٸلؿاڄ ،بٌ عٝينٸ ٖٛٚ ،يف
اؿكٝكً ١ؼّٷ أَ ٚجٌ ايٌؼّ .اهلل ٖ ٛاملعٝاك ٚايُٓٛفز ا٭عً ٢يًؼري .إْ٘ يٝى َعٝاكاڄ
يًؼري ا٭ػ٬ق ٞؾكط ،بٌ َٖ ٛعٝاكٴ نٌٸ ايكٹ ٳ .ِٝعٓـَا ْك ٍٛعٔ ً٤ٞٺ َا :إْ٘ دٝٸـٷ ؾٗقا
ٜعين إٔ ؾ ٘ٝػرياڄ َتعايٝاڄٚ ،أْ٘ ٌٜب٘ اهللٜ .عتكـ آؿَن إٔ اهلل ي٘ ٖقا ايـٻ ٵٚك َٔ ٚدٗ١
ْعل املَٓ٪ني بٖ٘ٚ .قا أؾٌٔ ؾِٗڈ ميهٔ إٔ ْهٛٿْ٘ عٔ اهلل .اهلل ٖ ٛأعًٚ ٢أؾٌٔ ػريڈ
ميهٔ إٔ ْبشح عٓ٘.
يًؼري َلاتب َٔ ٚدْٗ ١عل آؿَن .أعً ٢اـري ٖ ٛاـري بايقات أ ٚاـري املڀًل
هلل .هعٌ اـري املڀًل َٔ نٌٸ ً٤ٞٺ وٌٸ ؾٚ ٘ٝبأٟٸ َعٝاكڈ ٜتُجٻٌ ب٘ ػرياڄ باملعٝاك فات٘;
ٚيقيو مبكـاك تٌاب٘ ا٭ًٝا ٤أ ٚأؾعاٍ اٱْوإ َع اهلل ؾإْٗا تتٻِـ باـري بٓؿى فيو
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املكـاك .اهلل ٖ ٛأعً ٢اـرياتٚ ،ايتٌبټ٘ بأعً ٢اـريات ٖ ٛأعً ٢ؾٔ .١ًٝايؿٔ ١ًٝتعين
ايتٓاغِ َع اهلل ٚنٌٸ ً ٤ٞيٛد٘ اهلل; يف َكابٌ ايلف ،١ًٜاييت تعين ايتٔاؿٸ َع اهلل،
ٚمبكـاك اتٸِاف ً٤ٞٺ َا بِؿاتٺ ٓـٸَ ١ٜع اهلل ٜهٖ ٕٛقا ايٌ٦ًٝ ٤ٞاڄ بٓؿى فيو
وب املكـاك ايقٜ ٟه ٕٛؾ ٘ٝايعٌُ كايؿاڄ هلل ؾإْ٘ ٜتٸِـ بايو ٤ٛباملكـاك
املكـاكٚ ،عځ ٳ
ْؿو٘(.)22

متاِ٘ االلتشاً األخالقّ٘ ٔاألوز اإلهلّ٘ ــــــ
هبكت اٱًاك ٠إىل أْ٘ ٚؾكاڄ يٓعل ١ٜا٭َل اٱهل ٞايتكًٝـٜٛ ٫ ١ٜدـ ؾلمٷ بني
َؿاٖ ِٝايكٚ ١ُٝا٫يتناّ بٓا٤ٶ عً ٢قٝاّ املؿاٖ ِٝا٭ػ٬ق ١ٝعً ٢ايـٜٛ ٫ٚ ;ٜٔدـ أٟٸ
َِـكڈ آػل يٮػ٬م ع ٚؾكاڄ هلق ٙايٓعل ١ٜع ه ٣ٛا٭َل اٱهلٞٸٖٓ َٔٚ .ا نُا إٔ َؿاِٖٝ
ايكَ ١ُٝبٓٝٸ١څ عً ٢ا٭َل اٱهل ٞؾهقيو املؿاٖ ِٝاٱيناَ ١ٝقا١ُ٥څ عً ٘ٝأٜٔاڄ.
ٚيهٔٵ َٔ ٚدْٗ ١عل آؿَن ٜٛدـ ؾلمٷ ٚآض بني ٖاتني اجملُٛعتني َٔ املؿاٖ.ِٝ
مث ١متاٖ ٝڄا ٚتڀابك ڄا بني َؿاٖ ِٝايكٚ ١ُٝفات اهلل ُٚؿات٘ٚ ،يهٔٸ
ٚنُا فنلْا ؾإٕٸ ٸ
ا٫يتناَات ا٭ػ٬ق ٫ ١ٝتتڀابل َع ا٭َل اٱهل.ٞ
ا ٸؿعا ٤آؿَن ٖ ٛإٔ مجً« ١اكتهاب عٌُ (أ) ػڀأڅ» تتواَ ٣ٚع ٖق ٙاؾًُ١
«اكتهاب عٌُ (أ) ػڀأڅ إفا أَل اهلل بايكٝاّ ب٘ أ ٢ْٗ ٚعٓ٘».
ٚيف ايٛاقع ؾإٕ ا٭َل اٱهلٞٸ يهٌ عٌُڈ إيناَ َٔ ٞايٓاس ١ٝا٭ػ٬قٜ ١ٝتُٔٸٔ
نل
ًلطاڄ َوترتاڄ ٖٛٚ ،إٔ اهلل أَل ب٘ أ ٢ْٗ ٚعٓ٘ٚ ،ي ٛإٔ ٖقا ايٌلط مل ٜٴقٵ ځ
ُلاس١ڄ(.)23
 َٔٚأدٌ إثبات ٖقا ا ٫ٸؿعا ٤عًٓٝا أٚٸ ڄ :٫إٔ مـٿؿ َاٖ ١ٝا٫يتناّ ا٭ػ٬قٚ ;ٞيف
امللسً ١ايجاْ :١ٝإثبات تڀابكُٗا.
وب آؿَن إٕ ي٬يتناّ ا٭ػ٬ق ٞمخى ػُِٝٛات باكم:٠
ع ٳ
ځ
1ع هب إٔ ت٪ػـ ا٫يتناَات ا٭ػ٬ق ١ٝعً ٢قٌُ اؾـٸٚ ،اٖ٫تُاّ بٗا.
2ع ا٭ًؼاْ ايق ٜٔىايؿ ٕٛا٫يتناّ ا٭ػ٬قٌٜ ٞعل ٕٚبايقْبًَِٜٗٛٚ ،
اٯػل ٕٚأٜٔاڄ سني ٜعًُ ٕٛمبؼايؿتِٗ.
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3ع ا٫يتناّ ا٭ػ٬ق ًٞ ٞٷٜ ٤ه ٕٛيـ ٣ايؿلؿ ؿاؾعٷ ٫تٸباع٘.
4ع هب إٔ ٜه ٕٛا٫يتناّ ا٭ػ٬ق ٞعٝح ميهٔ تٛؾري أؿيچ ٺ٫ ١تٸباع٘.
5ع دن َٔ ٤ؿٳ ٵٚك ا٫يتناّ ٚاـڀأ ا٭ػ٬ق ٖٛ ٞأْ٘ هب غلي مماكه ١ا٫يتناّ
ا٭ػ٬قٚ ٞكؿٚؿ ايؿعٌ عً ٢ا٭عُاٍ اـاط ١٦يف أفٖإ عُ ّٛايٓاي(.)24
ٜتٸٔض َٔ ػ ٍ٬اـِا ّ٥اـُو ١اييت ٜعـٿؿٖا آؿَن ي٬يتناّ ا٭ػ٬ق ٞأْ٘
ميتًو ٖٜٛٸ ڄ ١ادتُاعٚ .١ٝتـٍٸ عً ٢فيو بٛٓٛغڈ اـُِٝٛتإ ايجاْٚ ١ٝاـاَو;١
ٚيًؼِ ١ُٝٛايجايج ١أٜٔاڄ َاٖٝٸ١څ ادتُاع ;١ٝ٭ْ٘ عٓـَا ٜتِٸ تٌذٝع ًؼّڈ َا أٚ
اهتكباس٘ َٔ قٹ ٳبٌ اٯػل ٜٔؾإٕ ايـاؾع ٜنؿاؿ يـٚ ٜ٘كا ٤ا٫يتناّ بعٌُڈ َا أ ٚتلن٘.
ُش ٝٷض إٔ ا٫يتناّ ٜتٌهډٌ يف اجملتُع ،يهٔٵ يٝى نٌټ ايتنا ڈّ ادتُاعٖٛ ٞ
ايتنا ٷّ أػ٬قٚ .ٞهب إٔ تتٛؾډل ث٬ثً ١لٚط يف ا٫يتناَات ا٫دتُاع ;١ٝستٸ ٢تهٕٛ
ايتناَاتٺ أػ٬ق١ٝڄ:ٖٞٚ ،
1ع هب إٔ ته ٕٛا٫يتناَات ا٫دتُاع ١ٝقٹ ٳُٝاڄ ٚاقع ،١ٝأ ٟإٕ قُٝتٗا  ٫تٴوتُـٸ
َٔ نْٗٛا ادتُاع١ٝڄ ؾكط.
2ع يًؼِا ّ٥ايؿلؿ ١ٜاييت ٜتُتٻع بٗا ا٭ًؼاْ ايقٜٔ ٜٔع ٕٛا٫يتناَات
ا٫دتُاع ١ٝؿٳ ٵٚكٷ أ ٜٔڄا يف إٔ ته ٕٛتًو ا٫يتناَات أػ٬ق١ٝڄَ .ج٬ڄٚ ،عً ٢اؾرتاض تٌاب٘
ايعٛاٌَ ا٭ػل ،٣ؾإٕ اٱْوإ مي ٌٝإىل اتٸباع ايكٛاعـ ٚا٭سهاّ اييت ٜٔعٗا ًؼّٷ
سه ِٝف ٚقـاه١ٺٚ ،تتبعٗا بوٗٛي١ٺ.
3ع ٜ ٫عتُـ ايـاؾع إىل اتٸباع ؿهتٛكڈ َا عًَ ٢كـاك دٛؿت٘ ؾكطٚ ،إمنا ٜتعًچل
ا٭َل نقيو مبـ ١ُ٥٬َ ٣ايعكٛبات ٚاملهاؾآت املرتتٸب ١عًٚ ;٘ٝمبـ ٣تأثري ٙعً٢
ؼوني ايع٬قات; ٚمبـ ٣نً٪َ ْ٘ٛٿلاڄ عً ٢عًُٝٸ ٺ ١دٝٸـ ٠أ ٚسلن١ٺ ادتُاع.)25(١ٝ
ٖٚاٖٴٓا ٜڀلغ ٖقا ايو٪اٍ ْؿو٘ ٌٖ :يٮٚاَل اٱهل ١ٝػِاَ ّ٥عٝٸٓ ١عٝح
تهٖ ٕٛق ٙاـِاَٛ ّ٥دٛؿ٠ڄ يف ا٫يتناَات ا٭ػ٬ق١ٝ؟  ٌٖٚميهٔ إٔ تك ّٛبـٳ ٵٚك
ا٫يتناَات ا٭ػ٬ق١ٝ؟
ٜقنل آؿَن مخو ١أؿيچ ١ٱثبات اؿٸعا ٘٥بإٔ ا٭ٚاَل اٱهل ١ٝأؾٌٔ ػٝاكڈ ٭ؿا ٤ؿٳ ٵٚك
ا٫يتناّ ا٭ػ٬قٚ .ٞػُ٬تٴٗا يف َا :ًٜٞ
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أ ٸ٫ٚڄ َٔ :ػِا ّ٥ا٫يتناّ ا٭ػ٬ق ٞأْ٘ وؿڍن َهًډؿ ٘ٝعً ٢اتٸباع اؿهِ
ا٭ػ٬ق .ٞعٛاٌَ اْ٫بعاخ ائلٚك ١ٜيًكٛاعـ ا٭ػ٬قَٛ ١ٝدٛؿ٠څ بٌهٌڈ دٝٸـ يف
ا٭ٚاَل اٱهل ;١ٝ٭ٕ ايٌؼّ عٓـَا ٜكبٌ بإٔ اهلل ػايلٷ ٚكسٜٚ ِٝلٜـ يٓا اـري ٚنٌٸ
ً َ٘ٓ ٤ٞؾإْ٘ ٜڀٝع٘ َٔ باب ًهل املٓعِ.
ثاْٝاڄ :إٕ اهلل ٖ ٛايلمحٚ ١ايؿٌٔ ٚايهُاٍ املڀًلٚ ،نٌٸ إْوإڈ ػآعٷ أَاّ
ايهُاٍ املڀًلٖٓٚ .ا اـٔٛع ِٜبض هبب ڄا ٱطاع ١أَل.ٙ
ثايجاڄ :إٕ اهلل عاؿ ٷٍٚ ،بايڀبع ؾإٕ ا٭َل ايِاؿك َٔ قٹ ٳبٌ ايعاؿٍ دـٜلٷ بايڀاع.١
 َٔٚاـِا ّ٥ا٭ػل ٣ي٬يتناَات ا٭ػ٬ق ١ٝإٔ ا٭َٛك عٝٓٝٸٚٚ ١اقع ٫ٚ ،١ٝتِـك َٔ
ايعٛاطـ ٚا٭علاف ا٫دتُاع .١ٝا٭ػ٬م ايكا ١ُ٥عً ٢ا٭َل اٱهل ٞيٝوت فٖٓٝٸ ڄ ،١بٌ
عٝٓٝٸٚ .١نُجاٍ عً ٢فيو :ايٛدٛب ٚاؿلَ َٔ ١قٹ ٳبٌ اهلل أَٛكٷ عَٛ ١ٝٓٝدٛؿ ٠بِلف
ايٓعل عٔ ؾهلْا ٚإكاؿتٓا .ا٭ػ٬م ايكا ١ُ٥عً ٢ا٭َل اٱهلَٓ ٞوذُ١څ َع َعتكـاتٓا
ايوابكٜ .١عتكـ ايؿلؿ املتـٜٿٔ بٛدٛؿ إي٘ٺ قاؿك َٚتعاٍڈٚ ،أْ٘ كسِٝٷ ٚػري َڀًلٚ ،ا٭ٚاَل
اييت تٌِ إىل املهًډـ َٔ داْب اـري املڀًل تِبٸ يف ُ٬غ اٱْوإ ٚهعاؿت٘ .هب
إٔ ته ٕٛايٛادبات ا٭ػ٬ق ١ٝعٝح ٜعلف املهًډؿ ٕٛإٔ ا٭عُاٍ اييت ٜك َٕٛٛبٗا عً٢
أهاهٗا ُشٝش څ ١أ ٚػاط ٦څٚ .١ا٭ٚاَل اٱهل ١ٝأٜٔاڄ تؿ ٞبٗق ٙاـاُٸ ;١ٝؾهٌٸ َتـٜٿٔ
ٜعلف إٔ ايعٌُ ايقٜ ٟك ّٛب٘ ٜهُ ٕٛشٝشاڄ إفا نإ َٛاؾكاڄ يٮٚاَل اٱهلٝٸٚ ،١ػڀأڄ
إفا نإ كايؿاڄ هلاٚ .ميهٔ هلل إٔ ٜٔع ٖقا اـڀأ ٚايِٛاب يف نٝؿ ١ٝػًل قٛاْا
اٱؿكانٚ ،١ٝؽڀٝط ايتاكٜؽ اٱْواْٚ ٞتٛدٚٚ ،٘ٗٝس ٞا٭ْبٝاٚ ،٤أٟٸ طلٜك١ٺ أػل.٣
 َٔٚاـِا ّ٥ا٭ػل ٣ي٬يتناّ ا٭ػ٬ق ٞإٔ اْتٗان٘ ٪ٜؿٸ ٟإىل املعِٚ ١ٝقڀع
ايع٬قٚ .١ا٭ٚاَل اٱهل ١ٝؼكڍل ٖق ٙاـاُ ١ٝبٌهٌڈ أؾٌٔ; ٭ٕ ايتكاعى عٔ ايعٌُ
عً ٢أهاي اٱيناّ اٱهلٞٸ ٜتوبٻب يف َ٪اػق ٠اهلل ٚقڀع ايع٬قَ ١ع٘(.)26
ؾٝرتتٻب عًَ ٢ا تكـٻّ إٔ ػِا ّ٥ا٫يتناّ ا٭ػ٬قَٛ ٞدٛؿ٠څ أٜٔاڄ يف ا٭ٚاَل
اٱهل.١ٝ
ٚيهٔٸ آؿَن ٜقٖب أبعـ َٔ فيوٜٚ ،ل ٣إٔ ا٭ٚاَل اٱهلَِ ٖٞ ١ٝـك
ا٫يتناَات ا٭ػ٬ق.١ٝ
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ٚميهٔ تٝٓٛض اهتـ ٍ٫آؿَن عًٖ ٢ق ٙاملوأي َٔ ١ػَ ٍ٬كـٸَتني:
ا٭ٚىل :إٕ َاٖ ١ٝا٫يتناّ ا٭ػ٬ق ٞادتُاع١ٝڅ; ٭ٕ أٟٸ ايتناّڈ ع مبا يف فيو
ا٫يتناّ ا٭ػ٬ق ٞع ٜتٌهډٌ يف اجملتُع .إفا قڂ ٵُٓا بتشًَ ٌٝاٖ ١ٝا٫يتناّ ا٭ػ٬ق ٞلـ
أْ٘ ٜتُٔٸٔ عـٸ ٠عٓاُل :ا٭ٚٸٍٜ :كتٔ ٞا٫يتناّ إٔ ٪ٜػق عً ٢قٌُ اؾـٸ َٔ قٹ ٳبٌ
نٌٸ ؾلؿٺ .ايجاْ :ٞػاٚمٜ ٙوتتبع ايٌعٛك بايٓـّ .ايجايحٌٜٓ :أ ايؿعٌ ا٭ػ٬قْ ٞتٝذ١
ؿاؾعڈ َا .ايلابع :وتاز ايكٝاّ ب٘ إىل ايـيٚ ٌٝاٱقٓاع .اـاَىٌٜ :ذٿع ايٓاي ايٌؼّ
ايقٜ ٟك ّٛبؿعٌڈ أػ٬قٜٚ ،ٞـ ْٜ٘ٛٓإفا ػايؿ٘ .يقيو ؾإٕ عٛاطؿٓا َٛٝٚيٓا يٝوت َِـك
اٱيناّ ا٭ػ٬ق ،ٞبٌ ٌٜٓأ َٔ ايٛاقع ايعٝين.
ايجاْ :١ٝكغِ إٔ َاٖ ١ٝا٫يتناّ ا٭ػ٬ق ٞادتُاع١ٝڅٚ ،يهٔٵ  ٫ميهٔ إٔ ٜهٕٛ
اجملتُع َِـكٖا; إف أٚٸ ڄ :٫ا٭ػ٬م عٚ ،١ٝٓٝإفا نإ َِـكٖا اجملتُع ؾ ٬ميهٓ٘
تأَني ٖق ٙايع ;١ٝٓٝ٭ْ٘ ميهٓ٘ إٔ ٜٓهلٖا أٜٔاڄ إفا اعتربْا أْ٘ َِـكٖاَ .ج٬ڄ:
ميهٔ ٭ؾلاؿ اجملتُع إٔ ٜتعاقـٚا عً ٢إٔ ٜٔ ٫عٛا أُ٬ڄ ايتناَاتٺ أػ٬قٝٸ ڄ ١أًٜ ٚػٖٛا.
ٚثاْٝاڄ :بعض ا٫يتناَات ا٭ػ٬ق ١ٝغري قابً ١يًٓٛع أهاهاڄ.
ٚثايجاڄ :إفا اعتربْا إٔ اجملتُع ٚآع َِٚـك ايكٛاعـ ا٭ػ٬ق ١ٝؾؿٖ ٞق ٙاؿاي١
وب نٌٸ فتُع(.)27
ٜه ٕٛيـٜٓا قٛاعـ أػ٬قَ ١ٝتٓٛع ١عځ ٳ
ميهٔ إٔ نلز َٔ ٖاتني املكـٸَتني بٓتٝذ ٺَ ١ؿاؿٖا :إٕ َِـك ا٫يتناَات
ا٭ػ٬ق ٖٛ ١ٝا٭ٚاَل اٱهل ;١ٝإف أٚٸ ڄ :٫ا٭ٚاَل اٱهلَ ١ٝوتكًچ١څ عٔ أٟٸ ْٛعڈ َٔ املٍٛٝ
ٚاملعتكـات ايبٌلٜٛ ٫ٚ ،١ٜدـ ًوڌ يف ؾا٥ـتٗا ٚػريٖا بايٓوب ١إىل املتـٜٿٔ; ٚثاْ ٝڄا:
ايلغب ١ؾٗٝا ًـٜـ٠څ َٔ مجٝع اؾٗات.

إعهاالتٌ عمٌ ٜظزّٖ ٛآدوش ــــــ
ڎ يف إٔ ْعل ١ٜآؿَن ؽتًـ نجرياڄ عٔ ْعل ١ٜا٭َل اٱهلٞٸ ايتكًٝـٜٸ.١
َا َٔ ًو
ٚيهٔٵ ٌٖ إٔٸ ا٭ؿي ١اييت هاقٗا ٱثبات اؿٸعاَ ٘٥كٓع١څ أّ ٫؟  ٫بٴ ٻـ َٔ ايٓعل يف ٖقا
ا٭َلٚ .هٌٓلغ اٱًها٫ت املجاكٓ ٠ـٸ ْعلٜت٘ بعـ إٔ ْٛمٿعٗا عً ٢أكبع ١أقواّ:
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1ـ املطابك ٛالٍاقؾ ٛــــــ
نُا فنځ ٵلْا هابكاڄ ٜوتؼـّ آؿَن أهًٛب ايتشً ٌٝايًػٚ ٟٛايٓعل ١ٜايـ٫ي١ٝ
ٱثبات تڀابل ايًن ّٚا٭ػ٬قَ ٞع ا٭ٚاَل اٱهلٚ .١ٝقـ ْٴكٌ عٔ َاكى َٛكيف ٖقا
اٱًهاٍ ٖٛٚ ،قٛي٘ :إفا نإ آؿَن ٜعتكـ إٔ اٱيناَات ا٭ػ٬قَ ١ٝڀابك١څ يٮٚاَل
اٱهل ١ٝؾٗ ٛكڀ ٢ٷ ٤دـٸ ڄا; ٭ْ٘ َٔ ايبـ ٜٞٗإٔ اـِا ّ٥ا٭ػ٬ق ١ٝترتتٻب عً٢
اـُِٝٛات ايعٚ ١ٝٓٝاـاكدَ .١ٝج٬ڄ :سلَ ١ايعًِ َبٓٝٸ١څ عً ٢ا٭ثل ايقٜ ٟرتن٘ يف
ْؿى املعًٚ ;ّٛسًڍ ١ٝايِـم ْابع١څ َٔ املٓاؾع املرتتٿب ١عًٖٚ .٘ٝقا ايرتتٝب  ٫ىلز عٔ
إسـ ٣سايتني :إَا أْ٘ بـ ٕٚقٝـٺ ًٚلط; أ ٚأْ٘ َكٝٸـٷٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣إَا إٔ تهٕٛ
ػِاًَ ِ٘٥شٛظ ١يف نٌٸ ايعٛامل املُهٓ ;١أ ٚيف بعٔٗا ؾكطٚ .يهٔٸ نًتا اؿايتني
َلؾ١ٓٛڅ; ٭ْ٘ إفا نإ ا٭َل اٱهلٞٸ يف نٌٸ ايعٛامل املُهٓ ١ؿا٥لڄا َـاك اـِاّ٥
ايع ١ٝٓٝؾٝذب إٔ تتڀابل اٱيناَات ا٭ػ٬قَ ١ٝع تًو اـِاٚ ،ّ٥يف ساٍ نإ ؿا٥لڄا
َـاك اـِا ّ٥ايع ١ٝٓٝيف عاملڈ ػاْٸ ؾٝوتًنّ فيو إٔ ٜأَل اهلل بٌ٤ٞٺ َا يف أسـ
ايعٛاملٜٚ ،أَل بٔـٸ ٙيف عاملڈ آػلَ .ج٬ڄ :إفا نإ ٖٓاى غٛٸاُإ َٛدٛؿإ يف ٌَٗـٺ
ٚاسـٚ ،بعلٚفٺ َتٌابٗ ،١ؾٌٗ ٜأَل اهلل أسـُٖا بإْكاف ايػلٜل ٜ ٫ٚأَل اٯػل؟ ٚيقيو
ؾإٕ أٟٸ ً٤ٞٺ يـ ٜ٘تًو اـِا ّ٥ايع ١ٝٓٝؾؿ ٞايعامل ايق ٟتجبت ي٘ تًو اـِاّ٥
تجبت ي٘ أٜٔاڄ اـِا ّ٥ا٭ػ٬ق ١ٝيف ايعامل ْؿو٘ٚ .عً ٢هب ٌٝاملجاٍ :مثل ٠ايِـم
تتذًچ ٢يف ته ٜٔٛايجك ١ا٫دتُاعٚ ،١ٝيقيو يف أٟٸ َهإڈ ترتتٸب ٖق ٙاـِ ١ُٝٛعً٢
ايِـم ْك :ٍٛهب ق ٍٛايِـمٚ .إفا قبًٓا َٔ دٗ١ٺ إٔ ا٫يتناّ ا٭ػ٬قَ ٞتٛقڍـٷ عً٢
اـِا ّ٥ايعٚ ،١ٝٓٝاعتكـْا َٔ دٗ١ٺ أػل ٣إٔ ا٫يتناّ ا٭ػ٬قٞٸ َتڀابلٷ َع اٱيناّ
اٱهل ،ٞؾؿٖ ٞق ٙاؿايٜ ١تٛقډـ ايتهًٝـ اٱهل ٞعً ٢ػِا ّ٥مل ٜأَل بٗا اهلل،
ٚيقيو ؾإٕ ا٭ٚاَل اٱهل ١ٝيٝوت سٴ ٸل ڄٚ ٠بـ ٕٚقٛٝؿٚ ،يهٓٸٗا تابع١څ يًُِاحل ٚاملؿاهـ
اـاكدٚ .١ٝيف ٖق ٙاؿايٜ ١نٜٿـ ٖقا ا٭َل ْعل ١ٜا٭َل اٱهل ;ٞ٭ٕ اهلـف ا٭هاي َٔ
طلغ ْعل ١ٜا٭َل اٱهل ٞسؿغ قٛٸ ٠اهلل املڀًك ،١عٝح إْ٘ ستٸ ٢اٱيناَات ا٭ػ٬ق٫ ١ٝ
تكٝٿـ قٗلٚ ٙقٛت٘(.)28
ض ع ؿؾاعاڄ عٔ ْعل ١ٜآؿَنٚ ،كؿٸڄا عًٖ ٢قا اٱًهاٍ ع ؾكاٍ :إٕ
ٚقـ داؿٍ بع ٷ
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ٖقا إًها ٷٍ َجاكٷ ٓـٸ تؿوريڈ يًُڀابك ١مل ٜهٔ ٜكِـ ٙآؿَن .ؾإفا نإ قِـ آؿَن
َٔ املڀابك ٖٛ ١إٔ ايٌ٦ٝني َتڀابكإ بٌهٌڈ عٝينٸَ ،جٌ :لُ ١املوا ،٤اييت ٖٞ
ْؿوٗا لُ ١ايِباغ ،ؾإٕ اٱًهاٍ املتكـٿّ يف قًڍ٘; ٚيهٔٸ ٖٓا ايتؿوري يًُڀابك ١مل
ٜهٔ ٚاكؿاڄ بايٓوب ١إىل آؿَن; ؾكـ نإ قِـ آؿَن َٔ املڀابك ٖٛ ١ايعًٌ املكٛٿَ .١عً٢
هب ٌٝاملجاٍ :عٓـَا ْك :ٍٛإٕ املاٌٜ ٤ري إىل أنوٝـٖٝٚذٔ ؾٗقا ٜعين إٔ
ا٭نوٝـٖٝٚذٔ ٜهٛٿٕ املاٜٚ ،٤ـٍٸ با٫يتناّ عً ٢إٔ اَت٬ى ػِا ّ٥ظاٖلٜٸَ ،١جٌ:
اْعـاّ ايلا٥شٚ ١ايڀعِ ٚايتـؾڊل يف ايڀكى اؿاكٸ (بٌهٌڈ ٓعٝـ) ٜتٛقډـ عً٢
ا٭نوٝـٖٝٚذٔ.
وب آؿَن بٗقا املعٓ ٖٛٚ ،٢إٔ تتٛقډـ
ِٜبض ا٫يتناّ بأَل اهلل ُشٝشاڄ عځ ٳ
اـِا ّ٥ايٛظٝؿ ١ٝيتعلٜـ َؿٗ ّٛا٫يتناّ ا٭ػ٬ق ٞعً ٢ا٭َل ايِاؿك َٔ اهلل.
ٚايك :ٍٛإٕ ايتهًٝـ َٔ قٹ ٳبٌ اهلل ٜتٛقډـ عً٤ًٞ ٢ٺ آػل ٌٜب٘ قٛيٓا :إٕ (املاٜ ٤تهٛٻٕ
َٔ ا٭نوٝـٖٝٚذٔ) ٜـٍٸ عً ٢إٔ ا٭نوٝـٖٝٚذٔ ٜهٛٿٕ املا.)29(٤

2ـ عبجّٗ ٛاألوز اإلهلّ٘ ــــــ
ْٴكٌ عٔ دإ داْـيل إًها ٷٍ( )30ميهٔ علٓ٘ عً ٢ايٌهٌ ايتاي :ٞإفا نإ
ا ٸؿعا ٤آؿَن ع إٔ ا٫يتناَات ا٭ػ٬قْ ٖٞ ١ٝؿوٗا أٚاَل اهللٚ ،إٔ اهلل احملؤ ٜأَل
وٓ ١ع ُشٝشاڄ ؾُٔ امل٪نډـ إٔ اهلل احملؤ ٜأَل ؾكط با٭عُاٍ اييت
با٭عُاٍ اؿځ ٳ
وٓ ڄا إفا ٚؾكط إفا أَل ب٘ اهلل» َٔٚ .ايِشٝض إٔ
س ٳ
وٓ١ڄ .يقيو ٜٴكاٍ« :اعُٳ ٵٌ ٳ
ته ٕٛسٳ ٳ
ْك ،ٍٛبٓا٤ٶ عً ٢اعتباك آؿَن إٔ ُشٸ ١ا٭ػ٬م ٖ ٞعني نْٗٛا أَلڄا َٔ عٓـ اهللٜ« :أَل
وٓ ڄا إفا
س ٳ
اهلل بع (أ) إفا ٚؾكط إفا نإ (أ) ُشٝشاڄ (إيناَْٚ ،»)١ٝوتٓتر إٔ «اعُٳ ٵٌ ٳ
ٚؾكط إفا نإ ُشٝشاڄ (إيناَٝاڄ)» .يقيو إفا نإ ُ٬غ ايؿعٌ ٖ ٛايوبب ايقٜ ٟأَل
ب٘ اهلل احملؤ ؾإٕ ايِ٬غ ايقاتٖ ٞقا ميهٔ إٔ ٜه ٕٛهبباڄ يكٝآَا ب٘ .احملت٣ٛ
ا٭ػ٬ق ٞنافٺ ستٸْ ٢عًِ أٟٸ ؾعٌڈ ٖ ٛإيناَٞپ ٫ٚ ،وتاز إىل إٔ وـٿؿ ٙاهللٚ ،تهٕٛ
أٚاَل اهلل ما٥ـ٠ڄْٚ ،عل ١ٜا٭َل اٱهل ٞٯؿَن عـمي ١ايؿا٥ـ.٠
ٚيكـ متٸ تكـ ِٜث٬خ إدابات عٔ ٖقا اٱًهاٍ:
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أٚٸ ڄ :٫إٕ َكـٸَتٳ ٵ ٘ٝا٭ٚىل ٚايجايجً ١لطٝٸ١څ ؾكطٚ .ػ٬ؾاڄ يؿِٗ داْـيل  ٫تـٍٸ عً٢
أْٗا َكـٸَ ١ايـي ٌٝأ ٚايتربٜل املتوًوٌٚ .إفا عًُٓا إٔ نًتا ايٌلطٝتني ُاؿق١څٚ ،إٔ
أسـ دٛاْبٗا قكچلٷ ،ؾوٓعًِ إٔ اؾاْب اٯػل قكچلٷ أٜٔاڄٚ .يهٔٵ  ٫ميهٔ إٔ
ْوتٓتر َٔ فيو أْٗا َكـٸَ ١ايـي ٌٝأ ٚايتربٜل املتوًوٌَ .ج٬ڄ :أْا أعلف إٔ اثٓني ما٥ـ
اثٓني ٜوا ٟٚأكبع ١يف ساي١ٺ ٚاسـ ٠ؾكط ،إٔ ته ٕٛنلٸ ٠ايوً٦ًٝ ١اڄ َاؿٸٜاڄٚ ،يهٔٵ ٫
ميهٔ ايك :ٍٛإٕ َكـٸَٖ ١ق ٙاؾًُ ١ايٌلط ١ٝؿي ٝٷٌ أ ٚتربٜلٷ َتوًوٌ.
وٓ١ڄٚ ،يهٓٸٓا  ٫منتًو ؿي٬ٝڄ يًكٝاّ ب٘;
ثاْٝاڄ :ستٸ ٢ي ٛنإ (أ) عُ٬ڄ أُ ٚؿ ١سٳ ٳ
ؾإٕ فلٸؿ ُ٬غ فيو ايعٌُ يٝى هبباڄ يهٜ ٞأَل ب٘ اهلل .يقيو  ٫ميهٔ إٔ ْوتٓتر
إٔ ُ٬غ عٌُڈ َا هببٷ ٱيناَ٘ٚ ،بايتاي ٞميهٔ ٯؿَن إٔ ٜك :ٍٛإٕ ايٌ ٤ٞايق ٟهعٌ
وٓ ١إيناَ١ٝڄ ٖ ٛإٔ اهلل أَل بٗا.
َٔ ا٭ؾعاٍ اؿځ ٳ
ثايجاڄٜ :ل ٣آؿَن أْ٘ ًٜ ٫نّ إٔ ْعلف إٔ اهلل أَل بؿع ڈٌ َا ،ثِٸ بعـ فيو ْعلف أْ٘
إيناَٞپ َٔ ايٓاس ١ٝا٭ػ٬ق ;١ٝؾايهجري َٔ ايتناَاتٓا ٜتِٸ ايهٌـ عٓٗا عٔ طلٜل
ايعكٌ ٚايٛعٚ ٞايعٛاٌَ ا٫دتُاعٝٸٚ ١م ٛفيو.
ْعل ١ٜآؿَن يٝوت ْعل١ٜڄ َعلؾ ،١ٝبٌ َٝتاؾٝنٜك ،١ٝأ ٚبٝإٷ َاٖ ٟٛس ٍٛا٫يتناّ
ا٭ػ٬قٜ ٫ٚ .ٞكِـ إٔ ٜك :ٍٛإٕ ا٫يتناّ ا٭ػ٬قَ ٞبينپ عً ٢ا٭َل اٱهل َٔ ٞسٝح
ْعل ١ٜاملعلؾٚ ،١يهٔٸ ُاْع ا٫يتناّ ا٭ػ٬قَٚ ٞهٛٿْ٘ ٖ ٛا٭َل اٱهلً .ٞلسٴ٘ ٖٓا
ًٖ ٛل ٷغ َاٖٚ ،ٟٛيف ايٌلغ املاٖٜ ٟٛتِٸ تٝٓٛض ايعٛاٌَ ٚايعٓاُل املهٛٸْ ١يٌ٤ٞٺ َا.
ْكَ ٍٛج٬ڄ :ايجًر َا ;٤٭ٕ ايجًر َهٛٸٕ َٔ أنوٝـٖٝٚذًٔ .لغ آؿَن يٝى ًلساڄ
عاطؿٝاڄ أٜٔاڄ (ٓلب مٜـ عٳ ٵُلاڄ; ٭ْ٘ نإ َٓنعذاڄ َٓ٘); ٚنقيو يٝى ًلس٘ عً٢
طلٜك( ١اسرتم ايهباب; ٭ٕ مٜـاڄ تلن٘ عً ٢ايٓاك أنجل َٔ اي٬مّ).
ٜ ٫ك ٍٛيٓا ايٌلغ املاٖٟٛٸ ملافا أقـّ ؾ ٕ٬عً ٢عٌُڈ َا؟ ٜ ٫ٚعلٿف يٓا ا٭َٛك
اييت أؿٻت إىل ٚقٛع ساؿث١ٺ َاٚ .يهٔٸ ٖقا ايٓٛع َٔ ايٌلٚسات املاٖ ١ٜٛتٓٛٿض ايعٛاٌَ
املهٛٿْ ١يٌ٤ٞٺ َا أ ٚاييت توبٻبت بٛدٛؿ.)31(ٙ
ق ٌٝيف تكٖ ِٝٝقا اؾٛاب :إْ٘ سٌپ آػل ،غ٬ف سٌٸ آؿَن.
ٜكبٌ آؿَن أْ٘ إفا مل ٜهٔ ٖٓاى إي ٷ٘ ؾُٝهٔ إٔ ٜه٤ًٞ ٕٛٷ آػل َٖ ٛعٝاك
نصوص معاصرة ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيف  0202م ـ  1441هـ

اـڀأ ٚايِٛاب ٚا٫يتناّٚ .يوٗٛي ١ايتعبري ْوُٸٖ ٞقا املعٝاك (أ)ٚ .ايو٪اٍ املڀلٚغ
ٖآٖا ٖ :ٛملافا مل ٜوتڀٹع املعٝاك ايق ٟبإَهاْ٘ إٔ وـٿؿ اـڀأ ٚايِٛاب ٚا٫يتناّ يف
اؾرتاض عـّ ٚدٛؿ اهلل إٔ وـٿؿ فيو يف اؾرتاض ٚدٛؿ اهلل؟ يقيو ؾإٕ ايهقب ْٚكض
ايعٗـ ٚػاٌٖ ايؿكلاٚ ٤م ٛفيو ته ٕٛػڀأڄ ستٸ ٢ي ٛمل ٜٳ ٵٓ ٳ٘ عٓٗا اهللٚ ،يف نًتا
اؿايتني ته ٕٛأٚاَل اهلل ما٥ـ٠ڄ عٔ اؿاد.١
ٖٚقا اٱًهاٍ يٝى ُشٝشاڄ; إف أٚٸ ڄ :٫ا ٸؿعا ٤آؿَن ٖ ٛأْ٘ يف ايعامل ايق٢ٜٗٓ ٟ
اهلل عٔ َجٌ ٖق ٙا٭عُاٍ ته ٕٛأٚاَل ٙأؾٌٔ ػٝاكڈ ٜؿ ٞبـٳ ٵٚك اـڀأ ا٭ػ٬ق ;ٞأَا
ايعامل ايق ٟمل ٜٳ ٵٓ ٳ٘ ؾ ٘ٝاهلل احملؤ عٔ ا٭ؾعاٍ املقنٛكٚ ،٠مل ٪ٜؿٿ ً٦ٝاڄ آػل ؿٳ ٵٚك
ا٭َل اٱهل ،ٞؾٗ ٛػاكز َٛٓٛعٓاٚ .بايتاي ٫ ٞميهٔ إٔ ْؿِٗ إٔ أٚاَل اهلل يف ٖقا
ايعامل يٝوت ٖ ٞاـٝاك ا٭ؾٌٔ يًعب ٖقا ايـٻ ٵٚك.
ٚثاْٝاڄ :يٝى ايوبب ٖ ٛايعًچ ١املكٛٿَ ;١ؾُٔ املُهٔ إٔ ٜه ٕٛيـٜٓا ايعـٜـ َٔ
ا٭هباب ؾعٌ عٌُڈ َا إيناَٝاڄ ،يف سني إٔ ً٦ٝاڄ ٚاسـاڄ ؾكط ٖ ٛعًچت٘ املكٛٿَٚ .١ايكٔ١ٝ
ْٖ ٞؿوٗا يف ها٥ل ا٭َجً ١ايوابك.)32(١

3ـ تزتُّب اإللشاً األخالقّ٘ عم ٜالؾفات اإلهلّٗ ٛــــــ
ب عً ٢ا٭َل اٱهلٞٸٚ ،إْٸُا
َُٖٔ ٕٛقا اٱًهاٍ إٔ اٱيناّ ا٭ػ٬ق ٞغريٴ َرتتٿ ٺ
عً ٢ايِؿات اٱهل ;١ٝ٭ْ٘ ٚؾكاڄ يٓعل ١ٜآؿَن ٜه ٕٛاـڀأ ػِ١ُٝٛڄ تتٸِـ بٗا
أؾعايٓا غري ايِشٝشٚ ،١تًو اـَِ ١ُٝٛتڀابكَ ١ع ا٭َل اٱهل ٞنتڀابل املاَ ٤ع
أنوٝـٖٝٚذٔٚ .تهُٔ املٌهً ١يف أْ٘ إفا ناْت أٚاَل اهلل ْٛٚاٖ ٘ٝتٌٓأ َٔ
إسواْ٘ ٚعـايت٘ ؾٝذب إٔ تهٖ ٕٛق ٙايِؿات ٖ ٞاملِـك ايٓٗا ٞ٥يٲيناّ ا٭ػ٬ق،ٞ
ٚيٝى أٚاَل اهلل ْٛٚاٖ.٘ٝ
ٌٜٓأ ٖقا اٱًهاٍ ع نُا ٖٚ ٛآ ٷض ع َٔ ا٫عتكاؿ ايقٜ ٟك :ٍٛإٕ إسوإ اهلل
وٓ ;١يف سني أْ٘ ستٸ ٢ي ٛاعتربْا إٔ إسوإ اهلل هببٷ
نافٺ َٔ أدٌ أَل ٙبا٭َٛك اؿځ ٳ
نافٺ ٭ٚاَلْٛٚ ٙاٖ ٘ٝؾًٔ وـخ فيو ؾځ ٵلقاڄ; ٭ٕ آؿَن ٜوتڀٝع إٔ ٜڀابل بني اـڀأ
ٚايِٛاب َٔ دٗ١ٺ ٚإسوإ اهلل َٔ دٗ١ٺ أػل َٔٚ .٣ايٛآض أْ٘ ستٸ ٢ي ٛطابكٓا
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ايِٛاب ٚاـڀأ َع طاعٚ ١عِٝإ إسوإ اهلل ؾوٛف تبكْ ٢علٜٸ ١آؿَن ْعلٜٸ ڄ١
إمياْٝٸ ;١٭ٕ املكِٛؿ ٖ ٛإسوإ اهللٚ ،يٝى اٱسوإ بٌهٌڈ عاّٸ.

4ـ التعارض وع حكائل األخالم الطزٔرّٖ ٛــــــ
أ ٟإْٓا ع َج٬ڄ ع ًَنَ ٕٛأػ٬قٝاڄ إٔ ْتذٓٻب إٜقا ٤ا٭بلٜاٚ ،٤إٔ ْك ٍٛايِـمٚ ،إٔ
ْواعـ ايؿكلا ،...٤ؾإفا ناْت ا٭ٚاَل اٱهل ١ٝؾكط ٌَٓأ ٖق ٙا٫يتناَاتٚ ،عً ٢ؾلض
إٔ اهلل غري َٛدٛؿ ،أ ٚنإ َٛدٛؿ ڄا ٚيهٓٸ٘ مل ٜأَل بقيو ،ؾؿٖ ٞق ٙاؿايْ ١هٕٛ
غري ًَنَني بايكٝاّ بتًو ا٭عُاٍٖٚ ،قا أَلٷ ىايـ سٳ ٵـهٓاٖٚ .هقا ٜـكى اٱْوإ
ع ٵـه٘ إٔ اٱيناَات ا٭ػ٬ق ٫ ١ٝتلتبط با٭ٚاَل اٱهلٝٸ.١
ځ

خامت ٌٛــــــ
ْكځ ڃًٓا ع ستٸ ٢اٯٕ ع ْعل ١ٜا٭َل اٱهلٞٸ املعـٻي ١بٛاهڀ ١آؿَنٚ ،اٱًها٫ت املجاك٠
ٓـٸٖاٚ .تبك ٢عـٸ ڂَ ٠وا ٌ٥دـٜل ٠بايعٳ ٵلض يف ْكـ ٚتكْ ِٝٝعل ١ٜآؿَن:
ا ٫ٸؿعاٚ ٤آضٷ متاَاڄ يف ْعل ١ٜا٭َل اٱهل ٞايتكًٝـ ٖٛٚ ،١ٜأْ٘ طاملا مل ٜأَل اهلل
ت ا٭ًٝا ٤ؼت أَل
بٌ٤ٞٺ أ ٢ٜٗٓ ٚعٓ٘ ؾًٔ ٜهُ ٕٛشٝشاڄ ٫ٚ ،ػاط٦اڄَٚ ،تَ ٢ا ٚقعٳ ٵ
ؤ ٚايكڂ ٵبضٚ .ايوب٫ ٌٝنتٌاف ٖق ٙايِؿات،
اهلل ْٚٳ ٵٌٜٗٓ ٘ٝأ ؾٗٝا عٓـ٥قٺ اؿڂ ٵ
ٚنْٗٛا إيناَ١ٝڄ أ ٚغريٳ إيناَ١ٝٺٜ ،تعًډل أٜٔاڄ با٭َل اٱهلٞٸٜٚ .ٴ ٳع ٸـ ا٭َل اٱهل ٞيف ٚاقع
ا٭َل هبباڄ تاَٸاڄ يتشكڊل ايِؿات ا٭ػ٬قٚ ١ٝاٱيناَات ا٭ػ٬ق ٫ٚ .١ٝميهٔ يٲْوإ
املتـٜٿٔ ع عًٖ ٤ٛٓ ٢ق ٙايٓعلٜٸ ١ع إٔ ٜهتٌـ اٱيناَات ا٭ػ٬ق ١ٝبعكً٘ املوتكٌٸ.
ٜٚلدع ايوبب يف عـّ اهتك ٍ٬ايعكٌ إَٸا إىل إٔ اٱيناَات ا٭ػ٬ق ١ٝقا١ُ٥څ عً ٢أهاي
ؤ ٚايكڂ ٵبضٚ ،نٌؿ٘ َٓٛطڅ بِـٚك ا٭َل اٱهلٞٸ; أ ٚإٔ ن٬ڋ َُٓٗا ع بٌهٌڈ
ؾِٗ اؿڂ ٵ
َٓؿٌِ ع َبينپ عً ٢ا٭َل اٱهل.ٞ
بُٓٝا يف ْعلٜٸ ١آؿَن ته ٕٛاٱيناَات ا٭ػ٬قَ ١ٝبٓ ١ٝؾكط عً ٢ا٭َل اٱهلٞٸ،
ؤ ٚايكڂ ٵبض ا٭ػ٬ق ٞأَ ٛٷك قكچكٚ ١عٚ ،١ٝٓٝميهٔ يٲْوإ إٔ ٜتُٛٸٌ
يف سني إٔ اؿڂ ٵ
إيٗٝا عٔ طلٜل عكً٘ املوتكٌٸٚ .ايٓتٝذ ١ائُٓ ١ٝهلقا ايه ّ٬إٔ ايٛادبات  ٫توتٓبط
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َٔ ايٛدٛؿاتٚ .قـ متٸ قبٖ ٍٛقا ايكَٓ ٍٛق عِل ٖٚ ّٛٝإىل اي َٔ ّٛٝقٹ ٳبٌ بعض
ؾ٬هؿ ١ا٭ػ٬م ٫ٚ .تٛدـ أؿيچ١څ َكٓع ١ػ٬ف ٖقا ا ٫ٸؿعاٚ .٤بقيو ٜبك ٢قوِٷ َٔ
ڎٜ .ك ٍٛآؿَن :ا٭ًؼاْ املتـٜٿٕٓٛ
اٱًهاٍ ايجايح املٛدٻ٘ ٓـٸ ْعل ١ٜآؿَن بـ ٕٚسٌ
ايق َٕٛٓ٪ٜ ٜٔبٛدٛؿ اهلل ٚإسواْ٘ ِٖ ؾكط ايقٜ ٜٔكٛي ٕٛبِشٸْ ١علٜت٘.
ٚايو٪اٍ املڀلٚغ ٖآٖا ٌٖ :ولٸ يًُ َٔ٪إٔ وهِ بإيناَ ١ٝأ ٚعـّ إيناَ١ٝ
بعض ا٭ؾعاٍ؟ إفا ناْت اٱداب ١بٓعِٚ ،آؿَن أٜٔاڄ أداب بقيو ،ؾؿٖ ٞق ٙاؿاي١
عًٓٝا إٔ ْكبٌ أْ٘ يف بعض ا٭سٝإ قـ ٜ ٫ه ٕٛسهُ٘ َڀابكاڄ يٮَل اٱهل ،ٞبٌ قـ
ٜهٓ ٕٛـٸ .ٙعً ٢هب ٌٝاملجاٍ :يٓؿرتض إٔ ًؼِاڄ َتـٜٿٓاڄ َٔ٪ٜ ،بٛدٛؿ اهللٚ ،أْ٘
عاؿٍٷ ٚقو ٷْٔ َٔٚ ،اس١ٝٺ أػلٜ ٣ل ٣إٔ ا٭َل اٱهل ٞغري عاؿٍڈ يف بعض اؿا٫ت،
 َٔٚاملُهٔ ع عً ٢ا٭قٌٸ ع إٔ ٜ ٫ڀٝع٘ .ؾُج٬ڄٜ :ل ٣ا٭ًاعل ٠املوًُ ٕٛإٔ طاع١
اؿانِ املوًِ ٚادب١څ بٌهٌڈ َڀًل ،ستٸ ٢ي ٛنإ ظاملاڄَٚ ،ع فيو ٖٓاى ايهجري َٔ
اؿا٫ت يف ايتاكٜؽ ا٫ه َٞ٬اييت ثاك ؾٗٝا َتـٜٿٓ ٕٛأًاعل ٠عً ٢اؿڂهچاّ.
ٚباٱٓاؾ ١إىل فيو قـ ِٜ ٫ـك سه ٷِ َٔ عٓـ اهلل يف بعض اؿا٫تٜٚ ،كع
ايهٌـ عٓ٘ عً ٢عٴ ٵٗـ ٠ايعكٌ ايبٌلٟٸٜ .ك ٍٛآؿَن :إٕ اٱيناَات ا٭ػ٬قَ ١ٝتڀابك١
َع ا٭ٚاَل اٱهلٚ .١ٝعً ٢هب ٌٝاملجاٍٜ :ك ٍٛبإٔ اـڀأ ا٭ػ٬قْ ٖٛ ٞؿو٘ كايؿ ١ا٭َل
اٱهلٜٚ ،ٞقنل إٔ ٖق ٙاملڀابك ١يٝوت َٔ ْٛع َڀابك ١امسني ػاُٸني ع لُ ١املوا٤
ٚلُ ١ايِباغ عٚ ،نقيو يٝوت َٔ ْٛع املڀابك ١ايڀبٝع ١ٝع نتڀابل املاَ ٤ع
ا٭نوٝـٖٝٚذٔ عٚ ،يٝوت َٔ ْٛع َڀابك ١املؿاٖ ِٝايعكً ١ٝع املعًَ ٍٛا ي٘ ايعً ١ع،
ٚيهٓٸ٘ ٜٓٛ ٫ٿض ػِاٖ ّ٥ق ٙاملڀابكٚ .١يهٓٓا ْوتڀٝع َٔ ػَ ٍ٬لادع ١أقٛاي٘ إٔ
ْتُٛٸٌ إىل ؾش ٣ٛقِـٖ َٔ ٙق ٙاملڀابكَ ٖٞٚ ،١ڀابك٦ًٝ ١ني هلُا ْؿى ايـٻ ٵٚك; ٭ْ٘
ٜك :ٍٛإٕ ا٭ٚاَل اٱهل ٖٞ ١ٝأؾٌٔ ػٝاك ٱٜؿا ٤ؿٳ ٵٚك اٱيناَات ا٭ػ٬ق.١ٝ
ٚيهٔٵ ٌٖ إٔ إٜؿا ٤ؿٳ ٵ ٚڈك ٚاسـ يٌ٦ٝني ىٛٿيٓا ايك ٍٛبأُْٗا َتٻشـإ يف ايٛاقع؟
ٖقَ ٙوأي١څ ؾٗٝا ْع ٷل.
ڎ َا يف َكا٫ت٘ ا٭ٚىل ٖق ٙايٛسـٚ ٠املڀابك ١عً ٢ايٌهٌ
ٚيهٓٸ٘ ٜٓٛٿض إٍ سـ
ايتاي :ٞسُٓٝا ٜك ٍٛامل َٔ( :َٔ٪أدٌ (أ) ػڀأ إٔ ٜلتهب عٌُ (ب)) تواٖ ٟٚقٙ
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٠بعباك ٺٚ .)33())لتهب عٌُ (بٜ ٕ أٞـ يٮَل اٱهل
 ْعل (أ) كاي ٷ١ٗدٚ َٔ( :١ًُاؾ
نل
ٴقٵ ځٜ ٫ ـٝ ايلغِ َٔ إٔ ٖقا ايك٢ًعٚ ،١ًًٝٝ تع١ څٝجٝ سٞق٬ نٌٸ إيناّڈ أػ٣ يـ:٣أػل
ـٝ أْ٘ باؾرتاض ٖقا ايكٖٛ ّ٬يهٔٸ ايهٚ .ًّٞ ؾإْ٘ َٴوتٳرتٷ يف ايّٓٸ ايؿع٬يف ايه
 أْ٘ إفاٚبـٜٚ ؟١ٜـًٝ ايتكٞ ا٭َل اٱهل١ٜ ٓـٸ ْعل٠ت املجاك٫ٌٖ ميهٔ إٔ تٴلٵ ځؾع اٱًها
ٞٓبػٜ ٫ ْ٘ إ:ٍٛ هب إٔ ْك١ًًٝٝ ايتش١ٍ ايؿًوؿُٛ أ٢ًٶ ع٤ٌ بٓا٥ٓٿض املواْٛ ٕأكٳ ٵؿْا أ
ٌ يفًٝ أهاي ايتشٖٞ ١ٜ ايعاؿ١يٚ املتـا١ٕ َوترتاڄ; ٭ٕ ايًػٛهٜ ٕـ أٝملجٌ ٖقا ايك
.ٗاٝؿ ؾٛٝ ايكٙ توتؼـّ َجٌ ٖق٫ٚ ،١ًًٝٝ ايتش١ايؿًوؿ
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التدَُّٖ :وفّٕوْ ٔخؾائؾْ ٔوؤعِّزاتْ ٔوعاملْ
دراص ٌٛدٍّٖٗ ٛادتىاعّٗٛ

د .الشٍخ ههذي ههرٌسي
ترجوة :وسٍن حٍذر

1ـ االتّذآ املتىخٕر حٕه الغزٖع ٛــــــ
سٝح إٕ ايؿك٘ باملعٓ ٢ا٭عِٸ  ٌٌُٜاملٓاهو ٚايٌعا٥ل ايـ ١ٜٝٓؾإْ٘ ٌٜهڍٌ ايكوِ
ا٭نجل ظٗٛكاڄ َٔ ايـٚ .ٜٔبعباك٠ٺ أػل :٣إْ٘ اؾن ٤املًُٛي ٚايعًُ َٔ ٞايتعايِٝ
ايـ ،١ٜٝٓسٝح ٜتذًچ ٢املوت ٣ٛاؾٛاكس ٞيًبٌلٚ ،يقيو ؾإْ٘ غايب ڄا َا وع ٢باٖ٫تُاّ.
ٚبعباك٠ٺ أٓٚض :إٕ اٖتُاّ عاَٸ ١ايٓاي ٜتعًډل با٭َٛك احملوٛهٚ ١ايع ١ٝٓٝأنجل
َٔ ا٭َٛك اؾٛام ١ٝأ ٚايباطٓٚ .١ٝإٕ ايؿك٘ ٖ ٛايقٌٜ ٟتٌُ عً ٢ا٭سهاّ ٚايتٌلٜعات
اـاُٸ ١بٗقا اؾاْب َٔ سٝا ٠اٱْوإ.
ميهٔ ايٛقٛف عً ٢اٖ٫تُاّ املتناٜـ َٔ قٹ ٳبٌ اجملتُعات اٱه ١َٝ٬بايؿكَ٘ٔ ،
ػ ٍ٬ايلدٛع إىل تاكٜؽ ايؿك٘ٚ ،نقيو إىل نًُات ايؿكٗا ٤يف بٝإ أُٖٸَٚ ١ٝهاْ١
ٖقا ايعًِ.
1ع إٕ اؿذِ ا٭نرب َٔ املهتٛبات اٱه ١َٝ٬ع بايكٝاي إىل ايعً ّٛا٭ػل ٣ع
ٜعٛؿ إىل ايهتب ايؿكًَٗٚ ١ٝشكاتٗا.

2ع يكـ عبٻل ايؿكٗا ٤عٔ عًِ ايؿك٘ بُٛؿ٘ َٔ أؾٌٔ ايعً.ّٛ
قاٍ ايؿآٌ املكـاؿ يف بٝإ َٓني ١عًِ ايؿك٘ َٚهاْت٘ٚ« :بعـ ،ؾإٕ ايؿك٘ ٫
.)1(»٬
ىؿ ٢بًٛغ٘ ايػاً ١ٜلؾاڄ ٚؾٔ٬ڄ ٫ٚ ،ىؿ ٢استٝاز ايهٌٸ إيٚ ،٘ٝنؿ ٢بقيو ْٴ ٵب ڄ
ٚقاٍ ايع٬چَ ١اؿً ،ٞيف َوتٌٗٸ نتاب «تقنل ٠ايؿكٗاَ ،»٤ا ساًُ٘« :أَا
بعـ ،ؾإٕ ايؿكٗا ِٖ ...٤عُـ ٠ايـٿْٚ ،ٜٔكًً ١لع كه ٍٛكبٸ ايعاملنيٚ ،سؿع ١ؾتا٣ٚ
ا٭ُ٥ٸ ١املٗـٜني ع ًُٛات اهلل عً ِٗٝأمجعني عٚ ِٖٚ ،كث ١ا٭ْبٝاٚ ،٤ايقٜ ٜٔؿٌٔ َـاؿِٖ
عً ٢ؿَا ٤ايٌٗـاٚ ،٤قـ دعٌ كه ٍٛاهلل| ايٓعل إي ِٗٝعباؿٚ ،٠اجملايو ١هلِ
هعاؿٚ ،٠اقتؿا ٤أثلِٖ هٝاؿ.)2(»٠
ٚدا ٤يف نتاب «َـاكى ا٭سهاّ»ٚ« :بعـ ،ؾإٕ أسلٸ ايؿٔا ٌ٥بايتعع،ِٝ
ٚأسٛاٖا باهتشكام ايتكـٚ ،ِٜأمتچٗا يف اهتذ٬ب ثٛاب٘ اؾو ٖٛ ،ِٝايعًِ با٭سهاّ
ايٌلعٝٸٚ ١ايٛظا٥ـ ايـٜٝٓٸ.)3(»١
ٚقاٍ ايؿٝض ايهاًاْ ٞيف ْكـ كأ ٟايػناي ٞبٌإٔ ايؿك٘; سٝح ٜلا َٔ ٙايعًّٛ
ايـْ« :١ٜٛٝأقَ :ٍٛا فنل ٙأب ٛساَـ َٔ أٚٸٍ ايؿٌِ إىل آػل ٙيٝى عًَ ٢ا ٜٓبػ،ٞ
ٚيٝى َعٓ ٢عًِ ايؿك٘ َا معُ٘ ،بٌ ٖ ٛعً ٷِ ًلٜـ إهلٞٸ ْبٟٛٸ َوتؿاؿٷ َٔ ايٛس;ٞ
يٝٴوام ب٘ ايعباؿ إىل اهلل ع عنٻ ٚدٌٻ عٚ ،ب٘ ٜرتقچ ٢ايعبـ إىل نٌٸ َكاّ هينٸ; ؾإٕ ؼٌِٝ
ا٭ػ٬م احملُٛؿٜ ٫ ٠تٝوٻل إ٫چ بأعُاٍ اؾٛاكغ عًٚ ٢ؾل ايٌلٜع ١ايػلٸا َٔ ٤غري بـع ٺ،١
ٚؼِ ٌٝعً ّٛاملهاًؿٜ ٫ ١تٝوٻل إ٫چ بتٗقٜب ا٭ػ٬م ٚتٜٓٛل ايكًب بٓٛك ايٌلع ٤ٛٓٚ
ايعكٌٚ ،فيو ٜ ٫تٝوٻل إ٫چ بايعًِ مبا ٜكلٿب إىل اهلل ع ع ٻن ٚدٌٻ ع َٔ ايڀاعات املأػٛفَٔ ٠
ايٛس ;ٞيٝأت ٞبٗا ايعبـ عًٚ ٢دٗٗاٚ ،ايعًِ مبا ٜبعٿـ عٔ اهلل ع عنٻ ٚدٌٻ ع َٔ املعاُ;ٞ
يٝذتٓب عٓٗاٚ .املتهؿڍٌ بٗق ٜٔايعًُني إمنا ٖ ٛعًِ ايؿك٘ ،ؾٗ ٛأقـّ ايعًٚ ّٛأُٖٸٗا»(.)4
3ع يكـ اعتربت ك٥اهٚ ١معاَ ١اجملتُع اٱهَٞ٬ٸ سكچ ڄا َٔ سكٛم ايؿكٗا.٤
4ع نُا إٔ ايهًُات ا٭ػل ٣اييت ٚكؿت يف كتًـ امللاسٌ ت٪نڍـ ٖقا ا٭َل
أٜٔاڄ:
أع قاٍ ايٌٝؽ َِباغ ايٝنؿ ،ٟيف نًُت٘ يف قآلً ٠لغ ِْا٥ض اٱَاّ قُـ
ايباقل× ،اييت أيكاٖا يف أٜاّ ًٗل كَٔإ املباكى طٖ1432عص يف سوٝٓٝٸ ١اٱَاّ
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اـُٝين& يف قِ« :إٕ ايؿٔ ١ًٝا٭ػ٬ق ١ٝتعين اَت٬ى ايعكا٥ـ ايـ ١ٜٝٓايلاهؼ١
ٚكعا ١ٜاملوا ٌ٥ايؿكٗ ،١ٝعٝح ي ٛأكٳ ٵؿْا إٔ ْڀًل أسهاَاڄ ُا٥ب ١يف ًإٔ ايـٿٜٔ
ٚا٭ػ٬م ٚدب عًٓٝا إٔ ْٓعل إىل ٖق ٙاؾٛاْب بٌهٌڈ أعُل»(.)5
ْ٬سغ يف ٖقا ايه ّ٬قِل ا٭ػ٬م عً ٢كعا ١ٜاملوا ٌ٥ايؿكٖٗٚ ،١ٝقا ٜعين ع
مبعٓ٢ٶ َٔ املعاْ ٞع ؼـٜـ َلدع ١ٝايعكٌ ايعًُٚ ٞا٭ػ٬م ايؿڀلٚ ١ٜايقات.١ٝ
ب ع إٕ ايتعبري ايقً ٟاع بعـ اْتِاك ايجٛك ٠اٱهَٝ٬ٸ ١ؼت عٓٛإ «إهّ٬
ايلها ،»ٌ٥أ ٚؼه ِٝايلها ٌ٥ايعًُ ١ٝؿوِ اـ٬ؾات ايؿهلٜٸ ١يف فاٍ ا٫قتِاؿ
ٚايوٝاهٜ ،١عٛؿ إىل ٖقا املؿٗ.)6(ّٛ
ز ع إٕ ٓٚع امللدعٝٸ ١بُٛؿٗا َ٬ناڄ َٚعٝاكاڄ (باملعٓ ٢ايؿكٗٞٸ) يف سكٌ ايتـٜټٔ
َٔ ايعباكات ا٭ػل ٣يف ٖقا ايٌإٔ(.)7
ؿ ع إٕ اعتباك ا٭َٛك ا٭ػ٬ق َٔ ١ٝمجً ١املٓـٚبات ٚاملهلٖٚات ميجٿٌ ًاٖـاڄ
آػل عًٖ ٢ق ٙاؿكٝكٚ .١نجرياڄ َا ٌْاٖـ بعض ايٌؼِٝات ايق ٜٔته ٕٛهلِ ايٝـ
ايڀٛىل يف ايؿك٘ ،بٌ قـ  ًِٕٜٛيف فيو إىل َلاتب أػ٬ق ١ٝعايٚ ،١ٝيهِٓٗ َٔ ػٍ٬
ايتٗا ٕٚبا٭َٛك اـ٬قٜ ١ٝعًُ ٕٛعً ٢ؼِني أْؿوِٗ يف َٛادٗ ١ايٓكـ ٚاٱًهاٍ،
ؼت فكٜعٓٚ ١ع ٖق ٙا٭َٛك يف إطاك املوتشبٸات ٚاملهلٖٚات.
يْ ٛعلْا إىل ا٭ؿبٝات ايوا٥ـ ٠بني املتـٜٿٓني هٓـكى بٛٓٛغڈ أِْٗ يف َكاّ ايجٓا٤
عً ٢تـٜټٔ ايٌؼّ ٜٔع ٕٛأَٛكاڄ َٔ ،قب :ٌٝاملجابل ٠عً ٠٬ُ ٢ايً٠٬ُٚ ،ٌٝ
اؾُاعٚ ،١قلا ٠٤اينٜاكاتٚ ،ايقٖاب إىل ايبكاع ٚا٭َانٔ املكـٻهٚ ١املٌلٻؾ ،١يف
ا٭ٚي ١ٜٛا٭ٚىلَ ،عترب ٜٔفيو ؿي٬ٝڄ عً ٢ايتٛؾٝكات ايـٜٝٓٸ.١
ٚاملًؿت يْ٬تبا ٙأْ٘ عٓـَا ٜتِٸ اؿـٜح عٔ ا٫ػا ٙاملتٌلٿع ٜتِٸ سِل ايٌلٜع١
باملٓاهو ٚايٌعا٥ل ايـٜٝٓٸ َٔ ،١قب :ٌٝاٖ٫تُاّ بايعباؿات ٚاملكـٸَات ٚايتعكٝبات ٚا٭َٛك
املتعًڍك ١بقيوٚ ،نقيو اٯؿاب ٚا٭علاف ايـ ١ٜٝٓامللتبڀ ١بايعباؿ ٠بٌهٌڈ ٚآػلٜٚ ،تِٸ
ػاٌٖ ايهجري َٔ أقواّ ايؿك٘ ٚايٌلٜع.١
ٖع ع يف عح ايتكًٝـ متجٿٌ ُشٸ ١ا٭عُاٍ ٚايوًٛنٝات ٚا٫يتناّ بلأ ٟايؿك٘ٝ
ًاٖـاڄ آػل عًٖ ٢قا املـٻع .٢اْعل ع عً ٢هب ٌٝاملجاٍ ع إىل ايتعاكٜـ ايتاي:١ٝ
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ع «ايتكًٝـ ٖ ٛا٫يتناّ بايعٌُ بك ٍٛفتٗـٺ َعنيٚ ،إٕٵ مل ٜعٌُ بعـٴ ،بٌ ٚي ٛمل
ٜأػق ؾتٛا ;ٙؾإفا أػق كهايت٘ ٚايتنّ بايعٌُ مبا ؾٗٝا نؿ ٢يف ؼكڊل ايتكًٝـ»(.)8
ع «ايتكًٝـ ٖ ٛايتعًڊِ ٭دٌ ايعٌُ»(.)9
إٕ ايٌٛاٖـ اييت ٜكـٿَٗا ٖ ٤٫٪عً ٢تٛدټٗاتِٗ ٚآكاَ ِٗ٥ا :ًٜٞ
1ع ايلٚاٜات ايهجري ٠ايـايچ ١عً ٢إٔ ايِ ٖٞ ٠٬اييت ٜـٚك سٛهلا قٛك ايتـٜټٔ:
أع عٔ أب ٞبِري قاٍ :مسعتٴ أبا دعؿل× ٜك« :ٍٛنٌٸ هٗ ٛيف ايِٜ ٠٬ڀلغ
ت ڂقبٌ
َٓٗا ،غري إٔ اهلل تعاىل ٜتِٸ بايٓٛاؾٌ .إٕ أَ ٍٚا واهب ب٘ ايعبـ ايِ ;٠٬ؾإٕٵ ڂقبًځ ٵ
ت إىل ُاسبٗا  ٖٞٚبٔٝاٌَ ٤لق،١
َا هٛاٖا .إٕ ايِ ٠٬إفا اكتؿعت يف أٚٸٍ ٚقتٗا كدعٳ ٵ
ت إىل
تك :ٍٛسؿعتين سؿعو اهلل; ٚإفا اكتؿعت يف غري ٚقتٗا بػري سـٚؿٖا كدعٳ ٵ
ُاسبٗا  ٖٞٚهٛؿاَ ٤عًُ ،١تكٝٓ :ٍٛٻعتين ٓٝٻعو اهلل»(.)10
ب ع ٚدا ٤يف ُٝٚٸ ١اٱَاّ ايِاؿم×« :إْ٘ ٜٓ ٫اٍ ًؿاعتٓا َٳ ٵٔ اهتؼـٸ
بايِ.)11(»٠٬
2ع ا٫هتٓاؿ إىل آ١ٜٺ َٔ ايكلإٓ تبٝٿٔ إٔ ايػا َٔ ١ٜاـًل ٖ ٞايعباؿ ;٠إف ٜكٍٛ
تباكى ٚتعاىل ﴿ :ٳَٚٳا ػٳًځكڃتٴ ايڃذٹ ٻٔ ٚٳا ڇٱْٵىٳ ڇإ٫ډ ٹي ٳ ٝٵعبٴـٴٕٚڇ﴾ (ايقاكٜات.)56 :
3ع ايلٚاٜات ايـايچ ١عً ٢إٔ اٱهٜ ّ٬ك ّٛعً ٢مخو ١أًٝا ،٤أكبعَٗٓ ١ا َٔ
ايعباؿات :ٖٞٚ ،ايِٚ ،٠٬ايِٚ ،ّٛاؿرٸٚ ،ايننا.)12(٠
4ع ايلٚاٜات ايٛاكؿ ٠يف باب اينٜاكٚ ٠ايبهاٚ ٤ايعنا َٔ ،٤قب :ٌٝايلٚاٜات ايتاي:١ٝ
أع عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ :بُٓٝا اؿوني بٔ عًٞٸ’ يف سذل كه ٍٛاهلل| إف
كؾع كأه٘ ،ؾكاٍ يٜ٘ :ا أبَ٘ ،ا ملځ ٵٔ ماكى بعـ َٛتو؟ ؾكاٍٜ« :ا بينٸ ،ٳَ ٵٔ أتاْ ٞما٥لاڄ بعـ
َٛت ٞؾً٘ اؾٓٸَٚ ،١ٳ ٵٔ أت ٢أباى ما٥لاڄ بعـ َٛت٘ ؾً٘ اؾٓٸَٚ ،١ٳ ٵٔ أت ٢أػاى ما٥لاڄ بعـ
َٛت٘ ؾً٘ اؾٓٸَٚ ،١ٳ ٵٔ أتاى ما٥لاڄ بعـ َٛتو ؾً٘ اؾٓٸ.)13(»١
ب ع عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ « :ٳَ ٵٔ أت ٢قرب اؿوني× عاكؾاڄ عكڍ٘ غؿل ي٘ َا
تكـٻّ َٔ فْب٘ َٚا تأػٻل»(.)14
ز ع عٔ أب ٞاؿؤ َٛه ٢بٔ دعؿل’ قاٍ « :ٳَ ٵٔ ماك ابين ٖقا ع ٚأَٚأ إىل أبٞ
اؿؤ ايلٓا× ع ؾً٘ اؾٓٸ.)15(»١
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ؿ ع عٔ هعـ بٔ هعـ ،عٔ أب ٞاؿؤ ايلٓا× ،قاٍ :هأيتٴ٘ عٔ مٜاك ٠ؾاطُ١
بٓت َٛه×٢؟ قاٍ « :ٳَ ٵٔ ماكٖا ؾً٘ اؾٓٸ.)16(»١
ٖع ع عٔ أب ٞعُاك ٠املٌٓـ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× ،قاٍ :قاٍ يٜ :ٞا أبا عُاك،٠
أٌْـْ ٞيف اؿوني× ،قاٍ :ؾأٌْـت٘ ؾبه ،٢قاٍ :ثِٸ أٌْـتٴ٘ ؾبه ،٢قاٍ :ؾٛاهللٹ
َا ميتٴ أٌْـٜٚ ٙبه ٞستٸ ٢مسعتٴ ايبها َٔ ٤ايـاك ،ؾكاٍ يٜ« :ٞا أبا عُاك ،٠ٳَ ٵٔ
ً ’ٞعلڄا ؾأبه ٢مخوني ؾً٘ اؾٓٸَٚ ،١ٳ ٵٔ أٌْـ يف
أٌْـ يف اؿوني بٔ عً ٸ
اؿوني× ًعلاڄ ؾأبه ٢أكبعني ؾً٘ اؾٓٸَٚ ،١ٳ ٵٔ أٌْـ يف اؿوني× ًعلاڄ ؾأبه٢
عٌل ٠ؾً٘ اؾٓٸ ٚ ،١ٳَ ٵٔ أٌْـ يف اؿوني× ًعلاڄ ؾأبهٚ ٢اسـاڄ ؾً٘ اؾٓٸَٚ ،١ٳ ٵٔ
أٌْـ يف اؿوني× ًعلاڄ ؾبه ٢ؾً٘ اؾٓٸَٚ ،١ٳ ٵٔ أٌْـ يف اؿوني× ًعلاڄ
ؾتبان ٢ؾً٘ اؾٓٸ.)17(»١
5ع إٕ بعض ايكِّ ايـ ١ٜٝٓيف َا ٜتعًډل بايتٌلټف بنٜاكُ ٠اسب ايعِل
ٚاينَإْٚ ،#كٌ ِْا٥ش٘ ،تٜ٪ٿـ ٖق ٙايلَٗٓٚ .١ٜ٩ا :ايكِٸ ١اييت ٜلٜٗٚا ُاسب
نتاب «ايٓذِ ايجاقب» س ٍٛتٌلټف ايوٝـ ايلًيت بًكا ٤اؿذٸ ١بعـ إٔ ٌٓٸ ايڀلٜل إىل
اؿرٸٚ :ممچا قاي٘ ي٘ اؿذٸ ١يف فيوٜٗ ٖٛٚ ،ـ ٜ٘إىل ايڀلٜل« :ملافا  ٫تًِچٛا ايٓاؾً:١
ايٓاؾً ..١ايٓاؾً ..١ايٓاؾً١؟! قاهلا ث٬خ َلٸات ،ثِٸ قاٍ :ملافا  ٫تكلأٚا عاًٛكا :٤عاًٛكا..٤
عاًٛكا ..٤عاًٛكا٤؟! ث٬خ َلٸات ،ثِٸ قاٍ :ملافا  ٫تكلأٚا اؾاَع :١اؾاَع ..١اؾاَع..١
اؾاَع١؟!»(.)18

2ـ االتّذآ الدائز ودار الٍشع ٛاألخالقّٗٔ ٛاملعٍّٕٖ ٛــــــ
إٕ َٔ بني ا٫ػاٖات املتذقٿك ٠يف تاكٜؽ اٱه ٖٛ ،ّ٬ا٫تٸذا ٙاملعٟٓٛ
ٚا٭ػ٬ق ،ٞايق ٟهعٌ ايتأنٝـ ايلٝ٥ى يف ايتـٜټٔ قاُ٥اڄ عً ٢تٗقٜب ايٓؿى ٚايوٻ ٵٝل
وب إىل ايعلؾاٚ ٤ايِٛؾٚ ،١ٝيهٓو قـ ػـ ٙبني
ٚايوًٛىٖٚ .قا ا٫تٸذا ٙغايباڄ َا ٴٜٓٵ ٳ
ها٥ل ايعًُا ٤املوًُني ٚاملؿهڍل ٜٔايقٜٓ ٫ ٜٔتوب ٕٛإىل ايعلؾإ ٚايتِٛټف أٜٔاڄ.
يكـ عُـ أب ٛساَـ ايػناي ٞيف َوتٌٗٸ نتاب٘ «إسٝا ٤عً ّٛايـٿ »ٜٔإىل تكوِٝ
ايعً ّٛإىلً :لعٚ ;١ٝغري ًلع .١ٝثِٸ قوٸِ ايعً ّٛايٌلع ١ٝبـٳ ٵٚكٖا إىل أكبع ١أقواّ،
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 :ٖٞٚا٭ُٚ ;ٍٛايؿلٚع; ٚاملكـٸَات; ٚاملتُٿُات .ثِٸ قوٸِ ايؿلٚع إىل قوُني ،سٝح قاٍ:
«ائلب ايجاْ :ٞايؿلٚعَ ٖٛٚ ،ا ؾڂِٗ َٔ ٖق ٙا٭ُٖٚ ...ٍٛقا عًٓ ٢لبني :أسـُٖا:
ٜتعًل مبِاحل ايـْٝاٚ ،ؼ ٜ٘ٛنتب ايؿك٘ٚ ،املتهؿڍٌ ب٘ ايؿكٗا ِٖٚ ،٤عًُا٤
ايـْٝا»( .)19ثِٸ قاٍ يف تٝٓٛض فيو...« :ؾإٕٵ قًتٳ :ٹي ٳِ أؿكت ايؿك٘ بعًِ ايـْٝا؟ ؾاعًځ ٵِ إٔ
اهلل ع عنٻ ٚدٌٻ ع أػلز آؿّ× َٔ ايرتابٚ ،أػلز فكٸٜت٘ َٔ ه٬ي١ٺ َٔ طني َ َٔٚا٤
ؿاؾل ،ؾأػلدِٗ َٔ ا٭ُ٬ب إىل ا٭كساَّٗٓٚ ،ا إىل ايـْٝا ،ثِٸ إىل ايكرب ،ثِٸ إىل
ايعلض ،ثِٸ إىل اؾٓٸ ١أ ٚإىل ايٓاك .ؾٗقا َبـٖٚ ،ِٖ٩قا غاٜتِٖٗٚ ،قَٓ ٙامهلِٚ .ػًل
ايـْٝا ماؿاڄ يًُعاؿ; يٝتٓاَٗٓ ٍٚا َا ًِٜض يًتنٚټؿ .ؾً ٛتٓاٚيٖٛا بايعـٍ ْ٫كڀعت
اـَِٛات ٚتعڀډٌ ايؿكٗاٚ ،٤يهٓٸِٗ تٓاٚيٖٛا بايٌٗٛات ؾتٛيډـت َٓٗا اـَِٛات;
ؾُوٻت اؿاد ١إىل هًڀإڈ ٜوٛهِٗٚ ،استاز ايوًڀإ إىل قإْٛڈ ٜوٛهِٗ ب٘ .ؾايؿك٘ٝ
ٖ ٛايعامل بكاْ ٕٛايوٝاهٚ ،١طلٜل ايتٛهټط بني اـًل إفا تٓامعٛا عهِ ايٌٗٛات.
ؾهإ ايؿكَ ٘ٝعًڍِ ايوًڀإ َٚلًـ ٙإىل طلم هٝاه ١اـًل ٓٚبڀِٗ; يٓٝتعِ
باهتكاَتِٗ أَٛكِٖ يف ايـْٝاٚ .يعُل ٟإْ٘ َتعًچلٷ أٜٔاڄ بايـٿ ،ٜٔيهٔٵ  ٫بٓؿو٘ ،بٌ
بٛاهڀ ١ايـْٝا; ؾإٕ ايـْٝا َنكع ١اٯػلٜ ٫ٚ ،٠تِٸ ايـٿ ٜٔإ٫چ بايـْٝا»(.)20
ٚممچا ْٴكٌ عٔ ايعلؾاٚ ٤ايِٛؾٝٸ ١يف ايتعاطٚ ٞايتعاٌَ َع ايٓاي َا :ًٜٞ
ت يف اهلٛا ٤ؾأْت بلغٌ١څ،
أع عٔ اـٛاد ١عبـ اهلل ا٭ِْاكٟٸ أْ٘ قاٍ« :إٕٵ طلٵ ٳ
()21
نل» .
ت عً ٢املا ٤ؾأْت قٌٸ١څ ،نڂ ٵٔ ُاسبٳ قًبٺ يته ٦ًٝ ٕٛڄا ٜٴ ٵق ځ
ٚإٕٵ هلٵ ٳ
ب ع عٔ ايٌٝؽ ا٭دٌٸ هعـ ٟايٌريام ٟأْ٘ قاٍ« :يٝوت ايڀلٜك( ١ايعباؿ )٠إ٫چ
غـَ ١اـًل ،ؾٗ ٞيٝوت بايوبشٚ ١ايوذٸاؿٚ ٠اـلق.)22(»١
نٓا ايوٻځًـ
ز ع عٔ ابٔ أب ٞاؿـٜـ املعتني ،ٞعٔ بعض ايعًُا ،٤أِْٗ قايٛا« :أؿكٳ ڃ
ٜ ٫ ِٖٚلٳ ٵ ٕٚايعباؿ ٠يف ايِ ٫ٚ ،ّٛايِٚ ،٠٬يهٔٵ يف ايهـٸ عٔ أعلاض ايٓاي»(.)23
ؿ ع ٚقاٍ ايوٝـ مجاٍ ايـ ٜٔا٭هـآباؿ ٟيف نتاب٘ (سكٝك ١املقٖب ايڀبٝع:)24()ٞ
«ٚأَٸا تًو اـِاٍ ايج٬ث ١اييت تأُٻًت ٚػقٻكت بني ايٌعٛب ٚا٭َِ; بوبب ا٭ؿٜإ
َٓق ايكٹـٳّ ،ؾٗ :ٞأٚٸ ڄُ :٫ؿ ١اؿٝاٚ ;...٤ثاْٝاڄُ :ؿ ١ا٭َاْٚ ;...١ثايجاڄُ :ؿ ١ايِـم»(.)25
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3ـ االتّذآ الٕالئ٘ ــــــ
يكـ منا ٖقا ا٫تٸذا ٙأ ٍٚا٭َل يف ا٭ؾهاك ايٌٝعٚ ،١ٝإٕٵ نإ باٱَهإ
ايٛقٛف عً ٢أثلڈ ي٘ ع َع بعض ا٫ػت٬ؾات بڀبٝع ١اؿاٍ ع يف ا٭ؾهاك ايِٛؾٝٸ ١أٜٔاڄ.
 ٞاهللٚ ،إػ ْ٬اؿبٸ ٚاي ٤٫ٛي٘،
ٚيف ٖق ٙايلٜ ١ٜ٩ٴعترب ا٫عتكاؿ باٱَاّ ٚبٛي ٸ
ٚايبػض ٚايربا َٔ ٠٤أعـاَ ،٘٥عٝاكاڄ يًتـٜټٔ ٚايتكلټب إىل اهللٚ ،ايتواَ ٞايلٚسٞ
ٚاملعٓ.ٟٛ
ٚيف َا ْ ًٜٞوتعلض أٚٸ٫ڄ ايهًُات ٚاٯكا ٤املڀلٚس ١يف ٖقا ايٌإٔ:
1ع قاٍ ايع٬چَ ١اجملًو ٞيف تؿوري ايلٚاٜات ايٛاكؿ ٠يف فّٸ ايعكٌ« :إِْٗ هـٸٚا باب
ايعكٌ بعـ َعلؾ ١اٱَاّٚ ،أَلٚا بأػق مجٝع ا٭َٛك َِٓٗ»(.)26
ٚقاٍ يف كهاي« ١ايوٻ ٵٝل ٚايوًٛى»ٚ« :إٔ ته ٕٛيف َكاّ ايتوً ِٝيف نٌٸ َا ٌُٚ
إيٝو َٔ أػباكِٖ; ؾإٕٵ أؿكن٘ ؾُٗو  ٌُٚٚإي ٘ٝعكًو ت َٔ٪ب٘ تؿِ٬ٝڄ; ٚإ٫چ ؾتَٔ٪
ب٘ إمجا٫ڄ ٚتلؿٸ عًُ٘ إيٚ .ِٗٝإٜٸاى إٔ تلؿٸ ً٦ٝاڄ َٔ أػباكِٖ; ئعـ عكًو ،يعًچ٘
ٜهٚ ،َِٗٓ ٕٛكؿٳ ٵؿ ٳت٘ يو ٤ٛؾُٗو ،ؾهقٸبت اهلل ؾٛم علً٘ ،نُا قاٍ ايِاؿم×.
ٚاعًِ إٔ عً َِٗٛعذٝب١څٚ ،أطٛاكِٖ غلٜب څ ٫ ،١تٌِ إيٗٝا عكٛيڂٓا ،ؾ ٬هٛم يٓا كؿټ َا
 ٌُٚإيٓٝا َٔ فيو»(.)27
2ع ٜوتعلض ايـنتٛك قُـ َٗـ ٟاؾعؿل ٟيف فنلٜات٘ ع ُٓٔ بٝإ
ايٓناعات بني ايـنتٛك عًً ٞلٜعيت ٚايٌٝؽ أمحـ ايهايف ع داْباڄ َٔ آكا ٤ايهايف
اييت ت٪نڍـ عًٖ ٢قا ا٭َل; إف ٜك« :ٍٛنٓتٴ أسٔل َٓربٚ ،ٙنٓتٴ عً ٢عًِڈ مبٛادٗت٘
يًـنتٛك عًً ٞلٜعيتٚ .يهٓٸ ٞمل أنٔ أعلف هبباڄ يكوٛت٘ عً ،٘ٝستٸ ٢أْ٘ نإ
ٜوُٸ( ٞسو ١ٝٓٝاٱكًاؿ)( )28بع (ٜنٜـ ١ٜائٚ !)ٍ٬نإ أسـ املوٚ٪يني يف سو١ٝٓٝ
اٱكًاؿ ٜك ٌٖ :ٍٛأهأْا ُٓعاڄ عٓـَا َٓعٓا أ٫ٚؿنِ َٔ ايقٖاب إىل امل ٖٞ٬ايًًٝٝٸ١؟!
إٕ أ٫ٚؿنِ مل ٜتٻذٗٛا إىل اٱه ّ٬إ٫چ بتأثريڈ َٔ ايـنتٛك عًً ٞلٜعيت.
ٚنإ ايٌٝؽ ايهايف قـ أداب عٔ ٖقا ايه َٔ ّ٬عً ٢املٓرب قا٬٥ڄ :سبٻقا يٛ
املف أ٫ٚؿْا يف تًو املٚ ،ٖٞ٬مل ٜٝٔٿعٛا ايٚ ١ٜ٫ٛعكٝـتِٗ ايٌٝعٝٸ ١اـايِ ;١بوبب
فٖابِٗ إىل سوٝٓٝٸ ١اٱكًاؿ»(.)29
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3ع يكـ عُـ ا٭هتاف ايوٝـ دعؿل َلتٔ ٢ايعاًَ ٞإىل بٝإ ٚتجبٝت ٖقٙ
ا٫ػاٖات ٚايرتٜٚر هلا يف نتب٘ املؼتًؿٚ .١قـ ٚثٻل ٖق ٙايل ١ٜ٩يف نتاب٘ (َٝنإ
اؿلٸ) ،ايبايؼ أكبع ١فًـاتٚ .عً ٢أهاي ٖقا ايتٛدټ٘ عُـ مساست٘ إىل ْكـ بعض
ايهباك َٔ عًُا ٤ايٌٝع َٔ ،١أَجاٍ :ا٭هتاف َلتٔ ٢املڀٗٻلٚ ،ٟايع٬چَ ١ايوٝـ قُـ
سوني ؾٌٔ اهلل; إف مسشا بايتٌهٝو يف بعض ايكٔاٜا ايتاكى ١ٝامللتبڀ ١مبوأي١
اٱَاَٚ ١اي.)30(١ٜ٫ٛ
إٕ املوتٓـات اييت تتُوٸو بٗا ٖق ٙايڀا٥ؿ ١عباك٠څ عٔ ايلٚاٜات اييت تل ٣إٔ أِٖٸ
كنٔڈ يف ايـٿٜ ٜٔتُجٻٌ يف سبٸ أٌٖ ايبٝت ٚإَاَتِٗٚ ،بٴ ٵػض أعـا ،ِٗ٥بُٛؿ٘ أِٖٸ
كنٔڈ يف ايوعاؿٚ ٠ايؿ٬غٚ .يف َا ْ ًٜٞوتعلض داْباڄ َٔ ٖق ٙايلٚاٜات:
1ع سبټ عً ٞبٔ أب ٞطايب× أؾٌٔ سوٓ١ٺ :عٔ َعاف بٔ دبٌ قاٍ :مسعتٴ كهٍٛ
اهلل| ٜك« :ٍٛسبټ عً ٞبٔ أب ٞطايب سوٓ١څ  ٫تٔلٸ َعٗا هٝٸٚ ،١٦بػٔٴ٘ هٝٸ١٦څ  ٫تٓؿع
َعٗا سوٓ.)31(»١
ٚقـ ٚكؿ هٓـ ٖق ٙايلٚا ١ٜيف بعض املِاؿك عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ع عٔ َعاف ٚمجاع١ٺ عٔ ابٔ عُل :قاٍ ايٓيبٸ|.)32(...:
ع عٔ ابٔ عبٸاي أْ٘ قاٍ :قاٍ كه ٍٛاهلل|.)33(...:
2ع عـّ قب ٍٛا٭عُاٍ َٔ ؿ ٕٚاي:١ٜ٫ٛ
أع سـٻثين اؿوني بٔ قُـ ا٭ًعل ،ٟعٔ َعًچ ٢بٔ قُـ اينٜاؿ ،ٟعٔ اؿؤ
بٔ عًٞٸ ايًٛا ٤قاٍ :سـٻثٓا أبإ بٔ عجُإ ،عٔ ؾٔ ،ٌٝعٔ أب ٞمحن ،٠عٔ أبٞ
دعؿل× :قاٍ « :ٴبين اٱه ّ٬عً ٢مخىڈ :عً ٢ايِٚ ٠٬اينناٚ ٠ايِٚ ّٛاؿرٸ
ٚايٚ ،١ٜ٫ٛمل ٜٴٓاؿٳ بٌ٤ٞٺ نُا ْٛؿ ٟباي.)34(»١ٜ٫ٛ
ب ع أب ٛعًٞٸ ا٭ًعل ،ٟعٔ اؿؤ بٔ عًٞٸ ايهٛيف ،عٔ عبٸاي بٔ عاَل ،عٔ
ى:
أبإ بٔ عجُإ ،عٔ ؾٔ ٌٝبٔ ٜواك ،عٔ أب ٞدعؿل× قاٍ « :ٴبين اٱه ّ٬عً ٢مخ ڈ
عً ٢ايِٚ ٠٬اينناٚ ٠ايِٚ ّٛاؿرٸ ٚايٚ ،١ٜ٫ٛمل ٜٴٓاؿٳ بٌ٤ٞٺ نُا ْٛؿ ٟباي،١ٜ٫ٛ
ؾأػق ايٓاي بأكبع ٚتلنٛا ٖقٜ ،ٙعين اي.)35(»١ٜ٫ٛ
ز ع عًٞٸ بٔ إبلاٖ ،ِٝعٔ أبٚ ٘ٝعبـ اهلل بٔ ايًِت مجٝعاڄ ،عٔ محچاؿ بٔ
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عٝو ،٢عٔ سلٜن بٔ عبـ اهلل ،عٔ مكاك ،٠عٔ أب ٞدعؿل× قاٍ :بٴين اٱه ّ٬عً٢
مخو ١أًٝا :٤عً ٢ايِٚ ٠٬اينناٚ ٠اؿرٸ ٚايِٚ ّٛاي .١ٜ٫ٛقاٍ مكاك :٠ؾكًتٴٚ :أٟٸ
ً٤ٞٺ َٔ فيو أؾٌٔ؟ ؾكاٍ :اي ١ٜ٫ٛأؾٌٔ; ٭ْٗا َؿتاسٗٔٸٚ ،ايٛاي ٖٛ ٞايـي ٌٝعًٔٗٝٸ.
قًتٴ :ثِٸ ايق ًٜٞ ٟفيو يف ايؿٌٔ؟ ؾكاٍ :ايِ ;٠٬إٕ كه ٍٛاهلل| قاٍ :ايِ ٠٬عُٛؿ
ؿٜٓهِ .قاٍ :قًتٴ :ثِٸ ايقًٜٗٝ ٟا يف ايؿٌٔ؟ قاٍ :ايننا ;٠٭ْ٘ قلْٗا بٗاٚ ،بـأ
بايِ ٠٬قبًٗا; ٚقاٍ كه ٍٛاهلل| :ايننا ٠تقٖب ايقْٛب .قًتٴٚ :ايقًٜٗٝ ٟا يف
ايؿٌٔ؟ قاٍ :اؿرٸ ،قاٍ اهلل عنٻ ٚدٌٻ ﴿ :ٳٚهللٹ عٳًځ ٢ايٓٻايڇ سٹرټ ا ڃي ٳبٝٵتٹ َٳٔڇ اهٵتٳڀځاعٳ ڇإ ځيٝٵ٘ٹ
هبٹ٬ٝڄ ٳَٚٳٔٵ نځؿځلٳ ؾځ ڇإٕٻ اهللځ غځ ٹٓٞپ عٳٔڇ ا ڃيعٳايځُٹنيٳ﴾ (آٍ عُلإٚ ;)97 :قاٍ كه ٍٛاهلل|:
ٳ
ؿذٸَ ١كبٛي ١ػريٷ َٔ عٌلْ ٠٬ُ ٜٔاؾًَٚ ،١ٳ ٵٔ طاف بٗقا ايبٝت طٛاؾاڄ ،أسِ ٢ؾ٘ٝ
أهبٛع٘ ٚأسؤ كنعتٳ ٵ ،٘ٝغؿل اهلل ي٘; ٚقاٍ يف  ّٜٛعلؾ ّٜٛٚ ١املنؿيؿَ ١ا قاٍ .قًتٴ:
ؾُافا ٜتبع٘؟ قاٍ :ايِ .ّٛقًتٴَٚ :ا باٍ ايُِ ّٛاك آػل فيو أمجع؟ قاٍ :قاٍ كهٍٛ
اهلل| :ايِ ّٛدٴ ٸٓ١څ َٔ ايٓاك .قاٍ :ثِٸ قاٍ :إٕ أؾٌٔ ا٭ًٝاَ ٤ا إفا ؾاتو مل تهٔ
َٓ٘ تٛب ١ؿ ٕٚإٔ تلدع إي ٘ٝؾت٪ؿٸ ٜ٘بع .٘ٓٝإٕ ايِٚ ٠٬اينناٚ ٠اؿرٸ ٚاي ١ٜ٫ٛيٝى ٜكع
ً ٞٷَ ٤هاْٗا ؿ ٕٚأؿاٗ٥اٚ .إٕ ايِ ّٛإفا ؾاتو أ ٚقِٸلت أ ٚهاؾلت ؾ ٘ٝأؿٻٜت َهاْ٘
ت فيو ايقْب بِـق١ٺ  ٫ٚقٔا ٤عًٝوٚ .يٝى َٔ تًو ا٭كبع٤ًٞ ١ٷ
أٜاَاڄ غريٖاٚ ،دنٜٵ ٳ
هنٜو َهاْ٘ غري .ٙقاٍ :ثِٸ قاٍ :ٳف ٵك ٠ٚا٭َل ٚهٓاَ٘ َٚؿتاس٘ ٚباب ا٭ًٝاٚ ٤كٓا
ايلمحٔ ايڀاع ١يٲَاّ بعـ َعلؾت٘ .إٕ اهلل ع عنٻ ٚدٌٻ ع ٜكَ﴿ :ٍٛٳٔٵ ٴٜڀٹعڇ اي ٻلهٴٍٛٳ ؾځ ځكـٵ
أځطځاعٳ اهللځ ٳَٚٳٔٵ تٳ ٳٛيډ ٢ؾځُٳا أځ ٵكهٳًڃٓٳاىځ عٳځًٝٵٗڇِٵ سٳؿٹٝع ڄا﴾ (ايٓوا .)80 :٤أَا ي ٛإٔ كد٬ڄ قاّ يً٘ٝ
ُٚاّ ْٗاكٚ ،ٙتِـٻم ظُٝع َاي٘ٚ ،سرٸ مجٝع ؿٖلٚ ،ٙمل ٜعلف ٚ ١ٜ٫ٚيٞٸ اهلل
ؾٛٝايٜٚ ،٘ٝه ٕٛمجٝع أعُاي٘ بـ٫يت٘ إيَ ،٘ٝا نإ ي٘ عً ٢اهلل ع عنٻ ٚدٌٻ ع سلپ يف
ثٛاب٘ ٫ٚ ،نإ َٔ أٌٖ اٱميإ ،ثِٸ قاٍ :أٚي٦و احملؤ َِٓٗ ٜـػً٘ اهلل اؾٓٸ ١بؿٌٔ
كمحت٘»(.)36
ؿ ع قاٍ أب ٛدعؿل× « :ٴبين اٱه ّ٬عً ٢مخىڈ :إقاّ ايِٚ ،٠٬إٜتا ٤ايننا،٠
ٚسرٸ ايبٝتًٗ ُّٛٚ ،ل كَٔإٚ ،اي ١ٜ٫ٛيٓا أٌٖ ايبٝت ،ؾذعٌ يف أكبعڈ َٓٗا كػِ ڄ،١
ٚمل هعٌ يف اي ١ٜ٫ٛكػِ١ڄ .ٳَ ٵٔ مل ٜهٔ ي٘ َاٍٷ مل ٜهٔ عً ٘ٝاينناَٚ .٠ٳ ٵٔ مل ٜهٔ
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عٓـَ ٙاٍ ؾًٝى عً ٘ٝسرٸَٚ .ٳ ٵٔ نإ َلٜٔاڄ ًُچ ٢قاعـاڄٚ ،أؾڀل ًٗل كَٔإ.
ٚايُ ١ٜ٫ٛشٝشاڄ نإ أَ ٚلٜٔاڄ أ ٚفا َاٍڈ أَ ٫ ٚاٍٳ ي٘ ؾٗ٫ ٞمَ١څ طٚادب١ص»(.)37
3ع اٱَاَٚ ١ايً ١ٜ٫ٛلطڅ َٓشِل :ك ٣ٚعًٞٸ بٔ ب ،ٍ٬عٔ ايلٓا× ،عٔ
آبا ،^٘٥عٔ ايٓيبٸ| ،عٔ درب ،×ٌٝ٥عٔ َٝها ،ٌٝ٥عٔ إهلاؾ ،ٌٝعٔ ايًٛغ،
عٔ ايكًِ ،قاٍٜ :ك ٍٛاهلل تعاىل ١ٜ٫ٚ« :عًٞٸ بٔ أب ٞطايب سِين ،ؾُٳ ٵٔ ؿػٌ سِين
أَٔ َٔ عقاب .ٞقاٍ ايلٓا× :بٌلطٗاٚ ،أْا َٔ ًلٚطٗا»(.)38
4ع عـّ َعلؾ ١اٱَاّ ٜواٚم املٛت عً ٢اؾاًٖٝٸ « :١ٳَ ٵٔ َات ٚمل ٜعلف إَاّ مَاْ٘
َات َٝت١ڄ داًٖ.)39(»١ٝ
5ع إباس ١اكتهاب َا ٜٓايف ا٭ػ٬م يف َٛادٗ ١أعـا ٤أٌٖ ايبٝت^:
أع عٔ قُـ بٔ و ،٢ٝعٔ قُـ بٔ اؿوني ،عٔ أمحـ بٔ قُـ بٔ أبٞ
ِْل ،عٔ ؿاٚٚؿ بٔ هلسإ ،عٔ أب ٞعبـ اهلل× قاٍ :قاٍ كه ٍٛاهلل|« :إفا كأٜتٴِ
أٌٖ ايلٻ ٵٜب ٚايبٹ ٳـع َٔ بعـ ٟؾأظٗلٚا ايرباٚ ،َِٗٓ ٠٤أنجلٚا َٔ هبٿِٗ ٚايك ٍٛؾِٗٝ
ٚايٛقٝعٚ ،١باٖت ;ِٖٛنٜ ٫ ٞڀُعٛا يف ايؿواؿ يف اٱهٚ ،ّ٬وقكِٖ ايٓاي٫ٚ ،
وٓاتٜٚ ،لؾع يهِ ب٘ ايـٻ ٳكدات يف
ٜتعًچُٛا َٔ بٹ ٳـعِٜٗ ،هتب اهلل يهِ بقيو اؿځ ٳ
اٯػل.)40(»٠
ب ع «يف كٚا ١ٜأب ٞمحن ،٠عٔ أب ٞدعؿل× ،قاٍ :قًتٴ ي٘ :إٕ بعض أُشابٓا
ٜؿرتٜٚ ٕٚكقؾَ ٕٛٳ ٵٔ ػايؿِٗ ،ؾكاٍ« :ايهـټ عِٓٗ أمجٌ .ثِٸ قاٍ يٚ :ٞاهللٹ ٜا أبا
محن ،٠إٕ ايٓاي نًچِٗ أ٫ٚؿ بػاٜاَ ،ا ػًٝ ٬عتٓا»(.)41
6ع كٚاٜات كؾع ايكًِ يف َا ٜٴوُٻ ٢طؾلس ١اينٖلا٤ص(.)42
7ع ايلٚاٜات ايـايچ ١عً ٢إٔ ايـٿ ٜٔإمنا ٖ ٛاؿبٸ ٚايبػض:
()43

ب ٚايبٴػٵض؟» .
أع عٔ اٱَاّ ايِاؿم× أْ٘ قاٍ ٌٖ« :اٱميإ إ٫چ اؿ ٸ
ب ع عٔ اٱَاّ ايباقل× أْ٘ قاٍ ٌٖ« :ايـ ٜٔإ٫چ اؿبٸ؟»(.)44
8ع عـّ دٛام إط٬م نًُ ١امل َٔ٪عً ٢غري ايٌٝع.)45(ٞ
9ع يعٔ املؼايؿني ٭ٌٖ ايبٝت^ يف ُ ٠٬املٝٸت(.)46
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4ـ اتّذآ التٕحٗد ٔالعده ٔاحملبّ ٛــــــ
ٴٜعٳـٸ عبـ ايلمٸام ايٖٝ٬ذ 1052(ٞأٖ1072 ٚع)( َٔ )47املتهًڍُني يف ايعِل
ايِؿ َٔٚ ،ٟٛايتَٝ٬ق ايباكم ٜٔيِـك املتأيڍٗنيٚ .ي٘ كهاي١څ نتبٗا بايًػ ١ايؿاكه١ٝ
امسٗا (ايتٌلٜكات)ً ،لغ ؾٗٝا َجًح ايتٛسٝـ ٚايعـٍ ٚاحملبٸ ،١اييت تٴ ٳعـٸ َٔ أكنإ
نُاٍ اٱْوإٚ .قـ اعترب ٖقا املجًډح أُ٬ڄ يًٓبٛٸٚ .٠قاٍ يف َڀًع ٖق ٙايلهاي« :١أَا
بعـ ،ؾاعًځ ٵِ إٔ اؿلٸ ع دٌٻ ٚع ٬ع قـ أعـٸ سكا٥ل ا٭عٝإ ٚا٭نٛإ ٱظٗاك مجاي٘،
ٚأٚؿع يف نٌٸ ٚاسـ َٓٗا بكـك ُؿاٚ ٘٥اهتعـاؿُٚ ٙؿاڄ َٔ أُٚاؾَ٘ٓٚ ،ض سكٝك١
اٱْوإ اهتعـاؿاڄ يكب ٍٛمجٝع ايهُا٫تٚ .نإ ػٖ ١ُ٬قا ايٓٛع ٚعِاك ٠ايهْٛني
قُـ املِڀؿ ٢ع ًُٛات اهلل ٚه َ٘٬عًٚ ٘ٝآي٘ عٚ ،مٜٻٔ قاَت٘ غًع ١احملبٸ ١ايتاَٸ;١
ستٸ ٢قاّ عً ٢طًب ًٗٛؿ مجاٍ َڀًب٘ٓٚٚ ،ع يف ٜـ ٙاملباكنَ ١ؿتاغ امس٘ ا٭ععِ;
نٜ ٞؿتض ب٘ باب أبٛاب ػنا ٔ٥ايؿتض املڀًلٚ ،إػلاز نٓن املعلؾ ١املؼؿٚ ٞتؿلٜك٘ بني
ؾكلا ٤أَٸت٘ٚ .سٝح نإ ًَشٛظ ڄا َٓق ا٭ځ ٳمٍ بٓعل ٠احملبٸٚ ،١قعٛظ ڄا بهُاٍ امللمح،١
ؾكـ ٌْل ظٌٸ عٓاٜت٘ عً ٢ايعاملٌْٚ ،ل كمحت٘ ؾٛم اـًل ﴿ :ٳَٚٳا أځ ٵكهٳ ڃًٓٳاىځ إڇ٫ډ كٳسٵُٳ١ڄ
يٹ ڃًعٳايځُٹنيٳ﴾ (ا٭ْبٝا .)107 :٤ؾأكاؿ إٔ  ٌُٜٛاؾُٝع إىل ْٛك ُٚاٍ املعٌٛم اؿكٝك،ٞ
ٚؽً َٔ ِِٗٝظًُ ١اؿذاب ،ؾٓعل يف إُ٬غ ْؿو٘ ،ؾُٔٻ عً ٘ٝبكوطٺ َٔ قبٸت٘; إف
ٚدـ سِ ٍٛاملكِٛؿ َٓٛطاڄ ب٘ٚ ،إٔ أَٛك املعبٛؿ تٓٔبط بكٛٸت٘ ُٚشٸت٘ٚ .سٝح نإ
هُ٦اڄ َٔ أغ ٍ٬ايع٥٬ل ٚايعٛا٥لٚ ،نإ يقيو قـ ٖذل قلٸ ٠ع﴿ :٘ٓٝؾځ٬ځ ٳتعٵًځِٴ ْٳؿڃىٷ َٳا
أڂػٵ ٹؿٞٳ يځٗٴِٵ َٹٔٵ قڂلٻ٠ٹ أځ ٵعٝٴٔڈ﴾ (ايوذـ َٔٚ ،)17 :٠أدٌ ايِشٸٚ ١ايكٛٸ ،٠ؾكـ ًهډٌ َٔ
ايتٛسٝـ ٚايعـٍ ٚاحملبٸَ ١جًچجاڄٚ ،كتٸب َٔ ٓعؿ٘ َكٛٸٜاڄ .و ٞٝنٌټ َٝت باؾٌٗ عٓـَا
ٌِٜٸ طٝب٘ ،ؾٓٝاٍ اؿٝا ٠ا٭بـٜٚ ،١ٜؿٛم بايؿٛم ا٭ععِٜ ٫ٚ .بعـ إٔ ٜه( ٕٛايڀڍٝب)
سبٿب إيٞٻ َٔ ؿْٝانِ ث٬ث :١ايٓواٚ ;٤ايڀڍٝب; ٚدعًت قلٸ٠
ايٛاكؿ يف اؿـٜح ايكا « :ٌ٥ٴ
عٝين يف ايِْ )48(»٠٬اظلاڄ إىل ٖقا املجًچحَٚ ،لآ ٠يًٓؿى; ؾإفا ناْت ُاؿ١ڄ تٛاًُت
عًٜ ٢ـٳ ٵ ;ٜ٘يه ْ٘ٛقٌٸ ايًِٛات اؿكٝكٚ ،١ٝناْت ٖق ٙايًِ ٖٞ ١املكِٛؿ ٠باملكِـ
()49
ا٭ٚٸٍَٚ .ا نإ ف ٘٦ٝإىل ايـْٝا إ٫چ هلق ٙاملعاًَٖ َٔٚ .١ق ٙاؾُٗ ١اكت َؿل١ٓٚ
عًٚ ،٘ٝدعًٗا قلٸ ٠عٚ ...٘ٓٝسٝح ناْت ٖق ٙايلهايٌَ ١تًُ١ڄ عً ٢أدنا ٤فيو املجًچح
نصوص معاصرة ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيف  0202م ـ  1441هـ

ؾإْٗا تٓكوِ  ٫قاي ١إىل ث٬ث ١أقواّ»(.)50
ٚقاٍ يف َكـٸَٖ ١ق ٙايلهاي« :١قٛاّ ٚأهاي ايهُاٍ عً ٢ايتٛسٝـ ٚايعـٍ،
ْٚتٝذتُٗا احملبٖ َٔٚ .١ق ٙايٓاس ;١ٝسٝح ناْت غا ١ٜظٗٛك ٖقا املعٓ ٢يف ايقات
املباكن ١يًٓيبٸ ا٭نلّ| ،ؾكـ يكڍب عبٝب اهللُٚ ،اك قًب٘ ايٌلٜـ ق٬ڋ َٛٚطٓاڄ
يًشبٸٚ .سٝح تتٛقډـ ايٓذا ٠ايتاَٸ ١عً ٢ايهُاٍ املڀًلٚ ،ايهُاٍ ايتاّٸ ٜك ّٛعً٢
ادتُاع ٖق ٙايج٬ثٚ ،١قـ أٚؿع ايٓيبٸ ا٭نلّ| ٖق ٙاملعاْ ٞيف أٌٖ بٝت٘ٚ ،قاٍَ« :جٌ
أٌٖ بٝيت نُجٌ هؿْٛ ١ٓٝغَ ،ٳ ٵٔ كنب ؾٗٝا لا ٚ ،ٳَ ٵٔ ؽًچـ عٓٗا غلم»(ٖٓ َٔٚ ،)51ا
ؾإٕ ًذل ٠ايٓبٛٸ ٠أٌُ ايتٛسٝـٚ ،هام ايعـٍٚ ،مثل ٠احملبٸٖٚ .١ق ٙايٌذل ٠عباك٠څ عٔ
ْوٌ ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ٚيٝا َٔ ،٤آؿّ إىل قُـ| َ٘ٓٚ ،ها٥ل ْوً٘ إىل قا ِ٥آٍ قُـ
عًٚ ٘ٝعً ِٗٝايو.)52(»ّ٬
ثِٸ قاٍ يف بٝإ سِل ايهُاٍ يف ٖق ٙا٭َٛك ايج٬ث« :١إٕ ايهُاٍ اٱْواْٞ
عباك٠څ عٔ ظٗٛك ايٓٛك اٱهلٞٸ عًَ ٢عٗلڈ بٌلٟٸ ،عٝح ته ٕٛمجٝع أماُٚ ٘٥ؿات٘
ٚأػ٬ق٘ ٚأؾعاي٘ إهلٚ .١ٝسٝح ٜعٗل مجاٍ ايتٛسٝـٜٚ ،عً ٛهًڀإ اهل ١ٜٛعًْ ٢اُ١ٝ
اٱْٸ ،١ٝميش ٛعني ايقات ٚأثل ايِؿاتٚ .بڀًٛع مشى ٚدٗ٘ ايباقٚ ٞإًلاقات هبشات٘
تؿٓٚ ٢تت ٢ً٬فكٸات ايٛدٛؿٚ ،توتبـٍ ايِؿات اٱْواْ ١ٝبايِؿات ايلمحاْ ،١ٝثِٸ
تتؿذل َٔ َِـك عًِ ايتٛسٝـ عني ناؾٛك ١ٜع قاٍ تعاىل﴿ :عٳٝٵٓ ڄا ٜٳٌٵلٳبٴ بٹٗٳا ٹعبٳاؿٴ اهللٹ
ٜٴؿځذٿلٴْٚٳٗٳا تٳؿڃذٹري ڄا﴾ (اٱْوإ )6 :ع ٭ْٗاك مجٝع ايعًٚ .ّٛهٛف تٓري أْٛاك ٙايٓؿى بٓٛك
وٓ٘ ٚمجاي٘ٚ .تڀ ٣ٛمجٝع املٛاٖب ٚا٭سٛاٍ
ايعـايٜٚ ،١عٗل ايكًب قبٸ ١ؿڂ ٵ
ٚاملهاهب ٚاملكاَات يف َكاّ احملبٸ ،١نُا تٓـكز مجٝع ؾٔا ٌ٥ا٭ػ٬م ٚسكا٥ل
سٝٳا ٹب٘ٹ
ايعً ّٛؼت ؾٔ ١ًٝايعـاي ،١قاٍ اهلل تعاىل ﴿ :ٳَٚٳا ځأْٵنٳ ٳٍ اهللڂ َٹٔٳ ايوٻُٳا٤ٹ َٹٔٵ َٳا٤ٺ ؾځأځ ٵ
ا٭ځكٵضٳ ٳبعٵـٳ َٳ ٵٛتٹٗٳا ٳ ٚٳبحٻ ؾٹٗٝٳا َٹٔٵ نڂٌٿ ؿٳابٻ١ٺ﴾ (ايبكل ،)164 :٠مبعٓ ٢أْ٘ قـ أْنٍ َا٤
ايتٛسٝـ َٔ مسا ٤ايلٚغ عً ٢أكض ايٓؿى; ن ٞؼٝا بايعـٍٚ ،أػلز ْبات ؾٔاٌ٥
ا٭ػ٬مٚ ،أسٝا ايكًب عٝا ٠اؿبٸٚ ،أعڀ ٢ؿٚابٸ ا٭سٛاٍ تًو اؿٝاٚ ،٠بقيو ٜهٕٛ
قـ ؾٌِ ايهُاٍ عًَ ٢كاي تؿاُ ٌٝأدنا ٤ايٛدٛؿ اٱْواْٚ ،ٞقوٻُٗا إىل هبع١
أقواّ:
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ايكوِ ا٭ٚٸٍ :نُا٫ت ا٭عُاٍ.
ايكوِ ايجاْ :ٞاٯؿاب.
ايكوِ ايجايح :ا٭ػ٬م.
ايكوِ ايلابع :ايعًٚ ّٛاملهاًؿات.
ايكوِ اـاَى :املكاَات.
ايكوِ ايواؿي :ا٭سٛاٍ.
وـ.١ٜ
وـ ٚايك ٣ٛاؾځ ٳ
وب اؾځ ٳ
ايكوِ ايوابع :املعاكف ٚاملٌاٖـات امللتٸب ١عځ ٳ
ٚتٓـكز ايٓؿى ٚايكًب ٚايعكٌ ٚايولٸ ٚايلٚغ ٚا٭عُاٍ ٚاٯؿاب ٚا٭ػ٬م ٚايعًّٛ
بأمجعٗا ؼت ايعـايٚ ،١تٓڀ ٟٛا٭سٛاٍ ٚاملكاَات ٚاملهاًؿات مجٝعٗا ُٓٔ احملبٸ،١
ٚتـػٌ املعاكف ٚاملٌاٖـات ُٓٔ ايتٛسٝـٚ .فُٛع ٖق ٙايهُا٫ت ٖ ٛايهُاٍ
اٱْواْ ٞاملڀًلٚ .نٌټ ٳَ ٵٔ هع ٢يف طًب ٖق ٙايهُا٫تٚ ،ساؾغ عًٗٝا ،نإ َتابعاڄ
شبټٕٛٳ اهللځ
نٓٵتٴِٵ تٴ ٹ
يله ٍٛاهلل|ٚ ،ساُ٬ڄ عً ٢قبٸت٘ ،نُا قاٍ تعاىل﴿ :قڂٌٵ ڇإٕٵ ڂ
ش ٹببٵهڂِٴ اهللڂ ٳ ٚٳٜػٵؿٹلٵ يځهڂِٵ ٴفْٴٛبٳهڂِٵ﴾ (آٍ عُلإ.)31 :
ځؾا ٻت ٹبعٴْٛٹٜ ٞٴ ٵ
ٚعً ٘ٝؾإٕ قبٛب ١ٝاؿلٸ ٚدٓوٝٸ ١غؿلإ ايقْٛب; عهِ قٛي٘ تعاىل ﴿ :ٹي ٳٝػٵ ٹؿلٳ
يځوځ اهللڂ َٳا تٳكځـٻّٳ َٹٔٵ ٳف ٵْبٹوځ ٳَٚٳا ٳتأځػٻلٳ﴾ (ايؿتض ،)2 :يف ايِٛكٚ ٠املعَِٓ ٢اسب ١يًٓيبٸ،
ٚؼٌل َع٘ٚ ،تٴ ٳعـٸ َٔ أٌٖ بٝت٘ ،نُا كٴ ٟٚعٓ٘ يف سلٸ هًُإ ع عً ٘ٝايلمح ١ع إف قاٍ:
«إٕ هًُإ َٓٸا أٌٖ ايبٝت»(ٚ ;)53قاٍ أَري املَٓ٪ني عً« :×ٞأٚ ٫إٕٸ ٚيٞٸ قُـٺ ٳَ ٵٔ أطاع
ت ؿُت٘»(ٚ .)54إفا قِل عٔ َتابعت٘ٚ ،أطاع ٚاْكاؿ ٭ٚاَلْٛٚ ٙاٖ ،٘ٝلا
اهلل ٚإٕٵ ٳب ٴع ٳـ ٵ
َٔ َػبٸ ١ايهؿلٚ ،ؿػٌ يف مَل ٠اٱميإٚ ،انلط يف هًو ا٭َٸ ،١قاٍ اهلل تعاىل:
هلل ٫ځ ٜٴشٹبټ ايڃهځاؾٹلڇٜٔٳ﴾ (آٍ عُلإ ;)32 :٭ٕ
﴿قڂٌٵ أځطٹٝعٴٛا اهللځ ٚٳاي ٻلهٴٍٛٳ ؾځإڇ ٵٕ تٳ ٳٛيډٛٵا ؾځ ڇإٕٻ ا ځ
املتابع ١تتعًډل بايكـّٚ ،ايڀاع ١بايك .ٍٛؾٝه ٕٛعاُٝاڄ ٜ ٫ٚهُ ٕٛاؾٝاڄٚ ،نٌټ ٳَ ٵٔ
سٌِ عًِْٝ ٢بٺ تاّٸ َٔ ايعـايٚ ،١ناْت ي٘ قلاب١څ ْؿواَْ ١ٝع قُـ|ٚ ،نإ
قلٜب٘ َٔ ايٓاس ١ٝايـ ،١ٜٝٓؾإٕ ْؿو٘ هتهَِ ٕٛـكاڄ يًعـايٚ .١نٌټ ٳَ ٵٔ نإ ي٘ سغڌ
ٚاؾل َٔ احملبٸ ١ناْت ي٘ ًُ١څ قًب ١ٝمبشُـ|ٚ ،نإ َٔ قلابت٘ سكٝكٚ .١ايقٟ
وب َناد٘; ؾإٕٵ
ٜتٸٌِ ب٘ َٔ سٝح ايٓوب يـ ٜ٘اهتعـاؿٷ قٟٛٸ يكب ٍٛتًو ايهُا٫ت عځ ٳ
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أػلدٗا َٔ ايكٛٸ ٠إىل ايؿعٌ هٝذُع بني ايقات املعٓ ١ٜٛبايِٛكٓٚٚ ،ع اؿل يف َكلٸ،ٙ
ٚاتٸٌِ ب٘ َٔ مجٝع ايٛدٚ ;ٙٛإ٫چ هٝعضٸ أْاٌَ ايٓـّ; إف ٚكؿ يف اؿـٜحَٚ« :ٳ ٵٔ أبڀأ ب٘
عًُ٘ مل ٜٴولڇ ٵع ب٘ ْوب٘»(ٚ .)55اهلل املٛؾڍل»(.)56

5ـ االتّذآ الضٗاصّ٘ ــــــ
هٛف ْتٓا ٍٚيف ٖقا ايعٓٛإ َٛٓٛع اؿانُ ١ٝايوٝاهٚ ١ٝهًڀ ١اي ٠٫ٛبايبشح
ٚايتشًٜٚ .ٌٝعٛؿ ٖقا ا٫تٸذا ٙيف تاكٜؽ اٱه ّ٬إىل ايكلٕ ا٭ ،ٍٚأ ٟبعـ عِل ايٓيبٸ
ا٭نلّ| ٚأَري املَٓ٪ني× ٚاـًؿاٚ .٤بعباك٠ٺ أػل :٣بعـ اهت ٤٬ٝبين أَٝٸ ١عً٢
اؿهِ ٚايوًڀ ١ؾلض اٱه ّ٬ايوٝاهٞٸ ْؿو٘ عً ٢اجملتُع اٱهَٞ٬ٸ بٌهٌڈ ػاْٸ.
ٚإٕ ايؿِٗ ايق ٟبـأ بٓ ٛأَٝٸٜ ١لٚٸد ٕٛي٘ عٔ َؿٗٚ ّٛدٛب ايڀاع ١يًٚ ،٠٫ٛأَلٚا يف
إطاك ٙبٓٛع ٚاػت٬م ا٭ساؿٜح عً ٢أهاهٜ٘ٓ ،ـكز ُٓٔ ٖقا املواك.
ڎ َا يف امللسً ١ايِؿ ;١ٜٛسٝح
ٚقـ بـأ ٖقا ا٫تٸذا ٙبايعٗٛك بني ايٌٝع ١إىل سـ
ٜٓـكز تڀبٝل ايلٚاٜات اـاُٸ ١بايعٗٛك عً ٢املًٛى ايِؿٜٛنيْٚ ،كٌ ايلٚاٜات ايـايچ١
عً ٢إٔ املًو ٖ ٛظٌٸ اهلل(ٖ ُٔٓ ،)57قا ايوٝام.
قاٍ ايع٬چَ ١اجملًو ٞيف (كهاي ١ايلدع :)١إٕ ايـاؾع ايق ٟؿؾع٘ إىل تأيٝـ ٖقا
ايهتاب ٜعٛؿ إىل عجٛك ٙعً ٢كٚاٜتني أػرب ؾُٗٝا ا٭ُ٥ٸ ١بعٗٛك ايـٚي ١ايِؿٚ ،١ٜٛبٌٸلتا
باتِاهلا بـٚيُ ١اسب ا٭َل ٚاينَإٚ« :#يف أثٓا ٤مجع ا٭ساؿٜح َلٻ عً ٢بِلٟ
ايكاُل سـٜجإ أػرب ؾُٗٝا ا٭ُ٥ٸ َٔ ١أٌٖ ايبٝت^ بعٗٛك ٖق ٙايـٚي ١ايعًٝٸٚ ،١بٌٸلتا
باتٸِاٍ ٖق ٙايوًڀٓ ١ايبٗٝٸ ١بـٚي ١قا ِ٥آٍ قُـ ع ًُٛات اهلل عً ِٗٝأمجعني ع ،ؾذاٍ
غاطل ٟإٔ أتلدِ ٖق ٜٔاؿـٜجني طإىل ايؿاكه١ٝصَ ،ع اثين عٌل سـٜجاڄ آػلٌَ ،تُ٬ڄ
عً ٢ا٭سٛاٍ ايٌلٜؿ ١ؿٔل ٠ػامت ا٭ُٝٚاْٚ ،٤كا ٠ٚا٭فنٝاٚ ،٤ايٌؿٝع يف ّٜٛ
اؾناٚ ،٤كنٕ أهلاك هٝٸـ ا٭ْبٝا ،٤أعينُ :اسب اينَإٚ ،ػًٝؿ ١ايلمحٔ ع عً٘ٝ
ٚعً ٢آبا ٘٥ايِٚ ٠٬ايو ّ٬ع; عو ٢إٔ تٌِ إىل َعلض ايٓٛٸاب ايٛاٌُ ٚؾًو ايكباب
ٚمشى اؿذاب ،أعين :ايوًڀإ ايعاؿٍ ،ايهاٌَ ايبافٍَ ،ايو ايكباب٬َٚ ،ى
اؾَٓٚ ،ٍٝاك ٠املِڀؿْٚ ،٢بت ١بوتإ امللتٔٚ ،٢مثلً ٠ذل ٠ايٓبٛٸٚ ٠ايلهاي،١
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ٚغِٔ ؿٚس ١اٱَاَٚ ١ايٚ ،١ٜ٫ٛػ ١ُ٬أسؿاؿ هٝٸـ امللهًنيْٚ ،كا ٠ٚا٭ُ٥ٸ ١ايڀاٖل ٜٔع
ًُٛات اهلل عً ِٗٝأمجعني ع ،باهط َٗاؿ ا٭َٔ ٚا٭َإٚ ،كاؾع يٛا ٤ايعـٍ ٚا٭سوإ،
ٚباُْ ٞلٚغ امللٚٸٚ ٠اٱِْافَٚ ،اسَ ٞلاهِ اؾځ ٵٛك ٚا٫عتوافٚ ،قاُِ ظٗٛك
ايكٝاُلٚ ،٠ناهل أعٓام ا٭ناهل ،٠هًڀإ ايو٬طني ٚهٝٸـ ايعامل ،ايوًڀإ بٔ
ايوًڀإ بٔ ايوًڀإ ،أب ٛاملعؿډل ،ايوًڀإ هًُٝإ ايِؿ ٟٛاملٛه ٟٛبٗاؿك ػإ،
ػًډـ اهلل تعاىل ًَه٘ٚ ،أدل ٣يف عاك ايعؿل ٚايِٓل ٠ؾًه٘»(.)58
ٚقـ فنل اؿـٜح ا٭ٚٸٍٚ ،طبٻك٘ عً ٢ه٬طني ايو٬ي ١ايِؿ ١ٜٛعً ٢ايٓشٛ
ايتاي« :ٞنأْٸ ٞبكّٛڈ قـ ػلدٛا باملٌلمٜ ،ڀًب ٕٛاؿلٸ ؾٜ ٬عڀځ ٵ ،ْ٘ٛثِٸ ٜڀًب ْ٘ٛؾ٬
ٜعڀځ ٵ ،ْ٘ٛؾإفا كأځ ٵٚا فيو ٓٚعٛا هٛٝؾِٗ عً ٢عٛاتكِٗ ،ؾٝعڀځ ٵَ ٕٛا هأيٛا ،ؾٜ ٬كبًْ٘ٛ
ستٸٜ ٢كَٛٛاٜ ٫ٚ ،ـؾعْٗٛا إ٫چ إىل ُاسبهِ ،قتًٗ ِٖ٬ـا.»٤
ٜك ٍٛاملرتدِ َٔ« :ايٛآض ٚايعاٖل ٭ُشاب ايبِري ٠إٔ ايق ٟطًب ايـٜٔ
اؿلٸ َٔ دٗ ١املٌلمٚ ،ؿعا ايٓاي إىل ؿ ٜٔاؿلٸ ُٚاك ًَهاڄ ،يٝى ه ٣ٛايوًوً١
ايعًٝٸ ١ايِؿ ١ٜٛػًډـ اهلل ًَهٌِٜٗٚ .تٌُ ٖقا اؿـٜح ايٌلٜـ عً ٢بٌا٥ل ؾُٝع
ايٌٝع ٫ٚ ،١هٝٻُا أِْاك ٚأعٛإ ٖق ٙايـٚي ١ا٭بـ ،١ٜنُا  ٫ىؿ ٢عً ٢عاقٌڈ»(.)59
ٚأَا اؿـٜح ايجاْ ٞؾٓٝكً٘ عٔ أَري املَٓ٪ني×ٜٚ ،ڀبٿك٘ عً ٢ايٓش ٛايتاي« :ٞإفا
قاّ ايكا ِ٥غلاهإٚ ،غًب عً ٢أكض نٛؾإ ٚاملًچتإٚ ،دام دنٜل ٠بين ناٚإ(،)60
ت يٛيـ ٟكاٜات ايرتى َتؿلٸقات يف
ٚقاّ َٓٸا قاِ٥ٷ ظٚ ،ٕ٬ٝأدابٳ ٵت٘ اٯبل ٚايـٻ ٵٜځًِٚ ،ظٗلٳ ٵ
ا٭قڀاك ٚاؿلاَات طاؾٓباتصٚ ،ناْٛا بني ٖٓاتٺ ٖٓٚات .إفا ػلبت ايبِلٚ ،٠قاّ
أَري اٱَل ...٠ؾشه ×٢سها١ٜڄ ط ،١ًٜٛثِٸ قاٍ :إفا دٗنت ا٭يٛفُٚ ،ؿچت
ايِؿٛفٚ ،قتٌ ايهبٍ اـلٚفٖٓ ،اى ٜك ّٛاٯػلٜٚ ،جٛك ايجا٥لًٜٗٚ ،و ايهاؾل،
ثِٸ ٜك ّٛايكا ِ٥املأَٚ ،ٍٛاٱَاّ اجملٗ ،ٍٛي٘ ايٌلف ٚايؿٌٔٚ َٔ ٖٛٚ ،ٴيـى ٜا
سوني ٫ ،ابٔ َجًٜ٘ ،عٗل بني ايلنٓني يف ؿكٜوني بايٝنيٜ ،عٗل عً ٢ايجكًني٫ٚ ،
ٜرتى يف ا٭كض ا٭ؿْني .طٛب ٢ملځ ٵٔ أؿكى مَاْ٘ٚ ،ؿل أٚاًْ٘ٗٚ ،ـ أٜاَ٘».
ٜك ٍٛاملرتدِٚ« :آ ٷض إٔ يف ايكا ِ٥غلاهإ إًاك٠ڄ إىل أَلا ٤ايرتى َٔ ،أَجاٍ:
دٓهٝنػإ ٫ٖٛٚنٚ .ٛيف ايكا ِ٥ظ ٕ٬ٝإًاك ٠إىل املًو ٬َٚف ايـ ٜٔع طٝٻب اهلل ثلاٙ
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ع ايٌا ٙإمساع ٌٝاملآ ٞع سٌل ٙاهلل َع ا٭ُ٥ٸ ١ايڀاٖل ٜٔعٚ ،يقيو داُٚ ٤ؿ٘ عً٢
يوإ اٱَاّ× يف ٖقا ايّٓٸ بكٛيَ٘ٓ( :ٸا) ٚ(ٚيـ ،)ٟسٝح متتام ٖق ٙايوًوً ١ايعًٝٸ١
َٔ بني ًَٛى ايعامل بٗقا ايٓوب ايلؾٝعٚ .امللاؿ بع (أَري اٱَل )٠إَا ٖقا املًو ايلاسٌ
إىل دٓإ اـًـ ،أ ٚغري َٔ ٙايو٬طني ايععاّ ٚأ٫ٚؿ ٙايهلاّٚ .سٝح إٕ ايلا ٟٚقـ
أهكط ايهجري َٔ أدنا ٤اؿـٜح  ٫ميهٔ اؿهِ بٔليڈ قاطعٚ .أك ٣إٔ يف (قتٌ
ايهبٍٴ اـلٚفٴ) إًاك ٠إىل ا٭َري ايواَ ٞايو٬يُ ١ؿَ ٞريما ْٛٻك اهلل َٔذع٘.
ٚاملًو اٯػل ايقٜ ٟڀايب بـَ٘ إًاك ٠إىل هًڀٓ ١هًڀإ ايعًٝٸني املًو ُؿٞٸ ا٭ٍٚ
أؾاض اهلل عًً ٘ٝآبٝب ايػؿلإٚ .سٝح متٸ اػتِاك اؿـٜح ؾكـ هكڀت َٓ٘ بعض
ايٛقا٥ع ٚا٭سـاخ اي٬سك .١ٳب ٵ ٝٳـ إٔ ايبٌاك ٠بتعذ ٌٝظٗٛك ُاسب ايعِل ٚاينَإ ع عً٘ٝ
ايِٚ ٠٬ايو ّ٬ع يف آػل اؿـٜح تٓب ٧باتٸِاٍ ٖق ٙايـٚي ١ايلاع ١ٝيًـٿ ٜٔبايـٚي ١اؿلٸ
ٱَاّ ايبٌل»(.)61
إٕ ٖقا ايؿِٗ ٚايتٛدټ٘ ماؿ يف امللسً ١املعاُلٚ ،٠بعـ اْتِاك ايجٛك ٠اٱه.١َٝ٬
ٚيف َا ٌْ ًٜٞري إىل بعض ا٭َجً ١يف ٖقا ايٌإٔ:
1ع قاٍ ايٌٝؽ اٯفك ٟايكُ« :ٞميهٔ ي ١ٜ٫ٛايؿك ٘ٝإٔ تًػ ٞايتٛسٝـ»(.)62
2ع قاٍ َلتٔ ٢آغا ايڀٗلاْ ٞع ممجٿٌ أٖاي ٞطٗلإ يف فًى ايٌٛك٣
اٱهٚ ،َٞ٬أهتاف ا٭ػ٬م يف ٖ ١٦ٝايـٚي ١ايتاهعٚ ١ايعاًل ٠ع ،بتاكٜؽًٗ / 12 :لٜٛك /
ٖ1389ع« :َ.إٕ ايٓعاّ أِٖٸ عٓـْا َٔ ايِ ٫ٚ .٠٬ولٸ ٭سـٺ إٔ ٜكـ بٛد٘ ايٓعاّ»(.)63
3ع قاٍ إَاّ مجعٌَٗ ١ـ ،يف َعلض سـٜج٘ عٔ أُٖٿ ١ٝاؿلب ايؿٔا٫« :)64(١ٝ٥
ٴب ٻـ َٔ أػق اؿلب ايؿٔاٚ ١ٝ٥اجملام ١ٜعً ٢مٛڈ داؿٸٚ .عًٝهِ إٔ تكاتًٛا َٔ ػٍ٬
ايتٗهري أ ٚأٟٸ أؿا٠ٺ أػل ٣يف ٖقا اجملاٍ .ؾهٌټ َا ٖٓايو اٯٕ ٖ ٛاؿلب .إٕ َوأي١
ت سـٸاڄ عٝح أػق نٌٸ ًؼّڈ ٜوتعٌُ نٌٸ َا يف
سلبٓا يف ايؿٔا ٤اجملام ٟبًػٳ ٵ
َتٓاٜ ٍٚـ ٙيًٌُاكنٚ ١املواُٖ ١ؾٗٝاٚ ...يف اؿلب ايؿٔاٚ ١ٝ٥اجملام ١ٜتٴباغ
احملعٛكات أٜٔاڄ ،مبعٓ ٢أْهِ اٯٕ تع ٌٕٛٝظلٚؾاڄ ٜٴباغ يهِ ؾٗٝا اهتؼـاّ نٌٸ
ا٭ؿٚات ٚايٛها ٌ٥املتاس ١يهِ .ؾعًٝهِ إٔ  ٫ت٬سعٛا أٟٸ دٗ١ٺ; ٭ْهِ إٕٵ مل تٔلبٛا
ؾإٕ ايعـٚٸ هٔٝلبهِ»(.)65
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4ع إٕ املٌاكن ١يف اْ٫تؼاباتٚ ،سؿغ ايٓعاّٚ ،اعتباك فيو َٔ أٚدب
ب يف ٖقا اٱطاك أٜٔاڄ(.)66
ايٛادبات ِٜ ،ٸ
إٕ َوتٓـات اٱه ّ٬ايوٝاهٞٸ عباك٠څ عٔ:
1ع سـٜح بٴين اٱه ّ٬عً ٢مخىڈٚ ،قـ تكـٻَت اٱًاك ٠إيَ ،٘ٝع ؾاكم إٔ ٖقٙ
ايل ١ٜ٩تؿوٿل اي ١ٜ٫ٛايٛاكؿ ٠يف ٖق ٙايلٚاٜات بايوًڀ ١ايوٝاه.١ٝ
2ع بعض ايلٚاٜات اييت ٜتِٸ ا٫هتٓاؿ إيٗٝا يف َٛٓٛع  ١ٜ٫ٚايؿك َٔ ،٘ٝقب:ٌٝ
«ايلاؿٸ عً ِٗٝنايلاؿٸ عًٓٝاٚ ،ايلاؿٸ عًٓٝا نايلاؿٸ عً ٢اهلل.)67(»...

6ـ اهلل ٔاآلخز ٚاهلدف وَ رصال ٛاألٌبٗاء ــــــ
قاٍ ايع٬چَ ١ايٌعلاْ ٞيف نتاب٘ (ْجل طٛب« :)٢إٕ ايـٿٚ َٔ ٜٔدْٗ ١علْا َلا ٷؿ
يقات٘; ٖٓٚاى مجاع١څ تلا ٙيًـْٝا ؾكط; ٚمجاع١څ أػل ٣تك :ٍٛإٕ ايـٿٜ ٜٔٴلاؿ يػاٜتني; ؾٗٛ
يتٓع ِٝأَٛك ايـْٝا; ٚيوعاؿ ٠اٯػل .٠إ٫چ أْٓا ْك :ٍٛإٕ ايـْٝا يٝوت عً ٢تًو ايععُ١
اييت توتشل نٌٸ تٔشٝات ٚدٗاؿ ٚعٓا ٤ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ٚيٝا ٤ايععُاٚ ،٤قـ قاٍ تعاىل:
﴿ ٳَٚٳا ػٳًځكڃتٴ ايڃذٹٔٻ ٚٳا ڇٱْٵىٳ ڇإ٫ډ ٹي ٳ ٝٵعبٴـٴٕٚڇ﴾ (ايقاكٜاتٚ .)56 :إفا قًتٳ :إٕ أسهاّ
املعاَ٬ت ٚايوٝاهات دا٤ت بأمجعٗا يتٓع ِٝأَٛك ايـْٝا قًٓا :إٕ فيو إمنا ٜهٕٛ
باملكـاك ايقٜٛ ٟؾڍل ايلاسٚ ١ايڀُأْ ١ٓٝيًٓاي; نٜ ٞعًُٛا ٯػلتِٗٚ .بقيو تهٕٛ
ايـْٝا َلاؿ٠ڄ يف ا٭ٌُ يٰػل.)68(»٠
يكـ ًاع ٖقا ايتٛدټ٘ ٚايلأ ٟيف عكـ ايوبعٝٓٝات عً ٢مٛڈ داؿٸٚ .كٴ ٳبُا نإ َٔ
أهباب ٚػًؿٝات فيو ا٫تٸذا ٙايوٝاه ٞاملؿلط إىل ايـٿٚ .ٜٔبعباك٠ٺ أػل :٣ميهٔ اعتباك
ٖق ٙايل َٔ ١ٜ٩كؿٚؿ ايؿعٌ ػا ٙا٫تٸذا ٙايوٝاه.ٞ
إٕ َـٸعٖ ٢قا ا٫تٸذا ٙعباك څ ٠عٔ :إٔ ا٭ْبٝا ٤ع ايقٜ ٜٔعتكـ امل َٕٛٓ٪أِْٗ َبعٛثٕٛ
َٚلهً َٔ ٕٛقٹ ٳبٌ اهلل تعاىل إىل ايٓاي ع ٜتًؼٻّ عًُِٗ ٚكهايتِٗ يف أَلُٖٚ ،ٜٔا:
1ع ايجٛك ٠ايععُٚ ٢ايٌاًَ ١عً ٢قٛك ١ٜاٱْوإٖٚ ،ـا ١ٜايٓاي إىل ػايل
ايعامل.
2ع اٱع ٕ٬عٔ ٚدٛؿ عاملڈ آػل ػايـ َٚڀًل أنرب َٔ ايعامل ايلأٖ(.)69
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ٳب ٵ ٝٳـ إٔ أُشاب ٖقا ايلأ٪ٜ ٟنڍـ ٕٚع يف ايٛقت ْؿو٘ ع عً ٢ايك...« :ٍٛإٕ اتٸؼاف
اهلـف ا٭عًٚ ،٢اؿلن ١م ٛا٭مسٜ ٫ ،٢عين ػاٌٖ ٚإيػا ٤ا٭ٖـاف ائلٚك١ٜ
ٚايعادً ١ا٭ؿْ ٫ٚ ،٢هٝٻُا إفا ناْت تًو ا٭ٖـاف ٚه١ًٝڄ َٚكـٸَ ١يُٛٛيٓا إىل فيو
اهلـف ا٭عًٚ ٢ا٭مس ;٢ؾًِ ٜكڂ ٵٌ ا٭ْبٝا ٤فيوٚ ،مل ٜڀايبٛا بقيوٚ ،إِْٗ ع نُا هٝأتٞ
يف ايبشح اي٬سل ع مل ٜؿُٗٛا بٓا ٤اٯػلٚ ٠إعُاكٖا ٚاي ٍُٛٛإىل اهلل يف إطاك
اٱعلاض عٔ ايـْٝا ٚإُ٬سٗا ٌْٚاط ٚكقٞٸ اٱْوإ ٚاؿٝا.)70(»٠
ٜتِٸ إثبات ٖقا ا٫ؿٸعا َٔ ٤ػ ٍ٬ث٬خ طلم:
1ع ؿكاه ١سٝا ٠ا٭ْبٝا َٔ ٤ايكلإٓ ٚايتاكٜؽ; سٝح تجبت إٔ  ٫أسـ َِٓٗ هع ٢إىل
ايوًڀٚ ١اؿهِٚ ،مل ٜهٔ ايٓبٝٸإ ؿاٚٚؿ ٚهًُٝإ’ ه ٣ٛساي ١اهتجٓا ١ٝ٥يف تاكٜؽ
ا٭ْبٝا.)71(٤
ٚبڀبٝع ١اؿاٍ ؾكـ ػاٚم ا٭تباع هريْٗٚ ٠ر ا٭ْبٝا ;٤سٝح قاّ املُ ٿجًٕٛ
ايلمس ٕٛٝيًـٿ ٜٔبا٫قرتاب َٔ اؿهَٛات أنجل ،بٌ قاَٛا أسٝاْاڄ با٫هت ٤٬ٝعً٢
ايوًڀ .١ٳب ٵ ٝٳـ إٔ ٖقا مل ٜهٔ ه ٣ٛؼلٜـٺ ملٓٗر ا٭ْبٝا.)72(٤
وب اؿكٝكٚ ١ايٛاقع
2ع إٕ ايقٜ ٟوتشكچ٘ اهلل اـايل تعاىل ٚأْبٝاٚ ٙ٩كهً٘ عځ ٳ
ٚاملٓڀل هب إٔ  ٫ىلز عٔ ٖق ٙاملكاٜٝى ٚاملعاٜل ٚايتعاي ،ِٝممچا تكِل ك ١ٜ٩اٱْوإ
عٔ إؿكان٘ٚ .إٕ ايعامل ايلأٖ ظُٝع أبعاؿٚ ٙأسٛاي٘ ٜ ٫وُض يٓا بـػٛي٘ ٚتٌؼ،ِ٘ٝ
ٚإ٫چ َا ٖٓ ٞلٚك ٠إكهاٍ ايلهٌ يتعً ِٝاٱْوإ َا ٜوتڀٝع إؿكان٘ ٚتعًڊُ٘ بٓؿو٘؟(.)73
3ع ؿكاه ١آٜات ايكلإٓ بٌإٔ ايػا َٔ ١ٜبعج ١ا٭ْبٝاٚ ٤امللهًنيٚ .بعـ ؿكاه١
ايهاتب جملُٛع١ٺ َٔ اٯٜات تُٛٸٌ إىل ْتٝذَ ١ؿاؿٖا« :ػ ١ُ٬ايه :ّ٬إٕ ايقٜ ٟٴؿڃ ٳِٗ
َٔ فُٛع اٯٜات ٚايوٛك ايكلآْٜ ١ٝـٚك اؾن ٤ا٭ععِ ٚايلٝ٥ى َٓ٘ س ٍٛقٛك
َوأيتنيُٖٚ ،ا :اهلل; ٚاٯػل .٠اهلل عًً ٢هٌ اٱميإ ب٘ ٚعباؿت٘ٚ ،ادتٓاب عباؿ٠
ٚاتباع أْـاؿٚ ;ٙاٯػل ٠عًً ٢هٌ اٱميإ ب ّٛٝايكٝاَٚ ١اؿٝا ٠ايجاْ .١ٝيف سني ٫
تٌهڍٌ ْوب ١ا٭سهاّ ايؿكٗ َٔ ١ٝفُٛع آٜات ايكلإٓ ه %2 ٣ٛؾكط»(.)74
ٜقٖب ايهاتب إىل ا٫عتكاؿ بإٔ ايكلإٓ يف  34هٛك َٔ ٠هٛكٚ ،ٙاييت تٌهڍٌ
َٔ سٝح عـؿ ايهًُات  َٔ %65فُٛع ايكلإٓ ايهلٜ ،ِٜل ٣إٔ ايػاْ َٔ ١ٜنٚي٘ ٖٞ
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اٱْقاك ٚايبٌاك ٠يف اٯػلٚ ٠ايڀلٜل امل ٌُٛإىل اـايل ا٭ٚسـ(.)75
٪ٜٚنڍـ يف ٖقا ايٌإٔ قا٬٥ڄٚ...« :إٕ ايقْ ٫ ٟلا ٙيف أٟٸ آ١ٜٺ أ ٚهٛك٠ٺ أ ٚأٟٸ
َٓٛعڈ َٔ آػل َٔ ايكلإٓ ٖ ٛايك ٍٛبأْٓا قـ أكهًٓا ٙيٝعًڍُهِ اؿهِ ٚا٫قتِاؿ
ٚاٱؿاك ٠أ ٚإُ٬غ ً ٕٚ٪ايـْٝا ٚاجملتُع»(.)76
إٕ ُاسب ٖق ٙايٓعل ١ٜهٝب عٔ ايو٪اٍ :نٝـ ميهٔ يهجل ٠ا٭سهاّ
ٚايتٌلٜعات ايؿلؿٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝيف اٱه ّ٬إٔ تٓوذِ َع ٖقا ايلأٟ؟ قا٬٥ڄ :إٕ
ايكلإٓ إمنا ٜڀلغ ٖق ٙا٭َٛك َٔ ماٖ ١ٜٚق ٜٔا٭َل ،ٜٔمبعٓ ٢إٔ ايكلإٓ إمنا ىٛض يف
أَل ايـْٝا بُٛؿٗا ٚه١ًٝڄ يبٓا ٤سٝاتٓا يف اٯػلٚ ،٠تكلٿبٓا َٔ اهلل تعاىل(.)77
إٕ ٖقا ا٫تٸذا ٙع نُا فنلْا يف َـػٌ ايبشح ع ٖ ٛيف ايػايب ميجٿٌ كؿٸ ٠ؾعٌ
ػا ٙتوٝٝى اٱه ّ٬عًْ ٢ڀامڈ ٚاهعٚ .ميهٔ َ٬سع ١ايٌٛاٖـ عً ٢فيو يف ٖقا
ايهتاب; ٭ْ٘ ٜهتب٘ يف َٛادْٗ ١كڀ ١ايجكٌ ٚا٫هتٓاؿ إىل ك ١ٜ٩سه ١َٛايٓيبٸ ٚا٭ُ٥ٸ١
باهِ ايـ« :ٜٔيكـ تٛيچ ٢اٱَاّ عًٞٸ× ايوًڀ ١بتِٜٛتٺ َٔ اؾُاٖري; ٚنقيو اٱَاّ
اؿؤ×  ٌُٚإىل ايوًڀ ١ػًٝؿ١ڄ ٭ب ٘ٝباْتؼاب ايٓاي; ٚاٱَاّ ايلٓا× ځق ٹب ٳٌ ١ٜ٫ٚ
ه ٳلٖاڄٚ ،اًرتط عً ٢فيو إٔ ٜ ٫تـػٻٌ يف ً ٕٚ٪ايـٚي.)78(»١
ايعٗـ َٴ ڃ
قاٍ ايهاتب يف ؼًٌٝڈ أٚكؿ ٙيف ْٗا ١ٜاملكاي« :١إٕ ايؿلُ ١اييت سٌِ عًٗٝا
عًٞپ× يٝـٜل فُٛع١ڄ َ٪يډؿ َٔ ١اؿهِ ايٌعيب عً ٢أهاي َبـأ ايٌٛكٖٚ ،٣قٙ
ٖ ٞاؿه ١َٛاٱه ١َٝ٬أ ٚسه ١َٛاهللٚ .ؿؤ طايعٓا ؾكـ تلى يٓا ٚثٝك١ڄ تاكى١ٝ
َتُجٿً١ڄ باـڀب ٚايهتب ايهجريٚ .٠أنجلٖا مشٛيٝٸ ڄ ١نتاب٘ أ ٚعٗـ ٙإىل َايو ا٭ًرت
ايٓؼع ٞعٓـَا ٫ٚچ ٙعًَِ ٢ل ٖٛٚ ،عٗـٷ َؿِٻٌ ٚوت ٟٛعً ٢ايهجري َٔ َباؿ ٨عًِ
ا٫دتُاع ٚايِٓا٥ض ٚايـكٚي ٚايعٹ ٳبل يف ؾٔٸ إؿاك ٠اؿهِ ٚايـٚيٚ ١ػـَ ١ايٓاي
ٚايؿٌِ ايتاّٸ بني ايـٚ ٜٔايوٝاه .١ؾٗقا ايعٗـ ٌٜتٌُ عً ٢نٌٸ َا تتُٓٸا ٙايٓؿى َٔ
ايعـٍ ٚاٱِْاف ٚاٱسوإ ٚػـَ ١ايٓاي ٚاٱؿاكٚ ٠اٱًلاف ٚاملواٚاٚ ٠املٌٛك٠
ٚايِؿض ٚاحملبٸ ،١ؿ ٕٚإٔ ْل ٣نًُ١ڄ ٚاسـِٜٓ ٠ض ؾٗٝا َايهاڄ ا٭ًرت بايتٓؿٝق
ٚامللاقب ١عً ٢ايؿلا٥ض ايـٜٝٓٸٚ ،١ايبشح يف إميإ ايٓاي ٚعباؿتِٗ ،باهتجٓا٠٬ُ ٤
اؾُع ،١اييت ٖ ٞع نُا ْعًِ ع ؾل ٜٔڅ ١هٝاه ١ٝع عباؿ.)79(»١ٜ
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7ـ اتّذآ الؾالٔ ٚالعدال ٛعالوتاُ فارقتاُ يف اجملتىع الكزآٌّ٘ ــــــ
يكـ نتب ا٭هتاف قُـ كٓا سهَ ُٞٝكاي١ڄ بعٓٛإ «ايِٚ ٠٬ايعـاي ١عَ٬تإ
ؾاكقتإ يف اجملتُع ايكلآْٚ ،»ٞقـ عُـ ؾٗٝا إىل بٝإ ٖق ٙايل ١ٜ٩عً ٢م ٛاٱمجاٍ.
ٚقاٍ يف ُٚـ ٚبٝإ ٖق ٙايل« :١ٜ٩إٕ يًُذتُع ايكلآْ ٞع أ ٟاجملتُع ايكا ِ٥عً ٢املباْٞ
ت  ٫ميهٔ جملتُعڈ َٔ ؿْٗٚا إٔ
ٚا٭ُ ٍٛايكلآْ ١ٝيف بٓا ٤اجملتُع ع ُؿاتٺ ٚعَ٬ا ٺ
ٜٴوُٻ ٢فتُعاڄ قلآْٝاڄ .إٕ ُؿات ٚعَ٬ات اجملتُع ايكلآْ ٞأَٛكٷ عـٜـ َٔٚ ،٠أبلمٖا ع
طبكاڄ ٯٜات ايكلإٓ ايهلٚ ،ِٜكٚاٜات ايٓيبٸ ا٭نلّ|ٚ ،تعاي ِٝا٭ُٝٚا ،×٤ايقٜٔ
ميجٿً ٕٛايتؿوري ايِاؿم ٯٜات ايوُا ٤ع أَلإُٖٚ ،ا:
1ع ايِ.٠٬
2ع ايعـاي.١
َٓق بٔع هٓني ٚأْا أًعل بٛدٛؿ ساد١ٺ َاهٸ ١إىل بٝإ ٚتـُ ٜٔٚؿات ٚعَ٬ات
اجملتُع ايكلآْٓٚٚ ،ٞعٗا يف َتٓا ٍٚعاَٸ ١ايٓاي ٫ٚ ،هٝٻُا طبك ١ايٌباب َِٓٗ»(.)80
ٚقاٍ مساست٘ يف َعلض بٝإ أُٖٸٖ ١ٝق ٙايلٚ ١ٜ٩تٛثٝكٗآَ« :ق عـٸ ٠هٓٛات ٚأْا
أك ّٚع يف اؿـٸ ا٭ؿْ ٢ع إىل نتاب ١كهاي ١يف َٛٓٛع (ايِ ٠٬ع ايعـاي ،١عَ٬تإ
ؾاكقتإ يف اجملتُع اٱه ;)َٞ٬يه ٞأٓعٗا يف َتٓا ٍٚعاَ ١أؾلاؿ اجملتُعٚ .أبٝٿٔ يف
تًو ايلهاي ١إٔ ايـٿ ٜٔيٝى فلٸؿ أيؿاظ ًٚعاكات ٚػڀب ٚنًُات ،بٌ ٖ ٛعً ٢سـٸ
تعبري اٱَاّ ايِاؿم×« :ايـٿ ٜٔايعٌُ» ٖٛٚ ،عٌُٷ ظُٝع أبعاؿٚ .ٙيف ٖقا ايـٿ ٜٔنُا
ٚكؿ ايتعبري بع «ايِ ٠٬عُٛؿ ايـٚ »ٜٔكؿ ايتعبري بع «ايعـٍ سٝا ٠ا٭سهاّ» أٜٔاڄ .ؾإفا
أكٳ ٵؿْا ٭سهاّ ايـ ٜٔإٔ تڀبل ع مبا يف فيو ايِ ٠٬ع  ٫بٴ ٻـ َٔ تڀبٝل ايعـاي.١
ٚيف اؿكٝك ١ؾإٕ َعٓ« ٢ايعـٍ سٝا ٠ا٭سهاّ» ٖ :ٛايعـٍ سٝا ٠ايِٚ ،٠٬ايعـٍ
سٝا ٠اينناَٚ ،٠ا إىل فيو .ؾايِ ٠٬بٌلٚطٗا َٚكـٸَاتٗا بايٓوب ١إىل مجٝع ايڀبكات
ا٫دتُاع ١ٝمبؼتًـ أُٓاؾٗا ؼٝا بايعـٍ ٚتڀبٝل ايعـاي ;١ن ٞوٌِ اؾُٝع عً٢
سكٛقِٜٗٚ ،تُهچٓٛا َٔ إقاَ ١ايِ ٠٬عً ٢ايڀٗاك ٠اي٬مَٚ ١ايتٛدټ٘ ايلٚسٚ ٞاٱقباٍ
ايٓؿوٚ ،ٞإٔ تتٛؾډل هلِ ؾلُ ١ايِ ٠٬بعٝـاڄ عٔ دا٥ش ١ايعًِ ،أٜٸاڄ ناْت ايٛظٝؿ ١اييت
ٌٜػًْٗٛا»(.)81
نصوص معاصرة ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيف  0202م ـ  1441هـ

ٚقاٍ أٜٔاڄ يف عباك٠ٺ أػل ;٣يتٛثٝل ٖق ٙايٓعل« :١ٜنٓتٴ يف كهاي( ١ايِ ٠٬ع
ايعـاي ،١عَ٬تإ عً ٢اجملتُع ايكلآْ )ٞأك ّٚبٝإ ٖق ٙايٓكڀ ٖٞٚ ،١إٔ تڀبٝل ايعـاي١
وب َِڀًض املٓاطكٚ ١ايؿ٬هؿ ١ع َٔ ايؿِ ٍٛاؾٖٛل١ٜ
َٔ ا٭كنإٚ ،أْٗا ع عځ ٳ
يًُذتُع ايكلآْٚ ،ٞبـْٗٚا ٜ ٫هتب ايتشكڊل يًُذتُع ايكلآْ .ٞأيٝى اجملتُع ايكلآْٞ
ٖ ٛاجملتُع ايقٜ ٟلٓ ٢عٓ٘ اهلل تعاىلٜٚ ،هَ ٕٛلٓٝٸاڄ ٚقلٜباڄ َٔ اهلل هبشاْ٘
ٚتعاىل؟ أمل ٜٓكٌ عٔ اٱَاّ عًٞٸ بٔ أب ٞطايب× أْ٘ قاٍ« :إْٸ ٞمسعتٴ كه ٍٛاهلل|
ٜك ٍٛيف غري َٛطٔڈ :ئ تكـٻي أَٸ١څ ٪ٜ ٫ػق ئًعٝـ ؾٗٝا سكډ٘ َٔ ايكٟٛٿ غري َتعتعڈ»(.)82
إٕ املوأي ١ايلٝ٥و ١يٲْوإ يف ٖق ٙاؿٝا ٠ايـْٝا ع اييت ٖ ٞظُٝع َا ؾٗٝا فلٸؿ
َكـٸَ ١يًشٝا ٠ا٭ػلٚ ٣ا٭بـٚ ،١ٜهب إٔ تهَ ٕٛتڀابك١ڄ َع ؿ ٜٔاهلل ٚامل٬نات
ايكلآْ ;١ٝن ٞتٛدب لا ٠اٱْوإ ٚػًب ي٘ ايوعاؿ ٠ا٭بـ ١ٜيف عامل اٯػل ٠ع ٖٞ
اٱميإٚ .إٕ املٌهً ١ايلٝ٥و ١ع اييت ؼ ٍٛؿ ٕٚتواَ ٞاٱْوإ ُٛٚٚي٘ إىل ايوعاؿ ٠ع
ٖ ٞايعًِ ،هٛا ٷ ٤يف فيو ظًُو يًُعً ّٛأ ٚايعاملٖٓ َٔٚ .ا ؾإٕ ايكلإٓ ايهلٜ ِٜـعٛ
مجٝع ايٓاي إىل اٱميإ باهلل ٚتڀبٝل ايعـاي.)83(»١
ٚقاٍ مساست٘ يف ًلغ ٖق ٙايل ،١ٜ٩يف َكاي١ٺ أػل ٣ي٘ عٓٛاْٗا( :أسهاّ ايـٜٔ
ٚأٖـاف ايـ ،)ٜٔبعباك٠ٺ أػل« :٣إٕ ايـٿ ٜٔظاٖل څ ٠إهل ١ٝع ادتُاعٚ .١ٝمبذلٸؿ إٓاؾ ١قٝـ
«ا٫دتُاعْ »١ٝه ٕٛقـ أًٳ ٵلْا إىل َجًچح :ايؿلؿ ع اجملتُع ع ايوًڀ ;١ؾإٕ اجملتُع سكٝك١ڄ
ٜتأيډـ َٔ أؾلاؿٜٚ ،ٴـاك بٛاهڀْ ١عاّڈ سانِٚ ،إٕ ايـٿ ٜٔبُٛؿ٘ ظاٖل٠ڄ إهل ١ٝع
ادتُاع ١ٝهب إٔ ٜبٝٿٔ تٛقڊعات٘ َٔ ٖق ٙا٭كنإ ايج٬خ ،مبعٓ ٢أْ٘ هب إٔ ٜكَ :ٍٛٳ ٵٔ
ٖ ٛايؿلؿ امللٓٞٸ عٓـ ;ٙيُٝهٔ إٔ ٜكاٍ عٓ٘ :إْ٘ (ًؼّ َتـٜٿٔ)؟ َٚا ٖ ٛاجملتُع
ايقٜ ٟلتٔ ;٘ٝيُٝهٔ ايك :ٍٛإْ٘ (فتُع َتـٜٿٔ)؟ َٚا ٖ ٞطبٝع ١اؿهِ ٚاٱؿاك٠
ا٫دتُاعٚ ١ٝايوٝاهٚ ١ٝايرتبٚ ١ٜٛايكٔاٚ ١ٝ٥ايـؾاع ١ٝاييت ٜلتٔٗٝا اهلل; يُٝهٔ
ايك :ٍٛإْ٘ (ْعاّ َتـٜٿٔ)؟ ٚإٕ عً ٢ايـٿ ٜٔإٔ هٝب عٔ ٖق ٙا٭ه ١ً٦ايج٬ث ...١إٕ ايـٿٜٔ
إمنا ٜلتٔ ٞايٓعاّ ٚاؿهِ إفا نإ «عاَ٬ڄ بايعـٍ»﴿ :إڇٕٻ اهللځ ٳ ٜڃأَٴلٴ بٹا ڃيعٳـٵٍڇ﴾
(ايٓشٌٚ ،)90 :إمنا ٜلتٔ ٞاجملتُع إفا نإ «قاُ٥اڄ بايكوط» ﴿ :ٹيٝٳكڂّٛٳ ايٓٻايٴ
بٹايڃكٹوٵطٹ﴾ (اؿـٜـٚ ،)25 :إمنا ٜلتٔ ٞايؿلؿ إفا نإ َعتكـاڄ ُٚاؿاڄ﴿ :ايډقٹٜٔٳ ځآ ٳَٓٴٛا
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ٚٳعٳُٹًڂٛا ايِٻايٹشٳاتٹ﴾ (ايبكلٚ ;25 :٠غريٖا)»(.)84
ٚقاٍ يف َٓٛعڈ آػل« :إٕ أٚٸٍ عكب١ٺ أَاّ ايتعاي ٞايلٚس ٞيًؿلؿ ع ٚايق ٟميجٿٌ
املٌٓأ ايلٝ٥ى يًتهاٌَ اٱْواْ ٞايتاّٸ يٲْوإ ع ٖ ٛايهؿل ٚعـّ ا٫عتكاؿ باهللًٜ٘ٝ ،
ايعًِٚ .يقيو لـ يف ايتعاي ِٝايـ ١ٜٝٓأَل ،ٜٔبُٛؿُٗا كنٓني َٔ أكنإ اهلـا:١ٜ
1ع ﴿اعٵبٴـٴٚا اهللځ َٳا يځهڂِٵ َٹٔٵ ڇإيځ٘ٺ ځغٝٵلٴٙٴ﴾ (ا٭علافٖٛ ;85 ،73 ،65 ،59 :ؿ:
 ;84 ،61 ،50امل.)32 ،23 :َٕٛٓ٪
هٝٵ ٳٌ ٚٳايڃُٹٝنٳإٳ﴾ (ا٭علاف ;85 :ا٭ْعاّ.)85(»)152 :
2ع ﴿ ځأٚٵؾڂٛا ايڃ ځ
ٜٚتٸٔض تأنٝـ ٙاـاْٸ عً ٢ايعـاي َٔ ١ػ ٍ٬عباكت٘ ايتاي« :١ٝإٕ اجملتُع
ايـٜينٸ ٖ ٛايق ٟتتٛؾډل ؾ ٘ٝعٓاُل ايتهاٌَٚ ،تٓعـّ ؾَٛ ٘ٝاْعٖ٘ٚ .قا ٖ ٛأبوط
تعلٜـٺ ميهٔ تكـمي٘ يًُذتُع ايـٜينٸ ٚايكلآْٞٸ َٔٚ .ايٛآض إٔ ا٭ٌُ ايلٝ٥ى
ٱهاؿ َكتٔٝات ايتهاٌَ يف اجملتُع ٖ ٛتڀبٝل ايعـاي .١إٕ اجملتُع ايقٜ ٟؿتكل إىل
ايو ١َ٬ايٓؿوٜ ٫ ١ٝوتڀٝع بًٛؽ ايهُاٍٚ .ايو ١َ٬ايٓؿو ٫ ١ٝتتٛؾډل إ٫چ عٓـَا ٜهٕٛ
أؾلاؿ اجملتُع ٚا٭ڂهٳل يف َأَٔڈ َٔ آ٫ڀلاب ٚايؿٚ ٢ٓٛايؿٌٌٚ .إٕ إماي ١آ٫ڀلب
ايٓؿوٞٸ (ايق ٖٛ ٟأّټ ا٭َلاضٚ ،أهباب٘ ٖ ٞايِـَات اييت تعهڍل ايِؿا ٤ايلٚسٞ
يًبٌل) ٚايؿٌٌ (اؿلَإ ٚعـّ ؼكٝل ا٭َاْٚ )ٞايؿ( ٢ٓٛاـٝاكات ايكٗل )١ٜنًچٗا
ٳك ٵٖٔٷ بتڀبٝل ايعـاي.)86(»١

8ـ اتّذآ العكالٌٗٔ ٛاملعٍٕٖ ٛــــــ
يكـ متٸ طلغ ٖقا ا٫تٸذا ٙيف ايوٓٛات ا٭ػريٚ .٠إٕ ػَ ١ُ٬لاؿ أُشاب ٖقا
ايلأ ٟعباك ٠عٔ إٔ اٱْوإ املعاُل  ٫ىٔع ٭ٟٸ َلدع١ٝٺ ًؼِٚ ١ٝقٜٚ ،١َٝٛوأٍ
ت إىل ايتِٓټٌ
يهٌٸ ً٤ٞٺ عٔ ؿيٌٝڈٚ .إٕ ٖق ٙاملڀايب ١بايـي ٌٝيف ايعـٜـ َٔ املٛاكؿ قـ أؿٻ ٵ
عٔ ايتعبټـ ،ايق َٔ ٖٛ ٟيٛامّ ايـٚ ٜٔايتـٜټٔٚ .يف اؿكٝك ١ؾإٕ ايـٿ َٔ ٜٔأٟٸ ْٛعڈ نإ
ٜك ّٛعً ٢قٔاٜا هب عً ٢ايٌؼّ املتـٜٿٔ إٔ ٜعتربٖا أَٛكڄا َوًچُ ،١ؿ ٕٚإٔ ٜهٕٛ
ٖٓاى ؿي ٝٷٌ قاطع يِاؿٗاٖٚ .ق ٙاؿاي ٖٞ ١اييت ٜڀًل عًٗٝا َِڀًض ايتعبټـ املٛدٛؿ
يف نٌٸ ؿٜٔڈ .يف سني إٔ ايِؿ ١ايعاَ ١اييت تڀبع ايٛقت ايلأٖ ٚايٓنع ١ا٫هتـ٫ي١ٝ
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اييت ٜتٸوِ بٗا اٱْوإ املعاُل تبعـ ٙعٔ ايكٝاّ بأٟٸ ْٛعڈ َٔ أْٛاع ايتعبٸـ.
إٕ ْتٝذٖ ١ق ٙايجٓا ١ٝ٥ت٪ؿٸ ٟباجملتُع إىل ا٫بت ٤٬بٓٛعڈ َٔ اٌْ٫كام عًْ ٢ؿو٘،
عٝح ٜٓشام بعضٴ أؾلاؿ ٙإىل داْب ايعكٌ ٚايعكٚ ،١ْٝ٬ايتؼًچ ٞعٔ ايتعاي ِٝايـ;١ٜٝٓ
عذٸ ١ايـؾاع عٔ ايتعكڊٌٚ ،اعتباك ايتـٜټٔ بوبب ايتعبټـ َقيچ ڄ ;١بُٓٝا ٜقٖب آػل;ٕٚ
بوبب اعتباك ايعك ١ْٝ٬عـٚٸاڄ يبعض ايكٔاٜا ايـٜٝٓٸٚ ،١اعتباك ايـٿْ َٔ ٜٔاس١ٝٺ أػل٣
ٌَتُ٬ڄ عً ٢املعٓ ١ٜٛائلٚك ١ٜيًشٝا ،٠إىل َٛادٗ ١ايعكٚ ،١ْٝ٬ايتؼًچ ٞعٓٗا; َٔ أدٌ
اؿؿاظ عً ٢ايـٚ ٜٔايكٔاٜا ايـٚ .١ٜٝٓسِٖ ١ًٝق ٙايجٓا ١ٝ٥إٔ دعٌ بعضٷ َهاؾش١
ايـ ٜٔأنرب ُٖٿ٘ٚ ،اعترب ايتؼًچ ٞعٔ ايـٿ ٖٛ ٜٔايڀلٜل ايٛسٝـ يًؼ َٔ ْ٬اٯّ٫
ٚاملعاْاْ َٔٚ ;٠اس١ٝٺ أػل ٣أػق بعض ا٭ًؼاْ ٜتقَٻلٖ َٔ ٕٚق ٙايعك ١ْٝ٬ايػلب١ٝ
اييت ػاًٖت ايٓاس ١ٝا٭ُٚ ١ًٝايًِبٝٸ َٔ ١ايـٿ.ٜٔ
إٕ ن٬ڋ َٔ ٖاتني اؾُاعتني َِٝب١څ يف َا تك ٍٛبٓشٛڈ َٔ ا٭ماٚ ;٤يف ايٛقت
ْؿو٘ ٜػؿ ٕ٬عٔ ك ١ٜ٩اؾاْب اٯػل َٔ املوأي .١ؾشٝح  ٫ميهٔ اي ّٛٝػٓٸب
ايعك ١ْٝ٬املعاُل َٔ ٠دٗ١ٺ ٫ٚ ،ميهٔ ايتٓهڊل يًكٹ ٳ ِٝاملعٓٚ ١ٜٛا٭ػ٬ق ١ٝيف ايـٿَٔ ٜٔ
ْاس١ٝٺ أػل َٔٚ ،٣ؿْٗٚا  ٫ميهٔ اؿِ ٍٛعً ٢اؿٝا ٠ايڀٝٸب ١اييت ٖ ٞكٳ ٵٖٔٷ بايتناّ
ايكٹٝٳِ املعٓٚ ١ٜٛايلٚسٖٓ َٔ ،١ٝا هع ٢بعض ا٭ًؼاْ إىل املٛا ١َ٤بني ايعك١ْٝ٬
ٚاملعٓٚ ،١ٜٛايعٌُ عً ٢ايتأيٝـ بني ٖق ٜٔا٭َل.ٜٔ
إٕ أُشاب ٖقا ا٫تٸذاٜ ٫ ٙوتٓـ ٕٚإىل اٯٜات ٚايلٚاٜات يف إثبات ٚدٗ١
ْعلِٖٚ ،يهٓٸِٗ قـ ٜوتٌٗـ ٕٚبُٗا ،سٝح ٜكَ َٕٛٛلاكاڄ ٚتهلاكاڄ بتُٔني
تٔاعٝـ أعاثِٗ بآ١ٜٺ أ ٚكٚا١ٜٺ أ ٚقِٸ ٺ ١ؿ ;١ٜٝٓيٝجبتٛا ُشٸ ١كٜ٩تِٗ ،أ ٚإقٓاع ايكاك٨
بِٛابٝٸَ ١ا ٜقٖب ٕٛإي.٘ٝ
ٚقـ متٸ تكـ ِٜتكاكٜل عٔ ٖقا ا٫تٸذا:ٙ
ؾؿ ٞأسـ ٖق ٙايتكاكٜل ا٭ٚٸي ١ٝهلقا ا٫تٸذا ٙق :ٌٝإٕ املعٓ ١ٜٛتك ّٛعً ٢ث٬ث١
عٓاُل كٝ٥و :ٖٞٚ ،١ايعِٓل ا٭ْڀٛيٛدٚ ;ٞايعِٓل ا٭ْجلٚبٛيٛدٚ ;ٞايعِٓل
ايٛظٝؿٚ .ٞنٌٸ ٚاسـٺ َٔ ٖق ٙاملؿاٖ ِٝايج٬ثٌٜ ١تٌُ بـٳٚٵك ٙعً ٢عٓاُل أػل.٣
إٕ ايعٓاُل اييت ت٪يڍـ ا٭ْڀٛيٛد ١ٝاملعلؾ ١ٝعباك٠څ عٔ:
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ع إٕ ايعامل ٜٓ ٫شِل بايڀبٝعٖٓٚ ،١اى عاملٷ أ ٚعٛامل أػل ٣أٜٔاڄ.
ع ٖٓاى قٛٸ څ ٠عاملٚ ١قاؿكٚ ٠ػٝٿل ٖٞ ٠اييت ؼهِ ايعامل.
ع إٕ ايعامل ٖاؿفٷ.
ع إٕ ايعامل وت ٟٛعًْ ٢عاّڈ أػ٬ق.ٞ
ٚإٕ ايعٓاُل اييت ت٪يڍـ ا٭ْجلٚبٛيٛدٝا املعٓ ١ٜٛعباك٠څ عٔ:
ع إٕ اٱْوإ سان ٷِ عًَِ ٢ريٚ ،ٙإٕ ػريًٚ ٙلٸ ٙبٝـ.ٙ
ع إٕ اٱْوإ يف أعُل أبعاؿ ٙايٛدٛؿَ ١ٜتٸشـٷ َع ايٛدٛؿ.
ع إٕ اٱْوإ أقـك مما ٜتِٛٻك.
ع إٕ ايٓاي يٝوٛا َتوا ٜٔٚيف طًب املعٓ.١ٜٛ
ٚأَا ايعٓاُل امل٪يڍؿ ١يًعِٓل ايٛظٝؿ ٞاملعٓ ٟٛؾٗ ٞعباك٠څ عٔ:
ع ايعـاي.١
ع اٱسوإ.
ع احملبٸ.١
ٚأسٝاْاڄ ٜتِٸ تكـ ِٜتكلٜلڈ أبوط عٔ ٖق ٙايعٓاُل; إف ٜٴـٸع ٢إٔ املعُٓ ١ٜٛؿ١څ
يٲْوإ املعٓٚ ،ٟٛاٱْوإ املعٓ ٖٛ ٟٛايقٜ ٟتُتٻع عٝا٠ٺ أػ٬ق ١ٝؾآً ،١أ:ٟ
1ع ا٭َٛك ا٭ػ٬ق ١ٝاملٌٓٛؿ َٔ ،٠قب :ٌٝايتٛآعٚ ،ايِـمٚ ،اٱٜجاكٚ ،ايٌؿك.١
2ع ا٭َٛك ٚاملڀايب ايٓؿوٝٸ َٔ ،١قب :ٌٝايڀُأْٚ ،١ٓٝايلٓاٚ ،ايوعاؿٚ ،٠ا٭ٌَ،
َٚا إىل فيو.
3ع إٔ ٜلٖٓ ٣اى َعَٓٚ ٢ؿَٗٛاڄ ؿٝات٘.
ٚيف تكلٜلڈ ثايح ٜػًب عً ٘ٝايڀابع ايـٜينٸٜٚ ،تِٸ ؾ ٘ٝا٫هتٌٗاؿ ع ؿ ٕٚا٫هتـ ٍ٫ع
مت تعـاؿ اثٓيت عٌل ٠ػِ١ِٝڄ يًُعٜٓٚ ،١ٜٛتِٸ
باٯٜات ٚايلٚاٜات َلاكاڄ ٚتهلاكاڄٚ .قـ ٸ
ايتأنٝـ عً ٢إٔ املعٓ ١ٜٛيٝوت ً٦ٝاڄ آػل غري ايعك ١ْٝ٬ايـٚ .١ٜٝٓبعباك٠ٺ أػل :٣إٕ
املعٜٓٛٸ ١ؾِٗٷ عكْٞ٬ٸ يًـٿ.ٜٔ
ٚعً ٘ٝميهٔ إٔ ْعـٿؿ يًعك ١ْٝ٬ايـ ١ٜٝٓأ ٚايـٿ ٜٔايعكٚ ْٞ٬املعٓ ٟٛاثٓيت عٌل٠
ػِ١ِٝڄ; أكبعَٗٓ ١ا ْاظل څ ٠إىل اٱميإ أ ٚايل ١ٜ٩ايـٚ ،١ٜٝٓأكبعَٗٓ ١ا ْاظل٠څ إىل
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ايوًٛىٚ ،أكبع ١ػِاَٗٓ ّ٥ا ْاظل٠څ إىل ا٫ػا ٙأ ٚايل.١ٜ٩
أَا ػِا ّ٥اجملُٛع ١ا٭ٚىل ،أ ٚايل ١ٜ٩ايـ ،١ٜٝٓؾٗ ٞعباك٠څ عٔ:
1ع املتـٜٿٔ املتعكڍٌ ٌٜٓـ َٔ ايـٿ ٜٔؾًوؿ١ڄ داَع ١يًشٝاٚ .٠بعباك٠ٺ أػل :٣إٕ ايتـٜټٔ
ايعك ٖٛ ْٞ٬ايـٿ ٜٔايقٜٔ ٟؿَ ٞعٓ٢ٶ ٭ؿمٸ اؿلنات أٜٔاڄ.
2ع املتـٜٿٔ املتعكڍٌ مبعٓ ٢ايڀايب يًشكٝكٚ ،١يٝى املايو هلا.
3ع إٕ ايتـٜټٔ املتعكڍٌ ؿٜٔٷ َكل ٕٚبايتؿهري اْ٫تكاؿٚ ،ٟيٝى ايتٻ ٳبع ١ٝايعُٝا٤
يًعكا٥ـ.
4ع إٕ املتـٜٿٔ ايعكٜ ْٞ٬عترب ايعامل ْعاَاڄ أػ٬قٝاڄٚ ،بايتاي ٞؾإْ٘ ٌٜعل
بايڀُأْ.١ٓٝ
ٚأَا اـِا ّ٥ا٭كبع ١ايجاْ ١ٝايٓاظل ٠إىل ايوع ٞايـٜينٸ ؾٗ ٞنايتاي:ٞ
5ع إٕ املتـٜٿٔ املتعكڍٌ قا ٥ٷٌ بأْ٫باط ايٌؼِٚ ٞنـٸ ايٓؿى .ؾٜٗ ٫ ٛبشح عٔ
وب ايٛاقع
ايًقات ايعابل ٠أ ٚقِري ٠ا٭َـ ،أ ٚايؿلاك َٔ اٯ ّ٫ايعابل ،٠بٌ ٖ ٛعځ ٳ
ٚطبكاڄ يًُعاؿ٫ت ايعكْٝ٬ٸٜ ١تشُٸٌ اٯ ّ٫ايعابل َٔ ;٠أدٌ اـ َٔ ْ٬اٯ ّ٫ايڀ.١ًٜٛ
ػٝٵلٷ يځهڂِٵ﴾ (ايبكل.)216 :٠
ًٝٵ ٦ڄا ٳٖٚٴٛٳ ٳ
قاٍ تعاىلٚ﴿ :ٳعٳوٳ ٢أځ ٵٕ تٳهڃ ٳلٖٴٛا ٳ
6ع إٕ املتـٜٿٔ املتعكڍٌ  ٌِٜبايتـكٜر إىل َلسً ١ايـ ٜٔايقات ٞأ ٚاي ١ٜ٫ٛعً٢
ايقاتٚ .أَا ايٓاي ايعاؿٜني ؾٝتبع ٕٛؿ ٜٔاٯػلٚ ،يقيو ٜهَ ْٕٛٛػرتبني عٔ فٚاتِٗ.
7ع إٕ املتـٜٿٔ املتعكڍٌ ،كغِ اْعـاّ ايٝكني ٚعـّ ا٫طُٓ٦إٜ ،ع ٍٝبڀُأْ١ٓٝٺ
ناًَ .١ؾشٝح إٕ ايكٔاٜا ايـ ١ٜٝٓيٝوت عكً١ٝڄ ٫ٚ ،طاكؿ٠ڄ يًعكٌ ،بٌ َٖ ٞتِٓٸً١څ َٔ
ايعكٌ ،ؾإْ٘  َٔ٪ٜبٗاٚ .سٝح ٜ ٫وتڀٝع ا٫هتـ ٍ٫عًٗٝا بٔليڈ قاطع ٜبكَ ٢رتؿٸؿاڄ
ًٚانچ ڄا يف ُشٸتٗاٚ .يهٓٸ٘ عً ٢ايلغِ َٔ فيو ٜتُتٸع بٓٛعڈ َٔ ايوهٚ ١ٓٝايڀُأْ.١ٓٝ
8ع إٕ املتعكڍٌ املتـٜٿٔ إمنا ٜواعـ مجٝع إػٛت٘ يف اٱْواْٜ ٫ٚ ،١ٝكتِل يف فيو
عً ٢أبٓا ٤ؿ ٜ٘ٓأ ٚأبٓاٚ ٤طٓ٘ ؾكطٜٚ ،ل« ٣إٔ اـًل عٝاٍ اهلل ،ؾأسبټ اـًل إىل اهلل
ٳَ ٵٔ ْؿع عٝاٍ اهلل»(.)87
ٚأَا اـِا ّ٥ا٭كبع ١ايجايج ١ايٓاظل ٠إىل ا٫تٸذا ٙأ ٚايل ١ٜ٩ؾٗ:ٞ
9ع إٕ املتعكڍٌ املتـٜٿٔ ٜٓعل إىل ْؿو٘ بٛاقع١ٝٺ .ؾٗ ٛمياكي دًـ ايقات .ؾبٳ ٳـ٫ڄ َٔ
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إٔ وؤ ايعٔٸ بٓؿوٜ٘ٚ ،و ٤ٞايعٔٸ باٯػلٜ ،ٜٔهُٛ ٕٛك٠ڄ ُاؿق ١عٔ ْؿو٘،
ٜٚلْ ٣ؿو٘ ُٓٔ ٚاقع٘ ايلأٖ.
10ع وبٸ مجٝع ايٓاي كغِ ْكاط ٓعؿِٗ ْٚكِِٗ .ؾٜٗ ٫ ٛل ٣ايٓاي نآ٥اتٺ
بايػ١ڄ سـٸ املٓتٗٚ ،٢إٔ اؾُٝع يف طځ ٵٛك ايِريٚكٚ ،٠يقيو ؾإٕ سبٸ٘ .ًٌُِٜٗ
11ع إٕ املتـٜٿٔ املتعكڍٌ ،كغِ ا٫عرتآات املٛدٻٗ ١إىل أُٛي٘ ،وتؿغ بٗاٚ .بٗقا
املعٓ ٢ؾإْ٘ ٜ ٫عتين بأسهاّ اٯػل.ٜٔ
12ع إٕ املتـٜٿٔ املتعكڍٌ ٜتذٓٻب عباؿ ٠ناؾچ ١أْٛاع ا٭ُٓاّ ٚا٭ٚثإٚ .ايٛثينٸ ٖٛ
ايق٪ٜ ٟيڍ٘ غري اهللٚ .ايٛٳ ٳثٔ ٖ ٛايقْ ٟعبـٚ .ٙيف ايعاؿٖٓ ٠اى ٚٳ ٳثٔٷ يـ ٣نٌٸ ًؼّڈ.
ؾشتٸ ٢ايـْ ٜٔؿو٘ ٜٓ ٫ػ ٞعباؿت٘; إف ٖـف ايـ ٖٛ ٜٔاهلـا ٫ ،١ٜإٔ ٜػـَ ٚعبٛؿاڄ.
ٚيهٔٵ نٝـ ميهٔ يٌؼّڈ إٔ ٜـكى َا إفا نإ عابـاڄ يِِٓڈ؟
ٖٓاى طلٜكإ:
ايڀلٜل ا٭ٚٸٍ :إٕ ُٳ ٳُٓٓا ٖ ٛايٌ ٤ٞايقْ ٟه ٕٛعً ٢اهتعـاؿٺ يًتٔش ١ٝبهٌٸ
ً٤ٞٺ َٔ أدً٘.
ايڀلٜل ايجاْ :ٞإٕ ُٳ ٳُٓٓا ٖ ٛايٌ ٤ٞايقْ ٟه ٕٛعً ٢اهتعـاؿٺ يٲميإ
ٚايتِـٜل ب٘ ؿ ٕٚؿكاه١ٺ أ ٚمتش.ّٝ
ٖٓٚاى بڀبٝع ١اؿاٍ بٌإٔ َا إفا نإ ٖقا ا٫تٸذا َٔ ٙؿاػٌ ايـ ٜٔأ ٚػاكد٘
ت َتٌعٿب َٔ ١قٹ ٳبٌ أِْاك.)88(ٙ
ن ٬ٷّ َٚوتٓـا ٷ

املكال ٛالجالج :ٛأصئم ٛتكٗٗي التدَُّٖ ــــــ
نُا فنځ ٵلْا َٔ قبٌٴ ؾكـ قاّ بعض املؿهڍل ٜٔع يف امللسً ١املعاُل َٔ ٠ػٍ٬
ايتأهٸ ٞبايعً ّٛايتذلٜب َٔ ،١ٝقب :ٌٝعًِ ايٓؿى ع بتك ِٝٝايتـٜټٔ يف اجملتُعاتٚ .عُـٚا
هلق ٙايػا ١ٜإىل تٓع ِٝأه١ً٦ٺ تٌري إىل ك ١ٜ٩ايكاُ٥ني عًٗٝا ػا ٙعٓاُل ٚػِاّ٥
ايتـٜټٔٚ .يف َا ْ ًٜٞقنل عـٸ ٠منافز َٔ ٖق ٙا٭ه:١ً٦

1ـ أصئم ٛوعزف ٛالذات عم ٜأصاظ التٕدُّّات الدٍٖٗ ٛاإلصالوٗ ٛــــــ
1ع أْا أٌْـ ايوعاؿٚ ٠ايڀُأْ ١ٓٝيف ايـٿ ٜٔؾكط.
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2ع أك ٣إٔ أِٖٸ هببٺ يف أٟٸ لاغڈ ٖاّٸ ٖ ٛهعَٚ ٞٝكـكت ٞاـاُ.١
3ع يًـؾاع عٔ اؿلٸ ١ٜهب تعـ ٌٜايعكا٥ـ ايـ ١ٜٝٓيـ ٣ا٭ًؼاْ.
4ع  ٫أكْ ٣ؿو ٞأبـاڄ َڀلٚؿاڄ َٔ كمح ١اهلل.
5ع أْا أسرتّ ايٛعٛؿ اييت أقڀعٗا عًْ ٢ؿو.ٞ
6ع عً ٢ايٓاي إٔ هعًٛا َٔ تعاي ِٝايكلإٓ َٓاك ڄٜٗ ٠تـ ٕٚبٔٝاٗ٥ا.
7ع إْ ٞأبقٍ اؿڂبٸ يٛايـٟٻٚ ،اسرتَُٗا ؿاُ٥اڄ ٚأبـاڄ.
8ع أؾٔٿٌ قٔا ٤أغًب أٚقات ؾلاغ ٞايٌؼِ ١ٝيف مٜاك ٠ا٭ُـقا.٤
9ع يٝى َٔ ائلٚك ٟإٔ تهً ٕٛلٜه ١سٝاتًَ ٞتنَ١ڄ َٔ ايٓاس ١ٝايـ.١ٜٝٓ
10ع يكـ قـٻّ ايـٿ ٜٔاٱه َٞ٬ايربْاَر ا٭نٌُ يوعاؿ ٠اٱْوإ.
11ع أكغب يف مٜاؿَ ٠علؾيت غايل ايعامل.
12ع أك ٣إٔ بعض ا٭عُاٍ ايكبٝش ١ئ ٜرتتٻب عًٗٝا عكابٷ أػل.ٟٚ
13ع ناْت إسـ ٣أَٓٝات ٞتٛؾري أؾٌٔ إَهاْات ايلؾاٖ ١ٝ٭هلت.ٞ
14ع ًعلتٴ يف بعض ا٭سٝإ بايوعاؿ ٠عٓـ ا٫هتٗنا ٤باٯػل.ٜٔ
15ع يف أغًب ا٭سٝإ  ٫أؼـٻخ َع اٯػل ٜٔعٔ ٌَانً َٔ ٞأدٌ كؾع ساديت
ايٌؼِ.١ٝ
16ع إٕ ايـٿ٪ٜ ٜٔؿٸ ٟإىل اْتٌاك اـلاؾات يف أفٖإ ايٓاي.
مب ٵٔ ٜلمسٕٛ
17ع أًعل عً ٢ايـٚاّ بٗادى تٔٝٝع سكٛم اٯػل ،ٜٔأ ٚإٟٸ إٓلاكڈ ٳ
يف ايڀبكات ايـْٝا.
18ع يٝى َٔ اي٬مّ إٔ ْتكٝٻـ بايـٿٚ ٜٔاؿـٚؿ ايٌلع ١ٝيف مجٝع ً ٕٚ٪اؿٝا.٠
19ع يـٟٻ َٔ ايٌػٌ ايهجري َا ميٓعين َٔ ت ٠ٚ٬ايكلإٓ َٜٝٛٸاڄ.
20ع يـٟٸ ًوڌ يف ٚدٛؿ اؿٝا ٠بعـ املٛت.
ڎ ي٬هتٗ٬ى (يف ايڀعاّ ٚايجٝاب ٚٚها ٌ٥اؿٝا.)٠
21ع  ٫أكٓ ٣لٚك٠ڄ يٛدٛؿ سـ
22ع أك ٣يف ا٭هلَٝ ٠ـاْاڄ يًرتبَٚ ،١ٝولسڄا يبًٛؽ املكاُـ ايعاي.١ٝ
23ع نًچُا قُتٴ بإسوإڈ يف سلٸ اٯػلٜ ٜٔبكٖ ٢قا اٱسوإ كاهؼاڄ يف
فانلت.ٞ
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24ع نًچُا قُتٴ بعٌُڈ َلٓٞٸ هلل أًعل بكًلڈ َٔ عـّ ن ْ٘ٛػايِاڄ يٛدٗ٘.
25ع إٕ ايق ٟوع ٢با٭ُٖٸ ١ٝايبايػ ١عٓـ ٖٛ ٟؼَِ ٌٝا أستاد٘ يف اؿٝا٠
بايڀلم املُهٓ.١
26ع ٜٓـك إٔ أباؿك إىل إعاؿ ٠ايع٬قات بعـ قڀعٗا َع ا٭قاكب.
27ع أًعل إٔ ٖٓاى يف اؿٝاَ ٠ا ٖ ٛأِٖٸ َٔ ايـ.ٜٔ
28ع أعتكـ بٛدٛؿ اهلل ايٛاسـٚ ،أػٌا.ٙ
29ع يف  ّٜٛايكٝاَ ١تعلض أعُايٓا ؿوابٺ ؿقٝلٜٚ ،تِٸ ؼـٜـ ايجٛاب ٚايعكاب
عًٗٝا.
30ع  ٫ميهٔ يًٓيبٸ ا٭نلّ| إٔ ٜه ٕٛأه٠ٛڄ يًبٌل يف ايعِل ايلأٖ َٔ
مجٝع اؾٗات.
31ع عٓـَا أهتعـٸ يًٓ ّٛأقٔ ٞبٔع ؿقا٥ل يف ايتؿهري با٭عُاٍ اييت قُتٴ بٗا
أثٓا ٤اي.ّٛٝ
32ع ٪ٜ ٫ؿٸ ٟايِـم ٚايِ٬غ إىل ْتا٥ر إهاب ١ٝؿاُ٥اڄ.
33ع  ٫أك َٔ ٣ايٛادب عًٞٻ إٔ أْؿل دن٤اڄ َٔ ٚقيت أَ ٚاي ٞعً ٢ايؿكلا ;٤٭ٕ
ٖٓاى َ٪هٸواتٺ ػري ١ٜػاُٸ ١تٴ ٵع ٳٓ ٢بٗقا ا٭َل.
34ع إفا متهچٓت َٔ ايعجٛك عً ٢اينٚد ١املجاي ١ٝؾوٛف أهاكع إىل بٓا ٤ا٭هل.٠
35ع نًچُا فٖبت إىل مٜاك ٠اٱَاّ ايلٓا× ًعلتٴ يف ؿاػً ٞبإسوايڈ َعٟٓٛ
ٚكٚس ٞعُٝل.
36ع  ٫أؾأ إىل ايـعاٚ ٤ا٫هتعاْ ١باهلل إ٫چ عٓـ اؿاد.١
37ع يف املؿآً ١بني َٹ ٳتع ايـْٝا ٚاٯػل ٠أؾٔٿٌ ايوعاؿ ٠ا٭ػل.١ٜٚ
38ع أٖ ِٝسبٸاڄ باٱَاّ عًٞٸ بٔ أب ٞطايب×ٚ ،أٖتـ ٟبه َ٘٬يف سٝات.ٞ
39ع إفا اكتهبتٴ َا ىايـ ايتعاي ِٝايـ ١ٜٝٓأًعل بايٓـّ غايباڄٚ ،أهع ٢إىل
ايتهؿري.
40ع يتشوني ٓٚع ٞا٫قتِاؿ ٟأؾأ يف بعض ا٭سٝإ إىل ايڀلم غري املٌلٚع.١
41ع يف ايتعاطَ ٞع اٯػل ٫ ٜٔأكتٔ ٞيٰػلَ ٜٔا  ٫أكٓا ٙيٓؿو.ٞ
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ي يف أنجل ٌَاٖـ اؿٝا.٠
42ع إٕ سٔٛك اهلل قو ٛٷ
43ع أكاع ٞؿاُ٥اڄ ا٭ؿب ٚايتٛآع يف اؿٛاك َع ٚايـٟٻ.
44ع أك ٣ايٓعاؾ ١ناؾ١ٝڄٚ ،إٕٵ مل أتكٝٻـ بآؿاب ايڀٗاك ٠ايٌلع ١ٝسلؾٝٸاڄ.
45ع أًعل أسٝاْ ڄا باملتع ١عٓـ إٜقا ٤اؿٛٝاْات.
46ع يف يٝاي ٞايكـك َٔ ًٗل كَٔإ املباكى أثابل عً ٢إسٝا ٤ايًٝايٚ ،ٞأسلْ
عً ٢ا٫ػت ٤٬باهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل.
47ع  ٫ق ١ُٝيًعنٸٚ ٠ايلؾع ١اييت  ٫ؼع ٢بتأٜٝـ اهلل عنٻ ٚدٌٻ.
48ع إٕ ايقٜ ٜٔك َٕٛٛبأؾعاٍ اـري وؿغ اهلل أدلٳ فيو هلِ.
49ع أك ٣إٔ ٖق ٙايـْٝا املً ١٦ٝبايعًِ ٚاؾځ ٵٛك هتٴُٮ َٜٛاڄ بايكوط ٚايعـٍ بعٗٛك
املٗـ ٟاملٓتعل.#
50ع أك ٣أْين أهتڀٝع ايِرب ٚايجبات َٔ أدٌ اي ٍُٛٛإىل ا٭ٖـاف ايعاي١ٝ
ٚايػاٜات ايواَ.١ٝ
51ع ي ٛتلنتٴ ا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهل ؾإٕ ايؿواؿ هٓٝتٌل ٜٚڀاٍ
نٌٸ ً.٤ٞ
52ع  ٫أكْ ٣ؿوَ ٞهًډؿاڄ بعُاك ٠ا٭كض ٚبٓاٗ٥ا; ٭ٕ اـٛض ٚاٖ٫تُاّ يف َجٌ
ٖق ٙا٭َٛك ٜٴ ٳع ٸـ ْٛع ڄا َٔ ايتٌبټح بايـْٝا.
53ع إٕ ايلغب ١اؾٓو ١ٝؽلدين يف بعض ا٭سٝإ عٔ اؿـٚؿ ايٌلع.١ٝ
54ع  ٫أًعل بايتعب َٔ ايتؿهري ٚا٫عتباك بعايځِ اـًل أبـاڄ.
55ع يف أٜاّ ًٗاؿ ٠اٱَاّ اؿوني× أكْ ٣ؿوُ ٞاسب ايعناٚ ،٤أكغب يف
اؿٔٛك ٚاملٌاكن ١يف فايو٘.
56ع أثٓا ٤ايعباؿٌٜٓ ٠ػٌ فٖين بٌ ٕٚ٪اؿٝا ٠اي.١َٝٛٝ
57ع إٕ ػًٛؿ ايلٚغ ايبٌل ١ٜغري َكبٍٛڈ َٔ ايٓاس ١ٝايعكً.١ٝ
58ع يكٔا ٤اؿادات اهلاَٸ ١أفٖب إىل مٜاك ٠ا٭ٚيٝا ٤ايِاؿنيٚ ،أهتُـٸ ايعٳ ٵٕٛ
َٔ أكٚاسِٗ ايڀاٖل.٠
59ع غايب ڄا َا أهع ٢إىل يؿت اْتبا ٙاٯػل ٜٔبايٓوب ١إىل ا٭عُاٍ ايِاؿ.١
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60ع  ٫أهتڀٝع نځ ٵبض غٔيب يف َٛادٗ ١ايوًٛى ايعامل ٚغري املِٓـ َٔ قٹ ٳبٌ
اٯػل.ٜٔ
61ع إْين  ٫أكغب يف اؿٹلٳف ٚا٭عُاٍ احمللٻَٚ َٔ ١دْٗ ١عل اٱهَُٗ ّ٬ا
ناْت أكباسٗا طا١ً٥ڄ ٚنبري.٠
62ع  ٫أك ٣ا٫قتِاؿ يف املعُ ١ٌٝشٝشاڄ ٫ٚ ،أيتنّ ب٘ َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ.١ٝ
63ع أك َٔ ٣ايٛادب عًٞٻ عُاك ٠ايـْٝا ٚاؿؿاظ عً ٢ايڀبٝع.١
64ع يف ا٭عٝاؿ َٓٚاهبات ٫ٚؿ ٠أٚيٝا ٤ايـٿ ٜٔأًعل بايوعاؿٚ ٠ايولٚك.
65ع هٛف أؿؾع اؿكٛم ايٌلع ١ٝاملؿل ١ٓٚعً ٢أَٛاي ٞإىل َٳ ٵٔ أثل ب٘ ؾكط.
66ع أًعل ػا ٙاهلل بإدٍ٬ڈ ممنٚزڈ باـٛف.
67ع  ٫أهتڀٝع إقاَ ١ا٫كتباط بأٚيٝا ٤ايـٿ( ٜٔاملعَِٛني^) بوٗٛي١ٺ.
68ع أكْ ٣ؿو ٞيف بعض ا٭سٝإ عادناڄ عٔ َكا ١َٚأٖٛاٚ ٞ٥كغبات.ٞ
69ع عٓـَا أقڀع عًْ ٢ؿو ٞعٳ ٵٗـاڄ ػا ٙاٯػل ٜٔؾإْ ٞأستؿغ بعٳ ٵٗـَُٗ ٟا
نًډؿين فيو.
70ع َٔ أدٌ تنن ١ٝايلٚغ هب مماكه ١ايلٜآات ايكاهٚ ،١ٝستٸ ٢املٔلٸ٠
أسٝاْاڄ.
71ع أْا أتٸؿل َع ايلأ ٟايكا ٌ٥بإٔ اهلل قـ ػًل ايهځ ٵ ٕٛبأمجع٘ ــَتٓا.
72ع أكْ ٣ؿو ٞعً ٢ايـٚاّ ُٓٔ املَٓ٪ني بايـٿ ٜٔاٱه.َٞ٬
73ع إٕ إسـ ٣أِٖٸ أَٓٝات ٞمٜاك ٠بٝت اهلل اؿلاّ.
74ع أبـأ  َٜٞٛبقنل اهللٚ ،أػتُ٘ بٌهلٚ ٙمحـ.ٙ
75ع ًعلتٴ يف بعض ا٭سٝإ بايؿلغ ٚاملتع ١ايعاكَ ١عٓـ ٌَاٖـت ٞيٮسّ٬
املعٜٓٛٸ ١أثٓا ٤ايٓ.ّٛ
76ع أًوچ أسٝاْاڄ يف إٔ ٜه ٕٛايٓيبٸ ا٭نلّ| َبعٛث ڄا َٔ قٹ ٳبٌ اهلل.
77ع أسلٿّ عًْ ٢ؿو ٞمجٝع أْٛاع ايلاسٚ ١ايـٻع ١إىل سني اي ٍُٛٛإىل املكاَات
املعٓ ١ٜٛايعاي.١ٝ
78ع أكغب أسٝاْ ڄا باؿِ ٍٛعً ٢أنجل ممچا أهتشلٸ.
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79ع أعترب تٓب ٘ٝاٯػل ٜٔإىل عـّ اٱٓلاك بايبْٛ ١٦ٝعاڄ َٔ ايتـػټٌ يف ًٕٚ٪
اٯػل.ٜٔ
80ع أك ٣إٔ ايكلإٓ ٚاس ٷـ َٔ ايهتب ايوُاٚ ،١ٜٚيٝى ي٘ أؾًٔ ٸ ١ٝعًٗٝا.
81ع أفنل اهلل أسٝاْاڄٚ ،ػل ٟايـَٛع َٔ آَاقًٛ ;ٞقاڄ إيٚ ٘ٝسبٸاڄ ي٘.
82ع يه ٞأنً ٕٛؼِاڄ ُاؿاڄ يٝى َٔ ائلٚك ٟإٔ أنَ ٕٛتـٜٿٓاڄ.
83ع أْا عً ٢اهتعـاؿٺ يًتٔش ١ٝبٓؿو ٞيف هبَ ٌٝلٓا ٠اهلل.
84ع ي ٛقُتٴ بتٓع ِٝأعُاي ٞبٌهٌڈ ؿقٝلٚ ،بقيت ايوع ٞايهايف ،ؾإٕ ايٓذاغ
هٝه ٕٛسًٝؿ ٞقڀعاڄ.
85ع أسبٸ ايِ ٠٬ؿاُ٥اڄ.
86ع ٜعرتٜين ه ٤ٛايعٔٸ عٓـ ٌَاٖـ ٠بعض ايوًٛنٝٸات املبُٗ ١ايِاؿك ٠عٔ
اٯػل.ٜٔ
87ع أفٖبَ ،جٌ اٯػل ،ٜٔإىل ا٫عتكاؿ بإٔ عً ٢ايٌؼّ إٔ ٜتشُٸٌ أعبا٤
ْؿو٘ٚ ،إٔ ٜواعـ ْؿو٘ بٓؿو٘.
88ع أػٓٻب ُـاق ١ايقٜ ٜٔوتعًُ ٕٛيف ن َِٗ٬أيؿاظاڄ بق.١٦ٜ
89ع أسٔل عاؿ٠ڄ يف املوذـٚ ،أيتشل بِ ٠٬اؾُاع.١
90ع إفا مل أنٔ يف هؿلڈٚ ،مل أنٔ َلٜٔاڄ ،ؾإْٸ ٞأُ ّٛيف ًٗل كَٔإ(.)89
يف َكابٌ نٌٸ ٚاسـ َٔ ٖق ٙا٭ه ١ً٦متٸ ٓٚع أكبع ١ػٝاكات ،ترتاٚغ َا بني:
ڎ َا ،أػايـ متاَاڄ.
ڎ َا ،أػايـ إىل سـ
أٚاؾل متاَاڄ ،أٚاؾل إىل سـ

2ـ أصئم ٛالضمٕك الدٖين ــــــ
1ع أقلأ َا ٜتٝوٻل ي َٔ ٞايكلإٓ.
2ع أسؿغ ايكلإٓ عاؿ٠ڄ.
3ع أعٌُ عً ٢احملاؾع ١عً ٢ايكلإٓ.
4ع أق ّٛبتـكٜى ايكلإٓ ايهل.ِٜ
5ع أهع ٢إىل ؾِٗ ايـٿ.ٜٔ
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6ع أًاكى يف فايى ايـعا.٤
7ع أؿع ٛاهلل ٚأًعل بايتعًڊل ب٘.
8ع أعڀڍل ؾُ ٞبقنل اهلل.
9ع أتٛب إىل اهلل ٚأهتػؿل.ٙ
ڀلڄا َٔ ايً ٌٝبايعباؿ.٠
10ع أقًٔ ٞٳ ڃ
11ع أهتػؿل اهلل يف ا٭هشاك.
12ع أهتػؿل اهلل نجرياڄ.
13ع أهذـ هلل نجرياڄظ
14ع أًُچ ٞايؿلا٥ض اي ١َٝٛٝاـُو ١يف أٚقاتٗا.
15ع أًُٗ ّٛل كَٔإ.
16ع أ٩ؿٸ ٟؾل ١ٜٔاؿرٸ عٓـ ا٫هتڀاع.١
ت أَٛاي ٞسـٻ ايِٓاب أؿؾع مناتٗا.
17ع إفا بًػٳ ٵ
ڎ باهلل.
و ٴٔ ظٔ
18ع عٓـ ٟسٴ ٵ
19ع أسبٸ اهلل ٚكهٛي٘ أنجل َٔ اٯػل.ٜٔ
20ع أ َٔ٩بايػٝبٚ ،أهًڍِ ب٘ ؿ ٕٚقٝـٺ أً ٚلط.
21ع أ َٔ٩باملعاؿٚ ،أهًڍِ ب٘ ؿ ٕٚقٝـٺ أً ٚلط.
22ع أعبـ اهلل ٚنأْين أكا.ٙ
23ع عٓـَا أفٖب إىل املوذـ أيبى أسؤ ثٝابٚ ،ٞأتنٜٻٔ.
24ع أكاع ٞاؿـٚؿ اٱهل.١ٝ
25ع أهع ٢يه ٞته ٕٛأػ٬ق ٞقلآْ١ٝڄ.
26ع أهع ٢إىل ا٫قتـا ٤بله ٍٛاهلل|.
27ع  ٫أؿع ٛغري اهلل.
28ع  ٫أهتعني بػري اهلل.
29ع أْا كاضڈ بكٔا ٤اهلل.
30ع أْا أُرب يف ايٌـا٥ـ.
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31ع أسبٸ ا٫تِاٍ باهلل.
د٬ڄ.
32ع عٓـ فنل اهلل ىؿل قًيب ٚٳ ٳ
33ع عٓـَا أفنل اهلل يف ػًٛات ٞأدٍٗ بايبها.٤
34ع أتٛنډٌ عً ٢اهلل.
ن ٹج ٴل َٔ ايتؿهري يف عامل اـًل.
35ع أڂ ڃ
36ع أكْ ٣ؿو ٞعامَاڄ عً ٢اؾٗاؿ يف هب ٌٝاهلل.
37ع أػاف اهلل يف ايولٸ ٚايعًٔ.
38ع عٓـَا أتعلٻض إىل ٚهٛه ١ايٌٝڀإ ؾإْ ٞأهتعٝق باهلل.
39ع أػٌ ٢ه ٤ٛاؿواب.
40ع أسرتّ ايٌعا٥ل اٱهل.١ٝ
41ع أقابٌ اٱها ٠٤باٱسوإ.
42ع أػٌع يف ُ٬ت.ٞ
43ع أساؾغ عً٬ُ ٢ت.ٞ
44ع أقٔ ٞايً ٌٝبايِٚ ٠٬ايوذٛؿ.
45ع أػاف َٔ اهلل ٚعقاب٘.
46ع أًهل اهلل عً ٢نٌٸ ً.٤ٞ
47ع  ٫أًلى باهلل ً٦ٝاڄ.
ڎل.
48ع  ٫أقتٌ اٱْوإ ايق ٟنلٻَ٘ اهلل ٫ٚ ،أتعلٸض ي٘ بػري ٚد٘ س
49ع ىؿل قًيب ٜٔٚڀلب دوُ ٞعٓـ فنل اهلل.
نل.
50ع عٓـ اؿاد ١أهأٍ ايعًُاٚ ٤أٌٖ ايقٿ ڃ
51ع أدتٓب ايقْٛب ايهبريٚ ٠ايعبح.
52ع عٓـ ايعڀاي أمحـ اهلل.
53ع إفا عاٖـتٴ اهلل  ٫أْكض عٳ ٵٗـ.ٟ
54ع أدتٓب ايبٹ ٳـع ٚايٌبٗات.
55ع أًُچ ٞعً ٢ايٓيبٸ.
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56ع  ٫أطًب ايعًِ إ٫چ َٔ أدٌ اٯػل.٠
57ع أهتش َٔ ٞاهلل.
58ع  ٫أبحٸ ًهٛا ٟيػري اهلل.
59ع عٓـ اهتُاع ٞإىل ت ٠ٚ٬ايكلإٓ أيتنّ ايُِت.
60ع  ٫أطًب اـري إ٫چ َٔ اهلل.
61ع أكبٸ ٞأبٓا(ٚ ٞ٥إػٛت )ٞعً ٢طبل املٛام ٜٔاٱه.١َٝ٬
62ع أتؿكډـ مٚديت باملكـاك املُهٔ.
63ع أتؿكډـ ٓٚع أبٓا ٞ٥بكـك اٱَهإ.
64ع أتٛاٌُ َع أقاكبٚ ،ٞأعٝـ ايع٬ق ١اييت اْكڀعت بٝين ٚب.ِٗٓٝ
65ع أسؤ إىل ٚايـٟٻ يف سٝاتُٗا.
66ع أسؤ إىل ٚايـٟٻ بعـ ٚؾاتُٗا.
67ع أؿع ٛيٛايـٟٻ يف نٌٸ َٓاهب١ٺ.
68ع أسرتّ ايهباك َٔ ا٭قاكب.
69ع أعڀـ عً ٢ايِػاك َٔ أبٓا ٤ا٭قاكب.
70ع عٓـ ؿػٛي ٞإىل بٝيت أطلم ايباب.
71ع أسؤ ايعٔٸ بأهلت.ٞ
72ع أهع ٢إىل َعاؾٚ ١سٌٸ ٌَانٌ املكلٻبني َين.
73ع أسؤ إىل درياْ.ٞ
74ع أتؿكډـ درياْٚ ،ٞأتؿكډـ أٓٚاعِٗ.
75ع أهع ٢إىل كؾع ٌَانٌ درياْ.ٞ
76ع أهع ٢يه ٞأن ٕٛأه٠ٛڄ يف أهلت.ٞ
77ع أستؿغ بع٬ق١ٺ طٝٸبَ ١ع مجٝع اؾريإ.
78ع أستؿغ بع٬ق١ٺ طٝٸبَ ١ع مجٝع أقلبا.ٞ٥
79ع أعڀ ٞا٭ٚيٜٛٸ ١يف ايِـق ١إىل أقلبا.ٞ٥
80ع أؿع ٛاؾريإ إىل طعاَ.ٞ
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81ع أهع ٢إىل هرت عٛٝب إػٛت ٞيف ايـٿ.ٜٔ
82ع  ٫أتتبٻع عجلات اٯػل.ٜٔ
83ع أؿاؾع عٔ نلاَ ١املوًُني.
84ع أباؿك إىل املِاؿ ١بني املتؼاُُني.
85ع أًهل َٳ ٵٔ ىـَين.
86ع أعؿ ٛعُٻ ٵٔ ظًُين.
87ع  ٫أسكـ عً ٢أسـٺ.
88ع أنعِ غٝع.ٞ
89ع أنلّ ائٝـ.
90ع أطعِ اٯػل.ٜٔ
91ع أٚاد٘ اٯػلٚ ،ٜٔأيتك ِٗٝبا٫بتواّ.
92ع أؿع ٛٱػٛت ٞبعٗل ايػٝب.
93ع أ ُٞٚاٯػل ٜٔباؿلٸ.
94ع أِْض اٯػل ٜٔبايِرب.
95ع أق ّٛبٛادب ا٭َل باملعلٚف يف سـٚؿ اٱَهإ.
96ع أَٓع اٯػل َٔ ٜٔاقرتاف املٛبكات.
97ع أًعل َع اٯػل ٜٔبا٭يؿ.١
98ع ٌٜعل اٯػلَ ٕٚع ٞبا٭يؿ.١
وٓ.١
99ع يـٟٸ ع٬قاتٷ ادتُاع ١ٝسٳ ٳ
100ع أمسٿت ايعاطىٚ ،أهعـ ٙبقيو.
101ع أقـٿّ ايعٳ ٵ ٕٛيًُهلٚبني.
102ع أسؤ إىل اٯػل.ٜٔ
103ع أتعاٌَ َع اٯػل ٜٔبًڀـٺ.
104ع أهًڍِ عً ٢املعاكف ٚغريِٖ بِٛتٺ عاٍ.
105ع أُاؾض إػٛت ٞنًچُا أيتك ٞبِٗ.
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106ع يف ا٫دتُاعات أدًى سٝح ٜهٖٓ ٕٛاى َهإٷ ًاغل.
107ع أهع ٢يف قٔا ٤سٛا٥ر ا٭ٜتاّ ٚإعايتِٗ.
108ع أهع ٢يف كؾع ٌَانٌ ا٭كاٌَ ٚامللٓ.٢
109ع أسؤ ايعٔٸ باٯػل.ٜٔ
110ع  ٫أًٗل ايو٬غ بٛد٘ املوًُني.
111ع أسبٸ اٯػل ٜٔيف اهلل.
112ع أهتا َٔ ٤اٯػل ٜٔقلب١ڄ إىل اهلل.
113ع أعٛؿ َلٓ ٢املوًُني.
114ع أهأٍ عٔ إػٛاْ ٞيف غٝابِٗ.
115ع أٖتِٸ بأَٛك املوًُني.
116ع أًعل بإٔ اٯػل ٜٔوبٸْٛين.
117ع ٌٜعل إػٛت ٞباؿنٕ يػٝاب.ٞ
118ع عٓـَا أَلض ٜعٛؿْ ٞإػٛت.ٞ
119ع  ٫أْتك ٞأُـقا َٔ ٞ٥بني ايهؿچاك بٳ ٳـ ڄ َٔ ٫املَٓ٪ني.
120ع  ٫أْتؼب قلّ أهلاك َٔ ٟبني غري املوًُني.
121ع عٓـ ايػٔب أُؿض عٔ اٯػل.ٜٔ
122ع أهتٌري ا٭ُـقا ٤يف املوا.ٌ٥
123ع  ٫أتوكچط عٛٝب اٯػل ٫ٚ ،ٜٔأطعٔ يف أسـٺ.
124ع  ٫أػاطب اٯػل ٜٔبأيكابٺ ْاب.١ٝ
125ع أٚهٿع املهإ يٰػل ٜٔيف اجملايى.
126ع  ٫أْاد ٞاٯػل ٜٔبػري اٱسوإ ٚايتك.٣ٛ
127ع  ٫أكؿٸ عً ٢ا٫ستٝاٍ باملجٌ.
128ع أدٝب اؾاًٖني بايك« :ٍٛهَ٬اڄ».
129ع  ٫أداٌَ عًَ ٢ا ٜػٔب اهلل.
130ع أقابٌ إها ٠٤اٯػل ٜٔباٱسوإ.
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131ع أتٛآع َع اٯػل.ٜٔ
132ع آَل ْؿوٚ ٞاٯػل ٜٔبؿعٌ املعلٚف.
133ع أْْٗ ٢ؿوٚ ٞاٯػل ٜٔعٔ املٓهل.
134ع أيف بٛعـ.ٟ
135ع  ٫أؽًډـ عٔ َٛاعٝـ.ٟ
136ع أهتش َٔ ٞاهلل َٔٚ ،عباؿ.ٙ
137ع أقتِـ يف ايه.ّ٬
138ع أعـٍ يف اؿهِ.
139ع أكاع ٞايعـاي ١يف ًٗاؿت.ٞ
140ع أكاع ٞا٫عتـاٍ يف هًٛن.ٞ
141ع أتكٔ ا٭عُاٍ اييت أق ّٛبٗا.
142ع أيتنّ بإلام َا بـأتٴ٘.
143ع  ٫أسبٸ ايتذُټٌ.
144ع  ٫آػق َا٫ڄ َٔ أسـٺ إ٫چ بڀلمڈ ٌَلٚع.١
145ع أسؿغ يواْ ٞعٔ ق ٍٛايكبٝض.
ط ٵليف عٔ ايٓعل إىل اؿلاّ.
146ع أغضٸ ځ
147ع أساؾغ عًٚ ٢قاكٚ ٟعؿچيت.
148ع أسرتّ نلاَيت ٚنرب هٓٸ.ٞ
149ع أكاع ٞايٓعاؾ ١يف املأنٌ ٚاملًبى.
150ع أْؿل يف ايولٸاٚ ٤ائلٸا.٤
ؤ.
151ع  ٫أتًؿډغ بػري ايه ّ٬اؿځ ٳ
152ع  ٫أهتِػل ؾعٌٳ اـري أبـاڄ.
153ع أهع ٢إىل ؾعٌ اـري ؿاُ٥اڄ.
154ع أتعاىل عٔ ايِػا٥ل.
155ع أهعَ ٢ا أَهٓين إىل إػؿا ٤ايِٻ ٳـق.١
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156ع أعلض عٔ اهلٚ ٣ٛايًډ ٵٗ.ٛ
157ع  ٫أًاكى يف فايى ايبڀچايني.
158ع أٌَ ٞبتٛآعڈ.
159ع  ٫أهلف يف أَٛايٚ ٞأعُاي.ٞ
160ع  ٫أغٌ مبايٚ ٞهًٛن.ٞ
161ع أتهًډِ بِٛتٺ َعتـٍ.
162ع أهتُع إىل نًُات اٯػل ٜٔبـقچ ٺ.١
163ع أعٌُ بأؾٌٔ نّ٬ڈ أمسع٘.
164ع  ٫أهتػٝب أسـاڄ.
165ع يوتٴ منچاَاڄ.
166ع  ٫أيعٔ أسـاڄ أ ٚأطعٔ ؾ.٘ٝ
ٍ يف املعاًَ.١
167ع  ٫أغ ٸ
168ع  ٫أْكض ايعٳ ٵٗـ ٚايٛٳ ٵعـ ايق ٟقڀعتٴ٘ عًْ ٢ؿو.ٞ
169ع أكؿٸ ا٭َاْات إىل أًٖٗا.
170ع  ٫أسبٸ املـٜض َٔ قٹ ٳبٌ اٯػل ٜٔعً ٢أعُاي.ٞ
171ع  ٫أَـغ اٯػل ٜٔيف سٔٛكِٖ.
172ع  ٫أسبٸ اؾـاٍ ٚامللا.٤
173ع يوتٴ نقٸاباڄ.
174ع يوتٴ ًتٸاَاڄ قبٝض ايه.ّ٬
175ع أظٗل ْعُ ١اهلل اييت أْعِ بٗا عًٞٻ.
176ع يوتٴ ٳ ٚٹقش ڄا يف اؿٛاك.
177ع يوتٴ قاه ٞايكًب.
178ع  ٫أتٌبٻ٘ بايٓوا( ٤بايلداٍ).
ڎ ٫ٚ ،أتهًډِ بايباطٌ.
179ع  ٫أًٗـ بػري سل
شل ٫ٚ ،أَاكه٘.
180ع  ٫أقلب ايوٿ ٵ
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181ع  ٫أبايؼ يف املوا ٌ٥ايـٜٝٓٸ.١
182ع  ٫أدنع عٓـ املِٝب.١
183ع عٓـ اـَِٛات  ٫أػاٚم اؿـٚؿ.
184ع  ٫أؾوـ يف ا٭كض.
185ع  ٫أًٝع ايؿاسٌ ١بني املوًُني.
186ع  ٫أَٔټ عًَ ٢ٳ ٵٔ أتِـٻم عً.٘ٝ
187ع  ٫أق ّٛبأٟٸ َعاًَ١ٺ ٳك ٳب.١ٜٛ
188ع  ٫أبـ ٟكأ ٜڄا يف َا أدًٗ٘.
189ع أًذٿع اٯػل ٜٔعً ٢إطعاّ ايؿكلا.٤
190ع  ٫أطؿڍـ يف ايٛمٕ.
191ع  ٫أسبٸ ايعًِ ٫ٚ ،أظًِ أسـاڄ.
192ع أغبط اٯػل ٫ٚ ،ٜٔأسوـِٖ.
193ع أػاف َٔ نٌٸ ً٤ٞٺ َٔ ًأْ٘ إٔ ٪ٜؿٸ ٟإىل اؿلاّ.
194ع  ٫أػوٻى عً ٢أسـٺ.
195ع أمٖـ يف ٌَاغٌ ايـْٝا.
196ع أكاع ٞاؿٛٝاْات ٚايٓباتات.
197ع يف هاع ١ايػٔب أٓبط ْؿو.ٞ
198ع أتـاكى ؾعٌ اـري إىل نٌٸ ًؼّڈ (هٛا ٤أنإ َوتشكچاڄ أّ غري
َوتشلٸ).
199ع  ٫أٓادع احملاكّ.
200ع  ٫أسبٸ ايتؿاػل يف املًبى(.)90
يف َكابٌ نٌٸ ٚاسـٺ َٔ ٖق ٙا٭ه ١ً٦متٸ ٓٚع مخو ١ػٝاكات ،ترتاٚغ َا بني:
ؿاُ٥اڄ ،يف أغًب ا٭ٚقات ،يف بعض ا٭ٚقاتْ ،اؿكاڄ ،أبـاڄ.

3ـ أصئم ِّٖٕٛ ٛاالعتكاد الدٖين ( 12إىل  98صٍ ٛيف طّزاُ صٍِ1382 ٛـ.ؼ) ــــــ
وٓ١
1ع إٕ اهلل ،ػايل ايٛدٛؿ ا٭ٚسـٜ ،لاقب أعُايٓاٜٚ ،ل ٣أعُايٓا اؿځ ٳ
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ٚايو.١٦ٝ
2ع يكـ بعح اهلل ا٭ْبٝا ٤هلـاٜتٓاٚ ،هب إٔ ْٗتـ ٟبتعاي ،ُِٗٝاييت متجٿٌ ايٛسٞ
اٱهل.ٞ
3ع أعتكـ بإٔ نٌٸ ًؼّڈ هٛف ٜلْ ٣تا٥ر مجٝع أعُاي٘ يف اٯػل.٠
4ع أك ٣إٔ أَٛك ايعامل تك ّٛعً ٢أهاي ايعـٍٚ ،إٔ اهلل وهِ بني عباؿٙ
بايعـٍ.
5ع أك ٣يف اتٸباع ا٭ُ٥ٸٚ ١ادباڄ ًلعٝاڄ.
6ع إٕ ايتٛنڊٌ عً ٢اهلل ميٓشٓا قٛٸ ڄ ٠تواعـْا يف ايتػًڊب عً ٢املٌانٌ.
7ع إٕ يًـعاٚ ٤ايتٛهټٌ تأثرياڄ إهاب ٝڄا يف ًؿا ٤امللٓ.٢
8ع أك ٣إٔ إسٝا ٤ايٌعا٥ل ايـ( ١ٜٝٓيف أًٗل قلٸّ ُٚؿل ٚكَٔإٚ ،ا٭عٝاؿ
ايـٚ ،١ٜٝٓغريٖا) ايوا٥ـ ٠يف قڀلْا ت٪ؿٸ ٟإىل ايڀُأْٚ ١ٓٝايتكـټّ ايـٜين بني املٛاطٓني.
9ع إٕ يًٓقٚك تأثرياڄ إهابٝٸ ڄا يف سٌٸ ٌَانًٓا.
ت ي ٞايؿلُ ١أفٖب ينٜاك ٠ايعتبات املكـٸه.١
10ع نًچُا هٓشٳ ٵ
11ع أمتٓٸ ٢ايقٖاب إىل مٜاك ٠نلبٌَٗٚ ٤٬ـ ٚاؿرٸ(.)91

4ـ أصئم ِٖٕٛ ٛاالعتكاد الدٖينّ ( 14إىل  29صٍ ٛيف إٖزاُ صٍِ1381 ٛـ.ؼ) ــــــ
1ع إٕ نٌٸ ًؼّڈ هريْ ٣تٝذ ١أعُاي٘ يف اٯػل.٠
وٓٚ ١ايوٝٸ.١٦
2ع إٕ اهلل ٜل ٣أعُايٓاٌٜٗٚ ،ـ أعُايٓا اؿځ ٳ
3ع إٕ اهلل قـ أكهٌ ا٭ْبٝا ٤هلـاٜتٓاٚ ،هب إٔ ْٗتـ ٟبتعاي ،ُِٗٝاييت متجٿٌ
ايٛس ٞاٱهل.ٞ
4ع أك ٣يف اتٸباع ا٭ُ٥ٸٚ ١ادباڄ ًلعٝاڄ.
5ع إٕ يًـعاٚ ٤ايتٛهټٌ تأثرياڄ إهاب ٝڄا يف ًؿا ٤امللٓ.٢
6ع إٕ يًٓقٚك تأثرياڄ إهاب ٝڄا يف سٌٸ ٌَانًٓا.
7ع إٕ ايتٛنڊٌ عً ٢اهلل ميٓشٓا قٛٸ ڄ ٠تواعـْا يف ايتػًڊب عً ٢املٌانٌ.
8ع أمتٓٸ ٢ايقٖاب إىل مٜاك ٠نلبٌَٗٚ ٤٬ـ ٚاؿرٸ(.)92
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الفؾن الجالح :املضمَّىات الدٍٖٗ ٛــــــ
ميهٔ عح املوًډُات ايـٜٝٓٸ ١يف ٖقا ايتشكٝل َٔ دٗتني :إسـاُٖا :نٝؿ١ٝ
اي ٍُٛٛإىل املوًډُات; ٚا٭ػل :٣ٳؿ ٵٚك ٖق ٙاملوًډُات يف َوأي ١ػِا ّ٥ايتـٜټٔ.
ٚيف َا ٜتعًل باي ٍُٛٛإىل املوًچُات ايـ ١ٜٝٓميهٔ بٝإ بعض ايڀلم املؿرتٓ١
ٚايكابً ١يًبشح عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
1ع ا٭ساؿٜح املٌرتن ١امللٜٚٸ َٔ ١قٹ ٳبٌ املقاٖب اٱه.١َٝ٬
2ع اٱمجاعات املـٸعا َٔ ٠قٹ ٳبٌ ايؿٹلٳم ٚاملقاٖب اٱه.١َٝ٬
3ع تعلٜـ ايعكا٥ـ املٌرتنٚ ١املتٻؿل عًٗٝا بني املقاٖب ٚايؿٹلٳم اٱه ،١َٝ٬ا٭عِٸ
َٔ :ايٌٝعٚ ،١أٌٖ ايوٓٸٚ ،١اينٜـٚ ،١ٜاٱبآٚ ،١ٝا٭ًاعلٚ ،٠املعتني.١
ٚيف َا ْ ًٜٞكِل ايبشح عً ٢تكلٜل َٛاكؿ ا٫ؿٸعا ٤يف عح املوًډُاتْٚ ،عٌُ
عً ٢ؾٗلهتٗا ُٓٔ فا٫تٺ ث٬ث :ٖٞٚ ،١أع ايعكا٥ـ; ب ع ا٭ػ٬م; ز ع ا٭سهاّ.

املكال ٛاألٔىل :املضمَّىات العكائدٖ ٛــــــ
يكـ فنل ابٔٴ سنّ ايعاٖل ٟاملٛاكؿ ا٫تٸؿاق ١ٝيف ايعكا٥ـ ،اييت اؿٸع ٢اٱمجاع
عً ٢نؿل َٳ ٵٔ ػايؿٗا ،عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
1ع اتٸؿكٛا طأ ٟاملوًُٕٛص عً ٢إٔ اهلل ع عنٻ ٚدٌٻ ع ٚسـً ٫ ٙلٜو ي٘ ػايل نٌٸ
ً٤ٞٺ غريٚ ;ٙأْ٘ تعاىل مل ٜٳ ٳنٍ ٚسـ ٤ًٞ ٫ٚ ،ٙغريَ ٙع٘ ،ثِٸ ػًل ا٭ًٝا ٤نًچٗا نُا
ًاٚ ;٤إٔ ايٓؿى كًٛق١څٚ ،ايعلَ كً ٛٷمٚ ،ايعامل نًچ٘ كًٛمٷ.
مس ٢اهلل ع تعاىل ع يف ايكلإٓ;
ٚإٔ ايٓبٛٸ ٠سلپٚ ،أْ٘ نإ أْبٝا ٤نجري; َِٓٗ َٳ ٵٔ ٸ
َ َِٗٓٚٳ ٵٔ مل ٜوِٿ يٓا; ٚإٔ قُـ بٔ عبـ اهلل ايكلًٞٸ اهلامشٞٸ املبعٛخ مبهچ ١املٗادٹل
إىل املـ ١ٜٓكه ٍٛاهللﷺ إىل مجٝع اؾٔٸ ٚاٱْى إىل  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚإٔ ؿ ٜٔاٱه ٖٛ ّ٬ايـٿ ٜٔايق ٫ ٟؿ ٜٔهلل يف ا٭كض هٛاٚ ;ٙأْ٘ ْاهؽٷ ؾُٝع
ا٭ؿٜإ قبً٘; ٚأْ٘ ٜٓ ٫وؼ٘ ؿٜٔٷ بعـ ٙأبـاڄ; ٚإٔ َٳ ٵٔ ػايؿ٘ ممډٔ بًػ٘ ناؾلٷ كًډـ يف
ايٓاك أبـاڄ.
ٚإٔ اؾٓٸ ١سلپ; ٚأْٗا ؿاكٴ ْعِٝڈ أبـاڄ ٫ ،تؿٜٓ ٫ٚ ٢ؿٓ ٢أًٖٗا بْٗ ٬اٚ ;١ٜأْٗا
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ڂأعـٻت يًُوًُني ٚايٓيبٸﷺ ٚايٓبٝٿني املتكـٸَني ٚأتباعِٗ عً ٢سكٝك ١نُا أتٳ ٵٛا ب٘ قبٌ إٔ
ٜٓوؽ اهلل تعاىل أؿٜاِْٗ بـ ٜٔاٱه.ّ٬
ٚإٔ ايٓاك سلپ; ٚأْٗا ؿاك عقابٺ أبـاڄ ٫ ،تؿٜٓ ٫ٚ ٢ؿٓ ٢أًٖٗا أبـاڄ بْٗ ٬اٚ ;١ٜأْٗا
ڂأعـٻت يهٌٸ ناؾلڈ كايـ يـ ٜٔاٱهٚ ،ّ٬ملځ ٵٔ ػايـ ا٭ْبٝا ٤ايوايؿني قبٌ َبعح
كه ٍٛاهلل ًُچ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًډِ ٚعً ِٗٝايِٚ ٠٬ايتوًٚ ،ِٝبًٛؽ ػرب ٙإي.٘ٝ
ٚإٔ ايكلإٓٳ املتًٛٸ ،ايق ٟيف املِاسـ بأٜـ ٟايٓاي يف ًلم ا٭كض ٚغلبٗأَ ،
أٚٸٍ اؿُـ هلل كبٸ ايعاملني إىل آػل قٌ أعٛف بلبٸ ايٓاي ٖٛ ،نّ٬ٴ اهلل ع عنٻ ٚدٌٻ ع
ٚٚس ٘ٝأْني٘ عًْ ٢بٝٿ٘ قُـﷺ ،كتاكاڄ ي٘ َٔ بني ايٓاي.
ٚأْ٘ ْ ٫يبٻ َع قُـٺﷺ  ٫ٚبعـ ٙأبـاڄ.
ڎ ٴفنل يف ايكلإٓ سلپ ،نع :آؿّ ٚإؿكٜى ْٛٚغ ٖٛٚؿ
2ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ نٌٸ ْيب
ُٚاحل ًٚعٝب ْٜٛٚى ٚإبلاٖٚ ِٝإمساعٚ ٌٝإهشام ٜٚعكٛب ٜٛٚهـ ٖٚاكٚ ٕٚؿاٚٚؿ
ٚهًُٝإ ٚإيٝاي ٚايٝوع ٚيٛط ٚمنلٜٸا ٚوٚ ٢ٝعٝوٚ ٢أٜٸٛب ٚف ٟايهؿٌ.
ن ڈل ،يهٔٵ يف بڀٔ
3ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ عٝو ×٢عبـٷ كًٛم َٔ غري فٳ ځ
هلٷ.
َل ٖٞٚ ،÷ِٜبٹ ڃ
4ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ قُـاڄﷺ ؿعا ايعلب إىل إٔ ٜأتٛا مبجٌ ايكلإٓ ،ؾعذنٚا عٓ٘
نًچِٗ.
5ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ َٗادل كه ٍٛاهللﷺ نإ َٔ َهچ ١ؿاك اؿرٸ إىل املـ١ٜٓ
ٜجلب; ٚإٔ قرب ٙبٝجلبٚ ،بٗا َات×; ٚأْ٘× ْهض ايٓواٚ ٤أٚيـ; ٚأْ٘× بك ٞباملـ١ٜٓ
عٌل هٓني ْبٝٸ ڄا كه٫ٛڄٚ ،مبهچَ ١جًٗا كه٫ٛڄ ْٚبٝٸ ڄاٚ .اػتًؿٛا ٌٖ بك ٞمبهچ ١أنجل أّ
٫؟
6ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ امل٥٬ه ١سلپ; ٚإٔ دربَٝٚ ٌٜهاًَ ٌٝ٥هإ كه ٕ٫ٛهلل ع عنٻ
ٚدٌٻ ع َكلٸبإ ععُٝإ عٓـ اهلل تعاىل; ٚإٔ امل٥٬ه ١نًچِٗ َ َٕٛٓ٪ؾٔ٬ڄ; ٚإٔ اؾٔٸ
سلپ; ٚإٔ ابًٝى عاْڈ هلل ناؾ ٷل َق أب ٢ايوذٛؿ ٯؿّ ٚاهتؼـٸ ب٘×; ٚإٔ نٌٸ َا يف
ايكلإٓ سلپ; ٚإٔ َٳ ٵٔ ماؿ ؾ ٘ٝسلؾاڄ َٔ غري ايكلا٤ات املل ١ٜٚاحملؿٛظ ١املٓكٛيْ ١كٌ
ايهاؾچ ،١أْ ٚكّ َٓ٘ سلؾاڄ ،أ ٚبـٸٍ َٓ٘ سلؾاڄ َهإ سلفٺٚ ،قـ قاَت عً ٘ٝاؿذٸ١
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أْ٘ َٔ ايكلإٓ ،ؾتُاؿَ ٣تعُٿـاڄ يهٌٸ فيو ،عاملاڄ بأْ٘ غ٬ف َا ؾعٌ ،ؾإْ٘ ناؾلٷ.
7ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢أْ٘ ٜ ٫هتب يف املِشـ َتٸِ٬ڄ بايكلإٓ َا يٝى َٔ ايكلإٓ.
8ع ٚاػتًؿٛا يف بوِ اهلل ايلمحٔ ايلس ;ِٝؾكاٍ قاٌ٥ٷ ٫ :تهتبٚ ،يٝوت َٔ
ايكلإٓ ،إ چ ٫يف ؿاػٌ هٛك ٠ايٌُٓ; ٚقاٍ آػل :ٕٚتهتب يف أٚٸٍ نٌٸ هٛك٠ٺ ع ساًا بلا٠٤
ع َٔ ٖٞٚ ،ايكلإٓ يف نٌٸ َٓٛع قبٌ أٚٸٍ نٌٸ هٛكٚ ;٠قاٍ آػل :ٕٚتهتب يف أٍٚ
نٌٸ هٛك ٠ع ساًا بلا ٠٤عٚ ،يٝوت َٔ ايكلإٓ.
9ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢أْٗا يف ؿاػٌ ايٌُٓ َٔ ايكلإٓٚ ،أْٗا تهتب ٖٓايوٚ .اتٸؿكٛا
عً ٢أْٗا يٝوت يف أٚٸٍ بلاٚ ،٠٤أْٗا  ٫تهتب ٖٓاى.
10ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢أْ٘ َٴ ٵق َات ايٓيبٸﷺ ؾكـ اْكڀع ايٛسٚ ،ٞنٌُ ايـٚ ٜٔاهتكلٸ;
ٚأْ٘  ٫وٌٸ ٭سـٺ إٔ ٜنٜـ ً٦ٝاڄ َٔ كأ ٜ٘بػري اهتـٍ٫ڈ َٓ٘ ٫ٚ ،إٔ ٜٓكّ َٓ٘ ً٦ٝاڄ٫ٚ ،
إٔ ٜبـٿٍ ً٦ٝاڄ َهإ ً٤ٞٺ ٫ٚ ،إٔ وـخ ًلٜع١ڄ; ٚإٔ َٳ ٵٔ ؾعٌ فيو ناؾلٷ.
11ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ ن ّ٬كه ٍٛاهللﷺ إفا ُضٸ أْ٘ نَ٬ٴ٘ بٝكنيڈ ؾٛادبٷ
اتٸباع٘.
12ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ ْكٌ ايهاؾچ ١سلپ ،ؾُٳ ٵٔ ػايؿ٘ بعـ عًُ٘ أْ٘ ْكٌ ناؾچ ٺ١
نؿل.
13ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ طًب كػّ نٌٸ تأٌٜٚڈ ب ٬نتابٺ  ٫ٚهٓٸ ٺ ١ؾولٷ  ٫وٌٸ.
14ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢أْ٘  ٫وٌٸ تلى َا ُضٸ َٔ ايهتاب ٚايوٓٸٚ ،١ا٫قتِاك عً٢
َا اقتِل عً ٘ٝؾكط.
15ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢أْ٘  ٫وٌٸ ٭سـٺ إٔ وًڍٌ ٫ٚ ،إٔ ولٿّ ٫ٚ ،إٔ ٜٛدب سهُاڄ،
بػري ؿيٌٝڈ َٔ قلإٓڈ أ ٚهٓٸ ٺ ١أ ٚإمجاعڈ أْ ٚعلڈ طٚاػتًؿٛا يف ايٓعل; ؾكاٍ بعَِٔٗ٘ٓ :
ا٫هتشوإ; ٚقاٍ بعِٔٗ َ٘ٓ :تكًٝـ ُاسبٺ أ ٚتابعڈ أ ٚؾك٘ٝٺ ؾآٌ; ٚقاٍ بعَِٔٗ٘ٓ :
ايكٝاي; ٚقاٍ بعِٔٗ ٖٛ :اهتِشاب اؿاٍ اجملتُع عًٗٝا َٚؿٗ ّٛايًؿغ ٚايٛاكؿ يف
ّْٸ ايكلإٓ ٚايوٓٸ١ص.
 ٢بأمسا ٘٥اييت ّْٸ عًٗٝا يف ايكلإٓٚ ;...أْ٘
16ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ اهلل تعاىل َوُٸ ٶ
تعاىل  ٫ىؿ ٢عً٤ًٞ ٘ٝٷٌٜٔ ٫ٚ ،ٸ ٜٓ ٫ٚو ٫ٚ ،٢هٌٗ; ٚإٔ نٌٸ َا ٚكؿ يف ايكلإٓ
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و ؾ.٘ٝ
َٔ ػرب َا َٔ ٢أَ ٚا ٜأت ٞسلپ ُشٝض ُٚـمً ٫ٚ ،ٳ ډ
17ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ ايبعح سلپ; ٚإٔ ايٓاي نًچِٗ ٜبعج ٕٛيف ٚقتٺ تٓكڀع ؾ٘ٝ
ڎ; ٚإٔ اهلل تعاىل ٜعقٿب َٳ ٵٔ
ري ًٚل
هٓاِٖ يف ايـْٝاٚ ،واهب ٕٛعُٸا عًُٛا َٔ ػ ڈ
ه ڃ
ٴ
ٌٜاٜٚ ٤ػؿل ملځ ٵٔ ٌٜا.٤
18ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ قُـاڄﷺ ٚمجٝع أُشاب٘ ٜ ٫لدع ٕٛإىل ايـْٝا( ،)93إ چ ٫سني
ٜبعجَ ٕٛع مجٝع ايٓاي; ٚإٔ ا٭دواؿ تٌٓل ٚػُع َع ا٭ْؿى ٦َٜٛقٺ.
19ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ ايتٛب َٔ ١ايهؿل َكبٛي١څ طَا مل ٜٛقٹ ٵٔ اٱْوإ باملٛت
باملعا١ٜٓص َٔٚ ،اينٿْا َٔٚ ،ؾعٌ ق ّٛيٛطٺً َٔٚ ،لب اـُل َٔٚ ،نٌٸ َعِ١ٝٺ بني
مما  ٫وتاز يف ايتٛب َ٘ٓ ١إىل ؿؾع َاٍڈٚ ،ممچا يٝى َعًُ١ڄ ٱْوإڈ.
امللٚ ٤كبٿ٘ تعاىل ،چ
20ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ َا ُٚـ اهلل تعاىل ب٘ يف اؾٓٸ َٔ ١أنٌڈ ًٚلب ٚأمٚاز
 ٢بٓاك; ٚأْ٘  ٫فٳ ٵبض ؾٗٝا
َكـٸهات ٚيباي ٚيقٸ ٠سلپ ُش ٝٷض; ٚأْ٘ يٝى ً َٔ ٤ٞفيو َٴعاْ ٶ
َٛ ٫ٚت; ٚإٔ نٌٸ فيو غ٬ف َا يف ايـْٝا ،يهٔٵ أَلٷ َٔ أَل ٙتعاىل ٜ ٫عًِ نٝؿٝٸت٘
غريٚ ;ٙإٔ ا٭دواؿ تـػٌ َع أْؿوٗا ايؿآً ١اؾٓٸ ١بعـ إٔ تِؿ ٢ا٭دواؿ َٔ نٌٸ
ڎ; ٚإٔ أدواؿ ايعِا ٠تـػٌ َع أْؿوِٗ يف ايٓاك; ٚإٔ ا٭ْؿى
ن ٳـ ڈك ٚا٭ْؿى َٔ نٌٸ ٹغٌ
ځ
ػل ايبتٸ ،١يهٓٸٗا توتكلٸ سٝح ًا ٤اهلل.
 ٫تٓتكٌ بعـ ػلٚدٗا عٔ ا٭دواّ إىل أدواّڈ ڂأ ٳ
21ع ٚاتٸؿكٛا يف ٚدٛب ا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهل بايكًٛب; ٚاػتًؿٛا يف
ٚدٛب٘ با٭ٜـٚ ٟايو٬غ.
22ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ َٳ ٵٔ آَٔ بهٌٸ َا فنځ ٵلْاٚ ،سلٸّ نٌٸ َا قـٻ ٵَٓا أْ٘ سلاّٷ،
ٚأسٌٸ نٌٸ َا فنځ ٵلْا أْ٘ س ٬ٷٍٚ ،أٚدب نٌٸ َا قـٻ ٵَٓا أْ٘ ٚادبٷٚ ،تربٸأ َٔ إهاب
نٌٸ َا فنځ ٵلْا أْ٘ غري ٚادبٺ ،ؾكـ اهتشلٸ اهِ اٱميإ ٚاٱه.ّ٬
23ع ٚاتٸؿكٛا عً ٢إٔ َٳ ٵٔ آَٔ باهلل تعاىل ٚبلهٛي٘ ٚبهٌٸ َا أت٢ﷺ ب٘ ممچا ْكٌ
عٓ٘ ْكٌ ايهاؾچ ،١أً ٚوچ يف ايتٛسٝـ أ ٚيف ايٓبٛٸ ٠أ ٚيف قُـﷺ أ ٚيف سلف ممچا
مما
مما ْكٌ عٓ٘ ْكٌ ناؾچ ٺ ،١ؾإٕ َٳ ٵٔ دشـ ً٦ٝاڄ چ
أت ×٢ب٘ أ ٚيف ًلٜع١ٺ أت ×٢بٗا چ
فنلْا أً ٚوچ يف ً٤ٞٺ ََٓ٘ٚ ،ات عً ٢فيو ،ؾإْ٘ ناؾلٷ ٌَلى كًډـ يف ايٓاك
أبـاڄ(.)94
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ٚقـ عُـ ايٌٝؽ قُـ آُـ احملوين إىل ؾٗله ١املٛاكؿ املتٻؿل عًٗٝا بني أٌٖ
ايوٓٸ ُٔٓ ١أكبعني َٛكؿاڄ ،عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
1ع إٕ ػايل ايهَٚ ٕٛـبٿل ٖٛ ٙاهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل.
2ع يٝى ٖٓاى َعب ٛٷؿ ه ٣ٛاهللٚ ،إٕ عباؿ ٠غريً ٙلىڅ َٛدبٷ يًؼلٚز َٔ كبك١
اٱه.ّ٬
وْ ٫ٚ ،عريٷ.
3ع إٕ اهلل يٝى ي٘ ًل ٜڅ
4ع إٕ فات اهلل  ٫ميهٔ إؿكانٗا.
5ع إٕ اهلل أميٞپ ٚأبـٟپ ٚهلَـٟپ.
ملٚ ،قاؿ ٷكَٚ ،لٜـٷٚ ،كتاكٷٚ ،مسٝعٷٚ ،بِريٷ،
6ع إٕ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل عا ٷ
َٚـكىڅ يهٌٸ ً٤ٞٺ.
7ع إٕ مجٝع ايهآ٥ات كًٛق څ ١هلل عنٻ ٚدٌٻ.
8ع إٕ اهلل سٞپ.
9ع إٕ اهلل َتهًڍِٷ ُٚاؿم.
10ع إٕ اهلل يٝى َلنچب ڄا َٔ أدنا.٤
11ع إٕ اهلل يٝى ظوِڈ  ٫ٚدوُاْ.ٞ
12ع إٕ اهلل يٝى ق٬ڋ يًشٛاؿخ.
13ع إٕ اهلل يٝى َتٸشـڄا َع كًٛقات٘ ،بٌ ٚدٛؿَ ٙوتكٌپ عٔ املٛدٛؿات ا٭ػل.٣
14ع إٕ اهلل  ٫وٌٸ يف ً٤ٞٺ.
15ع إٕ اهلل غينپ عُٸا هٛا.ٙ
16ع إٕ مجٝع ايهآ٥ات قتاد څ ١إىل اهلل.
17ع إٕ َا دا ٤يف ايكلإٓ ايهلٚ ِٜايوٓٸ ١بٌإٔ ُؿات اهلل ُشٝضٷ.
18ع إٕ ايعلَ ٚايهلهٞٸ ٚايًٛغ احملؿٛظ سلپ.
19ع اٱميإ بامل٥٬هٚ ١ايهتب ايوُا ١ٜٚايٓامي ١عً ٢ا٭ْبٝا ٫ٚ ،٤هٝٻُا ايكلإٓ
ايهل ِٜايٓامٍ عً ٢ايٓيبٸ ا٭نلّ ػامت ا٭ْبٝا.|٤
20ع إٕ ايٛس ٞإىل ا٭ْبٝا ٤سلپ; ٚأْ٘ بعـ كس ٌٝػامت ا٭ْبٝآَ |٤كڀعٷ.
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21ع إٕ ايكلإٓ ايهل ِٜن ّ٬اهللٚ ،ايعٌُ ب٘ ٚادبٷٚ ،ايوٓٸ ١ايٓب ١ٜٛسذٸ١څ عً٢
مجٝع املوًُنيَٚ ،عترب٠څ يف ناؾ ١ايعِٛك.
22ع إٕ اٱهٜ ّ٬عترب ؿٜٓاڄ عاملٝاڄ ٚؿٜٓاڄ إهلٝاڄٚ ،مجٝع ا٭ؿٜإ غري اٱهَٓ ّ٬وٛػ١څ
 ٫ٚميهٔ ايعٌُ بٗا ﴿ :ڇإٕٻ ايـٿٜٔٳ ٹعٓٵـٳ اهللٹ اٱڇهٵ٬ځ ٴّ﴾ (آٍ عُلإ.)19 :
23ع إٕ اهلل ٜ ٫عًِ ايعباؿ.
24ع إٕ اهلل قـ اػتاك بعض ا٭ًؼاْ املعَِٛني هلـا ١ٜايٓايٚ ،أعڀاِٖ
ايٓبٛٸٚ ،٠بعح إىل ايٓاي ا٭ْبٝاٚ ٤ايلهٌٚ ،أْنٍ هلِ ايٌلا٥ع ايوُا.١ٜٚ
25ع يٝى مجٝعٴ ا٭ْبٝاَ ٤توا ٜٔٚيف ايكلب ٚاملكاّ; ؾٗٓاى َِٓٗ َٳ ٵٔ ٖ ٛأؾٌٔ
َٔ غري ;ٙبِلٜض ايكلإٓ ايهل﴿ :ِٜتٹًڃوځ اي ټلهٴٌٴ ؾځٔٻ ڃًٓٳا ٳبعٵٔٳٗٴِٵ عٳًځ ٢ٳب ٵعضڈ﴾ (ايبكل:٠
.)253
26ع إٕ مجٝع ا٭ْبٝاٜ ٤توا ٕٚٚيف ٚدٛب ايڀاع ١هلِ ،قاٍ تعاىل ﴿ :ځْ ٫ٴؿځلٿمٴ ٳبٝٵٔٳ
أځسٳ ٺـ َٹٔٵ ٴكهٴًٹ٘ٹ﴾ (ايبكل.)285 :٠
27ع ٖٓاى َٔ ا٭ْبٝا ^٤ٳَ ٵٔ ٖ َٔ ٛأٚي ٞايعٳ ٵنّ(.)95
28ع إٕ تػٝټل اينَٔ ئ وـخ أٟٸ تػٝريڈ يف ًلٜع ١اٱهٚ ،ّ٬هب ا٫يتناّ بتعايِٝ
اٱه ّ٬إىل ا٭بـ.
29ع إٕ  ّٜٛايكٝاَٚ ١ايو٪اٍ ٚاؿواب َٝٚنإ ا٭عُاٍ نًچٗا سلپ; ٚإٕ مجٝع
شٌٳل ّٜٛ ٕٚايكٝاَ.١
ايٓاي ٜٴ ٵ
30ع إٕ املعاؿ يٝى كٚساْٝٸاڄ ؾكطٚ ،إمنا ٖ ٛكٚساْٞپ ٚدوُاْٞٸ.
31ع إٕ اؾٓٸ ١يًَُٓ٪نيٚ ،ايٓاك يًهؿچاكٚ ،نُٖ٬ا َٔ املؼًډـ.ٜٔ
32ع إٕ َا دا ٤يف ايكلإٓ ايهلٚ ِٜايوټ ٸٓ َٔ ١ايعقاب يف دٗٓٸِ ٚايٓع ِٝيف اؾٓٸ١
سلپ.
33ع إٕ عامل ايبٳ ٵل ٳمؾ سلپ.
34ع إٕ ايٌؿاع ١سلپ.
35ع إٕ َا ٚكؿ يف ايكلإٓ ٚايوټ ٸٓ ١بٌإٔ عامل ايبٳ ٵل ٳمؾ سلپ.
هل ايكٝاَ ١يٝى َوًُاڄ.
36ع إٕ َٴ ٵٓ ٹ
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37ع إٕ ْؿى املوًِ َٚاي٘ قرتَإ; ٚإٕ إمٖام ْؿو٘ ٚهًب َاي٘ سلاّٷ.
38ع إٕ اٱقلاك ٚا٫عرتاف بايٌٗاؿتني (ايتٛسٝـ ٚايلهاي٫ )١مّٷَٚ ،ا دا ٤ب٘ ايٓيبٸ
ا٭نلّ| ُشٝضٷ.
39ع إٕ اهلل وٚ ٞٝميٝتٚ ،يهٌٸ ْؿىڈ أدٌٷ; ٚإٕ اهلل ٖ ٛايلمٸام.
40ع إٕ َعادن ا٭ْبٝاٚ ٤نلاَات ا٭ٚيٝا ٤سلپ(.)96
ب آػل بعٓٛإ (ؿعا ٣ٚاٱمجاع عٓـ املتهًڍُني يف أُ ٍٛايـ،)ٜٔ
ٖٓٚاى نتا ٷ
مل٪يڍؿٜ٘ :اهل بٔ عبـ ايلمحٔ ايٝشٜٓ .)97(٢ٝتُٖ ٞقا ايهاتب إىل ا٫تٸذا ٙايوٻځًؿٚ .ٞقـ
قاّ يف نتاب٘ ٖقا بٓكـ آكا ٤املتهًڍُني ،ا٭عِٸ َٔ املعتنيٚ ١ا٭ًاعلٚ .٠قـ ػِٻّ
ايكوِ ا٭ َ٘ٓ ٍٚببشح اٱمجاع َٚهاْت٘ٚ ،ا٫ػت٬ف بني إمجاع ايوٻځًـ ٚإمجاع
املتهًڍُنيٚ .بعباك٠ٺ أػل :٣متٸ يف ٖقا ايكوِ عح املوا ٌ٥ايٓعل ١ٜيف ؿا٥ل ٠اٱمجاعات
ايه.١َٝ٬
ٚأَا يف ايكوِ ايجاْ ٞؾكـ تعلٻض بايٓكـ ٚايٓكاَ ملٛاكؿ اٱمجاع يف أُ ٍٛايـٜٔ
َٔ ٚدْٗ ١عل املتهًڍُنيٚ .قـ اْتكـ يف ٖقا ايكوِ مثاْٚ ١ٝأكبعني َٛكؿاڄ َٔ َٛاكؿ
اٱمجاع املـٻع ٢يف َوا ٌ٥أُ ٍٛايـ ُٔٓ ،ٜٔأكبع ١قاٚك:
1ع تٛسٝـ ا٭يٖٝٛٸٚ ١ايلبٛبٝٸَٛ 13( ١كؿاڄ).
2ع تٛسٝـ ا٭مساٚ ٤ايِؿات (َٛ 25كؿاڄ).
3ع ايٓبٛٸات ٚايكځـٳك(َٛ 5( )98اكؿ).
4ع اٱميإ ٚا٭مساٚ ٤ا٭سهاّ (َٛ 5اكؿ).
ٚتؿٌِٝٴ فيو عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
1ع َٛاكؿ اٱمجاع يف تٛسٝـ ا٭يٚ ١ٖٝٛايلبٛبَٛ 13( ١ٝكؿاڄ):
ع اٱمجاع عً ٢إثبات تٛسٝـ ايؿلؿ(.)99
ع اٱمجاع عً ٢ايعٳلٳض(.)100
ع اٱمجاع عً ٢اهتشاي ١ػًٛٸ اؾٛاَـ َٔ ا٭علاض(.)101
ع اٱمجاع عً ٢اَتٓاع اؿاؿخ َٔ ؿ ٕٚأٚٸ ڈٍ(.)102
ع اٱمجاع عً ٢اهتشباب ايوؿل ينٜاك ٠قرب ايٓيبٸ ا٭نلّ|(.)103
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ع اٱمجاع عً ٢ؾٓا ٤مجٝع ايعامل(.)104
ع اٱمجاع عً ٢إٔ قرب ايٓيبٸ ا٭نلّ| َٔ أؾٌٔ ايبكاع(.)105
ع اٱمجاع عً ٢تٓن ٜ٘اهلل تعاىل َٔ اؾٖٛل(.)106
ع اٱمجاع عً ٢دٛام ا٫هتٌؿاع با٭َٛات(.)107
ع اٱمجاع عً ٢دٛام ا٫هتػاث ١با٭َٛات(.)108
ع اٱمجاع عً ٢دٛام ايبٓا ٤ؾٛم ايكبٛك(.)109
ع اٱمجاع عً ٢سـٚخ ا٭علاض(.)110
ع اٱمجاع عًٚ ٢دٛب ايٓعل َٔ أدٌ َعلؾ ١اهلل(.)111
2ع َٛاكؿ اٱمجاع يف تٛسٝـ ا٭مساٚ ٤ايِؿات (َٛ 25كؿاڄ):
ع اٱمجاع عً ٢اهتشاي ١ايًقٸٚ ٠ا٭مل عً ٢اهلل تعاىل(.)112
ع اٱمجاع عً ٢اهتشايٚ ١اَتٓاع قٝاّ اؿٛاؿخ بايقات ايلبٛب.)113(١ٝ
ع اٱمجاع عً ٢إٔ اهلل ٜ ٫تذنٸأ ٜ ٫ٚتبعٻض(.)114
ع اٱمجاع عً ٢إٔ اهلل ٜ ٫تشٛٻٍٜ ٫ٚ ،نٜ ٫ٚ ،ٍٚتػٝٻلٜٓ ٫ٚ ،تكٌ(.)115
ع اٱمجاع عً ٢إٔ اهلل ٜ ٫ٴُٛٳـ بايٌؼّ(.)116
ع اٱمجاع عً ٢إٔ ُؿات اهلل قـمي څ ٫ٚ ،١تتذـٻؿ(.)117
ع اٱمجاع عً ٢إٔ عًِ اهلل ٚاس ٷـ(.)118
ع اٱمجاع عً ٢إٔ قـك ٠اهلل عً ٢املكـٚكات ٚاسـٷ(.)119
ع اٱمجاع عً ٢إٔ ن ّ٬اهلل يٝى باؿلٚف ٚا٭ُٛات(.)120
ع اٱمجاع عً ٢إٔ َقٖب ايوٻځًـ ٖ ٛايتؿٜٛض(.)121
ع اٱمجاع عً ٢دٛام توُ ١ٝاهلل تعاىل بايٌ.)122(٤ٞ
ع اٱمجاع عً ٢دٛام توُ ١ٝاهلل تعاىل بايكـ.)123(ِٜ
ع اٱمجاع عً ٢دٛام تأ( ٌٜٚعٓـ اهلل) يف اٯٜات ٚايلٚاٜات(.)124
ع اٱمجاع عً ٢دٛام ايتأ ٌٜٚا٭بـٟٸ(.)125
ع اٱمجاع عً ٢دٛام تأ ٌٜٚآٜات احملاكبَ ١ع اهلل ٚإٜقا ٤اهلل(.)126
ع اٱمجاع عً ٢دٛام تأ ٌٜٚعني اهلل(.)127
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ع اٱمجاع عً ٢دٛام تأُ ٌٜٚؿ ١ايٓٛك(.)128
ع اٱمجاع عً ٢دٛام تأُ ٌٜٚؿ ١ا٭ُابع(.)129
ع اٱمجاع عً ٢دٛام توُ ١ٝاهلل تعاىل باملٛدٛؿ ٚايٛادب ٚايِاْع ٚامللٜـ
ٚاملتهًڍِ(.)130
ع اٱمجاع عًْ ٢ؿ ٞايه ّ٬ايجاْٚ ٞايكـ.)131(ِٜ
ع اٱمجاع عًْ ٢ؿ ٞاؾوُٝٸ ١عٔ اهلل(.)132
ع اٱمجاع عًْ ٢ؿ ٞاؾٗٚ ١ايتشٝټن عٔ اهلل(.)133
ع اٱمجاع عًْ ٢ؿ ٞاؿلنٚ ١ايوه ٕٛعٔ اهلل(.)134
ع اٱمجاع عًْ ٢ؿ ٞايعٳ ٳلض عٔ اهلل(.)135
ع اٱمجاع عًْ ٢ؿ ٞاملهإ ٚاينَإ عٔ اهلل(.)136
3ع َٛاكؿ اٱمجاع يف ايٓبٛٸات ٚايكځـٳك (َٛ 5اكؿ):
ع اٱمجاع عً ٢إٔ ايهلاَ ١متجٿٌ ؿي٬ٝڄ عً ٢اي.)137(١ٜ٫ٛ
ع اٱمجاع عً ٢إٔ ايعًِ املٓؿٞٸ يف سلٸ اهلل تعاىل ٖ ٛايتِلټف يف ًَو ايػري(.)138
ع اٱمجاع عً ٢إٔ ايـي ٌٝايٛسٝـ عًُ ٢ـم ا٭ْبٝاَ ٖٛ ٤عذناتِٗ(.)139
ع اٱمجاع عً ٢عُِ ١ا٭ْبٝا َٔ ٤ايٓوٝإ ٚايوٻ ٵٗ ٛيف أقٛاٍ ايب٬غ.)140(ٞ
ع اٱمجاع عًْ ٢ؿ ٞاؿهُٚ ١ايتعً ٌٝيف أؾعاٍ اهلل(.)141
4ع َٛاكؿ اٱمجاع يف اٱميإ ٚا٭مساٚ ٤ا٭سهاّ (َٛ 5اكؿ):
ع اٱمجاع عً ٢إٔ اٱميإ يف ايًػٜ ١عين ايتِـٜل(.)142
ع اٱمجاع عً ٢عـّ إَهإ ادتُاع ايهؿل ٚاٱميإ يف ايعبـ(.)143
ع اٱمجاع عًَ ٢عِ ١ٝاجملتٗـ اـاط ٧يف َوا ٌ٥أُ ٍٛايـ.)144(ٜٔ
ع اٱمجاع عً ٢دٛام توُ ١ٝاهلل تعاىل بايٌ.)145(٤ٞ
ع اٱمجاع عً ٢دٛام توُ ١ٝاهلل تعاىل بايكـ.)146(ِٜ
أَا ايهتاب اٯػل ف ٚا٫تٸذا ٙايوٻځًؿٚ ،ٞايق ٟعٌُ عً ٢مجع اٱمجاعات يف
فاٍ ايعكا٥ـ ،ؾٗ ٛنتاب (املوا ٌ٥ايعٳ ڃكـ ١ٜاييت سه ٢ؾٗٝا طًٝؽ اٱهّ٬ص ابٔ تُٝٝٸ١
اٱمجاع دٳ ٵُعاڄ ٚؿكاه َٔ ٖٛٚ ،)147()١تأيٝـ :ػايـ بٔ َوعٛؿ اؾعٝـ ٚعًٞٸ بٔ دابل
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ٌل قوُاڄٚ .يف
ايعًٝاْْٚ ٞاُل بٔ محـإ اؾٌٜٗ .ٞتٌُ ٖقا ايهتاب عً ٢أسـ عٳ ٳ
ايكوِ ا٭ ٍٚمتٸ تٓا ٍٚاملباسح ايٓعل ١ٜس ٍٛاٱمجاع َٔ ،قب :ٌٝايتعلٜـٚ ،إَهإ
ت بتذُٝع ٚؿكاهَٛ ١اكؿ
ايٛقٛعٚ ،سذٸ ١ٝاٱمجاعٚ .أَا ا٭قواّ ايعٌل ٠ا٭ػل ٣ؾاػتِٻ ٵ
اٱمجاع يف ايعكا٥ـ َٔ ٚدْٗ ١عل ابٔ تٖٚ .١ُٝٝق ٙايعٓا ٜٔٚايعٌل:ٖٞ ٠
1ع تٛسٝـ ا٭يٖٝٛٸٚ ١ايلبٛبٝٸ.١
2ع تٛسٝـ ا٭مساٚ ٤ايِؿات.
3ع َوا ٌ٥اٱميإ ٚاٱه.ّ٬
4ع أسهاّ َلتهب ايهبريٚ ،٠املبتـٹعٚ ،املٓاؾل.
5ع اٱميإ بامل٥٬هٚ ١ايهتب ايوُاٜٚٸ.١
6ع ايٓبٛٸات.
7ع ايكځـٳك.
8ع اٯػل.٠
9ع اٱَاَٚ ١اـ٬ؾ.١
10ع ايؿٹلٳم.
ٖٓٚا ْكـٿّ قا١ُ٥ڄ مبٛاكؿ اٱمجاع ُٓٔ نٌٸ ٚاسـٺ َٔ ٖق ٙا٭قواّ:
 َٔٚاؾـٜل بايقنل إٔ امل٪يڍـ ٜعُـ يف نٌٸ َوأي١ٺ إىل ًلغ املٛٓٛع أٚٸ٫ڄ ،ثِ
ٜبٝٿٔ كأ ٟابٔ تُٝٝٸ ،١ثِٸ ٜٓتكٌ بعـ فيو إىل ْكٌ آكاٚ ٤أقٛاٍ املٛاؾكني ي٘ٚ ،ىتِ ببٝإ
َوتٓـات اٱمجاع.

1ـ تٕحٗد األلِّٕٗٔ ٛالزبٕبّٗ ٛــــــ
1ع سكٝك ١تٛسٝـ ا٭ْبٝاٚ ٤ايلټهٌ ٖ ٞعباؿ ٠اهلل ايؿلؿٚ ،عـّ عباؿ ٠غري.)148(ٙ
2ع اعتباك ايو٪اٍ َٔ غري اهلل ًٹ ٵلناڄٚ ،نقيو مٜاك ٠ايكبٛك يتًب١ٝ
اؿادات(.)149
3ع عـّ دٛام ايتٛهټٌ ٚا٫هتٌؿاٚ ٤ا٫هتٌؿاع با٭ْبٝا ٤بعـ ٚؾاتِٗ(.)150
4ع سلَ ١ايوذٛؿ يػري اهلل(.)151
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5ع سلَ ١ايڀٛاف س ٍٛقبٛك ا٭ْبٝاٚ ٤ايِاؿني(.)152
6ع سلَ ١ايٓٻ ٵقك يػري اهلل ،هٛا ٤أنإ ايٓٻ ٵقك يٮْبٝا ٤أ ٚغري ا٭ْبٝا.)153(٤
شل ٚايتٓذ.)154(ِٝ
7ع سلَ ١ايوٿ ٵ
8ع عـّ دٛام ايبٓا ٤ؾٛم ايكبٛكٚ ،تععُٗٝا ٚتكـٜوٗا(.)155
9ع عـّ دٛام اتٸؼاف ايكبٛك َوادـ َٚعابـ(.)156
10ع سلَ ١ايوؿل ينٜاكَ ٠لاقـ ا٭ْبٝاٚ ٤ايِاؿني ٚاملوادـ ،غريَ :وذـ
ايٓيبٸ; ٚاملوذـ اؿلاّ; ٚاملوذـ ا٭قِ.)157(٢
11ع سلَ ١ايتربټى بايكبٛك ،مبا يف فيو قبٛك ا٭ْبٝا.)158(٤
وِ بػري اهلل(.)159
12ع سلَ ١ايكځ ٳ
13ع ٓلٚكٚ ٠ؾڀل ١ٜاٱقلاك بٛدٛؿ ايِاْع(.)160
14ع بٹ ٵـعَٗٓ ١ر املتهًڍُني يف ا٫هتـ ٍ٫عً ٢إثبات ايِاْع(.)161
15ع ػڀأ َٓٗر املتهًڍُني يف ايك ٍٛبٛدٛب ْعل املهًډؿني يف َواٌ٥
ايتٛسٝـ(.)162
16ع سـٚخ ايعاملٚ ،بڀ ٕ٬ايك ٍٛبكٹـٳّ ايعامل(.)163

2ـ تٕحٗد األمساء ٔالؾفات ــــــ
1ع تُٝٛـ اهلل مبا ٚكؿ يف ايكلإٓٚ ،عً ٢يوإ كه ٍٛاهلل| ،ؿ ٕٚؼلٜـٺ
ٚتعڀٌٝڈ ٚتهٝٝـ(ٚ )164متجٌٝڈ(.)165
2ع تٓن ٜ٘اهلل عٔ مماثً ١املؼًٛقني(.)166
3ع ا٭ػق بعاٖل ُؿات اهلل ،ؿ ٕٚتأٌٜٚڈ(.)167
4ع إثبات ُؿ ١ايٛد٘ ٚايٝـ هلل ،ؿ ٕٚؼلٜـٺ ٚتعڀ.)168(ٌٝ
5ع إثبات ُؿ ١ايوُع ٚايبِل هلل(.)169
6ع إثبات ُؿ ١ايكـكٚ ٠اؿٝاٚ ٠ايعًِ ٚاٱساط ١هلل(.)170
سـٚ ١ٜايِٻ ٳُـ ١ٜهلل(.)171
7ع إثبات ُؿ ١ا٭ځ ٳ
8ع إثبات ُؿ ١ايعًٛٸ ٚايؿٛق ١ٝهلل(.)172
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9ع إثبات ُؿ ١ا٫هتٛا ٤عً ٢ايعلَ هلل(.)173
10ع إثبات َعٝٸ ١اهلل َع اـًل(.)174
11ع إثبات ُؿ ١ايكڂ ٵلب ٚاي ٴـْٴٛٸ هلل َع بعض ايعباؿ(.)175
12ع َبا ١ٜٓاهلل عٔ املؼًٛمٚ ،بڀ ٕ٬إٔ ته ٕٛفات اهلل يف نٌٸ َهإڈ(.)176
13ع إثبات ُؿ ١اٱكاؿٚ ٠املٌ ١٦ٝهلل(.)177
14ع إثبات ُؿ ١ايٓن ٍٚهلل عً ٢م ٛاؿكٝك.)178(١
15ع إثبات ُؿ ١اٱتٝإ ٚاجمل ٤ٞهلل عً ٢م ٛاؿكٝك.)179(١
16ع إثبات ُؿ ١اـځ ڃًل ٚاُ٫ڀؿاٚ ٤ا٫دتباٚ ٤ايتكلٜب هلل عً ٢م ٛاؿكٝك.)180(١
17ع إثبات ُؿ ١ايه ّ٬هلل عً ٢م ٛاؿكٝك.)181(١
18ع ايكلإٓ نّ٬ٴ اهلل غري املؼًٛم(.)182
19ع إثبات ُؿ ١ايوهٛت هلل(.)183
20ع إثبات ك ١ٜ٩املَٓ٪ني هلل بايعني اؾاكس ١يف اٯػل.)184(٠
21ع عـّ ك ١ٜ٩اهلل بايعني اؾاكس ١يف ايـْٝا(.)185
22ع دٛام ك ١ٜ٩اهلل يف ايـْٝا يف املٓاّ(.)186

3ـ وضائن اإلمياُ ٔاإلصالً ــــــ
1ع سكٝك ١اٱميإ بايكٚ ٍٛايعٌُ ٚايٓٝٸٚ ١ايوټ ٸٓ.)187(١
2ع ٚدٛب اٱميإ باهللٚ ،امل٥٬هٚ ١ايهتب ايوُا.)188(١ٜٚ
3ع ْكِإ ٚمٜاؿ ٠اٱميإ(.)189
4ع دٛام تعًٝل اٱميإ عً ٢املٌ( ١٦ٝأْا ََٔ٪ٷ إٕٵ ًا ٤اهلل)(.)190
5ع نؿل َٳ ٵٔ ٜوبٸ اهلل(.)191
6ع نؿل َٳ ٵٔ ٜٓهل ائلٚكٟٸ َٔ ايـ.)192(ٜٔ
7ع نؿا ١ٜايٌٗاؿتني يًـػ ٍٛيف اٱه.)193(ّ٬
8ع كابڀ ١اٱهٚ ّ٬اٱميإ(.)194
9ع عـّ نؿا ١ٜايٓڀل بٌٗاؿ ٠ايتٛسٝـ يًـػ ٍٛإىل اؾٓٸ.)195(١
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10ع نؿل َٓهل أسـ ا٭ُٚ ٍٛا٭كنإ اٱهَٝ٬ٸ ١اـُو( ١ايٌٗاؿتني،
ٚايِٚ ،٠٬اينناٚ ،٠ايِٚ ،ّٛاؿرٸ)(.)196
11ع نؿل َٳ ٵٔ ٜهؿڍل َوًُاڄ(.)197

4ـ أحهاً وزتهب الهبرئ ٚاملبتدع ٔاملٍافل ــــــ
1ع ايٛعـ ٚايٛعٝـ يف ِْ ْٛايكلإٓ بٌلط عـّ ايهؿل ٚعـّ ايتٛب.)198(١
2ع عـّ ؼكڊل ايهؿل باكتهاب املعِ.)199(١ٝ
3ع عـّ ػًٛؿ أٌٖ ايهبا٥ل يف ايٓاك(.)200
4ع دٛام ادتُاع ايجٛاب ٚايعكاب(.)201
5ع ٓلك اٱُلاك عً ٢املعاُ ،ٞػ٬ؾاڄ ملا عً ٘ٝعكٝـ ٠امللد.)202(١٦
6ع ًؿاع ١ايٓيبٸ ٭ٌٖ ايهبا٥ل يف  ّٜٛايكٝاَ.)203(١
ش ٛاملعِ ١ٝايهبري ٠بايتٛب.)204(١
7ع َٳ ٵ
()205
8ع نؿل ققف عا ١ٌ٥مبا بلٸأٖا اهلل َٓ٘ .
9ع ا٭عُاٍ املؼايؿ ١يًِٓ ْٛباعتكاؿ اؾٛام بٹ ٵـع.)206(١
10ع ٚدٛب ايٓٗ ٞعٔ ايبٹ ٵـع.)207(١
وب ايعاٖل(.)208
11ع دٳ ٳلٜإ عٓٛإ اٱه ّ٬عً ٢املوًِ عځ ٳ
()209
12ع نؿل املٓاؾل يف ايباطٔ إفا نإ ايٓؿام يف ايعكٝـ. ٠

5ـ اإلمياُ باملالئهٔ ٛالهتب الضىأٖ ٛــــــ
1ع امل٥٬ه َٔ ١ا٭عٝإ املؼًٛق.)210(١
2ع هذٛؿ امل٥٬ه ١ٯؿّ(.)211
و َٓؿٌِ عٔ كه ٍٛاهلل ٖٛٚ ،ايلابط بني اهلل ٚايٓيبٸ(.)212
3ع درباَ ٌٝ٥ٳًځ څ
()213
4ع نؿل ا٫هتػاث ١بامل٥٬ه. ١
5ع إَهإ َٛت امل٥٬ه.)214(١
6ع ٚدٛب اٱميإ بايهتب ايوُا.)215(١ٜٚ
7ع ايكلإٓ ن ٬ٷّ كًٛم(.)216
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8ع ُٛت قاك ٨ايكلإٓ ٚنتابات ايكلإٓ كًٛق څ.)217(١
9ع ايهتاب ايٓامٍ عً ٢ايٓيبٸ ٖ ٛايكلإٓ ايعلبٞٸ(.)218
10ع ن ّ٬اهلل َهتٛبٷ يف ايكلاطٝى(.)219
11ع نؿل تـْٝى ايكلإٓ(.)220
12ع دٛام مساع ايكلإٓ(.)221
13ع عـّ دٛام قلا ٠٤ايكلإٓ بأؿإ ايػٓاٚ ٤آ٫ت ايڀډ ٳلب(.)222
14ع ٖ ١ُٓٝايكلإٓ عً ٢ها٥ل ايهتب ايوُا ١ٜٚايوابك.)223(١
15ع عـّ دٛام َعاكٓ ١ايكلإٓ بايعكٌ ٚايلأٚ ٟايكٝاي ٚايقٻ ٵٚم(.)224
16ع ٚقٛع ايتشلٜـ املعٓ ٟٛيف ايهتب ايوُا ١ٜٚايوابكٚ ١ا٫ػت٬ف يف ايتشلٜـ
ايًؿع.)225(ٞ

6ـ الٍبّٕات ــــــ
1ع أؾًٔٝٸ ١ا٭ْبٝا ٤عً ٢ايبٌل(.)226
2ع عـّ عكاب ا٭ْبٝا.)227(٤
3ع سٳ ٵتُٝٸ ١أٚاَل ا٭ْبٝا ،٤ؿ ٕٚغريِٖ(.)228
4ع عُِ ١ا٭ْبٝا ٤يف تبًٝؼ ايلهاي.)229(١
5ع دٛام املځ ٳلض ٚاؾٛع ٚايٓوٝإ عً ٢ا٭ْبٝا.)230(٤
6ع مٳ ٵْـقَ ١ٳ ٵٔ ٜـٸع ٞأْ٘ أعًِ َٔ ا٭ْبٝا.)231(٤
7ع نؿل اٱقلاك ببعض ا٭ْبٝا ٤ؿ ٕٚبعِٔٗ اٯػل(.)232
8ع نؿل ا٫عتكاؿ بٓبٛٸ ٠ايٓيبٸ قبٌ ْن ٍٚايٛس ٞعً.)233(٘ٝ
9ع ًلط اٱه ّ٬اٱقلاك بٓبٛٸ ٠ايٓيبٸ قُـ|(.)234
10ع أؾًٔٝٸ ١ايٓيبٸ عً ٢غري.)235(ٙ
11ع ٚدٛب ؼه ِٝايٓيبٸ يف املٌادلات ايـٚ ١ٜٝٓايـْ.)236(١ٜٛٝ
12ع بعح ايٓيبٸ ا٭نلّ| إىل اٱْى ٚاؾٔٸ(.)237
13ع نؿل ٚقتٌ ايوابٸ يًٓيبٸ َٔ املوًُني(.)238
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14ع نؿل َٳ ٵٔ بًػ٘ اٱهٚ ّ٬مل ٜٴَ٪ٹ ٵٔ(.)239
15ع نؿل تِشٝض ًلٜع١ٺ غري ًلٜع ١اٱه.)240(ّ٬
16ع علٚز عٝو ×٢إىل ايوُا.)241(٤

7ـ الكَدَر ــــــ
1ع ٚدٛب اٱميإ بايكځـٳك ،ػريًٚ ٙلٸ.)242(ٙ
2ع قـك ٠اهلل عً ٢نٌٸ ًٚ ،٤ٞعً ٢أؾعاٍ ايعباؿ أٜٔاڄ(.)243
3ع عًِ اهلل بأسـاخ املوتكبٌ(.)244
4ع توذ ٌٝأسٛاٍ اـًل يف ايًٛغ احملؿٛظ(.)245
5ع تٛقچـ نٌٸ ً٤ٞٺ عً ١٦ٌَٝ ٢اهلل(.)246
6ع أؾعاٍ ايعباؿ كًٛق.)247(١
7ع قـك ١٦ٌَٝٚ ٠ايعباؿ عً ٢ا٭ؾعاٍ(.)248
8ع تٓن ٜ٘اهلل َٔ ايعًِ(.)249
9ع اهلـاٚ ١ٜائ٬ي َٔ ١اهلل(.)250
10ع تأثري ا٭هباب بكـك ٠اهلل(.)251
11ع بڀ ٕ٬ا٫ستذاز بايكـك ٠يف املعاُ.)252(ٞ

8ـ الكٗاو ٛــــــ
1ع املعاؿ اؾوُاْٞٸ َتٻؿلٷ عً.)253(٘ٝ
2ع ٚدٛب ا٫عتكاؿ بايكٝاَ.)254(١
3ع نؿل َٳ ٵٔ ٜٓهل إعاؿ ٠اـًل(.)255
4ع ايو٪اٍ يف ايكرب سلپ(.)256
5ع ايعقاب ٚايٓع ِٝيف ايكرب عً ٢ايٓؿى ٚاؾوـ سلپ(.)257
6ع ًؿاع ١ايٓيبٸ ا٭نلّ| يف  ّٜٛايكٝاَ.)258(١
ٌل ايٓاي علا٠ڄ فلٻؿ.)259(ٜٔ
7ع سٳ ٵ
()260
8ع اقرتاب ايٌُى يف  ّٜٛايكٝاَ. ١
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ِب املٝنإ يف  ّٜٛايكٝاَ.)261(١
9ع ْٳ ٵ
ٌل ايِشـ يف  ّٜٛايكٝاَ.)262(١
10ع ْٳ ٵ
()263
11ع اؿواب ٚايهتاب يف  ّٜٛايكٝاَ. ١
12ع اؿځ ٵٛض (ْٗل ايهٛثل) يًٓيبٸ سلپ(.)264
13ع ايِلاط سلپ(.)265
14ع ايكٓڀل ٠بعـ ايِلاط سلپ(.)266
15ع ػًٛؿ اؾٓٸٚ ١ايٓاك(.)267

9ـ اإلواؤ ٛاخلالف ٛــــــ
1ع إقاَ ١اؿرٸ ٚاؾٗاؿ ٚاؾُعٚ ١ايعٝـَ ٜٔع ا٭َلاٚ ٤ايو٬طني ،أبلاكاڄ ناْٛا
أّ ؾذٸاكاڄ(.)268
2ع  ٫طاع ١ملؼًٛمڈ يف َعِ ١ٝاـايل(.)269
3ع امللأ ٫ ٠ته ٕٛإَاَاڄ(.)270
4ع َٓني ١اـًؿا ٤ايلاًـ ٜٔبعـ ايٓيبٸ(.)271
5ع ػ٬ؾ ١اـًؿا ٤ايلاًـ.)272(ٜٔ

11ـ ال ِفزَم ــــــ
1ع عـّ دٛام تهؿري ايؿٹلٳم(.)273
2ع دٛام قتاٍ اـٛاكز(.)274
3ع نؿل ٚدٛام قتٌ ايؿٹ ٳلم اييت  ٫تًتنّ بعٛاٖل اٱه ّ٬املتٛاتل.)275(٠
4ع عـّ دٛام تبـٜع ٚتؿوٝل ايؿٹ ٳلم املكاتً َٔ ١املوًُني(.)276
5ع عـّ دٛام تهؿري َلد ١٦ايؿكٗا( ٤ا٭سٓاف)(.)277
6ع نؿل ايؿلق ١ايِٓري( ١ٜايق٪ٜ ٜٔيڍٗ ٕٛعًٝٸ ڄا×)(.)278

املكال ٛالجاٌٗ :ٛاملضمَّىات األخالقٗ ٛــــــ
ْعٌُ يف َا  ًٜٞعً ٢ؾٗله ١املٌرتنات ا٭ػ٬قٚ ،١ٝبعباك٠ٺ أػل :٣املوًډُات
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ا٭ػ٬قٝٸ ،١عً ٢أهاهني:

1ـ األحادٖح املغرتن ٛــــــ
ب َٔ ث٬ث ١أدنا ٤عٔ فُع ايتكلٜب بني املقاٖب اٱه ،١َٝ٬بعٓٛإ
ُـك نتا ٷ
(ا٭ػ٬م يف ا٭ساؿٜح املٌرتن ١بني ايوٓٸٚ ١ايٌٝعٚ .)١ىتّٸ اؾن٤إ ا٭ٚ ٍٚايجاْٞ
َٓ٘ باـِاٍ اٱهابٚ ١ٝاؿُٝـ ،٠سٝح اًتٌُ ٖقإ اؾن٤إ عً ٢ايلٚاٜات املتعًك١
بجُاْٚ ١ٝمخوني ُؿ ١أػ٬قٚ .١ٝأَا اؾن ٤ايجايح ؾٝؼتّٸ بقنل ا٭ساؿٜح امللتبڀ١
بايِؿات ا٭ػ٬ق ١ٝاملقَٚ ،١َٛقـ اًتٌُ عً ٢ايتعلٜـ بجُاْٚ ١ٝمثاْني ُؿ ١أػ٬ق١ٝ
َقَ ١َٛبا٫هتٓاؿ إىل ا٭ساؿٜحٚ .قـ متٸ تبٜٛب مجٝع ٖق ٙاملٛاكؿ ا٭ػ٬ق ١ٝيف ٖقا
ايهتاب ُٔٓ ،عٓا ٜٔٚعً ٢أهاي اؿلٚف ا٭ظـ.١ٜ
ٚأَا ؾٗله ١نٖ ٬اتني ايڀا٥ؿتني َٔ اـِا ّ٥ا٭ػ٬ق ١ٝؾٗ ٞنُا :ًٜٞ

أـ اخلؾاه األخالقٗ ٛاحملىٕد ٚــــــ
1ع ا٫بت2 ،٤٬ع اٱػ3 ،ْ٬ع اٱسوإ ٚاملعلٚف4 ،ع اٱػا5 ،٤ع ا٭ؿب،
6ع ا٫هتعاف7 ،٠ع ا٫هتػؿاك8 ،ع ا٫هتكاَٚ ١ايجبات9 ،ع اٱطعاّ ٚائٝاؾ10 ،١ع اغتٓاّ
ايعُل ٚايؿلْ11 ،ع ا٭َاْ12 ،١ع ايبٌل ٚايبٌاً13 ،١ع ايبها14 ،٤ع ايتبٝټٔ (ايتشكڊل
َٔ ُشٸ ١ا٭ػباك ٚايتكاكٜل)15 ،ع ايرتغٝب ٚا٫دتٗاؿ يف ايعٌُ16 ،ع ايتوابل
ٚاملواكع17 ،١ع ايتوبٝض18 ،ع ايتكٚ ٣ٛايٛٳ ٳكع19 ،ع ايتٗذټـ ٚقٝاّ ايً20 ،ٌٝع ايتٛهټٌ،
21ع ايتٛآع22 ،ع ايتٛب23 ،١ع ايتٛنڊٌ24 ،ع اؾٛؿ ٚايهلّ25 ،ع دٗاؿ ايٓؿى،
ؤ ايعٔٸ (اؾن٤
نل30 ،ع ايلداٚ ٤سٴ ٵ
26ع اؿًِ27 ،ع اؿٝا28 ،٤ع ايـعا29 ،٤ع ايقٿ ڃ
ا٭ٚٸٍ)31 ،ع ايلٓا ٚايتوً32 ،ِٝع ايلٻ ٵٖبٚ ١اـٛف33 ،ع اينٖـ34 ،ع ايولٚك ٚايؿلغ
سِ،
ٚائشو35 ،ع ايٌذاع36 ،١ع ايٌٗاؿ37 ،٠ع ايِرب38 ،ع ايِـم39 ،ع ًُ ١ايلٻ ٹ
وط44 ،ع ايعنٸ45 ،٠ع ايعؿچ،١
40ع ايُِت41 ،ع ايڀاع42 ،١ع ايعباؿ43 ،٠ع ايعـٍ ٚايكٹ ٵ
46ع ايعٌُ ٚايوع47 ،ٞع غضٸ ايبِل48 ،ع ايػري49 ،٠ع ايكلض50 ،ع ايكٓاع،١
عِ ايػٝغ52 ،ع ايهًِ ايڀٝٸب53 ،ع احملبٸ54 ،١ع ايٓناٖ55 ،١ع ايٌٓاط،
51ع نځ ڃ
56ع ايٓٝٸ57 ،١ع ايٛقاكٚ ،ايڀُأْٚ ،١ٓٝايوه58 ،١ٓٝع ايٝت( ِٝاؾن ٤ايجاْ.)ٞ
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ب ـ اخلؾاه األخالقٗ ٛاملذوٕو ٛــــــ
1ع ا٫هتٗنا2 ،٤ع اٱهلاف3 ،ع اتٸباع اهل4 ،٣ٛع اٱٜقا5 ،٤ع إفاع ١ايؿشٌا،٤
6ع َـٸ ايبِل7 ،ع ا٫ؾرتا8 ،٤ع ا٫نتٓام9 ،ع أنٌ اؿلاّ10 ،ع اٱَٸع11 ،١ع ا٭َٔ َٔ
ڀل،
هل اهلل12 ،ع اْتٗاى اؿڂ ٴلَات13 ،ع اٱٖاْ14 ،١ع ايبؼٌ15 ،ع ايبقا16 ،٠٤ع ايبٳ ځ
ٳَ ڃ
17ع ايبػض18 ،ع ايبٳ ٵػ19 ،ٞع ايبٗتإ20 ،ع ايتبقٜل21 ،ع ايتذوټى22 ،ع ايتشكري،
23ع ايتؼافٍ24 ،ع ايتـابل ٚايتكاطع25 ،ع ايتوٛټٍ26 ،ع ايتڀٝټل27 ،ع ايتعا ٕٚعً ٢اٱثِ
ٚايعـٚإ28 ،ع ايتعـٸٚ ٟا٫عتـا29 ،٤ع ايتعٝري30 ،ع ايتؿلټم31 ،ع ايتٓامع32 ،ع اؾـاٍ،
33ع سبٸ ايـْٝا34 ،ع اؿوـ35 ،ع اؿكـ36 ،ع اــاع37 ،ع اـٝاْ38 ،١ع ايقٍٸ،
39ع ايقْٛب40 ،ع ايلٜا41 ،٤ع ايوباب42 ،ع ايوؼط43 ،ع ايوؿاٖ44 ،١ع ه ٤ٛاـًل،
45ع ه ٤ٛايع ٸٔ46 ،ع ايٌضٸ47 ،ع ًلب اـُل48 ،ع ايٌلٸ49 ،ع ايٌُات50 ،١ع ايڀػٝإ،
51ع ايڀُع52 ،ع ط ٍٛا٭ٌَ53 ،ع ايعًِ54 ،ع ايعتٛٸ55 ،ع ايعذب56 ،ع ايعـٚإ،
57ع ايعِٝإ58 ،ع عكٛم ايٛايـ59 ،ٜٔع ايػـك60 ،ع ايػلٚك61 ،ع ايػٍٸ62 ،ع ايػٔب،
63ع ايػؿً64 ،١ع ايػٌٸ ٚايػً65 ،ٍٛع ايػـك66 ،ع ايػٞٸ ٚاٱغٛا67 ،٤ع ايؿذٛك،
68ع ايؿشٍ69 ،ع ايؿؼل ٚاـ70 ،٤٬ٝع ايؿواؿ71 ،ع ايؿوٛم72 ،ع قڀٝع ١ايلسِ،
73ع ايهٹ ٵبل74 ،ع ايهوٌ75 ،ع نؿلإ ايٓعُ76 ،١ع ايهٝـ77 ،ع ايً78 ،ّ٪ع ايًػ،ٛ
هل83 ،ع ايٓؿام،
79ع ايًٗٚ ٛايًعب80 ،ع ايتذاٖل باملعِ81 ،١ٝع امللا82 ،٤ع املځ ڃ
ذل87 ،ع اهلځ ٵُن ٚايًډ ٵُن88 ،ع ايٝأي ٚايكٓٛط.
84ع ْكض ايعٗـ85 ،ع ايُٓ86 ،١ُٝع اهلځ ٵ

2ـ نتب األخالم ــــــ
حلضٍَ( ٛالفاضم ،)ٛاعتىاداً عم ٜاملؾادر اإلصالوّٗ )279(ٛــــــ
أـ ددٔه األخالم ا َ
توًوٌ

ايؿٔ١ًٝ

ابٔ أب ٞايلبٝع

ايٓلاقٞ

ابٔ عـٟ

ابٔ َوهٜ٘ٛ

ايػنايٞ

ابٔ علبٞ

2

ايعؿچ١

*

*

*

3

ايٌذاع١

*

*

*

اٱبٌٞٗٝ

*

اجملُٛع

1

اؿهُ١

*

2
*

*

5
3

نصوص معاصرة ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيف  0202م ـ  1441هـ

توًوٌ

ايؿٔ١ًٝ

ابٔ أب ٞايلبٝع

ايٓلاقٞ

ابٔ عـٟ

ابٔ َوهٜ٘ٛ

ايػنايٞ

ابٔ علبٞ

اٱبٌٞٗٝ

*

اجملُٛع

4

ايعـاي١

*

*

*

*

5

5

هرت ايعٛٝب

*

1

6

ايوعٚ ٞاؾـٸ

*

1

7

ايِ٬غ

*

8

ايِـم

*

9

اٱػْ٬

*

10

اؿًِ

*

11

ايكٓاع١

*

12

ايلٓا

*

13

ايٌلف

*

*
*

*

2
3
1
2

*

1

*

2

*
*

14

ايِرب

*

*

*

15

ا٫تٸنإ

*

*

*

2
*

4
3

16

ايِـاق١

*

*

*

3

17

ايٌؿك١

*

*

*

3

18

ايٛؾا٤

*

*

2

19

نعِ ايػٝغ

*

*

4

20

أؿا ٤ا٭َاْ١

*

*

*

*

2

21

سؿغ ايولٸ

*

*

*

3

22

ايتٛآع

*

*

*

3

23

ايبٌل

*

*

24

ا٫بتواّ

*

25

سؤ ايٓٝٸ١

*

26

ايهلّ

*

2
1

*
*

*

2
*

4

27

ايتٓاؾى

*

*

2

28

عًٛٸ اهلُٸ١

*

*

2

29

اؿٝا٤

*

30

سبٸ اـري

*

1

31

ايوعٚ ٞاؾـ

*

1

*

2
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توًوٌ
35

ايعڀـ

*

1

36

سؤ ا٫هتُاع

*

1

37

ا٫عتقاك

*

1

38

ؼُٸٌ ا٭ف٣

*

1

ايٓلاقٞ

34

اؿُـ ٚايٌهل

*

ايػنايٞ

ايؿٔ١ًٝ

ابٔ أب ٞايلبٝع

ابٔ عـٟ

ابٔ َوهٜ٘ٛ

ابٔ علبٞ

اٱبٌٞٗٝ

33

اٱسوإ

*

1
*

اجملُٛع

32

نـٸ ا٭ف٣

*

1
2

39

اؿٝاؿ

*

1

40

ايقنا٤

*

1

41

اٱػا٤

*

1

42

اينٜاك٠

*

1

43

ايٌؿك١

*

1

44

طٗل ايكًب

*

1

45

يڀـ ايٓؿى

*

1

46

سؤ ايعاقب١

*

1

47

ايعؿٚ ٛايِؿض

*

1

48

سؿغ ايعٗـ

*

1

49

ا٫عتقاك

*

1

50

ايجٓا٤

*

1

51

سؤ ايعٌل٠

*

1

ب ـ ددٔه األخالم الكبٗخ( ٛالز ائن) ،اعتىاداً عم ٜالهتب ٔالجكاف ٛاإلصالوّٗ ٛــــــ
توًوٌ

ا٭ػ٬م

ابٔ أب ٞايلبٝع

ايٓلاقٞ

ابٔ عـٟ

ابٔ َوهٜ٘ٛ

ايػنايٞ

ابٔ علبٞ

اٱبٌٞٗٝ

2

اؾٌٗ

*

اجملُٛع

1

اؾځٛٵك

*

*

2
1

نصوص معاصرة ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيف  0202م ـ  1441هـ

توًوٌ

ا٭ػ٬م

ابٔ أب ٞايلبٝع

8

ايتًُچل

*

1

9

إؾٌا ٤ايولٸ

*

10

ايُٓ١ُٝ

*

11

ايٌػب

*

1

12

ايٌُات١

*

1

13

اؾـاٍ

*

1

14

ايوٿشٵل

*

1

15

ا٫هتٗنا٤

*

1

16

ايػٝب١

*

17

ايتُٗ١

*

1

18

املـٜض

*

1

19

ايهقب

*

20

سبٸ اؾاٙ

*

21

ايهوٌ

*

1

22

سبٸ ايجٓا٤

*

1

23

ايلٜا٤

*

1

24

ايٓؿام

*

1

25

ايبٳڀځل

26

اتٸباع ايٌٗٛات

*

27

اؿلْ

*

28

ا٫بتقاٍ

*

29

ايػبا٤

*

30

ائذل

*

ايٓلاقٞ

ابٔ عـٟ

ابٔ َوهٜ٘ٛ

7

ائعـ

*

1

ايػنايٞ

6

ايعًِ

*

ابٔ علبٞ

5

اؿوـ

*

*

اٱبٌٞٗٝ

4

ايبؼٌ

*

*

*

*

اجملُٛع

3

اـٛف

*

*

*

4

*

*

*

6

*

*

*

5
2

*

*
*

*

3

*

3

*

*

2

*

3

*

2

*

1
1

*
*

*

*

4

*

2

*

3
1
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توًوٌ
34

اـٝاْ١

*

*

35

ايتذٗٸِ

*

*

2

36

اـبح

*

*

2

37

اؿكـ

*

*

3

38

اهتِػاك ايتُٗ١

*

*

2

ايٓلاقٞ

33

ايكو٠ٛ

*

*

2

ايػنايٞ

ا٭ػ٬م

ابٔ أب ٞايلبٝع

ابٔ عـٟ

ابٔ َوهٜ٘ٛ

ابٔ علبٞ

اٱبٌٞٗٝ

32

ايعٌل

*

*

2

*

*

اجملُٛع

31

قًچ ١اـرب٠

*

*

2

3

39

اؿُل

*

1

40

ايتٗإٚ

*

1

41

اٱهلاف

*

1

42

ايتهبټل

*

43

ايعٴذب

*

44

ايلٜا٤

*

1

45

ايػٔب

*

1

46

سبٸ املاٍ

*

1

47

ايٛقاس١

*

*

*

3

*

2

1

48

اـٝاْ١

*

*

2

49

عـّ ايِرب

*

*

2

50

سبٸ ايقات

*

*

2

51

ايولق١

*

1

52

ايعـا٠ٚ

*

1

53

ايٓؿل٠

*

1

املكال ٛالجالج :ٛاملضمَّىات الفكّٗ ٛــــــ
يكـ متٸ تأيٝـ نتبٺ يف َٛٓٛع املوًډُات ايؿكٗٚ .١ٝيف ايبـا ١ٜهٓكـٿّ تكلٜلاڄ
إمجايٝاڄ عٔ ٖق ٙايهتب ،يٓٓتكٌ بعـ فيو إىل ْكٌ َٛاكؿ اٱمجاع باػتِاكڈ.
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1ع َلاتب اٱمجاع يف ايعباؿات ٚاملعاَ٬ت ٚا٫عتكاؿات ،مل٪يڍؿ٘ :ابٔ سنّ
ايعاٖل 384( ٟع ٖ456ع).
يكـ متٸ يف ٖقا ايهتاب ؾٗله ١املٛاكؿ اجملُع عًٗٝا بني املوًُني يف فاٍ
ايعباؿات ٚاملعاَ٬ت ٚايعكا٥ـ ،بًؿغ« :اتٸؿكٛا» «ٚأمجعٛا»ٚ .قـ بًؼ عـؿ ٖق ٙاملٛاكؿ يف
ٖقا ايهتاب َٛ 1081كؿاڄ.
2ع امل٪تًـ َٔ املؼتًـ بني أُ٥ٸ ١ايوٻځًـ ،مل٪يڍؿ٘ :أَني اٱه ّ٬ايڀربه.ٞ
ٖٚقا ايهتاب ٖ ٛتًؼّٝٴ نتاب اـ٬ف ،يًٌٝؽ ايڀٛهٚ .ٞقـ قاٍ ايٌٝؽ
ايڀربه ٞيف َكـٸَت٘ :سٝح دعٌ ايٌٝؽ ايڀٛه ٞاٱمجاع ٖ ٛايـي ٌٝايلٝ٥ى يف نتاب
(اـ٬ف) ،ؾكـ أبلم فيو يف ايهجري َٔ املٛاكؿ بًؿغ «إمجاع ايؿلقٚ ;»١إفا نإ
املٛكؿ َٔ َٛاكؿ ا٫ػت٬ف أًاك إىل فيو; ٚإٕٵ مل ٜهٔ ٖٓاى إمجاع يف املوأي ١فنل
َوتٓـاتٺ أػل.٣
ت بقنل ها٥ل املوتٓـات
ت تعابري اٱمجاعٚ ،انتؿٝٵ ٴ
ٜك ٍٛايڀربه :ٞيكـ سقؾڃ ٴ
ت أسٝاْاڄ عقف ا٭ؿيچ ١قً ١ًٝاؾـ.٣ٚ
ا٭ػلٚ ،٣قُٵ ٴ
ٜٚٴ ٳع ٸـ ٖقا ايهتاب ؿٚك٠ڄ يف ؾك٘ اـ٬ف ،متٸ ؾ ٘ٝمجع آكا ٤املقاٖب ايؿكٗ١ٝ
اٱه ٖٛٚ ،١َٝ٬أْؿع يبٝإ ا٫ػت٬ف َٔ املٛاكؿ املوًډُٚ ١اٱمجاع.١ٝ
3ع اٱمجاع عٓـ أُ٥ٸ ١ايوًـ ا٭كبع ،١مل٪يڍؿ٘ :و ٢ٝبٔ قُـ بٔ ٖبريٖ560(٠ع).
ٌٜتٌُ ٖقا ايهتاب عً ٢تكلٜلڈ با٭سهاّ املتٻؿل عًٗٝا َٔ قٹ ٳبٌ ا٭ُ٥ٸ ١ا٭كبع١
عٓـ أٌٖ ايوٓٸ ،١أ :ٟأمحـ بٔ سٓبٌٚ ،أب ٛسٓٝؿَٚ ،١ايو بٔ أْىٚ ،ابٔ إؿكٜى
ب ْاؾع يبٝإ املوًډُات; ؾكـ متٸ يف ٖقا ايهتاب تكلٜل املٛاكؿ املتٻؿل
ايٌاؾع ٖٛٚ .ٞنتا ٷ
عًٗٝا عً ٢تلتٝب ا٭بٛاب ايؿكٗ ١ٝباػتِاكڈٚ ،أًاك يف بعض ا٭سٝإ إىل ا٫ػت٬ف بني
املقاٖب ايؿكٗ ١ٝأٜٔاڄ .إٕ أهًٛب ٖقا ايهتاب ًب٘ٝٷ بأهًٛب َلاتب اٱمجاع٫ ،بٔ
سنّ ايعاٖلَ ،ٟع ؾاكم إٔ َ٪يڍـ ٖقا ايهتاب قـ مجع ايهجري َٔ ايعٓا ٜٔٚايلٝ٥و١
يف ايهتب ايؿكٗ ُٔٓ ١ٝايعٓا ٜٔٚايعاَٸ .١ؾعً ٢هب ٌٝاملجاٍ :فنل ُٓٔ نتاب ايبٛٝع
مجٝع عٓا ٜٔٚاملعاَ٬ت َٔ ،قب :ٌٝايلٖٔ ٚاؿٛايٚ ١املٌاكنَٚ ١ا إىل فيوٚ .يف فٌٜ
نتاب املواقا ٠فنل َٛاكؿ َٔ قب :ٌٝايٛقـ ٚاٱكخ ٚإسٝا ٤املٛاتٚ .قـ بًػت
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اٱسِا ١ٝ٥اٱمجاي ١ٝيًُٛاكؿ ايؿكٗ ١ٝاملوًډُ ١يف ٖقا ايهتاب َٛ 926كؿاڄ.
4ع َٛهٛع ١اٱمجاع يف ايؿك٘ اٱه ،َٞ٬مل٪يڍؿ٘ :هعـ ٟأب ٛسبٝب (يف ث٬ث١
فًډـات).
ٜعٛؿ تاكٜؽ تأيٝـ ٖقا ايهتاب إىل ايعاّ ٖ1374عٚ .قـ ُـكت طبعت٘ ايلابعَ ١ع
بعض اٱُ٬سات ٚاٱٓاؾات هٖٓ1419 ١ع  ،ّ1999 /عٔ ؿاك ايؿهل يف ؿٌَلٚ .قاٍ
َ٪يڍؿ٘ يف َكـٸَت٘ ،بعـ بٝإ َلاتب اٱمجاع :إٕ اٱمجاع تاك٠ڄ ٜه ٖٛ ٕٛإمجاع
املوًُني; ٚتاك٠ڄ إمجاع ايِشابٚ ;١تاك ٠إمجاع أٌٖ ايعًِ; َٚا إىل فيوَ ،كـٿَاڄ يقيو
دـ٫ٚڄَ ،بٝٿٓاڄ عـؿ نٌٸ ٚاسـٺ َٔ ٖق ٙاملٛاكؿ عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
1ع إمجاع املوًُني َٛ 811كؿاڄ.
2ع إمجاع ايِشابَٛ 354 ١كؿاڄ.
3ع إمجاع أٌٖ ايعًِ َٛ 2447كؿاڄ.
ـ َٔ ايِشابَٛ 666 ١كؿاڄ.
4ع ق ٍٛايِشابٞٸ ايق ٟيٝى ي٘ كاي ٷ
5ع ْؿ ٞاـ٬ف َٛ 2657كؿاڄ.
ٚفُٛع املٛاكؿ املتكـٸََٛ 13906 ١كؿاڄٚ .قـ ؾٗلي امل٪يڍـ يف ٖقا ايهتاب
َٛاكؿ اٱمجاع عً ٢ايتوًوٌ ا٭ظـ ،ٟباؿ٥اڄ َٔ «آٍ ايبٝت»ٚ ،ػامتاڄ بع « ّٜٛايكٝاَ.»١
ت إساي ١مجٝع املٛاكؿ إىل ايهتب ايؿكٗ.١ٝ
ٚقـ فنل فيو ُٓٔ  4587ؾكلٚ ،٠متډ ٵ
5ع إمجاعٝٸات ؾك٘ ايٌٝعٚ ١أسٛط ا٭قٛاٍ َٔ أسهاّ ايٌلٜع ،١مل٪يڍؿ٘ :إمساعٌٝ
اؿوٝين امللعٌٖ1415( ٞع).
ٚقـ اًتٌُ ٖقا ايهتاب عً ٢ػَِ ْٛوا ٌ٥ايِٚ ٠٬ايڀٗاك ٠ؾكط ٖٛٚ .يف
سكٝكت٘ عباك څ ٠عٔ ؿٚك ٠ؾك٘ٺ اهتـ٫يٞٸ كتِل ٖٛٚ .بٓا٤ٶ عًَ ٢ا فنل٪َ ٙيڍؿ٘ يف
ذ ٳُع عًٗٝا عٓـ ايٌٝع ،١أٜٓ ٚكٌ ا٭سهاّ املڀابك١
املكـٸَ ١إَا إٔ ٜقنل ا٭قٛاٍ املڂ ٵ
ي٬ستٝاطٚ .بڀبٝع ١اؿاٍ ؾإٕ ا٭َل مل ٜهٔ نقيو َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ ،١ٝبٌ يف َٛاكؿ
ا٫ػت٬ف بني ايٌٝعٚ ١أٌٖ ايوٓٸ ١ع َٔ قب :ٌٝايتهتټـ يف ايِٚ ،٠٬ق :ٍٛآَني،
ٚايٌٗاؿ ٠ايجايجٚ ،١املٛاكؿ املٌابٗ ١ع مل ًٜتنّ با٭ٌُ املتكـٿّ.
6ع َٛهٛع ١اٱمجاع يف ؾك٘ اٱَاَٝٸ ،١مل٪يڍؿ٘ :أمحـ َبًڍػٖ1425( ٞع).
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يكـ اًتٌُ ٖقا ايهتاب عً ٢املٛاكؿ اييت اؿټع ٞاٱمجاع عًٗٝا يف ايهتب
ايؿكٗ ١ٝعٓـ اٱَاَٝٸ ١املٌتًُ ١عً ٢ا٭ُ ٍٛاملتًكچاٚ ،٠نقيو نتب ايؿك٘ ايتؿلٜعٞ
أٜٔاڄ .ثِٸ تعلٻض إىل بٝإ ايٓاقًني يٲمجاعٚ ،أيؿاظ ْكٌ اٱمجاعٖٓٚ .اى يف اـتاّ ْكـٷ
كتِل عً ٢ؿع ٣ٛاٱمجاع.
وت ٟٛاؾن ٤ا٭ٚٸٍ َٔ ٖقا ايهتاب عًَ ٢باسح ايڀٗاكٚ ،٠عح ؾ221 ٘ٝ
ؾلعاڄ يـع ٣ٛاٱمجاع .ميهٔ ا٫هتؿاؿٖ َٔ ٠قا ايهتاب يف اهتؼلاز املٛاكؿ ايؿكٗ١ٝ
املوًډُ ١يف ايؿلٚعات.
7ع إمجاعات ابٔ عبـ ايربٸ يف ايعباؿات (فًچـإ) ،مل٪يڍؿ٘ :عبـ اهلل بٔ املباكى
(ٖ1420ع .)ّ1999 /
يكـ تُٔٻٔ ٖقا ايهتاب فنل َٛاكؿ ْكٌ اٱمجاع يف َ٪يډؿات ابٔ عبـ ايربٸ يف
ايعباؿات َٔ َ٪يډؿاتَ٘ ،ع ِٓٸ ا٭قٛاٍ املؼايؿ ١أ ٚاملٛاؾكٚ ،١نقيو َوتٓـاتٗا ،إىل
نٌٸ عحٺ.
ٚميهٔ هلقا ايهتاب إٔ ٜهْ ٕٛاؾعاڄ يف تٌؼ ّٝاملٛاكؿ ايؿكٗ ١ٝاملوًډُ.)280(١
ٚبعـ ايتعلٜـ بٗق ٙايهتب ْٓتكٌ اٯٕ إىل تكلٜل ؾٗله ١باملوا ٌ٥اٱمجاعٝٸ ١يف
ايؿك٘ عً ٢أهاي ث٬ث ١نتب:

1ـ ددٔه األحهاً اجملىع عمّٗا ،طبكاً لـ (نتاب وزاتب اإلمجاع) ،البَ حشً الظاِز ٙــــــ
( )281

ايڀٗاك٠

( )282

َٛ 10اكؿ

ايِ٠٬

َٛ 60كؿاڄ

اؾٓا٥ن

َٛ 3اكؿ

ايننا٠

َٛ 31كؿاڄ

ايلنام طايهٓن ٚاملعاؿٕص

َٛ 31كؿاڄ

ايِّٛ

َٛ 24كؿاڄ

ا٫عتهاف

َٛ 3اكؿ

اؿرٸ

َٛ 50كؿاڄ

ايكٔا٤

َٛ 23كؿاڄ

ايٌٗاؿات ًَٚشكاتٗا

َٛ 41كؿاڄ
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ايتؿًٝى

َٛكؿ ٚاسـ

اؿځذٵل

َٛ 3اكؿ

ايػِب

َٛ 6اكؿ

ايًكڀ١

َٛ 6اكؿ

ايعتل

َٛكؿ ٚاسـ

املناكعٚ ١املواقا٠

َٛكؿ ٚاسـ

اٱداك٠

َٛكؿ ٚاسـ

ايًكٝط

َٛكؿ ٚاسـ

ايًِض

َٛكؿ ٚاسـ

ايلٖٔ

َٛ 3اكؿ

اٱنلاٙ

َٛكؿإ

ايٛؿٜع١

َٛ 3اكؿ

ايٛناي١

َٛ 3اكؿ

اؿٛاي١

َٛكؿ ٚاسـ

ايهؿاي١

َٛ 4اكؿ

ايٓهاغ

َٛ 55كؿاڄ

اٱ٤٬ٜ

َٛكؿإ

ايڀ٬م ٚاـًع

َٛ 16كؿاڄ

ايڀ٬م ايلدعٞ

أكبعَٛ ١اكؿ

ايعـٸ٠

َٛ 22كؿاڄ

ا٫هتربا٤

َٛ 3اكؿ

َٛاًُ ١ايعـٸ٠

َٛكؿ ٚاسـ

ايلٓاع ٚايٓؿكٚ ١اؿٔاْ١

َٛ 13كؿاڄ

ايًعإ

َٛ 4اكؿ

ايعٗاك

َٛ 7اكؿ

اػت٬ف اينٚدني

َٛكؿإ

ايبٛٝع

َٛ 57كؿاڄ

ايٌؿع١

َٛ 57كؿاڄ

ايٌلان١

َٛ 7اكؿ

ايكلاض

َٛ 15كؿاڄ

ايكلض

َٛ 5اكؿ

ايعاك١ٜ

َٛ 4اكؿ
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إسٝا ٤املٛات

َٛ 4اكؿ

ايِـق١

َٛ 18كؿاڄ

ايؿلا٥ض (اٱكخ)

َٛ 113كؿاڄ

ايُٛاٜا

َٛ 30كؿاڄ

ؾځٞٵ ٤اؾٗاؿ ٚايوري

َٛ 6اكؿ

اٱَاَ١

َٛ 18كؿاڄ

اؿـٚؿ

َٛ 55كؿاڄ

ا٭ًلب١

َٛ 4اكؿ

ايـَا٤

َٛ 20كؿاڄ

ايـٿٜٳات ٚايعكٛبات

َٛ 34كؿاڄ

ايِٝـ ٚايقباس١

َٛ 101كؿاڄ

ايوبل ٚايلَا١ٜ

َٛ 4اكؿ

ا٭ميإ ٚايٓقٚك

َٛ 16كؿاڄ

ايعتل

َٛ 27كؿاڄ

باب (ايبٳـٳٍ ٚايعٓٛإ)

َٛ 3اكؿ

2ـ قائى ٛاألحهاً اجملىع عمّٗا ،طبكاً لهتاب (اإلمجاع عٍد أئىّ ٛالضَّمَف األربع )ٛــــــ
نتاب ايڀٗاك٠

َٛ 5اكؿ

باب إماي ١ايٓذاه١

َٛكؿ ٚاسـ

باب اٯْ١ٝ

َٛ 9اكؿ

باب يف اي٤ٛٓٛ

َٛ 3اكؿ

باب ايوٛاى ٚايٓ ١ٝيف كؾع اؿـخ

َٛ 16كؿاڄ

باب َا ٜٓكض اي٤ٛٓٛ

َٛ 7اكؿ

باب ايػوٌ

َٛ 6اكؿ

باب ايتُِٝ

َٛ 10اكؿ

باب املوض عً ٢اـؿني

َٛ 9اكؿ

باب اؿٝض

َٛ 7اكؿ

نتاب ايِ( ٠٬باب ُؿ ١ايِ)٠٬

َٛ 14كؿاڄ

باب ا٭فإ

َٛ 14كؿاڄ

باب هرت ايعٛك٠

َٛ 11كؿاڄ

باب فنل سـٸ ايعٛك٠

َٛكؿإ
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باب ًلٚط ايِ٠٬

َٛ 30كؿاڄ

باب ُ ٠٬اؾُاع١

َٛكؿ ٚاسـ

باب هذٛؿ ايت٠ٚ٬

َٛكؿإ

باب َا ٜٴبڀٌ ايَِٚ ٠٬ا ٜهل ٙؾٗٝا

َٛ 7اكؿ

باب َا هٛم ؾ ٘ٝايِ( ٠٬فنل هذٛؿ ايوٗ)ٛ

َٛكؿإ

باب قٔا ٤ايؿٛا٥ت

َٛكؿإ

باب ايكٓٛت

َٛكؿإ

باب ايٓٛاؾٌ ايلاتب١

َٛكؿ ٚٚاسـ

باب يف اٱَاََٚ ١ٳٔٵ ٖ ٛأسلٸ باٱَاَ١

َٛ 6اكؿ

باب َٳٔٵ قِٻل ايِ٠٬

َٛ 4اكؿ

باب مجع ايِ٠٬

َٛكؿ ٚاسـ

باب ُ ٠٬اؾُع١

َٛ 6اكؿ

باب غوٌ اؾُع١

َٛ 5اكؿ

باب ُ ٠٬ايعٝـٜٔ

َٛ 8اكؿ

باب ُ ٠٬اـٛف

َٛ 6اكؿ

باب ُ ٠٬ايهوٛف

َٛكؿ ٚاسـ

باب ُ ٠٬ا٫هتوكا٤

َٛكؿإ

باب ُ ٠٬اؾٓا٥ن َٚا ٜتعًډل باملٝت

َٛكؿ ٚاسـ

فنل ايػوٌ يًُٝت

َٛ 9اكؿ

باب َٳٔٵ ٖ ٛأسلٸ باٱَاَ ١عً ٢املٝت

َٛ 7اكؿ

باب ايٌٗٝـ

َٛ 8اكؿ

باب ايننا٠

َٛ 12كؿاڄ

باب منا ٠املاٍ

َٛ 11كؿاڄ

باب ايعٴٌٵل

َٛكؿإ

باب َا دا ٤يف ايلنام

َٛ 6اكؿ

باب ايننا ٠ايؿڀل٠

َٛ 15كؿاڄ

باب تؿلق ١ايننا٠

َٛ 10اكؿ

نتاب ايِّٛ

َٛ 64كؿاڄ

باب ا٫عتهاف

َٛ 18كؿاڄ

نتاب اؿر

َٛ 11كؿاڄ

باب املٛاقٝت

َٛكؿ ٚاسـ

باب اٱسلاّ ٚايتًب١ٝ

َٛ 5اكؿ
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باب ايعٴُٵل٠

َٛ 17كؿاڄ

باب دٓاٜات اؿرٸ

َٛ 31كؿاڄ

نتاب ا٭ٓش١ٝ

َٛ 19كؿاڄ

باب ايعكٝك١

َٛكؿإ

باب َا دا ٤يف اـتإ

َٛكؿ ٚاسـ

نتاب ايبٛٝع

َٛ 17كؿاڄ

باب ايلٜا٤

َٛ 16كؿاڄ

باب بٝع ا٭ُٚ ٍٛايجُاك

َٛ 7اكؿ

باب بٝع املِلٸا٠

َٛ 3اكؿ

باب يف ا٫هتربا٤

َٛكؿإ

باب يف امللاع١

َٛ 17كؿاڄ

باب ايكلض

َٛ 3اكؿ

باب ُٛك ٠بٝع ايع١ٓٝ

َٛكؿ ٚاسـ

باب بٝع ايػٳلٳك

َٛ 9اكؿ

باب بٝع ايوٻًځِ

َٛ 5اكؿ

باب ايتوعري ٚا٫ستهاك

َٛكؿإ

باب ايلٖإ

َٛ 3اكؿ

باب اؿذل عً ٢املؿًى

َٛ 4اكؿ

باب اؿځذٵل

َٛ 4اكؿ

باب ايًِض

َٛكؿ ٚاسـ

باب ايتٓامع يف اؾـاك

َٛ 5اكؿ

باب اؿٛاي١

َٛكؿإ

باب ائُإ

َٛ 5اكؿ

باب ايٌلن١

َٛكؿإ

باب املٔاكب١

َٛكؿإ

باب ايٛناي١

َٛ 6اكؿ

باب اٱقلاك

َٛ 6اكؿ

باب ايعاك١ٜ

َٛكؿ ٚاسـ

باب ايٛؿٜع١

َٛ 4اكؿ

باب ايػِب

َٛ 8اكؿ

باب ايٌؿع١

َٛكؿإ

باب اٱداك٠

َٛ 5اكؿ
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نتاب املواقا٠

َٛكؿ ٚاسـ

باب إسٝا ٤املٛات

َٛكؿإ

باب ايٛقـ

َٛ 4اكؿ

باب اهلب١

َٛ 5اكؿ

باب ايعٴُٵل٠

َٛكؿ ٚاسـ

باب ايًكڀ١

َٛ 6اكؿ

باب ايًكٝط

َٛ 4اكؿ

باب اؾڂعاي١

َٛكؿ ٚاسـ

باب ايُٝٛٸ١

َٛ 16كؿاڄ

باب ايؿلا٥ض

َٛ 24كؿاڄ

باب َرياخ اي٤٫ٛ

َٛ 10اكؿ

نتاب ايٓهاغ

َٛ 14كؿاڄ

باب ًلٚط ايهؿاي١

َٛ 17كؿاڄ

باب نٝؿٝٸ ١ايِٿـام

َٛكؿ ٚاسـ

باب ايٛي١ُٝ

َٛ 4اكؿ

باب ايٌٓٛم

َٛكؿإ

باب اـًع

َٛكؿإ

باب ايڀ٬م

َٛ 4اكؿ

باب ايهٓاٜات

َٛ 3اكؿ

باب ايلدع١

َٛ 5اكؿ

باب اٱ٤٬ٜ

َٛكؿإ

باب ايعٗاك

َٛ 3اكؿ

باب ايكقف ٚايًعإ

َٛ 5اكؿ

باب ُٛك ٠ايعـٸ٠

َٛ 3اكؿ

باب املؿكٛؿ

َٛكؿإ

باب ايلٓاع

َٛ 10اكؿ

باب ايٓؿكات

َٛ 5اكؿ

باب اؿٔاْ١

َٛكؿإ

باب اؾٓاٜات

َٛ 12كؿاڄ

باب ايواكم

َٛ 4اكؿ

باب ايـٿٜٳ١

َٛ 18كؿاڄ

باب ايكواَ١

َٛكؿ ٚاسـ
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باب ايهؿچاك٠

َٛ 4اكؿ

باب نٝؿ ١ٝايوٿشٵل

َٛكؿ ٚاسـ

باب امللتـٸ ٚاينْـٜل

َٛ 3اكؿ

باب قتاٍ أٌٖ ايبػٞ

َٛ 3اكؿ

باب اؿـٚؿ

َٛ 6اكؿ

باب َا هب يف ايًٛاط ٚغريٙ

َٛ 7اكؿ

ُٛك ٠ايتعنٜل

َٛكؿ ٚاسـ

باب ايولق١

عٌلَٛ ٠اكؿ

باب سهِ قڀچاع ايڀلٜل

َٛ 4اكؿ

باب سـٸ ايٌلب

َٛ 9اكؿ

باب َا َٚ ُٜٔٔا ُٜٔٔ ٫

ععععععع

باب اؾٗاؿ

َٛ 18كؿاڄ

باب اـځلٳاز ٚاؾٹنٵ١ٜ

َٛ 6اكؿ

باب عكـ ايقَٸ١

َٛ 3اكؿ

باب يف َا ٜٓتكض ب٘ ايعـٍ

َٛكؿإ

باب ايِٝـ

َٛ 27كؿاڄ

باب ايوبل ٚايلَا١ٜ

َٛ 4اكؿ

باب ا٭ميإ

َٛ 8اكؿ

باب نؿچاك ٠ا٭ميإ

َٛ 6اكؿ

باب ايٓقك

َٛكؿإ

باب ايكٔا٤

َٛ 3اكؿ

باب املكامس ١يف ايعكاك

َٛكؿ ٚاسـ

باب ايـعا٣ٚ

َٛ 4اكؿ

باب ايٌٗاؿات

َٛ 11كؿاڄ

باب ايعتل

َٛكؿ ٚاسـ

باب ايتـبري

ععععععع

باب ايهتاب١

َٛكؿإ

باب سهِ أَٸٗات ا٭٫ٚؿ

َٛكؿ ٚاسـ

3ـ قائى ٛاألحهاً املُذِىَع عمّٗا ،طبكاً لزؤٖ ٛالغٗذ آؽف احملضين ــــــ
يكـ عُـ ايٌٝؽ قُـ آُـ احملوين إىل ؾٗله ١املٛاكؿ املتٻؿل عًٗٝا َٔ قٹ ٳبٌ
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ايٌٝعٚ ١أٌٖ ايوٓٸ ١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
1ع ايًِٛات ايٛادب ١ؾلٓاڄ يف ايٚ ّٛٝايً ٖٞٚ ،١ًٝمخى ًُٛات (َٔ هبع عٌل٠
كنع :ٖٞٚ ،)١كنعتإ يِ ٠٬ايِبضٚ ،أكبع كنعات يًعٗلٚ ،أكبع كنعات يًعِل،
ٚث٬خ كنعات يًُػلبٚ ،أكبع كنعات يًعٌاَ ،٤ع ايڀٗاكٚ ٠ها٥ل ايٌلا٥ط ا٭ػل.٣
2ع ٚدٛب اهتكباٍ ايهعب ١يف ايِٚ ٠٬ؿؾٔ ا٭َٛات ٚايقٻ ٵبض َٚا إىل فيو.
3ع ٚدٛب ايِ ٠٬عً ٢املځ ٵٝت.
4ع ٚدٛب ُٝاّ ًٗل كَٔإ َٔ نٌٸ عاّڈ.
5ع ٚدٛب منا ٠ا٭َٛاٍٚ ،منا ٠ايؿڀل.٠
6ع ٚدٛب سرٸ بٝت اهلل اؿلاّ عً ٢املوتڀٝع.
7ع ػٴُٵى ايػٓاٚ ِ٥بعض املٛاكؿ ا٭ػل.٣
8ع ٚدٛب اؾٗاؿ; يًـؾاع عٔ ب ١ٔٝاٱهٌْٚ ّ٬ل تعاي.ُ٘ٝ
9ع ٚدٛب ا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهل.
10ع ٚدٛب ػٗٝن املٝت َٔ ،قب :ٌٝايػوٌ ٚايهؿٔ ٚايـؾٔ.
11ع ٚدٛب كؿٸ ايوٚ ،ّ٬اهتشباب ايبـ ٤ب٘.
12ع سلَ ١اٱٖاْٚ ١ايٌتِ ٚايػٝبٚ ١ا٫ؾرتاٚ ٤اٱٓلاك باٯػلٚ ٜٔه ٤ٛايعٔٸ بِٗ.
13ع سلَ ١ايعًِ ٚايػِب ٚايكتٌ ٚايلٜاٚ ٤ايلٿبا.
14ع سلَ ١اينٿْا ٚايًٛاط ٚبعض َكـٸَات فيو.
15ع ٚدٛب اؿذاب عً ٢ايٓوا ٤بايٓوب ١إىل غري احملاكّ.
16ع ُشٸ ١املعاَ٬ت َٔ ،قب :ٌٝايبٝع ٚاٱداكٚ ٠املٔاكبَٚ ١ا إىل فيو.
17ع ين ّٚعكـ ايٓهاغ يف ؼكڊل اينٚدٚ ،١ٝإمايتٗا بايڀ٬مٚٚ ،دٛب ايعـٸ٠
يًُڀًډك.١
18ع ٚدٛب تڀبٝل ا٭سهاّ ٚاؿـٚؿ ٚايـٿ ٳٜات ٚايكِاْ ٚائُإ.
19ع تكو ِٝتلن ١املٝت ٚاملرياخ عً ٢طبل َا دا ٤يف ايكلإٓ ايهلٚ ِٜايوټ ٸٓ١
ايٌلٜؿ.١
ٚايعٌلات َٔ املٛاكؿ ا٭ػل َٔ ٣ايٛادبات ٚاحمللٻَات ٚا٭سهاّ ايٓٛعٝٸ،١
نصوص معاصرة ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيف  0202م ـ  1441هـ

اييت ٜوتـع ٞاهتٝؿاٖ٩ا بأمجعٗا تڀ ٌٜٛايه.)283(ّ٬
إىل ٖٓا عُٳ ٵـْا إىل ؾٗله ١املوا ٌ٥اٱمجاعٝٸ ١يف اجملا٫ت ايج٬ث:ٖٞٚ ،١
ايعكا٥ـ; ٚا٭ػ٬م; ٚايؿك٘ٚ .ميهٔ هلق ٙايؿٗاكي إٔ توتعٌُ يف كهِ َكٛٿَات ايتـٜټٔ.
ٚميهٔ يٓا إٔ ْوتٓتر َٔ ٖق ٙايؿٗاكي كٚ٩ي ايتعاي ِٝاٱه ١َٝ٬املڂذٵ ٳُع عًٗٝا
ٚاملكبٛي َٔ ١قٹ ٳبٌ كتًـ ايؿٹ ٳلم ٚاملقاٖبٚ ،إٔ ا٫ػت٬ؾات ؾُٝا بٗٓٝا تعٛؿ إىل بعض
ايؿلٚع أ ٚتؿوريٖا.

الهىاهش
^
^

نصوص معاصرة ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيف  0202م ـ  1441هـ

Naturalism
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×

)64) cyber war.
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املدرص ٛالتفهٗهّٗٛ
قزاء ٌٌٔ ٚكد
أ .علً رضا تهاردوست
ترجوة :حسي الخرش

وكدّو ٌٛــــــ
إٕ أسـ ايتٝٸاكات ايؿهلٜٸ ١ع ايـٜٝٓٸ ١املعاُل ٠اييت اْبعجت َٔ أكض ػلاهإ تٝا ٷك
محٌ ِٖٻ تلٚه٘ ٚتٝٓٛش٘ أًٗل كَٛم :ٙا٭هتاف قُـ كٓا اؿه ،ُٞٝايق ٟأطًل
عًٖ ٢قا ايتٝٸاك اهِ «املـكه ١ايتؿهٝهٚ .»١ٝبٗقا ا٫هِ اًتٗل يف احملاؾٌ ٚامللانن
ايعًُٝٸٚ .١يهٔٵ ٌٖ اهتعُاٍ يؿغ «َـكه »١يًتؿهٝو ُشٝضٷ أّ أْٸ٘ هب ايتعبري عٓ٘
بًؿغ «تٝٸاك» أ« ٚكٚا»١ٜ؟ ٖقا أَلٷ آػلً ٫ ،إٔ يٓا ب٘ اٯٕ ٖٓا.
ٚيهٔٵ عً ٢أٟٸ تكـٜلڈ ٜٛ ٫دـ ًوڌ يف إٔٸ ا٭هاي ايق ٟتك ّٛعً ٘ٝاملـكه١
ايتؿهٝه ٖٛ ١ٝايؿٌِ ٚايتُٝٝن بني ايڀلم ٚاملٓاٖر املعلؾ ١ٝايج٬ث :١ايعكٌ; ٚايٛس;ٞ
ٚايٌٗٛؿ ايباطين أ ٚايهٌـ.
إٕٸ يًتؿهٝو دقٚك ڄا ٚقٛاعـ يف َلاسٌ كتًؿ َٔ ١اؿٔاك ٠اٱهٚ ،١َٝ٬بني
ايعًُاٚ ٤املؿهڍل ٜٔاملوًُنيٚ .سُٓٝا دا ٤بعـ٥قٺ ا٭هتاف اؿه ;ُٞٝيٌٝلغ «املـكه١
ايتؿهٝه »١ٝعًً ٢هٌ ُٝاغ١ٺ دـٜـ ٠هلق ٙايل ،١ٜ٩أٓاف إىل ؾهل ٠ايتؿهٝو
بني طلم املعلؾ ١ايج٬ثَ ١عٗلاڄ ٌَٛٿقاڄٚ ،فيو بٛهاط ١طلغ َكٛي« :١ايعكٌ ايـٜينٸ
املوتكٌٸ».

يف ايوٓٛات ا٭ػري ٠املآ ١ٝأيچؿت عـٸ ٠نتب يف فاٍ ؿكاهٚ ١ؼً« ٌٝاملـكه١
ايتؿهٝهٚ ،»١ٝاييت دا ٤غايبٗا بڀابعڈ ؾًوؿ ;ٞؾأِٖٸ ٖق ٙاٯثاك ٖ:ٞ
1ع ايعًِ ٚايعكٌ يف ك ١ٜ٩املـكه ١ايتؿهٝه ،١ٝتأيٝـ :ايوٝـ عبٸاي امللتٔ.ٟٛ
2ع املٓٗر ٚايؿهل ،ؿكاه څٚ ١ؼً ٌٝملباْٚ ٞك ٣٩املـكه ١ايتؿهٝهٝٸ ،١تأيٝـ:
ايوٝـ قُـ املٛه.)1(ٟٛ
3ع ْكـ ٚؼًْ ٌٝعل ١ٜايتؿهٝو ،تأيٝـ :قُـ كٓا إكًاؿْٝ ٟا(.)2
4ع نُا ًٜنّ بايڀبع إٔ ْقنل نتاب قِٸ ١ايؿهل ايؿًوؿ ٞيف ايعامل
اٱه َٔ ،َٞ٬تأيٝـ :ايـنتٛك غ ّ٬سوني إبلاٖ ُٞٝؿٜٓاْ ،)3(ٞايق ٟقـ عح
أهى ٖق ٙايٓعلٚ ،١ٜقاّ بٓكـٖاٚ ،يهٔٵ بٌهٌڈ َٛدن ٚكتِلٚ ،بٓشٛڈ غري َباًل.
ٚأَا يف ٖق ٙايؿرت ٠ؾًِ ٜتِٸ ٌْل أٟٸ َ٪يډؿاتٺ ؼً ١ًٝٝداؿٸ ،٠هٛا ٤ناْت يف
ايـؾاع عٔ ٖق ٙاملـكه ١أّ يف ْكـ أهوٗا َٚباْٗٝاٚ .يهٔٵ بايڀبع تٛدـ َ٪يډؿات
ت داْب ا٫ستؿا ٤بٌؼِٝٸ ١ا٭هتاف اؿه ُٞٝبٌهٌڈ أنرب
كتًؿٌَٛٓ ١ك ٠قـ أػقٳ ٵ
َٔ ْؿى اً٫تػاٍ مبوا ٌ٥ايبشح.
ٚ٭دٌ ايتُج ٌٝميهٔ فنل ٖق ٜٔايعٓٛاْني:
1ع ؾًٝوٛف ايعـايْ ،١عل څ ٠يف اؿٝا ٠ايعًُٝٸٚ ١ايعًُٝٸ ١يًع٬چَ ١قُـ كٓا
اؿه َٔ ،ُٞٝتأيٝـ :نل ِٜؾ.ٞٔٝ
2ع طلٜل ايٓٛك ،كه ٍٛاملعلؾٚ ١قا٥ـ املوري ٠ا٭هتاف قُـ كٓا اؿهَٔ ،ُٞٝ
تأيٝـ :قُـ إهؿٓـٜاك.ٟ
3ع ٚنقيو يف قوِڈ َٔ نتاب ْٴٌل أػرياڄ ٖٛٚ ،عذِڈ ُػريٚ ،ف ٚقت ٣ٛثلٟٸ
ٚدـٜـ ،يبٗا ٤ايـ ٜٔػلٸٌَاٖ ،ٞايباسح ايكلآْٚ ٞايعامل املٌٗٛك املعاُل ،بعٓٛإ:
«َٔ ايٌوچ إىل ايٝكني»( ،)4قـ محٌ ؾِٖ ٘ٝٸ ايـؾاع ٚايتأٜٝـ هلق ٙايٓعل.١ٜ
4ع ٖٓٚاى عٌُٷ آػل َٔ أنجل ا٭عُاٍ ؼً٬ٝڄ ٚدـٸ ڄ ٠يف فاٍ َڀايعْٚ ١كـ
«املـكه ١ايتؿهٝهٚ ،»١ٝقـ ْٴٌل أػرياڄٖ ٖٛٚ ،قا ايعٌُ اؿآل بعٓٛإ« :سًِ
ايٓكاَ ،٤ڀايعاتٷ يف املـكه ١ايتؿهٝه ،)5(»١ٝتأيٝـ :ايوٝـ سؤ إه،َٞ٬
ٚتِشٝض :ايوٝـ قُٛؿ ُاؿق.ٞ
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املدرص ٛالتفهٗهّٗٔ ٛبطالُ بعض لٕاسوّا الكّزّٖ ٛــــــ
ِٜلٿغ امل٪يڍـ ع ايوٝـ سؤ إه َٞ٬ع يف ٖقا ايعٌُ بإٔٸ اؿٸعا٤ات املـكه١
ايتؿهٝه ٫ ١ٝتبـَ ٚكٓع١ڄ إىل ٖقا اؿنيٜٝٔٚ .ـ ع بعـ َٛاؾكت٘ عً ٢املباؿ ٨ا٭ٚٸيٝٸ١
يبعض ْكچاؿ ايتؿهٝوْٚ ،تا٥ر بعض اْتكاؿاتِٗ ع :إٕٸ ٖق ٙا٭ٚكام ؽتًـ عٔ ا٭عُاٍ
املٌابٗ ;١ؾإٕٸ ك ١ٜ٩امل٪يڍـ يف ايتشً ٌٝك ٜ٩څ ١تؿهٝهٝٸ.١
ٚبايلغِ َٔ إٔٸ امل٪يڍـ ف ٚتلب١ٝٺ ؾًوؿٝٸ ،١ؾإْ٘ ٪ٜنڍـ أْٸ٘ ٜ ٫لٜـ يف ٖقا ايعٌُ
إٔ ٜٓتكـ ٖق ٙايٓعلَٓ َٔ ١ٜڀًل ايـؾاع عٔ ايؿًوؿ ١ايِـكاٚ ١ٝ٥اؿهُ ١املتعاي،١ٝ
ٚيهٓٸ٘ قـ ُبٸ دٗٛؿ ٙعً ٢بٝإ ايًٛامّ ايكٗلٜٸ ١هلق ٙايٓعلٜٸٚ ،١اييت غؿٌ عٓٗا،
ؾٔٝع إُبع٘ عًٗٝا ٌٜٚؼٿِٗا.
ٚيف ُٓٔ اْتكاؿ امل٪يڍـ يًوًٛى ايٓعلٚ ٟايعًُ ٞيبعض املـاؾعني عٔ
ايتؿهٝهٝٸ ;١إف كأ ٣تِلټؾاتِٗ اْتناعاڄ ؿلٸ أٟٸ ًهٌڈ َٔ أًهاٍ ايٓكـ َٔ قٹ ٳبٌ
كايؿٜ ،ِٗٝك :ٍٛإٕٸ سلٸ ايٓكـ هب إٔ ٜه ٕٛقؿٛظاڄ ،ؾٝذب عًَ ٢ٳ ٵٔ ٜكبٌ
بايؿًوؿ ١أٜٓ ٚكـٖا بٌهٌڈ قاطع إٔ  ٫ميٓعا نُٖ٬ا عٔ إتاس ١ؾلُ ١املكابً ١بايٓكـ
ٚاملٓاقٌ ١ؾُٝا بُٗٓٝا.
ٜٚلنڍن ايهاتب يف نتاب٘ عً ٢قٛكٳ ٵَ ٜٔلننٜٻ ٵ:ٔٝ
ا٭ٚٸٍْ :كـ ْعل ١ٜاملعلؾ ١اؿها ١ٝ٥عٔ املـكه ١ايتؿهٝهٝٸ( ١أ ٟكٚا ١ٜا٭هتاف
قُـ كٓا اؿه.)ُٞٝ
ايجاْْ :ٞكـ أػ٬قٗا.
ٚبٗق ٜٔاحملٛك ٜٔهٝتٸٔض يـٜٓا أْٸ٘ ٌٖ ميهٔ تٌٝٝـ ا٭ؿيچ ١عً ٢ا٫عتكاؿات
ا٭هاه ١ٝهلق ٙاملـكه١؟  ٌٖٚكٴٚعٝت ا٭ُ ٍٛا٭ػ٬ق ١ٝأثٓاً ٤لغ ٚإٜٔاغ ٖق ٙاملـكه١
ٚايـؾاع عٓٗا َٓٚاقٔ ١كايؿٗٝا أّ مل تٴلاعٳ؟ ٚيقيو ؾٗقا امل٪يډـ فُ ٚبػ١ٺ َعلؾ ١ٝع
أػ٬ق.١ٝ
ٚيف إطاك سـٜج٘ يف ٖقا ايهتاب عٔ امللاؿ َٔ «املـكه ١ايتؿهٝهٜ »١ٝكّٛ
امل٪يڍـ عِل ايتكلٜلات ٚايبٝاْات هلق ٙاملـكه ١يف تكلٜل ا٭هتاف قُـ كٓا
اؿه ُٞٝهلا; ؾإٕٸ َـكه ١ػلاهإ ع عـا ا٭هتاف اؿه ُٞٝع قـ قـٻَت ايعـٜـ َٔ
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ايكلا٤ات ٚايبٝاْات هلق ٙايٓعلٜٸ ٖٞٚ ،١ػاكد څ ١عٔ قٛك نَٓ٬ا ٖٓا.
ٜٝٔٚـ أٜٔاڄ ،إٕٸ تكلٜل اؿه ُٞٝ٭ؾهاك ٖق ٙاملـكه ١قـ اًتٌُ عً٢
علض ٚبٝإ َواَ ٌ٥تٓٛٸعٚ ١نجري ،٠بـ٤اڄ َٔ ْكـ ايؿ٬هؿٚ ١ايعلؾا ٤اْتٗا٤ٶ إىل ينّٚ
ايلدٛع إىل ايِٓ ْٛايـ ١ٜٝٓا٭ُٚ .١ًٝيهٔٸ ايهاتب قـ اػتاك يف ٖقا ايهتاب عح
ؿع« ٣ٛايتؿهٝو بني ايج٬ث ١ٝاملعلؾ :١ٝايعكٌ ،ايٛس ،ٞايٌٗٛؿ ايباطين» ؾكط،
ٚادتٓب ايـػ ٍٛيف املوا ٌ٥ا٭ػل.٣

عَكَباتٌ يف وضار الٍكد ــــــ
ٚيف ايوٝام املتكـٿّ أٜٔاڄ ٌٜلغ ايوٝـ سؤ إه َٞ٬ع َ٪يڍـ ايهتاب ع
ايِعٛبات اييت ٚادٗٗا يف َوري عج٘ اؿآل ٖٞٚ ،عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
1ع يٮهـ ايٌـٜـ إٕٸ «ايٓكـ» يف فتُعٓا ٜعاْ َٔ ٞدعً٘ َواٜٚاڄ يًعـا٤
ٚايبػٔاٚ ،٤٭دٌ فيو ٜوًو ايهجري دـٸاڄ َٔ ايٓاي طلٜكاڄ كتًؿاڄ عٔ طلٜل ايٓكـ
ٚؼً ٌٝاملوا ٌ٥ايعًُ ١ٝؾكط.
2ع ٜٔلب ا٫سرتاّ ايٌـٜـ يٮهتاف اؿهٚ ُٞٝأٖـاؾ٘ يف ؼكٝل ايعـاي ١طځ ٵٛقاڄ
ؿْ ٕٚكـ ،ٙممچا هعٌ ْكـ ْعلٜات٘ مبٓني ١ايعـاٚ ٠ٚايبػٔا ٤ي٘ ٚيًعـاي ،١بٌ ٜٚتِٛٻك إٔٸ
ِْل ٠ايعـاي٬َ ١مَ څ ١يًك ٍٛبٓعل ١ٜايتؿهٝوَ ،ع إٔٸ امل٪يڍـ ٜ ٫ٳ ٴعـٸ ايٓكـ ٖٳ ٵتهاڄ
ؿ ٵلَ ١ايٓاي أ ٚإٖاْ١ڄ هلِٚ ،إمنا ٜعترب ٙعاَ٬ڄ يف تٌٓٝط ايعًِ ٚإُ٬غ أػڀاٚ .٘٥بٓكٌ
ڂ
سلټ ځإٔٵ ٜٴ ٻتبٳعٳ﴾ (ْٜٛى:
شلٿ أځ ٳ
ْؿى ا٭هتاف اؿه ُٞٝيكٛي٘ تعاىل﴿ :أځؾځُٳٔٵ ٜٳٗٵـٹ ٟڇإيځ ٢ايڃ ٳ
 )35هـ أ ٸٕ َعٝاك سلَ ١ايٓاي يف َـ ٣اتٸباعِٗ يًشلٸ.
3ع ٜتِٛٸك بعضٴ أِْاك املـكه ١ايتؿهٝه ١ٝإٔٸ ْكـ ٖق ٙاملـكه ١إمنچا ْٖ ٛكـٷ
٭ٌُ اٱهٚ ،ّ٬ػاه ٷل عً ٢أٌٖ ايبٝت ٚا٭ُ٥ٸ ١ا٭طٗاك^ .إْٸِٗ بهٌٸ ُلاس١ٺ
ٜعتربَ ٕٚـكهتِٗ عني اٱهٚ ،ّ٬عً ٢اعتكاؿٺ بإٔٸ «سكٝك ١املٓٗر ايتؿهٝه ٞأَلٷ
َواٚڈ يٓؿى اٱهَٚ ّ٬عاٖل ;ٙأ ٟايكلإٓ ٚاؿـٜح ،ايهتاب ٚايوٓٸَ ،١عاكف ايكلإٓ
ٚتعاي ِٝأٌٖ ايبٝت^ ٚػ ١ُ٬نٌٸ َا ٜٴوتؿاؿ َٔ ايجكًني»(ٚ .)6ايٓتٝذٖ َٔ ١ق ٙايل١ٜ٩
إٔٸ هبب اعرتآات كايؿٖ ٞق ٙاملـكه ٖٛ ١عـّ اٱساط ١به ّ٬املعَِٛني; إف
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«ايواؿ ٠يٝى عٓـِٖ نجري َلادع١ٺ ٚاًتػاٍ بأساؿٜح آٍ قُٸـ^ َٚعاكؾِٗ
ِل.)7(»١ٜ
اؿځ ٵ
ٚا٭َل اٯػل ٖ ٛإٔٸ ْكـ ايٓاقـ ٜٔع بٓعل املـاؾعني عٔ املـكه ١ايتؿهٝه ١ٝع
يٝى َتٛدٿٗاڄ إيٚ ،ِٗٝإمنا َٖ ٛتٛدٿ٘ٷ إىل ايكلإٓ ايهلٚ ِٜأٌٖ ايبٝت^ٚ .بٓا٤ٶ عً٢
ٖقا ؾُٳ ٵٔ ٜعٌُ عًْ ٢كـ ايتؿهٝهٝني ؾٗ ٛعًِ أ ٚمل ٜعًِ« ،أكاؿ أ ٚمل ٜٴ ڇل ٵؿ ،إْٸُا
ٜتشلٸى يف ؾٔا ٤هٝاهات بين أَٝٸٚ ١بين ايعبٸاي»(.)8
ٚاحملِٸً ١يف ْعلِٖ إٔٸ َٳ ٵٔ ٴ ٜڃك ٹـّ عًْ ٢كـ ٖق ٙاملـكه ١ؾإْٸ٘ هٝتٛكٻط يف ايٌبٗ١
ٚايتټ ٵُٗٚ ،١هٝهَ ٕٛعاْٚاڄ يبين أَٝٸٚ ١بين ايعبٸايً ،عل بقيو أّ مل ٌٜعل.
إٕٸ َڀايع ١أؿبٝٸات بعض احملاَني عٔ ٖق ٙاملـكهٚ ،١ايعباكات اـاُ ١اييت
ٜتـاٚيْٗٛا ،تٓٔض مبعاْ ٞايلعب ٚا٫هتشكاك يٓاقـ ،ِٜٗبٌ ٚتبعح بلها ٌ٥ؼقٜل
إي ِٗٝبأْٸ٘ َٔ املُهٔ إٔ  ٫تٓتٗ ٞايعٛاقب غريڈ.
ٚيف ُٓٔ سـٜح امل٪يڍـ عٔ تكـ ِٜا٫سرتاّ ٚايتكـٜل ؾُٝع أِْاك املـكه١
ايتؿهٝهٜ ١ٝك :ٍٛإٕٸ تٝٸاك ايتؿهٝو تٝٸاكٷ َجٌ غري َٔ ٙايتٝٸاكات ايـٜٝٓٸٚ ١ايؿهلٜٸ ١ع
ٚيٝى أؾٌٔ َِٓٗ ع ،ميتًه ٕٛاؿلٸ يف إٔ ٜـاؾعٛا عٔ أؾهاكِٖ َٚباْٚ ،ِٗٝيهٔٵ
هب إٔ ٜه ٕٛأٜٔاڄ ٖقا اؿلٸ قؿٛظاڄ يػريِٖ ،نُا ٖ ٛقؿٛظڅ هلِ .ؾُٝهٔ
يًذُٝع إٔ ٜبٝٿٔ ْعل ٙسٖ ٍٛق ٙا٭ؾهاك .ؾٜٛ ٬دـ أٟټ إْوإڈ َتعاٍڈ عٔ ايٓكـٖٚ ،قا
ٖ ٛعني اسرتاّ ايعًِ ٚاؿكٝكْ ٫ٚ ،١وُض ٭سـٺ بإٔ ٜؿلض عًٓٝا كأ.ٜ٘

خطٍ ٛالبخح يف الهتاب ــــــ
ٚبعـ املكـٸَ ١بٓ ٢امل٪يڍـ نتاب٘ عً ٢قوُني:
ايكوِ ا٭ٚٸٍ بعٓٛإ« :املـكه ١ايتؿهٝه ،١ٝعلضٷ ٚؼً.»ٌٝ
ٚايكوِ ايجاْ ٞبعٓٛإْ« :كـ أػ٬ق ٞعً ٢املـكه ١ايتؿهٝه.»١ٝ
ٚايكوِ ا٭ٚٸٍ بـٳ ٵٚكَ ٙكوٻِٷ إىل ث٬ث ١ؾِ :ٍٛايؿٌِ ا٭ٚٸٍ بعٓٛإ« :دقٚك ٚأٍُٛ
املـكه ١ايتؿهٝهٚ ;»١ٝايؿٌِ ايجاْ ٞبعٓٛإ« :املـكه ١ايتؿهٝه ١ٝيف هاس ١ايٓكـ»;
ٚايؿٌِ ايجايح بعٓٛإ« :أُ ٍٛاملـكه ١ايتؿهٝه ١ٝيف َلسً ١ايتڀبٝل».
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«دذٔر ٔأؽٕه املدرص ٛالتفهٗهّٗ ،»ٛتكزٖزٌ ٔحتمٗن ــــــ
ٚقـ اًتػٌ امل٪يڍـ يف ايؿٌِ ا٭ٚٸٍ َٔ ايكوِ ا٭ٚٸٍ بتكلٜل ٚؼً« ٌٝدقٚك
ٚأُ ٍٛاملـكه ١ايتؿهٝهٚ .»١ٝا٭َل اي٬ؾت يْ٬تبا ٙيف ٖقا ايؿٌِ ٖ ٛإٔٸ امل٪يڍـ
٪ٜنڍـ عًٖ ٢ق ٙايؿهل« :٠بايلغِ َٔ إٔٸ ا٭هتاف اؿهٜ ُٞٝعترب ْؿو٘ اَتـاؿاڄ ملٓٗر
َ٪هٿو ٞاملـكه ١ايتؿهٝهٚ ،١ٝإٔٸ أؾهاكَ ٙتڀابك١څ َع أؾهاك هابك ،٘ٝإ ٫أْٸ٘
بٓعلْا قـ أسـخ بعض ايتػٝريات يف تًو ا٭ؾهاكٚ ،قـٻّ قلا ٤ڄ ٠دـٜـ ٠هلق ٙاملـكه.»١
ٜٚك ٍٛبٌهٌڈ ُلٜض« :تًو املـكه ١اييت ْعلؾٗا يف ٖقا ايعِل باهِ املـكه١
ايتؿهٝهٜٓ ٫ ١ٝبػ ٞإٔ متوبٗا ً٦ٝڄا ٚاسـاڄ َع َا طلس٘ َ٪هٿوٖ ٛق ٙاملـكه.١
ٚيف َتابع ١يكلا ٠٤ا٭هتاف اؿه ُٞٝهلق ٙاملـكه ١كأ ٣إٔٸ ٖٓاى ث٬خ َواٌ٥
عً ٢ا٭قٌٸ ىتًـ ؾٗٝا َع ك٪َ ١ٜ٩هٿوٖ ٞقا املٓٗر:
أع ايٓوب ١بني ايٛسٚ ٞايعكٌ ٚايهٌـ.
ب ع اٖ٫تُاّ بايؿًوؿٚ ١ايؿ٬هؿ.١
ز ع املځ ٳـٜات ايوٝاه ١ٝع ا٫دتُاع ١ٝيًُـكه ١ايتؿهٝه.١ٝ
ٜك ٍٛإه َٞ٬س ٍٛاملوأي ١ا٭ٚىل :إٕٸ َ٪هٿى املـكه ١ايتؿهٝه )9(١ٝنإ
ٜعترب طلٜل ايـٿَٓ ٜٔؿِ٬ڄ بايهاٌَ عٔ طلٜل ايعكٌ ٚايعلؾإ٪ٜٚ .نڍـ عًٖ ٢قا
ا٭ٌُ بإٔٸ «ايعً ّٛاٱهلْ ١ٝنيت ٱبڀاٍ ايعً ّٛايبٌل«ٚ ،)10(»١ٜهٓؽ ايعً ّٛاٱهل١ٝ
َتُاٜن ٠بتُاَٗا عٔ ايعً ّٛايبٌل«ٚ ،)11(»١ٜايعً ّٛايبٌل َٔ ١ٜأٚٸهلا إىل آػلٖا دٌٗ
ٚظٚ .)12(»ّ٬أَا ا٭هتاف اؿه ،ُٞٝؾبايلغِ َٔ تأنٝـ ٙعً ٢ايتبا ٜٔايهًچ ٞبني ٖقٙ
املٓاٖر ايج٬ث ١يف تكلٜل ٙهلقا ا٭ٌُ ،إ ٫أْٸ٘ أسٝاْ ڄا ٜـٸع ٞبإٔٸ «ايٓوب ١بني ايؿًوؿ١
اٱهل ١ٝاٱهَٝ٬ٸٚ ١ايٛس ٞايكلآْ ٞيٝوت ْوب ١ايتبا ٜٔايهًچٚ ،ٞإمنا ٖ ٞعـّ ايتواٟٚ
ايهًچٚ .)13(»ٞعًٖ ٢قا ا٭هاي ٖٓاى عـ ٚٷٍ ٚآض عٓـ ٙعٔ املبٓ ٢ا٭ًُٞٸ يًتؿهٝو.
ٚأَا عٔ املوأي ١ايجاْ ١ٝؾامل٪هٿو ٕٛا٭ٚا ٌ٥يًُـكه ١ايتؿهٝه ١ٝناْٛا
ٜعترب ٕٚايؿًوؿٚ ١ايعلؾإ أَلاڄ ػاكداڄ عٔ اٱه ،ّ٬بٌ َػاٜلاڄ يًـٿ٪ٜٚ ،ٜٔنڍـ ٕٚعً٢
إٔٸ اـًؿا ٤قـ كٚٻدٛا ٖق ٙايعً ّٛ٭دٌ قاُل ٠أٌٖ ايبٝت^َٓٚ ،ع ايٓاي َٔ ايلدٛع
إىل ه٬ي ١ايٛس ،ٞبُٓٝا ؽتًـ ك ١ٜ٩ا٭هتاف اؿه ُٞٝهلق ٙاملوأي ١عٔ ك١ٜ٩
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امل٪هٿوني ا٭ٚا ٌ٥يًُـكه ١ايتؿهٝهٜ ،١ٝك ٍٛإه« :َٞ٬إْٸ٘ يف َٛآع كتًؿ ِٜ ١ٸل
عً ٢إٔٸ يًؿًوؿٚ ١ايعلؾإ ق١ُٝڄ َٚكاَ ڄاٚ ،املـكه ١ايتؿهٝه ١ٝيٝوت يف ُٳ ٳـؿ ْؿُٗٝا،
بٌ يف ُـؿ تأطري سـٚؿُٖاٚ .بٓا٤ٶ عًٖ ٢قا ؾكـ عـٍ اؿه ُٞٝعٔ ا٭ٌُ ا٭ُ،ٌٝ
أ« ٟكايؿ ١ايؿًوؿٚ ١ايؿ٬هؿ ،»١ايقَٛ ٖٛ ٟكؿ قبٍٛڈ مل٪هٿى ٖق ٙاملـكه.١
ٚيف بٝإ املوأي ١ايجايجٜ ١بٝٿٔ ايوٝـ سؤ إه َٞ٬إٔٸ قلا ٠٤ا٭هتاف اؿهُٞٝ
يًتؿهٝو ؽتًـ أٜٔاڄ َع ك٪َ ١ٜ٩هٿوٖ ٞق ٙاملـكه ،١ؾٝهتب :ا٫ػت٬ف املِٗٸ يف
ٖقا ايتكلٜل اؾـٜـ يًُـكهَ ٖٛ ١ـ ٣ا٫يتؿات إىل ٳَ ٳـٜاتٗا ايوٝاه ١ٝع ا٫دتُاع ;١ٝإف
مل ٜهٔ ٖٓاى ً٤ٞٷ ٚآض سٛهلا يف آثاك َ٪هٿى ٖق ٙاملـكهٚ ;١أَا يف ؾهل ا٭هتاف
اؿه ُٞٝؾكـ ظٗل اٖ٫تُاّ بايتؿهري احملٛك« :ٟ٭ٕ املـكه ١ايتؿهٝهَ ١ٝبٓٝٸ١څ
عً ٢أُ ٍٛمتٗٝـٚ ١ٜأهى كاهؼ َٔ ١تعاي ِٝايكلإٓ ٚا٭ُٝٚا ٤يف املٛٓٛعات املُٗ١
اؿٝاتٚ ،١ٝتڀلغ ْعلٜٸات يف ايوٝاهٚ ١اجملتُع ٚا٫قتِاؿ ٚايرتب ;١ٝإف  ٫ميهٔ
ت
ُٓاع ١فتُعڈ قلآْ ٞبـْٗٚا»(ٚ .)14وتٌُ إٔٸ ٖق ٙايل ١ٜ٩يٮبعاؿ ا٫دتُاع ١ٝقـ دقبٳ ٵ
بعض ايٓاي إي.٘ٝ
ٚيف َٛاًُ ١عج٘ ٜوتؼًّ امل٪يڍـ َٔ َكاي١ٺ يٮهتاف اؿه ُٞٝمخو ١أٍُٛ
أهاهٝٸ ١يًُـكه ١ايتؿهٝه:ٖٞٚ ،١ٝ
1ع ايؿٌِ بني ايؿًوؿٚ ١ايعلؾإ ٚايـٿ.ٜٔ
2ع عًٛٸ ٚأُاي ١املعلؾ ١ايـ.١ٜٝٓ
3ع اهتٓاؿ املعلؾ ١ايـٜٝٓٸ ١إىل ايكلإٓ ٚاؿـٜح.
4ع ا٫تٸها ٤عً ٢ظاٖل اٯٜات ٚايلٚاٜات.
5ع كؾض أٟٸ ًهٌڈ َٔ أًهاٍ ايتأ.ٌٜٚ

ٌكدٌ ٔحتمٗن ألؽٕه املدرص ٛالتفهٗهّٗ ٛــــــ
ثِٸ ٜٓكـ ٖق ٙا٭ُ ٍٛا٭هاهٚ ١ٝوًڍًٗا ْعلٜٸاڄ َٚعلؾٝٸاڄ ُٓٔ ايؿٌِ ايجأَْ ٞ
ايكوِ ا٭ٚٸٍ ،املعٓ ٕٛبع «املـكه ١ايتؿهٝه ١ٝيف هاس ١ايٓكـ» ; ٚعًُٝٸاڄ َِٚـاقٝٸاڄ يف
ايؿٌِ ايجايح َٔ ايكوِ ا٭ٚٸٍ ،املعٓ ٕٛبع «أُ ٍٛاملـكه ١ايتؿهٝه ١ٝيف َلسً١
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ايتڀبٝل».
ٜهتب يف ْكـ أٚٸٍ ا٭ُ ٍٛا٭هاه ١ٝيًُـكه ١ايتؿهٝه« :١ٝإفا مل ٜهٔ
ٖٓاى تبأٜٷ نًچ ٞبني نٌٸ ٚاسـ َٔ املٓاٖر املعلؾ ١ٝايج٬ث :١ايعكٌٚ ،ايٛسٚ ،ٞايٌٗٛؿ
 ٞأٜٔاڄٚ .باُ٫ڀ٬غ تٛدـ بني ٖق ٙايج٬ثْ ١وب ١ايعُّٛ
ايباطينٸ ،ؾٜٛ ٬دـ تواٚڈ نًچ پ
ٚاـِٚ َٔ ْٛد٘ٺٚ .بٓا ٤عً ٘ٝعً ٢أُشاب ايتؿهٝو إٔ ٜٓٛٿشٛا َا ٖ ٞتًو املٛاكؿ
د ٵٗـڄا َِٓٗ يف بٝإ ٖقا ا٭َل».
اييت تتٻشـ َع غريٖاٚ .يهٔٵ يٮهـ مل ْٳ ٳل ٴ
ٜٛٚاٌُ امل٪يڍـ ْكـ ،ٙؾٔٝع ا٭ٌُ ايجاْ ٞهلق ٙاملـكه ١عً ٢طاٚي ١ايتٌلٜض.
ؾٜٗٛٸ ١ا٭ٌُ يف ؿع ٣ٛأُشاب٘ ٖ ٞأْٸ٘ باٱَهإ بٓا ٤عًِڈ ؿٜينٸ ػايّڈ بٌهٌڈ
َوتكٌٸ عٔ ايعكٌ .ؾري ٣امل٪يڍـ ٖق ٙايـع ٣ٛغريٳ َكبٛي١ٺ ْعلٜٸ ڄا ٚعًُٝٸاڄٜ ،هتب عٔ ٖقا
ا٭ٌُ« :إٕٸ َٳ ٵٔ ٜٓعل إىل ايـ َٔ ٜٔػاكد٘ ،أ ٚإْٸ٘ أهاهاڄ يٝى فا ؿٜٚ ٜٔلٜـ اٯٕ إٔ
ٜبشح عٓ٘ ،ئ ٜه ٕٛباٱَهإ اؿـٜح َع٘ عٔ عًٛٸ املعلؾ ١ايـَ .١ٜٝٓا ًٜؿت ايٓعل
يف ا٭هتاف اؿه ُٞٝأْٸ٘ سُٓٝا ٜلٜـ إٔ ٜجبت ٖقا ا٭ٌُٚ ،إٔٸ املعلؾ ١ايـَ ١ٜٝٓكـٸَ١
عً ٢املعلؾ ١ايعكًٝٸ ،١إَٸا إٔ ٜتٛهٸٌ به ّ٬املعِ ّٛأٜ ٚوتٓـ عً ٢ن ّ٬ايؿ٬هؿ ،١يف
سني إٔٸ ن ٬ا٫ستذادني َٔ ايـ ٌ٥٫ايٓكًٜ ٫ٚ ،١ٝهْٛإ سذٸ ڄ ١إ٫چ بٓعل َٳ ٵٔ ٜل٣
تكـټّ سذٿ ١ٝن َِٗ٬عً ٢ايعكٌ أ ٚايهٌـ.
يٓتقنډل إٔٸ َـٸع ٞايتؿهٝو ٜكٛي« :ٕٛنَٓ٬ا عني اٱهٚ ،ّ٬يٝى ؾكط ؾُٗ ڄا
ت إٔ أق ٍٛيٌؼّڈ َٔ غري ؿٜين َج٬ڄ :قاٍ
ػاُٸ ڄا َٔ اٱه ;ّ٬يف سني أْ ٞإفا أكؿٵ ٴ
اٱَاّ ايِاؿم× نقا ٚنقا ،هب قبٌ فيو إٔ أثبت ي٘ إٔٸ نٖ ّ٬قا اٱَاّ
املعِ ّٛهب إٔ ٜتِٸ ايتِـٜل ب٘ٚ .إثبات ٖقا ٜتڀًډب إثبات ُـم يوإ ايٓيبٸ
ا٭ععِ|ٖٚ ،قا أَلٷ ٜتِٸ إثبات٘ ػاكز املعتكـات ايـ .١ٜٝٓإْٸٓا أٚٸ٫ڄ ْكبٌ بـٜٔڈ َا ،ثِٸ
ْتعبٻـ بْ٘ ٫ٚ ،تعبٸـ ب٘ َباًل٠ڄ.
ٚأَا عٔ ا٭ٌُ ايجايح يًُـكه ١ايتؿهٝه« ٖٛٚ ،١ٝاهتٓاؿ املعلؾ ١ايـ ١ٜٝٓإىل
ايكلإٓ ٚاؿـٜح» ؾٝعتكـ امل٪يڍـ أْٸ٘ هب ايتؿهٝو ٖق ٙامللٸ ٠بني ايكٔاٜا ايـ;١ٜٝٓ
ؾبعض ٖق ٙايكٔاٜا أهاه ،١ٝعٝح هب إٔ ٜتِٸ إثباتٗا قبٌ قب ٍٛأٌُ ايـ،ٜٔ
نٛدٛؿ اهلل هبشاْ٘; ٚأَا عٔ ايكٔاٜا ايـاػٌ ع ؿٜٝٓٸ ١ؾا٭ٌُ املتكـٿّ ُشٝضٷ بايٓوب١
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إيٗٝا نُا ْل.٣
 َٔٚا٭ُ ٍٛا٭ػل ٣هلق ٙاملـكه« ١ايتأنٝـ عً ٢ظٛاٖل املت ٕٛايـ،١ٜٝٓ
ٚا٫بتعاؿ عٔ أٟٸ ْٛعڈ َٔ أْٛاع ايتأٖٓٚ .»ٌٜٚا ٜڀلغ امل٪يڍـ عـٸ٬َ ٠سعات:
امل٬سع ١ا٭ٚىل ٌٖ :امللاؿ َٔ ٖقا ا٭ٌُ ٖ ٛإٔٸ أٟٸ ًؼّڈ ٜكلأ املنت ايعلبٞ
يًكلإٓ ايهل ِٜأ ٚتلمجت٘ ِٜبض قاؿكاڄ عً ٢ؾِٗ مجٝع َڀايب٘ٚ ،إٔٸ َا ؾُٗ٘ سذٸ ١يف
سكچ٘؟!
امل٬سع ١ايجاْ :١ٝإفا ناْت مجٝع ايعٛاٖل سذٸ١ڄ ؾُا ٖ ٛايؿلم بني ك١ٜ٩
ايعاٖلٜٸني ٚاملقٖب ايعاٖلٚ ٟبني املـكه ١ايتؿهٝه١ٝ؟! ؾٗٓا مل ٜڀلغ أٟٸ َعٝاكڈ
يٝتُهډٔ َٔ ايتؿلٜل بني ايعاٖلٚ ١ٜايتؿهٝه.١ٝ
امل٬سع ١ايجايج :١بعض ايعًُا ٤ايهباك َٔ ايٌٝع ،١بعـ قب ٍٛسذٸ ١ٝايعٛاٖل،
تُٛٻًٛا إىل ْتا٥ر ْ ٫ل ٣ع يف تكـٜلْا ع إَهإ ايتوً ِٝبٗا َٔ قٹ ٳبٌ أُشاب
ايتؿهٝو(.)15
امل٬سع ١ايلابع :١يف َكابٌ اؿٸعا ٤إٔٸ يػ ١ايكلإٓ يًعاَٸٚ ١مجٗٛك ايٓاي ٖٓاى
عًُاَ ،٤جٌ :ايع٬چَ ١ايڀباطبا ،ٞ٥ميتًه ٕٛكأٜاڄ آػل.
امل٬سع ١اـاَو ٖٞٚ :١أٖ ٸِ َٔ هابكاتٗا ٖٞٚ ،إٔٸ ايـي ٌٝايق ٟأت ٢ب٘ ا٭هتاف
اؿه ُٞٝٱثبات ٖقا ا٭ٌُ ٖ ٛن ٕٛسذٿ ١ٝايعٛاٖل أُ٬ڄ عكٝ٥٬ٸاڄٜ .ك« :ٍٛميهٔ
كؾع ايٝـ عٔ ايعٗٛك ؾكط إفا نإ ٜٛدـ يف َكابٌ فيو ايعٗٛك بلٖإٷ بـٜٞٗٸ٫ ،
بلٖإ ْعلٟٸ ،ايق ٟميهٔ َٓأٖت٘ بربٖإڈ ْعلٟٸ آػل»(.)16
ڀ ٳلغ إًهاٍٷ يف َكابٌ ٖقا ايه ;ّ٬إف ستٸ ٢ي ٛاعترب ايعكٌ
ٚيهٔٵ ٖٓا ٜٴ ڃ
ايعٗٛكات سذٸ ڄ ١ؾإْٸ٘ طبكاڄ ملبٓ ٢ايتؿهٝو  ٫ميهٔ إٔ ٜه ٕٛايعكٌ َـكناڄ ؿذٿ١ٝ
ظٛاٖل ايِٓ ْٛايـ ;١ٜٝٓ٭ٕٸ ايتؿهٝهٞٸ قـ ٓلب إهؿٓٝاڄ بني هاس ١ايعكٌ ٚهاس١
ايـٿٚ ،ٜٔتِٛٻك إَهإ بٓا ٤املعلؾ ١ايـٜٝٓٸ ١بٌهٌڈ ػايّ; أ ٟبٓاٗ٥ا فاتٝٸاڄٚ ،هلقا
ؾا٫هتٓاؿ إىل هري ٠ايعك ٤٬ٱثبات سذٿ ١ٝايعٛاٖل ػ٬فٴ كَٚ ١ٜ٩بٓ ٢أُشاب
ايتؿهٝو(.)17
امل٬سع ١ايواؿه :١اؿټع ٞيف ٖقا ا٫هتـ ٍ٫إٔٸ ايعٗٛك سذٸ١څ ؿاُ٥اڄٚ ،ميهٔ
نصوص معاصرة ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد التاسع واخلمسون ــ صيف  0202م ـ  1441هـ

إهكاط سذٿٝت٘ ؾكط إفا تٛؾډل ظاٖلٷ آػل  ٌِٜإىل سـٸ ايربٖإ ايبـٚ .ٜٞٗيهٔٵ َا ٖٛ
«ايربٖإ ايبـ»ٜٞٗ؟ باعتكاؿ ا٭هتاف اؿه ُٞٝايربٖإ ايبـ ٖٛ ٜٞٗإٔ تهُٛ« ٕٛك٠
ايربٖإ َٔ ايٌهٌ ا٭ٚٸٍَٚ ،اؿٸ ڂ ٠املكـٸَتني ٜكٝٓٝٸ ڄٚ ١بـٜٝٗٸ ڄ ٫ ١ؼتاز إىل ايربٖإَ ،جٌ:
ايٛاسـ ِْـ ا٫ثٓني»(.)18
ٖق ٙاملؿاٖ ِٝيٝوت ؿٜٝٓٸ ڄ ;١ؾإْٸٗا َٔ َباسح املٓڀل ايِټٛك.ٟ
إٕٸ ايٌهٌ ا٭ٚٸٍ أسـ قٛاعـ املٓڀل ايِټٛك ٟايق ٟأكها ٙأكهڀَٔ ٖٛٚ ،ٛ
َرياخ ايْٛٝاْٝني ايق ٟاهتٛكؿ إىل بٝت اؿهُ ١يف بػـاؿ; ن ٞواُل بٝت ايكلإٓ،
نُا ٜك ٍٛا٭هتاف اؿه.)19(ُٞٝ
ٜٛٚاٌُ امل٪يڍـ سـٜج٘ ،ؾٝبٝٿٔ أْٸٓا بأٟٸ تؿوريڈ ؾوٻلْا ايربٖإ ايبـ ٜٞٗؾٗ٫ ٛ
ٜٓؿوچ عٔ قبَ ٍٛلدعٝٸ ١ايعكٌ يف ا٭َٛك ايـٜٝٓٸٜ .١ك :ٍٛإٕٸ اؾٗٛؿ اييت تٴ ٵب ٳقٍ ٱثبات عـّ
يٝاق ١ايعكٌ هب إٔ توتعني بايعكٌ ْؿو٘ٚ .يف تكـٜلْا إٕٸ ْؿ ٞايعكٌ بـ ٕٚايعكٌ يٝى
ممهٓاڄ.
ٜڀلغ ايهاتب س ٍٛػاَى ا٭ُ ٍٛا٭هاه ١ٝيًُـكه ١ايتؿهٝهٖٛٚ ،١ٝ
«كؾض أٟٸ ًهٌڈ َٔ أًهاٍ ايتأ٬َ ،»ٌٜٚسعتني َُٗٸتني:
امل٬سع ١ا٭ٚىل :إٕٸ املعٓ ٢ايقٜ ٟلٜـ ٙا٭هتاف اؿه َٔ ُٞٝايتأ ٌٜٚنُا ٖٛ
ايعاٖل َعٓ٢ٶ ػاْٸ بايتؿهٝهٝٸني ،يف سني إٔٸ ايتأ ٌٜٚيف ايِٓ ْٛايـٜٝٓٸ ١يًُوًُني
ت بٗقا ايٓش َٔ ٛاملعٓ.٢
مل ٜٳ ڃأ ٹ
امل٬سع ١ايجاْ :١ٝإٕٸ ايتُٛټٌ إىل َنتڈ ػاٍڈ عٔ أٟٸ ًهٌڈ َٔ أًهاٍ ايتأٌٜٚ
ڎ عً٢
يٝى ممهٓاڄ ؾكط يف ايِٓ ْٛايـ ،١ٜٝٓبٌ ٖ ٛنقيو غريٴ ممهٔڈ يف أٟٸ ّْ
اٱط٬م.
َٔ ػَ ٍ٬ا تكـٻّ ٜتٸٔض إٔٸ ُِْٓٛا ايـ ١ٜٝٓباـِ ْٛع ٚٚد٘ ايتأنٝـ ػاكزٷ
عٔ عجٓا ايؿعً ٞع ؼتاز إىل ايتأ.ٌٜٚ
ِـ َٓ٘ ايـؾاع عٔ ايؿًوؿ ١أٚ
ٜٚتابع أٜٔاڄ :إٕٸ ْكـ ايل ١ٜ٩ايتؿهٝهٜ ٫ ١ٝٴ ڃك ٳ
ايعلؾإ ايلمسٜ .ٞك ٫ :ٍٛبلؾض ايؿًوؿ ١ميهٔ إٔ ٜبٓ ٢دولٷ إىل ْعل ١ٜايتؿهٝو
بٌهٌڈ ُشٝض ٫ٚ ،بٓكـ ْعل ١ٜايتؿهٝو ميهٔ ايبًٛؽ إىل ايؿًوؿ ١بٌهٌڈ ُشٝض;
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و يف إٔٸ بعٔ ڄا َٔ اْتكاؿات ايتؿهٝهٝٸني عً ٢ايؿًوؿٚ ١ايعلؾإ ُشٝش١څ.
ؾً ٬ٳ ډ
نقيو هب إٔ تٴ٪ػٳق ايعً ّٛايـ َٔ ١ٜٝٓأُشابٗا اؿكٝكٝنيٚ ،يهٔٵ  ٫ميهٔ
تعڀ ٌٝايعكٌ َٔ ػ ٍ٬ن َِٗ٬ايِشٝض.
ٚيف ايؿٌِ ايجايح َٔ ايكوِ ا٭ٚٸٍ هتٗـ امل٪يڍـ يف إٔ ٜؿشّ ايتؿهٝو
املـٻع ٢بني املٓاٖر املعلؾ ١ٝايج٬ث :١ايعكٌٚ ،ايٛسٚ ،ٞايٌٗٛؿ ايباطين .ؾإىل أٟٸ سـ
ڎ
ڎ اهتڀاع ايتؿهٝهٝٸ ٕٛإٔ ٜبتعـٚا عٔ ايتأ٬ٜٚت
ميهٔ فيو ايتؿهٝو؟ ٚإىل أٟٸ سـ
ايعِلٚ ١ٜايؿًوؿ١ٝ؟ إٕٸ ٖقا ا٫ػتباك َٔ قٹ ٳبٌ امل٪يڍـ قـ اػتاك ي٘ ع ٭دٌ ايتشًٌٝ
ٚاملعاؾ ١ع نتاب اؿٝا َٔ ٠كٚا ١ٜإػ ٠ٛاؿهٚ ،ُٞٝايق ٖٛ ٟأِٖٸ نتابٺ ٭ُشاب
ايتؿهٝوٚ ،ا٭نجل تؿِ٬ٝڄ.
٪ٜنڍـ امل٪يڍـ أْٸ٘ قـ اؾرتض يف ْكـ ٙإٔٸ مجٝع ا٭ساؿٜح املٓكٛي ١يف ٖقا
ايهتاب تتُتٻع بأعً ٢ؿكدات ايٛثاقٚ ،١إٔٸ امل٪يڍؿني قـ أعًُٛا مجٝع أُْ ٍٛكـ
اؿـٜح ػ ٍ٬اْتؼابِٗ هلق ٙايلٚاٜاتٚ .سِل ْكـ ٙيف ايتؿوريات ٚا٫هتٓتادات
املٛدٛؿ ٠ؾٚ ،٘ٝنقا تلتٝب َباسج٘.
وب عباك ٠امل٪يڍـ ؾإٕٸ َ٪يڍؿ ٞنتاب اؿٝاٜ ٠لٜـَٓ ٕٚٸا ع أٛٝٓ ٚف اؿكا٥ل
ع ٳ
 ٚځ
اـايـ ٠ع إٔ ْوًڍِ بعِٓل ٜٔ٭دٌ علض إهّ٬ڈ داَع ْٚابض باؿٝا:٠
ايعِٓل ا٭ٚٸٍ :ايعٛؿ ٠إىل اٱه ّ٬ا٭ُٚ ٌٝأٌُ اٱه.ّ٬
ايعِٓل ايجاْ :ٞايتعلټف عً ٢اٱْوإ اؾـٜـ ٚقٔاٜا سٝات٘ٚ ،ايعجٛك عً ٢أدٛب١
هلا َٔ ايِٓ ْٛا٭ًُ ،١ٝبـ ٕٚأٟٸ مجٛؿٺ أ ٚاملاف.
ٚيف اعتكاؿ امل٪يڍـ إٕٸ ايعِٓل ٜٔايوابكني  ٫ميهٔ إٔ ٜتٓاهكا َع أٍُٛ
املـكه ١ايتؿهٝه ;١ٝؾٝذب إَا إٔ تلؾع ايٝـ عٔ ػً ْٛاٱه ;ّ٬أٜ ٫ ٚتِٸ اٱُلاك
عً ٢طًب إداب ١اٱه ّ٬عً ٢قٔاٜا اي.ّٛٝ
ٚبعـ إٔ وًڍٌ ايهاتب َوأي ١اـً ْٛاييت ٜـٻعٗٝا أُشاب ايتؿهٝوٚ ،يٝاق١
و ٳبكات ايعًُ ١ٝمل٪يڍؿ ٞاؿٝاٚ ،٠ايتشٝټن يف ايتؿوريٚ ،ايتؿوري
اٱه ّ٬ا٭ُٚ ،ٌٝاملڂ ٵ
ا٫قتِاؿ ٟيًشلنات ايـٚ ،١ٜٝٓا٫ػت٬ؾات ايـاػٌ ع ؿَٚ ،١ٜٝٓوأي ١املعلؾ١
اـايِٚ ،١تٓٛټع ايتؿاهري َٚوأي ١ايتشلٜـ املعٜٓ ،ٟٛوتٓتر يف ا٭ػري إٔٸ ْؿى
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فُٛع ١اؿٝا ٠ؿيٌٝٷ بٓؿو٘ عً ٢عـّ إَهإ ْعلٜٸ ١ايتؿهٝو.
إٕٸ ايق ٜٔاعتربٚا ايتُاٜن بني املٓاٖر املعلؾ ١ٝايج٬ث :١ايٛسٚ ،ٞايعكٌ،
ِلاڄ ٖ ٞايكابً ١ي٬عتُاؿ; ٚايقٜٔ
ٚايهٌـ; ٚايق ٜٔاعتربٚا ظٗٛكات ايِٓ ْٛسٳ ٵ
أْهلٚا ايتأَ ٌٜٚڀًكاڄ أ ٚسـٸ ڄا قلٜب ڄا َٓ٘; ٚايق ٜٔأكاؿٚا إٔ ٜٓنعٛا مجٝع ايٓعچاكات عٔ
عًٜٚ ،ِْٗٛٝبوٛا ؾكط ْعچاك ٠ايٛس ،ٞقـ ْوٳ ٵٛا يف َلسً ١ايتڀبٝل أُٛهلِ اييت
طل ببعٔٗا;
اؾرتٖٓٛاٚ ،أقـَٛا عً ٢ايعٌُ بعهى َـٻعٝاتِٗ ،بٌ ٚػًڀٛا ٖق ٙا٭ڂ ڂ
ؾكـ أٚٻيٛا ايِٓ ْٛبٌهٌڈ ٚاهعٚ ،مل ٜأبٗٛا بايعٗٛكاتٚ ،أسٝاْاڄ ٜكـٿَ ٕٛتأ٬ٜٚت
تتػاٜل متاَاڄ َع ايعاٖلٚ ،نقيو ٜؿُٗ ٕٛايٛس ٞبٓعچاك ٠اينَٔ املعاُلٚ .يف احملِٸً١
قـٻَٛا عُ٬ڄ تأًٜٝٚٸاڄ ٚتؿوريٜٸاڄ بكٛٸ ٺ.٠
ٚاملؿرتض بعـ ٖقا إٔ ٜوتٓتر أْٸ٘ إَا إٔٸ ايتؿهٝو غريٴ ممهٔڇ; أ ٚأْٸ٘ ممهٔٷ
ٚيهٔٸ ايهتٸاب مل ٜوتڀٝعٛا ست ٢اٯٕ ايتُوټو بأُٛهلِ ا٭هاه.١ٝ
ٜٚتابع امل٪يڍـ ؾٝك :ٍٛكغِ ا٫ؿٸعا٤ات ايربٸاق ١يًُـكه ١ايتؿهٝه ١ٝإ٫چ أْٸ٘ يٛ
اؿٸعً ٢ؼّٷ إٔٸ ٖق ٙايٓعلْ ٖٞ ١ٜؿى ا٫تٸذا ٙا٭ػباك ٟاؾـٜـٚ ،ايعاٖل إٔٸ ٖقا
ايه ّ٬يٝى دناؾٝٸاڄ عً ٢ايًوإ ،ؾإ ٸٕ قتَٚ ٣ٛبـأ ْٚتا٥ر ن ٬ايتٝٸاكٚ ٜٔاسـٷ.
إٕٸ ايتُاٜن ايقٓٚ ٟع٘ ا٭هتاف اؿه ُٞٝيًتؿلٜل بني ا٭ػباكٚ ١ٜاملٓٗر
ا٭ػباكٜ ٫ ٟعـ ٚن ْ٘ٛتػٝرياڄ يف ايتعابري ٚاهتعُا ڄ ٫يٮيؿاظٜ .كٖ :ٍٛق ٙاملـكه٫ ١
تٓاهل ؿاػًٝٸ ڄا ؾٗٝا ٫ٚ ،تٓاهل ػاكدٝٸ ڄا; ٭ٕٸ إثبات تكـټّ املعلؾ ١ايـٜٝٓٸ ١عً ٢املعلؾ١
ايعكًٝٸٜٓ ٫ ١ؿو عٔ ا٫هتعاْ ١بايعكٌ.
ٜٛ ٫دـ يف ٖق ٙاملـكه ١تٓاه ٷل ػاكدٞٸ ٫ٚ ،ثبات عً ٢ا٭ُ ٍٛاـاُٸ ١بٗا يف
َلسً ١ايتڀبٝل; ٭ْٗا تٓؿڍق أنجل ايتأ٬ٜٚتٚ ،تٔع ْعچاك٠ڄ َعاُل ٠عً ٢عٗٓٝا ايـٜٝٓٸ،١
ٚتل ٣ايٛس ٞمبٓعاكڈ بٌلٟٸ ،عً ٢ػ٬ف اؿٸعا.ِٗ٥

الٍكد األخالقّ٘ لمىدرص ٛالتفهٗهّٗ ٛــــــ
ٚىتّٸ ايكوِ ايجاْ َٔ ٞايهتاب بايٓكـ ا٭ػ٬قٞٸ عً ٢املـكه ١ايتؿهٝهٝٸ.١
ٚقـ ادتٗـ امل٪يڍـ يف ٖقا ايكوِ ،يف ُٓٔ أكبع ١ؾِٚ ٍٛػامت ،١بٓكـ ٖق ٙاملـكه١
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َٔ اينا ١ٜٚا٭ػ٬قَ ،١ٝع اؾرتاض ايؿلاؽ عٔ ُشٸٚ ١ه ١َ٬أؾهاك ٖق ٙاملـكه ١يف
ٖق ٙامللسً َٔ ١ايهتاب .ؾإفا ناْت أُٖ ٍٛق ٙاملـكهَ ١كبٛي١ڄ ؾإٕٸ املٓاُل ٜٔهلا قـ
محًٛا يف تبٗٓٝٝا ٚتٝٓٛشٗا ْٚكـ آكا ٤كايؿٗٝا هًٛنٝاتٺ أػ٬ق ١ٝتربمٖا بٌهٌڈ
غري َكب .ٍٛإْٸ٘ ٜعتكـ إٔٸ ا٭ػڀا ٤ا٭ػ٬قٝٸ ١اييت اكتهبٗا َٓاُل ٚاملـكه١
ايتؿهٝه ١ٝميهٔ دعًٗا يف مخو ١قاٚك ٖٞٚ ،اييت بٝٻٓٗا يف أكبع ١ؾٍِٛڈٖٞٚ ،
باػتِاكڈ:
1ع اْتشاٍ ايٌؼِٝٸ َٔ :١ايڀلم ايلا٥ذ ١ملٓاُلٖ ٟق ٙاملـكهْ ١وب ١أؾلاؿٺ إىل
َـكهتِٗ ِٖٚ ،بٛٓٛغڈ َٔ ٌَاكب ؾهلٜٸ ١أػلٚ .٣يًتُج ٌٝميهٔ اٱًاك ٠إىل اؿٸعا٤
ا٭هتاف اؿه ُٞٝبتؿهٝهٝٸ ١امل٬چ ُـكا ٚايع٬چَ ١ايڀباطبا.ٞ٥
ٜوع ٢امل٪يڍـ ٖٓا إىل إثبات إٔٸ ٖق ٜٔايعٳځًُنئَ ،اؾاڄ إىل عـّ نُْٗٛا
تؿهٝهٝٻ ٵ ،ٔٝقـ كؿٸا بٓؿوٳ ٵُٗٝا عًَ ٢ـٻعٝاتِٗ.
2ع ايٓوب ١غري ايِشٝش ١إىل أؾلاؿ كتًؿني :باعتكاؿ ايهاتب إٕٸ َٓاُلٟ
املـكه ١ايتؿهٝهٝٸ ١قـ ْوبٛا نًُاتٺ ٚأؾهاكڄا كتًؿ ١إىل بعض ا٭ؾلاؿٚ ،قـ
اهتؿاؿٚا َٔ ٖق ٙايٓوب ١يف تعنٜن َٛاقؿِٗٚ .بايڀبع ؾإْٸ٘ َٔ املُهٔ إٔ ٜكع ٖقا
ايؿعٌ عٓـ أٟٸ تٝٸاكڈ َاٚ ،إىل ٖٓا  ٫تٛدـ أٟټ ٌَهً١ٺٚ ،يهٔٸ اـڀأ ا٭ػ٬ق ٞايؿاؿغ
ايق ٟاكتهب٘ َٓاُلٖ ٚق ٙاملـكه ٖٛ ١إٔٸ تًو ايهًُات ٚا٭ؾهاك اييت ْوبٖٛا إىل
بعض ا٭ؾلاؿ قـ ا ٸتٔض بعـ ايتشكٝل عـّٴ ؿقچتٗا.
وب ن ّ٬امل٪يڍـ ؾإٕٸ ا٭هتاف اؿه ُٞٝقـ اؿٸع ٢إٔٸ نباك ايؿ٬هؿ ١قـ
ع ٳ
 ٚځ
نؿډلٚا امل٬چ ُـكا يف باب ا٫عتكاؿ بع «املعاؿ املجاي َٔٚ ،»ٞبني ٖٚ :٤٫٪د ٙٛباكم،٠
َجٌ :آقا عًٞٸ سه ،ِٝايع٬چَ ١اؿا٥ل ٟايوُٓاْ ،ٞاملريما أمحـ اٯًتٝاْ ،ٞايوٝـ أبٛ
اؿؤ كؾٝع ٞايكنٜٚين ،اٱَاّ اـُٝينٚ ،ايٌٗٝـ َڀٗٻلٚ .ٟبٓعل امل٪يڍـ ؾإ ٸْ٘ ٫
ڎ َٔ ٖ ٤٫٪بتهؿري امل٬چ ُـكاٚ .يف ايٓٗاٜ ١ٜڀلغ ٖقا
تٛدـ إًاك څَ ٠ا يف َ٪يډؿات أٟ
ايو٪اٍ ٌٖ :ناْت مجٝع ٖق ٙا٭ػڀا َٔ ٤ايػؿًٚ ١هٳ ٵٗ ٛايكًِ؟!
3ع ا٫هتؿاؿ َٔ ٠أْٛاع املػايڀات املٓڀك :١ٝبٓعل َ٪يڍـ ايهتاب ؾإٕٸ املـاؾعني
عٔ املـكه ١ايتؿهٝه ١ٝقـ اكتهبٛا عـٸَ ٠ػايڀاتٺ يف آثاكِٖ َٔ ،قبَ :ٌٝػايڀ١
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َٗامج ١ايٌؼَّ ،ػايڀ ١كدٌ ايكٍٸَ ،ػايڀ ١توُ ِٝايب٦لَ ،ػايڀ ١ايـي ٌٝايٓاقّ
أ ٚايتكاط ايهلمَ ،ػايڀ ١ايٓرب ٠أ ٚايًٗذَ ،١ػايڀ ١ا٫ستهاّ ايهافب إىل ايوًڀ،١
َػايڀ ١ا٭يؿاظ املٌشَ ،١ْٛػايڀ ١ايتشكري ٚا٫هتؼؿافَ ،ػايڀ ١ه ٤ٛايتؿوري،
َػايڀ ١املِاؿك ٠عً ٢املڀًٛبٚ .قـ علض امل٪يڍـ يهٌٸ ٚاسـ٠ٺ َٔ املػايڀات أَجً١ڄ
َتعـٸؿ.ُِِْٗٛ َٔ ٠
ت املـكه١
4ع إغ٬م باب ايٓكـ ٚايتٖٛني بايٓاقـٚ :ٜٔبعباك ٠امل٪يڍـ :إفا أكاؿٳ ٵ
ايتؿهٝه ١ٝإٔ تـع ٛاٯػل ٜٔإىل ايكب ٍٛبأؾهاكِٖ ٚأُْ٫اّ إي ِٗٝؾٝذب إٔ ٜٝٗٿٛ٦ا
ايؿڂ ٳلْ قبٌ فيو يتشً ٌٝأؾهاكِٖ ع  ٚٳْ ڃكـٖا أسٝاْاڄٚ .يهٔٵ ٳب ٳـ٫ڄ َٔ فيو ٜوتٓتر
ت باب ايٓكـ عً٢
امل٪يڍـ َٔ نتاباتٺ يٮهتاف اؿه ُٞٝأ ٸٕ َـكه ١ايتؿهٝو قـ أغًكځ ٵ
ْؿوٗاٚ ،تلٜـ َٔ اٯػل ٜٔؾكط إٔ ٜكبًٛا أؾهاكٖا ب ٬كٜٚٸ١ٺٜٔٚ ،عٛا اؿهُ١
ٚايعكٌ ٚايتؿهري ايٓكـ ٟداْباڄٖٚ .قأَ ،اؾاڄ إىل نَ ْ٘ٛعٗلٳ ٓعـٺ ٚقًچ ١قٛٸ ٺ ٠هلقٙ
املـكه ٖٛ ،١عُ ٷٌ غري أػ٬ق.ٞ
ّ َا بتشقٜلات ٚإْقاكات َٓاُلٟ
نقيو ٜك ٍٛامل٪يڍـ :إْٸ٘ إفا مل ٜأبٳ ٵ٘ ًؼ ٷ
ايتؿهٝو بإٔٸ ٖق ٙاملـكه ١عني اٱهٚ ،ّ٬إٔٸ كايؿٗٝا َتشايؿَ ٕٛع ا٭َٜٛٸني
ٚايعبٸاهٝٸنيٚ ،اًتػٌ بٓكـ ٖق ٙاملـكه ،١ؾإْٸ٘ هٝهٖ ٕٛٳ ٳـؾاڄ ملؼتًـ أًهاٍ
ؤ ْ ٸٝت٘
ايتعبريات امللٸٚ ٠املڂٖٛٹٓٚ ١اي٬فعٜٚ ،١تِٸ ايتٌهٝو يف ُ٬سٝٸت٘ ٚعًُٝٸت٘ ٚسٴ ٵ
ٚاهتكاَت٘ بِٛكڈ كتًؿِٜ .١لٿغ :مل أدٹ ٵـ ستٸَٛ ٢كؿاڄ ٚاسـاڄ هًِ ًؼّٷ َا َٔ
هٗاَِٗ بٗق ٙايعباكات ،أ ٚقڂ ٹبٌ ْكـٷ َا َٔ قبًِٗ ٚي ٛنإ فيو ايٓكـ باٖتاڄ.

خامت ٌٛيف والحظات حٕه الٍَّكد ــــــ
ٚيف ػامت ١ايهتاب ٜقنل امل٪يڍـ بعض امل٬سعات سَ ٍٛوأي ١ايٓكـ:
1ع ايٓكـ ٖ ٛإبلام ايلأٚ ٟإظٗاك ايٓعل س٤ًٞ ٍٛٺ أً ٚؼّڈ أْ ٚعلٜٸٖٚ .١قا
اؾٗـ قـ ٜهَٛ ٕٛؾډكاڄ أسٝاْاڄ; ٚقـ ٜ ٫ه ٕٛنقيوٚ .يهٔٵ قبٌ فيو  ٫ميهٔ
سوِ َكـاك ايتٛؾٝل يف ايٓكـ.
2ع سلٸ ايٓكـ َهؿ ٛٷٍ يهٌٸ أسـٺ ٖٛٚ ،سلپ َ٬مّٷ يًقات اٱْواْ.١ٝ
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3ع ايٓكـ بڀبٝعت٘ َلپ ٚثك ٌٝعً ٢ايٓؿى.
4ع َٔ سلٸ نٌٸ ًؼّڈ إٔ ٜـاؾع عٔ ْعل ٙاـاْٸٚ ،إٔ ٜكٝٿِ ايٓكـ املٛدٻ٘ إي،٘ٝ
ٜٓٚكـ ٙيف املكابٌ.
5ع  ٫ميهٔ بوٗٛي١ٺ اعتباك أٟٸ ْاقـٺ َػلٓاڄ.
6ع ه ٤ٛايٓٝٸٜ ١عُ ٞايعكٌٚ ،ايعٌل ٚايٌػـ ميٓعإ عٔ ك ١ٜ٩ايعٛٝب ٚايٓٛاقّ.
7ع إٕٸ ايٓكـ َؿٝـٷ يؿِٗ ا٭ؾهاك ٚتتُ ِٝايٓٛاقّ ،ستٸٚ ٢إٕٵ نإ ُاؿكاڄ بـاؾع
اؿكـ أ ٚاـبح.
8ع ن ٕٛنٌٸ ؾلؿٺ ي٘ سلٸ يف ايٓكـ ٜ ٫عين إٔٸ نٌٸ ْكـٺ ُشٝض.
9ع هب قب ٍٛايٓكـ ايِشٝض أ ٚايتاّٸ إفا ُـك َٔ أٟٸ ًؼّڈ نإ; ٚإفا مل
ْعترب ايٓكـ ُشٝشاڄ بتِٛټكْا ؾٝذب س٦ٓٝقٺ اٱًاك ٠إىل ْكاط ائعـ يف ٖقا ايٓكـ،
ٳب ٳـ٫ڄ َٔ اً٫تػاٍ بٌؼّ ايٓاقـ ٚؿٚاؾع٘.
10ع ػب َلاعا ٠أُٚ ٍٛقٛاعـ ايٓكـ.
إٕٸ اػتٝاك ايعٓٛإ اؾُ« ٌٝسًِ ايٓكا »٤يًهتاب ِٜٓٸ عٔ فٚمڈ ظلٜـ ٚقلو١
َتؿذٿل ٠عٓـ امل٪يڍـٚ .يهٔٸ ناتب ٖق ٙايوڀٛك ٜٴؼٝٻٌ إي ٘ٝإٔٸ امل٪يڍـ مل ٜٔع ٖقا
ا٫هِٚ ،إمنا نُا ع ٖ ٛايعاٖل ع قـ أػقَ َٔ ٙكاي١ٺ يف ْكـ ٖق ٙاملـكه .١ؾُا أسؤ
ي ٛأْٸ٘ أًاك إىل اهِ ُاسب تًو املكاي!١

الهىاهش
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